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O programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Ceará e a realização do CONPEDI. 
 

 

O Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade 

Federal do Estado do Ceará (Curso de Mestrado), criado em 1977, atua há mais trinta 

anos formando mestres, tendo permitido a formação de mais 410 (quatrocentos e dez) 

mestres em direito.    

    

Ao longo dos últimos anos, o Programa consolidou o seu processo de 

modificação, adequando-se às exigências da CAPES. Também, foram implementadas 

diversas atividades vinculadas ao PROJETO CASADINHO/CNPq e PRODOC/CAPES, 

assim como foram obtidos financiamentos para mais 05 (cinco) Projetos por meio dos 

Editais CAPES/PNPD e CAPES/PROCAD e CNPq,/UNIVERSAL. Observe-se que tais 

projetos enquadram-se perfeitamente na área de concentração, linhas de pesquisa e 

respectivos Grandes Projetos (Projetos Guarda-chuva) existentes no Programa.   

 

A partir da análise da realidade social em perspectiva interdisciplinar, em 

abordagem crítica e construtiva, o Programa constitui-se em importante centro de 

reflexões teóricas e de fomento de estudos científicos acerca da dogmática do direito, 

focados na área de concentração.  

 

O Programa se estrutura com uma única área de concentração, em Ordem 

Jurídica Constitucional, oferecendo duas linhas de pesquisa: “A tutela jurídica dos 

direitos fundamentais” e “A implementação dos direitos fundamentais e as políticas 

públicas”.  

 

Como projetos gerais, vinculados ao eixo temático dos direitos fundamentais e 

com a finalidade de aprofundar as respectivas linhas de pesquisa, constam, relacionados 

à linha de pesquisa “A tutela jurídica dos direitos fundamentais”: a) A efetividade da 

função jurisdicional do Estado e b)Teoria da Constituição e relacionados à linha de 

pesquisa “A implementação dos direitos fundamentais e as políticas públicas”: 

a)Participação política no estado democrático e b) Políticas públicas e direitos 

fundamentais.  

 

No ano de 2009, 16 (dezesseis) professores compuseram o corpo docente, 

sendo 14 (catorze) permanentes e 02 (dois) colaboradores. Em 2011, passarão a compor 

o quadro de professores permanentes mais 03 (Três0 professores doutores, com regime 

de 40 (quarenta) horas. 

 

O Programa é o único vinculado a uma Universidade pública nos Estados do 

Ceará, Piauí e Maranhão.. possuindo forte relação entre a Pós-Graduação e a 

Graduação, o que favorece alcance de seus objetivos.  

 

Tem sido prioridade do Programa estabelecer uma política continuada e 

duradoura de abertura institucional, por meio da disputa de editais das entidades de 

fomento ao ensino e à pesquisa e por via de acordos e convênios. É fato que a 



participação em Editais da CAPES e CNPq tem permitido ao Programa a concretização 

de inúmeras e diversificadas atividades, como a realização de eventos e a criação de 

condições materiais mais favoráveis, com inegáveis reflexos na produtividade de 

professores e do corpo discente.     

 

Foram firmadas parcerias com diversas entidades, ensejando grande 

visibilidade ao programa, ao mesmo tempo em que se efetiva o cumprimento de sua 

função social. O Programa se inseriu e promoveu as discussões jurídicas mais relevantes 

no contexto em que atua, interagindo de forma positiva com a comunidade. Foram 

firmados Convênios com: 1) Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região, com o objetivo de realizar eventos, pesquisas e publicações conjuntas. A 

entidade foi parceira na realização do Congresso Franco-Brasileiro de Direito 

Constitucional: Justiça social - alternativas jurídicas; 2) Fundação Alexandre Gusmão – 

FUNAG, do Ministério das Relações Exteriores, com a finalidade de realização de 

eventos, pesquisa e publicações conjuntas; 3) Instituto Brasileiro de Direitos Humanos – 

IBDH, com a finalidade de realização de eventos, pesquisas e publicações conjuntas, 

destacando-se o XI Fórum Permanente de Direitos Humanos, que foi realizado nos 

meses de março a novembro de 2009. Em 2010, a parceria será mantida, sendo 

realizado o XII Fórum Permanente de Direitos Humanos, nos meses de março a 

novembro de 2010; 4) Defensoria Pública do Estado do Ceará; 5) Faculdade Sete de 

Setembro, com a finalidade de permitir o acesso dos alunos do curso de graduação em 

direito aos grupos de pesquisa do Programa, bem como para a realização de eventos, 

pesquisa e publicações conjuntas; ) Faculdade Christus, com a finalidade de permitir o 

acesso dos alunos do curso de graduação em direito aos grupos de pesquisa do 

Programa, bem como para a realização de eventos, pesquisa e publicações conjuntas.     

 

Em suma, o Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Ceará, que alia tradição e renovação, tem realizado grande 

esforço de adequação a todos os requisitos exigidos pela CAPES, buscando interagir 

com a comunidade acadêmica em que atua, de forma aberta e plural, sem barreiras 

epistemológicas, conciliando a argumentação do pensamento clássico com apurada 

visão crítica da dogmática jurídica, fomentando, dessa forma, a abordagem das mais 

complexas questões jurídicas contemporâneas.  

 

A realização do XIX Encontro Nacional do CONPEDI, no período de 09 a 12 

de 2010, foi uma oportunidade para que o Programa expusesse a sua nova realidade a 

todos os participantes, nova realidade que pode ser constatada tanto no aspecto formal 

quanto material. 

 

Realizou-se o mais amplo CONPEDI da história com a participação de mais 

de 1000 (mil) pessoas por dia, entre professores e alunos, contando com inúmeros 

palestrantes estrangeiros.  

 

O Programa encarou a realização do evento como uma singular oportunidade 

de apresentação de suas atividades e de integração com os demais Programas, sendo 

certo que dele decorreram inúmeros Convênios e Acordos de cooperação. 

 

O vasto elenco de artigos apresentados, vinculados às temáticas previamente 

eleitas, expresso na presente publicação, é o testemunho real do sucesso do XIX 



Encontro Nacional do CONPEDI e da força da pesquisa na área jurídica realizada no 

Brasil. 

 

Caros leitores, quer tenham ou não participado do  evento, tenham uma boa 

leitura dos artigos defendidos no evento, uma recordação real do que se passou em 

Fortaleza, durante o XIX Encontro Nacional do CONPEDI.        



 

Caríssimo(a) Associado(a), 

 É com muita satisfação que apresentamos os Anais do XIX Encontro do Conselho Nacional de 

Pesquisa e Pós-graduação em Direito (CONPEDI). Satisfação porque o fato remete a mais uma 

conquista de nossa Associação: abrir espaço para a discussão de propostas relevantes ao ideário 

acadêmico na área do Direito, mormente ao abarcar os âmbitos da diversidade e interdisciplinaridade. 

 

Nossa dúplice tarefa inclui, primeiramente, o enfrentamento corajoso dos paradoxos, um custo 

necessário à consecução das metas a que nos propomos. Tais paradoxos decorrem da possibilidade – 

oferecida a todos – de participação não somente efetiva, mas incondicionada. A segunda parte de nossa 

tarefa é o enfrentamento do que não nos agrada no contexto atual da pós-graduação, incluindo sua 

superação de maneira organizada e prudente. 

 

 Sendo assim, o CONPEDI tem-se transformado, ao longo dos últimos anos, em veículo possível 

para o estabelecimento de um diálogo compacto e, ao mesmo tempo, producente. Pouco a pouco, nossa 

instituição assume o papel de condensadora de ideias e de propósitos capazes de viabilizar a atividade 

acadêmica. Sem perder tal enfoque, e para além da convergência formal de metas, caminhou para 

tornar-se um fórum efetivo, mesmo considerando os riscos inerentes a essa função. 

 

 Num singular ritual de passagem, ultrapassou a singeleza das ações coordenadas – mas 

paulatinas – para adequar-se às necessidades de nosso tempo, quando as Instituições devem ser mais do 

que intermediárias dos anseios de seus filiados, convertendo-se em verdadeiras catapultas de demandas 

racionais. É este papel que o CONPEDI assume deliberadamente, reforçando seus contornos proativos 

diante da comunidade acadêmica. E isso reflete-se na qualidade do material apresentado e na 

diversidade dos temas, o que evidencia quão prolífico foi nosso XIX Encontro. 

 

 Mas vai além. A experiência em Fortaleza conduziu-nos a importantes constatações sobre as 

necessidades específicas e a estratificação das nossas deficiências enquanto área, na busca de uma 

logística adequada à obtenção de políticas afirmativas e mais eficientes. Diante de tantas expectativas 

da comunidade científica, urgia encarar as preocupações externas ao pesquisador – quer a da busca de 

políticas públicas, tais como a consecução e a ampliação de convênios internacionais, quer 

providências específicas, tais como a criação de critérios de indexação para publicações na área 

acadêmica do Direito. A tudo isso somava-se a necessidade de interação com as demais áreas de 

conhecimento. 

 

 Enfrentamos, ainda, a dificuldade de internacionalização do diálogo – o que conduzirá à 

realização, já em 2011, do I Congresso Internacional da Pós-graduação em Direito. Por fim, à ampla 

busca de soluções acresceu-se a constatação acerca do intermitente preenchimento das expectativas 

regionais, impondo-nos o objetivo de ampliar a oferta de cursos de Pós-graduação de Direito, 

principalmente nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, como resposta às demandas por 

desenvolvimento oriundas da comunidade brasileira. 

 

 A amplitude do fórum revela a audácia de nossos propósitos, e quanto a isto não nos furtamos a 

discutir o papel dos que produzem obras jurídicas e dos professores que atuam em Instituições de 

Ensino Superior, perquirindo sobre como os mesmos devem cumprir seu mister, na qualidade de 

tradutores dos dilemas da sociedade em sua área de atuação, assumindo o debate nas escolas em que 

desempenham suas funções. 



 

 Almejamos resultados céleres, que justifiquem a eloquência de nossas intenções. O CONPEDI 

firma-se, destarte, como um canal multifacetado, que oferece a possibilidade de discussão tanto dos 

conteúdos jurídicos pesquisados quanto das virtudes presumidas no panorama docente de nossa área, 

bem como de suas necessidades estratégicas. É o que será demonstrado nas seguintes linhas. Boa 

leitura! 

 

 

Vladmir Silveira 

Presidente do CONPEDI  
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DESCESSO À JUSTIÇA COMO FATOR DE INCLUSÃO SOCIAL

DEMISE TO JUSTICE AS A FACTOR FOR SOCIAL INCLUSION

Vinicíus José Corrêa Gonçalves
Vladimir Brega Filho

RESUMO
O artigo analisa a evolução e as perspectivas do movimento de Acesso à Justiça, desde a sua concepção, por
meio do Projeto de Florença, liderado por Mauro Cappelletti, até os dias atuais, no qual o acesso à Justiça é
consagrado como verdadeiro direito fundamental instrumental. Além disso, analisa a insuficiência do mero
acesso à Justiça, aqui entendido como acesso ao Poder Judiciário, destacando a necessidade de se buscar
meios capazes de promover um efetivo descesso à Justiça, ou seja, meios que garantam também a saída dos
entraves da máquina judiciária, com a prestação de uma tutela jurisdicional adequada, eficaz e tempestiva,
vez que a tutela jurisdicional a destempo traz graves violações aos direitos fundamentais das camadas
populacionais desfavorecidas, pois estas não suportam o ônus do tempo de processo, renunciando muitas
vezes aos seus direitos. Conclui que para a solução do problema há a necessidade de se promover a
humanização do processo, desburocratizando os procedimentos, tudo com o objetivo de promover a inclusão
social dos que se encontram à margem do direito
PALAVRAS-CHAVES: Acesso à Justiça. Descesso. Inclusão Social

ABSTRACT
The article analyses the evolution and the perspectives of Justice Access's movement, since it's conception,
through Florence's Project, leaded by Mauro Cappelletti, until nowadays, in which the Justice access is
consecrated as a true fundamental instrumental right. Beyond that, analyse the insuficiency of the mere
Justice access, herein understood as the access to the Legal Power, stressing the necessity of pursuing
capable means of promoting an efective demise to Justice, in other words, means that grant also an exit of
the judicial machine's hindrances, with the provision of a suitable jurisdictional tutelage, effective and timely,
once the untimely jurisdictional tutelage brings serious violations to human rights of disadvantaged groups in
the population, because these don´t support the burden of process time, often waiving their rights. It
concludes that to solve the problem is necessary to promote the humanization of the process,
debureaucratizing procedures, all with the goal of promoting social inclusion of those who are outside the
law.

KEYWORDS: Justice Access. Demise. Social Inclusion

Sumário: Introdução; 1) Necessidade da jurisdição, crise do Estado moderno e litigiosidade contida; 2)
Feedback social e a mudança de paradigmas; 3) Conceito de acesso à justiça: evolução; 3.1) Acesso à justiça
como simples acesso ao Poder Judiciário; 3.2) Acesso à justiça como acesso à tutela jurisdicional adequada,
efetiva e tempestiva; 4) Movimento de acesso à justiça: origens; 4.1) Obstáculos ao acesso à justiça; 4.2)
Ondas renovatórias; 5) Descesso à justiça como fator de inclusão social; 6) Considerações conclusivas; 7)
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Introdução
 

O Processo Civil moderno, diante da sociedade desigual e discriminatória em que nos encontramos,
inquietam-se com os obstáculos que se opõem à efetivação do direito fundamental de acesso à Justiça, uma
vez que o Estado hodierno não consegue desincumbir-se de sua obrigação constitucional de propiciar
solução eficaz e tempestiva aos conflitos havidos no seio social.

No dizer de Norberto Bobbio, “o problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje,
não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas
político”[1].

Dessa forma, a ascendente falta de eficácia do processo, o não alcance dos escopos jurisdicionais e
suas nefastas conseqüências, apresentam-se como as mais urgentes preocupações da doutrina processual nos
dias atuais, haja vista que o mero exercício formal do direito de ação não é o suficiente para assegurar aos
jurisdicionados a plena realização de seus direitos substanciais, largamente positivados em nosso
ordenamento jurídico.

Faz-se necessário, portanto, em tempos de transição paradigmática, analisar a evolução do
movimento de acesso à justiça, bem como refletir os caminhos que estão sendo adotados pelo Estado para a
efetivação desse direito fundamental.

Apesar dos vinte e um anos de Constituição cidadã, o Estado pouco avançou na questão do
descesso à justiça, expressão cunhada pelo processualista Carreira Alvim[2], ou seja, para a questão da
“saída” qualitativa da Justiça. A garantia da mera “entrada” no emaranhado e abarrotado Poder Judiciário
não é suficiente para se falar em acesso a uma ordem jurídica justa, razão pela qual cremos que o tema do
descesso à justiça, como fator de inclusão social, é essencial para trilharmos novos rumos. É o que se
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pretende discutir com o presente artigo.
 

1 Necessidade da jurisdição, crise do Estado moderno e litigiosidade contida
 

Como é notório, a evolução dos métodos de resolução de conflitos passou pelos seguintes estágios:
autotutela (resolução dos impasses pela prevalência da força), autocomposição (uma das partes do conflito,
ou ambas, abrem mão do interesse ou de parte dele) e, finalmente, a jurisdição (solução dos conflitos por
meio da figura do Estado-juiz). Tais métodos, obviamente, não se excluem no decorrer da história, mas é
certo que, dependendo da época em comento, sempre haverá o predomínio de um em detrimento aos demais.

Ao falarem sobre a função jurisdicional, Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco e
Antonio Carlos de Araújo Cintra salientam:

 
(...) se entre duas pessoas há um conflito, caracterizado por uma das causas de insatisfação descritas acima
(resistência de outrem ou veto jurídico à satisfação voluntária), em princípio o direito impõe que, se se quiser
pôr fim a essa situação, seja chamado o Estado-juiz, o qual virá dizer qual a vontade do ordenamento jurídico
para o caso concreto (declaração) e, se for o caso, fazer com que as coisas se disponham, na realidade prática,
conforme essa vontade (execução)[3]. (grifo nosso)

 

Todo cidadão brasileiro que vier a ler a transcrição acima, quase sem exceção, notará o tom utópico
da mesma. Segundo esta posição, todos deveríamos estar vivendo num Estado capaz de solucionar
prontamente os conflitos sociais, entregando o direito substancial ao jurisdicionado por meio de uma tutela
eficaz e tempestiva. Infelizmente, ao conhecer as nuances tortuosas e burocráticas do Judiciário, é evidente
que tais colocações só existem no papel, por abstração.

O Judiciário, assim como o positivismo jurídico de uma maneira geral, vive uma profunda crise, pois
não consegue solucionar os inúmeros conflitos advindos de uma sociedade massificada, altamente alienada e
desigual, na qual a maioria da população mal consegue o suficiente para seu sustento. Dessa maneira, o
Poder Judiciário é visto como algo intangível e indecifrável pela população espoliada que, apesar de
necessitar de seus serviços, não crêem ser possível obter justiça pelos seus intrincados mecanismos.

Antonio Carlos Wolkmer, ao tratar da crise do paradigma do positivismo jurídico, afirma que:
 
A crise do monismo jurídico estatal enquanto paradigma hegemônico reside no fato de que suas regras vigentes
não só deixam de resolver os problemas, como ainda “não conseguem mais fornecer orientações, diretrizes e
normas capazes de nortear” a convivência social. Ora, não tendo mais condições de oferecer soluções, o modelo
jurídico dominante apresenta-se como a própria fonte privilegiada da crise e das incongruências. O
reconhecimento de que os pressupostos essenciais do arcabouço jurídico estatal de inspiração liberal-burguesa
estão se tornando cada vez mais inadequados e pouco eficazes, vem comprovar que estamos vivendo uma fase
de transição paradigmática (...)[4].
 

Infere-se, pois, que “a instância jurisdicional entra em crise, quando fica presa às suas antigas e
limitadas funções dogmáticas de resolução de conflitos individuais e patrimoniais”[5].

Destarte, é quase desnecessário enfatizar a pouca eficácia dos procedimentos formais para
solucionar os recentes problemas sociais. O Judiciário não acompanha a dinâmica social, e, por isso,
permanece impotente diante da emergência de novas exigências sociais, o que gera uma privação coletiva de
direitos e, consequentemente, uma massificação de conflitos sem uma solução adequada.  

Apesar da grande necessidade de uma tutela jurisdicional estatal por parte desses cidadãos, o que
indubitavelmente gera uma maior segurança jurídica, é inevitável afirmar que o Estado não consegue cumprir
sua missão constitucional de prestar tal proteção dos direitos substanciais de forma eficaz e célere.

Esse fenômeno social de acumulação de conflitos não resolvidos é denominado litigiosidade
contida, termo utilizado por Kazuo Watanabe, que preleciona:

 
(...) Esses conflitos podem ser distribuídos, a grosso modo, em dois grupos: 1) os conflitos que são canalizados
para o Judiciário para a solução estatal e autoritativa; 2) os conflitos que ficam completamente sem solução,
muitas vezes até pela renúncia total do direito pelo prejudicado. É o que podemos denominar de “litigiosidade
contida”, fenômeno extremamente perigoso para a estabilidade social, pois é um ingrediente a mais na “panela
de pressão” social, que já está demonstrando sinais de deteriorização do seu sistema de resistência (...). E por
que esses conflitos, que ordinariamente são de pequena expressão econômica, não são levados ao Judiciário? A
causa primeira é, certamente, a crença generalizada de que a Justiça é lenta, cara e complicada e por isso, além
de difícil, é inútil ir ao Judiciário em busca da tutela do direito[6].        
 

É certo que tanto Estado quanto sociedade não desejam o retorno da autotutela, sendo que o
ordenamento jurídico hodierno admite-a somente em situações excepcionais, notadamente nas questões
ligadas à direitos reais. Assim, para evitar seu retorno, deve o Estado proporcionar um efetivo acesso à
justiça para a sociedade e, ainda mais, um verdadeiro descesso célere e qualitativo do próprio Poder
Judiciário.

Contudo, o que se nota no seio social é uma profunda desconfiança da população perante o Estado,
especialmente em relação ao Poder Judiciário. Somado a isso, tem-se a certeza de uma prestação
jurisdicional extemporânea e de forma inadequada, além do ônus financeiro do processo, fatores que acabam
por desencorajar o jurisdicionado a buscar a solução de sua lide em juízo, o que origina a litigiosidade
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contida e, posteriormente, o aumento dos níveis de violência (autotutela)[7].
Conclui-se, por conseguinte, que tanto o inacesso à justiça como o descesso intempestivo e ineficaz

geram a contenção dos litígios, o que torna utópica a obtenção do principal escopo jurisdicional: a paz social.
Pode-se afirmar que o fenômeno da litigiosidade contida foi, portanto, a mola propulsora para o

início dos inúmeros estudos acerca do acesso à justiça, da efetividade processual, da instrumentalidade do
processo, dentre outros.

Tal fenômeno ensejou uma revolução copernicana na mentalidade dos processualistas
contemporâneos, retirando-lhes o ranço da concepção do processo como um objeto de estudo estéril e
hermético às necessidades sociais, passando a ser visto como poderoso instrumento em prol da efetivação
dos direitos e da própria cidadania.   

 
2 Feedback social e a mudança de paradigmas

No correr dos séculos, o direito processual civil passou por diversas fases, principalmente no que
tange a sua afirmação como ciência autônoma, com objeto e método próprios.

Classicamente, pode-se dizer que o direito processual tem, enquanto ciência autônoma, sua
evolução dividida em fases, quais sejam: fase imanentista ou sincrética, fase científica ou autonomista e fase
instrumentalista ou contemporânea.

A primeira fase, denominada imanentista ou sincrética, é aquela anterior à afirmação do direito
processual enquanto ciência autônoma. Nessa fase, o direito processual era visto como mero apêndice do
direito substancial (direito material controvertido). É nesse momento que surgem as denominações “direito
substantivo” e “direito adjetivo”, uma vez que o processo, para os imanentistas, não passava de um mero
conjunto de formalidades para a atuação prática do direito material. Assim, os praxistas, ou
procedimentalistas, tinham como objeto de estudo a análise das formalidades processuais[8]. Em síntese, o
direito processual não passava de mero reflexo do direito material em si, motivo pelo qual esta etapa de
evolução do direito processual ficou conhecida como sincrética.

No final do século XIX, o processualista alemão Oskar von Bülow publica seu trabalho intitulado
“A teoria das exceções processuais e os pressupostos processuais”[9], considerado pela doutrina como
marco teórico do início da fase científica, no qual começa a desenvolver a idéia do processo como uma
relação jurídica destacada da relação jurídica material. O direito processual, portanto, passa a ser visto como
uma verdadeira ciência autônoma, ramo do direito público[10].

Salienta Cássio Scarpinella Bueno que:
 
O que caracteriza o pensamento do processualista civil desta fase é o alto grau de autonomia (por isto, “fase
autonomista”, às vezes chamada de “fase científica”) entre o “direito processual civil” e as demais normas
jurídicas. A separação entre os planos material e processual permite que o estudioso do direito processual civil
desta fase consiga ver, com clareza, o que caracteriza e justifica, como tal, o direito processual civil e o que são
normas de direito material que, controvertidas, impõem a atuação do Estado-juiz. É ao longo desta fase – que,
para fins tão-somente ilustrativos, ocupou o período que vai de 1868 (levando em conta a obra de Bülow) até
meados da década de 1950 – que o estudo do direito processual civil se desenvolveu e que todos os seus
institutos foram, com solidez, traçados. Conceitos como “ação”, “processo”, “relação jurídica processual”,
“condições da ação”, “pressupostos processuais” – que, até hoje, são referenciais obrigatórios para se estudar o
direito processual civil – foram todos traçados e desenvolvidos ao longo daqueles aproximadamente cem
anos[11].      
 

Nesta fase, todos os processualistas da época debruçavam-se incansavelmente sobre os institutos do
direito processual civil, com extremo rigor científico, visando estruturar a fundamentação teórica de cada um
deles e, de forma mais ampla, objetivando a formação de um arcabouço jurídico-científico que fosse capaz de
justificar a autonomia do direito processual civil frente aos demais “ramos” do Direito.    

Apesar da incomensurável importância desta fase para o aprimoramento do direito processual
hodierno, pode-se apontar como grave malefício desse período o afastamento havido entre a realidade
(sociedade) e as normas processuais, bem como entre estas e o próprio direito material. A fase em comento
gerou um apego quase que irracional às formas processuais, tornando a ciência processual um intrincado e
complexo emaranhado de normas distanciadas da realidade vivida. Infelizmente, esse fenômeno, surgido no
século XIX e cultivado por grande parte do século XX, gera impulsos até os nossos dias, refletindo
principalmente na ineficácia de inúmeros instrumentos processuais. É o malfadado culto irrefletido à norma,
cuja consequência é uma visão unilateral do processo em si.

A partir do momento em que a questão da autonomia do direito processual era incontroversa, surge
um novo período para o direito processual, que pode ser denominado de fase instrumentalista.

Nesta fase, a prioridade não recai sobre o processo em si, mas sim sobre suas funções e finalidades,
ou seja, o processo é encarado sob um viés teleológico, como um verdadeiro instrumento em prol da
efetivação dos direitos materiais positivados. Assim, a partir de meados da década de 1960, “os elementos
externos ao processo, direta ou indiretamente, relacionam-se intimamente com as suas finalidades, com a sua
própria razão de ser e, por isto, não podem ser simplesmente deixados de lado”[12].

Eduardo Cambi, ao tratar do tema, obtempera que:
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A visão instrumentalista do processo civil procura ver o direito processual civil não como um fim em si mesmo,
mas como um meio para a realização do direito material e dos valores nos quais está calcado. Não se trata,
todavia, de fundir o direito processual ao direito substancial, no velho modelo sincretista, mas de preservar a
autonomia do direito processual sem chegar ao extremo de concebê-lo como um valor em si mesmo. (...) A
visão autonomista do processo já cumpriu suas funções históricas ao separar, definitivamente, a idéia do
processo como direito material. O processo civil contemporâneo superou a fase autonomista para adotar a
instrumentalista que, sem desprezar as conquistas da concepção anterior, procura aperfeiçoá-la, a fim de que a
preocupação do novo processo seja com a tutela jurisdicional. Assim, sem cair nos excessos cometidos pela
concepção sincretista ou pela concepção autonomista, a visão instrumentalista procura relativizar o binômio
direito processual-direito material, passando a se preocupar com os resultados da atividade jurisdicional[13].
  

Portanto, o que se deve levar em consideração, contemporaneamente, é o “consumidor” do aparato
jurisdicional, razão pela qual deve o Estado estar em perene busca da tutela jurídica que se aproxime o
máximo possível da justiça. Como preleciona Cândido Rangel Dinamarco, “o raciocínio teleológico há de
incluir então, necessariamente, a fixação dos escopos do processo, ou seja, dos propósitos norteadores da
sua instituição e das condutas dos agentes estatais que o utilizam”[14].

Destarte, segundo o mesmo autor, o processo civil contemporâneo não deve restringir-se ao seu
escopo jurídico (atuação da vontade concreta da lei), mas também, e principalmente, com seu escopo político
(liberdade, participação e afirmação do Estado) e social (pacificação com justiça e educação da
sociedade)[15].

Desse modo, antes de qualquer outra ponderação, deve-se afirmar que o direito processual civil e
seus operadores, sob o prisma desse enfoque, devem sempre estar atentos à realidade no qual se encontram
imersos, pois o processo presta-se, em última análise, como o garantidor de todos os direitos do cidadão.
Mais ainda, o processo deve servir como verdadeiro meio de efetivação dos direitos fundamentais[16], sendo
imprescindível sua aderência à realidade jurídica, política e social.

Nesse cenário, surge a figura do eminente processualista Mauro Cappelletti, considerado um dos
maiores pensadores da ciência processual no século XX, que salientava a imprescindibilidade do processo
pautar-se de acordo com as necessidades da sociedade, bem como averiguar sua real efetividade por meio de
um permanente e cíclico feedback social. Cappelletti, ao discorrer sobre o primordial papel de todo
processualista contemporâneo, infere que “nossa tarefa deve consistir, com o auxílio de pesquisa empírica e
interdisciplinar, não apenas em diagnosticar a necessidade de reformas, mas também cuidadosamente
monitorar sua implementação”[17] (grifo nosso).

Nas palavras de Caio Márcio Loureiro:
 
Ora, pois, o Direito não se basta; o compromisso com o real se impõe. Definitivamente, não pode o Direito ser
encarado como algo imaculado; deve ele estar contaminado com o mundo, com o social, ou seja, com o real. O
ser humano que dele necessita não pode ser desconsiderado, posto que o Direito foi criado para garantir a
convivência humana. Até porque não é o Direito que nos faz pessoa; ele apenas nos outorga condições de
vivermos e convivermos em sociedade. Com isso, não se pretende afirmar que se deve desconsiderar a ordem
jurídica, o Direito posto. Ao revés, nele já temos parâmetros a serem seguidos. Só não se pode cair no equívoco
de inferir que o Direito por si mesmo se justifica. Importa dizer que ele deve ser interpretado e aplicado sem
negar a ordem jurídica vigente, mas adequando-a aos tempos hodiernos[18].
 

Eis porque é tão importante cultivar uma visão multidisciplinar do Direito e, sempre que possível,
fazer com que o ordenamento jurídico esteja em consonância com a fluída dinâmica social. Mais
especificamente, deve o processo estar em compasso com a realidade.

Repensar a função jurisdicional do Estado, bem como a função social do processo, com vistas à
realidade social, são tarefas que se impõem atualmente. Refletir sobre as possibilidades de se atingir um
acesso pleno à justiça, por meio de uma tutela jurisdicional eficaz e tempestiva, é assunto de atualidade
indiscutível e, ao que nos parece, sempre será. Por conseguinte, a partir do próximo tópico, passa-se à
análise do conceito e do próprio movimento de acesso à justiça.            

  
3 Conceito de acesso à justiça: evolução

Em meados da década de 1970, Mauro Cappelletti e Bryant Garth, com base no Projeto de
Florença, elaboraram um relatório introdutório que redundou na obra “Acesso à Justiça”, publicada na
Europa nessa época.

A análise feita por esses autores da revisão judiciária hodierna refere-se à constante evolução que
liga a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem das Nações Unidas e o internacionalismo
do movimento pelos direitos humanos e, por fim, o desenvolvimento de direitos humanos regionais. Assim,
com fulcro nessas lições, observa-se que o desafio atual não é alargar os direitos, mas sim encontrar meios e
recursos para tornar efetivos os direitos já possuídos pelos cidadãos[19].

Contudo, antes de se chegar a essa conclusão, podem ser destacadas etapas na evolução teórica do
conceito de acesso à justiça, apontadas por Cappelletti em sua obra, que, segundo o autor, acompanham a
própria transformação havida no estudo e ensino do direito processual civil.

Dessa forma, num primeiro momento, com o surgimento do Estado Liberal no final do século
XVIII e início do século XIX, “o direito ao acesso à proteção judicial significava essencialmente o direito
formal do indivíduo agravado de propor ou contestar uma ação”[20]. Assim, nesse período, o acesso à
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justiça não passava de um mero direito formal, tendo o Estado a simples função de positivá-lo no
ordenamento, pois se mantinha inerte frente às desigualdades observadas no plano empírico.

Obviamente, tal postura liberal do Estado redundava num verdadeiro inacesso à justiça, pois os
jurisdicionados eram largados à própria sorte, independentemente das discrepâncias sociais, econômicas,
políticas e culturais.

Conforme Mauro Cappelletti:
 
A teoria era a de que, embora o acesso à justiça pudesse ser um “direito natural”, os direitos naturais não
necessitavam de uma ação do Estado para sua proteção. Esses direitos eram considerados anteriores ao Estado;
sua preservação exigia apenas que o Estado não permitisse que eles fossem infringidos por outros. O Estado,
portanto, permanecia passivo, com relação a problemas tais como a aptidão de uma pessoa para reconhecer seus
direitos e defendê-los adequadamente, na prática. (...) O acesso formal, mas não efetivo à justiça, correspondia à
igualdade, apenas formal, mas não efetiva[21].
 

Ainda nesse sentido, como bem ilustra Caio Márcio Loureiro:
 
É como se o Estado explicitasse: “Nós (Estado) cumprimos com nossa parte, qual seja, trazer estampado no
ordenamento jurídico que a todos é concedido o direito de acesso à justiça. Assim, não temos culpa se você
(jurisdicionado), porque não tem condições econômicas e sociais, não pode fazer valer este direito”. Vigia
naquela época, ou melhor, século XVIII e XIX, ainda sob os auspícios de um Estado liberal, totalmente
descompromissado com questões sociais[22].      
 

Desnecessário frisar que, nesse período, somente as classes mais abastadas da sociedade tinham
meios de se valer do aparato judiciário estatal para fazer valerem seus direitos, uma vez que o acesso à
justiça era eminentemente formal. Percebeu-se, então, que a consagração formal dos direitos não garantia o
seu gozo, exigindo-se do Estado uma maior intervenção para garanti-los.

Alguns fatores impulsionaram a modificação dessa situação, dentro os quais destacamos dois, a
ameaça do socialismo e a revolução industrial. O socialismo, consagrado na Revolução Russa ocorrida em
outubro de 1917, mostrava claramente a necessidade da reforma da sociedade a fim de garantir o exercício
dos direitos fundamentais para todos os cidadãos, e assim, o medo de que o proletariado, assim como na
Rússia, tomasse o Poder, apressou o reconhecimento dos direitos sociais. Já a revolução industrial criou um
abismo social, vez que o enriquecimento gerado pelo capitalismo se limitava a poucas pessoas, enquanto a
maioria da população empobrecia. Formava-se na opinião pública a sensação de que alguma coisa deveria ser
feita.

Surgem, então, os direitos sociais, quando o Estado passa da completa indiferença para uma
posição de garantidor ativo.

Dessa maneira, a partir do instante em que as ações e relacionamentos assumiram um caráter
coletivo, em detrimento do caráter individual predominante, as sociedades modernas tiveram que deixar para
trás a visão individualista dos direitos, e da própria noção de acesso à justiça, para reconhecerem os direitos
e deveres sociais dos governos. Tornou-se imperativo, portanto, a visão de que a atuação positiva estatal é
necessária para assegurar a efetivação de todos os direitos sociais basilares[23]. Passa-se a falar, nesse
momento, num acesso efetivo à justiça.

Assim como o processo, o direito de acesso à justiça deve ser encarado como um instrumento,
nesse caso um direito fundamental instrumental, pois somente por meio dele podem os demais direitos
fundamentais serem efetivados e buscados. Nas palavras de Cappelletti, “o acesso à justiça pode, portanto,
ser encarado como o requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico
moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos”[24].

O direito de acesso à justiça, no Brasil, acompanhando o resto do mundo, deve ser encarado como
verdadeiro direito fundamental, haja vista que nossa Constituição busca estruturar um autêntico Estado
Democrático e Social de Direito, o que restou positivado no artigo 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988.

Com base nesse breve escorço histórico, é possível imiscuir-se em cada uma das etapas de evolução
do conceito de acesso à justiça, quais sejam: o acesso à justiça como simples acesso ao Poder Judiciário e o
acesso à justiça como acesso à tutela jurisdicional adequada.
 
3.1 Acesso à justiça como simples acesso ao Poder Judiciário

Sob o enfoque dessa concepção, acesso à justiça significa tão somente o acesso ao órgão judiciário
encarregado da prestação da tutela jurisdicional ou, em outras palavras, o mera possibilidade de apresentação
do pedido no Poder Judiciário.

Por esse prisma, não se adota uma visão teleológica do processo, ou seja, não se questiona sobre os
resultados obtidos por meio de um processo judicial, se o resultado obtido deu-se em tempo hábil, se o
instrumento processual utilizado efetivamente garantiu a tutela adequada[25]. Para esse enfoque, basta a
existência de um órgão estatal responsável pela prestação jurisdicional e, ainda, que haja previsão legal dos
meios e das formas que possam ser utilizados para tirá-lo da inércia.

Não há como refutar a posição de que o simples acesso ao Poder Judiciário é apenas uma faceta, a
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menos importante delas, do acesso à justiça. Certamente que, antes de discutirmos o acesso à justiça como
uma tutela jurisdicional adequada, é necessário que seja garantido a todos o acesso ao Poder Judiciário.
Todavia, como já frisado anteriormente, o direito de acesso à justiça não pode ser encarado como um direito
meramente formal, ou, nas palavras de Roberto O. Berizonce, “la acción procesal se considera como um
derecho humano a la justicia y no simplemente a la prestación jurisdiccional estrictamente formal”[26].

Não há dúvida de que esta acepção é incompleta e desligada da evolução havida nas últimas
décadas, pois inadmissível conceber o acesso à justiça como simples acesso à “máquina” judiciária,
ignorando-se os abismos existentes entre as diversas classes sociais, o que se mostra de forma aguda no
Brasil. Se assim fosse, condicionaríamos o sucesso ou não de uma demanda ao maior ou menor poder
econômico dos litigantes, permanecendo a discussão do direito substancial em segundo plano.

José Cichocki Neto correlaciona esta concepção de acesso à justiça com a fase científica do direito
processual, pois, segundo ele:

 
O primeiro sentido, emergido nos primórdios da ciência processual moderna, refere-se, tout court ao acesso à
justiça como um direito de ingresso em juízo. Sustenta-se nas considerações relacionadas ao direito ou poder de
exercício da ação, desprovido de qualquer conteúdo sócio-político. Essa compreensão representou uma fase do
estudo e da história do direito processual em que seus institutos, princípios e, enfim, todo o fenômeno e toda a
atividade processual eram considerados sob o prisma eminentemente introspectivo. Acesso à justiça significava
o mero exercício do direito de ação. Nessa acepção, as inibições ao acesso à justiça correspondem a fenômenos
puramente técnicos do direito ou poder de exercitar a ação, ou seja, aos óbices referentes àquele que tomava a
iniciativa de provocar a jurisdição. Evidentemente, entendido desta forma, o acesso à justiça e a atuação
jurisdicional voltam-se principalmente para as questões relacionadas ao Direito invocado pelo autor, na crença
de que nisso se resume a distribuição da justiça. Trata-se, evidentemente, de visão parcial do fenômeno da
prestação jurisdicional, por desconsiderar o comprometimento com as repercussões sócio-políticas que o
processo é capaz de gerar no seio social, ou, com suas finalidades e escopos; ou, ainda, com as conseqüências
oriundas dessa atividade. Ademais, consistia numa visão unilateral, pois referida apenas à posição do autor na
demanda[27].
 

Assim sendo, por se tratar de visão parcial e unilateral do fenômeno acesso à justiça,
indisfarçavelmente conectada à fase autonomista do direito processual, chega-se a conclusão de que acesso à
justiça não pode ser confundido com simples acesso ao Judiciário, razão pela qual devemos buscar um
conceito que esteja estreitamente conectado à fase contemporânea do direito processual, que enfoque o
processo pelo prisma da instrumentalidade.

 
3.2 Acesso à justiça como acesso à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva

Como visto no tópico precedente, seria absurdo pensar que o termo “acesso à justiça” pudesse
significar simplesmente o acesso ao Poder Judiciário. Retornaríamos ao Estado Liberal caso o Estado, em
posição similar a de um espectador, assegurasse tão somente o acesso ao Estado-juiz competente, sem se
preocupar com o aspecto qualitativo da prestação da tutela jurisdicional.

Ora, ao avocar para si o monopólio jurisdicional como regra, restringindo a autotutela a situações
de cunho excepcional, o Estado não poderia esperar que, garantindo o mero acesso ao Judiciário, livrar-se-ia
da responsabilidade de prestar uma tutela jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva[28].

Nesse diapasão, passa-se a uma segunda concepção de acesso à justiça, que agora é identificado
com a prestação de uma tutela adequada, eficaz e tempestiva. Assevera Cichocki Neto:

 
Outra concepção de “acesso à justiça” permeou-se da idéia de ser o processo um instrumento da jurisdição, com
escopos sócio-político-jurídicos perfeitamente definidos. Essa perspectiva descobre e realça os valores sociais e
políticos do processo, a par dos jurídicos. Essa perspectiva instrumentalista, ao mesmo tempo em que ressaltou
a condição do processo como instrumento para a realização dos direitos através da jurisdição, projetou seus
escopos para além de sua finalidade jurídica; mas, também, relevou o direito substancial como um dos fins
alcançados pela atividade jurisdicional[29].
 

Esse enfoque, certamente, é mais abrangente do que a tradicional visão do acesso à justiça como
acesso ao Poder Judiciário, pois não se pode ver nesse acesso a mera garantia formal de que todos possam
propor sua demanda, levando a juízo suas pretensões. Esta garantia formal seria totalmente ineficaz, sendo
certo que uma série de obstáculos, de cunho econômico, cultural, social, dentre outros, impediriam que todas
as alegações de lesão ou ameaça a direitos pudessem chegar ao Estado-juiz[30].

A garantia do acesso à justiça, tendo em vista sua inegável natureza de direito fundamental, deve ser
uma garantia substancial, assegurando-se a todos aqueles que sejam titulares de uma posição jurídica de
vantagem, em relação ao direito material, e que possam obter uma efetiva, tempestiva e eficaz tutela jurídica
a ser prestada pelos órgãos jurisdicionais[31]. Fixa-se, nesse ponto, a visão teleológica do processo,
atentando-se para o resultado final da demanda e, além disso, para as desigualdades entre os litigantes no
processo.

Surge, então, o dever do Estado de propiciar a prestação de uma tutela adequada (com adequação
das técnicas processuais empregadas aos direitos materiais em litígio), efetiva (apresente uma resposta
adequada ao caso concreto levado ao Judiciário) e tempestiva (prestada em tempo hábil, distribuindo o ônus
do tempo no processo entre as partes). Loureiro afirma, nessa vertente, que:
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Evidente que para alcançar a tutela adequada não pode o processo ser um fim em si mesmo, estando alheio a um
resultado útil, nem deixar que o tempo o corroa, trazendo para seu conteúdo a inutilidade, e por fim, uma tutela
inadequada. Mas nem por isso deve-se transigir das garantias do devido processo legal apanágio da tutela
jurisdicional adequada. (...) Dessa forma, direito à tutela jurisdicional adequada é direito a uma sentença que se
mostra necessária à resolução do problema, é direito a uma resposta adequada do Estado conforme a situação
que lhe é apresentada. Presta tutela adequada o Estado quando dá aquilo que é necessário[32].
 

Chega-se, assim, a uma posição mais consentânea ao Estado Democrático de Direito, no qual: a) o
processo não se justifica em si, ou seja, o processo não pode ser considerado um fim em si mesmo, não
podendo ficar alheio ao fenômeno social; b) o processo deve cumprir sua função instrumental, ou seja, deve
promover a efetiva tutela dos direitos em questão; c) o termo acesso à justiça, nessa acepção, representa o
acesso a um processo justo, que seja eficaz e efetivo, mas que não ignore o due process of law e o
contraditório[33].

É o que Kazuo Watanabe denomina de “acesso à ordem jurídica justa”, ou seja, o acesso ao órgão
jurisdicional competente para a prestação da tutela jurisdicional, bem como acesso a uma tutela jurisdicional
adequada, eficaz e tempestiva, à qual fazem jus tanto demandante quanto demandado.

Contudo, de modo mais amplo, hodiernamente, cremos que novos contornos estão sendo dados ao
direito fundamental de acesso à justiça. Ousamos afirmar, nesse sentido, que o acesso à justiça deve ser visto
como um verdadeiro ideal de igualdade material na sociedade, bem como fator de promoção da cidadania,
aqui entendida como o direito a ter direitos (segundo Hannah Arendt) ou, ainda, como o primeiro direito
humano[34]. Em outras palavras, o direito fundamental ao acesso à justiça deve ser encarado como um
direito fundamental instrumental, pois visa garantir efetividade e força normativa aos demais direitos
fundamentais e, de forma ampla, a todos os direitos substanciais.    
 
4 Movimento de acesso à justiça: origens

Certamente, desde o momento em que se deixa a autotutela e a autocomposição como meios
preponderantes de solução de conflitos, ou melhor, desde o momento em que se opta por um terceiro
imparcial (Estado-juiz) para resolver os litígios, substituindo as partes, já se poderia cogitar sobre a
problemática do acesso à justiça. Isso porque, nesse momento, já surgiria a necessidade de se estabelecer
balizas para a administração da justiça, para o regular exercício da função jurisdicional e para o uso do
processo como instrumento na realização da jurisdição[35].

Alguns autores indicam como fontes remotas do movimento de acesso à justiça o Código de
Hamurabi, a Lei das XII Tábuas, dentre tantas outras[36]. Contudo, a maior parte da doutrina indica, quase
uníssona, que o movimento de acesso à justiça ganhou verdadeiro contorno somente na década de 1970,
quando inúmeros estudiosos do Direito, e de várias outras áreas, concretizaram um projeto específico para a
análise do fenômeno em comento, levando em consideração diversas realidades mundiais.

Trata-se do Projeto de Florença para o Acesso à Justiça, que foi criado para estudar diversos
assuntos, sob um enfoque multidisciplinar, tais como: repensar o conceito do acesso à justiça, analisar os
obstáculos que impedem materialmente o alcance do acesso à justiça, sugerir soluções que importem a
superação desses obstáculos, dentre inúmeras outras temáticas.

Tal projeto foi coordenado, como é notoriamente sabido, por Mauro Cappelletti e teve como
resultado principal o livro “Acesso à Justiça”, que pode ser considerado uma síntese de uma gama de análises
teórico-empíricas realizadas pelos pesquisadores do projeto[37]. Ademais, como o próprio nome sugere, o
projeto foi concebido na cidade de Florença (Itália), o que não causa estranheza, pois este país sempre
trouxe ao mundo grandes processualistas, que por vezes modificaram os paradigmas nessa área de
conhecimento.

Foi o que representou o Projeto de Florença, um verdadeiro giro paradigmático, especialmente sob
o ponto de vista metodológico-científico, uma vez que o projeto não foi resultado de uma visão
hermeticamente fechada sobre o fenômeno jurídico, mas sim sofreu fortes influxos renovadores de outras
ciências, tais como a sociologia, a economia, a antropologia, a ciência política e a psicologia. Nas palavras de
Mauro Cappelletti:

 
Nenhum aspecto de nossos sistemas jurídicos modernos é imune à crítica. Cada vez mais pergunta-se como, a
que preço e em benefício de quem estes sistemas de fato funcionam. Essa indagação fundamental que já produz
inquietação em muitos advogados, juízes e juristas torna-se tanto mais perturbadora em razão de uma invasão
sem precedentes dos tradicionais domínios do Direito, por sociólogos, antropólogos, economistas, cientistas
políticos e psicólogos, entre outros. Não devemos, no entanto, resistir a nossos invasores; ao contrário, devemos
respeitar seus enfoques e reagir a eles de forma criativa. Através da revelação do atual modo de funcionamento
de nossos sistemas jurídicos, os críticos oriundos das outras ciências sociais podem, na realidade, ser nossos
aliados na atual fase de uma longa batalha histórica – a luta pelo “acesso à justiça”. É essa luta, tal como se
reflete nos modernos sistemas jurídicos, que constitui o ponto focal deste Relatório Geral e do projeto
comparativo de Acesso à Justiça que o produziu[38].   
 

Dessa maneira, o projeto de Florença, com base nesse enfoque multidisciplinar, buscou estruturar o
surgimento e desenvolvimento de uma nova abordagem, que compreenda os problemas que esse acesso (ou
sua falta) apresenta nas sociedades mundiais contemporâneas. De forma mais ampla, o movimento provocou
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um efetivo repensar do processo, extirpando o pensar do direito processual sob o prisma do positivismo
jurídico, propugnando pela necessidade de sua contaminação com o empírico, com a realidade vivida e com a
interdisciplinariedade.

 
4.1 Obstáculos ao acesso à justiça

Ao se aferir que o direito de acesso à justiça representava o grande desafio à efetivação de todos os
demais direitos fundamentais, entendido aqui o direito de acesso à justiça como um direito instrumental e
concretizador da cidadania, adveio a necessidade de se pesquisar quais eram os principais óbices que se
opunham a esse direito, engendrando possíveis soluções para superação de tais obstáculos.

Mauro Cappelletti e Bryant Garth destacam três grandes grupos de obstáculos ao direito
fundamental de acesso à justiça, quais sejam: a) obstáculos de ordem econômica; b) obstáculos relativos à
desigualdade material das partes; c) obstáculos relativos aos entraves processuais[39].

A primeira das preocupações relativas ao inacesso à justiça, como não poderia deixar de ser, diz
respeito à questão econômica, que além de impedir um pleno acesso à Justiça (entendido aqui como a
possibilidade de se chegar ao Poder Judiciário), gera grandes discrepâncias no seio do processo,
principalmente se tivermos em mente a questão da igualdade material entre as partes.

Sob essa perspectiva, são analisados os altos custos de um processo judicial, em relação aos
honorários advocatícios, às despesas processuais e, eventualmente, à sucumbência no processo. Além disso,
é patente que a intempestividade da prestação de tutela jurisdicional causa grandes prejuízos para as partes,
principalmente para as hipossuficientes, chegando a servir de verdadeiro mecanismo de pressão sobre a parte
economicamente mais fraca.

O aspecto econômico opõe-se fortemente ao acesso à justiça, haja vista que a ausência de recursos
econômicos suficientes para suportar a onerosidade do processo é fator determinante para que o lesado ou
ameaçado em seu direito abandone a idéia de postular, perante o Estado-juiz, a restauração do direito
violado ou a cessação do ato que lhe ameaça, principalmente se o litígio versar sobre ínfima monta
pecuniária. Isso porque, nestes casos, o valor a ser gasto com o processo pode suplantar, em várias vezes, o
próprio valor a ser discutido em juízo. Como afirma Mauro Cappelletti, “causas que envolvem somas
relativamente pequenas são mais prejudicadas pela barreira dos custos”, pois “se o litígio tiver de ser
decidido por processo judiciais formais, os custos podem exceder o montante da controvérsia, ou, se isso
não acontecer, podem consumir o conteúdo do pedido a ponto de tornar a demanda uma futilidade”[40].

O mesmo afirma Boaventura de Sousa Santos, ao aferir que nos países capitalistas ocidentais a
justiça civil é mais cara para as camadas mais pobres da população, pois normalmente são eles os “atores”
das ações de menor monta, o que configura uma dupla oneração das classes pobres da sociedade face à
administração da justiça[41].

Uma segunda perspectiva sobre a barreira em comento diz respeito à intempestividade da prestação
da tutela jurisdicional. Isso ocorre porque, especialmente nos países com altos índices inflacionários, os
longos anos ou décadas de espera pelo pronunciamento jurisdicional definitivo, além de elevarem as custas
processuais, podem acabar pressionando ou induzindo a parte economicamente desprovida a desistir da ação
ou, ainda, aceitar acordos por valores muito inferiores ao que fazia jus. Por tais motivos, foi erigido
recentemente no ordenamento pátrio o artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que garante a todos o
direito fundamental à razoável duração do processo (judicial e administrativo)[42]. Nesse diapasão, afirma
Fernando de Castro Fontainha:

 
É patente que algum tempo o processo deve durar, mas que este seja apenas o suficiente para que os litigantes
possam expor sua pretensa razão e para que o magistrado possa refletir sobre a hipótese. A problemática surge
quando este tempo é consumido por inútil burocracia cartorial, pelo abuso do direito de defesa – basta
afirmarmos que em todos os processos contenciosos existentes na face da terra ao menos uma das partes não
tem interesse em seu andamento – ou até pela morosidade dos julgadores[43].       
      

Por fim, outro aspecto relevante nessa temática é a questão do reconhecimento do direito pelas
partes, tanto para se propor uma ação quanto para se defender de uma. Certamente tal distorção é fruto das
gigantescas disparidades sociais e econômicas existentes nas sociedades, principalmente nos países de
modernidade tardia, nos quais a distribuição de rendas é altamente desigual. Ora, se o direito for opaco para
os cidadãos como afirma Carlos Cárcova[44], obviamente que tais pessoas não terão condições de sequer
imaginar a possibilidade de buscar uma tutela jurisdicional.

Ademais, as barreiras psicológicas e culturais também se mostram presentes no inacesso à justiça, já
que os tribunais são vistos com ambientes opressores, complexos, nos quais o litigante sente-se perdido e
aprisionado.  

Uma segunda barreira ao acesso à justiça pode ser vista na questão das desigualdades havidas entre
as partes em uma demanda. Apesar do artigo 5º, caput, da Constituição Federal prever o direito fundamental
à igualdade, é relativamente fácil aferir que, na realidade vivida, a igualdade entre os cidadãos (e, mais
especificamente, entre as partes) é algo formal, ou seja, uma igualdade frente ao ordenamento jurídico, uma
vez que a precária situação da maioria da população impede a construção de uma verdadeira igualdade
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material. E, ainda pior, muitas dessas desigualdades acabam sendo positivadas no sistema jurídico, o que
pode ser facilmente constatado se analisarmos as leis penais de uma maneira geral.

De qualquer forma, incursões à parte, é inegável que as desigualdades entre as partes impedem o
acesso pleno à justiça. É certo que algumas partes, em um embate judicial, vão melhor preparadas e
aparelhadas do que outras, o que pode ser decisivo no desfecho de um processo, no qual prevalece a
pretensão da parte mais abastada, restando prejudicada a parte que se encontrava em desvantagem. Em
outras palavras, em razão desse obstáculo, quer-se dizer que nem sempre o melhor direito prevalece.
Portanto, as condições econômicas, sociais e culturais dos litigantes pode ser fator determinante para o
sucesso de um e o fracasso de outro.

Observa Mauro Cappelletti que tal situação mostra-se extremamente nítida em relação aos litigantes
habituais e aos litigantes eventuais, pois não se pode cogitar na existência de paridade de armas entre eles.
Dessa forma, a parte pouco habituada a atuar em juízo (litigante eventual) não litiga em condições de
igualdade quando enfrenta, por exemplo, grandes corporações multinacionais (litigante habitual). As
vantagens dessas últimas são numerosas, a saber: 1) a maior experiência com os litígios, o que lhes permite
um maior planejamento de suas ações, pois podem estruturar melhor suas estratégias; 2) o litigante habitual
possui economia em escala, pois tem mais casos; 3) possibilidade de desenvolver relações informais com os
membros do Judiciário; 4) diluição dos riscos da demanda por possuir maior número de casos (perde poucos
e ganha inúmeros); 5) possibilidade de testar estratégias e argumentos para obter resultados mais favoráveis
futuramente[45].

Destarte, sinteticamente, têm-se, de um lado, organizações com elevado poder econômico, político
e organizacional, e, de outro, pessoas físicas ou jurídicas de escassos recursos econômicos e informações
privilegiadas. Assim, no mais das vezes, observa-se um verdadeiro embate entre Davi e Golias, no qual a
pretensão de uma igualdade material mostra-se risível.

Antevendo tal situação, a parte desfavorecida certamente sente-se, no mínimo, desmotivada a
buscar a prestação de uma tutela jurisdicional para a violação de seu direito, o que, como já visto, acaba por
conter o litígio no corpo social.

Por fim, um último obstáculo ao acesso à justiça seria a questão relativa aos entraves processuais.
Não é raro encontrar imperfeições no sistema processual pátrio que, no mais das vezes, obstam o pleno
acesso à justiça, bem como impedem uma solução rápida, eficiente e satisfatória do conflito levado à
apreciação judicial, em virtude da ausência de mecanismos eficientes para a proteção de determinados
direitos.

No sistema processual pátrio, verbi gratia, somente nos últimos quinze anos surgiram alguns
importantíssimos instrumentos processuais, tais como a antecipação da tutela (artigo 273 do Código de
Processo Civil), as tutelas específicas das obrigações de fazer, não-fazer e entregar coisa (artigo 461 e
seguintes do Código de Processo Civil), dentre outros.

Dessa forma, o processo, visto pelo prisma do instrumentalismo, deve ter como foco principal o
próprio direito material, razão pela qual deve o ordenamento pátrio prever mecanismos hábeis a promover
uma real tutela dos direitos, de acordo com o caso concreto levado à apreciação do Judiciário. O processo,
portanto, deve ser estruturado com vistas ao direito substancial tutelado[46], e não o contrário.

Mauro Cappelletti, nesse ponto, apresentou grande preocupação em relação aos direitos coletivos
lato sensu[47], pois, na década de 1970, eram quase intransponíveis as dificuldades processuais existentes
nessa seara. Isso porque era extremamente difícil o ajuizamento de uma ação que versasse sobre direitos
coletivos, principalmente em virtude de pontos nebulosos sobre vários institutos que, até então, eram vistos
somente sob o enfoque dos direitos individuais, tais como: representatividade, litispendência, coisa julgada,
dentre outros.

Dessa forma, por ser a sociedade altamente dinâmica, na medida em que se passa a exigir novos
escopos do processo, este necessariamente deve aparelhar-se de instrumentos capazes de satisfazer tais
exigências, sob pena de obstaculizar o acesso à justiça. Logo, deve o sistema processual atentar-se para o
surgimento de novos direitos, propiciando meios e instrumentos para a sua efetivação.

Em linhas gerais, e de forma bem abreviada, esses são os obstáculos apontados por Cappelletti em
relação ao pleno acesso à justiça, o que não impede o surgimento de outros, já que, como visto, a sociedade
é altamente dinâmica e fluída. Contudo, ao discorrer sobre a temática, apresenta Mauro Cappelletti uma
advertência final:                 

 
(...) como fator complicador dos esforços para atacar as barreiras ao acesso, deve-se enfatizar que esses
obstáculos não podem simplesmente ser eliminados um por um. Muitos problemas de acesso são inter-
relacionados, e as mudanças tendentes a melhorar o acesso por um lado podem exacerbar barreiras por outro.
(...) Um estudo sério do acesso à Justiça não pode negligenciar o inter-relacionamento entre as barreiras
existentes[48].
 

Por conseguinte, ao se buscar uma solução para um obstáculo ao acesso, sempre se deve avaliar
quais serão os impactos gerados em relação aos demais. Tal estudo também é realizado no projeto de
Florença, por meios das denominadas ondas renovatórias do acesso à justiça, o que se passa a analisar a
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partir do próximo ponto.    
 

4.2 Ondas renovatórias
Em virtude de todos os obstáculos apresentados, o projeto de Florença propôs-se a apresentar

algumas soluções práticas para as barreiras e problemas relacionados ao acesso à Justiça, o que levou à
estruturação do que foi posteriormente denominado de ondas renovatórias. São as ondas fruto de uma
sistematização de transformações percebidas em diversas nações, em especial na segunda metade do século
XX, e são divididas em três eixos, correspondentes às barreiras ao acesso à justiça[49].

Tais ondas emergiram, para ser mais preciso, a partir de 1965, em uma sequência mais ou menos
cronológica, podendo ser enquadradas da seguinte forma: a) primeira onda renovatória de acesso à justiça –
assistência jurídica gratuita[50]; b) segunda onda renovatória de acesso à justiça – problemas relacionados à
efetivação dos direitos coletivos lato sensu[51]; terceira onda renovatória de acesso à justiça – o novo
enfoque de acesso à justiça[52].

A primeira das ondas renovatórias buscou facilitar o acesso à justiça às camadas sociais menos
favorecidas, com a prestação de assistência jurídica gratuita aos necessitados. Assim, o primeiro grande
obstáculo a ser transposto para a garantia de um acesso pleno à justiça é o econômico, haja vista que a falta
de recursos econômicos pode levar os menos favorecidos a abdicarem de seus direitos substanciais ante o
custo de um processo, ou, ainda, a aceitarem acordos ínfimos em virtude de sua posição de desvantagem.

Em virtude disso, o principal intento dessa primeira onda foi o de garantir acesso ao Poder
Judiciário, aos demandantes de baixa renda, assegurando-lhes assistência jurídica integral e gratuita, direito
fundamental insculpido no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Em nosso país, tal preceito também é expresso na Lei nº 1.060/50, que estabelece as regras para a
concessão de assistência jurídica aos necessitados, que, segundo os termos de seu artigo 2º, são aqueles cuja
situação econômica não lhe permitem pagar as custas processuais (taxas, emolumentos e custas devidas ao
Estado) e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Pela finalidade a que se presta o texto, não se entrará, neste momento, num estudo mais profundo
sobre os sistemas de assistência jurídica aos pobres, bastando deixar consignado que o sistema adotado pelo
Brasil não atinge os fins a que se propõe. Com efeito, no Brasil não se conta com uma organização
estruturada a dar vazão aos conflitos sociais, já que a instituição da Defensoria Pública pode ser encontrada
somente em alguns Estados-membros e, ainda nestes, somente nos grandes centros urbanos e de forma
absolutamente precária.

O Estado do Paraná, por exemplo, não possui Defensoria Pública instituída. Em outros Estados,
como o de São Paulo, onde existe convênio firmado entre a Defensoria e a Ordem dos Advogados do Brasil
na tentativa de universalização do atendimento, percebe-se uma má qualidade nos serviços prestados por
alguns advogados dativos em favor de seus clientes de baixa renda, principalmente em razão dos baixos
honorários auferidos com a prestação desse serviço, inexistindo uma verdadeira assistência jurídica (prévia,
que dê conhecimento do direito à pessoa), mas somente algumas meras representações em juízo.

A segunda onda renovatória de acesso à justiça teve suas atenções voltadas para a questão
organizacional do Direito ou, em outros termos, demonstrou a necessidade de se reorganizar o ordenamento
jurídico ante o surgimento de novos interesses sociais.

A emergência dos direitos coletivos lato sensu foi o principal eixo dessa temática, pois o
ordenamento jurídico, enquanto organização, não se mostrou apto a conferir uma efetiva tutela jurisdicional
a esses interesses. Por tal motivo, ocorreu uma necessária revolução teórica no direito processual civil de
cunho clássico, baseado na fase científica ou autonomista. Dessa forma, a busca pela efetividade processual e
proteção a esses novos direitos promoveram verdadeiras mudanças no sistema processual como um todo,
flexibilizando inúmeros institutos até então cultuados como dogmas (por exemplo, a coisa julgada).

Assim, para se garantir a solução dos conflitos nessa seara, e visando a busca da paz social, os
velhos instrumentos do direito processual clássico tiveram que ceder perante a realidade, já que eram
insuficientes para solucionar os conflitos nascidos das novas relações sociais massificadas. Assevera Cândido
Rangel Dinamarco, “no que diz respeito aos aspectos estruturais do sistema de pacificação pelo processo, a
tendência mais expressiva é a de coletivização da tutela jurisdicional, que também é portadora de enorme
relevância política”[53].

Com o surgimento da terceira dimensão de direitos fundamentais, que abrange os direitos
metaindividuais, o sistema processual teve que fornecer meios para sua defesa e efetivação, ou seja,
instrumentos para que tais direitos fossem adequadamente tutelados. Segundo Bedaque:

 
Talvez a noção mais importante do direito processual moderno seja a de instrumentalidade, no sentido de que o
processo constitui instrumento para a tutela do direito substancial. Está a serviço deste, para garantir sua
efetividade. A conseqüência dessa premissa é a necessidade de adequação do instrumento ao seu objeto. O
processo é um instrumento, e, como tal, deve adequar-se ao objeto com que opera.[54]
   

Destarte, a tutela dos direitos coletivos surgiu para proporcionar uma ampliação ao ideal de acesso
à justiça, haja vista que, com uma ação única, é possível dar proteção a tantos quantos sejam os direitos
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lesados, contribuindo até mesmo para a efetivação da celeridade processual. Como preleciona Mauro
Cappelletti, “a visão individualista do devido processo judicial está cedendo lugar rapidamente, ou melhor,
está se fundindo com uma concepção social, coletiva”[55].

Visões clássicas do direito processual civil como a questão da legitimidade ativa das partes, o papel
do juiz no processo, os institutos da coisa julgada e da litispendência, dentre outros, tiveram que ser
revisitados para uma imprescindível adequação e alargamento.

Surgiram, então, algumas leis no sistema processual pátrio, tais como a Lei de Ação Popular, a Lei
de Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor[56], que visam gerar uma tutela jurisdicional
adequada à proteção desses relativamente novos direitos materiais (direitos difusos, direitos coletivos stricto
sensu e direitos individuais homogêneos). Instaura-se, assim, um verdadeiro sistema jurídico-processual para
o tratamento das ações coletivas (ou class actions, para os norte-americanos), com regras destinadas a
adaptar o ordenamento jurídico existente às necessidades surgidas na sociedade com a emergência desses
novos direitos que, até então, não eram corretamente protegidos.

Além disso, tais reformas otimizaram a proteção jurisdicional ao menos favorecidos por meio de
uma coletivização de demandas (direitos individuais homogêneos) que, sozinhas, jamais seriam levadas ao
crivo do Poder Judiciário, notadamente em virtude das barreiras intrínsecas ao processo civil de cunho
individual.

Por derradeiro, a terceira onda renovatória do movimento de acesso à justiça voltou suas atenções
para a questão do novo enfoque do acesso à justiça, demonstrando a inadequação com que os procedimentos
tradicionais se apresentavam para cumprir o intuito de proteção estatal[57].

O progresso obtido com as reformas anteriores fez com que a própria noção que se tinha sobre a
expressão acesso à justiça fosse grandemente ampliada. A partir dessa mudança teórica, as soluções de
melhoria implementadas pela terceira onda não ficariam mais limitadas às reformas processuais, que possuem
o seu valor (verbi gratia, a constante adaptação de procedimentos aos direitos substanciais). Para além
disso, as modificações advindas com essa etapa têm o propósito de viabilizar o acesso a uma ordem jurídica
justa, na festejada concepção de Kazuo Watanabe.

Buscam-se, nessa fase, métodos alternativos para a resolução de conflitos, tais como a arbitragem, a
mediação e a conciliação, entre outras importantes medidas. Como salienta Caio Márcio Loureiro, “para essa
terceira onda do movimento, observou-se que o contencioso judiciário deve ser visto como a última instância
para resolução da lide, sendo de grande valia a justiça conciliativa”[58]. Assim, a desformalização das
resoluções de conflito constitui o ponto nodal dessa etapa, que chega a buscar a efetivação da justiça mesmo
fora da figura do Estado.

Essa onda renovatória nos faz distinguir exatamente que não somente através da jurisdição (esta, de
monopólio estatal) se realiza a justiça. O Direito e os juristas devem reconhecer que este fenômeno é um
simples desdobramento da realidade, e que a maioria dos conflitos de interesse existentes na sociedade não se
resolve por intervenção do Poder Judiciário[59]. Como salienta Mauro Cappelletti, “poder-se-ia dizer que a
enorme demanda latente por métodos que tornem os novos direitos efetivos forçou uma nova meditação
sobre o sistema de suprimento – o sistema judiciário”.

Não se falará muito sobre essa terceira onda renovatória, nesse momento, porque essa etapa será,
ainda que em linhas gerais, enfocada no próximo tópico, que versa sobre o descesso à justiça como fator de
inclusão social.

Deve-se salientar, por fim, que existem autores tentando estruturar uma eventual quarta onda
renovatória de acesso à justiça, havendo quem fale na formação ética do jurista[60], outros defendendo a
questão da autonomia financeira do Poder Judiciário[61], entre outras posições, discussão essa que, pela sua
amplitude, ficará para um próximo texto.  
 
5 Descesso à justiça como fator de inclusão social

A questão do acesso à ordem jurídica justa é aquela que mais diretamente evidencia as relações
entre o direito processual civil e a justiça social, entre a igualdade jurídico-formal e a desigualdade sócio-
econômica.

A imperiosa necessidade de tornar a justiça acessível a todos os jurisdicionados impulsionou o
movimento por acesso à justiça, o qual gerou reflexos não somente no plano jurídico, mas também em outros
ramos do conhecimento, como a sociologia e a economia, provocando, em especial, importantes mudanças
no direito processual.

A mola propulsora que levou juristas, sociólogos, filósofos, economistas, dentre outros, a estudar e
refletir sobre o acesso à justiça foi, como visto, o fenômeno conhecido por litigiosidade contida, que tem a
capacidade de gerar nefastas consequências sociais.

Assim, de pouco ou nada vale atingir a justiça substancial com excessivo atraso. A demanda que se
prolonga por anos e anos transforma-se em instrumento de revolta e indignação para aqueles que dela
esperam ansiosamente por uma solução em suas vidas.

Nesse contexto, surge o tema do “descesso à justiça”, expressão criada por Carreira Alvim para
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significar o direito fundamental à “saída” do Poder Judiciário em tempo hábil[62] e com satisfatória
prestação de tutela jurisdicional, o que está umbilicalmente ligado à efetivação do direito fundamental à
razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), pois, hodiernamente, a
intempestividade da tutela jurisdicional tem constituído um dos principais obstáculos na busca da tão
almejada ordem jurídica justa.

É indubitável a existência de nefastas conseqüências decorrentes da extemporaneidade na prestação
da tutela jurisdicional, principalmente para as camadas economicamente desfavorecidas. A intolerável
eternização do processo gera grande desigualdade entre as partes, haja vista que: a) a resistência da parte
rica à longa tramitação processual é muito mais acentuada que a da parte pobre, ou seja, o processo longo
beneficia apenas a camada mais abastada da sociedade; b) a longa tramitação processual pressiona a parte
economicamente mais fraca a desistir de ingressar em juízo, a desistir da ação já iniciada ou, ainda, a aceitar
acordos irrisórios por seus direitos, pois, como se diz na cultura popular, que retrata perfeitamente essa
situação, “mais vale um mau acordo do que uma boa demanda”.

Infelizmente, o processo tem o poder de, no caso em concreto, por em evidência o jogo do
capitalismo, os privilégios e desmandos de minorias, o condicionamento do exercício dos direitos
substanciais às ilegítimas acumulações de riquezas e à obtenção de lucros abusivos[63].

Dessa forma, pode-se afirmar, sinteticamente, que a excessiva demora na prestação jurisdicional é
uma das grandes fontes de injustiça e de exclusão social encontradas na realidade contemporânea, razão pela
qual urge a necessidade de estudos constantes, atualizados e aderentes aos problemas vividos pela sociedade
(principalmente pela parcela mais desfavorecida economicamente) em relação a toda essa problemática.

De nada adianta construir um enorme arcabouço jurídico, que abarque largamente os direitos
materiais, se não se possui instrumentos efetivos para a sua concretização no seio social, ou melhor, que não
possibilite o exercício dos direitos substanciais por todas as camadas sociais, de forma igualitária.    

Ademais, assim como o processo deve ser tido como um instrumento em relação ao direito
substancial tutelado, o direito à razoável duração do processo deve ser considerado como um direito
fundamental instrumental, porquanto sua inefetividade implica na inefetividade de todos os outros direitos
fundamentais. Negar a sua realização faz com que todos os outros direitos, conquistados duramente ao longo
da história, também sejam negados.

Assim sendo, a negação de acesso à justiça (e à tutela jurisdicional tempestiva) ocasiona a grave
negação do exercício da cidadania, uma vez que de nada adianta conferir direitos meramente formais a todos
os cidadãos, deve-se também colocar à disposição destes mecanismos eficientes e céleres de concreção
desses direitos. 

É relativamente antiga a tendência global em buscar um processo efetivo e justo, que seja capaz de
resolver em tempo hábil o conflito de interesses colocado sob o crivo do Judiciário, não sendo isso
exclusividade do Brasil a preocupação com a morosidade da tramitação processual e do julgamento de lides.
Ao contrário, vários outros países têm se debruçado sobre o assunto, na tentativa de encontrarem as
possíveis causas para esse turbilhão de processos engarrafados em todas as instâncias do Judiciário e,
também, procurarem por possíveis soluções que visem gerar celeridade aos processos, sem, contudo, ignorar
a preservação de todos os outros direitos e garantias fundamentais do indivíduo. 

É certo que cada processo tem seu tempo, um lapso temporal para que o magistrado possa chegar a
um veredicto e, ainda, para que as partes possam exercitar tantos outros direitos fundamentais que a
Constituição lhes assegura. Negar isso seria o mesmo que tentar “robotizar” os juízes e acabar com as
garantias das partes, que são tão caras ao Estado Democrático de Direito.

Entretanto, não pode ser ignorado o fato de que ainda existem muitas falhas a serem corrigidas,
hipóteses a serem (re)pensadas e medidas a serem tomadas. Como afirma Cassio Scarpinella Bueno, ao tratar
do princípio constitucional em comento:

 
Trata-se, nestas condições, de verificar como “economizar” a atividade jurisdicional no sentido da redução desta
atividade, redução do número de atos processuais, quiçá, até, da propositura de outras demandas, resolvendo-se
o maior número de conflitos de interesses de uma só vez. O que o princípio previsto expressamente no inciso
LXXVIII do art. 5º quer, destarte, é que a atividade jurisdicional e os métodos empregados por ela sejam
racionalizados, otimizados, tornados mais eficientes (...), sem prejuízo, evidentemente, do atingimento de seus
objetivos mais amplos[64].
 

Assim, não se pode esperar que a solução de todos esses problemas relacionados ao descesso à
justiça venha, por exemplo, com a edição de resoluções ou de outros atos administrativos pelo Conselho
Nacional de Justiça. Cremos que a adoção de determinadas medidas, tais como as tão discutidas “metas” do
Conselho Nacional de Justiça, sejam um começo para se pensar essa problemática, todavia isso não pode ser
encarado como uma panaceia.

Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça não pode acabar com o problema da morosidade da
justiça com o pronunciamento de uma simples frase, como se Deus fosse, tal como consta no livro de
Genesis: “Faça-se a luz!”. Contudo é exatamente isso o que vem ocorrendo, pois metas são editadas sem um
prévio conhecimento da realidade vivida pelo Poder Judiciário em primeira instância, como se todos os
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problemas pudessem ser resolvidos de cima para baixo, quando o correto seria exatamente o oposto! Não há
como se resolver problemas concretos com base em meras abstrações teóricas.

Dessa forma, o problema do descesso à justiça, que deve ser visto como verdadeiro direito
fundamental, não pode ser encarado de forma simplista e superficial. Não devemos buscar a solução para
isso, mas sim as soluções, uma vez que a questão em análise é multifacetária, podendo ser enfocados os
seguintes pontos, dentre outros: a) a necessidade de uma mudança de mentalidade dos juristas de uma forma
geral, no sentido de deixarem de se guiar pela razão burocrática (sem analisar o processo de forma
teleológica); b) promover uma formação ética dos juristas, por meio de uma educação emancipatória, para
que tenham consciência da importância de seu papel na sociedade (quarta onda renovatória de Kim
Economides); c) promover a utilização dos meios alternativos de resoluções de conflitos (arbitragem,
conciliação, mediação, centros de integração e cidadania, núcleos de prática jurídica, dentre outros); d)
promover estudos relacionados à sociologia dos tribunais, no sentido de promover melhor gestão dos
recursos destinados ao Poder Judiciário; e) promover mudanças no que tange à distribuição qualitativa das
demandas, com base em estudos estatísticos; f) fomentar a formação humanística dos magistrados,
modificando, inclusive, o processo seletivo para as carreiras jurídicas; g) promover modificações legislativas
pontuais, com o intuito de aproximar o processo à realidade brasileira; etc.

Ficar de braços cruzados para tudo o que se vê atualmente é inadmissível. Não se pode mais tolerar
a utilização do processo como uma arma nas mãos dos poderosos. Não se pode mais fechar os olhos para a
constante violação da ordem jurídica (e, mais ainda, dos direitos dos mais fracos) pela classe abastada da
sociedade com a certeza da impunidade ou, ao menos, de uma resposta tardia para seus atos ilícitos.

Por tais razões, devemos humanizar o processo, revolucionar e desburocratizar os procedimentos,
questionar os dogmas, criticar o sistema, de forma a promover a inclusão social dos que se encontram à
margem do Direito, invisíveis aos olhos dos demais, bem como proporcionar uma verdadeira democratização
do acesso à justiça.         
 
6 Considerações finais  

Vivencia-se, hodiernamente, um momento de transição paradigmática no Direito, haja vista que o
Estado moderno, de índole positivista, não mais consegue atingir suas finalidades básicas, ou seja, não
consegue fornecer diretrizes e normas que levem a uma convivência social pacífica e à promoção de uma
vida digna aos seus cidadãos.

O direito de acesso à ordem jurídica justa deve ser encarado como um verdadeiro direito
fundamental instrumental, uma vez que a sua inefetividade gera como consequência a inefetividade de todos
os demais direitos fundamentais e, ainda, a negação do exercício da cidadania (direito a ter direitos).

O direito de descesso à justiça (saída do Poder Judiciário em tempo hábil e com prestação de tutela
jurisdicional adequada e eficaz), visto como um dos vértices do direito de acesso à justiça, também deve ser
visto como um direito fundamental, principalmente após a positivação do direito à razoável duração do
processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

A inefetividade do direito de descesso à justiça faz com que o processo torne-se uma verdadeira
arma nas mãos dos detentores do poder econômico, os únicos que realmente possuem a faculdade de
exercitar seus direitos substanciais. Por isso, devemos (re)pensar os rumos do direito processual e da função
jurisdicional, como fatores hábeis a promover a inclusão social, a cidadania e a emancipação dos espoliados,
que sempre se encontram privados de seus direitos, até mesmo daqueles basilares ao gênero humano.    

 
7 Referências Bibliográficas
 
ALVIM, J. E. Carreira. Justiça: acesso e descesso. Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil. v.
21. n. 73. jan/jun.2003. Impetus: Niterói, 2003, p. 165/183.
BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Eficácia do processo e técnica processual. In Temas de Direito
Processual: sexta série – São Paulo: Saraiva, 1997.
BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo: influência do direito material sobre o processo, 2ª
ed., Malheiros Editores, São Paulo, 2001.
BERIZONCE, Roberto O. Algunos obstáculos al acceso a la justicia. Revista de Processo, nº 68, ano 17,
1992.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus,
1992.
BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito
processual civil, volume 1, 3ª edição. Editora Saraiva: São Paulo, 2009.
CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil, volume I, 15ª edição, revista e atualizada.
Editora Lumen Júris: Rio de Janeiro, 2006.
CAMBI, Eduardo Augusto Salomão. Jurisdição no processo civil: uma visão crítica. Curitiba: Juruá, 2002.
CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto
Alegre, Fabris, 1988.
CÁRCOVA, Carlos Maria. A opacidade do direito. Tradução de Edilson Alkmim Cunha. São Paulo: LTr,
1998.
CICHOCKI NETO, José. Limitações ao acesso à justiça, 1ª edição, 5ª tiragem. Curitiba: Juruá, 2008.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná
* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 74



DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo, 8ª edição, revista e atualizada. São
Paulo: Editora Malheiros, 2000.
______. Fundamentos do processo civil moderno, 4ª ed., Tomo II. São Paulo: Malheiros, 2001.
ECONOMIDES, Kim. Lendo as ondas do “Movimento de Acesso à Justiça”: Epistemologia versus
metodologia? In: PANDOLFI (Org.). Cidadania, Justiça e Violência. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio
Vargas, 1999.
FONTAINHA, Fernando de Castro. Acesso à justiça: da contribuição de Mauro Cappelletti à realidade
brasileira. Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2009.
GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. Teoria
Geral do Processo. Editora Malheiros, 16ª edição, revista e atualizada. São Paulo, 2000.
LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt.
São Paulo: Companhia das Letras, 1988.
LARA, Antonio Rubens Costa de. Acesso à justiça: o princípio constitucional e a contribuição prestada pelas
faculdades de direito. São Paulo: Método, 2002.
LOUREIRO, Caio Márcio. Ação civil pública e o acesso à justiça. São Paulo: Editora Método, 2004.
MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil, volume 1: teoria geral do processo. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2006.
MARQUES, Alberto Carneiro. Perspectivas do processo coletivo no movimento de universalização do
acesso à justiça. Curitiba: Juruá, 2007.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução à sociologia da administração da justiça, Revista de Processo n.
37.
SCHUCH, Luiz Felipe Siegert. Acesso à justiça e autonomia financeira do Poder Judiciário: a quarta onda?
Editora Juruá: Curitiba, 2006.
TUCCI, José Rogério Cruz e. Tempo e processo: uma análise empírica das repercussões do tempo na
fenomenologia processual (civil e penal). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997.
WATANABE, Kazuo; et. al. Juizado especial de pequenas causas: Lei 7.244, de 7 de novembro de 1984.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985.
______. Da cognição no processo civil. 2ª Ed. Campinas: Bookseller, 2000.
WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no Direito. Editora Alfa
Omega, 2ª edição. São Paulo, 1997.

[1] BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 24.
[2] ALVIM, J. E. Carreira. Justiça: acesso e descesso. Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil. v. 21. n. 73. jan/jun.2003.
Impetus: Niterói, 2003, p. 165/183.
[3] GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. Teoria Geral do Processo.
Editora Malheiros, 16ª edição, revista e atualizada. São Paulo, 2000, p. 20-21.
[4] WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no Direito. Editora Alfa Omega, 2ª edição.
São Paulo, 1997, p. 67.
[5] Ibidem, p. 88. 
[6] WATANABE, Kazuo; et. al. Juizado especial de pequenas causas: Lei 7.244, de 7 de novembro de 1984. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1985, p. 02-03.
[7] Cf., LOUREIRO, Caio Márcio. Ação civil pública e o acesso à justiça. São Paulo: Editora Método, 2004, p. 59-60.
[8] Cf, CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil, volume I, 15ª edição, revista e atualizada. Editora Lumen
Júris: Rio de Janeiro, 2006, p. 08-09.
[9] Intitulada em alemão como “Die Lehre von den Processeireden und die Processvoraussetzungen”.
[10] Devemos frisar, nesse momento, que concebemos o Direito, enquanto ordenamento jurídico, como um fenômeno uno, sendo que
as divisões em ramos e sub-ramos têm uma finalidade meramente didática para o presente estudo.  
[11] BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, volume 1, 3ª
edição. Editora Saraiva: São Paulo, 2009, p. 42-43.
[12] Ibidem, p. 43.
[13] CAMBI, Eduardo Augusto Salomão. Jurisdição no processo civil: uma visão crítica. Curitiba: Juruá, 2002, p. 91-92.
[14] DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo, 8ª edição, revista e atualizada. São Paulo: Editora Malheiros,
2000, p. 149.
[15] Ibidem, p. 150 e ss.  
[16] Afirma Luiz Guilherme Marinoni que: “Não há dúvida de que a jurisdição, atualmente, tem a função de tutelar (ou proteger) os
direitos, especialmente os direitos fundamentais. (...) O que se deseja evidenciar é que a função jurisdicional é uma conseqüência
natural do dever estatal de proteger os direitos, o qual constitui a essência do Estado contemporâneo” (In, MARINONI, Luiz
Guilherme. Curso de processo civil, volume 1: teoria geral do processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 134).  
[17] CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre, Fabris, 1988, p.
162.
[18] Op. cit., Ação civil pública e o acesso à justiça, p. 63. 
[19] Cf., LARA, Antonio Rubens Costa de. Acesso à justiça: o princípio constitucional e a contribuição prestada pelas faculdades de
direito. São Paulo: Método, 2002, p.38.
[20] Op. cit., Acesso à justiça, p. 09.
[21] Idem.
[22] Op. cit., Ação civil pública e o acesso à justiça, p. 82.
[23] Cf., CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre, Fabris, 1988, p. 10-11. 
[24] Ibidem, p. 12.
[25] Op. cit., Ação civil pública e o acesso à justiça, p. 86.
[26] BERIZONCE, Roberto O. Algunos obstáculos al acceso a la justicia. Revista de Processo, nº 68, ano 17, 1992, p.67.  
[27] CICHOCKI NETO, José. Limitações ao acesso à justiça, 1ª edição, 5ª tiragem. Curitiba: Juruá, 2008, p. 61-62.
[28] Cf., LOUREIRO, Caio Márcio. Ação civil pública e o acesso à justiça. São Paulo: Editora Método, 2004, p. 87.
[29] Op. cit., Limitações ao acesso à justiça, p. 62. 
[30] Cf., Alexandre Freitas Câmara, Lições de direito processual civil, p. 34.
[31] Cf., Idem.
[32] Op. cit., Ação civil pública e o acesso à justiça, p. 88-89.
[33] Ibidem, p. 89-91.   
[34] Cf., LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. São Paulo:
Companhia das Letras, 1988, p. 154.
[35] Cf, Caio Márcio Loureiro, p. 66.
[36] Vide José Cichocki Neto, p. 49.
[37] Dentre os quais poderíamos citar: Bryant Garth, J. Gordley, E. Johnson Jr, J.A. Jolowicz, Adolf Homburger (Pace University,
N.Y.), P.O. Bolding (Universidade de Lund, Suécia), Anders Bruzelius (Lund), Jan Hellner (Universidade de Estocolmo), Yvette

This version of Total HTML Converter is unregistered.

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná
* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 75



Lobin (Universidade de Aix-en-Provence, França), Maurice Rosenberg (Universidade de Columbia, N.Y.), G.D.S. Taylor (Canberra,
Austrália), Philippe Thery (Universidade de Paris), David Trubek (Universidade de Wisconsin), Kim Economides (Londes,
atualmente na Universidade de Exeter, Estados Unidos), Régine Loosli (Marselha), David Margolick (Florença).
[38] Op. cit., Mauro Cappelletti e Bryant Garth, p. 7-8.
[39] Cf, Mauro Cappelletti e Bryant Garth, p. 15-29. Vide ainda: MARQUES, Alberto Carneiro. Perspectivas do processo coletivo no
movimento de universalização do acesso à justiça. Curitiba: Juruá, 2007, p. 33.
[40] Ibidem, p. 19.
[41] SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução à sociologia da administração da justiça, Revista de Processo n. 37, p. 126.
[42] O que já era reconhecido face à exegese dada ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.
[43] FONTAINHA, Fernando de Castro. Acesso à justiça: da contribuição de Mauro Cappelletti à realidade brasileira. Editora Lumen
Juris: Rio de Janeiro, 2009, p. 49.
[44] CÁRCOVA, Carlos Maria. A opacidade do direito. Tradução de Edilson Alkmim Cunha. São Paulo: LTr, 1998.
[45] Cf., Mauro Cappelletti e Bryant Garth, p. 25-26.
[46] A cognição judicial, por exemplo, tal como explicitada por Kazuo Watanabe, é uma valiosa técnica de adequação do processo à
natureza do direito material, ou mesmo à peculiaridade da pretensão a ser efetivamente tutelada. Mostra-se a cognição como uma
importante ferramenta em prol da instrumentalidade substancial, no sentido de oferecer todos os recursos necessários ao efetivo
amparo dos direitos e interesses contra toda e qualquer violação, ou mesmo ameaça de ofensa. A cognição fornece um
importantíssimo ponto de visão para a compreensão do processo no plano teórico e em sua realização concreta, como instrumento de
realização de direitos. Ademais, é uma relevantíssima técnica para a concepção de processos com procedimentos diferenciados e
melhor adaptados à efetiva tutela de direitos substanciais, sendo inegável a relevância e a utilidade da técnica da cognição para a
estruturação dos diversos tipos de procedimento, pois é exatamente por meio dela que se torna possível a adequação do processo
(instrumento) ao direito material correspondente. Nesse sentido vide: WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2ª Ed.
Campinas: Bookseller, 2000, p. 19-52.
[47] Vide, Mauro Cappelletti e Bryant Garth, p. 27-28.
[48] Ibidem, p. 29.
[49] Cf., Fernando de Castro Fontainha, p. 70.
[50] Apesar de Mauro Cappelletti falar em assistência judiciária, cremos que a terminologia mais adequada, com a devida vênia, seja
assistência jurídica, uma vez que tal expressão possui uma maior amplitude e alcance.
[51] Novamente, apesar de Mauro Cappelletti falar em direitos difusos, cremos seja mais coerente falarmos em direitos coletivos lato
sensu (gênero), expressão mais abrangente que abarca os direitos difusos, direitos coletivos stricto sensu e, por fim, os direitos
individuais homogêneos (espécies).
[52] Cf., Mauro Cappelletti e Bryant Garth, p. 31.
[53] DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno, 4ª ed., Tomo II. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 755.
[54] BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo: influência do direito material sobre o processo, 2ª ed., Malheiros
Editores, São Paulo, 2001, p. 18. Nesse sentido ainda BARBOSA MOREIRA afirma: “o processo deve dispor de instrumentos de
tutela adequados, na medida do possível, a todos os direitos (e outras posições jurídicas de vantagem) contemplados no ordenamento,
quer resultem de expressa previsão normativa, quer se possam inferir do sistema” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Eficácia do
processo e técnica processual. In Temas de Direito Processual: sexta série – São Paulo: Saraiva, 1997, p. 17-18).
[55] Op. cit., Mauro Cappelletti e Bryant Garth, p. 51.
[56] Tramita pelo Congresso Nacional, ainda, projeto de lei que cria um Código de Processo Civil Coletivo, visando dar coesão a
todo esse mini-sistema hodiernamente existente.
[57] Cf., Caio Márcio Loureiro, p. 75.
[58] Ibidem, p. 75.
[59] Cf., Fernando de Castro Fontainha, p. 77.
[60] ECONOMIDES, Kim. Lendo as ondas do “Movimento de Acesso à Justiça”: Epistemologia versus metodologia? In:
PANDOLFI (Org.). Cidadania, Justiça e Violência. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999.
[61] SCHUCH, Luiz Felipe Siegert. Acesso à justiça e autonomia financeira do Poder Judiciário: a quarta onda? Editora Juruá:
Curitiba, 2006.
[62] Vide nesse sentido: [62] ALVIM, J. E. Carreira. Justiça: acesso e descesso. Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil.
v. 21. n. 73. jan/jun.2003. Impetus: Niterói, 2003, p. 165/183.
[63] Nesse sentido, vide: TUCCI, José Rogério Cruz e. Tempo e processo: uma análise empírica das repercussões do tempo na
fenomenologia processual (civil e penal). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 111.
[64] Op. cit., Cassio Scarpinella Bueno, p. 147.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná
* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 76



ACESSO À JURISDIÇÃO NOS PEDIDOS DE SEPARAÇÃO, DIVÓRCIO E INVENTÁRIO
CONSENSUAIS

ACCESO A LA JURISDICCIÓN EN LOS PLEITOS DE SEPARACIÓN, DIVORCIO E INVENTARIO
CONSENSUALES

Frederico Oliveira Freitas
Magno Federici Gomes

RESUMO
O presente artigo interpreta a Lei nº 11.441/2007, analisando se a norma trouxe ou não caráter obrigatório
aos interessados que, após preencherem os requisitos legais, poderão pedir separação, divórcio, partilha e
inventário, pelo meio extrajudicial. Justifica-se o referido estudo pelos posicionamentos doutrinários
divergentes sobre o assunto. Apesar disso, muitos doutrinadores optaram, em suas obras, por simplesmente
se omitirem sobre o tema. Trata-se de um trabalho teórico-documental e jurídico-propositivo, por analisar
uma lei, suas falhas e propor soluções. Conclui-se, ao final, que a aludida lei, ao objetivar efetividade
processual, celeridade procedimental e desafogar a máquina judiciária, cuidou por trazer uma nova opção aos
jurisdicionados, para pleitearem os procedimentos alhures, não uma imposição normativa à via extrajudicial,
em conformidade com os arts. 982 e 1.124-A do Código de Processo Civil (CPC) e com o art. 5º, inciso
XXXV, da Constituição da República de 1988 (CR/88).
PALAVRAS-CHAVES: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL;
SEPARAÇÃO, DIVÓRCIO, INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAIS; MANUTENÇÃO DO
INTERESSE DE AGIR NA VIA JUDICIAL; ACESSO À JURISDIÇÃO.

RESUMEN
El presente trabajo interpreta la Ley nº 11.441/2007, analizando si la norma trajo o no la obligación a los
interesados que, caso rellenen los requisitos legales, podrán pedir separación, divorcio e inventario, por los
medios extrajudiciales. Se justifica el referido estudio por la divergencia doctrinaria sobre el asunto y por la
omisión de varios autores sobre el tema. Se trata de un trabajo teórico-documental y jurídico-propositivo,
por analizar una ley, sus defectos y proponer soluciones. Se ha concluido que la citada ley, deseando la
efectividad procesal, la celeridad del procedimiento y la disminución de las demandas en los Juzgados, creó
una nueva opción a los justiciables, para solicitaren los procedimientos antes mencionados, y no una
imposición normativa a la vía extrajudicial, en conformidad con los artículos 982 y 1.124-A de la Ley de
Enjuiciamiento Civil brasileña (CPC) y con el artículo 5º, inciso XXXV, de la Constitución de la República
brasileña de 1988 (CR/88).
PALAVRAS-CLAVE: DERECHO CONSTITUCIONAL, CIVIL Y PROCESAL CIVIL; SEPARACIÓN,
DIVORCIO E INVENTARIO EXTRAJUDICIALES; MANUTENCIÓN DEL INTERÉS DE ACTUAR
EN LA VÍA JUDICIAL; ACCESO A LA JURISDICCIÓN.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Requisitos legais aplicáveis. 3. Controvérsia sobre o caráter obrigatório ou
facultativo da lei em questão. 4. Do interesse de agir. 5. Considerações finais. 6. Referências.
 
1. INTRODUÇÃO

 
A Lei nº 11.441, de 04 de janeiro de 2007, trouxe grandes inovações para o ordenamento jurídico

pátrio. Ao objetivar a diminuição dos feitos em trâmite perante os Juízos nacionais e obter celeridade
procedimental para os jurisdicionados, a legislação processual civil inovou com o advento da referida norma
e permitiu que a separação, o divórcio, o inventário e a partilha consensuais realizassem-se fora da esfera do
Poder Judiciário, ou seja, extrajudicialmente em Cartórios de Notas.

Com isso, possibilitou que, em tais casos[1], os Serviços de Tabelionato pudessem conhecer e
expedir escrituras para o rompimento, total ou parcial, de vínculos matrimoniais, mediante divórcio ou
separação, respectivamente, e arrolar os bens e direitos, bem como os herdeiros de um falecido, após a
abertura de sua sucessão.

Para que se possam realizar os ditos procedimentos, em sede administrativa, faz-se necessário o
preenchimento de determinados requisitos legais, de ordem material e instrumental, que serão abordados ao
longo deste trabalho.

O estudo em questão pretende analisar se, constatados os pressupostos existentes em lei para o
trâmite extrajudicial dos aludidos procedimentos, poderão ou não os requerentes optar por ajuizar no Poder
Judiciário tais pleitos. Assim, deseja-se discutir se os pedidos extrajudiciais de divórcio, separação, inventário
e partilha consensuais são obrigatórios ou facultativos.

Dito de outra forma, cumpridas as condições legais, terá o jurisdicionado a possibilidade de escolher
se realizará o procedimento em sede judicial ou extrajudicial? A novel legislação trouxe uma situação
impositiva ou facultativa? Como deve agir o Estado-Juiz nas situações em que os requerentes, mesmo
preenchidos os pressupostos para a realização do procedimento extrajudicial, optam por ingressar em Juízo?

Justifica-se esta análise pelos posicionamentos doutrinários divergentes sobre o assunto, como se
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verá posteriormente. Além disso, muitos doutrinadores renomados escolheram, em suas obras, por
simplesmente se omitirem sobre o tema. Desse modo, o presente artigo visa apresentar os entendimentos
opostos sobre o problema e, com isso, oferecer resposta para as indagações acima, eis que o tema é novo e
de grande importância para a comunidade jurídica, mormente considerando que existem magistrados que
julgam extintos os feitos, sem resolução de mérito, nos casos enquadrados nos arts. 982 e 1.124-A, do CPC,
por entenderem que não há interesse de agir (art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil – CPC).

Na tentativa de uma melhor compreensão, serão abordadas questões correlatas ao assunto, por meio
de uma pesquisa teórico-documental e jurídico-propositiva, por analisar uma lei, suas falhas e propor
soluções.

 
2. REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS

 
A Lei nº 11.441/2007 alterou a redação do art. 982 do CPC, e inseriu, no mesmo codex, o art. 1.124-

A. Aquele trata do inventário e partilha e este da separação e divórcio, todos consensuais e extrajudiciais.
Os citados dispositivos legais apresentaram os requisitos para que o inventário, a partilha, a

separação e o divórcio consensuais sejam realizados extrajudicialmente, em Cartórios de Notas.
Para melhor visualização e compreensão do tema, faz-se mister, primeiramente, colacionar os

dispositivos atinentes ao assunto e explicá-los. Dessa maneira, serão transcritos abaixo os principais artigos,
do CPC, que guardam relação com a matéria:

 
Art. 982 CPC. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial; se todos
forem capazes e concordes, poderá fazer-se o inventário e a partilha por escritura pública, a qual
constituirá título hábil para o registro imobiliário (Redação dada pela Lei nº 11.441, de 2007).
§ 1º O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas
por advogado comum ou advogados de cada uma delas ou por defensor público, cuja qualificação e
assinatura constarão do ato notarial (Renumeração do parágrafo único, com nova redação, pela Lei nº
11.965/2009).
§ 2º A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem pobres sob as penas da
lei (Incluído pela Lei nº 11.965/2009)[2].

 
O texto anterior à Lei nº 11.441/2007 mencionava: “Art. 982 CPC. Proceder-se-á ao inventário

judicial, ainda que todas as partes sejam capazes”[3].
Depreende-se que a Lei nº 11.441/2007 quebrou o antigo paradigma do sistema jurídico de exigir a

obrigatória intervenção do Poder Judiciário, para a realização de inventários e partilhas de bens. A nova lei,
portanto, deixou claro que, para os inventários vinculados à testamentos e/ou para aqueles em que
participem incapazes, não será possível a utilização da via extrajudicial. Além disso, havendo litígio entre os
herdeiros, far-se-á o inventário através dos procedimentos judiciais tradicionais, eis que o Poder Judiciário é
o órgão investido de competência para, no caso concreto, atingir a solução para os conflitos de interesses,
em consonância com os princípios do Estado Democrático de Direito. A lei também cuidou de exigir que
todos os interessados estejam devidamente representados por advogados, que poderão zelar pelos direitos de
seus mandantes.

Por sua vez, o art. 1.124-A, do CPC, dispõe:
 

Art. 1.124-A CPC. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos menores ou
incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos, poderão ser realizados por
escritura pública, da qual constarão as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à
pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à
manutenção do nome adotado quando se deu o casamento (Incluído pela Lei nº 11.441/2007).
§ 1º A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o registro civil e o
registro de imóveis (Incluído pela Lei nº 11.441/2007).
§ 2º O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por advogado comum
ou advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato
notarial (Redação dada pela Lei nº 11.965/2009).
§ 3º A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem pobres sob as penas da
lei (Incluído pela Lei nº 11.441/2007) (BRASIL, 1973)[4].

 
No que tange à separação e ao divórcio consensuais, a lei em comento trouxe como exigências, para

a decretação extrajudicial, que o casal não tenha filhos menores ou incapazes, pois nessas situações haverá a
necessidade da intervenção obrigatória do representante do Ministério Público, na qualidade de custos legis,
por força do art. 82, inciso I, do CPC, o que afasta a viabilidade da via administrativa, ante a
indisponibilidade dos interesses envolvidos na questão.

Para que os pedidos de separação e divórcio possam ser realizados, por meio extrajudicial, deverão
ser observados, por razões óbvias, os prazos e exigências previstos nos arts. 1.574 e 1.580, todos do Código
Civil (CC). Com isso, é possível, além da separação extrajudicial, os pedidos de divórcio direto, mediante
depoimento, em Cartório, de testemunhas que comprovem a separação fática por 02 (dois) ou mais anos, e
de divórcio por conversão, passado o prazo de 01 (um) ano da decretação da separação judicial ou
extrajudicial. Salienta-se que a redação do art. 1.580, do CC, menciona, para a conversão da separação em
divórcio, a necessidade de decretação prévia da separação judicial. Todavia, a interpretação literal não deve
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prevalecer, ante a redação do art. 1.124-A, do CPC, que prevê a possibilidade de divórcio extrajudicial, em
qualquer modalidade[5].

Também há a necessidade de que os cônjuges estejam assistidos por advogado, comum a ambos ou
um para cada consorte, para resguardar os interesses dos requerentes e legitimar formalmente o ato, evitando
a ocorrência de vícios no negócio jurídico.

Nesse ponto incidiram as modificações introduzidas pela Lei nº 11.965/2009. A referida lei prevê,
expressamente, a possibilidade de contribuição de Defensor Público[6] no aperfeiçoamento do ato notarial,
situação inexistente antes de sua aprovação. De maneira que a nova legislação parece instigar os Defensores
Públicos a participarem na expedição de escrituras públicas de inventário, partilha, separação e divórcio
consensuais, quando os interessados sejam pessoas carentes sob sua orientação e representação. Por sua vez,
o art. 1º da Lei Complementar (LC) nº 80/1994 dispõe que: “a Defensoria Pública é instituição essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e
gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma da lei”[7], o que respalda a afirmação anterior.

Assim, as citadas normas veiculam a possibilidade de se proceder à dissolução do vínculo conjugal e
ao inventário e partilha pela via administrativa, de forma mais simplificada, mediante escritura pública.

Em síntese, o procedimento previsto nos arts. 982 e 1.124-A, ambos do CPC, independem de
homologação judicial e da intervenção do Ministério Público, bastando simples manifestação de vontade dos
interessados, inclusive carentes sob a representação da Defensoria Pública. Tal fato contribui
significativamente para descongestionar o Poder Judiciário, concentrando sua atividade na jurisdição
contenciosa, ou quando existe dissenso na voluntária, seu destino tradicional.

 
3. CONTROVÉRSIA SOBRE O CARÁTER OBRIGATÓRIO OU FACULTATIVO DA LEI EM
QUESTÃO

 
Como dito acima, com relação ao inventário e a partilha extrajudiciais, tem-se que tais procedimentos

serão permitidos, em via extrajudicial, desde que todos os herdeiros sejam civilmente capazes e estejam em
consenso com relação ao modo de partilhar a herança, ou então, na hipótese de ser somente um único
herdeiro, que este seja civilmente capaz e não haja testamento. Existem doutrinadores, como por exemplo,
Câmara (2008), que entendem que, quando cumprida integralmente a nova situação traçada no CPC, “não
haverá interesse-necessidade para a instauração de processo judicial de inventário e partilha”[8]. Nesse
sentido:

 
A realização extrajudicial do inventário e partilha não é, como pode parecer a quem faça interpretação
literal da lei, uma faculdade. Presente os requisitos (capacidade civil de todos os herdeiros e total acordo
entre eles quanto ao modo de partilhar a herança), não será possível realizar em Juízo o inventário e
partilha do monte. É que, nesse caso, faltará a necessidade de ir a Juízo, elemento formador do interesse
de agir (o qual, como sabido, é um dos requisitos essenciais para que o Estado possa emitir um
provimento de mérito). Assim, a instauração do processo judicial no caso em que cabível a realização
extrajudicial do inventário e partilha deverá levar a uma sentença de extinção do processo sem resolução
do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC, por falta de interesse de agir[9].

 
O aludido doutrinador (2008) tece considerações no mesmo sentido para os casos de separação e

divórcio consensuais:
 

Dispensa-se, porém, o processo judicial de separação consensual (que não poderá se instaurar por falta
de interesse-necessidade), quando não houver filhos incapazes do casal, caso em que se celebrará o
negócio jurídico de separação consensual por escritura pública, a ser lavrada em notas de tabelião, na
forma do art. 1.124-A, do CPC[10].

 
Noutro sentido, Marcato (2007) traz entendimento completamente diverso, pois:
 

na exata dicção do art. 1.124-A, trata-se de faculdade conferida aos interessados, que poderão valer-se,
a seu exclusivo critério, da via extrajudicial ou judicial para a obtenção da separação e do divórcio
consensuais. Por outras palavras, é defeso ao juiz impedir aos separandos ou divorciandos o acesso à via
judicial, sob o equivocado argumento de que agora dispõem da extrajudicial[11].

 
A Corregedoria Geral de Justiça, do Estado de São Paulo, em atenção ao oficio remetido pelo

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo (OAB/SP), editou o Comunicado nº
236/2007, que se manifestou sobre o tema:

 
Tendo em vista que, a despeito dos termos do artigo 3º, da Lei n. 11.441/07 (“A separação consensual e
o divórcio consensual, não havendo filhos menores ou incapazes do casal e observados os requisitos
legais quanto aos prazos, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições
relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à
retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado quando se deu o
casamento”), inúmeras reclamações têm chegado à Corregedoria Geral, derivadas da extinção de
processos de separação e divórcio consensuais, o Desembargador Gilberto Passos de Freitas,
Corregedor Geral da Justiça, ALERTA os Meritíssimos Juízes de Direito que o interesse dos cônjuges
em recorrer à via judicial pode consistir na preservação do segredo de justiça assegurado pelo artigo
155, II, do Código de Processo Civil.
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Fixado o entendimento de que escrituras de separação e divórcio consensuais não podem ser lavradas
sob sigilo (Conclusão 5.11 do Grupo de Estudos instituído pela Portaria CG nº 01/2007 – D.O. de
08/02/07), extinções de processos sem resolução do mérito provocarão situação insolúvel para as partes,
vez que impedidas de, sob sigilo, utilizar tanto a via judicial quanto a extrajudicial[12].

 
Questão importante impõe colacionar abaixo o ofício do Excelentíssimo Presidente da OAB/SP, que

desencadeou o comunicado acima:
 

São Paulo, 12 de março de 2007.
Senhor Corregedor.
A Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de São Paulo, por seu Presidente abaixo assinado, recorre a
V.Exa. para o que segue:
1 - entrou em vigor a Lei nº 11.441 de 4 de janeiro de 2007, dando aos casais sem filhos menores o
direito de optar pela separação consensual, divórcio, partilha em inventário feitos em cartório;
2 - esta Lei foi discutida em São Paulo, pelos advogados designados pela OAB SP na Corregedoria
Geral da Justiça de São Paulo, juntamente com o Ministério Público, Juízes de 1ª Instância,
Desembargadores, Defensoria Pública e Colégio Notarial;
3 - ocorre que, surgiu uma tendência de alguns Juízes, tais como em Mirassol, Mogi Mirim e Santos, que
entenderam que os divórcios e separações em curso pela Vara de Família e Sucessões deveriam ser
extintos por falta de interesse processual para que fossem refeitos em cartório extrajudicial, que
poderiam ter optado por continuar na Justiça.
Isto somado, significa mais de 400 processos, os quais, caso persistam as sentenças, levarão os
advogados a interpor Apelação com provável demora de 5 anos, período no qual as partes com sua
condição inalterada. Há ainda um prejuízo financeiro porque já foram recolhidas custas judiciais as quais
não serão devolvidas.
Tentando evitar mal maior, a OAB SP requer de V.Exa. a normatização das regras da citada Lei,
ressaltando que a mesma é opcional para que não ocorrem mais fatos semelhantes, o que acarretaria
prejuízos incontestáveis à comunidade.
Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de estima e consideração. Luiz Flávio Borges
D’Urso – Presidente[13].

 
Ressaltou, ainda, em entrevista, o então Presidente da OAB/SP, D´Urso (2007):
 

A OAB/SP recebeu cerca de 400 reclamações de advogados de várias cidades do Estado, especialmente
de Santos, Mirassol e Mogi Guaçu, onde alguns juízes estavam entendendo que divórcios e separações
em tramitação nas Varas de Família e Sucessões deveriam ser extintos por falta de interesse processual e
refeitos em cartório extra judicial. Isso acarretaria um prejuízo moral e econômico injustificado para as
partes, até porque a lei faculta que os cônjuges possam optar por uma decisão judicial ou não[14].

 
Ademais, encontra-se disponível no site do Tribunal de Justiça, do Estado de São Paulo,

entendimento consolidado sobre o assunto:
 

(269/2007-E) – Protoc. CG nº 26.081/2007
TABELIONATO DE NOTAS – Possibilidade da realização de separações, divórcios, inventários e
partilhas na esfera administrativa não impede a opção pela via judicial – Entendimento já consolidado
nesta Corregedoria Geral da Justiça (Conclusões n° “1.1” e “1.2”, do Grupo de Estudos instituído pela
Portaria CG n° 01/2007, e ainda o Comunicado nº 236/2007) – O mesmo entendimento também se
consolidou no Conselho Nacional de Justiça (art. 2º, da Resolução n° 35/2007, bem como decisão
proferida no Pedido de Providências n° 1413/2007) – Conveniência da publicação no DOE desta última
decisão, na íntegra, para conhecimento dos MM. Juízes, em razão da menção à possibilidade de
“abertura de processo disciplinar contra magistrados, por descumprimento de seus deveres
funcionais”[15].

 
Para resolver, de uma vez por todas o assunto, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a

Resolução nº 35, de 24 de abril de 2007, visando disciplinar a aplicação da Lei nº 11.441/07, pelos Serviços
Notariais. Nesse sentido:

 
A PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições
constitucionais e regimentais, e tendo em vista o disposto no art. 19, I, do Regimento Interno deste
Conselho, e
Considerando que a aplicação da Lei nº 11.441/2007 tem gerado muitas divergências;
Considerando que a finalidade da referida lei foi tornar mais ágeis e menos onerosos os atos a que se
refere e, ao mesmo tempo, descongestionar o Poder Judiciário;
Considerando a necessidade de adoção de medidas uniformes quanto à aplicação da Lei nº 11.441/2007,
em todo o território nacional, com vistas a prevenir e evitar conflitos;
Considerando as sugestões apresentadas pelos Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito
Federal em reunião promovida pela Corregedoria Nacional de Justiça;
Considerando que, sobre o tema, foram ouvidos o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
e a Associação dos Notários e Registradores do Brasil;
RESOLVE:
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES DE CARÁTER GERAL
[…]
Art. 2° É facultada aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial; podendo ser solicitada, a
qualquer momento, a suspensão, pelo prazo de 30 dias, ou a desistência da via judicial, para promoção
da via extrajudicial[16].

 
Portanto, nota-se que a questão apresentada é controvertida. A doutrina, representada por Câmara

(2008) e Marcato (2007), ainda não está pacificada. Além disso, a divergência produziu efeitos graves no
Estado de São Paulo, demandando manifestações explícitas da Corregedoria Geral de Justiça, que serão re-
analisadas na próxima parte deste estudo, a fim de se evitar litígio semelhante em outras entidades federadas.
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4. DO INTERESSE DE AGIR

 
Para que a parte obtenha uma sentença final que adentre no mérito da causa, necessário se faz que

estejam presentes todas as condições de ação. As condições de ação são os requisitos especiais de viabilidade
da ação cível, decorrentes do sistema adotado pelo CPC brasileiro, segundo o qual o direito de ação fica
condicionado ao preenchimento de todos os requisitos formais ao provimento final, que venha a solucionar o
conflito de interesses[17].

A condição de ação que interessa ao presente estudo é a denominada interesse de agir ou também
chamada interesse processual[18].

Tal condição de ação justifica-se dentro da premissa de que não se pode impulsionar a máquina
judiciária em casos que não se demonstre indispensável à atuação do Estado-Juiz, para exercer a jurisdição,
“dizendo” o direito aplicável ao caso concreto. Evita-se que o Poder Judiciário atue em situações
completamente inúteis para o próprio demandante, isto é, sem utilidade, pois nesses casos outras pessoas
poderiam estar precisando da atuação estatal, que estaria sobrecarregada por demandas desnecessárias.

Por isso, o interesse de agir é aferido a partir da presença do binômio necessidade e adequação.
Dessa forma, é indispensável que a demanda proposta seja necessária e que o autor tenha buscado
provimento adequado para a tutela de seu suposto direito.

Ensina Câmara (2007) que “terá interesse de agir aquele que apresentar necessidade da tutela
jurisdicional, tendo pleiteado um provimento que se revele adequado para a tutela da posição jurídica de
vantagem afirmada na demanda”[19].

Theodoro Júnior (2009) cita Buzaid e, com isso, explica que: “há interesse processual se a parte sofre
um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da
intervenção dos órgãos jurisdicionais”[20].

Arremata Theodoro Júnior (2009), de forma esclarecedora, que: “mesmo que a parte esteja na
iminência de sofrer um dano em seu interesse material, não se pode dizer que exista interesse processual, se
aquilo que se reclama do órgão judicial não será útil juridicamente para evitar a temida lesão”[21].

Portanto, é necessário que a pretensão deduzida em Juízo seja razoável e assim justifique a
intervenção jurisdicional, pois, se não estiver presente o binômio necessidade e adequação, a parte será
carecedora do direito de ação, devendo ser extinto o feito sem resolução do mérito, por meio de sentença
terminativa, em conformidade com o inciso VI, do art. 267, do CPC.

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
Constata-se que há entendimento no sentido de que, após preenchidos os requisitos legais para o

divórcio, a separação, a partilha e o inventário consensuais, não terão os interessados outra opção a não ser
recorrer à via extrajudicial. Esse posicionamento baseia-se na premissa de que, caso os requerentes, naquelas
situações, ingressem em Juízo, lhes faltaria o interesse de agir e então careceriam do direito de ação, devendo
ser o processo extinto sem resolução do mérito.

Contudo, viu-se também que há posicionamentos em sentido diverso, por aqueles que interpretam a
Lei nº 11.441/2007 como uma faculdade aos interessados e não como uma obrigação para que eles
requeiram seus direitos extrajudicialmente.

Entende-se que o próprio texto legal dos arts. 982 e 1.124-A do CPC emprega a palavra “poderá” e
“poderão”, respectivamente, ou seja, se a legislação quisesse atribuir uma imposição ao jurisdicionado a
nomenclatura seria “deverá” e “deverão”. Os termos empregados dão a clara idéia de faculdade, mediante
uma interpretação literal dos comandos legais.

O sentido da lei não pode ser alterado de forma forçosa, como pretendem aqueles que interpretam
que a novel legislação trouxe uma obrigação para os interessados.

Além disso, também não pode ser aceita a tese de que faltará aos requerentes o interesse de agir para
ingressem em Juízo, caso preenchidos os requisitos legais.

Em primeiro lugar, tem-se que os interessados perderão as benesses do segredo de justiça, na
hipótese de serem compelidos a tratar de suas questões familiares e patrimoniais em sede extrajudicial. De
modo que o inciso II, do art. 155 do CPC, seria constantemente desrespeitado para as causas que versem
questões matrimoniais.

Em segundo lugar, ainda nessas demandas, se for estipulada na escritura pública uma obrigação
alimentar entre os cônjuges (art. 1694 do CC), a futura execução dessa pensão, se descumprida, somente
poderá tramitar pelo procedimento por quantia certa, com base em título executivo extrajudicial (art. 585,
inciso II, do CPC)[22], jamais cumprimento de sentença (arts. 732 e 475-I a 475-R do CPC) ou execução de
alimentos, impossibilitando, nessa última hipótese, a prisão civil do devedor, conforme o art. 733 do CPC, já
que falta decisão judicial “que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou
pagar quantia” (BRASIL, 1973, art. 475-N, inciso I)[23].
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E não foi isso que a Lei nº 11.441/2007 objetivou, em interpretação teleológica, nos termos do art. 5º
da LICC. A dita norma visou apenas abrir uma possibilidade para que os que quisessem realizar as
separações, divórcios, partilhas e inventários consensuais, desde que preenchidos os requisitos legais,
pudessem usufruir de uma segunda via, no caso a extrajudicial, que lhes garantissem a mesma segurança
jurídica alcançada no Poder Judiciário, mas com menor espaço de tempo e de forma mais simples que a
judicial.

Contudo, aqueles que, por questões de foro íntimo ou por outras razões, venham a optar pelo
procedimento judicial, não poderão ser considerados carecedores do direito de ação, na medida que os
interessados objetivam primar pelo segredo de justiça e pela possibilidade de um processo de execução mais
seguro e efetivo. Portanto, eles terão interesse de agir ao ingressar no Poder Judiciário, pois as vias
extrajudiciais não lhes assegurarão tais direitos, ante o princípio da publicidade, que rege todo e qualquer
documento público, e da inadmissibilidade de prisão civil quando os alimentos forem arbitrados em título
executivo formado sem a participação de um magistrado munido de competência familiar.

Urge salientar a situação das pessoas carentes de recursos financeiros que não dispõem de meios para
arcar com os honorários de um advogado particular e que procuram, constantemente, a Defensoria Pública e
os Núcleos de Prática Jurídica, encontrados nas Faculdades de Direito, que também prestam serviços
jurídicos gratuitos. Muitas das vezes, tais núcleos jurídicos não possuem infraestrutura suficiente para
atenderem a população junto aos Cartórios de Notas, em sede extrajudicial, e, por isso, somente atuam
perante os Fóruns das comarcas onde se situam. Nesse contexto, faz-se imprescindível permitir aos
interessados o ingresso em Juízo, sob pena deles não conseguirem profissionais para resolver suas questões
particulares, o que violaria o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República de 1988 (CR/88), por
negativa de acesso à jurisdição, apesar da novel Lei nº 11.965/2009.

Diante do exposto e com base no Comunicado nº 236/2007, editado pela CGJ do Estado de São
Paulo, e na Resolução nº 35/2007, expedida pelo CNJ, conclui-se que a Lei nº 11.441/2007 trouxe uma
opção a mais para os interessados e não uma imposição legal aos procedimentos extrajudiciais de divórcios,
separações, inventários e partilhas consensuais, cabendo a parte optar pelo procedimento que lhe seja mais
conveniente e vantajoso.

Além disso, o transcurso do prazo de mais de (03) três anos após a publicação da primeira lei em
comento revelou que a via extrajudicial não se mostra atrativa, em que pese a maior racionalidade e
celeridade do procedimento notarial, tendo em vista que o valor cobrado a título de emolumentos e taxa
judiciária supera, em grande parte, o valor das custas e despesas processuais, considerando-se o
procedimento judicial. Desse modo, para que a Lei nº 11.441/2007 surta os efeitos desejados, mister a
desoneração ou diminuição do valor dos emolumentos notariais, de forma a proporcionar maior vantagem
financeira ao cidadão na opção pelo procedimento extrajudicial.
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O PAPEL DO AMICUS CURIAE NO ESTADO CONSTITUCIONAL: MECANISMO DE ACESSO
DA TRANSDISCIPLINARIDADE NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO

CONSTITUCIONAL

THE ROLE OF AMICUS CURIAE ON CONSTITUTIONAL STATE: MECHANISM OF
TRANSDISCIPLINARY ACCESS ON CONSTITUTIONAL DECISION-MAKING PROCESS

ANDRÉ PIRES GONTIJO
CHRISTINE OLIVEIRA PETER DA SILVA

RESUMO
A presente pesquisa circunscreve-se no âmbito do direito constitucional, cujo objeto é a temática do amicus
curiae, conferindo um enfoque na sua função no âmbito do Estado Constitucional. O “amigo da Corte” é um
dos institutos que permite a participação do cidadão (de forma direta ou indireta) no âmbito do processo
constitucional. Como problema dessa pesquisa, questiona-se qual o papel do amicus curiae no Estado
Constitucional e, em decorrência dessa problematização, inúmeros outros questionamentos surgem, no
sentido de como fazer com que o cidadão, em um contexto de sistemas sociais complexos, participe do
processo de tomada e de formação da decisão da Corte Constitucional, ou de verificar se há procedimentos
legítimos que possibilitem a participação do cidadão no Estado Constitucional, ou ainda qual a maneira mais
efetiva de se assegurar esta participação e, inclusive, se esta participação pode ser instrumento legitimo de
conduzir a transdisciplinaridade dos direitos fundamentais à formação da decisão constitucional. Para a
resposta dessas perguntas é necessário, primeiramente, identificar a origem e a natureza jurídica do amicus
curiae, para contextualizá-lo, segundo o procedimento adequado, nas diversas discussões envolvendo o
controle de constitucionalidade das normas. A interpretação constitucional deve partir de um paradigma
democrático, tornando-se possível se existir uma abertura procedimental para viabilizar as intervenções da
sociedade civil organizada na formação do intérprete oficial da norma jurídica (a vontade geral). Com o
amadurecimento das instituições e o fomento do debate acerca da democratização da jurisdição
constitucional, permite-se o processo de abertura da hermenêutica constitucional, com a evolução de práticas
inovadoras, como as diversas formas de manifestação (dentre elas o amicus curiae). A importância desse
estudo consiste na constatação do amicus curiae como um dos pontos de abertura do Estado Constitucional,
o qual poderá contribuir com sua argumentação para, mediante a discussão a partir de vários pontos de vista,
solucionar as controvérsias inseridas no contexto do controle de constitucionalidade das normas,
observando-se o método discursivo de abordagem dogmático, não obstante o espaço para momentos
dialético-reflexivos. Como hipótese inicial, tem-se que as Leis n.(s) 9.868/99 e 9.882/99 são meios de
racionalizar com transparência os argumentos formadores do âmbito de proteção dos direitos fundamentais,
os quais levarão à conformação desses direitos no contexto social, conferindo um caráter pluralista ao
processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade, e permitindo que a transdisciplinaridade
ingresse, em um primeiro momento, no processo de tomada de decisão constitucional. A fórmula
procedimental de intervenção do amicus curiae no processo constitucional constitui um excelente
instrumento de informação para o Supremo Tribunal Federal, na medida em que a participação de diferentes
grupos em processos judiciais de grande significado para toda a sociedade cumpre uma função de integração
de extrema relevância ao Estado Constitucional brasileiro. Elevado a categoria de garantia institucional, o
amicus curiae passa a ser o canal da comunicação – entre o “ambiente” sociedade civil organizada (sociedade
aberta de intérpretes) e o “sistema social” STF – e, ao mesmo tempo, a garantia institucional que os cidadãos
possuem para levar seu ponto de vista ao processo de tomada de decisão da Corte Suprema. Com a
ampliação dos instrumentos de informação dos juízes constitucionais, principalmente no que diz respeito ao
acesso à justiça por meio das audiências públicas e das intervenções de eventuais interessados, assegura-se,
nessa perspectiva, novas formas de participação das potências públicas pluralistas enquanto intérpretes em
sentido amplo da Constituição, permitindo, inclusive, o ingresso de elementos transdisciplinares para o
aperfeiçoamento das questões constitucionais. Assim, com o acesso a essa pluralidade de contribuições à
interpretação constitucional em permanente diálogo, a Corte Constitucional passa a contar com os subsídios
técnicos, as implicações político-jurídicas e os elementos de repercussão econômica que possam vir a ser
apresentados pelos intérpretes, contribuindo para a qualidade da prestação jurisdicional e garantindo novas
possibilidades de legitimação dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal no contexto de sua função
primordial de guardião da Constituição.

PALAVRAS-CHAVES: Amicus Curiae. Estado Constitucional. Acesso da Transdisciplinaridade ao
processo de tomada de decisão constitucional.

ABSTRACT
This essay is about the constitutional law, whose object is the theme of the amicus curiae on its function
within the Constitutional State. The “Friend of the Court” is one of the institutes that allows citizen
participation (direct or indirect) within the constitutional process. The research focus is what the role of
amicus curiae in the Constitutional State and as a result of this questioning, several other questions arise, to
how to make the citizen, in a context of complex social systems, participate in decision-making process and
training of the decision of the Constitutional Court, or to check for legitimate procedures that enable citizen
participation in the Constitutional State, or even what the most effective way to ensure this participation, and
even if such participation may be the instrument legitimate in transdisciplinarity lead to the formation of the
fundamental rights of constitutional decision. To answer these questions, first it is necessary identify the
origin and legal status of amicus curiae, to contextualize it, under the proper procedures in the various
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debates involving the Brazilian judicial review. The constitutional interpretation must stem from a democratic
paradigm, making it possible if there is an opening to enable procedural interventions of civil society in
shaping the official interpreter of the legal rule (the general will). With the maturing of the institutions and
fostering debate about the democratization of constitutional jurisdiction is allowed in the opening process of
constitutional hermeneutics, with the development of innovative practices, such as various forms of
manifestation (among them the amicus curiae). The importance of this study is the finding of the amicus
curiae as one of the opening of the Constitutional State, which may contribute to his argument by discussing
from various viewpoints, resolve their disputes inserted in the context of judicial review standards, observing
the discursive method of dogmatic approach, despite the dialectic reflective moment. As initial hypothesis is
that the Law 9.868/99 and Law 9.882/99 are ways to streamline transparently the arguments form the scope
of protection of fundamental rights, which will lead to the conformation of these rights in the social, a
pluralistic approach to giving an objective process of judicial review, and enabling transdisciplinarity enters,
at first, in the process of constitutional decision-making. The procedural formule intervention of the amicus
curiae in the constitutional process is an excellent source of information for the Supreme Court, to the extent
that the participation of different groups in litigation of great significance for the whole society fulfills a
function of integration of extreme importance the Brazilian Constitutional State. Classified as an institutional
guarantee, the amicus curiae shall be the channel of communication - between the “environment” organized
civil society (open society of interpreters) and “social system” Supremo Tribunal Federal - and at the same
time, the institutional guarantee that the citizens have to bring their views to decision-making process of the
Supreme Court. With the expansion of information tools of constitutional judges, particularly with regard to
access to justice through public hearings and statements from any interested parties, ensures this perspective,
new ways of involving the public powers as pluralist interpreters broad sense of the Constitution, allowing
even the entry of trans elements for the improvement of constitutional issues. So, with access to this plurality
of contributions to the ongoing dialogue on constitutional interpretation, the Constitutional Court now has
the technical inputs, the implications of political-legal and economic repercussions of the elements that may
be presented by performers, contributing to the quality of adjudication and ensuring new possibilities of
legitimation of the judgments of the Supreme Court in the context of their primary role as guardian of the
Constitution.

KEYWORDS: Amicus Curiae. Constitutional State. The transdisciplinarity access on constitutional
decision-making process.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A presente pesquisa circunscreve-se no âmbito do direito constitucional, cujo objeto é a temática do amicus
curiae, conferindo um enfoque na sua função no âmbito do Estado Constitucional.
Nos dias atuais, em que os magistrados ganham força pelo exercício da criação do Direito, em virtude da
aplicação das normas do ordenamento jurídico aos diversos fatos concretos (realismo jurídico), cujo
movimento é presenciado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, em razão da interpretação da
Constituição e das leis de um sistema Civil Law por uma Corte influenciada pelo Common Law[1],
observando-se, atualmente, um reflexo desse movimento no Supremo Tribunal Federal, faz-se necessária a
participação de forças sociais no processo de tomada de decisão, a fim de exercer com plenitude e
efetividade a cidadania e o pluralismo político, protegidos pela Constituição (CF, art. 1º, II, V, e parágrafo
único).
Nesse sentido, é preciso observar os diversos aspectos inerentes a institutos que permitem a participação do
cidadão (de forma direta ou indireta) no âmbito do processo constitucional. Dentre eles, se encontra o
“amigo da Corte”, mecanismo processual previsto no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10.11.1999, o qual se
caracteriza pela manifestação de órgãos ou entidades (de acordo com a sua representatividade), geralmente
no prazo de 30 dias, acerca de determina matéria que se mostre relevante ao interesse social.
Diante disso, apresenta-se a pergunta-chave dessa pesquisa: QUAL O PAPEL DO AMICUS CURIAE NO
ESTADO CONSTITUCIONAL?
Com efeito, como fazer com que o cidadão, em um contexto de sistemas sociais complexos, participe do
processo de tomada e de formação da decisão da Corte Constitucional? Há procedimentos legítimos que
possibilitem a participação do cidadão no Estado Constitucional? Qual a maneira mais efetiva de se assegurar
esta participação? Esta participação pode ser instrumento legitimo de conduzir a transdisciplinaridade dos
direitos fundamentais à formação da decisão constitucional?
Para a resposta dessas perguntas é necessário, primeiramente, identificar a origem e a natureza jurídica do
amicus curiae, para contextualizá-lo, segundo o procedimento adequado, nas diversas discussões
envolvendo o controle de constitucionalidade das normas.
A jurisdição constitucional brasileira teve como primeiro passo para a democratização a promulgação da
Constituição de 1988. No entanto, a interpretação do texto constitucional permaneceu restrita a uma
“sociedade fechada de intérpretes”[2], na qual o cidadão é reduzido à condição de mero espectador passivo
das decisões proferidas pelos Ministros do STF, pelos pareceres e informações do Procurador-Geral da
República e do Advogado-Geral da União e pelas manifestações propedêuticas dos demais legitimados (no
caso de eles proporem determinada ação constitucional).
Com efeito, esse modelo de certa maneira impossibilita a interpretação da Constituição pelo cidadão e por
setores mais amplos da sociedade civil, dificultando o desenvolvimento e o fortalecimento da posição do
amicus curiae. Todavia, com o amadurecimento das instituições e o fomento do debate acerca da
democratização da jurisdição constitucional, permite-se o processo de abertura da hermenêutica
constitucional, com a evolução de práticas inovadoras, como as diversas formas de manifestação (dentre elas
o amicus curiae).[3]
A fim de se evitar que a jurisdição constitucional se torne uma instância autoritária de Poder, Gustavo
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Binenbojm observa:
“(…) há que se fomentar a idéia de sociedade aberta de intérpretes da Constituição,
formulada por Peter Häberle, segundo a qual o círculo de intérpretes da Lei
Fundamental deve ser elastecido para abarcar não apenas as autoridades públicas e as
partes formais nos processos de controle de constitucionalidade, mas todos os
cidadãos e grupos sociais que, de uma forma ou de outra, vivenciam a realidade
constitucional”.[4]

Nesse sentido, é importante esclarecer como premissa que a interpretação constitucional deve partir de um
paradigma democrático, tornando-se possível se existir uma abertura procedimental para viabilizar as
intervenções da sociedade civil organizada na formação do intérprete oficial da norma jurídica (a vontade
geral).[5]
Dessa forma, o instituto deve participar dos procedimentos que contornam o Estado Constitucional
brasileiro, pois ele representa a sociedade, de forma direta, nas discussões que resultam na mudança de
procedimento em razão da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade emanadas pelo Poder
Público, voltadas para as relações jurídicas do cotidiano dos cidadãos.
Nesse contexto, a importância desse estudo consiste na constatação do amicus curiae como um dos pontos
de abertura do Estado Constitucional, o qual poderá contribuir com sua argumentação para, mediante a
discussão a partir de vários pontos de vista, solucionar as controvérsias inseridas no contexto do controle de
constitucionalidade das normas, observando-se o método discursivo de abordagem dogmático, não obstante
o espaço para momentos dialético-reflexivos.[6]
Assim sendo, como hipótese inicial, tem-se que as Leis n.(s) 9.868/99 e 9.882/99[7] são meios de
racionalizar com transparência os argumentos formadores do âmbito de proteção dos direitos fundamentais,
os quais levarão à conformação desses direitos no contexto social[8], conferindo um caráter pluralista ao
processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade[9], e permitindo que a transdisciplinaridade
ingresse, em um primeiro momento, no processo de tomada de decisão constitucional.
Portanto, além dessa abertura procedimental (que aos poucos está ganhando efetividade), cingir-se-á ao
estudo do amicus curiae, verificando-se aspectos inerentes a sua origem, natureza jurídica, ao seu papel nos
processos de constitucionalidade de efeitos abstratos, a fim de revelar sua função no Estado Constitucional
brasileiro.

2 ORIGEM E NATUREZA JURÍDICA DO
AMICUS CURIAE NO BRASIL

2.1 ORIGEM

O amicus curiae é um instituto que prevê a possibilidade de entidades atuarem no sentido da universalização
e realização do Direito[10], cujo núcleo essencial contém o espírito do princípio democrático.
No âmbito da Suprema Corte dos Estados Unidos, a origem do instituto transcende a idéia de stare decisis,
na medida em que surgiu em virtude da reivindicação dos litigantes que estavam insatisfeitos com a aplicação
do “precedente” em seus casos concretos, alegando que o precedente não apresentava as características
peculiares que cada lide possuía. Assim, por meio da realização de lobby perante os Ministros da Suprema
Corte, começou-se a apresentar argumentos para compor, de maneira abstrata, os fundamentos do
precedente a ser aplicado de forma geral e vinculante mediante o stare decisis. Hoje, observa-se a
organização da Suprema Corte dos Estados Unidos, que disciplina o procedimento para a manifestação dos
interessados e disponibiliza com antecedência os processos que serão julgados no decorrer do ano e a relação
dos amici curiae que compõe os julgamentos.[11]
Um paralelo interessante a se fazer acerca de sua natureza jurídica é com o instituto perante o Tribunal
Constitucional Federal (TCF) da Alemanha. Qualquer um (pessoa ou entidade de classe) pode submeter um
memorial na qualidade amicus curiae perante o TCF[12]. No entanto, há uma “cultura” estabelecida nesse
procedimento, no sentido de que o cidadão ou as entidades de classe (associações, igrejas, partidos políticos)
precisam submeter seus memoriais à análise de um catedrático de uma universidade, a fim de que ele os
proponha perante o TCF[13].
Ocorre que cada juiz do TCF possui a sua disposição três catedráticos para auxiliar nos julgamentos. Nesse
sentido, o que era para ser um acesso plural à Corte Constitucional acaba se tornando um debate dialético
entre catedráticos em uma linguagem técnica, segundo o perfil e linha de pensamento, fazendo com que o
espírito do cidadão ou da entidade colocado no memorial original se perca em uma discussão teórica.
Nessa perspectiva, observa-se os esforços de Peter Häberle para construir uma teoria constitucional da
sociedade aberta (fundada na perspectiva da sociedade popperiana-habermasiana). O próprio autor afirma
que a sociedade aberta possui inúmeras acepções e reflexos[14], e uma delas reflete seu posicionamento
crítico, no sentido de que seu livro acerca da teoria da sociedade aberta[15] constitui uma crítica a essa
“cultura catedrática”, ao estimular a participação de diversas entidades no processo de tomada de decisão.
Dessa forma, Häberle adota uma postura rebelde e evolucionista, porque intenta transformar a sociedade
internamente, com a reflexão ético-filosófica própria do Estado-social, convidando para reflexão todos os
intérpretes constitucionais, de qualquer parâmetro (social, econômico, jurídico-dogmático, deontológico,
sociológico), a fim de poderem fazer releituras contextualizadas dos textos constitucionais – tanto para o
cidadão, como para o jurista – e do papel dos magistrados no desempenho da Jurisdição Constitucional, para
que a Constituição não se transforme em uma “ciência exotérica” de toda a cidadania. Como afirma o
próprio Häberle, ou a Constituição pluralista é de “toda” a cidadania, ou a Constituição não é de nada, pois a
compreensão que os cidadãos e suas respectivas associações obtêm de todo o processo será a autêntica
Constituição do país.[16]
No Brasil, as previsões iniciais do instituto do amicus curiae não remetiam à idéia de pluralidade (CF, art. 1º,
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V) e de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV). Nesse aspecto, a primeira manifestação (com características
semelhantes) foi com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que oferecia pareceres ou prestava
esclarecimentos em processos individuais – em razão de sua função fiscalizadora no mercado de valores
mobiliários (Lei n. 6.385/76, art. 31 – acrescentado pela Lei n. 6.616/78) – não necessitando
obrigatoriamente de demonstrar interesse no caso a ser julgado.[17]
Por conseguinte, a Lei n. 8.884/94 permite ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)
intervir em processos sem a necessidade de se demonstrar o interesse na causa em questão (Lei n. 8.884/94,
art. 89).[18]
Nessa perspectiva, a Lei n. 9.868/99 trouxe a previsão do instituto de forma ampla na ADI e na ADC (art.
7º, § 2º) e nos demais processos de efeito concreto (o art. 29 acrescentou o § 3º ao art. 482 do CPC, cuja
redação é muito semelhante ao § 2º do art. 7º). Além disso, outras leis, como a Lei n. 9.882/99 (que institui a
ADPF – art. 6º, §§ 1º e 2º)[19] e a Lei n. 10.259/01 (que institui os Juizados Especiais Federais – art. 14, §
7º) prevêem o instituto do amicus curiae em seus respectivos textos normativos.[20]
Assim, para ter em mente o amicus curiae como uma política pública de acesso à justiça, é preciso conhecer
seus poderes e prerrogativas, além de suas possíveis influências na construção do processo de tomada de
decisão dos magistrados.[21]
Antes da Lei n. 9.868/99, o amicus curiae era como um colaborador informal, o qual apresentava memoriais
a serem juntados por linha (ou seja, fora do curso do processo, na capa dos autos), como se observou no
contexto do Agravo Regimental da ADI n. 748, cujo relator era o Ministro Celso de Mello.[22]
Após o advento da Lei n. 9.868/99, o STF (na QO-ADI n. 2.223) permitiu a integração e manifestação do
amicus curiae no processo constitucional, com a juntada de documentos, mas sem a autorização para a
sustentação oral.[23]
Com efeito, apenas no julgamento das QO-ADI(s) n.(s) 2.675 e 2.777 é que o STF permitiu a sustentação
oral dos terceiros admitidos no processo abstrato de constitucionalidade, qualificando-os como amicus
curiae.[24]
Nos dias atuais, a Regra (Rule) n. 37 do Regimento Interno da Suprema Corte disciplina o instituto do
Amicus Curiae nos Estados Unidos (EUA). O procedimento no sistema jurídico dos EUA é mais complexo,
pois para se chegar à condição de amicus curiae, o requerente tem o dever de apresentar o consentimento
das partes envolvidas na lide acerca de todos os seus atos de participação (memoriais e sustentação oral, por
exemplo). No entanto, mesmo não havendo o consentimento das partes, o “candidato a amicus curiae”
deverá juntar a seu pedido de admissão as razões do não consentimento, porque independentemente do
consentimento das partes litigantes, a Suprema Corte ainda pode determinar uma audiência prévia com as
partes para solucionar a questão ou ainda admitir de ofício o ingresso do requerente com amicus curiae no
processo.[25]
Nesse contexto, o Ministro Gilmar Mendes acredita que a prática instituída na Suprema Corte dos Estados
Unidos de apresentação de memoriais pelos amici curiae (amicus curiae brief) é o exemplo cultural a ser
estudado, adaptado e seguido, pois permite àquela Corte a conversão de um processo aparentemente
subjetivo e de efeitos concretos de controle de constitucionalidade em um processo objetivo, por se
interessar a todos, assegurando-se, por essa razão, a participação das mais diversas pessoas e entidades.[26]
Nesse sentido, é importante ressaltar a decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes na ADI n. 3.494,
cuja admissão de amicus curiae “confere ao processo um colorido diferenciado”, dando-lhe um caráter
aberto e pluralista para o reconhecimento de direitos e a realização de garantias fundamentais no Estado
Democrático de Direito. Dessa forma, são imprescindíveis as considerações do Ministro:

“Na ADIn n. 2.690-RN (Relator Ministro Gilmar Mendes), o Relator, considerando a
conversão da ação para o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/99, admitiu a participação
do Distrito Federal, dos Estados de Goiás, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, da
Associação Brasileira de Loterias Estaduais (ABLE) e, ainda, determinou uma nova
audiência da Procuradoria-Geral da República. Essa construção jurisprudencial
sugere a adoção de um modelo procedimental que ofereça alternativas e condições
para permitir, de modo cada vez mais intenso, a interferência de uma pluralidade de
sujeitos, argumentos e visões. Essa nova realidade pressupõe, além de amplo acesso
e participação de sujeitos interessados no sistema de controle de constitucionalidade
de normas, a possibilidade efetiva de o Tribunal Constitucional lançar mão de
quaisquer das perspectivas disponíveis para a apreciação da legitimidade de um
determinado ato questionado.”[27]

O amicus curiae está implementando uma significativa modificação na jurisdição e no processo
constitucional brasileiro, cuja conseqüência é o alargamento para participar e interpretar a Constituição nos
processos de controle de constitucionalidade.[28]
Com efeito, a introdução do “amigo da Corte” abriu espaço para novos “atores” do processo constitucional
brasileiro[29], os quais requerem ingresso na discussão da constitucionalidade de atos normativos que
ameacem ou violem os interesses e direitos coletivos dos grupos que representam ou os direitos difusos
inerentes à sociedade, podendo, dessa forma, apresentar memoriais, pedidos de sustentação oral ou até
mesmo requerer a oitiva de testemunhas e peritos.[30]
Todavia, não se visualiza o amicus curiae apenas como o responsável por prestar informações por meio de
um memorial ou chamar a atenção da Corte para alguma matéria que lhe escapa do processo de tomada de
decisão.[31] Encara-se o amicus curiae como uma garantia institucional em defesa do cidadão, o qual, por
meio do acesso à justiça, busca iluminar o processo de construção da decisão com seus fundamentos
constitucionais.
O amicus curiae, nesse contexto, passa a ser o canal da comunicação – entre o “ambiente” sociedade civil
organizada (sociedade aberta de intérpretes) e o “sistema social” STF – e, ao mesmo tempo, a garantia
institucional que os cidadãos possuem para levar seu ponto de vista ao processo de tomada de decisão da
Corte Suprema.
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2.2 O AMICUS CURIAE COMO UMA GARANTIA INSTITUCIONAL

Os fundamentos constitucionais do amicus curiae podem ser observados em relevantes preceitos normativos
da Constituição[32], como a cidadania (CF, art. 1º, II), o pluralismo político (CF, art. 1º, V), o exercício dos
poderes constitucionais diretamente pelo povo (CF, art. 1º, parágrafo único), a livre manifestação do
pensamento (CF, art. 5º, IV), o direito à livre convicção política e/ou filosófica (CF, art. 5º, VIII), ao acesso
à informação (CF, 5ª, XIV), ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), e a representação da legitimidade
ativa na propositura de ações constitucionais (CF, art. 1º, parágrafo único, c/c art. 103), todos com os
sentidos concatenados por meio do princípio da Unidade da Constituição[33].
Nessa perspectiva, o fundamento magno e estrutural desse instituto processual está contido nos ideais de
liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, consubstanciado, segundo o professor Peter
Häberle, no princípio da esperança, o qual consiste no dever de cada cidadão (o povo) tomar parte dos
aspectos políticos decisórios que o circundam, a fim de possuir o status activus processualis para
possibilitar, dentro desse contexto, a concretização da sociedade aberta de intérpretes da Constituição.[34]
O povo, para Peter Häberle[35], é concebido como uma “grandeza pluralística”, uma pluralidade de forças
culturais, sociais e políticas (partidos, igrejas, associações, pessoas ou grupos formadores de opinião,
vontades, correntes políticas) que atuam nos momentos do processo de tomada de decisão. Canotilho, ao
mesmo tempo em que adota o conceito do professor Häberle, concebe o povo em um sentido político, como
grupos de pessoas que agem segundo idéias, interesses e representações de natureza política.[36]
Assim, o povo (em sentido político) não é apenas aquele definido por uma norma ou os participantes do
sufrágio, tão pouco os membros da “maioria” do processo decisório. Para Canotilho, “povo real” é todo
aquele que pertence à comunidade aberta de sujeitos constituintes[37], ou na visão de Peter Häberle, os
membros da sociedade aberta de intérpretes da Constituição.[38]
Nesse aspecto, o elemento democrático do Estado Constitucional se justifica pela necessidade de legitimar o
exercício do poder político, na medida em que se considera a democracia como um valor (e não mais um
processo), assegurando-se o direito à participação nos processos de tomada de decisão pela concretização,
em procedimentos juridicamente regulados, do princípio da soberania popular.[39]
A garantia dos direitos fundamentais exige a participação do povo no procedimento para a sua realização.
Assim sendo, a organização e o procedimento, por um lado, e os direitos fundamentais de outro,
desenvolvem uma espécie de eficácia recíproca, na medida em que os direitos fundamentais influenciam na
organização e no procedimento, de forma a iluminá-los[40], levando, inclusive, a transdisciplinaridade
contida nos respectivos núcleos essenciais.
O procedimento torna a Constituição dinâmica, sendo o meio de comunicação entre cidadão-Estado (e vice-
versa). A participação em procedimentos justos permite que o intérprete influencie qualitativamente no
resultado das decisões, tornando-se um mecanismo de compensação e garantia dos cidadãos perante as
tarefas estatais crescentes de conformação política e econômica.[41]
O amicus curiae é um instituto que visa auxiliar a Corte no processo de tomada de decisão, sustentando (por
meio de memoriais e exposições orais) determinada tese jurídica em defesa de interesses público e privados
de terceiros (indiretamente afetados pelo desfecho da questão), protegendo, dessa forma, direitos de grupos
identificados (direitos coletivos) ou direitos difusos inerentes a toda sociedade.[42]
Com efeito, Luiz Fernando Martins da Silva acentua a importância dos amici curiae para a proteção dos
direitos fundamentais, no que diz respeito a atos normativos que ameacem o núcleo essencial de direitos
humanos fundamentais de caráter civil, político, econômico, social ou cultural[43], positivados (ou não) nas
Constituições e em instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos.[44]
O amicus curiae, dentro desse contexto, pode ser considerado uma garantia institucional em defesa dos
interesses da sociedade aberta e plural de intérpretes. Como nos ensina Paulo Bonavides, garantia remete à
idéia de segurança, existindo sempre em face de um interesse que demanda proteção e de um perigo a ser
combatido. No sentido axiológico, político e jurídico, conecta-se aos valores da liberdade e da pessoa
humana como instrumento de sua proteção, girando (desde sua concepção) em torno desses dois pólos e, no
século XX, contornando o centro gravitacional de um terceiro pólo: a instituição.[45]
Canotilho, por sua vez, confere alcance substancialmente subjetivo às garantias, pois estas “reconduzem-se
ao direito de os cidadãos exigirem dos poderes públicos a proteção de seus direitos e o reconhecimento e
consagração dos meios processuais adequados a essa finalidade”.[46]
Nesse sentido, a garantia se apresenta como um escudo frente aos desvios de poder do Estado, cuja
concretização se tornou tão importante quanto os direitos contidos e enunciados pela Constituição. Portanto,
a garantia constitucional é a mais alta das garantias de um ordenamento jurídico, em função de sua
superioridade, utilizando-a para estabelecer o respeito às normas que protege, ganhando amplitude e valor
instrumental de meio defensivo, vinculado a uma prestação do Estado.[47]
Com o surgimento do Estado social e a ampliação das formas funcionais institucionalizadas, Carl Schmitt foi
um dos precursores do estudo dessas garantias, chamando-as de garantias institucionais. Seu conceito
converte-se em uma das colunas do Estado social, deslocando o eixo do poder na vida do Estado, trazendo a
hegemonia da sociedade para o núcleo das instituições.[48]
Com efeito, a garantia institucional tem sido analisada como um instituto de direito público, não podendo
deixar de ser a proteção conferida pela Constituição a algumas instituições, bem como a determinados
direitos fundamentais providos de conteúdo institucional, cuja importância é reconhecida pela sociedade.[49]
Por essa razão, Paulo Bonavides alarga o conceito de garantia constitucional para conjugar o conteúdo das
garantias institucionais, como se observa:

“(…) a garantia constitucional é uma garantia que disciplina e tutela o exercício dos
direitos fundamentais, ao mesmo passo que rege, com proteção adequada, nos limites
da Constituição, o funcionamento de todas as instituições existentes no Estado”.[50]

Carl Schmitt assevera que a garantia institucional possui o sentido de ministrar uma proteção especial a
determinadas instituições, caracterizando-se como uma proteção qualificada. Seu círculo de atuação foi
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dilatado pelo constitucionalismo de Weimar em uma dissolução sociológica, variando-se a garantia segundo
o valor da instituição.[51]
As garantias institucionais se tornam efetivas mediante pressões sociais das potências públicas pluralistas,
visando-se assegurar a permanência da instituição, a fim de evitar o perecimento do conteúdo protegido.[52]
Nesse sentido, a participação do amicus curiae no processo constitucional – como uma garantia institucional
– deve ser iluminada pelos fundamentos das teorias dos direitos fundamentais que o instituto visa proteger.
A fim de se explicar os vários aspectos inerentes aos direitos e garantias fundamentais, alguns autores[53]
criaram tipologias de teorias que explicam a caracterização desses direitos e garantias.
Nesse sentido, uma diferenciação inicial que se pode fazer entre as teorias materiais (de Böckenförde) e as
interpretativas (de Alexy) é que as primeiras visam atribuir um sentido, um conteúdo, dar uma explicação
determinada aos direitos fundamentais, ao passo que as segundas trabalham com o caráter geral, com as
concepções sobre a finalidade e a estrutura dos direitos fundamentais.[54]
Com efeito, para a teoria axiológica dos direitos fundamentais (teoria da integração de Rudolf Smend), o
Estado constitui um permanente processo de integração de uma comunidade de valores, colocando os
direitos fundamentais como um sistema de valores fundamentais da comunidade, em que a
constitucionalização expressa uma decisão axiológica da comunidade.[55]
Por sua vez, a teoria democrático-funcional diz respeito à função pública e política dos direitos fundamentais,
de maneira que a funcionalização das liberdades não as transforma apenas em direitos, mas também em um
serviço público, propiciando aos direitos fundamentais um alcance de seu sentido e significado como fatores
constitutivos de um livre processo de produção democrática de formação da vontade política.[56]
Nessa perspectiva, como caracterizar o amicus curiae como uma garantia institucional a serviço de seus
representantes (a comunidade), como defensor dos cidadãos em um plano abstrato?[57]
Robert Alexy assevera que uma teoria apenas não é suficiente para explicar a natureza dos direitos
fundamentais, sendo necessário (dependendo do caso) apresentar uma teoria combinada, porque a
insuficiência das teorias unipontuais é revelada na hipótese de colisão de direitos fundamentais, em razão de
cada teoria tentar solucionar a colisão preponderando para o conteúdo do núcleo essencial mais próximo de
seu fundamento, estando-se próximo de um “efeito hierarquizante”.[58]
Assim, o próprio Alexy confere à teoria combinada uma terminologia mais adequada, chamando essa
necessidade de se compreender os direitos fundamentais como uma teoria integracionista, em virtude da
importância de se tomar em conta uma pluralidade de pontos de vista, a fim de se controlar uma colisão de
direitos (colisão “jurídica”) e de teorias (colisão “metajurídica”), preservando-se a unidade da
Constituição.[59]
Dentro desse contexto de fundamentos constitucionais e estruturantes, tem-se na idéia de amicus curiae um
direito fundamental do intérprete em contribuir (possuindo os requisitos legais) para a construção da decisão
da Corte no âmbito do processo constitucional, a fim de levar ao Judiciário lesão ou ameaça a direitos (CF,
art. 5º, XXXV) da categoria de cidadãos que representa.
Nesse sentido, iluminado por uma perspectiva objetiva-institucional[60], o amigo da Corte constitui-se como
um valor[61] de uma sociedade aberta de intérpretes, levando o Poder Judiciário a também se inserir na
perspectiva institucional da dimensão difusa dos direitos fundamentais, pois em razão do reflexo de suas
decisões na coletividade, esta reivindica o direito de participar do processo de tomada de decisão.
Assim, no contexto dos direitos fundamentais ligados à idéia de democracia, verifica-se a possibilidade de
eles serem (ao mesmo tempo) pressuposto, garantia e instrumento do princípio democrático da
autodeterminação do povo (CF, art. 4º, III), por intermédio de cada cidadão, mediante o reconhecimento de
um espaço de liberdade real, outorgando-se o direito à participação na conformação da comunidade e do
processo político, no sentido de que a garantia de exercício desses direitos políticos é considerada o
fundamento funcional da ordem democrática e, conseqüentemente, parâmetro de sua legitimidade.[62]
Nesse aspecto, nos ensina Paulo Gustavo Medeiros Carvalho:

“Para o desenvolvimento da democracia e da cidadania plena são necessárias
políticas públicas com o objetivo de garantir o acesso à justiça, não apenas no seu
aspecto formal, mas também garantir a efetividade de um processo justo e adequado,
uma vez que assim, haverá uma igualdade de condições dos indivíduos pertencentes à
comunidade.”[63]

Logo, a liberdade de participação política do cidadão, como possibilidade de intervenção no processo de
tomada de decisão, exercendo efetivamente atribuições inerentes à soberania (CF, art. 1º, I), constitui
complemento das demais liberdades, uma vez que é função decisiva dos direitos fundamentais garantir o
poder de voz dos atores sociais, salientando-se, portanto, a importância da liberdade de participação e a
garantia da liberdade de autonomia.[64]

3 ATUAÇÃO DO AMICUS CURIAE NOS
PROCESSOS DE CONTROLE ABSTRATO
DE CONSTITUCIONALIDADE

A fiscalização judicial da Constituição constitui um dos mais relevantes meios de controle acerca da
observância e do cumprimento das normas constitucionais. A fiscalização da constitucionalidade é uma
garantia de observância da Constituição, uma vez que assegura a dinamização de sua força normativa, e ao
mesmo tempo é uma garantia preventiva por evitar a existência de atos normativos violadores das normas
constitucionais.[65]
O controle normativo abstrato implica em uma competência especialmente ampla das Cortes Constitucionais,
não entrando de maneira direta no processo político, pois depende sempre das particularidades do Estado
Constitucional, caso se queira permitir uma competência tão política. Com efeito, ressalta Häberle que uma
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democracia jovem deveria proceder com muita cautela na concessão de competências abstratas ao Tribunal
Constitucional, porque poderia por em risco a própria autoridade dessa Corte.[66]
Os Tribunais (em especial os constitucionais) estão vinculados à tarefa de defesa dos direitos e interesses
constitucionalmente protegidos dos cidadãos, por meio do processo – aplicado no exercício da função
jurisdicional – ou mediante a determinação e direção das decisões pelos direitos fundamentais materiais.[67]
Nesse sentido, a participação do cidadão entra em cena, em especial com o “amigo da Corte”, a fim de
conferir pluralidade e legitimidade nos argumentos postos no contexto do processo de tomada de decisão.
Observa-se a evolução do papel do amicus curiae na sua atuação perante o STF, o qual começou como um
“colaborador informal”, com um memorial juntado por linha (ADI n. 748-AgReg); avançou no
reconhecimento como amicus e de seu papel como fator de legitimação social das decisões da Suprema
Corte (enquanto Tribunal Constitucional) demonstrando as razões que tornam desejável e útil a sua atuação
na causa por meio de manifestação escrita (ADI n. 2.130); modificou o entendimento do STF, no sentido de
proceder a uma leitura sistemática do art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/99, alterando o marco temporal para o
ingresso na qualidade de amicus, em prol de uma perspectiva pluralista do controle abstrato das normas (da
ADI n. 2.238 para a ADI n. 1.104); outra modificação de entendimento, passando a poder sustentar
oralmente (da ADI n. 2.321 para a ADI n. 2.777), em razão da finalidade da norma em democratizar o
processo de controle concentrado de constitucionalidade, além de poder suscitar, perante o relator, a adoção
de providências instrutórias (Lei n. 9.868/99, art. 9º, §§ 1º, 2º, e 3º).[68]
Cumpre ainda ressaltar a legitimidade do amicus curiae na esfera recursal (CF, art. 5º, XXXV e LV, c/c
CPC, art. 499), no caso de sua não admissão no feito ou de manifestar sua insurgência contra decisões que
não acolherem seus argumentos, podendo propor também agravo regimental contra decisões interlocutórias
do relator, embargos de declaração contra acórdãos e cautelares de mérito, ou até mesmo Recurso
Extraordinário (RE) das decisões que declarem a (in)constitucionalidade no controle abstrato no âmbito
estadual (CF, art. 102, III c/c CPC, art. 512).[69]
Além de abertura procedimental concedida pela Corte e seu papel em pluralizar o debate constitucional, a fim
de conferir legitimidade democrática às decisões do STF, chega o momento em que todos aqueles aptos a
ingressar e contribuir na qualidade de amicus curiae devem se preparar para o desempenho de uma nova
função.
Em razão da evolução do controle de constitucionalidade no âmbito do STF, no que diz respeito à mudança
de enfoque na análise das controvérsias constitucionais, o “amigo da Corte” deve se adaptar à modificação
paradigmática do conteúdo do núcleo do processo. Antes, se discutia se o núcleo do processo gravitava em
torno da lide (doutrina de Carnelutti), ou se estava na atuação da vontade concreta da lei (teoria de
Chiovenda). Agora, em pleno momento pós-moderno, é necessário verificar a concepção contemporânea de
jurisdição, que se define pelo dever de concretizar os valores da Constituição, cuja decisão parte dos
princípios constitucionais e dos direitos fundamentais[70], em razão do núcleo do processo (iluminado pela
teoria possibilista[71]) conter a dignidade da pessoa humana e o conteúdo essencial dos direitos
fundamentais como valores norteadores.
Nessa perspectiva, a ação procedimental do amicus curiae não pode ser mais a mesma. Os aptos a atuarem
como “amigos da Corte” devem ter consciência desse novo papel, a fim de modificarem a forma de atuação,
para não se tornarem “inimicus curiae”[72].
Na apresentação de memoriais, na sustentação oral, no requerimento de diligências, em todas as suas ações,
o amicus dever ter em mente que exerce o papel de uma garantia institucional em defesa do cidadão e das
potências públicas e pluralistas da sociedade, cujo conteúdo de suas ações deve mostrar à Corte o pluralismo
e a necessidade de compreensão dos casos em debate, visando contribuir para o balanceamento dos direitos
fundamentais diante do controle de constitucionalidade da questão discutida.
Nesse contexto, o amigo da Corte também possui a função de estabelecer uma legitimação social por
representar interesses gerais de uma comunidade ou expressar valores essenciais e relevantes de determinado
grupo, cuja finalidade consiste no aprimoramento do processo de tomada de decisão do Poder Judiciário,
permitindo que novos sujeitos entrem no contexto fechado do processo, com o intuito de debater teses
jurídicas que repercutirão em toda a sociedade.[73]
Com efeito, a admissão de amicus curiae garante a possibilidade de que o procedimento de instrução das
ações constitucionais seja subsidiado por novos argumentos e diferentes alternativas de interpretação da
Constituição, emprestando ao processo um caráter pluralista e aberto, fundamental para o reconhecimento de
direitos e a realização de garantias constitucionais em um Estado Constitucional e Democrático de
Direito.[74]
Assim sendo, a construção jurisprudencial sugere a adoção de um modelo procedimental que ofereça
alternativas e condições para permitir, de modo cada vez mais intenso, a interferência de uma pluralidade de
sujeitos, argumentos e visões, pressupondo-se – além do amplo acesso e participação de sujeitos interessados
no sistema de controle de constitucionalidade de normas – a possibilidade efetiva da Corte Constitucional
apreciar a legitimidade de um determinado ato questionado.[75]
Dentro desse contexto, o reconhecimento do instituto do amicus curiae abriu espaço para que grupos sociais
participem das decisões do STF que possam a vir afetar seus interesses, pois o Pretório Excelso também se
beneficia do conhecimento daqueles que vivenciam a realidade constitucional e que sofrem a incidência do
objeto de controle.[76] Nesse aspecto, Gustavo Binenbojm acentua que:

“Ao menos em termos ideais, o cidadão é elevado de sua condição de destinatário
das normas jurídicas para atuar simultaneamente como intérprete da Constituição e
das leis, com direito a ter sua opinião ouvida e devidamente considerada pelo
Tribunal Constitucional.”[77]

Nessa perspectiva, a adoção pelos Tribunais de um modelo procedimental que permita a verificação de fatos
e prognoses legislativos[78] pressupõe não só o subsídio de elementos técnicos para se averiguar a
legitimidade do ato questionado, mas também concede um amplo direito de participação por parte de
terceiros (des)interessados, desmitificando-se a concepção de que a questão constitucional configura apenas
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uma “questão jurídica” de aferição de legitimidade da lei em face da Constituição, pois atualmente não há
como negar que o processo de conhecimento envolve a investigação integrada de elementos fáticos e
jurídicos, constituindo condição da própria interpretação constitucional.[79]
A fórmula procedimental de intervenção do amicus curiae no processo constitucional constitui um excelente
instrumento de informação para o Supremo Tribunal Federal, na medida em que a participação de diferentes
grupos em processos judiciais de grande significado para toda a sociedade cumpre uma função de integração
de extrema relevância ao Estado Constitucional brasileiro.[80]
Em consonância com esse modelo, o professor Peter Häberle assevera sobre a necessidade de se ampliar os
instrumentos de informação dos juízes constitucionais, principalmente no que diz respeito às audiências
públicas e às intervenções de eventuais interessados, assegurando-se, nessa perspectiva, novas formas de
participação das potências públicas pluralistas enquanto intérpretes em sentido amplo da Constituição[81],
permitindo, inclusive, o ingresso de elementos transdisciplinares para o aperfeiçoamento das questões
constitucionais.
Assim, com o acesso a essa pluralidade de contribuições à interpretação constitucional em permanente
diálogo, a Corte Constitucional passa a contar com os subsídios técnicos, as implicações político-jurídicas e
os elementos de repercussão econômica que possam vir a ser apresentados pelos intérpretes, contribuindo
para a qualidade da prestação jurisdicional e garantindo novas possibilidades de legitimação dos julgamentos
do Supremo Tribunal Federal no contexto de sua função primordial de guardião da Constituição.

4 O AMICUS CURIAE NO ESTADO
CONSTITUCIONAL: SEU PAPEL EM UMA
VISÃO CONCRETISTA ABERTA

Um dos papéis do amicus curiae consiste na ampliação do círculo de intérpretes que, na visão de Häberle,
seria apenas uma conseqüência da necessidade de integração da realidade no processo de interpretação,
gerando diversos efeitos para o Estado Constitucional, como (a) a ampliação e o aperfeiçoamento dos
instrumentos de informação dos juízes constitucionais e (b) as formas gradativas de participação, como a
interpretação no processo constitucional, por meio de intervenções e audiências. Assim, observa-se um
refinamento no âmbito do Estado Constitucional, à medida que se estabelece uma comunicação efetiva entre
os cidadãos, conferindo-se o direito de participação democrática.[82]
Assim sendo, observa-se uma movimentação na Suprema Corte brasileira, no sentido de permitir a
participação de outros intérpretes nos processos de relevância para a sociedade, definidores de
comportamentos de ordem abstrata e concreta, não apenas do amicus curiae, mas também de peritos e da
solicitação de informações aos outros Tribunais acerca da aplicação da norma no âmbito de cada
jurisdição.[83]
Dessa forma, demonstra-se a existência de um círculo muito amplo de participantes do processo de
interpretação pluralista, saindo de uma sociedade fechada, de juízes e procedimentos formalizados, para os
agentes que vivenciam a realidade constitucional, voltados para métodos de interpretação que atendam ao
interesse público e ao bem-estar coletivo.[84]
Como expressa Canotilho, pode-se considerar que a colaboração ativa dos cidadãos – em alguns
procedimentos – é um fator de legitimação e democratização, pois assegura a participação dos cidadãos nas
tarefas constitucionais, além de evitar as formas autoritárias de poder, por meio da adesão e do consenso do
interesse.[85]
Cabe ao STF, portanto, olhar com bons olhos o instrumento legitimador de suas decisões, adotando
determinado procedimento pluralista e organizado, a fim de permitir o aproveitamento efetivo das
contribuições que o amicus curiae tem a oferecer no processo de fiscalização de (in)constitucionalidade dos
atos normativos.
Logo, o amicus curiae possui o papel de conferir uma democratização da interpretação constitucional, na
medida em que cidadãos, grupos, órgãos estatais, sistema público e mídia orientam de forma consciente a
compreensão e a exteriorização de um sentido de uma norma, porque é impensável uma interpretação da
Constituição sem esses atores ativos, pois aquele que vive no contexto regulado por uma norma é, ao mesmo
tempo, elemento resultante e formador da sociedade aberta, sendo um intérprete dessa norma, muito mais
ativo do que se supõe no processo hermenêutico, em virtude de os critérios de interpretação constitucional
serem mais abertos quanto mais pluralista for a sociedade.[86]
Niklas Luhmann aponta que uma “abertura para o futuro” foi concedida a partir da instituição das
constituições, uma vez que se cuida de uma forma do Direito se legitimar, passando a prever as condições de
sua própria modificabilidade, mediante regras de procedimentalidade.[87]
Com efeito, o constitucionalismo atual vislumbra uma concepção (visão) pós-moderna, no sentido de ser: (a)
complexa (em razão de abarcar diversos pontos de vista, em meio a elementos transdisciplinares); (b)
dinâmica (por ser um movimento circular e constituir um raciocínio dialético, em que os ideais de
Constituição dos EUA e da Revolução Francesa movimentam o constitucionalismo e o constitucionalismo os
movimentam, de maneira a serem interdependentes, uma vez que o processo de construção do seu próprio
conhecimento é organizado e reorganizado constantemente) e (c) caótica (cuja abertura sistêmica
impossibilita um total controle sobre variáveis e resultados).
A conseqüência mais essencial do movimento constitucionalista se apresenta como essa nova visão do
Estado de Direito, cuja interdependência em sua gênese faz com que as relações de poder e as relações
sociais estejam conectadas às regras de Direito, tornando a Constituição a regra máxima do Estado
Constitucional e Democrático de Direito.
O controle de constitucionalidade, nesse contexto, aparece como o instrumento procedimental que garante a
Supremacia da Constituição e as ideologias transdisciplinares a ela subjacentes. Ademais, a auto-limitação
das Funções de Poder, atuando sem a concentração, com independência e harmonia (interdependência), e a
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proteção de direitos fundamentais complementam o núcleo principiológico do Estado Constitucional e
Democrático de Direito, em que, imbuído em uma visão republicana, cada agente (público e político) tem a
sua responsabilidade, assim como o cidadão possui sua responsabilidade pessoal, individual e coletiva, de
acordo com seus papéis sociais, no exercício do pluralismo.
Nesse sentido, Willis Santiago Guerra Filho assevera que a Constituição se revela como a grande responsável
pelo diálogo entre os sistemas jurídico e político, “jurisdicizando relações políticas e mediatizando
juridicamente interferências da Política no Direito, ao condicionar transformações nas estruturas de poder a
procedimentos de mutação previstos constitucionalmente”.[88]
Jürgen Habermas, por sua vez, também atribui um papel central aos procedimentos de realização do Direito
com o exame da legitimação via legalidade, mostrando que os campos da Moral, do Direito e da Política se
(re)articulam na atualidade (sem perderem sua autonomia), trazendo a mudança da consciência moral a
necessidade da diferenciação entre normas, princípios justificadores e procedimentos, a fim de examinar a
adequação das primeiras aos últimos. Assim, a legitimidade do Direito e a sua procedimentalização estão
intimamente relacionadas, em razão dos valores legitimadores do Direito se encontrarem nos procedimentos,
que fundamentam alguns de seus conteúdos.[89]
O Estado Constitucional e Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput) reclama uma visão do texto
constitucional como uma “obra aberta”, cujo sentido é construído e reconstruído pelos intérpretes, uma vez
que esse modelo de Estado almeja conciliar valores de conteúdos opostos, tanto do ponto de vista abstrato,
como na concretização desses valores no seio social, de modo que seja necessário constituir a “sociedade
aberta de intérpretes da Constituição” (proposta por Peter Häberle), a fim de se estabelecer um amplo debate
entre as diversas concepções transdisciplinares (mesmo opostas), sempre respeitando e preservando os
valores em conflito, resguardando o conteúdo mínimo de cada um e o respeito pela dignidade humana.[90]
Dentro desse contexto, Paulo Gustavo Medeiros Carvalho afirma que a participação do cidadão (no que diz
respeito ao acesso à justiça) pode ser efetivada com diversas políticas públicas, como: (a) a implementação e
estruturação de defensorias públicas (CF, art. 134); (b) alteração do sistema processual, a fim de reduzir o
rigor no acesso ao Poder Judiciário e (c) por institutos jurídicos que, ao introduzirem os elementos
transdisciplinares no processo, possibilitem uma relação mais próxima entre o Poder Judiciário e o
cidadão.[91]
Houve sempre posicionamentos na doutrina constitucional e nos julgados do STF de que o processo
constitucional seria “objetivo”, não havendo uma “lide” discutindo direitos subjetivos concretos. Luiz
Fernando Martins da Silva[92] já não enxerga a ADI como um processo asséptico, formal e sem interesses
concretos em jogo. Pelo contrário, concorda com o posicionamento de Gustavo Binenbojm[93], no sentido
de que “nele confluem os maiores conflitos políticos, sociais e econômicos da nação, compondo um quadro
representativo de fatores reais de poder”.
Dessa forma, os integrantes da sociedade aberta, formadores das potências públicas e pluralistas de Peter
Häberle[94], como a mídia, as entidades de classe e as associações, as entidades religiosas e o próprio
cidadão devem reconhecer no instituto do amicus curiae a garantia institucional de acesso legítimo para a
participação no debate constitucional em que é discutido os elementos transdisciplinares do conteúdo
essencial de seus direitos fundamentais.
A jurisprudência deve reforçar as opiniões de liberdade e da mídia de tal modo que possam seguir cumprindo
suas funções na democracia. As disposições de organização dos direitos fundamentais confluem no sentido
de construir um plano democrático submetido a certas tensões como garantia de abertura da própria
Constituição, devendo a opinião pública sempre colaborar de forma positiva, contribuindo a legitimar o
processo da formação das vontades públicas, as quais podem cair dentro do âmbito de configuração da
vontade política.[95]
Nessa perspectiva, o Estado Constitucional se concebe como um modelo, cuja estrutura se configura dentro
de um marco em que todas as possíveis variantes aparecem, ostentando uma estrutura aberta tanto para o
interior como para o exterior, garantindo-se por meio de vários elementos, como uma democracia
pluralista.[96]
Assim, o modelo de Estado Constitucional próprio da sociedade aberta possui um poder social cada vez
maior, o qual influencia de maneira direta os institutos e as garantias responsáveis por pluralizar o debate no
âmbito institucional.
Dessa forma, os agentes que movimentam procedimentalmente o amicus curiae se encontram, nesse
contexto de alargamento do poder social e de evolução das instituições democráticas, em especial no
processo constitucional de fiscalização abstrata, inseridos na própria sociedade aberta que deve impedir a
utilização, por grupos de interesses privados, da garantia institucional do amicus curiae para atingir seus
propósitos corporativos em detrimento da função pública e plural dessa garantia institucional.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Viver a Constituição nos dias atuais representa captar todo o processo complexo que envolve a sociedade.
Participar politicamente de forma democrática pressupõe presumir que o cidadão possua capacidade para
refletir sobre questões de interesse da comunidade a qual pertence.[97]
O Estado Constitucional, nesse sentido, está se conformando consoante às exigências impostas pela
realidade, propiciando a abertura procedimental ao poder social de entidades e cidadãos, permitindo o acesso
deles no processo de tomada de decisão.
Com efeito, nessa reflexão pôde-se notar a organização de grupos de interesse em participar ativamente do
processo de tomada de decisão, em que a opinião pública, representada muitas vezes pela mídia,
acompanhava de perto o comportamento dos juízes. Tal conjectura deve ser analisada e acompanhada no
modelo brasileiro, a fim de se verificar o grau de proximidade e até mesmo a efetividade dessa influência no
âmbito do Estado Constitucional brasileiro.
Mesmo que nessas leis se encontrem a maior e a mais importante abertura do processo de controle abstrato
de constitucionalidade, cumpre ressaltar a importância de técnicas de decisões adequadas, a fim de que o
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STF – ao ser alertado sobre as conseqüências de suas decisões – adote uma jurisprudência com fundamento
no interesse social, para concretizar o caminho da sociedade aberta de intérpretes da Constituição.[98]
Assim sendo, no contexto dessa pesquisa, a garantia institucional do amicus curiae atua como um canal de
comunicação entre o sistema social (configurado como o Supremo Tribunal Federal) e o mundo circundante
ou ambiente (a sociedade), auxiliando a Corte na resolução das complexidades, dentro dos parâmetros do
possível, do real e do necessário.
Não obstante a efetividade das Leis n.(s) 9.868/99 e 9.882/99 estar sendo alcançada de maneira progressiva,
o que se observa é um avanço para o Estado Constitucional brasileiro, no sentido de se possibilitar a abertura
dos julgamentos do controle abstrato a elementos externos e transdisciplinares que podem contribuir para a
análise adequada da verificação de (in)constitucionalidade dos atos normativos, como o pedido de
informações aos órgãos que emanaram o ato normativo (Lei n. 9.868/99, art. 6º), as informações adicionais,
a solicitação de peritos, a fixação de audiências públicas ou a consulta aos demais tribunais sobre a aplicação
do ato normativo no âmbito da respectiva jurisdição (Lei n. 9.868/99, art. 9º, §§ 1º, 2º, 3º)[99].
Nesse sentido, inúmeros exemplos de nível procedimental podem expressar as conseqüências do caráter
público processual da interpretação constitucional.[100] Destaca-se, sobretudo no Brasil, o papel do STF
nessa função, na medida em que promove a abertura de cunho plural a intérpretes para a construção de sua
jurisprudência constitucional, conforme as hipóteses previstas nas Leis n.(s) 9.868/99 e 9.882/99.[101]
Dessa forma, acentua-se que o papel do amicus curiae está intimamente ligado à evolução do processo.
Logo, ao enunciar a natureza jurídica do amicus curiae como uma garantia institucional[102], o faz em
consonância com a alteração do conteúdo teórico do núcleo do processo, que em pleno momento pós-
moderno, passa a ter uma nova concepção de jurisdição, definindo-se pelo dever de concretizar os valores
transdisciplinares da Constituição, cuja decisão parte dos princípios constitucionais e dos direitos
fundamentais[103], em razão do núcleo do processo (iluminado pela teoria possibilista[104]) conter a
dignidade da pessoa humana e o conteúdo essencial dos direitos fundamentais como valores norteadores.
Portanto, as potências públicas e pluralistas integrantes da sociedade aberta de intérpretes não devem apenas
reivindicar a concretização da garantia institucional do amicus curiae, mas devem zelar pela preservação do
instituto, atuando de forma combativa e opinativa nos assuntos de interesse público de toda a sociedade, pois
o amigo da Corte (como instrumento legitimador das decisões do STF e em meio a uma garantia
institucional em defesa do cidadão) representa nos dias atuais um “embrião” contido na Lei n. 9.868/99, que
pode florescer e se tornar um forte e saudável “fruto” da sociedade aberta, apto a desenvolver a
transdisciplinaridade no processo de tomada de decisão constitucional.
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JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E O PAPEL DO PODER EXECUTIVO

THE SMALL CLAIM COURTS FOR CASES INVOLVING DE GOVERMENT AND THE ROLE OF
THE EXECUTIVE POWER

Newton Fontenele Teixeira

RESUMO
Os Juizados Especiais Fazendários no âmbito dos Estados e dos Municípios foram criados pela lei federal nº
12.153/2009 como instrumento para efetivação do acesso à Justiça, através de um procedimento
simplificado, informal, além de um sistema recursal mais enxuto. Referida ferramenta dá seguimento às
inovações processuais criadas pelo Estado cujo objeto é a solução mais rápida e eficiente dos conflitos
postos ao Judiciário, tais como as ações coletivas e o instituto da tutela antecipatória. No que tange aos
Juizados Fazendários Estaduais, seu procedimento é bastante semelhante ao já aplicado nos Juizados
Especiais Federais, trazendo poucas alterações em relação a este. Os Juizados Especiais Fazendários
reduzem consideravelmente as tradicionais prerrogativas da Fazenda Pública, notadamente os prazos
diferenciados para recorrer, bem como para se manifestar nos autos, além da extinção do reexame
necessário; o instituto do precatório também é mitigado na medida em que, dentro dos limites estabelecidos
por lei de cada ente da Federação, as condenações de pagar da Fazenda Pública serão feitas mediante
Requisições de Pagamento de Pequeno Valor. Os poderes dos magistrados são ampliados, com a indicação
legal expressa pela possibilidade de concessão de tutela antecipatória de ofício. Como acontece com os
Juizados Especiais comuns, no procedimento dos Juizados Especiais Fazendários é dedicada grande atenção
para a solução amigável dos conflitos por meio da conciliação, ocorre que é prática da Fazenda Pública em
juízo não realizar acordo em nome do paradigma da indisponibilidade do interesse público; ademais a
Advocacia Pública não conta com autonomia suficiente para que seus representantes possam verificar a
possibilidade de conciliação em consonância com os princípios fundamentais da Administração da legalidade
e da moralidade, sendo, assim, o procedimento dos Juizados Fazendários não terão seu potencial aproveitado
de forma adequada. Os Juizados Fazendários são colocados pelo Executivo com a arena correta para a
solução de conflitos da população, quando, na verdade, a maioria deles, por sua natureza, necessita de uma
resposta através de políticas e serviços públicos eficientes para uma resolução coletiva, sob pena do
Judiciário permanecer com uma quantidade enorme de processos, impedindo uma prestação jurisdicional
célere e efetiva.
PALAVRAS-CHAVES: ACESSO À JUSTIÇA; JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS; PODER
EXECUTIVO; INDEPENDÊNCIA DA ADVOCACIA PÚBLICA; EFICIÊNCIA DO SERVIÇO
PÚBLICO.

ABSTRACT
The small claim courts for cases involving the government in brazilian states and counties were created by
the Federal Law 12.153/2009 as an instrument to the enforcement of the access to the Judiciary, using simple
and informal procedures, and also a more concetrated appeal system.These courts continue the procedural
inovations conducted by the Federal Government in order to obtain faster and more efficient solution for the
cases brought to the Judiciary, such as class actions and preliminary veredicts. Concerning the small claims
courts for cases involving the government, its procedure is very similar to the one applied in the federal small
claim courts, existing just a few dissimilarities between them. The small claims courts for cases involving the
government reduce considerably the traditional prerrogatives of the government in the courts, mainly the
larger deadlines for filing appeals as well as for general pronunciations during the trial, including the end of
the automatic judicial review of the case by the courts of appeals; the way the government satisfy its
pecuniary obligations is also simplified, because, within the money limits provided by the law of each level of
government in the brazilian federation, these obligations are paid using a faster mechanism named “Low
Amount Requisitions”. The power of the judges are amplified, once there is explict legal authorization for
preliminay veredicts granted even without plaintiff´s request. Similarly to the regular small claim courts, the
small claims courts for cases involving the government procedure shows great concern about alternative
dispute resolution, although the government practice, on the ground of impossibility of negotiating a deal
involving cases in which takes part public interest, is not to make deals in cases filed in the Judiciary. Besides,
the government attourneys have no sufficient independence to verify if it is possible to negotiate a deal
according to the fundamental principles of the public administration of the Legality and Morality, so that the
small claims courts for cases involving the government procedure shall not have its potential used properly.
The small claims courts for cases involving the government are seen by the Executive Power as a suitable
place for solving the people conflicts, but, in fact, the great majority of these conflicts, in essence, demand a
solution provided by effcient public policies and public services, or the courts will remain with great
caseload, making difficult to provide fast and effective judicial protection.
KEYWORDS: JUDICIAL ACCESS; THE SMALL CLAIMS COURTS FOR CASES INVOLVING THE
GOVERNMENT; EXECUTIVE POWER; INDEPENDENCE OF PUBLIC ATTOURNEYS; PUBLIC
SERVICE EFFICIENCY

1. INTRODUÇÃO

A instituição dos Juizados Especiais da Fazenda Pública já era pregada pelo II Pacto Republicano de Estado
por um sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo, firmado pelos principais representantes dos três
Poderes do Estado, como um dos instrumentos de efetivação do acesso à Justiça[i].
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A lei federal nº 12.153/2009 instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, o procedimento aplicado a
eles não traz muitas novidades em relação ao que já era aplicado no âmbito dos Juizados Especiais Federais,
sendo, outrossim, um desenrolar dos Juizados Especiais previstos na lei nº 9.099/95.

Os juizados especiais surgiram diante da necessidade de tornar o Judiciário mais acessível,
democrático e efetivo através de um procedimento simples, célere e informal, que privilegiasse a conciliação
entre as partes, destinado à resolução de conflitos de menor complexidade e de valor econômico.

No Brasil, o sistema de Juizados Especiais nasceu com os Juizados de Pequenas Causa da Lei nº
7.244/84, concebido pelo extinto Ministério da Desburocratização, o qual, tomando como base a experiência
de Nova Iorque com a Small Claims Court, buscava implementar uma política de serviços públicos mais
eficientes, inclusive o judicial.

Com efeito, desde aquela época, o acesso ao Judiciário era complicado, seja em face dos altos
gastos com honorários de advogado, custas judiciais, dentre outros, para a propositura de uma ação, seja
com a demora da prestação jurisdicional.

Em resposta a esses obstáculos, foram criados os Juizados de Pequenas Causa, na tentativa de
efetivar o acesso à Justiça por meio de um procedimento pautado em critérios de oralidade, simplicidade,
informalidade, economia processual e celeridade, assim como mediante a busca contínua da conciliação e da
transação.

Com o advento da Constituição de 1988, uma série de direitos foram positivados
constitucionalmente em favor da população, notadamente os de caráter prestacional, os quais, como é
cediço, necessitam de uma atuação positiva por parte do Estado em sua concretização. Além disso, o acesso
à Justiça ganhou status de direito fundamental, o qual foi reforçado com a Emenda Constitucional nº 45/04,
que incluiu o inciso LXXVIII no art. 5º da Constituição Federal estabelecendo que a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.

Aliado à Constituição, dispositivos infraconstitucionais vieram a instaurar uma nova cultura de
acesso à Justiça entre a população, notadamente através do Código de Defesa do Consumidor (lei nº
8.078/90), que instaurou uma gama de direitos em favor dos consumidores, incentivando, assim, a busca
judicial de seus interesses.

A resultante desse complexo de direitos previstos constitucional e infraconstitucionalmente, aliado
ao aumento da consciência da população de seus direitos, tudo isso com a colaboração da deficiência do
Estado em garantir os direitos previstos na nova ordem constitucional, foi um aumento considerável no
número de ações propostas junto ao Judiciário, e desse acúmulo, como já era de se esperar, redundou na
lentidão da resposta do que era requerido judicialmente.

Em face disso, foram tomadas medidas legislativas, especialmente de caráter processual, que
visavam um acesso à Justiça mais efetivo e célere.

Dentre essas medidas podem ser destacadas as ações coletivas, iniciadas com o advento da lei de
Ação Civil Pública (lei nº 7.347/85) e reforçada com o Código de Defesa do Consumidor (lei nº 8.078/90),
destinadas a tutelar, como seu próprio nome diz, direitos atinentes a uma coletividade de pessoas por meio
de um único processo, trazendo uma maior economia processual e rapidez do Judiciário.

Outro instrumento importante na política de tornar o acesso à Justiça mais efetivo e rápido, foi o
das tutelas antecipadas, previstos na Lei nº 8.952/94, onde, preenchidos os requisitos previstos no art. 273
do Código de Processo Civil, seria possível ao Juiz “antecipar” a prestação jurisdicional ao requerente, sendo
desnecessário o encerramento do processo.

Além das ações coletivas e do instituto da antecipação de tutela, o sistema de juizados especiais
também inaugurou um novo sistema de resolução de conflitos por meio, como já foi dito, de um processo
mais simples e informal, além de gratuito, democratizando o acesso à Justiça.

Com efeito, um dos grandes obstáculos ao acesso formal à Justiça são os altos custos de um
processo, notadamente com honorários advocatícios, o que impedia a maior parte da população, a qual,
como é cediço, não tem condições  financeiras para arcar com a contratação de um advogado, de ingressar
com uma ação judicial.

2. OS JUIZADOS ESPECIAIS COMO INSTRUMENTO DESTINADO A GARANTIR UM
ACESSO RÁPIDO E EFETIVO À JUSTIÇA

Solucionando citado obstáculo econômico, o procedimento dos Juizados Especiais garante seu
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acesso independente da assistência de advogado para aquelas causas de até 20 (vinte) salários-mínimos.

Além da dispensa de advogado, as ações de competência dos Juizados também não é exigido o pagamento
de custas processuais.

Essa gratuidade fez com que restasse liberada uma parcela da chamada “litigiosidade contida”, conceito
utilizado por Watanabe para justificar o fato de que muitos conflitos sociais não seriam resolvidos de forma
satisfatória, ou porque não encontravam no Judiciário respostas eficazes, ou por que simplesmente não
chegava ao Judiciário pela renúncia total do direito pelo prejudicado. O que estaria relacionado com a
crença de que a Justiça é lenta, cara e complicada e por isso, além de difícil, é inútil ir ao Judiciário em
busca da tutela do direito”[ii].

Muitas vezes a controvérsia jurídica sequer chegava ao conhecimento do Judiciário, eis que a grande parte da
população não possuía condições financeiras de arcar com a contratação de advogado, assim como com o
pagamento de custas processuais.

Dessa maneira, com a dispensa de advogado e a gratuidade de custas, estava garantido à população mais
carente o acesso formal à Justiça, o que, no entanto, não era suficiente, sendo necessária uma resposta rápida
e efetiva por parte do Judiciário às demandas colocadas sob seu crivo.

Para efetivar a celeridade no procedimento dos juizados especiais foram consagrados os princípios da
oralidade, informalidade, simplicidade e economia processual, havendo sempre a busca pela conciliação.

Colocadas a dispensa de advogado para ingressar nos juizados especiais, bem como a simplicidade de seu
procedimento, com a redução e concentração de atos processuais, além da redução no número de recursos,
é, talvez, no grande incentivo à conciliação que esteja um dos maiores instrumentos do procedimento do
juizados especiais.

Apesar da conciliação ser, obviamente, possível em qualquer procedimento judicial, desde que o direito em
questão seja disponível, no rito dos juizados há uma especial atenção e dedicação da lei pra sua realização.

Com efeito, a lei de juizados coloca auxiliares do Juízo (conciliadores e juizes leigos) com a função precípua
de realizar o acordo, o que não tira, evidentemente, a atribuição do Juiz de também provocar às partes para o
entendimento comum.

Em verdade, a conciliação deve trazer para as partes, bem como para o próprio Judiciário, uma nova postura
de tentar, sempre que possível, a resolução dos conflitos de uma forma amigável, o que implica, no que tange
aos componentes dos Juizados, numa conduta nova, bem como na necessidade de treinamento específico
para servidores e Magistrados, que busquem e facilitem a realização da conciliação.

3. A FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE NOS JUIZADOS ESPECIAIS

Inicialmente, a teor do art. 8º da lei nº 9.099/95, não poderiam ser partes no procedimento dos Juizados
Especiais pessoas jurídicas de direito público, situação essa que veio a ser alterada pela Emenda
Constitucional nº 22/99, regulada pela lei federal nº 10.259/2001, a qual instituiu os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais da Justiça Federal, que admitiu os entes de direito público, bem como empresas públicas,
federais no procedimento por ela instituído.

No que tange aos entes de direito público estaduais e municipais, bem como empresas públicas, só agora
com a lei nº 12.153/2009, é que se tornou admissível a participação dessas entidades como partes do
procedimento dos Juizados Especiais.

4. PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS

Na realidade, o procedimento instituído pela recente lei nº 12.153/2009 não se distancia do aplicado nos
Juizados Especiais Federais. Podendo, assim, ser feitas uma análise de ambas as leis.

4.1 Competência

No que diz respeito à competência, a proximidade entre os Juizados Federais e os Estaduais é muito grande.
Ambos são destinados a julgar causas, em que a Fazenda (Federal, Estadual ou Municipal) seja parte, cujo
valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos.

Não se incluem na competência dos Juizados Fazendários Estaduais (art. 2º, §1º da Lei nº 12.153/09):

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por
improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e
coletivos;
 
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e
fundações públicas a eles vinculadas;
 
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores
públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Por sua vez, exclui-se da competência dos Juizados Federais (art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.259/01):

I - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações de mandado de
segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por
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improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou
individuais homogêneos;
 
II - sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais;
 
III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza
previdenciária e o de lançamento fiscal;

IV - que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis
ou de sanções disciplinares aplicadas a militares.

Referidas exceções acima expostas foram estabelecidas em razão da complexidade que geralmente
acompanha as causas ali traçadas.

A diferença quanto à competência praticamente refere-se à exclusão do termo “direitos ou interesses
individuais homogêneos” da abrangência dos Juizados Fazendários Estaduais, bem como a possibilidade de
ser discutido nestes a anulação ou cancelamento de ato administrativo, ampliando-se, assim, a competência
dos Juizados Estaduais Fazendários frente aos Federais.

Com a retirada do termo “direitos ou interesses individuais homogêneos” dentre as exceções de competência,
nada impede que sejam propostas ações coletivas no âmbito dos juizados visando a tutela de referidos
direitos.

Também será possível a discussão nos Juizados Especiais Fazendários Estaduais de questões envolvendo a
anulação ou cancelamento de ato administrativo , abrindo portas para que matérias como anulação de
multas de trânsito, que abarrotam a Justiça Fazendária comum, venha desaguar nos Juizados Fazendário.

Outro ponto interessante quanto à competência é disposição de ambas as leis no sentido de que, em havendo
juizado especial instalado, a competência deste é absoluta (art. 3º, § 3º, da Lei nº 10.259/01 e art. 4º, § 4º, da
Lei nº 12.153/09), diferentemente do que ocorre com os Juizados Especiais comuns, onde sua utilização,
dentro do rol de sua competência, fica a critério da parte autora.

4.2 Poderes do Magistrado

Em ambas as leis, outrossim, temos a previsão não só do poder geral de cautela, mas também o de antecipar
a prestação jurisdicional por parte do magistrado na condução dos casos colocados sob a jurisdição dos
Juizados Especiais (O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências
cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação, art.
4º, da Lei nº 10.259/01 e art. 3º, da Lei nº 12.153/09).

É interessante destacar que a lei conferiu ao magistrado a possibilidade de deferir antecipação de tutela sem
haver pedido para tanto, colocando abaixo, em se tratando de juizados especiais, controvérsia existente na
doutrina acerca da concessão de tutela antecipada de ofício.

Referida prescrição legal flexiona o princípio da adstrição, segundo o qual as decisões dos magistrados ficam
vinculadas ao pedido apresentado pelas partes, se coadunando, com a efetividade do direito de ação na
medida em que permite ao jurisdicionado o acesso ao bem da vida pretendido.

Tal previsão se coaduna com a postulação junto aos juizados especiais sem a necessidade de advogado, eis
que as partes que ingressam com ação nessa condição, em sua maioria, não detém de conhecimentos
jurídicos técnicos que lhes permitam entender em que consiste uma antecipação de tutela e,
conseqüentemente, fazer um pedido requerendo tal decisão.

4.3 Prerrogativas da Fazenda Pública. Paridade de armas entre os litigantes.

A grande novidade de referidas leis, que instituem os Juizados Especiais da Fazenda, é o fim de determinadas
prerrogativas de que as entidades fazendárias gozavam tradicionalmente no sistema processual brasileiro.

No rito dos Juizados Especiais da Fazenda há, em fim, uma paridade de armas entre a Fazenda e seu
litigante, exceto no que diz respeito à comunicação de atos processuais, isso no que tange aos Juizados
Federais, uma vez que a União preserva a prerrogativa de intimação pessoal, nos termos dos arts. 35 e 38 da
Lei Complementar nº 73/93, prerrogativa que não se estende aos entes estaduais e municipais, na medida que
o art. 6º, da Lei nº 12.153/09, estabelece que as intimações e citações observarão a regra geral do Código de
Processo Civil.

 Por outro lado, as prerrogativas, como prazos estendidos para recorrer ou se manifestar nos autos e
reexame necessário, deixam de existir no regime dos Juizados da Fazenda Pública.

Os arts. 7º e 9º, respectivamente, das leis nºs 12.153/2009 e 10.259/2001 são claros ao dispor que não
haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito
público, inclusive a interposição de recursos; por outro lado, os arts. 11 e 13, dessas mesmas leis também
dispõe que nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário.

No que diz respeito à dispensa de precatório, o § 3º do art. 13 da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda
Estadual e Municipal faz remissão à lei de cada ente, que regulará o teto dos pagamentos mediante
Requisição de Pagamento de Pequeno Valor (RPV), dispondo, outrossim, que nos locais onde não existir
citada lei os valores serão de 40 (quarenta) salários mínimos quanto aos Estados e ao Distrito Federal e 30
(trinta) salários mínimos quanto aos Municípios.
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Nesse ponto, percebe-se que para haver uma efetiva eficácia dessa lei no que tange à dispensa de precatórios,
as entidades estaduais e municipais, ao editaram referidas leis, terão que agir com razoabilidade para não
baixarem muito o teto para pagamento sem a necessidade de precatório.

Com efeito, no Estado do Ceará, por exemplo, a Lei Estadual nº 13.105/01, que trata do pagamento de
requisições de pequeno valor, estabelece que o teto é de apenas R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), ou seja,
cerca de 10 (dez) salários-mínimos, estando, assim, longe do objetivo da lei que é tornar efetiva a prestação
jurisdicional, na medida em que o valor que exceder tal montante deverá ser submetido o regime de
precatórios, cuja demora é conhecida pela coletividade.

De toda forma, as leis dos Juizados Especiais Fazendários se coadunam com a tendência de tornar o acesso à
Justiça mais efetivo e célere, com a mitigação das já muito debatidas, no meio forense e acadêmico,
prerrogativas da Fazenda Pública.

Como foi visto, os tão criticados prazos dilatados para manifestação nos autos, bem como o instituto do
reexame necessário, são excluídos dos Juizados Fazendários, havendo, dessa maneira, igualdade formal e
material entre as partes litigantes em referido procedimento sumaríssimo, ao menos do que diz respeito aos
prazos e aos instrumentos recursais disponíveis às partes.

5. CONCILIAÇÃO E O PODER PÚBLICO

Entretanto, não está apenas no regime concentrado e simplificado de atos processuais dos Juizados Especiais
sua grande vantagem, mas também na busca incessante da conciliação nos conflitos colocados sob sua
análise.

Nessa linha, para que haja o aproveitamento de todo o potencial dos Juizados Especiais Fazendários é
indispensável que se tenha uma mudança de postura por parte do Estado quando litiga em juízo, apesar de
ser preferível, evidentemente, que houvesse um reconhecimento ainda administrativo de suas falhas, ou
mesmo o fornecimento de um serviço público eficiente, que prevenissem a briga judicial.

Em verdade, são raros os casos em que a Fazenda propõe um acordo ou reconhece uma falha sua em Juízo,
tudo isso em nome do paradigma da indisponibilidade do interesse público. Tal paradigma deve ser superado
até porque, a Constituição Federal coloca como princípios fundamentais da Administração Pública sua
atuação com observância da legalidade e da moralidade (art. 37, caput); no entanto, tais princípios
rotineiramente não são obedecidos, sendo constantes as ocasiões nas quais a Fazenda insiste em posição
contrária a posicionamentos consolidados em tribunais superiores, e muitas vezes de modo contrário à lei.

O que se percebe, na prática, são advogados públicos obrigados corriqueiramente a atuar contra a legalidade
em nome da defesa de políticas de governo, e não de Estado, agindo na defesa dos interesses de quem está
ocasionalmente no governo.

O que se tem são governantes que tiram proveito da demora do sistema judiciário, que, às custas dos
cidadãos, não reconhecem suas ilegalidades, confiando que a condenação judicial da Administração somente
será cumprida por seus sucessores; gerando, assim, um círculo vicioso consistente na relação entre o não
cumprimento das obrigações legais por parte da Administração Público, seja em juízo ou fora dele, e o
aumento das demandas no Judiciário, com a conseqüente demora deste Poder.

Com efeito, não há interesse dos governantes em conciliar, em reconhecer um pedido ou não apresentar um
recurso fadado ao insucesso, eis que a condenação judicial decorrente de um processo moroso não será
observada pelo atual governante, incentivando, dessa forma a litigância da Fazenda Pública.

A mudança de postura aqui colocada, indispensável para o aproveitamento completo da lei de juizados
especiais fazendário, passa necessariamente pela independência organizacional e funcional das Procuradorias
Jurídicas dos entes da Administração.

Com efeito, é indispensável a institucionalização dessa independência organizacional e funcional[iii] para que
a Advocacia Pública possa agir com observância da legalidade e da moralidade, sem interferência externa
daqueles que estão circunstancialmente no poder, o que possibilitará a real prevalência do legítimo interesse
público, e não do governante público.

A nova lei dos Juizados Especiais da Fazenda remete à lei de cada ente da Federação o regramento
das hipóteses em que será possível transigir em Juízo (art. 8o Os representantes judiciais dos réus presentes
à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais,
nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação).

No Estado do Ceará, por exemplo, a lei que trata da possibilidade de conciliação (Lei Complementar
Estadual nº 58/06) estabelece que é da competência do Procurador-Geral do Estado, mediante prévia
autorização do Governador, desistir, firmar compromissos ou acordos e, ainda, confessar, nas ações de
interesse do Estado (art. 8º, V).

 Acrescenta, ainda, referida lei ser vedado ao Procurador do Estado propor ação ou fazer denunciação da
lide em nome do Estado, confessar, desistir, acordar ou deixar de usar todos os recursos cabíveis em
processo judiciais, salvo quando expressamente autorizado pelo Procurador-Geral do Estado (art. 99).

Ora, percebe-se que a autonomia funcional do Procurador, pelo menos no Estado do Ceará –situação esta
que deve se repetir em diversos outros entes da Federação...- fica bastante restringida em face da
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dependência de concordância do Procurador-Geral do Estado, o qual, muitas vezes não é ocupado por
membro da carreira, assim como do Governador do Estado, dificultando a defesa da estrita legalidade,
resultando, outrossim, na defesa do Governo e não do Estado.

Diante de disposições como essas, uma das grandes vantagens propostas pela lei de Juizados Especiais, a
conciliação, dificilmente será aproveitada em prejuízo ao acesso efetivo à Justiça.

Não podemos negar, é verdade, que a conciliação no âmbito da Advocacia Pública enfrenta alguns
obstáculos que merecem uma regulamentação pormenorizada. Com efeito, caso não haja referido
detalhamento das hipóteses em que seja possível um acordo com a Administração em juízo, ficará aberto
espaço para que acordos escusos sejam celebrados, ou mesmo naquelas situações legais, o advogado público
venha a ser alvo de suspeições por ter firmado algum acordo.

Um regramento específico também é necessário a fim de que o princípio da isonomia seja preservado, uma
vez que, em situações iguais, pode ocorrer da Administração, por meio de diferentes advogados públicos
sem uma orientação uniforme, tomar atitudes diversas no que diz respeito à realização do acordo, gerando
sentimento de insegurança e injustiça perante os litigantes.

A experiência da Advocacia-Geral da União que, através de pareceres-normativos, súmulas administrativas e
orientações, conseguem dar a seus representantes certa uniformidade na realização de acordos e na dispensa
de recursos, pode servir como norte para que as procuradorias estaduais e municipais adotem posturas
semelhantes, contribuindo para o respeito da legalidade e da moralidade por parte da Fazenda Pública em
juízo.

Mesmo diante de regulamentos específicos e detalhados sobre as hipóteses de acordo, deve restar garantida
uma discricionariedade mínima para que o representante do Estado em juízo possa avaliar a possibilidade de
conciliação que se alinhe com a legalidade e com a moralidade administrativa.

E como conseqüência de uma atuação estatal pautada mais na legalidade e na moralidade, do que numa
suposta impossibilidade de conciliação ou reconhecimento do pedido em nome da indisponibilidade do
interesse público, serão maiores os frutos efetivos do sistema dos Juizados Especiais Fazendários eis que
proporcionariam uma solução rápida para o litígio, em benefício do jurisdicionado com seu real acesso à
justiça.

Não é necessário dizer que aludida postura mais fincada na legalidade deveria, evidentemente, ser adotada
ainda na esfera na administrativa, deixando para o Judiciário somente aquelas causas em que houvesse um
verdadeiro conflito de interesses que demandasse a indispensável atuação desse Poder para a pacificação
social.

6. JUIZADOS ESPECIAIS, PODER EXECUTIVO E O ACESSO À JUSTIÇA

O acesso à Justiça ora em discussão não é apenas o formal, consistente nas possibilidades de exercitar o
direito de ação junto às estruturas do Poder Judiciário, mas sim o acesso material referente à solução pacífica
dos conflitos e anseios sociais, seja pelas vias formais ou informais.

Com efeito, a solução para que a população tenha o direito ao acesso à Justiça observado não está somente
na criação de novos fóruns ou de ferramentas processuais que visem a solução rápida e efetiva dos conflitos
postos para decisão do Judiciário, está, na verdade, no fornecimento para cada um de nós dos direitos que
são garantidos pelo ordenamento jurídico.

Isso está sendo posto porque o Executivo coloca o Judiciário para a população, notadamente os Juizados,
como a porta adequada para a solução de suas pretensões, especialmente os de pequena monta, conflitos
correspondentes a maior parte da população, bem como, logicamente, objetos da competência dos Juizados
Especiais.

Prova disso é que, no Brasil, como foi dito anteriormente, os Juizados Especiais foram inicialmente
concebidos com a participação primordial do Poder Executivo, através do Ministério da Desburocratização,
com a criação dos Juizados de Pequenas Causas. É o que relata Luciana Gross Cunha acerca da criação dos
Juizados no Brasil:

“Na análise dos documentos que contam esta história, é possível identificar, porém, que a concepção do
sistema de juizados especial no Brasil teve a participação de outros atores, além, do Ministério da
Desburocratização e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e que esta participação foi
desequilibrada, assumindo o Poder Executivo o papel de protagonista na condução do processo de
criação e implementação do sistema”.[iv]

Ocorre que na maior parte dos casos os conflitos levados ao Judiciário são decorrentes da ineficiência dos
serviços prestados pelo Executivo, o qual acaba por delegar ao Judiciário uma atribuição constitucional sua
de garantir à população seus direitos básicos por meio de um serviço público de qualidade. Resultado disso
são milhares de ações propostas no Judiciário onde se busca a solução de conflitos individuais, que, na
verdade, deveriam ser solucionados coletivamente por meio de políticas públicas concretizadas através de um
serviço público eficiente.

Temos, assim, um problema que é eminentemente do Executivo passado reiteradamente para o Judiciário
resolver, esfera essa que, por um outro lado, via de regra também se furta de resolver diversas questões
envolvendo o Poder Executivo ainda sob o fundamento de respeito à Separação de Poderes, bem como
pautado na cláusula da reserva do possível, deixando, desse modo, a população desprovida do acesso
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material à Justiça.

E como já foi colocado, grande parte dos processos que abarrotam o Judiciário são decorrentes de pequenos
conflitos entre o cidadão comum e a Administração, conflitos esses que só terão uma adequada solução
coletiva através do Poder Executivo, caso contrário continuarão incessantemente chegando ao Judiciário,
mais precisamente aos Juizados Especiais Fazendários.

Nada mais cômodo para o Executivo do que não prestar suas atribuições corretamente e “passar a bola” para
que o Judiciário enfrente uma infinidade de conflitos individuais.

Um exemplo concreto disso são as questões de ordem previdenciária postas sob o crivo dos Juizados
Especiais Federais. Não é racional crer que a imensa quantidade de ações propostas visando a concessão ou
revisão de benefícios previdenciários ou assistências decorrem de uma falta pontual do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS); temos, na realidade, um serviço público mal prestado por parte da Administração
Federal, obrigando o Judiciário resolver individualmente milhares de conflitos cuja solução adequada é uma
política pública de seguridade social mais eficiente.

E a falha da Administração com o conseqüente abarrotamento do Judiciário não decorre apenas do conflito
entre aquele e o cidadão comum, mas também das controvérsias entre particulares, notadamente quando
envolvem concessionários de serviços públicos.

Com efeito, é cediço que, ao lado da Fazenda Pública, os concessionários de serviços públicos (prestadores
de serviço de telefonia com destaque) estão em constante conflito com seus clientes, sendo também litigantes
habituais. O fato é que referidos conflitos decorrem da má-prestação do serviço concedido pelo Poder
Público e por este não fiscalizado corretamente, configurando na ineficiência das agências reguladoras em
controlar de maneira adequada os serviços fiscalizados.

De toda maneira, essa realidade da falência dos serviços públicos como empecilho a um efetivo acesso à
Justiça não está sendo ignorado, ao menos formalmente, pelos principais representantes dos três Poderes;
com efeito, dentro da meta de aprimoramento da prestação jurisdicional, mormente pela efetividade do
princípio constitucional da razoável duração do processo e pela prevenção de conflitos, o II Pacto
Republicado de Estado por um sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo, estabelece como instrumento
para referido fim o aprimoramento dos serviços públicos prestados à sociedade. 

Assim, enquanto o Estado não tiver condições financeiras, vontade política ou eficiência de serviço que dêem
conta de observar suas obrigações constitucionais e legais, especialmente no que diz respeitos à eficiência
dos serviços públicos, serão infinitas as demandas contra ele propostas judicialmente, não sendo, dessa
forma, suficientes, por si só, as novas ferramentas processuais destinadas a efetivar a garantia fundamental do
acesso à justiça e da duração razoável do processo.

7. CONCLUSÃO

Os Juizados Especiais Fazendários são uma importante ferramenta na busca de um acesso à Justiça mais
efetivo e célere. Entretanto, para que haja um aproveitamento de todo o potencial dos Juizados é preciso que
a Fazenda Pública reveja o paradigma da indisponibilidade do interesse público, possibilitando, assim, a
realização da conciliação.

Para a consecução de acordos é necessária uma Advocacia Pública independente que possam representar em
Juízo uma Fazenda Pública pautada nos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade.

De toda maneira, não basta que sejam criados novos procedimentos ou fóruns para que seja implementado
um real acesso à Justiça, sendo necessário que o Executivo, através de serviços e políticas públicas eficientes,
implemente os direitos previstos constitucionalmente, cumprindo com seu papel de prevenir conflitos de
forma geral, não passando para o Judiciário a atribuição inadequada de solucionar conflitos individuais que
deveriam ser resolvidos de forma coletiva pelo Executivo.
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VIRTUELISATION ET PROCèS: UNE ANALYSE DE LA LOI DU "PROCèS" 

ÉLECTRONIQUE 
 

Vívian Brasil e Silva 
 
RESUMO 
O presente artigo possui como desiderato a realização de uma análise da Lei do 
Processo Eletrônico, abordando temas como a nascente da informatização do 
ordenamento jurídico pátrio como forma de assegurar amplo acesso à justiça. 
Perceber-se-á, ao longo deste, a necessidade de se dar mais celeridade ao trâmite 
processual através da utilização de meios eletrônicos como forma de efetivar mais 
do que o ingresso na esfera do Poder Judiciário, mas uma maneira de atingir o fim 
máximo da atividade jurisdicional, que se apresenta como a pacificação social. 
Ademais, traz-se à baila um dos aspectos polêmicos no que tange à norma em 
comento, qual seja, a aplicação do princípio da publicidade aos atos processuais 
eletrônicos e a experiência dos Tribunais e Juizados Especiais no que tange à 
aplicação da lei. 
PALAVRAS -CHAVES: Processo Eletrônico. Acesso à Justiça. Princípio da 
Publicidade. 
 
RESUME 
L’objectif de cet article est faire une analyse de la Loi du Procès Électronique, 
abordant des sujets tells que La source de l’informatisation du syst”eme natif 
juridique comme un moyes d’assurer un large accès à la justice. Nous pouvons 
percevoir, au cours de ce travail, l’importance de donner plus de vitesse au process 
à travers de l'utilisation des médias électroniques comme une manière d'accomplir 
plus de l'entrée dans la sphère du pouvoir judiciaire, mais une façon d'atteindre 
l'ordre maximum l'activité judiciaire, qui apparaît comme une pacification sociale. 
En outre, il apporte à celui de l'avant des aspects controversés en ce qui concerne 
la norme en cours de discussion, à savoir le principe de la publicité des dossiers du 
procés électronique et l'expérience des tribunaux et des tribunaux spéciaux à 
l'égard de l'application des lois. 
MOT-CLES: Procès électronique. Accès à la justice. Principe de la publicité. 
 
INTRODUÇÃO 
Atualmente, apresenta-se imperioso aprofundar-se no estudo do Direito Eletrônico. 
A crescente modernização da ciência do Direito mostra que, mais do que prestar a 
tutela jurisdicional, o Poder Judiciário deve assegurar meios de torná-la efetiva, de 
solucionar a demanda na exata proporção e imediatidade da necessidade do 
jurisdicionado que teve a necessidade de provocar sua atuação.  
Todavia, o Poder Judiciário, obstaculizado no seu idiossincrático dever de tutelar 
as liças sociais devido ao volumoso número de conflitos que são levados a sua 
apreciação, acaba por mostrar-se, muitas vezes, ineficiente 
para solucioná-las. A demora na apresentação de um pronunciamento é, 
substancialmente, a razão para a impotência e o descrédito na tutela jurisdicional, 
que deveria ser prestada de forma a proporcionar a cada indivíduo o que lhe é 
devido. 
Destarte, é latente a necessidade de o Direito aliar-se a outra ciência - a 
Informática - para que estas possam buscar a economia e a celeridade 
processuais, que possuem guarida no Art. 5º, inciso LXXVIII, da Lei Maior: "a 
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todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados  a razoável  duração do processo e  meios  que
garantam a celeridade de sua tramitação." (grifou-se).  

Assim,  busca-se garantir  um dos  princípios  basilares  do  direito  processual:  o  acesso  à justiça,  neste não
compreendido exclusivamente o direito de provocar a atuação, mas também de receber a prestação jurisdicional
efetiva. Afinal, para que as  situações jurídicas  sejam reconhecidas, efetivadas e protegidas, mostra-se mister
assegurar o acesso ao sistema judiciário. Mais  do que isso, é imprescindível o acesso à justiça, que ocorre
quando a tutela jurisdicional pode ser satisfeita, tendo em vista que o direito não se perdeu. Para Cândido
Dinamarco (1996, p. 271):

Pois  a  efetividade  do  processo,  entendida  como  se  propõe,  significa  a  sua  almejada  aptidão  a  eliminar
insatisfações,  com justiça e fazendo cumprir  o  direito,  além de valer  como meio de educação geral para o
exercício  e  respeito  aos  direitos  e  canal  de  participação  dos  indivíduos  nos  destinos  da  sociedade  e
assegurar-lhes a liberdade.

Desta forma, desde o ano de 1991, tem-se adotado meios eletrônicos no Direito brasileiro com o fito de se
buscar maior rapidez no trâmite processual, desejando-se alcançar o acesso à justiça e a produção de resultados
daquilo que foi decidido.

1 A origem da informatização no ordenamento jurídico pátrio

A década de 90 foi bastante frutífera no que tange à edição de algumas leis que objetivavam atenuar a demora na
realização dos atos  processuais. Isso se deu tendo em vista as  reformas processuais, a busca de garantir às
partes o acesso à justiça, em consonância com a onda reformista italiana. Com a promulgação da Lei nº 8.245,
em 18 de outubro de 1991 (Lei do Inquilinato),  o legislador pátrio mostrou-se atento aos  avanços  no que
concerne à tecnologia da comunicação, prevendo a utilização do fac-símile para a prática de ato processual, qual
seja, a citação. Segundo o Art. 58, da lei supracitada:

Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1º, nas ações de despejo, consignação em
pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o
seguinte:

[...]

IV - desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far - se - á mediante correspondência
com aviso de recebimento, ou, tratando - se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou
fac-símile, ou, ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil;

Todavia,  como  se  percebe,  tal  modalidade  de  citação  só  seria  possível  de  ser  aplicada  caso  estivesse
expressamente prevista contratualmente. Desta forma, o dispositivo legal não apresentou efetividade por não
ter sido amplamente divulgado e utilizado.       

Já em 26 de maio de 1999, tem-se a publicação da Lei nº 9.800, comumente conhecida como Lei do Fax. Tal
dispositivo versa, em seu Art. 1º, que "é permitida às partes a utilização de sistema de transmissão de dados e
imagens tipo fac-símile ou outro similar, para a prática de atos processuais que dependam de petição escrita."
Assim, a lei visou integrar a evolução tecnológica ao Direito, pois se percebe que o legislador ordinário acredita
que a ciência processual deve ser revista, ou atualizada, sempre que necessário ao aprimoramento da prestação
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jurisdicional.  

Entretanto, é imperioso destacar que a Lei do Fax não trouxe grandes alterações para a esfera jurídica. De acordo
com Almeida Filho (2008, p. 24), "ao contrário, transformou-se em verdadeira chicana processual, a fim de se
ganhar mais cinco dias, diante da necessidade de protocolo do original no aludido prazo", conforme preconiza o
Art. 2º da lei supracitada.  Desta forma, alguns juristas criticaram a lei em comento por considerar que esta já
nasceu obsoleta, tendo em vista a necessidade de que os documentos originais sejam protocolados.

 Nada obstante, em respeito à segurança jurídica, fazia-se mister, à época, o protocolo destes, pois as cártulas
de caráter eletrônico poderiam ser facilmente manipuladas, por não existir um órgão competente para conceder
validade jurídica aos  documentos  digitais.  Ademais,  a iniciativa da lei foi considerada deveras  tímida,  por
considerar não ter havido real efetividade na sua aplicação. Nas palavras de Barbosa Clementino (2008, p. 73):

[...]  a  timidez  desse  diploma normativo  acabou  por  condenar  a  sua  efetividade  a  um incremento  pouco
significativo na tramitação processual. De certa forma, apenas criou um ampliação dos prazos, porque apesar de
permitir a utilização da Via Eletrônica para protocolização de Documentos processuais, exige a apresentação do
original do Documento. Além disso, o seu artigo sexto expressamente desobriga os  Tribunais  de oferecerem
qualquer meio material para a implementação da faculdade prevista na Lei.

Contudo, não se pode considerar que a lei dilatou o prazo processual, pois o ato processual apresentado por fax
deve ser igual àquele documento original a ser protocolado posteriormente, não havendo, portanto, benesses às
partes. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM  AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVO REGIMENTAL ENVIADO
VIA FAC-SÍMILE - PETIÇÃO INCOMPLETA. No último dia do prazo recursal, remeteu a agravante, via
fac-símile, cópia incompleta da petição do agravo regimental, o que foi certificado nos  autos  pela Seção de
Protocolo de Petições do STJ. Dessa forma, embora o original da petição tenha sido juntado aos autos no dia
seguinte ao término do prazo, o agravo regimental não merece ser conhecido, tendo em vista que 'os termos
constantes  da cópia do recurso enviado via fax devem corresponder, in totum, aos  originais  posteriormente
remetidos' (AgRg no AG 577.338/RS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ 16.11.2004). Agravo regimental
não-conhecido (STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag n. 676.951/MG, Ministro Relator Ministro Fernando Gonçalves,
DJ de 2.9.2005).

Apesar dos opinativos divergentes, é imperioso destacar que a Lei do Fax mostrou-se essencial por ser um dos
primeiros passos em direção à virtualização, servindo de inspiração para as ideias que conceberam os benefícios
da moderna tecnologia para a efetivação da justiça. Segundo preconiza Reinaldo Filho (2007, online):

Ao permitir a transmissão de peças processuais por meio eletrônico, quebrou o elo da corrente de documentos
materiais a que estávamos acostumados a assistir na cadeia processual. A Lei 9.800/99 foi a primeira a admitir o
uso das tecnologias da informação para o desenvolvimento de sistemas de comunicação de atos processuais.
Constituiu o primeiro passo no caminho da transformação da natureza física (suporte material em papel) do
processo judicial, rumo à virtualização completa.

Entretanto, na prática, a Lei do Fax não atingiu seu resultado, tendo em vista que os Tribunais não possuíam
estrutura para sua implementação e não eram obrigados, legalmente, a tê-la. Deste modo, a norma trazida à baila
só facilitou o trânsito dos atos processuais, que eram reduzidos a sua forma física, tangível, nos Tribunais do
país.  Ademais,  outro ponto que foi deveras  debatido à época diz  respeito  ao texto legal,  que se refere a
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"sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac-símile ou outro similar". Afinal, os juristas não sabiam
responder a que outro sistema de transmissão se referia a expressão supragrifada.

Já em 12 de julho de 2001, tem-se a publicação do dispositivo legal que disciplinou a instituição dos Juizados
Especiais Federais, a lei nº 10.259, que, entre outras inovações, admite a prática de atos processuais por meio
eletrônico em vários momentos, tais como a intimação das partes e o recebimento de petições (Art. 8º, §2º), a
reunião de juízes domiciliados em cidades diversas (Art. 14, §3º) e, por fim, estimulou o desenvolvimento de
programas de informática necessários para subsidiar a instrução das causas (Art. 24).      

  Ademais,  desenvolveu-se o  sistema do  e-processo,  mais  conhecido  como e-proc,  em que todos  os  atos
processuais são realizados virtualmente, desde a peça vestibular até o arquivamento, eliminando, portanto, o
papel e a necessidade do deslocamento dos patronos para os Juizados Federais a fim de acompanhar a marcha
processual.  Porém,  a questão  da ausência de confiabilidade na autenticação  e identificação  do  documento
digitalizado persistia, pois o cadastramento dos usuários era feito no próprio sítio dos Juizados, o que poderia
levantar suspeita no que tange à possibilidade de que um indivíduo se passasse por outro.  

Ainda no mesmo ano, procurou-se dirimir o problema com a Lei nº 10.358, de 27 de dezembro de 2001, que
inseriu o parágrafo único ao Art. 154 do Código Buzaid, in verbis: "Atendidos os requisitos de segurança e
autenticidade, poderão os tribunais disciplinar, no âmbito da sua jurisdição, a prática de atos processuais e sua
comunicação às partes, mediante a utilização de meios eletrônicos" (grifou-se).

A tentativa mostrou-se infrutífera em razão do veto do Presidente da República, à época, Fernando Henrique
Cardoso, ao dispositivo supracitado. A fim de motivar sua decisão, este demonstrou receio em cada Tribunal
criar seu próprio sistema de certificação eletrônica, contrária à corrente de uniformização dos padrões técnicos.
Além disso, o ICP- Brasil, sistema de chaves públicas brasileiro que tem o fim precípuo de assegurar a validade
jurídica por meio de certificação digital de documentos e transações produzidos por meio eletrônico, já estava
em funcionamento.

Por sua vez, o legislador ordinário editaria a Lei nº 11.280, de 26 de fevereiro de 2006, que determinava que a
validação dos atos processuais  seria de incumbência da ICP - Brasil, acrescentando, novamente, o parágrafo
único ao Art. 154 do Código de Processo Civil:

Parágrafo único. Os tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, poderão disciplinar a prática e a comunicação
oficial  dos  atos  processuais  por  meios  eletrônicos,  atendidos  os  requisitos  de  autenticidade,  integridade,
validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Empós, editou-se a Lei nº 11.341, de 07 de agosto de 2006, que propiciou nova redação ao Art. 541 do Código
de Processo Civil,  ao permitir  que o recorrente, em caso de recurso especial ou extraordinário fundado em
dissídio jurisprudencial,  possa demonstrar a prova da divergência através  de decisões  disponíveis  em mídia
eletrônica, inclusive julgados expostos na Internet.             

Ainda em 2006, tem-se a Lei nº 11.382, de 06 de dezembro, que veio a substituir vários dispositivos no que
concerne à execução por título extrajudicial, ao designar a utilização da penhora online (Art. 655-A) e do leilão
online (Art. 869-A).

Como se percebe, muitas  são as  soluções que foram exaustivamente buscadas pelo legislador ordinário para
suavizar a morosidade no sistema judiciário brasileiro, mas, efetivamente, pouco é decidido e insuficientes são
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as medidas adotadas. Outro fator que torna a situação ainda mais gravosa são os inúmeros projetos de lei que se
apresentam conflitantes, o que dificulta ainda mais as ações do Poder Legislativo e uma melhor perspectiva para
o trâmite processual. Porém, todas as normas citadas deram margem à edição da lei, que é tema do presente
artigo, pois foram passos no caminho da informatização judicial, que atingiria seu ápice com a Lei nº 11.419/06. 

Esta, ao ser aprovada, apresentou-se, para muitos operadores do Direito, como uma saída eficaz a fim de que
princípio da efetividade jurisdicional fosse respeitado, em virtude da maior celeridade e economia processuais.
Afinal, com os atos do processo tramitando de forma mais rápida, o Poder Judiciário, sempre em conformidade
com os  princípios  constitucionais, poderá prestar a tutela em um espaço de tempo inferior que o habitual,
garantindo-se a efetividade das decisões judiciais. 

As alterações na literalidade dos artigos do Código de Processo Civil tentam adequá-lo à realidade eletrônica,
que não poderia ser imaginada pelo legislador quando da constituição daquele, no ano de 1973. 

A lei em comento visa transformar a realidade do Poder Judiciário pátrio, com a mudança na interpretação e na
aplicabilidade de princípios basilares, fonte das normas jurídicas. Com a rapidez  de um processo eletrônico,
acessar-se-ia a justiça com maior facilidade, o que se mostra como garantia de exercício pleno da cidadania,
objetivo das inúmeras revoluções defensoras do Estado Democrático de Direito.

2 Procedimento ou processo eletrônico?

Conforme a doutrina referente à Teoria Geral do Processo, os conceitos de processo e procedimento, apesar de
intimamente ligados, não se mesclam. Segundo Wambier (2006, p. 149), "o procedimento (na praxe, muitas
vezes  também  denominado  "rito"),  embora  esteja  ligado  ao  processo,  com  esse  não  se  identifica.  O
procedimento é o mecanismo pelo qual se desenvolvem os processos diante da jurisdição".

Desta forma, percebe-se que o processo encontra-se próximo à jurisdição e ao seu fim, que é a pacificação de
conflitos.  Aquele descreve quais  são  os  atos  processuais  a  serem realizados  a  fim de se atingir  a  tutela
jurisdicional.  Já o  procedimento  indica como essa marcha processual deverá ocorrer,  qual o  prazo  para a
realização dos atos processuais. De acordo com Cintra, Dinamarco e Pellegrini (2004, p. 278):

Termologicamente é muito comum a confusão entre processo,  procedimento e autos.  Mas,  como se disse,
procedimento é mero aspecto formal do processo, não se confundindo conceitualmente com este; autos, por sua
vez, são a materialidade dos documentos em que se corporificam os autos do procedimento. Assim, não se deve
falar, por exemplo, em fases do processo, mas do procedimento; nem em "consultar o processo", mas os autos.
Na legislação brasileira, o vigente Código de Processo Civil é o único diploma que se esmerou na precisão da
linguagem.

Tendo em vista a última retificação do Art. 154, parágrafo único do CPC e que a Lei nº 11.419/2006 trata dos
três tipos de processos (civil, penal e trabalhista), indaga-se: a Lei do Processo Eletrônico pode ser assim ser
denominada?  De acordo com Almeida Filho (2008, p. 112):

Se admitirmos estarmos tratando de processo, este, sem dúvida, seria de natureza especial e pela especificidade,
somente aplicável em demandas próprias que envolvessem a informática e os meios eletrônicos de um modo em
geral.  Ou,  acaso  assim não  se entendesse,  haveria a necessidade de um capítulo  inserindo  procedimentos
especiais no CPC - o procedimento eletrônico -, como defendemos, inclusive, para a adoção de uma jurisdição
especial.
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O conflito é gerado pelo Capítulo III da lei em comento, que tem como título "Do processo eletrônico". Porém,
os  artigos  referentes  a tal capítulo versam sobre a forma como os  atos  processuais  deverão ser realizados,
tratando-se, portanto, do procedimento eletrônico. Logo, faz-se essencial que tal divergência seja desfeita, tendo
em vista que entes federativos diversos têm competência para legislar acerca do processo e do procedimento.
De acordo com a Lei Maior:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

[...]

XI - procedimentos em matéria processual; (grifou-se).

Destarte, caso se considere que a lei trazida à baila trata de processo eletrônico, exclui-se dos  outros  entes
federativos,  quais  sejam,  Estados  e  Distrito  Federal,  a  capacidade  de  formularem  as  normas.  Assim,  a
diferenciação não se trata de mero capricho processualístico, mas o receio de existirem constituições estaduais
pautadas  na competência concorrente. Ratifica-se sobremaneira a ideia de que se refere a um procedimento
eletrônico, observando o Art. 1º do Projeto de Lei nº 5.828, de 04 de dezembro de 2001:

Capítulo I

Da Informatização do Processo Judicial

Art. 1º O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de
peças processuais será admitido nos termos desta Lei.

§ 1º Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e  trabalhista, bem como aos
juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição. [...] (grifou-se).

Logo, percebe-se que o próprio texto legal confunde noções básicas no que se refere à teoria geral do processo, o
que pode gerar diversas discussões acerca da competência legislativa e da aplicabilidade do Art. 154, parágrafo
único, do CPC.

Conforme foi explanado, não resta dúvida de que o que a lei chama de Processo Eletrônico é, na realidade,
Procedimento Eletrônico. Faz-se mister, portanto, a inserção pela doutrina jurídica a compreensão do termo
procedimento no lugar de processo, a fim de que tais dúvidas sejam, efetivamente, dirimidas.  Segundo Almeida
Filho (2008, p. 118), "temos, a fim de concluir esta questão, a nítida noção de que o Brasil adota, ainda que sob
a terminologia equivocada, o procedimento eletrônico, como sendo processo eletrônico, ou, pior ainda, processo
virtual." (grifo original).

O Brasil pode até caminhar rumo ao processo eletrônico, mas isso demandará ainda bastante tempo. Desta
forma, são necessárias pesquisas para que este avance rumo à informatização. Hodiernamente, que, pelo menos,
diferenciem-se as terminologias jurídicas utilizadas a fim de que não se cometa equívocos quanto a competências
previstas na Constituição Federal.
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3 Do misoneísmo ao processo eletrônico

O  Direito  Eletrônico  é  fruto  de  um  novo  conceito  de  sociedade,  em  que  seus  participantes  obtêm  e
compartilham informações  de forma instantânea. A concepção de Estado como instituição política, social e
juridicamente organizada  com território  definido  não  se modifica,  mas  são  inúmeras  as  questões  a  serem
resolvidas, principalmente no que tange à aplicação da lei no espaço. Mostra-se complexo definir o poder de
atuação desta no mundo virtual, que quebra todas as barreiras geofísicas.

 Desde 18 de outubro de 1991, com a promulgação da Lei nº 8.245 (Lei do Inquilinato), o legislador pátrio
mostra-se atento aos avanços no que concerne à tecnologia da comunicação, com a edição de algumas leis que
objetivam atenuar a demora na informação de atos processuais. Muitas são as soluções buscadas para suavizar a
morosidade no sistema judiciário brasileiro, mas, efetivamente, pouco é decidido e insuficientes são as medidas
adotadas, mostrando-se que não se alcançou a efetividade dos dispositivos legais que foram editados.

A Lei nº 11.419/06, conforme já foi explanado, mostrou-se como uma forma de se alcançar a efetividade da
prestação  jurisdicional,  tendo  em vista que a morosidade que permeia o  Judiciário  brasileiro  é duramente
combatida. Desta forma, respeitar-se-ia a ideia de acesso à justiça, que se mostra como o foco precípuo do
Estado desde o início da onda reformista, que se deu nos anos 90. Segundo pesquisa apresentada pela Ministra
do Pretório Excelso, Ellen Gracie (2007, online):

Setenta por cento do tempo gasto na tramitação de um processo nos  tribunais  brasileiros  correspondem à
repetição de juntadas,  carimbos, certidões  e movimentações  físicas  dos  autos.  Se essas  práticas  meramente
burocráticas  pudessem ser  eliminadas,  os  juízes  poderiam dedicar  mais  tempo para exercer  sua missão de
resolver litígios.

Assim,  como  solução  para  aperfeiçoar  a  marcha  processual  e  instrumento  de  padronização  dos  atos
processuais,  indiscutível mostra-se sua qualidade. Já quanto à economia para o erário,  também se tem que
ressaltar as virtudes do procedimento eletrônico: os gastos com papel, etiquetas, capa, tinta, grampos e clipes
diminuiriam vertiginosamente, fazendo com que se investisse com a contratação de mais servidores públicos,
com a criação de varas, entre outros pontos.

A lei em comento visa transformar a realidade do Poder Judiciário pátrio, com a mudança na interpretação e na
aplicabilidade de princípios basilares, fonte das normas jurídicas. Com a rapidez  de um processo eletrônico,
acessar-se-ia a justiça com maior facilidade, o que se mostra como garantia de exercício pleno da cidadania,
objetivo das inúmeras revoluções defensoras do Estado Democrático de Direito.      

Outrossim,  o  conjunto  de  mecanismos  relativos  ao  processo  eletrônico  é  objeto  de  muitas  críticas  e
ponderações. O misoneísmo, ou seja, a aversão ao novo, a toda transformação, permeia igualmente a ciência do
Direito. Existem doutrinadores que creem ser impossível a citação eletrônica, muito menos via e-mail. Ademais,
o receio quanto a quedas de energia nos Tribunais, a inoperância dos sistemas e outros fatores poderão levar a
dúvidas quanto à prova de que houve a perda de um prazo não por negligência do advogado, mas do próprio
Poder Judiciário que, hodiernamente, ainda não é capaz de dar suporte e segurança jurídica necessários para a
implantação de um verdadeiro sistema eletrônico. Essas são questões complexas apresentadas pela lei, que não
visualizou as intempéries pelas quais os advogados passam.

Além disso, muitos juristas apontam que a lei em comento não vem suprir diversas falhas que são responsáveis
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pela deficiência em se prestar uma tutela jurisdicional em nosso país. De acordo com Vidigal de Oliveira (2008,
online):

Mas vale a reflexão: o mal maior do Judiciário não está na morosidade do tramitar, e sim no atraso em se julgar.
43 milhões de processos aguardam julgamento em todo país, segundo dados recentes do Conselho Nacional de
Justiça (fevereiro/2008). O processo em fase de julgamento não está "tramitando"; apenas aguarda ser julgado. É
como se 1/5 da população brasileira estivesse na fila esperando uma decisão judicial. Nesses casos, a burocracia
processual, norte a ser enfrentado pelo processo virtual/digital, nada tem de relevante, pois em grande parte está
superada. Por isso, solucionados os entraves que dispersam o processo no tempo, com a pretendida agilidade da
virtualização, nem assim estarão solucionados os obstáculos que impedem uma célere prestação jurisdicional,
ultimada pela prática do ato judicial: o decidir.

Desta forma, percebe-se que, ainda que o processo seja eletrônico, sua morosidade é real, não pela ineficácia do
novo procedimento a ser  adotado,  mas  pela sua incapacidade de substituir  o pensamento humano e a sua
vocação para dirimir os conflitos. Os magistrados, assoberbados com a imensa quantidade de processos a eles
destinados para julgamento, não conseguem suprir a necessidade do Poder Judiciário; ou melhor, da sociedade,
que clama pela prestação judicial eficaz.  Outro fator que torna a situação ainda mais gravosa são os inúmeros
projetos de lei que se apresentam conflitantes, o que dificulta ainda mais as ações do Poder Legislativo e uma
melhor perspectiva para o trâmite processual. Segundo Almeida Filho (2008, p. 376):

O espírito reformador dos anos 90, contudo, acabou gerando certa instabilidade no cenário jurídico nacional,
porque, apesar de arquitetado pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, muitos viram no processo uma
forma de solucionar todas as questões da morosidade judicial e as interferência legislativas foram deploráveis.

Logo, nota-se que foi perdido o norte da sistemática processual, por conta do envio de inúmeros projetos de lei
pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP) e pelos acordos entre as lideranças do Poder Legislativo,
o que enfraqueceu a virtualização do processo e a crença neste.  Outra questão a ser esclarecida é a segurança
dos documentos digitais. Afinal, a concepção de autos, de processo físico, leva-nos a crer que a possibilidade de
fraude é extremamente possível. O Secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Sérgio Tejada (2009,
online) diz sobre o assunto:

Qual a garantia de que não vai ser quebrado o sigilo no processo tradicional? O processo está em um armário
com possibilidade de acesso por um servidor mal-intencionado que pode fraudá-lo. Da mesma forma, já que no
Brasil o processo judicial é público, o que impediria um advogado ou uma das partes falsificarem alguma parte
dele?  [...] O processo eletrônico deixa rastros, pois sempre que o mesmo for acessado, o sistema terá o registro
desse acesso, com todas  as  informações  necessárias  para se chegar ao responsável pela entrada no sistema.
Portanto, quando se fala em segurança do processo eletrônico, ele é muito mais seguro que o tradicional, em
papel.

Ainda que haja a possibilidade de fraudes no processo eletrônico, seus riscos não se apresentam maiores do que
no processo físico. Afinal, qualquer consulta ou movimentação poderá ser facilmente localizada com precisão,
com os dados protegidos através de procedimentos normais de backup e de sistemas de criptografia, em que se
utilizam técnicas  para codificar  e decodificar  dados,  de maneira que estes  possam ser  guardados  sem que
ocorram alterações ilícitas. Igualmente, mostra-se imperioso ressaltar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
3880 (ADI), que foi ajuizada em 30 de março de 2007 pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com o fito
de considerar inconstitucional alguns dispositivos legais da lei, quais sejam: art. 1º, inciso III, alínea b; Arts. 2º,
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4º e 18, que vão de encontro aos Art. 5º e Art. 84, IV.

 Tendo como relator o Ministro Ricardo Lewandowski,  a Corte Máxima do País  ainda não se pronunciou
definitivamente acerca da questão, que provocou um caos sem precedentes dentro do Poder Judiciário. A OAB
contesta o artigo que prevê que a assinatura e o uso de certificação digital para o tráfego de comunicação de atos
e transmissão de peças processuais serão obtidos perante o Judiciário, "mediante cadastro prévio de usuário -
incluso advogados - conforme normas a serem editadas pelos seus órgãos respectivos". A Ordem acredita que
possui a prerrogativa de identificar, através de seu Estatuto, quem é advogado, e que tem o poder de ser a
autoridade certificadora dos advogados, dirimindo o que pensa ser uma violação do Art. 133 da Lei Maior, que
trata  da  indispensabilidade  do  advogado  à  administração  da  justiça.  Desta  forma,  rechaça  a  ideia  da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP - Brasil), que seria a responsável pela certificação digital dos
advogados, defendendo a ideia da criação da ICP - OAB, a fim de sanar a exigência excessiva que limita o direito
ao livre exercício da profissão de advogado e o princípio da proporcionalidade.               Contudo, tal ideia não
tem o mínimo suporte legal, tendo em vista que o Estatuto da Ordem não prevê tal possibilidade. Ademais,
diversos advogados já peticionaram utilizando-se do certificado digital, o que gera direito adquirido e ato jurídico
perfeito, pois os atos processuais são documentos e, em diversos casos, coisa julgada.  Já quanto aos Arts. 4º e
5º, a entidade da advocacia inadmite a exigência de um Diário Oficial na modalidade eletrônica, por não se tratar
isonomicamente os advogados, que não teriam como acompanhar suas demandas e decisões judiciais, caso não
possuam acesso à Internet.

Contudo,  segundo pesquisas  do Comitê Gestor  da Internet  no Brasil (CETIC) no ano de 2008,  92% dos
brasileiros com curso superior já acessaram a rede mundial de computadores, o que refuta a questão apresentada
pela OAB. Quanto aos aspectos da publicidade a que se refere a ADI, tratar-se-á a seguir, em momento mais
propício.

Finalmente, quanto ao Art. 18, muitos juristas concordam que há violação da competência constitucional do
Presidente da República,  tendo  em vista que não  é da alçada do  Poder  Judiciário  regulamentar  leis,  mas
discipliná-las por resoluções. 

Logo, faz-se mister perceber que a ADI proposta pela Ordem traz  grande instabilidade e insegurança jurídica
para todo o  sistema processual,  o  que poderá causar  problemas  futuros  e majorar  o  temor,  por  parte da
sociedade e, em especial, dos operadores do Direito, em relação à implantação do processo eletrônico. Desta
forma, sua análise deve ser realizada minuciosamente e com cautela pelos  Ministros, a fim de que a Lei nº
11.419/06 não se torne mais uma norma sem efetividade. 

4 Dos aspectos da publicidade

A publicidade no processo judicial eletrônico encontra-se como um dos  temas  mais  controvertidos. Afinal,
mostra-se  essencial  proteger  o  cidadão  juridicamente,  tendo  em vista  que  os  seus  dados  possuem valor
econômico, diante da sua possibilidade de comercialização. Assim, um indivíduo que confia suas informações a
organismo público ou privado deverá contar com a tutela jurídica para que esses sejam utilizados corretamente,
pois uma das funções precípuas do Poder Judiciário é impedir o acesso aos autos dos processos judiciais para
fins mercadológicos.  De acordo com acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.EXTINÇÃO  DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. USO DE SCANNER PORTÁTIL AOS ADVOGADOS E
ESTAGIÁRIOS  REGULARMENTE  INSCRITOS  NA  OAB.  POSSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE
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VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS A ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA. I- O impetrante é comerciante, prestador de serviços a advogados, não é nem advogado, nem
parte do processo, a quem é a vista dos autos (art. 155, par. único do CPC). Inexistência de direito subjetivo do
impetrante a ter  acesso aos  autos  em Cartório  para proceder  à cópia das  imagens  de peças  dos  autos  de
processos que apenas são de seu interesse comercial, enquanto prestador de serviços a terceiros. II - Legalidade
do Provimento nº 18/2002, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, que restringiu o uso de
scanner portátil em Cartório aos advogados e estagiários regularmente inscritos na OAB, sem restringir o direito
dos  demais  interessados  em obterem cópias  dos  autos  através  de fotocópia comum. III - Recurso ordinário
improvido (STJ, 1ª Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 16017, Relator Ministro Francisco
Falcão, Data Julgamento 28.1.2003).

Assim, percebe-se que a utilização exacerbada da tecnologia leva à ausência de proteção dos indivíduos no que
tange a sua esfera íntima. Antes mesmo de a Lei do Processo Eletrônico entrar em vigor, fazia-se mister limitar a
publicidade dos atos processuais, como meio de evitar a exploração desta e do direito à informação para fins
mercantis.

Desta forma, é necessário que seja realizado um estudo prévio antes da utilização de recursos tecnológicos, a
fim de atenuar suas consequências danosas, tais como a exposição exacerbada do indivíduo com o pretexto de
defender a transparência dos atos do Poder Judiciário. Segundo Roberto de Paula (2009, p. 97):

A despeito das imensuráveis  benesses  propiciadas pela inserção dos recursos de processamento de dados e
Internet  no  processo,  é importante atentar-se para seus  potenciais  efeitos  negativos,  sendo  indispensável
inverter a atual e equivocada ordem de implantação, em que primeiro se implantam os recursos e posteriormente
se avaliam e coíbem as condutas indesejadas.

Uma conduta indesejada diversa apresenta-se como o compartilhamento não-autorizado de dados. Estes, muitas
vezes,  são  armazenados  por  empresas,  traduzindo  aspectos  da personalidade,  revelando  comportamentos,
preferências, até mesmo contornos psicológicos. Desta forma, tem-se uma imagem pormenorizada do indivíduo,
traduzida através da invasão da esfera de privacidade, convertendo cada cidadão em "homem de cristal".   

Outro ponto considerado negativo quanto à publicidade diz  respeito à falibilidade dos sistemas informáticos
atuais  em encontrar o equilíbrio entre o acesso à informação e a intimidade individual. Um caso a servir de
exemplo é o do indivíduo portador do vírus do HIV que, desestimulado pela exposição exacerbada do seu caso,
receia em pleitear  suporte médico  ou  outras  questões  afetas  ao  Estado.  A  divulgação da lide em nada se
confunde  com  a  identidade  dos  litigantes,  que  deverá  ser  protegida  a  fim  de  respeitar  seu  direito  de
personalidade. Contudo, no Brasil, não existem normas legais dispondo sobre a obrigatoriedade do sigilo das
informações  processuais  relativas  a  pessoas  portadoras  de  moléstias,  que,  por  conta  destas,  possam ser
estigmatizadas, quando autoras em processos judiciais. 

Mas a publicidade não pode ser vista como um óbice para a implantação da lei trazida à baila. Afinal, aquela
também possui seus  aspectos  positivos. O  Poder Judiciário pátrio não pode fugir da expansão tecnológica
universal,  que possui como desiderato  aliar  a Informática ao  Direito  como meio  de se assegurar  garantias
constitucionais, função do Estado Democrático de Direito. Contraditando os  Estados  despóticos, Theodoro
Júnior (2005, p. 62) leciona que:

A primeira grande conquista do Estado Democrático é justamente a de oferecer a todos uma justiça confiável,
independente,  imparcial,  e dotada de meios  que a faça respeitada e acatada pela sociedade.  [...]  O  direito
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processual deixa de ser simples repositório de formas e praxes dos pleitos jurídicos e assume a qualidade de
estatuto funcional de um dos poderes soberanos do Estado Democrático.

Portanto, o Estado surge com o fim de dirimir as  lides, tendo como suporte os princípios basilares  que são
encontrados  em sua Constituição.  Obviamente,  o  direito  processual é peça fundamental nesta questão,  ao
definir em que moldes a prestação jurisdicional deverá acontecer. 

Outrossim,  a  virtualização  processual  possui  como  escopo  garantir  um dos  mais  importantes  princípios
constitucionais, qual seja, o acesso à justiça; e nada mais importante do que intensificar a publicidade a fim de
garanti-lo. Segundo Leal (2006, online):

Assim, tendo-se em mente que os atos processuais constantes dos autos eletrônicos, consoante já explanado,
encontram-se imediatamente disponíveis, atualizados em tempo real e acessíveis de qualquer parte do mundo,
24 horas por dia, através de softwares de fácil uso, faz-se imperativa a conclusão de que, no Processo Judicial
Telemático, o princípio da publicidade é intensamente prestigiado. Nele, a aplicação do referido princípio é
otimizada,  ensejando-se,  gradativamente,  uma  maior  aproximação  e  identificação  da  população  em
relação ao Judiciário, que poderá, futuramente, apresentar-se como uma realidade familiar ao cidadão
- e não uma entidade estranha e distante como ocorre atualmente - inserindo-se ativamente no seio da sociedade
para a qual dirige suas atividades, com vistas a pacificá-la com justiça. (grifou-se).

A referida aproximação dos cidadãos ao Poder Judiciário traduz-se através do acesso à justiça, que se dará com a
majoração  da  publicidade  dos  atos  processuais.  Ademais,  considerando  que  a  jurisprudência  também  é
considerada fonte do Direito, com a divulgação de decisões judiciais, pode-se alcançar maior segurança jurídica,
tendo em vista que os  magistrados  poderão utilizar-se destas  a fim de obter  maior  homogeneidade na sua
atividade judicante. 

Outro aspecto positivo da publicidade é a possibilidade de se realizar o acompanhamento processual através
dos  sítios  dos  órgãos  do  Poder  Judiciário.  De modo  que os  patronos  e  os  causídicos  poderão  seguir  o
andamento  do  processo  a  qualquer  hora,  bastando  apenas  que  tenham acesso  à  Internet,  sem que  haja
necessidade de se dirigir até o local onde os autos se encontram em sua forma física. Faz-se imperioso ressaltar
que as  informações  disponibilizadas  são  consideradas  oficiais,  conforme julgado  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

PROCESSUAL - PRAZO - JUSTA CAUSA - INFORMAÇÕES PRESTADAS VIA INTERNET - ERRO -
JUSTA  CAUSA  -  DEVOLUÇÃO  DE PRAZO  -  CPC,  ART.  182.  Informações  prestadas  pela  rede  de
computadores operada pelo Poder Judiciário são oficiais e merecem confiança. Bem por isso, eventual erro nelas
cometido constitui "evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato." Reputa-se,
assim, justa causa (CPC, Art. 183, § 1º), fazendo com que o juiz permita a prática do ato, no prazo que assinar
(Art. 183, § 2º) (STJ, 1ª Turma, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, RESP 390.561/PR, julgado em
18/06/2002, DJ 26/08/2002, pág. 175).

Desta forma, percebe-se que a publicidade, quando utilizada com cautela, apresenta-se extremamente benéfica
tanto ao Poder Judiciário quanto aos jurisdicionados. Afinal, a publicidade também significa transparência na
atuação do Judiciário,  provocando o respeito  da sociedade por  sua atuação,  sendo uma "garantia contra a
falibilidade humana e as arbitrariedades dos julgadores" (PORTANOVA, 2005, p. 168).  Os juristas contrários
à aplicabilidade do processo judicial eletrônico não podem dele se escusar em razão de um receio infundado na
sua utilização, que poderia trazer insegurança. Segundo Roberto de Paula (2009, p. 110):
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Inadmissível, porém, são os órgãos do Poder Judiciário quedarem-se inertes sob a sombra de um risco potencial
ínsito na utilização da tecnologia, mantendo uma conduta retrógrada em prol da manutenção do "formalismo
papiresco", que confirmou por inúmeras vezes sua ineficácia e insegurança jurídica.

O processo físico também apresenta seus pontos negativos, tais como o caso da perda de autos processuais,
através de incêndios criminosos ou acidentais, a falsificação de assinaturas, a impossibilidade de se consultarem
o processo a qualquer tempo, entre outros fatores.  A questão que deve ser considerada é a busca do equilíbrio
tênue entre a busca da publicidade como forma de concretização dos princípios basilares e a defesa dos dados
dos indivíduos, enquanto seres dotados de personalidade que são e que possuem o direito de defendê-los do uso
inadequado. Para tanto, a Lei do Processo Eletrônico implementou, em diversos  artigos, mecanismos  como
forma de alcançar tal fim, conforme vê-se adiante. 

4.1 Art.2º - A necessidade de credenciamento

O artigo 2º da Lei do Processo Eletrônico mostra-se como alvo de bastantes  discussões  que se pautam na
titularidade  para  a  realização  do  credenciamento  para  o  envio  de  petições,  recursos  e  prática  de  atos
processuais. Conforme já foi amplamente explanado, a Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou Ação Direta de
Inconstitucionalidade, por acreditar ser a autoridade responsável por tal ato, baseada no Estatuto da Ordem.
Segundo o texto legal:

O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos
mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento
prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. (grifou-se).

O Art. 2º é o suporte normativo para o que já ocorria na maioria dos Tribunais do país, fazendo com que a ideia
fosse difundida no restante da estrutura do Poder Judiciário. Ademais, "a manutenção de cadastro nacional de
advogados  é salutar  porque impede,  com a atual adoção de chaves  de segurança nas  carteiras  da OAB,  a
presença de profissionais  irregulares, inexistentes  ou de qualquer forma impedidos de advogar" (ALMEIDA
FILHO, 2008, p. 168).

A Ordem, por sua vez, considera ilegal a utilização da ICP-Brasil, por não participar no processo de certificação
digital. Contudo, é imperioso ressalvar que um dos grandes interesses apontados no fato de a OAB desejar
possuir a titularidade para a realização da certificação digital se dá pelo fato de poder controlar mais facilmente
os cooperados que, quando inadimplentes, não poderão renovar seus certificados.

Ademais, a ICP-Brasil, instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, é composta por
uma autoridade gestora de políticas  e por  uma cadeia de autoridades  certificadoras.  Esta se subdivide em:
Autoridade Certificadora Raiz (AC Raiz), Autoridades Certificadoras (AC) e Autoridades de Registro (AR). À
AC Raiz compete emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados das autoridades certificadoras de
nível imediatamente subsequente ao  seu,  já que esta é a primeira autoridade na cadeia de certificação.  Já
Autoridade Certificadora é uma entidade, pública ou privada, responsável por emitir, distribuir, renovar, revogar
e gerenciar  certificados  digitais.  Por  fim,  a Autoridade de Registro  realiza a ligação entre o  usuário e uma
Autoridade Certificadora, tendo a obrigação de manter o registro de suas operações.

O certificado digital é um documento eletrônico assinado digitalmente por uma autoridade certificadora e que
contém diversos dados sobre o emissor e o seu titular. Ele personifica o cidadão diante do mundo virtual, além
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de prestar validade jurídica aos atos praticados com seu uso. Seu objetivo precípuo é vincular uma pessoa ou
uma entidade a uma chave pública. Para adquiri-lo, o interessado deve dirigir-se a uma Autoridade de Registro,
em que será identificado mediante a apresentação de documentos pessoais - cédula de identidade, CPF, título de
eleitor e comprovante de residência.

Já  assinatura  digital  apresenta-se  como  uma  forma  de  assinatura  eletrônica  resultante  de  uma  operação
matemática que utiliza  técnicas  de criptografia  assimétrica  e  permite  aferir,  com segurança,  a  origem e a
integridade  do  documento  ou  da  transação  realizada.  A  assinatura  digital  fica  de  tal  modo  vinculada  ao
documento eletrônico "subscrito"  que,  em face da menor alteração deste,  a assinatura se torna inválida.  A
técnica permite não só verificar a autoria do documento, como estabelece também uma "imutabilidade lógica" de
seu conteúdo, pois qualquer alteração do documento, como, por exemplo, a inserção de mais um espaço entre
duas palavras invalida a assinatura.  

 Como se vê, o credenciamento visa a atenuar a instabilidade nas relações jurídicas virtuais, um dos pontos tão
criticados no que concerne à Lei do Processo Eletrônico. Contudo, a OAB cria óbices ao Art. 2º, por acreditar
que há violação das prerrogativas constitucionais da Ordem. Esta assertiva é inverídica, pois o cadastramento
almeja a mera autenticação do advogado, e não sua identificação como tal, que, de fato, é prerrogativa da
Ordem dos Advogados do Brasil.

4.2 Art. 4º - O Diário de Justiça eletrônico

Outro aspecto inovador na Lei de Processo Eletrônico diz  respeito à criação do Diário de Justiça eletrônico.
Segundo o Art. 4º, da lei supracitada, "os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado
em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos
órgãos  a eles  subordinados, bem como comunicações  em geral". Desta forma, é imperioso destacar que, no
momento em que este for criado, os sistemas informatizados dos Tribunais deverão estar em compasso com as
informações contidas nos sítios, não se tratando, portanto, apenas de caráter consultivo, o que já vem sendo
rechaçado pela própria jurisprudência, como se percebe no julgado retro:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO SÍTIO ELETRÔNICO
DO TJMG - CARÁTER OFICIAL - PREJUÍZO À PARTE DE BOA-FÉ - INADMISSIBILIDADE. - O
tribunal  coloca  à  disposição  das  partes  o  andamento  processual  pela  internet,  para  que  todos  possam
acompanhar os  passos  da ação no decorrer  do processo.  Como se trata de um banco de dados  oficial,  as
informações nele veiculadas ostentam caráter oficial, e não meramente informativo, razão pela qual não pode a
parte de boa-fé ser prejudicada por informações errôneas implantadas na própria página do TJMG. - Não se
pode reputar litigante de má-fé a parte que interpõe recurso com base no acórdão disponibilizado no sítio
eletrônico  deste  tribunal  se,  posteriormente,  verificar-se  que  a  informação  lá  existente  diverge  do  que
efetivamente consta nos autos (TJMG, Ministro Relator Elpídio Donizetti, Data do Julgamento 04/09/2007).

O Diário de Justiça online impossibilitará a tese de se constituir como mero informativo. Ele surge com o
escopo de desembaraçar o serviço cartorário, impingindo maior celeridade aos feitos. Contudo, conforme já foi
explanado, a OAB se mostra contrária à criação do DJ virtual, pois, segundo a Ordem, há limitação ao princípio
da publicidade e violação do princípio da isonomia, o que se mostra totalmente descabido. Afinal, majorar-se-ia
a publicidade dos feitos, já que o acesso dos brasileiros à Internet é maior do que a tiragem do Diário Oficial da
União. Ademais, a ausência de computador com acesso à Internet  não impede o exercício da profissão, pois é
possível acessá-la através de centros públicos, como nos Tribunais.             
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Além disso, nos locais  onde não existe imprensa oficial, a publicação dos atos processuais  se dá através da
afixação dos documentos no átrio do órgão judicial, o que a limita por causa das barreiras geográficas. Como uma
das características  da Internet  é a desterritorialização, visto que o seu alcance é bem superior do que o dos
documentos  físicos,  a publicidade virtual aumentaria e facilitaria a consulta de processos  específicos  pela
população, a todo tempo disponível.               

Outro ponto que restringe a publicidade dos atos processuais é a necessidade do deslocamento do interessado
até a sede do órgão judiciário, a limitação do horário do expediente forense e a disponibilidade física dos autos,
que podem estar  conclusos  ao  juiz,  com carga para a parte adversa,  com vistas  ao  Parquet,  entre outras
situações.

Como se percebe, o Diário de Justiça online vem agregar maiores benefícios ao Poder Judiciário e à sociedade.
Porém, faz-se mister que os Tribunais se organizem no sentido de disponibilizar corretamente as informações
prestadas.

4.3 Art. 5º - A intimação eletrônica limitada ao credenciamento

Uma das providências do legislador ordinário, quando da realização da Lei nº 11.419/06 foi adicionar o parágrafo
único  ao  Art.  237  do  Código  de Processo  Civil,  que dita que "as  intimações  podem ser  feitas  de forma
eletrônica, conforme regulado em lei própria." Desta forma, a fim de atualizar o dispositivo legal, datado do ano
de 1973, introduziu-se a possibilidade de se realizar a comunicação dos atos processuais por via eletrônica.

O Art. 234 do Código Buzaid conceitua que "intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e
termos do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa".   Os atos processuais interligam-se com o
fito de constituírem o processo de forma integral, findando na prolação de sentença transitada em julgado, em
que a lide será dirimida e a jurisdição alcançará seu objetivo: a pacificação social. Para tanto, a intimação é de
suma importância,  a fim de que tanto  as  partes  como os  patronos  saibam de que forma ocorre a marcha
processual.

Contudo, a Lei de Processo Eletrônico mostra-se bastante incoerente e prejudicial no tocante à informação dos
atos processuais, tendo em vista que o Art. 5o, caput, versa que "as intimações serão feitas por meio eletrônico
em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do Art. 2º desta Lei, dispensando-se  a publicação no
órgão  oficial,  inclusive  eletrônico."  (grifou-se).  Desta  forma,  ao  se  ingressar  em  portal  do  Tribunal,
considerar-se-á a comunicação da intimação realizada. Até mesmo se dispensaria a publicação pelo Diário de
Justiça, o que se mostra uma incoerência, tendo em vista que este é um dos principais veículos de comunicação
dos atos processuais. A norma em comento, que tanto veio a trazer benefícios com a criação do Diário online,
acaba por  desprezá-lo.  Através  de um simples  acesso ao portal do Tribunal,  atribuir-se-ia validade a uma
intimação que sequer pode ter sido visualizada.

Além disso, o § 6º diz  que "as  intimações  feitas  na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão
consideradas pessoais para todos os efeitos legais." Assim, mesmo nos episódios em que se tem a prerrogativa
processual de ser intimado pessoal, caso ocorra o cadastro das partes nos sítios dos Tribunais, considerar-se-á a
intimação realizada de forma pessoal, o que a doutrina denomina de autointimação. O dispositivo em comento
parece ter sido feito para facilitar a questão para os  órgãos  do Poder Judiciário e para os  advogados, sem
perceber que as partes não estão obrigadas a acessar a Internet para serem intimadas. A intimação pessoal será
essencial em diversos momentos, tais como para determinar o impulso do processo sob pena de extinção, a fim
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de se antecipar audiência, entre outras ocasiões, sendo impossível considerar a ficção jurídica criada pela Lei do
Processo Eletrônico. 

A Resolução nº 522 do Conselho Nacional de Justiça, de 06 se setembro de 2006, padronizou a intimação
eletrônica das  partes,  Ministério  Público,  Procuradores,  Advogados  e Defensores  Públicos  no  âmbito  dos
Juizados Especiais Federais. Desta forma, as intimações serão realizadas preferencialmente de forma eletrônica,
com o intento de oferecer maior celeridade aos  feitos. O Art. 4º foi alvo de críticas, pois, em seus  termos,
"independentemente do acesso, a intimação considera-se sempre realizada dez  dias depois de incluída no site
próprio da Seção Judiciária, para ciência do usuário". Desta forma, como agir nos casos em que os causídicos ou
os patronos, por um lapso, esquecem-se de consultar o sítio por um período de tempo? Afinal, a limitação da
publicidade apenas ao portal do Tribunal restringe a possibilidade de comunicação dos atos processuais, o que
pode levar à perda do pleito realizado.

Assim, faz-se mister uma análise mais profunda da Lei de Processo Eletrônico em relação ao seu Capítulo II,
que trata "Da Comunicação  dos  Atos  Processuais".  Por  vezes,  este parece um separado  do  restante dos
dispositivos legais, enquanto se necessita que eles sejam analisados e praticados em conjunto.

5 A experiência nos Tribunais e nos Juizados Especiais Federais

A Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, que instituiu os Juizados Especiais Federais, surgiu com o fito de
atenuar a sobrecarga de demandas judiciais na Justiça Federal. A própria lei, em seu Art. 3º, estabelece quais
petições poderão ser ajuizadas, estabelecendo como critério o valor da causa, e suas exceções, conforme se pode
observar:

Art. 3º Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça
Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas:

I - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações de mandado de segurança, de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa e as
demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos;

II - sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais;

III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de
lançamento fiscal;

IV - que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos ou civis ou de
sanções disciplinares aplicadas a militares.

 Desta forma, utilizando-se de um tratamento diferenciado às demandas que se baseiam em causas de menor
complexidade, o legislador pretendeu afastá-las da morosa sistemática processual tradicional. Sob a égide dos
princípios da celeridade, economia processual, simplicidade, informalidade e oralidade, os Juizados buscam uma
expressiva ampliação do acesso à justiça e da agilização de procedimentos.   

A Lei do Processo Eletrônico surgiu para ratificar a utilização dos princípios supracitados e o alcance de seus
objetivos. A dúvida se dá quanto à oralidade que, em um primeiro momento, parece ser inaplicável ao uso da via
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eletrônica. Na oralidade, segundo Chiovenda (2002, p. 98):

[...] deve haver maior aproximação entre o magistrado e as partes litigantes, com predominância da manifestação
através da palavra, mas sem vedação da utilização de documentos escritos como forma de complementação,
preferencialmente com apenas uma audiência e também poucas possibilidades de recurso.

 Logo, como se apreende, o nosso sistema adota o princípio de forma mista, ou seja, utiliza-se a oralidade, mas
com a possibilidade de os atos processuais serem reduzidos a termo. Ademais, poder-se-ia utilizar tal princípio
através da gravação de audiência - o que é perfeitamente possível, de acordo com Art. 417, do CPC - por meio
de mecanismos informáticos e inseri-la nos autos. Desta forma, tem-se maior celeridade na prestação da tutela
jurisdicional, assim como ampliação da transparência no Judiciário.   

Ademais, o legislador ordinário parece ter atentado para a evolução tecnológica quando da edição da Lei do
Juizado Especial Federal. Por ter sido feita empós a onda reformista que predominou o século passado, o Art.
24 da lei trazida à baila versa que:

o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e as Escolas de Magistratura dos Tribunais
Regionais  Federais  criarão  programas  de  informática  necessários  para  subsidiar  a  instrução  das  causas
submetidas  aos  Juizados  e  promoverão  cursos  de  aperfeiçoamento  destinados  aos  seus  magistrados  e
servidores.

Assim, desde sua criação, os Juizados Especiais buscam meios de oferecer tutelas jurisdicionais eficazes, além
de ampliar o acesso de todo cidadão ao Poder Judiciário. Afinal, de qualquer lugar que possua acesso à Internet,
o indivíduo poderá ajuizar sua petição inicial,  já ocorrendo automaticamente sua distribuição. Cada tipo de
usuário terá acesso a uma tela diferente; as partes, que serão cadastradas, terão entrada instantânea ao processo
eletrônico,  em um site seguro,  de onde poderão  visualizar  todo  o  andamento  processual.  Em respeito  ao
princípio  da publicidade,  qualquer  pessoa,  independentemente de cadastro,  poderá ter  acesso  ao  processo
eletrônico; porém, só serão disponibilizados alguns documentos deste. 

Nos  tribunais  brasileiros,  a  implantação  do  modelo  eletrônico  também  está  ocorrendo  paulatinamente.
Primeiramente, houve a implantação do denominado sistema Push, que, segundo o sítio da Justiça Federal do
Ceará, "é um serviço que oferece o envio automático de e-mails  informando movimentações  nos  processos
previamente cadastrados. As informações enviadas por meio deste serviço não têm nenhum caráter oficial para
fins de contagem de prazos." O termo push (do inglês "empurrar") é utilizado ordinariamente para os sistemas
de envio automático de informações na Internet, em que a informação é "entregue" no lugar de ser "buscada"
pelo interessado.

Contudo, por não haver norma positivada acerca da utilização do sistema Push, a sua utilização pelos Tribunais
mostra-se bastante temerária, pois cada um o faz  de maneira autônoma. O Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará, por exemplo, só exige que, para o cadastro, disponibilize-se o nome completo e e-mail. Assim, qualquer
cidadão poderá acompanhar o desenvolvimento dos processos, sem que neles atue como parte ou patrono. Já
no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, faz-se mister que se preencha um cadastro contendo número
de inscrição da OAB, data de nascimento, número do CPF, e-mail e senha, sendo necessário, portanto, ser
advogado da causa. Segundo Roberto de Paula, "Deste modo, a regulamentação requerida é indispensável. No
cenário  tecnológico,  a  garantia  da  publicidade  processual  assume contornos  diferenciados,  inexistentes  no
'universo de papel'" (2009, p. 92).
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Assim, a virtualização eletrônica, que já é vista com receio por alguns juristas que ainda defendem a existência
do processo em sua forma física, poderá ganhar mais força caso alcance maior uniformidade na utilização de
seus sistemas, ainda que sejam para informar à sociedade o andamento da marcha processual. 

Ademais, apesar de a Lei do Processo Eletrônico datar do ano de 2006, somente no presente ano (2009), é que
se está dando maior atenção ao tema. Como exemplo, cita-se que, no dia 15 de setembro de 2009, os Tribunais
Regionais Federais (TRF's) de todo o país firmaram acordo no sentido de viabilizar a uniformização do sistema
de processo judicial eletrônico, à exceção dos Tribunais dos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande
do Sul. Segundo o sítio do TRF da 5ª Região (2009, online):

O acordo de cooperação técnica tem o objetivo de uniformizar todos os procedimentos judiciais baseados no
projeto  de expansão do sistema Creta do TRF  da 5 ª  Região.  O  software voltado para agilizar  o  trâmite
processual na justiça federal conhecido como Creta foi implantado pela primeira vez há cinco anos nos juizados
especiais da 5ª Região.

Desta forma,  o  Tribunal da 5ª  Região,  composto  pelos  Estados  do Ceará,  Rio Grande do Norte,  Paraíba,
Pernambuco, Alagoas e Sergipe, serve de exemplo e modelo para a virtualização do restante do Poder Judiciário
pátrio. Assim, os Tribunais deixam de usar o sistema anterior, conhecido como Projudi, para implantar o Creta,
que foi desenvolvido pela subsecretaria de informática do Tribunal da 5ª  Região. Todavia, os órgãos do Poder
Judiciário  que  optarem  por  utilizar  o  Creta  se  comprometem  a  capacitar  seus  servidores  e  preparar  a
infraestrutura tecnológica a fim de garantir a eficácia do sistema em pauta. 

A implementação do procedimento eletrônico veio a facilitar o julgamento dos processos que se destinam aos
Tribunais Superiores. Os magistrados, muitas vezes, encontram-se repletos de julgamentos a serem realizados,
o  que  dificulta  deveras  uma  prestação  jurisdicional  satisfatória.  Segundo  o  Ministro  Raphael  de  Barros
Monteiro Filho, "é realmente exorbitante; ultrapassa a capacidade de qualquer julgador. Não é possível que um
magistrado só tenha condições de examinar a cada ano cerca de 12, 13 mil processos". É importante ressaltar
que, além das  decisões  tomadas  pelas  três  Seções, seis  Turmas  e Corte Especial do Tribunal,  a média por
julgadores  inclui  as  decisões  monocráticas,  unipessoais,  o  que  mostra  que,  além  da  necessidade  de  se
informatizar o processo, faz-se mister acrescer o número de julgadores.  

Por fim, percebe-se que a virtualização total do Poder Judiciário integralmente ainda parece ser uma realidade
um pouco distante. Contudo, muito está sendo realizado, através de investimentos na área tecnológica (compra
de aparelhos para digitalização, computadores, entre outros) e da conscientização dos servidores (de que estes
não perderão sua importância na função que exercem), dos operadores do Direito e do restante da sociedade.

CONCLUSÃO

À guisa de conclusão, percebe-se, durante todo o artigo, a preocupação do legislador, seja este constituinte ou
ordinário, em atingir a instrumentalidade do processo. Afinal, o direito processual possui como alvo precípuo a
efetividade da tutela dos direitos assegurados na Constituição republicana e na legislação infraconstitucional. O
cuidado exacerbado com a ciência e as  formalidades desmotivadas é substituído pelo sentimento volitivo do
Estado e da própria sociedade na busca da eficiência da prestação jurisdicional.

Assim sendo, a fim de combater a estagnação judicial em busca da modernização dos meios judiciais, o legislador
realizou diversas reformas no compêndio infraconstitucional (Código de Processo Civil, por exemplo), assim
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como a edição de dispositivos legais que, ao final das contas, apesar de mostrarem-se ineficazes no combate à
principal pecha do Poder  Judiciário  -  qual seja,  a morosidade processual -,  foram etapas  a fim de que se
alcançasse o que é verdadeiramente buscado pela Lei nº 11.419/06: a rapidez na tramitação judicial, a redução de
custos a longo prazo e a satisfação do provimento judicial capaz de produzir resultados.

Contudo, percebe-se que, apesar dos passos curtos, a caminhada rumo à virtualização do processo tem-se dado
de  maneira  firme,  com  a  informatização,  inicialmente,  dos  Juizados  Especiais  e,  empós,  dos  Tribunais
Regionais, Tribunais Superiores, entre outros órgãos responsáveis pela atividade jurisdicional.

Outrossim, nem só de virtudes é formada a lei em comento. A própria norma, ao ser reconhecida como Lei do
Processo Eletrônico, leva a equivocadas conclusões. Afinal, não é o processo que se tornou eletrônico, mas a
sua tramitação, ou seja, seu rito ou procedimento.

Logo, mostra-se essencial a alocação de um aparato técnico-judicial condizente com o qual a lei reclama, sob
pena de esta se tornar sem eficácia,  levando a mais  um meio de burocratização dos  atos  processuais,  que,
hodiernamente, apresenta-se tão calamitosa quanto à própria morosidade que assola a promoção jurisdicional. É
necessário  retirar  o  foco  da questão da "Justiça sem papel",  a fim de se perceber  não só a nova postura
procedimental que se pretende adotar,  como também seu resultado prático deveras  difundido no curso do
presente artigo: a tutela dos direitos e garantias dos indivíduos.

É evidente que a luta que se tem pela frente é árdua.  Afinal,  afastar  o  medo das  mudanças  por  parte da
sociedade, dos patronos, dos servidores públicos, entre outros setores, a implantação do sistema e a busca pela
segurança são  algumas  das  etapas  que não  só  o  Poder  Judiciário  como todos  os  outros  poderes  terão  de
enfrentar. Porém, o receio de tentar não pode ser superior ao desejo de se alcançar a essência do Direito: a
pacificação social com justiça.
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REFLEXÕES SOBRE ESGOTAMENTOS E PERSPECTIVAS DE UM DIREITO
JUDICIALMENTE ORGANIZADO: AMPLIANDO O ACESSO À JUSTIÇA

REFLECTIONS ON EXHAUSTION AND PROSPECTS OF AN ORGANIZED JUDICIAL LAW:
EXPANDING ACCESS TO JUSTICE

gabriela maia rebouças

RESUMO
Partindo da caracterização do sistema judicial no ocidente, contemplando as tradições do common law e do
civil law, mas tomando como pano de fundo a experiência brasileira, pretendemos neste ensaio investigar
tanto alguns pontos de esgotamento como algumas perspectivas abertas a um direito judicialmente
organizado, tendo como foco principal a ampliação do acesso à justiça, para além das categorias numéricas
de eficiência. Se o acesso à justiça visa, entre outros valores, construir uma sociedade mais pacífica, pelo
tratamento adequado de seus conflitos, a diversificação de mecanismos de resolução, para além do processo
judicial, pode representar uma saída atenta aos ideais de democratização do acesso e emancipação dos
atores.
PALAVRAS-CHAVES: acesso à justiça, resolução de conflitos, democracia

ABSTRACT
From the characterization of the west judicial system, facing the traditions of common law and civil law, but
also taking as background the brazilian experience, this essay proposes to investigate both some points of
exhaustion and some perspectives opening to a judicial law, having main focus in expanding access to justice,
beyond the categories of numerical efficiency. If access to justice aims, among other values, build a more
peaceful society, the proper treatment of their conflicts, the diversification of mechanisms for resolution
beyond the judicial process so it may represent an output attentive to the ideals of democratic access and
empowerment actors.
KEYWORDS: access to justice, conflict resolution, democracy

1 Introdução a um direito judicialmente organizado.

 

Decerto que não podemos falar de um modelo único de sistema judicial para o direito organizado no
ocidente. As características, ainda que partilhadas por muitos países, recebem importância e manejo
diferentes em função da tradição jurídica da qual participa, seja de civil law ou common law.

Em torno das diferenciações entre os dois sistemas a partir das experiências dos Estados Unidos e da França,
Ioannis Papadopoulos e Antoine Garapon, respectivamente, permitem uma comparação bastante didática
entre as duas culturas jurídicas, vistas como "uma dinâmica que assegura a cada sistema uma infinita
capacidade de renovação e de adaptação ao inédito"[1]. Para tanto, enumeram doze elementos de
diferenciação, assim identificados aos pares, respectivamente, entre uma cultura de civil law e common law:
direito que vem de cima versus direito que impulsiona de baixo; centralidade versus descentralização;
verticalidade versus horizontalidade; unidade da verdade versus concorrência de relatos; integração pelo
interno versus divisão; desconfiança em relação aos indivíduos versus confiança nos atores; passividade das
partes versus autonomia e ação das partes; direitos substanciais versus normas processuais; direito
preexistente às relações versus preexistência das relações sociais; comando pelo direito versus regularidade
social; poder incondicionado versus poder condicionado; instituição versus autonomia da sociedade em
relação ao direito[2].

Tomando as comparações que mais interessam a este trabalho, Garapon e Papadopoulos mostram que "a
common law é, pois, construída como um instrumento ofertado aos atores privados, considerados - e até
mesmo exigidos - por ela como autônomos"[3]. Com isso, o foco recai na ação individual e estimulam-se as
iniciativas e as responsabilidades. Isto gera uma cultura de confiança nos atores, que são estimulados a
transigir. Já na cultura da civil law, a desconfiança em relação aos atores vai exigir do juiz neutralidade e das
partes grande passividade, explicando porque no direito francês "os compromissos não são muito apreciados,
diferentemente do direito anglo-americano que frequentemente põe os atores em presença para que
encontrem uma solução"[4].

Do ponto de vista do desenvolvimento do processo, a common law se desenvolve mais em termos de um
jogo, sendo o respeito às regras processuais o respeito mesmo às regras do jogo. A condição de igualdade
procedimental permite um posicionamento mais claro e direto dos interesses subjetivos em jogos, cujas
partes podem assumir suas posições de uma maneira mais enfática, promovendo o debate e arriscando
segundo estratégias de oportunidade, econômicas inclusive. A lei desempenha um papel institucional para o
direito continental, o que faz o processo se desenvolver muito mais como ritual, do que como jogo de
estratégias abertas. A força da lei é a própria força do Estado, centralizado, de uma vontade soberana
idealizada que representa um sentido de verdade. O processo, assim, no sistema de civil law, se desenvolve
segundo uma lógica da racionalidade (e não da oportunidade), reforçando a própria coesão do sistema
jurídico. A aplicação da lei é a reafirmação de todo o ordenamento soberano. Neste sentido, ao avaliar o
papel do processo em relação ao júri, afirmam Garapon e Papadopoulos:

Uma cultura dramatiza a aplicação da lei, a outra, a confrontação de duas versões da realidade. Em um dos
casos, o processo se assimila mais a um rito que dever responder à perturbação social e reparar a soberania
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ferida pela infração. No outro, é posto em cena o direito à faculdade de decisão do indivíduo e, para além
dele, do próprio povo através do júri[5].

 

Em relação a um modelo de racionalidade, o sistema de civil law se apoia na imagem e crença de uma
deliberação que passa pela mão de muitos (em seu infindável sistema de recursos), enquanto que no common
law se constrói a imagem de um juiz imparcial, que decide só e conforme sua convicção subjetiva, mas que é
obrigado a "uma exposição exaustiva dos motivos que o conduziram, bem como por uma argumentação
sólida, estruturada e explícita, que assume se exprimir na primeira pessoa do singular"[6].

Em suas conclusões, afirmam os autores que

O tribunal americano, muito mais sóbrio que seu homólogo francês, é o lugar de um investimento coletivo
que permite aos cidadãos reforçar o interesse geral ao buscar ativamente seus interesses privados,
constituindo assim - por uma astúcia da razão jurídica - o bem comum da justiça. [...] Em suma, a common
law compreendeu - e talvez seja este o aspecto que a torna jurídica - que, antes de indicar o mundo ideal da
justiça, como se pensa na Europa continental, o direito é um desvio de si para si[7]. (grifos dos autores)

 

As perspectivas dos procedimentos em relação aos modelos jurídicos são, portanto, diferentes em função da
tradição de civil law ou common law, sendo a realidade brasileira, aquela que temos condições de observar
diretamente, preponderantemente um alinhamento com os países de civil law. Não se trata de uma escolha
excludente, posto que é significativa e visível a troca de experiências que tem aproximado os juristas de uma
e de outra tradição em todo o mundo. "O judiciário brasileiro, que historicamente combinou elementos dos
paradigmas que orientam os modelos de common law e de civil law, não ficou imune às transformações que
têm marcado a instituição por todo o mundo democrático"[8].

A partir deste pano de fundo, pretendemos neste ensaio investigar alguns pontos de esgotamento e
perspectivas abertas a um direito judicialmente organizado, tendo como foco principal a ampliação do acesso
à justiça, para além das categorias numéricas de eficiência.

 

2 Compreendendo o sistema judicial pelo processo

 

Tradicionalmente, para a doutrina brasileira, o ponto de partida da teoria geral do processo é a noção de
necessidade, conforme a narrativa de boa parte de seus colaboradores[9]. Situada nas formulações de uma
Jurisprudência de Interesses típica do séc XIX, o direito é afirmado como o espaço da ordem e da busca por
uma sociedade pacífica, ao tempo que constrói seu procedimento pautado em um sistema adversarial.
Necessidade é carência. E lide é pretensão resistida, dizendo com Carnelutti[10], pretensão a um interesse
que encontra resistência na ação do outro. O conflito, portanto, precisa ser neutralizado em seu potencial
transgressor, em seu âmago como resistência. Ao idealizar uma sociedade de iguais, é preciso perfilar
interesses, perfilar subjetividades para encaixar na norma. O conflito precisa entrar no reino do jurídico e lá
encontrar sua resposta, sua caracterização.

O ingresso no mundo jurídico, na moldura kelseniana não se faz sem uma dose substancial de mutilação. O
que pode ser resolvido não é o conflito, não é a carência em seu estado de resistência. O que pode ser
resolvido é somente o conflito jurídico. Se por detrás de uma separação ou divórcio existe o fim de um
projeto comum, existe o abandono de uma proposta de subjetivação, existem vidas, rotinas e memórias,
pouco disso pode de fato ser contraditado no tribunal. As ausências precisam ser materializadas em pensões,
por exemplo. Desejos e sentimentos devem encontrar a justa medida do pátrio poder, da guarda. Voltar a
usar o nome de solteiro pode ser uma ficção tola e ingênua para quem se casou assim que atingiu a
maioridade civil e alguma independência financeira, e construiu por algum tempo, uma década talvez, talvez
mais, com uma identidade de casado, um outro nome.

Nesta linha, o direito se realiza de forma contraditória: no caso concreto limita-se ao possível, impondo ao
caso todas as limitações do real; mas o status que afirma, como discurso, como pensamento é outro,
aspirando à totalidade, ordem, paz, resolução de conflitos. Talvez esta contradição se alinhe com aquela
denunciada por Ovídio Baptista da Silva em relação à própria modernidade que, "tendo compreendido o
homem como um ser histórico, considera, mesmo assim, a modernidade como eterna" [11].

O direito judicialmente organizado é fruto do Estado de direito, da construção moderna da separação de
poderes, a partir da qual é possível visualizar a atividade judicial em um poder. Julgar deixa de ser juízo e
passa a ser procedimento. A ideia de procedimento aproxima o direito e o ato de julgar das esferas objetivas
do conhecimento. Mas "o sonho racionalista, ao contrário do que as filosofias liberais procuram insinuar,
possui um imenso componente autoritário, correspondendo a um modelo político propenso mais às tiranias
do que a um regime democrático, como hoje tornou-se fácil perceber"[12].

A razão moderna, que na figura do Estado é razão burocrática, impõe ao julgamento a fragmentação e
especialização da técnica. O ato, a resolução do conflito é desfocado, é pulverizado e fragmentado em
momentos sucessivos, em pequenos atos isolados e, em seguida, encadeados. O processo como reunião
destes atos aspira ao todo. Mas a resolução, cadenciada por um tempo que não é o do conflito, por um
tempo que é o tempo do Estado, da burocratização e do processo, neutraliza-se pela perda de sentido
próprio.
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O ritual judiciário proporciona a cada um - acusado, público, atores - a experiência de um espaço e de um
tempo social puros, isto é, inteiramente representados e dominados, alterados nem pela distância nem pelo
tempo. [...] O que o ritual leva à cena é a Regra enquanto forma e não tanto enquanto conteúdo[13].

 

Assim, aquele caso, de tão específico e único, vai sendo dito e redito tal qual um caso já conhecido, cada ato
repetido como em um processo padrão, passando a orientar-se por estratégias e lideranças alheias ao seu
impulso original. Seus atores perdem a voz e, dublados por seus advogados, recebem a voz batida e familiar
dos conflitos antecedentes. Mais do mesmo: o que se resolve não é aquele conflito, mas um conflito
qualquer. E a moldura segue servindo, enrijecida pela monotonia de uma forma geométrica conhecida.

A justificativa final é conhecida de todas as esferas: a equação entre tempo e quantidade significa
necessariamente perda da qualidade. Como o movimento contemporâneo é aquele de ampliar a quantidade
de conflitos resolvidos judicialmente no menor tempo possível, no tempo que afaste impunidade e amplie
eficácia, não se pode esperar do Judiciário um aprofundamento das questões, ou pelo menos em todas as
questões, o que o obriga a ser seletivo.

Se a modernidade se projeta como eternidade, em parte se deve ao mecanismo, próprio de seu
funcionamento, de adaptação e incorporação de seus pontos de resistência, ou da própria diferença. A crise
do legalismo, corolário de um Judiciário retraído em seu papel criativo, foi resolvida com uma onda de
ativismo judicial fazendo do Judiciário o protagonista principal de um modelo de cidadania que contribui
para o déficit da própria democracia, já que a toma apenas em seus mecanismos representativos. De um
modelo a outro, no entanto, o direito permanece inacessível para grande parte dos sujeitos e principalmente,
os conflitos restam postergados em soluções distantes, que explicitam as diferenças até intransponíveis entre
"o direito dos grandes sistemas teóricos e aquele dos práticos forenses"[14].

É preciso encontrar saídas para a realização da justiça. As aproximações dos sistemas de Civil Law e
Common Law são sintomáticas de uma busca de renovação de experiências. Mas tanto em uma como em
outra cultura, o Judiciário está numa posição central e desenvolve um sistema cujos processos de adaptação
se alimentam pelas capturas dos novos pontos de criatividade e poder. Um exemplo típico destas adaptações
na experiência brasileira é a conciliação por via de mutirões, como espaço não hierarquizado e
desburocratizado de poder, que vai ser capturada pelo sistema judicial na tentativa de agregar à sua imagem
esta nova performance, possibilitando aliviar as críticas por um acesso à justiça demasiadamente insuficiente.

Mas não só. Do ponto de vista da relação entre estes novos procedimentos de resolução e a própria ideia de
representação político-democrática, cara aos modelos liberais de Estado, pode-se perceber um esvaziamento
da noção de interesse geral, que se materializava na lei idealizada numa vontade geral, para um acento maior
na própria noção de interesses de grupos, fazendo aparecer uma lei mais particularizada[15].

É nesse sentido que um acento nos elementos tradicionais desta ideia de representação, na tentativa de
superação desta 'crise', pode reafirmar os laços entre indivíduo, representação política e Estado, reforçando
os critérios de identidade e respeito às regras do jogo - a noção clássica de cidadania. Mas outra saída
poderia ser apresentada, na construção de uma perspectiva mais comunitarista, que recoloca a questão da
representação dos interesses no quadro de uma democracia representativa liberal-pluralista[16].

De qualquer sorte, no quadro de um processo de transição de uma concepção de lei generalista para uma
concepção de lei particularista há que se reconhecer que as contradições socioeconômicas impedem a
substituição simplesmente de um modelo pelo outro. Há que se reconhecer que se a auto-produção de
subjetividade ressalta as diferenças entre os indivíduos e os obriga a buscar mecanismos de controle de seus
conflitos que não importem em uma homogeneização de padrões normativos, por outro lado, as condições
insuficientes de cidadania ainda colocam parcela significativa dos sujeitos a almejar condições de identidade e
reconhecimento de direitos iguais.

Quanto mais estivermos no alto da escala social, mais facilmente poderemos escolher e transitar por
diferentes identidades, não sendo, por conseguinte, a cidadania uma questão central; mas, quanto mais baixo
estivermos na escala social, mais a identidade (no singular) aparecerá como algo único e frequentemente
imposto como tal. Neste caso, não teremos mobilidade para escolher e transitar entre diferentes identidades,
com tudo isso conduzindo a uma percepção da cidadania como refúgio último e necessário.[17]

 

Neste cenário, portanto, não se trata de negar ao sistema judicial, nem ao direito processual a legitimidade
para a resolução de conflitos. Mas, ao descortinar o sistema judicial, perceber suas deficiências, suas
limitações e perspectivas.

 

3 Caminhos de modernização do Judiciário: a problemática em torno do acesso à justiça

 

Quando a estabilização dos espaços políticos e sociais foi necessária ao desenvolvimento da economia, na
consolidação dos Estados de bem estar do séc.XX, assistimos a movimentos diversos, em lugares diversos,
de ampliação do acesso à justiça. Mauro Cappelletti e Bryant Garth[18] podem nos fornecer um apanhado
significativo de iniciativas que contribuíram para que se pudesse identificar uma problemática, uma
preocupação em desenvolvimento sobre caminhos para fazer do Judiciário um protagonista na construção de
uma sociedade menos desigual e não, como ficou de certo modo evidente e ainda o é, um elemento de
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diferenciação de classes sociais, de fomento de desigualdades de oportunidades e de reconhecimento de
direitos a uns tão restritos que não havia como não compará-los como privilégios.

Massificar a justiça seria um passo importante não só para a consolidação de um modelo liberal de Estado,
ainda que em sua versão mais protetora, como para a estabilização das tensões e conflitos próprios das
sociedades contemporâneas, plurais, diversas e em transformação.

O conceito teórico de acesso à justiça evoluiu de uma perspectiva privatista para uma outra publicista no
decurso de desenvolvimento do Estado de direito, sobretudo com o incremento dos direitos sociais no
welfare state. Se o século XIX foi embalado por uma perspectiva contratualista (ou quase-contratualista) da
natureza jurídica do processo, que identificava o direito de ação como um direito acessório decorrente do
próprio direito subjetivo material, preservando ainda a noção de litiscontestatio romana, o séc. XX
acompanhou a construção de uma teoria publicista sobre a natureza jurídica do processo, seja na perspectiva
de uma relação jurídica (Oskar von Bülow), de uma situação jurídica (Goldschmidt), de uma instituição
jurídica (Jaime Guasp) ou mesmo como serviço público (Gaston Jèze)[19].

De uma maneira geral, o direito de ação passa a significar, cada vez mais, o direito de acesso efetivo a
mecanismos de resolução de conflitos, sobretudo proporcionados pelo Estado e configurados no sistema
judicial. Para se passar de uma perspectiva normativa do acesso à justiça para uma outra efetiva, é preciso,
com Cappelletti e Garth, pensar "como opera a lei substantiva - com que frequência ela é executada, em
benefício de quem e com que impacto social"[20].

Por isso, faz-se necessário enfrentar os obstáculos que obliteram tal acesso, a começar pelas desigualdades
econômicas das partes ou parcelas da sociedade, refletidas na questão das custas judiciais que envolvem não
apenas as taxas judiciárias, como também os honorários advocatícios e inclusive o tempo de espera da
resolução que sempre têm um reflexo patrimonial sobre a vida dos envolvidos.

É preciso reconhecer também que as diferenças de instrução e de conhecimento de direitos pode significar
um grau diferenciado de "aptidão para reconhecer um direito e propor uma ação e sua defesa"[21] e que
litigantes habituais, familiarizados com a engenharia complexa dos procedimentos e tribunais, acabam por
adquirir uma habilidade especial para gerenciar os litígios, planejá-los e conduzi-los que os notívagos não
possuem.

Se considerarmos ainda que a ampliação das esferas de atuação do Estado significou como contrapartida
uma ampliação da cidadania e seus direitos, como se pode exemplificar com os direitos fundamentais de
segunda e terceira dimensões, percebemos como a questão do acesso à justiça está colocada por
contingências quer qualitativas quer quantitativas de demandas.

Os esforços de enfrentar a questão do acesso à justiça refletiram em três ondas renovatórias[22]. A primeira
onda concentrou-se em enfrentar as barreiras colocadas pela desigualdade econômica das partes envolvidas,
provendo com assistência judiciária financiada pelo Estado aos que não poderiam, com suas próprias custas,
provê-la. No Brasil, a lei 1.060 de 1950 foi um marco regulatório importante para a concessão de assistência
judiciária aos necessitados. Além desta, a criação de varas de assistência judiciária especializadas, embora
bastante polêmica quanto ao respeito ao princípio da igualdade, contribuiu para que a realidade brasileira
acompanhasse as iniciativas experimentadas em outros países do ocidente.

A segunda onda renovatória cuidou de garantir um tratamento diferenciado aos direitos difusos, através de
representações que pleiteassem coletivamente a titularidade de direitos como a saúde ou o meio ambiente.
Neste caso, a ação civil pública[23] brasileira é um exemplo deste movimento que inclui, não só a indicação
de representantes e legitimados a acionarem em nome da coletividade, mas também, a criação de instituições
e órgãos de controle e promoção de tais direitos.

A terceira onda renovatória, na qual estamos surfando, busca dar efetividade ao processo, e preocupa-se com
seu modo de ser. Ela alinha-se com a fase instrumentalista do direito processual, superadora de uma visão
radicalmente autonomista típica da primeira metade do século passado por uma outra mais crítica, focando as
implicações sociais e econômicas do processo[24]. Se o processo não se impõe por si mesmo, como o
exercício de um direito em si, mas busca atender aos escopos de uma ordem justa, livre e solidária,
estabilizando atritos ou harmonizando diferenças, percebe-se que o acento da fase instrumentalista dialoga
com a teoria constitucional contemporânea e com as estruturas da ordem jurídica democrática.

Neste cenário, é compreensível que a questão do acesso à justiça encontra-se ligada ao desenvolvimento dos
direitos humanos, sendo por vezes eleito como 'o mais básico'[25] de todos eles. Se o Estado monopoliza o
uso da força e passa a ser o guardião e o gestor dos direitos fundamentais, ter acesso ao Estado, à justiça é
condição sine qua non para acessar qualquer outro direito.

De qualquer sorte, é também no seio desta onda que busca dar efetividade ao processo que se reintroduziu
ou gestou outros sistemas de resolução de conflitos, que se apresentaram, inicialmente, como uma alternativa
ao sistema judicial. Por um lado, os outros sistemas de resolução servem como procedimentos incorporados
ao sistema judicial, como se pode verificar com a conciliação, no caso da realidade brasileira. Por outro lado,
a criação de espaços extrajudiciais de resolução, incrementando notadamente a esfera privada, permite um
alívio na demanda por justiça direcionada ao poder Judiciário.

É certo que há outros motivos muito contundentes que levarão o mundo privado a fomentar espaços de
autogestão de seus conflitos, nas ondas do neoliberalismo de mercado, para além das limitações impostas
pelos contingentes Estados nacionais. Mas, por outro lado, o reconhecimento de uma certa crise no modelo
judicial de resolução de conflitos vai obrigar a se pensar em mecanismos de modernização da máquina, em
uma certa reengenharia dos poderes e uma rediscussão do próprio papel do juiz.
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A percepção de que o Judiciário havia saído de um papel apenas reativo de violação da ordem jurídica para
um outro de protagonismo de direitos e políticas públicas acende o debate em torno de um controle externo
deste poder, redundando, na experiência brasileira, na criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)[26],
cuja missão constitucional destina-se, mediante ações de planejamento, coordenação e controle
administrativo, a aperfeiçoar o serviço público de prestação da Justiça.

Conforme o discurso institucional[27], as diretrizes do CNJ compreendem, em linhas gerais: (i) planejamento
estratégico e proposição de políticas judiciárias; (ii) modernização tecnológica do Judiciário; (iii) ampliação
do acesso à justiça, pacificação e responsabilidade social; e (iv) garantia de efetivo respeito às liberdades
públicas e execuções penais.

No campo das ações, as dez metas traçadas para o ano de 2010 são muito representativas deste momento de
busca de eficiência e modernização da jurisdição estatal. Incluem:

Meta 1: julgar quantidade igual à de processos de conhecimento distribuídos em 2010 e parcela do estoque,
com acompanhamento mensal; Meta 2: julgar todos os processos de conhecimento distribuídos (em 1º grau,
2º grau e tribunais superiores) até 31 de dezembro de 2006 e, quanto aos processos trabalhistas, eleitorais,
militares e da competência do tribunal do Júri, até 31 de dezembro de 2007; Meta 3: reduzir a pelo menos
10% o acervo de processos na fase de cumprimento ou de execução e, a 20%, o acervo de execuções fiscais
(referência: acervo em 31 de dezembro de 2009); Meta 4: lavrar e publicar todos os acórdãos em até 10 dias
após a sessão de julgamento; Meta 5: implantar método de gerenciamento de rotinas (gestão de processos
de trabalho) em pelo menos 50% das unidades judiciárias de 1º grau; Meta 6: reduzir a pelo menos 2% o
consumo per capita com energia, telefone, papel, água e combustível (ano de referência: 2009); Meta 7:
disponibilizar mensalmente a produtividade dos magistrados no portal do tribunal; Meta 8: promover cursos
de capacitação em administração judiciária, com no mínimo 40 horas, para 50% dos magistrados; Meta 9:
ampliar para 2 Mbps a velocidade dos links entre o Tribunal e 100% das unidades judiciárias instaladas na
capital e, no mínimo, 20% das unidades do interior; Meta 10: realizar, por meio eletrônico, 90% das
comunicações oficiais entre os órgãos do Poder Judiciário.[28]

 

Além das metas, e sem esgotar suas atuações, um Departamento de Pesquisas Judiciárias[29] foi instituído
para levantar e sistematizar os dados estatísticos sobre o Poder Judiciário, efetuar estudos comparados com
o desenvolvimento de outros países, especialmente os latino-americanos e permitir uma maior divulgação e
transparência das informações e ações no campo do acesso à justiça. Dentre suas linhas de pesquisa, destaca-
se uma sobre litigiosidade, outra sobre um modelo institucional eficiente para a reforma do Judiciário, além
de meios de acesso à justiça e sistemas alternativos e, também, uma que versa sobre um modelo ético-
filosófico, na busca de aperfeiçoamento de magistrados e capacitação de servidores.

É nesta perspectiva que as tentativas de renovação do processo acabam por enfrentar a questão do papel do
juiz, a forma de atuação e a qualidade das decisões, sem olvidar, aqui, que este debate é um reflexo, talvez,
da virada linguístico-pragmática na filosofia contemporânea[30], com implicações diretas na hermenêutica
jurídica e sua tarefa de discutir a interpretação no direito.

Assim, esse movimento criou uma onda de otimismo em torno da capacidade de se construir, junto com o
Estado democrático de direito, as noções de cidadania e Judiciário independente e, com isso, acreditou-se na
capacidade dos juízes de serem os protagonistas desta fase amadurecida de realização do direito. Mas é
preciso estar alerta para os paradoxos de um modelo de decisão que credita ao juiz um poder hercúleo, como
o pensou Dworkin, sobretudo em seus déficits de democracia[31].

Imaginar, por outro lado, que o juiz supere sua condição disciplinar na máquina jurisdicional com cursos de
capacitação e atualização sobre filosofia e que passe, doravante, a assumir um papel ético renovado, seria
render-se a um discurso ingênuo e idealista. Um certo ceticismo se impõe no sentido de supor que, ao
colaborar com as engrenagens de um sistema onde o poder disciplinar[32] também atua na construção de
relações cotidianas  e intersubjetivas, sendo peça fundamental neste modelo, calcado na verticalização das
decisões e na neutralização dos conflitos, dificilmente poderá ser o juiz o protagonista de uma justiça que
implique em escuta e emancipação de seus jurisdicionados.

As empreitadas para conciliar em mutirões, a acelerar o 'processômetro' instalado para a contagem de
processos julgados, indicam que atingir as metas numéricas é muito mais evidente do que garantir uma
justiça de qualidade e, por conseguinte, a resolução efetiva dos conflitos, o que conferiria à palavra resolução
alguma denotação substancial e não meramente formal. O slogan para atingir a Meta 2 (vide supra) -  "bater
recordes é garantir direitos" - passa ao largo de qualquer perspectiva de mudança que redunde em qualidade.

 

4 Esgotamentos e perspectivas para ampliação do acesso à justiça: observando a experiência da
conciliação e as 'alternativas' ao processo.

 

A substituição, portanto, de um paradigma que polariza entre um vontade da lei e do legislador pelo
paradigma da criação do direito pelo juiz não tem representado a superação das distâncias entre um discurso
e uma prática jurídica. Se a esperança era que o juiz pudesse ser o articulador de uma previsão normativa
com uma realidade pulsante e urgente, capaz de ouvir os apelos desta realidade profundamente desigual, na
distribuição da justiça, o que se verifica, em parte, é que este poder continua sendo utilizado
estrategicamente quando conveniente, justificando-se a permanência de uma prática repetitiva e monótona
em função da quantidade de demandas.
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O debate nas últimas duas décadas acerca da crise do Judiciário[33], exige que se pense no futuro desta
instituição, o poder Judiciário, "num contexto marcado por fortes desigualdades sociais e culturais, graves
limitações fiscais e transformações radicais nos modos de funcionamento da economia"[34].

Eduardo Faria[35] aponta para o descompasso entre a concepção arquitetônica dos tribunais brasileiros e a
realidade sócio-econômica em que atuam, ao lado de um processo de 'judicialização' da vida administrativa,
política e econômica que, ao revés, tornou os tribunais vulneráveis a críticas de legitimidade.

Somam-se também, no corpo dos elementos desta crise, os impactos que as transformações do capitalismo
trouxeram para o próprio Judiciário, através da construção de arenas diversas de resolução de conflitos,
menos burocratizadas e mais adaptáveis aos interesses de um mercado econômico que não deseja se
submeter às imposições de soberania e burocracia dos Estados.

Assim, o Judiciário como espaço hegemônico de resolução de conflitos vai perdendo força em um modelo de
economia calcada na minimização de gastos públicos e na maximização da liberdade. Em sociedades
complexas, multiplicam-se as potencialidades de conflitos. A tendência é sempre um aumento da demanda
por resolução, onerando substancialmente o sistema judicial, o próprio Estado. E, ao mesmo tempo,
agravando as condições anacrônicas de um direito esvaziado em seu potencial transformador e amplamente
reduzido a questões apenas processuais, "o Judiciário acaba sendo indigente na produção de respostas para
seus problemas"[36].

O apelo, portanto, aos sistemas privados é propagandeado como recurso para desafogar o Judiciário. E, nos
últimos anos, ouvimos esse bordão em uníssono. Mas, é evidente que a preocupação em otimizar o sistema
judicial não pertence àquele que busca outros sistemas de resolução. O raciocínio 'devo procurar um outro
meio de resolução para não sobrecarregar mais o juiz' não faz sentido algum, a não ser se provém do próprio
sistema, que emite um comando para que a sua procura seja comedida ou ponderada por alternativas.
Quando Auerbach[37] analisa as possibilidades de uma justiça sem direito, diagnostica com precisão este
paradoxo de um discurso que o próprio sistema judicial encampa em prol de sistemas mais informais e menos
onerosos como exercício de uma autonomia dos sujeitos, apontando como um certo cinismo do Estado e
uma visível tendência de elitização do litígio, submetendo as causas de pequeno valor a procedimentos
menos rigorosos.

A celeridade é o argumento que, de tão contrastante, acaba por confundir finalidade e consequência. Se
pensarmos em acesso à justiça, a finalidade não seria desafogar, mas garantir direitos, resolver conflitos,
harmonizando e pacificando a sociedade. Se o Judiciário consegue dar respostas com qualidade em um
tempo adequado, um tempo em que cada vez mais se otimiza a prestação jurisdicional, a celeridade faz do
desafogar uma consequência. Mas parece que na ânsia de atingir números, desafogar torna-se a própria
finalidade. Para aumentar ainda mais a complexidade e os paradoxos desta questão, não podemos perder de
vista que o acesso à justiça, no movimento das ondas renovatórias, ainda está em vias de ampliação, tanto
qualitativa quanto quantitativa.

Antoine Garapon[38] analisa com muita propriedade as características desse modelo neoliberal de justiça,
focado na ideia de eficácia, atuação estratégica e segurança. Garapon parte da ideia de neoliberalismo como
uma extensão do paradigma econômico a todos os domínios da sociedade e da vida individual, para
evidenciar um tal juiz-objeto, como uma tecnologia a serviço do mercado, a permitir julgamentos úteis,
eficientes e seguros.

Assim, do ponto de vista simbólico, a teoria e a própria previsão teórica e normativa apontam para um
quadro geral mais protetor e democrático - como nos pode sugerir o slogan de uma Constituição cidadã -
enquanto a prática resta conduzida por uma razão instrumental que exige metas, números e estatísticas de
julgamentos.

Um exemplo significativo pode ser visto na forma como a conciliação tem se desenvolvido nos espaços
forenses brasileiro, provavelmente também em realidades estrangeiras[39]. Do ponto de vista legal, as
modificações da última década indicam a conciliação como um momento de destaque no processo
judicial[40]. As impossibilidades estruturais de sua realização são, contudo, camufladas por acordos
precipitados e impostos, com o argumento estratégico e cínico do 'mas pior seria' ou por um discurso que
enuncia que a tentativa de conciliação restou frustrada pelas partes. Assim, as consequências de um acordo
empurrado ou a culpa por um processo moroso, caro e inacessível é transferida para as partes que, afinal,
frustraram a conciliação[41].

Algumas evidências sugestionam que, por detrás do estímulo para conciliar, do slogan de uma cultura de
paz, há uma diferenciação econômica que fortemente marca uma prestação jurisdicional na 'primeira' classe e
uma outra na classe 'econômica'.A primeira evidência é pelo espaço: salas menores, às vezes localizada em
aposentos visivelmente menos cuidados da estrutura do Fórum, com cartazes infantilizados que reduzem a
própria conciliação a um encontro de boas intenções. A segunda evidência recai no conciliador: às vezes, os
tribunais escalam técnicos concursados de sua própria estrutura, agregando-lhe um cargo comissionado;
outras, recrutam entre bacharéis de direito, indicados por conhecimento ou trânsito no próprio Judiciário. O
certo é que, em todo o caso, a formação do conciliador, sua importância no processo, sua remuneração, seu
apreço, é sempre muito menor do que um juiz pode ser, assumir e representar dentro da estrutura do poder
Judiciário. E nesta ordem das coisas, não se pode imaginar que um milagre vá surgir daquela encenação.

Há ainda outra evidência que me parece significativa. Localizada como uma audiência prévia, o momento da
conciliação é o momento mesmo do encontro inicial das partes no sentido de reafirmarem suas posições no
conflito. Como não houve o debate ainda, é o momento de se afirmarem unilateralmente como detentoras da
verdade, como protegidas pelo direito, esperando da justiça a confirmação de suas expectativas.
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Diante das razões muito fundamentadas do autor, o réu, antes de acordo, que tem para ele certo tom de
confissão de culpa e erro, precisa afirmar também suas razões e se nivelar em posição de igualdade diante do
autor. Este momento da relação jurídica processual, que liga autor-réu e perfaz a tríade processual, perante
uma autoridade do Estado, é a própria configuração jurídica do litígio e pensar que conciliações neste
momento possam ser frutíferas é acreditar que a complacência possa tomar o lugar das estratégias. O sistema
jurídico processual é adversarial, não se podendo esperar que as partes abandonem a luta ou desfaçam-se das
armas antes de se posicionarem no duelo e de experimentá-lo.

Portanto, parece-me que a maneira como a conciliação foi institucionalizada no sistema judicial brasileiro
peca por inúmeras frentes, reforçando a crítica em seu caráter falacioso. E mais além: divulgando o discurso
da autonomia das partes e do maior interesse do Estado em conciliar, ao tempo em que pouquíssimas
condições são garantidas para que possa sair um acordo, resta o ônus da frustração nas costas das partes
que, de figurantes, precisaram transformar-se em atores, naquele momento fugaz.

Este é o mesmo destino que provavelmente a mediação[42] irá encontrar quando aprovado o projeto de lei
que a torna etapa obrigatória nas varas de família. Capturada e deformada pelo sistema judicial, de início
logo amputada em sua virtude mais emancipadora: aquela de ser uma escolha, sempre uma escolha
consciente e livre das partes em buscá-la como meio de transformação de conflitos, para além de mera
resolução. As partes não assumirão responsabilidade alguma sobre os resultados, já que o Estado as tutela,
as obriga a mediar (um contra-senso insuperável). E assim, a tão propalada humanização da justiça, em busca
de procedimentos céleres que desafoguem o Judiciário (a celeridade virou um fim em si mesma), redundará
numa burocratização ainda maior do procedimento, acrescido de mais esta etapa.

Mas há também questões de caráter ideológico que dificultam a efetivação de uma cultura do diálogo. A
ideia de alternativo, por sua vez, deixa transparecer a marca pejorativa e secundária que estas formas de
resolução recebem quando comparadas com o sistema judicial, dentro de sua própria lógica. Poder-se-ia
supor que alternativo é apenas a indicação de uma possibilidade, de um outro caminho. Não me parece que o
sentido do termo utilizado seja, assim, desprovido de tanta ideologia. Ao contrário, está recheado de
referências simbólicas a um campo extremamente desgastado no direito. Do ponto de vista social, alternativo
é um termo que aponta para relações não institucionalizadas, para processos não normatizados, que
subvertem a regra padrão. É um apelo no mínimo ingênuo a uma idealização de vida natural, à quebra de
formas sociais. É a imagem da sociedade alternativa. Lugares alternativos, cultura alternativa, tudo que foge
ao padrão, em suma, fora da ordem[43].

Mas permanece a pecha, o estigma de um procedimento menor, diante da magnitude do sistema judicial.
Sobretudo quando junto com ele também se qualificam os conflitos propícios à conciliação ou mediação
como conflitos menores. Enfim, é a permanência da velha noção de pequenas causas, substituída que foi pelo
termo politicamente correto da lei 9.099/95 - Juizados Especiais.

A questão também deve ser vista pelo lado da relação entre estes agentes e os sujeitos de direito que estão
envolvidos nos conflitos, as partes. Em que medida o procedimento judicial permite ao sujeito se apresentar,
ter voz ativa? No sistema judicial, parte-se do pressuposto que o sujeito abre mão de sua voz ativa (que foi
ineficiente para não prescindir do Estado na resolução dos próprios conflitos), para ser completamente
conduzido por um lado pelo seu representante, um advogado, quase sempre obrigatório, e por outro lado
pelo juiz (que deverá aplicar a lei). O papel ativo é do juiz e do advogado. A parte, neste espaço de
especialistas, é ignorante, é tutelada, carrega a sensação de perdedora: porque se envolveu no conflito,
porque não o resolveu sozinho, porque se submete à condução de um terceiro (que não permite que ele
interaja), porque vai perder tempo, dinheiro, paciência, etc.

Assim, a complexidade da sociedade contemporânea, suas diferenciações e especificidades acusam logo as
limitações do sistema judicial, inadequado para a resolução de muitos conflitos. Não há formação e
dedicação que permita a um homem (que não é sequer um semi-deus, é bom lembrar) ter capacidade de tudo
decidir, por mais que os sistemas judiciais também tenham tentado acompanhar as especificidades
disciplinares dos saberes. Com isso, criam-se espaços decorrentes não só das insuficiências do sistema
judicial, que, com seus requisitos e procedimentos, não consegue abraçar todos os conflitos (que nem por
isso deixam de existir, quando não, exatamente por esta falta de alcance do direito, são potencializados),
quanto das suscetibilidades individuais dos envolvidos que entendem como mais adequada a percepção do
conflito não como disputa, dos interesses nem sempre como negócios, estimulando a busca de meios mais
pacíficos, menos litigiosos.  Outros sistemas de resolução de conflitos, praticados fora dos espaços estatais
do processo, como a mediação, a conciliação e a arbitragem procuram ocupar estes espaços[44].

Portanto, é preciso que a sociedade e os sujeitos envolvidos nos conflitos busquem as soluções e mecanismos
de resolução de conflitos que possam se adequar melhor às expectativas e contingências do caso concreto,
tendo em vista os ganhos intersubjetivos e coletivos (para a consolidação da democracia) de uma escolha
pacificadora. Reforçamos, diante de seus esgotamentos, que não importa em abandonar o sistema judicial ou
substituí-lo por outro, importa em diversificar os sistemas, as arenas e as formas de resolução, na garantia do
acesso à justiça.

 

5 Reflexões finais e caminhos possíveis

 

Como visto, concentrada sobretudo no espaço estatal, a jurisdição é pensada como processo judicial,
tribunal, veredicto, juiz e sentença. Tudo com base na lei. A separação dos poderes é um recurso de
legitimação interna da formação do Estado. Ela permite não esquecer a origem a um só tempo política e
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jurídica dessa formação, e manter sobre controle as tensões das relações de poder entre sociedade civil,
sujeitos e poderes públicos. A lei tudo regula, o Estado está sempre pronto a resolver os conflitos, a
convivência livre e ordenada exige a cooperação dos indivíduos com o ritmo desta organização ou sistema
maior, mais abrangente que é o Estado.

Há três elementos que sobressaem quando da análise do modelo judicial: em primeiro lugar, a autoridade e a
crença na força (ainda que força domesticada, como dirá Tércio Sampaio Ferraz[45]) de resolver conflitos
originados por imposições (subjetivas) com outras imposições (normativas), de uma esfera ou de sujeito mais
forte, institucionalizado. Em segundo e terceiro lugares, os esteios para a neutralização desta força pela
reconstrução temporal do conflito e pela referência mística à norma. É preciso, deste segundo lugar, dar
cadência a um processo que não deverá ser moroso, é certo, mas que deverá permitir o tempo necessário
para o fracionamento do conflito e seu distanciamento. Enfim, o terceiro elemento (apenas em ordem
quantitativa): a norma, como pauta obrigatória de recorrência e sob a qual todas as decisões se fundam.
Autoridade, tempo cadenciado, norma. Ou, se melhor aprouver, poder, distanciamento e conformação.

Como perspectiva que se abre, modelos de gestão transformadora dos conflitos, como a conciliação ou a
mediação, permitem que se dê a conflitos diversos, tratamentos diversos. Permite igualmente o acento não
apenas na autoridade, tempo cadenciado e norma, mas nos sujeitos envolvidos e suas responsabilidades,
aproveitando o conflito em sua potencialidade transformadora e educativa, na consolidação de uma prática
ética e de uma consciência sobre as próprias responsabilidades na construção de uma sociedade pacífica.
Modelos autocompositivos de transformação de conflitos alimentam a democracia porque potencializam a
emancipação dos envolvidos e a construção de um ethos[46] compartilhado intersubjetivamente.

Mas não percamos de vista igualmente os riscos de captura e agenciamentos. Em toda abertura do sistema
judicial a outras formas de resolução tem-se o risco (numa visão ainda otimista) de ver tais formas esvaziadas
em suas potencialidades inovadoras para se adequarem ao modus operandi, aos controles, imagens e
disciplinas de um espaço que não deixa de alimentar os sonhos do universal e do absoluto.

É preciso, porém, para não ficar imobilizado no presente, abrir-se ao futuro, com a consciência do risco e a
aposta no diferente. Assim, importa ampliar e diversificar as práticas e espaços de resolução, possibilitando a
criação de outros atores, como os mediadores, que tragam a diferenciação necessária em relação ao sistema
de resolução judicial, que tem convivido com e se alimentado do discurso de crise há um bom tempo.
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estadunidenses para construir as nossas próprias legislações. Conforme André Gomma Azevedo, "no
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MEDIAÇÃO E CIDADANIA NOS NÚCLEOS DE PRÁTICA JURÍDICA: A EXPERIÊNCIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

MÉDIATION ET CITOYENNETÉ DANS LES CENTRES UNIVERSITAIRES DE LA PRATÍQUE
JURIDIQUE: L’EXPERIENCE DE L’UNIVERSITÉ FÉDÉRAL DE OURO PRETO

Gerlis Prata Surlo
Maria Tereza Fonseca Dias

RESUMO
Este artigo analisa a experiência do Centro de Mediação e Cidadania do Curso de Direito da Universidade Federal de
Ouro Preto. A mediação como técnica de resolução de conflitos expandiu-se significativamente no fim dos anos
setenta, inserida no contexto formal e informal da administração da justiça para gerar, de forma distinta do contexto
estatal, os liames sociais. O discurso hegemônico em torno da mediação tende normalmente a justificar sua
multiplicação em resposta à ineficácia e ineficiência do sistema formal de acesso à justiça estatal. Uma outra
modificação provocada pela mediação consiste na participação cidadã. Tal participação está ancorada num conceito
altamente pragmático de ‘justiça’ na qual os cidadãos são atores ativos. As idéias defendidas no texto a partir da
pesquisa e extensão realizadas foram capazes de indicar que a aprendizagem conferida pela técnica da mediação e o
contato com a população é uma das formas mais importantes para melhorar a qualidade do ensino do direito,
notadamente nos núcleos de prática quotidiana do direito.
PALAVRAS-CHAVES: Mediação; Cidadania; Curso de Graduação em Direito da Universidade Federal de Ouro
Preto; Ensino do direito e núcleos de prática jurídica.

RESUME
Cet article analyse l’experience du Centre de Médiation et Citoyenneté dans le centre universitaire de la pratíque
juridique de la licence en Droit de l’Université Fédéral de Ouro Preto. La médiation comme technique de résolution
de conflits s’est répandue significativement à partir de la fin des années soixante-dix, insérant dans le contexte formel
et informel de l’administration de la justice une manière de gérer autrement les liens sociaux. Le discours
hégémonique autour de la médiation tendant normalement à justifier sa multiplication en réponse à l’inefficacité et
l’ineffectivité du système formel d’accès au droit étatique. Une outre changement provoqué par la médiation
concerne a la participation citoyenne. Telle participation est ancrée dans un concept hautement pragmatique de
‘justice’ dont les citoyens sont des acteurs actifs. Les idées défendues dans le texte, a partir de la recherche et
pratique realisé ont été capables d’indiquer que l’apprentissage donné pour la techinique de la médiation et le contact
avec le peuple c’ est l'une des formes les plus importantes pour améliorer la qualité de l'enseignement du droit,
notamment dans les centres de la pratique quotidienne du droit.
MOT-CLES: Médiation; Citoyenneté; Licence en Droit de l’Université Fédéral de Ouro Preto; Enseignement du
droit et centres universitaires de la pratíque juridique.

1 INTRODUÇÃO

 

 

O Centro de Mediação e Cidadania iniciou suas atividades no Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) no final do ano de 2008 após a aprovação da proposta de trabalho no
âmbito do Projeto Pacificar, junto ao Ministério da Justiça. O projeto apresentado propôs a implantação do Centro a
fim de instituir novos mecanismos de resolução de conflitos e, para tanto, pretendia desenvolver suas atividades
juntamente com o Programa de Extensão “Núcleo de Direitos Humanos da UFOP” – NDH-UFOP1 e com o “Núcleo
de Assistência Jurídica de Ouro Preto” – NAJOP2.

 

O Projeto Pacificar, uma das ações do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) do
Ministério da Justiça/Secretaria de Reforma do Judiciário, visava, entre outros propósitos:

 

[...] difundir práticas de resolução não violenta de conflitos, que objetivem a pacificação
social, como alternativa à jurisdicionalização e à postura judicatória, bem como, a partir da
necessidade da promoção de uma nova cultura nas Faculdades de Direito, que possa
contribuir para uma formação cidadã dos estudantes, orientada pelos Direitos Humanos, uma
cultura jurídica comprometida com os desejos da comunidade sob uma perspectiva da
emancipação social e distinta da cultura jurídica difundida atualmente, que dá pouca ou
nenhuma atenção às demandas sociais e coletivas.3

 

 

Uma das principais justificativas para a apresentação do projeto deveu-se ao fato de que as exigências do Ministério
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da Educação constantes da Portaria CES nº 09/2004 e alterações posteriores acerca das atividades do Núcleo de
Prática Jurídica nos cursos de Direito ainda não conseguiram suplantar o modelo assistencialista que ainda circunda
esse eixo de formação do profissional do Direito. Assim, a UFOP sentiu a necessidade de criar novos mecanismos de
integração dos estudantes e professores do curso com a sociedade civil. O Núcleo de Direitos Humanos foi um dos
mecanismos criados para a aproximação do Curso de Direito com as entidades da sociedade civil organizada do
Município de Ouro Preto. No entanto, ainda é necessário proporcionar, na formação do bacharel em Direito,
modelos mais consistentes e perenes de defesa da cidadania e dos direitos humanos. Pretendeu-se, com o Centro de
Mediação e Cidadania, ampliar o acesso da população ao exercício de seus direitos e oferecer aos alunos e
professores do Curso de Direito um modelo de prática jurídica renovada por intermédio de instrumentos inovadores
de composição de conflitos, tais como o da mediação e a capacitação de líderes comunitários, junto ao seu já
instituído Núcleo de Prática Jurídica (NAJOP).

Segundo Boaventura Santos, em estudo desenvolvido sobre o tema, a experiência de justiça comunitária no Brasil
desenvolve-se, notadamente, para

“[...] capacitar os membros das localidades mais pobres a prestar orientação jurídica e dar
solução a problemas que não poderiam ser solucionados devidamente no judiciário ou por
não se adequarem às exigências formais/probatórias do juízo ou porque na justiça oficial não
obteriam uma pronta resposta.”4

 

Os atuais modelos de Núcleos de Prática Jurídica já implementados e em funcionamento não são capazes de
construir modelos de defesa dos direitos humanos e cidadania que ampliem o acesso à Justiça e nem oferecem os
conteúdos necessários à formação dos novos perfis do profissional de Direito. Assim, a implementação Centro de
Mediação e Cidadania objetivou, ao mesmo tempo, facilitar o acesso à justiça pela população excluída e oferecer ao
público meios alternativos de resolução de conflitos. Vislumbrou-se, na mediação, a possibilidade de encorajar a
prática cidadã de indivíduos, grupos, docentes, discentes do Curso de Direito, em algo que se traduza no incremento
de sua autonomia e participação frente às dificuldades enfrentadas. A proposta também visou contribuir para a
constituição para um diálogo mais consistente entre a teoria e a prática no ensino jurídico.

 

A extensão universitária desenvolvida a partir das atividades do Centro de Mediação e Cidadania da Universidade
Federal de Ouro Preto – UFOP - apresenta-se como metodologia inovadora na formação do bacharel em Direito,
que não pode ser restringir ao estudo de “manuais”. Trata-se de uma estreita relação com as comunidades a partir da
constatação de que é essencial a criação de novos mecanismos de integração dos estudantes e professores do curso
com a complexidade da realidade social, aproximando-se muito mais das assessorias jurídicas universitárias
populares.5

 

A aprovação do Projeto Pacificar também está contribuindo para incrementar os modelos mais consistentes e perenes
de defesa da cidadania e dos direitos humanos no sentido de incentivar as atividades de pesquisa e extensão no
Departamento de Direito da UFOP.

 

Diante de um ambiente em que os cursos de Direito ainda não conseguiram superar o modelo assistencialista que
orienta a formação jurídica é essencial a criação de novos mecanismos de integração dos estudantes e professores do
curso com a complexidade da realidade social. E nesse ambiente, o objetivo do Centro de Mediação e Cidadania da
UFOP é transformar as atividades de extensão em parte integrante das atividades de investigação e de ensino numa
tentativa de constituir espaço de intercâmbio e prática social no que tange a pesquisa, extensão e mediação de
conflitos. Nesse sentido, Boaventura Santos afirma que:

[...] a questão é a de saber se nós seremos capazes de fazer o que eu chamo de ecologia dos
conhecimentos jurídicos, dos saberes jurídicos. Por exemplo, uma faculdade de direito em
vez de fazer ‘extensão’, pode fazer o que eu designo por extensão ao contrário. Trazer, por
exemplo, para dentro das faculdades os líderes comunitários, os líderes das associações de
moradores das favelas. Trazê-los para dentro das faculdades para explicar aos estudantes
como é que resolvem os seus conflitos nas suas comunidades. (SANTOS, 2007, p.96).

 

O objetivo, portanto, tem sido fortalecer o comprometido com uma cultura emancipatória e superar o modelo
estritamente assistencialista numa tentativa de proporcionar o conteúdo necessário de uma verdadeira formação em
Direito em consonância com os objetivos da extensão universitária.
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As Pró-Reitorias de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras orientam suas ações em consonância com o
conceito de Extensão Universitária do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, exposto no Plano Nacional de Extensão
Universitária (2001), qual seja: "A extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o
ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade [...]".6

 

 

1.2 O contexto social da pesquisa e da extensão: a cidade de Ouro Preto

 

 

O Município de Ouro Preto conta hoje com uma população de 68.058 habitantes (estimativa 2006), distribuídos
numa área de 1.245,114 km². A conformação física da população nos setores do Município (pois não há divisão legal
em bairros em Ouro Preto) produz uma densidade demográfica de 55,5 habitantes por km²³. Tais informações
permitem concluir que a população ouropretana se concentra nos arredores do Centro Histórico, buscando
facilidades na seara da construção civil, pois com renda per capita de R$ 14.209,78 anuais (dado de 2004), não se
consegue atender as exigências de preservação e construção exigidas.

 

A sociedade local vive em geral do turismo, atendendo visitantes de todo o mundo em seus hotéis, pousadas,
restaurantes, cafeterias, lojas de souvenirs e as famosas joalherias. O Produto Interno Bruto (PIB) gira em torno de
R$ 963.181.440,00 (dado de 2003). Ouro Preto pode ser considerada, além de uma cidade histórica, uma cidade
universitária. A Universidade Federal de Ouro Preto recebe a cada ano 2.652 alunos7 que vão residir no Município e
fomentar o comércio local. Há, no entanto, um conflito sério entre moradores da cidade e os estudantes. Já é
histórico em Ouro Preto que a população “nativa” se proteja dos “estrangeiros” de forma hostil. No contexto de
criação do Município já era possível perceber uma tensão entre os brasileiros que para cá vieram explorar as riquezas
do lugar e os portugueses que chegaram para explorar e oprimir aproveitar tudo o que o lugar podia oferecer e
depois voltar ao seu país de origem sem ter formado vínculo algum com aquelas terras. Esse sentimento também é
comum aos ouropretanos em relação aos estudantes que aqui se hospedam, por 4 ou 5 anos sem se envolverem com
questões da cidade.

 

O Centro de Mediação e Cidadania da UFOP pode ser justamente uma tentativa de conectar os anseios da
comunidade de Ouro Preto com o engajamento dos discentes e docentes nos problemas da população. O
funcionamento desse tipo de trabalho é como uma ponte entre a Universidade e a sociedade ouropretana. Uma via de
mão dupla, pois ao mesmo tempo em que os pesquisadores-extensionistas buscam mediar os conflitos cidadãos, a
comunidade pode trazer o que de mais precioso se pode adquirir na universidade: o contato com a realidade, o
envolvimento com as questões locais, a oportunidade de participar da construção de uma história no Município.

 

 

1.3 Etapas de execução do Projeto Pacificar na UFOP

 

 

O desenvolvimento do projeto dividiu-se em duas fases: na primeira, objetivou-se a capacitação de docentes,
discentes e da comunidade ouropretana, visitas técnicas aos atendimentos de mediação realizados pelo Programa
Pólos de Cidadania da UFMG; a realização de um diagnóstico das entidades sociais do Município de Ouro Preto,
seguida da implantação física do Centro de Mediação no NAJOP. Concluída esta etapa, passou-se à segunda fase do
Projeto Pacificar da UFOP com o efetivo atendimento da comunidade e a manutenção do contato dos estudantes
com uma amostragem das entidades coletivas sediadas no Município e escolhida por critérios de práticas de crimes
violentos, baixo IDH e também com a população que não habita a sede do Município e encontra-se nos distritos mais
distantes do Município. Nesta segunda fase já será possível divulgar a experiência da implantação do Centro de
Mediação e promover de forma mais intensiva a capacitação comunitária para a mediação. Diante dos dados obtidos,
a terceira etapa da pesquisa está sendo avaliar os resultados da mediação e analisar o papel dos cursos jurídicos no
exercício da cidadania dos grupos organizados.
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1.3.1 Das capacitações

 

 

Nesta etapa o grupo de pesquisadores-extensionistas aprofundou o estudo das concepções sobre cidadania,
resolução de conflitos e mediação, que serviram para a análise dos dados da pesquisa diagnóstica das entidades
sociais do Município de Ouro Preto.

 

Para que houvesse um entendimento acerca da extensão universitária, ao grupo de pesquisadores do projeto foi
esclarecida a importância e os fundamentos desse modo de aprendizado que rompe com as formas tradicionais de
ensino ao estender-se para além das universidades. Nessa conjuntura, a pesquisa-ação consiste um modo de
observação e interação de grande valia para se conhecer e relacionar com a realidade social. É preciso abertura para
as experiências que surgem do contato entre os pesquisadores e a comunidade, com o intuito de se valorizar culturas
ou modos de vida alheios e aprender com a riqueza das situações cotidianas. Os pesquisadores procuram participar
do contexto estudado para conhecerem/entenderem a complexa sociedade.

 

A mediação efetivamente cidadã e democrática deve, segundo a exposição da professora Miracy Gustin:

 

“[...] garantir aos indivíduos e grupos oportunidades de minimização de danos; assegurar as
necessidades humanas básicas a todas as camadas sociais; proporcionar a plenitude e a
dignidade das pessoas e dos grupos (Plenipotencialização dos Indivíduos); e apoiar as
autonomias individuais e grupais para ampliação da capacidade de interação e de inclusão
social”.8

 

Desse modo, por meio das capacitações realizadas, buscou-se o preparo da equipe para que a mesma conseguisse
mesclar a pesquisa ao ensino e pudesse construir uma extensão entre a Universidade Federal de Ouro Preto e as
comunidades do Município ouropretano.

 

1.3.2 Da pesquisa diagnóstica

 

Foram realizadas visitas em 34 entidades, com aplicação de questionário investigativo, para diagnosticar, entre
outros aspectos: os problemas locais, o modo como a sociedade civil organizada envolve-se na conquista de direitos
e na resolução dos conflitos coletivos que conhece e qual o contato que possui com algumas instituições
responsáveis pela solução de tais conflitos, tais como Poder Judiciário, Ministério Público, Núcleo de Prática
Jurídica da UFOP (NAJOP), Ordem dos Advogados do Brasil. Além disso, a pesquisa empírica teve por escopo
encontrar fundamentos sociais para implantação de um Núcleo de Mediação no Município.

Os resultados deste diagnóstico demonstraram um afastamento das comunidades com relação às instituições
formalmente constituídas para solução de conflitos e problemas e atestou a necessidade de o Projeto Pacificar
compreender quais seriam as ações necessárias, a serem desenvolvidas juntamente com as comunidades, para
alteração deste quadro.

O principal objetivo do citado diagnóstico realizado junto às entidades sociais do Município de Ouro Preto foi
avaliar as demandas por acesso à justiça no Município.

 

1.3.3 As visitas técnicas ao Núcleo de Mediação e Cidadania do Programa Pólos de Cidadania da UFMG

 

 

O Programa Pólos de Cidadania da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais é, basicamente,
um programa de cunho interinstitucional que tem por finalidade atrelar ensino, pesquisa e atividades de extensão
para promoção, inclusão e emancipação de grupos sociais principalmente em áreas de vulnerabilidade social9. Dentro
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deste Programa existem vários projetos e atividades realizadas por discentes e docentes de diferentes cursos da
instituição. O projeto visitado pelos participantes do Pacificar-UFOP foi o Núcleo de Mediação e Cidadania (NMC)
“[...] voltado à criação de um espaço de diálogo e de mobilização por meio do processo de mediação em
comunidades com histórico de exclusão social na região metropolitana de Belo Horizonte.”10

 

Os pesquisadores do Projeto Pacificar da UFOP deslocaram-se da cidade de Ouro Preto-MG até a capital mineira
Belo Horizonte-MG para conhecerem de perto o trabalho feito através da mediação nos aglomerados urbanos. Os
locais visitados foram o Aglomerado da Serra e o Aglomerado Santa Lúcia. Já durante a viagem (cerca de 100 km)
todos ficaram na expectativa e ansiosos para compreender o funcionamento dos núcleos de mediação.

 

Ao chegar a Belo Horizonte-MG todos subiram um dos aglomerados caminhando e acompanhados de uma das
estagiárias do Núcleo de Mediação e Cidadania. Pela curta caminhada já se percebia ao redor a situação de exclusão
social naqueles locais. Para alguns dos estudantes de Direito da UFOP foi a primeira experiência e contato com um
aglomerado urbano desta natureza.

 

No Núcleo houve o primeiro encontro com os profissionais e estagiários que lá realizam suas atividades e os
pesquisadores do Projeto Pacificar da UFOP. Os pesquisadores-extensionistas conheceram toda a estrutura física dos
Núcleos de Mediação e Cidadania, a forma de funcionamento, os papéis e documentos utilizados. Alguns tiveram a
oportunidade de atender casos juntos com estagiários ou profissionais daquele núcleo e outros participaram da
reunião para discussão de casos que é realizada semanalmente. Um ponto interessante foi conhecer os casos que
chegam até o núcleo através dos relatos feitos após o atendimento pelos mediadores.

 

Os relatos nos documentos internos da mediação não eram meramente documentos, porém a vida de pessoas e a
possibilidade de promoção da cidadania. E o mais impressionante é o respeito mútuo que existe entre as pessoas que
chegam até o núcleo – moradores simples e humildes – e os profissionais ou estagiários. A equipe de estudantes
percebeu que há legitimidade do Núcleo de Mediação e Cidadania naqueles locais, já que são, inclusive, pontos de
referência para os moradores daquelas regiões.

 

Com a visita técnica aos Núcleos de Mediação e Cidadania do Programa Pólos de Cidadania da UFMG foi possível
conhecer a experiência concreta da mediação, notadamente pelas conversas e instruções que foram realizadas pelos
mediadores (estagiários e profissionais). Com o contato prático com um núcleo de mediação, documentos, estrutura
física e administrativa chegou-se ao conhecimento de uma realidade, com perspectivas de horizonte em que pode
dar-se o protagonismo cidadão e o estabelecimento do diálogo em áreas de exclusão social através da mediação.

 

 

1.2 Metodologias da pesquisa e extensão

 

 

Além do diagnóstico para levantamento de dados sobre a sociedade civil organizada e a implantação física do Núcleo
de Mediação, foi realizada uma investigação científica cujos principais objetivos são a compreensão dos processos de
solução de conflitos individuais e coletivos; o envolvimento da sociedade civil organizada de Ouro Preto no exercício
da cidadania e do papel dos cursos jurídicos na implantação de formas de solução de problemas para além do modelo
de assistência judiciária.

 

Procurou-se, assim, criar um vínculo mais estreito entre as atividades de pesquisa e de extensão universitária e
concomitantemente do pensar e do agir.

 

A pesquisa desenvolvida é de cunho sociológico-jurídico, privilegiando os tipos investigativos exploratório,
descritivo e propositivo no âmbito da metodologia da pesquisa-ação11.
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A pesquisa-ação consiste em metodologia utilizada pelo Projeto Pacificar para interagir com a comunidade enquanto
as atividades de pesquisa e extensão são desenvolvidas. Por meio dessa metodologia, os pesquisadores participam da
realidade com vistas a construir uma ação ou resolver um problema da comunidade. Esse tipo de pesquisa possibilita
uma integração entre o pesquisador e seu objeto de estudo; idéia condizente com a área de humanidades, que, por
trabalhar com o humano deve buscar compreendê-lo, o que se faz possível por meio da aproximação e entendimento
dos problemas que o afligem. Michel Thiollent define a pesquisa-ação como:

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e na
qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema
estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 1988, p. 14).

 

Além da pesquisa-ação como instrumental metodológico a pesquisa trabalha com o referencial da teoria discursiva
do direito e da democracia de Habermas, segundo a qual o caráter de negociação do direito advém do paradigma
procedimental do direito e a força obrigatória da regra jurídica deriva da legitimidade que ela obtém em decorrência
do procedimento aberto e inclusivo de sua elaboração e aplicação. Tal procedimento garante que os destinatários
façam parte do concerto de forças na formação da regra jurídica, de forma que o direito deva se tornar um direito
negocial, ao invés de coativo.

 

 

1.4 A mediação como atividade de extensão

 

 

O que dá vida ao direito não são as folhas que circulam pelos corredores dos fóruns ou tribunais, mas as pessoas de
determinada comunidade que têm suas histórias registradas nessas mesmas folhas. O direito vive com as pessoas,
surgiu e se alastrou devido às necessidades/demandas sociais. E, por estar tão arraigado às gentes, o direito perde o
seu sentido quando estas são feitas de figurantes inconscientes ao se pautarem apenas por um procedimento formal
que possui um fim em si mesmo. O direito deve ser o meio para que as pessoas participem socialmente e possam
resolver de modo consciente suas necessidades.

 

É preciso enxergar o direito para além do processo e da jurisdição. Daí haverem formas, não menos nobres, de
expressão do direito, como é o caso da mediação.

 

A mediação, apesar de consistir em prática antiga, tem se disseminado na atualidade como um modo de levar o
direito até a sociedade, que muitas vezes se encontra afastada dos serviços judiciários, e de resgatar canais de
comunicação e cidadania. Numa mediação, o direito se forma através da linguagem/diálogo e obtém sua legitimidade
por meio da participação e aceitação social.12 Os indivíduos participam na construção das normas que serão por eles
seguidas, o que ocasiona a emancipação e empoderamento dos mesmos.

 

A emancipação ocorre quando as pessoas ou grupos conseguem, conforme definição de Miracy Gustin citada por
Camila Nicácio e Renata Oliveira, “[...] exercer sua capacidade de autonomia crítica e de interação dialógica para o
julgamento da questão”.13 Desse modo, os indivíduos se empoderarão por meio da mediação, já que eles são sujeitos
ativos no procedimento, nas palavras de Camila Nicácio e Renata Oliveira. As autoras postulam uma concepção de
mediação:

[...] como um procedimento que possibilite a utilização da linguagem especializada do
Direito para ‘empoderar’ os participantes no reconhecimento, no tratamento e possível
resolução de conflitos sociais no âmbito do espaço público. Trata-se, pois de um
procedimento no qual os participantes possam exercer intersubjetivamente sua
autonomia, compreender a situação que os abarca e decidir sobre possíveis conflitos.14

 

Assim, projetos de extensão, como é o caso do Projeto Pacificar desenvolvido pelo Departamento de Direito da
UFOP e o Ministério da Justiça, constituem importantes instrumentos para proporcionar conscientização e cidadania
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entre as pessoas que se encontram afastadas das cadeiras universitárias.

 

Entretanto, deve-se destacar que os maiores beneficiados com a extensão são as próprias instituições envolvidas,
bem como os estudantes que podem participar desse tipo de trabalho, pois aquela permite a estes uma formação mais
crítica e adaptada à realidade na busca pela compreensão da complexidade social.

 

A extensão universitária permite mesclar a pesquisa ao ensino e aproximar a universidade da sociedade para que se
aplique as idéias estáticas contidas nos livros. Do mesmo modo, a sociedade é levada até a universidade por meio das
experiências e dos ensinamentos que são passados por aquela.

 

Esta troca de informações entre mundos de realidades diferentes consiste em uma tarefa árdua, mas, realizadora e
produtiva, visto que procura a construção de um projeto emancipador.

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a promoção da extensão, embora seja atividade complexa, constitui uma das
funções básicas das universidades, as quais devem estar abertas à sociedade, tendo em vista que formam profissionais
para trabalharem inseridos em um determinado contexto social.

 

 

2 MEDIAÇÃO: A MULTIDIMENSIONALIDADE EM CONTRAPOSIÇÃO AO RECORTE

 

 

A mediação como técnica de resolução de conflitos expandiu-se significativamente no fim dos anos setenta, inserida
no contexto formal e informal da administração da justiça para gerar, de forma distinta do contexto estatal, os liames
sociais. O discurso hegemônico em torno da mediação tende normalmente a justificar sua multiplicação em resposta
à ineficácia e ineficiência do sistema formal de acesso à justiça estatal. Uma outra modificação provocada pela
mediação consiste na participação cidadã. Tal participação está ancorada num conceito altamente pragmático de
‘justiça’ na qual os cidadãos são atores ativos.

 

O modelo judicial tradicional do Brasil apresenta problemas no sentido de restringir a solução do conflito à aplicação
meramente prática das normas jurídicas pelo intérprete, a quem cabe, juntamente com o legislador, toda a
responsabilidade da resolução do litígio. Dessa forma, os anseios sociais não são verdadeiramente atendidos, pois o
processo comum não possibilita forma nenhuma de autonomia às pessoas envolvidas. Dessa dificuldade emerge uma
saída: a extrajudicialidade na resolução de conflitos ou demandas sociais. Esse método ficaria ao lado do modelo
tradicional do Judiciário brasileiro, de forma a ser uma opção aos cidadãos em conflito por um direito ou de
resolução de questões sociais, já que há possibilidade de tratar esses assuntos de forma interdisciplinar contando com
o apoio de outras áreas do conhecimento, tais como Sociologia, Psicologia, Assistência Social e outras - para além
do direito.

 

A mediação não se constitui como forma alternativa de solução de conflitos. Pensando historicamente, a mediação
fora utilizada em comunidades tais como tribos indígenas por pajés, conselheiros, anciãos como uma maneira de
solução de problemas e controvérsias dos mais variados tipos possíveis15.

 

Além disso, pressupondo o pluralismo existente na nossa sociedade, os meios dialógicos (como a mediação) devem
ser os primeiros a serem utilizados para resolução de conflitos, pacificação e integração social. Isso quer dizer que
antes da adjudicação litigiosa é possível que haja pelo menos uma tentativa de intercompreensão entre as pessoas de
uma forma ampla, isto é, que não envolve apenas as questões de direito positivo. Pela mediação pode-se pensar num
direito que ultrapasse as barreiras burocráticas e unidimensionais, num direito criado e legitimado pelos próprios
participantes do procedimento, transcendendo a esfera estatal e de acordo com princípios morais, sociais, humanos e
plurais. Aplicando o direito em conformidade com o contexto de cada realidade social.
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A mediação é um caminho extrajudicial que valoriza a multidimensionalidade do conflito ou das demandas sociais e
privilegia, especialmente, a análise do conflito com características valorativas ou emotivas muito fortes.

 

Importante é perceber que, conforme diz Jean-François Six:

A mediação não é um subproduto da justiça, ainda menos, uma justiça de
segunda classe. Ela não é um serviço público, mas um serviço universal; a
fórmula associativa preserva esse caráter universal. (SIX, 1995, p. 191-193; 210-
211.)

Se atribuíssemos aos poderes públicos uma intervenção nessa prática, estaríamos desnaturando uma estrutura que é
para todos, e não uma questão da coletividade. Através dessa premissa, tenta-se atribuir um caráter de autonomia à
mediação e não um mero desmembramento ou uma via alternativa ao Judiciário convencional.

 

Através das capacitações realizadas para os participantes do Projeto Pacificar, chegou-se a um conceito da mediação
pelo grupo envolvido no estudo do tema. Para os pesquisadores-extensionistas da UFOP, a mediação constitui uma
forma procedimental pacífica para atender demandas sociais através da participação voluntária dos cidadãos e do
diálogo, na qual existe um terceiro – sem poder coercitivo, mas não integralmente neutro, porém atrelado com
valores da cidadania – que facilita a comunicação entre os participantes. Tudo isso com o fito de resgatar-lhes a
autonomia para que realizem o entendimento e aproximem seus desejos, construindo normas de maneira criativa e
legitimadas por eles mesmos (protagonismo cidadão). Tal procedimento possibilita a efetivação/concretização de
direitos fundamentais, além da inclusão social. Em síntese, a mediação é um procedimento voluntário para solucionar
demandas em que os próprios participantes se “empoderam” propondo tais soluções, através da facilitação do
diálogo por um terceiro, realizando o entendimento.

 

Não se pode referir à mediação como uma forma alternativa de resolução de conflitos que busque desafogar o Poder
Judiciário, através da auto-composição e resolução do conflito de forma informal. A mediação, no panorama atual,
concentra-se em resgatar o diálogo entre os litigantes e através da organização da linguagem, por um terceiro aceito
por eles, possibilitar a discussão e compreensão do conflito, sem que seja imprescindível a sua solução. Pretende-se,
a partir de delongada investigação, apontar os procedimentos desse método como uma proposta de acesso à justiça
de forma facilitada, e mais que isso, de forma autônoma e pessoalizada, proporcionando, dessa forma, o exercício da
cidadania frente à jurisdição e a democratização da justiça

 

Os estudos realizados acerca da mediação merecem uma abordagem sistemática mais abrangente na doutrina
jurídica. As experiências vivenciadas pelos núcleos e centros de mediação já estruturados deveriam corresponder ao
número de publicações a respeito, o que não ocorre, empobrecendo a literatura sobre o tema. Sabe-se, no entanto,
que podem ser encontradas publicações interessantes sobre os procedimentos da mediação, em se tratando dos
conceitos mais importantes e discussão de casos.16

 

2.1 A compreensão da mediação

 

 

Mediação é um termo que, aos poucos, tem adquirido espaço dentre as formas de solução de problemas e/ou
conflitos na sociedade. As relações sociais estão cada vez mais complexas e, portanto, necessitando de meios mais
dinâmicos e adequados às complexidades para a resolução dos problemas entre as pessoas em comunidade. O
modelo adjudicatório do Poder Judiciário não consegue alcançar algumas expectativas de uma sociedade em
constante mutação. Além disso, nota-se uma imensa distância entre as normas juridicamente válidas, em decorrência
do processo legislativo, e a aplicação concreta dessas normas em determinadas realidades17.

 

Desde já salienta-se que a mediação não é forma de oposição ao Poder Judiciário, mas apontamento de um
procedimento de resolução pacífica de problemas que seja apropriado às demandas, haja visto que através da
mediação tais problemas são compreendidos com mais abrangência, levando-se em conta aspectos sociais, culturais e
psíquicos que envolvem os casos. O Judiciário, muitas vezes, não possui o potencial necessário e adequado para
decidir sobre determinadas demandas, pois limita-se a apreciação legal e burocrática18, pois existem questões que
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ultrapassam essa perspectiva.

 

Tendo em vista a complexidade social e o pluralismo, faz-se necessário que as pessoas sejam reconhecidas em seus
contextos histórico-culturais, isto é, de acordo com suas especificidades e necessidades. O alcance de uma ordem
social mais justa ultrapassa o âmbito da racionalidade legal e burocrática, necessitando-se de maior flexibilidade,
comunicação, negociação, compreensão mútua e cooperação19.

 

Diante disso, não existe um conceito único sobre a mediação, entretanto, pode-se dizer, de forma genérica, que a
mediação é um procedimento para resolução de problemas através do diálogo e com a participação das pessoas,
exercida voluntariamente. No procedimento da mediação existe uma terceira pessoa que facilita a comunicação dos
participantes tentando regatar-lhes a autonomia para que possam realizar o entendimento.

 

Para Christopher Moore a mediação é:

[...] um prolongamento ou aperfeiçoamento do processo de negociação que envolve a
interferência de uma aceitável terceira parte, que tem poder de tomada de decisão limitado ou
não-autoritário. Esta pessoa ajuda as partes principais a chegarem de forma voluntária ao um
acordo mutuamente aceitável das questões em disputa. Da mesma forma que ocorre com a
negociação, a mediação deixa que as pessoas envolvidas no conflito tomem as decisões. A
mediação é um processo voluntário em que os participantes devem estar dispostos a aceitar a
ajuda do interventor se sua função for ajudá-los a lidar com suas diferenças – ou resolvê-las.
(MOORE, 1998, p. 22-23).

 

Mediação é uma técnica não-adversarial e dialógica, portanto os participantes que dela fazem parte podem chegar a
um acordo de ganhos recíprocos, não necessariamente tendo que uma pessoa ganhar e a outra perder. Para tanto, é
imprescindível buscar os verdadeiros interesses dos participantes, suas reais possibilidades fazendo com que os
sujeitos compreendam um ao outro.

 

O mediador é a terceira pessoa, que deve ser aceitável pelos participantes do procedimento. Ele não pode ser
totalmente neutro, pois deve ter o compromisso com o exercício da prática cidadã, com a realização da justiça e com
a efetivação de direitos fundamentais. Mas deve o mediador ter imparcialidade, isto é, ausência de tendência ou
preferência em favor de um ou outro participante da mediação20, tendo a eqüidistância necessária para que nenhuma
pessoa fique prejudicada por favorecimentos a outra.

 

A mediação deve ser pautada pela oralidade, intercompreensão e a participação exercida, como visto, com
voluntariedade. É um procedimento autocompositivo que possui uma dimensão dialógica ao contrário de
procedimentos puramente adversariais. As decisões do procedimento são tomadas pelas próprias pessoas envolvidas
no caso e o mediador apenas as auxilia para facilitar o entendimento e administrar a relação21. Luis Alberto Warat
explica que “[...] o mediador exerce a função de ajudar as partes a reconstruírem simbolicamente a relação
conflituosa”22. Ou seja, a questão em conflito deve ser redimensionada para abarcar o maior número de
possibilidades e alternativas de resolução do problema. Neste ponto, a mediação é um campo fértil para que os
acordos firmados sejam criativos e adequados à situação-problema de cada envolvido.

 

Com a mediação é possível aumentar o potencial comunicativo entre os sujeitos para que se chegue a uma solução
do problema de forma mais negociada e menos coercitiva. Neste aspecto, o que importa é a satisfação real dos
interessados nas questões levantadas e não uma decisão vertical impositiva como geralmente ocorre nos tribunais
brasileiros. As decisões tomadas pelos próprios interessados significam o exercício da autonomia, pois o sujeito tem
oportunidade de participar ativamente decidindo sobre seus próprios interesses23. Diz-se que há o resgate da
autonomia e do diálogo para a reparação ou criação de laços sociais, principalmente quando a mediação é realizada
em setores de vulnerabilidade e exclusão social. Além de a mediação constituir-se como forma pedagógica, pois
todos podem aprender sobre o outro e a lidar com as problemáticas do cotidiano através da comunicação.

 

A mediação é um mecanismo preocupado com a garantia efetiva de direitos. Mesmo que não haja acordo ao final do
procedimento deve haver desde o início a promoção do exercício da capacidade comunicativa dos participantes,
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possibilitando a consolidação da democracia24 e o acesso à justiça para aqueles que se encontram em situação de
exclusão.

 

A mediação aliada ao exercício da cidadania rende frutos como a integração social e o restabelecimento do diálogo
entre os sujeitos; a valorização do cidadão e dos aspectos mais específicos que o envolvem, já que é a própria pessoa
que toma as decisões (autonomia e protagonismo cidadão); a pacificação dos conflitos com a preservação dos laços
sociais, tendo em vista a possibilidade de satisfação mútua; e democratização do acesso à justiça. E é nesta
perspectiva que Luis Alberto Warat afirma que: “Em termos de autonomia, cidadania, democracia e Direitos
Humanos, a mediação pode ser vista como a sua melhor forma de realização”. (WARAT, 2004)

 

Enfim, a mediação é exercida pela comunicação com a finalidade de um mútuo entendimento com a aproximação
dos desejos ou integração dos interesses. A racionalidade dos fundamentos e das tomadas de decisão faz com que os
acordos sejam efetivamente válidos25, pela intercompreensão e a cooperação entre os envolvidos. Neste ponto, a
mediação é um meio eficiente para resolver e solucionar questões-problemas em contextos tais como de exclusão
social, de falta de acesso à justiça e outras situações que não envolvam apenas o direito, mas aspectos sociológicos,
psicológicos e econômicos. Há grande possibilidade de ganhos recíprocos, pois a solução dos problemas pela a
mediação tem enfoque na integração dos interesses - realizada de maneira colaborativa - com expansão dos recursos
e alternativas para solucionar os casos, preservando ou estreitando as relações sociais.26

 

 

2.2 Os procedimentos da mediação no Centro de Mediação e Cidadania da UFOP

 

 

Na mediação não existe um procedimento próprio e consolidado que, necessariamente, deve ser respeitado. Isto quer
dizer que há diversos tipos de procedimentos de mediação, variando de acordo com as influências, experiências ou
estudos realizados acerca do tema.

 

Basicamente o procedimento pode ter três fases distintas: atendimento e reconhecimento do problema, compreensão
da situação e, por fim, encontros para a resolução do problema27.

 

O Centro de Mediação e Cidadania da UFOP situa-se no mesmo espaço físico do Núcleo de Prática Jurídica da
UFOP (NAJOP) e buscou, diversamente de algumas experiências de mediação, como a do próprio Programa Pólos
de Cidadania da UFMG, atuar de forma conjunta, concomitante e complementar do NAJOP. Dessa forma, os casos
são atendidos, inicialmente, por um estagiário do Núcleo de Prática Jurídica e um estagiário-mediador do Centro de
Mediação com o auxílio de um professor/profissional da área de direito. No primeiro encontro procura-se
reconhecer no problema relatado se há possibilidade de mediação ou se é o caso de resolução com a adjudicação.

 

O mediador pede que a pessoa relate o caso mostrando interesse pela pessoa e pelo problema trazido por ela. É
necessário escutar atentamente e observar as expressões e estados anímicos, pedindo licença para tomar nota. Na
hipótese de adjudicação o caso já fica diretamente com os responsáveis pelo Núcleo de Prática Jurídica, mas
dependendo da situação e caso a mediação não chegue a termo, poderá haver encaminhamento posterior ao Núcleo
de Prática, nodatamente quando não há voluntariedade de algum dos participantes.

 

Caso a pessoa esteja de acordo com o diálogo e com a mediação é necessário explicar brevemente sobre a mediação,
falando o que é, apresentando o Centro de Mediação, como esta ocorre e suas vantagens em relação a adjudicação.
Se há possibilidade de mediação deve-se reconhecer que a questão poderá não ser somente jurídica, mas social,
psicológica, etc. Em seguida fala-se com a pessoa que o procedimento é confidencial e pede a ela que assine junto
com os atendentes (estagiários e mediadores) um Termo de Confidencialidade. Por fim, depois da escuta atenta do
relato do caso trazido pergunta-se se há possibilidade de estabelecer diálogo com a(s) outra(s) pessoa(s) envolvidas.
Se a resposta for positiva, a mediação vai para a segunda fase.
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A segunda fase é a da compreensão da situação pelos mediadores e professores/profissionais. Numa reunião
semanal, os mediadores que atenderam (geralmente há uma dupla de mediadores) relatam o caso para os outros e
depois disso os mediadores fazem alguns apontamentos para que o caso seja conduzido e solucionado da melhor
forma. Em seguida manda-se uma carta-convite para a outra pessoa envolvida ou realiza-se contato telefônico. Na
carta deve conter um breve esclarecimento sobre a mediação, vantagens, o funcionamento do Centro de Mediação e
Cidadania e expressões que estabelecem o convite à outra pessoa para que ela venha participar de uma mediação
envolvendo um caso de seu interesse com a pessoa tal. Se for por telefone o contato, os esclarecimentos sobre a
mediação e o funcionamento do Centro de Mediação também devem ser realizados.

 

Se a pessoa envolvida não aceitar o convite para a mediação, este é imediatamente encerrada com a comunicação do
encerramento para a pessoa que procurou o Centro de Mediação e Cidadania e esta pessoa é encaminhada para um
novo atendimento junto ao Núcleo de Prática Jurídica, se for do seu interesse, para intentar uma ação no Poder
Judiciário. Neste caso a mediação é encerrada por falta de voluntariedade do outro envolvido.

 

No caso de a outra pessoa aceitar, marca-se um encontro com ela para escutar o seu relato do caso. O mediador
deve iniciar falando um pouco do primeiro relato, mas sem adentrar em detalhes deixando que a própria pessoa tome
iniciativa de relatar e contar a sua versão. Do mesmo modo, a escuta deve ser atenta com observação das linhas e
entrelinhas existentes na fala do participante. Depois de tomar nota, o mediador pergunta se há possibilidade de
marcar um encontro reunindo ambas as pessoas para que a questão pendente possa ser solucionada.

 

Se necessário, antes do encontro em conjunto, pedem-se documentos para realização de análise pelos mediadores e
profissionais para que tudo seja estabelecido em conformidade com o ordenamento jurídico.

 

Na terceira fase, em que ocorrem os encontros em conjunto para a solução do problema, destaca-se que são os
próprios envolvidos que devem tomar as decisões exercendo suas autonomias. O mediador facilita o procedimento e
administra a situação para que não haja utilização de palavras ou gestos agressivos. A dupla de mediadores tem que
salientar que a mediação é um procedimento pautado pela autonomia dos sujeitos, informalidade, não-
adversariedade, cooperação e confidencialidade. Destacando ainda que há grande possibilidade de haver soluções
satisfatórias os envolvidos.

 

Os mediadores devem auxiliar os participantes a reconhecerem as pretensões um do outro para que haja cooperação
e compreensão mútua. Devem também reconstruir os discursos do conflito para a resolução de diferenças e a busca
do entendimento. A linguagem comum deve ser conectada com o direito para que as pessoas possam se aproximar
dele e o entenderem. Pela intercompreensão todos devem identificar as questões, interesses e sentimentos. É nesta
fase que as propostas de solução para o caso devem ser apreciadas28.

 

Se houver acordo, este deve ser reduzido a termo, podendo tornar-se um título executivo extrajudicial. Neste caso,
deve-se ainda acompanhar o caso por certo período de tempo (com cartas ou telefonemas) para verificar o
cumprimento do acordo e a satisfação com os resultados.

 

Caso haja desacordo, o procedimento é encerrado com declaração escrita pelo mediador e assinada também pelos
participantes. A mediação terá êxito mesmo no caso em que não há consenso ou acordo. Se os participantes tiveram
pelo menos compreendido melhor a situação um do outro pelo diálogo, ciência das possibilidades e alternativas e da
capacidade de exercício da autonomia, já se pode dizer que a mediação contribuiu para a efetivação da cidadania e
para a integração social.

 

 

2.3 Implicações da implantação do Núcleo de Mediação e Cidadania da UFOP
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Ao refletir-se de que forma a instalação de um núcleo de mediação para atender a comunidade pode oferecer uma
proposta à crise do modelo judicial, como uma técnica procedimental de inclusão social, surge a indagação acerca da
eficácia da mediação, no sentido de desconcentrar a resolução dos conflitos do modelo judicial, mas principalmente
resgatar a participação dos cidadãos na solução de seus próprios problemas.

 

A estrutura física do Núcleo de Mediação e Cidadania da UFOP foi montada juntamente onde se realiza a assistência
jurídica da Universidade, o que oferece um campo de resultados interessantes. Tal proximidade com a assistência
jurídica poderá trazer também alguns problemas, uma vez que a população não tem ainda a ciência dos
procedimentos desse novo método, a mediação. Esse desconhecimento poderá redundar em uma desconfiança com
relação aos mediadores, que não são advogados, como espera o cidadão interessado. Ao revés, tal proximidade
talvez resulte em aspecto positivo do processo, pois a escolha do cidadão pela mediação será de cunho voluntário, o
que confirma a autonomia das partes e a vontade do cidadão em ter seu conflito analisado pelos mediadores e por
eles próprios.

 

Impulsiona-se tal pesquisa com a vontade de observar a viabilidade e a demanda efetiva para a montagem do núcleo
de mediação, como forma de aproximar a justiça do cidadão comum e assim amenizar o sentimento de descrédito
para com o Poder Judiciário e a justiça.

 

Com a proposta da instalação de um Centro de Mediação e Cidadania na comunidade ouropretana, se quer chegar a
um resultado de consolidação de uma autonomia das partes na solução de seu conflito. Quem deve resolver suas
questões é o próprio sujeito do meio social, que precisa, por vezes, de alguém intermediando o diálogo para
organizar o discurso, no intuito de gerar entendimento e facilitar a chegada de um acordo (realização de
entendimento e aproximação pacífica de desejo), ou simplesmente a compreensão do conflito, que já é uma vitória
do procedimento de mediação.

 

O conceito de mediação dado por Christopher Moore29 adere com harmonia ao ideal de mediação implantado em
Ouro Preto, pelo núcleo construído no Projeto Pacificar. Dessa forma pretende-se trabalhar a pesquisa e a extensão
universitária, a fim de obter um resultado de autonomia e paz social nos conflitos cotidianos. E mais que isso,
prontificar a habilitação de pessoas que terão capacidade para organizar discursos e criar uma situação de cidadania,
não somente no âmbito da resolução de conflito.

 

É razoável antever que o Centro de Mediação e Cidadania de Ouro Preto, enfrenta algumas dificuldades em ser
montado, uma vez que a Universidade (que é a fonte dos estagiários e profissionais responsáveis pelo núcleo) não
dispõe de outros cursos, além do direito, que possibilitem uma melhor resposta à tentativa de tratar o conflito de
forma multidimensional e multidisciplinar. Crê-se, dessa maneira, que a instalação de um Centro de Mediação e
Cidadania em uma comunidade com certas limitações como Ouro Preto, apesar de trabalhoso, foi possível de se ver
em funcionamento.

 

 

3 CONCLUSÕES

 

 

Em síntese, os estudos e pesquisas realizadas durante a execução do Projeto Pacificar da UFOP para chegar à
implantação do Centro de Mediação e Cidadania seguem abaixo mostrando as etapas diferenciadas e características
do processo criativo do centro:

 

1. Processo de habilitação, capacitação de terceiros (alunos e professores do curso de direito) no procedimento de
mediação, por especialistas na área, atuante em outro núcleo e visitas técnicas aos núcleos de mediação em Belo
Horizonte;
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2. Leitura autores e pesquisadores do tema, a fim de conhecer a fundo as propostas atuais de mediação, bem como
seu processo de criação e conhecimento dos principais pilares desse método;

 

3. Construção de um conceito individualizado do que vem a ser a mediação, para a realidade ouropretana,
considerando as possibilidades locais, bem como as especificidades da comunidade. Tal etapa visou uma apropriação
do que já se tem consolidado sobre a mediação e posterior adequação às condições locais, para dar propriedade à
mediação que se quer realizar nesse meio;

 

4. Aplicação de questionários aos dirigentes de associações em geral, na cidade de Ouro Preto, a fim de colher
informações e poder verificar a demanda local;

 

5. Compilação de dados colhidos com os questionários, e obtenção de um diagnóstico real das necessidades e
carências dos moradores da cidade, bem como a carência no âmbito jurídico de que sofrem;

 

6. Estudos nesses temas principais indicados no diagnóstico das entidades sociais de Ouro Preto para atender com
responsabilidade e conhecimento os problemas da população;

 

7. Abertura e início das atividades do Centro de Mediação, no prédio onde funciona o NAJOP, e divulgação dos
serviços ali prestados à população seguido da explicação do processo;

 

8. Estudo dos resultados do núcleo em funcionamento, para verificar sua eficácia no sentido de oferecer uma
possibilidade em resolver os conflitos cidadãos fora do modelo judicial e obter sucesso nessa empreitada;

 

9. Relatar esse resultado juntamente com as pesquisas prévias e chegar a uma resposta prática e vivenciada sobre a
eficiência da “autonomia dos métodos” e a prevalência da multidimensionalidade de conflito em detrimento do
recorte do conflito.

 

É um trabalho específico na cidade de Ouro Preto, mas que pode servir de auxílio teórico a outras experiências em
diferentes localidades.

Tem-se com o exposto que as idéias defendidas no texto a partir da pesquisa e extensão realizadas foram capazes de
indicar que a aprendizagem conferida pela técnica da mediação e o contato com a população é uma das formas mais
importantes para melhorar a qualidade do ensino do direito, notadamente nos núcleos de prática jurídica.
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DIREITO E REFORMA AGRÁRIA: IMPLEMENTAÇÃO DAS VARAS AGRÁRIAS COMO
MECANISMO DE ACESSO À JUSTIÇA

DERECHO Y LA REFORMA AGRARIA: PUESTA EN PRÁCTICA DE LOS TRIBUNALES
AGRARIOS COMO MECANISMO DEL ACCESO A LA JUSTICIA

roberto de Paula

RESUMO
Destaca o processo histórico e a legislação agrária que consolidaram o nascimento do latifúndio no Brasil e
as resistências populares emergentes dos conflitos pela posse da terra. Perpassa, brevemente, pela História
do Brasil, tendo como tema transversal a questão agrária. Propõe a possibilidade de resolução dos conflitos
coletivos pela posse da terra e situação de exclusão do trabalhador rural com a criação e instalação da Justiça
Agrária. Descreve o fundamento jurídico de tal justiça especializada como decorrente de princípios inseridos
na Constituição Federal. Enuncia que o pressuposto teórico-acadêmico da Justiça Agrária é dado pela ciência
do Direito Agrário. Discorre sobre a insuficiência do Direito Civil para “julgar” as questões agrárias,
especialmente os conflitos agrários, devido sua natureza patrimonialista. Busca a gênese do Direito Agrário,
ressaltando sua natureza jurídica, seu objeto, e sua autonomia científica. Trata de aspectos fundamentais
ligados à instituição da Justiça Agrária, primando pela formação de juízes com mentalidade agrarista.
Concebe a questão agrária, o acesso à terra e a legitimidade da reivindicação dos Movimentos Sociais
Campesinos sob a óptica da efetivação dos fundamentos da República Federativa do Brasil: cidadania,
dignidade da pessoa humana (CF88, art. 1°, II e III). Conclui que somente com uma Justiça Agrária é que se
efetivará o princípio constitucional da função social da propriedade, corrigindo distorções que acirram
ânimos, provocam conflitos e obstruem a Reforma Agrária. Concebe o mecanismo das Varas Agrárias como
mecanismo de acesso à Justiça.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chaves: Direito Agrário, Questão Agrária, Justiça Agrária, Conflitos,
Movimentos Sociais Campesinos.

RESUMEN
Resalta el proceso histórico y la legislación agraria que consolidaran el nacimiento del latifundio en Brasil y
las resistencias populares emergentes de los conflictos por la tierra. Pasa ligeramente por la historia de Brasil,
teniendo como tema transversal la cuestión agraria. Propone la posibilidad de resolución de los conflictos
colectivos por la posesión de la tierra y situación de exclusión del trabajador rural con la creación e
instalación de la Justicia agraria. Describe el lecho legal de la justicia especializada resultante de los
principios insertados en la constitución Federal. Expresa que la premisa teórico académica de la Justicia
Agraria es dada por la ciencia del Derecho Agrario. Discurre acerca de la insuficiencia del Derecho Civil para
juzgar las cuestiones agrarias, en especial los conflictos agrarios, por su naturaleza patrimonialista. Busca la
génesis de lo Derecho Agrario, señalando su naturaleza jurídica, su objeto y su autonomía científica. Trata de
aspectos fundamentales colgados a la institución de la Justicia Agraria, primando por la formación de jueces
con mentalidad agrarista. Concibe la cuestión agraria, el acceso a la tierra y la legitimidad de la reivindicación
de los Movimientos Sociales Campesinos, bajo la óptica de la realización de los fundamentos de la Republica
Federativa de Brasil: ciudadanía, dignidad de la persona humana (CF88 art. 1º, II y III). Concluye que sólo
con una justicia agraria se efectuará el principio constitucional de la función social de la propiedad, rectificar
distorsiones. Concibe las Varas Agrarias como instrumiento del acceso a la Justicia.
PALAVRAS-CLAVE: Palabras-chaves: Derecho Agrario, Cuestión Agraria, Justicia Agraria, Conflictos,
Movimientos Sociales Campesinos.

1 Introdução
 

A temática agrária está na pauta da realidade brasileira. Diariamente abordada de maneira superficial
desde os noticiários filtrados e ideológicos dos meios de comunicação de massa até nas mesas de discussão
das universidades, com pretensão revestida de cientificidade. Os temas ora abordados despertam paixões
discursivas acerca das questões agrárias, tais como, direito de propriedade ou direito à propriedade; papel
eqüidistante ou juiz agrarista, capaz de se envolver na dramática realidade de conflito coletivo pela posse da
terra, entre outras.

 
Vislumbra-se, ainda que em sede de utopia (u, possibilidade; topos lugar), a possibilidade de

resolução dos conflitos coletivos pela posse da terra e da histórica situação de exclusão do trabalhador rural
é vislumbrada com a instituição da Justiça Agrária. O fundamento jurídico para tal justiça especializada
decorre dos princípios insertos na Constituição Federal e seu suporte acadêmico científico é dado pelo
Direito Agrário. Os fundamentos de validade dos ditames constitucionais (princípios) devem se sobrepor ao
direito de propriedade privada da terra.

 
A Questão Agrária é tratada como ferida aberta no tecido social brasileiro. Neste sentido, aborda-

se, aqui, não só o chão histórico acerca da cristalização do direito de propriedade e de apropriação da terra,
mas também da produção legislativa agrária no processo de formação social, isto é, da atuação e aplicação
do Direito, diga-se da aplicação com base na tradição privada ou romana do jus.
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Por fim, procura sustentar que, com a criação da Justiça Agrária, poderia estabelecer marcos
decisionais aceitáveis para apreciação dos conflitos e litígios possessórios coletivos. A Constituição Federal
no art. 126 dispõe que os Tribunais nos Estados devem implantar as varas agrárias para dirimir contendas
dessa natureza. O que, em tese, criaria mecanismos de Acesso à Justiça e condições de se evitar o choque
direto envolvendo conflitos armados no campo.
 

O modelo metodológico escolhido é a hermenêutica histórico-dialética. A hermenêutica permite
contextualizar a problemática, pois, abre o sentido interpretativo, afastando concepções simplistas e
superficiais. O método histórico-dialético, numa perspectiva sociológica e filosófica é inconteste, pois revela
que a temática apreciada se dá no chão da história brasileira e aclara as contradições entre classes e atores
sociais envolvidos no contexto. Com esses instrumentais desvela-se que em relação ao jus agrarismo a
produção legislativa e a práxis do Judiciário optou por não fixar marcos eqüidistantes no tratamento das
demandas, mutilando a idéia de justiça.

 
2 Implicações históricas e jurídicas do conflito pela posse da terra no Brasil
 

A judicialização da Questão Agrária no Brasil é recente se comparada ao processo de formação do
latifúndio e de resistência do campesinato pela posse da terra. Para Celso Furtado “a concentração da
propriedade da terra está profundamente enraizada na formação histórica do país” (FURTADO, 1989, P.59).
A questão agrária desde sua gênese apresenta distorções sociais e jurídicas que refletem e influenciam o
Direito na seara agrária da atualidade. O que ocorreu no Brasil foi a formação de extensos latifúndios e a
segregação entre possuidores e marginalizados do acesso a terra.

 
2.1 A legislação estrangeira e o Direito Nativo: esta terra tinha dono !!!
 

A historiografia oficial é uma visão parcial dos vencedores, não reconhece a existência de um
Direito pátrio das nações indígenas no período anterior à colonização. No entanto, há que se inferir certo
tipo de organização da vida social indígena com sua forma de procedimento no que concerne à propriedade,
família, matrimônio, sucessão, delito. Carlos Frederico Marés, a este respeito, escreve que:

[...] Tal polêmica passa pelo questionamento da natureza humana, pela legitimidade e
pela capacidade jurídica dos índios, levantadas por Francisco de Vitoria, na
Universidade de Salamanca (1539); pela denúncia de Bartolomé de Las Casas em
Valladolid (1547 a 1550) contra a sangrenta conquista espanhola e pela revelação do
genocídio dos índios [...].(MARÉS, 1989, P.8).

É cediço que, de um modo muito particular, as nações indígenas tinham seu próprio modo de
resolver os conflitos sociais e os temas atinentes à vida social. Aclara-se a existência de um Direito Natural
(jusnaturalismo), originalmente pátrio, fundado nos mores (costumes) da nação. Alguns autores, dentre eles
Jacques Távora Alfonsin, postulam a tese da existência de um “Direito insurgente, eficaz, não-estatal”
(ALFONSIN, 1989, p. 20) nas remotas comunidades de indígenas e negros do Brasil colonial. Trata-se de
um pluralismo jurídico comunitário localizado e propagado por meio de ações legais e autênticas,
implementadas nas “reduções indígenas” e nos quilombos. As “reduções” remontam à experiência de
resistência social patrocinada pelos jesuítas, não obstante a Cristandade, isto é, a união da Igreja e Estado, a
cruz e a espada.

 
2.2 As Sesmarias: começou  a concentração da propriedade!!!

 
Na perspectiva da “história oficial”, a questão fundiária brasileira começa com o nomeado regime de

sesmaria, cujas raízes remontam ao ano de 1375, quando o Rei de Portugal D. Fernando I, criou a Lei de
Sesmarias, visando a ocupação de terras abandonadas numa época de profunda crise de abastecimento
alimentar no Reino. A agricultura feudal entrara em decadência. A Lei determinava que os donos das terras
ociosas deveriam lavrá-las ou transferi-las a terceiros capazes de torná-las produtivas.

 
Na dominada Terra Brasillis a intenção de utilização do solo, por meio do instrumento jurídico de

colonização das sesmarias, está associada à necessidade do Estado português de estender e garantir sua
soberania geopolítica sobre a vastidão territorial, diante das ameaças de outros povos, especialmente, dos
franceses. Assim, a Coroa Portuguesa toma a iniciativa de realizar o parcelamento fundiário por meio do
sistema de Capitanias Hereditárias. Constitui quatorze capitanias de trinta a cem léguas da costa, a partir
desta até alcançar o Tratado de Tordesilhas. João Pedro Stedile, abordando esta temática, considera que:

Quando D. João dividiu sistematicamente o nosso território em latifúndios
denominados capitanias, já existiam aqui capitães-mores nomeados para as capitanias
do Brasil. O que se fez então foi demarcar o solo, atribuir-lhes e declarar-lhes os
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respectivos direitos e deveres, foros, tributos e cousas que tinham os colonos de
pagar ao rei e aos donatários [...](STEDILE, 2005, p. 62).

O modus operandi na distribuição das terras é a fonte originária do latifúndio. Ocorre que para se
ter direito a uma sesmaria, mister se faz ao candidato que seja de negócios, de posse e capacidade econômica
para gerir e administrar o principal meio de produção desse sistema, qual seja, o engenho de açúcar. Assim,
simultaneamente, acompanhando os primeiros passos da formação da propriedade, germinavam as sementes
do Estado.

 
2.3 As sesmarias tornam-se latifúndios
 

O latifúndio sesmeiro concebe a terra como efetivo símbolo do bem privado, fonte do poder
econômico, social, político e jurídico de reduzido número de pessoas. O latifúndio escravagista é o eixo
central da atividade econômica colonial e delimitador de uma sociedade extremamente desigual e de classes
definidas: senhores e escravos. Dentre as conseqüências da política agrária sesmeira, destacam-se: o
fortalecimento do poder político-econômico do sesmeiro (latifundiário), pela concentração da propriedade da
terra; o modelo agrícola baseado na prática predatória; a formação de extensas propriedades e a prevalência
da monocultura voltada ao mercado europeu; a mentalidade latifundista, mantenedora de grandes glebas de
terras.

 
Apesar de paulatino declínio e desuso da Lei de Sesmarias em Portugal, e da realidade totalmente

diversa, foi aplicada no Brasil durante três séculos, embora não houvesse aqui terras de lavradio abandonado.
As terras eram ocupadas. A ocupação indígena era evidente, visível, com reconhecimento de fronteiras
demarcadas entre as nações nativas. Assim, os ditos desbravadores, conquistadores, descobridores, na
verdade promoveram invasão de uma terra que tinha dono originário.

 
2.4 A Questão Agrária no Império: Regime de posse e Insurgência dos Cabanos.

 
O sistema sesmarial foi extinto em 17/07/1822 pela Resolução nº. 76, confirmada pela provisão de

23/10/1823. A partir desta data passou a vigorar o sistema de posse, cuja regularização definitiva efetivou-se
em 18 de setembro de 1850, com a Lei nº. 601- Lei de Terras, também denominada Lei de Terras e
Imigração ou ainda Lei de Terras Devolutas.

 
Ressalte-se que com a Constituição Imperial de 1824 ficou definitivamente extinto o instituto da

sesmaria. No entanto, a Constituição quedou-se silente quanto ao meio de aquisição de terras, visto o
interregno em que vigorou o denominado regime de posse. O Diploma Constitucional do Império não tratou
da estruturação fundiária do país, mas garantiu o direito de propriedade no Art. 179, XXII, numa clara
manifestação da força e do corporativismo latifundista, que persiste até hoje na política brasileira:

Art 179: a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que
tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantido pela
Constituição do Império, pela maneira seguinte:XXII – é garantido o direito de
propriedade em toda a sua plenitude [...].

Denomina-se Regime de Posse o interregno temporal sem lei que regulamentasse a aquisição
originária de terras, pois do fim do sistema sesmarial (1822) até o advento da Lei de Terras (1850), têm-se
28 anos de lacuna no tocante à legislação agrária. Assim, o sistema jurídico não previa a transferência de
terras públicas desocupadas para particulares.

 
Nesse contexto, em 1835, um grupo de camponeses se rebela contra a escravidão e a miséria no

Pará. Os cabanos eram negros, mulatos e índios. Todos camponeses sem terra. Destaque-se nesse grupo a
forte influência dos negros que viviam nos quilombos. Os cabanos empreendem uma marcha revolucionária
do campo para a cidade. Tomam a Capital (Belém). Executam o governador e conquistam o poder. No
entanto, mal sucedeu que não tinham um projeto político de mudança. O poder foi entregue a um jornalista
conciliador e latifundiário, Antônio Malcher. Todavia, o novo governador não apresentou desejo de mudar a
situação fundiária e jurou lealdade ao Império. Os cabanos tomam o Palácio novamente e matam o
governador. Ascende ao Governo um líder popular, Francisco Vinagre, que trai os cabanos e jura fidelidade
ao Imperador. Pouco tempo depois, tropas do Império exterminam os cabanos que vivem nas periferias e
arrebaldes de Belém.

 
Contudo, os cabanos do interior se reorganizam, derrotam o exército imperial e, pela terceira vez,

tomam o poder, desta feita assumido por Eduardo Nogueira (Angelin). O Império fortalece suas tropas,
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recupera o controle governamental e massacra sistematicamente a sublevação popular cabana. Estima-se que
40% dos habitantes da província foram mortos no enfrentamento com as forças imperiais (VARELA, 1998,
p. 141).

 
Para impedir a “ocupação desordenada”, nesse contexto, mister se  faz agir com repressão e para

reprimir é necessária uma norma legal coercitiva. Tal é o mecanismo de determinação e legitimação. No
interstício temporal em que se verificou o regime de posse, à elite agrária, cuja força política e jurídica é
incontestável, houve tempo o suficiente para gestar o império da lei: a Lei de Terras de 1850, expressão
máxima da produção legislativa durante no Império.

 
Tanto no regime colonial de sesmarias, quanto no de Independência, nota-se uma efervescência de

luta e resistência por parte dos posseiros, indígenas e negros. Trata-se de rebeliões de caráter agrário.
Ambivalentemente à formação do latifúndio dá-se a rebelião e insurreição de grupos populares que, mesmo
com uma frágil estrutura organizativa, empreendem uma heróica batalha de resistência frente aos senhores da
terra e os governos.

 
2.5 A legislação Agrária na República e Canudos
 

A questão agrária, cuja solução se arrasta desde os primórdios da Colônia, foi tema debatido
durante a Primeira Constituinte Brasileira. O grupo hegemônico defendia a plena autonomia dos Estados
sobre as terras devolutas, objeto de conflitos. Esse grupo era constituído dos latifundiários e coronéis que
mantinham verdadeiro poderio nos Estados. Assim, foram gestados os dois instrumentos normativos: a
Constituição de 1891 e o Código Civil de 1916, que, diga-se de passagem, perdurou até janeiro de 2003.

 
Com a República a situação no campo continuou a mesma. As políticas eram voltadas a

salvaguardar os interesses dos latifundiários. Com o escopo de continuar o processo de legitimação da
dominação dos senhores da terra, convocou-se a Constituinte de 1890. Canudos dá-se durante a República.
Cabe chamar atenção para a prática estatal da deslegitimação e desmobilização da organicidade popular,
lançando mão da tática de criminalização das lideranças.

 
Canudos era um arraial isolado e de difícil acesso encravado no sertão, Norte da Bahia. Na região

se instalou a partir de 1893 o beato Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro. O Conselheiro
despertou a ira das autoridades e do clero católico, que consideravam-no uma ameaça ao establishment.
Dentre outras acusações figura a de que teria comandado uma queima de editais de cobrança de impostos.

 
O que se viu no sertão da Bahia, foi uma experiência igualitária, profundamente religiosa, que teve

como grande articulador Antônio Conselheiro. O discurso pela posse da terra opera uma mobilização grande
de ex-escravos, índios, camponeses desamparados, artesãos, migrantes, pequenos proprietários de terra,
homens tão cheios de convicção, que preferiram antes a morte do que abandonar a cidade santa e se render.

 
Ao lado da reivindicação política, instala-se o discurso da efervescência religiosa e do descrédito

pela República, com a conseqüente desobediência civil. A pregação do líder de Canudos fez tremer a terra
nos sertões baianos, não somente pelos dons divinatórios (de premonição e cura), que lhe eram atribuídos,
mas, sobretudo, pela capacidade política de articular massas de excluídos, e por sensibilizar o sofrido
sertanejo a tomar uma posição de luta e resistência. Apesar dos dados incertos e desencontrados dos
historiadores, estima-se que uma grande massa de pobres e maltrapilhos acorreu para Canudos, chegando a
uma população de mais de 30 mil pessoas (PANINI, 1990, p. 47).

 
A “cidade livre dos camponeses”, como Canudos era conhecida, resistiu a três expedições do

exército da República. Porém, sucumbiu na quarta expedição, em 5 de outubro de 1897. Carmela Panini
assim escreve:

Para a quarta, o governo mobiliza doze mil soldados com o mais moderno
equipamento bélico da época [...]. Desta feita, a cidade é destruída. Grande parte dos
camponeses é torturada e exterminada. Alguns se suicidam para não se entregarem
ao exército [...] (PANINI, 1990, p. 48).
 

Canudos é um exemplo sui generis de resistência na história campesina brasileira. Resistiu até o
esgotamento completo. Euclides da Cunha, na obra Os Sertões, narra quando caíram os seus últimos
defensores: “Eram quatro apenas: um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam
raivosamente cinco mil soldados” (CUNHA, 2002, p. 532).

 
2.6 O tratamento da Questão Agrária no século XX e o ressurgimento da luta pela terra: as Ligas
Agrárias Campesinas
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Um otimismo exagerado marca o início do século XX. O pensamento cientificista se impõe, com a

fé cega no razão como instrumento, nas ciências da natureza e no liberalismo como modelo econômico
hegemônico. Não obstante, esse século se defrontará com problemas herdados e com situações limites de
uma humanidade capaz de se desumanizar a tal ponto de conceber, fulcrado na legitimidade jurídica, um
governo nazista, cuja ação desencadeou beligerância de caráter mundial.

 
O Brasil, inserido no contexto mundial, experimenta essas promessas e mudanças da Modernidade.

Entretanto, em relação ao jus agrarismo a ação estatal é de manutenção da estrutura agrária preestabelecida.
Entre 1940 e 1964 ocorre verdadeira efervescência no campo brasileiro. Fábio Alves do Santos destaca os
movimentos desencadeados em diferentes regiões do país:

 

Resistência dos camponeses em Porecatu, norte do Paraná (1950); Revolta de
Formoso e Trombas, no norte de Goiás (1954); O sindicalismo dos trabalhadores
rurais de Governador Valadares, Minas Gerais (1955); a Resistência do Sudoeste do
Paraná, Pato Branco e Francisco Beltrão (1957); Liga Camponesa, em Pernambuco e
Paraíba; o Movimento dos Agricultores Sem Terra – MASTER -, nos anos 60, no
Rio Grande do Sul (SANTOS, 1995, p. 106).

O nascimento das Ligas Camponesas está intimamente ligada à atuação do Partido Comunista
Brasileiro (PCB). No Nordeste, a crise da cana-de-açúcar, no início do século, fez com que os senhores de
engenho arrendassem terras a foreiros, passando a viver de rendas provenientes do foro e do cambão[1].
Ocorre que, com a Segunda Guerra, cresce a demanda pelo açúcar e o preço sobe. Assim, levas de foreiros
foram expulsos ou obrigados a se sujeitarem a trabalhos forçados nas usinas, sem justa remuneração.

 
Na década de 40, os trabalhadores rurais iniciam um processo de organização, sob a orientação do

PCB. Em 1948 o Partido é colocado na ilegalidade, desaparece toda organização inicial em torno das Ligas.
Em 1954, os foreiros do Engenho Galiléia formam uma associação agrícola e passam a lutar contra as
tentativas de expulsão por parte do dono do engenho. A resistência toma dimensão nacional via imprensa.
Ressurge a nomenclatura “Liga Camponesa” para o movimento dos “galileus”, agora sob a orientação do
advogado e deputado socialista pernambucano Francisco Julião.

 
As Ligas colocam na pauta-do-dia a situação de espoliação a que estão submetidos os

trabalhadores, as formas de criminalização e destruição do campesinato. Organizam-se Ligas em treze
Estados. Emerge não só a discussão pela Reforma Agrária, mas sob o lema “Reforma Agrária na lei ou na
marra” desencadeia-se pela primeira vez a prática de ocupações de terras (ocupação é diferente de invasão,
por não cumprir requisitos legais ou de interesses sociais). Tal atitude provoca o recrudescimento e iminente
investida do latifúndio (latifundiários).

                     
O contexto histórico da Ligas remonta ao horizonte utópico de implementação da Reforma Agrária.

A luta pela terra viveu verdadeiro paradoxo. Em 1963 o Presidente João Goulart (Jango) promulgou o
Estatuto do Trabalhador Rural (ETR). Em síntese, o Estatuto não contemplou a expectativa das Ligas
Camponesas, que viu neste uma estratégia governamental para controlá-la, cooptá-la, deslegitimando-a em
prol de um sindicalismo rural. Caio Navarro de Toledo, assevera que diante do impasse criado, a proposta de
Julião foi que as ligas assumissem o protagonismo e a vanguarda política dos sindicatos:

Quem faz parte da liga entre no sindicato, e o que entra no sindicato permaneça na
liga [...]. O sindicato pedirá o aumento dos salários, 13° mês, as férias, indenizações,
a escola, o hospital, a maternidade, uma casa decente [...]. A Liga que não depende
do Ministério do Trabalho irá na frente, abrindo o caminho e lembrando a todos que
nem o salário, nem o 13° mês são suficientes; são migalhas. O essencial é a terra
(TOLEDO, 1986, p. 778).

Assim, os movimentos agrários “lançam suspeita das reais intenções do presidente, enquanto os
senhores da terra e setores conservadores do empresariado condenam o presidente de ser o causador da
agitação e desestabilização nacional” (DREIFUSS, 1981, p. 162).

 
Os historiadores são uníssonos em considerar que o evento do dia 13 de março de 1964,

denominado “comício das reformas”, que contou com cerca de 200 mil pessoas, foi o estopim para a queda
do governo. Ao final do discurso, Jango promulga dois decretos (nacionalização das refinarias de petróleo e
desapropriação de 100 hectares que margeiam as rodovias e ferrovias federais). Promete, para breve, enviar
ao Congresso Nacional os projetos de reformas de base, entre eles, o da reforma agrária.

 
Passados quinze dias do comício, instala-se no país o golpe militar. As Ligas e os demais focos de
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luta pela terra são sistematicamente eliminados.
 

2.6.1 Ditadura Militar (1964/1985) e o Estatuto da Terra (Lei nº 4504, de 30 de novembro de 1964)
 
O nascimento do Estatuto da Terra remete aos conturbados anos de governo de João Goulart. Em

1962, sob intensa pressão do campesinato, especialmente das Ligas Camponesas, Jango encaminha ao
Parlamento proposta do Estatuto da Terra. Detalhe: mais uma vez o campesinato perde na correlação de
forças com a elite agrária, pois o relator e coordenador do projeto foi o deputado Milton Campos, da União
Democrática Nacional – UDN.

 
O projeto tinha fundamento moderado e liberal/burguês, mantendo-se nos limites da Constituição de

1946: preservava a intangibilidade da propriedade privada e, a destarte do processo de miséria dos
trabalhadores rurais, propunha a facilitação do acesso à terra por meio de créditos aos camponeses. O
escopo declarado era criar uma classe média no meio rural.

 
Apesar dos fundamentos moderados do projeto, foi rechaçado e, com o golpe de 1964, aprovou-se

um novo Estatuto da Terra (Lei nº. 4504, de 30 de novembro de 1964). A tese ou fundamento da classe
proprietária, gestora do Estatuto concentrava-se na constatação de baixa produtividade por causa da
desestabilização no campo e do atraso tecnológico.

 
A retórica era de que o progresso adviria da modernização da produtividade agrícola. Assim,

abasteceriam os centros urbanos, atingindo mercados externos e aumentar-se-ia o poder de compra dos
camponeses. A proposta era simples: a modernização agrícola como solução do problema agrário. Esse foi o
projeto vitorioso da burguesia agrária: o resultado foi o êxodo rural.

 
A fim de minimizar o grande êxodo rural, os governos do regime militar empreenderam uma

verdadeira epopéia de ocupação do território. O corifeu do jus agrarismo brasileiro e ex-procurador do
IBRA – Instituto Brasileiro de Reforma Agrária – órgão criado pelo Estatuto da Terra e que depois se
transformou no INCRA, Fernando Pereira Sodero, denominou essa investida de ocupação dos “espaços
vazios”.

 
Os trabalhadores rurais que migraram do campo para a cidade, especialmente no Sul e Sudeste,

eram recrutados em projetos de colonização. Os pequenos proprietários eram seduzidos pela propaganda
oficial a venderem suas terras e a adquirir lotes maiores a preços bem abaixo do mercado no norte do país. O
slogan oficial “integrar para não entregar”, prestava de suporte ideológico para encaminhar um processo de
ocupação e colonização, especialmente da Amazônia.

 
A Ditadura Militar esmerou-se em conter o avanço das organizações populares tanto no campo

como na cidade. Especificamente no tocante às reivindicações agrárias, os militares intervieram na questão
da propriedade, mas em desfavor dos trabalhadores rurais. Ademais, estabeleceu-se a política do medo, da
desconfiança e da perseguição. Seguiu-se brutal repressão às organizações de trabalhadores. Lideranças
populares foram presas, assassinadas ou forçadas a se exilarem. Disso resultou o esvaziamento do conteúdo
reivindicatório das organizações agrárias. A estratégia levada a cabo pelos militares consistiu em reduzir a
questão fundiária e agrária a uma questão política aceitável.

 
A Igreja Católica no Brasil, de início, apoiou o golpe militar. Mas, aos poucos se distancia do

regime, tornando-se refúgio para lideranças e, por meio de seus agentes, implanta o projeto das
Comunidades Eclesiais de Base – CEBs.  Nasce dentro dessa experiência a Comissão Pastoral da Terra
(CPT), que chega até a organizar ocupações de terras. A CPT é considerada como uma das responsáveis
pelo nascimento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil, o MST. Muitas lideranças
passaram pela experiência comunitária das CEBs.

 
Paulatinamente com o enfraquecimento das bases do regime militar dá-se o ressurgimento da luta

pela terra. O enfrentamento político e ideológico fica claro desde o primeiro momento da convocação da
Assembléia Nacional Constituinte (Constituição de 1988). A bancada ruralista se organiza em torno da UDR
(União Democrática Ruralista) e os parlamentares afins da luta popular expressam a histórica reivindicação
de acesso à terra, especialmente colocada na pauta-do-dia pelo MST. Neste contexto, a CF88 agasalha o
conceito e princípio da função social da propriedade.

 
2.6.2 A Constituição Federal de 1988
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A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988, já no
capítulo dos direitos e garantias individuais, assentou que “a propriedade atenderá a sua função social” (art.
5º, XXIII) e imanta esse princípio no art. 186, in verbis:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos
seguintes requisitos: I – aproveitamento racional e adequado, II – utilização
adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III –
observância das disposições que regulam as relações de trabalho;IV – exploração que
favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

 
Com a acolhida constitucional do princípio da função social da propriedade descortina-se para os

movimentos sociais a possibilidade de nova hermenêutica constitucional e de judicialização dos conflitos
coletivos agrários pela posse da terra, tendo como fundamento os valores de uma Constituição Dirigente que
vincula o legislador e o aplicador do Direito.

 

3. A Criação da Justiça Agrária e autonomia do Direito Agrário

 
As matérias afetas à ciência do Direito Agrário são as relações emergentes no mundo agrário, tendo

como base a função social da propriedade. Ora, a demanda coletiva pela posse da terra é uma temática
emergente, que muitos autores jus agraristas não anteviram. A luta coletiva pela posse da terra atinge níveis
de dramaticidade. Assim, não se trata meramente de se inserir na definição do Direito Agrário a reivindicação
coletiva dos Movimentos Sociais, mas de efetivá-la como expressão garantista de direitos sociais e como
realização e salvaguarda da promoção da dignidade humana, erigida a fundamento do Estado Democrático
de Direito (CF 88, art.1º, III). Nesse passo, a questão agrária e a luta pela terra gozam de legitimidade,
porquanto, trata-se de realização do preceito constitucional de promoção da dignidade humana.

 
O ponto crucial em relação ao Direito Agrário refere-se à autonomia jurisdicional. O problema

situa-se com relação à práxis. A autonomia jurisdicional é uma “bandeira de luta” dos jus agraristas
comprometidos com a efetivação dos princípios basilares desse ramo do conhecimento jurídico. Trata-se da
aplicação dos conceitos e preceitos constitucionais da função social da propriedade como efetivação de
direitos fundamentais.

 
Os conflitos agrários ou fundiários quase sempre acontecem no interior ou nos recônditos sertões

do país. Assim, prima facie, as demandas caem necessariamente nas mãos de juízes de Direito de Primeira
Entrância, que formados sob a égide civilística, prescindem tanto da normatividade do Texto Constitucional
como também da teoria jurídica jus agrarista, cuja natureza e regime jurídico distinguem do ramo privatista.
 
3.1 Breves considerações da Proposta de uma Justiça Agrária
 

Com a Constituinte de 87, os eminentes agraristas, cônscios da necessidade de uma justiça agrária
para o país, intensificaram a luta para ver a sua previsão na Constituição Federal. Vários trabalhos e estudos
sobre o assunto foram publicados. O que surgiu da Constituinte foi uma “solução paliativa” a que se refere o
dispositivo do artigo 126 inserido na Constituição Federal de 1988, verbis:

 
Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça designará juízes de
entrância especial, com competência exclusiva para questões agrárias. Parágrafo
único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á
presente no local do litígio (CF88. Art. 126, redação original).

A Emenda Constitucional n°. 45, de 08 de dezembro de 2004, conhecida como Reforma do
Judiciário veio alterar, entre outros, o art. 126 da CF/88 que, passou a figurar com a seguinte redação:

Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas
especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. Parágrafo único.
Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-à presente no
local do litígio (CF88, art. 126).

Salta aos olhos a intenção do legislador em limitar a atuação das  varas especializadas a serem
criadas “para dirimir conflitos fundiários”, atribuindo apenas competência para julgar as ações decorrentes de
conflitos fundiários, que correspondem apenas aos conflitos pela posse ou propriedade da terra.

 
3.2 Características e idéias de uma Justiça Agrária

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 162



 
              Atém-se aqui a alguns pontos importantes a delinear os contornos de uma Justiça Especializada
Agrária, a saber: quais as características de uma Justiça Agrária (?); em que seria diferente dos Tribunais
existentes na atualidade (?); qual a teleologia que justifica a criação dessa justiça especializada (?).
 
3.3 da necessidade de juiz com “mentalidade agrarista”
 

Simbolicamente o imaginário popular é permeado da idéia de que os operadores jurídicos,
especialmente os juízes, são inatingíveis, numa espécie de detentores do saber de uma cultura oculta. Em
parte essa idéia ou simbologia foi incutida pela aplicação individualista e civilista do Direito. Eis o que ensina
Warat:

A fetichização do direito, quer dizer, a conversão do discurso jurídico em um mito,
não só permite tomá-lo pelo que não é realidade, senão que também converte os
operadores do discurso jurídico em tabu: amos intocáveis da lei, a verdade e o desejo
(WARAT, 2002, p. 91).

Qual a tarefa que se impõe ao Juiz agrário? Qual o perfil que se espera desse juiz especializado? E
quanto à acessibilidade a esse magistrado? De pronto, diga-se que o juiz agrário deve ser acessível e, pela
característica sui generis do conflito agrário deverá sempre se deslocar ao local do fato. Deve ter toda
segurança necessária, mas também toda predisposição em vencer a barreira burocrática física que o afasta da
realidade fática. Isso não significa ferir princípios já consagrados como o da inércia ou do impulso oficial.

 
De um lado estão os trabalhadores rurais, os sem terra, organizados em movimentos sociais, que

agem para pressionar o governo a tomar posição de realizar e realizar a Reforma Agrária. A questão agrária
é colocada como problema social e político. O argumento é procedente e persuasivo, pois, fundamentados
no direito de acesso a terra, previsto na Constituição Federal e legislação infraconstitucional, tal como o
Estatuto da Terra. De outro lado, os proprietários, unidos sob a argumentação da defesa e direito de
propriedade, também previsto na Constituição Federal.

 
O conflito que decorre dessa relação social e agrária chegam às portas do Judiciário, trata-se de um

fenômeno recente. O perfil do Juiz Agrário é o do especializado em Direito Agrário e nas questões concretas
agrárias, sem olvidar os outros ramos do conhecimento, da Sociologia, Filosofia, Política, etc.
Deontologicamente, o juiz é, antes de tudo, conciliador e profissional de mentalidade agrarista. Está implícita
aqui a necessidade de reformulação da teleologia do ensinamento jurídico e da urgente reinserção da
disciplina de Direito Agrário nos currículos das universidades.
 
3.4 A Competência
 

O que for conteúdo do Direito Agrário é de competência da Justiça Agrária. A título
exemplificativo: questões oriundas do domínio e da posse da terra rural, pública ou particular; as ações
discriminatórias de terras devolutas,  federais ou estaduais; as ações demarcatórias ou divisórias de imóveis
rurais; as desapropriações, por interesse social, para fins de reforma agrária; as questões relativa aos
negócios jurídicos agrários, compreendendo contratos agrários, financiamentos, seguros, armazenagem,
transporte; os registros públicos pertinentes a imóvel rural incluindo o registro Torrens [2]; as questões
derivadas da interferência do governo na vida rural como tributação; os delitos agrários, assim considerados
os que tenham causas, objetos e/ou conseqüências predominantemente agrárias.

Frise-se, a competência sobre matéria agrária, ambiental, indígena e minerária. Diante da concepção
de que essas matérias devem ser afetas à Justiça Agrária, decorre limitada a previsão do artigo 126 da
Constituição da República, pois às varas especializadas é atribuída somente a resolução dos conflitos
fundiários. Tal limitação reforça a necessidade dessa Justiça especializada, com seus Tribunais afins.
 
3.5 Um processo agrário?
 

Numa ação possessória, envolvendo o interesse coletivo de luta pela terra, não se deve ter em conta
somente o direito de posse sustentado pelo autor. A ocupação se dá como ato coletivo de pressão por parte
de cidadãos e cidadãs que vêem nessa forma de luta um mecanismo de conquistar condições dignas de vida,
já garantidas na Constituição e não efetivadas pelo Estado. A ocupação, como objeto de apreciação jurídica,
foi considerada legitima pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luiz Vicente Cernicchiaro em
voto proferido em habeas corpus:

[...] a conduta do agente do esbulho possessório é substancialmente distinta da
conduta da pessoa com interesse na reforma agrária. No esbulho possessório, o
agente, dolosamente, investe contra a propriedade alheia, a fim de usufruir um de
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seus atributos (uso). Ou alterar os limites do domínio para enriquecimento sem justa
causa [...] Na ocupação pode haver do ponto de vista formal, diante do direito posto,
insubordinação: materialmente, entretanto, a ideologia da conduta não se dirige a
perturbar, por perturbar, a propriedade. Há sentido, finalidade diferente. Revela
sentido amplo, socialmente de maior grandeza, qual seja, a implantação da reforma
agrária (CERNICCHIARO, 1996, Voto em Habeas Corpus STJ – 4.399/96).

A destarte dos empecilhos aventados, é perfeitamente possível pensar na organização recursal dos
tribunais agrários, observando, no que for compatível, a forma da Justiça do Trabalho, por exemplo,
postulação sem advogado, bem como, presença do juízo no local do conflito. Enfim, tudo o que for
necessário para instrução e realização do escopo jurisdicional. O processo agrário, nesse passo, deverá
primar pela informalidade, pela publicidade, pela uniformização nos casos de situações semelhantes, pela
oralidade e pela concentração dos atos processuais. Com simplicidade e agilidade alcançar a justiça agrária
para os que dela precisam. Faz-se imperioso que os tribunais agrários sejam independentes, com juízes
competentes, nomeados por concursos públicos de provas e títulos, impregnados com a mentalidade
agrarista, pois, somente desta forma, pode-se alcançar o verdadeiro sentido de existir da justiça agrária.
 
Conclusão
 

Nas linhas e entrelinhas deste deparou-se com questões que, para além de uma pretensa
hermenêutica neutral, exige tomada de posicionamento, atitude sui generis para esse tipo de trabalho
acadêmico. Nesse passo, trata-se muito mais de axiologia do que de hermenêutica, isto é, lida com situações
dramáticas de exclusão e de negação da dignidade daqueles que vêem no labor da terra a forma autêntica de
sobrevivência. Nesse passo, a proposta da Justiça Agrária ganha dimensão de mecanismo social de efetivação
do princípio da função social da propriedade (da terra) e de instrumento de redução de desigualdade social.

 
Tratar da Questão Agrária é vindicar que se coloque na pauta-do-dia a discussão e implementação

acerca do Direito fundamental do acesso a terra. Para além de um mera discussão acadêmica, está envolvido
aqui a sobrevivência e a subsistência de muitos cidadãos e cidadãs, a constituírem um “patrimônio mínimo”
de existir no mundo e ter reconhecido sua dignidade humana

 
Historicamente, quando se pensa em questão agrária no Brasil, emerge o equivalente: conflito.

Juridicamente, tem emergido o equivalente: prevalência do interesse do mais forte (do latifúndio). A
atualidade da temática é atestada pela presença na mídia, no imaginário popular expressado nas rodas de
conversas e nos tribunais. A polêmica evidentemente vem junto com a paixão causado pelo mesmo. Paixão,
tomado no melhor sentido literal: como pátere, do latim, que significa sofrimento, doença. Paixão que
provoca, que mobiliza os deserdados do chão agrário, num país onde a realidade de sofrimento dos
campesinos é presente.

 
Se o Estado, que detém o monopólio da jurisdição, é responsável pela prestação jurisdicional como

forma de solucionar e dirimir conflitos, então, impõe como tarefa a este, em última análise, a tarefa não só de
exercer o jus puniendi advindo do conflito agrário, mas, sobretudo o múnus de implementar instrumentos de
Acesso à Justiça, seja por meio judicial ou extrajudicial.

 
Assim, ao lado de uma verdadeira política de Reforma Agrária, dever-se-ia conceber a possibilidade

de resolução judicial das demandas advindas pela posse da terra, bem como de prover os órgãos com missão
de pacificação social por meio de instrumentos conciliatórios, tais como a valorização da Mediação de
Conflitos levada a cabo pelas Ouvidoria Agrárias que atuam no âmbito do INCRA (Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária) nos Estados.
 

A conclusão é de que a aplicação efetiva da função social da terra só se efetivará com a instituição
da Justiça Agrária. Deve-se sustentar, em vias de conclusão, que o objetivo da instituição da Justiça Agrária
é a efetivação de princípios elevados à condição de fundamento da República Federativa do Brasil, a saber, a
dignidade da pessoa humana (CF88, art. 1°, III), a cidadania (CF88, art. 1°, II).
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[1]  Fábio Alves dos Santos explica que o foro era o pagamento em dinheiro da renda da terra feita ao proprietário. O pagamento de
dois anos de renda corresponde ao valor da terra arrendada. O Cambão é a obrigação de trabalhar cerca de vinte dias de trabalho
gratuito por ano (SANTOS,  2002, p. 107}.

[2]  Registro Torrens - modalidade de registro, facultado para imóveis rurais, que visa conferir presunção absoluta de propriedade a
quem possuir esse certificado, cuja obtenção se dá por via judicial, com procedimento minucioso regulado pela Lei n 6015/73.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A FLEXIBILIZAÇÃO DO ôNUS DA PROVA E O ACESSO À
JUSTIÇA NA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO PROCESSO CIVIL

CONSIDERACIONES SOBRE LA FLEXIBILIZACIÓN DE LAS CARGAS DE LA PRUEBA Y EL
ACCESO A LA JUSTICIA EN LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROCESO CIVIL

Thiago Azevedo Guilherme

RESUMO
A atual compreensão do processo civil sob a ótica constitucional torna necessária a interpretação de todos os
institutos processuais em conexão com a Constituição Federal e o princípio do Acesso à Justiça. O mesmo
ocorre com os critérios de distribuição do ônus da prova, os quais não podem mais ser interpretados
meramente sob um aspecto estático e abstrato. A determinação constitucional de efetividade do acesso à
ordem jurídica, bem como a própria realidade material e social contemporânea determinam uma nova visão
acerca de tais critérios. O presente trabalho aborda os modos de flexibilização das regras gerais de
distribuição do ônus da prova, bem como aponta as teorias utilizadas pela jurisprudência pátria na efetivação
do acesso à justiça.
PALAVRAS-CHAVES: Processo civil constitucional. Ônus da prova. Flexibilização. Acesso à justiça.

RESUMEN
La actual comprehensión del proceso civil bajo la visión constitucional hace necesaria la interpretación de
todos los institutos jurídicos en conexión con la Constitución Federal y el principio de acceso a la justicia. Lo
mismo ocurre con los criterios de distribución de la carga de la prueba, los quales no puedem más ser
interpretados simplemente bajo un aspecto estatico y abstrato. Este trabajo trata de los modos de
flexibilización de las reglas de distribución de la carga de la prueba, así como apunta las teorías utilizadas por
nuestra jurisprudencia en la efectivación de acceso a la justicia.
PALAVRAS-CLAVE: Proceso civil constitucional. Carga de la prueba. Flexibilización. Acceso a la justicia.

1. Introdução
 
Inúmeras são as conquistas do moderno processualismo, bem como de todo direito, com o

incremento qualitativo da hermenêutica constitucional do processo civil. A superação de interpretações
calcadas em premissas individualistas e privatistas é, sem dúvida, uma delas. Analisar, todavia, o direito
processual civil como um ramo do direito público, embasado em valores constitucionais e sem o qual o
Estado não se legitima enquanto núcleo detentor do poder-dever de jurisdição e do monopólio da força é
tarefa que impõe à moderna teoria processual esforços ininterruptos.

Ao estudarmos os elementos processuais que cuidam do direito probatório, dentre os quais se
insere a questão da distribuição do ônus da prova, tais imposições constitucionais sobre o processo se
mantém. Afinal, não se pode admitir, uma vez considerada a conexão com o princípio do Acesso à Justiça,
que o tema do “ônus probandi” não esteja sob os holofotes da interpretação constitucional. A própria
possibilidade de o magistrado decidir a causa com base nas regras de distribuição do ônus de prova impõem
o dever de se fazer uma interpretação em consonância com os preceitos constitucionais[1]. O argumento de
que as regras do ônus da prova somente são utilizadas em último caso, ou seja, sua excepcionalidade, não
anula tal necessidade.

Os princípios básicos do direito processual, quais sejam, o devido processo legal (substancial) e o
princípio do acesso à justiça, ao determinarem que seja o procedimento judicial desenhado visando garantir
aos jurisdicionados o acesso à ordem jurídica justa, torna inafastável a necessidade de se aplicar a
interpretação constitucional ao tema, tornando o desenho do processo civil e sua adaptabilidade ao caso sob
análise um tema de hermenêutica constitucional.

A interpretação contemporânea desse importante elemento do direito processual pode em muito
contribuir para a construção de um processo judicial civil em consonância com os valores de nosso tempo,
com as peculiaridades dos novos direitos, e com a proeminência dos direitos fundamentais[2] enquanto
sustentáculo do sistema jurídico e da legitimidade do Estado.

Atrelada a tais concepções acerca do ônus de prova e da própria concepção de processo se
encontra a já mencionada superação do princípio dispositivo enquanto entrave ao sistema e à atividade do
julgador na instrução do processo. Sabe-se que, inspirado na doutrina liberal, o legislador, bem como a
própria doutrina processual, por muito tempo postularam que ao julgador restava somente uma posição de
observador do duelo entre as partes, sendo tal passividade uma decorrência necessária do princípio
dispositivo[3]. Tal postura contemplativa seria uma imposição de seu dever de imparcialidade e lhe impedia
que determinasse provas visando incrementar seu conhecimento dos fatos[4].

Em nossos tempos, a própria evolução da conceituação do processo civil, sendo aceita sua natureza
de direito público e a capacidade instrutória do julgador tendo em vista a formação de seu convencimento,
colaborou para a superação da idéia que vinculava necessariamente a existência das regras atinentes ao ônus
da prova ao princípio dispositivo[5]. Hoje, nossa hermenêutica constitucional impõe que o processo civil
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busque atingir a justiça (princípio do acesso à Justiça), e não fique contemplando duelos entre contendores
nem sempre iguais em armas. Ademais, têm-se em mente que uma vez produzidas as provas estas não mais
‘pertencem’ a quem as produziu, ocorrendo o que a doutrina denomina de ‘princípio da aquisição das
provas’, que permite sejam estas usadas para a formação da convicção do magistrado acerca dos fatos,
independentemente de quem às tenha produzido[6].

Tais características do direito processual brasileiro contemporâneo, iluminado pela Constituição
Federal e seu valores, demandam que um novo olhar seja lançado ao processo civil, principalmente naquilo
que diz respeito às possibilidades do direito à prova, o que exige uma mudança de paradigma na visão
estática e definida a priori acerca das regras do ônus da prova[7]. Uma interpretação constitucional deste
instituto deve ter em conta, sempre, as peculiaridades do direito discutido, as possibilidades probatórias do
interessado na produção da prova, sempre na busca de um contraditório efetivo[8].

Desconsiderar o desenvolvimento já atingido pelo processo civil no que tange à sua natureza de
direito público, bem como ignorar a dinamicidade das relações sociais, a multiplicidade dos direitos passíveis
de tutela judicial, e a necessidade de se construir um contraditório efetivo (respeitando o direito à produção
probatória), colocando-se em primeiro plano a ortodoxa e vetusta previsão estática de regras do ônus da
prova pode ser a diferença entre efetivar ou impedir, mediante uso deturpado do processo civil, o acesso à
justiça, condição sine qua non da legitimidade do Estado de Direito.

 
2. A distribuição do ônus da prova e o modelo ortodoxo legal do art. 333 do CPC

 
O artigo 333 do Código de Processo Civil brasileiro distribui o ônus da prova no processo civil,

sendo interpretado pela doutrina majoritária como a regra geral aplicável no direito civil pátrio. Segundo sua
redação, independentemente das peculiaridades da parte processual e da relação de direito material discutida,
o ônus de provar caberá : i) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ii) ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com essa distribuição, o sistema processual civil realiza entre as partes uma ‘repartição de riscos’
no que diz respeito à possível persistência da ‘ignorância institucionalizada’ do julgador uma vez finda a
instrução probatória e após demais diligências entendidas como importantes na solução dos elementos
controvertidos. A regra da distribuição do ônus da prova, portanto, determina às partes (aspecto subjetivo)
que, em todos os casos e independentemente da natureza do direito material, figurando na posição de autor,
empenhem-se em comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, comprovem que os fatos que lhe
aproveitam ocorreram devidamente como alegado, e, figurando na posição de réu, empenhem-se em provar
os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (caso existam) do direito alegado pelo autor. A mesma
regra determina que o magistrado utilizar-se-á da norma (aspecto objetivo) de distribuição no caso de
permanecer em dúvida sobre os fatos discutidos na demanda[9].

Importante salientar que, devido à previsão legal acerca dos poderes instrutórios do juiz, o espectro
de atuação das regras atinentes ao ônus da prova poderá ter total ou nenhuma relevância em nosso sistema
processual. Grande papel fica a cargo do magistrado, o qual, caso se coloque numa postura mais passiva,
corre maiores riscos de chegar ao fim da fase instrutória dependendo da regra objetiva do ônus da prova para
poder decidir. Por outro lado, caso o juiz assuma caráter ativo, determinando provas e diligenciando na
expectativa de formar seu livre convencimento motivado, poderá reduzir de forma importante a amplitude de
utilidade das mencionadas regras.

De qualquer forma, deve-se considerar que a regra de repartição do ônus da prova tem valia e
utilidade em nosso direito, seja no que diz respeito a processos (e direitos) influenciados pelo princípio
dispositivo, seja em processos (e direitos) mais afeitos à participação inquisitorial do Estado. A conduta do
magistrado, ainda que extremamente diligente, pode ser debalde, tornando necessária a utilização das regras
do ônus probandi[10].

É importante salientar que a regra geral prevista no artigo 333 do Código de Processo Civil
assume, de certo modo, uma postura acerca da isonomia. Buscou o legislador processual com a instituição
de tal regra permitir que as provas fossem produzidas pelas partes de modo a não ocasionar iniqüidades.
Contudo, não fez outra coisa do que escrever o básico e evidente, vez que não haveria racionalidade em, à
título de regra geral, propor diversamente[11].

É preciso, contudo, que se reconheça que a interpretação do princípio da isonomia no processo
civil deve estar correlacionada com a evolução da sociedade contemporânea, não sendo suficiente uma
previsão estática e definitiva acerca das regras do ônus de prova tão somente baseada na posição que as
partes assumem no processo. Se por um lado a isonomia deve ser entendida enquanto “isonomia no caso
concreto”, de outra banda não se pode deixar de considerar que a distribuição dos ônus de prova fica mais
ajustada aos ditames e garantias constitucionais se verificada caso a caso, de acordo com as peculiaridades
das partes e considerada a natureza do direito material que sustenta a controvérsia.

Considere-se que uma análise breve sobre os casos forenses hodiernos pode demonstrar quão
simplista é a divisão do ônus da prova com base em fatos constitutivos e extintivos. A atual gama de direitos
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coletivos, meta-individuais ou difusos, bem como os que se relacionam a direitos material relacionados à
novas tecnologias, como informática, medicina e genética deixam claro que pretender definir os ônus da
prova tão somente com base em critérios processuais, desconsiderando as peculiaridades dos próprios
direitos, é uma falha capaz de ensejar inúmeras injustiças.

 
3. A previsão do acesso à justiça e o ônus da prova estático

 
 Em feliz afirmação, discorrendo acerca do princípio do acesso à justiça, Candido Rangel

Dinamarco afirma ser “indispensável que o juiz cumpra em cada caso o dever de dar efetividade ao direito,
sob pena de o processo ser somente um exercício de lógica jurídica”. Tal assertiva se mostra de grande valia
na interpretação das relações existentes entre o tema aqui estudado, qual seja, o da interpretação
constitucional das regras de distribuição do ônus da prova e sua relação com a efetivação da justiça.

Já não é novidade que o processo civil deve ser formulado - bem como seus operadores estão
vinculados a utilizarem-no - visando efetivar ao máximo o preceito constitucional do acesso à justiça.
Contudo, não se pode negar que alguns institutos processuais foram mais bem interpretados à luz da
constituição federal do que outros. Dentre os institutos que padecem deste ‘déficit’ de conformação
constitucional – ou seja, de uma interpretação que adéqüe a interpretação processual civil aos valores
constitucionais - se encontra o da distribuição do ônus da prova. Ao longo do tempo a doutrina processual
veio reinterpretando tais previsões, sem contudo adequá-las a tais preceitos da hermenêutica.

Não se pode duvidar que a temática do ônus da prova assume em nossos dias um importante papel,
malgrado tenha sido desconsiderada num primeiro momento em decorrência do incremento dos poderes
instrutórios do juiz. Nesse passo pode-se dizer que, hodiernamente, muito nos faz falta a evolução de uma
teoria do ônus da prova efetivamente nacional que considere que as previsões contidas nas regras estáticas
do artigo 333 do Código de Processo Civil não mais dão conta da ampla gama de situações em que devam
ser aplicadas. Tal incapacidade de efetivação da justiça pode ser atribuída a seu desenho estático e definido a
priori, pelo qual se retira qualquer poder de conformação do magistrado que julgue a causa. Baseia-se tal
interpretação no sofisma de que a racionalidade do próprio sistema processual é que determina as regras do
artigo 333.

Não obstante, deve-se considerar que tal preceito, ainda que perfeitamente aplicável à maioria dos
casos, não pode ser tratado como regra única e exclusiva a cuidar da distribuição do ônus da prova no
processo civil. Deve-se admitir que tanto peculiaridades dos litigantes quanto do próprio direito material
podem impor a necessidade de que se interprete as regras de distribuição do ônus da prova com base em
critérios mais flexíveis, abertos à decisão justificada do julgador em atenção às peculiaridades do caso
concreto.

Dentre as nefastas conseqüências da imposição de regras definitivas e estáticas de distribuição do
ônus da prova pode-se apontar as conseqüências no que diz respeito à instituição de um contraditório efetivo
no bojo do processo. Afinal, muitas vezes a materialidade do caso concreto levado à análise torna impossível
que determinada prova seja produzida por uma das partes. Tais impossibilidades materiais, todavia, não
podem impedir que certos direitos sejam tutelados pelo sistema processual. Note-se que em eventuais
situações materiais, como desconhecimento técnico, monopólio das provas (como é o caso de prontuários
médicos), bem como outras situações em que a produção probatória se mostra extremamente difícil para
uma das partes, podem ocorrer injustiças, uma vez que a parte a quem num primeiro momento não cabe o
ônus probatório poderá se manter numa conduta passiva, em nítida má-fé, esperando que o outro litigante
produza provas que sabe não ter como produzir. Ao mesmo tempo, o outro litigante, ainda que seu direito
dependa de determinada atuação probatória, pode não encontrar meios de fazê-lo, vendo soçobrar sua
participação efetiva no processo.

Tais situações, de ambos os contendores, possíveis diante do sistema de distribuição do ônus da
prova atual, possibilitam que uma das partes se beneficie de sua não participação no contraditório efetivo, o
que atenta contra vários elementos contemporâneos de legitimação do processo, dentre os quais se pode
citar a necessidade de participação dos litigantes na formação do convencimento do magistrado. O
procedimento judicial, entendido enquanto processo argumentativo de construção de um discurso, fica
prejudicado pela não participação (voluntária, de um lado, e involuntária, de outro) dos litigantes, perdendo
sua legitimidade.

Note-se que há, por evidente, uma íntima conexão entre o contraditório efetivo (elemento
legitimador do processo judicial) e o direito constitucional à prova. Se situações materiais impedem que
determinado jurisdicionado consiga produzir nos autos certas provas (que muitas vezes são mais facilmente
produzidas pela parte contrária), então ocorre um atentado não só ao direito constitucional à prova, mas
também ao próprio elemento fundante do processo, bem como da racionalidade discursiva ocidental, qual
seja, o confronto de teses como base da interpretação dos fatos e do direito.

Não são outros os motivos que demandam uma nova interpretação das regras de distribuição do
ônus da prova.
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4. A dinamização da distribuição do ônus da prova e o modelo processual constitucional

 
Nosso atual modelo processual constitucional impõe aos operadores do direito uma atividade

complexa na interpretação das regras atinentes ao ônus da prova no processo civil. Isso pelo fato de não se
satisfazer a Carta Magna com a mera estipulação de critérios abstratos e anteriores à efetiva verificação, no
bojo do processo, da adequação do ônus da prova à relação de direito material e às peculiaridades das partes.
Diante disso afirma-se que a aplicação de regras de distribuição do ônus da prova que desconsiderem as
características das partes e do direito, impedindo a efetiva produção probatória e o contraditório será
inconstitucional.

Desta feita, para que se possa adequar o sistema de distribuição do ônus da prova aos tempos
atuais é fundamental que se admita a possibilidade de redistribuição do ônus da prova. Por redistribuição
dever-se-á considerar as eventuais e excepcionais modificações das regras de distribuição do ônus da prova a
serem efetuadas pelos julgadores das causas ou pela própria lei processual. O objetivo da redistribuição do
ônus da prova é justamente tentar evitar que a responsabilidade sobre a produção probatória recaia sobre o
litigante que originariamente seria onerado com a prova das alegações, evitando que tais ônus impossibilitem
a produção probatória (direito à prova), e impeçam o contraditório efetivo. Pretende-se, ainda, evitar que
tais regras obstem o acesso à justiça pela parte hipossuficiente no caso concreto ou que teria maiores
dificuldades na produção probatória.

Apontar-se-á, a seguir, duas técnicas específicas de dinamização do ônus probatório já utilizadas no
Brasil, independentemente de leis específicas. Além delas, analisar-se-á em maior profundidade a inversão do
ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. A aplicação de tais técnicas (estejam ou não
previstas em lei) tem o objetivo confesso de evitar os males das já mencionadas regras apriorísticas de
distribuição do ônus da prova que desconsideram as peculiaridades do caso concreto. É o que se passa a
expor.

 
5. A experiência brasileira na relativização do critério de distribuição a priori do ônus da prova

 
Não é necessário grande esforço para se verificar que a jurisprudência pátria vem percebendo a

necessidade de uma paulatina mutação nos critérios de distribuição do ônus da provas. Tanto alguns
precedentes judiciais como a própria doutrina recente (mutuamente influenciados) tem considerado
diferentes modos de analisar o fenômeno, aplicando-lhes técnicas distintas, mas sempre com o objetivo de
fazer valer no caso concreto regras que permitam uma solução da demanda com o julgamento do mérito,
mesmo quando da inocorrência da formação de convicção plena por parte do julgador (condição maior da
aplicação de tais regras).

Com esse avanço, a doutrina processual brasileira leva a visão constitucional do processo à sua
última fronteira. Situação processual excepcional por natureza, a seara da aplicação das regras do ônus da
prova é, em nosso sistema, uma exceção que busca sempre permitir ao julgador a decisão do mérito,
homenageando a coisa julgada, a pacificação social e a segurança jurídica. Note-se que é a visão
constitucional do processo incutida na mente dos novos doutrinadores e demais operadores do direito que
torna possível que tal compreensão do processo seja emoldurada pelo espírito dos princípios processuais
constitucionais, dentre os quais o do contraditório efetivo e do acesso à justiça.

O que se analisa a seguir são as técnicas hodiernamente aplicadas pelos Tribunais na exegese das
regras atinentes ao ônus da prova, e que tornam tal instituto compatível com a interpretação constitucional
do processo civil contemporâneo. As modalidades a serem apresentadas já foram, cada qual numa seara,
aplicadas em nossos tribunais, sempre com o objetivo final de aproximar as regras do ônus da prova do
acesso à justiça.

 
6. A inversão do ônus da prova como decorrência de presunções (judiciais) simples

 
Considerando a já apontada inconveniência da aplicação dos critérios de distribuição do ônus da

prova previstos no artigo 333 do CPC em algumas situações (tornando difícil ou até mesmo impossível o
exercício do direito à prova), afirma parte da doutrina nacional a possibilidade de o julgador do caso valer-se
das presunções[12] simples (também conhecidas como presunções judiciais), bem como da teoria dos fatos
ordinários e extraordinários para estipular, de acordo com a realidade fática e o direito material, o ônus da
prova no caso concreto[13].

De acordo com tal técnica, segundo Eduardo Cambi, os fatos ordinários são presumidos, enquanto
os fatos extraordinários devem ser provados[14]. Ainda segundo o autor, tal modalidade de distribuição do
ônus da prova é manifestamente fundada em critérios lógicos baseados em máximas de experiência
(conforme o artigo 335 do Código de Processo Civil), ou seja, o normal conhecimento da vida e das
coisas[15].
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Tal método de análise interpretativa dos fatos (realidade material do caso), bem como da própria
natureza das presunções judiciais ordinárias, permite que todos os intérpretes do processo (autor e réu, por
intermédio de seus patronos, e terceiros) postulem, bem como que o juiz da causa determine, a inversão do
ônus probatório, fazendo da presunção (máximas de experiência do homem médio) a fonte (argumento)
legitimante de tal modificação. Por tal visão, o magistrado se valerá de critérios complementares na
determinação do ônus da prova, sempre que, com fundamento nas tais regras de experiência, a distribuição
do ônus da prova com base no critério do artigo 333 do Código de Processo Civil torne demasiadamente
difícil a produção probatória[16].

Como fica nítido, a técnica que permite a inversão do ônus da prova com base nas presunções e no
critério normalidade/anormalidade deve ser utilizada somente quando a regra do 333 não for
substancialmente adequada, podendo ocasionar injustiças no caso concreto, como, por exemplo, a
impossibilidade do exercício do direito à prova, ocasionando prejuízo ao contraditório efetivo e o acesso à
justiça[17]. Afinal, nem sempre é possível se valer de máximas da comum experiência com segurança.

Deve-se salientar que esta técnica de inversão do ônus da prova, ao ter como objetivo a proteção
dos direitos processuais fundamentais, acaba por se configurar uma verdadeira decorrência dos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, permitindo que, modificando-se a interpretação
convencional acerca da isonomia, de uma igualdade meramente formal, para uma igualdade efetiva e
substancial, a parte hipossuficiente da relação processual, ou seja, em condições mais difíceis de provar um
determinado fato, obtenha o proclamado acesso à justiça.

Ademais, é fundamental que se compreenda o peso da presunção jurídica, seja ela legal ou judicial,
na construção dos elementos probatórios. Afinal, a presunção legal de vulnerabilidade do consumidor
enquanto elemento legitimador do microssistema consumerista (e que será analisado adiante) em nada difere
de outras presunções existentes no universo jurídico, a não ser no que diz respeito a sua origem, legislativa
ou judicial. E não se pode negar que uma das conseqüências da assunção de presunções, legais ou judiciais, é
justamente a de inverter o ônus argumentativo, ou seja, o ônus da prova. Ao mesmo tempo, também caberá
ao magistrado que inverte o ônus da prova com base em presunções simples fundamentar sua decisão.

Um exemplo, apresentado por Eduardo Cambi, em muito contribui para a compreensão desta
técnica de inversão do ônus da prova com base em presunções ordinária atreladas à teoria dos fatos normais
e extraordinários. Segundo ele, num caso hipotético

 
...o autor alega a existência de locação e pede o despejo por falta de pagamento,

enquanto o réu contesta a ação, afirmando ser comodatário do imóvel. Sendo a
onerosidade da ocupação do imóvel um fato normal, enquanto a ocupação gratuita é um
fato extraordinário, não tendo nenhuma das partes provado suficientemente as suas
alegações, a regra de julgamento deve recair sobre o litigante que estava incumbido de
demonstrar o fato extraordinário[18].

 
Deve-se apontar para o fato de já ter a jurisprudência pátria admitido a adoção desta modalidade de

distribuição do ônus da prova. Em julgamento de recurso interposto em discordância de sentença proferida
em ação de repetição de indébito, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná[19] considerou a possibilidade
de se determinar a distribuição do ônus da prova com base na teoria dos fatos ordinários e
extraordinários[20].

A mesma teoria, segundo indica Cambi, foi utilizada pelo Tribunal Regional da 3ª Região para
reparar danos causados por erro médico decorrente de uma alegada pinça esquecida dentro do abdômen do
postulante[21].

Uma consideração deve ser feita, contudo, no que diz respeito ao modo e momento de aplicação
desta técnica. Afinal, é inegável que a aplicação de tal modelo de distribuição do ônus da prova (bem como
de todos outros modelos de modificação do ônus da prova clássico) não poderá, ainda que colateralmente,
servir para inviabilizar a tutela dos direitos materiais de nenhuma das partes do processo. Não por outro
motivo, deve-se, sempre que se objetivar alterar o ônus da prova tendo em vista uma maior efetivação e
tutela dos direitos materiais e a justiça da decisão, procurar o magistrado fazê-lo em audiência preliminar
(art. 331 do Código de Processo Civil) ou no bojo do despacho saneador, possibilitando a produção da
prova por parte do onerado.

 
7. A inversão do ônus da prova em decorrência da teoria dinâmica

 
Decorrente da mesma preocupação com a eficácia na efetivação dos direitos processuais

fundamentais e do acesso à justiça no momento de aplicação das regras de distribuição do ônus da prova é a
hoje reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência ‘teoria dinâmica do ônus da prova’.

A teoria dinâmica dos ônus probatórios foi amplamente divulgada no meio hispânico-americano e
internacional pelo jurista argentino Jorge Walter Peyrano, havendo sido noticiada pela primeira vez em
trabalho de lavra do mencionado autor, publicado no ano de 1981, sob o título Lineamientos de las cargas

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 170



probatorias dinâmicas[22].
Essa teoria tem por grande mérito modificar o modo pelo qual se interpreta o fenômeno da

produção probatória, uma vez que incentiva a interpretação das regras de distribuição do ônus da prova não
apenas sob um aspecto de preenchimento de regras formais e abstratas, mas sempre realizando uma
interpretação que busca fazer incidir sobre tais elementos processuais o critério da justiça, numa
interpretação avalizada pelos princípios gerais do processo e garantias processuais[23]. Não por outra razão,
tem ela sido interpretada em consonância com o desenho constitucional do processo em nosso país, o qual
também postula uma interpretação valorativa do processo na busca pelo acesso à justiça[24].

Deve-se considerar, para benefício do presente trabalho, que a teoria do ônus dinâmico das provas
carrega em sua essência a própria evolução da interpretação valorativa das normas processuais. Se a grande
luta do processualismo contemporâneo é a de dotar o intérprete do processo civil de uma postura crítica que
confronte os valores que subjazem às normas com aqueles inseridos nas constituições atuais, pode-se afirmar
que a teoria dos ônus dinâmicos das provas consegue sintetizar essa luta, superando as amarras formalistas
que por tanto tempo contribuíram para as desigualdades processuais.

O desenvolvimento da teoria dinâmica do ônus da prova surge na teoria processualística
contemporânea com o desiderato de suprir o déficit valorativo dos casos concretos decorrente da
interpretação e aplicação das regras de distribuição do ônus da prova como algo estático e definido
anteriormente à análise da matéria litigiosa. Superando esta concepção, a teoria dinâmica do ônus da prova
afasta tais critérios abstratos e, numa análise concreta, direciona o ônus probatório ao litigante que esteja em
melhores condições para produzir a prova[25], o que o faz recair, num primeiro momento, sobre ambos os
litigantes.

Deve-se considerar que, ao assim proceder, a doutrina dos ônus probatórios dinâmicos faz
prevalecer um modo de análise processual que, homenageando uma evolução filosófico-processual que se faz
presente em nossos dias, se afasta da lógica formal, própria do racionalismo liberal (e maniqueísta), para se
aproximar de uma interpretação mais afeita ao campo da dialética do pensamento, escorando-se na teoria
dos valores e na rígida observação da materialidade dos direitos e nas relações sociais concretas. Não por
outro motivo se afirma que a teoria dinâmica dos ônus probatórios produz um verdadeiro giro
epistemológico na estrutura padrão da questão probatória, que passa a enxergar a distribuição dos ônus
probatórios a partir da finalidade do processo judicial e dos valores da justiça, e não mais pelo simples ângulo
do cumprimento de formas processuais abstratas.

Fica inegável o papel da praxis forense tanto na elaboração quanto no desenvolvimento e incentivo
da teoria do ônus dinâmico das provas. Afinal, por ser uma teoria que busca efetivar a justiça da distribuição
do ônus nos casos concretos, sua validade se dá caso a caso, sempre valendo-se de casos semelhantes
relatados na jurisprudência. Sua complexidade é inevitavelmente maior, uma vez que a legitimação da
decisão de aplicação da teoria dinâmica se dá mediante a argumentação do magistrado, e não mais pela
simples subsunção da regra processual, legitimada pelo legislador. E se, com o decorrer dos tempos, sua
aceitação chegou ao ponto de inseri-la em alguns diplomas processuais (como é o caso do Código Modelo
de Processos Coletivos para a Ibero-América), tal admissão pela legislação não anula seu caráter inovador.

Mas, em linhas gerais, o que se pode entender por teoria dinâmica dos ônus probatórios?
Sob a denominação de teoria dinâmica dos ônus da prova se encontra uma nova modalidade

doutrinária de técnica processual, que pretende flexibilizar a rigidez das regras do ônus da prova, bem como
facilitar a aplicação da distribuição de tal ônus processual em alguns casos mais complexos. Segundo esta
técnica inovadora deve-se superar a distinção formal entre autor e réu, ou demandante e demandado, para
que se possa, em alguns casos mais específicos, fazer recair sobre ambas as partes o ônus da prova, e, em
especial, sobre aquele que se encontre em melhores condições para produzi-la. Observe-se que a teoria
dinâmica não ignora as regras clássicas de distribuição estática do ônus da prova. Ela tão somente
complementa tal visão ortodoxa, flexibilizando sua aplicação nos casos de impossibilidade ou grande
dificuldade de produção probatória por parte do originalmente onerado[26]. Tal visão acaba por garantir a
produção probatória, permitindo a efetivação do contraditório e do acesso à justiça.

Refere-se à teoria dinâmica do ônus da prova enquanto modelo complementar por algumas razões
especiais. Em primeiro lugar, como aponta White, todas as teorias referentes ao ônus da prova, que
interpretaram sua distribuição com base nas categorias de fatos constitutivos, extintivos, modificativos e
impeditivos anunciado primeiramente por Chiovenda (dentre as quais podemos incluir a regra constante do
art. 333 do CPC) têm seus méritos, vez que, numa primeira análise, se fundam sobre uma lógica
indiscutível[27]. Não obstante, sua definição estática e apriorística, das quais se infere a pretensão
racionalista do ideal liberal de conformar a realidade à lei, sempre de acordo com seus interesses, acaba, pela
própria condição imponderável da realidade material, a ensejar injustiças em casos limite[28]. Daí se poder
afirmar que, uma vez superada a visão liberal do processo civil, superada também estaria a visão clássica de
distribuição do ônus da prova.

Desta forma, ainda que se admita a manutenção para casos convencionais das regras clássicas de
distribuição do ônus da prova, é impossível negar que tais critérios não são capazes de ensejar a justiça
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processual em grande parte dos casos. Nestes, a teoria dinâmica dos ônus probatórios assume a
responsabilidade de distribuir, da forma mais dotada de equidade, os encargos decorrentes da atividade
probatória.

Qual seria, contudo, o motivo dessa paulatina perda de capacidade em oferecer respostas justas à
questão da distribuição do ônus da prova sofrida pela teoria clássica, fundada nos fatos constitutivos e
impeditivos, modificativos e extintivos? Por que, com o passar do tempo, foi sendo percebido pela doutrina
e, principalmente, pela jurisprudência a inconsistência de alguma soluções para o caso concreto com base em
tal técnica de se evitar o non liquet?

Uma resposta deveras competente é dada por Inés Lépori White. Esta processualista argentina
aponta uma série de elementos característicos do direito processual que teriam sido “postos de lado” pela
teoria clássica do ônus da prova. Em contrapartida aponta inúmeras vantagens da teoria dinâmica, abaixo
listados.

Em primeiro lugar, tal modelo admite, de uma vez por todas, para dentro da questão da distribuição
do ônus da prova, a problemática da paridade de armas no processo civil. Pois, por mais que se saiba que é
dever do juiz garantir a igualdade de tratamento das partes, conforme previsto no artigo 125, inciso I do
Código de Processo Civil[29], e ainda que se tenha em mente a permissão legal de que o magistrado
determine de ofício a produção probatória (muitas vezes pretendendo equiparar o potencial probatório das
partes), como previsto no artigo 130 do Código de Processo Civil[30], ainda assim não se via até pouco
tempo um reflexo de tais valores constitucionais processuais quando o tema se refletia na distribuição do
ônus da prova. A teoria dinâmica do ônus da prova admite a isonomia enquanto elemento de legitimidade da
decisão por aplicação do ônus de provar[31].

Num segundo lugar pode-se indicar a teoria do ônus dinâmico da prova como sendo mais apta a
conciliar os aspectos objetivos e subjetivos do instituto do ônus da prova. Isso pelo fato de que, tanto os
aspectos subjetivos dos litigantes (e suas responsabilidades daí advindas) quanto a natureza de norma dirigida
ao julgador para evitar o non liquet, em conjunto formam a regra aplicável ao caso concreto. Supera-se
assim a idéia de legitimidade geral e abstrata da lei processual. A teoria dinâmica, ao contrário, confere ao
julgador uma grande responsabilidade no julgamento pelo ônus probandi, aferindo no caso concreto a quem
pertence o ônus, numa atividade que une as duas pontas de tal instituto.

Deve-se também apontar que a teoria dinâmica do ônus da prova reflete com grande vantagem a
característica, já apontada no presente trabalho, das provas em geral enquanto normas de direito processual
material, ou normas bifrontes na lição de Dinamarco, ou seja, normas que por mais que habitem e se façam
sentir na relação processual, estão a todo tempo influenciadas pela realidade material, bem como dos direitos
materiais a elas ligados.

Pode-se afirmar, ainda, que a teoria dinâmica do ônus da prova é a que melhor fornece ferramentas
ao julgador num momento da história processual em que é cada vez maior a tendência a uma aplicabilidade
horizontal dos direitos fundamentais, a se relacionarem com o direito privado. Enquanto a teoria clássica do
ônus da prova baseada nos fatos e nas posições processuais dos litigantes fornecia critérios relativamente
equânimes para a solução de casos em que se discutisse questões pecuniárias e obrigacionais padrão, a tutela
processual dos direitos fundamentais exige, em alguns casos, que se supere o critério das fatos constitutivos,
impeditivos, modificativos e extintivos.

Ademais, não se deve ter dúvidas de que o ônus dinâmico das provas se ajusta melhor a uma
concepção de processo civil contemporâneo, em que são prezados os deveres processuais de se conduzir
com lealdade e boa-fé, atendendo a um reflexo processual do princípio da solidariedade, objetivo declarado
da República, numa superação da visão processual enquanto mero duelo de contendores – diante de um juiz
passivo e inerte. Este modelo processual civil, munido da ferramenta do ônus dinâmico da prova pode, com
grande vantagem, cumprir o desiderato maior do sistema processual, qual seja, o de efetivar a justiça.

Por derradeiro, imprescindível que se deixe claro que a teoria dinâmica do ônus da prova se mostra
muito mais conexa com a atual compreensão da atividade do julgador. Afinal, o juiz não é mais um autômato
escravo da lei. O juiz interpreta a constituição, a legislação infraconstitucional e os fatos, detendo poderes –
e os ônus daí decorrentes – para aplicar a lei processual de modo a efetivar a justiça, sempre garantindo o
contraditório e a ampla defesa, entendida enquanto garantias processuais constitucionais[32].

Vê-se, assim, que a teoria do ônus dinâmico da prova, com enorme vantagem, atende às
necessidades do processo civil contemporâneo, local de discussão, revelação e efetivação dos direitos típicos
da pós-modernidade. Pois em nosso tempo, a multiplicidade dos conflitos, a pluralidade das situações
materiais, as novas concepções em prol de uma isonomia efetivamente substancial no processo, enfim, todas
as questões apreciáveis pelo judiciário somente podem ser bem interpretadas se desconectadas das amarradas
da forma e do legalismo convencional. E somente a teoria dinâmica do ônus da prova fornece, à atual
concepção constitucional brasileira do processo civil as ferramentas para efetivar tudo que a Carta Magna
coloca ao alcance do processo civil.

Não é por outra razão que, também visando suprir iniqüidades em casos determinados, vem a
jurisprudência brasileira aplicando a dinamização do ônus da prova com base no critério da facilidade de
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produção da prova. Casos em que a produção da prova do fato constitutivo do direito do autor seja
extremamente difícil para o postulante, como são os casos de responsabilidade civil médica, tem sido
interpretados de modo a receberem a aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova[33]. Também em
matéria bancária foi acatada a teoria do ônus dinâmico da prova, sempre visando possibilitar a prova por
parte do autor[34].

Deve-se ponderar, como evidente, e visando melhor adequar a interpretação da teoria dinâmica do
ônus da prova com o modelo processual constitucional, a necessidade de se aplicar a teoria dinâmica do ônus
da prova de modo a evitar surpresas, injustiças e impedimentos ao livre exercício do contraditório efetivo,
donde decorre a necessidade de se informar às partes, de antemão, a possibilidade de a regra dinâmica ser
aplicada.

Como se pode perceber, a teoria dinâmica do ônus da prova é uma teoria a ser aplicada em casos
nos quais a aplicação da teoria padrão clássica possa ensejar injustiças, como o impedimento do contraditório
efetivo e a obstrução do próprio objetivo de acesso à ordem jurídica justa. Por tal razão, a teoria dinâmica do
ônus da prova tem caráter de exceção no processo.

Justamente por ser uma exceção, não pode o judiciário, ao aplicar a teoria dinâmica do ônus da
prova, causar surpresas nocivas a nenhum dos litigantes. Afinal, fazê-lo seria, sob o pretexto de evitar
injustiças, causar novas.

Não por outro motivo, deve o magistrado, quando da possibilidade de aplicação da teoria dinâmica
do ônus da prova, informar às partes, seja na audiência preliminar prevista no artigo 331 do Código de
Processo Civil, seja mediante despacho saneador. A inexistência de tal informação obsta o direito de defesa
da parte onerada, o que não se pode admitir.

Por derradeiro, deve-se compreender que a técnica do ônus dinâmico da prova, assim como a
técnica da inversão do ônus da prova com base em presunções e a inversão do ônus da prova prevista no
Código de Defesa do Consumidor, se valem da percepção judicial e das regras de experiência, previstas no
artigo 335 do Código de Processo Civil para alterarem a regra geral do artigo 333, visando uma melhor
aplicação ao caso concreto dos princípios e valores processuais constitucionais[35].

 
8. Ônus da prova no direito do consumidor

 
O fenômeno da ampliação, potencialização e massificação das relações de consumo, decorrente do

vigor da economia capitalista mundial na segunda metade do século XX ensejou um incremento considerável
no poder das corporações de comércio e indústria em todo mundo. Por possuírem interesses comuns entre si,
muitos destes grupos, controladores da circulação da riqueza mundial, foram com o passar do tempo se
organizando em blocos econômicos e grupos empresariais, assumindo um poder econômico e fático muitas
vezes superior ao detido pelos próprios Estados nacionais[36].

Na outra ponta desta mesma relação, os consumidores, espalhados ao redor do globo, durante
muito tempo não detiveram o conhecimento, a habilidade e nem o poder, fático ou jurídico de insurgirem-se
contra as iniqüidades perpetradas por tais corporações transnacionais. E por mais que se possa afirmar que
inúmeros benefícios tenham sido oferecidos aos consumidores mundo a fora, não se pode negar que a
própria substituição (velada, mas contundente) da condição de cidadão pela de consumidor fez piorar certas
condições do indivíduo, herdadas do advento da modernidade.

Enquanto no alvorecer do capitalismo o consumidor e o fornecedor (fabricante, produtor,
construtor, importador ou comerciante) se encontravam em uma certa relação de equiparação (perceptível
pelo próprio poder de barganha dos consumidores em geral), com o aperfeiçoamento da máquina capitalista
os fornecedores assumiram seu papel de posição mais forte na relação. Foi justamente a exacerbação desta
força na orientação, modelagem e imposição de regras aos mercados e relações de consumo que acabou por
alertar a comunidade jurídica internacional para a necessidade do estabelecimento de regras distintas para
lidar com o fenômeno – por natureza difuso e volátil – da sociedade de consumo. E muito embora um dos
fenômenos da contemporaneidade fosse justamente a diminuição dos poderes dos Estados nacionais[37], foi
mediante a utilização dos poderes políticos que se pretendeu dotar o sistema jurídico de ferramentas capazes
de equilibrar a relação padrão do consumo, entre consumidor e fornecedor.

Deve-se considerar, como já apontado no presente trabalho, que a necessidade de uma nova
construção jurídica, com conceitos próprios, responde a uma necessidade da sociedade, que não encontrava
mais respaldo para as desigualdades e injustiças decorrentes da sociedade de consumo no edifício jurídico de
matriz liberal individualista e contratualista. Desta feita, a própria elaboração da construção jurídica das
normas consumeristas se insere na constatação do anacronismo do direito liberal na regência jurídica dos
fenômenos de poder de nosso tempo.

Contudo, para que esta nova concepção acerca da tutela das relações de consumo fosse efetivada,
não bastava que os direitos substanciais do consumidor fossem exortados pelo legislador. Fazia-se também
necessário um novo modelo processual, especial para os casos em que, por decorrência da própria fraqueza e
desorganização dos consumidores, a relação jurídica processual não pudesse ser construída de modo
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equitativo[38].
No bojo desta concepção de processo adaptável às relações de consumo, foi de suma importância a

instituição legislativa da possibilidade de inversão do ônus da prova em matéria de relações de consumo,
prevista pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor[39]. Segundo a regra processual
inserida no Código, a facilitação de sua defesa seria um direito básico do consumidor, sendo possível,
inclusive, a inversão do ônus da prova quando, a critério do juiz, for sua alegação verossímil ou quando ele
for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Percebe-se que a proteção legislativa do consumidor, consubstanciada no Código de Defesa do
Consumidor engloba tanto regras materiais quanto processuais. Esta amplitude dá o tom da importância da
proteção aos consumidores em nosso sistema jurídico contemporâneo. Afinal, com tamanha proteção, todo o
universo jurídico relativo às relações de consumo tem uma proteção específica, com conceitos e institutos
próprios, maximizando a tutela das relações.

De outra banda, é preciso que se reconheça que o Código de Defesa do Consumidor inova no
sistema jurídico pátrio ao reconhecer que a realidade das relações sociais e jurídicas relativas ao consumo
não são equilibradas. Contraria assim todo o espírito do processo civil clássico, que considera a importância
tão somente da igualdade perante a lei, ou seja, uma mera igualdade formal[40]. Por sua vez, a legislação
consumerista proclama o dever de efetivar a igualdade substancial nas relações processuais, elemento que
fundamenta e legitima a previsão legislativa da inversão do ônus da prova[41].

Todavia, não é apenas este o elemento legitimante da inversão do ônus da prova no processo civil
do consumidor. Outros traços da realidade corroboram para que tais previsões sejam inseridas na legislação.
Dentre estes, pode-se apontar a própria complexidade da relação consumerista em si, vez que muitos dos
objetos de consumo são hoje em dia dotados de complexidade tecnológica profunda, impedindo que o
consumidor possa se defender com eficiência quando atingido em sua esfera jurídica.

Não se pode negar que esta complexidade das relações (tecnologia dos produtos, conhecimentos
técnicos específicos), bem como a própria distância existente entre o grau de organização dos grupos
econômicos em comparação com a fragilidade dos consumidores individualmente considerados é que
determina os próprios requisitos para que o juiz inverta o ônus da prova. Não é noutro sentido que a lei
afirma haver a possibilidade de inversão do ônus da prova quando, à critério do juiz , for verossímil a
alegação do consumidor ou quando o mesmo for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiência.

Como se pode observar de início, a lei não inverte o ônus da prova. Ocorre que o legislador,
valendo-se de uma presunção sedimentada ao longo dos anos (segundo a qual o consumidor dificilmente
possui a capacidade de realizar a efetiva instrução probatória suficiente para formar o convencimento do
magistrado e provar seu direito), confere ao magistrado o poder de, analisando o caso concreto e ali
constatando haver verossimilhança na alegação e hipossuficiência por parte do consumidor, inverter o ônus
da prova (mediante decisão fundamentada)[42].

Digna de nota, ainda, a constatação de que tal interpretação não permite que se infira ser a inversão
do ônus da prova admissível em todo e qualquer caso. Somente se inverte o ônus da prova do fato específico
em relação ao qual há dificuldade na produção probatória. Os demais fatos, em relação aos quais não há
dificuldade probatória para o consumidor não ficam abrangidos pela referida inversão de ônus.

Desta feita, e analisando-se a legislação consumerista, pode-se apontar certos requisitos para que
seja possível a inversão do ônus da prova. Em primeiro lugar, de acordo com a mencionada legislação, a
inversão somente teria lugar nas relações jurídicas relativas a consumo de bens e/ou serviços. A conceituação
da relação de consumo já se encontra pacificada pela doutrina, que considera não haver relação de consumo,
por exemplo, nas compras de insumos para a produção, ou quando o comprador não for o destinatário final.

Deve ainda a inversão ter o condão de facilitar a defesa do consumidor, sendo vedada a inversão
quando desnecessária. Ainda que possa parecer um truísmo, tal afirmação se justifica. Afinal, existem
elementos probatórios constitutivos do direito do autor/consumidor que são, inegavelmente, mais facilmente
trazidos aos autos por ele. Pretender que toda e qualquer prova seja trazida pelo fornecedor é deturpar o
instituto, além de possibilitar a exigência da prova diabólica do fornecedor[43].

Deve ser a inversão do ônus da prova determinada por decisão judicial e, portanto, ser
juridicamente fundamentada. Este traço, o qual premia a moderna concepção do magistrado enquanto um
intérprete e adaptador da lei na busca da justiça, se mostra muito mais de acordo com o direito moderno, em
que os poderes do magistrado são legitimados pelo discurso fundamentador das decisões, com base na
realidade do caso concreto e da busca pela efetividade da justiça.

Deve, ainda, ser decorrente de uma alegação dotada de verossimilhança, haja vista não se admitir
que a máquina do judiciário seja posta em movimento em decorrência de alegações estapafúrdias e distantes
da experiência do homem comum.

E, por fim, deve se dar diante da hipossuficiência do consumidor, sendo incompatível em situações
em que tal hipossuficiência seja manifestamente inexistente.

Por último, é extremamente importante que se faça, assim como salientado quando se discorreu
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sobre a inversão decorrente de presunções bem como do ônus dinâmico da prova, que se evite causar, com a
inversão do ônus da prova em matéria consumerista, um cerceamento de defesa decorrente do momento da
inversão[44]. Valem aqui os mesmos argumentos. Pois não se pode admitir que, sob o argumento de ser a
inversão judicial do ônus da prova no direito do consumidor uma regra de julgamento, se obste o direito ao
contraditório efetivo e à ampla defesa. Por tal motivo, entende-se neste trabalho que, ainda que o momento
da inversão do ônus da prova se dê com o julgamento da causa, deva o julgador informar aos litigantes a
possibilidade de tal técnica na aplicação do ônus de provar, seja em audiência preliminar, seja mediante
despacho saneador. O que importa é que se conceda ao onerado a possibilidade de suprir tal omissão no
decorrer do processo.

 
8. O problema e as soluções para a estipulação estática e apriorística do ônus da prova no atual modelo
processual constitucional numa busca pelo acesso à justiça

 
Como se pretendeu demonstrar nos três últimos tópicos, a temática atinente à distribuição do ônus

da prova mediante uma técnica dinâmica de aplicação, ainda que pouco estudada e aplicada no direito
brasileiro, vem, de pouco a pouco, sendo admitida em nossos tribunais.

De modo geral, a admissão de modos não estáticos de distribuição do ônus da prova tem origem na
constatação concreta da insuficiência dos critérios estáticos e definidos a priori em determinados casos. Em
linhas gerais, tal insuficiência se deve, ou à natureza do direito material discutido, ou mesmo à própria
disparidade entre os litigantes (disparidades culturais, econômicas, organizacionais e de conhecimento
técnico). De qualquer modo, ambas as características tem como conseqüência uma diminuição no nível de
igualdade desejado entre as partes, o que pode influenciar negativamente a defesa de uma delas, o
contraditório e, conseqüentemente, o acesso à justiça.

Tal afirmação pode ser comprovada pela própria evolução do tratamento processual de algumas
classes de sujeitos de direito, como é o caso dos trabalhadores e, posteriormente, dos consumidores. Note-se
que em ambos os casos, num primeiro momento, as conseqüências nefastas do contratualismo liberal podiam
ser percebidas quando do acesso dos trabalhadores e consumidores ao judiciário. A inexistência de modelos
processuais específicos, ainda mais no que diz respeito aos deveres de produção probatória, muitas vezes
obstava a efetivação de direitos, dada a impossibilidade de comprovação em juízo dos fatos constitutivos dos
direitos dos postulantes, haja vista o monopólio das informações laboriais pelo empregador, de um lado, e
pelos fornecedores, de outro.

Não por outro motivo, a própria justiça trabalhista vem, ignorando a vetusta regra do artigo 818
das Consolidações das Leis do Trabalho[45], flexibilizando as regras de distribuição do ônus da prova, com
o intuito de permitir ao empregado maiores possibilidades de comprovação de suas alegações[46].

Do mesmo modo, e como apontado anteriormente, o Código de Defesa do Consumidor também
estipulou regra concedendo ao magistrado a possibilidade de inverter o ônus da prova, caso verificadas a
verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do demandante consumidor.

Estes dois modelos (trabalhista e consumerista) de flexibilização das regras relativas à distribuição
do ônus da prova protegem, cada um a seu modo, distintos setores da sociedade produtiva contemporânea.
Neste passo é que pode se afirmar que a proteção, ainda que certificada caso a caso, decorre de um déficit de
isonomia do grupo social (trabalhadores e consumidores) em relação aos, respectivamente, empregadores e
fornecedores.

Não obstante, não são somente os déficits de isonomia entre os grupos que demandam uma
flexibilização das regras atinentes ao ônus da prova. Também as desigualdades aferidas nos casos concretos,
decorrentes da própria natureza dos direitos pleiteados, podem ensejar uma modificação dos critérios gerais
previstos no artigo 333 do CPC.

Fica assim evidente que é justamente a verificação pelo julgador de desigualdades materiais (seja
decorrente da hipossuficiência do grupo sociais dos litigantes, seja em virtude dos direitos pleiteados) nas
possibilidades de produção probatória que possibilita a flexibilização das regras relativas ao ônus da prova,
até mesmo com sua inversão em alguns casos.

É muito importante que se tenha tais traços (relativos à isonomia processual) do ônus da prova em
mente. Afinal, uma vez que se considera que a isonomia processual, o contraditório efetivo (com o
conseqüente direito à prova) e o acesso à ordem jurídica justa são garantias constitucionais dotadas de
caráter de fundamentalidade, não se pode pretender que a flexibilização do ônus da prova se dê somente em
casos vinculados às relações trabalhistas e consumeristas. Por mais que a Constituição Federal tenha, por um
lado, inserido previsão expressa de proteção do consumidor em seu rol de direitos fundamentais, e
compreendido a defesa do consumidor como princípio da ordem econômica do país, e por outro, tenha
fortemente constitucionalizado a proteção ao trabalhador, não se deve entender que somente tais
modalidades de direitos materiais estejam influenciados pelas flexibilizações das regras do ônus da prova.

Assim é justamente porque os princípios processuais constitucionais tem reflexos em todo o sistema
processual, devendo o direito à prova e a isonomia no processo serem observados, independentemente da
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relação jurídica. É a realidade material do caso concreto que fornece elementos ao magistrado para verificar
se há, ali, uma desigualdade que demande modificações na forma-padrão do procedimento. Retirar tal
possibilidade interpretativa da realidade do juiz é impedi-lo de aplicar a técnica processual visando o acesso à
justiça.

Por tais razões é que se entende ser a flexibilização das regras estáticas de distribuição do ônus da
prova uma imposição constitucional. Afinal, como já apontou Canotilho, as regras de distribuição do ônus da
prova a cada dia devem migrar da esfera processual para o núcleo juspublicista do direito, visando atender às
demandas da contemporaneidade.

Nos tópicos seguintes buscar-se-á apontar, de maneira concisa, alguns elementos da ciência
processual contemporânea que, de modo muito mais vantajoso se relacionam com as teorias de flexibilização
do ônus probatórios.

 
9. Considerações finais

 
Não se pode negar que a teoria clássica da distribuição do ônus da prova, baseada em critérios

abstratos, estáticos e definidos a priori, é bastante ineficiente ao atender às características imanentes à
questão probatória. Afinal, como já salientado anteriormente, as provas – e a questão da distribuição de seu
ônus – se relacionam a todo tempo com estruturas materiais, situadas fora do âmbito exclusivamente
processual.

Estas normas de direito processual material, ou institutos bifrontes, ao se encontrarem a todo
tempo neste campo intermediário, acabam por receber influências tanto das pretensões sistematizadoras do
racionalismo processual, quanto das forças mutantes e, até mesmo, irracionais, da realidade.

Deste modo, deve-se considerar que, ao absorver de modo mais eficiente os influxos da realidade, a
flexibilização das regras de distribuição do ônus da prova rompe com as ditas pretensões racionalistas
sistematizadoras, que muitas vezes colocaram a forma em primeiro lugar, sacrificando valores fundamentais
da visão instrumental e garantística do processo.

Hodiernamente, com a evolução do constitucionalismo e da própria visão constitucional valorativa
do processo civil, não se pode mais pretender que as forças da realidade material, tanto do direito quanto dos
fatos, sejam ignorados, uma vez que a efetivação do direito se dá na realidade e nela é que encontra sua
legitimidade.

Dentre as mais importantes forças que podem influir no processo se encontra, inegavelmente, a
condição de igualdade ou desigualdade em armas dos litigantes. A questão da isonomia, como já salientado,
em muito deve influenciar o processo civil e o modelo como se dá sua aplicação. Negar que a igualdade
substancial dos litigantes (já admitida pela legislação processual, seja comum, seja consumerista) é uma
condição para a legitimidade do procedimento judicial seria negar a própria aplicabilidade imediata das
normas processuais constitucionais.

Todavia, tal demanda pela isonomia processual não se pode ser alcançada sem que as
responsabilidades do aplicador sejam incrementadas, numa relação diretamente proporcional. Importante,
assim, que sempre se tenha em mente as conseqüências argumentativas que, mediante uma visão
constitucional do modelo processual, são colocadas sobre o julgador. Ao se admitir que uma visão
substancial dos princípios processuais constitucionais exige do julgador uma visão crítica e a coragem de
adaptar o processo ao caso concreto, sempre utilizando-se da legitimidade discursiva inerente aos princípios,
admite-se que o juiz da causa seja obrigado a modelar e modular o processo.

Obviamente, tal atividade não coloca o juiz numa posição em que lhe seja permitido o arbítrio. O
juiz decide e, para tanto, fundamenta. E é esse dever de fundamentação que lhe possibilita fazer a adaptação
do processo civil ao caso que lhe é colocado para análise.

Estes elementos referentes aos critérios de distribuição do ônus da prova é que devem ser sempre
levados em consideração, para que sempre se tenha a possibilidade de fazê-los incidir da maneira mais justa e
efetiva ao caso concreto, possibilitando uma efetivação do acesso à justiça mesmo quando da utilização das
regras de distribuição do onus probandi.
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[1] Nesse sentido já discorreu Canotilho, ao afirmar: “Se o direito constitucional à prova não tem sido objecto de desenvolvimento
aprofundado, não é de admirar que o problema do ônus da prova seja também remetido para a ciência jusprocessualista (civil, penal e
administrativa). A remissão sistemática do regime jurídico do ônus da prova para o direito processual legalmente estabelecido pode, porém,
suscitar sérias interrogações em domínios tão sensíveis num Estado de Direito democrático-constitucional como é o do regime de direitos,
liberdades e garantias”. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2008, p. 171.
[2] “Nessa medida, o legislador infraconstitucional não é livre para a ampla restrição da inversão do ônus da prova, podendo-se falar em
limites constitucionais materiais no caso de a distribuição do ônus frustrar a fruição de um direito fundamental. Em suma, ‘a violação do
direito à prova pode implicar, de um lado, a inutilidade da ação judiciária, caracterizando, assim, violação oculta à garantia de acesso útil à
justiça’, restringindo-se indevidamente o exercício de um direito fundamental, não sendo ocioso lembrar que deve ser garantida à parte o
direito de participar do processo influenciando seu resultado”. GODINHO, Robson Renault. Distribuição do ônus da prova e a
constituição. In Provas. Aspectos atuais do direito probatório. São Paulo: Método, 2009, p. 300.
[3] Tal concepção (hoje considerada pela maioria da doutrina como equivocada) foi defendida por Buzaid, ao afirmar: “O instituto do ônus da
prova se resolve, portanto, em duas proposições: a) na proibição ao juiz de procurar por si a prova, que não seja subministrada pelas partes; b)
na distribuição entre elas do risco da prova frustrada, ou, em outras palavras, da incerteza dos fatos”. BUZAID, Alfredo. Do ônus da prova.
In Revista Justitita, vol. 40, pag. 24.
[4] Aponta Bedaque: “Criou-se uma tradição do juiz passivo, espectador, temeroso de que qualquer iniciativa sua possa torná-lo parcial. A
escassez de iniciativas probatórias oficiais, mesmo quando manifesta a sua conveniência, tem sido apontada como uma das causas do mau
funcionamento do mecanismo judiciário. Essa mentalidade necessita ser alterada, a fim de que o magistrado assuma seu papel na relação
processual. Juiz imparcial é aquele que aplica a norma de direito material a fatos efetivamente verificados, sem que se deixe influenciar por
outros fatores que não seus conhecimentos jurídicos”. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 4. Ed. São Paulo:
Revista dos tribunais, 2009, p. 114.
[5] No mesmo sentido a afirmação de Dinamarco: “Essa concepção radical tende no entanto a ser superada, mitigando-se gradualmente a
lógica do raciocínio privatista que lhe está à base, seja porque nem só de direitos disponíveis o processo civil trata, seja porque ao juiz de hoje
cabe um comportamento dinâmico no processo. Não há mais clima para tanto predomínio do princípio dispositivo , que exclui
comportamentos inquisitivos do juiz no processo e na sua instrução. Aquela idéia radical é espelho das premissas privatistas do processo civil,
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que hoje é reconhecidamente informado pela natureza de direito público”. DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de direito
processual civil. V.III. 6. Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 51-52.
[6] “A conhecida máxima quod non est in actis non est in mundo tem por contraposto positivo a afirmação de que tudo que está nos autos
está também no universo a ser considerado pelo juiz. Essa é a regra da aquisição da prova, pela qual toda prova vinda aos autos se considera
integrante do processo, ou adquirida por ele. Ela pode ter sido produzida pela parte a quem incumbia o ônus de provar o fato, ou mesmo pelo
adversário. Pode ter vindo por iniciativa de um fiscal da lei, do próprio juiz ou por acaso. Nada disso importa, diante do dever de julgar
segundo o que estiver nos autos, sem restrições além daquelas referentes à ilicitude da prova”. DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições
de direito processual civil. V.III. 6. Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 83-84.
[7] “Atualmente, contudo, não se deve pretender limitar o poder do juiz, mas sim controlá-lo, e isso não pode ser feito mediante uma previsão
legal da conduta judicial, como se a lei pudesse dizer o que o juiz deve fazer para prestar a adequada tutela jurisdicional diante de todas as
situações concretas. Como as situações de direito material são várias, deve-se procurar a justiça do caso concreto, o que repele as teses de que
a lei poderia controlar o poder do juiz. Esse controle, atualmente, somente pode ser obtido mediante a imposição de uma rígida justificativa
racional das decisões, que podem ser auxiliadas por regras, como as da proporcionalidade e suas sub-regras”. MARINONI, Luiz Guilherme.
Processo de conhecimento. 7. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 273.
[8] “Realmente, à garantia constitucional da tutela de um direito afirmado em juízo, segue-se a possibilidade efetiva de sua apreciação pelo
judiciário. O direito de ação compreende a oportunidade de o autor influir no convencimento do julgador, participando efetivamente do
processo, existindo um verdadeiro direito à prova, considerado um dos fundamentais pilares do sistema processual contemporâneo”.
GODINHO, Robson Renault. Distribuição do ônus da prova e a constituição. In Provas. Aspectos atuais do direito probatório. São Paulo:
Metodo, 2009, p. 299.
[9] Nas palavras de Hernando Devis Echandia, “carga de la prueba es una noción procesal, que contiene la regla de juicio por medio de la
cual se le indica al juez cómo debe fallar; cuando no encuentra en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben
fundamentar su decisión, e indirectamente establecer a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitar las consecuencias
desfavorables a ella o favorables a la otra parte”. DEVIS ECHANDIA, Hernando. Conpendio de la prueba judicial. Tomo I. Santa Fe:
Rubinzal-Culzoni, 2007, p. 197. 
[10] Conforme ensina Eduardo Cambi, “...o ordenamento jurídico brasileiro, ao conferir poderes instrutórios ao juiz (art. 130 do CPC), acaba
prevendo um modo de atenuar o rigor do aspecto subjetivo do ônus da prova. Com efeito, a efetivação desses poderes instrutórios não implica
a supressão do ônus da prova como regra de conduta para as partes, porque é a própria parte interessada quem, melhor do que ninguém, tem
condições de indicar as fontes de prova ou ter acesso a elas. Destarte, o estímulo à atividade probatória não é eliminado, quando a parte sabe
que o seu esforço próprio não é o único meio de convencer o órgão judicial, não havendo, pois, eliminação do ônus da prova em sentido
subjetivo, mas apenas sua mitigação. Desse modo, é possível compatibilizar, sistematicamente, as regras contidas nos arts. 130 e 333 do CPC,
que não se contrapõem, mas se completam, o que permite concluir que a utilização dos poderes instrutórios do juiz não causa o
desvirtuamento dos critérios subjetivos e, também, objetivos, inerentes à distribuição do ônus da prova”. CAMBI, Eduardo. A prova civil:
admissibilidade e relevância. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 326.
[11] “Não há racionalidade em exigir que alguém que afirma um direito deva ser obrigado a se referir a fatos que impedem o seu
reconhecimento pelo juiz. Isso deve ser feito por aquele que pretende que o direito não seja reconhecido, isto é, pelo réu”. MARINONI, Luiz
Guilherme. Processo de conhecimento. 7. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 266.
[12] É preciso, para maior clareza, que se defina o que se entende por presunção. Para tanto, vale-se, uma vez mais, de Dinamarco:
“Presunção é um processo racional do intelecto, pelo qual do conhecimento de um fato infere-se com razoável probabilidade a existência de
outro ou o estado de uma pessoa ou coisa. A experiência pessoal do homem e a cultura dos povos mostram que existem relações
razoavelmente constantes entre a ocorrência de certos fatos e a de outros, o que permite formular juízos probabilísticos sempre que se tenha
conhecimento daqueles. (...) Em direito, as presunções são estabelecidas pelo legislador em suas normas gerais ou pelos juízes e tribunais,
em suas decisões ou jurisprudência. Lá têm-se as presunções legais (legis) e aqui, judiciais (hominis). Aquelas, expressas em normas gerais e
abstratas, impõem-se em todos os casos que estas prevêem; as presunções judiciais aplicam-se de início ao caso em julgamento, onde o
próprio juiz presumiu, mas na prática podem propagar-se a casos futuros, por força da jurisprudência”. DINAMARCO, Candido Rangel.
Instituições de direito processual civil. V.III. 6. Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p.113-114.
[13] “A rigorosa aplicação dos critérios adotados no art. 333 do CPC nem sempre consegue se mostrar conveniente para a obtenção de uma
decisão justa, porque o rigor dessa regra jurídica pode tornar extremamente difícil ou impossível o exercício do direito à prova. Para evitar
que uma parte fique excessivamente onerada, o juiz pode se valer das presunções simples, mediante as quais é possível completar a formação
do seu convencimento”. CAMBI, Eduardo. A prova civil: admissibilidade e relevância. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p.
332.
[14] Segundo o próprio Eduardo Cambi, tal modo de distribuição do ônus da prova fora também afirmado por Malatesta. Afirma o autor que,
conforme Malatesta, é “nas presunções que se precisa procurar o princípio superior, determinativo do ônus da prova. (...) O ordinário se
presume; eis a presunção mãe, eis a árvore genealógica das presunções. Mas se o ordinário se presume, quando uma asserção de fato
ordinário se encontra diante da asserção de um fato extraordinário, a primeira merece mais fé que a segunda, e por isso é a segunda que deve
começar a provar. Se o ordinário se presume, o extraordinário se prova; eis o princípio supremo para o ônus da prova; princípio supremo que
chamarei de ontológico, enquanto encontra seu fundamento imediato no modo natural de ser das coisas”. Malatesta, Nicola Framarino Dei, A
lógica das provas em matéria criminal, apud CAMBI, Eduardo. A prova civil: admissibilidade e relevância. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2006, p. 332.
[15] Ibidem, mesma página.
[16] Segundo afirma Cambi, “o órgão julgador, ao apreciar as provas, deve levar em consideração os critérios objetivos previstos no art. 333
do CPC, mas também atentar para o que ocorre na realidade e, para isso, pode se valer de critérios complementares , baseados em regras da
experiência, sob pena de tornar extremamente difícil a satisfação do ônus da prova e, por conseguinte, inviabilizar o exercício do direito à
prova”. CAMBI, Eduardo. A prova civil: admissibilidade e relevância. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 334.
[17] “Portanto, toda vez que, com base em máximas de experiência, se criam presunções (jurisprudenciais ou legais) que culminem na
utilização da técnica da inversão do ônus da prova está-se tutelando, efetiva e adequadamente, os direitos materiais, a que o processo,
enquanto mero instrumento, destina-se a proteger. Fica, contudo, o demandado com o ônus de provar o contrário, porque, em vez de proteger
o direito do autor que dificilmente conseguiria demonstrar o fato constitutivo, transfere-se este encargo ao réu, que está em melhores
condições de comprovar que tal acontecimento não existiu ou não produziu os efeitos pretendidos pelo demandante”. CAMBI, Eduardo. A
prova civil: admissibilidade e relevância. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 335.
[18] CAMBI, Eduardo. A prova civil: admissibilidade e relevância. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 332-333.
[19] O precedente nos é indicado pelo próprio Eduardo Cambi.
[20] “Acordam os Magistrados integrantes da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em
negar provimento à apelação. EMENTA: REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO DE PENSÃO
PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPE. ADVOGADO QUE NÃO TERIA SIDO CONTRATADO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO,
TENDO POSTULADO COM PROCURAÇÃO EXTINTA. RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS PAGOS. DECISÃO CONFIRMADA. 1.
Para que a ação de repetição de indébito fosse julgada procedente, cabia à autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art.
333, inc. I, CPC), dentre os quais incluía-se a comprovação de que não houvera a contratação dos serviços do advogado e que a cobrança dos
honorários advocatícios foi indevida, em face da presença de vícios de vontade. 2. De qualquer modo, diante da insuficiência dos critérios
previstos no artigo 333 do CPC, na hipótese em que se tem dúvida quanto a ocorrência tanto dos fatos constitutivos quanto dos fatos negativos
(impeditivos, modificativos ou extintivos), pode o juiz, com base nas provas constantes dos autos, presumir a ocorrência dos acontecimentos
ordinários, exigindo maior rigor probatório na demonstração dos fatos extraordinários. 3. No caso em exame, é possível presumir a existência
da contratação, porque da prova testemunhal pode-se deduzir que a autora tinha a intenção de valer-se dos serviços do profissional para a
obtenção da revisão da pensão junto ao IPE, a procuração foi regularmente assinada pela autora, não continha prazo de vigência e conferia
poderes para que o advogado postulasse junto ao órgão previdenciário; além disso, seria razoável admitir que a autora, que já havia contratado
anteriormente o advogado, o qual houvera logrado êxito em ação de revisão de pensão proposta em face do mesmo órgão previdenciário,
voltasse a se socorrer de seus serviços para que o valor do benefício fosse restabelecido administrativamente” (TJPR, 6ª Cam. Cív., Ap. Cív.
85.484-0, rel. Des. Accácio Cambi, Ac, j. 01.03.2000, v.u., DJ 27.03.2000, p. 5.601).
[21] CAMBI, Eduardo. A prova civil: admissibilidade e relevância. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 334.
[22] Segundo aponta o próprio Jorge W. Peyrano ao apontar para sua teoria, “todo lo expuesto concurre en el supuesto de la llamada ‘doctrina
de las cargas probatorias dinámicas’, que – hace ya un tiempo – fuera dada a conocer a la consideración general bajo el epígrafe Lineamientos
de las cargas probatorias dinâmicas”. PEYRANO, Jorge W. Nuevos lineamientos de las cargas probatorias dinámicas. In Cargas
probatórias dinámicas. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2008, p. 19. 
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[23] “Estoy harto convencido de que la doctrina en estúdio se encuentra perfectamente sostenida por los principios generales del proceso. Y
digo esto porque creo que estos principios, además de constituir parámetros interpretativos de las normas positivas vigentes, son también
mecanismos generadores de deberes y cargas procesales que exceden lo expresamente previsto por las normas legales”. RAMBALDO, Juan
Alberto. Cargas probatorias dinâmicas: un giro epistemológico. In Cargas probatórias dinámicas. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2008, p.
29.  
[24] “Como decorrência da insuficiência das regras clássicas de distribuição do ônus da prova, vem merecendo a atenção da doutrina a
denominada ‘teoria dinâmica do ônus da prova’. Essa teoria foi batizada com essa denominação pelo processualista argentino Jorge W.
Peyrano, mas não revela uma idéia absolutamente original, nem mesmo uma vinculação com essa nomenclatura, embora se possa dizer que
possivelmente a idéia subjacente a essa teoria será mesmo conhecida como distribuição ‘dinâmica’ do ônus da prova. A idéia básica dessa
teoria é a facilidade para a produção da prova, suportando o ônus aquele que estiver em melhores condições de produzi-la. Isso significa que a
distribuição do ônus da prova dependerá do caso concreto, não havendo nenhuma vinculação a regras fixadas aprioristicamente, flexibilizando
o regramento clássico que, em uma postura estática, pretendia regular abstratamente todas as situações”. GODINHO, Robson Renault. A
distribuição do ônus da prova e a constituição in Provas: aspectos atuais do direito probatório. Coord. Daniel Amorim Assumpcao, São
Paulo: método, 2009, p. 305-306.
[25] “La doctrina de las cargas probatorias dinámicas produce un verdadero salto cualitativo tanto desde el ángulo de la teoría como desde su
operatividad en la práctica concreta. Lo sustancialemente trascendente no se encouentra en el hecho de que coloca la carga de la prueba en
cabeza de ambas partes, puesto que este avance teórico ya había sido concebido con anterioridad por otros autores, sino – y
fundamentalmente – porque la ubica primordialmente sobre aquella que se encuentre en mejores condiciones para producirla”.
RAMBALDO, Juan Alberto. Cargas probatorias dinâmicas: un giro epistemológico. In Cargas probatórias dinámicas. Santa Fe: Rubinzal-
Culzoni, 2008, p. 29.
[26] “Com o escopo de buscar a mais efetiva tutela jurisdicional do direito lesado ou ameaçado de lesão, no Código Modelo o ônus da prova
incumbe à parte que detiver conhecimentos técnicos ou informações específicas sobre os fatos, ou maior facilidade na sua demonstração, não
requerendo qualquer decisão judicial de inversão do ônus da prova. (...) Desta forma, a teoria da distribuição dinâmica da prova – já
contemplada expressamente no Código Modelo – revoluciona o tratamento da prova, uma vez que rompe com a prévia e abstrata distribuição
do ônus da prova, possibilitando que, com critérios abertos contidos no art. 335 do CPC, seja tutelado adequadamente os direitos materiais”.
CAMBI, Eduardo. A prova civil: admissibilidade e relevância. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 340-341.
[27] WHITE, Inés Lépori. Cargas probatorias dinámicas. In Cargas probatórias dinámicas. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2008, p. 61-62.
[28] “Así pues, en un proceso civil concebido de acuerdo a la ideologia liberal y de caráter dispositivo, en el cual la parte no tiene la
obligación o el deber jurídico de decir la verdad, donde no tiene tampoco, o podríamos decir mucho menos, la obligación jurídica de confesar,
donde no tiene siquiera la obligación jurídica de responder cuando el juez lo llama a comparecer al proceso, donde no debe tampoco mantener
ante el mismo una conducta fundada en la necesaria colaboración a los fines de acceder a la verdad material, donde no interesa si dicha
verdad es obtenida, y donde, finalmente, alguno va a ganar y outro va a perder más allá de la legitimidad de su reclamo, la institución de la
carga y su espécie, la carga probatoria , harmonizan adecuadamente”. WHITE, Inés Lépori. Cargas probatorias dinámicas.  In Cargas
probatórias dinámicas. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2008, p. 62-63.
[29] Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de
tratamento;
[30] Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.
[31] Como é de costume, tais implicações da isonomia no processo civil não passaram despercebidas por José Carlos Barbosa Moreira, que, já
nos idos de 1983, apontava: “As leis processuais soem conter dispositivos que preceituam a igualdade de tratamento das partes: assim o art.
125, I, CPC brasileiro. A interpretação de semelhantes textos já não pode satisfazer-se com um entendimento puramente formal, como o que
por tanto tempo prevaleceu. Aos olhos de expressiva corrente doutrinária, o que hoje importa é tornar operativo o princípio no plano
substancial, de tal modo que se assegure às partes, independentemente de desníveis culturais, sociais, econômicos, verdadeira igualdade de
oportunidades no processo. Tal aspiração põe de novo em foco, por outro ângulo, o problema da atribuição de papel mais ‘ativo’ ao órgão
judicial, convocado a suprir, em certa medida, as falhas da atuação dos litigantes. A propensão a acentuar com muita ênfase semelhante
exigência, sensível em certos setores, pode gerar dificuldades na perspectiva da conciliação, às vezes problemática, entre a função
‘assistencial’, que se quer ver assumida pelo juiz, e a preservação de sua indispensável imparcialidade. Mas o risco de comprometer esse
delicado equilíbrio não tem impedido o legislador, em vários países, de consagrar para o órgão judicial um dever, mais amplo ou mais
restrito, de assinalar às partes a necessidade de praticar certos atos, e até discutir com elas aspectos fáticos e jurídicos do litígio, para induzi-
las ao esclarecimento e à complementação de suas afirmações”. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Tendências contemporâneas do
direito processual civil in Revista de Processo n. 31. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983, p. 203-204.
[32] “Com efeito, a distribuição dinâmica da carga probatória não deve ser arbitrária nem servir para prejulgar a causa, repassando a
dificuldade do demandante para o demandado, quando este não está em melhores condições de provar. A liberdade do magistrado deve ser
atrelada sempre à responsabilidade. Logo, a decisão, que distribui a carga da prova, deve ser motivada, levando em consideração fatores
culturais, sociais e econômicos, bem como princípios e valores contemporâneos. Percebe-se, pois, que a distribuição dinâmica do ônus
probandi amplia os poderes do juiz, tornando-o um intérprete ativo e criativo, um problem solver e policy-maker, além de assumir,
freqüentemente, o papel de uma Law-maker”. CAMBI, Eduardo. A prova civil: admissibilidade e relevância . São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2006, p. 343.
[33] “RESPONSABILIDADE CIVIL - Médico - Clínica - Culpa - Prova. Não viola regra sobre a prova o acórdão que, além de aceitar
implicitamente o princípio da carga dinâmica da prova, examina o conjunto probatório e conclui pela comprovação da culpa dos réus.
Legitimidade passiva da clínica, inicialmente procurada pelo paciente. Juntada de textos científicos determinada de ofício pelo Juiz.
Regularidade. Responsabilização da clínica e do médico que atendeu o paciente submetido a uma operação cirúrgica da qual resultou a secção
da medula. Inexistência de ofensa à lei e divergência não demonstrada. Recurso especial não conhecido”. (STJ - 4ª T.; Rec. Esp. nº 69.309-
SC; Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar; j. 18.06.1996; v.u.).
[34] NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUNTADA DOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE
AS PARTES. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA CARGA PROBATÓRIA. Deixando, o autor, de trazer aos autos o
contrato objeto da ação revisional, e postulando seja determinado à instituição financeira que o forneça, pode, o decisor, assim ordenar,
distribuindo o ônus da prova de modo a viabilizar o exame do pedido. Aplicabilidade, in casu, da teoria da carga probatória dinâmica,
segundo a qual há de se atribuir o ônus de provar aquele que se encontre no controle dos meios de prova e, por isso mesmo, em melhores
condições de alcançá-la ao destinatário da prova. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 359 DO
CPC. Prevendo, o art. 359 do CPC, que a não-exibição de documento pelo réu, no prazo legal, implica admitir como verdadeiros os fatos que,
por meio do documento, a parte autora pretendia provar, mostra-se descabida a imposição de multa diária para o caso de descumprimento do
provimento judicial que determinou tal exibição, sob pena de cominação de duas penalidades. Agravo de instrumento parcialmente provido,
de plano. (Agravo de Instrumento Nº 70011691219, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol,
Julgado em 20/05/2005).
[35] “Portanto, a técnica desenvolvida na teoria da carga dinâmica das provas nada mais é do que uma das possíveis técnicas – como a
presunção judicial e a inversão do onus probandi contida no art. 6º, inc. VIII, do CDC – para facilitar os mecanismos de tutela dos direitos
materiais”. CAMBI, Eduardo. A prova civil: admissibilidade e relevância. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 346.
[36] Analisando a evolução dos direitos do consumidor, afirma Inocêncio Mártires Coelho: “A emergência desse novo direito insere-se, como
é sabido, na transição do Estado Liberal para o Estado Social, exatamente porque as relações de consumo – tal como as relações jurídicas em
geral -, tendo se tornado ilegítimas, pela quebra do equilíbrio entre os sujeitos de direito – estavam a reclamar uma nova atitude do legislador
para absorver e/ou racionalizar, na medida do possível, a revolta dos fatos contra os códigos, na feliz expressão com que Gaston Morin
denunciou a perda de sintonia entre os modelos jurídicos herdados do liberalismo em suas múltiplas facetas e a realidade socioeconômica
gerada pela Revolução Industrial e pela conseqüente formação do operariado como classe social. Nesse contexto, é fácil compreender por que,
no bojo da constitucionalização da economia, a figura do consumidor mereceu tratamento específico e diferenciado, conferindo-se-lhe
indiscutível superioridade jurídica para compensar a sua evidente inferioridade de fato, enquanto agente econômico mais vulnerável nas
relações de consumo. Trata-se, no particular, de uma idéia essencialmente idêntica à que inspirou, desde as suas origens, a legislação
trabalhista como instrumento de proteção do trabalhador, para tanto considerado a parte frágil na relação de emprego”. MENDES, Gilmar
Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009,
p. 1413.
[37] “...algumas características do panorama político global se destacavam. A primeira, como já se observou, era o enfraquecimento do
Estado-nação, instituição central da política desde a Era das Revoluções devido a tanto seu monopólio do poder público e da lei quanto
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porque constituía o campo efetivo de ação política para a maioria dos fins. O Estado-nação estava sendo erodido de duas formas, de cima e de
baixo. Perdia rapidamente poder e função para várias entidades supranacionais, e, na verdade, de forma absoluta, na medida em que a
desintegração de grandes Estados e impérios produzia uma multiplicidade de Estados menores, demasiado fracos para defender-se numa era
de anarquia internacional. Perdia também, como vimos, seu monopólio de poder efetivo e seus privilégios históricos dentro de suas fronteiras,
como testemunham a ascensão da segurança privada e dos serviços postais privados competindo com o correio, até então praticamente
controlado em toda parte por um ministério de Estado. (...) No fim do século, o Estado-nação se achava na defensiva contra uma economia
mundial que não podia controlar; contra as instituições que construíra para remediar suas próprias fraquezas internacionais, como a União
Européia; contra sua aparente incapacidade fiscal de manter os serviços para seus cidadãos, tão confiantemente empreendidos algumas
décadas atrás; contra sua incapacidade real de manter o que, pelos seus próprios critérios, era sua maior função: a manutenção da lei e da
ordem públicas. O fato mesmo de, na era de sua ascensão, o Estado ter assumido e centralizado tantas funções, e estabelecido para si mesmo
tão ambiciosos padrões de ordem e controle públicos, tornava sua incapacidade de mantê-los duplamente dolorosa”. HOBSBAWM, Eric. Era
dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Cia das Letras, 1995, p.553-554.
[38] Tanto as regras de facilitação do direito à prova do consumidor, quanto a própria instituição do processo civil coletivo respondem à
necessidade de armas processuais aptas a tornar o procedimento civil mais equilibrado e apto a atingir seus objetivos do universo do direito
material do consumidor.
[39] Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova,
a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências;
[40] Veja-se, acerca do tema, a precisa afirmação de Inocência Mártires Coelho: “Sob essa perspectiva, parafraseando Cláudia Lima Marques,
dir-se-ia que, diversamente do Código Civil, que dispõe sobre relações entre iguais, tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto a
Consolidação das Leis do Trabalho disciplinam relações entre diferentes, guiados todos pelo valor justiça como referente fundamental da
idéia de direito”. MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito
constitucional. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 1413-1414.
[41] “O art. 6, inc. VIII, CDC, consagra o princípio constitucional da isonomia, pois o consumidor, por ser a parte mais vulnerável na relação
de consumo (art. 4, inc. I, CDC), em um sistema de produção em massa, deve ser tratado de maneira diferente; afinal, a igualdade substancial
somente pode ser alcançada tratando-se desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. O intuito é tutelar os direitos do
consumidor, conferindo-lhe paridade de armas perante o fornecedor. Isso se explica, uma vez que o consumidor é a parte mais fraca na
relação de consumo, pois, geralmente, não dispõe do acesso às informações e aos elementos técnicos do produto ou do serviço, enquanto, por
outro lado, o fornecedor detém esses dados, encontrando-se em melhor posição para fornecê-las ao juiz. Assim, de nada adiantaria assegurar o
mero acesso formal do consumidor à justiça, se ele não dispusesse de instrumentos adequados para poder convencer o magistrado de que tem
razão, porque as situações injustas não teriam como ser reparadas, caso o ônus da prova não pudesse ser invertido”. CAMBI, Eduardo. A
prova civil: admissibilidade e relevância. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 412.
[42] “Inverter o ônus da prova é uma técnica legislativa que permite o emprego das presunções simples, na medida em que o juiz, antes de
proceder ou não à inversão do onus probandi, deve analisar os aspectos legais que permitem essa medida. Por exemplo, no caso do art. 6º,
inc. VIII, CDC, a ser examinado no tópico seguinte, o magistrado deve verificar se estão presentes os requisitos da verossimilhança da
alegação ou da hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência. Entretanto, esse fenômeno não se identifica
precisamente com a noção de presunção (simples), que é um mecanismo lógico-dedutivo que permite a cognição indireta de um fato principal.
Além disso, não se pode afirmar que a técnica legislativa de inversão do ônus da prova é uma presunção legal, porque a lei apenas prevê os
critérios para poder o juiz proceder à inversão do ônus da prova, sem determinar um fato como verdadeiro. Por conseguinte, é possível
asseverar que essa técnica contempla um tertium genus, que pode ser colocado entre as presunções simples e as presunções legais, e ser
denominado de presunções legais jurisprudenciais, uma vez que não pode ser mais enquadrado na categoria das presunções simples, nem,
ainda, na das presunções legais veras e próprias”. CAMBI, Eduardo. A prova civil: admissibilidade e relevância. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2006, p. 410-411.
[43] “O Código de Defesa do Consumidor não impõe expressamente qualquer limitação aos efeitos da inversão judicial do ônus da prova, ou
seja, nele não se vê qualquer veto explícito às inversões que ponham o fornecedor diante de uma probatio diabolica. Mas, se é ineficaz a
inversão exagerada mesmo quando resultante de ato voluntário de pessoas maiores e capazes (CPC, art. 333, par., inc. II), com mais fortes
razoes sua imposição por decisão do juiz não poderá ser eficaz quando for além do razoável e chegar ao ponto de tornar excessivamente difícil
ao fornecedor o exercício de sua defesa. Eventuais exageros dessa ordem transgrediriam a garantia constitucional da ampla defesa e
conseqüentemente comprometeriam a superior promessa de dar tutela jurisdicional a quem tiver razão (acesso à justiça)”. DINAMARCO,
Candido Rangel. Instituições de direito processual civil. V.III. 6. Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 79.
[44] “É preciso considerar, na definição do momento processual adequado à inversão do ônus da prova, não só a relevância das regras que o
distribuem para o juiz, mas também para as partes. Talvez para o juiz o ônus da prova somente seja relevante no momento em que for
proferir a sentença e na hipótese de insuficiência probatória, mas para as partes é certamente relevante em momento anterior, para que
saibam que conduta devem adotar, que provas devem produzir para a defesa judicial de seu interesse. Não se pode, portanto, desconsiderar o
aspecto subjetivo do ônus da prova.(...) Veja-se, aliás, que admitir a inversão do ônus da prova somente na sentença pode inclusive vir a
prejudicar o consumidor, o que produziria resultado oposto àquele pretendido pelo art. 6º, VIII, do CDC. Imagine-se um processo no qual o
consumidor encontra-se na posição processual de autor e o fornecedor na de réu e no qual a defesa limite-se a negar a ocorrência dos fatos
constitutivos do direito do autor. Em um caso como esse, como visto acima, todo o ônus probatório recai sobre o autor. Imagine-se então que
este, acreditando tratar-se de relação de consumo aquela mantida com o fornecedor e convicto ainda de sua hipossuficiência ou da
verossimilhança de suas alegações, não produza prova alguma, pois crê na inversão do ônus da prova. Pode ocorrer, todavia, de concluir o
juiz, na sentença, de forma diversa, não invertendo assim o ônus probatório. Nesse caso, contudo, o momento processual adequado à produção
de provas já terá passado e o consumidor sairia vencido do processo”. MENDES JUNIOR, Manoel de Souza. O momento para a inversão
do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. In Revista de Processo. V.114. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2004, p.83-84.
[45] Art. 818 - A prova das alegações incumbe à parte que as fizer.
[46] “A regra do art. 818 da CLT é obsoleta, reproduzindo máxima que os romanos já empregavam no processo formulário (final da
República Romana, século II a. C.). Já as regras do art. 333 do CPC consubstanciam a teoria das normas jurídicas de Rosenberg, que
pretendeu distribuir o ônus da prova conforme a textura da norma jurídico-material a amparar as pretensões (meados do século XX). Ambas
são inaptas a regular, de modo absoluto, a dinâmica de um processo tão veloz, garantista e tuitivo como é o processo do trabalho, que envolve,
em via de regra, pretensões vinculadas à violação de direitos fundamentais. Não por outra razão, a própria jurisprudência do C. TST
encaminha-se no sentido de relativizar o ‘standart’ do art. 333/CPC (Súmulas 212, 338, O.J./SDI-1 233, etc.), em conformidade com a
característica da lide e o objeto do processo. Daí porque, no processo do trabalho, deve prevalecer a teoria da distribuição dinâmica do ônus
da prova, a ser sempre racionalmente demonstrada em decisão fundamentada, mas sem as peias do art. 818/CLT e 333/CPC (que servem,
apenas, como modelos residuais). FELICIANO, Guilherme Guimarães. Distribuição dinâmica do ônus da prova no processo do trabalho:
critérios e casuística. In Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, n. 32, jan-jun 2008, p. 104.
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NOVAS FORMAS DE ACESSO À JUSTIÇA: ANALISANDO DE FORMA DIFERENCIADA A
MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM

NEW WAYS OF ACCESS TO JUSTICE: A FORM ANALYSIS OF MEDIATION AND ARBITRATION

Sandro Seixas Trentin

RESUMO
A questão do acesso à justiça intriga e inquieta aqueles que buscam a efetividade da jurisdição, ou seja, do
Poder jurisdicional chamado para si pelo Estado, utilizado para evitar a utilização da autotutela. A tendência
de constatação de ineficiência no que tange a resolução dos conflitos advindos do âmbito da sociedade pós-
moderna demonstra o despreparo e a falta de compasso com a evolução pela qual passa o Direito em si e a
própria jurisdição. Esses conflitos que são apresentados atualmente advêm sem dúvida de uma sociedade
altamente complexa que através de suas relações e pela falta de aplicação de um processo de comunicação e
entendimento avançados pena na questão do consenso mútuo e na busca pela resolução de conflitos, como
exemplo a questão da mediação e da arbitragem. A mediação é ponto crucial para a busca de um
entendimento mais humano e efetivo entre os sujeitos da relação.
PALAVRAS-CHAVES: Acesso à justiça. Tempo. Mediação. Arbitragem. Jurisdição.

ABSTRACT
The issue of access to justice and restless intrigue those who seek effectiveness of the jurisdiction, or the
Power court itself called for by the state, used to avoid the use of autotutela. The tendency to inefficiency
finding with respect to resolution of conflicts arising from the scope of post-modern society shows the
unpreparedness and lack of step with the evolution that is the law itself and its own jurisdiction. These
conflicts arise that are currently shown without doubt a highly complex society that through their
relationships and lack of implementation of a process of communication and advanced understanding on the
issue of penalty of mutual consent and the pursuit of conflict resolution, as an example the question of
mediation and arbitration. Mediation is crucial for understanding the search for a more humane and effective
relationship between the subjects.
KEYWORDS: Access to justice. Time. Mediation. Arbitration. Jurisdiction.

"Que é, pois, o tempo? Quem poderá explicá-lo clara e brevemente? Quem o poderá apreender, mesmo só
com o pensamento, para depois nos traduzir por palavras o seu conceito? E que assunto mais familiar e

mais batido nas nossas conversas do que o tempo? Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos.
Compreendemos também o que nos dizem quando dele nos falam. O que é, por conseguinte, o tempo? Se

ninguém me perguntar, eu sei, se o quiser explicar, a quem me fizer a pergunta, já não sei.[1]"

 

 

1. Considerações Iniciais

 

O acesso à justiça está intimamente ligado aos desafios da sociedade atual, uma vez que deságuam nas portas
do Judiciário e esse por sua vez encontra-se em crise devido a avalanche de questões complexas que exigem
o seu posicionamento. Dessa forma evidencia-se que o Estado não tem conseguido colocar em prática o seu
dever constitucional de chamar para si as questões controvertidas e solucioná-las de forma efetiva.

Surge assim a ideia de que através da mediação e da arbitragem possa haver um caminho de resolução da
maioria destes conflitos, uma vez que através da conversação e relacionamento comunicativo as partes
podem conscientizar-se de que um acordo e a menção a oportunidade de entendimento pode ser de fato mais
relevantes do que a imposição do poder estatal jurisdicional.

Objetiva-se com o presente artigo justamente observar a questão do acesso à justiça aos contornos das novas
formas de solução dos conflitos, utilizando como exemplos a mediação e a arbitragem.

A metodologia a ser utilizada é basicamente a bibliográfica, baseada em autores atuais e renomados ao
mesmo tempo, objetivando a busca pela análise das novas formas de resolução de conflitos.    

 

2. Aspectos gerais sobre o princípio de acesso à justiça e a sua eficácia no plano do direito brasileiro

 

Em um ambiente atual no qual os conflitos e litígios são tantos, ao ponto do Estado não conseguir abarcar de
forma efetiva com sua estrutura a resolução de todos os litígios que clamam por um fim, é questionar o
direito fundamental de acesso à justiça, uma vez dada à necessidade de reestruturação dos parâmetros que
garantam a sua efetividade e concretização.  

O princípio do acesso à justiça é tido como um direito fundamental, sendo que está expresso no artigo 5º,
Inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: "a lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".
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Cabe salientar que quando no texto da Constituição esse normatiza que a lei não excluirá da apreciação do
Judiciário, lesão ou ameaça a direito, pretende garantir, a eficácia das decisões judiciais em benefício dos
jurisdicionados, de todos os jurisdicionados, ricos ou pobres, indiscriminadamente, tendo em vista também a
questão do entrelace com o princípio de direito fundamental a igualdade.

Trata-se de uma garantia de direito, uma vez que a norma constitucional seria de nenhuma valia ou bastaria
peticionar e a garantia, estabelecida no artigo 5º, XXXV, estaria realizada; teria a norma, alcançado seu
propósito, o que na realidade não é o que se vislumbra, uma vez que a efetividade do acesso à justiça vai
muito além de apenas garantir.

O acesso à justiça, norma constitucional elencada no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição de 1988, trata-
se assim de um direito fundamental constitucionalizado, tem aplicação imediata, exigindo-se, do intérprete,
interpretação que conduza ao entendimento, que acesso à justiça, não é acesso as instalações concretas do
Judiciário, mas sim que essencialmente deve-se primar pela realização efetiva da Justiça, como valor sem o
qual o ser humano não vive, tendo em vista que pela autotutela haveria a destruição da humanidade. 

Neste sentido a colocação de Norberto Bobbio mostra-se essencial:

Deve-se recordar que o mais forte argumento adotado pelos reacionários de todos os países contra os
direitos do homem, particularmente contra os direitos sociais, não é a sua falta de fundamento, mas a sua
inexeqüibilidade. Quando se trata de enunciá-los, o acordo é obtido com relativa facilidade,
independentemente do maior ou menor poder de convicção de seu fundamento absoluto; quando se trata de
passar à ação, ainda que o fundamento seja inquestionável, começam as reservas e as oposições. O problema
fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los.
Trata-se de um problema não filosófico, mas político. Com efeito, o problema que temos diante de nós não é
filosófico, mas jurídico e, num sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e quantos são esses
direitos, qual é sua natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos,
mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles
sejam continuamente violados[2].

Assim tem-se que a preocupação com o mundo globalizado e com a efetivação dos direitos do homem efetua
a busca pelo acesso à justiça, sendo que essa busca tem se manifestado de diversas formas, todas exigindo do
Estado Nacional que concretizem o direito fundamental de acesso à justiça, para a resolução das mais
complexas relações sociais do âmbito da pós modernidade.

Tais preceitos de possibilidade de acesso à justiça são fundamentalmente buscados nas legislações como é o
caso do Art. 25, da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos que dispõe:

Art. 25. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante
os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais
reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja
cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais.

A exemplo do artigo citado tem-se que na busca pela efetivação do acesso à justiça entende-se que as
decisões judiciais, proferidas contra o Estado devem ser executadas efetivamente, e a comunidade
internacional entende-se que para isso o recurso de abertura ao acesso à justiça seja simples, rápido e efetivo.

O que seria ideal na concretização do acesso à justiça seria observar o Judiciário e o poder jurisdicional do
Estado com um ânimo de efetividade, mas diante da crise porque passam seus setores no mundo atual, o que
se efetivamente observa é morosidade e desprestígio bem como inefetividade na maioria dos casos que são
submetidos a sua apreciação, e isso reflete na busca pela aplicação cada vez mais constante de novas forma
de solução de conflitos, como a mediação e arbitragem.

Desta forma, a leitura que deve se fazer do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, é a de que
acesso à justiça[3], é acesso à justiça material, efetiva, concreta, bem como deve-se ter em mente que o
acesso à justiça também é a realização do objetivo principal do Estado Democrático de Direito: a concretude
dos direitos fundamentais, a garantia dos direitos dos governados.

A fim de exemplificar melhor tem-se na Carta Magna Brasileira os seguintes dispositivos de determinações
de garantia de Direitos humanos (art. 4º, inc. II), Direitos e garantias fundamentais[4] (epígrafe do título II, e
art. 5º, § 1.º), Direitos e liberdades constitucionais (art.5º, inc. LXXI) e de Direitos e garantias individuais
(art.60, § 4º, inc. IV). Fazendo-se uma análise dos direitos fundamentais verifica-se o elo que existe entre
estes e a Carta Magna Brasileira pelo qual perfaz uma referência aos "Direitos e Garantias Fundamentais, e
que sendo um termo genérico, faz uma abrangência de todos os tipos e qualidades de Direitos Fundamentais.
A priori os direitos humanos são assim chamados por se relacionar com a pessoa humana, enquanto quando
se fala em direitos fundamentais, esta relação se dá entre o homem e o Estado. Importante salientar que o
direito ao acesso à justiça é justamente um direito garantido pela declaração dos direitos humanos e
constitucionalizado em nossa Constituição, o que efetivamente apenas depende de maior concretização[5].

A questão do acesso à justiça está intimamente ligada à democracia e as possibilidades de atuação dos
cidadãos aplicarem e viverem esta forma de regime, sendo que esta só se concretiza através da participação,
efetiva do cidadão, sendo alcançada apenas através do acesso à justiça de forma mais indiscriminada.

Ocorre que há muito tempo os necessitados de Justiça demonstram seu descontentamento com a atividade
jurisdicional que a crise de que os instrumentos processuais vivem no Brasil, ficando caracterizado tal ponto
pela morosidade na distribuição da justiça, devido à inadequação na organização judiciária, entre outros
problemas pode-se descrever: deficiência dos serviços de assistência judiciária, insuficiência de oralidade, e
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por ser comum entre muitos outros ordenamentos jurídicos é necessário que sejam realizadas as reformas nos
meios processuais. Por estes motivos fica constatada a necessidade da verificação do direito pelo vértice da
acessibilidade dos cidadãos à Justiça entre estes os necessitados por serem hipossuficientes financeiramente e
também por não terem como superar os obstáculos existentes para o acesso à justiça, esta desigualdade
sócio-financeira tem como resultado uma desigualdade processual[6].

Ainda, em relação ao acesso à justiça o autor Leonardo Greco tem o entendimento de que o Estado deve
investir o cidadão diretamente no gozo de seus direitos ficando a proteção judiciária, através dos tribunais,
como instrumento sancionatório, no segundo plano acionável, apenas quando ocorrer alguma lesão ou
ameaça a um desses direitos. Isto é demonstrado, pelo artigo 14 do Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos de 1966; os quais são os direitos dos cidadãos, oriundos da "Declaração Universal dos direitos dos
Homens" aprovado pela Assembléia geral das Nações Unidas em 1948[7].

Dessa forma tem-se que o acesso à justiça não estará concretamente assegurado se o Estado não oferecer a
todos a possibilidade de receber aconselhamento jurídico a respeito de seus direitos, deduz-se, assim, que o
acesso à justiça é para todos, inclusive para os que estão, eventualmente desprovidos de recursos financeiros,
isto é o que prediz a Constituição Brasileira de 1988, a qual garante a questão do exercício das defensorias
públicas ou a garantia da assistência judiciária gratuita.

A Justiça, representada pelo Estado-Juiz, seria, em princípio, o meio hábil de reivindicação de tais direitos.
Entretanto, caso o acesso ao Judiciário seja falho ou restrito a uma parcela da população, os direitos
individuais e sociais tornam-se meras promessas ou declarações políticas, desprovidas de qualquer
efetividade para aqueles marginalizados do sistema judicial, por isso há necessidade de se buscar novas
formas de alcançar a tutela jurisdicional de forma diferenciada através de programas de desenvolvimento da
mediação e arbitragem.

O acesso à justiça constitui a principal evidencia dos direitos subjetivos, em torno do qual gravitam todas as
garantias destinadas a promover a efetiva tutela dos direitos fundamentais, amparados pelo ordenamento
jurídico, mas não deve ser pensado como a única forma de garantir a resolução dos conflitos.

Nesse sentido, juristas como Mauro Cappelletti e Bryant Garth buscaram analisar os meios de acesso à
justiça, visando a encontrar maneiras de democratizá-la e permitir que os cidadãos pudessem com facilidade,
e em grau de igualdade, recorrer às soluções jurisdicionais. Em suas palavras:

O direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como sendo de importância capital entre
os novos direitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direitos é destituída de sentido, na
ausência de mecanismos para a sua efetiva reivindicação. O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado
como requisito fundamental - o mais básico dos direitos humanos - de um sistema jurídico moderno e
igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos[8].

O princípio e garantia de acesso à justiça, para os cidadãos é o mais eficaz e o que melhor garante a
resolução dos conflitos sociais, mas atualmente não consegue abarcar efetivamente tal entendimento sendo
que não consegue mais manter a noção de que o acesso à justiça deveria ser pleno e ao alcance de todas as
camadas da sociedade, sendo sua solução a mais rápida e menos custosa possível.

Dessa forma, o processo judicial no Brasil[9] é deveras demorado e custoso, limitando, assim, àqueles que
podem esperar e tem como pagar, o judiciário encontra-se mais burocratizados do que nunca o que enfatiza
muitas despesas e taxas judiciais, honorários advocatícios e periciais, que obstaculizam o acesso de pessoas
economicamente frágeis à justiça, tornando a função do Estado-Juiz ineficiente e ineficaz, sendo que nada
disso seria necessário se houvesse um trabalho de desenvolvimento e conscientização para comunicatividade
e aplicação desses na busca pela resolução dos conflitos.  

Mauro Cappelletti trabalha com a ideia de "obstáculo processual" ao acesso à justiça, onde entende como o
fato de que em certas espécies de controvérsias, o tradicional processo litigioso perante o Judiciário pode
não ser o melhor caminho para ensejar a reivindicação efetiva de direitos. Nessa perspectiva, surgem os
meios alternativos de solução de controvérsias, quais sejam, conciliação, arbitragem e mediação, como
elementos importantes na busca de justiça.

Já Boaventura de Souza Santos[10] entende que a criação de mecanismos de solução de conflitos,
caracterizado\s pela informalidade, rapidez, acesso ativo da comunidade, conciliação e mediação entre as
partes constituem a maior inovação da política judiciária. A criação de alternativas de solução de conflitos à
margem do Judiciário, visa a criar, em paralelo à administração da justiça convencional, novos mecanismos
de resolução de conflitos, franqueando e ampliando o acesso da população marginalizada à justiça.

Ainda comenta que é evidente que o sistema judicial não pode resolver todos os problemas causados pelas
múltiplas injustiças. Mas tem que assumir a sua quota-parte de responsabilidade na resolução. O Sistema
judicial está, hoje, colocado, perante o seguinte dilema. Se não assumir a quota-parte da sua
responsabilidade, continuará a ser independente de um ponto de vista corporativo, mas será cada vez mais
irrelevante tanto social como politicamente. Deixará de ter aliados na sociedade e isolar-se-á cada vez mais.

A função estatal de prestação judicial corresponde à obrigação de instituir e manter mecanismos judiciários
equipados e suficientes ao atendimento dos conflitos sociais. Idealmente, o Estado deve prestar jurisdição a
todos, assegurando a gratuidade a quem não possa enfrentar as custas do processo, garantindo o concurso
de defensor dativo e os serviços de consultoria e advocacia gratuita como forma de igualar as condições de
efetivo acesso à Justiça.

Ressalta-se a importância de haver uma conscientização da sociedade em geral, mas principalmente da
população de baixa renda, de sua cidadania é fundamental para a ampliação ao acesso à justiça, procurando
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esclarecer quais são os direitos fundamentais individuais e da coletividade e quais os instrumentos jurídicos
hábeis para sua reivindicação e proteção, procurando principalmente a busca pela concretização de uma
cultura de busca da efetividade desses direitos por meios alternativos de solução de controvérsia.

Nesse âmbito a mediação deve ser voluntária, caso contrário se estaria negando o direito constitucional de
"acessar o judiciário". Aliás, essa diferenciação é de suma importância tendo em vista que uma coisa é
acessar a justiça e outra acessar ao judiciário, da mesma forma reitera-se que o acesso á justiça é um direito
garantido de forma constitucional e a mediação é algo voluntário que se dá pelo entendimento de forma
ampla no que tange a comunicação entre esses.

Tal instrumento tem demonstrado um papel importante enquanto procedimento capaz de responder
eficazmente aos conflitos emergentes nos mais diversos seguimentos socioeconômicos, seja com a
implantação de centros de mediação em comunidades de baixa renda, seja pela própria conscientização social
geral de que a mediação é um excelente meio para se promover e ampliar o acesso à justiça. Trata-se de uma
forma eficaz que viabiliza o acesso a soluções rápidas e criativas, sendo, portanto, um elemento essencial
para a concretização do Estado Democrático de Direito.

Assim tem-se que não se pode desprezar o fato de que é possível garantir acesso à justiça por meios
alternativos de resolução de conflitos que desobriguem o interessado de recorrer ao processo judicial. O
Direito, como meio de realização da paz e do bem-estar social, tem como função primordial, não apenas
regular preventivamente as relações entre as pessoas, mas tem também de atuar como instrumento
remediador de seus conflitos.

A partir da Constituição de 1988, foram introduzidos em nosso sistema legal, novos instrumentos tendentes a
alcançar, de um lado, a universalização do acesso à justiça, como os juizados especiais e as tutelas coletivas,
e, de outro, a solução alternativa de conflitos por métodos não contencioso, mais céleres e menos ortodoxos,
como a mediação, arbitragem e a conciliação[11].

Diante disso e tal como é possível de se encontrar uma profunda reforma processual (o que, alias já vem
sendo feito) ou, então, resgatar a própria sociedade para através de mecanismos extrajudiciais, como a
conciliação, mediação e arbitragem e buscar assim a solução dos seus conflitos e controvérsias, sendo que
estas são as possibilidades do segundo caminho, relativo, portanto, a arbitragem e a mediação.

Conforme a linha de raciocínio adotada para refletir sobre a justiça estatal, pode-se dizer que, do ponto de
vista da legalidade, esta técnica ou maneira privada de solucionar conflitos esta autorizada no Brasil, é valida
ao modo do Direito estatal, especialmente por estar contida na Lei 9.307/96, que tratou da matéria.
Entretanto, no que se refere às questões de legitimidade e efetividade do poder, e de justiça e eficácia desse
tipo e Direito muitas peculiaridades podem ser observadas.

Em outras palavras, se a mediação for implantada estaremos vivendo uma grande revolução no que se
deveria entender por Direito, pois vários dos argumentos que servem de pressupostos para se definir a justiça
estatal bem como coloca-la em funcionamento, não integram o paradigma conceitual da mediação.

No Brasil, até o presente momento a mediação, enquanto instrumento alternativo de solução de
controvérsias, ainda não é fruto de uma lei, tal como já ocorre na Argentina. Contudo, existem anteprojetos
como o da Deputada Zulaie Cobra sendo discutidos no congresso, pretendendo torna-la obrigação prévia às
contendas judiciais.

A mediação, portanto, não se pode falar de validade jurídica no mesmo sentido da justiça estatal e arbitral.
Com efeito, buscar a mediação não significa nem recorrer à lei publica nem a um terceiro privado para
resolver os conflitos, na medida em que a solução é dada pelas próprias partes. Por isso, os juristas com forte
influência sociológica não demonstram mesmo nenhum interesse de que ela venha a ser uma solução
decorrente de lei.

 

3. A questão da morosidade processual e o acesso à justiça

 

Ao tratar da questão da morosidade processual não há como não pensar na questão do acesso à justiça ou
pelo menos observar que esse é um obstáculo para a concretização desse acesso desburocratizado tão
almejado. 

Cabem aqueles envolvidos na busca pela tutela jurisdicional efetivar esta de forma segura e eficiente, como
por exemplo, o legislador ao desenvolver e elaborar legislações processuais que sejam capazes de solucionar
os conflitos de interesses tanto social quanto individual trabalhando a questão da razoável duração do
processo garantindo assim o acesso à justiça de forma justa e equilibrada.

A busca dessa prestação jurisdicional mais célere torna consequentemente temerosa sua qualidade, havendo a
necessidade de construir um novo modelo de tratamento de conflitos, que busque o acompanhamento do
desenvolvimento da sociedade pós-moderna e global atendendo assim as suas exigências sem perda da
garantia do devido processo legal.

Não obstante o tratamento correlacionado tutela jurisdicional e o acesso à justiça, o surgimento de novos
anseios definidos em novos direitos, podem agravar ainda mais a crise instaurada na jurisdição, fazendo com
que haja a necessidade urgente da criação de mecanismos processuais eficientes para solução desses novos
conflitos, fazendo com que se justifique por si só a importância e relevância do trabalho a ser desenvolvido.
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Considerando-se o equilíbrio entre celeridade e eficácia processual e estes constituem elementos centrais da
noção de políticas públicas de inclusão social através do acesso à justiça, bem como a utilização dos meios
extrajudiciais de solução das lides, garantindo o acesso a resolução dos conflitos pelos sujeitos, sem deixar
de lado a garantia cidadã. 

Importante ressaltar que o Estado presta a jurisdição através do Poder Judiciário, como regra, resolve ou
deveria resolver de forma efetiva os conflitos de interesses, tanto individuais quanto coletivos, com base na
criação de uma determinada norma particular de aplicação ao caso concreto de forma que esta seja a forma
mais justa e adequada a garantir a celeridade e a garantia de tutela buscada, observando-se as garantias
processuais das partes consagradas na Constituição e no ordenamento jurídico.    

A busca a este processo, através da tutela jurisdicional, que seja mais célere e eficaz está intimamente ligada
à questão da obtenção de um processo razoável, neste sentido nem sempre o processo justo e equilibrado se
compõe com o seguimento a risca dos procedimentos e norma processuais:

Engana-se, portanto, quem vincula o respeito ao devido processo legal à obediência de um tramite
processual estabelecido em regras rígidas fixadas em lei. Além disso não constar de nenhum dispositivo
constitucional, não determina que o processo siga a risca as normas procedimentais estabelecidas em lei, mas
sim que seja oportunizado às partes o direito e um processo justo, isto é, onde lhe seja assegurado o respeito
às garantias constitucionais e às oportunidades previstas na norma processual, algo que pode ser
perfeitamente alcançado ainda que com um procedimento que se adapte judicialmente a realidade[12].     

A importância de flexibilizar-se o poder jurisdicional atrelado ao Estado vai ao encontro da garantia de sua
mantença, tendo em vista que no momento em que o Estado não consegue garantir a efetividade da tutela
buscada a autotutela ressurge diante das questões e conflitos sociais.    

A excessiva demora do processo jurisdicional sempre foi uma barreira para a efetividade da garantia do
acesso á justiça. Esta situação concretamente evidenciada nos órgãos jurisdicionais não caminha de forma
conjunta com o monopólio da justiça do Estado, sendo que contribui para a inoperância de seus mecanismos
e para a má imagem produzida pelas consequências da falta de compasso entre o direito e o tempo
desaguando principalmente na intempestividade da resolução dos conflitos.  

E esta crise realmente traz seus reflexos sendo que tal processo teria se findado em final do século XX, com
a constatação da impotência do discurso da época para enfrentar os problemas ligados a sociedade que passa
por transformações apurando-se as suas complexidades, além de suas características de individualismo e
fragmentação.

Ideia também que pode ser contemplada é a de que o processo em sua estrutura de morosidade pode
atrapalhar as visões de um determinado país, demonstrando assim a clareza da importância de instrumento
que expressem a melhoria deste modelo atual e defasado de estrutura processual.

Nota-se que o princípio constitucional de acesso a justiça junto com o de razoável duração do processo,
advinda da Emenda Constitucional 45, e a noção de acesso à parâmetros como os da mediação e arbitragem,
complementam a idéia fundamental de busca pela celeridade e efetividade processual através da colaboração
da partes, da flexibilização e aperfeiçoamento dos procedimentos de forma a efetivar o compasso na
estruturação das garantias buscadas através do direito junto ao sistema judiciário, o que resulta no alcance da
tutela jurisdicional.   

Dessa forma o acesso à justiça apresenta-se como a mais elementar garantia do processo e da própria
jurisdição, porquanto materializa a garantia constitucional de que o cidadão obterá dos poderes constituídos
o respeito aos seus direitos e à pronta restauração daqueles que lhe forem violados.

Assegurar o pleno acesso a uma ordem jurídica justa é, nos dias de hoje, o maior desafio do processo, sendo
que os processualistas modernos devem conhecer os vários mecanismos de solução de litígios e devem
ampliar suas pesquisas para alem dos tribunais, nelas incluindo os aprendizados e métodos de outras ciências,
como sociologia, psicologia, economia e política[13].

O Estado se afirmou, o movimento pelo acesso à justiça revolucionou o pensamento jurídico e ensejou a
criação de novos mecanismos processuais destinados a garantir efetividade e proteção aos chamados novos
direitos.

O Estado de Direito surge do pensamento liberal dos séculos XVIII e XIX e teve , por preocupação, a
defesa do individuo frente ao Estado, tendo como foco de sua atenção o estabelecimento de direitos contra
governos despóticos. Consagram-se, neste momento inicial, os chamados direitos humanos de primeira
geração, que representam em essência os limites à intervenção do Estado na esfera individual. Tais direitos,
impõem ao Poder Publico um dever de abstenção, sendo, por isso, identificados como liberdades negativas
(liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de associação, liberdade de locomoção e livre iniciativa
econômica).[14]

Importante salientar ainda a questão da diferenciação entre o acesso à justiça[15] e o acesso ao judiciário,
uma vez que é o que se deduz da constatação de que, sob o estandarte do acesso à justiça, no mais das
vezes, o que os nossos parlamentares e demais gestores do interesse publico fizeram foi escancarar as portas
do combalido sistema judiciário brasileiro para uma perigosa e induzida judicialização de conflitos até então
não deflagrados sendo que, muitos deles, por ainda estarem numa fase inicial de latência, poderiam, ter
recebido solução melhor, mais rápida e efetiva por vias alternativas, como a mediação ou a conciliação,
exemplificadamente[16].
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Sendo assim, tem-se a impressão que para aquela parcela da população mais sujeita a manipulações políticas,
a prometida democratização do acesso à justiça não passou de um engodo, pois em vez da pronta solução do
seu conflito, o que se viabilizou foi tão apenas um numero de registro de um processo judicial em que jaz
autuado o seu pedido.

 

4. Considerações finais

 

Destaca-se que um dos pontos primordiais no que tange a questão do acesso à justiça é a questão da
morosidade, sendo este um dos pontos que evidenciam a oportunidade de se vislumbrar mais espaço a
mediação como oportunidade de desafogar o judiciário e de garantir maior cidadania e efetivação dos
conflitos dos sujeitos.

O acesso à justiça pura e simplesmente já não consegue abarcar de forma efetiva a questão da concretização
e da própria realização dos direitos e garantias dos cidadãos pela qual são abrangidos, desta forma necessário
se faz demonstrar que novas formas de efetivar os direitos elencados tanto constitucionalmente quanto extra
constitucional devem ser plenamente amparados.

É ai que entram tanto a mediação quanto a arbitragem como forma de efetivar a resolução dos conflitos mais
amplos dos quais são a sociedade e os cidadãos envolvidos a efetivar a busca pelo entendimento.   
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distinção por nós traçada entre os direitos humanos e direitos fundamentais, é de ressaltar, neste particular, a
circunstância de que uma conceituação direitos humanos, no sentido de posições jurídicas outorgadas a
todos os homens de todos os lugares (na esfera do direito internacional), deve, necessariamente, ter um
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elenco dos direitos humanos e o dos direitos fundamentais, ou do reconhecimento, por parte da ordem
constitucional estatal, de sua vigência e eficácia no âmbito da ordem jurídica interna. SARLET, Ingo
Wolfgang. Op. Cit., p. 89-90.
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Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução por Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sérgio
Antônio Fabris, 1988, p. 56.
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Judiciário brasileiro citamos que: O pacto de Estado em favor de um Judiciário mais Ágil e Republicano foi
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constitucional do Judiciário. Reforma do sistema recursal e dos procedimentos; Defensoria Publica e acesso à
justiça, Juizados Especiais e Justiça Itinerante, Execução Fiscal, PRECATÓRIOS, Graves violações contra
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administrativa e orientações jurisprudenciais já pacificadas, Incentivo à aplicação de penas alternativas. Um
dos resultados mais visíveis do pacto foi  aprovação de alterações legislativas, nomeadamente no processo
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julgada  improcedente em diversos casos idênticos submetidas ao mesmo juízo, Lei n° 11.341/06 processos
eletrônico, disciplina a adoção de meios eletrônicos para a pratica dos atos judiciais. Conforme reforma
infraconstitucional do Judiciário 2007. Ministério da Justiça. Brasil.

[10] SOUZA, Boaventura de Souza. Para uma revolução democrática da justiça. 2. ed. São paulo: Cortez,
2008, p. 58.

[11] ROCHA, Luciano Velasque. Ações Coletivas. O problema da legitimidade para agir. Rio de Janeiro:
Forense, 2007, p. 37.

[12] GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Flexibilização procedimental. Um novo enfoque do
procedimento em matéria processual. São Paulo: Atlas, 2008, p. 102.

[13] MARQUES, Alberto Carneiro. Perspectivas do Processo coletivo no movimento de universalização do
Acesso à Justiça. Curitiba: Juruá, 2007, p. 28.

[14] MARQUES, Alberto Carneiro. Op. Cit. p. 29.

[15] A versatilidade da expressão acesso à justiça tem permitido à doutrina atribuir-lhe significados diversos.
Horacio Wanderley Rodrigues, identifica duas correntes básicas. A primeira considera que o termo justiça
tem o mesmo significado de judiciário, e portanto, entende que ambas as expressões são sinônimas. A
segunda, vendo um conteúdo axiológico na expressão justiça, compreende o acesso a ela como o acesso a
uma ordem de valores fundamentais para a humanidade que por ser mais ampla, engloba também a idéia de
acesso ao judiciário. Para Kazuo Watanabe, o acesso à justiça não se esgota no mero acesso ao judiciário
nem no próprio universo do direito estatal, uma vez que a problemática do acesso à justiça não pode ser
estudada nos acanhados limites do acesso aos órgãos judiciais já existentes. Em verdade, na expressão acesso
à justiça esta compreendida a proteção de todo e qualquer direito, não bastando a simples garantia formal de
acesso aos tribunais, mas a garantia de efetiva proteção material desses direitos. Com efeito, quando um
direito violado não recebe a pronta restauração do Estado, quem perde é o conjunto da sociedade que, dali
em diante, terá de conviver com a idéia de que a ordem jurídica costuma ser lesada, com freqüência, sem que
os culpados sejam punidos e os lesados ressarcidos; ocasionando grande inquietação e insegurança jurídica,
capazes de subtrair a paz dos cidadãos, estimular os mal-intencionados e afugentar os capitais que promovem
a circulação de riquezas. [15] MARQUES, Alberto Carneiro. Perspectivas do Processo coletivo no
movimento de universalização do Acesso á Justiça. Curitiba: Juruá, 2007, p. 34.

[16] Como forma ainda de exemplificar a questão de efetivação do acesso á justiça encontra-se a viabilidade
do beneficio da assistência judiciária gratuita, mas apenas revela-se por exemplo, tendo em vista que o artigo
motiva-se a determinar que as vias de acesso e efetivação dos conflitos sociais podem se dar efetivamente
pelas vias extrajudiciais, sendo assim: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. ACESSO À JUSTIÇA. Ainda que não haja decisão de primeiro grau acerca da gratuidade
judiciária, é cabível a análise do pendido em sede de recurso. Pedido de gratuidade que pode ser conhecido a
qualquer tempo e grau de jurisdição. Agravante que trouxe aos autos declaração de pobreza. Justiça gratuita.
A Constituição Federal diz que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos¿ (art. 5º, LXXIV). E o artigo 4º da Lei 1.060 de 05/02/1950,
estabelece que "A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação na própria
petição inicial de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo próprio ou de sua família. O §1º do mesmo dispositivo legal presume ser "pobre, até prova em
contrário quem afirma essa condição nos termos desta lei sob de pagamento até o décuplo das custas
judiciais. AGRAVO PROVIDO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70032736555, Oitava
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 19/10/2009).
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ACESSO À JUSTIÇA: CIDADANIA, JURISDIÇÃO E LIBERDADES INDIVIDUAIS

ACCESS TO JUSTICE: CITIZENSHIP, JURISDICTION AND INDIVIDUAL LIBERTIES

Janete Ricken Lopes de Barros

RESUMO
Para fortalecer a democracia é necessário o exercício da cidadania. O direito ao acesso à justiça tem sido
reconhecido como de fundamental importância para a sedimentação dos direitos fundamentais previstos no
texto constitucional. A crescente participação da sociedade na vida do Estado leva a adoção de modelos
institucionais mais flexíveis e racionais. Com essas colocações, pretende-se analisar em que medida alguns
institutos impedem a jurisdição e restringem as liberdades individuais. Assevera-se que estar em juízo vai
muito além do ajuizamento de uma ação, o que envolve institutos capazes de facilitar a prestação
jurisdicional. Nesse viés, também a interpretação e aplicação desses instrumentos à luz dos princípios
constitucionais não pode ser de forma a plantar desigualdades e novos obstáculos, a exemplo de tratar a
indispensabilidade da presença do advogado como regra absoluta.
PALAVRAS-CHAVES: ACESSO À JUSTIÇA, DEMOCRACIA, DIREITOS FUNDAMENTAIS,
EXERCÍCIO DA CIDADANIA, JURISDIÇÃO, ADVOGADO, LIVERDADES INDIVIDUAIS.

ABSTRACT
To strengthen democracy requires the exercise of citizenship. The right to access to justice has been
recognized as crucial for the consolidation of fundamental rights provided in the text. The increasing
participation of society in the state leads the adoption of institutional models more flexible and rational. With
these statements, we intend to examine to what extent some institutions impede and restrict the jurisdiction
of individual liberties. Asserts that being in court goes beyond the filing of an action, which involves
institutions able to facilitate the adjudication. This point of view, the interpretation and application of these
instruments in the light of constitutional principles can not be a way to plant inequalities and create new ties
to the courts, like treating the indispensability of the presence of lawyer as an absolute rule.
KEYWORDS: ACCESS TO JUSTICE, DEMOCRACY, FUNDAMENTAL RIGHTS, CITIZENSHIP,
JURISDICTION, LAWYER, LIBERTIES INDIVIDUAL.

“Por meio do reconhecimento de competências, a margem de ação do indivíduo é
expandida.” (Robert Alexy)

[1]

 

 

Introdução

O direito ao acesso à justiça tem sido reconhecido como de fundamental importância para a
sedimentação dos demais direitos e garantias fundamentais previstos no texto constitucional, uma vez que,
conforme afirma Cappelletti[2], a titularidade de direitos é destituída de sentido, na ausência de mecanismos
para sua efetiva reivindicação.

Nessa esteira, Cappelletti[3] conclui que o acesso à justiça pode ser encarado como requisito
fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que
pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos.

O atual estágio, chamado de terceira onda de acesso à justiça, corresponde a um progresso na
obtenção de reformas da assistência jurídica e pela busca de mecanismos para a representação de interesses
da sociedade, o que proporciona um significativo acesso à justiça. Entretanto, vai muito além de encontrar
representação efetiva para interesses antes não representados ou mal representados.

Realmente envolve um conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos
utilizados para processar e prevenir os conflitos da sociedade moderna, donde surge a necessidade de adaptar
o processo civil ao tipo de litígio, analisar as características que diferenciam um litígio de outro, o grau de
complexidade de solução dos litígios.

O processo como instrumento não tem a função precípua de uniformização, porque para o
direito o que de fato interessa, no momento em que se tem que decidir os conflitos levados ao Judiciário, não
são as identidades genéricas que igualam os homens, mas exatamente o contrário. A relevância, nessa
perspectiva, são as diferenças óbvias entre os seres humanos.
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O direito de litigar sem advogado envolve aparente colisão entre os direitos fundamentais de
liberdade e igualdade, na medida em que, pretendendo garantir uma isonomia processual entre as partes,
acaba-se por violar a liberdade humana.

Alexy avança na concepção liberal clássica de direito centrado apenas na defesa e apresenta os
direitos fundamentais como direitos subjetivos, correspondendo a posições jurídicas ocupadas pelo indivíduo
de fazer valer sua pretensão frente ao Estado, não podendo esse eliminar tais posições do titular do direito.

É necessário, portanto, debater até que ponto o monopólio do jus postulandi consagrado na
pessoa do advogado é razoável em virtude da especialidade e importância dos interesses tutelados e a partir
de que momento esse monopólio pode se tornar um obstáculo ao acesso direto à justiça.

Especificamente para possibilitar a utilização dos mecanismos processuais, independentemente
de constituir previamente advogado, quando não se pretende opor à obrigação posta em juízo.

 

2. Jurisdição e a necessidade da presença do advogado

O ponto inicial para que a jurisdição se torne uma realidade nacional e não apenas de uma
categoria mais esclarecida são os meios de acesso aos órgãos do Judiciário.

Positivar os direitos fundamentais no texto constitucional não é o bastante para o respectivo
acesso ao Judiciário, levá-los ao conhecimento de todos também não.  O cidadão precisa acreditar que não
será embaraçado, nem tampouco passará por constrangimentos, para que efetivamente busque a tutela do
Estado, para que, dessa forma, não retornemos ao estágio da barbárie, da justiça pelas próprias mãos.

Paradoxalmente, o sistema jurídico nacional tem adotado o imperativo da presença do
advogado, que apesar de ser um direito do cidadão, não pode vir a se constituir, quando levado a extremos,
em óbice para o exercício direto do direito à jurisdição.

Observe-se o que afirma Carmen Lúcia Antunes Rocha[4]

De verdade, não é sempre que aquela presença é imprescindível, sequer necessária. Em
algumas ocasiões somente constitui embaraços, às vezes dispêndios a mais, ao exercício
do direito à jurisdição. Se não se admite – e é certo que não – que aquele que necessita e
deseja um advogado para atuar em sua defesa deixe de tê-lo e o tenha às expensas do
Estado, quando impossibilitado se encontra de contratar o de sua preferência e escolha, é
exato ainda que nem sempre se deveria impor a presença do patrono, quando puder
e quiser dispensá-lo o titular do direito discutido . Isto impede, em uma ou outra
ocasião, o exercício direto pelo titular do direito, em casos em que a presença do
representante judicial seria perfeita e tranqüilamente dispensável, sem qualquer ônus para
o Estado-Juiz, para as partes ou para a sociedade. Esta presença, que muitas vezes – diria
mesmo na maioria delas é um direito inarredável do cidadão, pode constituir, quando
levada a extremos opostos, um óbice para o acesso aos órgãos prestadores da jurisdição,
que é dever do Estado providenciar e prover. (grifo nosso)

Outra questão de máxima importância, é que a sociedade tenha conhecimento do que vem a
ser o direito à prestação jurisdicional, monopólio do Estado[5], ao buscar as soluções para os conflitos que
se estabelecem entre as pessoas.

Carmen Lúcia Antunes Costa[6] afirma que quanto mais democrático o povo, mais alargada é
nele a jurisdição, mais efetiva, rápida, facilitada e concretizada a sua prestação; e, acrescenta: Direito
Positivo não sabido é direito inexistente. Quem dele não sabe, não o reivindica; sem o seu conhecimento, não
há seu exercício.

Portanto, se o povo não tem culturalmente a noção da jurisdição como um direito e, após
incentivado por políticas públicas de esclarecimentos, a exemplo do Juizados Especiais, chega ao Judiciário,
a fim de fazer valer seus direitos, se depara com entraves para o exercício desse direito, pode-se afirmar que
está a se afastar da real democracia.

Os direitos subjetivos outorgados pela Constituição às pessoas são, sobretudo, a segurança de
manter uma autodeterminação individual, um espaço livre de interferências estatais indevidas, no contexto de
uma sociedade globalizada e cada vez mais fragmentada.

A análise desses direitos e do que vem a ser a liberdade do ser humano vivendo em sociedade
é de fundamental importância para estabelecer o seu âmbito de poder e, assim, refletir a questão da
exigibilidade absoluta da presença do advogado constante do nosso ordenamento jurídico.

 

3 O cidadão e seus direitos fundamentais

O cidadão ao procurar o Poder Judiciário em busca da prestação jurisdicional está, na
realidade, galgando a efetivação dos direitos fundamentais. E o que são esses direitos e para que servem?

Ingo Sarlet[7] esclarece que na ótica semântica, o termo “direitos fundamentais” é o gênero, o
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qual engloba as demais variações utilizadas em todo o texto constitucional brasileiro, a saber: direitos do
homem, direitos humanos, direitos subjetivos públicos, liberdades públicas, direitos individuais, direitos
humanos fundamentais, dentre tantos outros, a saber:

há que se levar em conta a sintonia desta opção (direitos fundamentais) com a
terminologia (neste particular inovadora) utilizada pela nossa Constituição, que, na
epígrafe do Título II, se refere aos “Direitos e Garantias Fundamentais”, consignando-se
aqui o fato de que este termo – de cunho genérico – abrange todas as demais espécies ou
categorias de direitos fundamentais, nomeadamente os direitos e deveres individuais
(Capítulo I), os direitos sociais (Capítulo II), a nacionalidade (Capítulo III), os direitos
políticos (Capítulo IV) e o regramento dos partidos políticos (Capítulo V).

Salienta-se que atreladas às categorias específicas do gênero direitos fundamentais estão as
diferentes funções exercidas por eles, tais como os direitos de defesa, os quais asseguram a igualdade e as
liberdades individuais.

Diante da complexidade do sistema de direitos fundamentais, Gilmar Mendes[8] afirma que
são necessários esforços para precisar os elementos essenciais dessa categoria e esclarece que

Os direitos fundamentais são, a um só tempo, direitos subjetivos e elementos
fundamentais da ordem constitucional objetiva. Enquanto direitos subjetivos, os direitos
fundamentais outorgam aos titulares a possibilidade de impor os seus interesses em face
dos órgãos obrigados. Na sua dimensão como elemento fundamental da ordem
constitucional objetiva, os direitos fundamentais – tanto aqueles que não asseguram,
primariamente, um direito subjetivo quanto aqueloutros, concebidos como garantias
individuais – forma a base do ordenamento jurídico de um Estado de Direito
democrático.

Decorrem desses ensinamentos uma dupla perspectiva dos direitos fundamentais: uma
subjetiva e outra objetiva[9], não encontrando seara neste estudo para prolongamentos, diante da riqueza e
leque a que nos leva o tema.

Fica, entretanto, consignado, conforme preleciona Ingo Sarlet[10], que os direitos
fundamentais não se limitam à função precípua de serem direitos subjetivos de defesa do indivíduo contra
atos do poder público. Na atualidade, os direitos fundamentais passaram a apresentar-se como um conjunto
de valores objetivos básicos e fins diretivos da ação positiva dos poderes públicos, e não apenas garantias
negativas de interesses individuais.

Gilmar Mendes[11] lembra que, na sua concepção tradicional, os direitos fundamentais são
direitos de defesa, destinados a proteger determinadas posições subjetivas contra a intervenção do Poder
Público. Essa situação pode se estabelecer pelo não-impedimento da prática de determinado ato, seja pela
não-intervenção em situações subjetivas ou pela não-eliminação de posições jurídicas.

A garantia das liberdades individuais previstas no texto constitucional não é absoluta no
sentido de que essas garantias dizem respeito ao indivíduo e estariam livres de afetação. É importante
ressaltar que são necessárias restrições, a fim de garantir os direitos fundamentais de terceiros, nisso resulta
em uma relativização do conceito de incompatibilidade com os direitos fundamentais, conforme ensina
Alexy[12]

Direitos fundamentais têm certamente também o objetivo de garantir um estado global de
liberdade, do qual todos se beneficiem. Nesse sentido, eles têm uma relação com a
situação de outros titulares de direitos fundamentais. Seus próprios direitos fundamentais
é que devem cumprir esse objetivo. Nesse sentido, há uma diferença fundamental entre
normas de competência e direitos fundamentais de terceiros, e essa diferença justifica não
examinar direitos fundamentais de terceiros no âmbito do controle de intervenções em
direitos fundamentais.

A teoria analítica de Alexy preleciona que os direitos ocupam uma tríplice divisão de
posições: direitos a algo, a liberdades e a competências. Conquanto, para a compreensão dos direitos
fundamentais é imprescindível entender o conceito de competência partindo da premissa de que não há
dúvidas de que existem competências do cidadão que gozam de proteção e não podem simplesmente serem
revogadas, sob pena de violação do próprio direito fundamental.

Ao estabelecer a relação entre liberdade e competência, Alexy[13] afirma que uma expansão
das competências do indivíduo significa – desde que se pressuponha que o exercício da competência não é
nem obrigatório, nem proibido - um aumento da sua liberdade jurídica.

Nesse caminho, a liberdade jurídica de se realizar um ato jurídico pressupõe a competência
para fazê-lo e o direito a uma competência está associado tanto ao conceito de garantia de institutos quanto
ao conceito de liberdade.

Essas colocações se encaixam perfeitamente na proposta do presente trabalho, considerando
que o direito de constituir um advogado não pode obrigar o cidadão a somente se manifestar mediante a
presença daquele, obstaculizando sua liberdade de se manifestar em Juízo.

Ao tratar de liberdade jurídica, que é uma manifestação especial do conceito amplo de
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liberdade, está a se falar quando o objeto da liberdade for uma alternativa de ação, o que significa dizer uma
“liberdade negativa”. Nesses termos, a distinção entre liberdade positiva e a negativa está no fato de na
primeira o objeto da liberdade corresponder a uma única ação, já na segunda o objeto consistir em uma
alternativa de ação.

Seguindo essa esteira, para a criação de uma situação de liberdade jurídica é necessária apenas
uma abstenção estatal, quer seja, uma ação negativa, encontrando o conceito negativo e democrático de
liberdade respaldo em possibilidades, enquanto a liberdade em sentido positivo está atrelada a realidade e
implica na participação efetiva do cidadão em sociedade, compartilhando responsabilidades.

A concepção de liberdade segundo a doutrina liberal é utilizada como um estado de não-
impedimento, caracterizada pela ampliação da esfera de permissões e pela diminuição das obrigações.

Norberto Bobbio[14]colhe as lições dos clássicos, a exemplo de Montesquieu, Rousseau,
Benjamin Constant e, especialmente, Kant, para estabelecer os dois modos predominantes de se entender a
palavra “liberdade”, afirmando que

ora é a faculdade de cumprir ou não certas ações, sem o impedimento dos outros que
comigo convivem, ou da sociedade, como complexo orgânico ou, mais simplesmente, do
poder estatal; ora o poder de não obedecer a outras normas além daquelas que eu mesmo
impus.

Partindo dessas premissas, Bobbio[15] esclarece os respectivos significados advindos da
doutrina liberal e da doutrina democrática, da seguinte forma:

O primeiro significado é aquele recorrente na doutrina liberal clássica, segundo a qual
“ser livre” significa gozar de uma esfera de ação, mais ou menos ampla, não controlada
pelos órgãos do poder estatal. O segundo significado é aquele utilizado pela doutrina
democrática, segundo a qual “ser livre” não significa não haver leis, mas criar leis para si
mesmo. De fato, denomina-se “liberal” aquele que persegue o fim de ampliar cada vez
mais a esfera das ações não-impedidas, enquanto se denomina “democrata” aquele que
tende a aumentar o número de ações reguladas mediante processos de auto-
regulamentação. Donde “Estado liberal” é aquele no qual a ingerência do poder público é
o mais restrita possível; “democrático”, aquele no qual são mais numerosos os órgãos de
autogoverno.

Depreende-se desses ensinamentos que do ponto de vista da doutrina liberal há uma
ampliação da esfera da autodeterminação individual, restringindo-se a esfera do poder coletivo, enquanto que
do pondo de vista da doutrina democrática há uma ampliação da esfera da autodeterminação coletiva, na
qual ocorre restrição da esfera individual. Observa-se, assim, que no Estado moderno temos uma interação
das duas correntes doutrinárias.

Bobbio[16] identifica em Kant o conceito para liberdade jurídica, alertando que na teoria
Kantiana há coincidência dos conceitos de liberdade e autonomia política, a saber: “Melhor é definir a minha
liberdade externa (isto é, jurídica) como a faculdade de não obedecer a outras leis externas senão àquelas às
quais eu pude dar a minha anuência”. Portanto, Kant endente por liberdade jurídica o poder de dar
coletivamente leis a si mesmos, quer seja, a faculdade de não obedecer a outra lei senão àquela com a qual o
cidadão consentiu.

O direito a ações negativas do Estado, também chamado de direito de defesa, consiste em que
o Estado não impeça ou dificulte determinadas ações do titular do direito, não afete determinadas
características ou situações do titular e, ainda, que o Estado não elimine determinadas posições jurídicas
desse titular.

Importante nesse viés revisitar a teoria dos quatro status de Jellinek, desenvolvida no século
passado, na qual se analisam a posição do indivíduo em face do Estado e as situações dela decorrentes
quanto aos direitos e deveres.

Em breve síntese, Jellinek[17] identifica o status passivo quando o individuo está em situação
de subordinação aos poderes públicos, consistente na detenção de deveres para com o Estado. O status
negativo decorre da necessidade de salvaguardar-se algum âmbito de liberdade para o homem em face do
império do Estado. Quando o indivíduo tem o direito de exigir um prestação do Estado em seu favor,
estamos diante do status positivo. E, em se tratando de direitos políticos, em que a pessoa goza de
competência para influir sobre a formação da vontade do Estado, encontramos o status ativo.

A partir dessa teoria, que foi recebendo depurações ao longo do tempo, afirma Paulo Gustavo
Gonet Branco[18] que podem-se decalcar as espécies de direitos fundamentais mais freqüentemente
assinaladas – direitos de defesa (ou direitos de liberdade) e direitos a prestações (ou direitos cívicos), bem
como a dos direitos de participação.

Para reforçar a força normativa da Constituição e a efetividade dos direitos nela consagrados,
são criados mecanismos, dentre os quais se encontram os institutos jurídicos de direito privado, com o
objetivo de conservar ao menos o núcleo essencial desses direitos. A teoria da garantia de institutos, criada
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por Martin Wolff, é uma vedação dirigida ao legislador contra a extinção de determinadas competências dos
cidadãos, aqui está a se reconhecer a existência de um direito fundamental prima facie a uma competência
garantida pelos institutos jurídicos de direito privado, núcleo dogmático da referida teoria, nos termos
trazidos por Alexy[19]

Institutos jurídicos de direito privado são complexos de normas formadas essencialmente
por normas de competência. Portanto, a garantia de institutos é, sobretudo, uma
proibição, endereçada ao legislador, contra a eliminação de determinadas competências
dos cidadãos. Se a essa proibição não corresponde nenhum direito, então a proteção é
(meramente) objetiva. A teoria das garantias dos institutos restringe-se à alegação de que
existe uma tal proteção objetiva. Se à proibição correspodem direitos dos cidadãos, então,
a proteção é (também) subjetiva.

É, portanto, no próprio texto constitucional que se encontram as garantiam dos institutos e a
maioria deles, a exemplo do direito de defesa e do acesso à justiça, têm caráter normativo, portanto
dependem da atuação do legislador para a real concretização do direito correspondente, o que envia a um
dever constitucional de legislar.

As normas de direitos fundamentais são normas permissivas explícitas, a partir do momento
em que por meio delas algo é permitido. A importância dessa afirmação está em que essas normas
estabelecem “os limites do dever ser” em relação às normas hierarquicamente inferiores, que por sua vez,
serão tidas como inconstitucionais caso ordenem ou proíbam algo que uma norma de direito fundamental
permite fazer ou deixar de fazer.

A principal característica para estabelecer se estamos diante de uma competência é a
capacidade de alterar as posições jurídicas dos sujeitos de direitos submetidos à norma. Por sua vez, uma
permissão de praticar um determinado ato não gera individualmente obrigações e deveres passíveis de
reclamação judicial, a exemplo de um contrato firmado por um incapaz legalmente. Nada proíbe de firmá-lo,
contudo não é capaz de fazê-lo no sentido jurídico, quer seja, não tem poder, não tem competência.

O termo competência é abrangente e quer significar basicamente poder. Poder esse que está
intimamente ligado às liberdades jurídicas que competem ao indivíduo. Alexy esclarece que utiliza o termo
competência não no sentido organizacional, mas no sentido de “poder”, o que abrange o poder jurídico,
autorização, capacidade, direito formativo e capacidade jurídica, uma vez que esses demais termos podem
por si só levar a outras concepções.

A competência é um acréscimo à capacidade do indivíduo que lhe é conferida pelo
ordenamento jurídico, mediante regras jurídicas, que originariamente por sua própria natureza o individuo
não a possui e nisso diferem de meras normas de conduta.

Para que essas liberdades, no sentido jurídico, estejam a salvo, ressalta-se a importância de se
conservar os institutos, com o intuito de garantir e aumentar a efetividade dos direitos subjetivos positivados
na ordem constitucional.

 

4 Exercício da cidadania

O direito amplo à Jurisdição dignifica o próprio cidadão, tornando-se membro ativo perante o
Estado e aos demais integrantes da sociedade, passando a lutar pelos seus direitos e conseqüentemente
participar ativamente da vida política.

De forma ampla, Dalmo Dallari[20] assim conceitua a cidadania:

A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de
participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está
marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição
de inferioridade dentro do grupo social.

Nesse contexto, os direitos e garantias individuais ligados diretamente ao exercício da
cidadania são determinantes para a estabilização do Estado Democrático de Direito em nosso país no atual
contexto moderno do Constitucionalismo, distanciando-se do histórico autoritário da tradição legislativa
dominante antes da Constituição de 1988[21], no qual o povo não era considerado preparado para tomar as
decisões políticas, colocação feita por Ives Gandra da Silva Martins[22]

No sistema constitucional anterior, a nota dominante residia na visão de seus autores de
que o povo não estava preparado para exercer a escolha dos gestores maiores do País,
razão pela qual, por intrincado sistema de prevalência dos interesses dos detentores do
poder sobre as aspirações da nação, caberia aos governos determinarem o que seria bom
ou mau para a sociedade, sem necessariamente consultá-lo a respeito.

Recolhe-se para fins deste estudo o conceito de Estado Democrático de Direito, quanto ao
seu núcleo essencial, nos termos colocados por Inocêncio Mártires Coelho[23]

Entende-se como Estado Democrático de Direito a organização política em que o poder
emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes, escolhidos em
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eleições livres e periódicas, mediante sufrágio universal e voto direto e secreto, para o
exercício de mandatos periódicos, como proclama, entre outras a Constituição brasileira.
Mais ainda, já agora no plano das relações concretas entre o Poder e o indivíduo,
considera-se democrático aquele Estado de Direito que se empenha em assegurar aos
seus cidadãos o exercício efetivo não somente dos direitos civis e políticos, mas também
e sobretudo dos direitos econômicos, sociais e culturais, sem os quais de nada valeria a
solene proclamação daqueles direitos.

Para José Afonso da Silva[24] a tarefa fundamental do Estado Democrático de Direito
consiste em superar as desigualdades sociais e regionais e instaurar um regime democrático que realize a
justiça social.

O princípio democrático não se compadece com uma compreensão estática da democracia.
Com essa afirmação, depreende-se a democracia como um processo dinâmico, conforme ensinamentos de
Canotilho[25]

Antes de mais nada, é um processo de continuidade transpessoal, irredutível a qualquer
vinculação do processo político a determinadas pessoas. Por outro lado, a democracia é
um processo dinâmico inerente a uma sociedade aberta e activa, oferecendo aos cidadãos
a possibilidade de desenvolvimento integral e de liberdade de participação crítica do
processo político em condições de igualdade econômica, política e social.

O fortalecimento da cidadania, com a descrição de seus direitos e meios de defesa facilitados
pelos novos mecanismos judiciais, também são reflexões de Ives Gandra da Silva Martins[26]:

A cidadania saiu fortalecida, cabendo ao povo apenas ter maior consciência e
conhecimento de deus direitos e garantias para saber exercê-los, no seu devido tempo –
mas sempre -, a fim de que os governos aprendam a respeitá-los. Não sem razão Helmut
Kuhn considerava o Estado apenas uma estrutura do poder e Carl Schmitt ensinava que
não há Estados, mas Governos. Só através do Direito é possível submetê-los à vontade da
sociedade, a quem, em última análise, a ordem constitucional é voltada.

É no exercício da democracia que a política amadurece, uma vez que é o veículo da
legitimidade política. Importante buscar a relação entre liberdade e democracia para compreender essa
colocação, nesse sentido José Afonso da Silva[27] afirma que

O regime democrático é uma garantia geral da realização dos direitos humanos
fundamentais. Vale dizer, portanto, que é na democracia que a liberdade encontra campo
de expansão. É nela que o homem dispõe da mais ampla possibilidade de coordenar os
meios necessários à realização de sua felicidade pessoal. Quanto mais o processo de
democratização avança, mais o homem se vai libertando dos obstáculos que o
constrangem, mais liberdade conquista.

Para tanto, é preciso entranhar-se o exercício da cidadania na cultura da comunidade,
solidificando-se a cada dia, efetivando-se, assim, o processo de redemocratização do Brasil, com a
participação efetiva do povo e o amplo acesso ao Poder Judiciário, sem restrições de cunho retórico.

 

5   A interpretação constitucional

Carmen Lúcia Antunes Rocha[28] conceitua Jurisdição como sendo a atividade estatal
soberana pela qual se deslinda uma situação social de conflito, afirmando-se e aplicando-se o direito objetivo.

Entretanto, para a efetivação das disposições legais infraconstitucionais são necessárias
técnicas modernas de interpretação constitucional, cabendo aos órgãos do Poder Judiciário, nas hipóteses em
que diversas são as possibilidades de interpretação, extrair o sentido da norma que a compatibilize com o
texto constitucional. É a essa atividade de controle de compatibilidade dos atos normativos com a
Constituição que se denomina a chamada Jurisdição Constitucional.

A efetividade da Constituição para Luís Roberto Barroso[29] é a base sobre a qual se
desenvolveu, no Brasil, a nova interpretação constitucional, que por sua vez está ligada ao desenvolvimento
de algumas fórmulas originais de realização da vontade da Constituição, não importando isso em desprezo
ou abandono do método clássico.

O método clássico, chamado por Barroso de subsuntivo, está fundado na aplicação de regras
e dos elementos tradicionais da hermenêutica, que são: o gramatical, o histórico, o sistemático e o
teleológico, continua desempenhando papel importante na busca de sentido das normas e na solução de casos
concretos, contudo tem se mostrado insuficiente diante dos casos difíceis advindos da sociedade moderna.

Seguindo a idéia da necessidade do fornecimento de instrumentos práticos e específicos da
concretização de normas constitucionais, para controlar a abrangência que vem assumindo as técnicas
interpretativas, ressaltam-se os princípios instrumentais norteadores dessa tarefa, a saber: o princípio da
supremacia da Constituição, o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos do poder público,
o princípio da interpretação conforme a Constituição, o princípio da unidade da Constituição, o princípio da
razoabilidade ou da proporcionalidade e o princípio da efetividade.

O princípio da interpretação conforme é extraído da necessidade de compreender a lei e as
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normas à luz da realidade vigente, na qual se faz necessário respeitar as diferenças sociais e as minorias,
dando-lhes uma interpretação em consonância com a Constituição Federal, por isso o importante papel
desenvolvido pelos tribunais e demais órgãos do Judiciário de garantidor da tutela dos direitos fundamentais
e conseqüentemente fortalecedor da democracia.

Assim, a interpretação conforme a Constituição propicia ao Poder Judiciário, especialmente o
Supremo Tribunal Federal, priorizar um sentido da norma em conformidade com o texto constitucional,
aumentando o grau de segurança jurídica do ordenamento e sua respectiva unidade, numa visão positiva do
ativismo judicial.

O art. 5º, XXXV, da Constituição de 1988, ao estabelecer que a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, envia uma diretriz limitativa ao Poder Legislativo,
negando-lhe competência para retirar ou restringir esse direito-garantia, o que vem a fortalecer o direito à
Jurisdição.

As normas constitucionais definidoras de direitos são as geradoras dos direitos subjetivos,
investindo o cidadão de poder para exigir do Estado prestações de cunho positivo ou negativo, portanto
responsáveis por proporcionar o gozo dos bens jurídicos nelas consagrados.

A prestação jurisdicional é monopólio do Estado, é direito de todos e dever do Estado e, por
isso, não pode ser privilégio de poucos. É dever do Estado facilitar o acesso à justiça, seja pelo direito
positivado, seja pela divulgação e esclarecimentos desses direitos, estruturando órgãos e agentes, sem como
isso gerar ônus para o cidadão. Conforme leciona Carmen Lúcia Antunes Rocha[30]

Jurisdição paga é jurisdição aristocrática. A jurisdição é um direito-garantia
fundamental e o pagamento de seu exercício nega o princípio democrático, que nele
deve conter, e que a isonomia lhe impõe, o que somente pela ausência de encargos como
condição preliminar necessária pode permitir. (grifo nosso)

Abre-se espaço nessa seara para estabelecer se há diferenças entre direitos e garantias
fundamentais. Destaca Alexandre de Moraes[31] que esse questionamento remonta a Rui Barbosa, nos
seguintes termos:

Ao separar as disposições meramente declaratórias, que são as que imprimem existência
legal aos direitos reconhecidos, e as disposições assecuratórias, que são as que, em defesa
dos direitos, limitam o poder. Aquelas instituem os direitos; estas, as garantias, ocorrendo
não raro juntar-se, na mesma disposição constitucional, ou legal, a fixação da garantia
com a declaração do direito.

Acompanhando esse entendimento, pode-se afirmar que as garantias são também direitos,
com a característica específica de que essas têm caráter instrumental de proteção dos direitos. Portanto, as
garantias constitucionais podem estar no direito dos cidadãos em exigir a proteção de seus direitos
fundamentais, como também nos meios processuais que levam à efetivação dessa finalidade.

O direito subjetivo pode, assim, ser entendido como o poder de ação, respaldado no direito
objetivo, capaz de satisfazer um interesse, previsto expressamente no art. 5º, XXXV, da Constituição,
mediante o direito à jurisdição, observados os princípios constitucionais atrelados às garantias processuais, a
exemplo do contraditório e do direito da ampla defesa, patamares do devido processo legal e, conseqüente,
segurança jurídica.

Nessa esteira, a postura do juiz na condução do processo é de máxima importância para
realização da tutela jurisdicional, propiciando às partes as mais diversas formas de participação e de diálogo,
deixando de lado os formalismos exagerados que engessam o sistema.

É evidente que não basta apenas abrir as portas de entrada do Poder Judiciário, é preciso
buscar uma prestação jurisdicional eficiente e justa, o que poderá se concretizar mediante um processo
provido de um mecanismo processual funcional, sem deixar, contudo, de observar as garantias
constitucionais.

É imperioso adotar mecanismos simples para demandas simples, e procedimentos complexos
para demandas complexas, o quem tem sido um grande exemplo os Juizados Especiais.

Nesse viés, a tutela jurisdicional não poder ser atingida somente pelo processo tradicional,
com bem observa Alexandre Freitas Câmara[32]:

a utilização dos meios alternativos de composição de conflitos é interessante não só para
as partes envolvidas no conflito, que podem ter a resolução do mesmo ditada por um
especialista na matéria que goze de sua confiança (o árbitro), através de um procedimento
célere e sigiloso, ou que podem alcançar elas mesmas a solução do conflito, com a ajuda
de alguém com treinamento específico para auxiliar os interessados a obter uma
composição que agrade a todos (o mediador); mas também é interessante para o Estado,
que terá um número de conflitos para solucionar tanto menor quanto maior seja o número
de conflitos submetidos aos meios alternativos de solução.

Esse trabalho pretende abrir a discussão acerca da necessidade de se preservar um âmbito de
acesso direto do cidadão ao Poder Judiciário, sem que outros direitos e garantias constitucionais se tornem
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verdadeiras barreiras ao efetivo acesso, a exemplo da interpretação de que a presença do advogado é sempre
indispensável.

 

6 Conclusão

Os institutos são endereçados ao legislador para que esse não suprima competências do
indivíduo, necessitando de ser constantemente fortalecidos. O difícil é estabelecer até onde vai a autonomia
privada e a intromissão institucional autorizada.

No atual estágio da sociedade, cada vez mais plural e complexa, nos termos do Estado Social
Democrático de Direito adotado pela nossa Constituição brasileira, percebe-se a aproximação das esferas
públicas e privadas, consistente em uma ampliação da esfera da autodeterminação individual, restringindo-se
a esfera do poder coletivo, noção absorvida da doutrina liberal, bem como, agregando-se à doutrina
democrática, pela qual ocorre uma extensão da esfera da autodeterminação coletiva, podendo resultar em
restrições do ponto de vista meramente individual.

É o momento de se reafirmar que a sociedade se organiza, transfere os poderes para o Estado
e legitima o texto constitucional, com a função principal de salvaguardar a dignidade da pessoa humana[33],
o que significa que os direitos subjetivos devem ter ampla margem de efetividade e de proteção.

A liberdade individual vem sendo reduzida e a saída para a não institucionalização total da
liberdade, consistente em atitudes ora negativas ora positivas, tanto do ser humano quanto do Estado, é lutar
firmemente pela a expansão das competências.

Portanto, os direitos fundamentais objetivam assegurar a liberdade do indivíduo, o que só terá
sucesso diante de uma sociedade livre, na qual os cidadãos estejam conscientes e permaneçam com o poder
de decidir e participar das decisões acerca de seus interesses e da comunidade, quer seja, exercitando a
cidadania.

As dificuldades de acesso ao Judiciário correspondem a um fator inibidor para o pleno
exercício da cidadania, uma vez que não há em se falar em democracia se o cidadão não tem acesso à justiça.

Diante dessas considerações, pretende-se abrir a discussão de que há a possibilidade da parte
praticar determinados atos processuais, independentemente de constituir advogado, para alcançar o sentido
de que o acesso à justiça é prioritário à exigência da representação processual em juízo.

Nesta perspectiva, afirma-se que a prática de determinados atos sem a presença de advogado
não conflita com o princípio constitucional da indispensabilidade do advogado à administração da justiça.

Assim, salienta-se o que afirma Cappelletti de que o acesso à justiça é o requisito fundamental
e o mais básico dos direitos humanos para a construção de um sistema jurídico moderno e igualitário que
efetivamente garanta os direitos de todos.

A possibilidade de dispensa da presença de advogado para determinados atos pelo cidadão,
sem que ocorra conflito com o citado princípio constitucional da indispensabilidade do advogado à
administração da justiça, é o que ora se coloca em discussão.
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ACESSO À JUSTIÇA TRANSNACIONAL. O SISTEMA INTERAMERICANO E O 

PROCESSO XIMEMES. 

TRANSNATIONAL ACCESS TO JUSTICE. THE INTER-AMERICAN SYSTEM AND THE 

XIMENES CASE. 

GUSTAVO ADOLFO MENEZES VIEIRA 

RESUMO 

O presente artigo analisa o desenvolvimento contemporâneo do acesso à justiça no Sistema 

Interamericano, em especial através da ascensão dos chamados novos atores internacionais, a 

partir da perspectiva do processo Ximenes. Este processo reveste-se de importância 

paradigmática tendo em vista que acarretou a primeira condenação formal da história do Estado 

brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em julho de 2006. Igualmente, o 

aludido processo possui relevância singular por configurar-se como precursor de uma série de 

outros causídicos  atualmente em trâmite contra o Brasil, integrando uma tendência sistêmica de 

jurisdicionalização internacional dos direitos humanos na América Latina. Este artigo busca 

aprofundar as relações de re-orientação estratégica e de atuação de redes, movimentos, 

organizações e indivíduos na esfera de acesso à Justiça e tutela dos Direitos Humanos na região. 

Esses movimentos, mediante condições dialéticas em suas interações transnacionais, catalisam 

criativas novas “leituras” normativas, as quais ainda que despidas de coercitividade stricto sensu, 

possuem inegável valor simbólico, que não pode ser desconsiderado em ternos de eficácia 

jurídica sistêmica. Nesse diapasão, o trabalho sub examen, tem como escopo, para melhor 

compreensão da matéria, inserir o fenômeno jurídico no seio de um diálogo interdisciplinar, em 

especial com as matizes teóricas das Relações Internacionais. 

Palavras chave: Acesso à Justiça Interamericana, Processo Ximenes, Novos atores transnacionais.  
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ABSTRACT 

The following article analyses the contemporary development of access to justice in the 

Inter-American System, especially by the rise of the so-called new international players, from the 

Ximenes Process perspective. This process has paradigmatic importance once it resulted in the 

first formal conviction of Brazilian State history by the Inter-American Court of Humans Rights, 

in July 2006. Also, the aforementioned process has unique relevance because it configures a 

forerunner of a series of other cases currently in progress against Brazil, integrating a systemic 

tendency of international human rights jurisdictionalization in Latin America. This article seeks 

to deepen the relations of strategic re-orientation and performance of networks, movements, 

organizations and individuals in the access to Justice in the region. These movements through 

dialectical conditions in their transnational interactions catalyze new creative normative 

"readings", which even stripped of coercivity stricto sensu, have undeniable symbolic value that 

cannot be neglected in terms of systemic juridical efficiency. In this vein, the work sub examen, 

has as aim, to better comprehension of the subject, to insert the legal phenomenon within a 

interdisciplinary dialogue, especially with International Relations theories. 

Keywords: Interamerican Access to Justice, Ximenes Pocess, New transnational actors. 

INTRODUÇÃO 

O trabalho ora exposto consiste em apartada síntese de pesquisa realizada na Faculdade de 

Direito em conjunto com o Laboratório de Análise Política Mundial (LABMUNDO) da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). Em resumo, a pesquisa em tela objetivou estudar o 

desenvolvimento do acesso à justiça no Sistema Interamericano de tutela dos Direitos Humanos
1
 

e sua relação de simbiose frente às práticas de novos atores na política mundial contemporânea.  

O estudo dessa práxis contribui à compreensão da dialética inerente ao processo de 

internacionalização dos direitos humanos, vértice de um núcleo axiológico legitimador de um 

                                                
1 O sistema interamericano consiste em uma série de convenções normativas internacionais que tratam sobre toda 

gama de direitos humanos no âmbito da OEA. O corte do presente estudo foca nos instrumentos dispostos na 

chamada Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamado de Pacto de São José firmada em 1969, na 

Costa Rica. O dito tratado previu a criação de um órgão jurisdicional supranacional na região, abrindo espaço para o 

acesso à justiça de cidadãos dos Estados membros no plano externo. 
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ideário de justiça em constante tensão com a noção de soberania estatal, o pilar em que se assenta 

a noção clássica de Relações Internacionais e de jurisdição no Direito. Cumpre destacar que o 

corrente artigo afasta-se das abordagens tradicionais estritamente descritivo-dogmáticas acerca 

dos trâmites formais e conformação estrutural dos órgãos interamericanos de defesa dos direitos 

humanos, tendo em vista que os mesmos já se encontram sobejamente expostos na doutrina
2
.  

Objetiva-se aqui, avalizar que o Direito, para além da dogmática estrita, conforma-se no dia a dia, 

não apenas à letra da lei, mas encontra-se inserido em um processo co-constitutivo e dialético de 

interações sociais complexas as quais exigem dos atores envolvidos esforço constante em sua 

conformação
3
. É nesse contexto que o acesso à justiça ascende à transnacionalidade

4
.  

Não obstante sua relevância, ainda resta escassa na literatura pátria o dimensionamento 

transnacional do fenômeno jurídico enquanto instrumento de efetivação de direitos no universo 

político
5
, e sua possível integração no repertório de mobilizações sociais contestatórias no plano 

jurídico internacional. No mais das vezes, essas práticas são indissociáveis da atuação concreta e 

imprescindível de movimentos sociais e do ativismo jurídico transfronteiras. É justamente sobre 

esta zona gris que se debruçarão o estudo em tela.  

O ponto de partida para os aprofundamentos teóricos remontam, imediatamente, ao substrato 

material atinente ao cas d´espèce Ximenes, que correu sob os auspícios da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos (doravante denominada CORTE INTERAMERICANA), cujos pormenores 

serão devidamente tratados adiante. A operacionalização de uma jurisdição supranacional no 

Brasil, concretizada pioneiramente através do standard case em comento, leva à inexorável 

necessidade de explorar seus efeitos. Tendo em vista o quadro institucional no país, no qual os 

bens públicos são violados sistematicamente e há uma dificuldade crônica na garantia de uma 

                                                
2 Por todos:RAMOS, André de Carvalho. Processo Internacional de Direitos Humanos. Rio de Janeiro, Renovar, 

2008. 
3 Filiação à corrente teórica à sociologia do conhecimento. Para maiores aprofundamentos ver BERGER, Peter L. 
LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade. Petrópolis: Vozes, 2007. 
4 A utilização do termo transnacional é proposital e encontra-se voltada a uma abordagem diversa da doutrina 

internacionalista clássica realista que restringe a capacidade de ação na ordem mundial aos estados. Ou seja, a 

perspectiva adotada no projeto é para além do caráter meramente interestatal e encontram-se voltada, precipuamente, 

à atuação dos chamados “novos” atores internacionais, e não Estados. 

 
5 Destaque-se o desenvolvimento da doutrina francesa na matéria. Para maiores aprofundamentos vide ISRAËL, 

Liora. L’Arme du droit. Paris : Presses de Siences Po, 2009. 
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tutela jurisdicional célere, eficaz e, por conseguinte, justa, descortina-se mais acionamentos de 

foros de justiça externa. Nessa seara, no exercício de suas atividades, o Sistema Interamericano a 

partir de finais da década de 90 passou a processar diversas notificações de violações aos artigos 

da Convenção de São José cometidas pelo Estado brasileiro.  

Dentro desse diapasão, exsurge a problemática que irá ilustrar questionamento essencial deste 

artigo e traçar, por conseguinte, seus objetivos, mais precisamente em torno da ratio e 

consequências instigadas pelo estudo do processo Ximenes: como e porque o acesso à justiça em 

matéria de Direitos Humanos se desenvolve no Sistema Interamericano, em especial no Brasil, a 

partir dos anos 90? A partir desse questionamento principal, decorrem duas indagações 

consectárias cujas respostas a serem traçadas figuram enquanto diretrizes basilares da pesquisa:  

a) Seria o processo Ximenes um caso isolado ou o indicativo de uma tendência mundial 

reproduzida no desenvolvimento do Sistema interamericano? b) Qual o papel desempenhado 

pelos novos atores transnacionais no processo de internacionalização do acesso à justiça a partir 

do estudo de caso?  

1. DINÂMICA INTERAMERICANA 

1.1. O precedente Ximenes: reflexos na práxis jurídica brasileira 

Em novembro de 1999, o Sr. Damião Ximenes Lopes, então com trinta anos, portador de 

transtorno mental (esquizofrenia), foi internado, para receber tratamento psiquiátrico na Casa de 

Repouso Guararapes, centro de atenção psiquiátrico privado, operando dentro do Sistema Único 

de Saúde do Brasil (SUS), no município de Sobral no Ceará. Apenas alguns dias após seu 

internamento, o Sr. Ximenes foi encontrado morto com evidentes sinais de tortura. A partir de 

então, tendo em vista as flagrantes dificuldades de acesso à justiça no plano interno, seus 

familiares com o imprescindível auxílio das novas tecnologias de informação e organizações da 

sociedade civil buscaram obter tutela jurisdicional no plano externo. 

O processo em questão acarretou a primeira condenação formal da história do país pela CORTE 

INTERAMERICANA, em julho de 2006. O Brasil foi condenado pelo inadimplemento dos 

artigos 4º (Direito à vida), 5º (Direito à integridade e pessoal), 8º (Garantias judiciais) e 25º 
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(Proteção judicial) todos em consonância com a obrigação disposta no artigo 1.1 (Obrigação de 

respeitar os direitos contidos no tratado) da Convenção de São José da Costa Rica, tratado 

constituinte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Esse fato abriu precedente ao 

acesso à justiça no plano externo, não apenas a movimentos e instituições de tutela de direitos 

humanos, mas também de indivíduos que passam a visualizar a possibilidade concreta de exercer 

cidadania em foros internacionais.  

Destarte, nos anos subseqüentes, o Estado brasileiro passou a ser denunciado em diversos outros 

litígios perante o Sistema Interamericano, fato este que já vinha ocorrendo em outros países do 

continente. Nesse orbe, há atualmente aproximadamente cem processos contra o país pendentes 

de apreciação pela Comissão Interamericana, órgão da OEA encarregado de realizar a seleção 

prévia de demandas que serão objeto da Corte.  

Nesses mesmos termos, enquanto é redigido este projeto, encontram-se, em trâmite perante a 

Corte Interamericana, três medidas provisórias diante do Estado brasileiro referentes: a) ao 

sistema prisional “Urso Branco” em Rondônia
6
; b) à penitenciária “Dr. Sebastião Martins 

Silveira”, em São Paulo
7
; e, c) ao Complexo Tatuapé de custódia de menores infratores, do 

mesmo modo no estado de São Paulo
8
.   

A última e mais recente denúncia recebida contra o Brasil ocorreu em abril de 2009 e trata das 

polêmicas implicações da Lei de anistia frente à Guerrilha do Araguaia (Caso Gomes Lund
9
). 

Desse modo, a doutrina jurídica nacional não pode furtar-se a debater uma temática que se 

encontra na ordem do dia da agenda internacional. O Direito não pode, portanto, acomodar-se a 

                                                
6 Demanda apresentada à Corte em junho de 2006, refere-se às constantes denúncias de ameaças e maus tratos aos 

presos na Penitenciária “Urso Branco” que culminaram no assassinato de trinta e sete internos no primeiro semestre 

de 2002 
7 Demanda apresentada à Corte em julho de 2006 devido ao caráter de urgência referente à situação de grave risco à 

vida e integridade física não apenas dos internos como dos próprios agentes carcerários da penitenciária de 

Araraquara, São Paulo. 
8 Demanda apresentada à Corte em outubro de 2005, referente à Fundação Estadual do Bem Estar do Menor de São 

Paulo, mais precisamente à Unidade de Tatuapé, a maior do estado, onde 1600 (mil e seiscentos) menores 
encontravam-se em situação iminente de risco à sua integridade física e psíquica partir de indícios de prática de 

torturas, incitação à violência e homicídios por perpetrados por agentes do Poder Público. 
9 A lide em tela versa sobre duas questões. De um lado, questiona-se o dispositivo normativo introduzido por meio 

da Lei 11.111/2005 que determina sigilo permanente de arquivos oficiais relativos a determinadas matérias (entre as 

quais, à Guerrilha do Araguaia); de outro lado, demanda-se a obrigatoriedade do Estado brasileiro em investigar, 

processar e sancionar graves violações dos direitos humanos, mesmo as inclusas na Lei da Anistia (Lei 6.683/79). 

Guilherme Gomes Lund é o nome de um dos 71 (setenta e um) desaparecidos políticos a que faz referência este 

processo. 
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antigas distinções entre Low and High Politics, escorando-se na premissa clássica de que os 

Estados Nacionais sejam os atores monolíticos no cenário mundial. Ora, o caso Ximenes instiga o 

retorno ao debate clássico entre os limites de validade e eficácia do Direito Internacional, e os 

sistemas jurídicos internos dos Estados do Sistema, além de uma revisão sobre as principais 

escolas teóricas das relações internacionais.  

1.2.  O sistema em movimento: panorama empírico-jurisprudencial  

Objetivando situar o estudo de caso em uma perspectiva internacionalista, estudos preliminares 

da jurisprudência da CORTE INTERAMERICANA permitem constatar uma utilização crescente 

de seus instrumentos jurídicos, seja em virtude do aumento de países signatários, seja através da 

maior atuação de organizações e redes transnacionais, a partir da débâcle do regime soviético. 

Desse modo, no correr da década de 90, a Organização dos Estados Americanos (OEA), vai 

assistir a retirada de ressalvas à competência do Tribunal frente aos últimos países da América 

Latina que haviam firmado o Pacto de São José da Costa Rica
10

. Dentre esses países, de especial 

relevância vale citar o Brasil e o México, que juntos representam cerca de metade de todos 

jurisdicionados até então, ambos em 1998
11

.  

Essa tendência crescente de justicialização supranacional no orbe americano referente à tutela dos 

direitos humanos pode ser ilustrada a partir de uma série de estatísticas disponibilizadas nas 

próximas páginas. Antes de avançar, entretanto, cabem algumas considerações mínimas acerca da 

estrutura e peculiaridades previstas no Pacto de São José. Preliminarmente, não há de se perder 

de vista que os presentes estudos dizem respeito à chamada jurisdição contenciosa da CORTE 

INTERAMERICANA e não seu aspecto consultivo. Nesse sentido, toda demanda (em que a parte 

autora não seja um Estado) 
12

 destinada à apreciação da Corte Interamericana deve antes passar 

necessariamente pelo crivo de um órgão próprio, a Comissão Interamericana, que verificará as 

suas condições de procedibilidade.  

                                                
10 São signatários: Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, Equador, El 

Salvador, Granada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República 

Dominicana, Suriname, Uruguai e Venezuela; o que totaliza vinte e quatro países. De todos esses, apenas Dominica e 

Granada mantém ressalvas à competência da Corte Interamericana. 
11 Em que pese celebrado pelo Brasil em 1969 o Pacto de São José apenas foi ratificado em 1992. A competência da 

Corte Intearemericana, entretanto, apenas foi admitida em 1998; 
12 Nesse caso, se prescinde do intermédio da aludida Comissão. Cumpre salientar que em toda existência do Tribunal 

essa conjectura não se realizou. 
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Os dados estatísticos levantados a seguir fazem referência à atividade de ambos os órgãos 

visando auferir subsídio material inicial às hipóteses elencadas: 

I. Dados referentes à atuação da Comissão Interamericana
13

 

 

I. (a) Total de denuncias recibidas por ano.
14

 

  

 

            

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                
13 As informações contidas nos gráficos I(a) e I(b) foram disponibilizadas no Informe Anual da Comissão 

Interamericana -2008, disponível em: http://www.cidh.org/annualrep/2008sp/cap3.sp.htm#Estadísticas. Dados 

anteriores a 1997 são fornecidos apenas mediante requisição. 
14 Destaca-se que, na virada do milênio, a quantidade de denúncias protocoladas anualmente já correspondia ao 

dobro do valor referente ao início dos levantamentos. A partir de 2004, o índice passa a ser o triplo do montante de 

1997, mantendo-se esta média nos anos subsequentes. 
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I. (b) Total de casos e petições em trâmite por país. 
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II. Dados referentes à Corte Interamericana de Direitos Humanos
15

 

 II. (a) Casos apresentados à Corte pela Comissão Interamericana.
16

 

  

  

  

 

 

 

 

 

II. (b) Casos em trâmite por país. 

  

 

 

 

 

                                                
15 Os gráficos II. (a) e II. (b), assim como os anteriores, foram produzidos pelo Informe Anual da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos para o ano de 2008. Reitera-se que os dados anteriores ao ano de 1997, não são 

acessíveis imediatamente, sendo necessária solicitação à Secretaria da Comissão. Os de 2009 ainda não foram 

publicizados. 
16 Refletindo a intensificação de petições protocoladas na Comissão, observam-se como as atividades da Corte 

também acrescem na transição entre os anos 90 e 2000. 
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II. (c) Casos contenciosos em trâmite e em supervisão de cumprimento de sentença
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. (d) Solução de casos contenciosos
18

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Sob o prisma de um maior espectro temporal, constata-se uma curva exponencial ascendente a partir no início da 

década de 90 atingindo o patamar de 88 casos contenciosos e em supervisão no ano de 2008, aproximadamente trinta 

vezes mais que os registrados nos anos anteriores a 1989. 
18 No gráfico II. (d) torna-se ainda mais visível a intensificação ascendente das atividades jurisdicionais da Corte nos 

últimos anos.  
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2. NOVOS ATORES E ACESSO À JUSTIÇA TRANSNACIONAL 

2.1 Situando o objeto de estudo 

Ab initio, o sentido de “novos” deve ser devidamente aquilatado. Não é de hoje que existem 

atores não-estatais atuando no cenário internacional, inclusive no âmbito jurisdicional. A guisa de 

exemplo pode-se citar: a célebre Internacional Comunista, o sindicalismo operário, o movimento 

abolicionista ou das suffragettes, a própria Igreja Católica, além das associações e advogados da 

III República Francesa
19

. A diferença, todavia, a “novidade” por assim dizer correlaciona-se com 

a  maior envergadura e dimensão dessa intervenção, bem como nos aspectos qualitativos e de 

especialização profissional nessa seara. Nesse sentido, a partir dos anos 1990 nas Américas 

passarão a surgir mais de uma centena de entidades de diversos países interagindo na sistemática 

de direitos humanos e acesso à justiça na América Latina. É justamente nesse contexto que a 

jurisprudência da CORTE INTERAMERICANA, embora prevista desde 1969, instalada em 

1978, e cuja primeira decisão contenciosa ocorrem em 1987 passa a prosperar. O que esse 

trabalho pretende teorizar é que longe de ser uma coincidência essa regularidade corresponde a 

práticas concretas dessas referidas organizações dialeticamente interrelacionadas que não apenas 

operacionalizam como garantem de fato uma cidadania transfronteiras. 

Nesse contexto, quedam de importância fundamental os gráficos presentes no aludido trabalho. O 

boom dos “novos” atores internacionais ocorre simultaneamente à efetividade de acesso à justiça 

no Sistema Interamericano. Os dados acima colacionados corroboram a relevância e extrema 

atualidade do tema bem como realça a necessidade de diálogo interdisciplinar entre o Direito e as 

Relações Internacionais. As aludidas informações permitem ainda inserir o Processo Ximenes em 

uma tendência regional de jurisdicionalização internacional. Para além da flagrante emergência 

do exercício do acesso à justiça no Sistema Interamericano, constata-se, concomitantemente, que 

a emergência de novos atores no plano externo, através do aspecto transcendente da globalização, 

passa a ter um caráter fundamental na construção identitária e formação de espaços de 

contestação através da formação de novos vínculos de solidariedade transnacional, inclusive no 

Brasil.  

                                                
19 Utilizamos a concepção de: JOSSELIN, Daphné; WALLACE, William. in Non-state actors in world politics. New 

York: Palgrave, 2001. 
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2.2. Mapeamento de formas de atuação 

A partir de estudos por amostragem, podem-se identificar dois modos
20

:  

a) Assessoramento. Aqui se encontra a hipótese de atuação enquanto amicus curiae Em regra, 

essa figura processual é raramente utilizada em um ordenamento jurídico. Restringe-se apenas a 

questões mais complexas, que exigem um conhecimento acurado ou possam ter repercussões 

jurídico-sociais extremamente relevantes, devido a sua reconhecida expertise.  

b) Intervenção. Essa possibilidade ação reveste-se de variadas formas. Podemos encontrar 

organizações atuando enquanto representantes das vítimas perante o Tribunal; auxiliando 

indivíduos, em regra hipossuficientes, através de orientações; ou denunciando violações às 

disposições do Pacto de São José da Costa Rica atuando isoladamente ou como co-peticionários. 

Nesse diapasão, a título exemplificativo, podemos citar os casos contenciosos abaixo
21

. 

CONTENCIOSOS
22

 
 

ONGS 

Velásquez Rodríguez 

Vs. 

Honduras
23

 

(1987) 

 Amnesty International,  

 Association of the Bar of the City of New York  

 Lawyers Committee for Human Rights  

 Minnesota Lawyers International Human Rights Committee 

 Assessoramento 

                                                
20As nomenclaturas ora adotadas configuram mero instrumento de generalização, em nada incorrendo nos 

significados da Teoria Geral do Processo.  
21 As informações apresentadas são extraídas dos diversos provimentos jurídicos disponíveis nos sítio virtual tanto da 

Corte como da Comissão Interamericana, em especial as Sentenças, além dos Informes Anuais que ambos os órgãos 

devem anualmente submeter à OEA. Apesar da intensa participação das ONGs nos trâmites judiciais não há um 

registro específico dessas atuações, devendo a prospecção de informação efetuar-se de maneira ad hoc, 
22 O marco temporal desse proesso faz menção à data da primeira deliberação da Corte sobre determinado caso, 
ainda que o pronunciamento seja apenas de exceção de competência. 
23 Demanda referente ao assassinato do estudante da Universidade Nacional de Honduras, Manfredo Velásquez, 

preso sem ordem judicial, submetido a sessões de interrogatório sob tortura pelo serviço de inteligência das Forças 

armadas desse país no ano de 1981. Esse é um dos casos mais emblemáticos da Corte, não apenas por servir de 

precedente no qual foram assentadas as bases da doutrina interamericana como pelos embaraços na execução da 

sentença. Deveras, o governo de Honduras honrou o montante indenizatório devido, todavia o fez com anos de atraso 

e sem os juros compensatórios devidos em uma economia carcomida pela inflação. Por fim, o Estado hondurenho 

cedeu após as pressões da Corte em levar o caso para a Assembléia da OEA.  
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Fairén Garbi y Solís Corrales 

Vs. 

Honduras
24

 

(1987) 

 Comite de los Derechos Humanos de Honduras  

 Colegio de Abogados de Honduras 

 Intervenção 

 Amnesty International 

 Association of the Bar of the City of New York  

 Lawyers Committee for Human Rights  

 Minnesota Lawyers International Human Rights Committee 

 Assessoramento 

Aloeboetoe e outros 

Vs. 

Suriname
25

 (1991) 

 Comisión Internacional de Juristas 

 Assessoramento 

El Amparo 

Vs. 

Venezuela
26

 

(1995) 

 

 Programa Venezolano de Educación en Derechos  

 Centro para la Justicia y el Derecho Internacional 

 Americas Watch 

 Intervenção 

                                                
24 Lide atinente ao desaparecimento e posterior constatação de homicídio do casal Fairén Garbi e Solís Corrales em 

trânsito no Estado de Honduras. Inobstante parecer da Comissão Interamericana em contrário, a Corte deliberou pela 

sustação do processo por insuficiência de provas. 
25 Esse litígio deriva de fatos ocorridos após um período de forte instabilidade política no Estado do Suriname, em 

1988. Nessa época, esse país acabara de sair de uma convulsão interna que opusera o Exército, que instalara uma 
ditadura, e um movimento guerrilheiro cimarron (também conhecido como bushnegroes, referem-se ao grupo étnico 

de descendentes de escravos que corresponde a 10 porcento da população surinamês). Ainda em repercussão ao 

conflito étnico que sucedera, cerca de quarenta cimarrones, que não tinham envolvimento com a guerrilha, foram 

assassinados arbitrariamente, o que levou à atuação da Corte Interamericana. A denúncia foi protocolada por Stanley 

Rensch, investigador da Polícia do próprio país. 
26 Demanda atinente às mortes arbitrárias de 14 pescadores durante uma operação militar realizada pelo Exército de 

Venezuela denominada “Anguilla III” supostamente acusados de terrorismo em que pese não disporem quaisquer 

armas que não os instrumentos de pesca. 
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Olmedo Bustos e outros 

Vs. 

Chile.
27

 

(2001) 

 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 

 Asociación de Abogados por las Libertades Públicas 

 Intervenção 

 

  
Ximenes Lopes 

Vs. 

Brasil
28

 (2005) 

 Justiça Global 

 Intervenção 

 

Valle Jaramillo e outros 

Vs. 

Colombia
29

 

(2008) 

 

 Comisión Colombiana de Juristas 

 Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos 

 Intervenção 

 

                                                
27 Esse sem dúvidas é um caso bastante curioso e fora do padrão jurisprudência da Corte, tradicionalmente voltada 

mais à tutela dos artigos 4º, 5º, 7º e 8º da Convenção Americana, respectivamente referentes ao direito à vida, à 

integridade física, à liberdade e a proteção judicial (todos em consonância com o art. 11 referente à obrigação que 

chega a ser pleonástica de “respeitar direitos“). Nesse diapasão, o litígio em exame recai precipuamente sobre os art. 

12 (liberdade de pensamento e expressão) e art. 13 (liberdade de consciência e religião) tendo em vista a proibição 

em território chileno da exibição “A Última Tentação de Cristo”, dirigido por Martin Scorsese a partir de livro 

homônimo de Nikos Kazantzakis. Essa obra cinematográfica já fora objeto de vedação administrativa no ano de 
1988. Em 1997 essa questão chegou à Suprema Corte chilena, que confirmou a interdição, o que levou à interposição 

de ação no Sistema Interamericano. 
28 O conteúdo fático desse processo configura o ponto de partida empírico do presente projeto e já foi brevemente 

traçado quando da exposição do resumo do projeto. Seu detalhamento fático encontra-se anexo. 
29 Essa demanda corresponde a fatos ocorridos no ano de 1998 em Medellín - Colômbia. Nessa ocasião homens 

armados tomaram como reféns e agrediram diversas pessoas ligadas a movimentos de defesa de direitos humanos. 

Uma delas, o Sr, Jesús María Valle acabou sendo executando, supostamente em virtude de denúncias sobre crimes 

perpetrados por tropas para militares com conivência da Força Pública colombiana. 
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Gomes Lund e Outros  

Vs. 

Brasil
30

 

(2009) 

 Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) 

 Human Rights Watch/Americas 

 Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro 

 Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos  

 Intervenção 

 

 

2.3 Movimentos sociais e acesso à justiça transfronteiras 

Apesar de não configurarem formalmente conditio sine qua non para o exercício do Sistema 

Interamericano, em todos os processos averiguados para consecução do presente artigo, 

organizações sociais estão presentes. Conforme anteriormente exposto, a figura processual do 

amicus curiae nos ordenamentos jurídicos em geral reveste-se de um quê de excepcionalidade. 

Não obstante, no caso Nogueira de Carvalho VS. Brasil
31

, por exemplo, a sentença faz alusão a 

uma quantidade extraordinariamente grande de solicitações dessa natureza
32

, denotando o alto 

grau de participação de entidades transnacionais na tutela transnacional dos direitos humanos no 

sistema interamericano.  

                                                
30 Processo referente à Guerrilha do Araguaia, já exposto em breve síntese na primeira parte desse relatório. 
31

 Esse litígio versa sobre o assassinato do Sr. Gilson Nogueira de Carvalho, advogado militante na defesa dos 

direitos humanos no ano de 1996, na cidade de Macaíba, estado do Rio Grande do Norte. Os motivos da morte 

estariam relacionados às denúncias por parte do de cujus sobre as atividades de um grupo de extermínio atuante na 

região chamado “meninos de ouro”, formado por policiais civis e militares. Apesar de parecer favorável da Comissão 

Interamericana a Corte arquivou o processo por insuficiência de provas. 
32 A saber, podemos elencar os pleitos correspondentes das seguintes organizações: Centro por la Justicia y el 

Derecho Internacional (CEJIL), Front line - The Internacional Foundation for the Protection of Human Rights 

Defenders, Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear 

Restrepo”, Movimiento Nacional de Derechos Humanos, Asociación Fomento, Centro de Derechos Humanos 

“Miguel Agustín Pro Juárez”, Una Ventana a la Libertad, Comité de Familiares de Detenidos - Desaparecidos, 
Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights, Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Centro 

de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Casa Alianza Honduras, Centro 

para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Programa Venezolano de Acción-Educación en Derechos 

Humanos (PROVEA), Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos de Orellana, Grupo 

Interdisciplinario de Derechos Humanos de Medellín, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos (CMDPDH), Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM), Instituto de Defensa Legal (IDL), dentre 

diversos outros. Informações disponíveis em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_161_esp1.pdf. 
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Apesar da natureza subsidiária desse instituto, a jurisprudência da Corte Interamericana revela 

sua reiterada utilização junto a organizações de defesa de direitos humanos. Esse fato denota a 

relevância daquelas organizações na produção de um discurso jurídico racional, fundamentado 

argumentativamente e produtor de legitimidade simbólica.  

Paralelo a isso é primordial destacar a importância fulcral que essas entidades se revestem na 

assistência às vítimas para que se dê o acesso efetivo à jurisdição interamericana. Afinal 

conforme como bem assinala CAPPELETTI, um dos fatores mais exangues do acesso à justiça 

relaciona-se à hipossuficiência das vítimas. Como bem analisa o mestre italiano, a situação de 

fragilidade que por muitas vezes reveste-se a situação do indivíduo perante o Estado o impede na 

sua luta pelo direito, para usar a expressão de IHERING.  

O Processo Ximenes consiste em um exemplo assaz ilustrativo a esse respeito. Os peticionários, 

de família pobre do interior do estado do Ceará, sem condições de arcar com os custos de um 

advogado, relegados a uma Defensoria Pública deficitária não teriam a condições de suportar o 

curso de um processo no exterior. No cotejo fático transparece a fundamental importância 

inicialmente do Movimento de Luta Antimanicomial e posteriormente da ONG Justiça Global, 

sediada no Rio de Janeiro. Essa entidade possui integra uma vasta rede de organizações 

promotoras dos Direitos Humanos nas Américas, possuindo em seus quadros profissionais 

especializados na área, servindo de subsídio imprescindível ao sucesso da demanda. 

Vale destacar que, em que pese os o recurso imediato às instâncias locais, seja no orbe Executivo 

(Secretaria de Saúde), Legislativo (Assembléia Legislativa) e posteriormente do Judiciário, 

(além, é claro, do Ministério Público), já em de novembro de 1999, a Sra. Irene Ximenes (irmã da 

vítima) intuitivamente decidiu recorrer a instâncias internacionais submetendo denúncia contra o 

Brasil à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (doravante denominada CIDH), através 

da petição eletrônica nº 12.237
33

.  

                                                
33 Importante frisar é o papel desempenhado pelas novas tecnologias de informação no acesso à justiça 

transfronteiras. Indagada em sede de entrevista e realizado pelo presente pesquisador, sobre como tomou 

conhecimento acerca da existência da CIDH, a Senhora Irene revelou que fez uso de ferramentas de busca na 

Internet. Igualmente através de meios eletrônicos foram realizados os contatos posteriores. 

https://www.cidh.oas.org/cidh_apps/instructions.asp?gc_language=P. 
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Nesse diapasão, vale destacar a notável descrença depositada no acesso à justiça no plano interno 

pela jurisdicionada em questão, tendo em vista que entre a morte de Damião e a busca de uma 

jurisdição externa perpassaram-se apenas cerca de trinta dias. Tal pessimismo acabou por 

concretizar-se tendo em vista que o acesso à justiça interna em sua perspectiva material acabou 

por ser desairado em seu sentido material
34

, tendo de recorrer acertadamente a foros externos. 

Não obstante, ao mesmo tempo em que a prospecção de um foro alienígena surge como uma 

esperança, paradoxalmente traz em seu bojo os desafios intrínsecos de se manejar uma lide cujo 

juiz natural encontra-se em outro país.  

No caso do sistema regional em comento, no que pese à prática recentemente recorrente e agora 

prevista em regulamento
35

 de serem executadas audiências da Corte Interamericana em outros 

países, em regra, os trabalhos ocorrem em São José da Costa Rica. A própria Comissão 

Interamericana por sua vez tem sede em Washington DC. Em que pese às facilidades 

proporcionadas pelas novas tecnologias de informação, e o amplo espectro direito à petição 

consubstanciada no art. 44 da Convenção Americana
36

, os trâmites procedimentais no decorrer de 

um caso contencioso requerem um conhecimento jurídico próprio. Cumpre informar que ao 

Sistema Interamericano não é estranho essas dificuldade de ordem material. 

 Por esse motivo, a Comissão Interamericana, passa a figurar enquanto parte na relação jurídica 

então formada, no lugar da vítima, em um caso particular de substituição processual 

extraordinária. 

Ainda assim, em regra, este mecanismo não supre as carências que padecem os jurisdicionados. 

Nessa seara, no decorrer da década de 90 do século passado, a atuação de movimentos 

transfronteiras de defesa de direitos humanos através da supressão paulatina desse gap de 

                                                
34 A emissão de decisão judicial de primeira instancia postergou-se por uma década. Note-se que no plano formal 

processual não houve óbice, tendo exercido os familiares do de cujus plenamente seu direito de ação. Entretanto, da 

perspectiva substancial, decorrente do principio do devido processo legal efetivo, o mesmo foi eminentemente 

desrespeitado em decorrência da injustificável mora.  
35 Art. 12 do Regulamento em consonância com o art. 3 do Estatuto da Corte Interamericana. 
36 In verbis: “Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um 

ou mais Estados-membros da Organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham denúncias ou 

queixas de violação desta Convenção por um Estado-parte.” 
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representação, após três décadas de letargia, conseguiram oportunizar efetivamente o acesso à 

justiça no sistema regional americano. 

2.4 Breves considerações sobre efetividade sistêmica 

Ainda, no que tange à efetividade dos procedimentos jurisdicionais, a mobilização desses atores 

tem-se mostrado fundamental na sensibilização da opinião pública e indisfarçável força de 

pressão frente a governos democráticos. Não há de se perder de vista, nesse contexto os efeitos 

práticos do Processo Ximenes. O Estado brasileiro cumpriu integralmente o quanto exposto no 

dispositivo da sentença no que tange às reparações de ordem pecuniárias. Não apenas isso, os 

efeitos do decisium repercutiram na própria conformação de políticas públicas e processo 

legislativo. Deveras, o diploma legal nº 11.340/2007, a célebre Lei Maria da Penha decorre 

também de processo que percorreu no Sistema interamericano consistindo originariamente 

resultado de uma recomendação emitida pela Comissão Interamericana. A própria promulgação 

da EC 45/2004 configura momento culminante das diferentes pressões por mudanças no 

ordenamento jurídico brasileiro para o aperfeiçoamento da defesa dos direitos humanos. O 

dispositivo da sentença determinou ainda, a realização de atos ou obras de alcance ou repercussão 

pública que tenha como efeito, entre outros, reconhecerem a dignidade da vítima e evitar a 

repetição das violações, o que vem sendo cumprido, ainda que parcialmente pelo Brasil, sob 

supervisão constante da CORTE INTERAMERICANA.  

No que tange à mora na prestação jurisdicional interna, à época de emissão da sentença, fora 

firmado um Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério da Justiça, a Secretaria Especial de 

Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH)  e o Conselho Nacional de Justiça, tendo 

como desiderato auferir maior celeridade aos processos que decorram de violações aos Direitos 

Humanos. Nesse sentido, em julho de 2008, foi proferida sentença de mérito no orbe civil, 

condenando os réus a indenizar as vítimas, moral e materialmente, pelos danos causados. A seu 

turno, em junho de 2009, igualmente foi prolatada sentença de mérito com teor condenatório 

atinente aos réus envolvidos, ainda que apenas de primeiro grau, aproximadamente após dez anos 

dos fatos ocorridos. 
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CONCLUSÃO 

 

 A partir do estudo de caso do processo Ximenes, dentro de um marco jurídico institucional do 

Sistema Interamericano, demonstrou-se teórico-empiricamente que este sistema regional 

encontra-se impulsionado por emergentes redes de solidariedade transnacional. Os ditos novos 

sujeitos internacionais estão paulatinamente construindo o sistema à medida que fazem uso dele, 

criando condições dialéticas em seus processos de interação internacional, as quais permitem que 

determinadas soluções de problemas sociais se solidifiquem e se institucionalizem juridicamente.  

A pesquisa em lume esposou a tese que a ordem mundial atual encontra-se em um momento de 

cristalização da chamada Era dos Direitos (BOBBIO, 2004), na qual o caso Ximenes, assim como 

os outros processos em trâmite no Sistema Interamericano de Justiça, não configuraria meros 

incidentes ad hoc, porém, um marco simbólico prenunciador de um sistema de tutela de Direitos 

Humanos, no campo de uma “société mondiale” (BADIE, 2002). 

O caso Ximenes nesse contexto indica uma tendência regional na jurisdicionalização 

internacional do acesso à justiça, efeito da cessão gradual de soberania por parte dos em prol de 

valores universais imbuídos de um ideário cosmopolita no campo dos Direitos Humanos em uma 

constante tensão entre a jurisdição nacional e a busca de satisfação de direitos no plano 

supranacional 

Dentro da ordem mundial contemporânea, as dinâmicas políticas e culturais sob égide da 

globalização engendram uma série de novas possibilidades e revisões teóricas, em especial no 

que tange à construção de um ideário transnacional de Direitos Humanos. A construção desse 

ideário, por sua vez, articula-se com a sociedade civil através de organizações reticulares além 

fronteiras na tutela desses direitos e valores quando da inépcia do Estado em assegurá-los.  

Munidos de uma crescente expertise, esses movimentos passam a engendrar uma nova 

discursividade no plano mundial e paulatinamente fazem-se ouvir, ainda que nos 

tradicionalmente mais refratários e conservadores locus sociais como o Direito. Com o 

estabelecimento de uma associatividade fluída, pela qual a noção de território dissolve-se, 
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cedendo lugar frente a uma perspectiva de espaço mundial, o acesso à justiça e a tutela dos 

Direitos Humanos, ainda que fragmentária, consolida-se internacionalmente. 

Não obstante, busca-se não naturalizar os efeitos ora estudados enquanto “regularidades 

históricas”.  Por conseguinte, afasta-se a reificação (fetiche, nos termos marxianos) dos 

fenômenos culturais, tomados como não humanos, pré-dados, opus alienum e não opus proprium. 

Nesse referencial, se por um lado o futuro dos Direitos Humanos não configura uma realidade 

inexorável, por outro, os mecanismos de dominação no seio da Política Mundial contemporânea 

tampouco restam imutáveis, abrindo espaço para práticas reivindicatórias de direitos d noção de 

que “outro mundo é possível”. (KINGSNORTH, 2006)  

Em futuros trabalhos descortina-se um rico manancial de possibilidades de pesquisa. O sistema 

interamericano encontra-se em plena ebulição; estão sendo assentadas as bases de uma 

jurisprudência regional no âmbito dos direitos humanos. A multiplicação de novos processos 

envolvendo o Brasil é apenas uma questão de tempo, como bem demonstra o caso Gomes Lund, 

referente à Guerrilha do Araguaia.  

Assentado o entendimento acerca da dinâmica interamericana de luta pelos direitos humanos 

pode-se iniciar, por exemplo, um estudo, voltado às influências da ascensão de uma 

discursividade transfronteiras levada a cabo por movimentos transnacionais na perspectiva da 

hermenêutica jurídica. Como e em que medida esse fato contribui para a formação de consensos 

abrangentes na comunidade internacional em torno dos Direitos Humanos é um interessante 

desdobramento possível. Nesse sentido, a análise do fenômeno estudado na presente pesquisa 

pode ser analisada a partir da teoria de fundamentação racional das decisões judiciais construídas 

argumentativamente.  
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O INSTITUTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NO DIREITO DE FAMÍLIA: ASPECTOS
DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS

THE OFFICE OF BROUGHT IN BAD FAITH IN FAMILY LAW: DOCTRINE ASPECTS AND
JURISPRUDENCE

José Sebastião de Oliveira
Regina Célia Lia Neiva Perri

RESUMO
RESUMO: Neste trabalho procura-se demonstrar a importância do instituto da litigância de má fé a fim de
que se amplie sua utilização através da aplicação dos meios concedidos pelo próprio Código de Processo
Civil no intuito de combater a improbidade, a malícia e a deslealdade no processo, compelindo as partes a
respeitarem os direitos processuais da outra parte, bem como a absterem-se da prática de atos que
embaracem a realização da justiça. Será ainda analisada a responsabilidade profissional dos advogados à luz
dos princípios constitucionais e legais inseridos no nosso ordenamento jurídico. Por fim, será abordado o
prejuízo que se pode causar com a litigância de ma fé no direito de família, o quanto sua punição é branda, e
ainda, sua grande incidência nos processos judiciais brasileiros na medida em que se tornam mais complexas
as relações interindividuais. Assim, tem-se que o acesso à justiça como um dos meios pacificadores das
relações sociais, em especial das relações familiares se reveste de grande importância para a realização do
Direito material de família.
PALAVRAS-CHAVES: Lealdade processual. Responsabilidade profissional. Litigância de má fé no direito
de família.

ABSTRACT
ABSTRACT
In this paper, we demonstrate the importance of the Institute of Vexatious Litigation in order to broaden its
use in the application of the means granted by the Code of Civil Procedure so as to combat dishonesty,
malice and treachery in the lawsuit, compelling the parties to comply with procedural rights and to refrain
from the practice of acts that can obstruct the course of justice. It will also be considered a professional
responsibility of lawyers in the light of constitutional principles and legal inserted in our legal system. Finally,
the damage which can lead to litigation in bad faith in family, how mild its punishment can be, and also its
prevalence in the Brazilian Legal Proceedings as they become more complex inter-relationships will also be
covered. Thus, it has been that access to justice as a means of pacifying social relationships, especially family
relationships is of great importance for the realization of the right material family.

KEYWORDS: Procedural fairness. Professional Responsibility. Vexatious litigation in family law.

1. INTRODUÇÃO

Apesar de o número de casos ainda ser baixo, a Justiça começa a conceder indenizações contra
abusos e práticas desleais cometidos em processos pelas partes e seus procuradores. As reparações chegam a
até 20% (vinte por cento) do valor da causa e são obtidas geralmente pela constatação da litigância de má fé.
Determinada pelo juiz ou incitada pelo advogado da parte contrária, a má fé é geralmente caracterizada
quando há a apresentação de intimações, o pedindo de produção de provas totalmente desnecessárias  ou
recursos infundados, tudo com intuito unicamente protelatório. Existe uma tendência crescente de julgados
em que há condenação por litigância de má fé após a reforma do Código de Processo Civil.

Isso se justifica pela nova ótica do processo cujo objetivo é estabelecer uma relação processual
embasada nos princípios éticos e de cooperação entre partes para o convencimento do juiz, no menor prazo
possível, mesmo as partes empenhadas em vencer, a demanda, não podem agir de forma a se distanciar de
tais princípios, sob pena de caracterizar a litigância de má fé. Nessa linha de raciocínio, a doutrina tem se
distanciado do posicionamento de que processo é um instrumento meramente técnico, para assumir a
condição de um instrumento ético destinado a proporcionar a pacificação social, realizando, assim, o pleno
acesso à justiça, visando possibilitar a realização dos escopos da jurisdição.

É por essa razão que os códigos atuais, mesmo no direito comparado, adotam normas inibidoras
de tais condutas considerando o clássico princípio chiovendiano “o processo deve dar, quanto for possível
praticamente, a quem tenha um direito, tudo aquilo e somente aquilo que ele tenha o direito de conseguir”.

Também no Direito de Família podemos vislumbrar enormes prejuízos advindos desse
comportamento, que tem maior incidência dessa prática, comprometendo o bom desempenho da justiça ante
aos abusos das partes que quase sempre têm a orientação de seus advogados.

Nesse campo, são vastas as situações de anormalidades em virtude da complexidade das relações
no âmbito pessoal. Contudo, mesmo diante da delicadeza que o tema Direito Família nos desperta, já que
defrontamos com as relações  de família, ou seja, entre marido e mulher,  o tratamento dos filhos, sua
formação e alimentos, além do exercício da guarda, filiação e direito de visita, além de outras peculiaridades
inerentes ao ramo, não faltam situações em que uma das partes litiga de má fé, protelando o feito ou obtendo
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liminares com fins egoísticos, como nos casos de falsa denúncia de abuso sexual visando o afastamento de
um dos genitores e filho(s).

O que representa para essa parte a punição prevista no ordenamento jurídico atual diante dos
benefícios que lhe podem trazer a protelação do feito ou até mesmo o deferimento de uma liminar? Essa será
uma questão abordada em tópico próprio. De qualquer forma, resta claro a intolerância pelas situações
reputadas como configuradoras de abuso no exercício processual no direito pátrio bem como no direito
alienígena. Os atos de litigância de má fé estão definidos no Código de Processo Civil em seu art. 17.[1]

2. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

A litigância de má fé se opõe ao princípio de probidade exigido para todos aqueles que
participam da relação processual. Assim, quaisquer das atitudes descritas pelo artigo, se tomada pela parte,
caracterizará litigância de má fé. O dever de veracidade, no entanto, não abriga apenas as partes, como
também todos os que intervêm na relação processual, quais sejam: juiz, ministério público, auxiliares da
justiça, testemunhas etc. Por essa razão, a doutrina aponta nosso diploma legal como sendo filiado à
tendência traçada pelos principais códigos europeus na valorização do princípio da probidade, prevendo,
pormenorizadamente, as situações configuradoras de má fé e sua punição.

No que diz respeito ao juiz, quanto ao dever de veracidade, o artigo 133 do CPC prevê:

Art. 133. Responderá por perdas e danos o juiz, quando:
I – no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude;
II – recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de
ofício, ou a requerimento da parte.

Além dessa previsão, existem outras sanções impostas ao juiz, tais como as dos arts. 198, 314,
137 e 304, todos do Código de Processo Civil.

Também estão sujeitos ao princípio da probidade os auxiliares da justiça, como escrivães,
oficiais, peritos, assistentes, interpretes, o ministério público, previstos em artigos espalhados pelo diploma
legal, assim, como exemplo, nos arts. 85, 144, 147, 415 etc. do mesmo diploma processual.

Mister se faz salientar que não basta a demonstração de culpa para punição da litigância de má
fé, necessário se faz, para imputar o dever de indenizar, a demonstração da intenção de causar o dano, de ter
atuado com artifício ou malícia, ou seja,dolosamente..

É tão importante essa questão da litigância de má fé que o Código de Processo Civil, na
Exposição de Motivos, no item “a” Das inovações constantes do Livro I, assim discorre:

17. Posto que o processo civil seja, de sua índole, eminentemente dialético, é
reprovável que as partes se sirvam dele, faltando ao dever, da verdade, agindo com
deslealdade e empregando artifícios fraudulentos; porque tal conduta não se
compadece com a dignidade de um instrumento que o estado põe à disposição dos
contendores para atuação do direito e realização da justiça.

Quis o Código de Processo Civil nos seus diversos expedientes legais, impedir que o litigante de má
fé faça prevalecer um “falso direito”, nas palavras de Alcides Mendonça Lima, [2]que, para ele, acabaria por
transmudar em injustiça e ilegalidade o ato jurisdicional. Para coibir o abuso de direito processual, o diploma
processual civil, primeiro enumera, “os deveres das partes e dos seus procuradores” nos arts. 14[3] e 15.

O princípio da probidade traduz-se no enunciado do art. 14 do CPC, que proíbe às partes as
afirmações e contestações positivamente falsas, mas intencionalmente as produzem. Para Celso Agricola
Barbi, o que a lei censura é apenas as atitudes que ultrapassam os limites “que o costume e a moral social
estabelecem”, aquilo que, “para os advogados” se coloca como “exigências de correção profissional”.[4]

O art. 15, do CPC, por sua vez, veda o uso de “expressões injuriosas nos escritos apresentados nos
processos, cabendo ao juiz, de ofício, ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las”, ou, se proferidas em
defesa oral, caberá ao juiz, advertir o advogado “que não as use, sob pena de lhe ser cassada a palavra”
(parágrafo único).

Prevê o art. 16 do CPC, a imposição de responder por perdas e danos, cujo valor será desde logo
arbitrado pelo juiz em quantia não superior a 20% sobre o valor da causa, ou liquidado por arbitramento
(art.18, § 2°, do CPC). Ainda que vitorioso, ao ímprobo demandante serão imputados, além das perdas e
danos, os honorários advocatícios e as despesas do prejudicado (art. 18).

Essa sanção o juiz pode aplicar de ofício, visto que a litigância de má fé é um atentado não apenas
aos direitos processuais da outra parte, mas principalmente à prestação jurisdicional (art. 18).

Contudo, além dos casos gerais do art. 17, o Código de Processo Civil, prevê, esparsamente, várias
hipóteses em que a parte incorre em pena por desrespeito ao princípio da probidade, como nos art. 31
(despesas dos atos protelatórios, impertinentes, ou supérfluos, devem ser custeadas por quem os promoveu),
art. 22 (réu que não alegar na contestação fato extintivo do direito do autor e dilatar o julgamento da lide,
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pagará as custas e perderá o direito ao reembolso dos honorários advocatícios), art. 69 (réu que não faz,
quando necessária, a nomeação à autoria) art. 161 (multa a quem lança cota marginal nos autos).

Já é pacífico, que ninguém será condenado por litigância de má fé, se no caso concreto, ficar
preenchidos três requisitos: a) configuração de conduta imprópria previsto no art. 17 do CPC; b) que à parte
tenha sido oferecido oportunidade de defesa(CF/88, art. 5º, Inc. LV); c) e, que da sua conduta tenha
resultado prejuízo processual  para  a parte adversa.[5][6]

No Processo Penal, também existem situações que puni o abuso processual, no caso, por exemplo,
do art. 254 e do art. 109 (que o juiz tem o dever de declarar sua própria suspeição e incompetência), bem
como o art.112 e art.252 (incompatibilidade e impedimento) sob pena de nulidade dos atos praticados (art.
101, parágrafo, e 564, I, 2ª parte).

A questão da litigância de má fé no processo penal tem sido objeto de decisões esporádicas. No
julgado abaixo, de 2003, a matéria foi debatida, embora não tenha sido enfrentada por causa da prescrição:

EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 241 DO
TRF. 1. Considerando a pena aplicada - 09 meses de detenção – e tendo decorrido
lapso superior a 02 (dois) anos entre o último fato delituoso e o recebimento da
denúncia, declara-se extinta a punibilidade, em face da prescrição retroativa, nos
termos do artigo 109, inc. V c/c o art. 107, inc. IV, ambos do CP. Afastada a multa
decorrente da litigância de má-fé, porquanto, mesmo tendo o réu admitido a intenção
de procrastinar o feito, na data da interposição dos embargos declaratórios o ius
puniendi estatal já se encontrava extinto. 3. Recurso prejudicado (Súmula 241 do
TFR). TRF 4ª REGIÃO - QUESTÃO DE ORDEM NA ACR Nº
2001.71.13.006155-1/RS (DJU 05.11.03, SEÇÃO 2, P. 1074, J. 22.1.03).
RELATOR: DES. FEDERAL ÉLCIO PINHEIRO DE CASTRO. APELANTE:
P.C.M. ADVOGADOS: EDISON FREITAS DE SIQUEIRA E OUTROS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

Outra recente decisão:

"III - É possível a aplicação da multa prevista para a má-fé, no Código de Processo
Civil, por analogia, ao processo penal, por força do art. 3º do CPP. Ademais, a
penalidade imposta não é material, mas processual, aplicável a qualquer processo
judicial, caso não haja norma especial a respeito. Tem por escopo resguardar o
processo, de natureza pública, dos subterfúgios ilegalmente direcionados a
procrastinar o término do feito. lV - Embargantes que alegaram teses surgidas no
voto dos primeiros embargos declaratórios (não repetidas, portanto). Ausência de
litigância de má-fé, não havendo evidência de que o recurso ora manejado seja
apenas procrastinatório. Não provimento desses embargos. V - Quatro embargos
declaratórios não conhecidos e três improvidos" (TRF 02ª R.; EDcl-EDcl
2003.51.01.500281-0; Primeira Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Abel Gomes;
Julg. 21/01/2009; DJU 06/02/2009; Pág. 65).

No Direito Penal, a repressão à litigância de má fé ultrapassa as normas do direito processual, tanto
que há um capítulo reservado para os “crimes contra a Administração da Justiça” no qual se define o
seguinte: Art. 338 “Reingresso de estrangeiro expulso”; Art. 339 “Denunciação Caluniosa”; Art. 340
“Comunicação falsa de crime ou de contravenção”; Art. 341 “Auto-acusação falsa”; Art. 342 “Falso
testemunho ou falsa perícia”; Art. 343 “Corrupção de testemunha ou perito”; Art. 344 “Coação no curso do
processo”; Art. 345 “Exercício arbitrário das próprias razões”; Art. 346 “Subtração ou dano de coisa própria
em poder de terceiro por determinação judicial”; Art. 347 “Fraude processual”; Art. 348 “Favorecimento
pessoal”; Art. 349 “Favorecimento real”; Art. 350 “Exercício arbitrário ou abuso de poder”; Art. 351 “Fuga
de pessoa presa ou submetida a medida de segurança”; Art. 352 “Evasão mediante violência contra pessoa”;
Art. 353 “Arrebatamento de preso”; Art. 354 “Motim de presos”; Art. 355 “Patrocínio infiel”; Art. 355, § U
“Patrocínio simultâneo ou tergiversação”; Art. 356 “Sonegação de papel ou objeto de valor probatório”; Art.
357 “Exploração de prestígio”; Art. 358 “Violência ou fraude em arrematação judicial”; Art. 359
“Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito”.

Também no direito civil brasileiro encontra-se a preocupação da lei de evitar e punir a litigância
abusiva, exemplos tais como o de demandar dívida ainda não vencida, ou também, cobrar dívida já paga, ou
ainda adulterar valores de dívidas para o feitio de cobrança judicial.indevida.[7]

Assim, no nosso ordenamento jurídico todo aquele que propõe uma ação desprovida de
fundamento fático e jurídico, contesta apenas com o objetivo de causar embaraço a outra parte, ou ainda usa
do recurso como meio protelatório, incorre numa das hipóteses prevista no art. 17 do Código de Processo
Civil, e deve ser condenado ao pagamento de uma indenização por litigância de má fé. Como afirma Vicente
Greco Filho, o processo deve ser um instrumento de resolução de conflitos e não um instrumento de
vingança ou mesmo de qualquer outro sentimento incompatível com os preceitos que devem reger uma
relação processual.[8]

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 222



3. DISTINÇÃO ENTRE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ E ABUSO DO DIREITO.

Paira uma confusão que envolve os conceitos dos institutos da litigância de má-fé e do abuso de
direito, razão pela qual, faz-se mister dedicar um tópico deste artigo, visando explicitar as distinções que
dizem respeito a esses institutos jurídicos, não obstante, aparentarem  ser sinônimos.

Nos ensinamentos, da jurista Vieira de Vincenzi, “a litigância  de má-fé é o instituto contemplado
pelo direito processual civil brasileiro, destinado pelo CPC vigente a coibir a  “chicana”, a lide
temerária.(...).Vê-se, então, desde o inicio, que não é o instituto assemelhado ao abuso de direito, tendo
natureza distinta”[9]

A noção do instituto do abuso do direito está ligada à do direito subjetivo e neste particular é de
rigor dizer que o exercício dos direitos subjetivos atingem a sua completude no exato momento em que
satisfaz simultaneamente o interesse individual e o interesse coletivo.

Neste diapasão temos a lição do jurista Aparecido de Andrade que afirma: “pôde-se, então,
caracterizar que o abuso de direito representa a violação, consciente ou inconsciente, do valor jurídico
definido na Lei, mas não da estrutura jurídico-formal da norma.”[10]

Esse mesmo autor, de forma lapidar, apresenta a distinção entre os dois institutos:

“há entre as figuras da litigância de má-fé e o abuso do direito de demandar duas diferenças
ontológicas fundamentais: é que a litigância de má-fé caracteriza-se como a violação consciente de
um dever jurídico estatuído em norma, ao contrário do que se dá com o abuso do direito, no qual
não há a violação da norma jurídica em sua estrutura formal, senão seu exalo cumprimento. Além
disso, no abuso do direito de demandar não há 0 elemento subjetivo caracterizado pelo dolo ou
culpa, com o que atinou a doutrina civilista ao reelaborar, principalmente a partir de Josserand, a
teoria do abuso do direito.”[11]

Diante do posicionamento doutrinário acima, constata-se que o ato praticado pelo titular do direito
subjetivo, mesmo que considerado abusivo, respeita o comando normativo (dever jurídico) agindo contra o
valor que forma o conteúdo da norma jurídica, o que não  signífica que tenha agido com dolo ou com culpa,
pois, não há a intenção direta de causar dano, e somente as partes podem estar envolvidas com o abuso de
direito.

No referente ao Instituto da  litigância de má-fé , não há dúvidas da  violação ao dever jurídico
contemplado pela norma, e distintamente do ato abusivo onde apenas estão envolvidos única e
exclusivamente as partes ou seja os litigantes, assim, na litigância de má-fé todos que participam do processo
podem ser envolvidos como o juiz, os advogados, os servidores da justiça e também os litigantes.

4. DA LEALDADE PROCESSUAL.

As pessoas que atuam  tanto no pólo ativo  como no passivo da relação jurídico processual, ou seja,
as partes do processo, como os terceiros envolvidos, têm nessa relação  faculdades ou sejam ônus, deveres,
poderes, direitos e obrigações. É por intermédio do exercício dessas faculdades  que elas, dinamizam o
processo, dirigindo-se ao Poder Judiciário suas contendas na busca da pacificação do conflito instaurado,
com a  finalidade satisfazer os seus anseios  pessoais(facultas agendi).

Se faz mister alertar, que existem limites que dizem respeito à forma dos atos processuais, e ainda
outros que são pertinentes ao limites de seu conteúdo. Os que estão vinculados aos limites de conteúdo são
de difícil identificação, por estarem contidos em normas que nem sempre deixam evidente a limitação que
encerram. Um dos mais importantes limites de conteúdo é o dever de lealdade processual.

E, neste particular, se faz necessário identificar qual o conteúdo, a finalidade, de que maneira e em
que medida o descumprimento do dever de lealdade processual pode identificar a figura dor abuso do direito
ou do Instituto da litigância de má-fé.

A realidade é que o processo não possui compromisso apenas com partes  envolvidos no litígio
judicial, mas também com a sociedade e com a concretização das metas sociais e políticas da jurisdição.

4.1 A PRESUNÇÃO DE BOA FÉ DOS LITIGANTES NO CURSO DA DEMANDA.

O descumprimento das normas previstas no art. 14, do Código de Processo Civil, caracteriza a má-
fé, implicando a responsabilidade do infrator, com as perdas e danos, conforme preceitua os ditames do art.
16 do Código de  Processo Civil.

Mas realidade, é que o processo inicia-se, desenvolve-se e chega ao seu fim, no pressupostos de que
todos que nele interviram, foi de  boa-fé, portanto,impera essa presunção.

Afirma Arruda Alvim, acerca dessa presunção: “existe nos sistemas jurídicos presunção de que os
litigantes estão agindo de boa-fé.De um modo geral, não há porque presumir-se, nos negócios jurídicos, má-
fé.”[12]

A ordem jurídica, porém, não pode se restringir somente à análise do subjetivismo do litigante para
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caracterizar a má-fé. É pacifico na doutrina, que responsabilidade por dano processual, se convém buscar
como parâmetro a antítese da má-fé, ou seja, a boa-fé, pois ao contrário daquela, é regra dos sistemas
jurídicos que a boa-fé do litigante é presumida.

Nesta linha de pensamento, lecionar Hélio de Angelis:

“para a caracterização da referida figura ensejadora da responsabilidade por dano processual,
estabeleceu-se como parâmetro a antítese da má-fé, ou seja, a boa-fé, pois ao contrário daquela, é
regra dos sistemas jurídicos que a boa-fé do litigante sempre se presume”[13].

 
Ao se impor, a regra da presunção da boa-fé, para quem demanda, o legislador levou em

consideração um princípio geral de direito, segundo o qual quem alega o fato tem o ônus de prová-lo,
destarte cabe a quem alega a má-fé de alguém  em um processo judicial, comprovar a sua configuração. No
entanto, não se pode perder de vista,  que embora seja presumida a boa-fé do litigante, ela é  relativa ,
portanto "júris tantum", de modo, que  pode ser elidida até prova em contrário, hipótese em que ficará
caracterizada a má-fé.

4.2 O DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL.

O dever de lealdade diz respeito um comportamento ético e de absoluta lisura  e correção, durante
o transcorrer de um processo judicial, onde as partes, os defensores e o julgador se pautam sempre pela
preservação da moral e da ética na busca de uma decisão justa que permita a realização dos preceitos do
direito material transformando o direito subjetivo em realidade social.

Neste particular, é o pensamento do jurista Rui Stoco[14] que sobre esse tema, se pronuncia com
acuidade:

“Já se afirmou que a verdadeira crise do Poder Judiciário é a crise da confiança. Os advogados não
confiam integralmente na possibilidade de uma decisão justa por parte dos julgadores, enquanto
estes não confiam que os defensores possam ter um comportamento ético e de absoluta lisura no
processo, com lealdade”.

O desenvolver, da relação processual, está estreitamente ligada, com as atuações ativas e passivas
exercidas pelas partes no feito, e revelam a preocupação com as suas atuações. Há nesse particular, todo um
cuidado, visando que prevaleça, em todo o seu desenrolar, o dever de lealdade e veracidade no processo.
Portanto, têm-se que  os deveres de veracidade e de lealdade são pilastras básicas, como principais deveres
das partes que intervém no processo.

Esta preocupação dispensada ao tema impõe as partes em demanda deveres, obrigações e ônus
processuais e entre essas imposições destaca-se o dever de lealdade que pode ser traduzido como a isenção
de atos por parte dos litigantes que atentem contra a ba fé e a dignidade da justiça.

É importante ressaltar, o fato de que mesmo expressamente proclamados pelo Código, nem o dever
de lealdade, nem o de boa-fé ou de veracidades são aplicados diretamente no processo. Sendo que seu
descumprimento faz incidir as sanções da litigância de má-fé e as dos atos atentatórios à dignidade da justiça.
Assim, a conclusão que que se alcança é a de que as figuras da litigância de má-fé e a dos atos atentatórios à
dignidade da justiça, tipificadas nos arts. 16, 17, 18, 600 e 601, são a concretização dos deveres capitulados
de forma genérica no art. 14 do Código de Processo Civil;

Neste sentido  tem-se a doutrina de Brunela Vieira de Vincenzi em sua obra sobre o assunto: “Os
postulados da lealdade, da veracidade e da boa-fé, pode-se dizer, seriam preceitos gerais sem qualquer
conteúdo prático, não podendo ser aplicados diretamente, exceto quando verificada uma das
hipóteses de litigância de má-fé ou de atentado à dignidade da justiça”.[15]

Tem-se por final, que cabe ressaltar, que o dever de lealdade e de conduzir-se com boa-fé , durante
todo o curso do processo, é exigido não só das partes em juízo, mas, também, dos seus procuradores,
terceiros e outros agentes também têm esse dever, o  representante do  Ministério Público, os peritos,
intérpretes, auxiliares do juízo , as testemunhas e também o julgador a quem o processo está afeto.

5. RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO NA CONDUÇÃO DO PROCESSSO.

A Constituição Federal do Brasil, de 1988, em seu art. 133, caput, reconheceu que o advogado é
indispensável à administração da Justiça. Esta relevância dada à advocacia pelo legislador constituinte foi
reforçada pela Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) que conferiu ao advogado independência funcional,
ao dispor que o advogado é inviolável por seus atos, no exercício da profissão (art. 2º e 31), colocando lado
a lado advogados, juízes e promotores. É cediço, porém, que o mister da advocacia deve ser exercido com
responsabilidade sob pena de sanções legais.

A independência concedida ao advogado pelo legislador tem sua base no Estado Democrático de
Direito, para que o direito de defesa seja exercido da forma mais ampla possível, sem temor de represália
contra qualquer ato por ele praticado. 
Por isso que a imunidade do advogado constitui verdadeira imunidade funcional, tanto é assim que, se no
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calor da discussão da causa houver eventual ofensa irrogada pela parte ou seu procurador não é considerada
crime (art. 142, inc. I do Código Penal), embora todas as recomendações da Ordem dos Advogados sejam
para que o advogado se comporte com moderação e respeito às autoridades e à parte contrária. Mas a
imunidade não pode ser confundida com irresponsabilidade. Assim, o advogado pode ser responsabilizado
por seus atos, perante o Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, ou então, na esfera judiciária
para averiguação de conduta culposa e lesiva do profissional.

Admite a lei a responsabilização mediante todas as formas de culpa: imprudência, imperícia e
negligência, cuja apuração dependerá de prova específica produzida por aquele que alegou, no caso, o
cliente/contratante (art. 333, inc. I do CPC).

A responsabilidade profissional do advogado é de meio, portanto deve ser diligente com os
interesses do seu cliente, resguardando seus interesses dentro da melhor técnica, sem contudo, ter qualquer
responsabilidade sobre o desfecho da causa. Esta responsabilidade é subjetiva devendo ser apurada em
processo próprio, perante o judiciário, independentemente das responsabilidades funcionais perante a Ordem
dos Advogados do Brasil. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade subjetiva dos
profissionais liberais no Art. 14, Lei n. 8.078/90.

Outra responsabilidade atribuída ao advogado é perante a parte contrária. Responderá o advogado
quando agindo de modo temerário mediante ardis e meios fraudulentos, vier a causar danos à parte contrária.
A previsão encontra-se no parágrafo único do art. 32 da Lei n. 8.906/94.

A dúvida que surge, porém, é quanto a possibilidade de enquadrar o advogado como responsável
solidário na litigância de má fé frente ao nosso ordenamento jurídico.

Examinando o texto legal em comento, parece que o legislador permitiu a aplicação da penalidade
por litigância de má-fé aos advogados exclusivamente aos casos em que agir de forma temerária. Razão que
suscita controvérsia a esse respeito.

O legislador, a despeito de ter imposto os deveres previstos no art. 14 do CPC às partes e aos seus
procuradores, no art. 16, ao indicar os responsáveis pela litigância de má fé, não mencionou os procuradores
das partes.

Assim, em rigor, os advogados, na categoria de procuradores das partes, não seriam responsáveis,
mas apenas a parte por ele representada, ou seja, o disposto nos artigos. 16 e 18 do Código de Processo
Civil não se aplicaria ao advogado, mas somente à parte. Entendimento defendido por parte da doutrina e
também em muitos julgados, vejamos:

"1. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA INDENIZATÓRIA ATRIBUÍDA AOS PATRONOS-
IMPOSSIBILIDADE.

O dever de indenizar decorrente da litigância de má-fé é inerente à qualidade de parte da relação
jurídica processual, não se aplicando, pois, aos patronos da causa. Ademais, a Lei nº 8.906, de
4/7/1994, ao admitir a responsabilidade solidária do advogado no caso da lide temerária, demanda a
verificação da existência de conluio entre este último e o cliente, com o objetivo de lesar a parte
contrária, a ser apurada em ação própria (artigo 32, parágrafo único, do citado diploma legal). 2.
PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - LIMITE LEGAL. A penalidade por litigância de
má-fé está limitada a 20% do valor da causa (art. 18, § 2º do Código de Processo Civil). Defesa a
fixação de valor superior. " (TRT da 15ª Região, Acórdão 016198/2001-SPAJ) (grifou-se)

Existe, igualmente, posição diversa na doutrina, entendendo que se deve aplicar a sanção pela
litigância de má fé nos termos do § 1º, do art. 18, condenando tanto a parte quanto o seu advogado,
tratando-os como responsáveis solidários, sem necessitar de ação própria. Com efeito, a responsabilização
do advogado deverá ser estabelecida com critérios próprios para que não seja abalado o princípio
constitucional da ampla defesa. Vejamos alguns julgados:[16]

"MULTA POR LITIGAÇÃO DE MÁ-FÉ - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
ADVOGADO - A prática de atos sem motivo legal que os ampare configura a litigação de má-fé,
nos termos do art. 17, I, do CPC. Deve-se exigir das partes uma conduta ética e leal, para fazerem
do processo um instrumento eficaz na solução dos conflitos. Comprovado que a parte, através de
seu advogado, praticou atos que resultaram em manifesto prejuízo à boa administração da Justiça,
deve ser-lhe aplicada a multa por litigação de má-fé, com responsabilidade solidária do seu
procurador. A responsabilidade solidária dos procuradores constituídos em juízo encontra respaldo
no art. 32 da Lei nº 8.906/94. E, ainda que o parágrafo único do mesmo artigo disponha que essa
responsabilidade deve ser apurada em ação própria, nada impede que o juiz lhe atribua tal
responsabilidade, nos próprios autos da reclamação trabalhista, em virtude dos princípios peculiares
que regem o processo do trabalho, mormente o da celeridade e o da economia processual." (RS nº.
01256.2003.005.23.00-1. TRT 3ª R. - RO 13.157/02 - 1ª T. - Relª Juíza Maria Auxiliadora M. Lima
- DJMG 29.11.2002)

A esse respeito, ou seja, quanto a responsabilização do advogado como responsável solidário,
insurgem algumas questões[17]. Desse modo:

Cabe ao juiz da causa emitir qualquer juízo de valor acerca da conduta dos advogados? Pode o juiz
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da causa aplicar penalidades por litigância de má fé, de ofício, sem ser dada oportunidade de defesa ou a
aplicação sumária de tais penalidades ao advogado não significaria ingerência indevida nas funções da
advocacia, afligindo não só o profissional da causa, mas toda a classe?

Diante de tais questionamentos é que se posiciona pela responsabilização do advogado, sob pena de
se premiar os maus advogados, que teriam o judiciário para lhes dar guarida em face de tal conduta. Porém,
tal responsabilização deve obedecer a critérios próprios que resguardem o princípio da ampla defesa, bem
como a independência funcional do advogado, sem os quais se estaria comprometendo a operacionalidade da
própria  Justiça.

É evidente, que ao se responsabilizar o procurador da parte, por ato de litigância de má-fé, se faz
necessário que o magistrado indique com precisão dos fatos concretos que a motivaram, não sendo suficiente
a simples afirmação genérica de que houve deslealdade ou resistência injustificada, no processo.

6. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NO DIREITO DE FAMÍLIA

O direito de família possui uma série de peculiaridades por lidar com valores sensíveis e de grande
significado emocional, e também com valores materiais, vinculados à realização de necessidades íntimas do
ser humano.

Com as mudanças que ocorreram no decorrer do século passado no que se refere a família (valores
antigos que foram substituídos por novos conceitos, por exemplo) surgiram também maiores conflitos, dada
a complexidade dos relacionamentos familiares em razão da  dinâmica social que veio a ocorrer a partir da
metade do Sec. XX e neste inicio de Sec.XXI, principalmente, pela rapidez e facilidade do acesso à
informação.

Assim, os desencontros de comportamentos sociais de casais dão origem às separações judiciais,
divórcios, que por sua vez originam ação de guarda ou de sua modificação, também de ação de
regulamentação de visita, por outro lado, temos que levar em conta a propositura de ações de: investigação
de paternidade, e de alimentos em grande quantidade em decorrência do excesso de liberdade, no pertinente
às relações íntimas entre as pessoas de sexo oposto, que sequer hoje é condenado pela sociedade, fato que
era altamente punido pela chefia familiar até a metade do século passado.

Quaisquer dessas ações necessitam de uma resposta eficiente do órgão jurisdicional para manter o
equilíbrio necessário para o bom desenvolvimento de todos os envolvidos no conflito familiar, principalmente
no que concerne aos direitos direcionados para a criança e o adolescente, onde sempre estará presente o
principio do melhor interesse para essas pessoas, que é o considerado pela Justiça, acima de qualquer outro
interesse.

A finalidade do Direito de Família é proteger a família, no referente aos direitos pessoais e
patrimoniais, com predominância dos primeiros em relação aos segundos, no tocante aos membros que a
compõe, a forma de se desenvolver o processo é demasiadamente importante para minimizar sofrimentos e
traumas de todos os familiares envolvidos. Por isso, a necessidade de uma justiça de família mais eficiente de
modo a atender os conflitos de sua seara, é de fundamental importância, para a pacificação social.

E, nos embates entre as pretensões deduzias em juízo, dentro da conflituosidade que envolve os
direitos de família, infelizmente, vamos encontrar  tanto advogados como partes, que acham que podem
tudo, inclusive agirem deslealmente, chegando mesmo a praticar atos considerados como atentados à
dignidade da Justiça, como é o caso de um cônjuge que desvia de forma fraudulenta praticamente todos os
bens comuns, extraviando-os para locais desconhecidos ou transferindo-os por intermédio de simulações de
vendas  fictícias, visando prejudicar futuramente o seu companheiro de  sociedade conjugal, onde de forma
premeditada já vinha arquitetando o desmonte do patrimônio do casal, até vir ocorrer a sua futura separação.

A questão que se impõe para o tema é o quanto a punição para o litigante de má fé prevista no
ordenamento jurídico processual tem relevância no Direito de Família, ou seja, é suficiente a previsão da
punição pela litigância de má fé para obstar a parte em praticá-la? Ou será que os benefícios advindos da
violação podem ser maiores e dessa forma, compensadores, ao ponto de valer a pena praticá-la? Ainda são
tímidas as decisões do Poder Judiciário, no Direito de Família que se aplicam à litigância de má fé, mas
mesmo que fossem frequentes, ao se fazer uma analise aos casos concretos, pode-se observar  que os
resultados condenatórios são muito brandos.

A titulo de comprovação cita-se dois casos, como parâmetros da afirmativa anterior, julgados por
nossos tribunais.

O primeiro, em 2006 o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aplicou a pena civil da litigância
de má fé, quando a 7ª Câmara Civil do TJRS entendeu que o fato de não se comparecer a um exame de
DNA, seria um fato que levaria a gerar presunção de paternidade. Nesse sentido, o TJ gaúcho rejeitou a
apelação de suposto pai que não se apresentou para fazer o exame de DNA mais uma vez. O pai foi
condenado no pagamento de alimentos no valor de 60% do salário mínimo e de R$1.500,00 (mil e
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quinhentos reais) de indenização por litigância de má fé. A vice presidente do IBDFAM, desembargadora
Maria Berenice Dias, relatora, registrou que o comportamento processual inadequado do réu retardou o
processo em cerca de 7 (sete) anos. A ação de investigação de paternidade foi proposta pelo filho, que na
época tinha doze anos. A mãe do autor alegou não manter relacionamento afetivo com nenhum outro homem
na época.

Ao ser citado, o suposto pai contestou. Alegou que os fatos narrados não correspondiam à
realidade e negou ter mantido relacionamento com a mãe do garoto. Durante o processo, o réu foi chamado
para o exame de DNA por três vezes. Sempre justificou as ausências. Em ação investigatória de paternidade,
a recusa injustificada do investigado em submeter-se ao exame pericial constitui conduta processual que leva
a forte convicção a cerca da paternidade.

É dever de todas as pessoas colaborarem com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade.
Ela destacou ainda, que essa hipótese também foi regulada pelo Código Civil de 2002 (arts. 231 e 232).
Sobre litigância de má fé, a relatora defendeu sua aplicação pela recusa do pai em se submeter ao teste de
DNA e mesmo assim fazer uso do recurso, para ver modificada a sentença que reconhece a paternidade,
alegando a inexistência de provas. (Processo n. 70014742597-TJ-RS-7ª.Câm.Civel-Rel.Des.Berenice Dias).

É evidente que aquele que deu azo para a inexistência do exame de DNA (prova pericial), não
poderia se valer de sua própria torpeza, para se auto beneficiar. No caso em exame, a negativa da realização
do exame, tinha direção certa, fazer a ação de investigação de paternidade se arrastar no tempo,intenção
essa, que  acabou se concretizando.

Resta claro a litigância de má fé, mas o que é mais evidente ainda é o prejuízo sofrido pelo filho,
que aos 12 (doze) anos de idade procura por seu genitor e somente aos 19 (dezenove) anos teve da justiça a
resposta. No pedido apenas um garoto, na resposta, um homem. Será que o genitor, em algum momento,
hesitou em procrastinar o feito com medo da punição que poderia levar caso fosse considerado litigante de
má fé? E o valor a ser pago R$1.500,00, teve algum impacto na sua situação econômica? Não terá sido uma
vitória, um prêmio para o genitor ter adiado por sete anos o fim da causa?

Certamente, a procrastinação do processo, foi benéfica para o suposto pai, e muito ruim para o
filho, redundando tanto em prejuízo material como moral, levando-se em conta o tempo que o processo se
arrastou ao longo dos anos.

Assim, outras tantas situações que podem ocorrer no Direito de Família que causam danos
irreparáveis à outra parte, tornando inócua a punição por litigância de má fé neste ramo do direito.

Outra hipótese comum, de caracterização de litigância de má fé, são nas ações de alimentos,
cumulada com investigação de paternidade, onde o suposto pai da criança, procura arrumar e se valer de
todo o subterfúgio possível, visando não demonstrar o seu real ganho mensal, visando pagar o mínimo
possível a titulo de pensão alimentícia.Para tanto, se vale de falsas declarações de patrões, de falsos
testemunhos, um salário registrado na carteira de trabalho e outro “pago por fora”, enfim,  pratica de forma
muito clara a litigância de má fé, prejudicando o seu próprio filho que a posteriori será reconhecido.

Vejamos, um terceiro caso, envolvendo alienação parental, que o genitor guardião do menor,
destrói a imagem do outro (aquele que não tem a guarda) com o intuito egoístico de afastar o pai da
convivência do seu filho, que ainda se encontrava em tenra idade.. Para conseguir tal façanha, desobedece à
ordem judicial, procrastina o feito, no intuito de ganhar tempo até que consiga o rompimento do vínculo
afetivo entre filho e genitor alienado. Neste caso, tem-se diversos exemplos, de estrangeiros, que conseguem
obter a posse do filho, em um final de semana, e nesse ínterim consegue desviar o filho, para um país
limítrofe do Brasil, e de lá com documentos falsos envia o filho para a sua terra natal, fato ocorrido com
freqüência, para países árabes, especialmente, para o Libano, onde foi o destino de um caso que chegou até a
mídia.

Um quarto exemplo,  também de natureza grave, é o da falsa acusação de maus tratos ou de abuso
sexual. Após a falsa denúncia, o juiz, baseado na segurança da criança impede as visitações até que se
esclareçam os fatos. Após longo período de separação, haja vista a morosidade da justiça, é que as vistas
serão permitidas e ainda, sempre, na presença de outra pessoa, mediante constrangimentos pessoais. Veja-se
o julgado abaixo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEPARAÇÃO JUDICIAL. ALIMENTOS E
VISITAÇÃO AOS FILHOS MENORES DE IDADE. ACUSAÇÕES MÚTUAS ENTRE OS
GENITORES. SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL X ABUSO SEXUAL. Diante da
ausência de comprovação do abuso sexual aliada à suspeita de alienação parental, merecem ser
restabelecidas as visitas. Até porque, a forma de visitação determinada na decisão recorrida, prevê a
supervisão por pessoa a ser indicada pela recorrente, de sorte que não há risco de dano aos infantes.
ALIMENTOS. Existindo comprovação de que houve diminuição das possibilidades do alimentante,
embora as necessidades sigam sem qualquer mudança, deve haver readequação no valor dos
alimentos. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de
Instrumento Nº 70031200611, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir
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Felippe Schmitz, Julgado em 20/08/2009).

Nestes casos acima descritos, a parte lança mão da litigância de má fé para obter êxito na sua
intenção doentia, de praticar uma separação de pessoas. Se o objetivo da parte é afastar o filho do genitor
detentor da guarda do filho menor, seja a que preço for, fará uso de muitos dos incisos do art. 17 do CPC,
caso contrário, não conseguirá. Porém, para esta parte, vale a pena o risco da punição, pois que,
primeiramente, será improvável sua aplicação e se for aplicada, a punição é tão branda, que terá valido a
pena, pois o que desejava, o rompimento dos vínculos afetivos entre genitor e filho(s), isso a parte conseguiu
com a demora do processo.

7. O ACESSO À JUSTIÇA, OU NO DIZER DA DOUTRINA BRASILEIRA, ACESSO À ORDEM
JURÍDICA JUSTA, PAUTADA NA LEALDADE PROCESSUAL

A garantia constitucional do acesso à justiça ou, por outras palavras, o acesso à ordem jurídica
justa, só será atingida quando da prestação jurisdicional entregue realizar os escopos da jurisdição, já que
prestada de forma adequada e efetiva. Conforme tem decidido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“(...) É fato público e notório que as reformas processuais implementadas no Código de Processo Civil ao
longo dos últimos anos tem como objetivo dar efetividade a garantia constitucional do acesso à justiça,
positivada no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal”[18].

A utilização inadequada do instrumento da jurisdição, invocando, a parte, a tutela jurisdicional
litigando de má-fé, com abuso de direito, afeta profundamente essa garantia fundamental, pois não há como
reconhecer que a proteção do direito chegue ao ponto de justificar seu próprio abuso. Aliás, o acesso à tutela
jurisdicional do Estado-Juiz visa a conferir, justamente, a real efetividade ao postulado da lealdade
processual, impedindo que o processo se torne coisa das partes, transformando em instrumento de ilícita
manipulação delas.

Para que se possa falar em acesso à ordem jurídica justa, com a plena realização do direito material,
deve-se verificar a justiça das decisões. Para tanto, o princípio da lealdade processual é de extrema
importância, cabendo ao juiz a sua fiel observância, tanto que, a esse respeito, a legislação processual
ampliou os poderes do magistrado. Deve-se o juiz nortear-se, assim, em critérios de justiça, principalmente
em causas como as de família e dos direitos da personalidade, onde estão sendo questionados e discutidos
valores fundamentais da pessoa humana.

Com efeito, para que se possa ter o acesso à justiça, de forma adequada e efetiva, o instrumento da
jurisdição deve observar os preceitos éticos, já que a pretensão deduzida pela parte, em juízo, almeja uma
prestação jurisdicional que se faça justiça. E Justiça não se realiza com inverdades, com litigância de má-fé,
com abuso de direito. Ao contrário, Justiça e, consequentemente, acesso à justiça, se realiza observando os
padrões de comportamentos éticos, onde prevalece a verdade.

O processo, em síntese, deve ser instrumento ético. Isso tanto é verdade que, para se falar em
processo com desenvolvimento válido e regular, deve observar determinados pressupostos processuais,
dentre eles, destaca-se, aqui, a imparcialidade, ou seja, o juiz deve ser subjetivamente capaz. Magistrado
que está contaminado com o vício do impedimento (art. 134, do CPC/73) ou da suspeição (art. 135, do
CPC/73) não pode permanecer à frente do processo. Aliás, ninguém quer ser julgado por um juiz parcial.
Assim, fica fácil perceber que a decisão só será justa, quando o juiz for totalmente imparcial, transparecendo,
nesse caso, o verdadeiro acesso à justiça.

CONCLUSÃO

O legislador, preocupado com os deveres das partes e dos procuradores, disciplina, no Código de
Processo Civil, o comportamento ético daqueles que participam da relação processual, procurando impor
certo nível ao debate jurídico, visando chegar com o processo a um final, onde a decisão seja justa.

Tem-se que a Tutela Constitucional do Processo, garante às partes o exercício do contraditório e o
da ampla defesa, no entanto, impõe limites e exige que o seu desenvolvimento regular, esteja pautado pela
lealdade entre as partes, seus patronos, os serventuários da justiça e o magistrado afeto à causa, pois é
exatamente isso que garante  o prestigio e a confiança do Poder Judiciário.

A vigente Lei Processual Civil brasileira, demonstra claramente, que o seu legislador, procurou
responsabilizar a parte quando agisse na condução do processo instaurado, de forma desleal, sem que
inicialmente tivesse possibilitado  ao juiz o poder de corrigir de ofício uma situação dessa natureza. A
reforma implantada em 1994, especialmente por intermédio da Lei n. 8.952, cerrou fileira de forma
contundente, à repressão a litigância de má-fé, tendo entregue ao magistrado  a possibilidade de agir de
ofício, além de ter fixado expressamente um percentual máximo como sanção civil, quando constatada a
deslealdade processual, por quem quer que seja.

Certamente que os litigantes devem apresentar os elementos e argumentos que lhes são favoráveis.
Entretanto, a parte, na defesa do seu direito, não pode ultrapassar os limites da ética. O dever de lealdade se
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impõe aos litigantes. Seja em qual ramo do direito for em nosso País, pois litigar dentro do principio da boa-
fé, é um dever das partes e de todos que atuam no âmbito do processo.

No contexto do nosso Código de Processo Cível, tem-se que a boa-fé presume-se e que a litigância
de má-fe, deve ser provada, e tem o ônus da prova, quem faz a alegação.

O que se tem constatado, no Brasil, é que a impunidade acerca da configuração da prática de
litigância de má-fé, agiganta o número de demandas e conseqüentemente  corrobora no congestionamento da
Justiça. O que está em jogo é a credibilidade e a confiança do Poder Judiciário, que é visto pelo povo e
ressaltado pela mídia, como burocratizado, moroso, dispendioso, ocasionando uma desconfiança na
prestação jurisdicional. Condenar o litigante de má-fé é demonstrar tanto às partes e aos seus procuradores,e
à sociedade, que a administração da justiça está direcionada para um solução justa, cuja conduta é
inatacável.É o que se espera de uma Justiça moderna e eficaz, como um dos três poderes dentro do Estado
Democrático de Direito, que é o caso nosso País.

A punição para os infratores, que praticam a litigância de má-fé, deve atingir, não somente as
partes, mas também, os seus patronos,quando estes estiverem comprovadamente envolvidos, por a terem
praticada ou induzido seus clientes a praticarem o ato  de deslealdade dentro do processo.

Por último, no que diz respeito ao Direito de Família, que é um nicho do direito, onde os conflitos
surgem em grande quantidades, entende-se, em casos excepcionais como os citados, no corpo do trabalho,
ser em primeiro lugar diminuta a sua aplicabilidade, e em segundo lugar, quase sem resultado prático a
aplicação da penalidade prevista nos artigos em questão pela  configuração de  litigância de má fé, devendo o
legislador buscar medidas mais enérgicas com o intuito efetivo de inibir essa prática nefasta que, em muitos
casos, esbarra no princípio da dignidade da pessoa humana e no do melhor interesse para criança ou
adolescente: assegurados tanto constitucionalmente como pela legislação  infraconstitucional.

Na atualidade é grande o volume de problemas que assolam a família, gerando profundos danos
morais às vítimas atingidas. Na maioria das vezes fruto, da insuportabilidade da continuidade vida conjugal, e
desse impasse, brotam inevitáveis ofensas aos direitos da personalidade e à dignidade da pessoa humana, que
quase sempre culminam em processos civis onde se exteriorizam de varias formas a deslealdade processual
motivada muitas vezes pelo caráter de vingança gerado pelos anos de convivência conjugal infeliz e
degradante, no contexto da vida dia-a-dia familiar.
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poderia, igualmente, valer-se do mesmo para cobrar seus honorários. Ademais, o Poder Judiciário não pode e não deve albergar atos
atentatórios ao exercício da jurisdição, sob pena de se esvaziar o prestígio e abalar a confiança da Instituição." (TRT 15ª Região, ARE
1.276.2002.000.15.00-3, julgado na Sessão do dia 25/02/2004, Relatora Designada Juíza Olga Ainda Joaquim Gomieri).
[18] REsp. 1085257/SP Recurso Especial 2008/0198308-1, relatora Ministra Eliana Calmon, órgão julgador T2 – Segunda Turma,
data do julgamento 09/12/2008, data da publicação/fonte, DJe 24/03/2009, v.m.
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ACESSO À JUSTIÇA E TUTELAS PREVENTIVAS: UMA ALTERNATIVA POSSÍVEL PARA OS
(DES)CAMINHOS DA JURISDIÇÃO

ACCESS TO JUSTICE AND PREVENTIVE TUTELAGE: AN ALTERNATIVE POSSIBLE FOR THE
WAYS OF ADJUDICATION

Angela Araujo da Silveira Espindola

RESUMO
A pesquisa parte da discussão sobre a “crise” de um modelo de racionalidade para o direito material, para a
jurisdição e suas conseqüências para o direito processual civil. Nesse cenário, tem-se a “abertura
principiológica” como alternativa à superação da abstração da regra. A abordagem visa a provocar uma
reflexão que, por certo, não é inédita ou original, mas necessariamente assume um percurso próprio,
servindo de pano de fundo para a recuperação do sentido do direito e da jurisdição e, consequentemente,
para a ruptura do núcleo de resistência à admissibilidade e à construção da tutela preventiva genérica, dando
passagem ao princípio do acesso à justiça. Pretende-se, simultaneamente, provocar a crítica e a ruptura com
o modelo de pensamento jurídico que, de algum modo, ainda vigora.
PALAVRAS-CHAVES: CONSTITUIÇÃO – ACESSO À JUSTIÇA – TUTELA PREVENTIVA –
DIREITOS FUNDAMENTAIS – PROCESSO CIVIL – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO
PROCESSO

ABSTRACT
This paper is about the "crisis" there is in a model of rationality to the right material, to the jurisdiction and
its consequences for the civil procedural law. In this scenario, there is the "openness principles," as an
alternative to overcome the abstraction of the rule. It is designed to invite to reflect. Is not new or original,
but necessarily assumes a path of its own, serving as a backdrop for the recovery of the sense of law and
jurisdiction, and thus to break the core of resistance to the admissibility and the construction of generic
preventive tutelage, giving way to the principle of access to justice. It is intended to simultaneously bring on
the criticism and break with the model of legal thought that, somehow, are still on.
KEYWORDS: CONSTITUTION – ACCESS TO JUSTICE – PREVENTIVE TUTELAGE –
FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS – CIVIL PROCEDURE – PRINCIPLES OF CONSTITUTIONAL
PROCESS

"E esse modo alargado de pensar, que sabe, enquanto juízo, como transcender suas próprias
limitações individuais, não pode, por outro lado, funcionar em estrito isolamento ou solidão; ele
necessita da presença de outros 'em cujo lugar' cumpre pensar, cujas perspectivas deve levar em
consideração e sem os quais ele nunca tem oportunidade de sequer chegar a operar. Como a
lógica, para ser correta, depende da presença do eu, também o juízo, para ser válido, depende da
presença de outros. Por isso o juízo é dotado de certa validade específica, mas não é nunca
universalmente válido. Suas pretensões a validade nunca se podem estender além dos outros em
cujo lugar a pessoa que julga colocou-se para suas considerações". (Hannah Arendt)[3]
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jurisdição e suas conseqüências para o direito processual civil. Nesse cenário, tem-se a "abertura
principiológica" como alternativa à superação da abstração da regra. A abordagem visa a provocar uma
reflexão que, por certo, não é inédita ou original, mas necessariamente assume um percurso próprio,
servindo de pano de fundo para a recuperação do sentido do direito e da jurisdição e, consequentemente,
para a ruptura do núcleo de resistência à admissibilidade e à construção da tutela preventiva genérica, dando
passagem ao princípio do acesso à justiça. Pretende-se, simultaneamente, provocar a crítica e a ruptura com
o modelo de pensamento jurídico que, de algum modo, ainda vigora.
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1. Considerações iniciais

Tratar sobre jurisdição, sua concepção e sua função, é antes de mais nada discutir sobre o perfil do Estado.
Antes de se defender um sentido de jurisdição, é preciso observar modelo de Estado que se experimenta na
modernidade (sistema econômico, social, político e cultural surgido no Ocidente no final da Idade Média).
Não é por coincidência, que as reflexões sobre o Estado e suas implicações na modernidade consistem em
temática recorrente, em especial, no contexto de um mundo globalizado. As mudanças estruturais da política
nacional e internacional provocaram e continuam provocando profundas transformações no Estado, seja no
que diz respeito às funções estatais, aos arranjos institucionais, à base social, à legitimidade política, à
autonomia ou, ainda, no que diz respeito à promoção e proteção de direitos.

Os padrões de globalização e regionalização geram tensões sobre os planos decisional, institucional,
distributivo e estrutural do Estado. O processo de tomada de decisões dos Estados nacionais se vê "forçado
a levar em consideração crescentes normas e compromissos internacionais e a abrir-se a extensas consultas e
negociações com outros Estados, agências internacionais e atores não estatais transnacionais"[4], bem como
a conferir visibilidade à sua Constituição e aos compromissos por ele firmados com a sociedade, garantindo
direitos fundamentais e legitimidade de atuação aos poderes públicos. Globalização e internacionalização,
jurídica ou econômica, agregadas ao desenvolvimento tecnológico e ao avanço nas comunicações ecoam na
Sociedade e no Estado, impondo-lhes novos significados/sentidos.

Na exploração da temática sobre "Acesso à Justiça", esta pesquisa centra-se no exame das tutelas
preventivas, apontadas como uma alternativa possível para os (des)caminhos da Jurisdição e do Estado. Num
primeiro momento (item 2), apresenta-se uma perspectiva (imerso no tempo) sobre os compromissos
históricos e ideológicos da Jurisdição. Num segundo momento (item 3), propõe-se um resgate da genealogia
da jurisdição moderna à jurisdição romana (recuo no tempo), evidenciando que para além da influência dos
valores liberais há também equívocos históricos na tradição romano-canônica que foram projetados na
jurisdição moderna, dificultando a recepção às tutelas preventivas. Num terceiro momento (item 4), faz-se
uma projeção (desdobramento no tempo) da jurisdição para além da resolução de conflitos, haja vista o
estreito vínculo entre o acesso à justiça e as modificações do perfil da jurisdição (da jurisdição repressiva à
jurisdição preventiva). Em seguida, num quarto momento (item 5), destacam-se as escolhas que o direito
processual civil fez ao longo da sua trajetória (as escolhas ao longo do tempo) que explicam a dificuldade
estrutural e funcional de construir as tutelas preventivas e, a partir daí, operacionalizar o acesso à justiça e
concretizar o Estado democrático de direito. Por fim, a reflexão conduzirá a um enfrentamento dos vestígios
do passado do direito processual civil bem como a um enfrentamento das mentiras forjadas sobre o seu
futuro, visando com isso desvelar a função preventiva da jurisdição, confirmando o sentido do acesso à
justiça no Estado democrático de direito.

O ponto de partida é, portanto, a discussão sobre a "crise" de um modelo de racionalidade para o direito
material, para a jurisdição e suas conseqüências para o direito processual civil. Na análise da atual
problemática jurídico-jurisdicional, optou-se por adotar a matriz hermenêutica, enquanto crítica do
pensamento objetificador no qual se vê mergulhada a dogmática jurídica moderna e também enquanto
superação do esquema sujeito-objeto e do paradigma representacional.[5] Nesse cenário, tem-se a "abertura
principiológica" como alternativa à superação da abstração da regra.

A abordagem visa a provocar uma reflexão que, por certo, não é inédita ou original, mas necessariamente
assume um percurso próprio, servindo de pano de fundo para a recuperação do sentido do direito, da
jurisdição, do papel do juiz (intérprete concreto-judicativo) e, conseqüentemente, para a ruptura do núcleo
de resistência à admissibilidade e à construção da tutela preventiva genérica. Pretende-se, simultaneamente,
provocar a crítica e a ruptura com o modelo de pensamento jurídico que, de algum modo, ainda vigora.

 

2. A Jurisdição presa aos grilhões do Estado Liberal de Direito:
imersos no tempo

Desde longa data, o direito e a jurisdição são expressões do próprio Estado, já que, para nós, Estado é o da
modernidade apenas. Seu crescimento está intimamente vinculado à criação - legislativa ou jurisdicional - do
direito, revelando o vínculo existente entre Estado e Direito ou entre Poder e Justiça.[6] O surgimento da
jurisdição estatal coincide com a formação do Estado moderno. Ambos - Estado moderno e jurisdição estatal
- nascem em oposição à sociedade medieval pluralista, que compreendia diversas fontes de direito e formas
de resolução de conflitos, caracterizando-se pela multiplicidade e descentralização do poder. Ergueu-se,
assim, sobre os escombros do medievo, o Estado moderno, centrado no absolutismo,[7] convertido
posteriormente ao liberalismo, pretendendo-se, após, um Estado social e, mais recentemente, um Estado
Democrático de Direito[8]. A civilização moderna testemunhou essa mutação estatal. As grandes
transformações (no âmbito da política, da economia, da cultura, etc.) resultaram em uma nova sociedade que
passou a exigir um novo Estado a cada nova fase.

Os modelos do Estado Liberal de Direito e do Estado Social de Direito não conseguiram dar conta das
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progressivas e constantes demandas sociais, em especial no âmbito do ideal de liberdade e igualdade, da
limitação do poder, da proteção e implementação dos direitos.[9] O novo modelo de Estado de Direito - o
Estado Democrático de Direito - que emergiu visava imprimir um novo sentido ao Estado de Direito, onde a
"preocupação básica é a transformação do status quo".[10] O Estado Democrático de Direito, segundo
Bolzan de Morais e Streck, possui, assim, um "conteúdo transformador da realidade", distinguindo-se do
Estado Social de Direito, que visava à "adaptação melhorada das condições sociais de existência".[11] Streck
vai dizer que "o Estado Democrático de Direito representa, assim, a vontade constitucional de realização do
Estado Social".[12] O Estado, enquanto fenômeno da modernidade, teve várias roupagens, todas elas com
consequências para a concepção de direito e de jurisdição de um determinado período.

 

3. Afinal, o que há de romano na jurisdição moderna de tradição
romano-canônica no Estado Democrático de Direito: um recuo no
tempo

Afora as marcas do perfil de Estado na concepção da Jurisdição moderna, há um outro aspecto que merece
destaque: a fidelidade da jurisdição moderna à sua herança romano-canônica. A jurisdição moderna, de
tradição romano-canônica, guarda semelhanças com a sua origem congênita, ou seja, a jurisdição romana?
Investigar isso, talvez traga a lume alguns dos mal-entendidos da história.

Considerando os degraus da história, vê-se que, na tradição romano-canônica, "a jurisdição é judicial, e não
jurisdicional, no sentido autenticamente romano", como bem adverte Baptista da Silva em seus estudos sobre
a jurisdictio romana e a jurisdição moderna.[13] Quando se busca compreender o sentido moderno da
jurisdição e se indica esta como herdeira do legado de direito romano, não se pode desconsiderar que a
própria história do direito romano conheceu várias fases. Não há uma correspondência absoluta entre a
jurisdictio romana e a jurisdição moderna! No entanto, é irrefutável que as instituições processuais
contemporâneas reproduzem princípios, categorias e institutos praticados no direito romano decadente.[14]
Portanto, questiona-se o que há de efetivamente romano na jurisdição moderna de tradição romano-
canônica.

Lançar esse olhar sobre o direito e a cultura jurídica de Roma Imperial, nos limites que se propõe, longe de
significar um apego ao conceitualismo puro e à cronologia de fases históricas com ênfase à evolução linear
do tempo, é, antes de mais nada, uma alternativa para fugir do anacronismo de compreensões que tomam
instituições do mundo antigo como categorias modernas, desconsiderando por completo uma historicidade
do próprio direito, ocultando os verdadeiros compromissos dessas categorias. Como bem refere Baptista da
Silva, "o sinal mais aparente do dogmatismo - a razão da formação do dogma - é a perda da perspectiva
histórica por parte daqueles que lidam com o sistema". E mais, "obscurecida a historicidade do direito,
perde-se a capacidade de elucidar o 'porquê'".[15]

Quando se lança o desafio de investigar o grau de fidelidade entre a jurisdição moderna e a jurisdictio
romana, assume-se o risco de abalar a estrutura da compreensão aceita contemporaneamente de que a
superação da influência do direito germânico medieval fez com que a tradição jurídica retornasse às bases do
direito romano.[16] Trata-se, portanto, da introdução de um problema essencialmente hermenêutico. A
reprodução, como refere Gadamer,[17] é uma interpretação que implica certa compreensão do texto
original. Desse modo, o recuo no tempo (a distância temporal de que falava Gadamer) permite que uma
compreensão não se reduza a um juízo arbitrário.[18]

Assim, importante observar que durante a história do direito romano, que cobriu não só o mundo antigo
como também o medievo, é possível notar uma mudança no caráter do direito de acordo com a evolução da
civilização romana, com as alterações políticas, econômicas e sociais que a caracterizavam. Para melhor
compreender a evolução do caráter do direito na civilização romana, os historiadores costumam referir-se a
duas cronologias[19] da história romana: uma cronologia política (história externa) e uma cronologia jurídica
(história interna). Aquela leva em consideração a organização política de Roma e as formas de manifestação
do direito (fontes de cognição do direito) na época. A cronologia jurídica, por sua vez, parte das instituições
do direito, relacionando-se também com a (pré)-história do direito processual.

Partindo da perspectiva hermenêutica, vislumbra-se a história jurídica romana estendida em quatro períodos,
organizados conforme as formas de governo: (a) período real; (b) período republicano; (c) período do
principado e (d) período do dominato.[20] Quanto à história interna, existiram três fases: (a) a do direito
romano antigo ou pré-clássico; (b) a do direito clássico e (c) a do direito romano pós-clássico ou romano-
helênico.[21]

Percorrer esses diferentes momentos da história do direito em Roma permite observar uma marcante
diferença entre a jurisdictio do período republicano e a jurisdição praticada nos estágios finais do direito
romano.[22] No direito clássico - que compreende a parte final da República romana e grande parte do
Principado - a lei não é a fonte exclusiva ou principal do direito, é sim, fonte secundária. Na verdade, as leis
escritas eram raras nessa época. Aliás, a forma escrita não era o penhor da difusão do direito na Antigüidade.
Ela permitia uma memorização superior à oralidade, mas não se pode olvidar que reduzir o direito ao que
estava escrito à época impõe o risco de considerar-se apenas o instrumento de uma minoria, próxima do
poder. São os limites do muro da escrita de que fala Norbert Rouland.[23]

O período clássico, que atravessa a República tardia e enfrenta o início do Principado, não era dotado de um
sistema jurídico organizado, sistematizado legislativamente. Nessa época, a norma a ser observada no caso
concreto era criada através da jurisdictio. Ou seja, o direito era criação da jurisdictio pretoriana, não se
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tratava de uma norma abstrata, tal qual as leis do direito moderno. Como refere Baptista da Silva, ao pretor
"não cabia a criação das normas gerais, como o faz o legislador moderno, ou como o produziu o direito do
estado romano, criado pelos princips e depois pelos imperadores. A jurisdictio pretoriana criava um 'vínculo
jurídico concreto' entre as partes litigantes (ius), nunca uma norma abstrata, semelhante a nossas leis".[24]

Os textos legais romanos (as leis) vão se formar gradativamente. A lei só assumirá um lugar de destaque, no
contexto romano, a partir do reinado de Justiniano,[25] com a publicação das suas compilações (Codex,
Digesto, Institutas e Novelas), já no século VI, entre os anos 529 e 534, batizadas bem mais tarde de Corpus
Juris Civilis.[26] A partir de então, é que se pode inferir que as normas legais começaram a representar uma
fonte significativa de produção do Direito. Isso vai corresponder à fase do direito romano pós-clássico,
quando a lei se assume como fonte exclusiva do direito e o Imperador como seu único intérprete[27].

Justiniano, contam os historiadores em voz única, era um amante da passada glória romana: era um
restaurador, tudo que era bom estava no passado, e a jurisprudência de seu tempo era considerada
decadente.[28] Com um espírito codificador-simplificador da época, o Corpus Juris Civilis justificou a
proibição de toda referência à obra dos jurisconsultos não incluída no Digesto e a queima dos manuscritos de
jurisconsultos excluídos.[29] Deu-se a reprodução do passado, sem uma releitura. O resultado foi inevitável:
em pouco tempo o Corpus Juris Civilis cai no esquecimento. Mais tarde, entre os séculos XI e XII, com o
auxílio dos glosadores e pós-glosadores, o Corpus Juris Civilis foi resgatado. Foram os sistemas europeus,
bem mais tarde, que institucionalizaram as leis (movimento da codificação do século XIX).

Essa substituição da jurisdictio pretoriana, enquanto fonte do direito, pelos textos romanos representou a
passagem do direito do caso à justiça da lei (imposta pelo soberano): aquele cedeu lugar a esta. Exatamente
por isso, a ciência jurídica vai assumir a justiça não como algo a ser desvelado pelo juiz, mas ao contrário,
como algo a ser dado pelo legislador. O direito, na concepção moderna, apresenta-se não como uma criação
do caso, mas como algo pré-dado, imposto pelo Estado. Perdeu-se, assim, o sentido da jurisdictio ao longo
do processo de monopolização da produção do direito pelo Estado. Daí falar que a memória do direito está
cheia de esquecimento!

A doutrina brasileira[30] costuma apontar a jurisdição como uma atividade substitutiva do juiz. Quando
assim afirma, aproxima-se de Chiovenda[31] que definiu a jurisdição como sendo a função estatal que está a
atuar a vontade concreta da lei, mediante a substituição de uma atividade pública. Destacando a natureza
publicista do processo civil, Chiovenda compreende a jurisdição como a atuação concreta da lei. Ela - a lei -
é a expressão do poder estatal, conseqüentemente a jurisdição manifesta-se a partir da revelação da vontade
do legislador.[32] É curioso que, para Chiovenda, o ordenamento jurídico seria pleno e, ao juiz, caberia
subsumir a vontade abstrata da lei ao caso concreto, por meio de atividade intelectiva. É inegável a presença
da influência da clássica tripartição dos poderes, bem como dos valores da Revolução Francesa e dos ideais
iluministas: existe a função de fazer as leis (poder legislativo) e a função de aplicá-las (poder executivo e
poder judiciário). A aplicação da lei, por sua vez, faz-se de dois modos, (a) para o administrador, a lei é o
seu limite, não tendo como função específica aplicá-la, mas, antes, realizar o direito, promovendo atividades
destinadas ao bem comum dentro da lei - poder executivo; (b) e, para o julgador, a lei é o seu fim, ou seja, a
ele cabe aplicá-la, em uma atividade secundária e coordenada, afirmando a vontade abstrata da lei e, por
conseqüência, tornando-a realidade no caso concreto[33] - poder judiciário. A criação do direito, nessa
perspectiva, não é atribuição do juiz!

Essa concepção da jurisdição moderna, para Chiovenda, teria superado o peso da influência do direito
germânico medieval e significado o retorno da jurisdição moderna à jurisdictio romana. Mas, como bem
destaca Baptista da Silva, "esse retorno ao conceito romano de jurisdição era visto por Chiovenda de uma
perspectiva funcional, através da qual o grande processualista percebia a identidade entre a jurisdictio e a
jurisdição estatal moderna, no ponto em que ambas limitavam-se à função declaratória de direitos". O juiz
moderno está submetido à idéia de uma jurisdição caracterizada, sobretudo, pela atividade declarativa e pela
ausência de imperium.

O argumento de Gadamer mostra-se mais coerente com a necessidade de fundamentação quando diz que
cada intérprete propõe a sua própria interpretação, que não é de modo algum arbitrária, mas pode alcançar
ou não um grau definitivo de propriedade (justesse). Assim, uma interpretação implica certa compreensão do
texto original.[34] Veja-se que as fontes a que se referia Chiovenda, como bem observa Baptista da
Silva,[35] não dizem respeito ao direito romano clássico, mas ao período entre o direito romano pós-clássico
do século III (período do dominato), em especial, a partir do estágio da cognitio extra ordinem,[36] e do
auge do direito justinianeu, com seu Corpus Juris Civilis.

Não se pode esquecer que a crise do Império Romano, a partir do século III, e a posterior queda do Império
do Ocidente (476) põem em crise o saber jurídico romano (e a jurisprudência dos pretores).[37] Como refere
Hespanha, "num Império vasto, longe da atuação dos pretores urbanos de Roma, o que progressivamente foi
ganhando mais importância foram as leis imperiais (constitutiones principum)". Assim, "de um saber de uma
elite cultivada numa longa tradição intelectual passou para uma técnica burocrática de aplicação, mais ou
menos, mecânica, de ordens de poder. Ganha-se em generalidade e automatismo aquilo que perde em fineza
casuística e apuramento intelectual".[38]

A trilha seguida por Chiovenda está marcada pela matriz liberal, pela força do Estado liberal de direito, no
qual estava ele inserido. O direito romano pós-clássico, o período do principado (e depois o dominato) e o
processo romano cognitio extraordinaria, assim como o Estado liberal,[39] transformaram o Direito em um
assunto de Estado, funcionalizando-o. O direito - funcionalizado - passou a ser concebido como um
instrumento do poder, do governo (antes do Império, agora do Estado), como uma função a serviço de fins
que lhe sejam externos.[40]
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É certo que a memória do direito de Roma foi o principal fator de unificação dos direitos europeus.[41] Mas
o uso da distância temporal, recomendada por Gadamer, faz ver que as discrepâncias existentes entre a
jurisdição dos romanos na República e a jurisdição dos romanos nos estágios finais do Império são
suficientes para justificar a indagação sobre o que há de romano na jurisdição moderna. É a própria dúvida
que vai nos dar a certeza.

A concepção de direito que se tem no período clássico do direito romano - período esse apontado pelos
romanistas como tendo sido o auge da evolução do direito romano - é bastante diferente da concepção
moderna, onde a lei é praticamente fonte exclusiva do direito. No período clássico, coexistiam várias fontes
do direito:[42] "o momento da resolução dos casos é muito criativo, pois a lei não amarra, de modo algum, a
inventiva do magistrado, que fica bastante livre para imaginar soluções específicas para cada situação". Na
verdade, como bem ressalta Hespanha, o direito ganha "um caráter casuístico que incentiva uma averiguação
muito fina da justiça de cada caso concreto".[43]

A partir deste olhar, parece inevitável concluir que "a jurisdictio do direito romano clássico diverge da
jurisdição que nosso direito recebeu como herança". É nesta trilha que segue Baptista da Silva,[44]
acrescentando, ainda, que o caráter privado - ou seja, não estatal - da jurisdição romana do período clássico
também se distingue do perfil da jurisdição moderna. Falar em privado, em sede de direito romano, não é
opor-se ao público, mas sim ao estatal.[45] Assim, se a jurisdição moderna é uma função do Estado, a
jurisdictio romana (expressão do imperium romano) estava desligada das funções estatais e isso vai ser muito
mais acentuado na tradição romano-canônica do que na tradição common law.[46]

É verdade que o direito moderno é o herdeiro, seja nos seus conceitos, seja nos seus institutos ou mesmo na
sua linguagem, daquela longa tradição que os textos de direito romano tiveram lugar. No entanto, não se
deve ignorar que, ao longo desta tradição, os textos romanos sofreram (re)interpretações contínuas e,
simultaneamente, aqueles que protagonizavam o discurso jurídico iam sucessivamente mudando. Trata-se da
contínua alteração silenciosa do direito romano invocado pela tradição romanística! É claro que, não fossem
essas mutações, o direito romano talvez não sobrevivesse às transformações culturais e sociais da sociedade
européia durante mais de dois milênios, como bem observa Hespanha. Exatamente por isso que é preciso ter-
se claro que cada instituto jurídico ou cada conceito de direito faz parte de um contexto, do qual recebe o
seu sentido. Mudado o contexto, os sentidos das peças isoladas recompõem-se, nada tendo a ver com o
sentido que elas tinham no contexto anterior.[47]

É bem provável que, na tradição jurídica romano-canônica, exista mais esquecimento que memória. Ou, para
parafrasear o especialista americano em memória, James McGaugh,[48] "a memória está feita basicamente de
esquecimento". Só porque esquecemos os sentidos originários das instituições é que elas podem continuar a
funcionar, nesta contínua readaptação que é a sua história. Como bem registra, Hespanha: "Só por que
esquecemos o sentido originário das palavras romanas que significam 'obrigação' (obligatio - atar em volta
de) ou 'pagamento' (solutio - desatar) é que alguns textos de direito romano que se lhes referem, podem
continuar a ser invocados (depurados, como é evidente, dos seus sentidos, explícitos ou implícitos,
originais)". [49]

Ou, ainda, "só por que esquecemos o conteúdo originário de conceitos romanos como paterfamilias (ou
mesmo familia) ou actio (ação) é que podemos continuar a tirar partido de alguns princípios de direito
romano que se lhes referem".[50] Certamente, "o aspecto mais notável da memória é o esquecimento". A
memória da jurisdição moderna está ocupada pelo esquecimento do sentido da jurisdictio romana. "O nosso
conceito de jurisdição não coincide com o romano de jurisdictio".[51]

Mas ainda há lugar para outros esquecimentos na memória da tradição romano-canônica. A confusão que se
faz entre jurisdictio romana e jurisdição moderna implica a perda da sensibilidade jurídica para distinguir a
função do juiz privado (iudex) e a função do pretor (praetor).[52] Aquele julgava, aplicava o direito, mas
não estava investido do poder jurisdicional. Esse, por sua vez, era quem exercia a autêntica jurisdição
(jurisdictio). Assim, pode-se afirmar que a função do iudex identifica-se com a função dos magistrados do
direito moderno: a aplicar o direito. A função do pretor significava, no sentido moderno, uma atividade
análoga a do legislador: o pretor legisla para o caso concreto, praticando a jurisdictio. Assim, alerta Baptista
da Silva, a jurisdição moderna "é 'judicial', não jurisdicional, no sentido autenticamente romano". A função
que os romanos atribuíam ao pretor, conferindo-lhe o exercício da jurisdictio, ou seja, o poder de dizer o
direito (dicere ius), não se identifica com a compreensão moderna de jurisdição.[53]

Ora, assumir a defesa da jurisdição e do Estado democrático de direito, primando pelo acesso à justiça e por
um processo jurisdicional democrático, impõe que se discuta o perfil de jurisdição e seus compromissos
históricos e ideológicos. Desvelados seus compromissos com o perfil liberal, com os valores individualistas e
racionalistas, bem como o esquecimento que a história da tradição romana canônica operou, retirando da
construção moderna da jurisdição a forte influencia do precendente. Não houve uma jurisdição romana, mas
diversas facetas da jurisdição romana. A lei só assume o lugar de destaque no direito romano tardio. Antes
disso o direito era criação da jurisdictio pretoriana, não uma norma abstrata, tal qual as leis do direito
moderno. Era um vínculo jurídico concreto entre as partes litigantes. E isso ficou esquecido na tradição
romano canônica e, para a construção do Estado democrático de direito e de um processo jurisdicional
democrático, bem como para a primazia do acesso à justiça, precisa ser resgatado, relembrado. Esse talvez
uma via para a transição de uma jurisdição dos conflitos para uma jurisdição da concretização da
Constituição.

 

4. Da jurisdição dos conflitos à jurisdição da concretização da
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Constituição: o desdobramento no tempo

A passagem do Estado absolutista para o Estado liberal, com a formação de um Estado de Direito, significou
não só uma profunda alteração na roupagem do Estado, mas também implicou transformações nas
concepções de direito e de jurisdição e, por consequência, na compreensão do sentido do princípio do
"acesso à justiça".[54]

Traçando uma análise entre Jurisdição e Estado, Mirjan Damaska[55] contrapõe esse perfil reativo do Estado
liberal ao perfil ativo desejado para o Estado democrático. Contrapondo modelos hierárquicos a modelos
paritários (ou coordenados) de organização do poder do Estado, Damaska faz imaginar dois perfis de
jurisdição: uma jurisdição cujo principal objetivo é a resolução de conflitos; e outra, cujo objetivo primeiro é
a implementação de políticas do Estado, ou seja, a concretização dos princípios constitucionais. A distinção
entre modelos hierárquicos e modelos paritários refere-se à estrutura do poder; enquanto a distinção entre o
objetivo de resolução de conflitos e o de implementação de políticas refere-se à função assumida pelo mesmo
Estado. Por certo, trata-se de modelos teóricos puros, que não podem ser encontrados tal como se estivesse
a trabalhar com experiências laboratoriais. O Estado liberal corresponderia a um Estado reativo, enquanto o
Estado social e o Estado democrático[56], a um Estado ativo, cada um deles delineando um perfil diferente
para a função jurisdicional e, consequentemente, para a construção do seu edifício processual e de sua
compreensão e amplitude do acesso à justiça.

Em um Estado cujo perfil seja ativo, a exemplo do Estado social e do Estado democrático de direito, a
resolução de conflitos subjetivos é pretexto para que seja possível encontrar a melhor solução para um
problema social. Deste modo, antes de investigar sobre que tipo de jurisdição se pretende para uma
determinada sociedade, inevitável observar qual o perfil do Estado que se possui. Isso implica dizer que o
direito, para além do simples texto de lei, tem sua substância moldada pela Constituição e que o juiz, para
além de um funcionário público e do objetivo de resolução de um conflito intersubjetivo, é um agente de
poder que, através da interpretação/hermenêutica da lei e do controle da constitucionalidade, faz valer os
princípios constitucionais e o todo o conteúdo inerente ao Estado democrático de direito que estão sempre
por trás de toda e qualquer lei.

Nesta perspectiva, toda e qualquer decisão deve partir dos princípios constitucionais e da implementação de
direitos fundamentais, exercendo, o judiciário, papel de extrema importância para a consolidação do Estado
democrático de direito. Resta, portanto, a conclusão de que a função nitidamente jurisdicional não se
contenta com o modelo de solução de controvérsias - de matriz eminentemente privada e individualista - mas
ultrapassa-o para atender o Estado democrático de direito, garantindo o acesso à justiça e a proteção e
promoção dos direitos fundamentais.

Não se pode negar, com isso, a (re)aproximação que se tem verificado entre as tradições jurídicas ocidentais
da common law e a romano-canônica. A abordagem que Owen Fiss promove, embora feita no contexto da
common law, é bastante compatível com os anseios (e problemas) da sociedade moderna, guardadas as
diferenças entre as tradições jurídicas. O autor afirma, com propriedade, que "the function of a judge is to
give concrete meaning and aplication to our constitucional value",[57] ou seja, ao judiciário incumbe a
atribuição de sentido e significado aos princípios constitucionais ("give meaning to our public value"). Não
se trata, por óbvio, de tornar o judiciário parte ativa na política de grupos de interesse ou o advogado das
minorias, mas também não há que se imaginar um judiciário silente, "neutro" ante ameaças aos valores
constitucionais.[58] A tarefa da jurisdição não é declarar o 'certo' ou o 'errado' ou simplesmente atribuir
significado à lei, mas sim realizar, no caso, o que foi prometido pela Constituição.

Há que se registrar que assumir a jurisdição na perspectiva da implementação do sentido de um Estado
democrático de direito para além de um modelo de solução de controvérsias (arraigado a uma visão liberal e
individualista), é refutar o modelo do normativismo-legalista,[59] bem como o modelo do funcionalismo
jurídico, em nome de uma perspectiva polarizada no homem-pessoa, sujeito da prática problemática-
judicanda e assumido como a reafirmação/recuperação do sentido da prática jurídica como iuris-prudentia.
Daí falar-se da importância do papel e da delicada atuação do juiz para a concretização da Constituição e dos
Direitos Fundamentais.[60]

 

5. A Jurisdição e o peso da herança racionalista no direito
processual: as escolhas ao longo do tempo

Destacado o vinculo da Jurisdição com os valores liberais e individualistas, bem como com o direito romano
tardio, que ocultou o poder das decisões judiciais enquanto construção da justiça para caso, é preciso
destacar as escolhas que o direito processual civil fez ao longo da sua trajetória. Estas escolhas precisar ser
delicadamente (re)examinadas e postas diante do Estado democrático de direito e tudo que ele implica.

O direito processual civil hoje busca uma nova racionalidade contra o racionalismo/irracionalidade, o que
passa pela necessária revisão das fontes do direito e da separação dos poderes e, consequentemente, pela
revisão dos institutos processuais, propriamente dito, que merecem ser iluminados pelo sentido de
Constituição.

A construção de uma genuína tutela preventiva assumida como condição de possibilidade para a
concretização de direitos e para a recuperação do sentido do direito e do acesso à justiça no contexto de um
Estado Democrático de Direito exige uma abordagem sobre as ações plenárias e sobre a tendência à
ordinariedade procedimental e, conseqüentemente sobre a precedência da cognição ante a execução.[61]
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Ora, a tutela preventiva é absolutamente incompatível com a construção teórica do denominado Processo de
Conhecimento, haja vista o forte vínculo deste com a noção de certeza e com a supressão das formas de
sumarização do processo[62] - as marcas do Estado Liberal - que conduziram à sua ordinarização.

A ciência processual foi construída sobre sólidos pressupostos teóricos e metodológicos que lhe atribuíram
um forte compromisso com os grandes sistemas filosóficos que alimentaram as idéias e sistemas políticos
desenvolvidos na Europa a partir da Revolução Francesa.[63] Deste modo, qualquer desconstrução, crítica
ou reflexão sobre a ciência processual acaba por invadir domínios que não são exclusivamente do direito,
mas que pressupõem enveredar-se pelos caminhos da Filosofia. No entanto, é preciso alertar que essa
investigação não se pretende filosófica, mas antes uma investigação jurídica que busca auxílio na perspectiva
filosófica, sem a qual o direito não pode aceitar o convite para refletir sobre suas próprias escolhas ao longo
da história.[64]

Dentre as diversas escolhas assumidas pelo direito processual civil e pela ciência processual, seis delas
destacam-se para o enfoque que se pretende dar. A primeira escolha foi pela ocultação das ações e
pretensões de direito material, com a conseqüente construção da teoria trinária das ações, abrigando as
sentenças condenatórias e desconsiderando a existência de sentenças mandamentais e executivas lato sensu,
resistindo, sobremodo, ao reconhecimento da pretensão à segurança e das tutelas preventivas. A segunda
escolha, assumida ao longo da história, foi pela ordinarização do processo, privilegiando a cognição
exauriente, fruto da idealização de um juiz passivo, mero "boca da lei". Escolha essa que hoje se coloca
como obstáculo à criação de uma genuína tutela preventiva, haja vista a imprescindibilidade da sumarização
do processo e da sumarização da cognição. A terceira escolha assumida foi pelo princípio da separação dos
poderes e concepção de uma magistratura imparcial e neutra. A quarta escolha foi pela plenitude de defesa e
redução do princípio do contraditório, erigindo-os a garantias constitucionais e restringindo as situações de
contraditório diferido ou de contraditório eventual. A quinta escolha foi pela cisão entre fato e direito
(enquanto norma), exigindo que as atividades executivas fossem necessariamente precedidas por atividades
cognitivas, evidenciando, desse modo, o valor atribuído à certeza e à segurança jurídica. A sexta escolha,
praticamente imbricada nas escolhas anteriores, foi a opção feita pela busca de certeza jurídica, balizada pela
necessidade (humana) de segurança e de segurança jurídica e pela sede (humana) por verdades absolutas.

Todas essas escolhas fizeram-se, não aleatoriamente, mas por tributo ao vínculo genético ainda existente
entre a ciência processual e os sistemas políticos e filosóficos de um tempo que já não é mais o tempo do
direito processual. Consequentemente, tais escolhas são o reflexo de uma perda de sentido do direito, são
sintomas de uma falta de significado. A ciência processual, assim, transformou-se numa grande feira de
repetição de receitas, sobretudo, no campo da construção da tutela jurisdicional preventiva. O direito
processual civil reduziu-se a uma simples estrutura lógica vazia de sentido, meramente abstrata e conceitual.
O direito processual, responsável pela concretização jurisdicional do sentido do direito e da dignidade
humana, está prenhe do vazio.

O estado da arte atual da ciência jurídica é marcado pela conquista da autonomia científica do processo em
relação ao direito material. Desde então a beleza da arquitetura conceitual que envolveu o direito processual
capturou os processualistas para o interior de uma estrutura estética.[65] O desenvolvimento exagerado da
concepção de autonomia do direito processual, como sustentado, desenhou os contornos da concepção
procedimentalista na ciência processual, eliminando a ação de direito material e a pretensão.

A concepção ideológica por traz disso sugere que a natureza científica do direito deve corresponder a um
método procedimental igualmente científico, independentemente do direito material. Seguindo essa trilha, o
sistema processual dos países de tradição romano-canônica, sobretudo o Brasil, foi concebido
eminentemente para a busca da verdade sobre o direito controvertido e, assim, para alcançar um sentido
unívoco. Diante disso, é inegável o compromisso com os ideais racionalistas de unidade e plenitude do
sistema jurídico.

No caso do direito brasileiro, a caricatura do racionalismo é o processo de conhecimento, através do qual se
imagina ser possível alcançar a verdadeira vontade da lei, pois esta encerra um sentido unívoco a ser revelado
pelo juiz através do método científico adequado. Nesses termos, para o paradigma dominante é o processo
de conhecimento (ordinarizado) a condição de possibilidade para a revelação do sentido unívoco da lei,
sendo o procedimento e o método científico as garantias de que o cientista atingirá essa verdade única e
definitiva.

Esse palco ideológico, com base naquelas seis escolhas feitas pela ciência processual, sobretudo no contexto
nacional, acaba denunciando a separação absoluta entre as funções declarativa e criativa do direito[66].
Esses compromissos da ciência processual resultam em uma tendência a reduzir a importância do direito
material bem como mitigar a própria função jurisdicional.

Cada uma dessas seis escolhas do sistema, que foram movidas por razões históricas e ideológicas,
funcionam, de certo modo, como entraves do sistema, obstáculos à concretização da Constituição e ao
desvelamento do sentido do direito hoje. Seis obstáculos que precisam ser, portanto, superados. Seis desafios
para a construção de um novo processo civil atento ao princípio do acesso à justiça, ao Estado democrático
de Direito. Seis compromissos que impedem o completo desvelamento das tutelas preventivas.

Esses obstáculos deverão ser superados, mas, para tanto, há que se ter em mente que tipo de jurisdição se
pretende construir e, em última análise, que tipo de Estado se tem (ou se quer ter). Por certo, estamos a falar
de uma jurisdição imersa no contexto do Estado Democrático de Direito e, portanto, a Constituição é o
fluido nutriente no qual os juristas deverão banhar-se.[67] É ela o "caminho a ser caminhado".[68]

Desse modo, mais que reformar o direito processual, é preciso repensar. Quiça, refundá-lo. E só é possível
repensar algo, não partindo do acervo das certezas já dadas e das questões e princípios que as produziram,
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mas a partir do questionamento. Só assim o direito processual poderá despertar do sono dogmático e ver-se
para além de mera técnica, simples procedimento, ver-se para além das suas escolhas e de seus
compromissos.

 

6. O enfrentamento dos vestígios do passado e das mentiras sobre o
futuro: desvelar a função preventiva da jurisdição

A construção de um processo civil atento ao paradigma do Estado Democrático de Direito e para a
concretização dos direitos e o "acontecer" da Constituição[69] precisa, portanto, superar o peso cultural do
paradigma racionalista, sem escorregar para as teses positivistas (hoje vitaminadas sob outras vestes) nem
para as teses da funcionalização do direito. A tradição jurídica romano-canônica, à qual o direito processual
civil brasileiro se vincula, eliminou os conceitos de pretensão e ação de direito material, dificultando o
convívio com as formas de tutela preventiva[70]. O direito processual civil é tomado como um instrumento
jurídico puramente formal, abstrato, descomprometido com a história (conseqüentemente com o próprio
homem), mantendo-se, nessa ótica, perene como uma figura geométrica. "Concebe-se o direito processual
civil como algo dotado da mesma eternidade que se vangloriam as matemáticas".[71]

Essa concepção mostra-se absolutamente incompatível com a necessidade que se tem de o direito processual
atender aos desígnios do direito material, mantendo-se sempre atento à realidade social, superando os
"conceitos-em-si-mesmos" dos textos normativos.

Nessas bases, a jurisdição vem sendo orientada pelo normativismo e liberada de assumir responsavelmente
suas decisões, reputando-as ao legislador. A jurisdição sofre o impacto das patologias da burocratização:[72]
o excesso de rigidez normativa e o isolamento das experiências intelectuais críticas e a diluição da
responsabilidade pelas decisões proferidas. E é essa burocratização que vai provocar o esquecimento da
jurisdição romana no contexto da jurisdição moderna, transformando-a em espécie de jurisdição meramente
declaratória.

O processo civil, portanto, funda-se sobre o paradigma de uma jurisdição meramente declarativa, que oculta
as especificidades das relações entre direito material e direito processual. Sendo assim, o direito é visto como
algo posto, algo pré-dado, absolutamente pressuposto que, em juízo, é meramente declarado ou, então,
como resultado exclusivo de um procedimento, produto da decisão judicial.

Por tudo isso, é compreensível a dificuldade enfrentada para a construção de uma "tutela processual que
tenha natureza puramente preventiva", como afirma Baptista da Silva.[73] O paradigma racionalista presente
na formação da ciência jurídica moderna, somado ao princípio da separação dos poderes e à concepção da
jurisdição como declaração bem como às teorizações acerca da autonomia do direito processual
relativamente ao direito material, exigem que o juiz descubra a única 'vontade da lei' para só então declará-la,
somente podendo atuar mediante a violação do direito. A função do juiz, nessa concepção, seria apenas
revelar o que está posto, o direito já pré-dado ou, de outro lado, o resultado da decisão do juiz é sempre o
direito. Tem-se aí os dois extremos das arbitrariedades resultantes de uma perspectiva normativista ou de
uma concepção meramente procedimentalista (funcionalista) do direito. Ambas merecem ser refutadas para a
construção das tutelas preventivas e para que se possa ter uma "mentalidade alargada" acerca da função
judicial.

Se a função do juiz é descobrir a vontade da lei para só então aplicá-la ao caso concreto, então não se
imagina possível que o juiz trate sobre fatos ainda não ocorridos, sobre um direito ainda não violado. A
compreensão da tutela preventiva no direito processual civil brasileiro parte necessariamente das mudanças
iniciadas no século XX e em voga neste século que embaçaram conceitos e visões de mundo outrora
utilizados como paradigmas. No entanto, o direito à segurança, à prevenção faz parte da história do direito e
da história das instituições processuais.

As antigas imagens construídas ao longo da história no que diz respeito ao Estado, à jurisdição, ao direito
material e ao direito processual transformaram-se, redefiniram-se e redimensionaram-se na modernidade.
Vivencia-se, hoje, o declínio de velhos paradigmas estatais e a insuficiência/ineficiência da ciência jurídica
ante a complexidade social.

Emerge, assim, a necessidade de encontrar um novo paradigma que não incorpore no seu discurso qualquer
forma de dogmatismo e de autoridade. Faz-se imprescindível questionar a estrutura do sistema processual
civil na tradição romano-canônica, sobretudo, no cenário nacional após a emergência da Constituição e do
paradigma do Estado Democrático de Direito. A crise do sistema processual é, portanto, um problema
estrutural e não funcional, fruto do racionalismo que tiraniza a experiência judiciária, conforme já anunciado
por Baptista da Silva.

Esse problema estrutural do sistema processual brasileiro guarda raízes na concepção de jurisdição moderna
que acabou por distanciar-se da compreensão que se tinha da jurisdictio romana bem como na
autonomização do direito processual responsável pela ocultação das pretensões e das ações de direito
material. Assim, o processo civil, tal qual no século XIX, considerado como ciência, não sofreu o impacto de
toda a filosofia da segunda metade do século XX e formou-se um hiato entre o direito e a práxis.

É exatamente esse o contexto da humanidade atual: um tempo de mudanças, marcado pela tentativa de
superar o paradigma racionalista iluminista e de revisar a racionalidade jurídica.

A importância desta discussão sobre a tutela preventiva, no contexto da tradição romano-canônica, destaca-
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se à medida que se pretende a transposição da racionalidade jurídica do normativismo, opondo-se às diversas
modalidades de funcionalismo jurídico, bem como às concepções puramente procedimentais do direito e aos
ideais liberais-iluministas. A superação destes é condição de possibilidade para que se possa pensar as tutelas
preventivas e estas, condição de possibilidade para a concretização dos direitos e para a recuperação do
sentido da jurisdição. Por esta via, é possível ultrapassar a concepção reducionista do direito à legislação,
bem como superar os discursos fundacionais acerca da interpretação jurídica e conduzir a jurisdição para
além da função repressiva e reparatória, abrindo espaço para as ações (de direito material) genuinamente
preventivas. A resposta, portanto, virá através dos princípios pela via da compreensão hermenêutica,
corroborando a afirmação de que se está diante de um problema hermenêutico (compreensão) e não de um
problema analítico-procedimental. Há, portanto, que se transformar o direito em um saber prático, rompendo
com a objetificação dos textos legais.

A convocação dos juristas para lidar com a realidade e a sua formação eminentemente dogmática dos juristas
causa o acirramento desta situação problemática, revelando o hiato que existe entre o discurso e a prática do
direito.[74] As respostas do direito não são obtidas mediante experiências laboratoriais ou mediante
pronunciamentos universais.

O modelo objetificante do direito e da jurisdição de perfil eminentemente repressivo (e declaratório) e o
núcleo de resistência oferecido pelo direito processual civil às tutelas preventivas guarda suas raízes naquele
contexto histórico-ideológico já exposto (racionalismo, individualismo, filosofias liberais, direito romano
tardio) e na compreensão que a modernidade fez da memória do direito, vivendo um eterno presente. Ocorre
que a complexidade social, a emergência de novos direitos (especialmente a partir do período do segundo
pós-guerra e da abertura democrática dos Estados), a (não) realização dos direitos e a intensificação do
fenômeno da globalização, temperados pela crise paradigmática, provocam um verdadeiro abismo entre o
pensamento jurídico (pretensamente) moderno e a realidade social. São os contornos da situação
problemática do direito que emergem, cujas raízes estão na crise da razão moderna (na irracionalidade do
racionalismo).

No entanto, as soluções para a celeuma que encobre a realização do direito não se resume a um simples
ajuste legislativo. Uma superação de paradigmas se faz imprescindível e, igualmente, a compreensão da
dimensão histórica e cultural do direito.

Por certo, o Estado ocupa importante lugar em relação ao Direito, mas a coincidência tendencial entre a
estadualidade e a juridicidade é historicamente acidental e não essencial, como registra Pinto Bronze.[75]  "A
equiparação entre a ordem normativa do direito e a ordem política do Estado não é, portanto, exacta". Desse
modo, parece correto afirmar (a) que direito e Estado não necessariamente se identificam, (b) que o direito
não é exclusivamente criado pelo Estado e ainda (c) que o poder político do Estado não é o fundamento da
ordem jurídica - é a juridicidade que fundamenta materialmente o Estado. Assim, direito e Estado
distinguem-se culturalmente, possuindo histórias diferentes. O Estado é uma 'invenção' recente, tendo
nascido na modernidade![76]

Discutir a crise do direito e da jurisdição contribui para uma releitura do direito processual civil visando ao
desvelamento da função jurisdicional preventiva, ou seja, para a construção das tutelas preventivas, não
enquanto preocupação dogmática, mas enquanto superação de uma dogmática que preocupa e não atende a
um futuro possível. Em tempos de "novos direitos" não se pode mais ocultar o tempo como fonte do direito
e, nessa perspectiva, não se pode falar em promoção e proteção de direitos fundamentais e consolidação de
um Estado Democrático de Direito, sem o desvelamento de uma autêntica tutela preventiva.

Desde o último século, em especial a partir do segundo pós-guerra, é flagrante um enorme e diversificado
esforço intelectual de reflexão sobre as características e as implicações dos fenômenos e das transformações
que se processam no âmbito das sociedades humanas e, especialmente, no âmbito do direito. A constatação
de que as mudanças e os novos problemas vividos pela humanidade indicam uma situação histórica sem
precedentes, desenhando a moldura de uma crise inédita, tornou-se praticamente um lugar-comum[77] tanto
para o senso comum como para o senso crítico. Assim, uma compreensão desta memória cultivada e de um
futuro projetado permite deslocar o olhar e pensar, quiçá, outra(s) via(s) de cura para a atual problemática
jurídico-jurisdicional, em especial no que se refere ao direito processual civil e às resistências ao
desvelamento das tutelas preventivas genéricas.

O pensamento filosófico ocidental delineou a Jurisdição e o Direito Processual modernos. A força do
paradigma racionalista, com o respaldo da firme presença do princípio da separação dos poderes, do
normativismo-legalista e dos ideais liberais-iluministas, revela o perfil da ciência jurídica e a sua resistência
para conceber tutela que tenha natureza puramente preventiva, para além da função ressarcitória, reparadora
e repressiva, voltada eminentemente à atuação de direitos privados violados. Não há dúvidas de que tal
resistência denuncia a distância abissal entre dizer o direito e fazer o direito, ou seja, entre a dogmática
jurídica e a práxis jurídica, tão insistentemente denunciada por Baptista da Silva.[78]

Não basta revirar a legislação brasileira e construir um discurso sobre como obter ou conceder,
jurisdicionalmente, a prevenção de um ilícito ou de um dano. As reformas processuais não raro comprovam a
força de uma ciência processual moderna e de seus compromissos. Há que se ir além para compreender o seu
núcleo de resistência, bem como os alicerces sobre os quais estão construídos o poder judicial e o direito
processual para, só então, refletir sobre as condições de possibilidades para a realização do direito e
recuperação de seu sentido.

Só a partir da superação de um modelo de (re)produção do direito/lei será possível ultrapassar a concepção
de uma jurisdição eminentemente repressiva, voltada para a reparabilidade (e patrimonialidade) dos direitos.

A crise de que se fala é uma crise que, na perspectiva de Antonio Castanheira Neves,[79] "não traduz apenas
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o aspecto negativo circunstancial, a quebra anômica que se sofre e lamenta, mas, sobretudo, a consumação
histórico-cultural de um sistema, a perda contextual de sentido das referências até então regulativas - o
paradigma que vigorava esgotou-se, um novo paradigma se exige". Exatamente por isso uma perspectiva do
contexto filosófico e de alguns aspectos da história do pensamento jurídico são imprescindíveis para uma
reflexão crítica (e autônoma) da crise do direito e da jurisdição, vez que não há como superar a crise sem
crítica.[80] Abdicar deste olhar é esquecer que o caminho é tão importante quanto a chegada, é permitir que
o sentido do direito se oculte diante da reprodução de sentido: um passado que se esvai, um presente que se
transforma em repetição vazia e um futuro que se restringe (esta é a caricatura da dogmática do direito).
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UnB; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000, p. 429, verbete "absolutismo").

[8] STRECK, Lênio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luiz. Ciência política e teoria geral do estado, op.
cit.

[9] LEAL, Rogério Gesta. Perspectivas hermenêuticas dos direitos humanos e fundamentais no Brasil.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p.77.

[10] BOLZAN DE MORAIS, José Luis.  Do direito social aos interesses transindividuais: o estado e o
direito na ordem contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996, p.74.

[11] STRECK, Lênio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luiz. Ciência política e teoria geral do estado,
op. cit., p.90.

[12] STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção
do Direito. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2007, p.39.

[13] BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. A jurisdictio romana e a jurisdição moderna. In: ___.
Jurisdição, direito material e processo, op. cit.

[14] Ver, nesse sentido, as obras: BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. Jurisdição e execução na
tradição romano-canônica. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007 e ___. Processo e ideologia: o paradigma
racionalista, op. cit.

[15] BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. Prefácio à obra MACHADO, Fabio Cardoso. Jurisdição,
condenação e tutela jurisdicional, Rio de Janeiro: Lumen juris, 2004, p. XV.

[16] BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. A jurisdictio romana e a jurisdição moderna. In: ___.
Jurisdição, direito material e processo, op. cit., p. 263.

[17] GADAMER, Hans-Georg. O problema da consciência histórica. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2003,
p.10.

[18] Nas palavras de Gadamer, tem-se que "cada um de nós sabe quão arbitrariamente emitimos os nossos
juízos quando nossas idéias não se tornam esclarecidas pelo recuo do tempo". É a distância temporal que irá
permitir distinguir os preconceitos que cegam daqueles preconceitos que esclarecem (Ibidem, p.68.)

[19] Sobre a história do direito romano, seus períodos e características, consultar: GILISSEN, John.
Introdução histórica ao direito. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003; D'ORS, Álvaro.
Derecho privado romano. Pamplona: EUNSA, 1997; KASER, Max. Direito romano privado. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 2000; MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano. v. I. 13. ed. rev.
Rio de Janeiro: Forense, 2002; HESPANHA, António Manuel. História das instituições: época medieval e
moderna. Coimbra: Almedina, 1982 e MACEDO, Elaine Harzheim. Jurisdição e processo: crítica histórica e
perspectivas para o terceiro milênio. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.

[20] O período monárquico (realeza) da história de Roma cobre desde as origens de Roma (753 a.C.) até
510 a.C. O período republicano estende-se desde a queda da realeza (510 a.C.) até 27 a.C, quando o Senado
investe Otaviano (o futuro Augusto) no poder supremo com a denominação de princeps, inaugurando-se,
assim, o período do principado ( de 27 a.C. até 285 d.C.), considerada uma fase de transição entre a
república e o dominato. O período do dominato (de 285 a 565) estende-se até a morte de Justiniano, a partir
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de então passa a falar-se em período do direito bizantino.

[21] Sob esse critério, tem-se o período antigo ou pré-clássico considerado como uma fase primitiva do
direito romano, que compreende desde as origens de Roma (753 a.C.) até aproximadamente 149 e 126 a.C.,
com o advento da Lei Aebutia, responsável pela substituição do processo das legis actiones pelo processo
per formulas. A partir de então, ingressa-se no período do direito romano clássico (de 149/126 a.C. até 305
d.C.) que irá influenciar a civilização romana até o término do reinado de Diocleciano. A fase seguinte
corresponde ao direito romano pós-clássico, que, a partir do reinado de Justiniano, também pode ser
designada por fase do direito justinianeu.

[22] BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. A jurisdictio romana e a jurisdição moderna. In: ___.
Jurisdição, direito material e processo, op. cit. Nos limites propostos, não será feito um levantamento
histórico da Jurisdição. No entanto, recomenda-se o estudo feito em ___. Jurisdição e execução na tradição
romano-canônica, op. cit. Na mesma linha de raciocínio, consultar também: MACEDO, Elaine Harzheim.
Jurisdição e processo: crítica histórica e perspectivas para o terceiro milênio, op. cit.; MACHADO, Fabio
Cardoso. Jurisdição, condenação e tutela jurisdicional, op. cit.; MITIDIERO, Daniel Francisco.
Comentários ao código de processo civil. Tomo I. São Paulo: Memória Jurídica, 2004.

[23] "A escrita modifica o direito. Mas não o cria". Nesse sentido, tratando sobre o 'muro da escrita', ver:
ROULAND, Norbert. Nos confins do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p.32 et seq.

[24] BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. A jurisdictio romana e a jurisdição moderna. In: ___.
Jurisdição, direito material e processo, op. cit., p.08-09.

[25] O imperador Justiniano, em 527, sobe ao trono em Constantinopla, permanecendo no poder até 565,
quando morre (HESPANHA, António Manuel. História das instituições: época medieval e moderna, op. cit.;
LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história: lições introdutórias. 2. ed. São Paulo: Max Limonad,
2002).

[26] O nome Corpus Juris Civilis será utilizado pelo romanista Dionísio Godofredo, em 1538, para designar
as compilações de Justiniano (HESPANHA, António Manuel. História das instituições: época medieval e
moderna. Coimbra: Almedina, 1982; LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história: lições
introdutórias. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2002.).

[27] BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. A jurisdictio romana e a jurisdição moderna. In: ___.
Jurisdição, direito material e processo, op. cit., p. 02.

[28] LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história: lições introdutórias, op. cit., p. 117;
MERRYMAN, John Henry. La tradición jurídica romano-canônica. 2. ed. 5. reimpressão. México: Fondo de
Cultura Económica, 2000.

[29] LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história: lições introdutórias, op. cit., p.118.

[30] Os principais teóricos sobre o conceito de jurisdição são, ao lado de Chiovenda, Allorio e Carnelutti.
Parecem convergir à concepção chiovendiana, no contexto brasileiro, as obras de Alexandre Freitas Câmara,
Arruda Alvim, Celso Agrícola Barbi e Cândido Dinamarco. Para confirmar essa conclusão, ver: CAMARA,
Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. v. I. 15. ed., revista e atualizada. Rio de Janeiro:
Lúmen Juris, 2006, p. 68-72; DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. I.
3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 310-311; ARRUDA ALVIM, José Manuel. Manual de Direito
Processual Civil. v. I. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 179; BARBI, Celso Agrícola.
Comentários ao Código de Processo Civil. v. I. 11. ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2002,
p. 09-14.

[31] CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1969, p.03-14.

[32] Ibidem, p. 55 et seq.

[33] BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. Curso de processo civil, v. I. 7. ed. revista e atualizada. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 26-30.

[34] GADAMER, Hans-Georg. O problema da consciência histórica, op. cit., p.10 e 68.

[35] BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. A jurisdictio romana e a jurisdição moderna. In: ___.
Jurisdição, direito material e processo, op. cit.

[36] O Processo no direito romano conheceu três períodos: o das legis actiones, o da per formulas e o da
extraordinaria cognitio. Esta última fase, iniciada a partir do Principado (27 a.C.), correspondeu à fase da
ruptura com o antigo processo do ordo judiciorum privatorum, presente nas duas fases anteriores. Santos
Justo aponta que a extraordinaria cognitio fortaleceu cada vez mais o poder central e, assim,
progressivamente o princeps foi afirmando-se como a fonte única do direito e os titulares da maioria das
antigas magistraturas (que conheceram o seu auge no direito romano clássico e na República) tornaram-se
simples funcionários do imperador (SANTOS JUSTO, Antonio dos. Direito privado romano. Coimbra:
Coimbra, 2000, p. 387).

[37] Enquanto no Ocidente o saber jurídico romano entra em crise, acabando por administrar-se
(burocratizar-se); no Oriente, o direito romano clássico deixou-se contaminar pelas influências culturais
helenísticas e pelas particularidades do direito local (HESPANHA, António Manuel. História das
instituições: época medieval e moderna, op. cit., p. 92-93).
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[38] Ibidem, p. 92.

[39] A ascensão do Estado liberal e das ideologias que o forjaram acentuaram ainda mais a compreensão da
jurisdição enquanto atividade declarativa, desprovida de imperium. Nesse sentido, ver: BAPTISTA DA
SILVA, Ovídio Araujo. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica, op. cit.

[40] BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. A jurisdictio romana e a jurisdição moderna. In: ___.
Jurisdição, direito material e processo, op. cit.

[41] HESPANHA, António Manuel. História das instituições: época medieval e moderna, op. cit., p. 91 et
seq.

[42] São fontes do direito, na república, o costume, a lei e os editos dos magistrados (GILISSEN, John.
Introdução histórica ao direito, op. cit.; MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano, v. I., op. cit.;
HESPANHA, António Manuel. História das instituições: época medieval e moderna, op. cit.).

[43] HESPANHA, António Manuel. História das instituições: época medieval e moderna, op. cit., p. 92.

[44] BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. A jurisdictio romana e a jurisdição moderna. In: ___.
Jurisdição, direito material e processo, op. cit.

[45] Nesse sentido, registra Baptista da Silva que "poderíamos indicar o caráter privado da jurisdição romana
daquele período, como um ponto em que ela se distingue da jurisdição que nos foi legada pelo direito de
Justiniano. Quando, porém, antepomos a caráter privado do processo romano clássico ao caráter público da
jurisdição moderna, é necessário advertir que a palavra privado, aqui, não se opõe a público, e sim a estatal.
A iurisdictio do direito clássico era tão pública, como autêntica expressão do imperium, quanto poderá sê-lo
a jurisdição moderna. Ela não era estatal, como hoje, enquanto expressão da soberania do Estado romano"
(BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. A jurisdictio romana e a jurisdição moderna. In: ___. Jurisdição,
direito material e processo, op. cit.).

[46] Ibidem.

[47] HESPANHA, António Manuel. História das instituições: época medieval e moderna, op. cit., p. 98-99.

[48] McGAUGH, James apud IZQUIERDO, Iván. A arte de esquecer. 2. ed. Rio de Janeiro: Vieira e Lent,
2005.

[49] HESPANHA, António Manuel. História das instituições: época medieval e moderna, op. cit., p. 99.

[50] Ibidem, p. 99.

[51] BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. A jurisdictio romana e a jurisdição moderna. In: ___.
Jurisdição, direito material e processo, op. cit., p.15.

[52] Ibidem, p.6.

[53] Não se deve esquecer de que as leis eram raras àquela época e inexistia um sistema jurídico organizado,
sistematizado legislativamente. Isso faz crer que, de fato, o pretor atuava como o atual legislador, criando a
norma para o caso concreto (BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. A jurisdictio romana e a jurisdição
moderna. In: BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. Jurisdição, direito material e processo, op. cit., p.6).

[54] Ver nesse sentido: FERRAJOLI, Luigi. "Pasado y futuro del Estado de derecho". In: CARBONELL,
Miguel. Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trotta, 2003; também publicado em Revista Internacional de
Filosofía Política, n. 17, Madrid, 2001, p. 31-46.

[55] DAMASKA, Mirjan R. The faces of justice and state authority: a comparative approach to the legal
process. Yale: University Press, 2005.

[56] Importante registrar que em cada um dos perfis do Estado moderno há compreensões distintas de
'democracia', não existe uma ausência de democracia neles, sendo todos eles mutações do Estado liberal:
Estado liberal clássico, o Estado social e o Estado democrático de Direito.

[57] FISS, Owen. The forms of justice. Harvard Law Review, v. 93, 1979, p. 4.

[58] Reproduzindo Owen Fiss, tem-se que "judges have no monopoly on the task of giving meaning to the
public values of the Constitution, but neither is there reason for them to be silent. They too can make a
contribution to the public debate and inquirity" (FISS, Owen. The forms of justice, op. cit., p. 2).

[59] Sobre a crítica ao modelo normativo-legalista, consultar a obra de Castanheira Neves, em especial,
CASTANHEIRA NEVES, António. Entre o "legislador", a "sociedade" e o "juiz" ou entre "sistema",
"função" e "problema": os modelos actualmente alternativos da realização jurisdicional do direito. In:
Boletim da Faculdade de direito da Universidade de Coimbra, op. cit., p. 35; CASTANHEIRA NEVES,
António. A revolução e o direito. In: Digesta, v. 1. Coimbra: Coimbra, 1995, p. 51-239 (em especial p. 208-
222); CASTANHEIRA NEVES, António. Justiça e direito. In: Digesta, v. 1, op. cit., p. 241-286 (em
especial p. 274-284).

[60] A discussão acerca do papel e atuação do magistrado é de extrema relevância, pois que não pode atuar
como um arbitrário tampouco como um autômato, daí falar-se que o juiz está imerso em valores
constitucionais e que estes não se reduzem o texto legal. A discussão, porém, é bastante delicada e está longe
de navegar em águas tranqüilas. Para uma reflexão sobre o tema, ver, em especial, as obras: STRECK, Lênio
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Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 2. ed. rev e ampl. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2007; BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. Processo e ideologia: o paradigma racionalista.
2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006; ___. Jurisdição, direito material e processo. Rio de Janeiro: Forense,
2007; CASTANHEIRA NEVES, António. O problema da discricionariedade. In: Digesta, v. 1. Coimbra:
Coimbra, 1995.PORQUE NÃO MENCIONAR DWORKIN, OST E GARAPON, POR EX....?

[61] A reforma do processo de execução recentemente atenuou essa precedência, porém, como se verá, ela
ainda está impregnada no sistema processual brasileiro.

[62] Sobre esses aspectos, consultar a produção de Baptista da Silva (em especial, BAPTISTA DA SILVA,
Ovídio Araujo. Da sentença liminar à nulidade da sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2001; ___. Processo e
ideologia: o paradigma racionalista, op. cit. e ___. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica, op.
cit.).

[63] BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. Processo de conhecimento e procedimentos especiais. In: ___.
Da sentença liminar à nulidade da sentença, op. cit.

[64] Assumir essa perspectiva implica em aceitar o risco da pesquisa distanciar-se de seu objetivo, porém
negá-la comprometeria por completo os resultados da investigação, inviabilizando o debate sobre a situação
problemática da ciência processual bem como a proposição de alternativas contra o dogmatismo
sedimentado e superação da crise paradigmática.

[65] CLAUS, Ben-Hur Silveira. A ordinarização do procedimento: uma herança do racionalismo sob
interrogação. In: AUGUSTIN, Sérgio (Org.). A teoria e a prática dos saberes do cotidiano. Porto Alegre:
Departamento de Artes Gráficas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 2005, p.27-39.

[66] Observe-se que não se está equiparando, nos limites deste trabalho, função criativa do direito com
ativismo judicial ou arbitrariedade judicial. A função criativa do direito está alicerçada na Constituição e no
Estado Democrático de Direito.

[67] Nestes termos, convém concordar com Konrad Hesse quando diz que a Constituição transforma-se em
força ativa se existir a disposição de orientar a própria conduta segundo a ordem nela estabelecida, se se
fizerem presentes, na consciência geral (em especial daqueles que são os responsáveis pela ordem
constitucional), não só a vontade de poder, mas também a vontade de Constituição. HESSE, Konrad. A
força normativa da constituição. Porto Alegre: Safe, 1991, p. 05.

[68] STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito, op. cit.
(em especial, seu capítulo 4 e 5); ___. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas,
op. cit.;  HOMMERDING, Adalberto Narciso. Fundamentos para uma compreensão hermenêutica do
processo civil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 135.

[69] Sobre o "acontecer" da Constituição, buscar subsídios na obra de: STRECK, Lenio Luiz. Verdade e
consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas, op. cit; ___. Jurisdição constitucional e
hermenêutica: uma nova crítica do direito, op. cit.; ___. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração
hermenêutica da construção do Direito, op. cit.

[70] Nesse sentido, consultar: BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. Racionalismo e tutela preventiva. In:
___. Sentença e coisa julgada. 4. ed. revista e ampliada. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 263-284.

[71] BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. Racionalismo e tutela preventiva. In: ___. Sentença e coisa
julgada, op. cit., p. 263. Em sentido semelhante, Elaine Harzheim Macedo afirma que "sob uma ótica
positivista [...] o processo civil surgiu como método ou sistema de atuação da jurisdição, visando
exatamente a afastar qualquer orientação discricionária da parte dos órgãos ou agentes jurisdicionais, isso
é, os tribunais e juízes, traduzindo-se essa forma de agir em juízo como procedimento judicial,
representativo da movimentação do processo, mas que com ele não se confunde. [...] Arqueia-se o método
para alcançar a verdade, que deve ser perquirida além do processo" (MACEDO, Elaine Harzheim.
Jurisdição e processo: crítica história e perspectiva para o terceiro milênio, op. cit., p. 171).

[72] Sobre a burocratização weberiana e a burocratização arendtiana ver Owen Fiss.

[73] BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. Racionalismo e tutela preventiva. In: ___. Sentença e coisa
julgada, op. cit., p.265.

[74] Por certo uma análise aprofundada da situação problemática do direito, com a investigação de todos os
fatores culturais, nos limites desta pesquisa, poderia levar ao distanciamento dos objetivos da tese. No
entanto, algumas perspectivas são assumidas como ponto de partida, conforme se percebe ao longo da tese.

[75] BRONZE, Fernando José Pinto. Lições de introdução ao direito. 2. ed. Coimbra: Coimbra, 2006, p.
158.

[76] Nesse sentido, ver: STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis. Ciência política e teoria
do estado, op. cit.; HELLER, Herman. Teoria del estado. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica,
1990; AYUSO TORRES, Miguel. ¿Después del Leviathan? Sobre el estado y su signo. Madrid: Speiro,
1996; ___ ¿Ocaso o eclipse del Estado? Las transformaciones del derecho público en la era de la
globalización. Madrid: Marcial Pons, 2005.

[77] Sabe-se da ambigüidade do sentido da expressão "lugar-comum", eis que atualmente desvinculou-se de
seu sentido original para indicar a trivialização do discurso ou uma fórmula banalizada e repetida gasta pelo
uso. Seu sentido original, utilizado pela retórica clássica como fonte de argumento, é desconsiderado pelo
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uso moderno. Assim, pretende-se criticar o discurso que faz da "crise" do modelo de direito e de jurisdição
um discurso banal, trivial e utilizar a construção desta mesma crise, como um discurso eficaz para a
compreensão da problemática jurídica-jurisdicional contemporânea. A reflexão sobre a crise consiste não na
retomada de um discurso já batido, desgastado, mas na retomada de elementos constitutivos da atual
problemática jurídico-jurisdicional, carregada de sentido. Se, de fato, a crise do modelo de racionalidade para
o direito e a jurisdição fosse um discurso desgastado, perder-se-ia o interesse. No entanto, ela marca a
individualidade de um discurso. Portanto, quando se diz que as mudanças e os novos problemas vividos pela
humanidade indicam uma situação histórica sem precedentes tornou-se um lugar-comum, quer-se sinalizar
um ponto de partida (lugar-comum) para a formulação de uma análise individual (lugar-especial), conforme
distinção feita por Roland Barthes e Jean-Louis Bouttes: "originariamente, os lugares são formas privadas de
sentido, mas que servem para se encontrar sentido", sem, contudo, escorregar-se para um lugar-nenhum
("Luogo comune", Enciclopédia, vol 8, Torino: Einaudi, 1979).

[78] BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. Processo e ideologia: o paradigma racionalista, op. cit.

[79] CASTANHEIRA NEVES, António. Entre o "legislador", a "sociedade" e o "juiz" ou entre "sistema",
"função" e "problema": os modelos actualmente alternativos da realização jurisdicional do direito. In:
Boletim da Faculdade de direito da Universidade de Coimbra, op. cit., p. 2.

[80] Ver que não se trata de uma qualquer crítica, mas de uma crítica a partir do direito como ciência da
compreensão e não como ciência da explicação. É preciso registrar que a própria crítica à dogmática jurídica
está em crise (é a crítica em crise) na medida em que falar em crise do direito, em crises de paradigmas é,
muitas vezes, um exemplo de retórica vazia. Não é difícil, hoje, testemunhar a "crítica pela crítica", flagrar
uma crítica que prega a inovação, mas não consegue inovar-se. Na verdade, como já alerta Michael Moore,
os modismos intelectuais são como metáforas, tem um ciclo vital simples, nascem de novos discernimentos a
respeito de uma similaridade despercebida, definham com o uso excessivo e morrem quando se tornam tão
familiares que passam a ser tratadas como sentidos estabelecidos das palavras. Assim, ainda que possam
iniciar a vida frescos e cheios de promessas, acabam por tornar-se os gastos contrapontos de um jargão que
impede o discernimento em vez de transmiti-lo (MOORE, Michael S. Interpretando e interpretação. In:
MARMOR, Andrei. Direito e interpretação. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 03-04).
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SEPARAÇÃO E DIVÓRCIO EXTRAJUDICIAIS – COMENTÁRIOS À LEI 11.441/2007

EXTRAJUDICIAL SEPARATION AND DIVORCE – COMMENTS ON LAW 11,441/2007

OLÍVIA PINTO DE OLIVEIRA BAYAS QUEIROZ

RESUMO
A publicação da lei 11.441/2007, que alterou o Código de Processo Civil brasileiro, possibilitou a utilização
da via extrajudicial para os procedimentos de inventário, partilha, divórcio e separação consensuais. A
inovação processual, de aplicação imediata, permite aos interessados realizarem os procedimentos
mencionados mediante escrituras públicas em cartório de notas, proporcionando o acesso à justiça menos
formal e burocrático e, principalmente, mais célere. Diante de tal modificação, propõe-se o estudo, valendo-
se de uma perspectiva constitucional e processual, analisando suas peculiaridades, benefícios e polêmicas. À
título de corte epistemológico, o objeto do presente estudo refere-se apenas à análise de separação e do
divórcio consensuais pela via administrativa. A análise bibliográfica de doutrinas, legislações e documentos
utilizou-se de metodologia de caráter exploratório e descritivo, quanto aos objetivos; qualitativo, quanto à
natureza; e puro, quanto aos resultados. Primeiramente, partiu-se da identificação da constitucionalidade da
lei para, a seguir, esmiuçar os requisitos e polêmicas acerca do procedimento de separação e divórcio
extrajudiciais.
PALAVRAS-CHAVES: Lei 11.441/2007. Separação extrajudicial. Divórcio extrajudicial.

ABSTRACT
The publication of the Law 11,441/2007, wich amended the Code of Civil Procedure, became possible via
extrajudicial procedures for consensual inventory, properties divisions, divorce and separation. This
procedural innovation, which one works the day after the law’s publication, allows interested parties to carry
out the procedures referred to by scriptures public probate Office notes, providing access to justice less
formal and bureaucratic and, especially, more quickly. In the face of such a modification, it is proposed that
the study, a constitutional and procedural perspective, analyzing the benefits and polemics. The title cut
epistemological, the object of this study refers only to the analysis of consensual separation and divorce by
administrative channels. The bibliographic analysis of doctrines, laws and documents had exploratory nature
methodology and descriptive, objectives; qualitatively, as to its nature; and pure. First, departed from the
identification of the constitutionality of the law to then going requirements and polemics about separation
and divorce procedure executions.
KEYWORDS: Law 11,441/2007. Extrajudicial separation. Extrajudicial divorce.

Introdução

O direito fundamental de acesso à justiça[1] em um Estado Democrático de Direito deve ser
entendido de forma ampla, significando “acesso à ordem jurídica justa”, segundo Kazuo Watanabe (2003, p.
102). Cabe ao Estado, portanto, disponibilizar mecanismos vários para a satisfação dos conflitos e direitos
dos cidadãos. Logo, não somente a via judicial, mediante o acesso direto ao Poder Judiciário, mas também
meios alternativos devem ser oferecidos para a solução de conflitos.

Nesse contexto, é publicada a lei 11.441/2007, que altera o Código de Processo Civil (CPC)
brasileiro e torna possível a utilização da via extrajudicial para os procedimentos de inventário, partilha,
divórcio e separação consensuais. A inovação processual, de aplicação imediata, permite aos interessados
realizarem os procedimentos mencionados mediante escrituras públicas em Cartório de Notas[2],
proporcionando o acesso à justiça menos formal e burocrático e, principalmente, mais célere.

Diante de tal modificação, propõe-se aqui um estudo de tal inovação processual no Direito de
Família, valendo-se de uma perspectiva constitucional e processual, analisando suas peculiaridades,
benefícios e polêmicas.

À título de corte epistemológico, o objeto do presente estudo refere-se apenas à análise de
separação e do divórcio consensuais pela via administrativa. Para tanto, a pesquisa busca responder aos
seguintes questionamentos: a) Qual a fundamentação constitucional e processual para esse novo
procedimento? c) Quais suas peculiaridades? d) Há polêmicas sobre o tema? Quais são?

A análise bibliográfica de doutrinas, legislações e documentos utilizou-se metodologia de caráter
exploratório e descritivo, quanto aos objetivos; qualitativa, quanto à natureza; e pura, quanto aos resultados.

Primeiramente, identificou-se aspectos manifestamente claros acerca do procedimento de separação
e divórcio extrajudiciais: a) consensualidade; b) ausência de filhos menores ou incapazes do casal; c)
observância dos requisitos legais quanto aos prazos; d) possibilidade de opção da via administrativa; e)
disposições acerca dos bens comuns, pensão alimentícia e alteração do sobrenome; f) prescindibilidade de
homologação judicial; g) obrigatoriedade da representação dos interessados por advogado; h) gratuidade aos
“pobres na forma da lei”. Tais aspectos serão devidamente analisados, bem como as polêmicas existentes a
respeito do novo procedimento extrajudicial sem, contudo, pretender o esgotamento do tema que ainda é
juridicamente novo no ordenamento brasileiro. Contudo, faz-se necessário iniciar o estudo a partir da
constitucionalidade do assunto.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 248



1 A constitucionalidade do procedimento extrajudicial de separação e divórcio

A Constituição Federal do Brasil de 1988 (CF/88) prevê expressamente em seu texto o casamento
como um tipo de entidade familiar, bem como a possibilidade de dissolução da sociedade e do vínculo
conjugal. Em seu artigo 226, parágrafo 6º, a CF/88 prescreve que “o casamento civil pode ser dissolvido
pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada
separação de fato por mais de dois anos”.

A partir da leitura do mencionado dispositivo, conclui-se que o divórcio pode ocorrer de forma
direta ou indireta. O primeiro, a partir da comprovação da separação de fato por mais de dois anos; e o
segundo, após o prévio trânsito em julgado por mais de um ano da ação de separação judicial entre o casal,
mediante procedimento também judicial de conversão da separação em divórcio. 

A CF/88 referiu-se estritamente, então, à possibilidade de divórcio e separação com a utilização da
via judicial como meio único para a obtenção da dissolução do vínculo e da sociedade conjugal,
respectivamente.

No entanto, após a publicação da Lei nº 11.441 no dia 04 de janeiro de 2007, a qual entrou em
vigência no dia seguinte, tornou-se possível a realização de separação, divórcio, inventário e partilha
consensuais pela via extrajudicial. Diante da vigência imediata da lei, e mais especificamente do dispositivo
1.124-A do CPC, questionamentos surgiram no tocante à constitucionalidade do procedimento de separação
e divórcio via cartório.

A alegativa de que o procedimento extrajudicial para dissolução da sociedade ou do vínculo
conjugal seria inconstitucional, tendo em vista a CF/88 prever expressamente sobre a possibilidade de
divórcio mediante prévia separação “judicial”, assim como por omitir-se sobre a via administrativa,
contrapõe-se a interpretação das normas conforme à Constituição. A hermenêutica das normas
infraconstitucionais deve levar em consideração a dignidade humana, como fundamento do Estado
Democrático de Direito, e os princípios constitucionais, os quais podem ser vislumbrados na análise
constitucional do art. 1.124-A do CPC.

Logo, nas palavras de Cristiano Chaves de Farias (2007, p. 3):

Se a Constituição garante o direito à liberdade de autodeterminação e à dignidade humana, o Direito
Civil deve disciplinar a ruptura da vida conjugal como espelho invertido da própria liberdade de
casar, reconhecendo a todos o direito de formar (e de desfazer) uma entidade familiar sem
burocracias. E o próprio Processo Civil, adequando-se a essa realidade, não pode exigir formalidades
e burocracias que de algum modo obstem ou dificultem o exercício dessa plena liberdade de vida.

Pertinente é, portanto, o conteúdo da lei em questão por assegurar maior liberdade aos cônjuges e
menor participação estatal na família, seja em sua formação ou dissolução, numa perspectiva de destatização
da família. Ademais, ao direito de casar-se corresponde o de não permanecer casado, ambos reflexos da
liberdade de autodeterminação do ser humano.

Ressalte-se que, assim, o Estado não deixa de oferecer proteção especial à família. Afinal, a
imposição de procedimentos burocráticos e de prazos desnecessários proporciona maior desgaste familiar.
Cristiano Chaves de Farias (2007, p. XXVI) assim dispõe sobre o assunto:

A separação e o divórcio exteriorizam, assim, o direito reconhecido a cada pessoa de promover a
cessação de uma comunidade de vida (de um projeto afetivo que naufragou por motivos que não
interessam a terceiros ou ao Estado – não sei mesmo, aliás, se interessam a eles próprios). Por isso,
toda e qualquer restrição à sua obtenção não fará mais do que convalidar estruturas familiares
enfermas, casamentos malogrados e convivências conjugais em crise, corrosivas e atentatórias às
garantias de cada uma das pessoas envolvidas.

Por essa razão é que foi, inclusive, aprovada a Proposta de Emenda Constitucional nº 413/2005
(PEC do Divórcio), a qual excluirá a necessidade de prévia separação de fato ou judicial para o divórcio.

Importante mencionar ainda que a inovação proporcionada pela publicação da Lei 11.441/2007
encontra-se em consonância com o direito fundamental ao acesso à justiça e às ondas renovatórias de Mauro
Capelletti e Brian Garth. Ao oferecer ao cidadão a possibilidade de utilizar-se de mecanismo extrajudicial
para a solução do seu conflito, de forma democrática e desburocratizada, o Estado assegura o amplo acesso
à justiça e promove a cultura de pacificação social.

A facilitação do acesso à justiça mediante a utilização de procedimentos extrajudiciais tem como
conseqüência o desafogamento do Poder Judiciário. Entretanto é importante deixar bem claro que, não
obstante algumas leis tenham como fato gerador a busca de uma solução para a crise do Judiciário,
especialmente a maior celeridade e a diminuição de demandas, o objetivo maior a ser buscado com a Lei
11.441/2007 deve ser a efetivação de direitos e garantias constitucionais, como: liberdade de
autodeterminação, acesso à justiça, duração razoável do processo.      

Uma vez esclarecida a constitucionalidade do artigo 1.124-A do CPC, cabível é a análise dos
requisitos para a utilização da via extrajudicial para a separação e o divórcio, assim como de algumas
polêmicas no tocante ao seu procedimento.

2 A consensualidade do casal como requisito fundamental

No tocante ao procedimento de separação e divórcio extrajudiciais, a lei 11.441/2007 prevê o
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seguinte:

Art. 3º A Lei n.º 5.869, de 1973 – Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescida do seguinte
art. 1.124-A:

Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos menores ou
incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos, poderão ser realizados por
escritura pública, da qual constarão as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns
e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou
manutenção do nome adotado quando se deu o casamento.

§1º A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o registro civil e o
registro de imóveis.

§2º O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por advogado
comum ou advogado de cada um deles, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.

§3º A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem pobres sob as penas
da lei.

Observa-se que a mencionada legislação restringiu o procedimento de separação e divórcio apenas
àqueles a serem realizados de forma consensual, afastando a separação e o divórcio litigiosos. Tal restrição
reside na necessidade de um litígio ser submetido a um procedimento heterônomo, no qual um terceiro
imparcial figura como intermediador. Tratando-se de separação e divórcio litigiosos, é imprescindível a
figura do juiz, que observará os pontos controvertidos da demanda para, ao final, decidir de forma imparcial
e com base nos princípios norteadores do direito constitucional e de família.

No procedimento extrajudicial, o tabelião do Cartório de Notas apenas formaliza a dissolução da
união conjugal, não possuindo qualquer tipo de formação ou preparo para figurar como mediador, árbitro ou
juiz, auxiliando ou decidindo acerca de qualquer divergência entre os cônjuges sobre os termos da separação
ou divórcio.

Importante ressaltar que a obrigatoriedade do consenso entre o casal reside apenas na vontade de
ambos de dissolver a sua união conjugal. Basta concordarem sobre a dissolução para que a mesma se efetive,
podendo o casal posteriormente decidir sobre questões outras, como: partilha de bens, alteração no
patronímico de casada e pensão alimentícia.

Christiano Cassetari (2007, p.15) assim dispõe sobre o assunto:

Portanto, para ser consensual, basta exigir mútuo consentimento dos cônjuges na separação, e não na
divisão do patrimônio ou na fixação da pensão alimentícia. Para o divórcio ser consensual basta,
também, existir consenso em definitivamente extinguir o vínculo conjugal, sem discussão do motivo
que originou tal desejo.

A lei não trata expressamente sobre a possibilidade de realização do procedimento consensual de
conversão da separação em divórcio, também chamado de divórcio indireto. Contudo isso não impede a sua
utilização pelos casais interessados, uma vez atendidos os demais requisitos legais previstos para a
conversão. Afinal, a lei faz referência expressa ao divórcio consensual, não especificando se sua aplicação
refere-se apenas ao divórcio direto ou indireto.

Romualdo Baptista dos Santos (2007a, p. 63) manifesta-se a favor da conversão da separação
judicial em divórcio, bem como da conversão da separação extrajudicial em divórcio através do
procedimento extrajudicial, afastando qualquer inconstitucionalidade a respeito:

(...) cabe considerar que, se a lei não limita sua aplicação apenas ao divórcio direto, presume-se que
alcança também o divórcio por conversão. (...)

Ainda quanto a essa questão poder-se-ia inquinar de inconstitucionalidade a conversão de separação
extrajudicial em divórcio, uma vez que a Constituição prevê apenas a conversão da separação
judicial. Acontece que tanto a lei como a Constituição usam o termo separação judicial para
designar o ato jurídico que dissolve a sociedade conjugal; separação judicial é apenas o nomen juris
desse ato, o qual até agora só se podia praticar pelo procedimento judicial. Se essa dissolução agora
pode ser obtida extrajudicialmente, então teremos que chamá-la por outro nome, quem sabe
separação extrajudicial, o que não modifica a natureza do ato nem retira as suas conseqüências.

Além disso, a Constituição não impõe que a dissolução da sociedade conjugal só possa ser obtida por
via judicial, nem tampouco que o divórcio, direto ou por conversão, deva ser necessariamente
judicial. Sendo assim, não há óbice constitucional a que a dissolução da sociedade conjugal, seja
judicial seja extrajudicial, possa ser convertida em divórcio. Nem, tampouco, a que essa conversão
também seja feita extrajudicialmente.

Diante de questões como essa, o Conselho Nacional de Justiça elaborou a Resolução 35
objetivando a uniformização da interpretação da Lei 11.441/2007. E, no tocante à conversão da separação
em divórcio, dispõe no artigo 52: “A Lei 11.441/07 permite, na forma extrajudicial, tanto o divórcio direto
como a conversão da separação em divórcio. Neste caso, é dispensável a apresentação de certidão atualizada
do processo judicial, bastando a certidão da averbação da separação no assento de casamento”.

 Logo, não cabe qualquer questionamento acerca da limitação da lei aos procedimentos consensuais
de separação e divórcio, sendo cabível também sua aplicação à conversão de separação em divórcio.

3 A necessidade da ausência de filhos menores ou incapazes do casal

A novel legislação apresenta a ausência de filhos menores ou incapazes do casal como requisito
imprescindível para a utilização da via extrajudicial. Tal exigência fundamenta-se no princípio da proteção à
família e da proteção integral a crianças e adolescentes (DIAS, 2007, p. 65).
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Havendo filhos menores ou incapazes é necessária a presença do representante do Ministério
Público que, nos termos do artigo 82, I e II do CPC[3], tem o dever de intervir “nas causas em que há
interesses de incapazes”, bem como “nas causas concernentes ao estado de pessoa, pátrio poder, tutela,
curatela, interdição, casamento, declaração de ausência e disposição de última vontade”.

Letícia Marquez de Avelar (2007, p. 216-217) manifesta-se da seguinte forma:

Evidente que a intenção do legislador é proteger os interesses dos incapazes, que poderiam vir a ser
prejudicados pela convenção entabulada entre os cônjuges que não passasse pelo crivo do Ministério
Público e do Juiz.

É que, na separação consensual, deve, necessariamente, haver um acordo quanto à guarda dos filhos
incapazes e quanto ao valor da contribuição de cada um dos cônjuges para criar e educar os filhos,
além de outras questões de interesse do próprio casal, que não afetam diretamente a prole.

Submetidas as condições da convenção à apreciação do Ministério Público e do Juiz, esses poderão
impedir que os filhos incapazes sejam prejudicados por um acordo que confira sua guarda a um
cônjuge que não esteja apto a dar a necessária assistência material, moral e educacional ou que
estipule uma contribuição para um dos consortes em montante insuficiente para garantir a
subsistência dos filhos.

Dessa feita, se a nova lei permitisse separações e divórcios consensuais pela via administrativa
mesmo quando o casal tivesse filhos incapazes, não haveria nenhum mecanismo de controle e
fiscalização do acordo de vontades celebrado entre os consortes, de modo que as cláusulas que
dissessem respeito à prole produziriam seus regulares efeitos sem restrição alguma, ainda que em
prejuízo dos incapazes.

Maria Berenice Dias (2007, p. 306), por sua vez, questiona sobre a impossibilidade de utilização da
via extrajudicial havendo filhos menores ou incapazes, inclusive dispondo sobre a possibilidade da mulher
grávida se separar ou não extrajudicialmente:

Esta não é a conclusão sustentada por boa parte da doutrina, que afirma, com toda razão, a
possibilidade da separação e do divórcio por pública escritura, contanto que não envolva interesses
indisponíveis, ou seja, dos filhos enquanto menores ou incapazes. Assim, solvidas judicialmente as
questões referentes à guarda, aos alimentos e à visitação da prole, não existe óbice para a separação
ou o divórcio dos genitores da forma extrajudicial. Na hipótese da mulher encontrar-se em estado de
gravidez, pela sistemática legal, não haveria a possibilidade de proceder-se à separação
extrajudicialmente, até porque o nascituro faz jus a alimentos. De qualquer forma, em todas essas
hipóteses, levado a efeito o divórcio ou a separação, mesmo afrontando o que diz a lei, não há como
reconhecer a nulidade ou anulabilidade da escritura, retornando as partes à condição de casadas. O
que cabe é reconhecer a ineficácia das disposições referentes a temas que refogem à dissolução do
casamento.

Ainda sobre o assunto, Rolf Madaleno (2007, p. 149-150) escreve:

(...) não é de todo modo descartável a utilização da via extrajudicial para casais com filhos menores
ou maiores e incapazes, sem com isso ferir a clara preocupação do legislador em não afastar da
intervenção judicial sobre os direitos indisponíveis dos filhos menores e incapazes, cuja tutela
judicial é imperiosa e conta com a obrigatória intervenção fiscalizadora do Ministério Público.

Em nada interfere a separação ou o divórcio extrajudicial se o casal já cuidou acerca da guarda e dos
alimentos da sua prole menor ou incapaz em precedente demanda judicial, litigiosa ou consensual,
especificamente de guarda e de alimentos, ou mesmo se já tratou desses itens em uma antecedente
separação consensual de corpos, judicialmente homologada e transitada em julgado. (...)

Portanto, não estariam sofrendo qualquer prejuízo ou risco os direitos indisponíveis dos filhos
menores ou maiores, mas incapazes, porque já foram objeto de demanda judicial que contou com a
intervenção do juiz e do promotor, e não era a intenção do legislador, senão a de resguardar os
direitos e interesses dos menores e maiores incapazes, impedindo que seus pais fixassem ou
alterassem seus direitos em escrituras públicas afastadas da fiscalização judicial e ministerial.

Importante ressaltar que o supramencionado autor considera cabível a via administrativa
independentemente da existência de filhos menores ou incapazes, fundando seu argumento apenas quando tal
procedimento ocorre posteriormente à decisão judicial acerca de guarda e alimentos. No entanto, a
Resolução 35 do CNJ dirimiu qualquer dúvida no tocante à possibilidade de utilização do procedimento
cartorial quando houver filhos menores ou incapazes do casal, prevendo em seu artigo 34 que “As partes
devem declarar ao tabelião, no ato da lavratura da escritura, que não têm filhos comuns ou, havendo, que são
absolutamente capazes, indicando seus nomes e as datas de nascimento”.

Lei e Resolução omitiram-se sobre a existência de filhos emancipados. No entanto, tal situação deve
ser considerada, pois a emancipação (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2005, p. 115) antecipa a
capacidade plena, seja ela voluntária, judicial ou legal, tornando plenamente capazes os filhos menores
emancipados. Logo, seria possível o casal, pai de filho menor emancipado, utilizar-se da via administrativa?

A omissão legal oferece margem à possibilidade do procedimento extrajudicial ser utilizado nesse
caso. Não há problema algum na realização da dissolução da união entre cônjuges com filho menor que, por
ocasião de um casamento ou colação de grau, emancipou-se legalmente. Entretanto, a má-fé e o egoísmo de
um ou ambos os cônjuges em desejarem romper seu laço conjugal pode ser responsável por atos que venham
a prejudicar sua prole. Algumas questões, como, por exemplo, a emancipação dos filhos apenas para
satisfazer o desejo dos pais de utilizarem-se da via extrajudicial, ao invés de servir para um propósito de
beneficiar o próprio filho, devem ser levadas em consideração.

Sobre o tema, Rolf Madaleno (2007, p. 150) assim dispõe:

(...) nada impede, tratando-se de uma escritura pública, que no mesmo ato promovam a emancipação
de filho comum, já contando a prole com dezesseis anos de idade. De registrar que a escritura
pública de separação ou divórcio extrajudicial comporta o estabelecimento de outros ajustes de
interesse recíproco, não se limitando às cláusulas obrigatórias referidas no art. 1.124-A do Código de
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Processo Civil, diante da sua autonomia negocial, agora consagrada pela versão extrajudicial da
separação e do divórcio, ao excluir da intervenção judicial direitos outrora havidos como totalmente
indisponíveis, como a dissolução do vínculo e da sociedade conjugal.

Entretanto, o tabelião deverá estar atento para pesquisar se a emancipação não teve por objeto burlar
a vedação de acesso à separação ou ao divórcio extrajudicial, quando existente filho menor ou
incapaz (art. 1.124-A do CPC), e se a sua finalidade não foi apenas a de exonerar os genitores da
imprescindível pensão alimentícia do filho que não tem meios próprios de subsistência. Nesse caso, a
emancipação não será de molde a permitir a formalização da escritura pública de separação ou
divórcio extrajudicial dos pais.

Letícia Marquez de Avelar (2007, p. 221) critica a redação da lei sobre o assunto, trazendo o
questionamento de que a nova legislação “tenha, sim, pretendido fazer menção aos incapazes (vale dizer, aos
menores de 18 anos e aos maiores que não tenham o discernimento necessário) e, também, aos menores
capazes, isto é, aos emancipados”.

Não há um consenso ainda sobre o assunto. Contudo, sabendo que a emancipação proporciona a
plena capacidade ao indivíduo, e ainda que a lei não nega tal possibilidade, trata-se de situação não
impeditiva de utilização do meio extrajudicial, cabendo apenas a análise da motivação da emancipação do
filho.

4 Observância dos prazos legais

O procedimento extrajudicial somente poderá ser aplicado quando observados os prazos previstos
no Código Civil Brasileiro[4]: a) após um período mínimo de um ano da data do casamento para o casal
requerer a separação consensual; b) um período mínimo de dois anos separados de fato para requerer o
divórcio consensual; c) após um ano do trânsito em julgado da separação judicial para requerer a conversão
da separação em divórcio d) após um ano do trânsito em julgado da medida concessiva de separação de
corpos.

Vale ressaltar que, não obstante a imensa crítica doutrinária e existência de projetos de lei[5] no
sentido de alterar os dispositivos do Código Civil a respeito da necessidade de cumprimento dos prazos, a lei
11.441/2007 teve que se adequar à observância desse prazo.

A prova de atendimento ao prazo previsto deve ser feita mediante declaração do casal ao Cartório,
seja através de assinatura constante na petição do advogado dirigida ao Tabelião – conforme vêm aceitando
os cartórios de notas de Fortaleza, não obstante a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará não
haver regulamentado oficialmente a matéria – seja através de declarações dos cônjuges em anexo. Alguns
Cartórios exigem apenas a assinatura do casal na escritura pública, documento oficial e bastante para a prova
do atendimento aos prazos previstos, uma vez que o casal declara sob as penas da lei que atenderam a todos
os requisitos legais.

O grupo de estudos instituído pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo concluiu
da seguinte forma sobre assunto:

6.1. São requisitos para lavratura da escritura pública de separação consensual:

6.1.1. prova de um ano de casamento. (...)

6.2. Não se admite separação de corpos consensual por escritura pública. (...)

7.2. Quanto ao divórcio consensual indireto extrajudicial:

7.2.1. Separação judicial pode ser convertida em divórcio por escritura pública.

7.2.2. Nesse caso, não é indispensável apresentar certidão atualizada do processo judicial, bastando a
certidão da averbação da separação no assento de casamento.

7.3. Quanto ao divórcio consensual direto extrajudicial (...):

7.3.1. Há necessidade de prova de dois anos de separação de fato. Para tal, não bastam apenas
documentos, deve o tabelião colher as declarações de pelo menos uma pessoa que conheça os fatos,
na qualidade de terceiro interveniente. Em caráter excepcional, na falta de outra pessoa (o que deve
ser considerado pelo Tabelião), é aceitável o plenamente capaz que tenha parentesco com os
divorciandos. (...)

7.3.4. As declarações do terceiro interveniente serão colhidas no próprio corpo da escritura pública
de divórcio.

No que tange à possibilidade do divórcio extrajudicial indireto, a dúvida foi tamanha que, no dia 07
de abril de 2010, a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei nº
95/07 em sede de decisão terminativa, o qual alterará o artigo 1124-A do Código de Processo Civil nos
seguintes termos:

Art. 1.124-A A separação consensual, o divórcio consensual e a conversão consensual da separação
em divórcio, não havendo filhos menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais
quanto aos prazos, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições
relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à
retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado quando se deu o
casamento.

Ora, tal projeto legislativo supre uma omissão do legislador e proporciona uma clareza maior ao
tornar expressa a possibilidade do divórcio indireto. Contudo, entende-se pela ausência de necessidade de
uma constância expressa de tal possibilidade, tendo em vista a não proibição pelo artigo 1.241-A originário,
bem como pela aplicação da interpretação conforme à Constituição.
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A Constituição Federal brasileira, conforme citado em momento anterior, prescreve em seu artigo
226, parágrafo 6º que “o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial
por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de dois anos”,
Revela-se, outrossim, o caráter genérico da dissolução do vínculo conjugal pelo divórcio, o qual subdivide-se
em duas espécies: direto e indireto.

A Lei 11.441/2007 prevê que a “separação consensual e o divórcio consensual, (...) poderão ser
realizados por escritura pública”. Logo, a referência ao “divórcio consensual” não afasta a possibilitação da
sua forma indireta. Se assim o fosse, além do não atendimento à interpretação legislativa em conformidade
com a Constituição, estar-se-ia frustrando o objetivo do legislador ao restringir o acesso amplo à justiça.  

Ressalte-se que os estudos aprovados por tantos Tribunais de Justiça Estaduais, tão logo a lei
entrou em vigência, assim como a manifestação doutrinária dominante e a própria Resolução 35 do Conselho
Nacional de Justiça são uníssonas no que tange à possibilidade de realização pelos tabelionatos do divórcio
direto extrajudicial. Os estudos interpretativos da lei, portanto, suprem satisfatoriamente qualquer dúvida
advinda de uma omissão do legislador sobre o presente assunto.

Vale ressaltar que, após a publicação da Lei 11.441/2007, fala-se em quatro formas de obtenção de
divórcio indireto: a conversão da separação judicial em divórcio judicial, conversão da separação
extrajudicial em divórcio judicial, conversão da separação judicial em divórcio extrajudicial e conversão da
separação extrajudicial em divórcio extrajudicial. Entretanto, mesmo com a reforma aprovada do Projeto de
Lei 95/2007, o artigo 1.124-A do Código de Processo Civil continua omisso quanto às diversas
possibilidades de divórcio indireto, o que não revela a imprescindibilidade de novo projeto legislativo se as
técnicas interpretativas adequadas forem atendidas.

Num primeiro momento, especialmente com a vigência imediata da Lei 11.441/2007, cada estado
tornou-se responsável pela regulamentação do procedimento a ser adotado por ocasião da lei 11.441/2007,
incluindo-se aí a realização ou não do divórcio indireto. Com o advento da Resolução 35 do Conselho
Nacional de Justiça, tantas dúvidas forma dirimidas, dentre elas a necessidade de atendimento aos prazos
legais preestabelecidos na Constituição e na legislação civil, como também a possibilidade do divórcio
indireto.

O notário obrigar-se-á ao atendimento de todos os requisitos legais, notadamente quanto aos
prazos, sob pena de nulidade e responsabilidade do tabelião do respectivo Cartório.

5 Possibilidade ou obrigatoriedade de utilização da via extrajudicial?

O artigo 1.124-A do CPC é preciso ao utilizar o termo “poderão” em vez de “deverão”, ao referir-
se à utilização do procedimento extrajudicial de dissolução do laço conjugal pelas partes. Partindo-se da
literalidade da lei, o Estado oferece uma possibilidade ao casal interessado para que, preenchendo todos os
requisitos legais previstos, utilizem-se ou não da via extrajudicial para dissolverem seu casamento. Trata-se
de possibilidade e não de exigibilidade, uma vez que o Estado não teve como finalidade restringir o acesso à
justiça do cidadão, direito fundamental previsto constitucionalmente.

Apesar das exposições de motivos dos projetos que originaram a lei em discussão disporem
claramente sobre possibilidade, a doutrina não é pacífica sobre o assunto. Maria Berenice Dias (2007, p. 301-
302) dispõe da seguinte forma:

Pela forma como está redigido o novo dispositivo legal (CPC 1.124-A), o procedimento extrajudicial
é facultativo, não podendo o juiz recusar-se a homologar o pedido feito em sede judicial, quer porque
a lei fala em “poderão ser realizados por escritura pública”, quer porque existe a garantia
constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF 5º XXXV). Esta é a posição dominante. Porém,
não há como deixar de reconhecer que falta interesse de agir a que pretende a separação e o divórcio
amigáveis pela via judicial, pois todos os efeitos pretendidos podem ser obtidos extrajudicialmente.
Assim, os autores são carecedores da ação, o que dá ensejo à extinção do processo (CPC 267 VI).

No mesmo sentido, André Franco e Marcos Catalan (2007, p. 47) se manifestam:

(...) havendo ajuizamento de medida consensual que busca a separação, divórcio, ou conversão
daquela neste, não deverá o Magistrado conceder a prestação jurisdicional homologatória, pois que,
diante da total ausência de litígio e considerando, ainda a evidente dispensabilidade da intervenção
Estatal, deverá ser reconhecida a carência de ação, por falta de interesse de agir.

Ezequiel Morais (2007, p. 21-23), por sua vez, assim dispõe sobre o tema:

A necessidade de exaurimento da via administrativa exposta no mandamento constitucional em
apreço foi afastada pela ampla diretriz contida no artigo 5.º, XXXV, da CF/88: “A lei excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Trata do princípio da inafastabilidade da
jurisdição (...). Desde então, há a possibilidade (leia-se faculdade) de se optar pela via administrativa
ou judicial. (...)

Urge temperar que normas infraconstitucionais não podem afastar negócios e vínculos jurídicos da
apreciação judicial. A restrição de direitos, conforme a história demonstra, é totalmente
desaconselhável. (...)

Como visto, a disponibilidade e a facultatividade são vocábulos aptos a habitar a Lei 11.441/2007 no
sentido de conferir opção aos casais para separarem-se ou divorciarem-se, consensualmente, por
meio de processo judicial ou de procedimento extrajudicial. (...)

Anota-se que não houve ab-rogação dos dispositivos do CPC inerentes à separação judicial
voluntária. Então, partindo dessa premissa, não se pode concluir que o simples advento de norma que
possibilita atuação na esfera administrativa provoque a extinção dos respectivos meios judiciais (...).
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O procedimento extrajudicial previsto na lei 11.441/2007, para as hipóteses de que trata, é
obrigatório ou facultativo? Poderão ou deverão?

Ressalte-se, ainda, a inconstitucionalidade do impedimento de um casal de socorrer-se do Poder
Judiciário para a solução de um conflito, em razão da CF/88 estabelecer como garantia fundamental a
inafastabilidade de apreciação de lesão ou ameaça a direito pela esfera judicial (CASSETARI, 2007, p. 33).

Não obstante as considerações feitas pelo autor, há de se levar em consideração ainda os aspectos
práticos da lei nos estabelecimentos notariais, principalmente no que se refere à gratuidade perseguida pelos
declaradamente hipossuficientes econômicos. Não pode o cidadão ficar à mercê de possível negativa do
cartório em efetuar o procedimento de dissolução conjugal, em virtude da ausência de pagamento das custas.
Obviamente que, nesses casos, há meios cabíveis para ordenar o cartório a efetuar o procedimento. Contudo,
não pode o casal ser obrigado a submeter-se à espera de um trâmite processual de uma ação contra o
cartório. Certamente que isso se contrapõe ao objetivo de assegurar o acesso à justiça de forma célere e
eficaz a que se propôs a lei 11.441/2007.

Numa tentativa de dirimir qualquer dúvida sobre o assunto, o Conselho Nacional de Justiça assim
dispôs sobre o assunto no artigo 2º da Resolução 35: “É facultada aos interessados a opção pela via judicial
ou extrajudicial; podendo ser solicitada, a qualquer momento, a suspensão, pelo prazo de 30 dias, ou a
desistência da via judicial, para promoção da via extrajudicial”.

 Cabível é, portanto, a coexistência dos procedimentos judicial e extrajudicial para a realização da
separação e divórcio consensuais, não havendo que se falar em falta de interesse de agir simplesmente pela
possibilidade oferecida pela lei de utilização da via extrajudicial nos casos nela previstos.

6 O conteúdo da escritura pública

A escritura pública de separação ou divórcio disporá, nos termos da lei em vigor, acerca da
descrição e partilha de bens, da pensão alimentícia e do “acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu
nome de solteiro ou manutenção do nome adotado quando se deu o casamento”. Aplica-se, portanto, à via
administrativa o mesmo procedimento previsto à via judicial.

O Código Civil brasileiro[6] prevê a possibilidade de realização do divórcio judicial sem a
necessidade de prévia partilha de bens. Se o divórcio judicial, responsável pela extinção total do vínculo
conjugal, prescinde da partilha de bens, consequentemente a separação judicial também a dispensa. Não há
qualquer razão para que o mesmo não seja aplicado ao procedimento extrajudicial. Dessa forma, pode a
partilha de bens ser realizada total ou parcialmente por ocasião da escritura pública de separação, divórcio ou
conversão da separação em divórcio, ou posteriormente através de nova escritura de partilha ou da via
judicial, sendo o último procedimento obrigatório no caso de litígio entre as partes.

Sobre o assunto, Maria Berenice Dias (2007, p. 303) assim prevê:

Apesar de a lei referir que na escritura deva constar a descrição e a partilha dos bens comuns, tal
exigência é dispensável. Este dispositivo não revogou nem o Código de Processo Civil, que libera a
partilha para momento posterior, nem o Código Civil, que admite o divórcio sem a prévia partilha de
bens (CC 1.581). Assim, ainda que existam bens, tais não precisam ser partilhados. Não há
necessidade sequer de arrolar os bens, bastando a referência de que a divisão do patrimônio não será
realizada. Enquanto isso, os bens ficam em estado condominial. Também nada impede que sejam
partilhados alguns bens, restando os demais para serem divididos em momento posterior, quer por
conveniência das partes, quer por inexistir consenso na participação.

No mesmo sentido, Christiano Cassetari (2007, p. 22) assim escreve:

Como se permitem, no sistema jurídico brasileiro, a separação e o divórcio sem prévia partilha de
bens, temos que a decisão de fazê-las posteriormente acarreta a extinção da comunhão de direitos
patrimoniais para formar um condomínio entre os ex-cônjuges, que será extinto quando da realização
da partilha.

Em razão da possibilidade criada pela Lei nº 11.441/2007 de realizar a separação e o divórcio por
escritura pública, há que se aplicar a mesma regra já vista no que se refere a interpretar que o
consenso exigido pelo art. 1.124-A do Código de Processo Civil refere-se tão somente à separação
ou ao divórcio, e não à divisão do patrimônio e fixação da pensão alimentícia, já que o procedimento
só cabe em caso de pessoas maiores e capazes.

A escritura pública também não se obriga a dispor acerca dos alimentos devidos por ocasião da
dissolução do casamento. Vale ressaltar que se trata de um direito irrenunciável e, portanto, modificável a
qualquer momento através das ações próprias, caso haja divergência entre as partes e fundamentação no
binômio necessidade do alimentando/possibilidade do alimentante.

Se a dissolução do casamento pode ocorrer independentemente de disposição entre o casal acerca
da partilha de bens e de prestação alimentícia, então não há também qualquer razão para que a retomada ou
não do nome de solteiro pelo cônjuge seja imprescindível, podendo tal assunto ser tratado em momento
posterior.

Nesse sentido, Vaneska Donato de Araújo (2007, p. 268) dispõe:

(...) se nada for disposto a despeito do assunto na escritura de separação ou divórcio, presume-se
simplesmente que se optou por continuar utilizando o sobrenome do ex-cônjuge. Para a mudança do
nome, frise-se novamente, faz-se mister que haja manifestação de vontade expressa nesse sentido.

Em hipóteses mais raras, é possível que uma das partes se oponha à utilização de seu nome pela
outra. Esta oposição será objeto de discussão judicial completamente dissociada do procedimento de
separação e divórcio, o qual poderá ser feito, regularmente, em cartório.
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Ressalte-se que o restabelecimento da sociedade conjugal também pode ser realizado
extrajudicialmente, constando como previsão expressa no artigo 48 da Resolução 35 do CNJ nos seguintes
termos: “O restabelecimento de sociedade conjugal pode ser feito por escritura pública, ainda que a
separação tenha sido judicial. Neste caso, é necessária e suficiente a apresentação de certidão da sentença de
separação ou da averbação da separação no assento de casamento”. Para tanto, assim como no
restabelecimento judicial, o extrajudicial não pode ocorrer com modificações à sociedade preexistente, e
deverá o tabelião obedecer ao disposto na mencionada Resolução:

Art. 49. Em escritura pública de restabelecimento de sociedade conjugal, o tabelião deve: a) fazer
constar que as partes foram orientadas sobre a necessidade de apresentação de seu traslado no
registro civil do assento de casamento, para a averbação devida; b) anotar o restabelecimento à
margem da escritura pública de separação consensual, quando esta for de sua serventia, ou, quando
de outra, comunicar o restabelecimento, para a anotação necessária na serventia competente; e c)
comunicar o restabelecimento ao juízo da separação judicial, se for o caso.

No que tange à conversão de separação em divórcio, os termos da conversão não podem divergir
com o previsto na separação, a não ser que seja para incluir disposição omissa. Caso a separação tenha
ocorrido sem a prévia realização de partilha e estipulação de pensão alimentícia, pode o casal dispor sobre o
assunto na conversão.

Não há que se falar na análise da dissolução da união estável à luz da Lei 11.441/2007. Isso não
traduz uma aplicação limitada da lei, tampouco a inferioridade no tratamento entre as entidades familiares.
Na realidade, a dissolução da união estável mediante o distrato do contrato de convivência ou simplesmente
a assinatura de uma escritura pública contendo a dissolução daquela união já eram possíveis antes mesmo do
advento da Lei 11.441/2007.

Christiano Cassetari (2007, p. 87) defende que:

O contrato de convivência, ou a declaração de existência de união estável, já podiam ser feitos no
tabelionato de notas há muito tempo. Assim, não há vedação nenhuma para que se faça escritura que
reconheça a dissolução da união estável, principalmente em face da possibilidade de se fazer,
inclusive, a partilha por escritura.

Logo, separação, divórcio e conversão de separação em divórcio extrajudiciais podem ocorrer
independentemente de previsão na escritura de cláusulas acerca da descrição e partilha de bens, estipulação
de pensão alimentícia e de expressa opção sobre a continuidade ou não de utilização do sobrenome do
cônjuge.

7 Homologação judicial

O procedimento de que trata a lei 11.441/2007 independe de homologação judicial. Isso significa
que o convencionado entre as partes e objeto de registro notarial tem validade e eficácia desde a data da
assinatura, não precisando de ratificação perante a Justiça. Presume-se, portanto, que se trata de um título
líquido, certo e exigível, para fins de execução.

Maria Berenice Dias (2007, p. 304) afirma que tais escrituras constituem título executivo
extrajudicial. Logo, caso haja descumprimento de alguma de suas cláusula, poderá a parte prejudicada valer-
se do procedimento de execução. Não poderá ser aplicado aqui o procedimento de cumprimento de
sentença, uma vez que não se trata de sentença judicial, mas escritura pública.

Não bastasse a clareza legislativa sobre o assunto, a Resolução 35 do CNJ ainda prevê em seu
artigo 3º que:

Art. 3º. As escrituras públicas de inventário e partilha, separação e divórcio consensuais não
dependem de homologação judicial e são títulos hábeis para o registro civil e o registro imobiliário,
para a transferência de bens e direitos, bem como para  promoção de todos os atos necessários à
materialização das transferências de bens e levantamento de valores (DETRAN, Junta Comercial,
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, instituições financeiras, companhias telefônicas, etc.)

Dessa forma, havendo descumprimento de uma das cláusulas constantes na escritura, como, por
exemplo, referente à pensão alimentícia, pode a parte prejudicada executar o alimentante judicialmente
valendo-se da escritura pública, na qualidade de título executivo.

8 A presença do advogado

O advogado possui um importante papel a cumprir desde o momento em que é procurado em seu
escritório para representar alguém em um processo de separação ou divórcio. Primeiramente no sentido de
desencorajar a dissolução do vínculo conjugal, uma vez que o Estado, através da nossa Constituição
Federal[7] pauta-se no princípio da proteção à família, núcleo da nossa sociedade. Passado esse primeiro
momento, e mantido o desejo pela dissolução do laço conjugal, cabe ao advogado tentar propor a melhor
solução ao conflito que lhe foi apresentado, buscando solucioná-lo da forma menos gravosa aos laços
familiares do cliente.

O papel do advogado especialista na área de família é, não somente apresentar a previsão legal,
direitos exigíveis e deveres a serem cumpridos, mas também saber lidar com os assuntos delicados que lhe
serão apresentados.

Dirigindo-se a um cartório e lá fazendo o casal um requerimento de escritura de separação ou
divórcio consensual, não será perguntado aos cônjuges pelos motivos que lhes levaram a tal solicitação, não
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haverá uma conversa, diálogo, desencorajamento, tentativa de solução do conflito que, muitas vezes, é
apenas aparente.

Não obstante a existência de alegativas no sentido da lei 11.441/2007 haver exigido a presença de
advogado em virtude de uma pressão corporativa da Ordem dos Advogados do Brasil (FALAVIGNA, 2007,
p. 231), a presença desse profissional pode ajudar um casal a solucionar seus conflitos ou, no mínimo, a
repensar sobre a dissolução de seu laço conjugal.

Maria Clara Osuna Diaz Falavigna (2007, p. 232) dispõe contrariamente sobre o assunto:

Quando da realização do casamento, o art. 1.528 do CC determina que o oficial de registro esclareça
aos nubentes sobre os motivos que possam ensejar sua invalidade, como sobre o regime de bens (...).

Saliente-se que o notário, ou tabelião, é um profissional do direito (...), sendo que o notário tem a
competência para formalizar juridicamente a vontade das partes (...), e o tabelião lavrar as escrituras
(...), portanto, profissional que tem a formação jurídica adequada para orientar as partes, já que um
dos requisitos é que seja bacharel em direito.

Não há necessidade de um advogado para se casar, muito embora seja recomendável que os nubentes
tenham uma orientação sobre a escolha do regime de bens, por exemplo, assim, não há sentido em
que no caso de separação e divórcio, em que não há litígio e nem filhos menores, a obrigatoriedade
de um advogado para tutelar o casal, como se partindo da premissa que não possuem capacidade de
discernimento próprio ou que estejam de má-fé.

A supramencionada autora reduz a obrigatoriedade de atuação do advogado apenas quando houver
litígio. Contudo, a ausência de litígio não significa dizer prescindibilidade de representação por advogado, o
que se constata através da atuação do advogado nos processos judiciais de jurisdição voluntária. O advogado
é um operador do direito, enquanto o notário ou tabelião não o são, restringindo-se às tarefas administrativas
cartoriais.

Maria Berenice Dias (2007, p. 302) chega a afirmar que a ausência do Magistrado e do Ministério
Público no procedimento de separação e divórcio extrajudiciais faz com que o papel do advogado redobre. O
voto[8] do relator na aprovação do projeto de lei que ensejou a publicação da nova legislação prevê a
necessidade da assistência das partes por advogado, numa tentativa de afastar “o risco de que as partes
venham a consentir com um acordo temerário”.

A Resolução 35 do CNJ expressamente prevê no artigo 8º a “necessária a presença do advogado,
dispensada a procuração, ou do defensor público, na lavratura das escrituras decorrentes da Lei 11.441/07,
nelas constando seu nome e registro na OAB”. Proíbe, no entanto, a indicação de advogado pelo tabelião às
partes, as quais deverão comparecer ao Tabelionato já acompanhadas de advogado ou advogados de sua
confiança. E, ainda conforme o artigo 9º, “se as partes não dispuserem de condições econômicas para
contratar advogado, o tabelião deverá recomendar-lhes a Defensoria Pública, onde houver, ou, na sua falta, a
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil”.

Ressalte-se que se encontra em trâmite no Congresso Nacional o PL 3325/2008, apresentado pelo
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, objetivando a prescindibilidade notarial para os procedimentos
administrativos instituídos pela Lei 11.441. A sugestão legislativa no tocante à separação e ao divórcio
consensuais obedeceria à seguinte prescrição:

Art. 1o Esta Lei altera dispositivos da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código
de Processo Civil, possibilitando a realização de inventário, partilha, separação e divórcio
consensuais também por escrito particular sob patrocínio de advogado regularmente inscrito na
Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 2o Os artigos 982 e 1.124-A, caput e § 1o, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, passam a
vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 1.124-A. A separação e o divórcio consensuais, não havendo filhos menores ou incapazes do
casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos, poderão ser realizados por escritura
pública ou ainda por escrito particular sob patrocínio de advogado regularmente inscrito na Ordem
dos Advogados do Brasil subscrito por pelo menos duas testemunhas presenciais, dos quais
constarão as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e,
ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome
adotado quando se deu o casamento.

§ 1o A escritura pública e o escrito particular dos quais trata o caput deste artigo não dependem de
homologação judicial e constituem títulos hábeis para o registro civil e de imóveis, órgãos e
entidades da administração pública e instituições financeiras.”

  Segundo a justificativa apresentada no PL 3325/2008, seria dispensável a presença do notário
público:

uma vez que, além de assistir juridicamente os interessados no que se refere à prática dos aludidos
atos, o advogado se encontraria apto a desempenhar munus público sob a fé de seu grau para reduzir
a vontade daqueles a um escrito particular, o qual, subscrito por pelo menos duas testemunhas
presenciais, poderia perfeitamente constituir título igualmente hábil para o registro civil e de imóveis,
bem como para órgãos e entidades da administração pública e instituições financeiras.

Constata-se, portanto, a necessidade da presença do advogado no procedimento de separação e
divórcio extrajudiciais, uma vez que se trata de um operador do direito, o qual irá intermediar o
procedimento, atuando com base em princípios constitucionais e legais, seja no sentido de preservar a
entidade familiar, seja no sentido de evitar irregularidades no processo.

9 Gratuidade do procedimento aos declaradamente pobres
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A lei 11.441/2007 assegura expressamente em seu texto a gratuidade do procedimento “àqueles que
se declararem pobres sob as penas da lei”[9]. Contudo, tal dispositivo não vem sendo cumprido
integralmente pelos cartórios.

Os cartórios de notas de Fortaleza somente realizam separação e divórcio extrajudiciais de forma
gratuita se os requerentes estiverem representados por Defensores Públicos. Ora, a nova legislação não
restringiu sua amplitude apenas aos declaradamente pobres representados por Defensores Públicos. Não há,
também, qualquer orientação oficial da Corregedoria Geral do Estado do Ceará restringindo a atuação da lei,
e, ainda que houvesse, seria inconstitucional, pois estaria ferindo dispositivo de lei federal.

Vale ressaltar que “assistência jurídica gratuita” é diferente de “gratuidade”, tendo a mencionada lei
assegurado expressamente o direito à gratuidade do procedimento, e não a assistência jurídica gratuita, a
qual é garantida a todos através da lei 1.060/1950[10].

Fernanda Tartuce (2007, p. 106-107) entende que a lei de assistência judiciária não se aplica à lei
11.441, “por não abranger sua previsão a atividade notarial”. A autora defende a aplicação de uma lei diversa
para justificar a gratuidade do procedimento extrajudicial:

A norma mais adequada à hipótese, sem dúvida, é a Lei 7.115/83, que trata da prova documental e
disciplina a emissão e responsabilidade pelas declarações emitidas. Segundo seu art. 1.º, “a
declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia
ou bons antecedentes, quando firmadas pelo próprio interesse ou por procurador bastante, e sob as
penas da Lei, presume-se verdadeira”. (...)

Segundo o art. 2.º da Lei 7.115/83, caso comprovadamente falsa a declaração, o declarante ficará
sujeito às sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável. Pelo art. 3.º, a
declaração deverá mencionar expressamente tal responsabilidade do declarante.

O requerente pobre, portanto, pode de per si por meio de seu procurador, declarar sua pobreza nos
termos da Lei 7.115/83 para o fim de obtenção da gratuidade mencionada no art. 1.124-A do CPC.

Caso haja resistência à aceitação de tal declaração (o que não deve ocorrer, já que se trata de lei
plenamente em vigor), o indivíduo pode se socorrer da atuação do delegado de polícia. Afinal, tal
autoridade pode, nos termos do art. 32, §2.º, do Código de Processo Penal, emitir atestados de
pobreza.

O artigo 7º da Resolução 35 do CNJ deixa claro que: “Para a obtenção da gratuidade de que trata a
Lei nº 11.441/07, basta a simples declaração dos interessados de que não possuem condições de arcar com
os emolumentos, ainda que as partes estejam assistidas por advogado constituído”. Afinal, a declaração é
feita sob as penas da lei, não devendo ser afirmado fatos não condizentes coma realidade, do contrário
poderá o declarante no caso em análise sofrer processo de falsidade ideológica

Esse é o entendimento que melhor se adequa à situação analisada. E, se ainda assim, os cartórios se
negarem à realização do procedimento de forma gratuita, necessário será o ajuizamento da ação cabível no
sentido de se prescrever uma sanção pelo não cumprimento de lei em vigor; e, paralelo a isso, o casal poderá
optar pela via judicial para obter a dissolução do laço conjugal.

10 Estado civil do separado ou divorciado pela via extrajudicial

Os estados civis existentes e mais conhecidos são: solteiro, casado, separado judicialmente,
divorciado ou viúvo. Com o reconhecimento da união estável como entidade familiar equiparada ao
casamento, fala-se no estado civil de “convivente” ou “companheiro”.

Com a possibilidade de dissolução da sociedade ou do vínculo do casamento extrajudicialmente,
gera-se dúvida no tocante ao estado civil do casal que separou-se ou divorciou-se pela via extrajudicial.

Autores vários já se manifestaram sobre o tema, não havendo ainda, no entanto, um consenso na
doutrina. Maria Berenice Dias (2007, p. 305) e Romualdo Baptista dos Santos (2007b, p. 58) afirmam que
os ex-cônjuges devem declarar-se “separados juridicamente”, sendo este o gênero das espécies “separado
judicialmente” e “separado extrajudicialmente”. O autor Antonio de S. Limongi França (2007, p. 114) ainda
afirma que o estado civil daquele que se utiliza do procedimento do art. 1.124-A do Código de Processo
Civil é “separado amigavelmente por via extra-judicial (notarial)”.

Entende-se que a nomenclatura correta a ser utilizada é tão simplesmente “separado
extrajudicialmente”, em analogia à nomenclatura “separado judicialmente”; ou, ainda, apenas a expressão
“separado”, a ser utilizada em ambos os casos. Dessa forma, estar-se-ia garantindo a intimidade do indivíduo,
além de não haver interesse legal de terceiro em tomar conhecimento sobre a forma de separação ocorrida
entre um casal, tampouco sofre o terceiro qualquer prejuízo em deixar de tomar conhecimento sobre o
assunto.    

11 Segredo de justiça

O Código de Processo Civil[11] prevê que os atos processuais referentes a casamento, filiação,
separação, divórcio, alimentos e guarda de menores tramitam em segredo de justiça. Trata-se de restrição ao
princípio da publicidade fundada “na preservação da intimidade, aplicado, sempre, o princípio da
proporcionalidade” (DIDIER Jr., 2006, p. 74).

No Poder Judiciário, os processos de separação, divórcio e conversão de separação em divórcio,
correm em segredo de justiça, de forma que o acesso aos autos processuais restringe-se às partes, a seus
procuradores judiciais e a terceiros interessados mediante autorização judicial. A lei 11.441/2007 omitiu-se a
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esse respeito, não trazendo qualquer previsão acerca da possibilidade ou não de acesso às informações
contidas na escritura pública de dissolução da união.

A lei de registros públicos[12], por sua vez, pauta-se pela publicidade dos atos registrais. Diante da
inovação trazida pela lei 11.441/2007, pergunta-se: o procedimento extrajudicial de dissolução do vínculo
conjugal tramita em segredo de justiça?

A Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo[13] entende que o dispositivo previsto no
código de processo civil somente se aplica a processos judiciais, e, portanto defende não haver segredo de
justiça nos procedimentos da lei 11.441/2007.

Jones Figueirêdo Alves (2007, p. 287-290) entende possível a expedição de certidão da escritura a
terceiro interessado, sendo vedado, contudo, o acesso ao teor do ato notarial. Segundo o autor, portanto, há
necessidade de autorização judicial para que o terceiro interessado acesse a escritura de dissolução da união.
O autor faz a seguinte explanação:

O Provimento 110 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná, editado em 01 de março de
2007, pelo Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Leonardo Lustosa, dispõe, in verbis:

“11.11.8.6 – É permitida a expedição de certidão sobre a existência de escritura pública de
separação e divórcio. O acesso ao ato lavrado e a expedição de certidão do conteúdo da referida
escritura é restrita às partes e a seus procuradores. Os terceiros interessados poderão requerê-las ao
Juiz da Vara de Registros Públicos.”

(...) uma exegese de fundo constitucional, provida de significados efetivos de proteção à dignidade
humana, deve admitir um sentido mais coincidente com os primados dessa tutela, ao conferir a opção
pelo sigilo, e nessa linha, o Provimento 110/CGJ-PR é fundamental no objetivo assecuratório de
garantia necessária ao direito de personalidade dos envolvidos. (...) Nessa vertente, é preciso
considerar inarredável uma interpretação equivalente e concernente ao ditame constitucional, certo
que a simplificação e a desburocratização aos atos de autonomia privada, advindas como acréscimo
do art. 1.124-A ao Código de Processo Civil, em resolução administrativa, não podem traduzir, a
rigor, uma renúncia ou disponibilidade do direito personalíssimo da privacidade. (...)

Sustenta-se, daí, com relevo, que a publicidade restrita (para as partes) é condizente com o propósito
do art. 155, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não podendo o terceiro, estranho ao ato
notarial, ter acesso ao conhecimento integral quando não revele interesse jurídico a tanto. (...)

Realmente, o interesse jurídico deve ser aquele certo, próprio e individualizado, que represente
interesse direto, imediato e concreto de uma pessoa em face de seus direitos ou bens, e que no plano
objetivo signifique a existência de uma pretensão objetivamente razoável, seja de ordem econômica,
seja puramente moral. Dito interesse é quesito indispensável para afastar a publicidade restrita, de
modo a merecer o permissivo judicial.

Em nosso sentir, o provimento paranaense traz um preciso ensinamento sobre a tutela da dignidade
humana, quando ressalva o acesso de ciência do ato notarial do terceiro a depender de uma
averiguação judicial a respeito, compatibilizando o avanço legislativo ao ditado da norma processual
regente dos processos judiciais da espécie para a similitude de ordem administrativa que agora se
instala.

Esse é o posicionamento a ser adotado, pois pautado na dignidade humana e na proporcionalidade,
havendo um sopesamento de princípios a ser realizado pelo juiz responsável, permitindo ou não ao terceiro
interessado, conforme análise do caso concreto, vir a ter acesso à escritura de dissolução do casamento.  Na
prática, contudo, seria difícil a implementação da fiscalização do sigilo, razão pela qual se entendee que o
Conselho Nacional de Justiça decidiu pela prevalência do princípio da publicidade, conforme disposto no
artigo 42 da Resolução 35.

Considerações finais

A lei 11.441/2007 adequa-se ao sentido lato do direito fundamental de acesso à justiça,
possibilitando ao casal interessado os procedimentos consensuais de separação, divórcio e conversão de
separação em divórcio pela via extrajudicial, ou seja, mediante escritura pública em Cartório de Notas.

Trata-se de uma inovação processual que atende ao movimento de pacificação social e ao princípio
da duração razoável do processo, além de proporcionar a desjudicialização dos procedimentos consensuais
que prescindem da intermediação pelo Juiz. O procedimento administrativo, atendidos os requisitos legais
estabelecidos, oferece menor burocratização e, portanto, acesso à justiça com maior efetividade.

A via extrajudicial de separação, divórcio e conversão de separação em divórcio prescinde de prévia
partilha de bens, disposições acerca de prestação alimentícia e alteração do sobrenome do cônjuge. A
escritura pública figura como título executivo, não necessitando de homologação judicial para ser passível de
execução. É necessário que o casal interessado seja representado por advogado, numa tentativa de evitar
irregularidades no procedimento administrativo.

Entretanto, não obstante todos os benefícios proporcionados pela lei 11.441/2007, algumas
questões, como, por exemplo, a gratuidade do procedimento não estar sendo observada de forma ampla
pelos cartórios, devem ser resolvidas, seja através de fiscalizações ou de regulamentações pelas
Corregedorias estaduais e órgãos como Ordem dos Advogados do Brasil. Assim, o acesso à justiça amplo e
irrestrito far-se-á presente mediante a utilização de mais um mecanismo extrajudicial de solução de conflito.
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[1] Art. 5º, XXXV / CF. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
[2] Há uma determinação do Conselho Nacional de Justiça permitindo aos cartórios de registro civil ou de imóveis do estado de
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Minas Gerais, nos municípios que não sejam sede na comarca e que acumulem função notarial, a possibilidade de também realizarem
os procedimentos de inventário, partilha, separação e divórcio consensuais extrajudiciais. Mais informações sobre o assunto no site:
http://ibdfam.task.com.br/?noticias&noticia=1934.
[3] Art. 82 / CPC. Compete ao Ministério Público intervir:
I – nas causas em que há interesse de incapazes;
II – nas causas concernentes ao estado de pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, interdição, casamento, declaração de ausência e
disposição de última vontade.
[4] Art. 1.574 / CC. Dar-se-á a separação por mútuo consentimento dos cônjuges se forem casados por mais de um ano e o
manifestarem perante o juiz, sendo por ele devidamente homologada a convenção.
Art. 1.580 / CC. Decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença que houver decretado a separação judicial, ou da decisão
concessiva da medida cautelar de separação de corpos, qualquer das partes poderá requerer sua conversão em divórcio.
§2º O divórcio poderá ser requerido, por um por ambos os cônjuges, no caso de comprovada separação de fato por mais de dois anos.
[5] Mais informações sobre os projetos de lei no sites: http://www.ibdfam.org.br/?noticias&noticia=2008 e
http://www.ibdfam.org.br//?artigos&artigo=338.
[6] Art. 1.581 / CC. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens
[7] Art. 226 / CF. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
[8] O inteiro teor do projeto de lei 6.416/2005 encontra-se disponível no endereço http://conjur.estadao.com.br/static.text.50618,1,
acesso em 15/01/2007.
[9] Art. 3º / L. 11.441/2007.
[10] Art. 2º / L. 1.060/1950.  Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem
recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho.
Parágrafo único. Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar a custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Art. 4º / L. 1.060/1950. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial,
de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
[11] Art. 155 / CPC. Os atos processuais são públicos. Correm, todavia, em segredo de justiça os processos:
I – em que o exigir o interesse público;
II – que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores.
Parágrafo único. O direito de consultar os autos e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e a seus procuradores. O terceiro,
que demonstrar interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e partilha
resultante do desquite.
[12] Art. 17 / L. 6.015/1973. Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo
ou interesse do pedido.
[13] Item 5.11 / Conclusões do Grupo de Estudos instituído pela Portaria CG 01/2007, da Corregedoria-Geral do Estado de São
Paulo. Não há sigilo para as escrituras públicas de separação e divórcio consensuais. Não se aplica, para elas o disposto no artigo
155, II, do Código de Processo Civil, que incide apenas nos processos judiciais.
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DOS DILEMAS DO FENÔMENO DA GLOBALIZAÇÃO NA ESFERA NACIONAL E
TRANSNACIONAL - E O ACESSO À JUSTIÇA INTERNACIONAL COMO DIREITO HUMANO

FUNDAMENTAL

OF THE DILEMMAS OF THE PHENOMENON OF GLOBALISATION IN THE SPHERE OF
NATIONAL AND TRANSNATIONAL-AND ACCESS TO INTERNATIONAL JUSTICE AS A

FUNDAMENTAL HUMAN RIGHT

MARCIA DOS SANTOS EIRAS
ZORAIDE SABAINI DOS SANTOS AMARO

RESUMO
Nas reflexões que se seguem, em suas linhas gerais, procura-se analisar, no processo de Globalização, como
resultam as relações jurídicas entre os agentes locais, regionais, nacionais e transnacionais contemporâneos.
De materiais teóricos doutrinários convincentes e coerentes colhem-se argumentos que permitem questionar
se os mecanismos específicos que caracterizam o funcionamento da globalização são aplicáveis nas mesmas
condições nas sociedades que apresentam fortes diferenças como é o caso das sociedades do Norte e do Sul.
Por ser a globalização um fenômeno social que se manifesta em todo o planeta - as múltiplas dimensões
culturais, políticas, sociais, éticas, tecnocientíficas, incluídos os progressos da informática, da biotecnologia,
bem como o aprofundamento dos problemas sócio-ambientais e da economia mundial, sobre o qual se
assentam as relações civis mercantis e jurídicas, de forma sucinta, será abordado o sistema de proteção social
na direção a integrar o compromisso da aplicação das normas de direitos humanos e acesso à justiça.

PALAVRAS-CHAVES: GLOBALIZAÇÃO; DIREITOS HUMANOS; JUSTIÇA INTERNACIONAL

ABSTRACT
In the following reflections, overall, there is an attempt to analyze, in the process of globalization, how the
judicial relations amongst the local, regional, national and transnational contemporaneous agents result. From
convincing and coherent doctrinal theoretical material, on may gather arguments that allow one to question if
the specific mechanisms that characterize the functioning of globalization are applicable in the same
conditions in the societies that present strong differences as is the case in the societies from North and from
South. For being the globalization a social phenomenon that manifests itself all around the globe – the
multiple cultural, political, social, ethical, techno-scientific dimensions, including the progresses of computer
engineering, biotechnology, as well as the increase of socio-environmental and world economics problems,
over which lay civil, mercantile and judicial relations, in a succinct manner, the system of social protection in
the direction of integrating the compromise of the application of the laws of human rights and access to
justice will be addressed.
KEYWORDS: GLOBALIZATION; HUMAN RIGHTS; INTERNATIONAL JUSTICE.

Pode-se dizer que a chegada do Estado Moderno[1] se deu em conformidade com um processo de
descobertas técnico-científicas que se iniciou no século XIX e alcançou, depois da Segunda Guerra Mundial,
níveis de desenvolvimento sem precedentes na História. Com efeito, os reflexos da modernidade estenderam-
se manifestamente rumo a uma transformação sócio-político-econômica, de maneira expansionista,
desconhecendo fronteiras territoriais: intra e internacionais.

Em verdade, o impulso dado no desenvolvimento revolucionário técnico-científico ganhou eficácia e
prevalência na conjuntura globalizadora. As gigantescas associações de capital [os grupos hegemônicos],
através da conquista do mercado mundial e da exploração da força de trabalho, vão impondo seu domínio,
qual seja, movimentar, com muita celeridade, capitais de um ponto ao outro do planeta com a finalidade de
desenvolver atividades comprometidas com a obtenção de largas margens de lucros a prazo curto.[2]

No fenômeno da globalização, que compreende um processo de integração mundial, a obra do
capitalismo hegemônico é propulsora de um movimento transnacional incessante de bens, serviços, capitais e
pessoas potencializados pelas tecnologias da informação e da comunicação. Os representantes dos interesses
dos grandes oligopólios transnacionais que ditam políticas estruturais econômicas e sociais pressionam, com
todos os meios disponíveis, para que o poder da regulação dos Estados nacionais desapareça.[3] Os
indivíduos, as organizações sociais e as comunidades se veem forçados [por novos modelos associativos
impostos] a estabelecer contatos cada vez mais próximos.

Assim, nota-se que para a coletividade contemporânea as dificuldades oriundas da globalização são
consideráveis, porque esta não se resume a esse novo modo de produção capitalista organizado de grandeza
universal; a globalização constitui um processo que vem se desenvolvendo desde o passado remoto da
humanidade. Decorre, além da conseqüente busca da integração dos mercados, também da universalização
dos padrões culturais e da necessidade de equacionamento dos problemas que afetam a totalidade do planeta,
como a degradação do meio ambiente, a explosão demográfica, a corrente armamentista, o desrespeito aos
direitos humanos, as alterações no papel político do Estado e outros.
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É certo que para alguns analistas não economicistas da globalização, entender e buscar explicar a
globalização por outras manifestações que não sejam as dominantes, ou seja, a mercantilização, a
mobilização e distribuição de recursos [financeiros e humanos] é uma forma de deslocar ideológica e
teoricamente a questão. Para outros, a globalização pode ser tratada não de forma abstrata, como fenômeno
inexorável e cego feito à revelia dos sujeitos, ao contrário, pode ser captada através de comportamentos de
pessoas e de grupos, pela maneira como reagem, internalizam e concretizam no seu presente seus projetos de
vida, seus cotidianos e suas expectativas.[4] Para alguns críticos, a globalização consiste “num processo que
não é apenas econômico, mas que apresenta também uma dimensão social, política, ambiental, cultural e
jurídica”,[5] marcante, no dia-a-dia dos povos, que impele os Estados à busca de ordenamentos jurídicos que
os façam conviver em harmonia.

Embora a literatura científica contenha distintos enfoques e exaustivas visões sobre a Globalização,
o que se propõe é de forma sucinta [numa perspectiva jus-sociológica] fazer uma abordagem conceitual e
verificar como ficam os direitos humanos com o fenômeno da globalização econômica e o sistema de
proteção social na direção a integrar o compromisso da aplicação das normas de direitos humanos e acesso à
justiça.

 
2 DOS DILEMAS DA GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA - DIREITOS HUMANOS E O ACESSO À
JUSTIÇA INTERNACIONAL

 
Ao analisar a globalização da economia mundial e a relação com o direito e a justiça, a questão

sugere considerar alguns pontos da História. Lília Gonçalves Magalhães Tavolaro comenta que
 

foi somente a partir dos processos desencadeados na passagem da Idade Média para a Idade Moderna que foi
possível se pensar numa “história universal”. Através dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, os
ideólogos da Revolução Francesa se empenharam na realização de um projeto que buscava uma alternativa a uma
situação em que particularidades hereditárias privilegiavam alguns indivíduos em detrimento de outros e na
constituição de um elo a partir do qual as pessoas mais distantes, espalhadas em amplos territórios, pertencentes a
culturas diversas se sentissem politicamente responsáveis umas pelas outras. [6]
 

Foi esse o contexto que levou Immanuel Kant a elaborar uma concepção que somente a
constituição de uma sociedade jurídica capaz de abranger a humanidade como um todo poderia garantir aos
homens o exercício de sua autonomia e de sua liberdade, sem que eles se submetessem a um estado
constante de guerra.[7]

Entretanto, a mesma modernidade que se consolidava através de um processo de transformações
econômicas, políticas e sócio-culturais de caráter expansionista e abrangente, foi também aquela que assistiu
ao surgimento das mais surpreendentes manifestações particularistas e restringentes.[8] A eclosão de duas
guerras mundiais - tendo sido uma delas marcada por um dos maiores genocídios da história humana –
parecia ter relegado aos imaginários de liberdade, igualdade e fraternidade que estavam no alicerce do
universalismo moderno, um status simplesmente utópico.[9]

Mas, após a Segunda Guerra Mundial desencadeou-se uma série de transformações econômicas
que, gradativamente, vem ampliando a tendência de aplicação das altas tecnologias informacionais em
organizações enxutas e flexíveis possibilitando aos conglomerados de empresas multinacionais, que dominam
a pesquisa tecnológica de ponta, a imposição de uma maior interdependência econômica de abrangência
mundial.

Desta forma, a literatura pós-moderna considera que a globalização pode ser vista com “um
processo histórico, simultaneamente social, econômico, político e cultural, no qual se movimentam
indivíduos, povos e governos, sociedades e culturas, línguas e religiões, nações e continentes, formas de
espaços e possibilidades dos tempos”.[10]

A globalização é um fenômeno caracterizado pela integração econômica internacional que cada vez
mais tem levado à crescente interação entre o direito e a economia. Há várias formas de pensar a relação
entre o direito e a economia no contexto desse novo modelo econômico. José Eduardo Faria defende que à
medida que avança o processo de transnacionalização dos mercados de insumo, produção, capitais, finanças
e consumo, a sociedade contemporânea já não pode mais ser vista como uma simples pluralidade de cidadãos
livres, independentes e atomizados, encarados exclusivamente a partir de sua individualidade.[11]

Impende notar que a globalização, apesar de constituir um fenômeno relativamente recente que
ocorre em escala mundial, a exemplo da União Européia [EU]; da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico
(APEC); do Tratado de Livre Comércio da América do Norte [NAFTA - North American Free Trade
Agreement]; da Associação de Nações do Sudoeste Asiático [ASEAN] e do Mercado Comum do Sul
[MERCOSUL], dentre outros, vem se realizando através de formação de blocos regionais ou sub-regionais
de Estados, sobretudo como mecanismos de amparo contra os aspectos negativos nesse processo, e, ainda
como uma estratégia concebida para viabilizar a obtenção de melhores condições de participação no
intercâmbio mundial para maximizar o aumento das economias de escala; minimizar os custos sociais e
econômicos e propiciar uma defesa minimamente eficaz contra a especulação financeira e os fluxos de
capitais não-produtivos.[12]
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O processo de mundialização da economia busca um enfoque maior nas relações de produção e
comércio internacional obedecendo à lógica capitalista, isto é, a integração de todos os recantos do mundo,
tomando todos os espaços, formando o conjunto global das grandes corporações internacionais. Nos países
inferiormente desenvolvidos, impõe-se a idéia de que a integração aos mercados internacionais se daria pelo
desenvolvimento industrial com vistas à exportação de seus produtos, bem como integrar-se a este grande
mercado. Adotando esta lógica, empresas globais, sejam estas nacionais ou internacionais, ocupam os
espaços e locais mais favoráveis com vistas à maior produtividade e competitividade.[13]

Ian Clark compreende a “globalização” como um fenômeno em constante tensão com o fenômeno
paralelo da “fragmentação” [ou localização]. São expressões relativas a processos diversos que, no seu
entendimento, compreendem transformações no âmbito político, social, econômico, tecnológico e cultural.
Este autor considera que seria equivocado conceber a globalização como algo ditado apenas pelo
desenvolvimento tecnológico e pelas forças do mercado, sem a presença do Estado. Para Clark, assim como
para Paul Hirst e para Andrew Hurrel os Estados e os Governos, especialmente das grandes potências, não
são testemunhas passivas da globalização, são antes os seus agentes promocionais podendo recorrer, quando
necessário, inclusive ao uso de força para garantir a efetivação das medidas globalizantes. [14]

Octávio Ianni argumenta que a globalização em curso, ao tempo em que integra e articula,
desagrega e tensiona, reproduzindo e acentuando desigualdades e antagonismos nos quais se polarizam
grupos, classes, etnias e minorias e outros setores da sociedade nacional e da coletividade global. Nesta
visão, Ianni reforça a idéia de que ao mesmo tempo em que a globalização vem impulsionar a
homogeneização, equalização ou integração, vêm provocar fragmentações, rupturas contradições. Passam a
se multiplicar os desencontros de todos os tipos, no plano local, nacional e mundial, envolvendo relações,
processos e estruturas sociais, econômicas, políticas e culturais.[15]

As conseqüências oriundas deste processo da globalização são muitas onde as coisas, gentes e idéias
se embrenham em descompasso com os espaços e tempos instituídos pela eletrônica, onde o passado e o
presente se embaralham. Tem-se o confronto do novo e do velho, do arcaico e do moderno, procurando
estabelecer novidades e inovações, modernidades e pós-modernidades. Ao impregnar modos, de ser, de agir,
de pensar, de imaginar, seguindo a mesma racionalização que prioriza o tempo, o ritmo, a velocidade e a
produtividade, vem lançar a subordinação do indivíduo à máquina, ao sistema, às estruturas de dominação e
apropriação prevalecentes promovendo a alienação do indivíduo.[16]

Nota-se que as análises dominantes sobre globalização têm enfatizado os seus aspectos da economia
[análise dos mercados, do comércio, do capital financeiro], não obstante, o processo da globalização
permite, pela sua amplitude, múltiplas interpretações, nem sempre convergente. Pode-se dizer que respostas
aos desafios desse fenômeno, têm sido “dados” da geografia [espaço e tempo redefinidos]; da sociologia
política [atores, práticas sociais e conflitos socioambientais]; da antropologia [a relação entre tradição e
modernidade, etnia, multiculturalismo, cultura local e global]; da ciência política [análise dos novos conflitos
internacionais, a crise da soberania dos Estados nacionais]; do direito [a redefinição de bens comuns, de
propriedade, das responsabilidades públicas e privadas em matéria ambiental].

Ainda, para estudar os fatos derivados, como a migração, a relação entre a população e a
degradação ambiental, as modificações ecossistêmicas, entraram em cena, dentre outras, áreas temáticas
como a demografia e a ecologia. No entanto, não se credita todas essas novas orientações teóricas ao
fenômeno da globalização, as raízes dessa crítica se localizam no debate filosófico que vem ocorrendo desde
o século passado sobre a modernidade e suas crises. Se adotado isto como limite zero da questão, então a
globalização é um momento de aprofundamento dessa modernidade tardia, conforme a discussão feita por
Habermas, Harvey, Giddens, Castells e Wallerstein, entre muitos outros.[17] Diante disso, em que pesem o
idealismo e entusiasmo de todos os que se “debatem” em buscar respostas aos desafios do fenômeno
“globalização” [em todas as esferas] não por acaso, insere-se a seguir uma abreviada abordagem à Teoria da
Modernidade de Habermas.

 
3.1 Sobre o Projeto da Modernidade e o Estado em Jürgen Habermas

 
É interessante, a propósito, ressalvar que as considerações que seguem não se tratam de distanciar

do tema proposto, mas conferir embasamento à referência feita de que “a globalização é um momento de
aprofundamento dessa modernidade tardia”. Cabe, aqui, incluir, com base no discurso de Bárbara Freitag,
que a Teoria da Modernidade de Habermas foi apresentada como uma teoria capaz de explicar processos
históricos ocorridos nos últimos três séculos e de diagnosticar as estruturas e patologias das sociedades
contemporâneas e buscar soluções para a sua supressão.

A teoria da modernidade habermasiana procura explicar a gênese da moderna sociedade ocidental.
Neste sentido, a Teoria da Modernidade faz parte de uma proposição evolutiva mais ampla, preocupada em
reconstruir os processos de formação, os princípios de organização e as crises pelas quais passam as
formações societárias no decorrer do tempo.[18] A Teoria da Modernidade de Habermas refere-se, pois, a
uma série de transformações ocorridas no passado mais recente das formações societárias. No contexto da
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modernidade, Habermas inclui as sociedades de classe do capitalismo [liberal e “tardio”] e as sociedades de
classe do socialismo de estado. Assim Habermas afirma:

 
Ninguém me convence de que o socialismo de estado seja, do ponto de vista da evolução social, 'mais avançado' ou
'progressista' que o capitalismo tardio. Ambas as formações societárias não são senão variantes de uma mesma
formação societária... Temos tanto no leste quanto no oeste modernas sociedades de classe diferenciadas em Estado
e Economia.[19]
 

Para Habermas o projeto da modernidade ainda não acabou ele foi desviado de sua rota, por isso
ninguém está autorizado a afirmar que o projeto tenha sido concluído, que tenha chegado o fim da
modernidade. O que se esgotou foram as utopias emancipatórias centradas na esfera da produção e do
trabalho. Na visão de Habermas, este desvio que a modernidade sofreu pode ser corrigido resgatando a
política na sociedade, através do agir comunicativo, por meio de um diálogo intersubjetivo. Dessa maneira,
podem-se questionar novos valores e novas normas sociais a que foram submetidas à técnica, à ciência e à
sociedade e, recuperar o quadro institucional da sociedade que a ideologia do capitalismo tardio corroeu.[20]

Tem-se como exemplo a União Européia, pela desnacionalização das economias, a alta
competitividade do comércio e a volatilidade do capital financeiro, os Estados europeus, de certa forma,
foram “forçados” a buscar uma alternativa conjunta. A estratégia comunitária de redução da soberania estatal
em prol de instituições supranacionais não foi uma escolha aleatória para agradar a teóricos, mas sim uma
questão de sobrevivência do padrão social europeu.

O pensamento de Habermas oferece contribuições essenciais para a compreensão da atual dinâmica
jurídica mundial. A globalização é definida por ele como uma modificação estrutural do sistema econômico
mundial[21] e afirma que os problemas econômicos das sociedades de bem estar social surgem com a
globalização, a qual limita a atuação dos Estados nacionais de tal forma que ele já não dá mais conta de
enfrentar as conseqüências sociais e políticas que dela advêm:

 
No âmbito de uma economia globalizada, os Estados nacionais só podem melhorar a capacidade competitiva
internacional das suas ‘posições’ trilhando o caminho de uma autolimitação da capacidade de realização estatal; isto
justifica políticas de ‘desconstrução’ que danificam a coesão social e que põem à prova a estabilidade democrática da
sociedade.[22]

 
O autor aponta que a Globalização destrói aquele Estado social que tinha conseguido manter os

custos sociais dentro de um limite plausível. Outra conseqüência da globalização é que ela esmorece a força
de integração das formas de vida nacionais tradicionais. O alicerce comparativamente homogêneo da
solidariedade civil está abalado, já que o fluxo migratório acaba por constituir Estados multiculturais. “Para
um Estado nacional que se encontra limitado na sua capacidade de ação e inseguro no que toca à sua
identidade coletiva, torna-se ainda mais difícil cumprir com a necessidade de legitimação”.[23]

Não obstante, Habermas concorda que não se nota um enfraquecimento do Estado no que tange à
garantia estatal do direito à propriedade e das condições de competição, e que, por outro lado, há riscos que
ultrapassam fronteiras, como os que advêm de questões ecológicas, da criminalidade organizada e do tráfico
de drogas e de armas.[24] O recurso, contudo, não é fechar-se “contra a ‘maré’ invasora que vem de fora.
Sob as condições cambiantes da constelação pós-nacional, o Estado nacional não pode recuperar a sua força
anterior com base em uma política de fechamento”.[25]

Habermas recomenda uma estratégia baseada na criação de uma política transnacional de melhoria e
conservação das redes globais. Ressalta que a globalização pressiona o Estado nacional a se unir
internamente para a pluralidade de modos de vida estrangeiros ou de novas culturas. Ao mesmo tempo, ela
restringe de tal modo o âmbito de ação dos governos nacionais, que o Estado soberano também tem de se
abrir para fora diante de administrações internacionais.[26] Habermas ponta que a forma de continuar
preenchendo as funções sociais do Estado é passar de um Estado nacional para organismos políticos que
assumam de algum modo essa economia transnacionalizada e que essas fusões políticas são condições
necessárias para uma recuperação da política frente à economia globalizada. Os desafios da globalização
poderão ser enfrentados, de modo razoável, se na sociedade se conseguir desenvolver novas formas de
autocondução democrática dentro da constelação pós-nacional.[27]

Segundo Habermas, o Estado nacional está perdendo sua força e a tendência é que haja uniões
políticas de Estados. É o que ele denomina de constelação pós-nacional para que os Estados e as
administrações supranacionais se compreendam como membros de uma comunidade que são obrigados a
levar em conta, reciprocamente, os interesses uns dos outros e a defender os interesses universais. Assevera
que é necessária uma consciência de pertença conjunta que tornará possível para os ‘confederados
associados livremente’ identificarem-se ‘reciprocamente’ como cidadãos.[28]

Habermas ressalta que tal união não pode constituir-se num Estado mundial, pois devem ser
consideradas as peculiaridades dos Estados outrora soberanos. Ele diz não ser ocasional que na comunidade
cosmopolita a moldura normativa constitua-se apenas de “direitos humanos” [normas jurídicas com conteúdo
exclusivamente moral]. Reafirma que “enquanto a solidariedade civil se enraíza em uma identidade coletiva
particular respectiva, a solidariedade cosmopolita deve apoiar-se apenas no universalismo moral expresso nos
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direitos humanos”.[29]
 

3.2 A Globalização e Defesa dos Direitos Humanos
 

No plano internacional diferentemente das relações de direito interno, que são marcadas pela idéia
de verticalidade, não há, pelo menos em tese, uma hierarquia entre os seus membros. No nível interno, as
normas compõem uma estrutura piramidal na qual a Constituição ocupa o topo da pirâmide e deflue daí as
demais normas. Nas relações internacionais não existe essa estrutura. Em decorrência da estrutura horizontal
e descentralizada da sociedade internacional é que os Estados só obedecem àquelas normas com as quais
haja previamente concordado, prevalecendo o princípio da isonomia entre os Estados. Diante disso é possível
concluir pela a ausência de um poder mundial, capaz de sobrepor um país ao outro obrigando este último a
determinado comportamento em função da vontade do primeiro.

Nota-se, contudo, que a partir da noção de propriedade tornou-se necessária a presença de normas
de comportamento. Karl Marx e Friedrich Engels, v.g. entenderam o aparecimento dessas normas como
conseqüência da dominação do homem pelo homem. Na história da humanidade sempre foi uma luta de
classes: livres e escravos; nobres e servos; mestres e artesãos e tantas outras, o que leva à conclusão de que
os fenômenos são produtos das relações econômicas entre os homens.[30] Atualmente, as decisões estatais
estão internacionalmente de tal forma envolvidas que os mercados se massificaram; grandes potências
financeiras extrapolaram fronteiras; os conflitos internacionais recrudesceram e o século XXI é um novo
marco na história da humanidade.

No que diz respeito aos direitos humanos, esta questão reúne um enfoque de legítimo interesse
internacional. A universalização dos direitos humanos fez com que os Estados consentissem em submeter ao
controle da comunidade internacional o que até então era de seu domínio reservado. A institucionalização
internacional dos direitos humanos enfrenta, hoje, apesar dos avanços obtidos, importantes dois desafios.
Segundo a melhor doutrina, existe um contraste entre a proliferação das normas internacionais de direitos
humanos e a criação de instituições destinadas a garantir-lhes eficácia.

Os Estados relutam em oferecer às organizações internacionais instrumentos necessários para lidar
com a nova complexidade que surgiu. Verifica-se um descompasso entre as novas responsabilidades que as
normas jurídicas delegam à comunidade internacional e a ausência de mecanismos capazes de assegurar a sua
efetivação.[31] Por isso a exigibilidade [inclusive enquanto justicialidade – a possibilidade de exigir direitos
face ao Poder Judiciário] é, hoje, um imperativo na teoria e na prática dos direitos humanos, posto que as
declarações de direitos, as Constituições e as leis, de um modo geral deixam de possuir qualquer significação
prática, se não tiverem a possibilidade de efetiva aplicação. Para se bem compreender a realização dos
direitos humanos, numa perspectiva indivisível é fundamental superar algumas idéias limitadas a respeito da
teoria dos direitos humanos.

Segundo uma visão tradicional, apenas os direitos humanos civis e políticos são considerados
direitos humanos por excelência e, por isso, merecem mecanismos claramente definidos para sua realização
prática. Enquanto isso, os direitos humanos econômicos sociais e culturais seriam realizáveis, apenas
progressivamente, razão pela qual não mereciam mecanismos para a sua realização imediata. Não se pode
entender como direitos aqueles que sejam definidos como tendo aplicabilidade “progressiva”. Bobbio
questiona, “um direito cujo reconhecimento e cuja efetiva proteção são adiados ‘sine die’, além de confiados
à vontade de sujeitos cuja obrigação de executar o ‘programa’ é apenas uma obrigação moral ou, no
máximo, política, pode ainda ser chamado corretamente de direito? A figura do direito tem como correlato a
figura da obrigação”.[32]

Isso denota, em primeiro lugar, dar – hoje - uma maior atenção aos direitos humanos econômicos,
sociais e culturais, em virtude do descompasso em relação às possibilidades de validação dos direitos
humanos civis e políticos. É bem verdade que para muitos, poderá essa afirmação soar parcial, na medida em
que atribuiria maior relevância aos direitos humanos econômicos, sociais e culturais; poderá ecoar até mesmo
inconseqüente com a defesa da indivisibilidade dos direitos humanos. Entretanto, superar idéias limitadas
significa também que a maior dificuldade de realização dos direitos humanos econômicos sociais e culturais
[em função das crises econômicas, dos poucos mecanismos de validação, no plano nacional e internacional
dos processos de globalização e outros, não deve constituir elemento inibidor à sua realização, mas antes um
desafio a ser superado. Destarte, trabalhar com a idéia de estabelecer metas concretas para a superação de
situações violatórias aos direitos pode ser um caminho eficaz, desde que não entendido no sentido
limitado.[33]

A superação dessas violações determina, portanto, que haja uma verdadeira vontade por parte de
Estado/Governo de alcançar um determinado padrão de respeito aos direitos humanos. Nesse sentido,
diversos países, com elevado grau de concentração de renda vêm estabelecendo planos econômico-sociais
que busquem ao menos minorar a situação de penúria em que vive a maioria das suas populações. Afinal, o
déficit de direitos na maioria das sociedades do mundo é enorme, e urge que eles virem realidade. Os
programas relacionados a direitos humanos econômicos, sociais e culturais, portanto, devem ser norteados
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no sentido da distribuição da riqueza e da ampliação das oportunidades.[34]
Deve-se constar que conforme reconhecido pela Declaração da ONU sobre o Direito ao

Desenvolvimento de 1996, as violações maciças e flagrantes dos direitos humanos são resultado do
colonialismo; neocolonialismo ‘aparthed’; de todas as formas de racismo e discriminação racial; dominação
estrangeira e ocupação; agressão e ameaças contra a soberania nacional, à unidade nacional e à integridade
territorial e de ameaças de guerra; processos sociais que devem ser superados como condição para a busca
da paz[35].

Levando em consideração a grande distância entre a concretização dos direitos humanos civis
políticos e dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais é essencial que sejam pensadas
possibilidades práticas de realização dessa última categoria de direitos, seja enquanto justicialidade seja por
via das políticas públicas. O direito internacional de direitos humanos enuncia as obrigações que os Estados
são obrigados a respeitar. Ao tornarem-se partes em tratados internacionais, os Estados assumem obrigações
e deveres de acordo com o direito internacional e, comprometem-se a respeitar, proteger e realizar os
direitos humanos.
4 O ACESSO À JUSTIÇA COMO GARANTIA CLASSIFICADA DENTRE OS DIREITOS
FUNDAMENTAIS DO HOMEM E OS TRATADOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS
 

É notório que diante desse novo modo de produção capitalista, para dirimir as controvérsias e
interesses egoístas gerados, pela globalização, sobre os atores sociais inseridos nas estruturas econômicas e
políticas fortemente globalizadas [empresas transnacionais, Estados nacionais, ONG’s, trabalhadores
empregados qualificados, prestadores de serviços culturais, esportivos, midiáticos e tantos outros] emerge o
direito em íntima relação com a economia. Acresce-se que as cortes constitucionais e tribunais internacionais
são instituídos como salvaguardas importantes de direitos, liberdades e garantias reconhecidas nos Estados-
membros, sobretudo daquelas decorrentes dos princípios gerais de igualdade, unidade, liberdade e
solidariedade. De forma que, “como a dignidade do homem merece tutela que transcende as fronteiras que o
cercam, os Estados assumem reciprocamente o desafio de proteger um “standard” mínimo e indelével de
direitos próprios ao ser humano dentro do sistema de controle coletivo e subsidiário”.[36]

Os direitos e garantias fundamentais de acesso à justiça resultam de longa evolução histórica dos
direitos humanos, consagrados definitivamente na Declaração Universal de 1948 que inspirou a criação de
sistemas protetivos internacionais. O precursor Cohen-JONATHAN menciona que: “Se o respeito dos
Direitos do Homem se constitui uma obrigação do Direito Internacional, resulta que os internacionais podem
recorrer do direito interno ao Direito Internacional, eventualmente perante as instâncias internacionais”.[37]
Salienta, contudo, que necessita de muito cuidado ao tratar essa matéria, vez que pode conduzir a um “abuso
ou desvio de poder”, tendo em vista que a obrigação internacional que conduz a “idéia” de responsabilidade
significa que um Estado pode exigir satisfações àquele que praticou o ilícito.

O reconhecimento hodierno do acesso direto dos indivíduos à Justiça Internacional revela grande
discussão, especialmente após a adoção desse mecanismo pela Corte Européia de Direitos Humanos. O
movimento pelo acesso à Justiça - aspecto central do moderno Estado Social - figura a concretização da
capacidade jurídico-processual dos indivíduos nos procedimentos perante os tribunais internacionais que
buscam determinar a responsabilidade internacional dos Estados-partes por violação dos direitos protegidos.
O acesso direto dos indivíduos à jurisdição internacional revela a mais alta e ímpar revolução jurídica que
permite uma ou mais pessoas “sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de
religião, de opinião política, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra
situação”[38] vindicar seus direitos contra as manifestações do poder arbitrário.

Pode-se verificar que a Organização dos Estados Americanos [OEA] criou e desenvolveu um
sistema de proteção dos direitos humanos, composto por dois órgãos de fiscalização, a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, organismos
internacionais que promovem os direitos humanos, através de uma série de funções que vão além da
adjudicação de casos individuais. A Corte, estabelecida pela Convenção Americana de Direitos Humanos, é
um órgão unicamente judicial que tem dentre as funções a atribuição de receber e processar petições
individuais de alegações e violações dos direitos humanos assegurados no sistema interamericano, de
resolver disputas individuais encaminhadas pela Comissão [jurisdição contenciosa], bem como tem o poder
de emitir Opiniões Consultivas, a partir da requisição dos Estados-membros da OEA, da Comissão e de
outros órgãos da OEA[39].

A legitimidade para provocar a jurisdição da Corte Interamericana está reservada aos Estados
Partes da Convenção e à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, consoante o art. 61 do Pacto de
São José da Costa Rica. A falta da legitimidade do homem é tributada à concepção clássica - gradualmente
vencida na seara dos Direitos do Homem - de que as relações do Direito Internacional se desenvolvem
exclusivamente entre Estados Soberanos. O indivíduo é a verdadeira parte no processo perante o tribunal,
ainda que lhe seja cerceada a postulação direta e se encontre dependente do patrocínio oblíquo pela
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Comissão. Hoje, ultrapassada a inauguração do litígio, ele participa ativamente da condução do feito e de sua
dilação probatória, mediante a conquista do “locus standi in judicio”, a partir da entrada em vigor do novo
Regulamento da Corte em Junho de 2001.

Para os indivíduos que têm os seus direitos humanos infringidos nas Américas, peticionar para a
Comissão é freqüentemente o meio mais efetivo de buscar remédio no plano internacional, como se pode
notar segundo relato de Celso Mello que em 1988, no caso Velásquez, afirmou a Corte Interamericana de
Direitos do Homem:

 
Um ato atentatório aos direitos do homem – e que, inicialmente, não seria imputável a um Estado e, por exemplo,
se ele é obra de um particular ou se seu autor não é identificado – pode, entretanto, acarretar a Responsabilidade
Internacional deste Estado, não em razão do próprio fato, mas em razão da falta e diligência do Estado para
prevenir a violação dos direitos do Homem ou para tratar nos termos exigidos pela Convenção.
As conseqüências da violação dão ao indivíduo o direito de recorrer à proteção internacional seja a órgãos como a
Comissão Européia [o próprio indivíduo recorre a ele, o que foi aceito pela maioria dos estados] ou a Comissão
Interamericana. Posteriormente o caso pode ser ainda levado à corte Européia ou à corte Interamericana. A corte
Européia, em princípio, constata uma violação a Convenção e cabe ao Estado tirar as conseqüências gerais ou
particulares da sentença. Cabem ao Estado os meios para cumprir a decisão. Ela pode em um segundo tempo em
virtude do art. 50 decidir que seja dada diretamente à vítima uma indenização [...]. No continente americano a
convenção atribui à Corte Interamericana o poder de ordenar que se garanta o direito da parte prejudicada. No
âmbito da ONU, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos [1966] institui um Comitê de Direitos
Humanos, que é complementado por um Protocolo Facultativo. O citado Comitê não é um tribunal, mas ele
constata a responsabilidade do Estado. O Instituto do Direito Internacional, em resolução tomada em 1989, afirma
que os direitos do homem são a expressão direta da dignidade da pessoa humana e que os estados têm a
obrigação de respeitá-los. Esta dignidade está proclamada na carta da ONU e na Declaração Universal dos
Direitos do Homem. O Instituto de Direito Internacional considera que a obrigação de respeitar os Direitos do
Homem é uma obrigação erga omnes. Cohen-JONATHAN fala em uma ação pública e lembra que o art. 1º das
citadas convenções de 1949 estabelece: As Altas Partes contratantes comprometem-se a respeitar e a fazer
respeitar a presente Convenção em todas as circunstâncias. [40]
 

Isto se revela de forma clara que o direito de acesso à justiça tem sido agasalhado nos catálogos de
direitos fundamentais, em acepção bastante ampla e não como mero pedido de tutela ao Poder Judiciário,
assim reconhecido pelas constituições e por declarações de direitos nacionais e internacionais, posto que “o
Estado deva respeitar os direitos e a dignidade de seus cidadãos e não pode, em nome de alegados interesses
coletivos - econômicos, de segurança ou outros - ultrapassar a fronteira que lhe é imposta pela própria
anterioridade dos direitos do homem [...]”.[41] Nesse sentido, assevera Cappelletti e Garth que o acesso à
justiça deve ser considerado como o mais básico dos direitos humanos do sistema jurídico moderno e
igualitário que pretende garantir e não apenas proclamar o direito de todas as pessoas. [42]

Considerando, portanto, que o direito internacional e o direito interno se integram na proteção dos
direitos do homem, é praticamente consensual a idéia de que o sistema de proteção internacional dos direitos
humanos é adicional e subsidiário. Neste sentido, pressupõe a doutrina que a justiça internacional é questão
que concretiza e reflete a dinâmica integrada do sistema de amparo aos direitos humanos pelo quais os atos
internos do Estado estão sujeitos à supervisão e ao controle dos órgãos internacionais de proteção,[43]
quando a atuação do Estado se mostra omissa ou falha na tarefa de garantia desses mesmos direitos.

Nesse contexto de transformações, especialmente nas comunidades políticas ou comerciais
associadas como é o caso europeu e, ainda muito precariamente do Mercosul, ocorre, em maior ou menor
grau, decisivas questões político-jurídicas que concernem ao todo social. No veloz e intenso fenômeno da
Globalização tendo em vista os problemas primados da competitividade e da produtividade levadas ao
extremo, do individualismo sem freios e da disseminação dos valores de mercado em todas as esferas, a
proteção jurídica internacional para solução de conflitos pode ser acionada, [em conformidade com as
respectivas competências, jurisdições e legislações pertinentes e dos Estados-Partes].

O amparo jurídico internacional pode ser invocado não só pelos Estados-Membros e instituições
comunitárias, como por todos os sujeitos de direito que estejam legitimados para agir, sejam as grandes
potências que movimentam imensos fluxos de dinheiro pelo mundo, seja o contingente de “indivíduos nus”
[privados de todos os recursos expressivos, apenas restando a venda de sua força de trabalho como
mercadoria] posto no mundo pelo lado perverso da modernidade capitalista, porque destituídos de condições
de vida e de trabalho estão a vagar, por espaços hostis, em busca desesperada de alguma dignidade.[44] Com
efeito, o acesso à justiça tornou-se um princípio constitucional, ampliado a sua legitimidade a ser
reconhecido, muitas vezes, em ações relativas à violação aos direitos e garantias dos indivíduos, como da
coletividade.

Note-se que o acesso à justiça não significa somente possibilidade de ingresso aos tribunais, mas
viabilizar alcance à ordem jurídica justa e obter a adequada e efetiva tutela jurisdicional na solução dos
litígios. Do ponto de vista prático, pode-se apropriar como exemplo, situando particularmente o Brasil
dentre outros países, que a atuação da atividade jurisdicional, num primeiro momento, denota ser uma
pregação jurídico-político-filosófica sedutora, não só pela veemência das garantias constitucionais de uma
tutela justa, efetiva e de duração razoável, como também pelos argumentos de fazer valer os princípios da
dignidade, igualdade e liberdade da pessoa humana. Entretanto, lucidamente são debatidos alguns paradoxos,
não só pela maioria dos entraves e óbices ao acesso à justiça que derivam do impacto político, econômico e
sócio-cultural caracterizado pela intensificação das relações sociais em escala mundial e os obstáculos e
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limitações ao seu pleno exercício, mas também o ingresso em juízo e a excessiva duração do processo que,
desde o iluminismo europeu[45], vem demarcada pelo notório esforço em tornar o processo menos
complicado, mais racional e célere.

Assim, verifica-se que diante de um “abuso ou desvio de poder”, ou em função das crises
econômicas, o Direito Internacional de Direitos Humanos enuncia obrigações aos Estados que ao se
tornarem partes em tratados internacionais devem respeitar- proteger e realizar os direitos humanos. Diante
disso, contra as manifestações do poder arbitrário, uma ou mais pessoas sem distinção alguma, tem
assegurado o direito de acesso à justiça às cortes constitucionais e tribunais internacionais para salvaguardar
os direitos violados, sobretudo no que diz respeito à dignidade da pessoa humana, dentre outros, os
decorrentes dos princípios gerais de igualdade, unidade, liberdade e solidariedade.
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codificadores. Tem-se, portanto, que a revolução no pensamento humano trazida pelo Iluminismo e seus próceres está diretamente
relacionada ao avanço do pensamento humano também nos sistemas jurídicos nacionais, materializada nos Códigos nacionais, numa
legislação única e organizada para cada Estado Nacional. TEIXEIRA, Fabrizio Morelo. Iluminismo, Direito Natural e os Códigos
Modernos. 03.12.2007. Disponível em: < http://www.felsberg.com.br/>. Acesso em 15 set., 2009.
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REFORMAS DO JUDICIÁRIO, DESIGUALDADES E FORMALISMO: OBSTÁCULOS À
EFETIVIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA

JUDICIARY REFORMS, INEQUALITIES AND FORMALISM: OBSTACLES TO EFFECTIVE
ACCESS TO JUSTICE

BRUNA MALVEIRA ARY
Gustavo Raposo Pereira Feitosa

RESUMO
O presente artigo pretende analisar alguns aspectos do processo de transformação recente do Judiciário
brasileiro, tendo como perspectiva teórica preliminar a literatura norte-americana sobre a ideologia do
informalismo e sobre os impactos da desigualdade nas relações processuais, especialmente no que atine à
superação dos obstáculos ao acesso à justiça. O estudo desenvolveu-se por meio de pesquisa bibliográfica
extensiva na literatura acadêmica nacional e internacional sobre os processos de reforma, com ênfase em
autores americanos clássicos que analisam o tema das reformas do judiciário. O estudo permitiu verificar que
o formalismo apresenta-se na literatura científica como um grande entrave à realização da função
jurisdicional e vem sendo utilizado como ponto de partida para diversas reformas no sistema de justiça. A
insatisfação pública com a estrutura arcaica e defasada da máquina judiciária, alheia às desigualdades sociais,
é abordada como forma de impulsionar a adoção de posturas e mecanismos que viabilizem uma prestação
jurisdicional eficaz. Ao longo da pesquisa, observou-se que o uso instrumental da lei na aplicação do direito
e a presença de práticas informais remetem a estudos realizados por Pound, Harrington e Galanter.
Verificou-se que, não obstante o empenho em afirmar práticas capazes de superar entraves estabelecidos
pelo formalismo, há uma apropriação desigual dos recursos modernizadores oferecidos que acabam
favorecendo aqueles que já possuem vantagens adicionais dentro do sistema, ao mesmo tempo em que a
incompreensão sobre o significado das propostas de reforma limita os impactos das transformações
pretendidas.
PALAVRAS-CHAVES: REFORMAS DO JUDICIÁRIO. ACESSO À JUSTIÇA. INFORMALISMO.
DESIGUALDADES

ABSTRACT
This article relates to a study about the relation between the parts’ equality and informalism with the reform
of the system of justice, especially the necessary overcome of the obstacles to access to justice. The
formalism of the model of justice, considered a great impediment for many reforms, increase inequality
between litigators, which also distort the reform ideals intended to achieve the effectiveness of access to
justice. Preliminarily, presents the concept of access to justice, as originally proposed by Cappelletti and
Garth, as well as the advantages and disadvantages of one-shotters and repeat players, as proposed by
Galanter. The Judiciary Reforms must be capable to make it more efficient and attractive to society,
including the misfortunate, rejecting the traditional passive posture that qualifies this institution. The public
dissatisfaction with the archaic and unbalanced structure of the judiciary, apart of social needs, is treated as
form to stimulate the adoption of innovative procedures that make possible the efficiency of the judgement.
The instrumental use of the legislation in the application of law and the presence of informal practices relates
to studies made by Pound, Harrington and Galanter. The methodology applied was developed by
bibliographic research in books, articles e thesis about the general theme about the judiciary reforms.
Subsequently, was developed doctrinaire research in material specialized about the other themes. The reform
potential of informalism and active posture of the judges was emphasized as the way to neutralize the
vantages of repeat players. Concluded that the achievement of the real justice depends on the respect of
social disabilities.
KEYWORDS: JUDICIAL REFORM. ACCESS TO JUSTICE. INFORMALISM. INEQUALITY

Introdução

A insatisfação pública com a máquina judiciária justifica o surgimento de reformas judiciais há
décadas. Sob as mais diversas perspectivas e orientadas por múltiplas intenções, repercutem no debate
jurídico e político pretensões renovadoras destinadas a dar nova feição ao sistema de justiça. A constância de
um discurso reformador não significa essencialmente a presença de um sentido unívoco para os objetivos de
quem pretende transformar o Judiciário. Variando de uma leitura liberal e econômica que interpreta a
dinâmica judicial a partir dos seus efeitos sobre o mercado até um viés marxista que enxerga o direito e o
Judiciário como instrumento de controle da força de trabalho, encontra-se um leque de interpretações sobre
os problemas enfrentados pela sociedade diante da atuação dos seus tribunais.

Uma importante vertente destas reformas no século XX nasceu de uma ideologia contra o
formalismo originada na jurisprudência sociológica de Roscoe Pound (1906, on-line) e na sua constatação de
que o legalismo formal havia falhado na sua tarefa de oferecer instrumentos adequados para a solução dos
conflitos baseado em princípios consensualmente aceitos ou em valores socialmente compartilhados. Como
conseqüência da sua crítica, Pound encorajava o uso instrumental do processo, antecipando a tendência das
reformas processuais, calcadas na percepção do processo como um meio e não como um fim em si.

A formação do modelo judicial brasileiro, inclusive a sua maneira de atuação, liga-se intimamente a
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um lento processo de afirmação da autonomia do Judiciário que se constrói sobre as bases teóricas de uma
ideologia calcada no aparente afastamento da política, na negação do papel social e político da magistratura,
no fechamento corporativo dos magistrados, entre outros fatores.

O Judiciário, no campo processual, sofreu a influência teórica da doutrina italiana e seguiu o
paradigma romano-germânico na busca pela verdade, especialmente diante das origens continentais do
direito brasileiro, o que acentuou a tendência de apego às fórmulas rígidas, neutras e universais (LIEBMAN,
1985; MARINONI, 2008). A construção do modelo judicial brasileiro e sua forma de atuação ligam-se
intimamente a um lento processo de afirmação da autonomia do Judiciário que se constrói sobre as bases
teóricas de uma ideologia calcada no aparente afastamento da política, na negação do papel social e político
da magistratura, no fechamento corporativo dos juízes, entre outros fatores (FEITOSA, 2005).

A associação deste conjunto de fatores, com as peculiaridades históricas que caracterizam a
formação das instituições estatais brasileiras redundam em problemas crônicos dentro da dinâmica judicial do
país, como a falta de acesso dos pobres à justiça, a ineficácia na defesa de direitos coletivos e difusos,
lentidão, ineficiência e corrupção. Tais questões não representam exclusividade brasileira. A leitura da
literatura internacional sobre a atuação e os dilemas do Judiciário revela uma grande identidade entre as
dificuldades enfrentadas pelos cidadãos nos mais diversos países do mundo.

Dentro desta perspectiva, a análise das reformas realizadas no Judiciário brasileiro, especialmente
em sua dimensão processual, implica em compreender as forças motoras de movimentos semelhantes
realizados em outros países, em refletir sobre as concepções contidas nas iniciativas reformadoras e em
analisar os efeitos concretos das mudanças dentro do contexto social, político e jurídico do país,
especialmente no que diz respeito às desigualdades entre as partes. A compreensão dos limites das reformas
legais não se resume aos seus aspectos técnico-doutrinários. Ao contrário, as dimensões mais relevantes
destas reformas consistem exatamente na sua incorporação dentro do sistema de justiça e na sua capacidade
de oferecer respostas às necessidades dos cidadãos.

A Justiça deveria ser um meio hábil posto à disposição de qualquer pessoa para a solução dos
conflitos gerados das relações sociais, independentemente dos seus recursos econômicos e sociais. No
entanto, as dificuldades de um procedimento saturado de formalismo eram incompatíveis com a obtenção de
respostas justas para a grande maioria das questões, impondo uma barreira prévia ao sistema de justiça, por
força da sua incompatibilidade com as necessidades ordinárias de justiça apresentadas na realidade da
sociedade.

Para compreender o impacto de mudanças propostas pelas reformas do judiciário para as partes,
será necessário investigar aspectos fundamentais do modelo de justiça informal e como este modelo se
operacionaliza na realidade brasileira nos últimos anos. A discussão sobre a verdadeira dimensão das
propostas implementadas no judiciário implica na desconstrução de mitos e na exposição de carências
analíticas contidas nos pressupostos das grandes propostas para a reforma do Judiciário nacional.

Acerca dos aspectos metodológicos adotados no presente trabalho, optou-se por desenvolver
pesquisa essencialmente bibliográfica, de modo que esta foi realizada mediante a busca sistemática e ampla
de informações em documentos de interesse para o estudo em comento, inclusive, com o levantamento, a
seleção, o fichamento e o arquivamento dessas informações.

Especificamente, na primeira etapa do estudo, realizou-se o levantamento bibliográfico sistemático e
amplo de artigos, livros e teses acerca da temática geral do acesso à justiça e dos temas específicos do
informalismo e da desigualdade entre as partes. Após o levantamento, na segunda etapa, efetuou-se a leitura
e fichamento do material, o que também ocorreu ao longo da etapa seguinte do estudo. Na terceira etapa do
estudo, analisaram-se as informações obtidas com o objetivo de sintetizar os principais resultados da
pesquisa bibliográfica e, ainda, a leitura de material que se mostrou necessário após a verificação dos
resultados.

Inicialmente, o conceito de acesso à justiça e as barreiras que impedem a sua consolidação efetiva
são relacionados à criação dos juizados especiais, na medida em que surgiram com o objetivo de romper
algumas das barreiras mais significativas, como o alto custo dos processos e a demora demasiada do
processamento da lide. Ademais, discutiu-se acerca das reformas judiciais norte-americanas e sobre a
importância da busca da ampliação do acesso à justiça para as medidas adotadas em sua conformação.

Em seguida, trata-se do combate ao formalismo promovido por grande parte dos movimentos que
buscam a reforma do Judiciário, os quais propõem a adoção de medidas como deslegalização, simplificação
do processo e alternativas extrajudiciais, nos moldes da ideologia do informalismo, defendida por diversos
doutrinadores norte-americanos, como Harrington e Galanter. Defende-se, no presente estudo, a superação
de alguns aspectos próprios da ideologia do formalismo como meio de proporcionar o acesso efetivo do
cidadão ao sistema de justiça, amenizando as desigualdades existentes, já que a burocracia exacerbada, o
legalismo tradicional e a complexidade acentuada do sistema processual, inerentes à formação jurídica
brasileira e às estruturas do Judiciário, implicam em obstáculos para a oferta de uma prestação jurisdicional
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célere e justa.

 

1 As Reformas Judiciais Norte-Americanas e o Acesso à Justiça

Quando se discute acerca do sistema de justiça, o desejo de proporcionar os benefícios do acesso à
justiça a determinado indivíduo ou grupo de indivíduos surge de forma quase imediata. Alguns dos benefícios
mencionados proporcionados são elencados por Galanter (1975, p. 226), como o sentimento de justiça, a
proteção jurídica, a participação na tomada de decisões e as respostas para várias demandas.

Tendo em vista que o acesso à justiça é um conceito amplamente divulgado em estudos doutrinários
do mundo todo, cabe utilizar o conceito criado por Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988, p. 12). Na
leitura dos autores, o acesso à justiça consiste no “mais básico dos direitos humanos de um sistema jurídico
moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos”. Esse sistema
jurídico, por meio do qual a coletividade pode reclamar os seus direitos e solucionar os seus conflitos sob a
égide estatal, deve ser acessível a todos de forma igualitária e produzir resultados individualmente e
socialmente justos.

É importante esclarecer que se torna precipitada a suposição de que os problemas e insatisfações da
sociedade com o Judiciário decorrem apenas da insuficiência dos serviços legais, pois outros fatores
influenciam essa relação. As formas de utilização dos mecanismos que compõem o sistema legal e as pessoas
que o usufruem repercutem diretamente na identificação de quais mudanças se fazem necessárias.

Nesse sentido, Mayhew (1975, p. 404) alerta que é temerária a suposição de que existe um conjunto
de problemas e insatisfações sociais que não são solucionados porque os serviços legais não estão
disponíveis de forma satisfatória. Essas necessidades sociais possuem relação mais estreita com a forma
como os serviços legais e o sistema são organizados do que com a percepção exata do nível de adequação
desses serviços.

Nem pesquisas sobre as experiências do público nem os padrões dos casos levados às agências legais
produzem uma medida particularmente válida das "necessidades legais" de cidadania. A necessidade
de serviços jurídicos e de oportunidades para ações legais benéficas não podem ser enumeraras como
se fossem as doenças ou lesões que necessitam de tratamento. Em vez disso, nós temos uma vasta
gama de litígios, distúrbios, vulnerabilidades e males que contêm um enorme potencial para a geração
de ações judiciais. Se qualquer situação é definida como um problema "legal", ou, mesmo que seja
assim definida, chega a um advogado ou uma agência para obter a possível ajuda ou reparação, é uma
conseqüência da organização social do sistema legal e da organização de uma sociedade maior –
incluindo o deslocamento das ideologias sociais, os mecanismos legais disponíveis e os canais para
trazer injustiças percebidas para agências legais.[1] (tradução nossa)

A compreensão sobre os problemas do Judiciário não envolve apenas a interpretação sobre aspectos
dos serviços oferecidos pelo sistema legal ou uma classificação taxativa previamente elaborada. A tentativa
de definir previamente a ampla gama de conflitos passíveis de ocorrência na sociedade mostra-se ineficaz
diante das inúmeras variações e condicionantes possíveis. A conversão de problemas em questões jurídicas
ou a busca de auxílio legal depende muito mais da capacidade de fazer que o sistema crie meios de
canalização dos conflitos e injustiças, bem como de transformações mais amplas na sociedade que permitam
encontrar vias para alcançar as diversas opções de serviços oferecidos pelo sistema de justiça.

Nesse sentido, Galanter (1976, p. 227) elucida que, no âmbito das reformas judiciais, existia uma
tendência de supor que as barreiras ao acesso à lei, faceta específica do acesso à justiça estudado, podem ser
rompidas de forma mais eficiente por meio da melhora e do aumento dos serviços legais. Esse
posicionamento elevava o avanço na prestação dos serviços legais à condição de “recurso chave” para
solucionar os problemas do Judiciário. Esta opção, todavia, apresenta limites, como observou o autor: 

Gostaria de sugerir que este não é sempre o caso; que se devem comparar os custos e os benefícios das
formas alternativas de fornecimento da legalidade; e que (1) em alguns casos, existem custos
excessivos para o fornecimento de legalidade por meio de serviços jurídicos, e (2) em alguns casos,
serviços jurídicos são insuficientes sem a adição de outros fatores.[2] (tradução nossa)

As normas jurídicas, as instituições, os serviços legais e as partes envolvidas no litígio são
enumerados como os componentes de um sistema legal. A transformação de um ou mais desses componentes
pode ocorrer de variadas maneiras com o mesmo objetivo de proporcionar aos indivíduos maior acesso aos
benefícios jurídicos. Algumas destas vias podem ser a reforma direta dos serviços legais, a remodelagem da
ideologia e do treinamento dos profissionais que prestam os serviços, modificações nas normas jurídicas,
além de muitas outras maneiras de interferir nos elementos mencionados e na forma como eles ampliam ou
reduzem o acesso à justiça.

A alteração das normas jurídicas representa uma das maneiras mais comuns e importantes de
melhorar o acesso à justiça. As mudanças legais podem proporcionar um grande avanço na busca do acesso
efetivo, contudo podem representar um considerável retrocesso. Galanter (1975, p. 228) exemplifica, dentre
essas alterações, aquelas que tornam desnecessária a interferência dos serviços legais, como nos assuntos
envolvendo casamentos, os quais podem ser resolvidos, se as partes assim desejarem, mediante atos ou
transações padronizadas, praticados com pouca ou nenhuma assistência de profissionais do Direito.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 273



Por outro lado, verifica-se que esse tipo de alteração legal simplificadora não corresponde à opção
mais comum, já que estas, normalmente, aumentam a complexidade da lei, afastando-a ainda mais da
compreensão popular e tornando indispensável o auxílio profissional para a obtenção dos benefícios legais.

Quanto às instituições, existe uma grande variedade de propostas para reformá-las com o intuito de
melhorar o acesso do cidadão, cuja classificação é apresentada de inúmeros modos pelos reformadores
americanos. Galanter (1975, p. 229) sugere uma classificação que contém as principais categorias em termos
de alternativas para o modelo tradicional das cortes americanas, como as small claims courts:

A. Uma resposta clássica é fornecer cortes de ‘pequenas causas’ – isto é, de tribunais com menores
custos e procedimentos mais simples, superando as barreiras de custo, acessibilidade da localização,
intimidação e incompreensão. B. uma, por outro lado, pode tentar fornecer instituições de mediação e
conciliação, em vez de julgar impondo um resultado de vitória ou perda. C. uma pode tentar alterar o
caráter dos tribunais com a criação de tribunais mais 'populares' e participativos, menos profissionais e
alienígenas, reduzindo, assim, a distância cultural e psicológica entre o tribunal e as partes. D. uma, em
vez disso, pode incentivar o desenvolvimento dos tribunais no setor privado – tais como os fóruns dos
consumidores operados por donos de lavanderias, a indústria de tapete e os fabricantes aplicativos
caseiros [...][3](tradução nossa)

Diante das quatro categorias elencadas acima, é possível constatar que as alterações nas instituições
procuram aproximá-las da sociedade e seus diversos segmentos, na medida em que o modelo padronizado
dos tribunais tradicionais não se mostra suficiente para atender aos variados tipos de direitos pleiteados e
partes envolvidas. Nesse sentido, a estrutura das cortes de pequenas causas americanas adequou-se
perfeitamente a tal objetivo, porquanto estas foram criadas para solucionar as demandas mais simples,
contando com custos reduzidos, localização acessível, ambiente menos intimidador e procedimento mais
compreensível pelas partes.

Ademais, nota-se que as reformas sugeridas para o sistema legal não incluem apenas alterações
dentro da máquina judiciária, ao contrário, grande parte dos reformadores buscam alternativas que devem ser
utilizadas paralelamente, sem que o Judiciário tradicional seja anulado. Ao mesmo tempo em que a
conciliação e a mediação extrajudiciais são apontadas como caminhos para a superação das barreiras ao
acesso à justiça, a criação de “tribunais populares” permitem a ampliação da participação das partes no
procedimento e reduzem o abismo cultural e psicológico entre os tribunais e os litigantes. Sua criação
apresenta-se como grande avanço na busca do acesso efetivo, o que evidencia a concomitância das propostas
judiciais e extrajudiciais.

Galanter (1975, p. 230) finaliza a classificação das mudanças nas instituições com as seguintes
categorias: 

E. Relacionado a estes são vários dispositivos que não são tribunais, mas defensores dos cidadãos
(champions) – algo intermediário entre uma instituição de processamento de litígio e uma instituição
que oferece representação. O ombudsman e o ombudsman da mídia são os principais exemplos. F.
Completando o ciclo, pode-se pensar no aprovisionamento de instituições que sejam mais 'ativas' – ou
seja, que se afaste do papel passivo dos tribunais para tomar a iniciativa investigativa pra assegurar,
montar e apresentar prova e para monitorar o desempenho, etc. Tais instituições pró-ativas reduziriam
as vantagens existentes em razão da diferença entre a capacidade das partes ou dos seus
representantes. A defesa de um interesse não representado pode ser realizada no próprio tribunal,
como foi, por exemplo, no início das bancas de compensação dos trabalhadores [...].[4](tradução
nossa)

Dentre as alterações institucionais elencadas pelo autor, vale ressaltar a provisão de instituições pró-
ativas, que abandonem a característica tradicional de passividade para assumir atitudes ativas, como a
iniciativa investigatória. Assim, o caráter pró-ativo das instituições seria capaz de atenuar as diferenças entre
as partes, provenientes, na grande maioria dos casos, de melhores advogados e condições financeiras. Os
interesses da parte menos favorecida, como o hipossuficiente, poderiam atingir um patamar de igualdade
diante das probabilidades de obter o direito litigado, sem que as vantagens da outra parte sejam
determinantes para a decisão da causa em seu favor.

Por fim, no que diz respeito às alterações dos elementos que compõem o sistema legal com o intuito
de avançar na busca ao acesso efetivo de todos ao referido sistema, encontra-se a possibilidade de mudança
no nível das partes envolvidas na causa. O indivíduo que utiliza o sistema, certamente, representa o elemento
que edifica as fundamentais barreiras ao acesso em tela, já que se trata de deficiências diretamente ligadas à
capacidade dos litigantes.

O conceito de capacidade ora estudado remete a diversos aspectos das desvantagens apresentadas
pelas partes, como o desconhecimento das normas e procedimentos, as condições financeiras precárias e o
baixo padrão social, que ultrapassam os problemas diretamente ligados ao Judiciário e alcançam as misérias
sociais.

Tendo em vista que a falta de capacidade das partes corresponde à barreira mais fundamental ao
acesso efetivo buscado, Galanter (1975, p. 230-231) acredita que a evolução dessa característica detém o
maior trunfo para a promoção do acesso à justiça. A capacidade em comento corresponde ao conjunto de
qualidades pessoais que podem ser resumidas em ‘competência’, a qual diz respeito, dentre outras, à
habilidade para reconhecer a violação do direito, à informação sobre os remédios disponíveis, prontidão
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psíquica para utilizá-los, à habilidade para administrar a lide com competência e à habilidade de procurar e
utilizar ajuda apropriada.

 

2 Postura Pró-ativa da Magistratura

Nessa linha, apesar de a propagação de uma postura pró-ativa entre os magistrados não representar
a solução para todas as deficiências do judiciário, propõe-se destacar esta proposta, disseminada por alguns
autores americanos, na medida em que não demanda grandes recursos econômicos ou aperfeiçoamento
tecnológico dos instrumentos disponíveis aos aplicadores do direito. A adoção de medidas pró-ativas pelos
julgadores da lide, ao contrário de outras propostas que encontram percalços na possibilidade econômica e
tecnológica do Poder Judiciário, reflete uma medida viável para o judiciário brasileiro.

Apesar de não exigir grandes investimentos na órbita financeira, essa solução depende de trabalho
árduo dos magistrados, o que representa investimentos pessoais imensuráveis, porquanto a tradição da
magistratura brasileira representa a consagração de práticas formalistas, as quais distanciam o julgador das
partes e não exigem o mesmo desgaste pessoal do juiz para alcançar o término da lide. A simples subsunção
dos fatos às normas representa uma técnica cuja aplicação não atinge, muitas vezes, a verdadeira finalidade
do direito, proporcionando um acesso formal das partes ao judiciário. Ao contrário, percebe-se que se fazem
necessárias técnicas para aproximar os litigantes à solução apresentada.

Sobre a necessidade de uma postura proativa dos magistrados na aplicação do direito com o
propósito de solucionar as demandas levadas ao judiciário, Pound (1965, p.64) afirma que:

O direito é mais que um agregado de leis. É o que torna as leis instrumentos vivos da justiça. É o que
permite aos tribunais ministrar a justiça por meio de leis; restringi-las pela razão quando o legislador
excede a própria razão e a desenvolvê-las em toda a extensão da razão quando o legislador se mostra
insuficiente.

Percebe-se que um processamento proativo da demanda é capaz de reduzir consideravelmente a
crise existente nos tribunais em relação ao número de demandas bastante superior à capacidade destes. Dessa
maneira, é possível aumentar o envolvimento da comunidade no andamento dos conflitos diários e absorver a
grande quantidade de pequenos conflitos não resolvidos, antes que se tornem conflitos de grande porte.
Utilizam-se cidadãos leigos como mediadores no programa de justiça na vizinhança como uma forma de
engajar a comunidade no processo e responsabilizar a comunidade por facilitar o processo de resolução de
conflitos públicos (HARRINGTON, 1985, p. 31).

O segundo atributo da forma pró-ativa de processamento da demanda é a capacidade de prevenir e
resolver o conflito. Este é um dos principais temas da ideologia da reforma da deslegalização. Este tipo de
processamento é conhecido por sua habilidade de solucionar conflitos que são difíceis de serem regulados
diretamente por lei, como conflitos acerca dos comportamentos sociais. Em tese, argumenta-se que a ordem
social é alcançada de maneira mais eficiente sem a imposição da lei e com a participação ativa de ambas as
partes envolvidas no conflito. Quando há a participação direta dos litigantes na criação e implementação de
acordos, estes irão perdurar durante período bem maior do que uma ordem judicial (HARRINGTON, 1985,
p. 32).

Desde o início do século XX, autores como Pound defendiam a socialização da lei como fórmula
para garantir os interesses sociais na cidade moderna. Neste cenário histórico, Pound compreendia que lei
deveria ser criada pela sociedade para proteger os homens deles mesmos e tratar de questões diárias como o
saneamento básico e o estoque de alimentos, com fins a evitar que as pressões da economia e da vida urbana
prejudiquem instituições essenciais como a família (POUND, 1906, on-line). Nesse sentido, é importante
esclarecer que campanhas capazes de socializar a lei deveriam ser adotadas diariamente, na forma de políticas
públicas, como acontece com a tentativa de reabilitação de criminosos através de atividades culturais.

Proporcionar legitimidade através da lei, mas continuar flexível o suficiente para atender as
pequenas causas e os conflitos sociais, é objetivo buscado por reformadores há décadas. Este desafio esbarra,
no caso brasileiro, na presença de um modelo processual aferrado em pressupostos teóricos que almejam a
unidade do processo e uma pretensão de universalidade das formas que mecanizaria a tarefa do magistrado e
das partes. Esta unidade revelou-se ineficaz, contudo sua substituição exige uma atuação proativa da
magistratura dentro do processo, o que se mostra difícil diante das características da formação jurídica e da
longa tradição inercial dos juízes, bem como do grande volume de litígios.

Percebe-se que o receio de enfraquecer o perfil básico da profissionalização do trabalho jurídico,
enquanto dimensão da institucionalização da função jurídica, impede a adoção de práticas informais na
administração da justiça (SANTOS, 1988, p.83).

Destarte, as instituições arraigadas aos procedimentos formalistas e distanciadas da realidade social
predominante acarretam o excessivo acúmulo de causas estagnadas, o que acentua as desvantagens dos
litigantes ocasionais e causa o descrédito social perante a instituição. No sistema apegado ao formalismo,
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composto por instituições passivas, existem mais normas do que recursos capazes de honrá-las, porquanto
estes não são aplicados de maneira eficiente. Nesse sentido, Galanter (1994, p. 28) ensina que:

As vantagens conferidas pela passividade institucional são acentuadas pela crônica sobrecarga que,
tipicamente, caracteriza estas instituições. Tipicamente, existem bem mais causas do que recursos
institucionais para adjudicarem por completo cada conflito. Sob diversas maneiras, a sobrecarga
pressiona os demandantes a optarem pelo acordo e desistirem da adjudicação da lide: (a) causando atraso
(desse modo descontando o valor da recuperação); (b) elevando os custos (de manter o curso do caso);
(c) induzindo os encarregados pela instituição a valorizarem a redução do número de casos a serem
julgados, desencorajando o julgamento final da lide através da adjudicação em favor da realização de
acordos, criando estereótipos e rotinas processuais; (d) induzindo assembléias e fóruns a adotarem
normas restritivas para desencorajar demandas (tradução nossa)[5].

Apesar de não poder ser considerada uma regra, a realidade da grande parte dos litigantes habituais
demonstra que eles possuem maiores vantagens e recursos do que os ocasionais, incluindo riqueza, status
social e poder. O sistema formalista presente na máquina judiciária, o qual tem sido combatido pelas diversas
reformas do judiciário, acentua as desigualdades entre as partes, prejudicando, especialmente, o litigante mais
fraco que se encontra em posição de desvantagem de recursos.

A tendência em buscar igualdade formal é compatível com a dominação de uma parte sobre a outra,
já que à medida que as regras são aplicadas da mesma maneira para o rico e para o pobre, a vantagem
daquele sobre este aumenta consideravelmente. Galanter (1994, p. 10, tradução nossa) afirma que “[…] essa
posição de vantagem é um dos meios através dos quais um sistema legal formalmente neutro, diante das
vantagens e desvantagens das partes, pode perpetuar e aumentar essa posição de vantagem” [6].

A justificativa utilizada para a socialização da lei por meio de procedimentos informais de solução
de conflitos, conforme ressalta Harrington (1985, p. 22) baseou-se em duas concepções de acesso à justiça
que fortaleceriam o Poder Judiciário. A primeira concepção diz respeito à eficiência administrativa da
máquina judiciária, que deveria ser capaz de responder mais rapidamente às demandas trazidas para sua
análise (administrative approach). A segunda fundamenta-se na crença de que a participação em
procedimentos informais para a solução de conflitos mediados pelo Estado oferece uma ferramenta eficiente
de socialização, ou seja, de interiorização da lei nos padrões sociais de conduta da população pobre.

Ambas as concepções são importantes para analisar as transformações ocorridas no processamento
de pequenas causas em períodos distintos, como no progressista no final do século XIX e no período da
deslegalização no final do século XX. A ideia de cortes socializadas foi introduzida naquele período, quando
os progressistas afirmavam que tribunais especializados proporcionavam justiça social, em contraste com a
justiça legal tradicional (HARRINGTON, 1985).

As diferenças entre a reforma judicial nesses períodos exemplificados dizem respeito ao nível de
mobilização política sobre as necessidades de mudança no Judiciário, já que o suporte político para as
propostas se pulveriza num grande número de interesses diferenciados. Torna-se, deste modo, inviável
resolver todos os conflitos e problemas de forma satisfatória ou tentar integrá-los para reluzi-los em grandes
pacotes de mudanças por força do elevado número de posicionamentos conflitantes.

                                          

3 Desigualdades entre as Partes   

Embora existam variados posicionamentos conflitantes, percebe-se, por meio da análise da realidade
normativa nos Estados Unidos do século XX, que as disparidades mais significativas no uso da lei e dos
serviços legais não são entre os indivíduos ricos e pobres, e sim entre os indivíduos e as organizações
(GALANTER, 1975). Dessa maneira, o objetivo primordial não seria disponibilizar ao hipossuficiente a
mesma qualidade e extensão dos serviços ofertados ao rico.

Nesse diapasão, Galanter orienta que uma análise mais acurada sobre a realidade da sociedade que
utiliza o sistema de justiça. Deve-se considerar “os diferentes tipos de partes e o efeito que estas diferenças
podem ter no modo como o sistema funciona (1994, p. 3, tradução nossa)”[7]. Assim, deve-se diferenciar o
litigante habitual dos litigantes que demandam uma única vez ou ocasionalmente, dentre os quais se destacam
as pessoas mais humildes. Estes dois tipos de litigantes são chamados pelo autor, respectivamente, de
litigantes repetitivos, “repeat players” ou “RP”, e litigantes de tentativa única, “one-shotters” ou “OS”, e
serão denominados litigantes habituais ou LH e litigantes ocasionais ou LO no presente artigo.

Os fatores estruturais das partes apresentam-se como um aspecto determinante para obter o
aperfeiçoamento das partes, porquanto o autor considera que as causas entre grandes organizações superam
bastante o número de causas entre ricos e pobres. O desenrolar da lide após a violação de um direito é um
fato isolado para o indivíduo, que adentra uma área de incertezas e riscos, enquanto para a organização,
normalmente uma organização empresarial ou governamental, é um fato rotineiro e recorrente, o que
acarreta a indiscutível vantagem desta parte sobre aquela.

Destarte, é importante elucidar que não se pretende adentrar na comparação entre o grau de
disparidades existentes nas lides formadas por indivíduos ricos e pobres ou entre indivíduos e organizações,
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já que o litígio formado pelo hipossuficiente e outro indivíduo ou entre aquele e uma organização englobam
todas as disparidades em comento. O hipossuficiente, na quase totalidade dos casos, é um litigante ocasional,
de acordo com as características delineadas pelo autor, o que torna razoável a atribuição das desvantagens
do ocasional à parte hipossuficiente.

É indiscutível que os litigantes habituais possuem diversas vantagens sobre os demais,
especialmente, aqueles que somente procuram o judiciário esporadicamente para a solução de conflitos que
dizem respeito a direitos imprescindíveis, o que evidencia a fragilidade destes em relação àqueles, cujas
vantagens, como a capacidade de prever resultados, o acesso a profissionais especializados e a maior
quantidade de recursos, precisam ser amenizadas pelo próprio Poder Judiciário, com o intuito de obter maior
grau de igualdade entre as partes. As duas formas de litigantes mencionadas fazem parte de categorias
posicionadas em uma linha contínua e não em segmentos permanentemente separados.

Dentre as vantagens elencadas por Galanter (1994, p. 4-5), cabe esclarecer que os LHs já
participaram de outras causas anteriormente, possuem a experiência de prever resultados, podem estruturar a
próxima atuação e elaboram estratégias com facilidade. Outra vantagem descrita pelo autor refere-se ao fato
de que os LHs desenvolvem grande experiência e têm acesso imediato a profissionais especialistas. Eles
apreciam economias de escala, em razão da quantidade de casos, e têm custos iniciais baixos para qualquer
causa. Em terceiro lugar, os habituais têm oportunidades de desenvolver relações informais com os membros
da instituição, inclusive das instâncias decisórias.

O litigante habitual deve estabelecer e manter a credibilidade como um litigante competente. O
interesse dessa categoria em manter a sua reputação serve como um recurso para estabelecer expectativas
favoráveis nos casos futuros. Sem qualquer necessidade de manter uma reputação ou perspectiva da
existência de casos futuros, o litigante ocasional tem mais dificuldade em testar estratégias e comprometer-se
a negociar o direito pretendido. Enquanto um pode aguardar o tempo que for necessário para obter um
resultado satisfatório no deslinde da causa, o outro não possui recursos suficientes, o que, muitas vezes,
prejudica a percepção do direito ao qual faz jus. 

O litigante habitual pode jogar com as probabilidades, já que, quanto maior o problema discutido
parece para o litigante ocasional, é mais provável que aquele adote uma estratégia minimalista (minimiza a
probabilidade da perda máxima). Supondo que os valores em discussão sejam relativamente menores para os
LHs, estes podem adotar estratégias calculadas para maximizar os ganhos sobre uma longa série de casos,
mesmo quando isto envolve o risco da perda máxima em alguns casos. (GALANTER, 1994, p. 6)

Nesse diapasão, constata-se que os litigantes habituais podem participar de uma lide para obter
normas, assim como para obter ganhos imediatos. Dessa forma, um habitual é influenciado a expandir os
recursos capazes de influenciar a elaboração das normas relevantes através de certos métodos, com o
propósito de influenciar ativamente a mudança da legislação. O conhecimento avançado que é acumulado
dessa maneira possibilita que este litigante realize essa forma de persuasão.

Esse tipo de postura fica ainda mais notável nas causas entre litigantes habituais, porquanto a
quantidade de recursos investida é exorbitante, como afirma Galanter (1994, p. 19):

Quando existe lide entre litigantes habituais, pode-se esperar que haverá grandes dispêndios com o
desenvolvimento de normas, muitos recursos, e o desenvolvimento rápido e elaborado de doutrina
sobre a lei. Considerando que as partes podem investir para assegurar a implementação de normas
favoráveis, pode-se esperar que a prática seja intimamente articulada para as regras resultantes [8].
(tradução nossa)

Por outro lado, verifica-se que este tipo de litigante também demanda pelas normas da própria lide,
enquanto é improvável que isto ocorra para o litigante ocasional. Dessa forma, há uma diferença naquilo que
cada um considera como um resultado favorável, em razão de o LO investir bastante nos resultados
imediatos, não se preocupar com a resolução de casos similares no futuro e ter pequeno interesse na
possibilidade de o resultado da lide influenciar a forma de decidir em certames futuros. Em contrapartida,
acerca dessa vantagem, Galanter (1994, p. 6) esclarece o seguinte:

O litigante habitual, por outro lado, considera um resultado de valor qualquer coisa que influenciará
resultados favoráveis em casos futuros. Quanto maior o investimento para uma parte e menor a
probabilidade da lide repetir-se, será menos provável que o LH irá preocupar-se com as regras que
guiarão os futuros casos do mesmo tipo. Ao considerar dois pais que contestam a custódia do filho único
e o acusado à pena de morte e, por outro lado, o litigante com investimentos pequenos em determinada
lide e a perspectiva de casos futuros similares, verifica-se que neste caso o litigante, provavelmente,
ficará mais interessado na situação da lei do que no resultado do caso específico.[9] (tradução nossa)

Assim, já que o risco de determinado caso é consideravelmente menor para um litigante habitual do
que o investimento de um litigante ocasional, constata-se que o litigante habitual pode adotar uma série de
estratégias para maximizar o ganho em uma série de causas, mesmo que isso signifique a perda total em
alguma lide. É evidente que o litigante ocasional, como em regra é caracterizado o hipossuficiente, não pode
adotar a mesma postura, porquanto a perda de uma causa pode representar grande prejuízo, até mesmo, à
sobrevivência do mesmo. 

Os litigantes habituais, em razão da experiência e do conhecimento avançado sobre a máquina
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judiciária, possuem a vantagem de discernir, com maior probabilidade de acerto, quais as regras que irão
permanecer e serem incorporadas e quais as regras que serão apenas compromissos meramente simbólicos.
Assim, eles podem concentrar os recursos nas mudanças das regras que podem fazer diferença nos
julgamentos futuros, trocando derrotas simbólicas por ganhos concretos. Percebe-se que os LHs possuem
maior capacidade de investirem nos recursos necessários para garantir a incorporação das regras mais
favoráveis para eles, porquanto a incorporação das regras depende em parte dos recursos das partes, como
conhecimento, atenção, serviços especializados e dinheiro.

É possível elaborar, através das vantagens dos litigantes habituais discutidas anteriormente, uma
tipologia de estratégias para uma reforma judicial. Obtêm-se, inicialmente, quatro maneiras de uma reforma
alcançar reduzir as desigualdades entre as parte, ou seja, tentar conferir vantagens para aqueles que não
possuíam vantagens antes da suposta reforma. Estas encontram-se diretamente ligadas aos quatro elementos
que compõem o sistema legal (GALANTER, 1994).

As formas mencionadas correspondem à alteração de normas, à melhora das instalações
institucionais, ao avanço na qualidade e na quantidade dos serviços legais oferecidos, incluindo a melhora da
disponibilidade de informações sobre esses serviços, e ao progresso da posição estratégica das partes em
desvantagem.  Neste último caso, a redução do desequilíbrio que prejudica os LOs depende da formação de
grupos de litigantes aptos a agir no sistema de justiça de maneira coordenada em função de interesses
comuns, da elaboração de estratégias de ação específicas, do acesso e utilização de serviços legais de alto
nível, dentre outras medidas nesse sentido (GALANTER, 1994, p. 44).

Percebe-se, nesse contexto, que a maior parte dos desafios enfrentados pelo sistema legal norte-
americano perdura há longo tempo e coincide com os desafios de qualquer reforma judicial.

Destarte, outros problemas desse sistema podem ser apontados, como os elencados por Pound
(1906, online), que já no começo do século XX o considerava arcaico em três aspectos específicos, quais
sejam a multiplicidade de cortes, a manutenção de jurisdições concorrentes e o desperdício de poder judicial
que os anteriores envolvem. Apesar de a organização judicial dos diversos estados americanos exibir muitos
detalhes diferenciados, todos possuem esses três aspectos em comum. Assim, o autor considera a
multiplicidade de cortes uma característica da lei arcaica.

Por fim, ao tratar do mesmo assunto, Munger (apud HARRINGTON, 1985, p. 15) caracteriza as
reformas judiciais no século XX em duas dimensões. A primeira procura preservar a autonomia e a
habilidade dos tribunais tradicionais, ou seja, enfatiza a manutenção da capacidade de julgar fundada num
conhecimento e numa autoridade peculiar à magistratura. A segunda almeja tornar os tribunais mais
acessíveis e disponíveis para a resolução de conflitos. As duas dimensões destas reformas representam duas
faces de um mesmo fenômeno associado à construção da ideologia do informalismo como estratégia para a
redefinição da atuação do Judiciário. A referida ideologia, defendida por outros autores americanos, será
tratada de forma mais detalhada no capítulo seguinte. 

 
4 Reformas e Barreiras ao Acesso à Justiça
 

Dessa maneira, o efeito do formalismo sobre os operadores do direito faz que as inovações criadas
para alcançar o acesso efetivo à justiça tenham o seu potencial neutralizado e, assim, os resultados não
modifiquem a base estrutural do sistema jurídico vigente e a forma de atuação de advogados, promotores e,
principalmente, juízes.

É nesse sentido que se faz necessária a análise dos novos mecanismos processuais, como o
processamento eletrônico da demanda, do ponto de vista social e prático, com o intuito de impedir que as
normas permaneçam latentes no papel, sem eficácia social. Essa nova ferramenta, também chamada de
virtualização do processo, foi introduzida no sistema jurídico brasileiro pela Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006, a qual facultou aos órgãos do Poder Judiciário informatizar integralmente o processo judicial.

No cenário da introdução de novas tecnologias da informação e da comunicação no âmbito das
rotinas judiciárias, vivencia-se a contraditória situação de se construírem estratégias de reforma e modelos
processuais inspirados na crítica severa ao formalismo e, ao mesmo tempo, identificar-se a pequena
capacidade de romper com os pressupostos mais elementares das práticas judiciais construídas sob
orientação desta ideologia.

Este dilema representa um obstáculo muitas vezes intransponível a qualquer tentativa de reforma do
Judiciário brasileiro. Uma longa distância separa as concepções reformadoras das iniciativas transformadas
efetivamente em lei. E uma distância ainda maior separa as previsões legais da sua conversão em práticas
efetivamente transformadoras. É importante destacar que as reformas idealizadas para o Poder Judiciário no
Brasil, assim como nos demais países periféricos, além da postura apegada ao formalismo, possuem
significativas dificuldades relacionadas às disparidades sociais, já que existe um grande distanciamento entre
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ricos e pobres. Nesse sentido, Silva (2002, p. 13-16) afirma que:

O Judiciário fica, então, frente a essas disparidades sociais, e aliado a uma legislação conservadora e
formalista, um direito processual de cunho individualista que, com procedimentos demorados, faz que
uma causa normal, de rito ordinário, se arraste por anos a fio, beneficiando os mais privilegiados
economicamente e ao próprio poder público, quando litiga com particulares. [...] Assim, o Poder
Judiciário no Brasil, como no resto dos países periféricos, deveria ser alvo de modificações concretas
para que, aproveitando as normas mais avançadas, passasse a assumir posturas de efetiva
democratização, buscando uma aproximação com os jurisdicionados, principalmente os das classes
mais populares, que mais sentem a ausência do Poder Judiciário. 

Apesar de já estar bastante difundida a necessidade de obter-se acesso efetivo à justiça, o conceito
de acesso efetivo é muito vago e pode ser abordado de diferentes maneiras. Alguns dos posicionamentos
mais objetivos esclarecem que a efetividade almejada seria alcançada com a igualdade entre as partes quando
tentarem obter determinado direito substantivo ou da derrubada de barreiras financeiras, sempre através da
utilização de mecanismos processuais.

Sob esse aspecto, não deveria ser considerado qualquer fator estranho ao Direito, ao qual se
submeteria a decisão final do Judiciário. Ocorre que, ao contrário desse entendimento, alguns fatores
indispensáveis devem ser observados, como a desvantagem social entre as partes, já que a igualdade, em
termos constitucionais, somente é alcançada se aos desiguais forem proporcionados recursos diferenciados.
Cappelletti e Garth (1988, p. 12) corroboram com esse entendimento nos seguintes termos:

O processo não deve ser colocado no vácuo. Os juristas precisam reconhecer que as técnicas
processuais servem a funções sociais; que as cortes não são a única forma de solução dos conflitos a ser
considerada e que qualquer regulamentação processual, inclusive a criação ou o encorajamento de
alternativas ao sistema judiciário formal, tem um efeito importante sobre a forma como opera a lei
substantiva – com que freqüência ela é executada, em benefício de quem e com que impacto social.
Uma tarefa básica dos processualistas modernos é expor o impacto substantivo dos vários mecanismos
de processamento de litígios.  

Destarte, as alterações realizadas não conseguem atingir o eixo central do Judiciário em razão de
estar cercado por forças corporativas que repelem as mudanças. Verifica-se que os grandes grupos de
interesse em torno do sistema justiça, como os magistrados, advogados ou membros do Ministério Público
possuem como aspecto criador de sua identidade corporativa a lenta afirmação das maneiras de agir e pensar
diferenciadas.

Estas idiossincrasias, que interligam os membros do campo jurídico e ao mesmo tempo o separa
como um sistema próprio e peculiar, forçam a conversão às regras do mundo do Direito de toda forma de
demanda social e política. As iniciativas de reforma representam momentos de contato e fricção entre
sistemas. Não se gestam reformas pela busca da excelência ou do aprimoramento em si, mas por força de
pressões, críticas e necessidades sociais. A origem externa destas demandas implica em várias condicionantes
sobre a forma de reação do Judiciário. De um lado, haverá sempre um empenho para garantir a primazia na
condução das discussões sobre o modelo reformador e, de outro, a cautela para preservar papeis sociais
lentamente elaborados e consolidados dentro da história nacional.

Assim, os operadores do direito tenderão inevitavelmente conter a força renovadora das reformas e
adaptá-las às exigências como a garantia do mercado de trabalho dos advogados, a proteção das
prerrogativas de magistrados e membros do MP, o controle interno sobre a organização do Judiciário, entre
outras. Ainda que estas reformas conseguissem superar todas estas barreiras, ainda sim, dependeriam da
maneira como as mudanças se operacionalizam na realidade judiciária, esta, sim, a etapa mais difícil de toda
mudança institucional.

 

Conclusão

O acesso à justiça, nas primeiras décadas do século XX, não se orientava pela pretensão de
proteção dos direitos do cidadão, mas em uma leitura estratégica para as instituições no contexto de
expansão industrial e urbana das grandes metrópoles norte-americanas.

Em contraposição ao formalismo tradicional, surge a ideologia do informalismo como ponto central
de diversas reformas norte-americanas para o Poder Judiciário. Sob esta orientação, este poder encontra-se
no centro da crítica tanto de setores empresariais de alta renda, como de segmentos operários de baixa renda.
A crise de legitimidade exige a institucionalização de soluções extrajudiciais ou informais de solução de
conflitos com o intuito de expandir as fronteiras de atuação do Judiciário e preservar seu papel social e
político.

O formalismo presente na máquina judiciária acentua as desigualdades entre as partes, prejudicando
os litigantes ocasionais, especialmente os mais humildes, que possuem inúmeras desvantagens, como a ínfima
quantidade de recursos e a falta de experiência com o processamento da causa.

Dessa maneira, a adoção de uma postura ativa pelos magistrados e o combate ao formalismo se
apresentam como mecanismos necessários para uma prestação jurisdicional efetiva, capaz de solucionar os
conflitos sociais e alcançar a verdadeira justiça. Não se pode olvidar a importância do respeito aos princípios
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e fundamentos basilares de nossa lei suprema, como a cidadania e a dignidade da pessoa humana, e da
garantia de igualdade processual entre as partes.

Revela-se essencial uma análise acurada sobre a realidade da sociedade que utiliza o sistema de
justiça, com o objetivo de considerar os diferentes tipos de litigantes e o efeito que estas diferenças
acarretam no funcionamento do Judiciário.

O Poder Judiciário deve ser um meio hábil posto à disposição de qualquer pessoa para a solução
dos conflitos gerados das relações sociais, independentemente da sua condição de litigante habitual ou
ocasional e dos seus recursos econômicos e sociais. Conclui-se que os limites ao acesso à justiça, os quais
justificam o surgimento de Reformas do Sistema de Justiça há décadas, são inúmeros e exigem soluções
complexas, na medida em que as desigualdades sociais se manifestam sob variados aspectos.
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[1] No original: Neither surveys of the experiences of the public nor the patterns of cases brought to legal agencies produce a
particularly valid measure of the “legal needs” of citizenry. Needs for legal services and opportunities for beneficial legal action
cannot be enumerated as if they were so many diseases or injuries in need of treatment. Rather, we have a vast array of disputes,
disorders, vulnerabilities, and wrongs which contain an enormous potential for generation of legal actions. Whether any given
situation becomes defined as a “legal” problem, or, even if so defined, makes its way to an attorney or other agency for possible
aid or redress, is a consequence of the social organization of the legal system and the organization of a larger society – including
shifting currents of social ideology, the available legal machinery, and the channels for bringing perceived injustices to legal
agencies. 
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[2] No original: I want to suggest that this is not always the case; that we must compare the costs and the benefits of alternative
ways of delivering legality; and that (1) in some cases there are excessive costs to delivering legality through the medium of legal
services, and (2) in some cases legal services are insufficient without some admixture of other factors.

 

[3] No original: A. One classic response is to provide ‘small claims’ courts – that is, courts with lower costs and simpler
procedures, overcoming barriers of cost, locational accessibility, intimidation, and incomprehensibility. B. One might instead
attempt to provide institutions that are mediative and conciliatory, rather than judgmental, imposing a win/lose outcome. C. One
might attempt to change the character of courts by creating tribunals that are more ‘popular’, responsive and participatory, less
professional and alien, thereby reducing the cultural and psychological distance between tribunal and parties. D. One might
instead encourage the development of tribunals in the private sector – such as the consumer forums operated by the dry cleaners,
the carpet industry, and the home appliance manufactures […]

 

[4] No original: E. Related to these are various devices that are not tribunals but champions – something halfway between a
dispute processing institution and an institution that provides representation. The ombudsman and the media ombudsman are the
prime examples. F. Coming full circle, one may think of supplying institutions that are more ‘active’ – i.e., that depart from the
passive umpire role of courts to take investigatory initiative to secure, assemble, and present proof, and to monitor performance,
etc. Such proactive institutions would reduce the advantages conferred by the differential competence of parties or their
representatives. Advocacy of an unrepresented interest may be built into the tribunal itself, as it was, for example, in early
workman’s compensation boards. […]

 
[5] No original: The advantages conferred by institutional passivity are accentuated by the chronic overload which typically
characterizes these institutions. Typically there are far more claims than there are institutional resources for full dress adjudication
of each. In several ways overload creates pressures on claimants to settle rather than to adjudicate: (a) by causing delay (thereby
discounting the value of recovery); (b) by raising costs (of keeping the case alive); (c) by inducing institutional incumbents to place
a high value on clearing dockets, discouraging full-dress adjudication in favor of bargaining, stereotyping and routine processing;
(d) by inducing the forum to adopt restrictive rules to discourage litigation.
[6] No original: […] This position of advantage is one of the ways in which a legal system formally neutral as between haves and
have-nots may perpetuate and augment the advantages of the former.
[7] No Original: […] the different kinds of parties and the effect these differences might have on the way the system works.
[8] No original: Where there is litigation in the RP vs. RP situation, we might expect that there would be heavy expenditure on rule-
development, many appeals, and rapid and elaborate development of the doctrinal law. Since the parties can invest to secure
implementation of favorable rules, we would expect practice to be closely articulated to the resulting rules.
[9] No original: For the RP, on the other hand, anything that will favourably influence the outcomes of future cases is a worthwhile
result. The larger the stake for any player and the lower the probability of repeat play, the less likely that he will be concerned with
the rules which govern future cases of the same kind. Consider two parents contesting the custody of their only child, the prize
fighter vs. the IRS for tax arrears, the convict facing the death penalty. On the other hand, the player with small stakes in the
present case and the prospect of a series of similar cases (the IRS, the adoption agency, the prosecutor) may be more interested in
the state of the law.
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ACESSO À JUSTIÇA E TUTELA COLETIVA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS:
A INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 1º, DA LEI DE AÇÃO CIVIL

PÚBLICA

ACCESS TO JUSTICE AND PROTECTION OF COLLECTIVE HOMOGENEOUS INDIVIDUAL
RIGHTS: THE UNCONSTITUTIONALITY OF A SINGLE PARAGRAPH, ART. 1º , OF THE PUBLIC

LAW OF CIVIL ACTION

camilo de oliveira carvalho

RESUMO
A busca pela efetividade de direitos na atual sociedade de massas aumenta a amplitude e importância do
estudo do direito processual, principalmente, quanto aos aspectos relacionados à tutela coletiva dos direitos
individuais.

É necessário aparelhar a sociedade com instrumentos mais adequados para a tutela dos direitos individuais
que, tendo uma mesma origem e semelhança, seriam mais bem tutelados se o fossem coletivamente, na busca
da celeridade e economia processuais, sem perder de vista a segurança jurídica dos jurisdicionados.

A grande quantidade de demandas individuais semelhantes, não raro, resulta em decisões contraditórias e no
conseqüente desprestígio do Poder Judiciário. Por isso, a tutela dos direitos individuais homogêneos por
meio das ações coletivas é importante para a efetivação da cidadania.

O estudo desenvolvido neste trabalho tem o escopo de evitar a desvalorização do Poder Judiciário quando,
contraditoriamente, diante de uma mesma situação fática, formadora de uma homogeneidade de vítimas,
concede o bem da vida a uns e o nega a outros.

Considerando a cidadania sob a perspectiva da entrega do bem da vida a quem de direito, pretende-se
analisar a inconstitucinalidade do parágrafo único, art. 1º, da Lei nº. 7.347/85, na busca da efetivação do
acesso à justiça pela via processual adequada.

PALAVRAS-CHAVES: ACESSO À JUSTIÇA; TUTELA COLETIVA; DIREITOS INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS.

ABSTRACT
The search for the effectiveness of rights in the current mass society increases the breadth and importance of
the study of procedural law, especially in the matters related to collective protection of individual rights.
It is necessary to equip the society with better instruments for the protection of individual rights which,
having the same origin and likeness would be better protected if they were collectively in the pursuit of
procedural speed and economy, without losing sight of the legal security of those coming under .
The large number of similar individual demands, often results in conflicting decisions and the consequent
discrediting of the Judiciary. Therefore, the protection of homogeneous individual rights through collective
action is important to the effective citizenship.
The study developed in this article has the scope to prevent the devaluation of the judiciary when,
paradoxically, on the same factual situation, homogeneous victims are formed, grants the right of life to some
and denies to others.
Considering citizenship from the perspective of delivery of the good life to those eligible, we intend to
analyze the lack of constitutional characteristics of the single paragraph of art. 1°, of Law no. 7.347/85, once
that we search for effective justice access using the appropriate means.

KEYWORDS: JUSTICE ACCESS; COLLECTIVE PROTECTION; HOMOGENEOUS INDIVIDUAL
RIGHTS.

1. INTRODUÇÃO

 

Os estudos de Mauro Cappelletti acerca da segunda onda renovatória da fase instrumentalista do processo
deram início à tomada de posição contrária à visão processualista individual, não mais condizente com os
anseios da sociedade de massas, carente de meio adequado para a proteção de direitos metaindividuais,
também conhecidos como transindividuais.

Na busca pela defesa coletiva de direitos individuais ligados por homogeneidade e origem comum, a
processualística norte-americana desenvolveu as class actions for damages, que mais tarde foram
transportadas para o direito brasileiro.

Com base na evolução do estudo acerca da matéria, principalmente da nova perspectiva de Acesso à Justiça,
diante dos direitos individuais homogêneos e da busca da sua proteção efetiva, este trabalho se reportará,
brevemente, à importância do direito processual constitucional no tratamento da questão, adentrando,
posteriormente,  no estudo da tutela coletiva acidental, observando a restrição criada pelo poder público à
ação coletiva, mais especificamente, a inconstitucionalidade do parágrafo único, art. 1º, da Lei 7.347/1985.
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2 .BREVES LINHAS ACERCA DO DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL E DA
RESTRIÇÃO LEGAL AO ACESSO À JUSTIÇA

 

As previsões constitucionais conferem unidade ao sistema jurídico e o direito processual assegura o exercício
das funções estatais, conferindo efetividade às garantias constitucionais. O acesso à justiça, enquanto
garantia constitucional, implica no atendimento processual dos cidadãos em juízo. Não há como afastar o seu
entendimento da idéia de Constituição.

Constituir traz em si a "noção" de formar, de organizar. A Constituição - documento formal de organização
do Estado - o constitui. Se o constitui, assim entendemos, fá-lo para tornar-se realidade, efetivar-se na vida
da comunidade a ela relacionada. Como bem pontuou Konrad Hesse "a norma constitucional não tem
existência autônoma em face da realidade. A sua essência reside na sua vigência, ou seja, a situação por ela
regulada pretende ser concretizada na realidade"[1].

A Constituição Federal Brasileira de 1988, entre todas, foi a que mais se preocupou com a defesa dos
cidadãos em juízo, tanto individualmente como de forma coletiva, estabelecendo princípios fundamentais
para um processo justo (considerado aqui como aquele que pretende assegurar o bem da vida a quem de
direito, utilizando-se dos mecanismos mais adequados).

Neste sentido, o acesso à justiça não deve ser, tão somente, quantitativo, mas qualitativo, não podendo
afastar-se das regras constitucionais, cuja maior função é proteger as garantias dos cidadãos, coletiva e
individualmente[2].

Por isso, antes do breve estudo da tutela coletiva acidental e da inconstitucionalidade do parágrafo único,
art.1º, da Lei de Ação Civil Pública, não se pode perder de vista que o processo, na sua versão
contemporânea, sem dúvidas, não é mero instrumento técnico, pretende alcançar não somente um fim
próximo, que é o julgamento, mas um fim remoto, "que é a segurança constitucional dos direitos e da
execução das leis"[3].

Assim, o direito processual civil não pode ser analisado de forma apartada da Constituição, consistindo esta
troca no famoso direito processual constitucional, que pode ser definido como o conjunto de normas,
princípios e valores do processo civil previstos na Carta Magna[4]. Há ainda quem entenda que o direito
processual é, na verdade, uma espécie de "direito constitucional aplicado" [5].

Hoje não há como se viabilizar a efetividade do processo sem o cumprimento das garantias processuais
constitucionais. De outro modo, a Constituição só tem suas garantias protegidas na realidade jurídica a partir
do processo[6]. Na Carta Magna estão guardados todos os princípios que condicionam o direito processual,
devendo ser protegidos em qualquer atuação do hermeneuta.

Os princípios processuais, isoladamente, expressam a visão que um povo tem do processo[7], mas precisam
dos princípios constitucionais para compor o sistema processual e, por isso mesmo, os princípios
constitucionais são supremos e supralegais.

Em conformidade com o princípio do devido processo legal (acesso à justiça em sentido lato), se há lesão a
um direito, individual ou coletivo, o processo (instrumento) deve adequar-se para protegê-lo da maneira
melhor possível. Eis também o porquê de a legislação dever acompanhar os ditames constitucionais, uma vez
que estes emanam da sociedade e aquela 9ª legislação) pretende conformar direitos fundamentais, atingindo o
núcleo central da Constituição.

Porém, a garantia do acesso à justiça, em sentido amplo, vai além do controle de legalidade, é um "limite
constitucional à imposição judicial ou administrativa de ordens ou decisões legislativas ou governamentais,
que se afigurem contrárias ao direito", e de proteção processual-constitucional do cidadão contra eventuais
abusos praticados pelo Estado[8].

Tal perspectiva afasta a possibilidade de o legislador, até mesmo do executivo, quando faz suas vezes, atuar
em desconformidade com as garantias constitucionais, sendo essencial esta percepção para compreender,
posteriormente, a razão primordial da inconstitucionalidade do parágrafo único, artigo 1º, da Lei de Ação
Civil Pública.

As garantias constitucionais do cidadão devem, neste sentido, ser protegidas, para haver um equilíbrio entre
as imposições legais e o dever jurisdicional do Estado.

Para a realização do acesso à justiça em sentido lato, em seu âmbito substantivo, não se pode perder de vista
que:

 

"o postulado da 'razoabilidade das leis' promana forçosamente da aplicação de caráter 'substantivo'
(substantive due process) da cláusula do devido processo legal, a ser empreendida com criatividade e senso
de justiça pelos órgãos incumbidos da salvaguarda da supremacia da Constituição"[9]

 

Razão pela qual não se pode, por meio de uma restrição legal, negar a proteção adequada àqueles que só
seriam tutelados devidamente se o fossem por meio da tutela coletiva, paradigma de que se parte para
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analisar a inconstitucionalidade do parágrafo único, art. 1º, da LACP.

 

3. A TUTELA COLETIVA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS

 

O direito processual, na era da informação, inserido em uma estrutura globalizada, proveniente de um
capitalismo pujante, transcende as barreiras individuais de um clássico modelo de resolução de conflitos para
adequar-se à busca de soluções de lides em uma sociedade mais complexa, a sociedade de massas.

Visto sob uma perspectiva individual, condizente com os ditames do Estado Liberal Burguês, o processo
civil necessitou de uma série de alterações, algumas ainda não muito desenvolvidas, para corresponder às
expectativas do Estado Social e Democrático de Direito, que pretende tutelar, dentro dessa nova
perspectiva, além dos direitos individuais, os direitos metaindividuais e os direitos individuais homogêneos.

Para José dos Santos Bedaque[10], a fase da instrumentalidade do processo ganha hoje muito destaque, uma
vez que é necessário reestruturá-la para a efetiva garantia dos direitos. Neste sentido, a técnica processual
deve ser usada a serviço do seu resultado.

Inicialmente, a tutela coletiva voltou-se à proteção dos chamados direitos transindividuais. Na visão hoje
adotada pela legislação nacional, tutelou-se, num primeiro momento, os direitos difusos e os direitos
coletivos strictu sensu. Mais tarde, em conformidade com o art. 81, parágrafo único, III, do Código de
Defesa do Consumidor, viabilizou-se o acesso à justiça em relação aos direitos individuais de origem comum,
denominados direitos individuais homogêneos, devendo estes ser tutelados coletivamente, em conformidade
com os interesses políticos da sociedade.

Os estudos de Mauro Cappelletti sobre o tema, no que denomina de segunda onda renovatória, têm uma
função essencial: além de identificar direitos que possuem titulares homogeneamente reconhecidos, levam à
coerente interpretação de que o direito deve se adequar à realidade social dos indivíduos. Neste sentido, o
processo civil brasileiro tem de estar hábil a tutelar direitos que se repetem de forma assustadora na
sociedade de massas, mas não só tutelá-los, atribuir-lhes também a tutela adequada. Significa dizer, em
outras palavras, que o direito processual deve habilitar os seus instrumentos de modo a proporcionar
celeridade e unidade às decisões judiciais desta natureza. É uma boa maneia de se evitar a descrença no
Poder Judiciário Brasileiro, tratando com igualdade aqueles que de fato carecem da mesma tutela. Neste
sentido, "a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos é elemento essencial à Cidadania" [11].

A doutrina tem se dedicado mais ao estudo dos direitos difusos e coletivos strictu sensu, que tiveram sua
tutela, não há muito tempo, firmada. De todo modo, não se pode fechar os olhos diante da realidade
contemporânea em que o Poder Judiciário, abarrotado de processos individuais, a maioria deles de cunho
patrimonial, necessita, para o cumprimento da sua função social, de instrumentos que solucionem conflitos
de forma mais célere e menos onerosa.

Considerando as dificuldades estruturais do Poder Judiciário no Brasil, tanto materiais quanto de pessoal,
qualitativa e quantitativamente, não é difícil concluir que tal poder não tem exercido o seu papel com a
celeridade e na medida sempre devida. Dentro deste contexto, maior relevância deve ter a tutela coletiva dos
direitos individuais, não apenas numa tentativa de melhorar a imagem do judiciário, em razão da falta de
celeridade dos provimentos, mas também, de evitar a variação de entendimentos judiciais em situações
semelhantes, o que pode ser entendido como atentatório à segurança jurídica dos jurisdicionados.

Pode-se considerar, portanto, que a tutela coletiva dos direitos individuais pretende resguardar,
imediatamente, os direitos disponíveis patrimoniais e, mediatamente, direitos fundamentais bem fincados na
Constituição da República Federativa do Brasil, como, por exemplo, a duração razoável do processo (art. 5º,
LXXVIII) e a segurança jurídica[12].

 

3.1 SUBESPÉCIES DOS DIREITOS COLETIVOS LATU SENSU

 

No Brasil, adota-se uma visão tricotômica dos direitos coletivos. Esta divisão está relacionada a aspectos
históricos e culturais, relativos à utilidade da tutela coletiva no meio social. Para Lenza:

 

"[..] a divisão tricotômica é elegida não só pelos motivos apontados pela natureza autônoma que os direitos
ou interesses transindividuais assumem na sociedade moderna ou em decorrência da prescrição legal (vide
art.81 do CDC brasileiro), mas também, em virtude de aspectos culturais que desvirtuaram o significado da
palavra público, assumindo, na realidade brasileira, ao contrário do que se percebe no direito anglosaxão
e na grande maioria dos países da Europa, uma idéia (preconcebida) de algo que está ligado ao Estado e
não ao povo"[13] (grifamos)

 

Conforme dispõe o parágrafo único do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor[14], os direitos
coletivos podem ser subdivididos em: a) interesses e direitos difusos; b) interesses e direitos coletivos stricto
sensu; e, c) interesses e direitos individuais homogêneos.
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Os direitos difusos podem ser entendidos como aqueles essencialmente metaindividuais. Sua existência
advém de circunstâncias fáticas variadas, de modo que não é possível identificar os seus titulares,
considerados apenas difusamente no meio social. São direitos que, além de caracterizarem-se pela
indivisibilidade, possuem como traço marcante a indisponibilidade, reconhecida a partir das circunstâncias
concretas de onde emanam.

Os fatores quantitativo e qualitativo servem para identificar os interesses difusos. Neste sentido, José
Marcelo Menezes Vigliar escreve:

 

"O fator quantitativo também serve para identificar os interesses difusos, diferenciando-os das demais
categorias de interesses transindividuais: os difusos podem, [...], dizer respeito 'até a toda humanidade', o que
não acontece com os interesses coletivos em sentido estrito e, menos ainda, com os individuais homogêneos.
Além disso, o fator qualitativo também servirá para identificar os interesses difusos, porque consideram o
homem exclusivamente na sua dimensão de ser humano"[15].

 

Todavia, para alguns autores, o critério quantitativo não é o melhor para identificar interesses difusos. Isso
porque, muitas vezes, os direitos coletivos stricto sensu atingem dimensões superiores às de certos direitos
difusos. De todo modo, é um critério válido para, abstratamente, reconhecer e distinguir as espécies de
direitos coletivos.

Sendo assim, são critérios fortes de reconhecimento dos direitos difusos, a sua indisponibilidade e
titularidade indeterminável.

Uma outra característica marcante para o reconhecimento dos direitos difusos é a sua conflituosidade
ínsita[16]. Muitas vezes, em razão da não disposição legal dos limites da tutela dos direitos difusos, a
determinação da sua prevalência em relação às outras duas espécies de direitos coletivos se dá por meio de
escolhas políticas.

Muito comumente os autores citam como exemplo de tal conflituosidade a contraposição entre o direito à
sadia qualidade de vida, decorrente do direito ao meio ambiente equilibrado (direito intergeracional), e o
interesse da sociedade na construção de usinas hidrelétricas, como instrumente essencial para o
desenvolvimento econômico do país[17].

Os interesses e direitos coletivos strictu sensu, como os interesses e direitos difusos, são: metaindividuais,
indisponíveis e indivisíveis. No entanto, os seus titulares são determinados, ainda que inicialmente possam
não estar tão bem definidos, uma vez que os interesses e direitos coletivos strictu sensu são direitos
relacionados "à classe, ao grupo ou à categoria de pessoas reunidas em torno de um ente esponenziale"[18].

Eduardo Appio, citado por diversos autores no tratamento do tema, observa que:

 

"[...] no caso dos interesses coletivos, estes demandam uma especial condição de seus titulares, uma vez que
a lei e a Constituição outorgam prerrogativas jurídicas a determinadas classes de pessoas diante de sua
peculiar condição. Os interesses coletivos estão, portanto, adstritos a um interesse de proteção específica de
determinada categoria profissional ou classe de cidadãos. Portanto, não é o interessse que tem natureza
indisponível, mas sim, o bem ao qual este interesse está afetado"[19].

 

A proteção coletiva (via acidental) dos interesses e direitos individuais homogêneos no Brasil, objeto
específico do nosso estudo é influência das class actions for damages do direito norte-americano e tem
supedâneo em três fatores: "a economia processual, a uniformidade e a celeridade das decisões,
proporcionando segurança jurídica" [20].

São interesses e direitos que abarcam aquelas hipóteses em que haverá uma reunião de danos individuais. Os
seus titulares são possivelmente determinados no meio social e, como regra, por terem uma mesma origem e
homogeneidade, tratam-se de direitos disponíveis.

O fato de possuírem a mesma origem, não significa que surgem no mesmo momento e no mesmo espaço. A
sociedade de massas traz exemplos comuns disso. É muito corrente nos dias de hoje, diversos consumidores,
em todo o país, comprarem o mesmo produto ou serviço (telefônico, por exemplo), em dias diferentes e em
lugares diversos. Caso haja algum defeito no produto comprado ou no serviço prestado, todos estarão sendo
lesados em momentos e em lugares diferentes.

Para Ada Pellegrini Grinover, os principais elementos de configuração dos interesses e direitos individuais
homogêneos são a origem comum e a homogeneidade. De toda maneira, dois outros requisitos provenientes
das class actions for damages são essenciais para a sua identificação: "a prevalência das questões comuns
sobre as individuais e a superioridade ou eficácia da tutela coletiva" [21].

Para a doutrinadora, pensar que a homogeneidade dos interesses e direitos individuais homogêneos decorre
imediatamente da sua origem comum não é correto. Explica a autora:

 

"[...] é preciso observar que a origem comum (causa) pode ser próxima ou remota. Próxima, ou imediata,
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como no caso da queda de um avião, que vitimou diversas pessoas; ou remota, mediata, como no caso de um
dano à saúde, imputado a um produto potencialmente nocivo, que pode ter tido como causa próxima as
condições pessoais ou o uso inadequado do produto. Quanto mais remota for a causa, menos homogêneos
serão os direitos".[22]

 

Neste sentido, "inexistindo a prevalência dos aspectos coletivos, [...], os direitos serão heterogêneos, ainda
que tenham origem comum. Pode-se afirmar, até, que essa origem comum será remota e não próxima" [23].

 

4. A SUPERIORIDADE DA TUTELA COLETIVA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS

 

É importante questionar neste ponto qual seria a validade, ou melhor, a efetividade da tutela coletiva dos
direitos individuais, caso a sentença condenatória genérica, prevista no artigo 95 do Código de Defesa do
Consumidor[24], importasse numa dilação probatória a título individual ainda maior que a existente para a
declaração do dever de reparar genérico.

Fato é que, na busca pela efetividade dos direitos e em razão da instrumentalidade processual, a sociedade
não desfrutará como deveria da demanda coletiva de interesses individuais se tiver de ver individualizada a
fase de liquidação da sentença proferida em seu sentido genérico.

Os autores pátrios têm ressaltado que, de fato, existe uma repartição de atividade cognitiva: uma, quando da
declaração do dever de reparar genérico; outra, exercida individualmente (com exceção da previsão do art.
98, do CDC[25]), a fim de apurar a existência do dano individual, para que se constitua o título executivo
judicial e se passe à execução[26].

Em outras palavras, há quem entenda que a fase cognitiva coletiva é subjetivamente ilíquida, havendo,
portanto, a necessidade de serem determinados os sujeitos que possuem o direito de ter seus danos
reparados[27].

O que se verifica, neste sentido, é a necessidade de dilação probatória no âmbito da tutela individual, fazendo
com que prevaleça como objeto de análise judicial a origem comum remota dos direitos em questão, o que
caracteriza a prevalência das questões individuais sobre as comuns e retira a eficácia que se pretende extrair
da tutela coletiva acidental[28].

Ada Pellegrini Grinover, concordando com o entendimento ora ponderado, afirma que a prova do nexo
causal pode ser muito complexa, tornando ineficaz a condenação genérica do artigo 95 do CDC. O processo
de liquidação poderia ser inclusive tão complicado quanto uma ação condenatória individual, mesmo porque
devem ser asseguradas ao réu as garantias do devido processo legal. A via da ação coletiva, seria inadequada
para a obtenção da tutela pretendida[29]. Neste diapasão, obtempera:

             

"Uma sentença genérica que não seja idônea a pacificar com justiça e um processo coletivo incapaz de
solucionar a controvérsia de direito material não podem encontrar guarida num ordenamento processual
moderno, como o é o brasileiro. A técnica processual deve ser utilizada, então, para evitar e corrigir
eventuais desvios de caminho de um processo que há de ser aderente à realidade social. [...]Nos casos em
que a sentença genérica do art. 95 do Código de Defesa do Consumidor for de utilidade tão diminuta, a
ponto de ser inadequada para solucionar a controvérsia com justiça, a aferição do interesse-utilidade e do
interesse-adequação transcenderá o âmbito da técnica processual, para se inscrever como exigência da
efetividade do processo"[30].

 

Considerando que a jurisdição tem um escopo social e visa a pacificar os conflitos, sempre preservando a
garantia constitucional do acesso á justiça, que nos termos acima pontuados, não deve ter um sentido, tão
somente, quantitativo, mas qualitativo; na busca da tutela adequada dos direitos individuais homogêneos no
ordenamento brasileiro; contra a arbitrariedade do poder estatal na garantia de interesses políticos; em
conformidade com o princípio constitucional da inafastabilidade do poder jurisdicional, passa-se à análise,
enfim, da inconstitucionalidade do parágrafo único, art. 1º, da Lei nº 7347/85.

 

5. PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 1º, DA LEI DE AÇÃO PÚBLICA. ORIGEM NORMARTIVA.
DISCUSSÃO ACERCA DA SUA INCONSTITUCIONALIDADE

 

5.1 Origem normativa

 

O parágrafo único do artigo primeiro da Lei 7.347/85 dispõe que:
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"não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições
previdenciárias, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza
institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados".

 

Tal previsão se originou no art. 6º da Medida Provisória nº. 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, mantida pela
Emenda Constitucional nº. 32/2001, tendo sido acrescentada na conhecida Lei de Ação Civil Pública.

Conforme mencionado nos itens anteriores, dentro da visão tricotômica para a tutela dos direitos coletivos,
parece claro que o objeto da respectiva norma envolve a tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos.
Neste sentido, daqueles direitos que possibilitam a individualização dos seus beneficiários e a divisibilidade
do seu objeto.

No XVII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em Brasília, Leonardo Augusto dos Santos Lusvarghi
e Luis Otávio Vincenzi Agostinho, observaram:

 

"A primeira vista, não paira dúvida de que o direito dos contribuintes à restituição de indébitos, o direito ao
recebimento de verbas previdenciárias e o direito sobre os montantes a serem recebidos a título de FGTS
devam ser classificados como direitos individuais homogêneos por força da disponibilidade de seus
montantes pelos mesmos, de caráter patrimonial, verificando, por conseguinte, que a soma destes direitos
individuais possuem homogeneidade, na grande maioria dos casos, pelos padrões de cobranças dos tributos
ou de oferecimento de benefícios o que atinge um sem fim de indivíduos, pelo que há de se concluir que
haverá, indubitavelmente, muitas situações onde estarão presentes a prevalência das questões comuns sobre
as individuais e a eficácia da tutela coletiva , uma vez que o aforamento de uma ação coletiva poderá
beneficiar muitos jurisdicionados sem qualquer inviabilidade na fase liquidatória" [31]. (grifos originais)

 

Feita esta essencial observação, passa-se a analisar os argumentos trazidos pela doutrina a favor e contra  a
inconstitucionalidade do parágrafo único, art. 1º, da LACP

 

5.2 Da Inconstitucionalidade

 

5.2.1 A ausência da previsão normativa processual para a defesa coletiva dos direitos dos contribuintes e
demais sujeitos elencados no parágrafo único, art. 1º, da Lei nº 7.347/85.

 

Um dos primeiros elementos a ser enfrentado dentro da discussão trazida à baila trata-se da sustentação feita
por alguns doutrinadores no que concerne à falta de previsão legal para a tutela coletiva acidental dos
interesses individuais homogêneos dos contribuintes.

Alguns doutrinadores têm sustentado, acerca da regularidade do parágrafo único, art. 1º, da Lei nº.
7.347/85, que a restrição imposta pela lei não padece de qualquer inconstitucionalidade, uma vez que não há
previsão legal para a defesa dos contribuintes e demais sujeitos elencados no dispositivo em análise, não
podendo a eles aplicar-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo este, em verdade, apenas aplicável às
relações consumeristas.

Para determinados doutrinadores, faz-se mister acrescentar, os direitos individuais homogêneos não devem
ser tutelados como se coletivos fossem, uma vez que os seus titulares podem ser individualmente reparados.

Acerca da matéria, é importante observar o argumento trazido por Eduardo Appio em sua obra "A Ação
Civil Pública no Estado Democrático de Direito", da qual transcreve-se trecho essencial:

 

"[...]o argumento da inadmissibilidade da propositura destas ações se assenta na absoluta ausência de
previsão legislativa, na medida em que a Lei de Ação Civil Pública em momento algum autoriza uma
interpretação ampliativa que legitime a propositura de ações civis coletivas de proteção de interesses
disponíveis com origem comum. Também não há como se aceitar o argumento de que se trata de direito
coletivo, uma vez que este têm uma natureza indivisível (CDC, art.81, II). Os direitos individuais
homogêneos, ao contrário, podem ser individualmente reparados, de modo que são caracterizados pela
divisibilidade. Não haveria, portanto, inconstitucionalidade, na medida em que o legislador apenas
explicitou uma proibição que já fazia parte do próprio sistema, por razões de ordem prática [...][32]"
(grifamos)

 

Este posicionamento, tanto quanto perigoso do ponto de vista político, principalmente em um país que tem
uma deficitária estrutura de acessibilidade ao Poder Judiciário, é a conclusão a que chegou o Ministro do
Supremo Tribunal Federal Carlos Mário da Silva Velloso, quando profere discurso acerca da temática no XII
Congresso Brasileiro de Direito Tributário promovido pelo Instituto Geraldo Ataliba - IDEPE, em São
Paulo, no dia 20.11.1998:

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 287



 

"[...] os direitos dos contribuintes, decorrentes de obrigações tributárias, não podem ser tutelados no âmbito
dos interesses difusos ou coletivos, ou no âmbito dos direitos individuais homogêneos amparados pela ação
civil pública (Lei n.º 7.347/85)" [33].

 

Como não poderia deixar de ser, este posicionamento é controvertido. Para boa parte da doutrina, o
legislador, no Código de Defesa do Consumidor, não quis restringir a tutela coletiva acidental aos direitos
consumeristas.

Para discutir tal problemática é importante pontuar as razões de veto do artigo 89 do Projeto de Lei que deu
origem à tão esperada Lei nº. 8.078 de 11 de setembro de 1990, o reconhecido Código de Defesa do
Consumidor, conforme exarado na Mensagem de Veto nº. 664, de mesma data:

 

"[...]

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL:

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da
Constituição Federal, resolvi vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 97/89 (nº 3.683/89, na Câmara dos
Deputados), que "dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências".

Os dispositivos ora vetados, que considero contrários ao interesse público ou inconstitucionais, são os
seguintes:

[...]

Art. 89

"Art. 89 - As normas deste Título aplicam-se, no que for cabível, a outros direitos ou interesses difusos,
coletivos e individuais homogêneos, tratados coletivamente".

A extensão das normas específicas destinadas à proteção dos direitos do consumidor a outras
situações excede dos objetivos propostos no código, alcançando outras relações jurídicas não
identificadas precisamente e que reclamam regulação própria e adequada. Nos termos do art. 48 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, deve o legislador limitar-se a elaborar Código de
Defesa do Consumidor. [...]"[34] (grifos nossos)

 

Claramente, o veto presidencial pontua que o CDC deve voltar-se às relações estritamente consumeristas,
desprezando o microssistema da tutela coletiva e a vontade do legislador, que não quis fazer esta restrição,
mas, em verdade, ampliar as situações fáticas que possam ser albergadas pela definição proposta no artigo
81, parágrafo único, III, conforme demonstrava o artigo 89, vetado.

Conquanto tenha havido o referido veto presidencial, o espírito do legislador não pode ser esquecido.
Watanabe, discorrendo acerca da matéria, pontua que a interpretação adequada no presente caso não pode
deixar de ser sistematizada, em razão do que dispõem os artigos 110 e 117 do CDC[35]. Estas são suas
palavras:

 

"A mesma extensão indicada no dispositivo vetado foi efetivada pelos arts.110 e 117 do Código, que fizeram
os acréscimos mencionados à Lei nº 7347/85, sendo assim induvidoso, agora, que toda a disciplina contida
no Título III do Código, inclusive a pertinente à ação coletiva para a defesa de interesses individuais
homogêneos, é invocável para a tutela de outros direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos, e não apenas os respeitantes aos consumidores"[36].

 

Tomando posição ao lado dos doutrinadores que consideram que a legislação do CDC não se restringe às
relações consumeristas, não havia limitação à tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos antes de ter
sido inserida na Lei 7.347/85 a disposição constante do seu artigo 1º, parágrafo único.

 

5.2.2 O Princípio da Inafastabilidade da Apreciação do Poder Jurisdicional em defesa da
inconstitucionalidade do parágrafo único, artigo 1º, da Lei 7.347/85.

 

Ultrapassado o questionamento suscitado no item anterior, passa-se a analisar a suposta
inconstitucionalidade do parágrafo único, artigo 1º, da Lei 7.347/85, à luz do princípio da Inafastabilidade da
Apreciação do Poder Jurisdicional.
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Estudando o tema, Cássio Scarpinella Bueno escreve:

 

Ninguém negará, entretanto - nem eu -, que a ação civil pública está constitucionalizada, quando menos, no
princípio do acesso coletivo à Justiça e no princípio do devido processo legal, constantes nos incisos XXXV,
LIV e LV, todos do art. 5º da Constituição Federal. Verdadeira que seja essa afirmação, é flagrantemente
inconstitucional a vedação trazida pelo parágrafo único do art. 1º da Lei n.7347/85. Isso, evidentemente,
sem considerar eventual ausência dos pressupostos legitimadores de sua redução (CF, art.62) ou um
patente desvio de poder (de função "legislativa") na edição de um ato como aquele[37]. (grifamos)

 

O princípio da Inafastabilidade do Poder Jurisdicional (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), em
conformidade com o direito fundamental de acesso à ordem jurídica justa, possui uma função tríplice:
"a)obstar que o legislador envide esforços no cerceamento de acesso à justiça aos jurisdicionados; b)
promover o alcance dos escopos da Jurisdição; c) ordenar ao Poder Judiciário que afaste da ordem jurídica
toda e qualquer interferência no direito de acesso à ordem jurídica justa por inconstitucionalidade"[38].

É sabido que a possibilidade da tutela coletiva para os direitos individuais homogêneos não exclui as ações
individuais, em conformidade com o artigo 104 do CDC (right to opt out ex lege). Neste sentido, é preciso
indagar, em que termos a restrição do parágrafo único do artigo 1º da LACP está em consonância, com o
art. 5º, inc. XXXV, da CF/88.

Para Nelson Nery Júnior:

 

"O direito de ação pode ser exercido independentemente da qualificação jurídica do direito material a ser por
ele protegido. Com isso, tanto o titular do direito individual, quanto o do direito meta-individual (difuso,
coletivo ou individual homogêneo) têm o direito constitucional de pleitear ao Poder Judiciário a tutela
jurisdicional adequada"[39]. (grifamos)

 

Não é preciso um grande esforço hermenêutico, em conformidade com o entendimento transcrito, para
afirmar que a restrição do parágrafo único do artigo 1º da LACP padece de inconstitucionalidade. José
Gomes Ribeiro Schettino, com sabedoria, faz as seguintes observações acerca do tema:

 

"[...] o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, contido no art. 5º, XXXV, da Carta Magna,
como se sabe, tem por destinatário principal e direto o legislador, 'o qual fica impedido de elaborar normas
jurídicas que impeçam (ou restrinjam em demasia) o acesso aos órgãos do Judiciário'. Destarte, um
dispositivo do teor do parágrafo único do art. 1º da LACP já nasce maculado com a pecha da
inconstitucionalidade. E não se diga em sua defesa que ele não proíbe a manifestação em Juízo de
pretensões tributárias, mas tão-somente as veiculadas por demandas coletivas, uma vez que, como resta
claro, ninguém, nem o mais ativo dos homens, irá ao Judiciário pleitear, ao preço das delongas e das
custas processuais e com advogados quantias muitas vezes exíguas se tomadas individualmente"[40].
(grifamos)

 

Ora, conforme os entendimentos esposados, a tutela coletiva dos direitos individuais não pode ser restringida
de tal maneira, uma vez que o direito constitucional de ação só é plenamente viabilizado a partir da via
adequada de acesso à justiça. A classificação do direito como individual ou metaindividual não é suficiente
para a referida limitação. Tratando-se de direito individual homogêneo, nos moldes do art. 81, parágrafo
único, III, do CDC, a tutela adequada, sem dúvidas, dá-se por intermédio da via coletiva. Ainda que subsista
a possibilidade de as vítimas recorrerem individualmente ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da
livre associação (art. 5º, XX, CF), além do acesso à justiça, é preciso garantir "o direito à adequada via
procedimental para distribuição da justiça" [41].

Não se poderia deixar de transcrever para o enriquecimento do trabalho trecho essencial desenvolvido por
Mazzilli sobre o tema:

 

" [...] é como se o governante dissesse assim: como a Constituição e as leis instituíram um sistema para
defesa coletiva de direitos, e como esse sistema pode ser usado contra o governo, então impeço o
funcionamento do sistema para não ser acionado em ações coletivas, onde posso perder tudo de uma só vez.
Sim, o fundamento é esse, pois, se, em vez da ação coletiva tiver de ser usada a ação individual, cada lesado
terá de contratar individualmente um advogado para lutar em juízo. Em caso de danos dispersos na
coletividade, isso só será bom para o causador do dano, nunca para os lesados, já que, na prática, a grande
maioria dos lesados não buscará acesso individual à jurisdição, diante das enormes dificuldades práticas
supervenientes (honorários de advogados, despesas processuais, demora, pequeno valor do dano individual,
decisões contraditórias etc). E é com isso que contam os governantes, quando cobram "empréstimos
compulsórios" jamais devolvidos, criam contribuições "provisórias" que se tornam definitivas; cobram
impostos confiscatórios sobre salários; retêm devoluções de impostos cobrados a mais, negam devolução da
correção monetária de que se apropriou o Estado nas contas do FGTS [...][42]
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5.2.3 A exclusão da legitimidade do Ministério Público contra a efetivação do exercício da cidadania

 

 

Não se pode negar que há um comodismo, em decorrência da própria burocracia para a alteração da
legislação no Brasil, em se manter o que está positivado. Logo quando do surgimento do dispositivo em
comento, muito se falou acerca da possibilidade de os outros legitimados do art. 82 do CDC[43], que não o
Ministério Público, atuarem na defesa coletiva dos direitos individuais homogêneos dos contribuintes. A
melhor via, sem dúvidas, seria a alteração legislativa, mas, na prática, o que se efetivou foi um silenciamento
acerca desta possibilidade e, por isso mesmo, a via coletiva acidental de proteção dos referidos direitos ficou
obstruída.

Cássio Escarpinella Bueno, acerca da discussão, no texto "As Ações Coletivas contra o Poder Público",
assinala:

 

"[...] o novo parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7347/85 parece estar querendo revogar a categoria dos
interesses e direitos individuais homogêneos ao menos para as ações civis públicas e coletivas propostas
contra o Poder Público nas condições que especifica (Lei nº 8078/90, art. 81, parágrafo único, III). Mais do
que isto: está querendo revogar, ao menos para os direitos materiais que enumera, todo o Capítulo II do
Título III do código de Proteção e Defesa do Consumidor, aplicável, consoante a melhor doutrina, a todo
direito ou interesse não individual"[44].

 

Na obra "O Poder Público em Juízo", o mesmo autor obtempera:

 

"Ora, dirá alguém, ações individuais são possíveis. O parágrafo único do art. 1º da Lei n.7347/85 não as
proíbe. Concordo. Sem dúvidas que elas são possíveis. Mas quem tem medo de algumas poucas ações
individualmente ajuizadas? Qual a consciênciaindividual que o povo brasileiro tem de seus direitos
constitucionalmente assegurados? Qual a efetividade dos mecanismos jurisdicionais de asseguramento e
reconhecimento desses mesmo direitos individualmente? A razão de ser das ações coletivas, friso este ponto,
é justamente afastar essas dúvidas quanto ao exercício e à efetividade da cidadania. São verdadeiros veículos
de realização do direito material mesmo para aqueles que nem sequer conhecem esses direitos ou, se
conhecem, não têm a menor condição, por diversas questões, de ir ao Poder Judiciário para exigir seu
cumprimento. As ações coletivas, graças a seus idealizadores nacionais, bem que poderiam ser chamadas de
programa "cidadania mil". Por força do dispositivo em comento, no entanto, é melhor que sejam
identificadas por "cidadania zero"[45]. (BUENO, 2005, p.151)

 

Pelas breves e lúcidas palavras do autor, a obstrução da via coletiva acidental para a tutela dos direitos
individuais homogêneos, por ferir o exercício e a efetividade da cidadania, nos termos acima transcritos,
evidencia a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º da LACP.

 

5.2.4 As ações coletivas como instrumento substitutivo das ações de controle de constitucionalidade

 

De todos os tópicos que se referem à inconstitucionalidade ou constitucionalidade do parágrafo único do art.
1º da LACP, certamente, este foi o que mais suscitou discussões perante os tribunais superiores do Brasil.

Parte da doutrina sustenta que a justificativa para a constitucionalidade da referida norma é a preocupação
acerca da utilização da ação civil pública como instrumento substitutivo das ações de controle de
constitucionalidade. Este é o pensamento de Teori Albino Zavanscki:

 

"No caso específico do parágrafo único [...], a justificativa, ao que parece, reside na preocupação de não
tornar a ação coletiva um instrumento substitutivo das ações de controle concentrado de constitucionalidade.
Com efeito, o que ali se pôs a salvo de ações coletivas são pretensões relacionadas com matérias de natureza
institucional, disciplinadas por normas de caráter geral, o que significa dizer que a contestação coletiva de
sua legitimidade supõe, necessariamente, a contestação da validade da própria norma que a criou. Nesses
limites e sob este aspecto, a restrição pode ser considerada compatível com a Constituição"[46].

 

Não se pode negar a conhecida perspicácia do autor, mas não se deve admitir a recorrente arbitrariedade do
Estado-Administração na cobrança de tributos, contribuições previdenciárias, nas restrições a verbas
relativas ao FGTS e a outros fundos de mesma natureza, considerando que a sociedade brasileira é marcada
por uma educação deficitária, flagrantemente descrente e alheia aos seus próprios direitos. Neste aspecto,
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excluir a quase sempre necessária intervenção do Ministério Público, no exercício da sua legitimação pro
societate, é inconcebível.

De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que não há inviabilidade de
controle difuso de constitucionalidade nas ações civis públicas quando a discussão é necessária ao
julgamento da causa.

Questionou-se por algum tempo se tal possibilidade não usurpava a Competência do STF. Segundo o
entendimento da própria Corte, uma vez que a análise acerca da constitucionalidade aparece como causa de
pedir (causam petendi) e não como pedido (petitum), não há a referida usurpação. Em outras palavras, a
inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo não pode ser o objeto da ação civil pública e isso também
não é possível quando se trata de ações individuais.

Ainda assim, não há que se falar em usurpação de competência, quando a inconstitucionalidade aparece
como causa de pedir, se tal indagação seria possível caso fosse manejada por meio do Recurso
Extraordinário.

Não se pode esquecer, de toda maneira, que a sociedade é que deve determinar os parâmetros de atuação do
Estado, sendo este o seu interesse primário. Neste sentido, o controle difuso da constitucionalidade mediante
ação civil pública é um mecanismo de atuação dos seus legitimados em favor da sociedade. Outro não é o
sentido dado à matéria por Leonardo Augusto dos Santos Lusvarghi e Luis Otávio Vincenzi de Agostinho:

 

"Não apraz com a lógica jurídica a possibilidade de se conferir o fenômeno da inconstitucionalidade útil em
favor do Estado-Administração e contra toda a sociedade, a qual deveria definir os parâmetros do interesse
público primário para atuação do Estado em seu interesse público secundário. Tal fenômeno estará assente
ao inviabilizar-se a tutela coletiva de interesses individuais homogêneos, principalmente na seara dos
contribuintes [...][47]"

 

Kazuo Watanabe também enriquece a discussão quando afirma que:

 

"[...] muitos administradores públicos, mesmo sabedores de que uma lei instituidora de imposto ou taxa é
inconstitucional, insistem em editá-la e cobrar com base nela o imposto ou a taxa e assim agem fundados nos
cálculos estatísticos que evidenciam que apenas um número muito restrito de contribuintes se dá ao trabalho
de postular individualmente em Juízo a tutela de seus direitos. Tem inegável sentido social a ação civil
pública movida com o objetivo de obstar semelhante conduta ilícita da administração pública."[48]

 

Não se pode permitir, conforme se ressalta, é a atuação do Executivo, na elaboração de Medidas Provisórias,
que, muitas vezes, legislando em causa própria, terminam por ferir o princípios da Participação Democrática
e do Acesso à Ordem Jurídica Justa.

Por isso, as normas jurídicas e as instituições criadas pelo Estado devem estar aptas a proteger os
contribuintes, na medida em que a norma tributária é por ele produzida, por intermédio dos seus
representantes, e é o mesmo Estado que se encarrega de torná-la efetiva[49].

 

6. CONCLUSÕES

 

Apesar de a inclusão do parágrafo único, no art. 1º da LACP, ter se dado em 2001. Ainda hoje se convive
com a evidente inconstitucionalidade do dispositivo, razão pela qual não pode a doutrina, nem os
pesquisadores, deixarem de apontá-la e de propor a sua exclusão do ordenamento jurídico, considerando que
a norma inconstitucional é "natimorta", ainda que, neste caso, tenha efetividade catastrófica.

Fato é que a grande quantidade de demandas individuais semelhantes em todo o país, abarrotam o judiciário
e o desprestigiam diante de decisões contraditórias para fatos idênticos. Por isso, defende-se a tutela dos
direitos individuais homogêneos por meio das ações coletivas, como uma forma da efetivação da cidadania.

O acesso à justiça é garantia constitucional, devendo ser resguardada a favor da sociedade, contra o arbítrio
da lei e os abusos praticados pelo Estado. Neste sentido, não pode uma restrição legal negar a proteção
adequada aos direitos individuais homogêneos, uma vez que o processo civil brasileiro deve voltar-se aos
novos ditames sociais, proporcionando celeridade e unidade às decisões judiciais. É o início de uma trajetória
que pretende dar ao Poder Judiciário Brasileiro o prestígio e o respeito que merece.
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A INCLUSÃO DO ACESSO À JUSTIÇA NA PESQUISA NACIONAL POR 

AMOSTRAS DE DOMICÍLIO 2009 

THE INCLUSION OF THE ACCESS TO JUSTICE ON THE NATIONAL 

HOUSEHOLD SAMPLE SURVEY 2009 

Cristina Maria Zackseski 

 Resumo: 

 Depois de 21 anos sem realizar pesquisa sobre Justiça e Vitimização o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) incluiu na Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílio (PNAD 2009) um suplemento sobre o tema. Neste texto será apresentado 

o histórico deste tipo de pesquisa no Brasil contemporâneo e o desenho e da pesquisa 

sobre Acesso à Justiça que foi a campo no ano de 2009, que esteve sob a 

responsabilidade da Direção de Projetos do Departamento de Pesquisas Judiciárias 

(DPJ) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), financiador da mesma. Os resultados 

serão divulgados pelo IBGE em dezembro deste ano (2010) e o objetivo deste texto é 

chamar a atenção da comunidade acadêmica da área jurídica para os dados provenientes 

deste esforço e contribuir com alguns elementos para suas possíveis leituras. 

 Palavras-chave: 

 Acesso à justiça – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – Conselho Nacional de Justiça. 
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Abstract: 

After 21 years, the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) 

included a research about Justice and Victimization on its National Household Sample 

Survey (PNAD 2009). This paper will present the history of this kind of research in 

contemporary Brazil as well as the design of the research on access to justice performed 

in 2009, which was under the responsibility of the Management of Projects and Legal 

Research Department (DPJ) of National Council of Justice (CNJ), its founder. The 

results will be released by IBGE in December of 2010. The aim of the present paper is 

to draw the attention of the legal academic community to the data obtained and 

contribute with elements for their possible readings. 

 

Keywords: 

Access to justice – National Household Sample Survey – Brazilian Institute of 

Geography and Statistics – National Council of Justice. 
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I - O Conselho Nacional de Justiça e a realização de Pesquisas Judiciárias 

A partir da Emenda Constitucional n. 45/2004, que ficou conhecida como a 

Emenda da Reforma do Judiciário, foi inserido o Artigo 103-B na Constituição Federal 

de 1988 e criado o Conselho Nacional de Justiça, que passou a funcionar em 2005. Com 

a criação do CNJ ganharam destaque temas [que deveriam ser] de grande interesse para 

a sociedade brasileira, como o Acesso à Justiça. Facilitar o Acesso à Justiça é, inclusive, 

um dos objetivos que constam do Planejamento Estratégicos do Poder Judiciário, 

aprovado no Encontro Nacional do Judiciário de 2008, e é também o primeiro objetivo 

citado no II Pacto Republicano de Estado por um Sistema de Justiça mais Acessível, 

Ágil e Efetivo, assinado em 2009 pelos representantes dos três Poderes da República. 

Uma das formas de que podemos lançar mão para contribuir no alcance dos 

objetivos que constam dos referidos documentos é a realização de pesquisas. Neste 

sentido é preciso dizer que desde 2006 o CNJ conta com um Departamento de Pesquisas 

Judiciárias – DPJ – ainda pouco conhecido, mas que possui uma grande e desafiadora 

missão: realizar pesquisa sobre o Poder Judiciário num país onde a necessidade da 

pesquisa jurídica ainda é incompreendida, quando não ignorada. Os objetivos do DPJ 

estão definidos na Lei n. 11.364/2006 e são os seguintes: desenvolver pesquisas 

destinadas ao conhecimento da função jurisdicional brasileira, realizar análise e 

diagnóstico dos problemas estruturais e conjunturais dos diversos segmentos do Poder 

Judiciário e fornecer subsídios técnicos para a formulação de políticas judiciárias.
1
 

Na tentativa que fizemos de profissionalizar e tornar conhecida a pesquisa no 

DPJ de forma a estabelecer um diálogo com a comunidade acadêmica foram elaboradas 

7 linhas de pesquisa, dentre as quais a de Acesso à Justiça, que ganha destaque neste 

texto e está descrita da seguinte maneira no portal do CNJ: 

Investiga os meios de acesso à Justiça e sistemas alternativos 
de resolução de conflitos da contemporaneidade. Isso inclui 

levantamentos exploratórios sobre a estrutura física e operacional dos 

Juizados Especiais, como subsídio de investigação sobre o acesso à 
Justiça, assim como a contribuição dos mesmos para dar maior 

celeridade aos procedimentos judiciais. Além disso, fazem parte desta 

linha de investigação os levantamentos de informações e análises 

sobre a existência de obstáculos econômicos, sociais e culturais no 

                                                             
1 http://www.cnj.jus.br/ - Pesquisas Judiciárias – Apresentação. 
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acesso à Justiça e estudos sobre a viabilidade de aplicação de meios 

alternativos de solução de controvérsias como meio eficaz para 

reduzir a taxa de congestionamento do Poder Judiciário no futuro. 
Pretende-se, com tais resultados, contribuir para a adequação entre 

celeridade e qualidade na prestação jurisdicional.
2
 

 

Para o trabalho do DPJ pudesse contribuir para o mundo jurídico e acadêmico 

foram tomadas algumas medidas na última gestão do CNJ nos sentido de melhorar a 

coleta de dados e também as análises dos dados coletados. Neste sentido, com relação 

ao primeiro objetivo citado e em razão de óbices de natureza tecnológica, estrutural e 

também pela ausência de know how para realização de pesquisas de grande porte, 

algumas instituições com experiência e acúmulo nesta atividade começaram a ser 

contatadas e foram elaborados termos de cooperação técnica, por exemplo, com o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), com a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e com Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública (FBSP) e com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE).
3
 Com relação ao segundo objetivo (melhorar as análises dos dados coletados) 

uma das providências tomadas foi a institucionalização do Conselho Consultivo do DPJ, 

previsto na Lei que criou o Departamento.  

  

O Conselho Consultivo foi criado para examinar e opinar 

sobre as diretrizes metodológicas dos projetos de pesquisa realizados 

pelo DPJ, contribuir para a elaboração das análises e dos relatórios 

produzidos pelo departamento, opinar sobre celebração de convênios e 
acordos que envolvam as informações contidas nos bancos de dados 

do Poder Judiciário nacional, propor estudos nas áreas temáticas 

relativas a "Direito e Sociedade", "Direito e Política", "Direito e 
Economia", "Reforma Legal e do Judiciário" e apoiar a diretoria do 

DPJ em suas relações com as comunidades científicas, nacional e 

internacional. 
4
 

 

A prestação jurisdicional, entendida a partir da Constituição Federal de 1988 

também como um serviço, teve ampliada sua demanda por maior efetividade nos 

últimos anos, sendo que a criação do CNJ inseriu no cenário da Justiça Brasileira um 

elemento de controle e planejamento que tem contribuído para que este tipo de 

                                                             
2 http://www.cnj.jus.br/ - Pesquisas Judiciárias – Linhas de Pesquisa – Linha V. 
3 http://www.cnj.jus.br/ - Publicações – Relatórios Anuais do CNJ. Relatório Anual 2009, p. 100. 
4 “São membros do conselho: o economista Armando Manuel da Rocha Castelar Pinheiro, a pesquisadora 

Elizabeth Sussekind, o ex-secretário da Receita Everardo Maciel, a cientista política Maria Tereza Aina 

Sadek, o sociólogo Luiz Jorge Werneck Vianna, o professor Kazuo Watanabe, o advogado e professor 

Francisco José Cahali, o desembargador aposentado e ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região Vladimir Passos de Freitas e o engenheiro Carlos Augusto Lopes da Costa.” (CNJ. Relatório 

Anual 2009, p. 28) 
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problema seja enfrentado. Contudo, se observarmos os problemas de distribuição da 

Justiça com os dados já disponíveis, nos deparamos com diferenças no funcionamento 

entre as diversas Justiças (Federal, Estadual e do Trabalho) e os diversos Estados e 

Regiões. Desde 2004 é realizada uma pesquisa que se transformou com o passar dos 

anos no sistema “Justiça em Números”, cujo objetivo principal é retratar o desempenho 

dos tribunais. Os indicadores utilizados seguem um padrão internacional definido no 

Plano Ibero-Americano de Estatística Judicial (PLIEJ)
5
. Os dados são informados (e 

depois validados) pelos Tribunais semestralmente e publicados anualmente. São dados 

sobre: 

 

- Insumos, dotações e graus de utilização: levantam-se dados sobre 

despesas, pessoal, recolhimentos/receitas, informática e área física. 

- Litigiosidade e carga de trabalho: são calculados os casos novos, a 
carga de trabalho, a taxa de congestionamento, a taxa de 

recorribilidade externa e interna e a taxa de reforma da decisão. 

- Acesso à justiça: averigua-se a despesa com assistência judiciária e o 

quantitativo de pessoal atendido. 
- Perfil das demandas: busca-se levantar a participação governamental 

nas demandas judiciais.
6
 

 

No entanto, os dados disponíveis ainda não são capazes de informar 

determinados aspectos relacionados às demandas encaminhadas à Justiça, muito menos 

sobre aquelas demandas que não foram encaminhadas e continuam pendentes, ou que 

foram resolvidas de outra forma. Assim, em junho de 2009, procuramos o IBGE para 

saber das possibilidades de inclusão de um suplemento sobre Justiça na Pesquisa 

Nacional por Amostras de Domicílios que iria a campo no mês de outubro.  

 

II - A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e o Suplemento Justiça e 

Vitimização 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, iniciada em 1967 com uma 

abrangência bem mais modesta do que a da atualidade, tem por finalidade a produção de 

                                                             
5 “El Plan Iberoamericano de Estadística Judicial (PLIEJ) fue aprobado en noviembre del 2006, en el 

marco de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana. El objetivo del PLIEJ es abrir un espacio en el que se 

integre información estadística en materia de impartición de justicia de los países de la región. Los 

propósitos centrales de este Plan son contar con información sobre la gestión de los tribunales para el 

diseño y monitoreo de las políticas públicas judiciales, así como contribuir al análisis en la materia y 

fortalecer la rendición de cuentas.” (http://201.144.115.12/pliej/Quien.asp?Expande=0,21 – Acesso em 27 

de março de 2010). 
6 http://www.cnj.jus.br/ - Pesquisas Judiciárias – Justiça em Números – Apresentação. 
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informações básicas para o estudo do desenvolvimento social e econômico do país. A 

PNAD cobre anualmente cerca de 145 mil unidades domiciliares e 410 mil pessoas 

distribuídas por todas as Unidades da Federação. Essa pesquisa passou a ser aplicada 

anualmente desde a década de 1980 e tem um questionário básico que compreende 

diversas características sócio-econômicas, como educação, trabalho, rendimento e 

habitação, mas há também questionários suplementares variáveis que, de acordo como 

com as necessidades de informação, investigam características como migração, 

fecundidade, saúde e, no caso de nosso interesse específico, justiça e segurança.  

Desde a realização do suplemento da PNAD 1988 – Participação Político-social, 

Volume 1 – Justiça e Vitimização, não houve outra pesquisa sobre o tema com 

abrangência nacional. Tais informações em uma pesquisa nacional são importantes para 

se conhecer o perfil sócio-demográfico dos demandantes da Justiça, para saber de que 

maneira a estrutura da Justiça é por elas utilizado e, no caso da reedição do Suplemento 

de Justiça da PNAD 1988, para saber como o fenômeno se comportou no decorrer dos 

últimos 21 anos, pois Maria Tereza Sadek lembra o quanto preocupantes foram os 

resultados daquela primeira pesquisa sobre o tema realizada pelo IBGE:  

Segundo dados oficiais, de 1988, produzidos pela Fundação 
IBGE, apenas 30% dos indivíduos envolvidos em disputas procuraram 

a Justiça estatal. As razões para isso são inúmeras, indo desde a 

descrença na lei e nas instituições judiciais até a banalização da 

violência.
7
 

Existem grandes diferenças entre os dois suplementos da PNAD 2009. O 

suplemento Vitimização consistiu de 23 questões que foram respondidas por todos os 

moradores das residências cobertas pela pesquisa com 15 anos ou mais. O suplemento 

Justiça foi mais modesto, com apenas 5 questões que foram respondidas por todos os 

moradores dos domicílios visitados com 18 anos ou mais. A diferença de dimensão 

destes dois questionários deveu-se a uma decisão que o IBGE já havia tomado no 

sentido de aplicar no ano de 2009 somente o questionário referente à Vitimização, pois 

além deste e do questionário básico foi a campo também um suplemento com 20 

questões sobre Segurança Alimentar, solicitado pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS). Isso justifica o número reduzido de questões sobre 

Justiça (5), pois o questionário ficaria excessivamente longo, o que poderia interferir na 

qualidade das respostas. 

                                                             
7 SADEK, Maria Tereza (Org.). Acesso à Justiça. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2001, p. 7. 
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Como a reedição do suplemento não incluiria questões sobre Justiça e a equipe 

do IBGE já estava ocupada em concluir o questionário Vitimização, a Direção de 

Projetos do DPJ ficou responsável pelo trabalho de elaboração do questionário, da 

planta de conceitos, do plano tabular dos dados e também cuidamos da tramitação do 

acordo de cooperação IBGE - CNJ. Além disso, nos comprometemos a participar dos 

pré-testes do instrumento e do treinamento dos pesquisadores. 

Enquanto o objetivo da Pesquisa de Vitimização foi traçar um perfil 

socioeconômico das vítimas de crimes de roubo, furto e agressão no período de 27 de 

setembro de 2008 a 26 de setembro de 2009, a Pesquisa sobre Justiça teve por objetivo 

investigar os obstáculos que as pessoas tiveram no mesmo período para ter Acesso à 

Justiça, a começar pelas áreas que representaram os maiores problemas para a 

população brasileira no período analisado. Buscou-se descobrir a quem as pessoas 

recorrem quando estão diante de situações de conflito, entender qual é a percepção das 

pessoas sobre os principais obstáculos para que haja recurso ao Poder Judiciário, 

descobrir qual é a percepção da população sobre o tempo que se gasta na solução 

(judicial ou não) dos problemas indicados como mais graves no período e descobrir a 

quem é atribuído o sucesso na solução do problema, quando ela ocorre. 

 Em agosto o questionário da pesquisa estava pronto e sendo utilizado no 

Treinamento da PNAD 2009. O processo de elaboração do instrumento da pesquisa foi 

acompanhado pelo Conselho Consultivo do DPJ, especialmente por Maria Tereza Sadek 

e Kasuo Watanabe, que deram valiosas sugestões para melhorar a redação do 

questionário. Uma das discussões mais importantes foi sobre a oportunidade de mostrar 

à sociedade, por meio da pesquisa, uma concepção de Acesso à Justiça que não se 

resume no acesso ao Poder Judiciário, e sim a uma decisão justa ou ao término de uma 

situação de conflito. Ficou então definido que o desenho do questionário da pesquisa 

mostraria o Acesso à Justiça entendido em sentido amplo, ou seja, que haveria como 

pano de fundo a possibilidade de formulação de políticas públicas destinadas a garantir 

os direitos fundamentais e a prevenir conflitos a partir dos resultados encontrados, 

tratando-se, portanto, de uma preocupação com inclusão social e não apenas do acesso 

ao serviço prestado pelo Poder Judiciário, compreendendo portanto outras esferas de 

poder, seja ele público, privado, do terceiro setor ou da sociedade civil.  
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III - O instrumento utilizado na pesquisa sobre Acesso à Justiça 

No âmbito de atuação próprio do Poder Judiciário, o Acesso à Justiça só estará 

garantido na medida em que o discurso do Sistema de Justiça não esteja distanciado de 

sua prática ou capacidade de ação, respeitando-se a normatividade interna e 

internacional, especialmente quando estão envolvidos direitos de grupos vulneráveis 

(pobres, minorias étnicas, religiosas, pessoas com necessidades especiais, mulheres, 

imigrantes, refugiados, encarcerados, entre outros).  

Neste sentido, procuramos investigar quais os problemas da população brasileira 

nos últimos 5 anos e como as pessoas tentaram resolvê-los. Nestes casos, buscou-se 

saber se foi utilizado ou não o Poder Judiciário, ou quais os motivos que tenham 

desestimulado as pessoas na busca da Justiça. Estas preocupações foram traduzidas nas 

questões 1, 2 e 3 do questionário Justiça.  

A seguir apresentaremos as questões, com as explicações que foram elaboradas 

para o Manual de Entrevista utilizado pelos pesquisadores que foram a campo, 

lembrando que o questionário não contém tais explicações, mas apenas os enunciados e 

as alternativas colocadas de forma simples, sendo que o mesmo está disponível ao final 

deste texto juntamente com o questionário da pesquisa anterior. É preciso que se diga 

também que conforme os itens do questionário foram se repetindo as explicações foram 

suprimidas, o que não acontece no Manual, que trouxe as explicações completas em 

cada questão, ainda que repetidas em outras partes do questionário. 

1. INDIQUE A ÁREA DA SITUAÇÃO DE CONFLITO MAIS GRAVE QUE 

TEVE NO PERÍODO DE 27 DE SETEMBRO DE 2004 A 26 DE SETEMBRO DE 

2009: 

Situação de conflito: É toda situação problemática que pode envolver violência ou não, 

decorrente das relações entre indivíduos ou entre indivíduos e instituições públicas ou 

privadas. Algum ramo do direito é responsável pelos bens jurídicos (liberdade, 

igualdade, expressão, patrimônio etc.) ofendidos ou ameaçados nestas situações. 

Assinale a opção, conforme o caso: 

1. Trabalhista: dificuldades relacionadas a emprego, salário e condições de 

trabalho. Em geral, envolvem tanto trabalhadores quanto empregadores quando 
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são discutidas férias, vantagens, licenças, auxílios 

(moradia/alimentação/insalubridade/periculosidade) greves e demissões. 

2. Criminal: geralmente são situações mais sérias e, muitas vezes, envolvem 

violência. Estas situações são descritas no Código Penal e em Lei Especiais, tais 

como: Lei de Contravenções Penais, Lei dos Crimes Hediondos, Lei Antidrogas, 

Estatuto do Desarmamento, Lei de Lavagem de Dinheiro, Lei dos Crimes 

Ambientais e outras. Exs.: homicídio, seqüestro, latrocínio, roubo, furto, estupro, 

tráfico de drogas, estelionato.  

3. Família: problemas relativos a separações conjugais, investigações de 

paternidade e divisão de bens e direitos, tais como herança, pensões alimentícias 

e guarda de filhos. 

4. Terras/Moradia: disputas pela posse ou propriedade de bens imóveis (casa, 

apartamento, terreno, lavoura ou pasto), como usucapião urbano e rural, bem 

como os problemas relativos a aluguéis e demais conflitos com vizinhos, 

resultantes da utilização desses bens imóveis. 

5. Serviços de Água, Luz ou Telefone: falta, interrupção ou qualquer outro 

problema no fornecimento desses serviços, cobranças excessivas, ou incidentes 

como queima de aparelhos eletrodomésticos e inclusão de nomes em bancos de 

dados de inadimplentes (SPC e SERASA). Geralmente são valores baixos (as 

antigas “pequenas causas”) e as reclamações são encaminhadas aos Juizados 

Especiais. 

6. Impostos/Tributação: discordância da cobrança de multas, do próprio valor dos 

impostos, das restituições etc. 

7. Benefícios do INSS/Previdência: relativos à previdência social, como 

aposentadoria, pensões, licenças, auxílios em caso de gestação, de acidentes de 

trabalho, benefícios decorrentes de incapacidade para o trabalho, entre outros. 

8. Bancos/ Instituições Financeiras: conflitos com relação às cobranças de taxas 

abusivas ou erradas, à demora na prestação dos serviços solicitados, à segurança 

de dados e informações. 

9. Outros: por exemplo, problemas com mensalidades de instituições de ensino e 

com planos de saúde. 

10. Não tive problema. 
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2. ONDE TENTOU BUSCAR A SOLUÇÃO DO SEU CONFLITO? 

1. Justiça: qualquer órgão do Poder Judiciário. Pode ser a justiça estadual, federal, 

trabalhista ou eleitoral. 

2. Juizado Especial: antigo juizado de pequenas causas. Os juizados são 

responsáveis por ações cíveis mais simples, cujo valor não ultrapasse a 40 vezes 

o salário mínimo. As ações são gratuitas. Atualmente existem Juizados 

Especiais Estaduais e Federais. Em cada uma destas esferas existem Juizados 

Cíveis, Criminais, além de algumas especializações como os Juizados do 

Consumidor, os de Trânsito e os Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

(criados pela Lei Maria da Penha). Nos Juizados Especiais Criminais (JECrims) 

são processados os chamados “delitos de menor potencial ofensivo”, que são as 

contravenções penais e aqueles para os quais a pena prevista em lei não 

ultrapasse a 2 anos. Exs.: uso de drogas, porte irregular de arma, difamação, 

injúria, lesão corporal, omissão de socorro, maus tratos, constrangimento ilegal, 

ameaça, violação de domicílio, corrupção passiva, prevaricação, arremesso de 

projétil, infração de medida sanitária preventiva. 

3. Amigo/parente: pessoas próximas, pais, filhos, avós, tios, sobrinhos, primos, 

padrinhos e afins. 

4. Polícia: força pública responsável pela segurança (policiais civis, militares ou 

guardas municipais). 

5. Igreja: local de celebração religiosa, culto, templo. Ex.: católica, luterana, 

messiânica, evangélica, espírita, entre outras. 

6. PROCON: serviço de proteção do consumidor. 

7. Sindicato/associação: sindicatos são instituições utilizadas para a organização 

dos trabalhadores na luta por seus direitos; associações são formas coletivas de 

organização para a realização de objetivos comuns - podem ser de bairro, de 

pais, de moradores, entre outras. 

8. Outros: por exemplo: partidos políticos, bombeiros militares. 

9. Não buscou solução. 

 

3. QUAL FOI O PRINCIPAL MOTIVO DA JUSTIÇA NÃO TER SIDO 

PROCURADA? 

Justiça: Qualquer órgão do Poder Judiciário. 
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Assinale a opção, conforme o caso: 

1. Custaria muito caro 

2. Era muito longe 

3. Por falta de provas 

4. Demoraria muito 

5. Cabia à(s) outra(s) parte(s) iniciar(em) a ação 

6. Por medo da(s) outra(s) parte(s) envolvida(s) 

7. Resolveu o problema por meio de mediação ou conciliação – Ou seja, 

resolveu o problema por meios alternativos de resolução de conflitos ou 

mecanismos de auto-composição. 

Mediação: Meio de solução de conflitos em que as partes buscam um terceiro imparcial 

para ajudá-los na construção de um acordo mutuamente satisfatório. 

Conciliação: Técnica utilizada como alternativa de resolução de conflitos na qual um 

conciliador propõe soluções para que haja o entendimento ou ajustamento de interesses 

entre os envolvidos. 

8. Não acredita na Justiça 

9.  Não sabia que podia utilizar a Justiça 

10. Outros. 

 

Outras informações relevantes referem-se ao tempo gasto nas ações judiciais ou 

em formas alternativas de solução dos conflitos, assim como saber a quem as pessoas 

atribuem a solução de seus problemas, quando ela ocorre.  

4. QUANTO TEMPO SE PASSOU ENTRE O INÍCIO E A SOLUÇÃO DO 

CONFLITO? 

1. Até 1 ano. 

2. Mais de 1 a 2 anos. 

3. Mais de 2 a 3 anos. 

4.  Mais de 3 a 4 anos. 

5. Mais de 4 a 5 anos. 

6. Não lembra. 

7. Ainda não houve solução. 
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5. SE HOUVE SOLUÇÃO, QUAL FOI O PRINCIPAL RESPONSÁVEL? 

1. Justiça 

2. Juizado Especial 

3. Amigo/parente 

4. Polícia 

5. Igreja 

6. PROCON 

7. Advogado Particular/ Defensoria Pública 

Advogado Particular: profissional formado em Direito e inscrito regularmente na 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).  

Defensoria Pública: órgão do Estado responsável por oferecer assistência jurídica 

gratuita aos necessitados (pessoas que não tem dinheiro para arcar com o custo da 

contratação de advogados particulares). 

8. Sindicato / Associação 

9.  Ministério Público: Os representantes desta instituição são os chamados “fiscais 

da lei”, promotores de justiça ou procuradores. A instituição é essencial à defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis relacionados à coletividade em geral ou a um indivíduo 

determinado. 

10. Outro (Especifique): quando o principal responsável pela solução do problema 

não for nenhum dos assinalados anteriormente. 

 

IV - A comparabilidade dos resultados 

O IBGE solicitou comparabilidade entre o questionário de 1988 e o novo 

questionário (2009), mas não foi possível escapar de algumas dificuldades. Na PNAD 

1988 a investigação mais detalhada foi feita sobre o último conflito havido nos 5 anos 

que precederam a pesquisa (outubro de 1983 setembro de 1988) e na PNAD 2009 

perguntamos sobre o problema mais grave ocorrido, também num período de 5 anos 

(setembro de 2004 a setembro de 2009). A justificativa utilizada na PNAD 1988 foi a 
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memória dos respondentes
8
, mas hoje consideramos que o melhor registro não é o do 

que aconteceu por último e sim sobre o que aconteceu de mais relevante. A ênfase da 

investigação atual é necessidade de compreensão sobre o que seja um problema grave 

para a população brasileira e, com esta conotação, em que âmbito da vida cotidiana dos 

cidadãos ele se localizou no período, assim como se procura saber se esta situação de 

gravidade implicou ou não na necessidade ou oportunidade de solução do problema, 

seja ele por via judicial ou fora dela. 

Outra situação que se modificou bastante desde a Constituição de 1988, 

promulgada em outubro daquele ano e, portanto, posterior ao período coberto pela 

PNAD da época, diz respeito aos Juizados Especiais. Os Juizados de Pequenas Causas 

já haviam sido criados pela lei Lei n. 7.244/84, mas ainda não tinham sido incluídos 

formalmente na estrutura do Poder Judiciário, como ocorreu a partir da Constituição de 

1988 - Artigo 98, inciso I
9
. A Lei 9.099 de 1995, que regulamentou tal dispositivo 

constitucional, definiu procedimentos, estendeu a abrangência dos Juizados para a área 

Criminal e revogou a lei de 1984. Depois disso, em 2001, tivemos a Lei 10259 que 

criou Juizados Especiais também na Justiça Federal. 

Os Juizados Especiais são hoje os elementos mais recorrentes nas discussões 

sobre Acesso à Justiça em razão da necessidade de democratização deste acesso que 

motivou sua criação, bem como por causa do volume de processo que representam no 

cômputo geral dos processos em tramitação na justiça. Observada a Tabela Síntese, que 

contém dados de primeira instância, notamos que gira em torno de 16% a 

representatividade dos Juizados no período analisado
10

 no que se refere à Justiça 

Estadual. Na Justiça Federal eles já representam praticamente metade dos processos em 

tramitação. 

                                                             
8 MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO. Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. Participação Político-social 1988. Volume I – Justiça e Vitimização. Rio de 

Janeiro, 1990, p. XXVII. 
9 CUNHA, Luciana Gross Siqueira. Juizado Especial: ampliação do acesso à Justiça? In. SADEK, Maria 

Tereza (Org.). Ob. Cit., 2001, p. 43.  
Outro “fato novo” que diferencia os dois recortes temporais que certamente contribuiu para o Acesso à 

Justiça neste decurso de tempo é a existência hoje das Defensorias Públicas, também decorrentes da atual 

Constituição que em seu Artigo 5, inciso LXXIV dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Mais adiante, em seu artigo 134, a 

Constituição descreve a Defensoria Pública como “instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, 

LXXIV”, dispositivo esse que foi regulamentado pela Lei Complementar 80 de 1994. 
10 2004 a 2008, no caso, pois infelizmente os dados de 2009 ainda não estão disponíveis, mas estarão 

quando os dados da PNAD forem divulgados. 
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Ramo de 

Justiça 

Ano de 

Referência 

Total de Processos em Tramitação 

2º Grau 
Turmas 

Recursais 
1º Grau 

Juizados 

Especiais 

Justiça 

Estadual 

2004 1.573.361 145.473 33.856.635 6.810.388 

2005 2.232.946 226.522 36.295.808 7.598.787 

2006 2.591.084 304.739 39.779.463 7.955.533 

2007 2.817.227 372.683 43.553.269 8.161.074 

2008 3.066.526 441.486 45.396.602 8.239.081 

      

Justiça 

Federal 

2004 1.104.324 197.055 2.331.844 2.320.144 

2005 1.137.085 397.502 2.205.721 2.509.750 

2006 1.104.482 411.204 2.259.613 2.220.391 

2007 1.118.904 485.680 2.377.704 2.197.811 

2008 1.186.385 568.411 2.133.388 2.189.091 
 

 

TABELA SÍNTESE 

 Total na 1ª Instância % Juizados Especiais 
 40.667.023 16,7% 

Justiça Estadual 43.894.595 17,3% 

 47.734.996 16,7% 

 51.714.343 15,8% 

 53.635.683 15,4% 

   

 4.651.988 49,9% 

Justiça Federal 4.715.471 53,2% 
 4.480.004 49,6% 

 4.575.515 48,0% 

 4.322.479 50,6% 

              Fonte: Conselho Nacional de Justiça/Justiça em Números 

 De toda forma é certo que há possibilidade de se comparar as duas pesquisas nos 

seus dados gerais sobre Acesso à Justiça, consideradas as diferenças existentes entre os 

períodos investigados que tanto dizem respeito ao pensamento e às necessidades dos 

cidadãos, quanto à própria estrutura e funcionamento da Justiça.  

 

V - Considerações Finais 

É preciso que seja oferecida aos cidadãos uma Justiça mais rápida e de 

qualidade, mas para isso é necessário obter um número maior de informações sobre as 

experiências dos mesmos nos mais variados temas que dificultam seu cotidiano e suas 

perspectivas de futuro. Neste sentido a combinação dos itens da pesquisa básica da 

PNAD com os suplementos escolhidos possibilitará um panorama interessante sobre a 

configuração da garantia de direitos na sociedade brasileira atual. A combinação entre 

itens relacionados à Justiça e Vitimização já nos parecia bastante oportuna, mas 
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felizmente a associação entre este suplemento e o da Segurança Alimentar também 

poderá nos dizer mais sobre as referidas garantias, pois a segurança dos direitos - no 

caso o de não passar fome - como já dizia Alessandro Baratta, é muito mais importante 

do que a defesa contra o risco criminal
11

. 
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 PARA OS MORADORES DE 18 ANOS OU MAIS DE IDADE 
2

0
0

9
 

1 – INDIQUE A ÁREA DA 

SITUAÇÃO DE CONFLITO 

MAIS GRAVE QUE TEVE NO 

PERÍODO DE 27 DE 

SETEMBRO DE 2004 A  26 DE 

SETEMBRO DE 2009? 

1 - Trabalhista 

2 - Criminal 

3 - Família 

4 - Terras / Moradia 

5 - Serviços de água, luz e telefone 

6 – Impostos / Tributação 

7 – Benefícios do INSS / 

Previdência 

8 – Bancos / Instituições financeiras 

9 – Outros 

0- Não tive problema  

 

 

(Se assinalar de 1 a 9, passe ao 2) 

(Se 0 encerre a parte) 

2 – ONDE TENTOU BUSCAR 

A SOLUÇÃO DO SEU 

CONFLITO? 

 

1 – Justiça (Foi movida uma ação 

judicial formal.) 

2 – Juizado Especial (Antigo 

juizado de pequenas causas. Hoje 

existem Juizados Especiais 

Estaduais e Federais, Cíveis e 

Criminais.) 

3.- Amigo/Parente 

4 - Polícia 

5 - Igreja 

6 – PROCON 

7 – Sindicato / Associação 

8 – Outros 

9 – Não buscou solução 

 

(Se assinalar de 1 e 2, passe ao 4) 

(Se assinalar de 3 ao 9, passe ao 

3) 

3 – QUAL FOI O PRINCIPAL 

MOTIVO DA JUSTIÇA NÃO 

TER SIDO PROCURADA? 

 

1- Custaria muito caro. 

2 - Era muito longe. 

3 - Por falta de provas. 

4 - Demoraria muito. 

5 - Cabia a(s) outra(s) parte(s) 

iniciar(em) a ação. 

6 - Por medo da(s) outra(s) parte(s) 

envolvida(s). 

7 - Resolveu o problema por meio de 

mediação ou conciliação. 

8 - Não acredita na Justiça. 

9 - Não sabia que podia utilizar a 

Justiça. 

0 - Outros. 

 

(Siga 4) 

4 – QUANTO TEMPO SE 

PASSOU ENTRE O INÍCIO E 

A SOLUÇÃO DO 

CONFLITO? 

1- Até 1 ano. 

2- Mais de 1 a 2 anos. 

3- Mais de 2 a 3 anos. 

4- Mais de 3 a 4 anos. 

5- Mais de 4 a 5 anos. 

6- Não lembra. 

7 – Ainda não houve solução. 

 

 

 

 

 

 

 

(Se 1 ao 6, passe ao 5) 

(Se 7, encerre a parte) 

5 – SE HOUVE SOLUÇÃO, 

QUAL FOI O PRINCIPAL 

RESPONSÁVEL? 

1 – Justiça (Foi movida uma 

ação judicial formal.) 

2 – Juizado Especial (Antigo 

juizado de pequenas causas. 

Hoje existem Juizados 
Especiais Estaduais e Federais, 

Cíveis e Criminais.) 

3.- Amigo/Parente 

4 - Polícia 

5 - Igreja 

6 – PROCON 

7 – Advogado Particular / 

Defensoria Pública 

8 - Sindicato / Associação 

9 – Ministério Público 

0 – Outros 

 

(Encerre a parte) 
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 PARA OS MORADORES DE 18 ANOS OU MAIS DE IDADE 

1
9

8
8
 

1 – NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 

1983 A SETEMBRO DE 1988 ESTEVE 
ENVOLVIDO EM: 

A. Questão trabalhista 

B. Problema criminal 

C. Separação conjugal 

D. Desocupação de imóvel 

E. Pensão alimentícia 

F. Conflito de vizinhança 

G. Conflito pela posse da terra 

H. Cobrança de dívida 

I. Herança 

 

(Registre 1 para Sim ou 3 para Não, para 
cada um. Se assinalar pelo menos um código 
1 siga 2. Caso contrário encerre a parte) 

A B C D E F G H I 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

2 – QUAL FOI A 

ÚLTIMA SITUAÇÃO 

EM QUE SE 
ENVOLVEU? 

1. Questão 
trabalhista 

2. Problema 
criminal 

3. Separação 
conjugal 

4. Desocupação 
de imóvel 

5. Pensão 
alimentícia 

6. Conflito de 
vizinhança 

7. Conflito pela 
posse da terra 

8. Cobrança de 
dívida 

0. Herança 

 

(siga 3) 

 

3 – ESTA 

SITUAÇÃO 

MOTIVOU 

AÇÃO 
JUDICIAL? 

 

1.Sim  

(passe ao 5) 

 

 

3.Não  

(siga 4) 

 

4 – POR QUE NÃO 

HOUVE AÇÃO 
JUDICIAL? 

01. Cabia à(s) outra(s) 

parte(s) iniciar(em) 
a ação. 

02. Por falta de provas. 

03. O incidente não era 
importante. 

04. Não quis envolver a 
justiça. 

05. Achou que a justiça 
não iria resolver o 
problema. 

06. Temia represálias 
da(s) outra(s) 
parte(s). 

07. Resolveu o 
problema por conta 
própria. 

08. Recorreu a outras 
pessoas ou 
entidades. 

09. Não sabia que 
podia utilizar a 
justiça. 

10. Outros. 

(encerre a parte) 

 

5 – A AÇÃO 

JUDICIAL FOI 

MOVIDA 

PELO(A) 

SENHOR(A) OU 

CONTRA O(A) 
SENHOR(A)? 

1.Movida 
pelo(a) 
entrevistado(a) 

 

3.Movida 
contra o(a) 
entrevistado(a) 

 

(siga 6) 

6 - NESTA 

ÚLTIMA 

AÇÃO 

ULITILOU 

A JUSTIÇA 

GRATUITA
? 

 

1.Sim 

 

4. Não 

 

 

(siga 7) 

 

7 – JÁ 

HOUVE 

DECISÃO 

JUDICIAL 
FINAL? 

 

1 – Sim 

 

4 – Não 

 

 

 

(siga 7) 

8 – 

QUANTO 

TEMPO 

FOI 

GASTO 

ENTRE O 

INÍCIO E 

O FINAL 

DA 

AÇÃO? 

1 – Até 1 
ano 

3 – Mais de 
1 a 2 anos 

5 – Mais de 
2 a 4 anos 

7 – Mais de 
4 a 5 anos 

8 – Não 
sabe 

 

(encerre a 
parte) 

9 – HÁ 

QUANTO 

TEMPO 

ESTA 

ÚLTIMA 

AÇÃO FOI 
INICIADA? 

2 – Até 1 ano 

4 – Mais de 1 
a 2 anos 

6 – Mais de 2 
a 4 anos 

8 – Mais de 4 
a 5 anos 

0 – Não sabe 
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Análise Econômica do 

Direito 



 UMA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO DE PROPRIEDADE  

AN ECONOMIC ANALYSIS OF PROPERTY LAW 

Nathalie de Paula Carvalho  

 

Resumo: 

Este artigo tem por objetivo apresentar uma visão do direito de propriedade à luz das orientações do 

neoliberalismo e da globalização, dominantes do mundo e das economias de mercado. Buscar-se-á ir além 

dos tradicionais conceitos de propriedade funcionalizada, muitas vezes sem o adequado aparato teórico e 

prático para se sustentar. Apresentar-se-á, primeiramente, um aparato histórico que se relaciona com a 

feição atual do direito de propriedade, algumas considerações sobre o neoliberalismo e a globalização, um 

escorço histórico sobre o instituto para, em seguida, ser iniciado um processo de reconstrução do direito 

de propriedade baseado no Teorema de Coase, a ser encarado sob o ponto de vista econômico e, partindo-
se destas premissas, localizá-lo no direito contemporâneo. 

Palavras-chave: Propriedade. Globalização. Teorema de Coase.  

 

Abstract: 

This article aims to present an overview of property rights under the guidelines of neoliberalism and 

globalization, the dominant world and market economies. Search will go beyond traditional concepts of 

property functionalized, often without adequate theoretical background and practical to support. Present 

will be, first, a historical apparatus that relates to the feature on the right of property, a word about 

neoliberalism and globalization, a historical sketch on the institution to then be a process of 

reconstruction of the right property based on the Coase Theorem, to be viewed from the economic point 
of view and, starting from these premises, find it in contemporary law. 

Key-words: Property. Neoliberalism. Globalization. Coase‟s Theorem. 

 

INTRODUÇÃO 

O sistema de livre mercado, base principiológica do Neoliberalismo, mostra-se 

como domador das relações sociais, políticas e principalmente econômicas. O 

capitalismo se tornou mais sensível aos desejos possessórios dos indivíduos e os 

reflexos na normatização do direito de propriedade são imediatos. Atualmente prevalece 

a orientação do “ter” e não mais do “ser”, na medida em que a sociedade de castas é 

assim escalonada de acordo com as rendas, quantidade de bens próprios, dominação de 

mercado consumidor, enfim, a lógica econômica é uma realidade que permeia o 

cotidiano mundial.  

O mercado, nesta oportunidade, deve ser entendido como uma instituição que 

facilita as trocas entre os agentes econômicos, reduzindo os custos de busca, 

informação, negociação, garantia do cumprimento dos contratos. As relações entre o 

Direito e a Economia são cada vez mais estreitas, de modo que a influência é dinâmica e 
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recíproca. As forças mercadológicas são constantemente balizadoras das normas 

jurídicas buscando uma atuação mais funcional e orientada.  

Este artigo tem por objetivo investigar o tratamento do direito de propriedade na 

Teoria Econômica, utilizando como método a Análise Econômica do Direito (AED). 

Far-se-á, de início, um breve apanhado sobre o neoliberalismo, suas relações com a 

globalização, em seguida um escorço histórico sobre a normatização do direito de 

propriedade e ao fim uma abordagem da propriedade, pelos olhos das ligações entre a 

Economia e o Direito.  

1 O (NEO)LIBERALISMO E A GLOBALIZAÇÃO 

O Neoliberalismo consiste em um conjunto de ideias políticas e econômicas 

capitalistas que defende a mínima participação estatal nos rumos da economia de um 

país: “para manter os lucros, o capital precisa estar constantemente explorando novos 

mercados”. (HELD, McGREW, 2001, p.16).  Prega-se a minimização do Estado, 

tornando-o mais eficiente pela abertura da economia para o capital internacional e a sua 

desburocratização. Contraria-se a tributação excessiva, a favor do aumento da produção, 

como objetivo básico de atingir o desenvolvimento econômico.  

Os críticos mais atentos ao sistema afirmam que a economia neoliberal só 

beneficia as grandes potências econômicas e as empresas multinacionais. Os países 

pobres ou em processo de desenvolvimento sofrem com os resultados de uma política 

neoliberal, marcados por conseqüências devastadoras dessa ideologia: desemprego, 

baixos salários, aumento das diferenças sociais, monopólios, dependência do capital 

internacional, afastando-se de possíveis soluções para esses problemas, v.g. uma melhor 

distribuição de renda para diminuir a pobreza, melhorias na educação, a 

responsabilidade do capital e do trabalho, diretrizes para o bem-estar social, etc. 

Ao seguir a orientação neoliberal (SILVA JÚNIOR, 2004, p.25), a globalização 

pode ser concebida como um fenômeno que possui tanto um lado positivo 

(desenvolvimento geral das populações) como negativo (males sociais, políticos, 

econômicos, exclusão social). Enquanto as distâncias físicas e virtuais encolhem, 

aumenta-se a velocidade da interação social, de modo que os acontecimentos mundiais 

possuem uma reverberação quase imediata a nível global. Fabio Wanderley Reis destaca 

os malefícios, ao apontar que: 
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Essa estrutura [globalizada] revela mesmo traços que podem ser descritos 

como próprios de uma sociedade de castas, em que se superpõem mundos 

sociais radicalmente distintos, separados por profundo fosso quanto a 

condições de vida e unidos somente por formas de intercâmbio antes 

precárias e restritas a determinadas esferas de atividade. A dinâmica 

tecnológica e econômica que se afirma como parte das tendências novas da 

globalização não autorizam qualquer otimismo no que se refere à sua 

eventual contribuição para melhorar esse quadro de desigualdade. Ao 

contrário, o que temos com ela, mesmo nos países economicamente mais 
avançados, são o aumento da desigualdade social, níveis inéditos de 

desemprego, a „nova pobreza‟, o aumento da violência urbana. (REIS, 1997, 

p.49).  

Roberto Campos (2000, on line) ressalta que “a globalização é um processo que 

está acontecendo sem pedir licença a nenhum de nós” e, por conta disso, será mais 

dispendioso para alguns, mas, com o tempo, as vantagens surgirão para a maioria. 

Lembra também que se trata de um dado da realidade, de modo a exigir uma visão 

estratégica que preveja os custos e benefícios dos seus resultados.  

Ultrapassadas as ideias iniciais, segue-se pela apresentação de variadas 

definições sobre a globalização, fenômeno que pode ser entendido, em primeiras linhas, 

como um processo de aprofundamento da integração econômica, social, cultural, 

política entre as nações, com a diminuição de custos relacionadas aos meios de 

transporte e comunicação. Para complementar essa concepção preliminar, David Held e 

Anthony McGrew asseveram que:   

Mas o conceito de globalização denota muito mais do que a ampliação de 

relações e atividades sociais atravessando regiões e fronteiras. É que ele 

sugere uma magnitude ou intensidade crescente de fluidos globais, de tal 

monta que Estados e sociedades ficam cada vez mais enredados em sistemas 
mundiais e redes de interação. Em conseqüência disso, ocorrências e 

fenômenos distantes podem passar a ter sérios impactos internos, enquanto 

acontecimentos locais podem gerar repercussões globais de peso. Em outras 

palavras, a globalização representa uma mudança significativa no alcance 

espacial da ação e das organizações sociais, que passa para uma escala inter-

regional ou intercontinental. (HELD, McGREW, 2001. p. 12).  

 A necessidade da dinâmica do capitalismo de formar uma “aldeia global” 

(IANNI, 1996, p.50) que permita maiores mercados para os países centrais impulsiona a 

globalização, no que diz respeito à forma como ocorre uma maior interação e 

aproximação entre as nações, interligando o mundo e, para isso, levam-se em 

consideração os aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos (HÖFFE, 2002, p.555). 

Trata-se de uma realidade em que é possível a realização de transações financeiras, a 

expansão de negócios até então restritos a pequenos mercados de atuação para outros 

mais distantes e emergentes, sem necessariamente um investimento alto de capital 

financeiro, proporcionado pela eficiente comunicação do mundo globalizado.  
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George Ritzer (2007, p.01-33), define a globalização como a difusão das práticas 

capitalistas, expansão de relações através de continentes, organização da vida social em 

uma escala global e crescimento de uma consciência mundial compartilhada, a que 

chama “sociedade civil global”. 

Em outras palavras, a globalização é um fenômeno que se apresenta como um 

processo de internacionalização das práticas capitalistas, uma interligação de mercados 

nacionais e internacionais com a diminuição das barreiras alfandegárias e liberdade 

expressiva para o fluxo de capital no mundo. Para Augusto de Franco: 

Globalização, por sua vez, seria uma denominação genérica para os processos 

pelos quais os Estados nacionais sofrem a interferência cruzada de atores 

transnacionais em todos os campos (soberania, identidade, redes de 

comunicação, chances de poder e orientações políticas). A globalização seria, 

assim, uma „sociedade mundial sem Estado mundial e sem governo mundial‟, 

uma nova forma global de capitalismo, desorganizado, na qual „não há poder 

hegemônico ou regime internacional econômico ou político‟. Por isso, a 

globalização desencadeia um movimento contrário de defesa do Estado 

(social ou nacional) contra a invasão do mercado mundial. (FRANCO, 2008, 

on line). 

Augusto de Franco (2003) prossegue em uma interessante relação entre o local e 

o global não sua obra “A Revolução do Local: Globalização, Glocalização, 

Localização”, oportunidade em que o autor afirma que não se pode captar plenamente o 

sentido do processo globalizante se não se compreender que a globalização é, 

simultaneamente, uma localização do mundo e uma mundialização do local.  

Ou seja, não há uma dissociação radical entre o “global” – representado pelas 

multinacionais, pelo terrorismo internacional, pela indústria do entretenimento, pela 

rede mundial de computadores – e o “local” – marcado pela noção de cidade, de 

etnicidade, de fontes tradicionais de identidade. Para corroborar seu raciocínio, enfatiza 

que a globalização pode ser apontada como uma das razões do ressurgimento de 

identidades culturais locais em várias partes do mundo. Ao relacionar a globalização 

com a democracia, afirma que:  

Para o processo de democratização, o problema não é o excesso e sim a falta 
de globalização. [...] A interdependência global veio para ficar e é mais 

benéfica para o mundo do que uma retomada da polarização dependência x 

independência que pretenda atrasar o relógio em várias décadas. (FRANCO, 

2009, on-line). 

  A ideia de globalização que orienta esta pesquisa é aquela identificada com um 

processo de interdependência das economias nacionais, principalmente a partir da 
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década de 1970 (HOBSBAWN, 1995, p.393-420), quando a desregularização 

generalizada acelerou as condições de concorrência mundial e o desenvolvimento dos 

meios de transporte e comunicação, causando um deslocamento dos centros de 

produção. O motor desse fenômeno é a competição irrestrita e universal, envolvendo as 

nações de todo o planeta e devorando as questões sociais.   

No léxico político e econômico, começou-se a tratar essa integração irrestrita 

sob o título de globalização. Note-se que não foi preciso qualificar a economia moderna, 

globalizada, com o reiterado adjetivo que recebe: neoliberal. O próprio exaurimento do 

modelo iluminista-cientificista de explicação da realidade, denunciado, por exemplo, 

pela Teoria Crítica Social (Escola de Frankfurt), já pressentiu que todos os mecanismos 

criados para uma nova compreensão da realidade são apenas novos rótulos, ganhando 

nomes adequados.  

Dessa forma, o liberalismo econômico, que dominou os séculos XVIII e XIX, 

com ideias de prosperidade econômica e acumulação de riquezas sem regulação estatal, 

fora substituído, gradualmente, nos séculos XX e XXI, por um neoliberalismo. Desta 

vez, um movimento que tem como ideário não ter ideário definido e, assim, adaptar-se a 

todos os sistemas internos de cada região do planeta. 

O desafio que se lançou, neste caso, foi às novas formas de organização 

econômica (e social), para encontrar falhas num capitalismo que se fluidifica de acordo 

com as necessidades de cada momento e utiliza todos os instrumentos possíveis para 

continuar prevalecendo. O contexto da crise que assolou primeiro o setor imobiliário e 

creditício dos Estados Unidos, e continua, até então, implicando todos os setores da 

economia mundial, demonstra, a despeito de ser um momento complicado para o 

capitalismo, a dificuldade em se derrubar as práticas neoliberais. 

Quando os autores começam a teorizar sobre um suposto declínio do modelo, 

surge repentina recuperação, solidariedade entre as economias, ações coordenadas, 

táticas inovadoras, disposição e colaboração barganhada politicamente e, em poucos 

anos, começa-se a assistir ao novo recrudescimento econômico. Por conta dessas 

características, doutrinadores como o estadunidense Robert Reich (BARNES, 2006) 

delinearam os contornos do que se pode apelidar, agora, de Supercapitalismo, 

Neocapitalismo ou Capitalismo 3.0, isto é, um sistema que, em essência, continua 
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capitalista, mas, em suas margens, conta com poderes ampliados, parecendo mesmo 

invencível. 

2 BREVE HISTÓRICO SOBRE O DIREITO DE PROPRIEDADE 

Um dos principais pilares do neoliberalismo, modelo que não possui fronteiras 

nem bandeiras, sem um ideário definido, sendo, portanto, ultra-adaptável, é o direito de 

propriedade, que ganha novos contornos quando inserido na economia de mercado, 

constituindo-se em um dos seus requisitos fundamentais. Fala-se em uma propriedade 

funcionalizada na Constituição Federal, no Código Civil, no Estatuto da Terra, mas 

resta duvidoso qual seria este conteúdo.  

As próximas linhas serão dedicadas a um breve, mas que se acredita produtivo, 

resgate histórico dos institutos relacionados ao direito de propriedade. Para um melhor 

entendimento, apontar-se-ão primeiramente as duas orientações que norteiam sua 

origem e seu fundamento, segundo a lição de Fernanda Salles Cavedon (2003, p.07): 

seria o direito de propriedade um direito natural, independente do Estado ou uma 

conseqüência do Estado constitucionalmente construído? A História é cíclica e as ideias 

predominantes em cada período também possuem suas biografias. Para Paolo Grossi: 

A propriedade não consistirá jamais em uma regrinha técnica, mas em uma 

resposta ao eterno problema da relação entre homens e coisas, da fricção 

entre mundo dos sujeitos e mundo dos fenômenos, e aquele que se propõe a 

reconstruir sua história, longe de ceder a tentações isolacionistas, deverá, ao 

contrário, tentar colocá-la sempre no interior de uma mentalidade e de um 

sistema fundiário com função eminentemente interpretativa. Mentalidade de 

como interagem o sujeito e os fenômenos, mentalidade da força e do papel 

atribuídos a um e aos outros na visão do todo. (GROSSI, 2006, p.16). 

A vida social na Grécia Antiga e os demais institutos a ela inerentes giravam em 

torno de três conceitos: a religião, a família e o direito de propriedade. Em uma clara 

relação desses elementos, para os gregos, tudo o que se possuía pertencia à família, 

acompanhada da adoração do “deus-lar”, segundo aduz Lílian Regina Gabriel Moreira 

Pires (2007, p.20).  

Na era romana, a propriedade era considerada um direito absoluto, embora 

sofresse as limitações consistentes nos interesses público e dos vizinhos, era oponível de 

forma erga omnes, perpétuo, exclusivo e carregava um forte cunho religioso, na medida 

em que as sepulturas estabeleciam o vínculo das famílias com suas terras. São exemplos 

de espécies de propriedades que existes àquela época: quiritária, pretoriana, “jus 
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gentium”, peregrina, provincial. A transição da concepção nitidamente individualista 

para uma de caráter mais social foi marcante no período romano, devido às ingerências 

diretas dos novos contornos que o império ganhava, calcando-se no altruísmo. 

Como o declínio do Império Romano e as invasões bárbaras, profundas 

modificações ensejaram o surgimento de governos locais, característicos do 

Feudalismo, e nessa ótica, o direito de propriedade não era mais o mesmo. O cenário 

impôs uma valoração política, a sobreposição de direitos e a forma não exclusiva de 

propriedade: de um lado o senhor feudal, de outro o vassalo. Existiam várias formas de 

propriedade: a comunal, a alodial, a beneficiária, a censual e servil.   

Desse modo, o que se quer demonstrar é um retorno à orientação de propriedade 

mais voltada para o indivíduo titular, para usar, gozar e dispor da coisa que possui com 

a Revolução Francesa. Os primeiros contornos liberais surgiram nesta época, angariados 

pela ideologia burguesa, com supedâneo nos ideais que inspiraram o movimento: 

liberdade, igualdade e fraternidade.  

A Revolução Industrial deu um cunho econômico ao conceito de propriedade, 

devido à urbanização das cidades, concentração de riquezas, relações de trabalho e 

patronato, enfim, profundas alterações nos contextos sociais, políticos e econômicos que 

refletiram no direito de propriedade.  

O Direito brasileiro sofreu grandes influências do sistema das sesmarias, herança 

da colonização portuguesa, conforme relembra Laura Beck Varela (p.121-129). A 

propriedade privada no Brasil nasceu do direito público, pois todas as terras, no início, 

pertenciam a Portugal. Com as mudanças no contexto histórico, surgiram os direitos 

reguladores da transferência da propriedade do poder público para os particulares, que 

se deu por doação, compra e venda, permuta. Por meio das concessões de sesmarias, 

teria surgido a propriedade privada e, dentre as condições da sua ocupação, estavam o 

cultivo da terra e seu povoamento com a consequente da perda do direito sobre a área 

concedida. Eram os deveres do proprietário, um germe da função social da propriedade 

preconizada no Direito Francês por Leon Duguit. 

A Constituição Imperial de 1824 – art. 179, XXII – tratou o direito de 

propriedade de modo absoluto, como um direito sagrado e inviolável, tomando por base 

as Constituições francesa e portuguesa. Não se vislumbrava nenhum interesse social no 
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domínio. Em 1891, no art. 72, § 17 do texto constitucional, repetiu-se a orientação 

constitucional já mencionada, com alguns toques liberais oriundos da sistemática 

americana, valendo mencionar ainda a previsão da desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública.  

Em 1934, o Brasil sofreu influências decisivas das Constituições de Weimar 

(1919) e da Espanha (1931). No art. 113, 17, da Carta de 1934, via-se nitidamente o 

interesse social como condicionante do direito de propriedade. Já em 1937, o 

ordenamento constitucional mostrou-se tímido ao tratar dos conceitos de propriedade 

com um cunho social, tendo em vista que se vivenciava em período ditatorial. Em 1946, 

o caminho da democracia foi retomado e no art. 141, § 16, a função social era 

demonstrada de forma mais clara. A Constituição de 1967 albergou os interesses 

individual, social e ainda elevou o conceito de “função social” à categoria de princípio, 

sem olvidar a ordem econômica. Em pleno regime militar (1969), o direito de 

propriedade continuou comprometido com a justiça social e com o desenvolvimento 

nacional, com uma pequena mitigação do seu caráter individual.     

A feição jurídica brasileira contemporânea, encampada pela CF/88 nos seus arts. 

5º, XXIII e 170, III, encara o direito de propriedade como algo a ser limitado pelo que 

denomina de “função social da propriedade”, conceito que, para a Teoria Econômica, 

resta em grande vazio ou, no mínimo, em uma deturpação, uma intenção social abstrata 

e aberta que serve como uma norma programática de condutas. (SADDI, PINHEIRO, 

2005, 98). Tomando-se emprestado um termo da Hermenêutica Jurídica, trata-se de um 

conceito jurídico indeterminado. Os conceitos de propriedade funcionalizada são os 

mais diversos. A título de exemplo, apresentam-se as palavras de Carlos Alberto Dabus 

Maluf: 

Ligado essencialmente a um dever de boa administração, de boa gestão, em 

vista do bem pessoal e do bem comum, a propriedade apresenta-se, nos dias 

atuais, impregnada de um acentuado caráter social, afastando-se cada vez 

mais da concepção individualista do Código Civil, para assumir um a forma 

de verdadeiro encargo social, aplicada ao bem-estar da coletividade. 

(MALUF, 1997, p.04). 

Esta orientação, no entanto, é alvo de muitas críticas e a grande maioria da 

doutrina não a adota. O Código Civil, em seu art. 1228, aliou os elementos econômico e 

social. Ao comentar o assunto, Marcos Alcino de Azevedo Torres (2008, p.115) afirma 

que “o direito de propriedade mudou de roupa, incrustado que está o germe da 
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transformação, em que pese muitos não perceberem ou agirem com indisfarçável 

indiferença”. Ressalta que o elemento econômico, de regra, é o que leva o indivíduo a 

acumular propriedade, mas o conteúdo social deste direito, respaldado por garantias 

constitucionais, também foi referenciado pela legislação em vigor.  

3 A TEORIA ECONÔMICA DA PROPRIEDADE: O TEOREMA DE 

COASE 

O enfoque desta pesquisa será orientado pela Teoria Econômica da Propriedade, 

onde reina o imperativo de que “a formalização da propriedade privada e a sua defesa 

pelo Estado permitem que, em vez de gastar parte do seu tempo defendendo o que 

possuem, as pessoas podem se concentrar inteiramente em produzir e gerar renda” 

(SADDI, PINHEIRO, 2005, p.95). Desta feita, o direito de propriedade representa os 

privilégios que determinado indivíduo detém sobre um ativo. Nesse contexto, inegável 

se apresenta o papel do Estado em intervir na ordem econômica, seja por absorção ou 

por participação, nos dizeres de Eros Roberto Grau (1997).   

Pelos ares da Análise Econômica do Direito, questiona-se: para que serve a 

função social da propriedade? E a resposta é quase imediata, sendo sua missão dar 

sentido mais amplo ao conceito econômico de propriedade, encarando-a como uma 

riqueza que se destina à produção de bens que satisfaçam as necessidades sociais. Como 

base para esta premissa, apresenta-se o Teorema de Coase, na medida em que Ronald 

Coase (1961) considera que é errado assumir que se deve sempre refrear a ação de 

algum agente econômico que cause prejuízos a outro, porque se está lidando como o 

denominado “problema de natureza recíproca”.  

A ideia principal é entender quais medidas devem ser adotadas para evitar que a 

existência de custos de transação prejudique a eficiência econômica. Devem-se alocar 

os direitos de propriedade de uma forma que minimize os efeitos destes custos sobre as 

atividades e as decisões dos agentes econômicos. Segundo a ótica da Escola do Direito e 

Economia, a função social da propriedade se relaciona diretamente com a habilidade de 

um determinado ativo em gerar renda ou fluxo de renda. Assim é conceituado o direito 

de propriedade por Rachel Sztajn e Decio Zilbersztajn:  

A definição dominante de direitos de propriedade, tanto em Economia como 

em Direito, é de propriedade como sendo um conjunto de direitos sobre um 

recurso, em que o dono está livre para exercer e cujo exercício é protegido 
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contra interferência por outros agentes. Nessa definição, a propriedade 

consiste em uma série de relações entre pessoas e só incidentalmente envolve 

uma „coisa‟ ou um bem. Assim, o dono de um pedaço de terra não tem 

necessariamente o direito absoluto sobre todos os aspectos daquele lote, mas 

sim um conjunto ou uma lista de direitos. Esse conjunto pode, por exemplo, 

incluir o direito de vender a terra, deixá-la de herança, subdividi-la, cercá-la, 

impedir que outros a atravessem e o direito de construir uma casa. Ao mesmo 

tempo, o conjunto de direitos pode não incluir o direito de impedir que outros 

atirem por cima da terra, de se apropriar de minerais sobre a terra, de plantar 
maconha, de deixar a terra improdutiva e de construir edificações acima de 

três andares. Note que os direitos não são absolutos e dependem dos esforços 

que o proprietário coloca em defender cada direito das tentativas de captura 

por outros indivíduos e da proteção provida pelo governo. (SZTAJN, 

ZILBERSZTAJN, 2005, p.92). 

No trato do direito de propriedade, a principal preocupação da Análise 

Econômica do Direito (AED) é com a sua definição, para, a partir disso, mensurar o 

nível de segurança jurídica e prever o comportamento dos agentes econômicos. A AED 

tem suas forças voltadas para o lado normativo, na medida em que seu objeto é de 

estudo são as leis formais e se utiliza da Teoria Econômica para recomendar como as 

normas, ao serem criadas e aplicadas, induzem os agentes econômicos a agirem de 

forma eficiente. O próprio Coase já alertava a necessidade de os tribunais se 

preocuparem com a repercussão econômica de suas decisões. Existe, para esta 

orientação, o pressuposto de que a mens legis é a maximização do bem-estar. O pilar da 

AED encontra-se no Teorema do Coase, acima definido, que não se importa com a 

distribuição da renda, mas sim com a eficiência econômica.  

Para a AED, o Teorema de Coase deve ser interpretado a depender se os custos 

de transação envolvidos são altos ou baixos. No primeiro caso, a recomendação é que a 

lei deve dar incentivos para que os agentes ajam de forma que resulte na mesma 

alocação de recursos que resultaria se os custos de transação fossem baixos. No segundo 

caso, a lei deveria ser estruturada de forma a remover os obstáculos impostos à 

negociação privada. Mas o que são custos de transação? Paulo Sandroni apresenta a 

seguinte definição: 

Conceito relacionado com os custos necessários para a realização de 

contratos de compra e venda de fatores num mercado composto por agentes 

formalmente independentes. Esses custos são comparados com aqueles 

necessários à internalização dessas atividades no âmbito da própria empresa e 

constituem um critério importante na tomada de decisão nas empresas 

modernas. O conceito tem relevância também nas teorias desenvolvidas por 

Ronald Coase que, mediante suas formulações, denominadas Teorema de 

Coase, estabeleceu que as externalidades (economias externas) não 

determinam uma alocação imperfeita de recursos desde que os custos de 

transação sejam nulos. (SANDRONI, 2008, p.218). 
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Embora seja um conceito que comporta as mais variadas visões, pode-se afirmar 

que os custos de transação são as atividades e custos necessários para a concretização de 

uma negociação, a saber: a busca pela informação por partes dos agentes econômicos 

das circunstâncias em que operam; a atividade de negociação, as quais determinarão as 

verdadeiras intenções dos compradores e vendedores; a realização e a formalização dos 

contratos de acordo com o Direito vigente, bem como o monitoramento do 

cumprimento e, por fim, a correta aplicação desses contratos, de forma a garantir a 

cobrança de indenização por prejuízos às partes que não seguirem as obrigações 

pactuadas. (PINHEIRO, SADDI, 2006, p.62).  Sobre o assunto, Rachel Sztajn considera 

que:  

As relações são socioeconômicas, devendo-se reconhecer não só a presença 

da economia, como também o espaço por ela ocupado no desenvolvimento de 
novas relações, de estruturas sociais, de negócios predispostos para atender às 

novas exigências das pessoas. (SZTAJN, 2004, p.11).  

 

A teoria dos custos de transação (TCT) trabalha com o conceito de racionalidade 

limitada ou imperfeita, segundo a qual as pessoas tentam maximizar as suas utilidades, 

pontuadas pelos limites impostos e pela capacidade de absorver e processar 

informações. Sobre essa aplicação, Jairo Saddi e Armando Castelar Pinheiro asseveram 

que: 

Na TCT, o comportamento humano é marcado pelo oportunismo, definido 

como uma maneira mais forte de buscar o interesse próprio, que pode passar 

por práticas desonestas, incluindo mentir, trapacear e roubar. Em especial, o 

oportunismo pode levar as pessoas a esconder ou distorcer informações, para 

enganar os outros em beneficio próprio. Um agente econômico oportunista só 

respeita as regras do jogo se isso lhe convier. (PINHEIRO, SADDI, 2006, 

p.65). 

 

Com o objetivo de ilustrar o Teorema de Coase, a doutrina elencar três clássicos 

exemplos. O primeiro se refere a uma fábrica cuja atividade está um poluindo um rio 

onde existem peixes. O que seria mais importante, a manutenção da fábrica em 

atividade (geração de renda, empregos, etc.) ou a questão ambiental? A solução para 

este problema dependerá do que se considera mais relevante.  Pela orientação de Coase, 

se os direitos de propriedade envolvidos pertencem a mesma pessoa – o dono da fábrica 

– ou seja, a mesma empresa que poluísse o rio fosse prejudicada em sua atividade de 

pesca.  
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Outro exemplo que se aponta, é o caso da fábrica que joga fuligem nas roupas 

lavadas de cinco vizinhos, sendo esta uma externalidade negativa. Os prejuízos 

experimentados pela vizinhança totalizam um valor de R$ 875,00, R$ 175,00 para cada 

um. Segundo análise do problema, apontam-se duas soluções possíveis: a instalação de 

um filtro na indústria no valor de R$ 500,00 ou máquinas secadoras, no valor de R$ 

130,00 cada, podem ser distribuídas aos vizinhos. Claro está que a solução mais 

eficiente do ponto de vista econômico seria a instalação do filtro. Os direitos de 

propriedade, neste caso, se materializam do seguinte modo: os vizinhos têm o direito de 

não terem suas roupas sujas pela fuligem e a fábrica tem o direito de poluir por conta do 

exercício regular de suas atividades. Coase conclui que, quando os custos de transação 

são iguais a zero e os direitos e propriedade estão bem definidos, a solução final do 

processo de negociação é eficiente, independentemente da parte a que assinalam os 

direitos de propriedade. É preciso entender quais medidas devem ser adotadas para 

evitar que a existência desses custos prejudique a eficiência econômica.  

O terceiro e verídico exemplo de aplicação do Teorema de Coase aos direitos de 

propriedade é o caso dos hotéis americanos Fontainbleau e o Hotel Eden Rock, na 

Flórida. A questão era a construção do anexo de 14 andares de Hotel Fontainbleau, que 

causaria uma sombra na piscina do Eden Rock, um estabelecimento de menor porte. 

Este ingressou em juízo requerendo indenização e o embargo da obra do outro hotel. A 

Corte americana decidiu, com base nos postulados do Teorema de Coase, que o 

Fontainbleau não seria obrigado a indenizar o Eden Rock, pois entendeu que o anexo 

geraria benefício econômico. Neste caso, em que existem custos de transação, o 

resultado eficiente pode não ocorrer em algumas das possíveis alocações dos direitos de 

propriedade, oportunidade em que a regra legal dever ser utilizada para alocá-los de 

forma que minimize os efeitos dos custos de transação sobre as atividades e as decisões 

dos agente econômicos.  

Assim, a principal meta da Teoria dos Custos de Transação é entender como as 

leis e o Poder Judiciário vão ser balizadores para uma melhor alocação dos recursos, 

pois a capacidade de economizar os custos de transação dentro de uma determinada 

empresa é decisiva para aferir quais operações serão feitas dentro desta ou fora, via 

mercado.  
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CONCLUSÃO 

A escola da Análise Econômica do Direito, também conhecida como Escola de 

Chicago, procura implementar os postulados econômicos na aplicação e interpretação 

de paradigmas jurídicos, em especial no direito de propriedade, com a meta de aumentar 

o grau de previsibilidade e eficiência das relações econômicas, sociais e jurídicas. Os 

principais pontos desta escola são condensados na rejeição da posição que analisa o 

Direito apartado das realidades sociais e econômicas, estimulando a utilização das ideias 

e métodos de outras disciplinas no estudo conjunto com a economia e a política, 

enaltecendo a interdisciplinaridade. 

Ocorre hodiernamente uma transferência de poder das pessoas como cidadãs 

para essas mesmas pessoas, agora consumidoras e investidoras. Na busca pelo mercado, 

as empresas se lançaram no jogo econômico com todas as suas forças. A economia atual 

capitaneia um processo que não se sabe como ou quando irá terminar.  

Qualquer indivíduo se insere num processo econômico (quando compra, vende, 

troca, empresta, aluga, doa, recebe, enfim, quando realiza qualquer negociação sobre 

algum objeto), além do que, a repercussão de um ato negocial, por mais simples que 

pareça, não se exaure num encadeamento de eventos simples. Um ator econômico de 

uma microcomunidade compromete a economia de todo o planeta.  

Os direitos de propriedade, sob esta ótica, clamam por uma normatização mais 

próxima da realidade econômica, haja vista que dela não se pode mais afastar. Nestas 

laudas foram explanados os principais balizadores desta nova orientação, que nem 

sempre é bem aceita pelo meio acadêmico, mas as raias da vida real demonstram que 

este é o caminho a ser seguido. Vive-e em uma economia de mercado em que não existe 

lugar para perdedores e, sendo assim, aqueles que não conseguiram se adaptar aos 

novos ventos, devem se conformar com o fato de que o Neoliberalismo - ao lado de suas 

conseqüências positivas e negativas - vai se infiltrando em quaisquer espaços que 

possibilitem investimentos rendosos.   
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A ORDEM ECONÔMICA: APONTAMENTOS SOBRE CONSTITUIÇÕES CENTRALIZADAS E 
DESCENTRALIZADAS E SUAS ORIGENS 

THE ECONOMICAL ORDER: NOTES ABOUT CENTRALIZED CONSTITUTIONS ARE DECENTRALIZED 
AND YOUR ORIGINS 

 
RAFAELA MARIANE DE NICOLA 

 
RESUMO 
Ao iniciamos o estudo a respeito da ordem econômica brasileira, algumas das questões que nos chamam a atenção é 
sobre o significado dos termos “Constituição centralizada” e “descentralizada”, ou das expressões “regime de 
mercado” e “regime de mando”, comumente encontrados em livros e doutrinas que tratam do assunto. A 
compreensão desses conceitos nos remete a novos questionamentos: qual o regime aplicado no atual cenário 
constitucional brasileiro, e quais os efeitos do processo de constitucionalização por que passou a ordem econômica. 
Visando responder essas e demais questões que surgem no vasto campo do Direito econômico, e que são 
necessariamente de grande importância serem respondidas, o presente artigo traz algumas considerações a respeito 

dos institutos acima citados, os quais estão presentes em nosso texto constitucional. 
PALAVRAS-CHAVES: ORDEM ECONÔMICA; CENTRALIZAÇÃO CONSTITUCIONAL; 
DESCENTRALIZAÇÃO 
CONSTITUCIONAL; ECONOMIA DE MANDO; ECONOMIA DE MERCADO. 
ABSTRACT 
To the we began the study regarding the Brazilian economical order, some of the subjects that call us the attention it 
is on the meaning of the terms “centralized Constitution” and “decentralized”, or of the expressions “market regime” 

and “command regime”, commonly found in books and doctrines that deal with the matter. The understanding of 
those concepts sends us the new questions: which the applied regime in the current Brazilian constitutional scenery, 
and which the effects of the constitutionalization process why the economical order passed. Seeking to answer those 
and other subjects that appear in the vast field of the economical Right, and that are necessarily of great importance 
they be answered, the present article brings some considerations regarding the institutes above mentioned, which are 
present in our constitutional text. 
KEYWORDS: ECONOMICAL ORDER; CONSTITUTIONAL CENTRALIZATION; CONSTITUTIONAL 

DECENTRALIZATION; 
ECONOMY OF COMMAND; ECONOMY OF MARKET. 
INTRODUÇÃO 

Centralização e descentralização, termos bastante conhecidos no meio político, quando usamos para dizer 
que um poder é centralizado ou descentralizado, mas que por vezes desconhecemos o seu significado. 

Quando o poder para a tomada de decisão situa-se em um único ponto da organização, ou seja, nas mãos de 
uma única pessoa, dizemos que essa estrutura é centralizada. Por outro lado, quando o poder encontra-se disperso 
entre muitas pessoas, dizemos ser esse, um poder descentralizado, em que cada um recebe uma parcela do poder e ao 

mesmo tempo opina sobre ele.  
Trazendo esse conceito para o campo da ordem econômica, podemos dizer que ela é centralizada quando a 

apenas um, mais precisamente a autoridade política, cabe decidir o que produzir para quem produzir e como produzir. 
Nesse caso, estaremos diante de um sistema de mando. Ao contrário, quando essas respostas couberem aos indivíduos 
dentro de uma sociedade, podemos nos considerar em uma economia descentralizada, ou, por outras palavras, de 
mercado. 

Em um dado momento histórico, „centralização‟ e „descentralização‟, deixaram de ser apenas termos 
políticos ou econômicos, para transformarem-se em termos jurídicos, passando a fazer parte do sistema 

constitucional. Pela sua utilização, indicam hoje, qual é o regime adotado por determinada constituição, ou seja, se 
estamos diante de uma constituição econômica centralizada ou descentralizada. 

Sendo assim, necessário que façamos um estudo da utilização de tais termos sob a ótica constitucional, para 
analisarmos seu significado e propósitos. Para tanto, partiremos de uma breve exposição sobre a evolução histórica 
do papel do Estado no domínio econômico, de onde tiraremos as demais conclusões que serão necessárias para o 
desenvolvimento linear de nosso trabalho. 
1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

Ao realizarmos uma análise histórica do papel do Estado no domínio econômico, conseguimos identificar 

alguns fatos, momentos que se firmaram ao longo do tempo e, que demonstram o desenrolar de toda uma evolução da 
participação desse ente na vida econômica social. 

Comecemos esse pequeno esboço pela era mercantilista, na qual notamos uma atuação marcante, ou 
melhor, determinante do Estado frente às relações econômicas praticadas. 

O Estado Moderno surgiu em decorrência do fortalecimento das práticas mercantilistas e suas 
conseqüências no mundo político e econômico. Àquela época, ainda vigorava o absolutismo que sobrepujava a 
economia. 

A prática mercantilista se disseminou pelos Estados europeus a partir de fins do século XV tendo sido a 
principal coadjuvante do fortalecimento econômico do Estado, que passa a concentrar poder e soberania absolutos, 

características inerentes ao príncipe, ao monarca, ao líder da comunidade social, de forma que derivavam da pessoa 
do príncipe as políticas de governo. Formou-se uma "soberania inerente ao soberano". (BARROS, 13/08/09, p. 2). 

O termo „mercantilismo‟ passou a denotar a prática econômica vigente que tinha por objetivo enriquecer o 
Estado e a burguesia num período transitório do feudalismo para o capitalismo. Os princípios econômicos desse 
período são basicamente o protecionismo ao mercado interno, a imperatividade da busca de uma balança comercial 
favorável, e o metalismo, que considerava que a riqueza de um 
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Estado mensurava-se pela quantidade de metais preciosos que o mesmo possuía dentro de seu território.
Entretanto, a despeito da incessante busca pela aplicação de princípios que visavam fortalecer a economia interna de cada país, o

regime Mercantilista não pode ser considerado como uma “política econômica” que visou o bem-estar social. Na verdade, o único objetivo
almejado era o enriquecimento do Estado a todo custo. (LUCENA, 09/08/09).

Com o passar do tempo, no período compreendido entre os séculos XVII e XVIII, houve um enfraquecimento da soberania estatal,
dando lugar ao ideário do liberalismo econômico. O Estado passa a agir em benefício do individualismo. A livre iniciativa, frente ao Estado,
ganha status de ‘princípio fundamental’. Exalta-se a liberdade (atomística) e a valorização do indivíduo. (BARROS, 13/08/09).

O modelo de Estado intervencionista é aos poucos substituído por idéias liberais, que pressupunham a existência de uma ordem
natural regulando os fatos econômicos. O liberalismo se firmou como um sistema econômico baseado principalmente na propriedade
privada dos meios de produção, “propiciadora de acúmulo de poupança com finalidade de investimentos de grandes massas monetárias,
dentro de uma organização de livre mercado” (LEOPOLDINO DA FONSECA, 2005 apud BARROS, 13/08/09, p. 3).

Esse novo modelo econômico tinha por principal teórico Adam Smith (1723-1790), autor de uma importante obra da literatura
econômica, denominada ‘Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações’.

Nessa obra, publicada em cinco volumes, o autor critica a política mercantilista, baseada na intervenção do Estado na economia.
Para ele, a economia deveria ser regida pelo mecanismo da livre oferta e da livre procura de mercado. A vida econômica deveria estar livre
de qualquer intervenção Estatal. (ANÔNIMO apud LUCENA, 09/08/09). E assim, a ‘mão invisível’ edificou a política do ‘laissez faire’.

Esse novo modelo econômico, baseado no pensamento liberal, promovedor de ‘equilíbrio’ entre os agentes do mercado, passa a
vigorar com total força, uma vez que atendia plenamente aos anseios da classe burguesa. O Estado assume, assim, um papel secundário em
termos econômicos, passando a ser, sobretudo, o garantidor da proteção à propriedade privada dos meios de produção.

A concepção de um liberalismo atomista, de liberdade do indivíduo frente ao mercado econômico, chegou ao declínio, sendo
substituído por um ‘Estado industrial’, que se formou a partir de meados do século XIX. Sua ideologia era a formação de um capitalismo de
grupo, no qual os agentes deveriam se reunir para adquirir maior força, maximizando seus lucros e aumentando seu poderio no mercado.

 Contudo, as ações autodestrutivas dos agentes econômicos privados, tais como práticas comerciais que levaram a uma
concentração de renda, empobrecimento generalizado da população, e o desaparecimento de pequenos comerciantes, produtores, artesão
etc., exigiram a intervenção do Estado para garantir a própria liberdade do mercado, então ameaçada pelo demasiado poder econômico que
aqueles detinham. Nas palavras de José Afonso da Silva: “A atuação do Estado, assim, não é nada menos do que uma tentativa de pôr
ordem na vida econômica, de arrumar a desordem que provinha do liberalismo”. (2008, p. 786).

Gerard Farjat, citado por Leopoldino da Fonseca, que por sua vez é citado por Felipe Barros, nos demonstra a grande importância
que teve o surgimento do Estado industrial e a conseqüente ‘concentração de capital’, no cenário econômico.

“A concentração capitalista é o fenômeno decisivo do direito econômico. É ela que está na origem de todas as grandes mutações
das sociedades industriais: a intervenção do Estado (...) é uma conseqüência da concentração”. (LEOPOLDINO DA FONSECA, 2005 apud
BARROS, 13/08/09, p. 3).

A intervenção estatal passa a ser agora necessária para salvar a própria liberdade de iniciativa, seriamente ameaçada no modelo
vigente.

Tais fatores associados à tendência de organização da classe proletária, bem como o vento revolucionário que soprava forte sobre
o continente europeu, insuflado, mormente pela pregação marxista, fizeram com que os Estados passassem a incorporar à sua jurisdição
mecanismos de protecionismo social.

Vemos assim as primeiras manifestações a esse respeito, com a Constituição do México de 1917 e a Constituição de Weimar de
1919 que, pela primeira vez na história, incorporaram em seus textos normas de natureza econômica. A Constituição Mexicana condicionou
em seu artigo 27 o exercício da propriedade privada à observância do interesse público, e estabeleceu no artigo 28 o combate ao regime de
monopólio, à concentração econômica e a vantagem excessiva. A de Weimar em seu artigo 151 dispôs sobre a organização da vida
econômica, baseada nos princípios da justiça, com o objetivo de alcançar vida digna para todos, e fixou limites à liberdade econômica
individual. (BARROS, 13/08/09).

No Brasil, a Constituição de 1934, foi a primeira a se preocupar com o bem-estar econômico e social, estabelecendo regimentos
que controlavam a propriedade, movidas por idéias liberais/sociais, fazendo com que o Estado passasse a defender os interesses nacionais
em detrimento dos individuais, no que diz respeito à propriedade, iniciando assim, o controle da ordem econômica. Estabeleceu em um dos
seus artigos, que seria garantida a liberdade econômica, desde que se atuasse dentro dos limites do princípio da justiça e da existência digna
(art. 115).

Na constituição de 1937, constavam regulamentações econômicas de fato, mas não foram colocadas em prática. Somente na
Constituição de 1946 é que as intervenções do Estado na ordem econômica irão ser colocadas em prática, com a repressão ao abuso do
poder econômico, estipulada em seu artigo 148. (LUCENA, 09/08/09).

Mais adiante, temos a promulgação da Constituição de 1967-1969, sob a ordem do regime militar, num Estado nacionalista,
voltado ao desenvolvimento e segurança nacional, trazendo consigo alguns princípios novos e outros já institucionalizados nas Constituições
anteriores. Estabelece o seu artigo 157: I - liberdade de iniciativa; II - valorização do trabalho como condição da dignidade humana; III -
função social da propriedade; IV - harmonia e solidariedade entre os fatores de produção; V - desenvolvimento econômico; VI - repressão
ao abuso do poder econômico, eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros.

Esta Constituição permaneceu vigente até a elaboração da Constituição de 1988.
Em 1988, eis que surge a atual Constituição brasileira, trazendo definitivamente em seu texto um título a respeito da ordem

econômica e financeira, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a todos existência digna,
com base nos ditames da justiça social, observados os princípios da soberania nacional, da propriedade privada, da função social da
propriedade, da livre concorrência, da defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca
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do pleno emprego e tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte instituídas por lei brasileiras com sede e administração no
Brasil.

Observamos que esses princípios instituídos na atual Constituição brasileira são frutos de todo o cronograma histórico-econômico
que de maneira superficial foram apresentados por meio desse breve resumo histórico. Nota-se que estão reunidos nesta Constituição, o que
de ‘melhor’ foi criado ao longo da evolução por que passou nossa ordem econômica, havendo assim, o que podemos chamar de um ‘misto’
de modelos econômicos, dos quais passaremos a tratar nos próximos tópicos.

 
 
 
2. DESMISTIFICANDO ALGUNS CONCEITOS
 

Com base na evolução histórica referida no tópico anterior, daremos continuidade ao nosso estudo, tratando dos conceitos
utilizados para classificar esses vários modelos econômicos já estruturados em nossa sociedade. Dentre eles, iniciaremos com as
Constituições centralizadas e o regime de mando, passando, a seguir, a versar sobre as Constituições descentralizadas e o regime de
mercado.
 
2.1. Constituições centralizadas e o Regime de mando

 
O termo centralização, utilizado na ordem econômica quer significar uma estrutura em que todas as questões inerentes a economia

de um País, de um Estado, são resolvidas ou devem passar pelo crivo de um único centro organizacional, onde apenas a uma pessoa, ou a
um grupo reduzido de pessoas, caberá decidir sobre aquela questão.

Constituições econômicas centralizadas são aquelas que tendem ao mando; decisões fundamentais como ‘o que produzir, como
produzir e para quem produzir’ estão a cargo da autoridade política.

Sabemos que os recursos naturais e tecnológicos são limitados e destinam-se à satisfação das ilimitadas necessidades humanas.
Sendo assim, devem-se tomar decisões sobre quais dessas necessidades serão atendidas, quais combinações serão empregadas, e em terceiro
lugar, quem será atendido e quem ficará de fora.

As decisões no regime de mando são tomadas através do planejamento. Há uma planificação da economia, da qual depende toda a
ação econômica, inclusive o preço final de bens e serviços, e este plano tem a sua execução compulsoriamente imposta à sociedade.

Não há relevância na figura do empresário, uma vez que a economia não é livre e não se baseia na oferta e procura. Os preços aqui
são pré-fixados porque tudo depende da planificação estatal.

A grande crítica que se faz a essa centralização é que ela acaba se tornando tirânica, denegando de certa forma, direitos de primeira
geração, que são aqueles garantidores da liberdade individual dos sujeitos de direito.

Por isso, vemos ao longo do tempo certo ‘abrandamento’ da centralização do Estado no domínio econômico. Hoje podemos dizer,
conforme José Afonso da Silva, que há duas modalidades básicas de atuação estatal – a participação e a intervenção, tomada esta última em
sentido estrito. Nas palavras do referido autor:

 
A primeira com base nos arts. 173 a 177, caracterizando o Estado administrador de atividades econômicas; a segunda fundada
no art. 174, em que o Estado aparece como agente normativo e regulador da atividade econômica, que compreende as funções
de fiscalização, incentivo e planejamento , caracterizando o Estado regulador, o Estado promotor e o Estado planejador da
atividade econômica. (2008, p.807).
 

Observa-se que na Constituição atual, a intervenção estatal por via de regulamentação atua mais com o fim de se manter a
normalidade e a racionalização da atividade econômica do que em tempos atrás. E com base ainda nas lições de José Afonso da Silva,
“normalidade consistia em manter um regime de livre concorrência”. (2008, p. 807). Daí se conclui o porquê do abrandamento da
centralização estatal, já que se instituiu em nossa Constituição princípios mantenedores da livre concorrência, como forma de se evitar o
abuso do poder econômico.     
 
2.2. Constituições descentralizadas e o Regime de mercado

 
As Constituições descentralizadas, como o próprio nome sugere, tendem ao regime de mercado, ou seja, são controladas pela

oferta e pela procura, constituindo-se uma economia de empresa, em que o Estado exerce apenas as funções de garantir as condições para
que esse sistema desenvolva-se livremente e de resguardar o equilíbrio econômico. 

Trata-se de um sistema de natureza liberal, em que não há um órgão central para deliberar sobre as decisões de ordem econômica.
Essas decisões são tomadas pelos agentes econômicos, ou seja, pelos indivíduos enquanto detentores dos fatores de produção. Sendo assim,
inexiste a planificação do mercado como vimos no regime centralizado. O Estado não estabelece preços, não há planilhas e não há a
possibilidade dele vir a efetuar um plano para a economia. O planejamento do Estado no modelo descentralizado é meramente indicativo,
não sendo compulsória a sua execução. 

Este modelo está baseado no principio do free market, que nada mais é que um mercado livre da intervenção econômica e de
regulação por parte do governo.

Suas características principais são a livre iniciativa e a livre concorrência. Ao contrário do que vimos no modelo centralizado, este
privilegia e incentiva a empresa, que é a unidade econômica de produção, responsável por grande volume de troca de bens e serviços.

O problema apresentado por esse regime descentralizado é a ampla liberdade que se tem perante o Estado. Sendo os indivíduos
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livres para se organizar da forma que mais beneficia seus interesses enquanto agentes econômicos, o mercado se torna refém de uma
liberdade que pode trazer com ela o próprio caos, com a formação de cartéis, a concorrência desleal, e tantas outras práticas abusivas.

Para chegarmos a uma economia de mercado harmônica, necessário que tenhamos certa regulamentação por parte do Estado,
mantendo o equilíbrio entre a livre iniciativa e a livre concorrência, primando sempre pelo respeito aos princípios constitucionalmente
abarcados, tais como: defesa do consumidor, defesa do meio ambiente e a redução das desigualdades regionais e sociais.

Conforme José Afonso da Silva:
 

A participação do Estado na economia será uma necessidade, enquanto, no sistema capitalista, se busque condicionar a ordem
econômica ao cumprimento de seu fim de assegurar existência digna a todos, conforme os ditames da justiça social e por
imperativo de segurança nacional. (2008, p.801).
 

Assim, a participação estatal é de grande importância na medida em que se busque afastar um mercado caracterizado por abusos,
deixado nas mãos de grupos econômicos que para satisfazerem seus interesses, não medem esforços. O Estado manteria o mercado
equilibrado, harmônico, uma vez que primaria, em tese, pelo condicionamento e racionalização da atividade econômica e pela instituição e
cumprimento de princípios de ordem social.       

                                               
 
                                                                                                                                                                                                                

3. ATUAL REGIME APLICADO EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO
 

Podemos observar após uma leitura do texto constitucional, que apesar da atual Constituição ter consagrado em seu artigo 170
uma economia descentralizada ao estabelecer que a ordem econômica está fundamentada na livre iniciativa e no princípio da livre
concorrência, vislumbrou igualmente a possibilidade do Estado intervir na economia como agente normativo e regulamentador, com as
funções de fiscalização, incentivo e planejamento indicativo do setor privado e determinante para o setor público (art. 174), resguardando
ainda a possibilidade de monopólio da União (art. 177).

Por assim prever, a Constituição permitiu que fossem implantadas em nosso sistema normas disciplinadoras de comportamentos
opostos – centralizado e descentralizado – duas concepções econômicas e sociais extremas conforme vimos, mas que se completam. Em
uma temos o Estado planejador e controlador da economia, e noutra o Estado apenas como agente normativo e regulador das atividades
econômicas, que são deixadas à livre iniciativa do mercado.

Talvez ao falarmos do atual regime aplicado em nosso ordenamento jurídico, fosse melhor dizemos atuais regimes aplicados, ou
então simplesmente regime misto, que é o que se opera em nossa Constituição.

De um lado temos o regime descentralizado, contemplando o que, por assim dizer, de ‘melhor’ existe nesse modelo, ou seja, a livre
iniciativa e a livre concorrência, evitando que permaneça nas mãos do Estado todo o controle econômico. Conforme determina a própria
redação do parágrafo 4º, do art. 173 da Carta Magna, a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, bem
como à eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos preços. No outro extremo da relação, mantendo o equilíbrio, temos o Estado,
que assegura para si participação e a intervenção econômica – participação com base nos artigos 173 a 177 da Carta Magna, e a intervenção
conforme o artigo 174 do mesmo dispositivo legal, como já citado no tópico 2.1.

Pelas várias transformações por que passou a ordem econômica ao longo dos anos, em que se buscava a melhor forma de
satisfação dos interesses ora predominantes, foi-se desenvolvendo, como demonstramos, vários modelos econômicos, cada qual com as suas
vantagens e desvantagens, em que se beneficiava uma determinada classe, quase sempre a minoria, e a outra, a maioria, era prejudicada.
Assim, com a instauração do Estado democrático de direito, do bem estar social, da política econômica voltada para o todo, percebeu-se
que nem um nem outro sistema operando sozinho poderia ser plenamente satisfatório, de maneira a abranger as necessidades das diversas
classes sociais existentes. Dessa forma, hoje podemos dizer que eles se misturam, não operam separadamente, não são puros. O sistema
brasileiro é tendencialmente descentralizado, mas ele não o é de forma absoluta.

O regime de mando, por sua concentração de poder em um único órgão, acaba se tornando tirânico, trazendo com ele as barbáries
de um sistema opressor, que por vezes ofende e aniquila direitos constitucionalmente previstos. Por outro lado, o de mercado prima pela
liberdade, onde cada um estabelece ou prioriza a atividade econômica mais conveniente. Mas, note-se, talvez essa total liberdade de escolha
seja uma das causas de diversas instabilidades econômicas.

Assim, face ao que retro-expusemos, cremos ser o atual sistema político-econômico brasileiro, um mix que compila ambas as
doutrinas, uma junção do ‘melhor dos dois mundos’. O que haveria de ‘melhor’ no sistema centralizado – entenda-se a intervenção estatal
em assuntos presumivelmente estratégicos – e no descentralizado, com especial ênfase para as liberdades.

Contudo, a análise da viabilidade de tal sistema ‘híbrido’, não cabe nos limites desse trabalho. O doutrinador Paulo Napoleão
Nogueira da Silva (2003, p. 614) afirma, por seu turno, que não existem sistemas políticos bons ou maus, mas sim eficazes ou não em razão
de sua conformidade à cultura e à formação sociológica nacionais em um dado momento histórico. Idêntico juízo pode ser aplicado aos
aspectos procedimentais econômicos, ou seja, num determinado momento histórico eles poderão ser considerados bons ou ruins –
dependerá apenas do interesse que estará em pauta. No passado, os interesses estiveram voltados a uma centralização e depois a uma
descentralização do poder econômico, por isso da implantação de um ou de outro sistema, separadamente. Hoje os interesses são outros,
estão voltados a uma maior eficácia econômica como um todo, e para tal, em tese, decidiu-se pela ‘junção’ dos dois modelos, como o que se
verifica em nossa Constituição.

 
 

4.  CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA E SEUS EFEITOS
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Tendo visto as causas, procederemos agora a uma abordagem analítica dos efeitos da constitucionalização de matérias econômicas

no ordenamento jurídico como um todo e, em particular, no brasileiro.
Um dos primeiros e principais efeitos decorrentes desse processo parece ser um deslocamento relativo do pólo de elaboração

normativa, ou melhor, um acréscimo diferencial no volume de normas elaboradas fora da esfera legislativa.
A despeito da previsão constitucional da elaboração ordinária de leis complementares que versem sobre matéria econômica, (art.

163), muitas das normas adjutórias do processo do dirigismo estatal são comumente elaboradas no âmbito executivo. A título de exemplo,
temos a redação do artigo 165, que atribui a este, a elaboração de normas para estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e
os orçamentos anuais.   Normas administrativas são criadas diariamente na forma de portarias e circulares, além de decretos.

Esse fenômeno acaba por criar, ou reforçar uma ‘zona cinzenta’ entre as atribuições executivas e legislativas na tarefa de legislar.
Outro efeito de grande notabilidade no que tange ao dirigismo estatal previsto na atual Carta Magna é o surgimento de um modelo

político no qual o Estado se reveste de poderes capazes de, se levados ao limite legal de suas atribuições, dirigir de forma quase absoluta os
rumos da economia, uma vez que este se reserva no direito de explorar e organizar a exploração de diversos segmentos estrategicamente
vitais à economia.

Encontramos no capítulo reservado aos ‘princípios gerais da atividade econômica’, o Estado atuando de forma a monopolizar para
si a exploração das jazidas de petróleo, de gás natural, a refinação e o transporte do petróleo nacional ou estrangeiro, a pesquisa, a lavra, o
enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados (arts. 176 e 177).

 Assim, apesar de ter passado por um grande processo de desestatização, o Estado parece ter se apoderado dos mecanismos que
regem os rumos econômicos nacionais de maior relevância a ponto de podermos dizer que abriu mão das empresas estatais, mas mantém,
hoje, lato sensu, controle sobre estas e as demais empresas estabelecidas em território nacional, em maior ou menor grau.

Destarte, parece ter havido um processo de privatização das empresas estatais seguido pela estatização do poder de norteamento
dos rumos econômicos como um todo, guardando-se poucas exceções, como no caso do sistema financeiro.

Outra nota característica desse processo parece-nos ser o surgimento de pontos de incongruência política e mesmo legal em
algumas questões em que se conflitam as orientações ideológicas liberais e sociais. Assim, por exemplo, o caso, não somente nacional, da
compatibilização, por vezes forçada, da função social da propriedade com sua histórica tradição privada e intocável. Exemplos como este
parecem sugerir uma relativização do direito de propriedade após o deslocamento da vertente econômica do Direito, de sua esfera privada
para a estatal. A questão que se levanta, por óbvio, é a respeito da segurança jurídica decorrente dessa relativização.

Prevê a Constituição Federal em seu artigo 5º, XXII: “é garantido o direito de propriedade”. Logo em seguida, acrescenta: “a
propriedade atenderá a sua função social”, (art. 5º, XXIII). Abstrai-se da leitura dos artigos ora indicados que, somente será protegido o
direito de propriedade desde que atenda a sua função social, que constitui-se num conceito relativo.

O texto constitucional prevê conseqüências a isto, autorizando, dentre outras penalidades, a desapropriação da propriedade, tanto a
urbana como a rural, mediante pagamento de títulos, desde que não estejam cumprindo a sua função social (arts. 182, § 4º, e 184).  Existem,
conforme José Afonso da Silva (2008, p. 270), outras normas constitucionais que interferem com a propriedade mediante provisões
especiais, sendo elas: arts. 5º, XXIV a XXX, 170 II e III, 176, 177 e 178, 182, 183, 184, 186, 191 e 222.

Dando continuidade, nas suas palavras:
 

Esse conjunto de normas constitucionais sobre a propriedade denota que ela não pode mais ser considerada como um direito
individual nem como instituição do Direito Privado. Por isso, deveria ser prevista apenas como uma instituição de relações
econômicas [...]. É verdade que o art. 170 inscreve a propriedade privada e a sua função social como princípios da ordem
econômica (incs. II e III). Isso tem importância, porque, então, embora prevista entre os direitos individuais, ela não mais poderá
ser considerada puro direito individual, relativizando-se seu conceito e significado, especialmente porque os princípios da ordem
econômica são preordenados à vista da realização de seu fim: assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social. (DA SILVA, 2008, p. 270 e 271).
 

Porém, essa relativização do direito de propriedade derivada do deslocamento por que passou a ordem econômica (da esfera
privada para a pública), e conseqüentemente pela superação dos valores que regem a dignidade da pessoa humana, não podem levar a
conclusão de que o Estado não deva mais protegê-lo, ou que deva protegê-lo com menos rigor. Ao contrário, a tranqüilidade permitida pela
segurança jurídica que o Estado deve garantir é de suma importância para o cumprimento dos princípios constitucionalmente previstos,
dentre eles, o próprio princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, não se pode falar em desenvolvimento humano sem a adequada proteção do direito de propriedade por parte do Estado,
como não se pode falar, por analogia, em desenvolvimento econômico, sem a proteção de dispositivos básicos, dentre eles, o da livre
concorrência, e o da livre iniciativa, sendo um complementar ao outro, e de fundamental importância para a manutenção da ordem
econômica e social.

 
 

 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Podemos observar num primeiro momento, através da pesquisa desenvolvida que, várias foram as mudanças por que passou a
nossa ordem econômica ao longo dos anos, na tentativa de se alcançar o modelo que, em tese, melhor atendesse as expectativas sociais
vividas a cada época específica.

Tais mudanças culminaram com a experimentação de diferentes sistemas econômicos que trouxeram consigo algumas
peculiaridades próprias, tais como a nomenclatura utilizada para denominá-los, o sistema adotado, o modo de governo – se centralizado ou
não, as finalidades buscadas por seus dirigentes etc.
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Assim, essas diversas alterações no cenário econômico acabaram por determinar o contexto do qual emanou o atual texto
constitucional, do qual se pode depreender a existência de um sistema híbrido, em que ora estabelece os princípios do modelo
descentralizado, e ora, do centralizado.

Nota-se, conforme pudemos demonstrar, que nem um, nem outro poderiam operar de forma satisfatória se isolados fossem, pois
quando assim foram implantados, em outras épocas, as experiências obtidas na esfera econômica e social foram traumáticas, pelo menos
para grande parcela da sociedade. Assim sendo, necessário que fossem aproveitados, de ambos, suas melhores qualidades e características, a
fim de se estabelecer um modelo econômico que melhor atendesse as novas exigências sociais que vinham ganhando cada vez mais força. É
que o temos, cremos, no texto constitucional de 1988.

Num segundo momento, trouxemos à pauta a discussão a respeito dos efeitos causados pelo fenômeno da constitucionalização da
ordem econômica, demonstrando dentre eles, questões importantes, como o crescimento no volume de normas elaboradas fora da esfera
legislativa. Fenômeno esse decorrente da previsão constitucional da elaboração de leis de iniciativa do Poder Executivo, acarretando,
conseqüentemente, numa espécie de ‘quebra de fronteiras’ entre um e outro Poder. 

Tratamos também a respeito do dirigismo estatal, em que o governo, mesmo passando pelo processo de desestatização em passado
recente, reservou-se no direito de explorar alguns dos principais ramos da atividade econômica. Atividades consideradas estratégicas e
economicamente vitais, tais como a exploração de petróleo, gás natural, minérios e fontes radioativas, mantém-se ainda hoje nas mãos
únicas do Estado. Mais um elemento que reforça a tese de que a Constituição objetiva um modelo ‘dirigista-liberal’ em nossa ordem
econômica.

Por fim, discutiu-se sobre a aparente relativização do direito de propriedade, processo decorrente da mudança processada em
relação à vertente econômica do Direito ao longo dos anos, na qual esta se deslocou da esfera privada para a pública, e pela conjunta
instituição de novos princípios constitucionais de caráter social, que ganharam maior importância relativa em comparação a outros direitos
considerados de caráter privado. Contudo, o que tentamos demonstrar neste ponto é que, mesmo com a elevação de outros direitos e
princípios à categoria de norteadores do espírito constitucional, não se pode falar em relativização de direitos que são fundamentais para o
desenvolvimento econômico, social e humano de uma nação.
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UMA ANÁLISE INTERNACIONAL DA CONCENTRAÇÃO DO CAPITAL

AN INTERNACIONAL ANALISYS OF CAPITAL CONCENTRATION

BRUNA ADNET GRISOLIA
LEONARDO RABELO DE MATOS SILVA

RESUMO
O presente ensaio buscará analisar o instituto da globalização, ou universalização econômica, suas origens,
efeitos e sua relação com o mundo jurídico, em especial com o universo juslaboral. Apresenta uma análise
relacionando Direitos Sociais aos Direitos Humanos, e uma proposta de universalização dos Direitos Sociais
partindo das grandes corporações, as maiores empregadoras da atualidade. Por fim, conclui que o caminho
escolhido pelo Brasil apresenta ser um retrocesso, notadamente no que tange a re-concentração do poder,
em especial, diante da profusão de Medidas Provisórias, Súmulas Vinculantes e Contratos Coletivos de
Trabalho.
PALAVRAS-CHAVES: GLOBALIZAÇÃO – NOVA ORDEM MUNDIAL – SINDICATOS –
DIREITOS HUMANOS

ABSTRACT
The present essay seeks to analyze the globalization phenomena, also called economic universalization, its
origins, effects and its relations to the legal world, specially the labor universe. Presents an analysis relating
Social Rights to Human Rights, and a proposition of universalization of Social Rights starting with the
transnational corporations, by far the largest employer of the world today. At the end, concludes that the
path chosen by Brazil represents a step backwards, specially in what concerns the re-concentration of power,
as the profusion of “Medidas Provisórias, Súmulas Vinculantes e Contratos Coletivos de Trabalho”.

KEYWORDS: GLOBALIZATION – NEW WORLD ORDER – TRADE UNIONS - HUMAN RIGHTS

Introdução

 

O paradigma da globalização transformou-se na Nova Ordem Mundial.[1] O papel deste ensaio é

propor o diálogo em relação às origens, os efeitos, e propor alternativas diante desta realidade, no contexto

da relação entre o capital e os direitos sociais e humanos.

Não há na doutrina sócio-econômica contemporânea um registro específico para o início do processo

de globalização. O termo começou a ser muito difundido a partir dos anos 90, pelos meios de comunicação

como sendo um mecanismo de inter-relação econômica entre estados que, em princípio, desconhecia

fronteiras e pretendia ser instrumento de ampliação e incremento do fluxo do comércio internacional.[2] A

principal premissa do significado da palavra está relacionada à economia, ao aspecto do capital financeiro,

aos governos de países desenvolvidos que sempre impuseram ao resto do mundo modelos econômicos

próprios, isso sem falar das grandes empresas transnacionais – atores determinantes desse processo, mesmo

que freqüentemente outros nomes lhe sejam atribuídos. Do ponto de vista sociológico, pode-se considerar

esse processo como um novo poder.

 

 

 

 

1. O NOVO MUNDO

 

É importante perceber o quanto o mundo mudou a partir da introdução desse novo modelo de

relações econômicas internacionais.[3] Foi compreensível que, após o colapso do socialismo, muitos

observadores vissem um triunfo democrático[4], já que significativos acontecimentos se davam exatamente

em momento dito sensível à humanidade e, especificamente nesse caso, quando o principal rival militar do

Ocidente havia ruído.

Aos poucos, passou-se a observar que países conhecidos por sua ortodoxia política davam início a
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um processo de convivência com outras dimensões sociais, especialmente no âmbito interno, e tal expansão

verificou-se em todo o planeta. Os analistas da Guerra Fria, como Francis Fukuyama, apostavam até no fim

da história.[5] Assim, as premissas da história da democracia prevalecem de forma dinâmica e aparentemente

radial.

O novo paradigma econômico denominado globalização passou a ser voz corrente nos foros

econômicos internacionais, e a chama da democracia, considerada por muitos - iniciando por Platão[6] - a

vilã da história, permitiu que qualquer pessoa exprimisse o seu posicionamento a respeito do tema. É o tão

sonhado paraíso dos defensores das revoluções: francesa, russa, americana, e tantas outras.

A ascensão do sistema capitalista, como mecanismo de regulação e regulamentação das forças

econômicas internacionais, deu origem à atual conjuntura econômica mundial, configurando-se como

paradoxal frente ao progresso declarado e vivido nas décadas seguintes ao pós-guerra, onde os capitais se

acumularam seguidos de rápida prosperidade.[7] Onde quer figure a chamada economia de mercado são

observadas taxas de desenvolvimento decrescentes e níveis de desemprego nunca vistos.

A crise econômica tem outro significado se comparada ao movimento cíclico do capital, porém,

como é colocada pela mídia, antecipa o sentimento de que o que efetivamente existe é uma centralização e

globalização do capital, sempre nas mesmas mãos e multiplicando-se a cada dia[8]. Em sua defesa, os

organismos internacionais – Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Interamericano de

Desenvolvimento (BID), Organização Mundial de Comércio (OMC) - utilizam premissas da política

neoliberal.

Em suma, todo esse movimento que empobrece o proletariado cada vez mais, e as transnacionais,

que têm origem na ganância de grandes corporações internacionais, através de tentativas desmesuradas de

abrir novos mercados para seus produtos, recuperar as taxas de lucratividade antes obtidas e reduzir ao

máximo os custos de produção, utilizam-se de artimanhas espoliadoras dos trabalhadores, já explorados via

redução de salários, aumento das jornadas de trabalho e eliminação dos direitos trabalhistas. É o

desmantelamento do chamado Estado de Bem-Estar Social.

A natureza da inserção das economias nacionais à globalização é diferente e depende, em grande

medida, de decisões políticas e da correlação de forças entre os setores populares e os defensores do

neoliberalismo. Qual será então o papel da democracia, da função social do capital e dos direitos sociais e

humanos, frente a essas transformações globais?

 

 

2. A CRISE ECONÔMICA E SEU PAPEL NA MODERNIDADE

 
As crises econômicas do decênio 1970 apresentaram à sociedade importantes mudanças no cenário

global, que servem de ensinamento para o atual momento pós 11 de Setembro. Sob o impacto dessas
transformações, pensadores das mais variadas vertentes procuraram compreender essa nova ordem.

Não é nossa pretensão aqui revisar em profundidade as novas abordagens surgidas em tal contexto.
Isso porque tais reflexões afetam e são afetadas por um conjunto muito grande de questões as quais cada
uma por si só exigiria várias teses. Nesse sentido, operaremos um corte um corte analítico estratégico: 1)
restringiremos nossa perspectiva àqueles autores cujas contribuições são decisivas e consagradas na esfera
acadêmica; 2) no âmbito da obra de cada um desses autores privilegiaremos aqueles aspectos que mais
diretamente sugerem uma reconfiguração do conflito social.

Assim sendo, este item contempla dois conjuntos de autores que, apesar de tratarem de uma mesma
conjuntura, divergem significativamente quanto a abordagem de tais problemas. Num primeiro bloco estão
Alain Touraine, Anthony Giddens, Jürgen Habermas, e Claus Offe. São inegáveis e incontestáveis as
diferenças que existem entre estes autores quando comparados entre si. Mas, apesar deste hiato muito dos
resultados de suas respectivas pesquisas apontam a um denominador comum: uma profunda reestruturação
social na qual significativas instituições foram ou desintegradas ou se destinam agora a funções inteiramente
novas. Disso se entrevê o enquadramento do conflito social contemporâneo em moldes para os quais as
antigas teorias são insuficientes.
            O segundo bloco de autores é nitidamente mais homogêneo. É constituído de autores marxistas que
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através da defesa da noção de pós-modernidade captam em profundidade as transformações em curso.
Decorre de suas perspectivas uma reflexão que, na medida em que insiste na permanência dos caracteres
essenciais do modo de produção capitalista, está muito mais inclinada a aceitar a permanência do conflito
capital-trabalho, embora sob uma nova roupagem. São eles Frederic Jameson, David Harvey e Perry
Anderson.
            É necessário dizer, antes de tudo, que a exceção de Touraine e de Offe, os demais autores não
tomam o conflito como objeto privilegiado de suas investigações. O que de modo algum não nos impede de
extrair de suas respectivas reflexões um quadro acerca deste tema.
            Mapeados esses dois conjuntos de argumentos, pretendemos ressaltar a oposição existente entre eles
e o modo como retratam os traços constitutivos da sociabilidade contemporânea. Com isso esperamos
proporcionar o pano de fundo necessário para confrontar essas abordagens tanto com as análises anteriores
como com alguns dados sobre o conflito social em nossa época.

A discussão sobre o pós-modernismo obtém todo seu impulso na década de 1970. Com efeito,
historiadores do referido conceito encontram sua formulação já no final do século XIX e, curiosamente, na
América Latina[9]. Não obstante, alça sua significância neste fin de siècle.
            Não sem razão os autores que visam dar um tratamento mais concreto ao pós-modernismo
mergulham no mar revolto da reflexão estética, mais especificamente, nas ondas das críticas literária, artística
e arquitetônica. A reflexão pós-moderna finca suas raízes nestes campos a partir da década de 1960. Ainda
que não seja a tônica de nossa discussão cabe uma breve referência ao modo como se encaminhou este
debate pois, parece, existem ecos dela nas obras ulteriormente tratadas.

Do verso projetivo de Charles Olson à estética do silêncio proposta por Susan Sontag – e, ainda nesta
matriz, as obras de Leonard Meyer, Ihab Hassan, Robert Venturi, Leslie Fiedler entre outros – as referências
ao pós-modernismo se encontram associadas a uma defesa do anti-humanismo. Na esteira de Nietzsche e
Heidegger, colocaram como ponto nevrálgico do desenvolvimento da cultura ocidental, o antropocentrismo
herdado da Renascença e seu corolário de racionalidade[10].
            Segundo estes autores, o núcleo do modo de vida “humanista” é a asserção da linguagem como
função da vida, ou seja, como objetividade. Destarte, seria factível a diferenciação entre sujeito e objeto:
entre eles, esquemas representacionais atuariam por atá-los reciprocamente e promover a conduta centrada e
aperfeiçoadora tanto do caráter humano quanto das coisas.
            Consequentemente, o modernismo – na visão deste autores – é a expressão do humanismo liberal no
plano das artes: na medida em que concebe a linguagem como função mantém a centralidade de operadores
representativos para a compreensão do mundo; a arte daí resultante, ainda que sob uma bandeira
emancipatória,  não faz se não por corroborar no plano estético uma presunção antropocêntrica e, portanto,
anti-naturalista.

            A expressão mais bem acabada desta crítica – a estética do silêncio  – pretende restabelecer a
verdadeira essência do homem e a autenticidade da arte por uma via diametralmente oposta. Não explicar
nada é o fundamento da estética do silêncio, que postula a substituição da hermenêutica por uma recepção
anti-representacional. Ao interesse epistemológico moderno – centrado no conhecimento e no
desenvolvimento – sucede-se o pós-moderno, que re-valoriza os modos de ser, os estilos de vida. A análise é
substituída pela descrição; faz-se apologia à fragmentação como forma de ruptura com a estética burguesa;
credita-se à anti-arte, qual seja, a arte moderna, a “verdadeira” obra de arte. Restaura-se a incompatibilidade
entre sujeito e objeto: a linguagem passa a ser vista não como função, mas sim como simples expressão do
mundo e, na medida em que não é distinta deste não pode representá-lo. As rígidas fronteiras entre cultura de
elite e cultura de massa são esmaecidas e, nesse sentido, a contracultura representa o delineamento de uma
nova sensibilidade – no melhor estilo humano, o mundo é um caos e, como tal só pode ser apreendido como
uma ficção.

Desnecessário aqui mergulhar mais na compreensão deste pós-modernismo em statu nascendi. O que
importa reter para nossa discussão é, por um lado, seu foco crítico e, por outro, a estrutura de seu
argumento. Obviamente, o alvo é o modernismo e sua expectativa de progresso operado através de um eu
criador – um sujeito (cuja concepção emblemática seria a de Kant). Todavia, não se ressalta o caráter
ambíguo do modernismo – o qual Baudelaire consignara em seu célebre O Pintor da Vida Moderna. E mais,
no interior desta ambigüidade não se percebe o caráter polissêmico com que se apresenta ao movimento, no
interior do qual crítica, revolução e resignação são momentos constitutivos e, muitas vezes simultâneos. Está
implícito nesta imprecisa caracterização do modernismo a suposição de uma totalidade nítida e efetiva no
interior da qual sujeitos auto-conscientes agem de forma essencialmente instrumental.
            Nesse ponto da crítica, o pós-modernismo parece confundir a realidade do conceito com o conceito
da realidade; o que deve ser entendido como um recurso analítico é tomado como realidade constitutiva. Em
segundo lugar, na medida em que se aferra a um hedonismo radical, parece muito mais reiterar a dimensão
romântica presente na crítica modernista do que propriamente ultrapassá-la. Um terceiro ponto – e, talvez, o
essencial para nossa discussão – é que esta crítica, na medida em que se pretende pura, dado que não se
interroga a respeito dos imperativos sistêmicos que demandam uma nova estética muito menos do momento
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que a obriga a nascer, se apresenta muito mais como aceitação tácita do status quo do que propriamente algo
dissonante frente a ele.

Como notou Hans Bertens, somente a partir da década de 1980 – quando a discussão em torno do
pós-modernismo atinge schollars de renome internacional e trilha outros caminhos que o da arte e literatura
– é que o termo se consolida amplamente. Efetivamente, o motivo da reapropriação desta discussão pela
filosofia e ramos afins deve-se ao fato de ser alçada à um plano de análise mais amplo – a questão não era
mais a de simplesmente propor uma nova sensibilidade estética ou um novo tipo de arte diletante, mas sim de
encarar um novo momento histórico: real, concreto, urgente. Nesse sentido, Jean-François Lyotard foi um
pioneiro; ele tratou de formular o problemas nos termos de uma nova condição histórica – a condição pós-
moderna.
            Originalmente, A Condição Pós-Moderna – o consagrado texto do filósofo Jean-François Lyotard e
que inicia a discussão sobre a pós-modernidade – veio ao mundo como um relatório encomendado pelo
governo canadense a respeito do estado do “saber nas sociedades mais desenvolvidas”. Todavia, isto não
impede seu autor de ampliar significativamente as perspectivas. O que Lyotard endossa é a virada histórica,
ou melhor, uma ruptura na “grande cadeia do ser” a qual se iniciara, segundo ele, no final do século XIX e se
mostra fundamentalmente constituída em sua época. O que sustenta sua percepção de um novo momento é o
novo papel desempenhado pelo conhecimento.
            A condição pós-moderna, diz ele, corresponde a um contexto em que o saber se apresenta despido
de seu caráter formador do espírito típico da condição moderna; nesta, a ciência necessita de um dispositivo
de legitimação que lhe seja exógeno. Encontra-o na “metanarrativa” (numa arché), a partir da qual um “herói
do saber trabalha por um fim ético-político” (Idem, p. xv). Com a evolução das próprias ciências, sobretudo
a partir do final dos anos 50 com a difusão dos estudos sobre linguagens, ocorre  uma mutação profunda: na
medida em que se possibilita – graças a existência de máquinas informacionais que traduzem e veiculam o
conhecimento até então atado à subjetividade em linguagem maquínica, desterritorializada – o saber perde
seu caráter formador em função de uma conotação estritamente pragmática, performática. “O antigo
princípio segundo o qual a aquisição do saber é indissociável da formação do espírito, e mesmo da pessoa,
cai e cairá cada vez mais em desuso”. 
            Este excurso inicial a respeito do pós-modernismo faz sentido na medida em que 1) verificarmos a
recorrência do discurso dos três grandes teóricos aqui apresentados a estas três dimensões (a crítica da
modernidade; em referência aos clássicos, a confusão entre realidade e conceito; e o acriticismo presente em
sua crítica – o que quer dizer, a inépcia, se não impossibilidade da política que propõem) e; 2)
compreendermos o pós-modernismo como correlato cultural de uma reestruturação profunda do capital e,
talvez, de uma mudança histórica, que se projeta no seio da sociedade ocidental a partir do início da década
de 1970 [11].

 

3. OS GRANDES ATORES: AS CORPORAÇÕES

 

A priori, o ensaios não pretende defender posições ou apresentar verdades reveladas. Apenas
demonstra as peculiaridades que permeiam as discussões nos dias de hoje, quando se pode observar o quanto
a democracia é capaz de criar e sustentar a riqueza e, paradoxalmente, permitir com que populações inteiras
sequer vislumbrem participar da divisão desta riqueza.[12]

Não obstante, cabe ressaltar que as corporações empresariais representam hoje grandes
empregadores do contingente mundial de trabalhadores que compõe a sociedade. E a clara tendência é que
este quadro se consolide cada vez mais.[13]

As transformações nas sociedades empresariais, principalmente as fusões e incorporações, e as
políticas de dumping, ainda que velada em muitos países, como no Brasil, revelam a propensão a que as
grandes corporações se constituam nos principais empregadores ao longo do século XXI.

Ressalte-se que as sedes destas empresas são invariavelmente localizadas em países desenvolvidos, e
suas sucursais, não raro, em países em desenvolvimento.

Sob este prisma, a denominação multinacional adquire contornos falhos, visto que não estão
sediados em vários países, mas em apenas um, que recebe os lucros auferidos, como defendem Dunning,
Kindelberger, Behrman, Hymer, Rolfe, Robinson, Ball, Perlmutter, Byé, Vernon, Brooke e Remmers, Palois
e Bertin.[14] A expressão transnacional será adotada por apresentar-se mais precisa dentro da investigação
a que este projeto se propõe.

Seguindo este fio condutor, chega-se às relações de trabalho tanto nos países sede[15] quanto nos
demais participantes desta cadeia de produção. Distorções gritantes entre os direitos sociais e humanos dos
trabalhadores nos dois casos são de simples observação. Direitos como salário, jornada de trabalho, greve,
repouso remunerado e férias, entre outros, têm padrões que representam as diferenças sociais entre os países,
não respeitando sequer o mínimo social.[16]

Pergunta-se então: porque não a existência de Sindicatos Internacionais, criado no âmbito das
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empresas, como forma de universalização dos direitos sociais e humanos mínimos? Pode-se citar como
exemplo o caso do Citibank, que tinha seu escritório em São Paulo no Edifício Joelma, na ocasião que o
mesmo foi vitimado por um incêndio de proporções históricas, em 1974. A partir deste momento, a empresa
decidiu apenas posicionar seus escritórios internacionais em prédios que seguissem os padrões de segurança
do Código de Posturas de Nova Iorque, onde fica situada sua sede. Ainda que a motivação tenha sido de
cunho patrimonial e não social, por meio transverso todos os empregados da empresa no mundo foram
beneficiados com medidas de segurança mínimas, que deveriam desde o início ser adotadas por todos os
países.

A viabilidade jurídica da criação dos sindicatos internacionais partindo deste paradigma, de unificação
de medidas mínimas, pode se constituir como uma grande solução para os conflitos de capital e trabalho,
bem como da consolidação dos direitos dos trabalhadores como direitos humanos fundamentais.

Apontar por fim, como caminho, a necessidade das empresas diante da realidade do Terceiro
Setor e da indispensabilidade do aumento do consumo de seus produtos, o que criará um círculo virtuoso,
no qual empregados/consumidores poderão aquecer a economia e gerar riqueza tanto para a iniciativa
privada quanto para o Estado, que apenas tem a lucrar com esta pesquisa e a proposta que ela traz como
conclusão.

Justifica-se o argumento pelo fato de que no atual e delicado momento pelo qual passam as relações
de trabalho coletivas em relação ao contexto neoliberal globalizante, torna-se cristalina a necessidade de se
investigar os efeitos das relações econômicas e laborais oriundas das corporações empresariais.

A doutrina ainda não se propôs a analisar o tema, sobretudo com a ótica interdisciplinar aqui
proposta, visto que abordagem circula na pesquisa de vários ramos do Direito, bem como de outras ciências,
podendo citar a Economia, Sociologia, Direitos Humanos, Direito Internacional Público e Privado, do
Trabalho, Econômico, Sindical, Comercial, Internacional do Trabalho e Comparado.

Não obstante a urgência da discussão sobre os direitos sociais diante do processo de globalização e a
minimização dos efeitos avassaladores do capitalismo sobre o trabalhador, a possibilidade de fazer com que a
proposta se torne igualmente interessante para as empresas.

Estabelecendo-se padrões sociais mínimos, no que tange a dignidade econômica do trabalhador, o
mesmo poderá assumir um papel de consumidor, visto que com as atuais condições encontra-se excluído
deste processo.

Condições sociais dignas e viabilidade de consumo poderão se constituir em uma equação
extremamente favorável para as próprias empresas que se dispuserem a adotá-lo, criando o que em
Economia é chamado de círculo virtuoso.
 

4. O PROJETO DE REFORMA SINDICAL E TRABALHISTA
 

 
O Fórum Nacional do Trabalho FNT é o órgão de estudo e análise vinculado ao Ministério do

Trabalho e Emprego, instituído para efetuar as mudanças na regulação das relações entre trabalho e capital e
relações trabalhistas, com o objetivo de elaborar os termos que regerão a “Reforma Trabalhista e Sindical no
Brasil”. 

Em seu relatório, aprovado em meados de 2004, o Governo da República propõe a definição de um
modelo sindical adequado às novas exigências da vida moderna como tema primeiro das discussões do
Fórum Nacional do Trabalho. Assim, pela ótica do Planalto, antes de se discutir qualquer reforma da CLT,
deve-se proceder à análise do modelo vigente de organização dos trabalhadores.
            Entende-se que somente uma estrutura de sindicatos verdadeiramente representativos pode propiciar
uma discussão objetiva quanto à reforma trabalhista, podendo-se afirmar que o atual governo possui mais
idéias do que propostas, e que estas devem aflorar das discussões das quais participem as representações dos
trabalhadores, empresários e centrais sindicais.
            Discordamos, inicialmente, da prioridade estabelecida: discutir a reforma da estrutura sindical antes
de se cogitar de regulamentar ou disciplinar um mínimo de direitos e garantias já estatuídos na Constituição e
nos textos legais resulta extremamente perigoso.
            Em sede de Direito do Trabalho é comum que a comunidade jurídica aplauda entusiasticamente as
mudanças, ainda que de efeitos duvidosos.
            Já há algum tempo estes mesmos setores elegeram a CLT e a unicidade sindical como grandes vilãs a
entravarem as conquistas dos trabalhadores. Consideram a Convenção 87 da OIT uma fórmula capaz de
promover a classe operária, de criar postos de trabalho, de estimular o progresso do país e pregam um
liberalismo ímpar, alardeando a plena e total autonomia dos trabalhadores se organizarem como melhor lhes
convier.
            Fato é que nesta discussão não há lugar para preconceitos, do contrário, poder-se-ia repudiar o
direito ao voto feminino, o direito às férias e à aposentadoria entre tantos outros nascidos, em verdade, em
tempos de exceção, mas, principalmente, à custa das lutas dos trabalhadores e de mentores pensadores cujos
ensinamentos inspiraram a classe política e sindicalistas mais expressivos.
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              Alguns dos detratores do sistema sindical vigente admitem que se, e quando, o pluralismo for
instituído instalar-se-á um “boom” de criação de sindicatos, sendo este, contudo, temporário. Da
acomodação da nova ordem, iniciaria-se uma unidade .
            Trata-se de raciocínio simplório: todos que discutem o Direito Sindical conhecem a dificuldade com
que se conquistam os avanços e com que facilidade o neoliberalismo os ataca.
            Com relação a existência do “peleguismo”, não há estrutura que, por si própria, possa outorgar
méritos ou deméritos a qualquer militante ou sindicalista. O que deve ser implantado são condições para
fomentar a participação dos trabalhadores em suas organizações o que traduz uma das facetas do exercício
pleno da cidadania.
            Como anteriormente afirmado, muitos dos que defendem o Projeto de Reforma Sindical são os
mesmos que apoiaram as reformas que ensejaram a contratação a tempo parcial, a prazo determinado, o
banco de horas e as comissões de conciliação prévia, todas alardeadas como grandes avanços no diapasão da
supremacia do negociado sobre o legislado.
            Muitos “companheiros” que, no primeiro momento, perfilharam a pluralidade, reviram suas posições
e hoje apóiam a unicidade e a manutenção da CLT e do artigo 8° da Constituição do Brasil.
           A incapacidade ou lentidão de estabelecermos um sistema de fiscalização e implantação de garantias e
de exercício da cidadania não pode ser debitado, indiscriminadamente, à conta da estrutura sindical vigente.
Esta mesma estrutura foi a que permitiu avanços consideráveis, inclusive na alteração da composição do
Poder Executivo e Legislativo.
            Sem a manutenção e regulamentação dos direitos básicos da cidadania das quais a CLT e a CRFB
são guardiãs, de nada servirá qualquer alteração da organização sindical, para a manutenção ou avanço no
que se obteve até então, o que se registre, ainda não é o ideal.
 
 
 
 
5. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N. 369/2005

 
A PEC 369/05[17] pode ser resumida da seguinte forma: institui a contribuição de negociação

coletiva, a representação sindical nos locais de trabalho e a negociação coletiva para os servidores da
Administração Pública; mantém a unicidade sindical; incentiva a arbitragem para solução dos conflitos
trabalhistas e amplia o alcance da substituição processual, podendo os sindicatos defender em juízo os
direitos individuais homogêneos.
            Modifica as disposições contidas no artigo 8º da Constituição Federal, com a seguinte proposta de
redação:

“Art. 8o  É assegurada a liberdade sindical, observado o seguinte:
          I - o Estado não poderá exigir autorização para fundação de entidade sindical,
ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a
intervenção nas entidades sindicais;
          II - o Estado atribuirá personalidade sindical às entidades que, na forma da lei,
atenderem a requisitos de representatividade, de participação democrática dos
representados e de agregação que assegurem a compatibilidade de representação em
todos os níveis e âmbitos da negociação coletiva;
III - às entidades sindicais cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais
do âmbito da representação, inclusive em questões judiciais e administrativas;
          IV - a lei estabelecerá o limite da contribuição em favor das entidades sindicais que
será custeada por todos os abrangidos pela negociação coletiva, cabendo à assembléia
geral fixar seu percentual, cujo desconto, em se tratando de entidade sindical de
trabalhadores, será efetivado em folha de pagamento;
          V - a contribuição associativa dos filiados à entidade sindical será descontada em
folha de pagamento;
          VI - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;
          VII - é obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva;
          VIII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações
sindicais;
          IX - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da
candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente,
até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
          Parágrafo único.  As disposições deste artigo aplicam-se à organização de entidades
sindicais rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.”

 
            Em primeiro lugar, há que ser frisado que a supracitada proposta de emenda constitucional traz
lacunas que legarão ao legislador ordinário a tarefa de regulamentar questões de suma importância, o que
nos parece uma extrema infelicidade, mormente ante a composição corporativa tanto da Câmara dos
Deputados como do Senado Federal, sem mencionar do Supremo Tribunal Federal, que merecerá destaque,
em face da instituição da Súmula vinculante pela EC no 45/04.      

O autor teve como professor na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
um professor que brilhantemente demonstrava em sua cátedra a falta de critérios objetivos na escolha dos
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Ministros que compõem nossas cortes superiores, uma das quais, anos mais tarde, o mesmo iria se juntar.
A sociedade brasileira, principalmente depois da Constituição de 1988, prima pela meritocracia,

apresentando um sistema no qual um juiz de primeira instância passa por um processo seletivo rigoroso, o
que praticamente chancela sua qualidade profissional, ainda que não a moral. Contudo, a Constituição
estabelece que nos Tribunais Superiores, o critério de escolha é do Presidente da República, entre aqueles de
notório saber, reputação ilibada, e mais de trinta e cinco anos. Ressalte-se aqui o nível de subjetividade
destes critérios.
            Ou seja, por mais contra-senso que possa parecer, as decisões dos juízes que tem capacidade técnica
comprovada é reformada por juízes que foram escolhidos pelo poder executivo e aprovados pelo legislativo.

Aliás, um destino comum para os grandes defensores dos interesses dos governos, quando existe
vaga disponível, é a nomeação para um tribunal superior, como “forma de agradecimento aos relevantes
serviços prestados”, o que termina, de certa forma, constituindo em alguns casos uma “bancada judiciária”, e
o fático controle externo do judiciário.            
            Eis aí a gravidade do efeito da Súmula vinculante, aprovada por 2/3 (dois terços) dos Ministros do
STF. Trata-se de uma corte política, possivelmente influenciada por aqueles que os escolheram – ainda que
por força moral – e que poderá definir os caminhos constitucionais das relações de trabalho.
            Vê-se então, claramente, duas lutas pelo poder: o das centrais sindicais tentando manter o poder de
negociação na mão de um pequeno grupo, e o STF mantendo o poder vinculante nas mãos de seus onze
Ministros.

Diante desta breve consideração e voltando à questão do fim da unicidade, o que se vê é que pelo
texto da PEC os litígios entre as entidades sindicais pela legitimidade para negociação coletiva serão
submetidos à central sindical a que elas sejam filiadas ou à comissão mista composta pelas diversas centrais
sindicais quando elas forem filiadas a centrais distintas; ou por mediação e arbitragem, quando não houver
acordo na comissão mista ou quando as entidades não forem filiadas a qualquer central.

Quando se discute a liberdade sindical, a adoção de arbitragem afigura-se, no mínimo, contraditória.
A começar pela letra da lei que trata do instituto: "apenas direitos patrimoniais disponíveis podem ser
submetidos à arbitragem"[18]. Quem poderão ser estes árbitros, e como serão escolhidos, nada fica
delimitado. Com o silêncio da proposta e diante do que se desenha no contexto neoliberal, a idéia é que ela
seja realizada pelas próprias centrais.
            No que pertine à determinação de que as Centrais Sindicais elegerão o sindicato representativo para
fins de negociação coletiva, algumas questões merecem consideração: inicialmente, a PEC acaba por
reconhecer, juridicamente, as Centrais Sindicais, entes que atualmente possuem um surpreendente
reconhecimento, hoje apenas político. Infere-se que, dado o antagonismo que caracteriza as diversas centrais
hoje existentes no Brasil, buscou-se uma saída incessantemente negociada com as respectivas lideranças a fim
de que pudesse o texto da PEC atender aos interesses de tais atores sociais. Assim, uma vez que a própria
CUT é contra a adoção irrestrita da Convenção 87, da OIT, "costurou-se" um acordo político que, salvo
melhor juízo, pode piorar ainda mais o já combalido sistema sindical brasileiro.

O reconhecimento jurídico das centrais sindicais possui uma característica estratégica, sobretudo para
o Governo atual, que, na sanha irrefreável de demonstrar seu engajamento por reformas estruturais – sobre
as quais o discurso governista praticamente joga nas costas toda a responsabilidade pelo desenvolvimento do
País – poderá precarizar ainda mais as relações trabalhistas. Se, num primeiro momento, foi possível
comemorar o arquivamento determinado pelo governo do Projeto de Lei que alteraria o artigo 618, da CLT,
e praticamente acabaria com o caráter público da legislação trabalhista, há motivos para que a preocupação
novamente acometa os que se interessam pela discussão do tema.
            É cediço que uma das bandeiras do Partido dos Trabalhadores e da CUT, relativamente à questão
trabalhista, repousa na instituição do contrato coletivo de trabalho. Nota-se que, apesar de a PEC não fazer
qualquer alusão ao mesmo, por via transversa abre-se a efetiva possibilidade do instituto ser adotado, já que
desaparecendo a representação por categorias, desapareceriam, natural e acessoriamente, as convenções
coletivas de trabalho. Forçoso inferir, pois, que a pretexto de se evitar um retardamento na celebração de
"acordos coletivos" pelas disputas de representatividade que seriam travadas pelos diversos sindicatos,
acabariam as centrais sindicais celebrando um contrato coletivo de trabalho único, aplicável como legislação
mínima à todos os trabalhadores. Caminho aberto para extinção gradual de toda a parte material da CLT: a
temida desregulamentação.

 
CONCLUSÃO

Propõe-se, por fim, após investigar as facetas envolvidas na problemática proposta, sugerir a
possibilidade da criação de sindicatos internacionais, organizados por empresas, como forma de unificar os
direitos sociais existentes para os empregados dos países de origem, e estende-los a todos os seus
empregados pelo mundo, através de contratos internacionais, que já encontram defesa na doutrina nacional,
por nomes como  Roberto Norris[19], Dorothee Susanne Rüdiger[20] e Otto Kahn Freund[21], in verbis:

Assim, a possibilidade de uma negociação coletiva internacional repousará então na própria dinâmica
que possam adquirir os atores sociais que resultem interessados em promovê-la. Esta é uma constante
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nas relações laborais: o poder autônomo que as partes podem desenvolver constitui a maior garantia de
impulso que possa ser dado ao instituto, já que se ainda existir um marco jurídico adequado, a eficácia
das leis depende dos sindicatos muito mais que estes dependem da eficácia daquelas, porque como poder
de contrapeso frente aos empresários, os sindicatos são muito mais eficazes do que têm sido as leis ou
que jamais poderão sê-lo.

 

[1] The apparently ‘natural’ quality of societies bounded by their nation-states plus the difficulty of generating and working with data
that cross national boundaries plus the lack of specificity in most theories of the global, all conspire to shore up the crumbling
defences of state-centrist social theory against the onslaught of globalization in its several versions. Thus, just as the idea of
globalization is becoming firmly established, the sceptics are announcing the limits and, in some extreme cases, the myth of
globalization. SKLAIR, Leslie. The transnational capitalist class and the discourse of globalization. The Global Site: critical
gateway to world politics, society and culture, Brighton. Disponível em: <http://www.theglobalsite.ac.uk>. Acesso em: 2 jan. 2006.

[2] BELTRAN, Ary Possidonio. Os impactos da integração econômica no direito do trabalho: globalização e direitos sociais. São
Paulo: LTR, 1998, p. 87-92.

[3] SINGER, Paul. Globalização e desemprego: diagnósticos e alternativas. São Paulo: Contexto, 2002, p. 19.
[4] BARROSO, João Rodrigues (Org.). Globalização e identidade nacional. São Paulo: Atlas, 1999, p. 65.
[5] FUKUYAMA, Francis. O fim da história e o último homem. São Paulo: Rocco, 2002, p. 72.
[6] Cf. BOVERO, Michelangelo. Contra o governo dos piores: uma gramática da democracia. Rio de Janeiro: Campus, 2005, p. 16.
[7] HENDERSON, Hazel. Além da globalização. São Paulo: Cultrix, 2004, p. 64.
[8] SILVA, Leonardo Rabelo de Matos. A globalização no Brasil e o papel da democracia. Revista Uniabeu, Belford Roxo, ano IV,
n. 4, 2003, p. 62-63.
[9] Em As Origens da Pós-Modernidade (p. 9-10), Perry Anderson remonta a aparição do termo ao poeta e crítico literário espanhol
Frederico de Onís, em 1934; já Hans Bertens, em The Idea of the Postmodernism: a history (p. 20), observa a utilização do termo
postmodern em 1870 e postmodernism em 1926.
[10] Sigo aqui as referências e considerações de Hans Bertens, The Idea of the Postmodernism: a history, p. 3-36.
[11] Cabe uma última palavra sobre a relação entre este pós-modenismo e os novos teóricos: se não é improvável o impacto direto
deste tipo de reflexão sobre os autores aqui escolhidos todavia é pouco verificável a recorrência a ela em suas respectivas
argumentações. Isto porque, é mister dizer, a forma de recepção é diferenciada e, talvez, muita mais sofisticada. Dito de outra forma,
esta discussão penetra inicialmente na filosofia e daí, já relembrada, expande-se para os demais domínios. Neste sentido, ou seja,
inicialmente ela está muito mais diretamente presente nos para os novos filósofos do que na sociologia ou na ciência política. É
sobretudo graças a divulgação e problematização de tais temas por – ou, se prefirirmos uma expressão tanto controversa quanto
difundida, pós-estruturalismo – que esta agenda atinge outras áreas do saber.
[12] PARAIRE, Philippe. Os mortos vivos da globalização. In: PERRAULT, Gilles (Org.). O livro negro do capitalismo. São Paulo:
Record, 2005, p. 465.
[13] Corroboram esta informação os dados que demonstram que apenas as cinqüenta maiores empresas do mundo em número de
empregados têm, juntas, mais de dezesseis milhões de trabalhadores em seus quadros. A empresa WalMart, a maior empresa varejista
do mundo tem mais de um milhão e setecentos mil empregados. Fortune. Disponível em: <http://www.fortune.com>. Acesso em: 2
jan. 2006.
[14] MICHALET, Charles-Albert. O capitalismo mundial. São Paulo: Paz e Terra, 1983, p. 22.
[15] ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 216.
[16] KRELL, Andreas. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de um direito constitucional

comparado. Porto Alegre: S. A. Fabris, 2002, p. 60-61.
[17]  Texto integral
[18] Art. 1º, da Lei no. 9307/96
 
 
[19] Assim se posiciona Roberto Norris: “[...]à guisa de esclarecimento ficou demonstrada a nossa adesão ao entendimento de que o

contrato coletivo internacional de trabalho, celebrado em nível de empresa ou de empresas, deva ser aplicado a todos os seu
empregados, pertencentes a categoria do signatário órgão sindical representativo, ainda que não sejam afiliados ao mesmo.
NORRIS, Roberto. Contratos coletivos supranacionais de trabalho e a internacionalização das relações laborais no mercosul.
São Paulo: LTr, 1998, p. 175.

[20] RÜDIGER, Dorothee Susanne. Emancipações em rede: condições jurídicas para a defesa coletiva dos direitos dos trabalhadores
no século XXI. In VIDOTTI, Tárcio José; GIORDANI, Francisco Alberto da Mota Peixoto (Org.). Direito coletivo do trabalho em
uma sociedade pós-industrial. São Paulo: LTr, 2003, p. 68.

[21] FREUND, Otto Khan apud MANSUETI, Hugo Roberto. Direito sindical no Mercosul. São Paulo: LTr, 2004, p. 136.
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ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO DE PROPRIEDADE E A ORDEM 

CONSTITUCIONAL BRASILEIRA.  

 
THE ECONOMICAL ANALYSIS OF THE LAW OF PROPERTY AND THE 1988 BRAZILIAN 

CONSTITUTIONAL ORDER 

 

Elisberg Francisco Bessa Lima 

 

RESUMO 

  

O presente artigo tem por objetivo demonstrar a compatibilidade entre os fundamentos da Teoria 

da Análise Econômica do Direito e os preceitos constitucionais brasileiros acerca da garantia 

jurídica da propriedade. Para tanto, citam-se algumas indagações orientadoras: Quais os 

principais fundamentos da Escola Direito e Economia? Qual a concepção da ordem econômico-

constitucional brasileira relacionada ao Direito de Propriedade? Há compatibilidade entre os 

fundamentos da Análise Econômica do Direito e os preceitos constitucionais acerca da garantia 

do Direito de Propriedade? Pretende-se, assim, evidenciar que a alocação dos direitos de 

propriedade deve ser determinada não só pela ordem jurídica, mas também pelos preceitos da 

Economia, valorizando-se a eficiência econômica como valor jurídico. 

 

Palavras-chave: Escola Direito e Economia, Direito de Propriedade, Função social da 

propriedade. 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the present article is to demonstrate the compatibility between the elements of 

the Economic Analysis of Law, academic school which studies the relation between Law and 

Economics, and the Brazilian constitutional norms related to the guarantee of property. For both, 

it is mentioned some guiding inquiries: What are the main elements of the Law and Economics 

school? What is the economic-constitutional order Brazilian conception related to the Law of 

Property?  Is there any compatibility between elements of the Economic Analysis of Law and the 

constitutional norms related to the Guarantee of Property? So it intends to show that the 

allocation of the Law of Properties must be determined not only for the juridical order but also 

through the Economic norms, enriching the economic efficiency as legal value.  

 

KEY WORDS: Law and Economics school, Law of Property, Social Function of Property  

 

 

Sumário: 1. Análise Econômica do Direito 2. A Escola Direito e Economia e seus fundamentos 

acerca do Direito de Propriedade 3. A concepção da Ordem Constitucional Brasileira relacionada 

ao Direito de Propriedade 4. A relação entre a Análise Econômica do Direito e a garantia 

constitucional do Direito de Propriedade. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem por escopo demonstrar a compatibilidade entre os fundamentos dos 

estudos acerca da Análise Econômica do Direito, especialmente da Escola Direito, Economia e 

Instituições, e os preceitos da Ordem Constitucional Brasileira sobre o Direito de Propriedade. A 

Constituição Federal do Brasil de 1988 preconiza, ao garantir o Direito de Propriedade e a Ordem 

Econômica condicionados aos valores sociais, a harmonização dos institutos jurídicos e 

econômicos.  

 

Nesses termos, no decorrer deste trabalho, analisa-se a importância da integração entre os 

valores econômicos e jurídicos, para a consecução de uma justiça economicamente eficiente. A 

Análise Econômica do Direito de Propriedade assume, portanto, a função de promover o estudo 

sobre a alocação de direitos relacionados à propriedade capaz de realizar e incorporar a eficiência 

econômica como valor jurídico.  

 

Citam-se algumas indagações orientadoras: O Direito e a Economia interagem entre si? 

Qual a finalidade desta interação? Quais os fundamentos da Escola Direito e Economia? Qual a 

concepção da Ordem Constitucional Brasileira relacionada ao Direito de Propriedade? Qual a 

relação entre a Análise Econômica do Direito e a garantia constitucional do Direito de 

Propriedade?  Neste sentido, o presente trabalho é desenvolvido na ordem abaixo descrita: 

 

Inicialmente, busca-se evidenciar os parâmetros justificadores dos estudos acerca da   

Análise Econômica do Direito, expressando a relação existente entre os valores jurídicos e 

econômicos. Evidenciam-se, também, os fundamentos da Escola Direito e Economia acerca do 

Direito de Propriedade e as concepções da Ordem Constitucional Brasileira sobre o tema. Por 

fim, disserta-se sobre a relação entre os postulados da Análise Econômica do Direito e a garantia 

constitucional do Direito de Propriedade. 

 

Por conseguinte, este trabalho traça um paralelo entre os fundamentos da Escola Direito e 

Economia, especialmente da sua vertente acadêmica Direito, Economia e Instituições, e as 

diretrizes constitucionais acerca do Direito de Propriedade, estabelecendo os pontos de interação 

e as possíveis divergências entre tais institutos.   
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1) ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

 

As Ciências Jurídica e Econômica assumem funções de extrema relevância na 

composição dos interesses intersubjetivos, especialmente diante de um sistema econômico 

capitalista regrado por um Estado Democrático de Direito, nos termos em que se compõe a nação 

brasileira. Regras, normas e princípios são determinados pelo Direito, visando à concreção da 

justiça, mediante legitimidade social e política. Já a Economia estabelece diretrizes de gestão dos 

recursos escassos, a fim de potencializar a satisfação dos agentes econômicos. 

 

Os peculiares métodos e objetos de pesquisa com os quais trabalham, 

respectivamente, as Ciências do Direito e da Economia não podem representar afastamento, 

divisão ou isolamento desses saberes. Ambas fazem parte das ciências humanas, pois têm como 

foco a compreensão das ações e reações dos homens, visando interpretar e normatizar condutas 

que ensejam fatos relevantes para vida em sociedade, sejam esses jurídicos ou econômicos. 

 

O Direito como ordenamento jurídico tem, sobretudo, a finalidade de promover o 

equilíbrio harmônico nas relações entre os indivíduos, mediante a instituição de normas legais e 

principiológicas capazes de serem eficazes ao disciplinamento social. Nesse sentido, expressa 

Miguel Reale (2002, p. 02) acerca da função do Direito para a organização da vida em sociedade:  

 

Podemos, pois, dizer, sem maiores indagações, que o Direito corresponde à exigência 

essencial e indeclinável de uma convivência ordenada, pois nenhuma sociedade poderia 

subsistir sem um mínimo de ordem, de direção e solidariedade. É a razão pela qual um 

grande jurista contemporâneo, Santi Romano, cansado de ver o Direito concebido 

apenas como regra ou comando, concebeu-o antes como „realização de convivência 
ordenada‟.  

 

A referida concepção do Direito, mesmo diante de outras complexas e sofisticadas 

teorias, destaca-se por evidenciar a atribuição peculiar das normas jurídicas, qual seja: realização 

de uma convivência ordenada. Sendo assim, relações humanas devem ser amparadas pelo Direito, 

em nome da convivência social e do bem-comum.  A razão jurídica não se encontra somente na 

sua positivação normativa, mas também na sua capacidade de incidir sobre o fato e pacificar as 

relações humanas.  
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Em relação à Ciência Econômica, pode-se afirmar que a sua função está orientada na 

produção e distribuição de bens necessários à sociedade, porém naturalmente escassos diante das 

insaciáveis necessidades humanas.  Pode-se utilizar, nesse sentido, o conceito de economia 

formado por José Paschoal Rossetti (1977, p.52): A economia é a ciência que estuda as formas de 

comportamento humano resultantes da relação existente entre as ilimitadas necessidades a 

satisfazer e os recursos que, embora escassos, se prestam a usos alternativos. 

 

A partir desse conceito, podem-se determinar três parâmetros fundamentais à Ciência 

Econômica: relação humana, escassez de recursos e necessidades ilimitadas dos homens. A 

essência social da economia se explica por ter como objeto de análise o comportamento humano. 

Já recursos limitados se referem aos bens destinados à satisfação dos homens, que se tornam 

naturalmente escassos, em virtude das insaciáveis necessidades humanas.    

 

Nesse sentido, a Ciência Econômica tem por objeto a análise e a alocação mínima de 

recursos, para a máxima satisfação dos homens, que, para ordem econômica, assumem a função 

de agentes econômicos. Logo, tem como diretriz a análise da relação econômica entre os custos e 

benefícios das condutas humanas.  

 

Percebe-se, com tais noções de Direito e de Economia, que ambas as ciências atuam 

na observação e disciplinamento do comportamento humano, pertencendo, no contexto científico 

à classificação de Ciências Humanas, mesmo que se diferenciem por suas particularidades. Logo, 

por pertencerem ao subsistema do conhecimento relacionado à vertente humana da ciência, 

interagem entre si, sob a concepção da interdisciplinaridade. Nessa orientação, Raquel Sztajn 

(2005, pág. 102) expressa:  

 

O Direito, por sua vez, ao estabelecer regras de condutas (dever-ser) que modelam 

relações entre pessoas, deverá levar em conta os impactos econômicos que delas 

derivarão os efeitos sobre a distribuição ou alocação de recursos, os incentivos que 

influenciam o comportamento dos agentes econômicos privados. Assim, o Direito 

influencia e é influenciado pela Economia e as Organizações influenciam e são 

influenciadas pelo ambiente institucional.      

 

     Tal entendimento evidencia as interações entre o Direito e a Economia, 

especialmente quanto às consequências de suas realizações nas relações intersubjetivas, ou seja, 
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no ato de disciplinar e orientar comportamentos humanos. O Direito, ao definir regras 

comportamentais, influencia nas escolhas dos agentes econômicos, que sob a perspectiva de 

maior satisfação, com menor dispêndio de recursos, tende a agir com racionalidade. Já a 

Economia, ao estabelecer as melhores escolhas sob a supracitada óptica do custo-benefício, 

influência o Direito ao regrar a conduta dos homens considerando o valor da eficiência 

econômica.  

 

Percebe-se que é o comportamento humano que está sendo moldado pelas normas 

instituídas mediante às ciências jurídica e econômica, sob os parâmetros da justiça e da eficiência 

econômica. A incidência das normas sobre os fatos, ensejando direito que deve ser cumprido, 

necessita assumir a eficiência econômica como valor jurídico, sob pena de se concretizar 

verdadeiras injustiças.  

 

Não adianta aplicar o Direito que, na prática, o seu cumprimento é economicamente 

irrealizável, pois isso só implicará em desrespeito à ordem jurídica. Ademais, o Direito deve ser  

um mitigador dos custos das transações econômicas, servindo, também, para incentivar a 

segurança e a realização dos compromissos negociais.  

 

Nesse contexto, a Análise Econômica do Direito, objeto da Escola Direito e 

Economia, orienta-se por princípios jurídicos e econômicos, em busca da realização da justiça, 

mediante critérios que contemplem a eficiência econômica como valor jurídico. Acerca dessa 

teoria, Armando Castelar Pinheiro (2005, p. 83) expressa:  

 

Assim, o movimento Direito & Economia vem a ser uma corrente acadêmica de juristas 

e economistas que procura analisar o fenômeno jurídico sob uma ótica comum, baseada 

em princípios econômicos. Essa linha de pensamento, concebida originalmente como 

uma vertente das escolas econômicas mais liberais, foi logo abarcadas pelas faculdades 

de Direito. Seus enunciados olham o direito como um sistema que aloca incentivos e 

responsabilidades dentro do sistema econômico, e que pode, e deve ser analisado à luz 
de critérios econômicos, como da eficiência.            

 

Por conseguinte, a Análise Econômica do Direito de Propriedade será, nesse trabalho, 

desenvolvida sobre as concepções jurídica e econômica da propriedade, fazendo desta um 

instrumento de realização da justiça, porém respeitando-se a valor da eficiência econômica. O 
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direito de propriedade e suas vertentes serão analisados sob as perspectivas jurídica e econômica 

de suas realizações.    

 

2. ESCOLA DIREITO E ECONOMIA E SEUS FUNDAMENTOS ACERCA DA 

PROPRIEDADE  

 

A Análise Econômica do Direito de propriedade é objeto de estudo de todas as 

vertentes da Escola Direito e Economia, dentre as quais se podem citar: Escola de Chicago, a 

Teoria da Escolha Pública, a Escola Institucionalista e a Nova Economia Institucional. Ressalte-

se que todas fazem parte do movimento que crê na necessária complementaridade entre o Direito 

e a Economia, diferenciando-se, apenas, na metodologia de aplicação e interpretação dessa 

interação. 

 

No entanto, é sob a ótica da Nova Economia Institucional, também conhecida como 

Direito, Economia e Organização, que se enfatiza a Análise Econômica do Direito de 

Propriedade, pois é por meio dos seus pressupostos que se explica a necessária eficiência 

econômica na alocação do direito de propriedade. Décio Zylberstajn (2002, p. 104), acerca da 

importância da Nova Economia Institucional para o Direito de Propriedade, assim assevera: 

 

Verifica-se, por isso, existirem diversas correntes de Law and Economics que adotam 

postulados metodológicos diversos para a explicação do nexo entre Direito e Economia. 
Destacam-se, entre estas, a New Institucional Law and Economics, ou Direito, 

Economia e Organizações [Law, Economics and Organizations], como aqui a 

denominamos, que inclui a análise do papel desempenhado pelas instituições e 

organizações sociais, propondo a interação contínua entre normas, direito positivado ou 

não, isto é, regras formais e informais, partindo da base teórica fornecida pelo trabalhos 

de Douglas North e de Oliver Williamson, os quais serão adiante abordados. 

É importante mencionar que essa análise – Direito, Economia e Organizações – se 

baseia no instrumental da Nova Economia Institucional que rejeita premissa neoclássica 

de escolhas racionais e comportamento maximizador, adotando o conceito de 

racionalidade limitada desenvolvido por Herbert Simon. Essa abordagem metodológica, 

juntamente com a inserção dos custos de transação, permite flexibilizar a hipótese 
neoclássica de que as instituições evoluem de modo eficiente, e explicar por que 

surgem direitos de propriedade e formas de alocação de recursos econômicos, nada 

obstante serem ineficientes em determinado contexto social. 

      

 

Diferentemente da Economia Neoclássica, a Escola Direito, Economia e Organização 

não aceita o pressuposto neoclássico do direito de propriedade perfeitamente definido e seguro, 
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em que os recursos são naturalmente bem alocados por escolhas plenamente racionais dos 

agentes econômicos.  Admite, para tanto, a existência de “externalidades” que impossibilitam a 

plena transparência e a simetria de informações em uma relação “negocial”.  

 

Extrai-se, portanto,  do supracitado entendimento dois fundamentos da Escola Direito, 

Economia e Organização imprescindíveis para o entendimento da Análise Econômica do Direito 

de Propriedade, quais sejam: custo de transação e racionalidade limitada dos agentes econômicos.  

 

O custo de transação é uma consequência das “externalidades” que afetam a interação 

entre os agentes econômicos. Representa a sobrevalorização do negócio a ser realizado, em 

virtude de condições alheias à vontade dos negociadores. A principal “externalidade” para a 

Escola Direito, Economia e Organização é a insegurança jurídica, componente que afeta 

diretamente a escolha racional dos agentes econômicos.  

 

Sendo assim, limitada se torna a racionalidade dos sujeitos que interagem na relação 

econômica, pois mesmo atuando na perspectiva de otimizar suas escolhas, a fim de lhes 

proporcionar a maior satisfação, não tem a previsibilidade necessária se haverá o adimplemento 

ou não do que está sendo transacionado. Logo, impossível é a plena racionalidade dos agentes 

econômicos, por lhes faltar garantias institucionais de concretização do ato negociado. 

 

Tais fatores explicam o objetivo da Escola Direito, Economia e Instituições que é 

analisar a influência das normas, dos princípios jurídicos e das instituições governamentais e 

empresariais no processo de escolha dos agentes de mercado. Interessa a essa Escola explicar 

como as instituições, formais ou informais, de uma sociedade, podem influir para a consecução 

da eficiência econômica e jurídica nas transações comerciais.  

  

Invoca, portanto, o Direito de Propriedade como uma instituição formal, alheia à 

vontade dos sujeitos econômicos, portanto uma espécie de “externalidade”, capaz de influenciar 

nas escolhas racionais destes, por atribuir custo a suas transações econômicas. Assim expressa 

Raquel Sztajn (2005, p. 93): 
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O objetivo da literatura sobre direitos de propriedades, tanto na NEI como na Análise 

Econômica do Direito, é, portanto, analisar como a definição dos direitos em cada caso 

específico afeta o comportamento dos agentes econômicos, A idéia central é que 

direitos de propriedades seguros e bem definidos, incluindo o direito de vender ou 

transferir a propriedade farão com que o recurso venha a ser alocado ao uso que gere 

mais bem-estar.      

 

Portanto, entende-se que o direito de propriedade, para Escola Direito, Economia e 

Instituição, é fundamental para a alocação dos recursos, dentre os quais a propriedade, ou seja, 

para a orientação de investimentos em determinadas áreas. Se houver segurança jurídica capaz de 

garantir o uso, a disposição e o gozo da propriedade, menores serão as “externalidades” 

encarecedoras das transações econômicas, sendo incentivada, assim, a aplicação de investimentos 

em um ambiente institucional seguro.   

 

Ressalte-se que, tal teoria, teve como fundamento básico o estudo desenvolvido por 

Ronald Coase, que ficou conhecido como Teorema do Coase, assim definido por Armando 

Castelar (2005, p. 105): “Quando os direitos de propriedade são bem definidos e o custo de 

transação é igual a zero, a solução final do processo de negociação entre as partes será eficiente, 

independentemente da parte a que se assinalam os direitos de propriedade”. 

 

Ronald Coase, portanto, parte de um modelo ideal, porém irreal, ou seja, negociação 

sem custo de transação, para explicar as medidas necessárias para evitar ou minimizar a 

existência custos prejudiciais e eficiência econômica. Sendo assim, explicita Armando Castela 

(2005, p. 108) versão desenvolvida do supracitado teorema:  

 

Se existem custos de transação positivos, o resultado eficiente pode não ocorrer em 

algumas possíveis alocações dos direitos de propriedade. Nessa circunstância, a regra 

legal deve ser utilizada para alocar os direitos de propriedade da forma que minimize os 

efeitos dos custos de transação sobre as atividades e as decisões dos agentes 

econômicos.  

      

No entanto, a referida função da Análise Econômica do Direito de Propriedade 

relacionada à redução dos custos de transação não significa a “absolutização” do direito de 

propriedade. Já esta forma de conceber economicamente o Direito de Propriedade está 

condicionada à garantia de propriedade pelo ordenamento jurídico brasileiro, nos termos em que 

este exigir.  
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Se a condição da garantia da propriedade for o exercício da função social, esta será 

um instrumento de viabilização da eficiência econômica na alocação do Direito de Propriedade, 

já que tem o condão de promover, também, a segurança jurídica do proprietário. Exercer a função 

social da propriedade deve viabilizar a redução de custos de transação já que garante, segundo a 

ordem constitucional brasileira, o Direito de Propriedade, condição essa necessária à eficiência da 

alocação dos recursos. Nessa perspectiva, expressa Bernardo Mueller (2002, p. 125): 

 

A definição dominante de direitos de propriedade, tanto em economia como em Direito, é de 
propriedade como sendo um conjunto de direitos [bundle of rights] sobre um recurso, que o dono 
está livre para exercer e cujo exercício é protegido contra interferência por outros agentes (Cooter 
e Ulen 1988/91). Nesta definição, propriedade consiste em uma série de relações entre pessoas e 

só incidentalmente envolve uma „coisa‟ ou um bem [Merrille Smith, 2001/357]. Assim o dono de 
um pedaço de terra não tem necessariamente o direito absoluto sobre todos os aspectos daquele 
lote, mas sim um conjunto ou uma lista de direitos. Este conjunto pode, por exemplo, incluir 
direito de vender a terra, deixá-la de herança, subdividi-la, cercá-la, impedir que outros 
atravessem, e o direito de construir uma casa. Ao mesmo tempo o conjunto de direitos pode não 
incluir o direito de que impedir outros que atirem por cima da terra, de plantar maconha, de 
deixar a terra improdutiva e de construir edificações acima de três andares.        

 

Por conseguinte, a análise da alocação dos direitos de propriedade como instrumento 

de influência nas escolhas do agente econômico tem como valor de apreciação o grau de garantia 

do Direito de Propriedade ao agente econômico proprietário. Logo, tal análise não acolhe a 

“absolutização” dos Direitos de Propriedade, mas sim a garantia de exercício destes, assumindo, 

com isso, a importância do cumprimento das normas que condicionam tal segurança jurídica. 

 

Nesse passo, analisar-se-á as condições impostas pela Ordem Constitucional 

Brasileira à garantia dos Direitos de Propriedade, relacionando-as às até aqui discorridas 

definições e condições da Análise Econômica do Direito de Propriedade. 

 

3. A CONCEPÇÃO DA ORDEM ECONÔMICO-CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

RELACIONADA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. 

 

Cumpre, inicialmente, ressaltar que a República Federativa do Brasil tem como 

fundamento, dentre outros, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa, conforme determinam os incisos III e IV do artigo 1º da Constituição Federal de 

1988. Como objetivo fundamental, o referido Texto Magno determina, em seu inciso I do artigo 

3º, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária.  
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Portanto, a interpretação dos preceitos constitucionais deve ter como razão e 

finalidade a garantia dos direitos individuais, nos termos em que se assegura a livre iniciativa e a 

sociedade livre; porém harmonizados com a realização dos interesses sociais, sob a perspectiva 

dos valores sociais do trabalho e de uma sociedade justa e solidária.  

 

A análise da ordem constitucional que disciplina a propriedade e a economia no Brasil 

não deve se afastar dos fundamentos e objetivos supracitados, sob pena de se descaracterizar a 

formação democrática e de direito do Estado Brasileiro.  Deve-se, portanto, ser utilizada a técnica 

hermenêutica da interpretação sistemática do texto constitucional, de forma a preservar os seus 

fundamentos e objetivos. Nesse sentido, expressa Uadi Lammêgo Bulos (2003, p. 35): 

 

Deveras, a técnica sistemática desempenha importante missão, porquanto é indubitável 

que uma Constituição não constitui um conglomerado aleatório de artigos, incisos, 

alíneas e parágrafos, desconectados entre si. Ao invés, apresenta-se de modo 

coordenado, em feixes orgânicos, procurando formar unidade de sentido. Os seus 

elementos mantêm um vínculo de inter-relação e interdependência, no qual tudo o mais 

se coloca sub espécie  do mesmo conjunto. 

 

Nesse passo, o Texto Constitucional em vigor disciplina a propriedade, especialmente 

nos incisos XXII, XXIII, XXIV do seu artigo 5º, reconhecendo o direito de propriedade 

individual, porém funcionalizando-o, ao condicionar a sua garantia constitucional à realização do 

bem-estar social. Pode-se assim afirmar que a estrutura basilar da ordem constitucional acerca da  

propriedade, em plena harmonia aos fundamentos e objetivos do Estado Democrático de Direto 

Brasileiro, está expressa nos supracitados dispositivos constitucionais, que abaixo se evidenciam:  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXII - é 

garantido o direito de propriedade; XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em 

dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição 

 

Percebe-se, assim, que os fundamentos civis da propriedade: usar, gozar e dispor 

foram preservados, na medida em que se garante a propriedade e sua desapropriação, somente  

mediante justa e prévia indenização, reservando as exceções de tal princípio à disposição legal. O 
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que se repeliu foi a propriedade individual absoluta, ou seja, a sua utilização sem o amparo da 

concepção do bem-estar social.  

 

Sendo assim, a garantia da propriedade individual, tão necessária para a subsistência e 

desenvolvimento do homem, está constitucionalmente assegurada, desde que o seu uso esteja nos 

parâmetros do valor social preconizado como um dos objetivos da Republica Federativa do 

Brasil.  Em pedagógico julgamento, o ministro Celso de Mello (ADI 2.213-MC, em 04/04/2002, 

Plenário, DJ de 23-4-04) evidencia a disciplina constitucional da propriedade nos seguintes 

termos: 

O direito de propriedade não se reveste de caráter absoluto, eis que, sobre ele, pesa 
grave hipoteca social, a significar que, descumprida a função social que lhe é inerente 

(CF, art. 5º, XXIII), legitimar-se-á a intervenção estatal na esfera dominial privada, 

observados, contudo, para esse efeito, os limites, as formas e os procedimentos fixados 

na própria Constituição da República. O acesso a terra, a solução dos conflitos sociais, 

o aproveitamento racional e adequado do imóvel rural, a utilização apropriada dos 

recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente constituem elementos 

de realização da função social da propriedade. 

 

A perspectiva social da garantia do Direito de Propriedade, contudo, não pode ser 

entendida como a socialização da propriedade, pois a concepção da propriedade como direito 

individual fundamental foi mantida e fortalecida pelas vigentes ordens constitucional e civil do 

País. Tal entendimento é corroborado por Rodrigo Reis Mazzi (2006, p. 398): O legislador, ao 

afirmar que o direito de propriedade deve ser exercido com as suas finalidades econômicas e 

sociais, não assinalou que pretende implementar uma política do proletariado, mas, em rumo 

diverso, buscou atar a propriedade à vida social e econômica, com a sua utilização viável.    

 

É com essa mesma perspectiva que a Constituição Federal de 1988  disciplina a ordem 

econômica, especialmente tratando do exercício da propriedade no inciso e III do artigo 170 que 

assim expressam: Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observados os seguintes princípios:  III – função social da propriedade; 

 

Entende-se, portanto, que a ordem econômica na Constituição Federal de 1988 ratifica 

a livre iniciativa como seu fundamento, condicionando-a, no entanto, ao princípio da função 

social da propriedade. Logo, o exercício da atividade econômica, prioritariamente reconhecido 

355* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?classe=ADI-MC&processo=2213&origem=IT&cod_classe=555


 

 

 

como circulação de riquezas, ou seja, trocas negociais de direitos de propriedade, está 

assegurado, desde que cumpra com os ditames sociais legalmente estabelecidos. 

 

Destaque-se, assim, que a propriedade conjugada com a ordem econômica deve 

cumprir o legalmente determinado pelas normas ambientais, trabalhistas, tributárias, urbanísticas, 

societárias e concorrenciais, a fim de que se viabilize a realização da famigerada justiça social. 

José Afonso da Silva (2008, p. 248), ao analisar a propriedade privada na ordem constitucional 

econômica, assim expressa:  

 

Os conservadores da constituinte, contudo, insistiram para que a propriedade privada 
figurasse como um dos princípios da ordem econômica, sem perceber que, com isso, 

estavam relativizando o conceito de propriedade, porque submetendo-o aos ditames da 

justiça social, de sorte que se pode dizer que ela é legítima enquanto cumpra uma 

função social.                

  

A ponderação entre os princípios da garantia da propriedade e da livre iniciativa e os 

valores sociais preconizados pela ordem constitucional deve ser balizada, sobretudo, pela 

razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se fazer da Ordem Jurídica Brasileira um 

complicador econômico-social, desconstituindo direitos individuais historicamente conquistados. 

No entanto, percebe-se a importância desta relação, quando, a pretexto da livre iniciativa, 

ameaça-se o bem-estar individual e social. Nesse sentido, a Ministra Ellen Gracie, ao julgar 

Agravo Regimental - STA 171-AgR - , DJE de 29-2-08, assim expressa: 

 

Suspensão de tutela antecipada. Importação de pneumáticos usados. Manifesto interesse 

público. Grave lesão à Ordem e a saúde públicas. (...) Importação de pneumáticos 

usados. Manifesto interesse público. Dano Ambiental. Demonstração de grave lesão à 

ordem pública, considerada em termos de ordem administrativa, tendo em conta a 

proibição geral de não importação de bens de consumo ou matéria-prima usada. 

Precedentes. Ponderação entre as exigências para preservação da saúde e do meio 

ambiente e o livre exercício da atividade econômica (art. 170 da Constituição Federal). 

Grave lesão à ordem pública, diante do manifesto e inafastável interesse público à 

saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição 

Federal). Precedentes. Questão de mérito. Constitucionalidade formal e material do 
conjunto de normas (ambientais e de comércio exterior) que proíbem a importação de 

pneumáticos usados. 

 

Por conseguinte, pode-se afirmar que a ordem constitucional brasileira assegura, como 

direito individual fundamental, a propriedade privada e a liberdade do exercício econômico, 

condicionando, porém, a garantia jurídica destes princípios democráticos ao respeito aos valores 
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sociais sedimentados no Ordenamento Jurídico do País. Torna-se importante, doravante, 

estabelecer a relação entre os ditames constitucionais disciplinadores da ordem econômica e da 

propriedade e os preceitos da análise econômica do Direito de Propriedade.        

 

4. A RELAÇÃO ENTRE A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO E A GARANTIA 

CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE PROPRIEDADE. 

 

Os pressupostos do estudo acerca da Análise Econômica do Direito de Propriedade 

podem ser evidenciados sob a perspectiva de regras econômicas e de normas jurídicas. No 

entanto, estabelecer uma relação entre os preceitos da Constituição Federal de 1988 acerca do 

Direito de Propriedade e os postulados da Análise Econômica do Direito, sejam os jurídicos ou os 

econômicos, é adaptar tal análise, concebida originariamente nos Estados Unidos da América, à 

realidade do Brasil.      

 

Não podem ser incorporados métodos ou conceitos não jurídicos, como o próprio 

instituto da eficiência econômica, sem haver adequação à ordem jurídica brasileira, sob pena de 

torná-los ineficientes à busca de solução de conflitos. A Análise Econômica do Direito, como 

instrumento da Escola Direito e Economia da Universidade de Chicago, já está difundida em 

todos os países que adotam o sistema de economia capitalista. Ramificando-se, assim, nas 

diversas áreas do Direito, especialmente no Direito de Propriedade. 

 

Como se evidenciou anteriormente, movimentos acadêmicos no Brasil, capitaneados 

pelo projeto: Diálogos FEA & Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo, incorporaram 

o estudo sobre a Análise Econômica do Direito, buscando, porém, adaptá-lo às condições 

institucionais do País, inserindo os seus postulados no contexto jurídico brasileiro. Para tanto, 

torna-se imprescindível, antes de estabelecer a relação entre a Análise Econômica do Direito e os 

preceitos constitucionais do Direito de Propriedade, evidenciar os principais postulados daquela 

análise.  

 

Os postulados da Análise Econômica do Direito podem ser representados pelas 

seguintes referências econômicas: individualismo metodológico, escolha racional, preferências 

estáveis e equilibrium, como expressa Paulo Caliendo (2008, p. 15): 
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De modo geral, são postulados da Análise Econômica do Direito:  

a) o individualismo metodológico, ou seja, os fenômenos coletivos devem ser 
explicados como resultantes de decisões individuais; 

b) escolha racional, ou seja, as decisões individuais são entendidas como 

racionalmente dirigidas à maximização dos interesses individuais [benefits over 

cost]; 

c) preferências estáveis, postula-se que no curto prazo há a estabilidade de 

preferências; 

d) equilibrium, entende-se que as interações na política e no direito tendem, tal como 

no mercado, ao equilíbrio.     
 

Tais postulados determinam, sobretudo, convenções de natureza econômica que 

devem se compatibilizar com os preceitos jurídicos, a fim de se agregar noções econômicas aos 

valores jurídicos. O individualismo metodológico como um instrumento de inferência pode ser 

aplicado nas decisões jurídicas, porém sob os cuidados dos institutos jurídicos da analogia. Já a 

escolha racional também pode ser ressaltada juridicamente nas relações paritárias, ressalvadas às 

que evidenciam um desequilíbrio jurídico entre as partes. 

 

Já quanto aos postulados preferências estáveis e o equilibrium, estes invocam, 

sobretudo, a segurança jurídica, quando expressam a estabilidade de preferências e à tendência ao 

equilíbrio nas interações entre a política e o direito. Aproximam-se, com isso, os postulados 

econômicos aos jurídicos, que conformam a relação entre Análise Econômica do Direito de 

Propriedade e os preceitos constitucionais brasileiros.  

 

As determinações econômicas podem ser universalizadas; porém, quando 

incorporadas a estruturas jurídicas, devem ser adaptadas. Nesse passo, acolhem-se os postulados 

econômicos acima descritos, para Análise Econômica do Direito, adequando-os aos valores 

jurídicos brasileiros, a fim de garantir a estabilidade de preferência e o equilíbrio nas relações 

institucionais, especialmente entre o Direito e a Economia. 

 

Contextualizam-se tais diretrizes à Análise Econômica do Direito de Propriedade, 

mediante a incorporação dos pressupostos jurídicos brasileiros, tais como segurança jurídica, 

garantia do Direito de Propriedade e incentivo à ordem econômica embasada nos valores sociais. 

Percebe-se, assim, que os postulados econômicos: individualismo metodológico, escolha 

racional, preferências estáveis e equilibrium podem ser utilizados na análise do Direito de 
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Propriedade. No entanto, precisam interagir com os acima citados preceitos da ordem jurídica 

brasileira. 

 

Alocar os Direitos de Propriedade, ou seja, distribuir e garantir tais direito sob a 

perspectiva dos incentivos aos agentes econômicos, deve ressaltar os valores que confirmem 

tantos os postulados econômicos supracitados, como também os valores jurídicos a eles 

pertinentes, como a segurança jurídica, a garantia do Direito de Propriedade e o incentivo à 

ordem econômica pautada em valores sociais. 

 

Por conseguinte, sob a perspectiva da Análise Econômica do Direito, o Direito de 

propriedade deve garantir o uso, o gozo e a disposição do proprietário, a fim de se manter a 

estabilidade e a tendência ao equilíbrio entre os agentes econômicos e, sobretudo, diminuir os 

custos de transação nas relações negociais.  

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que os preceitos constitucionais brasileiros asseguram 

a concepção econômica da propriedade, portanto, estão harmoniosamente integrados aos 

postulados da Escola Direito e Economia. Ao garantir a propriedade como um direito individual 

fundamental, acolhe o texto constitucional, necessariamente, o valor econômico da propriedade, 

tornando-a, pois, valorada pelos conceitos e institutos da Análise Econômica do Direito. 

Diferentemente ocorre em países com Constituições que adotam regimes que não reconhecem o 

direito à propriedade individual, como expressa Décio Zylberstajn (2002, 114): 

 

Modelos alternativos estudam situações nas quais os direitos de propriedade não 

emergem, seja devido aos custos políticos ou por razões de intervenção pública com 

base em critérios de equidades, ou ainda devido a custos de exclusão proibitivos. 
Aponta-se o caso do sistema comunista que não reconhece direitos de propriedade que 

pertencem à coletividade [Estado] e são insuscetíveis de apropriação pelos particulares. 

 

Por conseguinte, o agente econômico encontra incentivo, na própria Constituição 

Federal Brasileira de 1988, em alocar de forma concreta o seu direito de propriedade no território 

nacional, pois lhe são garantidos os direitos inerentes à condição de proprietário.  
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No entanto, a Análise Econômica do Direito de Propriedade, especialmente sob a 

ótica de sua vertente a escola Direito, Economia e Instituições, estuda, também, quais os custos 

do agente econômico na efetivação da garantia do seu Direito de Propriedade.  Importa para ele, 

sobretudo, ter a sua propriedade garantida, mas o custo desta garantia, também, é aferida no ato 

de seu investimento. 

 

Nesse passo, pode-se afirmar que, diante a das condições de garantia do Direito de  

Propriedade impostas pela própria Ordem Constitucional Brasileira, dentre as quais evidencia-se 

o exercício da função social da propriedade, o agente econômico as enaltece, por ser o meio que 

lhe garantirá a sua propriedade. Em contrapartida, ele também pode analisá-la como um 

empecilho à alocação de recursos, se forem caracterizadas como custo desproporcional ao 

benefício que gera. 

 

Por conseguinte, entende-se que a relação entre a Análise Econômica do Direito e a 

garantia constitucional do Direito de Propriedade assume perfeita compatibilidade, pois esta 

expressa, sobretudo, a segurança jurídica tão necessária àquela. No aspecto programático, a 

Ordem Constitucional Brasileira privilegia, assim, o conceito e a determinação econômica da 

propriedade, ao promover os direitos do proprietário, coadunando-se, assim, com os fundamentos 

da Análise Econômica do Direito. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Como evidenciado, a Análise Econômica do Direito promove a interação entre os valores 

jurídicos e os postulados da Economia, especialmente o instituto da eficiência econômica, como 

parâmetro de concreção da justiça.  A garantia do Direito de Propriedade e da Ordem Econômica 

determinada na Constituição Federal Brasileira de 1988 ratifica a importância da interação entre 

os institutos jurídicos e econômicos para o bem-estar social. 

 

Nesse contexto, ficou demonstrada a compatibilidade entre os preceitos da Análise 

Econômica do Direito e as normas constitucionais, especialmente quando relacionadas ao Direito 

de Propriedade. A Carta Magna de 1988 incentiva, também, os agentes econômicos a alocar seus 
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direitos de propriedade no País, pois garante ao proprietário o uso, o gozo e o dispor de sua 

propriedade, condicionando-a, porém, ao exercício da função social.  

 

Logo, a função social como condição desta garantia se torna instrumento de promoção da 

eficiência econômica na alocação do Direito de Propriedade, pois é meio que garantirá ao 

proprietário exercício de sua propriedade nos termos da segurança jurídica.  

 

Quanto aos pressupostos norteadores deste estudo, pode-se afirmar que deve existir 

perfeita interação entre o Direito e a Economia, a fim de se valorar a eficiência econômica 

também como valor jurídico. A Ordem Constitucional Brasileira garante o Direito de 

Propriedade, mediante o exercício de sua função social. A Análise Econômica do Direito de 

Propriedade está constitucionalmente amparada, pois tem por objeto a segurança jurídica na 

alocação dos direitos de propriedade, que está garantida na própria Constituição Federal de 1988. 

 

Conclui-se, portanto que a alocação do Direito de Propriedade deve ser analisada sob as 

ordens jurídica e econômica, preservando-se, assim, a eficiência como valor a ser aferido no ato 

de se realizar a justiça, mediante a alocação dos direitos de propriedade. 
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APLICAÇÕES DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO

APPLICATIONS OF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW

RAIMUNDO FRUTUOSO DE OLIVEIRA JUNIOR

RESUMO
A Análise Econômica do Direito é um movimento doutrinário nascido nos Estados Unidos que se constitui a
maior novidade do Direito, desde de o advento da Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen. Espalhou-se pelo
mundo e possui aplicações em diversos campos do Direito. É necessário desmistificá-lo por não ser uma
decorrência do neoliberalismo e da globalização, não possuir a solução para todos os problemas do Direito e
ter a possibilidade de ser aplicado em constituições que consagraram os direitos fundamentais. Para isto, é
necessário que se faça uma análise crítica destituída de proselitismo e que vislumbre o real potencial deste
novo modo de ver o Direito. É sobre esta temática que nos debruçaremos, objetivando, apontar aplicações
práticas da Análise Econômica do Direito. Diante disto, faremos uma análise crítica, isenta e imparcial desta
corrente acadêmica, apresentaremos suas dimensões positiva e normativa, definiremos algumas
conceituações básicas, para finalmente, mostrarmos algumas de suas aplicabilidades através do uso dos
conhecimentos vistos. A metodologia é bibliográfica, descritiva e exploratória. A abordagem do tema é
relevante para que haja um uso desta nova tendência doutrinária no direito brasileiro com efeitos práticos e
benéficos para toda sociedade.
PALAVRAS-CHAVES: ANÁLISE ECONÔMICA; DIREITO; APLICAÇÕES

ABSTRACT
The Economic Analysis of Law is a doctrinal movement born in the United States which is the biggest
novelty of the Law, since the advent of the Pure Theory of Law by Hans Kelsen. Spread around the world
and has applications in various fields of Law. It is necessary to demystify it for not being a result of
neoliberalism and globalization, we have the solution to all problems of law and be able to be applied to
constitutions that enshrined fundamental rights. For this, it is necessary to make a critical analysis devoid of
proselytism and that glimpse of the real potential of this new way of seeing the Law. It is to this effect, we
will examine, with the objective point practical applications of Economic Analysis of Law. Given this, we will
make a critical analysis, independent and impartial this moviemeter academic, presenting their positive and
normative dimensions, we will define some basic concepts, to finally show some of their applications,
through the use of knowledge seen.
The methodology we used is bibliographical, descriptive and exploratory. The theme is relevant to be a use
of this new doctrinal trend in Brazilian law with practical and beneficial effects for the whole society.

KEYWORDS: ECONOMIC ANALYSIS; LAW; APPLICATIONS

INTRODUÇÃO
O movimento Direito e Economia, também conhecido como Análise  Econômica do Direito, tem

se alastrado pelo mundo, sendo considerada a maior inovação  do Direito desde a teoria pura do Direito de
Hans Kelsen.

Apesar de suas premissas receberem críticas exacerbadas de diversos autores, tal pensamento
jurídico não pode simplesmente ser confundido com o neoliberalismo e ter, desta forma, uma visão
preconceituosa da comunidade científica. A valorização do homo economicus é um pouco incompreendida e
estereotipada pelos críticos mais ferozes, contudo o seu leque de aplicações é tão amplo e inovador que
merece uma análise mais acurada e imparcial que envolva uma visão que se coadune com a realidade
brasileira.

Neste diapasão, procuraremos, em nosso estudo, analisar algumas questões que entendemos
serem pertinentes para os fins deste trabalho. A Análise Econômica pode ser aplicada à realidade brasileira?
Quais as condições necessárias para que esta aplicação seja realizada? Quais os casos práticos em que esta
aplicação se mostra eficiente?

Para o atingimento destes intentos, será feita  pesquisa na qual se analisará, de forma crítica e
isenta, a  Análise Econômica do Direito (AED) dentro da perspectiva do mundo atual, no qual há uma
prevalência dos direitos fundamentais, abordando-se as suas visões positiva e normativa, importadas da 
ciência econômica, procurando enquadrá-las dentro de um enfoque prático, para, depois, adentrarmos em
algumas conceituações básicas de fundamental importância para aplicabilidade da AED, que quais serão o
nosso objeto de análise no final deste artigo, a qual se norteará por uma abrangência exemplificativa, vez
que, como veremos, as aplicações não se esgotam nos estritos limites desta pesquisa.

Serão utilizadas obras voltadas para o estudo da AED, tanto nacionais quanto alienígenas,
principalmente aquelas concernentes à parte teórica, sem nos restringirmos a um estudo tendencioso no
sentido de vangloriar tal movimento teórico, pois procuraremos abrir a mente do leitor para ensaios críticos,
artigos e outros livros que apresentem  outra visão da AED, incentivando, assim, uma abertura para o debate
acerca deste incipiente tema que, há pouco, adentrou no direito brasileiro como objeto de pesquisa. No que
concerne  aos fins, a pesquisa será descritiva e exploratória porque classifica, explica e interpreta os fatos
assumindo as formas bibliográfica e documental, sem interferência do pesquisador, procurando aprimorar
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idéias.
A necessidade desta investigação se mostra relevante, pois a apresentação de alternativas para

solução de alguns problemas, que afligem o direito, proporcionará a possibilidade do uso racional de
instrumentais que permitam a realização de uma eficiência econômica capaz de acarretar um impacto positivo
para sociedade, tanto na solução de conflitos como na  implementação de políticas públicas.

 
1 AED: ANÁLISE CRÍTICA

Após a crise de 1929,  na qual ocorreu a quebra da bolsa de Nova Iorque, o mundo viu a maior
crise  que o capitalismo já enfrentou. Neste cenário, as idéias de Keynes[i] surgiram como a tábua de
salvação para economia neste momento de crise. A sua visão macroeconômica do problema a ser
enfrentado, resultou no incentivo a déficits sistemáticos que seriam canalizados para realização de obras
públicas. Com tal estratégia o governo conseguiria aumentar o nível de emprego na economia, com os
trabalhadores passando, novamente, a adquirir bens e serviços, o que implicou em um aumento da demanda
efetiva e como, conseqüência, na necessidade da contratação de mais empregados, ocasionando uma
oxigenação da economia na busca pelo pleno emprego e gerando efeitos arrecadatórios positivos. Este
fenômeno recebeu a denominação de efeito multiplicador dos gastos públicos, o chamado multiplicador
keynesiano.[ii]

A partir daí, as idéias de Keynes passaram a influenciar a maioria das economias mundiais,
preponderando da década de 30 até meados dos anos 70, os quais se caracterizam pelo enfrentamento de
crises, principalmente a do petróleo. Os abalos macroeconômicos advindos desta década resultaram em
crises governamentais que propiciaram o avanço das ideais liberais, sendo que a consolidação de tais idéias
ocorreu na década de 80, com o sucesso alcançado pelos governos de Margareth Thatcher e Ronald
Reagan, respectivamente, na Inglaterra e nos Estados Unidos.

Assim, o Estado intervencionista passava a ceder espaço para o Estado-empresário, no qual a
participação governamental deve ser mínima. Sua atividade deve ser regulatória, pois não há a necessidade
da interferência estatal, desde que o mercado esteja funcionando em boas condições. A intervenção estatal
só é necessária quando ocorram desvios no mercado.

Com a queda do muro de Berlin, a “vitória” do capitalismo como sistema  hegemônico mundial
(as poucas exceções como Cuba passaram a sofrer sérios problemas econômicos, principalmente com o fim
da ajuda financeira da União Soviética após a sua derrocada político-econômica) e o avanço da
globalização, o neoliberalismo aumentou a sua influência mundial, chegando a América do Sul através de
governos alinhados com esta postura econômica. No Brasil, o governo Fernando Henrique foi caracterizado
por uma onda de privatizações, pelo sucesso na esfera econômica através do Plano Real, pelo aumento da
dívida pública interna e por uma série de mudanças na Constituição Federal e na legislação
infraconstitucional que viabilizaram a consecução dos objetivos dispostos no Consenso de Washington, que
serviu de base para o norteamento de toda política econômica que seria implantada pelos países da América
Latina a partir da década de 90, além de propiciar o atingimento das finalidades firmadas através de acordos
com algumas instituições financeiras internacionais como Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional
(FMI), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD), Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entre
outras.

Por sua vez, a partir da década de 60 surge no cenário jurídico um movimento denominado
Análise Econômica do Direito, para o qual convergem juristas e economistas que procuram analisar o
fenômeno jurídico sob um enfoque baseado em princípios econômicos. Trata-se de uma corrente acadêmica
nascida nos Estados Unidos concebida originalmente como uma vertente das escolas liberais, cujos
enunciados visualizam o direito como um sistema que aloca incentivos e responsabilidades dentro de um
modelo econômico, podendo e devendo ser analisado sob uma óptica de critérios econômicos, entre eles a
eficiência.[iii]

Segundo Rachel Sztajn, a Análise Econômica do Direito é uma escola de pensamento que busca,
para compreender e explicar efeitos de normas jurídicas, uma base de apoio pautada em modelos e
premissas desenvolvidos por economistas, constituindo uma técnica inovadora de avaliação da eficácia das
normas.[iv]

Depreende-se, portanto, que as conceituações recaem sempre sobre um fundamento teórico
originário da economia. Talvez isto, a origem norte-americana da AED, a sua vinculação a economistas que
tiveram seus nomes vinculados ao neoliberalismo, como Milton Friedman,[v]  suas polêmicas propostas de
conteúdo aético que procuram vincular o atingimento da justiça à eficiência econômica, podendo, desta
forma, ocasionar o favorecimento de grandes conglomerados econômicos com a desculpa do atendimento
aos anseios do mercado, ocasionaram uma repulsa indiscriminada de suas premissas sem que houvesse a
oportunidade do salutar debate, desprovido de vestimentas políticas-ideológicas e  sem devoções
franciscanas, essencial para o desenvolvimento da ciência jurídica.

Alexandre Morais da Rosa e José Manuel Aroso Linhares, em profícuo  trabalho de colaboração

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 364



jurídica luso-brasileira acerca do tema, fazem uma análise crítica na qual a questão política se mostra
presente:

A direita ultra-conservadora se junta, paradoxalmente à esquerda – na ânsia
de  lutar contra o Estado e suas vicissitudes - ,   promovendo     uma inserção
desregulamentadora  de planos opostos. Ambos    os lados, com motivações
diversas,    confluem      para    uma posição  de redução estatal na economia,
mantida   como lugar não  politizado. Claro que as finalidades são diversas.
Para a   direita significa sua retirada de políticas públicas sociais, enquanto a
Esquerda discursa em nome de sua implementação. Todavia, ambos os lados
aceitam a economia de mercado como o modelo universal a se adequar. Esta
aceitação cobra um    preço a posteriori, dado que com ela,   impossível    o
projeto  de esquerda.   Logo, a posição    quanto à economia    a torna    uma    
coadjuvante alienada do projeto  neoliberal. Enfim,  o    projeto    neoliberal
coloca a esquerda em um lugar em que as reivindicações podem ser  feitas  e
até eventualmente satisfeitas dentro dos limites do Mercado, eficiente.[vi]
 

Com todo respeito aos autores, na minha opinião, há uma apropriação indevida de um discurso
político para analisar uma teoria jurídica. Na verdade, direita e esquerda não existem mais, com exceção de
Cuba e da Coréia do Norte, no atual cenário mundial.  São posições políticas que não tem mais a relevância
que mantinham até o final da guerra fria, a queda do muro de Berlim e o esfacelamento da União Soviética.
Hoje, a China “comunista” é a maior potência econômica entre as nações emergentes, apesar de apresentar
dificuldades em ser reconhecida como uma economia de mercado. Visualizar a AED como um braço
jurídico do neoliberalismo é uma visão míope e desconectada da realidade hodierna. É como considerar a
AED uma ideologia de cunho neoliberal aliada aos interesses do grande capital em prejuízo da sociedade e
da grande massa de trabalhadores. Não cabe, no atual estágio de globalização e interação dos mercados,
mais a tradução de um movimento teórico eivada de conteúdo preconceituoso e contaminada de teorias da
conspiração, nas quais em tudo se vê desdobramentos do neoliberalismo.

Os autores acima citados também ressaltam que:
A  Constituição da República do Brasil, anota Miranda Coutinho  seguindo a
indicação de  Hayek, procedeu a um câmbio epistemológico, abandonando a
relação causa-efeito para engolir a “eficiência” como parâmetro de atuação,
erigida até  a princípio constitucional (CR/88, art. 37, caput).  Essa busca ou
melhor, compulsão por eficiência, faz com que exista a pretensão a melhoria
na qualidade (total) dos processos em nome do consumidor,   transformando
os tribunais em objeto de “ISO”,  “5 ss” e   outros   mecanismos   articulados
para dar rapidez às demandas.  Anote-se que a “Reforma do Judiciário”  foi
perigosamente na linha consumidor-eficiência,    manipulando-se    a  “Good
Governance”  É  que confundindo efetividade (fins) com eficiência (meios),
grudando falsamente os significantes como sinônimos, na ânsia de  melhorar
a  realidade, muitos   atores    jurídicos caem   na   armadilha    do    discurso
neoliberal, ao preço da exclusão (sempre existem vítimas, ecoa Dussel) e da
Democracia,    por   se   vilipendiar,   necessariamente,   os  Direitos     então
Fundamentais e rebaixados à   condição de   meros    Direitos    Patrimoniais
(Ferrajoli). Apesar  do fascínio ofuscante do discurso eficientista,  muito por
anestesiar os crédulos de sempre, não se pode, entretanto,  romper com    “as
regras  do jogo democrático” em nome da rapidez/eficiência (aceleração),  a
qual não deve ser confundida com efetividade.[vii]
 

                  Realmente, a AED mostra uma incompatibilidade com o nosso ordenamento jurídico  no que
concerne à questão dos direitos fundamentais. Tais direitos foram consagrados na ordem  jurídica pátria,
extrapolando, conforme Ingo Sarlet,  os limites do Título II, que compreende o intervalo entre os  arts.  5º e 
12  da nossa constituição, possuindo uma leque  extenso resultante, não só  decorrente da cláusula  de
abertura  contida no art. 5º, parágrafo 2º da Carta Magna, como também  da chancela decorrente dos
princípios e regimes consagrados constitucionalmente. 

Outro aspecto de transcendental importância para a compreensão do papel
cumprido (ou a ser cumprido)  pelo      princípio da   dignidade   da     pessoa
humana, designadamente na    sua  conexão com direitos fundamentais, diz
com     sua    função    como     critério     para    a construção de um conceito
materialmente      aberto  de   direitos     fundamentais    na      nossa    ordem
constitucional.  Com efeito, não é demais     relembrar que a Constituição de
1988, na esteira da evolução constitucional    pátria desde a proclamação da
república e    amparada  no espírito da IX    emenda da     Constituição norte-
americana, consagrou a idéia de abertura material do catálogo constitucional
dos direitos e garantias fundamentais.   Em outras palavras,   isto   quer dizer
que para além daqueles direitos e   garantias expressamente     reconhecidos
como tais pelo Constituinte, existem direitos fundamentais assegurados   em
outras partes do texto constitucional    (fora do Título II),   sendo      também
acolhidos os direitos positivados nos tratados internacionais  em   matéria de
direitos humanos. Igualmente - de acordo com a expressa dicção    do art. 5º,
 parágrafo 2º, da nossa Carta Magna – foi chancelada a existência de direitos
 não-escritos decorrentes do regime e dos princípios   da nossa  Constituição,
 assim como a revelação de direitos  fundamentais implícitos, subentendidos
 naquele expressamente positivados.[viii]
 

                 Em suma, a utilização da AED  para  prescrever o conteúdo das normas e consagrar o valor
máximo do ordenamento  jurídico, com fulcro na teoria econômica, deve ser deixada de lado por violar
princípios fundamentais como a dignidade da pessoa humana que foram elevados a um status de supremacia
dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Uma visão desprovida de conteúdo ético e baseada somente na
lógica do mercado podem até ser interessante e eficiente sob o prisma econômico, como uma lei que institua
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a compra e venda lícita de bebês, contudo é totalmente incompatível  com os valores e princípios
sedimentados no nosso texto constitucional.[ix]

 No tocante à eficiência, o judiciário brasileiro não deve ficar alheio aos problemas relativos a sua
morosidade ou atinentes à falta de uniformidade de suas decisões. Com relação ao primeiro aspecto, em
análise ao relatório estatístico, solicitado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), denominado “Justiça em
Nùmeros” [x], procuramos focar e trazer à baila os dados relativos ao Tribunal de Justiça do Estado Ceará
referentes ao indicador Taxa de Congestionamento. 

 Este índice, revelador do nível proporcional de decisões que põem fim às querelas em determinada
instância judiciária, a partir de um lapso temporal certo, deriva de um cálculo aritmético que leva em
consideração os seguintes fatores: a) sentenças, no âmbito do 1o grau de jurisdição, e decisões monocráticas
ou colegiadas, em se tratando de Tribunais de Justiça e Turmas Recursais, capazes de extinguirem,
solucionarem de alguma forma, o processo em suas respectivas instâncias; b) todos os procedimentos novos
que ingressaram na respectiva instância, no período-base (ano ou semestre), exceto as cartas precatórias, de
ordem, rogatórias, bem como os demais procedimentos cuja solução limita-se a um despacho de mero
expediente; c) saldo residual de processos não solucionados ao fim do período anterior ao período-base (ano
ou semestre), excluídas as cartas precatórias, de ordem, rogatórias, bem como os demais procedimentos cuja
solução limita-se a um despacho de mero expediente.

Quanto ao nível de congestionamento no Tribunal de Justiça, tem-se que a Corte Cearense, de
forma absolutamente alarmante, apresenta o pior índice dentre todos os demais Tribunais de Justiça dos
Estados e do Distrito Federal, no caso o percentual de 89,8%. Vale ressaltar que, não apenas o Tribunal de
Justiça do Ceará, mas todos os órgãos colegiados de nossa Justiça Estadual, fazendo-se alusão, agora, às
Turmas Recursais, apresentam péssimo índice. Corrobora essa conclusão o fato de a Taxa de
Congestionamento das Turmas Recursais do Ceará apresentar o percentual de 81,4%, o quarto pior do país.
              O problema não se restringe ao Estado do Ceará, o CNJ estabeleceu, como meta, que o judiciário
brasileiro deve envidar esforços para, até o final deste ano, julgar todos os processos distribuídos até o final
de 2005.[xi]  Tal medida não foi tomada por acaso, mas devido ao acúmulo de processos contrariando  o
direito constitucional à razoável duração do processo. Para nós esta providência não é demasiadamente 
eficientista, mas apenas a compreensão de que o problema existe e que algo deve ser feito. Se a AED ou a
adoção da súmula vinculante podem minimizar este estado caótico, só o tempo poderá dizer. Contudo, que
o judiciário tem de, pelo menos,  otimizar a sua ineficiência é uma realidade da qual não podemos fugir.

Com relação à falta de uniformidade das decisões judiciais esta é uma realidade que está ligada a
denominada “farra principiológica”. Esta denominação decorre do uso indiscriminados de princípios para
solução das mais diversas demandas judiciais, cujas decisões são carregadas de um subjetivismo exacerbado
e desprovidas de uma argumentação jurídica consistente, lógica e  que contemple aspectos filosóficos,
sociológicos, além dos jurídicos.

É necessário que o pós-positivismo, grande conquista do Estado Democrático do Direito, deva ir
além da legalidade estrita, não desprezando o direito posto; que procure envidar esforços na busca de uma
leitura moral do Direito, mas sem recorrer a categorias metafísicas.  O momento da interpretação e da
aplicação do  ordenamento jurídico  devem ser inspirados  por uma teoria da justiça. Porém, tal inspiração
não deve resultar em decisões fundadas em opiniões próprias sem a devida fundamentação, impossibilitando
um controle da prestação jurisdicional.[xii]

Richard Posner  afirma que  as interpretações jurídicas não podem ser desconectadas das suas
conseqüências para o mundo dos fatos. Esta atividade não deve ser feita pondo de lado as intuições de
cunho social, todavia a mera desconsideração dos efeitos práticos constitui uma atitude que compromete os
interesses da sociedade como um todo.[xiii]

Assim, entendemos que a previsibilidade das decisões e a segurança jurídica podem ser
resguardadas com a utilização da AED em conjunto com a preservação de uma análise principiológica e
valorativa que resguarde os direitos fundamentais. Evidentemente que, em muitos casos, tal simbiose
interpretativa não será possível, porém, no resguardo de cláusulas contratuais,  soluções influenciadas por
esta premissa podem ser bastante interessantes para o mercado como para o consumidor envolvido em um
negócio jurídico.

Por exemplo, na década de 90, quando ocorreu a paridade entre o dólar e o real, os contratos de
leasing, que tinham como parâmetro o dólar, tiveram uma grande aceitação pelo mercado devido aos seus
baixos custos. No entanto, após uma alta exagerada da moeda americana, tais contratos apresentaram uma
grande dificuldade de cumprimento, o que ensejou uma corrida aos tribunais procurando a revisão
contratual em outros termos menos onerosos. O judiciário decidiu estas demandas judiciais de forma
salomônica, repartindo os prejuízos entre as partes. Como resultado, o mercado financeiro praticamente
abandonou esta forma de contratação pelo encarecimento de seus custos.

Na nossa visão, tal solução foi equivocada, pois uma análise consequencialista do caso traria
melhores resultados. Seria mais razoável que os inadimplentes fossem forçados ao cumprimento do
contrato, já que usufruíram por um bom tempo de custos baixíssimos ocasionados pela artificial equiparação
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do real ao dólar. Era sabido por todos que esta situação não perduraria por muito tempo e que havia um
risco de maxidesvalorização do real, o que, efetivamente, ocorreu. Deste modo, ao dividir os prejuízos entre
os contratantes, o judiciário enviou uma mensagem clara para o mercado: da próxima vez que ocorresse um
fato semelhante o mesmo procedimento poderia ser tomado. Ora, com esta solução o leasing passou a ser
pouco utilizado e o consumidor passou a não dispor desta modalidade contratual de grande utilidade no
mundo atual. Não seria mais eficiente obrigar alguns a cumprirem as disposições contratuais em benefício
dos atuais contratantes que honraram os seus compromissos, mesmo com dificuldades, e dos futuros
consumidores, que poderiam usar o leasing como ferramenta negocial, mas foram impedidos pelo repasse
dos custos decorrentes de decisões equivocadas para os futuros contratos a serem celebrados. Uma análise
que visualizasse a relação custo-benefício não ofenderia os direitos fundamentais plasmados na nossa
constituição, ao mesmo tempo que daria uma resposta adequada ao mercado e funcionaria como uma forma
de incentivar e baratear os contratos de leasing.

Como visto, o judiciário que pode construir um direito mais determinável, sem abrir mão da
efetivação dos valores constitucionalmente consagrados. A análise consequencialista das decisões judiciais,
visualizando o custo-benefício de sua concretização, tendo em mente conceitos como da eficiência 
alocativa  e o ótimo  paretiano, que será visto posteriormente, poderão proporcionar um controle
jurisdicional menos subjetivo, empirista e inerte no que concerne a realização da eficiência  alocativa dos
recursos.

Todavia, queremos frisar que uma das grandes contribuições da Análise  Econômica do Direito
talvez esteja na implementação de políticas públicas e na introdução de ferramentas de controle que
propiciem uma racionalização dos gastos governamentais, área que apresenta um campo fértil de pesquisa
para que possamos propor soluções voltadas para formulação de políticas  capazes de  trazer excelentes
resultados para sociedade em  termos práticos.

Por fim, queremos  encerrar este tópico com  as palavras de Paula Forgionni, com as quais
entendo que o instrumental deve ser visto numa relação de complementariedade e não de sobreposição com
os atuais institutos jurídicos:

Em conclusão,   o    operador do direito, ao se       deparar    com     a     AED
e   com    seus      postulados,    não    pode   ser   movido nem pela paranóia,
nem   pela       mistificação:  a   relação   entre   o    método      juseconômico
deve   ser  de complementaridade  e    não    de     substituição   ou  oposição.
Na ausência da correta  compreensão    da      AED, de duas, uma:   ou    será
desprezado instrumental    apto   a    dar consecução aos princípios de nosso
ordenamento jurídico, ou – o que é pior –   a    AED     será   tomada    como
remédio apto a solucionar todos os males, reduzindo o    papel do Direito   à
simples reafirmação e  legitimação dos determinismos econômicos.[xiv]
 

Desta forma, não devemos tratar a AED nem como um anátema advindo do neoliberalismo nem
como uma panacéia, mas  como um objeto de estudo que vê o direito sobre um novo enfoque
interdisciplinar e que permite um grande número de aplicações que deve ser apreciadas de forma  científica 
dentro  do nossa realidade constitucional.

 
2  DIMENSÃO POSITIVA E  NORMATIVA

As dimensões positiva e normativa são importadas da economia, respectivamente, da economia
positiva e da economia normativa. A economia positiva é voltada para descrição de fatos passados e, através
de projeções, procurar antever como  o ser humano se comportará  quando estiver diante de fenômenos
semelhantes ou não. Trata-se, portanto, de uma função prospectiva. Por sua vez, a economia normativa
analisa os fatos sociais, regras morais e princípios éticos diante das instituições constantes na sociedade e das
normais existentes, procurando formas de proporcionar modificações destinadas a permitir que as regras
postas possam trazer um maior benefício para sociedade.[xv]

Isto posto, a  Análise Econômica do Direito apresenta  uma visão normativa e outra positiva
como forma de sistematizar e facilitar o seu estudo. A primeira  responde às indagações  quanto ao efeito do
enquadramento jurídico, tendo em vista o estudo da  escolha racional. Os sistemas de incentivo, as relações
custo-benefício são analisadas levando em conta a influência que exercem  sobre as escolhas individuais.
Quando há uma norma que proíbe determinada conduta, a sua relação custo-benefício passa a ser menos
atraente do que quando não ocorre tal proibição. Da mesma forma, uma conduta vedada, que não possui
uma punição, pode levar a uma desobediência pela ausência de um desincentivo à prática da deste ato. Já a
segunda aponta para a preocupação com a eficiência.  A procura pelo enquadramento jurídico mais adequado
norteia esta dimensão. Dentre os diversos enquadramentos jurídicos, qual seria aquele que daria os
resultados mais eficientes é a pergunta que tal dimensão pretende responder.[xvi]

A dimensão positiva se apropria de conceitos microeconômicos úteis para análise do direito,
além de ferramentas típicas  da economia como a Teoria dos Jogos para o alcance dos seus objetivos.
Enquanto a normativa procura investigar até que ponto a maximização da riqueza se relaciona com o ideal de
justiça, constituindo uma fundação ética para o Direito. Neste contexto, tenta-se verificar até onde o Direito,
enquanto ciência normativa,  deve integrar relações de custo e benefício. A partir de uma visão pragmática,
intenta-se atingir um Estado de Bem-Estar, em que os institutos jurídicos são visualizados como mecanismos
integrantes de políticas públicas.[xvii]

Décio  Zylbersztajn e   Rachel  Sztajn,  com  a  peculiar didática que lhe são peculiares, assim
fala  das feições  positiva e normativa da Análise Econômica do Direito e  da  relação simbiótica entre Direito

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 367



e Economia:
O  Direito por sua vez, ao estabelecer regras de conduta que modelam as relações entre pessoas, deverá
levar em conta os impactos econômicos que  deles derivarão, os efeitos sobre a distribuição  ou alocação
dos recursos e os incentivos e  que influenciam  o comportamento dos  agentes econômicos privados.
Assim, o Direito influencia e é influenciado pela Economia,  e as Organizações influenciam e são
influenciadas pelo ambiente institucional . A análise normativa encontra a positiva, com reflexos
relevantes na metodologia de pesquisa  nessa interface. [xviii]

Entendemos que a dimensão positiva se preocupa  basicamente com os efeitos e as
conseqüências da vigência e eficácia  das normas jurídicas no mundo fático, enquanto a normativa busca
propor normas que atinjam uma alto grau de eficiência fundamentadas nas conseqüências econômicas, caso
tais regras sejam adotadas, além de possibilitar meios para se alcançar  decisões judiciais que, apoiadas em
aspectos econômicos e dentro de uma visão pragmática dotada de neutralidade, busquem o bem comum
através da maximização da riqueza, considerando-a  uma identificação com a fundação ética do Direito.
 
3 ALGUNS CONCEITOS FUNDAMENTAIS PARA A APLICAÇÃO DA ANÁLISE ECONÔMICA
DO DIREITO

Neste tópico, temos como objetivo trazer alguns conceitos e noções basilares para o
entendimento da Análise Econômica do Direito, bem como propiciar uma compreensão razoável de algumas
ferramentas que reputamos de grande importância para aplicabilidade da AED.

A nossa intenção não é esgotar o assunto e nem restringir o rol conceitual deste movimento
acadêmico a apenas os subitens que serão agora apresentados, mas proporcionar um conhecimento, mesmo
que en passant, de um referencial teórico que julgamos indispensável para o entendimento dos casos práticos
que serão apresentados no final deste trabalho.
 
 
3.1  Escolha racional

Quando da necessidade de uma escolha por um agente econômico, há uma confronto entre
desejos, os quais são ilimitados, em confronto com uma escassez de recursos. Desta forma, a escolha
racional se pauta na procura de uma alternativa que propicie uma melhor satisfação dos desejos envolvidos.
Esta decorrerá de uma maximização da utilidade do agente econômico sob estas condições. Evidentemente,
que alterações no cenário restritivo levaram a mudanças racionais no processo de escolha, como a criação de
incentivos e desincentivos. Há uma ordenação das diversas alternativas em função da utilidade que estas
proporcionam à satisfação das necessidades do indivíduo. É a concepção do homo economicus. A relação
custo-benefício é norteadora da decisão, já que o indivíduo tem a tendência de preferir as alternativas cujos
benefícios esperados superam os concomitantes custos.[xix]

Assim, percebe-se que há um processo de maximização racional em que os indivíduos fazem
escolhas que procuram atender aos seus interesses pessoais, sejam eles quais forem. Entra em curso um
processo de “decisão marginalista”, no qual a tomada de decisão e a concretização de escolhas passam pela
aferição, na realização da próxima unidade, dos benefícios e de seus respectivos custos. Esta realização só
ocorrerá  caso os benefícios desta superarem os seus custos.[xx]

 Na verdade, esta idéia, apesar de seu conteúdo egoístico e pouco poético, apresenta uma lógica
bastante aceitável. O ser humano não tem dois cérebros, um que pensa emocionalmente e outro
racionalmente. Na média, nosso pensamento norteia-se pela busca da eficiência econômica, mesmo nas
decisões mais inusitadas. O raciocínio humano faz escolhas diárias em condições de escassez, nas quais
avaliamos as diversas alternativas baseadas em um processo mental que envolve uma análise da relação
custo-benefício.[xxi]   

Atente-se para o fato de que o princípio da escolha racional leva em consideração, no processo de
escolha, a avaliação que cada indivíduo faz da utilidade que retira de cada situação, com a informação e a
capacidade cognitiva disponíveis. Desta maneira, decisões que parecem irracionais para grande maioria das
pessoas como, por exemplo, a opção de uma pessoa usar todo o seu salário para comprar drogas em
detrimento da compra de itens básicos para sua sobrevivência, não são contrárias ao princípio da escolha
racional, pois apenas refletem uma opção pessoal em dada situação, na qual o indivíduo entende ser a droga
a escolha que lhe proporciona mais utilidade em relação a qualquer outro tipo de coisa.[xxii]

Entendemos que na realidade tal conceituação é de extrema utilidade prática. Sem termos a
pretensão de adentrarmos em um estudo sociológico ou antropológico das características inerentes ao povo
brasileiro, também este estudo fugiria aos propósitos deste trabalho, temos arraigado nos nossos
comportamentos o famoso “jeitinho brasileiro” ou a noção da Lei do Gérson[xxiii], as quais exaltam a idéia
de levarmos vantagem em tudo. Não queremos dizer, com isto, que não existam brasileiros altruístas, éticos
e que não adotam escolhas visando a interesses próprios. Sabemos que estas pessoas e não são poucas.
Porém, na média, há uma tendência à maximização de interesses individuais quando de um processo de
escolha em situações de escassez.  Esta percepção será essencial para justificarmos alguns comportamentos
nos casos práticos que serão vistos.
 3.2  Falhas de mercado
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A professora Paula Forgionni indica as seguintes falhas de mercado: externalidades negativas,
concentração do poder econômico, bens públicos e assimetria informacional. A primeira se caracteriza pelo
fato de que os contratos produzem efeitos perante terceiros que extrapolam as esferas jurídicas das partes.
Um exemplo de  efeitos negativos são os ligados à poluição do meio ambiente.  A segunda está relacionada à
possibilidade de que, na disputa pelas oportunidades de troca, um agente econômico mais eficiente ou com
maior poderio financeiro sagre-se vencedor nesta salutar competição, mas, ao mesmo tempo, concentre uma
fatia relativamente grande do mercado comprometendo a livre concorrência.  A terceira situação ocorre
quando um bem é aproveitado por toda coletividade sem ter seu valor reduzido em decorrência desta
numerosa utilização. O exemplo mais conhecido é o farol, o qual é usado por todos os navios e embarcações
que atravessam uma determinada região marítima, cujo ônus de sua construção recai sobre o governo pela
falta de estímulo da iniciativa privada em construí-lo, já que este será usado por todos que navegam pelas
costa sem a possibilidade de haver uma cobrança por este uso. Por fim, a assimetria informacional revela um
descompasso entre as partes no que tange ao acesso das informações, acarretando uma disfunção do sistema
pelo comportamento oportunista de uma das partes.  O exemplo clássico é o de uma oficina mecânica que
conserta um carro. Na maioria das vezes, o consumidor não entende nada de mecânica e, se houver uma
atitude de má- fé ou antiética por parte do mecânico, por ordens ou não do dono da oficina, condenando
peças ainda novas, colocando peças usadas ou criando problemas que não existem, tais informações não
podem ser checadas pela outra parte por uma total falta de conhecimento sobre este assunto.[xxiv]

Quando ocorrem falhas de mercado, justifica-se a intervenção estatal com o objetivo específico
de eliminá-las, colmatá-las ou diminuir a sua incidência.  A atuação é, portanto, pontual e cirúrgica, visando
ao restabelecimento ou a melhoria do grau de eficiente alocação dos recursos. A existência de oligopólios,
monopólios ou qualquer outro tipo de sintoma que comprovem a existência de falhas mercadológicas devem
ser enfrentadas e debeladas  pelo Estado para preservação do mercado concorrencial livre.[xxv]

Paulo Caliendo acrescenta a ineficiência das instituições como uma falha de mercado, afirmando
que determinados tributos podem ser ineficientes por interferirem na neutralidade econômica, influenciando
de forma negativa as escolhas dos agentes econômicos. O exemplo seria um tributo muito elevado sobre
determinado produto  acarretando uma asfixia do mercado e impedindo que este produto seja comercializado
ou produzido.[xxvi]

Para os fins deste trabalho, consideraremos as externalidades negativas, a concentração do poder
econômico, os bens públicos, a assimetria informacional e a ineficiência das instituições como falhas
mercadológicas, que ensejam, quando ocorridas, a interferência estatal para bani-las do mercado.
3.3  Noção de eficiência

A noção de eficiência decorre de que toda atividade da administração pública deve ser pautada
pelo atendimento ao princípio da eficiência que está insculpido no art. 37 da Carta Magna. Ele surgiu no
nosso ordenamento jurídico através da Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98, coadunando-se com a
realidade atual do Estado Brasileiro, principalmente depois da reforma administrativa empreendida pelo
presidente Fernando Henrique Cardoso, a qual foi responsável por mudanças na máquina governamental que
passou a ser mais leve e eficaz.

Neste diapasão, estudaremos dois critérios de eficiência que julgamos os mais importantes para os
objetivos que este trabalho se propõe: a eficiência de pareto e a eficiência Kaldor-Hicks.
3.3.1 Eficiência de Pareto

A eficiência de Pareto é uma situação em que é impossível melhor a situação a utilidade de um
agente sem que haja prejuízo para qualquer outro. Tal situação seria um ótimo paretiano. No entanto, uma
situação constitui uma melhoria de Pareto se há um benefício para alguém, sem ocorrer prejuízo para
nenhuma pessoa. Quando isto ocorre, a situação posterior é mais eficiente que a anterior em termos
econômicos.[xxvii]

Amartya Sem afirma que um ótimo paretiano  pode não tão exitoso, já que este estado pode ser
alcançado com alguns indivíduos vivendo numa situação de extrema enquanto outros vivem como
milionários. Apesar do ótimo de Pareto ser denominado como eficiência econômica, trata-se da eficiência no
campo das utilidades, deixando à margem as questões distributivas concernentes à utilidade.[xxviii]

Vasco Rodrigues corrobora com este pensamento e apresenta um interessante exemplo.
Suponhamos que duas pessoas estejam sem se alimentar, tendo que distribuir entre si dois quilos de arroz.
Contudo, no processo de distribuição, uma fica com toda comida enquanto que a outra não fica com nada. A
situação resultante é um ótimo de Pareto, porém está longe de representar uma situação justa.[xxix]

Apesar das críticas, este critério é eticamente neutro e objetivo. O ótimo paretiano é um ideal que
dificilmente será alcançado no mundo real. Trata-se de uma meta que não deve ser descartada, mas  são os
incrementos paretianos  que serão usados com maior intensidade para medir o grau de eficiência de uma
situação em relação a outra.

Vamos passar agora a estudar a eficiência Kaldor-Hicks, que no nosso entendimento, apresenta-
se mais consoante com a realidade.
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3.3.2 Eficiência Kaldor-Hicks

No modelo Kaldor-Hicks, uma utilidade é maximizadora se os ganhos dos vencedores são
maiores ou suficientes para compensar as perdas dos excluídos. Em outras palavras, considera-se uma
mudança eficiente, neste critério, se o volume de benefícios experimentados é superior ao decréscimo sofrido
pelos prejudicados. Depreende-se, portanto, que a relação, é entre vencedores e perdedores.[xxx]

Para constatação da eficiência, com base neste critério, é necessário  que se analise uma
determinada modificação, primeiro estimando o montante que cada indivíduo beneficiado pela alteração
estaria disposto a pagar para ganhar um determinado benefício, tendo-se que fazer o mesmo procedimento
de estimativa quanto à pessoa prejudicada, verificando quanto esta teria disposição de pagar para não sofrer
o sacrifício. Posteriormente, far-se-ia a comparação do total de benefícios com o total de custos. Caso aquele
supere este, a mudança proposta deve ser realizada. A consecução da eficiência ocorre quando não exista
mais possibilidade da introdução de nenhuma melhoria. Há, portanto, um mecanismo de compensação no
qual as utilidades subjetivas são convertidas em valores monetários correspondentes aos interesses de cada
agente econômico.[xxxi]

Percebe-se  que, no critério Kaldor-Hicks, há situações eficientes mesmo com perdas para algum
agente econômico. Desta maneira, uma melhoria de Pareto  pode não corresponder a um incremento numa
situação contemplada pelo modelo Kaldor-Hicks.  A perspectiva de cada tipo de eficiência é diferente. O
modelo paretiano é voltado para os prováveis perdedores, enquanto o modelo Kaldor-Hicks tem como ponto
de referência a análise sob o prisma dos vencedores em uma determinada mudança. [xxxii]

Assim, se eu tiver interesse em realizar uma festa em um horário inapropriado e estiver disposto a
pagar um valor “x” para realizá-la e os meus vizinhos estiverem dispostos a aceitar tal proposta, a festa será
realizada mesmo fazendo barulho a altas horas da noite. O exemplo parece esdrúxulo, mas pode ser
transportado para outras situações como a autorização para instalação de fábricas, construção de estradas,
desapropriação de terras, nas quais serão verificadas a relação custo-benefício para se apurar se os benefícios
superam os custos.
3.4 Custos de transação

Os custos de transação são aqueles suportados pelos agentes econômicos relacionados à
procura,  à aquisição e ao manuseio da informação, vinculados ao processo negociatório, desde da sua
origem até a sua concretização definitiva, passando pela atividades concernentes ao acompanhamento
sistemático do cumprimento das cláusulas contratuais pela outra parte. [xxxiii]

Trata-se de custos produzidos pelo uso de mecanismos de preços. Possuem, portanto, um
espectro bastante amplo. Para Ronald Coase, o homem que primeiro chamou atenção para existência de tais
custos, as empresas são feixes de contratos, cujo propósito fundamental é de reduzir os custos de
transação.[xxxiv]

Paulo Caliendo afirma que o grande mérito de Coase foi de, em sua teoria, não se restringir
somente às análises tradicionais sobre a teoria microeconômica, constatando que os custos não eram só de
produção e de transporte, incluindo, também, os decorrentes com a celebração e a execução de contratos,
além de todos aqueles relacionados ao gerenciamento de uma firma. Em suma, os mecanismos de trocas e
negociações são mantidos por uma parte expressiva dos recursos de uma sociedade.[xxxv]

O próprio Coase, considera a tributação como um fator de extrema importância na alocação de
recursos. Fala do imposto sobre vendas em que uma mudança na tributação que ocasione uma desoneração
da carga tributária, por exemplo, nas operações internas, acarreta uma concentração das vendas e de toda
estratégia operacional de uma firma para a priorização do mercado interno como uma forma de maximização
dos lucros.[xxxvi]

Caliendo assim discorre sobre este assunto:
A tributação deve ser tratada como sendo um custo de transação (custo de um
utilização   dos    mecanismos   de      mercado)     nas    seguintes     situações
i)   insegurança jurídica;  ii) sonegação;  iii) burocracia fiscal;   iv) incentivos
fiscais e v) elevadas penalidades tributárias.   Desse modo,   um     agente   de
mercado pensará duas ou mais vezes antes  de   estabelecer    uma    empresa
formal  se os custos de transação forem superiores  à  atuação   mediante uma
empresa informal.[xxxvii]
 

Para tornar mais claro o exemplo acima dado vamos formular um exemplo levando em
consideração o item sonegação. Os custos de uma indústria são chamados de produção e englobam o
somatório dos insumos empregados, mais mão-de-obra (salários e encargos sociais), mais despesas gerais de
fabricação (consumo de energia elétrica, de água, manutenção de equipamentos, etc.). Já em uma empresa
comercial, aquela que só trabalha com a aquisição e venda de mercadorias, seus custos são apenas formados
pelos custos de aquisição mais o valor pago pelos fretes e seguros, ou seja, aqueles relacionados com o
transporte das mercadorias.[xxxviii] Se uma indústria ou um comércio optar por uma atividade voltada para
sonegação, os seus custos de transação abarcaram, não só o que foi dito, como também os gastos com
propinas para manter este processo, os valores pagos decorrentes da lavratura de autos de infração, despesas
com advogados, valores provisionados para o pagamento de REFIS[xxxix], gastos gerenciais e de controle
para administrar tais procedimentos, entre outros.
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3.5  Teoria dos jogos
Os grandes nomes relacionados ao desenvolvimento da Teoria dos Jogos foram John Von

Neumann, sue criador, e John Forbes Nash Junior. [xl]  São figuras controvertidas, mas que deram uma
grande contribuição para ciência moderna. Neumann participou do projeto que teve como resultado as
bombas que destruíram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, o que contribui para pôr fim a
Segunda Guerra Mundial. Já Nash, com a aprimoramento a Teoria dos Jogos, ganhou um Nobel de
Economia.

Esta teoria baseia-se na premissa de que os processos de tomada de decisão por indivíduos, que
reconhecem sua interação mútua, são do tipo “penso que você pensa o que eu penso sobre você mesmo”.
Na verdade, é um modelo de análise de interação estratégica, por meio do qual se visualiza processos
cooperativos e não cooperativos resultantes de tomadas de decisão racionais, nas quais há um
comportamento estratégico fundado na antecipação de uma possível decisão que será tomada pelo outro
jogador.[xli]

Para entendê-la é necessário um conhecimento mediano de matemática. Contudo, compreende-
se a Teoria dos Jogos por meio de uma fábula chamada de Dilema dos Prisioneiros. Trata-se do caso de dois
prisioneiros, no caso exemplificado Pedro e João, os quais são acusados de um crime, estando presos em
celas separadas e incomunicáveis. Para eles são colocadas as seguintes alternativas, assim detalhadas por
Raul Marinho:

1)       se ambos ficarem calados, o que significa que João coopera com Pedro e Pedro coopera com João,
cada um cumpre um ano de cadeia;

2)       se ambos confessarem, ou seja, se João não cooperar com Pedro nem  Pedro cooperar com João,
os dois ficarão dois anos presos ;

3)       se somente João confessar, e Pedro ficar quieto o – o que significa que João deserta e Pedro
coopera – João, aquele que desertou, sai livre, enquanto Pedro, o que cooperou, fica cinco anos
atrás das grades: mas;

4)       se  João se calar e Pedro confessar, sendo que João coopera com Pedro e Pedro deserta de João,
João é quem  fica cinco anos na cadeira, enquanto Pedro ganha a liberdade.[xlii]
 

Mais alguns aspectos devem ser ressaltados. As decisões de cooperar ou desertar (não cooperar)
são binárias, baseadas racionalidade sem levar em conta  interveniências afetivas, morais ou religiosas. Posto
isto, o mesmo autor assim discorre sobre as  considerações lógico-matemáticas que cada prisioneiro faz
sobre o caso:

A)      À primeira vista, a opção mais interessante  parece ser a cooperação recíproca, em que quanto
João quanto Pedro se calam. Nesse caso, ambos ficariam somente um ano presos, porém...

B)      Se sou o João e penso que Pedro vai ficar quieto, eu me saio melhor confessando (traindo). Nesse
caso, minha deserção (do João), aconteceria simultaneamente à cooperação do Pedro,o que leva ao
melhor resultado possível para mim, que saio livre (mesmo que o Pedro mofe cinco anos no
presídio). Da mesma forma....

C)      Se me coloco no lugar do Pedro e penso que é o João quem vai ficar quieto, eu (Pedro) confesso e
saio livre, ao passo que é ele (o João, que fica quieto) quem passa cinco anos na cadeia. Mas por
outro lado...

D)      Se eu ( João ou Pedro, tanto faz) penso o oposto e acredito que o outro vai confessar, eu não posso
ficar calado, pois, nesse caso, eu é que vou ficar cinco anos preso, enquanto o outro  sai  livre!

E)      Mais do que isso, se eu achar que meu comparsa pensa exatamente como eu, concluo que ele vai
confessar, o que me leva a um beco sem saída.  Na prática, eu  só posso confessar! E é
efetivamente isso o que acontece: os dois prisioneiros confessam e passam, ambos, dois anos
presos. A isso chama-se equilíbrio de “Nash”: a melhor decisão possível levando-se em conta a
decisão que o outro deve tomar – o que revela o caráter interativo da teoria.[xliii]
 

Uma contribuição insofismável da Teoria dos Jogos é a de apontar para quais resultados
pretendemos atingir através do Direito. Em face de certos pressupostos concernentes ao comportamento
humano dos agentes econômicos envolvidos no jogo, podemos optar por certos modelos normativos tendo
em vista os possíveis resultados  de sua implementação. A análise de como as empresas interagem, em
decorrência das normas postas e de suas possíveis modificações, permitem a adequação e a formulação de
estratégias que proporcionem a elaboração de uma legislação mais eficiente.  Apesar de suas premissas
fundadas em critérios racionais e egoísticos, suas aplicações são inúmeras no Direito devido ao fato de que
este,  através de um conjunto de princípios regras que constituem o ordenamento jurídico, estimula ou
desestimula o comportamento cooperativo. Sabemos que não é da natureza humana a cooperação e a
Teoria dos Jogos possui a possibilidade de dar respostas para o que fazer com aqueles que não querem,  não
podem ou não conseguem cooperar.[xliv]

Veremos, mais adiante, a grande aplicabilidade da Teoria dos Jogos, principalmente na
efetivação na diminuição e controle de gastos públicos, bem como na implantação e execução de políticas
públicas voltadas, principalmente, para a área tributária.
 
4 CASOS PRÁTICOS DE APLICABILIDADE DA AED

Partiremos, agora, para análise de alguns casos práticos de aplicações da AED. Colacionamos
apenas alguns por julgarmos interessantes, porém este movimento teórico permite aplicações nos mais
diversos ramos do Direito.  Desde dos mais novos, como o Direito Regulatório, até os mais antigos como o
Direito Penal  e o Civil. Comecemos, pois, a analisar alguns casos.
4.1  Danos extrapatrimoniais
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A orientação jurisprudencial pátria consolidou alguns critérios para o estabelecimento  da
quantificação dos  danos extrapatrimoniais,  entre os quais podemos destacar: o grau de culpa do ofensor; a
situação econômica do ofensor; a natureza, a gravidade e a repercussão da ofensa(amplitude do dano) e a
 intensidade do sofrimento da vítima. Sob esta perspectiva, tomando como objeto de estudo o
comportamento racional dos indivíduos quando submetidos a preços e sanções, a AED  apresenta um
ferramental teórico que pode ajudar na tarefa de estimação de uma quantia adequada referente às
indenizações relativas à ocorrência de danos extrapatrimoniais a ser determinada pelo judiciário.  O objetivo
final é fazer com uma pessoa adote um direcionamento diverso daquele que resultou em um evento
danoso.[xlv]

Os dois pressupostos a serem considerados são a concepção econômica de agente racional e a
noção de bem-estar social.  Como visto, a noção de agente racional é caracterizada por condutas
maximizadoras em todas as atividades humanas por meio de comportamentos tendentes a maximizar os
benefícios e minimizar os custos envolvidos em um processo decisório. Assim, o ser humano responde
diferentemente a incentivos e desincentivos, adotando os primeiros, se estes aumentarem os benefícios, e
deixando de lado os segundos, caso estes impliquem em um aumento nos custos. No que tange ao bem-estar
social, este está relacionado ao bem-estar de todos os indivíduos, estando, neste caso, ligado ao desestímulo
de indenizações punitivas e ao estímulo de indenizações que visem à prevenção de acidentes.[xlvi]

Para fins exemplificativos, não estaria contribuindo para o bem-estar social uma decisão que
condenasse um shopping center a uma indenização, por um dano causado a um de seus clientes, em um valor
superior a todo o seu gasto com prevenção de acidentes. Tal provimento jurisdicional incentivaria esta
empresa a diminuir os seus gastos preventivos para trabalhar com uma avaliação da relação custo-benefício,
na qual já estariam considerados os prováveis acidentes que pudessem ocorrer futuramente, pois, como
sabemos, os brasileiros recorrem ao judiciário para ter os seus direitos resguardados.

Tendo em vista estes fatos, duas hipóteses são levantadas pela AED: o agente causador do dano
pode realizar um investimento na adoção de medidas de segurança, mas não o faz e o agente causador do
dano realiza todo o investimento possível em medidas de segurança. Com base nestas hipóteses, aparece uma
nova variável de suma importância na quantificação das indenizações: os custos de precaução. Estes
envolvem todos os gastos destinados a evitar a ocorrência de acidentes. A partir destas premissas, foi
elaborada a regra de Hand, que é formada pelas variáveis abaixo e admite o seguinte:

O agente causador do dano  será responsabilizado toda vez que
wx<p(x) A onde:
wx-> investimento em precauções.
p(x)->probabilidade de ocorrência dos acidentes.
A-> danos efetivos.[xlvii]
Desta forma, toda vez que  o nível de precaução for inferior à probabilidade da ocorrência de

acidentes multiplicada pelos danos esperado, o agente econômico responderia  pelo dano. Com isto, estima-
se com maior precisão a responsabilidade civil, tratando aqueles que investem em mecanismos de segurança
de forma diferenciada  daqueles que nada investem em atitudes preventivas, os quais merecem a imposição
de indenizações mais vultosas pelo judiciário.

O problema está na elaboração dos estudos probabilísticos. A definição de quem os fará ainda é
uma incógnita. Seria o legislativo ou o judiciário? Somos da opinião que o judiciário é a instituição mais apta
para o desempenho desta atividade por ser um órgão imparcial, independente e menos vulnerável a
influências econômicas no que concerne à manipulação destes dados com objetivo de favorecimento de
grandes grupos empresariais.
4.2  Planos de Saúde

Os instrumentos normativos relativo aos planos de saúde  estão sujeitos a dois princípios que se
contrapõem. São eles o princípio da solidariedade e o da justiça atuarial. O primeiro se norteia pelo fato de
que os prêmios pagos pelo total dos segurados servem para pagar as despesas daqueles que necessitam do
plano de saúde em determinado período.  Já o segundo pode ser definido como a exigência de que o preço
do seguro deve ser compatível com a situação de risco de cada contratante.[xlviii]

Para compreendermos a dicotomia entre estes dois princípios, dentro da nossa realidade legal,
faz-se necessário o conhecimento do é que seleção adversa.  Esta se dá quando uma transação ocorre com
uma das partes possuindo um nível de informação menor do que a outra. Um exemplo seria a compra de
ações por um investidor, já que este não se a empresa é de alto ou baixo risco.[xlix]

Nas relações comerciais relativas à contratação de um plano de saúde, a empresa seguradora não
tem condições de aferir o grau de risco, já  que não pode, como será visto adiante, saber se o  contratante é
ou não portador de uma doença grave antes do fechamento do contrato. Há, portanto, uma assimetria de
informação  que favorece o segurado.

Diante deste fato, as seguradoras, para sobreviverem, aumentam as mensalidades para compensar
este risco, onerando os contratos daqueles que tem menos predisposição para contraírem doenças para
compensar os altos gastos com aqueles, que em pouco tempo de plano, estão utilizando serviços que
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acarretam um expressivo volume de despesas médicas. Tal situação poderia ser minimizada se, durante a
contratação, pudesse haver uma adequação contratual levando-se em conta a aferição da verdadeira
condição de saúde do futuro segurado.

 A intervenção governamental nos planos de saúde brasileiros provoca os seguintes casos de
seleção adversa: exigência de níveis mínimos de cobertura (Lei 9.656/1998), limites à variação de preços
(Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS), limites à exclusão de cobertura para doenças e lesões
preexistentes (Lei 9.656/1998 e Resolução nº  2/1998 do CONSU) e obrigatoriedade da renovação e a
proibição à recusa de  contratar( Lei 9.656/1998). As três primeiras impedem que as condições contratuais
estejam em sintonia com as preferências e a situação de risco de cada segurado, enquanto que a última
impele a renovação de contratações indesejadas, ocasionando um aumento das mensalidades de alguns para
favorecimento de outros, o que compromete qualquer estudo atuarial, por ventura, já feito.[l]

O regramento legal posto no direito brasileiro que versa sobre planos de saúde, principalmente a
Lei nº 9.656/1998, tem muitas conseqüências, entre as quais podemos destacar por serem mais contundentes:
a impossibilidade de o contrato se adequar às preferências e a situação de risco de cada um e a criação de um
sistema ineficiente, em decorrência da indiscriminada socialização dos riscos, o que pode  levar à desistência
do seguro, além de fazer com  que alguns consumidores contem com uma cobertura superior àquela pela
qual estavam dispostos a pagar.[li]

Apesar de entendermos que mudanças são necessárias para não acarretar até o fechamento de
alguns planos de saúde, principalmente aqueles que possuem um menor aporte de recursos  e uma clientela
heterogênea formada por pessoas de maior idade, entendemos que as alterações a serem feitas devem primar
pelo respeito à dignidade da pessoa humana. Não devem ser criadas normas que obriguem os indivíduos a
passarem por situações constrangedoras antes da assinatura do contrato com o plano de saúde. A exigência
de exames para detectar a existência de doenças com uma alta carga de preconceito social, como a AIDS,
não se coaduna com a proteção ao direito fundamental à intimidade.

Além disto, conceitos, como assimetria informacional, devem ser usados, também, para
promover a defesa do consumidor. É sabido que os segurados também possuem alto nível de assimetria de
informação. Não são poucos os planos de saúde que negam, de forma ilegal, direitos resguardados
contratualmente, apostando na passividade do consumidor ou na ineficiência da Agência Nacional de Saúde
Pública Suplementar (ANS). Trata-se de procedimento avalizado pela alta cúpula da empresa com base em
informações que esta dispõe, como, por exemplo, conhecimento de termos técnicos relativos a algumas
doenças ou de recursos internos para concessão de autorizações de procedimentos cirúrgicos.[lii] Para
minimizar tal desnível informacional é que existe a ANS, a qual deve não só fixar  e autorizar o aumento de
mensalidades, mas, também, regular a conduta deste mercado vital, que é a saúde, minimizando a assimetria
de informação e diminuindo a ineficiência alocativa de recursos de maneira técnica e eqüidistante  em relação
aos interesses envolvidos.
 
 
4.3 Licitações

Os processos licitatórios, comumente, não ocorrem em um ambiente de concorrência perfeita.
Não são poucos os casos de cartel, que são acordos comerciais em que as empresas, do mesmo ramo
comercial, combinam os preços com o intuito de evitar que novos concorrentes tenham acesso a um
mercado, restringindo-o, portanto, a poucos empresários. Repare que não há perda da autonomia
empresarial, mas só uma união com fins de obter lucros mais fáceis e manter um mercado fechado, sendo que
tal  prática gera efeitos nefastos para administração pública, vez que, neste cenário, são sempre as mesmas
empresas que ganham as licitações, o que encarece, em muito, as compras governamentais.

Feito este intróito, verificamos que a AED pode auxiliar a evitar a utilização de cartéis em
licitações. O primeiro passo é utilizar o instrumental disponível no art. 40, parágrafo 2º da Lei 8.666/93[liii] e
chegar a uma confiável estimativa de preços condizentes com a realidade do mercado. Depois, quando da
abertura das propostas dos licitantes, deverá ser verificada a ocorrência de indícios de supervalorização de
ofertas viciadas pela cartelização, o que deve ocasionar a utilização do art. 48, inciso II conjugado com o seu
parágrafo 3º,[liv] que não constitui mera faculdade, pois, quando há a possibilidade palpável do uso de
cartéis, trata-se de ato administrativo vinculado. A  partir deste momento,  o  cartel passa a ter suas
estruturas abaladas,  vez que o arranjo prévio não obtém êxito com o início de um novo momento da
licitação, no qual haverá uma reapresentação das propostas com a possibilidade da entrada de novos
concorrentes. A partir daí, os valores das propostas tendem a ser alterados pela possibilidade de contratação
com outro fornecedor, conforme disposto no art. 24, inciso VII da Lei 8.666/93, ou, até mesmo, com a
deflagração de um novo processo licitatório. Diante de tais possibilidades, de acordo com a já estudada
Teoria dos Jogos, o cartel passa a viver um processo de instabilidade, pois as  empresas que fazem parte
deste tipo de acordo não tem mais segurança que todos participantes irão cumprir o que estava
anteriormente pactuado.  A manutenção das estratégias é posta em xeque, sendo que algumas empresas
passaram a agir imaginando o que os seus companheiros fariam se estivessem na mesma situação que elas.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 373



Para o cartel perdurar, terá que haver uma confiança mútua e a continuação da troca de favores em uma
ambiente de preços menores. Acontece que nem todos apresentam mais condições de competir com uma
diminuição dos preços, o que leva a um processo não cooperativo devido ao fato de que, agora, as empresas
têm que ganhar mais licitações para manter o mesmo nível de lucro, sem contar com aqueles casos em que
não há mais possibilidade de manutenção no mercado com os preços agora praticados pelo cartel.[lv]

Vejam, como de forma simples e econômica, atitudes pautadas na lei de licitação com o uso
Teoria dos Jogos permitem resultados fabulosos pela antecipação das condutas a serem tomadas pelos
agentes econômicos.  Neste caso, a desarrumação do cartel, através de dispositivos legais, consegue
resultados eficientes devido ao uso concomitante de um importante instrumento teórico da AED.
4.4 Políticas tributárias

O caso que traremos à lume  foi vivenciado por nós na Secretaria da Fazenda do Estado do
Ceará (SEFAZ). Sua análise reveste-se de importância pelo fato de que toda política tributária adotada  foi 
feita sem o conhecimento da AED,  o que reputamos como uma das causas principais do insucesso das
providências tomadas.

O setor de envasamento de águas minerais possuía um desequilíbrio arrecadatório grave. Havia
uma extrema concentração da arrecadação em apenas dois contribuintes, os quais respondiam por cerca de
90% do valor recolhido pelo setor a título de ICMS, enquanto que o restante das empresas, pertencentes a
esta atividade econômica, respondiam pelo restante do valor arrecadado.

Tal desnivelamento ensejou que houvesse reuniões entre os gestores e os representantes das
entidades representativas desta atividade econômica. A finalidade  era que fosses propostos modelos de
tributação que propiciassem uma concorrência mais leal. Realmente, a quase totalidade da arrecadação
estava sendo suportada por apenas dois contribuintes, o que ensejava uma concorrência desleal, porque as
empresas que não estavam pagando ICMS tinham vantagens competitivas por praticarem preços que
estavam fora dos padrões do mercado.

  O princípio da livre iniciativa (arts. 1º, IV e 170 da Carta Magna)  tem como contraponto o
princípio da livre concorrência (art. 170, IV da Constituição Federal). [lvi]  A disputa concorrencial é
essencial para o desenvolvimento das atividades empresariais, mas não é desejada pelos agentes econômicos
que a aceita por ser a única forma de conquistar mercado e de aumentar os lucros. Trata-se de uma
externalidade  positiva   que se reverte a favor do sistema econômico, diminuindo preços e aumentando a
qualidade do produto ou serviço oferecido aos consumidores.[lvii] Sabemos que  a Economia possui seus
próprios caminhos, mas cabe não só ao Estado respeitá-los por meio de atitudes  impedidoras da criação de
obstáculos que se confrontem com os interesses da sociedade, capazes de gerar políticas tributárias que
prezem pela justiça e que sejam dotadas de eficiência econômica. É também  responsabilidade dos próprios
agentes econômicos não cometer condutas que firam as normas da livre concorrência, praticando atitudes
destituídas de eticidade para abocanhar uma maior fatia do mercado.[lviii]

No caso em tela, o que ocorria era a sonegação de tributos, por uma maioria, como forma de
ganhar mercado à custa daqueles que pagavam o ICMS de forma correta, ocasionando sérios problemas
para arrecadação estadual referente a este setor produtivo.

Para equalizar esta situação, surgiu uma idéia que, a princípio, atendia a todos os interesses em
jogo. Imaginou-se uma forma de tributação em que as empresas pagariam o ICMS com base na quantidade
produzida de garrafões de 20 litros de água mineral. Os contribuintes declarariam à SEFAZ a quantidade
produzida mensalmente e o ICMS seria cobrado através da multiplicação, deste quantitativo, por um valor
estipulado através de negociação entre a SEFAZ e os sindicatos que representavam este setor. Foram
criadas três escalas de valores de acordo com o potencial econômico das empresas e lavrados termos de
acordo[lix] para o cumprimento do pagamento do ICMS  conforme estas condições.

Haveria uma diminuição da carga tributária incidente sobre todos os contribuintes, enquanto
que, a compensação desta perda, ocorreria pelo aumento da arrecadação daqueles que nada pagavam ou
arrecadavam muito pouco ICMS. Portanto, haveria um alargamento da base tributária, com uma diminuição
da sonegação e um não comprometimento dos valores anteriormente arrecadados. A solução parecia ser
perfeita e se aproximava de um ótimo paretiano.

Entretanto, ocorreu um problema sério. Os termos de acordo rezavam que quando uma empresa
produzisse mais do que o estipulado, deveria recolher em cima da quantidade efetivamente produzida, o que
era natural em virtude da ocorrência do fato gerador.  Porém, caso a produção ficasse abaixo do acordado,
não havia nenhum tipo de sanção e o valor era pago em cima da quantidade de fato produzida e
comercializada.

Segundo os ensinamentos de Hugo de Brito Machado a hipótese de incidência é previsão legal
da condição necessária e suficiente para o nascimento da obrigação tributária, enquanto que o fato gerador é
a ocorrência no mundo dos fatos da hipótese de incidência. [lx] Desta forma, só pode ser cobrado ICMS
quando acontece o fato que enseja a cobrança deste tributo. Não ocorrendo tal fato, o tributo não é devido
de forma alguma.

A partir desta “brecha” no termo de acordo, surgiram problemas que terminaram por ocasionar

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 374



o fracasso desta inovadora sistemática de tributação. E a AED explica, através dos conceitos já vistos, as
causas deste insucesso.

Houve uma assimetria de informação, pois a SEFAZ não dispunha de dados precisos sobre as
quantidades produzidas pela empresas envasadoras, tendo acreditado cegamente nas quantidades declaradas
pelos contribuintes sem estabelecer mecanismos que minimizassem tal desequilíbrio informacional. A
dimensão positiva e a normativa não foram utilizadas da maneira correta. A dimensão positiva serviria para
fazer um diagnóstico mais próximo da realidade, com a descrição e a análise dos efeitos do antigo sistema
de tributação. Já a dimensão normativa seria responsável pela proposição de enquadramentos jurídicos
capazes de alcançar uma eficiência fiscal que refletisse uma carga tributária compatível com o setor
econômico em estudo. Já a Teoria dos Jogos poderia antecipar a conduta que efetivamente ocorreu. Os
acordantes, percebendo que havia uma possibilidade de descumprimento do termo de acordo sem que
houvesse punição, imaginaram que deveriam descumprir o termo de acordo antes que os outros fizessem.
Os interesses privados e a busca por ganhos individuais se tornaram mutuamente prejudiciais, pois,
certamente, implicarão numa retomada da sistemática anteriormente adotada pelo Estado com prejuízos
para todos os envolvidos. A Teoria dos Jogos tem o potencial de formular políticas tributárias que
vislumbrem  maneiras de incentivar  comportamentos cooperativos  que possam fazer frente a interesses
egoísticos, proporcionando a formatação de ações coletivas que  obtenham melhores resultados do que as
ações individuais.

Com certeza, se tais conhecimentos tivessem sido usados da forma mais correta, a mudança de
sistemática de tributação, ora analisada, teria conseguido resultados expressivos e poderia servir de
parâmetro para futuras políticas tributárias, as quais poderiam provocar ganhos de eficiência capazes de
maximizar a riqueza sem aumentar o volume de tributos suportados pela sociedade.

 
CONCLUSÕES

A Análise Econômica do Direito é um movimento doutrinário que prega a utilização de
princípios econômicos para resolver os problemas inerentes ao Direito. Sua origem é norte-americana,
sendo que o ambiente intelectual no qual ela foi criada  e as circunstâncias históricas em que se desenvolveu
o seu pensamento contribuíram para uma certa antipatia pelos seus ensinamentos, através de uma análise
parcial  e destituída de critérios isentos do ponto de vista político-ideológico, que em nada contribui para o
avanço da ciência do Direito. O seu repúdio devido a uma suposta  vinculação aos ideais neoliberais e  a
globalização são refutações preconceituosas que  parecem levar em consideração teorias conspiratórias sem
razão de ser. Sua aplicação na realidade brasileira não pode ser descartada, mas deve ser pautada por uma
adequação a uma constituição marcada pela principiologia e consagração de valores ligados  ao respeito aos
direitos fundamentais, como o  da dignidade da pessoa humana. No entanto, seu enfoque interdisciplinar
com a valorização da análise consequencialista, calcada em decisões racionais do ser humano e que
estimulam à busca da eficiência econômica como critério de justiça,  contribuem para  previsibilidade e
segurança das decisões judiciais, ao mesmo tempo que traz benefícios para diversas áreas do Direito, das
mais novas as mais antigas

A dimensão positiva e a normativa são visões importadas da economia de grande importância no
diagnóstico e a na proposição de soluções para algumas aflições que assolam o direito. A primeira descreve a
situação atual, buscando identificar os efeitos e as conseqüências da vigência e eficácia das normas jurídicas
no mundo fático, enquanto que a segunda busca propor normas e enquadramentos jurídicos que tenham
como objetivo o atingimento de um alto grau de eficiência econômica, possibilitando, também, que decisões
sejam fundamentadas com base nas conseqüências econômicas que terão. Trata-se de uma análise sob uma
perspectiva pragmática, neutra e que intenta o alcance do bem comum por meio da maximização da riqueza.

Para estudar algumas aplicações da AED é necessário o conhecimento de algumas premissas e
conceitos básicos. Deve-se ter em mente, por exemplo, que o comportamento humano é pautado condutas
racionais que, na média, levam em conta a maximização de interesses individuais quando de um processo de
escolha em situações de escassez.  A intervenção do Estado só é recomendada quando existem falhas de
mercado como externalidades negativas, concentração do poder econômico, bens públicos, assimetria
informacional ou ineficiência das instituições. A noção de eficiência também é de vital importância diante da
consagração deste princípio na nossa constituição. Os critérios de eficiência por nós escolhidos, para os fins
deste estudo, foram o de Pareto e o de Kaldor-Hicks. O primeiro é um ideal e ocorre quando é impossível a
melhoria de um agente sem que haja qualquer prejuízo para qualquer outro. A eficiência Kaldor-Hicks, mais
realista, ocorre quando o volume de benefícios experimentados é superior ao decréscimo sofrido pelos
prejudicados. O conceito de custos de transação são importantes para se saber que estes não estão atrelados
somente à definição de custos consagrada pela contabilidade, possuindo um espectro bem mais amplo que
comporta, também, aqueles suportados pelos agentes econômicos relacionados à procura,  à aquisição e ao
manuseio da informação, vinculados ao processo negociatório, em todo o seu curso, passando pela
atividades concernentes ao acompanhamento sistemático do cumprimento das cláusulas contratuais pela
outra parte.  Por fim, apresentamos a Teoria dos Jogos que pode ser definida como um processo de tomada
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de decisão  caracterizado por uma interação mútua,  em que as decisão escolhidas são do tipo “penso que
você pensa o que eu penso sobre você mesmo”. Permite a visualização de processos cooperativos e não
cooperativos resultantes de tomadas de decisão racionais, nas quais há um comportamento estratégico
fundado na antecipação de uma possível escolha que será tomada pelo outro jogador.

A partir deste substrato teórico,  analisamos algumas aplicações da AED em que estes
conhecimentos foram usados. No caso dos danos extrapatrimoniais,  a escolha racional e noção de bem-
estar social (eficiência econômica) foram utilizadas. No exemplo dos planos de saúde, o conceito de
assimetria informacional. Nas licitações, a Teoria dos Jogos e, finalmente, nas políticas tributárias a
eficiência de pareto, as dimensões positiva  e normativa, a assimetria de informação e a Teoria dos Jogos, o
que demonstra a grande aplicabilidade da AED  nos mais diversas ramos do Direito.
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O PROVÁVEL CONFRONTO ENTRE ALBERTO ASQUINI E RONALD COASE: UMA
ANÁLISE DOS PERFIS DE EMPRESA A PARTIR DA TEORIA DA FIRMA

THE PROBABLE CONFRONTATION BETWEEN ALBERTO ASQUINI AND RONALD COASE: AN
ANALYSIS OF THE PROFILES OF COMPANY FROM THE THEORY OF THE FIRM

Giovani Magalhães Martins Filho

RESUMO
Resumo: o objetivo deste trabalho é avaliar a teoria da empresa, tanto do ponto de vista econômico quanto
jurídico. Neste sentido, serão analisadas a teoria dos perfis de empresa, de autoria de Alberto Asquini, bem
como a teoria da firma, cujo autor é Ronald Coase. Busca-se, neste artigo, demonstrar os equívocos da
doutrina jurídica dominante acerca do real entendimento que se deve ter sobre o perfil corporativo da
empresa. Com efeito, a partir de uma abordagem de “Direito e Economia”, evidencia-se que é o perfil
corporativo, despido de qualquer concepção política que lhe deu origem, é o elemento distintivo entre a
atividade econômica empresarial e a atividade econômica não empresarial.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Ronald Coase. Alberto Asquini. Perfis de Empresa. Teoria da
Firma. Direito e Economia.

ABSTRACT
Summary: the objective of this work is to evaluate the theory of the firm, as much of how much legal the
economic point of view. In this direction, they will be analyzed the theory of the company profiles, of
authorship of Alberto Asquini, as well as the theory of the firm, whose author is Ronald Coase. One searchs,
in this article, to demonstrate the mistakes of the dominant legal doctrine concerning the real agreement that
if must have on the corporative profile of the company. With effect, from a boarding of “Law and
Economics”, it is proven that it is the corporative profile, undressed of any conception politics that gave
origin to it, is the distinctive element between the enterprise economic activity and not enterprise the
economic activity.
KEYWORDS: Word-key: Ronald Coase. Alberto Asquini. Profiles of Company. Theory of the Firm. Law
and Economics.

Introdução

Com o advento do Código Civil em 2002, o ordenamento jurídico brasileiro experimentou a unificação do
direito privado, algo que já era perseguido, sem sucesso até então, há longo tempo. Houve, ainda, uma
mudança no contexto teórico fundamental, base do Direito Comercial, como um todo, chegando ao ponto de
ser defendida, inclusive, a modificação da nomenclatura da disciplina para Direito Empresarial. Saiu-se,
então, da Teoria dos Atos de Comércio para a Teoria Jurídica da Empresa. Não se há de olvidar que a falha
da Teoria dos Atos de Comércio está no fato de que os estudiosos não conseguiram chegar a uma definição
a contento do que seria o seu instituto fundamental, o ato de comércio.

A experiência brasileira com a Teoria dos Atos de Comércio ocorreu com a publicação do Código Comercial
de 1850, inspirado no Código de Comércio Francês de 1808, que, para fugir às discussões existentes na
Europa sobre os atos de comércio, organizou a atividade comercial em cima do que convencionou chamar de
mercancia. É de se ressaltar, inclusive, que o Código Comercial Francês enumerava uma verdadeira lista do
que se deveria ter por atos de comércio. Com efeito, tudo não passou de mera troca de nomenclatura. O que
na Europa se chamava de atos de comércio, aqui se denominou mercancia. Tanto é que, logo após a
publicação do Código Comercial Brasileiro, houve a necessidade de se definir o que se deveria entender por
mercancia, haja vista inexistir qualquer dispositivo no referido Código que o conceituasse ou enumerasse os
chamados atos de mercancia. Por necessidade, portanto, foi publicado o Regulamento 737, ainda no ano de
1850, para corrigir algumas imperfeições do Código de Comércio, dentre as quais, a de se definir o que se
deveria entender por mercancia. É mercancia o que estiver previsto neste regulamento, ou seja, mercancia,
no Brasil, assim como atos de comércio, na França, nada mais é do que aquilo que o direito positivo definir,
vale dizer, mercancia, assim como ato de comércio, é um conceito de direito positivo.

De longe se percebe, portanto, que uma teoria científica que não tem bem definido o seu instituto jurídico
fundamental não tem como prosperar. E foi exatamente o ocorrido com a Teoria dos Atos de Comércio.
Precisava-se, portanto, encontrar um novo alicerce ao Direito Comercial; esse novo alicerce foi a empresa.
Se bem que, se entre os atos de comércio costumavam figurar as empresas de fábrica e manufatura, nunca se
teve uma boa sistematização sobre o que se deveria ter por empresa ou sobre quais seriam os seus
fundamentos. Apenas com o advento do Código Civil Italiano, de 1942, ocorreu a referida sistematização,
sendo por assim dizer o primeiro instrumento legislativo a positivar a Teoria da Empresa como basilar do
Direito Comercial. E grande foi o prestígio da referida tese que, de modo geral, foi positivada no
ordenamento jurídico brasileiro, em 2002, com o advento do Novo Código Civil, cabendo notar, contudo,
que o direito comercial brasileiro, paulatinamente, já ia se transformando de um direito dos atos de comércio
para o direito da empresa. Forte é a tese de que o Código Civil de 2002 teve o condão de ser o ponto final
da mudança de perspectiva pela qual vinha passando o direito comercial brasileiro.

O excerto que ora se delineia tem por objetivo analisar a possibilidade de se ter uma definição única para um
objeto ou instituto que tanto a Economia quanto o Direito estudam. Na medida em que a realidade a ser
analisada é a mesma, razão não há, como costumeiramente se faz, para construir conceitos diferentes. Para
tanto, analisar-se-ão as principais teorias, relativas à empresa, como é o caso da teoria dos perfis de
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empresa, de Alberto Asquini, e da teoria da firma, de Ronald Coase, a primeira jurídica e a última
econômica, extraindo suas principais decorrências. A partir da Teoria da Firma se fará uma releitura da
Teoria dos Perfis, fundamentando o que aqui se quer defender, vale dizer, a possibilidade de se utilizar um
mesmo conceito para ambas as ciências, ou seja, a possibilidade da definição jurídica de empresa ser a mesma
definição econômica, não havendo maiores razões para tal distinção, na medida em que o fenômeno estudado
é o mesmo, a empresa.

1 O conceito jurídico de empresa

A necessidade de se buscar um novo paradigma que pudesse servir de norte aos estudos e aos estudiosos do
Direito Comercial se deu na medida em que apareceram as falhas do antigo Direito Comercial. O novo
Direito Comercial, notadamente, com a edição do Código Civil Italiano, em 1942, tem por base a Teoria
Jurídica da Empresa, teoria essa que o ordenamento jurídico brasileiro já vinha adotando paulatinamente e
passou a ser adotada em toda sua plenitude (pelo menos, esta é a ideia) com o advento do Código Civil de
2002.

O chamado "antigo Direito Comercial" era embasado na Teoria dos Atos de Comércio, que tinha, por
principal vício, o de não conseguir definir, a contento, o seu conceito fundamental, qual seja, o de Atos de
Comércio. Por todos os autores, não se pode olvidar da doutrina professada por Alfredo Rocco, sempre
lembrado nos manuais de Direito Comercial, que, apesar de ter chegado à definição de que ato de comércio
seria qualquer ato de realização ou facilitação de interposição na troca, com intuito lucrativo, tinha por ideia
primordial a de que o conceito unitário de ato de comércio será sempre um conceito de direito positivo.
Requião (2003, p. 38) esclarece, nesse mesmo sentido, o defeito da referida teoria:

Muito embora tenhamos considerado altamente elucidativa a teoria de Rocco, tem ela a estreiteza, de resto
confessada pelo autor, de ter sido elaborada sobre o direito positivo, isto é, sobre a enumeração que oferecia
o Código italiano de 1882, hoje revogado pelo Código de 1942, que unificou o direito privado naquele país.

 

A partir da Revolução Francesa, com o seu ideal de igualdade e da abolição do privilégio de classes, o
Direito Comercial deixou de ser, apenas, o direito dos comerciantes, vinculados à corporação de mercadores.
Saiu de foco, portanto, com o advento do Código Comercial Napoleônico, a figura do comerciante,
passando a interessar os atos praticados por esse em razão de sua profissão, bem como os atos tidos por
comerciais, independentemente de quem os pratique. Com a falência do sistema inaugurado com o Código
Francês de 1807, sendo certo que surgiram atos que passaram a ser de interesse do referido ramo do direito,
mesmo não se tratando de mercancia ou de ato praticado por comerciante, também não poderia, ademais, ser
entendido enquanto o direito dos atos de comércio, pelo fato de que jamais se conseguiu definir a contento o
que seria ato de comércio. Analisando a teoria de Carvalho de Mendonça, demonstra Hentz (2003, p.10-11):

Sob o ponto de vista de J. X. Carvalho de Mendonça, mesmo sendo ele próprio um estudioso do problema,
as teorias para determinação científica dos atos de comércio, até então conhecidas, eram todas deficientes e
inexatas. Disse que 'os atos de comércio apresentam consideráveis matizes e prendem-se tão estreitamente às
relações da vida civil que é difícil, muitas vezes, caracterizá-los devidamente'. E, em arremate, que, 'por esse
motivo, não vingaram as definições de atos de comércio que tentaram escritores de nota; todos não têm
resistido à crítica.

Foi com o Código Civil Italiano, de 1942, unificador do direito privado naquele país, que restou estabelecida
uma nova tese, baseada na empresa. A ideia de empresa, aliás, não é nova. Antes mesmo do referido diploma
legislativo, já se falava, bem como se tinha em legislações esparsas, a figura da empresa, a que não foi dada
toda a importância, sendo vista apenas como uma sequência de atos de comércio. Apenas com o Código
Italiano é que a empresa, do ponto de vista jurídico, passou a merecer maior atenção e considerações.
Diferentemente dos institutos jurídicos em geral, a empresa não recebeu, pelo menos no embrião, um
conceito jurídico unitário. Coube a Alberto Asquini (1996, p. 109-110) aclarar os contornos iniciais da teoria
jurídica da empresa, defendendo:

O conceito de empresa é o conceito de um fenômeno econômico poliédrico, o qual tem sob o aspecto
jurídico, não um, mas diversos perfis em relação aos diversos elementos que o integram. As definições
jurídicas de empresa podem, portanto, ser diversas, segundo o diferente perfil, pelo qual o fenômeno
econômico é encarado.

É de se analisar, pois, os diversos perfis de Asquini (1996) para, assim, verificar a existência de um conceito
jurídico próprio e unitário de empresa.

1.1 Perfis de empresa (a teoria de Alberto Asquini)

Não se pode deixar de lembrar a advertência feita pelo jurista italiano a respeito da tradução de termos
econômicos para noções jurídicas, revelando que a empresa entrou para o Código Italiano com um
determinado significado econômico, o que, de maneira alguma, poderá significar que a noção econômica de
empresa poderá ser utilizável como noção jurídica. Aduz ainda:

Mas, defronte ao direito o fenômeno econômico de empresa se apresenta como um fenômeno possuidor de
diversos aspectos, em relação aos diversos elementos que para ele concorrem, o intérprete não deve agir com
o preconceito de que o fenômeno econômico da empresa deva, forçosamente, entrar num esquema jurídico
unitário. Ao contrário, é necessário adequar as noções jurídicas de empresa aos diversos aspectos do
fenômeno econômico. (ASQUINI, 1996, p-113)

São quatro os perfis de empresa evidenciados por Asquini (1996), a saber: perfil subjetivo; perfil objetivo;
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perfil funcional; e perfil corporativo. Pelo perfil subjetivo, ter-se-ia a empresa como empresário, vale dizer, a
noção de empresa se equipararia à noção do sujeito de direito, da pessoa, física ou jurídica, que viesse a
exercer a empresa. O conceito de empresário, aliás, definido no Código Italiano, foi praticamente importado
para o Código Civil Brasileiro e que nada mais é do que aquele que exerce atividade econômica organizada
para a produção ou circulação de bens ou de prestação de serviços, visando a atender uma necessidade de
mercado. Asquini (1996) justifica tal metonímia ressaltando que o empresário não somente está na empresa,
em sentido econômico, como dela é a cabeça e a alma. Muito embora seja algo utilizável, inclusive, pela
linguagem jurídica, tal equiparação, tal traslado deveria ser evitado.

O perfil objetivo, também conhecido como perfil patrimonial, é aquele pelo qual a empresa deve ser encarada
como o patrimônio especial em razão do qual o empresário atua, inclusive, distinto do restante do patrimônio
do empresário, quando se esteja diante do empresário individual. Assevera Asquini (1996, p.118):

[...] o fenômeno econômico da empresa, projetado sobre o terreno patrimonial, dá lugar a um patrimônio
especial distinto, por seu escopo, do restante patrimonial do empresário (exceto se o empresário é uma
pessoa jurídica, constituída para o exercício de determinada atividade empresarial, caso em que o patrimônio
integral da pessoa serve àquele escopo). É notório que não faltam doutrinas tendentes à personificação do tal
patrimônio especial tendentes a nele identificar 'a empresa' como sujeito de direito (pessoa jurídica) distinto
do empresário. Mas esta tendência não foi acolhida no nosso, nem em outros ordenamentos jurídicos.

Em arremate, conclui Asquini (1996, p.119) a respeito do que enfim se deveria ter por empresa no que tange
ao seu perfil objetivo: "A este patrimônio é dado o nome de estabelecimento concebido como universistas
iurum. Na realidade o estabelecimento, neste sentido, quer dizer patrimônio aziendal." Portanto, para
Asquini (1996), o perfil objetivo é o complexo de bens e/ou relações jurídicas de que o empresário titulariza
no exercício da atividade econômica a que ele se dedica.

Além dos perfis subjetivo e objetivo, outro perfil trazido à lume por Asquini (1996) é o perfil funcional. Pelo
perfil funcional, entende-se a empresa enquanto a atividade exercida pelo empresário. Cabível destacar que é
pelo tipo de atividade que se vai considerar alguém empresário ou não, de modo que, por essa perspectiva, a
empresa seria, nas palavras de Asquini (1996, p.116), "aquela força em movimento [...] dirigida para um
determinado escopo produtivo". Conquanto não se tenha um vocábulo simples para enquadrar o conceito de
atividade empresarial, Asquini (1996) aduz a dificuldade de resistir ao uso do vocábulo empresa, em tal
sentido, advertindo, contudo, que não se trata ou não se pode dar a tal uso caráter monopolístico ou de
conceito unitário. Assevera, contudo, o jurista que tal perfil, tal ideia de empresa, tem enorme relevância para
a teoria jurídica, afirmando:

De qualquer forma, deixando de lado a questão das palavras, não há dúvida de que o conceito de atividade
empresarial tem uma notável relevância na teoria jurídica da empresa; antes de mais nada porque para se
chegar à noção de empresário é necessário partir do conceito de atividade empresarial; segundo lugar porque
da diversa natureza da atividade empresarial - agrícola ou comercial - depende a qualificação do empresário
como empresário agrícola ou comercial; em terceiro lugar, para a aplicação das normas particulares relativas
às relações da empresa. (ASQUINI, 1996, p-117)

Percebe-se, portanto, que a atividade empresarial passa a ser relevante para o novo Direito Comercial, tanto
que diversos juristas ocupam-se na tentativa de entender e clarear aspectos desse perfil. Tullio Ascarelli
(1998, p.183), aliás, trata sobre esse perfil, indicando, como já se mostrou, que é pela atividade que se vai
considerar alguém empresário ou não. Diz ele:

O que qualifica o empresário - conceito central na sistemática da legislação italiana - é, em minha opinião,
uma atividade econômica (assim como uma atividade econômica qualificava o comerciante)

[...]

É pois a natureza (e o exercício) da atividade que qualifica o empresário (e não, ao contrário, a qualificação
do sujeito que determina a atividade) e nessa prioridade da atividade exercida para a qualificação do sujeito
pode-se notar a persistência de um elemento objetivo, como critério de aplicabilidade da especial disciplina
ditada para a atividade e para quem a exerce.

Para Ascarelli (1998, p. 183), "atividade não significa ato, mas uma série de atos coordenáveis entre si, em
função de uma finalidade comum", devendo referida atividade ser analisada, inclusive, como um objeto
distinto dos atos que a formam, ou seja, "independentemente dos atos singulares", cabendo verificar ademais
que "enquanto o ato é considerado em relação aos seus destinatários, a atividade, como tal, não tem
destinatário".

Por fim, tem-se o perfil corporativo, pelo qual se analisa a empresa como instituição. Enquanto os outros
perfis consideram a figura da empresa do ponto de vista individualista do empresário, sendo certo afirmar
que tais perfis já foram apreendidos no cenário jurídico, o perfil corporativo trata a empresa como sendo uma
corporação, uma organização de pessoas, do empresário e de seus demais colaboradores. No dizer de
Asquini (1996, p. 122):

O empresário e os seus colaboradores dirigentes, funcionários, operários, não são de fato, simplesmente,
uma pluralidade de pessoas ligadas entre si por uma soma de relações individuais de trabalho, com fim
individual; mas formam um núcleo social organizado, em função de um fim econômico comum, no qual se
fundem os fins individuais do empresários e dos singulares colaboradores: a obtenção do melhor resultado
econômico, na produção. A organização se realiza através da hierarquia das relações entre o empresário
dotado de um poder de mando - e os colaboradores, sujeitos à obrigação de fidelidade no interesse comum.

Para Asquini (1996), portanto, os perfis por ele delineados nada mais são do que âmbitos de visão, do ponto
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de vista jurídico, do fenômeno econômico poliédrico denominado empresa.

1.2 Análise crítica dos perfis de empresa

A doutrina, em geral, após apresentar a Teoria de Asquini, faz uma crítica a tal teoria, pois, de modo geral,
entendem os autores[1] que os quatro perfis de Asquini devem ser reduzidos a três, mostrando diversos
institutos jurídicos já consagrados, podendo perder de vista o perfil corporativo, na exata medida de que tal
perfil apenas refletiria o ideário político da Itália, à época. É de se lembrar que o Código Italiano é de 1942,
época de em que vigia o regime facista. Assim, rechaçado o perfil corporativo, ter-se-ia o perfil subjetivo
que, na realidade, define o empresário; o perfil objetivo que seria o estabelecimento; e o perfil funcional que
seria a empresa, entendendo-se por empresa a atividade econômica organizada de produção ou circulação de
bem ou de prestação de serviços. A esse respeito, esclarece Tomazette (2003, p.6):

Esse modo de entender a empresa já está superado, porquanto não representa o estudo teórico da empresa
em si, mas apenas demonstra a imprecisão terminológica do Código Italiano, que confunde a noção de
empresa com outras noções. Todavia, com exceção do perfil corporativo que reflete a influência de uma
ideologia política, os demais perfis demonstram três realidades intimamente ligadas, e muito importantes na
teoria da empresa, a saber, a empresa, o empresário e o estabelecimento.

Na mesma toada expõe Requião (2003, p.56), citando Ferrara:

Na realidade, o problema foi analisado deste modo por Asquini, que fez uma cuidadosa investigação sobre o
assunto, chegando ao resultado de que a palavra empresa tem no Código diferentes significados, usada em
acepções diversas: umas vezes para indicar o sujeito que exercita a atividade organizada; outras, o conjunto
de bens organizados; outras, ainda, o exercício da atividade organizada e, finalmente, a organização de
pessoas que exercitam em colaboração a atividade econômica. Todavia, como observamos em outro lugar,
nenhuma norma se pode encontrar, com segurança, em que a palavra empresa possa ser utilizada no último
sentido, de organização do pessoal, porque, na realidade, os quatro sentidos do termo - os quatro perfis de
que falou Asquini - se reduzem a três. Pode-se observar, porém, que, fora dos casos em que a palavra se
empresa em sentido impróprio e figurado de empresário ou de estabelecimento, e que deve o intérprete
retificar, a única significação que resta é a da atividade econômica organizada.

Referido entendimento soa de modo quase unânime na doutrina. Tanto que autores como Marlon Tomazette
(2003, p. 17-18) demonstram a evolução do novo Direito Comercial, na medida em que se coloca a atividade
empresarial como a figura central desse "novo direito", pelo que a Teoria da Empresa acaba por se alicerçar
em um tripé, cujos vértices distinguem-se pelos verbos aplicados a cada qual, em que empresa se exercita,
empresário se é e estabelecimento se tem.

Tal concepção, contudo, deve ser revista, não podendo mais prevalecer. A bem da precisão, se, à época de
Asquini, tais conceitos eram intimamente ligados, de tal sorte que, inclusive, o próprio Asquini equiparou os
conceitos, atualmente, a tese não se mantém. Inexiste essa íntima ligação entre tais conceitos, havendo
apenas uma correlação, entre eles.

Resulta claro que o essencial para qualificar alguém como empresário é a atividade exercida, inexistindo a
possibilidade de exercê-la sem antes o empreendedor se organizar, não se pode deixar de notar a existência,
no plano concreto, de empresário sem estabelecimento, ou vice-versa. Há possibilidade, inclusive, de ocorrer
o afastamento do empresário originário, vale dizer, daquele que iniciou o empreendimento. Isso é de mais
fácil percepção no âmbito do direito falimentar. Com o advento do princípio da preservação da empresa, as
atividades econômicas relevantes que demonstrarem viabilidade econômica devem ser preservadas, e o
Estado deve ser garantidor de tal manutenção. Para a efetivação de tal princípio, é cabível, inclusive, o
afastamento do empresário falido de suas atividades, entregando-se estas a terceiros, bem como a
transferência do "perfil objetivo" para a continuidade por outrem da exploração da atividade econômica
originariamente empreendida pelo falido, tendo em vista a função social da empresa, enquanto geradora de
postos de trabalho, fonte de arrecadação de tributos e produtora de utilidades para a satisfação do mercado.

O contraponto maior, contudo, da concepção ora apresentada para a teoria da empresa, refere-se ao perfil
corporativo. Com efeito, diferentemente do que se costuma ver a título de exposição da teoria jurídica da
empresa e dos perfis de Asquini, deve-se dar relevância ao perfil corporativo. Se, pelos outros perfis,
analisam-se os institutos que compõem a base da teoria da empresa, do ponto de vista individualista e
estático, vale dizer, o empresário, o estabelecimento e a atividade, é pelo perfil corporativo que se tem a
empresa do ponto de vista dinâmico. Por tal perfil, como se viu, tem-se como empresa as relações existentes
entre o empresário e seus colaboradores, organizadas por aquele. Na verdade, todos os perfis expõem
realidades e institutos relevantes para a teoria da empresa.

Como o perfil subjetivo define o empresário, o perfil objetivo define o patrimônio e o perfil funcional define a
atividade econômica (que os doutrinadores são seduzidos a entender como o conceito jurídico de empresa, o
que, na visão do próprio Asquini, é inexato, e com ele se deve concordar). É pelo perfil corporativo que se
vai definir a organização, vale dizer, a forma como o empresário irá estruturar o desenvolvimento da sua
atividade, cabendo ressaltar que a atividade empresarial, além de econômica, deve ser organizada, como se
vê no art. 966 do Código Civil Brasileiro, cuja redação é, por tudo, semelhante ao que se tem no art. 2.082
do Código Civil Italiano.

2 O conceito econômico de empresa

Para a economia, empresa é sinônimo de firma. Vale dizer, para os economistas, empresa é, em essência, a
técnica em razão da qual se agregam capital, trabalho e demais insumos, com vistas à produção de bens e
serviços para o mercado (VERÇOSA, 2008, p. 139). Segundo a visão da economia tradicional, a firma era

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 382



apenas função da produção. Com efeito, as firmas existiam e organizavam-se apenas em razão dos custos de
produção, ou seja, via-se o que se necessitava de insumos ou de fatores da produção para determinado
empreendimento, bem como os custos de tais insumos e fatores. Foi Coase, no artigo a tratar da natureza da
firma, que deu uma nova visão ao que se tinha enquanto firma. Para ele, mais do que apenas as firmas se
organizarem em função da produção, também, e, fundamentalmente, há necessidade de se pensar em tal
organização tendo em vista os custos de transação. Nesse aspecto, deve-se trazer à lume as palavras de
Pinheiro (2005, p.138):

Nessa interpretação, a fronteira da empresa - isto é, o conjunto de contratos realizados no seu interior, em
anteposição àqueles por ela firmados com outros agentes econômicos no mercado - é definida com base na
minimização dos custos de transação. Vale dizer que contratos com menor risco e custos mais baixos de
redação, implementação e monitoramento são executados pelo mercado; os demais são internos à empresa.

Dessa forma, pois, a firma deixa de ser apenas mera função da produção, para ser vista enquanto um feixe de
contratos, devidamente coordenados pelo empresário. Contratos que existem em órbita tanto interna, quanto
externa. Sobre tal ordem de ideias, expõe Zylbersztajn (2007, p.1):

Muito mais do que uma relação mecânica entre um vetor de insumos e um vetor de produtos, associada a
uma determinada tecnologia, a firma é uma relação orgânica entre agentes, que se realiza através de
contratos, sejam eles explícitos, como os contratos de trabalho, ou implícitos, como uma parceria informal.

A firma Coasiana é um conjunto de contratos coordenados, que levam à execução da função produtiva. [...]
sob a ótica de Coase, pode se entender as relações contratuais entre firmas, as franquias, as alianças
estratégicas, a sub-contratação e as parcerias como relações típicas de produção, expandindo o conceito de
firma.

A ideia, portanto, não é romper com a visão tradicional da Economia, conforme  se nomeou, na exata razão
de que o que se busca com a Nova Economia Institucional é ampliar os contornos da referida visão
tradicional, cabendo perceber que ambas procuram maximizar resultados, por terem enquanto propósito
reduzir custos; na "visão tradicional", apenas custos de produção; na Nova Economia Institucional, além dos
custos de produção, os custos de transação. A atividade do empresário é a de coordenar os contratos, que
podem ser, como dito, internos ou externos, a saber: se o contrato foi realizado no interior da firma ou se
realizado com outros empresários. No caso de haver numa firma apenas contratos internos, o empreendedor
é o natural coordenador dos mesmos, bem como na hipótese de relações interfirmas, há que se discutir e se
vislumbrar quem deveria ter o condão de organizar referidos contratos.

Nesse ínterim, é de se pensar qual o papel dos contratos, em linhas gerais, para, com isso, entender a forma
como se organizam as firmas. E aí, têm-se concepções distintas acaso se analise o contrato do ponto de vista
jurídico ou econômico. Se do ponto de vista jurídico, o contrato é um negócio jurídico realizado em razão de
acordo de vontades, visando a adquirir, transferir ou extinguir direitos, do ponto de vista econômico, os
contratos nada mais são do que transações com o fim de alocar os direitos de propriedade. É de ressaltar,
ademais, que a economia "pós-Coase" superou o entendimento pelo qual o mecanismo de formação de preço
seria a mola mestra de alocação de recursos, no sistema econômico. Antes de Coase, entendia-se que o
mercado funcionava apenas em função dos preços de produtos ou serviços postos à disposição, cabendo
ressaltar que para a formação de tais preços tinha que se ter em vista os custos de produção. Caso o preço
estipulado pelo mercado não suprisse os custos de produção, dever-se-ia modificar a alocação dos fatores de
produção, visando a reduzi-los, para, com isso, obter resultados eficientes.

Após a publicação de "A Natureza da Firma", de Ronald Coase, percebeu-se o óbvio. E o óbvio é que o
mercado funciona em vista, sim, dos mecanismos de formação de preço e que, para a formação do preço,
levam-se em conta os custos de produção; entretanto, existem outros custos associados ao funcionamento.
Tais custos são os chamados custos de transação. Podem-se entender os custos de transação como aqueles
custos que os agentes econômicos assumem para adquirir informação ou para negociar com outros agentes,
além dos custos inerentes à concretização e ao cumprimento da negociação pactuada.

A teoria de Coase quebra o paradigma da Teoria Neoclássica (chamada aqui de visão tradicional), valendo,
por oportuno, frisar que para Coase os agentes econômicos têm racionalidade limitada, buscando a satisfação
de interesse pessoal, cabendo ressaltar que sempre haverá custos na transferência de capital de uma atividade
para outra, custos esses que variarão em maior ou menor grau, dado se tratar de ativos mais específicos ou
de ativos mais gerais. Assim, para bem entender a forma como se realizam as transações intra e interfirmas,
faz-se mister analisar as características das transações, para perceber como se comportam os agentes
econômicos, visando, por fim, a entender o que se deve ter como uma organização eficiente.

2.1 Características das transações

Viu-se que a empresa ou a firma "coasiana" nada mais é do que um feixe de contratos firmados entre agentes
econômicos que para tanto negociam, ou seja, pactuam os termos dos referidos contratos. Realizam-se, pois,
acordos de vontades, consubstanciados em contratos, com a finalidade de ambos os agentes trocarem entre si
bens ou serviços. Os contratos realizados pelos agentes econômicos, no fito de realizarem tais trocas, têm
três características básicas, a saber: a frequência, a incerteza e a especificidade de ativos. Mister se faz
entender cada uma das características citadas.

No que tange à frequência, deve-se levar em conta o número de transações feitas entre os agentes, se uma só
ou se mais de uma com relativa periodicidade. Com as sucessivas transações periódicas ocorridas entre os
agentes, haverá o surgimento da reputação, que é uma das razões que os agentes têm em mente para o
cumprimento do contrato. Claro fica que em caso de transações únicas, os agentes devem negociar
determinadas salvaguardas para o cumprimento do contrato, do que serve de exemplo, dentre outros, a multa
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rescisória. Essa sequência sucessiva e periódica de transações, a formar a reputação, acaba por ser,
indiretamente, também, uma salvaguarda no cumprimento dos contratos, na medida em que os agentes
econômicos tendem a cumprir as transações realizadas com aqueles nos quais se criou referida reputação. Do
que resulta que transações periódicas e sucessivas entre os mesmos agentes econômicos, regra geral, deverão
ter custos de transação menores do que transações únicas feitas entre esses mesmos agentes. A esse respeito,
Zylbersztajn (2007, p.4) ensina:

A repetitividade da transação, permitindo a criação de reputação, atribuindo um valor ao comportamento
não oportunista dos agentes, leva à possibilidade de uma modificação nas cláusulas de salvaguardas
contratuais, rebaixando os custos de preparação e monitoramento dos contratos. Em outras palavras, isso
significa diminuir os custos de transação.

No que tange à incerteza, deve-se distinguir incerteza de risco. A diferença está em que o risco pode ser
mensurado e, dessa forma, alocado dentre os custos de produção. A incerteza, por sua vez, como o nome
sugere, não pode ser mensurada, não havendo como ser introduzida nos custos de produção. Fala-se em
incerteza, portanto, quando se está diante de eventos não passíveis de previsão, não permitindo, pois,
antecipar-se a situações de conflito entre os contratantes, para assim serem elaboradas cláusulas contratuais
visando à distribuição dos impactos externos na transação em questão. Na concepção de Zylbersztan (2007,
p.5):

A incerteza pode levar ao rompimento contratual não oportunista e está associada ao surgimento de custos
transacionais irremediáveis, motivados por uma das características comportamentais consideradas pela teoria,
que é a racionalidade limitada [...]

A terceira grande característica das transações diz respeito às chamadas especificidades de ativo. Com
efeito, classificam-se os ativos objetos das relações em genéricos ou específicos, tendo em vista a
possibilidade de um ativo se amoldar em outra situação, em outra possibilidade com um maior ou menor
custo. Ativos há que são retirados de uma atividade para uma outra e que nesse intercâmbio não há custos
ou, em havendo, são diminutos. Por outro lado, existem ativos que são produzidos e alocados para
atividades específicas, não podendo modificar a utilização do uso dos mesmos sem que se tenha uma grande
perda, um grande custo. Há necessidade, entretanto, de, em determinadas atividades, serem utilizados ativos
específicos, na medida em que tais ativos tendem a ser mais produtivos do que os ativos genéricos, quando
eles, ativos específicos, são usados na atividade específica a que foram desenvolvidos. Mais uma vez, é
plenamente cabível trazer à colação as palavras de Zylbersztajn (2007, p.5):

Caso apenas uma das partes envolvidas na transação tenha feito investimentos em ativos específicos para
aquela transação, certamente, haverá motivação para defender-se dos efeitos de eventual ruptura contratual
pela outra parte. Salvaguardas serão necessárias para dar suporte, ou tornar viável aquela transação.

[...]

No caso das duas partes terem feito investimentos específicos, então, surge uma situação na qual ambas
terão incentivos para que o contrato continue indefinidamente. Surge uma situação de dependência bilateral,
que irá afetar a arquitetura do contrato desenhado para dar suporte àquela transação.

Assim, a empresa deve ser entendida enquanto esse complexo de contratos coordenados pelo empresário,
tendo por norte, sempre, a diminuição dos custos de produção e a tentativa de minimizar os custos de
transação. É cabível considerar que as transações feitas entre o empresário e seus colaboradores, internos e
externos, deverão acontecer periodicamente, procurando-se minimizar ao máximo os eventos externos, para,
assim, tais contratos serem sempre cumpridos, tornando nulos ou irrisórios os custos de transação. Deve-se
visar ao desenho dos contratos a partir da busca de eficiência pelos agentes econômicos que, para procurar
proteção a possíveis custos surgidos após o contrato ser firmado, fazem aderir a tais contratos, determinadas
salvaguardas.

2.2 Características dos agentes

Analisadas, ainda que de passagem, as características das transações realizadas pelos agentes econômicos,
sempre materializadas em contrato, é preciso entender o modo como tais agentes se comportam no mercado.
Aqui reside uma das grandes distinções da "visão tradicional da Economia" em relação à teoria dos custos de
transação.

Para a economia tradicional, os agentes econômicos não agirão de modo oportunista, visando apenas aos
interesses pessoais ou egoísticos, atuando sempre visando ao melhor para o mercado, cabendo notar, ainda,
que referido agente detém todas as informações disponíveis. Os Neoclássicos (pensadores que analisam a
economia pelo modo de "visão tradicional") adotam como premissas o fato de os agentes econômicos terem
racionalidade ilimitada, bem como, inobstante visarem a interesses próprios, esses agentes sempre
respeitariam o pactuado.

A teoria de Coase rompe com tais pressupostos, cabendo perceber que, segundo a teoria dos custos de
transação as pessoas têm racionalidade limitada, vale dizer, os agentes buscam sempre o que é melhor para
si, mas estão sujeitos a determinadas restrições de informação. Mesmo na remota hipótese de toda a
informação encontrar-se disponível, os agentes econômicos não conseguem absorvê-las no total. Daí se falar
em assimetria de informações e, por consequência, em contratos incompletos.

Além da racionalidade limitada, cabível é destacar que os agentes econômicos só respeitam as regras do
jogo, só cumprem os contratos pactuados, se para eles for oportuno cumprir. Se o custo para romper com o
contrato for menor do que o custo para cumpri-lo, tal acordo possivelmente não será cumprido de modo
espontâneo. Aqui se percebe, pois, outra importante característica dos agentes econômicos, a dizer, o
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oportunismo. Pinheiro (2005, p. 65), ao analisar a teoria dos custos de transação, argumenta:

[...] o comportamento humano é marcado pelo oportunismo, definido como uma maneira mais forte de
buscar o interesse próprio, que pode passar por práticas desonestas, incluindo mentir, trapacear e roubar. Em
especial, o oportunismo pode levar as pessoas a esconder ou distorcer informações, para enganar os outros
em benefício próprio. Um agente econômico oportunista só respeita as regras do jogo se isso lhe convier.

No mesmo sentido opina Zylbersztajn (2007, p.6):

Oportunismo implica no reconhecimento de que os agentes não apenas buscam o auto-interesse, que é um
típico pressuposto neo-clássico, mas podem fazê-lo lançando mão de critérios baseados na manutenção de
informações privilegiadas, rompendo contratos ex-post com a intenção de apropriar-se de 'quase rendas'
associadas àquela transação [...]

Não se pode deixar de notar que existem três principais razões pelas quais os agentes econômicos não
tenderão a ter comportamentos oportunistas, ou noutros termos, o único comportamento oportunista para
tais agentes seria o cumprimento dos contratos. São as seguintes: a reputação, as garantias legais e os
princípios éticos.

A reputação está ligada a uma motivação pecuniária tendo em vista que se forma, a reputação, a partir de
transações periódicas entre os mesmos agentes, de tal modo que o rompimento do contrato findará a
reputação, deixando de haver entre tais agentes transações posteriores, implicando, portanto, uma perda de
renda. Se o rompimento dessas transações encobertada pela reputação for maior que os benefícios trazidos
para o agente, fatalmente, tal contrato será cumprido.

Quando se fala em garantias legais, tem-se em mente que devem existir mecanismos punitivos para o
descumprimento do contrato de tal modo que, se as sanções pelo descumprimento forem maiores que os
benefícios, os agentes econômicos serão desestimulados a praticarem quebra de contratos oportunista,
cumprindo-os.

Quanto aos princípios éticos, tem-se que existem situações em que os próprios agentes, visando a reduzir o
oportunismo, acabam por criar códigos de conduta que, se de fato, não consegue reduzir o oportunismo e
evitar com que se quebrem os contratos, deixa claro aos agentes envolvidos que, acaso atuem de modo
oportunista na quebra de contratos, os custos de tais quebras sobre eles incidirão.

2.3 As organizações eficientes

 Como já se teve oportunidade de aqui ressaltar o empresário é um coordenador de contratos. Na medida em
que o administrador deve organizar-se para o desenvolvimento de sua atividade econômica, que o direito
denomina de empresa, e que, para a economia, significa um feixe de contratos, o empresário, além de
praticar a atividade econômica a que se dedica, antes até mesmo do início de tal prática, deve analisar de que
forma ele vai coordenar tais contratos, ou seja, é o empresário que vai organizar os contratos que,
enfeixados, darão origem à firma, e, depois de organizá-los, coordenará referida organização.

No decorrer do presente estudo, viu-se que as transações, ocorridas em razão de contratos, variam de
acordo com a frequência, a incerteza e a especificidade de ativos. Demonstrou-se, também, que o
comportamento dos agentes varia na conformidade da falta de informação ou da falta de absorção desta, vale
dizer, os agentes econômicos têm racionalidade limitada, cabendo destacar, ainda, o oportunismo na atuação
dos mesmos, no sentido de que cumprirão ou quebrarão contratos se, no primeiro caso, os custos para
quebrar o contrato superem os custos para cumpri-lo, ou, na segunda hipótese, de modo inverso.

Diante de tudo, é preciso, pois, saber o que se tem por organizações eficientes ou, da mesma forma, entender
o que seria uma organização eficiente. Organização, como se viu, é o trabalho que o empresário realiza para,
empós, coordenar os contratos que formam a sua firma, a sua empresa. Indaga-se: quando se poderá
entender que a organização montada pelo empresário é eficiente? Essa resposta é dada pela Economia. Com
efeito, fala-se que determinada situação é eficiente quando inexiste a possibilidade de se melhorar a posição
de um agente econômico, ou seja, alterando-se as circunstâncias da situação eficiente, poder-se-á trazer
prejuízos ou para o agente econômico que, anteriormente, estava na posição eficiente, ou para os demais que
com este contratam. Entendido tal conceito, deve-se perceber que a organização será eficiente sempre que
montada a um menor custo de transação possível. Sobre isso, Zylbersztajn (2007, p.12) considera:

[...] é necessário que se conheça em detalhe as características das transações existentes, para arquitetá-las de
modo a economizar nos custos de transação. A análise dos detalhes da natureza das transações é a condição
fundamental para que se desenhem contratos eficientes.

Destaque-se a inexistência de uma forma pronta e acabada de organização eficiente. Poderá tanto ser uma
organização apenas com contratos internos, quanto uma organização somente com contratos externos, bem
como uma organização cujo arranjo institucional seja feito por ambas as modalidades de contratos. A
organização será, portanto, tanto mais eficiente quanto maior for a economia em custos de transação.

3 O diálogo entre Direito e Economia na definição de empresa

Retomando o raciocínio exposto anteriormente, discorda-se aqui da doutrina dominante, na conceituação de
empresa. A doutrina majoritária, como visto, reduz os quatro perfis de Asquini, considerando apenas três
como de relevância e de importância, que seriam os perfis subjetivo, objetivo e funcional. Com os perfis
subjetivo e objetivo, restam definidos, respectivamente, o empresário e o estabelecimento. O perfil funcional
é tido pelos juristas como o conceito próprio de empresa. Por ele, a empresa seria a atividade econômica
realizada pelo empresário, no estabelecimento, descartando-se o perfil corporativo ou institucional. O
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aludido perfil só existiu por razões políticas existentes à época de discussão e aprovação do Código Civil
Italiano.

Acontece que é justamente o perfil corporativo que os economistas se utilizam para definir a empresa, desde
que se retire do referido perfil qualquer traço ou conotação meramente política. A definição dada por
Asquini para tal perfil é, em síntese, a definição de firma dada por Coase. O perfil corporativo de Asquini tem
a mesma definição da firma de Coase, vale dizer, a relação existente entre o empresário e seus diversos
colaboradores, visando tal relação a um fim comum, equivale, em outros termos, dizer que a firma é uma
coordenação de contratos, um feixe de contratos organizados e coordenados pelo empresário.

Paula Andrea Forgioni (2009, p. 82-83), após ressaltar que com a derrocada do regime fascista houve,
doutrinariamente, um movimento visando a neutralizar o conceito de empresa, ensina:

Vimos que, nos anos 1950 e 1960, a doutrina italiana esforçou-se para içar a empresa do contexto fascista
que lhe deu origem; a partir dos anos 1960, com a ligação entre empresa e liberdades econômicas, esse
passado vai sendo definitivamente sepultado. Os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência
concretizam-se na disciplina da atividade da empresa, marcando seu perfil. Por causa dos tratados
europeus que visam à integração econômica, a empresa passa de instrumento intervencionista à peça-chave
da economia de mercado.

Não se pode deixar de notar que se com o perfil subjetivo se define o empresário, com o perfil objetivo se
define o estabelecimento, e com o perfil funcional se define a atividade econômica, é com o perfil corporativo
que se vai definir a organização. Empresário, estabelecimento, atividade econômica e organização são quatro
realidades distintas ocorrendo no âmbito da empresa. Empresa, portanto, não é somente a atividade
econômica, mas sim a atividade econômica organizada pelo empresário, exercida num estabelecimento,
visando a atender ou a suprir um interesse de mercado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Particularmente, não há maiores motivos para não se utilizar, em Direito, conceitos criados pela Economia,
podendo-se, pois, utilizar juridicamente tais conceitos, na exata forma que os são, economicamente falando.
Por tudo o que foi visto, concorda-se com Cavalli (2005, p.255) quando diz que o empresário é "quem
exerce o poder de gestão e controle sobre os bens de produção". Em conclusão, o mesmo revela:

Este poder de gestão e controle sobre os bens de produção é, para o direito, a empresa, que se enquadra na
categoria jurídica de situação jurídica complexa. Diz-se situação jurídica complexa porque ela é formada por
relações jurídicas obrigacionais, relações jurídicas de direito real, por direitos potestativos e estados de
sujeições, e por ônus jurídicos. Isto porque, o empresário, ao organizar os bens de produção passa a ser
titular de uma série de relações jurídicas e situações jurídicas que assumem as mais diversas matizes, mas
que, em comum, possuem a pertinência ao mesmo sujeito (o empresário) que lhes dá destinação unitária.
(CAVALI, 2005, p-256)

É pela tese de Cavalli (2005), conforme anteriormente citado, que cabe falar-se de empresário de fato e
empresário de direito, no âmbito das sociedades. Com efeito, sabendo-se que o empresário é quem exerce o
poder de gestão e controle sobre os bens de produção, ter-se-á a pessoa jurídica, a sociedade, enquanto
empresário de direito por ser o titular, em nome de quem será realizada a atividade, bem como se terá o
administrador societário enquanto empresário de fato, na medida em que, de fato, é ele, administrador, que
tem tal poder de gestão e controle.

Não há, então, necessidade maior de se ter para um mesmo instituto jurídico conceitos diferentes elaborados
pela ciência jurídica e pela ciência econômica. Ambas as ciências podem utilizar-se da mesma definição para
entender qualquer instituto. O que se deve fazer, contudo, é apenas analisar sob que aspecto, ou seja, em que
categoria jurídica restará classificado o conceito econômico em foco.

Para concluir, na medida em que os operadores do Direito não estão acostumados a pensar os institutos
jurídicos em conceitos plúrimos, mas sim mediante conceitos jurídicos unitários, apenas, para fins didáticos,
há possibilidade de se reclassificar os perfis de Asquini, tendo em vista o que se apresenta em qualquer ramo
do direito. Advirta-se que os ramos jurídicos se sustentam mediante um tripé: sujeito, objeto e ação. Assim,
para o direito empresarial, o sujeito estaria definido pelo perfil subjetivo; o objeto, pelo perfil objetivo; e a
ação, pelo conjugado dos perfis funcional e corporativo.
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NOTAS SOBRE A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. 

NOTES ON THE SOCIAL FUNCTION OF PROPERTY 

 

Adalberto do Rêgo Maciel Neto 

 

 

Resumo 

O artigo apresenta uma abordagem da função social da propriedade sob a perspectiva da Análise 

Econômica do Direito- AED. Procura-se demonstrar que a problemática fundamental com a 

inexistência de propriedade é a falta de coordenação entre os interessados em usar um recurso e a 

conseqüente gestão insustentável do uso de tal recurso, o que pode desaguar na tragédia dos 

baldios. A apropriação é a instituição social criada para superar tal tragédia. As formas de 

apropriação, a propriedade privada, a propriedade pública e a propriedade comum, mostram-se, 

de acordo com suas características, aptas a superar o problema da coordenação entre os agentes 

de modo a alcançar uma gestão sustentável dos recursos e a evitar a tragédia dos baldios.   

Palavras-chave: Tragédia dos baldios – apropriação- propriedade privada – propriedade 

pública – propriedade comum – função social da propriedade  

 

Abstract  

The paper presents an approach to the social function of property from the perspective of Law 

and Economics – L&E. It seeks to demonstrate that the fundamental problem with the lack of 

ownership is the lack of coordination between stakeholders in a resource use and the subsequent 

management of unsustainable use of that resource, which can flow into the tragedy of the 

commons. Ownership is a social institution designed to overcome this tragedy. The forms of 

ownership, private property, public property and common property, show up, according to their 

characteristics, able to overcome the problem of coordination between agents in order to achieve 

sustainable management of resources and avoid the tragedy of lots. 
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KewWords: The Tragedy of the Commons – Property – Private Property – State Property 

– Common Property– Social Function of Property  

 

1 Introdução 

 

 

O direito de propriedade, ao lado de inúmeros outros direitos de inestimável valor para a 

sociedade moderna mundial, é reconhecido e prestigiado como direito humano fundamental
1
 pela 

Declaração Universal dos Direitos do Homem. Tradicionalmente, ao longo de suas sucessivas 

constituições, os legisladores constituintes nacionais sempre garantiram destaque ao direito de 

propriedade, assegurando-o expressamente como direito constitucional. 

O Poder Constituinte de 1988 não dissentiu dessa longa tradição, uma vez que 

estabeleceu o direito de propriedade como direito individual constitucional, com caráter de 

cláusula pétrea
2
, garantia máxima do ordenamento jurídico pátrio

3
, ao prever que: “Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes.” 

A importância do tema direito de propriedade não se encerra, no plano constitucional, 

com a sua alçada à natureza de garantia fundamental. O poder constituinte de 1988 também se 

ocupou de expressar sua preocupação com a observância da função social do direito de 

propriedade, revelando uma especial atenção para o aspecto social que revestiria o clássico 

direito individual de propriedade. A rigor, de forma imediata e também indireta, são vários os 

dispositivos constitucionais que preconizam a imperatividade de se atender à função social da 

propriedade
4
.  

O atual Código Civil não se descurou do tema função social da propriedade, em verdade, 

foi pródigo em tutelar o aspecto social que reveste o direito de propriedade. Suficiente se ler, a 

                                                             
1 Art. 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
2 Art. 62 da CF. 
3 Art. 5º, , Caput, da CF. (grifo acrescido). 
4 Cf. Art. 5º, XXIII e XXIX; art. 153, I; art. 156, I e II; art. 170, III; art. 182, §2º e 4º; art. 184 e art. 186.  
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título de exemplo, a extensa relação de exigências do parágrafo 1º do art. 1.228 e o disposto no 

parágrafo único do artigo 2.035
5
. 

Enfim, o ordenamento jurídico pátrio é farto em prescrições normativas que impelem a 

observância à função social da propriedade. Da mesma forma, na literatura jurídica nacional, é 

vasta a produção que trata do tema sob os mais variados fundamentos e perspectivas. Ocorre, 

contudo, que as publicações que abordam a função social da propriedade sob a perspectiva da 

Análise Econômica do Direito – AED ainda são escassas. 

Nesse sentido, buscar-se-á apresentar nesse estudo uma análise com fundamento na 

abordagem da AED para a função social da propriedade. 

O problema econômico fundamental observado pela análise econômica é a falta de 

coordenação da gestão do uso dos recursos. Com a publicação do artigo do biólogo Garrett 

Hardin “The Tragedy of the Commons”
6
 em 1968, na revista científica Science nº 162, a 

problemática da gestão do uso dos recursos e o livre-acesso passou a ter muita atenção dos 

pesquisadores. A tragédia dos baldios
7
 é uma metáfora utilizada por Hardin para alertar para os 

problemas que surgem quando não há controle no acesso aos recursos, sejam naturais, sejam 

artificiais, ocasionando uma sobre-exploração e, por conseqüência, um desfecho trágico, a 

provável completa espoliação dos próprios recursos.  

A questão da sobre-exploração de recursos submetidos a um sistema de livre-acesso 

passou a ser estudada em diversas ciências e áreas de estudo, como a extinção de espécies, a 

poluição excessiva do ar, da atmosfera e dos oceanos, a extração excessiva de água dos aqüíferos, 

a extração excessiva de areia dos leitos dos rios, a excessiva exploração da pesca oceânica, a 

excessiva exploração de florestas, rios, lagos. Nada mais atual do que se referir aqui também ao 

problema das mudanças climáticas e do aquecimento global, que é sem dúvida, um problema de 

                                                             
5 Art. 1028. 

§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de 

modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 

naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. 

Art. 2.035 
Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os 

estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. 

 
6 HARDIN, Garrett. The Tragedy of the Commons. Science, nº162, 1968, p. 1.244 
7 A partir de então, como tradução para “The Tragedy of the Commons” será utilizada uniformemente a expressão 
a tragédia dos baldios.  
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sobre-exploração de recursos, pois apresenta as características trágicas apontadas por Hardin. Tal 

fato se evidencia ainda mais porque, apesar de todo o esforço dos países reunidos na recente 

reunião em Copenhague, denominada COP 15, realizada em dezembro de 2009, não se conseguiu 

obter êxito em superar os problemas de coordenação e evitar a tragédia do aquecimento global. 

Para evitar o desfecho trágico do livre-acesso, Hardin propõe a apropriação dos baldios, 

cessando-se o regime de livre-acesso, para transformá-los em propriedade privada, sob o controle 

individual, ou em propriedade pública, sob o controle estatal. 

Nessa trilha, a análise segue no sentido de se entender qual a função da apropriação de 

recursos baldios. Por que se apropria, e, com isso, se exclui o acesso aos recursos que 

anteriormente era de livre-acesso. A apropriação desses recursos na forma de propriedade privada 

ou de propriedade pública são as únicas medidas possíveis para evitar a tragédia? E a propriedade 

comum também poderia ser uma medida para evitar a tragédia? 

Após analisadas a função da apropriação para a gestão dos recursos e de cada uma das 

formas de apropriação, pretende-se compreender melhor a função social da propriedade. 

  

 

2 Da Tragédia dos Baldios 

2.1 Alguns Conceitos Iniciais 

 

 

A análise da problemática da tragédia dos baldios demanda, antes de se adentrar em suas 

questões, uma breve explicitação de alguns conceitos, que, não raro, costumam ser confundidos 

ou deturpados, o que causa uma série de infortúnios e contribui para turvar ainda mais o 

problema em si. 

O ser humano, de modo a garantir a sua sobrevivência, depende invariavelmente do 

consumo dos recursos existentes. Entendem-se recursos como tudo o que o planeta terra ou 

mesmo o universo oferece ao homem, seja o ar, a terra, a água, os animais. A análise econômica 

divide, tradicionalmente, de acordo com suas características intrínsecas, tais recursos em bens 
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públicos e bens privados
8
. Bem público é aquele bem que detém duas características 

fundamentais é não-rival e não-exclusivo. Ser não-rival implica que o consumo desse bem por 

um indivíduo não reduz a utilidade para o consumo de outro indivíduo. Não-exclusivo é uma 

característica relacionada com a possibilidade de excluir o consumo desse bem. Pela sua própria 

natureza, torna-se impossível excluir que as pessoas em geral consumam tal bem. Os clássicos 

exemplos de bens públicos são a Defesa Nacional, os faróis de navegação e a iluminação pública. 

Os bens privados, por sua vez, são aqueles bens que são rivais e exclusivos. O consumo 

por um indivíduo obsta ou prejudica o consumo de outro. O proprietário de um bem privado é 

capaz de excluir o consumo de outrem. Fácil pensar em uma maçã ou em um carro, se o dono do 

veículo usa, não é possível outra pessoa utilizá-lo ao mesmo tempo.  

Há, contudo, bens que apresentam determinadas características que dificultam sua 

classificação, seja como bem público, seja como bem privado, por isso são denominados 

Common-Pool Resources – CPR
9
, cuja tradução

10
 será aqui adotada “recursos comuns”. Tais 

bens se caracterizam por serem não-exclusivos e rivais, isto é, há grande dificuldade de excluir o 

consumo, contudo o consumo de um indivíduo diminui a utilidade para os demais. Um típico 

exemplo são os recursos pesqueiros ou a água dos aqüíferos. Há, sem dúvida, enorme dificuldade 

para controlar o acesso de mais um pescador. Por outro lado, é evidente que o consumo de mais 

um pescador diminui a quantidade total dos peixes. 

A relevância dos recursos comuns tem sido cada vez mais destacada, uma vez que bens 

anteriormente considerados como bens públicos, por se considerarem não-rivais, como a 

qualidade do ar da atmosfera e a água dos oceanos, progressivamente têm revelado seu caráter 

rival, isto é, o desgaste e a subtração da utilidade geral à disposição da sociedade, tornando-se 

cada vez mais objeto de estudo e preocupação de cientistas e ecologistas. 

Cumpre, ainda, aclarar-se que o critério que será utilizado para classificar os tipos de 

propriedade está relacionado com o titular do poder de exclusão. Primeiramente, se cuidará do 

livre-acesso que deve ser entendido como a condição de um recurso que esta à disposição de 

                                                             
8 A definição de bens públicos e bens privados feita pela análise econômica não deve ser confundida com a 

classificação jurídica, insculpida pelo Código Civil, de bens públicos e bens privados. 
9 Cf. OSTROM, Elinor. Governing the Commons: the evolution of institutions for collective action. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1990. 
10 A tradução adotada foi acolhida do autor Fernando Araújo na obra: ARAÚJO, Fernando. A Tragédia dos Baldios e 

dos Anti-Baldios O problema Económico do Nível Óptimo de Apropriação. Coimbra: Almedina, 2007. 
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todos e a ninguém é dado o direito de excluir outrem de consumir o citado recurso. O conceito de 

livre-acesso pode ser associado com a categoria jurídica descrita pela expressão latina “res 

nullius”, em outras palavras, ausência de propriedade. A propriedade privada é caracterizada pela 

concentração do poder de exclusão em um único indivíduo. Já na propriedade pública quem 

concentra o poder de exclusão é o Estado. Por fim, a propriedade comum é caracterizada pelo 

exercício do poder de exclusão por todos os integrantes de uma comunidade, que podem excluir 

os não-comunitários.    

 

 

2.2 A Tragédia dos Baldios: O Problema da Falta de Coordenação.  

 

 

A preocupação em relação ao problema da gestão de recursos que se encontram em 

situação de livre-acesso remonta a 1833, aos estudos de William Forster Llyod, quem primeiro se 

dedicou a analisar os riscos relacionados com a possível imprevidência na gestão de tais 

recursos
11

. Frank Knight
12

, em 1924, formulou um modelo econômico para analisar a utilização 

de ruas públicas e privadas, externando sua preocupação para a tendência do excesso de uso das 

vias públicas se não houvesse algum tipo de cobrança pelo uso. Mais recentemente, H. Scott 

Gordon
13

, em 1954, desenvolveu a idéia da falta de coordenação da exploração de recursos em 

situação de livre acesso, mais especificamente analisando tal problema na hipótese dos recursos 

pesqueiros.    

É interessante registrar que a preocupação com a gestão de recursos em situação de 

livre-acesso já atraía a atenção de estudiosos, na verdade, há muito tempo, sendo célebre a 

passagem do pensamento de Aristóteles
14

 que pontuava que “aquilo que é comum a todos é 

aquilo que é mais desleixado. Cada um pensa principalmente naquilo que lhe pertence, e apenas 

                                                             
11 Cf. OSTROM, Elinor. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge 

University Press, 1990, p. 2. 
12 KNIGHT, Frank. Some Fallacies in the Interpretation of Social Cost. Quaterly Journal of Economics, 38, 1924, p. 

582-606. 
13 Economic Theory of a Common-property Resource: The Fishery. Journal of Political Economy 62: 124-42 
14 Política, 1261 33-36, in Aristóteles (2005), II, 2002, apud ARAÚJO, Fernando. A Tragédia dos Baldios e dos Anti-

Baldios O problema Económico do Nível Óptimo de Apropriação. Coimbra: Almedina, 2008.  
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secundariamente no interesse comum, e mesmo assim somente quando esse interesse comum lhe 

é relevante em termos individuais”.   

Foi com a publicação do artigo de Garret Hardin, “The Tragedy of the Commons”, em 

1968, na revista científica Science nº 162, que o tema ganhou destaque mundial e ampla 

repercussão no meio científico. A questão da gestão de recursos submetidos ao livre-acesso 

passou a ser estudada em diversas ciências e áreas de estudo, como a extinção de espécies, a 

poluição excessiva do ar nas grandes metrópoles, da atmosfera e dos oceanos, a extração 

excessiva de água dos aqüíferos, a extração excessiva de areia dos leitos dos rios, a excessiva 

exploração da pesca oceânica, a excessiva exploração de florestas, rios, lagos
15

.  

Hardin utiliza-se da impactante metáfora “tragédia dos baldios” para chamar atenção 

para o problema de coordenação e gestão de recursos, mais especificamente de recursos 

comuns
16

, em situação de livre-acesso. Ilustra sua idéia com um exemplo hipotético. Imagina-se 

um terreno de pastagem com livre-acesso, o que se denominará aqui de baldio. Este baldio é um 

exemplo de recurso comum, é não-exclusivo e rival. Os pastores podem livremente colocar seus 

animais para pastar no baldio. Por muitos séculos, guerras e doenças mantêm o número de 

pastores e de animais abaixo do limite sustentável do baldio. Mas, com o tempo e com o avanço 

tecnológico, alcança-se uma estabilidade social, aumentando-se o número de pastores e de 

animais. Nesse ponto, a lógica intrínseca do baldio conduz a uma tragédia. 

A lógica intrínseca do baldio, segundo Hardin, é extraída a partir da premissa de que o 

pastor é racional, isto é, maximiza seus ganhos. A partir dessa premissa, o pastor avalia as 

vantagens e desvantagens de adicionar mais um animal para pastar no baldio. A vantagem é o 

quanto ele aufere com a venda de mais um animal. A desvantagem é o dano causado ao baldio 

por mais um animal. Contudo, como o desgaste do baldio é suportado por todos os usuários, a 

desvantagem suportada por aquele que acrescentou mais um animal é apenas uma fração da 

desvantagem geral. Assim, a conclusão do pastor racional é adicionar mais um animal ao baldio. 

                                                             
15 Cf. OSTROM, Elinor. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1990; CROWE, Bery L. The Tragedy of the Commons Revisited. Science, New Series, 

Vol. 166, nº 3909, Nov, 1969, p. 1103-1107; LIBECAP, Gary D. The Tragedy of the Commons: Property Rights and 

Markets as Solutions to Resource and Environmental Problems. The Australian Journal of Agricultural and Resource 

Economics, vol. 53, 2009, p. 129-144; KOHLER, André Fontan. Problemas e Limites Econômicos, Sociais e 

Culturais ao Desenvolvimento Turístico Sustentável. Cultur Revista de Cultura e Turismo, ano 02, nº 1, jan/2008. 
16 A idéia de recurso comum, conforme já foi explicitado anteriormente em tópico específico, não está presente em 

Hardin ou em Gordon, tal especificação foi desenvolvida depois por outros estudiosos do tema como Elionor 

Ostrom. 
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E a mesma conclusão é extensível a todos os pastores usuários do baldio, uma vez que, se um 

pastor não adicionar, o outro é que se beneficiará de sua inação.  

O resultado da lógica do baldio, vaticina Hardin, é a tragédia causada pela sobre-

exploração além do nível sustentável do recurso, pois todos os envolvidos, enquanto perseguem 

seus próprios interesses, contribuem para a sua própria ruína, que é a exaustão do baldio. 

O problema apresentado por Hardin, sob a forma da metáfora “tragédia dos baldios”, 

pode ser delineado como um problema de falta de coordenação dos agentes envolvidos para gerir 

um recurso comum de forma sustentável. No exemplo, os agentes envolvidos, os pastores, são 

capazes de internalizar os ganhos auferidos pelo acréscimo de mais um animal, porém geram 

externalidades, impõe a todos o custo de sua atividade de criar mais um animal. Diante dessa 

assimetria
17

 entre os custos e os benefícios da atividade pastoril no baldio, cada ação de um 

pastor, decidida de forma descentralizada e unilateral, impõe uma redução dos retornos 

marginais
18

 do baldio, sob a forma de externalidade, até o limite em que valor líquido do baldio 

será dissipado, isto é, o baldio será exaurido, de sorte que criar animal nesse recurso não será 

mais vantajoso
19

. A falta de coordenação, alertam Buchanan e Yoon
20

, gera decisões 

descentralizadas e, por conseqüência, a má gestão do baldio, e, enfim, a tragédia.  

A má gestão do baldio, em função da falta de coordenação dos agentes envolvidos, 

causa também um problema simétrico ao problema da sobre-exploração do recurso que é o 

problema de sub-investimento
21

. O problema de sub-investimento no baldio é simétrico ao 

problema de sobre-exploração do mesmo baldio, na medida em que, se o pastor investir no 

baldio, ele arcará integralmente com os custos do citado investimento, internalizando-o, porém, 

na outra ponta, o investimento levado a curso gera benefícios a todos os pastores usuários do 

baldio, externalidades positivas. O cerne da questão é a impossibilidade de exclusão, se todos se 

                                                             
17 MATIAS, João Luís Nogueira, ROCHA, Afonso de Paula Pinheiro. Repensando o Direito de Propriedade. Disponível 
no endereço: 
http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/reconst_da_dogmatica_joao_luis_matias_e_afonso_roc
ha.pdf (acessado em 26.01.2010).  
18 Entenda-se retorno marginal como vantagem obtida com o acréscimo de mais um animal ao baldio e a posterior 
venda. 
19 BUCHANAN, James M., YOON, Yong J. Symmetrics Tragedies: Commons and Anticommons. Journal of Law and 
Economics. Vol. 43/1, 1-13. 
20

  BUCHANAN, James M., YOON, Yong J. Symmetrics Tragedies: Commons and Anticommons. Journal of Law and 
Economics. Vol. 43/1, p. 3. 
21

 ARAÚJO, Fernando. A Tragédia dos Baldios e dos Anti-Baldios O problema Económico do Nível Óptimo de 

Apropriação. Coimbra: Almedina, 2007, p. 75. 
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beneficiam do investimento individual, há incentivo para que uns não incorram nos custos do 

investimento e, ao mesmo tempo, aproveitem-se do investimento de terceiro. O fenômeno 

descrito é o clássico problema do efeito carona
22

, “free-riding”, que aflige os baldios. 

A tragédia dos baldios descrita por Hardin foi formalizada em um modelo de teoria dos 

jogos, o dilema do prisioneiro, por Dawes
23

. Dawes propõe o seguinte jogo, os jogadores seriam 

pastores que criavam seus animais em um pasto baldio. O pasto baldio tem um limite máximo de 

animais que pode suportar por um período, representado por “L”. Para um jogo com dois 

jogadores, a estratégia cooperar, “C”, seria criar um total de L/2 animais para cada um. A 

estratégia não cooperar, “D”, para cada jogador seria criar o máximo de animais até o ponto em 

que ainda obtivesse lucro com a venda, assumindo-se que tal número seria superior a L/2. Se 

ambos os jogadores limitarem sua criação ao nível de L/2, o lucro para ambos será de 10. Se os 

dois escolheram a estratégia não cooperar, o lucro será 0. Se um jogador não cooperar e o outro 

cooperar, quem cooperou obtém 1 de lucro e quem não cooperou obtém 11. Como cada jogador 

escolhe sua estratégia independentemente, sem a possibilidade de fazer acordo, a estratégia 

dominante para cada um seria não cooperar. Logo, a tragédia dos baldios de Hardin teria a 

mesma estrutura do jogo o dilema dos prisioneiros, o clássico exemplo de jogo não-cooperativo. 

A formalização
24

 do jogo descrito é a seguinte: 

 
                                                             
22 ARAÚJO, Fernando. A Tragédia dos Baldios e dos Anti-Baldios O problema Económico do Nível Óptimo de 

Apropriação. Coimbra: Almedina, 2008, p. 75. 
23 DAWES, R. The Commons Dilemma Game: An n-person Mixed Motive Game with a Dominating Strategy for 

Defection. Oregon Res. Inst. Res. Bull. 13, 1973, p. 1-12 apud OSTROM, Elinor. Governing the Commons: The 

Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p. 3. 
24

 Ilustração extraída de OSTROM, Elinor. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective 

Action. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p. 4. 
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A descrição analítica da tragédia dos baldios e a formalização do problema na estrutura 

do dilema dos prisioneiros da teoria dos jogos facilitam a demonstração que a causa primordial da 

tragédia em si é a falta de coordenação, ou a não-cooperação, na gestão dos recursos. Em uma 

situação de livre-acesso aos recursos, a dificuldade de coordenação do uso se sobreleva, pois não 

é possível excluir qualquer indivíduo que deseje fazer uso dos citados recursos, incorrendo-se, 

conforme visto, na sobre-exploração e no sub-investimento. Em um mundo coaseano
25

, em que 

não houvesse custos transação, tal problemática não seria relevante, uma vez que os pastores 

seriam capazes de se coordenarem, por meio da cooperação, para gerirem os recursos, de modo 

que obtivessem o máximo rendimento sem riscos de exaustão. Todavia, a realidade não se 

apresenta dessa forma, os custos de transação, em muitos casos, são extraordinariamente 

relevantes, de sorte que simplesmente inviabilizam a coordenação e a cooperação dos agentes, 

por conseqüência, a gestão eficiente dos recursos. Não por acaso a tragédia dos baldios, 

infelizmente, ameaça os mais diversos recursos espalhados por todo o planeta. 

As conseqüências indesejáveis relacionadas com a gestão de recursos comuns 

apresentadas pela tragédia dos baldios são observáveis, pontua Libecap
26

, em diversas situações 

espalhadas pelo mundo, incluindo exaustão de recursos pesqueiros em diversas regiões, poluição 

excessiva do ar, extração excessiva de água de aqüíferos colocando em risco diversas populações, 

excessiva exploração de reservas de óleo e gás impondo aumento de custos e diminuição da 

produção geral, bem como o reduzidíssimo montante de investimento para amenizar a 

degradação ambiental e a extinção de espécies animais e vegetais.  

Fernando Araújo destaca, entre os exemplos mais expressivos, a exaustão dos recursos 

pesqueiros, o bacalhau e a palmeta, da Terra Nova. Alerta ainda Araújo, com dados de 

Thompson, que, na virada do século XXI, 70% dos recursos pesqueiros do mundo estão em risco 

e demandam intervenção, quatro das maiores áreas de pescas mundiais estão exauridas (incluindo 

                                                             
25 COASE, R. H. The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, 3, 1960, 1-44. 
26 LIBECAP, Gary D. The Tragedy of the Commons: Property Rights and Markets as Solutions to Resource and 

Environmental Problems. The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, vol. 53, p. 129-144. Vide 

também: OSTROM, Elinor. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 
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a Terra Nova) e um terço das espécies mais pescadas já ultrapassaram o limite da 

sustentabilidade
27

.  

Não se pode deixar de referir à questão do aquecimento global e das mudanças 

climáticas que, segundo as previsões dos institutos internacionais, beiram o limite do risco da 

própria sustentabilidade da vida no planeta. A poluição excessiva do ar é um exemplo 

emblemático da sobre-exploração de um recurso que, anteriormente era considerado bem público, 

vem mostrando, cada vez mais, sinais de congestão e exaustão. 

 

 

3 Da Superação da Tragédia dos Baldios 

3.1 A Apropriação como Instrumento Social para a Superação da Tragédia dos Baldios  

 

 

Hardin
28

 sustenta que a única medida apta a superar a tragédia dos baldios é a 

apropriação dos recursos comuns, na forma de propriedade privada ou de propriedade pública. A 

instituição de propriedade seja pública, seja privada, consistiria, primordialmente, em acabar com 

o livre-acesso aos baldios, possibilitar a exclusão dos usuários.  

A apropriação privada dos baldios, por meio de uma venda integral dos terrenos ou o 

loteamento dos terrenos entre os usuários, proposta por Hardin, mostra-se adequada para cessar o 

problema da falta de coordenação entre os agentes, bem assim, seria capaz de internalizar as 

externalidades que cada um dos envolvidos geravam. O problema da falta de coordenação seria 

cessado de pronto, uma vez que cada pastor seria proprietário de um lote, não haveria mais que se 

cogitar em ter que entrar em acordo com os demais pastores na forma como gerir a utilização do 

baldio. A internalização das externalidades é um efeito principal da apropriação privada dos 

baldios, na medida em que cada pastor passaria agora a suportar todos os danos causados ao seu 

lote em razão de sua atividade, por exemplo, o acréscimo de cada animal. Assim, a decisão de 

como gerir o recurso, o lote exclusivo, passaria a ser unicamente de cada pastor que levaria em 

                                                             
27 ARAÚJO, Fernando. A Tragédia dos Baldios e dos Anti-Baldios O problema Económico do Nível Óptimo de 

Apropriação. Coimbra: Almedina, 2007, p. 85.  
28 HARDIN, Garrett. The Tragedy of the Commons. Science nº 162, 1968, 1245. 
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conta a integralidade dos custos a serem arcados, propiciando a possibilidade de uma gestão 

sustentável dos recursos. Hardin cita o movimento de “enclosure”, cercamento, que foi 

implementado na Grã-Bretanha como exemplo de sucesso da promoção da apropriação privada 

dos baldios. 

A outra medida citada por Hardin
29

 para conter a tragédia dos baldios é a apropriação 

pública. Os baldios, anteriormente de livre-acesso, passariam a ser de titularidade do Estado, que, 

por sua vez, passaria a exercer o poder de exclusão e gestão dos recursos. O critério para permitir 

uso poderia ser um leilão, ou critérios de cunho social, ou pura sorte, ou mesmo o primeiro que 

chegar se serve. Seja qual for o critério de alocação, os baldios passariam a ter uma gestão 

centralizada, contornando-se o problema da falta de coordenação e facilitando-se o controle da 

sobre-exploração e do sub-investimento. Controle de poluição do ar é um típico exemplo, 

sugerido por Hardin, que a regulação pública é a única medida adequada. 

No contexto da tragédia dos baldios, observa-se que a apropriação é um instrumento 

cultural e social criado pelo homem para possibilitar a exclusão de não-proprietários e, com isso, 

facilitar a gestão de recursos, na medida em que propicia a internalização de externalidades e 

resolve o problema de coordenação dos usuários. Não interessa aqui, cumpre frisar, adentrar na 

questão do surgimento dos direitos de propriedade, até mesmo porque fugiria do escopo desse 

estudo, qual seja, a função social da propriedade, cabendo apenas registrar que o advento de 

propriedade, segundo diversos estudos em todo o mundo, é uma experiência social e cultural da 

humanidade que precede a própria existência do Estado e independe muitas vezes da existência 

de um direito formal e de tribunais que o assegure
30

.  

A característica fundamental do instituto social propriedade destacado por Hardin para 

superar a tragédia dos baldios é o poder de exclusão. O poder de exclusão conferido pela 

propriedade possibilita a gestão centralizada dos recursos na figura do titular, seja um indivíduo 

                                                             
29 HARDIN, Garrett. The Tragedy of the Commons. Science nº 162, 1968, 1245. 
30 Em muitas tribos na África observam-se variações de direito de propriedade sobre animais ou lotes de terras que 
são assegurados por costumes sociais e não pelo Estado e pelo Direito Positivo propriamente dito vide: 
EGGERTSSON, Thráinn. Economic Behavior and Institutions. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p. 281-
317. Em outras localidades do mundo vide: DEMSETZ, Harold. Towards a Theory of Property Rights. American 
Economic Review, 57, maio, nº 2, 1967, pp. 347-359; ALSTON, Lee J., LIBECAP, Gary. D. e MUELLER, Bernardo. 
Violence and the Development of Property Rights to Land in the Brazilian Amazon in Nye, J.V.C and J.N. Drobak 
Frontiers of the New Institutional Economics. San Diego: Academic Press, 1997, pp. 145- 163; UMBECK, John. The 
California Gold Rush: A Study of Emerging Property Rights. Explorations on Economics History I, nº 2, 1977, p. 197-
206;  
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na hipótese de propriedade privada, seja o Estado na hipótese de propriedade pública. Esse titular 

detém a prerrogativa de controlar o acesso e evitar a sobre-exploração e o sub-investimento. É 

relevante observar que, ainda que não seja o propósito do presente estudo enveredar pelo vasto 

campo de pesquisa da definição da natureza do direito de propriedade, o poder de exclusão é uma 

característica ínsita à própria idéia de propriedade, apresentando-se presente nas mais variadas 

perspectivas de abordagem do direito de propriedade, seja na abordagem econômica que entende 

o direito de propriedade como uma cesta de direitos “bundle of rights”, seja na abordagem “in 

rem” com inspiração romanística que entende o direito de propriedade como uma relação direta 

de poder sobre a coisa, o recurso
3132

.  

Não é, porém, somente na literatura da AED que a característica marcante da 

exclusividade do direito de propriedade é reconhecida. Ao revés, em nossa tradição jurídica, de 

origem romano-germânica, o poder exclusivo já é de muito consolidado, suficiente citar Caio 

Mário Pereira que pontua “a propriedade, como expressão da senhoria sobre a coisa, é 

excludente de outra senhoria sobre a mesma coisa; é exclusiva: plures eamdem rem in solidum 

possidere non possunt”
33

.  

                                                             
31 Para uma análise mais ampla das características do direito de propriedade, entre elas o poder de exclusividade, e 
das diferenças entre as abordagens da “cesta de direitos” e “in rem, confira-se MERRIL, Thomas W. e SMITH, Henry 
E. What Happened to Property in Law and Economics? Yale Law Journal, 111, p.357-398. 
32 Definições de direito de propriedade e poder de exclusividade: HONORÉ, A. M. Ownership. in AG Guest, Oxford 
Essays in Jurisprudence (1st series,Oxford University Press, Oxford, 1961, 107, 107-28 apud HELLER, Michael A. The 
Tragedy of The Anticommons: Property in The Transition From Marx to Markets. Havard Law Review, Vol. 11, nº 3 
jan., 1998, p. 621-688; PENNER, J. E. The “Bundle of Rights” Picture of Property. UCLA Law Review 711, 713-744, nº 
8, 1996 apud HELLER, Michael A. The Tragedy of The Anticommons: Property in The Transition From Marx to 
Markets. Havard Law Review, Vol. 11, nº 3 jan., 1998, 621-688; MICHELMAN, Frank I. Ethics, Economics and Law 
Property, in 24 NOMOS 3, 9 , 1982 apud HELLER, Michael A. The Tragedy of The Anticommons: Property in The 
Transition From Marx to Markets. Havard Law Review, Vol. 11, nº 3 jan., 1998, p.621-688; EGGERTSSON, Thráinn. 
Economic Behavior and Institutions. Cambridge: Cambridge University Press, 1990; BARZEL, Yoram. Economic 
Analysis of Property Rights. 2ª ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997; ARAÚJO, Fernando. A Tragédia 

dos Baldios e dos Anti-Baldios O problema Económico do Nível Óptimo de Apropriação. Coimbra: Almedina, 2007; 

LUECK, Dean e MICELI, Thomas J.. Property Law. In: Handbook of Law and Economics (Mitchell Polinsky e 
Steven Shavell, eds.). North-Holland, 2008; ZYLBERSTAJN, Décio e SZTAJN, Rachel. Direito & Economia – 

Análise Econômica do Direito e das Organizações. São Paulo: Elsevier e Campus, 2005; FIANI, R.  A natureza 

multidimensional dos direitos de propriedade e os custos de transação. Economia e Sociedade, Campinas, v. 12, n. 2 

(21), jul./dez, 2003, p. 185-203; ESTEVES, Heloísa Lopes Borges e MELLO, Maria Tereza Leopardi. Direito e 

Economia na noção de ‘direitos de propriedade’. Disponível em: 

http://www.ie.ufrj.br/datacenterie/pdfs/seminarios/pesquisa/texto1111.pdf (acessado em 25.01.2010). 
33 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. IV. Rio de Janeiro: Forense, 15ª Ed., 2001, f.68. 
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Michael Heller propõe, a partir do poder de exclusão conferido pela apropriação, uma 

formalização gráfica da diferença entre os baldios e a propriedade privada
34

: 

 

  

A figura da esquerda apresenta os baldios (commons), em que vige o livre-acesso, todos 

desfrutam do recurso, e, por conseqüência, não há a possibilidade de excluir ninguém. A figura 

da direita é uma representação de propriedade privada (private property), a titularidade concentra-

se em único indivíduo que detém o poder de excluir qualquer um. A concentração de decisão na 

pessoa de um único titular resolve o problema da falta de coordenação entre usuários, pois 

somente um passa a ter o direito exclusivo de fazer uso do recurso. E, ao mesmo tempo, cessa-se 

a assimetria entre os custos da exploração dos recursos e retornos da atividade, pois ambos serão 

suportados pelo mesmo agente, que é o usuário exclusivo. Permite-se, assim, o alinhamento das 

condutas individuais com o interesse geral, qual seja, a utilização dos recursos existentes de 

forma sustentável. 

Enfim, a visualização da formalização gráfica acima ajuda a entender a mensagem que 

se pretende transmitir, qual seja, a apropriação dos baldios é um instrumento social eficaz para se 

assegurar a possibilidade
35

 de gestão sustentável de recursos comuns e de evitar a tragédia. 

Todavia, em função da força da idéias e formulações de Elionor Ostrom e outros importantes 

estudiosos desse tema, há que se admitir que as postulações de Hardin não são de todas corretas. 

A apropriação privada e a pública não são as únicas formas de se garantir a possibilidade de uma 

gestão sustentável de recursos comuns. Há de se ter em conta a possibilidade de gestão 

coordenada dos indivíduos por meio da apropriação comunitária. Adiante se desenvolverá tal 

                                                             
34 HELLER, Michael A. The Boundaries of Private Property. Yale Law Journal, 108, 1999, p. 1195. 
35 Na seqüência se demonstrará que a propriedade pública ou a privada não são necessariamente eficientes, isto é, 
nem sempre evitam desperdícios e garantem o uso sustentável dos recursos.  
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idéia, antes, porém, explicitar-se-á melhor o papel ou a função da propriedade privada e da 

propriedade pública.    

 

 

3.2 Da Propriedade Privada  

 

 

Frank Knight
36

já em 1924 sustentava, no mesmo sentido que veio propor Hardin, que a 

propriedade privada propiciava a internalização de todos os custos da exploração de um recurso, 

por isso pode ser considerado um instrumento adequado para superar a problemática do livre-

acesso aos recursos, representada na metáfora da tragédia dos baldios. Na situação em que há 

propriedade privada do recurso, o indivíduo titular do poder exclusivo de uso da tal recurso é 

quem lidará com a totalidade dos benefícios e dos custos de sua decisão de quanto e como usar. 

Cessa-se, desse modo, a produção de externalidades na atividade de exploração de recursos 

mediante a apropriação privada. 

Demsetz, em clássico estudo sobre o surgimento dos direitos de propriedade
37

, sustentou 

que a propriedade privada é uma instituição social fundamental para propiciar o uso eficiente dos 

recursos, a manutenção de seu valor e o incentivo ao investimento nos mesmos. Analisando o 

surgimento do direito de propriedade entre nativo-americanos no Canadá, Demsetz observou que, 

a partir do momento em que determinado recurso ia ficando mais escasso, aumentavam-se os 

incentivos para se excluir o acesso, propiciando a criação de direitos exclusivos. Em outras 

palavras, a partir de determinado ponto de escassez, os custos que se incorriam para assegurar a 

exclusão e cessar o livre-acesso passariam a ser menores que os benefícios gerados pela 

exploração exclusiva dos recursos. Em suma, os direitos de propriedade foram criados como 

instrumento de internalização de externalidades. 

                                                             
36 KNIGHT, Frank. Some Fallacies in the Interpretation of Social Cost. Quaterly Journal of Economics, 38, p. 582-

606. 
37 DEMSETZ, Harold. Towards a Theory of Property Rights. American Economic Review, 57, maio, nº 2, 1967, pp. 

347-359 
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Cumpre advertir, nesse ponto, que a tese de Demsetz sobre o surgimento dos direitos de 

propriedade foi expandida em diversos estudos
38

 e também criticada por outros tantos
39

 por 

considerarem que deixava ao largo questões sociais, políticas e culturais, as quais seriam por 

demais importantes para a emergência dos direitos de propriedade. No entanto, não há maiores 

controvérsias a respeito da característica do direito de propriedade como instrumento de 

internalização de externalidades, bem assim como propulsor do uso eficiente de recursos, de sua 

manutenção e de incentivos para o investimento nos mesmos. 

Convém, então, tratar das vantagens auferidas pela apropriação privada dos baldios. A 

descrição da tragédia dos baldios e os problema das externalidades facilitou em muito a 

compreensão de como o instrumento social propriedade privada propicia o uso eficiente
40

 e a 

manutenção de recursos. A partir do momento em que o pastor detém um lote de uso exclusivo, 

qualquer decisão de como explorar o recurso e os respectivos custos e benefícios serão 

suportados unicamente por ele. Assim, alinham-se os incentivos positivos e negativos do uso de 

determinado recurso, internalizando-se as externalidades. Por exemplo, o acréscimo de mais um 

animal pode causar a sobre-exploração e acelerar a exaustão do lote, por isso o pastor é quem 

deve avaliar bem tal decisão, pois irá suportar integralmente os lucros e também os prejuízos. 

A apropriação privada dos baldios aumenta também o incentivo para o investimento nos 

recursos. Antes o pastor não tinha incentivo para investir, pois sofria o problema das 

externalidades positivas, isto é, não era capaz de se beneficiar integralmente dos retornos do 

investimento em função do livre-acesso dos demais usuários, que, por sua vez, tinham o incentivo 

de não investir e se aproveitarem dos investimentos incorridos pelos outros. Eis um clássico 

exemplo do problema do carona (free-rider). Com a possibilidade de exclusão dos demais 

usuários, o pastor titular do lote tem incentivos para investir em seu recurso, por exemplo, 

capinar o pasto, plantar outras variedades de pastagens, etc. A apropriação privada, sob esse 

aspecto, possibilita a internalização das externalidades positivas geradas pelo investimento, 

alinhando-se os incentivos. 

                                                             
38 Exemplo de avanço nos estudos da tese de Demsetz confira-se: UMBECK, John. The California Gold Rush: A Study 
of Emerging Property Rights. Explorations on Economics History I, nº 2, 1977, p. 197-206. Para outros exemplos, 
vide: LUECK, Dean e MICELI, Thomas J.. Property Law. In: Handbook of Law and Economics (Mitchell Polinsky e 

Steven Shavell, eds.). North-Holland, 2007. 
39 Importante crítica à incompletude da tese de Demsetz confira-se: EGGERTSSON, Thráinn. Economic Behavior and 
Institutions. Cambridge University Press, 1990. 
40 Eficiência aqui deve ser entendida simplesmente como evitar desperdícios. 
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A propriedade privada permite ainda que os recursos possam ser transferidos para 

aqueles que se propõem a utilizá-los de forma mais eficiente. Isso, é certo, se o regime de 

propriedade estabelecido permitir a alienação e a respectiva transferência. Um exemplo ilustra a 

idéia, se o pastor “A” consegue criar em um lote 10 animais, para ele, este lote terá um valor 

relacionado com o lucro dos citados 10 animais. Se, para pastor “B”, que consegue criar mais 

animais no mesmo lote, certamente o lote em questão terá mais valor. Assim, se o pastor “A” 

aceitar o quanto o pastor “B” oferecer pelo lote, ocorrerá a transferência do recurso para quem o 

utilizará mais eficientemente.                  

A solução da apropriação privada para o desperdício de riqueza provocado pelo livre-

acesso dos recursos foi em larga medida aplicada na Grã-Bretanha nos séculos XVI a XIX, 

resultando no movimento de cercamento (enclosure) dos antigos baldios e em um aumento 

vigoroso na produção agrícola. 

A opção pela apropriação privada com algumas sofisticações tem sido aplicada em 

diversos países para lidar com o problema do livre-acesso aos recursos pesqueiros e evitar a 

tragédia dos baldios. Quotas individuais transferíveis - ITQ de pesca é a solução encontrada por 

mais 10 nações onde a pesca é uma importante indústria e se estima que mais ou menos 10 a 15 

% dos oceanos estão submetidos a tais regimes
41

. Tais ITQ são quotas individuais que servem 

para limitar a atividade pesqueira individual e também total na área onde estão os recursos 

pesqueiros. As características mais marcantes das ITQ é conferir poder exclusivo e permitir a 

transferência, aproximando-as cada vez mais da apropriação privada. 

Cabe ressalvar, nesse ponto, que a medida apropriação privada não garante a utilização e 

a preservação eficiente dos recursos. A rigor, nada obsta que o proprietário faça uso excessivo de 

seus recursos de tal modo que os esgote. A grande virtude da propriedade privada é propiciar a 

internalização das externalidades, na medida em que o indivíduo suporte todos os custos que sua 

atividade impõe ao recurso, de sorte que a ruína de seu recurso provavelmente será também sua 

ruína.  

                                                             
41 ARNASON, Ragnar. Property Rights in Fisheries : Iceland´s Experience with ITQs. Review in Fish Biology and 
Fisheries. 15, n 3, 2005, p. 243-64 apud LIBECAP, Gary D. The Tragedy of the Commons: Property Rights and 

Markets as Solutions to Resource and Environmental Problems. The Australian Journal of Agricultural and Resource 

Economics, vol. 53, 2009, p. 129-144 
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Não se pode furtar aqui de colocar algumas questões que exsurgem inevitavelmente com 

o estabelecimento da apropriação privada dos recursos. A apropriação privada de recursos que, 

anteriormente, eram submetidos ao livre-acesso implica inevitavelmente altos custos para 

delimitar e definir, para criar um sistema de registro ou de títulos e um sistema de tribunais para 

assegurar os direitos. Implica, também, sérias questões políticas de cunho distributivas, uma vez 

que, com a criação de poder de exclusão, criam-se também excluídos. É de se destacar, ainda, que 

recursos submetidos ao livre-acesso podem estar intrinsecamente relacionados com padrões 

sociais e culturais de uma comunidade, podendo-se afetar, com a apropriação privada, a coesão 

social e relevantes valores culturais
42

. A título de exemplo, na experiência nacional, as praias são 

recursos que culturalmente sempre foram livre-acesso, de sorte que se pressupõe que seria muito 

dispendioso em função dos vários fatores apontados estabelecer um sistema de exclusão ao 

acesso. 

Por fim, é preciso ter em conta que determinados recursos comuns, pela sua própria 

natureza, são insuscetíveis de apropriação privada, seja por razões territoriais, situações em que 

afetam mais de um estado, seja pela própria característica física do recurso, como a atmosfera e a 

água dos oceanos.  

 

 

3.3 Da Propriedade Pública  

 

 

A medida apropriação pública, apelidada pelo próprio Hardin como Leviatan
43

, reúne as 

características necessárias para superar o problema da falta de coordenação na gestão dos baldios. 

Centraliza-se nas mãos do Estado o poder de exclusão, que passa a partir de então a controlar o 

                                                             
42 LIBECAP, Gary D. The Tragedy of the Commons: Property Rights and Markets as Solutions to Resource and 

Environmental Problems. The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, vol. 53, 2009, p. 129-

144; ROSE, Carol M. The Comedy of the Commons: Custom, Commerce, and Inherently Public Property. In ROSE, 

Carol M. Property and Persuasion: Essays on the History, Theory and Rhetoric of Ownership. Boulder CO: 

Westview, 1994, p. 105-162  
43 Expressa referência à metáfora de Hobbes para o Estado. 
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acesso e os níveis de uso de determinado recurso. Susta-se, da mesma forma, a produção de 

externalidades na atividade de exploração de um recurso sob a apropriação pública. 

Inúmeros são exemplos de recursos que são propriedade pública e tem seu uso regulado 

pelo Estado, incluindo parques, praças, florestas, praias, estradas, lagoas, grandes áreas de terra, 

riquezas minerais do subsolo, potencial energético. A zona Econômica Exclusiva nos oceanos é 

um típico exemplo de recursos comuns em regime de propriedade pública cujo acesso é 

controlado pelo Estado. Nesse caso, o Estado exerce maior controle em relação ao acesso de 

estrangeiros que são, em regra, impedidos de explorar os recursos marítimos dessa área. 

A apropriação pública, além de servir como instrumento para superar o problema da 

gestão dos recursos comuns e evitar a tragédia dos baldios, apresenta algumas vantagens em 

relação à opção pela apropriação privada quando se cuida de determinados tipos de recursos
44

. É 

de ter em conta que alguns recursos se apropriados privadamente ensejariam sérias questões 

práticas, distributivas, culturais e sociais. Pense-se no caso das rodovias, se não fosse a 

propriedade pública com acesso, uso e manutenção de responsabilidade estatal, a trafegabilidade 

entre os lugares seria difícil de imaginar. Ou, ainda, retome-se o exemplo das praias brasileiras, a 

apropriação privada de tais recursos ensejaria questões sociais e culturais muito sérias, sem se 

descurar dos efeitos distributivos, haja vista o elevado valor que teriam tais recursos. Assim, 

apropriação pública permite, com maior ou menor controle, o acesso de todos às praias, aos 

parques nacionais, às florestas nacionais, às rodovias, entre outros recursos de relevante 

importância social a justificar um maior acesso e um controle voltado para o interesse geral.  

De outra perspectiva, a propriedade pública permite promover o acesso a determinados 

recursos de acordo com critérios distributivos ou culturais, entre outros, propiciando o 

desenvolvimento de determinado grupo de indivíduos ou de determinada facção cultural da 

sociedade. Terras públicas destinadas às reservas indígenas ilustram a hipótese aventada.   

A apropriação pública, todavia, também não é infensa a problemas. Em verdade, são 

muitas as situações problemáticas envolvendo a propriedade pública de recursos. A gestão da 

propriedade pública realizada em regra por um órgão central regulador sofre com o problema 

                                                             
44

 É sustentado na doutrina de AED norte-americana que a apropriação pública de recursos é justificada em termos 
de eficiência para dois casos: bens públicos puros e recursos em que se verifiquem falhas de mercado: ROSE. Carol 
M. The Comedy of The Commons: Custom, Commerce, and Inherently Public Property. f.109, in ROSE. Carol M. 
Property and Persuasion: Essays on the History, Theory, and Rhetoric of Ownership, Boulder, CO, Westview, 1994.     
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nodal da falta de informação completa, mais especificamente sobre a capacidade de produção do 

recurso e o seu nível máximo de sustentabilidade e sobre a relação entre o impacto do uso de 

cada indivíduo e os custos sociais gerais, dado que a capacidade de cada indivíduo gerar custos 

varia muito. Para superar a problemática da assimetria informacional, os reguladores públicos se 

valem de padrões uniformes para controlar o acesso e uso dos recursos. Tal solução gera 

incentivos para que os agentes individuais, principalmente aqueles que superam os padrões, 

entrem em uma corrida de excesso de exploração dos recursos, sobretudo porque não suportam os 

custos de sua atividade, evidenciando-se a criação de externalidades
45

.  

Não se pode esquecer que a propriedade pública é gerida por órgãos governamentais 

motivados por questões políticas das mais variadas e nem sempre a preocupação com a gestão 

sustentável do recurso é uma das prioridades. Há, também, sempre o risco da captura dos agentes 

estatais por interesses particulares de determinado setor industrial ou grupo de interesses
46

. Há, 

ainda, o simples descaso e o desgoverno. Ostrom
47

 relata que a literatura mundial é farta de 

exemplos de recursos que foram estatizados, uma situação formal de apropriação pública, mas, 

em função do total descontrole ao acesso, os recursos, de fato, eram baldios. Colaciona a citada 

autora exemplos de florestas em diversos países, como a Tailândia, Nigéria, Nepal e Índia, que 

foram nacionalizadas, apropriação pública, e acabaram, por falta de controle governamental, 

sofrendo grave devastação ambiental.              

     

 

3.4 Da Propriedade Comum 

 

 

                                                             
45 LIBECAP, Gary D. The Tragedy of the Commons: Property Rights and Markets as Solutions to Resource and 

Environmental Problems. The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, vol. 53, 2009, p. 131; 
OSTROM, Elinor. Governing the Commons: the evolution of institutions for collective action. Cambridge University 

Press, 1990, p.15-17. 
46

 LIBECAP, Gary D. The Tragedy of the Commons: Property Rights and Markets as Solutions to Resource and 

Environmental Problems. The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, vol. 53, 2009, p. 131. 
47 OSTROM, Elinor. Private and Common Property Rights. Disponível em: 

http://encyclo.findlaw.com/2000book.pdf (acessado em 27.01.2010), p. 327. 
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As soluções propostas por Hardin para superar a tragédia dos baldios são as tradicionais 

proposições da própria análise econômica, as quais partem de premissa de que os altos custos de 

transação, um mundo não-coaseano
48

, impediriam que os agentes envolvidos em uma situação de 

livre-acesso ao recurso conseguissem se coordenar, de forma a estabelecerem uma gestão 

sustentável do recurso.  Por isso, as soluções aventadas têm como característica fundamental a 

concentração da decisão de uso do recurso, seja no indivíduo, seja no órgão regulador público, 

cessando-se o problema da coordenação e possibilitando-se a internalização dos custos e 

benefícios da atividade. 

Ocorre, contudo, que uma importante corrente da literatura econômica
49

, a partir de 

diversos estudos empíricos, conseguiu demonstrar que a premissa na qual se apóiam as soluções 

anteriores nem sempre é verdadeira. Observou-se, em diversas situações, que a comunidade que 

detém o acesso ao recurso consegue superar o problema da coordenação, mesmo na presença de 

custos de transação positivos, e gerir a exploração de tal recurso de forma sustentável e eficiente. 

A hipótese apresentada é a da instituição social da propriedade comum, situação na qual os 

integrantes de um grupo ou comunidade têm livre-acesso ao recurso e regulam, mediante 

acordos, costumes e outros instrumentos sociais, internamente a forma como se dará o uso de tal 

recurso, cabendo, ainda, a todos os integrantes o poder de excluir os não-comunitários.    

Ostrom
50

 aponta determinadas condições para que seja possível a coordenação dentro de 

um sistema de propriedade comum, destacando-se o número de pessoas que compõe a 

comunidade, a homogeneidade entre os participantes e as características físicas dos recursos em 

questão. Para se fixar no exemplo de terra, Ostrom
51

, compilando os estudos de Netting, elenca 

cinco características do recurso que favorecem o regime de propriedade comum: a baixa 

produtividade por unidade de área; elevada variação de disponibilidade de recursos por área; 

baixos retornos em relação ao aumento de investimentos; elevadas economias de escala em razão 

                                                             
48 Expressão já popularizada que indica o contrário ao mundo coaseano, no qual não existem custos de transação. A 

hipótese de um mundo sem custos de transação é uma idealização extrema feita por Coase para explicar os efeitos 

dos custos de transação: COASE, R. H. The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, 3, 1960, 1-44. 
49

 Nesta corrente destaca-se Elinor Ostrom : OSTROM, Elinor. Governing the Commons: The Evolution of 

Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. Vide também: ELLICKSON, R.C. 
Property in Land. Yale Law Journal 102, 1993, p.1.315-1400.  
50 OSTROM, Elinor. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1990, p. 26. 
51 OSTROM, Elinor. Private and Common Property Rights. Disponível em: 

http://encyclo.findlaw.com/2000book.pdf, (acessado em 27.01.2010), p. 344. 
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da utilização de áreas maiores; elevadas economias de escala em função da utilização de infra-

estrutura em áreas mais extensas. A combinação desses fatores tende a proporcionar maiores 

ganhos para os indivíduos como um todo se a terra cultivável for gerida de forma comum.  

Além das vantagens relacionadas especificamente com as características físicas do 

recurso, a apropriação comum proporciona a redução dos custos de exclusão, já que serão 

divididos com mais pessoas. Cabe atentar, ainda, para a importância da divisão dos riscos da 

exploração dos recursos entre a comunidade
52

 e para a promoção de ideais de igualdade
53

. Tais 

vantagens são mais acentuadas quando comparadas com a propriedade privada. Em 

contraposição à apropriação pública, a vantagem mais destacada é a melhor qualidade de 

informação para a gestão dos recursos, superando-se, com maior efetividade, a problemática da 

assimetria de informação que aflige a gestão governamental. 

São muitos os exemplos de recursos geridos de forma sustentável por meio da 

propriedade comum, cabendo frisar as florestas em vários países, como Nepal, Índia, Tailândia, 

recursos pesqueiros de comunidades ribeirinhas, sistemas de irrigação, terras em vilas da Suíça e 

da Noruega
54

. O caso específico das florestas nos citados países é destacado por Ostrom porque, 

por séculos, foram preservadas por um regime tribal de controle de acesso, contudo, com a 

nacionalização dessas florestas, a falta de controle descambou para um desastre em termos 

degradação ambiental.   

Inevitavelmente a apropriação comum sofre com sérias problemáticas ínsitas a sua 

estrutura. A literatura econômica tradicional
55

 lista três sérios problemas relacionados com a 

gestão comum de recursos: o problema de dissipação de renda, os elevados custos de transação 

relacionados com o estabelecimento de acordos e a fiscalização de seu cumprimento e a baixa 

produtividade. O problema da dissipação da renda espelha em nível reduzido o problema do 

livre-acesso aos baldios, uma vez que, como os recursos ainda não extraídos não são de 

propriedade de nenhum dos integrantes do grupo, todos os integrantes têm incentivos para 

                                                             
52

 OSTROM, Elinor. Private and Common Property Rights. Disponível em: 

http://encyclo.findlaw.com/2000book.pdf (acessado em 27.01.2010), p. 345. 
53 LUECK, Dean e MICELI, Thomas J.. Property Law. In: Handbook of Law and Economics (Mitchell Polinsky e 

Steven Shavell, eds.). North-Holland, 2007, p. 196. 
54 OSTROM, Elinor. Private and Common Property Rights. Disponível em: 

http://encyclo.findlaw.com/2000book.pdf, (acessado em 27.01.2010), p. 345. 
55 Ostrom faz uma breve resenha dos autores que citam tais problemáticas: OSTROM, Elinor. Private and Common 

Property Rights. Disponível em: http://encyclo.findlaw.com/2000book.pdf, (acessado em 27.01.2010), p. 335. 

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UCB – Universidade Católica de Brasília
* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 409

http://encyclo.findlaw.com/2000book.pdf
http://encyclo.findlaw.com/2000book.pdf
http://encyclo.findlaw.com/2000book.pdf


empreender improdutivamente esforços em uma corrida para chegar primeiro. O segundo 

problema, os custos relacionados com a dificuldade de se chegar a um acordo e a respectiva 

fiscalização podem ser muito elevados. Tomem-se como exemplos o tempo gasto para chegar ao 

acordo ou o custo para alocar pessoas somente para realizar a atividade de fiscalização. 

O terceiro problema é a baixa produtividade do trabalho de cada integrante, na medida 

em que faltam incentivos para trabalhar mais duro se não há perspectiva de se beneficiar 

individualmente desse esforço. Evidencia-se, por outro lado, o problema do carona (free-rider), 

se a comunhão dos rendimentos não contabilizar o esforço individual, criam-se incentivos para 

que o indivíduo se esforce pouco e se aproveite do esforço alheio. 

A par dessas sérias problemáticas apontadas, entende-se que a apropriação comum 

presta-se, em função de suas condições estruturais, a ser empregada em situações específicas, 

recursos de interesse de poucos indivíduos e que apresentem determinadas características. 

Incogitável, assim, a apropriação comum para lidar com situações em que milhares ou milhões de 

indivíduos se rivalizam pelo consumo de um recurso com características de bem privado ou de 

recurso comum, ou pretendem consumir um recurso com características de bem público.  

 

 

5 Conclusões 

 

 

O direito de propriedade é uma instituição social cuja importância é reconhecida 

mundialmente na condição direito universal do homem. A Constituição Brasileira assegura ao 

direito de propriedade a sua proteção máxima, garantia individual fundamental, cláusula pétrea.  

A Constituição Federal não se limitou apenas a garantir o direito de propriedade, impôs 

expressamente a imperatividade da observância de sua função social. No mesmo sentido, o 

Código Civil, em vários dispositivos, enverga comandos com o propósito de exigir o 

cumprimento da função social da propriedade. 

A doutrina jurídica tradicional aborda a função social da propriedade sob diversas 

perspectivas e linhas de pensamentos filosóficos distintos. Buscou-se, na oportunidade desse 
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estudo, apresentar uma análise com o apoio da abordagem da Análise Econômica do Direito – 

AED. 

O problema econômico fundamental observado pela análise econômica é a falta de 

coordenação da gestão do uso dos recursos. A problemática da falta de coordenação na gestão 

dos recursos é apresentada, pelo cientista e biólogo Garrett Hardin, sob a forma de uma metáfora, 

“A Tragédia dos Baldios”, para chamar a atenção para seus potenciais efeitos perversos para toda 

a humanidade. Hardin, em célebre passagem, alertava que
56

  

“eis a tragédia. Cada homem está preso a um sistema que o compele a 

aumentar sem limites a sua criação de animais – em um mundo que é 

limitado. A ruína é o destino que todos os homens se lançam, enquanto 

perseguem individualmente o melhor para si em uma sociedade que 

acredita no livre-acesso aos baldios”. 

A falta de coordenação entre as pessoas que utilizam um recurso sob o regime de livre-

acesso, um baldio, expõe tal recurso ao risco da sobre-exploração e do sub-investimento, 

causando, ocasionalmente, a exaustão do recurso. Os incentivos aos agentes racionais induzem a 

um comportamento de sobre-exploração, na medida em que tais agentes conseguem extrair todos 

os benefícios decorrentes do uso do recurso, mas não suportam a totalidade dos custos que geram. 

A formulação da situação de exploração de baldios pela teoria dos jogos demonstra que a 

estratégia vencedora de cada jogador é não cooperar, extrair o máximo que puder do recurso, pois 

a sua moderação tende somente a beneficiar o outro jogador que irá extrair mais. Nesse sentido, o 

regime de livre-acesso é o vetor condutor da tragédia dos baldios. 

A tragédia dos baldios não é apenas uma metáfora, ao revés, infelizmente, são muitas as 

situações em que se observam presentes suas características. A devastação de recursos 

pesqueiros, a poluição descontrolada do ar, as alterações climáticas e o aquecimento global, a 

excessiva extração de água dos aqüíferos, devastação de lagos e florestas, entre muitos outros. As 

hipóteses são tão extensas e trágicas que até mesmo se cogita a própria extinção de civilizações, 

como os povos que habitavam a ilha de Páscoa e de Pitcairn, na Groelândia
57

. 

                                                             
56 Tradução livre: HARDIN, Garrett. The Tragedy of the Commons. Science, nº162, 1968, p. 1.244.  
57

 ARAÚJO, Fernando. A Tragédia dos Baldios e dos Anti-Baldios O problema Económico do Nível Óptimo de 

Apropriação. Coimbra: Almedina, 2007, p. 105. 
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Nesse contexto, a apropriação dos baldios é uma instituição social criada para superar a 

problemática da falta de coordenação e a conseqüente gestão insustentável dos baldios. A criação 

da apropriação tem como primeiro efeito cessar o sistema de livre-acesso, pela instituição do 

poder de excluir pretensos usuários dos recursos. Com a apropriação, concentra-se na pessoa de 

um único titular a decisão de como gerir o recurso, resolvendo-se o problema da falta de 

coordenação entre usuários. E, ao mesmo tempo, cessa-se a assimetria entre os custos da 

exploração dos recursos e retornos da atividade, pois ambos serão suportados pelo mesmo agente, 

que é o usuário exclusivo. Permite-se, assim, o alinhamento das condutas individuais com o 

interesse geral, qual seja, a utilização dos recursos existentes de forma sustentável. 

A apropriação dos baldios pode se dar na forma de propriedade privada, de propriedade 

pública e de propriedade comum. Cada uma das espécies de apropriação mostra-se adequada para 

superar a tragédia dos baldios. O melhor resultado para uma dada situação vai ser determinado 

pelas características de cada espécie de apropriação em relação às características dos recursos 

envolvidos.              

À vista das assertivas declinadas, permite-se entender que a propriedade é um 

importantíssimo instrumento social cuja função é propiciar a gestão eficiente dos recursos de uma 

sociedade. Enfim, a sua função social da propriedade é a própria razão em si de sua criação e 

existência. 
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O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO: CONTEúDO, ALCANCE E A ANÁLISE
ECONôMICA DO DIREITO

THE PRINCIPLE OF THE SOCIAL FUNCTION OF CONTRACT: CONTENT, SCOPE AND
ECONOMIC ANALYSIS OF LAW

Maria Estela Leite Gomes Setti

RESUMO
O presente estudo tem por objetivo a análise do moderno princípio da função social do contrato inserido
como cláusula geral no Código Civil de 2002. Objetiva-se à análise da clássica e da moderna principiologia
contratual, mas co m especial relevo ao conceito e alcance deste que é um importante instrumento de
realização do projeto constitucional, a expressão da socialidade no direito privado. Em razão de um aparente
conflito entre os efeitos da obediência ao princípio da função social e interesses dos agentes econômicos,
analisar-se-á, ainda, e brevemente, o que se tem entendido por análise econômica do direito, sua vertente
eminentemente econômica e a necessária aproximação entre o direito e a economia para chegar-se, ao fim, a
uma proposta de integração destes dois preceitos jurídicos: função social e análise econômica.
PALAVRAS-CHAVES: Contratos; princípios modernos; função social do contrato; análise econômica do
direito.

ABSTRACT
This study aims to examine the modern principle of the social function of contract as a general clause
inserted in the Civil Code of 2002. This study aims to examine also the classical and modern set of principles
of contract but in particular emphasis on the concept and scope of which is an important instrument in
achieving the constitutional draft, the expression of sociality in private law. Due to an apparent conflict
between the effects of obedience to the principle of the social and economic agents interests, analyze it will
still, and soon, what has been understood by economic analysis of law, its fast economic and eminently
necessary reapprochement between law and economics to come up in the end, a proposed integration of
these two legal precepts: the social and economic analysis.
KEYWORDS: Contracts; modern principles; social function of contract; economic analysis of law.

Sumário: Introdução. 1. O direito contratual e a nova principiologia. 2. A função social dos contratos:
conceito e finalidades. 3. Análise econômica do direito. Conclusão. Referências bibliográficas.

 

"Meu Deus! Meu Deus! Como tudo é esquisito hoje. E ontem era tudo exatamente como de costume! Será
que fui eu que mudei à noite?"

Lewis Carroll

 "Alice no país das maravilhas"

 

INTRODUÇÃO

 

A Constituição Federal de 1988 impôs aos estudiosos do direito uma nova postura em relação aos fatos
sociais e jurídicos.

A partir de então, e com mais ênfase em alguns casos, obrigou-se não mais a uma subsunção de fatos a
normas, mas a uma nova forma de pensar o direito.

A eleição da dignidade humana como valor maior a ser tutelado, ao qual todos os demais valores se
resignam, determinou profundas mudanças em tudo o quanto se havia apreendido do direito desde os
remotos tempos do Direito Romano ou, mais recentemente, do evento do Code Civil em França.

O novo programa constitucional requer habilidades dos operadores de direito, mas também requer uma nova
postura dos próprios titulares do direito, sejam eles particulares ou corporações.

Se a dignidade humana é erigida à condição de valor maior do ordenamento jurídico, é certo que as relações
jurídicas devem se render a este novo paradigma.

Na seara dos contratos tal fato importa sensivelmente porquanto, como se verá, é através deles que se realiza
a própria existência humana.

A adequação da conduta humana passa, assim, pela adequação dos contratos ao novo molde social. Novos
princípios contratuais vieram a se somar aos clássicos para diminuir a rigidez dos efeitos das convenções que
se estabelecem, tantas vezes, sem a tão necessária consciência a respeito.

Destes novos princípios, importa ao presente estudo de modo mais caro, o da função social do contrato por
refletir a conjugação dos princípios da boa-fé e da justiça contratual.

Por serem os contratos os instrumentos de realização existencial, mas conservarem sua função de

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 416



instrumentos de circulação de riqueza, os efeitos da obediência ao princípio da função social afetam
diretamente o exercício da livre iniciativa, uma vez que toda atividade econômica só se viabiliza em razão
dos contratos.

Com isso, criou-se um conflito entre os interesses econômicos e a necessidade de obediência ao princípio, de
modo tal que a Análise Econômica do Direito vem sendo utilizada como argumento à não aplicação do
mesmo.

Pretende-se, assim, um estudo abrangente, embora breve, sobre o conteúdo e alcance do instituto da função
social do contrato e da análise econômica.

 

1 O DIREITO CONTRATUAL E A NOVA PRINCIPIOLOGIA

O conceito de contrato envolve a idéia de vínculo jurídico transitório através do qual as partes contratantes
se atam de tal modo que a cada qual incumbe ônus e bônus recíproco.

Modalidade de negócio jurídico que é, rege-se de maneira ampla pelo Direito das Obrigações, mas a absoluta
possibilidade de disposição da vontade pelas partes envolvidas, ou seja, a levar em conta que é através dos
contratos que os indivíduos realizam tudo o quanto lhes é necessário ou interessante, ganhou disciplina
própria, portanto, há todo um manancial de regras jurídicas a contemplá-los, assim como são regidos por
princípios a fim de que se coadunem com o ordenamento jurídico vigente, não sendo um sistema à parte, mas
harmônico em relação aos demais.

Importa mencionar que os romanos, pais do Direito Privado, conceberam boa parte da disciplina contratual
que foi aperfeiçoada, mais adiante, em razão do ressurgimento do Direito Romano, na Idade Média, e
elevado à posição de destaque nos ordenamentos jurídicos por influência dos ideais iluministas, da Revolução
Francesa e do advento do Código Civil Napoleônico, de 1804.

Isso se justifica porquanto já na era moderna, com o fortalecimento do regime monárquico absolutista
surgido ainda no período feudal, o que se verificava era o total desequilíbrio entre os direitos e privilégios -
sociais e econômicos - da nobreza e do clero, em detrimento da extrema pobreza e nenhuma voz que restava
à plebe.

Da conjunção dos fatores fortalecimento econômico da burguesia e construção teórica das origens e função
do Estado por meio dos Iluministas, o movimento, que culminou com a Revolução Francesa e a derrubada
do modelo absolutista então vigente, pretendia antes de tudo a igualdade entre os homens e a sujeição do
Estado a um ordenamento jurídico que lhe conferisse limites.

O Estado Liberal, que veio a suceder o Estado Absolutista, primava pela proteção ao indivíduo em face do
Estado e à sua inerente liberdade: liberdade de ser, de ter e de dispor sem a intervenção do governante. Daí o
produto da clássica Escola da Exegese, qual seja, o Código Civil Francês, ou Código de Napoleão, ter-se
elevado à condição de Constituição do Homem Comum, em oposição à Constituição do Estado, que
objetivava tão somente à organização deste.

Ora, como se vê, o direito privado passou a erigir-se sobre três institutos, três pilares, quais sejam, a família
(liberdade de ser), a propriedade (liberdade de ter) e o contrato (liberdade de dispor) (CARBONNIER,
2001).

Daí o conceito clássico de contrato levar em conta ser ele uma espécie de negócio jurídico que se distingue,
na formação, pela necessária presença de duas partes (GOMES, ), e que é regido pelos princípios da
autonomia da vontade, da força obrigatória e da relatividade.

A autonomia da vontade é princípio umbilicalmente relacionado aos ideais liberais. Entende-se por este
princípio que a força jurígena do contrato deriva da vontade do contratante. Ora, se o indivíduo é
reconhecido como o protagonista de sua vida, não sendo dado ao Estado intervir em seus desígnios e
desejos, naturalmente o direito haveria de reconhecer na vontade humana a força a validar os pactos. A
autonomia da vontade se relaciona com a liberdade contratual, através da qual o contratante tem o poder de
livremente escolher o que contratar e com quem, de modo a regular seus interesses livremente. É a expressão
maior do individualismo que marcou o Direito Liberal.

Com o decurso do tempo, e a evolução das instituições - sociedade, mercado, Estado - a idéia de autonomia
da vontade cede lugar ao que vem sendo entendido por autonomia privada.

Se outrora, através do princípio da autonomia da vontade, os pactos ganhavam proteção e força jurídica em
razão da liberdade contratual de seu declarante, chegou-se ao ponto em que, na feliz expressão de
Lacordaire, entre o forte e o fraco, era a lei a libertar e a liberdade a oprimir.

A autonomia privada surge como a tutela jurídica da vontade humana, todavia vontade esta que deve ser
exercida dentro de determinados limites impostos pelo próprio ordenamento jurídico, especialmente os
elencados na Constituição[1].

Giovanni Ettore NANNI (2001, p. 146), ao tratar da autonomia privada, assim explica:

 

Não se fala mais na vontade ilimitada do indivíduo para firmar um negócio, mas na relação da vontade
privada que encontra espaço ou autonomia no ordenamento jurídico com a vontade de outrem para firmar-se
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uma relação jurídica obrigacional. Não prevalece mais a vontade interna do sujeito, mas a vontade observada
externa e objetivamente, diante do ordenamento jurídico, em consonância à autonomia privada.

 

A autonomia privada importa, assim, numa releitura da autonomia da vontade à luz do novo direito
constitucionalizado.

Pelo princípio da força obrigatória dos contratos - pacta sunt servanda - os contratos, por derivarem da
manifestação livre e consciente do contratante, e desde que obedeçam aos requisitos de existência, validade e
eficácia, devem ser cumpridos incondicionalmente, não importando se os seus efeitos alcançam e de que
modo alcançam terceiros, ou se se verifica injusta desigualdade entre as partes contratantes.

Já o princípio da relatividade impõe que os efeitos dos contratos não se produzam para beneficiar ou
prejudicar ninguém além das partes contratantes - res inter alios acta.

Como se disse, tais princípios decorrem de um individualismo exacerbado mormente em razão do gradual
aumento da complexidade das relações sociais.

É certo que a Revolução Francesa provocou uma profunda alteração social já que, através dela, substituiu-se
o antigo regime monárquico absolutista pelo Estado Liberal. Em conseqüência do que pugnavam os
Iluministas que fomentaram intelectualmente a Revolução, constituiu-se, ainda, um novo Direito, não mais
aquele derivado do ressurgimento do Direito Romano, mas um direito a ter como característica o
estabelecimento de limites ao Estado de um lado e a tutela de direitos individuais, especialmente da
liberdade, através da perfeita separação entre Direito Público e Direito Privado.

Logo em seguida, contudo, e em razão dos efeitos nocivos da Revolução Industrial - inchaço das cidades,
exploração do trabalho humano, extrema pobreza em oposição à crescente riqueza da burguesia e
manutenção do status da nobreza, doenças e mutilações em razão do trabalho - viu-se a necessidade de
alguma intervenção do Estado com o fito de coibirem-se os abusos cometidos pelos ricos contra os pobres,
além de criar-se uma política assistencial que objetivasse o atendimento do trabalhador quando, por força da
idade ou por conta de doenças, este não mais estivesse apto ao trabalho.

Surge, assim, o Estado Providência, que paulatinamente substitui o Estado Liberal através da superação de
seus efeitos negativos (PISIER, 2004).

Como Ingo SARLET (2007), pode-se dizer que, na evolução dos direitos fundamentais, os valores tutelados
nas constituições dos Estados correspondem aos valores que serviram de mote à Revolução Francesa:
igualdade, liberdade e fraternidade. O Estado Liberal teve por valor basilar a liberdade: a liberdade do
indivíduo em relação ao Poder do Estado. Quando a absoluta liberdade passou a ser a causa as diferenças
sociais, como havia ocorrido antes, com o Absolutismo, o Estado é chamado a intervir dentro de limites
estabelecidos pelo ordenamento jurídico, e erigiu-se a igualdade como valor fonte do Estado Social,
tutelando-se, ainda o indivíduo, mas garantindo-se a este a igualdade em relação a todos os demais
indivíduos. O direito no Estado Social é aquele que limita a liberdade de todos os indivíduos para que se
proteja a igualdade entre eles.

A fraternidade se torna o valor que norteia o Estado Democrático, que surge quando o extremo
individualismo cede lugar à tutela do homem enquanto ser social, integrante de um grupo de tantos homens
com interesses comuns, de modo que é só a tutela do grupo (povo, nação, comunidade) capaz de garantir a
proteção dos interesses individuais.

No cenário do direito brasileiro, o Estado de Direito Social se revela na Constituição Federal de 1934,
especialmente com a tutela do Direito do Trabalho, mas é a Constituição Federal de 1988 que introduz o
Estado de Direito Democrático, ou seja, a tutela da sociedade como meio de proteção dos interesses
individuais.

Assim, seguindo movimentos iniciados na Itália, experimenta-se no Brasil o que ficou conhecido por Direito
Civil Constitucional, ou Re-personalização do Direito Privado.

Por muitas décadas entendeu-se que ao Direito Público caberia regular as relações do Estado com outros
Estados (Direito Internacional Público) e entre o Estado e os cidadãos (Direito Constitucional,
Administrativo, Tributário, Internacional Privado, Penal, Processual Civil e Penal, Direito do Trabalho). Já
ao Direito Privado incumbia regular as relações entre os particulares (Direito Civil e Direito Comercial).
Como já afirmado, se a Constituição Federal era o Estatuto do Estado, ao Código Civil cabia o status de
Estatuto do Homem Comum, de tal modo que não haveria fato ou ato de relevância jurídica que não restasse
previsto pelo Código Civil. Outra característica importante e oriunda da tradição liberal que herdou o Código
Civil brasileiro foi o viés exacerbadamente patrimonial conferido às relações privadas, como se toda a
atividade humana fosse tendente a, exclusivamente, criar, preservar ou aumentar a riqueza material do
indivíduo.

Sem dúvidas, o agir humano relevante para o direito implicará, por vezes, no aumento ou diminuição da sua
riqueza, mas definitivamente não essa a razão de seu agir. Exemplos são muitos: o casamento pode ser a
causa de aumento ou diminuição do patrimônio de alguém; a compra de um imóvel poderá implicar no
aumento patrimonial, assim como a venda na diminuição; o ato ilícito, importará na diminuição do
patrimônio. Mas o que move o indivíduo a se comportar de um modo ou de outro, em regra, é antes a
realização da sua própria existência do que a preocupação com o montante de seu patrimônio. Aquele que se
casa, normalmente tem o interesse de constituir família, de comunhão de vida. Quem adquire um imóvel, se
não para fins especulativos, está almejando o conforto e a segurança, sua e/ou de sua família. Quem comete
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ato ilícito certamente não pensava em diminuir seu patrimônio, mas ao agir em prejuízo de outrem, acaba
obrigado a entregar parcela de seu patrimônio para reconstituir o patrimônio perdido.

Daí pertinente e atual o conceito de contrato formulado por Paulo NALIN (2001, p. 202):

 

[...] contrato inter-privado é a relação jurídica subjetiva nucleada na solidariedade constitucional, destinada à
produção de efeitos jurídicos existenciais e patrimoniais não só entre os titulares subjetivos da relação como
também perante terceiros.

 

Partindo-se, então, do pressuposto de que as relações inter-privadas são antes de tudo motivadas pela
consecução de um projeto existencial, percebe-se a importância da tutela das relações inter-privadas também
pelo texto constitucional, ou da aplicação dos princípios constitucionais às relações inter-privadas.

O Estado Democrático, preocupado que é com a proteção da liberdade individual, da igualdade formal, mas
também cioso da necessidade de integração do indivíduo no seio de uma sociedade livre, justa e solidária, só
poderia produzir um direito no qual os interesses públicos podem ser interesses particulares e os interesses
particulares se tornam interesses públicos.

Daí falar-se em Direito Civil Constitucional. Da perspectiva do Código Civil, que deixa de ser um estatuto
que regula a circulação de riquezas para atender às necessidades humanas, inclusive no que diz com a
transferência patrimonial, mas não só, pode-se falar em re-personalização do Direito Civil.

Esclarecedora é a lição de Carlyle POPP (2002, p. 89-90):

 

A influência da Constituição sobre o Direito Privado e vice-versa são frutos de diversos aspectos, merecendo
destaque (a) a visão da Constituição não mais como regra política, mas também jurídica que passa a atingir
não só as entidades públicas, mas também os particulares, deixando de ser mera cartilha de deveres aos
administradores, mas também é fonte de direito aos particulares; (b) a chamada constitucionalização dos
princípios fundamentais de direito privado; (c) a globalização do direito, aspecto que diminuiu as distâncias e
aumentou o interesse na unificação das regras jurídicas; (d) a aceitação pelas novas constituições da
importância da proteção dos direitos humanos e a ratificação de normas supranacionais nesse sentido.

 

Assim, a Constituição Cidadã trouxe em seu texto os delineamentos deste novo direito, ao determinar, logo
em seu artigo inaugural que um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito em que se constitui a
República brasileira é a dignidade da pessoa humana. Mais adiante, em seu artigo 3º, estabelece como
objetivo da República, entre outros, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. No artigo 170, ao
enumerar os princípios da ordem econômica, o legislador constituinte deixou claro que a ordem econômica é
fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa e tem por fim garantir a todos existência
digna conforme os ditames da justiça social.

A complementar o arsenal legal a reger as relações privadas no texto constitucional, encontra-se no artigo 5º,
XXIII que a propriedade atenderá sua função social, princípio este encontrado ainda no artigo 170, III.

Outras são as preocupações constantes na Constituição e que dizem respeito a relações privadas,
interessando particularmente a proteção ao consumidor constante do mesmo artigo 5º, XXXII, assim como
do artigo 170, V.

A proteção ao consumidor interessa particularmente ao presente trabalho porque é a partir da publicação do
Código de Defesa do Consumidor, em 11 de setembro de 1990, que se insere expressamente no
ordenamento jurídico o princípio da boa-fé nas relações contratuais. Não se olvide, contudo, que o artigo
151 do Código Comercial, revogado pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil - já
mencionava a necessidade de observância da boa-fé nas relações comerciais. Entende-se que ali se denota
claro exemplo da boa-fé subjetiva, pelo que admite-se o ingresso da boa-fé objetiva com o advento do
Código de Defesa do Consumidor.

E considerando-se que ao conceito clássico de contrato, como se viu, inseriu-se a idéia de objeto existencial,
e não mais unicamente patrimonial, aos princípios contratuais clássicos somam-se outros derivados da
Constitucionalização do Direito Privado. São eles a boa-fé, a justiça contratual e a função social dos
contratos.

Princípio da boa-fé: Sobre a boa-fé não há menção na Constituição Federal, contudo o constituinte deixou
clara a necessidade da tutela dos direitos dos consumidores. Daí que, como já mencionado, é o Código de
Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, expressamente em seu artigo 4º, III[2],
que determina que as relações de consumo devam ser norteadas, entre outros, pela boa-fé. Aliás, o que se
segue ao rol de princípios do direito consumerista é nada mais do que um manual da boa-fé. Bons exemplos
encontram-se nos artigos 6º[3] e 51, IV[4].

Por mais de uma década, e ante a vigência de um Código Civil cujas regras já não se coadunavam com o
cenário social e jurídico ao seu redor, foi o Código de Defesa do Consumidor o aporte legal da nova teoria
contratual.
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Com a publicação e vigência do Código civil de 2002 os novos princípios foram contemplados. Assim é que
o artigo 422 do novo diploma assim prescreve: "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".

Assim, o princípio da boa-fé é aquele atinente ao comportamento dos contratantes em relação ao parceiro
contratual ao longo de toda a duração do contrato - desde as tratativas até mesmo depois de findo o contrato
- e no que respeita tanto ao objeto do contrato, como à sua execução, assim como em razão dos efeitos dos
contratos perante terceiros.

Na feliz lição de Cláudia Lima MARQUES (2005, p. 216)

 

[...] boa-fé objetiva significa uma atuação refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro
contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos,
agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando
para atingir o bom fim das obrigações, o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses
das partes.

 

Note-se, assim, que o princípio da boa-fé objetiva possibilita a flexibilização do princípio da força obrigatória
dos contratos à medida que tal obrigatoriedade poderá ser elidida sempre que um dos contratantes frustrar a
expectativa de leal conduta gerada no outro.

Princípio do equilíbrio contratual (ou justiça contratual): implica na "equivalência objetiva entre a
prestação e contraprestação" (GODOY, 2004, p. 36), assim como na justa distribuição das vantagens e dos
riscos para cada um dos contratantes.

Se, por influência e necessidade do liberalismo, mormente do liberalismo econômico - laisser faire, laisser
fasser - a autonomia da vontade como expressão maior da razão humana concedia a força jurígena ao
contrato de tal modo que os contratantes estavam a ele atados como numa corrente só se liberando com o
exato cumprimento do quanto pactuado, o desenrolar dos fatos sociais, políticos e econômicos desvendou
uma nova situação, na qual se pode vislumbrar, em muitos casos, evidente descompasso entre a posição
jurídica de credor e devedor. Este descompasso pode derivar das mais diversas circunstâncias: econômicas,
culturais e mesmo de higidez. O que se vê é que em muitos casos um dos contratantes pode se encontrar em
condição de hipossuficiência em relação ao outro, o que implica em injusto desequilíbrio.

A extremada proteção à igualdade formal (capacidade jurídica) pode, em dias atuais, redundar em distorção
que leva a contratar o que não se pode, com quem não se deve, o que é o oposto da idéia de liberdade
contratual.

Nestes casos também se impõe a intervenção estatal no sentido de, afastando relativamente a força
obrigatória do contrato, restituir a necessária igualdade entre as partes para que se dê justo cumprimento à
avença.

Bom exemplo de tutela da justiça contratual está no instituto da exceptio non adimpleti contractus, no artigo
476 do Código Civil que determina que "Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de
cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro"

Como se vê, os novos princípios contratuais não surgem para substituir ou revogar os clássicos princípios.
Ao contrário, a eles se somam para conferir ao ordenamento jurídico de direito privado a mobilidade
necessária à obediência ao projeto constitucional de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que
elege como valor intrínseco a dignidade humana.

 

2 A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO: CONCEITO E FINALIDADES

 

Somado à boa-fé e ao equilíbrio econômico, a função social dos contratos forma a tríade dos modernos
princípios contratuais. Inserido expressamente no ordenamento jurídico brasileiro através do artigo 421 do
Código Civil que determina que "A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função
social do contrato", é através dele que se pode flexibilizar o princípio da relatividade.

Isso porque se pode compreender a função social do contrato como a tutela dos efeitos do contrato para
além do próprio contrato, ou seja, assim como, através da função social da propriedade se impõe ao seu
titular que atenda a interesses sociais para que lhe seja tutelado o direito individual, também a função social
do contrato impõe ao contratante a observância dos efeitos que este produz na sociedade para que ao pacto
seja atribuída a força jurígena.

Teresa NEGREIROS (2006, p. 208) expõe de modo bastante elucidativo este princípio:

 

Partimos da premissa de que a função social do contrato, quando concebida como um princípio, antes de
qualquer outro sentido e alcance que se lhe possa atribuir, significa muito simplesmente que o contrato não
deve ser concebido como uma relação jurídica que só interessa às partes contratantes, impermeável às
condicionantes sociais que o cercam e que são por ele próprio afetadas. [...] Combinado aos demais
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princípios [...], o princípio da função social importa redefinir o alcance daqueles outros princípios da teoria
clássica, constituindo-se em um condicionamento adicional imposto à liberdade contratual.

 

A função social do contrato é tema que despertou pouco interesse se em comparação com a boa-fé.

Na verdade a sua aplicação ao caso concreto ainda encontra certa resistência, ou mesmo um
desconhecimento, mormente no que respeita à tradição dos princípios clássicos.

É que ainda é bastante viva a idéia de que os efeitos dos contratos se produzem apenas entre as partes
contratantes e em razão da manifestação livre e consciente de sua vontade, de modo a obrigar o
cumprimento da avença sem qualquer possibilidade de intervenção externa.

Ora, já se analisou que, por força do projeto constitucional, que elevou a dignidade humana a valor maior do
ordenamento jurídico, o contrato deve se revestir da qualidade de instrumento de realização da existência
humana digna antes de ser mero instrumento de circulação de riqueza.

Se assim é, então é de se admitir que os efeitos dos contratos se projetam, sim, para além da vontade dos
contratantes, afetando ou sendo afetados por interesses de terceiros.

Cabe ao Estado regular essa influência.

Para que se compreenda a função social do contrato é necessária uma breve análise acerca da teoria geral do
direito.

Já se asseverou brevemente que a ciência jurídica moderna toma por ponto de partida o ressurgimento do
direito romano em fins da idade média (MARTINS, 2004), contudo a prevalência da lei sobre todas as
demais fontes é herança do direito liberal, aquele formulado pela Escola da Exegese para atender às
necessidades de um novo Estado, limitado e não interveniente em interesses dos particulares.

Assim, em meados do século XX, Hans Kelsen formula a sua Teoria Pura do Direito dando ênfase à
instrumentalidade dessa ciência.

Norberto BOBBIO adverte que "Para Kelsen, o direito é um instrumento específico que não tem uma função
específica, no sentido de que a sua especificidade consiste não na função, mas em ser um instrumento
disponível para as mais diferentes funções" (2007, p. 85).

O mesmo autor, mais adiante, lembra que Jhering, ao contrário de Kelsen, já reconhecia ao Direito mais que
uma finalidade instrumental, mas uma função social[5]. Afirma ele:

 

Diante da pergunta sobre qual seria a finalidade do direito, [Jhering] dava uma resposta genérica, ou seja,
que o direito servia para garantir "as condições de existência da sociedade", as quais eram, afinal, tudo e
nada, compreendendo não apenas as condições da existência física, mas "também todos aqueles outros bens
e prazeres que... atribuem à vida o seu verdadeiro valor". (BOBBIO, 2007, p. 86)

 

Foi na concepção Kelseniana, porém, que se encontrou o terreno fértil para a construção de um direito a
conferir segurança às relações, porquanto foi eficiente na identificação da estrutura do direito.

Da perfeita compreensão da estrutura - o que é - do direito, passa-se com certa facilidade à idéia de sistema -
onde está - idéias úteis à eleição de um método de estudo já que a idéia de Kelsen era demonstrar a
cientificidade do direito.

Ora, temos como estrutura, basicamente, que direito é norma, ou conjunto de normas que se encontram
sistematizadas, ou seja, perfeitamente distintas umas das outras em razão da matéria e engendradas de modo
que umas se submetem as outras em perfeita harmonia. Assim costumava ser bastante comum nos primeiros
anos do curso de direito, ensinar-se a clássica dicotomia entre direito público e direito privado, seus sub-
ramos, bem como a organização das leis que tem na Constituição seu norte hermenêutico, etc.

Questão que só recentemente interessa ao direito diz exatamente com a sua função, o que equivale a
perguntar: para que serve o direito? Mais especificamente, para que serve o contrato?

De um ponto de vista liberal-burguês, o Direito serve para estabelecer os limites de atuação do Estado, daí a
Constituição ser a expressão do direito público e dos deveres dos governantes e o Código Civil, a expressão
do direito privado e das liberdades dos governados. O contrato, cisto sob o mesmo prisma, é o instrumento
que serve para a circulação de riquezas, para a transmissão da propriedade.

Viu-se que esse modelo de Estado - o Estado liberal - já foi superado em muito. A evolução econômico-
político-social conduziu a um novo modelo de Estado, o Estado Democrático de Direito. Com isso, as
respostas às perguntas "para que serve o direito?" e "para que serve o contrato?" já não são mais as mesmas.

À primeira pergunta BOBBIO (2007, p. 94) responde que "Não há dúvida de que a função do direito não é
apenas manter a ordem constituída, mas também mudá-la, adaptando-a às mudanças sociais".

O direito não é, assim, instrumento que atende a diversas funções, mas carrega a função de acompanhar a
evolução da sociedade, e mais do que isso, moldá-la.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 421



É nesse sentido que surge a Constituição generalista, que pretende a tutela ampla dos mais variados
interesses, públicos e privados, através da eleição da dignidade humana com valor maior para a construção
de uma sociedade livre, justa e solidária.

Em sintonia, o Código Civil, expressão agora não mais do direito liberal, mas do direito civil constitucional, e
que também encerra como norte hermenêutico de todas as suas instituições a dignidade humana
(TEPEDINO, 2004).

Surge a resposta à segunda pergunta: o contrato serve à realização do projeto existencial humano através do
reconhecimento da força jurígena da manifestação de vontade oriunda, esta, da autonomia privada, para fazer
circular a riqueza individual desde que sem descuidar dos interesses do outro contratante nem tampouco dos
interesses de terceiros. Eis uma idéia simplória do que seja a função social dos contratos.

Observe-se que estão contidas as idéias de autonomia privada e de boa-fé, ou seja, limites ao exercício da
liberdade de contratar.

O princípio da função social do contrato é, assim, a expressão da socialidade no Direito Privado, mas mais
que isso, é cláusula geral, ou seja, técnica legislativa endereçada ao julgador para que este se valha de
critérios axiológicos no julgamento do caso concreto.

Para Judith MARTINS-COSTA (2000, p. 274)

 

[...] as cláusulas gerais constituem o meio legislativamente hábil para permitir o ingresso, no ordenamento
jurídico, de princípios valorativos, expressos ou ainda inexpressos legislativamente, de standards, máximas
de conduta, arquétipos exemplares de comportamento, das normativas constitucionais e de diretivas
econômicas, sociais e políticas, viabilizando a sua sistematização no ordenamento positivo.

 

Completando esta idéia, importante trazer as lúcidas palavras de Gerson BRANCO (2009, p. 291-292):

 

Na consideração dos efeitos, deve-se levar em conta a natureza operacional e "dinâmica" do Código. A
dinâmica é resultado da flexibilidade conceitual que permite a adaptação dos modelos jurídicos às
transformações sociais, mediante a incorporação do trabalho da hermenêutica. Contudo, a atividade
hermenêutica precisa preservar o equilíbrio entre o princípio da socialidade e o da liberdade contratual para
que a lei não seja ferida.

O juiz precisa preencher a cláusula geral a partir da "estrutura normativa concreta" fornecida pelas regras da
própria autonomia privada no plano da vida social e econômica, das regras do mercado, segundo os usos e
costumes, da ética que governa as relações intersubjetivas, segundo as características sociais, econômicas e
culturais das partes.

[...] A menção a uma função social não permite determinações em abstrato, mas somente caso a caso, tendo
em vista a apuração do espaço de liberdade concedido pelo ordenamento.

 

Significa dizer que a função social do contrato, que é a expressão ampla da socialidade no direito privado
conforme já se asseverou, e na qualidade de cláusula geral que é, não se traduz em janela aberta ao arbítrio
do julgador, representante do Poder Público na relação processual, para que este intervenha utilizando da
subjetividade que lhe é inerente. Ao contrário, importa em critérios objetivos de aplicação.

Ao dizer que a liberdade de contratar será exercida nos limites e em razão da função social do contrato, disse
o legislador que a liberdade de contratar produz seus efeitos tanto interna quanto externamente.

Primeiramente porque a vontade manifestada em razão da liberdade de contratar não mais é dotada da força
jurígena que lhe emprestou o liberalismo. Esta força jurígena só será reconhecida se a liberdade de contratar
for exercida em consonância com os princípios constitucionais impostos, especialmente o da dignidade
humana, mas também os princípios do solidarismo, da livre iniciativa, da boa-fé, etc. Há liberdade de
contratar, todavia tal liberdade há que ser exercida dentro de limites objetivos.

Além disso, o modo de se exercer a liberdade de contratar implica, como bem salienta Judith MARTINS-
COSTA (2006, p. 236-248), em duas modalidades de eficácia dos contratos: a eficácia intersubjetiva e a
transubjetiva.

Por eficácia intersubjetiva entende-se que as partes contratantes devem observar a certos deveres de
prestação. Aquela autora enumera três grupos de casos a título de exemplo: (i) contratos que
instrumentalizam a propriedade dos bens de produção, (ii) contratos que viabilizam prestações essenciais e
(iii) contratos comunitários.

Em todos os casos verifica-se que as circunstâncias particulares de um dos contratantes deverá ser
considerada e respeitada pelo outro.

Já por eficácia transubjetiva entende-se que, em sentido oposto ao que prenuncia o princípio da relatividade,
os efeitos do contrato podem alcançar terceiros ou, ainda, serem afetados por eles.
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Humberto THEODORO NETO ressalta que "o contrato, como produto da autonomia da vontade, não pode
produzir efeitos em face de terceiro, a não ser em situações excepcionais" (2007, p. 163). Adverte, todavia
que o contrato não impõe obrigações a terceiros, mas que não subtrai destes os seus direitos nem tampouco
lhes impede a aquisição de direitos.

Há, na própria lei civil, casos em que se disciplina exatamente a produção de efeitos dos contratos para
terceiros, com ocorre na estipulação em favor terceiro[6], na promessa de fato de terceiro[7] e no contrato
com pessoa a declarar[8]. Todos são institutos jurídicos tendentes à produção dos efeitos contratuais para
além das partes contratantes, exceções, portanto ao princípio da relatividade.

Mas a eficácia externa propugnada pelo princípio da função social dos contratos vai muito além da previsão
legal. Na verdade, a proteção contratual implica na observância das circunstâncias particulares dos
contratantes, bem como dos reflexos dos efeitos do contrato sobre a esfera de interesses de terceiros, e em
sentido inverso, dos reflexos dos interesses de terceiros sobre os efeitos esperados do contrato.

Assim, admite-se a oponibilidade do contrato a terceiro, conforme THEODORO NETO (2007):

a) quando este interfere de modo efetivo junto a uma das partes contratantes, ou de ambas, no sentido de
incentivar o descumprimento contratual, hipótese em que se fala em Indução ao Inadimplemento ou Indução
Direta. Exemplifica-se com a violação de pacto de não concorrência levada a efeito pelo exercício de
atividade acobertada por nome de terceiro (testa de ferro). Ainda, a hipótese contida no artigo 608[9] do
Código Civil é exemplo de Indução Direta.

b) quando o terceiro celebra com o devedor um contrato incompatível com o adimplemento, por parte deste,
da obrigação assumida com o credor, hipótese em que se fala em Indução Indireta. Exemplo se tem na
aquisição, por terceiro, de uma coisa que o devedor já tinha comprometido vender a outrem ou sobre bem
que incidia preferência pessoal, como no caso do artigo 27 da Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991[10].

Como resta evidente, nos casos de indução ao inadimplemento, tanto direta quanto indireta, a oponibilidade
dos efeitos do contrato a terceiros é possível em razão da violação aos deveres de lealdade e boa-fé.

Há, contudo, ainda outras hipóteses de interferência de terceiros que autorizam a oponibilidade do negócio
jurídico:

a) quando o terceiro é responsável pela morte ou incapacitação, para o trabalho, do devedor de prestação
não fungível ou mesmo de certas prestações pecuniárias de natureza alimentar. Neste caso pode o terceiro
ficar obrigado ao pagamento de pensão alimentícia aos dependentes do devedor independentemente das
situações familiares. Contida na mesma situação, é a hipótese de lesão causada por terceiro que impossibilita
o devedor de levar a cabo tarefa que só ele poderia executar (obrigação personalíssima), o que importará na
responsabilização do terceiro pelas perdas e danos suportadas pelo contratante prejudicado pelo
inadimplemento contratual. Pode, ainda, o terceiro ser responsabilizado pelas perdas e danos do empregador
que deixa de poder contar com os serviços do empregado lesado em relação extracontratual ou contratual
com o terceiro.

b) quando o terceiro é responsável pela destruição ou danificação da coisa que era imprescindível para o
devedor cumprir a obrigação assumida com o credor, como no caso da destruição por terceiro da coisa
alugada.

c) quando o terceiro está em situação de credor putativo e recebe do devedor a prestação que era devida ao
verdadeiro credor, implicando a liberação do devedor.

Há que se atentar, todavia, para o fato de que por mais que as hipóteses apresentadas autorizem a
oponibilidade dos efeitos dos negócios jurídicos aos terceiros possibilitando mesmo a sua responsabilização
pelo inadimplemento contratual, não basta a ocorrência de tais situações, mas dada a cadeia de vínculos
jurídicos a que se atam os indivíduos na realização da existência humana em sociedade, há a necessidade de
verificação de determinados pressupostos, do contrário como bem lembra THEODORO NETO, "chegar-se-
ia ao absurdo de uma cadeia de responsabilidade indeterminada e infindável, capaz de atingir até o próprio
Criador do homem" (2007, p. 177).

Estão apresentadas algumas circunstâncias relativas à aplicação da função social do contrato.

É de ressaltar, contudo, que a grande preocupação daqueles que se dedicam ao estudo deste princípio
respeita ao seu adequado manejo. Repita-se que as cláusulas gerais representadas nos artigos 421 e 422 do
Código Civil longe estão de servir à violação do princípio da segurança jurídica, argumento este utilizado
pelos críticos dessa técnica legislativa por entenderem que tais dispositivos dão margem ao arbítrio do juiz,
que poderá julgar sem o limite da lei.

Sobre este tema é esclarecedora a idéia de Stefano RODOTA (1986, p. 207):

 

Si observamos el derecho privado, encontramos conceptos como los de buenas costumbres, buena fe,
diligencia de um buen padre de família y otros parecidos, que, aunque participan de lãs dificultades de
determinación que derivan de su relacion com La realidad social y de lãs implicaciones generales, non se
sustraen a La posibilidad de uma determinación técnica y, por tanto, a uma eficácia inmediata[11].

 

Cabe enfrentar, ainda que brevemente, o princípio da função social através da análise econômica do contrato.
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3 A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO

 

A análise econômica do direito é um método de estudo das ciências jurídicas que tem por objetivo a
utilização de instrumentos típicos da economia para a análise e compreensão dos institutos jurídicos (GICO
JR., 2009).

É certo que a Constituição Federal de 1988 adotou, como modelo econômico, o capitalismo, o que importa
na apropriação dos meios de produção pelos particulares e na necessidade de garantia, tanto do direito de
propriedade, quanto da livre iniciativa.

Nesse aspecto, e considerando tudo o quanto já se analisou no presente trabalho, é certo que o contrato tem
importância vital para a consecução dos ideais econômicos da nação.

Porém, a tradição liberal ainda está fortemente arraigada nos usos e costumes da atividade econômica de
modo que a idéia de um contrato funcionalizado, da possibilidade de intervenção do estado no domínio
econômico privado, redunda na sensação de que o direito não confere mais a necessária segurança das
relações no espaço em que se travam, qual seja, o mercado.

A análise econômica do direito, disciplina que tomou relevo a partir dos trabalhos de Richard Posner na
Escola de Chicago, e do trabalho do inglês, ganhador do Prêmio Nobel de economia, Ronald Coase, tem
servido, em muitos casos, para demonstrar que a funcionalização do contrato - e, mais amplamente, a própria
funcionalização do direito - implica na criação de entraves mercadológicos contrários ao projeto
constitucional de desenvolvimento nacional.

Assim, pugnam os estudiosos da Análise Econômica pela necessidade de aproximação entre o Direito e a
Economia.

Nas palavras de POSNER

 

[...] economics is a powerful tool for analyzing a vast range of legal questions but that most lawyers and law
students - even very bright ones - have difficulty connecting economic principles to concrete legal problems.
A student takes a course in price theory and learns what happens to the price of wheat when the price of corn
falls and to the price of grazing land when the price of beef rises but does not understand what this things
have to do with free speech or accidents or crime or the Rule Against Perpetuities or corporate indentures or
gay marriage[12]. (2007, p. 3)

 

A economia, contudo, é a ciência, dentre as ciências humanas, que tem por objeto o estudo do
comportamento humano em um ambiente de recursos escassos. Em outras palavras, a economia estuda os
critérios que levam a esta ou aquela decisão tomada tanto individual, quanto coletivamente (GICO JR.,
2009).

Daí a importância das jocosas considerações de GICO JR:

 

Quando falamos em economia nossa pré-compreensão nos leva automaticamente a pensar em dinheiro,
mercados, emprego, inflação, juros, etc. Assim, por exemplo, são consideradas questões econômicas
perguntas do tipo: qual o efeito da taxa de juros sobre o nível de emprego? Por que empresas nacionais
pregam a criação de barreiras tarifárias para seus produtos? Essas barreiras são boas para os consumidores?
Quanto custa construir uma ponte ligando o Brasil à Argentina sobre o Rio Uruguai? Por que nossa taxa de
juros é uma das maiores do mundo?

Por outro lado, não são tradicionalmente consideradas econômicas perguntas do tipo: por que estupradores
costumam atacar entre 5:00 e 8:30 da manhã ou à noite? Por que os quintais de locais comerciais são
geralmente sujos, enquanto as fachadas normalmente são limpas? [...] Por que o Governo costuma liberar
medidas tributárias ou fiscais impopulares durante recessos e feriados, como o Natal? Por que o número de
divórcios aumentou substancialmente nas últimas décadas? Por que existem várias línguas?

Para a surpresa de alguns essas perguntas são tão econômicas quanto as primeiras e muitas delas têm sido
objeto de estudos por economistas.

 

Vê-se, assim, que ao regular o comportamento humano, entre outras tantas funções do direito, este em muito
se aproxima da economia. Ora, muitas vezes o critério de decisão que se toma na rotina diária é a
observância às regras jurídicas, ou a conseqüência em caso de não observância a tais regras.

Em um ambiente de negócios, como os ambientes corporativos, o valor que orienta as relações é o lucro, ou
mais apropriadamente, a viabilidade econômica das decisões.

E valendo-se dos instrumentos econômicos, os empresários costumam utilizar a idéia da racionalidade
econômica, o que significa dizer que é legítimo, no ambiente corporativo pelo menos, a maximização dos
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interesses individuais. Isto, aplicado ao contrato, importa dizer que para o empresário o que é legítimo é a
maximização do lucro, ainda que isso implique em perda para a outra parte contratante.

É natural, então, que se dê valor ao contrato liberal, que primava pela absolutização da liberdade individual,
porque se entende, em um cenário econômico, que todos os participantes conhecem as regras de mercado -
teoria da escolha racional - e que todos estão buscando a maximização dos ganhos individuais.

A flexibilidade dos princípios da força obrigatória dos contratos e da relatividade viabilizados pela aplicação
do princípio da função social do contrato, geraria, no entender dos adeptos da análise econômica, uma
insegurança jurídica incompatível com o modelo econômico adotado pelo ordenamento.

Essa preocupação se torna evidente em texto de Luciano TIMM:

 

[...] exemplos recentes no mercado de crédito dão conta de que a interferência estatal no acordo entre as
partes pode favorecer a parte mais fraca no litígio e prejudicar a posição coletiva, ao desarranjar o espaço
público do mercado que é estruturado em expectativas dos agentes econômicos.

Nesse sentido, a revisão judicial dos contratos empresariais pode trazer instabilidade jurídica, insegurança ao
ambiente econômico, acarretando mais custos de transação para as partes negociarem e fazerem cumprir o
pacto. (2008, p. 68)

 

Entendem, assim, que a função social do contrato se confunde com a justiça contratual, ou, o que é pior, que
se confunde com uma idéia de justiça distributiva, uma espécie de assistencialismo que em nada se assemelha
aos novos princípios contratuais, como já se teve a oportunidade de analisar.

Outra visão de adeptos da análise econômica no Brasil se revela no excerto seguinte:

 

Quando se está diante de contratos derivados de concessões de serviço público a não-interrupção da
prestação pode ser mais razoavelmente confirmada pela característica de essencialidade do serviço prestado
do que pela funcionalização do contrato. (RIBEIRO; GALESKI JR., 2009, p. 141)

 

Ora, com estudado em linhas acima, essa é exatamente uma das vertentes da função social dos contratos, o
que significa dizer que a função social pode conviver com interesses econômicos.

Ademais, não é próprio da análise econômica estabelecer os critérios de aplicação e validade dos institutos
jurídicos. Não se está aqui a desfazer da importância do estudo da Análise Econômica do Direito. Ao
contrário, entende-se que este método é extremamente relevante para a compreensão do comportamento
humano em sociedade, tanto mais porquanto o ambiente social é um ambiente de recursos escasso.

Com isso, a análise econômica do direito se torna vital à consecução do projeto constitucional em toda a sua
extensão, todavia há que se busca um melhor entendimento, isso sim, sobre as funções da empresa nesse
novo cenário político, social e econômico inaugurado pela Constituição Cidadã.

Em realidade, há que se buscar a integração entre a autonomia empresarial e a solidariedade social.

O caminho é fornecido por Eduardo FARAH:

 

Para que a autonomia empresarial atenda ao princípio da solidariedade social, é imprescindível que o homem
seja o epicentro dos interesses da empresa, não apenas objeto ou considerado como valor econômico-
financeiro. Porém isso somente será possível se houver uma política econômica direcionada a este fim, pois
as chamadas "leis de mercado" não atendem, por si só, a estas premissas. (2002, p. 687)

 

A Constituição Federal elencou, em seu artigo 170, os princípios que regem a ordem econômica, e dispôs,
lado a lado, a valorização do trabalho, a livre iniciativa e a dignidade humana.

Assevere-se, entusiasticamente, que a Análise Econômica do Direito é método de compreensão do fenômeno
jurídico, e não interpretação da lei nem tampouco de estabelecimento de critérios de aplicação da lei,
entretanto, é ferramenta útil à consecução do festejado projeto constitucional.

 

CONCLUSÃO

 

As profundas alterações relativas aos aspectos políticos, sociais e econômicos pelos quais vem passando as
sociedades modernas, assim como os efeitos da ciência e da tecnologia sobre a vida dos cidadãos revelam
que o direito tem papel fundamental na preservação das garantias individuais, mas da mesma forma é
responsável pela orientação das mudanças vindouras.
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Ora, é sabido que os valores que norteiam as sociedades mudam cada vez mais rapidamente, especialmente
por conta da escassez de recursos naturais e culturais. O que é certo é que, independentemente de condições
particulares ou circunstanciais, o homem será sempre a causa primeira e a finalidade de todas as
manifestações do Estado, o início e o fim de todas as relações. O homem, e não o patrimônio.

Dito isso, há necessidade de se esclarecer que a Constituição Federal de 1988, seguida da disciplina do
consumidor, do Código Civil e da disciplina da empresa, forma o arcabouço jurídico de direito privado capaz
de se adaptar as novas relações sociais e jurídicas que certamente surgirão.

Cabe, agora, aos agentes políticos, sociais e econômicos o esforço de compreender e se adequar a esta nova
ordem de coisas.

O projeto social, político e econômico está perfeitamente desenhado com vistas à construção de uma
sociedade livre, justa e solidária, que tem por valores basais a dignidade humana e a livre iniciativa. Resta,
agora, que se utilizem essas ferramentas de modo a propiciar-se o ganho coletivo, e não individual, através
da conduta ética e responsável de cada um dos integrantes da sociedade.
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[1] Sobre o Direito Civil Constitucional, tratar-se-á mais adiante.

[2] Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos,
a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo,
atendidos os seguintes princípios: [...] III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de
consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da
Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e
fornecedores.

[3] Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

  I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de
produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

  II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade
de escolha e a igualdade nas contratações;

  III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

  IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem
como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

  V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em
razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

  VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

  VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e
técnica aos necessitados;

  VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências;

  IX - (Vetado);

  X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

[4] Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

[5] O sentido da expressão aqui utilizada difere daquele emprestado ao princípio da função social da
propriedade ou dos contratos. No caso dos princípios, a função social importa no reconhecimento de que os
efeitos dos contratos podem afetar, ou serem afetados, pelos interesses de terceiros. Aqui, contudo, a idéia é
a de que para Jhering o Direito não era apenas e tão somente um instrumento para diversas funções, mas
tinha, ele próprio, a função de moldar a sociedade e os interesses dos seus integrantes.

[6] Art. 436, CC

[7] Art. 439, CC

[8] Art. 467, CC

[9] Art. 608, CC: Aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem pagará
a este a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber durante 2 (dois)
anos.

[10] Art. 27: No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em
pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com
terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou
outro meio de ciência inequívoca.
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[11] Em tradução livre da autora: Se observarmos o direito privado, encontramos conceitos como os de bons
costumes, boa fé, diligência do bom pai de família [bonus pater familiae] e outros parecidos que, ainda que
apresentem  dificuldades de determinação que derivam de sua relação com a realidade social e das
implicações gerais, não se subtraem à possibilidade de uma determinação técnica e, portanto, a uma eficácia
imediata

[12] Em tradução livre da autora: [...] a economia é uma poderosa ferramenta para analisar uma vasta gama
de questões jurídicas, mas a maioria dos advogados e estudantes de direito - mesmo aqueles muito brilhantes
- tem dificuldade em relacionar os princípios econômicos aos problemas jurídicos concretos. Um aluno se
inicia na teoria dos preços e aprende o que acontece com o preço do trigo quando o preço do milho cai e
com o preço das pastagens quando o preço da carne bovina sobe, mas não compreende o que isso tem a ver
com a liberdade de expressão ou acidentes ou crime ou Regra contra Perpetuidades ou contratos
corporativos ou casamento gay.
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APONTAMENTOS SOBRE A HERMENÊUTICA DO DIREITO EMPRESARIAL
CONSTITUCIONAL A PARTIR DA ANÁLISE ECONôMICA DO DIREITO

LAW & ECONOMICS THOUGHTS AS SUPPORTERS OF BUSINESS CONSTITUTIONAL LAW
HERMENEUTIC

Eduardo Oliveira Agustinho
Marcia Carla Pereira Ribeiro

RESUMO
O debate a respeito do emprego do instrumental da análise econômica ao Direito tem se concentrado,
precipuamente, na questão pertinente ao embate entre as noções de “eficiência alocativa” e “justiça”. As
justificativas para isto provavelmente decorrem da predominância do pensamento de Richard Posner e da
Escola de Chicago, a qual, por vezes é tomada como única visão desse movimento. A incompatibilidade
entre tais premissas são ainda mais evidentes quando contrapostas ao pensamento pós-moderno centralizado
na proteção aos direitos fundamentais. Ocorre que, ao par desse debate, é importante observar o movimento
da Análise Econômica do Direito em um contexto mais amplo. Essa concepção permite a observação de
aspectos positivos e relevantes nesse movimento, tanto antes quanto depois de Richard Posner, os quais
podem contribuir para a hermenêutica jurídica brasileira. Se esta contribuição é ponderável em alguns ramos
jurídicos, em outros a sua percepção é algo essencial, como é o caso do Direito Empresarial. O presente
artigo busca condensar as premissas do pensamento Neoconstitucional e da Análise Econômica do Direito
como informadores da hermenêutica de um Direito Empresarial Constitucional.
PALAVRAS-CHAVES: Análise Econômica do Direito; Direito Empresarial, Neoconstitucionalimo

ABSTRACT
The debate about the Law & Economics has focused, mainly, the clash between the notions of "allocative
efficiency" and "justice." The reasons for this probably stem from the predominance of the thought of
Richard Posner and the Chicago School, which sometimes is taken as a single view of that movement. The
incompatibilities between these assumptions are even more evident when contrasted to post-modern thought
centered on the protection of fundamental rights. However, aside this debate, it is important to observe the
movement of the Law & Economics in a broader context. This perspective allows the observation of positive
and relevant things in this movement, both before and after Richard Posner, which may contribute to the
Brazilian legal hermeneutics. If this contribution is possible in some legal fields, in others their perception is
essential, as is the case of Business Law. This article aims condensing the premises of Post-modernism and
Law & Economics thoughts as supporters of Business Constitutional Law hermeneutic.
KEYWORDS: Law & Economics, Business Law, Post-Modernism

1.        Introdução
 
Alan Grenspann, o oráculo do livre mercado, que por quase vinte anos empregou suas convicções

libertárias na condução do Banco Central Americano, admitiu perante o Congresso, dias após o ápice da
crise financeira global em 2008, que havia uma “falha” em seu modo de ver o capitalismo.

É dentro dessa movediça realidade contemporânea, em que a insegurança e a incerteza se
apresentam como conseqüências da modernidade, que o Direito busca restabelecer suas bases como ciência
social provedora de segurança, paz social e quiçá, de justiça.   Tarefa esta, que em verdade, é uma constante,
mas que, nem por isso, tem se tornado menos árdua.

Pode-se defender que os efeitos da crise estadunidense foram bem menores no Brasil do que aqueles
observados em outros países. Apesar disso, os debates que se abrem a partir desse evento interessam em
muito à nossa realidade, uma vez que a partir do desastre econômico e social causado pela crença inconteste
na auto-regulação do livre mercado, passa-se a questionamentos quanto aos parâmetros desejáveis para o
diálogo entre Estado e iniciativa privada, visando, sobretudo, “proteger o capitalismo dos capitalistas”.

Com efeito, esse debate vem se realizando, de forma mais efetiva no Brasil e em tantos outros
países latino-americanos e do leste europeu, desde fins dos anos oitenta, diante de seus respectivos processos
de reabertura política e econômica. Em nosso país, a Constituição Federal de 1988 é marco desse processo,
representando, acima de tudo, a mudança na forma de interpretação do Direito.

Fundado em um intenso trabalho doutrinário e jurisprudencial, observa-se um processo de
constitucionalização do Direito, de modo que a força normativa da Constituição passa a se irradiar sobre
todo o ordenamento jurídico pátrio. O Direito Empresarial, como disciplina autônoma do Direito Privado,
não fica alheio a essa nova forma de compreensão do raciocínio jurídico.

Todavia, na busca de esteios para a oferta da segurança e estabilidade tão cara aos capitalistas, parte
de sua doutrina tem buscado subsídios na Análise Econômica do Direito, teoria que é, em regra, lembrada
como vinculada à “Escola de Chicago”, a qual orienta o pensamento de diversos personagens da economia
liberal, dentre os quais, o oráculo Alan Grenspann.

Em virtude desses estereótipos, a adoção desse método interpretativo no sistema jurídico brasileiro
é por muitos descartada, por outros execrada, diante da sua pressuposta incompatibilidade com os valores
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fundamentais veiculados pela Constituição Federal.
A proposta do presente trabalho é a de investigar as premissas que sustentam a hermenêutica

fundada na Análise Econômica do Direito e perquirir em que medida essa aventada incompatibilidade com o
sistema jurídico brasileiro é uma realidade.

Para tanto, de início, busca-se compreender, dentro de uma ótica neoconstitucionalista, os efeitos
dessa sistemática hermenêutica sobre o Direito Empresarial. Observam-se, em seguida, os posicionamentos
da doutrina comercialista sobre os entraves, ou motivos, para a adoção da Análise Econômica do Direito
como método interpretativo.

A partir dessas relações, por fim, vislumbram-se os possíveis caminhos para a interpretação jurídica
de um Direito Empresarial Constitucional.

 
2.        O Neoconstitucionalismo e os princípios-fins do Direito Empresarial

 
O chamado neoconstitucionalismo surge como resposta às limitações inerentes ao pensamento

positivista, dentre outros aspectos, pela preocupação com a realização de uma relação intrínseca entre
Direito e moral (Rossi, 2008, p. 3805).

No contexto brasileiro, observa-se que nuances desse debate somente passam a tomar maior vulto
com a Constituição de 1988, a partir da redemocratização dos espaços para reflexão e proposição de idéias.
Nesse diapasão, a doutrina e a jurisprudência constitucionalista ensejam a adoção de novos elementos para a
estruturação e interpretação do Direito. Como fruto desse trabalho, assiste-se ao abandono da estrutura
arcaica do Estado de Direito, eminentemente legalista, para a consolidação do nosso país como um Estado
Constitucional Contemporâneo, voltado para a consecução de valores e princípios, consubstanciados em
normas constitucionais de eficácia ampla e imediata (Duarte & Pozzolo, 2006, pp. 77-84).

As transformações que permitiram essas mudanças em relação ao papel da Constituição advêm do
inculcar de uma nova visão, precipuamente, sobre a forma de compreensão do sistema jurídico, o qual passa
a se fundar em três elementos: “a) o reconhecimento da força normativa da constituição; b) a expansão da
jurisdição constitucional, por meio de mecanismos jurídicos de controle de constitucionalidade; c) o
desenvolvimento de uma nova dogmática de interpretação constitucional” (Barroso, 2007, p. 05).

Suplantada a visão da Constituição como mero manifesto político (Rossi, 2008, p. 3606) e,
estabelecidos mecanismos acessíveis para o controle judicial em respeito a sua observância, abre-se caminho
para a efetiva realização de mudanças sociais por meio do Direito.

Essa realização, contudo, apresenta novos desafios. A normatização de princípios e valores dentro
de um sistema jurídico, pelo viés democrático, em uma sociedade plural, permite a convivência de
contradições. Diante disso, a hermenêutica jurídica não pode mais se restringir à lógica silogística da
subsunção. O intérprete do texto normativo passa, então, à condição de partícipe no processo de criação do
Direito, “completando o trabalho do legislador, ao fazer valorações de sentido para as cláusulas abertas e ao
realizar escolhas entre soluções possíveis” (Barroso, 2007, p. 09).

Dentro do processo de constitucionalização, O Direito Privado, naturalmente, submete-se, ao filtro
das normas constitucionais.

Nesse sentido, Luis Edson Fachin esclarece que, nesse movimento de mudanças por que passa o
Direito Civil, um dos fenômenos que se pode observar é o da “repersonalização”, “fenômeno à luz do qual
se está a fazer uma releitura das categorias fundamentais e dos institutos básicos” (Fachin, 2003, p. 280) e
“que significa discutir os valores que o sistema jurídico colocou em seu centro e em sua periferia” (Fachin,
2003, p. 78).

Como conseqüência da “repersonalização” surge, ao lado dos direitos subjetivos e potestativos, os
direitos personalíssimos, que não existiam no direito civil clássico e que são “de dupla face”, isto é, “que têm
uma feição privada por dizerem respeito a um particular, mas a garantia é pública” (Fachin, 2003, p. 107).

No âmbito do Direito Empresarial, Fabio Ulhoa Coelho destaca que a “a disciplina jurídica da
exploração de atividade econômica” é observada pelo Direito, usualmente, por dois enfoques distintos. De
um lado, voltada para a regulação, ou seja, pela intervenção do Estado no âmbito da esfera privada de modo
a balizar o exercício da livre iniciativa. De outro, tem-se a atuação do Direito voltada para as relações entre
as pessoas privadas atuantes nesse âmbito, por meio de normas pertinentes, dentre outras, aos direitos dos
sócios, aos contratos, aos direitos creditórios. “Haveria algo assim como dois direitos, cada qual com seus
próprios princípios, irredutíveis entre si em certa medida, a justificar a existência de desiguais maneiras para a
sua apreensão” (Coelho, 2006, pp. 07-08).

Pelas colocações do autor, permite-se inferir que os efeitos da constitucionalização são mais
presentes na relação entre Estado e empresários, âmbito da disciplina do Direito Econômico, permanecendo
as relações empresariais privadas, tratadas no âmbito do Direito Empresarial, mais distantes da irradiação das
normas constitucionais.

É preciso observar, todavia, que essa contextualização proposta pelo autor é pertinente à divisão
entre o âmbito da relação empresário e Estado, domínio do Direito Econômico e, empresários entre si, esfera
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do Direito Empresarial.
Existem relações privadas, como no campo do Direito do Consumidor, onde a presença estatal se

faz mais visível.
Eros Roberto Grau, nesse sentido, destaca como exemplo de mudança paradigmática nessa esfera

de relações privadas, a evolução da visão jurídica sobre o contrato, instituto fundamental da economia de
mercado. Nesse âmbito, observa-se a superação do modelo ideal do liberalismo econômico, no qual a
construção contratual surgia como manifestação da prerrogativa das partes na criação do seu próprio
Direito, para uma nova realidade em que se impinge a minimização dessa autonomia, pela criação de
instrumentos dinâmicos visando atingir não só o interesse das partes, mas na medida em que conformados
pelo Estado, os fins últimos da Ordem Econômica (Grau, 2004, p. 87).

Tem-se, desse modo, a atuação do Estado por meio de normas de direção que buscam restringir o
espaço de autonomia privada e por meio de normas de indução, onde o objetivo é estimular comportamentos
socialmente desejáveis. Esse instrumental jurídico é presente tanto nos atos econômicos privados, dentro do
Direito Civil, quanto na atividade econômica privada, dentro do Direito Empresarial.[1]

Desse modo, não existe dúvidas sobre o fato do Direito Empresarial encontrar-se impregnado pela
Constituição, o que nem sempre é exposto de forma evidente.

Tal aspecto é usualmente ressaltado, por exemplo, ao se tratar da função social da empresa, quando,
em regra, realiza-se a vinculação do exercício da atividade empresarial organizada à observância dos
princípios constitucionais da Ordem Econômica (Comparato, 1986, p. 75).

Nesse sentido, cabe observar nuances relevantes em relação à hermenêutica envolvendo normas de
Direito Empresarial. Tratando-se de disciplina cuja gênese é o mercado, e onde os interesses envolvidos são
privados, a questão que se coloca é sobre em que sentido a constitucionalização do Direito e seus efeitos
devem permear essas relações sociais, a ainda além, como interpretá-las juridicamente.

Parte do caminho para uma possível resposta pode partir da observação da própria leitura da
Constituição em relação aos aspectos pertinentes ao diálogo entre o Estado e a iniciativa privada, âmbito do
Direito Econômico. Nesse sentido, Luis Roberto Barroso, ao abordar os limites constitucionais para a
intervenção do Estado no controle de preços, classifica os princípios da Ordem Econômica em duas
categorias, princípios de funcionamento e princípios fins. Enquanto os primeiros estabelecem parâmetros
para a ambiente institucional da atividade econômica nacional[2], os princípios fins “descrevem realidades
materiais que o constituinte deseja sejam alcançadas” (Barroso, 2008, p. 08).

Como princípios fins, constantes do artigo 170, caput e incisos, colaciona o autor (i) a existência
digna para todos, (ii) da redução das desigualdades regionais e sociais, (iii) a busca do pleno emprego e (iv) a
expansão das empresas de pequeno porte constituída sob as leis brasileiras e que tenham sede e
administração no país (Barroso, 2008, p. 11).

Esses princípios, como a própria denominação adotada indica, apresentam-se como vetores a serem
colimados pelo Estado, por meio de políticas públicas.

Nesse mesmo sentido, vale ressaltar a abordagem adotada por Eros Roberto Grau, que ao tratar da
interpretação constitucional, traz ao lume o pensamento de Ronald Dworkin, lembrando que as normas
constitucionais podem ser classificadas em Diretrizes e Princípios. As primeiras estabelecem objetivos a
serem alcançados, geralmente referidos a algum aspecto econômico, político ou social. Trata-se assim, de
normas-objetivo. Os princípios, por sua vez, indicam pautas cuja observância corresponde a um imperativo
de justiça, de honestidade ou de outra dimensão da moral.       Como exemplo, tem-se o próprio caput do
artigo 170, o qual estabelece que a ordem econômica brasileira, fundando-se nos princípios da livre
iniciativa e da valorização do trabalho humano, deve assegurar a realização das normas-objetivo existência
digna e justiça social (Grau, 2004, p. 150).

Por sua vez, ao pautar a forma de atuação estatal em relaçao à ordem econômica, o artigo 174
prescreve que “[c]omo agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma
da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e
indicativo para o setor privado”.

Com efeito, é tarefa comum ao Estado e às pessoas privadas, a consecução das normas-objetivo
constitucionais. Tal raciocínio conduz à compreensão de que as normas de Direito Empresarial precisam ser
interpretadas, não somente segundo os princípios de funcionamento da ordem econômica, como imperativos
morais, mas, da mesma forma, segundo os seus princípios fins, como diretrizes.

Dada esta constatação, retorna-se à questão em relação ao caminho para a interpretação jurídica
sobre a forma de atuação estatal em relação à atividade empresarial, seja por texto normativo, seja por
decisão judicial.

É neste ponto que se perquire sobre as possibilidades do emprego do instrumental da Análise
Econômica do Direito como elemento hermenêutico. Para tal inferência, faz-se necessário, de início,
conhecer as origens, premissas e propósitos desse pensamento.

 
3.        A Análise Econômica do Direito: suas origens, suas premissas e seus propósitos
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“A lei pode fazer tudo?” (Mackaay, 2000, p. 07) Com essa pergunta, no mínimo instigante − não

necessariamente quanto à resposta, mas sim, quanto às intenções subliminares de quem a realiza − é que Ejan
Mackay abre o seu livro, cujos primeiros capítulos se destinam a situar a Análise Econômica do Direito, sob
o enfoque metodológico e cronológico.

Segundo o autor, essa teoria tem objetivos mais ambiciosos em seu emprego do que o papel já
desempenhado pela Economia no chamado Direito Econômico, que agrupa áreas em que se regulam as
atividades econômicas tradicionais, como os sistemas monetário, financeiro, concorrência, e outros. Para os
teóricos da Análise Econômica do Direito, seus instrumentos de interpretação podem ser bem aplicados a
outros campos jurídicos.

Para Ejan Mackay, o que se pretenderia por meio dessa abordagem, nos países de tradição saxônica,
é a realização do papel que a doutrina desempenha nos sistemas jurídicos romano-germânicos, de desvendar
e de expressar a ordem subjacente aos escritos do direito positivo, para permitir aos juristas a sua melhor
compreensão e, por meio da interpretação de seus conceitos, estenderem a aplicação dessa lógica aos
diferentes fatos que se apresentarem no futuro (Mackaay, 2000, p. 10).

O movimento atual, iniciado nos Estados Unidos no quarto final do século XX, é dividido pelo
autor em quatro fases. “O início”, de 1957 a 1972, que ocorre principalmente em meio aos economistas. A
obra tida como marco desse pensamento é publicada em 1960, por Ronald Coase, intitulada “The problem of
Social Cost”.

Em linhas gerais, este autor busca demonstrar que as decisões judiciais tomadas sob a observação
da relação inter partes pode não ser a melhor quando observados seus efeitos no amplo contexto da
sociedade em que aquelas partes estão inseridas. Tais externalidades, para Ronald Coase, não se
justificariam (Coase, 1960, pp. 1-44)

O período entre 1972 e 1980 é tido como o de “aceitação do paradigma” pelos juristas, do qual se
destaca o trabalho de autores como Guido Calabresi e Richard Posner. Nesse período, o movimento da
Análise Econômica do Direito se impõe nas maiores Faculdades Americanas e se coloca como a principal
força de renovação da Teoria do Direito. Nas palavra de Ejan Mackay, “[l]es professeurs titulaires estimant
qu’on ne peut se limiter au Droit Positif, mais qu’il faut en plus donner aux étudiants les instruments –
económiques – pour déterminer si le droit est bon, remplit sa mission” (Mackaay, 2000, pp. 14-16).

Dentre os trabalhos desenvolvidos, tomou força o primado defendido pela chamada Escola de
Chicago, pela qual é necessário avaliar a “validade” das normas sob o princípio da eficiência econômica.

Nessa concepção, a melhor distribuição dos recursos disponíveis em uma sociedade seria dada pela
soma das preferências de seus indivíduos. Esta seria determinada pelo “Ótimo de Pareto”, segundo o qual, o
ponto ideal para a alocação é dado pelo limite máximo em que se permita a melhora da condição de um
indivíduo sem que isso altere a condição dos demais, ou ainda, pelo “Ótimo de Kaldor-Hicks”, segundo o
qual, nas situações em que o produto da vitória de um indivíduo excede os prejuízos da derrota de outro
ocorre um aumento no excedente total, o que representa para coletividade uma situação de eficiência. A
forma de redistribuição desse excedente poderia ser obtida por mecanismos compensatórios.

Desse modo, a Escola de Chicago se direciona para a defesa da plena autonomia da vontade nas
relações sociais, afastando-se a necessidade de regulação estatal, a qual, em regra, conduziria à ineficiência
econômica. Essa concepção da Análise Econômica do Direito atinge o Poder Executivo e Legislativo dos
Estados Unidos da América, país em que se observa um amplo processo de “desregulação”, bem como no
Poder Judiciário, passando os Juízes a adotarem suas premissas para a interpretação jurídica.

Nos anos de 1980 a 1982, tem-se o chamado “período de questionamento”. Ocorrem inflamados
debates sobre os fundamentos adotados pela Escola de Chicago, principalmente entre Richard Posner e
Ronald Dworkin. O núcleo da divergência gravita justamente sobre a vinculação da interpretação do Direito
a critérios de eficiência econômica em face dos direitos fundamentais (Mackaay, 2000, p. 39).

Para Ejan Mackay, esse período permitiu o fortalecimento da Análise Econômica do Direito, a qual
rompe as fronteiras estadunidenses por meio da proliferação de diversas escolas com premissas distintas
daquelas propostas por Richard Posner, e que vêm sendo estudadas e debatidas por juristas em diversos
países (Mackaay, 2000, p. 40-45).

Dentro da doutrina comercialista brasileira, já é possível identificar o pensamento de juristas sobre
os aspectos positivos e negativos na adoção de premissas dessas teorias.

Calixto Salomão Filho, ao tratar do tema, volta sua atenção de forma mais direta ao pensamento
emanado pela Análise Econômica do Direito de linha “posneriana” e assevera que é um equívoco a
concepção de verdade científica e de determinismo social que vem sendo dada a essas afirmações
socioeconômicas que teriam transposto o âmbito da economia e influenciado as demais ciências sociais,
dentre as quais o Direito (Salomão Filho, 2002, p. 15).

Para este autor, a base teórica relativa à inoperância do Estado defendida por esta escola está em
Friederich Hayek, sendo que este jamais teve como intenção a construção estruturada de uma teoria social.
Sua preocupação era tão-somente demonstrar as falhas das bases teóricas que atribuíam ao Estado qualidade
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de “engenheiro socioeconômico”.
Com isso, o autor refuta as premissas e fundamentos da escola neoclássica inspiradora da Análise

Econômica do Direito, desenvolvida ao limite pela Escola de Chicago, para propor a elaboração de uma
“estrutura jurídica e social mais coerente” (Salomão Filho, 2002, p. 16).

 
“A diferença entre a teoria jurídica e as teorias econômicas do conhecimento está em que para a
primeira, diferentemente das últimas, as regras gerais, quando formuladas, não são generalizações
de fatos observáveis nas relações sociais e econômicas, mas sim concretização de valores sociais
desejados que devem levar em consideração esses fatos” (Salomão Filho, 2002, p. 19).

 
Enquanto as ciências sociais em geral vêem o conhecimento como algo eminentemente empírico,

seja ele teórico ou prático, para o direito o conhecimento é eminentemente valorativo. Para Calixto Salomão
Filho, é nesse ponto que o Direito desenvolve papel relevante, de modo a determinar a preservação do
“valor” sobre a “eficiência alocativa” defendida por aqueles que pretendem a sua análise tão-somente a
partir de premissas econômicas.

Todavia, o autor ressalta a importância do emprego do instrumental oferecido por esta escola,
sendo, no entanto, “necessário restringir a análise econômica do direito a um instrumento exclusivamente
analítico, sem atribuir-lhe qualquer caráter valorativo. Então sim, a teoria tem verdadeira utilidade (...)”
(Salomão Filho, 2002, p. 40).

Paula A. Forgioni, por sua vez, defende a necessidade da compreensão do método e das propostas
da Análise Econômica do Direito, sem paranóia ou mistificação, podendo estas, a partir desses cuidados,
serem de relevância para o desenvolvimento do Direito pátrio. (Forgioni, 2005, p. 242-243).

Por vezes, inclusive, os postulados advindos da Análise Econômica do Direito coincidem com
aqueles já presentes no Direito, tratando-se de uma mera distinção na nomenclatura atribuída aos mesmos
institutos. 

Nesse sentido a autora destaca, por exemplo, a preocupação da Economia com a existência de um
ambiente institucional estável e previsível onde as relações econômicas possam ser desenvolvidas com
previsibilidade e segurança. Nada distante, portanto, da colimada segurança jurídica preconizada pelo
positivismo. Ressalta, ainda, que a doutrina da pós-modernidade, por mais que se insurja em face aos
primados da subsunção, vislumbrando a interpretação jurídica como uma “atividade criativa” – e não
“meramente declaratória”, não afasta a qualidade da previsibilidade e da segurança jurídica (Forgioni, 2005,
pp. 242-244).

Paula A. Forgioni busca sintetizar os pressupostos e premissas da Análise Econômica do Direito,
tanto para a elaboração de textos normativos como para a sua própria interpretação no seguinte sentido: (i) o
abandono da estrutura clássica adotada no âmbito da reparação, onde o Estado se limita à imposição da
reparação dos danos que uma das partes gerou à outra. Ao invés disso, deve o legislador ou julgador realizar
o exame dos custos e benefícios pertinentes às condutas das partes e em relação ao objeto da lide, de modo a
vislumbrar a solução mais eficiente; (ii) o sistema jurídico existe para propiciar a redução dos custos de
transação e facilitar o trânsito dos bens e direitos; (iii) os custos gerados pela intervenção estatal não podem
ser desprezados pelos juristas por ocasião da elaboração das normas e das decisões; (iv) a atuação do Estado
deve se restringir à correção das falhas do livre mercado; (v) a norma, em um enfoque utilitarista, nada mais
representa do que um sistema de incentivos ou não-incentivos ao comportamento humano, pautado pelo
sopesar do custos/benefícios, e, por fim; (vii) o Direito deve ser dotado de neutralidade redistributiva,
afastando-se de sua abordagem qualquer outro valor (Forgioni, 2005, pp. 245-248).

A partir disso, “[o] sistema permite a adoção de comportamentos calculáveis, catalisando o
mercado” (Forgioni, 2005, p. 248).

Ao se questionar sobre quais seriam os possíveis préstimos dessa teoria ao Direito, precipuamente
na realidade brasileira, a autora identifica três aspectos de abordagem, os quais poderiam ser reunidos em
dois, dentro da dicotômica classificação existente na análise econômica entre a sua função preditiva e a sua
função normativa.

Inicialmente, por meio da denominada análise econômica preditiva, destaca-se que a Análise
Econômica do Direito permite a identificação dos efeitos sociais de determinada norma jurídica ou decisão, o
que permite apreciar se as conseqüências advindas de uma política legislativa adotada ou de decisões
proferidas pelo Judiciário propiciam os resultados inicialmente pretendidos.

Em um segundo enfoque, tem-se a pretensão dessa teoria em explicar porque determinadas normas
jurídicas encontram lugar no ordenamento. Nesse caso, dentro da denominada análise econômica normativa,
a eficiência econômica passa a ser o valor máximo.

Nesse âmbito, a autora identifica dois aspectos, o primeiro relativo ao uso dessas premissas como
justificadores da “desregulação” e o segundo relativo ao seu emprego como base prescritiva da elaboração
de normas que propiciem “eficiência”.

No primeiro aspecto, Richard Posner, ao demonstrar que normas emanadas pelo Estado, quando
socialmente positivas, existiriam independentemente da previsão estatal, pois seriam adotadas informalmente
pela sociedade, defende a “desregulação”. Afinal, a presença normativa do Estado nesse âmbito seria
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desnecessária.
Paula A. Forgioni refuta esse argumento destacando a distinção entre normas endógenas e

exógenas. As primeiras são geradas pelos usos e costumes, as segundas pelo Estado. Enquanto o Estado
pode reconhecer as primeiras e as incorporar ao sistema jurídico, as normas exógenas, por outro lado,
representam um meio para a coibição aos usos e costumes não desejáveis socialmente. A valorização dessa
função normativa, desse modo, enfraquece o pensamento da Escola de Chicago (Forgioni, 2005, p. 253-
254).

Quanto ao segundo aspecto ligado ao caráter prescritivo da Análise Econômica do Direito,
acompanhando o raciocínio desenvolvido por Calixto Salomão Filho, afirma a autora que “[é] evidente que a
eficiência paretiana não pode ser simplesmente transposta para o mundo jurídico, porque o Direito abarca
outros valores, transformados em premissas implícitas no ordenamento” (Forgioni, 2005, p. 255).

Em uma tentativa de condensar o pensamento desses dois comercialistas brasileiros, poder-se-ia
dizer que a Análise Econômica do Direito deve ser recepcionada pela hermenêutica do Direito Empresarial
apenas em parte. Ou seja, enquanto o seu instumental preditivo é profícuo para o desenvolvimento do
sistema jurídico empresarial, a pretensão normativa ou prescritiva deve ser desconsiderada diante da sua
inadequação à realidade brasileira, principalmente pela existência, em nossa ordem jurídico-econômica, de
uma precedência do “valor” sobre a “eficiência alocativa”.

Marcia Carla Pereira Ribeiro e Irineu Galeski Junior, ao tratarem deste delicado aspecto,
compreendem que “[a] busca da eficiência econômica é premissa básica e deve ser implementada nas
decisões jurídicas, de acordo com os critérios de Pareto, quando possível, ou de Kaldor-Hicks (...)”.
Todavia, ressaltam esses autores, que a compreensão de eficiência deve necessariamente ter “(...) como
baliza ética a verificação empírica do bem-estar” (Ribeiro & Galeski Junior, 2009, pp.90-92).

De outro lado, Rachel Sztajn entende que o elemento que distancia os operadores do direito dos
economistas é a falta de léxico comum. Desse modo, para a autora, o problema da conciliação entre
eficiência econômica e justiça seria mais teórico do que real (Sztajn, 2006, p. 144).

“Eficiência parece ser o elemento de discórdia no estabelecimento de relação entre Direito e
Economia, quando não deveria ser assim. Admitido que normas legais podem reduzir custos de
transação, gerar segurança nas relações sociais, por que não fazê-lo de forma eficiente? Onde a
imoralidade de reduzir desperdícios?” (Sztajn, 2006, p. 231)

 
Observa-se, destarte, que o emprego do instrumental da Análise Econômica é algo aceito pela

doutrina de Direito Empresarial, todavia com divergências de posicionamentos quanto aos seus limites e
formas de implementação.

 
4.        A Análise Econômica do Direito e a hermenêutica do Direito Empresarial face ao Direito

Constitucional Contemporâneo
 
Na busca de parâmetros para a aplicabilidade da Análise Econômica do Direito ao sistema jurídico

brasileiro, Alexandre Dietzel Faraco e Fernando Santos Muniz propõem o seu emprego dentro de
determinadas hipóteses gerais.

Em relação ao enfoque positivo, esses autores se manifestam favoráveis. Não obstante, reforçam a
reserva de que o ordenamento não pode se tornar refém de circunstâncias ou se sujeitar “à obtenção de
resultados eficientes em termos econômicos, condicionando-se assim a aplicação das normas jurídicas a um
referencial teórico estranho ao direito” (Faraco e Santos 2005, 36).

Já, em relação ao enfoque normativo, os autores acompanham aqueles que refutam esta
possibilidade, eis que a colocação da eficiência econômica como pilar da formação do pensamento jurídico
seria um despropósito.

Não obstante, considerando as características da análise econômica positiva, propõem três
condições em que a sua aplicação pode agregar ao pensamento do Direito em nossa realidade:

 
“(i) no momento em que o jurista necessita explicar fatos econômicos constante do descritivo de
certas normas jurídicas, (ii) na ocasião em que o jurista pretende generalizar os efeitos de uma
decisão, de uma norma ou de uma determinada forma de aplicação de da norma, assim como
relacionar outras variáveis que são afetadas por esses eventos, através da utilização da análise
econômica em seu enfoque positivo, e (iii) em situações nas quais o jurista aplica normas jurídicas
que positivam um objetivo econômico ou social a ser alcançado, ou são positivadas tendo como
fundamento de validade a realização de tal objetivo, situação na qual ocorre um interpenetração
entre os planos da validade e da eficácia da norma, em termos finalísticos”(Faraco e Santos, 2005,
pp. 27-28).

 
A primeira e a segunda hipótese, de certa forma, se interpenetram, de modo que a primeira situação,

ao que parece, ocorre após a elaboração de uma norma e a segunda a precede. Assim, a análise econômica
positiva, permitindo a predição quantos aos efeitos de uma norma ou decisão judicial em relação ao
comportamento “racional” humano, propicia ao legislador e ao julgador importante instrumento para a
proposição de textos normativos ou decisões voltadas à obtenção do comportamento socialmente desejável.
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A adoção de uma multa irrisória, por exemplo, pode não atender ao efeito pretendido pela norma, que seria
evitar o cometimento de uma infração.

Observe-se que tal abordagem pode ser deslocada da dogmática jurídica para a sociologia jurídica.
No entanto, independente da topografia sistemática dessa abordagem, ela pode ser profícua e propiciar maior
efetividade ao Direito. Por fim, “(...) é importante perceber que não é a economia que determinará o que é
ou não lícito. O método econômico apresenta uma função meramente analítica, não preceptiva, (...)” (Faraco
e Santos 2005, 44).

A terceira proposta metodológica apresentada pelos autores é, sem sombra de dúvida, a que permite
maiores ganhos a partir de seu emprego em nossa realidade jurídica empresarial. Segundo esta, “devem ser
considerados os efeitos de uma determinada norma jurídica, ou da forma pela qual se pretende interpretá-la e
aplicá-la, na consecução de objetivos contidos na própria norma ou em outra que lhe fundamenta a validade”
(Faraco e Santos, 2005, p. 46).

Para esclarecer os objetivos pretendidos nessa terceira situação, Alexandre Dietzel Faraco e
Fernando Santos Muniz destacam a distinção dada por Fabio Nusdeo entre as normas de Direito Econômico
e as normas com conteúdo econômico. Aquelas vêm impregnadas pelo sentido de “vetorialização”, eis que
são sempre voltadas à consecução de objetivos de política econômica (Faraco e Santos 2005, p. 46).

É dentro dessa mesma concepção que Fabio Konder Comparato afirma que, “sob o aspecto
teleológico, o surgimento do direito econômico representa um estímulo constante ao aperfeiçoamento das
instituições jurídicas em função de seus objetivos concretos” (Comparato, 1965, p 26).

Desse modo,
“quando a norma positiva alguma diretriz ou objetivo, o juízo de validade de outra que procura
concretizá-la no contexto de uma política pública estará vinculado à sua eficácia para a realização
do fim visado. (...) Nesse contexto, o recurso a um método que permite avaliar as relações de
causalidade e generalizar os efeitos de uma decisão ou norma é fundamental. Para tanto, a
economia deve prover modelos analíticos e dados empíricos necessários à discussão dos problemas
envolvidos, ajudando a identificar os efeitos de uma determinada norma ou ação estatal” (Faraco e
Santos 2005, 46-47).

 
Como visto anteriormente, a Ordem Econômica preconizada pela Constituição Federal está repleta

de princípios fins. O método proposto, longe de subordinar o Direito a critérios de eficiência econômica,
propicia parâmetros palpáveis, tanto para a implementação quanto para a fiscalização de políticas públicas
voltadas para valores constitucionalmente consagrados. 

Nesse escopo, o viés utilitarista e o enfoque conseqüencial da Análise Econômica do Direito podem
ser empregados para a verificação da adequação da norma, sob critérios de validade e eficácia, em relação
aos princípios constitucionais que a fundamentaram.

Destaque-se que essa abordagem é compreensível ao se considerar normas de Direito Econômico.
No entanto, quais seriam as possibilidades de adotar o mesmo raciocínio para o Direito Empresarial?

Para melhor ilustrar este quadro, toma-se como exemplo, a abordagem realizada por Luis Roberto
Barroso sobre os limites estatais ao controle de preços.

Consoante observado, a Constituição estabelece princípios de funcionamento e princípios fins para
a Ordem Econômica pátria, a serem perseguidos pelos governos e observados pelas pessoas privadas
(Barroso, 2008, p. 07-12).

Nesse sentido, em um ambiente econômico constitucionalmente pautado pela livre iniciativa e pela
livre concorrência, a atuação estatal por meio do controle de preços parece, no mínimo, contraditória.
Lançando-se mão da hermenêutica do Direito Constitucional Contemporâneo, no entanto, é possível, por
meio do princípio instrumental da razoabilidade, construir argumentação em favor da exceção a esse dogma
liberal. Desse modo, em regra a fixação de preços deve obedecer ao livre mercado, deixando-se levar pela
“lei da oferta e da procura”.

 
“Admite-se, todavia que em situações anormais seja possível o controle prévio de preços pelo
Estado, na medida em que o mercado privado como um todo tenha se deteriorado a ponto de não
mais operarem a livre iniciativa e a livre concorrência de forma regular” (Barroso 2008, p. 24).

 
Alexandre Dietzel Faraco e Fernando Muniz Santos, dentre os inúmeros exemplos que utilizam para

demonstrar a plausibilidade na adoção de premissas da Análise Econômica do Direito, citam que, sob esse
viés é possível compreender que o controle prévio de preços pelo Estado, para além de ferir a livre iniciativa,
possibilita “a manutenção de preços distorcidos que provocam uma transferência de renda dos consumidores
a poucos produtores, contrariando, portanto, a busca de uma mais justa distribuição da riqueza social
(objetivo expresso no próprio caput do artigo 170, da Constituição Federal)” (Faraco e Santos, 2005, p. 47).

Como se pode observar, a compreensão dos efeitos sócio-econômicos do tabelamento de preços
torna possível a construção de uma argumentação mais abrangente sobre a interpretação de sua
inconstitucionalidade, já que se caracteriza mais como uma medida contrária à distribuição de riqueza do
que, exatamente, uma ofensa aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

Tal noção é relevante, eis que por vezes, razões econômicas não consideram como prejudicial o
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emprego de tabelas de preços, mesmo em condições normais de mercado, o que influencia, certamente a sua
interpretação jurídica. É o caso corriqueiro, a título de exemplo ilustrativo, do tabelamento sugestivo dos
preços de sorvetes nos diversos estabelecimentos comerciais distribuídos pelo país.[3]

Poder-se-ia, ainda nesse caso, questionar se o referido exemplo se aplica ao objeto proposto, eis que
o controle estatal de preços pertence à seara do Direito Econômico e não ao Direito Empresarial. Todavia, o
ponto que se pretende trazer à luz por meio do exemplo citado não é exatamente sobre o controle de preços,
mas sim sobre a questão envolvendo os princípios constitucionais de livre concorrência e livre iniciativa.

É importante lembrar que, quando se trata da tutela à livre concorrência, o enfoque dado aos fins
pretendidos é duplo, eis que pode se referir à proteção da coletividade, como foi o caso nos exemplos acima
expostos, mas, do mesmo modo, em determinadas situações, tem por fim a tutela da relação entre
particulares. Como exemplo, tem-se a previsão legal de não-concorrência pelo prazo de cinco anos, prevista
no Código Civil, para os negócios envolvendo a alienação de estabelecimento.[4]

A justificativa econômica subjacente a esta norma jurídica é a tutela do adquirente sob o aspecto
patrimonial. A valoração econômica do estabelecimento envolve não só os bens tangíveis e intangíveis que o
compõem, mas também, o seu aviamento, representado este pela expectativa de resultados econômicos
futuros que o estabelecimento pode gerar. Desse modo, a clientela da empresa à época do negócio compõe o
aviamento e influencia a valoração do estabelecimento. Todavia, esta não é considerada um elemento do
estabelecimento, pois é um mero fato no tempo não sujeito a vinculação futura.

Sendo assim, no contrato de trespasse, o adquirente não pode exigir a revisão dos valores
acordados pela compra do estabelecimento no caso de posterior redução da clientela, eis que a sua
manutenção, ou até mesmo aumento, depende da sua competência no exercício da empresa. Apesar disso, ao
menos uma proteção em relação a esse componente do aviamento o adquirente possui. Pelo prazo legal, se
outro não for fixado entre as partes, o alienante não poderá realizar concorrência ao adquirente. De certo
modo, a sua relação anterior com os clientes do estabelecimento lhe daria vantagens nesta concorrência,
sendo esta, portanto, salvo renuncia do adquirente, considerada ilegal, justamente por afrontar o princípio de
igualdade de condições que informa a noção constitucional de livre concorrência.

Apesar disso, é importante compreender que a limitação em tela não se trata de uma abstenção ao
exercício da empresa por parte do alienante, mas sim uma abstenção de concorrência. Desse modo, este
empresário pode voltar a exercer a mesma atividade em outro local desde que não tenha, neste novo
endereço, condições de atrair a clientela formada em seu antigo estabelecimento.

Imagine-se então, que um famoso comerciante vende o seu ponto empresarial e dois anos depois
deseja se instalar novamente, no mesmo ramo de atividade. Qual o local onde ele poderia atuar de modo a
lhe dar o direito de exercer sua livre iniciativa sem ofender o direito de não-concorrência daquele que
adquiriu seu antigo estabelecimento?

A resposta mais adequada para esta questão advém da análise econômica preditiva. Vários fatores
vão influenciá-la, mas a economia neoclássica desenvolve estudos quanto à forma de definição do chamado
mercado relevante, por meio da sua fixação quanto ao produto e quanto ao contexto geográfico, a partir da
análise estatística do comportamento racional econômico dos consumidores.

Exemplo interessante nesse sentido é o estudo desenvolvido pelo Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência para a análise dos atos de concentração de supermercados. Nesse quadro específico, tem-se
que:

 
“No caso de supermercados, essa menor área geográfica (“o mercado relevante geográfico”) deve ser

definida a partir da disposição do consumidor em se deslocar para realizar suas compras, caso um suposto
monopolista hipotético aumente seus preços de maneira significativa e não transitória.

Na maior parte das situações o mais provável é que no caso das compras referentes ao mercado relevante
de produto indicado, o consumidor não esteja disposto a deslocar-se mais do que alguns quilômetros, o
que significa que na maior parte das vezes, quando se trata de populações urbanas, os consumidores não se
deslocarão além da área urbana principal onde moram, e no caso das populações rurais, no máximo até o
centro urbano mais próximo”.[5]

 
Observe-se que o mesmo raciocínio pode ser transportado ao Direito Empresarial de modo que a

análise econômica preditiva pode permitir ao Estado a tutela dos interesses privados dos empresários
envolvidos em um contrato de trespasse, em consonância não só com os princípios do Direito Privado, mas
também com os princípios irradiados pela Constituição.

Em uma concepção coaseana, ou até mesmo pautada pela eficiência em Kaldor-Hicks, aplicadas ao
exemplo citado, poder-se-ia ir além.

Caso se constate, por perícia, que o estabelecimento aberto pelo alienante dois anos após o
trespasse atrai a antiga clientela e, portanto, está instalado em local e momento não admissíveis por força da
proteção legal ao adquirente, poderia o Estado-juiz, para a obtenção do melhor resultado social, determinar,
ao invés do seu fechamento, a reparação dos danos pela sua atuação indevida durante o período em que isto
seria vedado.

A base para a valoração dessa indenização poderia ser dada pela predição econômica de qual a
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proporção de clientela que este alienante teria capacidade de atrair, diante do grau de elasticidade do produto
ou serviço ofertado no mercado em concreto para aquele público consumidor.[6]

Vislumbrando ainda um pouco mais adiante, pode-se inferir que a jurisprudência nesse sentido
poderia representar, inclusive, um fator indutor para a fixação de parâmetros de indenização nos próprios
contratos de trespasse, dando às partes contratantes o arbítrio no sopesar dos prós e contras da ruptura
contratual.

Desse modo, tanto para a elaboração de textos normativos como para a prolação de decisões, é
compatível, quiçá apropriado, o emprego do instrumental da Análise Econômica do Direito para a realização
da Ordem Econômica Constitucional no âmbito do Direito Empresarial.

 
5.        Considerações Finais

 

A questão que tem prevalecido no debate sobre o emprego da Análise Econômica do Direito como
instrumental interpretativo tem se centrado no embate entre a busca pela “eficiência alocativa” em
contraposição à busca pela “justiça”. Todavia, os possíveis avanços nessa linha de debate são por demais
restritos, afinal, “(...) justiça é antes uma questão de interpretação cultural do que de argumentação
filosófica.” (Kymilicka, 2006, p. 04)

Ademais, as dificuldades para a construção do conceito de justiça, diante da pluralidade de valores
fundamentais discordantes, têm conduzido os teóricos da filosofia política à aceitação de concessões entre os
diversos pensamentos. Sendo assim, seria necessário aceitar “peças e pedaços da maioria das teorias
existentes” (Kymilicka, 2006, p. 04).

Essa perspectiva, no entanto, leva a outro problema, que é a determinação de um valor fundamental
para a solução dos inevitáveis conflitos.

Buscando propor um fio condutor, Will Kymilicka sustenta que as Teorias da Justiça em geral têm
como valor fundamental a “igualdade”, compreendida pelo “compromisso com a idéia que todos os membros
da comunidade devem ser tratados como iguais” (Kymilicka, 2006, p. 304). O que sofreria variações, então,
seria a compreensão sobre como deve ser esse tratamento. Assim, para se abrir novos horizontes para os
conflitos teóricos presentes, faz-se necessária a releitura sobre a igualdade a partir de outras abordagens
distintas daquelas ligadas simplesmente à noção da distribuição de riqueza.

Dentro da Análise Econômica do Direito, o enfoque normativo padece desse problema, uma vez
que, ao ser vinculado, em sua origem, ao pensamento utilitarista, suas limitações para a determinação de um
conceito de justiça são bastante evidentes.

Ainda mais quando se pretende desenvolver tal raciocínio em uma sociedade “injusta” como a
brasileira.

Porém, a constatação dessas limitações, por si só, não impede que o instrumental dessa teoria seja
empregada para a interpretação do Direito pátrio. Principalmente no âmbito do Direito Empresarial, no qual
a proliferação de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados fazem com que a análise econômica
positiva se apresente como instrumento extremamente relevante para a hermenêutica do texto normativo e
ponderação diante de casos em concreto.

Isso, sem deixar de observar que a natureza vetorial das normas constitucionais determinam valores
aos legisladores, dentre os quais os prementes são a redução das desigualdades regionais e sociais. Como
visto, o instrumental econômico permite ao legislador e ao julgador avaliar as normas vigentes e a sua
validade e eficácia diante das diretrizes que as legitimam.

Celso Furtado (Furtado, 2007) e Douglas North (Noth, 2004) demonstram por meios distintos que
o desenvolvimento de uma sociedade depende das estruturas institucionais que ela possui, nela, são
necessárias condições favoráveis para realização da atividade econômica, mas também, para a distribuição da
riqueza.

Desse modo, para a construção dessa Ordem Econômica, o diálogo entre Direito e Economia não
pode ser negligenciado. Como visto, o diferencial entre estas ciências pode ser dado pela compreensão de
que, enquanto a Economia prioriza resultados, o Direito prioriza valores.

Quando eficiência e justiça coincidem, tem-se o ponto “ótimo”. Quando não, é preciso buscar
compreender ambas para poder melhor conjugá-las.
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170, a saber: (i) soberania nacional, (ii) propriedade privada, (iii) função social da propriedade, (iv) livre concorrência, (v) defesa do
consumidor e (vi) defesa do meio ambiente.” (Barroso, 2008, p. 08)
[3] Brasil, CADE. Averiguação Preliminar nº 08012.005994/2004-65. EMENTA: Processo Administrativo. Prática de ‘preço
sugerido ao consumidor’. Inexistência de ilegalidade per se. Na natureza da estrutura do mercado de sorvetes. Diferença entre tabela
impositiva e sugestiva ‘suggested retail price’ and retail mainteince price’. Recentíssima evolução da suprema corte americana.
Ausência no caso de pressupostos de conduta infrativa. Pelo conhecimento e improcedência da representação e conseqüente
arquivamento. Disponível em: http://www.cade.gov.br/temp/t313201012539384.pdf. Acesso em: 20 mar 2010.
[4] Brasil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Art. 1.147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não
pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subseqüentes à transferência. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm. Acesso em: 20mar 2010
[5] Brasil, CADE. Ato de Concentração nº 08012.004897/2002/93. Disponível em:
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JeronimoMartins-SGPS_S_A.pdf. Acesso em: 20 mar 2010.

[6] A elasticidade de um produto é representada pelo coeficiente de variação percentual de sua procura pelos consumidores consoante
a variação do seu preço. Quanto mais “cativo” o consumidor, maior a liberdade do empresário para manipular preços e distâncias de
forma a atrair e preservar a sua clientela. (Nusdeo, 2008, pp. 231-263)
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A ABERTURA DE NOVAS EMPRESAS NO BRASIL E A TEORIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO

THE OPENING OF NEW COMPANIES IN BRAZIL AND THE COSTS OF TRANSACTION THEORY

Fabrício Loureiro de Carvalho Freitas
Luciano Benetti Timm

RESUMO
O presente estudo trabalha a Teoria dos Custos de Transação aplicada ao cenário que envolve a abertura de novas empresas em quadro
Estados da Federação: Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Ceará. Os critérios de escolha destes Estados foram o desempenho
medido pelo Banco Mundial no Relatório Doing Business, bem como a relevância regional e econômica destes Estados (Sul, Sudeste e
Nordeste). A metodologia empregada foi a qualitativa (entrevistas semi estruturadas com empresas e agentes envolvidos no registro
empresarial). Os resultados foram obtidos com a aplicação de pesquisa qualitativa junto a três categorias de agentes: empresários
(pequenos, médios e grandes), operadores (advogados e contadores) e prestadores (órgãos envolvidos nos procedimentos). Pela falta de
dados das próprias Juntas Comerciais destes Estados e de vários outros órgãos envolvidos no registro empresarial, não foi possível uma
pesquisa quantitativa. Busca-se, com a pesquisa, apresentar quais os custos de transação que fazem parte da realidade daqueles que
pretendem abrir um novo negócio no Brasil, apontando qual a preponderância destes custos nas tomadas de decisão dos agentes
econômicos.
PALAVRAS-CHAVES: custos de transação – novas empresas – pesquisa qualitativa

ABSTRACT
The current work applies the Costs of Transaction Theory to analyze the process of opening new companies in four Brazilian States: Rio
Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Ceará. These four States were chosen because of their development level as rated by the World
Bank in the Doing Business Report, and also because of their economic and regional importance. The research applied a qualitative
methodology (semi-structured interviews with companies and agents involved with mercantile registration). The results were obtained
through the application of the qualitative research to three categories of agents: merchants (small, medium and big ones), operators
(lawyers and accountants) and providers (institutions involved in the procedures). Due to the lack of data in the Boards of Trade of these
States and in many others institutions involved in mercantile registration, it was not possible to develop a quantitative research. The aim of
this research is to present the costs of transaction that are part of the reality of those who intend to open a new company in Brazil, pointing
how much these costs are taken into account in economic players decisions.
KEYWORDS: costs of transaction theory – new companies – qualitative research

Introdução
 

A presente pesquisa, selecionada e financiada pelo Ministério da Justiça (Secretaria de Assuntos Legislativos) e desenvolvida junto
à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tem por objetivo apurar as relações entre a ineficiência do sistema de registro
empresarial brasileiro e o desenvolvimento econômico. O foco adotado foi sobre as ineficiências burocráticas e os custos de transação
gerados no mercado.

 
Atualmente, a formalização de um novo negócio no país está submetido a uma série de obrigações, entre elas o registro mercantil, a

inscrição nas fazendas federal, estadual e municipal, a obtenção dos licenciamentos ambiental e sanitário, dos alvarás de funcionamento do
município e do corpo de bombeiros, dentre outros. Este cenário, como se percebe, é demasiadamente amplo e dá margem ao surgimento
de dificuldades na realização das transações que ocorrem entre o agente interessado em constituir um novo negócio e os órgãos
responsáveis por legalizá-los. Para realizar a análise a qual se propõe, o estudo parte de algumas premissas teóricas desenvolvidas pela
Escola da Análise Econômica do Direito (AED)[1], mais precisamente os conceitos fundamentais da Teoria dos Custos de Transação
(TCT) introduzidos por COASE

 
            A abordagem da Teoria dos Custos de Transação sustenta, de forma simplificada, que as relações de mercado e as tomadas de
decisão dos agentes levam em conta outros elementos que não somente os custos econômicos envolvidos nas transações. A teoria nascida
a partir de COASE, aplicada aos procedimentos de abertura de novas firmas permite a visualização da existência de pontos de tensão entre
o desenvolvimento da iniciativa privada e a estrutura do Estado a qual eles são submetidos. No decorrer do estudo buscar-se-á apresentar
o desenvolvimento dessa Teoria, sua importância e qual sua relação com o cenário vivido pelos novos empresários brasileiros.
 
            A metodologia aplicada para apreensão da realidade registral brasileira foi qualitativa com entrevistas semi-estruturadas. Com
vistas à aferição do posicionamento de atores externos com interesse direto e indireto no processo de abertura de novas empresas, foram
realizadas entrevistas com representantes de instituições públicas e privadas de quatro Estados brasileiros, dentre eles Rio Grande do Sul,
São Paulo, Minas Gerais e Ceará. Foram selecionados três tipos de atores: empreendedores (pequenos, médios e grandes), intermediários
(escritórios de advocacia e contabilidade pequenos, médios e grandes) e provedores dos serviços (Juntas Comerciais e afins – Corpo de
Bombeiros, Vigilância Sanitária e Ambiental – e Receita Federal, Secretarias de Fazenda Estadual e Municipal) que ao final totalizaram
mais de 40 pessoas ouvidas. As entrevistas, gravadas e transcritas, foram conduzidas presencialmente ou por telefone a partir de roteiro
apresentado neste trabalho.

 
Como o escopo do trabalho era gerar uma avaliação da estrutura normativo-institucional do país[2] e a proposição de mudanças

para a melhora do cenário encontrado pelo Banco Mundial no seu relatório Doing Business in Brazil[3], a pesquisa não parte do marco
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teórico dos trabalhos tradicionais de dogmática jurídica, que normalmente tem como objeto a norma jurídica. Um trabalho focado apenas
na produção e de interpretação de regras jurídicas não explica a importância das regras para o mercado, nem oferece instrumentos para
descrever porque determinadas normas são necessárias e, sobretudo, não traz subsídios a fim de predizer o comportamento dos agentes à
luz dos incentivos gerados pelo Ordenamento Jurídico. A teoria jurídica dogmática, embora importante, corre o risco de criar um “fetiche
legal” no sentido de que para melhorar a realidade social bastaria uma alteração legal ou a proposição de um projeto de lei. Ocorre que,
como demonstra COASE, por vezes as normas legais criam exagerados custos de transação para os agentes econômicos. E, por outras
vezes, as leis não são eficazes e aplicáveis (law on the books e não law in action, nos dizeres de COOTER).

 
A pesquisa qualitativa sugeriu onde estão os pontos de gargalo do sistema registral de empresas no país e que criam substanciais

custos de transação no mercado, gerando óbices ao desenvolvimento econômico do país. Por outro lado, ela trouxe evidências de que para
o tomador de decisões, o maior problema à formalização de negócios não se encontra nas Juntas Comerciais – relativamente bem avaliadas
ou neutras no problema. Parte substancial do problema deve ser atribuído a uma “esquizofrenia” federativa que combina inúmeros registros
redundantes em órgãos estatais de diversas esferas que não se “comunicam” (como os tributários, ambientais, sanitários), passando-se ao
empreendedor o custo da burocracia e da ineficiência estatal, normalmente resolvido com a contratação de contadores e eventualmente de
advogados. É na tributação que se encontra o principal óbice à abertura de novas empresas.

 
O trabalho parte então das premissas teóricas da TCT, que sugere serem os custos de transação óbices ao desenvolvimento

econômico dos países (capítulo I) e depois traz, resumidamente (por limitação de tamanho de trabalho a ser apresentado no CONPEDI) a
análise dos dados levantados (capítulo II).
 
I. Teoria dos Custos de Transação
 
            A partir de artigo entitulado “The Nature of the Firm”, destacado por muitos como o marco inicial do movimento Law and
Economics, inicia-se o desenvolvimento do que conveniou-se chamar de “Teoria dos Custos de Transação”. Por meio deste, já em 1937,
COASE demonstrou a existência de custos inerentes às operações de mercado que possuíam natureza distinta dos custos até então
conhecidos.
 
            A partir da análise da estrutura das “firmas” e do contexto de mercado em que elas existem, buscou justificar sua implantação,
explicar a dinâmica entre ela e, da mesma forma, das relações existentes entre os indivíduos dentro desta nova estrutura.

 
Ressaltou diversas possibilidades que explicariam a sua existência, mas indicou, conforme demonstra o trecho a seguir, os custos

das relações de mercado como uma das mais importantes razões para sua implantação.

A principal razão do porque é rentável estabelecer uma firma parece ser o fato de que existem custos inerentes à utilização do mecanismo de
preços.[4]

Ao contrário do que sugeriram os economistas neoclássicos, através do quadro ideal do mercado de concorrência perfeita e, por
conseguinte, da sua auto-regulação a partir da demanda e da oferta, COASE traz a noção da existência dos custos nas relações entre os
agentes econômicos. Vai além, salientando a noção de que tais custos eram levados em conta quando das tomadas de decisões entre os
agentes de mercado.[5]

 
O autor discorre acerca do custo de acesso às informações, quando trata do custo para se saber o que os preços realmente

representam. Sustenta que existem métodos para estes custos serem reduzidos, mas não eliminados, uma vez que devem surgir indivíduos
que passarão a comercializá-los.[6]

 
O desenvolvimento do conceito de “firma” a partir da constatação dos custos de transação levou COASE a apresentar quais os

motivos poderiam levar o aumento e a redução do tamanho da firma. Neste contexto, trabalha o conceito de custo marginal e de ponto
máximo de eficiência da firma, salientando que em certas situações é mais lucrativo que as transações sejam feitas no próprio sistema de
preços de mercado do que dentro da firma.[7]

 
As “firmas”, ou sociedades empresariais como se diria no jargão jurídico-dogmático, mostram-se, portanto, essenciais à atividade

econômica, na medida em que funcionam como redutoras das fricções do mercado. Por meio dessas estruturas os agentes buscam reduzir
os custos inerentes as relações interpessoais que, por vezes, podem atingir níveis elevados capazes de tornar o desenvolvimento da
atividade pouco eficiente.

 
Percebe-se que os custos que levam os agentes a optarem pelo trabalho com estruturas societárias está vinculado muito mais as

dificuldades encontradas pelos indivíduos nas relações entre si, do que propriamente aos valores despendidos diretamente com um ou
outro modelo.

 
COASE conclui sustentando que os custos de transação existem tanto no sistema de preços do mercado, como também na

estrutura das firmas, porém, esclarece que os custos provenientes da organização das “firmas” deve ser menor do que os custos das
mesmas transações no âmbito do sistema de preços, caso contrário estar-se-ia diante de um resultado ineficiente e, portanto, dever-se-ia
transacionar de outra forma, menos custosa.
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CASTELAR PINHEIRO destaca que a constatação da existência dos custos de transação tornou também possível o entendimento

de que tais custos podem ser elementos responsáveis pela alteração de decisões que antes eram consideradas como ótimas.[8]
           

O mesmo COASE, agora na obra “O Problema do Custo Social”, publicado em 1960, dissertando sobre os custos sociais
provenientes da utilização de direitos pelos indivíduos, apresenta interessante passagem tratando sobre os custos de transação:

De modo a realizar as transações, necessita-se descobrir quem é a outra parte com a qual se deseja negociar, informar as pessoas acerca da
disposição de negociar e em que termos, conduzir as negociações em direção à barganha, formular o contrato, empreender meios de
inspeção para se assegurar que os termos do contrato estão sendo cumpridos, e assim por diante. Tais operações são, geralmente,
extremamente custosas, suficientemente custosas para evitar a ocorrência de transações que seriam levadas a cabo em um mundo em que o
sistema de preços funcionasse sem custos.[9]

            No trecho acima transcrito, o autor revela a preocupação existente com relação aos custos de transação no mundo real e traça as
diretrizes que sistematizará sua TCT, englobando os custos de negociação e os custos de execução dos contratos. Afirma que estes custos
podem se tornar excessivos e servirem de desestímulo para que as transações ocorram de maneira saudável (ou seja, resistências ou
fricções ao modelo de concorrência perfeita).
           

Nesse diapasão, adaptando essa teoria ao caso brasileiro sustenta ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHO que no Brasil estes
custos são demasiadamente elevados, sendo os elementos formalidade e informalidade os responsáveis em grande parte pela existência
destes custos. O primeiro é caracterizado pela burocracia excessiva e, consequentemente, pela ineficiência, e a segunda é considerada
responsável por criar ambientes de incerteza às relações do mercado. Este quadro reflete diretamente no desenvolvimento econômico do
país.[10]

 
A percepção de que as instituições importam e que a conformação das regras formais e informais de uma determinada sociedade

podem influenciar a atividade econômica redirecionam o interesse da Ciência Econômica para o Direito – aqui entendido como conjunto de
princípios e regras estatais e sociais reconhecidas pelos órgãos de produção normativa (cortes de justiça, agências reguladoras, instituições
de assentamentos de práticas e usos mercantis). Nesse contexto, a Ordem Jurídica passa a ser percebida como tendo papel fundamental
junto ao mercado e ao desenvolvimento econômico, servindo para reduzir ou minimizar os custos das transações.[11]
           

À segurança jurídica está inserida a noção de que os custos e riscos das transações podem ser calculados pelos agentes (ainda que
dotados de racionalidade limitada), dando margem para os indivíduos envolvidos avaliar quais os reais efeitos dos atos tomados em suas
transações. Ela possibilita que os agentes organizem-se na busca pelo resultado mais eficiente. É o caso dos empréstimos, onde as taxas de
juros dependem, dentre outras coisas, das garantias recebidas pelo credor, se as garantias forem boas, a taxa de juros será mais baixa, por
outro lado, se as garantias forem ruins a taxa de juros será mais alta.[12]
           

Fica então patente dentro desse quadro teórico que um sistema eficiente e previsível de abertura de novas empresas é fundamental
para a atividade empresarial. Um sistema lento, burocrático e ineficiente tende a aumentar os custos de transação da relação empresário e
Estado, porque aumentam os custos de informação, de monitoramento e de barganha. Isso criaria incentivos para atividade econômica
informal, para a corrupção, dificultando a organização das “firmas” (sociedades empresariais).
           

Daí o estímulo do Banco Mundial e de outros órgãos multilaterais e domésticos para que sejam tomadas medidas de racionalização,
entre outros, do registro e da autorização de empresas nos países, simplificando o seu funcionamento. O racional subjacente a isso é que a
facilitação destes procedimentos tenderá a estimular a formalização dos negócios.

 
Diante deste cenário, NORTH, por sua vez, sustenta que o Custo Total de produção consiste na soma daqueles custos que

envolvem a formação do produto com aqueles que provêm diretamente das transações.[13]
           

Esclarece o mesmo autor, que nem COASE nem os demais autores que trataram dos Custos de Transação chegaram a definir de
forma precisa, o que realmente representam estes custos dentro das transações.[14] Apresenta a noção de que os produtos transacionados
são o resultado de um conjunto de utilidades buscadas pelas partes contratantes e que, da mesma forma, são necessários diversos recursos
para medir estes objetos de desejo das partes.[15]
           

Os objetos das transações, portanto, têm inúmeros atributos e sua utilidade deve variar entre os agentes. Cada indivíduo tem a sua
percepção quanto aos valores disponibilizados pelos produtos transacionados.[16]
           

Tendo isso por base o autor sustenta:

Os custos de informação envolvidos na definição do nível individual de atributos dado a cada unidade transacionada representam o custo
desse aspecto da transação.[17]

            De acordo com da passagem transcrita acima, o custo para se ter acesso as informações sobre o grau de utilidade dado por cada
indivíduo aos elementos que formam o produto, objeto da transação, é um dos formadores dos Custos de Transação aqui trabalhados.
           

NORTH ressalta que mesmo que os indivíduos envolvidos tenham o mesmo objetivo com o produto, ainda devem existir custos
envolvendo a busca por informações quanto as características das unidades transacionadas.[18] Diante dessa realidade, natural que existam
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assimetrias de informações entre os agentes participantes das transações.[19]
           

Desta noção surgem as hipóteses de uso da retenção ou da divulgação das informações conforme for mais conveniente para cada
um dos agentes, ou melhor, de acordo com o comportamento que possibilitar a maximização do seu bem-estar. O indivíduo pode utilizar-
se da mentira, da trapaça e do roubo para atingir maiores níveis de ganhos que atingiria sem que essas atitudes fossem tomadas.[20]
           

Um sistema de abertura de novas empresas que disponibiliza uma estrutura de obrigações defeituoso que obriga o agente
interessado a submeter-se a diversos procedimentos, a inúmeros órgãos e, por consequência, a diferentes agentes torna possível o aumento
dos custos destas transações.

 
Fica evidente que não estando claras as características e preferências dos agentes participantes da negociação torna-se necessário

buscar conhecer mais daqueles com quem se transaciona e, na medida do necessário, depositar mais forças para que o acordado durante a
transação seja efetivamente cumprido. É neste ponto que surgem os meios impositivos.[21]
           

Segue trecho do Livro de NORTH:

Imposição pode surgir com a retaliação da segunda parte envolvida na transação. Também pode ser resultado da imposição de códigos de
conduta ou de sanções sociais ou, ainda, da coerção de terceiros (estado).[22]

            Nas situações em que não exista previsão de nenhum tipo de imposição das acima indicadas a incerteza deve prevalecer, e os
custos de transação devem refleti-la de alguma forma. Os valores referentes a incerteza são inseridos nos custos de transação como sendo
prêmio de risco, sendo seu tamanho uma possível forma de desestimulo para as transações mais complexas.[23]
           

Diante do cenário proposto pela Teoria dos Custos de Transação, o conceito do elemento “custo de transação” torna-se
demasiadamente amplo e os coloca presente em boa parte das interações de mercado. Por vezes faz-se necessário que estas relações de
mercado recebam a participação de instituições ou, como bem esclarece NORTH, de uma terceira parte para que o equilíbrio seja
estabelecido.[24]
 
            Conforme verificado no contexto oferecido até o presente momento, as relações entre agentes envolvem diferentes tipos de custos,
dentre eles os até então apresentados Custos de Transação. Elevados índices destes custos podem acarretar a não efetivação da transação
ou, pelo menos, a tornar bastante desgastante. Sendo a atividade empresarial elemento preponderante a evolução do mercado, a
concorrência e, por consequência, a inovação, ao bem-estar dos consumidores e de todos aqueles que direta ou indiretamente utilizam-se
dos produtos oferecidos por este sistema, torna-se mais que interessante apontar quais os custos de transação existentes nos
procedimentos que antecedem o início das operações das novas firmas no Brasil. Para tanto, o próximo ponto do estudo explora o trabalho
de pesquisa qualitativo realizado oportunamente junto a realidade dos procedimentos de abertura de novas empresas nos quatro Estados
brasileiros anteriormente mencionados.
 
II. Abertura de novas empresas sob a ótica do método Stakeholders Analysis
 

A análise do papel do Estado tem ocupado grande parte da atenção dos analistas brasileiros dedicados ao estudo do processo de
formulação de políticas públicas e de modernização administrativa. Como conseqüência há um descuido recorrente em relação à análise da
participação de atores não-estatais nesses processos, ainda que haja disponível, no exterior, uma ampla literatura sobre o envolvimento
desse tipo de ator na condução das atividades governamentais. O estudo insuficiente de outros agentes que não o Estado conduz a uma
imagem distorcida da realidade, a saber, de que as agências estatais atuam sozinhas na formulação e implementação de políticas públicas.
Alguns estudos chegam a reconhecer a relevância de outros atores, sem oferecer, entretanto, uma investigação detalhada sobre seu papel.

 
Uma abordagem que leve em consideração o papel de atores externos (stakeholders) e, de maneira específica de grupos de

interesse pode permitir, por um lado, uma compreensão mais acurada do estágio atual em que se encontra determinado setor de interesse
de políticas públicas e, por outro lado, antecipar a posição de atores relevantes relativamente a temas que potencialmente podem ser objeto
de medidas por parte dos governantes. Com isso, a análise da posição de atores externos possui a vantagem de reduzir incertezas no
processo de formulação e implementação de medidas e, consequentemente, reduzir os elevados custos de transação para a efetivação de
tais medidas. Isso porque permite ao gestor governamental antecipar-se a possíveis ações de obstrução dessas medidas, assim como
incorporar antecipadamente parte dos interesses de atores externos relevantes.

 
Embora a análise de atores externos venha sendo incentivada por organismos internacionais quando envolve financiamento externo,

notadamente do Banco Mundial, trata-se de uma prática ainda escassamente utilizada pelo governo federal e pelos governos subnacionais.
No presente estudo adotou-se também essa análise de atores externos e de grupos de interesse em razão de algumas limitações de acessos
a dados e à própria escassez mesma de informações do Sistema Nacional de Registro Empresarial, e, ainda, por permitir captar a
racionalidade do tomador de decisões empresariais e que utiliza o mesmo sistema. Isso dá um pano de fundo mais realista para novas leis
que possam estar sendo gestionadas.

 
Com vistas à aferição do posicionamento de atores externos com interesse direto e indireto no processo de registro mercantil

conduzido pelas Juntas Comerciais dos Estados, foram realizadas entrevistas com representantes de instituições públicas e privadas dos
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quatro estados selecionados para uma análise mais detida sobre o tema em tela. Foram selecionados três tipos de atores: empreendedores
(pequenos, médios e grandes), intermediários (escritórios de advocacia e contabilidade pequenos, médios e grandes) e provedores dos
serviços (Juntas Comerciais e afins – Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Ambiental – e Receita Federal, Secretarias de Fazenda
Estadual e Municipal). As entrevistas, gravadas e transcritas, foram conduzidas presencialmente ou por telefone a partir do seguinte
roteiro, com pequenas variações de acordo com o tipo de entrevistado:
 
ÿ      Identificação do entrevistado
ÿ      Identificação do ator (institucional)

o       Histórico
o       Recursos disponíveis (não-econômicos)

ÿ      Grau de conhecimento sobre os trâmites necessários para abertura de empresas no estado
ÿ      Posição do ator em relação aos procedimentos atuais para abertura de empresas no estado
ÿ      Identificação de eventuais gargalos no processo
ÿ      Identificação de eventuais soluções para tais problemas
ÿ      Identificação de responsabilidades institucionais para tais melhorias (municipal, estadual, federal, outros)
ÿ      Preferência por alternativa que dê mais agilidade ao processo: centralização federal, normativa gerencial para os estados ou

autonomia estadual (e/ou municipal)
ÿ      Influência sobre parceiros (entidades governamentais, partidos, parlamentares, entidades da sociedade civil).

 
Para a presente pesquisa, foram colhidas através de entrevistas semi-estruturadas com empreendedores, provedores públicos e

intermediários nos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Ceará.

 

O ponto de partida para a estruturação das entrevistas foi a pergunta pelos fatores que influenciam a percepção de um ambiente
propício para negócios e a consequente disposição para investir. A partir da literatura especializada, foram agrupados dois conjuntos de
fatores, conforme diagrama em anexo: os licenciamentos ambiental, tributário, sanitário, bombeiros e habite-se, e as dificuldades
específicas enfrentadas, seja na abertura da empresa ou na continuidade do negócio. Face a estas influências sobre o ambiente de negócio,
perguntou-se aos entrevistados como avaliam mudanças já feitas recentemente e quais as mudanças que consideravam ainda necessária.
Um lugar chave no cotidiano da atividade empresarial e, por conseguinte, na pesquisa também, ocupam as Juntas Comerciais dos
respectivos estados e, em menor grau, o Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC). Por esta razão, tanto a percepção dos
diversos agentes sobre estes órgãos como a dos próprios operadores foram também acolhidas.

 

            No que segue serão detalhadas as percepções expressas nas entrevistas. Para cada grupo de agentes – empreendedores, provedores
e intermediários – de cada um dos estados pesquisados – Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Ceará – serão sintetizados os
principais argumentos relativos às principais dificuldades encontradas, aos licenciamentos, às mudanças feitas e por fazer e, por fim, a
percepção sobre a atuação e o papel da Junta Comercial e do DNRC. Foram entrevistadas  47 pessoas, distribuídas segundo a tabela 1,
abaixo. Para a análise das entrevistas, foi usado o software NVivo 8.0. Com ele foram categorizadas as falas dos entrevistados segundo sua
relação com três conjuntos de temas: dificuldades no registro mercantil, visão sobre os diversos licenciamentos e percepção de mudanças
já feitas ou ainda por fazer no conjunto dos procedimentos relativos ao registro mercantil. No conjunto norteou a pergunta sobre como
cada conjunto está relacionado com a disposição do empresário para investir, como afeta o clima de negócios. Também foram registradas
as opiniões sobre as atividades da Junta Comercial e o DNRC.

 

Tabela 1: Distribuição dos entrevistados por estado e tipo de atividades

 Empresários Provedores
 públicos Intermediários

1 : RS 6 4 5
2 : MG 7 5 5
3 : SP 3 1 3
4 : CE 5 1 2

 

A aplicação do método possibilita identificar com clareza quais as dificuldades encontradas durante a relação com os órgãos
envolvidos e, da mesma forma, torna evidente quais os custos de transação que atualmente atrapalham a evolução dessas etapas.
 
A) Principais dificuldades encontradas

 

A primeira e mais evidente dificuldade de quem deseja abrir um negócio nos Estados do RS, SP e CE é a dispersão institucional
dos responsáveis pelos procedimentos parciais que compõem o processo. Um grande número de órgãos dos níveis federal, estadual e
municipal estão envolvidos, e nem sempre estão articulados ou sintonizados entre si, nem mesmo os que se encontram dentro do próprio
nível de governo. No Estado de SP é nos municípios onde são vistas as maiores dificuldades: eles têm ao mesmo tempo um número
elevado de instâncias envolvidas e baixa capacidade técnica e de investimento que possibilite a redução da distância entre eles. Mesmo que
os Estados tenham disponível o cadastro on line, grande quantidade de procedimentos são exigidos em papel, com documentos que
precisam ser produzidos ou recebidos em lugares muito distintos. A constituição de uma nova empresa torna-se uma maratona.

 

Em MG a situação vivida pelos órgãos envolvidos na abertura de empresas é um pouco diferente da realidade verificada nos outros
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Estados pesquisados. O Estado conta com um plano de integração destes órgãos que encontra-se em fase bastante avançada, porém, em
algumas regiões do Estado, segundo avaliação dos agentes consultados, ainda é necessário que tal integração seja estendida aos órgãos
federais e municipais.

 

Nas palavras de um entrevistado no CE, a burocracia acompanha o entrevistado “até na hora do enterro”. Ela não o impede de
estabelecer seu negócio, mas dificulta-o bastante. Os agentes irritam-se com procedimentos e prazos dilatados que são tecnicamente
necessários, como no licenciamento ambiental.

 
De um modo geral, no RS, nem o tempo inicial para o registro mercantil nem as taxas são considerados elevados demais. Existe a

convicção de que a legalização leva seu tempo e tem um custo. Mais críticos são prazos dos diversos licenciamentos que seguem ao
registro inicial. O mesmo se diz com relação a exigências, como os estudos de impacto ambiental, considerados muito onerosos. Também
no CE, está claro para os entrevistados que as maiores demoras estão nos procedimentos posteriores ao registro na Junta Comercial, nesse
sentido, são os alvarás e os licenciamentos os grandes problemas. As pessoas ouvidas entendem que a distribuição desses procedimentos
entre um grande número de órgãos os torna muito morosos.

 
Os elementos colhidos pelo trabalho de pesquisa corroboram com a TCT e demonstram a existência de outros custos, que não os

econômicos, nas relações entre os indivíduos. Ao transacionar com os órgãos de governo os empresários levam em conta a quantidade de
obrigações aos quais são submetidos, o tempo despendido com cada uma delas para auferirem o resultado que buscam, a falta de
adequação tecnológica dos procedimentos, a baixa qualidade técnica dos servidores responsáveis pela efetivação dos procedimentos. Ou
seja, todos estes custos são incorporados na transação e, de certa forma, são levados em conta no momento de optarem pela legalização
ou não de suas atividades.

 
Há um reconhecimento geral, em MG, de que uma parte importante para a superação de dificuldades dentro dos órgãos envolvidos

seja uma melhor capacitação técnica dos envolvidos na análise. Os próprios gestores dos órgãos envolvidos reconhecem essa necessidade,
as apontam dentre as dificuldades enfrentadas nesse particular: as condições de remuneração que acabam limitando sua capacidade de
segurar pessoas qualificadas; elas encontram oportunidades mais atraentes e deixam o órgão, levando consigo sua experiência.

 
A insegurança jurídica e falta de padronização dos processos são mencionados pelos agentes entrevistados como fatores que

incidem muito negativamente no ambiente de negócios do estado. Dentro das instituições há por vezes margens amplas de
discricionariedade. Para dar mais segurança, formas rotinizadas e padronizadas de procedimento diminuiriam a insegurança. Em outros
lugares, como no caso dos bombeiros, há sobreposição de normas oriundas de diferentes níveis de governo.

 
No que tange a Junta Comercial de SP, tem-se que, ocasionalmente, ela extrapola suas funções, assumindo responsabilidades que

não são verdadeiramente suas (como a de coletor de impostos) e, com isso, burocratizando e tornando mais morosos os processos. A
insegurança jurídica mostra-se presente em outros órgãos, dentre eles as agências reguladoras, que teriam sido pródigos na mudança de
regras, na alteração de legislação, levando a que empresas com ciclos produtivos longos não tenham como adaptar-se no período de
vigência da norma, correndo o risco de terminarem a adaptação quando esta já estiver superada.

 

Em MG, ainda que em alguns órgãos envolvidos nos procedimentos de abertura de novas empresas haja uma busca crescente por
padronização das rotinas e da interpretação, constata-se que a discricionariedade existe e oferece alguma insegurança. Procedimentos que
podem ser aprovados por um dos técnicos, não o são por outro. A Secretaria de Saúde mineira, apóia sua estratégia procedimental na
experiência dos profissionais e acaba abrindo margem a diferentes resultados no trâmite de processos similares.

 

Neste ponto o trabalho indica mais um elemento que faz parte da análise dos agentes. Como anteriormente demonstrado a
insegurança jurídica é um custo de transação. Na abertura de novas empresas esse elemento surge com a falta de previsibilidade das ações
tomadas pelos órgãos envolvidos. Ora, a Junta Comercial tem um determinado papel, ora tem outro; ou ainda, ora a empresa tem que se
submeter a determinadas regras ambientais, ora tem que se submeter a outras.

 

Em geral os órgãos que estão diretamente envolvidos com o registro e os licenciamentos de empresas, segundo os agentes
entrevistados se deparam com duas dificuldades: um grau relativamente baixo de profissionalização dos gestores e a necessidade de
ampliar a capacitação do pessoal técnico. Elas se somam à percepção de que no Brasil a carga tributária e as questões trabalhistas tornam,
em outro momento, a vida da empresa bastante difícil.

 
Na percepção dos agentes entrevistados, o tempo que se leva para abrir uma empresa em SP é considerado elevado. A demora, em

geral, não está na Junta Comercial, mas nos outros procedimentos que compõem o processo: inscrições, licenciamentos, alvarás. As taxas,
por sua vez, são consideradas, pela maioria dos entrevistados, como estando em patamares aceitáveis, mesmo que seu peso relativo possa
variar muito segundo o tipo e tamanho do negócio.

 

De acordo com a percepção dos entrevistados pode-se notar que o nível dos custos de transação referentes aos licenciamentos é
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mais elevado que o nível dos custos de transação dos registros mercantis. Nesse sentido, a pesquisa aponta que os registros mercantis tem
se mostrado relativamente melhores do que os licenciamentos ambientais, por exemplo. Os agentes demonstram maior insatisfação com os
elementos que envolvem a relação com órgãos de licenciamento do que com as Juntas Comerciais.

 

Na percepção de alguns envolvidos, no entanto, a burocracia inicial ainda é uma dificuldade significativa para fazer negócios.
 
O tempo médio de 7 a 8 dias para abrir uma empresa em MG pode ser visto como ainda grande quando comparado com outros

países. Mas pelo menos nos grandes investimentos, não chega a ser um fator inibidor do negócio; são custos e inconveniências que acabam
sendo absorvidos. Com relação às taxas, há quem considere que elas exercem papel de peso na abertura e no fechamento de negócios, mas
há também quem considere que o empresário acaba absorvendo esse custo com certa normalidade.

 
            Nesse contexto, conforme sustentado pela TCT, os agentes incorporam os custos de transação a soma dos custos totais de suas
atividades e, somente após sua análise, acabam optando por uma ou outra decisão. Aqui, no cenário da abertura de novas empresas, até a
onde os resultados da pesquisa conseguiram mostrar, os custos de transação inerentes a estes procedimentos de entrada no mercado não
são inibidores do surgimento ou da legalização de grandes empresas, porém, oferecem grandes dificuldades que poderiam e deveriam ser
evitadas.
 
B) Licenciamentos
 
            Inicialmente, é necessário trazer o entendimento de que o início das operações de grande parte das empresas no Brasil depende da
concessão de licenças outras podem começar a exercer suas atividades provisoriamente e auferir, em momento posterior, a qualidade de
licenciado de forma definitiva.
 

Os licenciamentos tem sido relativamente pouco tematizados pelos agentes entrevistados no RS como entrave para os negócios,
embora sejam vistos como importantes. O mais polêmico entre eles é o licenciamento ambiental: há o reconhecimento de que seja um
aspecto importante, mas se esperaria que não demorasse tanto. Há em curso uma descentralização do licenciamento, passando do nível
estadual ao municipal, com mais de 200 municípios já credenciados, mas subsistem, por outro lado, conflitos de competência com o
próprio Ibama.

 

Os empresários e intermediários em SP corroboram com a percepção de morosidade do Estado, afirmando que o licenciamento
ambiental, a inspeção da Cetesp, a demora dos bombeiros para realizarem suas vistorias e o tempo excessivo levado pela Vigilância
Sanitária para liberar produtos intermediários destinados à fabricação de medicamentos são entraves que dificultam os negócios.

 
O modo como a demora pode afetar os negócios é trazido por um agente no RS ao fazer um paralelo com a validade de “patentes”:

como ela tem um prazo fixo para perder validade, a demora para poder operar implica em prejuízos pelo encurtamento do tempo
disponível para explorá-la.

 
Válido lembrar que as firmas, de acordo com a TCT, são estruturas que têm o objetivo de proporcionarem a redução dos custos de

transação presentes nas relações dos indivíduos em um sistema de preços de mercado. Interessante imaginar, também, que o custo de
oportunidade é contabilizado no momento de abrir ou não um novo negócio. Os custos de transação inerentes a legalização de uma
empresa aumentam os custos de oportunidade e como oferecido no exemplo da “patente”, pode servir de desestímulo para a sua execução.

 
Outro licenciamento que, assim como em SP, no RS parece causar dificuldades e insegurança jurídica, é com os bombeiros. Por

vezes, além ser demorado, há manifestações no sentido de que suas exigências mudam durante o próprio processo. Em boa medida, o
próprio corpo de bombeiros tem consciência de que a segurança jurídica é reduzida, pois admite afastar-se da norma nacional, da ABNT.
Ademais, existem dificuldades na compatibilização de regras e práticas dos municípios com as exigências dos bombeiros. Em Porto Alegre
a diferença entre as formas de licenciamento estende-se às secretarias municipais: algumas exigem licenciamento, outras, como a Secretaria
da Indústria e do Comércio, libera o funcionamento e concede o período de até três anos para que seja efetuado o licenciamento.

 
No CE o principal foco de dificuldades parece estar na Sefaz (Secretaria da Fazenda). Além dela, os licenciamentos ambientais,

tanto municipal como estadual também são mencionados como burocráticos e demorados no cumprimento de suas atribuições.
 

A rotina de concessões de licenças é vista como um fator dificultador ou até mesmo inibidor de investimentos também em MG.
Pela percepção dos entrevistados, em especial grandes negócios estariam parados porque os prazos para o licenciamento são muito longos
e porque as contrapartidas exigidas seriam de tal monta, que tornariam o negócio não mais atraente. Alguns fatores adicionais são tidos
como complicadores: por uma parte, há tentativas de mudança na legislação, em nível federal, com o intuito de incluir novos atores no
processo de licenciamento ambiental, notadamente os sindicatos, e novas exigências, que afetariam diretamente o ambiente de negócios.
Por outra parte, há também certa insegurança nos procedimentos atuais, onde margens elásticas de interpretação levam a que o resultado
de inspeções se tornem muito imprevisíveis.

 

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 446



Como referido pelos agentes entrevistados, o custo de transação tempo, inerente aos procedimentos de licenciamento, pode levar à
paralisação das atividades empresariais. Nesse contexto, os procedimentos de licenciamento ambiental, sanitário, do corpo de bombeiros e
até mesmo do município mostram-se demasiadamente custosos.

 
Os custos de transação dos procedimentos de licenciamento no Brasil podem ser identificados, além das formas salientadas

anteriormente, pela falta de definição das competências dos entes que completam a União Federal e, consequentemente, pela insegurança
jurídica proporcionada pela indefinição das leis que devem ser seguidas ou ainda pelo tempo necessário para que estas licenças sejam
realmente concedidas ou negadas.
 
C) Registro Mercantil
 
            Ressalta-se que o registro mercantil no Brasil é divido entre, basicamente, dois órgãos que possuem funções distintas, são eles o
Departamento Nacional Registro do Comércio (DNRC) e as Juntas Comerciais (JC). O presente estudo tem por objeto de análise ambos
os órgãos envolvidos no registro mercantil brasileiro.
 

No RS vê-se algumas dificuldades com o relativo despreparo do corpo técnico, falta de estrutura material e pessoal e a necessidade
de uma gestão mais autônoma, em especial na área financeira. O papel dos vogais é por vezes questionado em especial no tocante a
diferenças de interpretação dos procedimentos.

 
As percepções e opiniões sobre a JC de SP não são unânimes. De um lado há empresários e provedores relativamente satisfeitos

com seu desempenho, ainda que apontem algumas poucas deficiências. De outro, alguns empresários e especialmente intermediários
envolvidos nas lides cotidianas com a Junta expressam dificuldades, fazendo menção a carência de pessoal especializado, a informatização
insuficiente e ao número elevado de exigências consideradas descabidas ou ultrapassadas. O sistema de vogais, responsável pela análise das
questões mais complexas, é considerado amador e inadequado mesmo pelos provedores públicos.

 

No CE, a percepção mais disseminada é a de que a JC funciona bem a contento e que os registros têm prazos satisfatórios, segundo
o grau de complexidade da empresa em questão. A possibilidade de acompanhar decisões dos processos pela rede é bem-vinda, embora a
interligação com outros órgãos seja uma demanda ainda por cumprir.

 

Em MG a informatização, o aumento da transparência e a diminuição de prazos dos serviços prestados pela JC são mencionados
como grandes avanços. Não obstante esta ampla percepção de melhorias, subsistem dificuldades que são referidas nas entrevistas. Ao que
tudo indica, diferente da abertura, o registro rotineiro de documentos não passou pela mesma agilização e é tido como um entrave para
investimentos. Algumas questões pontuais, como a falta de integração do sistema de busca de nomes com outras unidades da Federação,
para evitar registro duplicado, também ainda necessitam ser implementadas. Um dos aspectos em que é demandada atenção é a
capacitação do pessoal, tanto para a análise rotineira da documentação como para o uso otimizado dos recursos já disponíveis de
informática.

 
            Os custos de transação também fazem parte do cenário das relações entre os novos empresários e as JC. Nesse sentido, de acordo
com dados coletados, os custos de transação apresentam-se com as dificuldades impostas pela falta de informatização, pela falta de pessoal
e pela baixa qualidade do corpo técnico dos órgãos. As divergências entre as decisões dos vogais oferecem insegurança jurídica e,
consequentemente, hà dificuldades de entendimento sobre as exigências impostas por esses órgãos.
 
            Da mesma forma, estão colocadas as obrigações impostas aqueles que pretendem utilizar-se dos serviços das JC de outros Estados.
A falta de interligação entre os sistemas de registro mercantil no país oferece custos de transação. Neste aspecto, o interessado em
estender suas atividades aos outros Estados do país é obrigado a fazer o translado dos documentos de um órgão à outro.
 

Quanto ao DNRC, em meio as funções por ele desenvolvidas, no RS aquela que é vista como precípua é a padronização de
procedimentos, sagrada geralmente nos manuais que edita. Ela é bem-vinda e há uma opinião de que deveria ser inclusive ampliada. Uma
ou outra manifestação de ressalva há em relação ao DNRC quanto a exigências consideradas extemporâneas, mas são poucas.

 
Em MG, de acordo com os entrevistados, se esperaria que o DNRC tomasse a frente no processo de digitalização dos

procedimentos ligados ao registro mercantil como um todo. Há uma percepção de que falta uma política de valorização desse órgão. A
questão de sua tranformação em autarquia ou mesmo em agência reguladora não é vista como central; decisivo seria maior autonomia
financeira e administrativa, e uma política de valorização.

 
Nas entrevistas com os agentes no estado de SP, o DNRC praticamente não recebeu menções. Mas ele é reconhecido como

importante para unificar o entendimento de procedimentos em nível nacional. Há a percepção de que deveria passar por uma modernização
para melhor cumprir seu papel.

 
Do DNRC no CE se espera a normatização da Lei nº 11.598[25], de 1997, e a colocação a disposição de apoio técnico e material
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para que as JC possam implementá-la.
 
Percebe-se que o DNRC não está diretamente ligado a existência dos custos de transação nos procedimentos de registro mercantil.

Por outro lado, o órgão mostra-se como possível instrumento redutor destes custos existentes. Nesse contexto, exerce papel de
importância única quando o objetivo é a redução dos custos de transação presentes nos procedimentos técnicos das JC.  

 
D) Mudanças
 

Nesta etapa do trabalho busca-se identificar de que forma os órgãos envolvidos nesses procedimentosos têm trabalhado para
reduzir os custos de transação existentes nas suas relações com os novos empreendedores do país e quais passos ainda podem ser dados.

 
Alguns órgãos de licenciamento, no RS, como o órgão ambiental Fepam e o Corpo de Bombeiros de Porto Alegre também

buscaram adaptar-se a um ambiente mais favorável aos negócios. O Corpo de Bombeiros colocou legislação e roteiros na internet.
                                                     
As mudanças ainda a fazer, de acordo com os agentes entrevistados, encontram-se, principalmente, em torno da questão da

capacitação do pessoal, da otimização dos recursos existentes, da maior previsibilidade dos prazos, da maior disponibilização de roteiros,
formulários e procedimentos pela internet.

 

Merece destaque a busca por uma normatização mais clara das interpretações e a consequente diminuição da discricionariedade.
Por outro lado, as demandas no RS são direcionadas à desburocratização e à diminuição da insegurança jurídica.

 
No tocante às mudanças as quais esses procedimentos devem ser submetidos em SP, encontram-se menções muito frequentes à

informatização (e aqui encontra-se a certificação digital) e a integração dos diversos órgãos envolvidos. Além dos sistemas, chama-se a
atenção a integração das normas, hoje muito díspares, e a capacitação tecnológica e profissional do pessoal envolvido. Há um desejo de
simplificação e de desburocratização de todos os procedimentos, inclusive do registro mercantil, com possível ampliação das mudanças
feitas para os empreendedores individuais também para outras empresas.

 
No CE, entre as mudanças sugeridas, encontram-se o retorno do balcão único (já existente no passado, mas retirado nos últimos

anos), acrescido de uma integração eletrônica dos sistemas. Além disso, são demandados a informatização e o aprimoramento dos sistemas
já existentes.

 
MG tem se notabilizado no cenário nacional pelas mudanças feitas recentemente no registro mercantil, com a facilitação e a

agilização de seus serviços. Também foram feitas mudanças na área do licenciamento ambiental, com a regionalização por bacias
hidrográficas e a criação de um sistema de classes de risco e o consequente tratamento diferenciado dos processos. São mencionadas, da
mesma forma, as iniciativas de regionalização também na área do licenciamento sanitário.

 
Ainda há mudanças pontuais que são demandadas em MG, como o aprofundamento da informatização e a implantação de mais

processos digitalizados como forma de agilizar ainda mais os trâmites. Atualmente, a integração é basicamente em nível estadual e tem
como campo de atuação, principalmente, a cidade de Belo Horizonte, é objeto de requerimento, também, a maior sincronia com órgãos
federais e com outros municípios. Capacitação continuada do pessoal também é mencionada como necessidade.

 
            Percebe-se que mudanças já vêm sendo feitas para tentar reduzir os custos de transação que permeiam a relação entre os novos
empresários e os órgãos brasileiros. Porém, também é saliente o fato de que muito ainda deve ser feito para que esta estrutura de
procedimentos atinja a eficiência.
           
            Dentre os aspectos que devem ser revistos por estarem diretamente vinculados a existência de custos de transação estão a falta de
informatização, a necessidade de cooperação entre os entes da federação para efetivamente proporcionar a interligação entre seus órgãos,
a capacitação do corpo técnico destes órgãos e a revisão com a consequente simplificação das leis que estabelecem as obrigações dos
empreendedores brasileiros.
 
            O correto atendimento dessas necessidades tende a criar um ambiente mais transparente, mais ágil, e proporcionar um mais fácil
entendimento daqueles que obrigatoriamente têm de se submeter a eles. O atendimento a estes apontamentos pode reduzir os custos de
transação que foram apresentados durante o desenvolvimento do estudo.
             
E) Disposição para Investir
 

Nesse ponto, busca-se delimitar aquilo que os interessados entendem como sendo preponderante no momento de decisão sobre
onde e quando empreender. Ou seja, se os custos de transação existentes nas relações entre empresário e Estado são elementos capazes de
inibir a legalização de novas empresas no país.
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Entre os entrevistados do RS há um amplo consenso de que as decisões sobre investimento, notadamente a questão da escolha de
um local, não dependem das condições do registro mercantil. Há diferenças no peso dos fatores segundo o tipo de empresa; para empresas
industriais, por exemplo, pesam mais na decisão fatores como matéria prima, mercado, capacitação técnica da região. Há a percepção de
que não são prioritariamente as limitações no período inicial, de abertura e registro da empresa, que influenciam; o que leva por vezes a um
desânimo para seguir com o negócio são dificuldades que se acumulam gradativamente, durante a manutenção da estrutura empresarial,
como problemas relativos à legislação trabalhista, ao INSS, à carga tributária etc. Várias dificuldades que se agrupam sob a denominação
de Custo Brasil acabam influindo.

 

Pontualmente podem existir também certos atrativos ou limitações que exercem influência nas tomadas de decisão por investir ou
não. É o caso, de um lado, dos incentivos fiscais que podem induzir à opção por determinados locais. E de outro das licenças ambientais,
que podem imprimir determinas dificuldades por seu ciclo de tempo bastante longo dependendo da atividade. Nesses casos, desconsiderar
o elemento tempo pode trazer dificuldades e atritos futuros com os órgãos responsáveis.

 
A percepção dos agentes entrevistados no estado de SP não é unânime quanto à possibilidade da demora e da burocracia destes

procedimentos serem elementos inibidores do surgimento de novos investimentos. Há quem veja que as dificuldades não inibem os
negócios, mas levam à opção pela informalidade, enquanto outros consideram que apesar de certa insatisfação, a decisão de investir não
depende destes entraves.

 
Os agentes mais ligados ao empresariado internacional estão convencidos de que a demora e os entraves burocráticos para a

abertura de empresas levam a que investidores se instalem em outros estados ou países. Num país onde a improvisação e o jeitinho são
comuns para contornar dificuldades, segundo relatado já se criou inclusive a figura da empresa de prateleira, criada e mantida inativa à
espera de algum comprador com urgência.

 
Há um certo consenso entre os entrevistados do CE de que as dificuldades acabam influindo na hora da decisão sobre os

investimentos. Elas podem levar ao estabelecimento em outras cidades ou estados, ou mesmo à opção pela informalidade. A burocracia nas
licenças, em especial a ambiental, e a regularização na Secretaria da Fazenda são considerados os entraves mais relevantes.

 
Como fatores capazes de incidir fortemente na decisão, em MG, são explicitados os incentivos fiscais, situação de mercado,

licitações e compras governamentais e, mais recentemente, editais de parcerias público-privadas.
 
            Os dados coletados tornam bastante difícil a conclusão pela existência ou não de relação entre os custos de transação existentes e a
escolha pela legalização da atividade. O que se percebe, por um lado, é que a decisão por empreender ou não está relacionada a diversas
variáveis, sendo os custos de transação apenas uma delas.
 
            Segundo percebe-se as empresas preocupam-se muito mais com dados relativos a matéria-prima, aos trabalhadores, aos incentivos
fiscais, a capacitação técnica da região, os elementos macroeconômicos, entre outros. Porém, também levam em conta a burocracia,
principalmente os elementos referentes aos licenciamentos, que podem, dependendo de seu nível e dependendo da condição da empresa de
suportá-los se tornar impeditivos para o surgimento ou a legalização das atividades empresariais. 
 
III. Conclusão
 
            A partir da percepção dos entrevistados pode-se concluir o que segue:
 
ÿ      A burocracia pela qual é obrigada a passar uma nova empresa no Brasil que busca legalizar-se representa os Custos de Transação

das relações dos empresários com o Estado. Estes Custos de Transação podem atrasar e, por vezes, inibir o estabelecimento de
novos investimentos no país;

ÿ      As Juntas Comerciais e o DNRC não são, dentre os diversos órgãos analisados, os maiores responsáveis pelos Custos de
Transação existentes nessa cadeia de procedimentos;

ÿ      Nas Juntas Comercias os Custos de Transação encontrados limitam-se a falta de previsibilidade, o pequeno número e a baixa
qualidade do corpo técnico, a insuficiente informatização e a insegurança quanto aos limites do papel desenvolvido pelo órgão;

ÿ      Ainda que haja uma legislação federal uniformizando atividades de registro mercantil, há uma enorme disparidade nos
procedimentos adotados nos Estados analisados, sobretudo no que se refere à integração institucional das diferentes esferas e
agências públicas com vistas à formalização da atividade empresarial;

ÿ      Ainda que parte significativa dos entrevistados não tenha conhecimento da legislação que criou o Redesim, todas as entrevistas
apontam a consistência e necessidade de medidas semelhantes àquelas presentes na referida legislação;

ÿ      Ainda que a legislação seja importante, o principal impulsionador da agilização dos processos de registro mercantil está localizado
na integração institucional dos diferentes agentes públicos envolvidos no registro mercantil. Contudo, essa integração não se faz
apenas com a existência de legislação pertinente, nem tampouco com a disponibilidade de recursos. Três outros fatores parecem
contribuir de maneira mais significativa para esse processo: a) a decisão política da administração superior estadual para
empreender essa integração, b) a coordenação gerencial para essa integração e c) a adoção de técnicas gerenciais – como o
estabelecimento de metas e remuneração adicional vinculada à realização de metas previamente negociadas;

ÿ      Do ponto de vista da coordenação federal desse processo, a opção parece recair sobre uma mudança institucional do órgão
responsável por essa atividade – o DNRC. Essa mudança apontaria para a criação de uma Agência Reguladora, tendo o DNRC
como seu embrião, mas atuando de fato como agência reguladora, estabelecendo não apenas normas para todo o sistema nacional
de registro mercantil, mas estabelecendo incentivos seletivos efetivos para que as unidades estabeleçam a integração institucional

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 449



indispensável à agilização dos processos em tela.
ÿ      O tempo de formalização de um negócio não deve ser atribuído às Juntas Comerciais e nem é o principal problema do tomador de

decisão de abrir um negócio formalizado (empresário). A tributação é o maior inibidor de novos negócios
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A FUNÇÃO S OCIAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE 
SOCIAL ROLE OF HEALTH INSURANCE CONTRACT 

 
NATANAEL DANTAS S OARES 

 
RESUMO 

As operadoras de planos de saúde privados prestam assistência à saúde dos 
seus usuários por meio de uma rede credenciada que, para tal, precisa adquirir 
materiais, medicamentos e equipamentos de fornecedores específicos da área 
de saúde, numa teia de relações integradas para a compra e venda de 
produtos e serviços que constitui o mercado de saúde suplementar, cuja 
regulamentação e fiscalização cabem ao Poder Público. 
Os direitos e deveres do usuário devem constar expressa e claramente num 
contrato formal de adesão, cujo conteúdo era determinado unilateralmente pela 
operadora até 1998, quando passou a ser definido em lei com a 
regulamentação do setor e, com o advento do novo código civil, deve cumprir a 
sua função social, o que cria a necessidade de todos os atores adotarem em 
suas condutas uma racionalidade que coloque o interesse da coletividade 
acima das necessidades e desejos individuais, o que, na assistência à saúde, 
se caracteriza pela aplicação do princípio da equidade na utilização dos 
recursos e da relação custo-efetividade nas intervenções assistenciais, atitude 
que se exige também do Poder Judiciário na interpretação dos fatos e na 
aplicação da lei para solução dos conflitos entre operadoras e usuários de 
planos de saúde. 
PALAVRAS -CHAVES: MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR; PLANO DE 
SAÚDE; FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO; JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. 
ABSTRACT 
The health management organizations provide their customers with health 
assistence through health services suppliers who, by their turn, need to buy 
materials, medicines and equipments from health sector specific suppliers, in a 
integrated relationship network to buy and sell products and services that 
constitutes the supplementary health market, regulated e supervised by 
government. The rights and obligations of customers must appear expressly 
and clearly in a formal adhesion contract, whose content was unilaterally 
determined by the organization until 1998, when it came to be difined in law with 
the sector regulation and, as established by the new Civil Code, must 
accomplish its social role, what demands the adoption of a reasoning that puts 
the interests of community above individual needs and desires by all the 
players, what means, in health assistence, the application of equity principle in 
using resources and cost-effectiveness related to assistence interventions, 
attitude that must also be present in facts interpretation and Law application by 
Judges to solve conflicts between health insurance organizations and 
customers. 
KEYWORDS: HEALTH SERVICES MARKET; HEALTH INSURANCE; 

CONTRACT SOCIAL ROLE; HEALTH JUDICIALIZATION. 
INTRODUÇÃO 

A assistência à saúde denominada suplementar é realizada pelas operadoras 
de planos de saúde privados, integra o sistema de saúde brasileiro 
constitucionalmente estabelecido, tem regulamentação e regulação específicas 
e deve dar-se, como sugere o próprio nome, de forma suplementar ao público 
sem, portanto, 
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anular o direito de os  seus  usuários  utilizarem os  serviços  assistenciais  públicos  disponíveis  a todos  os
cidadãos no Sistema Único de Saúde - SUS.

O mercado de saúde suplementar é composto por operadoras de planos de saúde, usuários, prestadores de
serviços de saúde e fornecedores de materiais e insumos, que se relacionam entre si pontual e informalmente
ou mediante celebração de contrato formal.

Intervêm nesse mercado, com a finalidade de assegurar o equilíbrio na relação entre os seus atores, órgãos
generalistas  responsáveis  pela  vigilância  das  atividades  econômicas,  pela  defesa  do  consumidor  e  pela
conciliação ou resolução de conflitos, e os que atuam especificamente nele, para regulamentá-lo e regulá-lo,
como a Agência Nacional de Saúde Suplementar -  ANS - e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
ANVISA.

Os comportamentos  no mercado de saúde se caracterizam por uma racionalidade econômica, pela qual o
usuário se sente prejudicado porque pagou as mensalidades do seu plano de saúde e em determinado período
ficou sem usar os serviços de saúde, ao passo que a operadora, prestadores e fornecedores ficam satisfeitos
com os resultados superavitários independentemente da situação de saúde da população assistida.

Mostra-se a necessidade de todos os atores nesse mercado reformularem suas condutas pela adoção de uma
racionalidade social,  que valoriza o  princípio  da equidade na utilização dos  recursos  e a relação custo-
efetividade na gestão da assistência à saúde.  

O  relacionamento entre operadoras  e usuários  de planos  de saúde se estabelece mediante celebração de
contrato  formal,  cuja  configuração  e  papel  variam conforme a  data  de  contratação,  haja  vista  que  os
celebrados a partir de 1999 têm os seus critérios de constituição e conteúdo definidos pela legislação que
regulamenta o setor, diferentemente dos anteriores.

Como todo contrato, o de plano de saúde deve, por força de lei, ser interpretado de forma a privilegiar a sua
função social, conceito ainda pouco assimilado, na prática, pelos diversos atores que compõem o mercado de
saúde ou nele intervêm e cuja realização exige o desenvolvimento do senso de coletividade nos contratantes e
nos intervenientes.     

Com o  desenvolvimento  social,  pela  disponibilidade  das  informações  e  facilidade  de  acesso  ao  poder
judiciário, as  divergências  na interpretação dos  contratos  de planos  de saúde estão se transformando em
ações judiciais de forma crescente, fenômeno que se denominou judicialização da saúde.

  

•1      SAÚDE SUPLEMENTAR

A Organização Mundial de Saúde - OMS[1] - define saúde como "estado de completo bem-estar físico,
mental e social" e quanto mais distante estiver o indivíduo desse estado, maior a sua necessidade de dispor
de serviços que possibilitem a sua recuperação.

O conhecimento da insuficiência e deficiência dos serviços públicos de saúde leva a população a buscar a
segurança de uma melhor  assistência com a contratação de planos  de saúde privados,  numa espécie de
consórcio em que cada um paga uma mensalidade previamente determinada e todos  utilizam os  serviços
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cobertos  pelo  plano  quando  e  se  deles  precisarem,  independentemente  do  custo,  o  que  se  denomina
assistência à saúde suplementar.    

O termo suplementar sugere uma situação acessória em que se fornece uma cobertura adicional à oferecida
por um fornecedor principal, sem, portanto, reduzir a obrigação do responsável principal, diferentemente do
termo complementar, que pressupõe uma parcialidade no cumprimento da obrigação pelo sujeito principal
com geração de uma lacuna que é suprida por um terceiro, que completa o que deveria ter sido integralmente
fornecido.

A  saúde suplementar,  portanto,  pressupõe o  atendimento  a todas  as  necessidades  básicas  de saúde da
população pelo Estado e as necessidades que excederem a obrigação de cobertura pelo Estado podem ser
supridas por um plano de saúde privado.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, a saúde como um direito de todos e um dever do Estado
e, em seu art. 197, atribui relevância pública às  ações e aos  serviços  de saúde, devendo o poder publico
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, o que a coloca, pela sua própria
natureza, numa posição de supremacia, como destacam CANOTILHO e LEITE (2007, p. 93):

No Brasil, como em todo o mundo, o direito à saúde ocupa patamar máximo no arcabouço constitucional e
legal. Perante ele, são limitados e até inteiramente afastados outros direitos constitucionais, como o direito de
greve, o direito de propriedade, o direito de manifestação e expressão comercial.

A assistência à saúde prestada pela iniciativa privada nos termos do art. 199, §1º, da Constituição Federal
dá-se de forma complementar e integrada ao sistema único de saúde, mediante contrato ou convênio, o que
faz  entender  que  o  dispositivo  constitucional  está  referindo-se  a  prestadores  de  serviços  de  saúde
credenciados pelo SUS, como afirma SILVA (1990, p. 699):

"Responsável, pois, pelas ações e serviços de saúde é o Poder Público, falando a Constituição, neste caso,
em ações e serviços públicos de saúde, para distinguir da assistência à saúde pela iniciativa privada, que ela
também admite, e cujas instituições poderão participar complementarmente do sistema único de saúde."

A assistência à saúde prestada pelos planos de saúde privados está autorizada pelo caput do art. 199 e, nos
termos da legislação infraconstitucional, deve dar-se, conforme sua denominação, de forma suplementar.

A  insuficiência de recursos  públicos  para fazer face às  demandas  de saúde da população transferiu aos
planos de saúde a responsabilidade integral pela assistência dos seus contratantes, mudando a característica
de suplementar para substitutiva, inclusive com ressarcimento ao SUS quando os seus usuários utilizam os
serviços públicos de saúde, por determinação do art. 32 da Lei nº 9.656/98.

Na assistência prestada pelo SUS ou pela iniciativa privada, é indiscutível que a suficiência dos recursos para
atender às necessidades de saúde de toda a população depende da sua aplicação adequada, o que demanda
responsabilidade na sua gestão e na utilização dos serviços.

O reconhecimento do direito de todos à assistência à saúde é uma atitude exigida de cada um que compõe a
coletividade,  num compartilhamento do direito  e da responsabilidade,  considerando que essa assistência
depende de recursos, públicos  ou privados, limitados  para atender a demandas  crescentes  no presente e
imprevisíveis no futuro, característica marcante da realidade economicamente considerada.
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O exercício do direito de um cidadão ter a sua necessidade de saúde suprida somente é plenamente legítimo
se levada em conta a necessidade dos  demais,  com uma aplicação racional dos  recursos, sem privilégios
subjetivos.

 

•2      MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

 

Entende-se como mercado de saúde suplementar o ambiente e as situações em que acontecem as relações de
negociação,  prestação  e pagamento  dos  serviços  de saúde,  assim denominado  em razão  das  transações
comerciais de compra e venda de materiais, medicamentos, equipamentos, serviços e planos de saúde, cujos
atores são prestadores de serviços assistenciais de saúde, fornecedores de materiais médico-hospitalares e
medicamentos e operadoras e usuários de planos de saúde.

Mais adequado e conveniente seria, portanto, denominá-lo mercado de serviços de saúde, considerando que
os  materiais  e equipamentos  nele negociados  são  todos  acessórios  ou insumos  da prestação do serviço
assistencial, para afastar a ideia de que o objeto negociado nesse mercado é a saúde. 

Esse mercado é complexo em razão da sensibilidade do seu objeto finalístico e do choque de interesses dos
seus diversos atores, num ambiente em que o individualismo impera pela desconsideração de que a aplicação
dos recursos nesse mercado deve visar ao benefício da coletividade à qual pertence o indivíduo que está, em
determinado momento, utilizando os serviços e, portanto, consumindo os recursos.

A teoria econômica neoclássica assume o postulado da informação perfeita entre compradores e vendedores,
mas no caso da saúde o sistema lida com informações assimétricas, especialmente, na relação entre médicos e
pacientes (VIANA et al, 2002, p.  204).

Essa assimetria se caracteriza na situação de o paciente, por questões  culturais,  não ter disposição nem
conhecimento suficientes  para discutir com o seu médico as suas prescrições, preferindo assumir o atrito
com o seu plano de saúde quando indeferidos procedimentos solicitados.

Alguns profissionais usam a sua superioridade técnica em relação ao paciente para a defesa de seus próprios
interesses, utilizando-se muitas vezes do que se pode chamar de "chantagem técnica", induzindo o paciente a
indispor-se com o seu plano de saúde para forçar a cobertura de algum procedimento.

Os  atores  no  mercado  de saúde suplementar  dependem uns  dos  outros  para manterem-se e a falta de
reconhecimento dessa realidade provoca a exploração dos serviços na busca de vantagens excessivas, sem a
consciência de que o desaparecimento de um ator pode prejudicar todo o mercado.

Segundo  VILARINHO  (2004,  p.5),  "no  Brasil,  o  acirramento  da  concorrência  no  mercado  de  saúde
suplementar e a prevalência das vantagens competitivas evidenciaram a vulnerabilidade dos consumidores, e,
em vários casos, dos próprios profissionais de saúde, os efetivos prestadores dos serviços".

Quanto  maior  a  população  assistida,  mais  fácil  a  diluição  dos  custos  assistenciais  e  mais  difícil  a
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conscientização da necessidade de racionalizar a utilização dos recursos nas necessidades individuais para
preservá-los, solidariamente, para as necessidades da coletividade.     

A prestação de serviços de saúde se dá por profissionais ou instituições que compõem a denominada rede
credenciada,  que atende os  usuários  e apresenta a correspondente fatura à respectiva operadora,  o  que
caracteriza a figura do terceiro-pagador, que retira do usuário o envolvimento com o custo do atendimento e
favorece a efetivação do risco moral e do perdularismo que comprometem o propósito da assistência.

O risco moral é definido como comportamento oportunista que resulta em um excesso de demanda por
serviços e por insumos de saúde quando os usuários não arcam, de forma direta e imediata, com os custos da
assistência (MS, 2006, p. 47), e efetiva-se quando, por exemplo, o usuário promove a utilização indevida do
seu  plano  por  um terceiro  ou  quando o  profissional credenciado  inclui em suas  faturas  procedimentos
diversos dos realizados ou solicita procedimentos desnecessários apenas para aumentar o faturamento.

O  perdularismo  se caracteriza pelo  excesso  na utilização  dos  serviços,  independentemente de sua  real
necessidade, ou a opção consciente por serviços mais caros, independentemente de sua resolutividade, o que
onera o plano com gastos indevidos ou inefetivos e consome os recursos destinados à assistência de toda a
coletividade de forma ineficiente.

O raciocínio materialista próprio das economias capitalistas é determinante do comportamento dos usuários
de planos de saúde ao demandarem um serviço de saúde, haja vista que eles se mostram tão mais exigentes
quanto mais economicamente diferentes se acharem em relação à massa consumidora no mesmo estado de
saúde, como diz LEFF (2004, p. 128).

O efeito de competição que gera igualdade diante de um tipo globalizado de consumo se dispersa e desativa
na convivência de diferentes formas culturais  de vida. Por outro lado, a igualdade como homologação das
formas de consumo gera a ambição de distinção diante do outro. Na cultura da competição, à medida que se
reduz a distância social, cresce a tensão pela distinção, que se concretiza na acumulação de bens.           

No momento da necessidade de saúde, em razão da fragilidade própria da sua situação, o comportamento do
usuário  e  seus  familiares,  inconscientemente  pressionados  por  fatores  culturais  e  psicológicos,  é
extremamente individualista, numa atitude de desespero que pode torná-lo refém de atores inescrupulosos
que podem querer tirar vantagens econômicas dessa situação e agravar o desequilíbrio nessa relação.

A utilização dos serviços de saúde pelos usuários dos planos deve dar-se para suprimento de necessidades
de saúde e esse é o critério para o dimensionamento da rede credenciada e serve como base para a projeção
dos custos e estabelecimento do valor das mensalidades dos planos.

O envolvimento do profissional médico no processo de educação em saúde e na racionalização dos custos
assistenciais  é  fundamental,  considerando  que  todos  os  procedimentos  são  por  ele  demandados,
acompanhados ou realizados.

No entanto, os usuários têm, além das suas necessidades, desejos, pelo que à necessidade, por exemplo, de
um procedimento cirúrgico se alia o desejo de que tal cirurgia se realize em determinado hospital ou com
determinada equipe cirúrgica, com a possibilidade de estarem ambos fora da rede credenciada e gerarem um
pedido de reembolso que poderá ser parcialmente atendido ou indeferido, conforme disposição contratual.
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O  atendimento  fora da rede credenciada somente é passível de reembolso  nos  casos  de inexistência de
prestador credenciado na localidade para o serviço demandado ou nos casos de urgência ou emergência, com
o destaque de que, quando devido, o reembolso deve ser feito conforme tabela de preços praticados com a
rede credenciada, nos termos do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, tanto para inibir a sua prática como para
preservar os recursos da coletividade.   

O dimensionamento da rede credenciada deve respeitar o volume de necessidades  da massa assistida e a
qualidade técnica necessária para garantir ao usuário o atendimento imediato com a segurança do tratamento
adequado por qualquer dos prestadores credenciados, principalmente porque a operadora é solidariamente
responsável pelo desempenho da sua rede credenciada.

As autorizações prévias para os procedimentos assistenciais são necessárias para a preservação dos recursos
da coletividade, pela possibilidade, por exemplo, de estar o usuário com situação irregular no plano, estar o
procedimento fora da sua cobertura ou ser o procedimento incompatível com o diagnóstico apresentado.

Nos termos do art. 16 do Código de Ética Médica, a operadora, ao indeferir um procedimento, está apenas
eximindo-se da sua cobertura e consequente pagamento, sem, no entanto, impedir a sua realização.

Os planos de saúde privados passaram a ter regulamentação específica pelo Conselho Nacional de Saúde
Suplementar - CONSU, instituído pela Lei nº 9656/98, e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar -
ANS,  criada pela Lei nº 9961/2000,  sendo atribuída a esses  órgãos  a responsabilidade pela emissão de
normas que regulem a assistência à saúde prestada pelas operadoras de planos de saúde em todas as suas
modalidades, como cooperativas médicas, seguradoras, medicina de grupo e autogestão.

A atividade dos prestadores de serviços e fornecedores de materiais de saúde é regulamentada e regulada pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, que realiza também a fiscalização do setor para mitigar
os riscos de contaminação de profissionais e usuários desses serviços por agentes nocivos à saúde.

O intuito da legislação é garantir ao cidadão que paga um plano de saúde a assistência nas suas necessidades
de saúde, estabelecendo uma cobertura mínima e colocando à disposição uma estrutura de fiscalização para
identificar e punir desvios na relação contratual, suprindo, assim, a hipossuficiência técnica do usuário.

 

•3      CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE

Os planos de saúde têm natureza securitária, o que significa que o que se compra com a sua contratação é a
segurança de um atendimento  se e quando  houver  uma necessidade,  o  que caracteriza a constância na
utilização do plano, mesmo quando nenhum serviço for buscado pelo usuário, considerando que ela se dá de
forma efetiva, quando ocorrem necessidades dos serviços de saúde, ou potencial, caracterizada pela falta de
utilização efetiva.

A partir de 24 horas após a contratação, o plano já começa a ser utilizado potencialmente, pois já tem o
usuário direito à cobertura de atendimentos de urgência ou emergência, como tais definidos pelo art. 35-C, I e
II, da Lei nº 9.656/98.
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Os  contratos  de  planos  de  saúde  são  de  adesão,  considerando  que  as  suas  cláusulas  são  definidas
unilateralmente pela operadora, sem possibilidade de discussão prévia com o usuário, que ficava, antes da
regulamentação dos planos de saúde, refém das disposições que lhe fossem desfavoráveis.

Com o advento da Lei nº 9.656/98 e demais diplomas normativos que regulamentam os planos de saúde, os
contratos passaram a ter definição legal para cláusulas sobre coberturas e reajustes de preços, por exemplo,
que  supriu  a  hipossuficiência  técnica  do  usuário  para  discuti-las,  com instituição  da  possibilidade  de
adaptação dos contratos anteriores, em respeito à proteção do ato jurídico perfeito pelo art. 5º, XXXVI, da
constituição Federal.

O contrato de plano de saúde está definido nos arts. 13 a 16 da Lei nº 9.656/98 e na Lei nº 10.850/2004, que
dispõe sobre a migração de contratos celebrados até 1998 para o modelo definido na legislação específica,
com adequação no que tange a cobertura e preço, razão pela qual a norma é clara ao atribuir exclusivamente
ao usuário essa opção, nos termos da Resolução Normativa da ANS n° 64, de 22/12/2003, que dispõe sobre
o Programa de Incentivo à Adaptação de Contratos, alterada pela RN nº 70, de 19/02/2004, RN nº 78, de
25/06/2004, e RN nº 80, de 01/09/2004.

O contrato deve conter expressa e claramente a cobertura assistencial, que consiste no conjunto de direitos
adquiridos pelo usuário com a contratação do plano de saúde, cobertura essa definida de forma genérica nos
arts. 10 a 12 da Lei nº 9.656/98 e, especificamente, nas resoluções normativas da ANS[2].

Os  planos  de saúde precisam sobreviver no mercado de saúde e garantir  a cobertura oferecida aos  seus
usuários, para o que se faz  necessário que as  suas  receitas  superem as  suas  despesas, com superávit  ou
lucro, conforme a configuração jurídica da operadora.

Necessário destacar que as empresas com fins lucrativos são aquelas cuja diferença entre entradas e saídas,
nesse caso denominada lucro, é distribuída entre os seus sócios ou acionistas e nas sem fins lucrativos, essa
diferença se chama superávit e é aplicada no incremento do próprio negócio da empresa.                

Considerando a limitada capacidade financeira da população para assumir  aumentos  nos  preços,  cabe à
operadora  manter  o  equilíbrio  econômico-financeiro  do  plano  mediante  gestão  dos  seus  custos,
principalmente assistenciais, o que exige a aplicação do princípio da equidade e da relação custo-efetividade
dos procedimentos na aplicação dos recursos.

O Ministério da Saúde (2006, pp. 16; 28) define eqüidade em saúde como "o princípio segundo o qual a
distribuição de recursos  é feita em função das  necessidades  de saúde de uma determinada população" e
custo-efetividade, "avaliação econômica completa, no âmbito da saúde, que compara distintas intervenções
de  saúde,  cujos  custos  são  expressos  em  unidades  monetárias  e  os  efeitos,  em  unidades  clínico-
epidemiológicas".

O principal objetivo dos estudos de custo-efetividade é comparar o valor relativo de diferentes intervenções
para suprir uma determinada necessidade de saúde, fornecendo informações concretas para que a tomada de
decisões na alocação de recursos seja a mais apropriada (MS, 2008, p. 20).

Na prática, os  recursos  devem ser aplicados  com parcimônia na assistência a cada indivíduo de forma a
garantir suficiência dos recursos para a assistência a toda a população, para o que se faz necessário que as
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necessidades de saúde dos indivíduos sejam supridas com tecnologia resolutiva, como tal reconhecida pela
evidência científica e, dentre essas, a que importe menor gasto.

O Ministério da Saúde (2008, p. 93) assim se posiciona sobre o tema:

Evoluímos nas ultimas décadas agregando rigor metodológico para estabelecer o real benefício das ações e
intervenções oferecidas para população. Pelo crescimento exponencial e pelo impacto dessas tecnologias no
orçamento, as  suas  avaliações  econômicas  têm-se tornado uma necessidade, pois  se estabelece uma nova
tecnologia e se oferece um ganho em saúde a um custo que a sociedade tem condições de pagar. Acima de
tudo, espera-se com a aplicação destes  conceitos, atingir os melhores padrões de saúde por meio do uso
racional dos recursos existentes.

Isso  exige  uma  mudança  da  racionalidade  econômica  para  uma  racionalidade  finalística,  pela  qual  o
procedimento mais conservador pode ser mais resolutivo do que o inovador, considerando a certeza dos seus
resultados, o que abre espaço para a valorização de uma assistência proativa, com ações de promoção de
saúde e prevenção de doenças, muito mais  barata e muito mais  efetiva, que evita intervenções  curativas
encarecidas pelas novas tecnologias e preserva a saúde integral da população e a econômico-financeira do
plano,  cujas  mensalidades  podem ser  menores  a  partir  da redução  dos  custos,  o  que beneficia toda a
coletividade, cumprindo, assim, o contrato a sua função social.

Os  resultados  econômico-financeiros  dos  planos  de saúde, determinantes  para a garantia da assistência à
saúde da população assistida, dependem da gestão de custos na aplicação dos recursos e da utilização dos
serviços pelos usuários, que deve observar as definições e limites estabelecidos no contrato.   

Portanto, a referência para a cobertura do plano são as disposições contratuais em consonância com as legais
específicas, numa definição objetiva que permite dimensionamento do preço do plano, pois  se os limites
estabelecidos  forem extrapolados,  os  custos  assistenciais  fogem da  previsão  e  resta  comprometido  o
equilíbrio contratual, com discrepância entre o contratado e o realizado.

Destaque-se que a necessidade, ou doença, do usuário é apenas o fator de acionamento da cobertura do plano
definida em contrato, sem qualquer possibilidade de ser ela determinante da obrigação assistencial do plano.

Atualmente, com a regulamentação do setor, ao contratar um plano de saúde, o ususário adquire o direito de
utilizar, para suprir uma necessidade de saúde, qualquer procedimento constante do rol de procedimentos e
eventos em saúde aprovado pela ANS, nos termos dos arts. 10 a 12 da Lei nº 9.656/98, mediante prescrição
e justificativa médicas, e fica desobrigada a operadora de cobrir qualquer procedimento que esteja fora do
referido rol, independentemente da sua patologia.

A desconsideração das disposições contratuais e legais que têm acontecido no mercado de saúde tem como
exemplo  a  situação  de  o  usuário  realizar  o  seu  desejo  de  ser  atendido  fora  da  rede  credenciada,  por
especialista  renomado,  com pagamento  dos  serviços  em valores  muito  acima dos  praticados  pela rede
credenciada  ou  com  realização  de  procedimento  sem  cobertura  pelo  plano,  com  a  pretensão  de  ser
reembolsado integralmente.

Essa situação equivale à aquisição de um veículo simples, com pagamento do preço correspondente e, ao
comparecer para receber o veículo, o comprador exige a entrega, sem qualquer ônus adicional, de uma BMW
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ou uma mercedes, por serem esse modelos mais potentes e mais confortáveis.

 

•4      FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO

A Constituição Federal inicia suas disposições afirmando que o Brasil se constitui num Estado Democrático
de Direito,  o que define que as  relações  sociais  se alicerçam num arcabouço normativo, ou, no dizer de
BOBBIO (1999, p. 22), num ordenamento jurídico, o que se confirma em seu art. 5º, II, pelo qual "ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei".

A cultura normativa cria a necessidade de que os negócios jurídicos tenham a objetividade na definição de
direitos  e obrigações  das  partes  asseguradas  em um instrumento formal estabelecido com observância do
ordenamento jurídico vigente,  o que lhe dá o estado de ato jurídico perfeito,  protegido de qualquer ato
normativo superveniente, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que se denomina contrato
e, devidamente celebrado, adquire força de lei para aqueles que voluntariamente nele se obrigam.

A liberdade de contratar recebe no art. 421 do Código Civil, reforçado em seu art. 2.035, Parágrafo Único,
uma razão e um limite para o seu exercício, qual seja, a função social do contrato.

Essa função  do  contrato  deve ser  bem assimilada para produzir,  na prática,  os  efeitos  pensados  pelo
legislador, haja vista que o seu entendimento se tem mostrado nas discussões acadêmicas e forenses ainda
muito nebuloso, situação que pode levá-la à inocuidade, se desconsiderada, ou comprometer a segurança
jurídica dos contratos, se aplicada equivocadamente.

O maior equívoco com o conceito de função social é considerá-la sinônimo de assistência social,  com o
entendimento de que a interpretação dos  contratos  deve beneficiar sempre a parte hipossuficiente, numa
forma de compensação, visão que se tem mostrado frequente nos processos administrativos e judiciais que
discutem as relações de consumo.

A expressão função social representa o destaque que merece a coletividade na relação com as pessoas que a
constituem e a prevalência dos interesses do grupo sobre os dos indivíduos que o compõem.

Ao contratar um plano de saúde, o indivíduo passa a integrar uma coletividade que depende da contribuição
financeira de cada um dos seus membros para garantir a assistência à saúde de todos, considerando que as
mensalidades  pagas  consideradas  individualmente  são  ou  poderão  ser  insuficientes  para  fazer  face  às
despesas assistenciais do indivíduo, mas juntadas às dos demais asseguram recursos para o atendimento de
todos  a qualquer  tempo,  considerando  que as  necessidades  de saúde de uma população  acontecem em
tempos diversos.

A utilização indevida do plano de saúde, por fraude ou por tratar-se de procedimento desnecessário, ou
mesmo  a  opção  por  procedimento  mais  oneroso  para  o  plano,  consome  recursos  que,  se  usados
adequadamente,  beneficiam  um  número  maior  de  pessoas  e  o  seu  desperdício  pode  comprometer  a
disponibilidade de recursos quando das necessidades reais da população assistida.

Considerando que as mensalidades dos planos se estabelecem mediante estudos atuariais, que consideram os
gastos realizados pelos usuários em determinado período, quanto mais utilizado o plano, mais altas serão as
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suas mensalidades, sendo toda a coletividade prejudicada pelo uso indevido do plano por alguns.

Assim, o contrato de plano de saúde cumpre a sua função social quando os  contratantes,  operadoras  e
usuários, realizam a gestão e a utilização do plano, respectivamente, com foco nas necessidades presentes e
futuras de toda a população, observando a equidade e a relação custo-efetividade.

O Conselho da Justiça Federal afirma em seu Enunciado nº 23 (2007, p.19) que "a função social do contrato,
prevista no art. 421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou
reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais".

Pertinente o entendimento defendido por alguns autores ao afirmarem que a função social dos contratos se
realiza entre as partes e na relação com a coletividade, pois, como diz THEODORO JÚNIOR (2004, p. 31),
"a função social do contrato consiste em abordar a liberdade contratual em seus reflexos sobre a sociedade
(terceiros) e não apenas no campo das relações entre partes que estipulam (contratantes)".

A realização da função social do contrato de plano de saúde se caracteriza claramente com a desconsideração
da seleção adversa, que consiste na tendência de o plano de saúde incorporar ou absorver indivíduos de maior
risco, com a igualdade de preços independentemente da situação de saúde do contratante, pelo que os mais
saudáveis  mantêm-se e  aportam recursos  no  plano  para  garantir  a  assistência  aos  que mais  precisam,
considerando que quanto maior a massa assistida maior a diluição dos custos e menor o impacto no ônus
para cada indivíduo.

Para Miguel Reale (2003, p.1), "o que o imperativo da ¢função social do contrato¢ estatui é que este não
pode ser transformado em um instrumento para atividades abusivas, causando dano à parte contrária ou a
terceiros".

 

•5      JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE

Pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição estabelecido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal,
pelo qual nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário, alguns
conflitos oriundos da divergência na interpretação dos contratos de planos de saúde lá desembocam quando
insuficientes para resolvê-los os esforços administrativos das partes e dos órgãos intervenientes nas relações
de consumo,  com a pretensão de terem o seu pretenso direito  reconhecido,  por  considerarem que,  por
tratar-se de discussão de cláusulas contratuais e, portanto, jurídica, os magistrados são competentes e estão
habilitados para o julgamento.

Nas  ações  judiciais  movidas  por usuários  de planos  de saúde, na quais  geralmente se discutem cláusulas
contratuais, alguns magistrados se têm mostrado pouco hábeis na condução dos processos pela dificuldade
em separar o direito à saúde do cidadão e a cobertura assistencial garantida ao contratante do plano de saúde.

A  nebulosidade do  tema para os  julgadores  reside na análise  da demanda com foco  estereotipado,  na
sensibilidade do tema doença, no desconhecimento do mercado de saúde e na aplicação equivocada da lei.
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5.1. Análise da demanda com foco estereotipado

O Código de Processo Civil, em seus arts. 131 e 436, adotou o princípio da persuasão racional ou livre
convencimento motivado, pelo qual o juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os
avalia  segundo  critérios  críticos  e  racionais,  e  indica  na  sentença  os  motivos  do  seu  convenicmento
(CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO, 1990, p. 66).

O  estereótipo,  que equivale  a  um preconceito,  consiste  no  enquadramento  do  sujeito  em determinada
categoria em razão de opinião  formada,  num processo dedutivo,  a partir  de caracteríticas  aparentes  ou
comentários dispersos, sem a necessária averiguação da sua correspondência com a realidade.

Em ações judiciais contra operadora de plano de saúde, alguns julgadores pressupõem a culpa desta e a sua
desconsideração e desrespeito para com os seus usuários e, assim, analisam o pedido influenciados por um
preconceito que embassa a visão com uma névoa que é confundida com a fumaça do bom direito e tem
ensejado a concessão de liminares  sem o embasamento técnico-médico ou a condenação em reparação de
danos morais pela negativa de autorização de atendimento para usuário, mesmo legitimada por disposições
legais e contratuais.

Somente a análise de cada caso poderá mostrar se inexistem peculiaridades que possam tirá-lo da vala comum
atribuída a alguma categoria  pela contumácia de  práticas  erradas,  sem possibilidade,  portanto,  de uma
generalização sem uma análise preliminar consistente. 

 

5.2.SENSIBILIDADE AO TEMA DOENÇA

Uma doença relatada convenientemente impressiona muito mais do que um depoimento sobre saúde, pelo
sentimento  de  empatia  que  leva  o  ouvinte  a  colocar-se  no  lugar  do  doente  e  sentir  ou  materializar
mentalmente todo o incômodo descrito, principalmente se tal apresentação estiver acompanhada de fotos
bem escabrosas e da identificação do algoz que se nega a resolver definitivamente o problema com a alegação,
por exemplo, de falta de cobertura pelo plano de saúde.

É o caso, por exemplo, de alguém que tem a sua vida limitada em razão de obesidade mórbida e numa petição
inicial afirma que o seu caso somente pode ser resolvido com uma gastroplastia, pois já tentou reverter a
situação de todas as maneiras possíveis  e disponíveis, e está impossibilitada de fazer a cirurgia porque a
operadora condicionou a cobertura à migração do seu plano, anterior a 1999, ao plano adaptado à legislação
que regulamenta os planos de saúde.

 

Alguns  julgadores  têm  concedido  liminar  para  a  realização  imediata  da  cirurgia  por  entender  que  o
indeferimento  da  cobertura  é  improcedente  porque  a  necessidade  do  procedimento  está  presente,
considerando a situação de fato em detrimento de todo o aparato legal que o regulamenta, com um julgamento
direcionado por um sentimento de piedade.

Considerando que o juiz entende de direito e esses processos versam sobre doenças, recomedável critério na
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análise dessas  situações,  haja vista que os  casos  de urgência ou emergência chegam ao judiciário  com a
necessidade de saúde já suprida,  pendentes  apenas  as  discussões  econômico-financeiras  em pedidos  de
reembolso, e os  casos eletivos  podem esperar, no mínimo, o pronunciamento da operadora no processo,
sendo indispensável para tais  análises  um parecer  técnico-médico de perito judicial,  considerando que o
relatório emitido pelo médico assistente e juntado à petição inicial deve ser considerado suspeito pelo seu
interesse em realizar o procedimento.

 

5.3.DESCONHECIMENTO DO MERCADO DE SAÚDE

Os  planos  de saúde privados  compõem o mercado de saúde suplementar,  cuja complexidade dificulta a
percepção dos  próprios  profissionais  que nele atuam, que se espantam com situações  inusitadas  a cada
momento.

O atendimento ao usuário demanda a participação de uma série de atores, cuja quantidade e custo dependem
da intervenção necessária para suprir a sua necessidade de saúde e cujo comportamento depende do interesse
envolvido.

A demanda por procedimentos ou materiais cirúrgicos mais caros pode ter como jusitificativa o menor risco
ou o  melhor  resultado para o  usuário,  mas,  na realidade,  a razão verdadeira pode ser  o  atendimento  a
interesses econômicos de prestadores ou fornecedores.

Algumas decisões judiciais, inclusive de tribunais superiores, têm mostrado claramente uma ignorância sobre
o  mercado  de  saúde,  com  destaque  para  a  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  RESP  668216/SP
(2004/0099909-0), considerando que se torna referência para outros julgadores, cuja ementa está transcrita.

Seguro saúde. Cobertura. Câncer de pulmão. Tratamento com quimioterapia. Cláusula abusiva.

1. O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento
está alcançado para a respectiva cura.  Se a patologia está coberta,  no caso, o câncer,  é inviável vedar a
quimioterapia pelo  simples  fato  de ser  esta  uma das  alternativas  possíveis  para a  cura da doença.  A
abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em razão de
cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno disponível no momento
em que instalada a doença coberta.

O equívoco está na inversão sobre o objeto de cobertura dos planos de saúde, pois os arts. 10 a 12 da Lei nº
9.656/98  definem de  forma genérica  os  direitos  dos  contratantes  e  as  resoluções  normativas  da  ANS
estabelecem, especificamente, o rol de procedimentos e eventos em saúde de cobertura mínima obrigatória
pelos planos de saúde, sem qualquer referência a doenças.

Ademais,  nas  solicitações  de  tratamento  pelo  médico  e  no  pagamento  das  resepectivas  faturas  pelas
operadoras  a  identificação  do  atendimento  ao  beneficiário  se  faz  pela  codificação  e  nomenclatura  dos
procedimentos constantes no Rol da ANS, que correspondem aos da lista da Associação Médica Brasileira,
sendo a informação da doença apresentada apenas para justificar o pedido do procedimento.   
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5.4.EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA LEI

O art. 126 do Código de Processo Civil diz que cabe ao Juiz no julgamento da lide aplicar as normas legais e,
quando omissas ou inexistentes, nos termos do art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, recorrer aos
elementos de integração da norma jurídica, quais sejam, analogia, costumes e princípios gerais de direito.

O art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil determina que o Juiz, ao aplicar a lei, deve atender aos fins
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.

Com o advento da Lei nº 9.656/98, que regulamentou os planos de saúde privados contratados a partir do
início da sua vigência, em janeiro de 1999, e da Lei nº 9.961/2000, que criou a ANS, os contratos passaram a
ter  suas  cláusulas  definidas  conforme  disposição  legal  específica  e  o  relacionamento  entre  usuários  e
operadoras  saíram da égide do Código de Defesa do Consumidor em razão da regulamentação específica,
considerando que a Lei nº 8.078/90 dispõe de forma genérica sobre as relações de consumo, é anterior à Lei nº
9.656/98 e as duas estão no mesmo patamar hierárquico por serem leis ordinárias.    

Defendendo a prevalência da lei especial sobre a geral, BOBBIO (1999, p. 96) afirma:

A passagem da regra geral à regra especial corresponde a um processo natural de diferenciação das categorias,
e  a  uma  descoberta  gradual,  por  parte  do  legislador,  dessa  diferenciação.  Verificada  ou  descoberta  a
diferenciação,  a persistência na regra geral importaria no  tratamento  igual de pessoas  que pertencem a
categorias  diferentes,  e,  portanto,  numa  injustiça.  Entende-se,  portanto,  por  que  a  lei  especial  deva
prevalecer sobre a geral: ela representa um momento ineliminável do desenvolvimento de um ordenamento.

Algumas  decisões  judiciais  parecem  desconhecer  essa  legislação  especial  porque  concluem  pela
desconsideração  total  das  disposições  contratuais  ou  insistem  em  utilizar  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor em situações claramente abrangidas e expressamente tratadas pela nova lei.

Diferentemente, merece destaque decisão do Juiz da 7ª Vara do Juizado Especial da Comarca de Manaus, no
processo nº 015.05.003079-7, pelo reconhecimento da prevalência da norma especial sobre a geral,  mais
especificamente das disposições da Lei nº 9.656/98 sobre a Lei nº 8.078/90.

A tutela a ser prestada deve observar a disciplina do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, diploma legal posterior à
Lei nº 8.078/90, que passou a regular os planos privados de assistência médico-hospitalar. Pelo dispositivo
legal retromencionado, não sendo possível a prestação do serviço contratado por profissionais credenciados
pelo plano de saúde,  o pagamento da prestação do serviço por médicos  alienígenas  observará sempre a
relação  de preços  praticados  pelo  plano  de saúde,  fixando  prazo  para pagamento,  o  que foi fielmente
observado  pela  requerida,  que  reproduziu  tal  comando  legal  no  seu  contrato  -  Capítulo  VIII  -  Dos
reembolsos - Cláusula 16 - até porque, celebrada a avença em 15 de dezembro de 2000 (doc. de fls. 09), não
há como afastar a incidência do novo regulamento legal (Lei nº 9.656/98). Por seu turno, não há falar em
quebra do  princípio  da boa-fé  contratual,  nem mesmo  declaração  de nulidade ou  anulação  de cláusula
contratual, porquanto entendo que no caso em tela não houve exclusão de cobertura contratada, mas tão
somente impossibilidade de prestação de serviço médico auxiliar pela falta de profissional credenciado, cujo
reembolso de despesa ao contratante ou responsável deve observar, como já se disse, a disciplina do art. 12,
VI, da Lei nº 9.656/98, com correspondência na cláusula contratual 16 que, editada consoante a lei,  não
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padece de qualquer ilegalidade ou abuso contratual.              

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A consideração da função social do contrato de planos de saúde é indiscutível por ser indispensável, sendo
necessário, no entanto, que esse instituto seja mais claramente compreendido para evitar que o conceito de
social seja aplicado de forma a beneficiar cada indivíduo no momento da sua necessidade em detrimento da
garantia de assistência à coletividade inclusive na sua necessidade potencial.

A efetivação da função social dos contratos de planos de saúde depende da visão e do comportamento de
todos  os  atores  a ele relacionados  direta ou  indiretamente,  o  que envolve operadora e usuários,  como
contratantes,  a  rede  credenciada  e  fornecedores  de  materiais,  como  intervenientes  imediatos  e  os
intervenientes  mediatos,  como  o  Judiciário,  Ministério  Público,  órgãos  reguladores  e  os  de  defesa  do
consumidor.

A  educação em saúde se mostra como fator  de maior  eficiência,  eficácia e efetividade nas  intervenções
assistenciais, haja vista que as ações de promoção de saúde e prevenção de doenças são menos onerosas para
as  operadoras,  mais  resolutivas  para os  usuários  e mais  difíceis  para os  dois,  considerando  que a sua
implementação exige mudanças culturais e, portanto, sem resultados significativos em curto prazo.

Os  custos  dos  planos  de saúde, repassados  aos  usuários  em suas  mensalidades,  se agravam por fatores
inerentes ao processo assistencial, tais como envelhecimento da população, reajustes de preços dos serviços
e insumos, novas tecnologias, novas patologias, mas também por despesas  impertinentes  e imprevisíveis
geradas, por exemplo, com a efetivação do risco moral e a absolutização do direito do usuário em detrimento
da lei e do contrato.

Considerando a natureza securitária dos planos de saúde, a sua utilização pelos usuários se dá efetiva ou
potencialmente, o que afasta completamente o argumento de que alguém possa pagar as mensalidades do
plano sem tê-lo utilizado, haja vista que, pela legislação atual, decorridas  24 horas  da sua contratação, o
plano já começa a ser potencialmente utilizado, pelo risco de necessidade de atendimentos de urgência ou
emergência, como tais definidos em lei.

Os planos de saúde, por sua natureza, devem ser considerados e tratados numa perspectiva que exceda a
obrigação  e  de  atender  interesses  individuais  e  suprir  necessidades  pontuais,  para  saírem  de  uma
racionalidade meramente econômica para uma racionalidade assistencial e social.

A conscientização dos usuários de que o pagamento das mensalidades do seu plano de saúde é também pela
sua utilização potencial e para cobertura das necessidades de uma coletividade que ele passa a integrar no
momento  da  sua  contratação  contribui  para  uma  utilização  mais  racional  dos  serviços  cobertos,  o
reconhecimento da necessidade de definição prévia e objetiva da cobertura, uma compreensão dos limites e
exigências estabelecidos pelos mecanismos de regulação, principalmente quando aplicados no caso particular,
e isso reduz a necessidade induzida e, consequentemente, os custos assistenciais do plano, o que se reflete
nos estudos atuariais que determinam o preço das mensalidades e, portanto, podem eliminar ou reduzir na
mesma proporção  os  aumentos  periódicos  nos  preços,  com benefícios  para toda a coletividade,  o  que
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caracteriza o direcionamento do contrato para a realização da sua função social.

Em razão da complexidade de temas como saúde, doença e procedimentos terapêuticos, cujo entendimento
demanda conhecimento  técnico  específico,  o  judiciário  ainda se  mostra  imaturo  no  trato  das  questões
jurídicas  que se alinhavam nas  relações  contratuais  do  mercado de saúde suplementar  e tem,  por  isso,
prolatado decisões prejudicadas pela interpretação distorcida das situações e aplicação equivocada da lei, o
que agrava os custos assistenciais, com prejuízos para toda uma coletividade, e recomenda a definição do
suprimento da necessidade de saúde dos  indivíduos  nos  termos  da lei e do contrato,  com aplicação do
princípio  da  equidade  e  a  avaliação  do  custo-efetividade  para  garantir  resolutividade  na  intervenção  e
preservação dos recursos para assistência a toda a coletividade, assegurando, assim, a efetivação da função
social dos contratos de planos de saúde.     
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[1] Agência das Nações Unidas especializada em saúde, criada em 07/04/1948 com o objetivo de identificar e
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[2] RN nº 167/2007, vigente, modificada pela RN nº 211/2010, com vigência a partir de 07/06/2010, que
trazem o rol de procedimentos e eventos em saúde de cobertura mínima obrigatória pelos planos de saúde
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TRIBUTAÇÃO E ESCOLHAS PÚBLICAS À LUZ DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO

FISCALIDAD Y OPCIONES DEL PÚBLICO EM LA LUZ DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA LEY

Ana Paula Martins Albuquerque
João Luis Nogueira Matias

RESUMO
No campo do Direito Tributário a análise econômica do direito apresenta uma crítica à interpretação jurídica
que não faz referência ao contexto econômico e social. Afinal de contas, de um lado, o Estado deve
implementar suas políticas com o mínimo de efeitos para a sociedade. E por outro lado, o Estado também
deve agir para obter a mais equitativa distribuição de bens na sociedade, especialmente, perante o fato de
vivermos em uma sociedade em que o mercado é imperfeito e existem motivações decorrentes de vontade de
promoção de políticas públicas e bem-estar social. O problema é que na realidade do Estado contemporâneo,
a complexidade de suas tarefas, bem como os infindáveis caminhos burocráticos por que passam todo o
dinheiro arrecadado com os tributos, impedem que o contribuinte acompanhe toda essa trajetória com a
devida segurança e lucidez. Nesse contexto, não se nega o enorme abismo existente entre a tributação e as
decisões com os gastos públicos. Abismo esse que, sem dúvida alguma, deveria ser minimizado com a
aplicação mais intensa da análise econômica no direito tributário.
PALAVRAS-CHAVES: TRIBUTOS; ESCOLHAS PÚBLICAS; RESERVA DO POSSÍVEL; DIREITOS
FUNDAMENTAIS; ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO.

RESUMEN
En el ámbito de la legislación fiscal de un análisis económico del derecho se presenta una crítica de la
interpretación jurídica que no hace ninguna referencia al contexto económico y social. Después de todo, por
una parte, el gobierno debe poner en práctica sus políticas con efectos mínimos sobre la sociedad. Y en
segundo lugar, el Estado también debe actuar para lograr una distribución más equitativa de los biens en La
sociedad, sobre todo al hecho de que vivimos en una sociedad dinde El mercado ES imperfecto y no hay
motivos derivados de la voluntad de promover políticas públicas y así bienestar social. El problema es que la
realidad del estado actual, la complejidad de sus tareas, y los caminos burocráticos interminables que pasan
todo el dinero recaudado de los impuestos, impediría que el contribuyente de seguir ese camino, todas con la
seguridad adecuada y la claridad. En este contexto, no niega la enorme brecha entre la fiscalidad y las
decisiones del gasto público. Abyss, pero que, sin duda, deben reducirse al mínimo con la aplicación más
intensa de análisis económico del derecho en la legislación fiscal.
PALAVRAS-CLAVE: IMPUESTOS; PÚBLICA OPCIONES; RESERVA PARA EL POSIBLE, LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES; ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO.

1 A ANÁLISE ECONÔMICA[1] NO DIREITO TRIBUTÁRIO
 

No campo do Direito Tributário, a análise econômica do direito apresenta, essencialmente, uma crítica à
interpretação jurídica que não estabelece qualquer referência ao contexto econômico e social. Afinal de
contas, de um lado, o Estado deve implementar suas políticas com o mínimo de efeitos para a sociedade. E
minimizar seus efeitos é, segundo Paulo Caliendo[2], uma das exigências da eficácia econômica. Por outro
lado, o Estado deve ainda agir para obter a mais equitativa distribuição de bens na sociedade, especialmente,
perante o fato de vivermos em uma sociedade em que o mercado é imperfeito e existem motivações
decorrentes de vontade de promoção de políticas públicas e bem-estar social.
Nao se pode negar que a tributação é, de fato, um “fenômeno intersistêmico” que envolve a Política, a
Economia e o Direito. No caso da Política pode ser lido como uma relação entre poder e não poder (limites)
tributar, ou seja, exigir prestações pecuniárias compulsória de particulares. Já no caso da Economia, a
tributação pode ser entendida como um elemento relativo à programação dos agentes econômicos sobre o
que terão ou não nas situações de produção, acumulação e circulação de bens em uma dada sociedade. E o
Direito, por sua vez, irá considerar a tributação como um conjunto de expectativas institucionalizadas que
dizem como os outros se comportam nas relações entre o poder de tributar e as limitações a este poder,
determinando as sanções pelo descumprimento dessas normas condicionais[3].
Ocorre que em um país como o Brasil que possui um sistema jurídico fundamentado em uma Constituição
escrita, rígida e voltada para o estabelecimento de um Estado Social, Democrático e de Direito e que todas
as nossas normas constitucionais, principalmente, aquelas relativas aos direitos fundamentais, têm sempre
grau mínimo de eficácia, ou seja, inexistem normas constitucionais sem poder de produzir efeitos jurídicos, o
grande dilema está, exatamente, na relação entre a tributação e as escolhas públicas. Ou seja, a ideia de
eficiência dessa relação, na concepção paretiana, estaria, necessariamente, vinculada à ideia de “ótima
alocação de recursos”. Mas, já no entendimento de Knut Wicksell, a tributação somente seria justa quando o
cidadão recebesse o valor pago em tributos sob a forma de serviços públicos durante sua vida. Na verdade,
para um contribuinte racional a tributação deve ser vista como um bom negócio em que existe um equilíbrio
razoável entre o que é pago em tributo e o que se recebe em investimentos e serviços públicos[4].
O problema é que na realidade do Estado contemporâneo, a complexidade de suas tarefas, bem como os
infindáveis caminhos burocráticos por que passam todo o dinheiro arrecadado com os tributos, impedem que
o contribuinte acompanhe toda essa trajetória com a devida segurança e lucidez. Não se nega o enorme
abismo existente entre a tributação e as decisões com os gastos públicos. Abismo esse que deveria ser
minimizado com a aplicação mais intensa da análise econômica no direito tributário.
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2 O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

 

Para atender às finalidades do Estado Democrático de Direito constantes no preâmbulo da Carta
Constitucional, quais sejam “assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança,
o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça...” há necessidade de manutenção de inúmeros
serviços. E ao assumir a tarefa de propiciar às pessoas condições de plena realização de seus fins
particulares, o Estado viu crescer em número e sofisticação os seus encargos, e, para vencê-los, necessita de
recursos financeiros[5]. Tais recursos advêm, essencialmente, dos tributos.

É bem verdade que o Estado não é onipotente. Na condição de instrumento para a realização integral
dos indivíduos, ele só poderá arrecadar o necessário à consecução dos fins para os quais está preordenado.
Eis as razões pelas quais as pessoas políticas possuem uma série de competências. E dentre elas,
inegavelmente, a competência tributária ocupa posição de maior destaque. É a atribuição ou o poder, pois,
diretamente haurido da Constituição, para editar leis que abstratamente instituam tributos. Somente têm
competência tributária, em nosso país, as pessoas que possuem capacidade para legislar, ou seja, as
denominadas pessoas políticas ou entes federados: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Na concepção do tributarista Hugo de Brito Machado, muitos estudiosos do Direito Tributário ainda
não se atentaram para o fato de que o poder de tributar não pode ser limitado somente pela lei, já que muitas
vezes o arbítrio estatal se manifesta pela voz do próprio legislador. Essa pressão gigantesca do poder de
tributar é que, não poucas vezes, verga o legislador e o faz produzir normas de tributação contrárias aos
princípios fundamentais do Direito Tributário e, consequentemente, contrário aos propósitos estabelecidos
no preâmbulo da Carta Constitucional brasileira. O referido jurista tem, por isso, sustentado que a
supremacia constitucional é o único instrumento que o Direito pode oferecer contra o arbítrio, quando este
se manifesta na atividade legislativa[6]. A Constituição Federal, no Brasil, é a lei tributária fundamental[7],
por conter as diretrizes básicas aplicáveis a todos os tributos[8]”. Nesse sentido, “o constitucionalismo
possui uma noção nuclear de que a regra da maioria deve ser limitada por um sistema de proteção dos
direitos individuais e por um sistema rígido de repartição de competências, codificado em uma constituição
formal”[9].

Diferente de países como Estados Unidos que trazem poucos princípios tributários em sua
Constituição, o Brasil “inundou a Constituição com princípios e regras atinentes ao Direito Tributário.
Somos, indubitavelmente, o país cuja Constituição é a mais extensa e minuciosa em tema de tributação[10]”.
Tal assertiva ocasiona algumas conclusões, de acordo com o tributarista Sacha Calmon. A primeira é que os
fundamentos do Direito Tributário brasileiro estão enraizados na Carta Magna, e, em decorrência disso, as
ordens jurídicas parciais da União, Estados e Municípios partem da Lei Fundamental; a segunda conclusão,
por sua vez, é que esse Direito Tributário posto na Constituição deve, antes de tudo, ser respeitado,
porquanto é o texto fundamental da ordem jurídico-tributária.

De acordo com Hugo de Brito Machado, a nossa Constituição, desde o regime constitucional anterior,
já era a mais rica do mundo em normas pertinentes à tributação. Mas, segundo ele, “mais rica[11] no
sentido de ser a Constituição que alberga maior número de normas, sem qualquer sentido valorativo, sem
qualquer valoração da qualidade técnica dessas normas”[12]. E apesar da Constituição Federal de 1988 ter
acolhido normas que a rigor deveriam estar nos regulamentos de tributos, não conseguiu controlar os abusos
por parte do Poder Público.

De qualquer forma, o fato é que a Carta Magna transforma-se em ordenamento jurídico fundamental
para a sociedade e não apenas do Estado. Afinal, é a própria Constituição Federal que define o limite de
competência para a instituição do tributo (âmbito constitucional do tributo), impedindo que o Poder Público
haja de forma arbitrária na relação fisco-contribuinte. Assim, é inegável que as normas que limitam,
constitucionalmente, a competência para instituir, bem como para cobrar tributos configuram-se como
verdadeiros direitos fundamentais do contribuinte. Eis os motivos pelos quais os direitos fundamentais
assumem também essa posição estrutural culminante no ordenamento jurídico.

Nesse cenário, não se duvida que a ideia de tributação como fonte de financiamento dos direitos
fundamentais está consagrada na doutrina nacional e alienígena. Entretanto, segundo Paulo Caliendo,
“torna-se cada vez mais relevante verificar-se não somente a necessidade de arrecadação, mais inclusive para
onde irão esses recursos e quais direitos deverão possuir prioridade concretizadora, visto que os recursos
são finitos”[13]. Esse tema da destinação do produto da arrecadação dos tributos, na verdade, é
preocupação constante dos operadores do Direito Tributário. Os estudos têm progredido e passaram desde
uma visão que afirmava ser a destinação irrelevante para definir a espécie tributária (CNT, artigo 4º, II), até
o reconhecimento de que a destinação é elemento essencial para a identificação de uma efetiva contribuição
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no atual Sistema Constitucional Brasileiro.

Da ótica dos financistas, nos tributos (aqui incluídas as contribuições para fins de análise) a destinação
está ligada à vocação da existência, conforme sua instituição vise atender a distintos tipos de despesa. Os
impostos geram recursos para atender a despesas gerais, as taxas visam custear despesas específicas
enquanto as contribuições objetivam atender a despesas de determinados grupos ou setores. Ocorre que
qualquer que seja a visão adotada, um ponto é comum: os tributos não são instituídos e cobrados como
finalidade em si. Sua razão de ser transcende a cobrança para situar-se no campo de atendimento de
despesas ligadas a atividades, funções, objetivos de que investido o Poder Público, na busca do atendimento
às necessidades e demandas da sociedade.

Da perspectiva da correlação entre a exigência tributária e a despesa para a qual os respectivos
recursos serão carreados, podem ser identificados dois perfis possíveis que cercam o tema. Em alguns
tributos, a destinação não integra o próprio objeto; a destinação da receita oriunda da arrecadação da exação
é definida por uma segunda previsão normativa. Neste caso, a destinação tem caráter extrínseco à figura.
Em outros tributos, a destinação faz parte do próprio objeto que encontra sua razão de ser num dispêndio a
ser feito em determinado sentido.

Sendo assim, os impostos, não há vinculação a nenhum tipo de despesa; aliás, esta vinculação é
expressamente proibida pela Constituição Federal de 1988 no artigo 167, IV. A receita oriunda da
arrecadação dos impostos forma um todo “indiviso” e, portanto, a designação da despesa à qual a receita
será destinada depende de um segundo juízo emitido pelo legislador que irá escolher em quais finalidades e
destinações serão aplicadas. Por outro lado, aqueles tributos que têm destinação intrínseca trazem em si
mesmos o direcionamento a ser seguido na aplicação das receitas obtidas. Tanto é assim, que a proibição do
artigo 167, IV da CF/88 refere-se apenas a impostos e não a outras espécies tributárias.

Constata-se, nesse cenário, que não só as taxas têm vinculação intrínseca, mas também os empréstimos
compulsórios, os impostos extraordinários e as contribuições. Com efeito, a teor do artigo 148 da CF/88 os
empréstimos compulsórios só se justificam desde que sejam para atender a despesas extraordinárias ou no
caso de investimento público; duas hipóteses de destinação do produto da arrecadação que integra a própria
figura exacional. Desse modo, pelo artigo 154, II a exigência de impostos extraordinários dá-se em função
de dispêndios excepcionais gerados pelo evento guerra ou sua iminência, tanto assim que devem ser
suprimidos gradativamente, cessadas as causas da sua criação. Por fim, as contribuições – nos termos do
artigo 149 da CF/88 – só existem em função de determinada finalidade que lhes dá fundamento e
legitimidade (de categorias profissionais ou econômicas, sociais ou intervenção no domínio econômico).

Existir uma vinculação intrínseca prevista na própria Constituição tem, pois, o relevante efeito de
predeterminar a amplitude da disciplina jurídica subsequente fixando balizas para a legislação infra-ordenada.
Com efeito, a disciplina da arrecadação e da aplicação das receitas públicas não se esgota nas normas
constitucionais, desdobrando-se em dois outros planos: a) O plano da instituição do tributo, de modo que a
lei que o criar estará em certa medida balizada por esta circunstância e não poderá conter normas que
conflitem com a sua destinação intrínseca (p. ex., taxa não pode ser instituída para atender a despesas gerais;
neste ponto, basta lembrar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre taxa de iluminação pública);
e b) o plano da definição orçamentária da aplicação da receita, no sentido de que o orçamento não pode
conter normas que conflitem com a destinação constitucional pertinente.

Portanto, neste tema é preciso ter em conta sempre três normas que devem estar em sintonia: a)
constitucional; b) instituidora da exação; c) orçamentária. Dentre elas deve existir, necessariamente, sintonia
e congruência de modo que o resultado final (aplicação da receita) não contrarie o modelo constitucional
(por atingir finalidade não admitida). Ocorre que a vinculação intrínseca que resulta da Constituição não
apresenta um único grau de especificidade; ao revés, o exame das normas da Carta Constitucional demonstra
existirem distintos graus de detalhamento adotados pelo Constituinte a gerar diferentes amplitudes da lei
instituidora do tributo e da lei orçamentária na parte que diz respeito à exação. De fato, quanto maior for a
especificação feita pela Constituição, menor será a gama de opções entregues ao legislador ordinário
(tributário e orçamentário).

 

3 DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CONTRIBUINTE: APLICABILIDADE IMEDIATA

 
O constitucionalismo moderno, por meio das primeiras declarações de direitos, positivou o direito

natural, incorporando vários de seus postulados. O predomínio inicial das ideias liberais, com seu acentuado
individualismo, refletiu-se sobre os chamados direitos fundamentais de primeira geração. São, pois, os
direitos da liberdade, os primeiros a constarem no instrumento normativo constitucional, a saber, os direitos
civis e políticos, que em grande parte correspondem, por um prisma histórico, àquela fase inaugural do
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constitucionalismo do Ocidente. Os direitos da primeira geração ou direitos da liberdade têm por titular o
indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e ostentam uma
subjetividade que é seu traço mais característico; enfim, são direitos de resistência ou de oposição perante o
Estado. Eis o motivo pelo qual possuem esses direitos um conteúdo negativo, afirmadores da liberdade, bem
como da propriedade e impondo-se enquanto limite à atuação do Estado. A este não cabia a interferência
nas esferas econômica e social, devendo, tão somente, pautar-se pelo oferecimento de segurança (interna e
externa) e de justiça[14].

Já os direitos da segunda geração são os direitos sociais, culturais e econômicos, bem como os direitos
coletivos ou de coletividade, introduzidos no constitucionalismo das distintas formas de Estado social. Com
a industrialização e os graves problemas sociais e econômicos, acompanhados de movimentos
reivindicatórios, surgiu a exigência que o Estado assumisse um comportamento ativo na realização da justiça
social. Não se trata mais de liberdade perante o Estado, mas de uma liberdade por intermédio desse Estado.
Outorga-se, então, aos indivíduos direitos a prestações sociais estatais, como assistência social, saúde,
educação, trabalho etc. Distinguem-se dos direitos de liberdade e igualdade formal, já que têm relação com
igualdade no sentido material[15]. A liberdade igual leva para a igualdade real, pressupondo a possibilidade
de todos terem acesso aos bens econômicos, sociais e culturais.

Os direitos sociais não englobam apenas direitos de cunho positivo, mas também as liberdades sociais,
como a liberdade de sindicalização, o direito de greve, a garantia de salário-mínimo, limitação de jornada de
trabalho, entre outros[16]. Os direitos sociais a prestações, diversamente dos direitos de defesa, não se
dirigem à proteção da liberdade e igualdade abstrata, mas, sim, encontram-se intimamente vinculados às
tarefas de melhoria, de distribuição e redistribuição dos recursos existentes, assim como à criação de bens
essenciais não disponíveis para todos os que dele necessitam.

Constata-se, dessa maneira, que os direitos individuais meramente reconhecidos e declarados já não
eram mais suficientes para a nova realidade social industrializada. A igualdade formal não se estendia às
situações concretas. Com o progresso técnico, as relações nas sociedades contemporâneas ficam, cada vez
mais, desiguais, alterando completamente as concepções da própria sociedade e do Estado. Surge, assim, a
necessidade de se assegurar um efetivo exercício das liberdades nas próprias relações entre particulares e é o
Estado que aparece como a única força capaz de impor o respeito da liberdade individual.

Eis, então, a passagem do Estado Liberal, preocupado apenas com a garantia da autonomia pessoal do
indivíduo face ao poder do Estado, para um Estado Social, caracterizado pelo intervencionismo estatal e
com a finalidade de justiça social. Nesse contexto, nasce um novo conceito de direitos fundamentais pautado
na igualdade social que, diferente da concepção liberal, não é inerente às pessoas, nem, muito menos,
preexiste ao Estado, mas através do Estado. São os chamados direitos positivos ou direitos a prestações de
Estado, ou seja, são direitos do cidadão que se cumprem pela ação estatal[17]. Fábio Konder Comparato, ao
tratar do tema, leciona o seguinte:
 
O reconhecimento dos direitos humanos de caráter econômico e social foi o principal benefício que a humanidade recolheu do
movimento socialista, iniciado na primeira metade do século XIX. O titular desses direitos, com efeito, não é o ser humano abstrato,
com o qual o capitalismo sempre conviveu maravilhosamente; é o conjunto dos grupos sociais esmagados pela miséria, doença, a
fome e a marginalização. Os socialistas perceberam, desde logo, que esses flagelos sociais não eram cataclismos da natureza nem
efeitos necessários da organização racional das atividades econômicas, mas sim verdadeiros dejetos do sistema capitalista de
produção, cuja lógica consiste em atribuir aos bens de capital um valor muito superior ao das pessoas[18].

 
Pela evolução histórica, bem como pelas características originais tanto dos direitos individuais, como

dos direitos sociais, percebe-se que os direitos voltados ao valor de liberdade foram classificados como
direitos negativos, enquanto limites constitucionais ao poder do Estado. Já os direitos sociais voltam-se, via
de regra, não a uma abstenção do Estado, mas a uma ação, o que os caracterizam como positivos.

Tem-se, consequentemente, a cisão entre direitos de liberdade, que sendo negativos, possuem sede
constitucional, ao passo que os direitos sociais, que seriam positivos, dependeriam de meios materiais, e,
assim, a mediação legislativa e orçamentária[19]. E dentro dessa dicotomia, formam-se, de certa maneira,
três correntes: a dos que nega eficácia aos direitos sociais, uma vez que a carga positiva depende,
necessariamente, de mediação do legislador; a dos que vêm os direitos sociais com o mesmo nível que os
direitos individuais. E aí se tem o posicionamento do professor Paulo Bonavides para quem os direitos
sociais entram na esfera de proteção absoluta, conhecida como cláusula pétrea.

No Direito Constitucional positivo do Brasil, são, taxativamente, direitos sociais aqueles contidos no
art. 6º da Constituição de 1988. Esses direitos concretizam-se no indivíduo em dimensão objetiva,
envolvendo o concurso de Estado e da Sociedade. A Nova Hermenêutica constitucional, fundamentada no
princípio do Estado Democrático, não tem como recusar-lhes concretude integrativa. A observância, a
prática e a defesa dos direitos sociais formam o pressuposto mais importante com que fazer eficaz a
dignidade da pessoa humana nos moldes de uma organização democrática da Sociedade e do Poder. Assim,
se faz indispensável, para o constitucionalista, interpretar a garantia dos direitos sociais como cláusula
pétrea; matéria que requer, ao mesmo tempo, um entendimento adequado dos direitos e garantias individuais
do art. 60. Não há, dessa forma, para Paulo Bonavides, diferença de grau nem de valor entre os direitos
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sociais e os direitos individuais. Na verdade, para fazer eficazes os direitos sociais, o Estado precisa
ministrar duas distintas formas de garantia: a garantia jurídica e a garantia econômica; a primeira de natureza
formal, a segunda de natureza material.

Os direitos da terceira geração tendem a cristalizar-se enquanto direito que não se destinam
especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado. O
primeiro destinatário é o gênero humano. As três primeiras gerações de direitos fundamentais, segundo
Mário Antônio Lobato Paiva, gravitam, inegavelmente, em torno do Estado. A primeira, por representar
uma conquista dos cidadãos contra o despotismo governamental, procura enquadrá-lo através da
promulgação de uma ordem constitucional asseguradora das garantias fundamentais e das liberdades
públicas. A segunda, compreendendo o Estado enquanto instrumento de mediação e neutralização dos
conflitos coletivos, exigindo sua atuação na regulação dos mercados, na indução da demanda, na proteção
trabalhista, bem como na implementação de políticas de renda no âmbito da sociedade. A terceira geração de
direitos fundamentais, por sua vez, pressupõe o fortalecimento das prerrogativas e do poder de iniciativa das
instituições encarregadas de promover a proteção do patrimônio histórico, cultural e ambiental[20].

Paulo Bonavides[21], por sua vez, apresenta os direitos da quarta geração que seriam o direito à
democracia, à informação e o direito ao pluralismo. Os direitos dessa geração compreendem o futuro da
cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos. E, em conseqüência, já apregoa a quinta geração de
direitos, qual seja os que giram em torno da paz[22].

Essas dimensões dos direitos fundamentais traduzem-se, na nossa Carta Constitucional, como
verdadeiros princípios. São assim denominados por serem conferidos pela Constituição e por terem também
a função fundamentadora e legitimadora do sistema jurídico-político do chamado Estado de Direito[23]. Os
direitos fundamentais têm, pois, aplicação imediata. Dessa maneira, sempre se deve tender para a sua
efetividade. São, por isso, preceitos de observância máxima e de restrição mínima. Percebe-se, desse modo,
que os direitos fundamentais têm uma natureza peculiar e que sua norma jurídica, por ser basilar dentro do
ordenamento jurídico, merece tratamento diferenciado. Importante destacar que tais normas são
consideradas princípios, de forma que é de sua própria natureza a generalidade, a relatividade e o constante
choque entre os direitos fundamentais[24]. Tais direitos são, de fato, indispensáveis à promoção da
dignidade da pessoa humana, uma vez que estão positivados na Constituição tanto de maneira implícita,
como de maneira explícita[25].
Os princípios, assim, são cláusulas genéricas que enunciam imperativos de justiça ou de alguma outra
dimensão de moralidade, refletindo a dimensão jurídica desta. Não se aplica o excludente do “tudo ou nada”
quando se trata de princípios. O conflito não exclui um deles, definitivamente, do sistema; apenas afasta,
provisoriamente, sua incidência no caso concreto, deixando um se sobrepor ao outro. Já em outra situação
fática, ressalta o professor Francisco Gérson Marques de Lima[26], poderá ocorrer o inverso na ordem de
prevalência dos princípios, porque todos eles permanecem válidos na estrutura normativa.
Enraizou-se, assim, a ideia de que todos os Direitos Fundamentais são princípios e que, portanto, tendem a
entrar em conflito. Ocorre que, como bem observam Hugo de Brito Machado Segundo e Raquel Cavalcanti
Ramos Machado, nem todos os direitos fundamentais do contribuinte, especificamente, são consagrados
como princípios. Isso porque “as regras que atribuem competência aos entes tributantes para instituir
tributos, por exemplo, conferem ao cidadão contribuinte o direito de não se submeter a exações diversas
daquelas[27]”, ou seja, do contribuinte não se tem como exigir quantia, a título de imposto de renda, se o
fato gerador praticado por ele não se situa no âmbito de incidência definido no art. 153, III da Constituição
Federal de 1988.
Outro exemplo de um “princípio” que também não tem como ser ponderado é a exigência de que uma lei
tributária tenha que ser, necessariamente, anterior aos fatos por ela tributados. Não há possibilidade de
ponderar a irretroatividade. Ou a lei é anterior aos fatos tributados ou não é. Tem-se ainda a vedação de que
o tributo seja exigido ou aumentado sem lei que o estabeleça: “princípio da legalidade” que também não se
configura enquanto uma questão de ponderação, mas de “tudo ou nada” mesmo.
Em matéria tributária, alguns princípios, na verdade, assumem características de regras (ainda que tenham
valores de princípios), uma vez que não há como ser ponderada com outras normas. Dessa forma, nem
todos os direitos fundamentais do contribuinte são consagrados em princípios jurídicos propriamente ditos.
Muitos deles são veiculados em regras e por essa razão aplicam-se na forma do “tudo ou nada”,
prevalecendo inclusive sobre princípios que eventualmente se mostrem antagônicos[28].

 Nesses casos difíceis, em que não se possa reconhecer que uma dada norma reveste a natureza de
regra ou de princípio e se já foram efetuadas todas as ponderações devidas pelas instâncias legitimadas para
tal, percebe-se que a distinção também se mostra problemática. Admitir que a qualificação de uma norma
como regra ou princípio possa depender de vicissitudes históricas ou da vontade do constituinte, já que dela
dependerá o reconhecimento de maior ou menor margem de restrição por parte dos poderes constituídos,
ocasiona a busca de uma distinção gradual entre as duas realidades.
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4 A RESERVA DO POSSÍVEL E A CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO
CONTRIBUINTE
 
 
A expressão reserva do possível tem como finalidade identificar o fenômeno econômico da limitação dos
recursos disponíveis frente às necessidades quase sempre infinitas a serem por elas supridas[29]. Além da
discussão sobre o que se pode ou não exigir judicialmente do Estado, tem que se considerar que existe um
limite de possibilidades materiais para tais direitos, ou seja, sob o aspecto prático, nada adianta a previsão
normativa, bem como uma moderna técnica hermenêutica se não houver recursos financeiros para custear a
despesa ocasionada por um determinado direito subjetivo. Isso é fato.
Aqui no Brasil, o tema da reserva do possível ganhou debate intenso a partir da obra de Stephen Holmes e
Cass R. Sunstein, em 1999, na qual os referidos autores fizeram uma análise econômica do custo dos
direitos, tanto sociais, como individuais. A discussão sobre o custo dos direitos e da reserva do possível
amplia a percepção de que o direito não pode ser estudado isoladamente. Tal percepção ganha mais força
quando se cuida de direitos que são custeados pelo Estado. Outro aspecto fundamental que foi analisado
como consequência da reserva do possível e dos custos dos direitos foi que os direitos sociais não são os
únicos a custar dinheiro. Os direitos individuais também demandam gastos por parte do Poder Público.
É nesse ponto, então, que Ana Paula de Barcellos[30] defende que a diferença entre direitos sociais e
individuais, no que tange aos custos, é uma questão de grau e não de natureza. Assim, é até possível mesmo
que os direitos sociais exijam mais recursos que os direitos individuais, mas isso não significa dizer,
obrigatoriamente, que apresentem custo zero. A proteção, pois, dos direitos individuais tem seus custos
também. Observa-se, desse modo, que a reserva do possível é visualizada especialmente no âmbito das
possibilidades financeiras do poder público. No campo dos direitos derivados a prestações, assume
importância o postulado da reserva do possível, já que não haveria como contornar o limite fático
representado pelo esgotamento dos recursos ou da capacidade das instituições existentes.

Sendo assim, como ao indivíduo é reconhecida a possibilidade de exigir compulsoriamente as
prestações asseguradas nas normas definidoras dos direitos sociais, conforme os pressupostos e parâmetros
estabelecidos em lei, também é passível de reconhecimento a constatação de que o legislador, além de editar
os atos normativos concretizadores, deve-se ater aos critérios previstos nas normas constitucionais[31]. Em
virtude da relevância econômica do objeto dos direitos sociais prestacionais, estes se encontram sob uma
reserva do possível, circunstância que enseja tomada de decisão acerca da destinação de recursos públicos
cometidas aos órgãos políticos e para tanto legitimados[32].

Quanto a direitos a prestações, Robert Alexy[33] se baseia na ideia de ponderação entre princípios. Se
de um lado há o princípio da liberdade fática (ou real), do outro se encontram os princípios da competência
decisória do legislativo e o da separação dos poderes, bem como princípios materiais relativos à liberdade
jurídica de terceiros e outros direitos sociais ou coletivos[34].

O modelo ponderativo de Alexy sugere solução para o problema, ao ressaltar a indispensável
contraposição de valores, além de remeter a uma solução baseada no caso concreto. Dessa forma, em todas
as situações em que a argumentação da reserva de competência do legislativo (bem como do princípio da
separação dos poderes e outras objeções aos direitos sociais na condição de direitos subjetivos a prestações)
esbarrar no valor maior da vida e da dignidade da pessoa humana, ou nas situações em que, do exame dos
bens constitucionais em colisão (fundamentais ou não) resultar na prevalência do direito social prestacional,
poderá se sustentar que, na esfera de um padrão mínimo existencial, ter-se-á como reconhecer um direito
subjetivo definitivo a prestações, admitindo-se, quando tal mínimo for ultrapassado, apenas um direito
subjetivo, já que, nesse campo, não há como resolver a problemática em termos de tudo ou nada.

Há doutrinadores que sustentam que a escassez de recursos e de meios para satisfazer direitos, mesmo
fundamentais, não pode ser descartada. Assim é que a escassez, quanto ao mínimo existencial, não constitui
uma excepcionalidade, uma hipótese limite e irreal que não deva ser considerada seriamente. Ademais,
quanto menor a disponibilidade de recursos, mais se impõe uma deliberação responsável a respeito de sua
destinação, o que leva à necessidade da sociedade buscar aprimoramento dos mecanismos de gestão
democrática do orçamento público, além de crescente conscientização por parte dos órgãos do Poder
Judiciário que não apenas podem, mas devem zelar pela efetivação dos direitos fundamentais sociais e ao
realizá-lo deverão ter a máxima cautela e responsabilidade seja ao conceder ou não um direito subjetivo a
determinada prestação social, seja quando declararem a inconstitucionalidade de alguma medida restritiva de
algum direito social.

O que se verifica é que, a par da discussão em torno da aplicabilidade das normas atinentes a direitos
sociais, é certo que na realização e na concretização efetiva e prática de tais direitos, via prestações
positivas, não há como escapar dos elementos e condições materiais, especialmente financeiros, que não são
suficientes para atendimento. Na concretização e realização dos direitos sociais, Gustavo Amaral[35] refere
que a reserva do possível significa que a concreção pela via jurisdicional de tais direitos demandará uma
escolha desproporcional, imoderada ou não razoável por parte do Estado. Em termos práticos, teria o
Estado que demonstrar, judicialmente, que tem motivos fáticos razoáveis para deixar de cumprir,
concretamente, a norma constitucional assecuratória de prestações positivas. Ao Judiciário competeria
apenas analisar a razoabiliade e a faticidade dessas razões, mas sendo-lhe defeso entrar no mérito da escolha,
se reconhecida a razoabilidade.
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Assim, entende o autor mencionado ser inviável pretender que as prestações positivas possam, sempre
(na perspectiva da doutrina da “máxima eficácia”), ser reinvindicáveis, pouco importando as consequências
financeiras ao erário. Tal pretensão acabaria por divorciar-se do fundamento de justiça, não apenas porque a
falta de recursos provocaria discriminações arbitrárias sobre quem receberá a utilidade concreta e quem não
a receberá, mas também ocasionaria desequilíbrio entre as pretensões para a utilidade em debate e as
pretensões voltadas para abstenções arrecadatórias.

 Em face de normas assecuratórias de prestações positivas redigidas com a densidade de regras, está o
Estado igualmente obrigado a cumpri-las, mas podendo escusar-se por impossibilidades fáticas a serem
suficientemente demonstradas. Gustavo Amaral entende que a postura de 'máxima eficácia' de cada
pretensão, sobre o fato de não adentrar no conteúdo do direito a ser dada a eficácia, implica em negação da
cidadania, na medida em que leva à falência do Estado pela impossibilidade de cumprir todas as demandas
simultaneamente e rompe com a democracia, pretendendo trazer para o ambiente das Cortes de Justiça
reclamos que têm seu lugar nas ruas, na pressão popular e não na tutela paternalista dos 'sábios'.

Ocorre que é fundamental que o direito de gozo de uma cidadania integral e do respeito à dignidade
humana se constituam em atenções centrais do Estado, a fim de serem fortificados os elementos
componentes da Democracia. Afinal de contas, o conceito de dignidade humana é fixado sob a influência
dos princípios que consagram a cidadania. Nesta, em sua formação complexa, está inserido o direito do
cidadão ter a sua dignidade respeitada consagrando-a com raio expansivo de efetivo reconhecimento de sua
proteção pelo Estado e pelos seus semelhantes. Ela exige tratamento igualitário e de dignificação dos valores
espirituais e morais inerentes ao ser humano. Não se resume na proteção ao direito à vida privada, à
intimidade, à honra e à imagem. Tem alcance muito maior. No campo tributário, impede que a atuação fiscal
e a cobrança do tributo sejam feitas para diminuir, por mínima que seja a ação praticada, a dignidade, em seu
conceito maior, de cada cidadão.

Esta reflexão busca contribuir para um debate central: tamanho excesso da tributação traz diversos
efeitos nocivos que legitimamente a sociedade contesta. Essa disfunção é característica da tributação e o
contribuinte, de fato, arca com todo o ônus tributário, independentemente de sua capacidade contributiva.
Sem dúvida alguma, “a noção de justiça social por meio da tributação é fundamentada na idéia do princípio
da capacidade contributiva, que implica a noção de uma perfeita igualdade financeira entre os cidadãos”[36].
Nas palavras do tributarista Hugo de Brito Machado:
 
A eficácia do Direito funda-se na crença que alimenta a expectativa de segurança e de justiça. Na medida em que o responsável maior
pela preservação da ordem jurídica, o Estado, titular do poder institucional mais forte no mundo, exerce o seu poder tributário
violando essa ordem jurídica, menor é a crença do contribuinte no Direito, e em conseqüência, maior é a tendência para o
descumprimento de seu dever como cidadão.
Para estimular no contribuinte o cumprimento de seu dever de cidadão, que em matéria de tributação se traduz no dever de pagar o
tributo devido, temos de evitarmos que aumente aquela descrença, e ainda, positivamente, temos de contribuir para que se
restabeleça e aumente nele a crença no Direito, a crença de que a relação tributária é uma relação jurídica e não uma relação
simplesmente de poder. E para tanto é importante a edificação de instituições que inibam o arbítrio estatal, sendo válida, neste
sentido, qualquer contribuição, por mais modesta que seja[37].

 
Não se deve esquecer que o tributo não é cobrado para atender os interesses e as necessidades do

Estado, tão somente. Ele tem destinação específica: é a de servir como instrumento concretizador da
satisfação das exigências materiais e imateriais dos componentes da sociedade, fortalecendo, assim, a
expressão da cidadania e da valorização da dignidade humana em sua conceituação mais ampla. A cidadania
e a dignidade humana são valores formados por uma série de fatos que se interligam para, desde a fase
nascitura do ser humano até depois de sua morte, proteger os seus direitos fundamentais e concretizar as
exigências vitais que lhe cercam. A validação finalística do tributo é abrangente. Encontra-se obrigado ao
cumprimento de todos os objetivos constitucionais, todos voltados mais para o bem-estar da sociedade do
que o do próprio Estado como instituição.

O Direito Tributário há de ser compreendido como inserido no campo da responsabilidade a que todas
as entidades jurídicas têm que é a de cumprir as destinações contidas na Carta Magna e na vontade popular,
especialmente, as de respeitar a dignidade humana e os valores da cidadania. os recursos resultantes da
arrecadação da contribuição devem ser destinados às finalidades pertinentes. Porém, o grau de
especificidade adotado pela Constituição altera a nitidez dos limites assegurados ao legislador ordinário.
Quanto maior a especificidade, mais nítido é o limite que não pode ser ultrapassado pelo legislador
ordinário. Por exemplo, quando a Constituição determina que os recursos de certa contribuição sejam
despendidos no pagamento de benefícios previdenciários eles não podem ser gastos em despesas ligadas a
meio ambiente. Ou seja, a previsão constitucional impede a aplicação em outras finalidades que não aquelas
pertinentes à contribuição, o que torna inconstitucionais quaisquer regras que impliquem destinações não
autorizadas. Quando a Constituição prevê uma finalidade, exclui as demais. Impõe, portanto, um limite de
caráter externo no sentido de que nenhuma despesa a não ser as pertinentes ao desenho constitucional
daquela contribuição pode ser atendida com os respectivos recursos.

É essa realidade social contemporânea que não pode ser afastada pelo intérprete quando é chamado
para analisar e desvendar o sentido de qualquer tipo de norma tributária. A realidade social exige, por todos
os ângulos em que ela seja examinada, que os direitos da cidadania e do respeito à dignidade humana sejam
respeitados pelo Estado. Esses direitos não ficam limitados, apenas, à proteção da liberdade e outros
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expressamente definidos, mas, também, o de ser exigido do Poderes organizados que cobrem tributos em
harmonia com os princípios da legalidade, da moralidade, da capacidade contributiva, da uniformidade, do
não-confisco, da razoabilidade, da proporcionalidade e dos fins para os quais o Estado foi constituído, existe
e funciona.

Todos os princípios mencionados exigem que o tributo cobrado e recolhido aos cofres estatais volte-se
para o atendimento das necessidades da saúde, da educação, da segurança pública, da proteção ao meio
ambiente, da cultura, do lazer, da proteção às crianças, aos adolescentes e aos idosos, da livre iniciativa do
trabalho e da entrega de uma prestação jurisdicional com celeridade, segurança e do modo mais econômico
possível.

Como já dito anteriormente, há pretensões pautadas em direitos fundamentais quem exigem, para sua
devida satisfação, a disponibilização de meios materiais. E como esses meios são finitos, tem-se a questão da
escassez. E além desta questão, propriamente dita, tem-se, segundo Gustavo Amaral[38], ainda duas
variáveis no que tange à alocação de recursos, quais sejam: a divisibilidade e a homogeneidade do bem a ser
alocado. E são justamente a escassez, a divisibilidade e a homogeneidade que desafiam a visão igualitária do
tratamento igual para todos.
 
 
5 ENTRE OS RECURSOS E AS ESCOLHAS PÚBLICAS

 

De acordo com Emerson Garcia, a chamada constituição moderna[39] é  caracterizada como um
documento escrito, que traça a ordenação sistêmica e racional da comunidade política, assegurando um
conjunto de direitos fundamentais e estabelecendo diretrizes e limites ao exercício do poder político. E
diante da sua estrita correlação com o poder político, a Constituição não pode ser vista, nem analisada como
um corpo asséptico, distante e indiferente às estruturas ideológicas presentes na ordem social.

O poder político, por isso, aglutina as ideologias existentes e a Constituição o limita e o direciona, o
que enseja uma interpretação entre as diferentes ordens. Assim, além de presentes em sua formação, as
diferentes ideologias sociais também se projetarão na interpretação da Constituição, pois, tendo ela uma
estrutura que congrega normas de natureza preceitual e principiológica, os valores sociais que corporificam
o conteúdo de seus princípios e direcionam a aplicação de suas regras lhe conferem uma textura
eminentemente aberta, possibilitando uma contínua adequação às forças políticas e sociais[40].

Levar direitos sociais a sério é considerar, fundamentalmente, o problema da escassez. Ainda nesse
sentido, o papel do administrador se mostra de extrema relevância, ainda a considerar os princípios da
moralidade e da eficiência, notadamente quando se cuida de administrar a escassez e otimizar a efetividade
dos direitos sociais[41]. Destarte, na defesa de direito social há que se considerar as políticas públicas, a
escassez de recursos, e, inclusive, o princípio da isonomia, a fim de não privilegiar determinado indivíduo,
prejudicando, ainda que indiretamente, outras pessoas que igualmente dependem dos recursos públicos para
satisfação de seus direitos, igualmente relevantes.

Nesse contexto, a decisão deverá ser circunstancial, para o caso concreto e não para a generalidade
dos casos, mantendo a flexibilidade para o futuro. Vê-se, pois, que a questão não é tão simples, não
bastando a mera positivação no ordenamento jurídico para tornar determinado direito realmente efetivo, já
que a situação concreta é que vai indicar a possibilidade da realização da pretensão buscada. Não há como
desconsiderar que, enquanto as necessidades públicas são infinitas ou tendentes ao infinito, os recursos são
finitos. Necessária, pois, a visão conjuntural, não apenas frente a demais direitos e valores sociais que
eventualmente possam estar envolvidos, mas também as condições materiais e econômicas necessárias para a
concretização do direito.  

Tem que ser levado em consideração, ainda, o problema que estabelece a relação entre a escassez
relativa de recursos e as chamadas escolhas dramáticas que deverão ser feitas. Isso porque no momento em
que se decide investir os recursos existentes em uma determinada área significa, necessariamente, deixar de
atender outras necessidades. A questão é bastante complexa, uma vez que exige a determinação de
prioridades, como de critérios de escolha caso a caso que sofrerão variação tanto do tempo, como do
espaço.

Nesse contexto, faz-se necessário que o Supremo Tribunal Federal deixe de desempenhar uma função
apenas jurídica, técnica, secundária, e passe a exercer papel ativo, inovador da ordem jurídica e social, com
decisões de natureza e efeitos marcadamente políticos, fazendo com que, apesar de não eleito pelo povo,
seja caracterizado como um poder funcional para o sistema democrático, agindo no sentido da
materialização, extensiva a todos os homens, dos direitos fundamentais e de impedir a concentração de
poder.

            Aqui já se antevê o papel da interpretação da lei como fonte de legitimação do poder, quer quando
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confere atualidade ao teor normativo, quer quando lhe precisa e define o alcance para atender aos reclamos
da sociedade. A interpretação é um processo aberto, afirma Peter Häberle. Afinal, “limitar a hermenêutica
constitucional aos intérpretes ‘corporativos’ ou autorizados jurídica ou funcionalmente pelo Estado
significaria um empobrecimento ou autoengodo”[42].

No Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário não está apenas instituído e não é apenas controlado
“conforme o Estado de Direito”; também está comprometido com a “democracia”. Eis o motivo pelo qual
olhamos a “sociedade aberta dos intérpretes” de Peter Häberle com muita simpatia, uma vez que se mostra
mais afinada com uma sociedade pluralista em que a força normativa da Constituição alcança e é sentida por
todos os cidadãos.

E é com a ampliação do rol dos intérpretes que se permite que, no processo de concretização da norma, haja
uma integração mais intensa entre texto e realidade. Essa doutrina de Häberle demonstra a fragilidade da
metodologia jurídica tradicional, vinculada a um modelo de sociedade totalmente fechada e que somente
prestigia a interpretação constitucional concentrada nos juízes e nos procedimentos formais[43].  O
delineamento das normas constitucionais, em especial daqueles que consagram os direitos fundamentais, será
decisivamente influenciado pela compreensão já sedimentada entre os seus destinatários quanto ao alcance a
ser atribuído a cada norma. Os órgãos estatais não podem interpretar a Constituição à margem da realidade.

Não é que a opinião pública deva nortear a decisão de um caso concreto. Caso assim ocorra terminaria
por aniquilar a independência funcional dos órgãos jurisdicionais. A realização de uma interpretação
constitucional com os olhos voltados para à realidade em nada se confunde com a ilegítima substituição
dessa operação intelectiva pela impressão subjetiva que determinado grupo ou pessoa dela extrai. Não é
isso. Na verdade, a opinião pública, enquanto parte integrante dessa realidade reflete uma espécie de
consenso social e deve ser considerada pelo Tribunal no exercício de sua atividade valorativa. É, pois, a
individualização dessa premissa que traz à tona, especialmente, a teoria da democracia como legitimação,
cuja concretização se vê influenciada pela participação ativa dos cidadãos no envolver da interpretação das
disposições constitucionais. A atividade dos múltiplos legitimados à interpretação constitucional, conquanto
seja campo propício a divergências, é característica indissociável de uma sociedade pluralista, sendo
inseparável do processo democrático, em nada comprometendo a unidade da Constituição[44].

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
 

Não é possível tipificar e regular todas as eventuais colisões que venham a ocorrer no ordenamento
jurídico. Uma interpretação constitucionalmente adequada e que leve em conta a força normativa da
Constituição deve, por outro lado, considerar as interpretações e ponderações efetuadas em abstrato pelo
constituinte, bem como as reservas colocadas nos direitos fundamentais. De fato, permitir ao Poder
Legislativo a criação de tributos diferentes, em sua essência, dos que foram originalmente instituídos, ou, o
que é pior, permitir àquele Poder instituir como se fosse um determinado tributo, exação que não possui o
arquétipo do tributo implantado pelo constituinte originário, significa dar-lhe poder para comandar
isoladamente o Estado, abolindo-se, ou pelo menos enfraquecendo-se, dessa forma, as cláusulas pétreas
relativas a forma federativa, a separação de poderes e as garantias do contribuinte e os direitos sociais.

O trabalho do intérprete ou aplicador dos direitos fundamentais, desse modo, implicará relação de
conciliação com outros direitos ou interesses constitucionais, através da tarefa de ponderação ou de
concordância prática dos direitos em conflito. Haverá sempre a necessidade de um antagonismo concreto,
entre o preceito assegurador do direito fundamental e outro preceito constitucional cuja observância se
encontre por ele ameaçado. No que tange aos Direitos Fundamentais do contribuinte, respectivamente,
qualquer que seja a proposta hermenêutica para interpretá-los, não pode estar desvinculada das realidades
institucional, política e social. Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal é o órgão constitucionalmente
designado a interpretar-concretizar as normas constitucionais em geral e, em particular, as normas de
direitos fundamentais.

Assim, as ideias de liberdade e tributo; de direitos fundamentais e poder de tributar ligam-se
essencialmente na mesma equação de valores e se encontram em permanente interação. Ocorre que a
legitimidade do poder tributário se afirma, essencialmente, pelo respeito aos direitos da liberdade e pela
utilização dos princípios constitucionais vinculados à segurança, a justiça e à igualdade. É bem verdade que a
doutrina e a jurisprudência têm, cada vez mais, aberto espaço para revelar as suas preocupações com o
fenômeno da interpretação do Direito Tributário, em face da evolução das garantias dos direitos dos
contribuintes assegurados pela Carta Magna, como ainda pela legislação ordinária. Tanto as garantias, como
os direitos fundamentais devem expressar, com o máximo de potencialidade, os efeitos decorrentes do art.
1º e incisos da Carta Magna, especialmente, a que está dirigida para a valorização da dignidade humana e da
cidadania.

No campo específico do Direito Tributário, especialmente, o sentido de que as suas regras devem ser
compreendidas como contendo objetivos centrais para que, em qualquer hipótese, faça valer a força dos

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 476



princípios que privilegiam os valores máximos presentes na vida do homem, quais sejam: a sua dignidade, a
sua cidadania e a proteção social do trabalho e da livre iniciativa.
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O SUPERENDIVIDAMENTO, O CONSUMIDOR E A ANÁLISE ECONôMICA DO DIREITO

EL SOBREENDEUDAMIENTO, EL CONSUMIDOR Y LA ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO

Amélia Soares da Rocha
Fernanda Paula Costa de Freitas

RESUMO
O presente trabalho analisa a realidade do consumidor superendividado brasileiro diante do microssistema
consumerista instaurado através da Lei n. 8078/90, Código Brasileiro de Proteção e Defesa do Consumidor –
CDC e da análise econômica do direito - AED. Para tanto, apresentou-se as características essenciais do
consumidor superendividado e as principais causas que têm contribuído para o aumento do
superendividamento no Brasil sob o prisma dos direitos fundamentais e da transdisciplinariedade. Examina-se
a existência no ordenamento jurídico brasileiro de norma específica para tratamento da situação do
superendividamento, como ocorre em outros países, a exemplo da França. Analisa-se a atuação da
Defensoria Pública na proteção do cidadão-consumidor superendividado. Questiona-se sobre a urgência de
uma regulamentação específica para esse consumidor que se encontra superendividado, do controle da oferta
abusiva de crédito e qual a importância da análise econômica do direito neste processo. Verifica-se que no
Estado do Ceará aproximadamente 80% da demanda consumerista defensorial versa sobre
superendividamento. Conclui-se pela necessidade de reconhecimento do problema cuja solução interessa não
apenas ao consumidor mas igualmente ao fornecedor de crédito diante da possibilidade de exclusão do
cidadão superendividado do mercado de consumo e do aumento da insegurança pública em face do seu
afastamento das mínimas condições de vida digna. Sugere-se o reconhecimento do serviço de concessão de
crédito como nocivo e perigoso e, por conseqüência, publicidade com advertência, tal qual já ocorre com as
de cigarro e bebida alcoólicas para que se possa ter um desenvolvimento econômico e social justo,
equilibrado e sustentável.
PALAVRAS-CHAVES: Consumidor. Superendividamento. Desamparo legal. Defensoria Pública.

RESUMEN
El presente trabajo analiza la realidad del consumidor brasileño sobreendeudado ante el microsistema de las
relaciones de consumos instaurado a través de la Ley No. 8078/90 del Código Brasileño de Protección y
Defensa del Consumidor – CDC – y del Análisis Económico del Derecho – AED –. Para ello se han
presentado las características esenciales del consumidor sobreendeudado y las principales causas que han
contribuido al aumento del sobreendeudamiento en Brasil bajo el prisma de los derechos fundamentales y de
la transdisciplinariedad. Se examina la existencia, en el ordenamiento jurídico brasileño, de norma específica
para tratamiento de la situación del sobreendeudamiento, como ocurre en otros países por ejemplo Francia.
Se analiza la actuación de la Defensoría Pública en relación a la protección al ciudadano consumidor
sobreendeudado. Se cuestiona la urgencia de una reglamentación específica destinada a ese consumidor que
se encuentra sobreendeudado, en lo que se refiere al control de la oferta abusiva de crédito y a la importancia
de un análisis económico del derecho en este proceso. Se verifica que en el Estado de Ceará
aproximadamente 80% de la demanda de soluciones de conflictos en las relaciones de consumos en las
defensorías se refieren al sobreendeudamiento. Se concluye entonces que existe la necesidad de
reconocimiento del problema y su solución interesa no solamente al consumidor sino igualmente al proveedor
de crédito ante la posible exclusión del ciudadano sobreendeudado del mercado de consumo y del aumento
de la inseguridad pública como consecuencia de su alejamiento de las mínimas condiciones de vida digna. Se
sugiere el reconocimiento del servicio de concesión de crédito como nocivo y peligroso y consecuentemente
la realización de publicidad con advertencia, como ya ocurre con la de los cigarrillos y bebidas alcohólicas,
para que se pueda lograr un desarrollo económico y social justo, equilibrado y sostenible.
PALAVRAS-CLAVE: Consumidor. Sobreendeudamiento. Desamparo legal. Defensoría Pública.

 

 

1. Introdução.

 

A cultura do consumo atinge os consumidores de todas as classes sociais e de todas as idades. O
fornecimento do crédito para a aquisição dos produtos ou serviços quando realizado em desacordo com o
Código Brasileiro de Proteção e Defesa do Consumidor - CDC propicia o endividamento.

 

Não é por acaso que a crise imobiliária que atingiu os Estados Unidos em 2007 e ameaçou a economia
mundial teve por um dos principais pontos o endividamento das famílias americanas e nem é coincidência que
nos últimos anos tem se ouvido cada vez mais a expressão "análise econômica do direito" que já passa a ser
conhecida pela expressão "AED".

 

A questão do superendividamento no Brasil, apesar do notável crescimento entre os consumidores ainda é -
não obstante algumas exceções - tratado como "questão de (des) controle financeiro individual" (e até
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mesmo como prodigalidade) olvidando-se da análise de tratar-se, de fato, de um problema econômico e
social, como já ocorre em outros países, como a França.  Tal omissão afeta diretamente a dignidade do
cidadão-consumidor que se vê não raras vezes sem condições de suprir suas necessidades mais básicas, como
saúde e alimentação e, pelo sutil nexo de causalidade da responsabilidade pela concessão do crédito, "culpa-
se" e sofre pela situação.

 

Como para que um fato seja regulado pelo direito é preciso primeiro reconhecê-lo, o superendividado
brasileiro ainda não possui amparo jurídico consolidado (a própria expressão "superendividamento" ainda é
vista com preconceitos e forma de se eximir do pagamento de dívidas, de "estelionato por via judicial", de
"proteção exacerbada"). Todavia, o CDC é uma lei principiológica que pode e deve ser usado para enfrentar
tais questões, mormente em face do seu artigo 7o que reconhece o microssistema consumerista como um
sistema aberto e estimula o "diálogo das fontes".

 

O trabalho aqui desenvolvido, assim, tem como objetivo geral compreender o superendividamento como
conseqüência de fatores econômico, social e jurídico, advertindo-se que apenas os "superendividados
passivos de boa-fé" merecem a proteção do Estado.

 

Quanto aos aspectos metodológicos, esta pesquisa foi do tipo bibliográfico, procurando-se explicar e
entender o assunto em tratamento através da consulta de obras que abordem direta ou indiretamente o tema
a ser exposto, e jurisprudencial, através do estudo de decisões de Tribunais brasileiros sobre o tema, bem
como documental, através da análise do Código de Defesa do Consumidor e dos relatórios mensais de
atividades do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará.

 

O primeiro tópico trata sobre o consumidor e o superendividamento, busca-se inicialmente fazer uma
abordagem apresentando o tema principal e esclarecendo as características do consumidor superendividado.

 

Em seguida, trata-se da Análise Econômica do Direito e do  Superendividamento, discorre-se sobre a
facilidade da concessão do crédito; a prática dos empréstimos consignados; o anatocismo e a publicidade
enganosa e abusiva bem como da ausência de poder de negociação do consumidor.

 

O terceiro e último, perspectivas e soluções para o superendividamento, aborda a legislação brasileira e
francesa, o pensamento doutrinário e jurisprudencial sobre o assunto bem como analisa a importância da
atuação Defensoria Pública nesta questão.

 

2. O consumidor e o superendividamento.

 

Para tratar um problema é preciso, antes, diagnosticá-lo. No Brasil o inicio do reconhecimento do
superendividamento se deve, entre outros atos e ações, à bem sucedida experiência de pesquisa realizada em
parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com o Núcleo Cível da Defensoria gaúcha, sob a
coordenação conjunta da Professora Cláudia Lima Marques e da Defensora Pública Adriana Fagundes
Burger.

 

A pesquisa realizada em 2004 e ainda atual revelou, entre outros dados que: a) o número de devedores
"passivos" é quatro vezes maior que o de devedores "ativos" (é considerado devedor ativo aquele que "gasta
mais do que ganha" e passivo, o que, pela facilidade exacerbada de concessão do crédito e/ou diante de uma
situação imprevisível - doença, desemprego, nascimento de filho - vê-se em condições de endividamento), b)
que a maioria dos entrevistados deve para mais de dois credores, c)  que  a grande maioria não recebeu o
contrato, nem antes - como determina os arts. 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor - CDC - nem
depois da realização do negócio, d) que apenas para 21% dos entrevistados foi exigida alguma garantia. Daí
surgiram conclusões, consolidadas na "Carta de Porto Alegre", entre as quais a da necessidade de criação de
"concordata para o consumidor", da aplicação do direito de arrependimento nas ofertas de credito (CDC,
artigo 49) bem como da provocação à aplicação do artigo 480[1] do Código Civil às questões de
endividamento do consumidor (tendo em vista a "porta aberta" pelo artigo 7º do CDC).

 

Não obstante os argumentos da responsabilidade pelo endividamento ainda não tenham sido analisados de
maneira explícita pelo Superior Tribunal de Justiça, alguns tribunais estaduais (a exemplo do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) já atendem à pesquisa nominal de
decisões com o verbete superendividamento e, por consequência, em breve, certamente a questão será levada
a julgamento no nosso Tribunal responsável pela uniformização da interpretação da legislação
infraconstitucional, o STJ.
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A Defensoria Pública do Rio de Janeiro, bem como a do Rio Grande do Sul, há mais de cinco anos têm
tratado sistematicamente a questão do superendividamento. A primeira, inclusive, criou o Núcleo do
Consumidor Endividado. Desta forma, considerando-se a atuação do sistema de justiça e a consequente
interligação de suas funções, certamente tal provocação jurisprudencial institucionalmente qualificada através
da atuação institucional da Defensoria tem contribuído para a realização destas novas correntes
jurisprudenciais mais hábeis a lidar com a realidade objetiva e subjetiva de um cidadão endividado.[2]  Ou
seja de não é "coincidência" o fato de que as decisões especificas sobre superendividamento sejam de
Tribunais onde há a atuação especializada da Defensoria Pública.

 

Observa-se que esse endividamento excessivo é fenômeno mundial e tem preocupado as associações de
consumidores na América Latina, como o Chile, a Argentina, o Brasil e o Uruguai, bem como de países
europeus e norte americanos (o tema foi tratado em julho de 2009 no Curso de Verão da Universidade de
Quebec em Montreal - UQAM por um professor da Universidade de Cantabria, Santander, Espanha). O que
fomenta esse fenômeno nestes países, na grande maioria das vezes, são as mesmas causas, tais como: o
crédito fácil, a propaganda enganosa e agressiva, a falta de informação que é dever do fornecedor, e a
realização de empréstimos a juros altos para saldar outras dívidas (empréstimos para saldar empréstimos) e,
sobretudo, ausência de informações prévias, adequadas e verdadeiras.

 

É importante repetir que a questão do superendividamento  tem uma grande repercussão em variados
aspectos da vida em sociedade de modo que  o estudo desta situação transcende a proteção do consumidor e
se estende à proteção do equilíbrio econômico de um país.

 

2.1 O superendividamento.

 

Sobre o tema, é imperioso que se inicie compartilhando os precisos ensinamentos de Cláudia Lima Marques
(2004, p. 1053)  que adverte que o "direito brasileiro está sendo chamado a dar uma resposta justa e eficaz
a esta realidade complexa" e prossegue como se vê adiante:

 

O tema da cobrança de dívidas e da inexecução está intimamente ligado ao tema do superendividamento. O
superendividamento define-se, justamente, pela impossibilidade do devedor - pessoa física, leigo e de boa -
fé, pagar suas dívidas de consumo e a necessidade do Direito prever algum tipo de saída, parcelamento ou
prazos de graça, fruto do dever de cooperação e lealdade para evitar a "morte civil" deste falido - leigo ou
falido - civil.

 (...)

o direito brasileiro está sendo chamado a dar uma resposta justa e eficaz a esta realidade complexa,
principalmente se devemos distinguir superendividamento de pobreza em nosso País. A massificação do
acesso ao crédito, que se observa nos últimos 5 anos - basta citar os novos 50 milhões de clientes bancários!
-, a forte privatização dos serviços essenciais e públicos, agora acessíveis a todos, com qualquer orçamento,
mas dentro das duras regras do mercado, a nova publicidade agressiva sobre o crédito popular, a nova força
dos meios de comunicação de massa e a tendência de abuso impensado do crédito facilitado e ilimitado no
tempo  e nos valores, inclusive com descontos em folha de aposentados, pode levar o consumidor e sua
família a um estado de superendividamento.

 

Na opinião da doutrinadora deve ser dada uma oportunidade para aquele que de boa-fé, mesmo tendo
contraído muitas dívidas, tenha o direito de renegociá-las com todos os seus credores, sendo elaborado um
plano de pagamento como ocorre na lei francesa, para que depois esse consumidor possa voltar ao mercado
de consumo consciente e educado financeiramente para gerenciar; agora de forma correta, as suas finanças.  

 

No Brasil, ainda não temos legislação própria para evitar a falência individual, como ocorre com pessoas
jurídicas amparadas pela Lei de Falência (Lei n° 11.101/2005), assim, neste caso faz-se urgente e necessária
a aplicação concreta do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) para evitar as situações de
superendividamento seja no aspecto pré (CDC, arts. 29 a 44) como no pós-contratual (CDC, arts. 81 a 105)
além do contratual propriamente dito (CDC, arts. 46 a 54).

 

Os cidadãos-consumidores tornaram-se "presas fáceis" diante da extrema facilidade do crédito em
desrespeito as regras do direito do consumidor calcadas na proteção à informação (premissa para a liberdade
de escolha que é premissa da dignidade do consumidor), como lembra a Ministra Cármen Lúcia Antunes
Rocha do Supremo Tribunal Federal:
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(...) e é nessa perspectiva que a conclusão que se me impõe é a de que não é a mera instituição legal de
capitalização mensal, semestral, anual ou qualquer outra que importa juridicamente para o respeito aos
direitos constitucionais e legais do consumidor, mas a clareza (diria mesmo a transparência) do contrato
firmado, ou seja, o respeito ao direito à informação de que é titular o consumidor que lhe permite saber o
que efetivamente pagará de juros e determinará, assim, o respeito a seu direito.[3]

 

Todavia, a questão não se resume, por nenhuma hipótese, a questão de acontecimentos imprevisíveis e se
centra, muito mais no exercício da obrigação de informação prévia e adequada a verdadeira compreensão do
consumidor. O artigo 52 do CDC, entre outros (CDC, art. 39, 46), por exemplo, raramente é cumprido pelas
instituições financeiras (o valor dos juros anuais é inserido sem destaque, não são demonstradas as
conseqüências do pagamento mínimo,  os limites de crédito são aumentados sem pedido do consumidor, são
utilizados termos técnicos de economia incompreensíveis aos leigos).  Trata-se de uma questão muito maior
do que simplesmente um descontrole individual, como bem lembra o Núcleo de Defesa do Consumidor da
Defensoria Pública do Distrito Federal em trecho abaixo transcrito:

 

(...) a problemática ora enfrentada não se resume a um caso isolado ou esporádico, fruto da incúria da parte
autora, mas sim a fenômeno mundial que vem despertando a preocupação de legisladores e juristas de
diversos países, cujas conseqüências não se adstringem à mera esfera patrimonial, mas atingem à saúde física
e emocional dos devedores, violando sua dignidade como pessoa humana e, por vezes, desagregando seu
núcleo familiar, com seqüelas, portanto, para toda a sociedade.[4]

 

Algumas providências - embora ainda tímidas e sem objetivo específico de combate ao superendividamento -
têm sido tomadas em caráter legislativo, a exemplo da Lei nº 11.800, de 2008[5], da Lei nº 12.039, de
2009[6] e da Lei nº 11.785, de 2008 que alterou a redação do parágrafo terceiro do artigo 54 do CDC que
passou a ser "Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos
e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão
pelo consumidor."

 

No Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Ceará são muitos os casos que os contratos
são redigidos em caracteres incompreensíveis, não são entregues (o consumidor recebe o boleto e não recebe
o contrato) e para receber sua cópia, após a realização do negócio e redigida em termos técnicos para eles
incompreensíveis, precisam pagar cerca de R$ 40,00 (quarenta reais) ao serviço cartorário.

 

2.2 O consumidor superendividado.

 

A preocupação contemporânea com o consumidor superendividado tem origem mais conhecida no direito
francês, com a Lei 89-1010, de 31.12.1989, chamada A Lei Neiertz. Em 1997, houve a codificação das leis
no Code de La Consommation e a inseriu no Livro III denominado "tratamento das situações de
superendividamento" contendo regras especiais para se buscar a recuperação do consumidor inadimplente.

 

No Brasil, em 2004, a pesquisa supramencionada realizada entre Universidade Federal do Rio Grande do Sul
e o Núcleo Cível da Defensoria Pública gaúcha analisou cem casos de pessoas superendividadas.[7] Um dos
resultados da pesquisa é a constatação da necessidade de uma legislação específica para tratar o
superendividado brasileiro, levando em conta às legislações de outros países, sobretudo a da França, mas
sobretudo um tratamento mais adequado à publicidade de concessão do crédito.

 

Percebe-se que a situação do consumidor devido ao superendividamento é incompatível com o princípio
basilar de toda a legislação brasileira, que é o princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, CF/ 88
e o artigo 4º do CDC/ 90), que não tem condições de manter o mínimo essencial para a sua sobrevivência,
vendo-se totalmente comprometido com as despesas rotineiras (alimentos, luz, água, aluguel, impostos).

 

É preciso que se observe, entretanto, que "o oferecimento de crédito pelas instituições financeiras deve ser
feito de forma responsável, desestimulando o superendividamento dos consumidores" [8]

 

2.3 Características do consumidor superendividado.

 

O consumidor brasileiro que esta superendividado fica impossibilitado de, mesmo com boa-fé, quitar as suas
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dívidas, retirar o seu nome do cadastro de inadimplentes, ficando sem acesso ao crédito e ao consumo.
 Assim, acaba comprometendo sua relação familiar, de trabalho e, em alguns casos, sua própria saúde (e em
uma perspectiva mais alargada contribui para o aumento das possibilidades de exclusão social suscetível de
aumentar a criminalidade).

 

Para ser amparado pela "proteção ao superendividamento", entretanto, é necessário que se trate de
consumidor pessoa física de boa fé - o superendividado passivo - com comprovada inadimplência (aqui
considerada como assunção de dívidas em prejuízo de necessidades vitais, como saúde, alimentação, moradia
e educação). O consumidor de má fé - o superendividado  ativo - não terá esta proteção por não preencher
as premissas necessárias à tutela.

 

2.3.1 Consumidor pessoa física.

 

O consumidor considerado superendividado é somente aquele pessoa física, que adquire o produto ou
serviço como destinatário final para atender as suas necessidades pessoais. Assim, ficam excluídos os
consumidores equiparados, que estão previstos nos artigos 17 e 29 do CDC (Lei nº 8.078/1990), bem como
o consumidor pessoa jurídica (contemplada pela existe a Lei de Falência, Lei n° 11.101/05)

 

2.3.2.  A boa-fé do consumidor.

 

No direito brasileiro, o princípio da boa-fé encontra-se expressamente no Código de Defesa do Consumidor,
no seu artigo 4º, inciso III, considerado como um princípio básico e bilateral, devendo ser respeitado tanto
pelo consumidor e fornecedor para manter o equilíbrio e transparência nesta relação. Já o seu artigo 51,
inciso IV, que trata das cláusulas abusivas, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo
incompatível com o princípio da boa-fé.  É a tese sustentada por Geraldo de Farias Martins da Costa (2002,
p. 118):

 

Considerados de boa-fé os consumidores superendividados que, aprisionados por uma espiral de
endividamentos, agravaram sua situação para pagar as dívidas antigas. Todavia, foram declarados de má-fé
aqueles que, deliberadamente, tomaram vários empréstimos que representavam uma carga nitidamente
superior à totalidade de seus recursos ou aquele que já em estado de insolvência notória, tomaram
empréstimos para efetuar novas despesas.

 

Não é, assim, juridicamente considerado superendividado o consumidor que age de má-fé (o superendividado
ativo).  

 

2.3.3 A inadimplência do consumidor.

 

A inadimplência ocorre quando o consumidor atrasa o pagamento de seus compromissos. O aumento da
inadimplência nas contas fixas do consumidor (contas de água, luz, aluguel, condomínio, telefone,
supermercado, plano de saúde) é um aviso de que este consumidor esta começando a se endividar ou já é um
superendividado.

 

Por certo, a inadimplência há de ser sempre duramente combatida, mas jamais por meio de ameaças ou
constrangendo o consumidor, como determina o artigo 42 do CDC, sinteticamente comentado por Antônio
Herman Benjamin (1999, p. 329) no sentido de que: "Por não consagrar o dispositivo à cobrança judicial,
isto é, àquela exercida em função de processo judicial, destina-se, portanto, a controlar as cobranças
extrajudiciais, em especial aquelas efetuadas por empresas de cobrança".  A cobrança vexatória torna-se
ainda mais grave e com necessidade de maior tutela quando diz respeito a superendividado passivo.

 

A responsabilidade criminal é tratada no art. 71 do CDC visando preservar os direitos à privacidade e à
imagem do consumidor prevê a pena de detenção e multa para quem cometer a infração penal de utilizar, na
cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou
enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou
interfira com seu trabalho, descanso ou lazer.

 

Os cadastros e dados de consumidor devedor no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na Centralizadora
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dos Serviços dos Bancos S. A. (SERASA) "devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil
compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos", de
acordo com o art. 43, § 1° do CDC, deixando claro que após os cinco anos do registro, o mesmo deve ser
cancelado.

 

Sobre este assunto é importante mencionar, ainda que superficialmente, a questão da "mora do fornecedor",
já tratada no ordenamento jurídico brasileiro, que se trata justamente daquelas situações em que se começa a
reconhecer que a inadimplência do consumidor decorre do comportamento abusivo do fornecedor. Se este
fornecedor tivesse obedecido ao Código de Defesa do Consumidor certamente aquela situação não
aconteceria. Transcreve-se, abaixo, um exemplo concreto desta perspectiva:

 

(...)  Se a mora for do credor (e será dele quando cobrar mais do que o devido), após o trânsito em julgado,
o devedor responde exclusivamente pela comissão de permanência (assim entendidos os juros
remuneratórios, à taxa média de mercado, nunca superiores àquela contratada para o empréstimo + juros de
mora + multa contratual). Embargos de declaração acolhidos em parte.[9]

 

É certo que os precedentes jurisprudenciais que já temos em relação à mora do credor /fornecedor ainda não
abordam especificamente a responsabilidade deste sobre a informação prévia e adequada e o conseqüente
exercício inadequado da liberdade de escolha bem como pela responsabilidade deste na concessão abusiva do
crédito (concessão do crédito em valor maior do que a capacidade de endividamento do consumidor que é,
por definição legal, vulnerável), mas já se aponta um caminho positivo de melhoramento.

 

 

3. Análise Econômica do Direito e o superendividamento

 

Nos últimos anos tem-se ouvido muito a expressão "análise econômica do Direito - AED" que tem sido
considerada uma espécie das mais dinâmicas "vanguardas teóricas da Ciência do Direito" que "directamente
espelha aquela convergência de valores e perspectivas entre famílias jurídicas que tem sido ditada pela
globalização" cuja fertilidade é "contrabalançada pelas dificuldades e exigências que ela coloca". [10]

Voltaire, lembrado por Arnaldo Vasconcelos, diz que "os raios já delimitavam os círculos antes de serem
chamados de raios". De fato, a análise econômica do direito é contemplada pelo Direito do Consumidor
brasileiro que determina, como seu princípio específico positivado no artigo 4º, III a "harmonização dos
interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a
necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se
funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas
relações entre consumidores e fornecedores".

Tanto que consumidor "é classicamente um termo econômico, o que se apresenta como um elemento a ser
enfrentado pelo operador do Direito"[11], como muito bem observado por Adolfo Mamoru Nishiyam citado
por Alan de Matos Jorge:

 

A maior dificuldade que se verifica é o fato de o termo 'consumidor' ser um conceito econômico.
Transpondo-se esse conceito para o direito, teremos uma definição de consumidor que poderá ser diversa
daquela proposta pela ciência econômica. O conceito econômico toma como base o consumo final e o
consumo intermediário. O produtor é considerado consumidor, pois no processo de bens ele também utiliza
produtos (insumos) fornecidos por outros. Essa amplitude não é aceita no Direito, que utiliza limites mais
restritos.[12]

A questão do superendividamento, por sua vez, reside no centro desta questão, haja vista que, como lembra
João Alves Silva:

Los bancos lograron asumir importancia fundamental en la sociedad desde tiempos inmemorables. De una
manera u otra, la actividad de intermediación financiera siempre ocupó lugar de relevancia, sea cual sea el
sistema económico o político. Hoy por hoy, de hecho ocurre una sinergia entre el sector financiero y
gobiernos en el sentido del mantenimiento equilibrado del sistema financiero, como parte fundamental para
el funcionamiento de la economía. No es difícil encontrar ejemplos de gobiernos que salieron a defender la
actividad bancaria destinando recursos o promoviendo leyes especiales para protegerla.

Ocorre que se por um lado, a proteção do consumidor não pode inviabilizar o crescimento econômico do
país, de outro, revela-se infrutífero o crescimento econômico sem o respeito à dignidade humana.  O desafio
é o encontro do equilíbrio.

3.1. Algumas causas do superendividamento - a mora do fornecedor e a facilidade de concessão do
crédito

O crédito é a troca de bens ou serviços mediante o pagamento futuro ou parcelado em dinheiro, entre o
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consumidor e o fornecedor, ocorrendo através desta relação de consumo à circulação de riquezas no país. Os
bens ou serviços adquiridos pelos consumidores resultam de suas necessidades individuais ou dos impulsos
do mercado de consumo.  Segundo Geraldo de Farias Martins da Costa (2002, p. 259-260):

 

Na economia do endividamento, tudo se articula com o crédito. O crescimento econômico é condicionado
por ele. O endividamento dos lares, funciona como meio de financiar a atividade econômica. Segundo a
cultura do endividamento, viver a crédito é um bom hábito de vida. Maneira de ascensão ao nível de vida e
conforto do mundo contemporâneo, o crédito não é um favor, mas um direito fácil. Direito fácil, mas
perigoso.

 

A questão do superendividamento no Brasil se agravou com a explosão da oferta do crédito de maneira fácil
e rápida, sem restrições a qualquer classe social, principalmente após a Lei n. 10.820 de 17 de dezembro de
2003 que autorizou o pagamento de empréstimo através de desconto da prestação mensal em salário.  O
objetivo público de inserção social, em que a população de baixa renda passou a ter acesso a
eletrodomésticos, veículos, telefonia e outros bens e serviços que antes eram inacessíveis desconsiderou a
análise e prevenção do risco do endividamento pernicioso; vem desacompanhada da preocupação com a
educação para o consumo.

 

O incentivo e a facilidade do consumo do crédito atinge todas as classes sociais, desde as mais ricas até as de
baixa renda e, por conseqüência, a condição de endividamento é "democrática" e atinge a todos, mesmo
porque, como lembra Cláudia Lima Marques há uma significa diferença entre pobreza e endividamento:

 

"(...) o direito brasileiro está sendo chamado a dar uma resposta justa e eficaz a esta realidade complexa,
principalmente se devemos distinguir superendividamento de pobreza em nosso País. A massificação do
acesso ao crédito, que se observa nos últimos 5 anos - basta citar os novos 50 milhões de clientes bancários!
-, a forte privatização dos serviços essenciais e públicos, agora acessíveis a todos, com qualquer orçamento,
mas dentro das duras regras do mercado, a nova publicidade agressiva sobre o crédito popular, a nova força
dos meios de comunicação de massa e a tendência de abuso impensado do crédito facilitado e ilimitado no
tempo  e nos valores, inclusive com descontos em folha de aposentados, pode levar o consumidor e sua
família a um estado de superendividamento."

 

A oferta do crédito fácil desperta o interesse nos consumidores estimulando-os ao consumo, pois a sedução
da oferta ignora ser, de fato, o serviço de crédito, um serviço nocivo e perigoso[13] e, por conseqüência, o
cuidado com a informação.  Neste sentido, a decisão abaixo oriunda do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
relatada pelo Desembargador Ernani Klausner em 15 de outubro de 2009 ao julgar a apelação cível Nº
2009.001.37552, como se confirma adiante:

 

Registre-se que, soa pueril a alegação de que o autor anuiu  espontaneamente ao que lhe foi proposto. Ora,
não é apenas quem requer o financiamento o único responsável pelas conseqüências da inadimplência. À toda
evidência, também o é a instituição financeira que contrata e concede o crédito, na medida em que nenhuma
das quais o faz sem avaliar os riscos de descumprimento e, se não o faz ou as realiza com deficiência,
responde pelos riscos. Riscos estes que podem ser agravados ante a presença de cláusula abusiva.

 

No mesmo sentido é a reflexão de Heloisa Carpena e Rosangela Lunardelli Cavallazzi ao afirmarem que  "É
evidente que o fornecedor que concede crédito a quem não tem condições de cumprir o contrato, está
praticando abuso de direito" e prosseguem:

Embora aparentemente o contrato se insira na esfera do lícito, na medida em que satisfaça requisitos formais,
na verdade o fornecedor pratica o ato abusivo, desviando-se das finalidades sociais que constituem o
fundamento de validade da liberdade de contratar, ou mais especificamente, de fornecer o crédito.

O financiamento concedido de forma temerária, tendo sido celebrado o pacto com consentimento irrefletido,
sem contemplação por parte do fornecedor das reais condições daquele que pretende receber o crédito,
praticamente induzindo a inadimplência, sem dúvida nenhuma viola o princípio da dignidade da pessoa
humana.[14]

 

As linhas de crédito estão disponíveis em todos os lugares, como na entrada das universidades, onde os
estudantes universitários são abordados para adquirir o seu cartão de crédito universitário com um limite
bastante elevado para uma pessoa que ainda não tem um emprego[15], e acaba sendo mais uma dívida
assumida pelos pais, gerando um desequilíbrio nas finanças desta família, ocasionando, primeiro, a
inadimplência e em seguida, o endividamento.
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3.2.  Empréstimos consignados.

 

A lei nº 10.820 de 17 de dezembro de 2003 autoriza o desconto de prestações em folha de pagamento de
valores referentes ao pagamento dos empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento. E no
momento da contratação tem que ser observado o limite de trinta por cento da remuneração disponível, não
podendo exceder para não comprometer a sua vida financeira. Conforme relata Bertoncello Lima (2007):

 

Os atrativos desta modalidade de crédito são tentadores por oferecer menores taxas de juros, serem
concedido até mesmo a quem tem restrições creditícias de modo rápido, fácil e sem consulta as entidades de
proteção ao crédito.

 

Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão
autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a proceder com os descontos em folha de
pagamento, de forma irrevogável e irretratável, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil, de acordo com a lei acima citada, no seu artigo
sexto.

 

O problema vem se acentuando de forma mais grave entre os aposentados e pensionistas - consumidores
ainda mais vulneráveis, art. 39 do CDC e que exigem proteção mais acurada - que passaram a ter direito a
crédito consignado e tomam empréstimos que são descontados diretamente nos benefícios previdenciários,
chegando a comprometer a sua renda, que já é baixa, e fica incompatível com o mínimo existencial,
tornando-se, deste modo, um superendividado.  

 

Não é incomum um consumidor idoso aposentado que por sua maior vulnerabilidade devido a sua idade,
muitas vezes é vítima de fraude na contratação do empréstimo. Encontrar-se nesta etapa da vida com a
condição de superendividamento gera uma grave sensação de fracasso e o direito não pode se calar diante
deste abuso.

 

O Banco tem o dever de antes de conceder o empréstimo, fazer uma avaliação da capacidade econômica do
seu cliente, e verificar se o mesmo não possui outros empréstimos. E somente celebrar o contrato, que
autoriza o desconto direto na folha de pagamento, se estiver respeitando o limite no percentual máximo de
trinta por cento (30%) sobre os vencimentos brutos do cliente. [16]

 

Ressalte-se que toda instituição financeira brasileira tem acesso às informações sobre os financiamentos
superiores a R$ 5.000,00 contraídos por qualquer consumidor no mercado, por meio do Sistema de
Informações de Crédito do Banco Central, regulamentado pela Resolução n.º 2.724 de maio de 2000, mais
conhecido como Central de Risco de Crédito.[17] E como a maioria dos empréstimos são realizados com
prazo de 48  a 60 meses a parte significativa dos casos contempla o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) os
fornecedores de crédito nestas condições têm plena responsabilidade pela conseqüente condição de
endividamento.

 

Assim, a preservação da natureza alimentar dos vencimentos daquele que procurar novo empréstimo, estaria
evitando o superendividamento, ou seja, não concederia mais crédito a quem já se encontra endividado, pois
estaria pondo em risco a subsistência do cliente e da sua família. Entretanto pelo que se nota na grande
maioria dos casos as instituições financeiras querem emprestar cada vez mais dinheiro para os seus clientes
sem cumprirem o artigo 52[18] do CDC de modo que o consumidor não faz uma reflexão do custo total do
valor do crédito que adquiriu, apenas pedem um prazo para parcelamento da dívida e este é concedido com
juros incluídos no valor da parcela.

 

Outra questão séria configuradora da mora do fornecedor é o estimulo a empréstimos com mais de 24
parcelas. Os empréstimos consignados podem trazer outros transtornos para o consumidor, o que ocorre
quando este quita todas as parcelas do empréstimo antecipadamente, tendo direito a um desconto nas
parcelas que ainda iriam se vencer (art. 52, § 2° do CDC), e pensando estar livre do empréstimo, o banco
continua a descontar as parcelas mensalmente, sendo configurada uma cobrança indevida pelo banco,
devendo este devolver os valores em dobro descontados a mais, com fundamento no art. 42, parágrafo único
do Código do Consumidor.

 

O Estado do Ceará através Decreto nº 29.760 de 21 de maio de 2009 começou a enfrentar o problema. Tal
normativo estabelece novas regras para as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos
estaduais civis e militares, aposentados e pensionistas no âmbito do Poder Executivo Estadual através da
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implantação do "Cartão Único" em que estará registrada a sua margem consignável. A empresa
Administradora Brasileira de Cartões - ABC foi contratada através de licitação pública para controlar a
margem de consignação do crédito.

 

Ocorre que a margem consignável, segundo o Decreto em referência, é de 40% do rendimento líquido do
servidor, o que, na prática, não obstante já seja um avanço continua a comprometer a renda do cidadão-
consumidor (principalmente nos casos em que algumas instituições financeiras "para compensar" a limitação
do desconto passaram a descontar o remanescente, sem autorização do consumidor, diretamente em sua
conta-corrente.).

 

3.3 Prática do anatocismo.

 

A prática da cobrança de juros sobre juros é denominada usura pecuniária, que atenta contra a economia
popular. O superendividamento causado pela cobrança de juros ilegais vem ensejando, por parte dos
consumidores, inúmeras ações judiciais com o pedido de revisão dos contratos, para tentar reaver os valores
dos juros considerados excessivos.

 

Entretanto, o dispositivo 192, parágrafo 3º da Constituição Federal que tratava da limitação de juros tinha
eficácia limitada  e acabou sendo revogado pela Emenda Constitucional n° 40 de 29 de maio de 2003. A lei
da Usura (Decreto-lei n° 22.626/1993) estabelece o limite de cobrança de taxa de juro de 12% ao ano e,
também, proíbe a aplicação de juros sobre juros (art. 4º), que também é denominado de anatocismo e vem
sendo praticado livremente pelas instituições financeiras, mas ainda é alvo de controvérsias sobre a sua
aplicabilidade.

 

Todavia, tal vedação é igualmente prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos da qual o Brasil é
signatário no seu artigo 21.3. que diz que "Tanto a usura como qualquer outra forma de exploração do
homem pelo homem, devem ser proibidas pela lei."[19]

 

A Lei n° 1.521, de 26 de dezembro de 1.951, dispõe sobre os Crimes Contra a Economia Popular,
tipificando o crime de usura, definindo-o como o ato de cobrar juros extorsivos, superiores à taxa permitida
em lei. A prática usurária não mais se limita à mera cobrança de juros, passando a assumir caráter de
cobrança ilegal do encargo.

Posteriormente, foi criada a Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1.964, chamada Lei de Reforma Bancária,
dispondo que compete privativamente ao Conselho Monetário Nacional a limitação da taxa de juros. Por
autorização desta lei, o Banco Central do Brasil editou a Resolução n° 389, de 15 de setembro de 1.976,
determinando que os bancos pudessem livremente aplicar as taxas do mercado. Diante de tantos conflitos, o
Supremo Tribunal Federal editou a súmula 596/STF, publicado no Diário da Justiça de 03 de janeiro de 1977
no seguinte teor "as disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional."

 

Ressalte-se que em 13 de dezembro de 1963, o Supremo Tribunal Federal já tinha aprovado a súmula 121
nos seguintes termos: "é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada".

 

Todavia, com a edição da Medida Provisória 1.963-17 de 30/03/2000 (atualmente reeditada sob o nº
2.170/36/2001), passou-se a admitir a capitalização mensal nos contratos firmados posteriormente à sua
entrada em vigor, desde que tivesse sido prévio, claro e adequadamente pactuado com o consumidor nas
relações de consumo (conforme os artigos 46 a 54 do CDC, ou seja, expressamente pactuado (art. 5º MP nº
2.170/01).

 

Neste sentido, é importante transcrever outra parte do voto da Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, do
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n.  582.760-7:

 

"(...) a inconstitucionalidade eventualmente ocorrerá no contrato a partir da análise dos casos concretos, nos
quais se examinará a presença de informações precisas e claras sobre a taxa real de juros que o consumidor
pagará ao final do contrato."

 

Ou seja, o que se quer realmente verificar é se a informação foi prestada de maneira adequada à verdadeira
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compreensão do consumidor (se lhe foi dito, por exemplo, as reais conseqüências do pagamento mínimo em
cartão de crédito e não simplesmente este seja ofertado  e estimulado).

 

O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça pode ser consolidado na tabela abaixo:

 

Tabela 1: Súmulas do STJ e seus respectivos entendimentos.

Súmula Teor
Súmula 382

DJE 08/06/09

A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade.

Súmula 381

DJE 05/05/09

Nos contratos bancários, é vedado ao
julgador conhecer, de ofício, da abusividade
das cláusulas.[20]

Súmula 380

DJE 05/05/09

A simples propositura da ação de revisão de
contrato não inibe a caracterização da mora
do autor.

Súmula 379

DJE 05/05/09

Nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios
poderão ser convencionados até o limite de
1% ao mês.

 

Em suma, só se pode admitir a cobrança de juros sobre juros se o consumidor for prévia e adequadamente
avisado. Ou seja, não basta constar no contrato. É preciso que o consumidor entenda o que está no contrato
e opte pela realização do negócio.

 

3.4. Publicidade enganosa e abusiva.

 

A publicidade em matéria de consumo encontra-se regulada através dos artigos 36 a 38 do direito do
consumidor. Estão assim, reguladas, de maneira explicita, a publicidade enganosa, abusiva e omissiva e de
maneira implícita, a subliminar (a partir do momento em que o artigo 36 do CDC determina que só pode ser
considerada publicidade aquela que o consumidor fácil e imediatamente identifique como tal, por óbvio e
lógico, não se pode admitir a publicidade subliminar).

 

O consumidor é levado a adquirir o produto ou serviço, convencidos pela publicidade maciça, em todos os
meios de comunicação, como na televisão, no rádio, na internet que apresentam de maneira tentadora a
oferta do bem ou serviço e, juntamente com a facilidade do crédito, que possibilita o consumidor comprar o
produto com o parcelamento. Assim, constatado que o consumidor adquiriu o produto veiculado, por
considerar como verdadeiras as informações falsas, está caracterizada a publicidade enganosa.

 

Principalmente após a possibilidade legal do empréstimo consignado a publicidade de oferta de crédito
aumentou significativamente, tendo atores e atrizes protagonistas de novelas e com boa aceitação do público
como "garoto e garota propaganda" e sem as informações necessárias. Tem-se, inclusive, dentre tantos
outros, uma publicidade de grande grupo financeiro, em época de páscoa que dizia assim "promoção
empréstimo recheado, faça um empréstimo e leve na hora seu presente de páscoa. Você ganha um ovo de
chocolate e, se usar o limite total de crédito, ainda leva um coelho de pelúcia". Em nenhum momento foi
dito o valor dos encargos, as conseqüências do pagamento mínimo ou o limite de renda, por exemplo.

 

Sobre limites de renda e verificação da capacidade de endividamento, é importante transcrever a decisão do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de que:

 

"(...) É crescente a preocupação da Doutrina e da Jurisprudência com as causas e os efeitos do
"superendividamento", tendo sido reconhecida, como ilícita, a conduta abusiva e irresponsável de algumas
instituições financeiras que - se valendo da ingenuidade de gente humilde, especialmente, aposentados - com
base em maciça campanha publicitária oferecem crédito fácil a quem não pode pagar, sem grave prejuízo de
seu sustento. O ABUSO DO DIREITO DE OFERECER EMPRÉSTIMOS, SEM UMA CUIDADOSA E
RESPONSÁVEL ANÁLISE DA CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO DO TOMADOR, VIOLA O
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E NÃO PODE CONTAR COM O BENEPLÁCITO DO
JUDICIÁRIO. (...) (trecho da decisão  no agravo de instrumento n. 2005.002.27037 -  DES. MARCO
ANTONIO IBRAHIM - Julgamento: 17/01/2006 - DECIMA OITAVA CAMARA CIVEL)
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Neste sentido, oportuna a transcrição do entendimento de GERALDO FARIAS DA COSTA:

Numa visão individualista, a questão do consumidor superendividado ´é tratada como um problema pessoal
(moral, muitas vezes), ou seja por causas pessoais, internas, psicológicas, o consumidor não pagou em tempo
hábil a sua dívida. Ele deve ser uma pessoa descontrolada. É um esbanjador, um dissipador, um gastador, um
estróina, um perdulário ou um mau caráter. A solução para o problema é simplesmente a execução.

É muito fácil atribuir a inadimplência à causas internas, esquecendo-se das causas externas do problema. É
muito fácil esquecer que os produtos e serviços e o próprio crédito, utilizado como 'argumento publicitário´,
foram ofertados por meio de poderosos aparatos de markenting. Lembremos de recente publicidade do
Banco BGN S. A. veiculado nacionalmente pela televisão, pelos jornais e revistas de grande circulação que
oferece crédito consignado aos ´aposentados, pensionistas do INSS  e servidores públicos", que concorrem a
sorteios de carros com ´carro na garagem´. Segundo o anúncio estrelado pelo famoso autor Paulo Goulart,
´basta ligar 0800 de qualquer parte do Brasil, fazer um empréstimo e concorrer´.

(sem destaques no original)

Se o fornecedor cumprisse o Código do Consumidor - principalmente no tocante à oferta e publicidade,
demonstrando todos os riscos e consequências do recebimento do crédito bem como avaliando a capacidade
de endividamento do consumidor- possivelmente o problema do superendividamento não teria alcançado a
gravidade de hoje já que é porque a publicidade sedutora do crédito "convence" e o direito ainda se mantinha
inerte é que milhares de famílias vêm sofrendo com as conseqüências da utilização indevida do crédito.

4. Perspectivas e Soluções para o superendividamento.

 

O consumidor superendividado brasileiro, ao contrário do francês que desde 1989 tem uma regulamentação
específica não é tratado legalmente de forma direta. Todavia, o Código do Consumidor, se bem
compreendido e aplicado é hábil a tratar do problema.

 

4.1 Legislação.

 

4.1.1 O Código de Proteção e Defesa do Consumidor.  

 

O Código Brasileiro de Proteção e Defesa do Consumidor - CDC visa o equilíbrio para a relação de
consumo e deixa isto muito claro principalmente no seu artigo 1 e artigo 4, caput e III. Entretanto o nosso
código do consumidor embora tenha por principio "o estudo constante das modificações do mercado de
consumo" e tenha um artigo (o 52) exclusivamente para contratos de crédito bem como garanta a
modificação e revisão de cláusulas contratuais, não trata explicitamente do superendividamento. Tem,
todavia, como princípio, o equilíbrio e a boa fé das relações de consumo.

 

Situações de mau uso do instituto tem comprometido a sua credibilidade: é preciso muita responsabilidade
no exercício da tese do superendividamento para que não se confunda o resgate do equilíbrio de uma relação
com a proteção demasiada do inadimplente, com estímulo ao endividamento.

 

O inciso II do art. 6º do CDC tem grande importância para a prevenção do superendividamento, pois é a
educação e divulgação sobre o consumo adequado, com edição de cartilhas, pesquisas de mercado e debates
para alertar os consumidores com relação a produtos mais baratos, que garante a liberdade de escolha e a
igualdade nas contratações, para que o consumidor não assuma o contrato de crédito sem antes, refletir a sua
possibilidade financeira e as condições contratuais. A responsabilização (civil, penal e administrativa) do mau
fornecedor de crédito é imprescindível.

 

O tratamento do superendividamento no Brasil é possível e necessário para que o consumidor - devedor
volte a ter dignidade e não seja condenado pelo resto da sua vida como um mau pagador, porque se os
consumidores agiram de boa-fé e estão com acúmulos de dívidas são merecedores de uma chance para poder
se refazer financeiramente.

 

4.1.2. O sistema francês de proteção ao superendividado.

 

O Code de la Consommation em seu Título III, intitulado endividamento define a situação de
superendividamento como sendo a "caracterizada pela impossibilidade manifesta pelo devedor de boa-fé de
fazer face ao conjunto de suas dívidas não profissionais exigíveis e não pagas". Assim, encontra-se
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regulamentado na própria lei francesa a prevenção e o tratamento do superendividamento para o consumidor
- devedor de boa-fé.

 

A França reconhece a falência civil do consumidor endividado dando um tratamento eficaz com a liquidação
dos bens da pessoa - física para o pagamento total das dívidas, quando possível, ou parte dela, tendo a
participação judicial durante o processo ou a realização com os credores de acordo, supervisionados pelo
juiz para diminuição dos juros, parcelamento da dívida.

 

A proteção do consumidor na França, para aqueles que são vítimas de eventos independente da sua vontade,
como a doença, o desemprego ou o divórcio, concede um "prazo de graça" a todo consumidor-devedor que
ficou incapacitado de cumprir seus pagamentos. Ainda pode o juiz suspender a execução das obrigações, e
determinar a não incidência de juros sobre as somas das dívidas durante a vigência do benefício que não
poderá exceder a dois anos.

 

Segundo a jurisprudência francesa, dispõe o art. 1.152 do Code Civil que "o juiz pode, mesmo de ofício,
moderar a pena que tiver sido convencionada se ela for manifestamente excessiva". Em razão do consumidor
está superendividado, pode o juiz moderar as sanções estipuladas contra o devedor inadimplente.

 

O Code de la Consommation para proteger o consentimento do consumidor no contrato de crédito, impõe
ao credor / fornecedor obrigações com um rigoroso formalismo no momento de prestar as informações sobre
o crédito ao consumo na fase pré-contratual, que requer um tempo até concluir o contrato, e assim, o
consumidor pode refletir acerca do contrato.  O art. L. 311-4 do Code de la Consommation de acordo com
Geraldo de Farias da Costa (2006, p. 63):

 

Obriga o anunciante de todo negócio que envolva uma operação de crédito a inserir na sua publicidade
informações sobre a identidade do credor, a natureza, o objeto, a duração da operação proposta, o custo
total do crédito, a taxa efetiva global e as percepções financeiras, o montante dos pagamentos por
prestações.

 

 

Sem dúvida, o consumidor Francês está protegido da publicidade do crédito ao consumo e a jurisprudência
francesa se mostra vigilante às ofertas publicitárias agressivas de crédito, tendo em vista que o consumidor
do crédito tenha consciência e reflita antes da formação do contrato para que não suporte depois uma
situação de superendividamento.

 

O mesmo doutrinador (2006, p. 89) continua a mencionar que no Direito Francês:

A formação do contrato de crédito se submete a um processo que favorece o equilíbrio entre os direito e
obrigações das partes. A técnica dos prazos de reflexão é utilizada. O fiador é protegido por disposições
especiais. A força do sentimento de solidariedade social na França é bem exemplificada pelo procedimento
humanitário de tratamento das pessoas superendividadas.

 

 

Pode-se assim notar que o consumidor francês está bem amparado legalmente para evitar que ocorra o
superendividamento e caso essa situação aconteça ele terá um tratamento bem eficaz e digno para poder
voltar ao mercado de consumo depois do superendividamento.

 

4.2 Jurisprudência.

 

A jurisprudencia, como bem lembra João Alves Silva "siempre fue un camino importante para
investigar el estado de situación correspondiente entre los modelos normativo y doctrinario expuestos
al cotejo de las decisiones judiciales. Sin intención de establecer ninguna jerarquía entre estas fuentes,
importa decir que la jurisprudencia es la expresión viva del derecho, constituyéndose en una parte
fundamental de la realidad jurídica de la sociedad."

Alguns Tribunais têm decidido de modo eficiente a questão do superendividamento, como exemplo:
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APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUPERENDIVIDAMENTO
- PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-
(...) O OFERECIMENTO DE CRÉDITO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEVE SER FEITO
DE FORMA RESPONSÁVEL, DESESTIMULANDO O SUPERENDIVIDAMENTO DOS
CONSUMIDORES. - (....) - Razoável que os descontos sejam fixados no limite de 30% do valor do salário
da autora, conforme a jurisprudência deste E. Tribunal. - Apelo da autora - Danos morais corretamente
fixados. - Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao postulado da
vedação ao enriquecimento sem causa. - Acerto da sentença. - Aplicabilidade do disposto no art. 557, caput
do CPC. - NEGADO SEGUIMENTO AOS RECURSOS. (2009.001.51393 - APELACAO, DES. SIDNEY
HARTUNG - Julgamento: 01/10/2009 - QUARTA CAMARA CIVEL).

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO
EXISTENCIAL. Pedido formulado por servidor estadual de cancelamento dos descontos em folha de
pagamento das parcelas relativas a empréstimos intermediados por associação de classe. Revisão da posição
do relator, diante do novo entendimento jurisprudencial majoritário do 2º Grupo Cível, reconhecendo a
validade da cláusula de autorização dos descontos direto em folha de pagamento, mas limitando a sua
eficácia ao percentual máximo de 30% sobre os vencimentos brutos do servidor, aplicando analogicamente a
legislação estadual acerca do tema. Preservação do mínimo existencial, evitando que o superendividamento
coloque em risco a subsistência do servidor e de sua família, ferindo o princípio da dignidade da pessoa
humana. Doutrina e jurisprudência. PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO POR MAIORIA.
DECISÃO MODIFICADA." (Agravo de Instrumento Nº 70019038611, Terceira Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, Julgado em 31/05/2007).

 

 

Nos julgados em que o superendividamento é apreciado tem prevalecido o exame, no caso concreto da boa-
fé do consumidor, e a limitação dos juros cobrados de modo excessivamente oneroso para a parte mais fraca
desta relação de consumo.

 

A jurisprudência brasileira tem construído uma proteção para o consumidor superendividado, através da
interpretação do Código de Defesa do Consumidor, se utilizando dos princípios da boa-fé, da dignidade da
pessoa humana, da transparência, da informação e do equilíbrio contratual. Os casos que causam maior
comoção e que encontraram segurança jurídica nas decisões dos Tribunais são os empréstimos concedidos
de forma inadequada com desconto automático mensal do salário, aposentadoria, benefício que extrapolam o
limite permitido de 30% do valor que o consumidor tem como sua renda mensal.  Mas não é demais lembrar
que "O Código de Defesa do Consumidor ampara o hipossuficiente em defesa dos seus direitos, mas não é
escudo para inadimplentes".[21]

 

5. Conclusão.

 

A questão do superendividamento não é e nem pode ser entendida como proteção da inadimplência. Muito
ao contrário, reconhecer e enfrentar esta realidade é providência indispensável à reposicionar o debate e
trazer os fornecedores de crédito à sua responsabilidade de fornecer adequada e previamente à informação
ao consumidor, garantindo-lhe o real direito à liberdade de escolha e preservando a sua dignidade.

 

Se o fornecedor de crédito cumprisse o CDC - principalmente no tocante à oferta e publicidade,
demonstrando todos os riscos e consequências do recebimento do crédito bem como avaliando a capacidade
de endividamento do consumidor e a ausência de poder de negociação deste,  possivelmente a situação de
endividamento não estaria tão séria[22] (ou o  contrato objeto não teria sido firmado ou o teria sido em
outros termos e condições). 

É  preciso, pois dar cumprimento a uma das conclusões da "Carta de Porto Alegre" no sentido do
fortalecimento do dever de cumprimento voluntário das normas, pois é o primeiro dever (primeira obrigação)
imposto pela norma, sendo uma forma de tentar evitar o superendividamento e tentar, também, defender os
interesses dos vulneráveis, para quem a tutela jurídica não funciona plenamente, pois suas necessidades são
prementes e de  que o fornecedor deverá aconselhar o consumidor, observadas as especificidades da
contratação, sobre a viabilidade da satisfação do crédito tendo em vista sua renda.

 

Repita-se, por verdadeiro, que o reconhecimento do fenômeno do superendividamento e a busca de soluções
não visa, por nenhuma hipótese, ao "estelionato por via judicial" ou qualquer meio protelatório de
pagamento de dívida. Pretende-se, de um lado, encontrar uma solução digna para a situação dos cidadãos e
cidadãs que já estão nesta situação e de outro propiciar a mudança de atitude do fornecedor de crédito,
adequando-a ao que determina o nosso Código Brasileiro de Proteção e Defesa do Consumidor.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 492



Revela-se igualmente urgente e necessário o reconhecimento do serviço de concessão de crédito como
nocivo e perigoso e a conseqüente adequação da publicidade e oferta de tais serviços às  como já acontece
com as de cigarro e bebida alcoólica.  

Imprescindível, ainda, o cumprimento do artigo 5o do CDC no sentido de Defensoria, Promotoria e
Magistratura especializada em direito do consumidor e o estimulo à soluções extrajudiciais, como  a que esta
sendo protagonizada pelo Fórum de Defensores Públicos do Consumidor. Lembre-se, que, como
demonstrado, as decisões judiciais especificas sobre superendividamento são oriundas de Estados onde há
Defensoria Pública especializada.

É de se ressaltar ainda que a ausência de proteção específica ao cidadão superendividado pode excluí-lo do
mercado de consumo e, por conseqüência, contribuir para o aumento da insegurança pública em face do seu
afastamento das mínimas condições de vida digna caso o Estado exista continue se omitindo de enfrentar
sistemática e institucionalmente o problema. É preciso que se priorize a articulação de forças para que se
tenha um desenvolvimento econômico e social justo, equilibrado e sustentável
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[1] Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua
prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

[2] Tanto isto é verdade que Boaventura de Sousa Santos, em entrevista a Associação Paulista de
Defensores Públicos, ao tratar da atuação Defensoria, disse: "Tendo em conta a evolução dos mecanismos e
concepções relativas ao acesso à Justiça, a construção de uma Defensoria Pública, nos moldes como está
prevista sua actuação no Brasil, acumula difereuniversalização do acesso através da assistência por
profissionais formados e recrutados especialmente para este fim, assistência jurídica especializada para a
defesa de interesses colectivos e difusos, diversificação do atendimento e da consulta jurídica para além da
resolução judicial dos litígios, promovendo a conciliação e a resolução extrajudicial dos conflitos e ainda
actuando na educação para os direitosntes vantagens potenciais:. a concepção de justiça democrática que
tenho defendido tem em especial consideração o papel da defensoria pública na construção de uma nova
cultura jurídica de consulta, assistência e patrocínio judiciário.
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(...)

Estas particularidades distinguem a Defensoria, de entre as outras instituições do sistema de justiça, como
aquela que melhores condições tem de contribuir para desvelar a procura judicial suprimida"

 

[3] Trecho do voto da ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
recurso extraordinário 582.760 / RS em 05 de novembro de 2008.

 

[4] Trecho da petição inicial questionando o endividamento de famílias pela concessão abusiva de
empréstimos consignados  elaborada pelos Defensores Públicos ALEXANDRE GIANNI DUTRA RIBEIRO
e ANTONIO CARLOS FONTES CINTRA.

 

[5] Que alterou o artigo 33 do CDC incluindo o seguinte  Parágrafo único.  É proibida a publicidade de bens
e serviços por telefone, quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina.

[6] Que incluiu o artigo Art. 42-A.  Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao
consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do fornecedor do produto ou serviço
correspondente.

[7] A pesquisa foi apresentada durante o I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DEFENSORIA PÚBLICA E
PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR realizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em outubro de 2004. O
tema foi igualmente tratado no II e no III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DEFENSORIA PÚBLICA E
PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR realizados, respectivamente, no Rio de Janeiro (2005) e no Ceará (2007)
e será tratado no IV Seminário programado para julho, na Bahia.

[8] Trecho da decisão extraída do 2009.001.51393 - APELACAO, DES. SIDNEY HARTUNG -
Julgamento: 01/10/2009 - QUARTA CAMARA CIVEL. Transcrição incompleta, ementa  integral disponível
em www.tj.rj.jus.br.

[9] EDcl no AgRg no REsp 844.579/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado
em 26/08/2008, DJe 26/11/2008

[10] Araújo, Fernando.  Análise Economica do Direito - Programa e Guia de Estudo, Almedina, 2008, São
Paulo, 170 páginas.

[11] JORGE, Alan de Matos. A contribuição da economia na formulação e compreensão da
conceituação dos sujeitos da relação de consumo. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, 57, 30/09/2008
[Internet].

[12] NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. A proteção constitucional do consumidor, Forense, São Paulo,
2002, p. 29.

[13] Tanto que um das conclusões do I Seminário Internacional Defensoria Pública e Proteção do
Consumidor, realizado na cidade de Porto Alegre em outubro de 2004 foi no sentido da "Possibilidade de
proposta de disciplina do acesso ao crédito, controlando-se sua publicidade, e, assegurando o amplo
acesso com amplo respeito aos direitos do consumidor (v.g., vedando a oferta abusiva e enganosa, da
mesma forma que se limita a publicidade de cigarros, bebidas alcoólicas, etc.)

 

[14] Superendividamento: proposta para um estudo empírico e perspectiva de regulação in Direito do
Consumidor Endividado, São Paulo: RT, 2006, p. 335.

[15] Há um caso, no Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Ceará que a uma jovem
universitária sem renda foi concedido um limite em cartão de crédito de R$ 9.000,00.

[16] Há caso no Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Ceará de consumidor com 97%
de sua renda comprometida com empréstimos.

[17] Neste sentido é a lição de Leonardo Roscoe Bessa, citada pelo Núcleo de Defesa do Consumidor da
Defensoria Pública do Distrito Federal, in verbis: "Central de Risco de Crédito existe desde junho de 1997.
Foi inicialmente regulamentada pela Res. 2.390, de maio de 1997. Atualmente, está em vigor a Res. 2.724,
de maio de 2000. Cuida-se, em outros termos, de banco de dados de proteção ao crédito cujas fontes são as
mais diversas espécies de instituições financeiras e que realiza o tratamento de informações positivas. O
próprio Banco Central do Brasil esclarece que se trata "do maior cadastro brasileiro baseado em informações
positivas" o qual "contém dados sobre o comportamento dos clientes no que se refere às suas obrigações
contraídas no sistema financeiro" e, ainda, que "atualmente, são armazenadas no banco de dados do SCR as
operações dos clientes com respto onsabilidade total igual ou superior a R$ 5 mil, a vencer e vencidas"
Registre-se, também, que as consultas ao sistema dependem de "autorização específica do cliente" (art. 3º, da
Res. 2.724)"[17].
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[18]    Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de
financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e
adequadamente sobre:      I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;  II - montante dos
juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos;  IV - número e
periodicidade das prestações;  V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

 

[19]  Sobre a questão Fábio Konder Comparato comenta que "Da maior importância também, no art. 21, é
a disposição do § 3o, determinando a punição da usura e de todas as formas de exploração do homem pelo
homem. Os Harpagões do mundo contemporâneo já não são os agiotas isolados e encobertos, mas sim os
controladores e dirigentes de bancos e outras instituições financeiras, que exploram organizadamente os
consumidores necessitados, os agricultores e os pequenos empresários urbanos, não raro com apoio e o
incentivo das autoridades governamentais, em nome do liberalismo econômico"

 

 

 

[20] Insurge-se contra esta sumula haja vista ser a lei do consumidor de ordem pública justamente porque a
vulnerabilidade do consumidor muitas vezes não lhe permite perceber a abusividade e cabe ao julgador
contribuir de maneira ativa para que o equilíbrio seja respeitado.

[21] REsp 697.379-RS, Rel Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 1º/3/2007.

[22] Analisando os últimos seis relatórios do Núcleo de Defesa do Consumidor do Ceará verifica-se que
aproximadamente 75% d a demanda versa sobre endividamento.
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TEORIA DOS CONTRATOS INCOMPLETOS VERSUS TEORIA DA IMPREVISÃO

INCOMPLETE CONTRACTS THEORY VERSUS UNPREDICTABLE THEORY

GENY MARQUES PINHEIRO
Valeria de sousa carvalho

RESUMO
A incompletude contratual, tema que se pretende desenvolver neste trabalho, parte da premissa que os contratos são
incompletos. O estudo de Economia aplicado ao Direito identificou o contrato como um elemento de extrema importância no
mundo dos negócios, ao qual a referida incompletude não poderia ser barreira intransponível, para o que criou, dentre várias
teorias, a dos Contratos Incompletos. Tal teoria dispõe que uma vez firmado um negócio por meio de contrato ao longo do
tempo e não sendo possível esgotar toda previsão referente ao clausulado, em razão, muitas vezes, de assimetria de
informação e da racionalidade limitada, as partes podem, em havendo lacunas, recorrer ao Judiciário para encontrar soluções
a fim de total cumprimento da avença, ou pelo menos, a sua máxima satisfação, de modo a garantir economia dos custos de
transação e eficiência da relação. Considerando ainda que fatos extraordinários e imprevisíveis possam afetar o substrato
econômico desenhado no início do pacto, pretende-se também confrontar a teoria dos contratos incompletos com a teoria da
imprevisão já existente no atual Código Civil, a qual visa resolver ou revisar o contrato, quando as obrigações assumidas
tornarem-se excessivamente onerosas para umas das partes, de modo a dificultar, ou mesmo, inviabilizar o seu cumprimento,
para o que se deve buscar o equilíbrio econômico financeiro da relação.
PALAVRAS-CHAVES: Teoria dos Contratos Incompletos. Teoria da Imprevisão. Análise econômica do Direito.

ABSTRACT
The incompleteness of contracts, theme to be developed in this essay, has origin in the premiss which contracts are
incomplete. The economy study applied to Law identified the contract as an extremely important element in business world,
upon the mentioned incompleteness could not be an impossible obstacle, because of this was created, among many other
theories, the incomplete contracts. Such theory imposes that once established a deal by a contract passing the time and being
not possible to exhaust all forecast referring to the clauses, due to, many times, to asymmetry of information and limited
rationality, the parties can, occurring omission, appeal to justice in order to find solutions to total execution of agreement, or
at least, its maximum satisfaction, in such way to guarantee savings in transaction expenses and efficiency of relation. Still
considering that extraordinary and unpredictable facts can affect the economical stage setting pictured in the beginning of the
pact, it’s intended to confront the incomplete contracts theory with the unpredictable theory already existing on the actual
Civil Code, which aims to solve or review the contract, when the assumed obligations become excessively burdening for one
of the parties, so as to make it difficult, or even , make it impracticable its execution, for what the economical balance is
searched into the relation.
KEYWORDS: Incomplete Contracts Theory. Unpredictable Theory. Economical Analysis of Law.

Introdução

No presente trabalho, busca-se fazer uma breve explanação e, em seguida, uma apreciação acerca da incompletude dos
contratos. O intuito é, considerando os estudos que vêm sendo desenvolvidos pelo ramo Law&Economics[1], buscar uma
resposta única e satisfatória para os economistas, bem como para o mundo do Direito no sentido de poder disciplinar um
contrato quanto aos direitos e obrigações, quando o momento da celebração for diverso da execução, vez que não é possível
uma plena previsibilidade nas cláusulas contratuais de todos os eventos futuros baseada em informação perfeita e completa.   

A incompletude contratual, durante muito tempo, foi refutada nas relações contratuais, porém hoje, numa ótica
econômica aplicada ao Direito, admite-se a relevância da falta de plena previsão nas cláusulas contratuais, o que permite uma
maior eficiência tanto na elaboração, quanto na execução do contrato.

Uma vez aceita a inexistência de contratos completos, é interessante conhecer o que vem a fundamentar os contratos
incompletos, sendo cabível questionar se somente assimetria de informação e a racionalidade limitada justificaria. E como fica
a questão do oportunismo e a cooperação das partes?  

Percebe-se assim que, o surgimento de lacunas não pode tornar-se obstáculo para as partes envolvidas numa relação
contratual, mas sim, deve-se procurar conhecer alternativas para buscar solução, a qual melhor irá atender às expectativas
depositadas desde as tratativas e/ou que melhor satisfaça os contratantes.

Diante de tais situações e levando-se em conta as várias teorias existentes, dar-se-á destaque ao estudo da Teoria dos
Contratos Incompletos e à Teoria da Imprevisão já adotada pelo Código Civil de 2002, pretendendo, portanto, estabelecer
uma análise comparativa entre ambas, e verificar se é possível afirmar, com convicção, qual é a teoria que melhor se adéqua
ao universo negocial dos tempos atuais.

Neste trabalho, primeiramente, é feita uma análise da incompletude contratual e seus fundamentos; em seguida, é
apresentada de forma breve a teoria dos contratos incompletos, posteriormente se segue tratando da teoria da imprevisão;
depois, por meio de análise acerca de um estudo de caso sobre contratos de arrendamento mercantil atrelados ao dólar,
estabelece-se uma análise comparativa entre as duas teorias. Por último, apresenta-se as conclusões obtidas.
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1. Incompletude contratual

Com o decorrer dos tempos, o modelo de contrato baseado somente no pact sunt servanda mostrou-se superado, não
atendendo mais as necessidades da sociedade. No caso do presente estudo, tratar-se-á apenas de contrato de execução
continuada ou diferida, não interessando os contratos de execução instantânea.

O acontecimento de fatos extraordinários e imprevisíveis, ou até mesmo previsíveis, mas não antevistos pelas partes,
podem alterar a conjuntura em que se havia firmado a avença, e então as circunstâncias de antes podem sofrer modificações e,
por conseguinte, o contrato torna-se difícil ou mesmo impossível de ser cumprido, demandando uma saída, que não seja
necessariamente o rompimento do mesmo.

Vários foram os casos em que os contratos, ao longo de sua execução, tiveram, principalmente, o substrato econômico
afetado, passando as partes a clamarem por uma solução justa, o que muitas vezes nem era o caso de resolução de contrato,
mas tão apenas revisão. Foi, então, que se percebeu que o clausulado contratual deixava a desejar, pois não dispunha de todas
as previsões necessárias, mas que isso seria apenas uma lacuna e não um obstáculo intransponível.

Como se não bastasse todas as situações que não puderam ser colocadas nas cláusulas do contrato, podia ainda ocorrer
de as partes mudarem sua vontade anteriormente manifestada, o que também ensejaria uma composição, seja voluntária ou
mesmo judicial. Sendo, portanto, preferível dizer que quase não existem contratos completos, conforme assinala Décio
Zylbersztajn (2002, p.130-131):

Os contratos definidos entre os agentes econômicos são incompletos, uma vez que não existe a capacidade de antecipar todas
as contingências futuras. Se fosse possível desenhar contratos completos, não existiria problema para as organizações se
estruturarem e os problemas gerados a partir do comportamento aético seriam antecipados e tratados com cláusulas de
salvaguarda.
O conflito entre a ortodoxia e a Nova Economia Institucional pode ser relativizado, quando se afirma que a economia
ortodoxa foi desenhada para estudar o funcionamento dos mercados e o papel dos preços, e não o papel, a estrutura e a
operação das organizações. A tal enfoque sobrepõe-se o conceito coasiano dos custos do funcionamento dos mercados, para
marcar nitidamente o objeto de um novo campo para o estudo das organizações.
Se as organizações podem ser entendidas como um nexo de contratos, o comportamento dos agentes que são partícipes dos
contratos, bem como o das instituições que os garantem, assume grande importância. O comportamento cooperativo e
benigno, quando contrastado com o comportamento oportunista, terá conseqüências para o desenho das organizações; daí a
sua ligação com a ética nas organizações.

O autor, no trecho acima, sustenta a impossibilidade de formação de contratos completos a partir da análise da ética nas
organizações (feixe de contratos). O comportamento dos contratantes é, exatamente, o que confere contorno a forma como
são estabelecidas as relações contratuais, podendo ser positivo ou negativo, sejam, respectivamente sob as formas de
cooperação ou oportunismo, o que repercute em haver ou não posturas éticas nas organizações. Portanto, mesmo o contrato
sendo instrumento de extrema relevância, é impreciso, vez que nem a todos os problemas supervenientes tem uma previsão no
clausulado.

É oportuno ressaltar que a cooperação definida como divisão mútua de ônus, pode ser inserida no contexto dos
contratos incompletos, desde que contribua para a diminuição dos custos de transação quando da execução do objeto
contratual, como resultante do esforço comum das partes cooperantes. (CATEB; GALLO, 2007, p.05-06)

Para uma corrente da Economia, os contratos são efetivamente incompletos, uma vez que não existe a capacidade para
antecipar todas as contingências futuras. Para alguns operadores do Direito, essa incompletude se origina a partir do
acontecimento de fatos extraordinários. A fim de melhor elucidar a pesquisa proposta quanto ao preenchimento de lacunas
contratuais, proceder-se-á a análise comparativa entre a teoria dos Contratos Incompletos e a teoria da Imprevisão.

2. Teoria dos Contratos Incompletos

Com a modernização e aumento da complexidade dos vínculos sociais, as relações econômicas superam as formas
bilaterais, sujeitas ou não a interveniência de terceiros, estendem-se por prazos mais longos, são dirigidas por um sistema de
incentivos e coerções, realizadas por agentes detentores de diferentes poderes de barganha, que intercambiam direitos e
deveres, mediante contrato baseado em salvaguardas e demais providências para lidar com riscos e incertezas, fatores que
repercutem em seu equilíbrio econômico-financeiro original.

É evidente a importância alcançada pelo contrato no mundo dos negócios, por isso que este instituto eminentemente
jurídico passou também a interessar aos economistas, tornando-se, portanto, objeto do Law&Economics. Tendo, exatamente,
sido este o contexto em que surgiu a Teoria dos Contratos Incompletos.

Antes de tratar propriamente da teoria, é conveniente falar sobre eficiência. A eficiência em Pareto, ou ótimo em Pareto
ocorre quando uma situação beneficia um sujeito sem prejudicar um outro, pressupõe a necessidade de ganho agregado, sem
piorar a situação individual de cada agente; enquanto a eficiência, segundo o critério Kaldor-Hicks, é alcançada sempre que o
benefício for superior ao prejuízo experimentado por outro indivíduo, leva em conta a soma dos efeitos líquidos em todos os
agentes, e não em cada um deles de forma individual. (PINHEIRO; SADDI, 2005, p.120-121).

Percebe-se que, em razão do contrato ser um acordo de vontades, a eficiência contratual irá depender de como as
partes melhor se entenderão para cobrar e cumprir o compromisso assumido, ou mesmo resolvê-lo, sem mais ter que haver a
incessante busca pelo necessário cumprimento de antes, mas tão somente a busca do equilíbrio contratual, baseado no
equilíbrio de Nash[2].

É interessante também apresentar uma noção do que são os contratos completos, conforme José Alberto Albeny Gallo
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(2009, p.16):

Assim, os contratos completos seriam aqueles capazes de especificar, em tese, todas as características físicas de uma
transação, como data, localização, preço e quantidades, para cada estado da natureza futuro.
Em um contrato completo, a princípio, não haveria necessidade de verificação ou determinação adicional dos direitos e
obrigações das partes ao longo de seu curso de execução, já que o instrumento delinearia todas as possibilidades de eventos
futuros envolvidos com o objeto da contratação.
Contudo, sob certas condições de incerteza, o custo da especificação das possíveis contingências futuras em um contrato
completo (e complexo) seria proibitivo.
Nestas circunstâncias, também seriam elevados os custos de policiamento e de solução de disputas com obrigatoriedade por
força de lei em cortes jurídicas, quando da detecção de violações, o que nos leva a crer que dificilmente as práticas
empresariais chegarão a ponto de elaborar contratos que sejam considerados no todo completos, com previsão de todas as
possíveis contigências.

Tomando por base a ideia trazida pelo autor, pode-se afirmar que excepcionalmente encontrar-se-á um contrato
completo por longo prazo, vez que nem sempre é possível fazer um levantamento de todas as circunstâncias que irão ocorrer
ainda no início, ou seja, antes de se firmar o pacto. Assim, diante de tal realidade, passou-se a observar os contratos
incompletos, suas flexibilidades e implicações.

Define-se a Teoria dos Contratos Incompletos como sendo o instrumento que será utilizado para completar as lacunas
decorrentes de contingências futuras, em razão da assimetria de informação, da racionalidade limitada, quando a obrigação
objeto do contrato estiver incompleta, ou mesmo pela vontade proposital das partes ou oportunismo destas, cujo objetivo é a
busca pela maximização das utilidades e a alocação eficiente de recursos, seja para possibilitar o total cumprimento do
contrato, ou mesmo, o seu rompimento.

Como visto, essa incompletude contratual pode advir de várias causas, e que dificilmente será possível preparar um
contrato que preveja todos os casos que poderão acontecer, mesmo porque as prováveis causas são de variadas ordens, o que
demandaria um estudo especializado de diversas áreas profissionais, aumentando, por conseqüente, os custos.

E quanto a esses custos, o que fazer para minimizá-los? Este é um ponto que merece atenção, assim como a definição
dos direitos das partes envolvidas após o surgimento das lacunas, vez que o preenchimento destas deve perseguir critérios
eficientes. Conforme as lições de Rachel Sztajn, Décio Zylbersztajn e Paulo Furquim de Azevedo (2005, p. 109-110):

A Teoria dos Contratos Incompletos: com base no fato de que o desenho de contratos que considerem todas as contingências
possíveis é custoso, a teoria considera que os agentes deixam lacunas contratuais que serão preenchidas a posteriori. Tais
teorias são fundamentadas pelo pressuposto da racionalidade limitada, que impede o desenho de contratos completos e
consideram que existe uma lógica de eficiência para a definição dos direitos pós-contratuais.
(...)
Na área da Análise Econômica do Direito, a teoria concebe o contrato como uma forma de comunicar os objetivos destinados
a obter a performance acordada. Reconhece a impossibilidade de definir contratos completos, entretanto assume que as cortes
são capazes de resolver os conflitos pós-contratuais a custo zero e de modo não tendencioso. Portanto, os tribunais são os
agentes capazes de implementar as modificações a que levam a otimizar o valor da relação, em substituição aos agentes
privados. É mais importante a definição de regras para garantir a performance dos contratos e menos importante a lógica da
transação que originou o contrato.

Percebe-se assim que, estes autores defendem que em um acordo de natureza contratual, a assimetria de informação, a
racionalidade limitada, o oportunismo das partes, dentre outros fatores, geram os custos de transação. Portanto, logo de
início, os contratantes não podem ter certeza se as cláusulas pactuadas serão concretizadas, porém perseguindo uma lógica de
eficiência, dividindo direitos e obrigações entre os contratantes, aliada a cooperação das partes e uma política de incentivos,
pode-se, ao menos, minimizar os referidos custos, para então, definir os direitos pós-contratuais.

Ainda sobre o tema, Armado Castelar Pinheiro assinala que essa incompletude contratual gerada é, em boa parte,
resultado de imperfeições humanas, o que não pode ser analisado somente sob aspectos negativos, pois dependendo dos
riscos, que podem ser reduzidos quando se tem norma jurídica aplicável ao caso, a quantidade de lacunas pode, também,
atingir um nível ótimo, tornando o contrato mais completo (2005, on line):

Dois elementos, implícitos ou explícitos, de qualquer transação são a previsão dos fatores de risco que podem impedir a sua
realização conforme desejam as partes e a definição de como as mesmas se ajustarão a essa ocorrência. Em tese, esses dois
elementos deveriam constar explicitamente dos contratos, formais ou informais, que sustentam cada transação. Mas os
contratos são, em geral, incompletos, seja porque as partes podem, inadvertidamente, esquecer de incluir alguma
contingência, seja porque, propositalmente, se decide não especificar todas as possibilidades futuras no contrato.
Há várias razões para se redigir contratos incompletos: por exemplo, a dificuldade de prever todas as futuras contingências, a
complexidade de especificar por escrito todas as regras que prevalecerão para cada contingência que se possa prever, e a
dificuldade de se observar e verificar a ocorrência de muitas contingências, para que se possa determinar se as ações
contratualmente previstas devem ser colocadas em prática. É racional, pois, não ter contratos completos, ainda que haja
riscos em deixar um contrato muito em aberto.
O nível ótimo de lacunas contratuais dependerá dos riscos e do custo de tornar o contrato mais completo. A função da norma
é, exatamente, reduzir esse risco, sem implicar custos elevados. Quando a norma é clara, certa, previsível e calculável, ela
completa os contratos, na medida em que determina como proceder em diversas situações. Isso dispensa as partes de
mencionarem, explicitamente, essas situações no contrato.

Vale ressaltar, também, a importância dos contratos serem incompletos nas atividades empresariais, vez que os
empresários, muitas vezes, preferindo o modelo com lacunas deliberadas, poderão dispor de brechas para melhor resolverem
os eventuais impasses, seja pelo cumprimento ou rompimento do contrato. Para Rachel Sztajn (2009, p.13):

Intrigante o fato de empresários, agentes econômicos racionais e sofisticados, conviverem com termos vagos, ambigüidades
no clausulado contratual, imprecisão no regramento negocial. Uma possível explicação, para quem teme o custo de litígios,
notadamente se o contrato é um programa em que há ambigüidades ou falta a descrição de algum evento, é que a celebração
de contratos incompletos reduz custos de transação. Lacunas deliberadas e racionais, dizem alguns, servem para diminuí-los;
outros afirmam que é irrelevante, no que diz respeito à eficiência e equilíbrio, pensar em suprimir lacunas ou conviver com
elas.
A divisão de custos associada a eventos futuros, tanto previsíveis quanto imprevisíveis, seja ela ex ante ou ex post, permite
escolher os riscos que se deseja prevenir e os custos de transação que se aceita suportar. É dessa avaliação ou comparação
entre reduzir custos de transação e aceitar algum, ou alguns riscos, em momento futuro, que resulta um contrato com ou sem
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lacunas. O cálculo é baseado em probabilidades de as circunstâncias não se manterem ao longo do prazo de execução do
contrato tal e qual no momento da contratação. Investigar o que as partes desejavam, em que medida o futuro projetado foi
descrito de forma considerada completa, ou não, tem que ver com o custo de alocar riscos. Se for menor do que o custo de
alocar perdas, dada a probabilidade de sua materialização, a opção lógica é não aceitar lacunas no clausulado contratual.

Com base neste novo contexto do universo contratual, em que não mais os contratos necessitam estar completos, os
Tribunais e as próprias partes não mais precisarão reconstruir o cenário do início do acordo para estabelecer uma
renegociação, sendo este um dos pontos que diferencia esta teoria quando comparada com a teoria da Imprevisão.  

3. Teoria da Imprevisão

Se uma situação vier a expor um dos contratantes à extrema dificuldade, na qual sua obrigação torne-se extremamente
onerosa, a doutrina jurídica aconselha que o contrato seja resolvido, ou submetido à revisão, de maneira que o devedor possa
arcar com o ônus, desde que essa desproporcionalidade na sua prestação, entre o momento da conclusão do contrato e sua
execução, seja conseqüência de acontecimento de fatos extraordinários e imprevisíveis.

Havendo o desequilíbrio econômico, o contrato torna-se difícil ou mesmo impossível de ser cumprido. Tal realidade fez
demandar soluções do Judiciário, a fim de evitar o caos no mundo dos negócios, foi assim, que dentre as várias teorias
existentes, o ordenamento brasileiro passou a reconhecer e adotar a Teoria da Imprevisão.

Esta matéria encontra-se disposta no Código Civil de 2002 nos artigos 157 (trata do instituto da lesão), 317 (refere-se
ao objeto do pagamento e sua prova) e 478 (versa sobre a extinção dos contratos, no caso de resolução por onerosidade
excessiva). Apesar da impropriedade utilizada pelo legislador na nomenclatura dos capítulos e seções do Novo Código Civil,
pode-se bem observar os dispositivos acima e verificar que a teoria em discussão não se encontra concentrada em um só
artigo. Contudo, tal impropriedade não merece atenção neste estudo.

Essa teoria só tem aplicabilidade para os contratos de execução continuada ou de execução diferida e toma por base os
seguintes elementos: onerosidade excessiva para uma das partes envolvidas, desde que a prestação torne-se mais gravosa do
que no momento em que se firmou o negócio; acontecimento de fatos extraordinários e imprevisíveis; e alteração do substrato
econômico em que se firmou o contrato. (GOMES, 2009, p. 217).

Desta forma, a Teoria da Imprevisão, numa ótica jurídica, deve ser aplicada para dar segurança à relação contratual, ou
seja, solucionar incidentes que venham alterar a base econômica, resultado de causa superveniente, extraordinária e
imprevisível, que tenha gerado, a uma das partes, uma onerosidade excessiva, dificultando ou mesmo impedindo o
cumprimento das prestações pactuadas. Para então, poder garantir um reequilíbrio de modo a alcançar as condições
avençadas anteriormente, pois do contrário, se o contrato não fosse revisto e cumprido conforme disposto inicialmente,
acarretaria lesão a uma das partes.

É válido ressaltar que, a teoria da imprevisão não extinguiu o princípio da força obrigatória dos contratos, qual seja,
pact sunt servanda, nem permitiu que se pleiteasse a resolução ou revisão judicial do negócio, simplesmente porque a
execução ficou mais onerosa, considerando a previsibilidade natural inserta na álea de todo contrato. Assim, não se admite a
aplicação da teoria somente porque a parte não fez um bom negócio.

 
 
4. Análise comparativa a partir do estudo de caso

Um dos casos mais conhecidos e que teve grande repercussão na seara contratual foi o dos contratos de arrendamento
mercantil indexados ao dólar, sendo de grande valia para o presente trabalho apontar o contexto da época para
posteriormente analisar o estudo de caso: “Leve um e pague dois: inusitadas conseqüências jurídicas da desvalorização
monetária. Relato da revisão dos contratos de arrendamento mercantil indexados ao dólar”, feito por Maria Paula Bertran
(2007, p.02):

Em janeiro de 1999 a moeda nacional desvalorizou-se abruptamente em relação ao dólar, após alguns anos de estabilidade
promovida pela instituição de intervenção estatal no controle do câmbio. Os contratos que previam reajuste acorde à variação
cambial tiveram suas parcelas, em poucas semanas, quase duplicadas nos seus valores em reais. A reação dos contratantes de
arrendamento mercantil, destacadamente a dos consumidores que buscavam adquirir veículos de passeio, mas também de
empresas e outras pessoas jurídicas, que adquiriam variados bens de produção, foi a de pleitear a revisão desses contratos.
Formou-se, assim, tanto na história das negociações empresariais brasileiras, quanto na história da jurisprudência brasileira
de revisão judicial de contratos, um de seus mais importantes e acalorados casos.

Iniciavam, nesse momento, os problemas dos consumidores que haviam firmado contratos de arrendamento mercantil
com cláusula de reajuste das parcelas em função da variação cambial do dólar, bem como das empresas de arrendamento
mercantil, que também tinham assumido compromissos no mercado internacional e estavam com negócios atrelados ao dólar
e suas respectivas correções. No entanto, várias foram as soluções adotadas, uns fizeram acordo, outros preferiram submeter
seus casos ao Poder Judiciário.

Dentre as causas julgadas pelos tribunais brasileiros, preferiu-se focar atenção para três tipos de decisões, que foram
objeto do referido estudo de caso, para então estabelecer a comparação entre as duas teorias levantadas anteriormente. Em
continuidade Bertran (2007, p.18-19):

Uma vez tomada a decisão de recorrer ao Poder Judiciário, três amplos cenários se tornaram possíveis:
I - Entendimento, pelo magistrado, de que o arrendatário aceitara a cláusula de variação cambial e, desta forma, arcara com
os riscos do negócio, nada sendo possível alegar em seu favor. Suas opções diante de tal decisão seriam apenas as de
devolver o bem ou adimplir regularmente, com o acréscimo promovido pela alta do dólar, as parcelas restantes.
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“Ação de Revisão Contratual - Arrendamento mercantil. Reajuste pela variação cambial - Procedência – Alegadas
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inocorrência de onerosidade excessiva ou fato novo imprevisível.
Acolhimento. Observância da lei consumerista cabível, mas não autorizadora da substituição do indexador pretendida.
Condição livremente pactuada . Inexistência de onerosidade excessiva, por ter o arrendatário
assumido os riscos da opção feita e por estar a arrendante, também, obrigada a satisfazer seus credores externos na
moeda forte - Variação cambial não configuradora, ademais, de fato imprevisível, por já ter ocorrido precedentemente no
País e no exterior - Recurso provido. Embora seja verdade que na locação pura o entendimento dominante aponta no
sentido da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, envolvendo o arrendamento mercantil também uma
promessa de venda e compra, mediante opção ao término do prazo pactuado, onde o preço corresponde ao valor
residual, fica ele submetido às regras desse diploma, por estar havendo aquisição de bem por consumidor final.
Ainda que aplicável ao arrendamento mercantil o código consumerista, de todo desautorizado, mesmo sob seu manto, que
se passe a encontrar nulidades em cláusulas contratuais livremente ajustadas, sem afronta aos preceitos legais, ou a
pretender revisão de uma ou mais delas unicamente porque, em determinado momento, não mais convêm ao contratante,
dito consumidor. Nem mencionado código permite modificar ajuste, mesmo em contrato de adesão, sob fundamento de
onerosidade excessiva, porque havido, posteriormente, pelo contratante de menor poder econômico como desfavorável a
ele em algum aspecto.
Se, ao momento de contratar, teve esse contratante como conveniente e oportuno aceitar a atualização das
contraprestações segundo a variação cambial, optando por ela não obstante de maior risco, porém então de menor custo,
descabido que pretenda alegar, agora, que se viu compelido por seu arrendador a tal. Se o fez foi por ter tido como
adequada a seu negócio, naquele momento, podendo, em não sendo, ter recorrido a outras instituições financeiras ou a
outra modalidade de indexador. Assumiu os riscos da contratação, tal como posta, havendo de cumprir aquilo que ficou
pactuado.”[3]

Neste primeiro exemplo, percebe-se que o destino do contrato foi, simplesmente, cumprido, sem ter o julgador
recorrido a qualquer teoria para justificar o aparecimento de elementos novos para poder decidir.

Já no segundo exemplo, é possível perceber a aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor, protegendo o
consumidor independentemente da causa que deu origem a onerosidade excessiva, como meio para solucionar a lacuna
advinda da modificação da situação inicial; diferente da Teoria da Imprevisão, que exige elementos imprecisos, como a
ocorrência de fatos supervenientes, imprevisíveis, extraordinários, como também o necessário restabelecimento do cenário do
início do pacto. Segue o estudo de Maria Paula Bertran (2007, p.19-20):

II - Estabelecimento, pelo representante do Poder Judiciário, de que o risco do negócio era exclusivamente da empresa de
arrendamento mercantil, de tal sorte que esta deveria arcar sozinha com os prejuízos advindos da alta da moeda norte-
americana. Nesse tipo de decisão os magistrados normalmente estabeleciam que um novo índice econômico, (mais
usualmente o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE), deveria determinar os valores para a revisão das parcelas restantes para adimplemento dos contratos.
Para as empresas de arrendamento mercantil restariam os prejuízos em relação a credores estrangeiros, os quais
disponibilizaram elevados créditos, da ordem de milhões de dólares, às empresas de arrendamento mercantil, as quais, por
sua vez, repartiam o montante em operações de varejo. Em função das entrevistas sabe-se que nenhuma empresa de
arrendamento mercantil, necessariamente instituição financeiras, pleiteou revisão de seus contratos de crédito internacionais.
“Arrendamento mercantil - revisão contratual - reajuste das prestações atreladas à variação cambial – admissibilidade -
incidência do código de defesa do consumidor. Risco que deve ser assumido pela arrendadora em captar recursos no
exterior, ao custo mais baixo, injetando-o no mercado interno. “A legislação consumerista, ao contrário da teoria da
imprevisão, para que se possibilite a revisão de cláusulas contratuais, não exige a ocorrência de um fato imprevisto pelas
partes, ou que seja extraordinário, bastando que, no curso do contrato de prestações continuadas (ou diferido), as
obrigações do consumidor se tornem excessivamente onerosas (ad. 6°, V, do CDC), modificando o ambiente em que
pactuada a avença. Ademais, o risco pela captação de recursos mais baratos no exterior, injetando-o no mercado interno,
deve ser suportado pela arrendadora, em razão de ser exercida por essas instituições, precipuamente, a atividade
financeira, sujeitando-se estas aos percalços da economia interna.”[4]

Quanto ao terceiro caso, o Ministro do STJ determinou a divisão dos prejuízos advindos com a variação do dólar, o
que se pode perceber uma simples busca de equilíbrio contratual, considerando o atual contexto. O que pode ser verificado
em outro fragmento do estudo do caso de Bertran (2007, p. 21-22):

III - Por fim, o terceiro entendimento era o de que nenhuma das decisões anteriormente apontadas seria adequada. O correto
era dividir os ônus da desvalorização cambial, metade a metade, entre arrendante e arrendatário. Esse acabou sendo o
conteúdo do voto do relator na decisão do Superior Tribunal de Justiça que pacificou a compreensão do colegiado sobre o
caso.
“A desvalorização do real em relação ao dólar, em face da cláusula de indexação, acarreta onerosidade excessiva para o
devedor, mas, salvo melhor juízo, não traz qualquer benefício ao credor, que apenas repassa para o financiador externo
os reais adicionalmente necessários para pagar os dólares originariamente contratados. É preciso que isso fique claro:
não se pode suprimir a cláusula de variação cambial em relação ao consumidor, sem transferir os respectivos efeitos para
o arrendador, que é, no particular, intermediário de recursos externos. Quid, tendo em vista o artigo 6º da Lei nº 8.880,
de 1994, cujo teor ‘é nula de pleno direito a contratação de reajustes vinculados à variação cambial, exceto quando
expressamente autorizado por lei federal e nos contratos de arrendamento mercantil celebrados entre pessoas físicas e
domiciliadas no país, com base em captação de recursos provenientes do exterior’, aplicação da cláusula de reajuste
vinculado à variação cambial parece ser de rigor, quando não se tratar de uma relação de consumo. Presente a relação
de consumo — e tendo em vista o artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a revisão de
cláusulas contratuais que se revelem excessivamente onerosas em razão de fatos supervenientes — pergunta-se: O risco
próprio da cláusula de indexação cambial não excluiria a aplicação dessa norma legal? Se, a despeito da natureza da
cláusula, o consumidor está protegido, qual a medida da onerosidade excessiva? O dimensionamento dessas questões
exige que se esboce a conjuntura macroeconômica e como era percebida. As partes contavam com a estabilidade do real
durante o prazo contratual. A longo prazo, sabia-se — a despeito da posição pública do Governo — que ela não
subsistiria, porque comprometia nossa balança comercial. O papel governamental era esse mesmo, porque qualquer
dúvida, a propósito, prejudicaria irremediavelmente a política econômica, toda atrelada à chamada âncora — o vocábulo
diz tudo — cambial. A probabilidade de mudanças nesse âmbito, portanto, fazia parte do cenário, mas as partes
quiseram, ambas, acreditar que teriam tempo de fazer um bom negócio. Cada qual, por isso, tem uma parcela de
(ir)responsabilidade pela onerosidade que dele resultou, e nada mais razoável que a suportem. Tal é o regime legal, que
protege o consumidor da onerosidade excessiva, sem prejuízo das bases do contrato. Se a onerosidade superveniente não
pode ser afastada sem grave lesão à outra parte, impõe-se uma solução de eqüidade. O acórdão recorrido, data venia,
errou ao aliviar o arrendador daquela parcela de onerosidade que poderia suportar, não excessiva, lesando gravemente o
consumidor ao imputar-lhe integralmente os efeitos do fato superveniente”.[5]

A partir da análise feita sobre o estudo de caso supra, constata-se que no caso nº I, não foi aplicada nenhuma das duas
teorias; no caso nº II, tem-se uma decisão com base no Código Consumerista e não na Teoria da Imprevisão; e no caso nº III,
observa-se fundamentos de Economia, ao indicar a divisão de prejuízos como solução, mesmo que não seja apontado no
corpo decisório o suporte em qualquer teoria econômica.
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Diante das decisões proferidas pelas Cortes Brasileiras, é possível chegar a algumas conclusões acerca das duas teorias
examinadas neste trabalho, motivo pelo qual se pretende fazer o seguinte quadro comparativo[6]:

Teoria dos Contratos Incompletos Teoria da Imprevisão
Teoria econômica aplicada ao Direito Teoria jurídica adotada pelo Código Civil de 2002
Utilizada para completar as lacunas contratuais decorrentes da
imperfeição humana ou mesmo da própria vontade dos
contratantes

Utilizada quando houver modificações contratuais
decorrentes de fatos supervenientes, extraordinários e
imprevisíveis

Visa resolver o problema considerando a atual, conjuntura,
baseada em critérios objetivos
 

Visa resolver o problema tentando restabelecer a situação

do início, baseada em critérios subjetivos

Busca o eficiente (= justo) Busca o justo

Embora as teorias jurídicas, tais como: da resolução do contrato por onerosidade excessiva superveniente, da
impossibilidade de cumprimento da prestação, da teoria da imprevisão, da contratação em estado de perigo ou necessidade,
sejam criticadas por sua imprecisão e por isso não consigam compreender, em muitos casos, as lacunas que venham a surgir
em um contrato, é válido enfatizar que por muitos anos a utilização destas foi a melhor alternativa. Não extirpando todo o seu
valor, até mesmo porque há casos em que cabe perfeitamente a sua aplicação, é também justo reconhecer a tamanha
contribuição das teorias econômicas, o que permite decisões baseadas em critérios objetivos, fruto de estudos amplamente
experimentados, que por sua vez representam um grande passo para tão sonhada busca da segurança jurídica.

Assim, constata-se que resta ao Poder Judiciário ampliar seus horizontes para melhor abalizar suas decisões e chegar a
soluções coerentes, seja com os próprios meios e instrumentos já ofertados pelo Direito, seja socorrendo-se de ciências afins,
através de interdisciplinaridade. O certo é que a elaboração de contratos capazes de compreender toda a complexidade das
relações econômicas modernas não é tarefa simples.

Conclusão

O contrato é instrumento essencial ao bom funcionamento do mercado e conseqüente desenvolvimento da economia.
Durante este trabalho, procurou-se demonstrar como fazer para completar as lacunas advindas da impossibilidade de prever
todas as contingências futuras, para o que se procedeu ao estudo de duas teorias: Teoria dos Contratos Incompletos e a
Teoria da Imprevisão.

A Justiça Brasileira tem analisado as questões relacionadas a esse tema da incompletude contratual, considerando as
duas teorias, mesmo que não explicite no corpo da decisão o uso da Teoria dos Contratos Incompletos, não se sabe se por
desconhecimento dos operadores do Direito em relação à esta teoria, ou mesmo por negar qualquer teoria de origem
econômica que possa ser aplicada às questões jurídicas.

A partir do estudo do caso analisado, “Leve um e pague dois: inusitadas conseqüências jurídicas da desvalorização
monetária. Relato da revisão dos contratos de arrendamento mercantil indexados ao dólar” foi possível visualizar
conhecimentos doutrinários sendo aplicados na prática, o que foi crucial para elucidar os contrapontos entre as teorias em
questão, conforme demonstrado no quadro comparativo.

O certo é que analisar o preenchimento de lacunas contratuais sob o enfoque desta teoria econômica não aponta, de
pronto, ser a melhor alternativa, mas pelo menos apresenta melhores parâmetros, por serem objetivos, quando comparada
com a teoria adotada pelo Código Civil de 2002.

O presente trabalho não pretendeu, e certamente não conseguiu esgotar o tema tratado. Todavia, há aqui um claro
direcionamento da pesquisa a ser desenvolvida, no sentido de se chegar a uma conclusão em relação a alguns pontos: há
outras teorias econômicas que melhor atendam ao preenchimento dessas lacunas contratuais? E mais especificamente: será
possível optar pela aplicação de apenas uma teoria ou elas podem ser combinadas?

Acredita-se que muitos elementos apontam para a viabilidade dos contratos sob uma análise econômica do Direito,
sendo a Teoria dos Contratos Incompletos apenas mais uma ferramenta de análise e não um meio isolado, sob pena, caso opte
em não utilizá-la, de causar graves danos ao universo dos negócios, bem como uma clarividente ameaça à segurança jurídica.

Ademais, é indiscutível que o Direito positivo não é capaz de regular todas as condutas humanas, vez que a legislação
não é exaustiva e completa o bastante para disciplinar todos os fatos, sendo imprescindível o Direito socorrer-se de outras
ciências, sem falar na repercussão do comportamento do Poder Judiciário em campos como o da Economia, conforme
demonstram pesquisas realizadas pelo Ministério da Justiça (on line), como por exemplo, a morosidade dos órgãos judiciais
para proferirem decisões implica numa série de conseqüências: diminuição de investimentos, na restrição ao crédito, dentre
outras.

Portanto, um estreitamento da relação entre Direito e Economia permitirá alcançar, se assim se pode dizer, melhores
decisões nas relações contratuais, proporcionando, por conseguinte, um maior bem-estar coletivo.
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REGIONALISMO E FEDERALISMO: AS NOVAS FEIÇÕES DO ESTADO BRASILEIRO PÓS
CONSTITUIÇÃO DE 1988

REGIONALISM AND FEDERALISM: THE NEW FEATURES OF THE BRAZILIAN CONSTITUTION
OF 1988 POST

Hertha Urquiza Baracho
Jacyara Farias Souza

RESUMO
RESUMO:

O presente artigo pretende analisar a influência do regionalismo na consubstanciação do modelo federal na
história constitucional brasileira. Por meio de um estudo sistemático, pontua-se em uma pesquisa
bibliográfica e interdisciplinar os principais teóricos que abordaram a temática, especialmente as
contribuições ofertadas para a definição de região na formação do Estado Federal, especialmente, o brasileiro
com enfoque dado aquele ocorrido na região nordeste. Percebeu-se nesse cenário que a influência da
globalização também fora um aporte marcante para o regionalismo, porque, na realidade, é uma das suas
faces. Ademais, o modelo de gestão dessas regiões de desenvolvimento adotado pela Constituição Federal de
1988 seguiu os ditames do federalismo cooperativo, priorizando as ações nessas regiões através de políticas
e órgãos coordenados pela União. Porém, para a consolidação dessas regiões, é necessária a reformulação do
Texto Constitucional vigente, principalmente em se tratando dos princípios norteadores da federação
brasileira. Nesta seara, enquadrar-se-iam muitas das ideias defendidas por Bonavides no tocante à elevação
das regiões de desenvolvimento à categoria de entes-federativos.Todavia, constatou-se que, apesar de toda
autonomia conquistada gradativamente pelas regiões, o Estado, em relação aos outros entes, será sempre
uno e soberano, mesmo que muitas vezes abarque para si competências demasiadas e perigosas, como
quando assume a responsabilidade pelos ilícitos decorrentes do inadimplemento das obrigações pactuadas
com outros Estados.Percebe-se, assim, que o Estado Moderno vive momentos contraditórios diante da
globalização e do regionalismo, oscilando em garantir elementos fomentadores do crescimento e
emperradores para o desenvolvimento econômico a nível regional e, consequentemente, mundial.

PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Regionalismo. Federalismo. Desenvolvimento Econômico.

ABSTRACT
ABSTRACT:

This article aims to analyze the influence of regionalism in the embodiment of a federal constitutional history
in Brazil. Through a systematic study, scores on a literature search and an interdisciplinary major theorists
who have addressed the issue, especially the contributions offered to the definition of region in shaping the
Federal Government, especially the Brazilian with focus given that occurred in the region northeast. It was
noticed in this scenario that the influence of globalization was also a remarkable contribution to regionalism,
because in reality, is one of their faces. Moreover, the management model in these regions of development
adopted by the Federal Constitution of 1988 followed the dictates of cooperative federalism, prioritizing
actions in these areas through policies and agencies coordinated by the Union, however, for the consolidation
of these regions requires the reformulation of current constitutional text, especially those dealing with the
guiding principles of the Brazilian federation. In this endeavor, would fit many of the ideas advocated by
Bonavides regarding the rise in developing regions of the category of loved-federativos.However, it was
found that, despite all gradually gained autonomy for the regions, the state in relation to other entities, will
always be one and sovereign, though often encompasses responsibilities for themselves and too dangerous, as
when he assumes responsibility for unlawful under the default of the obligations agreed upon with other
States. It can be seen therefore that the State Modern times contradictory lives face of globalization and
regionalism, wavering elements in ensuring developers stuck to the growth and economic development at
regional and therefore global.

KEYWORDS: Keywords: regionalism, federalism, economic development.

1.INTRODUÇÃO
 
 

Desde a sua gênese até a contemporaneidade, o Estado e as instituições políticas mundiais
vivenciaram momentos diversificados: do nascimento do Estado, perpassando os seus modelos clássicos
(Unitário e Federal) até as modernas formas já adequadas às novas realidades sociais, políticas, culturais e
principalmente econômicas que se fizeram repercutir fortemente na estruturação dos Estados Modernos.

O fenômeno da globalização, aliado a outros fatores como a internacionalização das economias, o
desenvolvimento do livre comércio e, também, as medidas neoliberais, fizeram com que os Estados
Modernos adquirissem novas feições, propiciando uma tendência à fragmentação regional e,
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consequentemente, modelando novas relações entre os mesmos no cenário internacional, sendo portanto,
este cenário que foca o estudo do regionalismo e modelo federal de Estado.

 
 

2. REGIONALISMO: ORIGEM, EVOLUÇÃO HISTÓRICA E SEUS FUNDAMENTOS

BASILARES

 
 
A definição de Estado sempre abarcou elementos que surgiram das relações sociais, políticas e

econômicas vivenciadas pela sociedade O conceito de Estado-nação foi durante muito tempo utilizado, já
que atendia aos anseios do momento histórico. Então, calcado na soberania como o poder de mando em
última instância, o Estado-nação tinha como elemento de coesão a soberania absoluta e objetivava um
relacionamento interestatal bem distanciado daquele pautado em uma relação de coordenação. O poder do
Estado residia no seu arsenal bélico, em uma economia forte (porém isolada nos primeiros momentos) além
de uma política governamental que exaltava a supremacia de um Estado em relação aos demais.

Com a evolução da sociedade, o aprofundamento das relações sociais e o desenvolvimento de novas
tecnologias, houve uma transformação dos modelos clássicos adotados pelos Estados. O conceito de
soberania absoluta se enfraqueceu e abriu espaço a um modelo estatal que privilegiou o fortalecimento pela
coordenação de políticas em todos os setores da sociedade. Dessa forma, o Estado Unitário (centralizado)
ainda sobreviveu naqueles países que originariamente o adotaram (boa parte deles na Europa), todavia, o
modelo Federal se sobressaiu, uma vez que melhor se adequou às novas realidades.

O federalismo salvaguarda o ideário da preservação da unidade na diversidade, sendo esse um fator
determinante. Amaral Filho (2002) destacou o fato de que essa forma de governo foi adotada em países de
grandes dimensões territoriais, e conseguiu ordenar políticas econômicas uniformes, além de garantir uma
divisão da soberania pela coexistência de muitas ordens de governo em uma mesma ordem política. Nessa
forma de Estado vive-se uma descentralização política, financeira e administrativa entre diferentes níveis de
governo, os quais são concentrados nas mãos de um órgão que representa a Federação. No ordenamento
jurídico brasileiro, esse órgão recebe o nome de União.

Outro fator que contribuiu para uma adequação mais eficaz do federalismo às mudanças ocorridas
na sociedade foi a possibilidade de esse modelo se revelar de forma diferente em cada Estado que o adotou.
Em alguns Estados preservou-se o modelo clássico norte-americano, que, segundo Becker (1964), propõe
um ideário esculpido sob a égide de dois entes: o nacional ou federal, e o Estadual ou regional. Em outros
países, como o Brasil, que foi colonizado um pouco mais recentemente, adotou-se um modelo de Estado que
não foi gerado no seio dos cidadãos e sim, àquele vindo da tendência norte-americana.

À época da adoção da República Federativa como forma de governo e de Estado, respectivamente,
vivia-se em um Estado Unitário, eminentemente centralizado e que de forma abrupta fragmentou o poder,
descentralizando-o. A priori, se teria uma visão benéfica até certo ponto, pois a descentralização em três
níveis (federal, estadual e municipal) facilitou a administração e a colonização de lugares mais afastados do
litoral, conforme apontou Amaral Filho (2002). O aspecto prejudicial foi a má repartição de competências
entre os entes federativos, centralizando a maior parte dos poderes nas mãos da União, em detrimento dos
estados-membros e municípios, fato este que perdura, de forma menos ostensiva, nos dias atuais.

Dessa forma, vê-se que o federalismo sobrevive em boa parte dos Estados mundiais, sempre se
remodelando e se adequando às novas realidades. Théret (1988) destaca que existem diversas formas de
federalismo e federações entre aquelas vigentes na América do Norte e as que vigoram na América do Sul.
Aponta também que o princípio federal é ainda trabalhado na Europa em países como a Bélgica e Espanha, já
que a diversidade das nações europeias não favorece a construção de um Estado Unitário, e, ao contrário, só
poder ser vista pelas vertentes do modelo federal.

Todavia, o percurso acelerado da economia, da tecnologia e das políticas governamentais estatais,
atiçado pela globalização dos mercados e o neoliberalismo, reacendeu a discussão acerca do
desenvolvimento do regionalismo e seus efeitos na ordem internacional.

Após a II Guerra Mundial, deu-se ao regionalismo uma grande atenção, com o intuito de se
recuperar a economia local e impedir a reorganização do arsenal nazista. Superada essa fase, e com o
surgimento da Guerra Fria e formação dos blocos econômicos, a adoção desse modelo de Estado foi
relegada a um segundo plano, já que não coadunava com o pensamento à época. Bercovici (2000) pontua
que o fortalecimento das regiões não facilitaria, em um primeiro momento, as relações econômicas, sociais,
culturais e políticas entre os Estados. Somente com o aprofundamento dos ditames da globalização e dada a
sua envergadura jurídica, agora privilegiada pelos Estados, é que se dá o soerguimento do regionalismo.

A questão regional nasce, dessa forma, ligada à discussão da identidade territorial, ofertando aos
cidadãos de determinado Estado a consciência das ligações políticas, sociais, econômicas, culturais e étnicas
havidas em seu território. No entanto, para se obter a exata definição do termo regionalismo se faz necessária
a compreensão do que são as regiões, e do que estas representam nessa nova ordem estatal.
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Como precursor da definição de região tem-se Jellinek (1981), ao considerá-la como um fragmento
de um Estado, que, mesmo detentora dos seus elementos caracterizados (como povo, território, governo),
constitui-se uma parte anexa do Estado, literalmente pontuada pelo autor como “fragmentos do Estado”. Tal
opinião de Jellinek foi baseada no modelo típico do Estado austro-húngaro. De onde se nota que tais formas,
detêm assim vinculação e participação política, mas não são destinatárias de competências expressas.

Note-se assim, que, modernamente, a definição espacial de território não corresponde à exata
compreensão do termo região, o qual se ocupa de analisar os limites de atuação jurídica dos Estados como
também os elementos institucionais e culturais. Estes principalmente são demarcadores das regiões, pois que
delimitam-lhe as fronteiras, não àquelas materiais (naturais, geográficas, políticas e jurídicas) mas as
demarcadas pela ideologia e pela cultura (celebrações religiosas, rituais ou ainda outros eventos coletivos
que denotem certa identidade e unidade entre o povo que reside naquela região).

Hettne (1999) tratou de classificar a existência de vários tipos de região que oscilam desde a
denominada Zona Pré-regional, passando pela Região Primitiva, pela Região Formal, pela Sociedade
Anárquica Regional e pelo Estado Região, variantes em momentos históricos distintos e também de acordo
com a amplitude local ou mundial.

Floh (2007) destaca que as regiões formadas localmente ou nas fronteiras de mais de um Estado são
designadas de microrregiões, enquanto àquelas constituídas entre os Estados num sentido mais global são
denominadas macrorregiões. É nesse ponto que se verifica atualmente a crise do conceito de Estado-nação.
A formação dessas regiões aponta para um caminho de desagregação dos Estados que têm como escopo um
modelo federal ou outra qualquer forma estatal pautada na cooperação de autonomias e, muitas vezes, faz
com que a região se sobreponha ou supere os podres do Estado ao qual pertence.

Ainda Bercovici (2000) ao discorrer sobre a definição das regiões, destacou a influência dos
franceses François Perroux e Jacques Budeville nas décadas de 1950 e 1970. O primeiro definiu e classificou
o que seriam os espaços econômicos, e o segundo aplicou-os aos tipos ideais de região, classificando-as em
regiões homogêneas (marcadas pelas mesmas características e de suas fronteiras podem ser detentoras de
uniformidade); polarizadas, que são aquelas marcadas por componentes complementares, e onde se verifica
um pólo dominante, cuja delimitação funciona; e as regiões de plano, que, ainda na ótica de Bercovici
(2000), são denominadas de região-programa ou região em desenvolvimento onde a sua divisão é marcada
por uma decisão política com desideratos econômicos. Essas definições influenciaram o planejamento
regional pátrio a partir da Constituição de 1946.

É importante mencionar que o Brasil adotou uma concepção de região bem diferenciada da
europeia, já que nos países que a compõem a questão regional é pautada numa vertente étnica ou cultural.
Na América Latina, a construção das regiões é fruto de uma política de planejamento econômico e na
Europa prevalece o objetivo da formação das regiões que se sobrepõem ao Estado nação.

Com fulcro na definição de região e nas relações políticas, econômicas, jurídicas, culturais, sociais
por ela travadas no cenário internacional é que ressurge o regionalismo atual. Esse fenômeno oferece uma
nova mirada sobre regiões, que passaram a ser vistas não como autônomas e sim como elementos intrincados
no seio dos Estados Modernos. É muito mais audacioso e visa a redução das esferas do poder do Estado
através da sua transferência a instâncias regionais, surgindo em meio ao processo de integração dos Estados
soberanos.

Assim esclarece La Pergola (1989, p. 10):
 
 

O regionalismo é uma potente força centrífuga, quando subordina as estruturas constitucionais
preexistentes às exigências da descentralização , de modo a implicar uma verdadeira e própria
transformação na ordem estatal. Mas representa uma tendência oposta, no íntimo dos Estados Federais,
lá onde diz respeito aos interesses que excedem, por sua natureza em dimensão, a esfera de qualquer
subdivisão territorial, e exige intervenção dos órgãos centrais, a qual deve, porém voltar-se [...] para
novos caminhos diversos daqueles traçados no texto constitucional, no que concerne à distribuição de
competências entre Estado Federal e membros.

 
 
Floh (2007) ainda revela que o regionalismo é um fenômeno que oferece novos elementos às

regiões por meio de projetos planejados ou ainda aliados àqueles que são naturalmente desenvolvidos.
Destaque, pois, que esse movimento surge no próprio seio dos Estados, sejam eles unitários ou naqueles que
adotaram o modelo federal. Não se perfaz assim, em um movimento isolado, mas bem próprio dos processos
de globalização dos mercados.

Como precursor desse modelo de Estado pode-se indicar Gaspare Ambrosini, que se destacou nos
anos 30 ao propor um Estado Regional como o modelo que oscilaria entre o Estado Federal e o Estado
Unitário e acabou influenciando a consubstanciação da Constituição italiana, fazendo com que se
estabelecessem naquele país os princípios da descentralização, pelo que as regiões nesse país não podem
violar as regulamentações estatuídas pelo legislador do Estado. Segundo La Pergola (1999), os moldes do
regionalismo disseminaram-se, então, por diversos países da Europa, mesmo naqueles que adotam a
estrutura unitária.
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Floh (apud HURREL, 2007) ao definir regionalismo, aponta cinco elementos diferentes do seu
conceito central, que concomitantemente, o integram. São eles: (i) a regionalização, que é marcada por
integração econômica espontânea; (ii) a consciência e identidade regional, onde se criam redes que
ultrapassam os limites geográficos dos Estados; (iii) a cooperação regional interestatal, que corresponde à
construção de estruturas que permitam o estabelecimento de medidas ou projetos de interesse comum, não
necessariamente institucionalizados; (iv) a integração regional e interestatal, que se restringe à cooperação
estritamente econômica; (v) a coesão regional, formada pela junção de todos os elementos elencados (o
político, o jurídico, o institucional e o social) na ótica da ordem internacional e/ou da população local.

A influência da globalização também é um aporte marcante para o regionalismo, porque, na
realidade, é uma das suas faces, um de seus elementos fomentadores. Marcada pela liberalização da
economia, desenvolvimento de novas tecnologias e especialmente o avanço da internet, a globalização
facilitou de forma eficaz o intercâmbio econômico, diminuindo as fronteiras entre os Estados. Mas tal
fenômeno também gerou efeitos desastrosos, tais como o desemprego estrutural (com a utilização maciça da
robótica e da informática) e o elevado corte de gastos em busca de uma competitividade internacional.
Houve deveras a atenuação do sistema de proteção do trabalhador com a implementação de condições
laborais humilhantes e jornadas de trabalho cansativas.

Diante dessa realidade, Floh (2007) assinalou que pelo fenômeno da globalização construíram-se
forças centrípetas e centrífugas originárias de um consequente macro e microrregionalismo.

No que tange aos processos atuais de formação de mercados comuns, não se percebe de forma
nítida o envolvimento firme entre os níveis federais e regionais. As regiões não têm participado ativamente
do fornecimento de matérias para a edição de normas constitucionais. É preciso que os operadores do
Direito repensem o papel das regiões nesse novo momento histórico, social, político, econômico e
eminentemente cultural, e que o Estado passe a conjugar valores como um aparato institucional operante e
coordenador.

Sobre a influência da globalização para o regionalismo, destaca Heidrich (1999, p. 76):
 
 

[...] creio que deve ser reforçada a ênfase no fato de que o regionalismo é parte de uma relação pertinente
com o território. Constitui numa forma de manifestação do interesse de uma comunidade em relação ao
recorte territorial objeto do poder que predomina nela mesma. É uma expressão de um tipo de
territorialismo. Como territorialismos, deve-se entender não somente a escala da região, mas tanto a
escala local, da nação, como também a escala global.

 
 
Percebe-se, assim, que o Estado Moderno vive momentos contraditórios diante da globalização e do

regionalismo, oscilando em garantir elementos fomentadores do crescimento e emperradores para o
desenvolvimento econômico a nível regional e, consequentemente, mundial.

Contudo, é preciso que se repense o regionalismo. Ele constrói uma regionalidade dentro do
próprio Estado, formada por hábitos, costumes e uma tradição comercial e econômica que devem ser
preservados e não suprimidos pelo poder estatal. Não vai ser a fragmentação ou a instituição de planos
predeterminados de projetos que propiciarão o desenvolvimento econômico e a preservação do Estado.

 
 

3.2 FEDERALISMO VERSUS REGIONALISMO: REALIDADES DISTINTAS E COMPLEMENTARES
 
 
Há muito tempo que perdura a discussão acerca das relações travadas entre o federalismo como

forma de Estado e o regionalismo. Este último ora é tido como o movimento que oferta sustentabilidade
àquele modelo ou, ainda, é pensado como um processo desagregador do Estado-nação.

Sobre esse aspecto, mencionou La Pergola (1989, p. 16):
 
 

[...] porém, resta o fato inegável de que entre Estado Federal e Estado Regional existe também
contiguidade. De outro modo, o problema para a sua distinção sequer se colocaria. Duas ordens e
considerações servirão [...] para esclarecer os limites do setor das relações internacionais, destacando-se
a zona cinzenta entre os dois sistemas.

 
 
Diante da necessidade de se chegar a um pensamento adequado sobre as nuances relacionais entre

estes dois tipos de Estados, é preciso que se analise até que ponto ambos os processos originam realidades
distintas e onde eles se encontram, complementando-se.

Nesse rol, o primeiro aspecto a ser destacado é analisar a estruturação do federalismo e, pensando
sobre de que forma ele se adequou aos Estados Nacionais. Ressalte-se que nos países federais de língua
alemã (como Alemanha e Áustria) deu-se uma maior autonomia às regiões, já em outras federações anglo-
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saxônicas (como Canadá, Estados Unidos e Austrália) há uma maior resistência à autonomia das regiões.
Os Estados que adotaram o federalismo têm como ponto fulcral a união, a parceria formada por um

misto de autonomia e interdependência assumida entre os entes. Conforme a lição de Théret (1998) o Estado
federal deve ser formado por ordens diferentes e coordenadas de governo, constituindo um governo geral e
não central. A própria repartição de competências foi pensada de forma que o ente central seja responsável
pelas atribuições gerais e de interesse de todo o Estado e, aos entes locais (ou ainda denominados de
subnacionais), destinam-se as atribuições próprias. Vê-se, pois, que a centralização não foi um traço
característico da estrutura federal, afirmando La Pergola (1989) que “o reconhecimento dos poderes
legislativos às entidades locais deve acompanhar as diminuições de proporções das estruturas centrais”.

Assim esclarece Théret (1998, p.116):
 
 

O caráter descentralizado ou não-centralizado do federalismo permite, assim, uma diferenciação nítida
entre os “verdadeiros” sistemas políticos federais e certos tipos de Estados federais que geralmente não
são mais do que estados territoriais unilaterais descentralizados.

 
 
Outra dimensão que deve ser analisada na estrutura dos Estados Federais é a relação que eles

mantêm com a soberania. A sua função nestes Estados nunca pode ser construída de forma absoluta, já que
pelo ideário não-centralizado e compartimentado em diferentes ordens de governo, as Federações Modernas,
visando a cooperação e integração social, política e econômica derrubavam a barreira que impedia a
flexibilização da soberania.

Erguido sob três princípios: (i) supremacia da Constituição; (ii) repartição de competências entre os
entes federados de forma coordenada e (iii) a capacidade dos Tribunais interpretarem a Constituição, esse
modelo estatal teve que se adequar às realidades distintas de diversos países, dada a necessidade de coexistir
com os territórios regionais, que não são entes federativos e sim instâncias administrativas. Outrossim, o
problema reside, justamente em se dar tratamento adequado aos territórios regionais. No entanto, não é essa
a postura que a maioria dos Estados adota e, consoante Théret (1998, p. 120) “[...] os economistas
defendem, de fato, as tendências centralizadoras dos governos federais, e reduzem os governos regionais a
instâncias funcionais de realização de políticas do Estado Federal”.

Em outros Estados, como a Espanha e a Itália, se ofertara maior autonomia às regiões, inclusive
atribuindo-lhes poderes através do Texto Constitucional: contudo, na hipótese de afronta de competências
entre a lei central e a lei local, nota-se que a primeira irá prevalecer. Destarte, as regiões têm um regime
diferenciado aqui, pois as suas normas de atuação são elaboradas mediante acordos entre elas e o Estado, e
em outros casos, emanam formalmente de decreto presidencial. Destaca La Pergola (1989), portanto, que o
elemento decisivo para aproximar o Estado Regional dos modelos do autêntico federalismo é a garantia da
autonomia regional.

Ademais, é notório, que prevalece a mitigação de autonomia das regiões quando a maioria dos
Estados que as consagram nos textos constitucionais confiam aos seus Tribunais Federais (não, aos
regionais) a decisão sobre acordos que as envolvam direta ou indiretamente. Agem dessa forma apesar de
considerarem as regiões como filhas adultas do Estado, sobrepostas às autarquias, para garantir a todo custo
a preservação da indissolubilidade do pacto federativo e com o fito de evitar que as mesmas contraiam
obrigações diversas daquelas de interesse do Estado Federal.

No entanto, este cenário apresenta posicionamentos diferentes. No dizer de La Pergola (1989, p.
31):

 
 

A tese centralista parece prevalecer nos ordenamentos americano, australiano e indiano; a tese oposta, na
Alemanha e na Suíça. [...] Quanto à Itália, existem duas opostas presunções dos intérpretes, na leitura do
texto constitucional: a presunção da soberania do Estado, que obedece à lógica e inflexível da
indivisibilidade e da exclusividade; a presunção da certeza e irredutibilidade da competência regional,
nos limites e nas matérias que definem a extensão da mesma. (Grifos do autor).

 
 
Esclarece La Pergola (1989) que as regiões são desprovidas dos poderes dos Estados-membros,

podendo, contudo, formalizarem acordos com Estados estrangeiros nos limites de suas competências
estabelecidas constitucionalmente, muitas vezes ainda necessitando assentimento, mesmo que tácito, do
governo central.

Diante dessa afronta ou invasão de competências entre a esfera central (federalismo) e a regional
(regionalismo), a melhor solução seria que a competência federal emergisse tão somente se verificasse a
inércia da regional. Verifica-se aqui a existência de uma linha intermediária onde os dois níveis convergem na
busca de viabilidade funcional para um Estado multifacetado, servindo como instrumento viável à comunhão
dos interesses transnacionais.
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2.1 O FEDERALISMO BRASILEIRO NA REDEMOCRATIZAÇÃO DOS ANOS 80 E O

REGIONALISMO NORDESTINO
 
 
Como é cediço, a federação só foi implantada no ordenamento jurídico nacional a partir do segundo

texto da história constitucional brasileira, através do Decreto n.1, de 15 de novembro de 1889. A
Constituição de 1891, portanto, recebe a marca da transformação do Estado brasileiro, que sai do modelo
unitário para o molde descentralizado. Vale ressaltar, por oportuno, que a estrutura federativa ainda não
havia sido tão bem definida, uma vez que o ideário pelo qual se lutava era a implementação de um regime
que se opusesse à monarquia e consequentemente subordinação à Coroa Portuguesa.

O cenário político da época era permeado pelas influências emancipatórias. Sobre as razões
fundamentais da proclamação da República brasileira, Schwartzman (1982) esclarece que o principal motivo
do golpe republicano fora o desgaste da democracia e o prejuízo gradativo da coroa, que havia perdido o
apoio dos cafeicultores, das classes médias emergentes e dos setores conservadores, todos descontentes com
a abolição da escravatura.

Segundo Baracho (1986), os portugueses não tinham interesse pelo Estado federal e voltavam-se à
regulamentação do Estado Unitário. Dessa forma, não se vislumbra, da parte da Coroa, a prática comissiva
de estabelecimento da federação na colônia.

Ressalte-se que o panorama representativo da implantação do federalismo nas colônias norte-
americanas era totalmente diferente daquele vivenciado no Brasil. Neste não existiam Estados independentes,
fruto de colônias de povoamento e detentores de soberania que resolveram, por ato voluntário, se aglutinar e
formar um modelo de Estado baseado na cooperação e repartição de competências, privilegiando o ente
subnacional.

O Texto Constitucional de 1891 consagrou, pois, um modelo autoritário falseado por uma
inspiração democrática tomada do modelo francês. Apesar disso, consagrou de forma inédita a quatripartição
das funções estatais, instituindo o Poder Moderador.[1]

Destarte, a adoção do modelo federativo pelo Brasil (na Constituição de 1891) foi influenciada não
só pela questão da proximidade geográfica, mas também porque o eixo das ideias constitucionais modernas
havia se transladado da Europa para os Estados Unidos. A abolição da escravatura confere novos rumos à
economia do país, haja vista a necessidade da substituição da mão de obra e o regramento das novas relações
sociais daí advindas.

O federalismo desse período restou conhecido como federalismo dual, já que ofertou excessiva
autonomia (mesmo que formal) aos Estados membros, atribuindo boa parte das competências à União.
Anote-se que o Estado, nesse contexto, exercitava uma postura praticamente absenteísta em relação à
economia e aos direitos garantidos aos cidadãos.

Até o fim da chamada Primeira República (em 1930), quatro anos de intermitentes práticas
autoritárias e absolutistas se seguiram, culminando com a promulgação da Constituição de 1934. Baggio
(2006) destaca que esse período foi assinalado pelas práticas coronelistas caracterizadas na “Política dos
Governadores” de Minas Gerais e São Paulo, monopolizando a economia do país através do movimento
“café com leite” e que sofreram desgaste interno em decorrência das renitentes afrontas havidas entre esses
Estados e as represálias internacionais, principalmente com a queda do preço do café, desembocando na
Revolução de 1930[2].

A Constituição de 1934 foi definitivamente influenciada pelo intervencionismo estatal, seguindo o
modelo da Constituição alemã de Weimar, de 1917, e possibilitando o alargamento das competências da
União para garantir a prestação dos diretos sociais. Pinto Filho (2002, p. 121) reafirma esse aumento das
competências federais ensinando que cabe à União legislar:

 
 

[...] sobre direito civil, comércio, aéreo, e processual, registros públicos e juntas comerciais; divisão
judiciária da União, Territórios e Distrito Federal; direito rural, regime penitenciário, arbitragem
comercial, assistência social e assistência judiciária; desapropriações, [...] normas gerais sobre trabalho,
produção e consumo.

 
 
Essa fragmentação das competências estaduais revelou o novo modelo federal que havia sido

adotado pela Constituição de 1934, com uma repartição de competências concorrentes entre os entes
federativos, inclusive destinando-as também aos Municípios, não do modo como foi feito na Constituição de
1988, mas de maneira que denotasse uma repartição mais equânime, pelo menos formalmente, inaugurando o
que doutrina denominou de federalismo cooperativo. Esse modelo foi assim caracterizado pela superação da
concepção clássica e estática do federalismo, para atingir um novo momento operacionalizador das funções
estatais com a cooperação de todos os entes federativos.
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Na Constituição de 1937 adotou-se a Democracia e a Federação apenas formalmente; na realidade,
todas as decisões do Estado estavam direcionadas ao então Presidente da República, Getúlio Vargas. Os
poderes Legislativo e Judiciário estavam intrinsecamente ligados à escolha do Presidente da República; o
Senado Federal foi substituído por um Conselho Federal; o Executivo Estadual ficou a cargo de um
Interventor (ou de um Governador) e de um Departamento Administrativo; e os Prefeitos também eram
escolhidos pelo Chefe do Executivo, conforme pontuado por Baggio (2006). Verifica-se, assim, uma
centralização exacerbada e, apesar da excessiva concentração dos poderes nas mãos da União (com afronta
aos princípios balizadores da Democracia) reconhece-se que essa mesma Constituição foi o produto de uma
política nacional conturbada.

O processo de redemocratização veio à tona, também, por meio de uma leva mundial iniciada com o
pós-Segunda Guerra Mundial, iniciando-se em 1945 e resultando na promulgação da Constituição de 1946.
Essa Carta Constitucional recuperou os elementos da Constituição de 1934 que haviam sido abafados pela
Carta de 1937, especificamente os moldes do federalismo cooperativo, quebrando a estrutura calcificada da
centralização de competências no ente central e propondo-se à criação de mecanismos que reequilibrassem
estruturalmente os Estados-membros dentro da Federação Brasileira.

Também foi nesse momento histórico que se verificou o apoio destinado pelo governo federal às
regiões desfavorecidas economicamente, mais especificamente o Norte e Nordeste, de modo que, segundo
Amaral Filho (2002, p. 12):

 
 

Agora o apoio financeiro a essas regiões não viria apenas em caráter emergencial ou ad hoc, para
atender as calamidades públicas, mas em caráter mais sistemático e estrutural, com o objetivo de
valorizar e aproveitar economicamente as regiões da Amazônia e do vale do São Francisco.

 
 
Ressalte-se que essa tendência de desenvolvimento econômico regional seguiu-se à criação do

Banco do Nordeste na década de 1950, mormente quando Juscelino Kubitschek cria e implementa a
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) em meados da década de 50 e início dos
anos 60.

Essa fase da redemocratização estanca com a sobrevinda do Golpe Militar de 1964, remodelando a
estrutura federativa a partir da Constituição de 1967. Portanto, vários são os elementos que diferenciam esse
período de autoritarismo daquele vivenciado na década de 30. Destaque-se, a priori, que o autoritarismo foi
mascarado por uma pseudodemocracia e que o golpe não se perfazia em torno de um ícone centralizador, já
que a tomada do poder foi despersonalizada e encabeçada pelos militares. Todavia, os mecanismos
centralizadores ganharam força, já que a permanência dos militares no poder dependia desse tipo de ação.

As modificações legais, como se sabe, eram oriundas dos famosos Atos Institucionais. Segundo
Bastos (1988), o AI-1 manteve a Constituição de 1946 apenas formalmente e, mais uma vez, as atribuições
das funções legislativas e judiciárias foram relegadas à vontade do Poder Executivo. Os militares governaram
com medidas mais brandas até 1965, quando perderam as eleições estaduais e, então, foram editados o AI-2
e AI-3, determinando a extinção dos partidos políticos e convocando as eleições indiretas. Não obstante, as
práticas autoritárias atingiram o seu ápice com o famoso AI-5[3] que resultou no fechamento do Congresso
Nacional, das Assembleias Legislativas e da Câmara dos Vereadores. Esse ato foi editado em represália às
reivindicações do movimento organizado pelo clero progressista, estudantes e trabalhadores em prol do
restabelecimento da Democracia.

De acordo com Bastos (1988), o processo de desagregação do poder político continuava
crescendo, haja vista o excessivo número de atos institucionais acrescidos aos decretos-leis, que tornaram a
Constituição de 1967 um texto deformado. Com o afastamento de Costa e Silva da presidência, em virtude
de seu frágil estado de saúde, as forças armadas (em conluio) editam a Emenda Constitucional n.1,
transferindo o comando do Executivo Federal aos Ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

Destaque-se que, apesar da arbitrariedade, a todo custo os militares queriam atribuir uma aparente
legalidade às regulamentações normativas editadas, a exemplo da Emenda Constitucional n. 1 de 1969 que,
para alguns, alterou profundamente a ordem estabelecida na Constituição de 1967, consubstanciando-se em
um novo Texto Constitucional e, para outros, gerou apenas uma modificação perfunctória, sendo
considerada uma simples emenda.

Mesmo diante de tanta usurpação de direitos, algo paradoxal acontecia no Brasil dessa época, mais
precisamente um crescimento econômico (que ficou conhecido como milagre econômico[4]) e somou-se ao
processo de endividamento externo com a entrada de recursos financeiros estrangeiros no país. Baggio
(2006) acrescenta que nesse período não houve, porém, a elaboração de um projeto de desenvolvimento
sustentável que garantisse um crescimento econômico capaz de distribuir a renda internamente ou
promovesse um desenvolvimento ambiental não degradante.

A situação descrita entra em franca decadência no fim dos anos 70, decaindo o referido processo de
crescimento econômico (que não privilegiava o aumento do PIB) e sobrevindo o aumento da inflação e da
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dívida externa, além de instalar-se a crise petrolífera.
Nessa época, as políticas típicas do federalismo regional se solidificam, pondo fim aos mecanismos

do federalismo cooperativista. Com efeito, são implementadas a Superintendência de Desenvolvimento para
o Nordeste (SUDENE), o Banco do Nordeste (BNB), a Superintendência de Desenvolvimento para a
Amazônia (SUDAM) e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), as quais se tornaram
ícones da política desenvolvimentista direcionada para as regiões.

No Nordeste, esse fenômeno ficou conhecido como regionalismo nordestino. Difundido a partir do
século XX, a diferenciação regional começou a sentir-se no ordenamento jurídico brasileiro já durante o
Império, não só por fatores climáticos mas também econômicos, aliados às revoltas federalistas ocorridas em
Pernambuco, segundo Baggio (2006).

Apesar de inexistir essa divisão política e geográfica vigente hodiernamente em regiões bem
distintas, ora vigente, instituiu-se, através do Decreto n. 67.647/70, a divisão do território brasileiro em cinco
regiões: (i) Norte; (ii) Nordeste; (iii) Sudeste; (iv) Centro-Oeste e (v) Sul, que posteriormente sofreu
alterações de ordem intrarregional através da mutabilidade divisional interna. O que se tinha era a divisão
clara entre o norte e o sul, na primeira existia uma disputa pela liderança do bloco regional e o que as
mantinha unidas eram a crise econômica e o declínio político no final do século XIX, de acordo com o
pontuado por Brum (2008).

Contudo, o Nordeste só começou a ser alvo de estudos a partir da criação da SUDENE
(Superintendência de Desenvolvimento Econômico do Nordeste), em 1959. Na ótica de Bercovici (2000)
essa autarquia nasceu do relatório do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN),
criado no fim da década de 50 pelo então Presidente Getúlio Vargas, que pugnava por um plano mínimo de
ação que o Nordeste deveria executar; dentre as suas diretrizes estavam a intensificação dos investimentos
industriais e a transformação da base econômica do Nordeste.

A feição subdesenvolvida dessa região data dos anos 50 e sobrevive até os dias atuais, devido à
construção de um estereótipo denominado por Bercovici (2000) de “região-problema”. O fato é que, se o
Nordeste não fosse assim considerado, os políticos nordestinos não teriam como alcançar verbas junto à
União para a manutenção da famosa “Indústria da Seca”[5], garantindo a preservação de políticas
assistencialistas e compensatórias que não sanam de forma eficaz os problemas vivenciados nessa região.

Todavia, a seca (entendida aqui não como a ausência de chuvas e sim na sua irregularidade que
gera a falta de alimentos em virtude da frustração das safras agrícolas) não é o único fato gerador da pobreza
no Nordeste, que muitas vezes caracteriza-se mais como um fenômeno socioeconômico do que propriamente
meteorológico. Destaque-se também que a região Nordeste, além de deter pontos fulcrais de extrema
pobreza, denota o crescimento econômico acentuado na produção agrícola e de energia elétrica.

Outrossim, as políticas propostas pelo Federalismo Regional (defendidas por Paulo Bonavides), que
visam a instituição das regiões como entes federados, não devem ser confundidas com aquela vislumbrada
pelo regionalismo (representada por Celso Furtado), que objetiva implementar em determinada região
propostas de desenvolvimento econômico. Contudo, o que elas têm em comum é a regionalização como
fenômeno priorizador das regiões, tanto como entes federativos como enquanto polos de desenvolvimento
econômico.

Tem-se dessa forma, pós-CF/88, um federalismo que procurou adaptar-se ao novo modelo
desenvolvimentista. Apresentando uma democracia ainda frágil no início da década de 90, o Brasil vivenciou
um momento histórico que passou a ser definido por Régis (2009) como federalismo predatório. Essa
situação adveio da necessidade de apoio pleiteada pelo governo central aos subnacionais e, a exemplo de
muitas outras questões cruciais à governabilidade na seara social e econômica do Estado, restavam atreladas
às adesões dos parlamentares no Congresso Nacional alcançada tão somente pelo apoio dos governadores.
Ressalte-se, ainda, que o Executivo Federal encontrava-se constantemente obrigado a injetar capital nos
bancos estaduais que, na época da transição dos governos estaduais, arruinavam-se economicamente,
demonstrando a irresponsabilidade fiscal dos governadores, em conformidade com o pontuado ainda por
Régis (2009).

Esse quadro só se modifica quando as reformas econômicas foram realizadas. Ademais, o cenário
econômico mundial também mudou: as privatizações já apontavam no Brasil, além de outras medidas
próprias das políticas neoliberais. E assim, com a implantação do Plano Real e a centralização mais arraigada
da economia nas mãos da União, estabeleceu-se um novo relacionamento entre os níveis de governo no
ordenamento jurídico brasileiro. Nas palavras de Régis (2009, p. 41) “[...] A grande virtude desse novo
federalismo foi tornar todos no governo, em particular os governadores, mais responsáveis por seus atos”.

Seguiram-se a essas medidas a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) no ano de 2000, o
aumento do poder do Chefe do Executivo, a influência das organizações multilaterais como o Fundo
Monetário Internacional (FMI) o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD) e a
reeleição de Fernando Henrique Cardoso, em consonância com o apontado por Régis (2009). A posteriori,
vê-se a implantação das medidas do governo Lula, oriundas de um Partido dos Trabalhadores (PT) que
adotou boa parte das medidas das políticas neoliberais.
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Assim, as reformas constitucionais que introduziram o federalismo atual, amoldaram-se à realidade
econômica vivenciada. Os níveis de governo que convivem dentro da federação brasileira encontraram um
mecanismo de repartição de receita que satisfez temporariamente os anseios políticos, resta saber até quando
esse comodismo perdurará.

 
 

2.2 PRECEDENTES HISTÓRICOS DAS REGIÕES DE DESENVOLVIMENTO E SUA

CARACTERIZAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
 
 
No âmbito do federalismo regional brasileiro a Região Nordeste se coloca, durante muito tempo,

como uma das maiores reivindicadoras das políticas de cunho regional e da atenção do governo central. Tal
postura decorre dos fatores climáticos característicos (que sempre assolaram essa região) e da ausência de
projetos que fomentassem o seu desenvolvimento econômico. Tanto que a criação de órgãos federais
encarregados de corrigir as distorções regionais como a Comissão do Vale do São Francisco (CODEVASF)
e a Superintendência do Desenvolvimento Econômico do Nordeste (SUDENE), representa o primeiro passo
dado na promoção dos projetos regionalizadores.

A introdução formal das regiões no texto constitucional só aconteceu com a promulgação da Carta
Constitucional de 1988. Entrementes, as Cartas Constitucionais de 1946 e 1967 já fizeram menções esparsas
ao desenvolvimento, traduzido nos órgãos centralizadores de políticas de provimento das necessidades
comuns das regiões, porém não havia disposição expressa sobre as mesmas. Somente com a Constituição de
1988 as regiões de desenvolvimento foram institucionalizadas, marcadamente influenciadas pela passagem
brusca de um sistema centralizado para um descentralizado, além de objetivarem primordialmente a
coordenação de políticas comuns e o planejamento econômico.

Segundo Horta (2003) a Comissão do Vale do São Francisco [6] (CODEVASF) já estava prevista
no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1946. Por ser detentora de uma
estrutura flexível, essa comissão tinha a incumbência de elaborar um plano de desenvolvimento para o Vale
do Rio São Francisco que incluía a feitura de acordos e convênios entre os municípios ribeirinhos, o que fez
através da Lei n. 541/48, posteriormente modificada pelo Decreto-Lei n. 229/67, como também pela criação
da SUDEVALE, que a sucedeu com a Lei n. 6.088/74.

Outros Estados-membros seguiram o Nordeste nesse pleito de valorização econômica das regiões,
que visava o desenvolvimento econômico e se baseava, também, na disputa pelos benefícios tributários até
então concentrados nessa região. Segundo Horta (2003), foi criada na região da Amazônia a
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) através da Lei n. 5.173/66. No sudoeste do
Brasil formulou-se, deveras, um Plano de Valorização, esculpido na Lei n.2.976/56 e abrangendo os Estados
do Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na região Centro-Oeste implementou-se a
Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (SUDECO) através da Lei n. 5.365/67,
abrangendo os Estados de Goiás, Mato Grosso e o Território de Rondônia (que à época não era Estado-
membro) e, no sul do país, foi criada a SUDESUL com o Decreto-Lei n. 301/67.

A SUDENE, criada pela Lei n. 3.962/59, foi o exemplo mais bem estruturado no que tange à
execução dos Planos Diretores do Desenvolvimento, abrangendo os Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e ainda o Estado de Minas Gerais, na
região Sudeste, especificamente na região compreendida como o Polígono das Secas, conforme pontuado
por Bercovici (2004).

Em 1967, através do Decreto-Lei n. 288, foi instituída a Superintendência de Desenvolvimento da
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) que visava estabelecer na Amazônia um pólo industrial, comercial e
agropecuário que fomentasse o desenvolvimento regional.

O texto constitucional de 1988 deu continuidade à política de valorização econômica das regiões
iniciada com a Constituição de 1946. O ordenamento jurídico brasileiro não poderia seguir outro caminho, já
que o planejamento econômico é elemento característico do Estado Federal Cooperativo e deve abarcar
também a questão regional, tanto que vários dispositivos constitucionais expressam tal desiderato, ex vi do
artigo 21, inciso IX que atribuiu à União a competência exclusiva (sendo, portanto, indelegável aos Estados-
membros) para elaborar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento
econômico social, sendo executada atualmente através do Programa de Aceleração do Crescimento
Econômico (PAC).

Como é cediço, a constitucionalização das regiões de desenvolvimento ocorreu na Constituição
Federal de 1988, através da inclusão expressa do artigo 43. O constituinte optou por manter o federalismo
regional atrelado aos órgãos regionais de desenvolvimento econômico, reformulando alguns órgãos e criando
outros para atender às necessidades econômicas de outras regiões. Verifica-se, ainda no Título VI da
Constituição de 1988, outra menção ao federalismo cooperativo de cunho regional, quando versa acerca da
repartição tributária da União, conforme dicção do art. 159, I da CF/88[7].
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Diante da nova roupagem conferida ao federalismo cooperativo, os órgãos de fomento à
valorização econômica regional, criados em meados do século XX, foram mantidos e outros reestruturados.
Isso ocorreu, por exemplo, com a Superintendência de Desenvolvimento Econômico do Nordeste
(SUDENE), que durante muito tempo monopolizou as ações de valorização econômica do Nordeste,
perpassando os textos Constitucionais de 1946, 1967, 1969 até a Constituição de 1988. Esse órgão
coordenou a construção de açudes e outras formas de armazenamento de água, como também os programas
emergenciais voltados aos atingidos pelas secas. Todavia, várias denúncias de abusos cometidos no uso das
verbas destinadas a esse órgão levaram-no à extinção, ocorrida através da Medida Provisória n. 2.156-5, de
2001, editada pelo então Presidente Fernando Henrique Cardoso que autorizou, em contrapartida, a criação
da Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE), para coordenar as políticas de valorização
econômica daquela região, substituindo a SUDENE, como explanado por Bercovici (2000).

Através da Lei complementar n. 127/2007, a SUDENE[8] foi restaurada, com vistas a que atenda
às prescrições do artigo 43 da CF/88 e garanta o desenvolvimento econômico, reduzindo as desigualdades
regionais tão gritantes na Região Nordeste. Destarte, sua natureza jurídica também se restabelece,
permanecendo como uma entidade autárquica especial, com independência administrativa e financeira, que
passa a integrar o Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal e tem sede em Recife (PE), restando
atualmente vinculada ao Ministério da Integração Nacional.

Assim, também ocorreu com a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM),
extinta pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso por meio da Medida Provisória 2.157-5 e substituída
pela Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA). Recriada a SUDAM por meio da Lei Complementar
124/2007, no governo Lula, hoje está sediada na cidade de Belém (PA) e, do mesmo modo, vinculada ao
Ministério da Integração Nacional.

Realce-se, ainda, que o artigo 40 c/c o artigo 92 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias manteve a Superintendência de Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA)[9]

como área de livre comércio, de importação e exportação, e de incentivos fiscais pelo prazo de 35 anos
contados a partir da promulgação da Constituição de 1988, mantendo-a atrelada ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Mencione-se, outrossim, que na década de 90 também foi autorizada a criação das Regiões
Administrativas Integradas de Desenvolvimento (RIDEs), de acordo com o pontuado por Bercovici (2004).
Constituídas também por Municípios localizados em Estados-membros diferentes, essas regiões econômicas
transestaduais têm função primordial de promoção do desenvolvimento econômico local. Dentre elas,
assinala-se a Região Administrativa Integrada do Pólo Petrolina/PE e Juazeiro/BA composta pelos
Municípios de Lagoa Grande, Orocó, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, Casa Nova, Curaçá, Juazeiro,
Sobradinho e consubstanciada através da Lei Complementar n. 112/91 e da Lei Complementar n. 113/91,
respectivamente.

Segundo o que dispõe o Decreto n. 6047/2007 (que instituiu a Política Nacional de
Desenvolvimento Regional – PNDR) as propostas de fomentação ao desenvolvimento econômico regional
foram reforçadas àquelas áreas já existentes, como também abarcou as Regiões Administrativas já
mencionadas e elencou ainda a Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina e Timon.[10]

O modelo de gestão dessas regiões de desenvolvimento adotado pela Constituição Federal de 1988
seguiu os ditames do federalismo cooperativo, priorizando as ações nessas regiões através de políticas e
órgãos coordenados pela União. Porém, para a consolidação dessas regiões, é necessária a reformulação do
Texto Constitucional vigente, principalmente em se tratando dos princípios norteadores da federação
brasileira. Nesta seara, enquadrar-se-iam muitas das ideias defendidas por Bonavides (1996/2008) no tocante
à elevação das regiões de desenvolvimento à categoria de entes-federativos, embora não acatadas por muitos
doutrinadores, dentre eles Horta (2003).

Retome-se, ademais, a necessidade de uma coordenação mais efetiva dos programas aí executados
(o que pode ser feito hoje através do Programa de Aceleração do Crescimento Econômico, que abarcou as
políticas nelas coordenadas). Entretanto, nessa seara constatam-se vários entraves de ordem política,
econômica e social, e também de ordem estrutural, que vão desde a extensão abarcada por essas regiões até
a coordenação das políticas entre os entes federados: União, Estados-membros e Municípios.

Mas é de ver-se que tais empecilhos não desmerecem o fomento ao desenvolvimento econômico
regional e/ou nacional gerado por meio dessas regiões de desenvolvimento. Esse fenômeno dá-se de forma
natural, mesmo porque o próprio modelo federal vai se adequando às necessidades reais do Estado onde foi
executado, o que ocorre também com as regiões de desenvolvimento, proporcionando o desenvolvimento
econômico local, principalmente das regiões do interior do país que, na maioria vezes, detêm um grande
potencial econômico, sendo ainda carentes de incentivos econômicos por parte do ente central.

 
 

2.3 A ESTRUTURAÇÃO DO MODELO FEDERAL NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
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O modelo federativo esculpido na Carta Constitucional de 1988 decorre das inúmeras

transformações sociais, políticas e econômicas vivenciadas no país com a derrocada da ditadura e o processo
de redemocratização. A ditadura militar não se extinguiu abruptamente e tampouco se vivenciou, aqui no
Brasil, uma revolução voltada ao restabelecimento da Democracia[11].

A queda das ditaduras era um fenômeno já ocorrido em muitos países da Europa (como França e
Portugal) e os ordenamentos jurídicos mundiais já se preparavam para recepcionar as políticas da
globalização, sendo certo que não sobreviveriam aos novos ditames da economia mundial. O principal fator
de exaustão da ditadura foi a falência do processo desenvolvimentista, somada à crise econômica vivida no
país e à necessidade de adequação às regras do processo de globalização, que não ofertavam mais qualquer
sustentáculo àquele regime, na ótica de Baggio (2006). Daí decorre o quase espontâneo posicionamento
favorável dos militares à abertura política.

A Constituição Federal de 1988 não modificou apenas a base Democrática do Estado, mas também
as vigas mestras do Federalismo. Desse modo, vários organismos foram acrescidos à estrutura federal
clássica: o primeiro deles foi a ampla autonomia dada ao Município como ente federativo. Observe-se que a
Constituição de 1946 já havia ampliado a autonomia deste ente federativo, tendo sido inclusive intitulada por
alguns doutrinados, como Bastos (1988), de Constituição Municipalista, embora não houvesse consagrado
tantas competências como a Constituição de 1988, sendo ali disciplinados artigos específicos (29 e 30) e
sobrelevando o mesmo no quesito disciplinamento da organização político, financeira e administrativa da
Federação Brasileira, com expressa menção na repartição de competências.

Com o novo delineamento atribuído pela Constituinte de 1988 e de acordo com o citado artigo 29,
esse ente federativo detém a tríplice capacidade (norteadora da autonomia dos entes federativos): de auto-
organização - através de suas Leis Orgânicas; de autogoverno - através de eleições próprias para os cargos
do Poder Executivo municipal – Prefeito e vice e para o Poder Legislativo local – Câmara dos Vereadores,
sem ingerência dos outros entes da federação; e o poder normativo próprio ou de autolegislação - mediante
elaboração de leis municipais circunscritas às suas competências exclusivas e das leis suplementares previstas
na Constituição Federal.

Esclareça-se, deveras, que o Município na Federação brasileira apresenta características que lhe
denotam certo grau de anomalia, seja pela vedação expressa a uma das espécies do Poder Constituinte ou,
ainda, pela impossibilidade de que, via de regra, se realize o controle concentrado de constitucionalidade das
leis municipais quando estas afrontem a Constituição Federal, já que não há previsão constitucional nesse
sentido.

Na realidade, a maior dificuldade encontrada para que o Município atinja plenamente a categoria de
ente federado perante o ordenamento jurídico brasileiro é dotá-lo de uma representação efetiva no Senado
Federal, já que uma das características essenciais da Federação é a existência de um órgão que dite a vontade
do ente na Federação. Na opinião de Horta (2003), a perspectiva de se criar senados locais é inviável e
imperfeita (já que descaracterizaria a natureza jurídica desses representantes), e os Deputados Federais, por
seu turno, têm como função precípua representar na Federação o povo, e não a vontade dos Municípios.

É de ver-se que a Constituição de 1988 previu a existência dos territórios federais, de acordo com o
artigo 18 da CF/88, dotando-os de uma natureza jurídica[12] que lhes garantiu permanecer intrinsecamente
ligados à Administração Indireta da União, inclusive garantindo-lhes a manutenção de um Poder Executivo,
além de uma Câmara Territorial e órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério
Público e da Defensoria Pública, conforme disciplinado no artigo 33 do mesmo diploma legal.

A adoção do Princípio da Predominância dos Interesses como norteador da repartição de
competências (também designado de repartição vertical de competências) prevaleceu no atual Texto
Constitucional, e assim, quando o interesse for geral será destinado a União, o regional será dos Estados
membros, o local competirá aos Municípios. Não obstante isso, permanece inalterado de forma profícua o
quadro hipertrofiante do Poderes da União; tanto é assim que todas as competências administrativas da
União foram elencadas no artigo 20 da CF/88.

Os poderes discriminados ou implícitos serão destinados à União e os Estados-membros ficam,
destarte, com os poderes remanescentes, tudo de acordo com o artigo 25, §1º[13] da CF/88. Todavia, essa
técnica de destinação de poderes residuais aos Estados constituiu uma grande novidade do novo Texto
Constitucional, posto que o Estado-membro deterá, em virtude disso, uma maior parcela de competências,
uma vez que tudo o que não for destinado para a União e os Municípios legislarem ou administrarem
competirá a este outro ente federativo, no entender de Almeida (2007). Contudo, pululam pensamentos
contrários a tal mecanismo, por entender que este instrumento (de se atribuir competências residuais aos
Estados) não passou de um engodo ofertado pelo constituinte de 1988, porque, materialmente, ocorre que
todas as competências já foram atribuídas à União ou até mesmo ao Município, sobrando pouca coisa para o
Estado-membro.

Apesar disso, nota-se que a Constituição de 1988 inovou quando deferiu competência concorrente e
compartilhada entre todos os entes federativos – União, Estados-membros, Municípios –, conforme
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disposição do seu artigo 24. Esse mecanismo de repartição foi assim denominado por permitir que os
diversos entes federativos possam dele se utilizar, mas, havendo conflito, é certo que prevalecerá a norma
geral.

No mesmo diploma legal foram instituídas, também, as competências comuns entre os referidos
entes federativos, tudo inscrito no seu artigo 23. Essa espécie de competência é a que permite a atuação
conjunta e paralela de todos os entes, sem que haja predomínio de uns sobre os outros.

Advirta-se, por oportuno, que essas espécies de competência permitem a fixação das normas para a
cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, através de Lei Complementar,
visando equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

Outro aspecto fundamental, e que deve ser destacado quanto à repartição de competências entre os
entes federativos, refere-se às tributárias, na ótica de Almeida (2007). Nesse ponto é onde se verifica a
existência dos instrumentos centralizadores da União, mesmo que timidamente postos no referido texto.
Além dos impostos constitucionalmente previstos de forma privativa à União, inscritos no artigo 153[14] da
Carta Constitucional vigente, faculta-se-lhe a cobrança de impostos, desde que sejam não cumulativos e não
detenham fato gerador ou base de cálculo afora dos discriminados na Constituição vigente.

Nessa estrutura federativa, o ente mais privilegiado com essa nova repartição tributária foi o
Município. Apesar de não se verificar um aumento significativo de sua arrecadação tributária, a concentração
desta nas mãos da União tem facilitado o direcionamento de políticas públicas direcionadas inteiramente aos
Municípios, garantindo efetivação de um dos princípios norteadores da Federação, pelo qual aquilo que for
exercido no poder central também o será no ente local, afinal os cidadãos vivem nos Municípios e não na
União. Neste ponto entende-se que o constituinte acertou na consubstanciação da Federação, ofertando
status de ente federativo ao Município.

A política de economia mundial exercitada nas últimas décadas tem fornecido entraves à
organização federativa, exigindo de forma premente um redimensionamento dos seus mecanismos
fomentadores e inclusive que, por parte da União, se programe a construção de instrumentos facilitadores da
convivência harmônica entre os entes federativos.

Outro aspecto marcante do federalismo redemocratizado foi o aprofundamento das políticas
incentivadoras do desenvolvimento econômico regional, que redundou na constitucionalização das regiões de
desenvolvimento por parte da União, conforme disciplinado no artigo 43 da CF/88, possibilitando, no âmbito
dos Estados-membros, a instituição de instâncias administrativas e a inauguração de regiões metropolitanas,
microrregiões e aglomerados urbanos voltados ao planejamento e execução de políticas públicas entre os
Municípios com características e problemas em comum, de acordo com a previsão do artigo 25, § 3º da
CF/88.

Instrumento inovador e fortalecedor da estrutura federativa brasileira é, ainda, a mutação
organizacional interna. A previsão do direito de secessão proibiu a prática de qualquer ato comissivo por
parte dos entes federados no sentido de separarem-se da federação, contudo, não impediu que dentro da
própria federação pudesse haver a reorganização dos limites dos entes federativos, bem como a criação de
novos entes, tais como os Territórios Federais, conforme do artigo 18, § 3º e § 4º da CF/88.

Desta forma, a federação brasileira se perfaz com organismos inovadores. A nova postura adotada
pelo constituinte de 1988, no sentido de estabelecer princípios fomentadores da atividade econômica e ao
Estado como agente fiscalizador, fortalece a estrutura federal nacional. Apesar de muito se criticar as
Emendas à Constituição Federal, entende-se que as mesmas têm-se revelado mecanismos poderosos com os
quais o Estado ajusta a sua política econômica e a repartição de competências entre os entes federados. O
manejo dos referidos instrumentos, ora fortalece a União em detrimento dos Estados-membros (inclusive
com a adoção de práticas interventivas), ora oferta àqueles entes a possibilidade de se constituírem
plenamente como entes autônomos. Esse fortalecimento é essencial para a Federação, posto que na
cooperação entre os entes subnacionais é que a União se fortalece.
 
 
3. CONCLUSÃO
 
 

O regionalismo é compreendido como um fenômeno que oferece novos elementos às regiões por
meio de projetos planejados ou ainda aliados àqueles que são naturalmente desenvolvidos. Destaque, pois,
que esse movimento surgiu no próprio seio dos Estados, sejam eles unitários ou naqueles que adotaram o
modelo federal. Não se perfazendo assim, em um movimento isolado, mas bem próprio dos processos de
globalização dos mercados.

Não cabe aqui defender se tal modelo foi o melhor ou ainda o mais prejudicial ao ordenamento
jurídico nacional. O importante a se destacar é que essa forma de Estado nasceu de modo diferente no solo
pátrio, partindo de um movimento exterior daquele do ideário da nação. Deste modo, a questão regional
nasceu ligada à discussão da identidade territorial, ofertando aos cidadãos de determinado Estado a
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consciência das ligações políticas, sociais, econômicas, culturais e étnicas havidas em seu território.
A formação dessas regiões aponta para um caminho de desagregação dos Estados que têm como

escopo um modelo federal ou outra qualquer forma estatal pautada na cooperação de autonomias e, muitas
vezes, faz com que a região se sobreponha ou supere os podres do Estado ao qual pertence.

Outro ponto fomentador da discussão é a definição espacial de território, que não corresponde à
exata compreensão do termo região, o qual se ocupa de analisar os limites de atuação jurídica dos Estados
como também os elementos institucionais e culturais. É importante mencionar que o Brasil adotou uma
concepção de região bem diferenciada da europeia, já que nos países que a compõem a questão regional é
pautada numa vertente étnica ou cultural. No âmbito nacional, a política regionalista destacou-se com forte
enfoque na região nordeste através das agências de desenvolvimento (como a CODEVASF, SUDENE,
dentre outras) modernamente implementadas à aplicação de políticas que visam desenvolvimento econômico
à região.

Nessa discussão, mesmo que muitos ainda preguem a derrocada total da questão regional diante da
sua substituição pela questão nacional, aquela se reafirma porque mesmo como a integração econômica e
social as desigualdades regionais ainda se mantém. Todavia, constatou-se que, apesar de toda autonomia
conquistada gradativamente pelas regiões, o Estado, em relação aos outros entes, será sempre uno e
soberano, mesmo que muitas vezes abarque para si competências demasiadas e perigosas, como quando
assume a responsabilidade pelos ilícitos decorrentes do inadimplemento das obrigações pactuadas com
outros Estados. Percebe-se, assim, que o Estado Moderno vive momentos contraditórios diante da
globalização e do regionalismo, oscilando em garantir elementos fomentadores do crescimento e
emperradores para o desenvolvimento econômico a nível regional e, consequentemente, mundial.
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[1] O modelo adotado pela Constituição de 1891 acrescentou o Poder Moderador, que era exercido pelo Imperador, à clássica
tripartição de Montesquieu – Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Segundo o ideário dos seus consubstanciadores, serviria de
ponto de contato e mediação entre os outros poderes.
 
[2] A Revolução de 30 pôs fim ao desequilíbrio da federação brasileira, esvaziando o poder das oligarquias regionais com a
federalização das políticas estaduais e com o fortalecimento da dos órgãos federais.
 
[3] Editado em 13 de novembro de 1968, esse Ato Institucional instaurou no Brasil uma das épocas mais violentas de toda a sua
história constitucional. A censura reinou nos meios de comunicação, e todas as garantias constitucionais da liberdade de expressão,
presunção de inocência, contraditório, acesso ao Judiciário dentre outras garantias, inclusive às do Poder Judiciário, foram suprimidas
em nome da Segurança Nacional. Os mandatos parlamentares poderiam ser cassados, os direitos políticos poderiam ser suspensos por
até dez anos. Prisões e julgamentos eram realizados à revelia dos direitos constitucionalmente garantidos em um Estado Democrático
de Direito. Muitos artistas, militantes de movimentos estudantis, sindicatos, e membros da Igreja foram torturados e outros
assassinados. Tais crimes até hoje não foram esclarecidos, nem os responsáveis, punidos.
 
[4] O período entre 1969 e 1973 durante o governo do General Médici. Foi assim designado por conseguir fazer com que o Brasil se
desenvolvesse vertiginosamente, baseado nos ditames dos anos mais carrascos da política capitalista e sem a presença da inflação.
Apesar do modo falseado, já se constatou concomitantemente o aumento da pobreza e da concentração de renda no país.
[5] Essa expressão é utilizada para designar a manobra que políticos e grandes latifundiários da região Nordeste utilizam para, em
nome da seca, obter vantagens próprias através de programas e projetos desenvolvimentistas implementados pelo governo federal ou
ainda, os estaduais. As conhecidas frentes de trabalhos utilizadas, na maioria das vezes, para a construção de açudes em propriedades
particulares, dentre outras.
 
 
[6] Hoje a CODEVASF, através da Lei n. 9954/00, passou a ser designada de Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e Parnaíba.
[7] . O artigo 159, inciso I, alínea c dispõe que a União deve entregar dos 40% (quarenta por cento) do produto de arrecadação do
Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 3% (três por cento), para a aplicação em programas de
financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, por meio das suas instituições financeiras de caráter
regional, ficando também destinada ao Nordeste a metade dos recursos destinados à região, de acordo com a Lei Complementar n.
7.827/89 que regulamentou tal dispositivo constitucional criando os três Fundos Constitucionais de financiamento para as regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
 
[8] Apesar de ter servido de palco para a má gestão do erário público, aumentando as estatísticas do que se denominou “Indústria da
Seca”, a SUDENE foi restaurada para impulsionar os projetos fomentadores do desenvolvimento econômico regional do Nordeste.
Dentre as suas competências estão a de definir objetivos e metas econômicas e sociais que levem ao desenvolvimento sustentável de
sua área de atuação; formular planos e propor diretrizes para o desenvolvimento de sua área de atuação, em consonância com a
política nacional de desenvolvimento regional, articulando-os com os planos nacionais, estaduais e locais; propor diretrizes para
definir a regionalização da política industrial que considerem as potencialidades e especificidades de sua área de atuação. (Sobre a
estruturação, projetos e objetivos da SUDENE ver www.sudene.gov.br).

[9]O regimento interno da SUFRAMA está disponível no site http://www.suframa.gov.br e prioriza dentre outras ações o estímulo ao
fortalecimento dos investimentos na formação de capital intelectual em ciência, tecnologia e inovações nos setores público e privado.

 
[10] Essa região integrada foi criada pela Lei Complementar n. 112/01 e que abrange os Municípios de Altos, Beneditinos, Coivaras,
Curralinho, José de Freitas, Demerval Lobão, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Miguel Leão, Monsenhor Gil, Teresina, União e, no
Estado do Maranhão, o Município de Timon. Tem-se ainda a Região Integrada do Entorno do Distrito Federal, implementada pela Lei
Complementar n. 94/98, que engloba cidades-satélites do Distrito Federal e alguns Municípios do Estado do Goiás e outros de Minas
Gerais. São eles: Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de
Goiás, Cristalina, Fomosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do
Descoberto, Valparaíso de Goiás e Vila Boa e, em Minas Gerais, os municípios de Buritis, Cabeceira Grande e Unaí.
 
[11] É oportuno esclarecer que, apesar do fim da ditadura não ter sido marcado por uma revolução, isso não significa dizer que não
existiram, no Brasil, violações ferrenhas aos direitos humanos, ex vi do AI-5 e de todas as atrocidades cometidas nesse período.
[12] Os Territórios são descentralizações administrativas da União, enquadrando-se como autarquias federais. Apesar de atualmente
não existir nenhum território federal no ordenamento jurídico nacional, já que Fernando de Noronha foi reincorporado ao Estado do
Pernambuco, os outros que existiam foram transformados em Estados-Membros, cujo disciplinamento foi disposto nos Atos das
Disposições Constitucionais Transitórias.
 
[13] Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta
Constituição.
§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. (Grifos nossos).
 
14 Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA E A PRÁTICA DE
ATOS QUE ATENTEM CONTRA A ORDEM ECONôMICA

CONSIDERATIONS ABOUT THE FREE COMPETITION AND THE ACTS THAT ARE AGAINST
THE ECONOMIC ORDER

Nilton Carvalho Lima de Medeiros

RESUMO
O presente trabalho tem por finalidade a exposição sobre o princípio da livre concorrência dentro de uma
base principiológica presente na Constituição da República de 1988. A formação de uma ordem econômica
deve ser entendida a partir da evolução histórica da formação e desenvolvimento do direito econômico,
sobretudo na relação com a livre concorrência. Analisamos também a ocorrência de atos que afrontem à
ordem econômica por violações à livre concorrência e possibilidade de melhor instauração da estabilidade da
relação entre agentes econômicos e a sociedade. Sem menos relevância, as situações que atentam contra a
ordem econômica ao estão dispostas totalmente por esta, possuindo importantes reflexos na ordem
tributária, como a questão da inadimplência. Nosso estudo versa na verificação se estes atos possam de
alguma forma violar preceitos de Direito Econômico, causando uma instabilidade nas relações comerciais.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Livre concorrência. Evolução. Abusos. Atuação estatal.

ABSTRACT
This article works to provide an exposition about the free competition principle in the bases of the Republic
Constitution of 1988. To initialize an economic order need to understand the historical evolution and
development of economic law, principally the relation with the free competition. We also analyses the facts
that works against the economic order that violates the free competitions and establishment of stability in the
relation between the economics agents and the society. The reflection that can be done includes the taxes and
the in debt person. In our study we look this situation, between the person that are in debt with taxes and the
person that are not, and how this can violates the economic law.
KEYWORDS: Key-words: Free competition. Evolution. Law abuse. State performance.

Introdução
 

Em cada momento histórico, podemos verificar um desenvolvimento bastante característico a ser
atribuído ao Direito, como ciência. É com base no estudo das ciências que verificamos que o homem pode
dar passos cada vez maiores, sempre em sua obstinada busca pela melhoria, pela superação de suas
fraquezas. O Direito é ciência e deve buscar sua evolução através das teorias.

 
 Para que haja um modelo de estudo eficaz e, assim conseguirmos determinar certos

acontecimentos, é necessário que isso ocorra através de teorias. A estabilização sempre buscada pelas
diversas ciências é, de certa forma, conseguida a partir de refutações a serem feitas, para que haja um
aprimoramento, diminuindo as falhas e conhecendo melhor o seu objeto.

 
O Direito Constitucional tem como marco fundamental, a Constituição da República, onde orienta

e confere fundamento de validade a todo o ordenamento jurídico. Uma série de fatores será determinante
para a análise constitucional, não significando que isso irá de encontro da formação do direito brasileiro.

 
Pensar a formação jurídica que irá embasar o desenvolvimento do ordenamento brasileiro deve ser

vista como um conjunto de elementos, não apenas jurídicos, mas, sobretudo, sociais, econômicos, políticos,
morais et cetera. As normas isoladas não dizem nada nem motivam o seu cumprimento, sem que haja uma
motivação e adequação social.

 
O aprimoramento e adequação que o Direito deve ter é um constante caminho a ser observado,

sempre sendo refutado, para que novas conjecturas possam ser desenvolvidas. O movimento a ser observado
pela sociedade é importante para que o Direito ao mesmo tempo possa modificar as condutas sociais, como
também ser influenciado por estas.

 
Uma norma apenas poderá ser considerada adequada quando se tem uma motivação clara do que se

quer, ainda que a idéia inicial seja a modificação de uma determinada conduta social. Para que ocorra uma
alteração é preciso verificar o que vinha sendo feito e seu motivo, para então verificar o que deve ser feito e,
principalmente, como deve ser feito.

 
Por outro lado, o Direito deve influenciar a sociedade, auxiliando o seu desenvolvimento e as

condutas a serem observadas. Desta forma, a análise do Direito deve ser vista tanto como algo que é, como
algo que deve-ser, dependendo do foco a ser analisado.
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Para Pontes de Miranda (1972, 201)

 
O Direito é ser, no sentido da Ciência, e não apenas ideal. Aliás, o próprio ideal é ser, se estudado pela
Ciência. O papel dos erros na vida dos animais inferiores e das ilusões na vida humana, principalmente
política, tem sido investigado e esclarecido à luz dos métodos científicos.
 

Por este posicionamento de Pontes de Miranda, podemos entender que o Direito é ciência, tendo
em vista que sempre está atrelado a um método científico, visando o aprimoramento de suas instituições e
conceitos. O método referido será justamente a utilização de conjecturas e refutações que são realizadas com
a finalidade de testar e verificar a possibilidade de estar-se diante de uma teoria.

 
Como fundamento de validade do ordenamento jurídico temos a Constituição da República, que irá

servir de base para todo o sistema tributário vigente. Normas que não se adequam a estes preceitos não
podem ser chamadas de constitucionais.

 
Com base no que fora tratado até aqui, podemos verificar que terá importante relevância quando do

estudo do Direito Tributário. Inicialmente porque deve buscar fundamento de validade nas diretrizes
constitucionais e, em um segundo momento, verificar uma série de fatores que não estão diretamente
verificados no Direito, mas que irão ter importante função de direcionar os caminhos da ordem tributária,
como a política, economia, relação entre o ente público e os contribuintes et cetera.

 
A relação que deverá existir entre o contribuinte e o fisco não se exaure nestes, já que devemos

também proceder com uma análise econômica do Direito verificando, também, a forma como os demais
contribuintes em uma situação semelhante estão tendo suas relações dirimidas e possíveis benefícios a serem
conseguidos.

 
O estímulo a ser dado pelo Direito Tributário para que contribuintes possam adimplir suas

obrigações e que aqueles que o façam não sejam desestimulados a continuar adimplentes será a grande tarefa
para que a arrecadação possa seguir níveis razoáveis. O que devemos analisar são as práticas utilizadas para
que haja uma arrecadação mais satisfatória, mas se determinadas práticas não teriam como finalidade o
desestímulo ao adimplemento das obrigações existentes.

 
Desta feita, não apenas devemos analisar o Direito Tributário, mas as relações dele decorrentes. O

Direito Econômico terá importante papel, já que com a análise econômica e as relações criadas, teremos um
forte impacto nas relações tributárias.

 
A relação existente entre direito econômico e tributário deverá ser aqui analisada para que se

verifiquem os possíveis atos a serem praticados pelo contribuinte que terão impacto na arrecadação de
tributos, em decorrência de um melhor gerenciamento da estrutura econômica.

 
O Direito Tributário se desenvolve através de teoria que possuem uma forte relação com a

sociedade e com as demais ciências. A todo o momento novos fatores são inseridos, modificando o cenário
até então compreendido. A todo o momento estamos fazendo tentativas de equalizar uma maior arrecadação
que possa reverter em prol do desenvolvimento do país, com base no menor esforço e na divisão do papel de
cada um dentro da sociedade.

 
Todos devem contribuir, dentro de suas possibilidades, sem que haja um peso excessivo a ser

suportado pelos demais. Com base na tentativa de melhor direcionamento destas teorias é que podemos
contestar e atribuir novas. A toda formulação de uma conjectura, deveremos atribuir um critério de teste.
Essa teoria será avaliada e verificando sua plausibilidade. A falta de possibilidade de teste, retira o caráter
científico. Verificando que determinada medida (teoria) não se mostra adequada, devemos então formular
novas premissas. Sendo provadas e aceitas, serão mantidas até que uma teoria se mostre de forma mais
adequada e possa melhorar em algum aspecto aquela formulação, sempre pensando no melhor
desenvolvimento da nação. Todos devem pagar tributos, mas isso não é feito de qualquer maneira por um
simples cálculo.

 
O tributo tem caráter compulsório, devendo ser pago. Não estamos aqui questionando sua

obrigatoriedade ou não, devemos sim, verificar as formas como esse tributo será recolhido e as formas com
que o Estado possui de efetuar esta cobrança, bem como, a análise dos momentos em que será feito a
cobrança. Com isso, verificaremos uma desigualdade de tratamento, ou não, para os diferentes estágios de
pagamento e, se de alguma forma poderia estimular uma determinada conduta a ser praticada por parte dos
contribuintes.
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Inicialmente devemos verificar as bases da influência econômica no Direito para que podemos

melhor atribuir seus reflexos. É preciso que o desenvolvimento do Direito Tributário ocorra como uma
forma de facilitar o papel do contribuinte, no entanto, devemos sair da retórica e verificar o que realmente
isso significa.

 
A análise de cada tipo de Estado, e o momento vivenciado será importante para saber o papel em

que o Estado se encontra. Muito se critica da atuação estatal, mas é importante uma análise do Estado que
temos atualmente e a melhor forma com que esse papel possa ser desempenhado.

 
Dentro destas premissas, nos propomos a analisar os princípios da livre concorrência e da livre

iniciativa, verificando como estes princípios podem ter influência no Direito Tributário, dentro de análises
que envolvam o inadimplemento da obrigação tributária e os programas de refinanciamento. Apesar de ser
um importante meio de arrecadação, devemos verificar se isto não servirá como uma forma de desestimular
aqueles contribuintes que estejam adimplentes e passaram para o âmbito da inadimplência. Ou ainda se, não
se tem um estímulo para a mudança do papel do contribuinte e ainda se tem um caráter educativo e
estimulador para que os contribuintes possam voltar a estar adimplentes.

 
Um outro questionamento ainda a ser feita gira em torno do custo que se tem com o atraso e de

possíveis ganhos na utilização destes recursos com compra de mercadorias ou insumos, se não poderia ser
vantajoso a manutenção de uma determinada empresa no campo da inadimplência, e, futuramente, participar
de programas de refinanciamento da dívida.
 
1 Bases para a influência econômica no Direito

 
Cada sociedade deve lançar as bases para o que entende ser a função a ser desempenhada por cada

um. Todos os entes possuem uma finalidade e devem saber o seu papel. Estado, povo, entidades estão a todo
momento atuando, mudando e sendo mudado pelo Direito e pelos laços políticos desenvolvidos.

 
Uma ruptura com os diversos momentos históricos vividos se mostra importante para que haja um

novo pensamento sobre os atos a serem praticados, direitos a serem estabelecidos e situações que possam
causar um desequilíbrio para uma das partes, necessitando de uma adequação.

 
Até o século XIX, não havia a menor perspectiva para que trabalhadores pudessem esperar por

uma melhoria nas condições impostas, já que a liberdade de manifestação era contida, não se verificando um
diálogo entre as diversas camadas sociais.

 
Na busca de uma maior regulamentação para a proteção da igualdade e dos direitos dos membros

da sociedade, se inicia uma maior atuação do Estado, estruturando as primeiras bases do Direito
Econômico.  O mercado não iria se auto-regulamentar, e a luta por um maior desenvolvimento social era
reprimido. O Direito Econômico surgirá como uma regulação de práticas impostas de forma a reprimir
abusos cometidos, significando uma ruptura com o Estado Liberal, passando a iniciar as bases para um
Estado Social.

 
O Estado Social nasce na tentativa de buscar uma maior igualdade entre os membros da sociedade

com a tutela de direitos. A harmonia deveria ser tentada de forma a reduzir as desigualdades, sobretudo por
uma concentração do poder econômico e político nas mãos da elite existente.

 
A política econômica principalmente para a melhoria da qualidade de vida da população e

desenvolvimento do mercado, não podendo fazer de forma natural.
 

O maior objetivo da política econômica é o bem-estar social. A produção não é um fim em si mesmo, e
sim um meio para melhorar esse bem-estar, aumentado pelo consumo, que satisfaz as necessidades.
Quanto mais necessidades as pessoas podem satisfazer, melhor elas estarão. Mas para que tal fato possa
se verificar é imprescindível que se produza uma maior quantidade de bens e serviços, com melhor
qualidade e menor preço. E isto só é possível da seguinte maneira: com a livre concorrência.
(GASPARINI, 2002, p. 138).

 
O consumo aqui entendido não deve ser visto como um movimento exacerbado e sem controle. A

quantidade que favorece o bem-estar deve ser vista como a satisfação de necessidades que melhorem a
qualidade de vida e impulsionem a melhoria da sociedade. A livre concorrência é fator de desenvolvimento
voltado para a sociedade. “[...] a livre concorrência é levada à condição de princípio da ordem econômica, na
Constituição de 1988, mitigadamente, não como liberdade anárquica, porém social.” (GRAU, 1997, p. 237).
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A evolução para essa satisfação (social) foi lenta, e que teve início com a verificação de que esse
desenvolvimento não se daria sem a atuação do Estado.

 
Para Fábio Konder Comparato,

 
O direito econômico nasce com a primeira guerra mundial, que representa de fato o fim do século XIX e
o superamento de uma certa concepção clássica da guerra e da economia. [...] A economia, mais do que
qualquer outra atividade tradicionalmente civil, transformou-se sob a ação do no fenômeno bélico.
Demonstrando que a guerra não se ganha somente nas frentes de combate, mas também e sobretudo nos
campos, nas usinas, nas fábricas e nos laboratórios, ao Estado não era mais indiferente a evolução das
atividades econômicas ou as decisões dos agentes da economia privada. Cumpria, ao contrário, submetê-
los antes de tudo às exigências da guerra. Daí o surgimento de uma regulamentação abundante, estrita e
minuciosa das atividades econômicas, que transforma em pouco tempo o panorama clássico do direito
patrimonial, abolindo princípios, deformando institutos e confundindo fronteiras. (COMPARATO, 1965,
p. 14-26).
 

O fator primordial verificado para na necessidade de uma regulação até então não existente, seria a
fluência das relações privadas, tutelando direitos a fim de evitar abusos praticados, que diminuía a capacidade
de negociação das camadas inferiores da sociedade. Devemos entender o Direito Econômico como,

 
Direito Econômico. Complexo de preceitos que tratam da organização dos mercados, com respeito ao
relacionamento entre seus agentes, à direção das atividades econômicas pelo Estado e à intervenção
estatal na economia. (SIDOU, 2003, p. 294).

 
Muitos são os princípios norteadores do Direito Econômico e que irão fomentar uma maior

equidade nos mercados, favorecendo o comércio justo. No presente trabalho, iremos analisar como os
preceitos basilares existentes no Direito Econômico teriam reflexos no Direito Tributário para que haja o
desenvolvimento, diminuindo abusos cometidos. Importante também a repressão que possa haver para que
não haja a supressão de novos atores econômicos e, por conseqüência, uma seleção da concorrência.

 
A relação entre os agentes deve dar-se de forma harmônica, refletindo no respeito às práticas

econômicas, não suprimindo e nem dificultando a entrada de novos agentes, já que os mercados estão
sempre em movimento, de forma a se adequar com o momento vivido.

 
Nesta perspectiva, o Direito Econômico será uma importante ferramenta na arrecadação tributária,

já que a relação do Estado com os demais contribuintes poderá influenciar ou desestimular determinadas
práticas do contribuinte no pagamento dos tributos.

 
2 O pós-guerra e o desenvolvimento do Direito Econômico

 
A situação vivenciada com o pós-guerra seria de total destruição para as nações participantes, o

que correspondia a uma situação degradante apresentada pela total escassez de recursos. Cada Estado
deveria agir para melhorar as condições em que encontrava seu povo. Podemos identificar que,

 
A partir do final da Primeira Guerra Mundial, com a Europa absolutamente devastada e o povo em
situação de penúria, os Estados começaram uma mobilização pela alteração de suas bases
constitucionais, revendo a posição liberal que assumia seu constitucionalismo até então. Era necessário
garantir prestações positivas à população. (ABREU, 2008, p. 72).

 
Por um momento bastante precário vivido pelos países saídos da Primeira Guerra Mundial, não

haveria a possibilidade das pessoas voltassem à vida normal sem uma atuação do Estado. Não havia
produção nem prestação adequada e regular dos serviços, não havia como dar os primeiros passos rumo a
um desenvolvimento social.

 
A partir de então, sentiu-se a necessidade de que a ordem econômica deveria ser regulamentada

pelo Estado de forma a iniciar o retorno das atividades, garantindo direito abalados e seu regular exercício.
 
A convivência social não teria o correto desenvolvimento sem uma atuação estatal. As normas se

fazem necessárias para o enquadramento dos atos a serem praticados, estabelecendo os limites para a
atuação de cada indivíduo, como fica claro quando se diz que,

 
Lei e ordem, isto é, um conjunto de regras obrigatórias que garantem a convivência social graças ao
estabelecimento de limites a ação de cada um de seus membros. O direito corresponde à exigência
essencial e indeclinável de uma convivência ordenada, pois nenhuma sociedade poderia subsistir sem um
mínimo de ordem, de direção e de solidariedade. (REALE, 1991, p. 1-2).

 
Diante de toda a turbulência vivida, as Constituições passaram a refletir a passagem para um Estado

Social. As Constituições mexicana (1917) e a alemã (1919) foram as primeiras que passaram a incluir direitos
cujo conteúdo teria um caráter prestacional positivo. A primeira inserção na Constituição brasileira se deu
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em 1934, nos moldes da Constituição alemã, onde a organização da ordem econômica deveria ser norteada
pelos princípios da justiça e pelas necessidades sociais. Durante todo o século XX inserções e
desenvolvimentos foram realizados, tendo como maior desenvolvimento no Brasil, a Constituição de 1988,
chamada de social, por trazer um maior aparato principiológico, para melhor desenvolvimento da sociedade.

 
É neste momento que o desenvolvimento do Direito Econômico acontece com maior ênfase,

resguardando importantes vetores para se evitar abusos e inclusão de ferramentas para este combate, como
será visto mais à frente.

 
3 A Constituição da República de 1988

 
Uma Constituição deve refletir os rumos a serem tomados por um determinado país. São valores

reconhecidos por um povo a serem trabalhados nas melhorias e desenvolvimentos sociais. Valores não são
apenas os comandos a que devem ser feitos, mas também o respeito aos valores, configurando uma
abstenção.

 
Valores são relações de adaptação, sendo que (MIRANDA, 1972, 194),

 
[...] o valor positivo é influência adequada, isto é, de adaptação, e o negativo, influência inadequada,
quer dizer – que não se adapta e, pois, estorvante atuação do objeto no sujeito. Valores individuais são
adaptações de um objeto a um sujeito; valores coletivos, adaptações de um objeto a muitos sujeitos [...].

 
A valoração significa tanto um fator pessoal de análise de determinado fato, mas também pode ser

analisado como um fator coletivo, visto que será a conjugação da interpretação valorativa de uma sociedade.
A atribuição de valores deve inserir ditames a serem observados, bem como, verificar como haverá uma
conciliação futura.

 
Mais importante que verificar os valores e direitos a serem inseridos em uma Constituição, será

conciliar com situações futuras e modificações a serem feitas na sociedade. Com base nesta asserção é que
Fábio Giambiagi (2007, XXI) afirma que, “[...] a maior doença brasileira dos últimos 25 anos: a incapacidade
de o país se adaptar aos ditames de um mundo em crescente mutação”.

 
Fazendo uma análise, será que poderíamos dizer que o Brasil não possui uma capacidade de

modificação frente problemas e necessidades que requeiram tais mutações? Sendo a Constituição um
instrumento que possui vigência indeterminada é importante que as disposições ali tratadas possam ter
desenvolvimento no tempo, independente da composição dos poderes que integram a República Federativa
do Brasil.

 
As diretrizes constantes devem refletir a forma com o Direito deve se desenvolver, de forma que

possa garantir uma participação de todos, sem que haja um privilégio de uma determinada parcela da
sociedade. A Constituição de 1988, conhecida como Constituição social reflete uma interferência ativa do
Estado na redução das desigualdades sociais, de forma a garantir uma série extensa de direitos. Devemos
verificar como essa relação deve existir e se existem falhas na tutela desses direitos.
 
3.1 Diretrizes econômicas constantes na Constituição da República de 1988

 
Uma relação de equivalência ao se conferir direitos deve ser respeitada. A grande dificuldade que

podemos observar é que as camadas médias da sociedade possuem carência de representação. As classes
mais pobres (de onde derivam os votos) e as camadas mais altas (de onde possam buscar financiamento da
campanha) são em geral representadas de forma generosa, sem que haja uma representação adequada das
camadas médias.

 
O que devemos verificar é uma modificação no padrão de intervenção estatal. O país deve aliar

redução da carga tributária e medidas que possam estimular o desenvolvimento econômico. A Constituição
trata em seu Título VII – Da ordem econômica e financeira e confere direitos e diretrizes importantes para o
desenvolvimento econômico, mas isso não deve ser feito apenas na Constituição, e sim, com uma política
eficiente.

 
A grande questão é que a briga entre os governos acaba também por influenciar no

desenvolvimento econômico. No Brasil, a discussão acaba por adquirir contornos partidários, onde se define
o que cada partido fez. Isso limita o desenvolvimento econômico, já que se priorizam políticas que possam
ser realizadas em um curto espaço de tempo, enquanto que políticas de longo prazo são deixadas de lado, já
que governos futuros é que poderão levar o “título”.
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Para termos uma idéia, muitas discussões são travadas em torno de qual governo se iniciou a

estabilização da economia, quando na realidade, se deveria discutir o que mais possa ser feito para o
contínuo desenvolvimento. O pensamento quando verificamos a ordem econômica na Constituição e
verificamos o momento vivenciado pelo Brasil, é de que a carência de planejamento é grande. A Constituição
é respeitada em atos, mas falta respeito quanto ao planejamento para implementação adequada dos direitos e
desenvolvimento.

 
3.2 Livre concorrência e a Constituição da República de 1988

 
A livre concorrência é um dos pilares do Direito Econômico, positivado na Constituição, em seu

art. 170, IV, caracterizando a preocupação do poder constituinte originário em garantir um maior
desenvolvimento social.

 
Com uma formulação regular de mercado, os preços e custos são ajustados conforme variação das

leis de mercado. Cada agente deverá tentar, de forma lícita, o maior desenvolvimento frente aos
concorrentes, almejando uma posição de destaque, frente às práticas comerciais.

 
Para André Ramos Tavares, poderia definir a livre concorrência como “a abertura jurídica

concedida aos particulares para competirem entre si, em segmento lícito, objetivando o êxito econômico
pelas leis de mercado”. (2006, p. 255).

 
O respeito à livre concorrência não é apenas salutar para aqueles participam da atividade

econômica, mas para todo o povo, visto que terá influência direta em suas vidas. A livre concorrência é
garantida através de práticas estatais para evitar abusos de ordem econômica, de forma a não haver
supressão de agente por parte dos demais participantes da atividade comercial.

 
A manutenção da concorrência ajusta de uma melhor forma, sobretudo os preços para os membros

de uma sociedade, evitando o lucro exagerado de um determinado produto. Com a concorrência ativa, os
lucros mantêm-se em patamar regular para o desenvolvimento e manutenção de sua atividade.

 
3.3 A relação entre o princípio da livre concorrência e da livre iniciativa

 
Os princípios devem nortear os caminhos a serem seguidos por um povo, não de forma

programática ou futura, mas algo presente e imediato. Os dispositivos mencionados na Constituição não
devem aguardar uma futura regulamentação do poder constituinte derivado, mas ter aplicação imediata.

 
Estar positivado na Constituição indica que aquelas diretrizes devem ser observadas sempre que

possível. Não iremos aqui entrar na discussão da eficácia das normas, seja de aplicação plena ou não, visto
não trazer relevância para o debate aqui travado. O certo é que as normas constitucionais devem ser
aplicadas sempre que se subsumir ao caso concreto.

 
A sistemática principiológica indica que os princípios não estão inseridos dentro de realidades

diversas e separadas, sendo delineada a aplicação de cada um. Na verdade, a relação entre princípios é muito
forte, devendo atuar em conjunto para que o pleno respeito a estes seja aplicado.

 
Os objetos a serem estudados podem ser isolados para uma melhor análise, mas que, na realidade,

este isolamento não pode ser visto de forma prática, ou não entenderíamos por completo a sistemática
envolvente. Nenhum princípio terá desenvolvimento e aplicação plena de maneira isolada.

 
Devemos entender a livre concorrência como a atuação de agentes econômicos para a salutar e

lícita manutenção dos mercados. Apenas poderia haver a manutenção de agentes, quando estes existirem.
Verificando o contexto, só poderíamos falar na manutenção dos mercados quando também for garantido o
livre acesso de novos agentes econômicos.

 
Partindo deste pressuposto, podemos visualizar que dois princípios caminham sempre com bastante

proximidade que é o princípio da livre iniciativa e o princípio da livre concorrência.
 
A relação entre estes princípios garantirá uma maior estabilidade nos mercados. Novos agentes que

quiserem se inserir terão seus direitos assegurados e após a sua inserção no mercado, deverá ser garantida
uma concorrência leal para que haja a manutenção de suas atividades, sem a ocorrência de abusos por parte
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de seus concorrentes.
 
A não observância destes princípios impede que novos agentes possam participar ou, aqueles que já

estiverem, podem sofrer abusos e deixando de atuar no mercado.
 
Para Rogério Roberto Gonçalves de Abreu,

 
Discute-se sobre a relação que existiria entre a livre iniciativa e a livre concorrência, dizendo alguns que
esta última seria corolário daquela e afirmando outros que seriam absolutamente independentes. Se a
concorrência pressupõe a coexistência de diversos agentes econômicos em um determinado mercado e a
livre iniciativa é o fundamento responsável pela viabilização do surgimento de cada um desses atores,
então podemos dizer que a concorrência (como fato econômico) é decorrência da livre iniciativa. A livre
concorrência, contudo, como princípio de base constitucional (indicação de objeto a atingir), procura
assegurar a eficácia da livre iniciativa. De nada valeria poder entrar no mercado, utilizando o fundamento
da livre iniciativa, se nele não posse possível se manter, dada a falta de efetividade do princípio da livre
concorrência. Sendo assim, parece-nos adequado dizer que o princípio da livre concorrência alicerça e
efetiva o fundamento constitucional da livre iniciativa. (2008, p. 80).

 

Assim sendo, a livre concorrência será garantidor da livre iniciativa. Apenas com uma concorrência
livre e leal é que novos agentes se sentiriam motivados para o início de suas atividades no mercado.

 
Quando discorremos sobre a garantia que um princípio fornece ao outro, não quer dizer que um

princípio esteja subordinado ao outro, visto não existir relação de subordinação e sim, da necessidade de se
garantir a livre concorrência para que a livre iniciativa possa se desenvolver de maneira plena e eficaz.
 
3.4 O abuso do poder econômico

 
A convivência em sociedade gera uma quantidade de relações muito grande entre seus membros e

instituições, sendo necessário que haja a sua correta regulamentação, com diretrizes a serem seguidas.
 
Apenas com a tutela dos interesses privados é que se consegue exercer os direitos de forma plena.

A limitação das liberdades individuais não só evita o cometimento de abusos como garante a liberdade
coletiva.

 
Quando a liberdade de atuação por parte dos particulares no exercício de seus direitos ocorre de

forma exagerada, em um primeiro momento podemos pensar que haveria uma liberdade maior, no entanto,
esta situação não se mantém.

 
A maior liberdade irá refletir na disputa por interesses, que ocasionará na invasão da liberdade dos

demais particulares. A liberdade exagerada acarreta a falta de liberdade, verificada pela diminuta limitação,
abrindo margem para exercícios arbitrários dos direitos.

 
É com o intuito de garantir uma maior liberdade de todos que o ocorre a limitação das liberdades

individuais. Nesse sentido, todo o ordenamento jurídico deverá agir para que a possibilidade de cometimento
de abusos seja diminuída, refletindo no correto exercício dos direitos.

 
Essencial notar que mais importante do que verificar se o exercício regular do direito está sendo

exercido é apurar a possibilidade de excesso neste exercício e a possibilidade de dano a ser causado a
outrem. O Código Civil brasileiro se ateve a estas disposições quando define o abuso da seguinte maneira:
“também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (CC/2002, art. 187).

 
O exemplo dado mostra a importância dada para que o direito individual seja exercido de forma

regular, sem excessos, abusos ou atos que venham a prejudicar terceiros. Neste intuito a Constituição da
República dispõe que “a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à
eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”. (CR/88, art. 173, § 4º).

 
Analisando o dispositivo acima, podemos verificar que é papel do Estado de atuar para o correto

desenvolvimento dos mercados para o bom andamento da sociedade. O Direito Econômico é ferramenta para
combater os abusos, tendo o Estado o poder-dever de atuar, sempre que necessário.

 
A verificação de situações que possam configurar abuso do poder econômico deve ser vista com

muito cuidado, pois a linha entre o exercício regular de um direito e seu abuso é por vezes, tênue.
 
Todo agente econômico dentro de um sistema capitalista deve obter lucro para a manutenção de
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suas atividades, agindo para que possa tornar sua atividade mais rentável. Agir de maneira a incrementar os
lucros, o que é natural e essencial que ocorra, caracterizando o poder econômico. O que se deve coibir é a
utilização desse poder econômico para vantagens ilícitas frente aos concorrentes.

 
O abuso deverá ser identificado na prática a ser exercida por cada agente econômico, para impedir

a prática nociva no exercício do poder econômico. Neste sentido que verifica José Afonso da Silva, quando
afirma que,

 
a constituição reconhece a existência do poder econômico. Este não é, pois, condenado pelo regime
constitucional. Não raro, esse poder econômico é exercido de maneira anti-social. Cabe, então, ao
Estado intervir para coibir o abuso. (1998, p. 761).

 
Visto o poder econômico como um instrumento legítimo para o desenvolvimento dos agentes,

caberá ao Estado a obrigação de atuar no intuito de coibir os abusos. Além da Constituição, um importante
dispositivo será a lei 8.884/94 que dispõe sobre procedimentos a serem realizados para o combate de atos
que tenham por finalidade a concorrência desleal[1]. Conforme disposto na Constituição (art. 173, §4º),
devem ser combatidos a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos
lucros.

 
A dominação de mercados significa a imposição da própria vontade a uma parcela significativa do

mercado. Tem-se o poder de decidir sobre os rumos que as variáveis do mercado terão. Dominar mercado
quer dizer impor a vontade sem a possibilidade de participação dos demais agente econômicos participantes
do mercado.

 
Neste caso, não devemos confundir a dominação com o crescimento do poder econômico da

empresa que não caracteriza uma infração. Uma empresa que tem um crescimento acentuado possui maior
força dentro do mercado, mas não impede a atuação das leis de mercado e nem a atuação dos demais agente
econômicos. Na dominação de mercado se escolhe unilateralmente, verbi gratia, os preços praticados, a
produção etc. Para Aline França Campos,

 
[...] faz-se, ainda, necessário ressaltar que um agente econômico pode concentrar grande poder
econômico, sem que seja configurada uma infração à ordem econômica. Se uma empresa, como
prescreve o § 1º do art. 20 da Lei nº 8.884/94, conquista mercado em razão de um processo baseado em
sua maior eficiência em relação a seus concorrentes, não se pode falar em ilícito de dominação de
mercado relevante de bens ou serviços (inciso II do art. 20). (2008, p. 48.)

 
Mesmo com uma grande concentração de poder econômico, não se elimina os concorrentes e nem

se impõe a vontade. A eficiência da empresa e o seu crescimento não podem ser caracterizados como fatores
para que ficasse caracterizada infração contra o mercado.

 
Outra prática que também deve ser combatida é a eliminação da concorrência. A dominação dos

mercados de certa forma também atua no intuito de eliminar a concorrência, no entanto, tratada aqui de
maneira mais direta. A eliminação da concorrência ocorre quando há um afastamento dos demais
concorrentes, como por exemplo, na formação de oligopólios ou monopólios.

 
Prática que pode visar eliminar a concorrência será a venda de mercadorias abaixo do preço de

custo por uma empresa que detém uma grande capacidade econômica. A empresa em um primeiro momento
terá prejuízo, mas com os preços praticados poderá impossibilitar a permanência de concorrentes menores no
mercado, e então, praticar preços mais altos que anteriormente existentes.

 
O aumento arbitrário dos lucros diz respeito ao preço praticado em relação ao custo do produto. O

Estado deve estar atento para estas práticas, sobretudo nos acordos entre empresários para o aumento ilegal
de lucros feitos através de cartéis, onde se verifica a cobrança de preços iguais entre os concorrentes,
eliminando a disputa pelo consumidor.

 
As práticas discutidas devem ser coibidas e é poder-dever do Estado intervir, através das

possibilidades dispostas na legislação, bem como na atuação de órgãos públicos com a finalidade do estudo
em cada caso para a verificação de práticas abusivas que atentem contra a ordem econômica.

 
4 Análise econômica da inadimplência tributária

 
Pensar na análise econômica da tributação é verificar como esta possa ter o menor impacto possível

sobre o contribuinte. Fazer esta verificação não será nem deixar de realizar o pagamento, nem realizar
sonegação de tributos.
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O Estado possui um peso (financeiro) a ser suportado por toda a coletividade (contribuintes),

devendo todos suportar esta carga da forma que puderem. Tomando como base esta premissa, devemos
analisar a situação que cada contribuinte pode auxiliar com este custo. Como princípios basilares da
distribuição deste ônus temos o princípio da capacidade contributiva e o princípio do mínimo existencial.

 
O princípio da capacidade contributiva possui como objetivo que os contribuintes possam auxiliar

na composição das finanças estatais de forma que o ônus suportado possa ser composto com base nas
possibilidades financeiras de cada um. Podemos dizer que leva em conta, considerações pessoais inerentes a
cada contribuinte.

 
Não queremos dizer que cada um deva pagar o mesmo volume financeiro, nem o mesmo percentual

referente à carga tributária, até porque, violaria o princípio da isonomia. Além do percentual e do valor a ser
pago, devemos, sobretudo, analisar a faixa em que se encontra cada contribuinte e o tipo de carga tributária
suportada.

 
Para que haja a tributação, independente do que se receba como salário é preciso que o esforço

para suportar a carga tributária seja o mesmo. Assim, existem pessoas que o esforço seria tão grande e a
contribuição não teria um impacto significativo nas contas públicas, que acabam por não contribuir, em
função de uma análise em conjunto com o princípio do mínimo existencial.

 
Os princípios existentes devem ser ponderados de forma sistemática para atribuição do melhor

sentido, já que conforme o caso concreto, se poderá atribuir um maior peso a cada um deles. É com base
nisto que também devemos analisar o princípio do mínimo existencial para melhor entendimento do princípio
da capacidade contributiva.

 
É a partir do princípio do mínimo existencial que a tributação não poderá atingir uma parcela do

capital destinado a manutenção em condições razoáveis do contribuinte e das pessoas que dele dependam. A
tributação deve incidir apenas acima das condições mínimas de sobrevivência, não podendo o Estado exigir
um esforço extremo, deixando de arcar com as condições mínimas de sobrevivência para pagamento de
tributos.

 
Verificando de uma forma prática, acaba por acontecer uma violação ao princípio do mínimo

existencial e da capacidade contributiva, já que boa parte dos tributos existentes, são indiretos, ou seja,
comportam a repercussão econômica, sendo o contribuinte quem de fato irá arcar com a carga tributária.

 
Assim sendo, independe quem compra o produto, irá suportar uma carga tributária grande, quando

na verdade, a carga tributária deveria ser cobrada de forma mais pessoal, levando em consideração
características de cada contribuinte.

 
Feita esta introdução, devemos fazer uma discussão sobre a inadimplência como forma de ter

impacto no Direito Econômico, sobretudo no que disser respeito ao princípio da livre iniciativa e ao princípio
da livre concorrência, como forma de viola a capacidade contributiva e sobre a possibilidade de se colocar
em situação desigual contribuintes com um perfil similar, no que diz respeito a aspectos tributários.
 
4.1 A inadimplência como fator impactante da arrecadação

 
Quando pensamos na arrecadação facilmente verificamos que existe uma defesa a ser suportada,

devendo haver uma receita que irá cobrir esta despesa, fazendo com que haja o desenvolvimento e
investimentos no país pelo ente público.

 
Ocorrendo de um determinado contribuinte não adimplir com sua obrigação, haverá a necessidade

de uma nova fonte de receita. Com base nisso, as alíquotas dos tributos podem ser aumentadas ou que haja
uma efetiva cobrança do que está sendo devido.

 
Através das procuradorias (Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradorias dos Estados e

Procuradorias dos Municípios) o Estado poderá cobrar judicialmente o crédito tributário.
 
É importante o papel do Estado em fazer a devida execução fiscal (que será o meio processual

adequado para reaver o crédito tributário) para que a arrecadação possa ser equalizada, não havendo
necessidade que haja uma nova cobrança aos contribuintes adimplentes para que haja receita para as despesas
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existentes.
 
Efetuar a cobrança é um dever do Estado, pela impossibilidade de escolher a que irá cobrar e quais

os contribuintes que não serão cobrados. Não deve haver a possibilidade de privilégios, já que esta análise
além de impactar na relação tributária, terá forte impacto nas relações econômicas das empresas,
contribuindo para que haja um desnível entre as empresas, prejudicando ou até eliminado a livre
concorrência.
 
4.2 Análise econômica da adimplência

 
Estar em dia com as obrigações perante o fisco não é fácil. Uma quantidade muito grande de

obrigações principais e acessórias são requeridas todos os dias. Manter escrita fiscal, verificar emissão de
notas fiscais, depósitos bancários, anotações a serem feitas, dentre outras obrigações.

 
Não podemos simplesmente verificar a quantidade de obrigações o contribuinte deve prestar

perante o fisco. É necessário que haja uma equipe de contadores e advogados que irão verificar todos os
passos a serem realizados, tendo sempre a devida cautela para que para que as obrigações respeitem os
requisitos impostos pela legislação tributária, bem como, que haja a prestação de informações e realização
dos atos de forma tempestiva.

 
O custo como visto não é nada pequeno em virtude das inúmeras obrigações requisitadas pelo

Direito Tributário Brasileiro, no entanto, todas as empresas deve estar cientes de seu adimplemento. Uma
empresa que de alguma forma não cumprisse com suas obrigações, certamente levaria vantagem em relação
às demais. Primeiro por não precisar de uma equipe volumosa, já que não está realizando os atos de forma
tempestiva, segundo porque o dinheiro que deveria está sendo transferido ao fisco permanece na empresa
(partindo do pressuposto, como forma de análise, que exista estoque ou dinheiro em caixa), representando
um maior investimento já que aquele dinheiro não deveria estar ali.

 
Como visto, manter a contabilidade em dia requer um alto custo. Identificar uma forma para reduzir

a carga tributária imposta, acarretaria um desnível que poderia influenciar nas relações de mercado, uma vez
que o custo abaixaria, podendo repassar para os produtos. Com base nisto, devemos analisar como ficaria a
situação de uma empresa que não está pagando em dia seus tributos, mas que, de alguma forma possui este
dinheiro, seja em forma de estoque, seja em forma de caixa.
 
4.3 Análise econômica da inadimplência

 
As possibilidades para um não adimplemento da obrigação principal da relação tributária podem ser

das mais diversas. Uma empresa pode estar passando por uma crise em relação ao adimplemento dos
pagamentos em relação aos seus clientes; pode ter feito contratos antecipados, reduzindo sua liquidez
perante o pagamento de tributos; dentre outros motivos.

 
É importante que se mencione que pensa a inadimplência sempre como algo envolvendo empresas

que estejam perto do pedido de recuperação judicial é um equívoco, sendo este o foco que queremos iniciar
neste ponto.

 
Quando ocorre o inadimplemento da obrigação, serão computados juros e multa para o pagamento

da obrigação principal por conta do atraso. Quem está pagando em dia, nesta etapa possui um custo a
menos. Ocorre que, digamos que uma empresa possui em sua produção industrial o consumo de um
determinado insumo que se verifica que terá uma forte alta de seu preço, sendo importante que toda a
disponibilidade financeira daquela empresa possa comprar o insumo, evitando o pagamento de um valor bem
superior.

 
Além de garantir um preço baixo por um período maior, pode-se garantir uma fatia de mercado

importante, já que a concorrência pode não ter a mesma disponibilidade, sendo obrigada a comprar com um
valor mais elevado. Digamos que esta empresa deixa de pagar determinados tributos para que haja a compra
de insumos. Mesmo com o pagamento de juros e multa, a prática se mostra satisfatória do ponto de vista
econômico, além de ser bastante salutar do ponto de vista estratégico, já que poderá atingir uma determinada
fatia do mercado, que até então pertencia a uma das concorrentes.

 
Não estamos aqui analisando o que é correto ou devido, mas sim, uma análise do ponto de vista

econômico. O fisco acaba por sair prejudicado, já que a arrecadação se mostra deficitária e o mercado sai
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prejudicado, já que a livre concorrência também está colhendo efeitos negativos.
 
Os acréscimos de mora cobrados, por mais que signifiquem acréscimos, não devem ser visto como

um benefício ao fisco. Os juros e a multa cobrados têm a finalidade justamente de desestimular determinada
conduta para que o contribuinte passa a arcar com seus pagamentos quando da sua cobrança.

 
Pensado sobre este vetor, a inadimplência pode em algumas situações ser benéfica ao empresário já

que o custo de inadimplência possa ser menor que o benefício verificado pelo ganho obtido com a utilização
daqueles recursos como capital de giro.

 
Quem está adimplente pode se sentir prejudicado desestimulando esta conduta, passando a ser

também inadimplente para poder competir dentro do mercado. Aquele que paga em dia, neste cenário será
prejudicado já que haverá um desfalque em ativos, diminuindo o capital de giro, tendo menor
competitividade.

 
Verificando isso, o Estado deve possuir meios de exercer a devida cobrança, desestimulando a

prática da inadimplência, fazendo com que estes possam passar a ser adimplentes. Por outro lado, esta
prática deverá ser exercida de forma que os adimplentes não se sintam prejudicados e possam ser
estimulados a continuarem adimplentes.
 
4.4 O auxílio realizado pelo fisco ao contribuinte

 
Com a discussão deste tópico queremos mostrar que a análise muitas vezes feita sobre a eficiência

de determinada norma jurídica nem sempre consegue ser comprova. Muitas vezes o que se quer é uma
análise descritiva do que está acontecendo e a sua fundamentação para ocorrência. As relações que possam
envolver a economia e o direito tributário podem ser melhor estudadas por uma relação de explicação com
base em determinado comportamento explicativo da realidade jurídica. (OGUS, 2004, p. 383).

 
A maximização das riquezas serão sempre tentadas (POSNER, 1983, p. 34) de forma que possam

manter a atividade econômica. Verificando que nem toda empresa poderá arcar com o pagamento de tributos
(independente de sua motivação para o não pagamento), novos mecanismos além da execução fiscal podem
ser tentados.

 
Ocorre, muitas vezes, que o inadimplemento se dá por uma situação difícil que a empresa se

encontre. Verificando essas situações, inúmeros refinanciamentos são realizados pelos entes da federação
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) para aumentar a arrecadação.

 
Quando ocorrem tais refinanciamentos, pode se excluir de forma total ou parcial a incidência de

juros e multa, configurando a atribuição de anistia pelo ente político. Esta medida visa empresas com o
desejo de se tornarem adimplentes, no entanto, não possuem meios de arcar com de forma completa com o
tributo.

 
Dois questionamentos devem ser feitos com base nesta prática. A primeira diz respeito que

inúmeras empresas se utilizam de diversas formas de fazer novos financiamentos da dívida, o que significa
que quem está inadimplente volta à esta situação diversas vezes.

 
A segunda e mais problemática diz respeito a comparação a ser feita entre os contribuintes que

arcaram e pagaram no prazo com o tributo e aqueles que se encontram em situação de inadimplência.
Pagando no prazo, se entrega hoje o pagamento, não tendo qualquer benefício referente a este valor, seja em
estoque, ou em caixa.

 
Participando de uma refinanciamento da dívida, o contribuinte irá pagar um valor bastante similar

com o pago pelo contribuinte adimplente, mas em um momento futuro.
 
Esta medida deve ser cautelosa sobre a forma com que se anistia os juros e a multa, para que

contribuintes inadimplentes não verifiquem a melhora na situação de ser inadimplente, passando a aguardar
os refinanciamentos, que em determinados órgãos acabam por se repetir com freqüência.

 
Esse tipo de benefício configura os chamados benefícios negativos, em que a abstenção gera uma

situação melhor daquele que está agindo. Verificar que existe uma grande quantidade de inadimplentes e uma
condição melhor para o pagamento como inadimplente, além de não resolver este problema, contribui para o
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aumento da inadimplência, já que terá reflexos imediatos na livre concorrência e na livre iniciativa.
 
Não somos contra a prática de refinanciamentos, mas a ponderação e a parcimônia deve ser

característica, verificando empresas em alto risco para o pedido de recuperação judicial, e uma limitação na
participação em determinados programas, além de evitar uma série de refinanciamentos em um curto lapso
temporal.

 
Conclusão

 
A análise de qualquer objeto de estudo se mostra interessante quando temos a noção da evolução

identificada com o passar do tempo. A modificação dos atos até então praticados só será realidade pela
vivência histórica e verificação que aquela disposição não atende mais às necessidades sociais ou que haveria
uma melhor forma de desenvolvimento.

 
É neste sentido que o Estado, verificando que os países assolados pela guerra não poderiam dar

continuidade a um regular desenvolvimento e nem iriam prover um maior desenvolvimento social sem
intervenção. A estabilidade não estava sendo conseguida, a não ser que o Estado pudesse intervir para a
contenção dos abusos cometidos. Conforme João Bosco Leopoldino da Fonseca, “o Estado utiliza-se de
instrumentos jurídicos para conduzir a economia. Assim torna possível a formulação de uma política
econômica impregnada de estabilidade e certeza, visando o alcance da justiça substancial.” (2001, p. 213).

 
A participação do Estado ocasionou a melhoria para a sociedade, com a fixação de preços e maior

qualidade, já que o combate aos abusos praticados acarreta uma concorrência eficaz. O desenvolvimento de
cada agente econômico passa a ocorrer com a maior eficiência da gestão realizada.

 
Com uma concorrência leal, passa-se a dar margem para a ampliação também do princípio da livre

iniciativa. A verificação de uma concorrência leal e a possibilidade de crescimento econômico em virtude da
eficiência de gestão encoraja novos agentes econômicos a ingressarem no mercado, buscando posição de
destaque.

 
O maior desenvolvimento do Direito Econômico melhora as condições do mercado, identificando e

dividindo as práticas que visem o lucro das práticas que atuem como forma de eliminar a concorrência. “[...]
a concentração capitalista, por si só, não é um fenômeno patológico, mas uma realidade perante o novo
Estado, que não se modificará com mera determinação legal formal.” (SANTOS, 2008, p. 362).

 
Como dito, não será a modificação de uma determinação legal que irá modificar a realidade e as

práticas do mercado. A modificação deve resultar também na participação de órgãos estatais para a
verificação e punição dos ilícitos praticados contra a ordem econômica.

 
Existe uma linha tênue entre o lícito e o ilícito que deve ser verificada no caso concreto. A

economia brasileira ainda se encontra em desenvolvimento e a verificação dos atos praticados deve ser
analisada de forma particular. A razoabilidade se mostra o critério mais interessante para esta verificação.

 
Os atos praticados devem ser entendidos conforme a sua finalidade no cometimento dos abusos

mencionados no presente estudo. O Estado em seu poder-dever deverá estar atento para os atos atentatórios
contra a ordem econômica para a correta punição dos agentes econômicos responsáveis.

 
É neste panorama tratado de atuação salutar do Estado e de práticas que conduzem a uma

concorrência leal que analisamos a questão da inadimplência tributária, como sendo um fator que limita a
livre concorrência e, por sua vez, a livre iniciativa, já que se em um determinado segmento empresarial não
haja a possibilidade de livre concorrência, certamente limitará a livre iniciativa. Ninguém irá ingressar em um
novo segmento, verificando que não haverá mecanismos para sua manutenção no mercado.

 
Diante disto, o Estado possui o dever da cobrança, devendo fazê-la de forma que ocorra o menor

dispêndio para o devedor e não desestimule a prática até então realizada pelo contribuinte adimplente.
 
Nos atuais panoramas que observamos de refinanciamentos, temos anistias que conferem

verdadeiros privilégios, onde ocorra pagamento sem uma parcela de juros e multa, verificando um fator que
irá causar um desnível nas relações comerciais, desestabilizando a livre concorrência.

 
O inadimplente deve efetuar o pagamento de uma forma que o fisco não possa ter uma arrecadação
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eficiente, mas sem que isso possa, de alguma forma representar um benefício para que paga em atraso.
Conforme mencionado no trabalho, se manter adimplente significa um custo a ser suportado e menos
recursos em caixa. Ocorre desfalque em ativos, diminuição de capital de giro, tendo menor competitividade,
já que uma quantidade considerável de recursos foi direcionado para os cofres públicos.

 
O que devemos estar atentos é que o contribuinte deve sempre pagar o tributo, não devendo o

Estado criar uma situação em que se possam efetuar cálculos e verificar se é melhor economicamente efetuar
o pagamento do tributo (a aguardar um possível refinanciamento, como no caso dos REFIS) ou manter
aqueles recursos para compra de mercadorias, insumos, ampliação de sua produção. Este cálculo é verificado
pelo custo com o inadimplemento, comparado com o lucro que se espera com outra destinação destes
recursos.

 
Se fizermos uma projeção para que, em alguns casos seriam vantajosos o inadimplemento da

obrigação tributária. E, isso sendo uma análise sem que haja a verificação de mecanismos de refinanciamento.
Verificando essa possibilidade, se poderia dizer, por certo, do benefício em se atrasar o tributo. Diante disto,
o contribuinte possui uma vantagem.

 
Toda vantagem que se tem na esfera econômica não representa apenas bons dividendos para o

empresário, mas uma maior fatia no mercado, limitação da atuação dos concorrentes. Na prática se está
estimulando ou induzindo uma prática que deveria ser desestimulada e exercida por empresas em situações
de dificuldade financeira. O aparato para cobrança do Estado deve ser outro.

 
Até porque, inúmeros são os mecanismos que são utilizados para o adimplemento, além da

execução fiscal, como a não emissão de certidões negativas para as empresas devedoras dos tributos.
Deveria o refinanciamento ser disposto em escalas que deveriam beneficiar empresas em situação financeira
difícil, com pedido  de recuperação judicial ou com prejuízos em anos anteriores.

 
Para as empresas com um bom desempenho econômico, estas poderiam participar, mas com um

estímulo mínimo que, estimule o adimplemento do crédito tributário, sem que isso represente um estímulo
para permanecer na inadimplência aguardando por novos programas de refinanciamentos operados pelo
Poder Executivo.
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A APLICAÇÃO DA ANÁLISE ECONÔMICA AO DIREITO 

 

LA APLICACIÓN DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO 

 

Barbara Bedin 

 

Resumo: O Direito não pode existir de forma isolada da sociedade e de outras ciências. Nesse 

sentido, a interdisciplinaridade é uma grande aliada dos estudiosos da área do Direito para 

encontrar alternativas para a resolução de conflitos na sociedade atual. Esse trabalho tem 

como objetivo estudar a Análise Econômica do Direito, que apresenta uma abordagem do 

Direito através da aplicação dos métodos econômicos. Estuda-se o movimento da Análise 

Econômica do Direito, o surgimento e desenvolvimento, sua divisão epistemológica e a atual 

aplicação no Direito. Essa disciplina teve um grande desenvolvimento nas ciências sociais nas 

últimas décadas, uma vez que o Direito deixou de ser visto como uma disciplina isolada para 

ter possibilidade de encontrar a resolução de problemas utilizando conceitos de outras 

disciplinas, neste caso a Economia. 

 

Palavras-chaves: Análise Econômica do Direito; economia; interdisciplinariedade. 

 

Resumen: La ley no pueden existir aisladas de la sociedad y otras ciencias. En este sentido, la 

interdisciplinariedad es un aliado importante de los académicos en el ámbito del derecho de 

encontrar alternativas para resolver los conflictos en la sociedad actual. Este trabajo tiene 

como objetivo estudiar el análisis económico del derecho, que presenta una aproximación a la 

ley mediante la aplicación de métodos económicos. Se estudia el movimiento del análisis 

económico del derecho, la aparición y el desarrollo, su división epistemológica y la aplicación 

actual en la ley. Esta disciplina fue un importante avance en las ciencias sociales en las 

últimas décadas, ya que la ley ya no era visto como una disciplina aislada para ser capaz de 

encontrar la solución de problemas usando conceptos de otras disciplinas, en este caso la 

economía. 

 

Palabras clave: Análisis Económico del Derecho; la economía; interdisciplinariedad. 

 

 

Introdução 

 

A Economia e o Direito tratam de problemas vivenciados pela sociedade, contudo seus 

métodos de análise e aplicação são diferentes. Entre tantas aspirações de cada disciplina, a 

Economia procura ser científica, enquanto que o Direito busca ser justo. Assim, existe uma 

dificuldade de encontrar afinidades entre elas. Contudo, nossa sociedade se desenvolve de 

forma rápida e necessita de respostas à altura. Os métodos tradicionais, muitas vezes não 

satisfazem totalmente, aos anseios da sociedade, o que leva os estudiosos a ampliarem o seu 

campo de pesquisa. 
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O Direito não pode ser visto como uma disciplina autônoma, já que isso acaba se tornando um 

empecilho para a resolução de conflitos conhecidos e aqueles surgidos com o passar do 

tempo, desenvolvimento humano, social, econômico e científico. Vivemos em uma época que 

necessitamos de respostas rápidas aos nossos problemas, além de que, o desenvolvimento da 

sociedade, a globalização, as relações pessoais acabam por criar novas figuras que necessitam 

de respostas. 

Nesse contexto, surge a possibilidade das disciplinas de Economia e Direito promoverem um 

diálogo em busca de respostas mais eficientes através de um movimento conhecido como 

Análise Econômica do Direito ou Direito e Economia. 

 

Surgimento da Análise Econômica do Direito 

 

O crescimento econômico, o controle da inflação, índices de emprego, bem como avaliação 

dos mercados e os atores que nele interagem são os primeiros assuntos que se imaginam 

quando se questiona do que trata a Economia. Esse é o entendimento da disciplina em sua 

forma tradicional, o que traz dificuldades de relacionar esses assuntos com o Direito. 

Bruno Salama (2008) explica que essa dificuldade se apresenta, em face da diferença dos 

métodos utilizados entre as disciplinas, já que enquanto o Direito é verbal, hermenêutico, 

busca a justiça e sua crítica se dá pela legalidade, a Economia é também matemática, 

fortemente empírica, busca ser científica e sua crítica se dá pelo custo. Para Stigler (1992), a 

dificuldade de comunicação entre as duas disciplinas se dá em razão dos economistas terem 

seu foco na eficiência, enquanto que os professores de Direito, na justiça. 

Entre as décadas de 40 e 50, a Análise Econômica do Direito (AED) focava suas pesquisas de 

Direito em áreas eminentemente econômicas como os Direitos Antitruste, Comercial da 

Regulação e Tributário. A partir da década de 60, rompe-se essa tradição e se passa a analisar 

a legislação com temáticas menos óbvias no que diz respeito ao seu cunho econômico como 

as regras contratuais, de responsabilidade civil, entre outras (COELHO, 2007).  

A década de 60 foi o período que o movimento da Análise Econômica do Direito (AED) - 

Aplicação da teoria econômica, principalmente a microeconomia neoclássica ás várias áreas 

do Direito - passou a ter evidência com escrito de um jurista da Universidade de Yale 

chamado Guido Calabresi que escreveu um artigo tratando do custo dos acidentes (1970), 

através de um artigo escrito por um  jurista da Universidade de Chicago chamado Ronald 

Coase falando sobre o problema do custo social (1967) e através de Richard Posner, também 

jurista da Universidade de Chicago que escreveu vários artigos sobre o assunto, começando 
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com aquele que tratou da teoria da negligência (1972) e, mais adiante, um livro que analisa a 

abordagem econômica do Direito. A obra de Richard Posner mais contestada é a que leva 

exatamente o título de Análise Econômica do Direito que foi muito debatida por quem a 

defende ou a critica, mostrando que o assunto é consistente e se perpetua no tempo. 

Richard Posner explica que a partir da década de 60, vem ocorrendo “uma mudança dramática 

no pensamento jurídico” (2007, p. 567), sendo que inicia o declínio do Direito como 

disciplina autônoma, já que o “pensador jurídico deveria ter uma educação ampla e 

acompanhar a evolução das correntes intelectuais de sua época” (2007, p. 568). 

Autores, como Paulo Caliendo (2005), entendem que a AED deve ser considerada como uma 

abordagem e não como uma teoria, por não ter seu conjunto de postulados compartilhados e 

defendidos por um grupo de pensadores. Outro, ao contrário, defendem que é uma Teoria 

Econômica ou uma Escola dotada de capacidade explicativa e apoio empírico crescente, tendo 

aspectos normativos e positivos. Tal é o posicionamento de Richard Posner (2000) e José 

Ayala Espino (1999). 

Não se pode olvidar que a AED surgiu no contexto do Common Law, onde o Direito 

Jurisprudencial prevalece. O julgador deve construir as decisões com base nos precedentes 

que tratam do mesmo assunto. Posner vislumbra o Common Law como o campo por 

excelência da maximização da riqueza da sociedade (AGUILLAR, 2006).  

Entre os debates que se formam sobre o assunto, o que se verifica é seu destaque enquanto 

desenvolvimento no campo do Direito, sendo o estudo de Direito e Economia e seu 

desenvolvimento, considerado o mais importante nos últimos 50 anos (COOTER; ULEN, 

1999). 

 

As ferramentas da Economia e sua aplicação ao Direito 

 

Existem duas versões difundidas da AED e que são conhecidas como positiva ou descritiva e 

normativa ou prescritiva. O presente artigo se ocupa em estudar a Teoria Econômica Positiva 

que é representativa da Escola de Chicago e tem como mais significativo integrante Richard 

Posner.  

A versão mais difundida ou, como explica Andrés Roemer (2001), a mais tradicional da AED 

trata da aplicação da Economia ao Direito através das ferramentas da microeconomia e é 

conhecida como positiva ou descritiva. Neste caso, os economistas “vêem as leis como uma 

„gigantesca máquina de preços‟ – as leis atuam como preços e impostos que geram 

incentivos”. (VELJANOVSKI, 1994, p. 23). O indivíduo, por sua vez, reage a esses 
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incentivos, fazendo ou deixando de fazer algo, de acordo com seu custo-benefício que pode 

ser econômico ou não. As escolhas podem ser racionais ou não, já que a todo instante, mesmo 

de forma inconsciente, os indivíduos fazem essas escolhas. 

Outra versão, ou dimensão da AED é conhecida como normativa ou prescritiva e apresenta 

crítica para mudar a realidade, isto é, como o mundo deveria ser, observando de que forma as 

noções de justiça interagem (se é que isso acontece) com os conceitos de eficiência 

econômica, maximização da riqueza e do bem-estar. Como explica Torres-López, economia 

normativa é o “cuerpo sistematizado de conocimientos que discute los criterios sobre lo que 

debe ser, como conjunto de reglas para la consecución de un fin dado” (1987, p. 37). 

A Economia Positiva faz uma abordagem científica através do modelo econômico que é 

baseado em hipóteses e que recebe críticas dos estudiosos na área do direito. Conforme ensina 

Cento Veljanovski “A teoria econômica positiva é um conjunto de generalizações, e sua 

finalidade é a previsão das conseqüências das mudanças”. (1994, p. 45) permitindo prever o 

comportamento humano. 

A escassez é um conceito utilizado pela Economia para explicar que as necessidades dos 

indivíduos são variáveis e ilimitadas enquanto os recursos disponíveis na natureza, para 

produzir esses bens, são limitados e, portanto, escassos. A atividade econômica deve atender 

essas necessidades e se ater aos denominados bens econômicos que não são, exclusivamente, 

os bens concretos, mas bens desejáveis que abrangem os de natureza abstrata como a 

prestação de serviços. 

Guilhermo Cabanellas explica:  

 

El análisis econômico del Derecho es susceptible de aplicarse a todas las ramas 

jurídicas. Esto no implica afirmar que todas las conductas humanas, o las conductas 

jurídicas, están motivadas exclusivamente por consideraciones econômicas, o que 
deban ser juzgadas solamente desde esta perspectiva. Sí implica que, aunque se trate 

de normas com motivos extraeconómicos y que regulan actividades hechas com 

fines extraeconómicos , tales normas tendrán efectos econômicos que pueden ser 

descriptos y analizados. (2006, p. 22) 

 

Os bens econômicos são escassos quando a quantidade disponível é inferior àquilo que 

desejaríamos consumir. Assim, “a escassez surge do pressuposto de que as necessidades 

humanas são infinitas, ao passo que os bens ou os meios de satisfazê-las são sempre finitos”. 

(BOARATI, 2006, p. 4). 

Sendo os bens econômicos limitados ou escassos, os indivíduos devem fazer a melhor escolha 

ao optar por algum deles. Leftwich explica que “a escassez dos recursos econômicos torna 

necessária a escolha cuidadosa de quais necessidades devem ser satisfeitas e em que grau”. 
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(1997, p. 5). Assim, para a Economia, os indivíduos devem maximizar suas escolhas, ou seja, 

verificar o custo-benefício de suas escolher e decidir por aquela que melhor atende seus 

desejos e necessidades. 

Conforme leciona Vasco Rodrigues, “A escolha racional consiste em encontrar a alternativa 

que melhor satisfaz aqueles desejos, isto é, que maximiza a utilidade do agente econômico, 

dada estas restrições.” (2007, p. 14) 

A maximização racional não é sinônimo de cálculo consciente, já que os homens (com 

exceção das crianças e aqueles que são portadores de algum distúrbio mental) fazem escolhas 

racionais mesmo de forma inconsciente em todas as atividades que excercem (com exceção 

daqueles que estão sob influência de transtornos psicóticos ou com sintomas semelhantes). 

(Posner, 2000, p. 11; 2007, p. 473-474). 

Uma vez que os homens não poderão usufruir tudo o que desejam o processo de escolha 

implica renúncias e a ocorrência do trade-off (custo/benefício) de quem o faz. Essa escolha 

abrange desde o motorista que decide se vai avançar o sinal vermelho para não se atrasar para 

um compromisso, correndo o risco de receber uma multa de trânsito, um indivíduo que decide 

se vai cobrar uma dívida em juízo considerando o valor do débito e o tempo e o custo que terá 

para ajuizar essa ação, o empregador que resolve entre investir em prevenção de acidentes e 

doenças ocupacionais ou correr o risco de ser processado por algum infortúnio e ter que pagar 

uma indenização. Não se questiona o motivo da escolha, mas sim, se ela trouxe o maior 

benefício, satisfação ou utilidade ao indivíduo que a escolheu. 

Veljanovski explica que “A economia se baseia na premissa de que as pessoas, na média, se 

comportam de forma racional e de acordo com seus próprios interesses.” (1994, p. 46). O 

cálculo prévio de benefícios e custos marginais é antecede a decisão tomada. Assim, as 

decisões somente serão tomadas se os benefícios forem superiores aos custos. Considerando 

que o comportamento racional, normalmente é previsível, já que as decisões considerarão 

benefícios superiores aos custos, a premissa metodológica de maximização racional se torna 

útil para reconhecer e prever a dinâmica de comportamento dos indivíduos.  

A Economia, através de suas teorias, constrói modelos para explicar a realidade que se 

apresenta no contexto econômico formando um corpo teórico que será utilizado de acordo 

com cada situação e de acordo com o modelo que melhor se encaixa. 

Essas premissas podem ser aplicadas às diversas áreas do Direito, inserindo os conceitos de 

custo e benefício e como os indivíduos reagirão a esses incentivos como, por exemplo, o 

“custo” de uma empresa promover uma propaganda enganosa e receber uma penalidade 
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pecuniária de seu órgão fiscalizador diminuiria a “procura” de ter esse tipo de postura perante 

o consumidor. 

A eficiência é outro conceito muito utilizado pela economia e que deve ser conhecido e 

entendida sua forma de aplicação ao Direito. 

A Economia procura instrumentos teóricos para explicar o que é uma escolha eficiente, já que 

é necessária diante da escassez dos bens econômicos. Na Teoria Econômica tradicional, a 

eficiência se pauta pelo conceito chamado de “ótimo de Pareto” ou “Pareto superior”, 

segundo o qual é eficiente qualquer alteração econômica que deixe alguém em vantagem 

econômica sem que outro fique em situação desvantajosa ou piore sua condição econômica. 

Ocorre que este conceito é relativamente isento de valores, não sendo possível afirmar que 

uma situação Pareto-eficiente é justa ou correta. É difícil fazer a comparação de utilidade para 

cada pessoa de forma objetiva. Vasco Rodrigues exemplifica essa subjetividade com a 

situação de que cada pessoa receber um quilo de arroz é mais eficiente do que uma delas 

receber dois quilos, contudo essa segunda pessoa tem quinze filhos para alimentar, enquanto 

que as demais vivem sozinhas (2007, p. 27). 

Richard Posner (2000) utiliza o conceito de eficiência de “Kaldor e Hicks” (ou Pareto 

Potencial) para explicar como as pessoas, maximizadoras de riquezas, fazem suas escolhas 

com eficiência. Nesse caso, a situação é eficiente quando os benefícios são superiores às 

perdas, e os prejuízos sofridos por terceiros podem ser compensados, mesmo que essa 

compensação não ocorra.  

Guilhermo Cabanellas explica o critério de eficiência de Posner através do sistema de 

compensação de : “Kaldor e Hicks” : 

 

Conforme a este critério, uma situación X es preferible a uma situación Y si los 

agentes econômicos beneficiados por la situación a X estarían dispuestos a 

compensar plenamente a los agentes econômicos perjudicados por la situación X, y 

ello aunque tal compensación no tenga lugar em la realidad. (2006, p. 32) 

 

O critério do “ótimo de Pareto” sofre diversas limitações, já que, inicialmente não é possível 

identificar no contexto econômico situações onde somente se beneficiam alguns indivíduos 

sem prejudicar outros. Além disso, o Direito resolve conflitos e, nessas situações, sempre um 

indivíduo ficará numa condição melhor e o outro em uma pior, já que existirá um vencedor e 

um perdedor. Somado a esses argumentos, está o fato que esse critério examina situações 

estáticas, ou seja, sem considerar a dinâmica da economia. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 538



O critério de “Kaldor e Hicks” aceita mudanças e as considera eficientes, mesmo que algum 

indivíduo passe para uma situação pior, enquanto que vários passem para uma melhor sem 

que exista a efetiva compensação ao “perdedor”.  

Vasco Rodrigues esclarece qual é a situação mais adequada para a aplicação do critério de 

“Kaldor e Hicks”: 

 

Esta solução tenderá a ser satisfatória quando as alterações que estejamos a 

analisar  afectem um grande número de pessoas, não sendo de esperar que os 

benefícios e os sacrifícios se concentrem em grupos caracterizados por diferentes 

níveis de riqueza. Tenderá, também, a ser mais satisfatória quando as alterações 
em análise tenham um impacto reduzido sobre o nível de riqueza de cada pessoa 

do que quando tenha um impacto muito significativo. (2007, p. 30-31) 

 

Richard Posner explica que em Economia a palavra utilidade é aplicada com o objetivo de 

mostrar o valor de um custo ou benefício incerto em oposição a um certo conectando a 

utilidade ao conceito de risco, ou seja, no momento de fazer uma escolha, o indivíduo optará 

por aquele que tiver mais chances de ter um resultado positivo. Isso porque a maior parte dos 

indivíduos sente aversão ao risco, o que se comprova com a contratação de seguros das mais 

variadas espécies, o que faz com que se sintam livres do risco a maior parte do tempo. Daí 

decorre a utilização das palavras valor e utilidade para distinguir entre (a) um custo ou 

benefício esperado, ou seja, convertido em dólares e multiplicado pela possibilidade de 

efetivamente se concretizar e (b) o que vale esse custo ou benefício para o indivíduo que não é 

neutro ao risco, surgindo daí uma distinção muito importante entre (b1) o valor no sentido 

econômico amplo e que abrange a ideia de que o indivíduo tem aversão ao risco e valoriza 

mais um dólar do que ter 10% de chances de ganhar dez dólares e (b2) a utilidade como 

significado próximo da felicidade que é utilizado pelos filósofos do utilitarismo.(2000, p. 18-

20). 

Continua o autor explicando que o termo eficiência tanto no sentido de alocação de recursos 

que maximizam o valor quanto no sentido de utilidade tem severas limitações porque é difícil 

medir quanto um indivíduo está disposto a pagar, mas, principalmente, limitações por 

questões éticas. Assim, a eficiência é tratada por Posner (2000, p. 21) como um critério 

importante, mas não único nas escolhas sociais, enfatizando que a preocupação com a 

eficiência tem espaço no campo das políticas públicas e das leis antimonopólicas. 

Um economista não pode dizer à sociedade que ela deveria tratar de limitar o roubo, mas só 

pode demonstrar que seria ineficiente tolerar o roubo ilimitado e assim pode aclarar um 

conflito de valores, demonstrando quanto de um valor – a eficiência – deve sacrificar para 
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alcançar outro. Se a sociedade estabelecesse uma margem para tolerar o roubo, o economista 

poderia demonstrar que os meios utilizados para alcançar esses objetivos são ineficientes e 

que a sociedade alcançaria uma prevenção maior a um custo menor utilizando métodos 

diferentes. (POSNER, 2000). Os métodos mais eficientes sugeridos pelo economista seriam 

socialmente desejáveis se não prejudicassem outros valores, mesmo que a eficiência ocupasse 

um lugar pequeno na escala tradicional dos valores sociais.  

O equilíbrio é outro conceito utilizado pela Economia e que é de pouco conhecimento ou que 

os estudiosos de Direito utilizam de forma diversa e deve ser estudado para melhor entender a 

Análise Econômica do Direito. 

Os indivíduos que participam do processo econômico como o consumidor, o empresário e o 

trabalhador, entre outros são conhecidos como agente econômicos. Estes indivíduos podem 

sofrer restrições de ordem técnica, quando existe uma dotação de recursos limitada (mão-de-

obra, máquinas e matéria-prima) e de ordem social, quando resulta da interação entre os 

agentes econômicos.  

Os economistas entendem que as interações entre os agentes maximizadores tendem a chegar 

ao equilíbrio e ali permanecerem, modificando essa situação somente quando existir a 

possibilidade de uma melhora. Essa interação ocorre num ambiente conhecido como mercado. 

O equilíbrio apresenta características descritas pelos economistas como socialmente ótimas, 

porque ele acontece quando as forças competitivas alcançam uma igualdade entre os 

benefícios e os custos marginais no mercado para todos os bens e serviços. Tal situação 

dificilmente acontece no mundo real, mas, conforme ensina Cooter e Ulen, “especificar las 

condiciones que conducen al equilibrio general brinda un punto de referencia para evaluar 

diversos mercados y formular recomendaciones para las políticas públicas”. (COOTER; 

ULEN, 1999, p. 60). 

Incentivo é um conceito bastante utilizado na Economia e que tem significado diverso para o 

Direito e que dificulta a compreensão e aplicação desse termo para os estudiosos de Direito. 

Devemos esclarecer que para a Economia o incentivo é a opção feita pelo indivíduo através da 

escolha racional diante das restrições que lhe são apresentadas. Sendo assim, o incentivo pode 

estimular um indivíduo a fazer ou deixar de fazer alguma de uma forma positiva ou negativa 

como, por exemplo, usar o cinto de segurança para não ser autuado e pagar uma multa ou, 

prevenir acidentes no meio ambiente do trabalho para ter reduzida a alíquota de um imposto.  

Já para o Direito, o incentivo é algo positivo que estimula o indivíduo a fazer algo como, por 

exemplo, o governo pode reduzir a incidência de tributos sobre determinados insumos para 

estimular a plantação de determinado grão. 
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Na Teoria Econômica clássica, os indivíduos procuram maximizar seus benefícios realizando 

escolhas que diminuam os custos e aumentem ou melhorem os seus benefícios perante as 

restrições que enfrentam, já que os desejos são ilimitados. e os bens econômicos, limitados. 

Utilizando a premissa de que a demanda (a procura) diminui quando o preço aumenta, os 

consumidores irão adquirir menor quantidade de um bem quando seu preço subir e 

aumentarão o consumo quando o preço cair. Os produtores, ao contrário, produzirão uma 

maior quantidade de produtos que aumentarão o preço de mercado e produzirão menor 

quantidade de produto quando seu preço diminuir no mercado. 

A escolha racional consiste em fazer a melhor opção para satisfazer os desejos do indivíduo. 

Dessa forma, de acordo com as restrições que são impostas, o agente poderá alterar suas 

escolhas. As restrições, portanto, “podem ser entendidas como incentivos que levam o agente 

econômico a fazer esta ou aquela escolha”. (RODRIGUES, 2007, p. 14).  

Esse é o cerne da aplicação dos conceitos econômicos ao Direito, quando visualizamos que é 

possível utilizarmos o conjunto das leis ou a sua criação e aplicação para que os indivíduos 

façam ou deixem de fazer algo que atinja o objetivo maior que é o bem-estar da sociedade. 

Utilizamos os instrumentos para direcionar a vontade coletiva dos indivíduos. 

 

Aplicação da análise econômica ao Direito 

 

A AED pode ser aplicada em muitas áreas do Direito. Tal fato não implica reconhecer que 

todas as condutas humanas ou jurídicas têm motivações exclusivamente monetárias ou que 

devam ser analisadas somente sob esse aspecto. Contudo, mesmo as normas que regulam 

motivos ou fins não econômicos possuem efeitos econômicos que podem ser assim avaliados. 

Implica, ainda, reconhecer que as ações de cada indivíduo implicam custo e benefício para 

outros e que é possível criar legislações que verifiquem e direcionem seus comportamentos. 

É possível utilizar a AED para verificar o efeito de uma legislação penal sobre a realização de 

determinados crimes avaliando se uma pena mais rigorosa diminui a incidência de 

determinado delito. 

A avaliação sobre os custos de segurança em uma empresa poderá determinar quanto será 

investido para impedir ou diminuir os acidentes e doenças laborativas em relação ao 

pagamento de despesas e indenização de eventual demanda. 

É possível verificar, também, a forma como os custos são repartidos em uma demanda 

judicial e, se estas despesas fossem divididas de forma diversa se os litígios continuariam no 

mesmo patamar ou modificariam (aumentando ou reduzindo). 
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A má transmissão de informações pela mídia para a população em geral também gera e 

multiplica efeitos em cadeia, dependendo da notícia e como ela é veiculada.  

Através da AED é possível verificar de forma empírica se a demora na resolução dos conflitos 

pelo nosso Judiciário interfere na decisão das partes envolvidas em intentar uma ação ou, até 

mesmo, fazer um acordo no curso do processo. 

Com os exemplos acima, podemos verificar que a metodologia para compreender o Direito 

perpassa pela avaliação das regras legais, dos resultados legais e das instituições. O 

mecanismo transmissor de preços (Os custos e benefícios  não são apenas monetários, mas se 

referem a questões administrativas, acidentes, mentiras, corrupção, utilidade, à divisão de 

riscos, entre outros)  passa a fazer parte da concepção de Direito que deixa de ser reconhecido 

apenas como sistema de coerção para ser entendido como um sistema de incentivos. A 

Economia também passa a visualizar o Direito como elemento ativo, considerando sua 

interferência na dinâmica de funcionamento do sistema econômico. As regras legais passam a 

serem avaliadas através da sistemática da eficácia (que produz um determinado resultado) 

considerando, embora não estando restrita ao uso eficiente, que ela verifica se os resultados 

foram obtidos com o mínimo de perdas ou desperdícios com erros, tempo, entre outros dos 

recursos utilizados para sua elaboração, aplicação ou resultado. O enfoque deixa de estar 

somente no fornecimento da lei, mas na sua demanda também. 

Stephen acentua: “O que a economia está fornecendo aqui é uma estrutura teórica para a 

análise da lei: um método de dedução de prognósticos a respeito de um comportamento 

segundo “a lei” ou um método de dedução de um conjunto de normas para produzir o 

comportamento desejado.” (1993, p. 2). Cabe salientar que os incentivos legais podem criar 

efeitos opostos aos esperados. Por exemplo, eliminar o foro privilegiado dos congressistas 

poderia diminuir a corrupção por temerem as sanções criminais. Por outro lado, poderia 

diminuir a liberdade de expressão política por medo de perseguição política. 

A AED pode ser aplicada ao dano ambiental quando trata da contaminação e a forma de punir 

as empresas nessa situação. Através de pesquisas é possível avaliar o dano causado por 

determinada empresa e, assim, impor maiores ou menores cobranças de tributos, com o fim de 

incentivá-las a prevenir a poluição e preservar o meio ambiente. Dessa forma, pode-se fazer 

uma programação a médio e longo prazo como fim de evitar prejuízos à natureza e, por 

conseqüência, aos indivíduos que com ela tem contato. 

A promulgação da Lei 11.430/2006 que  acrescentou o artigo 21-A e parágrafos na Lei 8.213, 

de 24 de julho de 1991 criando o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), onde 

os médicos da Previdência Social tem competência para diagnosticar e classificar um acidente 
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ou doença do trabalho mesmo sem a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho 

(CAT) permitiu que essas informações passassem a fazer parte de um cadastro do Governo 

Federal para avaliar a maior ou menor ocorrência de infortúnios laborais. A maior incidência 

de acidentes ou doenças do trabalho faz com que o Fator Acidentário Previdenciário (FAP) 

aumente, gerando, assim, o aumento da alíquota de imposto a ser pago pelo empregador. 

Referida legislação pode ser considerada um incentivo para que as empresas promovam a 

prevenção dos acidentes e doenças ocupacionais com o fim de pagar menos impostos. 

A prevenção dos acidentes e doenças ocupacionais ou a não contaminação do ar, solo ou água 

deve ser visto como uma forma de melhorar o desempenho econômico das empresas. A 

análise que deve ser feita é que a prevenção evita gastos com pagamento de multas, custos 

com demandas judiciais, restrições ao exercício das atividades, cuida da saúde dos indivíduos 

e melhora a imagem da própria empresa. Assim, o desempenho econômico melhora e seu 

objetivo primeiro que é o lucro é plenamente alcançado. 

Por qualquer ângulo que se observe é possível fazer a aplicação dos instrumentos Econômicos 

ao Direito encontrando novas formas de resolução ou prevenção dos conflitos. 

 

Conclusão 

 

Esse artigo não pretendeu apresentar a aplicação das Teorias Econômicas ao Direito de uma 

forma isolada, desconsiderando toda a carga cultural reconhecida ao longo de nossa História. 

Ao contrário, mostra uma corrente que vem mostrando força e pode ser agregada à disciplina 

do Direito para a resolução de conflitos nas mais diversas áreas. 

O assunto apresenta uma nova forma de abordagem do Direito utilizando modelos 

econômicos para prever como os indivíduos vão se comportar e, assim, elaborar leis mais 

eficientes para que sejam acolhidas e cumpridas melhorando o bem-estar de toda a sociedade. 

O custo-benefício a que um indivíduo está sujeito ao fazer escolhas não é, necessariamente, 

monetário, já que tratamos de desejos e utilidade dos indivíduos. 

Os legisladores têm condições de criar mecanismos, através de uma legislação, para 

direcionar as ações dos indivíduos e conseguir atingir o objetivo previsto no ordenamento 

jurídico de cada país. 

Os agentes fiscalizadores também podem fazer esse papel de incentivadores quando 

observarem e aplicarem a legislação de forma a ser cumprida. 
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Os Julgadores podem ser agentes incentivadores de determinada postura de acordo com seu 

entendimento e valor de indenização em caso de condenação por negligência de uma empresa 

em preservar o ambiente de trabalho e causar um acidente. 

Os consumidores também podem ser agentes incentivadores de determinada postura de uma 

empresa quando consomem ou deixam de consumir determinados produtos de acordo com os 

movimentos daquela empresa. Se é poluidora e despeja na natureza produtos tóxicos ou 

nocivos para os seres vivos ou se tem um grande índice de acidentes do trabalho, o 

consumidor pode deixar de adquirir seus produtos e, assim, diminuindo seu lucro, a empresa 

poderá adotar medidas para preservar o meio ambiente natural e laboral. 

A Análise Econômica pode ser aplicada nas mais variadas áreas do Direito que não pode 

existir de forma isolada da sociedade e de outras ciências.  
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APONTAMENTOS SOBRE A ANÁLISE ECONôMICA DO DIREITO E A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS SOCIAIS

NOTES ON THE ECONOMIC ANALYSIS OF LAW AND THE REALIZATION OF SOCIAL RIGHTS

Álisson da Silva Costa

RESUMO

Na atualidade, movimentos como o Direito e Economia (Law and Economics), impulsionados pela mudança
na economia, sustentam a realização dos direitos sociais conforme critérios de eficiência econômica. Uma
análise das relações estabelecidas entre o direito e a economia através do movimento de cunho
metodológico, denominado Análise Econômica do Direito (AED), que tem em Richard A. Posner um de
seus expoentes, indicará uma possível utilização do critério da eficiência para a efetivação dos direitos
sociais. Em sede de um Estado Democrático de Direito e, considerando o caráter de direitos fundamentais, a
Teoria do Direito como Integridade, se nos apresenta em contraposição ao movimento da Análise
Econômica do Direito.
PALAVRAS-CHAVES: Análise Econômica do Direito. Eficiência. Estado Democrático de Direito. Direito
como Integridade. Direitos Sociais.

ABSTRACT
Today, movements such as Law and Economics (Law and Economics), driven by changes in the economy,
support the realization of social rights according to criteria of economic efficiency. An analysis of relations
between law and economics through the movement of methodological viewpoints, called Economic Analysis
of Law (AED), which is in Richard A. Posner one of its exponents, indicate a possible use of the criterion of
efficiency for the realization of social rights. In place of a democratic state of law and, considering the
character of fundamental rights, the Theory of Law as Integrity, presents itself to us as opposed to the
movement of Economic Analysis of Law.
KEYWORDS: Economic Analysis of Law. Efficiency. Democratic State of Law. Law as Integrity. Social
Rights.

I - INTRODUÇÃO
 
 
Segundo Ribeiro (2008) a procura é a característica do Estudo do Direito. O significado da

Constituição e a idéia de Justiça se nos apresentam como algumas das discussões nos meios acadêmicos na
atualidade.

 
A problemática atual envolvendo os direitos sociais reside na procura de parâmetros para a sua

efetivação. Na atualidade, movimentos como o Law and Economics, impulsionados pela mudança na
economia, sustentam a realização dos direitos sociais conforme critérios de eficiência econômica.
Entrementes, seria plausível, à luz do paradigma do Estado Democrático de Direito, atribuir aos direitos
sociais uma função instrumental promovendo, via de conseqüência, um enervamento na perspectiva interna
do direito[i]?

 
O presente trabalho justifica-se em razão de que os direitos sociais, hodiernamente, devem ser

considerados como integrantes dos direitos fundamentais, no sentido de que a sua efetividade não pode ser
condicionada a uma análise de custos e benefícios, ou seja, a proteção de um direito social e o seu
reconhecimento na decisão definitiva do agente julgador não deve resultar de uma atribuição instrumental, no
sentido de que, segundo Dworkin (1999b), a concessão dos direitos não resulte em um aumento
(maximização) da riqueza. Por isso, o juiz não deve simplesmente “dizer o direito mas, com a força que lhe
cabe, aplicá-lo. Mas aplicá-lo como alguém que não é externo àquele, mas dele faz parte, participa.”
(CHUEIRI, 2008, p. 414).

 
A presente pesquisa consiste na análise da efetivação dos direitos sociais no Direito Brasileiro pós-

Constituição de 1988 que erigiu o Estado Democrático de Direito. Para a realização do trabalho, a pesquisa
será bibliográfica, tendo como norte a Teoria do Direito como Integridade de Ronald Dworkin em
contraposição ao pensamento de Richard A. Posner, um dos representantes da Análise Econômica do
Direito.

 
 
II - DIREITOS SOCIAIS COMO DIREITOS FUNDAMENTAIS

 
A discussão envolvendo os direitos sociais deve ser vista como uma questão de princípio e em se
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tratando de prestações de mencionados direitos, o ente estatal não pode escusar-se de permitir a efetivação
dos direitos em razão da limitação orçamentária pautada na denominada “reserva do possível”. É claro que o
direito é limitado e as necessidades humanas ilimitadas. Todavia, a decisão da destinação dos recursos e a
justificativa da sua aplicação devem residir em uma fundamentação condizente com o Estado Democrático
de Direito e não apenas em uma questão econômica. E mais, a simples sustentação em um texto legal
“implica o encontro de um direito mudo, aplicado como a desconsiderar o sujeito que interpreta sem saber a
que serve, a quem obedece.”(RIBEIRO; BRAGA. 2008, p. 121). Consoante Galuppo (2001), a sociedade
marcada pelo pluralismo e a manutenção do dissenso desfavorecem a sustentação do pensamento com base
em um quadro definido de regras jurídicas. Logo, o juiz deverá verificar o caso concreto e adotar em sua
fundamentação, argumentos pautados em princípios essenciais na regência da vida do sujeito social. Aliás o
princípio funciona, nesse sentido, como a conditio sine qua non para a justiça, ainda que a sua consideração
não implique em uma melhoria no meio social.  

 
Por assim dizer, no Estado Democrático de Direito verifica-se, a partir da perspectiva de Ronald

Dowrkin, que a sustentação, por parte dos agentes julgadores, de que a decisão em sede dos direitos sociais
deve atentar-se para uma análise de seu custo/benefício, consoante a versão da Escola do Law and
Economics, na versão de Richard A. Posner, se nos apresenta como passível de críticas, uma vez que as
decisões em sede de direitos devem ser interpretadas como uma questão de princípio e não meramente como
argumentos de política.[ii]

             
 

III - A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO
 
 
A Análise Econômica do Direito (AED), enquanto movimento, surgiu, segundo Rosa e Linhares

(2009), nos Estados Unidos da América, no século XX, por volta de 1960 na Universidade de Chicago. Em
um primeiro momento, segundo Posner (2007), o movimento foi visto como sinônimo de lei antitruste. O
objetivo nessa época consistia, basicamente, em explicar o funcionamento dos mercados econômicos.

        
Atualmente, o intuito do movimento reside na utilização de construções teóricas, próprias do

sistema econômico, na análise e aplicação do Direito. O movimento ganhou força na segunda metade do
século XX em função de três motivos, quais sejam,

 
a) a construção de um estatuto teórico específico (Coase, Becker, Calabresi e Posner, dentre outros); b)
proeminência do discurso neoliberal; c) imbrincamento entre as tradições do civil law e do common law.
(ROSA; LINHARES, 2009, p. 56).
 

 
Para o movimento da Análise Econômica do Direito, este, o Direito, estaria segundo Rosa e

Linhares (2009) situado em uma fase pré-científica, sem condições, portanto, de conseguir a adaptação na
 

 
nova realidade mundial, caracterizada pela crise do Estado de Bem-Estar Social, em uma verdadeira
ciência, racional e positiva mediante a análise e investigação do Direito de acordo com os princípios,
categorias e métodos específicos do pensamento econômico. (ROSA; LINHARES, 2009, p. 57).
 
 

Nos últimos trinta anos do século XX, a relação entre direito e economia sofreu alterações de modo
que, atualmente, consoante Posner (2007), a relação consiste na aplicação da economia em todos os campos
do direito. O direito e economia (novo) surgiu com as publicações, de Guido Calabresi a respeito dos danos
e Ronald Coase[iii] sobre o custo social. 
           

O movimento direito e economia encontra em Richard Posner um de seus expoentes. Através de seu
Manifesto Pragmático, constante da obra Problemas de Filosofia do Direito, Posner sustenta que a base
para o pronunciamento decisório de um Juiz deve estar pautada em uma relação de custo benefício. Posner
traça as linhas basilares da Análise Econômica do Direito em sua obra Economic: Analysis of Law, segundo
as quais o juiz deve sempre buscar (no Commom Law), ao decidir casos de maior complexidade, a
maximização da riqueza.

 
 

IV - O DIREITO COMO INTEGRIDADE
 
Ronald Dworkin, por meio de sua Teoria, sustenta que o Direito como Integridade contraria as

intenções factuais retroativas do Estado ou a instrumentalização de interesses ultrativos do pragmatismo.
Para Dworkin (1999) o direito, enquanto integridade considera tanto as interpretações pretéritas, quanto
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aquelas que estão por vir. Ou seja, Dworkin rejeita tanto o convencionalismo, que entende que a melhor
interpretação é aquela feita pelos agentes julgadores, que descobrem e aplicam as convenções legais
especiais, como também o pragmatismo, no qual os juízes são os grandes responsáveis pela edificação de um
futuro melhor.

 
Dworkin, a respeito do deslocamento temporal do direito, dirá que
 

O direito como integridade, portanto, começa no presente e só se volta para o passado na medida em que
seu enfoque contemporâneo assim o determine. Não pretende recuperar, mesmo para o direito atual, os
ideais objetivos práticos dos políticos que primeiro o criaram. Pretende, sim, justificar o que eles fizeram
[...], em uma história geral digna de ser contada aqui, uma história que traz consigo uma firmação
complexa: a de que a prática atual pode ser organizada e justificada por princípios suficientemente
atraentes para oferecer um futuro honrado. (DWORKIN, 1999, p.274)
 

 
Para trabalhar a coerência de princípios, Dworkin lança mão da interpretação construtiva. “A

interpretação construtiva é uma questão de impor um propósito a um objeto ou prática, a fim de torná-lo o
melhor exemplo possível da ou forma ou gênero aos quais se imaginam que pertençam.” (DWORKIN, 1999,
p.64). Para isso, o filósofo lança mão do romance em cadeia, entendido como um encadeamento lógico de
idéias (Law in chains), trabalhado em sua obra “A matter of principle”.

 
De acordo com Dworkin, o romancista quando recebe uma obra já iniciada para que ele dê

continuidade aos seus capítulos, deve observar o que já foi produzido textualmente. Mas há uma
obrigatoriedade nesse procedimento: a criação deve ocorrer da melhor maneira possível. Isso resultará na
visualização da obra como sendo resultado da elaboração de um único autor.

        
No direito,

 
os juízes que aceitam o ideal interpretativo da integridade decidem os casos difíceis tentando encontrar,
em algum conjunto coerente de princípios sobre os direitos e deveres das pessoas, a melhor interpretação
da estrutura política e da doutrina jurídica de sua comunidade.(DWORKIN, 1999, p. 305).
 
 

É aqui que tem guarida outra criação de Dworkin, a do juiz Hércules. Hércules se nos apresenta
como um agente julgador que adota a integridade no Direito. Hércules leva em consideração os
pronunciamentos históricos como integrantes de uma vasta história. Aliás, cabe ao juiz Hércules dar
continuidade ao romance, lançando mão da integridade, pois, ela é a única que oferece uma explicação
plausível para a adequabilidade da práxis jurídica.

 
Logo, “os juízes tem obrigação de fazer cumprir os direitos constitucionais até o ponto em que o

cumprimento deixa de ocorrer nos interesses daqueles que os direitos deveriam proteger. (DWORKIN,
1999, p. 467).

 
Destarte, a teoria de Ronald Dworkin fornece um novo conceito de direito. O direito passa a ser

entendido como uma prática argumentativa e interpretativa, que exige uma postura auto-reflexiva, fraterna, e
também construtiva, pois, tem por intuito o erigir de um futuro melhor visto à luz dos princípios.

 
Quando se nos apresenta o problema de uma relativização da efetividade dos direitos sociais em

razão de sua análise econômica, de modo que eles tenham por escopo uma função utilitária em um cenário de
neoliberalismo, observa-se a incompatibilidade da utilização do critério da eficiência econômica. Por isso,
para contradizer a adoção da eficiência como critério sustentador para a efetivação dos direitos sociais a
proposta de Ronald Dworkin do Direito como Integridade representa uma hipótese de incidência apta a
solucionar mencionado problema, pois, conforme visto, Dworkin sustenta a possibilidade de se falar em uma
única resposta correta nos casos submetidos à análise pelos agentes julgadores e assim sustentá-la ao longo
dos anos. E isso se nos apresenta possível, por meio da denominada virtude da integridade.

 
Não se trata de uma decisão que vise ao aumento da riqueza social, mas antes, uma decisão pautada

na análise do Sistema de Direitos da Teoria Discursiva de Jürgen Habermas, mediante a liberdade
relacionada à vontade do indivíduo assim como a igualdade do seu agir no que diz respeito aos discursos de
aplicação e também nos discursos de justificação quando da abordagem das normas jurídicas no discurso.
(GALUPPO, 2002, p. 206). Conseqüentemente, o direito restará legítimo se permitir a igualdade de
intervenção de todos no discurso jurídico, de modo que o provimento final não seja uma questão política de
cunho econômico e sim uma questão de princípio decidida por uma comunidade de intérpretes/participantes
do direito.
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V – O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS SOCIAIS: EFICIÊNCIA vs. INTEGRIDADE

 

O Estado Democrático de Direito se nos apresenta como uma forma de superar os paradigmas do
Estado Liberal e do Estado Social. A supremacia da vontade popular é um princípio imperante no Estado
Democrático de Direito que põe fim à faculdade de alguém impor sua vontade a outrem, que retira do
governante a possibilidade do exercício arbitrário do poder, tendo, assim, que se sujeitar às leis estabelecidas
pela própria sociedade.

Nesse sentido, com o Estado Democrático de Direito

fundado na Constituição de 1988, diz-se que a Constituição se torna o centro do normativo do Direito,
não apenas pela sua supremacia sobre os demais diplomas legais, mas instrumentada pela força
normativa de seus princípios, além da exigência que traz consigo da releitura da legislação
infraconstitucional que lhe precede, à luz de seu arcabouço principiológico.(CERQUEIRA; COELHO,
QUADROS, 2007, p.3397-98 ).
 

A presente pesquisa se nos apresenta pertinente no atual cenário brasileiro uma vez que a
Constituição da República de 1988 consagra um rol de direitos sociais. Via de conseqüência tais direitos
devem ser vistos não como regras ou políticas (principalmente as de conteúdo econômico), mas sim como
princípios. Destarte, como são os direitos fundamentais sociais entendidos como princípios, a sua
interpretação deve ser construtiva consoante a Teoria do Direito como Integridade de Ronald Dworkin.
Dessa forma, mencionada interpretação promove a superação das diferenças entre o common law e o civil
law.

 
Todavia, o fato de o intérprete promover uma interpretação construtiva não quer dizer haja uma

substituição da tarefa legislativa no que diz respeito à elaboração de políticas sociais e públicas de conteúdo
legislativo. Isto porque, ambas as tarefas são complementares e não excludentes, no sentido da garantia dos
direitos sociais.

 
A grandiosidade do Estado não reside somente na maximização da riqueza da sociedade, mas

também, no respeito e promoção dos direitos de cada um e de todos os indivíduos, em uma democracia que
se encontra em desenvolvimento. Ou seja, a decisão em sede de direitos sociais, como em qualquer outra,
deve partir de uma construção participada dos integrantes da comunidade de princípios e não apenas
daqueles que, representam a vontade do povo.

 
Ademais, observar-se-á, na edificação do Estado Democrático de Direito, que ao

intérprete/participante do discurso jurídico faz-se imperiosa a (re)interpretação dos direitos fundamentais,
mormente os sociais, no sentido de considerá-los como direitos que permitam a participação de todos em
prol da gênese da opinião pública da comunidade de princípios e também, segundo Habermas (1987),
contribuam para o controle dos sistemas sociais.

                    
Conseqüentemente, no Estado Democrático de Direito, se se cogitar pela atribuição, aos direitos

sociais, de uma função instrumental promover-se-ia um enervamento na perspectiva interna do direito, haja
vista a utilização pragmática de argumentos pautados no sistema da economia provocaria uma
indeterminação no cenário jurídico.

 
Tal postura se aproxima “perigosamente, das diversas matrizes positivistas  (teorias semânticas em

geral), que continuam a apostar em elevados graus de discricionariedade na interpretação do direito.”
(STRECK apud ROSA; LINHARES, 2009, p. xii). Em outros dizeres, a AED – Análise Econômica do
Direito, permite variadas formas de interpretações, algumas, talvez a maioria, incompatíveis com o Estado
Democrático de Direito.

        
Nisso, a incompatibilidade do Law and Economics, com o Direito
 

herdado da modernidade, acontece, de logo, pela ausência de produção legislativa conforme os critérios
apontados economicamente. A tensão que se instala é a da revisão do ordenamento jurídico e da
mentalidade dos atores jurídicos ao menor custo econômico possível. (ROSA;LINHARES, 2009, p. 60).
 

Assim, o direito restará legítimo se permitir a igualdade de intervenção de todos no discurso
jurídico, de modo que o provimento final não seja uma questão política de cunho econômico e sim uma
questão de princípio decidida por uma comunidade de intérpretes/participantes do direito em busca de um
consenso. Mesmo porque, no Estado Democrático de Direito, observa-se o

 
aprofundamento da democracia participativa, social, econômica e cultural, no sentido de se realizar um
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ideal de justiça social processual e consensualmente construído, só possível com o fortalecimento da
esfera pública política, de uma opinião pública livre e de uma sociedade civil organizada e atuante.
(OLIVEIRA, 2002, p. 63).
 
 

Diante da necessidade de concretizar aquilo que fora reconhecido no pronunciamento decisório, o
agente público julgador deve observar o que tem sido construído até então no edifício do direito aplicado.
Mediante a adoção da eficiência como princípio orientador para o provimento final no caso dos direitos
sociais, vê-se que esta decisão que servirá para algum propósito, no caso, um fim político e consistirá em um
aumento da opulência social, isto é, a maximização da riqueza (wealth maximization). (POSNER, 2007).

 
 Conseqüentemente, o agente julgador, quando da elaboração do dispositivo de seu

pronunciamento, poderá, para os adeptos desse movimento (Law and Economics), escolher as premissas do
valor, da utilidade e da eficiência, pois, segundo Posner (2003), o homem, enquanto ser racional é
responsável pela maximização da riqueza social, quando faz escolhas pautadas em referidas premissas, que
estariam pautadas em argumentos de política e não de princípio.

 
Nesse sentido, Dworkin diferencia Princípio e Política, entendendo que somente o princípio

constitui base sólida para os direitos judicialmente declarados, bem como uma limitação a eles. Todavia, para
Posner, a definição de Dworkin não é convincente, pois, para ela os princípios são apenas diretrizes políticas
que “confirmam e enaltecem a vertente do liberalismo político de Dworkin.” (POSNER, 2007a, p. 32).
Posner salienta que a partir da concepção de Dworkin, pode-se dizer que a amplitude da definição de direito
implica em uma maior insegurança do “Estado de Direito” (Posner, 2007a). Aliás, contra Dworkin, salienta
que em algumas circunstâncias em que a homogeneidade social esteja ausente, tanto a cultural quanto a
política, um ordenamento jurídico não teria condições de fornecer respostas que sejam, demonstravelmente,
certas ou erradas.

 
Ademais, Posner não aceita

 
Que o juiz se torne juridicamente ilegítimo quando permite que ‘direitos’ baseados em ‘princípios’
sejam superados por ‘políticas públicas’ , contexto no qual Dworkin define ‘política pública’ como um
objetivo coletivo. Muitos objetivos coletivos, desde a sobrevivência nacional até a prosperidade e o
seguro social, passando pela ordem pública, não são menos profundamente interligados  à trama de nossa
moralidade política do que os princípios que afirmam que devemos tratar igualmente os iguais, ou que
nenhuma pessoa deve valer-se de sua própria torpeza. Fazer distinção entre diretrizes para políticas
públicas e princípios, e associar os direitos a estes, mas não àquelas, é arbitrário.(POSNER, 2007a, p.
321).

 
 
Entretanto, o Direito a partir de Ronald Dworkin não deverá ser lido à luz de critérios como o

valor, de utilidade ou eficiência, mas sim à sua melhor luz, isto é, o direito deve estar pautado em decisões de
princípio e não de política. Por isso, o operador jurídico deve “construir uma sensibilidade criticamente
orientada para a justiça” (OLIVEIRA, 2007). Dessa forma, observa-se que os juízes, a partir de Dworkin,
em vez de utilizarem argumentos pautados nas políticas públicas, visando com isso à criação ou alteração do
direito, devem interpretar os princípios para descobrirem qual lei será passível de aplicação ao caso em
análise (POSNER, 2007a).

 

 Por isso, a partir da idéia de Ronald Dworkin dos direitos fundamentais (e nisso incluem-se os
direitos sociais), como uma questão de princípio, a decisão do agente julgador deve considerar o diretamente
afetado pelo provimento final, isto é, o cidadão, que “é o destinatário [...] da atuação estatal, não, porém, na
condição de mero cliente, mas de eixo central em torno do qual gravitam as decisões políticas da esfera
pública.”(LOPES, 2008).

 
 
V - APORTES FINAIS
 

 
O presente estudo teve por intuito a abordagem da efetividade dos direitos sociais no Estado

Democrático de Direito, a partir da Teoria do Direito como Integridade de Ronald Dworkin em
contraposição ao critério da eficiência do movimento Law and Economics (Direito e Economia), no que diz
respeito à questão da acumulação da riqueza e distribuição da justiça.

 
Apesar de sua plena discussão em sede do modelo do Common Law,  no caso do Brasil, em se

tratando da efetivação dos direitos sociais, sua análise pode resultar alarmante, visto a grande dificuldade de
mencionada efetivação, ainda mais quando pautada em argumentos pragmáticos, onde o direito pode estaria
ligado a uma atuação utilitária. Uma vez que para tal postura não seria possível a prestação jurisdicional a
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todos os destinatários do provimento, dar-se-ia preferência para os grupos que exercem o poder
hegemônico, resultando muitas vezes, e consoante Streck (2009) no abandono da “parcela do direito
previsto na Constituição [...]” (STRECK apud ROSA;LINHARES, p. xii).

 
Conseqüentemente, no Estado Democrático de Direito, se se cogitar pela atribuição, aos direitos

sociais, de uma função instrumental/pragmática, pautada em uma relação de custos e benefícios, visando a
maximização da riqueza, promover-se-ia um enervamento na perspectiva interna do direito, visto que “a
integridade deve se ajustar e justificar a estrutura e prática jurídica da comunidade e que os juízes deveriam
decidir de acordo com ela.” (CHUEIRI, 2008, p. 426). Então, portanto, partindo-se do entendimento do
direito como uma prática interpretativa, “na medida em que aplicar o direito (to enforce to law) requer que
se interprete o sistema jurídico como expressando um coerente conjunto de princípios.” (CHUEIRI, 2008, p.
426).

 
Ora, a fundamentação das decisões, no Estado Democrático, deve estar pautada em argumentos de

princípios e não em argumentos de política. E isso deve ser construído de forma participada em sede da
jurisdição constitucional que se nos apresenta como protetora dos direitos fundamentais.

 
É preciso compreender o direito como um conjunto de regras e princípios em sua integridade, para

que seja possível o respeito à comunidade de intérpretes (em especial os aplicadores do direito) e aos
preceitos constitucionais.
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A AMBIGUIDADE DA NOÇÃO DE PESSOA E O DEBATE BIOÉTICO CONTEMPORANEO

THE AMBIGUITY OF THE PERSON NOTION AND BIOETHICS CONTEMPORARY QUARREL

EDNA RAQUEL HOGEMANN

RESUMO
O presente trabalho busca demonstrar que, ao longo da história da civilização ocidental, a idéia de pessoa foi
construída a partir de referenciais axiológicos e ontológicos muito próprios de cada época, mas sempre
vinculada a pressupostos de ordem filosófica e biológica, que não mais conseguem dar conta das novas
situações produzidas pela “era genômica”. Tem-se a plena consciência de que este debate está muito longe
de se ter por esgotado, mesmo porque, como resta apontado ao longo do texto, não existe resposta unívoca
à Idéia de Pessoa. Diversas idéias de pessoa existem. A presente proposta aponta no sentido não
necessariamente de “criar” uma nova, mas analisar as distinções entre as existentes. Note-se que as idéias de
pessoa supõem-se apresentadas em correspondência a épocas ou sociedades determinadas e dessa maneira
devem ser consideradas. Nesse sentido, leva-se em conta a possibilidade de apontar a diversidade de idéias
de pessoa, atendendo a critérios pertinentes que supõe-se estejam dotados de algum poder
compartimentador, tomando por referência que são utilizadas como parâmetro nas discussões que envolvem,
em específico, a questão do estatuto moral do embrião humano, elemento que as distingue ou aproxima de
forma conseqüente ou contraditória.
PALAVRAS-CHAVES: noção - pessoa - Bioética

ABSTRACT
The present work searchs to demonstrate that, throughout the history of the civilization occidental person,
the person idea was constructed from very proper axiologics and ontologics references of each time, but
always tied the estimated ones of philosophical and biological order, that more do not obtain to give account
of the new situations produced for the “genomic age”. It is had exactly full conscience of that this debate is
very far from if having for depleted, because, as it remains pointed throughout the text, does not exist
univocal reply to the Idea of Person. Diverse ideas of person exist. Present the proposal points in the
direction not necessarily “to create” a new, but to analyze the distinctions between the existing ones. One
notices that the person ideas are assumed presented in correspondence the times or definitive societies and in
this way must be considered. In this direction, the possibility is taken in account to point the diversity of
person ideas, being taken care of the pertinent criteria that are assumed are endowed with some
compartimentador power, taking for reference that is used as parameter in the quarrels that they involve, in
specific, the question of the moral statute of the human embryo, element distinguishes that them or
approaches to consequent or contradictory form.
KEYWORDS: Notion - Person - Bioethics

Introdução

O desenvolvimento de técnicas científicas que possibilitaram a manipulação do material biológico
humano, a concepção da vida humana in vitro, ou  seu desenvolvimento através da clonagem, atingiu tal
estágio de sofisticação que coloca em dúvida conceitos até então considerados como inquestionáveis, como
o que é ser pessoa ou simplesmente ser humano.  As implicações filosóficas, sobretudo no campo da ética e
da moral, são de relevância para a determinação desses limites.

Questionamentos éticos e jurídicos colocam na ordem do dia discussões acerca da disposição da
vida humana e prometem, neste século recém iniciado, revolucionar antigos conceitos e paradigmas
ideológicos acerca do homem e sua natureza.  Não se pode negar que várias especulações jurídicas
emergiram desse progresso científico, que ainda carece de normativa específica e consistente, para
acompanhar a velocidade da ciência moderna.

A tutela jurídica dos direitos da personalidade, da qual, no quadro da teoria geral do Direito, o
conceito de pessoa é fundamento, foi objeto de uma das mais festejadas mudanças da parte geral do novo
Código Civil Brasileiro, que pode ser resumida na inserção de um capítulo próprio, a tratar dos direitos da
personalidade (arts. 11 a 21).  Em verdade, não se trata bem de novidade, já que a Constituição Federal traz
proteção até mais abrangente, principalmente no seu art. 5º, caput, que consagra alguns dos direitos
fundamentais da pessoa natural.

Entretanto, essa inserção não retira do tema suas dificuldades conceituais, alimentadas,
sobretudo, de um lado, pela exposição da pessoa humana a novas situações promovidas pelos avanços da
tecnologia e os agrupamentos urbanos; de outro, por uma "doutrina [que] parece buscar em paradigmas do
passado as bases para as soluções das controvérsias que, geradas na sociedade contemporânea, não se
ajustam aos modelos nos quais se pretende enquadrá-las"[1].

No quadro do ordenamento jurídico brasileiro em vigor, lastreado pela teoria natalista, o ser
humano nascido com vida adquire personalidade jurídica  e considerado como pessoa,  torna-se sujeito de
direitos e garantias. 
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Obviamente, são resguardados os direitos do nascituro, todavia, "discute-se se o nascituro é
pessoa virtual, cidadão em germe, homem in spem.  Seja qual for a conceituação, há para o feto uma
expectativa de vida humana, uma pessoa em formação. A lei não pode ignorá-lo e por isso lhe salvaguarda os
eventuais direitos"[2] . 

As respostas encontradas remetem necessariamente à idéia de pessoa humana e à dificuldade do
conceito de pessoa em um contexto bioético, eis que "ele [o embrião] sintoniza perfeitamente com a ética,
mas não com a biologia"[3].  Segundo essa perspectiva de análise, várias antropologias se debatem e se
repelem.

Ainda que não haja respostas acabadas sobre o tema, uma tendência acerca do status moral do
embrião humano produzido em laboratório revelou-se fundamental para a aprovação do texto final a Lei n°
11.105, de 24 de março de 2005, - Lei de Biossegurança - que regulamenta os incisos II, IV e V do
parágrafo 1° do artigo 225 da Constituição Federal, que permite, para fins de pesquisa e terapia, a utilização
de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e  não
utilizados no respectivo procedimento.

Esses questionamentos têm como pano de fundo os critérios que servem como parâmetro para
definição do início da vida humana e da pessoalidade, através de uma incursão nas idéias que refletem a visão
que o homem tem estabelecido sobre Pessoa e a sua amplitude ético-filosófica, para que se possa avaliar, em
termos bioéticos, pretensões científicas que se encontram na ordem do dia,  tais como a utilização de
embriões humanos, para retirada de células-tronco com finalidades terapêuticas.

 

1.  Da ontologia aristotélica ao humanismo renascentista

Muito embora, desde a Antiguidade a indagação sobre o início da vida da humana tenha sido
objeto das reflexões de muitos, não há correspondência com as preocupações contemporâneas no que se
refere à determinação de critérios que possam distinguir entre todos os seres vivos do universo, quais podem
ser identificados como constituindo uma “pessoa humana”, à qual será atribuído um conjunto de valores que
determinam e caracterizam os direitos humanos.

No contexto da filosofia de Aristóteles, a existência dos homens como zoon politikon pressupõe,
antes de mais, a visibilidade de uns perante os outros, no quadro de um espaço comum, emaranhados em um
conjunto de relações necessárias para a produção e reprodução, como seres sociais.

A cidade é, portanto, o fim, o acabamento, o termo do desenvolvimento "histórico" que conduz
os homens a se associar em comunidades.  Tendo sido constituída para permitir que se viva, a cidade
permite, uma vez que exista, levar uma vida feliz, ou seja, "viver bem".  Existindo então por uma finalidade
que se confunde com sua própria natureza, a cidade é seu próprio fim, para si mesma.  Enquanto não houver
cidade, tem-se necessidade dela para suprir as necessidades da vida que a família ou o vilarejo não podem
satisfazer.  Mas, desde que a cidade exista, ela é para si mesma o seu próprio fim, e permite a "vida boa", ou
seja, a felicidade.

Disto deriva o elemento fundamental da ontologia aristotélica que Francis Wolff[4] caracteriza
da seguinte forma: um homem, uma comunidade, um ser qualquer serão felizes somente se puderem se bastar
a si mesmos, isto é, se encontrarem em si mesmos aquilo com que sejam eles mesmos, sem necessidade de
nada.  Ninguém é plenamente, se lhe faltar alguma coisa, se não for plenamente.  Um homem sozinho é
"carente".  Não pode ser, carece dos outros, porque carece de tudo.  Os homens, seres "de carência", podem
juntos se completar com aquilo que lhes falta.  O homem não pode ser, e, portanto não pode ser homem, se
não for pela e na comunidade. 

Por sua vez, a comunidade política sendo aquela que não carece de nada, é a única a plenamente
ser.  Portanto, é somente por ela que o homem é plenamente: é na cidade e pela cidade que o homem é
homem [5].

Os gregos utilizavam dois termos para se referirem à ‘vida’: um termo que expressava a simples
vida natural, uma simples forma de viver –zoé- e outro termo, bios, cuja significação se  refere à vida
qualificada, a um modo de vida particular, à vida própria do indivíduo do grupo.  Aristóteles distingue entre
vida contemplativa (bios theoretikos), vida do prazer (bios poietikós) e vida política (bios politikós)[6]. 

Aqui, torna-se necessário entender que político não é concebido como atributo do ser vivente
homem, mas como a diferença específica que determina o gênero animal (zoon,) animal racional.  A política
humana é diferente da dos demais seres vivos, porque está fundada na linguagem; e, desse modo, sobre as
diferenciações que este estabelece entre bem e mal, justo e injusto, e não somente em relação ao que lhe dá
prazer ou dor[7].  Além disso, é  necessário considerar a segunda definição de homem elaborada por
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Aristóteles como zoon logon ekon, a saber, um ser vivo dotado de fala[8].  A condição humana é, desse
modo, definida pela vida política e pelo diálogo argumentativo entre iguais, isto é como zoon logon ekhon. 
Em seu contrário, como afirma Hananh Arendt[9], o que caracteriza a vida nua e sem conseqüência política é
o aneu logou (sem logos), uma vida sem significação alguma, uma vida que se esgota no próprio fato da
sobrevivência, na sua característica única de "ser vivo".

Para o mundo grego, a existência humana se harmonizava com a organização geral do cosmos,
pois não havia separação entre o conhecimento físico e a reflexão sobre os valores relativos à dinâmica do
mundo natural.  Os mesmos movimentos de oposição, conjunção, conflitos e sínteses existentes no
macrocosmo eram repetidos no nível do microcosmo humano.  Essa concepção, pautada numa unidade física
e orgânica, não permitia a percepção dos outros homens como existência singular.

A percepção que os gregos detinham da individualidade estava, desse modo, intrinsecamente
alinhada à concepção de ser parte de um todo harmonioso, a partir do qual e somente em referência ao qual
se pode perceber o indivíduo. Dessa forma, não seria possível um discurso sobre a pessoa e sobre a sua
realização, sem o referencial de um discurso maior e sob determinadas condições somente possíveis no
âmbito da polis[10]. Segundo Werner Jaeger[11], só na polis, afinal,  "podemos encontrar aquilo que
abrange todas as esferas da vida espiritual e humana e determina de modo decisivo sua estrutura".

Vale, ainda, realçar o aspecto apreciado por Jaeger, quando afirma que:

(...) os Gregos tiveram o senso inato do que significa ‘natureza’. O conceito de natureza, elaborado por
eles em primeira mão, tem indubitável origem na sua constituição espiritual. Muito antes de o espírito
grego ter delineado essa idéia, eles já consideravam as coisas do mundo num a perspectiva tal que
nenhuma delas lhes aparecia como parte isolada do resto, mas sempre como um todo ordenado em
conexão viva, na e pela qual tudo ganhava posição e sentido.[12]

No entanto, a preocupação com a proteção à individualidade humana já surge, de alguma forma,
embora não explicitamente normatizada, como fundamento do processo de conhecimento na Antigüidade
Clássica, como percebe  Jaeger: “é indiscutível que foi a partir do momento em que os gregos situaram o
problema da individualidade no cimo do seu desenvolvimento filosófico que principiou a história da
personalidade européia”[13].

Vê-se assim, que a expressão “pessoa”, como utilizada em sua acepção moderna, não era
empregada com significado semelhante no mundo grego.  O termo mais próximo que se pode alcançar nas
linhas etimológicas que se embaraçam a perder de vista denomina-se prósopon.  Inicialmente, essa expressão
foi utilizada para denominar as máscaras usadas pelos atores nas encenações do teatro grego.  Tal acepção
encontrou-se igualmente presente no vocábulo latino persona, sendo esse significado vigente também em
Roma[14].  Superada esta significação na cultura helênica, prósopon passou a corresponder ao papel
encenado pelo ator dentro de uma peça e, posteriormente, a função ocupada pelo indivíduo dentro da
sociedade, sem jamais vir a significar o indivíduo em si mesmo.

O sentido atribuído à noção de pessoa como subjetividade humana surgiu somente a partir da
influência da cultura cristã, sendo esse tema abordado mais adiante, quando o período medieval rompeu com
a tradição clássica e instaurou na Igreja sua doutrina de Salvação e contato pessoal com o mundo divino.

Na verdade, foi o Cristianismo o êmbolo propulsor que substituiu a noção do homem mitigado na filosofia da
Antiguidade para a posição de pessoa dotada de subjetividade.  A figura da pessoa como valor essencial de
todo um complexo ético-jurídico tornou-se sólida tão somente com a união das filosofias antigas, em
particular a tradição estóica, com uma ainda incipiente teologia cristã.  A identificação entre ser e pessoa
ocorreu, dessa forma, na medida em que pensar o Ser supremo ou que o primeiro princípio passou a valer
para Deus, doutrinariamente entendido como Pessoa.  Assim, a semelhança entre criatura e criador revestiu o
ser humano de uma nova dignidade, interior e não naturalista.

Entre as posições principais a respeito de quando começa a pessoa humana, uma é clássica,
elaborada no século VI pelo filósofo Severino Boécio; outra definição é contemporânea, construída a partir
do conceito de existência.  A teoria clássica considera a pessoa como essência.  Cumpre ressaltar que, para
Boécio, a pessoa é uma essência dada e constituída em sua totalidade desde o inicio da concepção[15]. 
Pessoa é uma natureza capaz de raciocínio: animal racional; é uma substância que existe por direito próprio,
e totalmente irrepetível.  Ou seja, o ser da pessoa é um ser próprio,  que pertence a si mesmo e não depende
do outro.

Esta tese consegue fundir numa só resposta dois questionamentos: quando começa a vida
humana? E quando começa a pessoa?  A resposta é somente uma: a pessoa começa quando começa a vida,
no ato da concepção biológica.  Onde há vida humana, ali há uma pessoa única e irrepetível, intocável e
titular de valor e dignidade, na mesma medida de seus semelhantes, os adultos.  Esta teoria, que inspirou as
igrejas cristãs, é denominada de biologista porque coloca no marco de uma realidade biológica uma
concepção metafísica. 
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O primeiro autor cristão que desenvolveu em profundidade o conceito de pessoa foi Santo
Agostinho[16].  Ele se baseou, em modo particular, em Aristóteles, em sua Ética a Nicômaco, sobretudo nas
passagens em que são descritas as relações entre seres humanos (por exemplo, entre amigos)[17].  A idéia de
pessoa, em Agostinho, afasta-se da relativa exterioridade e avança para a intimidade individualizada[18] que
prenuncia o conceito de subjetividade, próprio do pensamento moderno.  A experiência e a intuição da
interioridade serviram a Agostinho para fazer dessa relação consigo mesmo, algo concreto e real.  Assim
entendida pessoa é o ente que se expressa a si mesmo no ato de entender, querer e amar; ou seja, o ser que
tem vida interior e manifesta essa vida interior a si mesmo e aos outros[19].

No século XII, o sentido de pessoa consensua-se em um ser completo, independente e intransferível, persona
como per se una.   Registra-se esta significativa caminhada, desde a idéia de uma substância individual,
demonstrada na famosa expressão de Boécio,  persona est rationalis naturae individua substantia (pessoa é
substância individual de natureza racional), até o contributo  fundamental das concepções nominalistas do
teólogo inglês Guilherme de Ockham (1290-1349 ou 1350)[20], da primeira metade do séc.XIV, apelidado
de Venerabilis Inceptor[21] , que para melhor definir a justiça e o bem comum, introduz a idéia de direito
subjetivo natural. 

Cumpre esclarecer que a Ockham é atribuída a fundação da “via moderna”, ou seja, uma maneira “moderna” 
de filosofar, de pensar[22], pela qual há uma autonomia do princípio temporal em relação à autoridade
espiritual, que aos poucos se impõe.  Certamente por isso, o autor citado costuma ser classificado como “o
teólogo que substituiu a metafísica pela lógica”[23].  Esta definição nominalista inaugurou uma longa
tradição personalista que o tomismo e o kantismo consagraram[24].

Guilherme de Ockham defendia um voluntarismo individualista pelo qual os homens, por meio de suas
vontades singulares, se revelam, em oposição uns aos outros e,  nesse sentido “em que se delineia a
eventualidade dos conflitos fratricidas dos quais Hobbes fará a própria substância da condição natural dos
homens, o individualismo começa a sua carreira”[25].

Mais uma particular contribuição foi produzida por outro teólogo do século XIV, Duns Scot (1266-1308),
considerado por Villey como um “Guilherme de Ockam individualista”[26].  O Scotismo concebia o universo
como um mundo de pessoas – primeiro as três pessoas da Santíssima Trindade, depois, sujeitas aos desígnios
de Deus, as pessoas humanas.

No período renascentista, a definição de pessoa humana recebeu novo elemento, o da dignidade humana,
exaltada e estudada pelos pensadores daquela época, configurando-se verdadeiro alicerce da luta pelos
direitos, sobretudo de ordem política, impulsionada  nos séculos seguintes.  Nesse período em que se
conclamou o homem como ser ativo e responsável pela transformação da sua própria realidade merece
particular ênfase, o pensamento de Picco Della Mirandola[27], humanista italiano que defendia o homem
como ente dotado da prerrogativa necessária para construir e planejar sua própria existência de maneira livre
e independente, sem a ingerência abusiva de outros indivíduos. Em sua obra de profundo teor ético,
Mirandola valoriza a liberdade humana, vislumbrando o homem como centro da Criação, detentor de
dignidade natural, inerente à própria natureza.

Fixada assim esta concepção de pessoa, está aberto o campo para a fomentação de seus direitos, inicialmente
através do pensamento cristão e, posteriormente, “ao determinar este a dessacralização da natureza e da
sociedade, libertando o homem de ser objeto para  transformá-lo em sujeito, portador de valores
(pessoa).”[28]

2. Pessoa como titular de direitos e obrigações

A idéia de pessoa humana como sujeito de direitos e obrigações, cunhada pela Modernidade
reflete um sujeito universal porque nesta categoria se enquadram todos os seres humanos, sem considerar
critérios raciais, étnicos, sexuais, econômicos ou culturais.  Igualmente, em paralelo, a concepção que vigora
prevê um sujeito individual porque o homem é considerado como ser completo e independente, detentor de
direitos e da capacidade de exercê-los visando à auto-satisfação.  É autônomo, porque possui a condição de
liberdade e capacidade para pensar e agir por si mesmo.

Por fim, possui um caráter abstrato, pois qualquer ser humano empírico por ser caracterizado
como “pessoa humana”, sujeito que tem a capacidade de aplicando um método racional, alcançar a verdade
das coisas, pode estabelecer livre e racionalmente princípios éticos que irão reger sua existência.  Essa
característica assume especial relevo para o campo do Direito, em que a Lei busca atingir a coletividade, com
suas características de generalidade e de abstração.

Autores modernos introduziram elementos psicológicos e éticos, aprofundando, assim, o
conceito de pessoa.  Dessa forma, estabeleceu-se clara distinção entre a noção de indivíduo e a noção de
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pessoa.  O indivíduo está determinado em seu ser; a pessoa é livre, se autodetermina.  O indivíduo é definido
negativamente; ou seja, alguém é indivíduo quando não é o outro; a pessoa pode ser definida positivamente;
isto é, enquanto ela própria se expressa no ato de entender, querer e amar.

A filosofia contemporânea[29] não mais defende a concepção de pessoa a partir da essência
racional, mas considera a pessoa como existência em expansão; isto é a pessoa não é dada desde o início,
mas vai acontecendo, constituindo-se ao longo de toda a vida; a personalidade é constituída através das
relações familiares, sociais, culturais de caráter positivo e pode ser destruída pelas relações negativas.  Por
isso, a pessoa é um processo de construção incessante.  Nunca termina de se construir, porque a pessoa é
uma realidade potencial que está sempre desenvolvendo e explicitando suas virtualidades.

Uma importantíssima conclusão desta teoria é que, nas primeiras fases da vida embrionária, já há
vida humana, mas ainda não há ali uma pessoa que se construirá ao longo de sua evolução[30].

Se a etimologia do termo aponta para a palavra latina persona, percebe-se que a sua transposição
para a vida real faz coincidir a pessoa com o papel desempenhado pelos indivíduos no interior da sociedade,
dando origem ao conceito de pessoa social/jurídica, a saber, cidadão,  enquanto pertencente a uma
comunidade com direitos e deveres[31].

A ambigüidade da noção de pessoa está bem objetivada num diálogo entre o filósofo Dominique
Lecourt e um médico (J. Bernard), reproduzido por Lucien Séve, onde o primeiro, em contraposição à
identificação feita pelo segundo, entre pessoa e ser humano como indivíduo geneticamente constituído,
alude: "Não foi Mozart enquanto pessoa que escreveu; foi enquanto indivíduo dotado de faculdades
criadoras que são permitidas tanto pelo programa genético quanto pela epigênese; pelo contrário, foi
enquanto pessoa que assinou  os contratos."[32]. 

É justamente no interior deste diálogo entre duas perspectivas antagônicas que a ética se deve
instalar, procurando gradações onde a Biologia e o Direito só podem encontrar oposições extremas.  Reduzir
Mozart a tão somente um organismo individual programado geneticamente para compor música é limitá-lo
em sua plenitude, tanto quanto restringi-lo a uma entidade formal no interior de uma sociedade.  Mozart é
tudo isso; além de sujeito de uma existência concreta que protagonizou na relação com outros sujeitos,
sendo esta dinâmica que o fez uma pessoa ética.

Esta preocupação em buscar uma mediação ética deu origem a Bioética (1971[33]), que mais
que uma disciplina, pode ser considerada como um ponto de encontro de diferentes disciplinas, discursos e
organizações relacionadas com as questões éticas, sociais e jurídicas provocadas pela medicina, a ciência e a
biotecnologia[34].  Conceitos importantes no conceito de Bioética são: ampla abrangência, pluralismo,
abertura, interdisciplinaridade e incorporação crítica de novos conhecimentos.  Vocacionada para a reflexão
acerca da legitimidade moral de certos procedimentos científicos, em especial no campo da biogenética e dos
experimentos envolvendo seres humanos, nessa área do conhecimento se procura garantir a harmonia da
pessoa em seu tríplice aspecto - físico, social e espiritual - apostando no equilíbrio quase sempre instável
entre a eficácia tecnocientífica, a utilidade social e o respeito à autonomia moral. 

O Relatório Belmont[35] consigna os três princípios básicos, a partir dos quais todas as questões
bioéticas deverão ser avaliadas: o princípio da autonomia, o princípio da beneficência e o princípio da
justiça[36].

De qualquer sorte, o conjunto normativo do biodireito que tem sido promulgado pelos diversos
países que vem apreciando a matéria, tem-se pautado nestes princípios considerados como gerais pela
Bioética.

3.  Ser humano e pessoa humana

O conceito de "pessoa" é constantemente invocado no debate bioético e a razão para isso é que
se atribui à "pessoa" uma série de direitos morais básicos.  É importante observar que falar em "pessoa" não
é a mesma coisa que falar em "ser humano".  O conceito de ser humano é uma abstração biológica, enquanto
que o de "pessoa" é uma noção filosófica ou psicológica[37] .

Culturalmente pessoa se distingue do que seja coisa ou animal.  Embora claramente distinta de
coisa ou animal, a expressão pessoa se aproxima do termo homem, quando não, chega quase a confundir-se.

 “Pessoa” é um termo mais específico que se reporta ao denominado “mundo civilizado’ ou, se
preferido, ao conjunto dos valores morais, éticos e jurídicos próprios deste mundo. A própria etimologia da
palavra pessoa demonstra que é um conceito sobreposto ao conceito de homem. É exatamente o que revela
o velho brocardo latino de  origem jurídica, homo plures personas sustinet, ou seja, o homem carrega muitas
máscaras ou o homem desempenha muitos papéis .

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 561



Desde o ponto de vista acima expresso, pessoa se revela como um termo e como valoração
cultural estranho à Biologia, pois desta faz parte o conceito de indivíduo, aí residindo a grande dificuldade
com uma idéia de pessoa desde um contexto bioético, porque ela não somente se sintoniza, mas também se
reporta à ética e não à biologia[38]. O conceito de ser humano é de ordem  biológica, enquanto que o de
"pessoa" é uma noção filosófica ou psicológica.  Ao nomear-se alguém como “pessoa”, a atenção volta-se
para o que é incorpóreo.  Essa distinção no debate moral atual pode ser percebida na afirmação de
Engelhardt: "O fato de um ser pertencer a uma espécie em particular não é importante em termos morais
seculares, a menos que pertencer a uma espécie em particular resulte no fato de ser, realmente, um agente
moral competente"[39].

Assim concebida, a expressão “pessoa” se insere no âmbito da ética, enquanto que o indivíduo
físico pertence a uma ordem claramente distinta.  Como já dito, é corrente que existe um conceito de homem
diverso da concepção de pessoa.  Por exemplo, no direito romano, os escravos eram homens, mas não eram
pessoas[40]. Assim é possível entender que os juristas romanos usavam o conceito de homem dissociado do
conceito de pessoa, de modo, historicamente, o que percebemos é como se o conceito atualmente
empregado de pessoa, como equivalente a homem, pudesse ser concebido como o resultado de uma
ampliação da idéia de pessoa aos escravos.  A partir dessa inferência, seria pertinente afirmar que o conceito
de pessoa tal como hoje o temos, resultou de um processo vinculado à libertação dos escravos (ou dos
bárbaros) e não como construção abstrata, mental, atemporal.

Concebida dessa forma, a idéia de pessoa surge de um horizonte histórico; por isso, o problema
filosófico principal que suscita a pessoa humana, poderia ser colocado como o da natureza da conexão entre
seus componentes, a saber, a personalidade e individualidade.  Se o conceito de pessoa é distinto do
conceito de homem, que relação existiria entre a pessoa e o homem ou individuo humano?  É legítimo falar
de um processo de transformação do homem em pessoa ou pessoa e homem seriam cooriginários?  Qual é a
razão do nexo entre o homem e a pessoa, se é que são diferentes, e qual é a razão dessa diferença, se é que
são idênticos?  Essas são questões que necessariamente antecedem à discussão em torno de quando, como e
a quem é atribuída tal designação.

4. Indivíduo, individualidade,  subjetividade e personalidade

O conceito de indivíduo num sentido amplo está referido não às especificações humanas, mas à
unidade de um ser que cessa qualitativamente de ser quando é dividido[41]. Biologicamente falando, este ser
é um exemplar em que é possível detectar simultaneamente o singular e o genérico de sua espécie: apresenta
as mesmas características que todos os outros seres e ao mesmo tempo possui um conjunto de
particularidades “genéticas, epigenéticas, somáticas e, entre os animais superiores, temperamentais”[42], 
que o diferenciam e o tornam único. Falando em termos de humanidade, muitas destas particularidades são
sobremaneira relevantes, mormente as que importam no [43]aspecto da riqueza da individualidade e dos
limites de uma integridade a respeitar, importando numa ética da pessoa. Portanto,em se tratando de
individualidade enquanto atributo humano, esta se situa muito além da acepção biológica de indivíduo.
Nesse sentido, tomado o referencial hegeliano, Sève sintetiza: “o animal não é indivíduo senão em-si, o
homem torna-se  um indivíduo para-si”[44].

Ao tomar-se como referencial o homem como indivíduo, assim compreendido como 
singularidade de uma dotação genética, portador de uma determinada complexidade somática, se está
demarcando a singularidade de cada humano, mas não a especificidade desta singularidade, vez que
pertinente a qualquer ser vivo. O que efetivamente costuma distinguir cada  indivíduo humano é sua
condição de “portador de valor” individualmente considerado. A pura e simples naturalização da
individualidade  leva ao perigoso caminho da “coisificação”[45]. De modo inverso, se  centrado tão somente
em seus aspectos sociopolíticos, corre-se o risco de sair do extremo da generalidade biológica para cair
numa historicidade míope. Em termos sociológicos, nem sempre os homens foram considerados como
indivíduos na acepção da palavra. Este é o caso das sociedades pré-mercantis, nas quais os laços relacionais
de dependência natural e social eram determinantes na definição do ser humano, muito mais que suas
individualidades[46].

Dessa forma, o termo indivíduo surge lastreado etimologicamente na indivisibilidade de um todo
autônomo e culturalmente marcado pela ideologia individualizante, esse conceito sociopolítico de indivíduo
costuma levar à legitimação de uma ligação estrita de cada indivíduo, aqui tomado enquanto homem
individual, a seus próprios e particulares interesses, em prejuízo da essencial interdependência entre o
indivíduo e a humanidade social. Assim é que são  cunhadas as ligações pautadas num individualismo
exacerbado do tipo: “eu e o meu corpo, eu e os meus direitos, eu e os meus bens”, que nos afasta da pessoa
ética.

Até Descartes, a subjetividade não constituía um campo para a investigação filosófica. Depois
dele, ela se tornou o centro do homem: a verdade habita a consciência. Descartes é para a modernidade, o
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pensador que abre as portas para uma filosofia do sujeito através de uma construção teórica que dá ao
homem as reais possibilidades enquanto substância pensante de ser o criador de mecanismos de avaliação, de
verdades contidas nas certezas do cogito. O sujeito, em Descartes, alcança a posição daquele que vai
produzir uma verdade sobre o mundo, e que esta verdade atingirá o caráter de evidência, clareza e distinção
do mundo fenomênico, porque é o resultado de um rigor metodológico. Podemos observar isso no Discurso
do Método[47]:

  Julguei que me bastariam os quatro seguintes preceitos, desde que tomasse a firme e constante
resolução de não deixar uma só vez de observá-los: o primeiro era o de jamais acolher alguma coisa
como verdadeira que eu não conhecesse evidentemente como tal; isto é, de evitar cuidadosamente a
precipitação e a prevenção, e de nada incluir em meus juízos que não se apresentasse tão clara e tão
distintamente a meu espírito, que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida. O segundo, o de
dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas parcelas quantas possíveis e quantas
necessárias fossem para melhor resolvê-las. O terceiro, o de conduzir por ordem dos meus pensamentos,
começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir, pouco a pouco, como por
degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e supondo mesmo uma ordem entre os que não se
precedem naturalmente uns aos outros. E o último, o de fazer em toda parte enumerações tão completas
e revisões tão gerais, que eu tivesse a certeza de nada omitir .

 

Descartes concebe o homem como unidade subjetiva, ontologicamente substancializado, tendo o
“eu” como núcleo da identidade subjetiva e suporte das predicações que abrem as portas para o pensar,
sendo o efeito de uma intuição imediata – uma vontade deliberada da consciência, ou seja, do próprio
pensamento[48]. Segundo Descartes, a subjetividade é constituída justamente em sua autonomia para com o
mundo exterior, pelo processo de “absolutização do eu”, mesmo que isso implique no risco de enclausurar o
pensamento sobre o sujeito num certo solipsismo. Mas esse risco não o impede de edificar um estatuto para
o homem, calcado e alicerçado sobre as bases de uma metafísica. A ambição cartesiana que nos surge é a sua
pretensão em solidificar metodologicamente o caminho que conduzirá à evidência da verdade por regras
claras e distintas[49].

Graças à contribuição das ciências sociais desenvolveu-se a noção de subjetividade pautada pelo
simbólico. O homem rompe, liberta-se dos grilhões que o limitavam como ser natural para adentrar ao
mundo do sentido, no qual adquire a liberdade de sua interioridade. Sua liberdade e autonomia próprias o
levam necessariamente a ser reconhecido como sujeito – sujeito de direitos e obrigações. Eis aí aberto o
caminho que o levará a ser “pessoa”.

O alcance social da filosofia cartesiana é evidente e a ele  se atribui fundamentalmente todas as
conseqüências históricas do rumo tecno-científico que a civilização ocidental tomou a partir do século XVII
nos planos social, histórico e político[50]. Há, portanto, uma dimensão histórica da razão que surge a partir
do momento em que a filosofia fez do homem o agente da transformação, pela mediação teórica, da relação
homem/mundo. E não é necessária muita perspicácia para avaliar o quanto este estatuto do sujeito
contribuiu para a direção histórica que ainda hoje estamos seguindo. Sobretudo se considerada a
complementação que essa idéia de subjetividade recebeu em Kant.

Esse indivíduo que é biológico, mas sujeito psíquico, não se restringe a uma simples justaposição
de traços. A sua composição complexa revela uma singularidade única revelada através de atos, motivos e
motivações, da afetividade e do pensamento, de valores que se emaranham numa relação de hierarquia
pautada pela mutabilidade. Resulta numa personalidade aqui concebida em parte voltada para um alcance
biográfico construído no passado e no presente, apontando para o futuro, com base nas contradições do
mundo social. De forma que “a personalidade na qual vêm se complicar o indivíduo e o sujeito é o
microcosmo da humanidade social. (...) Indivíduo biológico, sujeito psíquico, personalidade biográfica: três
modalidades enredadas da singularização humana, onde é fortemente subestimado, em geral, o alcance de
uma hominização nunca acabada”.[51]

Em qualquer caso, o que  irá interessar é que: ainda que esteja envolvido pelo indivíduo físico, o
sujeito psíquico se revela, não a partir da natureza, mas da história, de uma história: Ser humanamente
homem não é um estado, mas um atuar para além de si. Neste atuar há de se revelar uma pessoa que é valor,
mas que também é corpo, fonte própria da sua  humanização. Afirmarmos que pessoa é corpo implica em
considerá-la como fato além de valor, ou adotando a denominação de Sève, seria afirmarmos que pessoa é
forma-valor[52].

Eticamente deriva que o respeito a ser atribuído à pessoa deve sê-lo de forma incondicional, não
somente pelo lado biológico enquanto tal; deve sê-lo à pessoa em sua existência total. Em nome desse
respeito incondicional pela pessoa total, é possível também a intervenção artificial em seu lado biológico.

A utilização de uma normalização fundada na pessoa como forma-valor, substitui uma
normalização puramente biológica, evitando a sacralização do biológico. Se o respeito à pessoa humana se
refere não somente a sua estrutura corpórea, mas a sua totalidade como forma-valor, também o lícito e o
ilícito distinguem-se não pelo respeito ou pela violação à vida biológica da pessoa, mas pelo respeito ou pela
violência em relação a pessoa.
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É de notar-se que a novidade bioética que apresentada revela um paradoxo envolvendo questões
que vão muito além, ou mesmo aquém,  dessas dimensões do ser humano ora em apreço, já notado por
Bellino[53]: ”como próprio objeto já não o ser mas o não-ser do homem: o que ainda não é, o que não é
mais, o que poderia se fazer ou se discute se seja humano – o não concebido, o feto, o moribundo, o corpo e
os órgãos do defunto. A relação moral já na bioética médica tem sempre em seus termos ao menos uma
destas ambíguas entidades”.

Este é o ponto de partida da presente colocação acerca do problema filosófico principal que
suscita a idéia de pessoa humana. Destarte, como adiante demonstrado, não existe uma resposta unívoca à
Idéia de Pessoa. Existem diversas idéias de pessoa, e a proposta se dá em não necessariamente “criar” uma
nova quanto em distinguir as existentes e em discriminar qual seja a idéia mais potente (quer dizer, capaz de
reduzir as outras). As  idéias de pessoa supõem-se apresentadas em correspondência a épocas ou sociedades
determinadas. Isto não significa que todas elas tenham o mesmo alcance quando analisadas desde um ponto
de vista filosófico crítico, tampouco que nenhuma deva ser levada em consideração. De sorte que, leva-se
em conta a possibilidade de apontar a diversidade de idéias de pessoa atendendo a critérios pertinentes que
se supõe estejam dotados de algum poder compartimentador, tomando por referência o modo como são
utilizadas como parâmetro nas discussões em torno do estatuto do embrião humano, o que as distinguem ou
aproximam, conseqüente ou contraditoriamente. Mesmo porque, a depender da concepção escolhida como a
melhor para atender à idéia de pessoa, irá se revelar o momento adequado em que se irá instaurar no ser
humano, seja de forma coincidente, posterior ou extensiva ao próprio ser humano. Trata-se, portanto, de
adotar uma perspectiva dialética.

Com efeito, diante de uma classificação de características semelhantes, não se pode, em
princípio, declarar equivalentes todas as idéias de pessoa, nem rejeitá-las todas (reduzindo-as à condição de
ideologias ligadas a épocas ou sistemas sociais que poderíamos considerar estranhos); tem-se que “eleger”,
teremos que “tomar partido” de alguma ou de algumas delas, em função da composição deste sistema com
determinadas premissas (científicas, éticas, morais, etc.) que se supõe devidamente fundamentadas na
argumentação presente.

De qualquer modo, a sublinhar-se que tal escolha é dialética, precisamente porque parte do
pressuposto de que a posição assumida não possui um perfil  suscetível de ser delimitado por si mesmo; visto
que, em grande medida, sua delimitação só é possível pela negação das outras alternativas, no que é possível,
por  extremo, afirmar que a posição esposada  seja, até certo ponto, uma contrafigura das posições
rechaçadas. Por isso, não se deve ignorar tais concepções ainda que delas se discorde. Toda a dificuldade
reside, portanto, em determinar os critérios pertinentes para reunir ou separar diferentes tipos de idéias de
pessoa quando se trata de relacioná-las aos debates sobre a proteção da identidade e da integridade da
pessoa, a reafirmação da primazia da pessoa sobre interesses sociais ou científicos e em torno das
experimentações envolvendo embriões humanos.

5. A idéia transcendental de pessoa

A idéia de pessoa tanto pode estar ligada a um contexto categorial determinado pelos métodos
científicos-positivos, quanto, e por oposição, a um horizonte transcendental, à idéia de que a pessoa humana,
a vida humana ou a história humana transpõem o tempo.

Quando se diz horizonte transcendental está-se tomando por referência aquelas oncepções que
situam a pessoalidade enquanto idéia, uma abstração,  em um contexto tal, que transcende os limites de sua
própria individualidade, ou seja, que a coloca num Mundo, em princípio, infinito. O sujeito transcendental é
aquele que supera, ultrapassa as flutuações do sujeito empírico, sujeito às mudanças.  Com isso, não  se está
a afirmar que as concepções que levam em conta tão somente à “interação do sujeito com o meio” possam
ser consideradas como transcendentais; ao contrário, essa “interação” é meramente categorial[54]. Mesmo
porque não somente o homem, mas todos os animais promovem essa interação com seu entorno e nem por
isso recebem a denominação de “pessoa”.

O sujeito Moderno está, em verdade, baseado em um duplo empírico-transcendental: os filósofos
modernos em geral partem da análise de um sujeito empírico, realmente existente (ser em si), para
transcendentalizá-lo, construindo uma abstração que se torna padrão de referência e fundamento de
compreensão do próprio sujeito empírico. O sujeito se torna, assim, simultaneamente objeto e sujeito de
conhecimento; ele é o empírico que pode ser conhecido e o transcendental que tem a capacidade de
compreendê-lo. O saber obtido acerca do homem empírico é colocado acima dele e do mundo, define-o,
transcendentaliza-o, e o abstrai em uma categoria transcendental e universal: o Sujeito. Dessa forma, o
homem é explicado a partir da sua própria imagem; não do homem de carne e osso, mas sim de um Homem
trans-histórico, transcendental[55].

Importa também considerar a regulagem simbólica do agir pessoal. A ordem da pessoa é
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simbólica; a pessoa é “o existente simbólico por excelência, porque nela finito e infinito se encontram e o
simbólico não é mais que, em geral, a histórica soldagem de finito e infinito”[56].

Importante apontar que essa transcendentalidade intrínseca à idéia de pessoa humana para os que
diferenciam ser humano de pessoa, não pode ser considerada como uma característica atribuível à “natureza”
humana, mas como resultante de um processo histórico cultural, demarcado por seus componentes de ordem
ética e moral. Tanto a consciência quanto a pessoalidade são momentos posteriores e deduzidos pela
experiência humana.

Esse processo histórico, através do qual o “homem” se transforma em ”pessoa” pode ser
analisado desde os mais variados ângulos de enfoque. Por exemplo, se pode partir do pressuposto de pessoa
como uma ”instituição”. A pessoa humana pode ser concebida como a ”instituição” que confere ao indivíduo
humano, nascido de outros humanos a condição de sujeito de direitos e obrigações, considerado como digno
de respeito, em razão da responsabilidade que a própria instituição o confere.

6.  A concepção tomista

Foi Tomás de Aquino quem restabeleceu o significado do conceito de pessoa como relação, mesmo
afirmando, de maneira simultânea, a substancialidade da relação in divinis[57].

O cristão é um indivíduo-em-relação com Deus. E o ser humano é dotado de livre arbítrio, praticando suas
ações conforme essa liberdade e, sempre buscando agir de forma correta e digna, com o intuito de alcançar a
Salvação, que era o que todos almejavam. Assim, "destrói-se o cosmos, e o mundo é deixado largamente à
apreciação de cada um, valor absoluto, superior ao mundo"[58]. É neste patamar que insere a personalidade
moral, ou seja, homem em relação com Deus.

 É com São Tomás de Aquino, reconhecido como o mais importante teólogo católico, que a separação entre
animais e humanos será mais radicalmente explicitada. Ele absorveu de Aristóteles a idéia de que os seres
irracionais, como os escravos e os animais, existem para servir aos interesses dos racionais. Na Summa
Theologica (1260), esclarece que o entendimento intelectual é a única operação da alma, que é realizada sem
um corpo físico, e disso ele avança a fim de concluir que as almas dos animais não são imortais como as das
pessoas. Logo, a racionalidade estabelece a diferença entre as almas mortais e imortais, aprofundando ainda
mais a diferença entre homens, animais e escravos. A visão tomista deixa claro também que apenas a pessoa
humana, isto é, um ser dotado de razão e controle de si mesmo, é que pode ser sujeito de direitos e
obrigações.

6.1  A influência das idéias de Boécio

Severino Boécio exerceu grande influência sobre Tomás de Aquino, que buscou fundamento em sua obra
teológica De Trinitate para distinguir o gênero da espécie e firmar o conceito de "pessoa".

A categoria relação como chave do tratamento da questão da Trindade será o grande mérito do
desenvolvimento boeciano, que culminará no século XIII no De Trinitate do próprio Tomás de Aquino. De
fato, a questão vinte e oito da Summa, dedicada às relações divinas, é um desenvolvimento das idéias de
Boécio. No artigo três, cita a sentença de Boécio, núcleo central de todo o tratamento teológico do dogma:
"A substância contém a unidade; a relação multiplica a Trindade" [59]. 

S. Tomás define pessoa como um subsistente indivíduo em alguma natureza racional. Distinctum
subsistens in aliqua natura rationali. Concebe o significado da idéia de pessoa como relação, ou seja, a
substancialidade da relação in divinis. Para ele, não haveria outra forma de elucidar o significado das pessoas
divinas, senão a de esclarecer as relações entre elas, com o mundo e com os homens. S.Tomás vale-se de
Boécio para afirmar que "pessoa", em Deus, significa precisamente relação: "todo atinente às pessoas,
significa uma relação"[60]. Além disso, entendia ele que não havia outra forma de se esclarecer o significado
das pessoas divinas, senão a de esclarecer as relações entre elas, com o mundo e com os homens.
Para Tomás de Aquino:

"Não há distinção em Deus, a não ser em virtude das relações de origem. Contudo, em Deus a relação
não é como um acidente inerente ao sujeito, mas é a própria essência divina, de tal modo que a subsiste
do mesmo modo como subsiste a essência divina. Assim como a divindade é Deus, a paternidade divina
é Deus Pai, que é a pessoa divina: portanto, a pessoa divina significa a relação enquanto subsistente, isto
é, significa a relação na forma da substância, que é a hipóstase subsistente na natureza divina, embora
aquilo que subsiste na natureza divina outra coisa não seja senão a natureza divina".[61]

        Por isso a pessoa é a substância individual (para indicar o singular do gênero substância) de natureza
racional, (para significar a excelência especial de substância individual racional)[62]. Ser pessoa é, pois, uma
qualidade especial que cabe aos indivíduos racionais, senhores de seus atos. Ser pessoa é a perfeição natural
mais alta existente nos racionais. Ora, toda perfeição, existente nas criaturas, deve atribuir-se analogicamente
também a Deus. É conveniente, pois, que o nome pessoa seja aplicado a Deus, porém, de modo mais
excelente do que aos anjos e aos homens.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 565



Sendo pessoa substância individual de natureza racional, e indivíduo o que é indivisível em si e distinto das
demais, pessoa então, significa o que é distinto naquela natureza, qualquer que ela seja.

Na natureza humana, pessoa significa a carne, os ossos, junto com a alma, que são os princípios que
individuam, que distinguem o homem concreto dos demais homens.

Em Deus, só se pode fazer distinções em suas relações. Para Aquino, as relações em Deus não são como
acidentes aderidos a um sujeito, mas são a própria essência divina, (já que em Deus não há acidente) pela
qual Deus é subsistente. Portanto, pessoa, em Deus, é a qualidade que se atribui às relações divinas,
enquanto elas são subsistentes, pois são a própria essência divina. A relação é, em Deus, uma hipóstase
subsistente na natureza divina[63].

  No que diz respeito às pessoas em geral, Tomás de Aquino afirmava que, à diferença do indivíduo, que por
si é indistinto, "a pessoa, numa natureza qualquer, significa o que é distinto nessa natureza, assim como na
natureza humana significa a carne, os ossos e a alma que são os princípios que individualizam o homem"[64] .
Para ele, portanto, mesmo no sentido comum, a pessoa é distinção e relação. Esta afirmação do ato de ser é
como que uma prova da existência de Deus, a não ser que se negue que as coisas são. Para o tomismo a
atividade de todos os entes decorre da sua natureza: a mangueira germina, cresce, floresce e dá mangas
porque é mangueira. Está na sua essência fazê-lo. Todas as mangueiras o fazem. Mas o ser, apesar de
constituir a principal atividade exercida pelos entes - todos os entes -, não decorre da sua natureza; é
"anterior" a ela, só é compreensível se as coisas o exercem como algo recebido; "assim, o ser que está
presente nas coisas criadas, pode somente remontar-se ao ser divino"[65]. Ou seja, segundo o próprio
pensamento de Aquino, a pessoalidade não se limita tão somente à idéia de substancialidade racional, mas
antes à relação prévia e determinante com o divino.

Deve-se considerar que quando existe de uma maneira completa, uma substância particular é chamada de
hipóstase, suposto ou subsistência concreta. A cabeça ou o pé, por exemplo, embora sejam substâncias
particulares, como não subsistem por si, mas existem num ser mais completo, não são supostos. Pois bem, ao
suposto convém existir sempre nalguma natureza, e, se essa natureza é a natureza racional, o suposto é
chamado de pessoa. Como aduz Aquino, a "pessoa acresce ao suposto uma natureza determinada, a natureza
racional"[66].

 Á pessoa são atribuídas as operações e as propriedades da essência e tudo quanto pertence à natureza. Por
exemplo, este homem é uma pessoa porque supõe tudo o que pertence ao homem que, por conseguinte, se
predicará deste homem.

Porém, é levado em conta que, embora exista a idéia ou conceito de pessoa, é preciso ter cautela com a
definição de pessoa, pela simples razão de que a noção de pessoa não é uma espécie. Como é sabido, as
definições realizam-se acrescentando ao gênero uma diferença específica, o que não pode ser feito no caso da
pessoa, pois ela não é uma espécie do gênero indivíduo. Justamente por isso, Tomás de Aquino ampliou a
definição de pessoa dada por Boécio - substância individual de natureza racional -, “entendendo pelo termo
substância não o gênero predicamental substância, mas o ente concreto individual subsistente”[67].

A posição da tradição tomista é a de que a presença da alma racional torna o ser uma pessoa. Desse modo,
uma pessoa é uma substância racional, ou seja, não é um simples agente como outro qualquer, porque age
por si mesmo. Significa que é um ser livre, possuidor do comando de seus atos, com autodeterminação. A
razão revela-se como uma faculdade da alma, ou mais precisamente, a pessoa é uma substância dotada de
uma alma racional que torna um ser pessoa, assim um ser humano será uma pessoa na medida em que tenha
alma. De sorte que, como bem aponta Baertschi[68], essa teoria espiritualista está alicerçada num fenômeno
inobservável. Assim, como saber quando a alma se incorporou no embrião ou no feto, ou abandonou o
ancião, o doente terminal?

O princípio antropológico dessa tradição é o hilemorfismo[69] aristotélico, interpretado por Aquino, o qual
estabeleceu que não há corpo vivente sem alma, ou melhor, não existe corpo humano vivente sem uma alma,
que é a sua natureza racional: “non est caro humana sine anima humana”[70]. Dessa forma, a alma penetra
no corpo quando a matéria que vai recebê-la estiver preparada para tal. Entretanto, não é possível determinar
o momento preciso em que se dará este fenômeno da animação, porque, como  aponta Baerstchi[71],
necessário se faz o recurso a uma teoria científica e, por isso, os concepcionistas se socorrem não mais
somente em Aquino, mas no progresso da ciência pós-século XIII:

A ciência veio em ajuda à fé e à filosofia: demonstrando que o patrimônio genético de cada indivíduo é
completo e ímpar desde a fecundação do óvulo, e que determina desde a conformação geral, o
temperamento e os dons naturais que manifestar-se-ão futuramente, a genética permitiu afirmar que o
óvulo fecundado já está habilitado a receber uma alma humana. Também nos habilitou a afirmar com
certeza que a alma é criada desde a fecundação.

Para o tomismo, ser um homem é condição bastante para ser uma pessoa, e por isso, os defensores da
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tradição tomista continuam a afirmar que o ser humano, enquanto entidade biológica, é sujeito de direitos,
seja como humano, ou como pessoa. Logo, não haveria a necessidade de optar pela via da personalidade
para caracterizar a pessoa, é suficiente a via biológica humana. Assim, a pessoa começa desde a fecundação,
ou seja, a animação é imediata. Em resumo, a tradição tomista considera que o critério observável da
personalidade é a presença do genoma humano, o que significa que qualquer prática que implique na
destruição de um ser portador de genoma humano é um homicídio.

A condenação de toda destruição da vida humana se funda unicamente na continuidade do processo
biologicamente humano inaugurado com a concepção, e não na atribuição ao embrião do status de pessoa.

De qualquer modo, resta sem resposta a questão dos gêmeos univitelinos, porque nesse caso específico, um
genoma somente pode produzir mais de uma pessoa. Além do mais o progresso da biogenética possibilitou,
ao constatar-se a todo potenciliadade das células-tronco embrionárias, que fosse possível a criação não de
dois ou três, mas diversos seres humanos, a partir de cada uma das células de um mesmo embrião.

Imagine uma situação em que um embrião criado em laboratório, antes de completar 14 dias tenha algumas
de suas células-tronco retiradas para pesquisas e, portanto, seja destruído. No curso dos experimentos com
as células retiradas, parte seja utilizada para a produção de tecidos para transplantes e uma célula seja
cultivada e posteriormente implantada no útero materno dando origem a um bebê forte e saudável. De modo
que, aquele embrião original ao ser destruído possibilitou a cura de pessoas doentes e ainda deu origem a
uma nova vida. Nesse caso, teria sido antiética a manipulação do embrião? Sua destruição poderia ser
tipificada como homicídio? O curso das pesquisas e das idéias apresentadas e desenvolvidas ao longo do
presente trabalho  demonstrarão que a reposta mais apropriada a estas  perguntas é que não.

A mesma genética que revelou o genoma humano, fornecendo o amparo científico à teoria tomista, de feição
concepcionista, através do critério da personalidade ser a presença do genoma humano, ao descobrir a todo
potencialidade das células-tronco embrionárias findou por revelar que não é possível, desde o mesmo critério
biológico, considerar o embrião como uma pessoa, quiçá uma pessoa em potencial. Em verdade, o momento
da “animação” não pode ser a fecundação e a posse de um genoma humano não é condição suficiente da
pessoalidade.

A genética demonstrou que daquele conjunto de poucas células denominado mórula e posteriormente
embrião, é possível produzir, através da manipulação, não somente qualquer tipo de tecido, mas outros seres
humanos completos, fazendo cair de uma vez por todas a ilusão da singularidade e da irrepetibilidade do ser
humano, em termos biológicos, - como a própria Natureza já o fizera no caso dos gêmeos univitelinos -,
demonstrando que a saída não se encontra no nível da ciência; como de fato, jamais se encontrou, mas tão
somente na via bioética[72].

7. Pessoa em Kant

Em 1797, Immanuel Kant apresentou sua concepção de pessoa humana, interpretando à sua
maneira a definição de Boécio[73], sem preocupação em determinar o início da vida humana, pois conferiu
ênfase ao conceito de “pessoa humana” ao considerar o agente diante da prática das ações submetidas às leis
da obrigação moral: “Uma pessoa é o sujeito cujas ações são suscetíveis de imputação. A personalidade
moral é assim, apenas a liberdade de um ser racional submetido às leis morais”[74]. Pessoa é aquele sujeito a
quem se pode imputar suas próprias ações. A idéia é alicerçada através de um conceito racional, em que
pessoa é entendida como sujeito autônomo, impulsionado à ação pela determinação da vontade e não por leis
da natureza, mas, consoante aos ditames da própria razão pura, prática que possibilita que a pessoa seja
livre.  Desse modo, ocorre convergência do conceito de liberdade com o de pessoa, na medida em que esta é
um ser racional e seu agir deriva da vontade pura – ação de causação puramente racional – e
conseqüentemente livre.

A autonomia reduz-se à experiência inerente à própria subjetividade do indivíduo como
realização de sua humanidade, o que implica o imperativo categórico de Kant no sentido de reconhecer, a
partir da identidade de sua própria consciência a existência da humanidade em si.

Kant[75] considera os entes racionais como membros do reino dos fins; por isso, têm dignidade
(valor moral) e por causa de sua dignidade, um valor que não é atribuído, nem por sua utilidade (valor
instrumental) para outros, nem pelo afeto que despertam ou não nos demais (valor afetivo), não podem ser
submetidos a qualquer interesse alheio a esse fim, e, somente como tal, devem ser considerados pessoas e
jamais podem ser usados como bem útil.  Este é o status moral de seres que portam em si mesmos o sentido
e de quem o sentido para tudo o mais depende.  A referência absoluta à pessoa humana é o fundamento do
direito e da obrigação. A dignidade da pessoa humana deverá ser reconhecida em todas as dimensões da
história e da coerência do dever ser.

Para Kant[76], o que distingue a pessoa humana das coisas é sua qualidade de sujeito de direitos e deveres
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morais, respondendo legalmente por suas ações, produto da autonomia de sua vontade, de seu livre-arbítrio. 
Segundo palavras textuais do mencionado filósofo: “Uma coisa é o que não é suscetível de nenhuma
imputação. Todo objeto do livre-arbítrio, que carece de liberdade por si, é chamado de coisa (res
corporalis)”. 

Na ética kantiana, a autonomia é um conceito central e refere-se à capacidade do agente de
escolher as leis morais para si mesmo[77]. De acordo com Kant, autonomia e racionalidade ocorrem
simultaneamente; por isso, fala-se em "agentes racionais"[78], isto é, agentes livres e capazes de tomarem
suas próprias decisões, estabelecerem seus objetivos e guiarem sua conduta pela razão. A partir da definição
de "agentes morais" como indivíduos autônomos, decorrem importantes considerações, tal como o fato de
que há reciprocidade entre os agentes morais e o fato de que eles podem ter a responsabilidade moral de ter
feito (ou não ter feito) algo. Portanto, os seres humanos adultos normais são os indivíduos tidos como
"agentes morais".

E os demais seres humanos, que não apresentam essas características, isto é, que não têm essa
"autonomia"? Eles podem ser "pacientes morais". Nesse caso, "pacientes morais" refere-se àqueles seres em
que não encontramos os pré-requisitos que os capacitam a controlar o seu próprio comportamento, de modo
que eles possam ser moralmente responsáveis pelo que fazem. Os "pacientes morais" não podem avaliar o
que é certo, e nem o que é errado. Nesse grupo se encontram os bebês, crianças, seres humanos com
problemas mentais (o que pode ser também devido à idade avançada ou por se encontrar em estado de coma
profundo), enfim, todos aqueles que não têm ainda, temporariamente ou não tem mais, a capacidade de
deliberar entre as várias atitudes possíveis o que seria certo ou próprio de ser feito. E, embora eles não
apresentem autonomia no senso kantiano, eles podem apresentar a chamada "autonomia de preferência". De
acordo com esse conceito, "os indivíduos são autônomos se eles têm preferências e se têm a liberdade de
iniciar uma ação a fim de satisfazê-la"[79] .

Aprofundando os postulados da tradição kantiana, em resposta aos diferentes seres que
reivindicam os direitos da "pessoa" Engelhardt[80]afasta o argumento da potencialidade, aqui já
apresentado,  e estabelece a diferença entre "pessoa no sentido estrito" e "pessoa no sentido social". A
"pessoa no sentido estrito" é o "agente moral". Todos os outros,  aos quais "quase todos os direitos das
pessoas estritas são atribuídos" são as "pessoas no sentido social". Nesse caso, incluem-se no sentido social
as crianças, retardados, dementes e humanos comatosos [81].

Mas a distinção básica ocorre entre pessoas em sentido estrito como agentes morais e as demais
acepções. Nesse caso, a moralidade secular geral assume que as pessoas como agentes morais são aquelas
titulares de direitos, levando o autor a concluir que não está apresentando tais conclusões com a intenção de
fragilizar a posição das crianças ou dos bebês, pelo contrário. Esclarece que seu objetivo foi o de
proporcionar as bases mais sólidas possíveis da categoria moral do ser humano, justificadas em função de
argumentos gerais seculares. Já que um exame mais detalhado da prática dessa moralidade secular revela a
fundamental relevância das pessoas em sentido estrito, mas não dos seres humanos enquanto tais, de tal sorte
que, para Engelhardt, necessário se faz a formulação de sentidos sociais secundários da pessoa, com o
objetivo de explicar a posição moral das crianças, dos portadores de graves necessidades especiais e as
pessoas que padecem de debilidade senil[82].

Sem dúvida, essa forma de entender a pessoa é excludente, por isso mesmo Engelhardt
argumenta que “por razões sociais” tratamos como pessoas seres que não são pessoas.

Engelhardt busca referência na idéia kantiana de que temos responsabilidade para com as
"pessoas", e para com as pessoas em relação a coisas.  Porém, o autor sugere que "é preciso ir além da
perspectiva kantiana"[83]. É preciso reconhecer também "uma responsabilidade negativa de beneficência, ou
seja, responsabilidade de não maleficência". Porém, é preciso diferenciar essa responsabilidade, que é em
termos de moralidade do bem-estar e de solidariedade mútua, da responsabilidade de respeito. Segundo
Engelhardt, o respeito às pessoas nasce da preocupação de "agir de maneira que possam ser justificadas
como merecedoras de acusação ou de elogio"[84], enquanto que o cuidado dos animais, por exemplo, nasce
da preocupação de "ter um mundo que maximiza o bem-estar e sustenta uma teia de solidariedade".
Engelhardt [85] sintetiza seu enfoque afirmando que "os animais são protegidos pela moralidade de
beneficência", e como os animais apresentam capacidades variadas de sofrer ou alcançar o prazer, variando
dos primatas mais desenvolvidos até a dos animais unicelulares, a "força dos direitos de beneficência varia
dramaticamente". Com esse pensamento, fica claro uma "comunidade moral" de "pessoas".

Se por um lado os postulados kantianos  remetem a uma pertinência moral, por outro está cada
vez mais suscetível de reformulações, a começar pelos questionamentos e novas proposições propostas na
obra de Apel e, mais pormenorizadamente, na de Habermas, em que propõem uma resposta original, a partir
de uma reflexão sobre o “agir comunicacional” expressão que designa “as interações nas quais os
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participantes estão de acordo para coordenarem em boa inteligência os seus planos de ação”[86]. Habermas
vai trabalhar nos melhores termos de uma “ética da discussão', que mantém as mesmas características
deontológica do pensamento kantiano, a saber, voltada para a determinação das normas universais,
convencido de que os enunciados morais são “suscetíveis de verdade”, pelo menos no sentido em que se
podem “produzir boas razões”para sustentar sua pretensão à justeza, e sendo estes recebidos da experiência,
a tarefa consiste apenas em “atestar a validade”das normas propostas[87].

A fraqueza principal apontada na concepção de Kant, influenciada por seu idealismo[88], é o
fato de estar atrelada ao uma filosofia do sujeito ligada a um conceito “pré-social de pessoa”. Esse sujeito
puramente individual, “autônomo e privado”, é visto como uma ilusão da ideologia burguesa e do seu jogo
de espelhos, onde a um conceito atomista de pessoa corresponde um conceito contratualista e racional de
sociedade. Na realidade, “a individuação não é mais do que o reverso da socialização”[89]. Apel, por seu
turno, observa que “um só não pode seguir uma regra, nem pensar: o pensamento é, antes, público por
princípio”[90]. Reconhecida esta dimensão intersubjetiva fundamental, o próximo passo é o de “ultrapassar a
razão centrada no sujeito”e a ótica monológica que ela induz[91]. A vontade ética não poder formar-se
senão na troca, “no seio de um mundo-da-vida de indivíduos socializados”[92].

7. Pessoa e alteridade

A pessoa, concebida como abertura, relação, comunicabilidade, é a base, o fundamento
preliminar da alteridade.  O homem se revela pessoa pela intimidade e pela abertura. A alteridade é
ingrediente básico na definição de pessoa[93], pelo fato de a pessoa ser abertura, ou seja, intersubjetividade. 
É no terreno da relação com o outro, com a exterioridade, que a significação pessoal pode ser mais bem
compreendida e se revela em sua plenitude. A pessoa é “para os outros e também nos outros, para o mundo
e no mundo, antes de ser em si”[94].  Partindo destes pressupostos, ganham maior sentido as palavras do
poeta John Donne, que ajudam a pensar e a compor uma visão de vida humana e de pessoalidade, fundadas
numa profunda e significativa rede de relações temperada pela interexistência:

“Nenhum Homem é uma ilha, isolado em si próprio”.
 Cada homem é um pedaço do continente, uma parte do todo.
Se um torrão for arrastado pelo mar, a Europa é o mínimo,
Como se fosse um promontório, como se fosse a casa de teu amigo ou a tua própria:
A morte de qualquer homem me diminui, porque estou envolvido com a humanidade e, portanto, nunca
mandes perguntar por quem os sinos dobram;
Eles dobram por ti.’’[95]
 

Para Bellino[96], a pessoa não é um objeto nem um processo.  Tal como afirma Mounier, “não é
o ser, ela é movimento de ser para o ser, e não é consistente senão no ser para o qual tende”[97]. A pessoa
assim concebida é captada desde uma intenção não teórica, mas prática, que no dizer de Ricoeur[98], “não é
ainda uma plenitude experimentada, é um a-ser”. A pessoa é “a-ser”; a única maneira de ter acesso a isso é
“fazê-la ser”; em linguagem kantiana a pessoa é uma maneira de tratar o outro e de tratar a si mesmos”.

A estrutura da pessoa em uma perspectiva de alteridade é concebida como relacional, o que
torna complementares a identidade e a alteridade. Ricoeur escreve: “a ipseidade do si-próprio implica a
alteridade em um grau tão íntimo que uma não se deixa pensar sem o outro, que um passa bastante pela
outra, para dizê-lo em linguagem hegeliana”[99] .

Ao substituir o ego pelo si mesmo e recusar a centralidade do primeiro, Ricoeur atinge o próprio
alicerce das filosofias que colocam  o ego como fundamento e introduz a relação do si mesmo e do outro
como o fundamento da consciência. O autor mostra que, no movimento de reflexão da consciência, o ego
aparece como um agente e um centro subtraindo-se ao mundo, enquanto que o si mesmo aparece como
aberto à alteridade e por ela afetado.

Essa perspectiva personalista relacional considera a pessoa como o “volume total do homem” (
corpo, psique e espírito) e ao conceber seu estatuto onto-axiológico nesse mesmo viés relacional, não será
somente o momento biológico que irá conferir o estatuto de pessoa, mas um ato de vontade explícita do
outro. É no contexto das relações, no ser querido, desejado, amado pelo outro que o homem se humaniza e
se personaliza. Disso depreende-se que respeito e dignidade não são atributos fundados unicamente em
algumas peculiaridades próprias do ser vivo ( homem ou animal), mas principalmente sobre o valor atribuído
por quem o ama e o deseja e que estabeleceu com o ser uma relação. Assim, não seria pertinente reivindicar
o valor inerente ao ser pessoa, se o mesmo não tivesse a ele atribuído e reconhecido um valor, uma razão,
um sentido, sem o qual seria um nada, porque sequer teria razão de ser.

O personalismo relacional, fundado na alteridade, ao mesmo tempo em que responsabiliza o
homem, o coloca diante  do abismo de sua vontade. O seu  reconhecimento  ou não pelo outro, ao mesmo
tempo que em o outro interpela-o. É sabido que,  para que  esse outro venha a ser, não basta que o homem
permita a essa vida apenas a subsistência biológica, mas é preciso uma relação de acolhimento e
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solidariedade.

Não basta à reflexão bioética questionar-se a respeito do início e o fim da vida humana. É de
fundamental importância um refletir que aponte para o interser não somente entre pessoas, mas com todas as
coisas. “Tudo o que é recebe existência e não pode ser entendido adequadamente em seu sentido senão em
seu sistema de relações que o constitui e o torna o que é. É precisamente essa interdependência entre as
coisas e a interexistência entre os homens o fundamento da bioética”[100]

Emmanuel Lévinas lançou mão dessa  via  de acesso para pensar  e erguer um novo sentido ao
humano.  Nele a condição humana é apreendida com caráter não-ontológico, ainda que sem desprezar a
lógica ou a ontologia, mas apenas recusando-se em conceder o mesmo caráter fundamentador e último que
lhes é conferido tradicionalmente[101] . Para ele esse ser produto da reprodução humana que está no mundo
não abriga por si só a condição humana. É o que tomamos da frase levinasiana da primeira seção do livro
Totalidade e Infinito: “A verdadeira vida está ausente. Mas nós estamos no mundo.”[102]. Percebe-se que
para esse autor não existe aqui tão somente uma relação de comparação (si-próprio semelhante ao outro),
mas de decorrência entre identidade e alteridade (si-próprio enquanto outro). A alteridade é compositiva da
própria identidade. É com e pelo outro.

A eclosão do humano dá-se em condições propícias que não funcionam como um efeito de uma
causa puramente biológica ou material. Lèvinas está muito mais preocupado em determinar as condições
para a abertura e para a possibilidade do acontecimento ético, em dar condições para a relação de
transcendência que se estabelece, do que pensar uma origem, ou uma natureza humana, na qual se
encontrassem todas as respostas. Nesse sentido, desloca a pergunta sobre o humano para um acontecimento
posterior à própria inauguração do ser, a partir do acolhimento da alteridade, no que podemos denominar
acontecimento ético.

A resposta à pergunta sobre “que é o homem enquanto individualidade?” E o modo sobre como
o autor entende o sentido do humano no transcorrer ético, demarcam a originalidade de suas concepções.
Para Lèvinas, a heteronomia torna-se o cenário concreto sobre o qual é possível construir um novo sentido
do humano; um cenário que revela como condição precípua a relação com o Outro. Isso porque, o autor 
conduz a considerar que “o brotar solitário da ipseidade, através das estruturas naturais pré-existentes, não
consegue dar conta da condição humana”[103]. Assim, o sentido do humano dá-se pela abertura, pela
disposição ao outro. Ou seja, é um segundo momento, posterior ao estado de ser-no-mundo como
complacência animal em si, que dará conta da condição humana. É da relação com o outro que irrompe o
sentido de tudo. Por esse motivo,somos levados a depreender não ser possível falar em ser humano ou em
pessoa humana fora da relação com o outro. Assim, em Lèvinas, tanto a condição humana quanto a
pessoalidade são atributos éticos que exsurgem do encontro e da relação com o outro[104].

 A pessoa é concebida como um sistema psicossomático que toda a vida humana torna cada vez mais
presente. A diferença fundamental entre o ser humano e os animais se concentra na sua capacidade de pensar
simbolicamente, de representar e projetar no exterior os conteúdos da sua consciência e usá-los na criação da
cultura humana. Ou seja, na esfera do cognitivo. A consciência de si mesmo como pessoa e dos outros
também como pessoas, conseqüente dessa capacidade simbolizadora do ser humano será condição sine qua
non para a reflexão ética. Por conseqüência, a natureza biológica do corpo humano não é mais do que o
substrato, suporte ou mediação da pessoa, que está subjacente em toda a reflexão sobre a dignidade
humana[105].

Existe uma dimensão ética determinante no existir humano, isto é, a pessoa existe enquanto pessoa somente
quando é reconhecida por outras pessoas. Há uma ética para a pessoa que vive no seu corpo. O corpo não é
portador de dimensão ética, mas é a pessoa no seu corpo que é a portadora desta dimensão e a pessoalidade
se revela desde esta dimensão.

Para o corpo biológico isolado, não há ética; a sociabilidade do ser humano funda-o em eticidade.A história
das "wolves children[106]" contribuiu para confirmar que a pessoa humana somente é revelada, na relação
com outros humanos.  O isolamento torna-a igual aos animais.  É a comunidade humana que confere a cada
ser a capacidade de linguagem, a habilidade de nomear cada coisa e de estruturar, assim, a sua agilidade e
amplitude de representação simbólica.

Como ressaltou Lévinas[107]:

(...) a dimensão de interioridade não pode desmentir a sua interioridade pelo aparecimento de um
elemento heterogêneo no decurso dessa descida em si no declive do prazer (descida que, na realidade,
escava apenas essa dimensão), é necessário, entretanto, que em tal  descida se produza um choque que,
sem inverter o movimento de interiorização, sem romper a trama da substância interior, forneça a
ocasião de uma retomada de relações com a exterioridade. A interioridade deve, há um tempo, ser
fechada ou aberta. Assim, se descrever certamente a possibilidade de se desgrudar da condição
animal.[108]
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Esta constatação nos remete novamente e in totum ao pensamento de Lévinas[109] e  possibilita
conceber a pessoa humana não somente enquanto substância racional, mas como realidade ética e relacional,
construída no curso de um processo de relações, existência potencial e temporal, no qual o próprio conceito
de ética carece ser analisado segundo essa concepção. Considera-se como ponto de partida o pressuposto
levinasiano de que a pessoa humana representa um existir a realizar-se, em continua transformação,
decorrente mas não restrito às interações. 

Lèvinas vai além do que Kant concebe como alteridade.  Isso porque, em Lèvinas, o outro não se
restringe a um fim em si mesmo, assim como o eu – noção de reciprocidade -, senão que é absolutamente
outro. A moralidade, para Lèvinas, diverso de Kant, não se funda sobre a autonomia da vontade racional,
mas sobre outro alicerce que dirige e precede o sujeito, ordenando-lhe o bem. O humano emerge quando o
eu, ao invés de procurar satisfazer os seus interesses, estende a mão a outrem. Ser humano é responder a
uma eleição anteriormente ao ato de consciência, pois “a consciência está sempre em atraso para o encontro
com o próximo”[110] .

Isto se revela de forma mais contundente, quando tem-se que apreciar em consciência o pedido
de outrem para julgar em consciência se ele nos obriga, ou substituir as suas capacidades enfraquecidas para
decidir em seu lugar, onde está a garantia de que a nossa liberdade coincide objetiva e verdadeiramente com
a sua e que ele é, por via de conseqüência, tratado como um fim em si?[111] A humanidade é mútua
pluralidade real e unidade ideal, e não se pode diluir o ponto de vista dessa extensão no da pura
compreensão, a alteridade das pessoas na universalidade do gênero, sob pena, como afirma Ricoeur, de alijá-
la. Donde a existência dessa “sutil discordância no seio do imperativo kantiano”[112] - discordância que se
transforma em conflito quando de sua aplicação na prática. Esse é o caso da dificuldade que encontra a
biomedicina quando se vê diante da situação de decidir entre a ética da pessoa e a denominada ética da
coletividade. Igual sorte contempla o imperativo de tratar a humanidade como um fim em si mesma quando
nos deparamos com a humanidade do presente e as futuras gerações.

Do mesmo modo, a ética reflete essa dinâmica sujeitando-se à historicidade, demandando ser concebida não
a partir de princípios absolutos, perenes, cuja validade se perpetua ao longo dos tempos, importando em
adequação ética às situações que exigem renovação e atualização dos princípios.

O homem é dotado não de uma moral ou de valores, mas da faculdade de construí-los em seu íntimo. 
Valores são produtos culturais.  É a cultura própria em que o indivíduo está inserido que dirige a expressão
de sua ética.  Todo o processo de transformações pelo qual passou a humanidade não dotou as pessoas de
apenas um sistema ético em particular, mas fez dos seres humanos capazes de aprender e desenvolver
concepções éticas, valores e princípios morais[113]

A reflexão à luz do pensamento de Lèvinas  permite conceber a pessoa humana pela abertura,
pela disposição ao Outro.  A complacência como animal ainda não dá condição e sentido humano.  Da
complacência animal, caracterizada pelo mero fruir o mundo, chega-se ao humano, que emerge quando do
aparecimento do Outro, que convoca a egoídade e instaura a possibilidade de um novo destino – dessa
relação com o outro surge o sentido humano.

Assim, Lèvinas não concorda com a designação do humano como animal racional. Para ele, a
interioridade, a individualidade constituída pode assim ser considerada, mas o humano está além dessa
designação, está para, além disso, situado na abertura à exterioridade, na disposição de ser-para. “A
felicidade da fruição é mais forte do que toda a inquietude, mas a inquietude por perturbá-la – eis o
desnivelamento entre o animal e o humano”[114].

A humanidade e, nesse rastro, a pessoalidade, assim consideradas, estão além de toda e qualquer
argumentação que tenha por base a liberdade ou a atividade do ser-em-ato. É exatamente na conjuntura de
um evento relacionado a algo totalmente alheio ao próprio eu, sem qualquer liame com qualquer espécie de
mera natureza intrínseca, “sem conexão alguma com qualquer resquício de diletantismo de essência”[115]
que Lèvinas aponta o aparecimento do humano como indivíduo, como pessoa.

Desse modo, a tese de Lèvinas consiste em demarcar dois momentos: o primeiro que se reporta
ao nascimento ou ao despertar da individualidade, não a partir da compreensão do ser ou da ontologia, mas a
partir do “viver de...” – fruitivo, que confere os requisitos fundamentais para que a individualidade
permaneça simultaneamente aberta e fechada; e, o segundo momento, que se refere ao despontar do humano
traduzido como valor pessoal , resultado do modo como esta mesma individualidade responde eticamente à
presença da heteronomia, como ela responde à presença da alteridade em sua estrutura enigmática, ou seja,
no que  se pode denominar como acolhimento e abertura ao totalmente outro. A tese aqui defendida é a da
relação ética, antes da teoria e da ontologia. A relação ética é acolhida e pensada, em Lèvinas, como
fenômeno concreto que permite a passagem do contexto da natureza e do ser ao da relação ética inter-
humana. Mas não como uma relação ética qualquer. Uma relação sob o signo da responsabilidade cada vez
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mais crescente. “A obrigação de assumir as necessidades do outro, de carregar suas culpas, não é assumida
pelo sujeito, mas o constitui enquanto tal”[116].

Lèvinas  mostra de que modo o olhar que é dirigido ao homem desdobra o ser-para-si no seio de
si-mesmo em ser-para-outro, isto é, atribui ao homem uma indeclinável exigência ética para com o Outro. O
outro é um eu, eu é um outro, e ambos, adverte Hegel, “reconhecem-se, reconhecendo-se
mutuamente”[117]. Ser reconhecido, essa é a reivindicação essencial do ser como sujeito. Reivindicação que
provém , com um mesmo movimento “clivado no interior e argamassado no exterior, tão intersubjetivo como
sujectivo”. Trata-se de um ser inaugurado, não a partir da substância, mas da ética relacional, como escuta
do outro, avizinhamento do outro, com a imaginação no lugar do outro. É a presença do Outro que remete o
homem aquém da liberdade e o faz “descobrir a investidura que libera a liberdade do arbítrio”[118] . A
pessoa assim concebida, diversamente do indivíduo é, em sua essência, relação: “conquista importante da
reflexão contemporânea, para aquém da qual já não é concebível dar conta da pessoa”[119].

O que há de fundamental e inovador no humanismo levinasiano é o seu profundo caráter ético.
Esse novo humanismo está alicerçado na interpelação ética do outro, que se manifesta em sua alteridade sob
vários aspectos, como, por exemplo, na concretude existencial pela fenomenologia da corporeidade, da
proximidade e da relação concreta. Mas a revelação ou a epifania do outro não se limita a mero fenômeno,
mas a uma manifestação de sua absoluta alteridade[120].

A obra do autor irrompe com uma nova imagem sobre o ser humano e sua condição de pessoa
humana apontando para uma nova experiência da ética, que se introduz na história da humanidade. Com isso
será introduzida na antropologia filosófica uma nova dinâmica desde uma visão cujo espectro perpassa as
inúmeras e diversas dimensões do conhecimento humano, desde a teologia, a psicologia, o direito, até o
campo da técnica. A concepção fundamental desse novo humanismo de Lèvinas, conhecida como
humanismo do outro homem, imputa à significação pessoal a infinita responsabilidade e a solidariedade ética
que se correlacionam com a experiência humana.

Considerações finais

Em Roma, assim como na Grécia, o homem estava identificado com o cidadão desempenhando
seus status num espaço público. Assim, a personalidade desenvolve-se nos marcos do espaço público, do
Estado, pois fora dele, não há personalidade.

O processo de ruptura com este pensamento dos antigos, leva a que a personalidade humana
passe a ser concebida não mais tendo como referência o espaço público, mas o espaço privado. O Direito
passa então a nomear “os papéis para os autores de uma única realidade aceitável: a jurídica, que o próprio
indivíduo cria, seja como legislador, seja como sujeito de uma relação jurídica”[121] . Esse individualismo
fornece ao homem a capacidade de agir no mundo do direito, que se consubstancia em direitos subjetivos –
facultas agendi -, relativos a direitos absolutos próprios de um estado de natureza, decorrentes da razão
humana.

Uma observação importante a apontar é a de que a concepção referente à expressão “pessoa” se
insere no âmbito jusfilosófico, enquanto que o  ser humano como indivíduo físico pertence a uma ordem
claramente distinta, em que o conceito abstrato divorcia-se da realidade concreta. Há, portanto, uma noção
normativa de pessoa que recusa a concepção clássica do direito natural, para o qual “era o caráter humano
da pessoa que lhe conferia os seus direitos”. De tal sorte que a figura do sujeito de direito ligada à “vontade
agente” resolve em definitivo a “confusão entre a noção jurídica de pessoa e a do ser humano”. Assim é
possível entender o porquê de o corpo humano, enquanto tal, não estar presente seja no Código Civil de
1916, ou no Código atualmente em vigor, Lei 10.460, de 24 de março de 2002[122].

 O direito vê na pessoa um sujeito para quem é destinada a norma legalmente estabelecida,
pressuposto e fundamento da justiça e da lei, peça chave da relação jurídica, titular de bens e direitos, centro
e final da imputação normativa, ser capaz de adquirir direitos e  obrigações.

Como bem o assinala Marcel Mauss num estudo clássico da noção[123], a pessoa, no sentido
moral e normativo aqui tratado, é o termo provisório de uma longa jornada histórica, demarcada,
especificamente, pela persona latina, o homem cristão, o indivíduo da sociedade burguesa, o cidadão das
Luzes.

 Essa idéia normativa de pessoa reflete, portanto o homem enquanto “sujeito”. A expressão
“sujeito” cunhada pelo discurso dos pandectistas do século XIX encontra-se alijada das subjetividades e irá
aliar-se a uma idéia exterior, de certa maneira objetivada, à concepção de “sujeito” enquanto “parte”  ou
“elemento” da relação jurídica, como aquele que tem o poder (a capacidade) de ser titular de direitos,
intervindo na ordem jurídica[124]. Sujeito, desse modo, passa a se configurar como “indivíduo”, agora não
mais concebido a partir do grupo ao qual pertence, enquanto casta, classe ou família. Passa a ser considerado
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de forma apartada do todo, da comunidade que o transcende, revelando assim uma concepção norteada nos
paradigmas que sustentam uma sociedade forjada no individualismo inerente a um direito de propriedade,
que passa a revestir a própria idéia de pessoa humana.

A relação que se passa a estabelecer entre a pessoa e o bem se dá tendo como norte um
referencial axiológico marcado pela idéia de pessoa enquanto sujeito titular de um patrimônio, sob a égide do
individualismo burguês em ascensão e de um capitalismo em consolidação. Será esse o pano de fundo onde
se consubstancia  a idéia de pessoa como “sujeito” e como “indivíduo”.

Essa ambigüidade se faz presente, mormente quando o direito coloca ao lado daqueles outrora
denominados “pessoas naturais”, hoje “pessoas físicas” - físicas apenas por estarem referidas a um indivíduo
– as  também “pessoas” jurídicas, entidades como o Estado, agrupamentos como as associações e sindicatos,
as massas de bens como as fundações. Por isso a expressão “pessoa humana” não se trata de um resgate ou
referência enfática aos direitos humanos, muito menos um pleonasmo, pois no âmbito normativo existem
pessoas que não são humanas.

Michel Miaille[125] assinala que a noção de pessoa como “sujeito de direito” é um dado básico
do sistema do direito moderno, a ponto de toda a teoria civilista ser calcada justamente na idéia de que todo
indivíduo(ser humano) é um “sujeito de direito”[126]. Mialle, no entanto, sugere que tal condição não se deu
sem um propósito próprio e nesse sentido questiona: “Se hoje, todos os indivíduos são sujeitos de direito,
que função desempenha esta forma jurídica?”[127]. Em resposta a questão, o autor observa que até a
Modernidade há uma relação de desigualdade entre os indivíduos tida como “natural”, reforçada pelas
relações sociais. A igualdade e a liberdade serão necessárias na medida em que alguns precisam vender sua
força de trabalho, sem, no entanto, sentirem-se obrigados a tal. “É preciso de algum modo isolá-los de tal
maneira que sejam economicamente obrigados a vender a sua força de trabalho, sem, no entanto, a isso
serem obrigados juridicamente. Esta situação precisa e original assume juridicamente a forma de
personalidade jurídica” .[128]

A racionalidade do ordenamento jurídico desde essa lógica aponta que a existência de direitos
apenas pode ser justificada na medida em que haja um sujeito capaz de exercê-los. Desta forma, a normativa
jurídica complementa a construção dessa subjetividade moderna, imprimindo a essa pessoa, enquanto
“sujeito de direitos” aquelas características de universalidade, individualidade, autonomia e abstração,
forjando um tipo tal de sujeito que torna todos os indivíduos iguais perante a lei, e cuja manifestação da
vontade autônoma e racional deve ser respeitada quando faz uso de seu poder de agir racional e moral[129].

Houve uma longa caminhada rumo a instrumentalização da personalidade humana, submetendo-a
a uma lógica dominada por parâmetros racionais de mercado, submetendo a idéia existencial de pessoa à
idéia jurídica de pessoa, limitando-a a mero instrumento da técnica do Direito, com fulcro na liberdade e
autonomia, que hoje se revela insuficiente diante dos fatos sociais sinalizados pelos avanços impensáveis
promovidos pela ciência biológica e pela biogenética.

Dessa forma a idéia normativa de pessoa humana que chega até os dias atuais, passa a estar
contida na de “indivíduo”, na acepção mais “individualista” do termo, sem que seja possível, por assim dizer,
visualizar a partir daí a noção de “personalidade”, a qual é reduzida a mera “capacidade para”, de sorte  a
produzir uma conotação tal que resume “ser pessoa” ao “ser capaz de adquirir direitos e contrair
obrigações”.   Essa personalidade subjacente trata-se de “um atributo jurídico reconhecido aos seres
humanos individualmente ou aos indivíduos em grupos, como entes morais, exprimindo a aptidão para
adquirir direitos e contrair obrigações”[130]. Pessoa, assim, seria uma construção jurídico-normativa, não
realidade psicofísica, em contraposição à doutrina jusnatural, que nela identifica o homem, como um fim em
si.
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de Cusa que escreveu “De conjecturis”(1443) que bem retrata humanismo nascente.”O homem é um Deus não em sentido absoluto,
porque é homem, mas é um Deus humano”. (ABBAGNANO, Nicola. História da Filosofia, 10ª ed., vol V e VI, Lisboa: Editorial
Presença, 1994).
São conhecidas as belas palavras, que Picco della Mirandola, em sua Oratio de Homminis Dignitate,  coloca no falar de Deus,
dirigidas à sua criação humana: “ Não te fizemos celeste, nem terreno; não temporal, nem eterno, para que tu, livremente, sem que
nenhuma força coercitiva te imponha traços predeterminados, configures a tua própria fisionomia. Invertendo ou variando um pouco o
modo de exprimir do humanista, podemos dizer que Deus nos fez celeste e terrestre, eterno e temporal, para que vivêssemos, já no
tempo a eternidade”. (Picco della Mirandola, apud BURCKHARDT, Jacob. A cultura do Renascimento na Itália. Brasília: Editora
UnB, 1991. p. 215.)
[28]CAMPOS, Diogo Leite de. Lições de Direitos da Personalidade, in Boletim da Faculdade de Direito, vol. LXVII, Universidade
de Coimbra, 1991; p. 132.

 
[29]    PEGORARO, Olinto. Ética e Ciência Biológica, in Cadernos Saúde Coletiva, Rio de Janeiro 12(1), 2004, p.87.
 
[30]    Idem.

[31]Na clássica obra Paidéia , Werner Jaeger (1888-1961) resgata os elementos constitutivos do ideal de formação do homem grego,
em que a idéia de cidadão (membro ativo da polis grega ou da civitas latina) albergava o exercício de todos os direitos e a assunção de
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todas as responsabilidades na condução dos destinos da sociedade por aqueles que possuíam o status citadino, ou seja, que não eram
nem metecos (estrangeiros, que estavam alijados da participação na vida política da cidade, dedicando-se ao comércio), nem escravos
(encarregados da produção dos bens materiais e serviços domésticos), nem mulheres, desprovidas de autoridade.

 
[32]De la biologie à l'éthique, debate entre Jean Bernand e Dominique Lecourt ( 14 de novembro de 1990), brochura do Círculo
Condorcet, n. 18, Dezembo de 1990, pp. 13-14, citado por SÈVE Lucien.  Para uma Crítica da Razão Bioética, Lisboa: Instituto
Piaget, 1997, p.38.
[33] O marco teórico da bioética atual é janeiro de 1971, quando Rensselaer Potter (biólogo e oncologista, Universidade de

Wisconsin, Madison, EUA) publicou o livro "Bioética: a ponte para o futuro", no qual bioética foi definida como a disciplina que
"estuda a moralidade dos comportamentos humanos no campo das ciências biológicas". Diferentes autores dizem que quem primeiro
usou a palavra bioética com o significado de ética na medicina e nas ciências biológicas foi Andre Hellegers (obstetra, fisiologista
fetal e demógrafo holandês, Universidade de Georgetown, EUA), quando fundou o The Joseph and Rose Kennedy Institute for the
Study on Human Reproduction of Bioethics (1º de julho de 1971). Para Potter a bioética possuía um sentido macro e com forte
conotação ecológica e holística, mas para Hellegers ela dizia respeito especificamente ao ser humano e às biociências humanas. A
visão de Hellegers prevaleceu e os centros de bioética esboçaram uma bioética com "cara" exclusiva de disciplina, em detrimento da
face bioética movimento social. Assim foi consolidada a institucionalização da bioética. (Potter, V. R. Bioethics: bridge to the future.
Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, 1971; Lepargneur, H. “Força e fraqueza dos princípios da bioética”, in: Bioética, novo
conceito a caminho do consenso. São Paulo, CEDAS/Loyola, 1996:55-76.)
[34]O’NEILL, Onora. Autonomy and Trust in Bioethics,  Newnham College, Cambridge University Press, apr.2002.
[35]National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research (The Belmont Report:
Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research, Bethesda, EUA, 1978),
[36]Desde o Relatório Belmont, os princípios da autonomia, beneficência e justiça passaram a ser considerados como os princípios
gerais da Bioética, não somente no âmbito da  experimentação em humanos, como originalmente formulados, mas também  em toda a
biomedicina, onde surjam problemas práticos a serem resolvidos. O princípio da beneficência relaciona-se com a proposição de
Hipócrates, por volta  do ano 430 a.C, aos médicos, no parágrafo 12 do primeiro livro da sua obra Epidemia: "Pratique duas coisas ao
lidar com as doenças; auxilie ou não prejudique o paciente". O princípio da autonomiarecebeu diferentes denominações, tais como
Princípio do Respeito às Pessoas1 ou Princípio do Consentimento de acordo com diferentes autores em diferentes épocas. A
utilização deste conceito básico assume diferentes perspectivas, desde as mais individualistas até as que inserem o indivíduo no grupo
social ao qual pertence e atua.  Este princípio pode ser definido como a obrigação de se respeitar os valores e opções pessoais de cada
indivíduo naquelas situações básicas  que lhe digam respeito vitalmente. Supõe o direito inclusive a equivocar-se no momento de
fazer sua própria escolha.  Em relação ao princípio da justiça  tem-se que o dever de justiça, considerado prima facie, está baseado na
possibilidade de que a  distribuição dos bens sociais não se faça segundo os méritos das pessoas implicadas. Dessa forma, este
princípio aparece relacionado a um terceiro elemento, agora externo à dimensão individual  dos princípios anteriores, que diziam
respeito ora ao paciente ora ao profissional médico ou pesquisador. O princípio da justiça diz respeito fundamentalmente à sociedade.
(HOGEMANN, Edna Raquel. Conflitos Bioéticos o caso da clonagem humana, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003).
[37] GORDJIN, B., 1999. The Troublesome concept of the person. Theoretical Medicine and Bioethics , 20: 347-359, citado por
PAIXÃO, Rita Leal.Experimentação animal: razões e emoções para uma ética, retirado do site:
http://portalteses.cict.fiocruz.br/transf.php?script=thes_cover&id=000039&lng=pt&nrm=iso, em 21.01.05, às 14:53.
[38]Lèvinas considera que a simples continuidade biológica animada pelos elementos do mundo não consegue dar conta da condição
humana nem é suficiente para representar o humano, pois a verdadeira vida humana não vem das estruturas solitárias do eu na sua
relação biológica com o mundo (Humanismo do outro homem, p.50).

[39]    ENGELHARDT JR, Fundamentos da bioética,  SP: Loyola, 1998, p. 237.
[40] Em Roma, o escravo era assim como um animal, coisa, objeto de direito subjetivo. Sofria uma série de restrições tais como: não
podia casar-se legitimamente; não tinha patrimônio; não podia ser parte (autor ou réu) em juízo; seu proprietário podia transferi-lo,
onerosa ou gratuitamente, a outro homem livre, e até matá-lo.
Cumpre salientar que sua condição jurídica não chegou a modificar-se (mesmo no direito pós-clássico continuava sendo coisa- res),
embora tenha sofrido modificações de vulto. Autores, no entanto, vêm negando que em Roma os escravos eram mera res e não
personas.(Elimar Szaniawski, Direitos da Personalidade e sua tutela, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1993, pag. 20.)Vide
COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga , São Paulo: Martins fontes, 2000; WOLKMER, Antonio Carlos, Fundamentos de
História do Direito, 2a. ed., revista e ampliada, Belo Horizonte: Del Rey, 2001; RABINOVICH-BERKMAN, Ricardo. Bom Dia,
História do Direito, Rio de Janeiro: Forense, 2001.

[41]    SÈVE. Lucien. Op. cit. p.56.
[42]    Idem.
[43]    Ibidem.
[44]    SÈVE. Op. cit. p.55.

[45]Sève nos informa  que em seu debate com Jean Bernard, Dominique Lecourt revela que: eu  “não gosto muito do conceito de
indivíduo, em conseqüência dos pressupostos filosóficos que (eu) não escondo”(p. 15)

[46]    SÈVE. Lucien, op. cit. p. 58
[47]DESCARTES, R. Discurso do Método. Trad. Enrico Corvisieri. São Paulo: Nova Cultural, 1999, (Coleção Os Pensadores),
p.p.53/54.

[48]    Idem.
[49]    DESCARTES. Op. cit. p. 42.
[50]    ARANTES, Paulo, et al. A filosofia e seu ensino. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 1996, p.106
[51]    Idem.
[52]    Ibidem.

[53]BELLINO, Francesco. Fundamentos da Bioética – aspectos antropológicos, ontológicos e morais, Bauru, SP:EDUSC, 1997,
pp.116/117.
[54]    SIERRA, Pelayo García, Diccionario filosófico, prólogo de Gustavo Bueno, Biblioteca Filosofía en español ,
Oviedo:Fundación Gustavo Bueno,  p. 27.
[55]Uma crítica dessa idéia transcendental de pessoa é feita por Michel Foucault.  Foucault  é um  pensador que questiona
radicalmente esse sujeito cunhado pela filosofia moderna, tornado fundamento do conhecimento, marcado pelas características de
universalidade, autonomia, individualidade e abstração kantianos. Para Foucault , não há um “ser-em-si” do sujeito. Ele é fruto de uma
história recente, resultado de determinadas premissas históricas que tornaram possível a sua constituição – logo, o sujeito tem uma
história. Ou seja, não é natural, imanente, imutável; não existe algo como uma essência do sujeito. O que existe são diferentes formas
de subjetividade, que se sucedem no tempo, nenhuma delas portadora de uma “humanidade essencial”, mas sempre conseqüência de
configurações históricas das formas de poder. Para o autor este Homem trans-histórico não passa de uma abstração do homem
empírico, que “não é e nem pode ser natural e universal, pois, em última instância, é um homem que foi construído historicamente,
resultado das inter-relações entre as diversas formas de poder de uma episteme historicamente vigente”.
                O modo como o sujeito se apresenta deve, por isso, ser associado ao regime de verdade e aos efeitos de verdade que o
discurso de uma determinada episteme pode produzir. Isso quer dizer que ao longo da história várias subjetividades são produzidas –
e todas essas subjetividades não devem pretender conduzir à busca de uma “subjetividade” original e fundante .
                É claro que esse regime de verdade muito dificilmente se imporia se não estivesse também intimamente relacionado a
práticas institucionalizadas de poder. Se, de um lado, práticas epistêmicas determinadas foram capazes de objetivar o sujeito, do
outro, práticas normalizadoras resultaram na produção de um determinado sujeito. As práticas normalizadoras, com suas regras de
vigilância, observação e registro individualizante (poder disciplinar) e de controle da vida das populações e espécies (biopoder),
acabam por constituir um sujeito individualizado, e, ao mesmo tempo em que o constituem, o sujeitam. Dessa forma, as relações
políticas e sociais não devem ser compreendidas como aquilo que “incide” sobre um sujeito livre e autônomo, limitando-o, mas são
aquilo mesmo que o constituem. Por exemplo, Foucault explica que a sociedade capitalista desenvolve uma série de técnicas de poder
para ligar o indivíduo à fábrica e ao trabalho, controlando o seu tempo e o seu corpo, de modo a torná-lo uma força produtiva. Este
tipo de poder demanda uma série de saberes acerca do indivíduo, produzindo o homem como objeto de saber e tornando-o uma força
produtiva.
                Vê-se que  Foucault concebe o sujeito não como uma categoria suspensa acima da história e que será preenchida por
acepções diferentes conforme a época. Para ele as práticas de poder e as práticas de saber estão profundamente imbricadas, e
constituem verdades que levam à formação de sujeitos. No caso da sociedade disciplinar capitalista, por exemplo, o trabalho não é da
natureza do homem. Para que o “sujeito trabalhador” se torne “natural” e “universal”, é necessária uma síntese do poder político com
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uma espécie de saber sobre a realidade, síntese que constitua verdades sobre o homem, transformando-o nesta espécie de sujeito
.FOUCAULT, Michel.As palavras e as coisas, São Paulo: Martins Fontes, 2000. Veja também: ARAÚJO, Inês Lacerda. Foucault e a
Crítica do Sujeito. Curitiba: UFPR, 2001; FONSECA, Ricardo Marcelo. Modernidade e Contrato de Trabalho: do Sujeito de
Direito à Sujeição Jurídica. São Paulo: Ltr., 2002.
 

[56]    VIGNA. C. Struttura della persona e questioni di bioetica, in Per la filosofia, Milão, 1992, n. 25, p. 7 citado por
BELLINO. F. op. cit. p. 127.

[57]MORAES, Walter. A Concepção Tomista de Pessoa – Um contributo para a teoria do direito da personalidade. RT 590/14.
[58]    LEITE DE CAMPOS, Diogo. Op.cit., p.20.                                         
[59]    AQUINO, Tomás de. Summa Theologica, VI , Os Pensadores, São Paulo: Nova Cultural, 2000, p.182.
[60]    AQUINO, Tomás de. Summa Theologica, I q 29 a 1 - 4 , Os Pensadores, São Paulo: Nova cultural, 2000, p.p.52 ss.
[61]    Idem.
[62]    AQUINO, Tomás de. Summa Theologica, Op. Cit,  I, q. 29, a. 4.
[63]    Idem.
[64]    Ibidem.

[65]AQUINO, Sto. Tomás.  Quaestiones disputatae de potentia Dei, 3,5 ad 1., citado por LAUAND, Jean. Razão, Natureza e Graça -
Tomás de Aquino em Sentenças, Estudos introdutórios e tradução - retirado do site: http://www.hottopos.com/mp3/sentom.htm, em
10.11.2004, às 12:07.

[66]      Idem.
[67]      Ibidem.
[68]    BAERTSCHI, Bernard. La valeur de la vie humaine et l'intégrité de la persone,  Paris:PUF, 1995, P. 161.
[69]    Sobre  o hilemorfismo, vide nota 17.
[70]    AQUINO, Tomás de. Somme Theologique, 1a. q. 29, a. 1.  citado por BAERSTCHI. Op. Cit. 161/162.

[71]  BAUMANN, Gabriel.  L'avortment (F), n. 47, 1985, apud BAERSTCHI. Op. Cit. p. 162.: “La science est venue en aide à la foi
et à la philosophie  : en montrant que le patrimoine génétique de chaque inidividu est complet et invatiant dès la fécondation de
l'ovule, et qu'il détermine déjà la stature générale, le tempérament et les dons naturels bruts que ne feront que se manifestter par la
suite, la génétique a permis d'affirmer maintenant que l'ovule fécondé est déjà porportionné à la réception d'une âme humaine.
Aussi pouvons-nous dire avez certitude que l'Ame est créée dès la fécondation”.( Tradução livre da autora)”.
[72] Alguns autores, como Habermas, enfatizam o fato de que a teoria moral atual abandonou todo o conceito pré-social de pessoa,
concluindo que a pessoa é constituída pelas relações humanas e sociais, não fazendo sentido referirmo-nos à categoria universal de
pessoa, mas somente ao indivíduo dotado de valores e direitos, que lhe são atribuídos pela sociedade. Essa afirmativa do autor tal
como colocada pode nos levar  então à constatação de que não existem valores universais, consubstanciados na pessoa humana, mas
unicamente valores e direitos que variam de sociedade para sociedade, de estado para estado. Na mesma linha de Habermas, transita
Rawls ao sustentar a idéia de pessoa humana como  fundamentalmente política, ligada à organização da sociedade.(HABERMAS,
Jürgen. Escravidão genética? Fronteiras morais dos progressos da medicina da reprodução, in A Constelação pós-nacional. Ensaios
políticos, tradução de Márcio Seligmann-Silva, São Paulo: Littera Mundi, 2000, p. 90; RAWLS, John.  A Theory of Justice,
Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1972, p.416; e principalmente:  Political Liberalism, New York, Columbia
University Press, 1993, p.p. 18/29).

[73]    Vide item 1.1.
[74]    KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes. Tradução: Edson Bini. Bauru, SP: Edipro, 2002, p.37.
[75]    Idem.

[76] KANT. Op.cit p. 38.
[77] Por outro lado, consideradas as coordenadas do materialismo filosófico  não é possível sustentar a afirmação kantiana de que
cada pessoa seja um fim em si mesma, pelo fato de que também desempenha a função de meio na constituição de outras pessoas.
Desde a ótica do materialismo filosófico a pessoa não é simplesmente um ”ser”, mas um “dever ser”; melhor dizendo seu ser e seu
dever ser . Ser pessoa é estar obrigado a cumprir obrigações frente a outras pessoas, ter a faculdade de rebelar-se por direitos frente a
terceiros. A condição de pessoa confere também, em princípio, ao indivíduo, a capacidade de dirigir-se de maneira autônoma não
somente em relação ao nível individual, ou seja, de planejar e atuar, mas também poder penetrar e conceber os planos e o agir de
outras pessoas, inclusive em relação àqueles planos que sejam incompatíveis com os seus, àqueles cuja confrontação implica em
violência, convivência violenta e não somente convivência pacífica.
Para o materialismo filosófico o sujeito individual se define por seus interesses próprios entre os quais aqueles que o levam  a
diferenciar-se dos demais, ainda que tão “pessoas” como ele mesmo. Em razão disso devemos considerar transcendental, portanto, o
impulso dos indivíduos no sentido de diferenciar-se mutuamente como pessoas. A igualdade formal entre as pessoas, como sujeitos de
direitos e obrigações, está em oposição à diversidade material que as pessoas (e, desse modo, seus mundos respectivos) carecem para
ser precisamente pessoas com identidade própria. Efetivamente, nenhuma pessoa se identifica com um “sujeito universal”: o
indivíduo pertence necessariamente a um grupo social, a um círculo cultural, a una classe social, é desta raça e não daquela, é um
cidadão e não somente um “ser humano”. Desde a perspectiva destas diferenças constitutivas, Sierra   compreende a necessidade de
considerar os deveres éticos como aqueles conteúdos que melhor se sobrepõem à universalidade da pessoa, posto que, como principio
genérico, entre todas as pessoas, o igualizador é precisamente a individualidade orgânica. Destarte, o  corpo orgânico contemplado
desde a pessoa como um instrumento seu, em verdade se reduz tão somente  a ela. De sorte que postulados como: “ Meu corpo é
minha propriedade e como tal tenho direito a fazer com ele o que bem queira” , são eticamente incorretos porque meu corpo, como
tal, somente se torna o fundamento de meus direitos, através de minha pessoa, e minha pessoa não é  separável da sociedade de
pessoas. ( SIERRA, Pelayo, op. Cit. p.31).
[78] KANT, I., 1994. Pure Practical Reason and Moral Law. In: Ethics (P. Singer., ed.), pp. 123-131, Oxford: Oxford University
Press.
[79]REGAN, T., 1983. The Case for Animal Rights. Los Angeles: University of California Press, apud PAIXÃO, Rita Leal.
Experimentação animal: razões e emoções para uma ética. [Doutorado] Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública;
2001. 189 p.

[80]    ENGELHARDT. Op.cit. p.p. 142/152
[81]    ENGELHARDT. Op.cit.p. 143.
[82]    ENGELHARDT, op. cit p. 171. 
[83]    Idem, p. 145.
[84]    Ibidem.
[85]    Ibidem
[86]    HABERMAS, Jünger. Morale et communication, Éd. du Cerf, 1991, p. 79 ( tradução livre da autora).
[87]    Op. cit. p. 125.

[88]Fonte autônoma da moralidade, o ser humano enquanto tal,  tem em Kant um valor intrínseco, isto é , uma dignidade. Eis o que
significa dizer que ele é uma pessoa, por oposição à coisa que apenas vale como meio. Na pessoa manifesta-se a dimensão ética da
humanidade. De onde, pelo menos idealmente, o conceito muito fecundo , diz Kant, de um “reino dos fins”, o mundo das pessoas onde
todos se estimam e se tratam reciprocamente como fins em si. ( Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Outro Escritos, São
Paulo: Martin Claret, 2002).

[89]    HABERMAS, Jünger. De l'ethique de la discussion,  Éd. du Cerf, 1992, pp. 65, 90, 180.
[90]    APEL. Karl Otto. L'Ethique à âge de la science,  Presses universitaires de Lille, 1987, citado por  BELLINO. op. cit. p.
183.
[91]    HABERMAS, Jünger. Le Discours philosophique de la modernité, Gallimard, 1985,p. 402, citado por  BELLINO, op. cit.
p. 184.
[92]    Idem.
[93]    VIDAL, Marciano. Moral de Atitudes, vol. I, Aparecidade: Editora Santuário, 1978, p. 114.

[94] MOUNIER, Émile. Qu'est-ce que le personnalisme? In Oeuvres, Paris 1962, t.III, pp.208/09, citado por  BELLINO, op. cit.
p.118. Para ulterior aprofundamento remetemos ao ensaio deste último: Dopo Mounier La persona e la “rage antihumaniste”, in Studi
e ricerche, org. Por D. BIGALLI, Bari, 1990, pp.243-300.
[95]             “No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main. If a clod be washed
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away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as if a manor of thy friend's or of thine own were: any
man's death diminishes me, because I am involved in mankind, and therefore never send to know for whom the bells tolls; it tolls
for thee.”        John Donne, Meditation XVII

[96]    BELLINO, Francesco. op. cit. p. 118.
[97]    MOUNIER, Émile. op.cit. p.486.
[98]    RICOEUR, Paul. Finitude e colpa, tr. it., Bolonnha, 1960, p. 153, citado por BELLINO, op. cit. p. 119.
[99]    RICOEUR, Paul. Soi-meme comme un autre, Paris: PUF, 1990, pp. 14-5.
[100]  BELLINO. Francesco. op. cit. p. 137.

 [101]LEVINAS, E. Totalidade e Infinito. Trad. Por José Pinto Ribeiro, Lisboa: Edições 70, 1988, p. 21.
[102] Idem.

[103] SAYÃO, Sandro Cozza. Sobre a excelência do humano: questões sobre ética e sentido em Totalidade e Infinito e Humanismo
do Outro Homem de Emmanuel Lèvinas, in Éticas em diálogo Lévinas e o pensamento contemporâneo: questões e interfaces, Porto
Alegre:EDIPUCRS, 2003, p. 47.
[104] “Lèvinas insistiu, ao longo de seu itinerário filosófico, em primeiro lugar, na necessidade de ir além das mediações de desvestir-
se das mediações, para alcançar o máximo de pureza na relação com a transcendência do outro”. Cf.SUSIN,  L.C. Lèvinas e a opção
pelos pobres. In: Cadernos da FAFIMC. Viamão, n. 13, especial/95, p. 68-69.
[105]  CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA PARA AS CIÊNCIAS DA VIDA. Reflexão Ética Sobre A Dignidade Humana
Documento de Trabalho, 26/CNECV/99, jan/1999, p. 15.
[106]  A título de contributo empírico à questão trazemos o caso das meninas Kamala e Amala considerado o mais interessante caso
de crianças-fera. As meninas-lobo tinham cerca de 18 meses (Amala) e oito anos (Kamala) quando foram encontradas juntas, numa
toca de lobos, no interior da selva de Midnapore, na Índia, em 1920. Presume-se que tenham sido abandonadas pelos pais ou levadas
para lá pelos próprios lobos. Ambas comportavam-se como animais: não conseguiam ficar de pé, nem usar as mãos para alimentar-
se, soltando grunhidos incompreensíveis. Amala resistiu por pouco tempo ao contato com a civilização, vindo logo a falecer e Kamala
viveu um pouco mais – faleceu em 1928, tendo aprendido a articular algumas palavras e apresentando o comportamento de uma
criança de cerca de três anos. (MALSON, Lucien. Wolf Children and the Problem of Human Nature, Monthly Review Pr, 1972-11-
01, Paperback, ISBN 0853452644, retirado do site: http://www.feralchildren.com/en/listbooks.php, pesquisa em 17.01.05, às 15:02).
Outras obras sobre o assunto: MCCRONE, John . The Myth of Irrationality: The Science of the Mind from Plato to Star Trek, Carroll
& Graf Pub, Hardcover, 1994; CANDLAND, Douglas Keith. Feral Children and Clever Animals: Reflections on Human Nature,
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RESUMO 

Atualmente o problema da proteção do meio ambiente tornou-se um dos 

assuntos mais discutidos e difundidos nos meios de comunicação de todo o 

mundo. A preservação ambiental do planeta deixou de ser apenas uma previsão 

tornando-se uma necessidade em face da poluição e degradação ambientais, cada 

vez mais intensas, com as quais o homem tem que conviver. Por outro lado, o 

desenvolvimento econômico também é necessário à satisfação das necessidades 

do homem. Em virtude disso, e procurando trazer o equilíbrio entre a 

necessidade de preservação ambiental e a necessidade de desenvolvimento 

econômico, tem surgido uma legislação em todo o mundo que procura, senão 

resolver o problema da poluição e degradação ambiental, ao menos manter sob 

controle as atividades das empresas e das pessoas para a melhoria da qualidade 

de vida, em todas as suas formas, para que as presentes gerações consigam 

atender às suas necessidades sem comprometer o atendimento das necessidades 

das gerações futuras.  

 

Palavras Chaves: Meio Ambiente, sustentabilidade planetária, direito ambiental, 

seres humanos, responsabilidade ambiental 

 

 ABSTRACT 

 

Currently the problem of environmental protection has become one of the most 

discussed and disseminated in the media around the world. Environmental 

preservation of the planet is no longer just a prediction becoming a necessity in 

the face of pollution and environmental degradation, increasingly intense, with 

which man has to conviver. Por other hand, economic development is also 

necessary to meet needs of man. As a result, and for bringing balance between 

the need for environmental preservation and the need for economic 

development, there has been a law throughout the world are looking for, but the 

problem of pollution and environmental degradation, at least keep in check the 

activities of companies and individuals to improve the quality of life in all its 

forms, so that present generations are able to meet their needs without 

compromising the care of the needs of future generations. 
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A Lei n. 6938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) define o que se 

entende por meio ambiente, considerando-o "conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas". Temos aqui um conceito amplo e juridicamente indeterminado, 

cabendo ao intérprete o preenchimento do seu conteúdo. O conceito de meio ambiente é 

totalizador. 

 Embora possamos falar em meio ambiente marinho, terrestre, urbano etc., essas 

facetas são partes de um todo sistematicamente organizado onde as partes, 

reciprocamente, dependem uma das outras e onde o todo é sempre comprometido cada 

vez que uma parte é agredida. 

  Ao questionarmos se o direito a um meio ambiente equilibrado e sadio é 

suficientemente importante para ser alçado a categoria de um direito fundamental, 

devemos levar em conta o papel essencial que o mesmo desempenha no 

desenvolvimento humano em todos os tempos. Assim, fica evidente tratar-se de um dos 

pilares de outros Direitos, tal como o direito à vida e à saúde. 

  Não restam dúvidas de que, a partir de convenções e acordos internacionais e da 

pressão da opinião pública mundial, os países buscaram adequar-se do ponto de vista de 

suas legislações ao clamor “politicamente correto” da observância e garantia de um dos 

mais expressivos direitos dentre aqueles conhecidos. 

  O Brasil, ao que se nota, buscou positivar constitucionalmente o direito ao meio 

ambiente, tanto que a Carta de 1988 contém um capítulo bastante amplo que está em 

profunda harmonia com os sistemas legais dos países que mais se preocupam com o 
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tema, já que contemplou princípios e conceitos claros e suficientes a nortear a 

formulação de uma política ambiental coerente e adequada ao país. 

A positivação de direitos de proteção do meio ambiente como direito humano se 

dá, pela primeira vez, no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 

Humano de 1972, na Declaração de Estocolmo "O homem tem o direito fundamental à 

liberdade, à igualdade, e ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio cuja 

qualidade lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar e tem a solene 

obrigação de proteger e melhorar esse meio para as gerações presentes e futuras". 

(AZEVEDO, 1988) 

Mais recentemente, este direito humano ao meio ambiente foi reafirmado pela 

Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992:  

"Os seres humanos constituem o centro das preocupações 

relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Têm 

direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com 

o meio ambiente". 

 

  Assim, como a Declaração de Estocolmo sobre Meio Ambiente Humano de 

1972 e a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, as 

constituições contemporâneas começaram a conter dispositivos destinados a garantir 

qualidade de vida aos cidadãos. Dessa forma, o termo "qualidade de vida" passa a 

integrar o rol dos direitos fundamentais constitucionalmente positivados. 

  O reconhecimento de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio 

como Direito Fundamental baseia-se no artigo 225 de nossa CF e nas declarações 

internacionais. Pois como tal, é entendimento doutrinário de que este é uma extensão do 

direito à vida, constante no artigo 5º "caput  de nossa Constituição e no artigo 3º da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Trata-se do direito à sadia qualidade de 

vida um dos requisitos indispensáveis a existência digna do ser humano. (ANTUNES, 

1996) 

  A proteção do meio ambiente como um valor fundamental reveste-se de um 

caráter comunitário, um direito difuso (sujeitos indeterminados no tempo e no espaço) e 

visa de forma solidária garantir a proteção do meio ambiente global para todos os seres 
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humanos, contrapõe o valor da qualidade de vida humana contra os riscos da 

degradação ecológica contra a apropriação indevida do patrimônio natural causadas pela 

devastação e pela poluição.  

A Constituição Federal Brasileira de 1988 inovou na defesa dos direitos 

fundamentais ao reconhecer a proteção dos interesses transindividuais criando normas 

jurídicas diretamente relacionadas à tutela dos direitos coletivos e difusos.  

De acordo com José Afonso da Silva, direitos fundamentais são uma conquista 

histórica da sociedade. Direitos que no processo de formação histórica das sociedades 

surgem (passam a ser aceitos) e se transformam. Nesse sentido, os direitos fundamentais 

que apareceram com a revolução burguesa "evoluíram, ampliando-se, com o correr dos 

tempos. A cada etapa da história novos direitos fundamentais surgem, a ponto de se 

falar em gerações de direitos fundamentais.”(SILVA, 1995)  

A indisponibilidade do bem ambiental é decorrência do interesse público pela 

preservação do meio ambiente, da atribuição da qualidade pública a esse bem de uso 

comum do povo. Ou seja, é da natureza pública do meio ambiente que se extrai a sua 

indisponibilidade, e conseqüentemente, sua natureza constitucional de valor 

fundamental. 

Além disso, a idéia de indisponibilidade do meio ambiente vem reforçada pela 

necessidade de sua preservação em atenção às gerações futuras. Uma obrigação imposta 

pela própria Carta Magna como um dever das gerações atuais transferirem esse 

"patrimônio" ambiental às gerações vindouras.  

  A vida, a saúde e o bem-estar das pessoas e dos outros seres vivos dependem 

muito da preservação do meio ambiente. Muitos, em nome do desenvolvimento, 

desrespeitam a natureza, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, criando um problema 

internacional.  

O princípio da cooperação parte da premissa de que a proteção do meio 

ambiente não é tarefa apenas do Estado, isoladamente. É um princípio que busca 

fortalecer a democracia e a solidariedade nas decisões e políticas ambientais, trata da 

democratização e transparência nas relações entre a sociedade e o Estado e da 
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necessidade da superação das fronteiras políticas no que diz respeito à proteção do meio 

ambiente, a partir da cooperação entre os Estados. 

A participação popular na proteção do meio ambiente está prevista 

expressamente na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 92. O 

princípio da cooperação, uma atuação conjunta do Estado e sociedade, ocorre na escolha 

de prioridades e nos processos decisórios. Ele está na base dos instrumentos normativos 

criados com o objetivo de aumentar a informação e a ampliação de participação nos 

processos da política ambiental, dotando-a de flexibilidade, legitimidade e eficácia. 

(MUKAI, 2002) 

A Carta Magna evoluiu ideologicamente em relação às Constituições anteriores, 

mesmo a liberal de 1946, ampliando as garantias constitucionais. Ocorreu incontestável 

avanço na abordagem dos direitos fundamentais, que devem integrar-se em uma 

justaposição harmônica, evitando a deformação individualista, para abranger o rol de 

todos os direitos que devem ser reconhecidos ao cidadão e ao homem.  

Assim, o princípio da cooperação, num sentido amplo engloba tanto o princípio 

da cooperação internacional, quanto o princípio da participação da sociedade, que por 

sua vez é garantido pelo princípio da informação e princípio da educação ambiental. 

O direito ao meio equilibrado consignado no art. 225 da CF de 1988 funciona 

como contraponto ao dever de produtividade na medida em que um determinado bem de 

produção gerar um dano ambiental intolerável. Em determinadas circunstâncias o não 

uso é a conduta que melhor se adapta ao preceito constitucional. O direito de 

propriedade privada clássico atribuía ao titular a faculdade de agir ou não agir segundo 

as suas conveniências. A função social da propriedade amenizando esse poder impõe ao 

titular o uso do bem de produção para fins sociais. Os dispositivos constitucionais que 

regulam o meio ambiente introduzem uma nova perspectiva e determinam o não uso 

econômico do bem quando em risco o direito ao meio equilibrado. A impossibilidade do 

uso intolerável do meio encarta-se no amplo e generoso conceito do direito à vida digna. 

Nesse quadro o meio equilibrado é um direito fundamental. (FACHIN, 1988) 

  O não uso do bem em decorrência de motivos ambientais, não o transforma em 

propriedade improdutiva e por conseqüente suscetível de desapropriação para fins de 
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reforma agrária. É relevante considerar que o fato do não uso em dadas circunstâncias 

liga-se à preservação da vida e funciona como uma garantia para gerações presentes e 

futuras. É de se destacar por fim que o não uso do bem objeto de apropriação é a 

determinante constitucional apenas nos casos em que se põe em risco o equilíbrio 

ambiental.  

  O direito ambiental vem sendo construído ao longo do tempo através de uma 

imensa atividade legislativa  na busca de dotar de sentido e coerência o sistema jurídico 

e na procura de sua efetividade, e para tanto, necessita ser conhecido e operado a partir 

de princípios, valores e diretrizes de ação a serem seguidos pelo poder público e pela 

sociedade para a proteção do meio ambiente e da qualidade de vida humana. 

Os princípios constitucionais empregados no direito ambiental têm um papel 

importante na busca de uma mudança comportamental, primeiro do poder público, 

como uma forma de fortalecimento de determinadas diretrizes estabelecidas legalmente, 

a serem por estes assumidas, como o dever de prevenir danos, agir de forma 

transparente, possibilitar a participação da sociedade, considerar a variável ambiental no 

planejamento do desenvolvimento econômico, etc. 

Segundo, os princípios ajudam no entendimento e no fortalecimento das normas 

jurídicas de modo que o direito ambiental possa ser conhecido, reconhecido e mais 

respeitado pela sociedade, dotando o sistema normativo da proteção ambiental, também 

de um caráter educador e conscientizador dos direitos, deveres e responsabilidades do 

cidadão e da comunidade.  

  Finalmente, a proteção ambiental deve ser manifestada pelo homem por uma 

atitude natural e instintiva, motivada por fins e razões de direito que concorram a 

sobrepujar atos atentatórios à universalidade de bens que constituem o meio ambiente, 

como se movido pelo mesmo instinto que agiria em proteger direito próprio iminente e 

indisponível. 

O Direito Ambiental, de um modo geral, ainda continua sendo um daqueles 

ramos que são verdadeiros “tabus” dentro da ciência, jurídica. Um daqueles ramos 

que trilha em extremos: ou é reverenciado ardentemente, ou tratado com descaso e 

indiferença. 
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Este fato em muito se deve à imagem de que a preocupação ambiental está 

associada ao radicalismo, ao extremismo ambientalista, que até pode realmente ter 

caracterizado os primeiros movimentos ambientalistas. Esta, contudo, é uma imagem 

distorcida e equivocada, porque o desenvolvimento científico e a realidade em que 

vivemos demonstrou, sobretudo nas últimas três décadas, o quanto o meio ambiente 

e suas alterações podem influenciar nossa vida, inclusive sob o ponto de vista 

econômico.  

 

Realmente, depois de séculos de exploração desenfreada do meio ambiente, 

pudemos ver, nos últimos anos, que nenhuma atividade humana passa incólume. 

Toda atividade humana tem alguma repercussão sobre o meio em que vivemos, e o 

acúmulo destes efeitos começou a causar prejuízos visíveis.  

 

Não há estudos conclusivos, mas boa parte dos problemas climáticos tem sido 

relacionada ao aquecimento do planeta. Pequenas alterações de temperatura no mar 

podem ter enormes conseqüências sobre o regime de chuvas, por exemplo, gerando 

enchentes, como as vistas no sul do País em 1983.   

 

Por outro lado, começamos a nos deparar com a realidade de dezenas de espécies 

animais e vegetais extintas, o que representa um total desequilíbrio ambiental, algo 

impensável a algumas décadas. 

 

Hoje, os reflexos nocivos da atividade humana são uma realidade inegável.Basta 

ver a redução do volume e quantidade de cursos de água, algo que ocorre a olhos 

vistos. Por isso, se por um lado podem ser questionados os métodos utilizados na 

abordagem desta temática (a ambiental) por alguns seguimentos, por outro é 

inquestionável que a questão existe e demanda atenção.  

 

Na esteira desta constatação, é concebido o direito a um meio ambiente sadio 

como um dos diretos de quarta geração, direitos de ordem pública titularizados por 

todos e por ninguém especificamente, ou seja, direitos difusos.  
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Neste diapasão, o texto da Magna Carta de 1988 prevê, em seu artigo 225, o 

direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, prescrevendo uma séria de 

obrigações ao poder público e às pessoas físicas e jurídicas. Este dispositivo e seus 

desdobramentos, constitui a base constitucional de toda legislação ambiental. 

 

Mas apesar de a preocupação ambiental ter crescido muito nos últimos anos, o 

Direito Ambiental ainda é um ilustre desconhecido para muitos, pois poucos são os 

profissionais que têm contato com a matéria na prática, e o assunto ainda é visto com 

reservas por boa parte da população, que vê a legislação ambiental como um 

obstáculo ao desenvolvimento econômico. Para os acadêmicos, por vezes não passa 

de um mero adendo em alguma matéria. 

   

O presente trabalho pretende fazer uma abordagem de alguns conceitos básicos, 

tratando, igualmente, de algumas questões práticas, procurando fornecer elementos 

para facilitar a compreensão da dinâmica do Direito Ambiental, abrangendo 

especificamente a questão da responsabilidade por infrações ambientais.  

 

A existência de qualquer ser vivo gera reflexos no meio circundante, diretas ou 

indiretas, por mais tênues que sejam. Isto é um fato. No caso dos seres humanos, 

estes reflexos se avolumam, pois nossas capacidades intelectivas nos permitem 

multiplicar nossa capacidade de interação com o meio ambiente. 

 

Assim é que atividade humana é, direta ou indiretamente, responsável por 

modificações de monta na maior parte da cobertura vegetal do planeta, e está 

relacionada à extinção de várias espécies animais.  

 

A proteção ambiental tem em vista os reflexos destas atividades sobre outros 

seres humanos, pois o meio ambiente é um sistema formado por complexas e 

recíprocas interações entre os elementos naturais e os seres vivos 
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Mas evidentemente que não são todos os reflexos que são objeto de previsão 

legislativa, se não aqueles de maior monta, e que sejam capazes de gerar dano 

ambienta , potencial ou efetivamente.  

Ao operador jurídico interessa o conceito jurídico de dano, e não é todo o dano 

ambiental que demanda responsabilidade jurídica. Sim, porque se qualquer dano 

ambiental fosse implicar em responsabilização, a maior parte das atividades 

corriqueiras dos seres humanos se tornaria inviável.  

 

Neste passo, urge socorrermo-nos da lei, mais especificamente da Lei nº 

6.938/81, pois é neste diploma que encontramos os conceitos básicos relacionados à 

proteção ambiental. É pertinente a invocação do artigo 3º, in verbis:   

 

Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - meio ambiente: o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 

física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida, em todas as suas 

formas; 
II - degradação da qualidade ambiental: a alteração adversa das características do 

meio ambiente; 

III - poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 

direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos; 

IV - poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, 

direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; 
V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, 

os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a 

flora. 

 

 

Trata-se, como se vê, de um dispositivo de conceitos amplos, abrangentes, e que 

traz os conceitos fundamentais para o operador jurídico. É de suma importância que 

verifiquemos que a noção leiga de meio ambiente e degradação ambiental muito se 

distancia da amplitude que lhe confere a lei.  

 

O conceito jurídico de meio ambiente não se confunde com o estereótipo de uma 

área bucólica ou com densa vegetação e animais silvestres. Degradação ambiental e 

poluição, de seu turno, não se limitam a grandes complexos industriais ou obras 
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gigantescas, como soe parecer na visão leiga. Impedir a regeneração de uma área, 

por exemplo, também é degradar.   

 

Por aí se vê que todas as atividades humanas aptas a gerar qualquer alteração 

ambiental estão sob a alçada do direito ambiental.  

 

O que ocorre é que somente algumas delas recebem previsão específica e 

sancionamento. De qualquer forma, ainda assim, a quantidade de situações 

potencialmente passíveis de ensejar a proteção ambiental e a responsabilização do 

agente infrator é consideravelmente maior do que costumeiramente pensamos. Este 

aspecto merece atenção: para trabalharmos com direito ambiental, temos de 

desconsiderar muitas noções culturais “leigas” a respeito da matéria. 

 

Outro aspecto para o qual devemos atentar é aquele que concerne às feições da 

responsabilidade ambiental in genere, entendida como a imputação de conseqüências 

ao infrator da legislação ambiental. É que. juridicamente, a infração ambiental pode 

ter repercussão em três esferas distintas e independentes, embora uma possa, 

eventualmente, ter repercussão em outra. Assim sendo, a infração de normas 

ambientais poderá ter reflexos penais, civis e administrativos, conforme a natureza 

da norma em pauta.  

 

A apuração destas três modalidades de responsabilidade não é realizada pelo 

mesmo órgão, tem conseqüências jurídicas diversas, e está submetida a regime 

jurídico específico, embora se verifiquem alguns pontos em comum. 

 

É que constatada a existência de uma infração às normas ambientais, deverá ter 

início uma série de procedimentos de ordem legal e administrativa, os quais 

invariavelmente materializam-se em atos concatenados em um rito procedimental.  
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Como a Constituição Federal assegura ampla defesa e contraditório, tanto no 

processo administrativo, como judicial, já se infere que a observância destes aspectos 

é imperativa em qualquer das hipóteses.  

 

Da mesma forma, a apuração da responsabilidade em uma esfera pode ter reflexos 

em outra eventualmente. É o caso da condenação criminal, que torna certa a 

obrigação de reparar o dano. A natureza difusa dos direitos atingida pelo dano 

ambiental não é óbice para a aplicação desta regra.  

 

Mas, como já referido, a natureza das responsabilidades é diversa e demanda 

tratativa separada.  

  

O meio ambiente é um patrimônio de todos. Quando falamos em responsabilidade 

civil decorrente de infração ambiental não estamos falando, portanto, em aspectos 

econômicos da questão, que também estão presentes e que podem dar ensejo à 

atuação do proprietário ou de terceiro prejudicado. 

  

De fato, a derrubada de uma área de mata, por exemplo, poderá ensejar 

responsabilização ambiental de ordem civil e, além disso, uma ação de indenização 

por parte do proprietário. São hipóteses onde a questão é abordada sob uma 

perspectiva distinta. 

 

Sob a ótica do direito ambiental está em apuração a conseqüência do ato sobre um 

direito que é difuso ou coletivo. Não está em voga o aspecto econômico, ao passo 

que sob o prisma do direito civil, ou seja, da responsabilidade civil stricto sensu, é 

exatamente este o ponto chave. 

 

Qual a conseqüência desta observação? Simples. É que se tratando de direito 

difuso ou coletivo, pela sua natureza não pode se alvitrar sobre transação. Com 

efeito, posta em causa a questão ambiental, não se há falar em transação sobre o 
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direito, ou em efeitos de veracidade de fatos decorrente da revelia, incidindo na 

espécie os artigos 302, inc. I, e 320, inc. II, do CPC. 

 

Poderá unicamente haver acordo quando à forma de reparação do dano, mas 

jamais sobre o direito em si. Por outras palavras, na ação civil pública, a única 

hipótese de transação concerne à forma de reparação.  

 

Da natureza indisponível do direito, da mesma forma, decorre que não haverá 

extinção por desistência da ação, cumprindo, como refere o artigo 5º, parágrafo 3º, 

da Lei nº 7.437/85, a outra entidade ou ao Ministério Público assumir o processo.  

 

Qual o regime da responsabilidade decorrente de dano ambiental? A pergunta não 

comporta uma resposta apriorística, porquanto há uma responsabilidade geral e 

outras específicas.  

 

A responsabilidade geral encontra previsão no artigo 14, parágrafo 1º, da Lei nº 

6.938/81, e é de ordem objetiva. Significa dizer que não se há de perquirir culpa ou 

dolo, bastando o nexo causal. O citado dispositivo tem a seguinte redação: 

 

 § 1º- Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 

poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a 

indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 

afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos 

Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e 

criminal por danos causados ao meio ambiente. 

 

Mas responsabilidade objetiva não significa imputação objetiva. Como já 

referido, mister a presença de nexo causal entre uma ação ou omissão do infrator e o 

dano. Assim sendo, a simples condição de proprietário não basta para 

responsabilização por eventuais danos ali existentes, ainda que até mesmo adquirente 

possa ser responsabilizado pelos danos já existentes, mas somente em caso de 

omissão sua.  
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Destarte, embora a obrigação de reparação do dano ambiental seja considerada 

uma obrigação propter rem, o proprietário somente poderá ser responsabilizado por 

danos anteriormente existentes se acaso se omitir, permitindo, por exemplo, que seus 

perpetradores continuem na prática, ou impedindo que área se regenere. 

 

É que, conforme bem concluiu o julgamento dos Embargos Infringentes Cível 

(GR) nº 0089897301, Acórdão 995, 3º Grupo de Câmaras Cíveis do TJPR, Rel. Des. 

Cordeiro Cleve. j. 20.12.2001: “Conquanto seja objetiva a responsabilidade por 

dano ambiental, não se pode dispensar o nexo de causalidade, que decorre do fato e 

da conduta considerada lesiva, não podendo ser responsabilizado quem já adquiriu 

o imóvel totalmente desmatado e não assumiu nenhum risco pela degradação 

existente, pois é da norma constitucional que ninguém será obrigado a fazer ou não 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei  nos casos desta ordem devem ser 

punidos os infratores (CF/88, arts. 5º, Inc. II, e 225, § 3º)”. 

          

É necessário, portanto, que o apontado infrator tenha, no mínimo ciência do fato, 

pois não pode ser responsabilizado por dano cuja existência lhe é desconhecida, 

havendo, porém, o dever do proprietário de manter vigilância em sua propriedade, 

cuja violação pode ensejar a configuração de culpa.  

 

Desta forma, o que ocorre é que é afastada a responsabilidade somente quando o 

dano é decorrente de causas totalmente alheias à condição de proprietário, como 

seria, por exemplo, a inesperada invasão da área. 

 

No caso das reservas legais, no entanto, o adquirente tem, ou deve ter, 

conhecimento de que a área de reserva encontra-se degredada, e ao adquirir a 

propriedade, assume igualmente ônus de recuperá-la. 

 

A obrigação de reparação do dano subsiste independentemente da 

responsabilidade administrativa e penal, conforme preconiza o artigo 225, parágrafo 

3º, da CF/88. A quem compete a apuração da responsabilidade civil por danos ao 
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meio ambiente? Para respondermos a esta pergunta temos de fazer uma dicotomia 

entre apuração e constatação.  

 

A constatação da existência de danos pode ser feita por qualquer agente estatal, 

notadamente aqueles que tem por finalidade a fiscalização nesta área, mas a apuração 

da responsabilidade civil, entendida como o processo de responsabilização, é levada 

a efeito pelo Ministério Público, consoante o artigo 129, inc. III, da CF/88.  

 

Assim sendo, a notícia da existência de dano ambiental pode chegar a este órgão 

por várias formas: comunicação de cidadãos, informação obtida em autos 

processuais, ação de agentes públicos, etc...oportunidade em que passará a dispor de 

dois mecanismos básicos de atuação, quais sejam o inquérito civil e a ação civil 

pública
.
 

 

O Inquérito Civil é um instrumento previsto pela Lei nº 7.437/85 que se 

caracteriza como um procedimento administrativo destinado a fornecer elementos de 

informação para a formação da convicção do órgão do Ministério Público, podendo 

viabilizar, também, a composição através de compromisso de ajustamento.  

 

A sua instauração, por isso, é uma faculdade, e não um dever, pois destina-se à 

formação da convicção do promotor, e somente secundariamente serve de subsídio 

de prova judicial para eventual ação civil pública. A propósito, é lapidar lição de 

Hugo Nigro Mazilli: 

O inquérito civil é uma investigação administrativa prévia, 

residida pelo Ministério Público, que se destina 

basicamente a colher elementos de convicção para que o 

próprio órgão ministerial possa identificar se ocorre 

circunstância que enseje eventual propositura de ação civil 

pública... 

Em síntese, o inquérito civil destina-se á coleta de 

elementos de convicção para que, á sua vista, o Ministério 

Público possa identificar ou não a hipótese em que a lei 

exige sua iniciativa na propositura de qualquer ação civil 

pública a seu cargo. 
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Adiante, esclarecer: 

  
A rigor, o inquérito civil não é processo, mas sim 

procedimento. Nele não há uma acusação nem nele se 

aplicam sanções.; nele não se decidem nem se aplicam 
limitações, restrições ou perda de direitos... 

No inquérito civil não se decidem interesses; não se 

aplicam penalidades ou sanções, não se extinguem bem se 

criam novos direitos. Apenas serve para colher elementos 

ou informações, basicamente como fim de formar-se a 

convicção do órgão do Ministério Público pára eventual 

propositura de ação civil pública ou coletiva.  

 

 

Assim sendo, não se pode falar em contraditório e ampla defesa nesse 

“procedimento administrativo”, não ficando por isso, prejudicado o direito do 

investigado, que terá a instância judicial para exercer com plenitude sua defesa.  

 

Mas admitindo o infrator, no âmbito do inquérito civil, a infração e os danos e 

aquiescendo com a obrigação de indenizá-los, abre-se oportunidade de celebração de 

compromisso de ajustamento, que constitui título executivo extrajudicial, ex vi do 

artigo 5º, parágrafo 6º, da Lei nº 7.437/85.  

 

Neste instrumento, conforme a espécie de obrigação assumida, deverá haver a 

previsão de sanções, como v.g. a multa diária nas obrigações de fazer.  

 

É de todo conveniente que o instrumento seja redigido de forma precisa e clara, 

abrangendo todos os aspectos envolvidos, como juros, correção monetária, e os 

respectivos índices e termos; obrigações de comprovação de cumprimento; formas 

de parcelamento de prestações; sanções por mora, etc.. 

. 

Também deverá ser considerada no compromisso de ajustamento a fixação de 

penalidade, levando-se em conta as circunstâncias da infração e as condições do 

infrator. Um bom norte está nas circunstâncias de agravação da reprimenda penal 

previstas na Lei nº 9.605/98.  
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Em caso de descumprimento do compromisso de ajustamento, fica aberta a porta 

para execução forçada, dando margem ao ajuizamento de tantas execuções quantas 

sejam as espécies de obrigações ajustadas, pois é cediço que obrigações de fazer e de 

não fazer apresentam rito diferenciado das obrigações de dar e de pagamento.  

 

É de importância referir que o compromisso de ajustamento é que embasa a 

execução, e tem origem em um negócio jurídico à base do qual está a vontade do 

infrator.  

 

Por este motivo, é completamente descabida, em eventual ação de embargos à 

execução, a discussão acerca da existência e montante dos danos ambientais, pois a 

fonte da obrigação em execução não é diretamente a existência destes danos, mas 

sim o ato negocial, que passa a ser a causa efetiva da obrigação indenizatória.  

 

A impossibilidade de celebração de compromisso de ajustamento resulta, 

persistindo a constatação da existência de danos a reparar, na propositura de ação 

civil pública com esta finalidade, na qual poderão se habilitar como listisconsortes 

associações de proteção ao meio ambiente e os órgãos do Ministério Público de outra 

esfera.  

 

Este último caso referido ocorre, por exemplo, em casos de danos às margens de 

rios federais, quando há repercussão local e regional. Neste caso, a ação deverá ser 

proposta no foro da circunscrição judiciária com jurisdição sobre o local, em vista da 

atração da competência pela justiça federal, valendo este foro por “local  onde 

ocorrer o dano”, referido no artigo 2º da Lei nº 7.437/85.                                     

A reparação do dano ambiental deve, sempre que possível, ser feita mediante 

reparação específica e relacionada ao dano em si, ou seja, somente em caráter 

secundário aparece a obrigação pecuniária como sucedâneo de reparação específica.  

 

Tal ocorre porque, lembremos nós, estamos diante de interesses de toda a 

coletividade e não há um interesse econômico em pauta sob este prisma. De lembrar 

que até mesmo em obrigações de cunho privado, a tutela especifica tem sido um 
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objetivo da legislação, como atestam o artigo 461, caput, e parágrafo primeiro, do 

CPC.  

 

A transformação da obrigação de reparação específica em pecuniária somente 

ocorrerá se justificadamente impossível aquela.  

 

Mas isso não significa que a obrigação de reparação deva ter o conteúdo inverso 

do dano. É que a reparação específica absoluta quase nunca é possível. Explico. 

Veja-se, por exemplo, a derrubada de uma área de mata com árvores centenárias ou 

de outra com vegetação em fase inicial de desenvolvimento. 

 

Na primeira hipótese, um projeto de recuperação da área irá ter por conseqüência 

o plantio de mudas que passados 10 anos, serão árvores de pequeno porte. Se não 

tivesse ocorrido o desmatamento, teríamos no local árvores centenárias. No segundo 

caso, o replantio também irá se fazer, em regra, com mudas. Daqui a 10 anos, 

poderemos ainda ter no local uma vegetação com nível inicial de desenvolvimento, 

ao passo que se não houvesse o desmatamento, a vegetação já seria classificável 

como de nível intermediário. 

 

O mesmo vale para um derrame de agente poluente em curso de água causando 

queda da qualidade de água. Embora a reparação possa fazer com a retomada da 

qualidade da água, jamais se poderá aquilatar efetivamente o dano causado, pois a 

morte de um peixe significa milhares de alevinos a menos.  

 

O que se quer dizer é que há sempre um dano marginal, materializado no tempo 

perdido, que jamais poderá ser recuperado. 

 

Por isso é que se fala em possibilidade de reparação específica de conteúdo 

diverso do dano efetivado. No caso dos desmatamentos acima referidos, além da 

recuperação da área, podemos alvitrar como obrigação à doação de mudas ao poder 
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público para reflorestamento. No caso do derrame do agente poluente, podemos 

alvitrar a possibilidade de doação de alevinos por período determinado.  

 

Não deixam de ser formas de reparação específica, visto que voltadas à temática 

ambiental, e que podem não encontrar imediata relação com o dano causado. 

 

Desta forma, ainda quando a reparação relacionada diretamente ao dano seja 

impossível, ou quando tenha sido procedida e ainda restar um dano secundário, 

sempre que possível as obrigações impostas devem ser relacionadas à preservação 

ambiental, até para se evitar que a questão ambiental se torne mais uma fonte de 

arrecadação anômala.    

 

Uma questão que pode suscitar dúvidas em relação à ação civil pública por dano 

ao meio ambiente concerne à espécie de obrigação a que pode ser compelido o 

infrator. É que o artigo 3º da Lei nº 7.436/81 somente refere obrigação de fazer e de 

não fazer, omitindo-se acerca das obrigações de dar, que como já visto, podem ser 

utilizadas como forma de reparação específica. 

  

Creio que a omissão legislativa à obrigação de dar não pode servir de base para se 

afastar, a priori, o cabimento da obrigação de dar como objeto de ação civil pública 

para ressarcimento de dano ambiental quando esta espécie de obrigação se 

demonstrar ajustada ao caso.  

 

A uma porque o artigo fala em “poderá” e não em “deverá” ter por conteúdo. A 

duas, porque não há nenhum motivo a justificar a exclusão das obrigações de dar. A 

três, porque a limitação afronta o artigo 5º, inc. XXXV, a CF/88, que estabelece o 

dogma da tutela jurisdicional eficaz.  

 

Assim, entendo perfeitamente cabível que possa ser pedida a condenação em 

obrigação de dar na ação civil pública por dano ao meio ambiente.  
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Por força do artigo 79 da Lei nº 9.605/98, também os órgãos de fiscalização 

ambiental estão autorizados a celebrar termo de ajustamento, que “destinar-se-á, 

exclusivamente, a permitir que as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no „caput‟ 

possam promover as necessárias correções de suas atividades, para o atendimento 

das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes”. Não se trata, 

portanto, de reparação de danos ambientais.  

  

Por fim, é de mencionar que a as atividades nucleares são exemplo de 

responsabilidade específica, pois contam com disciplina própria quanto a 

responsabilidade por danos, prevista na Lei nº 6.453/77, em modalidade objetiva, 

mas com previsão de exclusão da responsabilidade em caso de culpa exclusiva da 

vítima, o que não vale para danos ambientais. Também os agrotóxicos contam com 

disciplina específica. 

  

A responsabilidade administrativa decorre de regras próprias e implica um 

procedimento, in casu um “processo administrativo” próprio. Nenhuma relação 

direta tem, portanto, com a responsabilidade pena ou civil, até porque o fundamento 

das obrigações, embora relacionado a um fato comum, pode não ser o mesmo
.
.  

 

As infrações administrativas encontram um largo espectro de ocorrência, pois nos 

termos do artigo Art. 70 da Lei nº 9.605/98: “Considera-se infração administrativa 

ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, 

promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.”.  

 

A constatação e apuração das infrações ambientais será levada a efeito pelas 

autoridades referidas no parágrafo 1º da Lei nº 9.605/98, que são: “os funcionários 

de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - 

SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das 

Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha”. 
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No caso do Rio Grande do Sul, temos como exemplos de órgãos a PATRAN 

(patrulha ambiental da Brigada Militar) e o DEFAP (Departamento Estadual de 

Florestas e Áreas Protegidas),além da FEPAM.  

 

Normalmente, a partir da constatação do dano pelos órgãos de fiscalização 

ambiental, com a respectiva lavratura do Boletim de Ocorrência Ambiental e do 

Auto de Infração, já se inicia a apuração das responsabilidades civil e penal, pois 

cópias destes documentos são encaminhados ao Ministério Público para abertura do 

competente inquérito civil, e cópias são remetidas, por este órgão, para a autoridade 

policial instaurar o pertinente procedimento.  

 

Na seara administrativa, a constatação da infração pode dar ensanchas à tomada 

de medidas administrativa prévias como a apreensão de coisas e animais. Mas 

somente após o processamento do feito na esfera administrativa, sob o pálio do 

contraditório e da ampla defesa, é lícita a imposição de penalidade. 

 

Não há previsão específica de que o resultado de eventual processo civil ou 

criminal venha a interferir na responsabilidade administrativa, que é independente.  

 

A aplicação de sanções administrativas também pode encontrar esteio em normas 

estaduais e municipais, já que é competência comum da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios a proteção ao meio ambiente (CF/88, artigo 23, inc. VI e VII), 

havendo competência legislativa concorrente para as questões ambientais (CF/88, 

artigo 24, inc. VI). 

 

Como cediço, a competência legislativa concorrente permite que Estados e 

Municípios legislem no “vácuo” da legislação de esfera mais abrangente. Tal 

competência abrange, inclusive, a para legislar sobre procedimentos administrativos.   

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 598



Por fim, é de se lembrar que não devemos confundir a competência para 

constatação e autuação (que é dos agentes públicos encarregados) com a 

competência para processamento administrativo (que é da autoridade administrativa).  

  

O direito ambiental ainda é uma disciplina desconhecida por muitos. Trata-se de 

um ramo a ciência jurídica que tem uma dinâmica e princípios próprios, e que se 

enquadra dentro do direito público. 

 

Poucas são as atividades humanas que não demandam incidência do Direito 

Ambiental. Se espectro de abrangência é, portanto, vasto. É imperativo, assim que os 

operadores jurídicos e os estudantes, sobretudo, todos, busquem aprimorar-se no 

conhecimento desta disciplina.  

 

A presente abordagem buscou somar-se no processo de difusão de informações. 

Se dúvida que é uma singela contribuição. Mas é através de singelas contribuições 

que iremos alimentar o contínuo debate que desenvolve a ciência. Esperamos, desta 

forma, que toda sociedade se torne engajado, bem como todos os profissionais do 

Direito, sob pena de permanecerem estáticos, na contramão da história, como meros 

redatores de petições e repetidores de comportamentos.     
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CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS: A QUESTÃO DA VIDA HUMANA ENTRE A
TEOLOGIA, A BIOTECNOLOGIA, A BIOÉTICA E O BIODIREITO

CELLULE STAMINALI EMBRIONALI: LA QUESTIONE DELLA VITA UMANA IN UN DIALOGO
TRA TEOLOGIA, BIOTECNOLOGIA, BIOETICA E BIODIRITTO

Lino Rampazzo

RESUMO
Este artigo pretende discutir a questão das células-tronco embrionárias e da dignidade da vida humana, em
uma perspectiva interdisciplinar, analisando as contribuições da teologia no seu diálogo entre a fé e a razão
com tal problemática, da biotecnologia e sua racionalidade técnica, científica e tecnológica, da bioética e sua
racionalidade filosófica e do biodireito e sua racionalidade jurídica. A contribuição da teologia se caracteriza
por uma crítica ao desencantamento do mundo provocado pela modernidade, pela recuperação do sagrado e
pela indicação de valores éticos. A biotecnologia, por sua vez, mostra sua enorme capacidade de interferir e
produzir alterações nos mais diversos domínios da vida, inclusive no das células-tronco embrionárias. A
bioética,em seguida, aponta para a necessidade de se investigar o fenômeno do maquinismo genético sob o
ângulo onto-antropo-axiológico. E, por fim, o biodireito aparece como lugar dos marcos e limites da
proteção da vida humana no âmbito do ordenamento jurídico posto.
PALAVRAS-CHAVES: Células-tronco Embrionárias – Dignidade da vida humana – Teologia –
Biotecnologia – Bioética – Biodireito.

RIASSUNTO
Questo articolo pretende discutire la questione delle cellule staminali embrionali e della dignità della vita
umana, in uma prospettiva interdisciplinare, analizzando i contributi della teologia nel suo dialogo tra fede e
ragione con tale problematica, della biotecnologia con la sua razionalità tecnica, scientifica e tecnologica,
della bioetica con la sua razionalità filosofica e del biodirito con la sua razionalità giuridica. Il contributo della
teologia è caratterizzato da una critica al disincanto del mondo causato dalla modernità, dal ricupero del
sacro e dall’indicazione di valori etici. La biotecnologia, a sua volta, mostra la sua enorme capacità di
interferire e produrre alterazioni nelle piu diverse sfere della vita, compresa quella delle stellule staminali
embrionali. La bioetica, poi, mostra la necessità di investigare il fenomeno del macchinismo genetico dal
punto di vista onto-antropo-assiologico. E, infine, il biodiritto entra come spazio delle frontiere e dei limiti
della protezione della vita umana nell’ambito dell’ordinamento giuridico stabilito.
PAROLE CHIAVE: Cellule staminali embrionali – Dignità della vita umana- Teologia – Biotecnologia -
Bioetica – Biodiritto.

Introdução

 

Voltar à questão das células-tronco embrionárias, a esta altura, pode parecer algo fácil. Afinal, já foi decidida
a matéria, no país, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, restaria agora somente transitar pelos argumentos
expostos no conteúdo decisório.

Entretanto, se isso não é tão simples quanto parece, o fato é que não se pretende apenas caminhar pelos
rumos dados pela decisão, com todas as suas luzes.

A perspectiva projetada com  estas linhas é discutir, com especial atenção para o voto do então Ministro
Carlos Alberto Menezes de Direito, as principais questões nele suscitadas, e ainda não dissolvidas, por
completo, sobre esse intrincado e complexo tema. Um tema que envolve a teologia, a biotecnologia, a
bioética e o biodireito.

Como se pode notar, desde logo, é a questão da vida humana que se tem sob foco. Vida essa que comporta
um olhar interdisciplinar. Não se trata, como talvez se possa imaginar, de uma abordagem dispersiva, não
obstante a sua abrangência. Cuida-se de uma abrangência concentrada, porque toda ela está voltada para a
temática da dignidade da vida humana. E ela se explica na medida em que, entre os múltiplos olhares, há não
só divergências, mas também convergências que a questão das células-tronco embrionárias, inevitavelmente,
continua trazendo à tona nos tempos atuais. Buscar-lhes uma compreensão menos fragmentária é o objetivo
fundamental deste artigo, sem embargo das dificuldades desse tipo de olhar interdisciplinar.

O enfoque religioso que entrou, para alguns indevidamente, nessa questão estimula a reflexão sobre a
especificidade da teologia e seu possível diálogo com as problemáticas atuais, inclusive no que se refere às
células-tronco embrionárias.

Em seguida, o tema sob análise remeterá a um defrontar-se com a biotecnologia e sua racionalidade técnica,
científica, e tecnológica, considerando-se sua enorme capacidade de interferir e produzir alterações na
natureza e, por conseguinte, nos mais diversos domínios da vida, entre elas, especificamente, o das células-
tronco embrionárias.

O próximo passo conduzirá a questão para a seara da bioética e sua racionalidade filosófica, sinalizando-se
para a necessidade de se investigar o fenômeno do maquinismo genético sob o ângulo onto-antropo-
axiológico, substrato e pressuposto da própria bioética.

Por último, encaminhar-se-á a discussão para as sendas jurídicas, de modo que se amplie a análise do tema
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sob o ângulo do biodireito e sua racionalidade jurídica, à medida que nele são inevitáveis os debates em torno
dos marcos e limites da proteção da vida humana no âmbito do ordenamento jurídico posto.

 

1.      A teologia na interdisciplinaridade da bioética

 

 

Diálogo, interdisciplinaridade, integração: estes termos, nos dias de hoje, são usados, com muita frequência,
para indicar o método com o qual se quer caracterizar a abordagem do "saber".

Galileu, no século XVII, teve o mérito de tornar-se o pai da ciência moderna, determinando o objeto
específico da investigação e o método com o qual se atingia este tipo de conhecimento. Mas a ciência
moderna, com seu método, reduzia o campo da análise do saber, limitando-se aos dados próximos,
imediatos, perceptíveis pelos sentidos ou por instrumentos: quer dizer, os dados da ordem  material e física.
Além disso, esta "ciência" fazia nascer muitas "ciências", com campos de especialização sempre mais
delimitados e uma conseqüente fragmentação do conhecimento. Hoje, é muito difícil contar o número de
especializações criadas pela ciência moderna.

Se tudo isso, sem dúvida, foi uma riqueza para a humanidade e produziu o avanço científico e tecnológico,
por outro lado, criou um cientista preso no seu campo de conhecimento, possuidor de um saber parcial,
desarticulado e incompleto. Além disso, não raramente os produtos da tecnologia  manifestaram atitudes de
"destruição", seja do homem, como do meio ambiente. O mesmo nascimento da bioética teve como ponto de
partida a consciência de que o progresso científico-tecnológico indiscriminado punha em perigo  a existência,
ao mesmo tempo, da humanidade e do planeta. Como não pensar, a esse respeito, às emissões globais de
gases do efeito estufa (PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2007)?

O que tudo isso tem a ver com a teologia?

Uma das características fundamentais da modernidade foi o desencantamento do mundo, que permitiu a
intervenção e manipulação da natureza. Esta, esvaziada de sua dimensão sacral, foi fragmentada e reduzida a
recursos naturais a serviço da exploração humana. Essa visão alavancou o progresso técnico-científico e a
industrialização moderna trazendo para a humanidade, ao mesmo tempo, benefícios, catástrofes e danos.

Hoje, o processo de desencantamento e fragmentação atinge o próprio ser humano. As possíveis aplicações
no campo da genética são promissoras para a cura de inúmeras doenças e trarão grandes benefícios para a
humanidade. Mas no rasto destas terapias virão, certamente, manipulações genéticas não mais terapêuticas,
mas baseadas em desejos narcisísticos ou em pretensõe eugênicas. E não serão leis jurídicas que poderão
impedir estes desvios porque irão responder a demandas subjetivas criadas pela mentalidade cultural e
transformadas em direitos com respaldo jurídico.

Foi o processo moderno de secularização que esvaziou o significado do sagrado (JUNGES, 2008, p. 64-66).
Diante disso, a natureza não foi mais considerada como algo de sagrado a ser respeitado. Isso reduziu a
natureza a pura quantidade, sujeita  a interesses mercadológicos; e, consequentemente, levou ao desastre
ecológico.

Pergunta-se, agora, que tipo de desastre antropológico poderá ocasionar uma ciência, inclusive a
nanobiotecnologia, que não dialoga com o sagrado. A ciência genética é, pois, muito importante para ser
deixada somente aos cientistas (PESSINI, 2008). 

A "reconstrução" do mundo passa, então, obrigatoriamente, por uma nova concepção do homem que aceita
apenas uma civilização a serviço do homem e nunca contra ele.

Estas reflexões questionam o objeto e o objetivo do saber.

A "ciência", que reduziu o seu campo de exploração aos fenômenos do mundo material, sensível, precisa
redescobrir o significado originário do mesmo "termo" que a define. "Ciência", significa, antes de tudo,
"conhecimento", "saber". E este "saber" tem como objeto o ser, tudo o que existe: não pode, pois, reduzir ou
fragmentar o seu campo de conhecimento, esquecendo toda a riqueza da "realidade".

Verdade é "aquilo que é", "aquilo que existe". E o homem, que procura a verdade, simplesmente analisa a
"realidade", "aquilo que existe".

Aceitando esta perspectiva, em que o objeto do saber é simplesmente o ser, "tudo aquilo que existe", o
cientista de hoje precisa dialogar com as outras áreas do saber, sempre mais convencido de que ninguém tem
o monopólio da verdade. Assim, as "ciências" começam a dialogar entre elas: nasce a "interdisciplinaridade".

E, num diálogo mais amplo que procura voltar à "unidade do saber", conseqüência da "unidade do ser", há a
preocupação de receber contribuições de todo tipo de análise da realidade: seja por parte do saber popular,
como também daquele filosófico, teológico, estético, mítico, etc.

Mas qual pode ser, a esse respeito, a contribuição específica da teologia?

Na tradição cristã da cultura ocidental a expressão de Santo Anselmo (1033-1109) fides quaerens
intelectum, quer dizer, "a fé que procura a razão", aponta para o método da teologia: esta, a partir dos dados
da fé, seu objeto específico, procura um diálogo com a razão. Por exemplo, precisa definir seus conceitos
através dos quais apresenta os dados da fé; refere-se a determinadas fontes; emprega um método de exata
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comunicabilidade (ALSZEGHY; FLICK, 1979). Em outros termos, a teologia é a fé que assume o discurso
da razão para melhor compreender o seu objeto: faz parte do "DNA" da fé dialogar com a razão. A teologia
representa, pois, um eforço constante de uma determinada comunidade de fé visando permanecer em contato
com o mundo e seus problemas, suas dúvidas e projeto: confronta a fé com os problemas novos que a
humanidade enfrenta (LATOURELLE, 1981, p. 17-18). Diferencia-se, pois, tanto do racionalismo, como do
fideísmo. O primeiro aceita como verdadeiro apenas o que pode ser demonstrado racionalmente; e o segundo
se caracteriza por uma adesão religiosa não fundamentada racionalmente.

Através do diálogo, ambas, a fé e a razão, podem se enriquecer reciprocamente.

Este raciocínio, a primeira vista, pode aparecer totalmente fora das específicas questões bioéticas,
particularmente da que diz respeito às células-tronco embrionárias. Mas um simples olhar para a história da
filosofia ocidental mostra que o contato do cristianismo com a filosofia trouxe para esta novos olhares, tais
como a dignidade da pessoa humana, a igualdade entre os homens, a liberdade, a fraternidade etc.

Ficando apenas com o primeiro exemplo, o conceito de pessoa aplicado a todo ser humano, totalmente
estranho à filosofia grega, foi desenvolvido a partir do cristianismo: no começo para definir questões
trinitárias e cristológicas, quer dizer, apenas teológicas. Depois, a partir de Agostinho, percebeu-se que tal
conceito podia ser aplicado ao homem: e o conceito de pessoa se estende, pois, da teologia para a
antropologia. No fundo, o olhar da fé estimula a razão para se entender melhor.

Quando se olha para a Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República a
respeito da utilização de células-tronco embronárias, percebemos que o argumento aduzido foi o da
necessidade de respeitar o princípio da "dignidade da pessoa humana", como fundamento do Estado
Democrático de Direito (Art 1 da Constituição).

Mas este princípio, como se afirmou, nasceu historicamente,  de um "diálogo" entre teologia e filosofia; e
acabou sendo acolhido na área jurídica (RAMPAZZO, 2009a).

A convicção de que o diálogo entre ciência e fé pode favorecer um enriquecimento recíproco, é apresentada,
de maneira interessante, no N. 19  do documento Ex corde ecclesiae,  que fala, por um lado, do contributo
da teologia às ciências e, por outro, do enriquecimento que a Teologia recebe das outras disciplinas.

A Constituição Apostólica Ex corde Ecclesiae, aprovada pelo Papa João Paulo II, constitui como que a
"magna charta" das Universidades Católicas, para cuja redação contribuíram todas as universidades católicas
do mundo, por meio de uma consulta que começou em 1986 (JOÃO PAULO II, 2000).

Como todos os documentos oficiais da Igreja, este também  tem por título as primeiras palavras do texto
latino: Ex corde ecclesiae, quer dizer, (nascida) do coração da Igreja.

Veja-se, pois, o texto que nos interessa.

 

A Teologia desempenha um papel particularmente importante na investigação de uma síntese do saber, bem
como no diálogo entre fé e razão. Além disso, ela dá um contributo a todas as outras disciplinas na sua
investigação de significado, ajudando-nos a examinar o modo como suas descobertas influirão sobre as
pessoas e sobre a sociedade, mas também fornecendo uma perspectiva e uma orientação não contidas em
suas metodologias. Por sua vez, a interação com as outras disciplinas e suas descobertas enriquece a
Teologia, oferecendo-lhe uma melhor compreensão do mundo de hoje e tornando a investigação teológica
mais adaptada às exigências de hoje. (JOÃO PAULO II, 2000, p. 18-19).

 

O texto fala de "uma perspectiva e uma orientação não contidas em suas metodologias". Podemos
exemplificar. Nenhum microscópio de alta capacidade nos leva a descobrir a dignidade da pessoa humana, ou
o valor da família. O conhecimento científico é, pois, limitado. Não explica os mistérios da dor, da morte, do
mal; não oferece sentido completo à vida humana. No fundo, o conhecimento teológico ajuda o
conhecimento racional a perceber mais seus limites.

Por outro lado, a teologia se enriquece através do diálogo com a razão: é ajudada a compreender "o mundo
de hoje", a sistematizar seus dados, a apresentá-los com conceitos adequados.

Para compreender o mundo de hoje torna-se necessário o diálogo com a Bioética. Esta é assim definida na
Encyclopedia of Bioethics:

Bioética é um neologismo derivado das palavras gregas bios (vida) e ethike (ética). Pode-se defini-la como
sendo o estudo sistemático das dimesnões morais - incluindo visão, decisão, conduta e normas morais - das
ciências da vida e da saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas num contexto interdisciplinar.
(Apud PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2007, p. 40).

 

Falava-se, antes, da modernidade que esvaziou o mundo de sua dimensão sacral. E isso teve, como
consequência, o desrespeito da natureza e, particularmente, do ser humano. Isso leva à importante ligação
entre religião e ética.

A visão religiosa do mundo, na qual Deus se insere, nasce do fato que o ser humano procura a solução do
próprio mistério; experimenta uma sensação de plenitude através da vivência do sagrado; e nasce também de
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uma relação com o mundo humano e material, na procura de uma harmonia interna que obedece a uma
tendência natural para a totalidade.

O homem é um ser bio-psico-sócio-espiritual. Essas quatro dimensões básicas constituem sua estrutura
experimental (aspecto geobiológico), experiencial (aspecto psicoemocional), existencial (aspecto
socioambiental) e transcendental (aspecto sacro-transcendental).

Não se pode pensar a pessoa humana excluindo qualquer dessas dimensões.

Uma das origens etimológicas do termo "religião" é o verbo latino relegere (re-ler). O termo aponta para a
atitude de re-ler a realidade, vivenciando o diálogo com o diferente, a solidariedade como expressão máxima
do humanismo, a ecologia como vivência harmônica entre o homem e a natureza ou ambiente. Dentro dessa
visão, entramos necessariamente no conceito de ética como expressão profunda do respeito pelo Outro,
entendido como Tudo que nos cerca e dentro do qual somos, nos movemos e existimos.

Religião, nesse contexto, não inclui o conceito de Deus num primeiro momento e se torna a expressão da
vivência do outro pela comunhão e reverência com o outro, seja ele o homem, a mulher, as plantas, os
animais e, por meio dessa re-leitura, tudo se torna sagrado. Estabelece-se, assim, a religião, como o lugar do
diálogo, da solidariedade, da ecologia.

Descobrir o sagrado das coisas é descobrir o caminho da solidariedade entre os homens. Sagrado e ética
tornam-se a dupla que dá sentido à experiência humana. Não é possível pensar uma moral social comunitária
sem pensar o sagrado. O sagrado é o constitutivo da moral (RIBEIRO, 2004).

A partir dessa perspectiva nascem alguns princípios éticos: o princípio do cuidado, da solidariedade, da co-
responsabilidade e da alteridade.

O princípio do cuidado parte de uma relação amorosa para com a realidade, supondo envolvimento, desvelo
e atenção especialmente para com os seres vivos.

O princípio da solidariedade  se baseia na interdependência de todos os seres, enredados numa teia de
relações de cooperação e solidariedade que garantem sua existência e sustentabilidade. Apela-se para a
essência da ética judaico-cristã, que proclama a co-responsabilidade da família humana e de toda a natureza
porque todos têm um mesmo e único Pai, numa crítica à cultura ocidental, marcada pelo individualismo e
pelo liberalismo capitalista, que deu prioridade absoluta à instituição da propriedade privada.

O princípio ético da co-responsabilidade tem sua origem na descoberta de sermos sujeitos de nossos atos,
que trazem conseqüências deles para os outros e a natureza.

O princípio de alteridade, por fim, refere-se ao respeito a todos os seres em sua alteridade, renunciando a
possuí-los, ou dominá-los. O reconhecimento do critério da alteridade é conseqüência do princípio da
dignidade da pessoa humana. Não a pessoa fechada simplesmente em si mesma, mas a pessoa enquanto
abertura, relação, face a face com a  outra e com os outros (semelhantes e também com os outros seres da
natureza). A alteridade pode ser considerada como um critério englobante a partir do qual se pode tematizar
toda uma série de dimensões: alteridade e ecologia (meio ambiente, flora, animais); alteridade e pessoas
(incluindo o ser humano antes do nascimento); e até alteridade diante do Transcendente, diante do Outro (a
dimensão religiosa).  (RAMPAZZO, 2007).

Estes princípios estão na base do princípio de segurança (ELIZARI, 1996), ou de precaução (art. 225, § 1o,
V, da Constituição Federal; Lei  9.605/1998, art. 54, § 3o). Este último, da mesma forma que é aplicado ao
Direito Ambiental, é devidamente aplicado também na questão das células-tronco embrionárias: diante da
incerteza acerca da presença de uma pessoa humana, devido às várias teorias sobre a origem da vida
especificamente humana, ou da possibilidade de provocar prejuízos ao meio ambiente, opta-se pela não-
intervenção e pela procura de caminhos alternativos, até que seja esclarecido o alcance real de uma
determinada intervenção (COLOMBO, 2004).

Diante dessas colocações, pode-se perceber que não foi por outra razão que a questão das células-tronco
embrionárias acabou também discutida, desde o início, em seu aspecto religioso pela Suprema Corte
brasileira. Mais especificamente, o então Ministro Carlos Alberto Menezes de Direito não deixou de
reconhecer que, no Estado Democrático de Direito, garantidor da liberdade religiosa, cada indivíduo pode
professar e manifestar sua fé, pois ela pertence à sua intimidade. Obviamente, no caso das células-tronco
embrionárias, muitos expressaram a fé de que Deus é o único que dispõe do dom da vida, em especial da
humana, e a ninguém mais é dado qualquer poder sobre ela.

A maioria dos dados que se referem às colocações do citado Ministro foram coletados quando da
apresentação do seu voto, transmitido ao vivo, através do site do S.T.F. (DIRETO, 2008).

Contudo, a questão sob análise não ficaria circunscrita apenas ao aspecto religioso. Avançaria para o
teológico. A racionalidade teológica em relação ao tema logo entraria no cerne da discussão. Nesse caso, o
ponto central do debate é aquele que não deixa de reconhecer que a questão do início da vida é dilemática.
Definir esse marco inicial é um problema com um "duro peso moral, intelectual e emotivo." (ECO;
MARTINI, 2000, p. 34). A essa reflexão de caráter questionador foi apresentada uma alternativa de
resposta, desfocalizando-se o problema do quando começa a vida para o que é a própria vida.

Definir o que é, e onde tem início a vida é questão em que está em jogo a nossa vida' [...]. O 'onde' pode
continuar misterioso, mas está submetido ao valor do 'o que é'. Quando alguma coisa tem valor supremo,
merece supremo respeito. É daí que precisamos partir para qualquer casuística dos casos limite, que será
sempre árdua de enfrentar [...]. (ECO; MARTINI, 2000, p. 40).
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Esse diálogo entre o agnóstico Umberto Eco e o teólogo Carlo Maria Martini foi retomado pelo então
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Alberto Menezes de Direito, para quem a questão-chave é
saber o que é a vida e o valor que ela expressa, embora não se ignore a celeuma sobre quando ela tem seu
início (DIRETO, 2008).

Trata-se esse enfoque de uma percepção da racionalidade teológica de que a vida é um valor supremo e,
como tal, não comporta reduções simplistas sobre o que ela é, na medida em que isso remete à própria noção
fundamental de dignidade que nela se contém.

De qualquer modo, porém, não ficaria de lado também a abordagem teológica acerca do início da vida, o que
implicou a retomada da delicada questão da animação embrionária.

Já no século III d. C., asseverava-se que a alma agrega-se ao corpo no primeiro momento da respiração do
nascente, tal como ela se separa dele no último respiro (FIORENTE TERTULIANO, 1935, p. 11-13). Diz-
se que Quinto Septímio Fiorente Tertuliano foi, naquela época, o mais encarniçado defensor da idéia de
"coexistência imediata do corpo e da alma." (HONINGS, 1973, p. 24).

Mais tarde, no século V d. C., entretanto, Aurélio Agostinho - Santo Agostinho - preferiu não se pronunciar
sobre o momento preciso da animação embrionária, porque considerava o "problema muito espinhoso."
(HONINGS, 1973, p. 24). O Bispo de Hipona, pessoalmente, porém, estava convencido de que a animação
se dava antes do nascimento (AGOSTINHO, 1936, p. 21-23).

Com o avançar do tempo, a questão da animação embrionária voltou ao debate teológico. No século XIII, a
idéia que se firmava era a de haver necessidade de uma "prévia organização do corpo antes que ele possa
receber a alma intelectiva" (AQUINO, 1937, p. 11).

Como se pode perceber, não só na apologética cristã  tertuliana, mas na patrística agostiniana e na
escolástica tomasiana houve reflexões detidas sobre a questão do momento da animação do embrião. Pode-
se dizer que duas teses principais marcaram essa questão, as quais comportam a seguinte síntese: uma
defendia a imediata animação embrionária, enquanto a outra sustentava a animação retardada (HONINGS,
1973, p. 21-27).

Esse debate teológico, notadamente entre os autores citados, não deixou de chamar a atenção do então
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Alberto Menezes de Direito, que o considerou profundo para
a época, ainda que não tivesse alcançado uma certeza quanto ao momento preciso da animação embrionária
(DIRETO, 2008).

 

2.                  A biotecnologia: a vida humana e a racionalidade técnica, cientifica e tecnológica

 

Em todos os tempos, o homem sempre buscou desenvolver técnica, ciência e tecnologia. É de sua própria
racionalidade a busca de todo esse conhecimento.

Não obstante próximos uns dos outros, esses conceitos guardam suas especialidades. O termo conhecimento
servirá de eixo para se estabelecer, não em definitivo, conceitos possíveis para técnica, ciência e tecnologia.
Técnica ou arte é um conhecimento com procedimentos específicos, empiricamente desenvolvidos para a
produção ou fabricação de algo. Ciência é um conhecimento capaz de organizar, teoricamente, um saber
sistemático e metódico sobre um determinado objeto sob investigação. Tecnologia é um conhecimento
teórico aplicável a determinadas realidades, com enorme capacidade de nelas interferir e até modificá-las.

Não é de hoje que se diz que o "próprio saber é poder", célebre frase cunhada no século XVII (BACON,
2002, p. 11). Do mesmo modo, firmou-se uma idéia de que todo esse saber deve tornar o homem "mestre e
senhor da natureza." (DESCARTES, 2002, p. 17).

Vive-se uma era de notáveis conquistas trazidas pela técnica, ciência e tecnologia. A conjugação de todo
esse saber-poder-fazer e de seus resultados, no mundo contemporâneo, não deixa dúvidas do seu grande
impacto nas relações homem-natureza.

Em nosso tempo, os instrumentos técnico-tecnológicos vão além da correção da nossa percepção, pois
corrigem falhas de nosso pensamento, uma vez que são inteligências artificiais... mais acuradas do que nossa
inteligência individual. Evidentemente, são conhecimentos científicos que permitem a construção desses
instrumentos, mas dando-lhes capacidades que cada um de nós, enquanto indivíduos, não possui. Ora, os
objetos técnico-tecnológicos ampliam a idéia da ciência como invenção e construção dos próprios
fenômenos. (CHAUÍ, 2000, p. 284).

 

 

Após a chamada Revolução Científica, no século XVII, então, assistiu-se ao progressivo aumento da
confiança do homem na possibilidade de "conhecer os segredos da natureza." (ARRUDA ARANHA; PIRES
MARTINS, 1986, p. 157).

A modernidade Renascentista trouxe um novo modelo científico voltado, cada vez mais, para os mais
diversos universos particularizados, como foi considerado acima.
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Não demorou  muito para que chegasse a vez das ciências biológicas, com notáveis desenvolvimentos já no
século XIX. O passo para as biotecnologias estava dado. Entre elas, ganharia grande destaque a chamada
embriologia, posto que essa nanobiotecnologia envolve uma impressionante engenharia genética nos
domínios da natureza humana. E a ela está relacionada, particularmente, a questão das células-tronco
embrionárias.

As engenhosas manipulações possíveis nesse universo nanogenético, porém, não deixariam de provocar
discussões. A crítica que se coloca é se essa biotecnologia detém uma autoridade especial para ser uma
espécie de última palavra sobre a vida, notadamente, a humana. Ela deve confrontar-se com certos tipos de
limites, porque não se constitui um universo de todas as certezas. Não reconhecer que ela comporta também
incertezas é incorrer em uma espécie de mito tecnocientificista.

O tema das células-tronco embrionárias ainda tem muitas questões a serem mais e melhor investigadas. Por
um lado, se é verdade científica que essas células possuem enorme capacidade totipotente, ainda parece não
haver comprovação segura de que seus resultados terapêuticos são infalíveis e não oferecem quaisquer riscos
à saúde. Por outro, se é também verdade científica que as células-tronco adultas não possuem tanto aquela
capacidade totipotente, sugere-se que elas, de algum modo, poderiam gerar tecidos especializados de acordo
com  aqueles que as forneceram, bem como que elas nem seriam prejudiciais à saúde.

De qualquer maneira, o que parece fundamental é notar que ainda não é possível desqualificar uma ou outra
linha de pesquisa. Contudo, há um problema que afeta, diretamente, as células-tronco embrionárias. Trata-se
do método de retirada delas. Ele produz a destruição completa dos embriões. Entretanto, a mesma
biotecnologia tem anunciando a viabilidade de um método, já em desenvolvimento, capaz de retirar células-
tronco de embriões sem lhes causar aniquilação. Pesquisas indicam a possibilidade de serem retiradas duas
células de um embrião de oito, sem destruí-lo. Trata-se do mesmo procedimento para diagnóstico de
implante de embriões para nidação.

Pelo menos duas indagações parecem inevitáveis: a primeira, se já há uma resposta definitiva sobre todo o
potencial biotecnológico das células-tronco embrionárias; e, a segunda, se houver essa definição, qual é o
método mais adequado para se obtê-las com o menor prejuízo para o próprio embrião.

O fato é que tais questionamentos, porém, ainda se mostram abertos e indefinidos, até mesmo para a própria
racionalidade biotecnológica. Quanto ao primeiro questionamento, tem se observado o seguinte:

Como as células-tronco embrionárias podem, em condições controladas, dar origem a tipos celulares
distintos de todos os órgãos do corpo, é possível que elas se tornem uma boa fonte para a repovoação de
tecidos afetados ou degenerados. Entretanto, as condições para originar de forma controlada estes diferentes
tipos celulares ainda são desconhecidas. É preciso, no entanto, estimular pesquisas com estas células, para
que, no futuro, possamos deter a tecnologia necessária para desenvolver novas terapias que serão
importantes para o nosso desenvolvimento. (ABREU JÚNIOR, 2007, p. 17).

 

Com relação ao segundo, não se tem deixado de notar o quanto segue:

O grande problema envolvido nestes estudos é que embora se possam produzir todos os tipos celulares a
partir de células-tronco embrionárias e mesmo reprogramar células somáticas, os mecanismos que governam
este processo são bastante desconhecidos. Portanto, sem pesquisas com células-tronco embrionárias não
avançaremos e não entenderemos o mecanismo que ocorre atualmente. Conhecer bem estes mecanismos é
fundamental [...]. E as pesquisas estão sendo desenvolvidas com o objetivo final de preservar a vida ou
melhorar a qualidade dela. (ABREU JUNIOR, 2007, p. 18).

 

Esses debates na embriologia contemporânea, ciosa de suas responsabilidades, em torno das células-tronco
embrionárias, se explicam pelo fato de que ela, ao que tudo indica, também não deixa de ponderar que
embrião é vida e vida com viabilidade humana. Além disso, essa mesma embriologia não rejeitou, de uma vez
por todas, que o desenvolvimento dessa vida humana inicia-se mesmo na fecundação, não obstante considere
que esse não seja o ponto crucial da questão, mas sim o da viabilidade da vida.

Sob o meu ponto de vista, a vida começa quando o espermatozóide fecunda o óvulo. A união dos gametas é
potencialmente capaz de originar um novo individuo [...]. Portanto, não se deve perguntar quando a vida
começa e sim quando ela se torna viável. (ABREU JÚNIOR, 2007, p. 17).

 

Ovo ou zigoto, embrião, feto, nascente e assim por diante são etapas vitais de um desenvolvimento
originário, qual seja, o da vida humana já formada em algum momento de agregação genética dos gametas
masculino e feminino.

Todas essas discussões não passaram despercebidas na análise do então Ministro da Corte Suprema, Carlos
Alberto Menezes de Direito, que considerou impossível conduzir a questão das células-tronco embrionárias
com "tantas certezas", movidas apenas por uma "paixão cientificista", até porque a racionalidade
biotecnológica não goza de uma autoridade especial para emitir um juízo, decisivo e definitivo, sobre um
assunto que ainda reclama muitas pesquisas pelo próprio universo do conhecimento técnico, cientifico e
tecnológico (DIRETO, 2008).
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3.                  A Bioética: a vida humana e a racionalidade filosófica onto-antropo-axiológica

 

Não deixa de ser curioso, de certo modo, que a vida humana possa ser discutida, inicialmente, em bases
ontológicas. E essa é uma visão já bastante antiga, que remonta aos primórdios da racionalidade filosófica.

Desde a "escola" jônica, no século VII a. C., Heráclito lançava a idéia fundamental de mobilidade do ser, em
contínuo vir-a-ser, sem que isso implicasse uma espécie de metamorfose desnaturadora do próprio ser
(MONDIN, 1981, p. 26-28).

Tempos mais tarde, da chamada "escola" socrática menor (megárica), Eubulides discutiria a unidade e a
multiplicidade com o argumento do sorites: um grão ou vários são apenas realidades quantitativas do mesmo
grão (ABBAGNANO, 1999, p. 85).

O pensamento aristotélico desenvolveu a teoria da potência e do ato. O ato é, ontologicamente, anterior à
potência. O ato é toda realidade que tem como característica ser determinado. Há uma dinâmica entre
potência e ato. Essa dinâmica é fonte de movimento e atualização de uma potência em ato. O ser existente,
como tal, é dotado de potencialidade que o torna capaz de movimentar-se e atualizar-se, por força interna,
ou seja, por si mesmo, independente de força externa (ARISTOTLE, 1990, p. 21-25).

A partir desses pressupostos ontológicos, tornar-se-ia possível desenvolver a concepção antropológica do
embrião.

Ele é um ente que combina, ontologicamente, o ato à potência, que também lhe é própria, constituindo-se
um ser em sua essência, cuja atualização depende, substancialmente, de sua dinâmica interna. Desse modo,
suas mudanças fenomênicas - ovo ou zigoto, embrião, feto e assim por diante - não são metamorfoses
ontológicas. Essas são mudanças que não alteram a atualização do ser que é o embrião.

Desses fundamentos onto-antropológicos é possível, então, transpor a questão das células-tronco
embrionárias para o aspecto axiológico. Nesse sentido, algumas ideias serão colocadas sob o crivo da ação
virtuosa valorada. Assim, nessa dilemática questão do uso das células-tronco embrionárias, alguns pontos
precisam ser bem analisados.

Primeiro, não se pode tomar como única referência a idéia cartesiana de que a existência está,
exclusivamente, condicionada ao pensamento (DESCARTES, 1999, p. 49-52). Há ponderáveis argumentos
axiológicos que os seres humanos são também organismos vivos complexos, com miríades de componentes
que possuem respeitabilidade por si mesmos.

Segundo, não há como se admitir, cegamente, um cientificismo iluminista como última palavra sobre
questões complexas, uma espécie de deslumbramento cientificista apaixonado (HUME, 1999, p. 47-64). Ele
não é, inabalavelmente, apropriado para todas as questões dessa natureza, as quais reclamam um pouco de
paciência e muita prudência.

Terceiro, não se trata apenas de buscar certos limites éticos para a ciência, mas de perceber, também, que o
conhecimento científico não pode se tornar refém do poder, até mesmo de um biopoder que se julga capaz
de decidir, unilateralmente, sobre a vida e a morte (MORIN, 2000, p. 125-134).

Quarto, nem mesmo o máximo de objetivismo científico pode obscurecer, completamente, a consciência que
qualquer ser humano tem ou poder ter de si e do mundo (HUSSERL, 1950, p. 21-25).

Quinto, mesmo que todos os problemas científicos fossem resolvidos, a questão do sentido da vida não seria
deixada de lado pelo ser humano, porquanto ela está colocada na própria alma racional ou intelectiva humana
(WITTGENSTEIN, 1999, p. 27-29).

Sexto, a própria idéia de objetividade científica pressupõe um "ethos" (etos), o que significa que valores
éticos não podem ser afastados, por completo, do universo científico (APEL, 2000, p. 43-47).

Sétimo, os seres humanos não podem ser instrumentalizados. Significa que nenhum ser humano pode ser
tratado apenas como meio de qualquer ação. Ele deve ser entendido, notadamente, como fim de toda ação
(KANT, 2002, p. 38).

Oitavo, não se trata, porém, de não se conceber essa instrumentalização somente porque o ser humano é um
ser dotado de consciência e liberdade. O fato é que a vida humana é caracterizada por uma dignidade natural.
A autoconsciência de ser racional e livre não é e nem pode ser vista como o único atributo que confere a
todo ser humano aquela dignidade. Ele a possui por natureza, ainda que sua racionalidade e liberdade, em
dado momento, estejam diminuídas ou afastadas.

Nono, a possibilidade científica de intervenção na natureza humana não significa que ela deva ser efetivada,
porque não se pode esquecer que sempre há uma autonomia a ser respeitada (HABERMAS,  2002, p. 51-
53).

E, décimo, é preciso livrar-se do apego ao momentâneo e lembrar-se que passado - presente - futuro formam
um todo, de modo que um organismo vivo tem já, em si, uma "história embrionária"; logo, só é possível
olhar para o futuro a partir de um passado presente preservado (CASSIRER, 1972, p. 35-39).

Com todos esses pressupostos delineados, então, é possível passar para a questão ética. De pronto se
reconhece a necessidade de se levar juízos de valores éticos para o campo da embriologia. Nesse sentido, há
uma fácil acomodação aos preceitos da ética utilitarista, enquanto uma linha que favorece uma visão bastante
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mobilizadora nos tempos atuais: a utilização das células-tronco embrionárias proporcionará maior felicidade
para o maior número de pessoas.

O princípio da utilidade reconhece esta sujeição e a coloca como fundamento desse sistema, cujo objetivo
consiste em construir o edifício da felicidade [...]. Por princípio de utilidade entende-se aquele princípio que
aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou diminuir a felicidade da
pessoa cujo interesse está em jogo, ou, o que é a mesma coisa em outros termos, segundo a tendência a
promover ou a comprometer a referida felicidade. (BENTHAM, 1979, p. 3-4).

 

Contudo, a questão da utilização das células-tronco embrionárias não comporta um juízo de valor tão
calculista assim, por mais que ele seja, hodiernamente, muito sedutor. O utilitarismo é uma ética pragmática,
da ação e do resultado eficiente. Ele não mede, não pondera nada mais do que resultados mais favoráveis
para o maior número. Uma simples maximização calculada. Entretanto, tais resultados, ainda que favoráveis
para muitos, nem sempre são suficientes para justificar quaisquer ações. Sacrificar vidas para salvar outras
vidas não parece ser uma boa prudência ética. Vale dizer, salvar vidas negando outras não é um suficiente
ético, sobretudo, quando se trata de promessas de salvamento, e não de garantia segura dele.

Essas reflexões não ficaram longe das postulações do então Ministro do Supremo Tribunal Federal, o qual
reconheceu que a vida embrionária, ontológica e teleologicamente, é vida em potencialidade plena e, por
isso, não pode lhe ser sequer atribuída uma espécie de dignidade intermediária a justificar uma proteção
diminuída a ela.

É com esses conceitos da racionalidade filosófica-antropo-axiológica, com toda a sua carga ética, que se
discute a questão da vida humana nas células-tronco embrionárias, a ponto de se tornar um tema nuclear da
própria bioética, vocábulo que aparece, pela primeira vez, no artigo "The sciense of survival" (1971) e, no
ano seguinte, no livro com o título "Bioethics: bridge to the future" (1972), ambos de Van Rensselear
Potter.

O que se percebe é que a bioética ganharia seu espaço nesse tempo técnico, científico e tecnológico,
exigindo essa visão de interdisciplinaridade.

O neologismo bioética demarcou um espaço e o símbolo de uma reflexão ética [...] sobre questões
relacionadas à vida humana, atualmente, atinge um matiz tecnológico [...]. Decidir se as pesquisas com
células-tronco embrionárias devem ou não continuar não pode ser fundamentado por meio da ciência [...],
pois atinge questões de fundos eminentemente conceituais. Está em pauta muito mais do que o dilema a
respeito de quando começa a vida, mas quanto ao que se deve entender por vida e o que deve ser respeitado
como vida, ou seja, de fato a discussão é eminentemente filosófica e recai sobre os fundamentos dos
conceitos. (SILVEIRA,   2009, p. 107).

 

Como se pode notar, se a questão conceitual da dignidade da vida humana está, intimamente, ligada às
células-tronco embrionárias, não seria possível discuti-la sem os fundamentos onto-antropo-axiológicos da
racionalidade filosófica que a (bio)ética se esforça para analisar e se posicionar.

 

4.                  O Biodireito: a vida humana e a racionalidade jurídica

 

A questão das células-tronco embrionárias não tardaria a chegar, como de fato chegou, à esfera da vida
humana nos marcos da análise e posicionamento da racionalidade jurídica. Nessa esfera, o ponto central da
discussão se volta para o direito incondicional e indeclinável à vida. É a sua inviolabilidade que está a exigir
uma reflexão dentro dos parâmetros da proteção jurídica. Essa inviolabilidade é tida, juridicamente, como
regra, e não como exceção. Trata-se de uma premissa justificada em uma ordem jurídica comprometida com
os direitos humanos (no plano internacional) e com os direitos fundamentais (no plano nacional).

No plano internacional, inicialmente, evoca-se a própria "Declaração Universal dos Direitos Humanos"
(1948), que assim prescreveu em seu Artigo III: "todo homem tem direito à vida [...]."

Os direitos humanos em sua totalidade - não só os direitos civis e políticos, mas também os econômicos,
sociais e culturais; não apenas os direitos dos povos, mas ainda os de toda humanidade, compreendida hoje
como no sujeito de direitos no plano mundial - representam a cristalização do supremo princípio da
dignidade humana. (COMPARATO, 2006, p. 22).

 

Em seguida, adviria o chamado "Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos" (1966), que estatuiu em
sua Parte III, art. 6°, 1: "O direito à vida é inerente à pessoa humana. Este direito deverá ser protegido por
lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida". Com este documento, completava-se aquela
que pode ser chamada de "segunda etapa do processo de institucionalização dos direitos do homem em
âmbito universal [...]." (COMPARATO, 1999, p. 249).

Depois, chegar-se-ia à denominada "Convenção Americana de Direitos Humanos" (1969), a qual assim
estabeleceu em seu art. 4°, 1: "Toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser
protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida
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arbitrariamente". Trata-se de um documento jurídico que otimiza o principio da prevalência dos direitos
humanos mais benéficos para a pessoa humana. Significa dizer que, na vigência de vários sistemas
normativos, em matéria de direitos humanos, "deve ser aplicado aquele que melhor protege o ser humano."
(COMPARATO, 1999, p. 333).

Não deixa de ser ponto de nota a explicitação, no citado documento, de que a vida merece proteção, em
geral, desde a concepção. Nesse sentido, tem-se a nítida percepção de que o texto, ao apontar a concepção
já como digna de ser protegida, assim se posicionou por se entender que ela é uma referência que melhor
assegura a própria dignidade da vida humana.

No plano nacional, como não poderia ser de outra forma, deve ser evocada a própria Constituição Federativa
do Brasil (1988), em cujo texto identificam-se, desde logo, três normas-regras que se relacionam com esses
documentos jurídicos internacionais. A primeira é a de que os preceitos definidores de direitos fundamentais
tem aplicabilidade imediata, não dependendo, necessariamente, de qualquer regulamentação posterior para
que sejam efetivados. A segunda é a de que direitos fundamentais inseridos em tratados, pactos ou
convenções internacionais, aos quais a República Federativa do Brasil tinha aderido, não podem ser
excluídos da ordem jurídica nacional. O país aderiu a todos eles, sem quaisquer condições. E a terceira é a de
que esses documentos jurídicos internacionais, aprovados por determinado quórum (três quintos), pelo
Congresso Nacional, passam a integrar o ordenamento jurídico nacional como equivalentes às próprias
emendas constitucionais. Todas essas normas-regras estão explicitadas no Título II, Capitulo I, da Lei Maior,
quando ela trata dos chamados direitos (e garantias) fundamentais (art. 5°, §1°, 2° e 3°).

Além disso, a mesma Carta Magna estabelece, em seu Título I, entre os princípios fundamentais da República
Federativa do Brasil, o da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III). Trata-se de uma norma-princípio. E
mais, ela também assegura o direito à vida como um direito fundamental (art. 5°, "caput").

No Direito contemporâneo, a Constituição passou a ser compreendida como um sistema aberto de princípios
e regras, permeável a valores jurídicos suprapositivos, no qual as idéias de justiça e de realização dos direitos
fundamentais desempenham um papel central. (BARROSO, 2009, p. 316).

 

A partir disso, então, foi discutida a inconstitucionalidade da lei ordinária n° 11.105, de 24 de março de
2005, denominada "Lei de Biossegurança". Tal argüição incidiu, especificamente, sobre seu dispositivo que
cuida da utilização das células-tronco embrionárias (art. 5°, I, II e III e §1°, 2° e 3°).

Tendo como referência os pressupostos das normas-regras e normas-princípios dos direitos humanos
(nomenclatura do sistema internacional) e dos direitos fundamentais (nomenclatura do sistema nacional), foi
suscitada uma série de restrições ao conteúdo normativo daquele dispositivo legal. Essas restrições poder ser
delineadas em dez proposições.

Primeiro, a utilização de células-tronco embrionárias, para fins exclusivos de pesquisas e terapia, deve ser
realizada sem qualquer destruição do embrião.

Segundo, a fertilização "in vitro" tem de ser, necessariamente, para fins reprodutivos, excluídos quaisquer
outros.

Terceiro, somente pode ser considerado embrião inviável aquele cujo diagnóstico preciso indique absoluta
ausência de clivagem, e não o embrião que, eventualmente, apresente alguma alteração genética e/ou
morfológica.

Quarto, só não se caracteriza violação do direito à vida a retirada de células-tronco com destruição de
embriões, se estes forem definidos como totalmente inviáveis, na medida em que um diagnóstico seguro já
atestou a sua completa falta de desenvolvimento e impossibilidade de efetivá-lo pelo processo de divisão
celular.

Quinto, o congelamento que, como meio artificial, impede a natural potencialidade do desenvolvimento
embrionário não é admissível como justificativa para a retirada de células-tronco, porque se trata de uma
engenhosa intervenção interruptiva da dinâmica vital do embrião, afetando o próprio direito à vida.

Sexto, o consentimento dos genitores-produtores do material genético embrionário não é e nem pode ser
absoluto, a ponto de se considerá-lo mais do que suficiente para a utilização indiscriminada das células-
tronco embrionárias, diante da própria inalienabilidade do direito à vida.

Sétimo, a validade do consentimento está, necessariamente, atrelada a algumas condicionantes inafastáveis,
quais sejam, absoluta inviabilidade diagnosticada, ou retirada de células-tronco sem destruição embrionária,
desde que acompanhado, em qualquer caso, da mais transparente informação.

Oitavo, há uma imperativa exigência de criação não só de Comitês de Ética, mas também de um integrado
Sistema Nacional de Controle, pelo Poder Público, sobre instituições que realizam pesquisas com células-
tronco embrionárias.

Nono, a mesma exigência deve incidir sobre as instituições que realizam tratamentos terapêuticos com tais
células.

E décimo, há de ser mantida a vedação normativa de comercialização desse material genético-biológico.

Trata-se de todo um arranjo de normas-regras e normas-princípios que, nos dias atuais, se despontam como
um desafio ao chamado biodireito, que assim pode ser entendido:
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[...] um novo direito de formação muito recente no âmbito da ciência jurídica, cujo objeto de análise são
princípios e normas jurídicas que tenham por fim imediato criar, resguardar, transferir, modificar ou extinguir
direitos decorrentes de relações entre indivíduos, entre indivíduos e grupos, e entre esses com o Estado,
quando essas relações estiverem vinculadas ao início da vida, ao seu transcurso e ao seu término.
(RAMPAZZO, 2003, p.81-82).

 

Pode-se dizer que, com essas complexas relações em torno do direito à vida, a questão das células-tronco
embrionárias perpassa, de forma desafiadora, a própria racionalidade hermenêutico-jurídica contemporânea.
De fato, o tema das pesquisas com células-tronco embrionárias apresenta "um elevado grau de dificuldade ao
ambiente jurídico positivista, pois historicamente não possui uma abertura ético-jurídica e, portanto
investigativa (...)". (SILVEIRA, 2009, p. 107).

Não é por outra razão a não ser esse desafio dilemático envolvendo o direito à vida e todas suas implicações
políticas, econômicas, científicas, sociais e culturais, que tornam o tema das células-tronco embrionárias uma
questão complexa a estimular esse novo campo do saber jurídico, qual seja, o do biodireito.

 

Conclusão

 

O tema das células-tronco embrionárias é marcado pela atualidade e pela complexidade. A sua atualidade é
caracterizada por pesquisas recentes, anunciando sucessos terapêuticos com a utilização delas para os mais
diversos problemas de saúde. A complexidade é marcada pela questão central da dignidade da vida humana e
a visão interdisciplinar que ele comporta. É  essa atualidade e complexidade que levam o tema a ser
discutido, então, por vários ângulos, com  olhares múltiplos, mas não desconectados entre si, quais sejam, a
teologia, a biotecnologia, a bioética e o biodireito.

Sem se confundir com a visão religiosa, propriamente dita, não obstante esta também tenha se manifestado
sobre o supremo e sagrado valor da vida, enquanto um dom divino, a perspectiva da teologia, há muito, já
discutia a questão dilemática da animação embrionária. Dos tempos apologéticos, perpassando as teologias
patrística e escolástica, iniciaram-se profundas reflexões sobre o momento dessa animação. Duas teses
marcaram a questão, e até hoje estão em pauta, quais sejam, a da animação embrionária imediata e da
animação retardada. De qualquer forma, a leitura teológica aponta, ela também, para o diálogo
interdisciplinar e traz sua contribuição na recuperação do sagrado, que acaba sendo, ao mesmo tempo, a base
da ética, mais especificamente, a ética do cuidado, da solidariedade, da co-responsalidade e da alteridade.

Na perspectiva da biotecnologia, um composto de técnica, ciência e tecnologia, não obstante o seu enorme
impacto nas relações homem-natureza, o que se tem discutido, sobretudo, nesses tempos de afirmação da
ampla liberdade de todo esse saber-poder-fazer, é se ele possui algum tipo de autoridade especial para definir
a respeito desse delicado tema envolvendo os marcos da vida e da morte. Não se trata, obviamente, de
cercear a liberdade das pesquisas, desde que tenha certos limites éticos, mas de se perceber que esse tema
não comporta uma "paixão cientificista". Isso porque a própria racionalidade biotecnológica, com algumas de
suas  inevitáveis dúvidas e incertezas, reconhece que muitos passos ainda precisam ser dados nas pesquisas,
antes de serem apresentadas as últimas e definitivas palavras sobre a vida, a morte e a utilização terapêutica
das células-tronco embrionárias.

Dentro da perspectiva da bioética, o que se tem colocado é que a questão da vida humana não pode ser
compreendida, em toda sua profundidade, se não forem considerados pressupostos onto-antropo-axiológicos
da racionalidade filosófica. Isso porque ela investiga, há séculos, a natureza e a dignidade humana e o valor
exponencial de sua vida, o que não se pode afastar do tema da própria vida celular embrionária. Esta não é,
simplesmente, uma etapa de uma metamorfose fenomênica, mas é um ser que, em seu processo natural de
desenvolvimento, não será outra realidade se não a daquele mesmo ser originário. Uma semente de ser
humano, atualizando-se como ser humano.

Por fim, na perspectiva do biodireito, esse novo ramo da racionalidade jurídica, tem-se cada vez mais claro
que deve haver um aprofundado esforço hermenêutico para conjugar e buscar o sentido de normas-regras e
normas-princípios, tanto no plano internacional dos direitos humanos, quanto no nacional dos direitos
fundamentais, todas em torno da dignidade da pessoa humana e do respeito pelo direito à vida, inclusive,
desde a sua concepção. Não resta dúvida que o tema das células-tronco embrionárias continua a desafiar,
com toda sua complexidade, esse campo "embrionário" do saber jurídico.
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RESUMO 

 

O estudo em questão tem como objetivo a discussão teórica para delinear e instaurar 

reflexões que abordem a Ética, o Biodireito e a Bioética, concebendo aproximações 

pragmáticas e axiológicas no campo da Teoria da Justiça. Neste intuito, é importante destacar 

aspectos teóricos e conceituais que possibilitem inter-relação entre estas três esferas e sua 

tangência no conceito do Princípio da Liberdade reconhecida através do Constitucional da 

Dignidade da Pessoa Humana. Neste contexto o Direito tem a tarefa de compreender a 

sociedade humana e buscar normatizar esta sociedade, refletindo a ordem que regulará a 

conduta humana. A convivência dessa sociedade deverá ser regrada, fundando-se nos fatos 

sociais, na perspectiva de fazer com que pesem nestes fatos conseqüências jurídicas, sendo 

essas limitadoras dos abusos que possam vir a ser praticados. Segundo Immanuel Kant, o 

Direito é o complexo das condições que possibilitam a coexistência do arbítrio dos outros, 

segundo uma lei universal de liberdade. A tarefa do Direito é criar as regras de conduta que 

conciliem a liberdade individual com a convivência do grupo, de modo a possibilitar o acesso 

de todos aos recursos disponíveis naquela sociedade.  

Na busca deste equilíbrio, é necessário respeitar as aspirações de cada um, bem como 

possibilitar o desenvolvimento de suas aptidões a fim de que seja preservada a personalidade 

da pessoa humana, que é o substrato da sociedade. O conteúdo histórico da liberdade desde o 

conceito kantiano vem se ampliando ao longo de sua trajetória, com a evolução humana, pois 
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à medida que a atividade humana se alarga a liberdade é conquistada. Da fusão da ética com a 

ciência da vida, que objetiva estudar de forma multidisciplinar os reflexos do comportamento 

humano ante o progresso das ciências da saúde, surgiu um novo ramo da Ética – Bioética, 

voltada para a moralidade incidente da ciência da vida, procurando definir o que é lícito, 

científico ou tecnicamente possível, de maneira prática, ou seja, não se preocupando apenas 

com o que é bom ou mau, mas no agir bem, de forma correta, dentro do princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana.  

 

 Palavras-chave: Ética; Biodireito; Bioética Teoria da Justiça. 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims at theoretical discussion amplification by delineating and establishing 

reflections that connect Ethics, Bioethics and Biolaw by conceiving pragmatic and axiological 

approximations in the Field of Theory of Justice. With this objective, it is important to 

highlight the theoretical and conceptual aspects that may make possible the interrelation of 

these three spheres and their tangency with the concept of Principle of Freedom 

acknowledged through the Constitutional of Dignity of the Individual. In this context Law has 

the task to understand the human society and strive to make laws for this society, reflecting 

the order that will regulate the human conduct. Community life in this society should be ruled 

and drawn upon the social facts, in the perspective of emphasizing the importance of juridical 

consequences of these facts, being these limiting of the abuses that might be practiced. 

According to Immanuel Kant, Law is the complex of the conditions that make possible the 

coexistence of the judgment of others, according to a universal Law of freedom. The task of 

Law is to create the rules of conduct that will conciliate individual freedom with community 

life, in order to make possible the access of all to the available resources of that society. In the 

search for this harmony it is necessary to respect the aspirations of each one, as well as to 

make possible the development of their aptitudes so as to preserve the personality of the 

individual, who is the basis of society. The historical content of freedom since the kantian 

concept has been amplifying itself throughout its trajectory, with human evolution, because as 

human activity intensifies more freedom is conquered. From the fusion of ethics with the 

science of life, which has as an objective the study, in a cross functional way, of the reflexes 

of human behavior in the presence of the progress of health sciences, a new branch of Ethics 

has appeared – Bioethics, concerned with the morality that occurs in  the science of life, 
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seeking to define what is licit, scientific or technically possible, in a practical manner, that is, 

not only concerned with what is good or evil, but with acting well, in the correct way, 

according to the constitutional principle of dignity of the individual. 

 

 Key words: Ethics; Bioethics; Marketing; Theory of Justice. 

 

 

 INTRODUÇÃO 

 

O estudo em questão tem como escopo ampliar a discussão sobre o reconhecimento da 

Bioética como campo de aplicabilidade elucidando a Teoria da Justiça com enfoque nos 

princípios constitucionais que exprimem o conceito de liberdade, igualdade e dignidade da 

pessoa humana e nas principais diferenças e aproximações existentes entre o ramo da filosofia 

– a Ética, e, sobretudo o conceito de Bioética reconhecida hoje como o segmento da Saúde 

Pública evolvida com as situações que se destinam a normatizações na própria Bioética, 

observando os campos de atuação e sedução do marketing. 

A discussão sobre as questões moralmente e juridicamente relevantes à Teoria da 

Justiça alcança padrões determinantes que podem ser caracterizados, por seu turno, na obra 

kantiana a “Metafísica dos Costumes”, uma introdução à doutrina do direito (KANT, 1995). 

Nesse sentido, o autor pergunta o que é o direito, definindo-o como o conjunto de condições, 

por meio do qual o livre arbítrio de um pode harmonizar-se com o arbítrio de outro, segundo 

uma lei universal de liberdade. 

Deve-se pensar o Direito sob o enfoque de atributos jurídico semióticas para interligar 

com outras disciplinas fornecendo escopo para a compreensão dos paradigmas e axiomas que 

requerem nossa compreensão.  Trata-se agora de conciliar o Direito com a Ética e a Bioética 

para à partir de uma realidade que foi fantasiada em um filme,  que demonstra um pseudo 

espaço da prática social tal como ela se apresenta e se projeta semanticamente, em uma  

relação reflexiva com a realidade.  

Deve-se ressaltar a propositura de uma nova forma de pensar o Direito sobre um 

enfoque interdisciplinar, com disciplinas que se complementam e se interagem causando uma  

reviravolta no pensamento das idéias jurídicas, ao açambarcar-se o extrajurídico como 

mediador dos discursos jurídicos, tentando-se inclusive regulamentá-lo de maneira que 

contribua não através da universalidade tradicional, mas de uma universalidade complexa e 

plural no percurso de toda sua geratividade. 
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Assim se faz a Semiótica/ semiologia para com o Direito,exteriorizando os signos 

jurídicos, isto é seu sistema de significação, engendrando os seus planos complementares o 

seu significante com o seu significado, ou seja, a forma e o seu conteúdo, buscando os 

conceitos, o próprio arejamento da concepção e visão ortodoxas do homem para com o 

Direito, remanejando, re-criando e repensando - o, refletindo de maneira crítica, podendo-se 

dizer até mesmo poiética, tentando-se entender a obra ainda sendo feita.  

Várias são as acepções teóricas que se atém à sedimentação da bioética que ainda 

passam por ampla discussão quanto sua gênese teórico-epistemológica e legitimação. A 

concepção de justo, na teoria de Kant, vincula-se à liberdade. Tem-se por justa a ação, quando 

a mesma não ofende a liberdade do outro, segundo as leis universais. Considera injusta a ação 

que viola a liberdade de uma pessoa. Kant assinala que a moral exige de cada um, que adote 

suas ações em conformidade com o Direito. Significa que a pessoa é legisladora de sua 

liberdade segundo a existência de uma lei universal do direito. Kant aponta assim, o princípio 

e as leis universais do direito.  

O princípio universal é que qualquer ação é conforme com o direito quando, por meio 

dela ou segundo sua máxima, a liberdade do arbítrio de cada um puder coexistir com a 

liberdade de todos os outros, segundo uma lei universal. Dessa forma, segundo o autor em sua 

fundamentação da metafísica dos costumes, somente a moralidade e a humanidade enquanto 

capaz de moralidade pode ter dignidade. A filosofia tornou a liberdade um fenômeno da 

vontade (Agostinho), a liberdade passou a ser uma realização interior, entendida como o livre 

arbítrio. Só há ato justo ou injusto uma vez que alguém o queira. O que é justo ou injusto é 

caracterizado pela lei, mas o ato justo ou injusto pressupõe a vontade (KANT, 1995).  

 

 

O ato injusto é, portanto, o ato voluntário, em que se conhece tanto a pessoa a quem 

atinge quanto o ato como instrumento de justiça ou injustiça. 

 

A Filosofia de Kant apresenta-se como uma filosofia de reflexão. 

Como reflexiva é um movimento de interiorização, que começa na 

Crítica da Razão Pura pelo conceito de fenômeno, cuja matéria é já 

algo que se dá no sujeito, distanciando-se cada vez mais do externo, 

pela aplicação sucessiva a priori da sensibilidade do entendimento. 

(SALGADO, 1995, p. 80). 
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Desta feita, Kant introduz na Metafísica dos Costumes, uma importante distinção 

dentre as leis da liberdade: 

 

Estas leyes de la libertad, a diferencia de las leyes de la naturaleza, se 

llaman morales. Si afectan sólo a acciones meramente externas y  a  su 

conformidad com la ley, se llaman jurídicas; pero si exigen también 

que ellas mismas(las leyes) deban ser los fundamentos de 

determinación de las acciones, entonces son éticas, y se dice, por 

tanto: que la coincidencia con las primeras es la legalidad, la 

coincidencia con las segundas, la moralidad de la acción (KANT, 

1994,  p.17). 

 

De acordo com Travessoni Gomes (2004), a leitura da Metafísica dos Costumes 

implica na determinação de conceitos extraídos que seguem abaixo: 

“Ética é a ciência que se ocupa das leis da liberdade”; 

a) Metafísica dos Costumes é a Filosofia pura que tem por objeto as leis da liberdade, 

que se apóia em princípios a priori, podendo ser denominada Moral; 

b) Antropologia Prática é a parte empírica da Ética; 

c) Direito é o conjunto de leis que afetam ações externas e a conformidade com a lei, 

sendo legalidade a concordância com essas leis jurídicas; 

d) Ética é o conjunto de leis que exige que elas mesmas sejam o fundamento do 

dever, sendo moralidade ou eticidade a concordância com essas leis éticas 

(TRAVESSONI GOMES, 2004, p.129). 

No fundar das bases axiológicas e conceituais deste estudo, o fundamento de validade 

da lei moral em Kant, em é a liberdade. O homem é livre, na sua essência autônoma em que 

se destacam a autonomia da vontade e a liberdade interna. Delineia, desta feita, o conceito de 

critério ético como sendo aquele que pudesse ser concebido como totalmente universal. O que 

caracteriza, pois, essa concepção ética é a incondicionalidade do ato moral, vivenciada em sua 

totalidade pela liberdade. “A liberdade determina, pois, o conteúdo do direito e da moral. 

Quando forem antiéticas, podemos dizer que as normas jurídicas são injustas, tendo em vista 

que não se fundamentam na liberdade humana” (TRAVESSONI GOMES, 2004, p. 286). 

 Esta problematização apropria-se do vetor teórico kantiano a fim de que se possa 

estabelecer uma relação com os princípios da liberdade, igualdade e da dignidade da pessoa 

humana, já que outrora foi exposto o conceito de liberdade, o que não se poderia olvidar das 
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considerações aristotélicas no que tange a igualdade perante o conceito de justiça a 

problematização da análise principiológica constitucional da dignidade da pessoa humana. 

A concepção aristotélica acerca da igualdade está expressa em tratar desigualmente os 

desiguais na medida da sua desigualdade e os iguais na medida da sua igualdade (isonomia 

constitucional). Destarte, destacava a indissociabilidade da harmonia entre o homem e o 

cosmos como premissa ética. Defendia a busca do justo e apresentou o conceito de justiça, no 

sentido mais amplo possível, que envolve a idéia de justiça, como atualmente concebida, 

contudo, jungida a idéia de moral, insta ressaltar, com um conceito expresso em uma 

concepção ética. 

Ao tratar da Justiça, Aristóteles a conceitua em seu livro V Ética a Nicômaco como o 

“exercício de todas as virtudes referidas ao outro, que determina a ação de acordo com a lei”. 

Segundo Salgado são elementos essenciais do conceito de justiça a alteridade, a consciência 

do ato (vontade), a conformidade com a lei, o bem comum e a igualdade (TRAVESSONI 

GOMES, 2004, p.60-61). 

A busca da harmonia através da cientificidade foi preterida por Aristóteles pela busca 

da prudência como modalidade do saber, mais adequado à investigação da complexa ordem 

normativa representada pela ética, amplia considerações a seguir expostas, e amplia o poder 

normatizador perante a Teoria da Justiça e o Direito Constitucional Brasileiro. 

Em revanche, não há expectativas totalizantes e absolutas, nem a pretensa alusão à 

construção da teoria científico-filosófica sustentada ou não pelo desacordo de ideologias e 

suas circunstâncias, porém somente a tentativa de compreensão do fenômeno jurídico em suas 

relações de juridicidade e de anfibiologia, um terminus technicus dessa mediatização dialética 

entre "Compreender" e "Elucidar", com ardência de descerrar descritivamente e, sobretudo 

criticamente os modos de conhecer (e não o conhecimento) os modos pelos quais se pensa e a 

largueza que se pode pensar tanto o fenômeno jurídico quanto o legado das idéias jurídicas, 

semi-objetivamente, podem demonstrar as muitas faces da semiose sócio-humana, da qual o 

Direito é produto, origem e fruto, fragmento de um todo comunicante-simbólico e semântico-

pragmático. 

Logo, inicialmente e de forma conectada tem-se a função de livrar-se e superar-se das  

 particularidades semânticas que enclausuram as mentes dos homens em suas verdades inatas 

que absolutizam, delegam e estreitam a questão do conhecer e saber à repetição incansável de 

gesticulações intelectuais, arredadas na mesmice teórico-científica e prática. 

Os parâmetros presentes são aqueles que estão na forma que se pensa e se raciocina. 

Pois estão conectados com o que se projeta e que forma os significados comunicativos, 
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reflexões, descodificantes. Apenas absorvemos o que nos parece mais relevante, para por 

assim dizer, na "situação-signo” que cada qual vivencia e que, por causa dela se comunica. 

E assim, tem-se por fundamental que a semiótica/ semiologia se relaciona com o 

Direito através da dogmática, pois são os dogmas que são usados para racionalizar a 

experiência.  

 

AS RELAÇÕES CONCEITUAIS E DELINEADORAS DA INSERÇÃO DA ÉTICA 

COMO DISCIPLINA NORMATIVA 

 

A ética concebida no campo profissional como normas de conduta pragmáticas que 

geram deeveres e obrigações que precisam ser admitidas e efetivadas para que possa insurgir 

como disciplina normatizadora. A bioética sendo multidisciplinar articula a construção 

semântica e o fundamento filosófico que concebem a Ética, como campo da Filosofia, 

responsável pelo comportamento moral dos homens em sociedade, é reconhecida por 

Vázquez (1995) como ciência, pois tem objeto próprio, leis próprias e método próprio. Assim, 

a moral é o objeto da Ética.  

Ao conceber a Ética através da aproximação normativa e como bem da moral humana, 

esta elenca a construção de noções abstratas de conceitos como Justiça, Liberdade, Igualdade 

e Dignidade. Uma determinação filosófica na qual se aproximam os conceitos determinantes. 

A ética é uma disciplina normativa, não por criar normas, mas por descobri-la e elucidá-las. 

Mostrando às pessoas os valores e princípios que devem nortear sua existência, a ética 

aprimora e desenvolve seu sentido moral e influencia a conduta. Neste intuito, a norma 

exprime um dever e se dirige a seres capazes de cumpri-la ou violá-la.  

Deste posto literário, resta-nos elucidar considerações acerca do objetivo da 

fundamentação exposta em Kant. Segundo Travessoni Gomes (2004), a Ética, como a entende 

Kant, não pode ser empírica, isto é, não pode fundar-se em princípios da experiência, mas 

apenas em princípios a priori. Os princípios éticos têm que ser necessariamente universais.  

  

A obrigatoriedade das leis morais e jurídicas vem da razão. Kant 

procura mostrar, com a sua Filosofia Prática, que a moralidade não 

pode ser fundamentada na natureza. Há uma fundamentação 

autônoma, fixada pelos princípios da razão (TRAVESSONI GOMES, 

2004, p.117). 
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Enfatiza o autor supracitado que em Kant, há a minimização do direito natural, 

reduzido este a um único direito inato: a liberdade. Que é um pressuposto racional a priori, 

que torna possível a ordem jurídica, também vinculando, como as demais teorias 

jusnaturalistas, o conteúdo desta norma que fundamenta. 

 

Esse pressuposto racional, que vincula o conteúdo do direito positivo, 

que o torna possível e faz com que ele (o direito) deva efetivá-lo, é o 

fundamento de validade transcendental (TRAVESSONI GOMES, 

2004, p. 24). 

 

Os homens têm, para Kant, a vontade de viver coletivamente, segundo Travessoni 

Gomes, “em uma constituição legal de acordo com os princípios da liberdade” (SALGADO, 

1995). Quando todas as Constituições forem republicanas (garantidoras da liberdade), a paz 

entre os povos será uma conseqüência natural (KANT, 1995). 

 

 

ADERÊNCIA DO CONCEITO DE BIOÉTICA, DIREITOS E GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS 

 

A ética que advém da filosofia política e ela mesma tem uma tradição importantíssima 

no pensamento sobre a vida pública da Humanidade. Principalmente, através dos filósofos 

políticos que vieram os conceitos do Público e o Privado, Bem e Mal, Justo e Injusto que se 

constroem os quadros para uma teorização da vida política. 

Aos filósofos políticos cabe a tarefa de desenhar esquemas conceituais do poder das 

instituições políticas, das relações entre o estado e a sociedade, numa perspectiva normativa. 

Destarte, ressalta-se a relação entre a filosofia comunitarista aristotélica e à filosofia liberal 

em Kant, nomeadamente na discussão das dimensões éticas das sociedades democráticas 

modernas. A articulação entre liberalismo e comunitarismo supõe variadas posições. O 

liberalismo tende a valorizar a liberdade e os direitos individuais, os mais democratas a 

igualdade e a participação. Enquanto o liberalismo puxa para a exacerbação das diferenças e 

da desencarnação, já o comunitarismo puxa para a homogeneização e para as poderosas 

formas de união. 

O fundamento do princípio da igualdade é criar critérios de diferenciação no 

tratamento jurídico, e não equipar todos os homens face às leis existentes. O enfrentamento da 
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questão leva, em conta de que, o biodireito está a tutelar tanto interesses de ordem pública, 

como também de ordem particular, quando alcança o ser humano, em sua individualidade 

enquanto sujeito de direito. Em favor do interesse público, estão todas as tutelas à vida, desde 

as contidas no texto constitucional até aquelas referidas em legislações específicas, v.g. da lei 

nº 8.974, de 05 de Janeiro de 1995, que regulamenta os incisos II e V do parágrafo 1º do 

artigo 225 da CF, que estabelece normas para o uso das técnicas de engenharia genética e 

liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados e a resolução 1.358/92 

do Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre normas éticas para a utilização das 

técnicas de reprodução assistida, bem como a lei nº. 9.434/97 que dispõe sobre transplante de 

órgãos, tecidos e partes do corpo humano, com fins terapêuticos. 

 Maria Helena Diniz, assevera a noção de Biodireito que equivale à noção de “Bem 

Comum” ao conceituá-lo como um conjunto de normas esparsas que têm por objeto regular as 

atividades e relações desenvolvidas pelas biociências e biotecnologias, com o fim de manter a 

integridade e a dignidade humana (DINIZ, 2006). 

Essa noção é bastante complexa, metafísica e de difícil compreensão, cujo conceito 

dependerá da filosofia, política e principalmente do direito. Esta noção se compõe de 

múltiplos elementos e fatores, como o a liberdade, a paz, a segurança, a utilidade social e 

principalmente o bem comum. O biodireito vai desta forma delineando seu perfil através de 

legislação esparsa, impregnada de partículas éticas indispensáveis, e mais determinantes para 

a formação de um direito cosmopolita presente à preocupação de um direito, ou melhor, de 

uma justiça transgeracional, fundamentada pela indagação: que tipo de humanidade deixar-se-

á para futuras gerações? 

Em resposta, os operadores do biodireito estão preocupados com que determinados 

princípios sejam respeitados e incrementados atentando-se principalmente para a dignidade do 

ser humano em todas as etapas de desenvolvimento: seja através da proibição de efetuar 

aplicações contrárias aos valores fundamentais da humanidade, seja aferindo o acesso 

eqüitativo dos benefícios derivados das ciências biomédicas, ou proibindo a forma  de tratar o 

corpo humano ou partes do mesmo como uma mercadoria, ou através do dever de respeitar á 

autonomia das pessoas que estão submetidas a tratamento médico. 

A constituição federal em seu art. 5º , o código civil no art. 2º , o código de ética 

médico trazem a proteção do direito à vida.  Há limitações a experiências biológicas ou 

médicas que devem ser analisadas, inclusive pela ótica constitucional, evidenciada pelos 

direitos fundamentais e pelos princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 
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INTERFACE ENTRE ÉTICA, BIOÉTICA BIODIREITO  

 

Segundo Diniz (2006), os fundamentos bioéticos são reconhecidos através de duas 

linhas do pensamento contemporâneo: a primeira, própria à tradição liberal, onde se 

proclamam e afirmam os direitos da pessoa humana, como limites à ação do Estado e dos 

demais indivíduos; a segunda socorre-se de uma nova linha do pensamento filosófico, 

originária do primeiro indivíduo, não somente no quadro de suas conseqüências imediatas. 

Trata-se, portanto, de construir uma ética que irá materializar-se em novas responsabilidades.  

Também, segundo a autora, a natureza ética e jurídica vislumbrada entre bioética e o 

biodireito remetem à constatação de que é necessário, para que ocorra a passagem da ordem 

ética para a ordem jurídica, a explicitação de uma norma, mas que tenha características de 

universalidade, próprias do discurso ético.  

A interface entre bioética e biodireito pressupõe a elaboração de uma categoria 

intermediária, que se materializa nos direitos humanos, assegurando os seus fundamentos 

racionais e legitimadores.   Destarte, segundo Bellino (1997), o biodireito estende-se além 

do subjetivismo, pois visa amparar-se em princípios bioéticos, que como tal imbuem-se de 

uma objetivação com características de universalidade. Trata-se, então, de uma formatação do 

direito que se legitima racionalmente e pela livre expressão de autonomias numa sociedade 

democrática, onde o sujeito é reconhecido pelo seu estado de direito.  

 Desta forma pode ser identificado como um direito construído em função do exercício 

livre da razão, portanto, designado por Kant de "direito cosmopolita". Os princípios bioéticos 

assumiriam significância dogmática através de formas pré-concebidas de disposições 

canônicas, passando a constituir uma forma de direito cosmopolita, que será 

reconhecidamente objetivada através da base principiológica constitucional da dignidade da 

pessoa humana, preservação da identidade física, não se pode olvidar dos próprios direitos 

humanos havidos percebidos em uma perspectiva internacional. 

Assim é que concebemos a bioética como ética das biociências e biotecnologias que 

visa preservar a dignidade, os princípios e valores morais das condutas humanas, meios e fins 

defensivos e protetivos da vida, mas, contudo estando aí o limite dos direitos fundamentais. O 

princípio norteador da discussão entre os avanços da ciência biomédica é o da dignidade do 

ser humano, uma vez que este é o verdadeiro destinatário da ordem social e jurídica do país. 
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INTERFACE DA SEMIÓTICA E A CIÊNCIA DO DIREITO: A NARRATIVA 

DO FILME O JARDINEIRO FIEL 

 

O filme Jardineiro Fiel dirigido por Fernando Meirelles traz em seu enredo, por assim 

dizer, um dos principais personagens o amor, e este sendo revelado por diferentes maneira e 

formas, amor entre um casal, entre amigos, pelo próximo, pela raça humana, pelos carentes e 

necessitados.  

O enredo faz um relato cruel e assustador de uma realidade onde o poder econômico se 

sobrepõe a vida de milhares, uma empresa farmacêutica testa os seus medicamentos em 

pessoas desprotegidas pela situação financeira e governamental, que morrem, sem saber 

serem cobaias de um novo medicamento, enganadas por uma aparente caridade que era tida 

através da doação de medicamentos. Os protagonistas são Ralph Fiennes (Justin) e Rachel 

Weisz (Tessa), que formam o par romântico da história e Hubert Kounde (Arnold), médico.  

Arnold e Tessa, uma ativista, descobrem o que está por trás dessa caridade da empresa 

farmacêutica que estava testando um novo medicamento na população de um pequeno 

lugarejo africano, com o escopo da pobreza de um continente que possui uma beleza natural 

extraordinária a África, é o cenário onde esses personagens lutam contra os interesses de 

pessoas que têm o lucro como objetivo, e para atingir isso, colocam vidas em risco.  

Justin é um oficial diplomático do governo britânico, que não se apercebe das lutas de 

Tessa e Arnold e de como são perigosos os caminhos por onde eles andam. O filme começa 

exatamente com a morte de Tessa e Arnold, que foi tido a principio como um crime passional, 

provocado por uma possível infidelidade, mas com o desenrolar da história, vamos descobrir 

uma história sórdida e deprimente.  

Ao desconfiar de como se deu a morte de Tessa, Justin começa a investigar no que ela 

estava trabalhando, e passa a compreender, pouco e pouco, o que vinha acontecendo, ao 

desvelar o que se passava naquele lugarejo, começa a lutar pra revelar tal história, Tessa e 

Arnold investigavam uma empresa farmacêutica, que com o conhecimento do governo 

britânico, usava cobaias humanas para testar um novo medicamento, e esta descoberta é que 

vai fazer desenrolar esta incrível história.  

Semiologia é auxílio instrumental que desmistifica os discursos do Direito, quando 

compreendido em suas manifestações variadas, inclusive a cientifica, de maneira a evidenciar 

que não há possibilidade de compreensão do fenômeno jurídico apenas por uma leitura única, 

qual deveria ser a Teoria de Kelsen, Teoria de Bobbio, Teoria de Teubner, mas tão somente 

pela conjunção de todas, aplicadas, cada qual às impregnações discursivas e suas vicissitudes 
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manifestadas, seja no contexto de especulação zetética jurídica, seja no contexto de técnicas e 

práticas cotidianas jurídicas. Assim, a semiótica:  

 

“Dentre outras perquiríveis contribuições da Semiótica para o 

Direito, pela primeira vez, opta-se, diante das circunstâncias vivenciadas 

e evidenciáveis, por métodos tópicos e pontuais, capazes da auto-

referência, e de se auto-questionar perante a realidade que toma por 

objeto oriunda, também, de sua própria nascente, que é a semiose sócio-

comunicativa humana, em destaque a jurídica. O método diz de seu 

objeto, o objeto diz de seu método, porque a ele compreende e se 

assemelha, portanto, por ser poiética, criação, tal e qual, proveniente do 

mesmo nascedouro. Há uma ruptura na relação epistemológico linear, 

embora mediatizada, sujeito-objeto à la Descartes ou sujeito-

objeto/objeto-sujeito/categorias/leis de entendimento kantiano. 

Conclusivamente, a Semiótica/Semiologia é campo aberta/abertura 

à descrição e ao conhecimento dela própria e de tudo que ela inter/intra-

age, performatizando e performantizando-se. À Teoria da Justiça, deve 

cumprir uma função de intermediação entre os saberes e as práticas 

jurídicas, por um lado, e o resto das práticas e saberes sociais Por nossa 

vez, só nos resta curvarmo-nos ao papel de investigar, degustar e 

descrever a grandeza que nos cabe desafiar, o obscuro que nos cabe 

aclarar, o desconhecido que não nos cabe acovardar, defronte e em meio 

à fenomenologia jurídica enquanto significante cognitiva e discursiva 

prenhe pelo descortinar-se”. (Silvia, 2004) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A disseminação da crença nessa liberdade e nessa igualdade se vincula na perspectiva 

de uma moralização da natureza humana. Mesmo a Filosofia da Ética através do seu estudo 

histórico sobre o comportamento humano, mesmo a Bioética como o reflexo da ética da vida, 

por trás de sua manutenção ou não, e, por último, o Biodireito por sua normatização e 

positivação das condutas que vislumbram a transformação da ciência e da biologia frente ao 

ser humano devem ser convencionadas na relação estabelecida por Kant entre o conhecimento 

científico e a idéia de liberdade, fundamento da moralidade. 
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Segundo Vasquez (2003) nesta relação se fundamenta todo o sentido da moral 

moderna. A liberdade não se origina em nenhum conhecimento objetivo, mas em seu limite, 

ali onde tem sentido para o homem pensar o que não alcança conhecer porque não acontece 

na experiência sensível. A liberdade acontece a partir do fato moral, que se constitui na ratio 

cognoscendi, razão hermenêutica da liberdade, e, esta, por sua vez, é a ratio essendi, razão 

ontológica da lei moral. Neste sentido, o argumento no final se orienta para uma 

argumentação moral que parte de nossa própria autocompreensão, de história de vida por 

fazer de Hannah Arendt (1959) e do reconhecimento do outro como diferente na sua 

diferença, na forma como podemos entender os humanos como sujeitos morais.  

 

Somente então nos entendemos como interlocutores válidos, como 

participantes em igualdade de oportunidades pela natalidade, para 

poder crescer e chegar a acordos mínimos, também em relação ao 

sentido de uma ética da espécie que consiste precisamente em 

considerá-la objeto de reflexão moral (VASQUEZ, 2003, p.513). 

 

O que foi dito anteriormente nos leva a que, movendo-nos nos eixos que nossa 

Constituição esboça, estejamos convencidos de que é tarefa imediata a geração de um corpo 

de leis que seja fundamentado para um conjunto de instituições sociais que atribuam o caráter 

decisionístico democrático necessário à conformação de uma nova ordem de relações entre o 

Estado e seus cidadãos (DURAN, 2003).   

Mas, no pressuposto de que essas leis devem ter resultado através do reconhecimento e 

promoção da participação social como eixo fundamental e a possibilidade da reconstrução de 

uma comunidade na qual o resgate das ações tanto públicas quanto privadas (com base em 

princípios éticos) recriam o exercício do poder legítimo. 
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TRANSDISCIPLINARIDADE NO STF – A ADI Nº 3510

TRANSDISCIPLINARITÀ IN LA CORTE SUPREMA - ADI N. 3510

ana maria gomes da silva alho

RESUMO
Este artigo tem por objetivo analisar, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510 (ADI
3510) - que discutiu a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos
por fertilização in vitro e não utilizadas no respectivo procedimento, desde que considerados inviáveis ou que
estejam congelados há três anos ou mais – a importância da transdisciplinaridade, frente ao reconhecimento,
pela Suprema Corte brasileira, de que o Direito, por si só, não responde a todas as questões. Assim, com
base nos fundamentos utilizados pelo autor da Ação Direta de Incostitucionalidade, pelos especialistas
ouvidos na audiência pública, inclusive Amici Curiae e nos votos dos ilustres Ministros do Supremo Tribunal
Federal, efetuou-se o exame concluindo-se, ao final, que não obstante se verificar a busca de embasamento
em outras áreas do conhecimento, principalmente no campo da biologia e da medicina, não se visualizou a
discussão cruzada, necessária, nas áreas da ética, da moral, da filosofia e da sociologia.
PALAVRAS-CHAVES: TRANSDISCIPLINARIDADE STF ADI Nº3510 AUDIÊNCIA PÚBLICA.

RIASSUNTO
Questo articolo si propone di analizzare entrol'Azione Diretta di Incostituzionalità n. 3510 (ADI 3510) - che
ha discusso l'utilizzo di cellule staminali embrionali ottenute da embrioni umani ottenuti da fecondazione in
vitro e non utilizzati nel loro procedimento, poiché non vitali o sono congelati per tre anni o più -
l'importanza della transdisciplinarità, rispetto al riconoscimento da parte della Corte Suprema brasiliana, che
il Diritto non risponde a tutte le domande. Così, per i motivi usato dall'autore di Azione diretta degli
Incostitucionalidade, da esperti sentiti in udienza, tra cui Amici Curiae e dei voti dei Ministri della Corte
Suprema, ha condotto l'esame e si è concluso alla fine, che sebbene vi è la ricerca di argomenti in altri settori
della conoscenza, soprattutto nel campo della biologia e della medicina, non sono stati trovati le discussioni
necessari in materia di etica, morale, filosofia e sociologia.
PAROLE CHIAVE: TRANSDISCIPLINARITÀ CORTE SUPREMA ADI N.3510 UDIENZA

1. Introdução
            Os estudiosos e aplicadores do Direito vêem percebendo, já há algum tempo, que as principais
matrizes teóricas utilizadas na Teoria do Direito, a saber, a Filosofia Analítica Normativista, a Hermenêutica
Jurídica e a Matriz Sistêmica, não são suficientes para compreender questões tão complexas e paradoxais,
como as surgidas nas sociedades igualmente complexas e paradoxais do novo século[1].
            Diante dessa nova realidade social é que se busca auxílio em uma também nova matriz teórica, para a
reconstrução da teoria jurídica contemporânea: a Transdisciplinaridade[2].
            Dentro dessa ótica é que o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Norma Maior, para decidir
sobre questões tão delicadas quanto as que decorrem da evolução nas diversas áreas das ciências e
tecnologias, principalmente aquelas que, transcendendo às questões da ciência pura ou da sua evolução,
envolvem questões morais, éticas, religiosas e culturais, ciente de que essas respostas não virão apenas do
Direito e reconhecendo a necessidade de utilização de conhecimentos que não detém, vem buscando, por
meio das Audiências Públicas e da utilização do Amicus Curiae, esse conhecimento, além de legitimação para
suas decisões.
            Não foi diferente no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510, que discute a
inconstitucionalidade do artigo 5º e parágrafos, da Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, que autoriza,
mediante determinadas condições, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos
produzidos por fertilização in vitro.
            Assim, buscar-se-á no presente estudo, analisar, no âmbito específico da ADI nº 3510, a importância
da transdisciplinaridade na decisão da Corte Suprema.
           
2. A Transdisciplinaridade
            Termo utilizado inicialmente em 1970, por Jean Piaget, em um congresso sobre interdisciplinaridade,
quando expressou a necessidade desta etapa ser sucedida por uma outra, “transdisciplinar”[3], a
transdisciplinaridade demonstrou ser tema de discussão necessária[4].
            Assim, foi objeto do 1º Congresso Mundial sobre a Transdisciplinaridade, realizado no Convento de
Arrábida, em Portugal, no período de 2 a 6 de novembro de 1994 que, apoiado pela UNESCO,  deu origem à
Carta da Transdisciplinaridade, de autoria de Edgar Morin, Basarad Nicolescu e Lima de Freitas[5].
            É do Artigo 3º da predita Carta que se extrai que transdisciplinaridade é

complementar à aproximação disciplinar: faz emergir da confrontação das disciplinas dados novos que as articulam
entre si; oferece-nos uma nova visão da natureza e da realidade, A transdisciplinaridade não procura o domínio sobre
as várias outras disciplinas, mas a abertura de todas elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa.  

 
            Segundo Maria Francisca Carneiro[6], no decorrer da última década, houve a consolidação da
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transdiciplinaridade e da complexidade no âmbito da investigação metódica do Direito, significando, “mais
que uma conseqüência das transformações da sociedade e da ciência (...) alteração do método”.
            Conforme Leonel Severo Rocha[7], a idéia de transdisciplinaridade “foi difundida por Edgar Morin,
como uma nova proposta teórica para se refletir a sociedade globalizada [...]  Trata-se assim de um recorte
diferente daquele instituído pelas matrizes teóricas cartesianas”.
            Essas matrizes[8] são a Filosofia Analítica, a Hermenêutica Jurídica e a Pragmática–Sistêmica.
            Conclui Leonel Severo[9] que somente uma nova matriz teórica transdisciplinar pode auxiliar na
reconstrução da teoria jurídica contemporânea que, com a ruptura da departamentalização dos campos da
racionalidade que trabalha, de forma isolada, com a filosofia analítica, a hermenêutica e a pragmática,
apresente uma visão pagmática-sistêmica, refletida na comunicação entre os diversos subsistemas.
            Destaca Maria Francisca Carneiro[10], porém, a existência de críticas à transdiciplinaridade, tais como
(a) a de gerar conhecimentos superficiais, vez que, ao se aprofundar, o pesquisador mergulha na especialidade
retornando, assim, às disciplinas tradicionais; (ii)  “à vaguidade e imprecisão da conclusão que, as mais das
vezes tende a ser poli, multi ou interdisciplinar”.
           Não obstante as críticas existentes, conclui Maria Francisca[11] que, haja vista já se saber que
transdisciplinaridade e complexidade são conseqüência uma da outra, vez que as sociedades são complexas, as
pesquisas transdiciplinares são necessárias, principalmente no campo do Direito, porque “o Direito emana da
sociedade e a ela se reporta”, decorrendo, daí, a obrigação de considerar a transdisciplinaridade, também nas
pesquisas no âmbito do Direito.
            Nesse tom, dentro da realidade social atual, fica claro que o Direito, por si só, não dá conta de
responder a todas as questões fáticas que surgem no seio da própria sociedade, principalmente no que
concerne às novas e diferentes relações jurídicas que decorrem das contínuas e aceleradas modificações
trazidas pelo desenvolvimento das modernas tecnologias.
            Porém, a consciência das limitações do conhecimento jurídico, nem sempre vêm da mesma forma para
todos, conforme muito bem expressa Alejandro Nieto[12], in verbis:

[...] Cuando los juristas toman conciencia de la limitación de su conocimiento, reaccionan de manera muy diferente
según su temperamento personal o contexto cultural [...]  lo más corriente, no obstante, es que adopten uma simples y
congruente modéstia intelectual, que se traduce em manifestaciones del estilo de las siguientes [...] De lo que, em
definitiva, se trata, es de perder la arrogacia de la verdad, de desprenderse del orgullo del dogmatismo y de aceptar
sin disgusto la humilde naturaleza del conocimiento jurídico: impuro, contaminado por el yo y por influencias
sociales, ancilar de otros intereses y com frecuencia mercenario, pero um conocimiento socialmente útil y aun
necesario, irrenunciablemente humano y, pese a todo, generosamente gratificante.

 
            Nesse diapasão, pedindo licença à Vanice Lírio do Valle[13] para usar, em analogia e de forma
genérica, nomenclatura por ela utilizada ao tratar da pretensão de auto-suficiência dos sistema constitucional
de direitos fundamentais, é que se vem concluir que, diante das complexas relações jurídicas que hoje se
impõe à análise da sociedade e ao crivo do judiciário, não há mais espaço para um “Direito Narciso” que, de
tão apaixonado por si mesmo pensa se bastar e, ao deixar de olhar para os lados, deixa de perceber o outro e
porque não, de aprender e evoluir com ele.
                          
3. A Transdisciplinaridade no STF, as Audiência Pública e o Amicus Curiae
            Demonstrando uma visão apartada do “Direito Narciso”, dando-se a este o conceito amplo acima
referido, com vistas a buscar informações de outras áreas do conhecimento, afetas ao tema sub judice, o I.
Relator da ADI 3510, Ministro Carlos Britto, em 19/12/2006, proferiu despacho ordinatório convocando a
realização de audiência pública, no termos do §1º do artigo 9º, da Lei nº 9.868/1999. (conforme andamento
processual, disponível no sítio do STF).
            Para melhor entender a utilização desse instrumento constitucional, vê-se por bem trazer breves
informações sobre ele, o que se passa a fazer a seguir. 
            Segundo Diogo Moreira Neto[14] audiência pública é um instrumento de participação administrativa
que, com vistas à legitimação administrativa, permite, na forma da lei, que indivíduos e grupos sociais
determinados exponham suas tendências e preferências, de forma a conduzir o Poder Público a uma decisão
mais aceitável.
            A audiência pública é utilizada, também, como instrumento para propiciar subsídios no exercício da
função legislativa, conforme autorização constitucional emanada do artigo 58, §2º, inciso II, da Norma Maior;
da função judiciária, na forma prevista no artigo 9º, §1º, da lei nº 9.868/1999, que regulamenta o processo e o
julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade e de Ação Direta de Constitucionalidade, além de sua
utilização, pelo Ministério Público, no exercício de sua missão institucional, como preceitua o artigo 27,
parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/1993[15].
             A realização de audiências públicas tem estreita relação com as práticas e o exercício da democracia,
fundadas no princípio democrático de que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos previstos na Constituição, no Parágrafo único do art. 1º.
            Não obstante todos esses prismas interessa, no presente estudo, a utilização das audiências públicas
no processo judicial, como forma de propiciar maior discussão dos temas de interesse geral e para a qual se
faz necessária a busca de conhecimento em outras áreas, diversas do Direito.
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            Assim,   especial interesse desperta o §1º do artigo 9º, da Lei nº 9.868/1999, ante a sua previsão de
que, em casos de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância, poderá o relator, entre outras
práticas, fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com autoridade e experiência
na matéria.
            Conforme ressalta Evanna Soares[16], ao convocar audiência pública, com base no §1º do artigo 9º,
da Lei nº 9.868/1999, o STF o faz com o escopo de buscar, fora do âmbito do Direito, informações que
possam embasar sua decisão, quando no exercício de sua função jurisdicional de dizer sobre a
constitucionalidade - inclusive em relação à omissão - ou inconstitucionalidade de lei ou ato administrativo,
fulcrado na competência que lhe é outorgada pela Constituição Pátria, de efetuar o controle concentrado das
normas[17].
            Defendem Ives Gandra Martins e Gilmar Ferreira Mendes[18] que as audiências públicas propiciam,
aos Ministros do Pretório Excelso, elementos que lhes permitam de forma racional, técnica e consciente,
examinar a matéria sub judice, apartados de entendimentos meramente intuitivos e, dessa forma, evitando a
substituição do “voluntarismo do legislador” pelo “voluntarismo do juiz”.
            Importante destacar a Emenda Regimental nº 29, editada pelo Ministro Presidente do STF em 18 de
fevereiro e publicada no Diário Oficial da União de 20/02/2009 que, ao modificar o Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal[19] (artigos 13, 21, 154 e 363), passou a permitir que, além do Relator, o Ministro
Presidente daquele Suprema Corte possa convocar audiência pública, com o intuito de ouvir depoimentos de
pessoas com experiência e conhecimentos específicos em determinadas matérias, sem que tal convocação
fique adstrita à existência de Ação Direita de Constitucionalidade ou Ação Direta de Inconstitucionalidade em
curso[20].
            Nesse contexto, destaca-se o papel do Amicus Curiae. Chamando-se à colação os apontamento de
Damares Medida[21], tem-se que a possibilidade de intervenção de terceiros nas ações envolvendo controle
concentrado de constitucionalidade[22], concedeu ao Amicus Curiae maior prestígio[23].
            O aumento das convocações de audiências públicas e do número de participações de Amicus Curiae,
como forma de buscar, fora do Direito, auxílio e legitimidade nas decisões, pode ser entendido como forma de
interpretar e refletir a nova sociedade, cada vez mais pluralista, ou seja, de utilização da
Transdisciplinaridade.   
 
4. A Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI Nº 3510
            Em 31/05.2005, foi distribuída no Supremo Tribuna Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
3510 – ADI 3510. Ajuizada pelo Procurador Geral da República - à época o Dr. Cláudio Fonteles - a
supracitada ADI oferecia impugnação ao artigo 5º, incisos e parágrafos, da Lei nº 11.105, de 24 de março de
2005.
            Aqui, pede-se licença para, no sentido de melhor visualização e comparação com as posições que
vierem a ser adotadas por todos os participantes da ADI 3510, inclusive nos votos, apresentar os
fundamentos, quando possível de forma catalogada, a saber: fundamento jurídico/constitucional, fundamento
biológico da origem da vida, fundamento biológico/técnico de defesa do uso de células-tronco adultas,
fundamento biológico/técnico de defesa do uso de células-tronco embrionárias; fundamento ético/filosófico
e fundamento religioso.
 
4.1 Fundamentos da Peça Inicial
            I - fundamento jurídico/constitucional [24]: a) invoca o dispositivo espancado não observa os artigos
5º, caput e 1º, inciso III, da Norma Maior, reafirmando que o referenciado artigo declara a igualdade de
todos, perante a lei, sem distorção de qualquer natureza, sendo garantida, a todos os brasileiros e
estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos descritos em cada um dos seus incisos; b) de acordo com o artigo 1º, inciso III, da
Constituição pátria, resta estabelecido que a República Federativa do Brasil se constitui sob a forma de um
Estado democrático de direito e tem como fundamento, além de outros, a dignidade da pessoa humana. Nesse
diapasão, os dispositivos legais espancados pela ADI não observariam, respectivamente, a inviolabilidade do
direito à vida e a dignidade da pessoa humana, fazendo cair por terra o maior fundamento do Estado
Democrático de direito, que irradia da preservação dessa dignidade[25].
            II- fundamento biológico da origem da vida:  o início da vida humana ocorre na fecundação e a partir
dela, sendo tal fundamento fulcrado nos ensinamentos de diversos especialistas[26].
            III - fundamento biológico/técnico de defesa do uso de células-tronco adultas-: sobre o uso de
céluas-tronco adultas, trazl, também, o posicionamento de diversos experts[27], quanto à sua real
possibilidade de utilização, argumentos que, juntamente com o fundamento biológico de origem da vida, pelo
seu detalhamento, se recomenda a leitura, diretamente do cópia do documento original..
            IV - fundamento ético/filosófico: baseia-se  no pensamento do Dr. Gonzalo Herranz - Diretor do
Departamento de Humanidades Biomédicas da Universidade de Navarra, matéria que, também, merece
especial leitura.
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            Ao final, o autor da ADI nº 3510, requisitou a realização de audiência pública, indicando, para
depoimento sobre o tema, nove especialistas na matéria[28], sendo certo que, conforme andamento
processual, disponível no sítio do STF, na Internet, várias entidades requereram, sua participação no processo,
na qualidade de interessado - Amicus Curiae.
            Em nome do pluralismo genericamente cultural e, especificamente, político, insculpido no preâmbulo
da Norma Maior e no seu artigo 1º, inciso V e do entendimento sobre a contribuição para “o adensamento do
teor de legitimidade da decisão a ser proferida”, o Ministro Relator deferiu a realização de Audiência Pública
e as participações requeridas pelos interessados, inclusive com a possibilidade de sustentação oral[29]. 
            Além das pessoas e entidades referenciadas, compareceram nos autos a Presidência da República,
representada pela Advocacia-Geral da União, o Congresso Nacional e o Ministério Público Federal, na
qualidade de custos juris. O primeiro, em sede de informações, defendeu a constitucionalidade do texto
impugnado, com base em tese do Professor e Advogado Público Rafaelo Abritta. Tal tese traz como
fundamento o direito à saúde e o direito à livre expressão da atividade científica – fundamento
jurídico/constitucional-  como autorizadores da utilização de material embrionário em vias de descarte, para
fins de pesquisa terapêutica. No mesmo sentido seguiu o Congresso Nacional.
            O posicionamento do Ministério Público Federal, como custos juris, agora representado pelo Dr.
Antônio Fernando de Souza, divergiu dos anteriores, defendendo o pedido de declaração de
inconstitucionalidade sob lume, pela aprovação de parecer exarado pelo Professor Cláudio Fonteles.  
            Em experiência inédita no Supremo Tribunal Federal, foi realizada audiência pública, com duração de
cerca de 8 (oito) horas - cuja reprodução gráfica, auditiva e visual foram conservadas no âmbito do STF- na
qual foi dada a 22 (vinte e duas) autoridades científicas brasileiras, a oportunidade de defender os temas por
elas invocados anteriormente.
 
5. Dos Fundamentos Apresentados na Audiência Pública
            Utilizando como base o Relatório do Ministro Carlos Britto e o estudo formulado pela Professora
Renata Klevenhusen em “O estatuto jurídico do embrião humano e a inconstitucionalidade da Lei de
Biossegurança”[30], buscar-se-á pontuar os dados relevantes e as principais questões apresentadas no
decorrer da audiência pública e do julgamento da ADI 3510.
            Em síntese, conclui o Ministro Relator pela fácil constatação de existência de duas correntes distintas
de opinião, que, pelas razões já dissertadas no presente trabalho, têm seus fundamentos apresentados de forma
catalogada, embora se reconheça, pela interligação das matérias, que poderá haver indicações que, sob a ótica
do leitor, estaria melhor em grupo distinto daquele apresentando neste estudo.
 
5.1 Primeira Corrente
            No tocante às duas correntes visualizadas, interpreta o Ministro Relator que os fundamentos mais
marcantes da primeira[31], são os seguintes:
            I - fundamento jurídico/constitucional: a) a destruição da célula embrionária para a retirada de
células-troco é prática mal disfarçada de aborto; e b) a pessoa humana por sua individualidade genética e
especialidade ôntica, já existe no instante da fecundação, coincidindo concepção e personalidade, entendendo-
se esta como qualidade de que é pessoa, independente de onde tal concepção ocorra;
            II- fundamento biológico da origem da vida: a)  a retirada das células-tronco de embrião in vitro
destrói a unidade, o personalizado conjunto de células em que ele consiste, já que, na concepção em
laboratório já existe uma criatura ou organismo humano, que deve ser visto como aquele que se forma e se
desenvolve num ventre materno, não sendo apenas projeto ou promessa de pessoa humana; e b) a idéia de que
um óvulo fecundado é simples embrião de uma pessoa humana é reducionista porque o correto é vê-lo como
um ser humano embrionário.
            III - fundamento biológico/técnico de defesa do uso de células-tronco adultas: as células-tronco
embrionárias, ao menos para fins de terapia humana, não são superiores às células adultas;
 
5.2 Segunda Corrente
            Tal  corrente  assim se funda[32]::
            I - fundamento biológico da origem da vida:  a) o embrião in vitro é uma realidade no mundo do ser,
que, embora vivo, não é igual ao embrião que se forma e evolui no corpo materno; e b)  in vitro ou criado de
forma natural, o zigoto somente atinge o estado de feto, ou seja, somente alcança a dimensão das
características físicas e neurais de pessoa humana se no útero e decorrido o devido tempo e não no momento
da concepção
            II fundamento biológico/técnico de defesa do uso de células-tronco embrionárias: a) são células de
maior versatilidade para se transformar em quase todos os tipos de tecidos humanos, para substituí-los ou
regenerá-los; e b) “apogeu da investigação biológica e da terapia humana, descortinando um futuro de
intenso brilho para os justos anseios de qualidade e duração da vida humana”;
            Na análise de “O estatuto jurídico do embrião humano e a inconstitucionalidade da Lei de
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Biossegurança”, acima citado, a Professora Renata Braga Klevenhusen[33] destaca que, na audiência pública
relativa à ADI 3510, foram realizadas  oitivas de 22 (vinte e dois) especialistas sobre o início da vida, com
vistas à obtenção de dados para a formulação de conceito mais claro do que é vida, uma vez que, do ponto de
vista técnico, não existe na Constituição um conceito claro de quando começa a vida.
             Com base em Karla Bernardo Montenegro[34], a doutrinadora referenciada lista os argumentos, a
favor e contra a utilização das células-tronco embrionárias, extraídas de embriões excedentes nas praticas de
reprodução assistida, para fins terapêuticos, indicando os defensores de cada um, bem como as suas devidas
qualificações;
            Assim os argumentos trazidos pelos especialistas favoráveis ao uso das células-tronco embrionárias,
listados pela Professora Renata Braga[35] são: (i) as células-tronco adultas não se prestam ao tratamento de
doenças genéticas porque todas as células do corpo do paciente doente apresentam o mesmo erro genético
(Mayana Zatz[36]); (ii) em 66 (sessenta e seis) países as academias de ciência se declararam favoráveis a esse
tipo de pesquisa (Mayana Zatz); (iii) pesquisas com células-tronco embrionárias oriundas de embriões
congelados não decorre de ato abortivo, vez que o embrião, sozinho, não é vida, mas somente se for
transferido para o útero (Patrícia Helena Lucas Pranke[37]); (iv) o “pré-embrião”, até o l4º dia,  não apresenta
células do sistema nervoso central, podendo-se, como meio de comparação para definir a existência ou não de
vida, utilizar os parâmetros de detecção da morte encefálica (Patrícia H.L.Pranke); (v) o Diu e a pílula do dia
seguinte são permitidos no Brasil e até mesmo distribuídos pelo Sistema Único de Saúde- SUS (Rozália
Mendez Otero[38]); (vi) se o Brasil não desenvolver células embrionárias, os brasileiros terão que buscar esse
tipo de tratamento em outros países. (Dr. Ricardo Ribeiro dos Santos[39]); (vii) a vantagem de utilização das
células-tronco embrionárias é a sua plasticidade, entendida como a sua capacidade de se transformar em mais
de 220 tipos de células diferentes( Lygia V.Pereira[40]); (viii) os embriões utilizados na pesquisa não são
desenvolvidos especificamente para essa finalidade, mas são embriões descartados nos procedimentos de
reprodução assistida (Lygida V.Pereira); e (ix) como a morte do ser humano coincide com a morte encefálica,
se há morte com o término  da atividade do sistema nervoso, é lícito defender que o início da vida ocorre com
o estabelecimento dos três folhetos embrionários, que, segundo a Resolução 33/2006, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), ocorre 14 (quatorze) dias após a fecundação. (Luiz Eugênio de Mello[41]).
            Numa interpretação diametralmente oposta, assim defendem os pesquisadores contrários à utilização
das células-tronco embrionárias em pesquisas terapêuticas, conforme citado por Renata Braga[42]: (i) O
embrião é um indivíduo, mesmo em sua primeira fase de desenvolvimento (Lenize Aparecida Martins[43] (ii)-
“Somos humanos a partir do momento da fecundação e a dignidade humana está lá, intrínseca. A mudança
que passamos ao longo da vida é apenas funcional e não genética” (Cláudia Maria de Castro Batista,[44]);
(iii)  há que se respeitar o ser humano a partir da fecundação, vez que o começo da vida está “no início do
início do processo e não no início do final” (Cláudia M.C.Batista) (v) num tempo reduzidíssimo (cerca de
duas a três horas) o embrião já se comunica com a mãe, o que se leva ao questionamento: “Isso não é vida?”
(Lílian Piñero-Eça[45]); (vi) existem experiências com células germinativas, que podem ser revertidas em
células com características de embrionária (Alice Teixeira Ferreira [46]); (vii) há que se valorizar o êxito da
aplicabilidade das células-tronco adultas, nas diversas áreas da medicina. Essa valorização deve ocorrer por
meio da cooperação entre pesquisadores e médicos. (Marcelo Vaccari Mazetti); (viii) o embrião que não  for
transferido para o útero da mãe até o quinto dia, morre. Porém até essa data, seu desenvolvimento é
autônomo.(Elizabeth Kipman Cerqueira –[47] (ix) – a comunidade científica deve unir esforços no intuito de
obter desenvolvimento, desde que a este não esteja associada agressão à vida humana.(Elizabeth Kipman
Cerqueira); (x) “não é possível, do ponto de vista ético, mesmo em nome do progresso da ciência, envolver o
ser humano em uma pesquisa que precisará destruí-lo” Rodolfo Acatauassú Nunes[48]; (xi) “não seria
respeitoso com a dignidade humana utilizar classificações didáticas para remanejar o marco inicial da vida
de um ser humano e, a partir daí, passar a executar lesões físicas à sua estrutura, com a justificativa de que
abaixo do período arbitrado já não haveria vida quando todas as evidências mostram o contrário.”
(Rodolfo A. Nunes). (xii) constata-se flagrante contradição no fato de que alguns embriões tem a
oportunidade de prosseguir no seu desenvolvimento e outros são utilizados para pesquisa; (Rodolfo A.
Nunes); (xiii) seria melhor se, a esses embriões, fosse dada a oportunidade de completar seu desenvolvimento,
fosse por intermédio dos pais, fosse por uma eventual adoção (Rodolfo A. Nunes); (xiv) há que ser lembrando
Kant e a sua metafísica dos costumes, que vê a dignidade como um princípio moral, que enuncia que a pessoa
humana não deve ser tratada, tão-somente, como meio, mas como um fim em si mesma (Herbert
Praxedes[49]); (xv) o embrião não se resume a um simples “aglomerado de células” vez que seu
comportamento é totalmente diferenciado das outras células. (Dalton Luiz de Paula Ramos[50]); e (xvi) o
desenvolvimento do cérebro do feto está associado ao desenvolvimento do próprio embrião, não dependendo
esse desenvolvimento da mãe. (Dalton Luiz de Paula Ramos)
            É de se registrar que o I. Ministro Relator, em seu Relatório, destacando a complexidade da
discussão, chamou a atenção, na ADI 3510, para a existência de

conclusões descoincidentes não só de um para outro ramo de conhecimento como no próprio interior de cada um
deles” e para a “Inequívoca demonstração da unidade de formação humanitária de todos quantos acorreram ao
chamamento deste Supremo Tribunal Federal para colaborar na prolação de um julgado [...] que se revestirá de
caráter histórico.
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6. Da Análise dos Fundamentos dos Votos e da Decisão
            Antes de iniciar a análise dos votos, cujas cópias se extraiu do sítio do STF, na Internet ou foram,
gentilmente, cedidas por Renata Braga Klevenhusen, vale registrar que, não obstante as diversas pesquisas
realizadas, não se obteve acesso aos votos dos Ministros Menezes Direito, Joaquim Barbosa e Celso de
Mello.
 
6.1. Voto do Relator da ADI 3510, Ministro Carlos Britto
            I - fundamento jurídico/constitucional: a) o artigo 5º da Lei de Biossegurança é um “concatenado
bloco normativo”, que traz explícitas, razoáveis e cumulativas condições para sua incidência, favorecendo o
desenvolvimento de linhas de pesquisa científicas; b) o predito artigo é “um necessário, adequado e
proporcional conjunto de normas sobre a realização de pesquisas no campo da medicina celular”; c)  a
Norma Maior não diz quando começa a vida humana, mantendo “silêncio de morte”, se referindo aos direitos
e garantias do indivíduo-pessoa, quando trata dos direitos da pessoa humana (art. 34, VIII, alínea “b”), do
livre exercício dos direitos individuais (art, 85, III) e dos direitos e garantias individuais como cláusula pétrea
(no art.60, §4º, IV); d) a Constituição Pátria não reconhece como bem jurídico autônomo todo e qualquer
estágio da vida humana, mas sim a vida que já é própria de uma pessoa concreta, dotada de compostura física
ou natural; e) o princípio da dignidade da pessoa humana tem tamanha relevância para a Carta Maior, que
admite transbordamento, de forma a alcançar a proteção de tudo que se mostre como início e continuidade de
um processo para a formação do “indivíduo-pessoa”, inclusive no âmbito da norma infraconstitucional e,
como o fenômeno da concepção já não se dá apenas e exclusivamente de forma intra-corpórea, faz com que,
para o exercício desses direitos, seja necessário um vínculo entre a fertilização do óvulo e a virtualidade para
avançar no rumo do nascimento; f) o Nascituro é o ser já concebido (conceito civilista), que ainda está no
ventre materno e o bem jurídico tutelado contra o aborto (conceito penal) é esse ente concebido, pré-natal,
que está no interior do corpo feminino que, por ser pessoa física e natural, é portadora de uma dignidade que
deve ser protegida; g) o início da vida é realidade distinta daquela que constitui a pessoa física ou natural,
porque assim determina o ordenamento jurídico pátrio; h) embora a Lei de Biossegurança não conceitue as
categorias ou entidades biomédicas, não impede que se faça uma exegese dos seus textos; e i) há base
constitucional (art. 226, caput e §7º) para a utilização de técnicas de reprodução assistida, aí incluída a
fertilização artificial. Nesse caso, o princípio da dignidade da pessoa humana opera duplamente: para defender
o direito público subjetivo do casal e para proteger os futuros componentes da unidade familiar.
            II - fundamento biológico da origem da vida: a)“não se nega que o início da vida humana só pode
coincidir com o preciso instante da fecundação de um óvulo feminino por um espermatozóide masculino” e
que não há outra forma desse tipo de vida animal iniciar; b) se toda gestação humana tem início com um
embrião igualmente humano, nem todo embrião humano dá início a uma gestação, haja vista que, para o
embrião confinado em laboratório, não há progressão reprodutiva, sendo-lhe impossível um desenvolvimento
contínuo; c) não se deve confundir três realidades distintas: embrião, feto e pessoa humana; d) não existe
pessoa humana embrionária, mas embrião de pessoa humana; e e) pode-se traçar um paralelo entre os
parâmetros para a identificação da morte encefálica e o embrião congelado, para dizer que, em permanecendo
assim o último, “é algo que jamais será alguém”. 
 
            III - fundamento biológico/técnico de defesa do uso de células-tronco embrionárias: a) as pesquisas
desenvolvidas com células-tronco adultas não invalida a pesquisa com células-tronco embrionárias; b) não
existe dever, para o casal, de utilizar todas os embriões que venham a ser gerados na reprodução assistida, o
que é pertinente com o planejamento familiar; e c) se todo casal tem o direito de procriar e se, para isso,
necessitam passar pelo processo de reprodução assistida, que gera número de embriões em maior quantidade
do que aquela que é utilizada, restará aos embriões não utilizados ficarem eternamente congelados, serem
descartados ou utilizados na forma autorizada pela norma impugnada.
 
            IV - fundamento ético/filosófico: a constatação de que o Direito protege de modo diferenciado cada
uma das etapas do desenvolvimento biológico do ser humano é a base dos ensinamentos de Ronald Dworkin.
Para o citado filósofo, essa proteção aumenta na medida em que tais etapas vão se sucedendo, adensando a
carga de investimento nela.
            Assim, com base nos argumentos acima, afirmando que não há incompatibilidade do diploma legal
impugnado com a Constituição e acrescentando, em defesa da norma discutida, os fundamentos
constitucionais do direito à saúde e à livre expressão da atividade científica, julgou totalmente improcedente a
ação.
 
 6.2      Voto do Ministro Marco Aurélio[51]
            I - fundamento jurídico/constitucional: a) defende que a análise da questão deve ser técnico-jurídica e
que a declaração de inconstitucionalidade pressupõe conflito flagrante de norma com a Constituição, do
contrário, corre-se o risco de relativização do campo da disponibilidade do legislador, no exercício do seu
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poder legiferante b) a aprovação da lei impugnada teve placar considerável: 96% dos Senadores e 85% dos
Deputados, o que sinaliza razoabilidade; c) a Constituição não protege a vida sob todas as suas formas, haja
vista a possibilidade de aborto terapêutico ou de resultado de gestão decorrente de estupro; e d) os direitos
decorrentes da personalidade jurídica depende do nascimento com vida.
 
            II - fundamento biológico da origem da vida: a) não existe balizamento sobre o início da vida, ante a
existência de vários enforques, desde a antiguidade; b) a legislação guerreada é bem explícita e considera
apenas a utilização dos embriões inviáveis e os congelados a mais de três anos, além de proibir a
comercialização dos mesmos; e c) o direito à vida pressupõe, não só a fecundação, mas também a sua
viabilidade e esta não existe, fora de uma gestação humana.
 
            III - fundamento biológico/técnico de defesa do uso de células-tronco embrionárias: a) seja porque
são inviáveis, seja pela passagem do tempo em que estão sob congelamento, seja pela decisão dos genitores,
esses embriões “jamais se transformarão em feto, jamais desaguarão no nascimento.”; b) não se pode
conceber que os genitores fiquem obrigados a dar seqüência à gestação de todos os embriões, o que
transformaria a mulher em uma incubadora; e c) no mundo científico é do conhecimento geral que as células
embrionárias não são substituíveis, para efeito de pesquisa, por células adultas.
 
            IV - fundamento ético/filosófico: os valores em confronto não possuem a mesma envergadura e ante
o destino único do material biológico (o lixo), proibir sua utilização para salvar vidas, seria considerado
egoísmo e preconceito.
            Assim, em sua decisão, ressaltando a obrigação da Corte em guardar a Constituição Federal,
acompanhando o voto do Ministro Relator, julgou improcedente o pleito da ação.
 
6.3 Voto da Ministra Ellen Gracie
            I - fundamento jurídico/constitucional: a) não há uma definição constitucional do momento inicial da
vida humana e não é papel da Corte Suprema estabelecer conceitos que já não constem, implícita ou
explicitamente, na Norma Maior e a introdução, no ordenamento jurídico, de qualquer marco proposto pela
Ciência, é um exercício exclusivo do Poder Legislativo, sendo o seu resultado (a norma legal) passível de
controle quanto à sua conformação com a Carta Maior; e b) antes da discussão sobre a utilização de embriões
deveria ter ocorrido questionamentos sobre a aceitação do excedente de óvulos fertilizados como custo da
reprodução assistida. Não obstante a relevância da discussão sobre esse tipo de reprodução e já ter decorrido
cerca de 24 (vinte e quatro) anos desde o nascimento da primeira brasileira fruto de fertilização in vitro e a
existência de projetos de lei referentes à matéria, em curso no Congresso Nacional, esta é regulada apenas
pela Resolução nº 1.358, de 11.11.1992, expedida pelo Conselho Nacional de Medicina;
           
            II - fundamento biológico da origem da vida: a) a legislação impugnada permite a manipulação
científica dos embriões, desde que fertilizados in vitro e não tenham decorridos 14 dias, contados do
momento da fecundação; b) o limite temporal, presente também na lei britânica, tem como fundamento a
prevalência do entendimento de que, antes do 14º dia somente haveria uma massa de células indiferenciadas,
para a qual não comporta a utilização do termo embrião; c) somente após essa fase pré-embrionária é que
surge o embrião como estrutura individual, consubstanciada pelo surgimento da linha primitiva, pela perda da
sua capacidade de divisão e de fusão e pela separação do conjunto de células que irão formar o feto, daquele
que formará a placenta e o cordão umbilical, época que coincide com a nidação- fixação do embrião na parede
do útero; e d) a alegação de violação ao direito à vida é afastada pela improbabilidade de utilização desses
pré-embriões, sendo esta absoluta quando inviáveis e altamente previsível quando congelados a mais de três
anos.
 
            III - fundamento biológico/técnico de defesa do uso de células-tronco embrionária: a) há restrições
impostas pela própria legislação para que não ocorra desvirtuamento na utilização dos embriões congelados, a
saber: o uso exclusivamente nas atividades de pesquisa e terapia; os embriões utilizados sejam fertilizados in
vitro e, assim mesmo, somente aqueles considerados inviáveis para um desenvolvimento seguro ou que
estejam congelados há mais de três anos (lapso temporal considerado como razoável e que leva em conta
tanto a possibilidade de uso pelos genitores quanto a improbabilidade de sua utilização; exita o consentimento
dos genitores; e b) aplicação do princípio utilitarista, segundo o qual há que se buscar o resultado mais
vantajoso com o mínimo de sacrifício.
 
            IV - fundamento ético/filosófico:cita Letícia Cesarino, em corroboração ao pensamento de Michael
Mulkay,  que defende que “a agregação deste conjunto de ‘fatos’ na nova categoria ‘pré-embrião’ permitiu
remover o objeto da experimentação científica do escopo do discurso moral para inseri-lo num universo
técnico”.
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            Com base nos  fundamentos supracitados, julgou improcedente o pedido.
           
6.4 Voto do Ministro Eros Grau[52]
            I - fundamento jurídico/constitucionais:a) o nascituro é considerado sujeito de direito pela lei civil e
se a lei penal o protege, a lógica exige que se lhe reconheça o caráter de pessoa; b) além da ordem jurídica, o
nascituro encontra proteção à sua dignidade humana preexistente ao nascimento e, com base em  Pontes de
Miranda defende que, no intervalo entre a concepção e o nascimento, existe sujeito para os direitos
constituídos nesse período, apenas não se sabe quem será ele; c) não tem dúvidas de que a pesquisa com
embriões e, por conseguinte, a destruição deste, vai contra o direito à vida e a dignidade da pessoa humana; d)
o entendimento de que só há vida no embrião que está no ventre materno pode não levar à convicção de
inconstitucionalidade da norma impugnada, pela conotação que o nome embrião poderá ter, de acordo com o
contexto; e)  há necessidade de limites para a pesquisa tratada na norma impugnada, que, por deixar questões
em aberto, pode resultar em situações incompatíveis com a ordem constitucional, principalmente pelo risco de
reificação da vida, razão pela qual defende que o STF prolate decisão aditiva, para superar as lacunas da
norma impugnada; f) o embrião faz parte do gênero pessoa humana, decorrendo daí a proteção constitucional
da sua dignidade; g) somente, reconhece ao embrião formado no ventre materno o estado de pessoa; e h)  não
há sentido em cogitar aos embriões tratados pela norma impugnada, o direito de proteção à vida ou à
dignidade, só atribuídos à pessoa humana.
 
            II - fundamento biológico da origem da vida: a) de acordo com o artigo impugnado, o embrião é
óvulo fecundado congelado e, como tal,  está paralisado e à margem de qualquer movimento; b) como a vida
é movimento, nesses óvulos fecundados congelados não há vida; e c) o embrião é o que é porque está
abrigado pelo útero e fora dele, não há vida;
 
            III - fundamento ético/filosófico: a) o intérprete do direito não se limita a interpretar textos existentes
no mundo do dever ser, devendo fazer a interpretação, também da realidade e dos movimentos dos fatores
reais do poder, dentro de uma compreensão do momento histórico em que, tanto as normas Constitucionais
quanto as infraconstitucionais são produzidas. Assim, a decisão de cada Ministro deverá se embasar em
sentimentos herdados da história pessoal de cada um, inclusive de ordem ética e religiosa, porém a
fundamentação da decisão deverá ser jurídica;  b) impende que se cuide com as promessas de que, uma vez
declarada a constitucionalidade da norma impugnada, em pouquíssimo tempo se logrará todas as curas.e. c) a
discussão não é religiosa, porque não há oposição entre ciência e religião, mas sim entre religião e religião,
vez que alguns que falam em nome da ciência o fazem com mais certeza do que os mais fanáticos religiosos,
porque defendem que, já que as academias de ciência são a favor das pesquisas sob lume, tudo já estaria
decidido e não haveria o que ser deliberado pela Suprema Corte.
            Assim, decide pela declaração da constitucionalidade do disposto no artigo 5º e parágrafos da Lei nº
11.105/2005 definindo seja estabelecido em termos aditivos, os requisitos a serem atendidos na aplicação dos
seus preceitos.
 
6.5 Voto do Ministro Ricardo Lewandowski[53]
            I - fundamento jurídico/constitucional a) o artigo 2º, item IV, da Declaração Universal sobre Bioética
e Direitos Humanos da UNESCO reconhece a importância da liberdade de pesquisa científica, dos benefícios
oriundos do desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de que tais pesquisas se dêem dentro
dos princípios éticos dispostos na referida Declaração, respeitando os princípios da dignidade da pessoa
humana, as liberdades individuais e os direitos humanos; b) de acordo com o artigo 3º da indigitada
Declaração  o interesse e bem-estar dos indivíduos devem ser priorizados frente ao interesse exclusivo da
ciência e da sociedade; c)  o artigo 4º, da referenciada Declaração, expressa que os benefícios a pacientes
sujeitos a pesquisa e outros indivíduos por ela afetados, sejam tais benefícios diretos ou indiretos, devem ser
maximizados, enquanto os possíveis danos deve ser minimizados; d) o Brasil, como membro da Organização
das Nações Unidas para a Educação, Ciências e Cultura e signatário da Declaração sob lume, está obrigado,
por intermédio dos três poderes integrantes do Estado, ao cumprimento dos seus preceitos; e) no plano
puramente jurídico-positivo, principalmente pelo conteúdo da Convenção Americana de Direitos Humanos
(Pacto de São José da Costa Rica), há fortes razões para que se adote a tese de que a vida se inicia na
concepção; f) a discussão não se limita a saber se os embriões merecem tratamento digno, se são detentores
de direitos subjetivos, em face pré-implantacional, ou se são dotados de vida antes de implantados no útero,
defendendo que a discussão da ADI deve ter como foco o direito à vida sob a ótica de um bem coletivo, razão
pela invoca o direito à saúde, considerado-o como um valor transindividual, onde os riscos já não são mais
estritamente individuais; g) a dignidade da pessoa humana não pode se restringir à defesa de direitos pessoais
tradicionais, esquecendo-se de garantir as bases da existência humana; h) a dignidade da pessoa humana,
como núcleo essencial da Constituição Pátria, “não se resume apenas a um imperativo de natureza ética e
moral, mas configura um enunciado dotado de plena eficácia jurídica”; i) não há, na norma impugnada,

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 637



vedação à geração de embriões exclusivamente para a pesquisa. Da mesma forma, a predita norma não impõe
limite para o número de embriões a serem produzidos; j) a reprodução assistida tem como único diploma
normativo a Resolução CFM nº 1.358/92 e, desta Resolução, se conclui que, das técnicas de reprodução
assistida deveria resultar apenas pré-embriões indispensáveis para a fecundação daquela paciente; k) é
relevante, na análise da constitucionalidade da norma impugnada, a falta de definição para o que seria
considerado um embrião “inviável”, termo constante do inciso I, do artigo 5º, da Lei de Biossegurança; l) a
falta de definição para o termo pode propiciar espécie de controle de qualidade, situação totalmente
incompatível com o Estado Democrático de Direito; m) a autorização de uso de embriões congelados a mais
de três anos em pesquisas, apresentada pelo legislador, não se baseia em qualquer fundamento científico ou
justificativa razoável, vez que este não guarda qualquer relação com a viabilidade dos embriões, constituindo,
tão-somente, prazo para que o casal decida se vai implanta-los ou autorizar a sua utilização para pesquisa; n\)
existem relatos científicos de implantação de embriões, após  treze anos de congelamento, que resultaram em
gravidez com êxito e no nascimento de crianças saudáveis; o) o mero consentimento dos genitores não é
suficiente para a liberação dos embriões para pesquisa, prática que não se coaduna com o princípio da
dignidade humana e que só o consentimento livre e informado superaria tal déficit; e p).há necessidade de
independência e pluralismo dos Comitês de Ética, sendo inconveniente e não jurídico que as aprovações com
células tronco fiquem adstritas aos comitês de ética das próprias instituições responsáveis pela pesquisa. 
 
            II - fundamento biológico da origem da vida: existência de várias teses com relação ao momento
exato do início da vida, que variam em razão das convicções religiosas ou científicas daqueles que analisam a
questão.
 
            III - fundamento ético/filosófico: o começo da existência humana também pode ser examinado sob a
ótica de lógicas distintas, a saber, a lógica analítica e a dialética.
 
            IV - fundamento religioso: vez que o início da vida pode ser considerado diferente, de acordo com as
muitas posições que podem ser assumidas e que essas variações têm influência das convicções religiosas, traz,
tanto a posição dos materialistas, como a vida se resumindo a um fato da natureza, como daqueles que
acreditam em algo superior, para os quais a vida representa um dom divido.
            Ao final julgou procedente em parte a ADI 3510, para, sem redução de texto, conferir interpretação a
alguns dispositivos[54].
 
6.6 Voto do Presidente, Ministro Gilmar Mendes[55].
            I -fundamento jurídico/constitucional: a) não há consenso sobre a origem da vida, mas  este existe
sobre a necessidade de que os avanços tecnológicos, que tem como objeto o próprio homem, sejam regulados
pelo Estado,  com base  no princípio da responsabilidade; b)  a Constituição Pátria incorporou o princípio da
responsabilidade, de Hans Jonas e o princípio da esperança, de Ernst Bloch, permitindo que a evolução
constitucional se dê entre a razão e a emoção;  c) a norma impugnada deixou de instituir Comitê Central de
Ética; d)  tema tão sério é regido apenas por um único artigo, deixando ao Poder Executivo a obrigação de
regulamentar a matéria, que por sua vez o faz por cinco artigos (art.63 a 67 do Decreto nº 5.591); e)  o
dispositivo legal impugnado deficiente para regular as pesquisas  com células-tronco.; e f)  não  obstante os
argumentos acima, a declaração de  inconstitucionalidade pode gerar um vácuo normativo, que pode causar
mais danos à sociedade que a manutenção de sua vigência.
            II - fundamento biológico da origem da vida: o principal não está em saber sobre o início da vida, no
que toca ao quando, como, onde e de que forma esta surge, mas sim em como o Estado deve atuar na
proteção desses “organismos pré-natal”, frente à evolução tecnológica.
 
            III - fundamento biológico/técnico de defesa do uso de células-tronco adultas: as pesquisas com
esses tipos de células têm demonstrado avanços consideráveis e que este meio alternativo pode tornar
desnecessária a utilização de células-tronco embrionárias, afastando, ao menos em parte, as discussões éticas e
morais sobre a questão,
 
            IV -  fundamento ético/filosófico: diante das múltiplas teorias da concepção e das discussões que
delas se originaram, não existem respostas moralmente corretas e universalmente aceitas sobre essas questões.
             Ao final, julgou improcedente a ação, declarando a constitucionalidade do dispositivo impugnado,
desde que interpretado o referido artigo, seus incisos e parágrafos, no sentido de que a permissão para
utilização das células-tronco embrionárias, na forma expressa no referido dispositivo, esteja condicionada à
prévia autorização e aprovação do Comitê Central de Ética, vinculado ao Ministério da Saúde.
 
6.7 Voto da Ministra Carmen Lúcia
            Ao  início do voto, chama a atenção para que não se confunda a "esperança de cura com a ilusão de
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uma imediata cura” e acrescenta que “ilusão não é esperança”.
            I -fundamento jurídico/constitucional: a) as manifestações sobre a utilização das células tronco
embrionárias em pesquisa são legítimas e desejáveis, vez que pesquisa científica diz respeito à vida e à sua
dignidade; b) tais manifestações não podem desviar ou alterar, no entanto, o compromisso do juiz no seu
dever de se ater à ordem jurídica; c)  como o que está sob discussão é constitucionalidade da norma
impugnada, a questão central a ser ponderada é se os princípios constitucionais foram respeitados pelo
legislador ou não; d) para analisar a validade constitucional da norma, é necessário distinguir o significado de
“pesquisa” e “terapia”, vez que os princípios constitucionais que garantem a liberdade de pesquisa, embora se
aliando, não se confundem com o enfoque dado, pelo legislador, à utilização de terapias; e) terapias feitas de
forma experimental, com ser humano, não é compatível com os princípios da ética constitucional,
principalmente com o princípio da dignidade da pessoa humana, não por que se tratar de embriões
especificamente, mas por se tratar de utilização de espécie humana como cobaias em experimentos sem
amparo científico.; f) a Lei de Biossegurança não exclui a possibilidade de utilização, também, de células-
tronco adultas nas pesquisas; g) na argumentação de que a utilização de células-tronco embrionárias viola o
direito à vida, deve ser  interpretado o significado de violabilidade e o que é vedado pela Constituição no que
se refere à vida; h)  não há se falar em aborto, vez que este é a interrupção da gravidez e, na hipótese
aventada, não há gravidez; h).se por um lado a Constituição reconhece a inviolabilidade da vida, de outro
turno, também garante direitos fundamentais à liberdade e à saúde, que acabam por tornar possível o direito à
vida; i) como a utilização das células-tronco embrionárias se dará no âmbito conformado pela legislação, não
há se falar em arbítrio; j) não há impedimento, na Constituição, para que os doadores de material genético, no
uso de sua autonomia, possam dispor desse material para pesquisa;  k) não se pode entender que a liberdade
de embriões em estado de congelamento, possa ter superioridade sobre a liberdade daqueles que lhe deram
origem; e l) a utilização de células-tronco embrionárias para pesquisa não agride a dignidade humana,
constitucionalmente garantida, sendo, ao contrário, uma valorização, vez que, se não forem implantados no
útero de uma mulher, os embriões serão descartados.
 
            II fundamento biológico da origem da vida: devem ser afirmados os princípios constitucionais, sem
que, obrigatoriamente, se discuta o momento do início da vida.
 
            III - fundamento biológico/técnico de defesa do uso de células-tronco embrionária: a) a aptidão
potencial dessas células para gerar qualquer tipo de tecido do organismo humano, não repetida nas células-
tronco adultas, é que distingue e valoriza as células-tronco embrionárias; b) o argumento de que as células-
tronco adultas demonstrariam iguais condições de utilização não está comprovado pelas pesquisas científicas
até então realizadas; c) Não há demonstração de que as células-tronco adultas possam se transformar em
neurônios, por exemplo, condição necessária ao tratamento de doenças degenerativas, razão pela qual não
procede o argumento de desnecessidade da continuação da pesquisa com células-tronco embrionárias; e d) o
embrião, como matriz humana “há de ser tida como uma das substâncias humanas que a constituição
permite possam ser manipuladas com vistas ao progresso científico da humanidade e à melhoria da
qualidade de vida dos povos [...]”
            III - fundamento ético/filosófico:  não há como se avaliar, medir ou analisar o preço da dignidade,
porque impossível, vez que é ela o fim. De conceito filosófico, em sua fonte e concepção, a dignidade passou
a ser princípio jurídico, tornando-se uma nova forma de o Direito considerar o homem “e o que dele, com ele
e por ele se pode fazer numa sociedade política”.
            VI - fundamento religioso: importa lembrar que “o Estado é laico, que a sociedade é plural, a
ciência é neutra e o direito imparcial.”  
            Assim, em sua decisão votou pelo julgamento da improcedência da ação, apresentando interpretação
conforme, quanto ao termo terapia, constante do dispositivo impugnado
 
6.8 Voto do Ministro Cesar Peluso[56],
            I - fundamento jurídico/constitucional: a) as pesquisas em questão, não ferem nenhum princípio
jurídico ou qualquer direito, principalmente aqueles que protegem a vida e a dignidade; b) não há que se
utilizar das normas infraconstitucionais para, num exercício de hermenêutica, interpretar a Constituição, sendo
necessário, no estudo do caso, a reconstrução dos conceitos de vida e de pessoa, dentro dos limites materiais
traçados pela Norma Maior; c).não há qualquer possibilidade de vincular pesquisa com células-tronco a
aborto; d) também não há se falar na possibilidade de comercialização de embriões, porque prática vedada
expressamente na legislação; e) a questão central a ser enfrentada é se a tutela constitucional da vida, em sua
integralidade, se aplica ao embriões, em especial àqueles ditos como inviáveis ou congelados, f)  na prática, do
ponto de vista histórico absoluto da vida, teria que ser considerado inconstitucional a corriqueira produção de
múltiplos embriões para fins reprodutivos, ainda que voltado para elevada finalidade; g) o fato é que se tem
por lícito e legítimo a formação e o estoque de embriões excedentes, a pretexto de ser boa garantia para a
eficácia das técnicas de reprodução assistida; h)o requerente da ADI em nenhum momento condena a
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reprodução assistida ou a sobra de embriões que decorrem dela; i)  descartar embriões ou mantê-los
congelados “seria tão ou mais indigno e repulsivo do que destina-lo a frutuosas pesquisas científicas a bem
da humanidade”; e j) a disponibilidade jurídica dos genitores é inquestionável, porém  parcial.
           
            II - fundamento biológico da origem da vida, a) rechaça, por insuficiência, a analogia da morte
encefálica, utilizada a contrário censo, com a origem da vida; b) analisando pessoas dotadas de vida e
embriões, identifica em ambos os predicados de humanidade, mas apenas no primeiro vislumbra a presença de
vida, sob a ótica dos critérios descritivos disponíveis; c) nenhum dos cientistas ouvidos negou que o fenômeno
vida se apresenta. Há convergência dos cientista, principalmente da área biológica, de identificar a vida como
um processo; d) dentro do estudo desse processo, não há vida no ser que não tenha capacidade de se mover
por si mesmo, sem a necessidade de intervenção, a qualquer título - tal capacidade não é detida pelo embrião
congelado; e d) enquanto não implantado no útero, o embrião extracorpóreo carece do impulso que somente
existirá após sua implantação.
           
            III - fundamento biológico/técnico de defesa do uso de células-tronco embrionárias: a)  não vem ao
caso os resultados das pesquisas com células-tronco adultas, porque os objetos teóricos de ambas as pesquisas
não são excludentes uma da outra, além de nenhuma delas ter demonstrado sua suficiência em esgotar as
potencialidade científico-terapêuticas; b) a possibilidade de aumentar a certeza científica de que embriões com
mais de três anos de congelamento não sejam sempre inviáveis não é razão definitiva contra o uso de células-
tronco embrionárias; e c) todos os embriões foram criados como resultado de manipulação genética pelo
homem.
            Destarte, julgou improcedente a ação dando, porém interpretação conforme à Constituição aos artigos
relativos aos embriões, constantes do dispositivo impugnado.
           
6. 9  Da Decisão do Tribunal Pleno do STF
            Em decisão proferida pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 29/05/2008, foi, por
maioria, nos termos do voto do Relator, julgada improcedente a ADI, vencidos parcialmente, em diferentes
extensões, os Senhores Ministros Menezes Direito, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, César Peluzo e o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes.
            Da análise das opiniões trazidas na discutida ADI 3510, quer pelos defensores da
inconstitucionalidade da norma impugnada, quer pelos apoiadores da declaração de sua constitucionalidade,
verifica-se uma quase absoluta prevalência de fundamentos científicos pautados em conceitos, entendimentos
e pesquisas nos diversos ramos das ciências biológica e médica.              
            É de se ressaltar, no entanto, que nos fundamentos trazidos nos votos, muito pouco se vê do reflexo
das opiniões científicas apresentadas no decorrer do processo, por meio das petições, ou da Audiência
Pública. Constata-se que, ao revés, a maioria dos Ministros trazem, em suas manifestações, posições fundadas
em suas próprias pesquisas individuais e em suas vivências.
            Pode-se concluir também, que algumas questões não foram discutidas ou ficaram sem resposta.        
            Não se verificou, por exemplo, o devido enfrentamento quanto ao tipo de proteção jurídica que deve
ser conferido ao embrião intra-corpóreo ou extra-corpóreo , sendo discutido, tão somente, a utilização ou não
de embriões humano em pesquisa, o que acabou por gerar discussões mais sobre a sua finalidade do que
propriamente sobre a sua natureza jurídica.
            Também não se viu discutida a contento a questão do prazo fixado pela legislação impugnada, para
que possam ser utilizados, em pesquisa, embriões humanos congelados por prazo superior a três anos, desde
que autorizado pelos genitores.
            Pelo que se pode observar dos argumentos trazidos, o prazo supracitado não decorreu do
desenvolvimento de qualquer pesquisa ou tese científica que tenha demonstrado, de forma inequívoca, a
inviabilidade do embrião a partir desse marco temporal. Assim, salvo melhor juízo, trata-se de um termo legal,
fundado no entendimento de que se trata de prazo suficiente para os genitores decidirem pela implantação do
embrião excedente no útero materno ou não.
            Outro tema de grande importância, levantado inclusive pela Ministra Ellen Gracie e pelos Ministros
Peluso e Gilmar Mendes, que deve ser valorado é a legitimidade da geração de embriões excedentes.
            Como destacado no presente estudo, na análise dos votos de diversos Ministros, mesmo decorridos
vinte e cinco anos do nascimento do primeiro bebê brasileiro, gerado por fertilização in vitro, não foi criada
legislação que trate da reprodução assistida, não obstante a tramitação de Projeto de Lei nº 1184/2003 no
Congresso Nacional.
            Assim, o que se tem como parâmetro e norma reguladora é a Resolução do Conselho Federal de
Medicina nº 1.358, de 1992, chamando-se a atenção para o fato de que a referenciada Resolução impõe, em
seu item 6,  limite para o número de embriões a serem implantados por vez, que não podem exceder a quatro,
mas não impõe limite ao número de embriões a serem gerados para cada um desses eventos.
            É de se registrar que o artigo 13 caput e §1º, do indigitado Projeto de Lei, ao limitar o número de
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embriões que podem ser gerados a cada evento, acaba por afastar a possibilidade de virem a existir embriões
excedentes. Diz o referido artigo:

Art. 13 Na execução da técnica de Reprodução Assistida, poderão ser produzidos e transferidos até 2 (dois)
embriões, respeitada a vontade da mulher receptora, a cada ciclo reprodutivo.
§1º Serão obrigatoriamente transferidos a fresco todos os embriões obtidos, obedecido ao critério definido no caput
deste artigo.

 
            Ainda, muito embora a decisão do Supremo Tribunal Federal deva ser, essencialmente jurídica,
conforme ressaltado pelo Ministro Eros Grau  em seu voto, em razão da complexidade da matéria e dos
valores jurídicos, éticos, morais, filosóficos, sociais e religiosos que cercam a questão, demonstrando que a
interdisciplinaridade não poderia se restringir ao campo do Direito e das Ciências Biológica e Médica, não se
verificou, no entanto, discussões efetivas, principalmente no campo da ética e da moral.
Mais importante, não se vislumbrou, no decorrer de todo o processo, uma real busca de verificação do
pensamento e da vontade popular, em relação à matéria, a se consubstanciar pelas práticas autorizadas pelo
artigo 14 da Norma Maior e nos termos em que tais práticas são regulamentadas.
 
7. Conclusão
            Não obstante o avanço que o julgamento da ADI 3510 representa para o Estado Democrático de
Direito, demonstrado pela realização de audiência pública e pelo deferimento de participação, no processo, de
diversos interessados, na qualidade de Amici Curiae, sem entrar no mérito quanto à existência de uma efetiva
democracia participativa, vez que o exercício da soberania popular e da participação direta dos cidadãos nas
decisões, muitas vezes naquelas que lhes são mais caras, ou não tem lugar, ou não atingem, ainda, o seu
objetivo, indiscutível a importância da transdisciplinaridade  no julgamento da ADI 3510.
            Resta cabalmente demonstrado que matéria de tal envergadura não poderia, sob nenhuma hipótese,
ser analisada, apenas e tão-somente, sob a ótica jurídica, desprezando as diversas outras áreas do
conhecimento, até porque, não se pode esquecer, tal discussão  somente se fez necessária, por conta do
desenvolvimento tecnológico e da complexidade cada vez mais presente na sociedade e nas relações sociais
que advêm dessas evoluções científicas.
            Assim, embora seja o Supremo Tribunal Federal merecedor de elogios com relação à postura
inovadora adotada no Julgamento da ADI 3510, ao reconhecer a necessidade de buscar informações fora do
âmbito do Direito, num diálogo com as diversas áreas da ciência, entende-se que a discussão ainda ficou
restrita e que a transdisciplinaridade não foi explorada, de forma plena, pela quase inexistência de discussões
cruzadas, também, no âmbito da ética, da moral, da filosofia e da sociologia.
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Veneza; (b) Congresso Ciência e Tradição: Perspectivas Transdiciplinares para o século XXI (Paris- 1991) -Comunicado Final; (c) I
Congresso Mundial de transdisciplinaridade (Lisboa – 1994) – Carta da Transdisciplinaridade; (d) Projeto CIRET-UNESCO –
Evolução Transdisciplinar da Universidade (Suíça-1997) – Síntese do documento; e (e) II Congresso Mundial de
Transdisciplinaridade -  (Vila Velha – 2005) – Mensagem de Vila Velha/Vitória. Documentos disponíveis em
<www.ouviroevento.pro.br/.../carta_da_transdiscipliradidade.htm>
[5] Para um maior entendimento sobre transdisciplinaridade, imperioso ler os trabalhos do sociólogo, filósofo e epistemólogo francês,
Edgar Morin (a título de exemplo: Introdução ao Pensamento Complexo e Complexidade e Transdisciplinaridade); do físico romeno,
Basarab Nicolescu  (O Manifesto da Transdisciplinaridade, dentre outros) bem como conhecer um pouco sobre o trabalho do  pintor
português, Lima de Freitas, relacionados ao tema..
[6] CARNEIRO, Maria Francisca..Transdisciplinaridade na pesquisa jurídica. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 9, n. 178 1,
p. 177-182, jan./jun. 2009. Disponível em < www.parana-online.com.br/.../direito.../361702/?...TRANSDISCIPLINARIDADE>
Acesso em 02.04.2010.
[7] ROCHA, op.cit. p.174
[8] Sobre as referidas matrizes, vale atentar para os ensinamentos do Professor Leonel Severo Rocha (ROCHA. op.cit. p.173-178):
[9] ROCHA, op,cit. p. 178
[10] CARNEIRO,  op,cit.
[11] ididem
[12]NIETO, Alejandro. Las limitaciones del conocimiento jurídico. Disponível em www.scribd.com/.../Alejandro-Nieto-
Limitaciones-Del-Conocimiento-Juridico. Acesso em 01.04.2010.
[13] VALLE, Vanice Regina Lírio do. O direito narciso: nova ameaça à jusfundamentalidade dos direitos. Rio de Janeiro:
Universidade Estácio de Sá, 2009 – texto disponibilizado diretamente pela Autora
[14] MOREIRA NETO, apud SOARES, Evanna, A audiência pública no processo administrativo. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n.
58, ago.2002. Disponível em: http://jus2uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3145. Acesso em: 19/04/2009.
[15] SOARES, op. cit., p.8
[16] SOARES, op. ci., p.9
[17] SOARES, op. cit., p.9
[18] MARTIS, MENDES, apud  SOARES, op. cit., p.10
[19] Brasil. Supremo Tribunal Federal. Regimento Interno [atualizado até março de 2009] - consolidado e atualizado até maio de
2002 por Eugênia Vitória Ribas. Brasília: STF, 2009. 1.v.
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[20] Num breve histórico sobre a utilização de audiências públicas pelo STF, relembra-se que, até a publicação da Ementa Regimental
nº 29, o Egrégio Tribunal Constitucional havia realizado três audiências públicas. A primeira, em abril de 2007, foi realizada no âmbito
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510 – ADI 3510, objeto do presente trabalho. As outras duas, também convocadas pelos
respectivos relatores, foram (i) na ADPF 101, que discutiu a importação de pneus usados, realizada  em 27 de junho de 2008; e (ii) na
ADPF 54, de examinou o afastamento da glosa penal dos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, todos do Código Penal, na interrupção
de gravidez de fetos anencéfalos, Nessa última, a audiência pública foi dividida em quatro sessões, realizadas em 26 e 28 de agosto e 4
e 16 de setembro de 2008.
            Após a predita Ementa Regimental nª 29, foi convocada audiência pública pelo Presidente do STF, Ministro Gilmar Mendes,
com a finalidade de discutir a saúde pública, por conta dos diversos pedidos de suspensão de segurança, de liminares e de tutelas
antecipadas, referentes à matéria, em trâmite no Tribunal. Tal audiência foi a primeira a ser realizada fora de um processo específico
em trâmite no STF, teve cento e vinte e seis entidades e pessoas inscritas e foi realizada nos dias 27 e 28 de abril de 2009, sem a
participação, contudo, de todos os inscritos, vez que, conforme informado pelo STF, em seu sítio eletrônico, não haveria tempo
suficiente para que todos os inscritos apresentassem a defesa dos seus pontos de vista.
[21] MEDINA, Damares. A finalidade do amicus curiae no controlde de constitucionalidade. Postado em 19/03/2008. Disponível
em: http://www.damaresmedina.com,br/impressão,php?id=72. Acesso em 19/04/2009
 
[22] A Intervenção de terceiros encontra escopo no §2º do Artigo 7º da lei nº 9.868/1999, que regulamenta o processo e o julgamento
de Ação Direta de Inconstitucionalidade e de Ação Direta de Constitucionalidade - ante a exceção que faz à regra do caput - aliada à
Emenda Regimental nº 15, de 30.03.2004, que regulamentou a sustentação oral pelo Amicus Curiae nos julgamentos de ações
relativas a controle abstrato de constitucionalidade,
[23] Na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF, a intervenção de terceiros, como Amicus Curiae está prevista o
§2 º do artigo 6º, da Lei nº 9.882/1999, com o mesmo escopo de sua participação na ADI e ADC, de legitimação das decisões do
Supremo Tribunal Federal, pelo debate pluralista.
[24] Recomenda-se a leitura da Petição Inicial, disponível no sítio do STF, na internet, em especial, as ponderações oferecidas pelos
especialistas, com relação à origem da vida, utilização das celular-tronco embrionárias e adultas, etc.
[25] Petição inicial, p.11.
[26] Dr. Dermival da Silva Brandão - Especialista em Ginecologia e Membro Emérito da Academia Fluminense de Medicina, Dr.
Dalton Luiz de Paula Ramos - livre-docente pela Universidade de S.Paulo, Professor de Bioética da USP e Membro do Núcleo
Interdisciplinar de Biotética da UNIFESP, Dra. Alice Teixeira Ferreira - Professora Associada de Biofísica da UNIFESP/EPM na
área de Biologia Celular-Sinalização Celular, Dra. Elizabeth Kipman Cerqueira-Perita em sexualidade humana e especialista em
logoterapia.
[27] Dra. Alice Teixeira Ferreira, Dr. Herbert Praxedes -, Dr. Damián Garcia-Olmo – Professor Titular de Cirurgia da Universidade
Autônoma de Madrid, Dra. Cláudia M. C.Batista, Professora-Adjunta da UFRJ e pós-doutorada pela University of Toronto na área de
células-tronco
[28] Foram indicados as Professoras Alice Teixeira Ferreira, Cláudia Maria de Castro Batista, Eliane Elisa de Souza e Azevedo,
Elizabeth Kipman Cerqueira, Lílian Piñero Eça e os Professores Dalton Luiz de Paula Ramos, Dernival da Silva Brandão, Herbert
Praxedes e Rogério Pazeti.
 
[29] São elas: Conectas Direitos Humanos, Centro de Direitos Humanos – CHD, Movimento em Prol da Vida – MOVITAE,
representando, também a Associação de Diabetis Juvenis – ADJ, Grupo de Abordagem Multidisciplinar da Terapia de Esclerose
Múltipla – MULTIPLEM, Associação Brasil Parkinson e Associação Brasileira de Distrofia Muscular-ABDIM;  ANIS – Instituto de
Biotécnica Direitos Humanos e Gênero; e Confederação Nacional dos Bispos do Brasil- CNBB. O pedido do Fundo Institucional
First’s foi negado, por intempestivo, haja vista já iniciado o julgamento do mérito, sendo-lhe facultada a apresentação de memoriais
escritos.
[30] KLEVENHUSEN, Renata Braga. O estado jurídico do embrião humano e a inconstitucionalidade da lei de biossegurança.
JusPoiesis: Revista do Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá , Rio de Janeiro, ano 10, n. 10, p. 223-245..
[31] Item 8, I, do Relatório.
[32] Item 8, II, do Relatório
[33] KLEVENHUSEN, op.cit., p.224-226
[34] MONTENEGRO, apud KLEVENHUSEN, op.cit., p.224-226
[35] KLEVENHUSEN, op.cit., p.224-226
[36] Pós-Doutora em Biologia Genética pela USP, presidente da Associação Brasileira de Distrofia Muscular e coordenadora do
Centro de estudos do Genoma Humano
[37] Farmacêutica, doutora pelo Centro do Genoma de Nova Iorque, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da
PUC-RS e presidente do Instituto de Pesquisa com Célula-Tronco
[38] Professora titular de Biofísica e Fisiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ
[39] Pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz/Bahia e coordenador científico do Hospital São Rafael
[40] Professora associada do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP
[41] Vice-presidente da Federação das Sociedades de Biologia Experimental e professor de Fisiologia da Unifesp
[42] KLEVENHUSEN, op.cit., p.225
[43]Professora-adjunta do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília (UnB);
[44] Professora-adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ
[45] Pesquisadora em biologia molecular da Universidade de Bauru e presidente do Instituto de Pesquisa com células-tronco
(IPCTRON)
[46] Universidade Federal de São Paulo/Escola paulista de Medicina (UNIFESPE/EPM)
[47] Médica especialista em ginecologia e obstetrícia
[48] Mestre e Doutor em Cirurgia Geral pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
[49] Professor Emérito da Universidade Federal Fluminense (UFF) e coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da UFF;
[50]  Professor de Bioética da Univer[50] Universidade Federal de São Paulo/Escola paulista de Medicina (UNIFESPE/EPM)
sidade de São Paulo
[51]Constata-se, no referido voto, a existência de diversas exposições de cunho histórico, bem como a apresentação de conceitos
biológicos e de posicionamentos de uma série de países em relação ao tema, com o fito de substanciar as fundamentações apresentadas
no voto.
 
[52] No discutido voto, colhe-se, além dos fundamentos, o alerta do I.Ministro sobre a possível existência de algo oculto sob o
discurso que se diz científico e a pergunta que traz, sobre quais interesses estariam ocultos sob esse discurso “na escala que vai das
patentes até o biopoder”, destacando a carga ambígua que entende por ser afastada, principalmente quando expressa: “Não nos
iludamos: levantado o véu, o que há sob ele --- não obstante, é verdade, as melhores intenções de grande número dos que
acompanham este julgamento --- é o mercado”
[53] Constata-se a existência de verdadeiro estudo que, iniciando pelo conceito, classificação e criação do embrião, para a retirada das
células-tronco embrionárias, passa pelas células tronco adultas, pelos diagnósticos genéricos Pré-implantacional, por reflexões sobre a
ciência e a filosofica, por pontuar as dimensões dos direitos fundamentais e pela visão da bioética e dos direitos humanos, no plano
internacional. É justamente no plano internacional que inicia suas ponderações jurídico-constitucionais.
 
[54] Que restringem a utilização para pesquisa em células tronco de embriões inviáveis ou congelados logo após o início do processo
de clivagem celular, derivados de fertilização in vitro que seja realizadas com a finalidade única de uso na reprodução assistida; define
o conceito de embrião “inviável”; na utilização em pesquisa, os embriões não podem ser destruídos ou ter o seu potencial de
desenvolvimento comprometido; a necessidade de consentimento livre e informado dos genitores; e a obrigatoriedade de os projetos de
pesquisa com embriões humanos seja, além de aprovados pelos comitês de ética das instituições pesquisadoras, serem submetidos à
autorização e à fiscalização permanente dos órgãos públicos que Lei de Biossegurança discrimina.
 
[55] Esse voto abrange estudo sobre a forma como as pesquisas científicas com embriões humanos e a reprodução assistida são
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reguladas em outros países, ressalta a deficiência da legislação brasileira em regular o primeiro tema, bem como a ausência de
qualquer norma voltada a disciplinar o segundo
[56] Há que se ressaltar que foi o voto que mais citou e utilizou fundamentos cunhados nas oitivas realizadas em audiência pública
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ÉTICA E DIGNIDADE ANIMAL: UMA ABORDAGEM DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, DA
LEI DE CRIMES CONTRA A NATUREZA E DO DECRETO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

SOB A ÓTICA DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DOS ANIMAIS.

ANIMAL ETHICS AND DIGNITY: AN APPROACH TO THE BRAZILIAN CONSTITUTION, THE
LAW OF CRIMES AGAINST NATURE AND THE DECREE FOR THE PROTECTION OF ANIMALS

FROM THE VIEWPOINT OF THE UNIVERSAL DECLARATION OF ANIMAL RIGHTS.

Nathalie Santos Caldeira Gomes

RESUMO
Este artigo tem como objetivo dissertar sobre a aplicabilidade da Ética aos animais e a proteção da dignidade
animal no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro. Será apresentada uma visão da Filosofia
contemporânea acerca da necessidade de inclusão dos animais não-humanos na Ética, a influência da ação
humana no condicionamento do comportamento animal e alguns aspectos do estudo da convivência entre as
espécies pela ciência. Para enriquecer a discussão e ilustrá-la, será realizada uma análise de jurisprudência do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Superior Tribunal de Justiça acerca da crueldade no abate de
animais no Centro de Controle de Zoonoses da capital do estado. O artigo analisará a legislação nacional
referente à proteção dos animais e a necessidade da sua revisão para a efetiva proteção da fauna contra a
humanidade.
PALAVRAS-CHAVES: Direito Animal, Dignidade Animal, Ética, Fauna.

ABSTRACT
This article aims to debate on the applicability of Ethics to animals and the protection of animal dignity under
the Brazilian legal system. We will present a viewpoint on the contemporary Philosophy on the need for
inclusion of non-human animals in Ethics, analyze the influence of human action on the conditioning of
animal behavior, and some aspects of the study of the sociability among species from science. With the goal
of enriching and illustrating the discussion, we will analize the case of animal´s abate in the Zoonosis Control
Center in the capital of the brazilian state of Minas Gerais. This article will examine the national legislation
concerning the animal rights and the neeed of its correction for the effective protection of fauna against
humanity.
KEYWORDS: Animal Rights, Animal Dignity, Ethics, Fauna.

 

1. Introdução

1.1. Dignidade humana e dignidade animal

A sociedade contemporânea atribuiu a todo ser humano direitos que lhe são inerentes, através da
Declaração Universal dos Direitos Humanos – DIDH de 1948.  Rompeu-se o estigma da servidão humana
pela própria humanidade, a justificação ideológica de que determinados seres humanos nasceram para servir
e outros para serem servidos.

Na atualidade do Direito Internacional, é inconcebível a instituição da escravidão humana, da
tortura, do genocídio e dos crimes contra a humanidade. Todo ser humano tem o direito à vida, e tem direito
a mais do que isso: o direito a uma vida digna. Mas qual é o significado do termo dignidade?

Etimologicamente, a palavra dignidade vem do latim dignus – aquele que merece estima e honra, aquele
que é importante. Ao longo da antigüidade seu uso referiu- se sempre às pessoas, sendo o cristianismo
um dos primeiros a se apropriar de seu significado. São Tomás de Aquino pensava a dignidade como
inerente ao homem enquanto espécie; existente no homem in actu e apenas no homem enquanto
indivíduo. Kant reorganizou o conceito cristão, separando o mundo em dois conceitos sociais: um
mercantil ligado ao preço das coisas e o outro, um valor subjetivo, ligado à moral. Para Kant, as coisas
têm preço, as pessoas, dignidade. (NUNES, 2006, p.24-25)

O termo dignidade possui uma valoração de honra, de respeito, de humanidade. A exclusão dos
animais na Ética é responsável pela relação do valor dignidade apenas ao ser humano pelo senso comum.

Porém, determinados autores atribuem a dignidade também aos animais. Com o avanço da ciência,
restou provado o equívoco da teoria cartesiana de que os animais são incapazes de sofrerem. Diante das
novas constatações da ciência, a Ética e a Filosofia necessitam de  novas teorias condizentes com os estudos
recentes da Biologia, Psicologia, Medicina e Medicina Veterinária. 

A respeito do tema, Webster (2005) aponta a ética como uma matriz para a atribuição da dignidade
ao indivíduo:

A matriz ética cria uma estrutura formal para a identificação das partes dignas de respeito e para a
análise das razões pelas quais elas são dignas de respeito. Ela identifica formalmente a complexidade de
todas as decisões éticas relacionadas às formas de vida, evitando assim a falácia do argumento de um
tema único. Ela reconhece que o bem-estar animal é importante, mas não tão importante. (WEBSTER,
2005, p.17, tradução nossa)
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O autor assinala o fato de que a proteção dos animais pelo Direito na atualidade é voltada para os
interesses da humanidade, e não para os direitos dos animais. Propõe uma mudança de valores éticos da
sociedade para a construção de um meio-ambiente sustentável no qual seja considerado o bem-estar animal,
com a reformulação dos hábitos alimentares humanos da atualidade.

 

2. A convivência entre a espécie humana e outras espécies animais

Apresenta-se neste artigo uma breve introdução a algumas das teorias que foram consideradas pela
autora como relevantes à compreensão do relacionamento humano-animal na contemporaneidade e as suas
conseqüências na construção  – e na reconstrução – da Ética, do Direito, e do ordenamento jurídico
nacional.

 

2.1. Aspectos do estudo da convivência entre as espécies na Biologia

A Biologia estuda como a convivência entre as espécies as modifica em termos comportamentais e
fisiológicos. À ramificação que estuda as relações e interações entre os seres vivos e destes com o meio-
ambiente dá-se o nome de Ecologia.

O termo ecologia deriva da aglutinação dos termos gregos oikos (casa) e logos (estudo), tendo o
significado semântico de “estudo da casa”. A oikos dos seres vivos é o ambiente onde estão inseridos, sem o
qual não seria possível a sua existência.  

Nessa casa comum a todos os seres vivos, ocorrem interações entre as espécies sem as quais não
haveria vida. Os seres vivos dependem uns dos outros, diretamente ou indiretamente, para a sua subsistência.
Formam-se cadeias de relações alimentares, e a luta pela sobrevivência dos seres vivos depende da eficácia
de suas armas, de como o indivíduo reage ao ambiente, o transforma e se transforma diante dele por meio da
sua capacidade de adaptação.

Segundo Begon (2007), para a Ecologia, os agrupamentos de indivíduos de uma mesma espécie em
estado harmônico e de colaboração, sem aglutinação, são denominados sociedades, agrupamentos ou
bandos.

As sociedades, agrupamentos e bandos são formas de relacionamento intraespecíficas (entre uma
mesma espécie), e o relacionamento entre espécies diferentes é denominado interespecífico.  

 Os relacionamentos interespecíficos são classificados pela Ecologia em conformidade com as
vantagens ou prejuízos causado às espécies analisadas. As formas de convivência que não são desvantajosas
para quaisquer das espécies são chamadas harmônicas, as outras são chamadas desarmônicas.

Os relacionamentos interespecíficos harmônicos são o mutualismo, a protocooperação, a epibiose
ou inquilinismo e o comensalismo. No mutualismo, ambas as espécies possuem vantagens em sua
convivência e necessitam dessa convivência para sobreviverem. Na protocooperação, ambas as espécies
analisadas se beneficiam com sua convivência, mas esta não é necessária à sua sobrevivência. Na epibiose ou
inquilismo, uma das espécies se aproveita da outra utilizando-a como abrigo, sem causar-lhe prejuízo ou
benefício. No comensalismo, apenas uma das espécies se beneficia com a convivência analisada, e esta é
irrelevante para a outra espécie.

As formas desarmônicas de relacionamento interespecífico são o esclavaismo ou sinfilia, o
parasitismo, o predatismo e o amensalismo ou antibiose. No esclavaismo ou sinfilia, uma das espécies se
aproveita do trabalho da outra. No parasitismo, uma das espécies se beneficia da convivência, retirando da
outra a matéria para a sua sobrevivência, prejudicando-a de alguma forma. No predatismo, uma das espécies
se alimenta da outra. No amensalismo ou antibiose uma das espécies prejudica a reprodução ou o
crescimento da outra espécie.

Existem em diversas pesquisas científicas, conforme verificado em Dethier (1975), indícios
fisiológicos de mudanças evolucionais ocorridas em função da convivência interespecífica. No presente
artigo, por uma questão de recorte metodológico, serão analisadas exclusivamente as mudanças
comportamentais derivadas da relação entre seres humanos e animais domésticos.

 

2.2. Aspectos da convivência entre as espécies na Psicologia

O Behaviorismo e suas vertentes, compreendidos na Psicologia Empírica e Comportamental, é o
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ramo da Psicologia que estuda o comportamento dos seres humanos e dos animais,  atribuindo a resposta
comportamental dos indivíduos aos estímulos externos sofridos por estes.

O comportamento animal (seja esse animal humano ou não) depende não apenas de processos
psicológicos internos, mas também está condicionado às experiências vividas pelos indivíduos e é modificado
por estas. É estudada a relação entre homens e animais, a adaptação de uma espécie à outra e os laços de
servidão e afeto que as unem.

Os animais tendem a entender os seres humanos com os quais convivem como membros de sua
“família” – aqui entendida como uma sociedade animal, ou agrupamento de animais que se protegem e
convivem em um mesmo habitat sem que necessariamente existam laços de descendência ou ascendência
entre eles, mas laços afetivos - ao invés de distingui-los em razão de sua espécie.

Portanto, protegem aos seus “donos” como se o fizessem em relação à sua “família”, e grande parte
dos animais domésticos “de guarda” ou “de companhia” estão dispostos a morrerem pelos seus protegidos.
Há relatos na antiguidade de que pequenos grupos de seres humanos criavam filhotes de lobos (ou seja, os
domesticavam) para protegê-los dos ataques de alcatéias, e que muitas vezes a simples presença dos lobos
domésticos afastava os lobos selvagens. Por outras vezes, os antigos lobos domésticos lutavam por sua
“alcatéia” humana, travando com os selvagens de sua espécie lutas que geralmente resultavam em mortes de
ambos os lados.   

Por outro lado, alguns seres humanos desenvolvem laços emotivos com os animais de outras
espécies, fato reiteradamente justificado pela sua comoção diante da lealdade e afetividade que eles
demonstram.

O processo de domesticação de animais é também estudado pela Psicologia Animal e Psicologia
Comparada. Muitas espécies de animais não-humanos demonstram capacidade de raciocínio e a inteligência.
São capazes de aprender e de condicionar seu comportamento conforme o que foi ensinado pelos seres
humanos em suas experiências, pela associação de fatos a conseqüências. São, portanto, capazes de fazer
escolhas e solucionar problemas.

 Embora seja demonstrada a similaridade entre o processo de raciocínio e aprendizado das espécies,
o comportamento social dos animais não-humanos é definido predominantemente pelos instintos de
sobrevivência peculiares de cada espécie. Por exemplo, a função de “guarda” determinada pelos humanos aos
cães tem sucesso não apenas pela afeição no animal aos seres humanos, mas também pelo comportamento
territorial imanente aos canídeos. Justamente por se tratar de um instinto, explica-se a tendência de
determinadas raças de cães a serem guardas mais “eficientes” do que outras.

Por esse motivo, um cão com fortes instintos territoriais atacará aquele que invadir seu território
independentemente de ter a quem proteger. Outro exemplo de comportamento instintivo nos cães é rosnar
ou atacar aquele que ameaçar retirar-lhe a comida. Embora seja um comportamento instintivo, cães
adestrados pelos seres humanos modificam esse comportamento.

As espécies domesticadas pelos seres humanos modificam seus hábitos e até mesmo a sua fisiologia
para adaptarem-se à humanidade – estudos de Dethier (1975) demonstram a tendência à gradual perda de
pêlos em cães e gatos domesticados, provavelmente por se tornarem desnecessários quando eles não
precisam dormir em locais mais frios – por outro lado, os seres humanos têm modificado a sua fisiologia em
razão das facilidades de sobrevivência proporcionada pela domesticação animal.

 

3. Dignidade animal na Filosofia e na Ética contemporâneas

Na Filosofia contemporânea, há duas correntes de pensamento que defendem a atribuição de
dignidade e direitos aos animais e a sua inclusão na Ética. São denominadas “defensorismo” ou “liberalismo”
dos animais e “abolicionismo” dos animais. Diferem-se em suas teorias e argumentos, assim como na sua
finalidade.

Enquanto a primeira defende o reconhecimento de direitos aos animais e a sua convivência digna
com os seres humanos em um mesmo habitat, a segunda defende o abolicionismo dos animais, alegando que
todos eles são escravos dos seres humanos e devem ser devolvidos a seu habitat, exercendo seu direito a
viver longe dos seres humanos, sem a sua interferência.

A primeira corrente, de maior representatividade, tem como representante o filósofo americano
Peter Singer. O autor afirma que os argumentos utilizados para a não inclusão dos animais não-humanos na
Ética enquanto membros da comunidade e para a negação de seus direitos é o mesmo que foi utilizado
outrora para a negativa dos direitos das mulheres e dos escravos.
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O autor ilustra sua teoria com o fato de que a obra da feminista Mary Wollstonecraft Vindication of
the Rights of Woman, de 1792, foi satirizada na época pelo filósofo Thomas Taylor, de Cambridge, quem
escreveu A Vindication of the Rights of Brutes. A intenção do filósofo era refutar os argumentos utilizados
pela feminista utilizando-se do sarcasmo, intencionando demonstrar que se os direitos dos homens pudessem
ser aplicados seriamente às mulheres, deveriam ser aplicados também aos cães, gatos e cavalos. Para o senso
comum da época, era absurdo afirmar que quaisquer animais não-humanos pudessem ser sujeitos de direito,
uma vez que estes eram vistos exclusivamente como propriedades humanas destinadas à satisfação de seus
interesses.

Na obra intitulada Liberação Animal, Singer (2004) cita por diversas vezes o filósofo inglês Jeremy
Bentham, fundador da escola utilitarista. Este era a favor dos direitos dos animais por uma razão diferente
daquela que leva Singer a atribuí-los: a capacidade de sofrimento. É importante ressaltar que, na época, ainda
era questionável a capacidade de sofrimento dos animais.

Poderá existir um dia em que o resto da criação animal adquirirá aqueles direitos que nunca lhe
poderiam ter sido retirados senão pela mão da tirania. Os franceses descobriram já que a negrura da pele
não é razão para um ser humano ser abandonado sem mercê ao capricho de um algoz. Poderá ser que um
dia se reconheça que o número de pernas, a vilosidade da pele ou a forma da extremidade dos sacrum
 são razões igualmente insuficientes para abandonar um ser sensível ao mesmo destino. Que outra coisa
poderá determinar a fronteira do insuperável? Será a faculdade da razão, ou talvez a faculdade do
discurso? Mas um cavalo ou cão adultos são incomparavelmente mais racionais e mais comunicativos do
que uma criança com um dia ou uma semana ou mesmo um mês de idade. Suponhamos que eram de
outra forma – que diferença faria? A questão não é: Podem eles raciocinar? Nem: Podem eles falar? Mas:
Podem eles sofrer?  (BENTHAM, 1823, apud SINGER 2004, p.9)

Singer vai além do questionamento de Bentham, afirmando que a capacidade de sofrer e de sentir
alegria é um pré-requisito para que se tenha interesses. Argumenta que não faria sentido se falar no interesse
de uma pedra em não ser chutada uma vez que ela não poderia sentir dor ou sofrer, diferentemente de um
rato na mesma situação.

Demonstra o padrão comum existente na negativa de direitos no racismo (preconceito em razão da
raça), sexismo (preconceito em razão do sexo) e especismo (preconceito em razão da espécie – palavra esta
criada pelo autor na obra citada). O padrão comum às três formas de preconceito apontado pelo filósofo é o
argumento de que os interesses dos membros de um determinado grupo são predominantes diante dos
interesses de outro grupo.

Nas conclusões da obra citada, Singer afirma que não existem razões válidas, científicas ou
filosóficas para que os animais humanos neguem direitos aos animais não-humanos, e que o princípio ético
sobre o qual assenta a igualdade humana nos obriga a ter igual consideração para com as outras espécies de
animais.

O filósofo americano Tom Regan é conhecido internacionalmente como o propulsor da corrente de
pensamento denominada abolicionismo animal.  Contrariando Singer, apesar de terem publicado obras
conjuntamente, como o livro The Case for Animal Rights e Animal Rights and Human Obligations, o autor
afirma que há a necessidade de uma ruptura total da exploração animal para que os direitos dos animais
sejam exercidos, argumentando que os animais não deixarão a sua posição de servidão enquanto estiverem
em convivência com os seres humanos.

A atribuição de direitos aos animais nas obras de Regan é baseada na proposição de que eles
possuem direitos inatos. O autor critica a associação feita por Singer entre a senciência e os interesses dos
seres vivos para a consideração destes, afirmando que os interesses dos animais devem ser respeitados
incondicionalmente.

As duas correntes de pensamento coincidem em propor a adoção de um estilo de vida vegetariano
pelos seres humanos, defendido por Singer, em sua obra Ética da alimentação, e por Regan  em sua obra
Jaulas Vazias. Embora ambas as correntes defendam o vegetarianismo, possuem finalidades diferentes:
Singer defende o vegetarianismo pela liberação animal (  incluído o ser humano no conceito de animal),
afirmando a sustentabilidade do vegetarianismo como solução problemas enfrentados pelos seres humanos
em razão de seus hábitos alimentares atuais, e Regan defende o veganismo afirmando que o direito inato à
vida dos animais não pode ser desrespeitado pelos seres humanos em razão da sua capacidade para
compreendê-los.  

 

4. Os animais sob a ótica do direito brasileiro

Para o direito brasileiro convencional, a relação entre a espécie humana e as demais espécies animais
limita-se à tutela dos animais pelo poder público em função da sua utilidade enquanto fauna brasileira
intrínseca ao meio ambiente equilibrado e ao instituto da propriedade dos animais.
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Alguns doutrinadores brasileiros inovadores, dentre os quais se destacam juristas como Edna
Cardozo Dias, Fernando Laerte Levai, Danielle Tetü Rodrigues, Luciano Rocha Santana e Heron Santana
Gordilho, defendem a existência de um Direito Animal, ou seja, de direitos garantidos aos animais não-
humanos enquanto sujeitos, e não simplesmente como objetos de direito.

Com exceção da espécie homos sapiens, o direito brasileiro não reconhece os animais como
sujeitos. São objetos, res, passíveis ou não de apropriação pelos indivíduos humanos, de acordo com a sua
natureza silvestre, doméstica ou domesticada.

A Constituição da República de 1988 contém em seu artigo 225 uma norma que protege aos
animais, independentemente de sua origem ou classificação. Porém, a proteção que lhes é garantida possui
um argumento puramente utilitarista: os animais, como integrantes da fauna brasileira, são protegidos com a
finalidade de garantir um habitat saudável às atuais e futuras gerações humanas.

A Lei 9.605 de 1998, denominada Lei de Crimes Ambientais prevê em seus 82 artigos algumas das
normas de proteção destinadas aos animais em razão de sua proteção constitucional. Porém, a sua pena
máxima prevista é a privativa de liberdade que poderá ser substituída pela restritiva de direitos, aplicável a
Lei 9.099/95 aos crimes ambientais. Os crimes contra o meio ambiente são, portanto, crimes de menor
potencial ofensivo. Esse é o nome atribuído aos crimes que, pela sua natureza e gravidade não são capazes
de causar dano considerável ao bem jurídico tutelado.

Desprovidos de valor próprio ou da relevância jurídica de suas vidas no Direito Penal, os animais
(ou a fauna brasileira) são tema de Direito Civil. Ainda são estudados na atualidade brasileira sob influência
do Direito Romano, como simples coisas semoventes, como se desprovidos fossem da capacidade de
sentirem dor ou apego. Em jurisprudência majoritária, são apenas objetos que possuem a capacidade de
mover por si, e que podem acrescentar lucros aos seus proprietários.

 

4.1. Tutela jurídica dos animais silvestres e domesticados em âmbito federal

Em consonância com a legislação brasileira, via de regra, apenas os animais domésticos são
passíveis de apropriação. Os espécimes silvestres não podem sofrer interferência humana, com exceção de
quando expedida licença ou autorização do órgão responsável. A definição de animal silvestre provém do
Decreto Federal n. 24.645/34 e do art. 29, §3º da Lei 9.605/98, transcrito este abaixo:

São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer
outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos
limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras.

Animais domesticados são aqueles provenientes da fauna silvestre, mas que sofreram interferência
humana. Como resultado dessa interferência, sua sobrevivência em habitat natural torna-se incerta em razão
da sua adaptação a um ambiente por vezes menos hostil e com abundância de alimento. Os animais
domesticados não se confundem com os animais domésticos porque a sua domesticação é um evento isolado
e acidental, a contrário do que acontece com a domesticação habitual.

Alguns dos animais domesticados apreendidos pela polícia ambiental brasileira têm sua guarda
concedida aos indivíduos humanos que os criaram por não terem como sobreviver em seu ambiente natural, e
aqueles que têm condições de sobrevivência em seu habitat são reabilitados e devolvidos à vida selvagem.

As penas demasiadamente leves imputadas aos infratores da Lei 9.605/98 são um incentivo à
domesticação de animais da fauna silvestre brasileira e as formalidades exigidas para a criação licenciada de
um animal silvestre somadas aos elevados valores das licenças são atrativos para a criação ilegal e o tráfico
de animais.

 

4.2. Tutela jurídica da propriedade de animais domésticos em âmbito federal e sua problemática

Animais domésticos são aqueles com os quais os indivíduos humanos convivem e têm uma relação
de esclavaismo ou sinfilia. Eles servem aos seres humanos de alguma forma: seja como companhia, guarda,
adorno, fornecedor de alimento (leite ou corte), fornecedor de couro, dentre outras funções. Em ambientes
rurais, onde há disposição de espaço e tempo por parte dos criadores, é comum haver uma grande
diversidade espécies de animais domésticos e domesticados servindo a um mesmo indivíduo ou família.

No ambiente urbano, com o crescimento da industrialização e a redução do espaço para moradia,
conseqüentemente para a criação de animais, a procura por animais domésticos é observada
predominantemente nas modalidades de companhia, vigia ou adorno (por vezes a junção da terceira
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modalidade com a primeira, a segunda ou ambas).

A tutela jurídica dos animais domésticos no Brasil é regida pelo Decreto Federal n. 24.645/34,
responsável também pela regulamentação do tratamento de animais silvestres. A Lei de crimes ambientais
prevê a sua aplicação aos animais domésticos apenas no tocante ao crime de maus-tratos e crueldade, em
estrito cumprimento à previsão constitucional.

Conforme entendimento do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça – STJ,  é
inaplicável aos animais o disposto no art. 1.263 do Código Civil – CC brasileiro. Os animais, enquanto seres
que são capazes de sentir dor e demonstrar afeto, não podem ser considerados da mesma forma como as
outras coisas, como se desprovidos fossem de sinais vitais. Cabe ao poder público respeitá-los enquanto
seres detentores do direito à vida previsto no art. 1º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais da
Unesco, tratado internacional assinado pelo Brasil em 1978.

Há uma manifesta escassez de legislação federal, e deficiência na pouca legislação existente sobre a
regulamentação da posse e propriedade de animais domésticos. O emprego dos termos posse e propriedade
aos animais já é equivocado, conforme relevante observação de Luciano Rocha Santana e Thiago Pires
Oliveira:

A importância de se mudar “posse responsável” para “guarda responsável” abrange muito mais do que
uma simples questão de estética. O emprego do termo “posse” apresenta uma ideologia implícita em sua
semântica: o animal ainda continuaria a ser considerado um “objeto”, uma “coisa”, que teria um
“possuidor” ou “proprietário”, visão que consideramos já superada, sob a ótica dos direitos dos
animais, visto que o animal é um ser que sofre, tem necessidades e direitos; frisando-se, ainda, o fato
de, tradicionalmente, ser o animal o mais marginalizado de todos os seres, ao ser “usado” e “abusado”
sob todas as formas possíveis, e, sem, ao menos, a possibilidade de se defender, visto sua notória
dificuldade de se manifestar perantes os “racionais” seres humanos, tal como já ocorreu, em passado,
não tão remoto, com os “surdos-mudos”, “mulheres”, “loucos de todo o gênero”, “índios” e “negros”.
(SANTANA e  OLIVEIRA)

Destacados os animais não-humanos como seres protegidos pela legislação brasileira, é mais
adequado falar-se em guarda de animais domésticos ao invés de posse ou propriedade. Afinal, no Direito,
aquele que detém a guarda de alguém possui responsabilidades e obrigações, e os “proprietários” de animais
domésticos também possuem responsabilidades e obrigações adquiridas ao abrigar um animal em sua casa. A
palavra guarda possui uma conotação de proteção, de amparo, de abrigo e conservação. É, portanto, o
termo mais hábil para definir a relação jurídica do ser humano com o animal doméstico.

5. Análise de Jurisprudência sobre dignidade animal : o caso do abate dos animais recolhidos pelo
Centro de Controle de Zoonoses de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais

Sob influência do 6º Informe Técnico da Organização Mundial de Saúde – OMS, publicado por esta
em 1973, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PBH centralizou suas políticas públicas destinadas ao
controle populacional de cães e gatos abandonados na prática da eutanásia dos animais não-humanos,
recolhidos pelos funcionários do CCZ com o escopo do controle de doenças nocivas à saúde humana.

No entanto, eram eutanasiados não apenas os animais doentes, mas também os animais sadios
encontrados em vias públicas, com a finalidade de controle populacional. Fato é que não havia (e ainda não
há) no Município disposição de espaço e verbas suficientes para abrigo de todos os animais abandonados.
Por não ter como mantê-los, são exterminados em nome da saúde pública.

No ano de 1992, a OMS publicou o seu 8º Informe Técnico, constatando que a eliminação dos
animais de rua é meio ineficaz para o controle de sua população e de doenças por eles disseminadas. O
documento preconiza o controle de natalidade dos animais e a promoção de educação da comunidade como
solução para o problema, admitindo que não há uma solução a curto prazo uma vez que as populações de
animais em vias públicas renovam-se constantemente em razão de sua reprodução intensa e desenfreada.   

O cientista veterinário Pedro Acha, autor de diversas publicações cientistas sobre saúde humana e
animal, criou uma organização para desenvolvimento de pesquisa veterinária direcionada à solução de
doenças comuns aos seres humanos e seres não-humanos. O autor relaciona a saúde humana à saúde das
outras espécies, propondo um desenvolvimento não-especista da saúde pública. Em sua obra Zoonosis y
enfermidades transmisibles comunes al hombre y a los animales, exemplifica que uma única cadela pode
originar, direta ou indiretamente (por meio de seus filhotes e gerações provenientes destes), 67.000 cães em
um período de seis anos.

A possibilidade de gerar novos filhotes a cada período estimado em 6 meses e a gestação em média
de 58 a 64 dias é um fator complicador do controle populacional da espécie canina, o que é agravado quanto
analisado o ciclo de reprodução dos gatos. As gatas possuem um período de gestação de 60 a 64 dias, mas a
possibilidade de uma fêmea gerar novos filhotes é maior: o cio destas pode chegar a ocorrer de 21 em 21
dias durante a primavera e o verão, e ocorre em média de 3 em 3 meses nas outras estações do ano.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 650



Diante dos dados estatísticos inseridos na obra de Acha (2003), torna-se claro o motivo pelo qual a
eliminação de animais abandonados não pode solucionar o problema das superpopulações: elas tendem a se
multiplicar ao invés de diminuir quando não há controle de natividade.

Em observância ao novo Código Sanitário Municipal, publicado no ano de 2003, o CCZ começou a
trabalhar na implantação do controle de natalidade animal. Porém, foi editada no mesmo ano a Portaria
025/2003 da Secretaria de Saúde Municipal, que contrariava manifestamente o novo Código Sanitário
Municipal ao prever o extermínio de animais sadios.

Em resposta à Portaria 025/2003, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ingressou com
Ação Civil Pública contra o Município de Belo Horizonte em razão:

I -  da eutanásia de animais sadios;

II - do pouco prazo existente entre o recolhimento do animal e a eutanásia - impossibilitando por
vezes o resgate do animal por seu dono em hipótese de perda;

III - da forma como os animais recolhidos das ruas do Município eram eutanasiados: coletivamente
e sem sedação prévia, em uma câmara de gás saturada por monóxido de carbono proveniente de motor de
veículo.

 

5.1. Análise do acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

5.1.1. Análise do voto vencido, desfavorável à dignidade animal, proferido pelo Relator Des. Caetano
Levi Lopes

O Ministério Público teve provimento negado aos seus pedidos em primeira instância, tendo a
sentença reformada parcialmente a seu favor na segunda instância. O acórdão proferido pelo Egrégio
Tribunal de Justiça não foi unânime, tendo o Relator Des. Caetano Levi Lopes votado pelo desprovimento
da apelação.

         Na fundamentação do voto do Relator observam-se os dados juntados pelo órgão ministerial
relativos aos dados estatísticos do sacrifício de animais no ano de 2003:

Conforme informado no documento de f. 432, apenas no ano de 2003, foram sacrificados 22.439 cães.
Desta quantidade, 8.077 eram portadores de Leishmaniose Visceral Canina, 6.845 foram recolhidos em
domicílio a pedido de proprietários e 811 foram encaminhados pelos próprios donos. Finalmente, 6.706
eram animais errantes e potenciais transmissores de doenças por falta de acompanhamento veterinário.

O Des. Caetano Levi Lopes afirma ainda que o Código Civil de 2002 dá aos animais o tratamento
de coisas, aplicando a eles o disposto em do Art. 1263 do CC, colacionando erroneamente doutrina a
respeito:

É coisa de tudo o que existe no universo e que, sendo útil para a satisfação das necessidades humanas, se
torna valioso e, por isso mesmo, objeto de apropriação. Há coisas úteis mas não apropriáveis, como as
coisas comuns (res communes) a luz, o ar, o mar, o sol, as estrelas. Não são de ninguém e são de todos.
E há coisas que embora suscetíveis de apropriação, como os animais de caça, os peixes, coisas
abandonadas (res derelictae), não pertencem a ninguém (res nullius). Os animais são coisas, porém
objeto de proteção jurídica especial, por si mesmo e como salvaguarda dos sentimentos das
pessoas. (AMARAL NETO, 2006, p.309, grifo nosso)

Em uma argumentação desprovida de lógica sistemática, o desembargador procura justificar a sua
teoria de que a Administração Pública pode dar aos animais a destinação que lhes for conveniente,
devidamente amparada pelo Art. 1263 do Código Civil, através do trecho da doutrina colacionada acima.

Porém, basta uma simples leitura do trecho colacionado pelo desembargador para a dedução de que
o entendimento do jurista Amaral Neto (2006) não é o mesmo. Em consonância com a doutrina abordada, os
animais, embora sejam considerados como coisas, são tutelados por diversas leis que os protegem da
arbitrariedade humana. São protegidos pelo Estado nos termos da CR/88, do Decreto nº 24.645/34, da
Lei 9.605/98 e da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, dentre outras formas legislativas de teor
similar.

O desembargador, olvidando-se da legislação protetora dos animais no ordenamento jurídico
brasileiro, utiliza-se de um argumento medonho: de que não há necessidade ou viabilidade de manter vivos
os animais recolhidos pelo Centro de Controle de Zoonoses do Município de Belo Horizonte, e que a
municipalidade deve realizar os sacrifícios com os meios que possui, independentemente da crueldade
destes.

Afirma ainda que o Município não possui recursos para promover medidas de esterilização dos
animais para controle populacional e que não foi demonstrada crueldade na modalidade de extermínio dos
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animais nas câmaras de gás veicular. O voto do desembargador foi vencido, eis que o Revisor e o Vogal não
concordaram com a análise das provas e abordagem jurídica do Relator.

 

5.1.2. Voto proferido pelo Revisor e Relator do Acórdão,  Des. Francisco Figueiredo

Ao contrário do que entende o Relator vencido, o Des. Francisco Figueiredo afirma que há um farto
e substancial registro nos autos de que a municipalidade belo-horizontina tem adotado “medieval e
abominável prática no extermínio dos animais coletados nas vias públicas, sejam eles abandonados ou
portadores de moléstias, mediante o sistema cruel de câmara de gás, sem prévia sedação e até com torturas”.

O desembargador afirma que há no caso um conflito entre dois direitos: o direito à vida e
preservação dos animais e o direito à saúde e segurança da comunidade, ambos previstos pela CR/88. Afirma
que os animais devem ser respeitados de maneira geral, mas que devem ser retirados do convívio com a
comunidade quando se tornam uma ameaça à sua saúde e segurança.

Entende que o controle populacional realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses é legal,
consonante com o Art. 196 da CR/88 e amparado pelo poder de polícia sanitária, mas que a
discricionariedade do poder público não pode ser desvirtuada para a prática de crimes. Observa corretamente
que o termo “eutanásia”, disposto no Código Sanitário Municipal significa possibilitar a um doente terminal
uma morte serena, sem dor e sem sofrimento.

Admitindo que não há como resguardar a ambos os direitos em conflito, o julgador aponta uma
forma de conciliação de medidas, que não cause prejuízos desnecessários à vida humana ou animal:

Diversas ações alternativas merecem ser apresentadas na tentativa de solucionar o problema, todas a
envolverem o Poder Público e a sociedade civil, como a implantação de um programa de castração de
animais de rua e de conscientização da população para a adoção e não abandono de animais, além da
utilização da forma correta de eutanásia, quando estritamente necessária.

Observa a ilegalidade e crueldade da Portaria da Secretaria de Saúde Municipal de n. 025/03, que
determinava o abate de todos os animais recolhidos pelo Centro de Controle de Zoonoses e enquadrados
como de “origem desconhecida”.

O Revisor deu parcial provimento ao recurso, assegurando que nas hipóteses em que a eliminação
dos animais seja necessária, de acordo com decisão fundada em laudo veterinário, seja a medida adotada com
prévia e regular sedação. Determinou também o decurso do prazo de 03 dias da data da apreensão do animal
para a sua execução.

 

5.1.3. Voto proferido pelo Vogal,  Des. Nilson Reis

O Des. Nilson Reis seguiu o Revisor Francisco Figueiredo em seu voto, lamentando a falta de
recursos do Município para a adoção de uma política pública eficaz que reconheça o direito dos animais.
Lembra a decisão recorrida no tocante à necessidade de que os representantes do povo tomem conhecimento
da situação e possam estabelecer convênios com entidades colaboradoras para possibilitar uma mudança da
situação dos animais domésticos. Ressalta que o laudo veterinário deverá ser promovido pelo profissional
pertencente ao quadro administrativo do Poder Público Municipal.

 

5.2.  Decisão do STJ em Recurso Especial

 A decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi objeto de Recurso Especial do
Município de Belo Horizonte ao Superior Tribunal de Justiça, que a manteve em intensa fundamentação
referente à limitação do poder de propriedade sobre os animais domésticos.

O Município de Belo Horizonte alegou, com base na argumentação do Des. Caetano Levi Lopes,
vencido na segunda instância, a violação do Art. 1236 do CC.

O Relator, Ministro Humberto Martins, afirmou em sua fundamentação que ao recorrente não assite
razão por dois motivos:

o primeiro está em considerar os animais como coisas, res, de modo a sofrerem o influxo da norma
contida no Art. 1.236 do CC. O segundo, que é uma conseqüência lógica do primeiro, consiste em
entender que a administração pública possui discricionariedade ilimitada para dar fim aos animais da
forma como lhe convier.

O Ministro discursa sobre o sistema nervoso desenvolvido dos animais, que os permite sentir dor e
ter afeto. Afirma que possuem vida biológica e psicológica e que não podem ser considerados como objetos

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 652



materiais desprovidos de sinais de vida. O Relator refuta a pretensa aplicabilidade do Art. 1263:

A consciência de que os animais devem ser protegidos e respeitados, em função de suas características
naturais que os dotam de atributos muito semelhantes aos presentes na espécie humana, é completamente
oposta à idéia defendida pelo recorrente, de que animais abandonados podem ser considerados coisas,
motivo pelo qual, a administração pública poderia dar-lhes destinação que convier, nos termos do art.
1.263 do CC.

O julgador relembra a Declaração Universal dos Animais, que estabelece que se for necessário
matar um animal, ele deverá ser morto instantaneamente, sem dor e de modo a não provocar-lhe angústia.
Afirma que a CR/88 dispõe no mesmo sentido em seu inciso VII do §1º do Art. 225, quando veda submissão
dos animais a crueldade. Por fim, aponta a definição de maus tratos pelo Decreto Federal n. 24.645 de 1934,
que complementa o Art. 32 da Lei 9.605/1998.

O Relator ainda faz uma apologia aos campos de concentração nazistas, onde os seres humanos
eram tratados como “bichos”, tratados e exterminados de forma cruel:

Ao arrepio de toda essa legislação protetiva, é comum nos Centros de Controle de Zoonose, e o presente
caso é uma prova disso, o uso de procedimentos cruéis para o extermínio de animais, tal como morte por
asfixia, transformando esses centros em verdadeiros “campos de concentração”, quando deveriam ser um
espaço para promoção da saúde dos animais, com programas de controle de doenças.

É citado na fundamentação do Ministro o erro cometido pelo 6º Informe técnico da OMS, de 1973,
que foi corrigido no 8º Informe técnico da mesma, em 1992. Na própria documentação, a organização
confirma a falha da exterminação de animais para o controle de disseminação de doenças, aconselhando a
esterilização e a educação da população como medida hábil. Ainda cita-se a obra de Pedro Acha, já abordada
com relevância no presente artigo.

É observado que a lei concede a discricionariedade ao administrador para que ele encontre a melhor
solução possível para o atendimento do interesse público, e que essa discricionariedade não pode ser usada
como justificativa para a prática de crueldade contra os animais. Aduz que pode haver liberdade na escolha
dos métodos de extermínio desde que eles sejam equivalentes em menor crueldade.

 

6. Conclusão

A dignidade animal refere-se à consideração do animal não-humano como um ser digno de respeito
e de direitos enquanto ser capaz de sofrer e de ter interesse em seu bem-estar próprio.

A relação de convivência entre seres humanos e as demais espécies animais existentes no planeta,
habitat comum a todos, é benéfica atualmente apenas à espécie humana. As demais espécies animais foram
arbitrariamente excluídas da proteção da Ética, submetidas ao esclavaismo ou sinfilia, e têm negados os seus
direitos na atualidade assim como tiveram negados os seus direitos as mulheres, negros e índios em
determinados momentos históricos.

Há duas correntes de pensamento filosófico que defendem a inclusão dos animais na Ética, o
“defensorismo” ou “liberalismo” e “abolicionismo”. Sob influência delas, o direito brasileiro tem avançado na
teoria da existência de um Direito Animal, defendida por juristas renomados, dentre eles membros de
organizações não estatais, acadêmicos, membros do Ministério Público e magistrados.

 A legislação brasileira é escassa e deficiente quanto à proteção dos animais. Sua terminologia é
inadequada para alcançar aos seus fins de proteção aos animais enquanto seres capazes de sentir e que
necessitam de cuidados humanos para a sua sobrevivência e bem-estar, devido ao domínio do habitat comum
pela humanidade.

Embora ainda não sejam considerados como sujeitos de direito pela legislação brasileira, os animais
também não podem ser classificados como simples coisas. A eles não se aplica o disposto no art. 1263 do
CC, e tampouco pode o poder público dar a eles o fim que lhe convier sem observar os limites legais dos
seus poderes, que não podem jamais serem elasticizados para alcançarem o ato ilícito da crueldade, dos
maus-tratos ou do extermínio desnecessário de animais.

A esterilização/castração de animais domésticos, embora implique a princípio amensalismo ou
antibiose, é medida de urgência necessária ao controle populacional de animais no país. A sua gratuidade
pelo poder público local é a melhor forma de promovê-la, e o simples extermínio dos animais já foi
demonstrado ineficiente para o combate de zoonoses.  

A jurisprudência do STJ sobre o extermínio de animais no Município de Belo Horizonte é
inovadora, relevante, e pode ser utilizada pelos juristas brasileiros como instrumento para a modificação da
realidade de outros municípios.
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O Ministério Público, atuando na defesa do Direito Animal, pode firmar Termos de Ajustamento de
Conduta com municípios com base na jurisprudência estudada, ou mesmo ingressar com outras Ações Civis
Públicas com identidade de pedido ou de causa de pedir. 

A promoção da dignidade animal no Brasil depende essencialmente da adoção de novas
perspectivas da propriedade de animais domésticos e domesticados como o instituto inovador da guarda
animal e da proteção dos animais silvestres pelo Estado.

A inserção dos animais na Ética é tão necessária quanto o seu reconhecimento pelo Direito, e a
educação da comunidade é imprescindível para uma efetiva mudança do paradigma utilitarista da proteção
animal para a dignidade animal.

 

REFERÊNCIAS

 

ACHA, Pedro N. Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales. 3. ed.
Washington: Organización Panamericana de la Salud, 2003.

 

AMARAL NETO, Francisco dos Santos. Direito Civil. Introdução. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

 

BEGON, M.; TOWNSEND, C.R.; HARPER, J.L. Ecologia de indivíduos a ecossistemas. 4ª Edição. Porto
Alegre: Artmed Editora, 2007.

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 5 outubro 1988. Disponível em: Acesso em: 15
mar. 2010.

 

_______. Decreto n. 24.645. 10 julho 1934. Estabelece medidas de proteção aos animais. Diário Oficial,
Suplemento 162, Rio de Janeiro, 14 jul. 1934. Disponível em: Acesso em: 15 mar. 2010.

 

_______. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1115916. Relator: Ministro Humberto Martins.
Diário de Justiça da União, Brasília, 18 set. 2009, p. 358. Disponível em: Acesso em: 15 mar. 2010.

 

DETHIER, Vincent Gaston. Comportamento animal. Tradução Diva Diniz Corrêa. São Paulo:
Ed. da Universidade de São Paulo, 1973.

 

DIAS, Edna Cardozo. A tutela jurídica dos animais. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000.

 

FELIPE, Sônia T. Ética e experimentação animal: fundamentos abolicionistas. Florianópolis: Ed. da
UFSC, 2007.

 

FRÖBES, Jose S. J. Tratado de psicologia empírica y experimental. 4. ed. Madrid: Casimiro, 1950.

 

GORDILHO, Heron Santana. Política Pública e a Guarda dos Animais de Estimação. Núcleo
Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em Direito Ambiental e Direito Animal. Disponível em:  Acesso em
15 mar. 2010.

 

LEVAI, Fernando Laerte. Direito dos animais. 2. ed. Campos do Jordão: Editora Mantiqueira, 2004.

 

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Ação Civil Pública. Processo n. 1.0024.03.038441-6/002(1). Relator:
Desembargador Caetano Levi Lopes. 23 nov. 2004. Disponível em: Acesso em 15 mar. 2010.

 

PRADA, Irvênia. A alma dos animais. Campos do Jordão: Editora Mantiqueira, 2000.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 654



 

REGAN, Tom. Jaulas vazias: encarando o desafio dos direitos dos animais. Tradução Regina Rheda. Porto
Alegre: Ed. Lugano, 2006.

 

SANTANA, Luciano Rocha; Tiago Pires Oliveira. Guarda responsável e dignidade dos animais. Núcleo
Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em Direito Ambiental e Direito Animal. Disponível em:  Acesso em
15 mar. 2010.

 

SINGER, Peter. Ética prática. 4. ed. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes,
2004.

 

_______. Libertação animal. Tradução Marly Winckler. Porto Alegre: Ed. Lugano, 2004.

 

SLATER, Lauren. Mente e cérebro: dez experiências impressionantes sobre o comportamento humano. Rio
de Janeiro: Ediouro, 2004.

 

WEBSTER, John. Animal Welfare: Limping Towards Eden. A practical approach to redressing the
problem of our dominion over the animals. Londres: Blackwell Publishing, 2005.

 

 

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 655



DIREITOS BIO-HUMANO-ÉTICOS: OS HUMANOS BUSCANDO 'DIREITOS' PARA
PROTEGER-SE DOS AVANÇOS E RISCOS (DESCONHECIDOS) DAS NANOTECNOLOGIAS

BIO-ETHICAL-HUMAN RIGHTS: HUMANS LOOKING FOR "RIGHTS" TO PROTECT
THEMSELVES FROM ADVANCES AND RISKS (UNKNOWN) OF NANOTECHNOLOGIES

Wilson Engelmann

RESUMO
As nanotecnologias prometem avanços fantásticos, melhorando a vida humana sem precedentes em nenhuma
revolução caracterizada noutro período histórico. E os riscos? Os Direitos Humanos apresentam-se como
referencial ético para mediar o desenvolvimento de respostas jurídicas razoáveis, focadas na proteção da
vida. Equacionar a ética da alteridade, onde a prática das relações humanas guie o conteúdo do Direito;
buscando-se a construção da civilização do Direito cosmopolítico. Cada pessoa, independente da
nacionalidade, deverá tratar o outro sem hostilidade. Respeitando-o pela sua condição de pessoa, praticando
a noção de “phrónimos”, onde o espaço público possa ser administrado respeitando-se os direitos
individuais. Retomar os valores básicos comuns humanos, onde cada um se responsabilize pelos atos
praticados. Os princípios serão uma resposta universal a um “Direito” que não fica restrito aos limites
territoriais do país, expresso no princípio do cuidado (precaução + prevenção) e no exemplo privilegiado dos
princípios que norteiam a bioética.
PALAVRAS-CHAVES: Nanotecnologias; Bioética; Princípio do Cuidado; Phrónesis; Direitos Humanos;
Direito Cosmopolítico.

ABSTRACT
Nanotechnologies promises fantastic advances, improving human life without precedents in any revolution
characterized in another historical period. And the risks? Human Rights present themselves as an ethical
reference to mediate the development of reasonable legal responses, focused on the protection of life. Equate
the ethics of alterity, where the practice of human relations guides the content of the Law; seeking the
civilization build of Cosmopolitan Law. Every person, independent of nationality, should treat each other
without hostility. Respecting them by their condition of human being, practicing the concept of "phrónimos",
where the public space can be managed respecting the individual rights. Recapture the basic common human
values, where each one is responsible for the acts committed. The principles will be a universal response to a
"Law" that is not restricted to the territorial limits of the country, expressed in the principle of care
(precaution + prevention) and in the privileged example of principles that guides the bioethics.
KEYWORDS: Nanotechnologies; Bioethics; Principle of Care; Phrónesis; Human Rights; Cosmopolitan
Law.

INTRODUÇÃO

 

A criatividade humana promove descobertas de coisas e forças inusitadas. Estão neste patamar as
descobertas em escala nanométrica, possibilitando aos humanos penetrarem recantos da natureza, já
existentes anteriormente, mas intocados até o momento. As nanotecnologias prospectam a produção de
equipamentos e produtos que estão em torno da escala de 1 a 100 nanômetros (nm), ou seja, 10-9 de ordem
de grandeza. Mesmo os produtos já conhecidos atualmente, modificam as suas propriedades quando
examinados, manipulados ou consumidos nesta escala.

O grande desafio que está ao lado dessa descoberta científica são os riscos que a mencionada manipulação
poderá gerar para os seres humanos e o meio ambiente. No entanto, apesar disso, as pesquisas continuam e o
consumo de produtos com partículas em nanoescala já se encontram à disposição dos consumidores,
especialmente por meio do Internet. Não se sabe ainda os limites dessa investida humana na natureza. Os
marcos regulatórios ainda são inexistentes. Como os resultados das pesquisas afetarão os humanos e o seu
ambiente, pensa-se que aí estão os limites que deverão ser respeitados. A Bioética postula princípios
preocupados em circunscrever alguns postulados inegociáveis. Talvez as nanotecnologias possa inspirar-se
neles para operar de modo humanamente seguro.

O problema dessa pesquisa poderá ser assim desdobrado, a partir da delimitação do tema: existem limites
para as investidas nanoescalares na natureza? O desenvolvimento de uma postura que busque subsídios junto
à Bioética poderá auxiliar, por meio dos direitos humanos, a fornecer um substrato ético capaz de proteger
os seres humanos dos efeitos positivos ou negativos dos resultados das investigações? Para estruturar este
trabalho e enfrentar os problemas apresentados utilizar-se-á o método fenomenológico-hermenêutico[1],
alicerçado no pressuposto que o pesquisador está inserido no mundo onde as pesquisas nanotecnológicas são
desenvolvidas, sendo atingido pelos seus resultados.

Os questionamentos levantados estão lastreados na ausência de marcos regulatórios específicos e na
necessidade de se pensar respostas jurídicas que, ao mesmo tempo garantam os avanços científicos,
promovam a canalização dos resultados ao atendimento de necessidades humanas, dentro de um quadro de
segurança. Além disso, os desafios produzidos pelas pesquisas nanotecnológicas poderão valer-se dos
princípios e exemplos privilegiados oriundos da Bioética, dado que se está lidando com a vida humana no
contexto de um meio ambiente que lhe serve de habitat.
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1. As nanotecnologias e a construção de um novo mundo?

 

Em meados do século XVIII e consagrando-se mundialmente a partir do século XIX, a Revolução Industrial
desperta o planeta para uma nova era, suplantando a força braçal e substituindo-a pelo maquinário - trazendo
à tona, em contrapartida, um desconhecido contexto de riscos. Porém, foi o século XX que trouxe uma
mudança notável no modo de vida do ser humano; inserindo-o na era tecnológica; desde a propagação da
invenção da lâmpada, até armas nucleares, computadores e mecânica quântica. Entretanto, é no século XXI
que surge a maior revolução: a revolução do invisível.

Enquanto, para muitos cientistas, criar coisas a partir das menores frações de um elemento ou compactar
informações na "cabeça de um alfinete" eram frutos da ficção científica, para Richard Phillips Feynman era o
início da engenharia molecular. Foi em 1959, que Feynman trouxe à baila, na palestra "Existe muito mais
espaço lá embaixo" para a Sociedade Americana de Física, que "os princípios da física não falam contra a
possibilidade de manipular as coisas átomo por átomo. Não seria uma violação da lei; é algo que,
teoricamente, pode ser feito, mas que, na prática, nunca foi levado a cabo porque somos grandes de mais"
(FEYNMAN, 2006. p. 1). Somente 15 anos depois, o professor Norio Taniguchi da Universidade de
Ciências de Tókio utiliza o termo "nanotecnologia" para designar as manipulações que ocorrem nessa escala
inferior ao microscópico.

Atualmente, as nanotecnologias vêm sendo mais bem estudadas pelo primeiro PhD em nanotecnologia do
mundo pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), Kim Eric Drexler: "[essa] nova tecnologia irá
lidar com átomos e moléculas individualmente com controle e precisão; chamada tecnologia molecular.
Isso irá mudar nosso mundo de muitas formas que nós nem podemos imaginar" (DREXLER, 1986, p. 14).

O prefixo "nano" vem do grego "nánnos" e significa "anão, muito pequeno". Dessa forma, um nanômetro
equivale a um bilionésimo do metro, ou ainda, pode-se dizer, para melhor vislumbrar, que um grão de areia
de um milímetro em uma praia com mil quilômetros de extensão estaria para esta praia como um nanômetro
está para o metro (Disponível em <http://www.nanoclarus.com/> Acessado em 31/03/2010); um nanômetro
é cem mil vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo humano.

Desenvolvimento de materiais inteligentes; artigos esportivos mais leves, rápidos e aerodinâmicos;
cosméticos que agem nas camadas mais inferiores da pele; maior velocidade de processamento de dados;
alimentos melhor conservados por embalagens comestíveis ou que mudam de nuances conforme o tempo de
envasamento; materiais que absorvem toda a energia do impacto; etc. Os campos de aplicabilidade das
nanotecnologias são os mais vastos, porém, nesse atual contexto de preocupação com o aquecimento global,
descobertas acerca dos recursos hídricos e energéticos ganham destaque. A empresa paulistana Aquamare é
uma das pioneiras no Brasil a dessalinizar a água do mar utilizando o método de osmose reversa e
executando processos de nano filtragem e seleção de minerais, tudo por meio de equipamentos de alta
tecnologia (Disponível em <www.aquamarewater.com/>, acessado em 31/03/2010), contudo, o produto
ainda não é certificado no país, sendo comercializado somente nos Estados Unidos. Já na área energética,
cientistas da Rice University criaram o material mais escuro do mundo, ele absorve 99,9% de toda a luz que
recebe - possibilitando a conversão de energia solar em energia elétrica.

Entretanto, é na medicina que a nova tecnologia propõe maiores avanços. Máquinas de costura microscópica
capazes de costurar longas cadeias de DNA sem quebrá-las, levando à utilização em sequenciamento
genético, "nanobubbles" capazes de explodirem células cancerosas ou, até mesmo, desobstruir artérias com
acúmulo de gordura (Disponível em <www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100204204438.htm>.
Acessado em 31/03/2010); nanorrobôs que circulam na corrente sanguínea permitindo o controle da saúde
de pacientes, diagnosticando e tratando eventuais doenças; nano-dispositivos capazes de regenerar tecidos
mortos; e mais uma gama de possibilidades.

A criação de nanoestruturas pode ocorrer por duas técnicas, variando os níveis de qualidade, velocidade e
custos: bottom up (de baixo para cima) e top down (de cima para baixo). A primeira oferece três métodos
para a construção de estruturas átomo por átomo ou molécula por molécula: chemical synthesis (síntese
química) - para produção de matérias-prima que utilizem nanopartículas -; self assembly (auto-organização) -
átomos e moléculas organizam-se autonomamente por interações físicas ou químicas -; e positional assembly
(organização determinada) - caso em que átomos e moléculas são deliberadamente manipulados. Já o método
top down visa à reprodução de algo em uma escala inferior à original, por meio da engenharia de precisão ou
da litografia, que é o caso dos microssistemas e das miniaturizações (MARTIN; RAMOS, 2009, p. 27).

O desenvolvimento de produtos e pesquisas em torno dessa tecnologia invisível tem tomado um ritmo
frenético. Em 2008, entravam no mercado, semanalmente, cerca de três a quatro produtos que utilizam
nanotecnologia (Disponível em <http://www.nanotechproject.org/news/archive/6697/> Acessado em
25/03/2010). Atualmente, esse número deve ser ainda superior, ao passo que já existem no mercado, para
comercialização, cerca de 800 produtos que utilizem em pelo menos um de seus processos nanotecnologia.
Para ilustrar essa conjuntura, Mihail Roco da U.S. National Nanotechnology Initiative descreve quatro
gerações acerca do desenvolvimento dessa tecnologia em produtos (Disponível em
<http://www.nanotechproject.org/news/archive/6697/>  Acessado em 15/03/2010):

A primeira geração compreenderia, aproximadamente, o ano 2000 -caracterizada pelas nanoestruturas
passivas -, sendo o primeiro passo da emergência nano. A partir de 2005, a segunda geração passou a
comportar inventos concernentes às nanoestruturas ativas. No presente momento, o mundo tecnológico
insere-se na terceira geração, a dos sistemas de nanossistemas; ou seja, este período trará, por exemplo,
construções dirigidas, trabalhos em rede 3D e novas arquiteturas hierárquicas, robótica e evolucionária.
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Entre 2015 e 2020, o desenvolvimento nanotecnológico entrará na fase dos sistemas moleculares, em que se
criarão dispositivos moleculares "por projeto".

Tais desenvolvimentos servirão para amenizar as "falhas" que os humanos apresentam:

 

Hoje em dia, os seres humanos são muito ruins, muito precários na fabricação de coisas. Quase tudo que
poderíamos desenhar e projetar com precisão atômica não pode ser feito no momento atual. Nossas
capacidades são muito limitadas. Pegamos peças de metal e as dobramos ou cortamos. Mas quanto aos
átomos, não conseguimos controlar a forma como estão dispostos. As peças fundamentais da matéria, que
tudo compõem, somente agora estamos aprendendo a manusear, a colocá-las no lugar (DREXLER, 2009, p.
46).

 

Contudo, toda nova tecnologia, além das possibilidades de avanço e crescimento, traz consigo um cenário
ainda prematuro e incerto, com grandes chances de erros. Para que o futuro nanotecnológico seja o mais
profícuo, são necessárias certas limitações diante dos prováveis riscos. Eric Drexler, em 1986, ao lançar seu
livro "Engines of Creation", já previa a precisão de barreiras para conter um avanço desmedido: "As leis da
natureza e as condições do mundo irão limitar o que nós fazemos. Sem limites, o futuro será totalmente
desconhecido, algo disforme fazendo uma zombaria de nossos esforços em pensar e planejar. Com limites,
o futuro ainda é uma turbulenta incerteza, mas ele é forçado a voar dentro de certos limites" (1986, p.
147).

Apesar de ainda incipientes, as pesquisas vêm mostrando que as nanotecnologias podem sim provocar riscos,
principalmente, à saúde humana e ao meio ambiente. A potencialidade dessa tecnologia é, por enquanto,
desconhecida no todo. Atualmente sabe-se que, em testes com animais, foram descobertos: danos cerebrais
em peixes[2]; suscetibilidade à coagulação do sangue em coelhos[3]; danos pulmonares em ratos[4] e graves
consequências na formação de embriões em peixes[5] (GRUPO ETC, 2005, p.22).

Somando-se aos riscos já descobertos pela ciência, em agosto de 2009, duas chinesas morrem e outras cinco
são hospitalizadas após trabalharem entre cinco e treze meses em uma fábrica chinesa de jateamento de tinta
em placas de poliestireno. As mulheres passaram a apresentar marcas vermelhas no rosto e braços depois de
respirarem fumaça e vapores contendo nanoparículas. Este foi o primeiro caso no mundo de mortes por
consequência da utilização industrial de nanotecnologia (Disponível em <www.estadao.com.br> Acessado
em 19/08/2009).

Além dos danos já comprovados, as implicações nanotecnológicas despertam receios quanto à violação da
privacidade - em que cada vez mais câmeras e microfones reduzem seus tamanhos, a ponto de tornarem-se
invisíveis; ou mesmo a implantação de biochips capazes de armazenar informações do corpo humano bem
como do cotidiano do homem -; e à saúde do homem, porquanto apresentam propriedades que facilitam a
propagação das nanopartículas pelo ar e a absorção pelo corpo humano. Quando inaladas, as nanopartículas
inferiores a 100 nm penetram na célula, as nanopartículas menores que 40 nm entram com facilidade no
núcleo celular e as menores que 30 nm atravessam a barreira hamato-encefálica (barreira esta que impede
que substâncias externas alcancem o cérebro), levando, assim, ao questionamento sobre a possibilidade das
nanopartículas cruzarem a placenta e atingirem o desenvolvimento do feto (O'MATHUNA, 2009, p. 67).

É diante de tantos riscos, evidenciados e supostos, que passa a exercer papel fundamental, na atualidade, a
necessidade de criarem-se barreiras limitadoras da ação do homem, pois a capacidade humana em pensar,
planejar e criar é surpreendente, é infindável. Entretanto, "com organizadores nós seremos capazes de
refazer nosso mundo ou destruí-lo. Então, nesse momento, parece prudente dar um passo para trás e olhar
para o panorama o mais claramente possível, assim podemos ter a certeza que organizadores e
nanotecnologia não são mera miragem futurológica" (DREXLER, 1986, p.14). Tais são as evidências para
o surgimento de um "novo mundo", isto é, um espaço onde o ser humano poderá arrumar, arranjar e
reorganizar praticamente tudo o que quiser. Este também é o escopo onde deve brilhar a luz de alerta, que é
a racionalidade humana, suficientemente lúcida para avaliar os limites do poder criador que os homens e
mulheres estão descobrindo.

Dentro deste contexto, a necessidade, mais do que em outro momento, da valorização dos Direitos
Humanos, como um patamar ético minimamente aceitável para a discussão das possibilidades e
consequências produzidas e provocadas pela Revolução das Nanotecnologias.

 

2. Os Direitos Humanos como um referencial ético à mediação entre o humano e a técnica.

 

A análise dos Direitos Humanos tem, na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a sua gênese
histórica. No entanto, a história da humanidade permite mencionar que os Direitos Naturais são a efetiva
vertente histórica dos Direitos Humanos[6]. Vale dizer, os humanos estão em busca da proteção dos seus
direitos básicos (como a vida, a liberdade, a dignidade e a honra, por exemplo) em época histórica muito
mais remota, representando uma característica da vida humana sobre a terra e muito antes da sua
consagração em laços originadores da vida em sociedade.

O "novo mundo" que será desvelado a partir do ingresso do ser humano nas forças da natureza por meio da
escala nanométrica, apresenta potenciais excelentes para o melhoramento da vida das pessoas na sociedade.
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No entanto, pelo menos nesse momento, os riscos são maiores, pois desconhecidos os efetivos potenciais das
descobertas realizadas pelas nanotecnologias.

Como enfrentar esse desafio, que se mostra com uma peculiar ambivalência: desenham-se muitas
possibilidades, mas levantam-se também um grande número de perguntas que estão sem respostas.

O Direito se apresenta à sociedade como um instrumento de controle social, definindo, em linhas gerais e
abstratas, os limites da ação humana, a fim de ser preservada a humanidade de cada pessoa no seu
relacionamento com os outros. As nanotecnologias ainda não evoluíram o suficiente para terem marcos
regulatórios próprios e adequados. Nesse particular se abre um espaço importante: tal aspecto não significa a
ausência de qualquer pressuposto jurídico que possa servir de base para o desenvolvimento regrado dos
avanços nanotecnológicos.

Os Direitos Humanos serão o suporte mínimo que as pesquisas e os resultados nanoescalares deverão
observar, pois o "processo de generalização da proteção dos direitos humanos" mesmo tendo sido acelerado
pelas duras lições legadas pelo holocausto da Segunda Guerra Mundial, já não está mais circunscrito a
"proteger indivíduos sob certas condições ou em situações bem definidas como no passado (...), mas
doravante de proteger o ser humano como tal" (CANÇADO TRINDADE, 2000, p. 23). Portanto, a
preocupação em resguardar os Direitos Humanos não está vinculada a qualquer malefício que as
nanotecnologias possam causar. Pelo contrário, este fundamento deverá estar presente pelo fato dos efeitos -
positivos ou negativos - serão sentidos diretamente pelo ser humano e o seu habitat, que é o meio ambiente.

Considerando-se, portanto, os Direitos Humanos como um pressuposto para legitimar e determinar a
continuidade ou não de determinada investigação nanoescalar, fica evidenciado que eles correspondem a um
pressuposto moral que sustentará a discussão sobre as nanotecnologias, assim como o desenvolvimento dos
marcos regulatórios específicos. Isso será fundamental para o trabalho com escala nanométrica, pois os
Direitos Humanos poderão ser considerados sinônimos de Direitos Naturais, segundo John Finnis. Mesmo
que não seja esta a relação, existe uma relação histórica entre ambos, já que a classificação de Finnis poderá
ser contestada. De qualquer maneira, "os direitos humanos ou naturais são os direitos morais fundamentais e
gerais; (...)" (FINNIS, 2007, p. 195). Nesta passagem se verifica a consolidação de que os Direitos Humanos
serão o referencial ético para o momento nanotecnológico atual, onde não existem marcos regulatórios
específicos.

Como se constrói esta conclusão? Ao se referir que os Direitos Humanos e os Direitos Naturais têm uma
perspectiva moral geral, significa aceitar que o seu conteúdo, mesmo sem estar positivado, deverá ser
observado, posto ser o elemento básico para a caracterização e a preservação axiológica em qualquer
evolução tecnológica.

O referencial assim concebido é importante neste momento, assim como naquele em que se definirem os
marcos regulatórios. Os Direitos Humanos não são direitos passageiros ou que atendem a determinados
pressupostos momentâneos. Pelo contrário, "a recente evolução tende mais largamente a inserir os direitos
do homem na duração, com direitos de 'solidariedade' que situam o indivíduo em relação à linhagem
(ascendentes e descendentes) e a coletividade em relação às gerações futuras, portanto à espécie ou à 'família'
humana" (DELMAS-MARTY, 2004, p. 182). Aí se tem a linha ético-moral que deverá guiar os cientistas no
desenvolvimento das pesquisas: a preocupação não deverá apenas ser focada no presente - na geração atual -
mas também nas gerações que ainda virão. O interessante é que a expressão "futuras gerações" sempre dá a
impressão que são apenas as futuras. A geração atual também deverá ser inserida nesta preocupação, pois ela
não desaparecerá para surgir a próxima. Haverá, na verdade, uma sobreposição de diversas gerações.
Portanto, a preocupação com os efeitos das nanotecnologias deverá ser lançada sobre o presente e o futuro.

É por isto correto dizer: "'O irredutível humano' é mesmo a exigência ética suprema e a proibição absoluta de
ultrapassar o ponto a partir do qual a violência já não pode ser resgatada por um voto de reciprocidade e se
torna pura negação do humano" (J. Ladrièri apud DELMAS-MARTY, 2004, p. 185). Desta forma está
desenhada a espinha dorsal do significado dos Direitos Humanos. Não são quaisquer direitos, mas são os
direitos sem os quais se retira a principal característica dos humanos: a sua humanidade, quer dizer, a sua
essência.

O que se deverá respeitar, pressuposto deste quadro assim caracterizado é a "dignidade da pessoa humana",
"ou seja, o que permite a um ser humano valorizar-se como ser de sangue, elevar-se a mais além de sua
realidade simplesmente biológica, pronunciar uma palavra que possa realmente assumir, na qual possa
realmente expressar-se" (DELMAS-MARTY, 2004, p. 185). Este pressuposto, portanto, é o pano de
constituição onde se projeta o ser humano e é o que faz dos Direitos Humanos um espaço de convergência
para a discussão das coisas humanas:

 

O conceito de Direitos Humanos é indispensável para assegurar a mediação entre as exigências da ética pura,
que se referem de maneira direta ao horizonte da universalidade, e a efetividade da vida política, (...). Para
que possam ser tomadas decisões efetivas em uma base democrática, é preciso que sejam dados, ao mesmo
tempo, a força da convicção e o espaço da discussão (DELMAS-MARTY, 2005, p. 285).

 

O espaço social dos Direitos Humanos é uma possibilidade de se unir o público e o privado, numa
preocupação comum de ética, política, cultura e sociedade, a fim de conciliar os interesses individuais e os
coletivos. Assim sendo, se mostra adequado para mediar os interesses dos laboratórios e investidores
particulares e os efetivos interesses coletivos oriundos das nanotecnologias. Além disso, eles visam a
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conciliação de "normas, por vezes contraditórias, segundo uma lógica que faz intervirem diversos critérios de
referência (multidimensional) e os organiza entre si (combinatória)" (DELMAS-MARTY, 2005, p. 288).

É na simbiose entre o múltiplo e o individual, entre o público e o privado que os Direitos Humanos
sedimentam a sua caracterização ética suficiente para assegurar a dignidade da pessoa humana no
desenvolvimento da técnica que é trazida pelas investidas em nanoescala na natureza. A partir deste escopo
haverá espaço para a consolidação da condição ontológica, que expressa a unidade dialética da pessoa por
meio do seu "eu social (aquele comum de existência comunitária que consubstancia como membro de uma
comunidade histórica) e de um eu pessoal (aquele próprio de existência pessoal que ele concretamente
singulariza, o seu autêntico 'incomparável no comparável') - a unidade dialética da objetividade e da
subjetividade humanas" (CASTANHEIRA NEVES, 2002, p. 69). Nesta singularidade se projeta a
necessidade de se respeitar os Direitos Humanos, pois, assim, a singularidade entre o objetivo e o subjetivo
do ser humano estará preservado. A técnica, portanto, deverá estar a serviço desta conjugação dialética. A
ação das nanotecnologias, portanto, deverá estar focada neste arcabouço constitutivo e respeitá-lo. Eis o
desafio!

Oportuno lembrar a advertência de Heidegger: "a técnica é meio para um fim" e a "técnica é uma atividade
do homem" (Heidegger, 2001, p. 11). Portanto, a técnica sempre deverá permanecer sob o controle do
homem, tomando-se todo o cuidado para que esta relação não se inverta. No caso das pesquisas em escala
nano e a partir da mediação dos Direitos Humanos esta relação está sendo testada com uma intensidade sem
precedentes na história da humanidade. Haja vista que a linha entre ambas, desta vez, é muito tênue e
singular. Além disso, a técnica deverá servir para atender às necessidades humanas de sobrevivência e vida
digna. As promessas das nanotecnologias sinalizam para esta direção. No entanto, a grande dúvida é se este
será o caminho percorrido.

A necessidade do equilíbrio entre a técnica e os seus resultados está na seguinte constatação: "um meio é
aquilo pelo que se faz e obtém alguma coisa. Chama-se causa o que tem como conseqüência, um efeito. [...]
Vale também como causa o fim com que se determina o tipo do meio utilizado" (Heidegger, 2001, p. 13). A
relação entre os meios - as nanotecnologias - e os efeitos - as possibilidades positivas e negativas dos
resultados - deverá ser rigorosamente equacionada, não sendo admitida - posto contrária aos Direitos
Humanos - a sua inversão sob nenhum pretexto.

A técnica deverá ser, portanto, um desencobrimento, um desvelamento da verdade, dos efeitos da pesquisa
em escala nano, ou seja, os humanos têm direito à informação dos desdobramentos das pesquisas e os efeitos
que o consumo de produtos que tenham ingredientes nanotecnológicos em seu processo de produção.

O desencobrimento está justamente nas descobertas das energias da natureza; essas investigações estão
descendo a níveis cada vez menores, precisos e desconhecidos. O processo do extrair, transformar, estocar,
distribuir, reprocessar dá origem ao que Heidegger chama de disponibilidade: "designa nada mais nada
menos do que o modo em que vige e vigora tudo que o desencobrimento explorador atingiu" (Heidegger,
2001, p. 21). A grande questão que se deve colocar é a seguinte: existe algum limite para essa
disponibilidade exercida pela técnica? Ou dito de outra forma: "Em que medida o homem tem este
desencobrir em seu poder?" O grande desafio da pesquisa com as nanotecnologias reside nesse ponto:
delimitar e controlar a ingerência humana na natureza. Vale dizer, "o homem da idade da técnica vê-se
desafiado, de forma especialmente incisiva, a comprometer-se com o desencobrimento" (Heidegger, 2001, p.
24). Atualmente, em termos das nanotecnologias, ainda somos homens na idade da técnica, pois ainda se
procura, no desencobrimento, tudo aquilo que as forças da natureza podem fornecer.

O que chama a atenção sobre a pesquisa desenvolvida é que ela "não simplesmente descreve os processos da
natureza na escala nano, mas transforma ativamente a natureza sobre a qual trabalha" (MALDONADO,
2007, p. 72). Este delineamento científico deverá merecer uma avaliação séria, posto ser diferente de tudo o
que os seres humanos já desenvolveram. Veja-se a pretensão da técnica: "cada tipo de máquina molecular
utilizada pela natureza se copiará, modificará, melhorará, reinventará. [...] A indústria material do futuro
[hoje] está começando a nascer por meio da fusão de quatro setores: as biotecnologias, a vida artificial (ou
neobiologia), a eletrônica molecular (com a biótica) e as nanotecnologias" (ROSNAY, 1996, p. 225-6).  

No entanto, para que esse processo possa mostra-se por inteiro é preciso ter liberdade para escutar e
deliberar sobre o destino das investigações: "a liberdade é o que aclarando encobre e cobre, em cuja clareira
tremula o véu que vela o vigor de toda verdade e faz aparecer o véu como o véu que vela. A liberdade é o
reino do destino que põe o desencobrimento em seu próprio caminho" (Heidegger, 2001, p. 28). A
manipulação em escala nano precisa dessa liberdade no seu sentido mais profundo, ou seja, que o humano
continue prevalecendo na sua essência.

Desta forma, apesar dos grandes avanços tecnocientíficos, parece que o humano não será "biônico, formado
por peças eletrônicas e informáticas substituíveis, órgãos e sentidos à medida, sistemas de visão e audição
ampliados". O homem do presente-futuro será um "homem simbiótico", ou seja, um homem que se mostra
num conjunto coevolutivo entre ele, a sociedade e a tecnosfera: "progressiva coevolução do homem com a
biosfera (principalmente mediante a agricultura e as biotecnologias); com a tecnosfera (graças às máquinas, a
indústria, o comércio e a economia); com a noosfera, através dos ordenadores e às grandes redes de
comunicação" (ROSNAY, 1996, p. 111-2). Este será o ser humano que utilizará e se beneficiará do mundo
nanoescalar. Ainda um humano, talvez diferente, mas um humano. Haja vista que o ser humano como uma
pessoa "expressa a condição itinerante do ser humano entendido como um ser em devir que se desenvolve no
tempo. (...) Movida por uma dinâmica centrífuga, a pessoa se abre para o entorno e se dispõe para os outros.
A abertura ao outro define o ser humano como pessoa. (...)" (JUNGES, 2006, p. 112). Esse é o desafio que
a nanotecnociência não poderá esquecer.
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Portanto, a encruzilhada é justamente esse se dar conta de que a partir da liberdade o homem será capaz de
preservar a essência que é a humanidade do humano em melhores condições de viver. A liberdade de escolha
permitirá, na sua essência, o aparecimento dos efetivos resultados das investigações. Por isso, não se trata de
fazer a crítica aos avanços nanotecnológicos. Eles são necessários e representam a criatividade da espécie
humana-racional. No entanto, o progresso deverá vir acompanhado da liberdade para avançar, recuar, parar
ou retroceder, dependendo dos resultados que vão sendo obtidos.

É em nome dessa reflexão que deverá uma sintonia entre os meios e os fins: respeitar a pessoa na sua
essência humana, de ser vivo de carne, osso e sentimento. Tem-se, assim, o ponto onde ingressa o pensar,
que se projeta como um meio poderoso para a implementação da referida liberdade; ou como refere
Heidegger: "que quer que pensemos e qualquer que seja a maneira como procuramos pensar, sempre nos
movimentamos no âmbito da tradição" (Heidegger, 1979, p. 187). O pensar aponta para a reflexão sobre as
possibilidades e as consequências das pesquisas em escala nano. Ao pensar, o homem está inserido na
tradição que o sustenta, mostrando, com especial potência, os riscos e os benefícios que a ciência já trouxe
ao gênero humano. E mais, a tradição sempre "impera quando nos liberta do pensamento que olha para trás e
nos liberta para um pensamento do futuro, que não é mais planificação. Mas, somente se nos voltarmos
pensando para o já pensado, seremos convocados para o que ainda está para ser pensado" (Heidegger, 1979,
p. 187). É no movimento da tradição em que se busca a aprendizagem com as experiências já vividas, onde
poderão ser projetados os alicerces para o pensamento (a pesquisa) das forças naturais ainda não desveladas.

Heidegger apresenta duas formas de liberdade: uma negativa e outra positiva.

 

Liberdade negativa significa: liberdade de (...) coação, um para-longe-de, afastar-se desta. Liberdade em
sentido positivo não significa afastar-se de (...), mas ir-rumo-a; liberdade positiva quer dizer ser-livre para
(...), manter-se aberto para (...), portanto manter a si aberto para (...), fazer-se determinar a si mesmo por
(...), determinar-se a si mesmo para (...). (HEIDEGGER, 1994, p. 20).

 

O qualificativo positivo da liberdade é que se trata no caso desse estudo. Cada ser humano deverá exercitá-la
para ir a busca do desvelamento de todos os fatores - positivos e negativos - que envolvem as
nanotecnologias. Os Direitos Humanos, portanto, a fim de se tornarem efetivos espaços para essa discussão
deverão inspirar as pessoas - homens e mulheres - a manterem-se a si mesmos abertos a esse aspecto.
Somente assim o ingrediente humano estará atuando em conjunto com os avanços das investigações
científicas. Portanto, o mencionado exercício do direito à informação é a condição de possibilidade para o
efetivo exercício da liberdade com a expressão do "ser-livre para" a opção, a escolha e a deliberação.
Concomitantemente, representa o exercício da autonomia, importada dos estudos da Bioética, que
compreende a noção de "autogoverno, direitos de liberdade, privacidade, escolha individual, liberdade da
vontade, ser o motor do próprio comportamento e pertencer a si mesmo" ((BEAUCHAMP e CHILDRESS,
2002, p. 137).

A partir do momento em que foco está no pensar, se desperta para um detalhe essencial, mas às vezes
esquecido: "na interpretação técnica do pensar, o ser é abandonado como o elemento do pensar" (Heidegger,
1985, p. 35). No momento em que a técnica domina a organização do pensamento, a essência, ou a
preocupação com o ser, acaba sendo deixada (velada) para um segundo plano. É nesse particular que se deve
insistir, pois o pensar é justamente o retorno ao pensar da e na essência do ser. Isso significa a seguinte linha
de trajetória: "deste modo então, contudo, a humanitas permanece no coração de um tal pensar; pois,
humanismo é isto: meditar, e cuidar para que o homem seja humano e não des-humano, inumano, isto é,
situado fora de sua essência" (Heidegger, 1985, p. 41). Sem essa percepção sobre o pensar e a essência, com
a mediação da liberdade no seu viés positivo, nenhum resultado, por mais genial e espetacular, será
suficientemente grandioso para valer qualquer investimento, pois o essencial - o ser humano - deve ser o
escopo que sustenta e justifica os resultados[7].

 

3. A "phrónesis" e o "cuidado" na estruturação de um Direito Humano Cosmopolítico, ou seja, um
Direito Bio-Humano-Ético em condições de dar conta dos desafios das pesquisas e resultados em
escala nano.

 

As possibilidades abertas pelo pensar são bastante férteis, pois levam a investigação para uma dialética entre
a pergunta e a resposta. Neste contexto se estabelece uma espécie de "essência enigmática da questão" [a
pergunta]. Gadamer observa: "Questões impõem-se. Precisamos formulá-las porque as questões se colocam
e porque o progresso do entendimento se interrompeu" (GADAMER, 2007, p. 120). As questões (ou as
perguntas) precisam ser apresentadas para que o entendimento possa continuar evoluindo e buscando outros
horizontes possíveis para a construção das respostas. Aí o seu caráter enigmático, que envolve e aponta para
novas questões, formando o pensamento circular. Ele é justamente o segredo da questão, pois "pensar é
diferenciar. Isso significa justamente ter em vista uma coisa e outra. Isso acontece no questionamento. A
questão coloca-nos diante de uma decisão entre possibilidades" (GADAMER, 2007, p. 120). No caso das
nanotecnologias o exercício do direito à informação remete para este perguntar em busca de certo nível de
compreensão sobre os seus efeitos positivos e negativos. Desta forma, cada ser humano, diferenciando as
diversas questões e suas respostas, poderá deliberar e decidir-se pelo consumo de produtos nanotecnológicos
ou não. Este o efetivo caráter do esclarecimento coletivo sobre os avanços em escala nano.
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Aqui não se busca um caminho ou resposta correta. Gadamer lembra uma antiga sentença: "'Na ciência, o
decisivo é a colocação da questão'. Não se reconhece de maneira alguma o caminho correto pelo fato de ele
conduzir a uma resposta. O contrário pode ser o caso" (GADAMER, 2007, p. 121). É de ciência que se fala
quando o tema são as nanotecnologias. São as pesquisas científicas nesta ordem de grandeza que estão
lançando as questões. A descoberta delas impulsiona a construção de respostas. Não há apenas uma, mas
várias; inexiste a correta, mas a mais razoável, a mais adequada, de acordo com a fundamentação nos
Direitos Humanos.

O desafio pode ser assim delineado: "quem está sobre o caminho correto do questionamento não se mostra
como alguém que encontra facilmente respostas. Por outro lado, aquele para quem a resposta se torna difícil
aprende a ver novas questões. (...) Caminhos da investigação representam na ciência caminhos de
questionamento" (GADAMER, 2007, p. 121). O estado atual em torno das nanotecnologias parece que está
delineado desta forma: não há respostas ainda adequadas ou razoáveis. Pelo contrário, o tema levanta muitas
questões que carregam dúvidas e incertezas. Tal quadro não é negativo, mas positivo, pois ele conduzirá a
respostas e à compreensão mais exata da dimensão das novas descobertas.

Tomando-se em consideração a ética aristotélica, resta evidenciado que o emprego da phrónesis será um
caminho adequado para o encadeamento das questões e a construção das respostas. Aristóteles, antes de
especificar a phrónesis, apresenta a composição da pessoa tida como phrónimos:

 

Pensa-se que é característico de uma pessoa que tenha phrónesis ser capaz de deliberar bem acerca do que é
bom e conveniente para si mesma, não em relação a um aspecto particular - por exemplo, quando se quer
saber quais as espécies de coisas que concorrem para a saúde e para o vigor físico -, e sim acerca das
espécies de coisas que nos levam a viver bem de um modo geral (ARISTÓTELES, 2001, 1140a).

 

Verifica-se que a phrónesis[8] surge como uma espécie de saber prático, que aponta para a prudência da
pessoa no seu agir, cujo objetivo é a realização do seu bem, mas também dos outros, projetando as decisões
para o coletivo.[9] O saber prático manejado pela phrónesis será a condição para a deliberação da resposta
mais adequada às questões desenvolvidas no contexto das nanotecnologias. São sempre questões e respostas
particulares, sem pretensão universal, pois sempre estarão preocupadas com uma determinada faceta da
investigação em nanoescala.

O saber da phrónesis, que conduz cada pessoa na deliberação entre meios e fins para que o bem comum seja
alcançado, "não pode ser aprendido e nem esquecido". Não se trata de um saber metódico, "pelo contrário,
encontramo-nos sempre na situação de quem tem de atuar e, por conseguinte, temos de já sempre possuir e
aplicar o saber ético. (...) esse saber requer sempre o buscar conselho consigo mesmo" (GADAMER, 1997,
§§ 322 e 326; p. 472 e 477). O saber prudencial é consolidado por meio da experiência. Assim, é necessário
olhar para o passado, verificar os diversos aspectos que envolveram outras descobertas científicas, trazendo-
os para o momento atual. Reutilizar respostas positivas e não incidir em erros e sofrimentos já vivenciados.
Este um dos principais papéis da valorização da phrónesis[10]. O exercício dessa qualificação - do
phrónimos[11] - exige "o governo pessoal do eu que é livre tanto de interferências controladoras por parte
de outros como de limitações pessoas que obstam a escolha expressiva da intenção, tais como a
compreensão inadequada" (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002, p. 138). É na prática da liberdade que se
poderão construir os fundamentos para a tomada de uma decisão que não tenha apenas um caráter
individual, mas que irradie os seus efeitos para o coletivo. Essa a postura que o atual momento científico
exige de cada ser humano.

É pela intermediação da phrónesis que será possível desenvolver o "cuidado" com a essência de cada ser
humano: a sua dignidade, colocando em prática o efetivo respeito aos Direitos dos Humanos. Esse
comportamento poderá ser associado aos princípios da não-maleficência e de beneficência: "não-
maleficência: 1. 'não devemos infligir mal ou dano'; Beneficência: 2. 'devemos impedir que ocorram males ou
danos', 3. 'devemos sanar males ou danos' e 4. 'devemos fazer ou promover o bem'" (BEAUCHAMP e
CHILDRESS, 2002, p. 212). A partir desses princípios se tem um guia para a avaliação das pesquisas e
resultados das nanotecnologias. Nos seus diversos desdobramentos, se verifica que os princípios sempre
estão destacando a vida dos seres humanos como limitador e elemento de avaliação. O "cuidado" que se
formula está lastreado nestes quatro sub-princípios, gerados pela experiência humana vivenciada na história
recente, a qual deverá servir como pré-compreensão para se construir o "princípio do cuidado", formado pela
junção de dois princípios: o da precaução e o da prevenção. Ambos encontram-se vinculados aos dois
princípios da Bioética.

Torna-se urgente o delineamento de alguns princípios, pois, segundo Elena Pulcini, "o Homo creator é o
efeito perverso do Homo faber, ou seja, aquele que é impelido pela hybris prometeica de crescimento e de
conquista; aquele que adere ao imperativo da técnica, em virtude da qual 'o que se pode fazer se deve fazer'"
(PULCINI, 2008, p. 12). Veja-se que esse é o desafio para o qual o saber prático da phrónesis deverá
intervir, preservando os Direitos Humanos como um limite eticamente aceitável para os avanços projetados e
realizados pelo Homo creator. Estes estão em tal nível que talvez já não estejam mais sob o controle das
pessoas:

 

produz-se uma cisão entre aquilo que se faz e a incapacidade da psique de ser up to date com respeito àquilo
que se faz (aquilo que Anders chama de 'desnível prometeico'). Nesta cisão, se aninha o risco paradoxal de
que o mundo que produzimos nos fuja das mãos, autonomizando-se de todo sentido e fim, enquanto o nosso

This version of Total HTML Converter is unregistered.

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UNISINOS – Universidade do Vale do Rio dos Sinos
* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 662



produzir procede, mantido pela incontrolável lei de uma razão instrumental entregue a si mesma,
independentemente da nossa capacidade de perceber-lhe, imaginar-lhe, prever-lhe os efeitos (PULCINI,
2008, p. 12).

 

O cenário assim caracterizado já está envolvendo a sociedade, especialmente a partir dos efeitos da
globalização. Fazer frente a ele, quer dizer, construir as questões adequadas e as respostas razoáveis é o
caminho que precisa ser especificado. Para tanto, os Direitos Humanos, como um paradigma ético mínimo,
não deverão ser sustentados numa ética meramente deontológica. Deverá desencadear-se uma ética prática,
com o maneja da razão prática, própria da phrónesis, pois a razão teórica, construída em conceitos
universais e necessários, será absolutamente ineficaz. Ao mesmo tempo é necessária a avaliação do "desnível
prometeico", ou seja, torna-se necessário reduzir o abismo que existe entre o homem e o mundo dos seus
produtos. Avaliando-se com critérios bastante rígidos a produção de novos produtos, sua destinação e
efeitos tanto em relação aos seres humanos, quanto em relação ao meio ambiente.

Portanto, antes de falar-se em responsabilidade, será oportuno encaminhar-se para o "cuidado de si, da
natureza, do Planeta, do outro, a partir da consciência que somente juntos é possível esconjurar o espectro
da catástrofe" (PULCINI, 2008, p. 15). Este cuidado nada mais significa do que o Homo creator dar-se
conta das suas limitações, isto é, "recuperar a percepção dos riscos quer dizer, para o sujeito, recuperar o
sentido de fragilidade, de vulnerabilidade, como consequência espetacular do próprio poder; significa então
anuir à consciência de uma irresolúvel e constitutiva ambivalência, da qual não podemos fugir porque nesta
reside a própria verdade do homem, da condição humana" (PULCINI, 2009, p. 37). Mesmo com todos os
avanços nanotecnológicos, como já mencionado, continuaremos humanos e dependentes uns dos outros e da
natureza. Esta já delineou todas as suas forças, cabendo aos humanos desvelá-las com cuida a fim de não
provocar danos irreparáveis.

Alguns dos aspectos que deverão merecer atenção especial podem ser assim apresentados: "os tipos de
nanotecnologia que vemos hoje, e que estarão em laboratórios e fábricas pelos próximos anos, não
apresentam nenhum perigo além da possibilidade de que alguns dos novos materiais sejam tóxicos. (...) Os
benefícios substanciais claramente superam esses riscos pequenos e controláveis". Aqui se tem alguns traços
do Homo creator antes caracterizado. Tudo parece ser autorizado, sem uma avaliação adequada. Como se
poderá dizer que os riscos são pequenos e controláveis se as nanotecnologias ainda não são integralmente
conhecidas? Além disso, "(...) a perspectiva é melhorar muito produtos com grandes reduções de custo,
tanto em termos financeiros quanto em se tratando de impacto ambiental. Essa capacidade pode ser usada
para criar um mundo inteiro para um alto padrão de vida material, enquanto se reduz consumo de recursos e
realmente remove CO2 da atmosfera". Apesar de tudo isso, "como em toda poderosa tecnologia, no entanto,
essas capacidades estão sujeitas a potencial abuso" (DREXLER, 2008, p. 22). A aparente simplicidade do
enfrentamento das questões que ainda serão provocadas pelas nanotecnologias deverão receber observação
cautelosa, especialmente por parte das Ciências Humanas, dentre as quais o Direito.

Mais do que em nenhum outro momento da história, verifica-se a necessidade da prática da virtude da
phrónesis perpassar as questões e as respostas que estarão sendo levantadas de hoje para o futuro, sem
descuidar de valorizar a aprendizagem oriunda do horizonte histórico da tradição humana já vivenciada no
passado.

O "cuidado" faz-se imprescindível na prática da moderação e do equilíbrio próprio do phrónimos. A origem
histórica dessa postura poderá ser encontrada numa antiga fábula:

 

Certa vez, atravessando um rio, 'cura' viu um pedaço de terra argilosa: cogitando, tomou um pedaço e
começou a lhe dar forma. Enquanto refletia sobre o que criara, interveio Júpiter. A cura pediu-lhe que desse
espírito à forma de argila, o que ele fez de bom grado. Como a cura quis então dar seu nome ao que tinha
dado forma, Júpiter a proibiu e exigiu que fosse dado o nome. Enquanto 'cura' e Júpiter disputavam sobre o
nome, surgiu também a terra (tellus) querendo dar o seu nome, uma vez que havia fornecido um pedaço de
seu corpo. Os disputantes tomaram Saturno como árbitro. Saturno pronunciou a seguinte decisão,
aparentemente equitativa: 'Tu, Júpiter, por teres dado o espírito, deves receber na morte o espírito e tu, terra,
por teres dado o corpo, deves receber o corpo. Como, porém, foi a 'cura' quem primeiro o formou, ele deve
pertencer à 'cura' enquanto viver. Como, no entanto, sobre o nome há disputa, ele deve se chamar 'homo',
pois foi feito de humus (terra) (HEIDEGGER, 2002, p. 263-264, § 42).

 

O ser humano, constituído de corpo e espírito, se vê entregue à "cura", cujo um dos significados é o
"cuidado". Por isso, é necessário o exercício do cuidado com o homem e a mulher dada a sua constituição
existencial e finita. Nesse particular a relevância da fábula para esse momento, pois nenhum avanço
nanotecnológico poderá esquecer esta origem ontológica do ser humano, expressando-se o cuidado com o
gênero humano. Portanto, o exercício da phrónesis está dirigido justamente para esta dedicação cuidadosa
com a essência deste ser humano, o "homo". Esse relato da fábula expressa o horizonte histórico de respeito
com o ser humano, preservando-lhe os seus Direitos por essa característica.

Aliás, nessa mesma linha vai o pensamento da segunda parte da obra de Goethe, intitulada Fausto: "(...) Por
mais que de altos feitos se careça, Senhor, erro é empenhares a cabeça. Não te ornam o elmo a cimeira e o
penacho? Guardam a fronte que nos alça o brio macho. Sem a cabeça, há no corpo o que valha? (...)". Um
alerta fundamental que poderá ser equiparado à razão e à liberdade para a elaboração das questões na busca
das respostas para o mundo envolto em novidades nanotecnológicas. Jamais o ser humano poderá abdicar da
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sua liberdade de comando e de deliberação, a fim de construir a resposta mais razoável. Essa a afirmação que
Goethe coloca na fala definitiva de Fausto mais adiante: "(...) Sim! Da razão isto é a suprema luz, a esse
sentido, enfim, me entrego, ardente: à liberdade e à vida só faz jus, quem tem de conquistá-la diariamente"
(GOETHE, 1991, p. 399 e 436). Será o exercício dessa liberdade que permitirá, por meio da linguagem, a
construção de respostas científicas e humanas adequadas e razoáveis. Tal sentimento deverá ser exercido
nesse momento da civilização humana, a fim de não haver arrependimento tardio.

Tal cuidado será expresso pelo exercício do princípio da precaução e do princípio da prevenção. Aquele se
refere ao exercício do "cuidado" quando os riscos forem desconhecidos, e este deverá ser manejado à prática
do "cuidado" quando parcela dos riscos já forem minimamente conhecidos. A grande dúvida do momento
está vinculada ao nível de conhecimento dos riscos. Na dúvida, o mais coerente e moderado é o exercício do
cuidado em relação ao ser humano, ao meio ambiente e ao outro. Nesse contexto, haverá espaço para a
formulação da cláusula geral[12] do cuidado, que expressa a reunião dos dois princípios e serve para a
seguinte deliberação:

 

a escolha de quando se deve encerrar um experimento não é guiada por convenções arbitrárias não-racionais
ou por interesses oportunísticos em acumular capital simbólico. [...] Que a decisão, a certeza de um
procedimento experimental, a confiança em uma peça de aparelhagem ou o comprometimento com uma
estratégia de modelização não possam ser formalizados ou dispostos em um esquema de um sistema
dedutivo rígido, isto não diminui a sua importância na conclusão de experimentos e na produção de
conhecimento. Chegar a uma decisão é um processo coletivo de consenso para a ação, mas ele não é por isso
reduzido a uma negociação oportunística (LENOIR, 2004, p. 54).

 

A ponderação de todos os elementos trazidos nesse texto será o suporte necessário e suficiente para a
deliberação que tenha o "cuidado" com o ser humano o seu escopo fundamental e inegociável. É a partir da
percepção de que existe uma comunidade internacional de valores - pela presença de pessoas com direitos
iguais, apesar das suas diferenças - que haverá espaço para a construção de um Direito Cosmopolítico -
expresso nos Direitos Humanos, vinculando interna e externamente cada um dos Estados e os seus habitantes
-, guiado pela ramificação global das investigações em escala nano e do consumo dos seus produtos. Não
será preocupação de um Estado, mas um norte que atinge a todos os habitantes do Planeta Terra, pois todos
responsáveis e destinatários do "cuidado", a fim de assegurar a humanidade de cada ser humano.

O objetivo de um Direito Bio-Humano-Ético e concretizar a justiça, que é outro princípio desenvolvido no
terreno da Bioética. Não se pensa numa justiça ideal, ao estilo platônico, mas uma justiça material onde
efetivamente cada ser humano possa ser respeitado na sua diferença. A justiça não busca igualar as pessoas,
pois cada uma é humanamente singular. Um Direito capaz de se ajustar às constantes mudanças nos diversos
setores, sem bloquear o desenvolvimento científico e mantendo a liberdade de cada ser humano somente
poderá consolidar-se se estiver focado no contrário da igualdade, que é a diferença. A partir do momento em
que as normas jurídicas e o comportamento de cada ser humano puderem perceber tais aspectos, estará
assegurada uma vida humana digna. As nanotecnologias apenas servirão para materializar essa constante
procura das pessoas na sua história. Vale dizer, os avanços nanotecnológicos não serão mais o alvo principal,
mas coadjuvante, secundário, pois o objetivo primeiro é o florescimento humano pleno.

Considerando-se a Bioética como "um saber que surgiu para ajudar na tomada de decisões concretas que
implicam a vida em geral e a saúde humana em particular". No entanto, para além deste escopo, a sua missão
é "interpretar o significado e discutir com reflexões éticas a crescente introdução de tecnologias em todos os
âmbitos da vida humana e do ambiente natural" (JUNGES, 2006, p. 11). A proposta que se formula é a
junção dos mencionados princípios da Bioética com os princípios da precaução e da prevenção, a fim de se
alicerçar o princípio do cuidado, tomando como referência a fábula de Higino e as contribuições de Goethe.

Com isso, se estará propondo um Biodireito, expressão de um Direito Cosmopolítico para o mundo das
nanotecnologias: "neste contexto, é que o Direito deve procurar na argumentação moral os fundamentos
para normas [marcos regulatórios], em função do respeito ao princípio constitucional [o cuidado com a
dignidade da pessoa humana], as novas relações sociais surgidas no seio da civilização tecno-científica da
contemporaneidade" (BARRETTO, 2001, P. 74). O Biodireito será a concretização dos Direitos Bio-
Humano-Éticos, promovendo um efetivo diálogo entre as fontes do Direito e mais um golpe contra o
positivismo jurídico, pois não se poderá pretender a aplicação dos princípios por meio de um processo
lógico-dedutivo-subsuntivo. Isso não resolverá a sofisticação das questões que as nanotecnologias
formularão ao Direito e às demais áreas do conhecimento humano.

Como alternativa ao contexto positivista que ainda está presente no Direito, propõe-se o ingresso da
phrónesis aristotélica, mediante a sua atualização, a fim de ser o sustentáculo para justificar os meios e os
fins das decisões sobre esse assunto. De qualquer forma, a vida humana deverá ser colocada em primeiro
plano, a fim de ser a justificativa da melhor resposta nessa matéria ou, como refere Gadamer, ao trazer à
discussão a metáfora do arqueiro de Aristóteles: "fixar o olhar no alvo não representa, em absoluto, toda a
arte do arqueiro. É necessário já se ter aprendido a lidar com o arco, tal como também aquele que quiser tirar
algum ganho da filosofia prática precisará estar preparado da maneira correta" (GADAMER, 2009, p. 160).
Dimensionar os marcos regulatórios para as nanotecnologias deverá considerar a experiência histórica já
vivenciada pelo ser humano, evitando, na medida do possível, alguns equívocos que causaram muita dor e
sofrimento, decorrente do uso inadequado das descobertas tecnológicas. Não haverá uma fórmula pronta a
ser seguida, mas as respostas deverão ser construídas na medida em que as perguntas (dificuldades) surgirão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Este trabalho foi alinhavado para enfrentar os dois questionamentos lançados na Introdução. Quanto aos
limites da criatividade humana em relação à natureza resta observar que as pesquisas em nanoescala apontam
para uma resposta negativa, pois se pretende desvelar todos os "segredos" e potenciais desconhecidos no
mundo da natureza. No entanto, se sabe que isso talvez não ocorra, pois na medida em que o homem avança
nos recantos naturais haverá consequências e desafios que deverão ser observados, respeitados e que,
provavelmente, eles mesmos indicarão o momento de se interromper as pesquisas. Com isso, não se pretende
criar barreiras às descobertas nanométricas, mas apenas enfatizar aos estudiosos de todas as áreas do
conhecimento envolvidos que as nanotecnologias somente serão legitimamente aceitáveis se tiver o ser
humano como o seu principal "alvo". Vale dizer, se o atendimento qualificado das necessidades do ser
humano, conjugado com o respeito ao meio ambiente, puder ser colocado como um patamar do qual não se
estabelecerá nenhuma forma de negociação.

A construção de normas jurídicas, valendo-se de todas as fontes aceitáveis na Teoria Geral do Direito,
necessitará ser perspectivado por meio do Biodireito, não deverá ter limitações territoriais ou estatais, mas
focado num efetivo Direito Cosmopolítico comum e universal, respeitando as mais diversas faces das
diferenças. Aí ingressam as contribuições da Bioética, por meio dos seus princípios vetores, a fim de nortear
a tomada das decisões que serão necessárias doravante em relação aos rumos das nanotecnologias.

Portanto, o Homo creator deverá retornar e inspirar-se nas lições dadas pelo phrónimos aristotélico,
voltando um pouco o seu olhar para o Homo faber, a fim de recuperar a noção de limite e equilíbrio, as quais
parecem ter sido esquecidas por aquele. Assim, o Homo nanotecnológicus deverá ser capaz de olhar para si
e para os outros, além de considerar o espaço em sua volta e, a partir daí, buscar respostas adequadas e
ponderadas para as questões nanotech que lhe serão propostas, colocando a vida em primeiro nível.

Destarte, o princípio do cuidado terá condições plenas de irradiar os seus efeitos, ajudando este Homo
nanotecnológicus a pilotar a sua criatividade rumo ao pleno florescimento humano (FINNIS, 2007). Para
tanto, será fundamental o conhecimento técnico acumulado pelos cientistas, mas igualmente fundamental a
perspectiva prática da phrónesis. Ela auxiliará a mediar o olhar ao passado, ajuntando as experiências
projetadas no horizonte histórico, a fim de viabilizar as respostas adequadas no presente, que serão o alicerce
seguro - posto gerado pelo Direito Bio-Humano-Ético - para a edificação do futuro, o qual representa a
amálgama da finitude humana vivenciada em cada uma das diferentes gerações, que não acabam, mas que se
confundem num inusitado ir e vir social em busca de tomada de decisões carregadas de responsabilidade.
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[1] Sabendo-se que o método de abordagem visa aproximar o sujeito (pesquisador) e o objeto a ser
pesquisado. Por isto, cabem algumas considerações sobre a metodologia que sustenta o projeto e a pesquisa
propriamente dita: o "método" fenomenológico-hermenêutico (STEIN, 1979). Vale dizer, não se fará uma
análise externa, como se o sujeito e o objeto estivessem cindidos. Pelo contrário, o sujeito (o pesquisador)
está diretamente implicado, pois relacionado, com o objeto de estudo, o qual interage com ele e sofre as
consequências dos seus resultados (suas descobertas e potencialidades). Assim, não se trata de uma
investigação alheia ao pesquisador, ele está no mundo onde a pesquisa será desenvolvida. Aí o significado do
fenômeno. Já essa constatação fenomênica receberá a atribuição de sentido, a partir do círculo hermenêutico,
especialmente por meio das contribuições de Martin Heidegger e Hans-Georg Gadamer. É por isso que se
concorda com o Professor Lênio Luiz Streck quando afirma: "o verdadeiro caráter do método
fenomenológico não pode ser explicitado fora do movimento e da dinâmica da própria análise do objeto."
[...] Em decorrência disso, "a introdução ao método fenomenológico somente é possível, portanto, na
medida em que, de sua aplicação, forem obtidos os primeiros resultados. Isto constitui sua ambigüidade e sua
intrínseca circularidade."  Ao se aplicar esse movimento, constata-se que a "sua explicitação somente terá
lugar no momento em que tiver sido atingida a situação hermenêutica necessária. Atingida esta, descobre-se
que o método se determina a partir da coisa mesma" (STRECK, 2004, p. 4).  No movimento do círculo
hermenêutico, onde a pré-compreensão antecede a compreensão/interpretação/aplicação que se dará sentido
aos resultados da pesquisa em nano escala, onde o investigador (o aluno) estará diretamente implicado.
Portanto, isto somente será possível a partir da experiência do pesquisador, mediante sua pré-compreensão
de mundo, da vida e dos resultados que a pesquisa poderá produzir na sociedade.

[2] Quando expostos a uma quantidade muito baixa de (nano)fluoreto, dentro de 48 horas desencadeou a
penetração da substância no organismo do animal desenvolvendo danos cerebrais.

[3] Os animais tiveram aumento na suscetibilidade à coagulação do sangue após a ingestão de fulerenos
(terceira forma mais estável do carbono, após o diamante e o grafite).

[4] Estudos sobre a inalação de nanopartículas de dióxido de titânio com ratos, no período de um a três
semanas, constataram que os ratos apresentaram um quadro inflamatório moderado, porém significante,
especialmente nos pulmões.

[5] Quando submetidos, os peixes, ao contato de nanotubos de carbono, passaram a apresentar
consequências na formação dos embriões, diminuindo a procriação dos animais, comprovando a toxicidade
das pequeníssimas partículas.

[6] Para aprofundar, consulte: ENGELMANN, Wilson. The Natural Human Rights Origin: the historical
horizon of 1948 Human Rights Universal Declaration. IN: Anais do XVIII Encontro Nacional do CONPEDI
(Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito). Maringá/PR/Brasil, p. 6309-6327, 2009.

[7] Para aprofundar, consulte: ENGELMANN, Wilson. Os avanços nanotecnológicos no Século XXI: os
direitos humanos e os desafios (éticos) da regulamentação jurídica. IN: Anuario de Derecho Constitucional
Latinoamericano. Montevideo: Fundación Konrad Adenauer (Oficina Uruguay),  Año XV, 2009, p. 541-
557.

[8] É interessante observar - segundo constatação de AUBENQUE, Pierre. A Prudência em
Aristóteles.Tradução de Marisa Lopes. São Paulo: Discurso Editorial, 2003, p. 22-24 - que a significação de
phrónesis sofre alterações. Assim, em Metafísica, Física e Tópicos phrónesis "designa um tipo de saber
conforme o ideal platônico de ciência e que em nada se diferencia do que Aristóteles descreve longamente no
começo da Metafísica sob um outro nome, o de Sophia".  Já na Ética a Nicômaco a phrónesis "somente é
reconhecida nos homens cujo saber é ordenado para a busca dos 'bens humanos', e por isso sabem
reconhecer 'o que lhes é vantajoso'". Enquanto a "sabedoria diz respeito ao necessário, ignora o que nasce e
perece, portanto, é imutável como o seu objeto; a phrónesis diz respeito ao contingente, é variável segundo
os indivíduos e as circunstâncias".

[9] Uma característica marcante desta pessoa que tem phrónesis pode ser assim delineada: "a pessoa
prudente é aquela que sabe pesar as razões para seus atos; as ações dizem respeito aos particulares, de sorte
que a 'prudência concerne aos particulares, que são conhecidos pela experiência'. (...) Ela é ligada aos
particulares de um modo muito forte; trata-se, porém, sempre de um conhecimento racional (e
necessariamente, pois a ação é tal que, se a ela posso dizer sim, posso igualmente dizer não, o que requer
potência racional, capaz de cobrir simultaneamente os contrários)" (ZINGANO, 1998, p. 35).

[10] Para aprofundar, consultar: ENGELMANN, Wilson e STRINGHI FLORES, André. A phrónesis como
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mediadora ética para os avanços com o emprego das nanotecnologias: em busca de condições para o pleno
florescimento humano no mundo nanotech. IN: Revista da AJURIS (Associação dos Juízes do Rio Grande
do Sul), Porto Alegre, v. XXXVI, n. 115, p. 309-325, set. 2009.

[11] É correto observar que o phrónimos consegue desenvolver o seguinte conjunto de virtudes: a
compaixão, a própria phrónesis, a confiabilidade e a integridade (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002, p.
499 et seq.). Veja-se que não será necessário nenhum esforço hercúlio ou sobrehumano. Pelo contrário, são
características humanas e perfeitamente atingíveis. São essas as virtudes que se espera de todos os cientistas,
independente da área do conhecimento, que estão ou estarão envolvidos com as investigações em escala
nano. Somente assim se poderá estar seguro de que haverá uma adequada avaliação das oportunidades para
prosseguir ou interromper os experimentos.

[12] Segundo Judith Martins-Costa "(...) as cláusulas gerais constituem o meio legislativamente hábil para
permitir o ingresso, no ordenamento jurídico, de princípios valorativos, expressos ou ainda inexpressos
legislativamente, de standards, máximas de conduta, arquétipos exemplares de comportamento, das
normativas constitucionais e de diretivas econômicas, sociais e políticas, viabilizando a sua sistematização no
ordenamento positivo" (MARTINS-COSTA, 1999, p. 274).
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DIMENSÕES E DESAFIOS DOS BIOFÁRMACOS E BIOSSIMILARES, SOB A PERSPECTIVA
ÉTICA E JURÍDICA.

DIMENSIONS AND CHALLENGES OF BIOPHARMACEUTICAL AND BIOSIMILAR, UNDER THE
ETHICAL AND LEGAL PERSPECTIVE.

Flávia Castelo Batista Magalhães
Manoel Odorico de Moraes Filho

RESUMO
Um biofármaco produzido nos Estados Unidos da América pode ter seu respectivo biossimilar colocado no
mercado brasileiro e trazer efeitos inesperados, dada a fragilidade do arcabouço regulatório dos respectivos
medicamentos. O que nos remete ao fato de que a biotecnologia moderna se desenvolve não numa sociedade
industrial, mas de risco, caracterizada pela aplicação intensiva da tecnologia, declínio dos procedimentos
tradicionais de deliberação, relevância política dos expertos e incerteza decisória no plano científico, político
e social. Dentro desta nova realidade, a presente pesquisa impacta ao apresentar os princípios gerais
aplicados à atividade biotecnológica e à biossegurança, visando proteção à inovação, mas também ambiental,
conseqüentemente humana, evitando-se políticas em torno de organizações sociais irresponsáveis que
normatizem ameaças geradas por processos biotecnológicos apenas no plano simbólico, gerando aplicação
ineficaz do direito.
PALAVRAS-CHAVES: BIOTECNOLOGIA, BIOPATENTE, BIOFÁRMACO.

ABSTRACT
A biopharmaceutical produced in U.S.A. may have its respective biosimilar placed in the Brazilian market
and bring unexpected effects, given the weakness of the regulatory framework of such medicines. It brings us
the fact that modern biotechnology is developed not in an industrial society, but in a risky manner,
characterized by intensive use of the technology, the decline of traditional procedures of deliberation, the
political relevance of experts and decision-making uncertainty in scientific, political and social spheres.
Within this new reality, this research impacts in presenting the general principles applied to biotechnology
and biosafety activities in order to protect not only innovation, but also environmental, human therefore, and
also preventing politics that impact on irresponsible social organizations that regulate threats generated for
biotechnological processes only in the symbolic plan, generating inefficacious application of the Law.
KEYWORDS: BIOTECHNOLOGY, BIOPATENTE, BIOPHARMACEUTICALS.

1. Introdução

Num sentido muito amplo, dada a contextualização do problema, Rocha (2008) afirma que biotecnologia não
é novidade. Afinal há uns dez mil anos quando o homem iniciou a agricultura e a domesticação de animais já
havia manipulação de genes, notadamente sem o conhecimento do código genético e/ou de base bioquímica
comum à vida humana descobertos no século XX. Ele lembra que a tecnologia biológica no Neolítico tinha a
finalidade de atender necessidades humanas alimentares e de guarda e transporte, quando da especialização
funcional de determinadas espécies. E que estas se modificaram e evoluíram, num processo longo resultante
em pequenas diferenciações ao ser comparadas com o potencial da engenharia genética moderna.

Atualmente, existem inúmeras definições para biotecnologia, seja para tratá-la como processamento de
materiais a partir de agentes biológicos, utilizando-se de princípios científicos e de engenharia ou como
produção de bens e/ou serviços de valor agregado a partir da aplicação industrial de organismos, sistemas e
componentes biológicos (Revista da FAE, Curitiba, v.9, n2, p.29-38, jul./dez.2006 in www.fae.edu). Mas
nosso foco está em seu potencial gerador de inovação no setor farmacêutico e suas implicações na
perspectiva da sustentabilidade, uma vez que na área da saúde, a produção de medicamentos a partir da
engenharia genética (como a insulina, o hormônio de crescimento e a eritropoetina, usada nas anemias
causadas por insuficiência renal crônica) é uma de suas principais aplicações.

Ou seja, partimos da máxima de que a inovação é base do progresso no setor da saúde, ao considerar os
investimentos anuais europeus de milhões de dólares em pesquisa de medicamentos novos (Associação
Européia das Bioindústrias, novembro de 2004 in www.roche.com.br), a imissão norte-americana em
pesquisa e desenvolvimento (P&D) na indústria farmacêutica de mais de 50 bilhões de dólares, onde mais de
18 bilhões são correspondentes a medicamentos de origem biológica (Relatório da Burril & Co., 2005 in
www.roche.com.br) e a estimativa de que aproximadamente 50% dos medicamentos em desenvolvimento
são produtos biológicos ou derivados de processos biotecnológicos (Stronger European-Based
Pharmaceutical Industry For The Benefit Of The Patient - A Call For Action, 2005 in www.roche.com.br).

Como estes medicamentos biológicos (ou biofármacos) ganharam espaço na produção em escala industrial
mundial, diferenciando-se dos medicamentos convencionais de origem química, especialmente, por sua maior
complexidade (estrutura molecular extensa e inerentemente heterogênea), por seu impacto na saúde humana
(tratamento da esclerose múltipla, da artrite reumatóide, do mal de Alzheimer, dos tumores cerebrais, da
diabete, da leucemia linfocítica crônica, do câncer, por exemplo) e pela dificuldade de se obter cópia dos
mesmos (os genéricos estão para os medicamentos de síntese química, assim como os biossimilares estão
para os biofármacos, uma vez que um produto similar é o mais próximo que temos chegado de um
medicamento biológico original), temos um tema relativamente novo (biofármacos e biossimilares),
conseqüentemente fascinante, que nos coloca o desafio de apresentar suas dimensões, sob uma perspectiva
ética e jurídica, especialmente ao consideramos que a partir de 2010 teremos um número expressivo de
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patentes, de medicamentos baseados em biotecnologia, vencidas, o que pode gerar um produto concorrente
dos genéricos ou mesmo um colapso no sistema de saúde, dada ausência de regulação para esta realidade
próxima que nos é imputada.

2. Justificativa

Ao entendermos a biotecnologia como a fabricação e/ou modificação de produtos a partir de uma pluralidade
de técnicas que utilizam seres vivos (PORRAS DEL CORRAL, 1996), somos obrigados a vê-la não apenas
como aliada do homem e seu ambiente, mas também como uma inimiga poderosa (CASTRO CID, 2003),
porque ao mesmo tempo em que ela pode ser sinônimo de qualidade de vida (seus avanços estão mudando
positivamente a forma como são tratadas doenças graves e de alta incidência), pode também traduzir perigos
nunca antes imaginados pela humanidade.

A biociência também é cara. Sua integração com outros campos do conhecimento e a manipulação de
sistemas vivos complexos demandam recursos financeiros e tempo de P&D maiores do que os da ciência
convencional e da tecnologia da informação, passando de US$ 800 milhões (SIMON e KOTLER, 2003) e 12
anos para produção de uma droga nova. Além disso, entraves de ordem legal, ética e ligadas à segurança
biológica e à proteção de inovações majoram estes números e se materializam como barreiras sociais ao
avanço da moderna biotecnologia.

A título de exemplo, temos a limitação de financiamento federal estadunidense, em 2001, às linhagens de
células-tronco já existentes, transferindo talento e financiamento para Inglaterra, países escandinavos e
Holanda por terem uma legislação mais liberal e o que é pior retardando terapias para a doença de Parkinson,
derrames e diabetes (CAPELL, ARNST e WEINTRAUB, 2001); a forte crítica social e de alguns membros
do Legislativo ao anúncio da Advanced Cell Technologies, de que havia clonado o primeiro embrião humano
(SIMON e KOTLER, 2003); o caso histórico, de 1980, de controvérsia em torno de patentes da Diamond
versus Chakrabarty; a aprovação pela Suprema Corte dos EUA do princípio de patentear formas de vida
resultantes de engenharia genética; e a preocupação dos consumidores com a possibilidade de discriminação,
decorrente de testes genéticos, por parte de empregadores, seguradoras e planos de saúde.

Casos como estes pressupõem uma pró-atividade na abordagem de questões éticas e legais como lição do
histórico de inovações biotecnológicas, inclusive porque a legislação posta hoje não satisfaz os avanços da
moderna biotecnologia, a exemplo da própria Lei da Propriedade Industrial (LPI) que disciplina a exploração
de medicamentos genériocs com Bioequialência e Biodisponibiliade, mas é omissa quanto aos biofármacos e
biossimilares; das Resoluções 234 e 315/2005 da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) que respectivamente dispensa produtos biológicos importados de realizarem
testes de controle de qualidade no Brasil e não menciona o biossimilar, exigindo para comprovação de
eficácia estudos clínicos tanto para registro de Produto Biológico Novo (molécula nova) como de Produto
Biológico (molécula já registrada no país); e de inúmeras outras normas que perpassam por questões
ambientais e de segurança biológica, mas não atendem as necessidades deste século.

Neste contexto, e ainda, considerando que o tema é polêmico, que o debate nas comunidades científicas e
farmacêuticas mundiais apenas iniciou e que no mundo do Direito ele ainda parece estranho, apesar de
indispensável, a presente pesquisa pretende responder justificadamente as seguintes questões: Excluir os
biofármacos da regulamentação dos processos de aprovação de medicamentos genéricos protege a saúde dos
pacientes ou o capital dos detentores das patentes? Os biossimilares devem suceder os biofármacos no
mercado de consumo? Como? Diante da brevidade da expiração do prazo de várias patentes de biofármacos,
como os biossimilares seriam aprovados, levando-se em consideração questões como biossegurança,
proteção a inovação e meio ambiente? O Brasil deve adotar ou se espelhar em modelos como o norte-
americano ou o europeu?

Desvendar as dimensões e os desafios dos biofármacos e seus biossimilares sob uma perspectiva ética e
jurídica, propondo marco regulatório que proteja a saúde dos pacientes, notadamente, levando em
consideração questões como biossegurança, meio ambiente e patentes, tem uma relevância inquestionável no
âmbito da biotecnologia, especialmente ao considerarmos a indústria biotecnológica como motor de
inovação na saúde.

Traduzindo em percentual, um estudo comparativo da European Association for Bio-Industries
(EUROPABIO, 2005 in www.europabio.org/.../HC_biosimilars.htm), dividiu as aplicações e usos da
biotecnologia por setor (serviços, agrobiotecnologia, meio ambiente e saúde), onde os EUA apresentaram
60% e a Europa 51% em saúde, área que possui estrutura industrial dividida, basicamente, em três grupos:
os dedicados exclusivamente à P&D de produtos biotecnológicos, as companhias farmacêuticas tradicionais
de biofármacos e um grupo especializado de empresas que servem tecnologicamente aos dois anteriores,
podendo diminuir a morosidade dos processos de descobrimento e pesquisa dos medicamentos.

Integrando o primeiro grupo, a Rede Nordeste de Biotecnologia (RENORBIO) é promessa de Núcleo de
Excelência. E para viabilizar este sonho institucionalizado e fomentar uma de suas estratégias de ação, qual
seja, "organização de projetos em rede para aumentar o fluxo de inovação e canalizar a produção e a
comercialização de seus resultados em benefício da sociedade", (www.renorbio.org.br) é necessário suporte
jurídico, que apresente conceitos e regulamentos nacionais para biofármacos e biossimilares, tendo em vista
suas invenções e respectivas patentes e ainda a possibilidade de comercialização de originais e originários,
atento às normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre pesquisas desenvolvidas e tendo como
diretriz o estímulo ao avanço científico, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a
observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente.

Desafiando a ousadia, a partir do desejo pela criação e efetivação de uma Política Nacional de Biotecnologia
que possa ser aplicada em harmonia com as já criadas, mas não tão efetivas, Política Nacional de
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Biossegurança (PNB), Política Nacional de Medicamentos (PNM), Política Nacional de Saúde (PNS) e
Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), temos que enfatizar que este século tende a ser lembrado
como o "Século da Biotecnologia", que "a ciência dominante do século XXI será a biologia" (DYSON,
1997) assim como o passado foi da física (SIMON e KOTLER, 2003) e que sem um arcabouço jurídico que
proteja nossa saúde e também a do meio ambiente, sem comprometer o desenvolvimento da ciência, a
humanidade pode perder investimentos na ordem de trilhões e a esperança pela cura de doenças graves,
complexas e freqüentes.

Justificar a importância da presente pesquisa no contexto da área em que ela está inserida pressupõe
esclarecer que a RENORBIO, criada em 2004, com a expectativa de integrar o Nordeste através da
biotecnologia, possui seleções para doutoramento abertas a partir de 2006, numa média de 100 vagas por
ano. Estimando um total de 400 teses em andamento (destas, apenas 2 foram defendidas, segundo
informações fornecidas pelo próprio sítio eletrônico) e considerando que todos os estados nordestinos
participam do programa, além do Espírito Santo, temos 10 vagas anuais por Estado, totalizando atualmente
40 pesquisas oriundas do Ceará e destas, apenas 1 produzida com enfoque jurídico (registro de patentes em
pesquisa na área de biote).

Esta realidade denota a escassez da participação de operadores do Direito, o que repercute negativamente
nos objetivos da Rede de acelerar o processo de desenvolvimento da região Nordeste, melhorar seu
desempenho em ciência e tecnologia e especialmente transferir para a sociedade estes benefícios, visando
inovação e interesse social e econômico do Nordeste.

A própria Constituição Federal Brasileira (CF/88), traz em seu artigo 197, a relevância pública das ações em
saúde, enfatizando a obrigatoriedade do poder público dispor sobre regulamentação, fiscalização e controle.
No caso específico dos biofármacos e biossimilares há notória não efetivação do referido dispositivo
constitucional, afinal, a biotecnologia está num momento de maturidade em que presenciamos a emergência
de empresas biofarmacêuticas globais ao mesmo tempo em que somos desafiados por preocupações éticas,
legais e relacionadas a patentes.

Especificamente na área de concentração "Biotecnologia em Saúde" não localizamos pesquisa sob a ótica do
Direito, o que fatalmente deixa sem proteção e/ou mesmo discussão jurídica as inovações produzidas a partir
do desenvolvimento de agentes profiláticos terapêuticos, linha de pesquisa específica do presente estudo.

Sabemos que a definição de "saúde" varia conforme implicações especialmente legais, sociais e econômicas.
No entanto, a mais difundida é a da Organização Mundial de Saúde (OMS) que dispõe que saúde é um
estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença, onde acrescentamos
se tratar de uma das necessidades básicas da espécie humana.

Necessidade esta protegida constitucionalmente, ao ser eleita (art. 196, CF/88) como direito de todos e
dever do Estado. Este mesmo artigo da atual Carta Magna ainda dispõe que se trata de um direito que deve
ser garantido através de políticas sociais e econômicas que objetivem redução dos riscos de doenças.
Baseado nesta premissa cabe ao jurista pesquisar sobre as dimensões e os desafios dos biofármacos e seus
biossimilares, propondo diretrizes para uma regulação protetora da saúde não só humana, haja vista a
imperiosa necessidade de considerar questões como biossegurança, meio ambiente e patentes, o que
fatalmente colaborará para o avanço do conhecimento.

Já é quase consenso, por exemplo, que a legislação vigente acerca de medicamentos biotecnológicos
originais não serve para seus respectivos biossimilares, tal como foi divulgado no 1º Simpósio de
Medicamentos Biológicos: Desafios na Ética, Regulamentação, Pesquisa e Uso Clínico (ocorrido em
29/08/2006, no Hospital Sírio Libanês), ou seja, que é preciso criar regulamentação específica para a
produção e comercialização de biossimilares para a garantia de padrões mínimos de qualidade, segurança e
eficácia dos mesmos.

Segundo a coordenadora do evento, a geneticista professora da Universidade de São Paulo (USP), Lygia da
Veiga Pereira, a produção de medicamentos biológicos está no rumo do desenvolvimento de fármacos
inteligentes, feitos sob medida para cada paciente, conforme seu mapeamento genético, reduzindo efeitos
adversos, aumentando as chances de eficácia, conseqüentemente tendo efeitos positivos na qualidade de vida
humana e na prevenção de doenças.

Tendo em vista esta projeção, com o presente estudo, não só avançaremos na discussão ainda embrionária
acerca dos biofármacos, como investigaremos o conhecimento já existente sobre o tema, agregando outros,
ao propor diretrizes para uma regulação local que atente a questões como biossegurança, meio ambiente e
patentes, de forma sistêmica. Afinal, não é suficiente que um medicamento inovador não traga riscos à saúde
humana. Desde sua preparação é preciso estar atento ao equilíbrio ecológico e à proteção que deve ser dada
à invenção, especialmente ao considerarmos que na área de biotecnologia, no que tange a patentes, também
temos um tema controverso.

3. Objetivos

Dada a complexidade dos biofármacos, é quase consenso da parca literatura que a produção de cópias não é
indicada. No entanto, a tendência mundial é de que a maioria dos principais biofármacos comercializados no
mundo possui atualmente um biossimilar em desenvolvimento (Instrumentos de apoio à definição de políticas
em biotecnologia, GEOPI/DPCT/UNICAMP, 2001). Especificamente em países em desenvolvimento, como
o Brasil, são apontadas as melhores oportunidades na área de biofármacos e biossimilares, tanto tendo em
vista o cenário global como seus investimentos em P&D para a geração de produtos novos
(www.institutonovacao.com.br/radar/2004/08).
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Diante do questionamento de se excluir os biofármacos da regulamentação dos processos de aprovação de
medicamentos similares e como esta é uma discussão ainda em processo, não vencida pela doutrina e/ou
pesquisas, o presente projeto se apresenta com a meta de apontar, qual a melhor resposta normativa para a
sociedade, dada a devida importância às questões, ambientais, de biossegurança e de patentes.

De uma forma geral, nosso objetivo é subsidiar a RENORBIO, através de elementos conceituais e
normativos, para futuras proposições da Rede no sentido de aprimorar a definição de seus investimentos e
pesquisas em biofármacos, dada a lacuna jurídica hoje posta, o que pode se repercutir nacionalmente.

Especificamente, os objetivos são a descrição de como a biociência conduz a inovação na assistência à saúde;
a análise de forças transformadoras do biossetor, a exemplo da tecnologia da informação, do consumerismo e
da biologia sistêmica; a avaliação das biorredes que vêm se formando; a investigação do poder das biomarcas
com foco nos medicamentos personalizados; o relacionamento de histórias de sucesso envolvendo marcas de
biofármacos, com ênfase no paradoxo de colocar num mercado de consumo de massa, terapias voltadas para
genótipos específicos; a ilustração de casos que foram dirimidos judicialmente, diante das controvérsias
ligadas à patentes, meio ambiente e biossegurança; a apresentação do ciclo de vida dos biofármacos, com a
respectiva possibilidade de gerenciamento pela detentora da patente, seja pela transferência de propriedade a
produtos sucessores ou pela alteração de sua classificação legal; e uma abordagem do desafio global de se
alcançar lucratividade com responsabilidade socioambiental e legal uma vez que a prática médica e dos
hospitais públicos não coincide com o rigor da legislação brasileira, considerada uma das melhores do
mundo, inclusive, mais detalhada que a norte-americana.

Nossa primeira meta é responder ao problema focalizado, qual seja: Excluir os biofármacos da
regulamentação dos processos de aprovação de medicamentos genéricos protege a saúde dos pacientes ou o
capital dos detentores das patentes? Os biossimilares devem suceder os biofármacos no mercado de
consumo? Como? Diante da brevidade da expiração do prazo de várias patentes de biofármacos, como os
biossimilares seriam aprovados, levando-se em consideração questões como biossegurança, proteção a
inovação e meio ambiente? O Brasil deve adotar ou se espelhar em modelos como o norte-americano ou o
europeu?

E como produto final, pretendemos ilustrar o cenário atual das posições existentes nos EUA, Europa e
América Latina, quanto aos biofármacos e biossimilares, no que diz respeito à inovação, produção,
patenteamento, cópia e colocação no mercado, apresentando posição a ser proposta para o Brasil e dando
diretrizes para uma regulamentação nacional visando uma política de biotecnologia efetiva que leve em
consideração os princípios da biossegurança, da propriedade intelectual e do direito ambiental.

4. Metodologia

Como não existem estudos precedentes, o que denota o ineditismo da presente pesquisa é possível que
algumas questões não sejam contempladas. Mas para viabilizar a consecução de seus objetivos como
trabalho de conclusão de curso de doutorado, devemos ter como entendimento, o fato de fixarmos limites
precisos: as investigações ocorrerão a partir de 1980, ano que a "Suprema Corte da Justiça dos Estados
Unidos aprova o princípio de patentes para as formas de vida de origem recombinante" (MALAJOVICH,
2004); serão focadas nos Estados Unidos, na Europa e na América Latina, com ênfase no Brasil; e se
limitarão às agências reguladoras, órgãos fiscalizadores, centros de P&D, universidades, indústrias
farmacêuticas, laboratórios, empresas de biotecnologia, institutos e escritórios de patente.

Metodologicamente, a pesquisa será realizada a partir de leituras e fichamentos bibliográficos, legais,
normativos em geral e de endereços eletrônicos; entrevistas semi-estruturadas e estruturadas com os
responsáveis pelos centros de P&D, universidades, indústrias farmacêuticas, laboratórios, empresas de
biotecnologia, institutos e escritórios de patente, especialistas em assuntos regulatórios, em proteção de
invenções e em biofármacos e biossimilares; solicitação de documentos às instituições pesquisadas;
compilação de dados dos anais de encontros de pesquisa, dos produtos de conferências, seminários,
colóquios, congressos e encontros em geral ligados ao tema proposto; participação efetiva em referidos
eventos; estudo de campo em determinadas instituições pesquisadas; investigação de ações judiciais
envolvendo biofármacos e biossimilares, notadamente com ênfase em questões como biossegurança, meio
ambiente e patentes.

Haja vista insuficiência de estudos sobre metodologia científica para pesquisas, como a proposta,
pretendemos preencher esta lacuna mediante leitura sobre métodos e técnicas de pesquisas sociais aplicadas.

Ao considerarmos os três níveis de pesquisa classificados por Selltiz et Al. (1967 apud GIL, 1999), quais
sejam, exploratórias, descritivas e explicativas, optamos por o presente trabalho ser eminentemente
exploratório e ainda, propositivo de uma Política Nacional de Biotecnologia integrada às políticas nacionais
de biossegurança, meio ambiente, medicamentos e saúde e de uma regulação efetiva de biofármacos e
biossimilares, atenta à proteção que deve ser dada às invenções e com foco na sustentabilidade.

A opção por uma pesquisa exploratória se dá por o tema escolhido ser pouco, senão nada explorado,
tornando difícil formular hipóteses precisas e operacionalizáveis (GIL, 1999).

Sobre a pesquisa exploratória, vale destacar suas características para entendermos a escolha e para responder
futuros questionamentos acerca do "como fazer" do presente estudo. "As pesquisas exploratórias têm como
principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista, a formulação de
problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. De todos os tipos de pesquisa,
estas são as que apresentam menor rigidez no planejamento. Habitualmente envolvem levantamento
bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. Procedimentos de amostragem e
técnicas quantitativas de coleta de dados não são costumeiramente aplicados nestas pesquisas. Pesquisas
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exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de
determinado fato". (GIL, 1999).

Classificando os tipos de pesquisa quanto ao objetivo e ao grau em que o problema é enfatizado, segundo os
ensinamentos de Abramovay (1979, p. 34/44 apud MAYORGA; MAYORGA, 2001, p. 46), ela pode ser
conclusiva e exploratória. Esta pode ser exemplificada como um diagnóstico rápido por ser uma pesquisa
pouco ou nada estruturada e por seus objetivos serem pouco definidos.

Continuando com os ensinamentos de Gil (1999), muitos concluem que este tipo de pesquisa pode constituir
a primeira fase de uma investigação mais ampla, o que parece verdadeiro quando o tema é muito genérico e
são necessários maiores esclarecimentos e delimitações para se ter como produto final um problema bem
esclarecido, que possa ser minuciosamente investigado, mediante procedimentos sistematizados.

Nesta perspectiva, tem-se um problema genérico que é o de "como será, a partir de 2010, quando as patentes
dos primeiros biofármacos expirarem?". No presente estudo, especificamente, questiona-se: Excluir os
biofármacos da regulamentação dos processos de aprovação de medicamentos genéricos protege a saúde dos
pacientes ou o capital dos detentores das patentes? Os biossimilares devem suceder os biofármacos no
mercado de consumo? Como? Diante da brevidade da expiração do prazo de várias patentes de biofármacos,
como os biossimilares seriam aprovados, levando-se em consideração questões como biossegurança,
proteção à inovação e meio ambiente? O Brasil deve adotar ou se espelhar em modelos como o norte-
americano ou o europeu?

Classificada a presente pesquisa como exploratória, vale destacar que a mesma nasce a partir deste projeto
interdisciplinar, pré-requisito do processo seletivo do curso de doutoramento do RENORBIO, o que
justificará a utilização de notas de rodapé explicativas de termos específicos de determinadas áreas, em
especial do Direito, quando de seu desenvolvimento.

"O projeto interdisciplinar inscreve-se dentro da ressignificação da vida e da reconstrução do mundo atual.
Mas não serão os princípios de uma totalidade holística ou de uma visão sistêmica que haverão de suturar as
feridas abertas pela divisão do ser, pelo controle tecnológico da sociedade ou pela opressão do poder
totalitário. A prática interdisciplinar pode fazer confluir uma multiplicidade de saberes sobre diversos
problemas teóricos e práticos; mas não pode saturar os vazios do conhecimento nem dar às ciências uma
compreensão totalizante do real. Torres de observação pluridisciplinar poderão ser edificadas sobre um
campus universitário, mas a convergência dos olhares num objetivo prático não conseguirá construir o tão
desejado objeto unitário e universal de A Ciência". (LEFF, 2001, p. 185).

O mesmo autor (2001, p.185) continua: "A interdisciplinaridade não é pois um princípio epistemológico para
legitimar saberes, nem uma consciência teórica para a produção científica, nem um método para a articulação
de seus objetos de conhecimento. É uma prática intersubjetiva que produz uma série de efeitos sobre a
aplicação dos conhecimentos das ciências e sobre a integração de um conjunto de saberes não científicos; sua
eficácia provém da especificidade de cada campo disciplinar, bem como do jogo de interesses das relações de
poder que movem o intercâmbio subjetivo e institucionalizado do saber".

Portanto, a interdisciplinaridade está presente neste estudo não como princípio de legitimação de seus
saberes adquiridos, não como consciência e não como método, mas como prática embasada na especificidade
base do Direito para responder à questão da pesquisa que não prescinde integração de saberes.

Como geograficamente a pesquisa está limitada às realidades norte-americana, européia e latina-americana,
serão identificadas suas condições quanto aos biofármacos e biossimilares, desde conceitos a marcos
regulatórios. Feito este diagnóstico preliminar serão realizados estudos de casos específicos quanto suas
respectivas providências diante do vencimento próximo das patentes de medicamentos biológicos.

Sobre estudo de caso, cabem os ensinamentos de Gil (1999, p. 73): "O estudo de caso vem sendo utilizado
com freqüência cada vez maior pelos pesquisadores sociais, visto servir a pesquisas com diferentes
propósitos, tais como: a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos; b)
descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação; e c) explicar as variáveis
causas de determinado fenômeno em situações muito complexas que não possibilitam a utilização de
levantamentos e experimentos".

Neste sentido, os estudos de casos serão utilizados nesta pesquisa caracteristicamente exploratória, dada as
qualidades de descritiva e explicativa a ela inerentes e finalmente será proposto um modelo brasileiro, ou
pelo menos, diretrizes para fundamentação de um modelo nacional que assegure saúde e possibilidade de
investimento em medicamentos inovadores, sem comprometer o equilíbrio ambiental.

5. Impacto e resultados

5.1. Regional

Publicação da Agência Sebrae de Notícias (2009) ilustra a heterogeneidade das empresas brasileiras de
biociência e seu destaque na área da saúde humana (30,8%) contra 18% em agricultura, 16% em insumos,
14% em saúde animal, 8,8% em meio ambiente e 4,4% em bioenergia e a concentração destes
empreendimentos no Sudeste. São 71,9% versus 15% do Sul, 6,3% do Nordeste, 5,1% do Centro-Oeste e
1,7% do Norte. Mas também apresenta a RENORBIO como iniciativa do Governo Federal que visa
"constituição de profissionais em biociências e formação de recursos humanos qualificados para pesquisa de
ponta e geração de patentes, produtos e empresas". Somamos esta promessa à biodiversidade única do
Nordeste e à imposição global de superar entraves legais, de biossegurança e de patentes, constituintes dos
freios sociais para o desenvolvimento e comercialização de biofármacos, para termos como resultado a
ascensão do Nordeste neste ranking, o que pode representar um desenvolvimento sustentável para região.
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5.2. Econômico

Em 2003 o biossetor respondia por mais de 1/3 do PIB mundial. A biotecnologia constituía o maior setor
industrial (SIMON e KOTLER, 2003). O mercado farmacêutico atingiu U$ 566,9 (IMS HEALTH MIDAS,
2005) e neste ano U$ 700 bilhões (www.phrma.org). Estes números refletem a importância da segurança
jurídica. Como exemplo, temos a PNMA visando uso racional de recursos ambientais em pesquisas e novas
tecnologias; a PNB prevenindo efeitos adversos biotecnológicos; e a LPI possibilitando exploração de
genérico, processo de transferência de tecnologia, combate à pirataria e P&D locais por empr,esas nacionais.
Com o advento dos biofármacos sobreveio necessidade de regulação específica seja para proteger a vida e/ou
mesmo os vultosos investimentos, além do bolso e privacidade do consumidor. Assim, economicamente, os
impactos deste trabalho tendem a ser significativos ao se buscar transpor freios sociais oriundos de entraves
legais e/ou debates éticos que circundam os medicamentos biológicos.

5.3. Social

A previsão de Simon e Kotler (2003) é que até 2030 o número de norte-americanos com mais de 65 anos
seja mais que o dobro, comprometendo 17% do PIB em assistência a saúde (GLECKMAN, 2002) e
difundindo doenças crônicas dependentes de terapias genéticas. Dos resultados da inovação biotecnológica
moderna temos valor social consolidado: em 30 anos produziu 100 drogas. Mas da mesma forma que podem
ser vitais têm que enfrentar desafios de ordem ética e legal. O conflito: os biofármacos prometem
medicamento personalizado, mas também se apresentam como freios sociais às inovações biotecnológicas.
Assim, esperamos obter informações que minimizem referidos freios, fomentando participação do
consumidor e atuação do Poder Público, especialmente no quesito regulação, de forma que um dos
obstáculos que afeta o avanço da biotecnologia em benefício da vida (evolução concentrada em centros de
inovações isolados, estimulados por pontos de inflexão específicos) seja transposto.

5.4. Técnico

Pesquisa realizada pela Fundação Biominas apresenta diagnóstico e perfil de 253 bioindústrias em 18
estados, onde cerca de 30% delas atua na área de saúde humana (www.protec.org.br). Trata-se de estudo de
referência internacional lançado oficialmente, em 28 de julho, no Rio de Janeiro, durante o I Encontro
Nacional de Inovação Tecnológica em Biotecnologia (Enconit-Biotec 2009) promovido pelo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic). Apresentando as potencialidades e os desafios para
a instalação, desenvolvimento e consolidação da bioindústria e como ela promete ser uma das maiores do
planeta nas próximas décadas, ilustra também como conhecimento científico, P&D tecnológicos se agregam
e convergem para atender as novas demandas da sociedade do século XXI. Nesta perspectiva, a ótica
jurídica contribui para fomentar o atendimento a estas demandas ao superar barreiras sociais de natureza
éticas e legais, especialmente concernentes a patenteamento.
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A "COISIFICAÇÃO" DO HUMANO NAS PRÁTICAS BIOTECNOLOGICAS COMO 

HERANÇA DA MODERNIDADE 
 

THE "HUMAN BEING OBJECTIFIYNG" IN BIOTECNOLOGY PRACTICE LIKE 

MODERNITY CONSEQUENCE 

 

Ivana De Oliveira Fraga 

 

RESUMO 

O presente trabalho pretende demonstrar, através da discussão do paradigma da modernidade, 

sua crise e a emersão do que se chamou pós-modernidade as profundas alterações 

epistemológicas e culturais que se estabeleceram na sociedade global, que culminaram com 

modificações radicais na forma de pensar e agir da atual sociedade “de massa” em todos os 

campos da atuação humana. Acompanhando esta tendência o “boom” tecnológico se espraiou 

no campo da biologia e da genética, permitindo avanços nunca antes imaginados. A revolução 

biotecnológica, no entanto, carreou efeitos colaterais no que tange ao trato com a vida 

humana, de forma que as ações deletérias contra a humanidade, antes obrigatoriamente 

encetadas no ambiente vivencial passaram a ser resguardadas pelas paredes quase assépticas e 

luzidias dos laboratórios. O ser humano, principalmente em suas etapas mais vulneráveis 

(inicio e final de vida) passou a ser tratado como coisa, não raro tendo os seus direitos 

fundamentais violados em função de interesses econômicos e políticos os mais diversos. O 

objetivo deste trabalho é alertar para as conseqüências danosas destas práticas na esfera dos 

direitos da personalidade, pois, a “coisificação” do humano aliada à consecução das práticas 

biomédicas, podem, além de violar a premissa fundamental do Estado democrático de Direito, 

e a dignidade da pessoa humana, conduzir a repercussões incalculáveis no plano social e 

ambiental. 

PALAVRAS-CHAVES: MODERNIDADE – PÓS MODERNIDADE – COISIFICAÇÃO 

DO HUMANO 

 

 

ABSTRACT 

The present work intends to demonstrate, through the argument of the modernity paradigm, its 

crisis and the emersion what was called post-modernity the deep epistemological and cultural 

changes that were stablished in the global society, that culminated with the radical changes in 

the way of thinking and acting of the current society “in mass” in all the human practice 

fields. Accompanying that tendency the technological “boom” that was spread in the field of 

biology and genetic, allowing progresses never imagined before. The biotechnological 

revolution, however, it caused collateral effects in regard to the dealings with the human life, 

so that harmful actions against that, before obligatorily carved by the existential environment 

that started to be protected by the almost aseptic and shining laboratories’ walls. The human 

being, mainly in his most vulnerable stages (from the beginning until the end of life) started to 

be treated as a thing, not rarely having his fundamental rights violated in terms of the most 

different economic and political interests. The objective of this work is to draw attention for 

the harmful consequences of those practices in the sphere of the personality’s rights, cause, 

the “human being objectifiyng” allied with the achievement of the biomedical practices, that 

can, besides violating the fundamental premise of the democratic State of Right, the human 

being's dignity, that leads to incalculable repercussions in the social and environmental plan.  

KEYWORDS: MODERNITY – POST-MODERNITY – HUMAN BEING OBJECTIFIYNG  
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1. INTRODUÇÃO 

A sociedade pós-industrial experimentou, a partir da segunda metade do século XIX, uma 

verdadeira explosão tecnológica, que, em função da sua amplitude alcançou todas as áreas do 

conhecimento humano, transformando substancialmente o "modus vivendi" das comunidades 

por ela alcançadas. 

Se por um lado as transformações sociais nada mais representam do que o conjunto de novas 

formas de pensar e agir apresentadas cotidianamente por todos os seus membros, por outro, a 

rapidez e a profundidade de muitas das recentes modificações no seio da sociedade geraram 

uma condição de imprevisibilidade, perperxidade, e não raramente, impotência em seus 

próprios membros. 

Nas palavras de Boaventura de Souza Santos[1], "a realidade parece ter tomado 

definitivamente a dianteira sobre a teoria" passando esta a encontrar dificuldade em explicar 

os acontecimentos, uma vez que entra em rota de colisão com o elemento concreto que 

desejam teorizar, ao que o autor denominou de auto-teorização da realidade, como bem 

expressa a seguir.[2] 

O âmbito, o ritmo e a intensidade de tais transformações abalavam a tal ponto modos de vida 

ancestrais, lealdades até então inquestionadas, processos de regulação econômica social e 

política julgados mais que legítimos, insubstituíveis, práticas sociais tidas por naturais de tão 

confirmadas histórica e vivencialmente, que a sociedade do século XIX parecia perder toda a 

sua solidez, evaporada, juntamente com os seus fundamentos, numa vertigem aérea. 

No entanto, para Zygmunt Bauman[3] a era que se convencionou chamar modernidade se 

caracterizou por uma mudança drástica da realidade, uma vez que a organização passou a ser 

representada pelo "desmantelamento" a ordem existente acompanhado pela adoração de um 

novo modelo de "pureza". [4] 

Assevera ainda este autor que, nesse mundo constantemente em movimento a angústia se 

condensou no medo dos estranhos[5], de forma que já nada parecia seguro: a incerteza e a 

desconfiança governaram a época. [6] 

Dentro da perspectiva acima delineada, este trabalho se propõe a empreender um estudo das 

modificações, por vezes radicais, experimentadas pela sociedade desde o advento do que se 

chamou era pré-moderna até nossos dias, o que veio a permitir uma precarização da 

autonomia do ser humano, no sentido de que, muitas vezes sem o perceber, passaram a ser 

tratados e manipulados como coisas, fenômeno conhecido como reificação do humano. 

A "coisificação" do humano, fenômeno observado desde a época da revolução industrial 

quando os corpos dos trabalhadores e sua força produtiva foram reduzidos a meros 

instrumentos de enriquecimento para os donos do capital, que, sem se importar com as 

conseqüências advindas do excesso da jornada e das condições adversas, impunham aos 

hiposuficientes econômicos condições degradantes de trabalho. 

O fenômeno da reificação (res-coisa) somente sofreu agravamento durante todo o advento da 

modernidade, quando o indivíduo viu deslocada sua condição de sujeito à de consumidor, de 

forma que o comportamento da maioria das comunidades ocidentais passou a ser ditado pelas 

regras desumanas do mercado. 
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Atualmente este quadro se tornou mais contundente, uma vez que o crescimento exponencial 

experimentado pelas técnicas biomédicas e pela engenharia genética propiciaram que o 

genoma humano, agora completamente identificado e mapeado, se transformasse em alvo de 

manipulações, que com fins beneficentes ou não, podem, em médio prazo, comprometer a 

integridade do patrimônio genético humano, causando desequilíbrios inclusive ambientais. 

A situação do indivíduo na sociedade atual, faz com o mesmo muitas vezes se  veja 

desqualificado do patamar de sujeito para objeto, principalmente no campo da reprodução 

assistida e da terapia gênica, onde seres humanos em etapas mais vulneráveis da vida, como 

os embriões e fetos são muitas vezes violentados em seus direitos fundamentais, tendo 

inclusive sua vida ameaçada . 

2. BREVE PANORAMA HISTÓRICO           

Na visão do Renascimento, a pré-modernidade era concebida como época da escuridão, 

aquele período que separou os tempos modernos do mundo primitivo, estabelecendo assim 

uma divisão histórica do mundo em três partes, vindo a modernidade encontrar uma Europa 

estruturada a partir do renascimento e da reforma. [7] 

Para Tristam Engelhardt, o período primitivo se caracterizou por uma visão multicultural e 

politeísta do mundo circum-mediterrâneo, no qual as expectativas eram modestas, e se 

amparavam na razão qualificada pelas robustas tradições do ceticismo. Já o termo idade 

média é utilizado para identificar a síntese cristã européia ocidental, período em que a religião 

católica romana foi moldada, e contra a qual houve a reação denominada reforma protestante. 

[8]  

Ainda para Engelhardt Jr., modernidade se apresenta como um vocábulo ambíguo. Uma das 

suas acepções é caracterizar o período após a Idade Média, mais precisamente após o 

renascimento e a reforma, quando a cultura européia ocidental afirmou seus poderes sobre o 

mundo primitivo, com base na autoconfiança adquirida através do sucesso nas explorações 

marítimas e terrestres, na astronomia, na física, na química, na anatomia e nas artes. Culmina 

com o Iluminismo que proclama a centralidade da razão, considerando o passado como 

constrangedor e o futuro como libertador. [9] 

O traço principal da filosofia das luzes se constituiu na intenção de "alargar a todos os homens 

aquilo que havia sido o território de apenas alguns, a saber, uma existência vivida em 

conformidade com a razão." [10]Desta forma, a modernidade compreendia uma relação 

crítica com a literatura, a cultura e o conhecimento do passado. 

A ordem social passou a depender apenas de uma livre decisão humana (que funcionava como 

princípio do bem e do mal) e não representava uma ordem estabelecia por Deus ou pela 

natureza. A idéia de natureza na época das luzes possuia um sentido mais lato do que hoje, 

não dizendo respeito à natureza das coisas, mas à origem e ao fundamento das verdades. [11] 

Esta postura persistiu até depois da revolução francesa e até a primeira guerra mundial, porém 

a partir das obras de Friedrich Nietzsche, foi se solidificando uma forte cultura oponente, não 

meramente anticristã, mas que colocou a própria razão em questão. Este segundo sentido de 

modernidade se referiu à perda do foco unificador da razão, seguindo-se pela fragmentação da 

cultua ocidental tradicional centrada na autodúvida, perda de fé na razão e desembocando na 

diversidade cultural da pós modernidade, que fez com que o ocidente abandonasse os 

elementos centrais que sustentou por cerca de 500 anos de cultura. [12] 
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A era moderna pode, então, ser caracterizada com aquela responsável pelo rompimento com a 

sociedade cristã, assumindo uma feição anticlerical, anticatólica romana e anticristã, através 

do estabelecimento do o culto da razão, por meio da filosofia ou da reflexão racional. [13]   

O conceito de utilidade social, compreendido como aquele em que o bem á aquilo que é útil á 

sociedade e o mal, por seu turno se configura como tudo aquilo que prejudica sua integração e 

sua eficácia, se constituiu num elemento essencial da ideologia clássica da modernidade. [14] 

A expressão pós-modernidade, usada inicialmente por Arnold Toynbee, serviu para identificar 

o período histórico em que surgiram as primeiras reflexões a respeito da era moderna. 

Posteriormente passou a ser utilizada para identificar as maciças alterações sociais, industriais 

e tecnológicas, que tiveram lugar a partir da segunda guerra mundial. Foi marcada por um 

rápido desenvolvimento da tecnologia do conhecimento, capitaneada pelos progressos da 

informática, o que nivelou o papel do computador em relação à produção de conhecimento 

com o da máquina a vapor em relação a produção de materiais.[15] 

A pós modernidade, portanto como condição sociológica representou nossas limitações 

epistemológicas, o fracasso da tentativa de sustentar um equivalente secular do monoteísmo 

cristão ocidental por meio da revelação de uma única moral, fragmentando-se em um 

politeísmo de perspectivas, com seu caos de diversidade moral[16]. 

3. O PROJETO SÓCIO-CULTURAL DA MODERNIDADE (a instalação do paradigma 

dominante) 

O projeto sócio-cultural da modernidade, construído entre os séculos XVI e XVIII (época da 

emergência do capitalismo como modo de produção dominante na Europa), muito rico e 

complexo, sempre esteve na verdade passível de apresentar desenvolvimentos contraditórios. 

Assentado em dois pilares fundamentais, o da regulação e o da emancipação, foi sempre 

direcionado pelos seus princípios ou lógicas, ligados entre si por cálculos de correspondência, 

que interagem no sentido de nortear a vida prática do cidadão. [17] 

De acordo com este Boaventura Santos, é justamente esta dupla vinculação que assegura o 

desenvolvimento contemporâneo e harmonioso de valores com tendências contraditórias 

como justiça e autonomia, igualdade e liberdade, solidariedade e identidade. [18] 

O pilar da regulação é composto por três princípios, quais sejam, o princípio do Estado que 

teve em Hobbes o seu principal articulador, o princípio do mercado, explorado na obra de 

Locke e Adam Smith e o princípio da comunidade, apresentado na filosofia política de 

Rousseau.[19] 

Por sua vez o pilar da emancipação é constituído por três lógicas de racionalidade definidas 

por Weber, representadas pela racionalidade estético-expressiva da arte e da literatura, a 

racionalidade moral-prática da ética e do Direito e a racionalidade cognitivo instrumental da 

ciência e da técnica. 

A idéia da modernidade, portanto, está intimamente atrelada à idéia de racionalização, de tal 

forma que renunciar a uma correspondia a rejeitar a outra, e o sinal da mais forte identificação 

entre as duas corresponde ao desejo de transpor o papel essencial reconhecido da 

racionalização para a idéia, muito mais vasta, de uma sociedade racional, na qual a razão não 

comanda apenas a atividade científica e técnica, como também a forma de governar dos 

homens, e a administração dos bens. [20] 
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Por este motivo o cânone moderno pretendeu impedir que as administrações públicas e 

privadas se transformassem em instrumentos de um poder pessoal, procurou garantir que a 

vida pública e privada permanecessem separadas, exatamente como as posses particulares 

devem ser apartadas do orçamento do estado e das empresas. [21] 

Desta forma, a lógica da racionalidade estético-expressiva tem sua articulação geralmente 

ligada ao princípio da comunidade, que fornece as idéias de identidade e comunhão, 

imprescindíveis à contemplação estética. A racionalidade moral-prática, no sentido de definir 

e fazer cumprir um mínimo ético liga-se preferencialmente ao princípio do Estado, enquanto a 

racionalidade cognitivo-instrumental se corresponde especificamente com o princípio do 

mercado, uma vez que o mesmo condensa as idéias da individualidade e da concorrência, 

assim como evidencia os sinais de conversão da ciência em uma força produtiva. [22] 

A racionalização da sociedade, entretanto, impunha a destruição dos laços sociais. A obra da 

razão transformou-se acima de tudo nos feitos da ciência, da tecnologia e da educação, 

passando as políticas sociais a ostentar o único objetivo de desobstruir os caminhos da razão, 

suprimindo as regulamentações, as defesas corporativistas e as barreiras alfandegárias. O 

ocidente viveu e pensou, portanto, a modernidade como uma revolução. [23] 

O paradigma da modernidade, um projeto ambicioso e revolucionário, padeceu, entretanto de 

inúmeras contradições internas, uma vez que a ampla envergadura de suas propostas, ao lado 

de abrir um vasto horizonte à inovação social e cultural se contrapôs à imensa complexidade 

dos seus elementos constitutivos, o que marcou sua matriz paradigmática por excessos e 

déficits. [24] 

Ele pretendeu um desenvolvimento recíproco e harmonioso entre os pilares da regulação e da 

emancipação, o que se traduziria pela completa racionalização da vida coletiva e individual. 

De acordo com Boaventura Santos, a ousadia de um propósito tão vasto já contém em si a 

semente do seu próprio fracasso, representado por promessas não cumpridas e déficits 

irremediáveis. [25] 

Na verdade a modernidade se caracterizou pela forma participativa das tomadas de decisões 

na vida social, valorizando o método democrático e as liberdades individuais. O objetivo 

perseguido pelo projeto da sociedade moderna foi o de oferecer uma vida digna, na qual cada 

um pudesse realizar a sua personalidade independentemente das constrições de autoridades 

externas e ingressando na plenitude expressiva da própria subjetividade. [26] 

A partir do triunfo de uma razão redentora, o ideal moderno então, se projetaria através dos 

diversos setores da atividade humana, deflagrando a secularização do conhecimento de acordo 

com os ditames da física, geometria, e matemática. A racionalidade cogntivo-instrumental da 

ciência seria viabilizada como a única forma válida de saber. O desenvolvimento científico 

seria utilizado para potencializar o controle das forças adversas da natureza, retirando o ser 

humano do reino das necessidades. [27] 

O estado submeteu-se ao primado da legalidade, sendo a lei uma norma abstrata e genérica 

concebida pelo parlamento a partir de um processo legislativo formal predeterminado. Os 

diplomas legais se configuravam como instrumentos de uma razão planificante que, através da 

codificação do ordenamento jurídico levaria à regulamentação pormenorizada dos problemas 

sociais. [28] 
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De acordo com este autor "o fenômeno da positivação é, pois, expressão palmar da 

modernidade jurídica, permitindo a compreensão do Direito como um conjunto de normas 

postas". Na verdade a positivação despontou como um mecanismo de filtragem, uma vez que 

através da prévia organização dos procedimentos decisórios, das valorações expectativas 

comportamentais presentes na sociedade as normas passariam a serem dotadas de validez 

jurídica. [29] 

3.1  CAPITALISMO 

Impossível precisar com acurácia a época exata do surgimento do capitalismo, uma vez que o 

processo de industrialização do qual decorreu deu-se em épocas diferentes nos diversos países 

da Europa, assim como o processo interno de desenvolvimento de cada um se deu de forma 

diversa, em função das condições especificas de cada nação. [30] 

O capitalismo, longe de representar apenas um novo modo de produção, se transformou no 

móvel propulsor de um muito mais amplo processo civilizatório, que passou a se denominar 

modernidade, e que propiciou uma reviravolta na sociedade global, em todos os âmbitos da 

vida, constituindo-se em uma verdadeira mudança paradigmática. 

Uma vez que este trajeto histórico da modernidade está intrinsecamente ligado ao 

desenvolvimento do capitalismo nos países centrais (europeus), é possível, segundo a maioria 

dos autores estudados, dividi-lo em três grandes períodos: 

O primeiro período denomina-se de capitalismo liberal, se estendeu por todo o século XIX, e 

é marcado pelo desenvolvimento sem precedentes do princípio do mercado, em detrimento 

dos outros dois que se atrofiaram principalmente o da comunidade. 

   Esta fase é marcada pelo crescimento vertiginoso da industrialização, pela ascendente 

importância das cidades comerciais e pela expansão das novas cidades industriais, 

obedecendo a um princípio unidimensional, contraditório, porém politicamente eficaz 

conhecido como princípio do laissez faire, laissez passé. [31] 

O princípio da comunidade se viu reduzido a dois elementos abstratos: a sociedade civil, 

representada pela agregação competitiva de interesses particulares, suporte da esfera pública, 

e o indivíduo, apenas formalmente livre e igual, que como elemento constitutivo da sociedade 

civil fornece suporte à esfera privada. O dualismo Estado-sociedade civil, desta forma contou 

com um segundo elemento bastante enfraquecido, possibilitando múltiplas e freqüentes 

intervenções do Estado, paradoxalmente sustentadas pelo princípio liberal do laissez faire.[32] 

Por outro lado, no domínio da racionalidade cognitivo-instrumental este período se prestou a 

um desenvolvimento espetacular da ciência, com a conversão gradual desta em força 

produtiva. [33] 

No plano do domínio moral-prático observou-se o surgimento de vários projetos socialistas 

radicais, dentre os quais se destacam o socialismo utópico e o socialismo científico, o 

primeiro mais radical do que o segundo, na medida em que Marx tentou, através do mesmo, 

formular o seu projeto nos moldes de uma teoria cientifica - a teoria da evolução das 

sociedades, calcada na teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, a quem Marx 

inclusive quis dedicar o primeiro volume do seu livro "O Capital". [34] 
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Denomina-se segundo período, àquela etapa do capitalismo que galgou expressão a partir do 

final do século XIX, e atingiu seu pleno desenvolvimento entre as duas guerras mundiais, 

vindo a se denominar de capitalismo organizado. 

 Esta fase é correspondente à idade positiva de Comte, e se caracterizou pela busca do que é 

possível ou não realizar em uma sociedade capitalista em constante processo de expansão.       

No campo da regulação o princípio do mercado deu seguimento à expansão pujante observada 

no período anterior, assumindo novas formas e alçando horizontes mais amplos. A tecnologia 

sofreu uma constante transformação, o capital industrial, financeiro e comercial concentrou-se 

e centralizou-se, proliferaram-se os cartéis, aumentou a separação entre a propriedade jurídica 

das empresas e o controle econômico da sua atuação, e aprofunda-se a luta imperialista pelo 

controle dos mercados e da matéria-prima. [35] 

No campo do princípio da comunidade o operariado se expandiu. O alargamento do sufrágio 

universal fez emergir as práticas de classe e a transformação destas em políticas de classe. Os 

sindicatos, associações patronais, a negociação coletiva e os partidos operários disputavam 

agora um espaço político antes apenas reservado aos partidos burgueses e oligárquicos. [36] 

Tornou-se crescente a intervenção do estado na regulação e institucionalização dos conflitos 

entre o capital e o trabalho. Aumentou a participação do Estado na gestão do espaço e nas 

formas de consumo coletivo, na saúde, na educação, nos transportes e na habitação, surgindo 

o Estado-Providência. [37] 

No campo jurídico emergiu e se consolidou uma ciência dogmática e formalista, 

aparentemente isenta de preferências axiológicas e políticas, lapidarmente formulada na teoria 

pura do Direito de Hans Kelsen. Surgiram a partir daí várias epistemologias positivistas, a 

valorização de um conhecimento científico totalmente distinto do conhecimento do senso 

comum, observa-se a crescente especialização das disciplinas. [38] 

Finalmente o terceiro período do capitalismo, compreendeu a fase a partir dos anos sessenta 

até os dias de hoje, sendo conhecido como capitalismo financeiro ou monopolista do Estado, 

mas que Boaventura Santos denomina de capitalismo desorganizado[39], em função da 

perplexidade que gerou, uma vez que se assistiu ao colapso de muitas das formas de 

organização que haviam vigorado no período anterior. 

O princípio do mercado, assumindo uma pujança sem precedentes, extrapolou os limites do 

econômico e colonizou o princípio do Estado. Houve um crescimento explosivo do mercado 

mundial, tendo sido a capacidade de regulação nacional neutralizada pelas empresas 

multinacionais. 

A relação salarial tornou-se mais precária, a flexibilização e automatização dos processos 

produtivos aliados às facilidades de transporte criaram a industrialização dependente do 

terceiro mundo, descaracterizando as regiões produtivas. Percebe-se um gradual abandono da 

produção em massa com o objetivo de promover a particularização dos gostos e o aumento 

das escolhas. Por fim, a mercadorização e a digitalização da informação abrem perspectivas 

quase infinitas para a reprodução alargada do capital. [40] 

Tanto no domínio da produção quanto no do consumo, a sociedade capitalista se firmou como 

uma sociedade fragmentada, plural e múltipla, onde as fronteiras parecem existir apenas como 

desafio para serem ultrapassadas. A provisão de bens e serviços, substituída pelo mercado 

 criou campos de escolha que facilmente se confundiram com exercícios de autonomia e 
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libertação de desejos. Os limites da seleção das escolhas e os da solvência para torná-las 

efetivas, muitos tênues, foram construídos simbolicamente como oportunidades, se 

transformando facilmente em fidelização às escolhas ou em consumo a crédito. [41] 

De acordo com o padrão social consumista a existência humana passou a ser norteada pela 

incessante acumulação de mercadorias e serviços, numa tendência clara de ampliar cada vez 

mais a massa de consumidores. Configurou-se uma sociedade que valoriza o aprendizado e o 

condicionamento para o consumo, e que introjetou no vulnerável consumidor novos valores, 

hábitos e padrões de conduta.[42]            

Paralelamente surgem novos movimentos sociais amparados por reinvidicações pós 

materialistas em defesa da ecologia, da paz, e contrários a expansão nuclear, aliados à 

constatação de que o capitalismo não somente produziu classes, mas também diferença sexual 

e racial, o que descortinou o sexismo e o racismo e os conseqüentes movimentos contrários  a 

estas ideologias.[43] 

O programa da modernidade acabou por vincular a razão às exigências do poder político e à 

lógica específica do desenvolvimento capitalista. O conhecimento científico da realidade 

natural e social, ao invés de servir como meio de emancipação do ser humano, ficou 

submetido às injunções do poder vigente, pois ao mesmo tempo em que favoreceu o progresso 

técnico e o crescimento econômico funcionou como artífice de inúmeros problemas 

sociais[44].         

Desta forma, a racionalidade moderna deixou de atender as exigências originárias do homem, 

tais como liberdade, justiça, verdade e felicidade para sucumbir aos caprichos do mercado. 

 [45] O ser humano, agora refém da sociedade capitalista restou, pois, "enjaulado" após cair 

nas armadilhas do próprio sistema. 

3.2 O CÂNONE MODERNO 

A constituição do cânone moderno, para Boaventura de Sousa Santos foi antes de mais nada 

um processo de marginalização, supressão e subversão das epistemologias, tradições culturais 

e opções sociais e políticas diferentes daquelas ditadas pelo mesmo.[46] 

Para Bauman, os tempos modernos encontraram os sólidos pré-modernos em avançado estado 

de desintegração, e um dos motivos mais prementes em derretê-los foi o desejo de descobrir 

ou inventar sólidos de uma liga duradoura, suficientemente confiáveis para tornar o mundo 

previsível, e por isto mesmo administrável.[47] 

A grande novidade histórica, que surgiu como o primeiro desafio ao paradigma da 

modernidade, se traduziu na divergência entre experiências e expectativas, uma vez que se 

acreditou que as experiências do presente seriam excedidas pelas expectativas quanto ao 

futuro, ao que foi dado o nome de progresso.   

A gestão reconstrutiva dos excessos e dos déficits foi progressivamente confiada à ciência (já 

que os excessos foram considerados como desvios fortuitos e os déficits como deficiências 

temporárias), e de maneira subordinada, embora também determinante, ao Direito. Os 

critérios científicos de eficiência e eficácia logo se tornaram hegemônicos, ao ponto de 

colonizarem gradualmente os critérios racionais de outras lógicas emancipatórias, uma vez 

que a ciência foi convertida rapidamente em força produtiva. [48] 
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A partir desta constatação, entende Boaventura Santos que cabe à teoria crítica defender as 

experiências de hoje contra as expectativas deficitárias, de forma que o programa de 

transformação social não acabe por redundar em apenas mais uma técnica de defesa do status 

quo, como ocorreu na modernidade.[49] 

Esta assertiva se aplica perfeitamente a questão dos experimentos biomédicos, principalmente 

aqueles encetados na área de genética humana, uma vez que as sua conseqüências na esfera 

individual e da espécie são na sua grande maioria imprevisíveis, de forma que se tornam 

passíveis de não atender ás expectativas neles depositadas e não raro oportunizarem efeitos 

colaterais adversos e irreversíveis, sobre o ser humano e sobre o equilíbrio ecológico. 

O segundo desafio enfrentado pela modernidade diz respeito à dicotomia entre consenso e 

resignação, cujo conceito central, o de hegemonia, é representado pela capacidade das classes 

dominantes em transformarem as suas idéias em cânones para as classes oprimidas, que 

acreditando estarem sendo regidas em nome do interesse geral seguem os dogmas 

preconizados. 

O terceiro e último desafio apresentado à modernidade nas palavras de Boaventura Santos é 

formulado através da dicotomia espera/esperança, uma vez que a maximização dos riscos 

individuais e coletivos, ao mesmo tempo em que minam a idéia de progresso, de linearidade e 

cumulatividade do tempo histórico são responsáveis pela idéia de tempo cíclico, de 

decadência, de escatologia milenarista. Esta situação gera uma atitude de espera sem 

esperança, porque a concretização do risco é absolutamente imprevisível e certa, uma vez que 

o que virá não é bom e não existe alternativa de fuga, o que contraria a propalada espera com 

esperança bíblica.[50] 

A fase "sólida" da modernidade cujo principal modelo societário foi representado pela 

sociedade de produtores foi orientada basicamente para a segurança. De acordo com Bauman 

esta foi uma época de fábricas e exércitos de massa, de regras obrigatórias, de estratégias 

burocráticas e panópticas de dominação. O comportamento individual foi padronizado e 

"rotinizado" como forma de obter disciplina e subordinação.  [51] 

Nesta época a posse de um grande volume de bens insinuava uma existência segura, de forma 

que os bens adquiridos, como se pudessem proteger a vida dos seus proprietários contra os 

caprichos da sorte, não se destinavam ao consumo imediato e deveriam ser protegidos da 

depreciação, permanecendo intactos ao longo do tempo.[52] 

Desta forma o consumo ostensivo, diferentemente do que se configura hoje, tinha como 

objetivo a exibição pública da riqueza através da demonstração de sua solidez e durabilidade e 

sua função principal era de serem utilizados todas as vezes em que surgissem necessidades 

prementes.[53] Portanto a sociedade sólido-moderna de produtores valorizava a prudência e a 

circunspeção, a durabilidade e a segurança durável por longo prazo. 

Na verdade a modernidade viveu num estado de permanente guerra contra a tradição, 

legitimada pelo anseio de coletivizar o destino humano em um plano mais alto e novo, em 

substituição à velha ordem remanescente (ancient règimen), já desgastado e obsoleto. [54] 

As economias se livraram do dirigismo do pós-guerra e penetraram em um neoliberalismo 

reforçado pela mundialização acelerada em virtude da produção e dos intercâmbios, das 

finanças e da cultura de massas. O próprio sistema de produção se transformou. A 

humanidade assistiu ao distanciamento da sociedade industrial e mergulhou naquilo a que os 

espíritos iluminados denominaram de sociedade de comunicação ou do conhecimento. [55]  
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Século após século, os modernos buscaram um modelo natural de conhecimento científico da 

sociedade e da personalidade, através dos paradigmas mecanicistas,  organicistas, cibernéticos 

ou nos assentes na teoria geral os sistemas, de forma que, assim agindo julgavam estar 

fazendo dos passado tabula rasa e desta forma libertando os seres humanos das desigualdades 

herdadas, dos medos irracionais e da ignorância.[56] 

No entanto o "Estado estável" característico desta fase passou a assistir ao crescimento em 

volume e intensidade dos desejos individuais, de forma que se fazia necessário o uso imediato 

e a rápida substituição dos objetos destinados a satisfazê-los. [57]  

A instabilidade dos desejos e a insaciabilidade das necessidades fizeram surgir novas 

mercadorias, que por sua vez exigiram novas necessidades, dando origem ao que se chamou 

de sociedade dos consumidores. [58] 

Este padrão societal que na visão de Bauman inaugurou uma nova fase da modernidade foi 

marcado pela predominância do fenômeno líquido moderno do consumismo, e se constituiu 

por um tipo de sociedade que promoveu, encorajou e reforçou a escolha de um estilo de vida e 

uma estratégia existencial consumista. [59] 

De maneira diversa da sociedade de produtores, este novo modelo concentrou seu 

treinamento, assim como a pressão coercitiva exercida sobre seus membros desde a mais tenra 

infância na administração do espírito de forma que seus adeptos se ajustarem a morar e agir 

em seu novo habitat natural, estruturado em torno dos shoppings centers. Este "templos do 

consumo" assim batizados por George Ritzer são locais onde as mercadorias são procuradas, 

encontradas e adquiridas, para depois serem exibidas ao público por seus portadores, que por 

meio delas alcançam um determinado valor de mercado. [60] 

A sociedade de consumo prosperou buscando sempre tornar perpétua a não satisfação dos 

seus membros, depreciando e desvalorizando os produtos de consumo logo após sua 

promoção no universo de desejos dos consumidores. Desta forma cada uma das promessas 

deve ser enganadora, ou ao menos exagerada, uma vez que satisfazendo cada necessidade/ 

desejo/vontade, deve gerar outras tantas demandas ainda mais novas e prementes, que 

possuam o objetivo de manter o nível necessário para a circulação das mercadorias entre a 

linha de montagem, as lojas e as latas de lixo. [61] 

Para fazer parte da sociedade de consumidores, homens e mulheres precisam atender às 

condições de elegibilidade definidas pelos padrões do mercado, de forma que, uma vez 

disponíveis e em competição com o restante dos seus membros obtenha um "valor de 

mercado" favorável e desta forma se encontrem aptos a serem consumidos. [62] 

A sociedade pós industrial moderna, chega, portanto a sua fase "líquida" em meio a um 

mundo globalizado, assolado pelos riscos das novas tecnologias e submetida a virtualização 

da realidade, girando em torno do anseio pela novidade e pela superação do 

antigo.[63]                                                          

                                                                                                                                                       

                                                                                  

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                   4. CRISE DA 

MODERNIDADE (a transição paradigmática)                  
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De acordo com Boaventura de Souza Santos[64], a situação de vazio, ou crise da 

modernidade se caracterizou a partir da constatação de que o período assim rotulado estava 

irremediavelmente incapacitado para cumprir algumas promessas às quais se propôs mesmo 

na contingência de haver cumprido em excesso tantas outras. 

Não se configura difícil avaliar quantas das grandes promessas da modernidade não foram 

cumpridas, enquanto outras que foram efetivadas geraram efeitos perversos. A tão propalada 

desigualdade entre os povos jamais foi minorada, e a distância entre países ricos e pobres, e 

entre ricos e pobres do mesmo país aumentou. Os trabalhadores do terceiro mundo, 

principalmente no setor têxtil ou da eletrônica chegam a ganhar vinte vezes menos que 

aqueles com as mesmas funções e produtividade na Europa e nos Estados Unidos. A 

alimentação em países do terceiro mundo restou reduzida, e a dívida externa "sangrou" os 

cofres públicos dos países do terceiro mundo em benefícios das sociedades abastadas. Em 

nenhuma época a fome singrou tantas vidas como sob a égide da modernidade. [65] 

Por outro lado a violação aos direitos humanos assumiu proporções avassaladoras, o trabalho 

escravo e infantil é ainda hoje uma realidade nos mais diversos rincões do planeta, a violência 

policial, prisional e sexual contra as mulheres grassa a virada do século, a prostituição infantil, 

os meninos-de-rua, as limpezas étnicas e o chauvinismo religioso fazem parte do cotidiano da 

maioria os países. 

As guerras e as doenças dizimaram populações. A drogadição, a epidemia da AIDS e de 

outras doenças virais, as milhares de vítimas de minas antipessoais, os milhões despedidos 

com a cura do câncer, que não veio, e os vultosos gastos com indenizações por acidente de 

trabalho e outras incapacidades resultantes da falta de um aparato preventivo, que 

"sucatearam" o sistema previdenciário de muitos países. 

A promessa de dominação da natureza foi cumprida de modo perverso, causando a destruição 

da mesma em seus mais diversos aspetos, e gerando a crise ecológica. Apenas nos últimos 

cinqüenta anos o mundo perdeu cerca de um terço da sua reserva florestal. Alterações 

climáticas avassaladoras são observadas e a desertificação e a falta de água serão problemas a 

ser enfrentados pela humanidade nas próximas décadas. [66] 

A partir do colapso da emancipação na regulação (cuja tensão gerou um processo de 

degradação a partir da crescente transformação de energias emancipatórias em regulatórias), o 

paradigma da modernidade entra em crise final uma vez que perdeu a capacidade de renovar-

se.[67] 

A tese central defendida por Boaventura Santos é a de que complexa matriz que envolve as 

energias regulatórias e emancipatórias foi sendo reduzida à medida que se fortificou o 

desenvolvimento capitalista, convergindo para dois grandes instrumentos de racionalização da 

vida coletiva: a ciência moderna e o direito estatal moderno.[68] 

As soluções que a modernidade propôs entram em crise quando a sociedade se vê ameaçada 

pela acumulação de irracionalidades tais como a fome e a miséria, as guerras, as drogas e a 

medicalização da vida, e o perigo de catástrofes ecológicas. 

Para Touraine, o que existiu de mais profundo no pensamento social que herdamos foi "a 

convicção positivista de que a modernidade significa a eliminação não somente da expressões 

religiosas, mas, inclusive de todas as referências a uma forma medíocre de consciência dos 

atores."[69] 
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As ciências sociais foram varridas pela noção destruidora de que a consciência é sempre falsa, 

e que precisamos deixar de analisar as condutas humanas como se fossem orientadas por 

julgamento de valor, já que as mesmas só poderão ser explicadas  através do reconhecimento 

das determinantes econômicas, políticas e  demográficas.[70] 

A dupla visão que se instalou, seja da impotência dos atores sociais, seja do poderio das 

forças econômicas mundiais se alastrou e enraizou profundamente na vida intelectual. As 

referências oferecidas pelo movimento operário, pelos movimentos de libertação dos países 

colonizados e até pelo feminismo tornaram-se obsoletas. As faculdades de ciências sociais se 

esvaziaram. Uma parcela de suas atividades migrou para filosofia, e a outra foi incorporada 

aos estudos econômicos. [71] 

A modernidade está, pois, concluída. Concluída na Rússia, no México, na Europa destruída 

pela primeira guerra mundial, pela revolução soviética, pelo fascismo italiano e, sobretudo 

pelo nazismo como ideologia de morte. As agitações revolucionárias e contra-revolucionarias 

puseram fim à idéia de progresso que representava a confiança na economia. O marxismo, o 

liberalismo e as primeiras sociais-democracias, foram consumidos e aniquilados pelas guerras 

e revoluções. "No império soviético um pesado silêncio foi imposto a todos. Numa Europa 

cortada em duas, tornou-se cada vez mais impossível se pensar em situações novas." [72] 

5. PÓS MODERNIDADE (o paradigma emergente) 

5.1 O MODUS VIVENDI PÓS MODERNO 

O processo civilizatório representado pela redução das possibilidades da modernidade às 

possibilidades do capitalismo, determinou o seu final. De acordo com Jameson, a teoria do 

pós modernismo é portanto, uma previsão do futuro feita com um baralho imperfeito.[73] 

O fracasso do moderno projeto filosófico moral representado pelo desejo de garantir só pela 

razão o centro de uma visão moral, conduziu a humanidade de volta ao politeísmo e ao 

ceticismo dos tempos antigos, mas agora com a lembrança do monoteísmo filosófico e da fé 

que moldaram o ocidente. Existe, pois, uma sensação de perda. [74] 

O paradigma da pós modernidade veio encontrar a sociedade permeada por um sentimento de 

insegurança em face das ameaças identificadas a partir da súbita evolução da ciência e das 

ações vinculadas ao manejo das novas tecnologias, sobretudo daquelas aplicadas ao campo da 

medicina e da genética. [75] 

Conforme Minhahim, "a história comprova que, ao construir sua trajetória, a espécie humana 

deixou marcas preocupantes quanto á sua capacidade de destruição" [76], de forma que o 

medo da extinção da espécie, aliado ao temor da perda da própria identidade conduziram a 

reflexões a respeito das dimensões morais das técnicas resultantes desse desenvolvimento. 

[77] 

Por outro lado a partir do período relativo a esta sociedade observou-se uma relativização das 

normas éticas, onde os conceitos de bem e mal, justo e injusto não apresentavam a 

homogeneidade necessária para orientar as ações do homem. 

A identidade se fez reafirmada pelo poder, pela posse pelo consumo. Colheu-se os primeiros 

frutos das agressões encetadas ao meio ambiente em nome do progresso, como a exploração 

predatória dos recursos naturais e o uso da tecnologia que, embora desastrosa permiu obter o 

máximo a partir do mínimo.[78] 
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Conforme Boaventura de Souza Santos "a conversão do progresso em acumulação capitalista 

transformou a natureza em mera condição de produção", de forma que as suas endêmicas 

crises de acumulação foras encetadas a partir da mercadorização da vida, alargando a gama de 

bens e serviços consumíveis e ampliando as formas de relações sociais, além de propiciar que 

os seus efeitos se entendessem a regiões do planeta antes não integradas na economia 

mundial. [79] 

Com o advento da biogenética a mercadorização e mercantilização de bens e serviços atingiu 

as entranhas do corpo humano, quer seja sob o manto das técnicas de reprodução assistida, 

quer seja sob o rótulo de terapias gênicas, em ambos os casos com amplas possibilidades de 

intervenção no genoma humano e de alteração no direcionamento natural da espécie, o que 

alertou para o risco eminente de uma catástrofe ecológica. 

De acordo com Boaventura de Souza Santos, o paradigma pós moderno deve reinventar 

formas de emancipação social, através da emersão de novas possibilidades de conhecimento e 

direito, para além dos cânones da modernidade. A ciência e o direito, para este autor, se 

articulam a partir de formas de poder social, e somente uma revolução paradigmática no 

campo histórico, conceitual e semântico poderá transformar as formas de poder em autoridade 

partilhada.[80] 

Entende o autor que a tensão entre regulação e emancipação deve ser reinventada, no sentido 

de que se abra espaço para novas possibilidades, utópicas, porém realistas. Acredita, pois, que 

diante do colapso do contrato social da modernidade e da proliferação do fascismo societal, 

tradução deste colapso, faz-se necessário recriar não só a política, como também a cultura 

política, e na proporção de que o poder político é exercido à volta do Estado, modificar o 

próprio Estado, "republicizando" o próprio espaço estatal, hoje privatizado pelos grupos 

sociais dominantes que exercem o poder através da delegação do Estado.[81]       

O projeto da pós - modernidade apresentou duas formas de conhecimento, quais sejam: o 

conhecimento-regulação cujo ponto de ignorância se designa por caos, e que, através do 

conhecimento atingiria o ponto do saber, denominado ordem, e o conhecimento - 

emancipação cujo ponto de ignorância constituído pelo colonialismo poderá conduzir à 

solidariedade. [82] 

Para Boaventura Santos o colonialismo é a concepção do outro apenas como objeto, privando-

lhe, portanto, da condição de sujeito. Sendo assim a forma de conhecimento designada por ele 

de "reconhecer" se pauta no esforço de elevar o outro da condição de objeto à condição de 

sujeito, alcançando-se o que ele denomina de solidariedade. [83] 

Por outro lado o ambiente "líquido" herdado da sociedade moderna e a cultura do consumo 

conduziram a uma desregulamentação e desrotinização da conduta humana, que nesta fase já 

em estágio avançado conduziram ao enfraquecimento e fragmentação dos vínculos humanos, 

levando a um processo de individuação. [84] 

A identidade do indivíduo foi lançada como um projeto de vida, e deveria ser erigida 

sistematicamente obedecendo a um esquema concluído antes de iniciado o trabalho. Aos 

indivíduos foi conferida a prerrogativa de ser deixado em liberdade para escolher a espécie de 

vida que queriam levar, controlando e administrando a sua existência de acordo com as 

normas legais reconhecidas pelo Estado. O projeto moderno pretendia libertar o indivíduo da 

identidade herdada. [85] 
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O fenômeno jurídico pós-moderno, entretanto, se tornou cada vez mais plural, o que se 

manifestou com o surgimento dos sistemas normativos genéricos e o conseqüente 

aparecimento dos micros sistemas jurídicos. Como conseqüência surgiu o fenômeno da 

descodificação, abrindo espaço para que uma multiplicidade de fontes legislativas viesse a 

regular os mesmos comportamentos sociais. [86] 

O pluralismo acima relatado, por sua vez deu origem ao surgimento de interesses difusos, que 

ultrapassam a esfera individual para alcançar, indistintamente toda a comunidade jurídica. Os 

direitos oriundos destes interesses são marcados pela indeterminação dos sujeitos, 

indivisibilidade do objeto, conflituosidade permanente e alteração na configuração 

tempo/espaço, diferentemente da estrutura dos direitos subjetivos individuais, observados na 

era moderna. [87] 

6. O AVANÇO EXPONENCIAL DAS PRÁTICAS BIOTECNOLÓGICAS 

A sociedade pós-guerra, ainda devastada pelo rastro de destruição e pelas perdas incalculáveis 

contabilizadas não somente a nível físico como também moral pela humanidade, assistiu, 

impulsionadas pelo modelo capitalista de progresso e direcionadas pelos ditames do cânone 

moderno, ao que se chamou de triunfo da revolução tecnológica. [88] 

Da mesma forma que o Iluminismo trouxe a crença de que a ciência proporcionaria um 

conhecimento absoluto da verdade, hoje se sabe que todo o conhecimento é transitório e 

superável. A evolução cientifica que não se desenvolve através de um processo lento e 

gradual, mas sim se faz através de rupturas, atingiu tal celeridade e propiciou efeitos tão 

surpreendentes que, a cada instante novas conquistas tornam as anteriores obsoletas. [89] 

Os avanços tecnológicos na área da medicina e da genética, os resultados fantásticos 

alcançados pela biologia molecular e pela engenharia genética (com a possibilidade do 

mapeamento e da transformação do genoma humano), o descobrimento do DNA 

recombinante, a clonagem como uma realidade, a criação de seres transgênicos, as técnicas 

neo-eugênicas de seleção de caracteres "favoráveis" da espécie humana, a possibilidade de 

patenteamento da vida e a realização da fissão nuclear[90], não assistiram, entretanto, ao 

incremento nas condições sanitárias na grande maioria dos países periféricos: nunca as 

doenças mataram tanto e a fome  se tornou endêmica em algumas regiões do planeta.. 

A necessidade de adoção de um padrão cosmopolita, para ser compartilhado entre pessoas 

com modelos de moralidade diferentes, frutos do caráter pluralista da sociedade moderna, que 

propiciou uma apatia e fragmentação moral, não raro conduzindo a uma inversão dos valores 

morais, tornou-se imperativa diante dos grandes e avassaladores avanços da biologia 

molecular e da biotecnologia. [91] 

Atualmente questões cada vez mais complexas desafiam a liberdade de escolha do indivíduo, 

como por exemplo, a possibilidade da inseminação artificial "post mortem", os conflitos de 

maternidade/paternidade sobre a mesma criança, a clonagem de clones, a geração de 

embriões" com ressalva" - meros instrumentos a serviço da prática científica, a formação de 

seres híbridos através da fecundação entre espécies, a geração de bebês com caracteres físicos 

predeterminados, o advento dos testes preditivos e as conseqüências da disseminação das 

informações neles contidas, enfim, uma gama infindável de possibilidades que desafiam o 

bom senso e a capacidade de decisão sobre o agir humano. [92] 

A bioética, concebida como forma de nortear as decisões que dizem respeito à vida, nasceu da 

necessidade de ponderação das conseqüências dos atos empreendidos no delicado terreno do 
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entrecruzamento entre as ciências médicas, os progressos da biotecnologia e a ética.[93] 

Através de uma abordagem multidisciplinar se propõe a alertar sobre as ameaças embutidas 

no uso indiscriminado da técnica sobre a humanidade, assim como sobre os perigos que 

envolvem o uso do biopoder, fatores que podem inclusive comprometer irreversivelmente o 

equilíbrio do ecossistema terrestre. 

Neste sentido preleciona Maria Helena Diniz: [94] 

O grande desafio do século XXI será desenvolver uma bioética e um biodireito que corrijam 

os exageros provocados pelas pesquisas científicas e pelo desequilíbrio do meio ambiente, 

resgatando e valorizando a dignidade da pessoa humana, ao considerá-la como o novo 

paradigma biomédico humanista, dando-lhe uma visão verdadeiramente alternativa que possa 

enriquecer o diálogo multicultural entre os povos, encorajando-os a unirem-se na empreitada 

de garantir uma vida digna para todos, tendo em vista o equilíbrio e o bem-estar futuro da 

espécie humana e da própria vida no planeta. 

6.1. A "COISIFICAÇÃO" DO HUMANO 

O termo reificação foi inicialmente utilizado pelo marxismo com o intuito de criticar o 

sistema capitalista, uma vez que se atribuía ao mesmo o efeito reducionista de conferir ao 

trabalhador o valor unicamente pelo que era capaz de produzir. 

A era moderna ofereceu condições propicias para que este fenômeno se alastrasse para outros 

setores da vida humana , conforme nos preleciona o Prof.º Ricardo Maurício Soares[95]: 

Conquanto tenha desencadeado o progresso material da sociedade moderna, o racionalismo 

do ocidente acabou promovendo o cerceamento desintegrador da condição humana, a perda 

da liberdade individual, o esvaziamento ético e a formação de um sujeito egoísta, direcionado, 

precipuamente, ao ganho econômico. Os indivíduos foram convertidos em meros receptáculos 

de estratégias de produção, enquanto força de trabalho (alienação); de técnicas de consumo, 

enquanto consumidores (coisificação); e de mecanismos de dominação política, enquanto 

cidadãos da democracia de massas (massificação). A alienação, a coisificação e a 

massificação se tornaram patologias de uma modernidade em colapso. 

Este termo hoje, reaparece no campo da Bioética de forma muito mais radical e contundente, 

pois não se pode olvidar que estas práticas têm como objeto seres humanos, cercados de todas 

as suas circunstâncias antecedentes e atuais, seus medos, suas angústias, suas paixões, seus 

afetos. 

         Uma vez tendo sido aceita a superioridade da res (coisa) pelos seres humanos, eles 

passaram a rejeitar a incompletude da sua própria reificação como equivalente a um defeito. O 

corpo humano hoje, da forma tal como foi recebido por "acidente" da natureza, deve ser 

superado, deixado para trás. O corpo nu, antes não exposto por motivo de pudor e decoro do 

proprietário, hoje passou a ser motivo de vergonha desde que não tenha sido trabalhado, 

reformado, uma vez que se configura em testemunha da falência do dever, ou talvez da 

inépcia, ignorância ou falta de habilidade do "eu" em melhorá-lo, ou seja, um corpo 

"reificado" de modo insuficiente. [96]  

O medo de não conseguir conformar-se aos padrões da moda é suplantado pelo medo da 

inadequação, de não se sentir incluído no seu meio social, e o mercado, tirando proveito desta 

situação faz crescer empresas que competem àvidamente pelo status de guia ou auxiliar no 
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esforço interminável de seus clientes de enfrentar os novos desafios impostos e fornecer-lhes 

os instrumentos, as ferramentas exigidos no seu trabalho individual de auto-fabricação.[97] 

A disseminação das práticas biotecnológicas, associadas à aceleração do tempo histórico e a 

crise do tempo linear experimentados pela humanidade ditados pelos paradigmas 

escatológicos das "modernidades" serviu de "pano de fundo" e transformou-se em uma receita 

infalível para que se instalasse na sociedade pós-moderna a "coisificação" do ser 

humano.                                                                                                                                         

                                                     

                                                                                                                                                       

                                                                                                         

No campo da biomedicina as práticas biotecnológicas, principalmente as reprodutivas e 

terapêuticas conduziram à tendência da "coisificação" do material genético, uma vez que 

geram uma maior exigência no tocante à perfeição dos seres concebidos mediante intervenção 

médica, em comparação com aqueles havidos por reprodução sexuada convencional. 

De acordo com a professora Mônica Aguiar as diversas formas de manipulação genética 

favorecem a tentação de empreender as modificações em um determinado sentido 

previamente desejado, o que aumenta o risco de discriminações e até da supressão de vidas 

que não se ajustam aos níveis de requinte perseguidos pelos interessados, uma vez que a 

"fabricação" de crianças em laboratórios pode sugerir aos responsáveis pelo procedimento que 

também devam responder pela qualidade dos seres assim concebidas[98]. 

De capital importância é a percepção desta autora no sentido de que as atuais técnicas 

biomédicas passaram a adotar profusamente, uma terminologia anteriormente só destinada a 

objetos, para se referir a seres humanos em formação e seus produtos orgânicos, tais como: 

armazenar, doar, selecionar, estocar, congelar, e até descartar. [99] 

Desta forma, a utilização não regulamentada das técnicas de manipulação genética podem 

ensejar a transformação de seres humanos de sujeitos em meros objetos, manipulados ao 

sabor de interesses políticos ou econômicos os mais diversos. 

A verdade é que a sociedade pós-moderna ainda se encontra aprisionada pelos cânones que 

ela mesma viu se desenvolver através dos tempos e cujas repercussões abraçou e fortaleceu. 

Para o desenvolvimento não existe caminho de volta, resta, pois, seguir em frente atentando 

para os valores humanos primordiais, exteriorizados normativamente em forma de princípios, 

no sentido de alcançar um equilíbrio entre o "eu" e o mundo, entre o crescimento individual e 

a felicidade coletiva, de forma a neutralizar, mesmo que parcialmente, os efeitos deletérios 

sobre a pessoa humana que inevitavelmente acompanharam aquilo que se convencionou 

chamar de progresso. 

 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1. O projeto sócio cultural da modernidade foi concebido como uma resposta ao modelo 

"sólido" emanado da sociedade pré-moderna no sentido de propiciar que a sua conformação 

de aparente estagnação e monotonia fosse substituído por outro muito mais dinâmico e 

eficiente. 

2. O modo de produção capitalista, que se disseminou pelo mundo tendo como base a 

revolução industrial, lastreado na maximização da relação capital/trabalho propiciou que o 
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cânone da modernidade se instalasse de forma avassaladora, principalmente no mundo 

ocidental, em todas as esferas de atuação humana. 

3. A reação encetada pelo partido comunista, encabeçado por Karl Marx não foi 

suficientemente eficaz para neutralizar os efeitos perversos do capitalismo, se transformando 

em uma promessa não cumprida, uma verdadeira utopia, por isto mesmo impossível de ser 

concretizada. 

4. O cânone moderno assistiu à completa reviravolta nas relações humanas, ao surgimento da 

sociedade de massa e a instalação da hegemonia do mercado através do consumismo, o que 

culminou por transformar o ser humano em mercadorias semelhantes as que tão avidamente 

buscava adquirir, uma vez que passou a ditar modelos de conformação física e de condutas 

por todos adotados como forma única de inclusão. 

5. O ser humano, agora "coisificado" passa a ser manipulado em várias esferas da vida de 

relação, inclusive no campo da reprodução e da genética. Surgem os seres humanos gerados 

em laboratório, com suas características direcionadas pelos caprichos da ciência e um novo 

estágio da vida humana, antes protegido pela solidez do útero materno passa a "viver" 

congelado em laboratórios: o embrião. 

6. O paradigma da modernidade entrou em crise, principalmente em função de não haver 

cumprido muitas das promessas que assegurou, assim como ter se excedido na efetivação de 

tantas outras, propiciando efeitos muitas vezes perversos para o ser humano e para a 

sociedade como um todo: o mundo ficou mais pobre por contas das desigualdades sociais que 

se exacerbaram. 

7. Emerge um novo paradigma, o da pós modernidade, que não foi capaz sequer de gerar um 

nome próprio, mas que tenta assegurar a felicidade através de uma nova condição - a busca 

incessante do novo, onde a "liquidez" da modernidade se exacerba a índices exponenciais 

nunca antes imaginados, mas que, mesmo assim mantém o ser humano refém da sociedade 

volátil que construiu. 
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MEDICINA PREDITIVA E BIODIREITO

PREDICTIVE MEDICINE AND BIOLAW

Cyntia Mirella da Costa Farias
NATHALIE CARVALHO CANDIDO

RESUMO
Os avanços das pesquisas biológicas, em especial a genética, têm influência direta na medicina. O desenvolvimento dessas pesquisas,
principalmente as desenvolvidas no âmbito do Projeto Genoma Humano, permite que o homem possa não apenas curar ou prevenir
doenças através das medicinas curativa e preventiva, mas também prever as doenças, criando a medicina preditiva, que gera
informações que podem ser utilizadas de forma positiva ou negativa. O presente trabalho analisa as conseqüências da utilização da
chamada medicina preditiva, identificando os direitos que possam ser efetivados através de sua aplicação positiva e os direitos que
possam ser feridos em decorrência de sua má aplicação, buscando alternativas jurídicas para cada caso.
PALAVRAS-CHAVES: Biodireito; Medicina preditiva; Determinismo biológico; Privacidade genética; Aconselhamento genético;
Eugenia.

ABSTRACT
Advances in biological research, especially genetics, have a direct influence on medicine. The development of such research, especially
those under the Human Genome Project, allows the man can not only cure or prevent disease through preventive and curative
medicines, but also predict the disease, creating predictive medicine, which generates information that can be used in a positive or
negative. This paper analyzes the consequences of the use of so-called predictive medicine, identifying the rights that may be effected
through its successful implementation and the rights that may be injured due to their poor application, seeking legal alternatives for
each case.
KEYWORDS: Biolaw; Predictive Medicine; Biological determinism, Genetic privacy, Genetic counseling, Eugenia.

1 INTRODUÇÃO: O PROJETO GENOMA HUMANO E SEUS REFLEXOS NO MUNDO JURÍDICO

            A vida é um processo que envolve diversas fases: nascimento, desenvolvimento, reprodução e morte, mas apesar de este
processo ocorrer há centenas de anos, o homem ainda não está em paz com nenhuma de suas fases. As pesquisas no campo da
biologia tentam descobrir de onde viemos, como somos gerados, como curar e evitar doenças, como viver melhor, como gerar filhos
sadios, como evitar a morte...

Em 1953, a descoberta da estrutura do AND (ácido desoxirribonucléico – DNA em inglês) por James D. Watson e Francis H.
C. Crick impulsionou as pesquisas genéticas e estas responderam a muitos desses questionamentos. A partir das pesquisas com o
AND, compreendemos o mecanismo de transmissão de características mais profundamente, posto que este composto é que determina
todo o funcionamento do organismo dos seres vivos. A manipulação do AND promoveu o que denominamos de biotecnologia.

Em 1988, o co-descobridor da estrutura do AND, James D. Watson passou a dirigir a organização HUGO (Human Genome
Organization), e em 1990, resultante de uma cooperação entre diversos Estados, o Projeto Genoma Humano - PGH - teve início
(oficialmente) com a intenção de mapear e seqüenciar o genoma da espécie humana, ou seja, descobrir a localização de cada gene e em
que ordem estão agrupados os pares de bases nitrogenadas[1], e, desse modo, propiciar uma série de novos saberes que poderão ser
aplicados na área da agricultura, indústria, pecuária, saúde etc.

            O PGH, inicialmente com previsão de duração de quinze anos, concluiu sua primeira fase em 2000, cinco anos antes do
previsto. Dentre as áreas mais beneficiadas com os novos conhecimentos adquiridos está a da saúde. A cada gene localizado e
mapeado abre-se um leque de possibilidades de cura e prevenção de doenças relacionadas ao funcionamento daquele gene, mas, além
disso, de previsão de doenças, tanto em indivíduos nascidos, quanto nos embriões. No entanto, embora saibamos o que podemos fazer
com este conhecimento, surgem indagações de cunho moral: o que devemos fazer com este conhecimento? Que parâmetros podem
reger a utilização prática desses saberes?

Duas décadas antes do início do PGH, o bioquímico Van Renselaer Potter, da Universidade de Wisconsin, cunhou o termo
“bioética” ao publicar em 1970 a obra Bioética, sience of survival e, em 1971, o clássico Bioethics: bridge to the future. Sua
preocupação, que hoje é preocupação mundial, era estudar a ética no campo das ciências biológicas. Potter, enquanto bioeticista,
acreditava no diálogo entre ciência e ética, e escreveu:

se existem duas culturas que parecem incapazes de dialogar - as ciências e humanidades -, e se isso se apresenta como uma razão pela
qual o futuro se apresenta duvidoso, então, possivelmente, poderíamos construir uma ponte para o futuro, construindo a bioética como
uma ponte entre as duas culturas [2].

O termo bioética, entretanto, se consagrou com o entendimento dado por Andre Hellegers, fundador do (atualmente
denominado) Instituto Kennedy na Universidade de Georgetown, que seis meses após a publicação do Bioetichs: bridge to the future,
abriu sua fundação sob o nome de The Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction and Bioethics.
Hellegers deu um enfoque à bioética mais relacionado com o campo da medicina, que nos anos 70 passava por questionamentos
morais na aplicação dos conhecimentos.

Hoje, temos a bioética como uma especialidade da ética, sendo esta entendida como o estudo dos padrões morais de
comportamento de uma sociedade e aquela como o estudo dos problemas morais decorrentes de pesquisas biológicas, que busca
formular orientações éticas que sirvam de parâmetro para exercício de atividades científicas e técnicas tanto relacionadas aos
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progressos na medicina e genética (microbioética – enfoque de Hellegers) quanto no contexto mais amplo no qual são também
apreciadas as questões relacionadas com o meio ambiente e a saúde pública (macrobioética – enfoque de Potter).

Podíamos imaginar que, após quase quatro décadas, o estudo da bioética estivesse em condições de fornecer instruções para o
comportamento dos cientistas e profissionais. Mas assim não ocorre, pois não existe ética universal ou valores objetivos nos quais se
apoiar e as discussões entre os diversos grupos, cada qual com seu posicionamento ético, continuarão por muito tempo, tentando
chegar num denominador comum, provavelmente inalcançável. De acordo com o Prof. Güther Maluschke:

[...] em nosso mundo não existe uma única Ética como existe uma única Matemática, uma única Física, Química, Biologia, Engenharia,
Genética. Matemática, Física, Química, Biologia podem ser estudadas em qualquer país civilizado, e novas descobertas nessas
disciplinas são válidas para o mundo inteiro. Quanto à Ética, isso não é o caso [3].

Assim sendo, concordamos com a afirmação do Prof. Dr. Ulrich Beck de que a “ética talvez seja necessária, mas ela de
qualquer maneira não é suficiente, pois não há dúvida de que precisamos de modificações institucionais, para que a reposta positiva ou
negativa, ou a positiva com restrições façam sentido diante dessa evolução genética” [4].

Enquanto não encontramos, com o estudo da bioética, soluções para os dilemas científicos que a biotecnologia nos apresenta,
cabe ao biodireito[5] regular as situações com vistas a evitar que os direitos já positivados no ordenamento jurídico sejam feridos e,
por outro lado, buscar que outros direitos possam ser melhor garantidos a partir da utilização dos conhecimentos adquiridos através
do PGH.

Naturalmente, há um descompasso entre o surgimento de problemas trazidos pelas ciências biológicas e a criação de normas
com vistas a regulá-los. Mas podemos indicar no direito positivo normas que podem servir de regulamentação geral, enquanto não são
estabelecidas legislações específicas, para situações problemáticas. Neste trabalho iremos tratar dos problemas decorrentes do
surgimento da medicina preditiva e apresentar soluções provisórias para a manutenção dos direitos humanos com base nas leis
vigentes.

2 MEDICINA CURATIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA E OS RISCOS DO DETERMINISMO GENÉTICO

            Um dos direitos sociais que a boa aplicação do PGH pode ajudar a ampliar é o direito à saúde. O termo saúde não é definido
pela Constituição Federal, mas pela Constituição da Organização Mundial da Saúde, onde se lê que saúde é “um estado de completo
bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças”[6]. Estar e se manter saudável é uma preocupação humana
muito antiga, e ao longo da história o homem buscou de diferentes modos sua saúde, através da prática da medicina.

A medicina é a área do conhecimento humano relacionada à cura e à prevenção de doenças, e, hodiernamente, também à
previsão, e podemos classificá-la de diferentes formas: quando ao destinatário (medicina veterinária ou humana), quanto às técnicas
utilizadas (medicina tradicional ou alternativa), quanto ao período (medicina primitiva, antiga ou moderna) etc. Utilizaremos neste
trabalho uma classificação relativamente recente que se refere ao objetivo da medicina: a cura, a prevenção ou a previsão de doenças,
respectivamente, medicina curativa, preventiva e preditiva.

Temos notícia da utilização de medicina curativa desde os tempos primitivos, período no qual a falta de informações sobre as
reais causas das patologias impedia a prevenção das doenças, o homem primitivo provavelmente acreditava que as doenças possuíam
causas sobrenaturais. A medicina curativa evoluiu com as descobertas dos agentes causadores das doenças, pois o AND também
comanda o funcionamento dos organismos transmissores de doenças (os agentes patológicos são também seres vivos), de modo que
conhecendo melhor o causador da enfermidade fica mais fácil tratá-la.

A descoberta das causas das enfermidades conduziu naturalmente à medicina preventiva (nesse ponto, além do fator saúde,
entra em questão o fator econômico, pois o tratamento da doença é comumente muito mais dispendioso que sua prevenção). A
medicina preventiva também evoluiu com o PGH, pois certas doenças são “ativadas” por determinados hábitos que, sendo conhecidos,
podemos evitar.

O PGH favoreceu o desenvolvimento da medicina curativa e da preventiva, mas “criou” uma nova medicina, a preditiva.
Através do estudo do material genético de um indivíduo é possível se descobrir quais as enfermidades a que o indivíduo tem
predisposição. As possibilidades de tratamento para os indivíduos avaliados geneticamente são maiores e melhores, pois tendo
conhecimento prévio, podem se precaver e se monitorar com regularidade, visando a descoberta do desenvolvimento das patologias
com grande antecedência.

O diagnóstico de predisposição às doenças tem, todavia, seu viés negativo. Em primeiro lugar porque algumas doenças não
possuem cura e sequer tratamento, de modo que descobrir a tendência a uma enfermidade do tipo não traz vantagens, apenas
sofrimento psicológico. Em segundo lugar porque essa predisposição para doenças poderá servir como critério para uma nova forma
de discriminação. Em terceiro lugar porque a predisposição constatada em embriões pode dar ensejo às práticas eugênicas, nem
sempre aplicadas de forma a trazer benefícios.

Esses aspectos negativos são agravados pelo crédito que a sociedade ainda dá à idéia do determinismo - reducionismo -
genético. O determinismo genético é a crença de que o indivíduo é o que determina seu genoma, afastando a influência que outros
fatores. Em verdade, o que o determinismo genético postula é uma falácia, pois o resultado fenotípico é resultante da interação do
genótipo com o meio, de modo que o diagnóstico de predisposição genética para determinadas enfermidades não é uma atestado da
doença, mas sim uma avaliação de probabilidade.

Surge, assim, com a medicina preditiva, a necessidade de criar direitos específicos relacionados aos dados genéticos humanos.
Obviamente existe um grande lapso temporal entre uma nova descoberta e a publicação de uma lei regulamentando o que for
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necessário relativamente a esse novo conhecimento. Como serão reguladas as condutas neste intervalo temporal? Podemos vislumbrar
alguma saída na legislação pátria? Embora não possamos sustentar o posicionamento de que novas normatizações são desnecessárias,
temos a firme convicção de que, apesar das lacunas, através da interpretação atualizada de alguns dispositivos constitucionais
podemos encontrar saídas satisfatórias para alguns problemas decorrentes do uso dos conhecimentos genéticos garantindo um mínimo
de segurança social.

Ocorre que “na elaboração dos textos normativos, o Estado esforça-se em satisfazer interesses de opostos dos grupos de
pressão em conflito; busca prever todas as hipóteses, descendo aos mais ínfimos detalhes, procurando um perfeccionismo normativo,
muitas vezes inútil (...) O Direito precisa prognosticar e projetar o futuro de hoje. Mas sem a pretensão de ser exaustivo” [7] . Essa
necessidade - de ser exaustivo - não existe, porque ao contrário do que pregava o positivismo jurídico, durante o processo de
interpretação “(...) o interprete não busca descobrir o que pretendia o autor do texto, mas reformula o sentido do texto a partir da sua
própria perspectiva e do problema posto. O processo de compreensão envolve sempre uma íntima relação entre o intérprete e o objeto
da interpretação” [8] .

Desse modo os aplicadores do biodireito podem fazer uso dos mesmos enunciados normativos que vêm, ao longo do tempo,
regulando as mais distintas relações, dando-lhes uma interpretação adequada para a solução do conflito que se apresenta. O direito se
torna, assim, um “(...) um sistema capaz de a cada novo caso, difícil ou não, se reconstruir na busca por uma decisão capaz de ser
assumida como a decisão correta àquele caso, se afastando, assim, da dificuldade que o positivismo impôs à legitimidade da prática
jurídica (...)” [9] . A grande vantagem dessa interpretação é que “(...) a cada concretização os modelos normativos se ampliam e se
enriquecem, adquirindo sempre novas possibilidades de utilização, que não poderiam ter sido imaginadas nem pelo mais profético dos
legisladores históricos” [10] .

3 DIREITOS RELATIVOS AOS DADOS GENÉTICOS HUMANOS

            Como já foi afirmado, a medicina preditiva poderá fornecer diagnósticos de predisposição a enfermidades que permitirão ao
doente se precaver e se monitorar com regularidade, visando a descoberta do desenvolvimento das patologias com grande
antecedência e assim realizar tratamentos mais eficientes.

Infelizmente, nem todas as doenças que se descobrem podem, apesar de todas as pesquisas que existem, ser curadas ou receber
tratamento. Além do sofrimento de conviver com o “fantasma” de uma doença que pode nunca se manifestar, as pessoas que recebem
diagnósticos de predisposição de doenças graves podem ser estigmatizadas e discriminadas socialmente. Segundo Juliana Oliveira
Nascimento:

Nesta concepção, os indivíduos vivem em dois parâmetros, logo, não são sadios, devido a seu gene conter a probabilidade de
manifestação de uma doença, entretanto, ainda, não são doentes pelo fato de que até então não houve manifestação da enfermidade; desta
tornam-se “doentes sadios”, que ficam na expectativa frustrada do surgimento de uma doença, que pode ocorrer inesperadamente, e por
isso deixam de ter uma vida normal.[11]

Casos de discriminação genética já são uma realidade, principalmente nas relações de trabalho. Inúmeras empresas pretendem,
através de testes genéticos, selecionar candidatos mais “adequados” à vaga, o que também ocorre em estabelecimentos de ensino.
Seguradoras e Planos de Saúde também desejam avaliar o risco do negócio pela análise genética dos clientes. Como o direito brasileiro
pode inibir essas práticas discriminatórias, que violam o direito fundamental de igualdade, levadas a cabo pelo mau uso da informação
genética?

No plano internacional, existem diretrizes: a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e Direitos Humanos de 1997
“estabelece a necessidade de se garantir o respeito à dignidade e aos direitos humanos, independentemente das características
genéticas do indivíduo. Tais características não representam a totalidade do homem, ser único e irrepetível, e que não pode ser
representado apenas biologicamente”[12]. A Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos de 2003 dispõe em seus artigos 13º,
14º e 15º que os Estados deverão tomar medidas que promovam o acesso de seus titulares aos dados genéticos e mantenham a
privacidade daqueles dados, coibindo o fornecimento a companhias de seguro, empregadores e instituições de ensino. A Declaração
Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos da Unesco em seu  artigo 7º, a, declara:

Deverão ser feitos todos os esforços no sentido de impedir que os dados genéticos e os dados proteómicos humanos sejam utilizados de
um modo discriminatório que tenha por finalidade ou por efeito infringir os direitos humanos, as liberdades fundamentais ou a dignidade
humana de um indivíduo, ou para fins que conduzam à estigmatização de um indivíduo, de uma família, de um grupo ou de
comunidades.[13]

Dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a proteção pode ser encontrada nos direitos de personalidade. Considerando que os
direitos de personalidade são aqueles que definem a pessoa humana e que os dados genéticos compõem a estrutura de identificação do
indivíduo, ainda que não de forma exclusiva, percebemos que a proteção aos dados genéticos podem ser enquadrados nessa categoria.
Entre os direitos de personalidade está o direito à intimidade, garantido constitucionalmente no art. 5º, inc. X, que dentro da proteção
aos dados genéticos é redimensionada para o direito à intimidade genética.

As informações genéticas pertencem ao indivíduo pesquisado e cabe a ele, pelo reconhecimento de sua autonomia, decidir o
que fará com as informações. O médico é obrigado a manter sigilo, em respeito à intimidade genética, em relação aos resultados de
predisposição a doenças graves, tanto perante terceiros, quanto perante o próprio indivíduo, quando este assim preferir, pois existe o
direito a não conhecer do resultado do teste genético, ou seja, a pessoa não é obrigada a conviver com uma informação de
predisposição às enfermidades. Para Francisco Vieira Lima Neto:

Esse direito de ignorar é um importante elemento para a defesa da tutela da personalidade humana, garantindo a autonomia do indivíduo e
evitando que uma pessoa saudável e jovem fique ciente de que, dentro de 20 ou 30 anos, será acometido de uma doença incurável contra
qual nenhuma medida pode ser tomada. Essa notícia chocante acarretaria um abalo de tal grau na saúde psíquica do indivíduo (...) que a
sua integridade estaria vilipendiada[14].
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Como vemos, a discriminação por motivos genéticos viola o direito à igualdade e a informação dos dados genéticos é o meio
utilizado para essa violação. Podemos, garantindo ao indivíduo pesquisado o direito à intimidade genética, viabilizar através dos
direitos de personalidade, a manutenção do direito à não sofrer discriminação genética (tipo do direito de igualdade) bem como outros
direitos que restariam mitigados com a discriminação, como os direitos sociais ao trabalho, à educação e à previdência.

A existência dos direitos não são garantias do seu cumprimento, devendo haver punições para possíveis violações. Na
inexistência de sanções específicas para os profissionais de saúde que violarem o sigilo da informação genética, bem como para
aqueles que, tendo acesso a esta, façam uso com fins discriminatórios ou de modo a violar os direitos de personalidade do indivíduo,
devem ser utilizadas as ações de danos morais.

4 MEDICINA PREDITIVA EM EMBRIÕES E O RETORNO DO “FANTASMA” DA EUGENIA

A medicina preditiva pode constatar predisposição às doenças não apenas em indivíduos já nascidos, mas também em embriões
não implantados e fetos. É natural que casais desejosos de terem filhos desejem estar a par do estado de saúde dos futuros filhos e os
testes genéticos em fetos e embriões, ainda dispendiosos, se popularizarão em um breve período, tornando acessível aos genitores as
informações possibilitadas pela medicina preditiva.

Existem fatores complicadores na análise destes casos porque fetos e embriões não são pessoas para o ordenamento jurídico,
de modo que não podemos garantir-lhes direitos de personalidade. O conhecimento de predisposições do feto a doenças graves poderá
estimular, a exemplo do que já se verifica pelo diagnóstico pré-natal de determinadas doenças, os genitores a decidir pelo aborto
(eugênico) e, no caso de predisposições em embriões, a decisão de realizar a seleção de indivíduos geneticamente “viáveis” (Inclusive,
quando o desenvolvimento de tecnologias para o diagnóstico pré-implante de doenças genéticas foi proposto por Anne Mclaren em
1985, foi no intuito de permitir que “se transferissem para o útero tão somente embriões geneticamente sadios e que assim se pudesse
evitar a necessidade de abortar por causas genéticas, possibilitando aos casais de risco iniciar a gravidez sabendo que o embrião não
está afetado”[15]).

O aborto é proibido em nosso ordenamento jurídico, com apenas duas exceções: gravidez decorrente de estupro ou grave risco
de morte da genitora, mas mesmo não existindo previsão legal de permissão de aborto em caso de má formação fetal, inúmeros
precedentes já foram abertos na jurisprudência nacional o que leva a crer que a legislação poderá em breve ser modificada, se não para
a legalização total do aborto, provavelmente em, no mínimo, casos de má formação que impeçam a manutenção da vida normal, a
exemplo da anencefalia.

Mas os testes genéticos de predisposição não são, como já afirmado, atestados de doença, de modo que, não se justifica que
seja objeto de autorização judicial o aborto de fetos com predisposição a doenças da mesma forma que são autorizados, apesar do
silêncio da lei, abortos de fetos anencefálicos.

            Quanto à seleção de embriões, sem regulamentação ainda, a medicina preditiva pode representar o retorno das práticas
eugênicas. O filme de ficção científica Gattaca – experiência genética, filmado em 1997 sob a direção de Andrew Niccol, mostra com
perturbável verossimilhança como seria o futuro não muito distante no qual a seleção de embriões geneticamente perfeitos estaria
legitimada pela ciência e permitida pelo Estado.

A eugenia é a prática do melhoramento genético através de seleção artificial e suscita inúmeros dilemas éticos. Embora o termo
eugenia tenha sido utilizado pela primeira vez em 1883 por Francis Galton, a prática é antiga e traz à lembrança a seleção de crianças
recém-nascidas aptas em Esparta. A eugenia poderia levar, tal como na ficção científica, a uma divisão de sociedades em classes: aptos
ou não aptos. Não que esta tenha sido a intenção de Francis Dalton ao defender a eugenia. Oswaldo Frota-Pessoa coloca que:

O objetivo da eugenia não é formar uma casta superior, ou fabricar o super-homem. O que ela pretende é que as novas gerações
apresentem, em média, freqüência gradativamente menor de genes nocivos e, portanto, maior de genes saudáveis. Nunca se tentará formar
pessoas geneticamente especializadas.[16]

Infelizmente, o que se percebe é a utilização da medicina preditiva sendo utilizada para análise de material genético e posterior
seleção se não do embrião perfeito, o mais próximo que puder. Um completo desrespeito à diversidade genética. Observa Sporleder de
Souza:

Os descobrimentos modernos sobre o genoma humano e a ampliação das técnicas de engenharia genética e reprodução assistida estão
potencializando a volta do pensamento eugênico. É sabido que, além de contribuir para o futuro, erradicando defeitos genéticos, essas
tecnologias podem trazer efeitos negativos ligados a vários motivos eugênicos (positivos ou negativos) que despertam receios, levando
especialistas de diferentes países a refutá-las, pois estas podem interferir, sobretudo, no patrimônio genético da humanidade. Abrem-se as
portas para a chamada eugenia (...) pois as práticas dessa ordem, além de trazer perigos gravíssimos, atentando contra novos bens
jurídicos (...) podem trazer de volta os ideais que inspiraram o holocausto das experiências nazistas.[17]

            As técnicas de reprodução assistida não têm regulamentação no ordenamento brasileiro, de modo que os laboratórios acabam
realizando, sob a denominação de “aconselhamento genético”, verdadeiras práticas eugênicas. Destacamos que por aconselhamento
genético entendemos a orientação ao casal que deseja ter filhos, através da análise de seu material genético, sobre as probabilidades de
virem a conceber uma criança com determinadas características genéticas.

O aconselhamento genético se aproxima da idéia de eugenia ética que Oswaldo Frota defende. Mas a eugenia que se observa
atualmente é a da prática de seleção de embriões “viáveis” e descarte de embriões “inviáveis”, com base em diagnóstico preditivo de
doenças e não de aconselhamento. Uma pergunta que surge nesta discussão de viabilidade do embrião é, como coloca Gabriella
Gambino: “Quanto “normal” deve ser uma criança para que a gravidez possa ser levada adiante? É mais grave uma deficiência mental
ou física? É necessário abortar, diante de 30% de possibilidade de transmitir ao próprio filho uma doença genética?”.[18]

            A análise da legislação nacional mostra-nos que apenas se pode coibir o aborto eugênico, apesar dos precedentes dos casos de
anencefalia, com base na proibição geral do aborto e pela inexistência de direito ao filho saudável. Já os casos de seleção de embriões
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estão realmente sem nenhuma norma que possa ser utilizada, mas existem projetos de lei, como o PL nº 1.184/2003 que tramitam na
Câmara com objetivo de regulamentar a reprodução assistida e que tendem a proibir práticas de seleção de embriões com base em
testes de predisposição genética.

5 CONCLUSÃO: O RESPEITO À DIVERSIDADE GENÉTICA

            A descoberta do AND e posteriormente de sua estrutura, propiciou um desenvolvimento das pesquisas genéticas em níveis
cujos resultados até então só haviam sido imaginados na ficção científica. O Projeto Genoma Humano revelou nossos genes e nos
“desnudou” perante a ciência. Sabemos os segredos do nosso funcionamento e com isso podemos curar doenças de modo mais eficaz,
prevenir melhor e até mesmo prevê-las.

            Novas descobertas, novos poderes, novas responsabilidades. O homem é insaciável em suas pesquisas, quer sempre ir além.
Gregory Stock, biofísico da Universidade da Califórnia chegou a afirmar sobre a biotecnologia que “estamos assumindo o controle
sobre nossa própria evolução. Não existe caminho para segurar essa técnica” [19] . Mas estamos realmente assumindo o controle de
nossa evolução se não está em nosso poder contê-la?

Duas disciplinas surgem e se unem para controlar as pesquisas e suas aplicações: a bioética e o biodireito. A bioética, sozinha,
não pode conter o mau uso das descobertas, o biodireito tenta regular, ainda que tardiamente, as situações, mas sempre com bases
éticas (nem sempre a mesma ética, por vezes se verificam conflitos normativos).

            A medicina preditiva, uma realidade, permite um maior gozo do direito constitucionalmente garantido à saúde, mas suscita
grandes debates. Analisamos neste trabalho os problemas decorrentes da má utilização da informação obtida através dos diagnósticos
de predisposição genética, que seriam a discriminação genética e a seleção de células germinativas humanas com fins eugênicos.

            Existem em declarações internacionais, como apresentamos, princípios que devem nortear as atividades de pesquisadores, em
nosso ordenamento podemos encontrar os direitos de personalidade e também direitos humanos que nos levam ao entendimento que
toda prática discriminatória ou que viole a intimidade deve ser repudiada e coibida através da garantia da intimidade genética.
Entretanto faltam regras mais específicas quanto à forma como as atividades médicas serão fiscalizadas, para que a norma não se
torne, como a norma proibitiva do aborto, apenas letra de lei sendo descumprida a todo momento.

            Devemos fazer do direito um instrumento de respeito à diferença e à diversidade cultural, pois as pesquisas genéticas e os
avanços da medicina preditiva devem ser fator de desenvolvimento da promoção da saúde e não de retrocesso e segregação social.
Inclusive, e sobretudo, porque apesar de todo o conhecimento adquirido, o homem está distante de entender a diferença entre o que é
apenas diferente e o que é defeituoso.
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LIMITAÇÕES AO ANONIMATO DOS DOADORES DE MATERIAL GENÉTICO NAS
FECUNDAÇÕES ARTIFICIAIS HUMANAS FRENTE AO DIREITO À INFORMAÇÃO DO
RECEPTOR: UMA NOVA MIRADA À LUZ DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA

HUMANA

THE LIMITATIONS OF THE GENETIC MATERIAL DONOR ANONYMITY IN THE ARTIFICIAL
FERTILIZATION PROCEDURES CONSIDERING THE INFORMATION RIGHT OF THE RECEIVER:

THE HUMAN DIGNITY PRINCIPLE AS A BOUNDARY

Denise Almeida de Andrade
Márcia Correia Chagas

RESUMO
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, inaugurou-se, no Brasil, uma nova ordem
constitucional, que apresentou os direitos fundamentais como baluartes deste sistema normativo. Em que
pese a supremacia dos direitos fundamentais, sabe-se da possibilidade de colidirem uns com os outros, na
medida em que a complexidade das relações sociais demanda, via de regra, a análise sistemática do
ordenamento. No que se refere às novas tecnologias reprodutivas, as incongruências maximizam-se, em
especial quando se trata das técnicas de reprodução assistida que contam com a participação de indivíduos
alheios, a priori, do projeto parental. A inseminação artificial heteróloga exemplifica a situação mencionada,
vez que o doador, por um ato de altruísmo, se imiscui em uma relação familiar, a qual deseja ser alheio. Em
razão disto, fornece material genético, sob a promessa de sigilo e de preservação de seu anonimato. Todavia,
emerge desta relação, o direito de informação do receptor, criança gerada por meio de procedimento médico
e que faz jus a todos os direitos inerentes à construção de sua identidade. É nesta ambiência, que o princípio
da dignidade da pessoa humana objetiva dar o tom da discussão, buscando compatibilizar as inovações
tecnológicas com a efetivação de direitos fundamentais, constitucionalmente garantidos. A consulta a livros e
periódicos orientou o desenvolvimento da presente pesquisa, que objetiva discutir as limitações do
anonimato do doador de material genético frente ao direito à informação do receptor.
PALAVRAS-CHAVES: Bioética. Anonimato do doador. Direito à informação.

ABSTRACT
With the promulgation of the Constitution of 1988, was inaugurated in Brazil, a new constitutional order,
which provided fundamental rights as bulwarks of this regulatory system. Despite the supremacy of
fundamental rights, it is known of the possibility of colliding with each other, to the extent that the
complexity of social demand, as a rule, systematic analysis of spatial. Regarding the new reproductive
technologies, to maximize the inconsistencies, especially when it comes to assisted reproduction techniques
that rely on the participation of unrelated individuals, a priori, the parental project. Artificial insemination
heterologous exemplifies the situation mentioned, since the donor, by an act of altruism, meddles in a family
relationship, which you want to be independent. That's why it provides genetic material, under promise of
secrecy and to preserve their anonymity. However, emerging from this relationship, the information right in
the recipient child generated by medical procedure and who is entitled to all rights in the construction of their
identity. It is this ambience that the principle of human dignity objective set the tone of the discussion, trying
to match technological innovations with the enforcement of fundamental rights constitutionally guaranteed.
Consultation with books and periodicals guided the development of this research, which aims to discuss the
limitations of the anonymity of the genetic material donor front the right information to the receiver.
KEYWORDS: Bioethics. Anonymity of the donor. Right to Information

INTRODUÇÃO
A Constituição Federal de 1988 trouxe como um dos fundamentos do Estado Democrático de

Direito, em seu artigo 1º, inciso III, a dignidade da pessoa humana, que assumiu status de princípio fundante.
Consoante Fernando dos Santos, considerar este princípio como fundamento de um Estado, “importa
concluir que o Estado existe em função de todas as pessoas e não estas em função do Estado. Não só o
Estado, mas consectário lógico, o próprio Direito”.[1] Para Jussara Meirelles: “a dignidade da pessoa
humana é vista como a necessidade de se respeitar o homem como ‘pessoa’, independente de fatores
diversos tais como raça, religião, condição social, sexo, idade, etc.”[2] Neste mesmo sentido, entendem
Regina Sawen e Severo Hryniewicz que dignidade humana significa “reconhecer na pessoa humana o seu
valor intrínseco e sui generis, que não pode ser avaliado segundo critérios de ordem econômica”.[3]

Assim, entende-se que o princípio da dignidade da pessoa humana apregoa que o ser humano não
pode ser manipulado ou degradado a fim de atender a interesses alheios. Nas palavras de Fernando Ferreira
dos Santos “o que caracteriza o ser humano, e o faz dotado de dignidade especial, é que ele nunca pode ser
meio para os outros, mas fim em si mesmo”[4].

Immanuel Kant assim resume essa idéia:

No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se
pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo preço, e
portanto não permite equivalente, então ela tem dignidade.[5]

 
Ocorre que, com o avanço da ciência e da tecnologia genética surgiram as Técnicas de Reprodução

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 705



Assistida – TRA’s, as quais, no bojo de sua utilização, modificam os paradigmas concernentes à condição de
pessoa humana e as diretrizes norteadoras das relações familiares e de seus conceitos, outrora tidos como
inquestionáveis. Na análise a seguir, Marilena Corrêa, mais especificamente sobre o desejo de procriação,
destaca:

[...] a reprodução assistida interfere com desejos individuais e normas sociais no campo da reprodução,
do casamento e da família. Finalmente, sua aplicação tem desdobramentos que ultrapassam em muito
uma terapêutica individual ao atingir gerações futuras e implicar conceitos como do início da vida e o
próprio valor da vida humana. [6]

 
A legitimação social da utilização das novas técnicas encontra assento no fato de que, hoje, a

procriação não tem apenas uma conotação de constituição de família, está, outrossim, ligada a uma forma de
sucesso pessoal. Numa sociedade competitiva, em que a tônica é a realização imediata de todos os desejos e
aspirações, onde qualquer frustração influi num sentimento de inferioridade e fracasso, a esterilidade, mesmo
que sem causa aparente, fragiliza pessoas e relações.

Essa fragilidade, atrelada a um sentimento de inferioridade, abre um fértil campo para a
“manipulação” de sentimentos e desejos. Becker, em estudo sobre a sociedade americana, por exemplo,
aponta que o recurso à utilização das TRA’s está ligado a uma cultura norteada pelo consumo e que reforça
o individualismo e a autonomia, e que o fator econômico tem sido um dos que mais contribuem para o
processo de tomada de decisões. [7]

Alie-se a isto o fato de que em relação às novas técnicas de reprodução medicamente assistidas
(TRA’s), a legislação mostra-se, em especial, lacunosa, confusa e antinômica. Sem uma identidade própria,
mistura conceitos, tendências e parâmetros culturais.

Diante da vontade de ter filhos e da impossibilidade de concretizar este desejo, delega-se à medicina
reprodutiva o múnus de perfectibilizar o projeto parental. Para Álvaro Villaça Azevedo, a reprodução
humana artificial pode ser definida como “[...] a fecundação, com artificialidade médica, informada e
consentida por escrito, por meio de inseminação de gametas humanos, com probabilidade de sucesso e sem
risco grave de vida ou de saúde, para a paciente e para seu futuro filho”[8].

Nas palavras de Eduardo Oliveira Leite

a procriação artificial se inscreve num contexto médico, científico e sócio-cultural próprio à sociedades
industrializadas. Mas é no terreno jurídico que a nova realidade cria maiores desafios aos estudiosos:
ela desestabiliza o equilíbrio, sempre mais ou menos precário, do Direito. Entre o fundamento
voluntário e o fundamento biológico da filiação, entre as filiações de fato e as filiações de direito, a
procriação artificial impõe doloroso dilema de escolher se refugiar na meia-verdade ou na mentira. A
cada estágio, para cada técnica, intervém a obsessiva ambigüidade de não se poder fazer desaparecer
juridicamente a consideração da criança a nascer e não poder se definir seu interesse, na ignorância em
que nos encontramos de seu futuro e o de seu pai e mãe”[9].

É diante das Técnicas de Reprodução Assistida que a reprodução humana, sempre tida como o ato
mais íntimo de um casal, é lançada em um ambiente de ampla participação, já que os gametas - óvulos e
espermatozóides – são tratados extracorporeamente.

A reprodução humana artificial, alavancada pelo progresso da biotecnologia, apresenta ao Direito,
conflitos outrora inimagináveis, solicitando do mundo jurídico um posicionamento rápido e firme, sem que
haja, contudo, o afastamento de princípios éticos e morais e a inviabilização do progresso científico. Diz-se
isto porque estas práticas biomédicas[10], enquanto restritas aos laboratórios e centros de pesquisa, são
conquistas admiráveis, mas quando transportadas para a seara do Direito, se apresentam como um
emaranhado de dúvidas e incertezas, que ameaçam a efetividade de princípios constitucionais, como a
dignidade da pessoa humana e de direitos já enraizados na legislação nacional, como o direito ao
conhecimento de filiação completa.

Nas palavras de Eduardo Oliveira Leite “o mundo jurídico[...], viu-se, de uma hora para outra,
solicitado tanto pelos pesquisadores como pelos profissionais, que o invocavam como meio de garantir mais
segurança e maior legalidade à audácia das novas práticas, evitando as eventuais demandas diante dos
tribunais”.[11]

As últimas décadas do século XX apresentam ao homem inúmeras descobertas científicas para as
quais não estava preparado. A sociedade não acompanhou a evolução que aconteceu dentro dos centros de
pesquisa, e quando os resultados dos experimentos extravasaram estes limites, o que se observou e observa,
é uma propagação de incerteza e insegurança.

As normas vigentes não são mais capazes de responder, ao menos satisfatoriamente, às indagações
da sociedade, até porque, em algumas circunstâncias, há a ausência de normas, v.g. no que tange ao
problema de reconhecimento de filiação completa, quando a criança (pessoa) é fruto de inseminação artificial
heteróloga.

Esclareça-se que a decisão em torno da utilização de novas técnicas reprodutivas tem sido marcada
pelas promessas “midiáticas” de êxito. Cada novo passo da ciência é alardeado pelos meios de comunicação
como uma panacéia. Vários atores, dentre médicos ligados a programas de reprodução assistida, juristas etc.,
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interferem de forma indutiva nesse processo:

Na reprodução assistida, o processo de tomada de decisão sobre ter filhos pode, ainda, sofrer a
interferência do médico – em função, por exemplo, do esclarecimento sobre riscos e o sucesso das
diferentes técnicas. Poderíamos pensar também em uma interferência do legislador, em contextos nos
quais o acesso à reprodução assistida e, conseqüentemente, à possibilidade de procriação é regulada por
lei... O desejo e o controle da decisão autônoma podem, portanto, ser confrontados a questões de toda
ordem, como poder aquisitivo, leis restritivas sobre usuários ou a própria eficácia das técnicas... As
novas tecnologias reprodutivas podem ser iatrogênicas não apenas quando medicamentos e
procedimentos aplicados sobre mulheres saudáveis causam-lhes danos físicos, o que configura um
problema de riscos e de biossegurança. Do ponto de vista ético, o sentido maior da iatrogenia deve ser
colocado em relação à vulnerabilidade simbólica de mulheres e homens já confrontados com o fracasso
que representa a dificuldade de reprodução.[12]
 

Percebe-se que a forma como as TRA’s se tornam conhecidas do grande público, ou seja, através da
mídia, acaba por distorcer a complexidade de alguns procedimentos, banalizando-os. A idéia transmitida
pelos meios de comunicação é de procedimentos simples e seguros, com um alto índice de sucesso. Tal idéia,
nem de longe, corresponde à realidade dos fatos. Como alertam Dirce Guilhem e Mauro Prado:

Houve, assim, uma clara banalização e fragmentação de procedimentos complexos – nem sempre
inofensivos para as mulheres e bebês, quando se consideram, por exemplo, os efeitos colaterais das
medicações utilizadas para a hiperestimulação ovariana, ou altas taxas de ocorrência de paralisia
cerebral em bebês no caso de gravidez múltipla -, trazendo profundas implicações éticas e legais para as
pessoas e serviços envolvidos... Ou seja, vivemos sob a ótica da ‘medicina do desejo’, que fragiliza e
submete ‘cada vez mais pacientes à supervalorização da biotécnica’ e que se apóia em um discurso
positivo, sustentado pela utilização da generosidade profissional e eficácia dos procedimentos. [13]

 
Sob um outro aspecto, entretanto, vale frisar que, apesar de tantas vezes a mídia surgir muito mais

como um meio de “deformação da informação”, não se pode negar que, de uma forma ou de outra,
democratiza-se e “populariza-se” a notícia, trazendo para a arena do debate os mais diferentes segmentos e
retirando o assunto de seus “guetos científicos”.

Essa democratização da informação permite que as discussões floresçam e que posições antagônicas
possam confrontar-se, potencializando o equacionamento de controvérsias e a proposição de soluções. A
partir daí vários e sucessivos questionamentos se esboçam, demandando uma atitude mais responsável por
parte de quem detém tais poderes.

O primeiro questionamento que se coloca é saber se, realmente, tudo o que é cientificamente
possível, é ética e socialmente desejável. A resposta a essa primeira pergunta fundamenta toda uma série de
decisões, tanto políticas, quanto jurídicas, que poderão alterar vários dos conceitos secularmente postos pela
ordem social, notadamente, no que tange à família. Isso acarretará significativas conseqüências para a
sociedade e o Estado, visto que, como reza o caput do art. 226 da Constituição Federal de 1988: “A família,
base da sociedade, tem especial proteção do Estado”.

Questiona-se então, as repercussões dessa lacuna do ordenamento jurídico pátrio, pois ainda que se
entenda que a legislação não tem o condão de prever todas as possibilidades de conflitos, já que surgem das
relações entre os homens e instigam os legisladores a acompanhá-los, o descompasso temporal entre os
conflitos surgidos e as subseqüentes normas que deverão dirimi-los, não pode ser exacerbado.

Há que se lembrar que apesar da ciência do Direito não se restringir à legislação, tem-na como um
de seus pilares, e sua ausência pode gerar uma liberdade ilimitada, nociva à própria sociedade. Neste sentido
são os ensinamentos de Eduardo Oliveira Leite: “porque o Homem não pode viver sem limites e sem regras.
Porque o vazio jurídico torna tudo possível”.[14]

Diante disso o objetivo central deste trabalho é confrontar os direitos, em certos momentos
contrapostos, dos envolvidos em um procedimento de fecundação artificial heteróloga no que tange ao
anonimato dos doadores, direito inerente à intimidade e à vida privada, e o direito de conhecimento de
origem genética do indivíduo por esta técnica gerado, oriundo do direito de personalidade. Ressalte-se aqui
que outras questões secundárias se estabelecem como, por exemplo, o possível questionamento, não da
origem genética, mas de uma paternidade propriamente dita, assegurado pelo art. 27 do Estatuto da Criança
e do Adolescente.

1 AS TRA´S  E AS “NOVAS FORMAS” DE FILIAÇÃO

O Código Civil, no que se refere ao Direito de Família, reproduziu grande parte dos dispositivos,
tanto da Constituição Federal de 1988 como de legislações infraconstitucionais já existentes, como o
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), lei de investigação de paternidade (Lei 8.560 /92), lei
do planejamento familiar (Lei 9.263/96), além de recepcionar vários de seus dispositivos atinentes ao
processo.

Em que pesem as diversas críticas já suscitadas por juristas e operadores do Direito às lacunas do
Código Civil de 2002, entende-se que tal diploma legal padece mais por suas contradições internas do que
por suas omissões, visto que estas podem ser supridas por legislação especial.

Talvez as maiores alterações tenham ocorrido no que se refere à filiação. A igualdade jurídica de
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todos os filhos, já estabelecida pela CF/88 (art. 127, § 6º), foi repetida pelo art. 1596 do Código Civil
brasileiro.

O rol de presunções de filhos concebidos na constância do casamento (art. 1597) ampliou-se,
englobando os filhos havidos por fecundação artificial homóloga (mesmo que falecido o marido) ou quando
se tratar de “embriões excedentários” e os havidos por fecundação artificial heteróloga com o consentimento
do marido. (incisos II - V). Aproximando o máximo possível a verdade real (ou biológica) da verdade
jurídica, o legislador tornou a Ação Negatória de Paternidade imprescritível (art. 1601).

Quanto ao reconhecimento de filhos havidos sem casamento dos pais (arts. 1607 - 1617), o código
manteve parte das orientações do Código de 1916, com as alterações advindas dos princípios da igualdade
entre os sexos, e reproduziu grande parte dos dispositivos da Lei 8.560/92, sem fazer qualquer referência à
revogação dos demais artigos não citados, nem regulamentados de outra forma, donde pode concluir-se que
continuam válidos e aplicáveis. O artigo 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, o qual dispõe
que “o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo
ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça”.
Referido artigo é expressão do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, uma vez que a
concretização de uma vida com dignidade está adstrita, em certa medida, ao conhecimento de sua origem,
esta que é a expressão maior de sua personalidade.

No Código Civil de 1916, toda estrutura de parentesco se encontrava edificada na presunção de
paternidade - pater is set quem justae nuptiae demonstrat  -  mas a evolução da ciência mostrou que a
verdade biológica não mais pode afastar-se da verdade jurídica, sob pena de perpetrarem-se gritantes
hipocrisias.

O Código Civil atual refere-se, dentre outras questões, aos casos de fecundação artificial homóloga
e heteróloga, embriões excedentários, fecundação homóloga post mortem, mas seus termos, sem trazerem
maiores esclarecimentos ou comentários, não só criam contradições internas com outros dispositivos do
código, como abrem ensejo a interpretações dúbias. Mesmo que um código não fosse o melhor instrumento
para tratar de assuntos ainda tão sujeitos a mudanças, não se pode admitir a antinomia.

2 A REPERCUSSÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS MÉDICO-REPRODUTIVAS NO DIREITO
DE FAMÍLIA

 

O direito à formação familiar ou, em outras palavras, ao livre planejamento familiar deve estar
submetido aos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Esse direito também
não pode sofrer qualquer ingerência por parte de organismos oficiais ou privados, à luz do disposto no art.
226, § 7º da CF/88..

Em atenção ao dever do Estado de prover meios educacionais e científicos para o exercício do
citado direito, o Código Civil de 2002 achou por bem incluir algumas das possibilidades atinentes às
tecnologias reprodutivas no rol de presunções relativas à filiação, trazendo, desta forma, uma revolução nas
bases estruturadas há muito sobre a matéria.

Tratando-se do artigo 1597 que se refere ao sistema de presunções da filiação tem-se a ampliação
desse rol em três incisos (III; IV; V) que envolvem as TRA’s:

2.1 Filiação “Post Mortem”: O inciso III abre a possibilidade de haver presunção de filiação (por estar
dentro do “lapso circunstancial” da constância do casamento) para os havidos “por inseminação artificial
homóloga, mesmo falecido o marido”. Esse dispositivo permite a utilização dos meios tecnológicos para a
realização do projeto parental, mesmo se afastando dos critérios estabelecidos em outras normas, como, por
exemplo, a Resolução 1.358/92 do Conselho Federal de Medicina, a qual em seus princípios gerais, n. 1,
restringe a utilização das TRA’s para: “[...] auxiliar na resolução de problemas de infertilidade humana,
facilitando o processo de procriação quando outras terapêuticas tenham sido ineficazes ou insuficientes para
a solução da situação atual de infertilidade.”

Também essa era a orientação do projeto de lei do Senado n. 90/99, da lavra do ex-senador Lúcio
Alcântara e seus substitutivos, cujo artigo 2º (em todos eles) e artigo 4º, inciso I (dos substitutivos) previam
que o recurso às TRA’s só deviam se dar quando fosse verificada a infertilidade ou para tratamento de
doenças genéticas. Tal não é o caso previsto inciso III do artigo do Código Civil. Não há aí, em princípio,
nenhum problema de infertilidade. Logo, o recurso às técnicas só seria possível, pela Resolução e pelos
projetos de lei, quando o armazenamento do material genético tivesse como causa um tratamento ou
enfermidade prévia que fosse capaz de inviabilizar ou dificultar o processo natural de procriação, qualquer
outra interpretação consistiria em uma antinomia com o preceito do artigo 2º.

Os substitutivos de 1999 e de 2001 ainda previam, - na seção V – Dos Gametas e Pré-Embriões
(art. 15, § 2º, III do de 1999 e art. 14, § 2º, III, do de 2001), a possibilidade de implantação dos gametas
criopreservados no caso de morte do “depositante”, desde que houvesse uma autorização expressa para tal
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por parte deste último, em documento próprio (no substitutivo de 1999, em testamento, no de 2001, em
testamento ou termo de consentimento livre e esclarecido).

Ocorre que, mesmo que tal utilização fosse feita dentro dos critérios normativos, esbarraria em
outras questões jurídicas e de cunho ético-social. A criança por esta forma gerada, mesmo tendo a garantia
da filiação legítima, ainda seria, deliberadamente, privada da convivência familiar completa, como lhe garante
a Constituição Federal no art. 227, caput, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 19, sendo
duvidosa aí a atenção ao “melhor interesse da criança”.

Também, pelos critérios dos artigos 1798, 1799, I e 1800, § 4º, do Código Civil, vislumbra-se a
situação esdrúxula de uma criança que seria considerada filha, mas não se enquadraria, segundo a
interpretação de alguns autores, nos institutos tradicionais referentes à capacidade para suceder, que exige
que o herdeiro seja nascido ou esteja já concebido no momento da abertura da sucessão, em outras palavras,
no momento do óbito. Nesse aspecto impõe-se que o filho por este modo concebido não se veja privado dos
seus direitos sucessórios, visto que filho é, e não só a Constituição como também a legislação
infraconstitucional, protegem seus direitos, como os de qualquer outro filho, havido por métodos mais
convencionais. Amplie-se, se necessário, o sentido da interpretação[15] dos artigos 1798, 1829, 1845 e
1846. Não foi coerente o dispositivo legal, sejam-no seus aplicadores, que não podem estabelecer qualquer
distinção entre os filhos.

Se, por meio de uma ação de investigação de paternidade julgada procedente, um filho tem direito à
repartilha dos bens, sendo dessa forma incluído na sucessão de seu pai pré-morto, que não o havia
reconhecido espontaneamente, quanto mais quando essa filiação foi tão pretendida, a ponto de reservar-se
material genético para sua possibilidade (ou viabilidade).

2.2 Embriões Excedentários na Filiação Homóloga: Embriões excedentários são aqueles que resultam não
implantados num procedimento de RA. Essa “sobra” ocorre porque, geralmente, são fertilizados óvulos em
número superior aos que efetivamente serão implantados. O inciso IV do art. 1597 diz haver presunção de
filiação para os “havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de
concepção artificial homóloga”, mas não se refere ao que fazer no caso de não implantação - o destino destes
embriões é um problema não só ético, como jurídico.

As normas da Resolução 1.358/92 do CFM,[16] instrumento norteador de condutas éticas para as
TRA’s, só autorizam a transferência de, no máximo, três embriões no intuito de evitar os riscos inerentes à
multiparidade. Os embriões não implantados permanecem crioconservados para uma posterior implantação.
Se não houver interesse de sua utilização para uma nova tentativa de reprodução, o casal deverá, no
momento da crioconservação, manifestar, por escrito, que destino deseja que deva ser dado aos pré-embriões
congelados nos casos de divórcio, doenças graves ou falecimento de um deles ou de ambos, e quando
desejam doá-los. A Resolução prevê ainda a impossibilidade de destruição ou descarte dos mesmos.

De maneira particular, sobre esse tema, a normatização é especialmente confusa. O Código Civil de
2002, em seu artigo 2º, prevê que “a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei
põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro” (grifo). A pessoa é sujeito de direito, tendo, em
função da personalidade, a prerrogativa de exercer direitos e contrair obrigações. De forma excepcional,
entretanto, a lei “põe a salvo” os direitos de uma “não-pessoa”, o nascituro, como forma de proteger sua
“futura personalidade”. A potencialidade de tornar-se pessoa distingue o nascituro das coisas. Essa proteção
pode ser percebida através da proibição, mesmo que parcial,[17] ao abortamento (arts. 124 – 128, CP).

A concepção se dá no momento da fusão dos pronúcleos dos gametas[18] e isso é um dado
científico. Logo, independente de onde essa fusão se dê, se “in vivo” ou “in vitro”, o “produto” dela
resultante já teria “a salvo” seus direitos, mesmo que em expectativa.

Entretanto, tanto o último substitutivo do projeto de lei 90/99 (2001) como a Lei 11.105, de 24 de
março de 2005,[19] desconsideram tais dados e entendem existir uma distinção ontológica entre os embriões
implantados e os não-implantados, reservando, aos primeiros, proteção jurídica que será negada aos últimos.
Em sentido contrário[20] estão as Recomendações n. 1.046/1986 e n. 1.100/1989 do Conselho da Europa –
Os Direitos do Embrião Humano, os quais entendem que os embriões e os fetos devem, em todas as
circunstâncias, ser tratados com o respeito devido à dignidade humana, pois desde a fertilização (momento
anterior à concepção) dos óvulos...

a vida humana se desenvolve com um projeto contínuo, e que não é possível fazer uma distinção nítida
durante as primeiras fases (embrionárias) do seu desenvolvimento, e que a definição de um status
biológico do embrião é portanto necessária...
 

A redação tanto da Resolução do CFM, como dos projetos de lei e, finalmente, da lei 11.105/05
trata o embrião não implantado (pré-embrião) como uma propriedade dos genitores, estando sujeitos às suas
decisões. Certamente que o pré-embrião está fora da classificação de nascituro, mas qual seria então seu
status jurídico? Como seria classificada juridicamente uma atitude que atentasse contra sua integridade? Se
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implantado, sem dúvida, seria abortamento. Mas aqui não é esse o caso. A redução embrionária é
terminantemente proibida.[21]

A reificação do pré-embrião fica clara nos verbos utilizados pelas normas citadas, bem como pela
possibilidade de que seu destino esteja entregue à decisão dos genitores de forma absoluta. Nilo Gonçalves,
expressando sua frontal discordância sobre tal atitude conclui:

[...] por não poderem dispor da integridade física nem da vida do concepto, não poderão os seus
responsáveis legais, a qualquer pretexto, autorizar a sua destruição ou mesmo cedê-lo para pesquisa ou
experimentação... a simples autorização dos responsáveis não é suficiente para que o médico destrua ou
utilize seus embriões. [22]

 
As discussões tornam-se ainda mais acirradas quando o assunto envolve a utilização desses

embriões excedentários para efeito de retirada de células-tronco.

A principal crítica que deve ser aqui posta refere-se à forma como as discussões a respeito do tema
foram conduzidas. O argumento de que esses embriões (ou pré-embriões) iriam ser inexoravelmente
descartados, não procede, visto que as normas em vigor até o advento da nova Lei de Biossegurança[23]
(Lei 11.105/05) proibiam o descarte. Outra questão diz respeito às “promessas” de sucesso que, não
necessariamente, são verdadeiras ou infalíveis. A pesquisa em células-tronco embrionárias, de forma alguma,
pode ser encarada como uma panacéia.

2.3 Inseminação Artificial Heteróloga: O inciso V do artigo 1597 presume a filiação nos casos de
inseminação heteróloga desde que com prévia autorização do marido. E nada mais estabelece. Ora, é
indispensável que se regule como deverá ser dada essa autorização. Que instrumento a viabilizará, qual o
momento em que ela deverá ser exigida e até que momento poderá o marido retratar-se de sua decisão etc.

A decisão a respeito do planejamento familiar, nele enquadrado o recurso às TRA’s, deve ser
tomada pelo casal, pois a possibilidade de que a gravidez de sua mulher seja engendrada através do material
genético de outro homem, pode gerar constrangimentos e sentimentos contraditórios. Mas tais conflitos
devem ser sopesados pelo casal antes mesmo de iniciarem o procedimento.

Uma opção dessa envergadura tem muitas implicações, não apenas emocionais e sociais, como se
pode supor, mas também jurídicas e médicas. Todo procedimento de indução artificial à procriação envolve
uma grande expectativa e a correspondente possibilidade de frustrações e desgastes para os envolvidos.

O casal que se submete a arcar com os ônus de tais procedimentos, geralmente anseia pela
realização do projeto parental de forma quase incondicional. A fragilidade que esse desejo por um filho
enseja pode embotar a clareza de raciocínio na hora da tomada de decisões. Nesse momento é de
fundamental importância que os interessados sejam pormenorizadamente informados, de maneira clara e
acessível, de todas as possíveis implicações de tal processo.

As informações devem ser fornecidas de acordo com a possibilidade de entendimento dos
envolvidos, isto é, numa linguagem que possa traduzir integralmente todos os possíveis riscos, vantagens,
desvantagens e, inclusive, confrontá-los com outras opções, como a adoção, por exemplo.

Não apenas as questões de ordem médica devem ser esclarecidas, como ainda os possíveis
constrangimentos sociais, as possibilidades de transtornos emocionais, como ansiedade e frustrações. Os
custos financeiros devem ser detalhadamente explicados e previstos e, de suma importância, é a apreciação
das possíveis conseqüências jurídicas do ato, pois essas últimas são capazes de acarretar problemas de todas
as ordens precedentes.

Saliente-se que a inserção na relação reprodutiva (a priori reservada a uma mulher e a um homem)
de uma terceira pessoa - doador de sêmen/óvulo – autoriza que se faça questionamentos acerca das
repercussões, no que tange às relações familiares, subjacentes a esse procedimento.

Diz-se isto, pois de um lado há o direito ao reconhecimento do estado de filiação do receptor, que
pode desejar conhecer a identidade do doador. De outra parte há a necessidade de se manter o sigilo das
informações acerca do doador de óvulo/sêmen, devidamente resguardado pelos contratos firmados. É esse o
cerne da análise desse trabalho.

3 O ANONIMATO DO DOADOR FRENTE AO DIREITO À INFORMAÇÃO DO RECEPTOR

 

No caso específico da inseminação heteróloga, os esclarecimentos prestados tornam-se ainda mais
necessários. Somente a par de todas as minúcias do procedimento é que os indivíduos terão condições de
livremente decidir pelo recurso a tal técnica. O princípio bioético da autonomia é aqui invocado para a
legitimação do procedimento.

Mas, diante da vulnerabilidade gerada pelo binômio incapacidade/desejo, como falar-se em
autonomia e liberdade? Um dos elementos fundamentais para o exercício da liberdade é o conhecimento, a
informação. A informação gera o poder de optar de forma consciente e abalizada, tendo conhecimento das
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implicações da escolha de forma esclarecida e ampla.

Em atenção aos princípios da beneficência e da não-maleficência, o consentimento do marido para a
inseminação com sêmen de doador deve ser fornecido por escrito e antes que a mulher venha a submeter-se a
qualquer fase preparatória do tratamento, visto que, primordialmente nessas fases preliminares, ela começa a
colocar em risco a sua saúde, submetendo-se à administração de doses massivas de hormônios com os
comprometimentos que, como já relatado, podem causar. Por esses motivos, após o início do tratamento,
não mais deverá ser permitida a retratação de tal autorização.

Outra questão importante é a que diz respeito à possibilidade de o filho por essa forma gerado, vir a
querer conhecer o seu “pai ou mãe biológicos” ou a sua ascendência genética. O ordenamento jurídico
brasileiro só tem um remédio para satisfazer essa “curiosidade” – uma ação de investigação de
paternidade.[24]

Esse recurso jurídico para a realização do direito de conhecimento de sua origem (um direito de
personalidade) pode, entretanto, causar inúmeros constrangimentos, não somente para o “pai ou mãe-
afetivos”, como para o “pai ou mãe-biológicos” que, como doadores, efetuaram um ato de mera liberalidade,
não tendo, certamente, a intenção de formar uma família por essas vias.

As clínicas que trabalham com reprodução humana, ao “captar doadores”, fazem com eles um
contrato no qual se comprometem a não revelar a identidade do doador ao receptor e vice-versa. Ocorre que
o já citado, art. 27 do ECA diz que “o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo,
indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais e seus herdeiros, sem qualquer
restrição...”. Logo, mesmo que os contratos de doação de material genético “garantam” o anonimato, tal
cláusula estaria prejudicada diante do direito inalienável do conhecimento da origem e, uma vez reconhecido
o vínculo de filiação, mesmo que de maneira forçada, estabelecem-se os efeitos do Poder Familiar,
englobados aí direitos e deveres.

Aqui surge mais um problema, não resolvido pela legislação existente no que concerne à fecundação
heteróloga. Pois, não obstante as garantias oferecidas pela Resolução 1.358/92 do CFM, seção IV, 2 e 3, e
do que possam “assegurar” os contratos de doação, tais dispositivos são inferiores às leis e, obviamente, à
própria Constituição, ensejando, desta forma, a possibilidade de, a critério do filho, uma futura ação de
investigação de paternidade (ou maternidade), contra o doador ou doadora, com reflexos de ordem pessoal e
patrimonial (obrigações de caráter sócio-afetivo, alimentar, sucessório, além de todos os deveres inerentes ao
Poder Familiar).

Importa, entretanto salientar que já há decisões jurisprudenciais que asseguram o conhecimento da
origem genética, sem que tal importe em desconstituição da parentalidade sócio-afetiva. E, no que tange à
adoção, essa é a posição do art. 2º da Lei 12.010/09, alterando o art.48 do ECA

Art. 48: O adotado tem o direito de conhecer sua origem biológica,bem como de obter acesso irrestrito ao
processona qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito) anos.
Parágrafo único: O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18
(dezoito) anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica.

Isto porque o estado de filiação traduz o reconhecimento jurídico da importância da família para o
desenvolvimento saudável de um indivíduo. O direito de saber sua origem, sua história familiar, de conhecer
seus ascendentes é inerente à condição de pessoa. Não se pode negar a relevância desses aspectos para que o
indivíduo desenvolva o sentimento de pertença, percebendo-se incluso em um contexto familiar que, sem
esses aspectos, torna-se alheio à sua existência.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 3º, dispõe:

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios,
todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual, e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Saliente-se que quem deve assegurar a consecução desses direitos, legal e constitucionalmente
assegurados, são os pais, responsáveis pelos menores.

O ordenamento jurídico pátrio é ainda mais explícito quando se analisa o artigo 19 do ECA: “toda
criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em
família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas
dependentes de substâncias entorpecentes”.

O artigo 229 da CF/88 estabelece o dever genérico de os pais assistirem, criarem e educarem seus
filhos menores. Neste mesmo diapasão, o artigo 22 do ECA dispõe que: “aos pais incumbe o dever de
sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de
cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”.

Nessa esteira de pensamento, tem-se a família como base de toda a sociedade, como bem preconiza
o artigo 226, caput da CF/88: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. É no seio
familiar que desde a mais tenra idade os indivíduos percebem estar inseridos em um grupamento maior e mais
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complexo, e passam a anexar a este os valores morais, a educação e a herança cultural adquirida no núcleo
familiar.

As técnicas de reprodução assistida não dispensam a existência da figura paterna e/ou materna, e
muito menos minimizam a importância de existir uma família na qual será inserida uma pessoa. Nas palavras
de Caio Mário da Silva Pereira: “a família não tem suas normas somente no direito. Como organismo ético e
social, vai hauri-las também na religião, na moral, nos costumes, sendo de assinalar que a sua força coesiva, é
antes de tudo, um dado psíquico”[25].

Nas palavras de Sílvio de Salvo Venosa

a técnica mais uma vez suplanta o sistema jurídico e obriga sua reestruturação [...] o legislador procura
o possível no sentido de fazer coincidir  a verdade jurídica com  verdade biológica, levando em conta as
implicações de ordem sociológica e afetiva que envolvem essa problemática[26].

 
 

A investigação de paternidade/maternidade está prevista na Lei 8.560/92 e estabelece que o
reconhecimento de filiação é ato irrevogável, podendo ser voluntário ou forçado. Na segunda modalidade
este será obtido após ação de investigação de paternidade e sentença, que assim o declare. Seus arts. 5º, 6º e
§§ referem-se à irrestritibilidade desse direito por parte do filho, sendo, como já visto, direito inalienável,
personalíssimo e imprescritível. O art. 7º, porém, indo mais além, estabelece a obrigatoriedade do pagamento
de alimentos provisionais ou definitivos do reconhecido que deles necessite, a partir da sentença de primeiro
grau que reconhecer a filiação, ou seja, mesmo antes de qualquer recurso.

Em termos sucessórios, é reconhecido aos herdeiros necessários, de pleno direito, metade dos bens
da herança, constituindo a legítima (art. 1846, CC). São herdeiros necessários os descendentes, ascendentes
e o cônjuge (art. 1845, CC).

O impasse surge, então, entre um ato, que se propõe a ser de liberalidade (doação de gametas), e a
problemática inerente ao desejo da criança, fruto de inseminação heteróloga, de conhecer sua origem
biológica (direito constitucional e legalmente assegurado).

Os avanços da ciência na seara da reprodução medicamente assistida são, bem como todas as
técnicas de engenharia genética, norteadas pelos chamados princípios bioéticos, quais sejam: beneficência,
não-maleficência, justiça, autonomia (consentimento informado ou consentimento livre e esclarecido).

Cabe aqui ressaltar o princípio da autonomia, como sendo a capacidade que tem um ser humano de
praticar determinado ato conscientemente, e assumir as responsabilidades inerentes à prática deste mesmo
ato. Deste princípio decorre a exigência do consentimento livre e informado para prática de atos que
envolvam questões bioéticas.

Neste sentido, os doadores de material genético, participando de um procedimento de inseminação
artificial heteróloga, bem como os receptores do material (pais sócio-afetivos) devem receber todas as
informações necessárias para que estejam cientes das possíveis conseqüências que podem advir de sua
decisão. As informações para tal consentimento não podem estar restritas ao que rezam os contratos de
doação de material genético. Ressalte-se que o contrato não é o instrumento adequado para a prestação de
tais informações.

O substitutivo de 2001 do PLS 90/99, art. 4º, referia-se à forma e aos requisitos do consentimento
informado (consentimento livre e esclarecido), em especial no inciso IV (implicações jurídicas) e § 2º

(possibilidade de conhecimento da identificação do doador pela criança). Os arts. 9º, § 1º, 16 e § único do
citado Projeto referiam-se ao direito da criança de conhecer a sua origem.

Entende-se, destarte, que as informações para obtenção do consentimento livre e esclarecido devem
ser fornecidas por equipe multidisciplinar, de forma a contemplar todas as possíveis conseqüências, não só
em face do doador, como para os pais sócio-afetivos e para a criança. Prevendo tais conflitos, alguns
países[27] nem ao menos permitem a doação de gametas. Dentre eles: Áustria, Egito, Japão, Líbano,
Noruega e Suécia.

Interessante não haver a confusão entre estado de filiação e origem genética, como bem argumenta
Paulo Luiz Netto Lôbo:

 
Na realidade da vida, o estado de filiação de cada pessoa humana é único e de natureza sócio-afetiva,
desenvolvido na convivência familiar, ainda que derive biologicamente dos pais, na maioria dos casos.
Portanto, não pode haver conflito com outro que ainda não se constituiu. [28]

 
O Código Civil de 2002, em seu artigo 1593, vislumbra esse estado de filiação, mesmo que não

biológica nem adotiva, mas que se constitui, por “outra origem”, e que se coaduna com essa vontade do
vínculo paterno-filial, o vínculo sócio-afetivo.

Ressalte-se, ainda, que a reprodução de forma heteróloga também pode se dar quando o material
genético a ser “doado” pertence à mulher (doação de óvulos). A possibilidade é a de que uma mulher, por
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qualquer motivo clínico, não possa produzir óvulos (ou óvulos saudáveis) e recorra à doação do gameta
feminino. Esse deverá ser fecundado in vitro com o esperma do marido e introduzido na esposa. As
implicações são as mesmas da fecundação com doador de sêmen.

A investigação de maternidade poderia ainda ocorrer na chamada “maternidade de substituição”. A
ciência já vislumbra a possibilidade de uma "multiplicidade de mães", derrogando a crença de que a mãe é
sempre certa.

Na verdade, mesmo quando o homem (marido) é fértil, pode-se ter até três mulheres envolvidas
num processo de filiação: a mulher que deseja ter o filho, mas não tem material genético, nem condições
físicas de gerá-lo (mãe sócio-afetiva), uma doadora de material genético (mãe genética ou biológica) e a
mulher que se propõe a gestar tal embrião (mãe gestacional). Já no substitutivo/2001 do Projeto 90/99, seu
artigo 3º proibia terminantemente essa forma de reprodução. Também esse é o entendimento de grande parte
das legislações internacionais, como já abordado no capítulo antecedente.

Diante das novas possibilidades tecnológicas e da fragilidade relacional por elas suscitadas, seria
interessante, senão necessária, a existência de dois tipos de ação. A de investigação de paternidade, quando o
objetivo fosse realmente a constituição de um vínculo, justificado aqui pelo melhor interesse da criança, no
caso, por exemplo, da inexistência de qualquer outro vínculo filial já criado e, para satisfazer o exercício do
direito de personalidade, traduzido aqui como o conhecimento de sua origem genética, uma ação para esse
fim proposta, mas que não implicasse na formação de laços de filiação, nem em direitos e obrigações
patrimoniais. Distinguindo-se assim as figuras de genitor (a) e pai (mãe).

A tônica das relações parentais no contexto constitucional não deve ser mais de cunho meramente
patrimonial e sim pessoal, pois tão crucial como a verdade biológica, é a verdade que se revela nas relações
sócio-afetivas. Essa verdade não se constrói a partir dos resultados de um exame atrelados a uma sentença
judicial, molda-se no cotidiano das relações. Eduardo Sá assim exprime tais diferenças:

[...] mas, sendo assim, é-se filho de alguém por causa do código genético, ou apesar disso? Obviamente
apesar disso. Daí que, num plano psicológico, falar-se de uma filiação genética representa uma falsidade
porque apelando ao rigor ético, filiação é uma experiência relacional e afectiva e, em circunstância
alguma exclusivamente biológica. Aliás, afirmar a legitimidade de um ser humano conhecer a sua
ascendência biológica é ter uma visão reducionista da relação e desprezar a função que ela desempenha
no modo como um ser humano a utiliza para se reconhecer nos seus ascendentes. Ou seja, um pai só é
pai porque cuida, protege e, quando sente que deve, repreende e pune. Quero dizer, portanto, que uma
criança viabilizada através da fecundação artificial com esperma de doador, tendo acesso à sua filiação
genética arrisca-se a sentir-se filha de um homem de quem não é biologicamente filha, e sê-lo realmente
de um homem de quem não se sente filha. E mais grave ainda, é filha biológica e emocional da mãe, filha
biológica de um pai e adoptada afectivamente pelo pai (de quem se sente filha). [29]

 

O conhecimento da identidade genética como forma de entender a própria identidade pessoal é uma
necessidade real e legítima. Essa necessidade, entretanto, tem suas raízes fincadas muito mais em fatores
pessoais que patrimoniais, pelo menos esse é o “espírito” do contexto de uma relação de filiação nos moldes
da Constituição de 1988. A “despatrimonialização” dessas relações permite a aproximação das verdades
biológicas e afetivas com a minimização dos impactos emocionais para os envolvidos num processo de
reprodução heteróloga.

CONCLUSÕES

Na presente discussão, se manejou, primordialmente, o princípio da autonomia, entendido como a
capacidade que tem um ser humano de praticar determinado ato conscientemente, e assumir as
responsabilidades inerentes à prática deste ato. Consoante Maria Helena Diniz “a autonomia seria a
capacidade de atuar com conhecimento de causa e sem qualquer coação ou influência externa”.[30] Deste
princípio decorre a exigência do consentimento livre e informado para a prática de atos que envolvem
questões bioéticas.

É neste sentido que o doador de material genético, participando de um procedimento de
inseminação artificial heteróloga, deve receber todas as informações necessárias para que esteja ciente das
possíveis conseqüências que podem advir de sua doação.  Isso porque é por demais tormentosa a reflexão
acerca da compatibilização do direito ao anonimato do doador e o direito à informação de quem recebe o
material doado.

Entende-se que, o ordenamento jurídico brasileiro, confere à pessoa, e em especial à criança e/ou ao
adolescente (por serem indivíduos em desenvolvimento e gozarem de especial proteção do Estado), fruto de
inseminação artificial heteróloga a faculdade de pleitear o conhecimento da identidade do doador de material
genético, vez que envolve a questão do estado de filiação.

O estado de filiação corresponde ao exercício da maternidade e/ou paternidade. Apesar do disposto
nos contratos de doação de sêmen/óvulo, entende-se que há respaldo jurídico suficiente para arrimar a
possibilidade da criança, fruto desta técnica de reprodução assistida, pleitear o conhecimento de sua filiação
completa.
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O Princípio da Autonomia, o qual deve permear a doação de sêmen/óvulo no procedimento de
inseminação artificial heteróloga, se consubstancia no consentimento informado, e traduz a relevância da
total e ampla consciência do doador, acerca das implicações advindas da prática de seu ato. Todavia,
inconteste é a ineficiência dos esclarecimentos prestados em parte dos estabelecimentos responsáveis pela
prática desta técnica de reprodução assistida.

O Princípio da Autonomia está atrelado ao consentimento informado, que consiste na anuência
consciente de todos os envolvidos no procedimento. Para Aline Mignon de Almeida

o princípio da autonomia está diretamente ligado ao livre consentimento do paciente na medida em que
este deve ser sempre informado; em outras palavras, o indivíduo tem a liberdade de fazer o que quiser
mas, para que esta liberdade seja plena, é necessário oferecer a completa informação para que o
consentimento seja realmente livre e consciente[31].

É Imprescindível, então, que haja um incremento na política dos centros de reprodução assistida,
pois muitas vezes os responsáveis pelos procedimentos, não têm a real dimensão das conseqüências que
podem advir de uma doação de sêmen/óvulo.

A discussão merece destaque, pois não obstante o consentimento informado ser procedido de forma
ineficiente, não se pode cogitar que qualquer indivíduo tenha o direito à filiação completa mitigado.

É diante disto que se maximiza a preocupação com o consentimento informado prestado pelo
doador de sêmen/óvulo na inseminação heteróloga, visto que este basicamente se resume ao contrato que é
assinado entre a clínica, o doador, e o casal - não está descartada a possibilidade de ser uma mulher ou
homem solteiros - pelo menos diante da legislação ora vigente. Ressalte-se que o contrato, além de não ser o
instrumento adequado à prestação de todas as informações necessárias para que se configure um
consentimento informado, não esboça, ainda que timidamente, a tentativa de fazê-lo. Esta afirmação tem
supedâneo na análise comparativa entre os paradigmas apresentados pela doutrina bioética e o praticado
pelos centros de reprodução humana assistida.

Extrai-se destes contratos a previsão de que, em nenhuma hipótese, poderão ser investigadas as
identidades dos doadores ou dos casais receptores. Pouco há além desta afirmação. Todavia, esta disposição
não encontra guarida na legislação pátria, não tendo os contratantes competência para decidirem sobre o
irrestrito anonimato do doador.

Deduz-se, por fim, que o doador não tem o real e completo entendimento das possíveis
repercussões jurídicas de seu ato, uma vez que se adstrito às cláusulas contratuais, não tem como vislumbrar
futuras demandas judiciais.

Depreende-se da verificação dos procedimentos adotados pelas clínicas, que o consentimento
informado resume-se, essencialmente, às cláusulas do contrato de doação de sêmen/óvulo, instrumento
inapto à consecução deste fim, uma vez que se deveria dispor de uma equipe multidisciplinar para prestação
dos esclarecimentos, e não condensá-los em um sucinto instrumento contratual.

O consentimento livre e informado, que deveria permear este tipo de relação, resta prejudicado pela
superficialidade dos contratos. Os responsáveis pelos procedimentos médicos e laboratoriais estão
preparados para efetivarem os resultados obtidos pelo avanço da biotecnologia, contudo, demonstram pouca
afinidade com as diretrizes legais que devem nortear estas práticas.

Importante ressaltar, entretanto, que muito deste descompasso deve-se à passividade do legislador e
da comunidade jurídica, em apresentar os caminhos que devem ser trilhados pela biomedicina, no tocante aos
limites que se deve impor às práticas biomédicas. Com efeito, as relações médicas, frente às novas técnicas
de reprodução assistida, extrapolam a idéia médico-paciente e aguardam pela intervenção do legislador.

Corrobora com esta afirmação Eduardo Oliveira Leite ao aduzir:

[...] definindo o ambiente da atividade médica o legislador retira a relação médica da esfera privada. O
ato médico deixa de ser uma relação entre duas pessoas privadas. A oferta feita pela lei e legitimada ao
médico passa a ser limitada por aquilo que o legislador considerou ‘eticamente’ possível. O que é
cientificamente possível é socialmente limitado.[32]

Então, paradoxal exigir uma postura jurídica esclarecida dos profissionais da saúde, quando os
responsáveis pela feitura das leis ou pela aplicação das mesmas não conseguem oferecer os parâmetros
jurídicos para estas práticas.

Percebe-se, inclusive, que por muitas vezes os profissionais da saúde brasileiros buscam na
legislação alienígena um paradigma a ser seguido. A exemplo disto, tem-se a utilização das normas que
determinam as condições físicas dos centros de reprodução humana assistida, que são as apresentadas pela
Sociedade Européia de Reprodução Humana.

Percebe-se pois, que até mesmo no tocante às condições físicas ideais para garantir a integridade
dos envolvidos no procedimento de reprodução assistida, os médicos têm que buscar respostas além do
ordenamento jurídico nacional. Então, quando se passa à necessidade de efetivação do Princípio da
Autonomia, traduzido no consentimento informado, a deficiência é ainda maior, ratificando a afirmação feita
anteriormente de que a responsabilidade pela concretização deste princípio deve ser compartilhada.
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As dificuldades acima apresentadas são maximizadas em virtude da inexistência de regulamentação
específica sobre o tema, havendo tão somente, como já comentado, leis correlatas.

É a partir disto que tanto o Conselho Federal de Medicina quanto o legislador têm buscado adequar
as conquistas científicas aos direitos já consagrados em favor da pessoa humana.

Inconteste que existem os códigos de deontologia profissional que apontam um mínimo ético a ser
respeitado, bem como a legislação afim, v. g., Lei nº 8974 de 5 de janeiro de 1995 ou a Resolução nº
1358/92 do Conselho Federal de Medicina. Todavia, todos insuficientes para regularem esta matéria, uma
vez que a mesma requer uma adequação aos princípios constitucionais como o da dignidade da pessoa
humana e à legislação referente à criança e ao adolescente.

Demonstrou-se quão densas são as responsabilidades que podem advir de uma doação de
sêmen/óvulo, indicando-se a fragilidade do consentimento informado prestado hoje, para satisfazer o
preceituado pelo princípio da autonomia.

Faz-se importante elucidar que esta ineficiência na prestação de um real esclarecimento, pode advir
da permissividade jurídica que paira hoje sobre àqueles que trabalham com técnicas de reprodução assistida,
não se podendo atribuir à comunidade médica, isoladamente, a responsabilidade por possíveis litígios
decorrentes de inseminação artificial, em especial, a heteróloga. Ao contrário, deve-se admitir que muitas
vezes, por não encontrarem subsídio no ordenamento jurídico interno, valem-se de iniciativas estrangeiras
para nortear sua atividade.

Nas palavras de Ike Coan

ao mesmo tempo que o devir do progresso humano permite a invenção da novidade, o aumento de
conhecimentos e o alargamento das possibilidades de um bem – estar maior trazem o risco do
imponderável, da agressão à natureza e à própria espécie humana. E o grande perigo da produção de
novidades sem nenhum tipo de refreamento consiste na possibilidade de serem violados valores
humanos fundamentais[33].

É nessa esteira de pensamento que se manifesta Alberto Gosson Jorge Júnior:

Se os nossos diplomas legislativos mais modernos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente,
parecem insistir numa intenção de transparência nas relações entre pais e filhos. Se a educação é
encarada como uma atividade inter-relacionada em que as crianças figuram como co-partícipes nessa
tarefa, se a família passa a ser concebida como um lugar para o desenvolvimento das personalidades e
não mais como sede para satisfação de valores institucionais vetustos, então não parece haver mais lugar
para opções veladas, ainda que pretensamente justificadas de boas intenções...[34]

É diante dessas considerações que se defende que a responsabilidade pela utilização adequada das
técnicas de reprodução assistida deve ser partilhada por todos, pois apenas desta maneira se atingirá o
objetivo desejado, qual seja, a compatibilização do progresso científico com os direitos e garantias da pessoa
humana, já consagrados no ordenamento jurídico pátrio, em especial o direito de informação do receptor e o
direito ao anonimato do doador de material genético.
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A UTILIZAÇÃO DAS CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS PARA FINS DE PESQUISA E
TERAPIA: TRATAMENTO ÉTICO E JURÍDICO DA CLONAGEM TERAPÊUTICA

EMBRYONIC STEM CELLS: LEGAL AND ETHICAL TREATMENT OF THERAPEUTIC CLONING

Nathália de Lima Catão

RESUMO
Nas últimas décadas, a sociedade tem tido acesso a uma série de descobertas no âmbito da biotecnologia,
com a crescente interferência humana nos processos até então tidos por naturais. O desenvolvimento desse
campo determinou o surgimento de um debate inovador e a utilização das células-tronco embrionárias para
fins de pesquisa e terapia figura nesse atual e polêmico contexto. Tais células vêm sendo consideradas a
melhor fonte de células reconstituidoras dos tecidos humanos para fins terapêuticos; seu aproveitamento,
todavia, desperta implicações e questionamentos éticos e jurídicos, face à possibilidade de destruição de
embriões humanos para a sua obtenção. O presente trabalho tem por objeto a análise do tratamento ético,
jurídico e dogmático da questão das células-tronco embrionárias, especificamente em sua forma de obtenção
por meio do processo denominado “clonagem terapêutica”. A atual Lei da Biossegurança buscou
regulamentar a questão, permitindo a utilização, para pesquisa e terapia, de embriões resultantes da
reprodução assistida e não utilizados no procedimento, respeitadas determinadas restrições, todavia, vetou
por completo a possibilidade de obtenção das células-tronco por meio do processo de clonagem terapêutica.
Essa diferença no tratamento jurídico das questões pouco vem sendo debatida na sociedade brasileira e no
âmbito jurídico, de forma que se busca analisar e questionar a existência de razões que culminaram em tal
distinção, e as conseqüências disso.
PALAVRAS-CHAVES: Biodireito, células-tronco, clonagem terapêutica.

ABSTRACT
In recent decades, society has had access to a series of discoveries in biotechnology, with the increasing
human interference in the processes so far taken by nature. The development of this field determined the
emergence of an innovative debate and the use of embryonic stem cells for research and therapy figure in this
current and controversial context. Such cells have been considered the best source of cells for therapeutic
purposes, their use, however, awakens ethical and legal questions, due to the possible destruction of human
embryos. This paper focuses on the analysis of ethical, legal and dogmatic treatment of the embryonic stem
cells, specifically the "therapeutic cloning". The current Brazilian Law on Biosafety regulated the issue,
allowing the use of embryos resulting from assisted reproduction, for research and therapy, subject to certain
restrictions, however, vetoed completely the possibility of obtaining stem cells through the process of
therapeutic cloning. This difference in legal treatment hasn’t been enough debated in our society. Therefore,
this paper seeks to analyze and question the existence of circumstances that culminated in such distinction,
and the consequences thereof.
KEYWORDS: Biolaw, stem cells, therapeutic cloning.

 

 

1. Introdução

Nas últimas décadas, a sociedade tem tido acesso, por meio dos diversos meios de comunicação, a
uma série de descobertas no âmbito da biologia e de suas aplicações tecnológicas, com a crescente
interferência humana nos processos até então tidos por naturais. O desenvolvimento desse campo determinou
o surgimento de um debate inovador, o qual se trava não somente nos ambientes acadêmicos de diversos
ramos do conhecimento humano, tal como o jurídico, mas também na própria sociedade civil.

A utilização das células-tronco embrionárias para fins de pesquisa e terapia figura nesse atual e
polêmico contexto de descobertas científicas. Essas células, por possuírem propriedades específicas, vêm
sendo consideradas a melhor fonte de células reconstituidoras dos tecidos dos órgãos humanos para fins
terapêuticos. Seu aproveitamento, todavia, desperta implicações e questionamentos éticos e jurídicos, face à
possibilidade de destruição de embriões humanos para a sua obtenção.

O presente trabalho tem por objeto a análise do tratamento ético, jurídico e dogmático da questão
das células-tronco embrionárias, especificamente em sua forma de obtenção por meio do processo
denominado “clonagem terapêutica”.

No Brasil, a revogada lei n.º 8.974/95 – anterior lei da Biossegurança – proibia completamente a
manipulação genética de células germinais humanas, restringindo quaisquer pesquisas nesse âmbito. A nova
lei, de n.º 11.105/2005, permitiu, em seu artigo 5º, “para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-
tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no
respectivo procedimento” [1], atendidas as condições de que sejam embriões inviáveis ou congelados por
mais de três anos, sendo também necessário o consentimento dos genitores e ficando vedada qualquer
comercialização.
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O referido dispositivo deu ensejo à Ação Direta de Inconstitucionalidade 3510, proposta em 30 de
maio de 2005 pelo então Procurador-geral da República, cujo recente julgamento teve grande repercussão na
sociedade, com oportunidades de debates por meio de audiências públicas e seminários. O Supremo Tribunal
Federal decidiu, em 29 de maio de 2008, por maioria de votos (seis ministros), que o artigo 5º da Lei da
Biossegurança não merece reparo, entendendo que as pesquisas com células-tronco embrionárias, nos termos
da referida lei, não violam o direito à vida ou a dignidade da pessoa humana.

A clonagem, todavia, recebeu tratamento jurídico distinto, restando proibida, tanto em sua forma
reprodutiva, como em sua modalidade terapêutica, na nova Lei da Biossegurança.

Diante da Constituição Federal, especificamente dos direitos fundamentais que entram em conflito
na temática em estudo, seria juridicamente cabível tal distinção no tratamento das duas formas de obtenção
de células-tronco embrionárias? Com a análise de tal questionamento, podem ser verificadas as possibilidades
de uma redução das restrições vigentes no âmbito das pesquisas com utilização de células-tronco
embrionárias e a viabilidade de uma liberalização da clonagem terapêutica no Brasil.

No que se refere à metodologia adotada, o presente trabalho pautou-se em pesquisa essencialmente
teórica, de cunho bibliográfico e documental. O levantamento bibliográfico foi exercido dentro da
perspectiva da necessária visão interdisciplinar para o melhor desenvolvimento do tema trabalhado, na
interface, portanto, da Bioética e do Biodireito com o Direito Constitucional e os direitos fundamentais.

Quanto à sistematização do artigo, pretende-se, inicialmente, contextualizar o papel da Bioética e do
Biodireito diante das conseqüências geradas pelo progresso biotecnológico e sua repercussão na sociedade e
no seu sistema de valores. Serão também demonstradas as características específicas das células-tronco
embrionárias como recurso para pesquisas e terapias de reconstituição de tecidos humanos, buscando-se
apresentar alguns aspectos éticos e científicos no tocante aos diferentes processos para sua obtenção,
especificadamente quando oriundas dos embriões excedentários da técnica de reprodução assistida e se
advindas dos embriões produzidos pelo processo da clonagem terapêutica.

Por fim, será realizada uma análise do tratamento jurídico dado à questão, com o exame da Lei n.º
11.105/2005 e do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510 e, ainda, das possibilidades de
mudança legislativa no sentido de igualar o tratamento diferenciado dado às duas mencionadas formas de
obtenção de células-tronco embrionárias.

 

2. Da Bioética ao Biodireito

Pode-se dizer que o termo bioética – derivação do grego bios (vida) e ethike (ética) – foi utilizado
pela primeira vez pelo médico americano Van Rensselaer Potter, em 1971, no título do seu livro Bioethics:
bridge to the future, mas num significado bastante distante da concepção atual. Posteriormente, em 1972, o
holandês Andre Hellegers fundou o primeiro instituto de Bioética, empregando a expressão num sentido mais
amplo e próximo ao utilizado hodiernamente, sob o conceito de ética das ciências da vida, e direcionando
nesse sentido os estudos sobre o tema. [2]

A segunda edição da Enciclopédia de Bioética, em sua introdução, de autoria de Warren Thomas
Reich, conceituou a Bioética como “o estudo sistemático das dimensões morais – incluindo visão, decisão,
conduta e normas morais – da ciência da vida e da saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas
num contexto interdisciplinar”. [3]

Percebe-se que a Bioética é um ramo de conhecimento relativamente novo, ainda que alguns de seus
temas centrais remontem às origens da reflexão filosófica e da medicina na cultura ocidental. É essencial,
para fins de contextualização das perspectivas da Bioética contemporânea, uma análise preliminar das
relações entre a crise cultural da sociedade tecnocientífica e sua crescente conscientização moral, em que a
Bioética se afigura entre as principais manifestações. [4]

A partir do século XVII, pode-se falar no fenômeno cultural da tecnociência, momento em que foi
desenvolvida uma mudança fundamental no paradigma do conhecimento humano. As intervenções do
homem no mundo modificam, além desse, o próprio homem, que passa a conviver com possibilidades
inéditas nas mais diversas áreas de conhecimento. Necessário, portanto, conciliar o desenvolvimento da
tecnociência com as novas exigências morais da sociedade.

O nascimento da Bioética dá-se, portanto, num contexto histórico peculiar, como uma resposta a
desafios encontrados, num momento de crise da ética médica tradicional que não corresponde a essas novas
incitações morais. Pode-se afirmar que a acepção Bioética designa então os problemas éticos gerados pelos
avanços nas ciências biológicas e médicas.[5] Demais, é inerente à Bioética um sentido interdisciplinar, de
forma que configura um ponto de convergência de perspectivas diversas, aproximando profissionais dos mais
variados campos do conhecimento humano.

Dá-se destaque ao papel da Bioética como primeira tentativa de uma discussão sistemática dos
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aspectos bioéticos, sendo a construção dos seus princípios um dos primeiros resultados dessa sistematização.
Para Barreto, os princípios da Bioética, como antecedentes normativos do Biodireito, constituíram uma
primeira resposta na busca de se preencher o vazio normativo decorrente da incapacidade da ordem jurídica
em lidar com as novas descobertas biotecnológicas.[6]

No que se refere ao chamado Biodireito, muito se discute acerca de sua efetiva existência como
disciplina. Alguns estudiosos não vislumbram qualquer objeto definido nesse ramo, de forma que entendem
que os problemas jurídicos decorrentes dos progressos biotecnológicos podem encontrar resposta na própria
bioética e no direito já existente.[7]

Os avanços da biotecnologia exigem soluções jurídicas que desafiam nosso ordenamento atual, que
não atende às exigências contemporâneas. No tocante às inovações no campo da reprodução assistida, por
exemplo, que levam a um repensar dos conceitos como o da filiação, o direito de família ainda trabalha com
uma legislação destinada à sociedade de antanho. A questão dos transplantes de órgãos e tecidos levanta a
discussão do conceito de morte, assim como as técnicas de utilização de células-tronco embrionárias levam
ao debate acerca do início da vida e sua proteção jurídica.

Dessa forma, o que se verifica é que, com vistas a solucionar tais impasses, pouco a pouco, delineia-
se uma legislação especial, orientada por princípios próprios, mas em harmonia com a ordem jurídica vigente.
Nesse contexto, em que pese não ser um consenso sua caracterização como novo ramo do Direito, não há
como negar a feição de microssistema desse conjunto de regras, que gradativamente se afirma, com a
congregação de doutrina, jurisprudência e legislação próprias. [8]

É nesse sentido que Rabenhorst o conceitua como o ramo do Direito cujo escopo é refletir acerca
da teoria, da produção legislativa e da jurisprudência relacionados à prática médica e biológica.[9]

Não se pretende com isso, de maneira nenhuma, uma dissociação total entre o Biodireito e a
Bioética, a qual continua a existir independentemente da estruturação do primeiro. As normas bioéticas
podem – e devem – orientar a formulação das normas jurídicas, sendo importante que o Biodireito se revista
do mesmo caráter interdisciplinar da Bioética, concedendo espaço para o diálogo e evitando uma rigidez
formal excessiva.

Sendo inovadores os enfrentamentos com que se depara o Biodireito, essencial a observância dos
direitos fundamentais já assegurados na ordem constitucional, numa forma de se preservar os valores
elencados pela sociedade. A Bioética, o Biodireito e os direitos fundamentais devem aliar-se, portanto, no
enfrentamento das problemáticas inerentes ao desenvolvimento biotecnológico.[10]

 

3. A utilização das células-tronco embrionárias: alguns aspectos éticos e científicos

O nascimento da famosa ovelha Dolly, em 1997, e a obtenção, pela primeira vez, de células
embrionárias pluripotentes humanas, em 1998, pelos grupos de cientistas liderados pelos norte-americanos
Thomson e Gearhart, implicaram uma transformação radical no campo da biologia celular. Somado a isso, a
idéia de uma possível combinação dessas duas tecnologias recém-descobertas, dando origem ao conceito da
clonagem terapêutica, gerou expectativas inéditas na sociedade.[11]

De uma maneira geral, as células-tronco podem ser conceituadas como células que possuem “a
dupla capacidade de dividir-se ilimitadamente e gerar diferentes tipos de células especializadas”.[12] Assim
sendo, têm as células-tronco como características essenciais a capacidade de autoperpetuação e, em
determinados casos, a propriedade de diferenciação, podendo converter-se em outros tipos celulares – o que
vem gerando expectativas quanto à sua utilidade para fins terapêuticos. Essa última característica é variável,
a depender do tipo de célula-tronco utilizado.

 

3.1. Células-tronco embrionárias e células-tronco adultas

As células-tronco podem ser classificadas como adultas ou embrionárias. De acordo com os
resultados de pesquisas recentes, as células-tronco embrionárias podem originar todos os tipos celulares de
um organismo adulto; em contrapartida, são poucos os tipos de células-tronco constantes de tecidos adultos
e, ao que mostram os atuais estudos, a capacidade de especialização dessas células é muito restrita. Sem o
escopo de adentrar nas nuanças técnicas e científicas, tem-se que as células-tronco, nesse sentido, podem ser
totipotentes, pluripotentes ou multipotentes, a seguir sucintamente diferenciadas.

A totipotência refere-se à capacidade de uma célula gerar um organismo completo. As células-
tronco totipotentes, portanto, têm a potencialidade de diferenciação em um próprio embrião e em membranas
extraembrionárias, contribuindo para a formação de todos os tipos celulares existentes num indivíduo adulto.
Essas células são encontradas no embrião humano em estágio inicial – nos blastômeros até o estágio de
mórula de 16 células –, e essa propriedade tem relação com o processo que dá ensejo à formação de
gêmeos.[13]
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A pluripotência diz respeito à capacidade funcional de uma célula gerar diferentes linhagens
celulares e tecidos. As células-tronco pluripotentes não têm a capacidade de, sozinhas, gerar um indivíduo
completo, mas podem gerar todos os tipos de células no feto e no adulto, sendo capazes de auto-renovação.
Essas células estão presentes nos estágios iniciais de desenvolvimento embrionário; as células-tronco
embrionárias derivadas do estágio de blastocisto humano são pluripotentes.

No que se refere à multipotência, é essa a capacidade funcional de uma célula gerar certas linhagens
celulares – todavia, não todas. As células-tronco multipotentes têm, portanto, uma capacidade, em princípio,
limitada para gerar linhagens celulares diferenciadas. Podem ser encontradas algumas células-tronco
multipotentes em tecidos e órgãos adultos, e um exemplo claro são as células hematopoiéticas presentes na
medula óssea.[14]

Destarte, as células-tronco totipotentes e pluripotentes são encontradas em embriões humanos,
enquadrando-se, assim, na categoria – ou denominação – das células-tronco embrionárias, podendo ser
extraídas até aproximadamente 14 dias após a fecundação. As células-tronco adultas, todavia, são
multipotentes, e, por isso, seu potencial para pesquisa é visto, de uma maneira geral, como significativamente
menor.[15]

No estado atual das pesquisas, por possuírem as explicitadas características específicas, as células-
tronco embrionárias vêm sendo vistas como mais promissoras para fins de terapia. A utilização dessas
células-tronco embrionárias, todavia, desperta implicações e questionamentos éticos, face à possibilidade de
destruição de embriões humanos para a sua obtenção.

É importante consignar o entendimento de Lluís José, o qual, diante do campo de pesquisa em
constante desenvolvimento, depreende a necessidade de manutenção de linhas de pesquisa em ambos os tipos
de células-tronco, uma vez que as pesquisas e o estudo poderão determinar, com o passar do tempo, maiores
certezas quanto ao potencial de cada tipo de célula-tronco aqui explicitado.[16]

Com efeito, não há motivo para que uma linha de pesquisa invalide outra, uma vez que ambas
podem constituir mecanismos eficazes para o enfrentamento de patologias. Entretanto, sendo o enfoque
desse trabalho as células-tronco embrionárias, importante passar à análise das formas que essas células-
tronco podem ser obtidas. Nesse sentido, as células-tronco podem advir de embriões produzidos por
fertilização in vitro, unicamente com o fim de obtenção de culturas de tecidos; dos chamados embriões
“partenogênicos” [17]; de embriões excedentes do processo de fecundação in vitro; e de embriões
produzidos pelo processo de clonagem terapêutica – essa última constituindo o objeto específico do presente
estudo.

 

3.2. A questão das sobras embrionárias

A fertilização in vitro constitui uma das chamadas técnicas de reprodução humana assistida –
TRHA – através da qual se busca sobrepor o problema da infertilidade conjugal, tornando possível a
fecundação fora do corpo da mulher, quando o processo não pode ser realizado, naturalmente, na tuba
uterina. A percentagem de êxito situa-se, normalmente, entre 10 e 30%, e essa percentualidade cresce com o
aumento do número de embriões transferidos.[18] Todavia, pela possibilidade de aumento dos riscos na
gravidez, normalmente, há a recomendação de transferência de, no máximo, três ou quatro embriões por
ciclo. [19]

É daí que surge a problemática dos embriões excedentários, que coloca a própria técnica de
reprodução humana assistida em debate: o que fazer com esses embriões supranumerários, que não são
implantados no útero? Em geral – é o que ocorre no Brasil – esses embriões são congelados, ou
criopreservados, sendo vedado o seu descarte. Ocorre que, na maioria das vezes, os casais não mais desejam
ter filhos, de forma que esses embriões permanecem congelados por anos; estudos apontam para o fato de
que a técnica de congelamento degrada os embriões, deixando, com o passar dos anos, sua viabilidade
praticamente nula.[20]

Tendo em vista esse problema, muitos estudiosos são contrários a essa produção supranumerária de
embriões.[21] Todavia, na maioria dos países – aqui também incluído o Brasil – não existe uma proibição da
obtenção desses embriões excedentes, já existindo, na prática, um considerável número de embriões
congelados, de forma que essa é uma realidade que deve ser enfrentada.[22]

Diante dessa perspectiva, a pesquisa utilizando esses embriões aparece como uma alternativa
bastante razoável. A obtenção de células-tronco por meio desses embriões para fins de pesquisa e terapia
geram, como conseqüência, a destruição do embrião, todavia, o seu congelamento por tempo indeterminado
parece também levar, inevitavelmente, à sua destruição.

O problema gira em torno de decidir entre duas alternativas possíveis: destruir, ou deixar morrer por
congelamento o embrião, ou provocar sua destruição por meio da sua utilização em pesquisas, notadamente
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pela utilização de suas células-tronco pluripotentes, numa expectativa de desenvolvimento de técnicas
terapêuticas para uma variedade de doenças degenerativas. O que seria eticamente mais razoável? A segunda
opção não aparenta ser incompatível com o respeito que deve ser dado ao embrião humano.[23]

Diante dessa perspectiva, em que pese já exista uma considerável aceitação, no ambiente acadêmico,
científico e social, da utilização das sobras embrionárias do processo de fertilização in vitro em pesquisas, a
temática levanta ainda forte contraposição.

Cabe consignar, nesse sentido, a posição defendida pelos que crêem no início da vida humana com a
fecundação, pela qual coincidem fecundação e personalidade, e, sendo o embrião, desde seu primeiro estágio
de formação, um ser humano embrionário, incabíveis se mostram tais pesquisas, uma vez que necessária a
destruição do embrião para sua viabilidade. Esse foi um dos argumentos lançados na ADI 3510, o qual
normalmente diz respeito a entendimentos com fulcro em fundamentações religiosas.[24]

Posicionamento também contrário a essas pesquisas, todavia não pautado em fundamentos
estritamente religiosos, é o de Jürgen Habermas, o qual levanta o chamado “efeito bola de neve”, ou “ruptura
de diques”, numa tradução literal do alemão:

Na medida em que a produção e a utilização de embriões para fins de pesquisas na área médica se
disseminam e se normalizam, ocorre uma mudança na percepção cultural da vida humana pré-natal e,
por conseguinte, uma perda da sensibilidade moral para os limites dos cálculos do custo benefício.[25]
 

Mesmo com a existência de posicionamentos opositores, é certo que a utilização das células-tronco,
quando obtidas das sobras embrionárias do processo de fertilização in vitro, tem uma aceitação doutrinária e
social muito maior. Sua utilização para pesquisa, diante da realidade já demonstrada, e ainda com as devidas
condições, como nos termos fixados pela legislação brasileira, afigura-se, para muitos, como uma solução
razoável para o problema.

Já a possibilidade de produção de embriões por meio do processo de clonagem terapêutica com o
único fim de extração de células-tronco embrionárias levanta, perante a sociedade, os estudiosos e a própria
legislação, restrições muito mais severas, como ocorreu no caso da Lei da Biossegurança brasileira.

 

3.3. A Clonagem terapêutica

A clonagem terapêutica, também denominada transferência de núcleos, tem como estágios iniciais
os mesmos referentes à clonagem para fins reprodutivos – a remoção do núcleo de um óvulo e substituição
por um núcleo de outra célula somática, com a conseqüente formação do blastocisto –, diferindo-se, todavia,
pelo fato de não haver a introdução em um útero, tendo por escopo somente a obtenção de células-tronco a
partir dos blastocistos obtidos.[26]

Os também chamados embriões somáticos[27] configuram um modo adequado para superar o
problema da identidade, e a conseqüente rejeição imunológica, apontada como grande desvantagem das
terapias celulares com base em células-tronco embrionárias. Assim, combinando a técnica de transferência de
núcleos com a propriedade de diferenciação das células-tronco pluripotentes, a clonagem terapêutica propõe
a reconstrução do embrião humano e sua manutenção em cultura até o estágio de blastocisto, para a
obtenção de células-tronco embrionárias com a própria identidade genética do paciente doador. Essas células
seriam diferenciadas para o tipo celular que se pretende reconstituir e, posteriormente, utilizadas na terapia
celular regenerativa.[28]

Os experimentos nesse sentido obtiveram sucesso com tentativas em ratos, em 2002, restando
demonstrada em laboratório, numa experiência pioneira, a possibilidade de derivar embriões por meio da
transferência de núcleos e obter células-tronco através deles, além da viabilidade de induzir essas células à
diferenciação. Todavia, a reconstrução de embriões humanos através da clonagem terapêutica ainda está em
processo de estabelecimento, uma vez que os experimentos até então realizados demonstram resultados
extremamente limitados.

Nesse ponto, destaca-se o problema dos conflitos éticos e morais levantados devido a essas
pesquisas, além do fato de que o procedimento é proibido na maioria dos países, o que prejudica a
perpetuação da pesquisa para o estabelecimento de métodos específicos para a espécie humana – posto que
insuficiente a simples transferência de protocolos de uma espécie à outra.[29]

Primeiramente, até mesmo a designação “clonagem” propicia uma recusa apriorística da técnica,
visto que há, muitas vezes, uma confusão entre os conceitos da clonagem reprodutiva e da clonagem
terapêutica, devendo ser somado o fato de que as reais implicações da clonagem terapêutica são pouco
difundidas. Aqui, cabe lembrar que o nascimento da ovelha Dolly, em 1998, gerou uma crescente onda de
medo na sociedade, uma vez que os meios de comunicação focaram-se principalmente nos aspectos de temor
moral do procedimento, o que proporcionou uma difusão de terror no tocante à clonagem.[30] Assim, todos
os mitos e medos relacionados à clonagem reprodutiva acabaram sendo transferidos para a clonagem
terapêutica.
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Uma das maiores objeções éticas que diz respeito à utilização da clonagem terapêutica se dá nos
termos de um entendimento antiutilitarista, segundo o qual a produção de embriões com o fim único da
utilização em pesquisas levaria a um tratamento do embrião humano como um meio para a realização de
finalidades outras, e não como um fim em si mesmo.[31]

Para muitos, portanto, não se devem produzir embriões com objetivos que sejam distintos da
reprodução, visto que o contrário resultaria numa verdadeira instrumentalização do ser humano.[32] A
permissão da clonagem terapêutica poderia resultar, sob esse entendimento, na chamada “perda de
sensibilidade moral” levantada por Habermas.[33]

Ressalta-se, todavia, a necessidade de discussão da temática, principalmente para não se perderem
de vista as aplicações benéficas resultantes da técnica. Em que pese ainda haver uma distância da efetiva
aplicação terapêutica desse procedimento, é preciso reconhecer o grande valor das pesquisas com fins de
conhecimento, que podem, inclusive, em prospecções realizadas no meio científico, levar à viabilidade futura
de se extrair células-tronco sem que seja necessário recorrer aos óvulos, ou à criação de embriões.[34]

De todo o exposto, verifica-se que o cerne ético-jurídico do problema gira em torno da destruição
do embrião. Daí, necessário avaliar o tratamento jurídico dado a esses procedimentos no âmbito do direito
brasileiro e a respectiva amplitude da proteção dispensada ao embrião.

 

4. Análise do tratamento jurídico

4.1. A Lei n.º 11.105/2005

A Lei nº 11.105/2005 estabeleceu normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades
que envolvam organismos geneticamente modificados e seus derivados, criou o Conselho Nacional de
Biossegurança e reestruturou a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio. Ademais, dispôs a
lei sobre a Política Nacional de Biossegurança.

A legislação é resultante de Projeto de Lei de iniciativa do Presidente da República, encaminhado à
Câmara dos Deputados como Mensagem de nº 579, de 03.10.2003, constando em seu conteúdo a previsão
de pesquisas com células-tronco embrionárias. Muito embora tenha havido parecer favorável da Comissão
Especial com relação ao referido texto, tais pesquisas foram retiradas do complexo normativo que foi
remetido da Câmara para o Senado. No Senado Federal, o texto foi então reconstruído; para tal, foi
necessário um amplo debate e sua tramitação numa série de comissões.[35]

É importante ressaltar que, na tramitação pelas mencionadas comissões, foram realizadas várias
audiências públicas, com a oitiva de diferentes especialistas, visando maiores esclarecimentos técnicos acerca
da matéria. Essa oportunização de audiências públicas teve importância fundamental para a abertura do
debate nos diferentes setores da sociedade.

Em 06.10.2004, a matéria foi discutida no Senado, obtendo-se a aprovação do projeto – prevendo
novamente a liberação das pesquisas com células-tronco –, sob o quorum de 53 votos a 2. Na Câmara dos
Deputados, submetido a uma nova votação, o projeto de lei foi aprovado com 85% de votos favoráveis, em
04.03.2004. Finalmente, em 14.10.2004, o projeto foi sancionado pelo Presidente, com a conversão na Lei nº
11.105/2005.[36]

A revogada lei n.º 8.974/95 – anterior lei da Biossegurança – proibia completamente a manipulação
genética de células germinais humanas, restringindo quaisquer pesquisas nesse âmbito. A nova lei inovou ao
permitir, em seu artigo 5º, a utilização de células-tronco embrionárias, para fins de pesquisa e terapia, quando
obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo
procedimento, atendidas algumas condições específicas. Prevê o referido artigo, em sua integralidade:

Art. 5º É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas
de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento,
atendidas as seguintes condições:
I – sejam embriões inviáveis; ou
II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação desta Lei, ou que, já
congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir da
data de congelamento.
§ 1º Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores.
§ 2º Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com células-tronco
embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês
de ética em pesquisa.
§ 3º É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e sua prática implica o
crime tipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de fevereiro de 1997.

 

No tocante à clonagem, a Lei 11.105/2005 deu tratamento jurídico distinto, proibindo o
procedimento, tanto em sua forma reprodutiva, como em sua modalidade terapêutica. É o que consta do seu
artigo 6º, e incisos, juntamente com outras vedações:

Art. 6º Fica proibido:
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I – implementação de projeto relativo a OGM sem a manutenção de registro de seu acompanhamento
individual;
II – engenharia genética em organismo vivo ou o manejo in vitro de ADN/ARN natural ou
recombinante, realizado em desacordo com as normas previstas nesta Lei;
III – engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano e embrião humano;
IV – clonagem humana;
V – destruição ou descarte no meio ambiente de OGM e seus derivados em desacordo com as normas
estabelecidas pela CTNBio, pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta
Lei, e as constantes desta Lei e de sua     regulamentação;
VI – liberação no meio ambiente de OGM ou seus derivados, no âmbito de atividades de pesquisa, sem a
decisão técnica favorável da CTNBio e, nos casos de liberação comercial, sem o parecer técnico
favorável da CTNBio, ou sem o licenciamento do órgão ou entidade ambiental responsável, quando a
CTNBio considerar a atividade como potencialmente causadora de degradação ambiental, ou sem a
aprovação do Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, quando o processo tenha sido por ele
avocado, na forma desta Lei e de sua regulamentação;
VII – a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias
genéticas de restrição do uso.
       
 

O mencionado artigo 5º, juntamente com seus incisos e parágrafos – deu ensejo à Ação Direta de
Inconstitucionalidade 3510, proposta em 30 de maio de 2005 pelo então Procurador-geral da República,
Cláudio Lemos Fonteneles.

 

4.2. A Ação Direta de Inconstitucionalidade 3510

A ADI 3510 insurgiu-se, especificamente, contra a utilização, para fins de pesquisa e terapia, de
células-tronco oriundas de embriões humanos excedentes do processo de fertilização in vitro. O argumento
principal da ação era de que o dispositivo impugnado se contrapunha “à inviolabilidade do direito à vida,
porque o embrião humano é vida humana, e faz ruir fundamento maior do Estado democrático de direito,
que radica na preservação da dignidade da pessoa humana”. Sob essa ótica, “a vida humana acontece na, e a
partir da, fecundação” e o zigoto é um “ser humano embrionário”. [37]

De outro lado, a ação questionava não somente a compatibilidade constitucional da pesquisa com
células-tronco embrionárias, mas a própria viabilidade dessas pesquisas, sob o argumento de que as pesquisas
com células-tronco adultas seriam objetivamente mais promissoras.

A ação de inconstitucionalidade foi distribuída ao Ministro Carlos Ayres Britto, o qual, numa
proposta até então inédita no Supremo Tribunal Federal, determinou a realização de audiências públicas para
a discussão da matéria e a exposição de esclarecimentos científicos. Tais audiências intensificaram os debates
sobre a temática com a comunidade científica e a sociedade civil.

No voto proferido quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Ministro
relator definiu a configuração de duas correntes distintas de opinião que se mostraram nas audiências
públicas. De um lado, o entendimento de que as células-tronco embrionárias não teriam qualquer
superioridade, para fins terapêuticos, em relação às células-tronco adultas e de que a pessoa humana já existe
no próprio momento da fecundação, seja ela natural ou in vitro. De outro, a corrente que sustenta os
experimentos com células-tronco embrionárias e entende que há uma diferenciação entre o embrião in vitro e
o embrião que se desenvolve no corpo da mulher, o qual só vem a alcançar o estado de feto com a
colaboração do tempo e do útero.[38]

No início do voto, ressaltando as características que acenam para uma melhor aplicação das células-
tronco embrionárias em terapias, deixou claro o Ministro relator que a permissão constante da lei não anula a
importância das linhas de pesquisa com células-tronco adultas.

Ponto de maior importância jurídica, e que portanto merece ser analisado, refere-se à análise do
alcance do direito à vida empreendida pelo julgador: uma vez que a Constituição Federal não define o
momento do início da vida humana, o problema reside em se determinar, não esse ponto inicial, mas os
aspectos e em que medida a vida encontra-se validamente protegida pelo direito infraconstitucional.

Para o Ministro Carlos Brito, nos termos do artigo 2ª do Código Civil – que prescreve que “a
personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os
direitos do nascituro” – a Constituição, ao falar em “dignidade da pessoa humana” e demais direitos
fundamentais, está se referindo justamente ao indivíduo-pessoa, nascido com vida.

Todavia, seguindo esse entendimento, a dignidade da pessoa humana, por sua relevância, irradiaria
no plano infraconstitucional, alcançando toda proteção referente ao início do processo que findará no
indivíduo-pessoa. Assim sendo, o direito protege de modo variado cada etapa de desenvolvimento biológico
humano, garantindo-se uma dignidade para o embrião humano, sem que isso implique seu reconhecimento
como pessoa. Nos termos do voto:

Donde não existir pessoa humana embrionária, mas embrião de pessoa humana, passando
necessariamente por essa entidade a que chamamos “feto”. Este e o embrião a merecer tutela
infraconstitucional, por derivação da tutela que a própria Constituição dispensa à pessoa humana
propriamente dita.[39]
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Voltando à análise específica da Lei da Biossegurança, o voto do Ministro Carlos Brito ressaltou a
situação diferenciada do embrião produzido em laboratório, em que deixa de haver a coincidência entre
concepção e nascituro, enquanto não for ele implantado no útero feminino. Esse embrião não implantado
acaba passando por um processo “estacionário degenerativo”, uma vez que não existe um dever de o casal
utilizar-se dos embriões excedentários, que seria incompatível com o instituto do “planejamento familiar” e
da “paternidade responsável”. Nessa linha de entendimento, o voto é contundente:

Se todo casal tem o direito de procriar; se esse direito pode passar por sucessivos testes de fecundação in
vitro; se é da contingência do cultivo ou testes in vitro a produção de embriões em número superior à
disposição do casal para aproveitá-los procriativamente; se não existe, enfim, o dever legal do casal
quanto a esse cabal aproveitamento genético, então as alternativas que restavam à Lei de Biossegurança
eram somente estas: a primeira, condenar os embriões à perpetuidade da pena de prisão em congelados
tubos de ensaio; a segunda, deixar que os estabelecimentos médicos de procriação assistida
prosseguissem em sua faina de jogar no lixo tudo quanto fosse embrião não-requestado para o fim de
procriação humana; a terceira opção estaria, exatamente, na autorização que fez o art. 5º da Lei. Mas
uma autorização que se fez debaixo de judiciosos parâmetros, sem cujo atendimento o embrião in vitro
passa a gozar de inviolabilidade ontológica até então não explicitamente assegurada por nenhum
diploma legal (pensasse mais na autorização que a lei veiculou do que no modo necessário, adequado e
proporcional como o fez).[40]

 

Outra linha de fundamentação é desenvolvida, partindo da opção legislativa constante da Lei nº
9434/97, referente ao transplante de órgãos, e da permissão do §4º do artigo 199, da Constituição Federal,
que dispõe que caberá à lei dispor sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos,
tecidos e substâncias para fins de transplante.

Assim, se à lei ordinária é permitido determinar a coincidência da morte encefálica com o fim da
vida da pessoa humana, o que justifica a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo para fins de
transplante, pesquisa e tratamento, e se o embrião humano objeto do artigo 5º, da Lei nº 11.105/2005,
constitui ente sem qualquer resquício de vida encefálica, mais uma vez a afirmação de incompatibilidade do
diploma à Constituição não tem suporte jurídico-positivo.

Por fim, num intuito conciliatório do ordenamento jurídico com os ditames da ética humanista e da
justiça material, o voto do relator é finalizado, acrescendo aos argumentos já expostos os fundamentos
constitucionais do direito à saúde e da livre expressão científica, julgando-se improcedente a Ação Direta de
Inconstitucionalidade, em todos os seus termos.

Em 29 de maio de 2008, acompanhando os fundamentos do voto do relator ora exposto, o
Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do artigo 5º da Lei de Biossegurança. Votaram
nesse sentido, além do relator da matéria, os ministros Ellen Gracie, Cármen Lúcia, Joaquim Barbosa, Marco
Aurélio e Celso de Mello.

Dentre os vencidos, os ministros Cezar Peluso e Gilmar Mendes também votaram pela
constitucionalidade da lei, mas com a ressalva da necessidade de uma rigorosa fiscalização das pesquisas por
um órgão central – a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Os ministros Carlos Alberto Menezes
Direito, Ricardo Lewandowski e Eros Grau votaram pela procedência, em parte, da ADI 3510, sem retirar
qualquer parte do texto, mas firmando várias ressalvas para a liberação das pesquisas com células-tronco
embrionárias.

Por maioria de votos, portanto, o atual entendimento da Corte Constitucional brasileira é no sentido
da constitucionalidade da utilização de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa e terapia, nos
termos do voto do relator aqui exposto. O julgamento da causa certamente se reverte de caráter histórico,
não somente pela importância da temática, mas também pela oportunidade do adentramento na discussão de
questões e conceitos fundamentais, como o do direito à vida e da dignidade da pessoa humana.

A partir do tratamento dado à questão das células-tronco embrionárias pela Lei n.º 11.105/2005,
declarada pelo Supremo Constitucional Federal como compatível com os ditames constitucionais, questiona-
se, por conseguinte, se a proibição da clonagem terapêutica se mostra plausível, nessa perspectiva.

A autorização legal para pesquisas com essas células-tronco embrionárias pode ter influência direta
no tratamento da clonagem, o que, para Heloísa Barboza, leva ao entendimento de que:

Não mais parece consistente a alegação de sacrifício do embrião, na medida em que, a mesma lei que
proibiu a clonagem humana em seu artigo 6º, autorizou a utilização de células-tronco, obtidas de
embriões humanos produzidos por fertilização in vitro, considerados inviáveis, ou que estejam
congelados há três anos ou mais, a teor do artigo 5º.[41]

 

4.3. Uma possibilidade de igualar o tratamento diferenciado?

Em que pese a expressa proibição legal à clonagem, em todas as suas formas, constante da Lei n.º
11.105/2005, tal vedação não impede uma eventual revisão desse tratamento, se constatada uma
compatibilidade constitucional nesse sentido.
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Inicialmente, importante consignar que não existe, seja no campo científico, seja no âmbito
filosófico, um consenso acerca do momento preciso em que a vida humana se inicia. Essa definição figura-se,
na verdade, dentre as questões mais controversas do debate ético contemporâneo. Destarte, não há como –
nem se tem aqui a intenção – fixar critérios determinantes e absolutos acerca dessa definição. Necessário,
portanto, para desenvolver o estudo da temática desse trabalho, pautar a discussão na busca do alcance da
proteção do direito à vida, bem como dos demais direitos fundamentais que ora entram em conflito.

Acerca do tema, Jürgen Habermas rechaça as idéias de demarcação de um limite absoluto do início
da vida – entre a fecundação, de um lado, e o nascimento, de outro:

Nessa controvérsia, fracassa toda tentativa de alcançar uma descrição ideologicamente neutra e,
portanto, sem prejulgamentos, do status moral da vida humana prematura, que seja aceitável para todos
os cidadãos de uma sociedade secular. Um lado descreve o embrião no estágio prematuro de
desenvolvimento como um ‘amontoado de células’ e o confronta com a pessoa do recém-nascido, a
quem primeiramente compete a dignidade humana no sentido estritamente moral. O outro lado considera
a fertilização do óvulo humano como o início relevante de um processo de desenvolvimento já
individualizado e controlado por si próprio. Segundo essa concepção, todo exemplar biologicamente
determinável da espécie deve ser considerado como uma pessoa em potencial e como um portador de
direitos fundamentais. Ambos os lados parecem não se dar conta de que algo pode ser considerado como
‘indisponível’, ainda que não receba o status de um sujeito de direitos, que, nos termos da constituição, é
portador de direitos fundamentais inalienáveis. [42]

 

O autor propõe, por conseguinte, a diferenciação entre dignidade da vida humana e a dignidade
humana garantida juridicamente a toda pessoa. Assim sendo, não se questiona acerca da existência de um
valor à vida humana antes do nascimento, uma vez que a vida humana deve ser protegida legalmente, mesmo
antes de sua configuração como sujeito de direitos e deveres, mas não se confunde tal proteção com a
dignidade humana da pessoa.

Conforme já demonstrado, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a utilização
das sobras embrionárias para fins de pesquisa e terapia não viola o direito à vida, tampouco o da dignidade
da pessoa humana, e, nos termos do voto do Ministro Carlos Brito, o embrião não dispõe da mesma
proteção jurídica dispensada à pessoa física, ou à “pessoa-indivíduo”. Nessa linha de entendimento, o texto
constitucional, ao prever a garantia da “dignidade da pessoa humana” e demais direitos fundamentais, faria
alusão ao indivíduo nascido com vida e nesse âmbito dar-se-ia tal proteção.

Interessante que não se nega que o início da vida humana coincide com o fenômeno da fecundação;
todavia, esse momento do início da vida é uma realidade distinta daquela constitutiva da pessoa física,
porque assim preceitua o ordenamento jurídico – e não devido a um consenso de uma “convicção
metafísica”.[43]

Nesse sentido, Luís Barroso, entendendo não ser o embrião fertilizado in vitro nem pessoa, nem
nascituro – por não ter sido transferido para o útero feminino –, vê a assertiva de que o início da vida se dá
na fecundação, com a conseqüente correspondência do embrião e da pessoa humana, como totalmente
incompatível com o direito brasileiro, mesmo antes da vigência da Lei da Biossegurança.[44]

Não ocorrendo violação do direito à vida na utilização das sobras embrionárias, não haveria que se
falar também em violação à dignidade da pessoa humana. Todavia, por tratar-se o embrião de uma vida em
geral, e especialmente de um ser humano – ou pessoa humana – em potencial, é certo que não deve ser ele
instrumentalizado.

Essa questão ético-jurídica – da possível instrumentalização ou coisificação do embrião – constitui
ponto chave na argumentação que busca fundamentar uma proibição da clonagem terapêutica. A idéia de
produzir embriões exclusivamente para pesquisas levanta as já mencionadas objeções antiutilitaristas, pois
poderia implicar no tratamento de embriões como meio, não como um fim.

Para Jürgen Habermas, o uso de embriões exclusivamente para fins de pesquisa – na tradução literal
do alemão, tem-se “pesquisa que consome embriões” –, independentemente da via de obtenção, implica uma
instrumentalização, uma vez que o procedimento não é compatível com a atitude clínica, de cura, quanto à
pessoa que seria o embrião, se nascesse. [45]

Todavia, é preciso ser considerado que o processo de clonagem terapêutica não se trata de uma
atividade gratuitamente destruidora, mas de uma técnica que pode ser eficaz na obtenção de células-tronco
para aplicação no tratamento de patologias. Assim, sob condições e parâmetros fiscalizadores da prática, o
processo de clonagem com fins terapêuticos não seria pura e simplesmente condenável do ponto de vista
ético e jurídico.[46]

É certo que não se pode perder de vista a necessidade de proteção do embrião humano em
laboratório, em decorrência do próprio princípio da dignidade humana, que irradia no ordenamento jurídico.
Nesse sentido, impedir a coisificação do embrião humano é dar-lhe proteção eficaz; todavia, o tratamento do
embrião como coisa se daria diante de sua utilização para fins banais, ou mesmo diante de sua destruição,
mas nesse tipo de postura não seria enquadrável a clonagem terapêutica.[47]
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Nessa perspectiva, pode-se dizer que também a clonagem terapêutica, assim como a utilização das
sobras embrionárias, não representa uma violação ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, e a
questão da intangibilidade do embrião mereceria ponderação diante do direito à saúde e à liberdade de
expressão científica, previstos na Constituição Federal. Assim sendo, não deve ser afastado, de maneira
apriorística, um procedimento que pode contribuir para a preservação da saúde ou mesmo da própria vida
humana.

A faculdade de novas legislações preverem a permissão para o procedimento da clonagem
terapêutica, como ocorre hoje com a utilização das sobras embrionárias, igualando as situações, deverá ser
exercida, todavia, por meio da fixação dos limites de observância dessa permissão, para que ocorra nos
moldes dos ditames constitucionais.

É certo que, para uma viabilidade prática, a definição desses limites constitui o maior desafio a ser
enfrentado. Jürgen Habermas observa a necessidade de detida regulamentação das técnicas genéticas em
geral, uma vez que a temática toca em questões referentes à própria identidade humana. [48]

É nesse ponto que destaca o autor a necessidade de não se esquecer dos freios, evitando-se o já
mencionado efeito “bola-de-neve” e uma conseqüente “perda da sensibilidade moral para os limites dos
cálculos do custo-benefício” em relação às pesquisas. Os avanços da biotecnologia aumentam as
possibilidades de ação já admitidas, bem como permitem formas de intervenção inéditas.[49]

Adentra-se, assim, na discussão sobre onde se daria a reta final para tais impulsos de tecnologia.
Desde as primeiras vacinas, passando pelas primeiras cirurgias de coração e transplantes de órgãos, até a
atualidade com as terapias genéticas, debate-se se haveria um limite, em que mesmo a finalidade terapêutica
não mais justificaria a intervenção humana.[50]

Interessante, quanto à fixação dessas delimitações, é a proposta adotada na legislação francesa, que
prevê sua própria revisão num prazo máximo de cinco anos. Diante da celeridade com que se dá o progresso
científico nessa matéria, tais cláusulas de revisão constituem medidas contundentes para que seja possível
incorporar ou suprimir certos aspectos, à medida que se delineiam as práticas das pesquisas e das aplicações
terapêuticas, podendo-se superar proposições obsoletas e definir entraves para possíveis abusos que se
delineiem.[51]

Essas experimentações com embriões, de uma maneira geral, acirram as discussões principalmente
porque trazem à baila o temor vinculado à idéia literal de produção de humanos. Conforme já explicitado, a
própria expressão “clonagem” traz em si toda uma carga axiológica de medos e possibilidades de ações
ilimitadas e monstruosas no que diz respeito à vida humana. O termo “clonagem”, mesmo no meio científico,
é tido como designação ambígua, e é por essas razões que se tem proposto a denominação “transferência de
núcleos”, ao invés de “clonagem terapêutica”, evitando-se, justamente, a confusão de conceitos das duas
técnicas distintas.[52]

Mais uma vez citando Jürgen Habermas, “justamente nas dimensões em que os limites são pouco
definidos, precisamos traçar e impor fronteiras precisas”.[53] O que se propõe, todavia, não é um
posicionamento contrário à clonagem terapêutica, com sua proibição de maneira estanque, mas o
desenvolver e uma definição do seu alcance e dos seus limites, dada a possibilidade de vir a ser ela permitida
no ordenamento jurídico brasileiro.

 

5. Considerações finais

Os avanços na biotecnologia representam uma realidade para a sociedade atual e, portanto, não
pode ser ignorada pelo Direito, fazendo-se necessário o enfrentamento das questões resultantes das novas
possibilidades lançadas. As pesquisas com células-tronco embrionárias encontram-se em foco hodiernamente,
daí resultando de grande importância o debate em torno de sua implementação na prática científica.

A possibilidade de destruição de embriões humanos no processo de obtenção das células-tronco traz
uma série de implicações éticas e jurídicas, levantando a discussão acerca de valores humanos fundamentais
que se contrapõem. A atual Lei da Biossegurança buscou regulamentar a questão, permitindo a utilização,
para fins de pesquisa e terapia, de embriões resultantes da reprodução assistida e não utilizados no
procedimento, com as restrições já mencionadas; todavia, vetou por completo a possibilidade de obtenção
das células-tronco por meio do processo de clonagem terapêutica.

Essa diferença no tratamento jurídico das questões pouco vem sendo analisada e debatida na
sociedade brasileira e no âmbito jurídico, sendo importante buscar demonstrar a possibilidade, diante da
ordem constitucional, especificadamente dos direitos fundamentais, de vir a ser igualado o tratamento das
duas formas de obtenção de células-tronco embrionárias. A autorização legal para pesquisas com as células-
tronco de embriões excedentes, assim como a declaração de constitucionalidade da referida lei pela Corte
Suprema brasileira, tem repercussão relevante no tratamento da clonagem terapêutica.
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Outro ponto refere-se à definição e às implicações da clonagem terapêutica que são pouco
difundidas no debate em geral, havendo, muitas vezes, uma confusão entre os conceitos da clonagem
reprodutiva e da clonagem terapêutica, o que enseja, por conseguinte, uma forte rejeição desarrazoada dessa
última. É preciso deixar claro que a clonagem terapêutica não constitui um procedimento de auto-
reprodução humana. Demais, a clonagem terapêutica já é uma realidade, havendo pesquisas que apontam
indícios de sua viabilidade técnica, o que exige um enfrentamento imediato da questão como tal.

Assim sendo, a possibilidade de novas legislações preverem a permissão para o procedimento da
clonagem terapêutica deverá ser exercida de forma a definir os limites de observância dessa abertura. Esse é
o maior desafio a ser enfrentado, uma vez que a proteção do embrião humano não deve ser esquecida, para
que a prática possa ocorrer nos moldes constitucionais. Destarte, é através dos direitos fundamentais que
deve ser realizado o equacionamento jurídico para a busca desses limites, destacando-se o papel da Bioética
e do Biodireito nesse âmbito.

As pesquisas com células-tronco embrionárias, em ambas as formas de obtenção, podem vir a trazer
possibilidades terapêuticas para problemas tais como as distrofias musculares, a esclerose múltipla, o diabetes
e o mal de Parkinson, dentre outras enfermidades que afligem a medicina atual.  O debate,
independentemente do plano em que se trava, não pode deixar de considerar também o sofrimento das
pessoas com essas doenças, que clamam, esperançosamente, pela solidariedade do Estado e da sociedade.
[54]

Não obstante as fundadas expectativas terapêuticas em torno das células-tronco embrionárias, tem-
se como ainda insegura a possibilidade de sua aplicação imediata na biomedicina. As deficiências técnicas
atualmente existentes somente poderão ser sobrepostas com uma maior e crescente experimentação
científica. Nessa liberação, ressalte-se, mais uma vez, que não se deve perder de vista os direitos
fundamentais constantes da ordem constitucional, que devem pautar e definir, em todos os casos, os
necessários limites e as devidas abrangências dessas pesquisas.
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O PLANO NACIONAL DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL – PNPB A PARTIR DE UMA ANÁLISE
DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS E

SOCIAIS

NATIONAL PLAN FOR PRODUCTION OF BIODIESEL - PNPB FROM AN ANALYSIS OF
CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF REDUCTION OF SOCIAL AND REGIONAL INEQUALITIES

Grazielly dos anjos fontes
karolina dos anjos fontes

RESUMO
Os cientistas, nos últimos anos, tem-se dedicado às questões ambientais, principalmente com o agravamento
do aquecimento global, cuja causa é verificada pelo aumento do efeito estufa ocasionado pela queima dos
combustíveis fósseis. Essa problemática provocou o interesse da indústria no sentido de implementar e
desenvolver estudos acerca das energias renováveis. Os biocombustíveis tornam-se uma alternativa viável
para substituição dos combustíveis fósseis, utilizados hoje em larga escala. A Constituição de 1988 destacou
como objetivos fundamentais do Estado brasileiro, a garantia do desenvolvimento nacional e a redução das
desigualdades sociais e regionais. Neste contexto a produção de biocombustíveis eleva o Brasil às economias
mais prósperas, além de promover a inclusão social e o desenvolvimento das regiões ainda atrasadas. O
estabelecimento do mercado de biocombustíveis possibilita a efetivação dos princípios constitucionais
citados, conforme se verá no presente estudo.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras – chaves: biodiesel, constituição, princípio da redução das desigualdades
regionais e sociais.

ABSTRACT
The increasing problems related to global warming have redirected the scientists attention to environmental
issues. Global warming is caused by increasing concentrations of greenhouse gases resulting from human
activity such as fossil fuel burning. The industry has responded by investing and implementing renewable
energy sources, aiming to replace non-renewable sources. Biofuels arise as a viable alternative to replace
fossil fuels, currently used in large scale and the primary source of energy. The Constitution of 1988 stressed,
as fundamental goals of the Brazilian state, the decrease of social and regional differences and ensuring
national development. In this context, the production of biofuels would place Brazil amongst the most
prosperous economies, promoting social inclusion and development of its poorer regions. The establishment
of the biofuel market enables the realization of the constitutional principles cited above, as will be seen in this
study.
KEYWORDS: Key - words: biofuel, constitution, principle of reducing regional and social inequalities.

1.     

1. INTRODUÇÃO 

Fato é que desenvolvimento econômico da maioria dos países no mundo foi intensificado pela utilização de
combustíveis fósseis, mais especialmente os derivados de petróleo. Esse recurso natural não renovável
possibilitou o aumento dos bens manufaturados e consequentemente o consumo, que aqueceu sobremaneira
a economia mundial e o seu crescimento e desenvolvimento.

Porém, verifica-se que o combustível fóssil que permitiu todo esse crescimento está se esgotando. Mesmo
com a descoberta recente de campos petrolíferos no Brasil (o chamado pré-sal), não se impediu a discussão
sobre a necessidade manifesta de se expandir as matrizes energéticas renováveis.

Tanto é verdade que só neste século, em menos de dez anos, nunca se viram tantas reuniões oficiais dos
agentes mantenedores da produção de bens manufaturados para discutir a necessidade de se utilizar
mecanismos de energia limpa, bem como alternativas estratégicas para se manter o atual padrão intensivo de
energia. 

Sabe-se que a demanda projetada de energia no mundo será aumentada por volta de 1,7% ao ano, de 2000 a
2030, de acordo com o cenário projetado pelo Instituto Internacional de Economia (IIE). Segundo essa
análise, tem-se que, sem alteração da matriz energética mundial, os combustíveis fósseis corresponderiam a
90%, o que é bastante preocupante, haja vista que o mundo está cada vez mais temeroso com os impactos
negativos que o uso de combustíveis fósseis causa sobre o sistema climático do globo. Importa dizer que a
matriz energética mundial hoje tem participação total de 80% de fontes de carbono fóssil, sendo 36% de
petróleo, 23% de carvão e 21% de gás natural. Seguindo essa avaliação e trazendo para um estudo in locu,
tem-se que o Brasil se destaca, entre as economias industrializadas, pela elevada participação das fontes
renováveis em sua matriz energética, e essa condição deve-se ao fato de que o País é agraciado por alguns
privilégios naturais, tais como: bacia hidrográfica propícia para a produção de eletricidade e também o fato
de ser um país tropical que permite a produção de energia por meio da biomassa.
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A discussão sobre os problemas ambientais, enfatizada pela entrada em vigor do Protocolo de Quioto cujo
objetivo foi o de determinar a redução da emissão dos gases poluentes, e o fato de que a maioria dos
cenários traçados para a comercialização do barril de petróleo previram o aumento dos preços, abriram
condições comerciais para a viabilização das fontes renováveis de energia.

Interessante é que as energias renováveis têm potencial técnico para atender a demanda mundial,
independente de sua origem: eletricidade, aquecimento ou transporte. Três aspectos contribuem para a
implementação das fontes renováveis: a viabilidade econômica, a sustentabilidade de cada fonte e a
disponibilidade de recursos renováveis para geração de energia, que são diferentes em várias regiões do
mundo.

O sistema capitalista de produção, seguindo indicadores de médio e longo prazo, está longe de se esgotar, e,
como consequência disso, verifica-se a necessidade urgente de se implementar alternativas energéticas que
sejam capazes de manter o modo de produção em condições que permita a reprodução do capital.

Basta observar que, segundo o Banco Mundial, enquanto os países ricos aumentaram seu consumo em
menos de 100% nos últimos vinte anos, no mesmo tempo a Coréia do Sul aumentou a sua demanda em
306%, a Índia em 240%, a China em 192% e o Brasil em 88%, confirmando que qualquer tentativa
desenvolvimentista de inclusão social perpassa por um vultoso consumo de energia. Não há dúvida de que
nos próximos vinte anos a energia obtida de fontes renováveis tenha seus custos diminuídos e se torne mais
competitiva em virtude principalmente do investimento tecnológico. Saliente-se que, diversificando as fontes
de energia, haverá uma distribuição do risco de suprimento e uma redução nas emissões de gases
responsáveis pelo efeito estufa (GEE). Aliás, esses investimentos já são visíveis no mundo, basta observar as
inovações tecnológicas em torno do aproveitamento da bioenergia. 

Especialistas dizem que o fato de ser facilmente utilizado em motores a diesel como aditivo, sem necessidade
de adaptação, torna o biodiesel uma alternativa mais viável do que outras fontes de energia alternativas,
como o GNV ou a energia elétrica, porque, quando queimado em substituição total ao óleo diesel, libera
50% a menos de material particulado e 98% a menos de enxofre. Além disso, é biodegradável e não tóxico.
Essa forma de energia torna-se uma importante fonte a longo prazo, em virtude de sua característica
renovável. 

Além dessa particularidade, outra também a torna uma fonte quase milagrosa para estes tempos de crise
ambiental: a melhoria da qualidade do ar, em virtude da redução na emissão de gases poluentes e enxofre. 

Diante dessa necessidade, pesquisas em torno de outras fontes de energia começam a se intensificar. Assim,
o biodiesel ressurge mundialmente como uma alternativa bastante promissora para substituição dos
combustíveis minerais, derivados do petróleo. 

2. BREVE HISTÓRICO DO BIODIESEL 

O Biodiesel é um combustível derivado de fontes renováveis, como óleos vegetais e gorduras animais, que,
estimuladas por um catalisador, reagem quimicamente com o álcool ou o metanol.

Ao contrário do que se imagina, e antes mesmo da sociedade global se preocupar com mais veemência com
as questões ambientais e com a necessidade de se rever o modo de utilização dos recursos naturais, em
virtude da sua esgotabilidade, já se tinha delineada a tecnologia para processamento do biodiesel. 

Têm-se registros de que, em 1895, o cientista Rudolf Diesel, ao criar o primeiro motor a diesel, cuja
eficiência foi comprovada, passou a pesquisar e desenvolver outros tipos de combustíveis que pudessem ser
empregados nesse motor. Há ainda registros de que, durante a Segunda Guerra Mundial, foram feitas as
primeiras experiências utilizando o biodiesel como combustível de emergência. 

No Brasil, os estudos acerca dos combustíveis alternativos datam da década de 1920, quando o Instituto
Nacional de Tecnologia estudava e testava combustíveis alternativos e renováveis. No entanto a produção de
biodiesel iniciou-se de fato na década de 1970, Por meio do desenvolvimento do Proálcool, cujo objetivo era
fazer com que o Brasil desse uma manobra na crise que ocorreu com o choque do petróleo ocorrido
naqueles anos. A utilização do biodiesel no Brasil, por sua vez, ocorreu na Universidade do Ceará, no final
da década de 1970, início da década de 80. Em 1980, Expedito Parente solicitou a primeira patente brasileira
para produção de biodiesel e de querosene vegetal de aviação. Houve então a participação de outras
instituições de pesquisas, tais como a Petrobras e o Ministério da Aeronáutica, tendo sido, pois, criado o
Prodiesel em 1980. 

No entanto, como um produto destinado para fins energéticos, o biodiesel começou a ser utilizado pela
primeira vez no Brasil em 1975, a partir do Pró-óleo (Plano de produção de óleos vegetais para fins
energéticos) com o objetivo de gerar um excedente de óleo vegetal capaz de tornar os custos competitivos
com o do petróleo. Previa-se substituir até 30% do óleo diesel por óleos vegetais, no entanto esse projeto
caiu em declínio haja vista o alto custo da produção e do esmagamento das oleaginosas, bem como a
estabilização dos preços do petróleo e o surgimento do Proálcool, que enfatizaram a desaceleração do
programa.

O biodiesel nunca havia conseguido superar a fase do uso experimental, porém a elevação dos preços do
óleo diesel e o interesse do Governo Federal em reduzir as importações fez com que o Ministério da Ciência
e Tecnologia lançasse o Programa Brasileiro de Desenvolvimento Tecnológico do Biodiesel em 2002. Esse
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programa visava a fomentar a produção e uso desse produto e recebeu apoio de diversas entidades
interessadas no assunto. Em 2003, o Ministério de Minas e Energia (MME) lançou o programa do
combustível verde que visava a expandir a participação do etanol, bem como inserir definitivamente o
biodiesel na matriz energética brasileira. 

Ainda no ano de 2003, foi lançado também o Programa Nacional de Produção de biodiesel (PNPB), mas
apenas em janeiro de 2005, por meio da Lei 11.097, que estabeleceu percentuais mínimos de mistura de
biodiesel ao diesel, além de monitorar a inserção do novo combustível no mercado, é que se constituiu a
cadeia produtiva, definindo, pois, as linhas de financiamento, a estrutura da base tecnológica, enfim, o marco
regulatório desse novo combustível.

A participação de fontes de energia renováveis na matriz energética brasileira aumentou de 44,9% para
46,4%, confirmando a liderança do País quanto à utilização de energia limpa. O biodiesel passou então a ser
encarado como um mecanismo político de inclusão social em virtude das características peculiares desse
combustível, pois gera renda à população rural, diminui a dependência externa da matriz energética nacional
e protege o meio ambiente com a melhoria da emissão de gases poluentes da atmosfera.

Como política e estratégia energética, o Brasil procurou, portanto, diversificar as fontes de energia,
buscando fortalecer a participação de fontes renováveis no abastecimento do mercado interno, como forma
de prover segurança energética de forma sustentável.

3. O MARCO REGULATÓRIO DA INDÚSTRIA DO BIODIESEL

O marco regulatório que autoriza o uso comercial do biodiesel no Brasil leva em consideração a
característica mais interessante dessa produção, a diversidade de oleaginosas em que se pode obter esse
combustível no Brasil, além disso estabelece a competitividade frente aos demais combustíveis, bem como
permeia os seus objetivos na consecução de um dos princípios fundamentais: a redução das desigualdades
sociais e regionais, por meio de uma política social inclusiva. Em suma, as normas estabelecidas permitem a
produção a partir de diferentes oleaginosas e rotas tecnológicas, possibilitando a participação do
agronegócio e da agricultura familiar.

Em primeiro plano temos que as normas legais que orientam o marco regulatório determinam quais os
percentuais de mistura do biodiesel ao diesel de petróleo, a rampa de mistura, a forma de utilização e o
regime tributário. Os decretos, por sua vez, regulamentam o regime tributário com diferenciação por região
de plantio, por oleaginosa e por categoria de produção (agronegócio e agricultura familiar), criam ainda o
selo Combustível Social e isentam a cobrança de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

A Lei 11.097/2005 prevê que a partir de 2008 2% do combustível renovável devem ser incorporado
obrigatoriamente ao diesel, formando o que se chama de B2, e em 2013 o aumento desse percentual para
5%. 

Há que se dizer que a comercialização do tipo B2 será responsável pela criação de uma demanda anual
estimada em cerca de um bilhão de litros de biodiesel puro; a partir de 2013 esse valor passará para 2,5
bilhões de litros por ano. Os prognósticos indicam que para atender ao percentual de 2% determinado pela
Lei 11.097/2005 é necessária uma área plantada estimada em 1,5 milhões de hectares. Saliente ainda que esse
número não inclui as regiões ocupadas por pastagens e florestas. Implica dizer que as regras da produção do
biodiesel permitem a participação do agronegócio e da agricultura familiar.

Importa expor que a regulamentação de toda produção do biodiesel é feita pela Agência Nacional de
Petróleo (ANP), pois é quem é responsável pela regulação e fiscalização desse produto, além de ser o órgão
responsável por criar a figura do produtor de biodiesel e estabelecer as especificações do combustível e
estrutura da cadeia de comercialização. 

Uma observação importante é que a mistura do biodiesel ao diesel de petróleo será feita pelas distribuidoras
de combustíveis, assim como é feito na adição de álcool anidro à gasolina. As normas regulamentadoras
também permitem que o biodiesel seja utilizado com misturas superiores ao que foi definido por esse mesmo
marco regulatório, mas desde que sejam autorizadas pela ANP.

O regime tributário que foi estruturado para o programa de produção do biodiesel complementa os objetivos
do Selo Combustível Social. Nesse contexto foram estabelecidos três níveis diferentes de desoneração
tributária. No que tange à incidência do PIS/PASEP e da COFINS, cumpre dizer que esses tributos serão
cobrados de uma única vez do produtor industrial de biodiesel. Nesse caso, poderá optar entre uma alíquota
percentual que incide sobre o preço do produto, ou pelo pagamento de uma alíquota específica, que é um
valor fixo por metro cúbico de biodiesel comercializado, conforme dispõe a Lei 11.116, de 18 de maio de
2005.

De acordo com o programa de produção de biodiesel, tem-se que a Lei 11.116 dispõe ainda que o Poder
Executivo poderá estabelecer coeficientes de redução para a alíquota específica, que poderão ser
diferenciadas em função da matéria-prima utilizada na produção, da região de produção dessa matéria-prima
e do tipo de seu fornecedor (agricultura familiar ou agronegócio).

Importa informar que foram estabelecidos também três níveis diferentes de desoneração tributária, para
reduzir a alíquota máxima de R$217,96/m3. No primeiro nível, que corresponde ao biodiesel fabricado a
partir de mamona ou da palma produzida nas regiões Norte, Nordeste e no semiárido pela agricultura
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familiar, tem-se que a desoneração de PIS/PASEP e COFINS é de 100%, isto é, a alíquota efetiva é nula. No
segundo nível, tem-se que para o biodiesel fabricado a partir de qualquer matéria-prima que seja produzida
pela agricultura familiar, independentemente da região, a alíquota efetiva é R$70,02/m3. Para o biodiesel
fabricado a partir de mamona ou da palma produzida nas regiões Norte, Nordeste e no semiárido pelo
agronegócio, a alíquota efetiva é R$ 151,50/m3 . 

4. O ALCANCE CONSTITUCIONAL DO PLANO NACIONAL DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL

A Constituição Federal de 1988 restaurou o sistema federalista permitindo que as políticas de
desenvolvimento regional fossem elaboradas e implementadas por meio de uma coordenação e cooperação
da União e de todos os entes federados. O federalismo surgiu então como um instrumento de integração,
essencial para a configuração do espaço econômico, uma vez que essa é uma garantia para a unidade
nacional. 

Bercovici afirma que os pressupostos da construção de um Estado social exigem a efetivação dos princípios
da igualdade e solidariedade, gerando assim obrigações para a União e os entes federados. O princípio da
solidariedade, de acordo com a Constituição deve estabelecer o equilíbrio econômico socialmente adequado
e justo entre várias regiões. 

Nesse diapasão, tem-se que o PNPB somente atingirá as suas diretrizes se houver uma cooperação regional e
a aplicação desse plano em todo território nacional, uma vez que uma das características da produção do
biodiesel é justamente a sua diversidade. 

 Há que se dizer ainda que esse plano deve ser conduzido segundo os ditames e parâmetros jurídicos
constitucionais. Bercovici diz que 

[...] a discricionariedade das políticas de governo é larga, mas não absoluta. Discricionariedade não significa
plena liberdade, nem arbitrariedade, afinal, os governos constitucionais devem atuar de acordo com a
Constituição. Do mesmo modo, a política não pode ser conduzida simplesmente por juízos de oportunidade,
mas também está vinculada a padrões e parâmetros jurídicos, especialmente Constitucionais. 

Assim, do ponto de vista da regulamentação, não podemos deixar de citar que, no que diz respeito à
competência legislativa, o artigo 24 da referida Constituição diz que, sobre as florestas, caça, pesca, fauna,
conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da
poluição, responsabilidade por dano ao meio ambiente, a União, Estados e Distrito Federal têm competência
concorrente. Nesse caso, a regulamentação da produção de biodiesel como interfere nesses elementos,
também obedece a essa competência. Todavia, os Estados, quando inexistir lei federal sobre normas gerais,
podem exercer plenamente a competência legislativa, respeitando, todavia, a superveniência de lei federal
sobre normas gerais. O artigo 23 por sua vez trata acerca da competência material que é comum entre União,
Estado, Distrito Federal e Municípios para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de
suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora; fomentar a produção agropecuária e organizar o
abastecimento alimentar; registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e
exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. 

Importante destacar também o embasamento constitucional do Plano Nacional de produção do biodiesel -
PNPB sob a ótica da ordem econômica. Temos que os incisos VI e VII do artigo 170 rezam que a ordem
econômica deve estar fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo como fim último
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observando, pois, os princípios
fundamentais da defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, e, sobretudo, pautado na
necessidade de se reduzir as desigualdades regionais e sociais.

Os princípios existentes no artigo 170 da Constituição Federal de 1988 são facilmente verificados no que
predispõe o PNPB. Basta observarmos que a produção do biodiesel visa justamente a valorizar o trabalho
humano ao abrir o mercado para agricultura familiar, tendo como consequência a melhoria na qualidade de
vida dessas famílias, bem como a sua existência digna. Objetiva ainda o desenvolvimento sustentável,
cumprindo, pois, com o princípio da defesa do meio ambiente. 

Ressalte-se que o PNPB tem suas diretrizes voltadas para a efetivação do princípio da redução das
desigualdades regionais, haja vista ser o problema da redução das desigualdades presentes no País,
responsabilidade do Estado como preconiza o § 1º do artigo 174 da Constituição Federal: " A lei
estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual
incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento". 

Além desse viés econômico, que necessariamente se percebe acerca da produção do biodiesel, tem-se que
essa atividade energética também apresenta um cunho ambientalmente positivo e que deve ser observado,
conforme determina a própria Constituição, ou seja, a produção de biodiesel deve estar em consonância com
a manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme determina o artigo 225.

Assim, observa-se que a Constituição estabelece parâmetros bem definidos quanto à necessidade de se
observar o desenvolvimento econômico de forma integrada com a defesa do meio ambiente. Isto é, ainda que
nas políticas de desenvolvimento econômico não esteja explícita a necessidade da proteção ao meio
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ambiente, os empreendimentos criados, e aí se inclui a produção de biodiesel, terão que obedecer ao
arcabouço legal de proteção do meio ambiente. Ressaltando-se sempre que a criação de leis está ao cargo da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios em igualdade de responsabilidade. A legislação ambiental
brasileira, incluindo normas de controle da produção até o uso e disposição dos materiais, abrange todas as
áreas importantes envolvidas com a agricultura e a agroenergia.

5. CONCLUSÃO: O PNPB E A POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS E SOCIAIS

O Plano Nacional de Produção e Uso de Biodiesel tem como teoria e diretriz a produção de biodiesel a partir
de diferentes oleaginosas e em diversas regiões do País, bem como promover a inclusão social e garantir
novo combustível que seja produzido a preços competitivos e com condições de igualdade. Tal programa
visa a atingir objetivos nas áreas econômica, ambiental e social. 

Em termos econômicos, tem-se que o objetivo de sua implantação é o de substituir o diesel importado;
quanto às metas ambientais, tem-se que o objetivo do programa é melhorar a qualidade de vida da população
e evitar gastos do governo no combate aos males da poluição; no que tange aos aspectos sociais, o programa
objetiva gerar empregos no campo, como forma de garantir inclusão social. 

Outra característica importante desse Programa é a de não excluir categorias de agentes econômicos, rotas
tecnológicas ou matérias-primas. Isso porque o Brasil tem potencial para fabricar biodiesel com diferentes
processos produtivos, empregando mamona, palma, soja, amendoim, nabo forrageiro, algodão, girassol,
pinhão-manso (Jatropha curcas L.), babaçu, gorduras animais e residuais. A escolha depende da
economicidade de cada alternativa que pode variar segundo as distintas peculiaridades regionais brasileiras.

Definidos os objetivos, cabe agora destrinchar os mecanismos trazidos pelo PNPB para verificarmos se
realmente ele poderá trazer a efetivação total do princípio da redução das desigualdades regionais. 

Temos que a Lei nº 11.097/2005 criou o mercado de biodiesel no Brasil, a partir do momento em que inseriu
a estratégia de misturar o biodiesel ao diesel de petróleo, em proporções graduais e crescentes ao longo do
tempo. Além disso, mecanismos tributários de incentivos foram criados pela Lei Federal nº 11.116, de 18 de
maio de 2005, prevendo, pois, a redução parcial ou total de tributos federais incidentes sobre a
comercialização de biodiesel em função da matéria-prima utilizada na produção do biodiesel, do produtor-
vendedor, da região de produção da matéria-prima ou de uma combinação desses fatores. Essa lei de
incentivos teve o intuito de princípios básicos do PNPB de promover a inclusão social e a redução de
disparidades regionais por meio da criação de oportunidades de emprego e renda para segmentos e nas
regiões mais carentes do País. 

Um dos argumentos mais importantes para fomento da inclusão do biodiesel na matriz energética é, como se
viu, a geração de emprego e renda no campo, pois inclui desde o cultivo de matérias-primas até a produção
industrial, apresentando, portanto, uma grande potencial de inclusão social.

Nesse contexto de incentivos fiscais, foi criado o Selo Combustível Social que consiste na idéia de que os
produtores de biodiesel que adquirirem determinadas quantidades de matérias-primas provenientes da
agricultura familiar seriam beneficiados com a redução de alguns impostos, bem como poderão participar dos
leilões promovidos pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). Para isso deverão ainda cumprir com os
percentuais mínimos de matéria-prima de agricultores familiares, sendo de 10% nas regiões Norte e Centro-
Oeste, de 30% nas regiões Sul e Sudeste e de 50% no Nordeste e no semiárido. Interessante que os
produtores ao solicitarem o Selo Combustível Social ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
deverão prestar assistência técnica e de capacitação aos agricultores familiares com o objetivo de contribuir
para a sua melhor inserção na cadeia de produção. 

Todavia, em que pese à imponência das propostas do "selo social" e da tentativa de inserção da agricultura
familiar, há que se ter em conta que já é possível verificar algumas distorções. Uma vez que especialistas
entendem que somente o "selo social" não seria suficiente para promover a inclusão da agricultura familiar.
Assim, o tipo de desenvolvimento com inclusão social que se tenta implementar por meio do PNPB requer
um maior amadurecimento para que se consolide. A única ação do selo combustível, ainda que implique no
incremento da participação da agricultura familiar, corresponde a uma parcela pequena de participação
financeira, pois a cadeia produtiva que gera mais lucros permanece com os grandes produtores.

É exatamente por essa razão que outros mecanismos devem ser observados em conjunto. Nesse caso,
podem-se citar as linhas de investimento e os financiamentos de crédito que seguem a intervenção mesmo
que indireta do domínio econômico. Esses instrumentos de incentivo visam a introduzir a agricultura familiar
na cadeia produtiva, de modo a adquirir uma vantagem competitiva. Nesse caso, verifica-se que a produção
da matéria-prima conta com linhas de financiamento organizadas pelo Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar - PRONAF.

Como exemplo interessante desses incentivos, há, pois, a redução de 100% dos impostos federais para o
fabrico e a comercialização de biodiesel a partir da palma, na Região Norte, ou da mamona, no Nordeste e
no semiárido, desde que fornecidas pela agricultura familiar. Só para se fazer um comparativo, tem-se que,
para as mesmas matérias-primas e regiões, a redução máxima é de 32% dos tributos federais se os
agricultores não forem familiares.

Saliente-se que o uso comercial do biodiesel tem apoio do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social -
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BNDES. O Programa de Apoio Financeiro a Investimentos em Biodiesel prevê financiamento de até 90%
dos itens passíveis de apoio para projetos com o Selo Social Combustível e de até 80% para os demais
projetos. Os financiamentos são destinados a todas as fases de produção, entre elas a agricultura.

A importância do "selo social", portanto, seria o de garantir às empresas produtoras, portadoras do Selo
Combustível Social, melhor acesso às condições de financiamento junto ao BNDES e outras instituições
financeiras e, além disso, permitir que elas tenham o direito de participar dos leilões de compra de biodiesel,
realizados pelo Governo Federal.

A exemplo de outros países, temos que além das linhas de financiamento e crédito, o fomento do biodiesel
dependeu também da criação de um modelo tributário, em que se verifica incentivos fiscais diferenciados de
modo a estimular o setor, fomentando assim a inclusão social e os investimentos nas regiões beneficiadas.

Interessante a possibilidade de utilização da tributação como instrumento econômico passível de utilização
em políticas públicas. Em foco, no caso do PNPB, temos o aparato tributário sendo o responsável pelo
planejamento da inserção do biodiesel na matriz energética brasileira.

No Brasil, têm-se os seguintes tributos incidindo sobre os combustíveis: Imposto sobre Importações (II);
Imposto sobre Produtos industrializados (IPI); Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); Contribuição ao Programa de Integração Social e
ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP); Contribuição Financeira de
Seguridade Social (COFINS); e Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (CIDE). No que tange
à viabilidade da inserção do biodiesel na matriz energética, possibilitou-se a isenção total de tributos em
relação ao biodiesel.

No entanto, verifica-se que cabem algumas ressalvas com relação à Lei nº 11.116, na qual se baseia o PNPB.
Alguns agentes investidores consideram que há um elemento de incerteza regulatória nessa lei, pois permite
que o poder executivo altere a qualquer momento os percentuais de contribuição de PIS/PASEP e COFINS,
o que poderia significar a margem entre o lucro e o prejuízo.

Conforme se verificou até o momento, o PNPB foi criado no intuito de trazer para o marco legal e
regulatório brasileiro o biodiesel como novo integrante da matriz energética brasileira. Mas, além disto,
tentou trazer uma série de diretrizes que, atuando em conjunto, seriam capazes de contribuir para o
desenvolvimento do Estado brasileiro. 

No entanto, para se concluir se realmente o PNPB funciona como um mecanismo de efetivação do princípio
constitucional da redução das desigualdades regionais, é necessário analisar que tipo de desenvolvimento
esse plano de governo propõe a partir da implementação de suas diretrizes. 

Primeiro há que se dizer que o processo de desenvolvimento deve ser encarado como algo além do processo
de crescimento. Assim, tem-se que a idéia de redução das desigualdades regionais perpassa pela noção de
desenvolvimento. No Brasil, verifica-se que o Estado é o principal promotor do desenvolvimento, um
exemplo é justamente a implementação desse Plano de produção de biodiesel. E o mais interessante é que um
dos seus objetivos é a tentativa de se equilibrar as disparidades regionais existentes no Brasil. 

Segundo Celso Furtado, os problemas regionais não estão isolados dos problemas nacionais. Ele cita o caso
do Nordeste brasileiro, em que esses problemas refletem a exclusão social do desenvolvimento brasileiro.
Importa dizer que, diante desse contexto de exclusão social, verificou-se que a ideia de redução das
desigualdades sociais e regionais pelo crescimento econômico é falsa.

Nesse diapasão temos que existe uma diferença entre crescimento e desenvolvimento, no qual somente a
busca deste último seria capaz de orientar o processo de redução das desigualdades regionais e sociais. Tanto
é verdade que a integração econômica não planejada levaria ao agravamento dos desequilíbrios regionais,
sendo para tanto necessária uma política deliberada para que o desenvolvimento não acarrete a ampliação da
concentração de renda. 

Essa cautela, que é preconizada por Bercovici, é um dos desafios a serem enfrentados pela implementação do
plano nacional de produção de biodiesel, para que não aconteça o que aconteceu com o Proálcool, que só
trouxe benefícios para os usineiros.

O princípio do desenvolvimento nacional e o da redução das desigualdades sociais e regionais são tidos
como alguns dos objetivos fundamentais a serem perquiridos pela República Federativa do Brasil, segundo
artigo 3º, da Constituição Federal de 1988. O que se verifica dos estudos técnicos acerca da produção e uso
de biocombustíveis, especialmente o biodiesel, é que essa forma energética tem sido apontada como
alternativa extremamente viável para manutenção das searas ambiental, social e econômica, que,
consequentemente, tem implicação direta na efetivação dos princípios supracitados. 

Há que se dizer que esses princípios, embora fixem um programa de atuação para o Estado e a sociedade
brasileiros, segundo Bercovici, o artigo 3º, inciso III, da Constituição não é uma norma programática. Sua
eficácia, como princípio fundamental, é imediata. Portanto, não há qualquer fundamento na proposta de se
regulamentá-lo.

No entanto, a indagação que se faz com o presente trabalho é: poderá de fato o biodiesel  promover o
desenvolvimento regional com a consequente geração de trabalho e renda, reduzindo assim as desigualdades
sociais e regionais, cumprindo assim o disposto no artigo 3º, III, da CF/88?

Verifica-se que em princípio o PNPB apresenta-se como a política perfeita para se trazer o desenvolvimento
econômico, ambiental e social. Segundo as diretrizes do Plano, tem-se que inúmeros benefícios, tais como a
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criação de novos empregos no setor agroindustrial, a geração de renda, o fomento ao cooperativismo, a
perspectiva de contribuição ao equilíbrio da nossa balança comercial e pelos comprovados benefícios ao
meio ambiente, seriam fomentados pela implementação do biodiesel, fazendo deste um dos principais
programas sociais do governo brasileiro, em que se representaria inclusive o próprio fator de distribuição de
renda, inclusão social e apoio à agricultura familiar.

Porém, o que se percebe é que o modelo atual de desenvolvimento do PNPB, na seara social, contém falhas
quanto à sua adesão pelos pequenos produtores rurais, agentes atuantes da agricultura familiar. Ainda se
verifica uma concentração dos incentivos para os grandes produtores rurais. Especialistas dizem que o
programa brasileiro agiu com senso histórico ao introduzir o elemento de inclusão social no programa do
biodiesel. Mas, apesar dos esforços, o processo de inclusão social aponta algumas falhas que deverão ser
sanadas, como, por exemplo, a falta de uma estrutura de fiscalização que garanta que os empresários e os
produtores familiares possam desenvolver parcerias social e ambientalmente corretas. 

O Governo, por sua vez, defendeu o PNPB mediante a análise dos seguintes aspectos: estudos foram
realizados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), Ministério da Integração Nacional (MIN) e demonstraram que cada 1% de
substituição de óleo diesel por biodiesel produzido com a participação da agricultura familiar poderia gerar
cerca de 45 mil empregos no campo, com uma renda média anual de R$ 4.900,00 por emprego. Assim, esses
estudos trabalharam com a hipótese de que a cada um emprego gerado no campo seriam gerados três na
cidade, estimando assim que 180 mil novos postos de trabalho seriam criados. Nesse cenário bastante
progressista para a produção de biodiesel no Brasil, imaginaram que, com participação de 6% da agricultura
familiar, seriam projetados uma geração de 1 milhão de empregos. Então, o Governo Federal, baseando-se
nesses estudos e em outros, defendeu que o PNPB seria capaz de realmente promover a inclusão social e o
desenvolvimento regional, especialmente por meio da geração de emprego e renda como princípio orientador
básico das ações direcionadas ao biodiesel.

De fato esses números não podem ser desconsiderados e, com certeza, são indicativos de que o programa de
biodiesel é viável. Porém, é necessário dizer que não se quer aqui desmerecer o PNPB, muito pelo contrário,
corroboramos com as diretrizes traçadas e entendemos que são muito louváveis, não havendo dúvidas de que
esse plano tem como objetivos a inclusão social e o desenvolvimento regional, especialmente por meio da
geração de emprego e renda. Todavia, é necessário que se tenha em mente as dificuldades que poderão
atravancar a proposta do programa de biodiesel de promover a inclusão social. 

Em resumo, constatou-se que esse Plano trouxe diversas diretrizes de ordem prática: delineou um modelo
tributário a ser implementado, o estabelecimento do mecanismo denominado Selo Combustível Social; criou
também linhas de financiamento, bem como medidas para desenvolvimento tecnológico e estabeleceu a
formação do mercado nacional para o biodiesel, por meio dos leilões de compra conduzidos pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No entanto, é imprescindível que seja
desenvolvida uma fiscalização séria no processo de obtenção do "Selo Combustível Social". Para que o
processo de obtenção desse selo seja mais controlado, já que é o ponto principal para desenvolver a
agricultura familiar. O fundamental é que houvesse uma maior articulação entre os diversos ministérios
envolvidos, bem como a ANP, pois se apontou que muitas empresas vencedoras nos leilões tinham
experiência com agricultura intensiva, fato que deixa dúvidas quanto ao cumprimento das metas do Selo
Combustível Social. 

Ademais, outro ponto importante que interfere na consecução do princípio discutido é justamente a
qualidade dos empregos gerados pelo programa até o momento. Corroboramos a idéia do Célio Bermann
quando afirma que 

Se o objetivo do governo federal é gerar empregos de qualidade, de modo a permitir a implantação de uma
estratégia de desenvolvimento ambientalmente sustentável, economicamente sustentada e socialmente
inclusiva, é necessária a revisão de alguns procedimentos adotados até agora no programa. Devem ser
estudadas formas alternativas de modo que os agricultores tenham uma participação mais intensa e eficiente
no processo tecnológico, não se limitando apenas à produção das matérias- primas. Uma sugestão nesse
sentido é o fomento de cooperativas que atuem em todos os itens da cadeia de produção do biodiesel.

O mesmo autor sugere que dentro do âmbito do programa se reavalie o papel da agricultura familiar, no
sentido de se realmente garantir uma porcentagem de produção em regime familiar. Nesse caso, as
cooperativas apresentar-se-iam como a melhor forma de reunir os pequenos produtores rurais em torno da
produção de biodiesel. 

Apesar das dificuldades, tem-se que o PNPB reserva-se como um plano em potencial, cuja efetividade só
será possível no decorrer das suas melhorias. No entanto, de certo modo, já pode ser considerado um avanço
por ter reservado um espaço privilegiado para a agricultura familiar, num tema que desponta como
importante para a agricultura e o meio rural do País. Ademais, se forem feitos os devidos aperfeiçoamentos,
apresenta grande capacidade para agir como mecanismo de redução tanto das desigualdades inter-regionais,
entre o Nordeste e as regiões mais ricas do País, como Sudeste, Sul e Centro-Oeste, como das
intrarregionais, existentes entre os polos mais desenvolvidos do Nordeste - regiões de grande produção
agrícola, de agricultura irrigada e centros industriais e urbanos - e o semiárido.
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Há que se ter em mente que o sucesso do PNPB, no intuito de contribuir com o desenvolvimento regional,
requer a definição de um plano estratégico para as regiões que tenha aplicação consistente e sustentável, que
consiga articular e coordenar diferentes políticas públicas e variados atores sociais para esse fim. 

Embora o PNPB represente uma boa oportunidade, o fomento ao desenvolvimento regional requer ações
ampliadas que ultrapassam o domínio do mercado de biodiesel e da agricultura familiar. Nesse sentido, o
PNPB é um importante ponto de partida, mas, no presente momento, ainda traça diretrizes que embora na
teoria aparentem estar bem delineadas. Na prática, sustentam um modelo de desenvolvimento pautado
apenas no crescimento econômico, figurando, no presente momento, como  insuficiente para a garantia total
do desenvolvimento regional.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Cristiane Vieira Jaccoud do Carmo. Atuação do Estado no domínio econômico e seus reflexos
na política ambiental: análise da proposta brasileira de fomento à inserção do biodiesel na matriz energética
brasileira. 2008. Dissertação (Mestrado) - Universidade Católica de Santos, 2008.

BARROSO, Ana Cláudia; ALVES, Luiz Batista. O biodiesel na matriz energética do Brasil: uma análise das
externalidades. In: Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, 46.,
2008. Anais... [S.l.: s.n], 2008.

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito econômico. São Paulo: Celso Bastos, 2003.

BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003.

BERMANN, Célio. As novas energias no Brasil: dilemas da inclusão social e programas de Governo. Rio de
Janeiro: FASE, 2007.

BOHEMIAN, A. L. Biodiesel production and processing: fuel processing technology, n. 86, p. 1057, 2005
apud BONOMI, Antônio; POÇO, João Guilherme R.; TRIELLI, Maurício A. Biocombustíveis: a solução
brasileira para uma matriz energética sustentável. Revista Brasileira de Engenharia Química, passim, out.
2006.

BONOMI, Antônio; POÇO, João Guilherme R.; TRIELLI, Maurício A. Biocombustíveis: a solução
brasileira para uma matriz energética sustentável. Revista Brasileira de Engenharia Química, out. 2006.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: Coimbra,
1982.

FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito econômico. 5. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense,
2004. 

GOLDEMBERG, José; VILLANUEVA, Luz Dondero. Energia, meio ambiente e desenvolvimento. 2. ed.
São Paulo: EDUSP, 2003.

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 2003.

HOLANDA, Ariosto. Biodiesel e inclusão social. Brasília: Câmara dos Deputados, 2004.

KNOTHE, Gerhard et al. (Org.). Manual de biodiesel. Tradução de Luiz Pereira Ramos. São Paulo: Edgard
Blücher, 2006.

LIMA, Paulo César Ribeiro. Biodiesel: um novo combustível para o Brasil. Brasília: Consultoria Legislativa
da Câmara dos Deputados, 2005.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 737



LIMA, Sandra A. Kitakawa. Biodiesel: combustível sustentável? Revista Brasileira de Agroecologia, v. 2, n.
2, p. 361, out. 2007.

MELO, Murilo Fiuza de; MAGALHÃES, Frederico. Fontes alternativas de energia combustíveis renováveis
e gás natural. Rio de Janeiro: TN Petróleo, 2007.

PARENTE, E. J. S. et al. Biodiesel: uma aventura tecnológica num país engraçado. Fortaleza: Tecbio,
2003. 

PAULA E SILVA, Evandro Mirra; SAKATSUME, Fábio. A política brasileira de biocombustíveis: Agência
Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Disponível em:
<http://www.fbds.org.br/Apresentacoes/7_Politica_Biocombust_E_Mirra.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2008.

PETTER, Lafayete Josué. Princípios constitucionais da ordem econômica: o significado e o alcance do art.
170 da Constituição Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

RATHMANN, Régis et al. Biodiesel: uma alternativa estratégica na matriz energética brasileira? In:
Seminário de Gestão de Negócios, 2., 2005, Curitiba: UNIFAE, 2005.

RODRIGUES, Rodrigo Augusto. Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel: uma referência para
análise de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Res publica: Revista de Políticas
Públicas e Gestão Governamental, v. 6, n. 1, p. 9 -11, jan.-jun. 2007. ISSN 1678 4057.

SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e desenvolvimento. In: SALOMÃO FILHO, Calixto (Coord.).
Regulação e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 32.

SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 1999.

TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. 2. ed. São Paulo: Método, 2006.

'

 

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 738



NEGLIGÊNCIA INFORMACIONAL: UMA ANÁLISE JURÍDICO-DISCURSIVA DE
PRECEDENTE DO STJ

NEGLECT INFORMATIONAL: A LEGAL DISCURSIVE ANALYSIS OF A PRECEDENT FROM THE
STJ

Vinicius De Negreiros Calado
Virgínia Colares Figueiredo Alves

RESUMO
O presente artigo busca demonstrar que uma nova forma de negligência médica vem sendo reconhecida pelo
STJ – Superior Tribunal de Justiça, a partir da análise de um precedente. O estudo analisa o REsp nº
1.071.969-PE que versa sobre a condenação em dano moral de banco de sangue em favor de usuário por
falha na forma da comunicação do resultado dos exames, a qual não teria atendido os requisitos de
adequação e clareza, ao informar um resultado falso positivo, sem as devidas advertências. Descrito o caso,
conclui-se pelas suas especificidades que se trata de uma relação de consumo, sendo aplicável, pois o CDC –
Código de Defesa do Consumidor. Assim, entabulada uma relação jurídica de consumo, verifica-se que o
fornecedor deve observar os direitos básicos do consumidor, em especial o direito à informação. Buscará
ainda demonstrar que o julgado reconhece que houve defeito na comunicação, através de uma interpretação
do julgado à luz da análise crítica do discurso, concluindo pelo advento de um novo tipo de erro médico: a
negligência informacional.
PALAVRAS-CHAVES: negligência informacional; CDC; responsabilidade civil.

ABSTRACT
This paper demonstrates that a new form of medical negligence has been recognized by STJ - Superior Court
of Justice, from the analysis of a precedent. The study examines the REsp No. EP-1071969 relates to the
conviction in moral damages to the blood bank in favor of a user flaw in the way of communicating test
results, which would not have met the requirements of adequacy and clarity to report a false positive result,
without proper warnings. Analised the case, it is concluded because of their peculiarities that it is a
relationship of consumption and is applicable because the CDC - Code of Consumer Protection. Thus,
caracterized a legal relationship of consumption, it appears that the supplier must observe the basic rights of
consumers, in particular the right to information. It seeks for further evidence that acknowledge that there
was a defect in communication, via an interpretation of the trial in light of critical discourse analysis,
concluding with the advent of a new type of medical error: the neglect informational.
KEYWORDS: negligence informational; CDC; liability.

1. Descrição do caso

 

Trata-se de demanda proposta por usuário que postula condenação em dano
moral de banco de sangue por alegada falha na forma da comunicação do
resultado dos exames, aduzindo ter sofrido violação em sua dignidade ao receber
resultado positivo para HIV e hepatite, sem as devidas advertências para procurar
realizar exames específicos, não tendo assim o banco de sangue cumprido os
requisitos de adequação e clareza da informação.

A sentença reconheceu o direito do autor, tendo o Tribunal de Justiça mantido a
decisão por seus próprios fundamentos, momento em que o banco de sangue
recorreu e postulou a reforma ou diminuição do valor atribuído ao dano moral. O
Recurso Especial foi conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o
valor do dano moral, tendo o voto condutor analisado a controvérsia acerca da
informação prestada/ não prestada adequadamente.

 

2. Aplicação do CDC

 

2.1. Relação jurídica de consumo

 

Entidades médicas enquanto prestadoras de serviços são enquadradas no
conceito legal de fornecedor, contido no CDC – Código de Defesa do Consumidor
(Lei 8.078/90), estando, assim, sujeitas às normas ali prescritas, verbis:
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Art. 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação,
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

 

O CDC disciplina a relação entre consumidores e fornecedores, atribuindo-lhes
direitos e deveres. Tendo em vista que a atividade médica lida com um valor de
natureza inestimável, que é a saúde e conseqüentemente a vida do ser humano,
destacada atenção recai sobre si, notadamente porque o CDC exige que o
prestador de serviço atue de modo eminentemente transparente com o
consumidor, sob pena de violar o direito à informação, como adiante
abordaremos.

 

2.2. Direito à informação

 

Consoante a doutrina consumerista o direito à informação é um reflexo do
princípio da transparência que se apresenta sob nova roupagem: “Resumindo
como reflexos do princípio da transparência temos o novo dever de informar o
consumidor.”1, justamente decorrente do direito básico à informação contido no
art. 6º., III e art. 8º., caput, do CDC:

 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem
como sobre os riscos que apresentem;

 

Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à
saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em
decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese,
a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

 

Nas relações de consumo, a acepção de informação ganha contornos
principiológicos que a envolvem, fazendo com que este ato (informar) seja
complexo e cujo sentido seja construído na prática social (contextual). Nas
palavras de Cláudia Lima Marques:

Nestes momentos informar é mais do que cumprir com o dever anexo de informação: é
cooperar e ter cuidado com o parceiro contratual, evitando os danos morais e agindo com
lealdade (pois é o fornecedor que detém a informação) e boa fé.2

 

Atualmente há certo consenso na Doutrina que em qualquer atividade médica
deve-se realizar o dever de informar, documentando-se3 acerca do correto e
escorreito agir, solicitando ao paciente que assine um termo de consentimento
para a realização do ato onde constem todas as informações prestadas. É o
chamado "termo de consentimento informado" ou “termo de consentimento livre e
esclarecido”. Outra forma, pouco comum, é solicitar ao paciente que ele assine o
seu prontuário4, cuja ocorrência é praticamente inexistente.

 

No tocante a abrangência do conteúdo informacional na relação médico-paciente,
a partir deste direito básico a informação, mesmo os autores de manuais fazem
questão de referir-se a esta peculiar atividade:

Ademais, o médico deve sempre cumprir o disposto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa
do Consumidor, informando o paciente sobre os procedimentos viáveis, as conseqüências e
opções de tratamento, bem como as vantagens e desvantagens dos possíveis tratamentos e
medicamentos que lhe serão ministrados.5
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Ou seja, os olhares estão voltados para a atividade médica, exigindo dos seus
operadores um grau de profissionalismo cada vez mais acurado.

 

Como se observará da análise do julgado (em consonância e cotejamento com a
sentença de primeiro grau) inexistiu o correto uso do instrumento de
esclarecimento.

 

Com a temperança de especialista afirma a professora Giostri6:

Cuidados são requeridos como exigência subjetiva do risco permitido, não sendo este
considerado como violador da relação de confiança estabelecida entre fornecedor e
consumidor. A obrigação de bem informar é um daqueles cuidados, pois os consumidores
devem estar habilitados, pela informação, a fazer a escolha acertada de bens e de serviço.

 

Esta obrigação de bem informar é justamente o cerne da questão fático-jurídica
delineada no acórdão em análise, pois se liga fortemente a qualidade da interação
discursiva entre enunciador e receptor. Em outras palavras, se o que foi dito, foi
compreendido por quem deveria do modo como o enunciador esperava que
fosse. Logo, esta comunicação deve ter instrumentos que permitam a checagem
do dito e do compreendido como forma de aferir a conclusão do processo
comunicacional, incorrendo em responsabilidade civil acaso exista falha neste
processo. Esta também é a lição que vem do professor da Universidade de Évora,
Dr. João Vaz Rodrigues, para quem o dever de respeitar o paciente possui tríplice
escopo, quais sejam, o de informar, confirmar e, por fim, obter o consentimento7.

 

 

 

2.3. Da responsabilidade do prestador de serviço

 

Em seu art. 14, caput, o CDC estabelece a responsabilidade objetiva em face de
defeitos na prestação do serviço, incluindo neste escopo as informações
insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos destes serviços. Assim,
existirá responsabilidade do prestador quando houver um defeito ou quando
informações insuficientes ou inadequadas forem prestadas ao consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode
esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

        I - o modo de seu fornecimento;

        II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

        III - a época em que foi fornecido.

 

Neste caso, em regra, estaremos diante da responsabilidade extracontratual. Nas
palavras do professor Sérgio Cavalieri:

Haverá responsabilidade contratual quando o dever jurídico violado (inadimplemento ou
ilícito contratual) estiver previsto no contrato. A norma convencional já define o
comportamento dos contratantes e o dever específico a cuja observância ficam adstritos. E
como o contrato estabelece um vínculo jurídico entre os contratantes, costuma-se também
dizer que na responsabilidade contratual já há uma relação jurídica preexistente entre as
partes (relação jurídica, e não dever jurídico, preexistente, porque este sempre se faz
presente em qualquer espécie de responsabilidade). Haverá, por seu turno, responsabilidade
extracontratual se o dever jurídico violado não estiver previsto no contrato, mas sim na lei ou
na ordem jurídica.8
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É importante destacar que a própria definição legal de serviço defeituoso contida
no parágrafo primeiro do art. 14 do CDC norteia as hipóteses de não
caracterização ao elencar que são circunstâncias relevantes, entre outras: “o
modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam e a época em que foi fornecido.”

 

Assim, não seria defeituoso o serviço em si mesmo considerado, pois o modo de
fornecimento fora correto e o resultado fora o que razoavelmente se esperava
para a época que fora prestado. Noutras palavras, era esperado eventual “falso
positivo” numa doação de sangue que transcorrera sem anormalidades. Contudo,
houve defeito em face das informações insuficientes ou inadequadas prestadas
ao doador, sendo esta a ótica de análise, vez que “a falha na informação ou na
comunicação é considerada defeito no produto ou serviço, ensejando a
responsabilização civil, se produzir dano.”9

3. Interpretação do julgado à luz da análise crítica do discurso10

 

A Análise Crítica do Discurso (ACD) aponta formas de olhar a linguagem em suas
interfaces e confluências com as demais ciências humanas e sociais11. O campo
de atuação da ACD centra-se na análise da reprodução e legitimação do poder,
da manipulação do consentimento, do papel da política, da produção discursiva,
da relação de dominação entre grupos, dos desequilíbrios na comunicação, nas
várias instâncias sociais. Um dos objetivos da ACD é analisar e revelar o papel do
discurso na (re) produção da dominação, entendida como o exercício do poder
social por elites, instituições ou grupos, que resulta em desigualdade social, onde
estão incluídas a desigualdade política, a desigualdade cultural e a que deriva da
diferenciação e discriminação de classe, de sexo e de características étnicas.12 Ou
seja, a ACD almeja investigar criticamente como a desigualdade social é
expressa, sinalizada, constituída, legitimada, e assim por diante, através do uso
da linguagem. Assim:

A concepção tridimensional do discurso /.../ é uma tentativa de reunir três tradições
analíticas, cada uma das quais é indispensável na análise de discurso. Essas são a tradição
de análise textual e lingüística detalhada na Lingüística, a tradição macrossociológica de
análise da prática social em relação às estruturas sociais e a tradição interpretativa ou
microssociológica de considerar a prática social como alguma coisa que as pessoas
produzem ativamente e entendem com base em procedimentos de senso comum
partilhados.13

Nessa perspectiva, a ACD realiza a análise do texto, a análise das práticas
discursivas e a análise da prática social. Sendo a superfície textual o ponto de
partida. Pois, os textos (orais ou escritos) que produzimos e/ ou consumimos no
nosso dia a dia refletem os valores e crenças da sociedade em que vivemos e,
portanto, influenciam nossa visão de mundo e a forma como interagimos
socialmente. As decisões judiciais, como texto que são, apresentam estratégias
lingüístico-discursivas que, ao serem estudadas a partir dos princípios
epistemológicos da ACD possibilitam desvendar as produções de sentido do
texto14.

 

A Análise Crítica do Discurso conceitua o sujeito não como um agente processual
com graus relativos de autonomia, mas como sujeito construído por e construindo
os processos discursivos a partir da sua natureza de ator ideológico, na instância
social onde atua. A ACD está interessada nesses dois aspectos, no discurso
como instrumento de poder e controle, assim como no discurso como instrumento
de construção social da realidade.

 

Tanto as teorias doutrinais tradicionais do Direito, como a enxurrada de
paradigmas teóricos “pós-modernos” para explicar o funcionamento, no vácuo
social, das decisões judiciais apegam-se ao raciocínio aristotélico lógico-dedutivo
de uma retórica insuficiente para dar conta da realidade histórica, por negligenciar
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o contexto axiológico de uma sociedade pluralista e complexa.

 

Contribuindo para mostrar a insuficiência dessa lógica silogística e da
necessidade de se pensar o direito de forma concreta, em sua aplicação empírica,
Sytia15 salienta que, na operação dedutiva de subsumir, as limitações se dão,
principalmente, na fragilidade de dois pontos. O primeiro refere-se à dificuldade
em se provar que a premissa menor enquadra-se na premissa maior. A autora
baseia-se na nova retórica16, defendendo a tese de que o juiz não lida com a
norma pronta e acabada e, por haver situações fáticas não previstas pelo direito,
deve ele adotar uma postura mais criativa no âmbito do processo, dando, através
da argumentação, o sentido às normas. O segundo ponto frágil apontado por
Sytia17 refere-se ao trabalho cognitivo do juiz, o qual, ao subsumir dedutivamente,
enquadraria o caso concreto à norma geral e daria sua decisão. O que se dá, na
prática forense, é divergente ao proposto, pois, em sua tarefa, o magistrado
primeiro dá sua decisão, baseada em valores, para depois recorrer à premissa
maior. Isso ocorre porque a letra da lei não muda de acordo com as
transformações históricas e as relações conflituosas atuais. Quem realiza as
adaptações para adequar essas mudanças substanciais são os responsáveis por
sua aplicação, que, orientados pelas situações presentes e pelos valores
predominantes, proporcionam legitimidade às suas decisões. A realidade é
corroborada devido ao discurso adotado, ou seja, é o discurso que dá
significações e constrói essa realidade social. É assim que,

Ao interpretar a lei, os juízes vão buscar decisões, instalando a sentença sob princípios
ideológicos em que se articulam idéias, costumes e crenças que, em consenso com a
exigência da vida moderna, visam a aplicar o Direito segundo as necessidades sociais,
considerando as condições de produção do discurso jurídico.18

 

O discurso decisório é, portanto, ideológico, argumentativo, persuasivo, pois, “(...)
a própria motivação da sentença representa uma tentativa, por parte do juiz, de
convencer as partes e a sociedade do acerto de sua decisão”.19

 

Neste artigo, trabalhamos com duas categorias de análise: a argumentação e
a análise textual. A argumentação é um tipo de relação discursiva que liga um
ou vários argumentos a uma conclusão. Não se trata, de modo nenhum, de
demonstrar formalmente a validade de uma conclusão, nem a veracidade de uma
asserção.

A nossa tese é que uma orientação argumentativa é inerente à maior parte (se não à
totalidade) das frases: a sua significação contém uma instrução do tipo: 'ao enunciar esta
frase apresentamo-nos a argumentar em favor de tal tipo de conclusão.20

 

Uma teoria do texto, na perspectiva da linguagem como uma atividade social,
busca explicar não mais a competência lingüística, nem mesmo a competência
textual, mas sim a competência comunicativa, que diz respeito à capacidade de
atuar com eficiência e eficácia em situações sociais de comunicação.

Nessas circunstâncias:

Um texto é uma unidade em uso. Não é uma unidade gramatical, tal como uma frase ou
uma sentença; e não é definido por sua extensão. (...) Um texto é, melhor dizendo,
uma unidade semântica: não uma unidade de forma e sim de sentido.21

 

A coesão refere-se à conexão existente entre os vários segmentos de um texto.
Essa coesão ocorre quando os vários enunciados estão organicamente
articulados entre si, sendo isto fruto das relações de sentido que existem entre os
enunciados e que se manifestam por marcas lingüísticas, que assinalam o vínculo
entre os componentes do texto, os chamados conectivos ou elementos de coesão
(pronomes, numerais, advérbios, conjunções, operadores argumentativos).
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Fazer admitir uma conclusão através de um ou mais argumentos, apresentar um
argumento como uma boa razão para chegar a uma conclusão determinada, não
são processos para dizer as coisas em verdade ou falsidade, nem se sujeitam às
leis que regulam as relações lógicas. A argumentação ocorre, portanto, na
atividade comunicativa “/.../quando apresenta um enunciado (ou uma série de
enunciados) E1 [argumentos], no sentido de fazer admitir outro enunciado (ou
série de enunciados) E2 [conclusão]".22

 

 

Do conteúdo da decisão de mérito1.

1.

 

O mérito da contenda é elucidado pelo ministro relator em três parágrafos, cujo
conteúdo é construído a partir de premissas dadas pelo próprio banco de sangue
recorrente.

 

Inicialmente, o enunciador fixa o ponto controvertido da lide como sendo a falha
(chamada no acórdão de defeito) na comunicação e não “a obrigatoriedade ou
não do hemocentro informar ao doador de sangue a existência de anomalias
importantes identificadas quando dos testes laboratoriais”. Posteriormente, parte
do reconhecimento da falibilidade dos exames (fato incontroverso nos autos, pois
tanto o recorrido com o recorrente não discutem este aspecto) e da
indisponibilidade de exames específicos em bancos de sangue, para concluir que
o doador deveria ter recebido uma informação de maior qualidade. Ou seja, além
do fato de que foram detectadas anomalias em seu exame, o doador deveria ter
sido informado (de modo inequívoco) que estes dados não eram definitivos e que
exames específicos para cada anomalia (possível doença) deveriam ser
realizados em laboratórios competentes.

 

Eis o trecho do voto do ministro relator em análise:

 

No presente caso, contudo, não se discute a obrigatoriedade ou não do hemocentro1.

informar ao doador de sangue a existência de anomalias importantes identificadas2.

quando dos testes laboratoriais, pois essa decorre de lei, mas a existência de defeito3.

na comunicação desses dados ao autor.4.

 

Por certo que, reconhecida a falibilidade dos exames realizados no processo de1.
triagem dos doadores de sangue, tendo em vista que a apuração de diagnóstico só2.
pode ser realizada por exames específicos que não estão disponíveis em bancos de3.
sangue, então, justamente por esse motivo, é necessário que o doador seja4.
devidamente informado acerca da precariedade do resultado e da possibilidade de5.

‘falsos positivos’, devendo ser orientado a se dirigir a serviços de referência que6.

possam realizar os exames necessários.7.

 

É incontroverso nos autos que cumpria ao Banco de Sangue informar ao autor quanto1.

as anomalias do resultado decorrente da coleta de seu sangue, mas a ‘forma’ da2.

comunicação não atendeu aos requisitos da informação adequada e clara dos3.

serviços (art. 6º, III, CDC). - destaques nossos4.
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4.

Fragmento 01

Na análise de ALVES23 existem duas tendências de estudo do discurso jurídico, a
primeira contempla a linguagem 'da' justiça preocupando-se “com a significação
específica que as palavras adquirem no âmbito da Justiça – o 'juridiquês' e
relações inter-sociais” e a segunda contempla a linguagem 'na' justiça,
objetivando “dar conta de dados linguísticos coletados na Justiça como unidades
pragmáticas, nas quais a intervenção entre indivíduos, o contexto situacional e a
função comunicativa integram o processo de produção de sentido.”

 

3.1.1. Análise Textual

 

Da leitura do voto percebe-se que muitas palavras carregadas de sentido advindo
do senso comum são fundamentais para a construção da decisão. Neste
diapasão, buscou-se encontrar o significado24 das mesmas em estado de
dicionário25 e confrontá-las como a acepção contextual.

justamente (justo): exatamente; no momento preciso; na devida quantidade ou proporção. p.
1696.

 

necessário: absolutamente preciso; que tem que ser; essencial, indispensável; que não se
pode evitar; imprescindível, inevitável, forçoso; que deve ser cumprido; obrigatório, do ponto
de vista moral. p. 2002.

 

devidamente (devido): o que cabe a cada indivíduo por direito ou dever. p. 1026.

 

orientado: conduzido para a maneira de realização de algo; guiado, educado, encaminhado.
p. 2080.

 

informar: fazer saber ou tomar ciência de; cientificar(-se) p. 1615.

 

forma: (27 significados(!)) - (6) modo, jeito, maneira, método; (21) conjunto de formalidades
que devem ser observadas para que a declaração da vontade de uma pessoa tenha eficácia
jurídica. p. 1372.

 

adequado: que está em perfeita conformidade com algo; adaptado, ajustado; apropriado ou
conveniente. p. 81.

 

clara (às claras): de modo patente; público; sem nada ocultar; sem rodeios; sem
preconceitos, claramente. p.735

 

clareza: compreensão, percepção, entendimento. p. 735

 

O advérbio26 ‘justamente’ poderia estar ausente do texto e não modificaria o
sentido da enunciação, mas pretendeu o enunciador acrescentar intensidade ao
seu discurso e ainda conformando uma noção de justiça (justo). Imediatamente
após qualificar como justo o motivo, insere outra ideia a de
essencialidade/obrigatoriedade aliada a de dever que constrói um sentido
complexo e forte de tríplice configuração, qual seja, justiça, necessidade e dever.
Para alguns o “dever justo e necessário” remeteria à liturgia católica27.

 

Desta feita, é perceptível a construção de sentido a partir de palavras chaves
encontradas no texto, que vão além da superfície textual, denotando a existência
de elementos exofóricos. Noutras palavras, uma referência textual (endófora)
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remete o receptor a uma referência situacional (exófora), mesmo que num
primeiro momento disto ele não se dê conta.

 

O primeiro parágrafo do fragmento termina com frase na voz passiva, que é
aquela onde o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo28, na qual está assente a
ideia de que o autor (doador) deveria ter sido orientado pelo banco de sangue. O
sujeito (autor) exerce a função de receptor da ação praticada pelo agente da
passiva (banco de sangue), nota-se que, com isso, o papel do sujeito em relação
a ação verbal está em evidência. Dito de outra forma, a frase fora construída para
chamar a atenção do leitor para o sujeito (autor) no tocante a ação verbal
(orientar) que deveria ter-lhe sido dirigida.

 

Ademais, o significado de ‘orientado’ contextualizado no acórdão possui sentido
de condução, encaminhamento, como uma obrigação do banco de sangue, pois
está antecedido de “devendo ser”, fato este que segundo os julgadores não fora
demonstrado nos autos.

 

No segundo parágrafo do fragmento encontramos o arremate da questão. O verbo
‘informar’ no infinitivo reforça o que já fora decido anteriormente, vez que inexiste
controvérsia quanto ao dever de informar do banco de sangue, posto sua tese de
defesa baseia-se neste fato e ao cumpri-lo não teria praticado ato ilícito.

 

O substantivo ‘forma’ é o vocábulo mais importante de toda a decisão e sobre ele
pesa a carga decisória. Toda a construção lingüístico-discursiva do voto é
direcionada para a caracterização do defeito na comunicação, sendo atribuída a
‘forma’ a inadequação, consoante se demonstrará na análise argumentativa.

 

Importantíssimo destacar que foram encontrados 27 significados para o vocábulo
‘forma’, sendo que dois deles tem mais aderência ao contexto. O primeiro, em
termos mais gerais tem acepção de ‘modo, jeito, maneira, método’; já o segundo,
mais específico para o universo do Direito, como ‘conjunto de formalidades que
devem ser observadas para que a declaração da vontade de uma pessoa tenha
eficácia jurídica’.

 

De início temos que o modo ou método utilizado pelo banco de sangue para
prestar a informação ao autor não fora considerado como correto para o
desiderato de ‘encaminhar/conduzir/guiar’ o mesmo para atingir a finalidade da
lei29, notadamente porque a interpretação da lei específica deveria ter sido feita à
luz do CDC, conformando-se o conteúdo informacional com os critérios de
adequação e clareza. Ou seja, a informação deveria estar em ‘conformidade’,
‘sem nada ocultar’, possibilitando a ‘compreensão/entendimento’ por parte do
autor/doador.

 

3.1.2. Análise do funcionamento da argumentação

 

A superfície do texto do voto, fragmento 02, sinaliza que a conexão existente entre
os vários segmentos do documento jurídico são encadeados por operadores
argumentativos que levam à conclusão de que “a ‘forma’ da comunicação não
atendeu aos requisitos da informação adequada e clara dos serviços” (linhas 14,
15).
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Como referimos anteriormente, a argumentação se realiza por meio de palavras
num acontecimento sociocomunicativo, nunca num vácuo social30. Na linha 01
verifica-se o uso do operador argumentativo “No presente caso”, um indicador de
condição que introduz requisitos ou circunstâncias para determinado ato / fato
ocorrer. Este operador argumentativo se mostra eficiente para dar o destaque que
o ministro relator entende como necessário para enfatizar que o cerne da questão
levada a juízo não é o dever legal do banco de sangue em informar ao doador
acerca das anomalias eventuais encontradas, como quer fazer crer o banco de
sangue, mas sim outro que passa a abordar em seguida. Imediatamente a seguir,
o locutor utiliza a operação argumentativa que indica contraposição introduzindo
“contudo”, ao estabelecer relações de contraste, disjunção, concessão, até
mesmo oposição entre os itens lexicais com os quais estabelece a conexão,
dando fruição ao texto. Ainda na mesma linha 01, em “não se discute a
obrigatoriedade ou não”, a dupla negação intercalada pelo “ou” estabelece a
operação argumentativa de exclusão acerca da discussão sobre
a obrigatoriedade de informar. O “ou” na língua funciona como um indicador de
alternância para combinar a existência alternada ou auto-excludente de diferentes
elementos, podendo atuar como foco de destaque de elementos considerados em
separado. Assim, o uso dos operadores demonstra que o discurso é construído a
partir das seguintes premissas: (1) deve o banco de sangue informar às
anomalias encontradas nos exames dos doadores e (2) existiu falha na
comunicação destes dados ao autor (no caso o doador). A primeira premissa
decorre da Lei 10.205/01 e a segunda decorre da subsunção do ocorrido ao CDC
– Código de Defesa do Consumidor, como mais adiante conclui o ministro.

 

A argumentação vai sendo construída a maneira de uma bússola que orienta o
leitor a navegar no texto em construção. Ao utilizar o elemento “quando”, o relator
do voto não só nos orienta quanto ao tempo, mas presta informações relativas ao
aspecto das exigências processuais.

 

O “pois” da linha 03 configura-se como indicador de explicação na tessitura
argumentativa do documento judicial, é introduzido no texto para justificar certos
atos ou fatos, que, no caso, versam sobre o dever de informar ao doador de
sangue sobre a existência de anomalias identificadas nos testes laboratoriais
contidas na Lei 10.205/01. Ou seja, existe a obrigação de informar a existência de
eventuais anomalias, mas a Lei não é suficientemente clara ao especificar o modo
(ou forma) da comunicação.

 

Os sinalizadores de conseqüência ou conclusão “Por certo que” e “tendo em vista
que” (linhas 05 e 06, respectivamente) apresentam ilações/ resultados/ desfechos
em face de algo exposto; no nosso estudo, remetem a aspectos relevantes do
“processo de triagem dos doadores de sangue”.

 

Ainda na linha 06, o operador argumentativo “só” delimita a extensão daquilo que
se enuncia, articula os vários enunciados que vêm sendo organicamente
articulados entre si, estabelecendo relações de sentido que existem entre os
outros enunciados e que se manifestam por essas marcas lingüísticas que
funcionam semanticamente, no caso, como indicadores de restrição.

O “que” das linhas 07, 08 e 10 tem várias tarefas argumentativas num texto,
estabelecendo relações de contraste, disjunção, concessão, oposição, etc.

 

Os indicadores de adição, como o “então” da linha 08, têm a função argumentativa
de introduzir informações adicionais às já apresentadas. No caso, modalizadas
pelos itens lexicais “justamente”, “necessário” e “devidamente” que
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evidenciam a atitude do enunciador ante aquilo que diz, trabalhados anteriormente
na análise textual.

 

Na peça em tela, a expressão “por esse motivo” (linha 08) assume múltipla função
argumentativa de indicadora de explicação para justificar certos atos ou fatos;
indicadora de síntese para apresentar as idéias que vêm sendo construídas de
forma concisa e como indicadora de corroboração para confirmar/ fortalecer a
informação de que “é necessárioque o doador seja devidamente informado
acerca da precariedade do resultado e da possibilidade de ‘falsos positivos’”.

 

A asserção “É incontroverso nos autos” seguida de pronome relativo “que” (linha
12) realiza a conclusão da argumentação para aquilo que o enunciador vinha
tecendo textualmente. O indicador de ênfase/ destaque deseja ressaltar a
informação a que o enunciador atribui maior importância e leva, efetivamente a
conclusão de “a ‘forma’ da comunicação não atendeu aos requisitos da
informação adequada e clara dos serviços” (linhas 14, 15).

 

Assim, a análise textual e do funcionamento da argumentação confluem para a
produção do seguinte sentido: esperava-se do banco de sangue uma ação
contida no dever geral de cautela, aliada aos princípios informacionais do CDC
que se constituía em efetivamente encaminhar o autor/doador a ente
especializado por não serem os resultados dos exames definitivos, tudo isso
devidamente compreendido pelo autor/doador, possuindo o banco de sangue a
prova de que assim agiu, como adiante se buscará demonstrar.

 

 

Da sugestão implícita de solução para o problema contida no
acórdão ao referir-se a decisão monocrática e ao paradigma não
cotejado pelo recorrente

1.

1.

 

Reportou o ministro relator passagem do acórdão do Tribunal a quo no qual há
expressa menção a ‘forma’ como entendera o julgador monocrático que deveria
ter sido prestada a informação. Eis o fragmento referido:

 

5. Ademais, o Tribunal de origem destacou que:

“Entendo, assim, como fez o douto magistrado a quo, dr. Janduhy Finizola da Cunha Filho, que a apelante faltou com
os devidos cuidados na hora de entregar o resultado do exame realizado no sangue do doado pelo apelado. O mais
prudente seria a entrega de um formulário contendo todas as informações necessárias, em que constasse, também, a
assinatura do doador, atestando que recebeu tais informações.

Fragmento 03

 

Neste trecho, transcreveu-se passagem em que o Tribunal Estadual endossou a
decisão monocrática, restando assentada a visão daquele Órgão que esta ‘forma’
deveria ser escrita, através da utilização de um formulário padrão subscrito pelo
doador cujo conteúdo deveria preencher os requisitos legais de adequação e
clareza informacional.

 

Assim, ao alinhar-se com a decisão do Tribunal Estadual, na verdade, o ministro
relator corrobora com a ‘forma’ proposta, reconhecendo nela, ao menos em teoria,
o preenchimento dos requisitos legais.
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Outrossim, ao indeferir o Especial no tocante ao dissídio jurisprudencial o relator
invoca o conteúdo do precedente suscitado pelo recorrente, chamando atenção
para o fato de que teria naquele caso o banco de sangue apresentado termo de
consentimento informado. Eis o trecho em questão:

 

6. No tocante ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que o acórdão paradigma não possui similitude fática com o
presente caso, pois, naquela hipótese, o hemocentro encaminhou correspondência ao doador informando apenas
alterações nos exames de rotina, sem menção ao vírus HIV, e apresentou termo de consentimento informando a
possibilidade de "falsos positivos" e a necessidade de exames específicos de apuração de diagnóstico (fls. 307/309).

Fragmento 04

Assim, há uma aproximação entre a ‘forma’ considerada como correta no
julgamento do Recurso Especial já que fora entendida como escrito particular
(formulário) subscrito pela parte e o termo de consentimento informado do aresto
paradigma, posto que, no particular, não se conheceu do Especial justamente
porque não possuía “similitude fática”. Ou seja, não houve a utilização pelo banco
de sangue recorrente do termo de consentimento informado, como no caso
adotado como paradigma.

 

4. Negligência informacional: sua caracterização como erro médico

 

Quando a responsabilidade civil do fornecedor exsurge das informações
insuficientes ou inadequadas que foram prestadas ao consumidor, estamos diante
de um ato omissivo. Assim, para este estudo, importa analisar a negligência que é
caracterizada como uma conduta culposa que se dá por omissão, descuido,
descaso, falta de precauções, desatenção, e no particular pela omissão de
informações relevantes para o doador praticadas pela entidade (banco de
sangue).

 

Neste escopo, temos uma relação de consumo onde o banco de sangue é o autor
do fato (ato omissivo), o doador é a vítima (consumidor) e a conduta omissiva do
ente como aquela capaz de ensejar o dano pela violação do dever de informar,
vez que o consumidor não teria recebido de forma completa e esclarecida a
informação, fazendo-o crer que estava acometido de doenças (no caso AIDS e
Hepatite).

 

Esta discussão já havia chegado em casos análogos (informação deficiente) ao
STJ – Superior Tribunal de Justiça. A ementa do acórdão do AgRg no Ag
818.144/SP, adiante transcrita e grifada, deixa transparente o posicionamento do
Tribunal:

Ementa: CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA. DANO MORAL. O
médico que deixa de informar o paciente acerca dos riscos da cirurgia incorre em
negligência, e responde civilmente pelos danos resultantes da operação. Agravo
regimental não provido. (AgRg no Ag 818.144/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09.10.2007, DJ 05.11.2007 p. 264) - grifos nossos.

 

Nas palavras do Ministro Relator:

Parece razoável que o médico tinha o dever de prestar a contento as informações sobre os
riscos da cirurgia. Nas circunstâncias dos autos, o dever do médico de informar o paciente
sobre as conseqüências da cirurgia foi descumprido, o que caracteriza a negligência no
exercício profissional.

 

Ou seja, nasceu naquele caso o dever de indenizar quando o médico deixou de
informar (omissão/ negligência) ao paciente, assumindo o risco do procedimento
ao não compartilhá-lo com o mesmo. Esta opinião é compartilhada na doutrina: “o
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médico tem de obter consentimento do paciente ou do responsável para realizar o
tratamento, em especial quando envolva risco mais acentuado.”31

 

Noutra direção, quanto o médico comprovou que prestou as informações de modo
adequado e claro ao paciente o dever de indenizar não restou caracterizado.
Neste sentido a seguinte decisão do STJ:

 

Ementa: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E
MATERIAIS - CIRURGIA DE VASECTOMIA - SUPOSTO ERRO MÉDICO -
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - OBRIGAÇÃO DE MEIO - PRECEDENTES -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRUDÊNCIA NA CONDUTA DO PROFISSIONAL -
CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE -
ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ - RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. I - A relação entre médico e paciente é contratual, e encerra, de modo geral
(salvo cirurgias plásticas embelezadoras), obrigação de meio, e não de resultado. II - Em
razão disso, no caso da ineficácia porventura decorrente da ação do médico, imprescindível
se apresenta a demonstração de culpa do profissional, sendo descabida presumi-la à guisa
de responsabilidade objetiva; III - Estando comprovado perante as instâncias ordinárias
o cumprimento do dever de informação ao paciente e a ausência de negligência na
conduta do profissional, a revisão de tal entendimento implicaria reexame do material
fático-probatório, providência inadmissível nesta instância extraordinária (Enunciado n.
7/STJ); IV - Recurso especial não conhecido. (REsp 1051674/RS, Rel. Ministro MASSAMI
UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 24/04/2009) - grifos nossos

 

Infere-se das decisões transcritas e da análise com o acórdão objeto de nosso
estudo que o cumprimento do dever de informar é composto pela comprovação da
entrega das informações, cujo contexto32 de adequação e clareza deve observar
não só o art. 6º, III do CDC, como também conter o resultado previsto e os riscos
que naturalmente se esperam do serviço de acordo com o art. 14, caput, do CDC.
Descumpridos estes preceitos legais dotados de certa complexidade, haverá a
negligência informacional. Mas esta conduta omissiva por si só não é geradora de
danos. Nas palavras de KFOURI NETO:

Deve-se demonstrar que a pessoa comum teria recusado o tratamento, caso fosse
convenientemente informada. Nega-se a indenização se, com as mesmas informações e
nas mesmas circunstâncias, outra pessoa, razoavelmente, aceitasse submeter-se à
terapia.33

 

Não é sem razão que autores que escrevem sobre o consentimento informado
reputam enganosa a visão atualmente se tem do instrumento. Conforme afirma
Eduardo Dantas:

É um engano pensar que a obtenção do simples consentimento informado, nos termos como
é conhecido e vem sendo praticado, pode representar uma excludente de responsabilidade
civil, ou mesmo eximente de culpabilidade, no caso de ocorrer um resultado não desejado ao
longo do tratamento. 34

 

Destarte, este dever de informar é complexo e não se perfaz num único ato,
precisa ser contextualizado, sob pena de ocorrerem mal-entendidos: “Os mal-
entendidos surgem, em grande parte, de pressuposições errôneas sobre o
domínio de certos conhecimentos por parte do(s) interlocutor(es)”.35 Noutras
palavras, a compreensão por parte do receptor só irá existir se o nível de
linguagem for minimamente equivalente. Logo, de nada adiantará uma
comunicação escrita formal em linguagem inacessível ou uma comunicação
verbal informal cheia de lacunas.

 

Esta noção acerca das pressuposições dos enunciadores é bastante clara para os
estudiosos da linguagem:

Os produtores de textos pressupõem sempre determinados conhecimentos contextuais,
situacionais ou enciclopédicos da parte do interlocutor, de modo que deixam implícitas
informações que consideram redundantes, coordenando o Princípio da Economia com o
Princípio da Explicitude.36
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Assim, o enunciador que se encontra com a obrigação legal de prestar
informações não pode valer-se desta regra geral, devendo ser explícito ao
máximo com o fito de evitar a falha na comunicação.

 

Importantíssimo para que esta comunicação ocorra com qualidade é a boa
relação médico-paciente, construída compreensiva e discursivamente:

Voltando às palavras de Karl Jaspers, a relação médico-paciente funda-se num discurso-
cultivado, um sendo-com-o-outro, no ser-com, utilizando aqui a expressão heideggeriana.
Não pode ser uma relação desprovida de sentido.37

 

Relevante para o campo da aplicação prática do objeto de nosso estudo é a
observação de Brunello Stancioli, em sua dissertação de mestrado:

 

Primeiramente, a informação deve ser fornecida, preferencialmente, de forma oral. A
oralidade da comunicação, em regra, facilita o entendimento do paciente /.../ É certo que
o registrográfico do consentimento informado deve ser feito (por vários motivos, inclusive
para efeitos probatórios), mas o medium comunicativo deve ser, sempre que possível, oral.38

 

Dito de outra forma, o uso do instrumento escrito não dispensa o diálogo com o
paciente, o que, de fato, ocorre mais frequentemente39, e sendo discursivo o
processo que visa a atender a tríplice finalidade do dever (informar, confirmar e
obter o consentimento) seria este impossível de ser realizado por simples entrega
de documento escrito40, muito menos por formulários41.

 

Neste diapasão, a negligência informacional é um ato omissivo pode ocorrer das
seguintes formas: deixar de prestar informação por completo, prestar informação
inadequada, prestar informação pouco clara, prestar informação insuficiente,
deixar de prestar informação sobre risco previsível e deixar de prestar informação
sobre resultado previsto. Em comum estes fatos jurídicos que são espécies de
negligência informacional reúnem as seguintes características:

Ato jurídico praticado por médico ou entidade médico-hospitalar;1.

Ato omissivo (negligência);2.

Violação de dever preexistente de prestar informação;3.

Potencial geração de danos.4.

 

Obviamente, além da conduta omissiva acima tipificada para a sua caracterização
como espécie do gênero erro médico42 é indispensável que tenha ocorrido um
dano e uma relação de causa e efeito (nexo causal) entre a negligência
informacional e o dano sofrido.

 

Conclusões

 

Por todo o exposto, esperamos ter demonstrado a existência de um tipo
específico de erro médico, caracterizado como negligência informacional, e ainda,
que esta “tem cura”, sendo imperioso para evitar a sua caracterização a prova em
juízo de modo inequívoco de que o consumidor recebera informação passível de
ser por ele compreendida, inexistindo o alegado 'defeito na comunicação'.

Assim, é indiscutível que o uso do TCI – Termo de Consentimento Informado43 é
instrumento eficaz para a comprovação da entrega oportuna da informação e do
cumprimento do dever de informar, mas a simples comprovação de sua entrega
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não é capaz de elidir a responsabilidade civil do fornecedor acaso não sejam as
informações nele contidas adequadas e claras na forma do art. 6º, III do CDC,
bem como contenham o resultado previsto e os riscos que naturalmente se
esperam do serviço.

 

Há, inclusive, quem defenda a criação de lei específica sobre a matéria para
encerrar as controvérsias que se entabulam, dadas as peculiaridades da relação
médico-paciente, situando ainda a questão no âmbito contratual e não
extracontratual:

Propõe-se, portanto, que tendo em vista as modificações que a relação médico-paciente
vem sofrendo modernamente, esse documento, que deve ser escrito e tem reflexos fora da
sala em que é efetivada a consulta médica, deve ser tratado em termos contratuais e pré-
contratuais. A matéria precisa ser melhor disciplinada de lege ferenda, sem dúvida.44

 

De toda sorte, de acordo com a legislação vigente, descumprido este dever de
informar que é complexo e não se perfaz num único ato, e que precisa ser
contextualizado, caracterizada estará a negligência informacional.

 

Por fim, esclarece-se que este estudo não tem a menor pretensão de esgotar a
matéria, nem encontrar uma verdade absoluta, objetiva apenas lançar um olhar
com outras lentes para a caracterização da negligência informacional, e abrir
caminho para que outros operadores da justiça e pesquisadores possam se
debruçar sobre tema com as ‘lentes ajustadas’ e aprofundá-lo com o rigor
metodológico necessário. Nas palavras da professora Virgínia Colares:

Como se vê, linguistas e profissionais do direito constróem seus objetos de estudo sob
perspectivas teóricas e assunções diversas. As condições de uso da linguagem abrangem
múltiplos aspectos, simultâneos e sucessivos, no contexto institucional da justiça, criando um
'novo objeto', devendo extrapolar a mera análise linguística para construir um objeto de
estudo de natureza interdisciplinar: os usos da linguagem regidos pelos princípios
jurídicos.”45
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BIOTECNOLOGIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS: UMA ANÁLISE A PARTIR DE
HABERMAS.

BIOTECHNOLOGY AND FUNDAMENTAL RIGHTS: A HABERMASIAN ANALYSIS

Kleber Vinicius Gonçalves Feio

RESUMO
Este artigo descreve uma forma específica de novas tecnologias: a biotecnologia. Trata-se de uma reflexão
orientada por obra de Habermas, intitulada "Die Zukunft der Natur Menschlichen: Auf dem Weg zu liberalen
Eugenik?". É também uma investigação a respeito da inter-relação entre moral e direito. Pretende-se, além
disso, mostrar a pertinência do conceito de biopolítica, em Foucault, e as implicações da recepção da Teoria
do Risco pelo código civil de 2002. Este trabalho, além disso, usou a metodologia da pesquisa bibliográfica.
Concluímos que a idéia de “moralização da natureza humana” a partir do debate intersubjetivo, sugerido por
Habermas, é um bom caminho para o encaminhamento dos debates a respeito dos avanços das novas
tecnologias e, em especial, da biotecnologia.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos Humanos, Biotecnologia, Habermas.

ABSTRACT
This paper describes a specific form of new technologies: the biotechnology. This is a reflection guided by
Habermas's work entitled "Die Zukunft der Menschlichen Natur: Auf dem Weg zu liberalen Eugenik?”. It is
also an investigation concerned with the interrelationship between morals and law. The aim is also to show
the relevance of biopolitic, accord to Foucault, and the implications of receiving the Theory of Risk by
Brazilian Civil Code of 2002. This work, moreover, used the research literature methodology. We conclude
that the idea of “moralization of humam nature” and intersubjective debate, suggested by Habermas is a good
way for the routing of debates about advances in new technologies, especially in case of biotechnology.
KEYWORDS: Human Rights, Biotechnology, Habermas.

 
 

 

Após as ofensas a nosso narcisismo, que Copérnico e Darwin nos infligiram com a
destruição de nossa imagem geocêntrica e antropocêntrica do mundo, talvez
passemos a acompanhar com mais serenidade a terceira descentralização de nossa
imagem do mundo – a submissão do corpo vivo e da vida  à biotécnica[1].

Habermas

 

            Questões ligadas aos novos domínios científicos e a sua regulamentação pelo direito têm ocupado
consideravelmente muitos juristas nas últimas décadas. Cármen Lúcia Antunes Rocha, por exemplo, em seu
texto “Vida digna: direito, ética e ciência”, destaca o fato do “direito à vida” ser tutelado pelas constituições
democráticas, e sustenta que este direito pode ser reivindicado desde a fase embrionária da existência
humana.

Sem dúvida, a ciência não pode estar desvinculada da ética. A Biotecnologia, um dos mais
proeminentes dentre os novos domínios científicos, sem orientação bioética, deve ser rechaçada, sem dúvida,
não apenas moralmente, mas juridicamente. O Estado tem permitido que a vida se torne mercadoria, Carmem
Lúcia Rocha está certa. Não somente o Estado Brasileiro, pois esta orientação mercadológica está presente,
ainda que tacitamente, até mesmo nos acordos internacionais, já que a Convenção do Rio Sobre a
Diversidade Biológica reconhece o direito de propriedade intelectual sobre organismos vivos.

Em linhas gerais, a “defesa da vida digna” feita por Carmem Lúcia Rocha funda-se no princípio da
dignidade humana e na solidariedade social. Citamos esta autora como um caso paradigmático, pois é esta a
orientação mais comum na teoria do direito.

Não se pode ignorar a relevância dos fenômenos econômicos e a inconteste presença da racionalidade
do mercado na realidade social. Ocorre que, no nosso ordenamento, como corretamente destaca Ruzyk,
princípio é norma. O princípio da dignidade humana não é uma abstração vazia. Há, sem dúvida, a dimensão
negativa disso: o Estado deve abster-se de ingerências na esfera individual que sejam contrárias à dignidade
pessoal. Contudo, não se pode negligenciar a dimensão positiva: dever do Estado de proteger a dignidade
pessoal de todos os indivíduos. Como implicação disso, Ruzyk sustenta que o Estado tem o dever de
proteger as pessoas contra danos que possam ser produzidos por outros particulares e, dentre eles, os
agentes econômicos. Trata-se tanto da “Proteção legislativa”, quanto da “proteção judiciária”.

E quanto aos danos causados por “atividades de risco”, de riscos até difíceis de mensurar como
ocorre no caso da biotecnologia?
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O Código Civil de 2002, em seus artigos 186 e 927, caput, conservou a regra geral da
responsabilidade civil subjetiva, isto é, a responsabilidade fundada na teoria da culpa[2]. Entretanto, o
parágrafo único do artigo 927 do novo Código Civil estabelece uma cláusula geral da responsabilidade
objetiva. Inova, portanto, pois recepciona oficialmente a teoria do risco e, por isso mesmo, a obrigação de
indenizar ainda que a conduta não seja culposa. O referido dispositivo diz que “haverá obrigação de reparar
o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para o direito de outrem.” A
responsabilidade objetiva, portanto, tal como apresentada pelo parágrafo único do art. 927, incide nos casos
em que a ação, nexo de causalidade e dano se materializam independentemente de culpa.

Na busca de um fundamento para a responsabilidade objetiva, os juristas conceberam a teoria do
risco, no final do século XIX, quando o desenvolvimento industrial evidenciava o problema da reparação dos
acidentes de trabalho. Risco implica perigo ou probabilidade de dano. A doutrina do risco pode ser assim
resumida: todo dano deve ser atribuído ao seu autor e reparado por quem causou (nexo de causalidade),
independentemente de ter ou não agido com culpa[3]. A teoria do risco é, ipso facto, o suporte teórico da
idéia de responsabilidade objetiva.

A culpa é vinculada à pessoa, o risco, por sua vez, é ligado ao serviço, à atividade empresarial, à
coisa, ao aparelhamento técnico, à intervenção do engenho humano na natureza. A culpa é pessoal, subjetiva,
isto é, pressupõe o complexo de operações psicológicas, de ações e reações, de iniciativas e omissões. A
responsabilidade objetiva surge quando a atividade perigosa causa dano a outrem, ou seja, quando ocorre a
violação do dever de segurança, que seria a contrapartida do risco. Quem se dispõe a exercer alguma
atividade perigosa terá que fazê-lo com segurança, sob pena de ter que responder por um eventual dano,
independentemente de culpa. Essa é, em síntese, a lógica da responsabilidade objetiva.

Alguns doutrinadores, como Caio Mário da Silva Pereira, sustentam que a teoria do risco apenas
preenche as lacunas da teoria da culpa, que continuaria sendo a regra geral. Essa tese, contudo, é, no
mínimo, problemática, já que boa parte das relações, em uma sociedade capitalista, são de consumo, e com a
vigência do Código do Consumidor, por exemplo, a teoria da responsabilidade objetiva se tornou muito mais
que mera regra de exceção. O campo de incidência da responsabilidade objetiva foi notoriamente ampliado.

Ulrich Beck sustenta, em seu livro Risk Society: Towards a New Modernity  que o paradigma da
desigualdade, materializado no âmbito de uma lógica de distribuição de riquezas, foi substituído, por uma
lógica de distribuição de riscos. Essa seria uma face daquilo que Beck chama de “segunda modernidade”. Na
modernidade avançada é notório que a produção de riqueza seja acompanhada da produção de riscos e, por
isso mesmo, os conflitos resultantes da distribuição de bens em razão da escassez são acompanhados pelos
problemas que surgem da produção de riquezas. O crescimento das forças produtivas teria provocado uma
inovação, sem precedentes, nas potenciais ameaças as quais a humanidade é exposta. Portanto, segundo
Beck, enquanto no paradigma da desigualdade material, em que Marx e Weber tratavam da questão de como
distribuir a riqueza socialmente produzida de forma justa e legítima, o problema no paradigma do risco é
saber como distribuir os riscos resultantes do próprio processo de modernização, de modo que este não
exceda os limites do que é tolerável sociologicamente, psicologicamente, eticamente, medicamente e
ambientalmente falando.

Beck introduz a noção de “modernidade reflexiva”. A idéia reinante na “primeira modernidade”,
fundada no Iluminismo, era a de controle da natureza, de libertação da humanidade através da razão e do
desenvolvimento tecnológico. Basta lembrar a célebre máxima de Bacon, para quem “knowledge is power”
(saber é poder). No paradigma do risco, contudo, segundo Beck, a modernidade se torna reflexiva, isto é, ela
se transforma em seu próprio tema de reflexão. Beck chama a atenção para o gerenciamento político e
econômico dos riscos criados pelo seu próprio projeto de progresso da humanidade.

Tendo em vista os avanços das novas tecnologias, como podemos definir o “risco”, cada vez mais
inerente às formas de vidas moldadas pela modernidade ocidental? Além disso, como é possível articular a
teoria do risco com um sistema ético como princípio norteador? A pertinência desta primeira questão se dá
porque o Código Civil não define o que seja “risco”, deixando, por isso mesmo, tal conceituação para a
doutrina e para o magistrado, na análise do caso concreto. A pertinência da segunda se dá, porque nosso
sistema jurídico respeita os princípios gerais do direito, alguns dos quais explicitamente positivados pela
Constituição Federal Brasileira. Tais princípios têm notório conteúdo moral. Além disso, não se pode, a
nosso ver, falar de responsabilidade civil objetiva, em se tratando das novas tecnologias, sem
questionamentos de ordem ética, pois estamos diante de uma zona cinzenta, que reclama, qualquer que seja a
direção da argumentação, pelo respeito à dignidade humana.

Assim, o fundamento da responsabilidade civil[4] por danos à pessoa, está assentado não apenas em
um critério patrimonialista, mas também no princípio da dignidade humana. Marx, com maestria, realizou a
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vinculação do direito ao universo das relações econômicas, a partir de uma perspectiva crítica. Na análise
econômica o jurídico é utilizado e direcionado para produzir a eficiência econômica. Ocorre que, segundo
Ruzyk, são os valores jurídicos que devem pautar a atividade econômica e não o inverso. O problema é que a
racionalidade de mercado acaba “colonizando” o direito. A análise econômica do direito, tal como
preconizada por seus defensores, acaba aniquilando a autonomia do direito, que torna-se mero instrumento
da racionalidade instrumental da economia. Sob este ponto de vista, o que deve prevalecer é o cálculo dos
riscos e a eficiência econômica.

Contudo, a responsabilidade civil não é mero instrumento de cálculo e eficiência econômica, mas, ao
contrário, instrumento de busca de tornar ineficiente os atos que, no curso de uma atividade econômica,
coloquem em risco a dignidade da pessoa. Não parece razoável que a eficiência e racionalidade instrumental
prevaleçam sobre a intervenção do direito, que está mais ligada a uma racionalidade reprodutiva do sujeito,
no sentido de Franz Hinkelammert. Competitividade e eficiência econômica não produzem a harmonia
prevista por Adam Smith, ao contrário, podem gerar, e geram, sérias violações à dignidade da pessoa
humana. Por isso mesmo, Hinkelammert fala de uma “racionalidade reprodutiva do sujeito” (isso quer dizer
que a racionalidade meio-fim não pode ser suicida). A racionalidade econômica seria, segundo
Hinkelammert, a “irracionalidade do racionalizado”.

A este respeito, e antes de explorar direitamente o pensamento habermasiano, é bom destacar uma
importante referência filosófica: Foucault. Isso pelo fato de ele ter popularizado o uso do termo “biopolítica”
(embora não tenha sido o primeiro a usá-lo), e por ter mostrado a força da Economia Política no âmbito da
biopolítica.

Preliminarmente é preciso dizer que “biopolítica” é uma articulação entre “política” e “vida”. 
Biopolítica, tal como Foucault a apresenta, estaria presente nas práticas de governo na medida em que elas
interferem, orientam e dão significação à vida em sociedade. “Biopolitique” foi o tema dos cursos que
Foucault deu nos anos de 1978 e 1979 no “Collège de France”. Seus cursos, entretanto, mais pareceram uma
abordagem bem peculiar de assuntos ligados à Ciência Política, como ele próprio chama a atenção. Daí a
necessária passagem pela história do liberalismo para tratar desta questão.

O liberalismo surge com a necessidade de limitação da monarquia absoluta. Quem governa
regulamenta a vida de seus súditos, sua atividade econômica, sua produção, o preço das mercadorias etc. No
final na Idade Média fortaleceu-se o Poder Real com as Instituições Judiciárias e o exército. Limitar o poder
do monarca era o grande imperativo do liberalismo. Daí o surgimento da Economia Política. Foucault afirma
que a Economia Política surgiu quando a necessidade de limitação se torna intrínseca à arte de governar e
não meramente, uma interferência externa e incômoda no governo. A Economia Política tornou-se pré-
requisito do bom governo. Na modernidade, houve várias tentativas teóricas do Pensamento Jurídico de
limitação do Poder Soberano, especialmente nos séculos XVI e XVII. Contudo, quem derrotou a Monarquia
Absoluta não foi o pensamento filosófico, foi o poder econômico. Foi a racionalidade instrumental da
Economia Política. Não se trata, apenas, de uma limitação “externa”, como o foi a do Tratado de
Westfália[5], fundada no aparelho diplomático militar. Trata-se de uma limitação inerente à atividade do
governo considerado legítimo. A Economia Política, segundo Foucault, “descobriu” o padrão de referência
do bom governo: seria aquele cujas técnicas adotadas asseguram a produção e circulação de riquezas de
forma a assegurar a prosperidade de uma nação.  Esse novo padrão de referência implica, necessariamente,
por isso mesmo, a necessidade de auto-limitação. Nem toda ação do governo seria “correta”, porque nem
toda ação é congruente com o funcionamento próspero do mercado. Há, portanto, pela primeira vez na
história, uma racionalidade governamental ou técnica instrumental de governo. O bom governante não é bom
por sua natureza nobre. Ele é ou não bom se o seu governo implicar a prosperidade do mercado. O problema
da Economia Política não era, segundo Foucault, o do Jusnaturalismo: Não interessava a “origem” ou a
“legitimidade” da prática governamental, mas os seus “efeitos”. O problema da Economia Política era, por
isso mesmo, o de processos de regulamentação e dos mecanismos de inteligibilidade. Não há uma “natureza”
intocável, no sentido fisiocrata (a fisiocracia foi a primeira escola econômica que acreditava em “leis
naturais” da economia).  Há leis, sem dúvida, para os economistas liberais, mas o estudo da economia as
pode desvendar. Nesse sentido, os governos podem se enganar e, por isso mesmo, fracassar. O “sucesso” e o
“fracasso” seriam a prova inequívoca da existência de uma racionalidade subjacente às técnicas de governo.
O príncipe, de um ponto de vista do liberalismo, pode ser “ignorante”, ao não perceber que o sucesso de seu
governo é direitamente proporcional à sua percepção objetiva das regras da Economia Política.

As formas contemporâneas de liberalismo se preocupam, por exemplo, com o trabalho, como
capital humano. O “trabalho” é visto como sendo composto de elementos inatos e adquiridos, destaca
Foucault. Isso implica a reorientação da organização da vida, da organização social, da organização do
mercado e da organização das leis.

O problema da engenharia genética, em termos econômicos, pode ser posto como melhoria do capital
humano. Melhoria do capital humano significou, nos países gravemente afetados pela Segunda Guerra

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 758



Mundial, investimento em educação. Esse é um exemplo dado por Foucault de biopolítica neo-liberal. Mas as
tecno-ciências permitem se pensar em formas mais ousadas de biopolítica: este é o caso da Eugenia. Mesmo
que de forma breve, Foucault também faz referência à eugenia. Pode-se, de fato, alterar o patrimônio
genético humano, e há implicações econômicas nisso. Basta imaginarmos pessoas deixando uma
descendência imune a determinadas doenças. Trata-se de uma interferência humana no processo de seleção.
A ciência tornou-se capaz, por isso mesmo, de interferir na seleção natural, com sua seleção artificial.

Contra a racionalidade instrumental da biotecnologia Habermas propõe a moralização da natureza
humana. Habermas sustenta a necessidade de uma moralização sem “moralismos”, isto é, sem a imposição
dogmática de uma determinada ideologia, e positivada, em um contexto democrático e humanizado, pelo
direito. O que se quer, portanto, nesse trabalho, é pensar as relações de mercado biotecnológico a partir dos
direitos fundamentais assegurados pelas constituições democráticas. Explorar, neste contexto, a intersecção
entre moral e direito. Por isso, entendemos ser indispensável a referência a Kant, que, do ponto de vista da
teoria do direito, é a principal referência do princípio da dignidade da pessoa humana, pois foi quem
conseguiu fundamentá-lo de forma laica, isto é, sem referência à tradição religiosa e à metafísica tradicional.

Até que ponto o mercado econômico pode ditar as regras do jogo em matéria dos usos e abusos das,
assim chamadas “novas tecnologias”?[6] Quais os reflexos jurídicos dos novos domínios científicos?

A recente discussão (2008) no Supremo Tribunal Federal a respeito da admissibilidade de pesquisas
com células-tronco embrionárias é suficiente para mostrar que as novas tecnologias são um assunto que está
na ordem do dia. Além disso, já se admite, no Brasil, a produção de determinadas variedade de algodão,
milho e soja transgênicos. Não estamos falando, portanto, apenas de pesquisas realizadas em países, assim
chamados, de 1º mundo, que pouco têm a ver com a realidade brasileira. Pelo contrário, os novos domínios
científicos têm um impacto direto, e não apenas indireto, no cenário nacional.

Em que medida e até que ponto o Estado pode intervir nas relações privadas ampliadas pelas novas
tecnologias? É fato notório que as novas tecnologias ampliaram o leque de possibilidades das relações
privadas. Há produtos no mercado antes indisponíveis, como é o caso dos alimentos transgênicos. Além
disso, a possibilidade de intervenção no genoma humano com fins terapêuticos é uma questão que reclama
por solução, à luz do direito. Quando se trata de intervenção no reino vegetal, o impacto social disso parece
não ser tão forte quanto o é a intervenção no reino animal e, mais especificamente, a recombinação gênica de
DNA humano. A questão moral que se põe, de imediato, é a possibilidade da prática de eugenia[7].

Eugenia é o “melhoramento” genético de uma determinada espécie. Na verdade, desde que o homem
tornou-se agricultor ou pastor, tacitamente, ele pratica eugenia, por selecionar as melhores sementes e o
melhor gado para reprodução. Nesse sentido, o prêmio Nobel James Watson afirma que o trigo de hoje é
melhor que o trigo de 300 anos atrás, fato que pode ser atestado pelas pinturas da época. Ocorre que,
repetimos, o que assusta e, com razão, causa reprovação social, é quando se trata de DNA recombinante
humano. Por isso mesmo, Habermas questiona à página 29 de seu ensaio “O futuro da natureza humana”:
“podemos dispor livremente da natureza humana para fins de seleção?”. Poderíamos ainda perguntar: a
natureza humana é um “bem disponível”?

De fato, podemos questionar se a natureza é um bem disponível, que pode ser apropriado pela lógica
do mercado e, por isso mesmo, pelas leis de direito privado. Mesmo sendo afirmativa a resposta a esta
pergunta, podemos questionar, além disso, até que ponto o mercado pode regular, pela lei da oferta e
procura, produtos da recombinação gênica, e em que medida o direito pode regulamentar isso. Em outras
palavras, quais os limites do mercado biotecnológico tendo em vista a proteção dos direitos fundamentais?

O mercado biotecnológico não é ficção científica, é um mercado real cujas cifras de arrecadação
anual já estão em bilhões de dólares. Mercado, a rigor, é algo regido pelas regras do Direito Privado. Ocorre
que, no caso em questão, o do mercado biotecnológico, está em pauta a defesa de direitos fundamentais,
assegurados constitucionalmente. Estão em questão, além disso, acordos e tratados internacionais, como é o
caso da “Declaração dos Direitos sobre o Genoma Humano”. Nesse sentido, a liberdade e autonomia
humana têm limites. Resta saber como definir esses limites em uma sociedade liberal[8], como a nossa.

Outra via possível de demarcação do problema seria a via apresentada por Hans Jonas, fundada no
conceito de “responsabilidade”. Quais as “conseqüências” da intervenção gênica e quem seriam os
responsáveis pelas mesmas? O problema é que pode surgir uma densa corrente de ações entre as gerações
pela qual ninguém será responsabilizado. Estamos, portanto, diante de um problema com implicações
geracionais. A intervenção gênica terá conseqüências imprevisíveis para as próximas gerações. Como
legitimar isso?

Para acirrar ainda mais a discussão e mostrar a pertinência e atualidade de nosso tema, queremos
destacar a opinião de um eminente pensador contemporâneo, Ronald Dworkin. Para ele, o Estado deve
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manter-se neutro com respeito à liberdade privada dos cidadãos no que se refere à possibilidade de
intervenção gênica no genoma dos futuros filhos, dado um suposto paralelismo entre eugenia e educação. A
intervenção na biologia do indivíduo, tal como a educação, pode produzir pessoas com talento musical ou
matemático, por exemplo. Que diferença faria para um adolescente se o seu talento é devido à socialização
educacional ou à engenharia genética, desde que ele se aproprie disso para sua vida? Ninguém parece tão
preocupado com a imposição paterna de uma determinada educação, mas com respeito a intervenção gênica
esse tipo de questão é proposto. Dworkin, portanto, defende um determinado tipo de eugenia liberal, pela
qual é legítima a escolha de características genéticas, à luz de um conhecimento axiológico objetivo, em prol
do bem-estar da criança.

Habermas faz uma importante diferença entre eugenia positiva e eugenia negativa. A eugenia positiva
implica a escolha de determinadas características, pelos pais, para os futuros filhos. A eugenia negativa é uma
espécie de intervenção terapêutica. Em outras palavras, por meio do DGPI (diagnóstico genético de pré-
implantação) verifica-se a propensão para uma determinada doença e manipula-se o genoma com vistas a
remediar isso. Esse tipo de intervenção, sob determinadas condições, segundo Habermas, pode ter
sustentação moral. Habermas está disposto a aceitar, portanto, um determinado tipo de eugenia, que ele
chama de negativa. Contudo, as intervenções terapêuticas e, ainda assim, cuidadosamente regulamentadas,
são as únicas que Habermas está disposto a admitir. A idéia reguladora, e isso Habermas deixa bem claro,
não pode ser o aperfeiçoamento, mas a intervenção com fins terapêuticos para evitar males extremos, pois
nesses casos podemos pressupor (pressuposição essa que mais seria uma idéia reguladora, no sentido
kantiano, já que o que o indivíduo, na verdade, não poderia ser consultado e sequer poderia esboçar uma
opinião) que o indivíduo afetado concordaria com essa intervenção. Sob este ponto de vista, nenhuma
prática de eugenia de aperfeiçoamento pode ser “normatizada” de modo legítimo no âmbito de uma
sociedade pluralista e democrática.

Em uma sociedade pluralista, como a nossa, não há como, legitimamente, se impor determinadas
cosmovisões, como a cristã, por exemplo. Portanto, não se constitui um discurso legítimo (seja do ponto de
vista moral, jurídico ou filosófico) a proibição da intervenção gênica com base na alegação de que o homem
foi criado à imagem e semelhança de Deus. Além disso, vivemos em uma época, nos termos de Habermas, do
pensamento pós-metafísico. A filosofia não se propõe mais, como na Antiguidade, a apresentar determinados
modelos de vida boa. A filosofia não fornece mais modelos de conduta pessoal ou coletiva. Nas sociedades
liberais há notório pluralismo ideológico e patente individualização dos estilos de vida. Ocorre que isso não
implica a renúncia do pensamento moral, pelo contrário, implica apenas a sua reconfiguração. Não se
abandonou e nem se quer abandonar a lógica dualista do “certo” e do “errado”. Mesmo os projetos de vida
individuais estão irremediavelmente ligados a contextos partilhados intersubjetivamente. O que se tornou
insustentável nas sociedades liberais, ou ainda, nos Estados Constitucionais Democráticos, é a adoção de
uma cultura de referência. Por isso mesmo, Habermas afirma que dentro de uma sociedade complexa uma
cultura só pode se afirmar convencendo às suas novas gerações das vantagens de sua semântica e lhes
reconhecendo o direito de dizer “não” a mesma.

Há muitas vozes nesta discussão, desde religiosos fundamentalistas até cientistas sem qualquer
comprometimento moral, sustentando o slogan: “viva a ciência”.  O fato é, que desde 1973 já é possível
“editar” o DNA. Tornou-se possível “fazer com o DNA o que hoje qualquer processador de textos faz com
palavras: cortar, copiar, colar” (WATSON, 2005, p. 101). Não se trata de mero avanço de técnicas
laboratoriais. Os cientistas passaram a ter condições de criar moléculas de DNA personalizadas, isto é,
moléculas que nunca haviam existido na natureza. Como conseqüência, em abril 1976 nasceu a primeira
empresa de biotecnologia do mundo, a “Genentech” (genetic engineering technology) em San Francisco,
fundada pelo empresário de 27 anos Bob Swanson e pelo cientista Herb Boyer. A primeira proteína
comercializável, produzida com técnicas de engenharia genética, foi a insulina. Swanson e Boyer fizeram
fortuna.   

Habermas afirma que o que antes era “dado” como natureza orgânica e podia, quando muito, ser
“cultivado”, move-se atualmente no campo da intervenção orientada para um objetivo. É possível, com
tecnologias recombinantes, “programar” determinadas células para produzirem praticamente qualquer
proteína. Os defensores da recombinação gênica questionam: “por que nos contentarmos com o plano da
natureza, resultado de pressões evolutivas por vezes arbitrárias e hoje irrelevantes, se um pouco de
manipulação pode nos proporcionar algo mais útil?” (WATSON, 2005, p. 147). Este questionamento, do
ponto de vista lógico, ataca a famosa falácia naturalista, pela qual “o que é natural é bom”. Não é preciso
muito raciocínio para saber que nem tudo o que a natureza produz é o melhor para a espécie humana.
Doenças são também produtos da natureza. Não é preciso muito raciocínio para saber, além disso, que a
intervenção na natureza pode melhorar a vida humana, pode curar, pode prolongar a vida, pode impedir ou
minimizar o sofrimento humano. Contudo, mesmo defensores da recombinação gênica como o Premio Nobel
Watson reconhecem que pequenas alterações na seqüência de aminoácidos produzirão efeitos que
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desconhecemos sobre as propriedades das proteínas alteradas de um único aminoácido que seja.

Ainda assim, Watson argumenta que a natureza, sem intervenção humana consciente, já realiza
recombinação gênica, dada a lógica da evolução das espécies. A diferença, em relação à intervenção humana
consciente, é que “se a seleção natural leva milênios, a evolução molecular dirigida em tubos de ensaio é uma
questão de algumas horas ou dias” (WATSON, 2005, p. 148). 

Este estado de coisas leva Habermas, em seu livro “O futuro da natureza humana”, a desenvolver a
questão a respeito dos avanços do conhecimento científico, na medida em que eles afetam a nossa
autocompreensão como seres que agem de forma responsável. Para Habermas, está claro que a possibilidade
de intervenção no genoma humano é um “aumento da liberdade” que precisa ser regulamentado. A
constituição genética dos recém-nascidos era apenas, até recentemente, fruto de uma combinação
imprevisível de duas seqüências diferentes de cromossomos. A possibilidade técnica de domínio sobre essa
combinação gênica equivale a “tornar disponível” aos pais a constituição genética dos filhos. Por isso
mesmo, Habermas questiona: “isso fere a autocompreensão e a liberdade ética do indivíduo programado?”.
Quais as conseqüências éticas e jurídicas disso?

Hoje, na Europa, já ocorrem muitas ações civis para responsabilizar os médicos por um diagnóstico
pré-natal errado, especialmente em países onde o aborto é regulamentado. Se a possibilidade de aborto já
provoca tanta polêmica quanto ao arbítrio dos pais, Habermas é de opinião de que com a decisão irreversível
que uma pessoa toma em relação à constituição “natural” de outra, surge uma relação interpessoal
desconhecida até o presente momento, com conseqüências que, no mínimo, devem ser ponderadas. Contra
Dworkin, Habermas afirma que processos de socialização admitem revisão crítica, manipulação genética,
não. Um adolescente pode, mediante revisão crítica, decidir não se tornar um pianista, a despeito do quanto
seus pais o tenham educado para tal. Com a manipulação gênica essa possibilidade está drasticamente
reduzida.

Não se pode ignorar, contudo, a já citada eugenia negativa, pela qual mediante o diagnóstico genético
de pré-implantação torna-se possível submeter o embrião que se encontra num estágio de oito células a um
exame genético de precaução. O objetivo, neste caso, é a prevenção de doenças hereditárias. Contudo, é
difícil traçar limites precisos entre eugenia positiva e eugenia negativa. Os pais podem, por exemplo,
descartar o embrião sob a alegação de que ele tem uma considerável propensão a desenvolver uma grave
doença que fez seu bisavô sofrer muito. É compatível com a dignidade humana ser considerado digno de
existência somente após um exame genético? Ou ainda, repetindo a pergunta de Habermas já destacada:
“podemos dispor livremente da natureza humana para fins de seleção?” (HABERMAS, 2004, p. 29.). A
partir desta indagação habermasiana, podemos perguntar: como pensar o avanço da biotecnologia em um
Estado constitucional de sociedade pluralista? Com que critérios o direito deve regulamentar esse “novo
mercado”?

 Estamos diante de um problema teórico novo. Pelo menos novo considerando-se que surge na
segunda metade do século XX. “O direito a uma herança genética não-manipulada” (se é que existe tal
direito!) é um tema diferente daquele da interrupção da gravidez. Manipulação de genes liga-se a identidade
da espécie. Não é a mesma coisa que definir quando começa a vida. Trata-se de mudar o entendimento do
que seja essa vida, que chamamos humana. Por isso mesmo, este tema toca na questão da intersecção entre
moral e direito. Tem a ver com as primeiras lições de introdução ao estudo do direito. Não é possível falar
dos limites da biotecnologia sem tematizarmos questões morais e é neste ponto que nosso esteio teórico de
Habermas é Immanuel Kant, na medida em que a noção de “não-instrumentalização” da espécie é fulcral para
que se tenha um ponto de apoio sólido de argumentação. A “formulação-meta” do imperativo categórico
exorta-nos, e Habermas observou muito bem isso, a tratar toda pessoa “em qualquer momento e ao mesmo
tempo como objetivo em si mesma”, mas “nunca utilizá-la apenas como meio”. Tal “formulação-meta”,
segundo Habermas, “constitui a ponte para a formulação legal” (Habermas, 2004, p. 77).

Contudo, o que significa a “moralização da natureza humana” no pensamento “pós-metafísico”?

Habermas crê que o que se tornou tecnicamente disponível por meio da ciência deve voltar a ser
normativamente indisponível por meio do controle moral e a maneira de dar objetividade à moral é o direito.
A tecnicização da natureza humana até tem uma boa aceitação social devido às promessas de uma vida mais
longa e saudável. Além disso, no que se refere à “moralização da natureza humana”, o olhar da medicina
histórica exorta ao ceticismo. As “vacinações”, as “operações cardíacas” e “cerebrais”, por exemplo, por
ocasião de seu surgimento, provocaram questões morais semelhantes as que são propostas hoje: sempre
houve o discurso de já estarmos no “limite”. A técnica, contudo, não foi detida.

O problema, para Habermas, diferenciado no caso da biotecnologia, é que está em jogo, como nunca
antes na história da ciência, a questão da autocompreensão ética da espécie provocado pela tecnicização da
natureza humana: nossa autocompreensão corre o risco de não se harmonizar com uma autocompreensão
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normativa, comprometida com o conceito de responsabilidade. Hans Jonas, por exemplo, afirma que a
intervenção num fato complexo e auto-regulado pode ter conseqüências incontroláveis. Isso porque o ato
técnico da recombinação gênica teria a forma da “intervenção” e não de “construção” de algo totalmente
novo. A técnica genética intervém em um processo que já sofre interferências de inúmeras variáveis dada a
sua própria lógica de funcionamento. Jonas considera demasiado temerário intervir em um processo cuja
complexidade e auto-regulação podem conduzir a resultados inesperados. A dominação da natureza, nesse
sentido, segundo Jonas, faria com que a espécie voltasse a ficar a mercê da natureza.

Além disso, a programação do genoma provocará, segundo Habermas, assimetria entre as pessoas.
Um atleta poderia argumentar que um dos competidores de uma determinada modalidade esportiva teve seu
genoma alterado e, por isso, está em franca vantagem. Um filho poderia culpar os pais por não terem
alterado o seu genoma de forma que ele pudesse aprender matemática com mais facilidade. Uma conquista
pessoal já não seria tão “pessoal” assim, seria uma conquista da pessoa e de seu “programador”. A pessoa
geneticamente modificada poderá sofrer com a consciência de ter de partilhar com outrem a autoria do
destino de sua própria vida.

Estas e outras questões levam Habermas a apresentar de forma contundente a questão da moralização
pós-metafísica da natureza humana. Pós-metafísica porque não se pode mais, em uma sociedade pluralista,
vindicar a autoridade religiosa ou ideológica de qualquer natureza como fundamentação da moral. Não se
pode, além disso, esperar que o pensamento filosófico ofereça um sistema ético neutro. É com base na
racionalidade comunicativa que se pode, segundo Habermas, pensar na moralização da natureza humana.
Trata-se de uma fundamentação da moral que não é ontológica ou dedutiva. Racionalidade comunicativa
envolve intersubjetividade. Envolve a superação da filosofia centrada no sujeito para uma filosofia centrada
no mundo da vida, no ser-com (mit Sein)[9]. Habermas se dá conta de que o processo de formação de
consenso é como uma tarefa sem fim, um ideal regulador que sempre está inacabado. Contudo, o ponto
universalista da ética é, segundo Habermas, a racionalidade comunicativa. Só é possível chegarmos às leis
gerais, por exemplo, por meio de um determinado debate. Leis, em uma sociedade democrática, são
resultado de um processo de argumentação. Habermas faz uma interpretação processual e comunicativa do
imperativo categórico kantiano. Nas palavras de Delamar Dutra

Nós não temos como nos certificarmos privadamente se nossa vontade é racional ou
não. A racionalidade está ligada à intersubjetividade, onde se forma e se descobre
uma vontade como racional. A racionalidade comunicativa é formada pela
intersubjetividade linguisticamente mediada e é aí que se descobre o seu conteúdo
normativo. Vontade racional é uma vontade cujo móvel de sua ação se encontra
numa forma que poderia ser aceita por uma comunidade de comunicação com base
em razões, portanto, por normas passíveis de universalização. (DUTRA, 2005, p.
158).  

Daí Habermas pressupor a idéia de uma “comunidade ideal”, como uma espécie de “ilusão
constitutiva” ou idéia reguladora. A comunidade ideal habermasiana pode ser interpretada como um “tipo
puro”, no sentido de Weber. O grande desafio do direito é a resolução do problema da integração de mundos
da vida pluralizados. As sociedades liberais convivem com o pluralismo ideológico, são sociedades de
maiorias e minorias. Um Estado Constitucional Democrático, além disso, se pretende inclusivo. Este é o
pano de fundo da moralização da natureza humana, isto é, da recuperação do pensamento ético que não
encontra mais auxílio na tradição metafísica. A “dignidade humana”, argumenta Habermas, não é uma
propriedade que se pode “possuir” por natureza, como a inteligência e os olhos azuis. Tal moralização só
pode encontrar objetividade, segundo Habermas, em um processo jurídico de normatização discursiva. A
moral, em Habermas, é completada pelo direito.

A partir dessa perspectiva, impõe-se a questão de saber se a tecnicização da natureza
humana altera a autocompreensão ética da espécie de tal modo que não possamos
mais nos compreender como seres vivos eticamente livres e moralmente iguais,
orientados por normas e fundamentos (Habermas, 2004, p. 57).

            A possibilidade de recombinação gênica ameaça conceitos jurídicos nucleares, como a “liberdade” e a
“igualdade”. Ameaça, segundo Habermas, a própria autocompreensão ética da espécie. Não vivemos mais
em um mundo aristotélico, compartimentado e bem definido. A técnica científica pode alterar a constituição
natural. É claro que, atualmente, a pesquisa genética e os seus desdobramentos técnicos são justificados à luz
de objetivos biopolíticos relativos à nutrição, à saúde e ao prolongamento da vida. A biopolítica, por
enquanto, não tem, de forma alguma, o objetivo de aperfeiçoar o patrimônio genético da espécie humana, até
porque os princípios da constituição e a jurisprudência impedem isso. Mas a admissibilidade de pesquisas
com embriões humanos pode ser o anúncio uma considerável quebra de paradigma no cenário nacional.

            Habermas sustenta que essa discussão só faz sentido enquanto ainda tivermos algum interesse
existencial em pertencer a uma comunidade moral. Comunidade essa cujo abrigo metafísico e religioso já não
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serve mais. Pelo menos não seve como argumento de validade intersubjetiva. Mesmo as pessoas religiosas,
no debate público, para se mostrarem razoáveis, traduzem seus argumentos para uma linguagem laica, a fim
de mostrarem a pertinência de suas idéias. Tanto católicos como protestantes, por exemplo, afirmam que o
óvulo fertilizado é portador de “direitos fundamentais”. Certamente eles não tiraram esse argumento da bíblia
ou de suas tradições religiosas. A religião adaptada a uma sociedade liberal busca razões que impliquem
aceitabilidade de forma universal, independentemente da necessidade de doutrinação ou proselitismo. As
imagens religiosas e metafísicas do mundo perderam a sua força universal a favor de um pluralismo
ideológico e tolerante. Isto é, a favor do discurso dos direitos humanos. Mantivemos, segundo Habermas, o
código binário dos julgamentos morais do “certo” e do “errado”. Queremos, sem dúvida, nos manter assim,
o que prova que o relativismo ético não tem lugar na Ciência Jurídica. Buscamos, assim, premissas racionais
e de direitos humanos, que nos permitam conviver com a dignidade humana e o pluralismo ideológico. 
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[1] HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana, São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 76.

[2] Na responsabilidade subjetiva o elemento culpa (provada ou presumida) é indispensável para ensejar o
dever de reparar o dano. Essa teoria pode ser chamada de teoria clássica da responsabilidade civil.

[3] A doutrina consagrou algumas modalidades de risco, quais sejam: 1. O risco-proveito: pela teoria do
risco-proveito, o responsável é aquele que tira proveito da atividade danosa, com base no princípio ubi
emolumentum, ibi ônus (onde está o ganho, aí reside o encargo); 2. O risco-profissional: a teoria do risco
profissional sustenta que o dever de indenizar ocorre sempre que o fato prejudicial é uma decorrência da
atividade ou profissão do lesado; 3. O risco excepcional: para os defensores da teoria do risco excepcional, a
reparação é devida sempre que o dano é conseqüência de um risco excepcional, que, por definição, escapa a
atividade ou trabalho normalmente exercido pela vítima; 4. Risco criado: é a tese Caio Mário Da Silva
Pereira, que sustenta que “aquele que, em razão de sua atividade ou profissão, cria um perigo, está sujeito à
reparação do dano que causar, salvo prova de haver adotado todas as medidas idôneas a evitá-lo”
(Responsabilidade Civil, 3ª edição, Forense, 1992, p. 24). Na teoria do risco criado não se indaga a respeito
dos proveitos ou vantagens do agente. Não se subordina, ipso facto, o dever de reparar ao pressuposto da
vantagem; 5. Risco integral: essa teoria é uma modalidade extremada da doutrina do risco e sustenta o dever
de indenizar até nos casos de inexistência do nexo causal. O direito brasileiro a adotou em casos
excepcionais.
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[4] As teorias de responsabilidade civil tentam determinar em que medida uma pessoa (física ou jurídica)
pode ser considerada responsável pelo dano sofrido por outra (s) pessoa (s) e até onde vai a obrigação de
repará-lo. O dano pode ser contra a integridade física, o sentimento ou os bens de uma pessoa. A reparação
normalmente tem o caráter pecuniário, isto é, se estabelece judicialmente um valor em dinheiro como
indenização.

 
[5] O Tratado de Westfália, de 1648, (na verdade, tratados, pois foram mais de um. Podemos citar, por exemplo, os tratados de
Münster e Osnabrück, amba cidades que atualmente pertencentem à Alemanha), foi assinado quando o Sacro Império Romano-
Germânico, governado pela família Habsburgo, foi derrotado, após a Guerra dos Trinta Anos. Esses acordos restabeleceram a paz na
Europa e deram início a uma nova fase na história política européia, pois foram o marco histórico do reconhecimento da igualdade
jurídica dos Estados. Foram, além disso, um marco, também, dos primórdios regulamentação internacional positiva. Esta igualdade
jurídica implicou o reconhecimento dos Estados como únicos atores das políticas internacionais e eliminou o poder da Igreja nas
relações entre Estados. Conferiu, além disso, aos mais diversos Estados o direito de escolher sua própria estrutura econômica, política
e religiosa. Por meio da Paz de Westfália, assim, ficou consagrado o modelo da soberania externa, e deu início a uma nova ordem
internacional.
[6] O sociólogo Laymert Garcia dos Santos, em seu livro “Politizar as novas tecnologias” diz que são
basicamente três as novas tecnologias, que não deixam de estar interligadas. Trata-se de três grandes
linhagens tecnológicas que começaram a modificar o mundo, principalmente a partir da década de 1970,
quais sejam: as tecnologias da informação, que lidam com a informação digital; a tecnologia genética, que
lida com a informação genética; e uma terceira, que é a nanotecnologia, que lida com as transformações da
matéria em escala nano.

 
[7] Habermas define a eugenia liberal como a “prática que deixa ao parecer dos pais a possibilidade de
intervir no genoma do óvulo fecundado” (HABERMAS, 2002, p. 108).

[8] Habermas usa o termo “sociedade liberal” pra se referir a um Estado que se reconhece como constituído por uma sociedade
pluralista e que é regida por uma Constituição democrática. Além disso, segundo Álvaro De Vita, as duas teses fundamentais do
liberalismo enquanto uma filosofia política normativa são: “1. O Estado deve proteger um conjunto de direitos fundamentais dos
cidadãos; 2. O Estado deve ser neutro no que se refere às concepções de boa vida a que os cidadãos devotem lealdade e que se
empenhem em realizar.” (DE VITA, 1993, p. 12).
[9] Habermas aproveita a noção heideggeriana de “mit-Sein”, ou “ser-com”, isso porque o homem, do ponto de vista de sua
existência, ou “Dasein”, é uma existência cuja significação pressupõe a intersubjetividade.
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AS PESQUISAS COM O MATERIAL GENÉTICO HUMANO E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA: A CONCEPÇÃO DE BALIZAS JURÍDICAS INDISPENSÁVEIS A UMA

SADIA QUALIDADE DE VIDA

THE HUMAN GENETIC RESEARCHES AND THE PRINCIPLE OF THE HUMAN DIGNITY: THE
CONCEPT OF THE LEGAL MILESTONES FOR A HEALTHY QUALITY OF LIFE

IVO LOPES MIRANDA

RESUMO
A história demonstra que o homem é um ser dinâmico, suscetível de intensas de mudanças comportamentais
em suas relações tanto entre si como em face dos demais dos elementos do meio ambiente. E essas alterações
se intensificam à medida em que crescem os avanços tecnológicos e as descobertas científicas, especialmente
com relação à genética humana. O conhecimento adquirido sobre o material genético traz uma imensa carga
positiva, porquanto viabilizadora da cura de inúmeras doenças e, assim, da melhoria das condições de vida da
população. Contudo, subsistem aspectos negativos originários da condução das pesquisas mencionadas e
seus resultados. A ciência prévia quanto a determinados caracteres específicos não somente podem gerar
preconceitos no âmbito das relações sociais, como também pode gerar uma mudança de cultura, a
proporcionar, até mesmo, um risco para a existência humana. Exemplos históricos ilustram essa
preocupação, além da presença de casos recentes no Brasil. Isto acaba por impor a necessidade de balizas à
liberdade de expressão imanente às pesquisas científicas e tecnológicas, sendo o principal marco limitador o
princípio da dignidade da pessoa humana, dotado de um núcleo irradiador de proteção para os casos violação
a direitos fundamentais em face do uso do conhecimento com o material genético humano.
PALAVRAS-CHAVES: PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS. MATERIAL GENÉTICO
HUMANO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

ABSTRACT
History shows man is a dynamic being, susceptible to intense behavior changes in his relations among his
fellows and with other environment elements. These transformations are intensified as fast as the
technologies and scientific discoveries grow in number, especially when they concern to human genetics. The
knowledge gathered about genetic material brings a lot of hope, once it may be used to heal several diseases
and so, improve people`s condition of life. However, there are also negative aspects raised by the conduction
of the aforementioned researches and their results. The previous awareness of some specific characters may
not only generate prejudice in the social relations, but also create a cultural change, and maybe, even a risk
for humanity existence. Historical examples illustrate that concernment, as well as recent cases in Brazil. This
situation claims for milestones to the freedom of expression related to the scientific and technological
researches, being the principle of the human dignity its main milestone, once it has got an irradiating core of
protection for the cases of human rights violation by the misuse of human genetic material knowledge.
KEYWORDS: SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCHES. HUMAN GENETICS. HUMAN
DIGNITY.

1. INTRODUÇÃO

O presente objeto de estudo tem por intenção averiguar se o princípio da dignidade da pessoa humana
poderia ser o marco normativo limitador das pesquisas com o material genético humano, tendo como móvel
propulsor as alterações suscetíveis no meio ambiente em virtude das mudanças de conduta do homem
experimentadas por conta das novas descobertas cientificas.

A satisfação da finalidade acima sugerida, ou ao menos sua busca, deve percorrer inicialmente uma
breve anotação quanto ao enquadramento do homem como integrante do meio ambiente e, como tal,
elemento de destaque e atenção pelo direito ambiental com o propósito de que se tenha por assegurada a
sadia qualidade de vida, tal como estipulado na Carta Política da Republica Federativa do Brasil.

Essa parte inicial permitirá a introdução do entendimento de que as novidades advindas da evolução
científica, precisamente com relação ao material genético humano, poderão trazer mudanças sobre o próprio
ser humano, podendo alterar as suas formas de agir, pensar e até mesmo existir, de modo a interferir em sua
qualidade de vida, o que destaca a importância da abordagem aqui pretendida.

Uma vez traçado o percurso inicial anotado, tem-se por pertinente o ingresso numa investigação
quanto aos regramentos que balizam a realização das pesquisas científicas no Brasil, tendo por foco primário
as previsões que autorizam a condução desses experimentos para, em seguida, acentuar algumas
considerações particulares imanentes à pesquisa genética.

Superada a etapa anterior, com a devida explicitação dos preceitos viabilizadores das pesquisas
genéticas, passar-se-á a adentrar no assunto correspondente à finalidade deste estudo, a saber: a análise do
princípio da dignidade das pessoas humana como um marco jurídico limitador das pesquisas com o material
genético do homem.
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A etapa seguinte às abordagens sugeridas reclamará pela anotação de remissões conclusivas, ao fito de
que sejam extraídos indicativos de soluções atinentes à problemática enfatizada e o incentivo a novas
reflexões, sendo esta a última parte do presente artigo, a ser desenvolvida separadamente dos demais
capítulos intermediários.

2. O HOMEM, AS PESQUISAS COM O SEU MATERIAL GENÉTICO E O MEIO AMBIENTE

Na forma adiantada no espaço destinado às premissas iniciais deste trabalho, tem-se que este capítulo
possui foco numa abordagem acerca da evolução tecnológica alcançada e a sua correlação com o meio
ambiente, o que infere a necessidade de percorrer a reflexão sobre a presença, ou não, do homem como
integrante meio ambiente e, com isso, discutir os reflexos das consequências da produção cientifica sobre o
material genético em face meio ambiente.

2.1  Homem e meio ambiente

A reflexão acerca dos cuidados advindos do progresso científicos com relação ao material genético
humano perpassa, inevitavelmente, o realce quanto aos impactos causados ao meio ambiente, importando no
debate acerca da relação existente entre o homem e o meio ambiente.

A proposição articulada acima tem por propósito, e sem esgotar as demais assertivas do capítulo
seguinte, enfatizar o fato de que a realização de pesquisas cientificas relacionadas ao material genético
humano podem gerar significativas alterações no meio ambiente.

O primeiro motivo a fundamentar a premissa anterior é concepção de que o material genético humano
corresponde a parte integrante do meio ambiente, haja vista que elemento formador do homem; o segundo
diz respeito à mudança de comportamento do homem, ser componente do meio ambiente.

Como decorrência das idéias anotadas, pode-se notar que ambas partem de um pressuposto
indissociável, qual seja: o homem é, sim, parte integrante do meio ambiente. E esta ilação é preconcebida de
uma reflexão atinente aos pensamentos surgidos quanto ao relacionamento existente entre homem e meio
ambiente e a sua evolução ao estágio atual. 

Realmente, insta salientar que a concepção de que o homem seria o centro do universo, sendo os
demais componentes da natureza apenas elementos utilitários à sua existência teve o predomínio por muito
tempo, podendo acrescer à presente abordagem o trecho seguinte, de Antunes[1]:

O conceito de natureza é uma construção cultural e sempre foi utilizada como paradigma apto a servir de
modelo para a organização da sociedade. O homem formulou o conceito de natureza buscando soluções
para a sua vida social, e esse conceito foi sendo alterado através do tempo e de acordo com as
necessidades dos seres humanos. A natureza foi concebida como o local em que o ser humano se insere
em posição de destaque e proeminência.

A passagem acima retrata bem a forma com a qual eram aprimoradas as relações entre homem e
natureza, tendo um liame aproximado ao de um sujeito com o seu objeto, o que passou a ser questionado por
uma corrente denominada ecocentrista, cujo raciocínio pode ser compreendido a partir da anotação de
Amaral, citado por Fiorillo[2]:

Já não é mais possível considerar a proteção da natureza como um objetivo decretado pelo homem em
benefício exclusivo do próprio homem. A natureza tem que ser protegida também em função dela
mesma, como valor em si, e não apenas como um objeto útil ao homem (...). A natureza carece de uma
proteção pelos valores que ela representa em si mesma, proteção que, muitas vezes, terá de ser dirigida
contra o próprio homem. 

Se admitida toda a dimensão sugerida acima, os outros elementos do meio ambiente haveriam de ter
proteção jurídica em face do próprio homem, situação que não se afigura concebível, já que o homem não
está nesse estado de igualdade, sendo detentor de um papel diferenciado no ambiente.

Por essa razão é que se afigura pertinente a relativização de ambas as teorias apresentadas, pois, se de
um lado não se pode conceber o pensamento totalitário da presença do homem como exclusivo destinatário
de direitos, sendo o meio ambiente apenas objeto, também não seria correto elevar os demais entes do meio
ambiente a um patamar de igualdade com o homem.

Assim sendo, mostra-se pertinente o surgimento de um pensar intermediário, concebendo o homem
como integrante do meio ambiente, mas, contudo, na qualidade detentora de uma função de realce em razão
dos demais componentes, sendo este, inclusive, o direcionamento que orienta a Constituição Federal, tal
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como referido por Reale[3], que esclarece:

Na realidade, a verdade é bem outra, pois a nossa Carta Magna, logo no Art. 1o, de manifesto sentido
preambular, insere, entre os “fundamentos” (sic) do Estado Democrático de Direito, “a dignidade da
pessoa humana” e a “livre iniciativa”, a qual somente pode ser obstada, entre outras razões, por
irrecusável dano que possa ser causado ao meio ambiente. Assim sendo, é necessário, em tal caso, um
balanceamento sereno e objetivo dos interesses e valores em jogo, sem predomínio de fanático apego a
um só deles, máxime com base em frágil visão materialista do mundo.

Quanto à  “dignidade da pessoa humana”, entra pelos olhos que o legislador constituinte não a teria
enaltecido, se ele estivesse convencido de que o homem é “um ser vivo como outro qualquer”!

O proclamado pela Constituição de 1988 corresponde plenamente à idéia de que a pessoa humana é,
como costumo dizer, o valor-fonte de todos os valores individuais e coletivos, possuindo algo que a
distingue substancialmente da natureza dos outros animais. Se assim não fosse, aliás, não assistiria razão
para o Art. 1o do novo Código Civil estatuir que “toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem
civil”.

 [...]                        

 Para tanto o homem não pode deixar de se utilizar da natureza para atingir melhor qualidade de vida, o
que implica, muitas vezes, a necessidade de absorver ou alterar determinados componentes da natureza
para convertê-los em “bens de vida”. Tobias Barreto, no seu exagerado “culturalismo”, chegava a dizer
que a cultura é “a antítese da natureza, no tanto quanto ela importe uma mudança no natural, no intuito
de fazê-lo belo e bom”.

Preferindo ver a natureza e a cultura como entes complementares, não há dúvida que esta se serve
daquela para realizar objetivos essenciais ao indivíduo e à sociedade. É assim que sacrificamos certos
elementos do meio ambiente, como, por exemplo, parte de uma floresta para construção de uma usina
elétrica, ou uma catarata estupenda, como a de Sete Quedas, para que houvesse a Binacional de Itaipu,
sem a qual não se compreende o desenvolvimento do Brasil.

E é nessa ordem de idéias, conjugando essa questão do homem integrante do meio ambiente e, ao
mesmo tempo, em estado diferenciando, sendo destinatário das normas de direito ambiental, pertinente o
texto de Antunes[4], a seguir transcrito:

Pretende-se que o DA seja a expressão da ruptura do antropocentrismo na ordem jurídica. Sustenta-se
que, ao proteger a vida, em especial a vida animal e vegetal, o DA teria reconhecido novos direitos que,
conjuntamente com o ser humano passariam a ocupar o centro do mundo jurídico. Em meu ponto de
vista, tal raciocínio é primário, pois deixa de considerar uma questão essencial que é o fato de que o
direito é uma construção humana para servir propósitos humanos. O fato de que o direito esteja
evoluindo para uma posição na qual o respeito às formas de vida não humanas seja uma obrigação
jurídica CADA vez mais relevante, não é suficiente para deslocar o eixo ao redor do qual a ordem
jurídica circula[sic].       

Inserto na ordem de pensamento sugerido, registra-se, pois, que o homem, ser componente do meio
ambiente, tem o direito ambiental como instrumento de baliza para a alteração desse meio, de forma a
permitir a construção de uma melhor qualidade de vida, nos termos legitimados pela Carta Magna, até como
preceito sistematizado à preservação da dignidade da pessoa humana.

Já delineada a presença do homem como integrante do meio ambiente, impende tratar, como ato
contínuo à ordem argumentativa em desenvolvimento, da inserção do material genético humano na esfera do
meio ambiente para, em oportunidade subsequente, abordar os aspectos relativos aos riscos gerados pelas
pesquisas realizadas nesta seara.

2.2 O material genético humano e o meio ambiente

Foi levada a efeito, no item anterior, a concepção de que homem é parte integrante do meio ambiente,
premissa esta que auxilia, e até justifica, na compreensão da assertiva segundo a qual o material genético
humano também faz parte do meio ambiente, tornando sólida a constatação que as alterações decorrentes das
pesquisas com esse material pode causar significativo impactos sobre o meio.

De fato, há que se reconhecer que o material genético do homem traz coleciona em as principais
informações concernentes aos aspectos biológicos individuais de cada indivíduo, pelo que se reputa
pertinente a interpretação dada por Diniz sobre esse elemento biológico[5]:

Esse conjunto de informações contidas nos cromossomos de uma célula denomina-se genoma, e o DNA
(ácido desoxirribonucleico) é o portador da mensagem genética, podendo ser imaginado como uma
longa fita onde estão escritos, em letras químicas, os caracteres de cada ser humano, sendo, por isso, a
sua imagem científica.      

Ou seja, estão insertos na concepção de material genético humano elementos que irão determinar
diversas questões sobre a vida do ser. E esse aspecto, por si só, já caracterizaria a sua inclusão no meio
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ambiente, sendo carecedor de mais esclarecimentos e estudos.

Mais que isto: a possibilidade de mudanças nos caracteres individuais pode ocasionar uma mudança de
mentalidade da população, passando a prestigiar determinados caracteres e, assim, impulsionar uma nova
forma de agir e pensar o ser humano, motivo por que o estudo sobre as pesquisas com o material genético
humano pode gerar repercussão sobre a cultura do homem.

É importante acentuar, nessa perspectiva, que embora os fatores biológicos, à primeira vista, não
possam influenciar na cultura, a recíproca não é verdadeira, pois a os traços culturais de cada grupo social
podem vir a influenciar, de forma marcante, os aspectos fisiológicos essenciais dos indivíduos, podendo até
mesmo ocasionar o óbito, tal como exemplificado por Laraia[6]:

Os africanos removidos violentamente de seu continente(ou seja, de seu ecossistema e de seu contexto
cultural) e transportados como escravos para uma terra estranha habitada por pessoas de fenotipia,
costumes e línguas diferentes, perdiam toda a  motivação de continuar vivos. Muitos foram os suicídios
praticados, e outros acabavam sendo mortos pelo mal que foi denominado de banzo. Traduzido como
saudade, o banzo é de fato uma forma de morte decorrente da apatia.      

Ou seja, os diversos caminhos a serem seguidos a partir das pesquisas realizadas quanto à genética
humana podem acarretar alterações nas formas de convivência com os demais indivíduos, bem como o
pensamento sobre a melhor forma de se estabelecer diante do meio ambiente e diante do comportamento a
adotar perante a idéia de proteção das futuras gerações.

  Já explicitadas as premissas visadas nos dois últimos itens – inserção do homem e seu material
genético como integrante da natureza -, revela-se, a titulo de evolução do desenvolvimento deste estudo,
iniciar a proposição das assertivas correspondentes a evolução das pesquisas genéticas, bem como uma
abordagem entre as vantagens e os riscos advindos. 

2.3 O Homem e os riscos das pesquisas com o material genético humano

A história demonstra que o homem é um ser dinâmico, suscetível de intensas de mudanças
comportamentais em suas relações tanto entre si como em face dos demais dos elementos do meio ambiente.
E essas alterações se intensificam à medida que crescem os avanços tecnológicos e as descobertas científicas,
especialmente com relação à genética humana.

Com efeito, o percurso sobre a questão do dinamismo humano revela que foram alcançadas, ao longo
dos anos, e em cada lugar do planeta, diversas modalidades de formas de relações em sociedade, sendo certo
que a consecução de cada mudança teve entre um dos fatores fundamentais as novidades advindas das
pesquisas cientificas.

Nesse processo de desenvolvimento, é de ser ver que inúmeros fatores tecnológicos propiciaram uma
melhoria da qualidade de vida; outros chegaram até mesmo a ser utilizados como instrumentos bélicos em
conflitos entre nações, mas, independente desse uso, alteraram a forma de agir dos seres humanos.

A linha de raciocínio exteriorizada no parágrafo anterior traz, em poucas expressões, um conteúdo de
proximidade entre o desenvolvimento das pesquisas científicas e o desenvolvimento do homem, daí estando
incluso de forma indissociável a os acontecimentos históricos que retratam a evolução da humanidade.

Nesse passo, é de se observar que um dos ramos de maior progresso na esfera científica diz respeito às
pesquisas genéticas, sendo, atualmente, permitidas inúmeras realizações com os conhecimentos adquiridos,
desde a utilização de células-tronco para a obtenção de cura a doenças até mesmo a identificação de doenças
antes mesmo do nascimento.

Ocorre, porém, que não subsiste apenas um lado favorável advindo desse nível de conhecimento
adquirido, restando questões de grande relevo para serem discutidas no âmbito da sociedade, pois a
descoberta de caracteres específicos de cada indivíduo pode ensejar discriminações e alterações de
comportamento nas relações em sociedade.

Quanto ao alerta mencionado – pertinente aos aspectos negativos advindos do conhecimento sobre
caracteres genéticos -, dada a ligação temática, vale ressaltar que as discriminações decorrentes de caracteres
específicos de cada indivíduo são anotadas ao longo da história, como bem relata Arendt, citada por
Barcellos[7]:
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Agrega-se a isso assustadora verificação de Hannah Arendt de que, na Segunda Guerra, as próprias
vítimas (a autora se refere especificamente aos judeus) perderam em boa medida a compreensão do valor
inerente à vida humana, daí a prática comum pela qual os próprios líderes das comunidades judaicas
negociavam a libertação de judeus mais importantes ou letrados em troca de judeus “comuns”, como se
aqueles valessem mais que estes.

Ou melhor, com base na menção acima explicitada, vê-se uma hipótese de alteração do modo de
pensar do ser humano, passando a desvalorizar determinado grupo em função de características particulares,
situação a respeito da qual não apenas comporta, mas até exige, o início das análises relacionadas ao
detalhamento dos riscos que surgem em razão da crescente evolução científica aqui tratada.

 Todavia, a questão discriminatória salientada não se encontra inserta num contexto histórico isolado e
encerrado, mas é apenas uma matriz ilustrativa para que se possa verificar que se há cinquenta anos, sem os
conhecimentos de hoje, já existiam eventos discriminatórios, a atualidade aponta para uma situação de
preocupação.

Para que não se alcance apenas o plano teórico, insta realçar que, no Brasil, podem ser mencionados
exemplo de caso de preterições em razão dos caracteres de determinados indivíduos, tal como a presença de
caso de uma jogadora de vôlei que foi excluída da Seleção Brasileira após a realização de exames, uma vez
que a análise de seu arcabouço genético identificou a presença de gene referente à Anemia Falciforme,
doença que acarreta em interferência nas hemoglobinas do indivíduo de modo a dificultar o transporte de
oxigênio na corrente sanguínea[8].

A mencionada doença gera, como dito, a perda da capacidade respiratória, prejudicando àqueles que
venham a exigir o máximo de rendimento físico, como é o caso dos atletas. Contudo, o gene descoberto no
caso da jogadora em questão foi apenas o chamado traço falciforme, cuja natureza não traz a consequência
do quadro ilustrado anteriormente, sendo este entendimento calcado em laudos médicos e no conhecimento
até então adquirido. Ou melhor, percebe-se que tal qualificação genética não traria prejuízos para o
desempenho das atividades da jogadora, que acabou sendo objeto de discriminação genética.

Situações como essa ilustrada acima ensejam um começo de reflexão acerca das possibilidades que
podem surgir - e deverão surgir - em razão da descoberta de caracteres específicos de cada indivíduo, sendo
certo que a preocupação deverá alcançar não apenas as relações inicialmente privadas, mas ainda aquelas
decorrentes de funções públicas, como detectado em Brasília/DF, onde determinado banco de Coleta de
sangue identificou parcela de pessoas que detinham suscetibilidade à Anemia falciforme, remetendo a elas
comunicados com a finalidade de alertá-las[9].

Diante do contexto apresentado, e ciente da presença de inúmeros outros fatos exemplificativos,
percebe-se que as pesquisas com o material genético humano e seus resultados devem receber um cuidado
especial do aparato estatal, até como forma de guiar uma segura utilização dos novos mecanismos, sendo
indutor de um desenvolvimento equilibrado, voltado ara a sadia qualidade de vida, e não permissivo de
violações a direitos fundamentais.

Chegada a esta etapa do discurso, calha acentuar a lição de Diniz[10], que igualmente adverte acerca
da preocupação aqui tratada, como se vê da passagem adiante:

Os avanços tecnológicos na seara da medicina e da saúde, o anuncio de resultados fantásticos da biologia
molecular, e da engenharia genética, inclusive no meio ambiente, e as novas praticas biomédicas
resultantes do descobrimento do DNA recombinante além de colocar em risco o futuro da humanidade,
por conter, em si mesmos, os poderes da criação e destruição da vida dão ensejo à exploração
econômica, ante o irresistível fascínio de desvendar mistérios que afetam a argúcia da ciência, e a
imposição de uma perigosa e injustificada autoridade cientifica que podem gerar resultados
esteticamente desastrosos e problemas ético-juridicos voltados à vida, à morte, ao paciente terminal, à
reprodução humana, às tecnologias contraceptivas [...].     

Na mesma linha anterior, abordando os eventuais riscos a serem experimentados em virtude do
desenvolvimento com as pesquisas genéticas humanas, tem-se que essas novidades científicas remetem o
homem a uma nova realidade, como relata Myszczuk[11]:

 Vivenciamos a descoberta de remédios como a penicilina, as descobertas das técnicas de transplantes, a
manipulação genética vegetal e animal, até a realização do mapeamento do genoma dos seres vivos. As
ciências biomédicas trouxeram para a realidade social, a possibilidade de fazer combinações de genes e
espécies distintas, antes incompatíveis. Todo este contexto de mudanças aponta para um futuro, não
muito distante, onde se possa modificar a realidade humana, reinventar o homem e a natureza a partir de
sua essência bioquímica. Quer dizer, Vivemos em uma sociedade que tem o conhecimento científico
para reinventar o homem e a própria natureza.
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O texto acima esta em consonância com a temática aqui abordada na medida em que, tal com
demonstrado, as descobertas cientificas podem acarretar severas alterações nos indivíduos, não apenas como
um dado simples e objetivo, mas, sobretudo, como uma nova forma de existir do homem, sendo válido e
oportuno, dada a pertinência considerada, explicitar a lição de Paviani[12]:

O domínio político da natureza, numa outra ponta, especialmente com a pesquisa biogenética, põe em
questão os padrões jurídicos, políticos e morais da tradição. O avanço científico nos leva à tecnização da
natureza em geral e da natureza humana e, assim, somos obrigados novamente a indagar pelo sentido da
natureza e em especial da natureza humana.   

As menções reproduzidas acima funcionam como demonstrativo da crescente preocupação que o tema
esta por alcançar, servindo para revelar as cautelas que devem ser dirigidas em razão das pesquisas com o
material genético humano e sua incidência na vida do homem.

Além disso, conquanto presente essa função informativa quanto à necessidade de cautela perante novas
situações, também evidente o surgimento de uma curiosidade à respeito dos marcos legais pertinentes ao
assunto, pelo que, no item seguinte, passa-se a tratar das normas permissivas quanto à realização das
pesquisas em foco.

3. A CONDUÇÃO DAS PESQUISAS CIENTIFICA E TECNOLÓGICA NO BRASIL

O encerramento do capitulo anterior já sugere a relevância de se abordar as previsões normativas que
regem a efetivação das pesquisas cientifica e tecnológica no Brasil. E isto se dá com o objetivo de
proporcionar um lastro para debate, no próximo capitulo, quanto ao estudo sobre quais seriam as balizas
jurídicas fundamentais a se impor perante o desenvolvimento de tais pesquisas.

Sendo assim, neste capitulo, será enfocada primeiramente a base constitucional que enfoca a liberdade
na condução das pesquisas, relatando não apenas a questão da liberdade individual na realização de
experimentos, mas também ressaltando quanto à parcela de responsabilidade a cargo do ente político estatal.

Já no segundo momento, buscar-se-á introduzir neste caminho um realce quanto à correlação entre a
atividade cientifica e tecnológica e o meio ambiente, fazendo acrescer as previsões constitucionais e legais a
respeito das pesquisas com o material genético humano.
 

3.1 Dos permissivos constitucionais que habilitam a condução das pesquisas científica e tecnológica

A realização da atividade cientifica é detentora de suporte jurídico de índole constitucional, servindo
como um lastro diretivo das atividades realizadas, especialmente com relação às pesquisas com o material
genético humano, já que, neste particular, não há um conjunto legislativo mais abrangente quanto ao assunto.

A produção cientifica ordinária decorre da liberdade de expressão. Está prevista inicialmente no artigo
5º, inciso IX, da Carta Política Brasileira, por meio do qual é erigido à categoria de direito fundamental o
advento de ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença.

E mais: a Constituição Federal, além de resguardar a efetivação das pesquisas cientificas como direito
fundamental, trouxe preceitos disciplinares em capitulo próprio, notadamente aquele Título que trata da
ordem social, sendo insertas as seguintes diretrizes ao Estado[13]:

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação
tecnológicas.

§ 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem
público e o progresso das ciências.

§ 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e
para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

§ 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e
concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho.

§ 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada
ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de
remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos
econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.

§ 5º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a
entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o
desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do
País, nos termos de lei federal.
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         A disciplina normativa acima tem como destinatário o Estado, que deverá buscar a melhoria das
condições de vida da população por meio do desenvolvimento cientifico e tecnológico, sendo certo que tal
premissa, a despeito do debate sobre a eficácia ou não das opções políticas dos governantes, possui,
inclusive, auxílio material em vista do permissivo estipulado no artigo 167, inciso IV, da Constituição
Federal.

O último dispositivo aludido trata de excepcionalidade à regra da impossibilidade de vinculação de
receitas orçamentárias, permitindo aos Estados o direcionamento de parte do orçamento para a aplicação em
ciência e tecnologia. É, portanto, uma previsão que reforça a intenção do Constituinte originário no sentido
de trazer mecanismos destinados ao alcance da evolução técnico-científica brasileira e, desse modo, conceber
uma melhora das condições de vida dos habitantes do Brasil.

Conquanto apresentadas as linhas jurídicas iniciais quanto ao exercício das pesquisas cientificas, à guisa
de correlação com o contexto sugerido neste estudo, torna-se necessário relembrar que tais pesquisas
encerram em alterações no meio ambiente, razão por que ineficiente versar sobre a liberdade na condução
das pesquisas cientificas com o material genético humano e não relacioná-la com as previsões disciplinadas
na Carta Política, em seu capitulo sobre o meio ambiente, o que impulsiona a digressão sobre o tema no item
que segue.

3.2 A Constituição e as pesquisas científicas com o material genético humano

Seguindo a lógica de raciocínio estipulada, é de se ver que a melhor interpretação do artigo 218 da
Constituição conduz ao entendimento de que a realização das pesquisas científicas deverá servir de
instrumento para a consecução de uma sadia qualidade de vida à população brasileira, oportunidade em que
se vislumbra uma correlação entre tal preceito e o capitulo destinado ao meio ambiente.

E essa correlação entre as pesquisas cientificas e o meio ambiente tem um liame indissociável neste
estudo, pois, com visto, as pesquisas com o material genético humano podem acarretar na consecução de
atividades que possam alterar sobremaneira a natureza do homem, tanto negativa quanto positivamente, de
tal sorte que se afigura pertinente a menção estipulada no artigo 225, § 3[14]:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-
lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e
ecossistemas;

 II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

A leitura das disposições acima retrata a preocupação que a Carta Magna com os resultados que
podem advir das pesquisas de manipulação genética, tendo utilidade, neste ponto, como indutor de cuidados
especiais do Estado com aqueles agentes ou entidades que venham a efetivar tais pesquisas, podendo ser
apreciado como uma forma de relativizar os direitos fundamentais.

Apesar da relevância da matéria, a legislação editada sobre o assunto, a Lei n 11.105/2005, não
abordou de forma mais extensa a matéria, fazendo menção às pesquisas com organismos geneticamente
modificados e a realização de pesquisas com células embrionárias. Não chegou a abranger demais aspectos
relacionados à questão das pesquisas com o material genético humano, deixando ainda presente uma lacuna
em nosso ordenamento.

Desse modo, feitas essas criticas à chamada Lei de Biosseguranca, infere-se que a legislação
infraconstitucional ainda não traz uma regulamentação idônea e detalhada sobre o assunto, pelo que a
formatação de um contexto mais abrangente sobre o tema deve investigar sobre a presença de um marco
jurídico limitador da atividade cientifica diante dos riscos causados, sendo esta uma intenção do capítulo
seguinte, por meio da análise do princípio da dignidade da pessoa humana.

4. O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO MARCO LIMÍTROFE DAS
PESQUISAS COM O MATERIAL GENÉTICO HUMANO

A trajetória discursiva até aqui articulada demonstrou uma preocupação ligada às consequências
originárias das pesquisas com o material genético humano, inclinando-se para a imprescindibilidade de um
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marco jurídico limitador dessas ações, razão pela qual, ao sugerir o princípio da dignidade das pessoas
humana como tal baliza, passa a trazer anotações correspondentes a esse preceito.

A consecução da finalidade indicada no parágrafo anterior haverá de ser cindida em duas vertentes; a
primeira trazendo contornos acerca do principio da dignidade da pessoa humana propriamente dito,
assinalando premissas e, também, relacionando-o com o direito à vida. Em momento posterior, buscar-se-á
enfocar a importância da limitação decorrente do mencionado princípio em face das pesquisas com material
genético humano, fazendo o realce necessário à aparente colisão perante os princípios autorizadores da
condução da atividade científica.  

4.1 Do princípio da dignidade da pessoa humana

Em atenção à seqüência didática listada, urge salientar algumas considerações alusivas ao princípio da
dignidade da pessoa humana, cuja significação complexa não impede a compreensão acerca de sua extensa
aplicabilidade como marco protetor do ser humano, até mesmo se sobrepondo ao direito à vida.

A conceituação do que seria dignidade da pessoa humana alcança um plano de incerteza entre os
estudiosos do assunto; no entanto, certo é que possível extrair concepções do que pode estaria relacionado
ao seu espectro de aplicação, de modo a permitir que seja identificado, em dado contexto.

 Nesse sentido é que importante gizar que o princípio possui uma abordagem volátil, permitindo um
contínuo processo agregador de valores ao seu conteúdo de acordo com as peculiaridades de cada época,
oportunidade em que comporta reproduzir, à guisa de ilustração, o ensinamento de Sarlet, citado por
Tavares[15]:

Já no pensamento estoico, a dignidade era tida como a qualidade que, por ser inerente ao ser humano, o
distingui a das demais criaturas, no sentido de que todos os seres humanos são dotados da mesma
dignidade, noção esta que se encontrava intimamente ligada à noção de liberdade pessoal de cada
indivíduo(o Homem por ser livre e responsável por seus atos e seu destino), bem como a idéia de que
todos os seres humanos, no que diz com a sua natureza, são iguais em dignidade. [...]

 E da mesma maneira, como o princípio da dignidade possui essa historicidade no âmbito da sua
concepção, também relevante notar que a sua incidência deve alcançar a todas as pessoas, independente de
predicados que possam a ser atribuídos a certos indivíduos, isto é, sem alinhamento com o fato de que a
conduta do sujeito de observação venha a ser qualificada como digna ou não, tal como relembrado por
Sarlet[16], mais uma vez reproduzido:

Além disso, não se deverá olvidar que a dignidade – ao menos o que parece ser a opinião largamente
majoritária – independe das circunstâncias concretas, já que inerente a toda e qualquer pessoa humana,
visto que, em princípio, todos – mesmo o maior dos criminosos – são iguais em dignidade, no sentido de
serem reconhecidos como pessoas – ainda que não se portem de forma igualmente digna com os seus
semelhantes, inclusive consigo mesmos.      

Os caracteres anotados até aqui permitem a ilação de que o principio é detentor de um núcleo sólido de
inafastabilidade, pelo que este caractere sinaliza para a sua participação fundamental como matriz irradiadora
na defesa de direitos fundamentais e, assim, já relacionando ao tema deste artigo, limitadora das condutas
provenientes da manipulação do material genético humano.

A razão dessa força profusora de valores se deve à sua amplitude material, que atrai não apenas uma
carga positiva, mas também negativa, conforme se pode extrair novamente de Sarlet[17]:

Partindo-se do citado “equivoco de Luhmann”, sustenta-se que a dignidade possui uma dimensão
dúplice, que se manifesta enquanto simultaneamente expressão da autonomia da pessoa humana
(vinculada à idéia de autodeterminação no que diz com as decisões essenciais a respeito da própria
existência), bem como da necessidade de sua proteção (assistência) ou até mesmo – e principalmente –
quando ausente a capacidade de autodeterminação. 

A densidade protetiva que resulta do princípio da dignidade da pessoa humana, em vista das facetas
dele se inferem, acaba por revestir um círculo jurídico de proteção aos indivíduos em face da ausência de
legislação pormenorizada sobre as pesquisas com o material genético humano no Brasil, constituindo-se
numa ferramenta do direito para o devido acompanhamento das situações que resultam dos novos
experimentos científicos abordados, aspecto este que é tratado por Leite[18]:

A complexidade das relações sociais somada aos avanços científico-tecnológicos faz surgir a
necessidade de um instrumental jurídico adequado, capaz de oferecer respostas às mais difíceis e
inusitadas situações. É do conhecimento de todos que a dinâmica social é muito mais célere do que o
processo de jurisdicização fática. No entanto, ante a relevância e problematicidade de determinadas
situações, o direito, porquanto instrumento propiciador e concretizador da dignidade humana, não pode
furtar-se a dar-lhes um tratamento jurídico. Já ressaltamos que, na hipótese de uma ausência específica
de regulamentação jurídica para determinados fenômenos, a Constituição é o lugar ideal para acharmos a
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resposta, em razão de sua estrutura aberta.      

Ou melhor, partindo da leitura reproduzida acima, pode-se extrair o pensamento de que a falta de um
maior detalhamento normativo não é significado de uma condução científica destituída de limitações, ou
mesmo representativo de óbice à salvaguarda da dignidade da pessoa humana, haja vista que a existência do
preceito constitucional revela-se como instrumento idôneo e eficaz na averiguação da condução e utilização
dos resultados provenientes das pesquisas aqui comentadas.

Seguindo a direção das considerações aqui tecidas a respeito da dignidade, é de se perceber que a
carga valorativa ínsita a tal preceito chega a se impor até mesmo, em certas situações, em contraponto ao
direito à vida, porquanto embora relacionado a este, não raras vezes, a simples existência da vida não supre
ao qualificador da dignidade.

Desse modo, a questão da liberdade das pesquisas com o material genético humano não se apresenta
limitada de forma direta pelo direito à vida, pois que sua concepção, em muitos casos, encerra um indicativo
positivo de sua realização, motivo pelo qual a correta matriz delimitadora dos excessos potencialmente
existentes nas pesquisas com o material genético humano é o princípio da dignidade da pessoa humana.

Uma vez consignados alguns marcos de relevo no que toca ao preceito referido, cumpre, agora,
adentrar no debate sobre a colisão entre a dignidade e a liberdade na condução das pesquisas com o material
genético humano, o que se encontra no item que segue.

4.2 A aparente colisão entre o princípio da dignidade da pessoa humana e a liberdade na condução
das pesquisas com o material genético humano

A titulação escolhida para este tópico do estudo ilustra bem a sua intenção, mais precisamente a de
demonstrar que eventual conflito entre a liberdade na condução das pesquisas com o material genético e o
princípio da dignidade da pessoa humana, dados os interesses envolvidos, deve ser resolvida pela
preponderância deste último.

Em que pesem os argumentos relacionados já focados, traçando um permissivo na condução das
pesquisas em comento em vista da liberdade de expressão e, mais que isto, do próprio direito à vida, há que
se ter conta a força valorativa presente no princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que a sua
invocação atende ao ideal de preservação da própria existência do homem, tal como alertado em passagens
anteriores deste estudo.

Realmente, o uso ilimitado das novas tecnologias e descobertas na esfera da genética representa um
nicho sedutor, contudo perigoso, cuja forma de operacionalização pode acarretar em riscos, os quais não se
afiguram favoráveis ao desenvolvimento de um estado de qualidade de vida tanto para as presentes como as
futuras gerações, já que a certeza do que é útil e para a atualidade pode representar elemento perigoso para o
futuro, como, por exemplo, a retirada de um gene que, com o passar dos tempos, venha a ser importante
para a defesa imunológica do ser humano frente a determinada espécie viral.   

Articuladas as considerações formuladas, em atenção ao embate sugerido, a Diniz[19] sugere uma
solução para a situação examinada:

Havendo conflito entre a livre expressão da atividade cientifica e outro direito fundamental da pessoa
humana, a solução ou ponto de equilíbrio deverá ser o respeito pela dignidade da pessoa humana,
fundamento do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º, II, da Constituição. Nenhuma
liberdade de investigação cientifica poderá ser aceita se colocar em perigo a pessoa humana e a sua
dignidade. A liberdade cientifica sofrerá restrições que forem imprescindíveis para a preservação do ser
humano.

            Nesse cenário, entende-se que o princípio da dignidade da pessoa humana, na condição de marco de
limitação das pesquisas genéticas, encerra um evidente conteúdo material para que as eventuais situações de
risco venham a ser coibidas, sendo certo, ainda, que o preceito sugerido se proporciona um caractere de
orientação à conduta estatal quanto à regulação das novidades decorrentes do advento científico averiguado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Após o decurso pelas questões sublinhadas no corpo do texto, pode-se admitir a propositura de certas
premissas, dentre as quais se insere a idéia de que o tanto o homem como o seu material genético pertencem
ao meio ambiente, muito embora ele alcance um patamar de destaque nesta relação, tendo os seus interesses
preservados pelo direito ambiental.

Num segundo momento, pode-se extrair a constatação de que o grau de conhecimento adquirido sobre
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o material genético humano não acarreta somente marcas positivas, imanentes à qualidade de vida, mas
impõe um alerta quanto ao seu uso indevido, porquanto verificadas hipóteses de risco das chamadas
discriminações genéticas e, além disso, de perigo à própria existência humana. 

 Feita a constatada anterior, é de ser ver ainda que o Brasil não detém uma legislação pormenorizada a
respeito da regulação das situações que podem advir das pesquisas sobre o material genético humano, ou
mesmo quanto à realização das próprias pesquisas, fato este que impulsiona a atuação dos princípios
constitucionais que gravitam em torno da matéria.

 Seguindo essa ordem de idéias, infere-se que o princípio da dignidade da pessoa humana corresponde
à base axiológica limitadora da utilização indevida do conhecimento adquirido a propósito da genética do
homem, o que não constitui negativa do direito à vida nem tampouco à liberdade das pesquisas científicas.

Além disso, cumpre reiterar quanto à complexidade e extensão do tema, motivo pelo qual hão de
serem desenvolvidos novos estudos versando sobre a matéria da condução das pesquisas a respeito do
material genético humano, de sorte a verificar alternativas outras em diversas esferas de atuação, sempre
tendo por norte, quer no âmbito criminal, quer na esfera cível e administrativa, o princípio da dignidade da
pessoa humana, que é o pólo essencial valorativo das situações que derivam do assunto tratado.
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A REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA E O DIREITO: EM BUSCA DE DEFINIÇÕES
JURÍDICAS PARA O NASCITURO E PARA O EMBRIÃO HUMANO CONGELADO

HUMAN ASSISTED REPRODUCTION AND THE LAW: IN SEARCH OF LEGAL DEFINITIONS FOR
THE UNBORN AND FOR THE HUMAN FROZEN EMBRYO

Caroline Sátiro de Holanda

RESUMO
Com a medicalização da procriação, tornou-se possível a criação e o congelamento de embriões humanos em
laboratório. Um dos problemas jurídicos ocasionados pela reprodução assistida e pela consequente
possibilidade de crioconservar embriões humanos consiste em estabelecer um conceito jurídico para o
nascituro e para o próprio embrião congelado. O artigo 2º, do Código Civil brasileiro, dispõe que a
personalidade inicia-se com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do
nascituro. Diante da nova realidade científica, surgem, então, algumas dúvidas: em consiste a expressão
“desde a concepção” utilizada pelo código civil, para fins a proteger os direitos do nascituro? Em outras
palavras, o conceito de nascituro abrange o embrião humano “in vitro”? Em que consiste o embrião humano
congelado para o Direito? Os embriões humanos congelados têm resguardado o direito fundamental à vida?
Há vida no embrião congelado? O objetivo do presente trabalho consistiu em buscar delimitar um conceito
jurídico para o nascituro, bem como procurar definir a natureza jurídica do embrião humano “in vitro”. O
estudo demonstrou que “Embrião congelado”, “nascituro” e “pessoa” são conceitos e categorias jurídicos
distintas, com regimes jurídicos distintos. O “embrião crioconservado” ainda não possui uma definição
jurídica pelo Ordenamento Jurídico brasileiro. Instado a se manifestar sobre o início da vida humana, o
Supremo Tribunal Federal entendeu, por maioria, que não há vida humana no embrião crioconservado,
motivo pelo qual liberou as pesquisas com células-tronco embrionárias, na forma como colocada pelo artigo
5º, da Lei 11.105/2005.“Nascituro” é aquele ser concebido e ainda não nascido a quem a lei resguarda
direitos, tendo em vista a possibilidade de nascer com vida. O conceito de nascituro não deve abranger o
embrião congelado, pois a lei protegeu os direitos do nascituro ante a perspectiva latente de ele vir a nascer
com vida, o que não ocorre enquanto o embrião estiver congelado em laboratório. Hoje, é possível afirmar
que, para o Supremo Tribunal Federal, o conceito de nascituro não abrange o embrião “in vitro”, do
contrário, as pesquisas com células-tronco teriam sido proibidas. “Pessoa”, por sua vez, é aquele que pode
ser sujeito de direito, ou seja, é aquele que tem personalidade jurídica. Para o Direito brasileiro, tem
personalidade jurídica aquele que já nasceu e que se encontra vivo. Assim, se nem o nascituro tem
personalidade jurídica, que dirá o embrião congelado.
PALAVRAS-CHAVES: NASCITURO; EMBRIÃO CRIOCONSERVADO; INÍCIO DA VIDA; INÍCIO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

ABSTRACT
With the medicalization of procreation, it became possible to create and freezing of human embryos in the
laboratory. One of the legal problems caused by assisted reproduction and the consequent possibility of
cryopreserved human embryos is to establish a legal concept to the unborn baby and the embryo frozen.
Article 2 of the Brazilian Civil Code, provides that personality begins at birth with life, but the law puts the
saved, from conception, the rights of the unborn. Facing the new scientific reality, there are some questions:
what does the expression “from conception” used by the Civil Code mean? In other words, does the term
include the human embryo in vitro? What is the human embryo frozen for the Low? Do the Frozen human
embryos have safeguarded the fundamental right to life? Is there life in the frozen embryo? The aim of this
study was to seek to define a legal concept for the unborn, and seek to define the legal nature of the human
embryo in vitro. The study showed that "frozen embryo", "unborn child" and "person" are distinct legal
concepts and categories, with different legal systems. The "cryopreserved embryo" does not have a legal
definition by the Brazilian legal system. Asked to speak about the beginning of human life, the Supreme
Court held, by majority, that there is no human life in the cryopreserved embryo. So, because of the research
with embryonic stem cells was allowed as the way by Article 5 of Law 11.105/2005. "Unborn" is that being
conceived and unborn whom the law protects rights, in view of the possibility of being born alive. The
concept of the unborn should not cover the frozen embryo, because the law protected the rights of the
unborn at the prospect of imaging him being born alive, which does not occur while the embryo is frozen in
the laboratory. Today we can affirm that, to the Supreme Court, the term does not include the embryo "in
vitro", otherwise the stem cell research would have been prohibited. "Person" one that has legal personality.
For the Brazilian law, have legal personality who was born and is alive. Thus, the unborn child and the frozen
embryo have no legal personality.
KEYWORDS: KEY WORDS: UNBORN; CRYOPRESERVED EMBRYO; START OF LIFE,
BEGINNING OF LEGAL PERSONALITY.

INTRODUÇÃO
Com o desenvolvimento da ciência, surgiram técnicas de reprodução assistida que há vinte ou trinta

anos se imaginavam impossíveis. Hodiernamente, homens e mulheres já podem se valer das mais variadas
técnicas de procriação artificial (inseminação artificial, reprodução “in vitro”, gestação de substituição,
dentre outras) para viabilizar a procriação, constituindo essas técnicas, portanto, em um meio legítimo e
constitucionalmente garantido (art. 226, §7º[1]) de auxiliar as pessoas na realização de seus projetos
parentais.
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Assim, com a medicalização da procriação, tornou-se possível a criação e o congelamento de embriões
humanos em laboratório. Essa realidade científica tem interferido diretamente no Direito, levantando diversos
questionamentos que ainda se encontram sem respostas e sem soluções.

Um dos problemas jurídicos ocasionados pela reprodução assistida e pela consequente possibilidade de
crioconservar embriões humanos consiste em estabelecer um conceito jurídico para o nascituro e para o
próprio embrião congelado.

O artigo 2º, do Código Civil brasileiro, dispõe que a personalidade inicia-se com o nascimento com
vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Diante da nova realidade científica,
surgem, então, algumas dúvidas: em consiste a expressão “desde a concepção” utilizada pelo código civil,
para fins a proteger os direitos do nascituro? Em outras palavras, o conceito de nascituro abrange o embrião
humano “in vitro”? Em que consiste o embrião humano congelado para o Direito? Os embriões humanos
congelados têm resguardado o direito fundamental à vida? Há vida no embrião congelado?

O objetivo do presente trabalho consiste em buscar delimitar um conceito jurídico para o nascituro,
bem como procurar definir a natureza jurídica do embrião humano “in vitro”.

Para atingir a finalidade do presente trabalho, realizou-se uma pesquisa bibliográfica. Foram analisados
livros e artigos sobre o assunto, bem como foi feita uma análise crítica da legislação e de alguns julgados. Em
um primeiro momento, foram analisados os conceitos de pessoa e de personalidade jurídica. Em um segundo
momento, foram analisadas as teorias sobre o início da personalidade jurídica. Posteriormente, foram
abordadas as teorias sobre início da vida, diferenciando-as das teorias sobre o início da personalidade
jurídica. Em seguida, perquiriu-se estabelecer a natureza jurídica do embrião congelado, através de uma
análise da lei de biossegurança, Lei n° 11.105/2005, e da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 3510 (ADI
nº 3510), que tratou das pesquisas com células-tronco embrionárias. Por derradeiro, foi analisada a definição
jurídica de nascituro, chegando-se, ao final, a uma conclusão de tudo o que foi exposto.

 
1. O CONCEITO DE PESSOA E DE PERSONALIDADE JURÍDICA

O conceito de pessoa pode ser extraído do artigo 1º, do Código Civil que dispõe:
 

Art. 1º. Toda pessoa é capaz de direito e deveres na ordem civil[2].

 
“Pessoa” é no ordenamento jurídico brasileiro aquele que pode exercer direitos e obrigações, ou seja, é

aquele que pode ser parte de uma relação jurídica. Maria Helena Diniz conceitua “pessoa” da seguinte forma:
 

Para a doutrina tradicional “pessoa” é o ente físico ou coletivo suscetível de direitos e obrigações, sendo
sinônimo de sujeito de direito. Sujeito de direito é aquele que é sujeito de um dever jurídico, de uma
pretensão ou titularidade jurídica, que é o poder de fazer valer, através de uma ação, o não-cumprimento
do dever jurídico, ou melhor, o poder de intervir na produção da decisão judicial[3].

 
No Direito brasileiro, a “pessoa” pode ser natural ou jurídica. Pessoa natural é, segundo a mesma

autora, “o ser humano considerado como sujeito de direito e obrigações”[4]; enquanto que a pessoa jurídica
consiste em um conjunto de pessoas naturais ou de bens com um objetivo lícito, a quem a ordem jurídica
reconhece como sujeito de direito e obrigações.

Observe, portanto, de acordo com o supracitado artigo, que tanto a pessoa natural como a pessoa
jurídica pode ser parte de uma relação jurídica, isto é, pode ser titular de direitos e obrigações.

Já a personalidade jurídica consiste na aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações. Em outros
termos, a personalidade jurídica vem a ser a possibilidade de ser sujeito de uma relação jurídica. Mas quem é
o sujeito de uma relação jurídica? Como visto, é a pessoa natural ou a jurídica. Dessa forma, personalidade
jurídica nada mais é do que a aptidão para ser pessoa. Toda pessoa natural ou jurídica (esta desde que
regularmente constituída) tem personalidade jurídica. Assim, pode-se afirmar que a personalidade jurídica é
um atributo da pessoa.

Carlos Roberto Gonçalves afirma que “o conceito de personalidade está umbilicalmente ligado ao de
pessoa. Todo aquele que nasce com vida, torna-se pessoa, ou seja, adquire personalidade”[5].

Ainda, qualquer pessoa natural, independentemente da idade, sanidade mental, sexo, cor ou outra
qualidade, pode ser sujeito de direito, isto é, tem personalidade jurídica. Esta constitui um atributo
inseparável da pessoa natural.

Entretanto, reconhecendo que determinadas pessoas não tem o necessário discernimento para prática
dos atos da vida civil, por si mesmas, a ordem jurídica tratou de limitar o exercício da personalidade jurídica,
criando, portando, o conceito de incapacidade que, por sua vez, pode ser absoluta ou relativa conforme
maior ou menor o grau de autodeterminação do indivíduo.

A incapacidade não limita a personalidade em si, mas apenas o seu exercício. Assim, um incapaz, desde
que devidamente representado, pode praticar atos e negócios jurídicos.
 
2. O INÍCIO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

No Direito brasileiro, a personalidade da pessoa jurídica de direito privado inicia-se com a inscrição do
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ato constitutivo no respectivo registro (art. 45, do Código Civil). Já a personalidade da pessoa jurídica de
direito público inicia-se: se autarquia for, com a lei que a criou (art. 37, XIX, da Constituição Federal 1988);
se fundação pública for, faz-se necessária uma lei autorizando sua criação, devendo o seu ato constitutivo ser
arquivado no respectivo registro para se ter início a sua personalidade jurídica.

Por sua vez, a personalidade jurídica da pessoa natural inicia-se com o nascimento com vida, conforme
o artigo 2º, do Código Civil:

 
Art. 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a
concepção dos direitos do nascituro[6]. (grifo nosso)

 
Sobre o nascimento, Carlos Roberto Gonçalves leciona:
 

Ocorre o nascimento quando a criança é separada do ventre materno, não importando tenha o parto sido
natural, feito com auxílio de recursos obstétricos ou mediante intervenção cirúrgica. O essencial é que se
desfaça a unidade biológica, de forma a constituírem mãe e filho dois corpos, com vida orgânica própria,
mesmo que não tenha sido cortado o cordão umbilical. Para dizer que nasceu com vida, todavia, é
necessário que haja respirado. Se respirou, viveu, ainda que tenha perecido logo em seguida. Lavrando-
se, neste caso, dois assentos, o de nascimento e o de óbito (LRP, art. 53, §2º). Não importa, também,
tenha o nascimento sido a termo ou antecipado[7].

 
Observe que, não obstante a personalidade jurídica da pessoa natural tenha início com o nascimento

com vida, a lei põe salvo os direitos do nascituro, desde a concepção. O que isso significa dizer? Significa
que, embora não possa ser “pessoa” (titular de direito e obrigações), o nascituro tem potencialidade de vir a
ser e, por isso, lhe devem ser resguardados determinados direitos. É por este motivo que a legislação protege
os direitos do nascituro até o momento de seu nascimento, quando será possível averiguar se haverá ou não a
implementação de seus direitos.

Tendo em vista a probabilidade de o nascituro nascer com vida, existe um regime jurídico de proteção
ao nascituro. Assim, enquanto não nasce, o Ordenamento cria mecanismos de proteção a eventuais direitos
do nascituro, tais como: a) curatela em nome do nascituro para resguardar direitos sucessórios ou outros
direitos patrimoniais; b) possibilidade de ajuizamento de ação de alimentos para resguardar o direito à vida,
conforme previsão legal para os alimentos gravídicos (Lei nº 11.804/2008); c) preservação da vida, através
da tipificação do crime de aborto etc.

Embora, textualmente, o nascituro não tenha personalidade civil, uma vez que ainda não nasceu, existe
uma discussão doutrinária sobre o início da personalidade jurídica, justamente pelo fato de a lei ter
resguardado direitos a ele. Ora, como resguardar direitos àquele que não tem personalidade jurídica?
Colocando a questão de outro modo: como pode o nascituro ser titular de direitos se, pela letra da lei, ele
não tem personalidade jurídica?

Assim, diante da previsão legal de proteção aos direitos do nascituro, existem algumas teorias sobre o
início da personalidade jurídica. Tais teorias não fazem uma discussão filosófica ou antropológica do que
vem a ser “pessoa”; buscam apenas demarcar juridicamente o início da personalidade jurídica.

Vale esclarecer, ainda, que essas teorias não discutem o início da vida, mas apenas a partir de quando
alguém poderia ser titular de direitos e obrigações, ou seja, a partir de quando alguém pode ser sujeito de
direito. O conceito jurídico de “pessoa natural” não se confunde com o conceito científico de “ser humano
vivo”. Vida e personalidade jurídica são conceitos distintos e um não está necessariamente atrelado ao outro.

Não restam dúvidas, nem jurídica nem científica, de que o nascituro é um “ser humano vivo”, tanto que
o Direito pátrio tipifica o aborto como crime contra a vida. Contudo, ainda não é consenso de que o
nascituro é “pessoa”. Neste sentido, para discutir o início da personalidade jurídica, três teorias foram
criadas, a saber:

1) Teoria Natalista: de acordo com a teoria natalista, o início da personalidade jurídica se dá
efetivamente a partir do nascimento com vida. Por esta teoria, o nascituro não tem personalidade jurídica.
Não pode ser sujeito de relações jurídicas. Entretanto, embora não possa ser sujeito de direito, se nascer com
vida, o nascituro pode vir a sê-lo e, por tal motivo, a lei resguarda seus direitos. Essa teoria teria sido a
adotada pelo artigo 2º, do Código Civil.

Então, pela teoria natalista, o nascituro possui apenas mera expectativa de direitos, mas nunca
personalidade jurídica.

Adepto da teoria natalista, Pontes de Miranda, leciona:
 

No útero, a criança não é pessoa. Se não nasce com vida, nunca adquiriu direitos, nunca foi sujeito de
direito, nem pôde ter sido sujeito de direito (= nunca foi pessoa). Todavia, entre a concepção e o
nascimento, o ser vivo pode achar-se em situação tal que se tenha de esperar o nascimento para saber se
algum direito, pretensão, ação ou exceção lhe deveria ter ido. Quando o nascimento se consuma, a
personalidade começa[8].

 
De igual forma, o Supremo Tribunal Federal que já teve oportunidade de se pronunciar sobre o

assunto, no julgamento do Recurso Extraordinário 99.038, em 18 de outubro de 1993, adotou a teoria
natalista, a saber:
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CIVIL. NASCITURO. PROTEÇÃO DE SEU DIREITO, NA VERDADE PROTEÇÃO DE
EXPECTATIVA, QUE SE TORNARA DIREITO, SE ELE NASCER VIVO. VENDA FEITA
PELOS PAIS A IRMA DO NASCITURO. AS HIPÓTESES PREVISTAS NO CÓDIGO CIVIL,
RELATIVAS A DIREITOS DO NASCITURO, SÃO EXAUSTIVAS, NÃO OS EQUIPARANDO EM
TUDO AO JA NASCIDO. (RE 99038 / MG - MINAS GERAIS, Relator(a):  Min. FRANCISCO
REZEK, Julgamento:  18/10/1983, Órgão Julgador:  SEGUNDA TURMA-STF)[9] (grifo nosso)

 
2) Teoria concepcionista: de acordo com esta teoria, a personalidade jurídica teria início com a

concepção, pois a lei põe a salvo os direitos do nascituro desde a concepção. Para esta teoria, não há direitos
sem sujeitos, de modo que seria forçoso reconhecer a personalidade jurídica do nascituro.

Maria Helena Diniz[10] e Carlos Roberto Gonçalves[11] são exemplos de doutrinadores que se
perfilham a esta teoria.

Sérgio Abdalla Semião, partidário da teoria natalista, critica a teoria concepcionista com precisão:
Dizer que o nascituro é pessoa apenas para aquilo que lhe é juridicamente proveitoso, porque a lei lhe
confere alguns direitos, configura tese de cunho apenas acadêmico, pois, não nascendo com vida, é como
se não tivesse sequer sido concebido e, assim, nenhum direito lhe será conferido. Essa corrente
doutrinária, além de ferir a primeira parte do art. 4° do Código Civil, opera os mesmos efeitos da
doutrina natalista, única que se coaduna com a hermenêutica de nosso sistema jurídico, e ainda sem a
mesma coerência[12].

 
Efetivamente, o nascituro não é e nem pode ser sujeito de direitos, pois se o fosse poderia exercer sua

personalidade jurídica com plenitude, inclusive transferindo direitos, o que não é possível na presente ordem
jurídica.

3) Teoria da personalidade condicional: os adeptos dessa teoria, como Washington de Barros
Monteiro[13], entendem que o nascituro possui direitos sob condição suspensiva. Vale dizer, o ser concebido
já pode titularizar alguns direitos extrapatrimoniais, como o direito à vida, mas só adquire completa
personalidade, quando implementada a condição suspensiva do seu nascimento com vida.

Para a teoria da personalidade condicional, o nascituro é pessoa condicional. A aquisição da
personalidade se encontra na realização de uma condição, que é o nascimento com vida. Nasceu com vida, a
personalidade retroagiria ao momento da concepção.

A teoria da personalidade condicional consiste, na realidade, em um aprimoramento da teoria
natalista.

Em verdade, a teoria adotada pelo Código Civil para o início da personalidade jurídica foi a natalista.
Então o nascituro não tem direitos? Verdade. A rigor, pela literalidade da lei, por não ter personalidade
jurídica, o nascituro tem apenas perspectivas de direitos. A lei apenas resguarda essa perspectiva de direitos,
levando-se em consideração a probabilidade de o feto nascer com vida.

O nascituro não tem personalidade jurídica, tanto é verdade que não pode comprar, nem vender. Pode
até ser eventual donatário ou herdeiro testamentário, mas esta qualidade não o torna detentor de
personalidade jurídica, dá a ele apenas a possibilidade de receber bens, desde que nasça com vida. Se nascer
morto, o nascituro jamais recebe o bem.

Ora, se o nascituro tivesse personalidade jurídica, os bens recebidos por ele em doação ou herança
seriam transferidos aos seus respectivos sucessores mesmo em caso de nascimento sem vida.

Os direitos do nascituro encontram-se em estado potencial, submetidos ao nascimento com vida. A
personalidade jurídica do nascituro é, pela textualidade do artigo 2º, do Código Civil, depende do nascimento
com vida.

 
2. O EMBRIÃO HUMANO CONGELADO E A POLÊMICA SOBRE O INÍCIO DA VIDA
HUMANA

Como dito, a criação e o congelamento de embriões humanos em laboratório é, hoje, uma realidade. O
destino desses embriões é revestido de contornos éticos, sociais e jurídicos, ainda sem solução. Poderiam ser
utilizados em pesquisas científicas? Poderiam ser comercializados?

Na Inglaterra, alguns milhares de embriões foram descartados[14]. Em julho de 2001, uma equipe de
cientistas dos Estados Unidos garantiu haver criado embriões humanos em laboratório com o único objetivo
de colher suas células. Para tanto, esses embriões foram destruídos[15]. Essa situação demonstra muito bem
os problemas associados à existência dos embriões excedentários.

De acordo com Jussara Maria Leal de Meirelles, citando Stela Marcos de Almeida Neves Barbas:
 

Em 1983, dados resultantes de estatística realizada pelo ‘Queen Victoria Medical Center’ (Austrália)
davam conta de em cada 984 embriões implantados somente nascem 95 bebês, destruindo-se, assim,
889 embriões, o que corresponde às porcentagens de 90,6% e 9,4%, respectivamente. Número que seria
maior se a estatística incidisse não somente sobre embriões implantados, abrangendo dessa forma todos
os embriões obtidos a partir de fertilização in vitro, que se perdem mesmo antes da transferência[16].

 
A mesma autora, agora citando Eugênio Carlos Callioli, faz uma observação acerca das expressões

utilizadas em referência aos embriões excedentários:
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Lembra o autor que os embriões humanos são congelados e conservados para, ‘caso seja conveniente’,
virem a ser ‘aproveitados’ em futuras gestações ou para investigações científicas; se ‘já não forem úteis’,
os técnicos se desfazem deles’, assim como daqueles que apresentem anomalias. O uso corrente das
expressões destacadas denota a designação de coisas e não de seres humanos.[17]

 
Atualmente, a polêmica se torna ainda maior em razão das descobertas das células-tronco[18]

embrionárias, as quais prometem revolucionar a ciência com a cura de doenças e deficiências tachadas de
incuráveis. Marco Segre ressalta que:

 
A retirada de células-tronco produz a morte desse "conjunto de células": daí, fulcro das polêmicas, é
quanto a podermos produzir esses pré-embriões com o fim específico, não de gerarmos novos seres
humanos, mas sim de fabricarmos "remédios" contra patologias graves, como a doença de Alzheimer, o
síndrome de Parkinson, leucemias etc. É sabida a capacidade das céculas-tronco desencadearem a
formação de tecidos variados, sendo inestimável o valor dessa capacidade para se reporem, no "vivo"
(caso dos doentes portadores das moléstias já referidas) tecidos e órgãos vitalmente prejudicados[19].
 
 

Daniel Serrão aponta que a dificuldade em definr o estatuto ético do embrião “in vitro” acontece
porque “todos nós sabemos que também fomos, um dia, embriões vivos aos quais foi assegurado o direito ao
desenvolvimento.”[20]

Para Dietmar Mieth, os embriões em laboratório constituem vida humana, não importando em que fase
se encontrem. Assim, não podem ser utilizados para pesquisa, porque estariam sendo tratados como matéria-
prima. O autor não concorda com a utilização de embriões em pesquisas, a fim de tratar doenças e pacientes.
Segundo o autor, “Embora importantes, os interesses de quem sofre de uma doença não têm de se tornar
absolutos para obrigar uma sociedade que tem de estar comprometida com todos os valores morais.”[21]

O aspecto mais relevante que está no centro da controvérsia ética sobre os embriões em laboratório
refere-se à discussão sobre o início da vida humana. Marco Segre lembra:

 
Assim como o desenvolvimento das técnicas de transplantes de órgãos vitais, a partir de doadores
"mortos", passou a exigir a redefinição do momento de morte, para que esses fossem viáveis, o
desenvolvimento das técnicas de reprodução assistida está estimulando um questionamento do momento
de início da vida, para que, pelo destino que não se sabe qual dar aos embriões excedentes, este outro
avanço científico (a reprodução assistida) não seja obstaculizado[22].

 
O que é a vida humana? Quando começa? Inicia-se com a junção do espermatozóide e o óvulo, com a

origem da formação do sistema nervoso, a partir da nidação do embrião no útero ou a partir dos batimentos
cardíacos? O que diferencia um embrião em laboratório do embrião já implantado no útero? Todo o cerne
dos problemas que envolvem os embriões em laboratório dizem respeito a essas perguntas, que são de
respostas difíceis, pois ultrapassam a esfera do conhecimento jurídico.

Estabelecer o início da vida humana é algo de grande complexidade, pois não se trata de um fato
exclusivamente técnico; ao contrário, necessariamente, envolve valores, daí por que  tantas divergências e
teorias[23] sobre o início da vida humana.

Antes de mencionar as principais teorias sobre o início da vida humana, convém fazer um corte
epistemológico na discussão, para diferenciar “teorias sobre o início da vida” de “Teorias sobre o início da
personalidade jurídica”. Observou-se na literatura sobre o assunto que os doutrinadores têm feito uma
confusão com essas teorias.

As “teorias sobre o início da personalidade jurídica” são teorias jurídicas que buscam demarcar a partir
de quando um indivíduo pode ser sujeito de direito, isto é, “pessoa”. Na realidade, as “teorias sobre o início
da personalidade jurídica” surgiram apenas com o objetivo de analisar se o nascituro possui ou não
personalidade jurídica. Não se trata de uma discussão antropológica nem filosófica do conceito de “pessoa”.
Aqui, aborda-se apenas o conceito jurídico de “pessoa”. Este é o cerne da discussão.

Conforme estudado, as “teorias sobre o início da personalidade jurídica” procuram analisar se o
nascituro se enquadraria no conceito jurídico de “pessoa”. Aqui, não existe dicussão sobre o fato de o
nascituro constituir vida humana; ao contrário, é consenso de que o nascituro representa um “ser humano
vivo” tanto que o Direito tipifica o crime de aborto[24].

Já as “teorias sobre o início da vida” são teorias científicas ou filosóficas que buscam demarcar o início
da vida humana. Buscam demarcar a partir de que momento o “ser humano” passa a existir. Não há
discussão jurídica, nem antropológica e nem filosófica do conceito de “pessoa”. E como dito, demarcar o
início da vida humana é algo repleto de complexidade.

E por que a doutrina confunde essas teorias? Porque algumas teorias sobre o início da vida humana e
sobre o início da personalidade jurídica possuem o mesmo nome, como exemplo as teorias da natalidade e da
concepção. Além disso, alguns doutrinadores (como será demonstrado adiante) consideram que o nascituro
tem personalidade jurídica desde a concepção, o que abrangeria o embrião congelado. Mas, primeiramente,
vale separar epistemologicamente as gategorias de “embrião”, “nascituro” e “pessoa”, nem que seja para
depois concluir  que se tratam de uma mesma coisa.

A título de ilustrução da confusão feita pelos doutrinadores, convém citar um trecho de Marta
Ferdinande e Nely Lopes Casali, em que as autoras parecem confundir o conceito de personalidade jurídica
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com o de início da vida e de nascituro, in verbis:
A importância do início da personalidade está vinculada à determinação do início da vida: em que
momento se inicia a vida humana; quando começaria a vida legal do bebê de proveta, ou seja, o
momento em que se deve considerar juridicamento o nascituro.
Alguns autores entendem que o nascituro só é considerado pessoa, quando o ovo fecundado for
implantado no útero materno. Essa corrente entende que o embrião humano não pode ser considerado
como um nscituro e, por este motivo, merece proteção jurídica como uma pessoa virtual, que possui
carga genética própria[25].
 

Outro exemplo, é encontrado no texto Daniela Braga Praiano e Maurem da Silva Rocha:
A vida humana começa a partir do nascimento com vida e se encerra com a morte. Porém, a lei
resguarda direito do nascituro, ou seja, do feto em gestação. Se este nascer com vida, ele adquire esses
direito que lhe foram resguardados. Questão recemente posta em cheque é do início da vida, se o
nascituro é ou não pessoa. Existem duas doutrinas que explicam tal fato, são elas a natalista e a
concepcionista[26].
 

Observe que as autoras confundem o início da personalidade jurídica com o início da vida, o que, como
dito, não guardam necessariamente uma relação.

Feito esses esclarecimento preliminares, passa-se a estudar as teorias sobre o início da vida humana.
Reinaldo Pereira e Silva destaca algumas teorias que estabelecem critérios para a definição da individualidade
humana, ou seja, a vida do ser humano[27]:

 
a)    Teoria da natalidade - para esta teoria, a individualidade humana surge a partir do nascimento. O

concebido dentro do útero materno não possui individualidade, sendo apenas parte da mulher.
b)    Teoria da gestação – esta teoria assevera que a individualidade humana se firma gradualmente.

Relaciona a completude da individualidade ao tempo de gestação. A proteção jurídica do feto está
relacionada ao tempo de gravidez. Por esta teoria, o embrião “in vitro” jamais seria considerado
vida humana.

c)     Teoria da singamia - para entender esta teoria vale esclarecer que a fertilização do óvulo e a
concepção constituem momentos diferentes. A fertilização do óvulo ocorre quando apenas um,
dos milhões de espermatozóides liberados, consegue penetrar o óvulo. Já a concepção ocorre
aproximadamente doze horas após a fertilização e se caracteriza como sendo o momento de fusão
dos pronúcleos masculino e feminino do interior do ovo. Para esta teoria, a individualização
humana ocorre desde o momento da penetração do espermatozóide no óvulo, isto é, “desde a
fusão das membranas dos gametas masculino e feminino”[28].

d)    Teoria da cariogamia - para esta teoria, a individualidade humana apenas tem início com a
concepção, isto é, após a fusão dos pronúcleos masculino e feminino. Aqui, há a dissolução das
membranas que cobrem os pronúcleos, “permitindo a interação da informação genética contida em
duas parcialidade com identidades diferentes para formar um todo novo”[29]. Para esta teoria, o
concepto já é um ser humano e não um ser humano em potência. A potencialidade é apenas do
desenvolvimento humano. A capacidade que o concebido tem em desenvolver-se e converter-se
em ser humano adulto é algo que lhe é intrínseco, por isso, para esta teoria, já existe vida humana
desde a concepção.

e)     Teoria do pré-embrião - segundo esta teoria somente a partir do 14º dia da fecundação, é que
existe um indivíduo humano. O zigoto ainda não é um ser humano, mas apenas uma célula
progenitora dotada de potencialidade para gerar indivíduo da espécie humana. Marilena Côrrea
salienta que o critério do 14º dia foi universalmente admitido, porque “apoiou-se na premissa
cientificamente aceita de que até esta etapa não tem início ainda o desenvolvimento do sistema
nervoso do embrião”[30]. Se o critério do estabelecimento da morte é o fim da atividade cerebral,
então essa teoria se utiliza do mesmo argumento para o estabelecimento do início da vida.

f)     Teoria da nidação - esta adota o critério da nidação, isto é, implantação do embrião do útero,
para o estabelecimento do início da vida. Para esta teoria, não há viabilidade de vida para o
embrião em laboratório, necessitando ser implantado no útero. Para Jussara Maria Leal de
Meirelles, “a nidação não acrescenta nada à nova vida que se desenvolve; fornece-lhe, isso sim,
condições ambientais mais favoráveis ao seu desenvolvimento.”[31]

 
Na verdade, é possível observar que não há consenso quanto ao início da vida humana, significando

dizer que a escolha do critério utilizado por essas teorias leva em consideração componentes ideológicos e
axiológicos. Definir a vida humana é essencialmente uma tarefa valorativa, portanto, variável segundo o
tempo e o local.

No âmbito jurídico, não há nenhuma lei no Direito Brasileiro que disponha sobre o marco inicial da
vida humana. A Constituição Federal de 1988, por exemplo, é silente quanto às questões que envolvem o
início e o fim da vida, assegurando apenas o direito à vida, em seu artigo 5º, caput. Desse modo, cabe à
legislação infraconstitucional o estabelecimento desses limites.

A Carta Magna brasileira, no que diz respeito à proteção jurídica dos embriões excedentários,  sequer é
explícita. Mesmo assim, é possível extrair alguns dispositivos e princípios constitucionais protetores dos
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embriões em laboratório. Por exemplo, o artigo 199, § 4º[32], da Constituição Federal de 1988, veda a
comercialização de tecidos e substâncias humanas, pelo que se pode concluir que a comercialização de
embriões humanos deve ser terminantemente proibida.

Percebe-se, do exposto, que a definição do início da vida, nas questões referentes à Biomedicina,
possui grande repercussão prática. Se for considerado que há vida humana a partir da fertilização do óvulo
(teoria da singamia) ou da concepção (teoria da cariogamia), não deve existir nenhum tipo de manipulação
nesses zigotos ou embriões.

Todas as questões referentes aos embriões excedentários são rodeadas de grande complexidade. O
estatuto moral do embrião “in vitro” ainda é repleto de dúvidas e controvérsias. No entanto, o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou sobre a polêmica do início da vida humana, quando do julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 3510 sobre células-tronco embrionárias, como se verá a seguir.

 
3. A LEI DE BIOSSEGURANÇA E A ADI Nº 3510

Em 24 de março de 2005, após uma série polêmicas, foi aprovada a nova Lei de Biossegurança
brasileira, a qual permitiu pesquisas em células-tronco embrionárias. Dispõe o artigo 5º, da Lei n.º
11.105/2005:

 
Art. 5º - É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas
de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento,
atendidas as seguintes condições:
I – sejam embriões inviáveis; ou
II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação desta Lei, ou que, já
congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir do
congelamento.
§ 1º - Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores.
§ 2º - Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com células-tronco
embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês
de ética em pesquisa.
§ 3º - É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e sua prática implica o
crime tipificado no art. 15 da Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997[33].

 
Percebe-se que a nova Lei de Biossegurança, ao possibilitar as pesquisas em células-tronco

embrionárias, permitiu, indiretamente, a destruição dos embriões. Para tanto, basta que o embrião esteja
congelado há mais de três anos ou que seja inviável. Em caso de inviabilidade do embrião, não é necessário
que ele esteja congelado pelo período mínimo de três anos. Em qualquer caso, o consentimento dos
genitores é indispensável. Entende-se por genitores aqueles que recorreram à utilização da reprodução
assistida.

Em 30 de maio de 2005, o então Procurador Geral da República, Cláudio Fonteles, ingressou com uma
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI[34] contra o referido artigo 5º, da Lei 11.105/2005. Fonteles
considerava que o dispositivo legal feria a proteção constitucional do direito à vida e o princípio da dignidade
da pessoa humana. Para o ex-Procurador Geral da República, os embriões congelados constituem vida
humana, motivo pelo qual o artigo 5º, da Lei 11.105/2005 estaria afrontando a Constituição Federal, já que
esta garante o direito à vida no caput do artigo 5º.

A ADI recebeu o número 3510 e teve como Relator o Ministro Carlos Ayres Britto. Este julgamento
consistiu um marco histórico jurídico, pois foi a primeira vez que o Judiciário brasileiro teve a oportunidade
de analisar temas relacionados aos atuais avanços científicos. Além disso, percebeu-se que o Direito não
basta em si mesmo e que a determinação do início da vida humana não seria encontrada no Direito.

Desse modo, foram admitidos como amicus curiae[35] (amigos da Corte), a Conectas Direitos
Humanos, o Centro de Direitos Humanos (CDH), o Movimento em Prol da Vida (Movitae) e o Instituto de
Bioética, Direitos Humanos e Gênero (ANIS), além da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Em abril de 2007, foi realizada uma audiência pública[36] no Supremo Tribunal Federal, a primeira do
gênero realizada pela Corte, para debater o início da vida humana. Compareceram 22 (vinte e dois)
especialistas, quase todos profissionais, pesquisadores e professores na área biomédica, exceto por uma
antropóloga com pós-doutorado em bioética. Os profissionais se dividiam em dois blocos: um bloco formado
por 11 (onze) profissionais, indicado pela Procuradoria Geral da República e pela CNBB; e outro, também
formado por 11 (onze) pessoas, sugerido pela parte requerida.

Através dos debates travados no STF sobre o início da vida, ficou latente a complexidade do tema e os
valores religiosos, morais e ideológicos[37] que envolvem a questão.

O julgamento da ADI nº 3510 iniciou-se em 05 de março de 2008, tendo sido concluído em 29 de maio
do mesmo ano. Na sessão no dia 05 de março de 2008, o Relator, Ministro Ayres Britto, proferiu seu voto,
manifestando-se favoravelmente às pesquisas com células-tronco embrionárias. Fazendo um paralelo entre o
artigo 5º, da Lei nº 11.105/2005 com a Lei nº 9.434/1997, que determina como o fim da vida a morte
encefálica, o Ministro considerou que o embrião congelado não é vida humana, pois ainda não possui
cérebro. De acordo com Ayres Britto:

 
O paralelo com o art. 5º Lei de Biossegurança é perfeito. Respeitados que sejam os pressupostos de
aplicabilidade desta última lei, o embrião ali referido não é jamais uma vida a caminho de outra vida
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virginalmente nova. Faltam-lhe todas as possibilidades de ganhar as primeiras terminações nervosas que
são o anúncio biológico de um cérebro humano em gestação. Numa palavra, não há cérebro. Nem
concluído nem em formação. Pessoa humana, por conseqüência, não existe nem mesmo como
potencialidade. Pelo que não se pode sequer cogitar da distinção aristotélica entre ato e potência, porque,
se o embrião “in vitro” é algo valioso por si mesmo, se permanecer assim inescapavelmente confinado é
algo que jamais será alguém. Não tem como atrair para sua causa a essencial configuração jurídica da
maternidade nem se dotar do substrato neural que, no fundo, é a razão de ser da atribuição de uma
personalidade jurídica ao nativivo[38].

 
No mesmo dia, seguindo o entendimento do Relator, a Ministra Ellen Gracie votou pela

constitucionalidade das pesquisas com células-tronco embrionárias. No dia 05 de março de 2008, o
julgamento da ADI nº 3510 foi interrompido por um pedido de vista, realizado pelo Ministro Menezes
Direito.

Em 28 de maio de 2008, foi retomado o julgamento da ADI nº 3510, com a leitura do voto-vista do
Ministro Menezes Direito. Para o Ministro Direito, o embrião congelado é vida humana e merece proteção
jurídica. De acordo com informações colhidas do sítio do STF, Menezes Direito considerou que “a vida
humana é autônoma, independente de impulsos externos” e “o embrião é, desde a fecundação, desde a união
do núcleo do óvulo, um indivíduo humano, que será criança, adulto e velho, um indivíduo”[39].

Menezes Direito fez ainda uma análise sobre a falta de controle dos trabalhos realizados nas clínicas
especializadas que fazem fertilização “in vitro”. O Ministro lembrou que falta capacitação às agencias
sanitárias para fiscalização das clínicas e dos embriões em poder dessas clínicas. “É necessária uma
regulamentação do setor, que ainda não existe”, frisou o Ministro. Direito disse que se preocupa com o risco
de que se realizem experiências genéticas e até mesmo clonagem humana, exatamente pela falta da
fiscalização.

Assim, o ministro Carlos Alberto Menezes Direito votou pela procedência, em parte, da Ação Direta
Inconstitucionalidade nº 3510. O ministro votou no sentido de que as células-tronco embrionárias constituem
vida humana e que qualquer destinação delas a finalidade diversa que a reprodução humana viola o direito à
vida previsto no caput do artigo 5º, da Constituição Federal.

Interessante ressaltar que, em seu voto, o Ministro impôs uma série de restrições às pesquisas com
células-tronco embrionárias bem como à realização da procriação artificial, coisa que a Lei nº 11.105/2005
não fez. Neste sentido, o Menezes Direito fez um verdadeiro papel de legislador, o que é proibido pela
Constituição Federal de 1988[40].

No mesmo dia (28/05/2008), a Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha afirmou que as pesquisas com
células-tronco embrionárias não violam o direito à vida, muito pelo contrário, contribuem para dignificar a
vida humana. “A utilização de células-tronco embrionárias para pesquisa e, após o seu resultado consolidado,
o seu aproveitamento em tratamentos voltados à recuperação da saúde não agridem a dignidade humana
constitucionalmente assegurada”[41], disse a ministra.

Carmem Lúcia votou com os ministros Carlos Ayres Britto e Ellen Gracie pela total improcedência da
ADI nº 3510.

Em seguida, o Ministro Ricardo Lewandowski votou pela parcial procedência da ADI nº 3510. O
Ministro considerou serem necessárias restrições às manipulações com células-tronco embrionárias, bem
como tratou da necessidade de fiscalização das clínicas de reprodução assistida. Sobre a aprovação das
pesquisas com células-tronco embrionárias pelos Comitês de Éticas das próprias instituições responsáveis
por elas, Lewandowski considerou:

 
Não se mostra, também, segundo penso, conveniente e nem jurídico, permitir que projetos de pesquisa e
de terapia com células-tronco embrionárias humanas sejam exclusivamente aprovadas pelos comitês de
ética das próprias instituições e serviços de saúde responsáveis por sua realização, a teor do que sugere
o § 2º do art. 5º, aqui atacado[42].

 
O ministro entendeu que não é razoável, nem conveniente permitir que os próprios interessados nas

pesquisas “tomem decisões nessa importante área da ciência, segundo os seus próprios desígnios, sem a
fiscalização das autoridades públicas e de representantes da comunidade”[43].

Assim, como o ministro Menezes Direito, Ricardo Lewandowski impôs uma série de restrições às
pesquisas com células-tronco embrionárias e às clínicas de reprodução assistida.

Na mesma sessão, o Ministro Eros Grau, da mesma forma que os Ministros Eros Grau e Ricardo
Lewandowski, votou a favor das pesquisas com células-tronco embrionárias com restrições. O ministro
ressaltou que a fertilização “in vitro” referida no caput do artigo 5º correspondente à terapia da infertilidade
humana adotada exclusivamente para fim de reprodução humana, admitindo-se a fertilização de um número
máximo de quatro óvulos por ciclo e a transferência, para o útero, de um número máximo de quatro óvulos
fecundados por ciclo.

Eros Grau[44] admitiu a terapia com embriões viáveis, desde que não importe em sua destruição,
ressaltando que o embrião faz parte do gênero humano, sendo assim ele tem a proteção da sua dignidade
garantida pela Constituição, “que lhe assegura ainda o direito à vida”[45].

Ainda no dia 28 de maio de 2008, o Ministro Joaquim Barbosa acompanhou o voto do relator pela
improcedência da ação. Joaquim Barbosa ressaltou que a permissão para a pesquisa com células
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embrionárias não padece de inconstitucionalidade[46].
No mesmo dia, o último voto foi proferido pelo Ministro Cezar Peluso que se posicionou

favoravelmente às pesquisas com células-tronco embrionárias, mas ressaltou a necessidade de um controle
por um órgão externo e público que não seja o Comitê de Ética do próprio órgão responsável pela pesquisa.

Tal como consta no artigo 5º, da Lei 11.105/2005, a fiscalização e o controle das pesquisas com
células-tronco embrionárias estão a cargo dos comitês de ética e pesquisa das próprias instituições que fazem
os estudos. Para Peluso, isso não é o bastante. “A legislação vigente precisa ajustar-se, no ponto, aos ditames
constitucionais, para que compreenda, no alcance de normas mais severas e peremptórias, todos os
responsáveis pelo efetivo controle que pretende seja exercido [sobre as pesquisas], sobretudo pelo
Estado”[47].

No que diz respeito, especificamente à polêmica sobre o início da vida, o Ministro Peluso considerou
que a vida é resultado de uma sucessão contínua de mudanças e, por isso, ela não existe nos embriões
congelados, que têm seu processo de desenvolvimento suspenso. “Os embriões congelados não são
portadores de vida nem equivalem a pessoas, não vejo como, nem por onde, as pesquisas ofendem o
chamado direito à vida”[48], afirmou o ministro.

No dia 29 de maio de 2008, o julgamento foi retomado com o voto do Ministro Marco Aurélio
Mello[49] totalmente favorável às pesquisas com células-tronco embrionárias. O ministro analisou que “o
início da vida não pressupõe só a fecundação, mas a viabilidade da gravidez, da gestação humana. Dizer que
a Constituição protege a vida uterina já é discutível, quando se considera o aborto terapêutico ou o aborto de
filho gerado com violência”[50].

Penúltimo ministro a se pronunciar, Celso de Mello considerou plenamente constitucional a Lei de
Biossegurança. O voto do ministro Celso de Mello se une ao do relator (Carlos Ayres Britto), no sentido de
julgar improcedente o pedido feito na ADI. “Ocorre, sim, o início da vida com a fecundação, mas o
blastocisto está muito longe de ser um ser humano. Esse notável voto [do relator] representa a aurora de um
novo tempo impregnado de esperança para aqueles abatidos pela angústia da incerteza”[51], salientou Celso
de Mello.

Por fim, concluindo o julgamento, votou o Ministro Gilmar Mendes. Seguindo a linha dos ministros
que mantiveram as pesquisas, mas com ressalvas, Gilmar Mendese fez críticas à Lei 11.105/2005. Segundo
ele, a norma é deficiente para regular a questão das pesquisas com células-tronco embrionárias, pois um
único artigo sobre o assunto em uma lei que trata de outro tema (organismos geneticamente modificados)
não é suficiente[52].

Portanto, para seis ministros, a maioria da Corte, o artigo 5º da Lei de Biossegurança é constitucional
e não merece reparo. Votaram nesse sentido os ministros Carlos Ayres Britto, relator da matéria, Ellen
Gracie, Cármen Lúcia Antunes Rocha, Joaquim Barbosa, Marco Aurélio e Celso de Mello. Para tais
ministros, o embrião congelado não constitui vida humana, posto que inviável enquanto congelado.

Observe-se, portanto, que para a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal o embrião “in
vitro” não constitui vida humana, posto que, enquanto congelado, não tem viabilidade. Desse modo, para o
STF o embrião humano não é vida.

Com o fim do julgamento, é possível concluir que, para a Corte Constitucional brasileira, o embrião
também não se enquadra no conceito de nascituro. Então, qual a categoria jurídica que se encontra o
embrião humano crioconservado? Essa é uma pergunta que ainda não possui resposta pelo Ordenamento
Jurídico pátrio. Com base no julgamento da ADI nº 3510, pode-se apenas afirmar que o embrião congelado
não é vida humana e, consequentemente, não pode se enquadrar no conceito de nascituro. No entanto, não
se pode menosprezar o componente humano presente nos embriões “in vitro”, motivo pelo qual as pesquisas
com células-tronco embrionárias devem ser seriamente fiscalizadas e acompanhadas pelo Poder Público.

 
4. O CONCEITO DE NASCITURO ANTE O EMBRIÃO HUMANO CONGELADO

Antes de conceituar nascituro, convém transcrever alguns dispositivos do Código Civil, a saber:
Art. 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a
concepção dos direitos do nascituro. (grifo nosso)
 
Art. 1798. Legitimam-se a suceder as pessoas já nascidas ou já concebidas no momento da abertura da
sucessão. (grifo nosso)
 
Art. 1799. Na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a suceder:
I – os filhos, ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testados, desde que vidas estas ao abrir-
se a sucessão; (...). (grifo nosso)

 
O artigo 1799, I, trata da chamada prole eventual e refere-se um ser ainda não concebido.
Por uma análise puramente literal dos dispositivos legais citados, pode-se chegar a uma primeira

conclusão: o nascituro constitui um ser concebido. Desse modo, a prole eventual não corresponde ao
nascituro, posto que se trata de um ser que ainda não foi concebido.

Pois bem, mas qual o conceito de “concepção” para fins caracterização do nascituro? Diante do
surgimento das técnicas de reprodução assistida e, consequentemente, da possibilidade de se criar/ conceber
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um embrião humano em laboratório e mantê-lo congelado, o conceito de nascituro teria evoluído com fins a
abranger também esses embriões “in vitro”?

Tradicionalmente, o conceito de nascituro relaciona-se com o ser que se encontra em ventre materno,
ou seja, quando há a gestação, a gravidez[53]. Neste sentido, De Plácido e Silva:

 
NASCITURO. Derivado do latim nasciturus, particípio passado de nasci, quer precisamente indicar
aquela que há de nascer.
Designa, assim, o ente que está gerado ou concebido, tem existência no ventre materno: está em vida
intra-uterina. Mas não nasceu ainda, não ocorreu o nascimento dele, pelo que não se iniciou sua vida
como pessoa[54].

 
É bem verdade que a proteção ao nascituro, no Direito brasileiro, remonta ao Código Civil de 1916,

quando a reprodução assistida e o congelamento de embriões ainda era uma realidade distante[55]. Por
conseguinte, o conceito de nascituro efetivamente só poderia abranger aquele que se encontrava no útero.

Giselda Hironaka entende que o conceito tradicional de nascituro “ampliou-se para além dos limites da
concepção in vivo (no ventre feminino), compreendendo também a concepção “in vitro” (ou
crioconservação)”[56]. Para a autora, o lucus da concepção não deve influenciar no conceito de nascituro.
Continua:
 

O conceito de nascituro abarca, portanto, o conceito de embrião, sendo desastrosa a separação jurídica
ou legislada dos termos, pois que pode trazer mais confusão do que solução, pela interpretação (errada)
de que sejam diferentes casos. Embrião, afinal, é singularmente um dos estágios de evolução do ovo, que
se fará nascituro. Ainda que não implantado, o embrião está concebido e, desde que identificado como os
doadores de gametas, a ele será possível conferir herança, assim, como ao nascituro, eis que o art. 1798
do Código Civil admite estarem legitimados a suceder não apenas as pessoas nascidas, mas também
aquelas concebidas ao tempo da abertura da sucessão[57].

 

De igual modo, para Maria Helena Diniz, o conceito de nascituro abrange o embrião congelado[58]. A
autora vai ainda mais além, para ela, a personalidade civil se inicia com a concepção, que corresponde,
segundo ela, ao momento da penetração do espermatozóide no óvulo, mesmo fora do corpo da mulher[59].
A mestra chega, inclusive, a considerar inconstitucional, por violar o direito à vida e o princípio da dignidade
humana, as pesquisas com células-tronco embrionárias previstas na Lei 11.105/2005 (lei de
biossegurança)[60]. Como visto, sobre este assunto, o Supremo Tribunal Federal já permitiu as pesquisas
com células-tronco embrionárias, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510.

Em que pese o respeitável entendimento das doutrinadoras, do qual se ousa a discordar, o conceito de
nascituro, efetivamente, não deve nem pode ser outro a não ser aquele que se encontra no ventre materno, de
modo que não deveria englobar o embrião “in vitro”. Por que? Ora, a lei só põe a salvo os direitos do
nascituro ante a possibilidade de ele vir a nascer com vida e não há viabilidade de vida no embrião congelado.
O embrião congelado só tem viabilidade/ potencialidade de se tornar vida humana se houver a nidação, isto
é, a implantação no útero.

Não há como negar que existe, sim, diferença entre o embrião intra-uterino e o extra-uterino. Em um
caso a vida é viável, no outro não é. Ainda que o componente genético do embrião seja idêntico em ambas as
situações, tratam-se de circunstâncias diferentes.

Mesmo na reprodução natural, mediante o ato sexual, praticamente inexiste viabilidade de vida, antes
da nidação, isto é, a gravidez só passa a ser viável quando o embrião se implanta no útero.

Vale lembrar que a fecundação e a concepção ocorrem nas trompas de falópio e após,
aproximadamente, quatorze dias, o embrião migra e se implanta no útero (nidação), onde irá se desenvolver
até o nascimento. Se após, aproximadamente, o décimo quarto dia da concepção, não ocorrer a nidação,
estar-se diante de uma gravidez tubária, que deve ser imediatamente interrompida, por ser inviável e por
trazer risco de morte para a mulher. Assim, mesmo em condições naturais não há como falar em vida humana
antes da nidação.

Desse modo, a palavra “concepção” utilizada para definição do nascituro não deve ser interpretada de
forma a ser equivalente ao seu conceito científico. “Concepção”, aqui, deve ser interpretada como
equivalente ao conceito de nidação; primeiro, porque não há viabilidade de vida para o embrião congelado/
extra-uterino e, segundo, por uma questão de segurança jurídica.

Entender de modo diverso, isto é, entender que a palavra “concepção” prevista no Código Civil
equivale ao seu conceito científico (momento em que há fusão dos pró-núcleos do espermatozóide com o
óvulo), significa que o conceito de nascituro abrange, inclusive, os embriões congelados, o que seria um
absurdo. Se o embrião congelado for considerado nascituro, expressa dizer que ele terá resguardados os
mesmos deste, tais como: direito à vida, direitos sucessórios etc.

Há ainda de se levar em consideração que a realidade científica e social encontra-se em constantes
mudanças, de modo que os institutos jurídicos tradicionais merecem revisão. Não é possível tão-somente
apropriar-se de um conceito tradicional, como o de nascituro, e transmudá-lo para uma realidade totalmente
diversa.

Jussara Maria Leal de Meirelles considera que não é possível fazer uma sinonímia entre o nascituro e o
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embrião congelado[61]. Dispõe a autora:
 

(...) ao se estabelecer a referida sinonímia, estar-se-ia atribuindo aos embriões de laboratório todos os
direitos estabelecidos por lei aos nascituros. Assim, não somente os direitos relativos à personalidade,
como: direito à vida, à saúde, à imagem, permitindo-se, portanto, a adoção, a curatela, o reconhecimento
filial. Mas também no tocante aos direito patrimoniais, tais como a doação e a herança, que dependem do
nascimento com vida para aperfeiçoar-se; e se desde a concepção, o representante legal do nascituro
pode ingressar na posse dos bens doados ou herdados (arts. 877 e 878 do Código de Processo Civil),
como ficariam esses direito na hipóteses de se tratar de embriões congelados?
Seguindo a orientação tradicional, ao se outorgar personalidade jurídica ao embrião “in vitro”, estar-se-
ia pretendendo caracterizá-lo como sujeito de direito, apto a se posicionar nas diferentes relações
jurídicas, adquirindo direito e contraindo obrigações. Sendo assim, em um raciocínio inicial, tal qual o
nascituro, seria o embrião pré-implantatório titular de direito subordinados a condição.
E tal condição seria suspensiva (implantação no útero) ou resolutiva (não implantação), dependendo do
posicionamento adotado frente à subjetividade do novo ser[62].

 
Se o embrião congelado integrar a definição jurídica de nascituro, como se faria, então, para efetivar

seus direitos? Proteger-se-ia o embrião congelado por meio das curatelas em favor do nascituro até o dia em
que alguém decidisse transferi-lo ao útero? Então a curatela ficaria condiciona à vontade humana? E se o
responsável pelo embrião congelado decidir que não haverá a nidação? Até quando se permaneceria com as
devidas curatelas para proteção do nascituro? Por isso é que se afirmou alhures que, até por uma questão de
segurança jurídica, o conceito de nascituro não poderia englobar o embrião “in vitro”.

Jussara Maria Leal de Meirelles alerta para o fato de que “ao se subordinar a aquisição de direitos pelo
embrião pré-implantatório à condição representada pela sua transferência ao útero seguida de nidação, seja
sob o caráter suspensivo seja pelo resolutivo, estar-se-ia reduzindo a referida titularidade à vontade de
outrem”[63]. Em outros termos, a titularidade de direitos e obrigações por parte do embrião congelado não
estaria a depender de um fato natural, mas sim da vontade humana em transferi-lo ou não para o útero. Neste
sentido, a doutrinadora complementa:

 
Não se trata, então, de sujeitar a personalidade jurídica a acontecimentos naturais, como o nascimento
com vida, a morte, ou até mesmo a nidação. A transferência ao útero dependeria, além dos fatores
biológicos, da intenção de quem a realizasse e de quem se submetesse a tal intervenção médica[64].

 
O Direito tem por função precípua garantir a paz e a segurança social. Por isso, seus institutos, suas

regras e seus princípios têm uma razão de ser. Considerar que o embrião congelado integra o conceito de
embrião não traz a segurança almejada pela sociedade; ao contrário, desperta ainda mais aflições, pois
submete toda órbita jurídica ao arbítrio de uma pessoa. Melhor explicando, a realização do Direito ficaria
subjugada a vontade de uma pessoa em transferir ou não o embrião para o seu útero, o que seria um absurdo.

Não devem prosperar os entendimentos de que o embrião congelado se enquadra no conceito de
nascituro, pois isso atingiria a segurança jurídica. Quem os representaria? E se o embrião estiver abandonado
por seus genitores?

No julgamento, por maioria, da ADI nº 3510, o STF considerou que o embrião congelado sequer
constitui vida humana. Assim, indireta ou implicitamente, o STF não deu ao embrião crioconservado o status
jurídico de nascituro, pois se o tivesse feito não teria permitido as pesquisas com células-tronco
embrionárias. Ora, se o conceito de nascituro abrangesse o embrião “in vitro”, como consequência lógica, as
pesquisas com células-tronco teriam sido proibidas pelo STF. Mas o que se viu, foi exatamente outra
solução. Para a Corte Constitucional brasileira o embrião crioconservado sequer representa um ser humano
vivo, que dirá um nascituro.

Em suma, o conceito de nascituro deve se referir apenas ao ser que se encontra no útero materno. Em
se tratando de embrião congelado, este somente deve adquirir o status jurídico de nascituro com a nidação.

 
CONCLUSÃO

“Embrião congelado”, “nascituro” e “pessoa” são conceitos e categorias jurídicos distintas, com
regimes jurídicos distintos.

O “embrião crioconservado” ainda não possui uma definição jurídica pelo Ordenamento Jurídico
brasileiro. No Brasil, a definição da categoria jurídica do embrião congelado é ainda muito polêmica entre os
doutrinadores. Instado a se manifestar sobre o início da vida humana na ADI nº 3510, o Supremo Tribunal
Federal entendeu, por maioria, que não há vida humana no embrião crioconservado, motivo pelo qual liberou
as pesquisas com células-tronco embrionárias, na forma como colocada pelo artigo 5º, da Lei 11.105/2005.

“Nascituro” é aquele ler concebido e ainda não nascido a quem a lei resguarda direitos, tendo em vista
a possibilidade de nascer com vida. Para alguns doutrinadores, o conceito de nascituro abarca o embrião “in
vitro”; mas tal entendimento não se coaduna com o sentido e com a finalidade da norma jurídica. Ora, a lei
protegeu os direitos do nascituro ante a perspectiva latente de ele vir a nascer com vida, o que não ocorre
enquanto o embrião estiver congelado em laboratório. Desse modo, o conceito de nascituro deve se
restringir apenas àquele que já se encontra no útero materno. Além disso, ao enquadrar o embrião congelado
no conceito de nascituro ter-se-ia que conferir a ele os mesmos direitos, o que ficaria inviável e acabaria por
afrontar a segurança jurídica. Por fim, após o julgamento da ADI nº 3510, em 29 de maio de 2008,
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permitindo as pesquisas com células-tronco embrionárias, é possível afirmar que, para o Supremo Tribunal
Federal, o conceito de nascituro não abrange o embrião “in vitro”, do contrário, as pesquisas com células-
tronco teriam sido proibidas.

“Pessoa”, por sua vez, é aquele que pode ser sujeito de direito, ou seja, é aquele que tem personalidade
jurídica. Para o Direito brasileiro, tem personalidade jurídica aquele que já nasceu e que se encontra vivo.
Assim, se nem o nascituro tem personalidade jurídica, que dirá o embrião congelado.

A questão colocada no presente artigo não de fácil solução, pois é possível que um doutrinador
entenda que a personalidade civil existe desde que a concepção (teoria concepcionista sobre o início da
personalidade civil) e que o conceito de nascituro abrange o conceito de embrião congelado, posto que
concebido. Então, o embrião congelado seria um nascituro e ainda teria personalidade jurídica. Mas indaga-
se como viabilizar no mundo prático esse entendimento? Esse entendimento realmente atinge a finalidade da
Lei? Esse entendimento resguarda a segurança jurídica?

Percebe-se, portanto, que o conceito de nascituro não deve incluir o embrião congelado, sob pena de
afronta à segurança jurídica. Poder-se-ia indagar: e onde estaria o princípio da dignidade humana do
embrião?

Realmente, não dá para negar que o embrião congelado, independentemente, da teoria adotada para
caracterização ou definição do início da vida, tem potencialidade de se desenvolver, desde que em um
ambiente propício, e se tornar viável. Essa qualidade, não deve ser menosprezada; pelo contrário, deve ser
protegida.

Mas daí, proteger o embrião ao ponto de considerá-lo sujeito de direito pode colocar em risco a
segurança e a dignidade de pessoas que já nasceram e que estão a espera da realização e da efetivação de
seus direitos. Vale, aqui, fazer uso de outro princípio constitucional para solucionar a discórdia, qual seja, o
princípio da proporcionalidade. Não é proporcional enquadrar o embrião “in vitro” no conceito de nascituro
nem muito menos atribuir-lhe personalidade jurídica.

Proteger os embriões congelados não significa atribuir-lhes personalidade jurídica ou denominá-los de
nascituro, significa criar uma regulamentação forte, a fim de controlar as clínicas de reprodução assistida e as
entidades que venham a realizar pesquisas com células-tronco embrionárias.
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A LIBERDADE DE ESCOLHA DE TRATAMENTO MÉDICO PELA PESSOA IDOSA À LUZ DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – O PAPEL DA FAMÍLIA, DO CÔNJUGE, DO ESTADO E

DO MÉDICO

FREEDOM OF CHOICE FOR MEDICAL TREATMENT FOR ELDERLY PERSON IN THE LIGHT OF
THE DIGNITY OF HUMAN PERSON - THE ROLE OF THE FAMILY, THE SPOUSE, THE STATE

AND THE MEDICAL

BLEINE QUEIROZ CAÚLA
BRUNA SOUZA PAULA

RESUMO
O artigo cuida do estudo acerca do papel da família, do cônjuge, do Estado e do médico dentro do contexto
dos limites da autodeterminação projeção do direito desenvolvimento da personalidade quando estamos
diante de um idoso capaz de direito, mas incapaz de fato. Justificando-se a análise ao se perceber que a
pessoa idosa é alguém que se encontra numa fase da vida mais sujeita a decisões sobre intervenções médicas
que as outras pessoas, e que, por estar numa situação de incapacidade de fato, mas não juridicamente
reconhecida, poderá, através de suas ações, ferir sua própria dignidade ou algum direito fundamental inerente
a sua pessoa, o que justificaria a intervenção de terceiros. Dessa forma, no presente artigo buscamos
apresentar, primeiramente, considerações acerca da pessoa idosa, do seu direito ao livre desenvolvimento da
personalidade, mais adiante, procederemos à análise da dignidade da pessoa humana frente a escolha da
intervenção médica mais adequada, na medida em que o idoso coloca sua dignidade em risco, também
faremos o estudo dos direitos envolvidos no âmbito dos tratamentos médicos, e por fim mostraremos o papel
da família, do cônjuge, do Estado e do médico.
PALAVRAS-CHAVES: IDOSO, DIREITO AO LIVRE DESENVOLVIMENTO DA LIBERDADE,
TRATAMENTO MÉDICO, FAMÍLIA.

ABSTRACT
The article looks after the study about the role of family, spouse, state and doctor within the context of the
limits of self projection of the right personality development when we have a capable elder law, but may not
in fact. Justifying the analysis to be noticed that the anciant person is someone who is in a phase of life most
subject to decisions about medical interventions than other people, and that being in a situation of inability to
fact but not legally recognized, may, by their actions hurt their dignity or some fundamental right inherent in
his person, which would justify the intervention of third parties. Thus, in this article we present, firstly,
considerations about the anciant of their right to free development of personality, later, will examine the
dignity of the human face the choice of more appropriate medical intervention, in that the elderly at risk puts
dignity, we will also study the rights involved in medical treatment, and finally show the role of family,
spouse, the state and the doctor.
KEYWORDS: ANCIENT, RIGHT TO FREE DEVELOPMENT OF FREEDOM, MEDICAL
TREATMENT, FAMILY.

INTRODUÇÃO
O aumento da população idosa é um fenômeno experimentado em todo mundo, de tal modo que o

idoso figura na sociedade atual como uma parcela da sociedade carecedora de maior proteção. O idoso
possui os mesmos direitos fundamentais que as outras pessoas, pois é característica destes direitos o caráter
universal. Entretanto, diante de maior fragilidade e vulnerabilidade, o idoso é alcançado pela doutrina da
proteção integral, a mesma que protege os menores, que o coloca numa posição de prioridade em relação às
demais pessoas.

Diferentemente da criança, o idoso não possui sua vontade limitada, como pelo pátrio poder, ao
contrário é pessoa plenamente capaz de gerir sua vida, num respeito ao seu direito ao desenvolvimento da
personalidade. Constranger sua liberdade de autodeterminação, como a sua escolha sobre o tratamento mais
adequado a sua pessoa, em razão da sua idade, é uma discriminação, que fere os preceitos da igualdade e
dignidade humana.

Com efeito, o idoso possui capacidade de praticar atos da vida civil, e será considerado um paciente
como qualquer outra pessoa. Se por acaso não tenha capacidade, segue os trâmites civis devidos, então será
interditado ou incapacitado e terá sua vontade substituída pelo seu curador ou tutor, conforme o
ordenamento que se adote, brasileiro ou português.

Todavia, o contexto que inserimos o idoso não é na hipótese de que goza de capacidade ou de que
já esteja interditado, mas a situação entre estas duas – o idoso (in)capaz, terminologia utilizada por nós para
o idoso incapaz não interditado. Ou seja, tratamos do nosso estudo do idoso, que realmente perante a
sociedade expressa sua vontade livremente sem qualquer impedimento, só que, em determinadas situações,
demonstra não ser capaz de expressar acerca de intervenções médicas ou cirúrgicas sem que isto coloque sua
dignidade em risco. Trata-se de hipóteses de incapacidade de fato, como um idoso acometido de uma doença
como o Alzheimer, ou de incapacidades temporárias[1].

Nesse contexto, levando em consideração que o envelhecimento é reconhecido como um direito
fundamental, que faz com que a pessoa idosa mereça uma proteção especial por parte da família, da
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sociedade e do Estado, ao desenvolver este estudo, pretendeu responder a questionamentos, tais como: Qual
o papel da família, do cônjuge, do Estado e do médico para suprir a vontade do idoso que não está na posse
de suas faculdades mentais?

Desta forma, o estudo da escolha feita pelo idoso do tratamento médico que lhe adequado, além de
envolver o exercício da autonomia da vontade como desdobramento do direito ao livre desenvolvimento da
personalidade,como veremos a seguir, trata-se de uma questão do campo da Bioética e do Biodireito,
conceitos que são usados indistintamente, mas que carregam definições diversas.

A nossa questão encontra-se nessa seara do Direito, da Ética e da Medicina, pois se preocupa com a
autonomia do paciente, pois o idoso antes de se tornar paciente, ele assume a posição de sujeito de direito,
com voz e autonomia.    
1 A PESSOA IDOSA 

O desenvolvimento da personalidade, como será demonstrado em capítulo próprio, acompanha toda
a vida humana, o envelhecimento, reconhecido direito personalíssimo[2], é mais uma etapa na vida do ser
humano. Primeiramente, tratemos do idoso capaz. O Direito Civil nos é bastante claro: a capacidade civil só
é afastada por decisão judicial – consequentemente, por presunção legal, todas as pessoas maiores são
capazes de administrar sua pessoa e seus bens. Desta feita, será afastada qualquer possibilidade de
intervenção na vida e na pessoa do idoso capaz, só porque este se encontra em uma posição de fragilidade.

De acordo com a jurisprudência brasileira, a simples idade avançada não justifica a interdição,
exige-se alteração mental e não apenas o enfraquecimento psíquico conforme[3], corroborando com a tese
de que a idade avançada não faz do idoso um incapaz, ao contrário possui presunção legal de que é capaz de
administrar sua vida. Como nos lembra Maria Berenice Dias, o enfraquecimento psíquico é expressão de
normalidade da própria idade e não configura alteração mental[4].  Todavia, a idade avançada não justifica,
por si só, a interdição.

Entretanto, um idoso que não teve sua interdição decretada, mas apresenta sinais de que não está na
plenitude de suas capacidades, é considerado incapaz para sua autodeterminação, e, assim, incapaz de decidir
pela escolha de tratamento médico adequada ou de recusá-lo, e até mesmo pode dar consentimento válido,
porque possui juridicamente capacidade civil.

O idoso é uma pessoa que possui uma condição especial, assim como as crianças. Porém será essa
condição especial suficiente para que a família, o seu cônjuge, o Estado ou os médicos supram sua vontade e
excluam sua capacidade, inclusive para atos que envolvam a sua escolha em matéria de tratamento médico? 

Sabe-se que a Constituição brasileira[5] e a portuguesa[6] conferem uma especial proteção ao
idoso, reconhecendo o papel importante da família no desenvolvimento da personalidade do idoso. Essa
proteção do idoso pela família é princípio constitucional do direito de família e trata-se de um
desdobramento do princípio da solidariedade familiar que rege as relações familiares.

O idoso alcança grau de prioridade juntamente com o menor diante da família, sociedade e do
Estado. A proteção integral ao idoso e também ao menor existe em decorrência da maior vulnerabilidade e
fragilidade destes. Entretanto, diferente das crianças e dos adolescentes, os idosos possuem capacidade de
agir, pois, como referenciado, a limitação da vontade, em razão da idade, longe de se constituir em uma
precaução, constitui-se em uma verdadeira sanção[7]. 

Vale ressaltar que a pessoa que necessita de cuidados de saúde, tem na maioria dos casos, a sua
autonomia limitada, criando uma situação semelhante à da dependência. Todavia essa dependência não
significa privação de direitos, ou seja, o doente é um ser humano que guarda intacta a sua dignidade[8].

Com efeito, o indivíduo que não possui capacidade de fato, seja ela idosa ou não, terá sua
capacidade de exercício limitada, a lei restringirá alguns ou todos os atos da vida civil, dependendo do grau
de incapacidade. Nesse caso, a pessoa necessita de outra vontade que a substitua ou complete sua própria.

Dada a situação especial em que o idoso está, importa-nos saber quais são essas pessoas que irão
representá-lo e a ordem de preferência a ser seguida, tendo em vista que a hipótese levantada pelo estudo,
não só envolve uma pessoa que demanda proteção integral, como também o envolve em situações em que
sua dignidade pode ser posta em risco.
2 DIREITO AO LIVRE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE E A AUTONOMIA
PRIVADA

O direito ao livre desenvolvimento da personalidade respeita a vontade de cada ser, garante a
individualidade, uma vez que não admite intervenções na escolha das opções de vida e determina na maneira
que lhe achar melhor seu modo de vida.

O direito ao desenvolvimento da personalidade decorre da dignidade da pessoa humana[9], como
afirmação positiva desta. Toda constituição que invoca o postulado básico à dignidade humana garante o
desenvolvimento da personalidade, este é expressão direta daquele. O seu alcance irá variar de Constituição
para Constituição, mas o certo é que em todas que invocarem este valor básico, protegerá de uma forma ou
de outra o desenvolvimento da personalidade.

O artigo segundo, número dois da Constituição da República Federal da Alemanha[10] consagra um
direito ao livre desenvolvimento da personalidade.  Compreende uma liberdade geral de ação e um direito
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geral de personalidade, tendo como limite o direito dos outros, a ordem constitucional e a lei moral.
A Constituição Espanhola de 1978 a exemplo da Constituição Alemã consagrou o livre

desenvolvimento da personalidade no artigo 10º, n.1[11]. O pleno desenvolvimento da personalidade supõe
o reconhecimento de uma total autodisponibilidade (sem interferências ou impedimentos externos) e de uma
autodeterminação que surge da livre proteção histórica da razão humana[12].

A Constituição da República Portuguesa, por sua vez, incluiu apenas o termo desenvolvimento da
personalidade, retirando o livre. Previsto pelo artigo 26, n.1, da Carta constitucional portuguesa, incluído
pela revisão constitucional de 1997, o direito ao desenvolvimento à personalidade português tem alcance
mais restrito que o alemão, que compreende todos os direitos pessoais ali não especificados, ao contrário do
entendimento português que não vê a previsão deste direito como um princípio de irradiação, tanto que a
maioria dos direitos pessoais já está prevista na Constituição Portuguesa, uns inclusive no próprio artigo 26,
n.1 desta.

Na Constituição da República Federal Brasileira não se encontra formulação expressa do direito ao
desenvolvimento da personalidade, como sucede com os outros ordenamentos jurídicos citados. Todavia, o
reconhecimento advém do parágrafo segundo do artigo quinto da Constituição brasileira, que prevê a
cláusula aberta como também, em decorrência do regime e dos princípios adotados, como o reconhecimento
da dignidade da pessoa humana e consequentemente da liberdade.

Para Ingo Sarlet, o direito ao livre desenvolvimento da liberdade ou ao direito geral de
personalidade é direito implícito na ordem jurídica brasileira e pressuposto para uma cláusula geral de tutela
da personalidade[13].

De certo que a escolha de tratamento médico decorre da liberdade de autodeterminação bioética
que é reflexo da autodeterminação ético existencial, relacionada ao direito ao desenvolvimento da
personalidade[14].

Diante do estudo do referido direito fundamental, verificamos a sua proximidade com autonomia
privada, princípio que permite às pessoas liberdade na hora de contratar.

O princípio da autonomia privada ou da autonomia da vontade decorre do Código Civil, mas
considera-se garantia institucional do direito ao desenvolvimento da personalidade e outros direitos
fundamentais presentes na Constituição, como o direito à capacidade civil, à  liberdade de trabalho e
profissão17. Com efeito, a autonomia privada não designa toda a liberdade, nem toda a liberdade privada,
apenas a liberdade negocial.

 Como um depende do outro, cumpre esclarecer que as liberdades constituem bem jurídico,
protegido pelos direitos fundamentais18. Daí a liberdade individual ser protegida contra ingerências do
Estado e dos particulares por direitos fundamentais, como o direito ao desenvolvimento da personalidade,
que, por sua vez, é garantido pelo instituto da autonomia da vontade previsto na lei civil

Contudo, se o direito ao livre desenvolvimento da personalidade é tão intimamente ligado à
autonomia da vontade, princípio que permite às pessoas liberdade na hora de contratar, quando falamos num
respeito à liberdade de autodeterminação do idoso na escolha de tratamento médico decorrente do direito ao
desenvolvimento da personalidade, não estaríamos falando em uma autonomia da vontade? Ou seja, a
liberdade de escolha não seria a liberdade contratar serviços médicos?

Com efeito, ampla liberdade contratual alicerça o princípio da autonomia da vontade, sendo o
negócio jurídico a forma de manifestação deste princípio. Entretanto a liberdade de escolha de tratamento
médico demanda um gama de direitos de personalidade que se alicerçam da dignidade da pessoa humana,
indo além da dimensão privada de contratar serviços médicos. 

É fundamental destacar que o desenvolvimento da personalidade além de significar uma liberdade de
autodeterminação, significa também uma liberdade de determinação do “modo de ser de sua personalidade” 
19. O direito geral de personalidade que tutela o pleno desenvolvimento da personalidade pressupõe
prestações positivas em contraponto dos direitos de personalidade e a autonomia privada que implica apenas
um respeito, um dever de abstenção.

Daí ser de nosso entendimento que a liberdade de escolha de tratamento médico é feita à luz do
direito ao livre desenvolvimento da personalidade, pois tal direito é mais amplo e engloba a autonomia da
vontade, a qual é importante, mas representa apenas um dos aspectos desta escolha.

O direito ao livre desenvolvimento sugere, também, em um de seus âmbitos, uma não interferência,
proveniente de uma dimensão da liberdade, que se torna indispensável para a autoconformação da
identidade, da integridade e conduta do indivíduo. Pressupõe, assim, a “proibição de ingerências dos poderes
públicos ou poderes privados dotados de poderes públicos” [15]. Um dever jurídico de abstenção, para os
demais homens e pessoas coletivas ou jurídicas privadas ou públicas, de impedir, de dificultar, de prejudicar
de qualquer modo o desenvolvimento da personalidade[16].

O dever do Estado, de abster-se de ingerências na esfera individual que sejam contrárias na esfera
individual, configura-se o dever de respeito, que decorre da observância da dignidade da pessoa humana a
todos os órgãos, funções e atividades estatais. O dever de proteção, também decorrente da dignidade
humana, que representa, em última instância, o pleno desenvolvimento da personalidade, impõe ao Estado o
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dever de proteger e efetivar a dignidade de todos os indivíduos contra agressões de terceiros[17].
A dignidade da pessoa humana, que será adiante estudada, possui um dimensão negativa que evita

que a pessoa seja objeto de ofensas, mais implica também o “pleno desenvolvimento da personalidade de
cada indivíduo”[18].  Ela é incompatível com um modelo de Estado-total, dotado de um
hiperintervencionismo estatal, antes pressupõe um princípio de subsidiariedade, em que o espaço decisório de
cada ser humano não poderá ser invadido ou ser substituído pelo Estado, a menos que seja feita à luz dos
princípios da competência, da necessidade e da legalidade[19].

Desta forma, diante da situação de escolha de tratamento médico, feita  pelo idoso, em que importar
saber se o Estado, diante da possibilidade de se impor o direito à saúde até contra a vontade da pessoa idosa,
poderá realizar esta imposição. Resolveremos tudo de acordo com a dignidade da pessoa humana.

Não se compreende, no entendimento de Perez Nuño[20], que o reconhecimento de direitos sociais,
como o direito à saúde, venham a absorver ou anular a liberdade individual, ao contrário, tende a garantir o
pleno desenvolvimento da subjetividade humana.

De modo que, além de se demonstrar como limite a atuação do Estado, o princípio da dignidade da
pessoa humana, na medida em que impede que o poder público venha violar a dignidade pessoal, implica,
também, que o Estado deverá como meta garantir a proteção e a realização concreta de uma vida digna para
todos.

De certo que, como corretamente conclui Ingo Sarlet[21], a ordem jurídica que não respeita a
dignidade da pessoa humana, não irá tratar com seriedade os direitos fundamentais, e, consequentemente, a
própria humanidade que habita nas pessoas e as faz merecedoras de deveres de respeito recíprocos.
3 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A LIBERDADE DE ESCOLHA DO IDOSO NO
TRATAMENTO MÉDICO

A dignidade da pessoa humana é de fato um conceito dinâmico e sempre passível de concretização.
A discussão que gira em torno de seu sentido revela a sua “função de referência vinculante para o processo
decisório no meio social” [22].

O valor da dignidade da pessoa humana impõe-se como núcleo básico e informador de todo
ordenamento jurídico, como critério e parâmetro de valoração a orientar a interpretação e compreensão do
sistema constitucional[23].

De certo que a expressão que tomarmos para defini-la, “trave mestra de sustentação e legitimação
da República” [24], “valor absoluto, único e inviolável” [25], “valor ético, valor social, valor constitucional,
como princípio constitucional e como regra constitucional, critério último”[26], possui muitas projeções, que
aumentam à medida que se tenta dar máxima eficácia e efetividade possível ao conceito; algumas dessas que
iremos desenvolver em nosso estudo.

A primeira projeção da dignidade da pessoa humana que iremos destacar é que dela decorrem os
princípios da igualdade, liberdade e solidariedade, entendimento por nós defendido, mas que comporta
posições contrárias, que a considera um princípio, juntos com os demais.

Dessa forma, a dignidade humana, pressupondo um princípio geral de liberdade, demanda respeito e
proteção[27], que significa, respectivamente, um dever de abstenção, isto é, um limite a atuação de terceiro,
e uma exigência de condutas positivas para se efetivar a proteção.

Além de que a mesma dignidade determina que a liberdade, de onde decorre a autonomia da pessoa,
pressupõe capacidade para autodeterminação, não sendo excluídas as crianças, ou os idosos, sejam capazes
ou não, todavia não significa que estas pessoas possuem sua capacidade de se autodeterminar ilimitada por
serem protegidas pela dignidade humana. Daí que o idoso que não está em posse de suas faculdades tem
capacidade de autodeterminação[28]/[29].

Ela também  impõe o livre e pleno desenvolvimento da personalidade do indivíduo, sua
autodisponibilidade e autodeterminação representam uma afirmação positiva do indivíduo, que, em sentido
contrário, garante que a pessoa não seja objeto de ofensas, uma chamada garantia negativa[30], em outras
palavras, seria a proteção e o respeito, respectivamente, dimensão positiva e negativa da dignidade.

De fato, a vinculação destes deveres, o de abster-se de ingerências na esfera individual, contrários à
dignidade, e o de proteger esta de agressões oriundas de terceiros, em nível de Estado, porém a mesma
correlação aos particulares ainda levanta dúvidas. Entretanto, para fim deste estudo, seguimos a posição de
Ingo Sarlet[31] que reconhece a vinculação do princípio da dignidade humana na esfera das relações entre
particulares, implicando a observância dos deveres de respeito e proteção[32].

Importa-nos saber que a incidência direta[33] dos direitos fundamentais aos particulares, também
conhecida como eficácia horizontal ou externa, decorrente da vinculação destes ao princípio da dignidade
que exprime uma ideia de solidariedade, pressupõe no que concerne aos limites da autonomia privada um
dever de cada indivíduo para com os demais e consigo mesmo.

De certo que o dever de proteção da pessoa contra si mesma, advém além da vinculação dos
particulares aos direitos fundamentais, e em primeira instância a dignidade, seja ela como valor absoluto, ou a
dignidade presente em cada direito fundamental, da natureza irrenunciável que possui a dignidade da pessoa
humana. Assim limita, nas palavras do professor Paulo Otero, a “autonomia ou liberdade de todos que com
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ela se cruzam” [34].
Note-se que ninguém pode usar sua liberdade para violar a própria dignidade, pois esta será limite

material à renúncia e autolimitação de direitos fundamentais[35]. O Estado encontrar-se-á autorizado, diante
do dever de proteção da pessoa até contra si mesma, a intervir em face de todos as pessoas que atentem
contra sua própria indignidade, o que possibilita uma série de situações de autolimitação de direitos inerentes
aos direitos de personalidade[36], o que nos traz o objeto do nosso estudo, os idosos (in)capazes.

Os idosos, objeto do presente estudo, podem vir a ter sua autonomia privada restringida se nas
hipóteses de escolha de tratamento médico, colocar em risco a sua dignidade, tendo em vista que devemos
observar as exigências da dignidade da pessoa concretamente considerada, pois o respeito ao princípio da
dignidade, a algumas pessoas, como as crianças e os idosos, irá variar de acordo com a “maior ou menor
vulnerabilidade para o exercício da autonomia da vontade no âmbito do consentimento informado”[37].

Desta feita, pelo que já foi considerado acerca da dignidade da pessoa humana ao longo no texto,
organizamos três dimensões da dignidade da pessoa humana conforme entendimento majoritário da doutrina,
e alguns minoritários, mas, por nosso estudo, abraçadas. Destarte que será através destas considerações que
poderemos visualizar algumas das soluções ou opções de respostas ao problema do idoso incapaz, mas não
interditado.

A dignidade humana quanto ao seu vínculo subjetivo possui uma dimensão vertical, outra horizontal
e, por fim, uma autorreferencial[38].

Na dimensão vertical, a dignidade significa o poder ou o respeito a minha dignidade. Como já dito
anteriormente em tópico adequado, há vinculação do poder público nas suas relações com a sociedade civil e
cada ser humano em particular. Tal dimensão impõe ao Estado os deveres de respeito, proteção e defesa da
dignidade da pessoa humana.   

Na dimensão horizontal ou externa, a pessoa tem um dever de respeito à dignidade dos outros para
que a dela seja respeitada. Tal dever decorre de uma obrigação geral e recíproca de respeito e consideração
de cada um pelo outro e por todos os demais. Um dever geral de respeito de todos para os demais[39], que
dele se desdobra nos deveres de abstenção de ações ou omissões que lesem a dignidade, também nos deveres
de solidariedade, de defesa da dignidade em perigo e de indenização por lesões à dignidade[40]. 

Por fim, uma dimensão autorreferencial, que se relaciona a proteção do indivíduo contra si mesmo.
A pessoa tem uma dignidade que ela própria não pode dispor. Ninguém pode renunciar a sua própria
dignidade, inexistindo autonomia ou liberdade para voluntariamente abdicar do estatuto de enquanto pessoa
ser um fim em si mesmo. Não pode existir autonomia válida contrária à dignidade, não podendo dispor da
nossa própria dignidade. Decorre tal exigência do valor irrenunciável e inalienável que possui a dignidade.

Como observa Paulo Otero, ninguém pode renunciar a sua própria dignidade, de ser um fim em si
mesmo, para ser um simples meio ou coisa, não há aqui como usar da sua liberdade ou autonomia para
abdicar da sua dignidade[41]. 

Note-se que diante da hipótese de um idoso aparentemente capaz, porque não houve sua interdição,
mas que claramente não está na plenitude de suas faculdades, deverá haver, sob o risco de atentar contra sua
própria dignidade, tomando em conta que não está apto para tomar decisões, o suprimento de sua vontade,
sua escolha.

Sabe-se que a Constituição brasileira[42] e a portuguesa[43] conferem uma especial proteção ao
idoso, reconhecendo o papel importante da família no desenvolvimento da personalidade do idoso. Essa
proteção do idoso pela família é princípio constitucional do direito de familiar e trata-se de um
desdobramento do princípio da solidariedade familiar que rege as relações familiares.

O idoso alcança grau de prioridade juntamente com o menor diante da família, sociedade e do
Estado. A proteção integral ao idoso e também ao menor existe em decorrência da maior vulnerabilidade e
fragilidade destes. Entretanto, diferente das crianças e dos adolescentes, os idosos possuem capacidade de
agir, pois, como referenciado, a limitação da vontade, em razão da idade, longe de se constituir em uma
precaução, constitui-se em uma verdadeira sanção[44]. 

Com efeito, todas as pessoas maiores de 18 anos são consideradas capazes, possuem a presunção de
que são capazes as aptidões necessárias para desenvolver-se de forma adequada. Desta feita, a incapacidade
tem como única finalidade a proteção da pessoa, do próprio incapaz e daquela que se relaciona com ele[45].

Entretanto, estamos diante da situação em que o idoso, apesar de incapaz de fato, não foi
interditado. Não podemos por um rigor da lei, deixar de protegê-lo, inclusive quando estamos diante de
situações em que a vida, a integridade física e a saúde estão em risco. Além do mais, como observa Antonia
Duran Ayado, dadas as poucas vezes em que a interdição é utilizada, os rigorosos efeitos que produzem e
por que socialmente cria-se um estigma em torno da pessoa incapacitada, por estes motivos, a interdição não
tem sido a resposta do problema da proteção aos incapacitados[46].

Dentro dessa ótica, haverá quatro possibilidades. A primeira, através de uma inversão do pátrio
poder ou poder parental, estabelecer esta responsabilidade a sua família, aqui compreendida por seus filhos,
numa menção a um poder filial,  a um estatuto dos filhos.

A seguir, podemos designar o cônjuge através de um estabelecimento de um estatuto de família e
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dos deveres de solidariedade. Também, em terceiro, tal responsabilidade poderia ficar a cargo do Estado,
responsável pela proteção e observância da dignidade da pessoa humana, aí incluída a idosa, e do encargo do
direito à saúde. Por último, temos a hipótese do médico que, diante de uma situação em que o idoso se
encontra ou pela ausência de familiares e cônjuge, vê-se forçado a tomar uma decisão pelo idoso.

Antes de discorrer acerca de cada uma destas hipóteses, temos que levar em conta que as hipóteses
as quais envolvem a escolha de tratamento médico e os direitos fundamentais atingidos, já que a tal escolha
compreende uma decisão individual acerca de questões fundamentais relativas à vida e morte, decorrente do
exercício de autodeterminação individual, para após as devidas considerações, analisarmos as possíveis
soluções.
4 LIBERDADE DE ESCOLHA DE MEIOS DE TRATAMENTO MÉDICO

A livre escolha da pessoa idosa do tratamento médico que lhe achar mais adequado decorre, como
já dito, do direito do desenvolvimento da personalidade e da disponibilidade do bem jurídico em questão.

Entretanto, não é possível concluir, em termos abstratos, pela disponibilidade ou indisponibilidade
dos bens protegidos por normas de direitos fundamentais, pois isso depende de variáveis, como o bem
tutelado, as circunstâncias do caso concreto e o peso relativo das razões e interesses em conflito[47]. 

Entretanto, as hipóteses que rodeiam esta escolha envolvem um gama de direitos que vão além do
direito de desenvolvimento da personalidade que diz respeito apenas a sua autodeterminação. Destacamos
alguns destes direitos e ressaltamos algumas situações que envolvem estes a respeito do nosso estudo,
inclusive acerca do consentimento do paciente idoso.
4.1 Direito à vida e a recusa de tratamento médico

O pressuposto que fundamenta todos os demais direitos fundamentais, inclusive o direito ao
desenvolvimento da personalidade, o direito à vida é o primeiro dos direitos fundamentais, sendo condição
de todos os outros[48] e encontra-se vinculada à dignidade da pessoa humana.  O professor Paulo Otero
defende a vida como postulado interpretativo , na medida em que se fundamenta num “princípio in dúbio pro
vita”, assim havendo conflito de interesse ou dúvida no alcance da inviolabilidade da vida humana, decide-se
pela solução mais favorável e mais ampliativa à vida[49].

No âmbito constitucional português[50] e brasileiro[51], a vida humana é inviolável. Todo ser
humano vivo, não importando seu titular, pois a proteção não pode variar em grau nem em função de idade,
tem a sua vida dotada de inviolabilidade[52].

Diante das variadas implicações que rodeiam a matéria do direito à vida, iremos destacar algumas
como os problemas que envolvem a determinação do momento da morte e de certas formas de renúncia,
como a recusa de tratamento, todas relacionadas à autonomia da pessoa.

Nos casos de determinação do momento da morte, a questão que se coloca é a de saber se a vida
está na disponibilidade do seu próprio titular. Terá a pessoa um “direito a organizar a própria morte”[53],
através do suicídio, ou direito à eutanásia ou ortotanásia.

Ressaltando que o ordenamento português ou brasileiro não garante decisões sobre a própria vida,
não permitindo que uma pessoa mate o paciente, nem mesmo por solicitação, em razão desse caráter
supremo do bem vida. Lembrando, no entanto, que, em determinadas situações, diante do reconhecimento da
autodeterminação individual, a pessoa possa por em risco o bem vida, na prática de esportes, como o boxe,
ou em atividade que não atentem a ordem pública. Os casos de práticas desportivas encontram-se na
problemática da disponibilidade da integridade física, os quais serão adiante estudados.

Todavia, mesmo diante da valoração da vida, convêm algumas considerações sobre as situações a
respeito do termo da vida, que, em virtude dos avanços técnicos da medicina, adquiriram outra dimensão.

A primeira situação é em relação às hipóteses de eutanásia. Conforme já mencionado, não se
reconhece um direito do titular de eliminar sua própria vida, assim não há direito à eutanásia ativa, ou seja,
exigir de outrem a provocação de sua morte para atenuar seus sofrimentos, a chamada boa morte ou morte
suave.

A boa morte tem como destinatários pessoas que se encontram em fase terminal, acometidos por
doenças incuráveis ou numa situação de profundo sofrimento[54].

Diferentemente será o tratamento dado ao que se chama de eutanásia passiva ou ortotanásia, que
ocorre quando se utiliza medicamentos ou tratamentos com o propósito de aliviar a dor e os sofrimentos do
paciente, trata-se da “ajuda na morte” e não na “ajuda a morrer”[55]. Será assim lícito o auxilio à morte,
quando este não se traduza num encurtamento natural da vida.

A eutanásia passiva constitui numa omissão de tratamento terapêutico, que fosse suscetível de gerar
melhora clínica no paciente. Entretanto, nada permite que os profissionais de saúde se abstenham do cuidado
ao paciente em fase terminal, reconhecendo um direito a uma morte digna. É reconhecida a possibilidade,
sem que isto considere eutanásia, de se  ministrar tratamento capaz de poupar sofrimento[56]

Todavia, a eutanásia passiva será ilícita quando se tratar de intervenção médica arbitrária, contrária
à vontade do paciente que os recusa e os proíbe.

Quanto às formas de renúncia do direito à vida, que importam o suicídio, a greve de fome e a recusa
de tratamento médico, importa para o nosso estudo a última hipótese. Ela afeta o direito à vida apenas
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indiretamente e o direito à saúde diretamente, mas afeta, na medida em que se configura um atentado à vida,
pois o que recusa tratamento não objetiva a morte[57].

Tal recusa é justificadamente aceitável quando importar, através de uma expressão livre e
esclarecida, tratamento ou intervenção médica que visem prolongar a vida ou evitar danos graves ao corpo e
à saúde, ou a exigência de interrupção destes tratamentos. Não importando mais ao médico o dever de
tratamento advindo de seus dever de garantia. Entretanto, diante da recusa do paciente a tratamento médico
que o põe a salvo de risco de vida, é justificada a aplicação de tratamentos médicos compulsivos.

Ressaltamos que a exemplo da dignidade humana que ninguém pode dispor da sua dignidade em
nome da liberdade, assim será com a vida, a autonomia da vontade não pode ser fundamento para ações de
privem a vida, que não pode ser disponibilizada pelo próprio sujeito[58].

Daí serem, de certo, duvidosas as possibilidades constitucionais de renúncia ao direito à vida no
ordenamento português, independentemente da forma como a lei ordinária os considere[59]. Pois a renúncia,
apesar de pressupor um poder de disposição sobre as suas posições jurídicas tuteladas por direitos
fundamentais, não é absoluta, mas depende da natureza do bem. 
4.2 Direito à integridade física e a disponibilidade do corpo humano

O direito à integridade pessoal abrange a integridade física e moral e compreende um direito pessoal
irrenunciável, condicionado apenas em situações específicas - no caso de consentimento aceitável, como
colocação de piercing e tatuagens e em caso de necessidade de intervenções e tratamentos médico-
cirúrgicos[60].

A questão central do direito à integridade pessoal, a exemplo do direito à vida, está em saber se o
titular possui disponibilidade, se há um direito de dispor do próprio corpo aceitando ou abdicando de
limitação a sua integridade física e moral, em maior liberdade ou medida, voluntariamente, mediante
consentimento.

A pessoa poderá através da liberdade de autodeterminação que possui dispor de seu corpo? A
autonomia da vontade envolve esta disponibilidade?

Canotilho esclarece que, excepcionais e determinadas hipóteses de disposição do corpo aceitas pelo
direito, prevalece o “princípio da indisponibilidade do próprio corpo” [61], apesar de concluir pela
prevalência deste princípio no âmbito constitucional português, este também é considerado no âmbito
brasileiro.

As ressalvas ao princípio da indisponibilidade, que permitem a disponibilidade, advêm da
prevalência da liberdade de autodeterminação sobre o próprio corpo que não poderá ser absoluta, sem
limites, pois, como bem observa o professor Paulo Otero, favoreceria o desenvolvimento da coisificação do
corpo humano, permitindo a negociabilidade do corpo ou das partes do corpo. Desta forma, nesta sociedade
em que autonomia da vontade prevalece ilimitadamente, além de criar um cenário de exploração do homem
sobre o homem, em que os que possuem mais dinheiro prevaleceram sobre os mais humildes, a liberdade
ilimitada esvazia-se, porque renega a si mesma. A ordem ética, neste cenário de inércia do Estado, em nada
parece com uma baseada no respeito pela dignidade humana, pois irá levar a um modelo de escravização do
homem pelo homem e pelo Estado[62].

Assim, haverá hipóteses de disposição do corpo com efeito post mortem, de substâncias
regenetarivas, como sangue, medula óssea ou de órgãos parcialmente doáveis a pessoas próximas, como a
doação de rins. Note-se que um se faz necessário traçar algumas notas acerca do consentimento, já que a
margem de disponibilidade da integridade é condicionada ao consentimento esclarecido e informado dado
por seu titular. Antes trataremos dos aspectos que envolvem o direito à saúde.

Entretanto, desde já convém esclarecer que a disponibilidade do corpo advém de uma hipótese de
autossuspensão, submeter a um transplante para salvar a vida de outrem, por exemplo, configura uma
autossuspensão. Tais situações serão sempre possíveis desde que sejam consentidas; regulamentadas por lei,
se conexas a um poder da Administração; sejam limitadas no tempo e livremente revogáveis. Como veremos,
estes são os pressupostos de um consentimento válido nos casos de se permitir intervenção médico-cirúrgica.
4.3 Direito à saúde e o tratamento médico arbitrário

O Direito à saúde é um direito social, assim considerado nas atuais constituições de Portugal e do
Brasil. Assim sendo, a proteção à saúde comporta um direito de exigir do Estado uma abstenção de
atividades que prejudiquem a saúde e uma atividade positiva de prestações estaduais visando à prevenção de
doenças e ao tratamento adequado.

Dentro das ofensas possíveis à saúde, podemos destacar a que agride a integridade psicofísica da
pessoa. Há, neste caso, uma proteção à saúde mental e ao equilíbrio emocional da pessoa, que dispõe de um
direito de incolumidade mental, que não permite que, através de uma ação ou omissão, atinja-se a estrutura
psíquica de alguém, alternado sua mente, violentando suas convicções ou inibindo sua vontade. Dentro dos
exemplos, podemos citar o do idoso capaz, que sofre internação em casas ou clínicas de repousos, que
efetuam condicionamentos psíquicos que afetam o pensamento do paciente, as práticas religiosas ou
exorcistas realizadas por seitas de fanáticos, a lavagem cerebral, a prática de tortura para se obter confissão,
intimidações pelo medo ou pela dor[63].
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Essas ofensas configuram-se uma lesão à liberdade moral da pessoa, atingindo não só o direito à
saúde, mas evidente agressão ao direito à integridade física[64].

O direito à saúde pressupõe um dever jurídico da própria saúde ou dos outros, que fundamenta
obrigações de fazer ou de não fazer, porém difícil falar em um dever jurídico de cuidar da própria saúde,
quando não está em causa a saúde de outrem, pois encontraremos barreiras ao respeito da dignidade da
pessoa humana. 

Desta feita, juntamente com a proteção, o direito à saúde pressupõe um dever de todos de
promover e defender a saúde. De acordo com Cantotilho, este dever jurídico tem por objeto a saúde dos
outros e a própria saúde[65]. Apesar de discutível, alinhamos a este pensamento, já que defendemos a
indisponibilidade da dignidade da pessoa humana, não sendo possível a pessoa colocar em risco a sua saúde,
ação atentatória a sua dignidade.

Convém salientarmos que, no tópico acerca do Estado e a autonomia da vontade, discorremos
acerca da possibilidade do Estado, diante de situações de risco à dignidade própria e a de outras pessoas,
impor a saúde, como no caso de doença contagiosa que o titular recusa tratamento.

De certo que sempre teremos em mente os limites da dignidade humana como pressuposto em caso
de exames e cuidados de saúde obrigatórios, como no caso de internamentos compulsivos, pois seguindo a
lógica da proibição de tratamento médico arbitrário, no caso de eutanásia passiva, não se pode dar
prosseguimento a intervenção cirúrgica ou utilização de certos meios conservatórios se o doente os recusa
ou os proíbe.
4.4 Notas sobre o consentimento informado

Na relação contratual entre o doente e o médico, uma estrutura jurídica diferente do tradicional
contrato cada vez mais se estabelece, como de serviço público, que implica a prestação de um consentimento
informado[66].

O consentimento dado para realização de exames e cuidados médicos que importem lesão à
integridade física deverá ser esclarecido e informado, na medida em que a integridade física só será
livremente disponível se for em termos de consentimento.

Trataremos do consentimento dado pelo idoso capaz em algumas situações, e finalmente
discorreremos sobre o consentimento dado por terceiro no lugar do idoso, objeto do estudo.

O consentimento do paciente, quando estão em causa tratamentos e intervenções médico-cirúrgicas,
demanda um dever de informação dado pelo médico. A manifestação de concordância do titular do bem
jurídico é conceito nuclear da responsabilidade médica e pressupõe um completo esclarecimento, que decorre
do dever do médico de prestar ao seu paciente esclarecimentos acerca do seu estado, meios de diagnósticos,
inconvenientes, tratamentos indicados, alternativas terapêuticas, efeitos colaterais, a informação mais
completa possível e com a linguagem acessível e apropriada[67]/[68].   

Vale ressaltar que a necessidade de obter o consentimento informado advém da proteção
constitucional dos direitos á integridade física e moral do doente, os quais gozam do privilégio da aplicação
imediata, vinculando diretamente todos os sujeitos de direito, público e privados. Ademais, não importa a
estrutura jurídica em que se executa o ato médico, a diversidades de situações médicas não retira a obrigação
de se obter um consentimento médico, antes da intervenção concreta[69].

São alguns pressupostos do consentimento livre e esclarecido ser considerado válido: a capacidade
do consentente ou legitimação de seu representante, que nada tem haver com a capacidade civil[70]; o
esclarecimento; liberdade e seriedade do consentimento, ou seja, não eivado de vícios; atualidade do
consentimento, devendo ser anterior e revogável livremente até a execução da intervenção terapêutica[71].
Dessa maneira, serão elementos fundamentais do consentimento: a capacidade, a voluntariedade e a
informação[72].

A revogabilidade do consentimento advém das características inerentes aos direitos de
personalidade, pois a limitação voluntária, quando permitida, é sempre revogável, tendo em vista que é fruto
da autodeterminação do paciente. Ressaltando que a limitação será nula, se for contrária aos princípios da
ordem pública, como o princípio da dignidade da pessoa humana.

No que concerne aos seus limites, o consentimento encontrará limites ou será excetuado quando
ocorrer o chamado privilégio terapêutico ou quando o paciente o dispensar no exercício de um direito de não
saber. Podemos encontrar a definição para o privilégio terapêutico no artigo 157 da lei penal portuguesa, que
prevê que, no caso de situações, em que a comunicação das circunstâncias que cercam o paciente, coloque
em risco a sua vida ou fiquem suscetíveis de causar graves danos à saúde, o esclarecimento poderá ser
dispensado[73]

O dever de esclarecimento poderá ser dispensado pelo paciente, quando no exercício de sua
liberdade de autodeterminação renuncia o seu direito de ser informado da sua situação, restando comunicar
ao médico sua aceitação em tudo o que ele venha a decidir ou mesmo que não pretende sequer tomar
conhecimento da sua gravidade[74]. 

Até então tratamos do consentimento a ser dado pelo idoso enquanto titular de seus direitos,
entretanto poderá haver, já que estamos a estudar o idoso incapaz de fato, um consentimento substitutivo
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feito por seu responsável.
É importante citar o artigo 39, n.2 do Código Penal português, que cuida do consentimento de

pacientes que não se encontram na plenitude de sua capacidade, como no caso de um doente inconsciente.
No caso em questão, o médico valer-se-á de um consentimento presumido, e caso este se encontre em uma
situação que não saiba qual o tratamento médico mais indicado a ser dado ao seu paciente, deverá seguir
uma escolha que privilegia a vida e que não seria recusa pelo paciente[75].  

Por fim, notemos, porém, que o consentimento por si só não retira a possibilidade de violação da
dignidade da pessoa humana, apenas conforme palavras de Jorge Reis Novais “abre para a determinação do
conteúdo desta a consideração de todas as questões relevantes no caso concreto, mormente a consideração
da vontade e das representações do lesado”[76].
5 A LIBERDADE DE ESCOLHA DO IDOSO DE TRATAMENTO MÉDICO E O PAPEL DA
FAMÍLIA, DO CÔNJUGE, DO ESTADO E DO MÉDICO

O idoso capaz possui uma autonomia que não permite interferências, nem de particulares, aqui
representado pela família e pelo médico, nem do Estado. Tendo em vista, que o direito ao desenvolvimento
da personalidade, decorrente de uma dimensão positiva da dignidade humana, pressupõe uma não ingerência
dessas esferas no âmbito da autodeterminação da pessoa idosa.

E que o idoso incapaz já não possui capacidade de exercício, só capacidade de direito, sendo suas
decisões tomadas pelo seu curador ou tutor[77], em alguns casos do direito português, cujo rol de
responsáveis irá variar conforme o código civil em que está inserido o idoso.

Desta feita, para o presente estudo tomaremos como objeto o idoso que não foi declarado incapaz,
porém não goza das suas faculdades, sendo incapaz de fato. São casos de idosos que, não em decorrência da
idade, pois esta restrição constitui discriminação, mas de alguma doença física ou mental, não possa
juridicamente exprimir sua opinião, pois esta não será considerada válida.

Trataremos inicialmente das hipóteses relacionadas à família e do estatuto especial que ela encontra
no ordenamento jurídico, tanto português como brasileiro, quais sejam, a responsabilidade dos filhos e dos
cônjuges, decorrentes dos princípios do direito de família, em especial, do princípio da consagração do poder
familiar e da solidariedade familiar. Ressaltando que no âmbito constitucional, tanto o brasileiro[78] como o
português[79] consagram dever da família, da sociedade e do Estado de amparar as pessoas idosas.

O primeiro responsável, que poderia suprir este chamado consentimento em matéria de tratamento
médico, é a família, aqui representada pelos filhos. E a representada pelos cônjuges trataremos adiante.

Os filhos investidos de um poder filial seriam os curadores de fato em matéria de saúde, para
decidirem o melhor para os pais. Este poder filial é uma inversão do poder paternal ou pátrio poder, a
autoridade dos pais sobre os filhos, e respeitará um princípio de preferência de graus de parentesco mais
próximos.

O poder paternal[80], mais bem conhecido como poder familiar, é definido como sendo o conjunto
de poderes-deveres atribuídos pela lei aos pais para proteger os interesses dos filhos. Assim será o dever dos
filhos em relação aos seus pais.

A autoridade parental verifica-se da necessidade natural que a criança ou o adolescente precisa de
alguém que o eduque, ampare, defenda, guarde e cuide de seus interesses e constitui um múnus público, um
poder-dever. Dentro das competências de que dispõem os pais para com os filhos e que poderão ser
aplicadas a este poder filial, podemos citar a representação, até os 16 anos, nos atos da vida civil, e assisti-
los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprimindo-lhes o consentimento[81].

Da mesma forma que a criança e o adolescente necessitam de um amparo especial dada a sua
condição, assim precisará o idoso que não estiver em condições plenas de exercer os atos da vida civil, assim,
de acordo com a graduação da incapacidade, poderão os filhos intervir, se necessário for. Convém alertar
para o fato de que o caminho natural é a interdição, mas sendo esta não possível, nos atos pelo idoso incapaz
de fato, suprimindo-lhe o consentimento.  

No que concerne ao papel do cônjuge, salientamos que sua obrigação de guardar pelos interesses do
seu cônjuge idoso decorre dos deveres de assistência, respeito e consideração mútuos. Advindos do estado
de casados, estes deveres[82] surgem automaticamente após o ato matrimonial como resultados dos efeitos
jurídicos do casamento que decorre, por sua vez, da ordem pública e do interesse social.

O dever de mútua assistência exige cuidados pessoais nas doenças, socorro nas desventuras, apoio
na adversidade e auxílio constante em todas as situações da vida, não sendo suficiente apenas o fornecimento
de elementos materiais, como alimentação, vestuário, transporte e medicamento, faz-se necessário o
fornecimento de elementos materiais, como o zelo da honra e dignidade do cônjuge da família, que para
alguns constitui a obrigação assistencial do respeito e da consideração mútuos, que é, em outras palavras, um
dever de assistência imaterial.  Sendo este candidato natural ao papel de responsável pelo idoso capaz de
direito, mas incapaz de fato.

Com efeito, apesar de a Constituição portuguesa e a brasileira colocarem os idosos sob a proteção
primeira da família, sendo estes os primeiros a serem chamados ou a serem os legítimos responsáveis no caso
de um idoso necessitar que lhe supram sua vontade quando se está em questão o respeito a sua dignidade. É
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fato que a tutela sistemática do valor e dos interesses dos ascendentes, os pais e avós, é depreciada em
comparação à relação de pais com filhos[83].

É claro o desequilíbrio. Enquanto que os pais têm o poder-dever de educação e manutenção dos
filhos; em relação aos seus ascendentes, gera apenas uma obrigação de alimentos.

Assim, com advento do Estado Social de Direito, a solidariedade[84] estatal tornou-se cada vez
mais protagonista na função assistencialista ao idoso, substituindo o papel da solidariedade familiar, que
perdeu espaço, mas que ainda possui um papel assistencial ao idoso[85].

Constatamos que, enquanto que a obrigação de alimentos se funda no princípio da solidariedade
familiar, as prestações assistencialistas, como os decorrentes dos regimes de segurança social, baseiam-se no
princípio da solidariedade estadual. Então quem será o mais indicado na proteção do idoso (in)capaz, a
família que age movida pelo “altruísmo conjugal ou filial”[86] ou será o Estado Social de Direito que
assumiu novas responsabilidades perante os indivíduos?

O Estado por mais que procure prover o bem-estar, trazendo para si uma obrigação jurídica no
âmbito dos direitos sociais, não faz desaparecer os direitos individuais decorrentes do Estado liberal. Como
observa Paulo Otero o “Estado Social é ainda herdeiro do Estado liberal”[87]. Assim, em decorrência da
observância do princípio da dignidade da pessoa humana, as ações do Estado são limitadas, pois o princípio
exige abstenções públicas na esfera individual.

Entretanto a subordinação estatal ao princípio da dignidade da pessoa também demanda um dever
de proteção, que inclui até mesmo a proteção da pessoa contra si mesma. Desta feita, permitirá que o Estado
atue dentro da esfera da pessoa idosa, do nosso caso, mas poderia ser qualquer pessoa, para que se possa
garantir a sua dignidade, uma vez que esta é irrenunciável.

Em termos de dignidade, como já foi por nós estudado, vigora um dever de respeito por parte de
seu próprio titular, que não permite que possa pô-la em risco. Todavia a preferência no cuidado do idoso é
dada à família. E, dentro do âmbito familiar, dar-se-á preferência ao cônjuge.

O princípio da solidariedade familiar ainda coloca a família como primeira destinatária da proteção
social ao idoso. O dever de garantir, com absoluta prioridade, os direitos dos idosos é atribuído
primeiramente à família, depois à sociedade e finalmente ao Estado[88].  

O papel do médico será subsidiário ao da família e ao do Estado. Ele atua quando se constata a falta
de família, e o paciente não possa exprimir sua vontade, como nos casos de inconsciência em que a pessoa
esteja em grave risco de vida.

O ideal seria que se existisse a figura do Procurador de Cuidados de Saúde, prevista na Convenção
de Oviedo sobre os Direitos do Homem e Biomedicina, de 4 de abril de 1997[89]. Nos casos do menor ou
maior que não possuam capacidade para consentir numa intervenção, esta não será realizada sem seu
representante, mas na sua falta será feita por uma autoridade ou pessoa designada por lei[90].

Ele suprimiria o consentimento da mesma forma que seus familiares, então receberia toda a
informação necessária acerca do estado do paciente, nas mesmas condições que receberia o paciente, levando
em conta, inclusive a vontade anteriormente expressada pelo paciente, quando tinha condições de expressar
sua vontade a respeito da intervenção médica[91].

Nas situações de urgência em que não há como se obter o consentimento apropriado, a Convenção
disciplina, nas mesmas condições aqui já enunciadas, se procederá à intervenção médica indispensável em
benefício da saúde do paciente[92].

Nos dias atuais em que se fala num verdadeiro direito dos doentes, a relação médica é elevada a
outro nível. O consentimento possui importante papel na relação médico/paciente na apuração de
responsabilidade médica, pois tal relação, cada vez mais configurada como um serviço público, implica na
prestação de um consentimento informado, não sendo mero critério do médico. Deve este buscá-lo mesmo
quando estiver diante de uma intervenção médica que o interesse público determina a obrigatoriedade, como
a vacinação[93].

As ações médicas serão pautadas pelos pressupostos – perigo para sua vida ou para sua saúde –
presentes no artigo 156 do Código Penal português. Serão sempre exigidos dos médicos que se encontrem
nessas situações para que se conceda o poder de decidir sobre interesse do paciente[94].

De modo que o já referenciado Estatuto do Idoso previu a situação a qual estamos analisando. O
artigo dezessete do Estatuto já disciplina a delicada situação do idoso que não estando fora do domínio das
faculdades mentais, ou seja, sem condições de optar pelo tratamento mais favorável, esta opção será feita por
outras pessoas enumeradas pelo artigo.

A opção pelo tratamento de saúde que achar mais favorável será feita primeiramente pelo idoso,
estando este no domínio de suas faculdade mentais. Não estando, será feita pelo curador, se interditado. Se
não caberá primeiramente aos familiares, depois ao médico, quando em risco de vida e sem tempo hábil para
consultar o curador ou familiar, ou quando não havendo nenhum destes responsáveis, sob a condição de
comunicar o fato ao Ministério Público.

Em Portugal, a hipótese do idoso incapaz sem representante legal constituído fica sob a
responsabilidade do Ministério Público, o qual será responsável para suprir este consentimento. O Estatuto
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do Ministério Público, estabelecido pela Lei 60/98, de 27 de agosto, prevê que, através de um processo
especial de suprimento de consentimento, o Ministério Público cita a pessoa que for considerada mais
idônea, dentre as quais: o representante do incapaz, o seu cônjuge, o familiar mais próximo e próprio incapaz
se inabilitado; e, ao final, após produzir provas, concluir diligências, ouvir o Conselho de Família, decide pela
representante mais adequado[95].

Dessa forma, será o cônjuge, a família, o Estado e o médico, na falta de um procurador de cuidados
de saúde, em ordem de preferência, aqui seguida a do Estatuto do Idoso e pelas razões que expomos neste
item, os responsáveis por suprir a vontade do idoso em matéria de intervenções médicas e cirúrgicas quando
este não puder fazê-lo.
CONCLUSÃO

A dignidade da pessoa humana pressupõe uma dupla afirmação, ao mesmo tempo impede a
coisificação da pessoa humana, à medida que se evita ofensas a sua dignidade, também se prevê um
reconhecimento do poder da pessoa de se autodeterminar, de se dispor livremente das opções de
autoconformação da sua vida, constituindo lesão à dignidade se no exercício da liberdade se anule ou se
destruam as condições de futura autodeterminação e, consequentemente, do livre desenvolvimento da
personalidade.

Considerando que o idoso é pessoa capaz para realização de todos os atos da vida civil, este deverá
respeitar, como qualquer outra pessoa, os limites impostos pela dignidade da pessoa humana, inclusive de
não por em risco as possibilidades de seu autodesenvolvimento.

A escolha do tratamento médico que lhe achar mais adequado é um exercício de autodeterminação
individual. Com efeito, a questão presente não é saber se o idoso ou qualquer outra pessoa pode renunciar o
respeito ou a proteção à dignidade, pois é inadmissível, mas saber quais os limites do poder que o indivíduo,
no caso o idoso, possui para determinar por si próprio o sentido e conteúdo da sua dignidade.

As condições particulares da pessoa irão determinar esses limites, pois a cada um cabe determinar seu
plano de vida, inclusive decidir por realizar uma intervenção médica seja ela cirúrgica ou não, ou recusá-la.
Muito embora o idoso esteja numa fase da vida em que este tipo de escolha é mais frequente, a sua idade,
por si só, não configura esta decisão como um atentado à vida, pois sua debilidade física em decorrência da
sua idade não significa debilidade psíquica. De fato, não podemos deixar de considerar as doenças que
afetam essas pessoas em decorrência da idade, inclusive se o idoso chegar a um estado de demência senil
deverá ele ser interditado, mas não o será por simplesmente ser maior de 60 anos.

E, conforme constatamos, a pessoa idosa capaz poderá ter sua autodeterminação ou a autonomia de
sua vontade suprimida, se for considerada incapaz. Não o sendo, não poderá haver restrições a sua
autonomia privada, como se impor limites a sua liberdade de contratar serviços médicos, com exceção
daquelas dirigidas a todas como o respeito à ordem pública e aos bons costumes.

Contudo não podemos deixar de levar em consideração a hipótese do idoso incapaz, mas não
interditado, que não possui capacidade de governar-se por si mesmo. Pois da mesma forma que não se
devem interditar pessoas que de fato não estão incapacitadas, daí com todo o processo de interdição e o rol
taxativo de incapacidade presente em lei não se deve deixar de incapacitá-las, se for o caso, para protegê-las
perante os outros e ela própria.

No que concerne aos seus representantes, levando-se em conta o princípio da solidariedade familiar
pertencente ao Direito de Família, mas previsto constitucionalmente, tanto na Constituição portuguesa
quanto na brasileira, e da solidariedade estatal, emanação do Estado Social e da cláusula do bem-estar, são
responsáveis naturais, a família, o cônjuge, o Estado e o médico, em decorrência da situação clínica do
paciente idoso.

A família é responsável natural do idoso, sendo sempre os primeiros acionados na lógica do sistema
jurídico-civil do direito de família, consignado pelas constituições, em que se coloca sempre a família como a
primeira no cuidado integral do idoso.

  A questão coloca-se em saber qual a ordem de preferência, quem terá prioridade, os filhos, numa
invocação de um poder filial, ou o cônjuge, em decorrência dos deveres do matrimônio.

Seguindo a ordem de preferência, determinada pelo Estatuto do Idoso vigente no Brasil e do Estatuto
do Ministério Público no processo de suprimento de consentimento em Portugal, primeiramente será
chamado o cônjuge do idoso (in)capaz e, na falta deste, a família. Os deveres de assistência, respeito e
consideração mútuos são um vínculo bem mais forte de exigência e obrigação assistencial do que a limitada
proteção decorrente de um poder filial, que até então só claramente reconhece constitucionalmente uma
obrigação alimentar, e, em leis ordinárias, sempre uma obrigação subsidiárias à existência do cônjuge.

Subsidiária também será a intervenção estatal na esfera da pessoa idosa na situação analisada. Como
foi por nós estudado, o Estado poderá interferir na esfera pessoal daquele, idoso ou não, que pôr em risco a
sua própria dignidade. Essa possibilidade é bem plausível, já que os direitos mais diretamente afetados são o
direito à vida, direito à integridade pessoal, à saúde, grupo pertencente ao núcleo essencial da dignidade da
pessoa humana.

 Considerando que a dignidade humana é valor absoluto, sendo assim, inviolável, inalienável e
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irrenunciável, nenhuma pessoa poderá dispor da sua própria dignidade no sentido de pô-la em risco em favor
da liberdade, objetivando a ofensa da pessoa razão de ser da dignidade, pois esta protege, numa dimensão
autorreferencial, o indivíduo de si próprio.

Diante desta constatação, é permitida a interferência Estatal nestes casos, no entanto será subsidiária,
em decorrência dos princípios do direito de família, que põe o idoso como prioridade da família, seja ela
representada pelo cônjuge ou pelos descendentes, e bem limitada, já que a dignidade primeiramente
pressupõe limites à intervenção do Estado na esfera individual da pessoa, em respeito ao livre
desenvolvimento da sua personalidade. Contudo, como já foi citado, o respeito ao desenvolvimento à
personalidade e consequentemente a autonomia da vontade não poderão ser usados para abdicar da sua
dignidade, atentando contra si mesmo.

Nesse ensejo, o Estado Social é legitimado para atuar, à proporção que intervém com respeito à
cláusula do bem-estar e do respeito da dignidade humana em todas as suas dimensões. Em situações
concretas, o Ministério Público, representante judicial dos incapazes, deverá ser chamado para tutelar em
favor do idoso em questão.

No entanto, melhor seria que houvesse a figura do Procurador de Cuidados da Saúde, previsto na
Convenção de Oviedo, e por nós analisada no capítulo terceiro, pois seria alguém direcionado para os casos
em que envolvessem não só a possibilidade de suprir consentimentos de idosos não interditados, mas
incapazes de fato, como também os demais casos, até mesmo dos testamentos vitais.

Tal entidade facilitaria deveras o trabalho dos médicos que se deparassem com questões éticas, visto
que são cada vez mais comuns no nosso mundo de inovações tecnológicas e científicas no campo médico.

O papel do médico, na hipótese por nós apresentada, é igual a qualquer situação ética em que se
ponha, não interessando ser o paciente idoso ou não. Sua atuação fica subordinada à presença da família e à
autorização do Ministério Público. Somente nas situações de risco em que o paciente não possa exprimir sua
vontade, e não haja representante ou família nem haja tempo hábil para consultar o Ministério Público, é que
o médico é autorizado a atuar. São casos como o de paciente inconsciente com grave risco de vida.

 No que tange ao seu consentimento, também deverá ser levado em conta. Primeiramente, como já
dissemos, a renúncia a direitos fundamentais só poderá ser feita pelo próprio titular, e considerando que nem
este dispõe de sua própria dignidade em seu desfavor, não será também possível ao seus representantes.

Nesse sentido, a dignidade da pessoa idosa deverá ser respeitada pela pessoa capaz quando for dar o
seu consentimento à intervenção médica, assim também o seu representante não poderá atentar contra a
dignidade do seu representado, sob risco de intervenção estatal também em respeito ao valor dignidade. Sem
falar no respeito à opção mais favorável ao paciente em respeito à dignidade humana.

Em segundo lugar, entendemos que a vontade do idoso (in)capaz deverá ser levada em conta, assim
como no consentimento presumido e nos termos de um consentimento válido. Tanto em razão da
incapacidade não ter sido declarada e o idoso interditado, como em razão dos institutos já existentes que
apontam para a consideração da vontade do incapaz.

De certo que o menor considerado, na legislação portuguesa e brasileira, um incapaz, não tem sua
capacidade de exercício totalmente desconsiderada em favor do desenvolvimento da sua personalidade.
Assim também será no caso do consentimento presumido do paciente impossibilitado de exprimir sua
vontade, situação em que o médico levará em conta as disposições e opiniões feitas pelo paciente quando
consciente.

Em suma, o consentimento suprimido pelo representante deverá levar em conta a opinião do idoso,
qual a sua posição diante do tratamento médico ofertado, se ele recusaria ou se aceitaria. Decidir de forma
diversa, sem levar em consideração sua opinião, é ferir o direito ao desenvolvimento da personalidade, o
modo de ser de sua personalidade, o que ele traçou para sua vida e desprezar suas escolhas.

Desta feita, a ordem de preferência, na falta de um representante legal constituído, já que não houve
interdição, será primeiramente o cônjuge, depois a família, representada pelos descendentes ou por parente
próximo até terceiro grau; não havendo nenhum deles, o Estado subsidiariamente será responsável e, por fim,
o médico, nas hipóteses por nós estabelecidas e permitidas por lei.
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DIREITO, ANENCEFALIA E ANTECIPAÇÃO TERAPÊUTICA DO PARTO: UMA ANÁLISE DA REALIDADE BRASILEIRA

LAW, ANENCEPHALY AND THERAPEUTICAL ANTICIPATION OF THE CHILDBIRTH: AN ANALYSIS OF BRAZILIAN REALITY

Francisco Davi Fernandes Peixoto

RESUMO
O presente trabalho trata de uma abordagem jurídica acerca da problemática da anencefalia, se a conduta de antecipação terapêutico do parto de fetos
anencefálicos pode ou não ser encarada como lícita do tendo por base a legislação pátria. Para tanto, faremos uma análise do aborto ao longo da história,
das diversas concepções obre tal fenômeno. Trataremos da problemática da antecipação legal do parto de fetos anencéfalos em vista da realidade social
brasileira, bem como do ordenamento jurídico nacional. Além disso, abordaremos os argumentos contrários e favoráveis à antecipação terapêutica do parto
de fetos anencefálicos afim de busca um entendimento mais amplo e imparcial do fenômeno, bem como de possíveis soluções para este.
PALAVRAS-CHAVES: ABORTO; ANENCEFALIA; ANTECIPAÇÃO TERAPÊUTICA DO PARTO.

ABSTRACT
The present work deals with a legal boarding concerning the problematic of the anencephaly, if the therapeutical behavior of anticipation of the childbirth of
anencephalyc fetus can or can’t be faced as lawful having for base the native legislation. For that, we’ll do an analysis of abortion throughout history, the
various conceptions about this phenomenon. We’ll treat the problem of legal anticipating of childbirth of the anencephalic fetus in view of the Brazilian
social reality and of the national legal system. Furthermore, we’ll discuss the arguments against and the arguments in favor of the legal anticipating of
childbirth of the anencephalic fetus in order to seek a broader and impartial understanding of the phenomenon, as well as possible solutions to this.
KEYWORDS: ABORTION; ANENCEPHALY; THERAPEUTICAL ANTICIPATION OF THE CHILDBIRTH.

INTRODUÇÃO

 

Segundo Seguin[1], a história da medicina não só foi como ainda está sendo escrita por meio de dor, medo e lágrimas. Decerto, foi a duras penas
que a humanidade evoluiu seus conhecimentos acerca do corpo humano, de como cuidar e tratar moléstias. Porém, quanto mais conhecia, mais o
conhecimento passava a influir na sociedade.

Atadas à história da medicina, também andaram a obstetrícia e o interesse pela reprodução humana, a criminalização de condutas abortivas e
contraceptivas. No sentido etimológico, a palavra aborto origina-se de ab – privação, e ortus – nascimento. A palavra aborto na verdade se refere ao
produto da concepção abortada, interrompida. Já abortamento, etimologicamente, significa a conduta de abortar[2].

A Bíblia trata dos médicos e de sua arte, a medicina, exaltando tanto esta quanto aqueles, porém subordinando o atuar do médico à vontade
divina. Assim, para os antigos hebreus, a verdadeira cura vinha de Deus, apesar de ressalvarem também a necessidade dos médicos. Está escrito no livro
Eclesiástico[3] que

Meu filho, se estiveres doente não descuide de ti, mas ora ao senhor que te curará. Afasta-te do pecado, reergue as mãos e purifica teu coração de todo o pecado.
Oferece um incenso suave e uma lembrança flor de farinha; faze a oblação de uma vítima gorda. Em seguida dá lugar ao médico,pois ele foi criado por Deus;que
ele não te deixe pois sua arte te é necessária.[4]

Já o livro do Êxodo[5] que contém a lei mosaica estabelece que aquele que matasse mulher grávida ou que a agredisse e matasse seu feto deveria
ser morto. Em sentido similar, o Código de Hamurabi[6] dos babilônicos acreditava que as enfermidades seriam castigos impostos pelos deuses, apesar de
punir severamente os erros médicos, bem como o abortamento, com pena de morte ou compensação econômica, dependendo da classe a qual a mulher
pertencia e do tipo de conduta.

Também os gregos realizaram grandes prodígios na ciência da medicina. Inicialmente, nos moldes da mitologia grega, as doenças seriam curadas
pelos sacerdotes do templo de Esculápio a quem o centauro Quíron teria ensinado a arte de curar os males. Porém, paulatinamente surgiram diversas
escolas de medicina na Grécia, tendo especial destaque a de Cós em face daquele que é considerado pai da medicina: Hipócrates.[7]

No juramento de Hipócrates as práticas abortivas são severamente proibidas, sendo vadadas aos médicos fornecer quaisquer circunstâncias
abortivas a mulheres grávidas. Apesar da proibição, na Grécia “[...] o aborto era utilizado em grande escala, abonado pelos ilustres pensadores da época,
que justificavam sua necessidade.”[8]

Com efeito, enquanto filósofos como Sólon e Licurgo eram contrários ao aborto, Platão e Aristóteles o defendiam enquanto não existisse alma no
produto da concepção. Foi de Aristóteles a doutrina do hilemorfismo segundo a qual a alma humana não sobreviveria independente de um corpo[9], só
podendo se relacionar com ele após certo tempo.[10] Platão chegava mesmo a defendê-lo como obrigatório para mulheres que engravidassem após uma
certa idade.

Ademais, em algumas cidades da Grécia Antiga, fetos que porventura apresentassem deformações, por mínimas que fossem, eram de imediato
mortos. Em Esparta, por exemplo, era comum a prática de “descartar” os que não fossem fisicamente aptos a uma vida voltada às artes marciais exigidas
de todo cidadão espartano[11].

Já os romanos consideravam o feto parte das entranhas da mãe (pars viscerum matris), sendo o aborto lícito durante um período considerável.
Ademais, cumpre destacar que já os romanos admitiam que fetos que não possuíssem forma humana, como os anencéfalos, não poderiam ser juridicamente
considerados pessoas humanas.

Apesar destas proibições, consoante a lição de Mori[12], a condenação do aborto no mundo antigo era muito rara, sendo a prática deveras
difundida. Apenas com o advento do cristianismo o aborto passou a ser severamente punido. Todavia, frisemos que em certos momentos a Igreja chegou a
admiti-lo em causa de extrema miséria ou de honra[13].

Tomás de Aquino, influenciado pela doutrina aristotélica do hilemorfismo, era adepto da teoria da animação retardada segundo a qual, enquanto o
feto não tivesse forma humana, o que se daria em torno de 40 a 80 dias, não haveria a possibilidade de infusão da alma[14].

É palmar que a doutrina cristã da sacralidade da vida, hoje um dos principais fundamentos teóricos da repudia da Igreja Católica e de demais
movimentos pró-vida contra a antecipação da gestação de fetos anencéfalos, não foi ponto pacífico e perene durante a história do cristianismo.
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Com o passar do tempo, a medicina continuou a evoluir, porém, no que diz respeito ao diagnóstico e métodos de terapia pré-natal. Até meados do
século passado tinha alcançado apenas um desenvolvimento pífio comparado ao atual. Minuta Frigério[15] que o desenvolvimento de novas tecnologias
que possibilitaram uma maior precisão no diagnóstico pré-natal de doenças dar-se-ia apenas após 1950.

Entretanto, mesmo com estas descobertas, no século passado e deste início de milênio, as legislações e a jurisprudência de todo o mundo
passaram a tergiversar acerca do fenômeno do aborto, ora condenando-o severamente e ora descriminalizando-o. Chegou-se a defender diversos tipos de
permissivos jurídicos para a prática do aborto, tais como o aborto sentimental, terapêutico, sócio-econômico, por motivo de honra e, durante o regime
nazista, o aborto eugênico[16].

Apartando desse momento negro da história da medicina obstétrica – e da própria humanidade – hoje é possível detectar com precisão diversas
anomalias existentes, graças ao constante desenvolvimento das técnicas utilizadas nos diagnósticos pré-natais, como o exame por aparelhos de ultra-som.

A ultra-sonografia passou a ser utilizada em larga escala nos países desenvolvidos na década de 1950 e no Brasil em torno da 1970, trazendo
diversas conseqüências de ordem ética e social[17]. Em 1990, com o desenvolvimento na área da informática surgiu a possibilidade de serem feitas imagens
tridimensionais durante os exames do diagnóstico pré-natal, o que possibilitou ainda mais a detecção de doenças durante a gestação.

Dentre estas anomalias, uma que recentemente têm chamado a atenção dos holofotes não apenas acadêmicos, mas de toda a sociedade brasileira é
a da anencefalia. O tema da interrupção da gestação dos fetos anencefálicos tem sido deveras discutido no meio jornalístico de todo o país. Referida
discussão tem ocorrido em face da Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 54 interposta pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores e Saúde – CNTS junto ao STF, que trata da possibilidade de uma legítima, constitucional e legal de antecipação terapêutica do parto de
anencéfalos.

Destarte, propagou-se de forma célere no meio popular a notícia de que estariam querendo abortar as crianças sem cérebro. De fato, a origem
etimológica do termo anencéfalo deriva dos do grego an, que significa privação, amalgamado com enckephalos, que significa cérebro. Todavia, esta
descrição e este entendimento são na verdade paupérrimos para a real compreensão dos processos físicos e psíquicos desencadeados pela anencefalia em
duas entidades: o feto e a gestante. Vejamos inicialmente as conseqüências para o feto, até porque não poderíamos descrever logicamente o procedimento
fisiológico da anencefalia sem seguir esta ordem.
 
1 ANENCEFALIA: CONCEITO E CONSEQÜÊNCIAS NA REALIDADE BRASILEIRA
 

Entende-se por anencefalia uma malformação fetal congênita caracterizada pela ausência de grande parte de ambos os hemisférios cerebrais, do
córtex, dos ossos que compõem a calota craniana (frontal, occipital e parietal) e da pele que a reveste, com a conseqüente exposição do tecido nervoso e
fibrótico.[18]

É uma alteração na qual há um defeito no fechamento do tubo neural, a estrutura que virá a formar o cérebro e a espinha, expondo os
hemisférios cerebrais ao líquido amniótico que dissolve toda ou a maioria da massa encefálica, impedindo seu desenvolvimento.[19] Constata-se que a
anencefalia é muito mais que a mera ausência do cérebro, até porque, partes dele, ainda que irrisórias, podem estar presentes.

Segundo Volpe e Álvares[20], nosso sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, sendo aquele formado pelo
prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo.  O prosencéfalo é composto pelo cérebro, ou telencéfalo (córtex e ossos da calota craniana), e pelo diencéfalo
formado pelo tálamo e hipotálamo, cujas funções estão relacionadas ao controle da temperatura corporal, apetite e sono.

Já o mesencéfalo e rombencéfalo compõem o tronco encefálico, responsáveis pelo batimento cardíaco e regulamento da pressão arteiral. O
anencéfalo carece em regra de prosencéfalo e mesencéfalo, sobrando apenas o rombencéfalo. Ou seja, não possui hemisférios cerebrais, tálamo, hipotálamo
ou mesmo ossos cranianos.

Outros defeitos do fechamento no tubo neural são a espinha bífida e a encefalocele. Santos e Pereira[21] destacam que a anencefalia e a
espinha bífida correspondem por mais de 90% dos casos de defeito de fechamento do tubo neural. A espinha bífida diferencia-se da anencefalia por ocorrer
na parte posterior da coluna vertebral. Ressaltemos que, nestes tipos de malformações fetais, aproximadamente 20% dos fetos apresentam algum outro
defeito congênito associado[22].

Ocorre que a anencefalia é um defeito fatal para o feto, ao passo que em caso de espinha bífida ele pode sobreviver, apesar de apresentar sérias
complicações ao indivíduo, como paralisia dos membros inferiores, da bexiga e dos intestinos, bem como dificuldades de aprendizado[23]. Nos Estados
Unidos, por exemplo, os gastos com uma criança com espinha bífida durante toda sua vida giram em torno de US$ 294.000,00[24].

Assim, a anencefalia se destaca, dentre as demais malformações fetais incompatíveis com a vida, por ser a mais grave, além da mais comum.
Entre 55% e 65% dos casos que foram expostos aos tribunais brasileiros que envolvem malformação fetal são de anencefalia.[25] Expliquemos então o que
significa “malformação fetal congênita”.

Os termos malformação e  fetal são quase auto-explicativos. Significam formações irregulares do feto, isto é, que o mesmo difere do que
regularmente é esperado em um feto saudável. Congênito significa que o defeito está presente no feto antes, durante e depois de sua concepção.

Em termos clínicos, malformação é um dos quatro tipos de anomalia existente na embriologia, caracterizada como um “defeito morfológico de
um órgão, parte de um órgão ou de uma região maior do corpo que resulte de um processo de desenvolvimento intrinsecamente anormal.”[26]

Em regra, o defeito origina-se da interação entre genes e fatores ambientais, em especial dos genes ligados ao metabolismo do ácido fólico. O
ácido fólico é de suma importância para o desenvolvimento de um feto saudável, especificamente em relação aos processos de multiplicação e divisão
celular e de síntese protéica, tanto que hoje, aproximadamente cerca de 40 países determinam a fortificação de alimentos com ácido fólico, dentre eles o
Brasil.[27]

É tida como uma doença parcialmente carencial, isto é, causada pela ausência de uma dieta apropriada em ácido fólico. Todavia, o ácido fólico
só previne se for ministrado na dieta da mulher antes de 90 dias da gravidez, quando poderá se depositar nas células hemáceas.

Uma vez que 97% de todas as gravidezes não são planejadas, apenas em 3% dos casos a prevenção poderá ser feita e, desses 3%, apenas em
40% a ministração do ácido fólico é eficiente, o que nos dá uma irrisória taxa de 1,12% de sucesso pela prevenção da malformação fetal congênita; isso
sem contar demais fatores que contribuem para a anencefalia.[28] Nesse sentido assevera Diniz:

Por mais que a correlação da anencefalia com a carência de ácido fólico já esteja consolidade na literatura médica, nem todas as causas de anencefalia derivam da
carência de ácido fólico. Causas genéticas ou inclusive desconhecidas correspondem a pelo menos 60% dos casos.[29] (tradução nossa)
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Assim, para a moderna literatura obstétrica, a anencefalia é uma patologia determinada por diversos fatores chamados teratogênicos ou
teratógenos, que atuam diretamente sobre o ser em formação, ampliando a probabilidade de tais patologias. Como exemplos destes fatores, podemos citar
as diversas radiações, vírus, uso de drogas e doenças maternas existentes[30].

Com efeito, destaca Langman que:

 Muitos fatores podem interagir com o embrião em diferenciação e crescimento. Entretanto, o resultado não leva, necessariamente, a uma grande malformação.
Em alguns casos, o agente teratogênico pode ser tão tóxico ou afetar um sistema de órgãos vital do embrião ou do feto tão intensamente que leva à morte. Em
outros casos, a influência ambiental pode ser tão discreta que o embrião ou feto é capaz de sobreviver, mas alguns de seus sistemas ou órgãos são afetados.[31]

Além disso, comprovadamente os fatores teratogênicos não são as únicas causas que incidem e concorrem para que ocorra a anencefalia; outros
fatores como descendência e etnia também o fazem, apesar de não serem determinantes, vez que 95% dos casos surgem em casais que não são
considerados no grupo de risco, qual seja, que já tiveram filhos com malformações congênitas[32].

A anencefalia se manifesta geralmente no período resultante entre 23 e 28 dias da gestação[33]. O diagnóstico da anencefalia, assim como de
demais malformações fetais, é feito durante o segundo trimestre da gestação mediante uma ecografia. Segundo o Dicionário de Termos Técnicos de
Medicina, ecografia é a

Exploração de um órgão ou de uma região do corpo mediante ultra-sons. Dirige-se um feixe deles rumo a área a estudar e os ecos devolvidos pelas diferentes
estruturas da área em exame se recolhem e projetam sobre um osciloscópio catódico.[34]

Frise-se porém que, por precaução, são necessários de acordo com a legislação brasileira duas ultra-sonografias confirmando a malformação.
Além da ecografia[35], outro exame pode ser feito, o teste da alfa-fetoproteína ou amniocentese, espécie de glicoproteína que é sintetizada normalmente na
vida fetal, feito no soro materno e no líquido amniótico que apresenta variações anormais quando em caso de anomalias fetais.

Destarte, hodiernamente a certeza de um diagnóstico de anencefalia é quase absoluta, salvo a possibilidade de erro humano, aliás erro humano
crasso! Após a detecção da malformação fetal pouco – na verdade nada – há o que fazer para resolver a situação[36], pois o índice de fatalidade é de
100%. Em face da relevância desta afirmação para o presente trabalho repetimos: do ponto de vista obstétrico não há chance de sobrevivência extra-
uterina, ao menos por um período considerável, ou possibilidade de tratamento para a anencefalia.

Nos moldes da lição de Diniz, a anencefalia é “[...] uma malformação fetal incompatível com a vida sobre a qual há um consenso na literatura
médica internacional acerca do diagnóstico da inviabilidade fetal.” (grifos e tradução nossa)[37]

De fato, a grande maioria dos fetos que padecem de anencefalia sequer chega ao término do período gestacional. A estimativa é a de que cerca de
65% destas gestações não sejam levadas até o fim.[38] Das que são levadas a cabo, em regra, e isso é igualmente ponto pacífico na ciência médica, o
anencéfalo chega a sobreviver apenas poucas horas e, em raríssimos casos, alguns dias.

Quando chega a nascer, o anencéfalo pouco lembra a aparência de um ser humano, apenas com traços humanóides. Não tem rosto, possui a
aparência de uma rã, com ausência de calota craniana com protusão dos olhos. Não é a toa que, para a ciência médica, a descrição da anencefalia é
“monstruosidade caracterizada pela ausência de cérebro e da medula.”[39]

Apesar de, em alguns casos, os olhos do anencéfalo aparentemente responderem a estímulos externos, em verdade isto não passa de um mero
movimento reflexo, vez que o mesmo carece de nervo ótico até o cérebro, sendo assim cientificamente impossível a resposta a estímulo.

Apesar de haver quem defenda que o anencéfalo pode mesmo reagir a estímulos externos e sentir dor em face da presença do tronco cerebral,
importa ressalvar, que em vista da carência de cérebro, esta capacidade é biologicamente alienígena ao anencéfalo. Mesmo presentes as terminações
nervosas, não há cérebro que possibilite que as mesmas sejam processadas e reconhecidas. Assim, reações de fetos anencéfalos como a capacidade de se
amamentar, são meros atos reflexos[40].

Nessa acepção, Ribeiro destaca que no anencéfalo

[...] não há estruturas cerebrais (hemisfério e córtex), havendo apenas tronco cerebral. Há ausência de todas as funções superiores ligadas ao sistema nervoso
central, responsável pela consciência cognição, vida relacional, comunicação, afetividade e emotividade. Restam apenas funções vegetativas que controlam
parcialmente a respiração, as funções vasomotoras e as funções dependentes da medula espinhal.[41]

Constatamos que a saúde de um feto que padece de anencefalia é, desde o nascimento, severamente afetada. Apesar de apresentar funções
vasomotoras típicas do tronco encefálico, estas são deficientes[42], de modo que necessitam de auxílio de respiradouros e entubamentos bem como outros
aparelhos e procedimentos para que, em termos biológicos, vivam fora do útero. Tanto que o Ministro do STF Joaquim Barbosa Gomes proferiu que “[...]
o feto anencéfalo, mesmo estando biologicamente vivo (porque feito de células e tecidos vivos), não tem proteção jurídica.”[43] (grifos nossos)

Recentemente, o caso de Marcela de Jesus Galante Ferreira, suposta anencéfala que chegou a sobreviver durante um ano, oito meses e doze dias
foi retratado em massa pela imprensa nacional[44] ganhando grande repercussão, pelo fato de ter sobrevivido por um período tão longo.

O que ocorreu é que, conforme comprovado por uma junta médica[45], Marcela não era anencéfala[46]. Era sim portadora da malformação de
merocrania, um defeito menos grave no crânio, contendo massa encefálica, diferentemente dos anencéfalos que sequer possuem crânio ou pele que o
reveste, mas apenas uma membrana chamada cerebrovasculosa. Persiste então o consenso médico acerca da ausência de um período de sobrevida
extrauterina considerável.

Além disso, a anencefalia traz sérias complicações para a saúde da gestante. Todo parto de fetos portadores de malformação é 22% mais
complicado que o de fetos normais, sendo que o trabalho de parto dura cerca de 14 a 18 horas, enquanto em gestações normais dura apenas de 6 a 8
horas.[47]

Não bastassem essas complicações, o risco para a saúde da gestante não termina no trabalho de parto. A possibilidade de convulções e desmaios
aumenta sensivelmente, bem como o risco de eclampsia, sem contar o enorme sofrimento psíquico com o qual a mãe terá de conviver, não apenas durante a
gestação mas após a mesma.

Na exordial da ADPF nº 54 no STF[48], Barroso apresentou um parecer da FEBRASGO – Federação Brasileira das Associações de Ginecologia
e Obstetrícia no qual demonstrou quais seriam as possíveis complicações da gestação do feto anencéfalo.
 
2 A ANENCEFALIA NO BRASIL: REPERCUSSÕES JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO

 
Recentemente, o STF teve que se deparar com três importantíssimas questões envolvendo considerações acerca do direito à vida, do seu início e
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da resolução de eventuais conflitos contraposição a outros direitos fundamentais.
No julgamento da ADI nº 3510 o Supremo debruçou-se sobre a questão da constitucionalidade ou não do art. 5º e parágrafos da Lei nº

11.105/05, a chamada lei de biossegurança, em face dos art. 1º, III e art. 5º, ambos da CF/88.
Referido julgamento, cuja repercussão junto à imprensa nacional foi ululante, versou sobre o uso de células-tronco, originárias da técnica de

embriões excedentários, frutos de fertilizações in vitro[49]. Apenas aqueles que sabidamente fossem inviáveis ou congelados há mais de três anos[50],
poderiam ser utilizados para fins de pesquisa científica e terapêutica, sendo necessário ainda o consentimento dos pais e a necessária análise da pesquisa em
si por parte de um comitê ético.

Ocorreu que na visão do então Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, referida prática seria inconstitucional por ir de encontro ao
princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à vida, direito este, no seu entendimento, absoluto e iniciado com a fecundação, de onde se
desenvolveria continuadamente, impetrando a ADI supracitada[51].

Por maioria de votos, o Supremo julgou improcedente a ADI, vencidos parcialmente os Ministros Menezes Direito, Ricardo Lewandowski, Eros
Grau, Cezar Peluso e o Presidente, Ministro Gilmar Ferreira Mendes, sendo considerados constitucionais os dispositivos normativos da Lei de
Biossegurança, e aprovada a pesquisa com células-tronco embrionárias.

Outro caso que chegou aos auspícios do STF, que igualmente gerou furor no meio jornalístico, foi o chamado Caso Gabriela. Referida questão
tratava do fato de que uma jovem de 18 anos, natural de Teresópolis, chamada Gabriela Oliveira Cordeiro que impetrou ação judicial na referida comarca
para realizar a antecipação terapêutica do parto de um feto anencéfalo, então com três meses de gravidez, após descobrir que padecia por razão desta
moléstia.

O Juiz Pablo Rodolfo Tostes, Titular da Comarca de Teresópolis, indeferiu liminarmente a ação movida por Gabriela, em 6 de novembro de 2003,
sob o argumento de que a hipótese de antecipação terapêutica da gestação de fetos anencéfalos não estaria prevista no art. 128 do Código Penal Brasileiro
– CPB, Decreto-Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940. Ocorre que, em 7 de novembro de 2003, o Ministério Público apelou da decisão e o processo
ascendeu à Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ.

A Desembargadora daquela côrte, Gizelda Leitão Teixeira, concedeu medida liminar autorizando a antecipação terapêutica da gestação em 19 de
novembro de 2003, baseada não apenas na inviabilidade fetal, mas também no estado emocional da gestante,[52] podendo o drama de Gabriela, então
grávida de 4 meses, ter terminado aí; não foi o que ocorreu.

No dia 21 de novembro, dois dias depois da liminar ter sido concedida, quando Gabriela já estava se preparando para realizar o procedimento da
antecipação terapêutica do parto[53], Carlos Brazil e Paulo Silveira Martins Leão Júnior, ambos advogados e católicos, impetraram agravo regimental
junto ao TJRJ, sendo cassada a autorização pelo Desembargador-Presidente da Segunda Câmara Criminal do mesmo Tribunal, José Murta Ribeiro.

Ainda à esta data, o padre Luiz Carlos Lodi da Cruz, líder do movimento Pró-Vida de Anápolis, impetrou um habeas corpus (HC 32159/DF)[54]
junto ao Superior Tribunal de Justiça - STJ em favor do feto anencéfalo; aliás, inédito habeas corpus em favor de um feto.

Não nos cabe aqui criticar os valores morais em que o caso se baseia, porém cumpre destacarmos o seguinte fato: Em novembro, o Padre Lodi foi
condenado a pagar uma indenização de R$ 9.600 ao promotor de justiça Diaulas Costa Ribeiro por danos morais em face de que, após a criação de uma
promotoria especializada em direito médico por sugestão desse, para auxiliar mulheres que tinham gestações de fetos anencéfalos, fora atacado de diversas
formas pelo movimento Pró-Vida[55].

Inobstante estes fatos, voltemos ao caso Gabriela. No dia 25 de novembro, apesar da Segunda Câmara Criminal do TJRJ ter negado provimento
ao agravo regimental[56], o processo já havia alçado o STJ, tendo a Ministra Laurita Vaz cassado a decisão daquela côrte.

O então Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, emitiu no dia 10 de dezembro parecer contrário à possibilidade de antecipação
terapêutica do parto, no qual inclusive, de modo similar à ADI nº 3510, fez juízos de ordem religiosa que, a nosso ver, não cabem no âmbito de um Estado
Democrático e Laico. No dia 17 de fevereiro, a Quinta Turma do STJ viria a confirmar, por unanimidade, a decisão da Ministra.

A partir daí, Gabriela foi auxiliada pelo Instituto de Bioética e Direitos Humanos – ANIS e pela Themis: Assessoria Jurídica e Estudo de Gênero.
Foi então impetrado, no dia 26 de fevereiro de 2004, um habeas corpus (HC 84025/RJ)[57] junto ao STF “[...] alegando que a decisão do STJ feria a
dignidade da pessoa da mulher e a sua autonomia da vontade.”[58]

Todavia, dois dias depois, à data de 28 de fevereiro de 2004, veio Gabriela a dar a luz a sua filha que sobreviveu apenas 7 minutos, tendo
ironicamente sido batizada de Maria Vida. Restou prejudicado o habeas corpus pela perda do seu objeto, o feto, sendo extinto sem o julgamento do seu
mérito. Inobstante o ocorrido, destacamos a posição dos Ministros Joaquim Barbosa e Celso de Mello que, mesmo assim, fizeram questão de adiantar seus
votos.

Em resumo: O alvará foi negado em sede de 1º grau na Comarca de Teresópolis, autorizado liminarmente pelo TJRJ, para ser cassada a liminar
pela mesma côrte. Logo após, foi concedido habeas corpus junto ao STJ em favor do feto, com a posterior impetração de novo writ junto ao STF em
favor da gestante, tendo o STJ como autoridade coatora para, por derradeiro, com o nascimento de Maria Vida, restar parcialmente findo o tormento de
Gabriela.

Dizemos parcialmente findo o martírio, porque inevitavelmente restaram as seqüelas mentais e psicológicas para Gabriela como único fruto da sua
malfadada gestação. E as repercussões do caso não parariam aí. A família teve de registrar o nascimento de Maria Vida, bem como lidar com os
procedimentos legais referentes ao atestado de óbito e enterro. Aliás, a Doutora Débora Diniz, que atuou no caso junto à ANIS, foi demitida da
Universidade Católica de Brasília sendo o caso denunciado pela Associação Americana para o Progresso da Ciência.

Inclusive, ao lançarem a obra Aborto por anomalia fetal em 2003, Débora Diniz e Diaulas Costa Ribeiro[59] necessitaram de proteção policial. A
maior vítima, entretanto, foi Gabriela em face das iniqüidades por que passou durante os diversos procedimentos jurídicos a que recorreu. Inegável o
opróbio da situação a qual se submeteu.

O Ministro Relator do HC 84025/RJ, Joaquim Barbosa Gomes[60], denunciou em seu voto o constrangimento de Gabriela em relação ao
procedimento junto ao STJ, feito inteiramente à sua revelia, além da violação do princípio do juiz natural pelo Desembargador José Murta Ribeiro, ao
cassar a liminar concedida pela Desembargadora Gizelda Leitão Teixeira, ambos da Segunda Câmara Criminal do TJRJ.

Segundo Barbosa, o STJ sequer seria competente para julgar o habeas corpus impetrado em favor do feto, vez que é pacífico nos alfarrábios
jurisprudenciais desta côrte que não é da sua competência ação de habeas corpus, impetrada contra decisão monocrática proferida em sede de liminar pelo
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relator na instância de origem, salvo em caso de manifesta ilegalidade.
No mesmo sentido, a jurisprudência do STF consoante à redação da Súmula 691. Deste modo, inobstante a decisão da Desembargadora Gizelda,

que concedeu a autorização a Gabriela para realizar o procedimento de antecipação da gestação, não ter se dado em sede de habeas corpus e sim em
recurso de apelação, é do entendimento da doutrina e jurisprudência[61] mais acertada que da mesma não caberia novo habeas corpus para o STJ ou STF.

Fruto direto do Caso Gabriela foi a terceira questão que enfrentaremos: A ADPF nº 54, formulada pela CNTS, que questionava os arts. 124, 126
e 128, I e II, do CPB em face dos preceitos fundamentais da dignidade da pessoa humana (art 1º, III), da legalidade, em seu conceito mais amplo, da
liberdade e da autonomia da vontade (art. 5º, II) e também dos diretamente relacionados à saúde (art. 6º caput, e art. 196) expressos na Carta Magna.

Mediante o uso desse remédio constitucional, os trabalhadores de saúde buscavam a declaração de inconstitucionalidade da interpretação dos arts.
124, 126 e 128, I e II, do CPB, que considerasse crime de aborto a antecipação terapêutica do parto de fetos anencefálicos.

Destarte, o objetivo visado com a propositura da ADPF nº 54 é evitar que as gestantes necessitem de alvarás judiciais de juízes de instâncias
inferiores para realizar tais procedimentos, o que na prática se mostrava inviável, pois a própria jurisprudência pátria não era pacífica sobre esta questão.

Nos moldes do aludido por Diniz[62], o primeiro alvará autorizando a antecipação do parto de um feto anencéfalo data de 1989, sendo que até
2004, mais de 3000 autorizações já foram emitidas. Assim, a anencefalia corresponde a, pelo menos, 50% dos casos de malformação fetal incompatível
com a vida[63]. Apesar disso, a jurisprudência brasileira não é uniforme, com muitos casos de pedidos de alvará negados por juízes, bem como com
pareceres contrários de promotores de justiça.

Em Fortaleza, por exemplo, apenas no ano de 2003 foram registrados 5 casos de gestações de fetos anencéfalos levadas à justiça para obtenção de
alvarás que autorizassem as antecipações terapêuticas dos partos. Sem exceção, todos tiveram seus pedidos negados pelo judiciário[64].

Mesmo nos casos onde os alvarás são concedidos, o que verificamos é uma verdadeira luta contra o tempo, na qual as gestantes,
desesperadamente, tentam vencer o casuísmo legalista e a morosidade judicial dos juízes e tribunais brasileiros. Objetivam pouparem-se da angústia de ter
que conviver com um ser sabidamente inviável ou mesmo evitar, tal qual ocorreu no Caso Gabriela, ter de registrar o filho ou filha, escolhendo um nome
para o feto depois de morto, bem como preparando o enterro e os procedimentos legais do óbito.

Segundo Diniz:

Essa é uma das experiências mais dilacerantes para as mulheres , pois quase todas não poderão acompanhar o enterro, uma vez que estão internadas na
maternidade com outras mulheres, que acabaram de dar a luz a seus filhos. [...] A luta contra o próprio corpo é feita pelas mulheres de maneiras inimagináveis –
algumas deixam de comer, outras de dormir, e há também as que passam dias na cama a espera de uma decisão judicial.[65] (grifos nossos)

Destacamos ainda que, quando se posicionam contra os alvarás permissivos à antecipação terapêutica do parto, os magistrados e representantes
do parquet utilizam termos que claramente denunciam suas crenças religiosas particulares, tal como o fez o Procurador-Geral da República no Caso
Gabriela, inclusive havendo casos nos quais chegam a citar documentos religiosos como a Encíclica Evangelium Vitae.

Tais fatos nos levam a questionar a laicidade do Estado brasileiro especificamente em relação aos casos nos quais fatores como o direito à vida, à
morte digna e ao aborto estão em pauta.

Outro assunto que demonstra a relevância do tema da interrupção da gestação de fetos anencéfalos é que, segundo os dados da Organização
Mundial de Saúde - OMS, o Brasil é o quarto país do mundo em caso de ocorrência desta anomalia fetal. Aliás, no World Atlas of Birth Defects de 2003, o
Brasil é o quarto país do mundo não apenas em anencefalia[66], mas também na espinha bífida[67], ou seja, nos dois mais comuns defeitos de fechamento
do tubo neural.

Em outros países, como França, Suíça, Áustria, Israel, Bélgica e Rússia, a taxa de interrupção das gestações de fetos anencéfalos chega a 100%,
não pelo fato de ausência de igrejas cristãs nestes países, mas por políticas sanitárias e educacionais dos respectivos governos e, claro, da liberalização
desta modalidade de aborto por parte do governo.

 Deveras, segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia - FEBRASGO, a taxa de incidência da malformação da
anencefalia é de 1 em cada 1.600 nascidos, tendo nos últimos anos a referida taxa aumentado sensivelmente. Diniz e Paranhos possuem uma visão mais
otimista de que nove de cada dez mil gestações, que chegam ao fim no nosso país, são de fetos anencéfalos[68].

Assim, tendo por base o mais recente relatório de estatística de registro civil do Brasil, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE em 2007[69], nasceram com vida 2.755.371 bebês. Baseando-se nos dados da FEBRASGO, apenas em 2007 nasceram aproximadamente 1.722
fetos anencéfalos, sendo mais da metade dos 3000 alvarás concedidos durante quinze anos de jurisprudência.

Ocorre que grande parte destes casos não são levados à estatística oficial, pois as gestantes, ao saberem que sua gestação é de um feto anencéfalo,
realizam procedimentos abortivos independentes do poder público, ou seja, em clínicas clandestinas.

A situação então se mostra gravíssima. Tanto é que a imprensa nacional e local têm se dedicado com afinco ao tema desde que foi impetrada a
ADPF nº 54. Ainda recentemente, foi também debatido o caso de Marcela de Jesus, retratado anteriormente; suposta anencéfala chegou a sobreviver
durante um ano, oito meses e doze dias. Todavia, consoante observamos, não se tratava de anencefalia, mas sim de outra malformação fetal, a merocrania.

Ainda assim, a revista Veja[70] demonstrou a repercussão que o assunto teve em meio à sociedade brasileira. Em São Paulo, foi organizada uma
passeata que contou com mais de 5000 fiéis das religiões católica, espírita e diversas igrejas evangélicas. A matéria da revista chegou à conclusão do
pediatra Roberto Wüsthof a favor da chamada eutanásia neonatal nestes casos. Segundo ele, não faria sentido ser diferente, em face de que o anencéfalo
seria como um computador sem processador.

Em outra edição, a revista Veja ressalva novamente que o STF, com a interposição da ADPF nº 54, iniciou os debates acerca da interrupção da
gestação de fetos anencéfalos. Destaca a matéria:

No Poder Judiciário, a questão começa aos poucos a ser discutida com mais desassombro. Nos últimos cinco canos, foram concedidos 3000 alvarás judiciários
para a suspensão da gravidez em casos de má-formação fetal, especialmente anencefalia. [...] Em 26 de novembro de 2006, a operadora de telemarketing Adriane
Caldeira, de 21 anos, foi uma das beneficiadas dos alvarás. Diz ela: “Não tive o menor problema em conseguir a autorização. O problema mesmo foi decidir
abortar, pois era uma gravidez planejada – o nosso primeiro filho”.[71]

Ribomba ainda mais a questão na sociedade brasileira em face do perfil das gestantes que se vêem obrigadas a recorrer ao poder judiciário para
realizar os pedidos de alvarás para a antecipação terapêutica do parto. Em geral, são mulheres pobres, assalariadas e negras que não dispõem de recursos
para a realização de um procedimento similar nas milhares de clínicas abortivas do Brasil[72].

O aborto em geral, e não apenas de fetos anencéfalos, é tratado hoje por um significativo número de países mais como problema de saúde pública
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do que como crime. O Comitê sobre Eliminação da Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas - CEDAW peremptoriamente ressalva que “[...] o
alto índice de mortes maternas advém, em boa medida, de abortos ilegais e inseguros.”[73]

No Brasil, o aborto ilegal é a quinta causa de morte materna[74], sendo que a criminalização de procedimentos como a antecipação do parto de
fetos anencéfalos apenas faz piorar esta estatística. Muitas das mulheres que desejam realizar este procedimento, receosas tanto pelo fato de não
conseguirem o alvará como de serem taxadas de assassinas pelos movimentos pró-vida, preferem recorrer a clínicas clandestinas ou submeter-se a métodos
que dispensam quaisquer cuidados básicos de assepsia médica.

Assim, as principais vítimas da criminalização do aborto de fetos anencéfalos terminam por serem as mulheres despojadas de recursos suficientes
para a realização em locais seguros. Vêem-se obrigadas a realizar o aborto de forma insegura, ou então a percorrer o calvário, que é a obtenção de um
alvará junto ao poder judiciário para realizá-lo, junto ao Sistema Único de Saúde - SUS.

Acabam ficando entre a cruz e a espada, pois ou levam a questão ao poder público, arriscando sua saúde física e psicológica, ou realizam o
procedimento de forma clandestina, pondo sua vida e, caso sejam descobertas, sua liberdade em risco. Não podemos taxar de outro modo, senão de
hipócrita o modo como a sociedade e o Estado brasileiros tratam essas mulheres, vez que os procedimentos de realização de aborto em geral giram em
torno do número de 1 milhão por ano no Brasil.[75]

Tanto é que dezenas de projetos de lei já foram propostos junto ao Congresso Nacional para obter a descriminalização e legalização do aborto de
fetos anencéfalos; todavia nenhum logrou sucesso, seja pelo conservadorismo do país, seja pela forte presença das bancadas religiosas no legislativo pátrio.
Deveras, leciona Diniz que “[...] de 1972 a 2004, foram apresentados 12 projetos de lei sobre o tema da malformação fetal grave.”[76] (tradução nossa).

Apenas em 2004, ano em que a discussão sobre os fetos anencéfalos chegou ao STF, foram propostos dois projetos de lei que legalizavam o
procedimento de antecipação terapêutica da gestação, buscando inserir um terceiro inciso no art. 128 do CPB: o Projeto de Lei nº 4.360/04 de autoria do
Deputado Dr. Pinotti e o Projeto de Lei nº 4.403/04 de autoria da Deputada Jandira Feghali, ambos, porém, foram arquivados.

Em 2005, A Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, vinculada ao Governo Federal, estabeleceu uma comissão tripartite
composta de 18 membros ligados ao executivo, legislativo e à sociedade civil para discutir a legislação criminalizante do aborto no Brasil e sua possível
revisão.

Diversos projetos de lei foram reelaborados e foi proposto um substitutivo pela relatora, Deputada Jandira Feghali, que foi incorporado ao projeto
de lei nº 1.135/91, de autoria dos Deputados Eduardo Jorge e Sandra Starling, que tramitava há mais de 17 anos no Congresso Nacional.

No substitutivo, ficava permitido o aborto por opção da mulher em até 12 semanas de gestação. Em caso de violência sexual, o mesmo seria
permitido em até 20 semanas; ao passo que, em caso de risco de vida para a gestante ou de mal-formação fetal incompatível com a vida ou de grave doença
fetal, era permitido o aborto em qualquer tempo.

No mesmo ano, referido Projeto foi apresentado no início de dezembro a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados;
porém, devido ao forte lobby da então recém-criada Frente Parlamentar de Defesa da Vida[77], não foi votado. Arquivado em janeiro de 2007, foi
desarquivado em abril do mesmo ano com novo relator, sendo por derradeiro rejeitado no dia 9 de julho de 2008.

Deveras, a força que aquele movimento possui junto ao Congresso Nacional é notável. Resta saber até que ponto isso compromete ou não o
caráter laico do Estado. Ademais, não podemos deixar de mencionar desde o caráter tendencioso de certos projetos de lei apresentados no legislativo que
criminalizam ou dificultam o aborto, inclusive o de fetos anencéfalos.

O Projeto de Lei nº 849/03, de autoria do Deputado Elimar Damasceno, criava uma central de denúncias do aborto ilegal; em sua justificativa, o
deputado afirmava que uma nação que permitisse o aborto não mereceria subsistir. Ainda em 2003, o Deputado Severino Cavalcanti propôs o Projeto de
Lei nº 1.459/03, que criminalizava o aborto de fetos inviáveis, qualificando-o como aborto eugênico. Por sua vez, o Projeto de Lei nº 1.763/07 criava a
pitoresca “bolsa estupro”, propondo um auxílio financeiro à mãe que tenha um filho gerado de estupro.
 
CONCLUSÕES
 

Consoante visto, o assunto da antecipação terapêutica do parto de fetos anencéfalos está longe de um consenso no legislativo e na sociedade
brasileira. Deveras, uma profunda análise sociológica e biológica se mostra necessária para iluminar os juízes, me especial os Ministros do STF, que
decidirão casos como estes.

Foi-se o tempo em que, tal qual apregoava o positivismo jurídico, o direito se enclausurava em torno de si mesmo, opondo-se, ou mesmo negando a
existência, de outras ciências. Hoje, o direito busca se socorrer nestas a fim de clarificar cada vez mais o juristas e de, através da fundamentação clara e
objetiva das sentenças, ganhar respaldo legítimo em meio à população.

Entretanto, nos parece que, apesar de um consenso não ser possível, os argumentos que destacamos alhures apontam inevitavelmente para a
possibilidade de realizar a antecipação terapêutica do parto dos fetos anencéfalos.

Não apenas os argumentos biológicos e jurídicos listados ao longo deste artigo reforçam o referido posicionamento, mas o próprio bom senso nos
compele a fazê-lo. A busca pela justiça deve sempre orientar o operador do direito. Muito embora a fria letra da lei não dê solução para muitos casos,
como o dos fetos anencéfalos, cabe ao operador do direito, tomando as devidas cautelas, transpor a lei e buscar nos princípios constitucionais as respostas
para estas difíceis questões.

É o que prega a doutrina neoconstitucionalista desde os fins da segunda guerra mundial. Passemos então da teoria à prática senhores. Tenhamos a
bravura de aplicar tais teorias nos casos concretos a fim de que, tal qual foi feito com a Constituição de Weimar pelo regime nazista, não passem de letra
morta.
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O DIREITO DO CONSUMIDOR E AS NOVAS TECNOLOGIAS: SISTEMA NACIONAL DE
INFORMAÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SINDEC

EL DERECHO DEL CONSUMIDOR Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: SISTEMA NACIONAL DE
INFORMACIONES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR – SINDEC

Amélia Soares da Rocha
Ismael Braz Torres

RESUMO
O Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - SINDEC é um exemplo concreto e positivo
do uso de novas tecnologias na efetivação da Política Nacional das Relações de Consumo (arts. 4 e 5 do
Código Brasileiro de Proteção e Defesa do Consumidor - CDC) diante da crescente complexidade do
processo de globalização; visa integrar em rede as ações e informações do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor - SNDC e viabilizar uma atuação harmônica, estratégica e qualificada do SNDC. Pretende-se,
então, através deste trabalho demonstrar a necessidade de efetivação do artigo 5º do CDC com a
implantação de instituições especializadas na peculiar e multidisciplinar defesa do consumidor enquanto
direito fundamental (CF, art. 5. XXXII) e a importância das novas tecnologias para o alcance desta meta.
Apresenta-se a Política Nacional das Relações de Consumo – PNRC e os principais órgãos constitutivos do
SNDC, suas respectivas funções e modo de atuação. Analisa-se o desafio de garantir que um Sistema
formado por órgãos plurais e autônomos, sem uma hierarquia e sem vinculações formalmente estabelecidas,
funcione como um sistema de fato e qual o papel do SINDEC como ferramenta para que os órgãos
integrantes do SNDC disponibilizem meios eficazes de atendimentos, dando maior celeridade para atender às
demandas dos consumidores, além de publicar, de forma eficaz e simultânea, os seus Cadastros de
Reclamações Fundamentadas e disponibilizá-los na rede mundial de computadores a todos os cidadãos-
consumidores. Verifica-se que a adesão de todos os Estados brasileiros à nova tecnologia materializada no
SINDEC potencializará a atuação fundamentada e articulada indispensável à efetivação dos direitos
consumeristas e determinada pela PNRC. Observa-se, entretanto, que o cidadão ainda desconhece o
SINDEC e, por conseqüência, esta nova tecnologia disponível desde 2002 ainda é subutilizada.
PALAVRAS-CHAVES: Novas Tecnologias. Direito do Consumidor. SINDEC. PNRC. SNDC. Efetivação.

RESUMEN
El Sistema Nacional de Informaciones de Defensa del Consumidor – SINDEC - es un ejemplo concreto y
positivo del uso de nuevas tecnologías en la efectivación de la Política Nacional de las Relaciones de
Consumo (arts. 4 y 5 del Código Brasileño de Protección y Defensa del Consumidor - CDC) ante la
creciente complejidad del proceso de globalización y tiene por objetivo integrar en red, las acciones e
informaciones del Sistema Nacional de Defensa do Consumidor – SNDC- así como también viabilizar una
actuación armónica, estratégica y calificada del SNDC. Se pretende entonces a través de este trabajo,
demostrar la necesidad de efectivación del artículo 5º del CDC mediante la implantación de instituciones
especializadas en la peculiar y multidisciplinar defensa del consumidor como un derecho fundamental (CF,
art. 5. XXXII) así como también destacar la importancia de las nuevas tecnologías para lograr esta meta. Se
presenta la Política Nacional de las Relaciones de Consumo – PNRC – y los principales órganos constitutivos
del SNDC, sus respectivas funciones y el modo de actuación de los mismos. Se analiza el reto de garantizar
que un Sistema formado por órganos plurales y autónomos, sin una jerarquía y sin vinculaciones formalmente
establecidas, funcione como un sistema de hecho y además se discurre sobre el papel que el SINDEC
desempeñaría como herramienta para que los órganos integrantes del SNDC disponibilicen medios eficaces
de atención al consumidor, logrando así no sólo una mayor celeridad en la atención de las demandas de los
consumidores sino también que se publiquen de forma eficaz y simultánea los Registros de Reclamaciones
Fundamentadas que deberán ponerse a disposición de todos los ciudadanos consumidores en la red mundial
de computadoras. Se verifica que la adhesión de todos los Estados brasileños a la nueva tecnología
materializada en el SINDEC potenciará la actuación fundamentada y articulada indispensable a la
efectivación de los derechos de las relaciones de consumo y determinada por la PNRC. Sin embargo se
observa que el ciudadano aún desconoce al SINDEC y consecuentemente, esta nueva tecnología disponible
desde 2002 todavía se sub-utiliza.
PALAVRAS-CLAVE: Nuevas Tecnologías. Derechos del Consumidor. SINDEC. PNRC. SNDC.
Efectivación.

 

1. Introdução.

 

 

O direito do consumidor enquanto direito fundamental de prestação[1] exige a realização do dever estatal de
proteção ao cidadão-consumidor e a conseqüente necessidade de realização de políticas públicas de defesa
do consumidor compatíveis com a realidade multidisciplinar do mercado de consumo. Desta forma se em um
primeiro momento o Código Brasileiro de Proteção e Defesa do Consumidor - CDC estabeleceu a Política
Nacional de Relações de Consumo - PNRC (CDC, arts. 4 e 5) com o objetivo, entre outros, de garantir a
dignidade do consumidor e a proteção dos seus interesses econômicos, logo em seguida preocupou-se em
disponibilizar meios apropriados para sua complexa execução bem como em positivar como principio
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consumerista (CDC, art. 4, VIII), o estudo constante das modificações do mercado de consumo.

 

Assim, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, positivado através dos artigos 105 e 106 do
CDC e integrado pelo órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e pelas entidades privadas
de defesa do consumidor, é a materialização do espírito sistêmico-agregador que norteia todo o CDC a partir
da ampla e audaciosa PNRC. É coordenado pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor -
DPDC, órgão vinculado à Secretaria de Direito Econômico, do Ministério da Justiça do Brasil.

 

Não obstante no centro da proteção do consumidor brasileiro que contempla a apuração incomunicável da
responsabilidade administrativa, civil e criminal do fornecedores[2], o DPDC é precipuamente responsável
pela apuração da responsabilidade administrativa prevista nos artigos 55 a 60 do CDC (regulamentados pelo
Decreto 2.181/97[3]), tendo forte atuação nesta seara.

 

Tal responsabilidade de apuração das sanções administrativas é exercida pelo DPDC - que coordena o
SNDC - e pelo Órgão de Proteção do Consumidor (PROCON). O PROCON é, em regra[4], uma estrutura
do Poder Executivo municipal ou estadual destinado ao acompanhamento e fiscalização das relações de
consumo, bem de responder consultas de consumidores e fornecedores sobre a melhor aplicação do direito
do consumidor.

 

O PROCON, por sua característica vascularidade consistente na sua incentivada pulverização (em Fortaleza,
por exemplo, temos o PROCON Estadual e o PROCON Municipal[5]) mantém contato mais direto com os
cidadãos e as demandas de interesse destes e deve atuar em sintonia com o DPDC.   Não seria
despropositado dizer que, na prática, o PROCON funcionaria como "filiais" do DPDC.

 

Entretanto, em um país de dimensões continentais como o Brasil o desafio do DPDC enquanto órgão
coordenador do SNDC é a efetiva integração da atuação não apenas de todos os PROCONs, mas, em uma
realidade mais ideal de todos os órgãos que compõem o SNDC, a saber além do DPDC e do PROCON, o
Ministério Público, a Defensoria Pública, a Delegacia de Defesa do Consumidor, Juizados Especiais Cíveis,
Agências Reguladoras e entidades civis de Defesa do Consumidor[6].  O controle de dados da atuação de
tais órgãos e instituições é premissa indispensável para a bem execução da Política Nacional de Relações de
Consumo.

Nesta perspectiva de efetivar a transparência e harmonia das relações de consumo[7], o CDC determina a
criação de Banco de Dados de Consumidores e Fornecedores. O banco de dados de consumidores estava
organizado nacionalmente de forma integrada através de órgãos como o SERASA, mas o mesmo não
acontecia com o Banco de Dados de Fornecedores (na verdade, segundo o artigo 44 do CDC, trata-se de
cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo
divulgá-lo pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor).

Inexistia uma possibilidade real de integração de dados entre os diversos PROCONs, o que impedia a
efetividade do artigo 44 de inequívoca utilidade pública, principalmente ao se considerar o grande número de
consumidores e fornecedores que prestam serviços em todo o país. Se um consumidor que mora no Ceará,
por exemplo, vai passar a morar em Santa Catarina, é importante que ele tenha acesso às informações dos
maus fornecedores neste novo Estado. Inexistia política pública efetiva neste propósito.

Assim, surgiu o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC), que é um software
que integra, em rede, as ações e informações da defesa do consumidor. Ele representa o trabalho do
Coordenador do SINDEC e dos PROCONs integrados e forma um todo harmônico para proteção
estratégica e qualificada dos consumidores de nosso país.

 

São muitos os Estados que integram o atendimento aos consumidores através do SINDEC, tais quais Acre,
Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espirito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, segundo informações do endereço
eletrônico do DPDC.

 

A população, por sua vez, não tem conhecimento que pode ter acesso, por meio desta nova tecnologia, às
informações através da internet bem como pleitear seus direitos através de um sistema que assegura aos
consumidores e fornecedores a transparência do dia-a-dia das relações de consumo. Pelo SINDEC é
possível, inclusive, verificar o último atendimento de cada PROCON por ser alimentado em tempo real.

 

Diante dessas considerações, este artigo visa responder aos seguintes questionamentos: como o SINDEC,
enquanto nova tecnologia, tem ajudado os Órgãos de Defesa do Consumidor, de maneira prática, a
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solucionar as contendas consumeristas? Como é possível dar publicidade ao consumidor acerca das empresas
infratoras da legislação e qual a relação direta do consumidor com o SINDEC? Quais os dispositivos legais
do CDC que asseguram ao consumidor o acesso aos órgãos judiciários e administrativos para pleitear seus
direitos? Qual a relação do SINDEC com a execução da PNRC (Política Nacional das Relações de
Consumo), contido no art. 4º da Lei nº 8.078/90?

 

Em relação aos aspectos metodológicos, as hipóteses são investigadas através de pesquisa bibliográfica e
histórica. No que tange à tipologia da pesquisa, esta é bibliográfica, mediante explicações embasadas em
trabalhos publicados sob a forma de livros, revistas, artigos, enfim, publicações especializadas, imprensa
escrita e dados oficiais publicados na Internet que abordem, direta ou indiretamente, o tema em análise. A
abordagem é pura, à medida que terá como único fim a ampliação dos conhecimentos, e qualitativa,
buscando apreciar a realidade do tema no ordenamento jurídico pátrio. Quanto aos objetivos, a pesquisa é
descritiva, explicando, classificando e esclarecendo o problema apresentado, uma vez que procurará
aprimorar idéias, buscando maiores informações sobre a temática em foco.

 

Para fins didáticos, o presente artigo divide-se em três tópicos, distribuídos na forma explicitada a seguir:

 

No primeiro, apresentamos a Política Nacional das Relações de Consumo - PNRC.

 

No segundo,  dissertamos sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), seu regulamento e
integração, bem como os integrantes que atuam na Defesa do Consumidor que serão analisados
individualmente, as sanções administrativas e seu fortalecimento e integração.

 

No terceiro, discorremos sobre o software do  SINDEC, suas atribuições, seus principais tipos de
atendimentos e o cadastro das reclamações fundamentadas de acordo com o art. 44 do CDC que estabelece
que os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações
fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços e sua divulgação pública, anualmente.

 

Ao final, são apresentadas as conclusões, refletindo sobre a importância dos usos das novas tecnologias para
a efetivação do direito do consumidor.

 

2. Política Nacional das Relações de Consumo.

 

A Política Nacional das Relações de Consumo (PNRC) tem por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, com criação de meios e instrumentos que atendam as demandas consumeristas. Estabelece a
proteção específica dos consumidores a partir de um conjunto sistematizado de princípios reunidos e trazidos
dentro da PNRC, contidos no art. 4º do CDC, envolvendo todos os integrantes do Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor, tanto públicos como privados. Assim expõem Ada Pellegrini Grinover et. al. (2004,
p. 949):

 

O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tal como disciplinado pelos arts. 105 e 106 do Código
Brasileiro de Defesa do Consumidor, apresenta modelo a ser obedecido por órgãos públicos em geral quando
da implementação e execução da Política Nacional de Defesa do Consumidor. Estabelece um organograma,
uma estrutura a ser preenchida por todos aqueles que devem compor o Sistema, respeitando-se
características naturais, regionais, sociais, econômicos e políticas dos órgãos e entidades que o integram.

 

Vislumbra-se ainda a opinião sobre o tema de de José Geraldo Brito Filomeno (2001, p. 61):

 

Quando se fala em "política nacional de relações de consumo", por conseguinte, o que se busca é a
propalada "harmonia" que deve regê-las a todo momento, falando o Código examinado ainda em "Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor" (arts. 105 e 105). Além dos "princípios" que devem reger referida
política, terão relevância fundamental os "instrumentos" para sua execução, e não apenas os
institucionalizados, como os previstos pelo art. 5º do Código e pelos mencionados arts. 105 e 106, como
também os privados, consistentes na atividade das próprias empresas produtoras e bens e serviços.

 

Nesse argumento, o objetivo do Estado, ao legislar sobre PNRC, não será outro senão eliminar ou reduzir
conflitos, garantindo a melhoria da qualidade de vida da população consumidora através de uma atuação
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articulada do poder público e da sociedade civil. Acerca do objetivo dessa política, dispõe João Batista de
Almeida (2003, p. 14):

 

Objetivo importante dessa política é também a postura do Estado de garantir a melhoria da qualidade de vida
da população consumidora, quer exigindo o respeito à sua dignidade, quer assegurando a presença no
mercado de produtos e serviços não nocivos à vida, à saúde e à segurança dos adquirentes e usuários, quer,
por fim, coibindo os abusos praticados e dando garantias de efetivo ressarcimento, no caso de ofensa a seus
interesses econômicos.

 

Com isso, a Política Nacional das Relações de Consumo deve ser lastreada nos princípios elencados no art.
4º do CDC que visam proporcionar uma base jurídica-ideológica sólida para o atendimento das necessidades
dos consumidores, como se vê adiante:

 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos
os seguintes princípios:

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor:

a) por iniciativa direta;

b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas;

c) pela presença do Estado no mercado de consumo;

d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança,

durabilidade e desempenho.

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção
do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os
princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na
boa-fé e equilíbrio nas

relações entre consumidores e fornecedores;

IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas
à melhoria do mercado de consumo;

V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de
produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo;

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a
concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e
signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos;

VIII - estudo constante das modificações do mercado de consumo.

 

 

O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo é o que justifica a existência
do próprio Código de Defesa do Consumidor: é por saber ser a relação entre consumidor e fornecedor é uma
relação de desigualdade que se faz necessária a proteção (o que não acontece na relação consumidor-
consumidor e/ou fornecedor-fornecedor, reguladas pelo Código Civil);

 

É a vulnerabilidade o fio condutor da proteção do consumidor e por conseqüência é preciso entende-la bem.
Atualmente, a classificação mais aceita é a proposta pela Professora Cláudia Lima Marques no sentido que a
vulnerabilidade possa ser técnica, fática, jurídica e/ou informacional.

 

O segundo princípio diz respeito à ação governamental, visando proteger, efetivamente, o consumidor, por
iniciativa direta, incentivando a criação de associações, presença do Estado no mercado de consumo, através
de criações de Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, como PROCONS, e da própria atuação do
Poder Judiciário, garantindo e fiscalizando, nos produtos e serviços, padrões de qualidade, segurança,
durabilidade e desempenho. Acerca desse princípio João Batista de Almeida (2003, p. 15), discorre:
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O princípio da presença do Estado nas relações de consumo é, de certa forma, corolário do princípio da
vulnerabilidade do consumidor, pois, se há reconhecimento da situação de hipossuficiência, de fragilidade e
desigualdade de uma parte em relação a outra, está claro

que o Estado deve ser chamado para proteger a parte mais fraca, por meios legislativos e administrativos, de
sorte a garantir o respeito aos seus interesses.

 

Portanto o Estado tem obrigação de zelar pelo direito do consumidor, tendo em vista que estabelece o art.
5º, XXXII, da Constituição Federal: "O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor".

 

O terceiro princípio trata da harmonização de interesses, ou seja, da Política Nacional das Relações de
Consumo, que tem como objetivo a harmonização dos interesses envolvidos, garantindo-se assim o equilíbrio
entre as partes. Para obter esse equilíbrio devem ser adotados os princípios da seriedade, da igualdade e da
boa-fé. Talvez aqui resida um outro fio condutor da proteção do consumidor: o equilíbrio e a boa fé. É por
isso que o nosso CDC diz nos se artigo 51, I que em se tratando de pessoa jurídica-consumidora a
indenização pode ser reduzida em situações justificáveis.

 

O quarto princípio refere-se à educação e informação. Tratando-se de educação, os PROCONS, atuando
preventivamente ao desenvolver projetos de educação para o consumo formal, e tendo como objetivo a
implementação de conceitos básicos de proteção e defesa do consumidor, para formar cidadãos conscientes,
críticos e participativos. O consumidor tem também direito à informação adequada e clara, que não implica
apenas nas informações sobre produtos e serviços, mas, também, quanto aos direitos e deveres, enquanto
consumidor. Tal "ordem" todavia não se destina apenas ao PROCON, mas a todos os integrantes do Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor.

 

O art. 4º, no seu inciso V do CDC, trata do incentivo à criação pelas próprias empresas de meios eficientes
de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, bem como de mecanismos alternativos de
solução de conflitos de consumo. É grande a responsabilidade dos produtores e fornecedores no sentido de
informar bem ao consumidor sobre os riscos que apresentam seus produtos e serviços, além das
características destes. Deve, ainda, retirar do mercado produtos que apresentem riscos constatados após seu
lançamento, assim como comunicar às autoridades competentes tais circunstâncias. Néri Tadeu Câmara
Souza (2003, on line), diz, ao tratar do tema, "A qualidade não deve se restringir apenas ao produto e
serviço prestado mas, também, no atendimento ao consumidor pela colocação de mecanismos alternativos na
solução de conflitos que porventura surjam na relação de consumo".

 

O sexto princípio refere-se à coibição e repressão de todos os abusos praticados no mercado de consumo
como concorrência desleal, utilização indevida de inventos, marcas, nomes e signos distintivos que podem
prejudicar os consumidores. João Batista de Almeida (2003, p. 16) aduz sobre o tema em comento:

 

A Política Nacional de Relações de Consumo não será completa se não dispuser sobre a coibição dos abusos
praticados no mercado de consumo. Deve garantir não só a repressão dos atos abusivos, como a punição de
seus autores e o respectivo ressarcimento, senão também a atuação preventiva tendente a evitar a ocorrência
de novas práticas abusivas, afastando-se aquelas que podem causar prejuízos aos consumidores, como
concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais. A coibição preventiva e eficiente
dessas práticas representará desestímulos aos potenciais fraudadores. A contrario

sensu, a ausência de repressão, ou mesmo o afrouxamento, representará impunidade, e, pois, estímulo.

 

O serviço público também faz parte dos princípios gerais de defesa do consumidor, elencado no inciso VII
do art. 4º do CDC, embora existam diferenças entre o usuário de serviço público e o consumidor, haja vista
que o primeiro, por consumir um serviço que o Estado é obrigado a prestar, deva ser ainda mais protegido.
Além disso, há a previsão na Emenda Constitucional n. 19/98 no sentido de que seja criado o "Código de
Proteção ao Usuário de Serviço Público".

 

O inciso VIII do art. 4º do CDC é o último e um dos mais importantes princípios gerais de defesa do
consumidor, que diz respeito ao estudo constante das modificações do mercado de consumo. Cuida-se do
estudo da economia, da sociedade, das novas tecnologias. O consumidor, por ser parte mais fraca e
vulnerável na relação de consumo, e por não possuir instrução suficiente para obter qualidade e preços
adequados, precisa ser protegido continuamente principalmente diante da velocidade das mudanças no
mercado de consumo, devendo a defesa do consumidor acompanhar o desenvolvimento de novas
tecnologias.
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Decerto  a criação do SINDEC, objeto deste artigo, enquanto nova tecnologia que é decorre justamente do
estudo constante das modificações do mercado de consumo.

 

 

3. Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

 

O CDC, como já dito, não se contentou em estipular direitos em favor da proteção do consumidor: não
mediu esforços para se tornar um todo harmônico e efetivo. Foi além e instituiu o Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor (SNDC), com o objetivo de possibilitar a articulação permanente e institucional dos
órgãos públicos e privados que possuem atribuições e o dever de tutelar o consumidor, obtendo a eficácia da
lei.  O desafio, mais uma vez, é prática, é a implementação.

 

A respeito do tema, Leonardo Roscoe Bessa (2008, p. 320), dispõe:

 

A configuração do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e respectiva proposta de  articulação entre as
entidades e órgãos que compõem se justificam pela grande dimensão do País. Cuida-se de instrumento para
viabilizar a Política Nacional das Relações de Consumo, ou seja, "o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo" (art. 4.º,
caput, do CDC).

 

O SNDC está regulamentado pelo Decreto Presidencial nº 2.181, de 20 de março de 1997, integra órgãos
federais, estaduais, do Distrito Federal e municípios, incluindo ainda entidades civis de defesa do consumidor
sem que haja, entre eles, hierarquia ou subordinação (art. 105, do CDC).

 

Constam do art. 2º do Decreto supra mencionado os órgãos que integram o SNDC quais sejam os federais,
estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor.

 

Nesse sentido, para compreender os órgãos públicos e entidades que integram ou colaboram com o SNDC,
não basta apenas analisar o Título IV do CDC, composto pelos arts. 105 e 106, mas também os dispositivos
que estabelecem as atribuições destas entidades que estão por todo o CDC e também em outros diplomas
legais.

 

Assim como a integração das mais variadas entidades, também cumpre ao Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor estabelecer diretrizes para execução da política nacional consumerista e as mais importantes
estão elencadas no artigo 5º do CDC:

Art. 5° Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder  público com os
seguintes instrumentos, entre outros:

I - manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente;

II - instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito do  Ministério Público;

III - criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações
penais de consumo;

IV - criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas para a solução de litígios de
consumo;

V - concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das Associações de Defesa do Consumidor.

 

Nos itens a seguir são indicados os principais órgãos e entidades que implementam o direito do consumidor,
suas respectivas funções e modo de atuação.

 

3.1. Principais órgãos que atuam na Defesa dos Consumidores.
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3.1.1 Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC.

 

O DPDC é vinculado à Secretaria de Direito Econômico - SDE, do Ministério da Justiça, sediado em
Brasília/DF, com suas atribuições estabelecidas no art. 106 do CDC e no Decreto nº 2.181/97.

 

Cabe ao DPDC planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a Política Nacional de Proteção e Defesa do
Consumidor através de desempenho individual das entidades ou de modo coletivo, buscando o
desenvolvimento e a integração das entidades protetivas. É também um órgão de consulta e apuração das
demandas que lhe são apresentadas, tendo a função permanente de orientação em matéria de consumo. Hélio
Zaghetto Gama (2006, p. 218-219), explana sobre a coordenação do DPDC para execução da Política
Nacional das Relações de Consumo:

 

Capitaneando as três fases da Defesa do Consumidor, cabe ao DPDC a Coordenação de

"política" e não dos atos da defesa propriamente dita. Quando o art. 106 erigiu o DPDC na

qualidade de organismo "de coordenação", retratou o desejou do legislador de não dar a um

só órgão público o monopólio da Defesa do Consumidor. Tal monopólio, se existisse,

acarretaria poderes únicos e concentrados a um órgão público, inibindo as liberdades de

outros organismos também administrarem e exercitarem os princípios fundamentais da

Política de Defesa do Consumidor.

 

O DPDC fiscaliza ainda as práticas comerciais, cumprindo-as, se constatadas irregularidades; além disso,
aplicar as sanções administrativas contidas no CDC. O Departamento, para melhor exercer esta atividade,
age em parceria com outros órgãos e entidades federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal.

 

Nos últimos 8 (oito) anos o DPDC tem sido dirigido por Ricardo Morishita Wada que, com determinação e
força de trabalho, tem conseguido êxitos importantes na articulação de um verdadeiro SNDC. Um dos
principais ganhos em politicas publicas consumeristas através da sua gestão é  a criação e implementação do
SINDEC e a realização de reuniões itinerantes do SNDC.

 

3.1.2. Órgão de Proteção do Consumidor - PROCON.

 

Em regra, como já dito, é órgão do Poder Executivo municipal ou estadual destinado à proteção e defesa dos
direitos e interesses dos consumidores, mantendo contato mais próximo com os cidadãos e seus pleitos,
podendo ser estadual, municipal ou do Distrito Federal.

 

Sua principal atribuição é acompanhar, fiscalizar e conciliar as relações de consumo ocorridas entre
fornecedores e consumidores, aplicando diretamente as sanções administrativas aos fornecedores que violam
as normas de proteção ao consumidor, tudo em conformidade com o disposto nos arts. 55 a 60 do CDC e
Decreto 2.181/97. Toma-se para tanto a referência do artigo 4º do Decreto 2.181 de 1997[8]:

 

 

Todavia, o PROCON Estadual do Ceará é exceção a regra, tendo em vista que a Lei Complementar nº 30,
de 26 de julho de 2002, estabelece, nos termos previstos na Constituição do Estado do Ceará, sua criação
como órgão integrante das Promotorias de Justiça do Estado, para fins de aplicação das normas
estabelecidas na Lei nº 8.078/90 e na legislação correlata às relações de consumo, especialmente o Decreto
nº 2.181/97.

 

A respeito da instrução, julgamento e conciliação no processo administrativo, destaca Leonardo Roscoe
Bessa (2008, p. 327-328):

 

O mais importante, para validade do procedimento administrativo (mesmo na época em que não havia
regulamentação), é oportunizar ao fornecedor que tenha pleno conhecimento do teor da representação que é
dirigida, facultando-lhe apresentar argumentos e provas que demonstrem a eventual improcedência da
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reclamação, tudo em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5.º,
LV, da Constituição Federal).

 

Acerca da atuação dos PROCONs, Borges dos Reis (2003, on line) afirmou:

 

Os Procons, na defesa dos interesses individuais do consumidor são a grande caixa de ressonância desses
interesses, cumprindo-lhes a triagem das reclamações efetivadas, sobretudo no encaminhamento aos órgãos
competentes, quando o caso, ou então orientação do consumidor e sobretudo têm papel relevante na
tentativa de solução conciliatória dos conflitos individuais surgidos das relações de consumo.

 

Além de aplicação de sanções administrativas, o PROCON também exerce importante trabalho de
informação dos direitos do consumidor e de conciliação entre as partes. Geralmente há um número telefônico
para esclarecer dúvidas e oferecer informações aos interessados. Além disso, distribuem cartilhas sobre
diversos temas de interesse do consumidor, objetivando atender ao dever de educar e informar ao
consumidor. Alguns PROCONs possuem páginas na internet para melhor orientar os consumidores.

 

Com isso, o consumidor lesado, antes de ajuizar ação, tem alternativa de dirigir-se ao PROCON e formular
uma reclamação perante o órgão por violação à norma de defesa do consumidor.

 

3.1.3. Ministério Público.

 

O Ministério é instituição à qual pertencem os promotores e procuradores de justiça, que zela pela aplicação
e respeito das leis, manutenção da Ordem Pública, além da defesa de direitos da coletividade. Cláudia Lima
Marques et al. (2004, p. 140) discorre sobre o papel do Ministério Público:

 

O papel do Ministério Público é decisivo na proteção do consumidor, seja como órgão de conciliação, seja
como legitimado para a ação civil pública, seja como órgão legitimado para propor a ação de controle em
abstrato das cláusulas abusivas, segundo o § 4.º do art. 51.

 

Como exemplo da atuação do Ministério Público em defesa do consumidor, destaca-se o Recurso Especial a
seguir:

 

RECURSO ESPECIAL. DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO. REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
QUE NÃO IMPLICAM VIOLAÇÃO AO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. A defesa dos direitos
do consumidor insere-se nas funções instituicionais do Ministro Público. Os serviços e produtos oferecidos
pelas instituições financeiras são considerados do gênero consumo, ex vi do art. 3.º, parágrafo 2.º,

do CDC. Logo, quando na defesa dos direitos dos usuários de tais produtos e serviços, lícito é ao Ministério
Público requisitar documentos, tais como cópias de contratos de adesão utilizados pela instituição e
informações sobre os encargos financeiros cobrados, dados esses que não se enquadram entre os protegidos
pelo sigilo bancários, porque acessíveis a todos os clientes. Recurso conhecido e provido. (STJ, Resp.
209259, 5.ª Turma, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Dj 05.03.2001 - p. 199).

 

Vale ressaltar que, além do Ministério Público Estadual, que tem competência para atuar em crimes comuns
de consumo, em se cuidando de fornecedores de direito privado e, ainda, se existente na relação entre os
órgãos públicos estaduais ou municipais, existe também o Ministério Público Federal, competente para atuar
quando se envolve na relação de consumo órgãos da Administrativa Pública Federal, direta ou indireta, a
exemplo da Caixa Econômica Federal.

 

3.1.4. Defensoria Pública.

 

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe,
como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção
dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do
art. 5º da Constituição Federal, segundo redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009 que alterou a Lei
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Orgânica da Defensoria Pública Brasileira, a Lei Complementar n. 80/94.

 

Está prevista sua existência na Constituição Federal, mais precisamente no art. 134, a seguir transcrito:

 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV.

§ 1º Lei Complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos territórios e
prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe
inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da
inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais é assegurada autonomia funcional e administrativa, e a iniciativa de
sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação
ao disposto no art. 99, § 2.

 

O Código de Defesa do Consumidor, em função do conhecido fato de existir, no Brasil, cerca de 80%
(oitenta por cento) da população com renda inferior a 3 (três) salários-mínimos é bastante claro ao
determinar no art. 5º, I do CDC, que para a execução da política nacional de relações de consumo é preciso
que o poder público garanta a assistência jurídica, integral e gratuita ao consumidor carente.

 

É certo que o art. 5º, I do CDC não menciona expressamente a instituição Defensoria Publica, mas é
igualmente certo que ele não poderia falar de outra instituição quando determina que a manutenção desta
estrutura se dará pelo poder público: embora a Defensoria não tenha - e nem deva ou queira ter - o
monopólio da justiça gratuita, por clara e evidente interpretação constitucional, a assistência jurídica integral
e gratuita com dinheiro público só pode ser prestada pela Defensoria Pública (CF, art. 5º, LXXIV e art.
134). A ausência da nominação expressa no artigo 5º, I do CDC se deve, exclusivamente a questões
cronológicas (o projeto do CDC nasceu antes da criação da Defensoria, que se deu em 1988, com o advento
da Constituição Federal).

 

Em matéria de defesa do consumidor foi  criado, em 2008, o Forum de Defensores Públicos de Defesa do
Consumidor tem realizado reuniões bimestrais e atuado estrategicamente na defesa do consumidor carente já
que a  Defensoria Pública é um agente de transformação social, instrumento de realização do primado
constitucional da igualdade de todos perante a lei que se esforça para, da melhor forma possível dada a
ausência de sua devida estruturação (existe Estado brasileiro que em absoluta desobediência à Lei Maior
ainda não conta, inexplicavelmente, com a Defensoria Pública), mostrar que sem o acesso à justiça aos
necessitados paz social é uma palavra despida de efetividade. E a paz interessa a todos. Direitos
fundamentais não têm classes.

 

 

3.1.5.  Delegacia de Defesa do Consumidor.

 

A Delegacia do Consumidor é um órgão da polícia civil, cuja atribuição principal é investigar e coibir
infração penal ao Direito do Consumidor, uma vez denunciados os atos ilícitos que vão desde a omissão de
informação de periculosidade a execução de serviços nocivos, que ensejarão investigação através de
inquérito policial que, enviado para auxílio da justiça, a qual, neste caso terá a atribuição de sancionar os
ilícitos penais consumeristas dispostos na Lei 8.078 de 1990 do artigo 61 ao artigo 75. Ocorre nestas
circunstâncias uma perfeita integração entre as entidades do SNDC, pois a delegacia investiga com o
inquérito o envia ao Poder Judiciário que abre vistas ao Ministério Público para que este ofereça denúncia e
inicie uma Ação Penal.

 

A respeito da notícia de crime contra as relações de consumo, Leonardo Roscoe Bessa (2008, p. 326)
discorre:

 

[...] a Delegacia do Consumidor possui o dever de investigar o fato, apurando, mediante  inquérito policial
(arts. 4.º a 23 do Código de Processo Penal) ou termo circunstanciado (art. 69 da Lei 9.099/95), todas as
suas circunstâncias e autoria. Concluídas as investigações, o inquérito policial ou termo são encaminhados ao
promotor de justiça com

atribuição penal, que decidirá pelo arquivamento ou instauração de processo criminal contra autores do
crime.
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Se um agente do PROCON, no ato fiscalizatório ou a partir de informações recebidas pelos consumidores,
toma conhecimento do fato ou da denúncia que configura crime contra o consumidor, deve noticiar à
delegacia para abertura de inquérito ou ao Ministério Público para que seja ofertada denúncia contra o
fornecedor.

 

3.1.6. Juizados Especiais Cíveis.

 

O Poder Judiciário encontra participação no SNDC eminentemente - mas não exclusivamente - através de
seus Juizados de Pequenas Causas (não obstante exista a igual previsão, no artigo 50 do CDC para a criação
de varas especializadas em relação de consumo) . A maior parte das lesões sofridas pelos consumidores
importa em prejuízos econômicos de pequena monta que, anteriormente, passariam despercebidas à
apreciação do Poder Judiciário ou, pelo menos, não ensejariam o uso de ação judicial. Entretanto, estão à
disposição dos consumidores os Juizados Especiais Cíveis, conhecidos também como Juizados de Pequenas
Causas, órgãos dos Tribunais de Justiça Estaduais com atribuição para julgar casos de menor complexidade
cujo valor envolvido não exceda a quarenta salários mínimos vigentes, exceto se o fornecedor for ente
público.

 

A Escola Nacional de Magistratura tem investido muito na capacitação de magistrados na proteção e defesa
do consumidor.

 

.

 

3.1.7  Organizações Civis de Defesa do Consumidor.

 

Por determinação legal, artigo 105 do CDC, não apenas de entidades e instituições públicas é formado o
SNDC. As entidades civis de proteção e defesa do consumidor desenvolvem importante papel na proteção e
defesa deste. Estando elas subdivididas em Organizações Não governamentais - ONG, Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, Associações e Fundações, com devidos estatutos e sem fins
lucrativos.

 

As entidades civis de defesa do consumidor integram, por lei, o SNDC, desde a edição do CDC, por força do
caput do art. 105, a seguir transliterado: "Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
(SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do
consumidor".

 

Com a edição do Decreto Federal n° 2.181, de 20 de março de 1997, as associações de proteção ao
consumidor passaram a ter definida sua forma de atuação no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
Além da participação nos colegiados e da parceria com órgãos públicos em projetos e atividades, e inúmeras
outras atuações, tais entidades poderão: encaminhar denúncias aos órgãos públicos de proteção e defesa do
consumidor, para as providências legais cabíveis; representar o consumidor em juízo, observado o disposto
no inciso IV do art. 82 da Lei n. 8.078, de 1990; e, exercer outras atividades correlatas. (art. 8º, incisos I, II
e III).

 

Segundo José Geraldo Brito Filomeno (2003, p. 381):

Uma associação de proteção ao consumidor tem como objetivos defender os direitos e os  legítimos
interesses de seus associados e dos consumidores em geral, assim como colaborar

com as autoridades públicas no combate ao abuso do poder econômico e na repressão aos

crimes e contravenções contra a economia popular e outros previstos em legislação especial.

 

A organização de entidades civis na defesa do consumidor decorre de um processo de conscientização da
população em torno da necessidade de reequilíbrio das relações de consumo, agremiando setores científicos,
técnicos, de donas-de-casa, dentre outros.

 

3.1.8. Agências Reguladoras.
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Sobre a função das Agências Reguladoras, Cristiano Martins de Carvalho (2002, on line), discorre:

 

[...] a função primordial das Agências Reguladoras é compatibilizar a qualidade do serviço

prestado com a tarifa a ser paga, tais elementos devem equivalentes e atender os anseios da

sociedade, equacionando o serviço desejável com o preço que se dispõe a pagar. Tal preço

deve ser justo para ser baixo ao consumidor, e garantir adequada taxa de retorno ao capital

investido.

 

As Agências Reguladoras têm, além do poder de fiscalização, a atribuição de intervenção, fixação de preços
e até a determinação de extinção da concessão, de acordo com a Lei Federal nº 8.987/98.

 

As reclamações fundamentadas apresentadas pelos consumidores devem ser recebidas pelas agências
reguladoras, para que, ao final, sejam tomadas providências decorrentes de suas resoluções e do CDC pelos
órgãos de defesa dos consumidores. Em verdade a relação entre usuário de serviços públicos e Agencias
Reguladoras é similar a dos consumidores propriamente ditos como os PROCONs.

 

3.2. Aplicação de sanção administrativa.

 

Uma das formas da atuação dos órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor é a aplicação de
sanções administrativas que vem ganhando importância com um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
cada vez mais fortalecido e integrado.

 

João Batista de Almeida (2003, p.146) explana bem o assunto:

Verificada a infração de norma contida em lei, abre ensejo à incidência da aplicação, ao infrator, das sanções
administrativas, também previstas e disciplinadas em diplomas legais.

A legislação que regulamenta o exercício do poder de polícia do Estado, em geral, já enumera as normas de
conduta, as infrações e as sanções administrativas, de sorte que o órgão fiscalizador correspondente está
apto a atuar concretamente.

 

Ainda sobre o mesmo tema, Hélio Zaghetto Gama (2006, p. 187) discorre:

 

As sanções administrativas são aplicáveis sem prejuízo das demais de natureza civil, penal

e outras definidas em normas especiais segundo o mesmo art. 56. São aplicadas pela  autoridade
administrativa, no âmbito da sua atribuição legal, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por
medida cautelar antecedente ou incidente de procedimento

administrativo.

 

Tais sanções são impostas pela Administração Pública aos fornecedores que se comportam de forma
contrária ao que está disciplinado no CDC. Atendendo ao  comando constitucional de presença do Estado na
defesa do consumidor, o Código instituiu nos arts. 55 a 60 do CDC, um sistema de sanções administrativas.

 

O consumidor pode apresentar sua demanda perante o PROCON e, ao mesmo tempo, ter em face do
fornecedor uma ação judicial, já que a atuação do PROCON não estará restrita à tentativa de composição
entre as partes com vistas à reparação de danos patrimoniais e morais. O PROCON deverá examinar,
principalmente, o reflexo coletivo do mau comportamento do fornecedor o que, não necessariamente, estará
sendo analisado na ação judicial e há incomunicabilidade entre  a responsabilidade civil, penal e
administrativa do fornecedor.

 

Ademais, a atuação do PROCON é independente do trabalho da atuação de outros órgãos ou entidades,
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como as Agências Reguladoras, a Vigilância Sanitária, Inmetro, Ipem, etc. O art. 55 do CDC discorre sobre
competência para normatização, controle e fiscalização da produção e distribuição de bens e serviços de
consumo. Já o art. 56 do mesmo código determina um rol de possíveis sanções a serem aplicadas em caso de
descumprimento das normas de proteção dos consumidores. Os arts. 57, 58 e 59 cuidam, respectivamente,
dos critérios de mensuração de pena de multa e dos critérios para imposição das penalidades de apreensão,
inutilização, proibição de fabricação, suspensão do fornecimento, da cassação do registro ou renovação da
concessão ou permissão de uso.

 

Os montantes arrecadados pelos Estados e Municípios e pelo Distrito  Federal não podem ingressar no erário
como arredação comum, pois têm destinação prevista em Lei específica. Os arts. 29 a 32 do Decreto nº
2.181/97, regulam a destinação da multa e a administração dos recursos.

 

4. Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor - SINDEC.

 

Segundo o Ministério da Justiça ao apresentar o Cadastro Nacional de Reclamações de 2008, já resultado da
utilização da nova tecnologia consistente no SINDEC:

 

Dois aspectos da política pública de proteção e defesa do consumidor presentes na Lei n.ª 8.078/90 - Código
de Defesa do Consumidor (CDC) historicamente desafiaram autoridades governamentais e entidades civis
que atuam na área. O primeiro refere-se ao comando severo do CDC de que sejam garantidas a informação e
a orientação aos consumidores. Tal comando encontra-se expresso no artigo 4º, inciso IV, no artigo 6º,
inciso II e no artigo 44, caput e parágrafo 1º, do CDC. A esse respeito, mais do que divulgar material e
implementar ações tradicionais de educação para o consumo, entende-se que a orientação plena implica dotar
o consumidor do conhecimento mais preciso sobre a realidade do mercado de consumo. É dessa forma que o
consumidor poderá exercer com maior amplitude o seu

direito à escolha.

O segundo aspecto relaciona-se com a previsão legal a respeito do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor - SNDC. O ponto básico é como garantir que um Sistema formado por órgãos plurais e
autônomos, sem uma hierarquia e sem vinculações formalmente estabelecidas, funcione como um sistema de
fato. Em um dado momento histórico, os órgãos do SNDC identificaram um eixo que perpassa esses dois
desafios. Trata-se do eixo da informação.

 

Para superar tais dificuldades, o Ministério da Justiça do Brasil, através do  Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor, organiza e mantém o Sistema Nacional de Informações e Defesa do Consumidor
(SINDEC) que é uma solução tecnológica que consolida no DPDC uma série de informações sobre
fornecedores provenientes dos PROCONs estaduais e municipais.

 

E, como lembra Ricardo Morishita Wada, "Construir e divulgar o Cadastro Nacional de Reclamações
Fundamentadas é uma obrigação legal, prevista no Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, só é
possível ao DPDC cumpri-la graças ao compromisso, à responsabilidade e à generosidade de cada Procon
integrado ao SINDEC. São eles que nesse período atenderam a milhares de consumidores e são eles que, de
forma articulada e integrada, compartilham nesse momento os seus registros."

 

O SINDEC, como consta no relatório supramencionado, "permitiu finalmente a publicação dos Cadastros
Estaduais e Municipais de Reclamações Fundamentadas por estados e municípios que até então não tinham
condição de fazê-lo" bem como a consolidação dos "Cadastros Estaduais e Municipais, possibilitando a
publicação do Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas.".

 

A nova tecnologia permitiu ainda a integração e harmonização dos "procedimentos de atendimento a
demandas individuais de consumidores em todo o Brasil.

 

Não se trata, pois, apenas de um banco de dados mas de um verdadeiro mapeamento hábil à efetivar as
políticas públicas consumeristas diagnosticando, propondo soluções e, sobretudo, contribuindo de forma
consistente  para a materialização do ambicioso objetivo da Politica Nacional de Relaçoes de Consumo. É o
SINDEC exemplo da bem sucedida utilização de novas tecnologias no gerenciamento, otimização e
realização de políticas públicas.

 

Leonardo Roscoe Bessa (2008, p. 339) ao tratar do SINDEC atestou:

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 826



 

O SINDEC institui uma base de dados nacional e estadual que disponibiliza informações e gráficos em tempo
real, cria novos mecanismos para a inclusão dos órgãos municipais e ainda estabelece a base tecnológica
necessária para a elaboração de Cadastros Estaduais e

Nacional de Reclamações Fundamentadas, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

O acesso às informações assegura aos consumidores e fornecedores transparência do dia- adia das relações
de consumo. É um grande instrumento de controle social, que, mediante o

exercício do direito à escolha, pode incentivar o respeito aos direito dos consumidores e, portanto, a
construção de um mercado de consumo mais equilibrado.

 

Dois dados devem ser divulgados de acordo com o art. 44 do CDC: relação de reclamações fundamentadas;
atendimento ou não da reclamação. De acordo com art. 58, II do Decreto 2.181/97: "reclamação
fundamentada é a notícia de lesão ou ameaça o direito de consumidor analisada por órgão público de defesa
do consumidor ou de ofício, considerada procedente por decisão definitiva".

 

São muitos os estados que integram o atendimento aos consumidores através do SINDEC, tais como: Acre,
Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

 

Por ser um sistema informatizado, O SINDEC, permite: o registro de todas as demandas individuais de
consumidores levadas aos PROCONs integrados; a gestão do fluxo dos processos administrativos abertos a
partir dessas demandas; a organização de todas as informações registradas em bancos de dados estaduais,
que são diariamente consolidados numa base nacional; a disponibilização dessas informações para consulta
pelos PROCONs integrados, por meio do próprio Sistema, ou por toda a sociedade, por meio de site na
Internet (http://www.mj.gov.br/sindec); a elaboração dos Cadastros de Reclamações Fundamentadas.

 

O Sistema inclui também um conjunto de procedimentos para o tratamento de demandas e de gestão do
trabalho técnico do PROCON. Com isso, quando o PROCON adere ao SINDEC, adere também a esse
conjunto de procedimentos, com todos os seus conceitos, bem como a um modelo de gestão de demandas.

 

Todos os dados consolidados acima estão disponibilizado no endereço eletrônico do Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC (www.mj.gov.br/sindec).

 

Os dados abaixo foram extraídos das informações prestadas pelo DPPC, especialmente através do seu
endereço eletrônico (www.mj.gov.br/sindec).

 

4.1 Resumo do programa.

 

O SINDEC, segundo o DPDC é "uma política pública de integração dos órgãos do SNDC e de informação
e orientação aos consumidores, materializada em um  conjunto de soluções tecnológicas transferido aos
Procons integrados."

 

Sobre o funcionamento do programa elaborado exatamente para a realidade do Sistema Nacional de Defesa
do Consumidor, explica o DPDC:

 

Todas as demandas registradas pelos Procons no SINDEC, incluindo aquelas que são tratadas por processos
administrativos de Reclamação, recebem uma classificação de Área,

Assunto e Problema. O objetivo dessa classificação é permitir o agrupamento das Reclamações segundo
alguns critérios, para auxiliar na análise e na leitura dos dados, tanto por parte dos órgãos do SNDC, dos
órgãos de imprensa, como também por parte dos consumidores.

 

A classificação de Área é um agrupamento mais geral, que indica o setor econômico em que se insere a
reclamação do consumidor.
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No SINDEC, a classificação de Área possui sete segmentos: Alimentos, Assuntos Financeiros, Habitação,
Produtos, Saúde, Serviços Essenciais e Serviços Privados.

A classificação de Assunto indica o produto ou serviço que é objeto da demanda do consumidor. Na
metodologia do Sistema, a classificação de Assunto está relacionada à Área.

São exemplos de Assuntos: Telefonia Celular (Área de Serviços Essenciais), Aparelho de DVD (Área de
Produtos), Cartão de Crédito (Área de Assuntos Financeiros), Curso de Línguas (Área de Serviços
Privados), Plano de Saúde Regulamentado (Área de Saúde), Locação (Área de Habitação), Leite e
Derivados (Área de Alimentos), etc..

 

A classificação de Problema refere-se à conduta praticada pelo fornecedor. Assim como o Assunto, a
classificação de Problema relaciona-se com a classificação de Área. São exemplos de Problemas: Garantia -
Descumprimento/Prazo, Cobrança Indevida/Abusiva, Contrato (não cumprimento, alteração, transferência,
irregularidade, rescisão, etc.), dentre outros. O SINDEC tem 238 categorias na classificação de Assunto e
230 na classificação de Problema.

 

Em conformidade  com os resultados dos relatórios pode-se propor soluções para os problemas
diagnosticados. Em 2008, por exemplo, o SINDEC atestou que 77,6% das reclamações fundamentadas
foram atendidas.

 

Sobre a metodologia do programa utilizado para o relatório de 2008, adverte o DPDC que:

 

 "Para a elaboração do ranking de fornecedores, porém, foram agrupados aqueles que têm o mesmo radical
do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ (8 primeiros dígitos do CNPJ). Fornecedores que
pertencem ao mesmo grupo econômico, mas têm os radicais de CNPJ distintos, não foram inicialmente
agrupados no ranking de Reclamações Fundamentadas. Todavia, esses agrupamentos serão feitos em
seguida, a fim de que se melhore a compreensão da situação de alguns mercados, à luz das informações do
Cadastro Nacional 2008".

 

 

4.2. Principais tipos de atendimentos.

 

O SINDEC disponibiliza os principais tipos de atendimentos que são Extra-Procon, Simples Consulta,
Cálculo, Atendimento Preliminar, Carta de Informação Preliminar (CIP) e Atendimento de Reclamação. A
seguir,  a partir das informações disponibilizadas pelo Ministério da Justiça através do DPDC serão
apresentados as definições e alguns exemplos desses principais tipos de atendimentos:

 

a) Extra-Procon

 

Esse tipo de atendimento é utilizado pelos PROCONs para os casos em que, não há, de forma clara, relação
de consumo e o consumidor deve ser encaminhado a outro órgão ou entidade. Como exemplo, temos as
situações em que o consumidor deseja resolver algo relacionado à aposentadoria, a Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, dúvidas sobre cobranças de impostos ou taxas públicas, etc que são alheios a relação de
consumo.

 

b) Simples Consulta

Simples Consulta é o tipo de atendimento aplicável a duas situações. A primeira é quando, embora a questão
seja de relação de consumo, não haja um fornecedor específico envolvido. Trata-se da situação em que a
consulta é sobre uma hipótese levada pelo consumidor, como uma orientação em tese sobre contrato ou
compra, sobre promoções, sobre situações de determinadas áreas e assuntos nos órgãos de defesa do
consumidor, etc., apesar de haver relação consumerista, não há ainda uma relação contratual firmada que
permita identificar um fornecedor específico relacionado ao questionamento do consumidor. Por tal razão,
nesse caso, não deve ser cadastrado qualquer fornecedor.

 

A segunda situação é quando já existe um contrato firmado ou uma compra efetuada, mas a prestação de
uma orientação pelo PROCON é suficiente para solucionar a demanda do consumidor. Não há exatamente
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uma demanda do consumidor contra o fornecedor, há apenas dúvidas sobre questões contratuais, sobre
serviços ou sobre outros aspectos da relação existente cujo atendimento não requer uma intervenção do
PROCON junto ao fornecedor.

 

c) Cálculo

Vários PROCONs, pelo país, realizam para os consumidores cálculos referentes a pagamentos de prestações
e dívidas. Esses cálculos são feitos com base nos parâmetros contratuais de juros e multas, além de outros
parâmetros legais aplicáveis a cada caso. Alguns órgãos de defesa do consumidor se especializaram de tal
modo nesse serviço a ponto de serem demandados pelos próprios Juizados Especiais e, eventualmente, por
outros órgãos públicos.

 

d) Atendimento Preliminar

No dia-a-dia do setor de atendimento do PROCON, em inúmeras situações, é possível solucionar a demanda
do consumidor por meio de ligação telefônica para o fornecedor ou para um representante. Isso ocorre,
geralmente, quando não há dúvidas sobre o problema enfrentado pelo consumidor e a responsabilidade do
fornecedor na questão, quando este disponibiliza um canal telefônico direto para o atendimento aos
PROCONs e a solução da demanda não requer verificações mais exaustivas por parte do fornecedor.

e) Carta de Informações Preliminares - CIP

Nesse tipo de atendimento, o PROCON envia uma carta endereçada ao fornecedor que deve conter alguns
elementos essenciais, como a descrição sucinta, porém detalhada, da demanda do consumidor; descrição da
ação que o consumidor pretende que seja cumprida pelo fornecedor para a solução do seu problema; prazo
para a resposta por parte do fornecedor; advertência de que o não atendimento da solicitação ensejará a
abertura de reclamação ou outras medidas cabíveis.

 

Deve-se incluir na descrição da demanda do consumidor todas as informações necessárias para que, de forma
simplificada, a partir da leitura da carta, o fornecedor possa compreender o problema do consumidor e
oferecer uma proposta de solução.

.

f) Abertura de Reclamação

É o procedimento administrativo que se destina a apurar problemas mais complexos e urgentes configurados
como relação de consumo em que se busca a solução da demanda do consumidor e poderá, quando for
necessária, ensejar a aplicação de sanção administrativa.

 

O SINDEC disponibiliza três modos distintos para abertura de Reclamação: direta, de ofício ou no Retorno
da CIP.

 

4.3. Cadastro de Reclamações Fundamentadas.

 

O Cadastro de Reclamações Fundamentadas está inserido no CDC, por meio do seu art. 44. Ele representa a
reunião de todas as reclamações recebidas, analisadas e concluídas pelos órgãos de defesa do consumidor e
sua realização com dados de todo o país é um dos principais objetivos do SINDEC.

 

É a demanda apresentada pelo consumidor e tratada pelo PROCON por meio de procedimento
administrativo de Reclamação, em que foram encontrados elementos de verossimilhança entre a notícia
apresentada pelo consumidor e o descumprimento dos dispositivos do CDC, de acordo com o art. 58, inciso
II do Decreto Federal 2181/97.

 

 

5. Conclusão.

 

O estudo constante das modificações do mercado de consumo, principio consumerista, para ser executado
exige  a utilização de novas tecnologias mormente em época, como a presente, em existe política pública de
inclusão digital.
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 A nova tecnologia consistente no SINDEC implantada pelo Ministério da Justiça através do DPDC é, sem
duvida, um instrumento de extrema importância para o alcance dos objetivos da Política Nacional das
Relações de Consumo: por, de um lado, possibilitar a organização de dados indispensável ao eficiente
planejamento de políticas públicas e, de outro, contribuir diretamente para a aproximação entre os
PROCONs.

 

Para enfrentar e superar a natural vulnerabilidade do consumidor exige-se esta atuação articulada capaz de
equiparar as forças na defesa do pólo final da cadeia produtiva. Sem a visualização da realidade nacional
organizada sistemicamente reduz-se as possibilidades de suplantar-se a deficiência do poder de negociação
do consumidor através da força normativa do CDC. Em outras palavras e usando um exemplo mais claro, a
atuação integrada permite um maior poder de articulação e, por consequência, maiores chances de solução
mais célere do problema.

 

O mais difícil, decerto, foi a criação e implementação do SINDEC e o trabalho de articulação dos Estados
deste país continental a que a ele aderissem. E uma vez aderindo, realmente participassem, alimentassem o
sistema.

 

Todavia, alguns desafios são urgentes, entre os quais, a maior divulgação do SINDEC e do fato dos dados
consolidados estarem disponíveis na rede mundial de computadores, de acesso livre. Hoje  a internet se
popularizou e os bairros mais pobres já contam com lan house: é preciso maior divulgação e controle social
dos resultados desta importante inovação tecnológica.

 

Outro desafio importante é integral, na plataforma de dados do SINDEC a atuação dos demais órgãos que
compõem o SNDC, em especial os elencados no artigo 5º do CDC, Defensoria Pública, Ministério Público e
Magistratura.

 

Ressalte-se que uma vez que, com o cadastro das empresas reclamadas, faz com que as mesmas possam
atender de maneira rápida e prática as demandas dos consumidores. Como exemplo disso temos a empresa
Oi, no relatório do Ceará, que no cadastro correspondente ao período de 01/09/2007 a 31/08/2008,
encontrava-se em primeiro lugar; já no ultimo cadastro correspondente ao período de 01/09/2008 a
31/08/2009 encontra-se terceiro lugar.  

 

Quanto maior a divulgação do SINDEC maior será a sua efetividade. .
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[1] Definição de Robert Alexy em sua obra Teoria dos Direitos Fundamentais.

[2] Uma mesma violação a direito do consumidor pode implicar apuração paralela da responsabilidade civil,
administrativa  e criminal do consumidor.

[3] O Decreto 2181/97, em verdade, organiza o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC,
estabelece normas de aplicação de sanções administrativas e da outras providências.

[4] No Ceará funciona, em âmbito Estadual, como órgão da estrutura do Ministério Público, unindo o poder
de polícia administrativo garantido pelos artigos 55 a 60 do CDC com as prerrogativas institucionais do
Ministério Público, entre as quais, a condução coercitiva.

 

[5] Há também o PROCON ASSEMBLÉIA que não obstante a inequívoca importância do trabalho
realizado, ainda não integra o SINDEC por ser órgão vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor da
Assembléia Legislativa do Ceará,desprovido, portanto, de poder de polícia.

[6] Ressalte-se que tal diversidade de integrantes do SNDC decorre justamente da amplitude da relação de
consumo em um mundo globalizado.

 

[7] Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos,
a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo,
atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

[8] Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e
municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual, do Distrito Federal e municipal de
proteção e defesa do consumidor, nas suas respectivas áreas de atuação;

II - dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as reclamações fundamentadas;

III - fiscalizar as relações de consumo;

IV - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua
competência, dentro das regras fixadas pela Lei nº 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este
Decreto;

V - elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de

reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da Lei nº
8.078, de 1990, e remeter cópia ao DPDC;

VI - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.
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A INOVAÇÃO NO DIREITO À SAúDE NO BRASIL E A REVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

INNOVATION IN HEALTH SERVICES IN BRAZIL AND THE REVOLUTION OF INFORMATION
TECHNOLOGY

Amanda Silva Madureira
Marcos Wachowicz

RESUMO
O presente artigo tem por objetivo caracterizar a inovação no direito à saúde no Brasil em face da Revolução
da Tecnologia da Informação. Nessa perspectiva, faz-se uma digressão sobre o direito à saúde, garantido
constitucionalmente no art. 196 da Carta Magna e, em seguida, são apresentados os determinantes sociais em
saúde, que são os indicadores os quais permitem delinear o perfil da saúde no país. Dessa forma, os
determinantes sociais em saúde devem contribuir para a formulação de políticas que promovam o acesso aos
serviços de saúde. Por essa razão, tem-se a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde
como instrumento para o acesso, dos cidadãos, aos serviços de saúde e, consequentemente, para o exercício
do direito à saúde.
PALAVRAS-CHAVES: Direito à Saúde; Acesso aos serviços de saúde; Novas Tecnologias.

ABSTRACT
ABSTRACT
This article aims to characterize innovation in health rights in Brazil in the face of the Revolution of
Information Technology. From this perspective, it is a digression on the right to health, constitutionally
guaranteed in Art. 196 of the Constitution, and then presents the social determinants of health, which are
indicators that define the profile of health in the country. Thus, the social determinants of health should
contribute to the formulation of policies that promote access to health services. For this reason, we have the
National Science, Technology and Innovation Management as a tool to access, citizens, health services and
thus to exercise the right to health.

KEYWORDS: Right to health; Health Technology Assessment, NewTechnologies.

INTRODUÇÃO

 

 

Viver com saúde é um dos objetivos de todo ser humano. Afinal, com saúde é possível o desempenho
de atividades laborais, intelectuais e, dessa forma, ter uma vida longa. Apesar de ser a aspiração de todo ser
humano, as doenças desafiam a prática médica, mesmo que seja inevitável o falecimento. Os desafios da
ciência médica vão ao encontro do progresso científico na medida em que, diante da preocupação com as
doenças[1], os tratamentos e a rede de serviços necessária para ofertar serviços de saúde, se faz
indispensável na sociedade atual.[2]

Historicamente, os países sempre se preocuparam em garantir um mínimo de interferência na saúde
da população, visto que as questões de saúde estavam restritas ao convívio familiar[3]. O Estado passou,
progressivamente, a controlar os serviços essenciais que causavam um impacto na saúde das pessoas, tais
como coleta de lixo, higiene pública, combate aos surtos epidêmicos e o aperfeiçoamento nos métodos de
diagnóstico e tratamento das doenças.

Para o diagnóstico e tratamento de doenças, é primordial ter em conta métodos científicos cada vez
mais evoluídos, consubstanciados em pesquisas clínicas, farmacológicas, químicas e tecnologias
farmacêuticas[4].

Nessa perspectiva, tem-se a Política de Inovação e Tecnologia em Saúde – PNCTIS, empreendida
pelo Ministério da Saúde que tem o objetivo de implementar a incorporação de novas tecnologias que
contribuam para a redução das desigualdades sociais em saúde.

Assim, o presente artigo procura delinear as perspectivas do direito à saúde no Brasil em face da
Política de Inovação e Tecnologia em Saúde – PNCTIS como estratégia para promoção do direito à saúde e
o desenvolvimento do país.

 

1.      O DIREITO À SAÚDE NO BRASIL
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Os contornos jurídicos relacionados ao direito à saúde contaram com intensa participação popular,
por meio da atuação do Movimento Sanitarista, na final da década de 80.

O Movimento Sanitarista brasileiro, que reunia especialistas na área da saúde pública, como médicos,
enfermeiros, professores, dentre outros, foi responsável pelas reivindicações e denúncias das condições de
saúde no país. Para ter acesso aos serviços de saúde, era necessária a contribuição social ou a busca de
tratamento médico junto às Santas Casas de Misericórdia. O caráter fragmentário, sob a pecha do favor,
permeou a atenção à saúde pública no país até a promulgação da Carta Constitucional.

 Sônia Fleury[5], que fez parte do Movimento, registra:

A construção do projeto da reforma sanitária fundou-se na noção de crise: crise do
conhecimento e da prática médica, crise do autoritarismo, crise do estado sanitário da
população, crise do sistema de prestação de serviços de saúde5. A constituição da Saúde
Coletiva, como campo do saber e espaço da prática social, foi demarcada pela
construção de uma problemática teórica fundada nas relações de determinação da
saúde pela estrutura social, tendo como conceito articulador entre teoria e prática
social, a organização da prática médica, capaz de orientar a análise conjuntural e a
definição das estratégias setoriais de luta.

Dessa forma, o projeto que nortearia a construção de um Sistema de Saúde no Brasil deveria atentar
para a perspectiva de criar instituições que satisfizessem a coletividade, a produção de serviços como agentes
e medicamentos e o desenvolvimento de uma potência tecnológica que permitisse a solução de problemas em
níveis individual e coletivo.

Nessa perspectiva, o direito à saúde no Brasil, normativamente, encontra-se disposto no art. 196 da
Constituição Federal segundo a qual afirma “ser direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação[6]”

Ao integrar o rol dos direitos sociais, a saber, a educação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança,
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados[7], o direito à
saúde passou a caracterizar-se pela prestação estatal na condução dos serviços e políticas de saúde.

Sueli Dallari[8] pondera que o ideário de direito à saúde está vinculado à proteção social na medida
em que tem-se a interdependência entre as condições de saúde e de trabalho. Nessa perspectiva, Mariana
Siqueira Carvalho[9] observa:

 

    Para a sua realização, o Texto Constitucional dispõe, dentro da ordem social, os
contornos da seguridade social, na qual são englobadas ações destinadas a assegurar o
direito à saúde, financiadas por toda a sociedade, de forma direta ou indireta (art, 194).
Essas ações são concretizadas mediante “políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196) (grifei), e
organizadas em um sistema integral e descentralizado denominado Sistema Único de
Saúde – SUS (art. 198). Incorporou conceitos, princípios e uma nova lógica de
organização de saúde.

 

José Afonso da Silva[10] afirma que como “um bem extraordinariamente relevante à vida humana
só agora é elevado à condição de direito fuundamental do homem”. Assim, o Sistema Único de Saúde –
SUS possui as seguintes diretrizes, a saber: descentralização, com direção única em cada esfera de governo,
atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas e a participação popular.

            A descentralização dos serviços permite a participação da União, Estados, Municípios e Distrito
Federal. A União regula os serviços em âmbito nacional, como os de alta complexidade e que demandam
maiores investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Tecnologia, como os transplantes, o tratamento da
Aids e a comercialização de medicamentos, através da atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA, a vigilância epidemiológica e vigilância sanitária[11].

Em relação aos Estados, Municípios e Distrito Federal compete a promoção da descentralização dos
serviços e ações de saúde, prestação de apoio técnico e financeiro aos Municípios e avaliação das redes
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde[12].

                O atendimento integral é o reconhecimento da importância da atividade preventiva, sem prejuízo
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para outros serviços essenciais. E a participação da comunidade está relacionada à atuação dos conselhos de
saúde e ao controle social. Os conselhos de saúde, ao integrar representantes da sociedade, movimentos
sociais, organizações não-governamentais e o Estado pretendem debater e construir, coletivamente, os
limites e, principalmente, as possibilidades do gozo da melhor saúde e as potencialidades que um Sistema de
Saúde descentralizado e de acesso universal pode oferecer ao cidadão brasileiro.[13]

            Entretanto, para a necessária compreensão dos parâmetros da saúde no Brasil, é importante destacar
os Determinantes Sociais que interferem na consecução das Políticas Públicas no país.
 
 

2.      DETERMINANTES SOCIAIS EM SAÚDE
 
 

Em 2005, a Organização Mundial da Saúde – OMS instituiu  a Comissão sobre Determinantes
Sociais da Saúde com o objetivo de traçar os determinantes sociais que estão relacionados, diretamente, à
saúde da pessoa humana. Nesse sentido, em março de 2006, no Brasil, foi criada a Comissão Nacional sobre
Determinantes Sociais da Saúde- CNDSS, com mandato de dois anos.[14]

A presente comissão foi composta por 16 (dezesseis) expressivas lideranças da vida cultural, científica,
social e empresarial do nosso país. Os objetivos da CNDSS  foram gerar informações e conhecimentos sobre
os determinantes sociais da saúde no Brasil, contribuir para a formulação de políticas que promovam a
equidade em saúde e mobilizar diferentes instâncias do governo e da sociedade civil sobre o tema.

Para alcançar tais objetivos, a CNDSS amparou-se em três compromissos. O primeiro deles foi o
compromisso com a equidade, isto é, a aceitação de que, embora o nível de vida do cidadão brasileiro tenha
apresentado melhoria em razão da elevação do nível educacional, geração de renda, urbanização, ainda
permanecem condições de vida injustas, inaceitáveis e desnecessárias que produzem, a curto prazo,
iniqüidades em saúde, a desproporcionalidade no Sistema Único de Saúde (SUS) e nos serviços prestados à
comunidade[15].

O segundo compromisso assenta-se nas evidências científicas. A Comissão fez uso de inúmeros estudos
científicos que pudessem justificar os dados apresentados. O terceiro é o compromisso com a ação. Aqui
reside a maior importância para o presente trabalho. Tem-se que as iniqüidades em saúde são injustas e que o
Estado deve promover meio de atenuá-las.

Os fatores que podem interferir, segundo apontado no relatório, nas condições e políticas de saúde são a
alimentação, nutrição, saneamento básico, habitação, condições de emprego e trabalho, ambiente, acesso a
serviços de saúde e acesso à informação[16].

Destacam-se dois pontos que são fundamentais para a compreensão do objetivo deste trabalho, quais
sejam, o acesso a serviços de saúde e o acesso à informação.

Em relação ao acesso a serviços de saúde, convem dizer que[17]:

 

Apesar de inegáveis avanços na produção de serviços e dos princípios de universalidade
e equidade que regem o SUS, ainda se observam importantes desigualdades na oferta de
recursos e serviços, assim como uma forte influência da posição social dos indivíduos no
acesso, utilização e qualidade dos serviços de saúde.

 

O acesso à informação em saúde está hoje facilitado pelas novas tecnologias de informação e
comunicação que podem exercer grande influência sobre a situação de saúde. Todavia, o potencial das novas
tecnologias pode ser reduzido se não são dirimidas as iniqüidades de acesso às mesmas e de promoção de
uma política de desenvolvimento e inovação em saúde, assunto que será abordado no tópico posterior.

 

 

3.      NOVAS TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO NA SAÚDE BRASILEIRA

      

 

       A partir da década de 50, o Brasil construiu um expressivo parque de pesquisa. Algumas características
podem ser vislumbradas nesse modelo, como a horizontalidade e pouca seletividade, isto é, apenas os bens
primários eram produzidos no país. O modelo de industrialização, naquele período, não estimulava o
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desenvolvimento e a capacitação científica, tecnológica e de inovação[18].

 

       Registra-se que[19]

 
A organização do parque científico e tecnológico, além de submeter-se mais diretamente
à política econômica, sofre a influência da concepção de desenvolvimento científico e
tecnológico dominante em cada momento. Até recentemente, a concepção predominante
pressupunha que o processo de inovação seria conseqüência natural de um acúmulo
contínuo de conhecimentos, que se inicia com a pesquisa básica, e, necessariamente, ao
final de um percurso linear de acréscimos sucessivos, culminava na produção de uma
inovação tecnológica. Hoje essa concepção linear está sendo questionada.
 

         

         Normativamente, o desenvolvimento científico e tecnológico encontra-se consubstanciado no art. 200
da Constituição Federal, dentre as competências do Sistema Único de Saúde.

         Apesar de estar consagrado constitucionalmente, a Ciência e Tecnologia não foi prioridade durante a
implantação do Sistema Único de Saúde o que apenas ampliou a dicotomia entre conhecimento, inovação e
lógica sanitária[20].

        Assim, a tecnologia em saúde[21] compreende o conhecimento aplicado pelo qual é possível a
prevenção, o diagnóstico, o tratamento das doenças e sua reabilitação.

       As atividades que compreendem a pesquisa científica e tecnológica em saúde devem ter como objetivo
principal o seu impacto no estado de saúde. Dessa forma, é possível mensurar os tipos de tecnologia em
saúde conforme tabela abaixo:

 
Natureza Material Propósito no cuidado Complexidade

Tecnológica
Estágio de Difusão

Fármacos e
imunobiológicos (ex.:
aspirina, beta-
bloqueadores,
antibióticos, vacinas,
hemoderivados

 

Difusão Prevenção –
objetiva proteger contra
doenças por meio da
prevenção de sua
ocorrência, da redução no
risco de ocorrência ou da
limitação de sua extensão
e seqüelas (ex.:
imunizações, fluoretação
da água, Comissão de
Controle de Infecção
Hospitalar).

 

Alta complexidade –
Conjunto de
procedimentos que
envolve alta tecnologia
e alto custo (ex.:
cirurgia cardiovascular
e vascular;cirurgia
bariátrica;reprodução
assistida).
 

Futuras – em estágio
conceitual ou nos
estágios mais precoces
de desenvolvimento.

 

Equipamentos,
dispositivos e outros
materiais médico-
hospitalar-
odontológicos (ex.:
marcapassos cardíacos,
aparelhos de TC, luvas
cirúrgicas, kits de
testes, diagnósticos)
 

Rastreamento – visa
detectar doenças,
anormalidades ou fatores
de risco associados em
indivíduos assintomáticos
(ex.: Teste de Papanicolau,
mamografia, dosagem de
colesterol sérico).
 

Média complexidade
–ações e serviços que
visam atender aos
principais problemas e
agravos de saúde da
população, cuja
complexidade da
assistência na prática
clínica demande a
disponibilidade de
profissionais
especializados e a
utilização de recursos
tecnológicos, para o
apoio, diagnóstico e
tratamento(ex.: exames
de patologia clínica;

Experimentais –
submetidas a testes
laboratoriais usando
animais ou outros
modelos.

 

Procedimentos médico-
cirúrgicos (ex.:
psicoterapia,
angiografia coronária)

Diagnóstico – tem a
intenção de identificar a
causa e a natureza ou a
extensão em um indivíduo
com sinais e sintomas.
 

Baixa
complexidade/atenção
básica – conjunto de
ações de saúde, no
âmbito individual e
coletivo, que abrangem
a promoção e a
proteção da saúde, a
prevenção de agravos, o

Investigacionais
–submetidas a
avaliações

 

Sistemas de apoio Tratamento – objetiva

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 836



Sistemas de apoio
(ex.:sistemas de
registro de sinais vitais,
telemedicina, bancos de
sangue, laboratórios de
análises clínicas)
 

Tratamento – objetiva
melhorar ou manter o
status de saúde, evitando
deterioração posterior ou
fornecer tratamento
paliativo (ex: cirurgia de
by-pass
coronariano,psicoterapia,
analgesia em casos de
câncer).

 

 Estabelecidas –
consideradaspelos
provedores como
umaabordagem padrão
parauma dada
condiçãoparticular e
difundidas nouso geral.

 

Sistemas
organizacionais
(cuidado domiciliar,
programas de
qualidade total em
saúde)
 

Reabilitação – visa
restaurar, manter ou
melhorar a função e o
bem-estar de pessoas com
deficiências física ou
mentalmente (ex.:
programas de reabilitação
cardíaca pós-infarto do
miocárdio, próteses
auditivas).

 

 Obsoletas –
substituídas por outras
tecnologias ou
demonstradas inefetivas
ou danosas.

 

FONTE: Ministério da Saúde, 2007.

 

        Nesse sentido, a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde – PNCTIS constitui
parte integrante da Política Nacional de Saúde[22]. A principal meta para o setor saúde é contribuir para que
o desenvolvimento nacional se faça de modo sustentável, e com apoio na produção de conhecimentos
técnicos e científicos ajustados às necessidades econômicas, sociais, culturais e políticas do
País[23][24]            [25].

                   Importa assinalar que:[26]                          

 
Uma PNCTIS, voltada para as necessidade de saúde da população, terá como objetivos
principais desenvolver e otimizar os  processos de produção e absorção de
conhecimento científico e tecnológico pelos sistemas, serviços e instituições de saúde,
centros de formação de recursos humanos, empresas do setor produtivo e demais
segmentos da sociedade. Assim, a PNCTIS deve ser vista também como um componente
das políticas industrial, de educação e demais políticas sociais.
 
 

             Segundo Nelson Ibañez[27], “a orientação dessa política está fortemente marcada por um claro
compromisso ético e social de melhoria de curto e de longo prazo das condições de saúde da população
brasileira, considerando particularmente as diferenças regionais e buscando a equidade.”

                 Nessa perspectiva, segundo o Ministério da Saúde[28]:

 
os sistemas de inovação em saúde possuem uma particularidade importante, que é a de
estarem vinculados a uma outra dimensão do setor de saúde – a dimensão do bem-estar
social. Daí decorre uma das pedras angulares de uma correta compreensão do processo
de pesquisa e inovação em saúde, que deve dar conta dessas duas dimensões: a
econômica e a do bem-estar social. É por isso que os detentores da missão
constitucional de cuidar da saúde da população – as autoridades públicas de saúde –
devem tomar a si a responsabilidade de também compreenderem e atuarem nos sistemas
de inovação em saúde, com o seu grande componente de pesquisa científica e
tecnológica.  
 
 

O Ministério da Saúde, após a 1ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, criou a
Secretaria de Ciência e Tecnologia no âmbito do Ministério. Cabe à Secretaria de Ciência e Tecnologia em
Saúde apoiar parcerias, por meio da cooperação técnica, que contribuam para a melhoria do nível de saúde
do cidadão, fomentar pesquisas que envolvam o desenvolvimento de novas tecnologias na descoberta de
métodos de cura para doenças e tratamento e coordenar as ações do complexo produtivo em matéria de
saúde[29].

O complexo produtivo de saúde compreende as indústrias químicas, farmacêuticas e de biotecnologia;
as indústrias mecânicas, eletrônicas e de materiais e as organizações de prestação de serviços[30]. As
atividades de Ciência e Tecnologia no país concentram-se, sobretudo, em instituições públicas de ensino.
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Dessa forma, ainda é incipiente o desenvolvimento de atividades científicas e tecnológicas pela iniciativa
privada[31].

Todavia, o complexo produtivo em saúde apresenta dificuldades na medida em que existe uma
desarticulação entre o Sistema Único de Saúde – SUS e o sistema de inovações, além da ausência de uma
política clara na transferência do conhecimento científico para o produtivo[32].

Segundo Carlos Gadelha[33]:

Desde a formulação (no próprio texto constitucional de 1988) e implementação do
Sistema Único de Saúde, o País chegou a uma situação mais próxima da
universalização do acesso. Pelas tendências internacionais apresentadas, fica claro que
os "negócios da saúde" não são mais para empresas de pequeno porte e muito menos
provenientes de atividades que "transbordam" das instituições científicas. As indústrias
carecem de uma política industrial e de inovação articulada com as políticas de saúde,
que considere os limites impostos pela dinâmica de competição internacional moldada
pelas estratégias das firmas farmacêuticas líderes.

 

Somado a isso, inclui-se[34]o processo oneroso e demorado de obtenção de patentes ou copyright e
o reduzido valor social da propriedade intelectual[35], favorecido pelo alto preço dos produtos patenteados
e a baixa renda da população[36]. 

Nessa perspectiva, as principais estratégias para o fortalecimento da inclusão e desenvolvimento de
novas tecnologias em saúde são:[37]

 

a)sustentação e fortalecimento do esforço nacional em ciência, tecnologia e inovação
em saúde;

b) criação do sistema nacional de inovação em saúde;

c) construção da agenda nacional de prioridades de pesquisa em saúde;

d)criação de mecanismos para superação das desigualdades regionais;

e) aprimoramento da capacidade regulatória do Estado e criação da rede nacional de
avaliação tecnológica;

f)difusão dos avanços científicos e tecnológicos;

g) formação, capacitação e absorção de recursos humanos no sistema nacional de
ciência, tecnologia e inovação em saúde, incentivando a produção científica e
tecnológica em todas as regiões do País, considerando as características e as questões
culturais regionais;

h) participação e fortalecimento do controle social.

                                                                                                      

 

Com efeito, a exclusão social e as desigualdades na sociedade brasileira dificultam os avanços na área
da saúde e muitas vezes o acesso à saúde, refletido uma distribuição de renda distorcida, bem como, a
existências de grupos sociais marginalizados, a exemplo das povoações indígenas que padecem de doenças
que são facilmente evitadas nas classes com maior poder aquisitivo.

O desafio da saúde pública, no século XXI é promover a inovação tecnológica em saúde que não
reproduza linearmente este contexto, mas que o acesso às inovações científicas e a novos tratamentos
seguros com base em pesquisa clínica comprovada, o que se dará através de políticas públicas que
promovam a inclusão social e tecnológica do cidadão.

A celeridade com que este progresso tecnológico vem se inserindo no corpo social é expressiva.
Porém, tal inserção não ocorre de forma linear. Vale dizer, nem todos os segmentos da sociedade sofreram o
impacto direto ou os benefícios da nova Sociedade da Informação[38] a inclusão tecnológica requer um
esforço conjunto do Estado, mercado e sociedade civil.

As indagações sobre o impacto da Revolução da Tecnologia da Informação[39] no meio social e,
principalmente, no que tange ao Direito à Saúde no Brasil são muitas. As principais convergem para os
reflexos da exclusão de uma parcela significativa da população diante dos efeitos pragmáticos da Sociedade
Informacional, sobretudo dos que não têm acesso a essa tecnologia e às informações dela decorrentes[40].

Todas essas inovações científicas implicam inexoravelmente não apenas posicionamentos no âmbito
da ética e da filosofia, mas atingem o âmbito jurídico-normativo, no sentido de visar a uma intervenção legal
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e positiva do Estado, para regular o sistema nacional de saúde com vistas à promoção e inovação da
tecnologia em saúde comprometida com a inclusão tecnológica do cidadão.

Postula-se essa nova órbita de direitos em razão da carência de questionamentos éticos sobre o
perigo da utilização indiscriminada das novas tecnologias da informação  eis que podem servir muito em
favor da coletividade, ou não.

Assim, tais direitos correspondem à derradeira fase de institucionalização do Estado social, direitos
cuja caracterização teórica ainda não se encontra adequadamente definida.  Contudo, observa-se a
necessidade do fortalecimento institucional do Estado por meio da criação do sistema nacional de inovação
em saúde.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS              

 

É inegável constatar os avanços da saúde pública no Brasil. Antes considerada apenas um direito
residual, por meio de políticas assistencialistas, a saúde, segundo a Constituição Federal é considerada um
direito de todos e com acesso universal. O Movimento Sanitarista do século XXI, aqui compreendido como
atuação da sociedade e não apenas de especialistas em matéria sanitária,  precisa romper barreiras que,
muitas vezes, cristalizam direitos e impedem a sua fruição pela maioria da população. As barreiras do novo
século são a exclusão tecnológica que permite, ainda a grande parcela da população brasileira, vislumbrar o
acesso a serviços de saúde apenas como espectadores ou contribuintes na prestação privada pelos serviços
de saúde.

Nesse contexto, no país tem-se vários tipos de prestação de saúde. As regiões mais pobres do país,
como Norte e Nordeste não dispõem de uma infraestrutura tecnológica mínima capaz de oferecer um
diagnóstico seguro no tratamento de doenças que exigem métodos mais modernos de diagnóstico como
câncer, AIDS e o surgimento de novas doenças como a mutação da gripe Influenza, gripe aviária, entre
outros.

Por outro lado, a Política Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde representa um avanço na
medida em que se constata a preocupação do Estado em aproximar áreas essenciais ao desenvolvimento, a
ciência aliada à tecnologia e à saúde. Ambas podem promover a redução de desigualdades regionais e
econômicas e garantir o gozo dos direitos em uma sociedade democrática.
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BIOÉTICA E TRANSEXUALIDADE: PARA ALÉM DA PATOLOGIZAÇÃO, UMA QUESTÃO
DE IDENTIDADE DE GÊNERO.

BIOETHICS AND TRANSSEXUALITY: APART FROM THE PATHOLOGICAL, A MATTER OF
GENDER IDENTITY.

Carolina Grant Pereira

RESUMO
O objetivo deste trabalho é trazer, em breves síntese e comentários, a “revolução paradigmática” que está
emergindo na seara da transexualidade, iniciada por Berenice Bento na Sociologia, para o campo da Bioética
e do Direito, a fim de que se reconheçam não o direito à saúde do transexual que sofre de um grave
transtorno psicopatológico, mas a sua autonomia privada, o seu direito de dispor do próprio corpo, de
proferir consentimento informado na realização da cirurgia de mudança de sexo (a qual deixa de constituir o
crime de mutilação ou lesão corporal grave para representar o exercício regular de um direito do médico que
aceita promover um procedimento solicitado autônoma e convictamente por um indivíduo consciente dos
seus direitos e anseios mais íntimos), que consubstanciará, materializará, os seus direitos da personalidade
(imagem, integridade física e psíquica, etc.), o seu direito à livre orientação sexual e, por fim, a sua dignidade
humana plena, completa e enfim compreendida e respeitada.
PALAVRAS-CHAVES: BIOÉTICA; TRANSEXUALIDADE; GÊNERO

ABSTRACT
This paper intends to bring, in a brief summary and comments, the "paradigmatic revolution" that is emerging
on the context of transsexuality, initiated by Berenice Bento in Sociology, for the fields of Bioethics and
Law, in order to recognize not the right to health of the transsexual who suffers from a severe psychopathic
disorder, but their autonomy, their right to dispose of the body, to give informed consent in surgery sex
change (which shall cease to constitute the crime of mutilation or serious bodily injury to represent regular
exercise of a right of the doctor who accepts a procedure to promote autonomous and strongly requested by
an individual aware of his rights and wishes more intimate), which will materialize their rights of personality
(image, integrity physical and mental, etc.), their right to free sexual orientation and, ultimately, human
dignity – full, complete and finally understood and respected.
KEYWORDS: BIOETHICS; TRANSSEXUALITY; GENDER

 

A posição presente nos documentos oficiais de que os/as transexuais são "transtornados" é uma ficção e
desconstruí-la significa dar voz aos sujeitos que vivem a experiência e que, em última instância, foram os
grandes silenciados. (BENTO, 2006, p.26).

 

Introdução.1.

 

A transexualidade, hoje, representa um dos fenômenos que mais tem crescido e alçado relevo - quer sob a
ótica médica, bioética ou sob o olhar das identidades de gênero -, embora ainda careça de disciplina e
regulamentação jurídica adequada e detida, bem como doutrina e jurisprudência consolidadas,
especificamente sobre o tema. Tal fato constitui grave omissão legislativa, capaz de consubstanciar a
mentalidade conservadora, retrógrada, que ainda impera no imaginário social, a qual, por sua vez, reflete-se,
na maioria das vezes sem reflexões e de forma acrítica, no chamado sentido comum teórico dos juristas
(WARAT, 1995) em grave diapasão com a trajetória de uma sociedade extremamente plural, dinâmica e
complexa (MORIN, 2008).

Nesse contexto, as discussões promovidas no campo da Bioética e do Direito Médico (ou Biomédico) têm
trazido promissores avanços acerca desta polêmica questão, a qual envolve desde os direitos da
personalidade do indivíduo que manifesta interesse pela cirurgia de transgenitalização até a responsabilidade
penal do médico que a realiza. Os participantes destes debates acabam praticamente "legislando" sobre o
tema, em face do incompreensível e estarrecedor silêncio do legislador pátrio, e traçando diretrizes que têm
orientado a efetiva prática e execução de inúmeras cirurgias, muitas das quais não chegam a contar com o
aval do poder judiciário.

O paradigma que tem regido estas discussões, contudo, foi profunda, fundamentada e veementemente
questionado através dos estudos e construções teóricas da socióloga Berenice Bento, em sua obra (tese de
doutorado): "A Reinvenção do Corpo" (2006). Nesta obra, a mencionada autora, após ter realizado
prolongadas e detidas investigações em comunidades transexuais - acompanhando transexuais que estavam
inseridos em programas públicos para a realização da cirurgia de mudança de sexo e aqueles que almejavam
fazê-la, mas não estavam associados aos referidos programas -, sob a ótica dos estudos da teoria queer,
propõe a despatologização da experiência transexual, sugerindo, de forma contundente, que esta
experiência deva passar a ser abordada sob o paradigma das questões de gênero.

Ou seja, de um distúrbio psicopatológico (paradigma da medicalização ou patologização) - passível de ser
diagnosticado, na tentativa de identificar-se o "verdadeiro transexual" (aquele que apresenta todos os
sintomas e diagnóstico preciso de disforia de gênero) -, a transexualidade deveria passar a ser tratada não
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como uma "problemática" patológica, mas como uma autêntica "questão" relativa às identidades ou, mas
especificamente, performances de gênero (paradigma das identidades de gênero).

 

É inevitável pontuar, para começar, que a autora não discute gênero a partir da referência biológica, mas das
performances que os sujeitos atualizam em suas práticas cotidianas para serem reconhecidos como membros
legítimos do gênero com o qual se identificam. Assim, a referência biológica, como princípio, é tomada, ela
mesma, como objeto de crítica sociológica. [...]. (BENTO, 2006, p. 12 - grifo nosso).

 

O objetivo deste trabalho, com efeito, é trazer, em breves síntese e comentários, a "revolução paradigmática"
que está emergindo na seara da transexualidade, iniciada por Berenice Bento, para o campo da Bioética e do
Direito, a fim de que se reconheçam não o direito à saúde do transexual que sofre de um grave transtorno,
mas a sua autonomia privada, o seu direito de dispor do próprio corpo, de proferir consentimento
informado na realização da cirurgia de mudança de sexo (a qual deixa de constituir o crime de mutilação ou
lesão corporal grave para representar o exercício regular de um direito do médico que aceita promover um
procedimento solicitado autônoma e convictamente por um indivíduo consciente dos seus direitos e anseios
mais íntimos), que consubstanciará, materializará, os seus direitos da personalidade (imagem, integridade
física e psíquica, etc.), o seu direito à livre orientação sexual e, por fim, a sua dignidade humana plena,
completa e enfim compreendida e respeitada.

 

Bioética e Transexualidade: breve panorama das discussões promovidas e construções teóricas
existentes até então.

1.

 

O breve exame da pertinência do estudo acerca da transexualidade no campo da Bioética, do Direito Médico
e do próprio Direito em geral, bem como a análise da conceituação - compreensão primeira sobre qualquer
instituto ou temática -, representa pressuposto inquestionável para este trabalho, inclusive para qualquer
eventual desconstrução paradigmática que se proponha ou possa advir. É, pois, o que passaremos a tratar.

 

2.1. A pertinência do estudo da transexualidade tanto pelo Direito Médico (ou Biomédico) quanto
pela Bioética.

 

Numa perspectiva etimológico-conceptual, afirmam Maria do Céu Patrão Neves e Walter Osswald (NEVES;
OSSWALD, 2007), o termo "bioética" corresponderia a uma "ética da vida", uma "ética aplicada à vida" ou
uma "acção humana em relação à vida", podendo referir-se tanto à vida na sua expressão universal (bio-
esfera) quanto à sua especificação ao nível humano, e orientar-se tanto para a construção de uma razão de
ser da ação sobre a vida quanto para o estabelecimento de normas ou obrigações capazes de reger estas
ações humanas.

Carlos María Romeo Casabona (CASABONA; QUEIROZ, 2005), ao seu turno, ressalta a distinção
conceitual e de abordagem existente entre o Direito Médico e a Bioética [[1]]. Em seguida, relata que, em
virtude da constante expansão que se tem operado quanto ao campo de intervenção sobre a saúde das
Ciências Biomédicas, o Direito Médico passou a ser incorporado pelo Direito Biomédico, o qual englobaria
não apenas a Medicina, mas a Biologia, a Bioquímica e as tecnologias derivadas, bem como a utilização, por
parte dos profissionais da saúde, de tecnologias de outras áreas, a exemplo da Informática. O Direito
Biomédico, conclui Casabona, "compreende, na atualidade, as implicações jurídicas das chamadas Ciências
Biomédicas e das Ciências Biotecnológicas com o ser humano e, por extensão, com toda a matéria viva
(animais e plantas). [...]. Com esta extensão de seu objeto de estudo, o Direito Biomédico veio suceder ou
absorver o Direito Médico". (CASABONA; QUEIROZ, 2005, p. 15).

A Bioética, por sua vez, também pretenderia encontrar, para Casabona, "respostas específicas aos novos
problemas da Biomedicina, incluindo nesta a Biotecnologia". Todavia, o referido autor compreende a
Bioética não como uma disciplina especial, mas sim especializada, verdadeira ramificação da Ética geral.

Por fim, elucida o doutrinador espanhol com o que para nós mais interessa, tanto a Bioética quanto o
Direito Biomédico têm em comum o objeto de estudo, qual seja: as Ciências Biomédicas e a sua incidência
sobre o ser humano. Cada campo de estudo segue, entretanto, uma ótica própria: a Bioética mediante a
reflexão ética e o Direito Biomédico através da reflexão jurídica.

            O fenômeno da transexualidade, portanto, ao tratar de questões estreitamente imbricadas com
condutas médicas, intervenções cirúrgicas e hormonais sobre seres humanos, questões essenciais
relacionadas à forma como determinados indivíduos vivenciam a sua sexualidade, a imagem que têm de si e a
própria vida que levam, sendo esta uma antes da cirurgia de transgenitalização e outra completamente
diferente após a realização desta cirurgia, e tendo, ainda, fortes implicações de ordem moral e ética (tanto
social, quanto profissional), não poderia, jamais, por conseqüência lógica em face de tudo o quanto ora se
expôs, deixar de ser alvo específico dos estudos tanto do Direito Médico ou Biomédico quanto da Bioética,
tal qual já vem sendo de longas datas.

"A bioética preocupa-se com todas as situações de vida, especialmente dos seres humanos que estejam em
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meio a diferentes escolhas morais quanto aos padrões de bem-viver", destacam Debora Diniz e Dirce
Guilhem (DINIZ; GUILHEM, 2007, p. 67). Mas, ao contrário dos discursos filosóficos que a antecederam,
ressalvam as autoras, com destaque para o da ética médica, "a proposta de mediação dos conflitos morais
sugerida pela bioética caracteriza-se pelo espírito não-normativo, não-imperativo e, especialmente, por
sua harmonia com uma das maiores conquistas do iluminismo: o respeito à diferença moral da
humanidade. A bioética é, então, parte de um desses projetos de tolerância na diversidade".

É sob este viés preciso que o tema da transexualidade deverá ser sempre, e por nós o será ao longo deste
trabalho, discutido; afinal, a opção pela mudança de sexo, pela vivência de uma nova performance de gênero,
implica em escolhas morais e ocasiona diversos impactos de ordem moral/social, os quais oscilam entre a
rejeição preconceituosa e o necessário acolhimento e respeito à diversidade. Se a Bioética pode contribuir
para mediar este conflito em favor da tolerância, é este o caminho que nós escolhemos e sugerimos, mas sem
seguir a lógica da "piedade", conforme se exporá a seguir, mas pleiteando o reconhecimento legítimo da
autonomia privada do indivíduo transexual.

 

2.2. Bioética e transexualidade numa visão tradicional: o paradigma da medicalização e a figura do
"transexual verdadeiro".

 

Na Bioética, a transexualidade tem sido definida, seguindo a linha da doutrina majoritária na Medicina e no
Direito, como uma modalidade de transtorno psíquico, identificado, na classificação internacional de doenças
(CID) organizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como transtorno de identidade de gênero,
amplamente conhecido como transexualismo. Nesta perspectiva, haveria um antagonismo entre o sexo
biológico e a identidade de gênero do(a) transexual, o que o(a) faria pleitear pela realização da cirurgia de
intervenção a fim de que viesse a possuir apenas uma identidade sexual, mediante a conciliação daquela
imposta pelo seu corpo (biológica) àquela que acredita ter (psicológica).

Em sua dissertação de mestrado, apresentada no Programa de Pós-Graduação em Direito da UERJ, Ana
Paula Ariston Barion Peres, em trabalho até então pioneiro sobre o tema (2001), assim conceitua a
transexualidade - que compreende, na verdade, como transexualismo, estando o sufixo "ismo" relacionado à
nítida conotação de transtorno médico-comportamental (de identidade de gênero):

 

Para conceituar o transexual, apresenta-se a definição constante do Diagnostic and Statistical Manual III -
Revised (DSM III-R, 1987), por ser um sistema de classificação psiquiátrica largamente utilizado. Assim,
caracteriza o transexual como: "Um indivíduo adolescente que sofre de uma insatisfação profunda e
persistente em razão de seu sexo anatômico e que deseja há mais de dois anos se submeter a uma mudança
de sexo (...)". O transexualismo é, portanto, uma das desordens da identidade de gênero. Isso em
razão da sua característica principal, que consiste na incongruência entre o sexo atribuído na certidão
de nascimento e a identidade psíquica de gênero do indivíduo. Não há que se cogitar de ser o transexual
um doente mental; muito pelo contrário, o que é peculiar ao seu estado e o afasta dos demais é a plena
lucidez, ou seja, não sofre de qualquer desordem psicótica primária da personalidade (PERES, 2001, pp.
125-126 - grifo nosso).

 

Também Maria do Céu Patrão Neves, pós-doutora em Bioética e referência internacional na área, aborda o
tema da transexualidade sob ótica similar:

 

Diverso é o caso dos transsexuais. Trata-se de pessoas cujo sexo psicológico e afectivo diverge do sexo
biológico (genético, hormonal) e que por isso se não identificam com o sexo de que se consideram
prisioneiros. Clara patologia psíquica, que não encontra se não parcial e muitas vezes efêmero alívio
nas múltiplas intervenções farmacológicas e cirúrgicas a que se convencionou chamar «mudança de
sexo» [...]. Como manifestação patológica, requer tratamento. (NEVES; OSSWALD, 2007, p. 163 -
grifo nosso).

 

Por fim, o " transexualismo", para Tereza Vieira (VIEIRA, 2004, p. 100), equivaleria a um sentimento de
incompatibilidade anatômica com o gênero (biológico) do indivíduo. Nas palavras desta autora, a
Organização Mundial da Saúde, conforme mencionado, definiria o transexualismo como um desejo de viver e
ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto; esse desejo viria acompanhado de um sentimento de mal-estar ou
de inadaptação em relação ao próprio sexo anatômico, além do desejo de submeter-se a uma intervenção
cirúrgica ou tratamento hormonal para adequar o corpo do(a) transexual tanto quanto possível ao sexo
desejado. Definição semelhante, ressalta a autora, é apresentada no Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais (DSM-IV), de acordo com o qual o transexualismo seria caracterizado como
"Transtorno de Identidade de Gênero".

Tereza Rodrigues Vieira é pós-doutora na área de Direito e Bioética, tendo alcançado grande
reconhecimento e tornado-se uma das principais referências doutrinárias nacionais e internacionais sobre o
tema ora abordado após tratar juridicamente do caso da famosa transexual brasileira Roberta Close. Para ela:
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A principal questão moral envolvida na redesignação sexual é o respeito à pessoa, o respeito à dignidade
humana. Conforme exposto anteriormente, o transexualismo é um transtorno diagnosticável, passível de
tratamento, e esse inclui a readequação de gênero, visando conciliar o sexo anatômico com o sexo psíquico.
Logo, portadores de transexualismo devem ser respeitados da mesma forma que portadores de tantas
outras moléstias conhecidas. (VIEIRA, 2004, p. 101 - grifo nosso).

 

            E ainda:

 

Cabe recordar que na hipótese de transexualismo não se está falando de um ato de vontade do cidadão, mas
de uma moléstia que nenhum cidadão escolhe ter. [...]. (VIEIRA, 2004, p. 105 - grifo nosso).

 

Esta autora foi uma das principais responsáveis pelos avanços doutrinários e jurisprudenciais acerca da
transexualidade até então obtidos, sobretudo no Brasil, ao divulgar amplamente as suas teses e analisar os
dispositivos do ordenamento jurídico pátrio que poderiam dar guarida ao exercício de um direito que ainda
não encontra tutela específica e direta, além de contribuir para as significativas conquistas jurídicas no
sentido de viabilização da cirurgia de redesignação sexual para diversos transexuais, consolidando, inclusive,
o atual paradigma que rege o tema.

No campo da bioética médica, portanto, a "mudança de sexo" - realizada através da chamada cirurgia de
transgenitalização, que corresponde, em verdade, a uma série de extensas intervenções cirúrgicas, com a
ablação de órgãos (pênis, mama, útero, ovários), reconstrução de uma nova genitália e tratamento hormonal
para transformação dos caracteres sexuais secundários [[2]] -, de acordo com Tereza R. Vieira, já encontraria
respaldo "legal" (RES/CFM nº. 1.482/97) e arcabouço - teórico-científico e médico (diagnóstico) -
relativamente consolidado, capazes de garantir a segurança da decisão em proceder-se à modificação do sexo
biológico do(a) transexual.

Com efeito, a solução face ao diagnóstico da disforia de gênero, já pacífica no campo ético, estar-se-ia
pacificando também no plano jurisprudencial (embora de forma dispersa e esparsa), de modo que a
"controvérsia acerca da licitude das intervenções químicas ou cirúrgicas realizadas em transexuais
verdadeiros parece ultrapassada, pelo menos no que concerne à doutrina especializada" (VIEIRA, 2003). Na
esfera legislativa, por sua vez, ressalta Tereza Vieira que, embora não haja legislação específica sobre o tema,
também não há nenhum tipo de vedação expressa nesse sentido insuscetível de ser questionada [[3]].

 

3.     Delineamento dos problemas que envolvem a concepção tradicional (médica-bioetica-jurídica)
da transexualidade (transexualismo): a luta pelo direito à saúde do indivíduo que "sofre" do
transtorno psicopatológico da disforia de gênero e o discurso de sensibilização.

 

Não obstante tudo o que já foi dito e construído, a nível teórico, doutrinário e jurisprudencial, nas esferas da
Medicina, Bioética, Direito Biomédico e no Direito em geral, dois graves problemas exsurgem das ilações
supra-expostas:

 

1)     Quais as hipóteses de realização da cirurgia de transgenitalização.

2)     Qual o discurso que tem permeado a abordagem do tema.

 

1) Quanto ao primeiro questionamento, a abordagem da transexualidade pela medicina (abordagem
preliminar ou complementar à jurídica) perpassa, necessária e obrigatoriamente, por um diagnóstico com
pretensões exaustivas de certeza e segurança quanto à identificação do perfil do transexual, enquanto
portador de um suposto transtorno de identidade de gênero (a chamada disforia de gênero). Dessa forma,
somente os indivíduos que apresentarem este perfil, mediante a satisfação a rigorosos e inúmeros requisitos,
estarão aptos a inserirem-se nos programas de realização da mencionada cirurgia.

No ano de 1997, o Conselho Federal de Medicina (CFM) editou a Resolução nº.1.482/97, com o propósito
de regulamentar a realização da cirurgia de redesignação sexual. Esta resolução estabelecia os critérios
mínimos norteadores do diagnóstico do transexualismo (ou "transgenitalismo"), quais sejam:

 

a)     Desconforto com o sexo anatômico natural;

b)     Desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características primárias e secundárias do próprio
sexo e ganhar as do sexo oposto;

c)     Permanência desse distúrbio de forma contínua e consistente por, no mínimo, dois anos;
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d)     Ausência de outros transtornos mentais.

 

            Para a efetiva realização da cirurgia, que teria nítida finalidade terapêutica, a Resolução mencionada
também estabelece requisitos outros a serem observados, ao dispor no seguinte sentido: "a seleção dos
pacientes para cirurgia de transgenitalismo obedecerá a avaliação de equipe multidisciplinar constituída por
médico-psiquiatra, cirurgião, psicólogo e assistente social, obedecendo aos critérios abaixo definidos, após
dois anos de acompanhamento conjunto", e enumerar os critérios referidos:

 

a)     Diagnóstico médico de transexualismo;

b)     Indivíduo maior de 21 (vinte e um) anos;

c)     Ausência de características físicas inapropriadas para a cirurgia.

 

Por fim, aduz a significativa restrição de que tais cirurgias só poderão ser praticadas em hospitais
universitários ou hospitais públicos adequados à pesquisa.

            Em 06 de novembro de 2002, o Conselho Federal de Medicina editou uma nova resolução:
Resolução nº. 1.652/02, a qual revogou a resolução anterior, de 1997, e estabeleceu novos critérios e
determinações. Dentre as principais alterações propostas, destaca Tereza Vieira (VIEIRA, 2004, p. 101),
encontra-se a retirada do caráter experimental da cirurgia de readequação das características masculinas
para femininas. Quanto à cirurgia de readequação das características femininas para as masculinas, todavia,
manteve-se o viés experimental, embora a cirurgia seja autorizada e tão válida quanto a outra.

            Para a realização da cirurgia de mudança de sexo, sem embargo, tornou-se imprescindível, em
conformidade tanto com a RES/CFM nº. 1.482/97, quanto com a RES/CFM nº. 1.652/02, e de acordo com
praticamente toda a doutrina médico-jurídica-bioética, a identificação, no indivíduo pleiteante, do verdadeiro
transexual - aquele que atende a todos os requisitos identificadores do transtorno psicopatológico exigidos
para o enquadramento no conceito/categoria médica: transexual.

            A advogada e especialista em Bioética, Miriam Ventura, também assevera, com clareza e precisão,
que "[...] para o diagnóstico do transexualismo deve o médico afastar as possíveis causas biológicas da
doença, diferenciar transexuais, travestis, homossexuais e intersexuais, e identificar o verdadeiro transexual,
pois somente os casos de transexualismo, e de intersexualidade, são considerados justificações médicas
capazes de legitimar, ética e juridicamente as transformações corporais necessárias para a alteração do sexo
anatômico. [...]. Constata-se que o diagnóstico diferencial busca identificar o verdadeiro transexual, através
da confirmação do desejo expresso da pessoa candidata de eliminar seus genitais e construir uma nova
genitália, e ainda diferenciá-los dos travestis, homossexuais e intersexuais. [...] Nesse sentido, alguém que
deseje transformar seus caracteres sexuais secundários, exceto sua genitália, ou que na interpretação seja
considerado como homossexual, não é considerado um verdadeiro transexual, e, portanto, não deve ter
acesso à terapia, considerando que a norma médica não oferece alternativas de escolha para o paciente
aderir, ou não, ao tratamento proposto". (VENTURA, 2007, pp. 148-149).

            Tereza Vieira, ao seu turno, reforça: "reafirmamos que a cirurgia só deverá ocorrer após a aprovação
de uma equipe multidisciplinar qualificada", a qual proferirá o veredicto final quanto à constatação ou não do
transexualismo. (VIEIRA, 2003, p. 121).

E ainda frisa a autora: "os transexuais devem ser maiores e capazes de manifestar o seu consentimento
esclarecido. Nós adicionamos às exigências acima que o candidato deva ser, preferencialmente, solteiro,
divorciado ou viúvo, para evitar maiores constrangimentos ao cônjuge ou à prole. Contudo, sabemos que as
cirurgias são realizadas sem tal observância, visto que esta não consta da Resolução nº. 1.482/97". (VIEIRA,
2004, pp. 114-115).

            Ou seja, na hipótese de determinado indivíduo almejar realizar a cirurgia de "mudança de sexo", mas
não se enquadrar em todos os requisitos previstos para tanto, sejam estes clínicos, técnicos, de capacidade
civil, aleatórios ou, inclusive, morais, como sugere Vieira, nada mais poderá ser feito em seu favor e o
exercício pleno de sua sexualidade ficará adstrito a uma eventual mudança de postura, anseios, desígnios ou
"sintomas", capaz de, só então, torná-lo apto a novos exames e novo diagnóstico [[4]].

2)  A segunda reflexão, por sua vez, corresponde ao discurso que tem norteado as discussões e reflexões
teórico-doutrinárias em torno da temática da transexualidade, qual seja: o discurso medicalizante, da
compaixão e do direito à saúde.

Já se evidenciou, supra, o quanto o conceito do transtorno psicopatológico: "transexualismo" (para alguns
compreendido como sinônimo ou termo preciso para "transexualidade") tem raízes profundamente arraigadas
na Medicina e na Psiquiatria, o que corresponde ao que chamaremos de "discurso (ou paradigma)
medicalizante". Passaremos, então, a tratar do discurso da compaixão e da luta pela efetivação do direito à
saúde do paciente que sofre de transexualismo.

Mais uma vez, aqui, tomaremos como parâmetro de análise a obra Bioética e Sexualidade (VIEIRA, 2004)
da especialista no tema: Tereza Rodrigues Vieira, em razão do pensamento e trabalho desta autora refletir a
opinião da doutrina majoritária e ter repercussões em todo o campo da Bioética e do Direito.
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Tereza Vieira, em diversas passagens do seu texto, tanto ao abordar diretamente a possibilidade jurídica de
realização da cirurgia de transgenitalização, quanto ao discutir tópicos correlatos - como a possibilidade de
adequação dos documentos do indivíduo que já se submeteu ao processo de "mudança de sexo"; a
responsabilidade penal do médico que realiza a mencionada cirurgia; o direito à intimidade e o direito à saúde
do(a) transexual -, encara a transexualidade e a trata como uma grave moléstia ou problema gravíssimo,
anomalia sexual,  imposição intrínseca e  irresistível, contra a qual não se pode lutar e que é capaz de
submeter o indivíduo "portador" ou "transtornado" a um processo doloroso, em que não há opção ou
escolha pessoal (nenhum cidadão escolhe ter), mas apenas sofrimento e busca por tratamento adequado,
imperioso e imprescindível[[5]].

Destaca T. Vieira que "não se trata de simples opção ou escolha, mas de imposição intrínseca, pois
realmente crê [o(a) transexual] que não pertence ao sexo correspondente à sua genitália de nascença. [...] É
inútil resistir a essa força interior, que escapa ao seu arbítrio" (Vieira, 2004, p. 111). No âmbito da
adequação dos documentos, ressalta que ao Direito e à sociedade interessa a identidade "correta" do
indivíduo, isto é, a coincidência entre os sexos social, psicológico e jurídico, "sob pena de o indivíduo
acometido por esse gravíssimo problema ser condenado ao ostracismo, a subempregos, um verdadeiro pária
social, sem poder gozar dos seus direitos mais básicos, como saúde e educação" (Vieira, 2004, p.116).

Afirma a autora, então, a necessidade de reconhecer-se "que esse indivíduo [transexual] não deseja
simplesmente mudar de sexo. Seu anseio é ser reconhecido como pertencente ao sexo oposto ao da sua
genitália, por ser o mais adequado à sua saúde global. Essa adequação lhe é imposta de modo irresistível,
escapando ao seu livre arbítrio" (Vieira, 2004, p. 109).

Dos trechos citados, pode-se inferir já uma vinculação da cirurgia ora alvo de discussões ao direito à saúde
do(a) transexual. Afinal, para Vieira, "o transexual não pode sofrer as conseqüências de uma anômala
configuração da diferenciação sexual do cérebro por influência ou por falta de hormônios ocorrida no
período fetal. Portanto, não se trata de uma opção, de uma escolha ou de um capricho . Trata-se da busca
do equilíbrio psico-físico, equilíbrio do interesse geral e do individual" (Vieira, 2004, p.118).

Ou seja, uma vez considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como pelo Conselho Federal
de Medicina (CFM) como um transtorno ou disforia de gênero, um desvio psicológico permanente de
identidade sexual, a transexualidade passou a ser tratada pela doutrina ligada à Bioética e ao Direito sob a
ótica do direito à saúde do(a) transexual que necessitar-se-ia curar-se da enfermidade que sempre o
atormentou. Para tanto, a base do pleito pela realização da cirurgia e do "tratamento" correlato tornou-se o
art. 196 da Constituição Federal de 1988, in verbis:

Art. 196, CF/88. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

            Nesse sentido, assevera Tereza Vieira que "o direito à saúde é tutelado pela Constituição Federal
brasileira e implica o direito à busca do melhor e mais adequado tratamento para o problema. No caso em
tela [transexualidade], significa reivindicar o bem-estar geral, psíquico, físico e social, o qual contribuirá para
o desenvolvimento da personalidade, superando a angústia experimentada com a imposição de uma genitália
repulsiva, dissociada da sua verdadeira identificação" (Vieira, 2004, p. 110).

            Esta vinculação entre o tema da transexualidade e a efetivação do direito à saúde, além das fortes
pressões e reivindicações nessa linha [[6]], levou o Ministério da Saúde, inclusive, em 19 de agosto de 2008, a
editar a Portaria Nº. 457, que incorporou o que convencionou chamar de "processo transexualizador" ao
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A partir de então, aqueles que tivessem interesse em realizar a
"mudança de sexo" contariam com a possibilidade de concretizá-la de forma inteiramente gratuita, subsidiada
e tendo o seu pleito atendido pelo SUS [[7]].

            Não obstante, a realização da cirurgia ainda não é algo pacífico e até mesmo esta portaria do
Ministério da Saúde vem sendo criticada e questionada, sobretudo no que tange à reserva do possível estatal;
à imprescindibilidade da realização desta cirurgia em face de outros tratamentos relativos a outras doenças
consideradas por alguns como sendo mais graves; à consideração da cirurgia de transgenitalização como
sendo algo frívolo, supérfluo ou desnecessário; dentre outros argumentos.

            Por fim, o discurso de compaixão, para além das evocações sentimentais já aduzidas quando se falou
em como a transexualidade é abordada como "moléstia grave", "processo doloroso", etc., consubstancia-se
nas seguintes palavras da autora Tereza Vieira, que são extremamente claras e precisas no sentido do que ora
expomos:

 

[...] Todos esses problemas, acrescidos da eterna insatisfação com o próprio corpo, ao invés de
preconceito e discriminação, deveriam despertar nos demais indivíduos um sentimento nobre: a
compaixão. Compaixão é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Não significa aprovar suas
razões, sejam elas boas ou más. Ter compaixão é recusar a indiferença frente ao sofrimento do outro. [...]
(VIEIRA, 2004, p. 106 - grifo nosso).

 

            Diante deste quadro, é facilmente perceptível o caminho que esta especialista em Direito e Bioética -
assim como tantos outros doutrinadores do tema e demais operadores do Direito que aderem à causa - teve
que trilhar para driblar o preconceito e o conservadorismo dos juristas. Uma vez não sendo reconhecida a
autonomia, o direito à livre orientação sexual, à intimidade, a dispor do próprio corpo, enfim, à realização
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plena do(a) transexual pelo ordenamento pátrio, e estando esta população sujeita ao alvedrio dos nossos
Tribunais, quando recorrem à via judicial para obter a autorização para realizar a cirurgia redesignadora,
resta apelar para sentimentos como compaixão, solidariedade e pena.

            Embora reconheçamos o esforço empregado nesta opção, bem como os avanços alcançados neste
verdadeiro ativismo em busca da sensibilização da comunidade jurídica para a temática da transexualidade,
não é este o caminho que desejamos trilhar. É chagada a hora de o(a) transexual ser reconhecido e
valorizado enquanto pessoa autônoma, sujeito de direitos, e capaz de dispor, de forma consciente e
determinada, do seu próprio corpo, a fim de assumir de forma completa a performance de gênero que o
realiza e satisfaz.

            O nosso objetivo, aqui, é imperioso destacar, não é retroceder no plano das conquistas alcançadas
pela comunidade transexual, jamais. Mas, sim, contribuir para o avanço das discussões, para a inclusão de
outros transexuais marginalizados pelo rigoroso crivo do paradigma medicalizante. Se o fundamento da
cirurgia de transgenitalização deixar de ser (o direito a) a saúde do indivíduo, como defendemos, tal não
significa que o procedimento deva deixar de ser subsidiado pelo Estado. Muito pelo contrário, foi este
mesmo Estado que elegeu como próprio fundamento de sua existência a dignidade da pessoa humana, no
art. 1º, inciso III, da Constituição Federal. Embora este conceito esteja quase recaindo no descaso, no âmbito
da transexualidade ele se aplica tendo resgatada toda a sua força e magnitude, afinal, ao reprimir o exercício
livre da sexualidade, o indivíduo tem afetada a sua dignidade no âmago e de modo irremediável.

            Com efeito, o ordenamento necessitará manter o respaldo e os mecanismos que possibilitem ao
transexual que não tenha como arcar, com os seus próprios recursos, o acesso à cirurgia que o tornará
completo como pessoa, viabilizando a concreção dos seus direitos da personalidade e da livre orientação
sexual - direitos basilares, essenciais, para qualquer cidadão.

 

4.     A transexualidade sob o paradigma da identidade de gênero (ou a desconstrução da figura do
"transexual verdadeiro"):

 

No contexto da desconstrução da figura do "transexual verdadeiro" e do correlato paradigma que tem
orientado a sua busca e determinação (paradigma da medicalização ou patologização da experiência
transexual), insere-se o trabalho desenvolvido pela socióloga Berenice Bento (doutora pela UnB), que, em
sua tese de doutorado, trouxe as inovadoras construções da teoria queer - em termos de identidade ou, mais
precisamente, performance de gênero - para o campo de discussão acerca da transexualidade, abordada, no
trabalho desta autora, sob a ótica das questões de gênero e não mais como transtorno psicopatológico.

Berenice Bento - como elucida com precisão Deis Siqueira (professora do departamento de Sociologia da
UnB e pós-doutora pela Universidad de Barcelona), em prefácio à obra: "A Reinvenção do Corpo" - não se
pauta sobre a referência biológica para discutir gênero, mas, em evidente salto paradigmático, busca
fundamento nas perfomances [[8]] "que os sujeitos atualizam em suas práticas cotidianas para serem
reconhecidos como membros legítimos do gênero com o qual se identificam" (BENTO, 2006, p. 12). Sem
embargo, a própria referência biológica (homem/mulher), binária, passa a ser objeto da crítica sociológica
realizada por esta autora.

A desnaturalização ou dessencialização das identidades de gênero decorreu de prolongados e aprofundados
estudos acerca das relações entre os gêneros - estudos que foram capazes de apontar os limites da
concepção binária e em que se observou o fato de masculino e feminino construírem-se relacionalmente, em
contínuas disputas de poder [[9]].

            Ao discutir-se a transexualidade como conflito identitário, portanto, destaca Deis Siqueira, e não
como enfermidade, o processo de "organização social", construção contextualizada, das identidades desvela-
se como sendo o mesmo tanto para transexuais quanto para não-transexuais. Se, por um lado, as normas de
gêneros repetem que "somos o que nossas genitálias informam", nos fazem acreditar que deve haver uma
concordância entre a tríade: gênero, sexualidade e corpo - com base na dicotomia associativa vagina-
mulher-emoção-maternidade-procriação-heterossexualidade versus pênis-homem-racionalidade-
paternidade-procriação-heterossexualidade -, e as instituições ou demais esferas (família, escola, igreja,
Estado, Medicina, Psiquiatria, Direito, etc.) normatizam, policiam, controlam, vigiam e sugerem "correções"
para eventuais "deslizes"; de outro, os deslocamentos existem, apresentam-se, impõem-se como realidade
irreversível, plural, complexa e dinâmica - impossível de ser compreendida por um paradigma estanque,
conservador e binário.

É sob esta perspectiva que Berenice Bento adota, como objetivos centrais da sua obra, não apenas a
desconstrução do transexual universal ("transexual de verdade"), mas também a despatologização desta
experiência. A autora pretende, com efeito, apontar como as instituições sociais e os protocolos médicos,
por exemplo, "são tecnologias discursivas que alcançam toda a sua eficácia quando um sujeito olha ao seu
redor e conclui: 'eu sou um anormal'. O sujeito localiza suas dores exclusivamente em sua subjetividade,
não conseguindo perceber os dispositivos sociais que atuam na produção dessa verdade/lugar" (BENTO,
2006, p. 14).

Para Berenice, esclarece Deis Siqueira, a despatologização da transexualidade corresponde à politização do
debate, à compreensão de como o (bio)poder da medicalização/biologização das condutas sexuais e dos
gêneros ressignifica o "pecaminoso" no "anormal", "deslocando o foco de análise do indivíduo para as
relações hegemônicas de poder, as quais constroem o normal e o patológico" (BENTO, 2006, p. 14).
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Ao longo da obra, associar-se-á o saber específico que define, classifica, normatiza, formula etiologias e
nosologias e tem poder de decisão sobre as demandas dos(as) transexuais que desejam submeter-se ao
processo de "mudança de sexo", modificando plasticamente o seu corpo - isto é, os protocolos
medicalizantes da experiência transexual, capazes de "diagnosticar" a presença ou não do "verdadeiro
transexual" - a um "dispositivo". Segundo Foucault, dispositivos "são formados por um conjunto de práticas
discursivas e não discursivas que possuem uma função estratégica de dominação. O poder disciplinar obtém
sua eficácia entre os discursos teóricos e as práticas reguladoras" (Foucault, 1993 apud BENTO, 2006, p.
40) [[10]].

A partir da década de 1950, ao surgirem publicações que registraram e defenderam a especificidade do
"fenômeno transexual", teve início a construção do dispositivo da transexualidade, o qual foi se
aperfeiçoando ao longo do tempo até culminar nas resoluções médicas e definições internacionais acerca do
transexualismo.

            Também a universalização atemporal da experiência transexual - a qual aponta para a existência de
transexuais em várias culturas e momentos históricos - passa a ser questionada, na medida em que este
discurso restringe o foco de análise, de forma cega e apta a promover a perpetuação desta cegueira em
termos de compreensão do fenômeno como um todo, apenas à subjetividade do indivíduo, nada mais além
dele, despolitizando o debate e "produzindo um efeito de ocultamento das articulações e das estratégias de
poder que produziram o sujeito transexual universal" (BENTO, 2006, p.22 - grifo nosso).

            Ainda sobre a desconstrução do discurso dominante que envolve a transexualidade, sobretudo no
âmbito da Medicina e da Psiquiatria, Berenice Bento reúne e examina as diversas teses sobra e origem e o
"tratamento adequado" para os(as) transexuais, dividindo-os em duas posições: uma de orientação
psicanalítica e outra, biologista. Embora essas posições proponham explicações diferentes sobre a origem do
"transtorno" ou da "doença", frisa Berenice, aparentando uma suposta disputa de saberes, a autora aponta a
existência de um eixo unificador entre ambas: a defesa da heterossexualidade natural dos corpos.

Com efeito, somos conduzidos à conclusão de que "o 'dispositivo da transexualidade' é alimentado pelas
verdades socialmente estabelecidas para os gêneros". Os indicadores eleitos para medir níveis de feminilidade
e de masculinidade presentes nos demandantes às cirurgias, portanto, são os mesmos adotados para medir as
condutas de um homem/uma mulher biológico(a). Estes indicadores, ao fundarem-se na pretensão de certeza
oriunda da produção de um "saber específico" que classificou e separou travestis, gays e lésbicas dos(as)
transexuais, levou à já aludida construção do chamado "transexual oficial" ou "verdadeiro".

            Para finalizar esta breve exposição dos principais argumentos/construções teóricas que promovem
uma consciente e fundamentada desconstrução da figura do transexual "verdadeiro", temos que as principais
características definidoras do suposto "transtorno" psicopatológico, tal qual se exemplificará, também não
subsiste a uma análise empírica mais detida da experiência plural que é a vivência da transexualidade.

            No capítulo "A estética dos gêneros", a autora em questão discute a tese segundo a qual o(a)
transexual sempre teve "horror ao seu corpo"; para ela, os conflitos com o corpo são precedidos por uma
etapa anterior, qual seja, o momento em que, quando crianças, os(as) transexuais são obrigados a vestir-se e
a comportar-se em conformidade com o que se espera e se supõe "natural", "normal", para o seu "corpo-
sexuado", ou seja, para o gênero indicado e conformado pela sua genitália no imaginário social. Berenice
Bento sugere, então, uma inversão da tese oficial - inversão que leva à conclusão de que a relação entre
genitália (sexo biológico) e gênero não seria direta e causal no sentido de que "tenho um pênis/uma vagina,
por isso não posso usar vestido/calça", mas, sim, "quero usar um vestido/uma calça. Por que não posso?". Se
o corpo é instável, flexível, retocável, plástico, conclui Berenice, será uma estética apropriada ao gênero
identificado que lhe conferirá legitimidade para transitar na ordem dicotomizada dos gêneros [[11]].

            Nesse diapasão, não haveria uma identidade transexual, "mas posições de identidade, pontos de
apego temporários que, simultaneamente, fixam e deslocam os sujeitos que vivem a experiência transexual".
Essas questões tornam-se complexas uma vez que as mudanças corporais não têm fim, significando e
ressignificando corpos, identidades e performances. Afinal, "o uso continuado de hormônios, as próteses e as
cirurgias plásticas revelam o caráter inconcluso do processo de construção dos corpos fazendo-se em
gênero". Esses exatos processos corporais, contínuos e ilimitados em termos de possibilidades performáticas,
constituiriam, para Bento, verdadeira metáfora para a construção da identidade de gênero. (BENTO, 2006,
p. 25).

 

[...] Ser um homem/mulher implica um trabalho permanente, uma vez que não existe uma essência interior
que é posta a descoberto por meio dos atos. Ao contrário, são esses atos, corporais, estéticos e lingüísticos,
que fazem o gênero. O verbo "fazer" significa assumir uma posição de gênero e, nesse processo, devem-se
construir margens discursivas de delimitação com outras experiências. [...]. (BENTO, 2006, pp. 25-26).

 

5.     Com a palavra, o Direito - questões jurídicas em torno da transexualidade: da impossibilidade de
realização da cirurgia/mutilação à autonomia individual na concretização dos direitos da
personalidade, da livre orientação sexual e da dignidade humana plena.

 

Face aos questionamentos, construções teóricas e, sobretudo, pesquisa ampla, sólida e fundamentada da
referida socióloga (Berenice Bento) - capazes de repercutir, em termos de salto paradigmático (vencendo a
tradicional dicotomia masculino/feminino para compreender diferentes performances de gênero), sobre toda
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a construção identitária de gênero -, o Direito e a Bioética não poderiam furtar-se à investigação e análise
detida de tais construções, sob pena de distanciarem-se da realidade dinâmica, plural e cada vez mais
complexa dos fatos sociais (apenas compreendidos sob o enfoque do pensamento complexo de E. Morin) e
tornarem-se campos de conhecimento obsoletos e inverossímeis.

Ao colocar em xeque as premissas da categorização do transexual enquanto portador de um distúrbio mental
- passível de ser identificado com plena segurança e com pretensões questionáveis de cientificidade -
Berenice Bento nos "obriga" a seguir os seus passos e ouvir o seu discurso, nem que seja, para, ao final,
refutá-lo.

Em dois dos tópicos acima, expusemos, em breves síntese e análise crítica, o olhar da Bioética e do Direito
Médico sobre a transexualidade. Ainda que tenhamos tangenciado algumas questões de ordem jurídica lato
sensu, tal abordagem se fez en passant, de modo que só agora nos deteremos sobre algumas destas questões
de modo mais aprofundado.

 

5.1. A cirurgia de transgenitalização vista como crime de mutilação e a responsabilidade penal do
médico que a realiza: uma primeira resposta do judiciário brasileiro ao fenômeno da transexualidade.

 

Maria Berenice Dias - Desembargadora do Rio Grande do Sul e especialista em Direito Homoafetivo, das
Famílias e Sucessões -, relata que, diante dos avanços da Medicina e das tecnologias cirúrgicas, tornou-se
possível dar uma nova conformação à morfologia sexual externa, a fim de que esta se coadunasse com a
identificação desejada pelo indivíduo pleiteante, de acordo com a orientação de gênero que este mais se
identificasse. Estas novas perspectivas, contudo, não foram acompanhadas pela legislação, inexistindo, pois,
qualquer previsão legal a esse respeito. A lacuna regulamentadora acabou levando a classe médica a uma
problemática ético-jurídica sobre a natureza das intervenções cirúrgicas e a possibilidade de sua realização.
Nesse contexto, o IV Congresso Brasileiro de Medicina Legal, realizado em 1974, classificou como
mutilante, e não como corretiva, a cirurgia para troca de sexo, concluindo que sua prática feria o Código de
Ética Médica (DIAS, 2006, p. 121) [[12]].

A condenação do cirurgião plástico Roberto Farina à pena de dois anos de reclusão por infringência ao art.
129, §2º, III, do Código Penal [[13]], teve grande repercussão, à época, assumindo um caráter nitidamente
exemplificativo da realidade inicial pela qual atravessou o fenômeno da transexualidade. Este cirurgião foi
processado porque, no XV Congresso de Urologia, ocorrido em 1975, exibiu a filmagem de uma cirurgia de
redesignação sexual que realizou e confessou que já havia aplicado procedimento similar em nove pacientes.

O lúcido parecer exarado pelo jurista Heleno Claúdio Fragoso, comenta Berenice Dias, entendeu que o réu
(cirurgião) atuou dentro dos limites do exercício regular de um direito (art. 23, III, CP), não tendo praticado
crime algum, ao afirmar que a condenação revelava a carga de reprovação moral própria do espírito
conservador de certos magistrados (ou seja, consubstanciou o que chamamos de sentido comum teórico dos
juristas, perpetuado de forma acrítica). O Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, em 06/11/1979,
todavia, acabou absolvendo o acusado, por decisão majoritária assim ementada: Não age dolosamente o
médico que, através de cirurgia, faz a ablação de órgãos genitais externos de transexual, procurando curá-lo
ou reduzir seu sofrimento físico ou mental. Semelhante cirurgia não é vedada pela lei, nem pelo Código de
Ética Médica. (DIAS, 2006, p. 121).

            Por temor a eventuais retaliações de ordem jurídico-penal e restrições da classe médica - cenário que
emergiu após este precedente de quase condenação no caso supra-aludido -, os(as) transexuais que tinham
interesse em submeter-se à cirurgia passaram a recorrer à via judicial, formulando pedido de autorização no
âmbito da jurisdição voluntária. E assim foi se formando uma jurisprudência esparsa e dispersa, nem sempre
uniforme acerca do tema e pouco acessível para o delineamento de um perfil da abordagem jurídica que
estava sendo empregada [[14]]. Por outro lado, ressalta M. Berenice Dias, não havendo lei que defina a
cirurgia como crime [[15]], não deveria existir dúvidas, em sua realização, acerca de uma potencial afronta à
ética médica.

A dupla Morgana Bellazzi de Oliveira e Dacio Cunha Gomes - formandos da Faculdade de Direito da UFBA
ao tempo que escreveram o artigo intitulado "Transexualismo: aspectos sociais e jurídicos" -, ao seu turno,
ratifica este primeiro momento em que a cirurgia de redesignação sexual era tida como mutiladora:

 

Até bem pouco tempo, o Direito Brasileiro considerava a redesignação de sexo (transgenitalização) como
mutilação do corpo humano, por motivo de ablação dos órgãos genitais masculinos, o que,
conseqüentemente, configurava o crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §2º, III, do Código
Penal), não somente por se tratar de ofensa a um bem indisponível, como também por ser contrário à ordem
pública e aos bons costumes. (OLIVEIRA; GOMES, 2001, p. 581).

 

"Foi preciso entender o transexual como um inadaptado psicológico ao seu sexo anatômico", frisa a dupla,
"para que a postura brasileira evoluísse no sentido de buscar corrigir a dicotomia existencial vivida pelo
transexual por intermédio da medicina, seguindo os exemplos dos países mais adiantados no estudo da
questão, como a Grã-Bretanha, França, Suécia, ex-URSS e vários estados norte-americanos, que legalizaram
o tratamento médico dos transexuais diagnosticados". (OLIVEIRA; GOMES, 2001, p.581).
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Outro argumento contrário, o do determinismo biológico e da impossibilidade jurídica de se admitir um novo
sexo, foi, ainda, firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no ano de 1981 (STF, Agravo Regimental nº.
82517, relator: Min. Cordeiro Guerra, julgado em 28.04.1981), e seguiu como majoritário nos anos 90,
relata Miriam Ventura (VENTURA, 2007, p. 153) [[16]].

Além disso, destaca Ana Paula Peres (PERES, 2001), "muitos [doutrinadores e juristas em geral] entendem
que a cirurgia não tem o condão de modificar o sexo do indivíduo, o que significa dizer que, depois de
operado, o transexual masculino continuará sendo homem, da mesma forma que o transexual feminino
continuará sendo mulher. Isso porque não há o implante de órgãos sexuais internos. No caso do transexual
masculino, após a operação, ele não passará a ter útero, ovários, etc. A cirurgia possibilita apenas uma
modificação da aparência do órgão genital externo, fazendo com que se assemelhe ao do sexo oposto
desejado, cuja função será, no máximo, a de satisfazer a libido do transexual".

Só a partir da consideração do(a) transexual como portador de um desvio psicológico permanente de
identidade sexual, um indivíduo "transtornado", que tem a sua saúde afetada por este "gravíssimo problema",
foi que o Conselho Federal de Medicina (CFM), conforme supra-mencionado, afastou, expressamente [[17]], a
idéia da mutilação e, conseqüentemente, do crime de lesão corporal grave, e aventou a necessidade da
realização da citada cirurgia, pautando-se nos art.196 e art.199, §4º, da Constituição Federal de 1988. A
cirurgia de "transgenitalismo" passou a ser rigorosamente regulamentada, então, pela RES/CFM nº. 1.482/97
e pela RES/CFM nº. 1.652/2002, além da recente Portaria do Ministério da Saúde: nº. 457/08.

Tereza Vieira, nesse contexto, conclui optando por vencer as barreiras do conservadorismo judicial pela via
da efetivação do direito à saúde e através do discurso de sensibilização, tal qual aduzimos supra, ao afirmar
que: "A cirurgia é lícita pois tem caráter terapêutico que visa a melhora do estado de saúde do indivíduo,
retirando-lhe qualquer ilicitude. [...]. O médico [que realiza a cirurgia de transgenitalização] quer curar, não
ferir. Assim, a cirurgia é um tratamento realizado por meio de técnicas que procuram adequar a genitália à
identidade de gênero do indivíduo. A vida privada do indivíduo necessita de tutela, para que não seja
obrigado a submeter-se ao controle público. O indivíduo que padece desse grave problema é compelido a
expor sua vida privada toda vez que alguém lhe pergunta o nome" (Vieira, 2004, p. 115).

Resta, portanto, uma vez que a responsabilização penal do médico que realiza a cirurgia de intervenção já
não é mais alvo de questionamentos, a necessária análise do tema transexualidade sob a ótica não mais penal,
mas constitucional e cível.

 

5.2. O direito constitucional à realização plena da dignidade humana, à livre orientação sexual e os
direitos civis da personalidade: o respeito e o reconhecimento da autonomia do transexual em exercer
a sua performance de gênero.

 

No plano jurídico atual, além de configurar um direito subjetivo que perpassa pelas três gerações de direito,
portanto representa uma prerrogativa de ordem individual, categorial e  difusa, conforme expõe Maria
Berenice Dias [[18]], o direito à sexualidade é também albergado pelo Princípio da Isonomia (inciso IV do
art. 3°; inciso I do art. 5° e inciso XXX do art. 7°, CF/88.) e pelo Postulado da Dignidade da Pessoa
Humana (art. 1°, inciso III, CF/88.).

Os próprios constituintes, no preâmbulo da Constituição brasileira, afirmam a necessidade desta Carta para
instituir um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício de direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. O art. 1º da Constituição brasileira estabelece, dentre
outros, a dignidade da pessoa humana como fundamento para o Estado Democrático de Direito; em seu art.
3°, está posto que constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação; e, em seu art. 5°, o constituinte afirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza.

Com efeito, há respaldo constitucional para a discussão do livre exercício da sexualidade, cabendo realizar
esta discussão, agora, sob o enfoque geral - no caso específico da transexualidade - das questões e vivências
de gênero (culturais), da autonomia e auto-determinação do indivíduo, para além da ótica médica do
transtorno/distúrbio mental.

"Indispensável que se reconheça", afirma Maria Berenice Dias, "que a sexualidade integra a própria
condição humana. Ninguém pode realizar-se como ser humano se não tiver assegurado o respeito ao
exercício da sua sexualidade, conceito que compreende tanto a liberdade sexual como a liberdade à livre
orientação sexual. A sexualidade é um elemento da própria natureza humana, seja individualmente, seja
genericamente considerada. Sem liberdade sexual, sem direito ao livre exercício de sua sexualidade, sem
opção sexual livre, o próprio gênero humano não consegue alcançar a felicidade, falta-lhe a liberdade, que é
um direito fundamental". (DIAS, 2006, p. 73).

            No contexto específico do exercício da sexualidade pelo(a) transexual, Berenice Dias (DIAS, 2006)
torna a destacar que este fenômeno carece e reclama regulamentação, para que o indivíduo possa assumir a
sua identidade de gênero e vê-la refletida na sua plena inserção no convívio social (mediante a realização das
intervenções cirúrgicas necessárias à modificação plástica do seu corpo, a fim de conformá-lo ao seu gênero
performativo; a regularização dos documentos; e demais direitos relativos à vivência plena da sua dignidade,
sexualidade e afeto). A proteção jurídica do transexual perpassa, portanto, pelos direitos da personalidade,
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ao próprio corpo e à intimidade, os quais ultrapassam a seara cível e evidenciam nítido status constitucional-
fundamental.

            Com efeito, conclui a autora, o sistema jurídico "cioso de seus mecanismos de controle, estabelece,
desde logo, com o nascimento, uma identidade sexual, teoricamente imutável e única. Contudo, a
determinação do sexo não decorre exclusivamente de características físicas exteriores. A problemática da
identidade sexual de alguém é muito mais ampla do que seu sexo morfológico. A aparência externa não é a
única circunstância para a atribuição do gênero, pois com o lado externo concorre o elemento psicológico.
[...] O sexo civil ou jurídico deve espelhar e coincidir com o sexo vivido socialmente pela pessoa [...]"
(DIAS, 2006, pp.119-120).

O respaldo constitucional à livre orientação sexual e exercício da sexualidade, conjugado às questões cíveis
que logo iremos tratar, demonstra a possibilidade de afastar, face ao caso concreto - inserido e analisado a
partir da realidade fenomênica - o disposto no caput do art. 13 do CC/02:

Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar
diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes. (Código Civil 2002 - Lei nº.
10.406/02).

Um dos principais pontos polêmicos, senão o mais importante em termos éticos e legais acerca da cirurgia de
transgenitalização, diz respeito aos limites/possibilidades de disposição sobre o próprio corpo e o princípio
jurídico [[19]] da indisponibilidade sobre o corpo e/ou intangibilidade da pessoa [[20]].

Discutir-se-á tais questões no bojo das reflexões em torno dos chamados "direitos da personalidade".

Roxana Cardoso Brasileiro Borges - professora adjunta da Faculdade de Direito da UFBA, especialista na
área de Direitos da Personalidade - afirma que: "Considera-se, atualmente, que o objeto dos direitos da
personalidade são projeções físicas ou psíquicas da pessoa, ou as suas características mais importantes. As
projeções da personalidade, suas expressões, qualidades ou atributos são bens jurídicos e se apóiam no
direito positivo. Os direitos da personalidade são uma categoria especial de direito [...]. Por meio dos
direitos de personalidade se protegem a essência da pessoa e suas principais características. Os objetos
dos direitos de personalidade são os bens e valores considerados essenciais para o ser humano".
(BORGES, 2007, p. 20) [[21]].

            No planto dos direitos da personalidade em espécie, encontra-se o controverso direito ao próprio
corpo, o qual apresenta relação direta e indissociável com a autonomia jurídica individual. A primeira
menção constitucional, ainda que indireta, a este direito, destaca Roxana Borges (BORGES, 2007), está no
caput do art. 5º, sob a expressão "segurança", ao garantir-se às pessoas o direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade. A segurança aduzida neste artigo, portanto, não teria conteúdo
exclusivamente patrimonial, mas também e, sobretudo, pessoal. O corpo do indivíduo, a sua incolumidade, é
que deve ser tutelado, em primeiro lugar, contra atos de terceiros que possam lhe causar lesão, assim como a
incolumidade psíquica também se subsume a esse conceito de segurança [[22]].

            O Código Civil de 2002, por sua vez, disciplina o direito ao próprio corpo em seus artigos 13, 14 e
15 [[23]]. O Código Penal também contém dispositivos sobre a integridade física e a saúde humana,
tipificando como delituosas diversas condutas que violam tais direitos. Por fim, vale destacar que a Lei nº.
9.434/97 - a qual dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de
transplante e tratamento -, bem como o Decreto nº. 2.268/97, que regulamenta essa lei, também se inserem
no âmbito de discussão em torno do direito ao próprio corpo.

Quanto à relação entre o direito ao próprio corpo e a autonomia jurídica individual, Roxana Borges assevera
que "as premissas jurídicas desta reflexão são a combinação de três artigos da Constituição Federal de 1988:
art. 1º, III (dignidade da pessoa humana como fundamento do ordenamento jurídico), art. 5º, caput
(inviolabilidade do direito à vida e à liberdade), e art. 199, 4º (disponibilidade de partes do corpo humano)"
(BORGES, 2007, pp.168-169). Com efeito, Carlos Alberto da Mota Pinto, conforme aduz Borges, "admitiu
a 'limitação voluntária do direito à integridade física', oferecendo como exemplos o consentimento para
intervenções médicas, para operações estéticas, para benefício da saúde de terceiros (transplante de órgãos e
transfusões de sangue), para participar de jogos esportivos violentos, dentre outros" (BORGES, 2007, p.
170). Carlos Alberto Bittar, por sua vez, também admitiu, expressamente, a disponibilidade relativa do
direito à integridade física.

Em qualquer das hipóteses de disposição de partes do corpo, conclui Roxana Borges, "os limites da
autonomia privada devem ser observados, ou seja, o ato não pode ultrapassar o que é permitido pela
Constituição Federal, pelas leis e pela ordem pública, além de observar a dignidade humana como valor
fundamental de todos os atos jurídicos. A declaração de vontade deve ser feita, preferencialmente, de forma
escrita, e deve estar detalhada quanto à extensão do ato de disposição, sua finalidade, o âmbito da
intervenção a ser feita no corpo, dentre outros aspectos". (BORGES, 2007, p. 173).

Os civilistas Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald também têm despontado no contexto das discussões
acerca dos direitos da personalidade ao tratar de temas polêmicos e bastante atuais como a transexualidade e
os wannabes. Para estes autores, seria possível asseverar que os direitos da personalidade correspondem
àqueles direitos subjetivos reconhecidos à pessoa, considerada em si mesma e em suas projeções
psicossociais [[24]].

Quanto ao direito à integridade física (ou direito ao próprio corpo), afirma esta dupla, tal concerne à
proteção jurídica do corpo humano, à sua incolumidade corporal, incluindo-se a tutela do corpo vivo e do
corpo morto, além dos tecidos, órgãos e partes suscetíveis de separação e individualização.
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Embora prioritariamente indisponíveis, os direitos da personalidade, e destes destacamos o direito ao próprio
corpo ou à integridade física, tanto para Roxana Borges, quanto para Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald,
teriam o seu atributo da indisponibilidade mitigado, relativizado, em face de circunstâncias concretas
específica que envolvam, sobretudo, o consentimento informado, consciente, do titular do aludido direito.

Para nós, seria o caso dos(as) transexuais e dos wannabes.

Sobre os wannabes, seguindo o pensamento de C. Farias e N. Rosenvald (FARIAS; ROSENVALD, 2007),
poderíamos fazer a seguinte indagação: se, relativamente aos diversos atos de disposição do corpo - como
tatuagens e piercings, que se afiguram como manifestações do livre desenvolvimento da personalidade
humana, frutos de opções pessoais e culturais já arraigadas em diferentes civilizações -, não se poderia
imaginar a intervenção do Poder Estatal reprimindo-os sem que tal representasse induvidosa violação à
dignidade humana - caracterizada pela intromissão indevida do Estado na convicção particular do cidadão -
por que seria diferente no caso dos wannabes?

A questão tem de ser compreendida a partir da exegese dos artigos 13 e 15 do Código Civil e do direito ao
desenvolvimento da personalidade e identidade física e psíquica, exigindo solução que assegure a dignidade
humana - argumenta a dupla de civilistas. O caso dos wannabes chama a atenção porque implica atos de
disposição do corpo humano muito mais violentos, como a autolesão (self-injury) ou a mutilação de partes
do corpo.

Os wannabes (ou apotemnófilos) "são aquelas pessoas portadoras de uma incontrolável compulsão pela
amputação de um membro específico de seu corpo, em razão do desconforto de estarem presos em um corpo
que não corresponde à verdadeira identidade física que gostariam de ter" (FARIAS; ROSENVALD, p. 134).

A autonomia privada, o consentimento informado (consciente e determinante) e a plena realização da
dignidade da pessoa humana, pressupostos aqui levados ao extremo, devem, de forma igualmente ímpar,
ganhar relevância, ser analisados, reconhecidos e respeitados em face do caso concreto que clama pela
mitigação de um postulado do Direito Civil, que, tendo sido criado justamente para proteger o indivíduo,
neste momento de realização pessoal não pode voltar-se como arma letal contra ele.

 

6. Conclusão.

 

Diante de tudo o quanto ora se expôs, o que propomos é a transição - nas esferas, sobretudo, da Bioética, do
Direito (Bio)Médico e do Direito em geral - do paradigma da medicalização ou patologização da experiência
transexual, para o plano das construções de identidade de gênero ou, mas precisamente, das vivências
performáticas de gênero, sob o marco inovador dos estudos queer. Este novo olhar sobre a temática está
muito mais próximo da realidade fenomênica da transexualidade, capaz de abarcar novos sujeitos e
experiências. Para tanto, visamos à desconstrução da figura do "transexual verdadeiro" e do discurso de
sensibilização historicamente construídos e amplamente utilizados, mas que tornam o indivíduo transexual
não um sujeito de direitos, autônomo e, sim, o objeto, alvo, da compaixão e solidariedade alheias. Não é este
o panorama que almejamos. Não é o direito à saúde do indivíduo "transtornado" que pleiteamos. Mas o
reconhecimento da dignidade humana plena, da livre orientação e exercício da sexualidade, dos direitos da
personalidade (direito à intimidade e ao próprio corpo), da capacidade de proferir consentimento informado
sobre o que se deseja de forma inequívoca realizar (a segurança jurídica, aqui, advém da palavra do indivíduo
e do reconhecimento de sua autonomia e não de um saber especializado que possa suprir a "debilidade" ou
"incapacidade" do indivíduo de reconhecer o que, de fato, é melhor para si) e, especialmente, da autonomia e
da auto-determinação do(a) transexual, para que este possa ver-se sujeito pleno de direitos constitucionais
ou civis.
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[[1]] A princípio, este autor define o Direito Médico nos seguintes termos: O Direito Médico tradicional vinha
se dedicando ao estudo dos aspectos jurídicos vinculados ao exercício da Medicina e poderia se definir
inicialmente como aquelas partes do ordenamento jurídico que se ocupam do exercício da Medicina,
isto é, da profissão médica e, por analogia, de outras profissões sanitárias ou não sanitárias vinculadas
diretamente à saúde. Por conseguinte, o Direito Médico em sua concepção tradicional se referia às relações
profissionais do médico (e outros profissionais similares) com o sistema de saúde e a organização sanitária,
com os pacientes usuários da rede de saúde, pública ou privada, e com outros profissionais que exercem suas
atividades no campo da saúde e, sobretudo, das responsabilidades jurídicas que poderiam advir de tais
relações (geralmente por imprudência ou negligência, conseqüentes da má práxis profissional).
(CASABONA; QUEIROZ, 2005, p. 14 - grifo nosso).

[[2]] A cirurgia em transexuais masculinos consiste na castração, amputação do pênis e na
neovaginoplastia, sendo seu resultado considerado satisfatório sob o ponto de vista estético e funcional. Por
sua vez, a cirurgia em transexuais femininos consiste na mastectomia, ovariotomia, histerictomia,
colpectomia e faloneoplastia. (VIEIRA, 2004, p. 114 - grifo nosso).

[[3]] No Brasil, não há lei específica que trate dos direitos dos transexuais ao acesso à terapia e à alteração de
sua situação legal. Os critérios e as condições para o acesso ao tratamento hormonal e cirúrgico para
"mudança de sexo" estão estabelecidos em uma norma legal ético-profissional de âmbito nacional - resolução
CFM n°. 1.652/2002, do Conselho Federal de Medicina. A alteração do status civil da pessoa transexual vem
sendo decidida, caso a caso, em ações judiciais propostas individualmente, em geral, pelas pessoas já
submetidas às transformações corporais. (VENTURA, 2007, p. 142).

[[4]] Ana Paula Ariston Baruion Peres (PERES, 2001) aduz ainda a exclusividade da prerrogativa de
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intervenção cirúrgica para redesignação sexual relativamente aos chamados "transexuais primários", negando
tal prerrogativa para os transexuais tidos como secundários, ao afirmar que: A doutrina costuma classificar o
transexualismo em primário e secundário. No transexualismo primário, encontra-se o verdadeiro
transexualismo, motivo que o leva também a receber esta designação. Nesse quadro estão os indivíduos que
apresentam uma vontade inequívoca e veemente de modificação de sexo, manifestada precocemente. Essas
pessoas não têm qualquer desvio sexual para a homossexualidade ou para o travestismo. Diversamente, o
transexual secundário oscila entre o homossexualismo e o travestismo, razão pela qual Aracy Klabin (1981,
p. 29) define o seu impulso transexual como sendo "fluente" e "temporário". [...] A operação de mudança de
sexo somente será indicada em se tratando de transexual primário, pois se infere do seu diagnóstico a
necessidade da intervenção. Motivo não há para se recomendar a cirurgia no caso do transexual
secundário. O seu quadro clínico é suscetível de mudanças, e uma intervenção cirúrgica, medida drástica,
requer certeza quanto à sua imprescindibilidade. Tanto é verdade que, normalmente, para se diagnosticar o
transexualismo primário, para fins de submeter o paciente à operação, ele terá que passar por uma série de
exames e por uma equipe de profissionais, entre eles psicólogos. (PERES, 2001, pp. 126-128 - grifo nosso).

[[5]] Também a Ana Paula Ariston Barion Peres reafirma esta visão e traz à baila outros autores que
corroboram com o sentimento de compaixão atrelado à vivência da experiência transexual, ao considerar
que: "Têm essas pessoas a sensação de pertencerem ao sexo oposto e um desejo irresistível de obter a
modificação física de seu corpo para o que lhes parece ser seu 'verdadeiro' sexo. É por isso que esse dilema
vivido pelo transexual é descrito em muitos casos como '(...) estar atrapado em um cuerpo erróneo'. A
Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado do Rio de Janeiro apresenta um entendimento bastante
semelhante, ao retratar o transexual como sendo '(...) a alma de homem aprisionada num corpo de mulher ou
a alma de uma mulher aprisionada num corpo de homem'. O mesmo ocorre na definição de Hilário Veiga de
Carvalho: 'Esta defasagem entre corpo e psique é o que define claramente a entidade transexual'. [...]".
(PERES, 2001, pp. 130-131).

[[6]] O site do Ministério Público Federal relata como se desenrolaram os fatos até esta
incorporação: A representação que desencadeou na ação civil pública do Ministério Público
Federal no Rio Grande do Sul contra a União foi formulada por um grupo de transexuais, em
abril de 2007. Eles  buscavam  garantias do direito de ter custeadas pelo Estado as despesas
médicas necessárias para a adequação sexual.  Na representação, o grupo fez referência à
criação do Programa de Transtorno de Identidade de Gênero, em 1997, pelo Hospital de
Clínicas de Porto Alegre. Integrado por profissionais de diversas áreas - como urologia,
psiquiatria, psicologia, ginecologia, mastologia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia e
endocrinologia -, o programa tinha o objetivo de diagnosticar e auxiliar na readequação
física e psíquica dos pacientes portadores de transtorno de identidade de gênero. Na
representação, o grupo informou que, embora já tivesse sido realizado um procedimento
cirúrgico pelo programa, o Ministério da Saúde não ressarcira as despesas. Na ocasião, o
MPF expediu recomendação para que o Ministério da Saúde regularizasse a situação. Não
tendo havido resposta, o MPF ingressou com a ação civil pública. [...] Sete anos depois, a
Portaria do Ministério da Saúde nº 1.707, de 19 agosto de 2008,  dispôs que a cirurgia para
mudança de sexo (transgenitalização) faria parte da lista de procedimentos do Sistema
Único de Saúde (SUS). Fonte: Assessoria de Imprensa da Procuradoria da República no Rio
Grande do Sul e Agência Brasil. MPF. Inclusão de cirurgia para mudança de sexo no SUS:
Entenda o caso. Disponível em: . Acesso em: 22 mar. 2010.

[[7]] A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,

Considerando a Portaria GM/MS nº 1.707, de 18 de agosto de 2008, que define as Diretrizes Nacionais para
o Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde - SUS, a serem implantadas em todas as unidades
federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão;

Considerando a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.652/2002, que autoriza a cirurgia de
transgenitalização do tipo neocolpovulvoplastia como tratamento dos casos de transexualismo;

Considerando a necessidade de identificar e estruturar os serviços que prestarão assistência aos indivíduos
com indicação para o Processo Transexualizador;

Considerando a necessidade de estruturar o processo de Credenciamento/ Habilitação dos serviços que
prestarão assistência aos indivíduos com indicação para o Processo Transexualizador;

Considerando a necessidade de estabelecer critérios de indicação para a realização dos procedimentos
previstos no Processo Transexualizador, de transformação do fenótipo masculino para feminino; e

Considerando a necessidade de apoiar os gestores do SUS na regulação, avaliação e controle da atenção
especializada no que concerne ao Processo Transexualizador, resolve:

Art. 1º - Aprovar, na forma dos Anexos desta Portaria a seguir descritos, a Regulamentação do Processo
Transexualizador no âmbito do Sistema Único de saúde - SUS: [...]. PORTARIA nº. 457/08. Disponível
em: Acesso em: 22 mar. 2010.

[[8]] A interpretação que Berenice Bento faz da experiência transexual e a relação que se estabelece com o
poder/saber médico encontram fundamento, como já dito, nos estudos queer: "Essa perspectiva teórica
argumentará que a dicotomia natureza (corpo) versus cultura (gênero) não tem sentido, pois não existe um
corpo anterior à cultura; ao contrário, ele é fabricado por tecnologias precisas. O corpo-sexuado (o corpo-
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homem e o corpo-mulher) que dá inteligibilidade aos gêneros encontra na experiência transexual seus
próprios limites discursivos, uma vez que aqui o gênero significará o corpo, revertendo um dos pilares de
sustentação das normas de gênero. Ao realizar tal inversão, deparamo-nos com uma outra 'revelação': a de
que o corpo tem sido desde sempre gênero e que, portanto, não existe uma essência interior e anterior aos
gêneros. Quando se problematiza a relação dicotômica e determinista entre corpo e gênero, outros níveis
constitutivos da identidade se liberam para compor arranjos múltiplos fora do referente binário [masculino e
feminino] dos corpos". (BENTO, 2006, p. 21).

[[9]] As questões que irão marcar o terceiro momento dos estudos de gênero dizem respeito à
problematização da vinculação entre gênero, sexualidade e subjetividade, perpassadas por uma leitura
do corpo como significante em permanente processo de construção e com significados múltiplos. A idéia
do múltiplo, da desnaturalização, da legitimidade das sexualidades divergentes e das histórias das
tecnologias para a produção dos "sexos verdadeiros" adquire um status teórico que, embora vinculado aos
estudos das relações de gênero, cobra um estatuto próprio: são os estudos queer. [...] Esses estudos se
organizaram a partir de alguns pressupostos: a sexualidade como um dispositivo; o caráter performativo das
identidades de gênero; o alcance subversivo das performances e das sexualidades fora das normas de gênero;
o corpo como um biopoder, fabricado por tecnologias precisas. Em torno desse programa mínimo, propõe-se
queering, o campo de estudos sobre sexualidade, gênero e corpo. (BENTO, 2006, pp.80-81 - grifo nosso).

[[10]] O dispositivo da transexualidade, criado pelo saber médico, pode ser comprovadamente constatado
como falho e equiparado, fundamentadamente, às práticas discursivas foucaultianas, a partir do
acompanhamento real de determinadas vivências. Em sua pesquisa de campo, entrevistando transexuais que
estavam passando pelo processo que desencadearia (ou não) a realização da cirurgia de transgenitalização,
Berenice Bento colheu os seguintes depoimentos:

 Entrevistada 1: Às vezes vem uma pergunta, aí você tem que ficar de olho, de orelha em pé, porque, do
contrário, passa de três, já vem outra quase do mesmo jeito, aí você tem que ser esperto para falar o mesmo,
e eu falo o mesmo.

Entrevistada 2: Aí vêm aqueles comentários: "É importante você falar do seu pai". E pensava: "Eu lá quero
falar do meu pai, ele está morto e enterrado!" Mas não, tenho que falar, senão ela fica com aquele papelzinho
tomando nota. Eu não sei o que está colocando ali. Fica pondo palavras na minha boca. Que raiva! Eu falo o
que ela quer ouvir e ponto.

Entrevistada 3: Eu chego para fazer a terapia, ela fala: "Você está triste?", porque ela gosta de atacar a
pessoa para ver a reação. Uau, se ela está falando que estou triste, deixe-a pensar que eu estou triste. Eu não
estou triste, estou feliz, de bem com a vida, mas fico calada, só balanço a cabeça. (BENTO, 2006, pp.66-67).

Ou seja, os(as) candidatos acabam adequando-se às pretensões do saber médico, facilmente manipulável,
para obter aquilo que anseiam de modo inquestionável: concretizar, de forma plena, a sua sexualidade
performática.

[[11]] [...] O/a "transexual oficial", por sua vez: a) odeia seu corpo, b) é assexuado/a e c) deseja realizar
cirurgias para que possa exercer a sexualidade normal, a heterossexualidade, com o órgão apropriado.
Sugiro, ao contrário, que eles/as não solicitam as cirurgias motivados/as pela sexualidade, tampouco são
assexuados/as: querem mudanças em seus corpos para ter inteligibilidade social. Se a sociedade divide-se
em corpos-homens e corpos-mulheres, aqueles que não apresentam essa correspondência fundante
tendem a estar fora da categoria humano. [...] As histórias de mulheres transexuais lésbicas e de homens
transexuais gays indicam a necessidade de interpretar a identidade de gênero, a sexualidade, a subjetividade e
o corpo como modalidades relativamente independentes no processo de construção das identidades.
(BENTO, 2006, p. 25 - grifo nosso).

[[12]] Também Ana Paula A. B. Peres ressalta o caráter mutilatório que a cirurgia de transgenitalização já
assumiu: "Outro ponto muito importante consiste no fato de essa cirurgia ser caracterizada como mutilante,
ou 'demolitória', expressão empregada pela doutrina italiana, o que afastaria a legalidade da sua realização. A
razão disso reside no fato de a cirurgia implicar uma castração, pois o indivíduo não terá mais seus
órgãos reprodutores, o que o tornará, por conseguinte, estéril. Essa é uma questão muito importante
para a Igreja por atentar a esterilidade contra os seus cânones. Além disso, sendo a cirurgia mutiladora, sob o
aspecto penal incidirá em crime de lesão corporal o médico que a realizar. (PERES, 2001, pp. 162-164 -
grifo nosso).

[[13]] In verbis:

Art. 129, CP. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: [...]

Lesão corporal de natureza grave [...]

§ 2°. Se resulta: [...]

III - perda ou inutilização do membro, sentido ou função; [...]. (Art. 129, §2º, III, CP - grifo nosso).

[[14]] [...] Ante a ausência de intervenção do Ministério Público nessas demandas, a matéria só chegava aos
tribunais quando eventualmente o pedido era rejeitado. Tal circunstância, somada à falta de publicidade das
sentenças dos juízes de primeiro grau, torna difícil aferir como a questão vinha sendo decidida, sendo escassa
a jurisprudência disponível sobre o tema. (DIAS, 2006, pp. 121-122).

[[15]] [...] O Projeto de Lei nº. 70, de 1995, de autoria do ex-Deputado José de Castro Coimbra, encontra-se
no plenário aguardando votação. O Projeto propõe o acréscimo de um parágrafo ao artigo que define o
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delito de lesões corporais, estabelecendo como excludente do crime a intervenção cirúrgica destinada à
alteração do sexo. Também busca a mudança da Lei dos Registros Públicos para possibilitar, mediante
autorização judicial, a retificação do prenome. Prevê a averbação no registro de nascimento e no respectivo
documento de identidade que se trata de um transexual. No entanto, a publicização da condição de
transgênero revela nítida afronta ao direito à intimidade e à privacidade. A jurisprudência já vem admitindo a
singela troca da identidade sexual sem qualquer referência à alteração levada a efeito. Ao depois, sequer se
está exigindo a realização da cirurgia para proceder-se à alteração do nome. (DIAS, 2006, p. 122).

[[16]] As principais premissas desses argumentos desfavoráveis são: o sexo é a conseqüência de uma
determinação biológica imutável; o sexo tem a função natural e social de procriação; a diferença sexual é um
pressuposto necessário da instituição matrimonial, considerada como um bem comum, cujas finalidades
sociais, protegidas pelo Direito, são a procriação e a constituição da família, que não pode ser alcançada
através da união entre pessoas do mesmo sexo biológico. [...] (VENTURA, 2007, p. 154).

[[17]] [...] CONSIDERANDO ser o paciente transexual portador de desvio psicológico permanente de
identidade sexual, com rejeição do fenótipo e tendência à automutilação e ou auto-extermínio;

CONSIDERANDO que a cirurgia de transformação plástico-reconstrutiva da genitália externa, interna e
caracteres sexuais secundários não constitui crime de mutilação previsto no artigo 129 do Código Penal,
visto que tem o propósito terapêutico específico de adequar a genitália ao sexo psíquico; [...]. (RES/CFM
nº. 1.652/2002 - grifo nosso).

[[18]] Visualizados os direitos de forma desdobrada em gerações, é imperioso reconhecer que a sexualidade é
um direito de primeira geração, do mesmo modo que a liberdade e a igualdade. A liberdade compreende o
direito à liberdade sexual, aliado ao direito de tratamento igualitário, independente da tendência sexual.
Trata-se, portanto, de uma liberdade individual, um direito do indivíduo, e, como todos os direitos do
primeiro grupo, é inalienável e imprescritível. É um direito natural, que acompanha o ser humano desde o seu
nascimento, pois decorre de sua própria natureza. Assim, também não se pode deixar de considerar a
livre orientação sexual como um direito de segunda geração. A discriminação e o preconceito de que são
alvo os homossexuais dão origem a uma categoria social digna de proteção. [...]. Igualmente, o direito à
sexualidade avança para ser inserido como um direito de terceira geração, que compreende os direitos
decorrentes da natureza humana, tomados não individualmente, mas genericamente, solidariamente. A
realização integral da humanidade abrange todos os aspectos necessários à preservação da dignidade
humana e inclui o direito do ser humano de exigir respeito ao livre exercício da sexualidade. É um
direito de todos e de cada um , a ser garantido a cada indivíduo por todos os indivíduos. É um direito de
solidariedade, sem o qual a condição humana não se realiza, não se integraliza. [...] Assim,[é] imperioso
reconhecer que a garantia do livre exercício da sexualidade integra as três gerações de direitos, porque está
relacionada com os postulados fundamentais da liberdade individual [liberdade sexual e direito de tratamento
igualitário, independente da orientação sexual], da igualdade social e da solidariedade humana [na realização
do princípio da dignidade da pessoa humana]. (DIAS, 2006, pp. 73-74 - grifo nosso).

[[19]] Este princípio fundamenta a regra disposta no art. 13, caput, do CC/02: Art. 13. Salvo por exigência
médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da
integridade física, ou contrariar os bons costumes. (Código Civil 2002 - Lei nº. 10.406/02 - grifo nosso).

[[20]] Apesar de a modificação corporal ser uma expressão comum da identidade, presente em diversas
culturas, "não são claros os limites entre a livre disposição do corpo como projeção do desenvolvimento da
personalidade e identidade e a sua mutilação como ato patológico" (Konder, 2003:65) ou como violação de
direitos humanos (Cook et al, 2004:276-278). O fato é que na maioria dos países as leis limitam as
intervenções médicas que importem em uma diminuição permanente de funções e da integridade física da
pessoa. (VENTURA, 2007, pp. 142-143).

[[21]] Um dos textos básicos da teoria dos direitos da personalidade é o de Adriano de Cupis. Segundo sua
doutrinam, há, no ordenamento jurídico, uma hierarquia entre os bens. O objeto dos direitos da
personalidade são os bens de maior valor jurídico, sem os quais os outros perdem valor. São os bens da vida,
da integridade física, da liberdade. São caracterizados por uma não-exterioridade e constituem categorias do
ser, não do ter. (BORGES, 2007, p. 21).

[[22]] Em outras passagens do texto constitucional, destaca R. Borges, também se infere a proteção ao corpo
do sujeito de direitos: "No art. 5º, o inciso II estabelece a ilicitude (inconstitucionalidade) da tortura e outros
tipos de tratamento desumanos ou degradantes. O inciso XLVII proíbe a pena de morte e as penas cruéis. O
inciso XLIX assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. No título da ordem social, na seção
da saúde, o art. 199 prescreve: "A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta,
processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização".
(BORGES, 2007, p. 168).

[[23]] Artigos 13, 14 e 15 do Código Civil de 2002:

Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar
diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes.

Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em
lei especial.

Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou
em parte, para depois da morte.
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Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo.

Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a
intervenção cirúrgica.

[[24]] Em síntese estreita: os direitos da personalidade estão, inexoravelmente,unidos ao desenvolvimento da
pessoa humana, caracterizando-se como garantia para a preservação de sua dignidade. [...] Caracterizam-
se [...] por serem absolutos (oponíveis erga omnes), indisponíveis relativamente (possibilidade do titular de
um direito da personalidade dele dispor, dês que em caráter relativo, não sacrificando a própria dignidade),
imprescritíveis (vedação à possibilidade de uma lesão a um direito da personalidade vir a convalescer com o
passar do tempo) e extrapatrimoniais (insuscetibilidade de apreciação econômica destes direitos). (FARIAS;
ROSENVALD, 2007, pp. 109-111).
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RELATOS SOBRE A CONSULTORIA GIULIANI NA CIDADE DO MÉXICO.  

UM EXEMPLO PARA O RIO DE JANEIRO? 

REPORTS OF GIULIANI´S CONSULTING ON MEXICO CITY: AN EXAMPLE 

FOR RIO DE JANEIRO? 

Cristina Maria Zackseski 

 

Resumo: 

Este texto apresenta a história da contratação Grupo Giuliani de Consultoria pelo Distrito 

Federal Mexicano no ano de 2002, seus meandros, características e conseqüências. O objetivo 

é descrever a situação vivida naquela realidade latino-americana que estudamos neste início 

do Século XXI, apresentando informações sobre violência, encarceramento e condições de 

vida. Discute-se, a partir daquele caso, a oportunidade (ou não) da contratação deste tipo de 

consultoria como tentativa de solução para os problemas de segurança vividos no Rio de 

Janeiro, que se encontra numa delicada situação em que não há mais como adiar medidas 

capazes de garantir condições de segurança na cidade, senão pela já conhecida fragilidade do 

controle social formal, pela preparação exigida para a realização de eventos do esporte 

mundial.  

Palavras-chave: 

Política Criminal; Segurança pública; Tolerância Zero; Criminalização do Cotidiano; Cidade 

do México; Rio de Janeiro. 

Abstract: 

The present paper presents the issues, characteristics and consequences of the hiring of 

Giuliani Partners LLC by the Mexican Federal District in 2002. The aim is to describe the 

way people live in Latin America‟s reality in the begging of the XXI century as well as 

presenting information about violence, imprisonment and living conditions. Through the 

analyses of the case, it is discussed the possibility (or not) of hiring this kind of consulting in 

order to solve Rio de Janeiro‟s violence problems. This is a valuable discussion, mainly due 

to the very delicate situation in which Rio de Janeiro lives, where solutions cannot be 

postponed under the risk of affecting local security condition, not only because of the faulty 

formal  social control, but also because  the solutions may help to reach the necessary 

requirements to host  world‟s sport events. 

Keywords: 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 860



 

 

Criminal Policy; Public Security; Zero Tolerance; Daily Criminalization; Mexico City; Rio de 

Janeiro. 

 

Sabemos da importância do controle da violência do país e especialmente da cidade do 

Rio de Janeiro, por impactante e estratégica que é, mas ao mesmo tempo nos tornamos 

descrentes desta possibilidade de controle quando vemos relatórios como o recém-divulgado 

pela Human Rights Watch que mostra que a polícia carioca é uma das polícias que mais mata 

no mundo
1
. A expectativa seria de que a polícia fosse capaz de defender os cidadãos ao invés 

de colocar em ação uma política de extermínio. Para complicar ainda mais este delicado 

quadro de (des)controle, o Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou no dia 03 de 

dezembro de 2009 a contratação da Consultoria Giuliani para resolver os problemas de 

violência da cidade que sediará a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. A 

contratação deste grupo de consultoria na área da segurança é uma história que já pode ser 

contada, pois ela se repete na América Latina. Utilizaremos, para contar esta história, o caso 

mexicano, estudado durante os anos de 2004, 2005 e 2006 para elaboração de tese de 

doutorado sobre o conceito de ordem pública nas políticas de segurança dos distritos federais 

de Brasil e México. 

I - A contratação da Consultoria Giuliani no México 

No México, o governo do Distrito Federal teve como titular Andrés Manuel Lopez 

Obrador (PRD), de 01 de janeiro de 2000 até 29 de julho de 2005, quando o mesmo se 

licenciou para concorrer a Presidência da República. O secretário de segurança da época – 

Marcelo Ebrard Causabón (PRD) é o atual Governador do DF. O governador da época – 

Andrés Manuel Lopez Obrador (PRD) foi derrotado numa das mais escandalosas eleições 

presidenciais da contemporaneidade pelo candidato da situação - Felipe Calderón Hinojosa 

(PAN). 

A administração de Andrés Manuel Lopez Obrador contratou o Grupo Giuliani de 

Consultoria – o Giuliani Partners LLC – em 10 de outubro de 2002. Tal contrato foi objeto de 

matéria do jornal The New York Times de 11 de novembro de 2002. Nesta matéria o jornalista 

Anthony de Palma fazia uma cobertura sobre as pretensões de Giuliani na América Latina, 

especialmente sobre o interesse do Chile no programa, mas também enfatizava o fato de 

Giuliani estar partilhando suas idéias com brasileiros e também com governos do próprio 

                                                
1 HUMAN RIGHTS WATCH. Força letal. Violência Policial e segurança pública no Rio de Janeiro e em São 

Paulo. USA, Dezembro de 2009. 
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hemisfério norte: “O Grupo Giuliani, que o prefeito formou com outros funcionários da sua 

administração, assinou recentemente um contrato de consultoria de 4,3 milhões de dólares 

para ajudar os responsáveis pela Cidade do México a controlar os crescentes problemas com o 

delito nesta cidade.”
2
 

Quando o avião que levou Giuliani ao México aterrissou naquele país a imprensa 

estava a postos para transmitir ao vivo o seu desembarque. Contudo, segundo o relato de 

Roberto Bergalli
3
, Giuliani, que já havia recebido 3.300.000 dólares, criou constrangimento 

àqueles que os esperavam e/ou assistiam ao aguardar no avião a chegada do restante do 

pagamento (1 milhão de dólares), para só depois desembarcar, conhecer rapidamente a cidade, 

amparado por um esquema de segurança comparável somente aos que são preparados para 

visitas de chefes de Estado, dizer que seria fácil resolver seus problemas de segurança e dali 

sair para nunca mais voltar
4
. 

Tal como está previsto para acontecer no Rio de Janeiro
5
, a contratação da consultoria 

se deu com o financiamento da iniciativa privada. O “Informativo Anual da Secretaria de 

Segurança Pública do Distrito Federal 2002 – 2003” confirmava o financiamento privado da 

contratação, valorizando-o: “Es importante subrayar que el acuerdo para la contratación de 

Giuliani fue alcanzado gracias a la participación responsable del sector privado. El apoyo 

brindado por los empresarios no lleva condición alguna. En la lucha contra la delincuencia 

todos tenemos que estar del mismo lado.”
6
 

Este financiamento da contratação do grupo de Giuliani foi assunto de boa parte das 

entrevistas que fizemos na Cidade do México em 2004, com pesquisadores da área penal e 

com policiais. As informações que obtivemos são complementares, mas existe um ponto de 

discordância, que é justamente o financiamento desta consultoria. A versão oficial aponta para 

                                                
2 DEPALMA, Anthony. As Américas cotejam o grupo que mudou Nova Iorque. Tradução do original em inglês 

de Nuno Doria. The New York Times. 11 de novembro de 2002. (www.nytimes.com) 
3 O argentino Roberto Bergalli, que na época ainda era professor da Universitat de Barcelona, estava na Cidade 

do México neste dia e acompanhou pela televisão a chegada de Giuliani, tendo-me relatado esta situação em 

novembro de 2004, por ocasião de nossa estada no Instituto Nacional de Ciências Penais do México (INACIPE). 
4 O acordo para reduzir a criminalidade e reformar a polícia teve duração de um ano. (GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL. Secretaría de Seguridad Pública. Informe anual de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal. Marzo 2002 – Marzo 2003, p. 48.) 
5 “A consultoria seguirá o modelo da que já existe hoje no Estado, conduzida pelo professor Vicente Falcone. O 

trabalho é sustentado por um grupo de empresas e o Estado complementa o pagamento. O secretário-chefe da 

Casa Civil, Régis Fichtner, ficará a frente do projeto, junto com o secretário de Segurança, José Marino 

Beltrame, e com o subsecretário de planejamento e integração operacional da secretaria de Segurança, Roberto 

Sá.” (TAFURI, Daniela. Estado vai contratar ex-prefeito de Nova York para consultoria em segurança. 
http://www.comunidadesegura.org/pt-br/node/43604 - Acesso em 04/12/2009). 
6 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Secretaría de Seguridad Pública. Informe anual de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal. Marzo 2002 – Marzo 2003, p. 48. 
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um grupo de empresários interessados na recuperação do Centro Histórico da cidade em razão 

da localização de seus negócios, mas o único nome que surge nas falas dos entrevistados e nas 

notícias sobre o assunto é o de Carlos Slim Helu. Trata-se de um mega-empresário mexicano, 

colocado em quarto lugar na lista dos homens mais ricos do mundo elaborada pela Revista 

Forbes de 2005. Em 2006 estava em terceiro lugar, em segundo lugar na lista de 2008, 

novamente em terceiro lugar em 2009 e em 2010 alcançou o topo da lista, superando os norte-

americanos Bill Gates e Warren Buffett. Aproveitando nosso paralelo entre México e Rio de 

Janeiro, note-se que o empresário brasileiro/carioca Eike Batista saltou da 61ª posição para o 

oitavo lugar da lista, de 2009 para 2010. 

Voltando ao México, Carlos Slim é dono de uma das maiores cadeias de 

lojas/restaurantes da Cidade do México, a rede Sanbors (que faz parte do Grupo Carso), e 

também é dono da companhía telefônica Telmex
7
, da América Móvil, além de ser acionista da 

rede mexicana Televisa
8
. Segundo o “Relatório do Desenvolvimento Humano 2002”: “A 

Televisa do México e a Globo no Brasil são dois dos maiores monopólios de comunicação de 

todo o mundo, controlados por indivíduos e suas famílias, abrangendo todos os aspectos da 

produção e distribuição de televisão, rádio, filme, vídeo e grande parte das indústrias 

publicitárias dos respectivos países.”
9
 

Segundo Julio Cesar Kala, Carlos Slim adquiriu prédios na cidade por preços irrisórios 

e o governo, em contrapartida, passou a investir nas áreas em torno destes lugares.
10

 Esta 

visão pode ser associada à análise feita na década de 1990 sobre a estrutura urbana central da 

Cidade do México por especialistas em política social: 

Los noventa marcaran para esta ciudad central el inicio de fuertes 

procesos de renovación urbana. La inversión privada, luego de la crisis de la 

década anterior, ha reactivado al mercado inmobiliario y de la construcción. 

A diferencia de décadas anteriores la acción gubernamental se acompaña y la 
vez promueve una intensa acción privada que transforma cotidianamente la 

fisionomia de la ciudad con la construcción de nuevos centros comerciales y 

monumentales, edificios con corredores de modernidad para el turismo y 

el consumo suntuario de la ciudad.
11

 [grifos nossos]. 

Existe uma versão segundo a qual a contratação de Rudolf Giuliani, assim como o seu 

                                                
7 A Telmex (assim como outras empresas estatais) foi privatizada no governo de um dos presidentes mais 

corruptos do México, Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994). 

 (http://www.gcarso.com.mx/GrupoCarso.asp - Acesso em 06 de julho de 2006). 
9ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Relatório do Desenvolvimento Humano. Aprofundar a democracia 

num mundo fragmentado. Lisboa: PNUD, 2002, p. 78. 
10 KALA, Julio César. Entrevista concedida a Cristina Zackseski. Xochimilco – Distrito Federal, México, em 02 
de novembro de 2004. 
11 ZICCARDI, Alicia; NAVARRO, Bernardo (Coord.). Ciudad de México: retos y propuestas para la 

coordinación metropolitana. México: UNAM/UAM-X, 1995, p. 136 e 137. 
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pouco caso para com a implementação do projeto, deveu-se a uma negociata entre o ex-

prefeito de New York e o empresário Carlos Slim: 

La verdadera relación de Giuliani con Slim es de negocios que nada 

tienen que ver con la seguridad. Slim compró 385 mil millones de papeles de 
WolrdCom a una cuarta parte de su valor real. Esta inversión de Slim se 

juntó a otras que ha hecho en empresas de EU: CompUSA, Officemax, 

Circuit City, Bordes y Sacks 5th Av.
12

 

Na época da contratação da consultoria Giuliani foi formado um comitê composto pelo 

governo da cidade, pelos empresários e por “pessoas do Centro Histórico”. Existe, inclusive, 

um programa de segurança específico para a área, que funciona desde 2002, sendo que Carlos 

Slim é o Presidente do Comitê Executivo Consultivo para o Resgate do Centro Histórico da 

Cidade do México.
13

 A participação dos empresários pode ser observada atualmente nos 

discursos em geral sobre a segurança na Cidade do México, em afirmações como: “Además, 

muchas reformas recientes parece estar orientadas para satisfacer demandas específicas de 

poblaciones tales como los empresarios de la capital”
14

.  

Na mesma época em que se cogitava no México a contratação de Giuliani foram 

trazidos outros especialistas estrangeiros para que apresentassem suas propostas - como 

Antanas Mockus, de Bogotá
15

, e Leoluca Orlando, de Palermo
16

. Na avaliação de Luis 

González Placencia “os empresários” já estavam decididos por Giuliani e o Secretário de 

Segurança da época, Marcelo Ebrard Causabón, não teve argumentos para recusar aquela 

                                                
12 RAMÍREZ, Carlos. Ebrard, tapadera de Slim-Giuliani. Clave WordCom, no inseguridad. (www.indicador-

político.com.mx - Acesso em 16 de maio de 2006.) 
13 http://portal.ssp.df.gob.mx/Portal/ProgramasyCampanas/CentroHistorico.htm - Acesso em 15 de junho de 

2006. 
14 CAPÍTULO CINCO: La seguridad em uma democracia emergente. La política de seguridad pública durante 

los gobiernos del PRD al mando de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. Versión 5 de julio 

04, p. 3. 
15 Antanas Mockus foi prefeito de Bogotá por duas vezes (1995 a 1997 e 2001 a 2003) e desenvolveu naquela 

cidade uma estratégia de segurança baseada no controle do álcool, no desarmamento voluntário, na reforma 

policial, além de medidas preventivas de inclusão social e cultura cidadã. 
(www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2002/08/040729-vbogotavrdi.shtml - Acesso em 13 de junho de 

2006). 
16 Leoluca Orlando foi prefeito de Palermo e em sua administração foi desenvolvido o Programa Renascimento 

Siciliano destinado a reduzir a criminalidade, a corrupção e a impunidade. Segundo Antonio del Valle Martínez 

o ex-prefeito siciano estaria assessorando governos em matéria de segurança pública: “En México, desde hace 4 

años trabaja asesorando ONGs y autoridades municipales en Tijuana, Cidad Juárez, Querétaro, Cuernavaca y a 

distintas autoridades de la Ciudad de México.” (DEL VALLE MARTÍNEZ, Antonio. La transición democrática 

en los cuerpos de seguridad pública: participación ciudadana y derechos humanos. México: Gernika, 2004, p. 

113). 

De acordo com o Infome da Secretaria de Segurança 2003 – 2004, no ano de 2003 a SSP firmou convênio com o 

Instituto do Renascimento Siciliano, presidido por Leoluca Orlando, com o objetivo de integrar a Cidade do 
México à Rede Mundial de Cultura e Economia da Legalidade. (GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 

Secretaría de Seguridad Pública. Informe anual de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

Marzo 2003 – Febrero 2004, p. 43). 
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proposta.
17

 Porém, o projeto italiano Cittá Sicure, que segue uma perspectiva garantista, já 

havia sido apresentado como opção de política de segurança por Augusto Sanchez Sandoval 

(Coordenador da Pós-graduação em Direito da UNAM – Acatlán) e Fernando Tenorio Tagle 

(responsável pela já citada linha de pesquisa Ciudades Seguras da UAM-Ascapozalco) no 

início da administração Lopez Obrador, tendo sido recusada tal linha de atuação.
18

 

Em 2003, no Ciclo Internacional de Conferencias Procuración de Justicia y Derechos 

Humanos en una sociedad en cambio, Marcelo Ebrard justificava a opção pelo programa de 

Tolerância Zero afirmando que o mesmo não é incompatível com o respeito aos Direitos 

Humanos. Naquele mesmo ano de 2003 o objetivo principal declarado da política de 

segurança do Distrito Federal foi “(...) elevar el costo relativo de delinquir en la ciudad”.
 19

 

De acordo com o “Informativo sobre os Progressos do Relatório Giuliani” (de agosto 

de 2004), foram feitas mais de 20 visitas de especialistas de New York até que fossem 

aprestentadas 146 recomendações à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal 

mexicano, em 7 de agosto de 2003, cuja implementação total estava prevista, no mesmo 

documento, para os três anos seguintes.
20

 Como bem observou Luis González Placencia, das 

146 recomendações, 111 dizem respeito à polícia.
21

 O “Reporte Giuliani – SSP” 
22

 coloca a 

polícia como protagonista e os demais atores envolvidos são, em sua grande maioria, 

instituições formais de controle, tais como o Ministério Público, a Procuradoria, os fiscais, os 

Tribunais, o sistema penitenciário, a Assembléia Legislativa etc.. A participação do público 

em geral também é citada, mas com exceção da polícia, todos os demais são colocados como 

coadjuvantes da grande estratégia policial de reorientação da Política Criminal da Cidade do 

México. Os três componentes principais identificados pelos consultores seriam: a Secretaria 

de Segurança Pública, o Sistema Jurídico e institucional e a comunidade. Paradoxalmente, o 

grupo constatou que a variável estrutural de maior impacto negativo na segurança do Distrito 

Federal é a estagnação econômica, ou seja, a segurança é um problema a ser resolvido, 

predominantemente, pelas instâncias de controle social formal, havendo a escusa de que se 

                                                
17 GONZÁLEZ PLACENCIA, Luis. Entrevista concedida a Cristina Zackseski. INACIPE - Tlalpan, Distrito 

Federal, México, em 06 de outubro de 2004. 
18 Conversa informal com Augusto Sanchez Sandoval. Abuelo Agustín, Barranca del Muerto. Distrito Federal, 

México, em 24 de maio de 2006. 
19 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Secretaría de Seguridad Pública. Informe anual de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal. Marzo 2003 – Marzo 2004, p. 6 – 7. 
20 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Secretaría de Seguridad Pública. Informe de Avances – Relatório 

Giuliani. México, agosto de 2004, p. 2. 
21 GONZÁLEZ PLACENCIA, Luis. Administración del delito y percepción de la seguridad pública en la 

Ciudad de México: 2000/2005, p. 4. Mimeo. 
22 www.ssp.df.gob.mx/htmls/ssp_sec_informe_giuliani_01.html - Acesso em 30 de março de 2004. 
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alguma coisa não vai bem é porque se trata de um problema econômico e social cuja 

responsabilidade não lhes pertence. É apresentado, inclusive, um gráfico que relaciona delitos 

e níveis de desemprego, sendo que o mesmo gráfico pode ser encontrado em vários outros 

documentos, havendo variação entre o período de abrangência, a quantidade e o tipo de 

variáveis que são eventualmente inseridas, como é o caso do gráfico que segue, onde além do 

acompanhamento dos índices de roubo são apresentados dados sobre outros tipos de 

delinqüência: 

23
 

Outra relação que aparece nos relatórios de governo mexicanos é entre o PIB e os 

índices delitivos. No “Informativo de Março de 2004 a Fevereiro de 2005” da Secretaria de 

Segurança Pública do Distrito Federal observa-se uma variação de percentuais desde o ano de 

1990 até o ano de 2004, coincidindo os momentos de aumento do PIB com o decréscimo dos 

índices delitivos.
24

 

Em que pese a referência explícita à participação da comunidade, a estratégia de 

segurança restou centrada na atividade policial, com as respectivas conseqüências. Em 2003 a 

Comissão de Direitos Humanos do Distrito Federal já denunciava um aumento dos excessos 

                                                
23 

http://wbln0018.worldbank.org/LAC/LACInfoClient.nsf/0/4d3cfac65078d3ab85256887007934a6/$FILE/Figura
sespanol.pdf 
24 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Secretaría de Seguridad Pública. Informe de actividades de la 

Secretaría de Seguridad Pública. Marzo 2004 – Febrero 2005, p. 16. 
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cometidos por policiais no uso da força, dizendo em seu relatório anual que: “(...) en el año 

2002 se recibieron 615 quejas contra servidores públicos de la Secretaría de Seguridad 

Pública, lo que significó un incremento cercano ao 7% anual con respecto al informe 

anterior”.
25

 No ano de 2003 houve um incremento de 6% de registros de abusos policiais em 

relação aos registros de 2002, de acordo com o relatório anual da mesma comissão.
26

 No 

mesmo sentido, os dados obtidos nas pesquisas realizadas pelo Jornal mexicano “Reforma”
27

 

revelam que a percepção dos capitalinos sobre a atividade policial piorou desde a contratação 

da consultoria Giuliani.  

 

 

 

No que se refere à polícia, os consultores do Grupo Giuliani identificaram alguns 

fatores que dificultariam sua tarefa de defender a sociedade do crime, que seriam “(...) la 

imposibilidad de investigar, el no poder obtener información de los detenidos y el 

impedimento legal para que los policías trabajen en ropa de civil.”
28

 Ou seja, existiriam 

obstáculos estruturais na luta contra o crime, mas também obstáculos legais, institucionais. 

Este último aspecto parece ser o foco principal das recomendações do grupo, sendo dedicada 

a ele uma seção inteira do documento: “Los consultores consideran que es necesario hacer 

                                                
25 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL. Informe anual 2002. México – DF, 

abril de 2003, p. 16. 
26 Idem, p. 17. 
27 “No obstante que el acceso a información confiable representa un problema, la Encuesta trimestral sobre 

inseguridad que levanta el periódico nacional Reforma se ha convertido en una importante fuente de cifras que, 

en tanto que obtenidas de forma sistemática desde 1999, constituyen hoy en día la más importante serie de 

tiempo que existe sobre temas relacionados con la inseguridad en el Distrito Federal.” (GONZÁLEZ 
PLACENCIA, Luis. Administración del delito y percepción de la seguridad pública en la Ciudad de México: 

2000/2005, p. 4. Mimeo.) 
28 Idem. 
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una revisión exhaustiva del sistema de justicia y sus procesos para identificar y corregir las 

limitantes, esencialmente su muy baja eficiencia para sancionar el delito y los consecuentes 

elevados niveles de impunidad”.
29

 

O Informativo 2002 – 2003, cujo recorte político-criminal já enfatizava as diferenças 

patrimoniais da sociedade mexicana (como se nota no trecho colocado abaixo) e já clamava 

pelo aumento da severidade dos castigos, investindo numa idéia de segurança a partir da 

restrição de direitos (como no caso do dispositivo que prevê a obrigação do Ministério 

Público de negar a liberdade provisória quando o delinqüente esteja sendo acusado de dois ou 

mais procedimentos penais anteriores pelo delito de roubo). 30 

Este tipo de medida não pode ser atribuído a um resultado da Consultoria Giuliani, que 

só apresentou as 146 recomendações ao governo da cidade em agosto de 2003, mas existem 

atitudes no mesmo sentido que podemos identificar como sendo conseqüências do tipo de 

orientação dada pelo grupo de Giuliani. A introdução do “Informativo sobre os Progressos do 

Relatório Giuliani” confirma isso em vários momentos. Na introdução existem menções à 

necessidade de mudanças jurídicas, reafirmando-se que não se trata de uma reforma no 

subsistema policial, mas em todo o sistema de administração da justiça: 

En resumen, se propuso una reorientación de toda la política 

criminal desarrollada en la Ciudad. 

Las recomendaciones contemplan que para mejorar la seguridad 
pública en la Ciudad, habría que vincular directamente al desorden y al 

crimen como elementos causantes de la afectación a la calidad de vida.
31

 

Em outubro de 2004 entrevistamos o responsável pelo acompanhamento da 

consultoria por parte da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal mexicano, que 

era naquele momento o Diretor Executivo de Estatística e Informática daquele órgão, Mário 

Delgado Carrillo. Perguntado sobre o percentual de implementação das ações propostas, 

respondeu que, de acordo com relatório do mês de agosto, estimava que 65% das atividades já 

estavam implementadas. 

Na mesma entrevista foram citadas medidas legais que decorreram do projeto Giuliani, 

dentre elas a nova Lei para o Crime Organizado na Cidade do México, destinada a combater 

os seqüestros e o “roubo organizado”. A mesma lei prevê o confisco de bens dos 

seqüestradores
32

, sendo que também foi agravado o seqüestro contra crianças
33

. Foi criado, 

                                                
29 Idem. 
30 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Secretaría de Seguridad Pública. Informe anual de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal. Marzo 2002 – Marzo 2003, p. 60. 
31 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Secretaría de Seguridad Pública. Informe de Avances – Relatório 

Giuliani. México, agosto de 2004, p. 2. 
32 “Quando um seqüestrador está preso sua família segue administrando seus negócios, ou inclusive desde a 
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inclusive, um tipo penal que serviria muito bem à atenção de demandas punitivas brasileiras: 

o seqüestro exprés: “Con ello se evita la ambigüedad judicial que existia sobre si era un robo 

o una privación ilegal de la liberdad”. Segundo Mario Delgado existem outras reformas 

tramitando, dentre elas uma que “(...) não permite que os reclusos estejam em um regime de 

ócio, pois é preciso que trabalhem!”
34

  

Marcelo Ebrard Causabón, em discurso já citado, nega que houvesse a necessidade de 

reformas na legislação penal para que se pudesse controlar o problema criminal: 

Entonces, en resumen, eso es lo que estamos poniendo, ?cuál sería el 

punto de tensión con derechos humanos en ello? yo no lo veo, honestamente. 
Casi todas esas normas están establecidas, o sea, la propuesta principal no 

va en el sentido de modificar el Código Penal, sino de modificar el arreglo 

institucional para hacer efectivas las sanciones que hoy están ya dispuestas, 

eso es todo, y que podan tener un activismo policial mucho mayor en 
relación al número de denuncias que tenemos, en esencia, eso es lo que 

nosotros estamos proponiendo. [grifos nossos]
35

 

Entretanto, ocorreram reformas na lei penal durante todo o período em que se 

desenvolvem as estratégias de política de segurança descritas neste item.  

II - As reformas na lei penal mexicana 

No Brasil temos apenas um Código Penal e um Código de Processo Penal, mas no 

México existem leis federais e leis estaduais e em matéria penal. O Distrito Federal mexicano 

tem seu próprio código e neste tópico apresentaremos um quadro geral sobre a legislação 

federal e distrital mexicana procurando destacar as alterações decorrentes da Consultoria 

Giuliani, uma vez que a adoção do Tolerância Zero implica em respostas do Sistema de 

Justiça Criminal como um todo.   

A legislação penal mexicana vem sofrendo alterações freqüentes nas últimas décadas, 

mas as modificações havidas a partir de 1999 são especialmente relevantes para este estudo, 

pois elas são decorrentes da reforma constitucional de 22 de agosto de 1996. Nesta reforma 

constitucional foi alterada a organização jurídico-política do Distrito Federal, outorgando-se à 

Assembléia Legislativa a faculdade de legislar em matéria civil e penal, o que passou a 

                                                                                                                                                   
prisão pode-se seguir administrando-os e há que se pegar o crime pela parte econômica senão não vai haver um 

fim disso”. (DELGADO CARRILLO, Mario. Entrevista concedida a Cristina Zackseski. Secretaria de 

Segurança do Distrito Federal, Zona Rosa, Distrito Federal, México, em 16 de novembro de 2004. Tradução 

livre da autora). 
33 Estas mudanças estão todas enumeradas no Informe de Avances – Reporte Giuliani. México, agosto de 2004. 
34 Idem, p. 33. 
35 EBRARD CASAUBÓN, Marcelo. Tolerancia cero y derechos humanos: un nuevo modelo de seguridad 
pública. In. CICLO INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS “PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS EN UNA SOCIEDAD EN CAMBIO”. México: Fundación Honrad Adenauer, 2003, 

p. 175 – 176. 
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vigorar em primeiro de janeiro de 1999. O Código Penal vigente até 18 de maio de 1999 no 

Distrito Federal era o Código Penal para o Distrito Federal em Matéria de Foro Comum e para 

toda a República em Matéria de Foro Federal. Com a reforma de este código passa a chamar-

se Código Penal Federal, surgindo, portanto, um código federal e outro de ordem comum para 

o Distrito Federal.36
 

Este primeiro Código Penal do Distrito Federal vigorou até novembro de 2002, 

quando foi emitido, pela Assembléia Legislativa, um Novo Código Penal para o Distrito 

Federal. Ele foi aprovado por unanimidade, e possuía característica mais garantistas, tais 

como: a inclusão de um título específico para Princípios e Garantias Penais, mudanças na 

duração de algumas penas e nas regras para a substituição e a suspensão condicional das 

penas, além da eliminação da pena de prisão para roubos de pequena monta. Para Guadalupe 

Leticia García García: “Finalmente las iniciativas de los especialistas en política criminal 

habían sido escuchadas y se daba paso a un ordenamiento penal más equitativo, donde el 

patrimonio fuera privilegiado por la tutela penal, pero no más que la vida”
37

. Para a autora a 

Política Criminal adotada poderia significar uma mudança de perspectiva no âmbito do 

controle social punitivo mexicano, mas foi usada na campanha política das eleições 

legislativas 2003 como um erro a ser corrigido, e isso está explicitado nas falas do 

Governador (Andrés Manuel Lopez Obrador) e do Secretário de Segurança Pública (Marcelo 

Ebrard Causabón) daquele período
38

. Um resumo das alterações promovidas no Novo Código 

Penal do Distrito Federal - de novembro de 2002 - e de sua reforma - de maio de 2003 - pode 

ser lido em reportagem do Jornal Reforma: 

Con la aplicación del Nuevo Código Penal en noviembre del 2002, 

las personas que cometían robos menores obtenían su libertad bajo fianza. 

La ley establecía como límite los 750 salarios mínimos como cuantía 

para considerarlo delito no grave, siempre y cuando el presunto responsable 
no utilizara la violencia. 

Sin embargo, con la reforma que promovió el entonces Secretario de 

Seguridad Pública, Marcelo Ebard, desde el 15 de mayo del 2003, los 
internos están imposibilitados a llevar su proceso fuera de prisión. 

El Gobierno capitalino adoptó esta medida partiendo del 

razonamiento que a mayor número de personal en prisión, menores serían 

los índices delictivos en la Ciudad. 
De acuerdo con los informes oficiales, esta medida lejos de 

beneficiar la seguridad ha generado que los reclusorios tengan una 

sobrepoblación del 46 por ciento, a pesar de que en este mismo tiempo 
habilitaron otras dos prisiones.  

Las estadísticas indican que desde mayo del 2003 a la fecha, la 

                                                
36 Idem. 
37 GARCÍA GARCÍA, Guadalupe Leticia. Ob. Cit., 2005, p. 178. 
38 Idem, p. 180 e 181. 
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población carcelaria tuvo un incremento del 44 por ciento, al pasar de 20 mil 

849 internos a 30 mil 74 reclusos que había el 20 de mayo pasado.
39

 

A mesma reportagem citada denuncia que os delitos pelos quais está presa a maior 

parte dos reclusos do Distrito Federal são delitos de pouca monta. Essa constatação, contudo, 

não é tão grave quanto aquelas que estão descritas no texto principal da reportagem, segundo 

as quais 2.579 pessoas estão presas por subtrair objetos avaliados entre 1 e 1.000 pesos, que 

outras 78 cometeram delitos envolvendo quantias de até 2.000 pesos, e que 704 estão nesta 

faixa dos 2.000 aos 5.000 pesos.
40

 

De acordo com o “Informe 2003 – 2004 da Secretaria de Segurança Pública do 

Distrito Federal” foram estabelecidos cinco objetivos estratégicos primordiais como resultado 

da Consultoria Giuliani: 

1. Disminuición de los robos; 

   2. Mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad; 
   3. Apoyo, profesionalización e integridad policial; 

   4. Aumento y mejoramiento de la participación ciudadana; 

   5. Modificaciones a las reglas del Sistema de Justicia Penal
41

. 

O mesmo Informativo descreve as mudanças no Código Penal da seguinte maneira: 

Con la modificación al Código Penal que hizo la Asamblea 
Legislativa, se incrementaron las penalidades para las agravantes del robo, 

que antes tenían un castigo de tres meses a cuatro años de cárcel a los 

responsables y ahora es de dos a seis años, sin el beneficio de liberdad bajo 

fianza. (…) 

Del 16 de mayo de 2003, fecha de aprobación de la reforma al 

Código Penal, a febrero de 2004 se ha registrado un incremento del 

19,18% en la población penitenciaria. [grifos nossos]
42

 

O Informativo 2004 – 2005, por sua vez, ratificou o impacto na população prisional 

ocasionado pelas reformas penais de 2003, apresentando percentuais mais elevados de 

acréscimo da população prisional: “Al aprobarse estas reformas, el trabajo de la Secretaría de 

Seguridad Pública (...) ha impactado en el incremento del número de reclusos en las cárceles 

de la Ciudad. En particular, del 16 de mayo de 2003 (…), al 28 de febrero de 2005 se tiene 

registrado un incremento del 40% en la población penitenciaria.”
43

 

                                                
39 FERNÁNDEZ, Letícia. Son reos por menos de $5 mil: revela estudio que 6 de cada 10 presos por robo 

cayeron por hurtar montos menores. In. Reforma, 31 de mayo del 2005. 
40 Somente para que se possa ter uma idéia, a relação peso x dólar do mês de julho de 2005 era de 10,60 pesos 

por dólar. http://sesiones.spanish.fxstreet.com/2005/07/hacia_dnde_se_d_1.html - Acesso em 26 de setembro de 

2006. 
41 Idem, p. 18. 
42 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Secretaría de Seguridad Pública. Informe anual de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal. Marzo 2003 – Febrero 2004, p. 14. 
43 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Secretaría de Seguridad Pública. Informe de actividades de la 
Secretatía de Seguridad Pública del Distrito Federal. Marzo 2004 – Febrero 2005, p. 25. 

A riqueza de informação sobre o aumento da população prisional é sintomática do entusiasmo existente em torno 

deste tipo de resultado. 
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Neste relatório são anunciadas quedas nos índices delitivos nos momentos em que se 

aumenta o percentual de encarceramento. No entanto, o mesmo informe noticia a 

insuficiência das reformas já realizadas: 

Si bien se han realizado reformas que tienen por objetivo a elevar la 

capacidad del sistema de justicia del Distrito Federal para sancionar 

efectivamente al delincuente, es menester considerar que las acciones hasta 
ahora emprendidas no son suficientes. Diversos ordenamientos pueden ser 

susceptibles de modificación con el objetivo de reducir los márgenes de 

impunidad y aumentar el cumplimiento de las penas determinadas por las 
autoridades judiciales. 

En este último rubro nos hemos manifestado decididamente por la 

necesidad de que el Congreso de la Unión apruebe las reformas legislativas 
que atribuyan facultades a las autoridades locales para prevenir, investigar, 

perseguir y sancionar los delitos relacionados con la droga, dentro de la 

propuesta del Presidente de la República para reformar la Constitución, la 

Ley General de Salud y el Código Penal, y como parte de la reformulación 
de facultades concurrentes en materia de salud que competen a la Federación 

y a los Estados.
44

 

No período 2005 – 2006 foram aprovadas outras reformas na legislação penal. O crime 

de seqüestro passou a ter uma previsão de pena que vai de 40 a 60 anos de prisão e o 

seqüestro exprés teve o quantum de pena em abstrato modificado para a faixa dos 20 a 40 

anos de prisão. Foi alterado o artigo 33 do Código Penal do Distrito Federal para estabelecer-

se o limite mínimo de 3 meses e o limite máximo de 70 anos de prisão. No Brasil não há 

limite mínimo e o máximo é de 30 anos. 

Como vimos, algumas reformas legislativas visando uma maior produtividade do 

sistema de justiça criminal foram concretizadas no México. Outra lei que sofreu alterações 

neste processo de reforma legal ocorrido no Distrito Federal Mexicano foi a antiga Lei de 

Justiça Cívica, que em 2004 passou a se denominar Lei de Cultura Cívica, e é dela que nos 

ocuparemos no próximo item. 

III - A Lei de Cultura Cívica 

Uma das coisas que vem chamando a atenção nas notícias sobre o Rio de Janeiro é a 

quantidade de lixo nas ruas e os problemas relacionados à população de rua (urina, esmolas 

etc.). Estas são questões cruciais na lógica do Tolerância Zero, inspirado na Teoria das Janelas 

quebradas, que podemos resumir de forma grosseira dizendo “é de pequeno que se torce o 

pepino”, ou seja, que o acúmulo de desordem no ambiente urbano produz criminalidade, 

devendo ser enfrentadas as incivilidades para que não se transformem em delitos. 

Desde 1999 existe no Distrito Federal mexicano uma lei que rege os problemas 

                                                
44 Idem, p. 98. 
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relativos ao comportamento cívico e à harmonia do ambiente urbano. Esta lei, que num 

primeiro momento foi chamada de Lei de Justiça Cívica, substituiu o antigo Regulamento de 

Justiça Cívica de 199345. Em 2002 houve nova proposta de reformulação da Lei de Justiça 

Cívica, que passaria a se chamar “Ley de Convivência Ciudadana del Distrito Federal”, mas 

em razão da tramitação de um projeto de lei sobre união de pessoas do mesmo sexo a nova lei 

passou a se chamar Lei de Cultura Cívica. A justificativa para esta mudança foi a pouca 

rigidez das medidas impostas aos infratores das regras de convivência cidadã e de acordo com 

o “Informe da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal 2002 – 2003”: “Esto ha 

proporcionado un ambiente permisivo para las conductas antisociales que, sin llegar a ser 

delitos, si generan moléstia y deterioran la calidad de vida de la ciudadanía.”46  

Surgiu, então, a proposta de tipificar como faltas administrativas os “rachas” de 

automóveis (Artigo 25 XV da lei vigente) e o comércio ambulante não autorizado (Artigo 26 

XVI da lei vigente), entre outras condutas que serão apresentadas no decorrer do texto. A 

definição de tais condutas como incivilizadas nos permite pensar sobre o problema da 

segurança urbana, que envolve uma determinada noção de ordem pública e que pode ter como 

conseqüência a criminalização do cotidiano, a institucionalização dos conflitos e medidas que 

apontam no sentido contrário da auto-composição dos mesmos, estando mais distantes 

daquilo que tem apresentado na contemporaneidade como “segurança cidadã” ou democracia 

de proximidade. Estas noções também presumem o controle de incivilidades, mas o foco da 

ação está na criação de condições que permitam a prevenção dos conflitos em vários níveis 

(sobretudo no nível primário), ainda que não se trate de condutas tipificadas como crimes, 

evitando a sua ocorrência ao invés de sancioná-los, penal ou administrativamente, depois que 

já tenham ocorrido.  

Em 31 de maio de 2004 o Governador do Distrito Federal mexicano, Andrés Manuel 

Lopes Obrador, publicou a Lei de Cultura Cívica vigente. Em seu artigo 2º são apresentados 

os valores fundamentais para a cultura cívica naquele Distrito Federal, que são: 

                                                
45 Este, por sua vez, substitui o “Reglamento de la Ley sobre Justicia en materia de faltas de policía y Buen 

Gobierno del DF”, de 1985, que previa sanções para a mendicância e para piadas e gestos ofensivos, condutas 

estas que desaparecem do Regulamento de 1993, além da modificação na descrição de outras condutas 

sancionadas. Os dois regulamentos não possuíam caráter de lei em razão do antigo estatuto político da capital, 

modificado na reforma constitucional de 1996. Nesta reforma constitucional foi alterada a organização jurídico-

política do Distrito Federal, outorgando-se à Assembléia Legislativa a faculdade de legislar em matéria civil e 

penal, o que passou a vigorar em primeiro de janeiro de 1999. Quanto ao Poder Executivo, foi a partir de 1997 

que este passou a ser exercido por um representante eleito diretamente, havendo de fato um chefe de governo no 
Distrito Federal. 

46 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Secretaría de Seguridad Pública. Informe anual de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal. Marzo 2002 – Marzo 2003, p. 59. 
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I – La corresponsabilidad entre los habitantes y las autoridades en la 

conservación del medio ambiente, el entorno urbano, las vías, espacios y 

servicios públicos y la seguridad ciudadana; 
II – La autorregulación, sustentada en la capacidad de los habitantes de la 

Ciudad de México para asumir una actitud de respeto a la normatividad y 

exigir a los demás y a las autoridades su observancia y cumplimiento; 

III – La prevalencia del diálogo y la conciliación como medios de solución 
de conflictos; 

IV – El respeto por la diferencia y la diversidad de la población de la Ciudad 

de México; 
V – El sentido de pertenencia a la comunidad y a la Ciudad de México, y 

VI – La colaboración como una vertiente del mejoramiento del entorno y de 

la calidad de vida. 

Quando esta lei foi aprovada vários políticos da capital se manifestaram 

contrariamente à mesma dizendo, em suma, que se tratava da criminalização da pobreza (que 

é evidente no cotidiano da Cidade do México) e que era também uma influência clara da 

política de tolerância zero, do ex-prefeito de Nova Yorque Rudolf Giuliani. No “Informativo 

sobre os Progressos do Relatório Giuliani” de agosto de 2004 estão descritas mudanças no 

âmbito da Lei de Cultura Cívica, no item sobre Qualidade de Vida, nos seguintes termos: 

Se sancionará a: 

- Flaneleros y limpiaparabrisas 
- Causen ruído que afecte la tranquilidad 

- Sexoservidores 

- “Coyotes”47 

- Quien ingiera bebidas alcohólicas en la calle 
- Quienes participen en arrancones 

- Graffiteros. 

Sanción de Actividades de apoyo a la comunidad, como optativa para el 
infractor no reincidente. 

Crea un registro de infractores.48 

Estas condutas fazem parte do cotidiano da Cidade do México e o tipo de resposta 

dada a elas é uma pequena amostra de que as chamadas “medidas alternativas”, como a 

prestação de serviços à comunidade, ao invés de reduzir a ação do sistema de controle social 

formal sobre os cidadãos podem tornar mais intenso este controle. Ademais, isso serve como 

um elemento de observação para o que acontece quando as situações conflitivas deixam o 

campo tradicional do Direito Penal e se transformam em questões administrativas. Ou seja, 

uma proposta minimalista está sendo efetivada pela tutela dos conflitos pela lógica 

administrativa, ou será a lógica punitiva que toma conta dos procedimentos administrativos? 

Para Fernando Tenório Tagle “(...) são retiradas competências do Direito Penal para transferi-

las a outras autoridades administrativas, com respostas muito parecidas, também 

                                                
47 São pessoas que se oferecem para agilizar procedimentos em órgãos públicos. 

48 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Secretaría de Seguridad Pública. Informe de Avances – Relatório 

Giuliani. México, agosto de 2004, p. 25. 
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sancionadoras”.49 

O artigo 14 apresenta outros princípios a serem seguidos para a formação de uma 

cultura cívica no Distrito Federal, destinada a preservação da ordem pública, fomentada a 

partir da participação ativa dos habitantes da cidade, quais sejam: a corresponsabilidade, a 

solidariedade, a honestidade, a eqüidade, a tolerância e a identidade. Este artigo está no título 

segundo da lei, especificamente dedicado à cultura cívica e à participação comunitária, e que 

estabelece a participação comunitária como dever dos cidadãos para a concretização de 

iniciativas voltadas à segurança cidadã (Artigo 15, XXII). 

As infrações e as sanções respectivas estão tipificadas no Título III da lei, dividindo-se 

da maneira que segue: 

- Infrações contra a dignidade das pessoas: tais como agressões físicas ou verbais e permissão 

de acesso de menores a lugares proibidos (artigo 23 I e II). 

- Infrações contra a tranqüilidade das pessoas: como a prestação de serviços não solicitados 

(pois é freqüente a presença de flanelinhas que lavam pára-brisas dos carros que estão parados 

nos semáforos, mas a resposta dos Juizados Cívicos neste caso só se procede mediante 

queixa) (artigo 24 I). Pode ser também a conduta de convidar, exercer ou solicitar serviços 

sexuais (artigo 24 VII). 

- Infrações contra a segurança cidadã: transitar com animais sem utilizar as medidas de 

proteção necessárias (artigo 25 I); impedir o livre trânsito de vias públicas sem permissão ou 

causa justificada (artigo 25 II); beber em lugares públicos não autorizados ou usar drogas em 

lugares públicos, o que não impede que a pessoa seja processada por ser portadora de drogas 

(artigo 25 V); “passar trote” para a polícia, bombeiros ou serviço de emergência (artigo 25 

IX); atuar como “cambista” (artigo 25 XI); disparar arma de fogo para o ar (artigo 25 XVI). 

- Infrações contra o entorno urbano da Cidade do México: deixar de recolher das vias públicas 

as fezes de animais domésticos, urinar ou defecar em lugares públicos, colocar lixo em lugar 

não autorizado, fazer pichações, desperdiçar água, entre outros (foram citados os incisos I, II, 

IV, V, VIII do artigo 26). 

Este rol de infrações é um referencial importante para a compreensão da idéia de 

civismo dos capitalinos, sendo revelador do tipo de visão sobre o comprometimento com a 

cidade, de como é sentido, observado e também da forma com que se pretende modificar 

comportamentos pela ação do poder público num universo tão extenso, diferenciado e de 

                                                
49 TENORIO TAGLE, Fernando. Entrevista concedida a Cristina Zackseski. Coyoacán – Distrito Federal, 

México, em 16 de maio de 2006. 
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difícil controle que é a Cidade do México.  

Um dos grandes problemas da Cidade é o trânsito e por isso a proibição de impedir ou 

atrapalhar o uso da via pública, a liberdade de trânsito ou de ação das pessoas, sem permissão 

ou causa justificada. Entende-se que há causa justificada quando a obstrução seja inevitável, 

necessária e não constitua um fim em si mesma e sim um meio razoável de manifestação de 

idéias, de associação ou reunião pacífica. Este é um problema com uma repercussão enorme e 

extremamente perturbadora para as noções de ordem pública e de democracia, pois existem 

dezenas de manifestações diárias na Cidade do México. Os relatórios anuais da Secretaria de 

Segurança Pública apresentam dados a respeito. No Informativo 2001 consta que: “En el 

período señalado se tuvieron un total de 1.780 actos masivos, de los cuales 378 fueron 

marchas, 60 mítines, 1.203 concentraciones y 139 plantones. E os números seguem crescendo, 

ano após ano.50 

Os controladores de tráfico estão sempre atentos às passeatas do dia, sendo que elas 

fazem parte do planejamento da rotina diária da polícia e dos habitantes da cidade. Em 

diversas ocasiões, nas dependências da Secretaria de Segurança Pública, pudemos observar a 

movimentação das manifestações que ocorriam concomitantemente em vários pontos da 

cidade51. São comuns bloqueios em avenidas importantes, como a Insurgentes e a 

Reforma52. A impressão que causam na população não é positiva e, exatamente pelo impacto 

que causam, seguem ocorrendo. Ou seja, elas efetivamente são maneiras de se fazer notar, 

mas o custo é alto para a qualidade de vida, especialmente em uma cidade cuja possibilidade 

                                                
50 No Informativo 2002 – 2003 os números são os seguintes: “Durante el período que se informa realizaron 1,248 

movilizaciones sociales: 369 marchas, 314 mítines, 286 bloqueos, 152 concentraciones, 44 plantones, 44 

tomadas de instalaciones y 39 caravanas. Del total de movilizaciones efectuadas, 551 corresponden al ámbito 

local y 697 al federal. En estas movilizaciones participaron 446,892 personas a las cuales de (sic) protegió su 

integridad física y respeto a sus garantías individuales.” (GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Secretaría 

de Seguridad Pública. Informe anual de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Marzo 2002 – 

Marzo 2003, p. 13.) 

No Informativo 2003 – 2004 o número total de mobilizações registradas em vias públicas foi de 1.706, com a 

participação de 780.000 manifestantes, sendo que “(...) del total de eventos, 310 fueron concentraciones, 479 
mítines, 268 bloqueos de vialidades, 489 marchas, 87 caravanas, 39 plantones y 34 tomas de instalaciones.” 

(GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Secretaría de Seguridad Pública. Informe anual de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal. Marzo 2003 – Febrero 2004, p. 38.) 

51 Em entrevista com Luiz Gonzáles Placencia, em 26 de outubro de 2004 (Tlalpan – DF), nos foi relatada uma 

greve universitária ocorrida em 1986 que é lembrada todos os anos pelos estudantes (como ocorreu naquele mês 

de outubro), pois vários estudantes morreram em decorrência da ação violenta da polícia. A greve foi motivada 

por uma decisão de reduzir vagas para ingresso na UNAM, bem como da tentativa de cobrança de taxas. Existem 

estudantes presos até hoje, condenados por danos ao patrimônio público. Uma manifestação que presenciamos, 

no mês de novembro, pedia a libertação daqueles que os universitários consideram presos políticos. 

52 Uma descrição localizada na Internet sobre um dos monumentos da Avenida Reforma – o Anjo da 

Independência - expõem a dimensão do problema das manifestações para o cotidianto da cidade: “No pocas 
ocasiones la Avenida Reforma se convierte en un muro humano que provoca el descontento y trastorna a una 

ciudad enamorada del automóvil.” (http://www.mexicocity.com.mx/angel.html - Acesso em 09 de setembro de 

2006). 
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de locomoção é um dos pontos nevrálgicos do cotidiano. Qualquer grupo se faz notar quando 

impede as pessoas de chegarem em casa, no trabalho, no lugar de estudo ou no socorro 

médico. No entanto, são tantas as manifestações de caráter político que elas não logram 

adquirir a relevância pretendida, quer dizer, muitas vezes elas não atingem o objetivo de 

pressionar o governo para a atenção de demandas, enquanto o prejuízo causado para a 

percepção do controle da ordem da cidade é evidente. A possibilidade de repressão destas 

manifestações soa como uma atitude antidemocrática e de conotação extremamente arbitrária, 

como se o governo estivesse refém dos grupos rebeldes, ou estivesse imobilizado pelo 

exercício da livre manifestação de idéias.  

Existem outros problemas que, apesar das sanções, estão longe de ser resolvidos, pois 

dizem respeito à economia do país e à rotina de vida das pessoas. O mais evidente deles está 

relacionado à economia informal: é a existência em larga escala do comércio ambulante. Está 

claro que um dos objetivos dos empresários e da administração local é retirar os ambulantes 

das ruas, pois eles prejudicariam os comerciantes que pagam impostos, além de e causar uma 

má impressão da cidade aos turistas. No entanto, este tipo de comércio não representa um 

problema somente para a administração da cidade e para os empresários; caminhando pelas 

ruas da cidade é possível presenciar momentos de tensão dos próprios ambulantes, que ora se 

sentem ameaçados pela presença da polícia, ora ignoram os policiais. 

Nas visitas que fizemos em 2004 ao prédio da Secretaria de Segurança do Distrito 

Federal, que está na Zona Rosa, próximo a uma das saídas do metrô, observamos que o 

corredor que liga esta saída do metrô à rua da Secretaria, praticamente ao lado de seu prédio, 

por vezes estava tomado de ambulantes e por vezes estava completamente vazio53. Há, na 

verdade uma alternância entre momentos de respeito à Lei de Cultura Cívica, que proíbe este 

tipo de comércio, e momentos nos quais não há como controlá-lo. Além disso, é complexa a 

negociação entre os governos a polícia e as lideranças dos ambulantes; estas muitas vezes são 

acusadas de “organizar atividades criminosas” e de subornar policiais, o que seria uma 

explicação para a alternância de reações da polícia e dos ambulantes. 

Outro problema de fundo que está aí colocado é o da capacidade do Estado mexicano 

de oferecer empregos formais para esta população. Em reportagem do Jornal La Jornada 

informação é de que, entre os anos de 2000 e 2003 o número de vendedores ambulantes 

cresceu 40%. O jornal cita dados de uma pesquisa realizada pela Economist Intelligence Unit 

(EIU) – entidade que faz parte do grupo inglês que publica a revista The Economist: 

                                                
53 Em 2006 o comércio ambulante estava funcionando normalmente ao lado do prédio da Secretaria. 
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Las fricciones son más evidentes en la ciudad de México, donde 

alrededor de medio millón de personas vocean sus mercancías en la calle, 

venden tarjetas telefónicas en los semáforos, ofrecen discos piratas en los 
vagones del Metro o comida en las banquetas. Las calles que rodean la Plaza 

de la Constitución parecen un gran mercado; parte del bosque de 

Chapultepec era una romería hasta el otoño pasado, cuando la administración 

decidió cerrar una zona popular para darle mantenimiento.54 

O problema da informalidade nos foi relatada por Mário Delgado Carrillo, Diretor 

Executivo de Informática e Estatística da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal 

mexicano em 2004. Perguntado sobre a possibilidade de retirar os ambulantes da rua 

respondeu: 

Não se pode fazer, de um modo geral. Desde 2004 há crescimento 

econômico zero. Não há geração de emprego. Este é um país no qual a 

média de crescimento nos últimos 20 anos é muito próximo a zero. Esta é 
uma questão econômica, não é uma questão de ordem e de legalidade. É uma 

saída à falta de emprego.55 

De janeiro a outubro de 2008 foram registrados 11.342 casos de obstrução das vias 

públicas por comércio ambulante56. Assim como o problema do comércio informal, 

observamos que o estilo de vida da cidade dificulta atitudes “civilizadas” por parte da 

população mais pobre. As pessoas saem de casa de madrugada e só retornam para suas casas à 

noite. Não se observa a existência de uma estrutura pública de apoio aos habitantes da cidade 

para que não haja necessidade de se urinar ou defecar em lugares públicos. Não é, portanto, 

uma questão de preferência. A cidade está relativamente estruturada para atender, dentro dos 

padrões formais, trabalhadores e consumidores de classes média e alta, que podem pagar para 

ingerir bebidas alcoólicas, por exemplo, no interior de estabelecimentos autorizados.  “Las 

faltas relacionadas con el consumo de alcohol representaron el 54 por ciento del total 

reportado por la Consejería. En el „top ten‟ de faltas reportadas por la consejería se 

encuentran: orinar en la vía pública, usar la calle sin autorización, tirar basura en áreas 

comunes, causar ruidos y hacer graffiti.”57 

Outro problema referenciado especificamente ao contexto capitalino mexicano é o 

problema de desperdício de água. Alfonso Iracheta Cenecorta apresenta um quadro geral 

sobre a Cidade do México que compõe uma situação de risco, pois na cidade estão presentes 

elementos que indicam desordem e baixa governabilidade, tais como: crescimento desmedido; 

déficit de infra-estrutura (água potável, drenagem, vias públicas, transportes); equipamentos 

                                                
54 Idem. 
55 DELGADO CARRILLO, Mario. Entrevista concedida a Cristina Zackseski.. Secretaria de Segurança Pública 
do Distrito Federal. Zona Rosa, Distrito Federal, México, em 16 de novembro de 2004. 
56 www.ciudadanosenred.org.mx/metroaldialphp?cont=1&info=6254 – Acesso em 20 de maio de 2009. 
57 Idem. 
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(educação, saúde, lazer, esporte, administração pública); baixa disciplina urbanística; ausência 

de um projeto socioeconômico e ambiental de longo prazo.58  

Devido a este estado de coisas é muito difícil que a aplicação de sanções aos cidadãos 

que desrespeitem a Lei de Cultura Cívica não seja equivalente à criminalização do dia-a-dia 

da pobreza da capital mexicana, visto que nas notícias sobre a aplicação da lei muitos sujeitos 

que foram selecionados pela polícia e encaminhados aos Juizados Cívicos tiveram que 

cumprir o tempo de prisão previsto na lei – que varia de 6 a 36 horas - no Centro de Sanções 

Administrativas conhecido por “El Torito”, ao invés de pagar o valor da multa 

correspondente, que varia de 1 a 30 dias do salário mínimo.59 

IV - Os reflexos da intolerância na situação penitenciária 

O “Informativo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal 2003 – 2004” 

contém, logo em suas páginas iniciais, uma máxima da Criminologia Positivista (Paradigma 

Etiológico) que informa até hoje em boa medida a Política Criminal Tradicional. Trata-se da 

linha divisória que divide uma minoria de criminosos de uma maioria de não criminosos (a 

sociedade)
60

 e está apresentada no documento nestas palavras: 

La delincuencia en la Ciudad es muy recurrente, y como 
consecuencia, un reducido grupo de delincuentes es responsable de un 

amplio número de ilícitos, de ahí que el camino a seguir debe ser tratar 

de aislar al mayor número de ellos, y por tanto de recluirlos el mayor 

tiempo posible en tanto que se puedan mejorar las condiciones para 
aumentar el porcentaje de los esfuerzos de readaptación que concluyen 

eficazmente. [grifos nossos].
61

 

                                                
58 IRACHETA CENECORTA, Alfonso. Governabilidade na Zona Metropolitana do Vale do México. In. 

RIBEIRO, Luiz Cezar de Queiroz (Org.). Metrópoles: Entre a coesão e a fragmentação, a cooperação e o 

conflito. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004, p. 241. 
59 MARTÍNEZ, Edith. El Universal. Ciudad de México – sábado, 11 de abril de 2009. www.el-

universal.com.mx/notas/590293.html - Acesso em 20 de maio de 2009. 
60 No início desta orientação teórica – Escola Positiva Italiana - esta minoria era designada como anormal, 

diferenciando-se a mesma da maioria de seres normais que compõe a sociedade. Esta distinção, na teoria penal, é 

chamada por Alessandro Baratta de Princípio do Bem e do Mal (Criminologia crítica e crítica do direito penal. 
Rio de Janeiro: Revan, 1999, capítulo IV), uma vez que opõe criminoso (mal, que deve ser curado, neutralizado, 

reformado ou eliminado – conforme o período histórico e a teoria da pena correspondente) e sociedade (bem, 

que deve ser preservado). Este princípio é negado em sua obra pela Teoria Estrutural-funcionalista do desvio e 

da anomia (Emile Durkheim e Robert Merton), segundo a qual o delito praticado pelo sujeito não é 

necessariamente negativo, pois funcional para a estabilidade e modificação dos sistemas sociais. De outro lado as 

pesquisas sobre a criminalidade do colarinho branco e sobre as cifras ocultas, que provocaram a mudança de 

paradigma em Criminologia também demonstram que a criminalidade não é própria de determinados estratos, 

mas que as estatísticas concentram-se neles pois suas práticas criminosas são mais visíveis, os sujeitos 

responsáveis pelas mesmas possuem estereótipos que orientam a ação dos primeiros filtros do sistema penal, 

estando também em situações de maior vulnerabilidade para o recebimento com êxito da etiqueta de criminoso – 

local de moradia, cor da pele, situação econômica, acesso à defesa etc. Isso faz com que, por exemplo, sejam 
mais representativas as estatísticas de roubo na sociedade mexicana – os 50% dos delitos de roubo mencionados 

no informativo anterior. 
61 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Secretaría de Seguridad Pública. Informe anual de la Secretaría de 
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A última afirmação nos faz pensar, no entanto, que ainda não foi abandonado no 

México o ideal ressocializador da pena de prisão, tal como se constituiu no Século XIX, e que 

já foi superado pela visão correspondente para o subsistema prisional que possui a estratégia 

eficientista. Note-se que o Programa de Tolerância Zero é conhecido como o “modelo 

americano de segurança”, mas que ele está em perfeita sincronia com o movimento de 

privatização das prisões e com a expansão da resposta punitiva encarceradora, visto que os 

Estados Unidos são os campeões mundiais em índices de encarceramento
62

, mas a 

ressocialização não se coloca mais como objetivo, enquanto na teoria criminológica 

contemporânea há o entendimento de que ela deve ser buscada apesar da prisão
63

. 

Nos Estados Unidos em 1997 havia 1.785.079 presos, o que significa um índice de 

648 presos por 100.000 habitantes, sendo de 6 a 12 vezes maior do que o índice dos países da 

União Européia no mesmo período. Em 1998 foi alcançada a casa dos 2.000.000 de pessoas 

presas e de acordo com estudo realizado pelo Departamento de Justiça daquele país. No ano 

de 2003 foi batido novo recorde, tendo sido alcançada a casa dos 6,9 milhões de adultos 

presos ou sob supervisão do sistema de justiça criminal (probation ou parole)
64

.  

No México, a relação de presos por cem mil habitantes era muito diferente da situação 

norte-americana mencionada. Segundo a Human Rights Watch e o Instituto Latinoamericano 

para a Prevenção do Crime e o Tratamento do Delinqüente (ILANUD), tanto no Brasil quanto 

no México, em 1997 a relação de presos por cem mil habitantes era de 108 X 100.000.
65

  

O Jornal Reforma apresenta dados diferentes para o ano de 2003: o total de presos 

seria de 21.915 (ao invés de 23.928). Destes, 20.828 seriam homens. A capacidade total do 

Sistema Prisional do Distrito Federal mexicano seria de 15.580 vagas, havendo, portanto, uma 

superlotação da ordem dos 46%. A maior parte da população prisional têm o curso secundário 

completo, totalizando 5.857 presos, sendo que outros 5.104 possuem o curso primário 

completo e 4.108 possuem o curso secundário incompleto. A maior parte das condenações - 

18.389 – está concentrada nos delitos patrimoniais.
66

 O “Informe de Resultados do Plano de 

Ações 2005 – 2006” apresenta uma série estatística segundo a qual de 1994 a 2005 o 

                                                                                                                                                   
Seguridad Pública del Distrito Federal. Marzo 2003 – Marzo 2004, p. 6. 
62 Diversos dados que comprovam este recorde constam dos textos publicados na Revista Discursos Sediciosos, 

ano 7, n. 11 – Rio de Janeiro: Revan, 1º semestre de 2002. 
63 Neste sentido BARATTA, Alessandro. Resocialización o control social: por un concepto crítico de 

“reintegración social” del condenado. In. ARAÚJO JR., João Marcelo (org.). Sistema penal para o terceiro 

milênio: atos do colóquio Marc Ancel. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 251 – 265. 
64 http://www.cnn.com/2004/LAW/07/26/corrections.population.ap/index.html 
65 CAVALCANTI, Leonardo; XAVIER, Marcello. Governo tenta mudar sistema. In. Correio Braziliense, 19 de 

fevereiro de 2001, p. 8. 
66 HERRERA, Rolando. Enfrentan reclusorios saturación. In. Reforma, lunes, 17 de marzo del 2003. 
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percentual de pessoas presas por delitos patrimoniais aumentou 30,12%, enquanto o 

percentual de pessoas presas por delitos contra a vida diminuiu 9,88%. Os seqüestros 

apresentaram um leve decréscimo entre os anos de 1999 e 2000 e depois se mantiveram na 

casa dos 3%. O resumo da série é bem elucidativo: “El 70,3% de los internos se encuentran 

recluidos por delitos patrimoniales y el 10,9% por delitos contra la vida”.
67

 

Em visita a Direção Geral de Comunicações da Secretaria de Segurança Pública do 

Distrito Federal mexicano, em 16 de novembro de 2004, o Diretor Geral - Coronel Mário 

Miguel Carrillo Huerta - nos informou que o governo colocou metas para atividade policial, 

que é uma das 146 recomendações do “Reporte Giuliani”, que consta do item oito da parte 

que propõem a instalação do sistema COMPSTAT
68

 e se chama Incentivo por Resultados. Por 

exemplo: a meta de delinqüentes apresentados ao Ministério Público para o período de maio a 

dezembro de 2003 foi de 18.0000 detidos, principalmente por delitos vinculados com o 

roubo
69

. 

A meta para o período de janeiro a dezembro de 2004 foi de 22.000 detenções. Em 16 

de novembro já havia sido alcançada a casa dos 26.489 delinqüentes apresentados, o que 

                                                
67 GOBIERNO DEL DITRITO FEDERAL Informe de Resultados – Plan de Acciones 2005 - 2006. Gabinete de 

gobierno, seguridad pública y procuración de justicia, p. 18. 
68 O COMPSTAT é uma parte importante do modelo de gestão empresarial da visão de segurança pública do 

Tolerancia Zero e estava assim descrito no item Programas y Campañas da Página da Secretaria de Segurança do 
Distrito Federal mexicano em 2004: “El nombre de CompStat proviene de la abreviación de „Compare States‟ en 

inglés, sistema diseñado para comparar estadísticas, proveer información actualizada sobre la incidencia 

delictiva, hacer mapas de los delitos, plantear estrategias anticrimen, solucionar problemas a nivel de zonas de 

patrullaje y entablar una comunicación entre los sectores. El objetivo de CompStat es transformar el proceso de 

toma de decisiones en las corporaciones policiales, crear una cultura de redención de cuentas y aumentar la 

eficacia policial. CompStat parte del principio de que el reporte adecuado de la actividad policial es la base para 

generar estadísticas confiables que permitan diseñar estrategias para la prevención del delito y mecanismos para 

la evaluación de resultados. CompStat tiene un claro enfoque de administración eficiente que busca fijar metas, 

elaborar planes y aumentar el número de detenciones.” (www.ssp.df.gob.mx - Acesso em 30 de março de 2004) 

No “Reporte Giuliani” há um item inteiro sobre o COMPSTAT, sendo que a descrição principal é a seguinte: “El 

sistema Compstat es una herramienta ideal para facilitar la toma de decisiones y acciones con el fin de mejorar 

los resultados. El uso de esta herramienta permite flexibilidad y sensibilidad a los cambios en los niveles de 
crimen, al mismo tiempo que produce mayor transparencia en el uso de los recursos. Compstat es mucho más 

que un sistema de información, es una filosofía de administración inteligente donde el principio fundamental es 

que siempre se puede mejorar las cosas. El uso de este sistema necesariamente conduce a la organización a un 

proceso de reflexión y autocrítica, con miras a una continua autoevaluación y aprendizaje. Implementar esta 

estrategia en la SSP, ayudaría a que toda la institución se orientara a alcanzar objetivos muy específicos en el 

corto y largo plazo. Una ventaja adicional de este sistema es que permite la rendición de cuentas permanente de 

toda la estructura. 

El compartir la información a todos los niveles, permite que se descentralice la toma de decisiones, por lo que los 

mandos regionales y sectoriales adquieren la responsabilidad de disminuir los índices delictivos en sus territorios 

de manera directa. Por ello, resulta necesario que todos los mandos entiendan la importancia de su participación 

innovadora en el diseño de estrategias locales anticrimen y su responsabilidad en el éxito o fracaso de ellas.” 
(www.ssp.df.gob.mx/htmls/ssp_sec_informe_giuliani_i.html - Acesso em 30 de março de 2004). 
69 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Secretaría de Seguridad Pública. Informe anual de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal. Marzo 2003 – Febrero 2004, p. 8. 
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representa 4.489 delinqüentes a mais do que o esperado
70

. De acordo com Mário Delgado 

Carrillo: 

(...) os policiais ganham incentivos para pegar delinqüentes na rua no 

momento em que estão delinqüindo. E para o delito de roubo, sem que possa 
haver simulação ou truque, porque é roubo. E lembre-se que a averiguação 

tem a ver com outra instituição, que é o Ministério Público. Se você, 

Cristina, é polícia e prende três, chega aqui e diz: quero meu dinheiro, então 
eu digo: me dá a averiguação prévia. 

C. Z. QUANTO RECEBEM POR DETIDO? 

M.D. C: Ao redor de 200 dólares. Por roubo.
71

 

Todavia, são mencionadas ações destinadas a melhorar a qualidade de vida da 

população, tais como a prevenção de acidentes relacionados ao abuso do álcool, a instalação 

de semáforos inteligentes para melhorar o fluxo dos automóveis e a reordenação das vias do 

Centro Histórico.
72

 Ou seja, não se descartam ações que não sejam puramente repressivas, 

como também podemos observar em ações destinadas a melhorar o ambiente urbano, como as 

operações anti-grafitagem, e o serviço de recolhimento de sucatas de automóveis espalhados 

pela cidade, ambos típicos das ações do programa Tolerância Zero.  

V - A violência vence a intolerância: o linchamento de San Juan Ixtayopan 

Em 24 de novembro de 2004 houve um escândalo nacional cuja repercussão acabou 

atingindo a política de segurança do Distrito Federal mexicano. Três policiais foram linchados 

por cerca de 200 camponeses enfurecidos de uma comunidade rural situada ao Sul da Cidade 

do México, que é o pueblo de San Juan Ixtayopan - Tláhuac. A versão divulgada na imprensa 

é a de que eles estavam investigando ações relacionadas ao “crime organizado”
73

 e que se 

                                                
70 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Secretaría de Seguridad Pública. Hoja de Control de Trabajos: 

Remissiones MP, 16 noviembre, 2004.  
71 Entrevista em 16 de novembro de 2004 na Secretaria de Segurança do Distrito Federal mexicano. Tradução 

livre da autora. 
72 Idem, ibidem. 
73 Artículo 2o.- Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma 

permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o 
algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia 

organizada: 

I. Terrorismo, previsto en el Artículo 139, párrafo primero; contra la salud, previsto en los Artículos 194 y 195, 

párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los Artículos 234, 236 y 237; operaciones con 

recursos de procedencia ilícita, previsto en el Artículo 400 Bis; y el previsto en el Artículo 424 Bis, todos del 

Código Penal Federal; 

Reforma 11-05-2004 

II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos; 

III. Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población; 

IV. Tráfico de órganos, previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley General de Salud, y 
V. Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; secuestro, previsto en el artículo 366; tráfico de menores, previsto 

en el artículo 366 ter, y robo de vehículos, previsto en el artículo 381 bis del Código Penal para el Distrito 

Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, o en las 
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posicionaram à paisana e sem retaguarda nas proximidades de uma escola na qual estudavam 

crianças que haviam sido vítimas de seqüestros. Os investigados teriam ficado sabendo da 

operação e espalharam um boato junto à comunidade de que se tratava de seqüestradores. 

Logo, os policiais foram espancados e dois deles queimados vivos. A polícia da capital 

demorou duas horas para chegar ao local, encontrando os corpos carbonizados. 

Em artigo sobre linchamentos ocorridos no México na década de 1990, Guadalupe 

Letícia García García relata um problema sobre a realidade da justiça e da segurança naquele 

país: a falta de confiança nas instituições públicas, especialmente na polícia
74

. Este problema 

é corroborado pela “Pesquisa de Vitimização - ICESI 2004”, segundo a qual 45% da 

população mexicana considera que a polícia atua mal ou muito mal para o controle do 

delito.
75

 A estes dados se somam outros que apontam no mesmo sentido: 

El bajo nivel de confianza ciudadana hacia la policía, sumado a la 

sensación de inseguridad que enfrenta la mayoría de la población en México, 
ha provocado que un porcentaje importante de la población considere que 

tiene derecho a procurarse justicia por su propia mano. Una encuesta 

publicada por el IFE [Instituto Federal Electoral] y el Instituto de 

Investigaciones Sociales en el año 2000 encontró que 43% de la población 
entrevistada opinó que los miembros de una comunidad tienen el derecho a 

tomar en sus manos el castigo de un asesino si las autoridades no hacen nada 

para sancionarlo. 
Además de los cuerpos policíaco, los sistemas de justicia penal, en 

especial los tribunales encargados de castigar el delito, son instancias 

centrales en la construcción del sentimiento de inseguridad – o seguridad – 
ciudadana. En México la confianza de los ciudadanos en los tribunales 

tampoco es positiva. Como indica la siguiente tabla, entre 65 y 76 % de la 

población de todas las edades expresa poca o nada confianza hacia los 

tribunales, mientras que sólo un 3 por ciento en promedio afirma tenerles 
mucha confianza

76
 

Depois do linchamento de San Juan Ixtayopan – Tláhuac, em 6 de dezembro de 2004, 

o Presidente Vicente Fox retirou o Secretário de Segurança, Marcelo Ebrard Causabón, da 

chefia daquela secretaria, passando por cima da autoridade do governador Andrés Manuel 

Lopez Obrador. O artigo 122 da Constituição mexicana e o artigo 34 do Estatudo do Governo 

do Distrito Federal permitem este tipo de intervenção do Presidente em razão de ser a Cidade 

do México a sede do Governo Federal. 

                                                                                                                                                   
disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales. (LEI FEDERAL CONTRA A 

DELINQUÊNCIA ORGANIZADA. Última reforma publicada em 21 de dezembro de 2004). 
74 GARCÍA GARCÍA, Guadalupe Leticia. El linchamento en la Ciudad de México: Conciencia de los proprios 

derechos? Octubre de 2002. Mimeo. 
75 ICESI. Encuesta internacional sobre criminalidad y victimización 2004. México, p. 63. www.icesi.org.mx. 
76 MASCOTT SÁNCHEZ, Maria de los Ángeles. Seguridad pública: incidencia delictiva y sensación de 

inseguridad. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Estados Unidos Mexicanos. Cámara de 

Diputados, LIX Legislatura, p. 31. 
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De acordo com Fernando Tenório Tagle aquele era um problema político que visava 

as próximas eleições distritais e presidenciais no México (2006), pois Marcelo Ebrard já tinha 

a pretensão de suceder Lopez Obrador no Governo do Distrito Federal e este último, a 

pretensão de suceder Vicente Fox na Presidência da República. Segundo o entrevistado, 

Vicente Fox ordenou aos Policiais Federais Preventivos que não intervissem no linchamento, 

pois a intervenção deveria ser feita pela polícia do Distrito Federal. Depois do resultado 

produzido, Vicente Fox pediu a renúncia de Marcelo Ebrard. Diante de sua recusa ele foi 

substituído e iniciou-se contra ele uma averiguação prévia por crime de homicídio.
77

 

Na mesma oportunidade em que Vicente Fox retirou do cargo o comissionado da 

Polícia Federal Preventiva, José Luis Figueroa Cuevas, que era o responsável técnico pelas 

operações. Esta decisão foi alvo de críticas, pois os dois cargos não são equivalentes - o 

comissionado está um posto abaixo do Secretário de Segurança Federal. Na mensagem em 

que o Presidente anunciou sua decisão, duas semanas após o linchamento, consta o seguinte 

trecho: 

Todas estas medidas tienen el claro objetivo de contribuir a 
fortalecer el orden público y a abatir la impunidad; en suma, tienen la 

finalidad de contribuir a garantizar la seguridad que legítimamente las y los 

mexicanos exigen de sus autoridades. Quiero subrayar que las 

investigaciones y procesos jurídicos relacionados con lo acontecido en 
Tláhuac continuarán. Las responsabilidades que resulten de dichas 

investigaciones se ficarán tanto a los ciudadanos involucrados como a todos 

lo funcionarios y servidores públicos implicados.
78

 

Em 14 de dezembro de 2004 foi nomeado para ocupar o cargo de Secretário de 

Segurança Pública do Distrito Federal Joel Ortega Cuevas. Ao assumir Ortega declarou que 

não alteraria a política desenvolvida pelo secretário anterior, mas de acordo com Fernando 

Tenório Tagle já podem ser notadas alterações nas metas de detenção que possuíam os 

Juizados Cívicos, por exemplo. Ou seja, o direcionamento da atividade policial foi recolocado 

na ação repressiva aos crimes considerados mais graves, e não mais sobre as faltas 

administrativas previstas na Lei de Justiça Cívica.  

                                                
77 TENORIO TAGLE, Fernando. Entrevista concedida a Cristina Zackseski. Coyoacán – Distrito Federal, 

México, em 16 de maio de 2006. 
78 Mensaje del Presidente Vicente Fox Quesada, con motivo de los hechos violentos ocurridos el pasado 23 de 

noviembre en San Juan Ixtayopan, Tláhuac.  

http://presidencia.gob.mx/actividades/?contenido=116055&pagina=98 - Acesso em 15 de maio de 2006. 

Discurso semelhante pode ser observado na Espanha, depois do atentado terrorista de 11 de março, quando José 

María Aznar (do Partido Popular – PP) atribuiu ao ETA (Euskadi Ta Askatasuna) a responsabilide pelo atentado. 

Depois a Alcaeda assumiu a autoria do atentado e Aznar perdeu a chefia de governo espanhola nas eleições 

seguintes para José Luis Rodríguez Zapatero (do Partido Socialista Operário Espanhol – POSOE); este iniciou 
processo de paz com o grupo separatista Basco, em 22 de Março de 2006, que até agora pode ser avaliado como 

bem sucedido. Porém, a Associação das Vítimas do Terrorismo (AVT) é contra o diálogo do governo socialista 

com o ETA. 
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Segundo relatório de trabalho de campo de Janaína de Cássia Carvalho nos Juizados 

Cívicos na Cidade do México houve uma queda de 77,19% de infrações do artigo 25 inciso V 

da Lei (que proíbe a ingestão de bebidas alcoólicas e o uso de drogas na rua) se comparados 

os números de registros de agosto, setembro, outubro e novembro de 2004 (os quatro 

primeiros meses de implantação da lei, nos quais o secretário era Marcelo Ebrard) com a 

média mensal de ocorrências dos três primeiros meses de trabalho do novo secretário 

(dezembro de 2004, janeiro e fevereiro de 2005).
79

 Esta mudança está reafirmada em 

declarações do novo secretário, como a que segue: “Sé que tenemos un grave problema de 

alcoholismo en la ciudad, pero, cada vez que remitimos a una persona al Juzgado Cívico, 

estamos demorando hasta una hora y media o dos horas en promedio, porque no está el 

médico legista, es el mismo tiempo que se pierde en la calidad en el patrullaje.”
80

  

O “Informe de Atividades da SSP-DF 2004 – 2005” confirma a mudança de 

prioridades: “(...) casi la mitad del trabajo preventivo de la policía capitalina se concentra en 

los delitos que más afectan a la sociedad como el robo, a diferencia de otros años, donde las 

faltas cívicas eran el foco de atención y tiempo de los policías de la institución.”
81

 Contudo, 

de acordo com o Informe esta mudança já teria sido iniciada em outubro, antes da posse do 

novo secretário (em dezembro de 2004). 

Esta reorientação também está mencionada no “Informe de Resultados do Plano de 

Ações 2005” da Secretaria de Segurança Pública, que diz: “Las remisiones al Juez Cívico se 

han mantenido en niveles por debajo de 2003 y 2004 como resultado de la reorientación del 

estado de fuerza hacia remisiones por delitos de alto impacto social y no por faltas cívicas 

menores.”
82

 

Note-se também que as referências nos documentos e nas estatísticas sempre dizem 

respeito a delitos patrimoniais, especialmente às variedades de roubo existentes. No mesmo 

relatório citado, enquanto os delitos patrimoniais representavam 75,9% do total das 

estatísticas do período foram registrados percentuais baixos de homicídios (1,7%), de 

seqüestros (1,7%) e de estupros (4,6%) no ano de 2004.
83

 Observe-se que até mesmo a 

eficiência policial é medida pelas detenções de suspeitos por roubos: “La meta de la policía de 

                                                
79 CARVALHO, Janaína de Cássia. Uma breve passagem pelos Juzgados Cívicos. Maio de 2005, p. 5. Mimeo. 
80 SIERRA, Arturo. Dan chance a borrachitos. www.fisac.org.mx - Acesso em 10 de março de 2005. 
81 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Secretaría de Seguridad Pública. Informe de actividades de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Marzo 2004 – Febrero 2005, p. 18. 
82 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Informe de Resultados – Plan de Acciones 2005. Enero – 

Diciembre, 2005, p. 5. 
83 Idem, p. 25. 
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detener a un determinado número de presuntos responsables tiene como consecuencia un 

aumento en la eficiencia. La eficiencia policial se refiere al número de averiguaciones previas 

iniciadas por la intervención de la policía al detener a presuntos responsables de delitos, 

principalmente de robo en sus diferentes modalidades.”
84

 

O discurso oficial dos funcionários que assumiram em seguida a Direção de Estatística 

e Informática da Secretaria de Segurança Pública (pois quando muda o secretário muda toda a 

equipe) é o que de não houve nenhuma alteração na política de segurança sob o comando de 

Joel Ortega. Segundo Oscar Rendón Stepherson o Plano do Governo do Distrito Federal tem 

vigência até o final do mandato (dezembro de 2006) e não pode ser alterado, mas até o layout 

da página da Internet mudou e não apareceu mais nenhuma menção à Tolerância Zero ou a 

Rudolf Giuliani.
85

 

Sobre a política de segurança do PRD é expressiva a afirmação de que: “Al definir 

políticas de seguridad, el nuevo grupo en el gobierno está maximizando su probabilidad de 

mantenerse en el poder; aun cuando esto no necesariamente significa maximizar el combate 

contra la delincuencia”
86

. Nas eleições de julho de 2006 para o executivo local e federal no 

México, Marcelo Ebrard (PRD) venceu no Distrito Federal por um percentual maior que 60% 

e Lopez Obrador (PRD) perdeu as eleições presidenciais para Felipe Calderón Hinojosa 

(PAN) por um percentual muito pequeno de votos (0,58% na recontagem) numa das eleições 

mais questionáveis das Américas depois da eleição de George W. Bush à presidência dos 

Estados Unidos em 2001. 

VI - Considerações Finais 

 Concordamos com Giuliani quando ele diz que o Rio de Janeiro pode se tornar uma 

das cidades mais seguras do mundo
87

, mas certamente discordamos do caminho a ser seguido 

até lá. O Rio de Janeiro é um cenário onde o futuro pode ser maravilhoso, mas este futuro 

deve ser animador para todos, respeitada a cultura e os limites locais. Pensemos, por exemplo, 

como seria restringir a ingestão de bebida alcoólica nas ruas na cidade do Carnaval... Ainda 

veremos o que os consultores têm coragem de propor, quanto vai custar e quem vai pagar.  

 Sabemos que a proposta de intervenção na cidade do Rio de Janeiro que seja capaz de 

                                                
84 Idem, p. 27. 
85 Realizamos uma visita àquela direção em 25 de maio de 2006 e acessamos o portal da Secretaria em 15 de 

junho de 2006. 
86 CAPÍTULO CINCO: La seguridad em uma democracia emergente. La política de seguridad pública durante 

los gobiernos del PRD al mando de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. Versión 5 de julio 
04, p. 8. 
87 PLATONOW, Vladimir. Rio pode ser uma das cidades mais seguras do mundo, diz Giuliani. JB Online, 

03/12/2009. 
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alterar o estado atual das condições de segurança não pode estar restrita a mecanismos 

coercitivos, como em geral se apresentam as regras que tutelam as condutas consideradas 

incivilizadas (a partir de padrões culturais norte-americanos
88

), nem à utilização da tecnologia 

como elemento de “prevenção” ou instrução de processos criminais ou administrativos 

(limitada que é a alguns locais e situações). É preciso que sejam delineadas políticas públicas 

cujas metas tragam consigo a possibilidade de pertencimento da população marginal carioca, 

de forma a fortalecer os laços de solidariedade entre os indivíduos, mas que propiciem 

também a identificação do poder público como responsável por serviços públicos de 

qualidade e não com o “exterminador do futuro”. E há tempo hábil para isso.  

Contudo, não é difícil prever os rumos da política nesta área. A empresa de Giuliani 

continuará ganhando dinheiro e fama, mas com alguma sorte, como ocorreu no México, o 

projeto continuará sem condições (legais, mas principalmente econômicas e circunstanciais) 

de implantação. É bem verdade que o empresário que pagou tinha de onde tirar e só ficou 

mais rico desde então, o que reforça a tese de que a segurança pública é um grande 

investimento. No caso do Rio de Janeiro este investimento precisa ser feito em melhores 

condições de vida para a população, para que ela se sinta partícipe do processo de construção 

das condições de segurança para a realização da Olimpíada e da Copa do Mundo. Na verdade 

este será este um grande teste para quem defende a tese de que o esporte deve ser usado no 

“combate” às drogas. Mas essa é outra história. 

VII – Referências 

BARATTA, Alessandro. Resocialización o control social: por un concepto crítico de 

“reintegración social” del condenado. In. ARAÚJO JR., João Marcelo (Org.). Sistema penal 

para o terceiro milênio: atos do colóquio Marc Ancel. Rio de Janeiro: Revan, 1991. 

CAPÍTULO CINCO: La seguridad em uma democracia emergente. La política de seguridad 

pública durante los gobiernos del PRD al mando de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel 

López Obrador. Versión 5 de julio 04. 

CARVALHO, Janaína de Cássia. Uma breve passagem pelos Juzgados Cívicos. Maio de 

2005. Mimeo. 

CAVALCANTI, Leonardo; XAVIER, Marcello. Governo tenta mudar sistema. In. Correio 

Braziliense, 19 de fevereiro de 2001. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL. Informe anual 

2002. México – DF, abril de 2003. 

DELGADO CARRILLO, Mario. Entrevista concedida a Cristina Zackseski. Secretaria de 

Segurança do Distrito Federal, Zona Rosa, Distrito Federal, México, em 16 de novembro de 

2004. 

DEL VALLE MARTÍNEZ, Antonio. La transición democrática en los cuerpos de seguridad 

pública: participación ciudadana y derechos humanos. México: Gernika, 2004. 

                                                
88 Em se tratando de modelos de políticas de segurança a experiência colombiana com o ex-prefeito Antanas 

Mockus tem mais pontos de contato com a realidade carioca do que tem o universo novaiorquino. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 887



 

 

DEPALMA, Anthony. As Américas cotejam o grupo que mudou Nova Iorque. Tradução do 

original em inglês de Nuno Doria. The New York Times. 11 de novembro de 2002. 

(www.nytimes.com) 

EBRARD CASAUBÓN, Marcelo. Tolerancia cero y derechos humanos: un nuevo modelo de 

seguridad pública. In. CICLO INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS “PROCURACIÓN  

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS EN UNA SOCIEDAD EN CAMBIO”. México: 

Fundación Honrad Adenauer, 2003. 

FERNÁNDEZ, Letícia. Son reos por menos de $5 mil: revela estudio que 6 de cada 10 presos 

por robo cayeron por hurtar montos menores. In. Reforma, 31 de mayo del 2005. 

GARCÍA GARCÍA, Guadalupe Leticia. El linchamento en la Ciudad de México: Conciencia 

de los proprios derechos? Octubre de 2002. Mimeo. 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Informe de Resultados – Plan de Acciones 2005. 

Enero – Diciembre, 2005. 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Secretaría de Seguridad Pública. Informe anual de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Marzo 2002 – Marzo 2003. 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Secretaría de Seguridad Pública. Informe anual de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Marzo 2003 – Febrero 2004. 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Secretaría de Seguridad Pública. Informe de 

Avances – Relatório Giuliani. México, agosto de 2004. 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Secretaría de Seguridad Pública. Hoja de Control 

de Trabajos: Remissiones MP, 16 noviembre, 2004.  

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Secretaría de Seguridad Pública. Informe de 

actividades de la Secretaría de Seguridad Pública. Marzo 2004 – Febrero 2005. 

GOBIERNO DEL DITRITO FEDERAL Informe de Resultados – Plan de Acciones 2005 - 

2006. Gabinete de gobierno, seguridad pública y procuración de justicia. 

GONZÁLEZ PLACENCIA, Luis. Administración del delito y percepción de la seguridad 

pública en la Ciudad de México: 2000/2005. Mimeo. 

GONZÁLEZ PLACENCIA, Luis. Entrevista concedida a Cristina Zackseski. INACIPE - 

Tlalpan, Distrito Federal, México, em 06 de outubro de 2004. 

HERRERA, Rolando. Enfrentan reclusorios saturación. In. Reforma, lunes, 17 de marzo del 

2003. 

http://presidencia.gob.mx/actividades/?contenido=116055&pagina=98 - 

http://portal.ssp.df.gob.mx/Portal/ProgramasyCampanas/CentroHistorico.htm 

http://sesiones.spanish.fxstreet.com/2005/07/hacia_dnde_se_d_1.html 

http://www.gcarso.com.mx/GrupoCarso.asp 

http://www.mexicocity.com.mx/angel.html 

http://wbln0018.worldbank.org/LAC/LACInfoClient.nsf/0/4d3cfac65078d3ab852568870079

34a6/$FILE/Figurasespanol.pdf 

http://www.cnn.com/2004/LAW/07/26/corrections.population.ap/index.html 

HUMAN RIGHTS WATCH. Força letal. Violência Policial e segurança pública no Rio de 

Janeiro e em São Paulo. USA, Dezembro de 2009. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Relatório do Desenvolvimento Humano. 

Aprofundar a democracia num mundo fragmentado. Lisboa: PNUD, 2002. 

ICESI. Encuesta internacional sobre criminalidad y victimización 2004. México, p. 63. 

www.icesi.org.mx. 

IRACHETA CENECORTA, Alfonso. Governabilidade na Zona Metropolitana do Vale do 

México. In. RIBEIRO, Luiz Cezar de Queiroz (Org.). Metrópoles: Entre a coesão e a 

fragmentação, a cooperação e o conflito. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004. 

KALA, Julio César. Entrevista concedida a Cristina Zackseski. Xochimilco – Distrito 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 888

http://www.nytimes.com/
http://presidencia.gob.mx/actividades/?contenido=116055&pagina=98
http://portal.ssp.df.gob.mx/Portal/ProgramasyCampanas/CentroHistorico.htm
http://sesiones.spanish.fxstreet.com/2005/07/hacia_dnde_se_d_1.html
http://www.gcarso.com.mx/GrupoCarso.asp
http://www.mexicocity.com.mx/angel.html


 

 

Federal, México, em 02 de novembro de 2004. 

LEI FEDERAL CONTRA A DELINQUÊNCIA ORGANIZADA. Última reforma publicada 

em 21 de dezembro de 2004. 

MARTÍNEZ, Edith. El Universal. Ciudad de México – sábado, 11 de abril de 2009. www.el-

universal.com.mx/notas/590293.html. 

MASCOTT SÁNCHEZ, Maria de los Ángeles. Seguridad pública: incidencia delictiva y 

sensación de inseguridad. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Estados Unidos 

Mexicanos. Cámara de Diputados, LIX Legislatura. 

PLATONOW, Vladimir. Rio pode ser uma das cidades mais seguras do mundo, diz Giuliani. 

JB Online, 03/12/2009. 

RAMÍREZ, Carlos. Ebrard, tapadera de Slim-Giuliani. Clave WordCom, no inseguridad. 

www.indicador-político.com.mx  

REVISTA DISCURSOS SEDICIOSOS, ano 7, n. 11 – Rio de Janeiro: Revan, 1º semestre de 

2002. 

SIERRA, Arturo. Dan chance a borrachitos. www.fisac.org.mx - Acesso em 10 de março de 

2005. 

TAFURI, Daniela. Estado vai contratar ex-prefeito de Nova York para consultoria em 

segurança. http://www.comunidadesegura.org/pt-br/node/43604 

TENORIO TAGLE, Fernando. Entrevista concedida a Cristina Zackseski. Coyoacán – 

Distrito Federal, México, em 16 de maio de 2006. 

ZICCARDI, Alicia; NAVARRO, Bernardo (Coord.). Ciudad de México: retos y propuestas 

para la coordinación metropolitana. México: UNAM/UAM-X, 1995. 

www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2002/08/040729-vbogotavrdi.shtml.  

www.ciudadanosenred.org.mx/metroaldialphp?cont=1&info=6254  

www.ssp.df.gob.mx/htmls/ssp_sec_informe_giuliani_01.html 

www.ssp.df.gob.mx 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 889

http://www.el-universal.com.mx/notas/590293.html
http://www.el-universal.com.mx/notas/590293.html
http://www.indicador-político.com.mx/
http://www.fisac.org.mx/
http://www.comunidadesegura.org/pt-br/node/43604
http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2002/08/040729-vbogotavrdi.shtml
http://www.ciudadanosenred.org.mx/metroaldialphp?cont=1&info=6254
http://www.ssp.df.gob.mx/htmls/ssp_sec_informe_giuliani_01.html
http://www.ssp.df.gob.mx/


O CONTROLE E DISCIPLINAMENTO DAS CLASSES SOCIAIS A PARTIR DA
IMPLEMETAÇÃO DO DIREITO PENAL DO INIMIGO: A JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO

MECANISMO DE HUMANIZAÇÃO DO DIREITO PENAL E GARANTIA DA CIDADANIA

THE CONTROL AND DISCIPLINE OF SOCIAL CLASSES THROUGH THE IMPLEMENTATION OF
THE ENEMY CRIMINAL LAW: THE RESTORATIVE JUSTICE AS A MECHANISM OF

HUMANIZATION OF CRIMINAL LAW AND GUARANTEE OF CITIZENSHIP

Charlise Paula Colet
Viviane Teixeira dotto coitinho

RESUMO
Ao analisar-se crime e justiça criminal, pode-se perceber que estes institutos tornaram-se eventos simbólicos
na sociedade contemporânea, apresentando-se de forma desafiadora aos direitos humanos, à sociedade civil e
à ordem social. Diante de tal panorama, percebe-se a existência de uma obsessão da sociedade e dos
membros que a compõem em direcionar as políticas criminais para um maior rigor em relação às penas e
maior intolerância com o criminoso, resultando, por conseguinte, em um processo de criminalização e
marginalização social, a partir da seletividade do senso comum punitivo da conduta criminosa. Compreende-
se, assim, a ocorrência de um etiquetamento social a partir da especificidade da conduta praticada e das
características sociais do autor desta, pois a seleção desigual de pessoas coordena-se a partir do status social
e não da incriminação igualitária de condutas. Neste contexto, o modelo de política criminal adotado no
Brasil possui vínculos bastante estreitos com o Direito Penal do Inimigo. Com efeito, os problemas sociais
que redundam em criminalidade somente podem ser sanados e prevenidos a partir da implementação de
instrumentos restauradoras eficazes, que permitam a interação da comunidade em cooperação, viabilizando a
participação popular e, por conseguinte, reduzindo a exclusão social, como também se ampliando a esfera de
garantia de direitos de cada cidadão, de forma igualitária e justa. Assim, os mecanismos de Justiça
Restaurativa permitem a construção de um modelo de política criminal comprometida com os direitos
humanos e a inclusão social, ao abordar as relações sociais envolvidas em conflitos de forma humana e
pacífica. Referido modelo pode ser pensado como alternativa ao recrudescimento punitivo gerado pela
influência do Direito Penal do Inimigo.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Direito Penal do Inimigo. Criminalização. Cidadania. Justiça
Restaurativa.

ABSTRACT
From the analyses of crime and criminal justice, it can be verified that these institutes have become symbolic
events in the contemporary society, presenting themselves as challenges to human rights, civil society and
social order. Faced with this panorama, it is perceived that there is an obsession of society and its component
members in directing the criminal policies with greater rigor in relation to penalties and greater intolerance
for criminal, resulting therefore in a process of criminalization and social marginalization from the selectivity
of common sense in punishing criminal conduct. It is understood, therefore, the occurrence of a social
labeling based on the specific conduct practiced and social characteristics of its author, for the unequal
selection of people coordinate themselves from the social status and not the criminality of egalitarian
behavior. In this context, the model criminal policy adopted in Brazil has very close ties with the Enemy
Criminal Law. Indeed, the social problems which result in crime can only be solved and prevented through
the implementation of restorative effective tools that allow the interaction of community cooperation,
enabling popular participation and, consequently, reducing social exclusion, but also widening the sphere of
ensuring the rights of each citizen equally and fairly. In this context, the mechanisms of Restorative Justice
give the opportunity to the construction of a political model of crime committed with the human rights and
the social inclusion. Thus, it focuses the social relations involved in a conflict by a human and peaceful
approach. This model can be developed as an alternative to the punitive system created through the influence
of the Enemy Criminal Law.
KEYWORDS: Key-words: Enemy Criminal Law. Criminalization. Citizenship. Restorative Justice.

1 Aspectos introdutórios
 
            Diante do recrudescimento punitivo que se verifica nas sociedades contemporâneas, e, em particular,
na brasileira, fruto da implementação de um modelo de política criminal assentado nas teses do atualmente
denominado Direito Penal do Inimigo, assume especial relevância o pensar de alternativas que viabilizem
uma nova análise do fenômeno da criminalidade, perscrutando suas causas reais em um ambiente de
fragmentação social ínsito às sociedades contemporâneas diante do avanço do fenômeno da globalização e, a
partir dela, apresentem alternativas que sejam norteadas pela proteção incondicional aos direitos humanos.
            Ao agir de forma rotuladora e excludente, percebe-se que a sociedade atua de forma a defender seus
interesses contra os indivíduos naturalmente perigosos, mesmo que em potencial, aplicando-lhes sanções
criminais, com o objetivo simbólico de ressocialização a fim de combater o mal. Portanto, perpetua-se no
tecido social um modelo de combate a criminalidade, extremamente desigual, direcionado aos estratos sociais
mais baixos, estigmatizando os destinatários das normas penais.
            Portanto, há a necessidade de mudança de paradigmas a partir da construção da Justiça Restaurativa,
fundada no diálogo e consenso. Isso porque a aplicabilidade dos mecanismos restaurativos na sociedade
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contemporânea oportuniza a construção de uma política criminal que promova os direitos humanos e da
cidadania, da inclusão social e da dignidade humana, ao abordar as relações sociais envolvidas em conflitos
de forma humana e pacífica.
            Destarte, o presente trabalho busca demonstrar que os mecanismos de Justiça Restaurativa podem
configurar alternativas viáveis ao modelo de política criminal preconizado pelo atualmente denominado
Direito Penal do Inimigo, bem como analisar qual a principal função desempenhada pela política criminal
implementada no Brasil nas últimas décadas: se a defesa dos direitos fundamentais do indivíduo em face do
arbítrio punitivo estatal e a defesa da sociedade contra a criminalidade ou se o controle e o disciplinamento
social das classes historicamente espoliadas do poder.
 
2 O Direito Penal do Inimigo
 

No estudo do Direito, da sua complexidade e do seu tempo, é imprescindível refletir sobre o
sentimento de emergência e imediatismo que marca a sociedade contemporânea, quando “ainda ontem só era
admitida em direito com as mais extremas reservas, como um mal necessário a que era preciso acomodar-se
em situações excepcionais [...] hoje, a urgência parece subverter, e de forma durável, a produção de todo o
direito”[1].

O tempo social marca ritmos específicos, tem durações particulares, ciclos regulares e diferentes
velocidades, cada qual conforme aquele que o dita. Já o coletivo revela-se como mecânico, homogeneizado,
embora sua fragmentação atual desintegra a sociedade, ou seja, vive-se sob o império provisório permanente
da urgência e das medidas emergenciais. O tempo presente é a representação de um povo que perdeu a
crença na sua história. No entanto, toda sociedade deve ser capaz de história, pois, sem duração, não há
sociedade que subsista. Assim, cada parte do todo deve ter o seu tempo[2].

Ost afirma que o direito revela o tempo caracterizado pela metáfora e por alternar entre o avanço e o
atraso, por se transformar sem se renegar. O tempo revela o direito como um processo de ajuste de
comportamento social. Desta forma, a partir do marco histórico da mitologia grega, dedica-se a medir o
direito a partir de quatro sentidos: a) decisões e regras de conduta; b) instrumento de medida para avaliar a
justa proporção das relações, a importância das prestações e dos prejuízos, bem como a igualdade dos
direitos e dos deveres; c) expressão do justo meio termo, equilíbrio, moderação, prudência; e d) escolha do
momento certo, o tempo atribuído à marcha do social.

Neste rumo, Ost categoriza quatro tempos normativos e temporais: memória; perdão; promessa; e
questionamento. A memória se direciona ao passado de forma a garantir a identidade histórica pelo registro,
fundação e transmissão. O perdão afasta o passado, dando-lhe um novo sentido, nem que para isso seja
necessário aniquilá-lo, pois “se a ofensa é superada, ela não é esquecida, nem realçada, e se acontece ao juiz
constitucional invalidar uma lei, é para restaurar o primado de uma norma superior”. Por sua vez, a promessa
se liga ao futuro para comprometimentos normativos, eis que aplica aos fatos históricos uma norma
previamente estabelecida, revelando o direito no respeito à segurança jurídica. Já o questionamento desliga o
futuro para assegurar as revisões necessárias à sobrevivência das promessas na hora da mudança[3].

A soma destes quatro tempos resulta no ritmo do direito que se desenvolve no presente, visto que
garante o acoplamento eficaz de suas forças, a tração de umas pelas outras. Devido ao presente, pode-se
interpretar o passado e inventar o futuro. No entanto, o tempo presente não é garantido e sua conquista
requer responsabilidade positiva e voltada ao futuro, distante do passado e da culpa.

O passado deixa uma herança diversificada de possibilidades que permitem ligá-lo ao futuro,
reinventá-lo a todo tempo. Contudo, a durabilidade do tempo e a qualidade da herança a ser transmitida a
gerações futuras devem ser analisadas porque “uma duração é medida para permitir fazer justiça; é um tempo
dado, para que o direito se enuncie”[4]. Com isso, Ost verifica a necessidade de refletir sobre o tempo no
direito e na política a partir de uma nova perspectiva direcionada a esforços mais concisos que permitam
ampliar a compreensão da sociedade no presente para viabilizar a sociedade do futuro, sem que se perca a
história do passado[5].

Assim, temporalizar o tempo e reconstruí-lo à medida humana, tornando-o tempo das construções
sociais. A seu turno, o direito afeta a temporalização e o tempo define a constitui-ção do direito, ou seja,
enquanto o direito temporaliza, o tempo institui. Entretanto, da mesma forma como o direito instituiu a
temporalização, pode ocorrer o processo inverso quando se foge do tempo na busca da eternidade ou
nostalgia, podendo, por conseguinte, gerar ideolo-gias totalitárias. Assim, a destemporalização permite o
instantaneísmo, a ausência de mudan-ça, o determinismo e a discronia, os quais impedem a sincronia do
tempo histórico social.

O que se percebe é a incapacidade de articular passado e futuro em uma sociedade marcada pelo
instantâneo e pela supervalorização do presente. Deve-se atentar ao fato de que o tempo social é plural,
sendo necessário assegurar a coordenação dos ritmos temporais de uma sociedade sob pena de vê-la se
desintegrar. Este risco é passível de ocorrer em sociedades pouco solidárias, as quais “acumulam as tensões
entre o tempo dos ganhadores e o tempo dos negligenciados, o tempo instantâneo das trocas financeiras, o
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tempo lento da produção e o tempo muito lento da regeneração da natureza”[6].
Desta forma, nota-se que somente os indivíduos podem refletir sobre o passado a fim de evitar o

bloqueio do futuro, pois nas sociedades individualistas, materialistas e imediatistas, cujo futuro repete os
erros do passado, o tempo não pára. Assim, a essência da vida fica escondida nos percursos equivocados
marcados pela impaciência e pelas contradições.

O tempo pode ser perdido, como também recuperado, desde que conhecê-lo e atuar conforme o
mesmo sopre, seja a máxima dos seres humanos como forma de alcançar a consciência de seu valor social e
superar a escravidão imposta pelo desconhecimento de seu aproveitamento. Assegura, portanto, a
coordenação de diversos ritmos de uma sociedade, impedindo que a mesma se desintegre em face de um
direito inoperante. Nesta ótica, devem ser criados espaços para a liberdade dos indivíduos, permitindo que
estes atuem de forma conjunta, comprometidos com a organização social e alheios aos processos de
destemporalização, os quais somente promovem o retorno ao estado de natureza, pré-social, onde perpetua
o medo e a violência[7].
 

A história deve ser escrita e reescrita incessantemente, ligando-se e desligando-se o passado, ligando-se
e desligando-se o futuro. A sociedade, herdeira de si mesma, deve, no presente, assumir compromissos
com avanços políticos e jurídicos, de olho nos outros tempos. O Direito pode oferecer mecanismos para
se atar e se desatar o tempo histórico, para produzir ou reproduzir ordem social legítima e momentos
mais sóbrios que evidenciem amadurecimento político, maior compreensão da Ética e da Justiça e,
enfim, encurtamento da sensível distância entre o direito legislado e o direito praticado[8].

 
Verifica-se, desta forma, o processo de destemporalização na sociedade contemporâ-nea, cujo

imediatismo e instantaneidade marcam os passos da evolução. O que se percebe é um tecido social que
cultura medos, exclusão social e produção do mal, os efeitos colaterais da globalização, os quais, conforme
manifesta Bauman,
 

podem vazar de qualquer canto ou fresta de nossos lares e de nosso planeta. Das ruas escuras ou das
telas luminosas dos televisores. De nossos quartos e de nossas cozinhas. De nossos locais de trabalho e
do metrô que tomamos para ir e voltar. De pessoas que encontramos e de pessoas que não conseguimos
perceber. De algo que ingerimos e de algo com o qual nossos corpos entraram em contato. Do que
chamamos ‘natureza’ (pronta, como dificilmente antes em nossa memória, a devastar nossos lares e
empregos e ameaçando destruir nossos corpos com a proliferação de terremotos, inundações, furacões,
deslizamentos, secas e ondas de calor) ou de outras pessoas (prontas, como dificilmente antes em nossa
memória, a devastar nossos lares e empregos e ameaçando destruir nossos corpos com a súbita
abundância de atrocidades terroristas, crimes violentos, agressões sexuais, comida envenenada, água ou
ar poluídos)[9].

 
Neste contexto, importa manifestar que diante das consequências da modernidade, o período pós-

industrial da humanidade é chamado de Sociedade de Risco, uma vez que o avanço científico-tecnológico
não acompanhou a evolução do homem na segurança e no controle de eventos naturais e sociais, fazendo
com que surjam efeitos colaterais, incontroláveis e devastadores. Conforme manifesta Díez Ripollés, a
Sociedade de Risco revela “una ecuación de igualdad entre el sentimiento de inseguridad ante los nuevos
riesgos masivos que desencadena el progreso tecnológico, y el sentimiento de inseguridad callejera ligado
al miedo a sufrir un delito en el desempeño de las actividades cotidianas”[10].

A sociedade atual enfrenta uma grave crise social e moral, predominando-se na conduta humana os
instintos egoísticos e violentos de modo que as normas de cultura antes sedimentadas são extinguidas ou
abolidas, abandonando-se os valores de cooperação, ordem e paz. “Os escrúpulos e reservas ditados pelo
velho Código moral saíram de voga, como o fraque e a barba, e um exacerbado egoísmo desembestou na
steeple chase do ‘cada um por si, custe o que custar”[11]..

O que ocorre é uma sociedade que tem a segurança como pressuposto de legitimação do poder,
razão pela qual o clamor social e as expectativas dos indivíduos se direcionam ao Direito Penal. Por isso, a
realidade, impulsionada pela mídia e publicização dos riscos, provoca a expansão do Direito Penal com o
escopo simbólico de por fim à insegurança dos indivíduos[12].

Nesta ótica, destaca-se que o sentimento de insegurança
 
no parece guardar exclusiva correspondencia con tales riesgos, sino que se ve potenciado por la
intensa cobertura mediática de los sucesos peligrosos o lesivos, por las dificultades con que tropieza
el ciudadano medio para comprender el acelerado cambio tecnológico y acompasar su vida cotidiana
a el, y por la  extendida percepción social de que la moderna sociedad tecnológica conlleva una
notable transformación de las relaciones y valores sociales y una significativa redución de la
solidaridad colectiva[13].
 

A expansão verificada se dá pela criação de novos tipos de criminalização de condutas, bem como
pela antecipação da punição antes da concretização do dano ou do risco. Vale destacar que embora o
sentimento de insegurança pudesse conduzir a outros mecanismos sociais, “tais opções ou são inexistentes,
ou parecem insuficientes, ou se acham desprestigiadas”[14], bem como o Direito Civil e Direito
Administrativo não se mostram tão eficazes, utilizando-se a lógica capitalista como pilar de sustentação do
Direito Penal.

Ou seja, enquanto o sistema econômico distribui de forma desigual os bens de valor entre os
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indivíduos, o Direito Penal distribui desigualmente o bem jurídico negativo, qual seja o rótulo de criminoso.
Desta forma, pode-se afirmar que a relação entre capitalismo e Direito Penal permite a manutenção do
equilíbrio para sobrevivência do sistema punitivo[15]. Destarte, na tentativa de dar resposta aos riscos e
ameaças sociais na contemporaneidade, a política criminal amplia a intervenção do Direito Penal ao passo
que implementa um modelo de Direito Penal com caráter simbólico, direcionado à megacriminalidade, ao
mesmo tempo em que institui outro Direito Penal, porém punitivista, para a criminalidade tradicional.

Igualmente, a distribuição desigual de riscos e inseguranças ocorre na Sociedade do Risco,
consolidando, assim, a expansão do Direito Penal, limitando-se a um efeito simbólico, pois “os riscos não se
neutralizariam, mas ao induzir as pessoas a acreditarem que eles não existem, abranda-se a ansiedade ou,
mais claramente, mente-se”[16]. O resultado deste processo revela a tarefa impossível de afastar os riscos e a
insegurança da sociedade, sendo o Direito Penal instrumento de supressão de garantias e negação de um
Estado Democrático de Direito[17].

É notório que a sociedade emergente contemporânea clama por um Direito Penal mais intenso, o qual
satisfaça os anseios de punição e retaliação à prática delituosa. No entanto, tal resposta se mostra isenta de
garantias e aplica em detrimento dos ideais basilares de um Estado de Direito. Desta forma, diz-se que a
reverberação das cadeias punitivas direcionadas à criminalidade tradicional, ou seja, a determinados
indivíduos da sociedade, faz do Direito Penal um instrumento de gestão social, pois utiliza mecanismos de
inocuização seletiva, diretamente focados para retirar da vida social e enclausurar por longo período de
tempo os delinquentes habituais da criminalidade clássica. Ocorre, portanto, a desumanização do deliquente a
partir do sentimento de insegurança que envolve os demais segmentos da sociedade, não rotulados, mas
rotuladores, os quais têm medo de virem a ser vítimas de um delito tradicional, razão pela qual é possível
referir que

 
por una parte, la extendida sensación en la sociedad de que las cosas van cada vez peor en temas de
prevención de la delincuencia, sensación que se proyecta en una escassa confianza en la capacidad de
los poderes públicos para afrontar el problema. Por otra, há desaparecido la actitud de comprensíón
hacia la criminalidad tradicional, en especial hacia la pequeña delincuencia, actitude muy difundida
en los años setenta y ochenta, que se fundaba en una compreensión del delincuente como un ser
socialmente desfavorecido y marginado al que la sociedad estaba obligada a prestar ayuda; ahora
los delincuentes son vistos, sin que procedan distinciones según la gravedad o frecuencia de su
comportamiento delictivo, como seres que persiguen sin escrúpulos y en pleno uso de su libre arbítrio
intereses egoístas e inmorales, a costa de los legítimos intereses de los demás. Se han puesto de moda
calificaciones como las de ‘predador sexual’, ‘criminal incoregible’, ‘asesino en serie’, ‘jóvenes
desalmados’, que reflejan acertadamente el nuevo status social, deshumanizado, del delincuente[18].
 

Do exposto, vislumbra-se que a história da humanidade revela que as classes dominantes sempre
fizeram uso do medo como mecanismo de derrota das classes. Por isso, afirma-se que o medo é um
instrumento de reprodução das relações sociais excludentes e autoritárias historicamente perpetuadas na
sociedade mediante a utilização do Direito Penal[19]. Assim, os esgualepados são duplamente atingidos, eis
que não têm acesso aos direitos sociais, vivendo em uma constante luta pela sobrevivência, o que os leva a
cometer delitos, bem como não possuem capacidade de articular frente ao sistema, sendo vítimas fáceis da
repressão estatal, que deles se utiliza para justificar sua imprescindibilidade à sociedade[20].

Desta forma, o caráter paralisante do medo, no passado ou no presente, não questiona a violência
incutida em uma sociedade desigual e hierarquizada. Ao contrário, clama por mais pena, mais rigorosidade e
menos garantias no combate à ameaça, afastando, portanto, os direitos de “igualdade, liberdade, acesso à
terra, direitos, enfim, o protagonismo econômico, social e cultural do povo brasileiro”[21].

Inobstante ao exposto, as garantias pessoais que derivam do Direito se destinam a indivíduos que
cumprem com as expectativas necessárias à manutenção do Estado de Direito. Por isso, ao revelar sua
incapacidade de dar a contraprestação à sociedade, o mesmo não pode gozar do status de cidadão, e, por
conseguinte, deve ser considerado como inimigo – indigno de gozar direitos e garantias fundamentais. O
autor fundamenta seu raciocínio no contrato social, razão pela qual é considerado desviado aquele que
descumpre com o pacto, não podendo usufruir de seus benefícios.

 
O direito penal pode ver no autor um cidadão, isto é, alguém que dispõe de uma esfera privada livre do
direito penal, na qual o direito só está autorizado a intervir quando o comportamento do autor
representar uma perturbação exterior; ou pode o direito penal enxergar no autor um inimigo, isto é, uma
fonte de perigo para os bens a serem protegidos, alguém que não dispõe de qualquer esfera privada, mas
que pode ser responsabilizado até mesmo por seus mais íntimos pensamentos[22].

 
A proposta do Direito Penal do Inimigo se destina a promover a defesa de quaisquer mecanismos

capazes de garantir a segurança e, em razão disso, eliminar ou excluir o indivíduo definido como perigoso é a
alternativa para reagir ao perigo. Por isso, Jakobs distingue os indivíduos que cumprem com os deveres de
cidadão, quando são considerados como “pessoa”, e os que apresentam características de inimigo, negando-
se o título concedido aos demais[23].

Assim, pode-se afirmar que coexistem dois Direitos Penais, sendo um deles direcionado a
determinado grupo societário enquanto o outro focaliza o cidadão, aquele que se mostra mais amigo do
Estado e que diante do seu conformismo social tem garantida a sua cidadania. Isto é, o Direito Penal do
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Cidadão é aquele que mantém a vigência da norma, e, por sua vez, o Direito Penal do Inimigo, resume-se ao
combate do ser perigoso, buscando, desta forma, excluí-lo do meio social, alienando-o e marginalizando-o
com a supressão de todos os direitos e garantias[24].

Por isso, diz-se que o Direito Penal do Inimigo é um direito penal do autor, eis que “o que faz
culpável aqui ao autor não é que haja cometido um delito, mas só que o autor seja ‘tal’ se converte em
objeto de censura legal”[25]. Verifica-se, portanto, um direito penal mais intenso no combate ao inimigo da
paz pública e do Estado, motivo pelo qual justifica a imposição de uma sanção mais severa[26].

Ademais, a função desempenhada pelo Direito Penal mediante a aplicação da pena é a manutenção do
sistema social, já que se revela como reafirmação da norma jurídica e da configuração social. Desta forma,
não tem o condão de proteger bens jurídicos, mas estabilizar as expectativas sociais diante da norma. Ou
seja, a aplicação da norma é uma interação simbólica que permite que o autor da infração seja considerado
como “pessoa”, compreendendo a punição imposta, ao mesmo tempo em que é possível negar seu ato e
conferir à sociedade segurança quanto ao comportamento futuro.

No entanto, diante da figura do inimigo não é possível concretizar tais ideais, justificando-se,
portanto, a resposta estatal pela coação, incapacitação e exclusão. Ao considerar a existência de indivíduos
diferenciados como inimigos em relação aos demais cidadãos, cria-se um Direito Penal direcionado aos
inimigos e satisfazem-se as necessidades de segurança dos cidadãos, aos quais é destinado outro Direito
Penal que
 

define y sanciona delitos, o infracciones de normas, que llevan a cabo los ciudadanos de un modo
incidental y que normalmente son la simple expresión de un abuso por los mismos de las relaciones
sociales en que participan desde su status de ciudadanos, es decir, en sua condición de sujetos
vinculados a y por el derecho [27].
 
 

O delito de um cidadão se mostra apenas como um deslize reparável, eis que o mesmo oferece
garantias de fidelidade ao ordenamento jurídico e continua a ser pessoa. Entretanto, “quien desea ser tratado
como persona, por su parte, tiene que dar una garantía cognitiva de que se va a comportar como persona.
Si esta garantía no se presenta o si ella es denegada expresamente, el derecho penal se convierte [...] en
una reaccíon contra un enemigo”[28].

A seu turno, o inimigo é afastado do ordenamento jurídico de forma permanente, visto que não
oferece segurança à norma e, portanto, não pode ser tratado como pessoa, mas combatido enquanto não-
pessoa. “Um indivíduo que não admite ser obrigado a entrar em um estado de cidadania não pode participar
dos benefícios do conceito de pessoa”[29]. Em adição, verifica-se que não é a quantidade de direitos que o
indivíduo é privado que o faz perder a condição de “pessoa”, mas “sim a própria razão em que essa privação
de direitos se baseia”[30].

 
A tales individuos no se les puede considerar personas ni ciudadanos, son enemigos de la sociedad
que deben ser excluidos de ella. El derecho penal que ha de regir para ellos debe ser sustancialmente
distinto del vigente para los ciudadanos, ha de ser uno militante, encaminado a neutralizar su
peligrosidad, y en el que las garantías son reducidas y la pena ya no busca reafirmar la vigencia de la
norma sino asegurar el mantenimiento extramuros de la sociedad de estos individuos.[31]

 
Por conseguinte, o inimigo é uma fonte permanente de ameaça e perigo, razão pela qual merece ser

excluído do tecido social, quando estará cumprida a função do Direito Penal do Inimigo. Consoante defende
Jakobs, “quien continuamente se comporta como Satán, al menos no podrá ser tratado como persona en
derecho en lo que se refiere a la confianza de que cumplirá con sus deberes; pues falta el apoyo cognitivo
para ello”[32].

Igualmente, argumenta o autor que tal distinção entre inimigos e cidadãos se dá pelo fato da ameaça
que representam os primeiros, merecedores do combate que sofrem enquanto “não-pessoas”. Ou seja, “um
indivíduo que não admite ser obrigado a entrar em um estado de cidadania não pode participar dos benefícios
do conceito de pessoa”[33]. Assim, compreende-se que somente quando o indivíduo aceitar a ordem social é
que o mesmo virá a adquirir o status de pessoa. Ao não aceitá-la, é convertido em um animal, dando ensejo à
persecução ordenada pelo sistema para a sua defesa[34]. Portanto, o Direito Penal do Inimigo não busca
compensar o dano causado à norma, mas, ao contrário do Direito Penal do Cidadão, almeja eliminar o perigo
representado pelas não-pessoas em decorrência de não assegurarem a defesa da ordem social. Por isso,

 
quien no admite someterse a una constitución civil puede lícitamente ser obligado a la separación,
siendo aquí indiferente, a la hora de plantear la cuestión de la legitimación de las medidas de
salvaguardia, que se expulse al enemigo del país o que sea arrojado, a falta de posibilidad de
destierro, a la custodia de seguridad, o sometido a una ‘pena’ de aseguramiento, u otras
posibilidades. En todo caso, el derecho no debe renunciar a causa del sujeto que persiste en su
conducta desviada a alcanzar realidad; dicho de outro modo, quien no presta la garantia cognitiva de
que se comportará como persona en derecho, tampoco debe ser tratado como persona en
derecho[35].

 
Percebe-se, então, que a sociedade está diante de um Direito Penal de duas faces, pois aceita

implicitamente que “para os amigos rege a impunidade e para os inimigos o castigo”[36]. No entanto, não se
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pode admitir em um Estado Democrático de Direito a possibilidade de um ser humano ser tratado enquanto
“não-pessoa”. “El Derecho penal democrático y del Estado de Derecho ha de tratar a todo hombre como
persona responsable, y no puede ser lícito ningún ordenamiento que establezca reglas y procedimientos de
negación objetiva de la dignidad del ser humano en ningún caso”[37].

Seria injusto um ordenamento que incluísse regras incompatíveis com a dignidade do ser humano,
pois o homem não pode dispor de sua dignidade, já que é uma qualidade ontológica do mesmo. Por isso, é
necessário reiterar que mesmo quando o outro fizer algo que não se espera dele (algum mal), a natureza
requer que seja tratado como semelhante, razão por si só necessária a um tratamento humano e conforme
uma sociedade que cultua a paz e não a aniquilação do homem pelo homem. Gize-se que os direitos humanos
foram identificados como os valores supremos da convivência humana, sem os quais as sociedades são
orientadas para um processo irreversível de desagregação[38].

O Direito Penal do Inimigo, incompatível com o Direito Penal do Fato[39], afronta os direitos e
garantias fundamentais do indivíduo enquanto ser humano, pois defende que a periculosidade do indivíduo
autoriza a rechaçar sua condição de pessoa, descartando-o do tecido social. A diferenciação entre os
indivíduos de uma mesma sociedade, atribuindo-se status diferentes entre os mesmos conforme as
características que possuem, legitima um Direito Penal de emergência que rompe com o Estado Democrático
de Direito que preconiza o respeito absoluto aos direitos humanos, disponibilizados a todos os cidadãos, sem
qualquer distinção[40].
 
3 Cidadania e Espaço Público
 
            A análise da realidade societária brasileira revela dois vieses: uma economia moderna, porém, do
outro lado, milhões de pessoas excluídas de seus direitos, bem como dos serviços proporcionados pelo
Estado aos seus “cidadãos”. Tal disparidade é conseqüência dos processos de exclusão operados pelo
sistema, pelos quais setores antes incluídos foram expulsos e marginalizados por processos de mudança
social, econômica ou política, ou, ainda, de processos de inclusão limitada, em que o acesso ao emprego,
renda e benefícios de desenvolvimento econômico são restritos a determinados segmentos da sociedade.[41]
            Embora o conceito de exclusão social não possua uma definição específica, pode-se compreender
que revela uma situação de falta de acesso às oportunidades oferecidas pela sociedade aos seus integrantes,
vindo a implicar em privação, falta de recursos e, principalmente, ausência de cidadania – participação plena
na sociedade nos diferentes níveis em que se organizar e se expressa.[42]

A literatura costuma interligar o conceito de exclusão social com a idéia de pobreza, já que a primeira
tende a agravar a segunda, pois da conexão de ambas pode-se entender a problemática da desigualdade, visto
que os excluídos só o são devido ao fato de serem privados de algo que outros (os incluídos) têm acesso e,
por conseguinte, usufruem.[43]

Neste contexto, destaca-se que “a sociedade brasileira [...] caracteriza-se por ser uma sociedade de
exclusão social, de negação da solidariedade, refletida não somente na história política, como também no
historiamento econômico e social, profundamente excludente e concentrador”.[44]  
            Para Subirats[45], a exclusão refere-se à impossibilidade ou dificuldade intensa no acesso aos
mecanismos de desenvolvimento pessoal, inserção sócio comunitária e a sistemas pré-estabelecidos de
proteção. Compreende-se, assim, que a capacidade dos grupos sociais de usufruto de recursos e acesso às
políticas públicas está condicionada às condições socioeconômicas com que se defrontam.[46]

 A não efetivação da cidadania está intrinsecamente ligada à exclusão e pobreza ao passo que, apesar
da legislação social e do esforço das políticas públicas, uma grande parte dos indivíduos não pertence à
comunidade política e social, pois embora vivam em um espaço de uma sociedade nacional, não logram
acesso ao consumo de bens e serviços de cidadania. Ou seja, “embora a lei lhes garanta direitos civis,
políticos e sociais, tal garantia legal não se traduz em usufruto efetivo de tais direitos”.[47]

Conforme referem Costa e Hermany, deve-se atentar ao fato de que exclusão social refere-se à
discriminação e à estigmatização, enquanto a pobreza é uma situação absoluta ou relativa do indivíduo.
Assim, pode-se afirmar que

a pobreza é resultado de um padrão de organização social da produção e acumulação de capital de
caráter estruturalmente dependente e excludente, já que a concentração da riqueza e da renda está com as
classes dominantes, acarretadas com os processos de mundialização econômica.[48]

A partir desta idéia, é possível afirmar que o espaço atual consagra desigualdades e injustiças entre
pessoas não cidadãs, as quais são desprovidas de serviços essenciais à vida social e à vida individual.
Verifica-se, portanto, que as diferenças sociais são o peso do fracasso enquanto sociedade e Estado, já que
hoje nos deparamos com uma cidadania mutilada e subalternizada, cuja imagem é a retirada de direitos civis e
o propagação das desigualdades.[49]

Enquanto compreendermos a cidadania como direito de participação na sociedade e uso de
benefícios essenciais, ela estará atrelada à exclusão no momento em que estes benefícios, chamados de
direitos, não forem cumpridos, uma vez que, consoante manifestam Costa e Hermany[50], “não basta que se
tenham leis que resguardem os direitos dos cidadãos se eles próprios não agirem de forma consciente e
participativa”, pois para a perfectibilização da participação social, deve-se agir de forma conjunta com o
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Estado e sociedade, desenvolvendo-se “uma nova concepção de cidadania, democrática e eficaz no intuito
primordial da concretização do princípio da dignidade humana”.

Por direito, Marshall[51] compreendo-o a partir de três categorias: civis, políticos e sociais. Os
direitos civis são aqueles que protegem o cidadão contra as arbitrariedades do Estado e de outras pessoas.
A seu turno, os direitos políticos facultam e delimitam o papel do cidadão na organização política de sua
sociedade. Já os direitos sociais garantem o acesso a um conjunto de bens e serviços considerados
indispensáveis para a dignidade humana e convivência social.

 
Existe hoje um amplo consenso de que os direitos políticos e civis são insuficientes, quando existem
grandes desigualdades sociais que impedem, na prática, que estes direitos sejam exercidos. Existe
menos consenso quanto ao alcance dos direitos civis – se eles deveriam se limitar à garantia de
igualdade de oportunidades, a partir da qual caberia a cada cidadão cuidar do próprio destino, ou se
eles deveriam incluir a garantia de renda mínima, habitação, serviços de saúde, e outros recursos
considerados essenciais. [52]
 
 

                Defende-se, neste contexto, a participação popular de forma a influenciar a formulação, execução,
fiscalização e avaliação das políticas públicas e/ou serviços básicos sociais. [53] A ideia de participação e
integração dos grupos marginalizados origina-se no fato de que a maioria da população encontra-se à
margem da sociedade, pois a dificuldade de acesso aos produtos e serviços básicos decorre da própria inércia
deste grupo, motivo pelo qual se afirma que precisam “ser animados, incentivados, esclarecidos, para
poderem participar dos benefícios do progresso econômico e cultural”.[54]
            Destarte, a participação na gestão dos interesses coletivos é participar do governo da sociedade,
disputar espaço no Estado e definir as políticas públicas. Isto é, revela-se a participação ao questionar-se o
monopólio do Estado como gestor da coisa pública, construir espaços públicos não estatais, defendendo-se o
controle social sobre o Estado, a gestão participativa e os espaços de interface entre Estado e sociedade.[55]
            A ampliação do ideal de cidadania para além do exercício de direitos instituídos – exercício da
cidadania ativa, bem como para além do exercício do voto e da delegação de poder mostra a radicalização da
democracia, visto que se abre a possibilidade de participação de toda a sociedade mediante canais
institucionais de participação.[56] A participação social é um mecanismo de garantia da efetiva proteção
social contra riscos e vulnerabilidades, tendo um papel relevante na democratização da gestão e da execução
de políticas sociais, visto que assegura a presença de múltiplos atores sociais, seja na formulação, na gestão e
implementação, bem como no controle de políticas sociais.[57]
            Neste sentido, podem ser verificados três sentidos da participação no que tange aos direitos sociais, à
proteção social e à democratização das instituições que fazem parte:
 

a)           a participação social promove transparência na deliberação e visibilidade das ações,
democratizando o sistema decisório;
b)           a participação social permite maior expressão e visibilidade das demandas sociais, provocando
um avanço na promoção da igualdade e da eqüidade nas políticas públicas; e
c)            a sociedade, por meio de inúmeros movimentos e formas de associativismo, permeia as ações
estatais na defesa e alargamento na promoção de direitos, demanda ações e é capaz de executá-las no
interesse público.[58]

 
 
            A concretização de políticas públicas, conforme referem Costa e Nunes, será efetivada a partir do
tratamento da mesma como prioridade, bem como ao iniciar-se um processo de entendimento e compreensão
de reconhecimento do outro. Ou seja, “que todas as pessoas são da mesma espécie e, embora tenham
características distintas tem (sic) as mesmas necessidades humanas básicas”.[59]
            Por isso, Hermany refere que

 
[...] a efetividade dos espaços de democracia participativa está diretamente relacionada à consolidação
da cidadania e à conseqüente participação no processo de obtenção do consenso. Nesse aspecto, resta
questionar qual o espaço ideal, ou com melhor potencialidade de atuação, da sociedade na solução de
seus conflitos e na elaboração conjunta das estratégias de crescimento.[60]
 
 

            Contudo, para a concretização da participação no espaço local a partir dos princípios constitucionais,
novas estratégias de solidificação das garantias dos cidadãos devem ser articuladas, não ficando as mesmas
restritas ao cenário nacional.[61] Realmente, nas esferas mais determinadas é possível delinear uma maior
participação dos atores sociais considerados excluídos ou incapazes de integrar o processo de articulação no
espaço nacional. “Esta redefinição do centro de debate acerca dos locais de poder pode contribuir para
retornar a centralidade ao cidadão, atualmente ofuscado pelo complexo conjunto de inter-relações da
economia globalizada”.[62]
            Essa mudança de paradigma, conforme Gómez manifesta, deve ocorrer de “baixo para cima”[63],
vindo a demandar um sentimento de pertencimento dos cidadãos aos diferentes espaços sociais.[64]

 
Esta articulação dos atores sociais, para que esteja em consonância com os pressupostos do direito
social condensado, que não rompe com os espaços estatais inseridos numa estrutura democrática, deve
estar coadunada com as garantias institucionais dos cidadãos, tais como os direitos fundamentais
inseridos na Carta Constitucional. Por tal razão, é fundamental que a atuação potencializada dos atores
sociais na esfera local esteja sob constante vínculo com a ordem constitucional, o que amplia a
importância de mecanismos de controle dessas decisões.[65]
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            Assim, a articulação dos atores sociais na esfera local, a partir do município ou do espaço regional,
possibilita a efetivação de sua atuação “na construção de uma normatividade e na formação de decisões
públicas decorrentes da apropriação do espaço público pela sociedade, dentro dos limites e pressupostos da
democracia participativa, compatíveis, portanto, com a ordem constitucional”.[66]
            Percebe-se, portanto, que o espaço local proporciona a ampliação do sentimento de solidariedade e
pertencimento, possibilitando a maior participação dos cidadãos, os quais, a partir dos laços de confiança e
cooperação, compondo redes sociais, permitem o aumento do desenvolvimento humano e econômico em
detrimento da alienação e exclusão social. Por isso, pode-se afirmar que o Estado necessita de uma
reestruturação, a qual permita a participação da sociedade global de forma diferenciada, aproveitando as
novas oportunidades criadas de forma favorável à sociedade comprometida com a igualdade, liberdade e
solidariedade.
            Neste rumo, tem-se discutido acerca do papel do Estado e seus elementos integrantes a fim de que
seja redefinida a sua função no que concerne à reconstrução do processo democrático, resgatando-se valores
garantias que tornam possível a participação democrática do cidadão no espaço público.

Desse modo, a existência de um espaço público não-estatal é, assim, condição necessária da
democracia contemporânea. Por conseguinte, um Estado Democrático só se torna efetivo quando as relações
de poder estiverem estendidas a todos os indivíduos, no qual todas as regras e procedimentos estejam
demarcados, para que deste modo alcancem a participação e interlocução com todos os interessados,
inclusive pelas ações governamentais,[67] uma vez que:

 
ser democrático, pois, deve-se contar, a partir das relações de poder estendidas a todos os indivíduos,
com um espaço político demarcado por regras e procedimentos claros, que efetivamente assegurem, de
um lado, espaços de participação e interlocução com todos os interessados e alcançados pelas ações
governamentais e, de outro lado, o atendimento às demandas públicas da maior parte possível da
população.[68]

 

Desta forma, a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar
ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da
vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social. Por
extensão, a cidadania pode designar o conjunto das pessoas que gozam daqueles direitos.
            Ao ser proposta a autonomia do cidadão, o qual construirá um espaço público de debates para tratar
da efetivação dos direitos fundamentais e humanos de todos, deve ser considerada a autonomia a partir da
busca pelo consenso e pela emancipação dos sujeitos que fazem parte da comunidade. Ser cidadão,

 
no âmbito principal da Constituição brasileira de 1988, não tem a ver fundamentalmente com os
direitos reconhecidos pelos aparelhos estatais, pelo fato de que esta cidadania localiza-se em um
território determinado, mas, notadamente, com as práticas sociais e culturais que dão sentido de
pertencimento desta cidadania com o seu espaço e tempo, e fazem com que se sintam diferentes, os que
possuem uma mesma língua, formas semelhantes de organização e de satisfação das necessidades. [69]
 
 

            Neste rumo, a ideia de poder e de governo atrela-se à figura do indivíduo/cidadão e às condições de
possibilidades do seu desenvolvimento econômico social, eis que o papel do cidadão é o mais elevado a que
um indivíduo pode aspirar. Portanto, o exercício do poder pelos cidadãos configura-se na única forma
legítima em que a liberdade pode ser sustentada e efetivada. [70]
            Destarte, a implantação de um processo contínuo restaurativo é um importante mecanismo de
prevenção à ocorrência de etiquetamento social, ao passo que a classe economicamente dominante, a qual
também é politicamente dominante, investe no aparelho do Estado para fazê-lo funcionar conforme seus
interesses.
            Por conseguinte, atrelados à idéia de pertencimento social, no qual se efetiva a cidadania, a Justiça
Restaurativa constitui-se em um importante instrumento para a construção de uma justiça participativa que
opere pela transformação, permitindo uma forma digna de promoção dos direitos humanos e cidadania, de
inclusão e de paz social (PRUDENTE, 2008).

O exercício da cidadania requer a construção de uma sociedade justa, igualitária e pacífica, a qual
permita a participação de todos, no exercício e respeito ao poder pessoal de cada indivíduo em sua relação
com o outro, motivo pelo qual a prática de um modelo restaurativo privilegia os valores humanos comuns a
todos, de forma a focalizar o ser humano em todas as suas dimensões.

Vislumbra-se, neste sentido, que o exercício do poder de cidadania, consolidado nos ideais da
humanidade preconizados pela Declaração Universal de Direito Humanos, é considerado e atendido no
âmbito do Direito e da Justiça com a introdução dos princípios fraternos e práticas da Justiça
Restaurativa[71].
            Nesta ótica, a participação social, a partir da solidificação das práticas restaurativas, é um mecanismo
de garantia da efetiva proteção social contra riscos e vulnerabilidades, tendo um papel relevante na
democratização da gestão e da execução de políticas sociais, propiciando, assim, a efetivação de políticas
públicas restauradoras, mantenedoras da paz social, capazes de garantir o reconhecimento e cumprimento
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dos direitos sociais até então negligenciados.
            Compreende-se, destarte, que a articulação da comunidade e das partes envolvidas na prática
delituosa a partir da Justiça Restaurativa favorece a defesa e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos,
garantindo a eficácia de seus direitos, bem como prevenindo e/ou atenuando a violência estrutural e o
etiquetamento social, além de constituir-se em um modelo de compromisso em reparação do mal causado às
vítimas, famílias e comunidades, afastando-se da preocupação de somente punir os culpados, em total
oposição ao modelo de Direito Penal do Inimigo, portanto.
            Por isso, pode-se afirmar que a efetivação destes instrumentos garante o exercício pleno da
cidadania, quebra a cultura excludente, ao mesmo tempo em que permite o aprendizado da negociação
democrática e da construção conjunta da lei quando atribui a sujeitos diferentes e opostos uma
igualdade/equivalência em suas habilidade e competência e capacidades de agir, decidir e julgar.
 
4 O Ideal Restaurativo como Modelo de Justiça
 
 
            As práticas de Justiça Restaurativa, definidas pelas Nações Unidas em 2002, referem-se a um
processo onde todas as partes envolvidas em um ato que causou ofensa unem-se para decidir coletivamente
como lidar com as circunstâncias decorrentes desse ato e suas implicações para o futuro. [72] Ou seja,
 

a Justiça Restaurativa tem como paradigma o protagonismo voluntário da vítima, do ofensor da
comunidade afetada, com a colaboração de mediadores, a autonomia responsável e não hierarquizada
dos participantes e a complementaridade em relação à estrutura burocrática oficial, com respeito aos
princípios de ordem pública do Estado Democrático de Direito. [73]
 

A Justiça Restaurativa se apresenta como uma abordagem diferente à justiça penal, eis que se focaliza
na reparação dos danos causados às pessoas e relacionamentos, em detrimento da mera resposta punitiva aos
transgressores. Isto é, a Justiça Restaurativa busca promover a inclusão da vítima e ofensor a partir de
comunidades de assistência, permitindo, desta forma, que as partes diretamente envolvidas ou afetadas
possam participar de processos colaborativos, cujo objetivo se dá na redução do dano ao mínimo possível.

 
La justicia restaurativa es un tipo de justicia que procura, por medio de un proceso de encuentro y
diálogo en el que participan activa y voluntariamente víctima, ofensor y comunidad, la reparación del
daño a la víctima, la restauración del lazo social y junto con ello la rehabilitación del ofensor.[74]
 

Destarte, objetiva a reformulação da maneira com que as atividades judicativas são exercidas no
individual e perante o grupo social, em instâncias informais de julgamentos dos quais se faz parte
diariamente, como família, escola ou trabalho, isto é, em todos os ambientes dos quais somos partícipe. [75]

O autor destaca que a “Justiça Restaurativa define uma nova abordagem para a questão do crime e
das transgressões que possibilita um referencial paradigmático na humanização e pacificação das relações
sociais envolvidas num conflito.” Assim, objetivando a minimização da violência em sociedade, a Justiça
Restaurativa contrapõe-se ao modelo de justiça criminal em que há a instrumentalização do homem para fins
do Estado, o que implica sua coisificação e violação do princípio da dignidade humana, contrariando valores
de igualdade e liberdade.

 
La justicia restaurativa es diferente de la justicia penal contemporánea em muchas maneras. Primero, ve
los actos criminales en forma más amplia – en vez de defender el crimen como simple transgresión de
las leyes, reconoce que los infractores dañan a las víctimas, comunidades y aun a ellos mismos. Segundo,
involucra más partes en repuesta al crimen – en vez de dar papeles clave solamente al gobierno y al
infractor, incluye también víctimas y comunidades. Finalmente, mide en forma diferente el éxito – en vez
de medir cuanto castigo fue infringido, mide cuánto daño es reparado prevenido. [76]
 

Gize-se que a prática de exercer a justiça não repercute apenas no âmbito do Poder Judiciário (justiça
formal), mas produz impacto nos campos culturais e das relações sociais, eis que todo o indivíduo pratica, de
alguma forma, algum tipo de julgamento ao logo da sua jornada, seja no círculo familiar, educacional, do
trabalho ou, ainda, das relações em geral.

Neste diapasão, compreende-se que a justiça pessoal (exercício do poder individual), em regra,
espelha-se nos métodos tradicionais de justiça, os quais, a seu turno, refletem todos os vícios ligados às
práticas de controle autoritárias transmitidas ao longo das gerações. [77]

 
A Justiça Restaurativa encara o crime como um mal causado, acima de tudo, a pessoas e comunidades.
A ênfase no dano implica considerar antes de mais nada as necessidades da vítima e a importância desta
no processo legal. Implica, ademais, em responsabilidade e compromisso concretos do infrator, que o
sistema de justiça convencional interpreta exclusivamente através da pena, imposta ao condenado para
compensar o dano, mas que, infelizmente, na maior parte das vezes, é irrelevante e até mesmo
contraproducente.[78]
 

            Ainda, o autor em apreço negrita que o atual processo penal pouco atua no sentido de fazer o
ofensor compreender as conseqüências de seus atos, a tal ponto de considerar o mal causado às suas vítimas.
Ao contrário, atua de forma a não reconhecer sua responsabilidade, utilizando estereótipos e racionalizações
para distanciar-se das pessoas prejudicadas. Assim, “a sensação de alienação em relação à sociedade, que a

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 898



maioria dos infratores sentem, o sentimento de que eles próprios são vítimas, é maximizado pelo processo
legal e pela experiência da prisão.” [79]

Em adição, Brancher refere que a Justiça Tradicional, também chamada de ‘retributiva’, ao desviar o
foco do dano, ou até mesmo do trauma social produzido pelo mesmo,

tende a desresponsabilizar emocionalmente o infrator, visto que não abre espaços para a sinceridade,
para a transparência afetiva e para o diálogo, ingredientes essenciais a qualquer processo de
pacificação. Conseqüentemente, tal sistema vem, ao longo dos séculos, produzindo como principal
efeito a amplificação dos conflitos e a reverberação da violência.[80]

            Em contrapartida, a Justiça Restaurativa almeja, a partir do processo cooperativo, o envolvimento de
todas as partes interessadas na determinação da melhor solução ao conflito e reparação do dano causado.
Ademais, a Justiça Restaurativa é considerada uma teoria de justiça que busca enfatizar a reparação do dano
causado ou revelado a partir do comportamento criminal, sendo a mesma perfectibilizada por meio do
processo cooperativo, o qual inclui todas as partes do processo, em todas as etapas de composição, quais
sejam: a) identificação e reparação do dano; b) envolvimento de todas as partes do processo; c)
transformação do relacionamento tradicional entre comunidade e seu respectivo governo no tocante à
resposta à criminalidade.

Nesta senda, verifica-se que os mecanismos restaurativos caracterizam-se como um processo
colaborativo que envolve as pessoas diretamente afetadas mais diretamente por um crime, as quais são
chamadas de “partes interessadas principais”, e auxiliam na melhor forma de reparação do dano causado pela
transgressão. No entanto, questionam-se quem são as principais partes interessadas na Justiça Restaurativa e
de que forma devem se comprometer na realização da justiça. Por isso, importa elucidar a teoria proposta
por McCold e Watchel, cuja composição se dá por três estruturas, as quais embora sejam relacionadas, são
distintas conceitualmente[81].
            A Janela de Disciplina Social contrapõe-se à prática retributiva, eis que esta tenciona a rotular as
pessoas de forma negativa ou, ainda, a proteger as pessoas das conseqüências de suas ações erradas,
revelando o escopo da Justiça Restaurativa no tocante à resolução de problemas a partir da desaprovação
das transgressões ao mesmo tempo em que valoriza o interior do indivíduo transgressor.
            Assim, permite que aquele que fora prejudicado tenha a oportunidade de expressar seus sentimentos,
de forma a descrever como fora afetado e a desenvolver uma forma de reparação do dano que venha a evitar
a sua reincidência.
            Em complemento, devido ao perfil de reintegração, supre as necessidades emocionais e materiais das
vítimas, enquanto faz com que o ofensor assuma as conseqüências de seus atos para que, com a reparação
dos danos, não seja mais visto como tal.
            Afirmam McCold e Watchel que a estrutura em comento determina quatro abordagens à
regulamentação do comportamento: punitiva, permissiva, negligente e restaurativa, elucidando quatro
palavras que as resumem: NADA, PELO, AO e COM.
 

Se negligente, NADA faz em resposta a uma transgressão. Se permissiva, tudo faz PELO (por o)
transgressor, pedindo pouco em troca e criando desculpas para as transgressões. Se punitiva, as
respostas são reações AO transgressor, punindo e reprovando, mas permitindo pouco envolvimento
ponderado e ativo do mesmo. Se restaurativa, o transgressor encontra-se envolvido COM o transgressor
e outras pessoas prejudicadas, encorajando um envolvimento consciente e ativo do transgressor,
convidando outros lesados pela transgressão a participarem diretamente do processo de reparação e
prestação de contas. O engajamento cooperativo é elemento essencial da justiça restaurativa.[82]
 

            A seu turno, a segunda estrutura, denominada de Papel das Partes Interessadas, enfatiza a relação
entre o dano causado pela prática transgressora às necessidades específicas de cada parte interessada na
solução da mesma, e às respostas restaurativas necessárias ao atendimento destas necessidades,
possibilitando, desta forma, a distinção entre partes interessadas principais – maiores afetados – dos
indiretamente interessados.
            Verifica-se, neste contexto, as principais partes como sendo vítima e transgressor, bem como aqueles
que têm relação significativa com os mesmos são considerados diretamente afetados, ao passo que
constituem a comunidade de apoio e assistência à vítima e ao transgressor.
            Por outro lado, as demais pessoas integrantes da sociedade, representantes do Estado e organizações
religiosas, educacionais, sociais, sofrem um dano indireto e impessoal, esperando-se que os mesmos venham
a apoiar os processos restaurativos, razões pelas quais se enquadram como indiretamente afetados.

 
As vítimas são prejudicadas pela falta de controle que sentem em conseqüência da transgressão. Elas
precisam readquirir seu sentimento de poder pessoal. Esse fortalecimento é o que transforma as vítimas
em sobreviventes. Os transgressores prejudicam seu relacionamento com suas comunidades de
assistência ao trair a confiança das mesmas. Para recriar essa confiança eles devem ser fortalecidos para
poder assumir responsabilidade por suas más ações. Suas comunidades de assistência preenchem suas
necessidades garantindo que algo será feito sobre o incidente, que tomarão conhecimento do ato errado,
que serão tomadas medidas para coibir novas transgressões e que vítimas e transgressores serão
reintegrados às suas comunidades. As partes interessadas secundárias, que não estão ligadas
emocionalmente às vítimas e transgressores, não devem tomar para si o conflito daqueles a quem
pertence, interferindo na oportunidade de reconciliação e reparação. A resposta restaurativa máxima
para as partes interessadas secundárias deve ser a de apoiar e facilitar os processos em que as próprias
partes interessadas principais determinam o que deve ser feito. Estes processos reintegrarão vítimas e
transgressores, fortalecendo a comunidade, aumentando a coesão e fortalecendo e ampliando a
capacidade dos cidadãos de solucionar seus próprios problemas.[83]
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            Como último elemento estrutural, encontra-se a Tipologia das Práticas Restaurativas, a qual consiste
em chamar todas as partes interessadas, sejam diretas ou indiretas, para, a partir de um processo de
conciliação, vislumbrar uma solução efetiva ao conflito, de modo a suprir as necessidades emocionais de
cada um.
          Desta forma, a plena realização do conceito de Justiça Restaurativa somente será verificada com a
participação ativa de todos os grupos envolvidos, como em "conferências ou círculos". Verifica-se, portanto,
que a resposta tão somente punitiva aos transgressores, a qual desconsidera as partes envolvidas no delito,
bem como suas necessidades emocionais e sociais, desencadeia um processo de criminalização a partir da
reação social ao fato cometido e das repercussões do mesmo no meio em que foi cometido.
Esta nova proposta de abordagem à justiça penal opta por reparar os danos causados às pessoas e
relacionamentos ao invés de mera punição ao transgressor, pois a punição aplicada de forma isolada não
considera os danos emocionais e sociais, fundamentais para reduzir o impacto do crime sobre os envolvidos.
Ou seja, a Justiça Restaurativa preenche as necessidades emocionais e de relacionamento, necessárias para a
manutenção de uma sociedade civil saudável.
Nesta ótica, como bem refere Sócrates, a Justiça Restaurativa proporciona um espaço para fala, para a
expressão de sentimento e emoções vivenciadas, as quais serão utilizadas para a construção de um acordo
restaurativo, contemplando, a seu turno, a restauração das relações sociais e dos danos causados. [84]
Estes mecanismos, além de constituírem-se em um novo paradigma de justiça, mais consensualista,
participado, conciliatório e preocupado com as conseqüências materiais e emocionais imediatas da ofensa nas
pessoas atingidas, apresentam-se como respostas às dificuldades conjunturais e estruturais sentidas pelo
sistema judicial, utilizando formas alternativas de realização da justiça e, por conseguinte, dos valores de
dignidade humana e cidadania. [85]

Assim, os mecanismos da Justiça Restaurativa não buscam somente a redução da criminalidade, mas
atenuar os reflexos do crime sobre toda a comunidade afetada. Por isso, sugere Zehr uma mudança de foco
ao analisar-se o delito, pois, consoante seu entendimento, "o crime é uma violação de pessoas e
relacionamentos. Ele cria a obrigação de corrigir os erros. A justiça envolve a vítima, o ofensor e a
comunidade na busca de soluções que promovam reparação, reconciliação e segurança".[86] Nesta idéia, o
autor sustenta que cabe à Justiça Restaurativa oportunizar e encorajar as pessoas envolvidas a dialogarem
como sujeitos centrais do processo, buscando-se, assim, o reconhecimento das responsabilidades pelo
cometimento do delito e o saneamento das necessidades desencadeadas pela ofensa.
            Por isso, afirmar que a Justiça Restaurativa reflete um procedimento adotado entre as partes
envolvidas no conflito, as quais expõem seus sentimentos, emoções e necessidades básicas enquanto seres
humanos, de forma a legitimar o acordo restaurativo pactuado pelos mesmos.
            O Estado Democrático de Direito é uma evolução humana e uma garantia de sobrevivência do
homem, o qual garante a cada integrante da sociedade uma vasta gama de Princípios e Direitos
constitucionais protegidos, principalmente os de fundação no Estado Social de Direito, no Brasil
recepcionado pela Carta Magna como Estado Democrático de Direito e as Garantias Fundamentais.

 Na busca de um sistema de justiça ideal, não podemos mais negligenciar as emoções, sentimentos e
necessidades daqueles que dela necessitam, ao contrário, “a pessoa humana deve ser, portanto, protegida
com primazia na sua vida, no seu corpo, nas suas liberdades, na sua dignidade, na sua segurança e na sua
relação com o meio ambiente.” [87]
            Com o paradigma restaurativo, permite-se que a sociedade participe das práticas comunitárias de
justiça, de forma a romper com o monopólio do Estado moderno de aplicação do Direito, negligenciando o
poder de cidadania dos indivíduos. A Justiça Restaurativa, no Estado Democrático de Direito, representa
algo mais inteligível e mais humano do que o Direito Penal atual.

Destarte, a Justiça Restaurativa, aplicada no Estado Democrático de Direito, não só realiza os
Direitos Humanos enquanto garantia de liberdade e igualdade dos indivíduos, como também dá autonomia
aos atores, reconhecendo suas vontades e direitos, de forma a concretizar um espaço democrático, aberto ao
diálogo e ao consenso em benefício da sociedade como um todo, legitimando, assim, a cidadania de cada um
que a compõe.
5 Notas Conclusivas

Embora a Constituição preconiza um modelo de intervenção penal mínima e garantidor dos direitos
fundamentais do ser humano como parâmetro de aferição da legitimidade do sistema penal, verifica-se que,
na prática, existe uma tendência a se enveredar para a implementação de um modelo de Direito Penal do
Inimigo, em flagrante dissonância com a concepção constitucional.

A legislação penal infraconstitucional brasileira, sob a influência de discursos de justificação que
encontram respaldo no senso comum acerca de como se deve proceder no combate à delinqüência – discurso
este amplamente divulgado pela mídia – desconsideram a etiologia da criminalidade em um país
profundamente marcado pela desigualdade social desde os primórdios da sua história.

Nesse sentido tem-se como questão fundamental a ser enfrentada pelo Estado brasileiro não a
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incrementação do Direito Penal, mas sim a incorporação efetiva da igualdade na realidade social do país, por
meio da implementação de políticas públicas que assegurem a todos os cidadãos condições mínimas para
uma existência digna. Com efeito, uma vez identificadas e sanadas as origens sociais da criminalidade, a
intervenção penal somente se justifica em situações extremas.

Contudo, ao invés de presenciarmos mecanismos de restauração das relações afetadas pela prática do
crime, presenciamos violações à vida humana na medida em que o Estado abandona os princípios dos
direitos fundamentais, priorizando o atendimento aos interesses de particulares, provenientes das classes
dominantes. Resta, portanto, grande parte da população, gize-se das classes pobres e miseráveis, vivendo na
ausência de direitos, dignidade humana e cidadania.

Diante dessa constatação, assume especial relevância o pensar de alternativas que viabilizem uma
nova análise do fenômeno da criminalidade, perscrutando suas causas reais em um ambiente de fragmentação
social e, a partir dela, apresentem alternativas que sejam norteadas pela proteção incondicional aos direitos
humanos. Portanto, há a necessidade de mudança de paradigmas a partir da e da Justiça Restaurativa que
permita a interação da comunidade em cooperação, viabilizando a participação popular e, por conseguinte,
reduzindo a exclusão social, como também se ampliando a esfera de garantia de direitos de cada cidadão, de
forma igualitária e justa. Eis, portanto, uma alternativa ao modelo de Direito Penal do Inimigo, com respaldo
na Lei Maior do país.
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SELETIVIDADE DO SISTEMA PENAL NOS CRIMES CONTRA O MERCADO 

DE CAPITAIS (LEI Nº 6.385/76) 

 

CRIMINAL SYSTEM SELECTIVITY ON THE STOCK MARKET CRIMES 
 

Eduardo Ribeiro Faria de Oliveira 

Thiago Bottino 

 

 

RESUMO 
O presente artigo apresenta os resultados da pesquisa empírica realizada pelos autores 

sobre o funcionamento do sistema penal nos crimes contra o mercado de capitais. 

Foram levantados dados das punições administrativas no âmbito da Comissão de 

Valores Mobiliários, dos inquéritos instaurados pelo Ministério Público Federal e das 

ações penais em curso perante o Poder Judiciário, capazes de indicar se as agências 

formais de controle são capazes de identificar, investigar, processar e punir as condutas 

lesivas ao mercado de capitais e ao patrimônio dos investidores. A partir dos dados 

obtidos, foram apresentados os novos crimes contra o mercado de capitais sob o 

enfoque do funcionamento seletivo do sistema penal e, por fim, propostas linhas de 

discussão para o enfrentamento do tema pela sociedade. 

PALAVRAS-CHAVES: Crimes contra o mercado de capitais – Seletividade do 

sistema penal – Eficiência da lei penal nos crimes corporativos – Comissão de Valores 

Mobiliários – Ministério Público Federal. 

 

 

ABSTRACT 
This article presents the results of an empirical research conducted by the authors on the 

functioning of the criminal justice system for crimes against the stock market. The data 

were collected from administrative penalties imposed by the Securities and Exchange 

Commission, investigations initiated by federal prosecutors and criminal cases pending 

before the Judiciary, which can indicate whether the formal law enforcement agencies 

are able to identify, investigate, prosecute and punish conduct detrimental to the stock 

market and equity investors. From the data obtained, the article presents the new stock 

market crimes under the approach of selective functioning of the criminal system and, 

finally, discussion proposals for confronting the issue by Brazilian society. 

KEYWORDS: Crimes against the stock market – Selectivity of criminal system – 

Efficiency of criminal law in corporate crimes – Securities and Exchange Commission. 

– Public Prosecution Service. 

Sumário: Introdução. 1 – A seletividade do sistema penal, em especial nos crimes 

econômicos. 2 – Os novos crimes contra o mercado de capitais. 3 – Os crimes contra o 

mercado de capitais e as infrações administrativas subjacentes. 3.1) Manipulação de 

mercado. 3.2) Uso de informação privilegiada. 3.3) Exercício irregular de profissão. 4 – 

Os dados coletados. Conclusão. 

 

 

Introdução 

Em 1998, a Sub-Procuradora Geral da República Ela Wiecko Volkmer de 

Castilho publicou o livro “O Controle Penal nos Crimes contra o Sistema Financeiro 
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Nacional” (Belo Horizonte: Del Rey) no qual apresentava as conclusões da sua tese de 

doutorado sobre o funcionamento do sistema penal nos crimes contra o Sistema 

Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86) entre 1986 e 1995.  

De acordo com a pesquisa, o Banco Central (BACEN) exercia um papel muito 

importante na seleção dos casos que eram comunicados ao Ministério Público Federal 

(MPF). Apesar de fiscalizar e punir administrativamente condutas lesivas ao SFN, o 

BACEN não realizava as representações com fins criminais na mesma proporção das 

punições que aplicava, o que levou a autora a apontar essa ausência de comunicação 

desses fatos ao MPF como fator determinante para o pequeno número de casos 

relacionados a esses crimes levados a julgamento pelo Poder Judiciário. 

“A descrição do processo de definição e seleção acaba por revelar que, na 

criminalidade contra o sistema financeiro, o controle penal caracteriza-se pela 

exclusão, confirmando o sentimento comum da impunidade. (...) 

Mas, também, revela que a impunidade se deve menos às instâncias formais 

tradicionais (Polícia, Ministério Público e Judiciário) e mais ao Banco Central. 

A chave do cofre que abriga a enorme cifra oculta dessa criminalidade é uma 

instituição não-penal, que faz a seleção básica, utilizando-se de parâmetros 

pouco transparentes e dificilmente submetidos a fiscalização. Sua importância 

fundamental na configuração do que é crime ou não passa ao largo do público 

e mesmo dos criminólogos e penalistas que concentram suas críticas à polícia, 

ao Ministério Público e, sobretudo, ao Judiciário, justamente o que tem menos 

condições de reverter a lógica de exclusão. Essa conclusão provavelmente 

pode ser aplicada a outros setores da criminalidade econômica, como a 

dos crimes contra ordem tributária e, nessa hipótese, outro será o órgão 

efetivamente encarregado de promover a imunização de certos indivíduos, 

grupos ou classes ao controle penal”
1
. (grifos nossos) 

 

Inspirados naquela iniciativa inovadora, os autores se propuseram a realizar 

estudo semelhante
2
, examinando agora os crimes contra o mercado de capitais. A 

hipótese de trabalho era verificar se, passados dez anos do alerta de Wiecko, ainda 

ocorreria fenômeno semelhante, agora na atuação da Comissão de Valores Mobiliários
3
 

                                                
1 CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de: O Controle Penal nos Crimes contra o Sistema Financeiro 
Nacional. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 23. 
2 Uma diferença marcante da presente pesquisa é seu âmbito mais reduzido, pois embora compreenda os 

sete anos de vigência dos crimes introduzidos pela Lei nº 10.303/2001 (março de 2002 a março de 2009), 

a pesquisa ficou restrita aos fatos ocorridos no Estado do Rio de Janeiro.  A opção por um recorte tão 

pequeno se deveu a dois fatores: em primeiro lugar, o limite de um ano para conclusão da pesquisa; e, em 

segundo lugar, a dificuldade de obter dados relativos à instauração de inquéritos e processos em outros 

Estados da Federação. 
3 A CVM está legalmente obrigada a reportar ao Ministério Público todos os fatos que possam constituir, 

em tese, crime, como se vê do art. 12, da Lei nº 6.385/76: “Quando o inquérito, instaurado de acordo com 

o § 2º do art. 9º, concluir pela ocorrência de crime de ação pública, a Comissão de Valores Mobiliários 

oficiará ao Ministério Público, para a propositura da ação penal”. 
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(CVM), e se os autores de crimes econômicos continuariam excluídos do rol de 

criminosos reconhecidos e punidos pelo sistema judiciário penal.  

Os dados foram obtidos por meio de requerimentos formais apresentados ao 

Superintendente-Geral da CVM, ao chefe da Procuradoria da República no Estado do 

Rio de Janeiro e ao Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 

Os requerimentos protocolados deram ensejo à instauração de procedimentos 

administrativos que culminaram com a expedição das certidões que servem como base 

para as análises realizadas.  

Não obstante haja tipos penais cuja fiscalização e punição administrativa já 

fosse realizada pela CVM
4
, optou-se por analisar apenas os crimes contra o mercado de 

capitais criados pela Lei nº 10.303/2001 (artigos 27-C, 27-D e 27-E, acrescentados à Lei 

nº 6.385/76), conhecidos como “uso de informação privilegiada”, “manipulação de 

mercado” e “exercício irregular de profissão”.   

Tais crimes prejudicam a eficiência e a transparência na formação do preço 

dos títulos negociados no mercado de capitais, trazendo riscos e diminuindo a confiança 

dos investidores no mercado mobiliário, violam a igualdade de acesso às informações, 

afetam o interesse social consubstanciado na exigência legal de que as operações sejam 

realizadas exclusivamente por agentes autorizados e registrados junto aos órgãos 

competentes e, em última análise, colocam em risco o patrimônio dos investidores.  

O presente artigo resume o trabalho de pesquisa realizado. Nas três primeiras 

partes, o artigo tratará de conceitos básicos relativos ao sistema penal, aos crimes 

econômicos e aos tipos penais e infrações administrativas ligadas ao mercado de 

capitais. Em seguida, são apresentados os dados coletados e explicitadas as limitações 

vivenciadas para sua obtenção e, finalmente, apresentadas hipóteses para uma 

investigação mais profunda das causas do pequeno número de processos criminais 

relacionados a esses crimes. 

 

1 – A seletividade do sistema penal nos crimes econômicos 

O sistema penal compreende o conjunto das regras relativas à definição das 

condutas criminosas, identificação, persecução e julgamento de seus autores e, ainda, a 

execução das penas eventualmente impostas em decorrência de uma decisão judicial
5
.  

                                                
4 Como, por exemplo, os crimes previstos no art. 177, do Código Penal e no art. 7º, da Lei nº 7.492/86. 
5 “Devemos distinguir entre direito penal e sistema penal. Provisoriamente, diremos que o direito penal é 

o conjunto de normas jurídicas que prevêem os crimes e lhes cominam sanções, bem como disciplinam a 

incidência e validade de tais normas, a estrutura geral do crime, e a aplicação e execução das sanções 
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Trata-se da institucionalização do controle social
6
 em sua forma mais intensa, já que as 

normas jurídicas são aquelas às quais o grupo social recorre após frustradas as regras de 

convivência não formalizadas.  

Dentre as normas jurídicas, as de natureza penal são subsidiárias, previstas 

somente para casos específicos em que é preciso exercer o mais intenso grau de coação 

sobre o indivíduo. Com efeito, o Direito Penal constitui a mais violenta expressão do 

poder estatal sobre a liberdade individual e por isso tem sua aplicação justificada 

unicamente quando caracterizada a imperiosa necessidade. 

Por sua vez, o Direito Processual Penal tem como finalidade dotar o indivíduo 

de garantias por meio do estabelecimento de regras para que esse exercício da violência 

estatal não seja arbitrário e permita, de alguma forma, que o indivíduo confronte o poder 

do Estado no curso de um processo.  

Essas características do sistema penal estão diretamente conectadas à 

exigência de estrita observância aos princípios decorrentes do Estado de Direito e da 

Democracia. Um exemplo de limitação democrática à soberania popular é a exigência 

de que uma condenação esteja baseada na verdade processual (alcançada no curso do 

processo). Nem mesmo o consentimento da maioria da comunidade ou mesmo de sua 

totalidade autoriza que se aceite como válida uma decisão que não tenha sido submetida 

à comprovação e efetivamente comprovada de acordo com as regras processuais 

penais
7
. 

                                                                                                                                          
cominadas. Há outros conjuntos de normas que estão funcionalmente ligadas ao direito penal: assim, o 

direito processual penal, a lei de organização judiciária, a lei de execução penal, os regulamentos 

penitenciários, etc. Criadas por esses conjuntos, ou a ele subordinadas, existem instituições que 

desenvolvem suas atividades em torno da realização do direito penal”. (BATISTA, Nilo: Introdução 

Crítica ao Direito Penal Brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 1990, p. 24). 
6 Na visão da criminologia crítica, o controle social tem como finalidade a manutenção de um 

determinado sistema de valores, sendo certo que as instâncias formais (agências administrativas, polícia, 

Ministério Público, Judiciário) desempenham um papel fundamental nessa estrutura de controle, 

sobrepondo-se em larga escala às instâncias informais (família, igreja, comunidade). “As análises críticas 

revelam como a disciplina social é um elemento essencial e funcional ao modo capitalista de produção. 

Como este se apresenta historicamente fases diversificadas, em cada uma delas há uma particular 
manifestação disciplinar ou de controle social”. (CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de: O Controle Penal 

nos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 37) 
7 “Não se pode sacrificar a liberdade de um homem, de quem não se tenha verificado a responsabilidade 

penal, no interesse e na vontade de todos. Este é, como se verá, um postulado político fundamental do 

liberalismo penal, que exclui tanto a justificação meramente instrumentalista ou utilitarista quanto a 

consensualista ou democrática das decisões punitivas. No direito penal, a única justificação aceitável das 

decisões é representada pela verdade de seus pressupostos jurídicos e fáticos, entendida a „verdade‟ 

precisamente no sentido da „correspondência‟ mais aproximada possível da motivação às normas e aos 

fatos julgados. Só se referidos à verdade como correspondência podem os critérios da coerência e da 

aceitabilidade justificada impedir, de fato, a prevaricação punitiva pelo único interesse ou vontade mais 

ou menos geral e vincular o juízo à estrita legalidade, ou seja, aos fatos empíricos previamente denotados 
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De igual forma, o respeito ao Estado de Direito implica no reconhecimento de 

que toda intervenção na liberdade individual deve ocorrer de forma segura, o que 

acarreta, inexoravelmente, uma resposta sub-ótima da legislação às demandas sociais.  

O Estado está sempre um passo atrás na sua tarefa de identificar condutas consideradas 

danosas e torná-las criminosas, e também não pode lançar mão de todos os expedientes 

disponíveis para obter provas que levariam à condenação (como a utilização de provas 

ilícitas, por exemplo).  

Inobstante essa “ineficiência” ser inerente ao sistema penal, os meios de 

comunicação e a sociedade em geral têm a percepção de que o sistema penal opera de 

forma que essa ineficiência seja seletiva, privilegiando os autores de crimes econômicos 

e atuando de forma mais grave e intensa sobre a população sem recursos econômicos. 

Pesquisas recentes têm se debruçado sobre dados que permitam averiguar se esse 

sentimento corresponde à realidade brasileira. 

No ano de 2008, o Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena da Escola de 

Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas publicou a pesquisa “A aplicação da 

Lei nº 7.492/86 nos Tribunais Regionais Federais e no Superior Tribunal de Justiça”
8
 

na qual é apresentado um estudo estatístico dos julgamentos envolvendo crimes 

econômicos. De acordo com os dados levantados pela pesquisa, a taxa de condenação 

por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional no Superior Tribunal de Justiça é de 

66,7% dos casos em que o indivíduo já fora condenado em primeira e segunda 

instância. Se considerados também os casos em que houve absolvição em primeiro ou 

segundo grau, a taxa de decisões condenatórias no Superior Tribunal de Justiça alcança 

a o percentual de 94,4%. Quando instado a se manifestar sobre o prosseguimento, ou 

não, de inquéritos investigando crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, o Superior 

Tribunal de Justiça decidiu em 75% das vezes que as investigações deveriam 

prosseguir.  

Tais números indicariam que o sistema criminal estaria operando de forma 

especialmente intensa sobre os acusados de crimes econômicos. No entanto, como 

mostrava o estudo de Wieko nos anos 80, talvez essa alta taxa de condenação decorra da 

                                                                                                                                          
pela lei como puníveis” (FERRAJOLI, Luigi: Direito e Razão: Teoria do garantismo penal. São Paulo: 

RT, 2002, p. 56). 
8 Disponível em http://virtualbib.fgv.br/dspace/handle/10438/2857. Acesso em 29 de dezembro de 2009. 
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grande cifra negra
9
 dos crimes econômicos que não é levado ao conhecimento do Poder 

Judiciário. 

Uma outra referência é importante. Nesse mesmo ano de 2008, uma equipe de 

pesquisa envolvendo professores da UFRJ e da UNB que estudou a aplicação da Lei nº 

11.343/2006 (Lei de Drogas) constatou que “De acordo com a pesquisa e análise das 

sentenças judiciais coletadas no Rio de Janeiro e em Brasília, somente os 

‘descartáveis’ pequenos e microtraficantes, que representam os elos mais fracos da 

estrutura do comércio de drogas ilícitas sofrem a intensidade da repressão, e ainda 

recebem penas desproporcionais”
10

. As conclusões dessa pesquisa tornam a reforçar o 

argumento de que o sistema penal opera de forma seletiva privilegiando os segmentos 

com maior poder econômico e estimulam pesquisas que possam revelar em que 

momento essa seletividade ocorre.  

No presente trabalho, optou-se por examinar a atuação das agências formais de 

controle no âmbito administrativo e judicial na seleção dos casos que serão levados a 

julgamento após a a identificação e punição administrativa (CVM), a investigação 

(polícia), persecução penal (Ministério Público) e julgamento (Poder Judiciário).  

O processo de criminalização é resultado da reação que a sociedade tem a 

determinada conduta. Essa reação é responsável pela definição de determinados 

comportamentos como crime (processo de etiquetamento penal ou labelling approach) 

na criminalização primária e, de igual forma, na atuação dos atores encarregados pela 

criminalização secundária. Também as agências formais de controle realizam processos 

de etiquetamento ou estigmatização na definição de quais comportamentos serão 

investigados, processados e punidos. Essa constatação explica a existência de uma cifra 

oculta da criminalidade que cria uma diferenciação não-legislada entre criminosos e 

não-criminosos, sendo estes últimos os que não passam pelo processo de criminalização 

secundária.  

                                                
9 A cifra negra pode ser definida como a diferença entre a criminalidade real – todos os delitos praticados 

em um determinado espaço de tempo e em determinado local – e a criminalidade aparente – considerada 

o número de casos que são efetivamente levados ao conhecimento das agências formais de controle. “É 

absolutamente certo que nestes casos encontram-se aquelas atividades delitivas que não são facilmente 

perceptíveis. Assim, aquelas condutas que não se dirigem diretamente contra uma vítima concreta, como 

ocorre nos delitos contra o meio ambiente ou em outros que envolvam interesses menos difusos. Tais 

delitos têm grande possibilidade de permanecer no campo obscuro da criminalidade (...)” (CERVINI, 

Raul: Os processos de descriminalização. 2ª ed. São Paulo: RT, 2002, p. 196). 
10 Disponível em http://www.mj.gov.br/main.asp?Team=%7B7393FACA%2DF9C1%2D42B0%2DBE 

43%2D8F8756A587C8%7D. Acesso em 29 de dezembro de 2009. 
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O fenômeno do etiquetamento na criminalização secundária está na raiz dos 

processos de seletividade do sistema penal, cujo funcionamento diferenciado nos crimes 

econômicos já fora identificado pelo sociólogo estadunidense Edwin H. Sutherland na 

primeira metade do século passado
11

. Sutherland explicava que a aplicação diferenciada 

da lei poderia ser debitada a diversos fatores: 

(1) status: o poder imuniza os “homens de negócio” em relação aos crimes, já que 

incriminá-los poderá trazer problemas para o incriminador no futuro;  

(2) homogeneidade cultural: juízes, administradores, legisladores e homens de negócios 

possuem a mesma formação cultural, muitas vezes partilham as mesmas origens sociais 

e essa homogeneidade faz com que não seja uma tarefa fácil caracterizar os criminosos 

econômicos dentro do estereotipo do criminoso comum;  

(3) a tendência ao abandono das sanções penais: as instituições tradicionais (Estado, 

igreja e família) tinham abandonado a prática dos castigos;  

(4) a relativa desorganização na reação aos crimes de colarinho branco: Sutherland 

destacava que as violações das leis pelos homens de negócios são complexas e 

produzem efeitos difusos. Não se tratam de agressões simples e diretas de um indivíduo 

contra outro. Além disso, podem permanecer por muitos anos sem serem descobertas; e, 

(5) a baixa reprovação social dessas condutas: as pessoas adotavam comportamentos 

semelhantes em suas práticas cotidianas e mesmo os veículos de comunicação de massa 

(normalmente acostumados a fiscalizar e denunciar às autoridades a prática de crimes) 

não exprimiriam uma expressiva reprovação moral da coletividade a respeito dos crimes 

do colarinho branco, em parte porque são fatos complexos, de difícil colocação 

jornalística, mas, sobretudo, porque também os jornais pertencem a homens de 

negócios, que às vezes são responsáveis por ilícitos análogos.  

Sutherland chamou atenção para uma categoria de ilícitos que até então era 

solenemente ignorada nos estudos conduzidos pelos sociólogos e criminólogos: os 

crimes praticados por diretores das grandes corporações. De acordo com a pesquisa de 

Sutherland, determinadas práticas adotadas na gestão do negócio empresarial 

lembravam práticas semelhantes às de organizações criminosas. E mais: na opinião de 

Sutherland, esse tipo de criminalidade era conseqüência do cinismo e do egoísmo dos 

seus autores, afetando as bases sobre as quais se estrutura uma sociedade de forma 

muito mais danosa do que simples crimes patrimoniais sem violência. 

                                                
11 SUTHERLAND, Edwin H.: White collar crime – the uncut version. New Haven: Yale University 

Press, 1983 
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As causas da criminalidade econômica e as causas do funcionamento seletivo 

do sistema penal não são objeto de estudo nesse trabalho. Nesse trabalho optou-se por 

trabalhar exclusivamente com a face aparente da criminalidade econômica e o processo 

de criminalização secundária, já que os meios de comunicação e a sociedade em geral 

têm a percepção de que o sistema penal opera de forma seletiva, privilegiando os 

autores de crimes econômicos e atuando de forma mais grave e intensa sobre a 

população sem recursos econômicos. Nesse diapasão, considerou-se pertinente a análise 

de dados que poderiam indicar se o sistema está funcionando para determinada classe de 

crimes e, a partir daí, propor hipóteses de estudo que possam ser desenvolvidas em 

outros estudos. 

 

2 – Os novos crimes contra o mercado de capitais 

A opção do legislador em transformar determinadas condutas relacionadas ao 

mercado de capitais em crimes é produto de vários fatores dentre os quais, certamente, o 

mais importante é a transformação social iniciada no final do século XX decorrente da 

forte expansão nos processos de integração econômica, social e cultural. As grandes 

distâncias geográficas foram demolidas pelo avanço da tecnologia de comunicação, pelo 

acesso irrestrito à informação disponibilizada na rede mundial de computadores e por 

vários outros avanços científicos. Essa nova ordem social trouxe consigo a valorização 

de novos bens jurídicos e a conseqüente expansão do poder punitivo estatal, sobretudo 

no tocante à punição de condutas lesivas (ou simplesmente que levem perigo) à 

economia, ao meio-ambiente, às relações de consumo, à genética, às redes de 

informática etc.  

Esses novos bens jurídicos se caracterizam por seu caráter supraindividual e, 

na maioria dos casos, pela sua estrutura como crimes de perigo, assim entendidos os 

crimes em que não se exige a efetiva lesão para a consumação do delito, bastando 

simplesmente que haja a exposição do bem jurídico a um perigo de dano
12

. 

Nesse sentido, a criminalização de condutas relativas ao mercado de capitais 

(que até 2001 constituíam meras infrações administrativas) revela sua valorização no 

sistema econômico e financeiro brasileiro. Na realidade, ao contrário do que ocorre nos 

                                                
12 Afirma Claus Roxin que “os delitos de perigo concreto requerem que no caso concreto haja produzido 

um perigo real para um objeto protegido pelo tipo respectivo”. Já os delitos de perigo abstrato são 

"aqueles em que se castiga a conduta tipicamente perigosa como tal, sem que no caso concreto tenha de 

ocorrer um resultado de exposição a perigo" (CLAUS, Roxin: Derecho Penal: Parte General. 

Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. Madrid: Civitas, 1997, pp. 404 e 407, 

respectivamente) 
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EUA, cujo sistema de financiamento direto das empresas por meio das negociações em 

bolsa é prática disseminada há bastante tempo, a importância do mercado de capitais 

brasileiro no desenvolvimento nacional acentuou-se a partir dos anos 1990, com a 

abertura da economia depois de quase 30 anos de protecionismo econômico
13

. 

A partir dos anos 90 do século XX, a abertura da economia brasileira 

impulsionou o desenvolvimento do sistema financeiro nacional, os investimentos 

externos, a abertura de capital das empresas nacionais – tradicionalmente companhias 

de capital fechado e de controle familiar – e, especialmente, a participação do pequeno 

investidor no mercado de ações.  

A constatação de que o mercado de capitais representa uma peça fundamental 

para o desenvolvimento econômico brasileiro recente está diretamente ligada às funções 

que essa ferramenta desempenha em uma sociedade capitalista de mercado. A 

negociação de ações em bolsas de valores aumenta as alternativas de financiamento para 

as empresas e reduz o custo do financiamento porque elimina a intermediação da 

instituição financeira
14

. Por outro lado, o crescimento do mercado de capitais deve vir 

acompanhado de maior proteção ao investidor (seja por meio de mecanismos de 

governança corporativa, seja pelo maior controle estatal).  

É nesse contexto de rápido crescimento e do grande desenvolvimento do 

mercado financeiro no Brasil que se constatou a necessidade de tutela penal das 

infrações praticadas no mercado de capitais. A edição da Lei nº 10.303/2001, 

adicionando os artigos 27-C, 27-D e 27-E à Lei nº 6.385/76 e criando os tipos penais de 

manipulação de mercado, uso de informação privilegiada e exercício irregular da 

profissão, constitui a mais recente modalidade de delitos ligados ao Direito Penal 

                                                
13 É importante lembrarmos que o Brasil passou por um processo de industrialização e modernização 

acelerado. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira 

quadruplicou entre 1940 e 2000, passando de 41,2 milhões para 169,8 milhões de habitantes. No mesmo 

período, a parcela da população que vivia nas cidades pulou de 31,3% da população para 81,2%. O êxodo 

rural coincidiu com o desenvolvimento da indústria e do comércio. (IBGE. Tendências demográficas - 
Uma análise da população com base nos resultados dos Censos Demográficos 1940 e 2000.  Disponível 

em http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/tendencia_demografica/analise_populacao/1940 

_2000/default.shtm. Acesso em 29 de dezembro de 2009.) 
14 Para negociar ações em bolsa, é preciso que a empresa seja uma sociedade anônima de capital aberto. A 

abertura do capital por meio do lançamento de ações em bolsa permite que uma empresa adquira mais 

sócios, que contribuirão com investimento na sociedade, permitindo a expansão dos negócios em razão da 

capitalização promovida. É uma forma de captação de recursos para a empresa. Além de se financiar, a 

emissão de ações em bolsa oferece a possibilidade do empresário de obter mais liquidez em seu 

patrimônio, podendo vender parte de suas ações quando precisar de dinheiro e recomprá-las 

posteriormente. As empresas de capital fechado são aquelas em que a compra de ações não está 

disponível a qualquer pessoa. 
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Econômico, reforçando por meio do Direito Penal o controle estatal que já era exercido 

pela CVM no âmbito administrativo. 

A CVM tem atribuição de fiscalizar permanentemente as atividades e os 

serviços do mercado de valores mobiliários e as companhias abertas, sendo ainda 

responsável pela supervisão da organização, funcionamento e operações das bolsas de 

valores, zelando pelo bom funcionamento do sistema de mercado de capitais. Os 

poderes de fiscalização da CVM permitem examinar registros contábeis, livros ou 

documentos das companhias abertas, das sociedades de investimento, dos consultores e 

analistas de valores mobiliários, dos auditores independentes e ainda de outras pessoas 

quaisquer, naturais ou jurídicas, que participem do mercado, ou de negócios no 

mercado, quando houver suspeita fundada de fraude ou manipulação, destinada a criar 

condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores mobiliários. De modo a 

prevenir ou corrigir situações anormais do mercado, a CVM tem ainda poder de 

suspender a negociação de determinado valor mobiliário ou decretar o recesso de bolsa 

de valores e proibir a prática de determinados atos considerados prejudiciais ao 

funcionamento regular do mercado.  

Se, no curso de sua atividade fiscalizatória, a CVM constatar comportamentos 

que possam constituir infrações administrativas, ela deverá identificar seus autores, 

comprovar as práticas e impor sanções (Art. 9º, V, da Lei nº 6.385/76), observadas as 

regras do processo administrativo sancionador (PAS)
15

. O Inquérito Administrativo (IA) 

é a etapa investigativa que precede o PAS e se destina à apuração de indícios de atos 

ilícitos no mercado de valores mobiliários (Art. 9º, § 2º, da Lei nº 6.385/76)
16

. 

Concluído o IA, deverá ser elaborado um relatório
17

. Se estiverem presentes elementos 

suficientes quanto à autoria e materialidade da infração será apresentado Termo de 

Acusação (TA). 

                                                
15 Caso constate infração das regras administrativas, a CVM impor as seguintes penalidades: advertência; 

multa; suspensão do exercício de cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema 
de distribuição de valores; inabilitação para o exercício dos cargos referidos no inciso anterior; suspensão 

e cassação da autorização ou registro para o exercício das atividades de mercado.  
16 O inquérito administrativo não é obrigatório. Caso já haja elementos suficientes de autoria e 

materialidade da infração, as Superintendências da CVM poderão apresentar Termo de Acusação (TA), 

providência que também poderá ser determinada pelo Superintendente Geral. 
17 Desse relatório deverão constar: (1) nome e qualificação dos acusados; (2) narrativa dos fatos 

investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; (3) análise de autoria das infrações 

apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas 

que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; (4) os dispositivos legais ou regulamentares 

infringidos; e, (5) proposta de comunicação a órgãos públicos, se for o caso (art. 6º da Deliberação CVM 

nº 538/08). 
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O Processo Administrativo Sancionador (PAS) constitui a fase do 

procedimento administrativo em que há contraditório, e se inicia com a intimação do 

acusado para apresentar defesa (§ 1º do art. 8º da Deliberação CVM nº 538/08) em face 

do TA, e sua condução também compete à Superintendência de Processos 

Sancionadores (Art. 20 do Decreto nº 6.382/08 e Deliberação CVM nº 538/08). 

Formulado o TA, será facultada a manifestação prévia do investigado para que preste 

esclarecimentos. Com ou sem a manifestação do acusado, o PAS estará pronto para ser 

submetido a julgamento (arts. 27 e seguintes da deliberação CVM nº 538/08), o que será 

feito pelo Colegiado da CVM, em sessão pública. Se o inquérito constatar a prática de 

crime de ação pública, a CVM oficiará ao MPF, para a propositura da ação penal. 

Um dispositivo que merece especial atenção na análise das regras 

procedimentais de apuração de fatos no âmbito do direito administrativo sancionador 

ligado ao mercado de capitais é o Termo de Compromisso (TC), previsto no Art. 11, 

§ 5º, da Lei nº 6.385/76. O TC consiste em um acordo firmado entre o investigado e a 

CVM, a critério exclusivo desta, para suspender o procedimento administrativo 

instaurado para a apuração de infrações da legislação do mercado de valores 

mobiliários. Nessa hipótese, o investigado se obriga a cessar a prática de atos 

considerados ilícitos, corrigir as irregularidades e indenizar os prejuízos. Caso aceite as 

condições desse TC, o investigado ou acusado não estará confessando a prática 

imputada, nem reconhecendo a ilicitude da conduta analisada.  

O TC poderá ser firmado em qualquer fase do PAS (mesmo depois do 

oferecimento do Termo de Acusação) e impede que se prossiga na investigação. A única 

exceção à celebração do TC é quando a conduta investigada puder constituir crime de 

Lavagem de Capitais (§ 1º do art. 1º da Deliberação CVM nº 390/01). A previsão legal 

da utilização do Termo de Compromisso para encerrar uma investigação institui o 

princípio da disponibilidade da apuração administrativa. Em outras palavras, a CVM 

não está obrigada a investigar todas as infrações administrativas de que tomar 

conhecimento, ainda que elas possam caracterizar crimes.  

Pesquisa recente divulgada em maio de 2009 pela Escola de Direito de São 

Paulo da Fundação Getúlio Vargas (Direito GV) demonstrou que o termo de 

compromisso é a forma de resolução de procedimentos administrativos mais utilizada 

pela CVM
18

. Foram analisadas 40 decisões da CVM envolvendo uso de informação 

                                                
18 Disponível em http://www.direitogv.com.br/subportais/publicaçõe/NECP%20-%20crimes%20 

financeiros%20_12jun2008_.pdf. Acesso em 29 de dezembro de 2009.  
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privilegiada entre 2000 e 2009 (abrangendo, portanto, casos anteriores à criminalização 

da prática do insider trading) verificando-se que em 57,5% dos casos foi celebrado 

Termo de Compromisso (desse total, 8 termos de compromisso foram posteriormente 

rejeitados pelo colegiado da CVM) e que entre 2008 e 2009 houve aumento do uso 

desse instrumento de solução consensual. Dos 17 casos que foram transformados em 

PAS, houve punição de todos os indiciados em 30% dos casos e punição parcial (com 

alguns indiciados absolvidos) em 35% dos casos, sendo utilizada majoritariamente a 

pena de multa (15 aplicações). 

Uma das premissas mais importantes da negociação no mercado de capitais é o 

princípio da transparência, segundo o qual todos aqueles que têm interesse em realizar 

investimentos no mercado de capitais devem dispor das mesmas informações, a fim de 

evitar que alguns sejam beneficiados em detrimento dos demais
19

. Os crimes contra o 

mercado de capitais são assim classificados porque afetam a transparência de 

informações (acesso fácil, tempestivo e fidedigno) e a credibilidade nas operações
20

.  

Entretanto, passados mais de seis anos da edição da Lei nº 10.303/2001 (com 

entrada em vigor em março de 2002), a pesquisa nos repositórios eletrônicos de 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça indicava, 

no mês de julho de 2008 (quando se iniciou a pesquisa), a inexistência de qualquer 

julgamento pelos tribunais superiores de casos criminais relacionados aos crimes contra 

o mercado de capitais. A pesquisa realizada nos repositórios eletrônicos dos Tribunais 

Regionais Federais indicava a mesma resposta: nenhum caso julgado em segunda 

instância relacionado aos crimes criados pela Lei 10.303/2001.  

A simples constatação de que em seis anos não houvera nenhum julgamento 

em segunda instância relacionado a esses crimes indicaria, com maior probabilidade, 

que o fenômeno da seletividade do sistema penal está ocorrendo nessa matéria. A 

                                                
19 Em razão do fluxo de oferta e procura de cada ação, obtém-se o preço de mercado de determinado 

papel. Além da oferta/procura por determinada ação, outros fatores influenciam a forma pela qual ocorre 

o processo de valorização ou desvalorização de uma ação como, por exemplo: (1) as expectativas com 
relação ao futuro da empresa emissora da ação (se historicamente determinada empresa vem crescendo, 

suas ações tornam-se mais valorizadas); (2) o desempenho financeiro em um determinado exercício (a 

divulgação do balanço da empresa com dados favoráveis é fator que eleva o preço das ações, e vice-

versa); além de (3) outros episódios que possam influenciar o desempenho da empresa emissora da ação 

(fusão de companhias, mudanças tecnológicas, enfraquecimento de empresas concorrentes etc.). 
20 “A incriminação do abuso de informação pretende, por um lado, tutelar a confiança dos investidores 

no correcto funcionamento do mercado e, por outro, proteger a decisão economica individual no sentido 

de que esta seja tomada em situação de igualdade de informação para todos os potenciais intervenientes 

no mercado. Criando-se, assim, as condições de livre concorrência entre os investidores” (COSTA, José 

de Faria e RAMOS, Maria Elisabete: O Crime de Abuso de Informação Privilegiada (insider trading). 

Coimbra: Coimbra Editora, 1008, p. 37/38. 
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proposta da pesquisa iniciada em 2008 era justamente dar o primeiro passo para que 

esse panorama fosse esclarecido. 

 

3 – Os crimes contra o mercado de capitais em espécie. 

A primeira tarefa para avaliar o funcionamento das instâncias de controle 

formal dos crimes contra o mercado de capitais consistiu no estudo da atuação da CVM. 

Por conseguinte, foram identificadas as infrações administrativas que correspondem  

aos crimes contra o mercado de capitais. Isso permitiu a verificar a taxa de ocorrência 

dessas infrações e utilizar esse número como parâmetro para a taxa provável de crimes. 

A identidade terminológica entre o tipo penal e a infração administrativa indica de 

forma precisa que a criação dos novos crimes contra o mercado de capitais consistiu no 

mero reforço de punição da mesma conduta já sancionada pelo direito administrativo e 

não na proteção de um bem jurídico distinto
21

.  

 

3.1) Manipulação de mercado 
ART. 27-C, LEI Nº 6.385/76: “Realizar operações simuladas22 ou executar outras manobras 
fraudulentas23, com a finalidade de alterar artificialmente24 o regular funcionamento dos 

mercados de valores mobiliários em bolsa de valores, de mercadorias e de futuros, no mercado 

de balcão ou no mercado de balcão organizado, com o fim de obter vantagem indevida ou 

lucro, para si ou para outrem, ou causar dano a terceiros: Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) 

anos, e multa de até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do 

crime.”25 
 

O crime de manipulação de mercado compreende as condutas que se traduzem 

em operações aparentemente regulares, mas que são controladas por agentes de forma a 

violar o livre jogo da oferta e da procura. Essas ações podem ocorrer por meio de 

simulação ou fraude, sendo certo que essas ações não estão definidas em lei.  A 

                                                
21 “Apesar da inserção no ordenamento jurídico de tipos penais em tudo similares às infrações 

administrativas que os inspiraram, estabelecendo penas bastante graves aos infratores, inclusive 

pecuniárias, é certo que a administração, no caso a CVM, e, em segundo grau, o Conselho de Recursos do 

SFN, não deixará de exercer suas atividades disciplinadoras e sancionadoras, continuando a aplicar, no 

âmbito de suas respectivas atribuições, sempre que verificar aquelas infrações, as penalidades previstas 

nas suas instruções normativas, acarretando, não raras vezes, duplicidade de punição” (CASTELLAR, 

João Carlos. Insider trading e os novos crimes corporativos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 33).  
22 O conceito de simulação está na instrução CVM nº 08/79: “utilização de qualquer processo ou artifício 

destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, 

induzindo, terceiros à sua compra e venda”. 
23 Operação fraudulenta é “aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter 

terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na 

operação, para o intermediário ou para terceiros” (instrução CVM nº 08/79). 
24 A alteração artificial de mercado está definida na instrução CVM nº 08/79: “condições artificiais de 

demanda, oferta ou preço de valores mobiliários [são] aquelas criadas em decorrência de negociações 

pelas quais seus participantes ou intermediários, por ação ou omissão dolosa provocarem, direta ou 

indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de valores mobiliários”. 
25 O ilícito administrativo correspondente está disposto na Instrução CVM nº 08/79. 
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integração dos elementos normativos “operação simulada” e “operação fraudulenta” é 

feita utilizando-se as regras administrativas.  

A primeira constatação que se faz ao comparar o tipo penal com a infração 

administrativa é a de que a lei penal, justamente aquela que deveria estar mais 

fortemente amarrada pelo princípio da legalidade, deixou de descrever com precisão os 

elementos que integram o tipo, ao contrário da norma administrativa. Conseqüência 

dessa opção é a obrigação de que o intérprete da lei penal integre os elementos 

normativos do crime a partir da norma administrativa. 

Outra importante constatação é que, ao contrário da infração administrativa, o 

tipo penal possui como elemento subjetivo o “fim de obter vantagem indevida, ou lucro 

para si ou para outrem, ou causar dano a terceiros”. Essa característica do tipo penal 

impõe que se faça uma escolha acerca da natureza desse crime para efeito da sua 

consumação. Se se considera que o crime é de perigo – como faz José Carlos Tórtima
26

 

–, basta a realização de operações simuladas ou fraudulentas, sem que seja necessária a 

obtenção do resultado (vantagem, lucro ou prejuízo) para a consumação do crime. 

No direito português, Alexandre Brandão da Veiga
27

 conceitua operações 

fictícias como sendo aquelas em que a) não se pretende que o contrato seja cumprido 

(há um dever de entrega ou transferência de valores e pagamento de preço, mas desde o 

princípio não se pretende que os valores sejam entregues e o preço pago; ou, b) quando 

há um desvio funcional na operação (quando há efetivamente a transferência de valores 

e pagamento de preço, mas não há realmente translações patrimoniais. Já a operação 

fraudulenta é aquela “que acarreta perigo abstrato de enganar terceiros, de os induzir 

em erro”
28

.  

A própria definição que se dá aos conceitos de “ficção” e “fraude” já seria 

elemento suficiente para que se afirmasse que o autor português acredita que esse tipo 

penal é de perigo, mas não é excessivo transcrever a passagem em que ele faz tal 

afirmação de forma expressa: 

 

                                                
26 TORTIMA, José Carlos: Crime contra o mercado de capitais. In Discursos sediciosos, nº 12. Rio de 

Janeiro: Revan, 2002. 
27 Crime de Manipulação, defesa e criação de mercado. Coimbra: Almeidina, 2001, p. 51/52. “Com 

efeito, fictício é aquilo em que a aparência não traduz a realidade. Ora uma expressão de um nexo 

genético diversa do que vem a ser o nexo funcional de um negócio encobre a substância mesma do 

negócio. Em última análise, o que temos aqui presente é uma situação de opacidade. Ora, como iremos 

verificando ao longo do presente trabalho, neste caso é em última análise a transparência que está aqui em 

causa, a sua colocação em perigo”. 
28 Crime de Manipulação, defesa e criação de mercado. Coimbra: Almeidina, 2001, p. 61/62 
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“Uma informação falsa divulgada pode não trazer perigo concreto nenhum 

para o mercado, na medida em que todo ele já conhece entretanto a verdade 

dos factos. De igual modo, uma operação fictícia pode não gerar perigo 

concreto de engano, na medida em que todo o mercado já conhece a sua 

natureza fictícia. O que releva é a natureza abstracta do perigo. De igual 

forma, por práticas fraudulentas tem de se entender práticas que geram 

perigo abstracto de induzir terceiros em erro”
29

. 

 

Por outro lado, se o tipo penal for interpretado como de resultado – opção de 

João Carlos Castellar
30

 – é preciso, além da comprovação da conduta do agente, a 

demonstração que ela se mostre capaz de afetar o bem jurídico “patrimônio”. Se não 

houver a efetiva alteração no regular funcionamento do mercado, não é possível falar-se 

no crime do art. 27-C, sendo preferível classificar a conduta como um dos crimes da Lei 

nº 7.492/86
31

 ou como uma das fraudes tipificadas no Código Penal, conforme o caso. 

Com efeito, na opinião dos autores somente se pode dizer que uma 

determinada operação com valores mobiliários é capaz de alterar o funcionamento do 

mercado de capitais com finalidade de obter lucro ou gerar prejuízo quando isso 

efetivamente ocorre, não sendo lícita, em nossa opinião, a simples presunção de que 

qualquer operação fraudulenta tenha esse potencial
32

.  

Mesmo a análise a posteriori, que caracteriza o perigo concreto sustentado por 

Tórtima, nos parece perigosa. O mercado de capitais é extremamente sensível e, ao 

mesmo tempo, altamente capaz de se adaptar e responder a diferentes estímulos, o que 

nos permite afirmar que uma determinada operação, mesmo capaz, em tese, de alterar o 

funcionamento do mercado, talvez não gerasse esse efeito. 

                                                
29 VEIGA, Alexandre Brandão da: Crime de Manipulação, defesa e criação de mercado. Coimbra: 

Almeidina, 2001, p. 61/62. 
30 CASTELLAR, João Carlos. Insider trading e os novos crimes corporativos. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2008. 
31 “Art. 7º Emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários: I - falsos ou 

falsificados; II - sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente, em condições divergentes 

das constantes do registro ou irregularmente registrados; III - sem lastro ou garantia suficientes, nos 

termos da legislação; IV - sem autorização prévia da autoridade competente, quando legalmente exigida”; 

“Art. 9º Fraudar a fiscalização ou o investidor, inserindo ou fazendo inserir, em documento 

comprobatório de investimento em títulos ou valores mobiliários, declaração falsa ou diversa da que dele 
deveria constar”. 
32 “Se levarmos em consideração que no cotidiano do mercado de valores mobiliários se realizam uma 

infinidade de operações e manobras, identificar quais delas provocam dolosamente alterações no fluxo de 

ordens de compra ou venda de valores mobiliários ou se constituem em ardil ou artifício destinado a 

induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial 

para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros e, ainda, com a finalidade de alterar 

artificialmente o regular funcionamento do mercado de valores mobiliários em bolsa de valores, de 

mercadorias e de futuros, no mercado de balcão ou no mercado de balcão organizado, será tarefa 

extremamente difícil, sobretudo porque a pura e simples especulação com os títulos ali transacionados é 

algo perfeitamente legítimo aos operadores” (CASTELLAR, João Carlos. Insider trading e os novos 

crimes corporativos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 71/72).   
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Outra questão delicada na interpretação do tipo penal de manipulação de 

mercado está na definição do que seria “alterar artificialmente o regular funcionamento” 

do mercado. Embora o direito administrativo indique o que se deve entender por 

“artificialmente” (art. I, da Instrução CVM nº 08/79), não há nenhuma definição do que 

consiste o “regular funcionamento”, passível de ser alterado de forma artificial. Trata-se 

de questão importante porque se o funcionamento não for irregular não estará presente 

um dos elementos do tipo tornando a conduta criminalmente atípica. 

No direito português, Alexandre Brandão da Veiga destaca a existência de 

quatro teses para a definição do funcionamento regular do mercado
33

: 

1) a tese da regularidade estatística, que é medida a partir dos dados estatísticos sobre o 

funcionamento do mercado: Alexandre Brandão da Veiga discorda do uso dessa tese 

para avaliação do funcionamento irregular, já que o funcionamento do mercado de 

capitais tem natureza caótica e regularidade estatística seria aferível apenas olhando um 

passado que não se repetiria necessariamente. Além disso, “os agentes do mercado não 

são guardiães da harmonia de curvas do comportamento financeiro enquanto tais”
34

. 

2) a tese da regularidade típica: baseado na regularidade estatística é elaborado um 

modelo ideal de mercado que leva ainda em consideração outros fatos sociais. De 

acordo com essa tese, o funcionamento irregular seria a variação desse mercado de 

modo que os operadores o considerassem anormal.
35

  

3) a tese da regularidade jurídica: o simples descumprimento de regras configuraria o 

funcionamento irregular do mercado
36

. 

4) a tese da regularidade causal: aferida a partir da análise de cada operação, de cada 

instituto e da sua função relativamente ao mercado, sem descurar da verificação do 

elemento subjetivo. 

                                                
33 VEIGA, Alexandre Brandão da: Crime de Manipulação, defesa e criação de mercado. Coimbra: 

Almeidina, 2001, p. 68/71. 
34 VEIGA, Alexandre Brandão da: Crime de Manipulação, defesa e criação de mercado. Coimbra: 

Almeidina, 2001, p. 68/69: “A idéia é que o mercado se forma coerente e equlibradamente pela actuação 

de vários egoísmos que têm o direito de ignorar os interesses alheios. Exigir a regularidade estatística 
seria exigir que o agente não se determinasse pelo seu interesse (princípio do hedonismo), mas estivesse 

limitado na expressão e realização dos seus interesses pelos movimentos passados do mercado”. 
35 Alexandre Brandão da Veiga questiona essa tese porque “muitas crises de mercado mais não foram do 

que o ajustamento do mesmo à realidade, verificando-se que a sua regularidade típica, vista como normal 

e aceite pela consciência comum como evidente, era meramente aparente. Muitas crises bolsistas são 

disto exemplo”. VEIGA, Alexandre Brandão da: Crime de Manipulação, defesa e criação de mercado. 

Coimbra: Almeidina, 2001, p. 70 
36 Mais uma vez é útil citar a discordância de Alexandre Brandão da Veiga: “Esta posição pecaria pelo 

excesso, alargando os limites típicos para além do que seria admissível segundo o princípio da tipicidade 

e o Estado de Direito”. VEIGA, Alexandre Brandão da: Crime de Manipulação, defesa e criação de 

mercado. Coimbra: Almeidina, 2001, p. 70 
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Por sua vez, o ilícito administrativo considera puníveis, separadamente, as 

práticas de (1) criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores 

mobiliários, (2) manipular preços, (3) realizar operações fraudulentas e, (4) usar práticas 

não eqüitativas. Ao contrário do tipo penal, que reuniu essas locuções verbais em um 

único tipo, o ilícito administrativo pune as condutas isoladamente, sem que se manifeste 

qualquer relação entre elas.  

Também diferentemente do que fez a lei penal, a norma administrativa 

descreve com precisão exatamente o que significam as expressões “condições artificiais 

de demanda”, “manipulação de preços” e “operação fraudulenta”.  

No que tange ao sujeito ativo do crime, o ilícito administrativo se refere 

expressamente aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos 

intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, ao 

contrário do tipo penal, que não faz menção ao sujeito ativo.  

Em conclusão, a análise comparativa dos ilícitos penal e administrativo indica 

que o tipo penal abrange um número maior de sujeitos ativos, facilitando a 

responsabilização penal. Contudo, verifica-se a maior facilidade de incriminação no 

plano administrativo em decorrência da punição de condutas separadamente, ao invés de 

conjugadas como no tipo penal. Além disso, outra dificuldade de aplicação da lei penal 

estaria na ausência de definição do conceito de “regularidade” do mercado, ausência 

que, no âmbito do processo judicial, poderia ser considerada uma violação ao princípio 

da tipicidade estrita. 

A constatação de que o tipo penal é aberto ao passo que o tipo administrativo é 

taxativo pode gerar maior ou menor facilidade de imposição de punições, conforme se 

considere que o princípio da legalidade estrita deve ser respeitado – o que acarretaria a 

impossibilidade de punição de condutas não descritas no tipo penal – ou não – caso em 

que, além das condutas descritas na norma administrativa, outros comportamentos 

poderiam ser considerados típicos.  

 

3.2) Uso de informação privilegiada  
ART. 27-D, LEI Nº 6.385/76: “Utilizar informação relevante37 ainda não divulgada ao 

mercado38, de que tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo39, capaz de propiciar, para 

                                                
37 A definição de ato ou fato relevante está prevista no art. 2º na Instrução CVM nº 358/2002: “Ato ou 

fato relevante - decisões societárias ou eventos que sejam capazes de repercutir de modo ponderável: (1) 

na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia; (2) na decisão dos investidores de comprar, 

vender ou manter tais valores mobiliários; ou (3) no exercício de qualquer direito inerente à condição de 

titular desses papéis”. 
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si ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio ou de terceiro, 

com valores mobiliários: Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de até 3 (três) 

vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime.”40 
 

O uso de informação privilegiada significa a realização de operações no 

mercado de capitais por pessoas que, em razão de sua relação com a companhia, por 

exemplo, possuem informações que o público não dispõe. Ao utilizar uma informação 

antes que os demais dela tomem conhecimento, o insider antecipa-se à reação do 

mercado àquela informação (impacto que se seguirá à divulgação da informação) e pode 

comprar ou vender valores mobiliários em condições mais vantajosas do que os demais 

investidores
41

. 

Há quem veja nisso uma prática inerente às características do próprio mercado 

de capitais
42

, mas tal prática gera, indiscutivelmente, um desequilíbrio nas condições de 

igualdade de oportunidade que caracterizam o mercado. Com efeito, a confiança que os 

investidores depositam não somente no funcionamento do mercado (expectativa de 

igualdade de oportunidades negociais), mas principalmente nos administradores que 

gerem as companhias cujos papéis são negociados, fica diminuída diante da 

                                                                                                                                          
38 O dever de divulgar informação relevante está previsto no art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 “Os 

administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a 

divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da 

companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na 

decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia” 
e arts. 3º a 7º da Instrução CVM nº 358/2002. O art. 157, da Lei nº 6.404/76 prevê exceções ao dever de 

divulgar a informação relevante: “§ 5º Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação, ou 

deixar de divulgá-la, se entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia, 

cabendo à CVM, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou por iniciativa própria, decidir 

sobre a prestação de informação e responsabilizar os administradores, se for o caso”. 
39 O dever de sigilo recai sobre as pessoas abrangidas pelo art. 155, Lei nº 6.404/76 e art. 8º da Instrução 

CVM nº 358/2002. 
40 Os ilícitos administrativos correspondentes estão previstos nos seguintes dispositivos: Art. 155, Lei nº 

6.404/76 e Instrução CVM Nº 358/2002. 
41 “What is illegal is when an insider trades on information that is confidential or not available to the 

general public, such as advance knowledge regarding a new product or unanticipated profits or losses. 
Trading on nonpublic information, or tipping other people who then trade is said to undermine the fair 

and honest operation on our securities markets” (SZOCKYJ, Elizabeth: Insider Trading. In GEIS, 

Gilbert; MEIER, Robert F.; SALINGER, Lawrence: White-Collar Crime – Classic and Contemporary 

Views. 3a ed., Nova York: The Free Press, 1995, p. 228). 
42 É o caso de Antonio Monroy Anton (El abuso de informacion privilegiada em el mercado de valores. 

Madri: Dijusa, 2006), citado por Castellar (CASTELLAR, João Carlos. Insider trading e os novos crimes 

corporativos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, PP. 114/115), para quem a atuação do insider não gera 

prejuízo para investidores, evita oscilações bruscas no preço dos papéis pois antecipa a variação real que 

advirá quando a informação for de conhecimento público, estimula a atividade empresarial dos gestores 

das companhias que vêem nisso um potencial maior de ganho financeiro e, ainda, porque essas 

desigualdades são inerentes ao próprio conceito de mercado.  
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possibilidade de que seu patrimônio (ou suas oportunidades de negócio) seja afetado em 

razão da ação do insider
43

.  

Verifica-se, portanto, que o uso de informação privilegiada é um tipo oposto 

ao da manipulação de mercado. Neste, o agente faz uso de uma informação falsa ou cria 

uma simulação de fatos que não ocorrem na realidade com o intuito de obter lucro no 

mercado de capitais; já no crime de insider o agente utiliza uma informação fidedigna 

para essa mesma finalidade, porém de forma exclusiva e antes que tal informação venha 

a público. 

Ao punir a conduta do agente que se vale de uma informação privilegiada para 

obter lucro, o legislador pretendeu desestimular a prática que viola o princípio da 

transparência no mercado de capitais e cria empecilhos à livre concorrência, ou seja, o 

livre acesso à informação e a igualdade de oportunidades na negociação dos valores 

mobiliários
44

.  

Uma situação delicada é o exercício, pelos administradores de companhias, do 

direito de aquisição de ações da própria companhia (instrumento de remuneração dos 

administradores bastante comum devido à vantagem de associar o interesse do gestor ao 

interesse dos acionistas – já que ele próprio é acionista
45

).  

Imaginemos um administrador cujo plano de bonificação preveja o direito de 

optar por receber sua remuneração em ações ao invés de dinheiro e que o prazo para 

essa opção seja entre os meses de novembro e dezembro. Esse administrador está 

obrigado a fazer a divulgação de um fato relevante que causará a diminuição do valor 

                                                
43 “Poder-se-á, ainda, questionar se a sociedade envolvida (emitente das acções que foram objecto da 

transacção) foi afectada em seu prestígio – „reputational harm’, nas palavras de Clark – e até no seu 

património. A falta de confiança dos investidores – gera-se a suspeita de que aquele título é alvo de 

insider trading – pode conduzir à depreciação de seu valor de mercado. Não é de se afastar ainda que a 

entidade emitente sofra prejuízos porque os administradores estão motivados para capturar os ganhos 

próprios do insider trading, em vez de se empenharem na missão de diligente e construtiva gestão da 

sociedade”. (COSTA, José de Faria e RAMOS, Maria Elisabeth: O crime de abuso de informação 

privilegiada (insider trading) – A informação enquanto problema jurídico-penal. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2006, p. 36). 
44 “A incriminação do abuso de informação pretende, por um lado, tutelar a confiança dos investidores no 

correcto funcionamento do mercado e, por outro, proteger a decisão econômica individual no sentido de 
que esta seja tomada em situação de igualdade de informação para todos os potenciais intervenientes no 

mercado. Criando-se, assim, as condições de livre concorrência entre os investidores” (COSTA, José de 

Faria e RAMOS, Maria Elisabeth: O crime de abuso de informação privilegiada (insider trading) – A 

informação enquanto problema jurídico-penal. Coimbra: Coimbra Editora, 2006, p. 37). 
45 “Neste ambiente de assimetria informativa entre administradores e accionistas – que o direito a 

informação destes últimos permite atenuar – os planos de aquisição de acções apresentavam-se como o 

incentivo adequado e eficaz para conseguir o alinhamento dos interesses dos administradores com o dos 

accionistas. Nos últimos anos, os planos de aquisições de acções têm sofrido ataques que põem em crise a 

eficácia destes instrumentos de remuneração dos administradores” (COSTA, José de Faria e RAMOS, 

Maria Elisabeth: O crime de abuso de informação privilegiada (insider trading) – A informação enquanto 

problema jurídico-penal. Coimbra: Coimbra Editora, 2006, p. 97). 
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das ações e deverá fazê-lo no início de novembro; por outro lado, já é possível antever 

que em dezembro será divulgado o melhor resultado da empresa em vários anos, o que 

elevará o preço das ações novamente. O exercício do direito de aquisições das ações 

entre um e outro fato relevante constituiria o uso de informação privilegiada? Estaria o 

gestor obrigado a adquiri-las antes da divulgação do primeiro fato? Se o fizesse o a 

queda fosse muito menor do que a posterior elevação, haveria crime? Será que o gestor 

deveria aguardar a divulgação dos lucros para exercer seu direito de aquisição? E se 

esse direito expirasse antes da data prevista para a divulgação dos resultados do ano?  

Como se vê, são muitas as zonas de interseção entre o direito legítimo de remuneração 

do administrador e o abuso das informações inerentes a esse cargo.  

A efetiva aplicação do tipo penal apresenta algumas outras questões delicadas, 

como a definição de quem pode praticar o crime. Comparando-se o tipo penal com o 

administrativo, o que se constata é a maior amplitude de sujeitos ativos e situações em 

que se aplica o tipo administrativo. Uma interpretação restritiva do tipo penal (como 

deve ser sempre a interpretação dos crimes) indica que somente pode ser sujeito ativo 

do crime a pessoa que estiver submetida ao dever legal de sigilo.  

Aqui cabe uma distinção entre aqueles a quem a lei determinou um dever de 

sigilo
46

 e àqueles que a lei proíbe de negociar ações
47

. Embora o tipee (aquele que 

recebeu a dica do tipper) não possa fazer as operações, está sujeito apenas às sanções 

administrativas, já que a lei penal exige que o autor do crime esteja submetido ao dever 

de sigilo, algo que as normas administrativas não impuseram a todos que recebem a 

informação privilegiada. 

A punição de quem não é sujeito ativo poderá ocorrer se houver participação 

de alguém que ostente essa condição, situação em que se aplica a regra do art. 29 do 

Código Penal (como, aliás, ocorre com a pessoa estranha à administração e pratica 

crime próprio de funcionário público por meio do concurso de pessoas). 

Também é importante investigar se o crime de uso de informação privilegiada 

constitui um tipo penal de dano, de perigo concreto ou de perigo abstrato. Para José 

                                                
46 Art. 155, § 1º da Lei 6.404/76: “Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar 

sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, 

obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-

lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou 

venda de valores mobiliários”. 
47 Art. 155, § 4º da Lei 6.404/76 “É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por 

qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, 

no mercado de valores mobiliários”. 
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Carlos Tórtima
48

 basta a realização de operações simuladas ou fraudulentas, sem que 

seja necessária a obtenção do resultado (vantagem, lucro ou prejuízo) para a 

consumação do crime. Já João Carlos Castellar entende que “a conduta do agente só se 

realiza integralmente com a efetiva obtenção da vantagem ilícita, quando se realiza o 

resultado que vulnera o bem jurídico, qual seja, a confiança que inspira os investidores 

a aplicarem seu capital no mercado de valores mobiliários”
 49

. Seguindo essa linha de 

raciocínio, o agente que adquire ações de posse de informação privilegiada, divulga-a 

aguardando uma valorização no preço para vendê-la, mas a valorização não ocorre por 

motivos alheios à sua atuação, praticaria o crime na modalidade tentada. 

Discorda-se de ambos os posicionamentos. Inicialmente, é preciso reconhecer 

que o tipo está redigido de forma a punir a mera utilização, pois o núcleo do tipo é 

“utilizar” informação “capaz de propiciar” a vantagem. Logo, a obtenção da vantagem 

seria mero exaurimento do crime. Por outro lado, também é forçoso reconhecer que a 

mera “potencialidade” de uma informação não pode servir para embasar um decreto 

condenatório, que se fundaria em simples presunção. E presunção estabelecida sob 

bases muito frágeis. A dinâmica das negociações do mercado e os múltiplos fatores que 

influenciam a cotação dos valores mobiliários não permite que se afirme com certeza 

que a divulgação de um fato relevante efetivamente impactará o preço das ações. O 

potencial de uma informação para influenciar na cotação de uma ação só pode ser 

aferido a posteriori
50

. 

Logo, o crime de uso indevido de informação privilegiada deve ser entendido 

como um crime de resultado, sendo certo que somente se consumará se o insider obtiver 

vantagem patrimonial decorrente da valorização das ações em seguida à divulgação da 

informação que ele detinha no momento da realização das operações.   

A “capacidade de propiciar vantagem” – elemento do tipo – só é aferível após 

o uso da informação, devendo ser avaliado: (1) se houve obtenção de vantagem para o 

agente que se utilizou da informação privilegiada, ou; (2) se, mesmo não obtendo a 

                                                
48 TORTIMA, José Carlos: Crime contra o mercado de capitais. In Discursos sediciosos, nº 12. Rio de 

Janeiro: Revan, 2002. 
49 CASTELLAR, João Carlos. Insider trading e os novos crimes corporativos. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2008, p. 123. 
50 Em sentido oposto sustenta Faria Costa, para quem “(...) a valoração da idoneidade [da informação para 

influenciar de maneira sensível o preço dos valores mobiliários] deverá ser feita por intermédio de um 

juízo ex ante, ou seja, deve tal juízo reportar-se a momento anterior ao da publicação da informação 

privilegiada” (COSTA, José de Faria e RAMOS, Maria Elisabeth: O crime de abuso de informação 

privilegiada (insider trading) – A informação enquanto problema jurídico-penal. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2006, p. 53). 
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vantagem, isso decorreu de intervenção de terceiros por motivo alheio a sua vontade; ou 

ainda, (3) se da utilização da informação privilegiada não adveio nenhuma vantagem.  

No primeiro caso, haverá a consumação do crime; no segundo caso, haverá a 

tentativa (na hipótese, por exemplo, de a CVM, constatando a rápida valorização do 

papel e a anterior realização de operações por pessoa ligada à companhia, bloquear a 

transação); e, no terceiro caso, haverá uma conduta atípica, já que se tratava de 

informação destituída de relevância. 

 

3.3) Exercício irregular de profissão 
ART. 27-E, LEI 6.404/76: “Atuar, ainda que a título gratuito, no mercado de valores 

mobiliários, como instituição integrante do sistema de distribuição, administrador de carteira 

coletiva ou individual51, agente autônomo de investimento52, auditor independente53, analista 

de valores mobiliários54, agente fiduciário55 ou exercer qualquer cargo, profissão, atividade ou 

função, sem estar, para esse fim, autorizado ou registrado junto à autoridade administrativa 
competente, quando exigido por lei ou regulamento: Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 

(dois) anos, e multa.” 

 

Ao contrário dos tipos penais anteriores, que constituem inovações em nosso 

ordenamento jurídico, o delito de exercício irregular da profissão é um “velho 

conhecido” do direito penal brasileiro. O exercício irregular da profissão nada mais é do 

que uma variação da tradicional contravenção de exercício irregular de profissão, 

prevista na Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei 3.688/41): “Art. 47. Exercer 

profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as 

condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Pena – prisão simples, de 

quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.” 

Esse tipo de delito, que já contava com algumas variações
56

, tem por 

finalidade coibir a atividade profissional que depende de determinada autorização ou 

                                                
51 A definição de administrador de carteira coletiva ou individual está prevista no art. 23, da Lei nº 

6.385/76 e no art. 3º na Instrução CVM nº 306 de 05 de maio 1999. 
52 A definição de agente autônomo de investimentos está prevista no art. 16, da Lei nº 6.385/76 e no art. 

2º na Instrução CVM nº 434, de 22 de junho de 2006 (que substituiu o art. 4º da Instrução CVM nº 

355/01). 
53 A definição de auditor independente está prevista art. 26, da Lei nº 6.385/76 e nos arts. 1º e 35 da 

Instrução CVM nº 308, de 14 de maio de 1999 (que substituiu os arts. 1º, 2º e 32 da Instrução CVM nº 

216/94). 
54 A definição de analista de valores mobiliários está prevista no art. 7º na Instrução CVM nº 388, de 30 

de abril de 2003. 
55 A definição de agente fiduciário está prevista nos arts. 1º e 21 da Instrução CVM nº 89/88. 
56 Veja-se, por exemplo, o Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica, previsto no Art. 

282, do Código Penal “Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou 

farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites. Pena - detenção, de seis meses a dois 

anos” e o exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, previsto no art. 324, também do 

Código Penal “Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar 
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habilitação e proteger os cidadãos que são ludibriados por pessoas que desenvolvem a 

atividade sem possuírem os requisitos legais. 

No caso específico do mercado de capitais, as atividades atualmente 

regulamentadas são expressamente mencionadas no caput do art. 27-E, sem embargo de 

que outras atividades venham a ser definidas e reguladas e, assim, agregadas ao tipo 

penal em razão da expressão genérica contida no artigo “qualquer cargo, profissão, 

atividade ou função, sem estar, para esse fim, autorizado ou registrado”. A pena 

diferenciada – mais elevada do que a da simples contravenção – decorre da maior 

valoração que se dá a esse tipo de atuação, resultante do risco para a confiança dos 

investidores que uma operação em mercado realizada por profissional não autorizado 

possa causar. 

 

4 – Os dados coletados. 

A pesquisa realizada teve por objetivo obter as seguintes informações: 

 Identificar o número total de fatos que ensejaram instauração de IA, PAS ou 

celebração de TC pela CVM relacionadas às infrações administrativas subjacentes aos 

crimes objeto de estudo, verificando se tais fatos foram objeto de representações 

encaminhadas ao Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro pela CVM; 

 Identificar quantas representações ensejaram a instauração de inquérito, quantas 

permitiram o imediato oferecimento de denúncia e quantas foram arquivadas. 

 Analisar os processos criminais iniciados, indicando quantos resultaram em 

sentenças condenatórias e quantos resultaram em absolvições.  

O primeiro passo foi identificar as infrações administrativas que 

corresponderiam, em maior ou menor extensão, aos crimes objeto de estudo. A partir 

daí, foram examinados os julgamentos do colegiado da CVM que tratavam das 

infrações administrativas subjacentes aos crimes (mediante a leitura de seu inteiro teor) 

para verificar se havia menção à expedição de comunicação ao MPF. Esses julgamentos 

estão disponíveis para consulta pública no banco de dados da CVM na internet. 

Posteriormente, verificou-se que tais dados não seriam suficientes, já que nem 

todo julgamento menciona se houve remessa de ofício ao MPF e vice-versa (menção ao 

ofício, sem comunicação efetiva). Além disso, vários casos que ainda não tivessem dado 

                                                                                                                                          
a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou 

suspenso. Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa”. 
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ensejo à instauração de PAS poderiam ter sido objeto de comunicação ao Ministério 

Público ainda na fase de inquérito administrativo. 

Por todos esses motivos, protocolou-se pedido formal de expedição de certidão 

dirigido ao Superintendente-Geral da CVM para que informasse todos os fatos 

noticiados ao Ministério Publico Federal do Rio de Janeiro que, em tese, poderiam 

constituir os crimes previstos nos artigos 27-C, 27-D e 27-E, da Lei nº 6.385/76. A 

resposta da CVM é reproduzida na tabela abaixo. 

Do universo de informações que poderia ser obtido, foram excluídos os fatos 

ocorridos anteriormente à vigência da Lei 10.303/2001, que criou os novos crimes 

contra o mercado de capitais. Verificou-se, ainda, a existência de 04 (quatro) casos em 

que houve imposição de sanções administrativas e nos quais não consta a remessa de 

representação ao MPF. 

 

Crime em tese Nº do PAS / TA Julgamento pela CVM 

Art. 27-D RJ 5627/2003 Aplicação de sanção sem expedição de ofício ao MPF. Não 

houve recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro 

Nacional (CRSFN) 

Art. 27-C RJ 2132/2004 Aplicação de sanção sem expedição de ofício ao MPF. Recurso 

pendente de apreciação pelo CRSFN 

Art. 27-E SP 0128/2005 Aplicação de sanção sem expedição de ofício ao MPF. Recurso 

pendente de apreciação pelo CRSFN 

Art. 27-E TA RJ 3618/2006 Arquivado por cumprimento de Termo de Compromisso (TC) 

Art. 27-E TA RJ 4341/2006 Arquivado por cumprimento de TC 

Art. 27-E TA RJ 4337/2006 Arquivado por cumprimento de TC 

Art. 27-E TA RJ 4780/2006 Arquivado por cumprimento de TC 

Art. 27-E TA RJ 5664/2006 Arquivado por cumprimento de TC 

Art. 27-E TA RJ 5674/2006 Arquivado por cumprimento de TC 

Art. 27-E TA RJ 3428/2007 Arquivado por cumprimento de TC 

Art. 27-E TA RJ 3533/2007 Arquivado por cumprimento de TC 

Art. 27-D PA 26/2006 Arquivado por cumprimento de TC 

Art. 27-E TA SP 120/2007 Pendente de julgamento pela CVM 

Art. 27-D PA 25/2003 SIM – Recurso pendente de apreciação pelo CRSFN 

Art. 27-E; 27-C SP 445/2003 SIM – Recurso pendente de apreciação pelo CRSFN 

Art. 27-D 04/2004 SIM – Recurso pendente de apreciação pelo CRSFN 

Art. 27-D PAS 07/2004 SIM – Recurso pendente de apreciação pelo CRSFN 

Art. 27-E RJ 4778/2006 SIM – Recurso pendente de apreciação pelo CRSFN 

 

RESULTADOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO
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A segunda etapa buscou identificar quantas representações ensejaram a 

instauração de inquérito, quantas permitiram o imediato oferecimento de denúncia e 

quantas foram arquivadas. Essa etapa apresentou duas dificuldades.  

A primeira dificuldade consistia na fixação da competência territorial relativa 

aos crimes contra o mercado de capitais. Embora não haja dúvidas acerca do critério 

territorial para definição da competência criminal (competência ratione loci), há 

dificuldade em se determinar, nesse tipo de crime, em que local foi praticada a infração. 

O Código Penal considera como local do crime aquele local em que foi 

praticada a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como o local onde se produziu o 

resultado, ou ainda o local onde deveria produzir-se o resultado (art. 6º, do CP). Ocorre 

que, conforme o tipo penal tratado, resultado de determinado não produz efeitos em um 

único local. Como afirmar em qual local o crime de manipulação de um mercado 

produz efeitos? Afinal, o mercado não tem existência física em um único local. E que 

dizer do uso de informação privilegiada? Um agente que se vale da informação para 

negociar valores mobiliários em outro Estado da federação pratica o crime em que 

local? 

Diante da multiplicidade de possibilidades para determinação do local do 

crime (princípio da ubiqüidade), a CVM encaminha representações penais para 

representantes do Ministério Público Federal em diferentes Estados da Federação, 

tomando por critério o local em que estava sediada a companhia ou a corretora. Como 

seria inviável, no curto espaço de tempo da pesquisa, levantar todos os fatos ocorridos 

no Brasil, optou-se por restringir a pesquisa ao Rio de Janeiro. 

A segunda dificuldade dizia respeito a incerteza sobre qual a jurisdição 

competente para processar e julgar os crimes contra o mercado de capitais, se federal ou 

estadual.  A divergência (para fins dos dados objeto da pesquisa) foi solucionada pela 

existência de um Termo de Cooperação Técnica assinado entre a CVM e o Ministério 

Público Federal visando ao intercâmbio e à cooperação técnica e operacional 

relacionados ao mercado de capitais e prevendo que as representações penais 

relacionadas a crimes contra o mercado de capitais serão encaminhadas ao Ministério 

Público Federal. Em outras palavras, tanto a CVM como o MPF consideram que é 

competência da Justiça Federal processar e julgar os crimes contra o mercado de 

capitais. Logo, foram utilizadas as informações constantes do banco de dados do 

Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. 
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Finalmente, como os inquéritos policiais são procedimentos sigilosos, decidiu-

se formular pedido formal de expedição de certidão dirigido ao Procurador-Chefe do 

Ministério Público Federal no Rio de Janeiro para que informasse quantos inquéritos 

teriam sido instaurados para apurar fatos que pudessem os crimes previstos nos artigos 

27-C, 27-D e 27-E, da Lei nº 6.385/76. A resposta do MPF é reproduzida na tabela 

abaixo (reprodução do original como anexo nº 02). 

 

Ano Inquéritos instaurados por representação da CVM Total de inquéritos 

instaurados 

2002 Nenhum Nenhum 

2003 Nenhum Nenhum 

2004 Nenhum Nenhum 

2005 01 01 

2006 01 01 

2007 01 02 

2008 01 02 

TOTAL 04 inquéritos 06 inquéritos 

 

 

A certidão expedida pelo MPF informa, ainda, que não houve nenhum 

oferecimento de denúncia relativamente aos tipos penais da Lei nº 6.385/76, bem como 

que há outros inquéritos que foram instaurados a partir de representações da CVM, mas 

que não foi possível precisar de qual legislação é o referido tipo penal. 

A terceira e última etapa identificaria quantos processos criminais foram 

iniciados, indicando quantos resultaram em sentenças condenatórias e quantos 

resultaram em absolvições. Não obstante a certidão expedida pelo MPF indicasse a 

inexistência de ações penais, formulou-se pedido de certidão ao Diretor do Foro da 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro, solicitando que se informasse a quantidade de 

inquéritos, medidas cautelares e ações penais relativas aos crimes contra o mercado de 

capitais. Inicialmente, a Coordenadoria de Atendimento e Informações Processuais 

expediu certidão informando a existência de 2419 inquéritos.  
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A enorme discrepância chamou a atenção dos pesquisadores que verificaram, 

então, que a base de pesquisa fora o assunto 05.20.28 (crimes contra Sistema Financeiro 

Nacional), código obtido na Tabela Única de Assuntos editada pelo Conselho da Justiça 

Federal (CJF). Ora, a Lei 7.492/86 compreende vários outros crimes e não aqueles de 

manipulação de mercado, uso de informação privilegiada e exercício irregular. 

Solicitada a correção, foi expedida nova certidão posterior abrangendo o 

assunto 05.20.26 (crimes contra o Mercado de Capitais), a qual, entretanto, trouxe 

notícia da existência de apenas um inquérito. Essa segunda informação também era 

discrepante com a informação prestada pelo MPF, o que levou os pesquisadores a 

indagarem quais os tipos penais contidos no assunto 05.20.26. Verificou-se, então, que 

o assunto 05.20.26 não abarca os tipos penais estudados na pesquisa, mas sim os crimes 

previstos na Lei nº 4.728/65, os quais foram revogados pela Lei nº 7.492/86
57

. 

 

Conclusão 

Desde o princípio da pesquisa, o fato de inexistirem ações penais versando 

sobre crimes contra o mercado de capitais mesmo após seis anos de vigência da Lei que 

criminalizou condutas que já constituíam infrações administrativas, intrigava os autores. 

Essa constatação sugeria duas alternativas: (1) ou o mercado de capitais brasileiro é 

habitado por investidores altamente éticos, que demonstram o maior respeito pelo 

princípio da transparência, a despeito dos altos ganhos financeiros que as práticas 

ilícitas podem propiciar; ou, (2) o sistema penal não tem sido capaz de detectar, 

identificar, investigar, processar e julgar esses fatos. 

Considerando que a segunda alternativa era passível de investigação e 

comprovação, buscou-se mapear as infrações administrativas subjacentes aos crimes 

                                                
57 A Lei nº 4.728/65 previa os seguintes crimes, revogados pelo artigo 7º, da Lei 7.492/86:  

“Art. 72. Ninguém poderá gravar ou produzir clichês, compor tipogràficamente, imprimir, fazer, 

reproduzir ou fabricar de qualquer forma, papéis representativos de ações ou cautelas, que os 

representem, ou títulos negociáveis de sociedades, sem autorização escrita e assinada pelos respectivos 

representantes legais, na quantidade autorizada.  
Art. 73. Ninguém poderá fazer, imprimir ou fabricar ações de sociedades anônimas, ou cautelas que as 

representem, sem autorização escrita e assinada pela respectiva representação legal da sociedade, com 

firmas reconhecidas.  

§ 1º Ninguém poderá fazer, imprimir ou fabricar prospectos ou qualquer material de propaganda para 

venda de ações de sociedade anônima, sem autorização dada pela respectiva representação legal da 

sociedade. 

§ 2º A violação de qualquer dos dispositivos constituirá crime de ação pública, punido com pena de 1 a 3 

anos de detenção, recaindo a responsabilidade, quando se tratar de pessoa jurídica, em todos os seus 

diretores.  

Art. 74. Quem colocar no mercado ações de sociedade anônima ou cautelas que a representem, falsas ou 

falsificadas, responderá por delito de ação pública, e será punido com pena de 1 a 4 anos de reclusão”. 
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previstos nos artigos 27-C, 27-D e 27-E da Lei 6.385/76, levantar quantas vezes tais 

condutas foram identificadas pela CVM, quantas vezes houve punição e, a partir desse 

último número, descobrir qual o percentual de casos teria sido comunicado ao MPF. 

Nesse ponto, a pesquisa constatou que a CVM encontrou indícios da prática desses 

crimes em 19 casos, sendo 8 deles submetidos a punições (42,1%) e 11 objeto de termo 

de compromisso (57,9%). 

Em seguida, buscou-se identificar se tais fatos eram reportados ao MPF, a 

quem competiria deflagrar inquéritos policiais para apuração dos crimes e ajuizar as 

correspondentes ações penais. Constatou-se que a taxa de comunicação ao MPF é 

bastante alta (83% dos casos), o que afasta a hipótese de Ela Wiecko mencionada no 

início desse texto de que haveria um “filtro” na CVM que impediria que fatos que 

poderiam constituir crimes contra o mercado de capitais chegassem ao conhecimento do 

MPF. Por outro lado, verificou-se que a efetiva utilização dessas comunicações para 

deflagrar a instaurações de inquéritos criminais é baixa (26,7%). 

Ademais, a identidade entre o número de casos em que houve punições (6 

casos) e instauração de inquéritos (6 casos) é bastante sintomático se considerarmos que 

os casos restantes (9 casos) do universo identificado (15 casos), foi solucionado por 

meio de Termo de Compromisso. Embora não seja possível afirmar que os inquéritos 

instaurados pelo MPF no Rio de Janeiro sejam exatamente os mesmos casos ocorridos 

no Rio de Janeiro e punidos pela CVM – devido à impossibilidade de exame dos 

inquéritos policiais sigilosos – é possível supor essa relação, uma vez que celebrado o 

Termo de Compromisso, cessam as investigações administrativas. 

Caso esse paralelo seja efetivo, seria possível afirmar que a celebração do 

Termo de Compromisso e a consequente finalização das investigações faz com que os 

fatos levados ao conhecimento do MPF estejam desacompanhados dos elementos 

mínimos que permitiriam a instauração de um inquérito policial. Outra possibilidade, é 

que a celebração de acordo exerça um efeito dissuasório na formação da opinio delitci 

do MPF, como se esse Termo de Compromisso indicasse que os fatos se limitam a uma 

infração administrativa, sem os contornos típicos do crime. Diz-se “como se fosse” 

porque não há como afirmar essa diferença. Ao contrário, como visto, o tipo penal é 

basicamente a reprodução do tipo administrativo.  

Outra possibilidade é que a opção da CVM na celebração do termo de 

compromisso se dê em casos em que é menos provável o êxito na imposição de 

penalidades. Já antevendo que determinadas provas serão de difícil obtenção e que só há 
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elementos indiciários ou circunstanciais da prática infracional, a CVM pode optar por 

propor a celebração do termo de Compromisso. Em outras palavras, as dificuldades de 

apuração dos fatos (no âmbito administrativo e, ainda mais, no âmbito penal
58

) e de 

efetiva imposição de penalidades podem indicar a preferência da CVM pela realização 

de Termos de Compromisso nesses casos. 

Veja-se, por exemplo, a recente celebração de Termos de Compromisso que 

obrigava ao pagamento de R$ 18.600.000,00 (dezoito milhões e seiscentos mil reais) 

envolvendo executivos da AmBev e que ensejou o arquivamento de um processo 

administrativo que apurava a utilização de informação privilegiada. De acordo com 

notícias veiculadas nos jornais do Rio de Janeiro
59

, os executivos que controlavam a 

AmBev teriam elevado sua participação no capital social da empresa, abusando do 

poder de compra de ações, utilizando-se de informações que os acionistas minoritários 

desconheciam.  

Trata-se de uma situação delicada, já que a compra de ações da companhia é 

justamente uma das formas de remuneração dos seus administradores. Essa política tem 

como finalidade aproximar os interesses dos acionistas com os dos executivos 

responsáveis pela gestão da empresa, já que a gestão do patrimônio alheio estará 

vinculada à gestão do patrimônio do gestor
60

. Por outro lado, haveria possibilidade de 

um conflito de interesses, já que os administradores realizariam seus direitos de opção 

de compra de ações em momentos mais oportunos em razão de informações a que eles 

têm acesso justamente porque são os administradores da empresa. Ora, o crime de uso 

de informação privilegiada não chega ao ponto de proibir que o administrador adquira 

ações da companhia que ele gere. E não haverá, nunca, uma igualdade de informação 

                                                
58 A condenação em um processo criminal exige um grau de certeza muito maior do que um processo 

civil, seja relativamente às provas e evidências em que será baseado o convencimento jurisdicional, seja 

relativamente ao rigor no exame de admissibilidade da petição inicial. Essa dificuldade decorre da 

necessária observância de garantias processuais, as quais derivam da disparidade de poderes entre as 

partes (Estado e indivíduo) e do potencial dano causado pela pena privativa de liberdade. 
59 Jornal O Globo, de 26 de dezembro de 2009. Caderno de Economia, p. 20. Os fatos teriam ocorrido em 

abril de 2004, ano em que a AmBev foi vendida a uma empresa belga. A mesma reportagem também cita 
a celebração de termo de compromisso no valor de 19,2 milhões de reais em outubro de 2009 em 

operação realizada pelo Credit Suisse com ações da Embraer suspeitas de uso de informação privilegiada. 
60 “Seguramente que os administradores dispõem, em razão das funções exercidas, de informação privada 

(designadamente sobre os resultados futuros) que, entre outros aspectos, pode sustentar o exercício das 

opções de aquisição de acções. Contudo, da análise das decisões de exercício de opções de aquisição de 

acções resulta uma névoa de suspeita de que os administradores, no exercício de uma certa 

discricionariedade na periodização de receitas e despesas, concentrariam num dado período tudo o que 

pudesse influenciar positivamente os resultados (impulsionando a subida da cotação), sendo 

anormalmente baixos os resultados no período pós-exercício dessas opções”  (COSTA, José de Faria e 

RAMOS, Maria Elisabeth: O crime de abuso de informação privilegiada (insider trading) – A informação 

enquanto problema jurídico-penal. Coimbra: Coimbra editora, 2006, p. 97). 
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entre o gestor da companhia e qualquer outra pessoa, já que mesmo a publicidade de 

todos os fatos relativos à situação financeira e econômica da empresa não esgotará o 

universo de informações relacionadas ao futuro das suas atividades. 

Nesse contexto, dependendo de como forem as regras de aquisição de ações da 

companhia pelos seus administradores, é igualmente certo que o exercício dessa 

aquisição será orientado pela obtenção do maior lucro possível (objetivo de qualquer 

gestor) a decisão levará em conta, necessariamente, todo o universo de operações que se 

desenham no futuro da companhia. Nesse sentido, o fato objeto da reportagem poderia 

se arrastar por anos em tribunais sem que, ao final, houvesse a condenação de qualquer 

pessoa
61

. 

Abortada a apuração que seria realizada pela CVM (normalmente logo após o 

fato, quando são maiores as possibilidades de obtenção de provas), o material 

encaminhado ao Ministério Público será muitas vezes incipiente. Como se viu, foram 

celebrados Termos de Compromisso em 60% dos episódios reportados pela CVM ao 

Ministério Público Federal do Rio de Janeiro (9 em 15 casos). 

Como conclusão da pesquisa, propõe-se como contribuição para o debate a 

revisão das regras administrativas e penais relativas aos crimes contra o mercado de 

capitais. No plano normativo, a sugestão seria a adoção de dispositivo semelhante ao 

aplicável aos crimes contra a ordem econômica, prevendo que no caso de celebração de 

termo de compromisso ficaria obstada a propositura de ação penal e uma vez 

homologado o termo pelo colegiado da CVM, extinta a punibilidade (art. 35-B e 35-C, 

da Lei nº 8.884/94).  

Já no plano político, a sugestão é que se discuta a adoção de penalidades 

exclusivamente administrativas. Com efeito, quando companhias (ou seus diretores) 

violam as leis, que tipos de intervenções seriam mais eficazes para corrigir o 

comportamento ilícito, penas corporais altas e pouco prováveis (e que hoje poderíamos 

chamar de inexistentes) ou penas pecuniárias igualmente altas mas certas?  A pesquisa 

demonstrou que a CVM invariavelmente aplica penas, seja por meio dos termos de 

compromisso, seja por meio de julgamento pelo Colegiado. A maior facilidade de 

                                                
61 “Unlike a bank robbery, however, where the offense is not debated, the prosecutor in insider trading 

cases must prove that an offense was indeed committed. The complexities of the definition of the offense 

and the reliance on the circumstantial evidence are common problems that prosecutors of white-collar 

crime must overcome. What looked like the strongest case for the government resulted in a non-guilty 

finding, leaving jurors questioning the wisdom of allocating resources of the prosecution of this offense”. 

(SZOCKYJ, Elizabeth: Insider Trading. In GEIS, Gilbert; MEIER, Robert F.; SALINGER, Lawrence: 

White-Collar Crime – Classic and Contemporary Views. 3a ed., Nova York: The Free Press, 1995, p. 238) 
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imposição de penas administrativas é um fato positivo, já que contribui para uma baixa 

taxa de impunidade (considerada um efeito colateral necessário no âmbito penal, já que 

o sistema não toleraria condenações baseadas em meros indícios, sob pena de perda da 

sua legitimidade para imposição de penas graves, como é a prisão).   

Uma tese que a presente pesquisa permite colocar em discussão é a da 

ineficiência e ineficácia do efeito de prevenção geral dos crimes contra o mercado de 

capitais, ligada à potencial impropriedade do direito penal para lidar com esse tipo de 

ilícito corporativo, já que esse efeito depende diretamente da certeza de imposição da 

pena. Com a palavra, o Poder Legislativo. 
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A LEI MARIA DA PENHA E A FORÇA SIMBÓLICA DA ¨NOVA CRIMINALIZAÇÃO¨ DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.

LA LEY MARIA DA PENHA Y LA FUERZA SIMBÓLICA DE LA ¨NUEVA FORMA DE
CRIMINALIZACIÓN¨ DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA LA MUJER.

Marilia Montenegro Pessoa de Mello

RESUMO
No Brasil, especialmente a partir da década de ’80, as mulheres começaram a se organizar para ocupar
espaços e combater leis e práticas que soassem preconceituosas e discriminatórias as mulheres. No ano de
1995, com a criação do Juizado Especial Criminal, começou a chegar ao judiciário, de forma crescente,
denúncias de atos de violência física e moral praticados contra a mulher no âmbito da própria família.
Durante a pesquisa, nota-se que, antes do advento dessa lei, essas denúncias não saiam da órbita da
delegacia. Com a criação dos Juizados Especiais ocorreu a facilitação do acesso à Justiça e, dessa forma,
passaram a ser mais visíveis os casos de violência doméstica. Com base nesse aparente aumento passou a
existir, por parte dos grupos feministas, um movimento no sentido de afastar a lei dos Juizados Especiais
Criminais nesse tipo especifico de violência. O principal argumento é que essa lei era muito permissiva com
os homens que agrediam as mulheres, por não aplicar a pena privativa de liberdade. Passaram os grupos
feministas, com o intuito de proteger as mulheres e garantir a emancipação feminina nas relações domésticas
e familiares, a defender uma lei que apresentassem conseqüências mais severas aos homens que cometessem
tais condutas. Para atender essa demanda criminalizadora surgiu a lei 11.340/2006, denominada
simbolicamente de lei Maria da Penha, que introduziu no sistema penal brasileiro um tratamento diferenciado
para homens e mulheres quando praticam o mesmo fato criminoso num contexto de relação doméstica ou
familiar. Questiona-se, neste artigo, como leis penais podem trazer algumas espécies de emancipação à
mulher, já que historicamente essas leis só reproduziram desigualdades.
PALAVRAS-CHAVES: Lei 9.099/95. Deslegitimidade do sistema penal. Feminismo. Lei Maria da Penha.
Função simbólica. Vitimização da mulher.

RESUMEN
En Brasil, especialmente a partir de la década de los 80, las mujeres comenzaron a organizarse para ocupar
espacios y combatir leyes y prácticas que sonasen preconceptuosas y discriminatorias a las mujeres. En el año
1995, con la creación del Juzgado Especial Criminal, comenzaron a llegar al judiciario, de forma creciente,
denuncias de actos de violencia física y moral practicados contra la mujer en el ámbito de la propia familia.
Con base en este aparente aumento pasó a existir, por parte de los grupos feministas, un movimiento con el
sentido de apartar la ley de los Juzgados Especiales en este tipo específico de violencia. El principal
argumento es que la ley era muy permisiva con los hombres que maltrataban a las mujeres, por no aplicar la
pena de privación de libertad. Pasaron los grupos feministas, con el objetivo de proteger a las mujeres y
garantizar la emancipación femenina en las relaciones domésticas y familiares, a defender una ley que
presentara consecuencias más severas a los hombres que cometieran tales conductas. Para atender esta
demanda criminalizadora surgió la ley 11.340/2006, denominada simbólicamente de ley de Maria da Penha,
que introdujo en el sistema penal brasileño un tratamiento diferenciado para hombres y mujeres cuando
practican el mismo acto criminal en un contexto de relación doméstica o familiar. Se cuestiona en este trabajo
cómo leyes penales pueden traer algunas especies de emancipación a la mujer, ya que históricamente estas
leyes sólo reprodujeron desigualdades.

PALAVRAS-CLAVE: Ley 9.099/95. Deslegitimidad del sistema penal. Feminismo. Ley Maria da Penha.
Función simbólica. Victimación de la mujer

1.0 O feminismo no Brasil e sua relação com o Direito Penal
 

Alguns autores afirmam que o “feminismo foi, e continua sendo, a maior e mais decisiva
revolução social da modernidade”[1], porém não é possível falar de um único feminismo[2], pois as mulheres
não formam um grupo homogêneo. Cada escritor feminista, homem ou mulher, apresenta uma abordagem
influenciada pelo seu histórico de vida, sua formação, sua raça, sua ideologia e sua classe social. Embora
existam “vários feminismos” esse movimento pode ser definido como:

[...] a criação e a justificação consciente (às vezes “inconsciente”), pelas próprias mulheres, de
representações do feminino e da posição da mulher na realidade social - em contraste com as idéias
aceitas de “senso comum” ou do dia-a-dia, que são tidas como impregnadas de concepções masculinas -
, e que têm por objetivo a emancipação da mulher[3].

As frentes de luta do movimento feminista são diversas, como a emancipação, a igualdade
e a libertação das mulheres, assim como a transformação social do Direito e da cultura. Por isso, a
rediscussão entre o público e o privado é tão importante na pauta dos movimentos feministas. Combater
chavões como: “em briga de marido e mulher ninguém mete a colher”, significa restringir o limite da
intimidade, demonstrando que assuntos antes considerados “de família” devem estar no centro da atenção
pública[4].

No Brasil, a grande mudança no Direito foi a partir de 1988, com a Constituição Federal,
que equiparou formalmente homens e mulheres[5]. Todavia, a consolidação no campo cível só aconteceu
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com o Código de 2002[6]. No campo penal nunca existiu diferença no tratamento dado ao homem e a
mulher quando praticavam crimes, porém existia uma diferenciação entre as próprias mulheres quando essas
fossem vítimas de crimes sexuais, a qual só foi superada, no plano legal, em 2005, como visto no capítulo
primeiro da presente tese.

Não há dúvidas que para ocorrer essa modificação legislativa, em busca da igualdade
formal entre o masculino e feminino, foi necessária uma verdadeira “luta”[7] dos grupos feministas[8]. No
inicio da década de ‘80, surgiram pelo Brasil inúmeras organizações de apoio à mulher vítima de violência,
tendo sido o SOS Mulher a primeira, fundada no Rio de Janeiro em 1981. O SOS Mulher tinha como
objetivo atender as mulheres vítimas de violência e também proporcionar uma mudança na condição de vida
dessas mulheres[9]. Nessa mesma década, surgiram as delegacias da mulher. No ano de 1982, quando os
governadores voltaram a ser eleitos diretamente, os movimentos de mulheres propõem que as suas
reivindicações sejam incorporadas aos programas dos candidatos, e uma das pautas passou a ser a violência
contra a mulher. No dia 6 de agosto de 1985, o governador Franco Montouro, do Estado de São Paulo,
criou, por decreto, a delegacia policial de defesa da mulher (DPDM), e em seguida, a criação dessa delegacia
especializada ocorreu em vários estados[10].

Esse momento, ressalta Céli Pinto: “é um divisor de águas no movimento feminista.” As
mulheres que formavam o SOS Mulher eram “cultas e politizadas” faziam parte dos partidos de esquerda que
lutavam contra a ditadura militar no Brasil, essas mulheres, geralmente, não eram vítimas de violência física.
Já as mulheres que eram atendidas pelo SOS Mulher[11] e pelas delegacias eram da classe operária, na
maioria das vezes mães de muitos filhos, trabalhavam nas suas casas ou quando trabalhavam fora ganhavam
salários irrisórios. As mulheres agredidas que procuravam o SOS Mulher “não queriam se tornar militantes
feministas, queriam apenas não ser mais agredidas[12]”. O movimento feminista termina falando por
mulheres que são vítimas de relações violentas. Essas vozes dificilmente seriam ouvidas se o movimento
feminista não falasse por elas[13], porém isso não significa dizer que aquilo que está se falando reflete o
desejo de todas as mulheres que são vítimas desse tipo de agressão[14].

Vale, ainda, destacar o movimento de mulheres no Brasil, que lançou a campanha
“Constituinte para valer tem que ter direitos da Mulher”. Era o chamado lobby do batom[15], que tendo 26
deputadas federais constituintes[16], obtiveram importantes e significativos avanços na Constituição Federal
de 1988. Segundo Maria Amélia Teles: “A mobilização das mulheres foi marcante - tanto no período que
antecedeu as eleições como durante os trabalhos constituintes - e facilitada pela criação de órgãos específicos
para questão da mulher[17]”. Dentro desses órgãos que cuidam especificamente de políticas públicas[18]
voltada para as mulheres existe um forte movimento de modificação da legislação penal.

Como assevera Vera Andrade “o feminismo brasileiro se insere em um processo de dupla
via e, portanto, ambíguo[19]”. No campo da política criminal, por um lado, as feministas buscam a
descriminalização de várias condutas como, por exemplo: o aborto, alguns crimes relacionados à
prostituição, a posse sexual mediante fraude, a sedução, o rapto o adultério, entre outros. Nesse contexto
surgiu a lei 11.106/05, que entre outras alterações revogou os três últimos crimes, como visto no capítulo
primeiro.

Paradoxalmente, existe também por parte das feministas uma grande demanda para
enrijecer o sistema penal, quer seja criminalizando novas condutas, como foi o caso da criação do assédio
sexual (art. 216-A do Código Penal introduzido pela lei 10.224/01) e da violência doméstica (§ 9° do art.
129 do Código Penal introduzido pela lei 10.886/04)[20], ou endurecendo as condutas já existentes, com o
intuito de “proteger a mulher”, como é o caso da lei 11.340/2006[21].

Tanto o tipo penal de violência doméstica, quanto a lei 11.340/2006 surgiram através de
reivindicações feministas para o combate da violência doméstica contra a mulher. Sem dúvida, existe uma
dificuldade de se implantar um modelo para lidar com um conflito social tão delicado como o familiar
violento. Em todo Brasil os Juizados Especiais Criminais, criados pela lei 9.099/95, tornaram-se responsáveis
pela apreciação, de forma majoritária, de litígios que envolviam violência doméstica conjugal. Por isso, há
quem defenda que essa lei teria naturalizado e minimizado a violência contra a mulher.

Segundo Lênio Luiz Streck:
Com o juizado especial criminal, o Estado sai cada vez mais das relações sociais. No fundo,
institucionalizou a ‘surra doméstica’ com a transformação do delito de lesões corporais de ação pública
incondicionada para ação pública condicionada. [...] O Estado assiste de camarote e diz: batam-se que
eu não tenho nada com isto. É o neoliberalismo no Direito, agravando a própria crise da denominada
‘teoria do bem jurídico’, própria do modelo liberal individual de Direito[22].

Este argumento também foi defendido pelos grupos feministas que adotaram um discurso
de confrontação e crítica aos Juizados.

Para Leila Barsted:
[...] levando-se em consideração a natureza da violência doméstica e a relação de poder presente nesses
crimes, a Lei 9.099/95, ao incluir as ameaças e as agressões físicas no rol dos crimes de menor
potencial ofensivo, acabou por estimular a desistência das mulheres, através das audiências de
conciliação, de processar seus maridos ou companheiros agressores. Como isso reforçou a cultura da
impunidade que leva os homens a agredirem as mulheres[23].

Para grande parte dos discursos feministas, essa lei teria banalizado a violência doméstica
e contribuído para: “o arquivamento massivo dos processos, a reprivatização do conflito doméstico e a
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redistribuição do poder ao homem mantendo-se a hierarquia de gênero”[24]. Dessa maneira, a lei dos
Juizados pode ser positiva se pensada à luz do autor do delito, mas não seria para a vítima.

A percepção do agressor ao sair do juizado é que o espancamento é permitido: basta que ele pague o
preço. Mais uma vez os princípios orientadores da lei distanciam-se de sua aplicação prática e acaba
importando nos Juizados resolver o processo e não o conflito. A vítima, que deveria encontrar maior
satisfação e respaldo nesse sistema, sai absolutamente frustrada com a forma trivial e banal de
tratamento de seu conflito, de sua agressão. Para ela não se faz justiça. Para ela a justiça foi negada,
quando procurou o Estado para punir seu agressor[25].

É bem verdade que os críticos do juizado, por muitas vezes, desconhecem a necessidade
das partes envolvidas no conflito e baseiam as suas críticas na famosa “pena de cesta básica” aplicada por
vários promotores e juízes que se utilizam da “lei do menor esforço” para afastar a mediação e a utilização
das penas alternativas mais adequadas para minoração de cada conflito[26].

A crítica feita pelos grupos feministas à lei 9.099/95 é contundente, e essa lei, como se
depreende dos textos acima transcritos, teria trivializado a violência doméstica do homem contra a mulher,
legitimando as ameaças, as injúrias e as surras. Essa minimização do Direito Penal através das medidas
despenalizadoras aplicadas às infrações de menor potencial ofensivo seria positiva apenas “na perspectiva do
autor do fato e negativa na perspectiva da vítima de violência doméstica”[27].

Diante de tantas críticas ao tratamento dado à violência doméstica, feitas principalmente
pelos grupos feministas, pois tanto o Estatuto da criança e do adolescente, quanto o do idoso, já
apresentavam situações específicas para as pessoas nessas condições, o legislador introduziu no art. 129 do
Código Penal um tipo penal específico sobre o assunto, através da lei 10.886/2004. É importante destacar
que até o ano de 2004 a legislação penal não fazia nenhum tipo de menção à violência doméstica, embora
todos os atos que decorressem dessa violência já estivessem tipificados, como as lesões corporais, as
ameaças, os crimes contra a honra, os maus tratos etc.

Na verdade, tecnicamente, a violência doméstica é uma forma qualificada da lesão
corporal de natureza leve e uma causa de aumento de pena para lesão corporal de natureza grave ou
gravíssima.

O § 9° do art. 129, na sua redação original, rezava que:
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem
conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação
ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano.

Segundo a redação do artigo, o crime pode ser cometido tanto pelo homem, quanto pela
mulher, desde que exista a relação estabelecida no § 9°. Antes do advento da referida lei, esta situação
caracterizava uma circunstância agravante genérica, prevista no art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f” do Código
Penal[28]. Significa dizer que antes da existência do tipo penal da violência doméstica, quando uma lesão
corporal leve era cometida nesse contexto, o juiz deveria aumentar a pena, conforme o que determinava a
agravante do art. 61.

Assim, a mudança em termos de pena praticamente não existiu entre a lesão corporal leve
e a violência doméstica. Com efeito, a primeira apresenta a pena em abstrato de detenção de 3 (três) meses a
1 (um) ano, e na dosagem de pena, tendo o juiz, necessariamente, que analisar a agravante na segunda etapa
de sua fixação, deverá elevar a pena do patamar mínimo em razão de tal circunstância, chegando, dessa
forma, aos 6 (seis) meses de pena em concreto. Como o referencial máximo da pena em abstrato da violência
doméstica continuou em 1 (um) ano, a mesma da lesão corporal leve, a infração permanecia como de menor
potencial ofensivo[29].

Para que essa alteração legislativa não fosse totalmente simbólica, apenas para dizer que
“agora na legislação brasileira existe o tipo de violência doméstica”, mas sem nenhuma conseqüência no
campo prático, necessário discutir se teria ocorrido ou não a mudança da natureza da ação penal. A lei
9.099/95, no seu art. 88, transformou a lesão corporal leve e a lesão corporal culposa em pública
condicionada à representação[30]. Em 2004, com a criação do “tipo penal” da violência doméstica, alguns
autores passaram a defender que a ação seria pública incondicionada, pois só haveria sentido na criação
dessa forma qualificada para modificar a ação, e evitar, por conseguinte, a aplicação do instituto da
conciliação, previsto no art. 74 da lei 9.099/95[31].

No caso da lesão grave ou gravíssima, conforme o § 10 do art. 129, a situação de
violência doméstica aumenta a pena em um 1/3 (um terço), o que inviabiliza, na lesão grave, cuja pena é de
reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, a suspensão condicional do processo. A jurisprudência, de forma
majoritária, entende não ser possível a aplicação de tal instituto quando, levada a causa de aumento de pena
ao mínimo legal, extrapole-se um ano[32].

Na verdade, com a criação do tipo penal de violência doméstica, ocorreu uma mitigação,
mas não o afastamento da lei 9.099/95. Na lesão corporal leve não poderia mais existir, para grande parte da
doutrina[33], a conciliação, todavia, ainda era possível o instituto da transação penal. No caso da lesão
corporal grave, restou inviabilizada suspensão condicional do processo com o acréscimo de um terço da
pena.

Mesmo depois da criação do tipo de violência doméstica, as críticas ao Juizado
continuaram e com uma ampla divulgação da mídia de agressões contra mulher e, de uma mobilização das
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mulheres capitaneada pela Secretária Especial de Políticas para a Mulher - SPM[34], foi criada a lei
11.340/2006. Esta lei apresentou uma grande modificação no tratamento dado aos crimes em um contexto
de violência doméstica e familiar, em especial, aos de menor potencial ofensivo.

 
2.0 A força simbólica do nome
 

A lei 11.340/2006 foi criada, declaradamente, para dar um tratamento diferenciado à
mulher que se encontre em situação de violência doméstica ou familiar. Por isso já surgiu com um nome,
obviamente, de mulher: Maria da Penha. A lei, é verdade, foi muito além das medidas de caráter penal, pois
apresentou várias medidas de proteção à mulher, todavia a projeção, tanto no campo teórico, como prático,
foi dada às medidas repressivas de natureza penal, que tiveram, inclusive, uma grande repercussão na
mídia[35].

A lei brasileira não vem sozinha. O enrijecimento penal da violência de gênero está
ocorrendo também na Europa e na América Latina. A Espanha vem tendo sua legislação alterada desde
1999, porém foi em 2004 que entrou em vigor a lei orgânica 1/2004, que disciplinou as medidas de proteção
integral contra a violência de gênero. Sem dúvida, essa lei foi uma das fontes inspiradoras para a lei
brasileira, pois as semelhanças são inúmeras, inclusive na sua própria estrutura[36].

É comum que, quando aconteça um crime de grande repercussão na mídia, em seguida
venha um ou vários projetos de lei e, por vezes, ocorrem alterações legislativas[37]. Um grande exemplo
desse fenômeno, sem dúvida, é a lei dos crimes hediondos, que tanto no seu surgimento como nas suas
modificações foram motivadas por casos que tomaram grande repercussão nos meios de comunicação, como
seqüestro de empresário, morte de uma atriz que trabalhava em uma rede de televisão e os problemas da
falsificação dos remédios. O primeiro motivou a criação da lei e os dois últimos motivaram as suas
modificações[38].

A mídia dá tanto destaque à criminalidade violenta que cria uma representação infiel da
realidade que deságua em uma política social extremamente punitiva[39], de modo que não se discute com a
profundidade necessária os problemas estruturais mais graves que afetam a sociedade como a miséria, a
péssima distribuição de renda, a falta de escolas e hospitais, e se produz a sensação que as leis atuais não
combatem a criminalidade, precisando, conseqüentemente, de novas leis para a resolução dos problemas
sociais.

Os meios de comunicação podem livremente filmar ou fotografar um suspeito, e assim as
tevês e os jornais ditam a sentença antes mesmo da existência do processo. Conforme Eduardo Galeano: “Os
meios de comunicação condenam previamente, e sem apelação, os pobres perigosos, como previamente
condenam os países perigosos[40]”.

Dos meios de comunicação, é a televisão[41] que apresenta a maior capacidade de
confundir a ficção com a realidade. A narrativa sensacionalista da história da vítima apresentada pela
televisão desperta os medos e a ira dos telespectadores[42], conseqüentemente surge um desejo de vingança
não só da vítima mais de toda sociedade, que também se sente vitimizada com um ato de tamanha violência.
O sensacionalismo é utilizado através de instrumentos dramáticos e estratégias sofisticadas para a promoção
da insegurança e propagação das medidas de caráter punitivo, de preferência a pena privativa de liberdade,
como a principal forma de combate à criminalidade[43].

Outros exemplos que podem ser citados como forma de enrijecimento da legislação penal
e que tiveram grande repercussão na mídia são o Código de trânsito, o crime de assédio sexual[44], o regime
disciplinar diferenciado, entre tantos outros. Mas até então nenhuma dessas modificações receberam, após a
vigência da lei, uma grande vinculação com o nome de pessoas, que tanto no pólo ativo ou passivo,
motivaram essa situação. Tal é a situação da lei Maria da Penha.

Em 1983, Maria da Penha Maia sofreu duas tentativas de homicídio sendo imputada a
autoria ao seu esposo. A primeira agressão foi um tiro que a deixou paraplégica; já na segunda recebeu uma
descarga elétrica durante um banho. Em 2002, após 19 anos da prática do crime, o seu marido passou 2
(dois) anos preso. O caso tomou tanta repercussão foi feita uma denúncia a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA), sediada em Washington, Estados
Unidos, que acatou, pela primeira vez, a denúncia de um crime de violência doméstica [45].

Dessa forma, Maria da Penha, que inclusive escreveu um livro sobre a sua trajetória para
conseguir a punição do marido[46], tornou-se símbolo da luta contra violência doméstica em todo o
Brasil[47]. Com a edição da lei 11.340/06, a mídia divulgou amplamente o seu sofrimento e como a sua
história de vida exerceu influência direta na criação e aprovação do referido diploma legal[48]. Maria da
Penha, desde a edição da lei, viaja por todo Brasil proferindo palestras e discutindo a aplicação do diploma
legal que leva o seu nome.

Uma lei que apresenta um nome de uma pessoa pode ser interpretada de várias formas.
Primeiramente, de uma forma simbólica, um marco do movimento feminista, como enfatiza Leda Hermann:

Seu empenho foi reconhecido no dia em que o presidente Lula sancionou a Lei 11.340/2006, que o
Brasil passou a conhecer como lei Maria da Penha - lei com nome de mulher -, justa homenagem à
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guerreira que, durante anos, promoveu o debate e estimulou o pleito de proteção e atendimento às
vítimas da violência doméstica e familiar. Maria da Penha estava presente à cerimônia de sanção da lei,
ao lado de autoridades e companheiras de luta - representantes de movimentos feministas -, encarando
outras tantas Marias corajosas, sofridas e anônimas[49].

Por outro lado, a lei perde uma das suas principais características que é a impessoalidade.
Exige-se que todas as mulheres sejam percebidas como Maria da Penha, vítimas dos seus algozes, quase
sempre seus maridos ou companheiros, e que desejam, a todo custo, a sua punição, para poder continuar a
sua vida com tranqüilidade. É importante ressaltar que, casos como esses, são exceções e não regra no dia-a-
dia, pois, em grande parte das agressões, as mulheres não querem a prisão do marido ou companheiro, mas
apenas que a agressão não se repita.

O sofrimento das vítimas, em casos como o de Maria da Penha, está sendo usado como
uma nova forma de legitimar as leis penais. As vítimas, cada vez mais, estão sendo expostas nos meios de
comunicação e a sua imagem começa a ser vinculada conjuntamente com a de políticos que prometem apóia-
las com o intuito de evitar que surjam novas vítimas nessa mesma situação. Algumas vítimas são selecionadas
pelos meios de comunicação e, dessa forma, deixam de ser um elemento oculto no crime, passam a ser alvo
tanto da mídia como dos políticos, que exploram o sofrimento delas para atingir interesses próprios.

Segundo Garland:
A figura santificada da vítima que sofre se converteu em um produto desejado nos circuitos de
intercâmbio político e da mídia e colocam-se indivíduos reais diante das câmeras ao mesmo tempo que
lhes convidam a assumir esse papel, muitas vezes convertendo-se, durante o processo, em celebridades
da mídia ou ativistas de movimentos de vítimas[50].

Um caso famoso de uma lei que leva o nome de uma pessoa é a lei Megan, que teve
origem no Estado da Califórnia, Estados Unidos, mas hoje é uma lei federal aquele país e assumiu o nome da
vítima. Megan Kanka foi sexualmente violentada e depois morta em Nova Jersey por um pedófilo em
liberdade condicional que morava em frente à casa dos seus pais, gerando uma grande comoção em todo
país. Com base nesse caso, que ocorreu em 1994, surgiu uma onda de legislação nos Estados norte-
americanos para tratar dos casos de abuso de sexual, causando um verdadeiro terrorismo penal,
estigmatizando os homens e ampliando demasiadamente o poder punitivo estatal, apresentando todos os
tipos de presunções e, conseqüentemente, graves injustiças. Todos aqueles taxados como pedófilos eram
equiparados ao estuprador de Megan, e se não tinham feito algo parecido poderiam estar prestes a fazer[51].

A atribuição do nome de um indivíduo a uma lei é uma forma de neutralizar as objeções
que essa lei possa sofrer. Após o processo de santificação da vítima, geralmente uma mulher ou uma criança,
de um crime violento, passa a existir uma invalidação das preocupações com o delinqüente, pois este deve
ser punido de forma rígida e exemplar, para que possa “pagar pelo que fez”. Qualquer menção aos direitos
do delinqüente ou a humanização do seu castigo pode ser facilmente considerado como um insulto às vítimas
e aos seus familiares[52].

Esse também é o sentimento com a lei 11.340/2006. Toda crítica dirigida a esta lei soa
como um ato de insensibilidade em relação ao sofrimento de Maria da Penha e, de certo modo, uma
indiferença à questão da violência contra a mulher e da dominação do masculino sobre o feminino.

Cada vez mais, segundo Elena Larrauri, os novos movimentos sociais como grupos
ecológicos, feministas e pacifistas, buscam o Direito Penal como uma forma de defender os tidos como
fracos[53]. Essa maneira equivocada de ampliação do Direito Penal é muito nítida também no Brasil, como
por exemplo, a lei dos crimes ambientais, o Estatuto do idoso, a própria lei Maria da Penha, entre outras. A
justificativa para tamanha ampliação é a denominada função simbólica do Direito Penal[54]. Os defensores
dessa função do Direito Penal acreditam que o Estado, ao legislar, teria a força de inverter a simbologia, já
existente na sociedade, atuando como uma forma de persuasão sobre os indivíduos para que eles obedeçam a
uma conduta mínima de comportamento, sob pena de serem taxados de delinqüentes[55]. No caso específico
da violência doméstica, o Direito Penal poderia inverter o poder onipotente do marido sobre a mulher,
trazendo à tona o equilíbrio na relação doméstica [56].

O Direito Penal simbólico não gera efeitos protetivos concretos, e geralmente é utilizado
para atender às manifestações de grupos políticos ou ideológicos quando desejam declarar determinados
valores ou repudiar determinadas atitudes consideradas lesivas aos seus interesses. De fato, com o Direito
Penal simbólico, segundo Roxin: “comumente não se almeja mais do que acalmar eleitores, dando-se, através
de leis previsivelmente ineficazes, a impressão de que está fazendo algo para combater ações e situações
indesejadas[57]”.

Por sua vez, o Direito Penal simbólico[58] também tem uma forte ligação como os meios
de comunicação, pois são eles que apresentam hoje os problemas sociais vistos como mais importantes, bem
como se colocam como os agentes mais significativos de controle social nas sociedades modernas, já que
possuem uma capacidade ímpar de generalizar pontos de vista e atitudes do corpo social[59].

O uso simbólico do Direito Penal foi sem dúvida um forte argumento do movimento
feminista para justificar a sua demanda criminalizadora. É certo que as normas penais simbólicas causam,
pelo menos de forma imediata, uma sensação de segurança e tranqüilidade, iludindo os seus destinatários por
meio de uma fantasia de segurança jurídica sem trabalhar as verdadeiras causas dos conflitos. Daí a afirmação
que mais leis penais, mais juízes, mais prisões, significa mais presos, mas não menos delitos[60].
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O Direito Penal não constitui meio idôneo para fazer política social[61], e as mulheres não
podem buscar a sua emancipação através do poder punitivo e sua carga simbólica. Punir pessoas
determinadas para utilizá-las como efeitos simbólicos para os demais significa a coisificação dos seres
humanos[62]. A própria mulher, historicamente, foi vítima dessa carga simbólica do Direito Penal, quando só
poderia ser considerada vítima de determinados crimes quando fosse honesta, ou seja, quando se portasse da
maneira adequada na visão masculina.

Sem dúvida, a maior utilização do Direito Penal simbólico na lei 11.340/2006 está quando
ela apresenta um tratamento diferenciado para homens e mulheres que se encontram na mesma situação.
Assim, quando a mulher é vitima de uma agressão doméstica ou familiar, a conseqüência será o rigor penal
dessa lei, que afasta as medidas despenalizadoras e algumas penas alternativas. Já quando o homem é vítima
de um crime em um mesmo contexto será aplicado o Direito Penal mais brando, isso significa dizer que será
aplicada a lei 9.099/95, como será visto no próximo item.

 
3.0 A lei 11.340/2006: em busca da “proteção” punitiva para a mulher

 
A lei é formada por 46 artigos, sendo dividida em sete títulos. Através destes dispositivos

foram criados mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar. Várias são as críticas que
podem ser feitas a esta lei, principalmente no campo penal e processual penal, embora também seja possível
destacar alguns pontos positivos.

Toda a lei apresenta uma grande carga simbólica e por isso alguns dos seus artigos são
totalmente dispensáveis. O principal exemplo são os artigos 2° e 3°, que só repetem os direitos e garantias
fundamentais já consagrados na Constituição. Segundo os referidos artigos:

Art. 2o. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível
educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe
asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental
e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.
Art. 3o. Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à
segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e
comunitária.

Com a leitura desses dispositivos algumas pessoas podem ser levadas a crer que só com a
lei 11.340/2006 a mulher passou a ter os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana ou que só às
mulheres estão asseguradas as condições para o exercício efetivo dos direitos como à vida, à segurança etc.
Estas normas meramente simbólicas estão previstas também no Estatuto da criança e do adolescente (lei
8.069/90) e no Estatuto do idoso (lei 10.741/2003). A técnica utilizada não deixa de ser uma forma
equivocada do legislador chamar à atenção da sociedade para essas pessoas, que por sua condição particular
merecem uma atenção especial da sociedade e prioridade nas políticas públicas do governo.

A mesma lógica também parece seguir o art. 6° da lei, quando define a violência
doméstica e familiar contra a mulher como uma das formas de violação dos direitos humanos. Mais uma vez,
se a mulher, a criança, o idoso integram o gênero humano, quando essas pessoas sofrem uma violência é
evidente que existe uma violação dos direitos humanos. Alguns autores, no entanto, defendem a importância
desse artigo para que a competência para julgar alguns casos de violência doméstica de grande repercussão
possa ser deslocada para justiça federal.

Segundo Maria Berenice:
[...] no entanto, ocorrendo grave violação dos direitos humanos, para assegurar o cumprimento de
obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, o
Procurador Geral da Republica pode, em qualquer fase do processo ou inquérito suscitar, perante o
Superior Tribunal de Justiça, incidente de deslocamento de competência para Justiça Federal (CF, art.
109, V-A, 5°)[63].

Dois artigos da lei se dedicam a definir o que seria violência doméstica e familiar contra a
mulher, e o fazem de forma amplíssima. O primeiro é o art. 5°, que em seu caput define como sendo:
“qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico de dano moral ou patrimonial”[64]. Aqui é usada a expressão gênero, que é mencionada por
mais três vezes no art. 8° da referida lei.

O conceito de gênero, para as ciências sociais[65], não se confunde com o conceito de
sexo; enquanto este estabelece as diferenças biológicas e anatômicas entre homens e mulheres, aquele se
ocupa em designar as diferenças sociais e culturais que definem os papéis sexuais destinados aos homens e às
mulheres em cada sociedade[66]. Assim, na definição de gênero cabe a afirmação de Simone de Beauvoir
“não se nasce mulher, torna-se”[67]. O mesmo pode ser aplicado para o gênero masculino. O gênero,
diferentemente do sexo, não é natural, mas sim resultado de uma construção social.

Segundo Baratta:
A estrutura dos papéis nas duas esferas da divisão social de trabalho, quais sejam, a da produção
material e da reprodução, não é menos importante. É nesta diferenciação das esferas e dos papéis na
divisão social do trabalho que age a construção social dos gêneros. A sociedade patriarcal reservou, de
forma ampla, o protagonismo da esfera produtiva aos homens e do círculo reprodutivo, às
mulheres[68].

A violência doméstica contra a mulher trata-se de um conflito de gênero, portanto não se
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pode deixar de analisar esse conflito como uma relação de poder, entre o gênero masculino, representado
socialmente como forte, e o gênero feminino, representado socialmente como o fraco. Esta relação de poder
foi construída ao longo da história do próprio Direito, como foi analisado no primeiro capítulo da presente
tese.

A lei utiliza a relação de gênero para trabalhar essa divisão de papéis construída
socialmente, tanto é assim que ela também menciona a expressão gênero, quando o assunto é desenvolver
políticas públicas que objetivam ações integradas para o combate dessa forma de violência (art. 8°).

No art. 5° a lei utiliza o termo ofendida pela primeira vez, e o repete por inúmeras vezes
no decorrer do seu texto. No referido artigo também aparece, pela primeira vez, o termo agressor sendo
repetido por diversas vezes, mas em nenhum momento a lei faz referência à expressão homem. Essa
bipolarização entre a ofendida e o agressor, além de ser estigmatizante, enfatiza, sem dúvida, os papéis
representados na sociedade, o masculino no pólo ativo e o feminino no pólo passivo.

A lei 11.340/2006 quando faz uso das expressões ofendida e agressor está utilizando
prioritariamente o Direito Penal e a sua linguagem nas situações de violência doméstica, por conseqüência,
afasta qualquer possibilidade de participação da mulher na resolução do seu conflito.

Essa estratégia da lei em ampliar o poder punitivo na esfera doméstica e reforçar os
estereótipos entre agressor e vítima é extremamente perigosa, pois segundo Vera Andrade:

[...] a estratégia neocriminalizadora reproduz o alcance imperialista do sistema penal que, ao maximizar
a conversão dos problemas sociais em problemas penais estendeu seu império sobre a sociedade como
um polvo estende seus tentáculos sobre a areia. E, ao tentar abarcar, ao mais fino grão, o cotidiano da
vida social, assumiu uma tarefa enormemente superior à sua intrínseca capacidade[69].

O artigo 5° ainda determina, através de seus incisos, a incidência, desse tipo de violência
no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto. Conforme a
abrangência dada por esse artigo, não resta dúvida que a lei trata dos casos de violência doméstica ou
familiar.

Por fim, o parágrafo único desse artigo determina que “as relações pessoais nele
enunciadas independem de orientação sexual”. A forma utilizada pelo legislador, nesse dispositivo, teve o
intuito de evitar qualquer forma de discriminação ao relacionamento homossexual, porém só é possível a sua
aplicação nas medidas de natureza cível. De fato, o princípio da legalidade não deixa nenhum espaço para
qualquer espécie de interpretação extensiva na matéria de natureza penal. Quando a lei determina que a
vítima deva ser uma mulher e utiliza em vários dos seus dispositivos a expressão “ofendida” e se refere ao
sujeito ativo como “agressor”, não se pode admitir que o sujeito passivo e o ativo sejam do mesmo sexo[70].
Na esfera penal, é imprescindível que exista uma mulher no pólo passivo, a ofendida, e um homem no pólo
ativo, o agressor, como determina expressamente o texto legal.

O segundo artigo que se dedica a explicar as formas de violência doméstica é o 7°[71],
que disciplina, de modo exemplificativo, quais são as formas de violência doméstica e familiar contra a
mulher, dividindo a violência em: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Resumindo, para a lei,
todas as formas de violência caracterizam a violência doméstica ou familiar.

Um ponto importante da lei é o das medidas que não apresentam caráter penal, como as
previstas nos arts. 8°, 9°, 22 e 23, que objetivam uma proteção à mulher em situação de violência. Algumas
dessas medidas para serem efetivadas necessitam de ações positivas do Poder Executivo, como a articulação
de ações do sistema único de saúde e do sistema único de segurança pública, para que o juiz possa
encaminhar a mulher vítima de violência para programas de proteção. Não há dúvidas que a melhor forma de
combater a violência doméstica é através de políticas públicas não repressivas, conscientizando a população,
principalmente pela educação para as novas gerações, como estabelecem os incisos III, V, VII, VIII e IX do
art. 8° da lei 11.340/2006[72].

A falta dessas ações, por parte do Poder Executivo, faz com que o Judiciário somente
possa aplicar as medidas repressivas, pois os aparatos policial e prisional, por mais insuficiente que possam
parecer, já estão prontos para agir. É bem mais fácil para o juiz, por exemplo, encaminhar o agressor para a
prisão do que para um tratamento de alcoolismo.

3.1 A mulher e o seu direito de escolha
 

 
O art. 16 da lei 11.340/2006 disciplinou de forma diferente o direito de renúncia da

mulher nos casos de violência doméstica ou familiar com a seguinte redação:
Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só
será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal
finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.

A renúncia é uma causa de extinção da punibilidade que deve ocorrer na ação penal
privada antes do oferecimento da queixa crime e nos crimes de ação pública condicionada anteriormente ao
oferecimento da representação. Por isso, para uma parte dos autores, o legislador na redação do citado
artigo quis se referir à retratação da representação, e não à renúncia. O Código Penal, e no mesmo sentido o
de Processo Penal, admite a retratação da representação antes do oferecimento da denúncia[73], conforme
seu art. 102: “A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia”.
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O art. 16 não retirou nem o direito de renúncia, nem o de retratação, nos crimes em que
existe essa possibilidade, no caso de violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas exigiu uma
solenidade até então inexistente para esse ato. Antes dessa lei era comum que as mulheres fossem até o
Juizado Especial Criminal e, na própria secretaria, “retirassem a queixa” que tinha sido feita na delegacia. Em
alguns casos era suficiente que a mulher dissesse que não tinha mais interesse para que esse procedimento
fosse extinto[74].

Com a redação desse artigo, nos casos de crimes que envolvam violência doméstica e
sejam de ação pública condicionada à representação, como, por exemplo, o crime de ameaça[75], a mulher
ganhou mais um prazo para desistir do procedimento criminal. Este prazo passou a ser até o recebimento da
denúncia.

Enquanto a representação, em todos os crimes de ação pública condicionada, é um ato
sem qualquer formalidade, conforme o entendimento jurisprudencial[76], a “renúncia” a esse direito, como
determina a lei 11.340/2006, passou a ser um ato formal, porém, apenas, nos casos de violência doméstica e
familiar, quando a vítima for uma mulher.

Outro ponto a ser analisado é a exigência legal que esse ato só possa ser realizado em
audiência perante o juiz e ouvido o promotor de justiça. A renúncia, nos termos da lei 11.340/2006, passa a
ter uma formalidade própria, ocorrendo em uma audiência realizada no juízo criminal. Essa audiência, ao que
parece, não deve ter o intuito de persuadir a vítima a desistir de “renunciar”, mas apenas garantir que ela está
“renunciando” de livre e espontânea vontade e conhecendo as conseqüências do seu ato.

Vale destacar que, ao mesmo tempo em que a lei passou a dar um prazo maior para essa
“desistência”, fez a exigência que a realização desse ato fosse feita na frente do juiz e do promotor. Por mais
que se diga que nesse momento não se fará nenhum “tipo de pressão” para que a vítima prossiga, esta terá
que justificar o porquê da desistência. Diferentemente do que acontecia na lei 9.099/95, em que a vítima e o
agressor se encontravam na frente de um conciliador para que esse mediasse o conflito, que poderia terminar
como um pedido de desculpas ou um termo de compromisso por parte do agressor, que “justificava” por
parte da mulher a desistência do procedimento.

Com a nova lei não existe mais o momento conciliatório, a mulher se desejar poderá
renunciar, nos casos em que a lei faculta essa possibilidade, só que agora essa renúncia será na frente das
autoridades, devendo informar o motivo pelo seu desinteresse no processo, embora ela tenha ido até a
delegacia e prestado a “ocorrência”.

A finalidade para essa audiência pode ser interpretada de duas formas. A primeira é para
garantir que a renúncia não resulte de qualquer espécie de pressão ou ameaça por parte do agressor, sendo
então uma forma de proteger a mulher[77]. Já a segunda seria uma maneira de perceber a mulher como um
ser incapaz de tomar suas próprias decisões. Nesse sentido afirma Maria Lúcia Karam, comentando o art. 16:
“A mulher passa a ser assim objetivamente inferiorizada, ocupando uma posição passiva e vitimizadora,
tratada como alguém incapaz de tomar decisão por si própria”[78].

Parece ter razão Maria Lucia Karam, pois realmente é como se a lei duvidasse do
discernimento da mulher para prosseguir ou não com o processo criminal e admitisse a fragilidade do seu
posicionamento, que para ter validade precisaria ser analisado pelo promotor e pelo juiz.
 

3.2 Quando a mulher é vitima e o homem agressor
 
Inicialmente, é oportuno destacar os arts. 17 e 41 que dão ensejo a uma grande polêmica

na lei 11.340/2006, por apresentarem tratamentos distintos quando a vítima é uma mulher nos crimes que
envolvem violência doméstica ou familiar.

O art. 17 proíbe a aplicação de duas penas alternativas aos crimes cometidos com
violência doméstica ou familiar contra a mulher e apresenta a seguinte redação:

É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta
básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento
isolado de multa.

Como não se pode aplicar a transação penal (art. 76 da lei 9.099/95) nesses crimes, a
presente proibição é direcionada ao magistrado no momento da substituição da pena privativa de liberdade
pelas penas alternativas (art. 44 do Código Penal).

A primeira proibição é totalmente inócua, pois não existe na legislação penal uma pena de
cesta básica, a proibição da prestação pecuniária já era suficiente para evitar a suposta pena de cesta
básica[79].

A pena nos §§ 1° e 2° do art. 45, inseridos pela lei 9.714/98, tem a seguinte redação:
§ 1o. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a
entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1
(um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será
deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os
beneficiários.
§ 2o. No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode
consistir em prestação de outra natureza.

Parece que a intenção do legislador é evitar que a dor da vítima possa ser comprada por
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dinheiro ou cestas básicas, mas o estranho é que essa vedação só acontece para os crimes estabelecidos nessa
lei, continuando a existir tal possibilidade nas demais situações. Sendo assim, se um filho injuriar o seu pai
poderá receber a pena de prestação pecuniária, mas se no mesmo contexto a injúria for dirigida a sua mãe
essa pena não poderá ser aplicada[80].

Portanto, de acordo com a redação do artigo, a prestação pecuniária, em todas as suas
formas, isolada ou cumulativamente, foi proibida.

Com relação à pena de multa, o que aconteceu foi uma restrição, pois o que o artigo
impede é o pagamento isolado da multa. Dessa maneira, ela poderá ser aplicada cumulativamente com uma
outra pena restritiva de direitos, como a prestação de serviço à comunidade, por exemplo, quando a pena
privativa de liberdade for superior a 1 (um) ano nos termos do § 2° do art. 44.

Já o art. 41 veda a aplicação da lei 9.099/95 aos crimes que envolvam violência doméstica
e familiar e apresenta a seguinte redação:

Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena
prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Este, sem dúvida, é o artigo mais problemático de toda a lei, pois o art. 17 embora
restrinja as penas alternativas, não as proíbe. Significa dizer que não pode o juiz aplicar a pena pecuniária,
todavia é possível a aplicação da prestação de serviço à comunidade ou da limitação de final de semana.
Entretanto, quando a lei 11.340/2006 veda a aplicação da lei 9.099/95, está proibindo as normas de matéria
penal e processual penal introduzidas pelos Juizados Especiais Criminais. Assim, fica afastada qualquer
possibilidade da lavratura de termo de ocorrência, conseqüentemente volta a ser possível, nos crimes de
menor potencial ofensivo, a prisão em flagrante e o arbitramento de fiança. Impede ainda a utilização do rito
sumaríssimo, criado para dá uma maior agilidade ao processo, bem como afasta, por completo, as medidas
despenalizadoras.

Como tratar de maneira diferente duas pessoas que praticaram exatamente o mesmo crime
tendo por critério o sexo? Assim, se a esposa comete o crime de ameaça contra o seu marido é beneficiada
pela lei 9.099/95, mas acontecendo o contrário o marido se submeterá aos rigores da lei 11.340/06, ou seja,
pode ser preso em flagrante e não terá direito as medidas despenalizadoras e, sendo condenado, não poderão
ser aplicadas as penas alternativas de multa e prestação pecuniária.

Alguns autores alegam que as medidas despenalizadoras da lei 9.099/95 (a composição
civil - art. 75, a transação penal - art. 76 e a suspensão condicional do processo - art. 89), bem como as
penas de multa e de prestação pecuniária são institutos totalmente fracassados[81]. Se esse argumento
fosse verdadeiro esses institutos deveriam deixar de existir na legislação penal como um todo e não apenas
nos crimes de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

Uma outra inovação trazida pela lei, que também só ocorre quando a vítima for mulher, é
uma nova hipótese de prisão preventiva. O art. 42 da lei 11.340/2006 acrescentou o inciso IV ao art. 313 do
Código de Processo Penal, com a seguinte redação:

Art. 313 Em qualquer das circunstâncias, previstas no artigo anterior, será admitida a decretação da
prisão preventiva nos crimes dolosos:
[...]
IV - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Essa ampliação da prisão preventiva ocorreu com a intenção de garantir a execução das
medidas protetivas, mas como se sabe, na prática é “mais fácil” aplicar a prisão preventiva do que as medidas
protetivas. Assim terminou essa modificação ampliando a possibilidade da decretação da prisão preventiva,
inclusive nos crimes apenados com detenção. Essa situação pode ocasionar, de fato, inúmeras injustiças, e
termina por legitimar que pessoas passem mais tempo presas de modo provisório do que, se forem
condenadas, o tempo da sua pena ao final do processo.

No Brasil, uma grande parcela da população cumpre pena sem terem sido ainda
condenadas com trânsito em julgado.

Segundo Zaffaroni:
A característica mais destacada do poder punitivo latino americano atual em relação ao aprisionamento
é que a grande maioria – aproximadamente 3/4 - dos presos está submetida a medida de contenção
porque são processados não condenados. Do ponto de vista formal, isso constitui uma inversão do
sistema penal, porém segundo a realidade percebida e descrita pela criminologia, trata-se de um poder
punitivo que há muitas décadas preferiu operar mediante a prisão preventiva ou por medida de
contenção provisória transformada definitivamente em prática. Falando mais claramente: quase todo
poder-punitivo latino-americano é exercido sob a forma de medidas, ou seja, tudo se converteu em
privação de liberdade sem sentença firme, apenas por presunção de periculosidade[82].

Muitas pessoas são presas em flagrante por pequenos delitos e lá são esquecidas[83]; com
a lei dos Juizados essas situações tinham desaparecido, pelo menos no plano da possibilidade legal, para os
crimes de menor potencial ofensivo. A lei 11.340/2006, além de afastar o termo circunstanciado, trazendo
novamente a possibilidade de prisão em flagrante para esses crimes, apresentou mais uma forma de prisão
provisória nos casos de violência doméstica ou familiar. Dessa forma, a lei ampliou sensivelmente as formas
de prisão sem condenação, que para Baratta geralmente só atingem “os acusados oriundos dos grupos
sociais mais vulneráveis e marginalizados da população, que são os clientes fixos do sistema de justiça
criminal[84]”
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Outra modificação introduzida pela lei 11.340/2006 foi a alteração do art. 129, do Código
Penal, no tocante à violência doméstica. Com relação ao preceito primário, a redação do § 9° continuou
exatamente a mesma, mas em relação ao patamar da pena em abstrato, foi alterado tanto no mínimo quanto
no máximo. O mínimo passou de 6 (seis) para 3 (três) meses e o máximo de 1(um) para 3 (três) anos.

Não existe uma razão aparente para a diminuição do patamar mínimo, mas o acréscimo do
máximo foi, sem dúvida, para descaracterizar a infração como de menor potencial ofensivo. O § 10 do art.
129 manteve exatamente a mesma redação, continuando a violência doméstica, na lesão corporal grave e
gravíssima, a caracterizar uma causa de aumento de pena.

Foi acrescido ao art. 129 o § 11[85], que apresenta mais uma causa de aumento de pena,
de 1/3 (um terço), ao crime de lesão corporal quando este for cometido no contexto de violência doméstica
contra pessoa portadora de deficiência[86].

Com relação à espécie da ação penal da lesão leve qualificada pela violência doméstica, a
nova lei não resolveu o impasse doutrinário, e as discussões continuam acirradas no que tange ao tema. Os
autores que defendem a ação como pública condicionada à representação continuam utilizando o mesmo
argumento que a criação do § 9° não afastou a incidência do art. 88 da lei 9.099/95 (estabelece depender de
representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves), pois não foi criado nenhum tipo
penal novo, mas apenas uma qualificadora, e argumentam, ainda, que o art. 16 da própria lei 11.340/2006
corrobora com esse entendimento[87].

Já os que defendem ser a ação pública incondicionada argumentam que esta é a regra,
salvo nos casos em que a lei declara ser privativa do ofendido ou exija a representação ou a requisição do
Ministro da Justiça[88]. Quando foi criado o “tipo” da violência doméstica não se mencionou a espécie da
ação, então se entenderia ser pública incondicionada, e tal posicionamento seria reforçado pelo art. 41 da lei
11.340/06, que proíbe a aplicação da lei 9.099/95 quando a mulher for vítima de violência doméstica e
familiar[89].

A lei criou ainda um Juizado que não é Juizado, quando dispôs no seu artigo primeiro
“sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a Mulher”. Sem dúvida, houve uma
confusão terminológica, pois segundo a Constituição, no seu art. 98, inciso I:

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação,
o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor
potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas
em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;

A lei 9.099/95 instituiu os Juizados especiais cíveis e criminais, esse último, até o advento
da lei 11.340/2006, tratava das infrações de maior incidência na esfera da violência doméstica e familiar, que
são a lesão corporal leve, a ameaça e a injúria, todos considerados crimes de menor potencial ofensivo, já
que a pena máxima em abstrato não supera 2 (dois) anos. Com a criação do Juizado da Mulher esses crimes
passaram a ter um tratamento comum, na verdade tal é uma vara criminal com competência para apreciar
alguns problemas na área cível.

É sabido que a lei orgânica 1/2004 da Espanha exerceu uma grande influência na criação
da lei 11.340/2006, talvez por isso o uso da nomenclatura Juizado. A lei espanhola trata da criação dos
“juzgados de violencia sobre la mujer”, que também apresenta competência cível e criminal. Não é nada
incomum que na área penal o legislador brasileiro “copie” a legislação de outros países considerados “mais
civilizados” e não faça nem mesmo as adaptações formais[90].

Ainda sobre a criação desses Juizados é praticamente impossível que ele seja criado na
maioria das comarcas e isso significa dizer que:

[...] retira-se o caso do JECrim, onde era muitas vezes realizada a mediação e homologado pelo juiz o
compromisso de respeito mútuo, e encaminha-se para uma Vara freqüentemente sobrecarregada com
homicídios, roubos, estelionatos e delitos sexuais graves, e exige-se ainda que sejam resolvidos as
questões envolvendo direito de família[91]”.

A grande preocupação é com relação ao enorme número de comarcas que não têm e nem
terão Juizado da Mulher e que os processos envolvendo violência doméstica terminem por prescrever antes
mesmo de chegar ao Judiciário.

Por fim, poder-se-ia indagar sobre a inconstitucionalidade dos artigos que apresentam um
tratamento diferenciado para homens e mulheres. Sem dúvida, serão plausíveis tantos os argumentos dos que
defendem ser a lei discriminatória, por apresentar conseqüências diferentes para a prática do mesmo fato[92],
quanto os argumentos dos que defendem que a lei, em determinadas situações, pode tratar diferentemente os
desiguais, assim como fez o Estatuto da criança e do adolescente, o Estatuto do idoso e agora a lei
11.340/2006[93].

Na verdade, o problema da inconstitucionalidade se resume à impossibilidade de se aplicar
os rigores penais quando o homem fosse vítima da violência doméstica. Essa situação poderia ser resolvida,
simplesmente, alterando-se a lei para que esse maior rigor atingisse as pessoas independentemente do gênero.
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4.0 À guisa de uma conclusão
 

A lei 11.340/2006 apresenta grandes méritos no que diz respeito às medidas de prevenção e
de proteção da mulher, mas apresenta graves problemas no campo penal. Infelizmente, a lei se tornou mais
conhecida pelos seus aspectos penais com o slogan midiático “homem que bate em mulher agora é preso” e
como sempre as medidas de caráter penal, por serem simbólicas e extremamente seletivas, são mais
facilmente aplicadas do que as medidas de caráter preventivo ou educativo.

A busca da sociedade pelos efeitos simbólicos do Direito Penal legitima-o a “resolver”
conflitos sociais e isto, como foi demonstrado durante o trabalho, termina trazendo mais vitimação, em
especial quando a vítima é mulher. Os discursos feministas, quando clamam pelo enrijecimento da lei penal
para resolver o problema da inferiorização entre os sexos, parecem ter esquecido que até bem pouco tempo
o Direito Penal escolhia a vítima apropriada para proteger.

O Direito Penal ignora por completo a violência estrutural e os seus condicionamentos, pois o
seu discurso é simplesmente punitivo, procurando apenas atribuir a culpa a alguém, seja ao homem que bateu
na boa mãe de família ou a própria mulher, que por não ter sido tão boa assim mereceu apanhar. Termina,
portanto, estigmatizando os sujeitos envolvidos, oferecendo falsas soluções, e não satisfazendo a vítima, que
muita vezes pode deixar a Justiça com o rótulo de que “gosta de apanhar”.

A lei 11.340/2006 que foi batizada como Maria da Penha, vítima de duas tentativas de
homicídio, praticamente não surte efeitos em situações graves como essa. A referida lei atua fortemente nos
crimes de menor potencial ofensivo, encerrando, praticamente, a possibilidade de diálogo existente nos
conflitos domésticos. A lei 9.099/95, nos casos de violência doméstica, apresentava graves problemas, como
restou demonstrado, mas trazia também alternativas para além do discurso punitivo, proporcionado o
diálogo entre as partes.

Conflitos oriundos de relações domésticas sempre existirão, em decorrência da própria
convivência humana. Sua minoração deve passar, antes, pelo diálogo e a pela tentativa de conciliação, e,
jamais, iniciar-se pelas mãos do Direito Penal.

Por fim, não será através do Direito Penal que a mulher encontrará a proteção e a igualdade,
pois a mudança de comportamento e de mentalidade vem através da educação e de ações preventivas. De
tudo o que foi colocado na presente artigo, resta a conclusão principal que o modelo penal não é, em
absoluto, o adequado para dirimir conflitos familiares e domésticos.
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Sobre a lei orgânica 1/2004 cf. MARTÌN, Maria Ángeles Rueda. Modernas tendencias punitivas y preventivas en el ámbito de la
violencia doméstica y violencia de género. In: PRADO, Luiz Regis. Direito penal contemporâneo: estudos em homenagem ao
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Linha Direta. Rio de Janeiro: Quarter, 2002.
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“vítimas” do assédio sexual e, por fim, fala da impunidade pela ausência de um tipo penal. Depois do apelo do programa, em 15 de
maio do mesmo ano a lei foi publicada e entrou imediatamente em vigor. Mídia e sistema penal no capitalismo tardio. Discursos
sediciosos: crime, direito e sociedade. Rio Janeiro, n. 7, p. 271-288. 2. sem, 2002.
[45] As informações foram extraídas do site: http://www.contee.org.br/secretarias/etnia/materia_23.htm. Acesso em 08/08/2007.
[46] FERNANDES, Maria da Penha Maia. Sobrevivi... posso contar. Fortaleza : Edição do autor, 1994. 151p
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sua história narrada na literatura de Cordel. Cf ALVES, Valdecy. A lei Maria da Penha em cordel. Fortaleza: Tupynanquim, 2007.
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por seus companheiros, pessoas extremamente possessivas como é o caso de Sandra Gomide, que foi assassinada em 2000 pelo seu
namorado, o jornalista Pimenta Neves, e Patrícia Ágio Longo, que foi assassinada em 1998 pelo seu marido, o promotor de justiça
Igor Ferreira e Silva. Quando se fala de violência doméstica, esses dois casos, mais o de Maria da Penha, são uma das formas de
justificar a necessidade do enrijecimento da lei penal para acabar com esse tipo de crime.
[49] HERMAN, Maria. Maria da Penha lei com nome de mulher. Campina SP: Servanda, 2007, p. 18.
[50] La figura santificada de la víctima que sufre se ha convertido en un producto apreciado en los circuitos de intercambio político y
mediático y se colocan indivíduos reales frente a las cámaras y se los invita a jugar esse papel, muchas veces convirtiéndose durante el
proceso, en celebridades mediáticas o activistas de movimientos de víctimas GARLAND, David. La cultura del control: crime y
orden social en sociedad conteporánea. Trad. Máximo Sozzo. Barcelona: Gedisa, 2005, p. 241.
[51] Sobre a “caça” aos delinqüentes sexuais nos Estados Unidos a partir da lei Megan cf. WACQUANT, Löic. Punir os pobres: a
nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Instituto Carioca de Criminologia: F. Bastos, 2001, p. 113-132.

[52] GARLAND, David. La cultura del control: crime y orden social en sociedad conteporánea. Trad. Máximo Sozzo. Barcelona:
Gedisa, 2005, p. 240-243.
[53] LARRAURI, Elena. La herancia de la criminología crítica. Madrid: Siglo veintiuno, 1991, p. 192.
[54] Segundo Larrauri: Los nuevos movimientos partidarios de la criminalización hablan de las funciones simbólicas del derecho
penal, pero guardan un embarazoso silencio acerca de la aplicación de este «símbolo» LARRAURI, Elena. La herancia de la
criminología crítica. Madrid: Siglo veintiuno, 1991, p. 214. Sobre o direito penal como um meio de estabelecere princípios gerais
SHEERER, Sebastian. Hacia el abolicionismo. In Abolicionismo penal. Buenos Aires: Ediar, 1989,p. 32-33.
[55] Defendendo a função simbólica da pena não como uma retribuição mais como uma reafirmação do Estado, conferir: RAMÍREZ,
Juan J. Bustos; MALARÉE, Hernán Hormazábal. Nuevo sistema de derecho penal. Madrid: Trotta, 2004, pp. 57-59.
[56] Sobre o tema cf. LARRAURI, Elena. La herancia de la criminología crítica. Madrid: Siglo veintiuno, 1991, p. 220 e segs.
[57] ROXIN, Claus. Estudos de direito penal. Trad. Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 47.
[58] Sobre a impossibilidade de o direito penal apresentar funções promocionais ou simbólicas conferir: DIAS, Jorge de Figueiredo.
Questões fundamentais do direito penal revisitadas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 72-75; PASCHOAL, Janaina
Conceição. Constituição, criminalização e direito penal mínimo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 123-128.
[59] Sobre o direito penal simbólico e os meios de comunicação RIPOLLÉS, José Luis Díez. El derecho penal simbólico y los efctos
de la pena. In: ZAPATERO, Luis Arroyo; NEUMANN, Ulfrid; MARTÍN, Adán Nieto (coords.) Crítica y justificación del derecho
penal en el cambio de siglo: el análisis crítico de la escuela de Frankfurt Cuenca: Ediciones de la Universidad Castilla – La Mancha,
2003, pp. 147-172.
[60] QUEIROZ, Paulo. Funções do direito penal: legitimação versus deslegitimação do sistema penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2005, p. 52-53.
[61] É preciso reconhecer que as reformas judiciais e processuais não são substitutivos suficientes para as reformas políticas e sociais.
CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988, p. 161.
[62] Sobre a coisificação do ser humano para servir de exemplo aos demais cf. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. El discurso feminista y
el poder punitivo. In: PIERANGELI, José Henrique (coord.). Direito criminal. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, v. III, pp.76-77; Las
imágenes del hombre en el derecho penal moderno. In: Abolicionismo penal. Buenos Aires: Ediar, 1989, p.132-133.
[63]. A lei Maria da Penha na justiça. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 34.
[64] Art. 5o. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar,
inclusive as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos
por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de
coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.
[65] A distinção entre sexo e gênero somente será feita para discutir o seu uso pela lei, pois não é objeto da presente tese trabalhar a
problemática do gênero e as suas discussões teóricas no campo das ciências sociais, já que segundo Heleieth Saffioti: “Cada feminista
enfatiza determinado aspecto do gênero, havendo um campo, ainda que limitado, de consenso: o gênero é a construção social do
masculino e do feminino”. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004, p. 45.
[66] Sobre o uso do gênero no Brasil cf. IZUMINO, Wânia Pasinato. Justiça e violência contra a mulher. 2. ed. São Paulo:
Annablume: FAPESP, 2004, pp. 83-93.
[67] Apud BARATTA, Alessandro. O paradigma do gênero: da questão criminal à questão humana. CAMPOS, Carmen Hein de
(org.). Criminologia e feminismo. Porto Alegre: Sulina, 1999, p. 21.
[68] Ibidem, p. 45.
[69] Sistema penal máximo  x  cidadania mínima: códigos de violência na era da globalização. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2003, p. 106.

[70] Posicionamento diferente defende Maria Berenice Dias, quando alega que tanto o homem, quanto a mulher podem ser sujeito
ativo desses crimes. DIAS. Maria Berenice. A lei Maria da Penha na justiça. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 41.
[71] Art. 7o. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões,
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto,
chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde
psicológica e à autodeterminação;
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não
desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua
sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à
prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e
reprodutivos;
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus
objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a
satisfazer suas necessidades;
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.
[72] Art. 8o. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto
articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo por diretrizes:
I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública,
assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação;
II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia,
concernentes às causas, às conseqüências e à freqüência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de
dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas;
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III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis
estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso III do art. 1o, no
inciso IV do art. 3o e no inciso IV do art. 221 da Constituição Federal;
IV - a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à
Mulher;
V - a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao
público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres;
VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos
governamentais ou entre estes e entidades não-governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da
violência doméstica e familiar contra a mulher;
VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais
pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia;
VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com
a perspectiva de gênero e de raça ou etnia;
IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à eqüidade de
gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher.
[73] Entendendo que o art. 16 utilizou o termo renúncia quando deveria ter utilizado o termo retratação; o tratamento seria diferente
da legislação penal comum, pois se passa a admitir que a retratação aconteça após o oferecimento da denúncia. Sendo assim, a
presente lei foi mais branda, oferecendo a possibilidade da retratação ocorrer em tempo maior do que aquele previsto pelo Código
Penal, no art. 102 e pelo Código de Processo Penal no art. 25.
[74] Em alguns juizados o rigor poderia ser maior; no caso do juizado pesquisado o ministério público, em situações de renúncia
expressa da vítima, sugeria o aguardo de prazo decadencial; conferir, o capítulo IV do presente trabalho.
[75] Entendendo ser o crime de violência doméstica de ação pública incondicionada, só resta, entre os crimes de menor potencial
ofensivo, o crime de ameaça, art. 147 do Código Penal, que é de ação pública condicionada.
[76] RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O COSTUME.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA MENOR E POBRE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AÇÃO PENAL PÚBLICA
CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. INEXIGÊNCIA DE FORMALISMO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARA PROPOR A AÇÃO PENAL DEMONSTRADA.
Nos crimes contra os costumes, uma vez atestada a pobreza da vítima, pela autoridade policial ou por outros meios de prova, a ação
penal passa a ser pública condicionada à representação, tendo o Ministério Público legitimidade para oferecer a denúncia. Inteligência
do art. 225, § 1º, do Código Penal. A representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer
formalidade, sendo necessário apenas a vontade inequívoca da vítima ou de seu representante legal, mesmo que irrogada na
fase policial. A miserabilidade pode ser aferida pela simples análise das condições de vida da vítima e representantes, não sendo
indispensável o atestado de pobreza. Precedentes desta Corte e do STF. Recurso a que se NEGA PROVIMENTO. (RHC 14.321/SP,
Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em
21.08.2007, DJ 17.09.2007 p. 355).
[77] HERMANN, Leda. Maria da Penha lei com nome de mulher. Campinas: Servanda Editora, 2007, p. 167.
[78] KARAM, Maria Lucia. A lei 11.343/2006 e os repetidos danos do proibicionismo. Boletim IBCCRIM. São Paulo, ano 14, n.
170 jan., 2007, p. 16.
[79] É muito comum que em sede de transação penal o ministério público faça a proposta para que o autor do fato entregue cestas
básicas a alguma instituição beneficente; essa seria a pena de prestação pecuniária inominada. Esse tipo de pena sofre muitas críticas,
a principal delas é que não teria a função de ressocializar o indivíduo.
[80] Por criar situações desse tipo é que alguns autores defendem a inconstitucionalidade desse artigo.
[81] BASTOS, Marcelo Lessa. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei "Maria da Penha". Alguns comentários. Jus
Navigandi, Teresina, ano 10, n. 1189, 3 out. 2006. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9006>. Acesso em:
24 set. 2007.
[82] ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. Rio de Janeiro: Revan, 2007 (Pensamento criminológico, v. 14), p.
70.
[83] Sobre uma análise da prisão provisória por pequenos crimes de furto no Brasil cf. BARRETO, Fabiana Costa Oliveira.
Flagrante e prisão provisória em casos de furto: da presunção de inocência à antecipação da pena. São Paulo: IBCCRIM, 2007.
[84] BARATTA, Alessandro. Direitos humanos: entre a violência estrutural e a violência penal. Fascículos de ciências penais, Porto
Alegre, n. 2, pp. 44-61, abr./mai./jun., 1993, p. 52.
[85] § 11. Na hipótese do § 9º deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for cometido contra pessoa portadora de
deficiência.
[86] O conceito de pessoa portadora de deficiência é encontrado no art. 3° e 4° do decreto 3.289/99, que regulamentou a lei 7.853/89,
que dispõe sobre o apoio à pessoa portadora de deficiência. Os referidos artigos apresentam a seguinte redação:
Art. 3o. Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
       I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere
incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;
      II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir
recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e
      III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos,
adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações
necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.
         Art. 4 o. É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:
            I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia,
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo,
membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)
           II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas
freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)
          III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais
a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das
condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)
         IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito
anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
         a) comunicação;
         b) cuidado pessoal;
         c) habilidades sociais;

d) utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)
         e) saúde e segurança;
         f) habilidades acadêmicas;
         g) lazer; e
         h) trabalho;
        V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.
[87] Vide as observações feitas no art. 16 do presente trabalho.
[88]   Art. 100 - A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. 
         § 1º - A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou
de requisição do Ministro da Justiça.
        § 2º - A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo.
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[89] Como o artigo que transformou a lesão corporal leve em pública condicionada foi o art. 88 da lei 9.099/95 este, depois da lei
11.340/2006, não poderá ser mais aplicado, retornando, conseqüentemente, a ação a ser pública incondicionada.
Inicialmente a quinta e a sexta turma do STJ entenderam que a ação era pública incondicionada, recentemente, em fevereiro de 2010,
o STJ modificou sua opinião passando a entender que a ação é pública condicionada conforme consta no informativo 426. In:
http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp
[90] O que também não é incomum é que os autores nos seus “manuais” e “tratados” copiem as mesmas idéias dos autores
estrangeiros sem a menor preocupação com a realidade brasileira.
[91] CELMER, Elisa Girotti; AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. Violência de gênero, produção legislativa e discurso punitivo -
uma análise da lei 11.340/2006. In: Boletim IBCCRIM. São Paulo, ano 14, n. 170 jan., 2007, p. 16.
[92] Sobre a inconstitucionalidade: SOUZA, João Paulo de Aguiar Sampaio; FONSECA, Tiago Abud da. A aplicação da lei 9.099/95
nos casos de violência doméstica contra a mulher. IBCCRIM. São Paulo, ano 14, n. 168, nov., jan., 2006, p. 4; MOREIRA, Rômulo
de Andrade. A Lei Maria da Penha e suas inconstitucionalidades. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1507, 17/08/2007. Disponível
em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10291>. Acesso em: 24/09/2007.
[93] Sobre a constitucionalidade: BASTOS, Marcelo Lessa. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei "Maria da Penha".
Alguns comentários. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 1189, 3/10/2006. Disponível em:
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9006>. Acesso em: 24/08/2007; DIAS. Maria Berenice. A lei Maria da Penha na
justiça. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
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A NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO PARADIGMA 

CRIMINOLÓGICO TRADICIONAL: A CRIMINOLOGIA CRÍTICA 

COMO ALTERNATIVA À IDEOLOGIA DA “LEI E ORDEM”  
 

THE NECESSITY OF OVERCOMING OF THE TRADITIONAL 

CRIMINOLOGICAL PARADIGM: THE CRITICAL CRIMINOLOGY 

AS ALTERNATIVE TO THE IDEOLOGY OF THE “LAW AND 

ORDER”  

 
Homero Bezerra Ribeiro 

 

RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo precípuo analisar a importância das teorias criminológicas 

críticas para a ruptura com o paradigma tradicional do crime, o qual tem como base a 

investigação do fenômeno criminal a partir dos fatores determinantes que levam um indivíduo 

a cometer um delito. Para isto, faz-se uma breve análise do contexto que levou ao 

aparecimento do pensamento criminológico positivista, principal vertente do paradigma 

tradicional, bem como de suas principais idéias. Após, aponta a ruptura do pensamento 

tradicional e o aparecimento de um novo paradigma para a criminologia, onde confluem, 

dentre outras, as teorias criminológicas críticas. Por fim, destaca a importância dessas teorias 

críticas na mudança do pensamento criminológico e na construção de um novo modelo de 

sistema penal, mais engajado com as questões sociais e a transformação das instituições 

punitivas, ainda fortemente caracterizadas pela ideologia da “lei e ordem”, adepta do 

positivismo. 

PALAVRAS-CHAVE: CRIMINOLOGIA CRÍTICA. CRIMINALIZACÃO. SISTEMA 

PENAL. POLÍTICA CRIMINAL. 

 

ABSTRACT 

This research aims to analyze the importance of the critical criminological theories to the 

rupture with the traditional paradigm of crime, which has as base the investigation of the 

criminal phenomenon from determinant factors that manage a person to commit a fault. 

Before this, it makes a brief analysis of the context that takes the appearance of the positivist 

criminological thought, main theory of the traditional paradigm, as well as its main ideas. 

After, it points towards the rupture of traditional thought and the emergence of a new 

paradigm to the criminology, where converge, among others, the critical criminological 

theories. At least, detach the importance of these critical theories on changing of the 

criminological thought and on the transformation of the punitive institutions, which are still 

strongly characterized to the “law and order” ideology, follower of the positivism.  

KEYWORDS: CRITICAL CRIMINOLOGY. CRIMINALIZATION. PENAL SYSTEM. 

CRIMINAL POLITIC.               

 

1 INTRODUÇÃO 
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Este artigo inicialmente passa a compreender as teorias tradicionais da criminologia, 

suas análises sobre o fenômeno criminal e seus fundamentos. Dentre essas teorias, destaca-se 

a escola positivista por seu alto grau de influência com o atual contexto do pensamento 

criminológico brasileiro e com as estruturas das instituições penais.  

As teorias tradicionais da criminologia, em especial a positivista, têm como objeto 

principal a análise do fenômeno criminal a partir da perspectiva etiológica, ou seja, com base 

nos fatores determinantes para que tal indivíduo cometesse uma infração penal. Essas escolas 

também têm como ponto de confluência a característica ontológica do fenômeno criminal, 

isto é, não dependente de outros fatores histórico-sociais. 

Após, estuda-se a transformação do paradigma etiológico do crime para o paradigma 

da reação social, que resultou na ruptura com o modelo básico da criminologia tradicional, e o 

surgimento das novas teorias criminológicas. A partir dessas premissas, inicia-se a análise dos 

principais fundamentos das teorias criminológicas críticas, situando-as dentro desse contexto 

de ruptura gnosiológica. 

As teorias críticas, apesar de possuírem premissas básicas em comum, não 

representam um pensamento homogêneo. Assim, analisam-se somente os principais 

fundamentos que abarcam as diversas teorias, suas diferenciações com as outras ciências 

criminológicas quanto ao objeto e método de estudo, além da relação de compromisso dos 

seus autores com a transformação social. Não serão abarcadas, pela limitação temática, as 

principais divergências entre as teorias críticas de forma interna.  

Por fim, faz-se uma confrontação entre a doutrina positivista, relacionada à 

manutenção de um aparato punitivo para controle das classes sociais hegemonicamente 

inferiores e as escolas críticas da criminologia, identificadas com a transformação social e 

com a mudança das instâncias penais. 

Considera-se, neste trabalho, como sistema penal não somente as instituições 

competentes para produzir a legislação penal, perseguir e condenar o criminoso e executar a 

penalidade, mas também as práticas e instituições sociais responsáveis pelo controle social do 

crime, como a família, a escola, o trabalho etc.
1
       

 

2 A ESCOLA POSITIVISTA 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 952



  

 No final do século XIX, com o fortalecimento da classe burguesa no poder, os ideais 

libertários e humanistas do século das luzes se tornaram um empecilho à consolidação do 

poder político, à conquista e à dominação de outros mercados econômicos. A segurança nas 

relações jurídicas era mais importante neste momento para objetivos econômicos burgueses 

do que as idéias de liberdade, igualdade e fraternidade estabelecidas pela revolução francesa.  

Agora era necessário pôr ordem no caos da revolução burguesa, seguido da instalação 

de um forte poder unificado
2
. A metafísica revolucionária de cunho igualitário do iluminismo, 

onde todos os homens eram iguais por natureza, não tinha mais fundamento. 

 Surgiu então uma filosofia de cunho naturalista e determinista, baseada no método 

experimental, no cientificismo e na neutralidade do pesquisador, denominada de positivismo. 

Essa corrente filosófica, intimamente ligada aos ideais burgueses do séc. XIX, conformava as 

ciências sociais ao desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo através do método 

experimental utilizado nas ciências naturais, como a matemática, física e biologia. 

De acordo com os principais representantes das idéias positivistas, a sociedade era 

uma entidade autônoma e orgânica, assim como um sistema biológico. Desta maneira, seria 

necessária a manutenção da ordem orgânica para regular o organismo social e gerar 

progresso, retirando os elementos sociais “anormais” que causasse qualquer tipo de distúrbio. 

O pacto consensual entre os cidadãos não era mais baseado na ética utilitarista dos 

iluministas, mas sim num verdadeiro “instinto social” para manter a ordem e garantir o 

progresso
3
. 

 Para a escola positivista, o indivíduo não deveria ser isolado da totalidade natural e 

social que determina os seus comportamentos. O criminoso não é o indivíduo que, por sua 

livre vontade, viola o pacto social, mas sim porque foi determinado, através de um conjunto 

de fatores “anormais”, a violar a ordem.  

 Para os defensores do positivismo, a criminologia deveria se preocupar com as 

determinantes que influenciaram o comportamento do transgressor. Ou seja, era importante, 

para a análise criminológica, auferir as causas do comportamento anormal do criminoso. 

Ocorre, aqui, uma ruptura com o princípio da livre vontade defendido pela escola penal 

clássica, no período iluminista. Para esta, todos os indivíduos poderiam ter a mesma 

capacidade de delinqüir, isto é, de violar o pacto social previamente ordenado. Já os 

positivistas acreditavam que existiam fatores que levavam a construção de um indivíduo 

“potencialmente” criminoso.   
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Por esta razão, a criminologia positivista negava a escola clássica iluminista como 

uma vertente criminológica, já que o importante, para a ciência do crime, era o estudo das 

causas e do comportamento do delinqüente através de um método experimental, e não a 

análise do ato criminoso em si, assim como aduziam os pensadores clássicos.  

O positivismo criminológico, influenciados por Comte e Darwin, não acreditava no 

homem visto sob um ponto de vista metafísico, como um ser plenamente vinculado ao mundo 

natural. Ainda mais, isso contribuiria para a desordem social de maneira progressiva
4
. 

Para este pensamento, o consenso social não deveria ser encarado como resultado da 

livre associação dos indivíduos, como pensado pelos iluministas. Aqui o consenso está 

vinculado graças à ação de leis sociais que se “operam além das possibilidades conscientes 

dos sujeitos”
5
. Assim, havia uma ordem de valores morais inconscientes que garantiam a 

coesão de toda sociedade.  

O criminoso era justamente aquele que conseguia violar essa ordem natural de valores 

de cada organização social. Cabia à tarefa criminológica, para os positivistas, analisar 

justamente os elementos que determinaram a este criminoso o fim de violar o pacto.  

 O determinismo marcou profundamente o pensamento da escola penal positivista. Era 

necessário explicar as causas do comportamento criminoso através de determinantes que 

podiam ser de ordem social, psicológica ou biológica. As de ordem social estavam ligadas ao 

contexto social em que o autor do delito estava inserido, como a pobreza, a “vadiagem”, a 

“marginalidade” etc
6
; as psicológicas se referiam a algum distúrbio psiquiátrico do criminoso; 

e as determinantes biológicas indicavam algum defeito psicossomático no corpo do indivíduo, 

ou em alguma característica comum a outros delinqüentes.  

A “normalidade” social seria constatada através da observação empírica, sendo que os 

comportamentos desviantes seriam determinados por fatores defeituosos em relação à 

normalidade social, independentes do indivíduo. Os defeitos poderiam apresentar-se através 

da hereditariedade, de algum trauma na infância ou mesmo nas relações sociais que o 

indivíduo estivesse inserido antes de transgredir a norma. 

Nessa seara, observam-se hoje inúmeras notícias de crimes como roubos, furtos ou até 

mesmo grandes chacinas onde se constata, de forma indireta, que os formadores da opinião 

pública procuram encontrar os elementos que ocasionaram o crime através de 

comportamentos “fora” dos padrões “normais” de uma classe economicamente dominante, 
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por exemplo: a situação de miséria do indivíduo, o desajustamento familiar, o fato de 

pertencer a um movimento reivindicatório
7
, dentre outros.    

Nessa perspectiva, um exemplo desse tipo de pensamento positivista: 

Quem e como é, afinal, o assaltante de rua? Hoje o cidadão tem de aprimorar mais 

uma triste habilidade – a de identificar assaltantes, transformando-se em verdadeira 

cobaia. Ele se difere dos outros tipos de assaltantes, por agir via de regra nas ruas 

urbanas. Vestem-se geralmente de modo a melhor disfarçar a estranha atividade que 

exercem. Para melhor chegar a descrevê-los, seria necessário recorrer à orientação 

de policiais. O marginal não se parece com nenhum de nós8. 

   

 Para Lyra Filho
9
, o positivismo reduziu o comportamento humano a fenômenos 

patológicos e psicológicos, enrijecendo o elenco de visões parciais sobre as causas do 

comportamento criminoso. Ademais, poderia ainda adicionar o fenômeno social, sendo 

colocado como um fator determinante da “anormalidade” de um indivíduo para o positivismo. 

Delinqüência? É a tradução dum sentimento de culpa ou de complexo de 

inferioridade, conforme a escola psicanalítica preferida (atrás disso, está a redução 

do homem a mecanismos psicológicos, numa estrutura social não questionada, que 

funciona como uma espécie de super-ego, extrapolando e imobilizando em 

parâmetro); é, conforme a direção biológica adotada, o resultado de uma disfunção 

endócrina, duma diencefalose criminógena, de aberrações de cromossomos (atrás 

disso, está a redução mecanicista do homem aos dados de sua biologia, mais uma 

vez tomado o crime como algo estável, para fazê-lo “corresponder” a um elemento 

de estrutura e processo somáticos); é o produto de associação diferencial ou 

inadaptação psico-social, manifestando uma espécie de anomia, conforme o gosto 

dos formalismos sociológicos (atrás disso, está um relativismo, que, pelo avesso, é 
conservador, pois esvazia o conceito de crime e não vê suas relações com os 

conteúdos concretos de superação dialética das estruturas consideradas).10          

  

 De fato, os criminólogos positivistas buscavam na diversidade ou na anomalia dos 

comportamentos delinqüentes a explicação do fenômeno criminal. Tudo aquilo que fosse 

contrário à ordem social orgânica, ou seja, o fato delituoso, era explicado através de 

determinismos causais. 

 A pena, de acordo com os positivistas, tinha como objetivo inicial a prevenção da 

sociedade contra o individuo “anormal” responsável pela violação dos valores sociais. Assim, 

o caráter preventista, ainda presente no direito penal hodierno, era uma característica básica 

do positivismo. Não bastava que o direito penal servisse como um instrumento retribuição do 

mal que o indivíduo fez à sociedade, mas que contribuísse para a não ocorrência de um delito 

futuro. A prevenção dos atos criminosos consistia justamente na análise dos fatores realmente 

determinantes para que o criminoso delinqüisse. O sistema penal deveria atua com eficiência 
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justamente na repressão destes fatores e conter previamente os impulsos dos indivíduos 

potencialmente criminosos para que a ordem orgânica não fosse abalada.  

Outro objetivo precípuo para a pena residiria no tratamento do delinqüente, no intuito 

de curá-lo da situação de anormalidade psico-social ou biológica que o afligia. Esta finalidade 

terapêutica não necessariamente se reduz ao apelo médico, mas também na tentativa de incutir 

determinados valores moralmente aceitos pela sociedade para “normalizar” o indivíduo 

infrator.  

 A criminologia positivista não estava preocupada com a investigação das prescrições 

trazidas pelo direito penal. Para os estudiosos dessa teoria, não se podia formular críticas à lei 

penal, dado que esta estava pré-constituída à ciência criminológica. Além disso, o método 

positivista deveria ser baseado apenas na investigação e análise dos dados empíricos, ou seja, 

das causas do comportamento criminoso. O que viria além do empiricamente comprovado 

não poderia ser interrogado, conforme afirma Aniyar de Castro: 

Como o positivismo é o império do fato, da indução, das técnicas de pesquisa, do 
mensurável, do que pode ser convalidado empiricamente, ele não se interroga além 

da correlação causal; não se pergunta o porquê. Pois o porquê, para o positivismo, 

não é válido interpretativamente, não é científico, a menos que se recorra ao fato, à 

validação empírica, coisa que em ciências sociais não é viável de fazer.11        

 

 Ao defender a neutralidade do pesquisador e a necessidade de uma ciência 

racionalmente objetiva, a criminologia positivista aposta na manutenção de uma ordem de 

valores consagrados como imutáveis e responsáveis pela ordenação da sociedade. A essa 

ordem natural do organismo social não se podia tecer qualquer tipo de crítica, pois não era 

tarefa da criminologia, responsável apenas pela constatação de rupturas da ordem social.  

 Para o positivismo, o importante para a tarefa criminológica era observar qualquer 

mudança que violasse essa ordem de coesão social e, conseqüentemente, os valores 

essenciais. A realidade constatada, assim como a atuação da justiça criminal sobre tal conduta 

não podia ser criticada, pois não era considerada científica a atuação valorativa do 

pesquisador sobre o objeto cognoscível. 

 Nesta esteira, há uma confluência ideológica, tanto na escola clássica como na 

positivista, quanto à atuação do sistema penal sobre a questão criminal. Como o crime 

representa a violação de valores essências de uma determinada sociedade para as duas 

correntes, o sistema penal seria o responsável pela defesa da sociedade diante do fato 

criminal.  
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 Sem dúvidas, a escola clássica iniciou o estudo do crime, identificado através da 

ruptura valorativa consensual da sociedade, mas foi na vertente positivista que tal ideologia 

atingiu uma complexidade bem maior e influenciou consideravelmente a doutrina penal. 

Costuma-se chamar estas soma de fatores presentes nas duas escolas de “ideologia da defesa 

social”. Com isto, alguns princípios sobre o pensamento criminal estão estruturados 

dogmaticamente nas duas escolas, sendo responsáveis pelas características mais essenciais e 

influenciadoras destas vertentes criminológicas sobre a ideologia criminal e o sistema penal 

como um todo.     

O estudo da ideologia da defesa social permite entender a evolução do pensamento 

tradicional e sua influência no aparato jurídico-penal hodierno. Além disso, representa o 

ponto crucial para a proposta das escolas críticas, que rompem definitivamente com a 

ideologia da defesa social e aderem a uma nova corrente paradigmática: a da reação social ao 

crime.  

No entanto, antes de adentrar no pensamento crítico, faz-se necessário uma análise 

sobre os principais fundamentos da ideologia da defesa social e o momento ruptura deste 

pensamento no meio criminológico. 

 

2.1 A Ideologia da Defesa Social    

Inicialmente, fará referência a estes princípios seguindo a classificação apontada por 

Alessandro Baratta
12

, o qual afirma os seguintes fundamentos como norteadores da ideologia 

da defesa social: a legitimidade, o “bem e o mal”, a culpabilidade, a finalidade, a igualdade e 

o interesse social. 

   De acordo com o princípio da legitimidade, o Estado é legítimo para reprimir e 

penalizar, por meio do sistema penal, as condutas que violassem os bens consensualmente 

consagrados pelo pacto social. Desta maneira, os cidadãos conferiam ao Estado o direito de 

punir somente quando alguém violasse a esfera individual de outro ser humano. 

 Não somente o Estado seria legítimo como também representaria o único meio a ser 

responsável por este tipo de punição. Assim, não poderia haver, dentro do pacto social, outro 

instrumento que pudesse se utilizar do poder coercitivo para punir um infrator nas normas 

penais. 
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 A sociedade estabelecida representa o bem, o consenso, a ordem. Qualquer indivíduo 

que ouse quebrar esta ordem está causando um mal a toda sociedade. O crime, portanto, 

representa um elemento negativo ao sistema social estabelecido, o mal. Desta forma está 

representado o princípio do bem e do mal. A grande maioria dos indivíduos age dentro do 

consenso, restando apenas a uma pequena minoria a ser desviante do comportamento geral
13

. 

 Este princípio está bem representado no sistema penal contemporâneo. Os crimes que 

são selecionados na mídia diariamente representam sempre um aspecto negativo à ordem 

social, à coletividade. Esta representação midiática conduz a sociedade à criação de uma 

imagem do criminoso “tradicional”, diferente da maioria da população, que age conforme os 

valores consensuais.   

  Já o princípio da culpabilidade estabelece que o delito é uma ação interior reprovável 

por toda a sociedade, contaminando valores e normas estabelecidos consensualmente para o 

convívio comum dos cidadãos. A culpabilidade representaria, então, o grau de 

reprovabilidade social que a conduta representa para o agressor, “um juízo de reprovação 

contra o autor de um ato, porque a todos compete agir de acordo com a norma, segundo o 

dever jurídico, que tutela os interesses sociais”
14

. 

 O princípio da finalidade ou prevenção determina que a pena deve ter como intuito a 

contramotivação criminal, tal seja, a prevenção contra acontecimentos futuros. De um lado, a 

criminologia clássica propõe que a pena tenha como finalidade a mudança do comportamento 

do autor do delito, enquanto a escola positivista acredita que a pena deve ter como escopo a 

prevenção social e o tratamento do criminoso. As duas teorias acreditam, portanto, que a pena 

deve estimular o indivíduo a não cometer futuros delitos. 

 Zaffaroni afirma que a defesa social não pode ser a defesa dos bens que já foram 

afetados pelo ato criminoso, mas sim a “defesa dos bens que podem ser afetados no futuro”
15

. 

Desta maneira, a defesa não é senão a prevenção tutelar dos bens essenciais ao convívio 

social.   

 Assim, nota-se a preocupação da criminologia tradicional com a manutenção de uma 

ordenação do convívio social através da punição do infrator. Isto representa o caráter 

conservador desta ideologia no tratamento dado ao crime como fenômeno culpável por toda 

sociedade. Isso demonstra intenção destas escolas de preservar um status social anterior ao 

momento de realização do ato criminoso, de forma a manter a sociedade ordenada.   
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 Quanto ao princípio da igualdade, a lei penal seria igual para todos. Ou seja, os 

indivíduos podem estar sujeitos à sua aplicação de modo eqüitativo, desde que violem os bens 

juridicamente tutelados pelo direito penal. O sistema penal deverá agir contra todos que 

cometam delitos, ou seja, que violem o consenso geral, ou a ordem orgânica da sociedade. O 

aparelho punitivo estatal, portanto, não seleciona quais crimes deverão ser punidos, porquanto 

age de maneira universal. 

 Por fim, o princípio do interesse social ou do delito natural afirma que os tipos penais 

tutelam majoritariamente os valores considerados essenciais de uma sociedade. Desta forma, 

o delito representa uma ofensa a estes valores e, conseqüentemente, ao bem-estar de todo 

convívio social. A privação de bens jurídicos do criminoso deve ter como finalidade precípua 

a garantia dos bens jurídicos da coletividade
16

. 

 Assim, ao afirmar que a compreensão destes princípios legitimadores do poder de 

punir estatal é de essencial importância para construir a crítica sobre o sistema penal. A 

influência simbólica da ideologia da defesa social ainda permanece implicitamente nos 

responsáveis pela persecução, julgamento e execução do crime e do criminoso. Sua aceitação 

acrítica revela-se como uma importante característica legitimadora do poder de punir estatal, 

mistificando o papel dos aparelhos de coerção e persecução penal
17

.  

 Essa mística igualitária e universal do direito penal será detalhadamente analisada nos 

tópicos posteriores. Por ora, basta detectar que tal denominação define uma característica 

importante do sistema criminal: a sua função real; em contraponto à sua função virtual, ou 

aparente. Assim, a mística compreenderia justamente o encobrimento da finalidade real do 

sistema penal pela sua finalidade aparente, que se dissolveria por todo meio social e pelos 

órgãos oficiais do controle social.   

Como exemplo, boa parte dos doutrinadores hoje considera o crime como uma 

violação dos bens essenciais à vida em comunidade, sendo o direito penal o instrumento 

tutelador destes bens, agindo de modo igualitário contra todos os indivíduos que ameacem a 

sobrevivência destes bens. Bittencourt acredita que o Direito Penal apresenta caráter finalista 

e preventista: A última característica seria relacionada à punição do infrator, que teria o 

escopo de prevenir o autor de não realizar o ato antijurídico novamente, assim como toda 

sociedade; já a primeira estaria ligada à proteção dos bens jurídicos fundamentais como 

garantia de sobrevivência à ordem jurídica comum
18

. 
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3 A MUDANÇA DE PARADIGMA DA CRIMINOLOGIA – DO PARADIGMA 

ETIOLÓGICO AO PARADIGMA DO CONTROLE SOCIAL  

   O estudo deste tema é importante para compreender o momento de ruptura do 

paradigma tradicional do estudo criminológico e as inovações trazidas pelo paradigma do 

controle social nas ciências do crime. A evolução do pensamento criminológico com base na 

reação social representará um marco importante para a fundamentação das teorias críticas da 

criminologia. 

Este paradigma começou a ser construído após a segunda guerra mundial, a partir do 

afloramento da guerra fria, onde as potências dos EUA e da URSS disputavam econômica e 

ideologicamente, da guerra do Vietnã e do movimento contracultural encabeçado na Europa 

no final da década de 60. 

Antes, a ideologia da defesa social estava intimamente ligada ao paradigma etiológico, 

ou do estudo do crime a partir das causas da criminalidade, contaminada pelo pensamento 

positivista. O pensamento liberal da burguesia dependia da segurança nas relações jurídicas 

para o desenvolvimento econômico. O progresso econômico burguês dependia de uma ordem 

social voltada para a manutenção dos privilégios econômicos de uma pequena classe, em 

detrimento da maioria miserável. 

As mudanças sociais após a metade do século XX trouxeram consigo o aparecimento 

de uma nova forma de analisar o fenômeno criminal. No entanto, tal postura não foi 

completamente seguida pelas instituições do sistema penal, bem como para o pensamento 

hodierno criminal, que ainda continua majoritariamente a cultuar idéias advindas da ideologia 

da defesa social. 

Isso é demonstrado, por exemplo, quando o Estado, representado pela convenção 

social, ainda é encarado como o único meio legítimo para punição do indivíduo, não 

escolhendo, dentre os criminosos, quais serão punidos ou não. Desta forma, não é objeto de 

estudo da criminologia moderna (ainda ligada à forma tradicional) a formulação legislativa 

das condutas delituosas, já que o código penal seria pré-constituído à realidade de 

investigação do comportamento criminal. 

 A ruptura gnosiológica da criminologia passou a questionar a postura universal do 

crime. Ou seja, os estudiosos da criminologia começaram a descobrir que boa parte dos 

crimes cometidos na sociedade não se tornava objeto de persecução penal pelo Estado. Eles 
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passaram, desde então, a analisar a seleção dos comportamentos definidos como crime e dos 

sujeitos criminosos pelo sistema penal. 

 O novo paradigma, chamado de reação social acaba definindo que o crime não é 

formulado no consenso social, ou seja, pré-constituído, mas que as relações sociais históricas 

são responsáveis pela construção do conceito de delito. 

 Desta maneira, os criminólogos deste novo paradigma passaram conceber a reação 

social ao crime como constituinte do fenômeno criminal. O crime perde o seu caráter estático 

e convencional e passa a tomar fundamentos histórico-sociais. A partir deste momento, surge 

o paradigma usualmente conhecido como da criminologia da “reação social”, ou do estudo 

das instâncias “selecionadoras” do comportamento criminal. 

 Baratta assim analisa a ruptura do pensamento tradicional: 

[...] quando não o consideramos (o direito penal) como um simples ponto de partida, 

uma entidade natural para explicar, mas como uma realidade social que não se 

coloca como pré-constituída à experiência cognoscitiva e prática, mas é construída 

dentro da experiência, mediante os processos de interação que a caracterizam. 

Portanto, esta realidade deve, antes de tudo, ser compreendida criticamente em sua 

construção.19       

  

 A criminologia da reação social, na contramão da ideologia da defesa social, passa a 

apreciar os processos de definição e execução das normas penais, relacionando-os com as 

diferenças de força e de poder existentes na sociedade. Em outras palavras, o direito penal não 

é constituído no consenso geral de cidadãos em igual posição na sociedade, mas fruto de uma 

disputa de poder para o controle social dos comportamentos danosos.  

 Definem então, os defensores do novo paradigma, a existência de uma parcela da 

população que detém o poder de definição dos comportamentos delituosos e, 

conseqüentemente, de etiquetação dos indivíduos potencialmente causadores do delito.  

 O direito penal apresenta-se agora fragmentário, e não universal como defendiam os 

tradicionalistas, pois as instâncias de apuração e execução do crime apenas selecionam uma 

parte dos delitos cometidos pela sociedade, deixando de fora aqueles que não interessavam ser 

investigados ou condenados.  

Surge então um intenso estudo baseado nas chamadas “cifras negras”, ou seja, 

comportamentos criminais não investigados pelo aparelho Estatal. Elas apontavam para uma 

realidade diferente da pensada pelos positivistas: a seletividade é mais importante para o 

direito penal do que a universalidade. Assevera-se que a quantidade de crimes cometidos pela 
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sociedade é bem maior do que a registrada, ou até mesmo a estimada, pelos órgãos oficiais de 

persecução criminal.      

O estudo das “cifras negras” se tornou importante para a crítica do princípio da 

igualdade e do “bem e do mal”, defendidos pelas ideologias tradicionais. O delito não era 

apenas cometido por uma pequena minoria, mas pela maioria da sociedade, sendo que o 

sistema penal apenas selecionava a parte que lhe interessava do fenômeno criminal.  

Os criminólogos tradicionais costumam abordar o fenômeno criminal através de 

perguntas do tipo: “quem é o criminoso?”; “como se torna desviante?”; “em quais condições 

um condenado se torna reincidente?”. Ao contrário, os criminólogos da reação social 

costumam se perguntar: “Quais são os sujeitos definidos como delinqüentes?”; “Quais 

sujeitos podem definir outros como criminosos?”; “Quem define quem?”
20

.  

As várias vertentes que usam o paradigma da reação social compreendem alguns 

pontos de partida em comum, como se observou acima, entretanto apresentam diversas 

sínteses conclusivas sobre o fenômeno criminal. Dentre as principais correntes do paradigma 

da reação social destaca-se a escola do labelling aproach, a conflituísta e as vertentes críticas. 

Quanto as primeiras, analisará somente algumas de suas premissas básicas, centrando-se nos 

principais temas que as diferenciam da criminologia crítica.  

Para os representantes do labelling aproach, ou interacionalismo, o crime é uma 

qualidade atribuída a um comportamento mediante um processo de interação entre o sujeito 

autor de uma conduta e a sociedade. O Labelling Aproach também é chamado de teoria da 

etiquetação, ou sociologia do desajuste, por acreditar que as instâncias de poder definem, ou 

rotulam, quais os comportamentos devem ter uma qualidade de criminosa. 

Os interacionalistas, no entanto, com uma marcada tendência psicossocial, 

contemplaram mais os efeitos do etiquetamento sobre os indivíduos do que nas características 

de quem formulou a etiqueta. Assim, com base na afirmação de Anyiar de Castro: “o 

principal efeito da rotulação seria o de induzir a novos atos desviantes e/ou delitivos, apesar 

da sua grande referência à reação social, esta teoria continua fortemente vinculada à 

criminologia do Passar à Ação”
21

.  

Assim, apesar de compreender a criminalidade como um fenômeno obtido através de 

um processo de seleção dos comportamentos delituosos por parte de quem detém o poder, o 

labelling aproach não consegue apresentar respostas fundamentadas de porque, 

historicamente, tal fenômeno acontece na sociedade. A seletividade de determinados 
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comportamentos pelo direito penal seria determinada simplesmente pelo fato de alguns 

segmentos sociais deterem tal poder, e não por características estruturais objetivas. Assim, 

para as escolas críticas, a sociologia do desajuste seria uma teoria limitada, pois não 

compreende que as relações histórico-materiais, de certa forma, influenciam a produção social 

do crime.  

Desta forma aduz Cirino dos Santos: 

A teoria da sociologia do desajuste é politicamente limitada e historicamente 

confusa: não compreende a estrutura das classes e da sociedade, não identifica as 

relações de poder político e de exploração econômica (e sua interdependência) do 

modo de produção capitalista e, definitivamente, não toma posição nas lutas 
fundamentais da sociedade moderna.22 

 

Enquanto isso, o Conflituísmo, também chamado de sociologia do conflito, define que 

o conflito é absolutamente normal na sociedade. Ou seja, devido à diversidade de grupos 

existentes na sociedade, sempre haveria conflitos intergrupais. Desta forma, a coesão social 

somente é conseguida mediante utilização de mecanismos de coerção. A sociologia do 

conflito tem como momento histórico o florescimento de movimentos de resistência nos 

Estados Unidos, como o movimento negro e o movimento de contestação à guerra do Vietnã; 

e na União Soviética, como os movimentos separatistas da cidade de Praga, na extinta 

Thecolosváquia. 

A negação de uma ordem consensual foi importante para retirar o caráter legítimo do 

direito penal de punir os comportamentos socialmente danosos. Os interesses protegidos não 

são aqueles comuns a toda sociedade, mas sim daqueles que detêm o poder de influir na 

formulação da legislação punitiva. O crime não seria a violação aos bens essenciais à 

coletividade, mas sim a seleção daqueles comportamentos em conflito que seriam contrários 

ao interesse de uma classe hegemonicamente influente. 

Para Baratta: 

As teorias conflituistas negam o princípio do interesse social e do delito natural, 

afirmando que: a) Os interesses que estão na base de formação e aplicação do direito 

penal são os interesses daqueles grupos que têm o poder de influir sobre os 

processos de criminalização – os interesses protegidos através do direito penal não 

são, pois, interesses comuns a todos os cidadãos; b) a criminalidade, no seu 
conjunto, é uma realidade social criada através do processo de criminalização. 

Portanto, a criminalidade e todo o direito penal têm sempre, natureza política.23   

 

 A teoria conflituísta, por sua vez, acaba não considerando a questão econômica como 

fator importante na definição da luta entre os grupos sociais. Os teóricos do conflito acreditam 
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que haja disputa de interesses entre grupos dominantes e entre grupos dominados, mas de 

forma independente dos fatores de produção da vida material.  

No entanto, a partir de análise materialista do crime, comum das escolas críticas, fica 

demonstrado que esta situação conflitante parte apenas de uma análise superficial da 

sociedade, pois, mesmo que haja disputa entre grupos originários das mesmas classes 

econômicas, há uma disputa de interesses maior entre classes socialmente antagônicas, ligada 

à manutenção/alteração das estruturas econômico-sociais de produção. Esta disputa realmente 

afeta as estruturas político-ideológicas dominantes de um determinado momento histórico e, 

conseqüentemente, repercutem nas instâncias de controle social.
24

     

Os conflituistas, ao definirem que existam diversos grupos conflitantes na classe 

superior, ignoram o fato de que a classe dominante apresenta interesses comuns na 

formulação do poder e das políticas relacionadas ao sistema de justiça criminal. Assim, 

somente de forma superficial, grupos dentro das classes dominantes divergem em algumas 

matérias, contudo, partilham interesses comuns e podem excluir dos processos políticos 

membros de outras classes sociais.
25

  

As duas vertentes acima consideradas, apesar de apresentarem algumas contradições, 

como foi demonstrado acima, trazem importantes contribuições para o pensamento 

criminológico crítico, principalmente no que se refere à mudança do paradigma etiológico e à 

negação básica dos princípios da ideologia da defesa social. Essa ruptura com o modelo 

tradicionalista permitiu, para a escola crítica, uma abertura epistemológica para a colocação 

de importantes elementos críticos. Quais sejam, históricos, sociais e políticos. 

 

4  AS TEORIAS CRIMINOLÓGICA CRÍTICAS 

 A criminologia crítica começa a se desenvolver na Europa e na América nos primeiros 

anos da década de 70 do século passado. O imperialismo das duas potências mundiais da 

época (EUA e URSS) sobre países asiáticos, africanos e americanos, a questão ambiental, os 

casos envolvendo corrupção de políticos famosos e as ditaduras militares que assolaram o 

cenário mundial tornaram-se importantes elementos influenciadores das obras criminológicas 

criticas na época.  

 Nesta seara, a observação empírica dos crimes de colarinho branco (white collar), das 

fraudes contra a previdência, dos crimes ambientais, dentre outros, demonstravam que a 
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atuação do sistema penal não se mostrava tão eficiente quanto em relação a outros tipos 

delituosos, como furto e tráfico de drogas, por exemplo. 

 O marco inicial foi representado pela obra intitulada “The New Criminology: For a 

Social Theory of Deviance”, dos autores Ian Taylor, Jock Young e Paul Walton”
26

. Na 

América Latina, as teorias críticas se desvelaram como um forte contraponto aos regimes 

ditatoriais, como se pode ver nas obras de Anyiar de Castro
27

, Juarez Cirino dos Santos
28

 e 

Roberto Lyra Filho
29

. 

 As escolas críticas da criminologia não apresentam uma forma unificada de 

pensamento. Várias são as tendências de pensamento que proporcionaram a ruptura 

epistemológica da criminologia tradicional. No entanto, pode-se unificar a orientação dessas 

formulações críticas da criminológica pelo seu método de estudo, o materialista-dialético, 

pelo seu objeto, a reação social ao crime, e pelo seu compromisso com a transformação das 

desigualdades econômico-sociais existentes
30

.  

 O emprego de algumas hipóteses e instrumentos da teoria do marxismo foi importante 

para a evolução do pensamento criminológico das teorias tradicionais do crime e para as 

teorias críticas, permitindo, dessa forma, uma interpretação mais profunda do paradigma da 

reação social. Passou assim a analisar o controle social dos fatos definidos como criminosos 

ligado às relações hegemônicas de produção material.  

 Os fatos criminais, para as teorias críticas, não são explicados pelos determinismos de 

ordem biológica, psicológica ou social, mas são predominantemente condicionados pela 

realidade material, como defendem Taylor, Walton e Young: 

Agora, nossa posição é que, não somente esses processos são de natureza totalmente 

social, mas, também, que eles são predominantemente condicionados pela realidade 

material. Rompendo com explicações individuais (isto é, com explicações genéticas, 

psicológicas ou similares) dentro de uma das explicações sociais projetou-se, 

perante nós, a economia política como determinante primário do modelo social31.  

    

 Com a análise das diversas vertentes críticas da criminologia, pode-se inferir que o 

método materialista-histórico não se apresenta como um conceito acabado, 

hermeneuticamente fechado no tempo, mas sim como um “edifício aberto”
32

 onde se pode 

reinterpretá-lo e criticá-lo, buscando novos significados, além de relacioná-lo a outras teorias 

sociais. O método materialista relativiza as verdades, situando-as dentro de contexto social 

específico. Desta forma, o materialismo acaba por romper com os conceitos absolutos dos 

métodos positivistas
33

, que, ao mesmo tempo, tornam-se verdadeiramente parciais.  
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 O método materialista recusa-se em separar o pensamento da sociedade, já que não é a 

consciência que determina as relações humanas, mas sim as relações sociais que condicionam 

a consciência do homem. Ser radical, para o pensamento marxista, é compreender as relações 

sociais pela raiz. “Para o homem, a raiz é o próprio homem”
34

. 

 Desta forma, as relações legais e criminais não podem estar fundadas no “espírito 

geral humano”, ou no “consenso social”. Elas, ao contrário, são originárias de transformações 

materiais na sociedade dentro da história, ou seja, originam-se das condições objetivo-

estruturais da vida
35

.  

 A aceitação da sociedade e das instâncias sociais, como a do controle criminal, como 

um processo histórico-dialético é de fundamental importância para a análise crítica sobre o 

fenômeno criminal, em particular, sobre o sistema de justiça criminal.  

 O materialismo-histórico, através da influência filosófica crítica, prega pela a 

construção de uma práxis libertadora que rompa com as barreiras místicas das verdades 

absolutas das ideologias tradicionais, desmascarando as reais opressões existentes na 

sociedade
36

. Seguindo este pensamento, os teóricos críticos da criminologia defendem a 

construção de uma ciência do crime que se mova para além da mera coleção de dados 

empíricos, elaborando conceitos que apontem para a mudança das estruturas hegemônicas de 

controle social. 

 Assim, a análise de qualquer fenômeno criminal e sua relação com o sistema penal não 

pode ser encarado apenas a partir da observação acrítica e sem contextualização histórica. 

Este tipo de interpretação da realidade apenas encobre as reais finalidades do sistema penal, 

falseado as relações humanas. 

 A importância deste tipo de método material para uma análise criminológica reside 

justamente na retirada do espírito humano do plano das idéias e dos valores metafísicos para 

um plano real, onde as relações humanas, bem como as instituições penais, são influenciadas 

por fatores político-econômicos, a depender de cada momento histórico. 

 Analisará, agora, como a criminologia crítica, através da teoria materialista, analisa o 

sistema de justiça criminal, ou seja, as instâncias oficiais de produção, persecução e execução 

do delito. Bem como de que forma essa análise aponta para uma mudança desse sistema 

penal.     
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4.1 O Sistema de Justiça Criminal 

 O controle social, como analisado anteriormente, tornou-se o objeto das novas ciências 

criminológicas. É através dele que são definidas quais pessoas receberão o status de 

criminosas e quais comportamentos serão apontados como desviantes. 

 A instância do controle social apresenta-se de vários modos nas relações sociais, seja 

de maneira informal (através da escola, da família, da mídia etc.), ou institucionalizada 

(através da polícia, do ministério público, dos asilos etc.), sendo que esta última, quando 

relacionada aos mecanismos de produção, aplicação e execução das normas do direito penal, é 

chamada de justiça criminal (ou penal). 

 As formas institucionalizadas do controle social, de acordo com Zaffaroni, podem ser 

de caráter não punitivo, como as instâncias do direito privado; formalmente não punitivo; 

como o caso dos asilos e abrigos para portadores de deficiência mental; e realmente punitivo, 

onde se encaixa o sistema penal
37

. O sistema penal baseado no consenso defende que somente 

as ações conflitivas de gravidade social são resolvidas pela via punitiva institucionalizada. No 

entanto, verá a seguir que apenas alguns comportamentos selecionados receberão este tipo de 

sanção.                 

 O sistema criminal não aparece como um sistema estático, parado no tempo, assim 

como defendem os criminólogos tradicionais, mas sim influenciado pelas relações sociais 

hegemônicas e contra-hegemônicas, que vão construindo seus conceitos ao longo do tempo. 

Um exemplo bastante elucidativo na história está relacionado à questão do escravismo no 

Brasil entre os séculos XV e XIX: devido às relações hegemônicas de produção, o escravo era 

considerado uma mercadoria valiosa para os escravagistas, desta forma, o escravo que ousasse 

fugir dos domínios do seu senhor cometia um crime grave. Com o passar do tempo, devido às 

fortes pressões contra-hegemônicas do movimento abolicionista e a mudança do mercado 

econômico mundial, o poder político dominante foi forçado a, gradualmente, abolir a 

escravatura e, conseqüentemente, descriminalizar os delitos relacionados ao comportamento 

“rebelde” do escravo. 

 Nota-se aqui que não há como analisar a questão escravista no período colonial 

brasileiro sob o ponto de vista da criminologia positivista. Esta se guiaria com base nos 

valores sociais escravistas como absolutamente normais para a proteção da comunidade 

“branca” e que o crime de rebelião do escravo aprisionado estaria determinado por fatores 

sociais (desagregação da antiga família africana), psiquiátricos ou mesmo biológicos. O tipo 
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penal e a atuação da justiça penal teriam o caráter ontológico, relacionados à defesa da 

sociedade, sendo, portanto, prescindíveis à análise criminológica. 

 A análise materialista do delito apontaria que os crimes cometidos pelo escravo 

fugitivo não estavam relacionados ao seu grau baixo de intelecção mental, ou por fatores 

biológicos do tipo: “os escravos, pelas condições de miséria em que vivem nas senzalas, são 

mais propícios a praticarem crimes”. Muito pelo contrário, são as relações materiais de 

produção que influenciaram a criação de um tipo penal que selecionasse um determinado tipo 

de indivíduo pertencente a uma classe hegemonicamente inferior a outra dotada de 

privilégios.  

 Com base nestas explanações, nota-se que processo de controle social informal, ou 

difuso, assim como o sistema penal oficial, condicionado pelas relações sócio-econômicas, 

constrói de forma parcial a criminalidade e seleciona parcialmente os criminosos. Assim 

define Aniyar de Castro: 

Há um controle social que é formal, como dissemos: direito e instituições de 
repressão e tratamento – polícia, tribunais, prisões, instituições para menores. E 

outro, não formal ou extra-penal: religião, família, escola, meios de comunicação, 

partidos, opinião pública, etc.. Todos esses elementos, sem exceção, estão 

implicados na definição ou indicação do que é o delito, de quem é o delinqüente, 

qual é a delinqüência e, portanto, nos chamados de “processo de criminalização”38.    

 

 Seguindo a orientação das outras teorias do controle social, a criminologia crítica nega 

o caráter consensual e universal do crime, posto que o sistema penal não defende todos os 

bens essenciais ao convívio social. Apesar disso, as escolas críticas conseguem ligar o 

fenômeno da “criminalização” ou “etiquetação” do sistema penal às condições estruturais 

objetivas da sociedade, fato este que não acontecia com as escolas anteriores.             

 Desta forma, o sistema de justiça criminal não é fruto universal do consenso, mas sim 

hegemonicamente produto de apenas uma forma de ver o mundo
39

. Aparentemente, o sistema 

penal tutela a igualdade e liberdade entre os homens, através da linguagem da ordem, 

contudo, ele representa mais a manutenção de uma ordem social desigual do que a defesa da 

igualdade entre os homens.  

 O “bem”, na visão clássica do positivista, não passa, para os criminólogos críticos, da 

organização dos valores morais pertencentes ao ideário de uma classe hegemonicamente 

dominante. O ato diverso, ou maléfico, como apontado pelos positivistas, estaria contrário à 

ordem mantida pelo sistema de produção dominante. Nesta seara aponta Cristiane Reis: 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 968



  

Rotula-se o excluído, o diferente, como perigoso e, portanto, criminoso, sendo, 

importante reprimi-los em nome da segurança pública. Identificam os conflitos 

agrários como decorrentes da violência individual dos ditos invasores, saqueadores e 

suas lideranças, buscando-se assim declarar guerra contra o violento comportamento 

dos “invasores” levando à justificação do combate repressivo em defesa da 

sociedade e da propriedade. Reproduz-se o discurso ideológico dominante que 

polariza entre o bem (latifundiários vitimados) e o mal (cruéis “invasores”)40.  

 

 A prática organizada da classe politicamente hegemônica consegue, através desse 

sistema, utilizar-se do discurso de igualdade formal
41

 para aplicação seletiva do desvio dentre 

os despossuídos, mantendo a ordem real de reprodução das desigualdades sociais. A eficácia 

invertida do sistema penal consiste na dicotomia entre a sua função real e a sua função 

aparente: ao mesmo tempo em que o sistema penal, aparentemente, combate o crime de forma 

universal, ele constrói e seleciona os delitos ligados em grande parte aos comportamentos das 

classes mais desfavorecidas (como furtos e danos materiais). Assim define Andrade: 

A eficácia invertida do sistema penal é consistente no fato de que a função latente e 

real deste é construção seletiva da criminalidade e, neste processo, a reprodução 

material e ideológica, das desigualdades e diferenças sociais (de classe, gênero, raça) 

e não o combate da criminalidade, com a proteção de bens jurídicos universais e 

geração de segurança pública e jurídica42.    

        

 O discurso hegemônico do sistema de justiça criminal também consegue influenciar 

boa parte da opinião pública, através do discurso da igualdade formal e da “lei e ordem”, 

principalmente pela atuação dos meios de comunicação de massa comprometidos com os 

grupos economicamente influentes. Assim, a mídia consegue, através da supervalorização do 

criminoso convencional, neutralizar os comportamentos socialmente danosos das elites 

econômicas e esconder os reais problemas que afligem boa parte da sociedade
43

.  

 Exemplos não faltam no nosso cotidiano para demonstrar as premissas acima 

apontadas: vários são os casos no nosso cotidiano onde a mídia hipervaloriza o julgamento de 

algum crime de repercussão nacional sendo que, ao mesmo tempo, invisibiliza outros tipos de 

práticas criminosas socialmente prejudiciais, em grande parte cometida pelas elites 

econômicas
44

.       

 Passará agora a compreender a crítica criminológica materialista às instâncias oficiais 

de produção, persecução e execução do crime e como as vertentes críticas propõem a solução 

para uma política alternativa da justiça criminal.  

 

4.2 A Criminalização Primária e Secundária  
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 O estágio de elaboração das normas penais, ou seja, de definição das condutas que 

serão ou não consideradas criminosas é chamado de criminalização primária. Este processo se 

inicia na seleção dos bens que serão tutelados pelo direito penal, e conseqüentemente, dos 

comportamentos ofensivos a esses bens.  

 A criminologia tradicional, como já foi dito, acredita que os bens penalmente 

protegidos representam somente aqueles valores essenciais ao convívio social ordenado, os 

quais, quando violados, causariam um grande distúrbio à paz consensual. Essa visão ainda é 

defendida por boa parte da doutrina penalista, como já foi visto anteriormente.  

Contudo, o que se tem notado atualmente, principalmente nos países da América 

latina, é a “inflação” da legislação penal, com a prescrição inúmeros tipos de conduta 

criminosa e a pouca capacidade operativa dos aparelhos de persecução penal
45

, o que, 

inicialmente, já contradiria o princípio do interesse social. Depois, os bens tutelados pelo 

direito penal não representam o interesse geral da sociedade, mas, em grande parte, os 

interesses fundamentais das classes dominantes, como defende Lyra Filho: 

Sem dúvida, como nota Roberto Lyra, até numa sociedade dividida em classes e 

com o domínio de minorias privilegiadas, há crimes de perigo e dano comuns. Mas 

essa distinção válida tornou-se necessária, justamente porque a invocação, em 

abstrato, da defesa social dissimula a existência de crimes que resguardam 
privilégios, bem como o aperfeiçoamento de todo o sistema normativo aos interesses 

fundamentais dos melhor aquinhoados46.   

   

 Desta forma, os valores tutelados pelos tipos penais não representam o consenso geral 

da sociedade, posto que uma breve análise sobre as prescrições contidas nos códigos penais 

para entender que: os tipos penais referentes aos comportamentos usualmente cometidos por 

classes subalternas (como furtos e roubos) e, portanto, contrários aos interesses hegemônicos 

de acumulação do capital, prescrevem muito mais comportamentos de maneira mais clara e 

objetiva; já em consideração aos tipos penais mais identificados com os comportamentos das 

classes mais abastadas, como os crimes de colarinho branco e os relacionados à exploração 

trabalhista, são prescritos de maneira obscura, vaga, imprecisa, e com muito mais 

possibilidades “escapatórias” do criminoso
47

.  

 Um belo exemplo disto está relacionado ao crime de redução análoga ao trabalho 

escravo, disposto no art. 149, do Código Penal brasileiro. As estatísticas apontam que entre 

1995 e 2008, 32.405 trabalhadores foram encontrados reduzidos a condição análoga a de 

escravos. No entanto, até 2003, somente um criminoso tinha sido condenado pela pratica de 
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tal crime
48

. Isto se deve, sobretudo, ao tipo penal, vago e aberto, com possibilidades diversas 

de interpretação doutrinária e jurisprudencial
49

. 

 Há também aqueles comportamentos que a criminologia crítica chama de socialmente 

danosos (exploração econômica e financeira, imperialismo) que não se configuram como 

tipos penais por serem relacionados favoravelmente ao processo de acumulação e exploração 

capitalista, em especial, nos países “subdesenvolvidos”. Deste modo, a lei penal aparece, em 

boa parte, como uma “fachada ideológica” de justiça universal, posta para tutelar os interesses 

particulares dos maiores “violadores de regras”, isto é, daqueles detentores do poder político-

econômico
50

.  

 O fato de boa parte dos comportamentos tipificados se referirem à proteção de bens e 

valores típicos de um sistema desigual não significa, contudo, que o direito penal é totalmente 

determinado pela infra-estrutura econômica. Assim, há também fórmulas alternativas para a 

tipificação de condutas socialmente danosas que correspondem num contraponto à política 

criminal oficial, que serão analisadas posteriormente.   

 Quanto à criminalização secundária, ela pode ser definida como a concretização, ou 

aplicação, das normas penais pelas instâncias de persecução penal do Estado (Ministério 

Público, Judiciário, órgãos de Segurança Pública etc.).  

 Já foi visto, através do paradigma tradicional, que o Estado age de maneira uniforme 

em toda sociedade, aplicando de maneira igual a lei penal a todos aqueles que violarem ou 

ameaçarem violar os bens essenciais à vida social. Contudo, se isto fosse verdade, dado a 

grande quantidade de tipos penais existentes e as inúmeras violações que acontecem por dia 

não registradas nos órgãos oficiais, chegaría ao absurdo de punir a quase totalidade da 

população de uma determinada sociedade, como aduz Zaffaroni
51

. É certo que, como já foi 

dito anteriormente, grande parte dos conflitos penais somente existe por que há uma seleção 

de quais serão os comportamentos considerados danosos ao processo hegemônico de 

concentração de renda na mão de uma minoria privilegiada. Desta forma, conclui-se que a 

regra de funcionamento do sistema penal é a imunidade, e não a criminalização
52

, sobretudo 

das elites econômicas.   

 Nesse contexto, verifica-se outro problema, relacionado à capacidade operacional 

reduzida dos aparelhos de persecução penal, que somente conseguem responder por uma 

parcela ínfima dos comportamentos delituosos cometidos na sociedade. Existe, assim, uma 
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imensa quantidade de comportamentos criminosos que não serão apurados pelo aparelho 

punitivo do Estado, a chamada cifra negra.  

 Importante também considerar que estes comportamentos delituosos não registrados 

nos órgãos de segurança pública poderão ser resolvidos por outras formas que não a punitiva 

institucionalizada. São os chamados meios “privados” de resolução conflitual, dentre os quais 

se destaca: a mediação comunitária; a retribuição do dano; o tratamento clínico; e até mesmo 

a punição privada. Aqui, nota-se que o Estado não consegue ser o único meio do agir punitivo 

social, ao contrário, ele apenas age sobre uma parcela muito ínfima dos casos em que envolve 

crimes, selecionando determinadas condutas e invisibilizando as demais. 

 A cifra negra traz importantes contribuições para compreender de que forma ocorre a 

seletividade do sistema penal. Em geral, a estigmatização penal ocorre para os indivíduos 

pertencentes aos grupos sociais não só economicamente, mas também sexual, étnica e 

culturalmente oprimidos, dentre outros. Em contrapartida, delitos de maior danosidade social, 

como os crimes relacionados à violação de direitos humanos são infimamente investigados. 

 Considera-se, ainda, que a rotulação do indivíduo como potencialmente criminoso não 

está somente relacionado aos seres excluídos economicamente, mas também ligados a grupos 

culturalmente oprimidos pelas relações sociais hegemônicas, como homossexuais, índios, 

negros, mulheres, dentre outros. 

Andrade, ao comentar sobre a atuação do sistema penal sobre as relações de gênero, 

aduz que: 

Num sentido forte, o sistema penal duplica a vitimação feminina porque as mulheres 

são submetidas a julgamento e são divididas. O sistema penal não julga 

igualitariamente pessoas, ele seleciona diferentemente autores e vítimas, de acordo 

com sua reputação pessoal. No caso das mulheres, de acordo com sua reputação 

sexual, estabelecendo uma grande linha divisória entre as mulheres consideradas 

“honestas” (do ponto de vista sexual dominante), que podem ser consideras vítimas 

do sistema, e as mulheres “desonestas” (das quais a prostituta é o modelo 

radicalizado), que o sistema abandona na medida em que não se adequam aos 

padrões de moralidade sexual impostas pelo patriarcalismo à mulher53.   

          

 Zaffaroni indica que o processo seletivo de apuração dos comportamentos delituosos 

na América latina adquire uma característica ainda mais violenta, haja vista o grau acentuado 

de controle, ou até mesmo de extermínio, das classes marginalizadas pelos organismos 

repressores do Estado. Isto se dá por causa dos processos colonização e exploração econômica 

que os países latinos vêm sofrendo ao longo do tempo, abrindo margem para a criação de um 

sistema penal deveras arbitrário
54

.  

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 972



  

O sistema criminal, por fim, também age de maneira diferenciada quando prescreve as 

penalidades que cada criminoso vai receber pelo dano social que cometeu. Em geral, 

comportamentos que violam a ordem socioeconômica estabilizada são punidos com maior 

veemência. Já em relação aos comportamentos típicos das classes mais abastadas, há uma 

flexibilização maior das penas, com a aplicação dos substitutos penais e das penas 

alternativas.  

É bastante elucidativo o exemplo do artigo escrito por Taylor, Walton e Young:  

Em um recente caso judicial, na Inglaterra, um procurador, de cinqüenta anos de 

idade, foi condenado a pagar débitos de mais de um milhão de libras, em uma 

audiência de falência. Foram-lhe dados 4.704 anos para saldar o débito, à taxa de 

reposição de cinco libras por semana. Sendo um cavalheiro de classe média, “ele 

prometeu aumentar sua taxa de reposição quando suas circunstâncias mudassem” 

(Guardian, 18 de outubro de 1973). Um caso desse tipo deve ser lido e 

compreendido contra o pano-de-fundo de uma sociedade que, constantemente, 
prenderá infratores da classe trabalhadora por débitos no montante de 50 libras, ou 

menos55.     

            

 O sistema carcerário, nessa esteira, representa a instância mais visível do sistema de 

controle social do Estado, responsável por identificar quem são os indivíduos “maus” para a 

sociedade. Alguns criminólogos críticos, como Cirino do Santos
56

, aprofundam seus estudos 

sobre o aparelho carcerário. Contudo, em razão da delimitação temática, não será analisada 

tais premissas nessa pesquisa. 

 O próximo tópico tratará sobre quais estratégias a criminologia crítica propõe para a 

construção de um conceito alternativo de crime e, conseqüentemente, de uma política criminal 

contra-hegemônica. 

 

4.3 A Política Criminal Alternativa 

 A política criminal alternativa representa, para os criminólogos críticos, a formulação 

de projetos e premissas no intuito de buscar reduzir as desigualdades materiais entre os grupos 

sociais nos processos de criminalização primária e secundária, além da criação de políticas 

públicas globais que possam transformar a realidade socialmente excludente. Desta forma, 

constitui-se numa política de disputa ideológica do sistema de justiça criminal, consistente em 

desmascarar os processos hegemônicos seletivos e estigmatizantes, criando novas alternativas 

democráticas que possibilitem a mudança das condições socialmente desumanas.   
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 Em relação ao processo de criminalização, os teóricos críticos propõem a 

despenalização dos comportamentos relacionados às classes subalternas, substituindo as 

sanções institucionais por outras formas de controle social privado não estigmatizantes, como 

a mediação comunitária. Em contrapartida, deve ser oposta a atuação do sistema de justiça 

criminal em relação aos comportamentos “socialmente danosos”, ou melhor, às condutas 

violadoras de direitos humanos, como a criminalidade econômica e política, ampliando a 

tutela penal. O aumento da tutela estatal em relação a estes tipos de comportamentos deve 

acontecer de maneira global, criando sanções que possam reverter a situação de desrespeito 

anteriormente identificada. Ou, no dizer de Baratta: “Trata-se, dessa forma, de assegurar uma 

maior representação processual em favor dos menos favorecidos”
 57

.  

 O sistema penal também deve ter uma maior preocupação com as vítimas do 

comportamento socialmente danoso, não somente no sentido de assegurar uma integridade 

psíquico-social, mas também formulando estratégias capazes de garantir a efetivação dos 

direitos fundamentais do envolvidos negativamente nesses conflitos.      

 Baratta alerta para a necessidade de se evitar a supervalorização do direito penal, pois 

a política criminal alternativa deve ser, antes de tudo, uma política de efetivação máxima dos 

direitos humanos. O sistema punitivo deve, assim, contrair-se gradualmente ao máximo, 

privilegiando-se as sanções administrativas ou civis
58

.  

  Os teóricos críticos também definem claramente que a supressão gradual do direito 

penal não abrange a supressão das suas garantias processuais individuais, posto que 

representam importantes instrumentos de defesa social contra as arbitrariedades do Poder 

Público.  

 Os aparelhos de justiça criminal também devem ser reformulados para garantir um 

maior controle da sociedade sobre os instrumentos de persecução e julgamento do crime, 

como também sobre as políticas públicas para redução das desigualdades socais.  

 A instituição carcerária também deve ser gradativamente suprimida. No entanto, a 

abertura penintenciária deve vir acompanhada de uma maior participação política da 

população carcerária, através da fomentação de associações dentro dos presídios, além de 

criar condições de que outros movimentos comunitários possam se relacionar com os presos.  

 Antes de tudo, uma política criminal alternativa deve estar em permanente construção 

coletiva, portanto, aberta às contribuições das mais diversas práticas dos movimentos sociais 
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que buscam a transformação da realidade excludente e, conseqüentemente, a emancipação do 

homem enquanto sujeito coletivo de direitos
59

. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A criminologia tradicional traz consigo uma ideologia de cunho conservador, ao 

projetar que os valores consensuais são ontológicos e, portanto, não seriam fruto de 

investigação do pensamento criminológico e repressivo, ao invocar o Estado como único 

meio legítimo do agir punitivo quando fosse violados esses valores essenciais à convivência 

humana. 

 No entanto, a partir da quebra do paradigma da defesa social, a criminologia passa 

agora a contestar esse modelo tradicional do crime, projetando o estudo do fenômeno criminal 

não mais para o estudo das causas determinantes para o cometimento do delito, mas sim para 

a análise das instâncias de controle social, responsáveis pela seleção de quais sujeitos serão 

criminalizados pelo sistema penal. 

 Assim, o sistema criminal passa a ter duas funções: uma aparente, onde impera o 

discurso do direito penal igualitário e universal, responsável pela proteção de todos os valores 

imprescritíveis para a sobrevivência humana; e outra real, onde predomina o caráter 

fragmentário e seletivo da lei criminal.    

 As teorias criminológicas críticas aprofundam a análise sobre o paradigma da reação 

social através da utilização do método materialista-histórico. Assim, o fenômeno criminal e a 

atuação das instituições penais são influenciados pelas relações sócio-econômicas ao longo da 

história.  

  O crime, para as vertentes críticas, não pode ser encarado sob o ponto de vista 

metafísico, mas sim da perspectiva material das relações sociais, abrangendo os fatores reais 

de produção da vida material. 

 Chama-se de criminalização primária a etapa de produção do tipo penal, onde são 

escolhidos tantos os comportamentos ditos como danosos como os criminosos em potencial. 

Nesta etapa, observa-se que a escolha das condutas criminosas desprivilegia uma classe social 

em detrimento de outra, hegemonicamente poderosa. 

Já a criminalização secundária estaria presente tanto na persecução penal como na 

aplicação da pena. Aqui, o fenômeno observado pelos criminólogos críticos é o da 
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seletividade das instituições penais, com a imunização de determinadas condutas, 

principalmente relacionadas ao modo de acumulação de capital (como crimes ambientais, por 

exemplo) e a estigmatização de condutas ligadas a comportamentos de classes 

hegemonicamente inferiores (como crime de dano ou esbulho possessório, por exemplo)  

 Por fim, as escolas criminológicas críticas apontam para uma política criminal 

alternativa, onde ocorreria a inversão de seleção do sistema penal, que passaria a criminalizar 

comportamentos socialmente danosos, como crimes de colarinho branco, e descriminalizar 

condutas relacionadas às classes mais desfavorecidas da população. 
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DELINEAMENTOS TEÓRICOS PARA A COMPREENSÃO DO PRINCÍPIO DA CO-
CULPABILIDADE NO MARCO DE UMA HERMENÊUTICA JURÍDICA ALTERNATIVA

THEORETICAL DELINEATION FOR UNDERSTANDING THE PRINCIPLE OF CO-CULPABILITY
ON THE LANDMARK OF AN ALTERNATIVE LEGAL HERMENEUTICS

João Carlos Carvalho da Silva

RESUMO
O presente trabalho tem por objeto a análise do princípio de co-culpabilidade no cenário jurídico brasileiro.
Uma vez que tal princípio nasce conectado ao de culpabilidade, inicia-se traçando um perfil acerca deste
último conceito, identificando-o como juízo de reprovabilidade dirigido ao agente criminoso pela prática
delitiva. A partir desta definição, aborda-se do princípio da co-culpabilidade, encarado como atenuação do
juízo de reprovabilidade dirigido ao réu em virtude de fatores socioeconômicos que, condicionando de
alguma forma sua atuação, justificam em certa medida a maior complacência do Estado Juiz para com o
delito. Após, fundamenta-se a co-culpabilidade em dois níveis distintos: inicialmente, estando agasalhada por
dispositivos penais e processuais penais, ressalta-se seu germe na exigência constitucional da igualdade e da
individualização da pena. Em um segundo momento, visando inseri-la em contexto mais amplo, introduzem-
se no debate categorias pertinentes à Filosofia da Libertação, precipuamente preocupada com a situação de
exclusão vivenciada na América-Latina, o que se constitui, igualmente, em fato justificador da co-
culpabilidade. Aponta-se a correlação entre filosofia da libertação e direito alternativo, ambos encontrando
no alter - outro – a base para uma hermenêutica jurídica alternativa, capaz de introduzir no debate jurídico o
conteúdo da co-culpabilidade. Não obstante, diversas são as críticas dirigidas à generalidade do conceito. As
dificuldades prático-teóricas relacionadas à delimitação da noção de co-culpabilidade tornam dificultosa a
tarefa do jurista em assimilar ou construir a aplicação de tal princípio na realidade brasileira. Todavia, diante
do quadro apresentado, em que discrepâncias sociais assolam países de capitalismo periférico como o Brasil,
evidencia-se que a falta de contornos jurídicos não pode escusar, de plano, a promoção de princípios
voltados à concretização da dignidade humana. Por esta razão, embora entenda-se indevida a sua utilização
como mero mecanismo penal substitutivo de políticas sociais de Estado, admite-se sua aplicação como
mecanismo compensatório dos déficits sociais experimentados por grande parte da população, sem prejuízo
de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social e econômico.
PALAVRAS-CHAVES: Co-culpabilidade. Direito alternativo. Filosofia da Libertação.

ABSTRACT
This paper focuses on the analysis of the principle of co-culpability in the Brazilian legal scenario. Once this
principle is born connected to the culpability, it begins by establishing a profile on this latter concept,
identifying it as a judgment of disapproval directed to the agent due to the criminal practice. From this
definition, it is discussed the principle of co-culpability, seen as an extenuation of the judgment of
disapproval addressed to the defendant because of socioeconomic factors that, conditioning in some way his
actions, justify the greater compliance of the Judge for the offense. Following, co-culpability is based on two
distinct levels: first, being sheltered by criminal and criminal procedural law, it is emphasized its germ in the
constitutional requirement of equality and individualization of punishment. In a second time, seeking to insert
it into a broader context, it is introduced in the discussion categories related to the Philosophy of Liberation,
mainly concerned about the situation of exclusion experienced in Latin America, which also justifies the co-
culpability. It is pointed out the correlation between the philosophy of liberation and the alternative law, both
lying on the alter - other - the basis for an alternative legal interpretation, able to introduce in the legal debate
the contents of the co-culpability. Nevertheless, several criticisms are directed at the generality of the
concept. The theoretical-practical difficulties related to the delimitation of the concept of co-culpability
difficult the task of the jurist to assimilate or build the application of this principle in the Brazilian reality.
However, before this scenario, where social discrepancies afflict peripheral capitalist countries like Brazil, it
is evident that the lack of legal contours can’t excuse the promotion of principles aimed at achieving human
dignity. For this reason, although is inappropriate its use as mere substitutionary penal mechanism for social
policies of State, it is accepted its application as a compensatory mechanism of social deficits experienced by
much of the population, allied to public policies related to social and economical development.
KEYWORDS: Co-culpability. Alternative Law. Philosophy of Liberation.

 

Introdução

 

Qual o alcance de um juízo de reprovação ou quais são os limites da resposta penal a uma conduta delituosa
praticada por indivíduo marginalizado socialmente? E quando e em que medida se dá a co-responsabilidade
do Estado no cometimento desse delito?

Quer parecer que, numa sociedade onde os privilégios são distribuídos desigualmente, não se pode esperar
que um mesmo padrão moral e comportamental atinja igualmente a todos os cidadãos, já que são enormes as
disparidades de suas condições de vida, educação, trabalho e saúde.

Por esta razão, questiona-se se o ordenamento jurídico brasileiro reconhece essa desigualdade material e
possibilita um tratamento jurídico/judicial diferenciado à classe de indivíduos menos favorecidos, de forma
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que, levando em conta certas peculiaridades, permita considerar o status social no momento de aplicação da
pena.

Como medida de justiça e, também, para que o direito não se torne (ou permaneça como) instrumento de
classe, seletivo e opressivo, necessário encampar uma visão macrossocial do fenômeno delitivo, o qual,
interligado a variáveis sociais, culturais e econômicas, decorre, muitas vezes, de fatores estruturais e não
meramente individuais.    

Os artigos 59 do Código Penal e 187, § 1º, do Código de Processo Penal, constituem-se regras jurídicas que,
eventualmente, proporcionarão ao magistrado a devida plasticidade para análises sócio-culturais na aferição
do quantum da pena a ser aplicada em sentença.

É através desses dispositivos, portanto, que o princípio da co-culpabilidade adentra o ordenamento jurídico,
temperando a irracionalidade do poder punitivo do Estado.

Por co-culpabilidade pode-se entender, vulgarmente, a parcela de responsabilidade que o Estado possui em
certas infrações penais cometidas por indivíduos abandonados à própria sorte, indivíduos aos quais, no mais
das vezes, foram negados os direitos mais elementares. Em todo caso, indivíduos excluídos socialmente.

É sobre a análise desta co-culpabilidade estatal e sua introdução no ordenamento jurídico pátrio e, ainda,
sobre o estudo da efetivação dessa divisão da culpa entre o agente infrator e o Estado omisso, que se
debruça o presente trabalho.

Inicia-se, pois, tratando-se brevemente do conceito de culpabilidade, para, em seguida, contrapor-lhe a noção
de co-culpabilidade. Esta, por sua vez, é analisada, num primeiro momento, à luz dos princípios da igualdade
e da individualização da pena, extraindo, daí, sua fundamentação constitucional.

Já num segundo momento, busca-se encontrar no ordenamento regras jurídicas que possibilitem a aplicação
do princípio da co-culpabilidade. Desse modo, tanto o artigo 59 do Código Penal quanto o artigo 187 do
Código de Processo Penal são elementos importantes na aferição dessa viabilidade prática.

Num terceiro momento, a questão é inserida no contexto de fundamentação mais amplo da filosofia da
libertação, conectando-se a co-culpabilidade a um pensamento filosófico voltado à realidade latino-
americana, tributária de uma hermenêutica alternativa.

Por fim, são lançados alguns questionamentos e críticas acerca do conceito de co-culpabilidade, visando
estabelecer premissas para seu correto delineamento teórico. 

 

1 Delimitação do conceito de culpabilidade

 

Afirma Roxin que nenhuma categoria presente na dogmática jurídico-penal é tão controvertida quanto a
culpabilidade e "nenhuma é tão indispensável" (ROXIN, 2006, p. 133).

A culpabilidade apresenta-se na dogmática jurídica como um conceito equívoco. Antes da reforma penal de
1984, figurava como um dos elementos do delito, entendido este como fato típico, antijurídico e culpável.
Dentre seus elementos (imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude)
estavam também o dolo e a culpa. Com a reforma, dolo e culpa passaram a ser entendidos como fatores
inerentes à conduta (elemento do fato típico). Nesse contexto, o crime passou a ser entendido como fato
típico e antijurídico e a culpabilidade, agora "esvaziada", passou a ser considerada mero pressuposto de
aplicação da pena.

Dessa forma, é a "culpabilidade juntamente com a ilicitude e a antijuridicidade que fundamenta a imposição
de uma pena em nossa cultura jurídica" (SPOSATO, 2008, p. 03).

"Entretanto", continua Sposato, "além de fundamentar a pena, cabe à culpabilidade limitá-la, servindo de
parâmetro de referência para a individualização da sanção" (SPOSATO (2008, p. 03).

Assim, além de pressuposto da sanção, o termo "culpabilidade" pode designar, também, "medida da pena",
desempenhando, nesse contexto, uma função dúplice.

Avaliando-se a culpabilidade, é possível aferir se o agente merece uma pena do Estado. Em caso positivo, a
culpabilidade, aliada às demais circunstâncias judiciais, trará parâmetros para definir o quantum dessa sanção.

No sistema brasileiro, a exigência de se analisar a culpabilidade para definir o montante da pena vem expressa
no artigo 59 do Código Penal, o qual preconiza que:

Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente [...]
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime ["...]".

Assim, é possível entender a culpabilidade, segundo a manualística moderna, como "um juízo de reprovação
sobre determinada pessoa pela prática de determinada conduta" (BONFIM; CAPEZ, 2004, p. 530). É esse
segundo conceito que mais diretamente interessa à presente discussão.

O juízo de reprovação deve recair sobre o fato praticado, levando-se em consideração os meios empregados
pelo agente, as circunstâncias do crime, a gravidade da ação, etc. No entanto, a censura pode reportar-se,
também, às circunstancias pessoais do autor, avançando sobre os limites psíquicos do agente, sua vida
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pregressa e seu modo de ser.

Assim, ao passo em que se apresenta como noção objetiva, a culpabilidade permite, também, que um viés
amplamente subjetivista ingresse no sistema penal. Por conta disso, a despeito de consistir em uma
necessidade garantista de justificação da punição, deixa entreaberta uma fresta por onde eventualmente passa
o decisionismo.

Com efeito, é fácil constatar as circunstâncias objetivas de um crime, tais como o tipo de instrumento
utilizado pelo agente ou o meio empregado para sua execução. Por outro lado, à sombra de conceitos como
"periculosidade" e "segurança coletiva" podem-se abrigar praticamente quaisquer manifestações ideológicas. 

No sistema pátrio, portanto, é possível aduzir que se está diante de uma culpabilidade mista: como herança
do entrelaçamento entre um passado racionalista próprio do século das luzes e uma constante tendência
etiológico-positivista peculiar aos séculos subseqüentes, convivem, lado a lado, um direito penal voltado para
avaliações objetivas do fenômeno criminal, pautado no fato concreto e dirigido ao passado, e um direito
penal calcado no ser, voltado à pessoa do agente, com vistas ao futuro (incerto) e à prevenção do crime.   

Certamente, os setores garantistas da doutrina filiam-se ao direito penal do fato, opção que gera a refutação
quase imediata das análises pessoais do agente, de sua personalidade, periculosidade, vida pregressa etc.

Toda perquirição que ultrapasse os limites da conduta externa do autor, do resultado fático do delito e do
nexo de causalidade entre conduta e resultado pode estar maculada de subjetivismos, moralismos e
decisionismos. Todavia, eis o paradoxo: a co-culpabilidade, conceito que, aparentemente, está atento para as
implicações politico-ideológicas da aplicação da norma penal, é exeqüível apenas diante da noção de direito
penal de autor.

Assim, é na modalidade de "culpabilidade de autor" que as considerações acerca da co-culpabilidade
ganharão contorno e coerência. A justificativa pode ser encontrada em SPOSATO (2008, p. 19):

 

a culpabilidade detona para o Estado a necessidade de demonstrar sua condição para exigir do indivíduo o
cumprimento das normas jurídicas, e evidentemente tal capacidade de exigir varia de acordo com cada
pessoa, suas circunstâncias pessoais e sua relação com o próprio Estado.

 

Necessário se faz, destarte, avançar no conceito de culpabilidade através da "introdução de uma dimensão
social que permita avaliar a conveniência e a necessidade da imposição de uma sanção penal tendo em vista
as condições pessoais e sócio-econômicas do sujeito" (SPOSATO, 2008, p.8).

Nesse sentido, há de se concordar que a culpabilidade

 

não se esgota em um juízo sobre o ato - embora seja este, repita-se, sempre a sua referência principal e
pressuposto inafastável -, mas envolve, também, a valoração da posição assumida pela pessoa em relação aos
outros, de sua autocolocação na vivência social, ou seja, do sentido que confere - ou conferiu - o indivíduo à
própria existência (SANTORO FILHO, 2010, p. 15).

 

Portanto, a culpabilidade designa juízo de reprovabilidade, sendo que neste juízo podem-se compreender
valorações objetivas e subjetivas. Mas isso não significa, à evidência, ceder à anacrônica postura positivista,
remanescente ainda no direito, que proclama a "necessidade de que na justiça penal [...] toda investigação,
discussão e decisão de provas recaia sobre a personalidade do acusado em sua constituição biopsíquica,
sobre seus precedentes familiares e sociais, sobre sua conduta antes, durante e depois do delito" (FERRI,
2006, p. 195).  

Desde já é possível advertir-se que a conceituação de culpabilidade, embora procure refletir o consenso
doutrinário, não é a única. Roxin, por exemplo, reporta-se à noção de culpabilidade como sendo "a
realização do injusto apesar da idoneidade para ser destinatário de normas e da capacidade de
autodeterminação que daí deve decorrer" (ROXIN, 2006, p. 138). Menciona, também, a concepção
funcionalista de culpabilidade, segundo a qual esta se vincula à necessidade de prevenção geral.

Todavia, estas abordagens dizem respeito mais diretamente ao primeiro sentido de culpabilidade aqui
mencionado (pressuposto de aplicação da pena) do que à noção de reprovabilidade, que incidiria num
segundo momento, razão pela qual se mantém a noção apresentada.

 

 

2 O princípio da co-culpabilidade

 

Juarez Cirino dos Santos foi um dos primeiros estudiosos brasileiros a fomentar a idéia de co-culpabilidade.
Chamando-a de "co-culpabilidade da sociedade organizada", ele a entende como uma valoração
compensatória da carga de responsabilidade atribuída a certos membros da sociedade que se encontram, em
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razão de condições sociais a eles desfavoráveis, acuados socialmente (SANTOS, 2002, p. 231).

Assim, segundo a teoria da co-culpabilidade, membros de determinadas classes sociais, ao cometerem certos
tipos de delitos, devem ver mitigado o juízo de reprovação a eles dirigido, visto que uma gama diversa de
fatores - que lhes são alheios mas adstritos às funções do Estado - se aliam de modo a oportunizar a prática
delituosa ou de maneira a justificar, em certa medida, a sua ocorrência.

Segundo esta noção, o Estado parece deter uma inegável parcela de culpa diante do fenômeno criminal,
principalmente quando o delito apresenta como prima ratio elementos de natureza social, tendo por fator
desencadeador a ausência de condições mínimas que possibilitem a concretização da dignidade humana a
cada cidadão.

A co-culpabilidade, pois, vem temperar o juízo de reprovação que recai sobre o sujeito ativo do delito,
repartindo-a com o Estado, uma vez que o infrator, notadamente nos casos de delito patrimonial, é
compelido à criminalidade por condições de vida desfavoráveis, pela descrença nas instituições oficiais, bem
como pelo menosprezo à sociedade enquanto reduto excludente, reflexos diretos da ausência do Estado dos
campos sociais.

No cenário de diferenças sociais marcantes, descrença na figura do Estado e de um direito penal seletivo, a
omissão estatal potencializa o sentimento de exclusão e revolta naqueles menos favorecidos. De maneira
similar, a marginalização escolar e profissional concorre para um subdesenvolvimento intelectual - e não
intelectivo - capaz de comprometer a unidade acerca dos valores sociais e morais aceitos pelas classes
medianamente escolarizadas e empregadas.

Nesse contexto, a vida criminosa é antes uma opção do que a expressão de uma personalidade
intrinsecamente criminosa.

Esse quadro, pois, é que mediatamente sustenta teorias como a da co-culpabilidade do Estado/sociedade no
cometimento do delito. Tentativa, na verdade, de mitigar os danos inerentes a um sistema excludente, não
apenas por mero senso de justiça, mas por imperativo principiológico constitucional expresso em dois
princípios de escol: o da igualdade (art. 5º, caput) e o da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI).

 

3 A co-culpabilidade e o princípio da igualdade

 

Sob a rubrica de princípio da igualdade se agasalham dois conceitos. O primeiro, alcançado pela Revolução
Francesa de 1789, refere-se à igualdade formal, onde o Estado limita-se a dizer que todos são iguais perante
a lei. Na medida em que se editam leis que, em sua forma, são iguais para todos, esgota-se aí a função
estatal.

Porém, ao Estado Democrático de Direito não basta editar normas dizendo que todos são iguais perante a
lei. A ele cabe garantir essa igualdade anunciada, tratando de forma diferenciada aqueles que são diferentes
em sua essência. Por esta razão, o segundo conceito - a igualdade material - está intimamente ligado à idéia
de co-culpabilidade.

Por certo, para se admitir a incidência da co-culpabilidade no caso concreto, é necessário aceitar que a
exclusão social decorrente da omissão estatal é, de fato, capaz de alterar negativa e significativamente a
relação do indivíduo para com o crime e a sociedade.

Em que pese a obviedade de uma resposta positiva, tal questionamento se revela importante quando
observados dados fáticos: por exemplo, apenas pequena parcela das pessoas que habitam as favelas é que se
dedicam ao tráfico ilícito de entorpecentes ou à criminalidade em geral. Caso a pobreza fosse um fator tão
determinante, a fatia de criminosos seria infinitamente maior, e a criminalidade se expandiria a ponto de fazer
eclodir uma situação insustentável.

Todavia, não é isso o que ocorre. A despeito da existência de milhares de pessoas em situação de vida
precária, nem todos se direcionam para o ilícito, razão pela qual não há que se vincular, causalmente, a
pobreza à criminalidade.  

Não obstante, atentando-se a determinismos econômicos, parece correto admitir que a situação de
inferioridade experimentada pelos menos favorecidos, comparativamente aos integrantes das classes altas
(piores empregos, piores salários, piores moradias, assistência médica hospitalar precária, pouco ou nenhum
lazer) ocasiona naqueles certa indignação, donde decorre um desprezo pelos valores sociais vigentes -
oriundos principalmente das camadas altas. Assim, a unidade e harmonia social restam prejudicadas.
Quebrando-se o "consenso" social - o "normal" e o harmônico - obtém-se o desvio.

Portanto, em um nível psíquico, onde os sujeitos excluídos têm consciência de sua posição de exclusão, a
relação entre indivíduo e sociedade resta prejudicada e pode mais facilmente descambar em práticas
consideradas criminosas.

No âmbito socioeconômico também é possível concluir que, em face do déficit social experimentado pelas
camadas populares, caminhos alternativos para o sucesso, tais como a atividade ilícita e o subemprego,
tornam-se realidades cada vez mais atraentes.

Tudo leva a crer que o abalo ao princípio da igualdade tem importantíssimas repercussões para a liberdade
individual. Os espaços de mobilidade e decisão do indivíduo no interior da sociedade se reduzem na medida
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em que diminutas as suas possibilidades econômicas e culturais. Para Juarez Cirino, status social superior se
traduz em maior liberdade, ao passo que status social inferior, maior determinação (SANTOS, 2002, p. 231).
Cumpre rememorar Anatole France: a lei penal, em sua majestosa igualdade, proíbe por igual o rico como o
pobre roubar pão para alimentar-se, pedir esmola para comer ou dormir sob a ponte.

Não é a desigualdade, em si, que afeta o pleno desenvolvimento humano e compromete a liberdade
individual. Mas a existência de diferenças entre os indivíduos em uma sociedade torna uns mais ou menos
livres do que outros, criando um desnivelamento social com repercussão no direito.

Nesse sentido, a "privação de liberdades formais e substantivas" impede ou dificulta o desenvolvimento
humano e interfere no pleno exercício da "liberdade de autodeterminação na formação da vontade
antijurídica" (SILVA, 2008, p. 5.166).

De fato, aqueles que se vêem privados de uma existência material digna encontram-se afastados dos centros
de poder e decisão, sendo limitados em suas efetivas possibilidades dentro da comunidade, razão pela qual
merecem ter suas condutas valoradas diferentemente. Eliezer Silva aduz que:

 

"a expansão da liberdade é vista [...] como o principal fim e o principal meio do desenvolvimento",
consistindo este "na eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das
pessoas de exercer ponderadamente sua condição de agente". Sendo a eliminação de privações de liberdades
substanciais constitutiva do desenvolvimento, eventual reconhecimento de que o agente sempre esteve
privado de pressupostos mínimos para seu "desenvolvimento humano sustentável" há de reduzir
consideravelmente o grau de censura sobre sua vontade antijurídica. Da mesma forma, reconhecendo a plena
atribuição ao ofensor de todas as disponibilidades para o desenvolto exercício de sua liberdade, na dimensão
social, política e econômica, o grau de censura sobre sua vontade antijurídica poderia e deveria ser atribuído
em seu patamar mais elevado (SILVA, 2008, p. 5.162).

 

Discursos político-ideológicos, como o da defesa social, têm por alvo apenas a responsabilidade individual, o
que convenientemente elimina a relação existente entre delito e desigualdade social (relação essa não de
causalidade). Assim, há que se ficar atento às intenções politiqueiras no âmbito da dogmática jurídica.

Segundo Wacquant, arvorado em estudo de Wesley Skogan no contexto norte-americano, a maior causa da
desordem social nos bairros pobres é a miséria, devida ao subemprego crônico, seguida da segregação racial.

Afirma o autor:

 

não é porque os 'incivilizados' se multiplicam em um bairro (como por geração espontânea ou efeito de
imitação) que este se torna eo ipso mal afamado por soçobrar numa onda de violência que acarreta sua
decadência, mas antes o inverso: são a decadência econômica e a segregação perene que alimentam os
distúrbios de rua, desestabilizando a estrutura social e minando as oportunidades de vida das populações
(WACQUANT, 2001, p. 59-60).

 

O senso comum penal prega a separação entre sociologia e o direito, entre causas e conseqüências, o que faz
empobrecer a análise do fenômeno criminal. Como as sanções individuais não são capazes de atingir as
causas da criminalidade, ao direito penal resta apenas a função simbólica de reafirmação do poder estatal
(WACQUANT, 2001, p. 61-62).

Todavia, aqui cabe uma ponderação: privilégios econômicos e sociais não são garantias de não-
criminalidade. A existência de crimes de colarinho branco, ao contrário, demonstra que pessoas que gozaram
de boa educação, lazer e cultura também delinqüem. Isso, no entanto, não elide o fato de que a reprovação
dirigida às classes pobres deve ser mitigada, senão que torna mais reprováveis os crimes de colarinho branco.

Pode-se observar, porém, que a situação de privilégio experimentada pelos white collar criminals,
insuficiente para impedir a prática delituosa, traduz-se em um resultado processual diferenciado (mais
vantajoso) quando se os compara aos criminosos de primeiro tipo.

Mas qual o tratamento in concreto a ser dado aos menos favorecidos? É necessário reconhecer que ao
agente que desvia milhões dos cofres públicos não interessa tanto que esteja atrás das grades, literalmente,
mas que restitua o dinheiro e seja impedido de exercer, ao menos por um lapso temporal, a função pública, já
que a invisibilidade de sua conduta não atenta contra a (sensação de) segurança individual. Mas o pobre que,
armado e entorpecido, invade o sossego da residência alheia para roubar a fim de sustentar seu vício, este
sim ofende agudamente o sentimento de segurança pessoal.

Que tratamento merece ele? Merece ter dividida sua culpa com o Estado, que lhe negou educação e
emprego? Em caso de resposta afirmativa, como responderá o Estado por este crime? Deixando de punir o
agente ou reduzindo-lhe a represália?

É facilmente observável a inexistência de relação causal lógica entre o crime praticado por agente pobre e a
diminuição da pena do agente como forma de punir o Estado. Não é diminuindo a pena do agente que se
pune o Estado por sua omissão. Mais racional seria obrigar o ente estatal a fornecer condições ideais de
desenvolvimento ao cidadão, buscando evitar a incursão dos indivíduos pelo ilícito. Aqui, o debate penal
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remete, como sempre, ao político-social.

De fato, pretender diminuir a pena do agente nessas hipóteses soa como uma represália jurídica a um Estado
Omisso que não possui autoridade moral para punir aqueles que abandonou. Da perspectiva sócio-política,
de outro lado, a co-culpabilidade funciona como uma barreira imposta pelo Estado Social (deficitário e
consciente desse déficit) ao Estado Penal superdesenvolvido (e inconsciente de sua voracidade penal).

Certamente, mostra-se mais coerente que a co-culpabilidade funcione como compensação pela omissão do
Estado, como quer Juarez Cirino, do que como divisão de culpas ou atribuição de culpa ao Estado, podendo
esta "compensação" se efetivar com a diminuição da pena imposta ao agente.

Assim, aqueles que são relegados à própria sorte, possuindo uma reduzida margem de liberdade, terão uma
menor gama de escolhas a realizar. Conseqüentemente, a reprovação dirigida ao ilícito deve ser abrandada,
vez que menos exigível, nestes casos, uma conduta diversa.

 

4 A co-culpabilidade e o princípio da individualização da pena

 

Insculpido no art. 5º, inciso XLVI, o princípio da individualização da pena impõe que esta seja adequada a
cada caso. Tal individualização deve passar por três fases: a primeira é a previsão em abstrato da pena
cominada pela lei (limitada por um mínimo e um máximo); a segunda é a aplicação da pena feita pelo juiz
quando da prolação da sentença (obedecendo ao rol de normas pertinentes à fixação da pena, consoante
sistema trifásico); a terceira ocorre com a execução da pena (quando devem ser observados regime de
cumprimento, progressão de regime, livramento condicional etc.). Em todas essas fases o juiz deve estrita
obediência a esse mandamento constitucional.

Importante tratar aqui da fixação da pena quando da prolação da sentença, momento em que se torna
possível a aplicação efetiva do princípio da co-culpabilidade.

De fato, a legislação penal apresenta alguns dispositivos que permitem a análise de condições objetivas e
subjetivas que cercam o réu na prática do delito. Dentre eles, o artigo 59 do Código Penal, utilizado na
fixação da pena-base, quando se deve levar em conta as circunstâncias judiciais. De forma semelhante, o
artigo 187 do Código de Processo Penal instrumentalizará a perquirição de tais circunstâncias, ao
regulamentar o interrogatório do réu.

 

4.1 A efetivação da co-culpabilidade pelo artigo 59 do Código Penal

 

Como dito, dentre os momentos de individualização da pena acima expostos (cominação, condenação e
execução), é de maior relevância para o presente estudo o segundo, ou seja, o momento da fixação da pena
pela sentença, através do sistema trifásico, mais particularmente em sua primeira fase.

Neste ponto, o artigo 59 do Código Penal é de fundamental importância, pois sua análise indica o
quantitativo das penas a serem aplicadas, o regime inicial de cumprimento da pena de prisão, bem como
eventual substituição da pena privativa de liberdade.

Dispõe referido dispositivo que o juiz deve se ater, no momento de julgar, a certas peculiaridades do caso
concreto, denominadas circunstâncias judiciais. Precisa, assim, atentar para os motivos do crime; para as suas
circunstâncias; para a conduta da vítima; e para as conseqüências do mal causado pelo delito. Por serem
circunstâncias que devem ser aferidas em razão do crime, formam a chamada culpabilidade do fato.

Contudo, mencionado artigo traz, ainda, outras circunstâncias a serem avaliadas pelo juiz, tais como a
personalidade do agente, seus antecedentes e sua conduta social. Tais circunstâncias, de cunho subjetivo,
formam a chamada culpabilidade do autor.

É de se reconhecer, porém, que a simples menção a tais requisitos, por si só, não basta à individualização da
pena. Mister que sejam analisados à luz do caso concreto, para que o apenado receba a pena mais adequada.
Tal entendimento encontra respaldo não apenas doutrinário, mas também jurisprudencial (STF - HC - Rel.
Sepúlveda Pertence - DJU 1.11.91, p. 15.569).  

Dentre as circunstâncias integrantes do rol do artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade constitui verdadeira
pedra de toque, tendo auferido, após a Lei 7.209, de 11 de julho de 1984, maiores contornos jurídicos.

O momento de análise das circunstâncias judiciais subjetivas parece ser um momento propício à perquirição,
também, da co-culpabilidade. Isto porque é ao grau de censura atribuível ao agente que se contrapõe o
quantum de censura atribuível ao Estado, possibilitando-se a diminuição da reprovação dirigida ao réu.

Tecnicamente, o Estado não detém culpa pelo delito, não podendo ser considerado seu agente. Essa divisão
de culpas é menos jurídica do que moral, já que o infrator, dotado de autonomia, é quem exclusivamente
desencadeia a seqüencia de atos que culminará no delito. Todavia, a co-culpabilidade busca focar as
condições subjacentes ao delito para, de algum modo, diminuir-lhe a reprovabilidade.

Por esta razão, o conceito de co-culpabilidade caminha na direção da mitigação da pena não em virtude de
uma "culpa paralela" do Estado, mas em decorrência de fatores de ordem econômica e social que influenciam
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o cometimento do delito.

É sabida a impossibilidade de definir a pena-base abaixo do mínimo cominado em lei. Sendo assim, na
ocasião em que o réu não apresente circunstâncias negativas, existindo tão-somente a figura da co-
culpabilidade, esta de nada vai adiantar, uma vez que a pena não poderá ser diminuída.

Por esta razão, merecem ser mencionadas posições que defendem a aplicação da co-culpabilidade como
atenuante genérica inominada, nos termos do art. 66 do Código Penal. Nesta hipótese, por ser aplicada em
um momento posterior da fixação da pena, a co-culpabilidade teria maior repercussão no quantum final da
sanção, visto que na segunda fase da fixação da pena já teriam incidido, potencialmente, outros fatores para
o seu aumento.

Registre-se apenas que, a despeito de divergências, salutar é a compreensão inicial da importância do tema e
sua discussão em plano prático e teórico, a qual resultará na melhor alocação de referido princípio no
ordenamento jurídico, independentemente da posição que ocupe agora, seja no artigo 59 ou no 66 do
Código Penal.

 

4.2 A proposta do artigo 187, § 1º, do Código de Processo Penal

 

Merece igual atenção o dispositivo pelo qual a co-culpabilidade adentra o processo penal, porta de entrada
essa que a Lei 10.792 se encarregou de abrir.

O respectivo projeto de Lei, de autoria de Luiz Flavio Gomes e Ada Pellegrini Grinover, previu significativas
mudanças em vários artigos do Código de Processo Penal no âmbito do interrogatório judicial. Interessam ao
presente trabalho, especificamente, as alterações do art.187. § 1º. Assim reza o art. 187 do Código de
Processo Penal: 

Art. 187. O interrogatório será constituído de duas partes: sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos.

§ 1o Na primeira parte o interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão,
oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou
processado alguma vez e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou
condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e outros dados familiares e sociais (grifo nosso).

A partir de 02 de dezembro de 2003, data da entrada em vigência da lei em comento, o interrogatório
judicial, em teoria, dividiu-se em duas partes: uma sobre a pessoa do acusado, e outra sobre o fato a ele
imputado. Com isso, quis o legislador que se apurasse, ainda que de forma separada - mas não estanque -, a
culpabilidade do autor e a culpabilidade do fato, para que, posteriormente, caso se decidisse pela
condenação, fossem ambas analisadas à luz do art. 59 do Código Penal.

Dentre o rol de perguntas a serem feitas ao acusado na primeira parte do interrogatório (perguntas em razão
da pessoa do acusado), tem-se os questionamentos acerca das oportunidades sociais,  meios de vida ou
profissão etc. Com isso, certos dados acerca da vida do acusado, que antes poderiam não constar do
processo, passam agora a ser expressamente consignados no interrogatório, podendo ser utilizados tanto
pela defesa quanto pela acusação. Conforme Nucci:

 

tais indagações não têm o objetivo de sanar qualquer curiosidade do magistrado ou das partes, mas o de
esclarecer (ou ajudar a fazê-lo) quem é a pessoa em julgamento, vale dizer, qual é o cenário onde estão
inseridas a personalidade, a conduta social, os antecedentes, os motivos, as circunstâncias do crime, o
comportamento da vítima, em suma, os relevantes elementos do art. 59 do Código Penal, estrutura
fundamental para a construção da pena-base (NUCCI, 2008, p. 6).

 

Essas informações colhidas na instrução processual nortearão o julgador no momento da fixação da pena,
mormente da pena-base. Assim, caso haja, em concreto, informações sobre a ausência de oportunidades
sociais na vida do autor, bem como relatos acerca das condições em que se desenvolveu, estes dados passam
a ser extremamente importantes na avaliação da pena a ser aplicada. Vislumbrando-se circunstâncias
desfavoráveis que tenham maculado o pleno desenvolvimento econômico, social e intelectual do réu, este
deve sofrer uma reprovação mitigada, haja vista a co-responsabilidade do Estado na não-implementação dos
direitos mínimos previstos constitucionalmente. Como lembra SILVA (2008, p. 5.161):

 

o juízo de culpabilidade que tenha por base informacional as oportunidades sociais, políticas e econômicas
para o livre exercício da autodeterminação por pessoa consciente e capaz requer sejam trazidos ao processo
penal elementos empíricos mais concretos, não bastando, nesse aspecto, tão-somente a racionalização
puramente retórica do importante conceito de "exigibilidade de conduta de diversa".

 

Todavia, cumprir tal programa, na prática, é tarefa difícil. Não há ainda na doutrina um desenvolvimento
adequado do tema que permita sua clara inserção na prática forense. Entretanto, concordando-se com o
ingresso da co-culpabilidade no ordenamento jurídico brasileiro, isso há de ser levado em conta de alguma
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maneira.

No mais, o vínculo aos princípios constitucionais é uma exigência da moderna constitucionalização do direito
penal, o qual não deve ficar refém de um isolamento estéril. Em que pese o formalismo que deve permear o
discurso repressivo, a pretensa pureza científica dos institutos punitivos condenou o direito penal a práticas
seletivas e antidemocráticas, responsáveis pelo agravamento dos processos de exclusão social e reprodução
da criminalidade, situação que não pode perdurar em um Estado Democrático de Direito.         

 

5 Filosofia da libertação, direito alternativo e outros dispositivos que albergam a co-culpabilidade.

 

Dois outros dispositivos legais devem ser mencionados como possíveis loci para a inserção do princípio da
co-culpabilidade. De fato, preconiza o artigo 66 do Código Penal que: "a pena poderá ser ainda atenuada em
razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei".

Referido artigo deixa clara a prescindibilidade de previsão expressa do princípio da co-culpabilidade - ou
outros - para a uma efetiva redução de pena. Com efeito, pode o juiz, independentemente da existência de
parâmetros rigidamente estabelecidos, fazer valer, na prática, o princípio da co-culpabilidade ou qualquer
outro que caiba na disposição legal. 

Ora, a brecha da lei, propositadamente aberta, é um campo fértil onde pode germinar uma produção teórico-
doutrinária profícua e idônea a suprir criativamente as lacunas sociais presentes na América latina.

Aqui, pode-se muito bem falar do uso alternativo do direito, quando então se utilizam as brechas, lacunas e
ambigüidades no interior do ordenamento jurídico para uma prática voltada aos pobres e excluídos. Embora
o campo mais promissor para práticas emancipatórias seja o direito constitucional, também o direito penal
mostra-se uma seara passível de construção de cidadania. E essa idéia não é, de forma alguma, uma
novidade, principalmente quando se tem em mente propostas de "proteção do mais fraco" inseridas na
dogmática penal. Por exemplo, a abordagem garantista de Ferrajoli, que enxerga no direito penal um fator de
racionalidade e negação da barbárie repressiva, tudo em nome da proteção do mais débil na relação punitiva.
Segundo Salo de Carvalho:

 

o paradigma garantista assume como única justificativa do direito penal a sua função de lei do mais fraco, em
alternativa a lei do mais forte que vigoraria na sua ausência: não, portanto, genericamente, a defesa da
sociedade, mas a defesa do mais fraco, que no momento do crime é a parte ofendida, no momento do
processo o réu, e no momento da execução penal o condenado (CARVALHO, 2003, p. 97).

 

Em um segundo exemplo, é possível mencionar o artigo 14, inciso I, da Lei nº. 9.605/98, que dispõe sobre as
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Citado artigo
diz, in verbis: "são circunstâncias que atenuam a pena: baixo grau de instrução ou escolaridade do agente".

Integrando legislação esparsa, tal dispositivo, mais recente, revela a preocupação do ordenamento penal em
mitigar a represália em razões de cunho social.

Estas duas causas de diminuição da pena exemplificam, mas não esgotam, as situações concretas que podem
dar ensejo à diminuição da pena. Sua força motriz consiste no reconhecimento de que certas conjunturas
retiram parcela do grau de liberdade do agente na sua vontade para o ilícito.

Além disso - e talvez mais importante -, a própria postura hermenêutica que faz frente a estas regras
constitui-se, ela mesma, uma nova atitude do jurista para com o direito e a realidade que o cerca.  

Tal postura, que busca na lei espaços para o acolhimento do "outro", reflete uma tomada de consciência do
sujeito, que o obriga procurar novos paradigmas que satisfaçam os anseios particulares dos países
periféricos. 

Ressalta Semeraro (2009, p. 15) que "toda a América Latina, dominada até hoje por várias formas de
(neo)colonialismo, carrega a marca profunda da opressão". Na opinião do autor, "nenhuma remoção ou
diluição consegue cancelar o fato de que, por mais de cinco séculos, a população indefesa dessa região tem
sido submetida a uma série inaudita de violências e de crimes".

Para subsidiar sua assertiva, o autor relembra, num continuum histórico, as sucessivas investidas contra a
América latina, a começar com o extermínio de cerca de 50 milhões de índios que aqui habitavam quando da
"descoberta" do novo mundo, passando pelos assoladores séculos de escravidão e servidão do período
colonial, até a atual "ludibriante especulação financeira e a armadilha da dívida externa" (SEMERARO,
2009, p. 16).

Na atualidade, a "globalização comunicacional" tem incorporado e disseminado modelos de atitude diante do
"diferente", o qual se faz representar, na Europa e também nos países periféricos, tanto pela figura do
imigrante, quanto pelo "pobre perigoso, visto como delinqüente nas representações sociais, policiais e
jurisdicionais" (CASTRO, 2005, p. 14).

Tal é uma situação concretamente constatável, que tem provocado insatisfação e exigido novas saídas por
parte da comunidade jurídica. Logo, o que precipuamente fundamenta a busca de paradigmas alternativos,
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criativos e emancipadores é a própria realidade histórica latino-americana. Rememorá-la não se circunscreve
apenas a se utilizar de uma faculdade mental - a memória - mas significa procurar na experiência pretérita
lições para o futuro. É fazer da história uma "história viva" (SEMERARO, 2009, p. 22).

Uma produção teórica como tal tem-se desenvolvido na América latina sob a rubrica de filosofia da
libertação. Enrique Dussel, um dos seus maiores expoentes, apresenta-a como um novo modelo filosófico,
que superaria o moderno paradigma da filosofia da linguagem, de que são representantes Karl-Otto Apel e
Habermas. Para o autor, a filosofia da libertação é, antes de tudo, a filosofia de um povo, notadamente
marcado pela situação de exclusão, apta a romper com o paradigma tradicional da filosofia européia e norte-
americana.

O ponto de partida desse modelo filosófico é a vida concreta de cada sujeito. A vida é o critério fonte,
condição de possibilidade de todo o restante, tanto no campo ético, político e econômico, como para todo
ato, norma, estrutura e sistema.

O paradigma da vida concreta consiste em considerar a vida humana como ela se apresenta nas situações
concretas do mundo. Tal modo é mais do que condição ou fundamento: é fonte e conteúdo de onde emana a
racionalidade como momento do ser humano - a vida humana concreta, independente de abstrações e
conceituações (LUDWIG, 2006, p. 183-184).

Tal filosofia significa, pois:

 

refletir sobre a própria realidade, descobrir as raízes e as conexões que formam a totalidade do sistema
colonial, reconhecer as suas contradições, estudar as condições históricas, econômicas, sociais, políticas e
culturais nas quais se vive, construir instrumentos teóricos para enfrentar problemas ausentes na maior parte
da filosofia dos países hegemônicos, buscar soluções nunca antes pensadas em vista da libertação
(SEMERARO, 2009, p. 152).

 

Há dois conceitos centrais na filosofia dusseliana: totalidade e exterioridade.

Segundo WOLKMER (2001, p. 270), a totalidade "abarca o mundo da vida cotidiana, a totalidade do ser, a
universalidade dos sentidos e das práticas, a mundialidade capitalista concreta e abstrata".

O pensamento europeu, ao pretender universalizar-se, disseminando sua plêiade de valores ocidentais, acaba
por fechar-se numa totalidade incapaz de dialogar com o que lhe é distinto.

Desde a filosofia do ser, encontrada em Platão e Aristóteles, bem como no modelo da filosofia do sujeito,
encontrada em Descartes, Kant e Hegel, até o paradigma do agir comunicativo (Karl-Otto Apel e
Habermas), o que existe é uma filosofia voltada ao padrão dominante europeu-ocidental.

Em Descartes, por exemplo, o caminho dialético para o conhecimento parte dos fatos cotidianos para o ego
cogito. O sujeito ganha prevalência na construção do objeto. O "eu" passa ser o fundante do todo, da
totalidade, figurando como centro. A partir dele, vem o restante. Para Dussel, esse "eu-sujeito" que,
abstratamente, constrói o seu objeto, é, numa visão histórica e concreta, o sujeito-europeu-branco,
conquistador, escravizador, dominador. O sujeito europeu é o "ser", enquanto o "não-ser" são os outros
homens, a América-latina, os bárbaros, o irracional (LUDWIG, 2006, p. 188).

No âmbito da filosofia da linguagem, a fundamentação das normas situacionais contém, segundo Karl-Otto
Apel, a exigência prévia de discursos direcionados ao consenso, sendo que a moral situa-se como
pressuposto de toda comunidade de comunicação (DUSSEL, 2000, p. 184). Para ele, a fundamentação
concreta das normas se encontra nos atores do discurso. As normas situacionais são sempre revisáveis,
enquanto o procedimento discursivo permanece incondicional.

Buscando superar o isolacionismo da postura kantiana (assentada na hegemonia do sujeito na construção de
regras morais, através de uma razão prática), também Habermas propõe a legitimação destas normas a partir
da criação de uma situação ideal de comunicação em que participariam todos os indivíduos interessados na
produção normativa. Substitui-se a razão prática pela razão comunicativa, e a norma passa a ser
fundamentada a priori, com base no respeito a certas regras discursivas. Em outras palavras:

 

a razão prática não tem o condão de universalizar normas de conduta. Somente máximas universalizáveis
desde a perspectiva de todos os afetados - e que somente podem ser formatadas um uma situação ideal de
fala - valem como uma norma que pode encontrar aquiescência universal e, portanto, gerar obrigatoriedade
(STRECK, 2008, p. 43).

 

Em que pese a tentativa de Apel e Habermas de superar o solipsismo do "eu" através da referência ao "nós",
ainda esse "nós" pode totalizar-se numa comunicação restrita e ideal, sempre a partir do mesmo
eurocentrismo.

Ora, a proposta mesma elaborada por Habermas acerca das regras do discurso não passa pelo crivo da razão
comunicativa (STRECK, 2008, p. 46). Isso indica mais fortemente a totalidade em que se fecha a filosofia
européia.
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Na ótica dusseliana, o essencial para uma filosofia da libertação não é o "eu" ou "nós", mas o "tu" ou o
"vós", extrínseco a qualquer comunidade de comunicação.

Assim, o "nós" do paradigma do agir comunicativo não é suficiente para o pensar latino-americano, já que
não toma o "outro" - alter - como ponto de partida. Assim, também a ética discursiva apeliana mostra-se
insuficiente para a conjuntura política periférica. As teses procedimentalistas defendidas por Apel e
Habermas, em conclusão:

 

por sua especificidade formal, longe estão de estabelecer as condições de possibilidade para a elaboração de
um projeto apto à construção de uma concepção substancial de democracia, em que a primazia (ainda) é a de
proceder a inclusão social (afinal, existem mais de trinta milhões de pessoas vivendo na miséria, ao mesmo
tempo em que a Constituição estabelece que o Brasil é uma República que visa erradicar a miséria e a
desigualdade...) e o resgate das promessas da modernidade, exsurgente da refundação da sociedade
proveniente do processo constituinte (STRECK, 2008, p. 30-31).

 

A segunda categoria chave, a exterioridade - que pressupõe a totalidade - "engloba o 'espaço humano' do
outro, da alteridade de uma nova subjetividade presente em cada pessoa enquanto individualidade e em cada
grupo como coletividade" (WOLKMER, 2001, p. 270).

A exterioridade se compõe daquilo que é distinto do todo e que repousa fora dele.  

O olhar para o "distinto" faz surgir uma nova ética, a ética da alteridade, a qual tem como premissa o "outro
excluído", que não participa da "comunidade comunicativa" (LUDWIG, 2006, p. 138) a que se referem Apel
e Habermas.

No paradigma da vida concreta, o sujeito não se limita a uma participação meramente argumentativa. A
participação e a comunicação estão relacionadas ao produto social do trabalho, ou seja, alimentação,
vestuário, moradia, cultura, tecnologia, arte ou, na linguagem de Habermas, às esferas do mundo da vida
(Lebenswelt: cultura, sociedade e personalidade) (LUDWIG, 2006, p. 182).

A filosofia da linguagem reconhece que o consenso obtido por determinados atores pode repercutir, a
posteriori, em outras comunidades ou pessoas, eventualmente excluídas da comunicação original.

Para a filosofia da libertação, diversamente, o outro é "condição a priori de possibilidade de toda a
argumentação" (LUDWIG, 2006, p. 138). Para Dussel:

 

todo ato cognitivo (ego cogito), todo "lugar" do enunciado, todo sistema, o "mundo" de todo Dasein, toda
intersubjetividade consensual discursiva, todo pré-, sub- ou inconsciente, toda subjetividade anterior ao
"mundo" pressupõe sempre, já a priori, um sujeito humano concreto vivo como último critério de
subjetividade (DUSSEL, 2000, p. 527).

 

E aqui reside um ponto de intersecção importante entre a categoria da exterioridade e a filosofia do direito.
A forma concreta de busca dessa alteridade pode dar-se através de uma práxis jurídica alternativa, que situe
o pobre/oprimido como realidade, obtendo-se na categoria da exterioridade a fonte de uma filosofia jurídica
da libertação.

Enquanto o direito posto acaba por perpetuar a dominação (códigos patrimonialistas, profissionais
conservadores, criminalizações desvirtuadas), a alternatividade é resistência contra a opressão.

É certo que, metodológica e epistemologicamente, a filosofia não tem nacionalidade ou compromissos
políticos estabelecidos previamente. Uma filosofia latino-americana, no entanto, inscreve-se como um
sistema de pensamento reconhecidamente axiológico, afastando-se dos modelos filosóficos tradicionais
europeus e norte-americanos para adequar-se à realidade latino-americana. 

Por essa razão, é conveniente sobrestar, na presente discussão, a questão eminentemente epistemológica de
saber se é possível investir num modelo moralmente fundamentado sem se tornar, com isso,
discricionário/arbitrário, bem como se o modelo da filosofia da libertação - que elege a vida como cerne de
sua teoria - é o melhor deles (um debate que tem, afinal, como pano de fundo, a querela entre
substancialistas e procedimentalistas e envolve a disputa por hegemonia que travam entre si a verdade e o
consenso).

Desse modo, aqui, a filosofia da libertação - e seus derivados - tem um papel fundamentador da co-
culpabilidade e do direito alternativo, conquanto ela mesma não recebe uma justificativa mais específica.
Funciona, pois, como uma premissa, cuja validade está sendo debatida por diversos setores filosóficos e
jurídicos e, se ainda não foi tornada válida, tampouco foi refutada.

Porém, construir um pensamento (e uma práxis) em torno da realidade periférica é uma possibilidade
sedutora e promissora, e parece adequar-se à situação de exclusão e dependência experimentada por grande
parcela da América do Sul.

A despeito de regionalismos, afirma Semeraro:
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a visão crítica e a criação de uma cultura própria que nascem e se desenvolvem desta periferia desmentem as
pretensões de um pensamento único de valor universal. Mas isto mostra que as idéias, os sistemas
ideológicos e os discursos são sempre situados e datados, ou seja, que se pensa e se fala a partir de
circunstâncias específicas, de condicionamentos histórico-culturais, de necessidades e de interesses que
determinados grupos sociais procuram fazer prevalecer (SEMERARO, 2009, p. 149-150).

 

Como mencionado, o uso alternativo do direito é uma proposta de caráter pratico-teórico que busca utilizar
e consolidar o direito e os instrumentos jurídicos numa direção emancipadora, objetivando interpretações
progressistas e criativas. Outra categoria válida para o debate reporta-se ao chamado "positivismo de
combate", pelo qual se almeja conferir eficácia a direitos que, embora positivados, são sonegados às classes
populares. Ambos os conceitos estão atrelados à noção de direito alternativo.

O direito alternativo será o campo de batalha onde se travará a luta pela emancipação a partir do código
fonte da exterioridade. No dizer de Amilton Bueno de Carvalho, "na luta pela ascensão do pobre (...) deve-se
utilizar todo instrumental possível, inclusive o positivista (que quando a serviço do pobre passa a ser
'positivismo de combate', na expressão de Miguel Pressburger)" (CARVALHO, 2003, p. 44).

O direito alternativo - lato sensu - possui a vantagem de ultrapassar a esfera teórica do universo acadêmico,
onde a inserção social é mínima, "para resgatar a possibilidade transformadora do jurídico, colocando-o a
serviço da libertação" (WOLKMER, 2001, p. 142).  

Nesse sentido, introduzindo as categorias próprias da filosofia da libertação, deve-se notar que a
"alternatividade" do direito opõe-se à concepção jurídica totalizadora que reduz o "distinto" ao "mesmo" e
lhes confere igual tratamento. Ao constituir ponto de resistência, o direito alternativo acaba por resgatar o
outro (alter), que se revela na exterioridade, concorrendo para sua "libertação".

Destarte, a alternatividade faz coro à libertação, estando intimamente ligada aos propósitos da filosofia
dusseliana.

Vê-se, pois, que a postura hermenêutica diante dos dispositivos legais citados acima (artigo 187 do Código
de Processo Penal, artigos 59 e 66 do Código Penal e artigo 14 da Lei nº9. 605/98) tem como subsídio um
vasto pensamento filosófico que vem se solidificando na América Latina ao longo das últimas décadas.

Mais ainda. A problemática aqui tratada, pala além da filosofia da libertação, está abrangida, também, por
dispositivos constitucionais, tais como a igualdade e a individualização da pena, o que confere aos
postulados libertários um grau acentuado de força normativa e imperatividade, mormente no contexto
acadêmico que privilegia a noção de neoconstitucionalismo. Como afirma Lenio Streck:

 

o novo constitucionalismo nascido da revolução copernicana do direito público traz para dentro do direito
temáticas que antes se colocavam à margem da discussão pública: a política, representada pelos conflitos
sociais, ou direitos fundamentais sociais historicamente sonegados e as possibilidades transformadoras da
sociedade a serem feitas no e a partir do direito. Afinal, direito constitucional é direito político (STRECK,
2008, p. 385).

 

Por fim, mais restritamente do que a principiologia constitucional, também agora a legislação ordinária tem
trazido elementos e possibilidades emanciptórias ao debate tratado, como é o caso do Código Penal, do
Código de Processo Penal e da legislação ambiental.

Seria imprudente olvidar-se esta última consideração, já que o direito demonstra, mais do que a sociologia, a
epistemologia e a filosofia, maior aptidão para a transformação prática. Circunscrever o debate ao nível
filosófico é desperdiçar a potencialidade do jurídico, condenando o discurso da libertação a um esvaziamento
inútil.  

Resta dizer que, entre a emergência do direito alternativo e a necessidade de segurança jurídica, tem
repousado, por séculos, a vida humana concretamente estabelecida, numa posição de indubitável exclusão.

 

6 Considerações críticas ao princípio da co-culpabilidade

 

Fica claro que o princípio da co-culpabilidade nasce atrelado ao de culpabilidade. No entanto, aquele não
precisa estar inexoravelmente condicionado ao conteúdo deste. Alcançado certo desenvolvimento
doutrinário, pode ultrapassá-lo e ganhar autonomia no interior do direito.

Entendida como necessária mitigação da reprovabilidade, a co-culpabilidade deve sustentar-se ainda que
alterado o significado de culpabilidade. Se se adotar a conceituação de Roxin, para quem a culpabilidade
refere-se à realização do injusto apesar da idoneidade para ser destinatário de normas, ainda assim será
possível falar-se em juízo de reprovação quando da aplicação da pena e, por conseguinte, em mitigação da
reprovabilidade, uma vez que a mera capacidade de ser destinatário de normas não altera a realidade da
exclusão social e suas funestas conseqüências para a liberdade humana. Assim, a co-culpabilidade adquire
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uma vantajosa mobilidade, podendo adaptar-se a construções doutrinárias diversas, preservando um núcleo
comum.   

A não ser que se alterasse do sistema de imputação de responsabilidade ou se eliminasse da dosimetria penal
a própria culpabilidade, a co-culpabilidade subsiste supedaneada em princípios constitucionais.

Porém, esse entendimento suscita uma possível inadequação da nomenclatura utilizada para nomear o
princípio, porquanto a co-culpabilidade desprende-se de seu conceito originário (culpabilidade) para se
posicionar, autônomamente, diante das demais circunstâncias judiciais, já que pelo menos metade das
circunstâncias previstas no artigo 59 reportam-se, direta ou indiretamente, às condições socioeconômicas do
agente.

Assim, melhor do que "co-culpabilidade", seria falar-se em "reprovabilidade mitigada", porquanto a
atenuação do juízo de reprovação se deve não apenas à menor culpabilidade, mas a um conjunto de
circunstâncias várias que circundam a prática criminosa, estabelecidas como circunstâncias judiciais.

Neste caso, o conceito se torna por demais vago. Com efeito, quais seriam os meios para medir o grau de
diminuição da reprovabilidade de uma conduta criminosa a partir de elementos socioeconômicos? Quais
seriam as margens mínima e máxima de pobreza e privação que permitiriam a efetiva aplicação da co-
culpabilidade?

Seria possível avaliar em que medida a ausência do Estado contribui para o desvio do agente? O indivíduo,
mesmo aquele que vive em péssimas condições, parece sempre ter uma alternativa (possibilidade de uma
conduta diversa) em face do crime. Não fosse assim, a totalidade, e não uma parcela relativamente pequena
de pessoas socialmente excluídas, dedicar-se-ia ao mundo do crime.

Nesse caso, como justificar a redução da reprovabilidade da conduta de um infrator em péssimas condições
de vida, se outras pessoas em condições semelhantes não tomaram atitudes criminosas? Evidentemente,
diversos fatores se agregam para determinar ou desestimular a prática do delito por parte daqueles excluídos
(valores morais, controle social familiar, educação, disposição psicológica). No entanto, tais elementos são
de difícil percepção e dificultam a tarefa de tecer juízos de reprovabilidade sobre o agente criminoso.

Afirma Salo de Carvalho que o contexto social deve ser levado em consideração na aplicação da pena, desde
que, no caso concreto, o magistrado "identifique uma relação razoável entre a omissão estatal em
disponibilizar ao indivíduo mecanismos de potencializar suas capacidades e o fato danoso por ele cometido"
(CARVALHO, 2002, p. 124).

Todavia, inexistem parâmetros bem estabelecidos para a utilização padronizada da co-culpabilidade, o que
dificulta a sua utilização prática. No entanto, embora esse dilema não possa ser facilmente resolvido, é de se
destacar que o próprio conceito de culpabilidade como reprovação não é, tampouco, bem definido.
Criticando a culpabilidade como ânimo merecedor de repreensão, diz Roxin (2006, p. 141):

 

o critério de reprovação ou de merecimento de repreensão, que deveria caracterizar o ânimo do autor
culpável, não contém qualquer parâmetro de conteúdo para que se possa avaliar o alegado déficit de ânimo.
Aquilo que existe de reprovável no ânimo do autor e os motivos para tal reprovação - nada disso está
contido no conceito de merecimento de repreensão. Não vai em nada mais além do que a reprovabilidade,
que já chamamos de vazia de conteúdo.

 

Não obstante, mesmo reconhecendo-se a anemia conceitual, isso não impede o amplo manuseio judicial do
princípio da culpabilidade no cenário jurídico brasileiro. Por que obstaculizaria o de co-culpabilidade?

Outra dificuldade relacionada à co-culpabilidade diz respeito ao apelo etiológico presente no princípio. Ao se
tratar das circunstâncias psicossociais do autor, de modo a inferir delas a medida da pena, está-se praticando
um direito penal de autor, afeto a noções subjetivistas e moralistas, o que permite o ingresso de posturas
autoritárias na seara penal, focalizando-se a pessoa do autor e não o fato por ele praticado.

Aceitar e justificar a práxis de um direito penal de autor a pretexto de beneficiar o réu não parece suficiente.
Metodologicamente, soa incorreto apoiar-se em determinado paradigma (no caso, direito penal do fato) e
admitir as implicações daí decorrentes, para, depois, quando conveniente, ignorá-lo sumariamente com vistas
a fundamentar um pensamento pré-concebido (co-responsabilidade estatal no cometimento do delito visando
beneficiar o réu).

Assim, quer parecer que o direito penal do fato (garantista) não se coaduna com o princípio da co-
culpabilidade.

No entanto, ambos os modelos, neste caso específico, dispõem-se a tutelar o indivíduo diante da atuação
estatal, seja ela repressiva ou omissiva, razão pela qual é necessária uma solução teórica pacífica para esta
suposta incompatibilidade. Enquanto esta tarda a chegar, não se mostra razoável desfavorecer o réu para
favorecer a metodologia. Em todo caso, essa divergência teórica não é o maior dos males, já que as posições
divergentes estão convergindo para o mesmo fim.

Prosseguindo, pode-se eventualmente taxar de supérflua a noção de co-culpabilidade. Isso porque a própria
culpabilidade é um termo que, sozinho, pode traduzir o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta
delituosa, podendo ser majorada ou minorada conforme o caso concreto. Desse modo, se ao Estado couber
parcela da culpa pela ocorrência de um delito, é de se afirmar que o agente terá uma "redução" em sua
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culpabilidade. Não seria necessário, portanto, um conceito externo ao de culpabilidade para demonstrar a
parcela de culpa do Estado no cometimento de determinado delito.

Ocorre que a introdução do conceito de co-culpabilidade traz a lume, mais claramente, a idéia de que nem
sempre o sujeito autor do delito merece responsabilização exclusiva acerca do fato. Permite, por
conseguinte, alterar a própria disposição psicológica do intérprete da lei em buscar, no caso concreto,
elementos capazes de mitigar a responsabilidade do agente pelo dano causado. E disposições psicológicas
não são de somenos.

Além disso, falar-se em co-culpabilidade supõe a imputação da culpa a alguém mais - nesse caso, ao Estado.
Assim, ao passo em que se mitiga a culpa do agente, chama-se atenção à omissão do Estado.

É de mesma opinião Muñoz Conde (apud SPOSATO, 2008, p. 13), o qual afirma que "o tradicional conceito
de culpabilidade travestido em princípio, desvia a co-responsabilidade da sociedade sobre o delito, deixando-
a tão somente ao indivíduo, em quem se manifesta uma suposta maldade geral".

Há, ainda, a hipótese de se entender a co-culpabilidade por "divisão de culpas". Nesse caso, a ausência de
uma relação lógico-jurídica bem estabelecida entre o crime praticado por agente pobre e a diminuição da
pena do agente como forma de punir o Estado é um problema teórico dos mais incontornáveis. O direito
penal, enquanto sistema de normas internamente coerente, não pode abrigar contradições tamanhas. Deixar
de punir o agente conforme a lei somente porque o Estado não cumpriu com sua obrigação não elide o fato
de que o infrator cometeu um desvio. A sentença penal nunca retificará as omissões estatais. Para compensar
esse fato (da omissão estatal), o juiz reduzirá a pena do infrator, beneficiando alguém que praticou um ilícito
penal. Tal compensação responderá aos anseios sociais?  

Ao se buscar um tratamento igualitário ao infrator pobre, o direito penal torna-se um instrumento ad hoc
para corrigir a distorção social que causa pobreza e exclusão.  

É preciso estar atento ao que BARATTA (2002, p. 221) diz:

 

a função natural do sistema penal é conservar e reproduzir a realidade social existente. Uma política de
transformação desta realidade, uma estratégia alternativa baseada na afirmação de valores e de garantias
constitucionais, um projeto político alternativo e autônomo dos setores populares, não pode, todavia,
considerar o direito penal como uma frente avançada, como um instrumento propulsor.

 

Conforme o autor, o direito penal não é um estandarte de vanguarda a capitanear a luta por um paradigma
comprometido com os direitos sociais e garantias constitucionais dos cidadãos. Assume, isto sim, uma
posição de defesa do cidadão frente ao arbítrio do Estado, no sentido de minimizar a atuação negativa do
sistema penal sobre as camadas débeis, protegendo-as contra os desmandos do poder.

Embora essa perspectiva deva dar lugar ao fenômeno da constitucionalização do direito penal, de modo a
torná-lo mais comprometido com a realidade socioeconômica do país, é certo que o combate às
discrepâncias sociais se faz com políticas públicas e não com políticas criminais.

Nesse contexto, potencializar a atuação do direito penal como redutor (ou compensador) de desigualdades
sociais desvirtua suas características e minimiza a efetiva implementação de políticas sociais, tornando o
direito penal um direito simbólico.   

Assim, em virtude de tais questionamentos, observa-se a existência de inúmeros obstáculos, práticos e
teóricos, para a plena inserção do princípio da co-culpabilidade no cenário jurídico brasileiro.

Todavia, este fato não pode obstar a busca incessante pelo aprimoramento deste instituto, tendo em vista a
necessidade de uma prática voltada à realização da justiça material para a consecução dos fins colimados
pelo Estado Democrático de Direito.

 

Considerações finais

 

O princípio da co-culpabilidade é fruto de recentes construções teóricas em âmbito penal e reflete o anseio
por se estabelecer, nas sociedades periféricas, limites à atuação do Estado, num claro respeito à necessidade
de constitucionalização e humanização do direito penal.

Pauta-se na idéia de divisão da responsabilidade do delito entre o agente, Estado e sociedade, nas hipóteses
em que a vontade do primeiro esteve significativamente condicionada pelas condições de vida em
comunidade, agravada pela ineficácia estatal em implementar-lhe direitos e dignidade.

Embora tal princípio não esteja isento de críticas, isso obviamente não o desqualifica de plano. Ante o apelo
social nele presente, é preciso um esforço teórico no sentido de aprimorar-lhe o conteúdo, de modo a testar
seriamente a sua viabilidade.

É possível que, descartando a noção de co-culpabilidade como "divisão de culpas" e "redutor" dos elementos
da culpabilidade, se assuma o princípio como sendo uma expressão da menor reprovabilidade da conduta
delituosa em razão da privação experimentada pelo agente.    
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Nesse sentido, melhor seria entender a co-culpabilidade como sendo um juízo de reprovação que é mitigado
em virtude da não-configuração das circunstâncias judiciais como um todo, e não apenas em relação à
culpabilidade, já que pelo menos metade das circunstâncias previstas no artigo 59 reportam-se, direta ou
indiretamente, às condições socioeconômicas do agente, permitindo, a partir daí, embasar a redução da
reprovação pelo ato praticado pelo réu.

A partir dessa premissa, é possível aduzir que, com a Lei nº 10.792/2003, o princípio da co-culpabilidade
encontra respaldo no ordenamento pátrio e uma hermenêutica comprometida com o quadro filosófico
libertário certamente contribui para sua implementação no direito brasileiro.

Em consonância com o que foi exposto, é na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
que a co-culpabilidade se efetiva, tornando-se, assim, valioso instrumento de Justiça. De outro lado, o artigo
66 do mesmo codex permite o ingresso de tal conceito independentemente de maiores formulações teóricas.
Em todo caso, o artigo 187 do Código de Processo Penal espanca as dúvidas acerca da perquirição de
elementos estranhos ao fato delituoso, mas que concorreram para ele (oportunidades sociais, dados
familiares etc.).

Assim, através dos artigos acima referidos, a co-culpabilidade tem sua porta de entrada no direito brasileiro,
sendo que, uma vez presente num dado processo, decidindo-se pela condenação do réu, ela deve ser
analisada e trazida à luz pelo julgador no momento da sanctio legis.

 A questão referente à instrumentalização do direito penal como mecanismo substitutivo de políticas públicas
remanesce preocupante. Advém daí a necessidade de se fomentar a implementação de direitos
constitucionalmente previstos, a fim de atuar também nas raízes do problema social. Ao lado de paliativos
penais, mister encampar uma batalha para a efetiva promoção de bens jurídicos a todos os cidadãos, evitando
o engodo pelo fácil discurso penal.

 

Referências bibliográficas

BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: uma introdução à sociologia do
direito penal; trad. Juarez Cirino dos Santos. 3 ed. Rio de Janeiro: Editora Revan: Instituto Carioca de
Criminologia, 2002.

BONFIM, Edílson Mougenot & CAPEZ, Fernando. Direito penal: Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2004.

CARVALHO, Amilton Bueno. Direito alternativo em movimento. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

CARVALHO, Salo de. Aplicação da pena e garantismo. 2. ed. ampliada. Rio de Janeiro: Editora Lumen
Juris, 2002.

CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da libertação. Rio de Janeiro: Revan: ICC, 2005.

DUSSEL, Enrique. Filosofia da libertação: crítica à ideologia da exclusão social. São Paulo: Paulus, 1995.

__________. Ética da libertação - na idade da globalização e da exclusão. Petrópolis: Editora Vozes, 2000.

FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 2. ed. rev. e ampl. - São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2006.

FERRI, Enrico. Delinqüente e responsabilidade penal. São Paulo: Rideel, 2006.

HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal. Rio de Janeiro: Forense, 1953.

LUDWIG, Celso Luiz. Para uma filosofia jurídica da libertação. Florianópolis: Conceito, 2006.

MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. São Paulo: Atlas, 2004.

MOURA, Grégore. Do Princípio da co-culpabilidade. Rio de Janeiro: Impetus, 2006.

NUCCI, Guilherme de Souza. Ciências criminais: a união indissolúvel dos campos legislativo e prático.
Boletim IBCCrim - Ano 16, nº 193, dezembro - 2008.

SANTOS, Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002.

SEMERARO, Giovanni. Libertação e hegemonia: realizar a América Latina pelos movimentos populares.
Aparecida, SP: Idéias & Letras, 2009.

SILVA, Eliezer Gomes da. Direitos fundamentais, liberdade e democracia: aplicando a teoria de Amartya
Sen na redefinição do conceito de culpabilidade, à luz das exigências do Estado Democrático de Direito, in
Anais do XVI Congresso Nacional do CONPEDI (Recurso Eletrônico) - Florianópolis: Fundação Boiteux,
2008.

ROXIN, Claus. Estudos de direito penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

SANTORO FILHO, Antonio Carlos. Culpabilidade, modo de ser e medida de pena. In Revista Bonijuris.
Curitiba: Instituto de Pesquisas Jurídicas. Ano XXII - nº 555 - Fevereiro/10.

SPOSATO, Karyna Batista. Culpa & castigo: modernas teorias da culpabilidade e limites ao poder de punir.
 In: XVII Encontro Preparatório do CONPEDI, 2008, Salvador. Anais do CONPEDI, 2008.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 993



STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso. Constituição, hermenêutica e teorias discursivas - da
possibilidade à necessidade de respostas corretas em direito. Rio de Jeneiro: Lumen Juris, 2008.

WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.

WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo jurídico. São Paulo: Alfa-Omega, 2001.

__________. Introdução ao pensamento jurídico crítico. São Paulo: Saraiva, 2001.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: Parte
geral. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

 

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 994



SISTEMA PENAL COMO ESPELHO SOCIAL

CRIMINAL SYSTEM AS A SOCIAL REFLECTION

Luiz Fernando Kazmierczak

RESUMO
O Sistema Penal tem como objetivo proteger bens jurídicos fundamentais da sociedade, visando
exclusivamente às condutas ofensivas de maior gravidade. Cede, por conseguinte, a outros ramos do Direito
a missão de tutelar os valores de convivência humana, atuando em ultima ratio, quando os controles formais
e sociais não tenham logrado êxito em sua função. Esse caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal,
que conduz à intervenção mínima pela gravidade e austeridade de sua ação, possibilita a atuação segura do
sistema punitivo. Não obstante, nas últimas décadas, vem sendo tecido um Direito Penal no Brasil, com
características perturbadoras: exacerbadamente intervencionista e simbólico. O Direito Penal, que integra o
Sistema Penal, tem como finalidade afirmar-se como garantidor da justiça social, atingindo de forma
igualitária todas as pessoas em função das condutas por elas praticadas, elevando à categoria de protetor da
dignidade da pessoa humana, restringindo sua intervenção aos limites da necessidade. No entanto, o
significado ideológico do sistema penal brasileiro muitas vezes é utilizado como instrumento de exclusão ao
definir condutas que objetivam conter as classes sociais inferiores. Em toda sociedade existe uma estrutura
de poder e segmentos ou setores sociais mais próximos e outros mais remotos deste poder, sendo que esta
estrutura tende a sustentar-se através do controle social e de sua parte punitiva, utilizando o sistema penal
como uma das formas mais violentas de sustentação. Em parte, esta função é cumprida, através da
criminalização seletiva dos marginalizados, para conter os demais. Neste contexto, e com a finalidade de
evitar a segregação através de um instrumento de pacificação, que é o Direito Penal, faz-se mister uma
análise crítica acerca da avaliação e eleição dos bens jurídicos que estão sob a sua tutela, bem como uma
nova interpretação do fato típico, rechaçando a mera subsunção formal do fato típico à letra fria da lei da
doutrina formalista clássica, trazendo à baila uma apreciação sob a óptica constitucional, fazendo com que a
norma penal seja apreciada segundo aspectos valorativos compreendida em sentido material e garantista,
tendo como requisito, explícito ou implícito, a ofensa ao bem jurídico sem nos afastarmos da idéia de
privilegiar a justiça consensuada como forma de solução de conflitos na órbita penal.
PALAVRAS-CHAVES: Exclusão Social; Ideologia; Sistema Penal; Direito Penal Constitucional.

ABSTRACT
The Criminal System has the objective to protect the society fundamentals juridical property, to only the
most gravity offensive conducts. It transfers, therefore, to others shares of Law the mission to protect the
human coexistence values, it is acting in ultima ratio, when the formal and social controls didn’t have achieve
success on it function. This fragmentary and alternative character of Criminal Law, that leads minimum
intervention for the severity and austerity of its action, enables punitive system safe performance. Not
though, on last decades, it have been done a Criminal Law on Brazil, with disturbing features: too much
interventionist and symbolic. The Criminal Law, that integrates the Criminal System, has the purpose assert
itself like social justice guarantor, reaching in a egalitarian way all the people in function of the conducts
practiced by them, to high for the category protecting dignity of human person, restricting its intervention for
the need limits. However, the ideological mean of Brazilian criminal system many times is used as exclusion
instrument for define behaviors that aim contain the lower classes. In all society exist a power structure, and
this structure tends to sustain itself through the social control and its punitive part, using the criminal system
as a most violent support way. In part, this function is done, through marginalized selective criminalization,
to hold the others. In this context, and with the finality of avoid the segregation through a pacification
instrument, that is the Criminal Law, it is urgent a critical analisy about juridical property evaluation and
selection that are under its protection, as a new interpretation of the typical fact, rejecting mere formal
adequacy of typical fact to the cold lyrics of classical formalist doctrine law, bringing a appreciation under a
constitutional perspective, so that criminal standart will be appreciate like value aspects understood in
guarantee and material sense, it has like requirement, explicit or implicit, the offense to juridical property
with no removal of privilege idea the consensus justice as a criminal orbit of conflict solutions form.
KEYWORDS: social exclusion, ideology, criminal system, constitutional criminal law.

1. INTRODUÇÃO
 

 
O arcabouço legislativo reflete, em grande parte, os aspectos da sociedade de onde provém. É fruto

dos movimentos sociais ou da necessidade de controle dos mesmos, o que demonstra a multiplicidade de
fatores que influenciam na sua construção.

A maior influência no sistema político é a exclusão social, seja no sentido de realização de políticas
públicas assistencialistas, na tentativa paliativa de erradicação da pobreza, seja no sentido de controlar essa
mesma pobreza no campo criminal.

É evidente que a terminologia “exclusão social” não se refere exclusivamente à noção de pobreza,
como pensam alguns.

Neste sentido, “a noção de exclusão social é saturada de significados, não-significados e contra-
significados. Pode-se fazer qualquer coisa com o termo, já que ele significa o ressentimento daqueles que não
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podem obter aquilo que reivindicam” – Commissariat General du Plan – Governo francês, em 1993
(DUPAS, 1999, p. 13). De plano, percebe-se que o termo “exclusão social” pode adquirir múltiplas facetas e
ter significados diversos de acordo com o discurso em que é utilizado, o que torna necessário um esforço em
defini-lo.

Rousseau, na obra Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, de
1755, traçou as bases conceituais do que seria associado futuramente à exclusão. Segundo o autor, as
desigualdades podem ser naturais ou físicas, e encontram a sua origem nas diferenças existentes entre os
indivíduos da espécie humana, como raça, idade e sexo, por exemplo. Ainda, temos as desigualdades morais
ou políticas, que estão ligadas à estrutura de organização da sociedade, produzindo diferenças de uns em
prejuízos de outros, como ser rico ou pobre, por exemplo.

Alguns autores a definem a partir da noção de pobreza apenas, outros partem de um complexo de
fatores para definir quem são os excluídos. Antes, porém, vê-se que a exclusão social pode ser originalmente
relacionada à situação de “não ter”, ou seja, não ter acesso à terra, ao trabalho, a renda ou as demais
necessidades do ser humano. Todavia, a exclusão resulta de um processo mais amplo e complexo ao longo
do tempo, que supera o simples “não ter”, assumindo características de natureza política e econômica,
“fazendo com que alguns segmentos sejam algo porque têm, enquanto outros não sejam porque não têm e,
possivelmente, jamais serão, pois nunca terão” (POCHMANN et al, 2004, p. 29). Conclui-se, dessa forma,
que os fundamentos da exclusão social encontram-se inseridos nos diversos problemas gerais da sociedade.

 
A exclusão social manifesta-se crescentemente como um fenômeno transdisciplinar
que diz respeito tanto ao não acesso de bens e serviços básicos como à existência de
segmentos sociais sobrantes de estratégias restritas de desenvolvimento sócio-
econômico, passando pela exclusão dos direitos humanos, da seguridade e segurança
pública, da terra, do trabalho e da renda suficiente (POCHMANN et al, 2004, p. 33).

 
Ademais, há a dicotomia entre “velha” e “nova” exclusão social. Sendo que a primeira é entendida

como “a forma de marginalização dos frutos do crescimento econômico e da cidadania, expressa pelos
baixos níveis de renda e escolaridade” (POCHMANN et al, 2004, p. 43), incide, particularmente, sobre os
imigrantes, analfabetos, mulheres, famílias numerosas e a população negra. Por outro lado, a “nova
exclusão” amplia os sujeitos sociais envolvidos, bem como as suas formas de manifestação que agora inclui
as esferas da cultura, economia e política. Nesta última “atinge segmentos sociais antes relativamente
preservados do processo de exclusão social, tais como jovens com elevada escolaridade, pessoas com mais
de 40 anos, homens não negros e famílias monoparentais” (POCHMANN et al, 2004, p. 49).

Não afirmamos que a “nova” exclusão superou a “velha”, ou que esta desapareceu para dar lugar
aquela. Do contrário, ambas subsistem e contribuem para a formação da complexidade e das múltiplas
facetas da exclusão na sociedade brasileira.

Em síntese, empiricamente a exclusão pode se dar por fatores aleatórios, como as intolerâncias e
preconceitos, quanto por fatores operacionais, quando estamos diante de deficiências na efetivação dos
conceitos de democracia, igualdade, liberdade e justiça (MORAIS, 2005, p. 423).

Após este breve intróito, iniciaremos o escopo traçado neste trabalho, que é apontar como os
reflexos sociais, em especial a exclusão, estão refletidos no sistema penal.

É evidente que nem todo crime nasce da exclusão social, inclusive nem se pretende justificar esta
tese. No entanto, hoje, os excluídos são tratados como se criminosos fossem, sendo a miséria criminalizada
pelas agências estatais de controle.

 
 

2. EXCLUSÃO ECONÔMICA PROVOCADA PELOS
MERCADOS DE TRABALHO

 
 

Segundo Alessandro Baratta, o “‘mercado de trabalho’ se manifesta no sistema capitalista, como
uma dimensão não só econômica, mas política e econômica ao mesmo tempo, sobre a qual influi o sistema de
status e  o poder estatal” (2002, p. 189), apontando que a exclusão por este provocada representa um
“terreno de cultura” para a marginalização criminal.

Na mesma linha, Loïc Wacquant faz uma análise comparada da evolução da repressão criminal nos
países desenvolvidos durante a década passada ligando, de um lado, o avanço da política neoliberal do livre
mercado e, do outro, o desenvolvimento de políticas de segurança ativas e punitivas focadas nas categorias
marginais encontradas nas falhas e nos fossos da nova paisagem econômica (2007, p. 25). A exclusão
provocada pelo mercado de trabalho faz com que o capital humano não absorvido pelas fontes de produção
seja mais um fator de aumento da criminalidade.

 
O desemprego e a precarização das formas de inserção do cidadão no mercado de

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 996



trabalho são as fontes “modernas” de geração da exclusão, tendo como subproduto a
explosão da violência urbana e a vulnerabilidade juvenil, acentuadas pela maior
flexibilidade ocupacional e dos níveis de renda (POCHMANN et al, 2004, p. 49).

 
Presenciamos, nas últimas décadas, a passagem do chamado “Estado-social” para o “Estado-penal”,

passando da condição de assistencialista para interventor. Aos poucos o Estado foi deixando de lado a sua
função de promoção do bem estar coletivo para que os próprios cidadãos adquirissem os bens necessários
para a sua vida digna com o trabalho. No entanto, as diversas intempéries na economia, o advento do
neoliberalismo econômico, onde a figura do poder público fica limitada, as condições econômicas passaram a
ditar o ritmo de crescimento e desenvolvimento da sociedade na mesma proporção que influencia a qualidade
de vida dos trabalhadores.

Neste quadro, o mercado objetiva apenas o lucro e não a qualidade de vida dos seus trabalhadores.
Não há preocupação com a massa operária, pois esta é abundante e se encontra sedenta por uma ocupação o
que provoca baixos salários, poucas garantias e baixa qualidade de vida.

Mesmo com estas condições de trabalho, muitos são deixados à margem de qualquer ocupação
formal, sendo relegados aos empregos informais ou nem mesmo estes últimos. A condição social da grande
massa de trabalhadores piora e são criados verdadeiros fossos na sociedade quando estes são colocados na
periferia social, sem acesso a uma qualidade de vida digna.

Neste momento, surge para o Estado a função de intervir na economia a fim de propiciar a estes
flagelados do mercado de trabalho o seu retorno ou condições para que retornem, pois, no mais das vezes,
são despreparados e com baixa capacitação técnica.

Ao invés de se aprimorar o aparato social com o fito de propiciar políticas públicas de inclusão dos
trabalhadores marginalizados ou a intervenção enérgica na economia para resguardar e fomentar a geração
de empregos, o Estado recrudesce o sistema penal a fim de conter parte daqueles excluídos que passaram a
cometer condutas desviadas.

Fica claro o abandono das políticas sociais quando analisamos os dados do sistema prisional
brasileiro, ali está demonstrado quem são os “clientes” do Direito Penal: são, em sua imensa maioria,
representantes dos estratos sociais mais baixos. Aqueles indivíduos com pouca escolaridade, desempregado,
sem pouca perspectiva social e proveniente de famílias desestruturadas. Com isso, quanto menor o número
de políticas públicas para o incremento do bem-estar social maior é a presença do sistema penal na cotidiano
dessas pessoas.

Loïc Wacquant sintetiza o abandono do “Estado-social” e a aproximação do “Estado-penal”:
 

A expansão da rede policial, judiciária e penitenciária do Estado desempenha a
função, econômica e moralmente inseparável, de impor a disciplina do trabalho
assalariado dessocializado entre as frações superiores do proletariado e os estratos
em declínio e sem segurança da classe média, através, particularmente, da elevação
do custo das estratégias de escape ou de resistência, que empurram jovens do sexo
masculino da classe baixa para os setores ilegais da economia de rua. Enfim, e
sobretudo, para a classe superior e a sociedade em conjunto, o ativismo incessante e
sem freios da instituição penal cumpre a missão simbólica de reafirmar a autoridade
do Estado e a vontade reencontrada das elites políticas de enfatizar e impor a
fronteira sagrada entre os cidadãos de bem e a categoria desviantes, os pobres
‘merecedores’ e os ‘não-merecedores’, aqueles que merecem ser salvos e ‘inseridos’
(mediante uma mistura de sanções e incentivos) no circuito do trabalho assalariado e
instável e aqueles que, doravante, devem ser postos no índex e banidos, de forma
duradoura. (2007, p. 16-17).

 
Além da segregação social, que impõe aos desempregados formas indignas de sobrevivência, torna-

se claro que um dos objetivos ocultos do direito é o controle da mão-de-obra excedente. Neste sentido,
Juarez Cirino dos Santos (1981, p. 48) relatando a pesquisa realizada por Ivan Jankovic, onde se demonstra
que o crescimento do desemprego determinou o aumento do encarceramento, mesmo sem haver variação na
taxa de criminalidade, ou mesmo apesar de sua diminuição e, do contrário também se verificou, caíram os
índices das prisões, mesmo com o aumento dos crimes, em ocasiões que o mercado necessitava de mais mão-
de-obra.

 
Nessa linha teoria (correspondência da punição às relações produtivas do sistema
sócio-econômico), Ivan Jankovic (1977, p. 17-31) estuda a prisão, simultaneamente,
como variável dependente e variável independente, em relação ao mercado de
trabalho, desenvolvendo duas hipóteses implícitas na teoria original: a) existe relação
negativa entre condições do mercado e prisão: se aquelas se deterioram, esta
aumenta, e se aquelas progridem, esta diminui; b) existe relação entre a forma de
punição e a situação do mercado: se a força do trabalho é insuficiente, a economia e
a punição a preservam; se a força de trabalho é abundante, a economia e a punição a
destroem. (SANTOS, 1981, p. 48)
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Perfilando o mesmo entendimento, temos a tese de Georg Rushe e Otto Kirchheimer, em Punição e
Estrutura Social, de cunho eminentemente marxista, desenvolvida originalmente nos anos 1930, com duas
hipóteses centrais: a primeira é que qualquer sistema repressivo deve, necessariamente, inspirar na lógica da
prevenção a fim de evitar o cometimento de crimes pelos criminosos em potencial, ou seja, refere-se ao
agravamento das penas; a segunda, é que as modalidades com as quais se concretiza o objetivo da prevenção
variam de acordo com a economia, sobretudo, com relação à situação do mercado de trabalho.

 De acordo com as pesquisas de Rushe e Kirchheimer, “a pena não é nem uma simples conseqüência
do delito, nem o reverso dele, nem tampouco um mero meio determinado pelo fim a ser atingido”, não
devem ser entendidas apenas a partir de seus fins apartada de qualquer outra razão. Ao longo da história,
viu-se que algumas modalidades de penas foram intensificadas, ao passo que outras, rejeitadas, “uma vez que
são determinadas por forças sociais, sobretudo pelas forças econômicas e, consequentemente, fiscais” (2004,
p. 19-20).

Assim, em economias escravistas, onde se verificava uma escassez de oferta de escravos, a
escravidão passou a ser considerado um importante método punitivo. Já no período feudal, a escravidão deu
lugar às penas corporais e capital, uma vez que a imposição de penal pecuniária se tornava inviável para
todas as classes. No mercantilismo foi muito utilizada as casas de correção, que aproveitavam a capacidade
do trabalho dos reclusos, ao passo que, com a implantação do sistema fabril, as mesmas caíram em desuso,
tendo em vista a necessidade de mão-de-obra para os sistemas de produção (RUSHE e KIRCHHEIMER,
2004, p. 21). Percebe-se que os sistemas penais e suas variações estão intimamente ligados às fases do
desenvolvimento econômico, sendo por este diretamente influenciados.

Muitas vezes verificou-se ao longo da história o abandono de penas capitais sob a alegação de
humanização no tratamento dos criminosos, mas que, na verdade, “revelava o valor potencial de uma massa
de material humano completamente à disposição das autoridades” (RUSHE e KIRCHHEIMER, 2004, p.
43). Como exemplo dessa mudança de paradigma é o final do século XVI, onde houve uma adoção da
escravidão nas galés[1], deportação e servidão penal através de trabalhos forçados. Os detentores do poder
verificaram ser mais lucrativo impor penas em que se podiam explorar o trabalho àquelas que o eliminavam
completamente.

 
A idéia de utilizar o trabalho potencial do criminoso não era nova. De tempos em
tempos os pensadores chegavam à mesma conclusão, como os habitantes da Utopia
de Morus, para quem seria pouco sábio executar malfeitores, pois seu trabalho é mais
lucrativo que sua morte. (RUSHE e KIRCHHEIMER, 2004, p. 83)

 
Neste sentido, várias foram as motivações apresentadas para se justificar uma forma ou outra de

pena ou encarceramento nos séculos XVII e XVIII, mas a mais importante o lucro, “tanto no sentido restrito
de fazer produtiva a própria instituição quanto no sentido amplo de tornar todo o sistema penal parte do
programa mercantilista do Estado” (RUSHE e KIRCHHEIMER, 2004, p. 103).

A economia e o mercado de trabalho continuaram a influenciar as medidas penais ao longo da
história, sendo um instrumento de controle da população excedente ou, na falta deste excesso, a utilização
como forma de geração de riqueza.

 No século XIX ocorreu o clímax da migração dos trabalhadores rurais para as cidades, onde eram
empregados nas indústrias têxteis. Com a introdução de máquinas nas linhas de produção a necessidade de
mão-de-obra foi diminuindo colocando para fora das fábricas uma legião de trabalhadores, aumentando o
desemprego industrial.

Com a modernidade, em especial, a partir da segunda metade dos anos 70, quando começa a se
delinear o período pós-fordista da economia, esse paradigma materialista é retomado.

 
Com isso, o conceito de exclusão social integra a dureza e o drama das formas
estruturais de desqualificação societal, como se constata tanto no que diz respeito ao
fordismo e à marginalização social de certos grupos como no pós-fordismo, na
medida em que gera formas novas de desigualdade e de diferenciação. (STOER,
MAGALHÃES e RODRIGUES, 2004, p. 27)

 
Com a reestruturação do capitalismo, pós crise de 1929, já começava a dar seus primeiros sinais,

especialmente com o aumento do desemprego, conseqüência da expulsão de uma larga fatia do trabalho
desqualificado do setor industrial. Estes fatores geraram o chamado “surplus population, isto é, uma força de
trabalho em excesso no que tange à capacidade de absorção do mercado de trabalho” (GIORGI, 2006, p.
48). Como a economia moderna não é capaz de absorver em suas linhas de produção essa massa de trabalho
escassamente ou nada qualificada, restou apenas supervisioná-la e controlá-la através do sistema penal, que é
o recurso moderno para o controle do surplus produzido pelo capitalismo tardio.

No entanto, as medidas penais ainda não constituem a única estratégia de controle social. A
estruturação do neoliberalismo ainda não destruiu as bases do estado de bem estar social. Assim, nem toda
população desempregada cai na rede repressiva da penalidade. Uma parte dela é gerida com medidas de
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welfare e assistência social, que, de qualquer forma, começam a assumir matizes punitivas, como, por
exemplo, através da crescente estigmatização social imposta aos seus beneficiários (GIORGI, 2006, p. 51).

Após este breve panorama, verifica-se que as condições econômicas influenciam de forma muito
aguda o discurso punitivo em dada realidade social, sendo este muitas vezes utilizado como forma de
manutenção daquelas condições, ou ao menos, como forma de minimizar suas conseqüências. Loïc
Wacquant, afirma que

 
A análise comparada da evolução da penalidade nos países avançados durante a
década passada evidencia, de um lado, um estreito laço entre a escalada do
neoliberalismo como projeto ideológico e prática de governo que determinam a
submissão ao “livre mercado” e a celebração da “responsabilidade individual” em
todos os domínios e, de outro, o desenvolvimento de políticas de segurança ativas e
punitivas, centradas na delinqüência de rua e nas categorias situadas nas fissuras e
nas margens da nova ordem econômica e moral que se estabelece sob o império
conjunto do capital financeiro e do assalariamento flexível. (2007, p. 25).

 
Segundo Alessandro De Giorgi, “o cárcere representa a materialização de um modelo ideal de

sociedade capitalista industrial, um modelo que se consolida através do processo de ‘desconstrução’ e
‘reconstrução’ contínua dos indivíduos no interior da instituição penitenciária” (2006, p. 45). Isso faz com
que se provoque uma ordem de fatores onde o “pobre se torna criminoso, o criminoso se torna prisioneiro e,
enfim, o prisioneiro se transforma em proletário” (GIORGI, 2006, p. 45).

Após estas constatações, pode-se afirmar que é uma falácia elevar o sistema penal como guardião
dos bens jurídicos mais importantes para a vida em sociedade. Na verdade, o Direito Penal atual de cunho
burguês, tem como escopo principal a proteção do sistema capitalista, preservando o seu perfeito
funcionamento, “com a dominação e docilização das massas, a imposição da disciplina, necessária à
reprodução e manutenção do capital, e para a manutenção das insatisfações sociais, decorrentes da desigual
distribuição de riquezas”. (COUTO NETO, 2009, p. 80). Assim, as leis penais estão “focadas nas categorias
marginais encontradas nas falhas e nos fossos da nova paisagem econômica” (WACQUANT, 2007, p. 13).

Percebe-se, dessa forma, um diálogo muito próximo entre o mercado de trabalho e o sistema penal,
fazendo com que aquele se utilize deste último com uma das formas de controle da mão-de-obra, mormente,
desqualificada e composta pela massa de operários. Neste sentido, Wacquant afirma que

 
a ‘mão invisível’ do mercado de trabalho desqualificado encontra seu prolongamento
ideológico e seu complemento institucional no ‘punho de ferro’ do Estado penal, que
se amplia e se desdobra de modo a jugular as desordens geradas pela difusão da
insegurança social e pela desestabilização correlata das hierarquias estatutárias que
configuravam a armadura tradicional da sociedade nacional (2007, p. 32)

 
No entanto, Afrânio Silva Jardim aponta que “não podemos aceitar que, por trás de uma fria

racionalidade econômica, que se costuma chamar de neoliberal, esconda-se toda uma poderosa concepção
que reduz a grandeza do homem e da mulher à sua capacidade de gerar renda” (2007, p. XIV).

A questão econômica foi apontada como um dos fatores da explosão carcerária no relatório
apresentado por Roy Walmsley, na X Sessão da Comissão para a Prevenção do Crime e a Justiça Penal da
ONU, realizada em Viena, de 08 a 17 de maio de 2001:

 
(a) no ano 2000, segundo a World Prison Population List, a população carcerária
mundial era de 8 milhões e 600 mil pessoas, computando os definitivamente condenados
mais os presos cautelares; (b) metade desse presos encontram-se em apenas três países:
EUA, Rússia e China; os dois primeiros apresentam, aliás, a maior média mundial de
presos: Rússia, 730 para 100.000 habitantes; EUA, 690 para 100.000 habitantes; (c) dois
terços dos países pesquisados contam com a média de 150 presos para cada 100.000
habitantes; (d) em praticamente todos os países houve crescimento da população
carcerária nos anos 90; na Europa o crescimento médio foi de 30%; no Brasil, EUA,
México e Argentina a taxa é de 60 a 85%; (e) algumas razões para esse crescimento
brutal do encarceramento: (1) a preferência clara pela pena de prisão, em detrimento das
alternativas penais; (2) o uso da prisão como “remédio de emergência” para conter o
clamor da população; (3) a ocorrência de alguns dramáticos eventos, como a morte de
uma criança por outras duas na Inglaterra, a prisão de pedófilos na Bélgica; (4) colapso
na economia; (5) contenção de imigrantes.” (grifo nosso) (apud GOMES, GARCÍA-
PABLOS DE MOLINA e BIANCHINI, 2007, p. 351).

 
Conclui-se na passagem de Engels, onde afirma que

 
“a necessidade deixa ao trabalhador a escolha entre morrer de fome lentamente,
matar a si próprio rapidamente, ou tomar o que ele precisa onde encontrar – em bom
inglês, roubar. E não é motivo para surpresa de muitos dentre eles prefiram o roubo à
inanição ou ao suicídio” (apud RUSHE e KIRCHHEIMER, 2004, p. 137).
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Dessa forma, "a sociedade deve se modernizar revolucionando suas relações arcaicas, ajustando-as
de acordo com as necessidades do homem, e não de acordo com as conveniências do capital" (MARTINS,
1997, p. 38), com isso deve-se buscar uma equação equilibrada entre trabalho e livre iniciativa, de modo que
esta, ao buscar o lucro, não coloque o exercício daquele condicionado à exploração do homem.

 
 
3. SISTEMA PENAL E A IDEOLOGIA EXCLUDENTE

 
 

Da hipótese de ocorrência de uma infração penal até a imposição de uma sanção para aquele
infrator vê-se agindo o que se convencionou chamar de sistema penal. Neste sistema incluem-se tanto a
atividade do legislador, ao elencar os comportamentos mais graves ao corpo social e tipificá-los como
delitos, quanto da polícia, juízes, ministério público, advogados e demais funcionários ligados à sua
administração.

De acordo com a lição de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, chama-se sistema
penal

 
[...] o controle social punitivo institucionalizado, que na prática abarca a partir de quando
se detecta ou supõe detectar-se uma suspeita de delito até que se impõe e executa uma
pena, pressupondo uma atividade normativa que cria a lei que institucionaliza o
procedimento, a atuação dos funcionários e define os casos e condições para esta atuação
(2006, p. 63).

 
Tal sistema tem como escopo afirmar-se como garantidor da justiça social, atingindo de forma

igualitária todas as pessoas em função das condutas por elas praticadas. Dessa forma, eleva-se à categoria de
protetor da dignidade da pessoa humana, restringindo sua intervenção apenas aos limites da necessidade.

Proclama-se que o sistema penal possuiria uma função preventiva tanto especial quanto geral, ou
seja, fomentaria a ressocialização do apenado e advertiria os demais sobre as conseqüências de imitar-se o
delinqüente.

Da forma como está posto é muito difícil afirmar qual é a função que o sistema penal cumpre na
realidade social.

 
O direito penal não trata de “coisas boas”. Isso é evidente. Nem é, tampouco,
instrumento de transformação da sociedade ou do indivíduo. A concepção de um
direito garantidor é uma conquista da humanidade. Mas, em tempos, de novos
paradigmas, ficamos no entremeio de uma aporia: os penalistas (e não somente eles)
são praticamente uníssonos (com exceção dos discursos law and order) em apontar o
direito penal como discriminatório, seletivo, estigmatizador e “protetor dos
interesses das camadas dominantes”. (STRECK, 2008, p. 93)

 
Em toda sociedade existe uma estrutura de poder e segmentos ou setores sociais mais próximos e

outros mais distantes dos círculos de poder. Esta estrutura tende a sustentar-se através do controle social e
de sua parte punitiva, a qual denomina-se sistema penal, sendo uma das formas mais violentas de
sustentação.

Neste sentido, para Camila Cardoso de Mello Prando e Rogério Dultra dos Santos, “sistema penal é
compreendido como o lócus institucional responsável pela realização da defesa social, qual seja, a defesa dos
cidadãos de bem, ‘a sociedade’, contra os delinqüentes, representantes da parcela problemática e violenta”
(PRANDO e SANTOS, 2007, p. 201).

 
[...] o sistema Penal bem como a prisão, ao contrário do que se pensa, não protege o
homem nem previne ou controla a criminalidade. O Sistema Penal, a serviço do
Controle Social Estatal tem servido apenas – e para isso que foi criado – como
instrumento de estigmatização, de exclusão, de dominação de classe. (BROLL, 2004,
p. 195)

 
Em parte, o sistema penal cumpre esta função, fazendo-o através da criminalização seletiva dos

marginalizados, para conter os demais.
Dessa forma, busca-se criar um sistema capaz de conter aquela parcela da população que oferecem

risco aos demais através da violência individual às pessoas e ao patrimônio. Assim, quando se proclama a
defesa da sociedade não se está buscando a proteção em relação aos poderes institucionalizados, às
estruturas culturais e produtivas ou de determinados grupos sociais, mas em defesa da sociedade contra os
excluídos dos sistemas produtivos, político e cultural (PRANDO e SANTOS, 2007, p. 203).

Em síntese, defende Zaffaroni que “o sistema penal cumpre uma função substancialmente simbólica
perante os marginalizados ou os próprios setores hegemônicos” (2006, p. 71). Assim, a sustentação da
estrutura de poder social por meio da via punitiva é fundamentalmente simbólica, onde o sistema penal tende,
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geralmente, a torná-lo mais agudo.
Nas palavras de Yasmin Maria Rodrigues Madeira Costa tal sistema demonstra “a total frustração

de suas pretensões quanto à prevenção do crime expõe seu caráter puramente repressivo e a promoção da
degradação de sua clientela atesta seu viés estigmatizante” (2005, p. 95).

 
A análise das ideologias que fornecem substrato ao Sistema Penal em nossa sociedade
esclarecem sobremaneira a configuração bélica de nossa Política Criminal, a eleição de
esterótipos criminais, o panpenalismo e outros tantos fenômenos. O incremento do
aparato repressivo, indubitavelmente, tem servido de instrumento de manutenção e
hierarquização entre os diversos estratos sociais. (2005, p. 110)

 
Seguindo esta linha de pensamento, Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli assinalam:

 
É muito difícil afirmar-se qual é a função que o sistema penal cumpre na realidade social.
A Criminologia e a Sociologia do direito penal contemporâneo assinalam diferentes
funções. Para uns, por exemplo, o sistema penal cumpre a função de selecionar, de
maneira mais ou menos arbitrária, pessoas dos setores mais humildes, criminalizando-as,
para indicar aos demais os limites do espaço social. Para outros, cumpre a função de
sustentar a hegemonia de um setor social sobre o outro. (2006, p. 70)

 
Do exposto, temos que o sistema penal é parte do controle social que resulta institucionalizado em

forma punitiva e com discurso punitivo.
 

El Derecho penal tiene – en las normas, saciones y procedimiento – la misma
estructura que el control social; es um producto más refinado. Su refinamiento
consiste em la precisión, control y corrección de las injerencias, tiene su origen en el
establecimiento de límites. El refinamiento alcanza a la ley y a su aplicación en la
praxis.[2] (HASSEMER, 2003, p. 40)

 
Dentro do sistema penal, o Direito Penal ocupa somente um lugar limitado, não se confundindo com

aquele, no entanto, é a lei penal que fixa um âmbito dentro do qual o sistema penal pode selecionar e
criminalizar pessoas.

É este aspecto seletivo e criminalizador que muitas vezes é utilizado pelo poder dominante a fim de
marginalizar as camadas mais baixas da estratificada sociedade moderna. Assim, o sistema penal tem
assumido um papel excludente perante algumas classes e/ou espécies de criminosos, fazendo com que
determinados delitos tenham um aspecto punitivo mais severo com o espoco de segregar aqueles que o
praticam em benefício de um sentimento de segurança das suas potenciais vítimas.

 
Já é de certa forma um lugar-comum qualificar o Direito Penal (e em especial o
Direito Penal brasileiro) como conservador e ideológico, típico de um modelo de
Estado em que a produção das leis (e do Direito em geral) segrega a pobreza,
afastando-a da sociedade civil (composta por pessoas “de bem”?), a pretexto de
garantir a almejada “paz social”. (STRECK, 2008, p. 71).

 
Assim, faz-se mister uma análise do comportamento sociológico do papel do Estado ao definir as

políticas do Sistema Penal, o qual, muitas vezes, é utilizado como instrumento de exclusão ao definir
condutas que objetivam conter determinados segmentos da sociedade.

Tendo o Direito Penal como princípio norteador o da legalidade, ganha importância o estudo da
eleição dos bens jurídicos que merecerão a tutela penal, pois é através da sua tipificação e vigência normativa
que o Estado está apto a coibir e movimentar todo o sistema para a aplicação da lei penal.

Verifica-se, neste ponto, a importância de se determinar a ideologia que prepondera no Sistema
Penal, a necessidade de uma análise crítica acerca da eleição dos bens jurídicos penais a fim de que se possa
definir quais as condutas mais graves e perniciosas à sociedade mereçam a proteção penal. Neste sentido, é
necessário entender a lei como produto natural e legítimo dos vários reclamos que ecoam na sociedade e um
instrumento de pacificação social voltado à proteção dos valores constitucionalmente consagrados.

No entanto, o legislador infraconstitucional, muitas vezes, não tem como norte ideológico as
premissas trazidas pela Constituição Federal de 1988, que inaugurou no Brasil o marco de um Estado
Democrático de Direito. Neste contexto, as tipificações deveriam buscar a concretização dos objetivos da
República, entre eles, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais, previstos no artigo 3º,
inciso III, do texto constitucional.

Este fato não é novo. É histórico. Sempre as legislações penais andaram em descompasso com as
Constituições, como demonstra Lenio Luiz Streck, em uma breve linha do tempo que merece ser
colacionada.

 
Outorgada a Constituição em 1824, permanecemos com as Ordenações Filipinas até
o ano de 1830, quando foi editado o Código Criminal, nitidamente direcionado a uma
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clientela: escravos e congêneres (aliás, havia uma inconstitucionalidade que jamais
pôde ser decretada, porque não havia controle de constitucionalidade no Império: a
Constituição aboliu as penas de galés e açoites; já o Código permitia açoitar escravos
e a condenação às galés...). Proclamada a República em 1889, já no ano seguinte
tínhamos um novo Código, agora dirigido a uma nova clientela: ex-escravos e
congêneres (basta ver os tipos penais mais importantes). Em nenhum deles havia
“preocupação” com o “andar de cima” da sociedade”. (2008, p. 70)

 
De tudo o que foi exposto aqui, temos que a característica marcante do sistema penal é a

criminalização da pobreza, ou seja, a construção de todo o seu arcabouço punitivo encontra como
destinatário das normas mais rigorosas aqueles que estão nos estratos sociais mais débeis.

Procura-se através do Direito Penal a proteção do patrimônio e dos interesses das camadas
dominantes. “Inspirado no modelo fascista, o Código Penal apontou efetivamente para o “andar de baixo”,
com especial preocupação com os crimes contra o Estado, [...], mas sempre dando ênfase à propriedade
privada” (STRECK, 2008, p. 71). Isso fica muito evidente quanto comparamos os crimes patrimoniais com
os crimes praticados contra a pessoa, aqueles tem previsão de penas muito mais severas das cominadas a
estes.

Dessa forma, em cada produção legislativa adota-se o pensamento de um ou outro movimento
penal, tudo de acordo com as circunstâncias e interesses que envolvem o tema tratado. Com isso, pode-se
afirmar que o sistema penal brasileiro não adota um movimento, mas uma multifaces de pensamentos que
visam, no mais das vezes, criminalizar determinados setores da sociedade, deixando claro que o seu
significado ideológico é a utilização como instrumento de exclusão ao definir condutas que objetivam conter
as classes sociais inferiores.

 
 

4. A IMAGEM DOS EXCLUÍDOS REFLETIDA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO
 
 

Neste ponto do trabalho serão analisados os dados do Sistema Integrado de Informações
Penitenciárias – InfoPen – do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério Da Justiça. Inúmeros
fatores compõem o relatório anual de 2008, sendo certo que alguns chamam a atenção e se coadunam com
todo o discurso dogmático apresentado até o momento.

Assim, merecem destaque os níveis de escolaridade, idade, etnia, reincidência, tipos de crimes
cometidos e tempo de condenação.

Com base na análise dos dados poderemos identificar quem são aqueles que estão inseridos no
sistema prisional brasileiro, quais crimes são mais comuns e os regimes de seu cumprimento.

De plano, quanto a etnia, destaca-se que 40,25% da população carcerária é composta de pessoas
brancas, sendo 16,72% de negros e os pardos atingindo o índice de 38,89%. Amarelos e indígenas são a
minoria no sistema. Comparando com os dados do IBGE[3] – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
verifica-se uma desproporção entre negros que compõe a sociedade brasileira e aqueles que estão no sistema
carcerário. Segunda pesquisa demográfica, os auto-declarados negros compõem 6,3% da população
brasileira, somando cerca de 11 milhões de indivíduos, ao passo que na população carcerária o índice é de
16,72%, ou seja, mais que o dobro do percentual nacional. Quanto aos pardos, há uma aproximação nos
índices populacional e carcerário, pois no censo de 2005, 43,2% da população nacional se auto-declarou
como sendo parda. Por fim, os brancos auto-declarados compõem cerca de 49,9% da população, somando
cerca de 93 milhões de indivíduos (BRASIL, on-line).

Diante do exposto, pode-se concluir que, percentualmente, a presença de negros sob a custódia do
sistema prisional é maior que os outros dois grupos, brancos e pardos.

Quanto a faixa etária, a maioria daqueles que cumprem pena são de pessoas jovens, onde 31,6%
estão compreendidos entre 18 a 24 anos e 26,1% estão na faixa de 25 a 29 anos. Este percentual diminui
conforme se eleva as faixas etárias, sendo de 17,3% para aqueles compreendidos entre 30 a 34 anos; de 15%
entre 35 a 45 anos; entre 46 e 60 anos chega-se ao índice de 5,9% e para aqueles com mais de 60 anos é de
apenas 0,9%.

Alberto Carlos de Almeida, na obra A Cabeça do Brasileiro apresenta os níveis de escolaridade da
população brasileira, onde a taxa de analfabetismo está em 9% e aqueles que cursaram até a quarta série
estão em 25%, os que freqüentaram da quinta série até a oitava, atingem a marca de 23%. Com ensino médio
são 31% dos entrevistados e curso superior são 12% (2007, p. 20).

A pesquisa apontou os seguintes níveis de escolaridade entre todos aqueles que estão no sistema
penitenciário: a maioria dos entrevistados possui o ensino fundamental incompleto, correspondente a
44,01%, sendo que ensino fundamental completo o índice é de 12,45%. Com o ensino médio incompleto
temos 9,88%, já completo é de apenas 7,39%. Em nível superior temos 0,43% com formação completa e
0,93% incompleta. O número de analfabetos corresponde a 8,03%, enquanto que os alfabetizados chegam a
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12,22%. (BRASIL, on-line)
A questão da escolaridade também foi objeto de pesquisa realizada com os detentos da Penitenciária

Federal de Catanduvas, no Paraná, onde os dados encontram similitude com os apresentados no relatório
anual. Nesta unidade federal a maioria dos entrevistados possui o 1º grau incompleto, correspondente a
58,09%. Com o segundo grau incompleto temos 5,15%. Em nível superior temos 2,94% com formação
completa e 0,74% incompleta. O número de analfabetos corresponde a 3,68%, enquanto que os alfabetizados
chegam a 5,15% (BRASIL, on-line).

Diante desses dados, algumas conclusões são possíveis. A primeira delas é que a grande massa
daqueles que estão nos corredores das penitenciárias brasileiras não possuem a educação básica completa, é
uma legião que mal freqüentou os bancos escolares, não tendo qualquer formação cultura, lingüística e
social. É certo que pertencem aos estratos sociais mais débeis, advindos de zonas periféricas das cidades,
onde as condições de educação são pequenas ou as condições para que se mantivessem na escola não
existiam.

Do outro lado das estatísticas estão aquelas pessoas que chegaram a cursar nível superior, tendo
concluído ou não. Para estes, a penitenciária é uma realidade distante, não chegando a 3% (três por cento) da
população carcerária nacional. Não está se afirmando que aqueles que possuem um curso superior não
cometem crimes. É evidente que há sim criminalidade, como já afirmamos anteriormente, ocorre que o
sistema, muitas vezes, impede a punição dos fatos ocorridos, por exemplo, no pagamento do valor devido
nos crimes tributários que extingue a punibilidade do agente. Este fato reflete nas estatísticas, quando são
apuradas as infrações de maior incidência.

No item “quantidade de crimes tentados/consumados” do relatório do Infopen, que estão
relacionados os 28 delitos mais comuns, não se verifica a presença dos popularmente chamados “crimes do
colarinho branco”, que compreendem os crimes financeiros e tributários, encontram-se apenas os crimes
praticados contra a administração pública, cujo índice é de 0,6% das infrações. Há uma forte incidência da
criminalidade violenta e patrimonial, sendo que estes últimos atingem a cifra de 39% dos crimes cometidos
assim divididos: 7% para furto qualificado; 6% para furto simples; 18% para roubo qualificado; e 8% para
roubo simples. Ainda, o tráfico de drogas aparece com 15% das infrações cometidas.

Diante dos números apresentados, o tráfico de drogas e os delitos patrimoniais são responsáveis por
mais de cinqüenta por cento dos delitos cometidos no país. É evidente que estes dados se referem apenas
àqueles que foram processados e condenados ou presos provisoriamente, não se computa a chamada “cifra
negra”, o que, fatalmente, modificaria tais índices. Ainda, não podemos afirmar que os delitos tributários ou
financeiros não ocorrem ou que ocorrem em tão reduzido número, é certo que há uma deficiência na
estrutura do sistema penal para sua apuração, julgamento e cumprimento da pena imposta. Falha que pode
ser atribuída tanto à seara normativa, que cria diversos mecanismos de extinção da punibilidade ou de
condicionamento à atuação penal, quanto aos responsáveis pela investigação e persecução criminal, que
muitas vezes não estão preparados para atuar em crimes de alta complexidade e de inteligência.

Ademais, temos que a pena imposta conjugada com o regime de julgamento é outro dado
importante do sistema carcerário. Primeiramente, o relatório demonstra que a maioria das penas privativas de
liberdade imposta não ultrapassa oito anos, sendo 26% até 4 anos e 28% compreendidas entre 4 e 8 anos.
Assim, 54% da população carcerária tem condenação à pena privativa de liberdade até 8 anos.

Aplicando de forma singela o artigo 33 do Código Penal aos dados apontados, teríamos a presença
dos regimes aberto e semi-aberto, pois o regime fechado seria imposto às condenações superiores à 8 anos,
este apenas seria imposto em caso de penas menores se houver reincidência ou quando as condições do
condenado (artigo 59 do Código Penal) não indicarem. No entanto, não é esta a realidade que está travestida
em números, pois 43,37% dos apenados estão submetidos ao regime fechado, sendo 16,08% estão no semi-
aberto e apenas 5,36% no regime aberto[4].

Fica claro uma elevada incidência pelo regime fechado de cumprimento de pena, o que pode ser
justificado, em parte, pela reincidência, que atinge 33% dos condenados. Em outra parte por aqueles que
mesmo primários possuem mais de uma condenação, estes representam 23% da população carcerária. Ou,
ainda, pelas elevadas penas impostas que impõe este regime de cumprimento[5]. Mesmo conjugando todas
estas variantes não é possível justificar que parte dos 43% condenados, que são primários e não possuem
qualquer outra condenação, estão submetidos ao regime fechado. Vale lembrar, até pouco tempo a falta de
vagas condicionava o indivíduo a esperar no regime fechado o seu surgimento, no entanto, este entendimento
tem sido alterado pelos tribunais superiores.

A questão da reincidência nos impõe algumas reflexões. A primeira delas está diretamente
relacionada com o início deste trabalho, onde foram relatadas as formas de exclusão, em especial pelo
mercado de trabalho. Aquele que cumpre a sua pena, utopicamente ressocializado, é devolvido à sociedade
da qual foi retirado. Pois bem, de que forma ocorre essa reintegração? Ela não ocorre na grande maioria das
vezes, pois os corredores do sistema penal impõem uma marca àquele que o freqüentou que impede, por
exemplo, a busca de emprego e ainda fomenta o preconceito pelos demais membros que compõe a
sociedade. Neste ponto, faz-se necessário a efetivação de políticas públicas no sentido de dar condições para
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que o egresso não volte à delinqüir, que, muitas vezes, é creditada a falta de oportunidade e condições
sociais.

A segunda reflexão acerca da reincidência se refere a sua constitucionalidade. Amparados na lição
de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, é imperiosa a sua inconstitucionalidade por uma
violação ao princípio do non bis in idem, pois ao agravar a pena ou impor um regime mais grave em virtude
da existência de condenação com trânsito em julgado anterior o legislador impõe ao julgador que considere
duas vezes o mesmo fato em prejuízo do réu.

 
[...] em toda agravação de pena pela reincidência existe uma violação do princípio
non bis in idem. A pena maior que se impõe na condenação pelo segundo delito
decorre do primeiro, pelo qual a pessoa já havia sido julgada e condenada. Pode-se
argumentar que a maior pena do segundo delito não tem seu fundamento no
primeiro, e sim na condenação anterior, mas isto não passa de um jogo de palavras,
uma vez que a condenação anterior não decorre de um delito, e é uma conseqüência
jurídica do mesmo. E, ao obrigar produzir seus efeitos num novo julgamento, de
alguma maneira se estará modificando as conseqüências jurídicas de um delito
anterior. [...] Rejeitada, portanto, esta única tentativa teórica de fundamentar a
agravação da pena pela reincidência, sem violar o non bis in idem e a conseqüente
intangibilidade da coisa julgada, estabelece-se o corolário lógico de que a agravação
pela reincidência não é compatível com os princípios de um direito penal de
garantias, e a sua constitucionalidade é sumamente discutível. (ZAFFARONI e
PIERANGELI, 2006, p. 718-719).

 
É certo que várias teorias tentam justificar a sua aplicabilidade diante da manifesta periculosidade do

autor, mas isso não passa de uma justificativa de Direito Penal do Inimigo, que não julga o fato praticado e
objeto daquele processo, mas a pessoa do réu (ZAFFARONI e PIERANGELI, 2006, p. 716-719).

Diante de todo o exposto, é possível traçar um perfil daquele indivíduo que compõe o sistema
prisional brasileiro. Por certo, não se prega uma atividade lombrosiana a fim de determinar a figura do
criminoso nato, mas sim de demonstrar como o sistema é seletivo e aponta as suas armas apenas para parte
do segmento social.

Verifica-se que a população carcerária é composta por pessoas jovens, negros ou pardos, e de baixa
escolaridade, que cometem, em sua maioria, crimes patrimoniais ou tráfico de drogas. Repita-se, não
defendemos que a falta de condições sociais é condição para se adentrar à criminalidade, mas que esta acaba
por impulsionar ou fomentar o seu ingresso diante da ausência de condições mínimas de vida digna,
oportunidade de ascensão social e emprego. Tudo isso se aplica a questão da reincidência criminal, pois a
ausência destas condições acaba por provocar o retorno à criminalidade.

A mudança deste perfil somente ocorrerá com atividades ou atitudes que estão fora do sistema
penal. É preciso condições sociais, oportunidade e desenvolvimento para que a exclusão não acabe por
proporcionar campo fértil para o nascedouro da criminalidade. Mas até que isto ocorra o Sistema Penal, em
especial o Direito Penal, deve evitar a utilização de tipos penais e regras processuais que visam atacar apenas
os níveis sociais mais débeis, sendo necessário uma aproximação com o Direito Constitucional a fim de
efetivar a dignidade da pessoa humana como norte interpretativo de toda regra penal. Por conseqüência, é
imperiosa esta releitura do Direito Penal sob o enfoque das regras e princípios constitucionais.

 
 

5. O DIREITO PENAL CONSTITUCIONAL COMO FORMA DE RELEITURA
HUMANÍSTICA DO ORDENAMENTO JURÍDICO

 
 
Deve o Direito Penal cumprir as suas finalidades, a fim de que algo se realize, “não para a simples

celebração de valores eternos ou glorificação de paradigmas morais” (BATISTA, 2004, p. 20). Assim, não
podemos ter a ideia de que “nem o direito penal é a única realidade e nem esta é caótica, e nem o cientista do
direito penal é um orate com um livro na mão, trancado numa torre sem janelas” (ZAFFARONI e
PIERANGELI, 2006, p. 113).

Esse processo de releitura do Direito Penal, sob o enfoque dos princípios constitucionais, irá
acarretar em um sistema criminal que pode ser definido como o conjunto de regras de natureza constitucional
e infraconstitucional que, ao definirem condutas e estipularem sanções, tutelam os bens jurídicos mais
importantes da sociedade de forma racional e faz com que a atuação legislativa do Estado caia aos níveis de
estrita necessidade.

Nas palavras de Lenio Luiz Streck
 

É nessa linha que proponho o encaminhamento da discussão para uma relegitimação do
direito penal, adaptando-o aos ditames do novo modelo de Direito estabelecido pelo
Estado Democrático de Direito: direito penal mínimo e justiça consensual ampla para os
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delitos que firam bens jurídicos de índole interindividual, além da necessária
descriminalização de condutas incompatíveis com esse novo modelo (massiva deflação
dos bens penais e das proibições legais, como condição de sua legitimidade política e
jurídica, como ensina Ferrajoli), reservando os rigores do direito penal para os delitos que
colocam em xeque os valores do Estado Democrático de Direito objetiva implementar (a
busca de uma sociedade justa, com redução das desigualdades sociais e saúde como
direito de todos, isto para dizer o mínimo). (1999, p. 115).

 
No mesmo sentido, Santiago Mir Puig afirma que o Direito é uma construção humana caracterizada

pela função de regular a vida dos seres humanos, tendo idêntica função o Direito Penal. Assim, inseridos na
formatação de um Estado Social e Democrático de Direito, como consagrado pela Constituição, o Direito
Penal deve ter a função de prevenção limitada dos delitos, entendida como as ações danosas para os
interesses diretos e indiretos dos cidadãos (2007, p. 212).

O sistema penal brasileiro flutua do abolicionismo ao direito penal máximo, com passagens pelo
garantismo, direito penal do inimigo e minimalismo. Ao mesmo tempo em que aponta para um
recrudescimento de determinadas situações também prevê abolição de algumas reprimendas para certas
condutas.

Com isso, somos levados a refletir até que ponto esta miscelânea de pensamentos na área penal é
boa ou ruim para a legitimação do sistema.

É certo que, alguns crimes merecem uma reprimenda mais enérgica em virtude da conduta praticada
e pela potencialidade da ofensa provocada ao bem jurídico tutelado. Na medida em que outras condutas que
lesam em menor grau determinados bens jurídicos devem receber uma resposta proporcional ao dano
praticado, mas aquelas que ofenderam de forma ínfima ou que os danos são inexistentes o Direito Penal não
deveria se preocupar.

No plano teórico fica fácil esta compreensão, ou seja, condutas mais graves mereceriam punições
mais severas, ao passo que, as menos graves teriam punições mais brandas ou nem punição haveria em
determinados casos. Mas é precisamente neste ponto em que começam os questionamentos e os indicativos
de distorções no campo da prática: o que é uma conduta grave? O que seria um bem jurídico de alta
importância para a sociedade? Além dessas indagações, surge outro problema: como harmonizar, em um
mesmo sistema, punições mais severas para as situações mais graves e reprimendas mais brandas ou, até
mesmo, não atuação do sistema penal para outras condutas?

As respostas a estas inquietações podem levar a uma aplicação escorreita e justa do sistema penal,
mas também podem levar a um sistema excludente, discriminatório e simbólico.

Da forma como o atual sistema está estruturado e aplicado não restam dúvidas, como apresentado
acima (“a imagem dos excluídos refletida no sistema penal”), que possui características que tendem à
exclusão social através de uma aplicação direcionada de suas normas a determinadas camadas da sociedade
ao mesmo tempo em que determinadas formas de criminalidade não chegam, em grande parte, a serem
investigadas e, menos ainda, punidas.

Jorge de Figueiredo Dias afirma que
 

se a função do direito penal é em ultimo termo, como se tem acentuado, a de tutelar bens
jurídicos essenciais à realização mais livre possível do homem na comunidade, então tudo
dependerá daquilo que em cada momento se revela como fundamental a este propósito e
a esta luz (2007, p. 121-122).

 
A fundamentalidade ou não de determinado bem jurídico definirá a sua proteção pelo Direito Penal.

Dessa forma, é a Constituição que deve impor os preceitos jurídico-penais de maior relevo, criando as
diretrizes básicas das leis criminais (MÉDICI, 2004, p. 30). Assim, o legislador infraconstitucional ao realizar
o seu mister de tipificar determinadas condutas deve buscar suporte axiológico para eleição dos bens
jurídicos a serem protegidos na Constituição, pois é a fonte dos anseios mais importantes para a sociedade.

A própria Constituição Federal nos dá a idéia da importância de cada bem jurídico ao proporcionar-
lhes um tratamento diferenciado em seu texto. A vida, por exemplo, é o bem máximo a ser protegido, sendo
proibida a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso XIX, da
Constituição. A propriedade também possui proteção constitucional, mas há inúmeras situações que tal
direito pode ser relativizado, como na desapropriação por interesse do Estado, expropriação na hipótese de
plantio de entorpecentes, quando não está atendendo a sua função social e requisição em caso de iminente
perigo público. Assim, percebe-se uma gradação de proteção feita pelo constituinte, que deve ser seguida
pelo legislador infraconstitucional ao impor as respectivas penas aos diversos bens jurídicos, tudo pautado
pelo princípio constitucional da proporcionalidade. De acordo com os exemplos acima, a pena para a
violação da vida deve, necessariamente, ser maior a que é imposta para a violação do patrimônio.

Lenio Luiz Streck aponta as incongruências da legislação penal no tocante a importância dos bens
jurídicos:

 
“a partir da simples leitura da Parte Especial do Código Penal já se deduz, de plano, a
preferência do legislador na penalização dos crimes patrimoniais quando em comparação
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com os crimes praticados contra a pessoa. Veja-se, exemplificativamente, que ao crime
de homicídio simples é cominada uma pena mínima abstrata inferior à estabelecida para o
crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave. Ainda, ao crime de homicídio
qualificado é cominada pena muito inferior à relativa ao crime de roubo qualificado pelo
resultado morte: neste a pena abstrata varia de 20 a 30 anos de reclusão; naquele de 12 a
30 anos. Ou seja, à ‘qualificadora de subtração de coisa alheia móvel’ no crime de
homicídio (ou, se assim se quiser, homicídio praticado com o motivo de obtenção de
vantagem patrimonial), comina-se uma pena abstrata no mínimo 08 anos mais grave do
que a pena prevista à prática de homicídio qualificada por qualquer circunstância
qualificadora prevista (mediante paga ou promessa de recompensa, com emprego de
tortura ou qualquer outro meio cruel, v.g.) no artigo 121, §2º, do Código Penal. (2008,
p. 74)

 
Jorge de Figueiredo Dias aponta conseqüências importantes “da concepção que vê na tutela de bens

jurídico-penais a específica função do direito penal e assim o elemento constitutivo mais relevante do
conceito material de crime” (2007, p. 123). Neste ponto, há de se fazer uma reflexão. Defendemos que os
bens jurídicos a serem protegidos pelo Direito Penal devem encontrar suporte na Constituição Federal, mas
ainda sim estes bens, na medida em que se tornem objetos de proteção da norma penal, devem passar por
uma concreta verificação de ofensividade. Não basta a simples previsão em abstrato coadunada com a carta
política brasileira, fazendo-se necessário uma avaliação concreta no momento de sua violação a fim de
confirmar a realização ou não da conduta típica.

Por fim, Claus Roxin defende que “uma política criminal que deseje fundamentar o sistema do
direito penal tem de acolher em seu bojo os direitos humanos e de liberdade internacionalmente
reconhecidos” (2006, p. 67). Com este pensamento, somente um sistema estruturado nas garantias
constitucionais, tendo como norte o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, pode levar a um aplicação
escorreita e humanizada do Direito Penal, reservando sua atuação apenas nos limites da necessidade sem
qualquer viés excludente ou discriminatório.

 
 

6. CONCLUSÃO
 
 
Uma releitura humanística do ordenamento jurídico é imperiosa para que a dignidade da pessoa

humana seja elevada a princípio norteador do Direito Penal, para que este atue nos limites da necessidade e
de forma menos excludente possível, relegando aos outros ramos do Direito a resolução dos conflitos sociais
de somenos importância.

Antes mesmo de buscar um Direito Penal compatibilizado com a Constituição Federal, dever-se-ia
efetivar um Estado Social, com a concretização de políticas públicas para o desenvolvimento humano e
social. A construção uma sociedade igualitária é o primeiro passo para se evitar a crueldade do sistema penal,
pois estamos diante de uma fórmula simples: quanto maior a efetivação de bem estar social, oportunidades
iguais e justiça social, menor é a presença do Estado Penal na vida dos cidadãos, no entanto, alterando-se os
vetores dessa fórmula, a ausência do Estado Social faz com que o Direito Penal aponte como solução das
questões sociais.

Utópico é não necessitar da atuação do Direito Penal, mas diante da falência do Estado na
efetivação de políticas públicas, deve-se pugnar pela aplicação de um Direito Penal baseado nas disposições
constitucionais a fim de que não se torne mais um elemento de exclusão social e de segregação dos
indivíduos em sociedade.
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[1] “O trabalho compulsório nas galés persistiu mesmo após o fim do sistema econômico no qual se baseava a escravidão, em função
da natureza vil e arriscada do trabalho, tornando difícil o recrutamento de homens livres. A necessidade de remadores mostrou-se
particularmente urgente em fins do século XV, devido ao estopim de um período de guerras navais entre as potências cristãs e
maometanas mediterrâneas. Essas guerras incentivaram a velha prática de recrutamento de remadores entre prisioneiros.” (RUSHE e
KIRCHHEIMER, 2004, p. 83)
[2] O direito penal tem - nas normas, sanções e procedimento - a mesma estrutura que o controle social; é um produto mais refinado.
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Seu refinamento consiste na precisão, controle e correção das intervenções, tem sua origem no estabelecimento de limites. O
refinamento alcança a lei e a sua aplicação na pratica (tradução livre pelo autor).
 
[3] Na pesquisa o indivíduo entrevistado auto-declarava a sua cor de pele. Já na pesquisa do Infopen não foi declarada a forma de
entrevista.
[4] Neste item da pesquisa o relatório ainda inclui os presos provisórios (34,37%) e aqueles que estão submetidos à medida de
segurança (internação: 0,69% e tratamento ambulatorial: 0,09%).
[5] Mais de 8 até 15 anos: 21%; mais de 15 até 20 anos: 10%; mais de 20 até 30 anos: 8%; mais de 30 até 50 anos: 3%; mais de 50
até 100 anos: 1%; e, por fim, mais de 100 anos: 0,2%.
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A NOVA REALIDADE JURÍDICA DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO NA LEI MARIA DA PENHA

THE NEW REALITY OF THE LAW ON GENDER VIOLENCE IN MARIA DA PENHA LAW

maria amélia belomo castanho
Pedro Gonzaga Alves

RESUMO
A igualdade entre homens e mulheres foi reconhecida pela Constituição Federal de 1998, contudo, a
desigualdade entre os gêneros nos lares brasileiros ainda causam a violência doméstica sofrida por mulheres.
Em socorro a essas mulheres vitimizadas surge a Lei 11.340/2006 e com ela muita polêmica em razão do
tratamento especial despendido ao sexo feminino. A partir dessas observações abre-se espaço para o estudo
acerca do modo como a sociedade enfrenta essa problemática, e também, como coloca em pauta a
necessidade de revisão das políticas públicas já implementadas, de modo a estabelecer novas propostas de
intervenção estatal para que seja possível compreender e explicar a permanência de ocorrências dessa
categoria no seio da sociedade brasileira. O objetivo deste artigo é, a partir das questões de gênero, analisar a
relação estabelecida entre o Sistema Penal vigente e a mulher como vítima da violência doméstica. A
perspectiva do trabalho será, a partir do princípio da igualdade, evidenciar a relação das mulheres com o
discurso jurídico-penal e suas instâncias de operacionalidade.
PALAVRAS-CHAVES: IGUALDADE, EXCLUSÃO SOCIAL, VIOLÊNCIA DE GÊNERO,
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SISTEMA PENAL.

ABSTRACT
Equality between men and women was recognized by the Constitution of 1998, however, the gender
inequality in Brazilian households still cause domestic violence suffered by women. In relief to those
victimized women arises Law 11340/2006 and with it much controversy because of the special treatment
spent female. From these observations opens up space for the study of the way society is facing this problem
as well as brings forth the need for revision of policies already implemented, in order to establish new
proposals for state intervention to be can understand and explain the persistence of instances of this class in
Brazilian society. This article is from the issues of gender, examining the relationship established between the
Penal System and the woman as a victim of domestic violence. The prospect of work will be from the
principle of equality, demonstrating the relationship of women to the criminal-legal discourse and its
instances of operation.
KEYWORDS: EQUALITY, SOCIAL EXCLUSION, GENDER VIOLENCE, HOME VIOLENCE,
PENAL SYSTEM.

Introdução

O Tema exclusão social tem amplo alcance, opera entre os seres humanos pelas mais variadas
formas e tem acesso pelas mais variadas vias; seja por meio da diferenciação de gênero, classe, raça, etc., seja
por meio da combinação entre essas diferenciações.

Nas relações de gênero as diferenças biológicas estabelecidas naturalmente entre homens e mulheres
representam o ponto de partida, de onde posteriormente passam a conter conotação de desigualdade entre os
sexos, o que, por sua vez, caminha rapidamente rumo à exclusão social de gênero.

A exclusão social já operava na Grécia Antiga, época em que às mulheres, escravos e estrangeiros
não eram conferidos os mesmos direitos que eram assegurados àqueles considerados cidadãos.

A exemplo disso, a discussão levantada por Platão em “A República”, livro V, acerca do status da
mulher perante a sociedade da época e o seu papel, bem como sobre a possibilidade do desenvolvimento de
uma política de educação voltada para ela.

A história avençou no tempo, e as relações estabelecidas entre homens e mulheres continuaram a se
apresentar de forma bipolar. A mulher continuou a ser submetida a uma condição de inferioridade.

A partir de uma perspectiva histórica da realidade brasileira, percebe-se que sua sociedade sempre
foi pautada na relação de dominação masculina sobre a feminina, mesmo que a elas fossem conferidos alguns
direitos.

Na busca da igualdade muitas lutas foram travadas e muito se conquistou no campo do direito,
principalmente a partir da Constituição Federal de 1988 que assegurou o tratamento igualitário a todos e
vedou qualquer forma de discriminação. Mas este avanço, embora notável, não representou o fim da questão
de gênero.

Hoje, após mais de 20 anos da promulgação da Constituição, a mulher ainda não alcançou a
cidadania plena, e ainda sofre com a discriminação em razão do gênero.

O modelo positivado do direito brasileiro (que muitas vezes se estabelece através de uma
perspectiva masculina), associado à ineficiência do sistema para a resolução dos conflitos de gênero, resulta
num sistema penal gerador de diferenças, que opera de forma seletiva, inviabiliza o acesso à justiça, e
coopera para a exclusão social.
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Estudar gênero não é estudar somente a mulher, porque sem a presença do homem não é possível
estabelecer uma classificação. Mas, é antes, estudar a relação que existe entre ambos, e as conseqüências
dela advindas.

O presente trabalho cuidará, portanto, de tecer algumas considerações acerca da relação existente
entre homens e mulheres, bem como, da relação existente entre o sistema penal e as mulheres no papel de
vítimas da violência doméstica. Para tanto, percorrer-se-á através de uma breve análise acerca do perfil da
sociedade brasileira, para posteriormente cuidar da questão do gênero no sistema penal brasileiro ao longo
dos anos, com vistas a estudar a ordem jurídica atual. Sempre com os olhos voltados à condição de vítima da
mulher brasileira no que tange ao tratamento que recebe quando sofre violência doméstica.

 

1 A QUESTÃO DE GÊNERO NA SOCIEDADE BRASILEIRA – SEU PERFIL SEGREGADOR

As relações patriarcais, de poder, hierarquia e desigualdades ainda são refletidas na cultura
brasileira, tais relações colocam a mulher em posição de subordinação.

Ao longo da história a desvalorização da mulher, enquanto identidade do feminino,
esteve enraizada na sua diferença sexual, na diferença biológica. À mulher era
reservada a beleza e não o mundo das ciências. Da inferioridade sexual e intelectual
da mulher, do seu papel natural na reprodução da espécie e no cuidado dos filhos
decorre consequentemente uma definição de função e de papel - a mulher esposa,
mãe e guardiã da casa. (BUGLIONE, 2000, p.3)

Nesse mesmo sentido, Saffioti:

Na sociedade ocidental em geral e na brasileira em especial estão presentes mais dois
sistemas de dominação-exploração, a saber: o patriarcado, que legitima a assimetria
das relações de gênero, a subordinação da mulher ao homem; e o racismo, que
permite ao branco determinar o lugar do negro na estrutura social. (2000, p. 16)

As mulheres sofrem as mais variadas formas de exclusão social, e estas geralmente estão
relacionadas com a diferença entre os gêneros. E não é diferente quando se trata da violência de gênero que,
na maioria das vezes, parte de uma relação de dominação entre os sexos, submetendo a mulher ao papel de
vítima da violência moral, física, sexual e psicológica.

Muitos movimentos sociais surgiram com o objetivo de colocar a mulher em uma situação de
igualdade com os homens, garantindo a elas direitos e deveres, mas acima de tudo, o respeito pela sua
condição.

Mas ainda não foi suficiente.

Segundo observa Vargas:

O feminino passa a girar em redor do masculino, na história da realidade da
emancipação da mulher. A paisagem sempre foi complementada por antagonismos,
dificuldades, quer na busca do reconhecimento de sua capacidade civil, quer na
política. A mulher sempre procurou vencer preconceitos, aí entendido o gênero, e
não se pode falar na jovem mulher, sem que se fale na própria história da libertação
feminina. (in SÉGUIN, 1999, p. 139)

Com o advento da Constituição de 1988 restou consagrado o princípio da igualdade, que equiparou
homens e mulheres. Entretanto, não foi o fim do comportamento segregador da sociedade. A mulher
brasileira adquiriu novos direitos, alcançou a tão almejada igualdade, mas não ficou imune as experiências
negativas decorrentes do comportamento sócio-cultural.

Nesse sentido Saffioti (2000, p.17) afirma que “[...] não será difícil verificar que as categorias
sociais subalternas são, no Brasil, constituídas por mulheres, negros pobres e crianças. Nesta hierarquia, o
último lugar é ocupado pela mulher negra, pobre e criança”.

O país atravessa um período marcado pela violência, que avança sem controle aparente. De igual
modo avança a violência doméstica que guarda íntima relação com a questão de gênero.

Verifica-se, pois, que mesmo com o advento da nova constituição, a questão de gênero e violência
contra a mulher não restou superada, e ainda é alvo de discussão, principalmente no âmbito jurídico penal,
onde a problemática se revela na violência doméstica, no assédio sexual, no estupro, exploração sexual entre
outros.

Embora o discurso constitucional defenda um Estado Democrático de Direito, e consequentemente,
uma ordem jurídica justa fundada no princípio da dignidade humana, as mulheres ainda encontram muitas
barreiras quando o assunto é acesso à justiça.

Nessa esteira, Selma Aragão:

Assim, para defender sua integridade (menos que isso: para levar sua queixa à
justiça), a mulher tem que se dar em espetáculo. Tem que dar ‘grandes vozes’[...]
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Para mostrar sua inocência, a mulher tem que se apresentar diante da lei no auge de
sua degradação. (in SÉGUIN, 1999, p. 19)

As dificuldades se estendem quando o que se necessita é algo que está além dos tribunais, ou seja,
quando há dificuldades econômicas, escassez de trabalho, falta de estrutura familiar, e também quando não
são ofertados programas públicos de assistência. Não há socorro ao alcance dos cidadãos. Há a segregação
pura e simples.

O empreendimento neoliberal implica, desde logo, brutal minimização do Estado, e
portanto do público: [...]. Tal minimização, que opera uma fantástica transferência de
poder da decisão pública para decisões privadas, tem como conseqüência a
insegurança dos cidadãos, [...] expressa não só no desemprego associado [...] e no
desmonte dos programas assistenciais públicos. (BATISTA, 2004, p. 98/99)

Ser mulher, nos dizeres de Elida Séguin (1999. p. ix) “é mais do que fazer parte de um gênero, tem
toda uma gestalt[1], servindo de mola propulsora de transformação social.”

Tratando da questão da vulnerabilidade que atinge os sujeitos, ensina Zaffaroni (2001, p. 270) que
“o nível de vulnerabilidade é fornecido pela proporção do risco de seleção, que corresponde à situação de
vulnerabilidade em que se colocou o sujeito”.

Desta forma, embora se deva reconhecer que existam seguimentos sociais mais vulneráveis (com
destaque para mulheres negras e pobres), a violência contra a mulher não encontra barreiras nas classes
sociais, e é um problema latente a espera de uma solução adequada. O Estado, por meio das leis, pode tentar
alcançar a solução imediata, mas não pode com a mesma facilidade alterar conceitos sociais. Isto, somente a
sociedade poderá fazer.

 

2 A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHERES E O GÊNERO NO SISTEMA PENAL

O Código Penal de 1940 revela-se adequado aos costumes da sociedade daquela época e à posição
social ocupada pela mulher daquela época. Com o decorrer o tempo, e, diante do dinamismo da sociedade
atual, e mais, diante do princípio da igualdade consagrado pela Constituição de 1988, fica evidente que
muitos conceitos estabelecidos naquele Código Penal devem ser revistos e atualizados para adequar-se aos
novos direitos desta época.

De uma análise superficial do Código Penal Brasileiro verifica-se em alguns tipos penais a posição
da mulher como sujeito ativo do crime, como ocorre no caso do infanticídio (artigo 123). Além deste,
encontram-se outros tipos que se referem a delitos que podem ser denominados “delitos de gênero”, tais
como o aborto (artigo 124). Mas o tratamento dispensado à mulher, enquanto vítima, tem se dado de forma
insuficiente, o que revela o caráter seletivo do sistema penal.

O poder seletivo do sistema penal elege alguns candidatos à criminalização,
desencadeia o processo de sua criminalização e submete-o à decisão da agência
judicial, que pode autorizar o prosseguimento da ação criminalizante já em curso ou
decidir pela suspensão da mesma. (ZAFFARONI, 2001, p.245/246)

Alessandro Baratta em conferência sobre Criminologia e Feminismo, realizada em Porto Alegre no
ano de 1996 afirmou que:

A diferença, a especificidade não se torna pressuposto para a criação da norma (e do
discurso jurídico-penal), nem para os mecanismos utilizados para operacionalizá-la,
mas faz com que a diferença acentue ou prejudique os referidos exercícios, que
contribua para a violação da norma.

Nas últimas décadas elevou-se o Direito Penal à categoria de solucionador de todos os males sociais
que ferem os homens bons, criando-se, por conseqüência, um círculo vicioso que desgastou o sistema
punitivo, arrojando-o a um nível dramático de ineficiência. Definiram-se novos tipos penais, agravaram-se as
penas, suprimiram-se garantias, aumentou-se a severidade na execução das penalidades, na falsa crença de
que, assim, é possível reduzir a criminalidade, quando, em realidade, o que ocorre é um controle penal
autoritário.

Para Hermann:

O sistema penal vigente proclama garantias que não consegue funcionalmente
assegurar. Propõe o combate à criminalidade, mas acaba afinal por produzi-la.
Promete igualdade democrática e pratica a seletividade que reprisa os desequilíbrios
sociais e as desigualdades de gênero. (2002, p. 271)

O sistema penal tem sido aquele que dissemina um discurso de ressocialização do agente ao mesmo
tempo em que dissemina a idéia de que o tratamento da vítima não é seu problema.

Quanto à violência doméstica, suas vítimas ainda clamam a ajuda e a proteção que o sistema penal
jamais foi capaz de proporcionar, uma vez que, perante este se deparam com um jogo seletivo, pré-ordenado
de valores e estereótipos presentes na sociedade, os quais muitas das vezes estão no cerne do conflito que
provocou a deflagração da violência.
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Diante da ineficiência do modelo penal, as vítimas acabam por encontrar amparo em grupos e
associações que se organizam a fim de prestar solidariedade às mulheres vítimas da violência doméstica.

No Brasil, a situação de vulnerabilidade das mulheres à agressão física e moral
perpetrada por seus familiares, em especial maridos ou companheiros, é muito grave.
Tradicionalmente tem-se a tendência de naturalizar a violência doméstica, o que
supostamente legitima tratá-la como um problema exclusivamente de foro privado,
gerando uma tácita aprovação ao fato e ao comportamento de banalização da
sociedade em geral. (BUGLIONE, 2000 p. 12)

No seio da sociedade encontram-se várias instâncias operando para a manutenção e organização das
relações sociais, tais como a família, a igreja, a escola, entre outros, que embora não sejam instâncias
formais, são dotadas de poder.

Destaque-se que o problema vem se arrastando há muito tempo, e uma forma encontrada, como
proposta de enfrentamento deste tipo de conflito, foi a criação de delegacias especializadas.

A primeira delegacia da mulher surgiu em 1985 em São Paulo, no governo Franco Montoro. A
partir daí, ante o grande número de denúncias, multiplicaram-se em todo país. O surgimento dessas
instituições, como já dito, deu-se ante a necessidade formar alternativas para solução dos conflitos e isso
possibilitou um contato mais próximo da realidade, facilitando o trabalho de prevenção.

A Constituição Federal em 1988, parágrafo 8º do artigo 226 passou finalmente a admitir a violência
doméstica, além de agregar ao Estado a responsabilidade de coibi-la: “O Estado assegurará assistência à
família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito
privado de suas relações”.

E foi buscando efetivar a regra contida no artigo 98, I da Constituição Federal, que no ano de 1995
foram instituídos os Juizados Especiais através da Lei 9.099/95, com vistas a uma simplificação da Justiça
Criminal, para desta forma, possibilitar uma solução mais rápida dos conflitos e minorar a espera pela tutela
jurisdicional.

Com essa inovação no ordenamento positivo, o sistema penal tratou de dispensar menor atenção
àqueles casos considerados menos reprováveis do ponto de vista social, para dar mais atenção aos casos
considerados mais graves.

Para Wania Pasinato Izumino (2004, p. 10), a lei dos Juizados Criminais muitas vezes vai de
encontro aos anseios das mulheres que nem sempre querem que seus agressores sejam condenados ou
apenados, mas sim, querem restabelecer os laços familiares.

Nesse sentido, a violência contra a mulher, que muitas vezes se caracteriza como crime de menor
potencial ofensivo, passou a ser tratada pela lei dos juizados especiais criminais. E muitas foram as críticas.
Para Hermann:

A busca de caminhos alternativos determinou a gênese de movimentos renovadores,
no cerne dos quais brota, com maior ou menor intensidade, a negação da ciranda
enlouquecida que o sistema representa. [...] Se a ótica é de proteção à família, a
transferência da pena exclui o argumento, na medida em que a vítima e demais
membros do grupo familiar do agente criminalizado serão, por extensão, também
penalizados. (2002, p. 273)

Na mesma esteira, Buglione:

O que são infrações de menor potencial ofensivo, ou fatos de ínfima expressão do
ponto de vista da reprovabilidade social? A norma, bem como a doutrina, não
conceituam infrações de menor potencial ofensivo, apenas determina, segundo o
artigo 61 da lei 9099/95, que são: as contravenções penais e os crimes a que a lei
comine pena máxima de um ano. A relação entre a violência doméstica e os juizados
especiais criminais surge porque a maioria dos delitos cometidos contra a mulher
tipificam-se naqueles de pena máxima de um ano, ou seja, são de competência dos
Juizados Especiais Criminais. (2000, p. 16)

Considerando a problemática social que envolve a violência doméstica, seu alcance e conseqüências
extra penais, é necessário questionar se realmente a violência doméstica pode ser objeto da justiça
consensual.

Segundo bem observa Leda Hermann (2002, p.141) “enfrentar o tema violência doméstica implica
abordar a questão do sofrimento intenso que a acompanha, sempre disseminado no ambiente em que ela
impera”.

O subsistema de justiça criminal instaurado a partir dos Juizados Especiais Criminais proclama,
entre outros objetivos, a busca pela solução efetiva do conflito, e a promoção da paz social através da
proposta de uma justiça consensual.

Wolkmer (1997, p.83) obtempera que os conflitos são da essência da sociedade humana. E, por este
motivo, não se pode conceber a convivência sem o conflito.  “Os conflitos nascem de ações sociais
conscientes expressadas pela limitação, colisão e disputa entre interesses opostos e divergentes, envolvendo
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indivíduos, grupos, organizações e coletividades.”

Nesse mesmo contexto insere-se a situação de conflito decorrente da violência doméstica praticada
contra as mulheres.

A Lei 9099/95 passou a tratar o crime de lesões corporais leves com ação penal pública
condicionada a representação, ou seja, deixou ao arbítrio da vítima movimentar ou não o judiciário.

Mas lembre-se que a expectativa da mulher vítima da violência doméstica está codificada no seu
comportamento. E a exigência imposta pela lei, de que a vítima deve promover a representação do ofendido,
muitas vezes opera sentido contrário à pacificação social, já que possibilita à vítima retirar-se do sistema
penal quando sentisse que seus anseios não seriam atendidos.

Para Lênio Streck:

Com o juizado especial criminal, o Estado sai cada vez mais das relações sociais. No
fundo, institucionalizou a ‘surra doméstica’ com a transformação dos delitos de
lesões corporais de ação pública incondicionada para ação pública condicionada.
Mais do que isso, a nova Lei dos Juizados permite, agora, o ‘duelo nos limites das
lesões’, eis que não interfere na contenda entre pessoas, desde que os ferimentos não
ultrapassem as lesões leves (que, como se sabe, pelas exigências do art. 129 e seus
parágrafos, podem não ser tão leves assim). O Estado assiste de camarote e diz:
batam-se que eu não tenho nada com isso! É o neoliberalismo no Direito, agravando
a própria crise da denominada ‘teoria do bem jurídico’, própria do modelo liberal-
individualista de Direito" (IBDFAM, p. 147).

No mesmo sentido, Flávia Piovesan:

O grau de ineficácia da referida lei revela o paradoxo do Estado: romper com a
clássica dicotomia público-privado, de forma a dar visibilidade a violações que
ocorrem no domínio privado, para, então, devolvê-las a este mesmo domínio, sob o
manto da banalização, em que o agressor é condenado a pagar à vítima uma cesta
básica ou meio fogão ou meia geladeira...Os casos de violência contra a mulher ora
são vistos como mera ‘querela doméstica’, ora como reflexo de ato de ‘vingança ou
implicância da vítima’, ora decorrentes da culpabilidade da própria vítima, no
perverso jogo de que a mulher teria merecido, por seu comportamento, a resposta
violenta. Isto culmina com a conseqüente falta de credibilidade no aparato da justiça.
No Brasil, apenas 2% dos acusados em casos de violência contra a mulher são
condenados" (2005, disponível em:
http://www.agenciacartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?
coluna_id=2061)

O dia-a-dia do judiciário não nega a triste realidade. O que se vê é a conduta reiterada do agente, e
igual comportamento da vítima que acabam se tornando uma espécie de clientela do sistema penal. Mas não
é razoável pensar que o alto índice de arquivamentos por falta de representação sinalize a pacificação do
conflito.

Como bem observado por Leda Hermann:

Porque pobres, no mais das vezes, essa é a clientela habitual do sistema penal, reflexo
da seletividade estereotipante desse mesmo sistema [...], vão eternizar esse conflito,
de reflexos sociais intensamente nocivos e especialmente destrutivo para eles
próprios. (2002, p. 163).

A autora segue afirmando que quando se fala em pacificação do conflito não se fala propriamente
em exclusão do conflito, mas sim em:

Gerir de forma instrumentalmente eficiente os entrechoques de interesses entre as
partes envolvidas de modo a tornar esse conflito administrável por seus
protagonistas, através de mecanismos capazes de ofertar-lhes – em especial às
vítimas – a possibilidade de remanejar a relação de gênero que vivenciam, colocando
sob controle as diferenças que determinaram a deflagração da violência.
(HERMANN, 2002, p. 146)

Através da Lei 9.099/95 era uma provável “deserção” da vítima da violência doméstica, que deixava
de ofertar a representação por não encontrar na instância formal o controle mediador que buscava.

O sistema penal, através da lei dos Juizados Especiais Criminais, aliado à falta de instâncias
alternativas que pudessem atuar contra a escalada da violência doméstica, mostrou-se incapaz de ofertar
respostas a este tipo de conflito.

Por questões de ordem penal e principalmente de ordem social, é que quando se fala da
problemática da violência doméstica, necessário se faz um maior envolvimento por parte do Estado, seja
através de suas instâncias formais (Polícia, Judiciário e Ministério Público), seja através de forças sociais,
para que agindo de forma integrada seja possível alcançar a resposta ideal à realidade da violência dentro de
casa.
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3 A VIOLÊNCIA DE GÊNERO E A NOVA REALIDADE JURÍDICA

Como já exposto no tópico anterior, algumas situações de violência doméstica eram tratadas pela
Lei 9.099/95 (um subsistema de justiça criminal). Este modelo de justiça consensual foi considerado, por
muitos, incapaz de solucionar conflitos dessa espécie, e gerador do sentimento de impunidade à sociedade,
vez que sua aplicação ignora o fato de que o problema atinge frontalmente a estrutura familiar.

Os casos de violência doméstica aplicáveis à Lei 9.099/95 que chegavam ao judiciário, muitas vezes,
eram solucionados com a imposição de penas alternativas, como, por exemplo, o pagamento de cestas
básicas; penas estas que se revertiam facilmente ao próprio agressor, considerando-se o fato de que nem
sempre o casal chegava a se separar.

Diante da evidente constatação de que a mulher sofre reiteradamente com a opressão no ambiente
doméstico, e que este tipo de situação também gera outras formas de desigualdades; e principalmente ante ao
forte apelo social, o legislador entendeu necessária uma revisão legal capaz de trazer ao ordenamento
jurídico brasileiro uma tutela mais efetiva na solução desses casos.

Desta forma, entendeu ser possível, oferecer uma resposta pelo poder judiciário que pudesse
também valer-se de um instrumento capaz de promover a prevenção da violência doméstica contra a mulher
através da coerção.

Cumpre ressaltar, neste ponto, que uma lei penal, em sentido amplo, deve apresentar como
característica principal a impessoalidade e o tratamento igualitário para seus destinatários, para, desta forma,
evitar discriminações.  Mas não se pode negar que uma Política Criminal está sujeita às influências de uma
ideologia prevalente em determinado tempo e lugar.

A Lei n. 11.340, de 07 de agosto de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, entrou em
vigor em 22 de setembro de 2006 representando para muitos, uma resposta às lutas dos movimentos em
defesa da mulher e para tantos outros um retrocesso.

Por meio dela foram instituídos mecanismos para coibir exclusivamente a violência contra a mulher.
Estabeleceu-se um sujeito passivo próprio, ou seja, qualquer mulher (seja ela adulta, idosa, criança ou
adolescente) em situação de violência; e, previu-se a superposição de normas pela incidência do Estatuto da
Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso de forma simultânea.

A nova lei, embora tenha repercussão tanto na esfera penal, como administrativa e civil, não criou
novos tipos penais, mas cuidou de redimensionar a pena fixada para a hipótese do art. 129, § 9º, do Código
Penal. Desta forma o legislador especializou tipos penais já existentes atingindo quase exclusivamente os
delitos de menor potencial ofensivo que se submetiam à Lei 9.099/95.

Não obstante a necessidade de uma legislação capaz de proteger as mulheres em situação de
violência, esta lei tem sido alvo de fortes discussões.

Isso se dá principalmente em razão da adoção de uma postura de gênero frente ao princípio da
igualdade proclamado pela Constituição Federal, já que a lei em comento adota uma postura desigual entre
os sexos quando dispensa à mulher mecanismos de proteção mais eficientes em relação aos mecanismos
oferecidos para o homem em igual situação de violência doméstica. Destaque-se, por exemplo, o aspecto
contraditório existente entre o artigo 44 da Lei 11.340/06 e o artigo 129 do Código Penal, em seu § 9º que
não faz distinção entre homens e mulheres.

É bem verdade que as mulheres são vítimas em potencial da violência doméstica, mas é verdade
também que este tipo de violência alcança os outros membros da família.

Outro ponto de críticas diz respeito à opção do legislador em afastar expressamente a aplicação da
Lei 9.099/95 que outrora representava uma facilitação ao acesso à justiça através da justiça consensual e
aplicação de penas alternativas, e que acabou por ser considerado insuficiente à tutela dos delitos praticados
no âmbito doméstico.

Em contraponto estão os argumentos a favor da criação desta lei, por considerarem que a
problemática da violência doméstica contra a mulher é tema de extrema gravidade e que uma lei específica
era necessária para prestar o socorro adequado a um problema que não encontrava entraves somente no
meio jurídico, mas que também se encontra enraizado na cultura brasileira. Somando a isso tudo, consideram
a deficiência da oferta de políticas públicas capazes de oferecer à comunidade, meios adequados para a
prevenção de conflitos dessa ordem.

Nilo Batista observa que muitos são os fatores capazes de promover uma situação de conflito na
esfera penal.

O corte nos programas assistenciais públicos, gradualmente substituídos por planos
de saúde ou previdenciários privados para o que resta da classe média e, para os
pobres, por essa caridade virtual que passa seu pires nos intervalos comerciais da
televisão, quando não é o próprio Estado a conceder a esmola como “bolsa” ou
“cidadania”, o corte nos programas assistenciais públicos representa o fechamento de
saídas de incêndio. (2004, p. 21)
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E mais a frente complementa:

O movimento de mutilação institucional que desaguará no estado mínimo dos sonhos
neoliberais tem, contudo, uma conseqüência: este estado mínimo precisa preservar e
ampliar o controle social penal sobre os contingentes humanos marginalizados e
desassistidos por suas políticas econômicas e pelos cortes que a busca deste paraíso
que parece existir no equilíbrio orçamentário lhe impôs. Ou seja: o Estado Mínimo
acaba sendo o Estado Máximo, apenas do ponto de vista da expansão de seu sistema
penal, até quase coincidir com ele. (2004, p. 21/22)

 

A Lei 11.340/06 proclama a prevenção e repressão contra a violência dita “de gênero” e se refere a
atitudes marcadas pela intenção de dominação e exploração do gênero feminino pelo masculino.

Embora longe de ser considerado o meio ideal, não deixa de representar a preocupação na luta
contra a violência doméstica e familiar no Brasil.

Uma discussão acerca dos pontos positivos e negativos da nova lei é necessária, pois demonstra o
interesse de propiciar às vítimas, sejam homens ou mulheres, uma tutela adequada, um atendimento mais
humanizado, e em contrapartida, uma busca pela forma de tratamento adequado aos agressores.

A vítima da violência doméstica, não necessita somente de uma tutela jurídica retributiva, mas
também precisa de apoio moral, psicológico e material. Dessa forma é necessário não só que haja garantia
legal e efetividade do sistema penal, mas também é necessário que haja políticas públicas de atendimento
igualmente eficazes de forma que a vítima possa encontrar o apoio necessário na solução de seu conflito.

Acionar o sistema penal implica, para a vítima mulher – e para a mulher vítima da
violência doméstica – em vivenciar todo um rosário de humilhações e decepções que
oferecem como resposta uma ruptura de relações familiares e sociais para a qual ela
não se encontra preparada, remetendo-a, depois, sem qualquer resposta, de volta ao
círculo vicioso do qual buscou escapar. (HERMANN, 2002, p. 177)

Ou o legislador não atentou ao fato de que a nova lei contraria a proposta constitucional de
igualdade, bem como os postulados do minimalismo, deixando a cargo do direito penal será a
responsabilidade pelo cumprimento de seus objetivos, ou o fez pensando que seus resultados serão mais
imediatos e terão um custo mais baixo do que a implementação de políticas públicas.

Mas estes não são os únicos pontos a serem considerados. É preciso observar, finalmente, que em
muitos aspectos a nova lei confronta-se com a Lei 9.099/95, além do Código Penal e de Processo Penal, e
muitas discussões práticas certamente serão submetidas à hermenêutica e a jurisprudência.

 

4 PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PROPORCIONALIDADE: SIGNIFICADO
CONSTITUCIONAL E A  VALIDADE DA LEI N.° 11.340/06

Conforme já mencionado nos tópicos anteriores, a Constituição de 1988, dispõe já no “caput” do
artigo 5.° que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza[...]”. Desta feita, todos
os cidadãos têm direito de possuir tratamento idêntico pela legislação, observados os critérios contidos no
sistema jurídico. (MORAES, 2002, p. 64)

Este dispositivo constitucional vincula tanto o legislador, quanto o Poder Judiciário e Executivo,
impedindo que leis, decisões ou atos administrativos sejam tomados adotando critérios, arbitrariamente,
discriminatórios.

O autor José Afonso da Silva (2000, p. 214) esclarece que:

As constituições só têm reconhecido a igualdade no seu sentido jurídico-formal:
igualdade perante a lei. A Constituição de 1988 abre o capítulo dos direitos
individuais com o princípio de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza (art. 5.° caput). Reforça o princípio com muitas outras normas
sobre a igualdade ou buscando a igualização dos desiguais pela outorga de direitos
sociais substanciais.

Assim, constata-se que a igualdade constitucional pátria não se restringe apenas em critérios
formais, mas, sim, objetiva alcançar a isonomia material, visto que o artigo 7.° da Lei Maior, por exemplo,
estabelece regras sobre a igualdade real.

Entretanto, o Estado brasileiro não seguiu estritamente os moldes liberais, garantindo apenas os
direitos humanos negativos de primeira geração, pois se delimitou marcos democráticos de um Estado
interventor, preocupado com a promoção social, a fim de que os direitos humanos de segunda geração
fossem, igualmente, tutelados.

Nessa esteira é que se pode mencionar, também, o inciso I, do artigo 5.° da Constituição, como
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exemplo da tutela da isonomia formal e material pelo Estado, porque ao instituir a igualdade perante o
ordenamento jurídico, veda  qualquer ato discriminatório que tenha como parâmetro o gênero.

De acordo com a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, a Lei n.°
11.340/06 está eivada de inconstitucionalidade, porque afronta os objetivos da República Federativa do
Brasil, maculando o princípio da igualdade e da proporcionalidade. (SOUZA; KÜMPEL, 2008, p. 68)

O princípio da proporcionalidade, embora não esteja contido no texto constitucional como norma
geral do Direito, insere-se, particularmente, em regras que disciplinam o Direito Tributário, Eleitoral, ou,
ainda, que regem a composição da representatividade dos membros da Câmara dos Deputados (artigo 45,
parágrafo 1.° da Constituição Federal).

Mas como bem orienta Paulo Bonavides (2000, p. 394-395), este é um princípio que decorre do
sistema constitucional vigente, sendo utilizado para a ponderação de valores, aptos a solucionar conflitos
entre direitos fundamentais:

Em se tratando de princípio vivo, elástico, prestante, protege ele o cidadão contra os
excessos do Estado e serve de escudo à defesa dos direitos e liberdades
constitucionais. De tal sorte que urge, quanto antes, extraí-lo da doutrina, da
reflexão, dos próprios fundamentos da Constituição, em ordem a introduzi-lo, com
todo o vigor no uso jurisprudencial.      

Nestes termos, o princípio da proporcionalidade é aquele apto atenuar o formalismo jurídico com a
realidade empírica, compatibilizando os institutos vigentes no ordenamento jurídico, a fim de otimizar a
aplicação do Direito Constitucional, preservando, ao máximo, os direitos e garantias fundamentais do
cidadão.

Em harmonia com o caso concreto decidido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul,
depreende-se que ao realizar um juízo de ponderação, em cotejo com os princípios constitucionais da
igualdade e da proporcionalidade, aquele Egrégio Tribunal restou por julgar inconstitucional a Lei n.°
11.340/06.

 Para dirimir maiores controvérsias à respeito da Lei n.° 11.340/06, o Presidente da República
ajuizou no Supremo Tribunal Federal, ação declaratória de constitucionalidade, com pedido liminar,
objetivando pacificar a jurisprudência nacional acerca do assunto.

A citada ação foi distribuída ao Ministro Marco Aurélio de Mello, que indeferiu o pedido liminar,
fundamentando sua decisão, em prestígio ao princípio da separação dos poderes, no sentido de que uma lei
para ter eficácia, não precisa ser endossada pelo Poder Judiciário, surtindo efeitos válidos com a sua
publicação.

Não obstante, salientou o Ministro, que qualquer distorção ou interpretação equivocada de leis
infraconstitucionais, podem ser corrigidas via recursal, mediante impugnação autônoma, sendo, dispensável,
portanto, o deferimento da liminar. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de
Constitucionalidade n.° 19/DF. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 03 de agosto de 2008)

Enfim, até o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade pelo plenário daquela Corte
Suprema, a Lei “Maria da Penha” continuará produzindo plenos efeitos, com exceção daqueles casos
concretos julgados inconstitucionais pelas instâncias ordinárias, por meio da via difusa do controle de
constitucionalidade.

 

5 PRINCÍPIO DA IGUALDADE MATERIAL E A RAZOABILIDADE DA DISCRIMINAÇÃO
POSITIVA REALIZADA PELA LEI N.° 11.340/06

São vários os argumentos direcionados para embasar a tese de inconstitucionalidade da Lei n.°
11.340/06, em razão da ofensa ao princípio da igualdade e da proporcionalidade.

De acordo com os fundamentos que advogam pela inconstitucionalidade da Lei n.° 11.340/06,
afirma-se que referida legislação não respeitou os mandamentos constitucionais, no que tange a tutela
integral de todos os membros da família (artigo 226, parágrafo 8.°, da Constituição Federal), pois, de modo
discriminatório, protegeu da violência doméstica e familiar, apenas a mulher, esquecendo-se dos filhos e dos
homens vítimas de agressão.

Nesse sentido, merece destaque a consideração do autor Valter Foleto Santin:

[...] Todos os integrantes da família merecem garantia e proteção, por meio de
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assistência e de coibição da violência. Como se vê, a pretexto de proteger a mulher,
numa pseudopostura “politicamente correta”, a nova legislação é visivelmente
discriminatória no tratamento de homem e mulher, ao prever sanções a uma das
partes do gênero humano, o homem, pessoa do sexo masculino, e proteção especial à
outra componente humana, a mulher, pessoa do sexo feminino, sem reciprocidade,
transformando o homem num cidadão de segunda categoria em relação ao sistema de
proteção contra a violência doméstica, ao proteger especialmente a mulher, numa
aparente formação de casta feminina. (Igualdade Constitucional na Violência
Doméstica. Boletim Jurídico. Disponível em
<http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina>. Acesso em 30 julho. 2008)

Portanto, instituiu-se, em tese, uma nítida desigualdade no seio familiar, havendo uma diferenciação
arbitrária entre homem, mulher e a condição entre filhos, ferindo a igualdade almejada pela Constituição.

Com o objetivo de elucidar melhor o assunto, interessante mencionar alguns exemplos e
questionamentos, que na prática acarretam flagrantes distorções, ocasionadas pela novel legislação, veja-se:

[...] Numa agressão mútua o que justifica a mulher ficar amparada pelo presente
diploma e o homem não? Sabendo que a violência doméstica não se resume na
agressão do marido contra a mulher, qual o motivo para se proteger a filha agredida
pelo pai e o filho não? Para uma agressão do filho contra a mãe há lei específica
protegendo a vítima, porém para a sua agressão contra o pai não? (CUNHA; PINTO,
2007, p. 22)

  Muito embora os exemplos citados acima demonstrem a possível inconstitucionalidade da Lei
“Maria da Penha”, na realidade não há que se falar em ofensa a Constituição Federal, tendo em vista que o
gênero feminino é historicamente discriminado na sociedade, sendo que a presente legislação, de forma
proporcional e razoável, visa corrigir a condição de submissão da mulher, através de ações afirmativas, bem
destacadas no corpo da Lei n.° 11.340/06.

No que tange a proteção exclusiva da mulher e o suposto desrespeito aos ditames do artigo 226,
parágrafo 8.° da Constituição da República, é preciso frisar que método hermenêutico, puramente,
gramatical, não será suficiente para extrair da norma constitucional todo o seu significado.

Isto porque, “[...] Caso o comando constitucional fosse cumprido de maneira gramatical, seria mais
uma norma programática de efetividade questionável”. (SOUZA; KÜMPEL, 2008, p. 63)

Desta feita, para se alcançar o significado constitucional do nominado artigo, é necessário utilizar-se
das técnicas de interpretação sociológica, teleológica e axiológica, com o escopo de compatibilizar a lei
infraconstitucional com a norma da Lei Magna de eficácia limitada.

Sob o enfoque sociológico, observa-se que a violência doméstica e familiar contra a mulher é uma
constante nos lares brasileiros, sendo imprescindível uma postura estatal apta a coibir tais práticas
criminosas, com a finalidade de restabelecer a harmonia das relações familiares (interpretação teleológica) e
garantir a igualdade real entre os sexos (interpretação axiológica).

A alegação de inconstitucionalidade de lei direcionada para certos segmentos da sociedade, não
pode prosperar, pois conforme salienta Maria Berenice Dias (2007, p. 55):

[...] nenhum questionamento desta ordem foi suscitado com relação ao Estatuto da
Infância e da Juventude e ao Estatuto do Idoso, microssistemas que também
amparam segmentos sociais, resguardando direitos de quem se encontra em situação
de vulnerabilidade. Leis voltadas para parcelas da população merecedoras de especial
proteção procuram igualar quem é desigual, o que nem de longe infringe o princípio
isonômico.   

  Assim, não há afronta ao princípio da igualdade entre os sexos, disposto no artigo 5.°, inciso I, da
Lei Maior, tendo em vista que a diferenciação ocasionada pela Lei n.° 11.340/06, justifica-se por ser uma
discriminação positiva, objetivamente, razoável.

Não obstante, imprescindível salientar que os princípios possuem estrutura normativa diferente das
regras, pois os primeiros possuem natureza transcendente, sendo dotados de vagueza e imprecisão.

Já as regras são dotadas de alto grau de normatividade, possuindo conteúdo concreto e bem
delimitado.

Por conseguinte, resta evidente que em casos de antinomia de regras, há aplicação integral de uma
das normas conflitantes, com a absoluta exclusão da outra.

Solução diferente é aplicada nos casos de colisão de princípios, visto que a incidência de um, não
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gera, necessariamente, a exclusão do outro.

Para a solução de antinomias entre princípios, são levadas em consideração as circunstâncias do
caso concreto, utilizando-se a técnica da ponderação, sopesando-se os argumentos contrários e favoráveis a
incidência maior de um princípio em relação ao outro. (ROTHENBURG, 1999, p.38-39)

Por esta razão é que não se pode afirmar que a Lei n.° 11.340/06 é inconstitucional por afrontar os
princípios da igualdade e da proporcionalidade, porque os princípios não possuem um conteúdo normativo
bem delineado, sendo que sua aplicação pode ser restringida, em razão da incidência, no caso concreto, de
outro princípio constitucional de igual ou maior importância, como por exemplo, o princípio da dignidade da
pessoa humana.     

Além disso, o princípio da isonomia não é tutelado apenas sob o aspecto formal, consagrado no
ditame de igualdade perante a lei, pois um Estado democrático deve patrocinar práticas inclusivas,
viabilizando a igualdade substancial entre os cidadãos, a fim de equilibrar as relações de força entre os
sujeitos sociais.

Do mesmo modo, inexiste qualquer inconstitucionalidade em confronto com o princípio da
proporcionalidade, porque, como bem ressaltam Luiz Antônio de Souza e Vitor Frederico Kümpel (2008, p.
70):

[...] em um sistema hermenêutico principiológico, no qual prevalecem a
razoabilidade, a tolerância e a relativização, o entre-choque de princípios faz
determinar uma reacomodação no sistema lógico normativo, o que implica que a
isonomia para gozar de efetividade precisa estar em consonância com a realidade
social e, no caso, proteger a mulher contra a violência doméstica e familiar.        

É importante destacar, ainda, que a Lei n.° 11.340/06, concretiza no plano jurídico pátrio a
Convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, denominada de
“Convenção de Belém do Pará” e a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação
contra a mulher, promulgada pelo Decreto 4.377/2002. (NUCCI, 2006, p. 860-861)

Nesse contexto, resta nítido que a Lei n.° 11.340/06, além de respeitar os princípios da igualdade e
da proporcionalidade, coaduna-se com um dos princípio fundamentais da República, albergado no artigo 1.°,
inciso III, da Constituição Nacional.

   Diante dessa perspectiva e dos princípios democráticos que inspiraram à promulgação da
Constituição cidadã de 1988, depreende-se que a Lei “Maria da Penha” está em plena consonância com os
mandamentos constitucionais, pois representa um instrumento eficaz na proteção dos direitos humanos
fundamentais, em razão da proteção especial conferida a um segmento social, historicamente, discriminado e
carente de tutela efetiva.

 

Considerações finais

A sistemática penal e o tratamento que vem dispensando às mulheres ao longo dos anos refletem a
forma como elas são tratadas pela sociedade em que vivem.

As conquistas formais representadas pelo discurso de igualdade esbarram no comportamento social
e a tipificação penal apresenta-se fortemente influenciada por valores sócio-culturais que insistem em
continuar vigentes em nossa época. 

O modelo atual não tem sido capaz de lançar mão da gênese masculina para atuar de forma
impessoal e igualitária de na solução de conflitos.

O tratamento dado à violência doméstica contra a mulher tem sido no sentido de ressaltar cada vez
mais as diferenças de gênero, e manter a mulher na sua já habitual condição de inferioridade. A gravidade do
tema é indiscutível. A necessidade de tutela também o é.

Os estudos sobre este tema não se esgotam facilmente. Há necessidade de dedicar especial atenção
aos processos decorrentes da previsão das diferenças, e é importante notar que o direito penal vem
transformando conflitos sociais em conflitos jurídicos ao invés de resolve-los. É necessário ter consciência
disso para que as situações de exclusão e discriminação não sejam acentuadas e que não se dificulte ainda
mais o acesso à justiça.

Além de oferecer instrumentalização nas instâncias formais, cumpre ao Estado promovê-la também
nas instâncias informais, a fim de que o problema possa ser enfrentado de forma interdisciplinar com vistas a
pacificação do conflito.

A mudança sócio-cultural é um desafio, quiçá utópico, um processo complexo que deve operar em
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todas as frentes de forma simultânea.

O Brasil jamais será uma sociedade livre, igualitária e fraterna enquanto não dispensar tratamento
adequado na solução da violência contra a mulher. Enquanto o assunto for tratado de maneira
discriminatória não será possível considerar como caracterizado um Estado Democrático de Direito.

É para evitar a contribuição com situações de exclusão social que o direito penal não deve ser visto
como única forma de solução dos problemas sociais, sob pena de se tornar uma afronta aos objetivos da
República Federativa do Brasil.
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CONTEÚDO DA DESPENALIZAÇÃO DO CONSUMO DE ENTORPECENTES COMO
ALTERNATIVA À TENDÊNCIA DE EXPANSÃO PENAL DESARRAZOADA

EL CONTENIDO DE LA DESPENALIZACIÓN DEL CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES COMO
ALTERNATIVA A LA TENDENCIA DE EXPANSIÓN PENAL DESARRAZOADA

Ana Flávia Jordão Ramos

RESUMO
O presente artigo analisa as implicações da despenalização do consumo de drogas ilícitas no Brasil com o fito
de compará-las às possíveis conseqüências advindas da descriminalização da referida conduta. O
enfrentamento do tema buscará como parâmetro principal a idéia de expansão desarrazoada das pautas
penais e da inefetividade de vincular à aplicação das sanções ao Sistema Penal. De tal sorte, a
descriminalização das drogas tornadas ilícitas será apontada como solução racional e compatível com o
modelo de Estado Democrático de Direito. No presente estudo, utilizou-se como método principal a revisão
bibliográfica e a análise de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal Brasileira.
PALAVRAS-CHAVES: Despenalização. Descriminalização. drogas ilícitas. Expansão do direito penal

RESUMEN
El presente artículo analiza las implicaciones de la despenalización del uso de estupefacientes en Brasil con la
finalidad de comparalas a las posibles consecuencias de la descriminalización de la dicha conducta. El
enfrentamiento del tema buscará como parámetro principal la idea de expasión desarrazoada de las pautas
penales y de la inefectividad de sujetar la aplicación de las sanciones al Sistema Penal. De tal suerte, el
descriminalização de las drogas convertidas ilícitas será señalado como solución racional y compatible con el
modelo del Estado Democrático de Derecho. En el actual estudio, fue utilizado como método principal la
revisión bibliográfica y el análisis de la jurisprudencia de la Suprema Corte Federal Brasileña
PALAVRAS-CLAVE: Despenalización. Descriminalización. Estupefacientes. Expasión del Derecho Penal

I. Introdução:

O presente artigo adotou como temática a análise da despenalização da infração penal inserida no
art. 28 da Lei 11.343/2006, consistente no porte de substância ilícita para consumo pessoal, arquitetando o
contraste entre o aludido processo em relação à tendência expansionista das pautas penais.

Nesse viés, o objetivo central seria criticar a técnica adotada pelo legislador relativa à
despenalização do consumo de drogas, argumentando os caminhos para consolidação da função preventiva
do Direito Penal guiada pelos princípios da razoabilidade e da intervenção mínima.

Dividiu-se este trabalho em cinco segmentos, quais sejam: no primeiro deles, tratou-se das origens
da descriminalização e influência do movimento da Nova Defesa Social; no segundo, conceituo-se o
processo de descriminalização, apontando suas principais características; no terceiro tópico, estudou-se a
classificação das espécies de Descriminalização; na quarta parte, discutiu-se se o porte de drogas para
consumo, conduta prevista no art. 28 da nova Lei 11.343/2006, uma hipótese de descriminalização ou de
despenalização; e, finalmente, foi demonstrada a existência de espaço para a pauta de descriminalização
frente à expansão do Direito Penal.

 

1. Origens da descriminalização e influência do movimento da Nova Defesa Social

Os movimentos favoráveis à descriminalização são influenciados de forma decisiva pela política
criminal, pois esta tem como papel mais relevante a orientação da mudança dos textos legais. Ademais, o
caráter eminentemente preventivo desse discurso faz com que a análise da política criminal centre-se nos
aparelhos formais de controle estatal direcionados ao combate e à repressão da delinqüência.[1]

Interessante mencionar ainda o papel da nova defesa social, movimento identificado pela sigla NDS.

O NDS inicialmente objetivava a redução da aplicação da pena de prisão tradicional, buscando
alternativas aos modelos punitivos tradicionais que lograssem reinserir o delinqüente na vida social.[2] Em
última análise o NDS visava unificar e formatar os discursos político-criminais a fim de que fossem criadas
medidas de prevenção da reincidência em todos os âmbitos das instituições repressivas[3].

O movimento consolidou uma tendência político-criminal humanizadora sempre buscando respostas
para a expansão do direito penal positivo. Então, intentou-se descobrir a função precípua do direito penal,
apontada como a preservação das condições fundamentais da realização pessoal dos membros da
comunidade.

Repise-se que, num momento anterior à difusão do NDS, a doutrina penal começava a enxergar
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com mais clareza a importância de bens jurídicos transpessoais, titularizados não somente pelo indivíduo,
mas também pela sociedade[4]. Isso resultou na necessidade de ampliação do âmbito de incidência do Direito
Penal através da maximização dos processos de criminalização e punição de forma que fossem tutelados
esses bens jurídicos coletivos[5].

É preciso abrir um parênteses para explicar o processo, entendido por alguns como uma tendência,
de expansão das pautas penais. Numa sociedade contemporânea, que envolve uma acentuada complexidade
no bojo das relações entre os seus integrantes, não é difícil perceber que sempre surgem novas situações,
cujas conseqüências podem tomar grandes proporções no âmbito da convivência humana. Geralmente, essas
situações envolvem o aumento de algum interesse já existente, como também pode se referir a um novo bem
jurídico. A título de exemplo, cite-se a criação de crimes contra o meio ambiente e de crimes no plano das
instituições financeiras[6].

Destarte, a expansão legitima-se nas hipóteses em que o direito penal é incumbido da função de
institucionalizar determinados valores e interesses oriundos das transformações ocorridas no meio social.
Nesses termos, cada momento histórico implicará o surgimento de novas necessidades públicas ou
individuais que mereçam a tutela penal. Este fato permite afirmar que a transformação do direito penal será
um processo contínuo, ou seja, a tendência é a ampliação do âmbito de incidência das normas proibitivas.

Claramente, é fácil imaginar que, para tutelar certa situação, criem-se medidas penais, cujos
mecanismos não sejam suficientes para implementar os objetivos pretendidos. Da mesma forma, é certo que,
muitas vezes, não haverá consenso geral acerca da necessidade de proteção de um determinado bem jurídico.
Em tais hipóteses, observa-se que o direito penal cumpriu apenas um papel simbólico, falhando a nível
instrumental por deixar de apresentar soluções preventivas ou punitivas proporcionais à conduta ofensiva.

Nesse contexto, inicialmente, conclui-se que a expansão do direito penal poderá ser considerada
desarrazoada quando essa forma de intervenção estatal seja considerada desnecessária, inútil ou imprópria.

Além disso, Jesus Maria Silva Sanchez elenca o aparecimento de novos riscos como um dos fatores
que causaram o fenômeno do expansionismo. Segundo o autor, a sociedade contemporânea pós-industrial,
caracterizada pela implementação de tecnologia e crescimento econômico desenfreado, pode ser denominada
como a sociedade do risco[7].

O avanço tecnológico traz diversas conseqüências negativas para o ser humano, sendo muitas delas
até hoje desconhecidas. A assunção de tais riscos inerentes ao uso dessas tecnologias inclui os resultados
prejudiciais decorrentes de falhas técnicas, no âmbito do injusto culposo, como também a ciber-delinqüência,
relativa às condutas dolosas praticadas por indivíduos que se utilizam das técnicas atuais na execução dos
crimes, principalmente no campo da informática e da internet.  Além disso, o alto desenvolvimento dos meios
de comunicação também pode ser citado como fator que propicia o aprimoramento da interação entre
indivíduos membros do crime organizado[8].

Outro fator que enseja a ampliação do âmbito da incidência das normas penais concerne à
institucionalização da insegurança decorrente da institucionalização dos riscos. Nesse viés, teoriza-se que os
membros da sociedade assumem todos os riscos inerentes do emprego da tecnologia, inclusive aqueles cujos
efeitos são arcados pelas gerações futuras ou, até mesmo, aqueles desconhecidos, a priori.
Conseqüentemente, é notável a existência da insegurança jurídica gerada a partir dessas situações em que,
dificilmente, haverá relação clara entre as causas e os efeitos oriundos da assunção do risco[9]. A
necessidade de tipificar certas condutas lesivas à convivência em sociedade expõe a vulnerabilidade dos bens
jurídicos transpessoais, fato que será utilizado pelo discurso penal para legitimar medidas processuais
preventivas e adoção de crimes de perigo[10].

As discussões em torno do âmbito de incidência do direito penal serviram para que se constatasse
um desequilíbrio entre as funções reais e as funções declaradas do sistema penal. Apontam-se três campos
em que esse fenômeno seria observado: I) o primeiro seria na incapacidade do sistema penal de cumprir suas
funções tradicionais, principalmente no que concerne às cifras ocultas da criminalidade[11]; II) o segundo
seria perceptível pelo mau funcionamento do sistema penal, principalmente porque a primeira “seleção”
ocorreria no âmbito policial, o que restringiria a atuação judiciária demasiadamente; III) finalmente, a
atuação das agências penais seria incompatível com os custos sociais da implementação da política de
criminalização[12].

Nesse ponto, é essencial ressaltar que o sistema penal é formado pelos segmentos policial, judicial e
o de execução das penas. A crise estrutural desses três segmentos, principalmente do último, é demonstrada
através das constatações de diversos fatores. Senão vejamos:

“O controle social exercido pelo Direito Penal se vale, entre nós, de um sistema de justiça criminal
composto por três segmentos: o policial, de que faz parte a polícia judiciária; o judicial, formado pelo
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órgão de persecução penal (Ministério Público) e por órgãos judiciais (juízos, juizados, varas criminais,
câmaras criminais) e o segmento de execução, composto por órgãos judiciais (varas de execução e varas
de execução das penas restritivas de direitos), órgão administrativos (secretarias de justiça e
coordenadorias de execução de penas restritivas de direito) e um complexo carcerário (cadeias públicas,
presídios, penitenciárias, colônias agrícolas e industriais, casa de albergado e manicômios judiciários),
que, na atualidade, por conta de inúmeros fatores, sofrem uma profunda crise, denunciada, de forma
visível, pela insignificante capacidade operacional, pelos altos índices de reincidência, pela
repressividade do segmento policial e de execução e lentidão do segmento judicial, enfim, pela própria
seletividade e estigmatização de todo o sistema penal”[13]

 

A crise do sistema penal não é, definitivamente, uma novidade. Por isso, ao longo dos anos
surgiram diversas teorias que pretendiam oferecer soluções aos problemas inerentes à instância penal. 

Na década de 60, houve um fortalecimento de uma opinião contrária ao movimento dominante de
criminalização e expansão do direito penal, conhecida como criminologia crítica. Em um primeiro momento,
a discussão ficou confinada nos meios acadêmicos, apenas se expandindo por meio da Criminologia de
Práxis. Assim, foi sugerido que a solução para os principais problemas estruturais seria resolvida através de
uma política de redução do direito penal[14].

A principal crítica formulada pela nova corrente criminológica era dirigida principalmente à
violência institucional. Dizia-se que a reação estatal contra os delitos praticados se restringia à esfera das
agências oficiais de punitividade, principalmente à Polícia, que se caracteriza por sua atuação seletiva e
desigual[15].

De tal forma, questiona-se a efetividade do sistema repressivo estatal posto que não atingia a todos
de modo isonômico. Em linhas gerais, o sistema repressivo instituía oficialmente a violência estatal sendo
marcado por processos de seleção, etiquetamento e estigmatização.

Nessa esteira, a descriminalização seria justificada pela insuficiência do sistema penal e de suas
estruturas institucionais diante da contenção dos conflitos penais. De tal sorte, “a crise do direito penal, a que
se fez menção, aguçada pela crise administrativa da justiça penal, apresenta sintomas, ou mesmo reflexos, nas
mais variadas realidades que contornam e não, necessariamente, atravessam o sistema de justiça”[16].

A idéia da descriminalização foi difundida pela primeira vez em 1974, no XI Congresso
Internacional de Direito Penal. Nesse momento, tal política criminal foi apontada como a melhor forma de
minimizar a incidência do sistema penal, principalmente, no tocante àquelas condutas consideradas de baixo
potencial ofensivo ou de menor complexidade. Dentre as condutas de ínfimo potencial lesivo, destacaram os
comportamentos reprováveis apenas no plano da moral.[17]

 

2. Conceito e características do processo de descriminalização

 A descriminalização pode ser conceituada como a retirada formal ou de fato do plano penal de
condutas que já não são consideradas como graves o bastante para serem criminalizadas[18].

Já Salo de Carvalho define a descriminalização como “os processos formais e informais pelos quais
os autores de condutas criminalizáveis não sofrem efeitos reativos, institucionais ou sociais (etiquetamento
ou estigmatização), derivados da ausência de postulados formais (legalidade, iniciativa da ação e sentença
condenatória) ou de interesse (da vítima, do corpo social ou das instituições) para sua concreção[19].

Destarte, a descriminalização era a saída indicada para resolver os problemas mais visíveis, como o
alto custo social e econômica da manutenção das Agências Repressivas e a necessidade de racionalizar as
normas proibitivas, os processos de persecução criminal e as formas de execução de penas e medidas de
segurança. Em relação ao tráfico e uso de drogas, suscitava que a descriminalização dessas condutas poderia
reduzir a necessidade do sistema penal.[20]

Após a difusão da teoria do labelling aprouch[21] observou-se a redefinição dos parâmetros de
investigação criminológica. Durante o desenvolvimento dessa teoria, o interesse da investigação voltou-se
para as pessoas e instituição que definem quem é o delinqüente, sendo analisados os mecanismos e o
funcionamento do controle social, bem como a criação das normas incriminadoras. Assim, foi estabelecido
um novo objeto para essa ciência, qual seja os processos de criminalização, também denominados processos
de etiquetamento[22]. Esse novo objeto substituiu as concepções anteriores que centravam o foco da
atenção no estudo do homem delinqüente.

Destaca-se também a macrocriminologia que logrou redefinir as pautas de atuação nas esferas
normativas, judiciárias e executivas, o que propiciou o surgimento de inúmeras correntes político-criminais.
Dentre essas, cita-se os meios alternativos, não-judiciais, de resolução de conflitos relacionados a desvios
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puníveis[23].

Pode-se dizer que a criminologia crítica proporcionou uma série de mudanças no sistema penal. O
mérito dessa Escola criminológica foi justamente apontar os problemas estruturais do Sistema Penal de uma
maneira inédita. Bem assim, merece destaque o fato de ter sido mostrada a ineficácia da pena privativa de
liberdade para alguns casos, indicando como solução a aplicação de penas alternativas e a limitação da esfera
de incidência do Direito Penal.

Contudo, o avanço tecnológico, o aumento da complexidade das relações sociais e o surgimento de
novos riscos foram fatores que geraram uma demanda pelo aumento da produção legislativa em matéria
penal, seja em decorrência da necessidade de tutela de bens jurídicos seja pela respostas a novas demandas
criminais.

Assim, pode-se perceber uma abstinência legislativa no que diz respeito à descriminalização, sendo
preferível a adoção de outras soluções alternativas, como é o caso da chamada despenalização.

 

3. Estudo sobre a classificação das espécies de Descriminalização

Primeiramente, é preciso enfatizar que a classificação a ser apresentada servirá apenas para
sistematizar brevemente as espécies de descriminalização de modo a facilitar o entendimento do tema
proposto. Não se pretende aprofundar o estudo sobre o instituto e sim falar o necessário ao estudo da
mudança do tratamento penal conferida ao porte de substância entorpecente introduzida pela nova lei de
tóxicos.

Inicialmente, destaco que o processo de descriminalização pode ser promovido por instâncias
diversas, tanto no âmbito dos Poderes Constituídos como pela sociedade civil.

Pois bem. Quando se fala em descriminalização legislativa em sentido estrito refere-se à situação em
que uma lei incriminadora é expurgada do sistema penal através da ab-rogação, fato que é conhecido como
abolitio criminis. Ressalte-se que, nessa hipótese, o fato em si também é descriminalizado, pois há um
consenso social sobre a falta de ofensividade da conduta[24].

Geralmente a descriminalização formal demonstra o total reconhecimento social e legal do
comportamento em questão. Em hipótese diversa, o aludido processo sinaliza que o Estado já não deseja
mais intervir em uma determinada relação intersubjetiva, cujo objeto foi descriminalizando, justamente por
saber que as medidas e soluções penais não são adequadas à composição da lide[25].

Assim, o legislador descriminaliza a conduta quando percebe que não há sentido em punir um
comportamento compatível à vivência da sociedade, que constantemente passa por processos sociais de
modificação dos elementos culturais e dos juízos acerca dos comportamentos aceitos.

Outra espécie é a descriminalização legislativa parcial, também conhecida como descriminalização
substitutiva, que ocorre quando certo comportamento, antes considerado penalmente relevante, deixa de ser
crime, passando a ser tutelado por outra esfera do Direito. Nesse caso, repise-se que é mantido o caráter
ilícito da conduta, contudo não mais será aplicada pena e sim uma sanção administrativa ou cível[26].

A descriminalização substitutiva é a resolução indicada para os casos em que o legislador está
convencido de que os custos sociais da criminalização são superiores aos benefícios, reconhecendo que não
existem outros instrumentos penais capazes de possibilitar o enfrentamento da conduta criminosa.
Entretanto, dada a relevância da repressão da conduta, criam-se meios de inibi-la de forma alternativa[27].

Também se considera descriminalização legislativa parcial os processos em que há mudança dos
critérios sancionatórios, caso mais conhecido como reformatio legis in mellius[28].

No que se refere ao processo de descriminalização em âmbito judicial, é preciso dizer que o juiz, no
seu âmbito de atuação, utilize-se de normas constantes do ordenamento jurídico com a finalidade de
minimizar a criminalização[29]. Assim, ao aplicar uma norma ao caso concreto, deverá interpretar seu
sentido ou até mesmo resolver antinomias. Contudo, deve-se ter em mente os ditames constitucionais penais
básicos, tais como o princípio da legalidade e seu corolário o princípio da taxatividade, que poderá afastar a
aplicação de determinada norma penal. Destarte, se o juiz verificar que a lei incriminadora afronta norma
constitucional, deverá determinar a invalidade daquela por meio do controle de constitucionalidade por via
difusa.

Outrossim, é possível que o juiz, ao verificar a situação concreta, deixe de aplicar um ditame legal
válido por acreditar que a conduta praticada foi alcançada por uma excludente supra-legal. Isso ocorre nos
casos em que se considera uma conduta atípica devido à insignificância, ou quando há consentimento do
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ofendido, por exemplo[30].

A diferença entre a descriminalização judicial e a descriminalização legislativa é que nesta última a
crítica se dirige aos critérios de seleção das condutas e bens jurídicos a serem protegidos. Não obstante, na
descriminalização judicial, o interprete deverá restringir o âmbito de incidência da regra criada pelo
Legislativo, baseado em imperativos constitucionais ou fáticos. Tal interpretação visa evitar a violação de
garantias e direitos fundamentais, impondo limites ao poder punitivo[31].

Por fim, menciona a descriminalização imprópria que é dividida em duas subespécies: a primeira,
também conhecida como descriminalização de fato, seria aquela em que o cidadão comum, ao ter notícia de
crime, deixa de avisar às autoridades competentes; já a segunda refere-se à inação das agências policiais, que
ao serem comunicadas sobre a existência de um crime, nada fazem para apurá-lo, simplesmente engavetando
extra-oficialmente (e ilicitamente) os documentos relativos à notícia-crime[32].

Convém enfatizar que as duas formas de descriminalização impróprias não são incorporadas
formalmente pelo discurso penal e criminológico. Entretanto, essas hipóteses são as maiores expressões
quantitativas da realidade das agências de controle estatais, fato que demonstra a importância das cifras
ocultas da criminalidade. Esses dados que não fazem parte das estatísticas oficiais são essenciais para a
fundamentação acerca da ineficácia do sistema de controle repressivo estatal, principalmente, em um período
em que o direito penal é incumbido de resolver quase todas as mazelas sociais[33].

A descriminalização de fato pode ser originada de fontes diversas: sobrecarga do sistema penal ou
dos critérios da Polícia; desconhecimento do caráter ilícito da conduta a ser descriminalizada por parte do
público alvo; falta de interesse dos ofendidos em buscar soluções penais, recorrendo à composição
alternativa do conflito[34].

Nesse ponto, torna-se interessante fazer alusões aos chamados crimes sem vítima, como é o caso do
consumo de drogas. Com certeza, deve se reconhecer que o ato do consumo atinge a esfera pessoal do
usuário, mas também afeta indiretamente a sociedade, pois os fatos humanos são transcendentes. Entretanto,
deve-se calcular se o benefício obtido com a criminalização do comportamento compensa os custos da
intervenção penal[35].

Atente-se que o processo de rotulação e estigmatização acompanham os autores dos delitos sem
vítima, assim “no caso dos consumidores de drogas, por exemplo, podemos observar características de
autodepreciação pela criação de tais rotulações que os conduzem à autosegregação, o que vai criando o
aparecimento de subculturas com suas evidentes conseqüências psicossociais.” [36]

Os problemas estruturais das instituições de controle social demonstram ainda a fragilidade dos
discursos da Nova Defesa Social e do movimento da Lei e Ordem[37], já que a maior parte das condutas
delituosas não são apreciadas e nem sequer conhecidas. Assim, esvazia-se o conteúdo das proposições destas
doutrinas, já que o discurso proposto pelos defensores do direito penal máximo já não serve para atender as
demandas sociais.

 

4. Seria o porte de drogas para consumo, conduta prevista no art. 28 da nova Lei de Drogas, uma
hipótese de descriminalização ou de despenalização?

 

A despenalização pode ser entendida como o ato de diminuir a pena de um delito, sem
descriminalizar a conduta. Em substituição às penas de recolhimento do condenado aos estabelecimentos
prisionais podem ser aplicadas, por exemplo, prestações de serviço à comunidade, prisão domiciliar,
inabilitação para exercício de certas atividades e etc.[38]

A despenalização possui objetivo diverso da descriminalização, pois: “considera-se mais
conveniente manter a ilicitude do fato, eliminando-se somente a pena, evitando um possível excesso da
conduta nessas áreas, e ratificando a suposta tarefa de docência moral da legislação. Por isso, a chamada
descriminalização integral, ou desinteresse total do sistema por ações que antes eram puníveis, ocorre com
pouca freqüência”.[39]

Em outras palavras, o aludido fenômeno difere da descriminalização porque apenas reduz
quantitativa ou qualitativamente a pena cominada para uma determinada conduta. Isso não significa que
haverá uma atenuação no juízo de desvalor da conduta, mas sim, pretende-se adequar a norma ao sistema
penal de forma que se contemplem as regras de proporcionalidade[40].

Sendo assim, entende-se que a despenalização é preferível em relação à descriminalização nas

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1025



situações em que se revele conveniente a manutenção da ilicitude do fato, muito embora se reconheça que o
tratamento penal dado a este era demasiadamente grave e desproporcional. 

À primeira vista, pode-se pensar que a conduta tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006[41], qual
seja o porte ou plantio de drogas para consumo, trata-se de um crime. Esse entendimento é contestável por
ser incompatível com a definição legal de crime, exposta no art. 1º da Lei de Introdução ao Código Penal
(Decreto-Lei nº3.941/41), onde se lê que crime é a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de
detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com pena de multa.

Ocorre que o art. 5º, inciso XLVI, a Constituição Brasileira de 1988 redefine o conceito de delito,
acrescentando àquele conceito outras conseqüências jurídicas, além da pena privativa de liberdade e restritiva
de direito, como perde de bens, multa, prestação de serviços, suspensão ou interdição de direitos.  

Observe que as penas cominadas para o delito insculpido no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 são:
advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de
comparecimento a programa ou curso educativo.

Acrescento que no § 3º do dispositivo acima aludido estabelece que as penas de prestação de
serviços e as medidas educativas serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses. No parágrafo
posterior, impõe-se que, em caso de reincidência, as penas poderão ser aplicadas pelo prazo máximo de 10
(dez) meses.

Interessante perceber que se as ditas penas não forem cumpridas injustificadamente poderá o juiz
submeter o “agente do crime” a admoestação verbal e multa.

Essas medidas repressivas obviamente não apresentam um caráter tipicamente punitivo, pois está
totalmente descartada a hipótese de qualquer espécie de privação da liberdade.

Por tal motivo, o Supremo Tribunal Federal[42], em sede de julgamento da Questão de Ordem em
Recurso Extraordinário registrada sob o nº 430.105-9/2007, decidiu que o novo art. 28 da Lei nº
11.343/2006 impõe ao usuário sanções penais, motivo porque se sustentou que o fenômeno observado no
caso não seria a descriminalização e sim a despenalização.

O Relator Sepúlveda Pertence buscou na doutrina respostas para a questão abordada no título desde
item. Assim, elencou os argumentos favoráveis ao reconhecimento da conduta do art. 28 da Lei de Drogas
como infração penal sui generis.

Primeiramente, estaria a conduta inserida no Capítulo III, Título III, intitulado como “Dos Crimes e
das Penas”. Depois, porque o artigo menciona a reincidência, que seria a prática de nova infração penal
depois de condenação por um crime, nos termos do art. 63 do Código Penal e 7º da Lei de Introdução ao
Código Penal. Em terceiro lugar, o art. 30 da Lei de drogas informa o prazo prescricional para o exercício da
pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, admite-se que somente infrações penais poderiam prescrever.
Em quarto lugar, a lei de entorpecentes prevê que será adotado o procedimento sumaríssimo regulado pela
Lei nº 9.099/95, que trata dos crimes de menor potencial ofensivo.

Suscitou-se ainda que em caso de descumprimento das medidas punitivas descritas no primeiro
parágrafo do art. 28 ensejaria o pagamento de multa, que também se enquadra no rol de sanções penais
inscritas na Constituição. Baseando-se nesses argumentos, o Ministro Relator decidiu que a hipótese tratada
no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 equivale à despenalização.

Inicialmente, afirmou que o art. 1º da Lei de Introdução ao Código Penal somente apresenta
critérios para diferenciar crimes e contravenções. Esse diploma legal, anterior à Constituição de 1988, foi
recepcionado e, portanto, tem status de lei ordinária. Portanto, nada obsta que outra lei ordinária estabeleça
critérios diversos para estabelecer se certa conduta é crime ou contravenção, desde que se obedeça aos
parâmetros constitucionais quanto ao rol de espécies de pena previstos no art. 5º, incisos XLVI e XLVII da
CF/88.

Depois, foi dito que a despenalização foi marcada pelo rompimento da tradição de imposição de
penas privativas de liberdade como sanção principal ou substitutiva de toda a infração penal.

Segundo o Acórdão mencionado, a Suprema Corte Constitucional, representada pelo Relator
Ministro Sepúlveda Pertence, argumentou que o art. 1º da LICP não impede que lei ordinária superveniente
adote outros critérios gerais de distinção entre crime e contravenções. Assim, tampouco haveria empecilho
para cominar para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - uma pena diversa da privação
ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das hipóteses de pena previstas pela Constituição
Federal em seu art. 5º, incisos XLVI e XLVII.
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Ademais, o STF interpretou que a inclusão das condutas inerentes ao consumidor de drogas no
capítulo “Dos Crimes e Das penas” não se deu por uma falta de apreço do legislador infraconstitucional pelo
"rigor técnico". Na verdade, considerou-se que a conduta descrita no art. 28 da nova lei de drogas realmente
seria um crime.

A ausência de critérios explícitos ou implícitos para servir de norte para decisão da instância formal
que deseja descriminalizar uma conduta, juntamente com a impossibilidade de se prever os efeitos de tal
processo acaba favorecendo a tendência contrária, qual seja a expansão do direito penal.[43]

As instâncias oficiais elencam diversos empecilhos à descriminalização, dentre eles, cita-se: I) as
dificuldades e demora típica do processo legislativo, que dificulta a mudança das normas vigentes; II) o
receio de que a descriminalização possa causar o aumento das condutas antes tidas como criminosas; III) o
medo que a descriminalização dê origem a perda de respeito no sistema penal, caso esse processo seja
interpretado como um reconhecimento oficial da inefetividade da intervenção penal estatal[44].

É certo que a opinião pública também influencia de sobremaneira as demandas de criminalização ou
descriminalização. No entanto, não se pode olvidar que a opinião pública não é livre, sendo manipulada pelos
discursos políticos veiculados nos meios de comunicação em massa[45].

A resistência em reconhecer que o legislador descriminalizou a conduta do uso advém da adoção de
idéias pertinentes ao senso comum, como as máximas “o usuário ou dependente é um responsável pela
existência do tráfico e é um traficante em potencial”. Assim, alega-se que o consumidor de drogas deve
necessariamente ser internado ou preso pela prática de condutas habituais que na verdade são escolhas
pessoais que atingem a esfera privada do indivíduo[46].

Ao associar o usuário à imagem de delinqüente estar-se-á punindo uma personalidade e não uma
ação, abrindo um espaço indevido para o direito penal do autor e não do fato. É basilar entender que
ninguém pode ser punido por ser quem é, mas sim pelo que efetivamente faz ou deixa de fazer quando a
omissão fosse contrária ao seu dever legal.

Assim, as “penas” imputadas ao consumidor não respeitam o princípio fundamental para a
efetividade do tratamento de desintoxicação, qual seja a voluntariedade da submissão à intervenção médica.

O modelo vigente obriga não somente dependente como também o usuário de drogas a se
submeterem a um tratamento, do qual não precisam ou não querem participar. Na verdade, o consumo de
drogas deve ser encarado como um problema de saúde pública e, portanto, o enfoque deve ser dado à
prevenção e não a repressão.

Destarte, “com o tratamento compulsório, a preservação da interioridade (verdadeira esfera do
inegociável e inatingível) fica profundamente abalada pela imposição legal da recuperação do condenado, não
podendo ser admitida sua assimilação pelo ordenamento jurídico desde um processo necessário de filtragem
constitucional” [47]

Essa abordagem conservadora é atacada por aqueles que entendem que o tratamento penal não é a
resposta jurídica correta para inibir o uso de drogas. Ademais, salienta-se que intenção de resguardar a saúde
pública através da proibição do comportamento cria maiores riscos à integridade física e mental dos usuários
que devem se restringir à clandestinidade. Isso se afirma, pois a criminalização favorece a ausência de
critérios de segurança e acesso à informação ao consumidor sobre os danos potenciais das substâncias
comercializadas. Destarte, o usuário e o dependente se inserem numa rede tenebrosa do comércio ilegal de
drogas[48]. 

 

5. O espaço para a pauta de descriminalização frente à Expansão do Direito Penal

            Segundo Ferrajoli, o sistema penal pode se aproximar do direito penal mínimo ou do direito penal
máximo, a depender da menor ou maior quantidade de vínculos garantistas estruturais que formar o sistema,
bem como dependendo da qualidade e quantidade de penas estabelecidas. Como os dois pólos representam
os extremos, tais como sistemas ideais, os ordenamentos jurídicos reais se encontram em estágios
intermediários.[49]

De tal sorte, as tendências expansionistas são mais enfáticas naqueles ordenamentos mais próximos
ao modelo de Direito Penal máximo. Esse modelo é caracterizado pela incerteza e imprevisibilidade das
condenações e das penas, fugindo assim ao controle racional e ao estabelecimento de parâmetros certos e
racionais para a aplicação das normas. Conseqüentemente, o substancialismo penal e a inquisição processual
são meios utilizados para a otimização da expansão que torna incontrolável a intervenção punitiva. [50]
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A expansão do direito penal também foi impulsionada no âmbito criminológico. De tal sorte é
imprescindível suscitar a importância de movimentos difusores do discurso criminalizador, principalmente, o
de Lei e Ordem.

O Movimento Lei e Ordem foi decisivo para a consolidação do discurso autoritário da política
criminal de drogas neste país. Eis que a idéia de tolerância zero não ficou restrita aos ideais da direita, como
também passou a ser pregada pela esquerda. Isso obviamente é um contra-senso, pois tanto a direita quanto
a esquerda passaram a defender que o Estado e os gestores atípicos da moral estavam legitimados a intervir
de forma violenta contra aqueles que praticavam delitos como o tráfico de entorpecentes[51].

Atualmente, merece destaque a alta demanda legiferante devido a um excesso criminalizador. Nesse
viés, o Poder Legislativo cria diversas leis penais especiais sem que haja uma preocupação em unificá-las de
forma sistemática, tampouco há intenção de inserir novas normas incriminadoras no código penal já
existente. Isso é o que se chama de descodificação.

Esse processo de descodificação gera sistemas penais autônomos que tomam maior importância do
que as normas inseridas no código. Essas leis especiais são de tamanha complexidade e relevância que
chegam a formar, muitas vezes, microssistemas penais[52].

A lei dos tóxicos é um exemplo de microssistema penal, já que possui estrutura complexa que inclui
em seu bojo normas penais incriminadoras e não incriminadoras e, ainda, regras atinentes a implementação
do SISNAD e demais políticas públicas educativas ligadas ao combate às drogas.

Leis especiais complexas, como é a Lei nº 11.343/2006, geralmente prevêem normas penais e
também normas administrativas. Por tal razão, diz-se que tal diploma legal foi atingido pelo fenômeno da
descodificação imprópria, que se caracteriza justamente pela produção de textos legais híbridos que
englobam institutos jurídicos de diversas áreas do direito.[53]

Essa tendência provoca efeitos transformadores já que aproxima o direito penal a um controle social
administrativizado, denominado pan-penalismo. Como conseqüência, a estrutura garantidora do direito penal
e processual penal sucumbe diante da diminuição de instrumentos de defesa dos direitos fundamentais[54]. 

Nesse ponto, é importante repisar a relevância do princípio da intervenção mínima na solução de
problemas provenientes do inchaço do sistema normativo penal, devendo se estabelecer critérios objetivos
que indiquem precisamente as hipóteses em que é necessário criminalizar certa conduta[55].

Percebe-se que a expansão do direito penal ocasiona uma dificuldade em definir o objeto do Direito
Penal, pois já não existe uma clara diferença entre a natureza das condutas Ilícitas, seja ela penal, civil ou
administrativa. Então, na realidade, a única diferença entre um crime e uma infração administrativa seria a
sanção cominada[56].

Bentham acrescentou que a lei penal não deve ser usada para castigar comportamentos que não
causem dano. Por outro lado, se o dano causado pela pena foi mais grave do que aquele decorrente do
delito, não há razões para coibir a conduta em questão. Ademais as penas deverão ser efetivas no sentido de
diminuir a freqüência da conduta criminalizada[57].

Mill defende que

 

(...) o único objetivo ao qual tem direito a humanidade, individual ou coletivamente, para interferir com a
liberdade de ação de qualquer de seus membros, é a autoproteção. Que o único propósito para o qual o
poder pode exercitar-se com direito sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada, contra sua
vontade, é para prevenir que se faça danos a outros.[58]

 

Frente a este contexto, entende-se que são ilegítimas todas as intervenções penais relativas a
condutas que não ofendem gravemente um bem jurídico, como é o caso do porte de drogas pra o
consumo.   

Na tentativa de elucidar quais seriam as condutas que são incapazes de lesionar um bem jurídico de
forma a respaldar a intervenção penal, os defensores do Direito Penal Mínimo estabeleceram parâmetros, que
indicam quando não se deve criminalizar uma conduta. Assim, não pode ser considerado crime: a) os
comportamentos em questão são característicos de grupos sociais débeis, ou os que são descriminados; b) os
delitos que não são denunciados pela comunidade e apenas chegam à Instância policial quando há
investigação por parte desta; c) comportamentos freqüentes ou próprios de um grande número de pessoas
(subculturas) ; d) condutas praticadas apenas em casos de desajustes sociais ou psíquicos; e) ações ou
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omissões que não sejam definidas facilmente; f) comportamento que atinja a esfera privada do agente; g)
condutas aceitas pela maioria da sociedade de forma consensual[59].

Merece atenção diferenciada a realidade da América Latina onde ainda existem comunidades
indígenas, formada por indivíduos que compartilham valores de uma subcultura. Muito embora os valores
culturais indígenas tenham perdido suas feições tradicionais, principalmente com a colonização imposta,
ainda é possível encontrar comunidades que preservem seus costumes.

Por outro lado, há que se perceber que nos países periféricos há uma resistência cultural, por parte
da sociedade, às idéias de descriminalização do uso de entorpecentes. Eis que essa conduta é vinculada às
classes menos favorecidas economicamente. Essa atitude, acima de tudo, é hipócrita, pois muitas pessoas que
se consideram como a elite da sociedade também fazem uso de substâncias ilícitas.

Mas não é somente isso.

O argumento contrário mais forte é que a legalização das substâncias entorpecentes poderia causar
um severo aumento do consumo das drogas uma vez tidas como ilegais. Esse risco alimenta a atitude
conservadora no tratamento da questão da descriminalização, pois há uma grande incerteza quanto aos
resultados reais obtidos com a adoção desta medida. Além disso, a dúvida quanto à efetividade da
descriminalização é incrementada pela ausência de experiências de outros Estados na adoção de tal política
inovadora.

  Em defesa da descriminalização, Kai Ambos duvida da veracidade da tese sobre o aumento das
taxas de consumo de drogas atualmente consideradas ilícitas, argumentando que o contexto social, cultural e
histórico destas últimas não são comparáveis com a nicotina ou com o álcool[60]. 

O argumento contrário a descriminalização é refutável por outros motivos. Em primeiro lugar, cita-
se que nas hipóteses em que a conduta descriminalizada, ainda indesejável pela sociedade, poderá ser
controlada por outros fatores sociais, surgindo uma espécie de condenação moral por parte da
sociedade[61].

Outrossim, não é possível descartar definitivamente os riscos da descriminalização, principalmente
no tocante à possibilidade de se ver diminuída os efeitos preventivos gerais. Ainda assim, acredita-se que
esse risco deve ser assumido na medida em que o cálculo custo-benefício aponta para a descriminalização
como solução mais útil e racional.[62]

 

II – Conclusão

 

O presente artigo foi elaborado com a finalidade de questionar a utilidade social da criminalização
do consumo de drogas e, por conseguinte, discutir sobre a legitimidade do bem jurídico supostamente
defendido pela norma que criminaliza a conduta do porte para consumo ou do pequeno tráfico.

Conforme foi visto, já não se pode limitar a responder a tal indagação dizendo que se trata da saúde
pública. Eis que esta última não se constitui um verdadeiro bem jurídico coletivo e, portanto, os aludidos
delitos de perigo abstrato não poderiam ser legítimos.

Outrossim, a atenção do estudioso também deve se voltar ao bem jurídico protegido, eis que a
faceta preventiva do Direito penal também pode servir para a ocultação de falsos interesses coletivos. Nesse
viés, a desconstrução do conceito de bem jurídico coletivo opera a favor da racionalidade e da segurança
jurídica. Afinal, o grau de legitimidade da intervenção penal está diretamente ligado às justificações das
finalidades normativas, de modo que se opõe às indicações simplistas de falsos bens jurídicos, como a saúde
pública nos crimes da lei de drogas já analisados.

Portanto, o legislador e o intérprete devem ser capazes de verificar se o tipo penal se refere a uma
soma de interesses individuais, caso em que seria considerado ilegítimo, ou se contempla um interesse
realmente coletivo, pertinente a um grupo ou à sociedade em sua totalidade. Caso constate estar diante de
um falso bem jurídico, indica-se que o sujeito afira a potencialidade lesiva da conduta na tentativa de
descobrir se aquela norma penal não atende aos seus pressupostos que, por sua vez, são expressos pelos
princípios penais. Estes últimos demonstraram se há razoabilidade na criminalização e se realmente houve
risco relevante ao bem jurídico protegido.      

Tampouco se pode permitir a flexibilização extrema dos critérios de imputação. Eis que é preciso
defender a segurança jurídica, ditame principal do Estado Democrático de Direito. Convém, então, adotar a
postura garantista a fim de estabelecer quais sãos os limites constitucionais à criminalização e
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descriminalização de condutas, principalmente, quando estas últimas se mostram como inofensivas para o
bem jurídico coletivo supostamente defendido pela norma penal.

Outrossim, a expansão do Direito Penal não enseja necessariamente um tratamento mais grave ou a
imposição de penas mais longas. É possível que sejam previstos mecanismos mais amenos que, ainda assim,
identificam-se com a tendência de ampliação da lei penal, como é o caso da Lei nº 9.099/95, que dispõe
sobre a criação dos Juizados Criminais, a instituição do procedimento penal sumaríssimo e, também, a
criação de hipótese de suspensão condicional do processo.

Tendo essa idéia em mente, buscou-se analisar pormenorizadamente a natureza jurídica do novo
tratamento dado ao usuário de drogas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Em princípio, foi feita uma pesquisa
sobre a origem da descriminalização, falando sobre o papel dos movimentos de criminologia crítica e da
Nova Defesa Social na criação dessa política.

Em seguida, foi apontado um conceito para a descriminalização e foram elencadas suas espécies.
Além disso, estabeleceram-se critérios criminológicos para compreender como o legislador faz a seleção
desses comportamentos que não mais são identificados como crimes.

Após delimitar os preceitos básicos que envolvem a descriminalização, pontuou-se a polêmica
envolvendo o consumo de entorpecentes, sendo estudado qual seria a natureza jurídica deste novo
regramento. Com essa finalidade, houve o contraste entre os conceitos de despenalização e
descriminalização, elencando-se os argumentos suscitados pelos defensores de cada um desses
posicionamentos.

Neste diapasão, critica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal que optou pela
despenalização, já que essa atitude demonstra o excessivo conservadorismo brasileiro em relação ao tema.
Essa resistência às necessárias inovações na legislação é prejudicial e incompatível com a realidade social que
já não comporta a negação quanto à implementação de políticas públicas pioneiras.

Finalmente, sustenta-se que a descriminalização seria a política criminal preferível no que pertine ao
uso de tóxicos em virtude do atendimento dos enunciados normativos ligados aos princípios da intervenção
mínima e da lesividade da conduta. Acredita-se que a adoção da descriminalização é uma solução corajosa e
polêmica, já que vai de encontro à opinião pública manifestamente influenciada por idéias provenientes do
senso comum, que se distanciam das descobertas científicas e se aproximam de valores culturais
preconceituosos.  Por conseguinte, avalia-se que o consumo de drogas não deve continuar sendo tratado
como infração penal apenas em razão do preconceito da sociedade.

Muito embora a descriminalização signifique uma redução do manto protetivo penal, impede-se que
o Estado trate o consumidor e o dependente em drogas ilícitas de forma adequada oferecendo-lhes
tratamento médico e psiquiátrio. Afastando a distorcida visão acerca do problema da proliferação do uso das
drogas, seria possível elaborar políticas pública de saúde mental efetivas, sendo capazes de realmente influir
na diminuição do uso, pela adoção de táticas preventivas, como também poderiam ampliar a perspectiva de
recuperação dos viciados.
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DEMOCRATIZAÇÃO DA JUSTIÇA PENAL: A POLÍTICA CRIMINAL NO ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO

DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL: LA POLÍTICA CRIMINAL EN EL ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DERECHO

Josineide Gadelha Pamplona Medeiros
Nirson Medeiros da Silva Neto

RESUMO
O presente artigo discute o problema da participação da Justiça Penal na democracia. Afirma-se que a
democratização da Justiça Penal consiste em um processo, não sendo um fato já plenamente realizado, senão
um projeto em andamento, inacabado, germinante, que tende a ampliar-se, necessitando, porém, de ser
institucionalizado, de forma que se promova uma maior participação popular na gestão de assuntos do crime
e da segurança pública. Isto não deixa de colocar o Judiciário perante evidentes paradoxos, diante de uma
opinião pública, da mídia e de decisões legislativas que se identificam mais com as vítimas do que com os
réus. A democratização da Justiça, no campo penal, além de processual, relaciona-se à difusão de
interpretações e decisões judiciais que objetivam prevenir o crime a um custo mínimo aos direitos ou valores
fundamentais inscritos na Constituição, por terem sido estes democraticamente selecionados como aqueles
que devem orientar todas as atividades de agentes públicos e privados, aqui inclusos os intérpretes e
aplicadores do direito penal. Ademais, sustenta-se que a participação da Justiça Penal na democracia deve
necessariamente estar acompanhada de uma crescente dilatação das oportunidades de participação popular
nas interpretações e decisões judiciais tocantes a assuntos criminais e de segurança pública, incluindo entre
os agentes que hão de participar das práticas judiciais os cidadãos em geral, as partes (vítimas e ofensores),
bem como outros cidadãos não desviantes capazes de participar na esfera pública influenciando, contribuindo
ou determinando a forma de atuação de juízes e tribunais nos casos concretos. O artigo procura destrinchar
estas assertivas a partir de experimentações práticas e teóricas que acenam para a discussão delas.
PALAVRAS-CHAVES: JUSTIÇA PENAL; DEMOCRACIA; POLÍTICA CRIMINAL.

RESUMEN
Este artículo aborda el problema de la participación de la Justicia Penal en la democracia. Se dice que la
democratización de la Justicia Penal es un proceso, no un hecho que se ha realizado plenamente, pero un
proyecto en curso, inacabado, germinando, que tiende a expandirse, lo que requiere, sin embargo, se
institucionalice, para promover una mayor participación popular en la gestión de las cuestiones de
delincuencia y seguridad pública. Esto plantea al Poder Judicial paradojas, frente la opinión pública, medios
de comunicación y las decisiones legislativas que se identifican con las víctimas y no con los delincuentes. La
democratización de la Justicia, en el ámbito penal, más allá de un proceso, se relaciona con la difusión de las
decisiones judiciales y las interpretaciones que apuntan a prevenir la delincuencia a un costo mínimo a los
derechos o los valores fundamentales consagrados en la Constitución, elegidos democráticamente como los
que deben guiar todas las actividades públicas y privadas, aquí incluidos las acciones de los intérpretes y
aplicadores del derecho penal. Por otra parte, se argumenta que la participación de la Justicia Penal en la
democracia debe necesariamente ir acompañada de una creciente expansión de las oportunidades para la
participación popular en las interpretaciones y juicios sobre crimen y seguridad pública, incluidas entre los
agentes que participarán los ciudadanos en general, las partes (víctimas y delincuentes), así como los demás
ciudadanos no desviada capaces de participar en la esfera pública, que influyen o contribuyen a determinar la
forma de actuación de los jueces y tribunales en casos concretos. El artículo trata de desarollar estas
afirmaciones de experimentos teóricos y prácticos que invitan a la discusión de ellos.
PALAVRAS-CLAVE: JUSTICIA PENAL; DEMOCRACIA; POLÍTICA CRIMINAL.

INTRODUÇÃO

 

A democratização do Judiciário consiste em um caminho progressivo, ou seja, em um processo de
transformação da relação da Justiça com a política, tendente a difundir práticas judiciais comprometidas com
a efetivação dos valores constitucionais, democraticamente escolhidos, acompanhada da flexibilização do
monopólio dos magistrados e dos tribunais quanto à interpretação e dicção do direito, assim como da
ampliação de procedimentos democráticos na administração judiciária. Qualquer reflexão sobre o processo
de democratização da Justiça Penal não pode, pois, esquivar-se de uma revisão destes níveis de participação
do Judiciário na democracia. É claro que, em se tratando da Justiça Penal, enfrentaremos, mais do que em
qualquer outra esfera judicial, o argumento, bem expresso por Teresa Caldeira (2000 apud SICA, 2009), de
que o Judiciário representa um dos principais obstáculos à expansão da democracia, pois desafia
cotidianamente os processos de democratização, emergentes na sociedade, especialmente porque, no âmbito
penal, o oposto dos procedimentos democráticos acaba por confundir-se necessariamente com práticas
institucionais violentas e violadoras de direitos fundamentais. Contudo, isto não torna o papel da Justiça
Penal menos importante para a democracia. Ao contrário, o controle judicial do crime e, com efeito, o
exercício do poder punitivo pelo Judiciário são de sobeja importância para o regime democrático, conferindo
segurança ao exercício das liberdades, bem como preservando outros valores fundamentais, sem os quais a
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democracia se tornaria um regime inconcebível e impraticável. Por isso, a Justiça Penal, por tocar
diretamente à segurança pública e jurídica, apresenta-se como um assunto coletivo dos mais relevantes para
qualquer sociedade, o que nos deve levar a questionar freqüentemente, como afirma Leonardo Sica (2009), o
papel que os cidadãos devem exercer na sua gestão, que certamente, para falarmos de uma democracia
verdadeira, não pode ser apenas um papel distante e secundário de eleitores dos políticos que decidirão quais
as condutas a serem consideradas enquanto crimes.

O questionamento disposto acima conduz a algumas perguntas que são determinantes para uma
avaliação do grau de democratização da Justiça Penal, senão vejamos: “quais as opções que têm a vítima de
um crime para elaborar a ofensa que sofreu e buscar a reparação? No que sua opinião pesa na solução do
problema? Em que medida as justificativas oferecidas pelo ofensor interferem na decisão de um caso
criminal, principalmente se não tiverem cunho técnico-jurídico?” (SICA, 2009, pp. 292-3). E mais: qual a
participação de agentes alheios ao campo judicial ou, ao menos, jurídico (não juristas e cidadãos não
desviantes) na assistência à Justiça nas ações tradicionalmente reputadas como exclusivas de magistrados e
tribunais? Em que medida as decisões judiciais preocupam-se com a garantia dos direitos fundamentais mais
do que com a subsunção dos fatos à norma e, assim, reforçam os valores constitucionais selecionados
democraticamente? Todas estas indagações devem ser, se não respondidas, ao menos consideradas quando
se avalia a participação da Justiça Penal na democracia. Claro está que, se observado o cotidiano da maioria
das práticas judiciais, os resultados da avaliação serão decepcionantes. Constataremos que a participação
popular no sistema penal reduz-se a uma espécie de “moral de obediência política”, segundo ensinamento de
Sica (2009, p. 300), que assim precisa esta moralidade:

(i) o sistema político (parlamento) cria a lei, criminaliza uma conduta e decide as penas mínima e
máxima; (ii) ao sistema jurídico (tribunais) resta, estritamente, interpretar a lei e aplicar a pena dentro
daqueles limites rígidos e preordenados, com pouca autonomia para reduzi-la e nenhuma para dela
prescindir. E, aos cidadãos, reserva-se o papel inicial de coadjuvante: eleger o parlamento e, a partir
daí, ser excluído da pauta de decisões que interferem na solução de determinado conflito, mesmo
quando aqueles cidadãos são parte ativa do conflito! (ofensor e vítima).

 

Como se pode deduzir, tal moralidade é intrínseca a um modelo de democracia representativa ou de
equilíbrio, que é a forma democrática que conhecemos historicamente nas sociedades modernas, e não a uma
democracia de participação, tal como formulada por C. B. Macpherson (1978), que requer uma postura dos
cidadãos e da Justiça completamente diferente perante um assunto de interesse coletivo tão importante
quanto o crime e a segurança pública. Em uma democracia de equilíbrio, notadamente representativa, os
cidadãos não passam de eleitores passivos do governo e, perante o Judiciário, meros “justiciáveis”, com
parca ou nula participação no debate das questões de interesse público, o que difere em absoluto de uma
democracia participativa, em que os cidadãos têm um papel significativo na gestão dos assuntos coletivos,
principalmente quando estão em jogo seus próprios interesses particulares. Magistrados e tribunais, por sua
vez, no modelo de equilíbrio, figuram como nada mais do que la bouch de la loi, pois, como diz Paulo César
Santos Bezerra (2003), apegam-se, ferrenhamente, aos ditames da lei, desprezando a dependência da lei
frente aos fatores sociais e psíquicos, atendo-se à capacitação, compreensão e cumprimento das mesmas e
jamais produzindo direito; são, então, meros aplicadores de normas, em completo descompasso com o papel
do Judiciário em uma democracia de participação que, de acordo com Paulo Bonavides (2001), é
reconhecidamente um legislador no caso concreto, que decide com fulcro nos valores constitucionalmente
assegurados.

Do exposto, podemos retirar as hipóteses que orientam o presente artigo e que serão melhor desenvolvidas
abaixo. Estas hipóteses nos levam à assertiva de que a democratização da Justiça Penal é (1) algo processual,
portanto, não consiste em um fato dado, senão em um processo dinâmico, em andamento, inacabado, repleto
de promessas, mas ainda em sua fase de germinação, que, no entanto, tende a ampliar-se, mas que precisa ser
institucionalizado através de normas que prevejam mecanismos de maior participação popular na gestão de
assuntos tão relevantes para a coletividade como o crime e a segurança pública, cujo trato judicial segue
tradicionalmente monopolizado por juízes e tribunais. Este processo (2) está relacionado à difusão de
interpretações e decisões judiciais no campo penal – portanto, que visam ao controle do crime e exercitam o
poder de punir do Estado, através do Judiciário, em particular da Justiça Penal – que se embasam em e
reforçam os valores inscritos na Constituição, por terem sido democraticamente selecionados como aqueles
que devem orientar todas as atividades de agentes públicos, aqui inclusos os magistrados e tribunais que
trabalham na alçada penal. Ademais, o referido processo de democratização (3) implica em um crescente
alargamento das oportunidades de participação popular nas interpretações e decisões judiciais tocantes a
assuntos criminais e de segurança pública, incluindo entre os agentes que cada vez mais tendem a participar
das práticas judiciais, além dos cidadãos em geral, tanto as partes (vítimas e ofensores) quanto outros
cidadãos não desviantes capazes de influenciar (contribuir para) ou determinar a interpretação e dicção do
direito nos casos concretos. Nas páginas que seguem, procuraremos destrinchar cada uma destas hipóteses
trazendo à baila as experimentações práticas e teóricas que acenam para a discussão delas.
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1. PARADOXOS DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NA JUSTIÇA PENAL

 

Norberto Bobbio (2000) nos convida a perceber o processo de democratização como um alargamento
progressivo do quantitativo de cidadãos que participam ativamente das decisões importantes para a
sociedade. E não há um assunto público de maior interesse à coletividade do que o crime e a segurança
pública. Em finais do século XIX, no nascedouro da sociologia criminal, Émile Durkheim (1999) já nos
ensinava que um comportamento somente é considerado enquanto crime quando atenta contra os estados
fortes da consciência coletiva, isto é, os estados mais essenciais daquele conjunto de crenças e sentimentos
comuns à média dos membros de uma determinada sociedade, que forma um sistema que dá vida a uma dada
formação social, integra um grupo como grupo e sem o qual a convivência em uma particular comunidade é
insustentável. Um assunto coletivo de tamanha envergadura não poderia deixar de interessar aos cidadãos
que desejam participar na esfera pública. Aliás, o controle do crime e o exercício do poder punitivo pelo
Estado, desde os primeiros intelectuais que estudaram o fenômeno do poder, como Thomas Hobbes (1993),
é percebido como uma questão política fundamental, uma questão fundadora da própria política, pois,
segundo pensa o festejado contratualista, é na cessão do direito de punir ao Estado que os cidadãos
entregam a um terceiro imparcial, o soberano, aquela faculdade que possuíam de, usando os termos de
Niklas Luhmann (1983), manter as expectativas comportamentais normativas mediante a vingança privada ou
outras formas de processamento dos desapontamentos. Mas é claro que, depois de um longo processo
histórico de afirmação do regime democrático, especialmente a partir de Jean Jacques Rousseau (2003), o
soberano incumbido da gestão dos assuntos públicos não se confunde mais, como pensava Hobbes, com o
Estado, senão com a vontade dos cidadãos, embora pelo medium das instituições estatais e não por
quaisquer outros meios privados.

Pelo que foi dito no parágrafo anterior, não é de se estranhar o fenômeno hodierno de ampliação do interesse
popular pela gestão judicial das temáticas do crime e da segurança pública, que, indubitavelmente, tende a
ampliar progressivamente o número de cidadãos que participam do cotidiano da Justiça Penal,
democratizando assim, de certa forma, este âmbito judicial. O modo como tal processo de democratização se
tem produzido, entretanto, apresenta alguns paradoxos que precisam ser preliminarmente discutidos, porque
decorrem do “déficit democrático” do atual modelo de democracia representativa e do aumento vertiginoso
da criminalidade nas sociedades contemporâneas. Como diz Antonie Garapon (2001), o Judiciário
ultimamente se converteu no lugar privilegiado para a manifestação das paixões democráticas, o palco das
disputas políticas que uma democracia de baixa intensidade, para usar uma expressão de Boaventura de
Sousa Santos (2003), precisou transferir do sistema político para o jurídico. Todavia, quando estas paixões
se epifanizam na Justiça Penal, profundas ambigüidades se revelam: por um lado, a Justiça torna-se um
contrapoder, um locus de contestação e de luta pela efetivação de direitos; por outro, transforma-se em um
espaço com uma vocação menos nobre, orientado para a vingança, onde espetáculos de barbárie manifestam
uma forma sentimental e efusiva de se fazer política de combate ao crime. A aclamação por vingança, a
linguagem do choro, a indignação pelos atentados à consciência coletiva entram no Judiciário com exigências
populares de retribuição de uma violência ilegítima por outra legítima. A Justiça Penal então se tem visto
diante de uma opinião pública, reforçada pela dramatização da mídia, que se identifica mais com a vítima do
que com o respeito pelos direitos do ofensor, mesmo que constitucionalmente garantidos.

Lembra-nos atentamente Garapon (2001) que o desapontamento à norma penal, quando processado pela
Justiça, não é mais, como talvez outrora se o percebia, um mero acontecimento cotidiano de resposta à
frustração de expectativas de comportamento, mas a expressão de uma demanda política, pois segue
acompanhado de exigências sociais e midiáticas de uma decisão judicial que, mais do que preocupada com a
interpretação e aplicação corretas do direito, deve consistir em uma resposta exemplar contra o crime. A
opinião pública e a mídia requerem, portanto, de juízes e tribunais, mais do que decisões jurídicas, o
empreendimento de uma política criminal retributiva pautada mais em juízos irracionais, sentenças
emocionais, do que em uma racionalidade que respeita a valores, para falar com Max Weber (1999). A
retribuição almejada pela opinião pública e pela mídia não se fundamenta na busca por uma resposta ao
ultraje à lei, senão ao sofrimento causado à vítima que, por extensão, ultraja e amedronta a sociedade. Com
isso, perde-se de vista o princípio fundador da Justiça, que é o de terceiro imparcial que não adota a posição
nem da vítima nem do agressor e que busca afastar a emoção dos acontecimentos a fim da construir, na
medida das possibilidades, uma solução racional para determinada controvérsia. Esta perda implica na
diabolização do agressor ou suposto ofensor, como assevera Garapon, agravada pelo afã não somente de
encontrar responsáveis para os fatídicos acontecimentos da vida, mas culpados pela ocorrência das tragédias
humanas, mesmo quando tenham sido produzidas por eventos exclusivamente naturais ou casuais. No dizer
do autor, é “como se a evolução da sociedade democrática lhe fizesse considerar a idéia de que nenhuma
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morte é natural e que, quando não atribuída a uma vontade positiva, pode ser sempre imputada a uma
negligência” (GARAPON, 2001, p. 105). A Justiça Penal, então, perante a vontade geral, as pulsões da
maioria, vê-se pressionada a transformar-se em uma violadora dos direitos constitucionais, dos valores
democraticamente escolhidos, a fim de produzir um maior sentimento de justiça e de segurança.

E mais: a tendência expressa nos anseios da opinião pública e da mídia crescentemente força a Justiça a tratar
o infrator das normas penais não como um sujeito de direitos, mas sim como um inimigo da sociedade, ainda
que em potencial. Para usar os termos de Günther Jakobs (2009), o agir emocional da maioria cobra do
Judiciário a aplicação de um direito penal do inimigo, ao invés de um direito penal do cidadão. Neste último,
a preocupação da reação punitiva é com a confirmação da estrutura normativa da sociedade; em outras
palavras, falando com Luhmann (1983), o objetivo da pena não é outro senão apenas o processamento do
desapontamento à ordem jurídica, mantendo as expectativas comportamentais normativas da sociedade. O
direito penal do cidadão é, portanto, um direito de todos, que busca manter a vigência da norma e, por tal
motivo, não possui qualquer razão para não respeitar os direitos fundamentais do infrator que, como é de se
deduzir, continua a figurar como um sujeito pleno de direitos. Ao contrário, o direito penal do inimigo,
conforme o próprio nome já diz, é aquele constituído contra um inimigo, e frente a um inimigo é a coação
que possui maior importância, a repressão e a retribuição do mal, e não o processamento das frustrações com
a consecutiva manutenção da estrutura normativa. O direito penal do inimigo combate o infrator por sua
periculosidade social. Trata-se de uma perspectiva algo panóptica, de acordo com a definição de Michel
Foucault (2005), que trata os indivíduos nas suas virtualidades, no que eles podem vir a fazer, no perigo que
são para a sociedade; portanto, devem ser privados de agir livremente nesta e, por isso, não são tratados
como um cidadão, um agente interno, sujeito de direitos, que frustrou uma expectativa de comportamento
convertida em norma penal.

Os paradoxos da democratização da Justiça Penal, de consonância com Garapon (2001), vão ainda
mais além. Ademais de a opinião pública e a mídia difundirem um direito penal do inimigo, fomentam cada
vez mais uma passagem de um processamento civil e administrativo dos conflitos para um processamento
penal. Tendem a disseminar a idéia de que toda atividade patológica na sociedade, seja econômica ou social,
deve ser sancionada penalmente. A Justiça Penal, por seguimento, passa de uma instância secundária de
resolução de conflitos para a instância resolutória das conflituosidades por excelência. E este fato possui uma
explicação, segundo o magistério de Garapon. É que a Justiça Penal é sempre, para os cidadãos, uma opção
disponível diante do fracasso dos outros meios de regulação (civis ou administrativos), da descredibilidade
do sistema político e até mesmo do arrefecimento das instâncias que preenchiam uma função moral e
simbólica na sociedade (como, principalmente, a religião). A Justiça Penal apresenta-se como uma opção
repleta do simbolismo de autoridade que, todavia, confere efeitos bastante materiais a suas ações, um
caminho que, dada a simbólica que lhe envolve, assegura aos cidadãos um sentimento de segurança e de
estabilização dos conflitos que, diria Pierre Bourdieu (2005), por seu poder quase mágico, a sentença judicial
condenatória produz, garantindo, inclusive, muitas vezes, a própria aceitação ou assimilação por parte do
condenado, que adere à decisão do juiz ou tribunal. No mais, continua Garapon, diferentemente do governo
e do parlamento, o Judiciário não pode esquivar-se de pronunciar uma decisão sobre um problema que lhe
foi submetido. Isto tudo faz com que as sociedades democráticas, que têm aumentado sua aposta no
Judiciário como o guardião das promessas democráticas e emancipatórias não realizadas da modernidade,
transfiram para a Justiça, sobretudo a Penal, seus conflitos sociais e intersubjetivos não-resolvidos.

A aposta no processamento penal dos conflitos sociais e intersubjetivos, por transformar o Judiciário na
instância privilegiada de resolução das conflituosidades, sobrecarrega-lhe de atividades ao promover,
concomitantemente, uma expansão do direito penal, muito bem discutida por Jesús-María Silva Sánchez
(2002). Esta tendência segue relacionada a uma assimilação distorcida por parte do sistema político das
demandas sociais por mais proteção e das emoções que suscitam sentimentos irracionais de retribuição, que
são interpretadas pelo governo e pelo parlamento como demandas exclusivamente por punição. Ao invés de
racionalizar as demandas de sorte a contextualizá-las no âmbito de um sistema jurídico-político cuja
exteriorização precípua é a Constituição, esta distorção na interpretação das pressões sociais conduz à
introdução na legislação de novos tipos penais, ao agravamento dos já existentes, assim como a uma
restrição das garantias individuais desde há muito asseguradas aos cidadãos. Trata-se de uma expansão que
se justifica na criação de novos bens jurídico-penais, na ampliação dos espaços de risco penalmente
relevantes, na necessidade de flexibilização das regras de imputação e de relativização das garantias dos
acusados. Com fulcro em discursos sobre as peculiaridades da tutela penal em uma sociedade complexa, o
legislador acolhe novas formas de delinqüência, sendo que a eliminação de outras figuras delitivas é
praticamente insignificante. Ou seja, problemas sociais que deveriam ser resolvidos através de políticas não
criminais, buscam-se resolver com o recurso permanente à lei penal, o que constitui uma aparente solução
fácil dos conflitos ao deslocá-los para a Justiça Penal, a qual, pelo menos, os cidadãos podem acessar mais
facilmente quando desapontadas as suas expectativas de respeito à ordem jurídica, fato que tranqüiliza a
opinião pública e alimenta os noticiários que abordam a temática criminal, embora os problemas sociais, de
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fato, não sejam enfrentados senão paliativamente.

 

2. POLÍTICA CRIMINAL E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

 

Ao contrário das tendências da opinião pública, da mídia e até do sistema político de transferir para o
Judiciário a promoção de uma política criminal de retribuição, que se sensibiliza mais com a posição da
vítima e diaboliza os acusados, percebendo-os como inimigos da sociedade e ainda pondo em segundo plano
suas garantias constitucionais, parece-nos que, diante do sistema constitucional vigente, do conjunto de
valores que a Constituição protege – que foi democraticamente estabelecido, entre muitos outros possíveis,
ao longo de um processo constituinte que firmou os parâmetros mínimos das ações públicas e privadas –, a
Justiça Penal, para empreender sua imperiosa participação na democracia, não deve se influenciar pela
espontaneidade das emoções fugazes e não racionalizadas da maioria. Isto, ao contrário do que aparenta em
princípio, não é um obstáculo a seu processo de democratização. Ao reverso, como lucidamente nos ensina
Luigi Ferrajoli (2006), o Judiciário em um Estado democrático de direito, quando chamado a exercer o
controle judicial do crime e o poder de punir, tem a obrigação política de tutelar os direitos fundamentais,
que são bens jurídicos que nenhum agente, público ou privado, está autorizado a lesionar, seja com delitos,
seja com castigos. Em outras palavras, Ferrajoli afirma que, frente aos hodiernos sistemas constitucionais,
tão inclinados à proteção dos direitos fundamentais, a Justiça Penal não detém legitimidade para levar a cabo
uma política criminal maximalista, de feição vingativa e restritiva de garantias, ainda que pressionada pela
maioria. Diferentemente, os sistemas constitucionais da atualidade, que condicionam a atuação judicial, são
garantistas, quer dizer, tutelam aqueles direitos ou valores cuja satisfação, ainda que contra as pulsões
coletivas, é o fim justificador do direito penal que, por um lado, visa à prevenção geral dos delitos, mas, por
outro, à prevenção geral das penas arbitrárias ou desproporcionais.

As assertivas postas acima, contudo, requerem maiores esclarecimentos. Em primeiro lugar é preciso
compreender a relação que a resposta judicial para o crime trava para com a política. A interpretação e
dicção do direito penal, ao contrário do que pensa o douto senso comum da maioria dos juristas, não seguem
dissociadas de uma política criminal, contida na política geral do Estado, o que significa dizer que inexistem
decisões judiciais no campo penal totalmente adstritas ao direito, posto que qualquer decisão assegura a
continuidade, ou a descontinuidade, de um projeto político, notadamente inscrito na Constituição. Isto
ocorre porque, conforme nos ensina Ferrajoli (2006), o pacto constitucional é a tradução ou materialização
do que se tem denominado de contrato social, que então deixa de ser uma hipótese político-filosófica para se
converter em um conjunto de normas positivas que obrigam entre si o Estado e os cidadãos. As disposições
constitucionais sintetizam, pois, o conjunto dos valores que uma sociedade escolhera politicamente para
serem preservados nas ações dos agentes público e privados, que, por este exato motivo, não devem ser
objetos de negociação, a menos que outro contrato social seja estabelecido, quer dizer, que advenha uma
nova Constituição. Por isso, magistrados e tribunais quando oferecem uma resposta judicial, obedecendo por
dever de ofício aos preceitos constitucionais, veiculam a política do Estado, mesmo que possam exibir, em
suas decisões, as deficiências do texto que interpretam e até exijam do sistema político decisões mais
adequadas aos valores encontradiços na sociedade ou recomendados por documentos de direito internacional
(BEIRAS, 2005).

Jorge de Figueiredo Dias (2001) nos oferece um ensinamento homólogo quando afirma que os conceitos de
dogmática jurídico-penal que encontramos nas sentenças judiciais não são apenas penetrados ou
influenciados por decisões político-criminais; mais do que isto, devem ser determinados e informados por
proposições político-criminais, pela função que elas exercem no âmbito do sistema constitucional e pelos fins
que visam alcançar. Em outros termos, subjacente à dogmática jurídico-penal incorporada às decisões
judiciais existem propósitos, finalidades, escolhas políticas tocantes aos deveres e aos limites do Judiciário ao
realizar o combate do crime e ao exercer o poder de punir do Estado. Juízes e tribunais, portanto, não apenas
aplicam a lei, fazendo a subsunção dos fatos à norma penal. A solução que hão de oferecer ao caso concreto
deve, evidentemente, visar à justiça, mas, simultaneamente, ser adequada ao sistema jurídico-penal, o que
supõe uma penetração axiológica na decisão que é feita “por apelo ou com referência teleológica a
finalidades valorativas e ordenadoras da natureza político-criminal, numa palavra, a valorações político-
criminais co-naturais ao sistema” (FIGUEIREDO DIAS, 2001, p. 17). Acontece que o sistema jurídico-
penal é nada mais do que um subsistema do sistema constitucional, por isso a política criminal que subjaz às
interpretações e dicções do direito penal estão sempre condicionada por fundamentos jurídicos e políticos de
uma concepção de Estado, textualizada na Constituição. A política criminal, por seguimento, como diz
Figueiredo Dias, é intra-sistemática relativamente a uma concepção de Estado, o que significa dizer que é
imanente ao sistema constitucional. Logo, as respostas judiciais ao crime devem sempre considerar que as
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finalidades e proposições político-criminais que exteriorizam hão de ser descobertas no interior do quadro de
valores que integram o consenso social positivado na Constituição, ainda que os sentimentos coletivos lhes
exijam outra valoração.

No contexto dos sistemas constitucionais da atualidade, rememora-nos Winfried Hassamer (2008), a política
criminal apresenta-se orientada não somente ao combate ao crime, mas, em igual medida, à salvaguarda dos
direitos fundamentais. Segundo o autor, os responsáveis pela interpretação e dicção do direito penal
precisam, antes de tudo, estar seguros deste objeto da política criminal – combate ao crime a um custo
mínimo de violações de direitos – e sensibilizados por ele, sob pena de suas decisões não passarem de
construtos ilusórios. Para tanto, podem empreender o resgate de conceitos já existentes nas ciências
criminais como as “soterradas diferenciações entre as várias formas de criminalidade”, o “modelo
progressista e curativo de lidar com jovens desajustados ou com tendência para o crime”, a “concepção de
penas e medidas de segurança sensatas”, assim como outras vias para a compensação entre o criminoso e a
vítima (HASSAMER, 2008, p. 306). Todavia, Hassamer reconhece que tratar da criminalidade de forma bem
sucedida e, ao mesmo tempo, preservar os direitos fundamentais é uma tarefa fadada a uma constante tensão,
pois fazer política com direito penal é sinônimo de um agir político pelo medium da repressão e do
sofrimento, com conseqüências profundas para a liberdade individual. Por conseguinte, um dos deveres
principais de qualquer política criminal na contemporaneidade é a busca por sua própria superação e a
procura de alternativas que sejam menos nocivas aos direitos e menos aflitivas aos cidadãos, o que se pode
fazer com medidas efetivas de proteção e segurança, desenvolvimento de instrumentos legais e
favorecimento da aplicação dos existentes, com fito à produção de efeitos preventivos reais e não somente
simbólicos. 

Tudo o que foi dito anteriormente nos remete, portanto, à discussão do papel da Justiça Penal em um Estado
democrático de direito. E aqui voltamos a falar novamente com Ferrajoli (2006). O autor nos esclarece que a
idéia de Estado de direito refere-se a duas coisas que, em direito penal, não se anulam mutuamente: governo
submetido às leis e governo mediante leis gerais e abstratas. No primeiro caso, Estado de direito designa o
poder judicial de apurar e punir os crimes, que é submetido às leis; no segundo, significa o poder legislativo
de definir os crimes, que obedece às normas gerais e abstratas contidas na Constituição. O poder punitivo
sub lege, que mais nos interessa aqui por tocar diretamente ao Judiciário, pode ser entendido em um sentido
lato ou formal, em que qualquer exercício do poder de punir deve ser conferido pela lei e praticado nas
formas e de acordo com os procedimentos legais; ou em um sentido mais estrito ou substancial, segundo o
qual todo exercício de poder punitivo é limitado pela lei que lhe condiciona as formas e, para além delas, os
conteúdos. Os Estados constitucionais contemporâneos entendem o poder punitivo sub lege no segundo
sentido, incorporando, nos níveis normativos superiores, particularmente na Constituição, limites, além de
formais, substanciais à Justiça Penal. O Judiciário está, por seguimento, sujeito à observância do princípio da
legalidade em sentido estrito, isto é, a uma constante avaliação da validade substancial de suas ações,
conforme normas que preordenam e restringem as matérias de sua competência e os critérios substantivos
das decisões judiciais. Assim, no plano formal, a Justiça Penal segue subordinada a leis gerais e abstratas,
inscritas na Constituição, que disciplinam seu exercício do poder de punir ao submetê-lo a um controle de
legitimidade por outras instâncias decisórias (tribunais, cortes superiores, cortes constitucionais, etc.). No
plano substancial, por sua vez, as ações da Justiça estão condicionadas à garantia dos direitos fundamentais
dos cidadãos, por força das limitações constitucionais que vedam as lesões aos direitos de liberdade, obrigam
a satisfação de direitos sociais, facultam aos cidadãos a ativação da tutela judiciária, e assim por diante. Nas
palavras de Ferrajoli (2006, p. 790):

[...] não existem, no Estado de direito, poderes desregulados e atos de poder sem controle: todos os
poderes são assim limitados por deveres jurídicos, relativos não somente à forma mas também aos
conteúdos de seu exercício, cuja violação é causa de invalidez judicial dos atos e, ao menos em teoria,
de responsabilidade de seus autores.

 

Segundo Ferrajoli (2006), portanto, nos atuais Estados constitucionais, mais do que uma legitimação formal
dos atos judiciais, que devem estar todos subordinados à lei (princípio da mera legalidade), a Justiça Penal
está sujeita a uma legitimação substancial, pois quaisquer de suas ações devem subordinar-se aos conteúdos
dos direitos fundamentais (princípio da estrita legalidade). Porém, quando falamos de um Estado
democrático de direito, abrangemos, além da questão do que se deve ou não se deve decidir, a questão de
quem pode e como se deve decidir. Se as normas do Estado de direito garantem, como vimos, os direitos
fundamentais dos cidadãos, assinalando vedações legais e obrigações ao exercício do poder, as normas do
Estado democrático estabelecem competências e procedimentos, tais como o sufrágio universal, o princípio
da maioria e os métodos de eleição. Um Estado democrático de direito convive, pois, com uma constante
tensão, visto que podem existir normas vigentes, que obedeceram a processo legislativo democrático
formalmente válido porque de acordo com as regras procedimentais e de competência, mas que sejam
substancialmente inválidas, em razão de estarem em dissonância com o conteúdo dos direitos fundamentais,
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escolhidos de forma não menos democrática e assegurados pela Constituição. Aliás, como recorda Ferrajoli,
a primeira regra de qualquer pacto constitucional não dispõe que tudo se pode decidir por maioria, senão que
nem tudo se pode decidir ou não decidir, ainda que por maioria. Nem mesmo a maioria de uma sociedade
democrática pode decidir a supressão, nem sequer a não proteção, de uma minoria ou de um cidadão. Logo,
em um Estado democrático, se for igualmente Estado de direito, um povo não dispõe da faculdade de decidir
ou consentir que se decida, mesmo que por unanimidade, “que um homem morra ou seja privado sem culpa
de sua liberdade”, ou ainda “que pense ou escreva ou não pense ou não escreva de um dado modo, que se
reúna ou não se associe a outros, que se case ou não se case com pessoa ou fique com ela
indissoluvelmente”, ou mais “que tenha ou não tenha filhos, que faça ou não faça tal trabalho, ou outras
coisas similares” (FERRAJOLI, 2006, p. 793). 

Apesar da aparente contradição, Estado de direito não significa necessariamente o oposto de Estado
democrático. Ambos podem constituir um e mesmo Estado, democrático e de direito, desde que a
democracia seja percebida como substancial e não meramente formal ou procedimental, isto é, desde que,
como pensa Ferrajoli (2006), compreendamos que as disposições constitucionais, se produzidas em processo
constituinte formalmente válido e de acordo com procedimentos democráticos, refletem a vontade da
maioria, os interesses e necessidades vitais de todos os cidadãos de uma determinada comunidade política.
Assim, os valores constitucionais, sejam eles quais forem, exprimem os direitos e garantias fundamentais dos
cidadãos contra o exercício arbitrário dos poderes do Estado, bem como os interesses dos mais fracos em
relação aos dos mais fortes, protegendo, desta forma, as minorias e reconhecendo tanto as razões vindas de
baixo quanto as razões oriundas dos escalões mais altos da hierarquia social. Uma democracia substancial,
por seguimento, de consonância com o magistério de Ferrajoli, é homóloga a um Estado de direito dotado de
garantias efetivas, que institui democraticamente normas gerais e abstratas relativas a o que se deve e não se
deve decidir, condicionando, deste modo, os conteúdos possíveis das decisões políticas e judiciais. Por
extensão, no entendimento do autor, um Estado democrático de direito requer das instituições políticas e do
Judiciário a satisfação dos interesses primários de todos os cidadãos, as ações dos agentes estatais somente
sendo legítimas se efetivamente tutelarem e realizarem tais interesses. Como não poderia ser diferente, neste
modelo de Estado, a Justiça Penal, assim como qualquer instância estatal, há de observar esquemas
substanciais de estrita legalidade, que limitam os conteúdos de suas decisões, independentemente dos sujeitos
que decidem e de sua vontade, mesmo que esta corresponda à da maioria. Isto significa dizer que, em um
Estado democrático de direito, o princípio político da democracia, tocante à decisão da maioria, subordina-se
ao princípio jurídico relativo “ao que não é lícito decidir e ao que não é lícito não decidir” (FERRAJOLI,
2006, p. 798). 

O Estado democrático de direito, então, requer um movimento contrário ao de expansão do direito penal e
das competências da Justiça Penal, um caminho inverso ao do direito penal do inimigo, o reverso dos
sentimentos de vingança encontradiços na opinião pública, na mídia e, até mesmo, em leis formalmente
válidas mas substancialmente dissonantes com o sistema constitucional. Diferentemente da tendência
expancionista da esfera penal, uma democracia substancial exige a dilatação dos direitos dos cidadãos e,
concomitantemente, dos deveres do Estado; em outros termos, a maximização da liberdade e a minimização
do poder de punir do Estado. Quer dizer, o Estado democrático de direito somente é compatível com uma
política criminal minimalista, “graças à diminuição das restrições da liberdade aos cidadãos e à correlativa
extensão das vedações legais impostas à [...] atividade repressiva” que promove; e, por conseguinte, com
uma política social maximalista, “graças à maximização das expectativas materiais e à correlativa expansão
das obrigações públicas de satisfazê-las” (FERRAJOLI, 2006, p. 799). É por isso que Hassemer (2008, pp.
307, 308 e 309) afirma que “uma boa Política social é a melhor forma de Política criminal”, daí a necessidade
de uma política criminal que “pudesse não apenas responder mais apropriadamente aos nossos problemas,
mas também deixar em paz os direitos fundamentais dos cidadãos”, enfrentando “as ameaças de nosso tempo
não com lesões aos direitos fundamentais, mas com medidas efetivas de proteção e segurança”.

 

3. POLÍTICA CRIMINAL MINIMALISTA E GARANTISTA

 

Percebemos no tópico anterior que o Estado democrático de direito implica em uma Justiça Penal
rigidamente limitada e vinculada à lei no plano substancial, isto é, ao conteúdo dos direitos fundamentais. E
concluímos que apenas uma política criminal minimalista é compatível com este modelo de Estado.
Doravante, precisaremos melhor no que consiste esta política que, conforme veremos, é invariavelmente
também garantista. A política de que estamos falando é aquela que orienta o que Ferrajoli (2006) chama de
direito penal mínimo, que significa um direito repressivo condicionado e limitado que tutela ao máximo as
liberdades dos cidadãos diante do poder punitivo do Estado, mas que corresponde, de igual forma, a um
ideal de racionalidade e de certeza das decisões na alçada penal. Falamos de uma racionalidade com respeito

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1040



a valores, em termos aproximados ao conceito de Weber (1999), ou seja, razão como significando
previsibilidade, controlabilidade, mensuração dos resultados de uma ação – no caso, das respostas judiciais
aos desapontamentos às leis penais –, que toma determinados valores – para nós, os constitucionalmente
prescritos – como fins em si mesmos e objetivos a serem realizados. Assim, um direito penal é tanto mais
racional quanto mais as intervenções do Judiciário sejam previsíveis e controladas pelos jurisdicionados, quer
dizer, quanto mais as decisões possam ser antecipadas porque condicionadas ao direito estatuído, que
restringe as razões das respostas judiciais a um conjunto reduzido de disposições jurídicas, particularmente as
inscritas nas leis penais e na Constituição. A racionalidade de um direito penal, ainda nos termos de Weber,
também está intimamente relacionada a um processo de sistematização, isto é, de inter-relacionamento de
todas as disposições jurídicas, que passam a formar um sistema claro, internamente consistente – aqui, o
sistema jurídico-penal que, por sua vez, é já um subsistema do sistema constitucional, em relação ao qual não
há de destoar sob pena de irracionalidade, ou seja, de incoerência sistêmica, que torna imprevisíveis as
decisões.

Uma política criminal minimalista é o contrário da que inspira um direito penal máximo,
caracterizado, segundo Ferrajoli (2006), por ser incondicionado e ilimitado, excessivamente severo, além de
deixar grande margem para a incerteza e a imprevisibilidade das condenações, punições e demais respostas
judiciais. O maximalismo penal é um sistema de poder não controlável racionalmente por força da ausência
de limite para a discricionariedade do legislador ou julgador, sua irracionalidade derivando principalmente da
variabilidade das decisões conforme, por exemplo, as emoções e pressões externas ao sistema jurídico. Trata-
se de um direito penal não pautado na estrita legalidade, na pretensão de certeza e na tutela dos direitos
fundamentais dos cidadãos, que se manifesta, para falar novamente com Weber (1999), em ordens jurídicas
que usam meios de decisão que não podem ser antecipados pelos jurisdicionados, que autorizam decisões
determinadas por avaliações totalmente concretas de cada caso e não com base em normas gerais e abstratas,
ou ainda nos valores subjetivos daquele que toma a decisão (orientado por máximas como “a cada cabeça
uma sentença”) ou nas paixões momentâneas da coletividade, sem qualquer referência coerente a um sistema
normativo. A única certeza visada por uma política criminal de feição maximalista, lembra Ferrajoli, é a de
que nenhum culpado fique impune, certeza esta alcançada, contudo, à custa da incerteza de que, em
variegados casos, alguns inocentes venham a ser punidos. Tal certeza difere totalmente da certeza buscada
por uma política criminal minimalista que consiste em que nenhum inocente seja injustamente repreendido,
embora isto custe à sociedade a incerteza de que alguns culpados possam restar impunes. Logo, continua o
autor, vemo-nos diante de interesses e opiniões contrapostos nestas duas orientações político-criminais: “por
um lado, a máxima tutela da certeza pública acerca das ofensas ocasionadas pelo delito e, por outro lado, a
máxima tutela das liberdades individuais acerca das ofensas ocasionadas pelas penas arbitrárias”
(FERRAJOLI, 2006, p. 103).

Na opinião de Ferrajoli (2006), a ótima racionalidade e certeza da Justiça Penal, visada por qualquer política
criminal minimalista, pode ser conquistada com a observância de dez axiomas, a maioria já encontrada nas
Constituições dos Estados democráticos de direito contemporâneos, que garantem a seguridade dos cidadãos
perante as ações punitivas arbitrárias, sejam elas públicas ou privadas: 1) nulla poena sine crimine ou
princípio da retributividade ou da conseqüência da pena em relação ao delito; 2) nullum crimen sine lege ou
princípio da legalidade; 3) nulla lex (poenalis) sine necessitate ou princípio da necessidade ou da economia
do direito penal; 4) nulla necessitas sine injuria ou princípio da lesividade ou da ofensividade do evento; 5)
nulla injuria sine actione ou princípio da materialidade ou da exterioridade da ação; 6) nulla actio sine
culpa ou princípio da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal; 7) nulla culpa sine judicio ou princípio
da jurisdicionariedade; 8) nullum judicium sine accusatione ou princípio acusatório ou da separação entre
juiz e acusação; 9) nulla acusatio sine probatione ou princípio do ônus da prova ou da verificação; e 10)
nulla probatio sine defesione ou princípio do contraditório, da defesa ou da falseabilidade. Todos estes
axiomas constituem garantias dos cidadãos que deslegitimam o exercício arbitrário do poder de punir. Assim,
uma política criminal que os incorpore não se apresenta apenas como uma política minimalista, mas,
concomitantemente, uma política criminal garantista, que visa proteger os direitos fundamentais dos
cidadãos. Portanto, se toda política criminal objetiva invariavelmente combater ao crime e prevenir a
ocorrência de delitos (BEIRAS, 2005), buscando então o máximo bem-estar possível dos não desviantes,
uma política criminal de feição minimalista e garantista, na esteira de Ferrajoli, tem por finalidade, em igual
medida, o mínimo de mal-estar necessário dos desviantes.

Por conseguinte, uma política criminal condizente com o modelo de Estado democrático de direito, por zelar
pelos valores constitucionalmente assegurados, objetiva, mais do que a prevenção dos delitos, a prevenção
das reações informais, selvagens, espontâneas e arbitrárias que, na ausência de penas humanizadas
promovidas pelo Estado, certamente adviriam (como, de fato, advêm quando os órgãos estatais se fazem
ausentes ou inertes) da parte dos ofendidos, de seus grupos de parentesco ou de pessoas solidárias a eles ou,
ainda, das instituições sociais. Uma política criminal minimalista e garantista deve se preocupar, portanto,
com o impedimento deste mal de que seriam vítimas os réus ou pessoas próximas a estes, fossem eles
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efetivos delinqüentes ou tão-somente inocentes injustamente acusados, pois, como diz Ferrajoli (2006, p.
309), “a pena não serve apenas para prevenir os delitos injustos, mas, igualmente, as injustas punições”; por
isso, vem a tutelar “não apenas a pessoa do ofendido, mas, do mesmo modo, o delinqüente contra reações
informais, públicas ou privadas”. Por óbvio que isto não significa que uma política criminal, porque
preocupada com o respeito aos direitos fundamentais dos réus, deixe de objetivar a prevenção geral dos
delitos. Ao contrário, segundo pensa o jurista italiano, esta é sua razão precípua de existir, tutelando os
direitos fundamentais dos cidadãos contra as agressões de outros co-cidadãos. Assim, uma política criminal
coerente com os sistemas constitucionais contemporâneos e, com efeito, digna de ser chamada de racional
com respeito aos valores democraticamente escolhidos como ordenadores das ações dos agentes públicos e
privados, incluindo aqui os magistrados e tribunais que atuam na seara penal:

[...] tem como finalidade uma dupla função preventiva, tanto uma como a outra negativas, quais sejam a
prevenção geral dos delitos e a prevenção geral das penas arbitrárias ou desmedidas. A primeira função
indica o limite mínimo, a segunda o limite máximo das penas. Aquela reflete o interesse da maioria não
desviante. Esta, o interesse do réu ou de quem é suspeito ou acusado de sê-lo. Os dois objetivos e os
dois interesses são conflitantes entre si, e são traduzidos pelas duas partes do contraditório ao processo
penal, ou seja, a acusação, interessada na defesa social e, portanto, em exponenciar a prevenção e a
punição dos delitos, e a defesa, interessada na defesa individual e, via de conseqüência, a exponenciar a
prevenção das penas arbitrárias (FERRAJOLI, 2006, p. 310).

 

Neste sentido, a razão de ser de uma política criminal garantista e minimalista é, ao fim e ao cabo, a proteção
do fraco contra o mais forte, dirá Ferrajoli (2006), tanto do fraco ofendido ou ameaçado com o delito, que
tem como algoz o autor do crime, quanto do fraco ofendido ou ameaçado pela vingança, que tem na posição
de mais fortes sujeitos públicos ou privados que são solidários à vítima. O sistema jurídico-penal, então,
enquanto lei do mais fraco voltada para a tutela dos direitos contra a violência arbitrária dos mais fortes nas
relações sociais, ao monopolizar o exercício da força e desautorizar punições arbitrárias, protege os
ofendidos contra os delitos ao mesmo tempo que os delinqüentes (ou suspeitos de sê-los) contra as
vinganças e as repressões desmedidas. Estas duas faces do sistema jurídico-penal, conexas entre si,
prossegue o jurista italiano, justificam-se pela necessidade política da Justiça Penal tutelar acima de tudo os
direitos fundamentais, que são bens ou valores que, em um Estado democrático de direito, hão de ser
preservados contra quaisquer ofensas, sejam elas oriundas de crimes ou de penas. Claro que esta necessidade
política nem sempre corresponde aos anseios da maioria, estando em constante tensão com a democracia e a
dilatação da participação popular nos assuntos da Justiça Penal. Ferrajoli é consciente de tal fato, mas
acredita que é dele que decorre a legitimidade do direito punitivo do Estado, que surge historicamente como
a negação da sede popular por vingança, ou melhor, em descontinuidade e conflito com ela, justificando-se
não com o propósito de reproduzi-la, mas sim de suprimi-la, de prevenir suas manifestações. “O direito penal
nasce, precisamente”, recorda-nos o autor, “quando a relação bilateral ofendido/ofensor é substituída por
uma relação trilateral, que coloca em posição imparcial uma autoridade judiciária” (FERRAJOLI, 2006, p.
310). Daí porque juízes e tribunais, por dever de ofício, não podem se deixar influenciar pelo calor das
emoções suscitadas por um crime, pelas pressões sociais e midiáticas ou pelas leis formalmente vigentes mas
inválidas do ponto de vista substancial.

Contudo, a decisão judicial na seara penal, que não é apenas jurídica senão também política haja vista
que invariavelmente dá continuidade a uma tal ou qual orientação político-criminal – seja ela minimalista,
maximalista ou qualquer outra –, sempre margeia estes fatores extrajurídicos e, paradoxalmente, precisa
manter-se distanciada deles. A propósito, vale citar Garapon (2001, p. 115): 

O espetáculo da violência não deixa de repercutir na percepção da justiça. Ele converteu a sensibilidade
democrática numa ambígua sensibilidade exagerada. Tanto o medo quanto a piedade são estranhos à
justiça, que se deve preservar de todo sentimentalismo. O juramento dos jurados não lhes pede para não
ouvir “nem a raiva, nem a maldade, nem o temor, nem a afeição”?

 

Eis, no entanto, um desiderato quase inalcançável: racionalizar completamente uma decisão, tomando em
conta somente o direito estatuído e os valores constitucionais. Uma ação racional, já nos ensinava Weber
(1999), nada mais é do que um tipo-ideal, quer dizer, um construto teórico, hipotético, que nos ajuda a
melhor compreender uma determinada realidade social, na qual testamos os modelos teóricos a fim de medir
os graus de racionalidade ou irracionalidade das ações. Entrementes, toda ação é, em alguma medida, ao
mesmo tempo racional e irracional, pois nenhum agir humano pode eximir-se de emoções, interesses,
tradições ou valores, nem mesmo uma decisão judicial. Mas é possível minimizar, por exemplo, o grau de
sentimentalismo de uma resposta judicial e, concomitantemente, maximizar seu grau de racionalidade com
respeito a valores ou fins político-criminais. Pensamos, com Ferrajoli (2006), que a adesão de juízes e
magistrados a uma política criminal minimalista e garantista, ainda que ao preço de alguma impunidade, é o
que conhecemos hodiernamente de mais adequado, em termos político-criminais, ao modelo de Estado
democrático de direito, tendo em vista que, sem negar as decisões democráticas – notadamente as que
redundaram na Constituição, percebida como exteriorização do contrato social –, propõe-se a sobrestar os
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desejos de vingança que pululam da opinião pública, da mídia e, até mesmo, de certas decisões legislativas.
Ademais, a adesão a esta orientação tende a conter a tendência de diabolização dos acusados e a natural
identificação do julgador com a vítima, assim como a inclinação perversa de flexibilização dos direitos e
garantias fundamentais dos delinqüentes reais ou supostos, como se estes fossem inimigos da sociedade ao
invés de cidadãos que desapontaram as expectativas de comportamento convertidas em normas penais.

 

4. OUTRA POLÍTICA, OUTRAS PENAS: ALTERNATIVAS AO MODELO PRISIONAL

 

Naturalmente, conforme vimos, se a decisão judicial na alçada penal não deixa de ser um ato político-
criminal, porque dá seguimento a um projeto político mais amplo, notadamente inscrito na Constituição,
mantendo as expectativas comportamentais eleitas por uma determinada coletividade para governar as ações
dos agentes públicos e privados; e se, segundo vimos também, é uma política criminal minimalista e
garantista a que melhor se adéqua ao modelo de Estado democrático de direito, considerado o apreço que
este modelo tem pela salvaguarda dos direitos fundamentais dos cidadãos, incluindo as liberdades, há que se
questionar, inelutavelmente, a prisão como forma privilegiada, exemplar, de processamentos dos
desapontamentos à lei penal. Com isto, estamos a problematizar a legitimidade do direito que o Estado e
seus agentes têm de deter a exclusividade dos mecanismos de punição dos cidadãos; logo, indagamos sobre
o direito penal como técnica de controle social exclusivo do Estado, aplicada estritamente por agentes com
poderes judiciais, isto é, sobre a legitimidade política e moral do Judiciário de deter o monopólio da
repreensão aos infratores. Este questionamento, porém, não é homólogo à medida radical defendida por
orientações político-criminais abolicionistas que reputamos utópicas e inúteis ao estado atual das sociedades
contemporâneas. Ao contrário, seguindo Ferrajoli (2006), entendemos que uma política criminal viável, a ser
continuada pelos magistrados e tribunais porque adequada a um Estado democrático de direito, não transfere
totalmente para a sociedade o exercício do poder de punir, embora admita maior participação desta nos
assuntos da Justiça Criminal e tenda à redução das esferas de intervenção penal, minorando ao máximo a
aplicação da pena privativa de liberdade, por ser ela excessiva e inutilmente aflitiva e, não raramente, danosa
aos direitos fundamentais do apenado e a seu processo de socialização. Para uma orientação político-criminal
minimalista e garantista, pensamos, o que é mais imperioso é, como diria Luhmann (1983), o reforço da
norma penal, a manutenção das expectativas que ela salvaguarda, mais pela imposição de obrigações,
segundo entende Garapon (2001), do que pela promoção de sofrimentos suportados passivamente, pois
somente a exigência de compromissos é capaz de promover o sentimento de civilidade.

Neste sentido, são válidas algumas anotações sobre a prisão. Acompanhando a intuição de Foucault
(2005), devemos lembrar que a afirmação histórica da prisão como modelo de punição derivou mais de
opções políticas do que de fatores jurídicos. A pena privativa de liberdade, segundo o notável intelectual
francês, consagrou-se socialmente muito antes de receber um tratamento jurídico, ou seja, consolidou-se em
nossas sociedades sem antes possuir qualquer justificação interna na dogmática penal. À época de sua
emergência, isto é, em finais do século XVIII e início do século XIX, as teorias penais vigentes, encabeçadas
sobretudo por Cesare Beccaria (1997), adotavam orientações político-criminais completamente distintas do
encarceramento ao argumentarem que o crime não deveria ser sinônimo de falta moral ou religiosa, e sim de
uma ruptura com a lei, no caso, com um direito estatuído no interior de uma determinada sociedade por meio
de processo legislativo legítimo. Além do mais, a lei penal deveria simplesmente representar o que era
tomado como útil para a sociedade, havendo de classificar como crime apenas as condutas que danificam a
sociedade, quer dizer, os danos, as perturbações ou os incômodos sociais. Por extensão, as penas
objetivariam tão-somente reparar a perturbação causada à sociedade ou, ao menos, impedir que males
semelhantes viessem a ser cometidos contra o grupo social. A prisão, conforme estas teorias, figurava, nada
mais nada menos, como uma forma de custódia que garantiria a futura aplicação da pena. Todavia, foi
justamente o encarceramento que se afirmou nas sociedades contemporâneas como modelo de penalidade, a
despeito de se propor:

[...] cada vez menos definir de modo abstrato e geral o que é nocivo à sociedade, afastar os indivíduos
que são nocivos à sociedade ou impedi-los de recomeçar. A penalidade no século XIX, de maneira cada
vez mais insistente, tem menos em vista a defesa geral da sociedade que o controle e a reforma
psicológica e moral das atitudes e do comportamento dos indivíduos (FOUCAULT, 2005, pp. 84-5).

 

Foucault (1987, p. 196) explica alhures que esta afirmação histórica extrajurídica se dera,
provavelmente, como resultado da consagração da liberdade como “um bem que pertence a todos e ao qual
cada um está ligado por um sentimento ‘universal e constante’”. A prisão seria, portanto, a pena por
excelência em uma sociedade de indivíduos que têm a liberdade como valor que não só pertence como
também iguala a todos. Porém, além disso, afirma Foucault em seguida, o encarceramento mostra-se,
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surpreendente e paradoxalmente, como “uma empresa de modificação dos indivíduos”. A gênese desta
intenção de corrigir os indivíduos, desta verdadeira ortopedia social que o modelo prisional pretende
empreender, decorre, possivelmente, de uma série de mecanismos de controle permanente do
comportamento dos indivíduos que existiram na França e na Inglaterra no século XVIII, pensa Foucault
(2005). Estes mecanismos tinham por função a vigilância e a punição dos indivíduos cujas condutas estavam
em desconformidade com as regras e princípios morais dos grupos a que pertenciam, havendo,
particularmente no caso da França, a possibilidade de encarceramento dos transgressores através das
chamadas lettres-de-cachet, ordens do rei que concerniam a uma pessoa, individualmente, obrigando-a a
fazer algo e podendo destinar-se a mantê-la presa por certo período. Tais mecanismos de controle, no
entanto, eram, mais do que qualquer outra coisa, respostas às mudanças demográficas, sociais e políticas, à
urbanização, ao êxodo rural, às revoltas populares e, enfim, às transformações econômicas relacionadas à
industrialização das sociedades capitalistas modernas, que estavam associadas “a uma nova forma de
acumulação de riqueza”, que se manifestava “em forma de estoque, de mercadoria armazenada, de
máquinas”, tornando “necessário guardar, vigiar e garantir a segurança” patrimonial (FOUCAULT, 2005, p.
92). Foi a partir destas transformações e das necessidades delas decorrentes, escreve Foucault (2005, p. 99),
que emergiu a idéia de prisão:

[...] uma penalidade que tem por função não uma resposta a uma infração, mas corrigir os indivíduos ao
nível de seus comportamentos, de suas atitudes, de suas disposições, do perigo que apresentam, das
virtualidades possíveis. Essa forma de penalidade aplicada às virtualidades dos indivíduos, de
penalidade que procura corrigi-los pela reclusão e pelo internamento não pertence, na verdade, ao
universo do Direito, não nasce da teoria jurídica do crime, não é derivada dos grandes reformadores
como Beccaria. Essa idéia de uma penalidade que procura corrigir aprisionando é uma idéia policial,
nascida paralelamente à justiça, fora da justiça, em uma prática dos controles sociais ou em um sistema
de trocas entre a demanda do grupo e o exercício do poder.

 

Acontece que, como rememora Haroldo Resende (2004), o encarceramento enquanto medium de
uma política de defesa social e correção dos indivíduos em desacordo com a lei penal apresenta hoje alguns
fracassos que, aliás, são já difusamente conhecidos: além de não contribuir efetivamente para a diminuição da
criminalidade, é fator criminogênico ao tender à provocação de reincidência, em razão das condições internas
das penitenciárias e da formação de grupos criminosos no seio destas; ademais, não raro funciona como uma
fábrica de delinqüência fora das instituições carcerárias, ao desintegrar famílias e, comumente, inseri-las em
situações de risco social; por fim, não ressocializa, além de estigmatizar socialmente os apenados. Na
verdade, a inconsistência de uma política criminal que aposta no encarceramento como forma de combate ao
crime vai mais além. Conforme acentua João Batista Herkenhoff (1998), a prisão, a despeito dos discursos
que lhe justificam, atinge, mormente, as classes oprimidas, quer dizer, os estratos empobrecidos da
população. De fato, ela não promove uma supressão das infrações, nem uma correção dos criminosos, mas
sim uma distinção, uma diferenciação dos crimes, ao evidenciar determinadas formas de ilegalidade, que se
tornam socialmente visíveis e aparentam resumir todas as outras, deixando, porém, em estado de
desconhecimento aquelas ilegalidades que a sociedade ou os grupos dominantes, ao que parece, desejam
manter velados. Assim, o modelo prisional realça certos comportamentos a fim de que a comunidade política
os tenha como mais perniciosos e privilegie politicamente sua repressão, criando leis mais duras e
estereotipando os criminosos, em geral relacionados aos grupos populares, ao custo do esquecimento e
velamento de diversos comportamentos ilegais, não raro graves e extremamente lesivos à convivência social.
Em outras palavras, a política criminal baseada na prisão “sustenta o sistema econômico, enfatiza os crimes
que o ameaçam ou que abalam seus valores e seus dogmas, ao mesmo tempo em que chancela condutas
altamente atentatórias aos interesses do povo” (HERKENHOFF, 1998, p. 41).

Subjacente ainda à política criminal que opta por priorizar o modelo prisional, lembra Garapon
(2001), reside um imaginário de vingança muito caro a uma opinião pública cada vez menos tolerante, mais
apiedada das vítimas e amedrontada pelo crime, por isso rebelde a qualquer racionalização, que concebe a
exclusão do delinqüente do convívio social, ao privar sua liberdade, como o único modo de garantir a
segurança pública. Este imaginário olvida, obviamente, que a prisão é fator criminogênico, assim como
ignora as pretensões de sanção e reinserção social, inerentes à própria concepção de prisão, isto é, a
finalidade da pena de manutenção das expectativas comportamentais congruentemente generalizadas na
sociedade, reforçando o conteúdo da norma penal e assim processando seu desapontamento (LUHMANN,
1983), e de integração do cidadão desviante no seio do grupo social, fazendo com que ele, após a violência
simbólica e física da pena, sinta-se mais convencido da necessidade de observância dos valores essenciais da
vida em sociedade protegidos pela lei penal. Mas é evidente que a prisão fracassa duplamente em seu
propósito político-criminal de defesa social e correção dos delinqüentes, porquanto nem garante maior
segurança pública, nem socializa os apenados, embora seja absurdamente aflitiva e atente contra os direitos
fundamentais do cidadão. Ao contrário, ela, provavelmente, conforme a percepção de Garapon, é mais a
retribuição de um mal ilegítimo com outro mal, agora legítimo, ainda que isto custe à sociedade a
banalização da norma penal, ao invés do reforço do simbolismo da regra, e, conseqüentemente, um
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enfraquecimento das crenças e sentimentos coletivos associados a uma dada expectativa de comportamento.
Ora, segundo já nos ensinava Durkheim (1999), a conseqüência da desintegração da consciência coletiva é a
anomia social que, traduzida nos termos de Luhmann (1983) para o direito, significa o abandono das
expectativas comportamentais inscritas na lei penal e, com efeito, dos valores ínsitos a estas, o que retira o
sentido social daquelas expectativas e da necessidade de se agir em conformidade com elas. Logo, em uma
conjuntura em que tais expectativas passam a ser reiteradamente não observadas, os comportamentos
exigidos pela lei penal perdem seu caráter normativo, pois os desapontamentos à norma não são mais
processados senão absorvidos pelo sistema social, tornando-se aprendizados deste e, por seguimento, tendo
autorização para serem repetidos.

Para evitar a banalização da norma penal e seu conseqüente abandono, os desapontamentos precisam
ser processados eficientemente de sorte a confirmar a norma e jamais sobrepujá-la. Estes processamentos
podem se dar, é certo, por variegados mecanismos sancionatórios, como através de olhares, gestos, palavras
ou atos de reprimenda, assim como por entendimentos entre o agente que desapontou e aquele que foi
desapontado, sem a intervenção de qualquer aparato coativo ou repressão, desde que não se deixe de
garantir a manutenção das expectativas comportamentais normatizadas e, assim, sejam processados
eficazmente os desapontamentos. Desta forma, o sistema social apreende a necessidade de reproduzir as
expectativas inscritas na lei penal, desautorizando os comportamentos desviantes, ao invés de absorvê-los
como aprendizados do sistema (LUHMANN, 1983). Levando em conta isto, acreditamos, seguindo Garapon
(2001), que a melhor forma de processar os desapontamentos à norma penal não é promovendo o sofrimento
e a exclusão dos agentes desviantes da sociedade, conforme preceitua o modelo prisional, mas exigindo-lhes
o cumprimento de obrigações, o que fomenta sentimentos de civilidade. Com isto, muda-se o papel da
Justiça Penal na aplicação da pena, que ao invés de apenas condenar, separar e afastar o delinqüente da
convivência social, tem por função precípua confirmar as expectativas de comportamento congruentemente
generalizadas e integrar o apenado na sociedade, avaliando qual a distância exata que o infrator deve manter
para com os demais membros do grupo social, se uma distância quase total – o isolamento da prisão – ou
uma distância mais frouxa, traduzida em obrigações – qual uma pena pecuniária ou de prestação de serviço à
comunidade –, ou, ainda, uma distância reduzida mas controlada e também compromissória – como no caso
da mediação penal ou justiça restaurativa das relações sociais.

Esta função da Justiça Penal leva em conta que o delinqüente é um cidadão como qualquer outro e,
por isso, não possui apenas interesses antagônicos em relação aos demais, mas igualmente interesses
solidários, como o de ser tratado enquanto um sujeito de direitos. O Judiciário então, como ensina Garapon
(2001), deve preocupar-se não apenas com a defesa social senão, de igual forma, em não maltratar
desnecessariamente os culpados, usando da violência legítima comedida e racionalmente, com respeito
principalmente à dignidade dos réus, quer dizer, tratando-os não como objetos, mas sim como fins em si
mesmos (KANT, 2003). Todavia, a reinserção dos sujeitos desviantes, bem lembra Garapon, começa já no
processo judicial, da acusação ao julgamento, que é um percurso simbólico de reafirmação da norma penal.
Na realidade, segundo pensa o magistrado francês, o processo judicial é uma encenação ou um ritual,
composto de alguns eventos autoritários (como a enunciação da sentença) e outros dialogados (como as
oportunidades de acusação e defesa), que promove uma verdadeira trégua nas relações sociais cotidianas a
fim de se criar um ambiente de autoridade, repleto de simbolismos, capaz de reforçar as expectativas de
comportamento normatizadas e de favorecer sua interiorização pelos atores que figuram no palco da Justiça.
O réu, desde o início do processo, tem oportunidade de resgatar sua cidadania e dignidade ao participar
direta e ativamente de um espaço público, defendendo seus interesses, tematizando e dramatizando seus
posicionamentos, sendo justamente daí que deriva a importância sacramental do respeito à garantia da ampla
defesa e contraditório, que põe o acusado em interação com a instituição judiciária e em confronto com as
expectativas da coletividade, traduzidas na linguagem jurídica, sobretudo na do direito penal.

Como diz Garapon (2001, p. 212), “a justiça é uma imposição de sentido, antes de ser uma imposição física.
O juiz dá ao sujeito o verdadeiro nome do ato que ele cometeu: lesões corporais, escroqueria, violência
contra a criança, etc.”. Esta nominação é importantíssima para a integração do infrator à sociedade, porque
ela “relembra a parte indisponível do direito e fixa a fronteira entre o que é negociável e o que não é”. Assim,
no curso do processo judicial, magistrados e tribunais enquadram os debates, encerram-nos dentro de limites
temporais, afirmam os valores relevantes e dizem os comportamentos proibidos. Desta forma, o Judiciário
acaba encarnando simbolicamente toda a sociedade, apresentando-se como o guardião dos
comprometimentos sociais assumidos por cada cidadão ao delegar ao Estado o direito exclusivo de punir.
Durante o processo judicial, portanto, experimenta-se uma ritualística, que precisa durar um certo tempo
para que os atos que nela sucedem sejam interiorizados pelos atores envolvidos, que, ao final, reforça as
expectativas sociais normatizadas ao exigir do réu um compromisso, que, nas palavras de Garapon (2001, p.
214), nada mais é do que uma reanimação do “pacto fundador de vínculos sociais ferido”. A aplicação da
pena, então, oferece ao delinqüente a ocasião de quitar sua dívida com a sociedade, ao inserir-se no sistema
simbólico das expectativas sociais normativas, ajustando seu comportamento aos padrões procedimentais do
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grupo. Porém, a forma desta inserção não precisa necessariamente ser sempre a mesma, nem, muito menos,
invariavelmente aflitiva, como no caso do modelo prisional. A pena pode e deve ser individualizada pela
Justiça Penal, de conformidade, por exemplo, com a reprovabilidade social da conduta e a gravidade dos
fatos, adequando-se a reprimenda à situação concreta do apenado. Destarte, os cidadãos que desviaram à lei
penal poderiam purgar sua dívida social de formas bastante variáveis e, na maioria dos casos, sem o recurso
do Estado ao sofrimento da privação total da liberdade individual.

Contudo, o mais interessante do papel da Justiça Penal no tocante à pena, exposto por Garapon (2001),
reside no fato de que a diversificação da sanção penal tende a favorecer uma forma de participação popular
nos assuntos do Judiciário diametralmente oposta àquela baseada na vingança, no medo e exclusão dos
delinqüentes, na piedade da vítima e na flexibilização das garantias constitucionais, descrita acima. A
definição e execução da pena com alguma participação popular, mínima que seja, faz com que os cidadãos
não desviantes acompanhem mais de perto a punição do infrator e sintam-se mais seguros de que o
desapontamento à norma penal foi processado, ainda que sem o sofrimento da prisão, o que reforça as
expectativas normatizadas. Reserva-se, então, a pena privativa de liberdade apenas àqueles casos
excepcionais que requeiram este tratamento radical. Assim, possivelmente, ataca-se mais diretamente as
origens das infrações, que comumente se encontram em uma degradação do sentido das normas e, portanto,
das expectativas sociais correspondentes, fazendo, naturalmente, levar-se em conta na estipulação e
execução da pena os problemas afetivos, sociais e econômicos que contribuíram para a consumação do
crime. Desta forma, afirma Garapon, a pena volta-se mais para o futuro do que para o passado da relação do
réu com a sociedade, não visando expiar um erro, mas sim repará-lo. Por conseqüência, a pena vem a
promover a civilidade e não a aflição, a confirmação das expectativas sociais ao invés do sofrimento do
infrator, por isso que pode, inclusive, corresponder a um prazer, como uma indenização ou prestação de
serviço à vítima ou à comunidade abalada pelo crime, bem como a um pedido compulsório ou voluntário de
desculpas, e assim por diante. No entanto, o mais importante de tudo é que os cidadãos não desviantes
tendem a participar do ato de punir, sem o sadismo do aprisionamento, favorecendo a socialização dos
apenados:

A sanção passa a ser assunto de todos, não mais somente das instituições penais, mas também das
autoridades, principalmente do setor associativo, e até mesmo de empresas [...]. O movimento de
divisão do trabalho social parece reverter-se em benefício de uma socialização da sanção penal que
passa a concernir a todo o grupo social. Daí a necessidade de se pensar na maneira de associar mais
estreitamente os cidadãos ao conjunto da justiça penal (GARAPON, 2001, p. 217).

 

O que Garapon (2001) parece estar a sugerir é a pertinência de uma justiça descentralizada. Este forma de
justiça propicia a diversificação das instâncias de processamento das frustrações à norma penal, autorizando
uma maior participação popular nos assuntos da Justiça Criminal. Isto não significa que o Judiciário exonera
seu direito exclusivo de punir. Ao reverso, as instâncias extrajudiciais de processamento mantêm uma
constante ligação com a Justiça, que sempre se faz presente, nem que seja como uma sombra projetada ou
calculada, uma presença simbólica, como diz Garapon, pois, ainda que informada por certa liberdade, tais
instâncias seguem sempre alguns protocolos, de resto convalidados pelo Judiciário, que são condições para a
homologação de suas resoluções, e funcionam como regras para a validação judicial de seus atos. Assim, um
conjunto mais amplo de cidadãos age como juiz ou, ao menos, como fiscal da lei, abstendo-se,
momentaneamente, de seus interesses particulares em prol dos interesses coletivos ou de uma solução melhor
para todos os envolvidos (ofensor, vítima e coletividade). Trata-se de uma descentralização do próprio
Estado, uma necessidade imanente de sociedades policêntricas, que requerem múltiplas legitimidades ao
invés de atribuir a um único ator, como o Judiciário, o poder de defender isoladamente as expectativas
sociais. Entretanto, segundo pensamos, dada a gravidade dos assuntos criminais, esta justiça, ainda que
descentralizada, não pode deixar de apresentar um centro, nem que este centro não seja uma instituição
senão o consenso substancial daqueles valores não negociáveis traduzidos nos direitos fundamentais inscritos
na Constituição. Quer dizer, uma justiça penal descentralizada não há de tornar-se uma justiça totalmente
procedimental, nos termos de Habermas (1997), que chancela, desde que observadas as condições ideais de
comunicação, qualquer acordo como válido, dada a impossibilidade de consensos éticos gerais. Outras
instâncias de justiça, por mais livres que sejam, em nosso entendimento, devem seguir ainda sujeitas ao
respeito do conjunto mínimo dos valores constitucionais, sob pena de tornarem-se arbitrárias.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Diante do exposto acima, havemos de concluir que a Justiça Penal em um Estado democrático de direito
exerce um papel absolutamente diverso daquele que tradicionalmente lhe reputamos. Evidentemente que este
papel vai de encontro com o que a opinião pública, a mídia e, até mesmo, parte do sistema político espera
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hoje do Judiciário, isto é, que seja o espaço público privilegiado para a dramatização da insegurança coletiva
e da injustiça contra as vítimas, devendo nele gestar-se a vingança contra os acusados, então diabolizados e
concebidos como inimigos da sociedade, por isso devendo ter seus direitos e garantias fundamentais
flexibilizados em favor da coletividade. Claro que a Justiça não pode se prestar a estas ações irracionais,
pautadas nos sentimentos de vingança, na piedade das vítimas e no medo da criminalidade. Em primeiro
lugar, é necessário reconhecer a função política de magistrados e tribunais de continuação do projeto
constitucional e, por extensão, de guardiãs dos direitos fundamentais. Neste sentido, a Justiça Penal não
pode praticar apenas uma política criminal maximalista e de retribuição, que aposta no modelo prisional
como o mais adequado para o combate ao crime e a defesa social, até mesmo porque já é mais do que
comprovado o caráter criminogênico da prisão. Diferentemente, a orientação político-criminal adequada a
um Estado democrático de direito parece-nos ser a de feição minimalista e garantista, que objetiva a
prevenção geral dos crimes tanto quanto a prevenção geral das penas desmedidas e arbitrárias, tomando
parte sempre por aqueles agentes que se encontram no pólo mais fraco das relações sociais, seja a vítima face
ao crime, seja o acusado frente as punições injustas. Logo, um outro modelo de sanção penal deve ser
estruturado a fim de substituir a prisão como modelo exemplar e privilegiado de processamento dos
desapontamentos à lei penal. Acreditamos que um novo modelo, mais ajustado a uma política criminal
minimalista e garantista, é já esboçado no projeto das penas e medidas alternativas, assim como no da
chamada mediação penal ou justiça restaurativa, que, por força dos limites do presente artigo, não poderão
ser abordados mais detalhadamente, pois sua análise demandar-nos-ia um esforço igual ou maior do que o
presente.
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CRIMINALIZAÇÃO - GARANTIA DE EXCLUSÃO OU MANUTENÇÃO DA ORDEM

CRIMINALIZATION - EXCLUSION WARRANTY OR MAINTENANCE OF THE ORDER

marco antonio de oliveira

RESUMO
Neste estudo procuramos analisar o fenômeno da violência, como produto social, e refutamos a simplista
solução que se quer buscar com a política da Tolerância Zero e sua base ideológica a “teoria das janelas
quebradas” tão difundida como marco da segurança pública da cidade de Nova York dos aos 90. Discutimos
a validade das falsas premissas que originaram esta teoria e se a pena privativa de liberdade ainda representa
uma solução, ressaltando que a ilusão da reclamada reforma do Direito Penal, com endurecimento da
legislação e das sanções não deve ser encarada como panacéia para todos os males da sociedade.
Relembramos a gênese da herança americana de fortalecer o instituto da prisão. Para concluir que o sistema
penal continua somente com seu caráter seletivo, estigmatizante e excludente, socializando a insegurança e
não ressocializando o delinquente. Com alento de que propostas concretas têm sido discutidas como
caminhos alternativos.
PALAVRAS-CHAVES: Fenômeno da violência; tolerância zero; aprisionamento massivo; sanções
alternativas; justiça restaurativa

ABSTRACT
In the study we tried to analyze the phenomenon of the violence, as social product, and we refuted the
simplistic solution that one want to look for with Zero Tolerance’s politics and your ideological base “the
broken windows theory” of the as spread as mark of the public safety in the New York city to the years 90.
We discussed the validity of the false premises that originated this theory and if the private feather of
freedom still represents a solution, pointing out that the illusion of the claimed reform of the Penal Right,
with hardening of the legislation and of the sanctions it should not be faced as panacea for all the evils of the
society. We recollected the genesis of the American inheritance of strengthening the institute of the prison.
To conclude that the penal system only continues with your selective character, branded and excluding,
socializing the insecurity and non recovering the criminal. With encouragement that proposed concrete they
have been discussed as alternative roads.
KEYWORDS: Phenomenon of the violence; zero tolerance; imprisonment in bulk; sanctions alternatives;
restorative justice

 

 

 

1 INTRODUÇÃO

 

                        O velho discurso da "lei e da ordem" tem sido utilizado para orquestrar um recrudescimento
das medidas sancionatórias na maioria dos países ocidentais, especialmente e a partir dos Estados Unidos, a
singularidade que impera nas mudanças é a violência e o abuso, com severidade das condenações,
aprisionamentos massivos, chegando ao cúmulo de determinar a prisão perpétua aquele que comete o
terceiro delito ("three strikes and you are out"), aprisionamento de crianças, enfim diversas formas de
restrições à liberdade como nítida vingança e exclusão social, sendo a única política pública a merecer
efetivação neste campo a política da "tolerância zero", mais um produto americano a ganhar o mundo e se
espraiar em diversos horizontes, na onda dessa globalização o Brasil não ficou imune.

 

                        É necessário se indagar, com seriedade, quais as reais causas, para além dos interesses
escusos com viés politiqueiros, de tanta insistência na construção de uma legislação penal premida pelo
pânico em nosso país, muitas vezes em detrimento de institutos garantistas insculpidos em nossa
Constituição Federal. Não nos parece que vender a ideia de uma atuação antiterror para justificar a
exacerbação da violência estatal na coerção penal seja o caminho adequado. Não há dúvida que as razões são
multifacetadas, mas o que se destaca na seara da segurança pública é buscar respostas à criminalidade,
organizada ou comum, através da ingênua adoção de um pensamento marcado pela Tolerância Zero com
base em sua matriz ideológica, a chamada Teoria das Janelas Quebradas (Broken Windows Theory), também
invenção dos estadunidenses, vendida a todos como panaceia nesse profuso mercado mundial da segurança
pública. Como matéria de consumo mercadológico, há toda uma logística em seu entorno, disfarçada como
enunciado de proteção aos "cidadãos de bem", cujas consequências e custos, financeiros e sociais, não se
enganem, nos serão apresentados para cobrança.

 

                        Argumentos arcaicos, direcionados a trabalhar o imaginário, resistem ao tempo, veja-se: "A
mínima desobediência é castigada e o melhor meio de evitar delitos graves é punir muito severamente as mais
leves faltas". Este trecho de Michel Foucault[1], não fala da Nova York do auge da Tolerância Zero, muito
menos do Brasil desejado por muitos seja nos dias presentes ou num futuro próximo. O cenário em que se
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cunhou a assertiva é de 22 de janeiro de 1840, em Metray, a prisão juvenil mais rigorosa da França daqueles
tempos.

 

                        No ano de 1994, Rudolf Giuliani, recém-eleito prefeito de Nova York, e seu chefe de polícia
Willian Bratton, iniciaram a implantação de uma estratégia de policiamento estruturada na manutenção da
ordem, a ênfase era o combate ativo e agressivo de pequenas infrações, a grande maioria, quando muito,
meros atos desviantes, conforme estudos de criminologia, mas que entendidos como voltados contra a
qualidade de vida, como pichação, urinar nas ruas, beber em público, catar papel, mendicância, prostituição e
vadiagem. Essa política ficou conhecida como "a iniciativa de qualidade-de-vida" (quality-of-life initiative),
baseada nos estudos de James Q. Wilson, George L. Kelling e Wesley G. Skogan. Os dois primeiros são
autores do artigo "Broken Windows: the Police and neighborhood safety", publicado em março de 1982 na
edição do periódico Atlantic Monthly. O último foi autor de um estudo (Disorder and decline: crime and the
spiral decay in american neighborhoods) que em 1990, deu amparo a teoria.

 

                        Anteriormente a experiência de Nova York, já se tinha um modelo anterior, quando em junho
de 1992, na cidade de Chicago se implantara um decreto de vadiagem antigangues, proibindo cidadãos de se
reunirem em público "sem nenhum propósito aparente". Caso não fosse obedecida tal disposição, implicaria
em pagamento de uma multa de até US$500,00, ou prisão por até seis meses, ou ainda, prestação de serviços
à comunidade até 120 horas, ou todas as três sanções combinadas (§ 8-4-015 do Código Municipal de
Chicago). Tem-se a expedição de mais de 89.000 ordens de dispersão e foram presas mais de 42.000 pessoas
sob a vigência do decreto, isto no período de 1993 a 1995. Porém, todo esse objetivo discriminatório teve
fim em 1999, quando a Suprema Corte declarou inconstitucional (unconstitutional vague) referido decreto,
no caso conhecido como Cidade de Chicago contra Morales.

 

                        Dependendo da estatística, a política implementada por Nova York chegou a produzir de 40
a 85 mil novas prisões, pelas infrações menores, no período de 1994 a 1998 (Estado de Nova York,
Relatório da Divisão de Serviços de Justiça Criminal de 2000). Para ressaltar a tamanha exacerbação punitiva
da época, bastaria lembrar que em 1993 na disputa eleitoral pela Prefeitura de Nov York, Rudolf Giuliani
versus David Dinkins), o tema recorrente na discussão sobre segurança, versava sobre os "garotos
perigosos" que jogavam água nos vidros do carros parados, e, que após os lavarem, pedem dinheiro,
adotando a pecha de "squeegeemen", ou seja, a partir de uma desculpa hipócrita lançada como ponto central
de discussão de segurança pública, direcionando claramente para uma solução que de antemão se pretendia
ouvir, como sempre, a resposta tecnocrata ao problema da criminalidade concentra-se nos efeitos do delito
esquecendo-se totalmente de enfrentar as raízes estruturais da violência.

 

                        Com esses dois exemplos, buscamos demonstrar a política de manutenção de ordem que
emergiu na década de 80, inspirada ainda na ideia de um maior contato, uma aproximação da polícia com o
cidadão, visando criar e manter a ordem e, assim, atingir a diminuição do cometimento de crimes graves.
Essa concepção era originalmente inglesa ("community policing") a chamada polícia comunitária ou polícia
de proximidade. Assim, a base dessa política é o policiamento comunitário, mas que se viu acrescido de uma
fiscalização ativa e Tolerância Zero; todas ideias que buscaram escopo na chamada Nova Escola de Chicago,
(que substituiu a antiga Escola, que era formada por Guido Calabresi, Ronald Coase, Richard Posner e
outros, nas décadas de 60 e 70), a qual se fundamenta nas normas sociais, muito próximo do pensamento de
Emile Durkheim, em especial nos fenômenos sociais capazes de alterar e provocar a evolução da sociedade
em si, entendido como organismo a ser diagnosticado doente para se apontar a cura.

 

                        Tolerância Zero, por fim, poderia ser traduzida como mania de expansão prisional, ou
"incarceration mania", uma alteração brusca do "welfare state", situação sequer experimentada em nossa
pátria de modernidade tardia e, frise-se, democracia de intenção, para o "penal state" conforme Caplow e
Simon[2] e Wacquant[3]. Parafraseando os discípulos da teoria, mas agora como argumento contrário a ela,
faz-se hora de restabelecer a ordem nesse caos de ignorância e absurdos.

 

 

 

 

 

2 A FORÇA EXCLUDENTE DA PRISÃO

 

                        O professor Mássimo Pavarini, catedrático da Universidade de Bolonha, considerado um dos
maiores penalistas da Europa, em sua recente visita ao Brasil, afirmou que "[...]é um pecado, uma idéia
louca, a noção de que penas maiores de prisão aumentem a segurança. Acontece o contrário."
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                        Em sua entrevista publicada em 31 de agosto de 2009, no jornal Folha de São Paulo, o
Professor Maximo Pavarini salientou que já nos anos 70, uma equipe de cientistas, reunida por Ronald
Reagan, quando este ainda pretendia se candidatar a presidência dos Estados Unidos, desenvolveu estudos
sobre a possibilidade de ressocialização dos presos. Destes estudos surgiu uma obra chamada "Nothing
Works" (nada funciona). A conclusão foi a de que o cárcere tem o papel de neutralizar seletivamente quem
comete crimes.   

 

                        Daí derivou-se o aprisionamento massivo, sendo que no Estado da Califórnia e em outros
estados norte-americanos, informam Hassemer e Muñoz Conde[4], adotou-se a regra do " three strikes and
you are out". Semelhante a regra do baseball, quando o indivíduo comete um terceiro delito, ainda que seja
este um crime sem maior gravidade, como furto, por exemplo, após haver cometido dois outros graves
delitos, mesmo que não necessariamente violentos, ele deverá ser punido com prisão perpétua ou, no mínimo
com 25 (vinte e cinco) anos de pena privativa da liberdade.

 

                        Não é sem razão que os Estados Unidos possuem hoje uma das maiores populações
carcerárias do planeta, já tendo superado a cifra astronômica de dois milhões e trezentos mil encarcerados
(2007). Frise-se que a maioria dessa população provém das camadas mais pobres da sociedade, bem como
das minorias hispânicas e negras (os latinos em 2007 eram 13% hoje já são cerca de 40% dos presos), o que
por si só faz com que essa política deva ser observada com bastante reserva.

 

                        Salienta o professor Maximo Pavarini, que esse pensamento distorcido de solução para a
violência, se disseminou pelo mundo como uma doença. A pena de prisão socializa o crime, não ressocializa
o criminoso, deveria, segundo este pensador italiano, ser destinada somente a presos perigosos, pois, "quanto
mais se pune um criminoso leve, mas profissional ele será quando voltar ao crime".  Segue sentenciando que
a prisão não funciona nos Estados Unidos, na Europa nem na América Latina.          

 

 

3 A TEORIA DAS JANELAS QUEBRADAS PARA SUSTENTAR A ORDEM

 

                        A teoria das janelas quebradas "Broken Windows Theory" passou a ser discutida após
articulação efetuada em artigo assinado por James Wilson e George Kelling, tendo como base a premissa de
que "desordem e crime estão, em geral, inextricavelmente ligadas, num tipo de desenvolvimento
sequencial"[5]. Segundo estes autores, pequenos delitos como mendicância, vadiagem, e até infrações
consideradas não criminais como atirar lixo nas vias públicas, ingerir bebiba alcoólica em público, catar
papel, e prostituição, se tolerados, podem levar a crimes maiores. A ideia não é até simplista e faz adaptação
do dito popular "quem rouba um ovo, rouba um boi"[6]: se um criminoso pequeno não é punido, o
criminoso maior se sentirá seguro para atuar na região da desordem. Quando uma janela está quebrada e
ninguém conserta, é sinal de que ninguém liga para o local; logo, outras janelas serão quebradas.

 

                        É, em síntese, de se fazer prevalecer a ordem sobre a desordem; porque os desordeiros estão
contra os ordeiros. O rol das dos desordeiros abarca "pessoas não respeitáveis, turbulentas ou imprevisíveis:
catadores de papel, bêbados, viciados, adolescentes arruaceiros, prostituta, vadios e os perturbados
mentais"[7]. São, inacreditavelmente, até nominados como "bêbados fedorentos" e "pedintes
inoportunos".[8]

 

                        Nós contra eles, num verdadeiro "labelling approach" (etiquetamento) antecipado, ainda com
a seguinte conclusão: os desordeiros de dentro precisam ser controlados; os de fora, excluídos. De acordo
com o artigo, são os "forasteiros" ou "estranhos" que cometem crimes.[9] A tendência seria de que os
"regulares", por sua vez, não causariam problemas. Controlando os desordeiros, prendendo-os, excluindo-os,
o problema estará resolvido. A ordem voltará a reinar e o crime desaparecerá. A simplicidade ingênua até,
ponto central desta ideia, não é o que merece destaque, a relevância da discussão está na credulidade que
nela tem sido depositada.

 

                        Abro parênteses histórico para buscar um contraponto com as ideias do jurista e filósofo
britânico utilitarista Jeremy Bentham, que já em 1787, lançava as bases de uma reforma moral na sociedade a
ser edificada com base em uma constrangedora forma de controle de pessoas, dispositivo denominado
panóptico, ideia retomada posteriormente no século XX pelo filósofo francês Michel Foucault, que chamou
estes procedimentos de "disciplinas", com o argumento de que a segurança seria alcançada pelo contínuo
controle e vigilância dos corpos sociais, e visam, no limite, a inibir e eliminar os riscos"[10]. Sintetizando, a
característica do poder disciplinar seria o seu peculiar exercício. Então, enquanto o poder tradicional tem que
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se exibir para ser temido, o poder disciplinar, ao contrário, deveria ser exercido tornando-se invisível. Essa
invisibilidade ininterrupta é que proporciona a sujeição do indivíduo. Na tese de Foucault pretende-se um
adestramento humano, uma "fábrica de indivíduos" [11]. Ressalte-se que a ideia basilar era para ter aplicação
em instituições específicas do corpo social (não só em presídios, mas em fábricas, hospitais, asilos, escolas,
onde mais fosse necessária), o próprio edifício social precisava trabalhar esta formação da sociedade
disciplinar e passou a ter como alicerce a disciplina através da segurança. Conforme lição de João Bosco
Araujo Fontes Junior, por óbvio o dispositivo panóptico não foi disseminado por toda textura social, mas o
que se percebe é a concretização do vaticínio de Foucault: o dispositivo panóptico tecnológico expande-se
por infiltração. "Hoje o controle eletrônico já faz parte da rotina das pessoas que se alheiam, condicionadas
pela cultura dominante, e, em troca das comodidades que a sociedade de consumo oferece, assiste-se a
insidiosa supressão da liberdade".[12]

 

 

4. AS PREMISSAS PROVANDO O CONTRÁRIO

 

                        Observando-se uma queda acentuada dos índices criminais ocorrida na cidade de Nova York,
gerou uma expectativa exagerada em torno desta teoria e de sua consequente política de Tolerância Zero,
como se esta variação decrescente da criminalidade pudesse figurar como prova prática irrefutável da
funcionalidade da teoria. Entretanto, mesmo como estatística, ela diz muito pouco, senão nada, sobre a
teoria das janelas quebradas ("Broken Windows Theory"). O que se destaca é que outras grandes cidades
mesmo nos Estados Unidos, experimentaram uma queda notável de criminalidade ao longo dos anos 90.
Muitas delas, incluindo Boston, Houston, Los Angeles, San Francisco, Washington D.C., apresentaram
índices de queda das estatísticas criminais em porcentagens maiores que os de Nova York, e estas não
haviam se valido da implementação da política de segregação massiva. Como exemplo clássico sempre a
estimular o imaginário, verifica-se que em relação a taxa de homicídio, a queda observada em Nova York foi
na ordem de 51% no período entre 1991 a 1996; enquanto nas cidades de Houston e Pittsburgh verificou a
deflação de homicídios em 69% e 61% respectivamente. Caso fosse estabelecido  um ranking desse índice
comparativo, Nova York ficaria em quinto lugar, conforme Ana Joanes publicou no "Columbia Journal of
Law and Social Problems".[13] O que se deve destacar é que nenhuma dessas cidades implantou a política da
Tolerância Zero de Wilson e Kelling, aliás, algumas chegaram a fazer o contrário.

 

                        Observe-se que o acompanhamento no tempo deve merecer atenção, essa uma das principais
características da ciência estatística, e conforme Relatório Preliminar "Anual Uniforme Crimes" já de 1999, a
taxa de homicídios em Nova York voltou a crescer, sendo observado alteração de 633 em 1998 para 671 em
1999, um acréscimo de 6%.

 

                        Inadvertidamente não se procura dar enfoque ao conjunto de políticas públicas adotadas,
somado as circunstâncias sociais e econômicas saudáveis encontradas naquela época em Nova York, de se
notar que a Tolerância Zero não foi a única solução implementada, podendo-se destacar outros fatores que
contribuíram para a queda nos índices de criminalidade nó período de 1993 a 1998, dentre os quais: a
duplicação do número de policiais nas ruas; a mudança do consumo de "crack" para heroína; um orçamento
do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) de 2,6 bilhões de dólares; condições econômicas
favoráveis nos anos 90; novos sistemas computadorizados; a queda do número de jovens de 18 a 24 anos e a
prisão de grandes gangues de traficantes[14].

 

                        De outra sorte, a base fundante da teoria das "Broken Windows" (janelas quebradas),
encontraram respaldo no estudo de Wesley Skogan[15], tendo o pesquisador trabalhado com a aplicação de
cinco testes, sendo que destes, quatro sequer determinavam vinculação entre a "desordem" e a criminalidade
ou violência. Por este motivo, mesmo estatisticamente, não estaria apto a fundamentar qualquer base
empírica tanto da teoria em análise quanto mais sua política consequente, considerando-se ainda, que
somente em um dos testes do estudo em que se verificou a vinculação da "desordem" com o delito específico
de roubo, cujas análises abarcaram cinco bairros de Newark (cidade objeto da pesquisa, onde quarenta foram
pesquisados), de ver-se, que, se excluídos, a imprestabilidade restaria patente, conforme conclui o professor
Bernard Harcourt[16].

 

                        De considerar-se ainda, a lição de Muñoz Conde e Hassemer, traduzindo e sintetizando
problemas de análises empíricas:

 

Menos fundamentais, mas igualmente importantes, são os problemas que apresenta a teoria preventiva geral
desde o ponto de vista dos pressupostos empíricos de sua realização. A este respeito, são três as questões
que se estabelecem: 1ª Estão informados os destinatários das normas penais, isto é, todos os cidadãos, dos
fatores dos quais se espera tenham um efeito preventivo-geral? 2ª São motivados realmente esses cidadãos,
por esses fatores, a observar uma conduta determinada? 3ª Pode utilizar-se de qualquer meio sancionatório
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para desencadear a prevenção geral e são sempre esses meios o instrumento idôneo para consegui-la? Estas
perguntas estabelecem, por sua vez, três problemas, cuja verificação empírica constitui o ponto mais débil da
teoria da prevenção geral.[17]

 

                        É de se questionar então os motivos dessa sedução pelas provas consideradas "finais e
inquestionáveis" de que a teoria das janelas quebradas teria sido a responsável pelo declínio dos índices
novaiorquinos, uma vez que os informes estatísticos apontam no sentido inverso. O domínio desta cultura de
intolerância até com infrações não criminais poderia estar justificado na difusão do sentimento de
insegurança e no aumento dos setores vulneráveis da escala social? Esse clima de pânico obscurece o
mapeamento do problema surgindo destarte soluções dissociadas com dos valores da democracia e dos
direitos fundamentais, já que as questões que deveriam se resolvidas na esfera pública acabam por se
deslocar cada vez mais para o âmbito do direito penal, que, segundo assevera Alessandro Baratta, "a solução
(repressora e simbólica) induz o mal que pretende curar".[18]

 

 

 

5 A INCLUSÃO DA DESORDEM NA ORDEM DO DIA

 

                        O que se entende por "ordem", e o que se pode chamar de "desordem"? Se a dicotomia
destas definições é tão nítida quanto alardeiam os idealizadores da "Broken Windows Theory", como
explicar a arbitrariedade que disfarçam chamando de discricionariedade policial, embora não se amolde nem
um pouco ao conceito usual, conforme salienta o professor Massimo Gianini: "taking informal or extralegal
steps" (tomando medidas informais ou extralegais), é tão necessária aos policiais? A manutenção da ordem
(regularidade) nas ruas, pode surgir e depender de práticas flagrantemente ilegais? A única regularidade
observada repousa nos critérios de escolha dos suspeitos.

 

                        O embasamento da teoria "in comento" sobre as duas categorias - ordem e desordem -
também nos traduz muito pouco. Para os criadores da teoria das janelas quebradas, o termo desordem estaria
representado no bairro que perdeu as rédeas e por isso não se preocupa com o crime. Essa definição para
esse local, como se sabe, pode advir de diversos significados, além deste apregoado por Wilson e Kelling,
aquele pseudo abandono pode ser momentâneo e ter surgido de algum evento artístico que arrastou
multidão, um movimento de greve dos serviços públicos de limpeza urbana, ou até um estilo de vida
alternativo, ou, ainda, pode mesmo estar explicitado somente por pobreza, desemprego e desespero, nem
estaria salientada a perda do controle e freios sobre os comportamentos sociais. Ressalte-se ainda, que
mesmo nas comunidades pobres, dominadas pelo tráfico e/ou milícias, como encontramos diuturnamente
escancarado na mídia que retrata os morros cariocas, em que pese até a ausência do poder estatal, não se
pode negar a dignidade e os direitos fundamentais daqueles moradores, não se pode generalizar a resposta
repressiva penal a um cidadão tão somente pela posição geográfica de sua moradia.

 

                        Por outro lado, aquela que se reconhece como comunidade "ordeira", com ostensiva
aparência de ordem, pode guardar outros significados, como por exemplo, presença forte de criminalidade
(imagem maior de ordem do que uso de terno e gravata e colarinho branco impossível), pode servir de abrigo
até mais seguro para bandos criminosos, pontos de tráfico de drogas e armas, locais de prostituição de luxo,
enfim, podem ostentar fachada de cidadãos acima de qualquer suspeita, exatamente para não chamar a
atenção para si; mesmo que circule riqueza, ou até porque ali circula riqueza, teremos mais presença de
policiais, mas atenção do poder estatal, buscando outro cenário nacional para determinar como contraponto
ao acima citado, saliento nossa Capital Federal com seus monumentos ao poder, sua Esplanada dos
Ministérios, o Congresso Nacional, rico patrimônio arquitetônico e histórico, com toda a atenção dos
poderes públicos, com a boa imagem externa que projeta, o metro quadrado mais caro do país, toda esta
aparência de ordem, alguém pode afirmar que esse paraíso urbano está imune à criminalidade? Por óbvio que
não, aliás já merece registro nos anais históricos a primeira prisão de um Governador em exercício e a
discussão, pela primeira vez na história desse país, da possibilidade de uma intervenção federal em ente
federativo.

 

                        A ordem, portanto, seria um conceito natural, orgânico, criando assim uma nítida separação
entre ordeiros e desordeiros, seguidores da lei e criminosos. Os meios não podem mais categoricamente
justificar os fins, as categorias em si podem ser produto dos mesmos processos de punição que, pelo avesso,
"legitimam a sociedade". Os esclarecimentos da criminologia crítica ou radical quanto ao "labelling aproach"
(teoria do etiquetamento) nos apontam que é elementar que essas punições acabam criando as
categorias[19]. As lições sobre esse mecanismo repressivo seletivo e das funções reais do sistema penal,
calcadas na distribuição desigual do "bem negativo", indo além dos problemas estruturais que geram e
sustentam uma sociedade de classes, e necessita desse processo de definição e seleção, conforme ensina
Cirino dos Santos:
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O Direito Penal é um sistema dinâmico desigual em todos os níveis de suas funções: a) ao nível da definição
de crimes constitui proteção seletiva de bens jurídicos representativos das necessidades e interesses das
classes hegemônicas nas relações de produção/circulação econômica e de poder político das sociedades
capitalistas; b) ao nível da aplicação de penas constitui estigmatização seletiva de indivíduos excluídos das
relações de produção e poder político da formação social; c) ao nível da execução penal constitui repressão
seletiva de marginalizados sociais do mercado de trabalho e, portanto, de sujeitos sem utilidade real nas
relações de produção/distribuição material, mas com utilidade simbólica no processo de reprodução das
condições sociais desiguais e opressivas do capitalismo.[20]

 

                        Aqui um dos problemas: a "Broken Windows Theory" cria essas categorias para delas se
utilizar. Não se preocupa, porém, com a reabilitação, dado que propõe a punição pela punição: o homem
como objeto de demonstração exemplar, conforme Roxin[21]. Punindo o desordeiro, estar-se-ia
estabelecendo um padrão, uma norma social com o recado do que é certo e do que é errado e, de que este
último, não é aceitável em uma sociedade "normal". Isso poderia ter como argumento, alguma validade - mas
não tem! -  se houvesse perfeita transmissão e, nela, recepção, o que não ocorre nos Estados Unidos e muito
menos no Brasil, onde a estatística oficial garante a presença, para começar, de dezesseis milhões de
analfabetos (dados do censo 2000 do IBGE).

 

                        A política de Tolerância Zero, símbolo maior da teoria das janelas quebradas ("Broken
Windows Theory"), tem sua marca no excesso estatal e nas penas desumanas e desproporcionais; um
funcionalismo de extremos, um tudo ou nada; culpado ou inocente; um sistema binário, muito ao gosto de
um paradigma de pós-modernidade reducionista e maniqueísta.

 

                        Basta lembrar que nos Estados Unidos diversas cortes e juízes têm aplicado penas mais
ultrajantes e humilhantes. Um jornal de Tacoma noticiou que uma pessoa condenada por furtar carros foi
obrigada a andar com uma camisa estampando os dizeres "sou um ladrão de carros"; um homem condenado
em Ohio por importunar sua ex-mulher foi condenado a deixá-la cuspir em sua face[22].  No aspecto
segregacionista propriamente dito da execução penal, ainda temos exemplos mais atuais do uso dessa linha
degradante e preconceituosa no Texas, onde uma pequena prisão pintou suas celas de rosa (para reduzir a
agressividade dos internos) e estabeleceu que todos os detentos deveriam usar macacões dessa mesma cor. A
intenção era tornar a prisão desconfortável para diminuir a reincidência. De acordo com o xerife da Mason
County Jail, a ideia funcionou: houve uma redução de 70% na reincidência desde a adoção do novo
uniforme. Um efeito colateral também se fez notar: envergonhados dos trajes, alguns detentos preferiram
continuar presos a sair de rosa na rua para prestar serviços comunitários. Não se estranha que os apóstolos e
maiores defensores da Tolerância Zero, apóiem ampla e abertamente a ideia, vislumbra-se que para estes a
legislação base deveria ser a lei de talião, felizmente já superada pelo grau de civilidade alcançado no mundo
ocidental; e porque ninguém pode atirar a primeira pedra, mormente em estruturas de hiperinflação
legislativo-penal.

 

                        A teoria das janelas quebradas, assim, não prega a reforma do "desordeiro", não tem
qualquer compromisso com sua ressocialização mas tão somente sua punição, sua exclusão. Julga-o não
somente por dar a ele um antecedente criminal, tampouco por condená-lo, mas por tornar o indivíduo
alguém (algo) que precisa ser controlado, removido e observado. A categoria do "desordeiro" permite a
Tolerância Zero, e esta o abuso do Estado e o arbítrio do soberano, notadamente após o 11 de setembro de
2001, com o surgimento de uma onda antiterror que exacerba as repressões autorizando as mais absurdas
concepções de vigilância e controle em detrimento das mais básicas garantias do respeito a dignidade
humana. A desordem do Estado, mais do que nunca, enfim, garante a ordem. A violência estatal (policial) é
necessária, um meio para um fim maior.

 

                        Internaliza-se em nosso país essa concepção de falsa resposta aos problemas estruturais da
violência, mesmo na vigência de uma Carta Política das mais democráticas e garantistas que se tem no
cenário global, mas basta uma análise superficial e simples para entender que não pode vicejar em nossas
paragens tamanho absurdo, como exemplo a combater esta sanha de estigmatização e punição teríamos o
princípio da proporcionalidade que é elemento imprescindível à própria ideia de justiça, adquirindo no campo
do Direito Penal o seguinte significado: uma reação (a pena), para ser legítima, deve ser proporcional à ação
(ofensiva). Esta regra, adotada explicitamente na previsão legal da legítima defesa, "é característica
fundamental ou limite interno teleológico de qualquer teoria nacional sobre a função da pena (retribuição,
prevenção geral, prevenção especial)"[23]. Por tal razão, qualquer que seja a função atribuída à pena pela
Constituição, valerá sempre o princípio da proporcionalidade que se encontra mediatamente
constitucionalizado por implicação lógica[24].

 

                        De ver que o princípio da proporcionalidade ostenta, em nosso sistema, hierarquia
constitucional, ainda que implícita. Nas precisas palavras de Suzane de Toledo Barros, seu fundamento
encontra-se na tutela dos direitos fundamentais (artigo 5º, c.c. 60, § 4º, IV da CF):
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O princípio da proporcionalidade, como uma das várias ideias jurídicas fundantes da Constituição, tem
assento justamente aí, nesse contexto normativo no qual estão introduzidos os direitos fundamentais e os
mecanismos de respectiva proteção. Sua aparição se dá a título de garantia especial, traduzida na exigência
de que toda intervenção estatal nessa esfera se dê por necessidade, de forma adequada e na justa medida,
objetivando a máxima eficácia e otimização dos vários direitos fundamentais concorrentes (Hesse)[25].

 

                        Em matéria penal, o princípio demanda a existência de uma relação de proporcionalidade
entre a gravidade da sanção (pena), a importância (constitucional) do bem jurídico-penal tutelado e a
gravidade do ataque desferido contra tal bem, conforme farta indicação bibliográfica e jurisprudencial[26].
Ou seja, repercute tanto uma exigência de relação de proporcionalidade entre o bem jurídico tutelado e a
quantidade de pena, como na exigência da construção de um sistema de aplicação das sanções penais que
possibilite ao juiz estabelecer, dentro dos limites legais, a proporcionalidade entre o delito singularmente
cometido e a sanção penal correspondente.[27]

 

                        Mas porque lembrar de garantias constitucionais dos chamados direitos fundamentais se as
pressões políticas se voltam para resolver as mazelas sociais.  Todos os problemas serão resolvidas com o
aprisionamento dos bêbados, flanelinhas, catadores de papel, daquelas crianças que lavam os vidros dos
carros nos semáforos? Eles são as verdadeiras ameaças, como protótipos de "Fernandinho BeiraMar",
futuros líderes de facções criminosas?  Deve-se exterminar a estes para que não tenhamos futuros roubos,
sequestros, estupros, derrubemos os índices de homicídios, até porque as estatísticas nesse sentido rendem
votos.

 

                        O perigo de tal afirmação é evidente, não fosse de tamanha ingenuidade, na medida em que
no imaginário acaba por transformar a criança de rua - que deveria estar na escola, mas que prefere a
vadiagem - no futuro "Marcola"; transmuda o mendigo que dorme ao relento - decerto por sua opção - em
uma grande ameaça para a sociedade. Aqueles que pedem esmolas assustam, causam asco, enchem a todos
de medo: fazem aflorar o ponto mais visível da sensação de insegurança, o indivíduo se trancando em suas
casas, buscando a proteção dos muros, visando isolar o perigo das ruas. Esse temor toma conta de todos,
acaba percebido pelos cidadãos já inclinados ao crime, à desordem, então estes passam a roubar; um círculo
vicioso anunciando o caos; desordem gera medo, o medo gera crime, o crime gera desordem. Volta-se a
apontar o Direito Penal como a panaceia de todos esses males, a única solução está ao alcance, basta voltar
os esforços e as vontades políticas para a fabricação às pressas e em série de legislação repressiva-punitiva-
eleitoreira, e massivamente se prende, aqueles indivíduos já selecionados, reforçando a estigmatização e os
regurgitando à sociedade sem a mínima ideia de ressocialização.

 

                        Fomentar este maniqueísmo é somente mais uma forma de dividir e estratificar a sociedade,
causando mais males do que se tem. É, além, mais uma forma de liberar aquilo que, falando desde o
inconsciente, produz medo, conforme Saramago: "dentro de nos há uma coisa que não tem nome, essa coisa
é o que somos"[28].

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÃO

 

                        Outra faceta da teoria das janelas quebradas é a ideia de que se deveria fomentar atividades
policiais, acreditando ou creditando que o estado policialesco através de pretenso "bom senso", conseguiria
perceber as situações e traçar as ponderações necessárias a interpretação das situações fáticas e, assim,
direcionando seus esforços para manter a ordem. De bom senso se sabe desde Descartes; inclusive sobre sua
indeterminação. Veja-se que a visualização de um homem de terno e gravata dormindo na rua gera a ideia de
que pode estar com problema de saúde ou estafa; já alguém com trajes rotos, por outro lado, tende a
conduzir a uma imagem de que está provocando desordem e gerando crimes, muito embora possa ele nada
saber.

 

                        Salta em evidência que todas as preocupações dos adoradores da teoria das janelas quebradas
se resumem à ordem e sua manutenção. É por demais ingênuo, entretanto, pensar que com a retirada da
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criança do semáforo e do mendigo da rua, toda a problemática da violência estará resolvida. Enquanto a
postura do Estado for neoliberal, assumindo o "ter" como prioridade ao "ser", estará o mundo fadado a
proliferação de teorias impossíveis de verificação e ineficazes desde o próprio nascimento. Basta pensar que
se tem um Estado Mínimo e para otimizar a Tolerância Zero seria necessário um Estado Máximo. Há uma
contradição sentida já nos dispositivos do próprio Código Penal Brasileiro, como consubstanciar o viés
capitalista da legislação, senão como explicar que a pena mínima mais alta se encontra no Título dos crimes
contra o patrimônio e não no Título dos crimes contra a pessoa.

 

                        Necessário que a sociedade discuta soluções, mais de uma vez por todas, é preciso definir
que a melhor política criminal é a política social onde a repressão dê lugar à prevenção. A sociedade também
precisa aceitar que a criminalidade, queiramos ou não, é um produto social e, não podemos continuar
afirmando que vivemos em uma democracia enquanto nosso Estado de Direito pune preferencialmente
pobres e marginalizados, só voltando suas armas aos mais abastados quando os holofotes da mídia estão a
postos.

 

                        A discussão sobre as penas alternativas já caminha há mais de três décadas, num forte
movimento internacional, se imaginando que se a prisão fracassou, a pena alternativa poderia ter êxito. Esse
paradigma deve voltar ao enfoque que já era ressaltado por Beccaria, não basta a análise da quantidade da
pena de prisão, tampouco unicamente o entendimento sobre a qualidade da solução prisional, o que se
precisa buscar é a efetividade do cumprimento das penas impostas, mas precipuamente com a ideia de excluir
da sociedade, através do sistema penal, os autores de infrações penais de natureza grave.      

 

                        Para que não fiquemos num mundo de ideário, ressaltemos alternativas concretas que estão
sendo buscadas, haja vista os projetos de aplicação da Justiça Restaurativa, e trabalhos que apontam que esta
atividade não iria configurar um Sistema Penal mínimo, mas um sistema penal de alternativas, já que o
modelo restaurativo possui princípios diversos do modelo de justiça criminal e, sustenta dentre outras, a
participação da vítima na resolução de conflitos, a reparação do dano e a responsabilização do ofensor de
maneira não estigmatizante e excludente.

 

                        Por óbvio, conforme salienta Raffaella da Porciúncula Pallamolla, "a regulamentação desta
alternativa depende de amplo debate prévio que leve em consideração as discussões levadas a cabo tanto em
nível nacional quanto internacional"[29]. E, ainda apontando ensinamentos de Josefina Castro, de que a
"'mediação não é nem pode ser tomada como panacéia universal' pois nem todas as situações são susceptíveis
de mediação, desde logo pelas condições pessoais dos envolvidos." Ensina que se deve evitar rotina
burocratizantes e avaliações quantitativas das experiências de mediação, mas sopesar a qualidade dos
processos[30].              

 

                        Para finalizar invoco o pensamento de Hobbes "a paz tem que ser conquistada", nada é tão
atual. Ainda, remeto ao discurso de Norberto Bobbio[31], que em 1967 já sentenciava que o problema não
seria reconhecer os direitos humanos, mas sim torná-los efetivos e para quem apesar das antecipações
iluminadas de filósofos que a doutrina procura expressar, das corajosas formulações dos juristas que
ultrapassam as barreiras positivistas e caminham para garantir a efetividade de direitos consagrados
constitucionalmente, não se prendendo ao formalismo, mas agindo para que a sociedade atinja e aplique a
justiça, saindo do preto e branco das regras no papel, para alcançar o colorido das ruas e do povo, também, é
necessário reconhecer, os esforços dos políticos de boa vontade, parcos é bem verdade, mas que permitem a
lenta evolução do Estado Democrático de Direito, ressalte-se que o caminho a percorrer é ainda longo, não
podemos estancar a caminhada. 
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O EXAME DE PERICULOSIDADE DO AGENTE E A CRIMINALIZAÇÃO DA DOENÇA
MENTAL NO DIREITO BRASILEIRO: APONTAMENTOS CRÍTICOS

EL EXAMEN DEL PELIGRO DEL AGENTE Y LA CRIMINALIZACIÓN DE LA ENFERMEDAD
MENTAL EN EL DERECHO BRASILEñO: APUNTES CRÍTICOS

Thayara Castelo Branco

RESUMO
Crítica ao exame de periculosidade do agente. Analisa as medidas de segurança e seus fundamentos. Destaca
o processo de “psiquiatrização” do sistema penal e a Criminologia Clínica e, por conseqüência, o grave
processo de criminalização da doença mental. Aborda especificamente os problemas do exame de verificação
de cessação de periculosidade do agente.
PALAVRAS-CHAVES: Medidas de Segurança; Exame de cessação de periculosidade; Criminologia
Crítica.

RESUMEN
Crítica a lo examen del peligro del agente. Analiza las medidas de seguridad y de sus lechos. Destaca el
proceso del “psiquiatrização” del sistema criminal y de la Criminología clínica y, por consecuencia, el
proceso serio del criminalización de la enfermedad mental. Aborda específicamente los problemas de lo
examen de la verificación de cese del peligro del agente.
PALAVRAS-CLAVE: Medidas de seguridad; Examen de cese del peligro; Criminología crítica

1 INTRODUÇÃO

Desde a concepção do paradigma etiológico de Criminologia (com marco científico positivista)
- com a antropologia criminal de Lombroso - que o discurso oficial tenta buscar explicações para o crime
através do próprio criminoso, levando em consideração dentro das suas proporcionalidades, fatores
imanentes ao próprio delinqüente com determinismo biológico e psíquico do crime – loucura moral,
atavismo, epilepsia, desvios, tendências, maldade inata, etc.

Lombroso com suas pesquisas procurou particularizar nos criminosos e doentes submetidos à
pena, anomalias (anatômicas e fisiológicas) tidas como naturais ao indivíduo, as quais determinavam o
estereótipo delinqüente (anormal) predestinado a cometer crimes.

Traçava-se assim, a explicação das causas da criminalidade na diversidade ou “anormalidade”
dos autores de comportamentos desviantes. A criminologia positivista aparece, portanto, como continuidade
e reforço do projeto científico da Modernidade que, com o domínio da natureza, a sociedade atingiria o ápice
da civilização.

Nesta perspectiva, a pena passa a assumir características de defesa social - introduzida por Ferri
-, agindo não só de modo repressivo, mas, sobretudo de modo curativo e reeducativo.  Em face da
necessidade de segregar os incorrigíveis e indesejados e verificando a ineficácia da pena em executar tal ato,
surgem as medidas de segurança, vista como sanção legitimadora capaz de proteger a sociedade segregando
os indivíduos por critério de prevenção.

No Brasil, posteriormente - com a adoção do sistema vicariante - tem-se a inaplicabilidade das
medidas de segurança aos imputáveis e esta passa a ser imposta exclusivamente aos inimputáveis e semi-
imputáveis, sob os mesmos fundamentos teóricos iniciais, de tratamento e recuperação do indivíduo com
base no discurso humanitário de prevenção de delitos futuros.

Diametralmente oposto ao que se declara, observa-se de forma clara e inegável o caráter
retributivo, segregador e cruel da referida sanção, que reflete e reforça o discurso do sistema penal vigente.
Verificam-se tais atributos, de início, pelos pressupostos de aplicabilidade das medidas de segurança, assim
como suas aferições para a manutenção ou não da medida, digo os exames de periculosidade exigidos por lei
ditos capazes de avaliar as condições de permanência ou extinção da sanção penal. 

Diante o exposto, o artigo ora apresentado tem por objetivo analisar criticamente os
fundamentos das medidas de segurança, dando um enfoque específico ao exame de averiguação da
periculosidade do agente. 

Para isso, foi de suma importância um aporte teórico da Criminologia Crítica, como meio de
reflexão do que está exposto ou imposto sobre o objeto em estudo.

 

2 MEDIDAS DE SEGURANÇA: DO DECLARADO AO OCULTO

“Pior do que o escuro em que nos debatemos é a mania de ser o dono da
luz”.  (Ariano Suassuna)

As medidas de segurança, na sua gênese, são consideradas uma forma de sanção penal,
diferentemente das penas privativas de liberdade, pois possui cunho eminentemente preventivo orientado pela
prevenção especial[1], ou seja, impedir que o inimputável ou semi-imputável volte a delinqüir,
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salvaguardando assim, o indivíduo doente e o meio social no qual está inserido. 

O discurso oficial, alicerçado pelos princípios de humanidade, legalidade, dignidade, devido
processo, etc., enfatiza que o propósito socializador das medidas de segurança deve prevalecer sobre a
intenção de segurança, pois a base que norteia a aplicação de tal sanção constitui um fim de tratamento-
ressocializador[2], admitindo de forma subsidiária a segregação. Consubstanciando a função declarada,
Marques[3]:

O delinqüente não é tratado sem garantias que lhe protejam a liberdade e seus direitos fundamentais. A
medida de segurança somente se torna cabível depois que o delinqüente, em processo regular, é tido
como perigoso. Uma vez comprovada a sua periculosidade, tenta-se livrá-lo dos elementos que atuam
nocivamente sobre sua personalidade para torná-lo um ser útil à coletividade.

No Brasil, com a adoção do sistema vicariante após a reforma do Código Penal em 1984,
deixou-se de aplicar medidas de segurança ao imputável, cabendo a partir de então exclusivamente aos
inimputáveis e semi-imputáveis[4] (este quando necessário), vedada à acumulação ou sucessão das duas
reações penais, típica do sistema do duplo binário anteriormente adotado. 

 As medidas de segurança detentiva e restritiva[5] passam então a ser concebidas como
instrumentos de proteção social e terapia individual, com natureza preventiva assistencial, fundada na
periculosidade de autores inimputáveis e semi-imputáveis de fatos definidos como crimes com o objetivo de
prevenir prática de fatos puníveis no futuro, conforme artigos 96 e 97 do Código Penal. 

Para a efetiva aplicação das medidas de segurança é preciso a existência simultânea de dois
pressupostos fundamentais: a) a realização de fato previsto como crime; b) a periculosidade do autor[6]. 

Como se vê, apesar da Reforma Penal de 1984, a aplicação da medida, tanto de internação
quanto de tratamento ambulatorial, pressupõe ao lado da realização de um fato previsto como crime, a
periculosidade do agente - a ameaça de praticar outros crimes -, reforçando o pensamento da escola positiva.

 O próprio conceito de periculosidade, exigido como pressuposto de aplicabilidade da sanção,
traduz o temor, a expectativa, a probabilidade de novo evento criminoso. Nesse contexto, surgem as
indagações: Como averiguar se o evento é provável? Como é possível afirmar categoricamente que a pessoa
irá delinqüir novamente? Afinal, haverá um grupo de risco, que se concentrará numa zona cinzenta entre a
certeza? Abre-se então as infundadas discussões acerca do determinismo dos exames criminológicos,
questionando-se a credibilidade de tais instrumentos.

A crise maior das medidas de segurança detentivas - além da sua total ineficácia frente ao
cumprimento da prevenção especial positiva[7] - gira em torno da prognose, da periculosidade e da eficácia
da internação para transformar condutas ilegais de inimputáveis em condutas legais de imputáveis[8]. A
prognose de crimes futuros indeterminados ou de crimes futuros possíveis não legitima a internação
compulsória em instituições psiquiátricas. Em todos esses casos a aplicação da medida infringe o princípio da
proporcionalidade[9], porque não tem relação nem com o tipo de injusto realizado, nem com a prognose de
fatos criminosos futuros[10].

Nessa linha, Marchewka[11] reitera o raciocínio:

Na produção das imagens do doente mental ele é sempre visto pela tônica da piedade e do medo, da
caridade cristã, da intolerância, inclusive da própria família ou da repressão, da vítima ou do criminoso
perigoso, sempre numa dualidade aparente dissociada, mas que representa duas faces de uma mesma
moeda: a representação do destrutivo, do negativo e do mal social. Isto quer dizer que, ao lado da
medida de segurança transparece a demonização dos doentes mentais por aquilo que eles podem
significar: o mito da loucura. 

O “tratamento” e a “ressocialização” propostos pela medida de segurança pressupõem
unicamente uma postura passiva do detento (doente) e ativa das instituições de controle (tanto os hospitais
de custódia quanto as penitenciárias). São heranças anacrônicas da velha criminologia positivista que tinha o
condenado como um indivíduo anormal e inferior que precisava ser readaptado à sociedade, considerando
acriticamente esta como “boa” e aquele como “mau”.[12]

Observa-se então, que o doente mental que comete algum delito é alvo de uma estrutura de
estigmatização e inocuização que pode ser considerada a mais brutal prática punitiva de negação aos direitos
humanos do nosso sistema, em total contradição ao declarado Estado Democrático de Direito[13].

Partindo da veracidade de tal pensamento, as medidas de segurança permanecem, de certa forma,
ligadas à ideia de castigo que no caso seria desproporcional ao bem jurídico cometido. Assim, constituem a
reafirmação do ordenamento jurídico com o intuito de estabilizar contrafaticamente as normas violadas,
gerando tranqüilidade da sociedade de bem[14].

Assim, a tônica da repressão[15] pelo internamento (segregação/inocuização) reflete claramente a
negação ao aceitar o diferente, retirando esses indivíduos de um lugar onde eles não podem circular porque
incomodam, violador de princípios constitucionais os quais o Estado legitimador se propôs a garantir[16].

A função declarada da medida de segurança - tratamento e ressocialização - esconde uma função
“oculta” cruel, que já nem pode ser vista como neutralizadora, mas como inocuizadora dos indesejáveis e
demonizados doentes mentais. Da mesma forma já não se oculta mais, uma vez que faz questão de expressar
seu interesse claro de práticas eficientistas no combate ao mal social.
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3 ENTRE A CRIMINOLOGIA CLÍNICA E A CRIMINOLOGIA CRÍTICA

“Por baixo ou por trás do que se vê, há sempre mais coisas que convém
não ignorar, e que dão, se conhecidas, o único saber verdadeiro”. (José
Saramago)

 

A busca pelos fatores determinantes da conduta desviante, sobretudo os biológicos, não é um estudo recente.
Iniciaram na segunda metade do século XIX e ao longo dos anos a busca incessante das causas do crime e da
criminalidade, pautada no paradigma etiológico, sempre esteve no auge como objeto de investigação da
Criminologia Positivista, a qual passou a utilizar instrumentos diferenciados e mais modernos para
demonstrar as mesmas coisas que se discutia no período Lombrosiano: o determinismo biológico.

A compreensão biológica da sociedade surge com mais intensidade a partir do pensamento
Darwiniano que inaugura a ideia de evolução, trabalhando sob uma perspectiva positivista dinâmica que
substitui o antigo positivismo estático[17]. A partir de então, o pensamento evolucionista passa a abrir novas
frentes, envolvendo o próprio homem no processo evolucionário, chamando assim sua atenção para sua
origem animal. Como resultado desta Revolução, todas as coisas pareciam estar num fluxo perpétuo e o
otimismo prevalecia sobre o pessimismo, na ênfase da própria natureza produzir novas formas superiores.
Para Darwin, a desigualdade humana básica estava diferenciada em três áreas: raças humanas[18], nações e
indivíduos. Acreditava-se, portanto, em raças superiores e inferiores que contribuíam para os preconceitos
etnocêntricos e o pensamento dos geneticistas e eugenistas da época[19].

Mais adiante, consolidado o capitalismo, restavam os conflitos entre os grupos dominantes e as
classes trabalhadoras no cenário europeu. Na tentativa de um controle social mais efetivo (surgimento do
fenômeno do encarceramento, organizações de milícias, etc.) viu-se aflorar o “paradigma do organismo”.

O organicismo social caracterizou-se pela representação da sociedade como um todo orgânico,
onde as células cerebrais, embora em menor número, eram as que deveriam comandar porque eram as
melhores, as mais diferenciadas, as mais lúcidas. Surgiu, então, a oposição à existência de direitos humanos
individuais. A visão filosófica do homem e da sociedade foi substituída neste momento por uma visão
biológica do homem, para a qual este seria somente um puro produto da evolução, ou seja, um animal na
escala zoológica[20].  

O pensamento positivista se consolidou e teve como ponto de apoio o cientificismo que acabou
por consagrar a Ciência[21] como a única forma válida de conhecimento, fazendo dela o principal motor do
progresso humano.

O Positivismo então marcou o nascimento da Criminologia como uma Ciência causal-explicativa
da criminalidade no fim do século XIX. O olhar criminológico marcado pelo paradigma etiológico
interpretou a sociedade de forma mecanicista, com aceitação plena do comportamento criminoso
determinado, tendo como objeto de estudo, não propriamente o delito, considerado como conceito jurídico,
mas o homem delinqüente, considerado como um indivíduo diferente e, como tal, clinicamente observável. A
Criminologia passou a ter como específica função cognoscitiva e prática, individualizar as causas desta
diversidade, os fatores que determinam o comportamento criminoso, para combatê-los com uma série de
práticas que tendem, sobretudo, a modificar o delinqüente[22].

A percepção do vidente[23] criminológico, apesar de incompleta, torna-se mais clara: os critérios
de cientificidade o fazem olhar objetivamente a patologização do criminoso.

Nesta esteira, a primeira resposta da vidência patológica, sobre as causas do crime, foi dada por
Lombroso com a tese do criminoso nato. Em seu livro “L´uomo Delinqüente” (1876) o autor considerou o
delito como um ente natural, determinado por causas biológicas de natureza, principalmente hereditárias.
Apresentou-se o “tríptico lombrosiano”: atavismo + epilepsia+ loucura moral.[24]

Para Duarte[25], “a originalidade de Lombroso está em adiantar uma hipótese explicativa da
delinqüência, ou seja, o reaparecimento acidental de caracteres ancestrais desaparecidos no curso da espécie
humana.”

Ferri complementou o pensamento Lombrosiano alegando que o crime não era decorrente do
livre arbítrio, mas o resultado previsível de 3 fatores ordenados: causas individuais (orgânicas e psíquicas),
físicas (ambiente telúrico) e sociais (ambiente social). [26]

O professor Baratta[27] destaca que na obra “Sociologia Criminale” (1900) Ferri

(...) ampliava em uma completa e equilibrada síntese o quadro dos fatores do delito. (...) O delito era
reconduzido assim, pela Escola Positiva, a uma concepção determinista da realidade em que o homem
está inserido, e da qual todo seu comportamento é, no fim das contas, expressão. (...) Esta orientação de
pensamento buscava, de fato, a explicação da criminalidade na ‘diversidade’ ou anomalia dos autores
de comportamentos criminalizados.

Ainda na Escola Positiva Italiana, teve-se Garófalo com a acentuação dos fatores psicológicos da
conduta criminosa. Ele abordou a questão da “anomalia moral” que é “um déficit na esfera moral da
personalidade do indivíduo, de base orgânica, endógena, de uma mutação psíquica transmissível por via
hereditária e com conotações atávicas degenerativas”[28].

Assim, Andrade[29] sustenta que:
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É esse potencial de periculosidade social que os positivistas identificaram com anormalidade e situaram
no coração do Direito Penal, que justifica a pena como meio de defesa social e seus fins socialmente
úteis: a prevenção especial positiva (recuperação do criminoso mediante a execução penal) assentada
na ideologia do tratamento que impõe, por sua vez, o princípio da individualização da pena como meio
hábil para elaboração de juízos de prognose no ato de sentenciar.

Após a apresentação do lugar de fala do vidente em questão - atividade de verificação, análise de
condutas anti-sociais, busca das causas da criminalidade - passa-se agora à abordagem efetiva do seu olhar.

Buscando consolidar um conjunto de teorias elucidativas da criminalidade, com várias
investigações científicas nos campos das ciências naturais e biológicas, surgiu o que se denominou de
“Criminologia Clínica”. Esta corrente criminológica destacou-se por alguns de seus ramos - Biologia
Criminal, Criminologia Genética, Psicologia Criminal, Psiquiatria Criminal, Estudos das Toxicomanias, etc.

Está em voga atualmente a Criminologia Genética que, no seu papel de “vidente”, também olha o
fenômeno criminal pela lupa do paradigma etiológico propondo-se a analisar os fatores que determinam a
conduta desviante, principalmente os biológicos.

Para isso, faz uso da biologia[30] criminal que busca no organismo humano a explicação da
conduta criminosa. A biologia criminal cuida do homem delinqüente, buscando localizar e identificar em
alguma parte do corpo ou no funcionamento o fator essencial explicativo da conduta delitiva, sendo esta
entendida como conseqüência de alguma patologia, disfunção ou transtorno orgânico[31]. 

 (...) Jamais se pode deixar de lado a análise do ingrediente endógeno, do comportamento biológico no
comportamento anti-social. Este componente biológico é o equipamento genético, a bagagem
hereditária, como causalidade congênita da criminalidade (...)[32].

Os progressos deste ramo da biologia suscitaram grandes debates acerca da influência biológica
no comportamento criminoso e de uma forma geral, pesquisadores, médicos e psiquiatras vêm buscando nos
genes a explicação e a cura para as enfermidades da humanidade. No entanto, a busca pelas causas das
doenças físicas e mentais nos genes não é mais uma peculiaridade dos pesquisadores das ciências biomédicas.
As Ciências Sociais Aplicadas - o Direito e especificamente o Direito Penal através das suas instituições de
controle - passaram a admitir a genética como uma grande aliada capaz de elucidar questões com muito mais
eficácia, na busca eterna da sonhada segurança jurídica[33]. Para isso, torna-se inteligível a reiteração da
noção de que o comportamento criminoso é um comportamento “anormal”, sustentando a representação
criminoso/doente, pois é exatamente esta estrutura fechada - que traz consigo a determinante patológica - a
justificadora da investigação biomédica, especialmente a genética.

Essas investigações genéticas foram ensejadas pelos dados estatísticos comprovados que
apontavam um significativo percentual de pessoas portadoras de doença mental, unidas por um parentesco
consangüíneo, assim como a presença de um gravame hereditário doentio ou degenerativo muito superior em
pessoas delinqüentes que nas não-delinquentes.[34]

O que se observa de forma bastante acentuada é a lupa do “vidente” neo-lombrosiano
(re)tomando dimensões significativas que retroalimentam a noção estigmatizadora do sujeito
doente/anormal/criminoso/determinado representante e causador do mal social e incômodo da sociedade de
bem (os “normais”), que precisam ser inocuizados para que se garanta a paz social[35]. O olhar deste que vê
a partir de um lugar de observação científica com bases positivistas, adepto ao paradigma etiológico, tenta
agora demonstrar com precisão a linearidade e a nitidez do que vê. Sua fala, por sua vez, acaba sendo quase
inquestionável pelo respaldo do seu lugar de observação antes mencionado: o científico.[36]

A Criminologia Positivista, que sustenta a Criminologia Genética, declara-se como uma ciência
causal-explicativa da criminalidade, exclui a reação social de seu objeto (centrando-se na ação criminal)
quando é dela inteiramente independente, ao mesmo tempo em que se apóia, aprioristicamente, numa noção
ontológica da criminalidade. Assim, ao invés de investigar, fenomenicamente, o objeto da criminalidade, este
aparece já dado pela clientela das prisões e dos manicômios. Fica claro como a Criminologia Positivista,
mesmo nas suas versões mais atualizadas (através da aproximação multifatorial), não opera como uma
instância científica “sobre” a criminalidade, mas como uma instância interna e funcional ao sistema penal,
desempenhando uma função imediata e diretamente auxiliar, relativamente a ele e à política criminal
oficial[37].

Corroborando com esta lógica determinista e estigmatizante está o maniqueísmo, o combate do
Estado - representante da moral, do bem, do justo, do normal, respaldado pela ciência - contra a
criminalidade, composta por uma minoria de sujeitos potencialmente perigosos, anormais (o mal).

No entendimento Hulsmaniano[38]:

Esta cosmologia implica na existência de um ponto absoluto - um Deus onipotente e onisciente - e é
referência a este ponto absoluto que os adeptos do discurso do sistema de justiça criminal são levados a
se identificar, ainda que inconscientemente. Deus foi afastado - os crucifixos foram retirados dos
tribunais - mas o ponto absoluto continua lá: a lei, as instituições do momento, consideradas como
expressão de uma justiça eterna. 

Admitindo-se a função real do sistema, na sua empreitada de maximização[39], o uso da
Genética Criminal ou de qualquer outro recurso das ciências biomédicas refletem precipuamente que há
novos instrumentos, que pautados no conhecimento científico e no paradigma etiológico, julgam-se capazes
de demonstrar pelos seus resultados a necessidade de operacionalização e vigência das agências de controle
social, como único meio eficaz e viável no “combate”[40] à criminalidade, em suas mais variadas formas[41].
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Partilhando desta lógica, os “operadores secundários”, que seriam apenas auxiliadores neste
processo, exercem suas funções como juízes paralelos, fracionando o poder de punir, pois formulam sobre o
crime e o criminoso um discurso biopsicopatológico para justificarem a punição[42].

                   Considerando a mudança paradigmática, enquanto a Criminologia Positivista se ocupa com a
investigação das causas da criminalidade, indicando soluções para combatê-la, com a ilusão da “solução”[43]
extremamente sedutora, a Criminologia Crítica - que observa o que está visível - desloca o foco de estudos
do comportamento desviante para os mecanismos de controle social, especialmente para o processo de
criminalização. Assim, em vez de indagar, “quem é criminoso?”, “por que é que o criminoso comete crime?”,
quer saber agora “quem é definido como desviante?”, “por que determinados indivíduos são definidos como
tais?” [44]

A visão que se tem pela lupa da Criminologia Crítica, quanto às novas formas de determinismo e
atribuição da etiqueta “anormal” somente à alguns, gira em torno da seletividade penal. A criminalidade se
manifesta como comportamento da maioria antes que de uma minoria perigosa/anormal da população e em
todos os estratos sociais, mas a criminalização é, com regularidade, desigual e seletivamente distribuída. Isso
porque o próprio sistema foi desenvolvido para ser incapaz de operacionalizar toda a programação da lei
penal, especificamente porque se isso fosse possível não se teria espaço físico suficiente para suportar tanta
demanda. Assim, o sistema está estruturalmente destinado à administrar uma pequena parcela das infrações,
tendo que realmente escolher a clientela a ser atendida. Nesse diapasão, a impunidade passa ser a regra do
funcionamento do sistema penal e não a criminalização, sendo a seletividade o carro-chefe que reforça essa
dinâmica de operacionalidade[45].

Nesse sentido, torna-se muito mais interessante trabalhar com a dialética anormal (criminoso) X
normal (cidadão de bem) para justificar a estrutura de repressão e seletividade do sistema.

Trava-se então, uma guerra contra um inimigo interno (doente), que oferece ameaça à paz social
e a ordem pública, sob uma forte base ideológica de eficientismo penal, causando assim, uma expansão cada
vez maior do sistema, pautada nos movimentos de “Lei e Ordem”[46] vinculados ao capitalismo globalizado.

 
As reflexões e ponderações consubstanciadas pela Criminologia Crítica são refletidas pelas

palavras de Merleau-Ponty[47]: “O vidente não se apropria do que vê; apenas se aproxima dele pelo olhar, se
abre ao mundo”. 

  

 

4 O EXAME DE PERICULOSIDADE E A PSIQUIATRIZAÇÃO DO SISTEMA PENAL

“O que é que sempre é e nunca está em devir?” (Platão, Timeu)

A medida de segurança, tanto estacionária (internação), quanto ambulante (tratamento
ambulatorial), perdura enquanto persistir a periculosidade do agente. Sendo assim, a averiguação da cessação
de periculosidade deve ocorrer mediante exame pericial, o qual será feito ao término do prazo mínimo fixado
(de 1 a 3 anos), e repetida de ano em ano, até a cessação da periculosidade. A qualquer tempo, porém, o juiz
da execução poderá determinar um novo exame, mesmo antes do prazo mínimo fixado (artigo 97, §2° do
Código Penal e artigos 175 e 176 da LEP).

Na construção do conceito de periculosidade do agente, além dos aspectos sociológicos e
jurídicos (que se diga, no caso da imposição da medida de segurança detêm uma importância secundária),
inclui-se o caráter patológico ao fenômeno do crime, ou seja, o estado pessoal do sujeito perigoso, remete ao
seu passado,  ao presente e, sobretudo, ao seu futuro (como um ser perigoso capaz de cometer novos crimes
e que precisa ser neutralizado). 

Nesse sentido, Souto[48]:
O trabalho exigido pelo Direito inverte a ordem rotineira das investigações psiquiátricas: não se trata da
averiguação de crime cometido por indivíduo, já anteriormente conhecido como doente mental, mas sim,
na maioria dos casos, da investigação da existência de doença mental em virtude do cometimento de
crime (já que o incidente de insanidade só é possível porque pesa sob o indivíduo um processo
criminal). O perito, ao realizar o exame psiquiátrico, pressupõe como culpado um sujeito pela prática de
um fato delituoso do qual a materialidade e a imputabilidade não foram ainda juridicamente
comprovadas.

 

O que se põe em cheque são os conteúdos dos referidos laudos médicos, devido sua fundamental
importância no que tange a determinação da permanência ou não da medida de segurança. Isto porque, o juiz
de nosso dias - magistrado ou jurado - não julga mais sozinho, ou seja, ao longo do processo penal e da
execução da pena, prolifera toda uma série de instâncias anexas. Pequenas justiças e juízes paralelos se
multiplicam em torno do julgamento principal: peritos psiquiátricos e psicólogos, magistrados da aplicação
da pena, educadores, funcionários da administração penitenciária, fracionam o poder de punir. Assim, os
“operadores secundários” formulam sobre o crime e o criminoso um discurso biopsicopatológico para
justificarem a punição[49].

Na realidade, o sistema penalógico adotado pela LEP ainda “psiquiatriza” a decisão do
magistrado, quanto ao exame de verificação de periculosidade do agente. A constante delegação por parte
dos magistrados, da motivação do ato decisório ao perito, que o realiza a partir de julgamentos morais sobre
as opções e condições de vida do sancionado, estabelece mecanismos de (auto) reprodução da violência pelo
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reforço da identidade criminosa[50].

Nesse viés, assim como os inquéritos policiais - os quais são preenchidos em sua grande maioria
como verdadeiros formulários, num tom invariável, monótono, impessoal, refletindo valores sociológicos da
polícia que constitui uma subcultura do sistema penal - os exames psicossociais e as perícias psiquiátricas
acabam por refletir a mesma cultura. Tais documentos - que evidentemente utilizam uma outra linguagem -
também têm sua rigidez, refletindo decodificações igualmente redutoras da realidade, profissionalizadas![51].

O problema da tentativa de elaboração de critérios objetivos para aferição da periculosidade dos
sujeitos desviantes é uma batalha da psiquiatria forense advinda desde o séc. XIX com a escola positiva e a
antropologia criminal. Mesmo com a Reforma do Código Penal em 1984, a Reforma Psiquiátrica e a
introdução de novos conceitos e entendimentos quanto à periculosidade, tem-se discutido muito acerca da
confiabilidade dos documentos periciais. 

O excesso de subjetivismo observado nos laudos, denominado por Lopes Júnior[52] de “ditadura
do modelo clínico” vulnera os princípios mais importantes do sistema processual penal brasileiro, quais
sejam: o da livre convicção, o da motivação das decisões, o da presunção de inocência, dentre outros.

Isso porque, acrescenta Santos[53]:

O problema começa com a falta de credibilidade do prognóstico de periculosidade criminal: se a
medida de segurança pressupõe prognose de comportamento criminoso futuro, então inconfiáveis
prognósticos psiquiátricos produzem conseqüências destruidoras, porque podem determinar
internações perpétuas - em condições ainda piores do que as de execução penal. Na verdade, parece
comprovada a tendência de supervalorização da periculosidade criminal no exame psiquiátrico, com
inevitável prognose negativa do inimputável - assim como, por outro lado, parece óbvia a confiança
ingênua dos operadores jurídicos na capacidade do psiquiatra de prever comportamentos futuros de
pessoas consideradas inimputáveis, ou de determinar e quantificar a periculosidade de seres humanos. 

Torna-se, então, complexo e perigoso falar em confiabilidade do prognóstico de periculosidade
criminal do exame psiquiátrico e na sua manutenção de uma relação direta e “possível” com a perpetuidade
da internação, exatamente por estar envolvida uma carga de subjetividade do profissional em questão,
comprometendo desta maneira, a “razão e objetividade científicas” tão buscadas.

O diagnóstico de cessação de periculosidade, ao tratar do conteúdo da periculosidade, assume o
caráter normativo, moralista, estigmatizante do discurso político criminal de defesa social preconizado pela
criminologia positivista, deixando de lado, portanto, os preceitos estruturais das ciências médicas.

Assim, uma vez considerado inimputável, perigoso, demonizado, o indivíduo é destinado aos
cuidados psiquiátricos e, a partir deste momento, os operadores secundários passam a ter o poder de definir
sobre a permanência ou não da medida de segurança, respaldados em ditas bases científicas - a psiquiatria -
para estabelecer as previsões de prognose futura. Nessa linha, Zaffaroni[54] afirma que “uma das pretendes
mais ambiciosas desta criminologia etiológica individual foi te tornar realidade o velho sonho positivista:
medir a perigosidade”.

Tem-se, portanto, o que se denomina de “criminalização da doença”[55], em que a doença
mental impulsiona a qualificação do sujeito como perigoso e ser perigoso passa a ser fator criminógeno. O
que a princípio seria motivo de clemência (a doença) acaba se tornando a razão de supressão de direitos.

Na base de tal discurso predomina o que Souto[56] chama de “futurologia perigosista de controle
social”, pois o “criminoso” (doente mental), a partir do resultado negativo do laudo do exame de
averiguação de cessação de periculosidade dado pelos operadores secundários do direito, é tomado como
uma ameaça à sociedade ante a probabilidade de cometer novos delitos. O laudo médico proferido, por sua
vez, é considerado suficientemente capaz de estabelecer uma futurologia do comportamento humano de
forma inquestionável, pelas suas bases “científicas”.

Ensina Baratta[57] que:

É preciso que esqueçamos, por todas suas conseqüências práticas negativas, a concepção patológica -
própria da criminologia positivista - sobre o preso. (...) A única anomalia específica comum, a toda
população carcerária, é o estar preso. Sabemos, de fato, que a condição carcerária é, por natureza,
desassociabilizadora e pode ser a causa de perturbações psíquicas e de síndromes específicas. O fato é
que o preso não o é por ser diferente, mas é diferente porque está preso. 

Por fim, cabe enfatizar que o método biológico, utilizado pelos psiquiatras em geral, precisa ser
revisto exatamente por admitir, aprioristicamente, um nexo constante de causalidade entre o estado mental
patológico do agente e o crime, colocando os juízes na absoluta dependência dos peritos (médicos
psiquiatras, psicólogos, etc), os quais passam a ser os verdadeiros magistrados dos casos, pois dão o
indiscutível veredicto com bases na ciência médica: a manutenção ou não da medida de segurança.  

5 CONCLUSÃO

“Quem está em condições de avaliar o avaliador? Como controlar as
derivas ligadas às miragens dessa ideologia da perícia generalizada que
assaltou as sociedades democráticas e que pretende, em nome da segurança
das populações, controlar o incontrolável?” (Elisabeth Roudinesco)

 

A pergunta da autora acima destacada é fundamental: como controlar o avaliador?

Está-se diante de um espaço de execução de sanção penal que representa talvez o último grau de brutalidade
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do sistema penal genocida: a medida de segurança. Medida esta, mantida predominantemente por uma
dinâmica eficientista que visa proteger a sociedade de bem contra o mal social, demonizado,  indesejado que
tanto incomoda os cidadãos que agem em conformidade com a lei e são ditos normais.

Os “anormais criminosos” ou “criminosos anormais”, como queiram, estão à mercê dessa ideologia da
psiquiatrização do direito penal, que tenta de todas as formas, pautada no discurso científico, controlar o que
não é controlável, melhor dizendo, tenta prever comportamento futuro das pessoas (com base no risco de
periculosidade) com laudos médicos que na verdade só consubstanciam o poder segregador.

Os laudos negativos (em sua maioria) dos exames de verificação de periculosidade são apenas provas que
sustentam a “verdade” processual, que justificam a segregação e inocuização indeterminada (pela medida de
segurança) do indivíduo doente, criminoso, incômodo, que não vota, não consome e, por assim ser, é
absolutamente descartável e inútil para os interesses do sistema.

Ante toda a explanação, verificou-se que as medidas de segurança e a pena privativa de liberdade
nada mais são que duas formas semelhantes de controle social formal.  Seus fundamentos, objetivos, e
operacionalizações justificam um discurso oficial criminalizador, seletivo e estigmatizante, sendo a cada dia
maximizado.

Por derradeiro, vê-se de forma latente que a objetividade, a razão, enfim, a cientificidade,
falharam e ainda falham por não proporcionarem melhoras na confiabilidade quanto as prognoses de
comportamento criminoso futuro, por não respeitarem diferenças culturais, individuais e particularidades de
condutas. Logo, fizeram “implodir”, senão “explodir” da pior forma, os encarceramentos em hospitais de
custódia e tratamento psiquiátrico, vulgarmente conhecidos como manicômios judiciários, ou à falta, em
outro estabelecimento adequado, entenda-se “presídios”.
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[1] As idéias especiais prevencionistas - exacerbadas pelos positivistas - defendiam que o delinqüente não precisava mais de
retribuição pelo mal praticado, mas de tratamento. Nesse pensamento baseia-se a prevenção especial - essência das medidas de
segurança - a qual visa evitar que o criminoso, doente, volte a delinqüir. (FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de segurança e
direito penal no estado democrático de direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 51)
[2] “A conseqüência politicamente tão discutível e discutida desta colocação é a duração tendencialmente indeterminada da pena, já
que o critério de mediação não está ligado abstratamente ao fato delituoso singular, ou seja, à violação do direito ou ao dano social
produzido, mas às condições do sujeito tratado; e só em relação aos efeitos atribuídos à pena, melhoria e reeducação do delinqüente,
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pode ser medida sua duração.” (BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do
direito penal. Tradução Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 40)

[3] MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal. Campinas: Millennium, 1999, p. 251.
[4] Neste ponto, o sujeito não pode mais ser destinatário de duas reações penais, aplicadas sucessivamente. A medida de internamento
perde sua função de complemento da pena, permanecendo apenas como medida de substituição judicial, quando em causa um semi-
imputável. (DOTTI, René Ariel. Penas e medidas de segurança no anteprojeto de código penal. In:_. Revista de Direito Penal. Rio
de Janeiro: Forense, 1982, p.58)
[5] O ordenamento jurídico-penal brasileiro prevê somente duas espécies de medidas de segurança, quais sejam: uma detentiva,
consistente na internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e outra restritiva, referente ao tratamento ambulatorial.
(art. 96 do Código Penal). De forma geral, a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico destina-se,
obrigatoriamente, aos inimputáveis que tenham cometido um injusto (crime), punível com reclusão; e facultativamente, aos que
tenham praticado um injusto cuja natureza da pena abstratamente cominada seja de detenção (art. 97 CP). Ademais, o semi-imputável
também poderá ter a pena privativa de liberdade substituída por medida de segurança (art. 98 CP), inclusive na modalidade de
internação, se comprovado necessidade de especial tratamento curativo. Quanto ao tratamento ambulatorial só é imposto em casos
crimes apenados com detenção.
[6] Neste ponto, faz-se interessante ressaltar a crítica: “A crise das Medidas de Segurança decorre da inconsistência desses
fundamentos: primeiro, nenhum método científico permite prever o comportamento futuro de ninguém; segundo, a capacidade  da
medida de segurança para transformar condutas anti-sociais de inimputáveis em condutas ajustadas de imputáveis não está
demonstrada”.  (SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. Curitiba: Lumen Juris, 2006, p. 638)
[7] Para Baratta: “A realidade prisional apresenta-se muito distante daquilo que é necessário para fazer cumprir as funções de
ressocialização e os estudos dos efeitos da cadeia na vida criminal (atestam o alto índice de reincidência) têm invalidados amplamente
a hipótese da ressocialização do delinqüente através da prisão. A discussão atual parece centrada em dois pólos: um realista e outro
idealista. No primeiro caso, o reconhecimento científico de que a prisão não pode ressocializar, mas unicamente neutralizar; que a
pena carcerária para o delinqüente não significa em absoluto uma oportunidade de reintegração à sociedade, mas um sofrimento
imposto como castigo, se materializa em um argumento para a teoria de que a pena deve neutralizar o delinqüente e /ou representar o
castigo justo para o delito cometido. Renascem, dessa forma, concepções absolutas, compensatórias à pena ou, entre as teorias
relativas, se confirma a da prevenção especial negativa. O reconhecimento do fracasso da prisão como instituição de prevenção
especial positiva conduz, no segundo caso, à afirmação voluntária de uma norma contrafactora, a qual, não obstante, deve ser
considerada como lugar e caminho de ressocialização. Na realidade, o reconhecimento do aspecto contrafactor da idéia de
ressocialização surge, às vezes, na mesma argumentação daqueles que sustentam a nova ideologia de tratamento. Nesses dois
extremos, nos quais se polariza hoje a teoria penal, perpetram-se dois equívocos iguais e contraditórios entre si. No primeiro caso, na
teoria do castigo e/ou naturalização, comete-se o que a filosofia prática chama de falácia naturalista: elevam-se os fatos a normas ou
deduz-se uma norma dos fatos. No segundo caso, com a nova teoria da ressocialização, incorre-se na falácia idealista: apresenta-se
uma norma contrafactora que não pode ser concretizada, uma norma impossível.” (BARATTA, Alessandro. Ressocialização ou
controle social: uma abordagem crítica da reintegração social do sentenciado. Entre 1995 e 2003. Disponível em:
http://www.eap.sp.gov.br/pdf/ressocializacao.pdf. Acesso em: 20 de maio de 2008)
[8] Neste ponto, expõe Marchewka (2004, p. 183): “Assim, podemos dizer que chegamos a um perfil dado ao doente mental infrator
traçado pela opinião pública, pela psiquiatria forense, pela justiça, e que a questão da periculosidade criminal do doente mental dada
pela opinião pública e dos profissionais do direito e da psiquiatria forense corresponde a um mito que é falado, repetido e assimilado e
que se tornou uma verdade, mas que não pode ser provado “cientificamente”. O mito da negatividade, do perigoso, do criminoso, da
sujeira, do abandono, da solidão, da tristeza, da pobreza, da vitimização. E, como toda opinião pública, é um reduto impenetrável em
função da preservação de seu próprio mundo, aquela que representa o que a grande maioria da sociedade acaba por traçar, uma
representação social para essa pessoa que tem como lógica uma razão cientificamente difícil de ser contestada.” 

[9] Sobre o assunto ver: FELDENS, Luciano. Direitos fundamentais e direito penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
[10] SANTOS, J. op. cit., p. 639.
[11] MARCHEWKA, Tânia Maria Nava. As contradições das medidas de segurança no contexto do direito penal e da reforma
psiquiátrica no Brasil. In:_. Revista da Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2004, p. 183.
[12] BARATTA,op. cit.
[13] Essa lógica de intolerância parte da gestão de exclusão, orientada para a política de homogeneização, introjetada pela
modernidade capitalista. Na construção deste universalismo antidiferencialista, obteve-se o direito à indiferença e não o direito à
diferença como o idealizado. “As mulheres, os homossexuais, os loucos, os toxicodependentes foram objeto de várias políticas todas
elas vinculadas ao universalismo antidiferencialista, neste caso sob a forma de normatividades nacionais e abstratas quase sempre
traduzidas em lei. (...) A gestão controlada da exclusão tratou de diferenciar entre as diferenças, entre as diferentes formas de
exclusão, permitindo que algumas delas passassem por formas de integração subordinada, e outras fossem confirmadas no seu
interdito”. (SANTOS, Boaventura de Sousa. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez, 2006. p
292-293)

[14] FERRARI, op. cit., p. 63.
[15] Os métodos punitivos (penas e medidas de segurança) devem ser analisados como técnicas que têm sua especificidade no campo
mais geral dos outros processos de poder, ou seja, devem ser vistos como tática política. Pela análise da suavidade penal como técnica
de poder, pode-se compreender como o homem, a alma, o indivíduo normal ou anormal vieram fazer a dublagem do crime como
objetos de intervenção penal. (FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: história da violência na prisão. Petrópolis: Vozes, 2006, p. 24)
[16] Nessa perspectiva de violação dos preceitos constitucionais e de destaque da criminalização, Andrade aponta como saída para
essa estrutural desigualdade dos espaços impostos pelo caminho único que: “a construção social da cidadania deve funcionar como
antítese democrático-emancipatória à construção social autoritário-reguladora da criminalidade; a maximização dos potenciais vitais e
democráticos da cidadania deve operar, processualmente, no sentido da minimização dos potenciais genocidas da criminalização”. A
autora continua afirmando que “nesse momento deve-se lutar pela radical primazia do Direito Constitucional sobre o Direito Penal, da
Constituição e seus potenciais simbólicos para a efetivação da(s) cidadania(s) sobre o Código Penal, da constitucionalização sobre a
criminalização”. (ANDRADE, Vera Regina Pereira de.  Sistema penal máximo X cidadania mínima: códigos da violência na era
da globalização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003a,p. 28-29)

[17] Baumer destaca: “Que devemos notar que a idéia de evolução, quer darwiniana quer não, de nenhum modo era nova. Spencer
escreveu um ensaio sobre este assunto em 1852, em que compara modos de pensamento estático e dinâmico e defende a evolução.
Muito antes de Darwin, e independentemente de Spencer, Matthew Arnold preocupou-se com o tempo, como quando, por exemplo,
em “the Scholar-Gypsy (1853), comparou a correria doentia da vida moderna com a vida estável da velha Inglaterra. Mas o
Darwinismo apresentou provas. Depois de 1859, a idéia da evolução não só se infiltrou, como dominou o pensamento europeu.”
(BAUMER, Franklin, L. O pensamento europeu moderno: volume II, séculos XIX e XX. Lisboa: Edições 70, 1977, p. 98)
[18] Há que se destacar que o pensamento da raça já existia antes de Darwin com o Conde de Gobineau e sua obra “Ensaio sobre a
Desigualdade das Raças (1853)”. Gobineau, que era amigo pessoal de D. Pedro II, ao vir ao Brasil analisou a mistura racial de forma
pessimista, afirmando que a espécie negra desenvolvia inteligência e imaginação na raça branca ao mesmo tempo que enfraquecia o
poder de raciocínio deles, posicionando-se com certa resistência à miscigenação.  (DUARTE, 2006, p. 92)
[19] BAUMER, op cit., pp. 97-99; 112-113.
[20] ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de derecho penal. Buenos Aires: Ediar, 1990, pp. 228-244.
[21] “O positivismo em suas várias vertentes assenta-se nas seguintes idéias fundamentais: distinção entre sujeito e objeto e entre
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DIREITO PENAL MÍNIMO E DIREITOS HUMANOS NA POLÍTICA CRIMINAL DE EUGENIO
RAúL ZAFFARONI

MINIMUM CRIMINAL LAW AND HUMAN RIGHTS IN THE CRIMINAL POLICY ACCORDING TO
EUGÊNIO RAUL ZAFFARONI

Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini Sanches

RESUMO
O presente artigo tem como tema a proposta de política criminal denominada Direito Penal Mínimo na obra
do penalista e criminólogo argentino Eugenio Raul Zaffaroni, a qual baseia-se nos Direitos Humanos como
fio condutor.O autor parte da idéia de que o sistema penal, em especial os sistemas penais latinoamericanos,
encontram-se deslegitimados e estruturalmente impossibilitados de cumprir as funções úteis que legitimam as
suas existências. Sua posição minimalista postula a longo prazo a abolição do sistema penal, mas admite que
esta abolição deva passar necessariamente, a curto e a médio prazos, de um lado, por uma profunda
transformação do sistema penal, através de processos de descriminalização e de redução da pena, e de outro
lado, pela reformulação do Direito Penal, utilizando-se do mesmo como um instrumento contra a violência
do próprio sistema penal. Para tanto, o autor recupera algumas garantias liberais do Direito Penal e utiliza-se
dos Direitos Humanos, principalmente os enunciados na Convenção Americana de Direitos Humanos de
1969, como base fundamental de suas propostas, no sentido de adequar a atuação do sistema penal para que
esta, além de não os violar, encontre neles o seu limite.O objetivo do artigo é o estudo aprofundado da
política criminal do autor, buscando responder o que vem a ser e quais os fundamentos do "minimalismo
penal" de Eugenio Raul Zaffaroni e demonstrar que o mesmo apresenta-se como uma tendência político-
criminal apta a responder à deslegitimação do sistema penal. Por se tratar de um estudo descritivo, a presente
pesquisa foi desenvolvida utilizando-se do método indutivo e da técnica de pesquisa bibliográfica, sua teoria
de base é a Criminologia Crítica, uma vez que é a teoria criminológia a qual Zaffaroni se filia. Conclui-se que
o Minimalismo Penal revela-se como um empreendimento radical de transformação do sistema penal e da
sociedade, propiciando assim a possibilidade de se procurar formas mais democráticas e criativas para a real
solução dos conflitos e não somente para a sua repressão.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Minimalismo Penal, Direitos Humanos, Eugênio Raul Zaffaroni,
Sistema Penal.

ABSTRACT
This actual article has as a theme the Criminal Policy proposed that it’s named Minimum Criminal Law
written by the Argentinian criminalists and criminologist Eugênio Raul Zaffaroni, which is based on the
Human Rights as the conducting wire. The author thinks that criminal system especially the Latin American
Criminal Systems are illegitimatized and structurally unable to fulfill the useful functions that legitimize their
existence. His position proposes in a long time the Criminal Law abolition but he admits that this abolition
must pass necessarily, the short and the medium term, through a great Criminal System transformation with
the Decriminalization Process and the reduction of sentence, and on the other hand, the Criminal Law
reformulation that is going to be based on itself as a way against the Criminal System violence. However, the
author recovers some liberal assurances from Criminal Law and uses the Human Rights mainly the ones that
are on the American Convention from the Human Rights written in the year 1969, as the fundamental basis
his proposals, in order to identify the Criminal System performance for this addiction to not violating them
and found on them its limit. The article objective is to study deep the Criminal Policy according to the author
trying to answer what comes to be and which are the “criminal minimalism” fundamentals from Eugênio Raul
Zaffaroni and demonstrate that it shows itself as a political criminal tendency that is able to answer the
illegitimacy of the Criminal System. Because it is a descriptive study, the actual research was developed
using the inductive method and the technique of bibliographic research, its basic theory is the critical
criminology that is the Zaffaroni’s theory. Concluding, the Criminal Minimalism reveals itself as a radical
Criminal System and Society change, providing the possibility to look for more democratic and creative ways
to the real solution for these conflicts and not only for the repression.
KEYWORDS: Key-words: Criminal Minimalism, Human Rights, Eugênio Raul Zaffaroni, Criminal System.

 

 

Sumário: Introdução; 1 O Realismo Marginal Criminológico; 2 O Minimalismo Penal; 3 Princípios
de Direito Penal Mínimo; Conclusão; Referências.

 

Introdução

 

            O presente artigo tem como tema a proposta de política criminal denominada Direito Penal Mínimo
na obra do penalista e criminólogo argentino Eugenio Raul Zaffaroni, a qual baseia-se nos Direitos Humanos
como fio condutor.

            O autor parte da idéia de que o sistema penal, em especial os sistemas penais latinoamericanos,
encontram-se deslegitimados e estruturalmente impossibilitados de cumprir as funções úteis que legitimam as
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suas existências. Sua posição minimalista postula a longo prazo a abolição do sistema penal, mas admite que
esta abolição deva passar necessariamente, a curto e a médio prazos, de um lado, por uma profunda
transformação do sistema penal, através de processos de descriminalização e de redução da pena, e de outro
lado, pela reformulação do Direito Penal, utilizando-se do mesmo como um instrumento contra a violência
do próprio sistema penal.

            Os Princípios de Direito Penal Mínimo enunciados por Zaffaroni, revelam-se, portanto, como
estratégias de contração do sistema penal, visando com isto a contenção da violência na qual se manifesta o
seu exercício de poder.

            Para tanto, o autor recupera algumas garantias liberais do Direito Penal e utiliza-se dos Direitos
Humanos, principalmente os enunciados na Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, como base
fundamental de suas propostas, no sentido de adequar a atuação do sistema penal para que esta, além de não
os violar, encontre neles o seu limite.

            A justificativa para o artigo é o fato de que o autor, embora tenha denunciado em suas obras, vários
problemas nos sistemas penais latino-americanos, o que leva a deslegitimação dos mesmos, e embora
também tenha apresentado propostas concretas para correção desses problemas, pouco têm-se estudado e
conhecido suas obras, principalmente nas Faculdades de Direito e quase nada têm-se feito para mudar a
realidade apontada por ele. O estudo e a divulgação da importante obra de Eugenio Raul Zaffaroni, revela-
se, portanto, como um imperativo para todos aqueles que buscam conhecer melhor a situação dos sistemas
penais latino-americanos e atuar no sentido de modificar essa realidade pela via da política-criminal.

            Para Zaffaroni, a deslegitimação do sistema penal deve-se principalmente ao fato de não se encontrar
o mesmo estruturalmente apto a cumprir as funções declaradas em seu discurso oficial, funções essas que
pretendem justificar a sua existência e perpetuação.

            Várias pesquisas sociológicas, historiográficas e oriundas da Criminologia Crítica revelaram que o
sistema penal não consegue nem conter a criminalidade e nem ressocializar o criminoso através da prisão
(instituição central dos sistemas penais capitalistas). Por outro lado, apresenta um alto grau de seletividade,
tanto na seleção dos bens a serem tutelados pela lei penal, quanto no recrutamento da sua clientela. Outro
fator concorrente para a deslegitimação do sistema penal é a sua violência operacional, que na realidade faz
com que este crie mais problemas do que aqueles que visa combater.

            Apesar deste fato, assiste-se no momento atual, ao surgimento, em vários cantos do planeta, mais
precisamente nos Estados Unidos e na Europa com extensão para toda a América Latina, dos chamados
Movimentos de Lei e Ordem. Tais movimentos difundem, por meio de uma vasta propaganda ideológica,
uma situação de pânico e insegurança em toda a população. Utilizando-se de argumentos como o aumento
da criminalidade, principalmente do terrorismo, narcotráfico e crimes hediondos, apresentam como remédio
milagroso para a resolução destes problemas, por um lado o aumento da repressão, baseada no antigo regime
punitivo-retributivo, e por outro o fortalecimento da prevenção especial negativa, baseada na neutralização
do criminoso através de prisões de segurança máxima, perpétuas e da pena de morte.

            Os resultados do crescimento deste movimento têm sido a inflação de leis altamente repressivas, que
violam várias garantias constitucionais, penais e processuais penais, geradas sem o mínimo de pesquisa
criminológica e sociológica; o aumento das penas de prisão e o clamor da população para a instituição da
pena de morte.

            Todo esse quadro, desalentador para os que possuem a convicção de que o sistema penal é
estruturalmente incapaz de resolver tais problemas, impõe aos penalistas e aos criminólogos críticos a
necessidade de construção de uma resposta político-criminal voltada para a desmitificação do sistema penal,
para a contenção da sua violência e para a busca de novas formas de resolução dos conflitos.

            Dessa forma, o presente artigo possui como objetivo o estudo aprofundado da política criminal do
autor, buscando responder o que vem a ser e quais os fundamentos do "minimalismo penal" de Eugenio Raul
Zaffaroni e demonstrar que o mesmo apresenta-se como uma tendência político-criminal apta a responder à
deslegitimação do sistema penal, por meio de um amplo processo de descriminalização, despenalização e
desjudicização, baseado no rigoroso respeito aos Direitos Humanos e às garantias jurídicas do Estado de
Direito, com o objetivo final de substituir o atual sistema penal por formas mais democráticas e efetivas de
resolução dos conflitos.

            Para tanto, o artigo está dividido em três tópicos aos quais se sucedem a conclusão.

            No primeiro tópico será estudado o Realismo Marginal Criminológico de Zaffaroni, que elabora um
saber específico para a análise dos sistemas penais latino-americanos. Considera que estes, além de
apresentarem as características estruturais inerentes aos sistema penais capitalistas, possuem uma forma
específica de operacionalidade muito mais violenta e seletiva do que os sistemas penais dos países centrais.

            No segundo tópico será estudado os fundamentos e pressupostos do minimalismo penal proposto
pelo autor, para no terceiro tópico analisar os Princípios limitadores da violência punitiva, ou seja, os seus
Princípiso de Direito Penal Mínimo.

            Por se tratar de um estudo descritivo, a presente pesquisa foi desenvolvida utilizando-se do método
indutivo e da técnica de pesquisa bibliográfica, sua teoria de base é a Criminologia Crítica, uma vez que é a
teoria criminológia a qual Zaffaroni se filia. Tendo surgido entre finais dos anos sessenta e meados dos anos
setenta nos países de capitalismo avançado, a Criminologia Crítica consolidou-se a partir do paradigma da
reação social e das teorias do conflito. Utilizando-se e desenvolvendo as pesquisas de sua matriz, os
criminólogos críticos aderem a uma interpretação materialista não ortodoxa dos processos de criminalização
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nos países do capitalismo avançado.

            Na perspectiva da Criminologia Crítica, o sistema penal é definido não somente como um conjunto
de órgãos encarregados da elaboração, aplicação e execução da lei penal, mas também como o conjunto de
vários fatores que concorrem para o exercício do poder punitivo do Estado, tais como a mídia, a opinião
pública, as Faculdades de Direito, as entidades profissionais, etc.

            As citações em idioma estrangeiro foram traduzidas para o idioma nacional na intenção de
proporcionar ao leitor uma maior linearidade, preservamdo-se, porém, as fontes que se seguem a cada
citação.

            Os grifos contidos nas citações são dos próprios autores, encontrando-se as mesmas também grifadas
no original.

            Por fim, nas referências encontram-se elencadas, além das obra citadas nos textos e as diretamente
consultadas, outras que concorreram para a elaboração do presente artigo, ainda que de forma indireta.

 

1 O Realismo Marginal Criminológico

 

            Em sua obra, Em Busca das Penas Perdidas, ZAFFARONI (1991b) desenvolve um panorama geral
da deslegitimação do sistema penal, principalmente o latino-americano e propõe a reinterpretação do Direito
Penal.

            Neste trabalho, que é o corolário de vários estudos anteriores, o autor oferece as suas principais teses
e propostas, expõe a necessidade de desenvolver um saber penal específico para nossa região marginal e
reconstruir a Dogmática Jurídico-Penal sob as bases de um Direito Penal garantidor, que possua os Direitos
Humanos como fio condutor.(ZAFFARONI, 1991b, p. 06).

            Em obra intitulada Criminologia: aproximación desde un margen, o autor demonstra que o controle
social na América Latina caracteriza-se por utilizar como meio uma "punição institucionalizada", assim
entendida como "imposição de uma cota de dor ou privação legalmente previstas, ainda que nem sempre
demonstradas como tais pela mesma lei, que pode assinalar-lhe fins diferentes."(ZAFFARONI, 1988, p. 15).

            Dessa forma, na América Latina encontra-se o controle social punitivo institucionalizado como
punitivo, que é o sistema penal composto por um conjunto de órgãos estatais (polícia, judiciário, etc.), e um
controle social punitivo institucionalizado como não punitivo, sob a forma de assistência, terapia, trabalho,
etc.

            Para o autor, também fazem parte do sistema penal o conjunto de leis que regulam o seu exercício
(leis constitucionais, leis penais, leis processuais, etc.), bem como o saber que operacionaliza a aplicação da
programação enunciada pela lei, a Dogmática Jurídico-Penal. ZAFFARONI (1988, p. 17-18) acrescenta
ainda como componente do sistema penal os meios de comunicação e a opinião pública que, juntamente com
os outros componentes, tornam possível o exercício do controle punitivo institucionalizado.

            Com efeito, ao lado deste sistema penal, definido por ZAFFARONI como "sistema penal em sentido
estrito", convivem, além dos já citados, dois outros tipos de controles sociais punitivos: um sistema penal
paralelo e um parainstitucional

            Composto por agências de menor hierarquia, as quais desempenham uma menor função punitiva, o
sistema penal paralelo é responsável pelo controle dos delitos contravencionais, administrativos, etc. O
problema deste sistema consiste no fato de que devido as suas agências não se apresentarem hierarquizadas
possuem uma maior discricionariedade e arbitrariedade.

            Exercido por pessoas da sociedade e muitas vezes pelos próprios integrantes do sistema penal, o
controle social parainstitucional traduz-se em punições ilícitas e altamente violentas como penas de morte
extrajudiciais, torturas, desaparecimentos, linchamentos, etc. Estes tipos de punição ocorrem muito na nossa
região, sendo que por se tratarem de violação aos Direitos Humanos constituíram o objeto da pesquisa
realizada pelo Instituto Interamericano de Direitos Humanos sob a direção de ZAFFARONI e publicada pelo
autor, em 1984, sob o título: Sistemas Penales y Derechos Humanos en América Latina.

            Por apresentarem os sistema penais latino-americanos as características comuns a todos os sistemas
penais, mas possuírem diferentes formas operacionais concretas, para a sua deslegitimação contribui o
número de mortes causadas pelo seu exercício de poder, que para ZAFFARONI (1991b, p. 38 e 67)
significam "um genocídio em marcha"[1].

            Exemplificando:

Há mortes em confrontos armados (alguns reais e a maioria simulada, ou seja, fuzilamento sem processo).
Há mortes por grupos parapoliciais de extermínio em várias regiões. Há mortes por competidores em
atividades ilícitas (disputa por monopólio de distribuição de tóxicos, jogo, prostituição, áreas de furtos,
roubos domiciliares, etc.). Há 'mortes anunciadas' de testemunhas, juízes, fiscais, advogados, jornalistas, etc.
Há mortes de torturados que não 'agüentaram' e de outros em que os torturadores 'passaram do ponto'. Há
mortes 'exemplares' nas quais se exibe o cadáver, às vezes mutilado, ou se enviam partes do cadáver aos
familiares, praticadas por grupos de extermínio pertencentes ao pessoal dos orgãos do sistema penal. Há
mortes por erro ou negligência de pessoas alheias a qualquer conflito. Há mortes do pessoal dos próprios
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orgãos do sistema penal. Há alta freqüência de mortes nos grupos familiares desse pessoal cometidas com as
mesmas armas cedidas pelos orgãos estatais. Há mortes pelo uso de armas, cuja posse e aquisição é
encontrada permanentemente em circunstâncias que nada têm a ver com os motivos dessa instigação pública.
Há mortes em represália ao descumprimento de palavras dadas em atividades ilícitas cometidas pelos orgãos
do sistema penal. Há mortes violentas em motins carcerários, de presos e de pessoal penitenciário. Há mortes
por violência exercida contra presos nas prisões. Há mortes por doenças não tratadas nas prisões. Há mortes
por taxa altíssima de suicídios entre os criminalizados e entre o pessoal de todos os orgãos do sistema penal,
sejam suicídios manifestos ou inconscientes. Há mortes... . (ZAFFARONI, 1991b, p. 124-125).

 

            A violência operacional do sistema penal é possibilitada por três fatores constatados por
ZAFFARONI (1991b, p. 21-29):

1.   "O sistema penal não atua de acordo com a legalidade";

2.   "A legalidade nem mesmo é respeitada no âmbito do sistema penal formal";

3.   "O exercício de poder por parte do sistema penal é abertamente ilícito".

 

            Analisar-se-á cada um dos fatores separadamente.

 

1.         "O sistema penal não atua de acordo com a legalidade"

 

            O exercício de poder do sistema penal seria legal se todos os seus orgãos atuassem de acordo com a
programação legislativa, ou seja, em obediência aos princípios da legalidade penal e da legalidade processual
enunciados pelo discurso jurídico-penal.

            O princípio da legalidade penal impõe ao exercício de poder punitivo o estrito cumprimento dos
requisitos legais para a punição de condutas previstas em lei penal. Só devem ser punidas, conforme este
princípio, as condutas típicas, antijurídicas, e na medida da reprovação que indique a culpabilidade.

            O princípio da legalidade processual impõe a obrigatoriedade dos órgãos do sistema penal de
criminalizar todos os casos de condutas que violem a norma penal, e esta criminalização deve obedecer a
rigorosos ritos processuais.

            A análise dos textos legais, porém, permite-nos observar que "a própria lei renuncia à legalidade"
(ZAFFARONI, 1991b, p. 22), ao excluir do seu âmbito o exercício de poder dos orgãos executivos do
sistema, principalmente a polícia.

            Nas mãos da polícia, que exerce o seu poder punitivo com altíssimo grau de arbitrariedade e
seletividade, é que encontra-se "o verdadeiro e real poder do sistema penal", o poder configurador, exercido
sobre "os setores mais carentes da população e sobre alguns dissidentes (ou diferentes) mais incômodos ou
mais significativos".

            Assim:

Mediante esta expressa e legal renúncia à legalidade penal, os orgãos do sistema penal são encarregados de
um controle social militarizado e verticalizado, de uso cotidiano, exercido sobre a maioria da população, que
se estende além do alcance meramente repressivo, por ser substancialmente configurador da vida
social.(ZAFFARONI, 1991b, p. 23).

 

            Baseado nisso, conclui ZAFFARONI que o poder repressivo do sistema penal, consubstanciado no
fato de deter, processar e condenar o autor de algumas condutas criminosas é ínfimo, se comparado com o
poder militarizado de vigilância disciplinar exercido pelas agências executivas. Todavia, apesar deste
disparate, o discurso jurídico-penal apresenta o poder repressivo como sendo a totalidade do poder do
sistema.

            Resumindo:

Em síntese, e levando-se em conta a programação legal, deve-se concluir que o poder configurador ou
positivo do sistema penal (o que cumpre a função de disciplinarismo verticalizante) é exercido à margem da
legalidade, de forma arbitrariamente seletiva, porque a própria lei assim o planifica e porque o orgão
legislativo deixa fora do discurso jurídico-penal amplíssimos âmbitos de controle social
punitivo.(ZAFFARONI, 1991b, p. 25).

 

2.         "A legalidade nem mesmo é respeitada no âmbito do sistema penal formal[2]"

 

            Diante da enorme disparidade entre a programação legislativa e a capacidade operacional dos orgãos
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do sistema penal, o autor assinala que este se encontra estruturalmente montado para que a legalidade
processual jamais seja respeitada e que o seu poder seja exercido com "altíssimo grau de seletividade
dirigida, naturalmente, aos setores mais vulneráveis".(ZAFFARONI, 1991b, p. 26).

            A impossibilidade absoluta de criminalizar todas as condutas criminosas conforme a programação
legislativa revela que "o sistema penal é um verdadeiro embuste: pretende dispor de um poder que não
possui, ocultando o verdadeiro poder que exerce." (ZAFFARONI, 1991b, p. 26).

            Por outro lado, o sistema penal formal também viola a legalidade penal.

            Por vários motivos:

Os tipos penais nascidos da incontrolada e desordenada 'inflação' de normas penais, podem carecer de
adequada técnica legislativa, o que dá lugar para que muitos deles sejam 'abertos' (ou melhor 'difusos'), com
grave lesão para as garantias de legalidade e reserva. As detenções sem prazo, fundadas nas faculdades de
emergência, tendem a transformarem-se em crônicas, dando lugar a um desequilíbrio na divisão dos poderes
estatais, porque de fato e de direito são penas impostas por tempo indeterminado pelos poderes executivos.
(ZAFFARONI, 1982, p. 77).

 

3.         "O exercício de poder abertamente ilícito por parte do sistema penal"

 

            Por último, a deslegitimação dos sistemas penais latino-americano pelos próprios fatos, deve-se
também a seu "violentíssimo exercício de poder à margem de qualquer legalidade." (ZAFFARONI, 1991b, p.
28).

            Os exemplos disso são as punições ilícitas exercidas por pessoas alheias ao sistema penal e por
pessoas pertencentes aos próprios orgãos do sistema penal, conforme já foi analisado.

            Toda essa violência, característica da operatividade de nossos sistemas penais, leva o autor a
defender a imperiosa necessidade de formulação de um saber criminológico:

que nos permita explicar como operam os controles sociais punitivos de nossa margem periférica, que
condutas e atitudes promovem, que efeitos provocam e como os encobre enquanto isso seja necessário ou
útil para projetar alternativas para as soluções punitivas ou soluções punitivas alternativas menos violentas
que as existentes e mais adequadas ao progresso social. (ZAFFARONI, 1988, p. 20).

 

            Partindo desta constatação, em sua obra Em Busca das Penas Perdidas (1991b), ZAFFARONI
elabora o "Realismo Marginal".

            Tal modelo surge da necessidade de uma resposta marginal à deslegitimação do sistema penal.
Responder à deslegitimação do sistema penal, para ZAFFARONI (1991b, p. 155), "significa encontrar uma
resposta que contribua para diminuir a violência atual, quebrando sua curva ascendente."

            Neste sentido, o autor revela-se como "otimista":

acreditamos ser possível reduzir os níveis de violência, salvar muitas vidas, evitar muita dor inútil, e,
finalmente, fazer o sistema penal desaparecer um dia, substituindo-o por mecanismos reais e efetivos de
solução de conflitos." (ZAFFARONI, 1991b, p. 159).

 

            Assim, ZAFFARONI deixa clara a sua posição abolicionista, porém considera que enquanto esta
"utopia" não se realiza, necessária faz-se a elaboração de uma resposta à deslegitimação do sistema penal
para conter a sua violência punitiva.

            A resposta para a violência do sistema penal que Zaffaroni pretende elaborar abrange tríplice
dimensão: a dimensão criminológica, a dimensão político-criminal e a jurídico-penal.

            Na dimensão político-criminal, objeto do presente artigo, o autor desenvolve algumas estratégias e
táticas para a redução do violento exercício de poder do sistema penal e a sua substituição por outras formas
mais eficazes de resolução dos conflitos.

            A primeira tática seria a substituição do discurso produzido pelas instâncias reprodutoras da
ideologia do sistema penal por um discurso contrário à violência. Nesse sentido, "é fundamental a
neutralização do aparelho de propaganda violenta do sistema penal, ou seja, a introdução de mensagens
diferentes nos meios de comunicação de massa." (ZAFFARONI, 1991b, p. 175).

            Uma segunda tática implicaria no submetimento das notícias difundidas pelos meios de comunicação
a um controle técnico, visando evitar as "metamensagens reprodutoras ou instigadoras públicas de violência,
de delito, de uso de armas, de condutas suicidas ou de consumo de tóxicos." (ZAFFARONI, 1991b, p. 175).

            A última e mais importante tática de resposta à deslegitimação do sistema penal é a intervenção
mínima, acompanhada de um processo intensivo de descriminalização e de redução da pena de prisão, e
limitada pelas garantias do Direito Penal liberal.
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            Assim:

Em nossa opinião, o direito penal mínimo é, de maneira inquestionável, uma proposta a ser apoiada por
todos os que deslegitimam o sistema penal, não como meta insuperável e, sim, como passagem ou trânsito
para o abolicionismo, por mais inalcançável que este hoje pareça. (ZAFFARONI, 1991b, p. 106).

 

            Desta forma, o Direito Penal Mínimo de ZAFFARONI (1991b, p. 06) possui uma ética básica de
valorização da vida humana, pautada na reconstrução das garantias fundamentais e baseada nos Direitos
Humanos como fio condutor.

 

2 O Minimalismo Penal

 

            Para ZAFFARONI, a recuperação das garantias dos Direitos Humanos pelo programa de Direito
Penal Mínimo é imperiosa pois, segundo ele, os resultados das pesquisas que demonstram a deslegitimação
do sistema penal revelam que este viola abertamente os Direitos Humanos. Esta violação é oriunda não só da
violência operacional do exercício de poder punitivo em nossos sistema penais periféricos, como também de
todos os sistemas penais, constituindo-se como fruto de suas características estruturais. "Em resumo, o
exercício de poder dos sistemas penais é incompatível com a ideologia dos direitos humanos."
(ZAFFARONI, 1991b, p. 147).

            A constituição do sistema penal atual iniciou-se no século XII, consolidando-se no século XIX,
enquanto que, apesar de possuir diversas raízes e origens, a formulação dos Direitos Humanos em sua versão
moderna se deu no século XVIII, fruto do Iluminismo e na tentativa de limitar o poder soberano.

            Ao invés, porém, de ter o seu poder limitado, o sistema penal conseguiu aumentá-lo através da
proliferação das agências policiais nos séculos XVIII e XIX, que exercem o mais importante poder do
sistema penal: o positivo e o configurador. (ZAFFARONI, 1991b, p. 152).

            Entretanto, na opinião do autor, os Direitos Humanos não representam uma utopia, mas "um
programa de longo alcance de transformação da humanidade." (ZAFFARONI, 1991b, p. 149).

            Por se apresentar como um programa, significa algo que deve se realizar e não algo que já se
realizou, pois:

A pretensão de que os Direitos Humanos estão realizados não passa de uma tentativa de colocá-los "ao
contrário' e, conseqüentemente neutralizar seu potencial transformador. (ZAFFARONI, 1989, p. 440).

 

            Se se comparar o artigo primeiro da Declaração Universal dos Direitos do Homem, segundo o qual
"todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos" com a consagração da
desigualdade efetuada pela seletividade do sistema penal, pode-se constatar a contradição entre os Direitos
Humanos e o sistema penal. E é por isso que os dispositivos dos Direitos Humanos sempre buscaram limitar
e conter o exercício de poder do sistema penal.

            Assim:

A necessidade e a urgência de uma resposta fundada na deslegitimação do sistema penal se impõe também, a
partir da perspectiva do programa transformador que os direitos humanos implicam, particularmente em
nossa localização no mapa do poder planetário, onde o caminho progressivo até a realização dos direitos
humanos é muito claramente submetido a interrupções abruptas e onde o exercício de poder do sistema penal
constitui a peça chave do extermínio brutal. (ZAFFARONI, 1991b, p. 153).

 

            Como uma das instâncias de legitimação do sistema penal é o discurso jurídico-penal, ZAFFARONI
(1991b, p. 253) considera imprescindível para a contenção da violência do sistema penal a modificação do
discurso jurídico-penal, sobre as bases de um direito humanitário.

            As garantias penais contidas no discurso jurídico-penal devem servir de limite à violência do sistema
penal, e não somente como princípios aos quais o sistema deveria respeitar, mas na realidade, viola.

            Portanto:

 

O que se deve pretender - e fazer - é que a agência judicial empregue todos os seus esforços de forma a
reduzir cada vez mais, até onde o seu poder permitir, o número e a intensidade destas violações, operando
internamente a nível de contradição com o próprio sistema , a fim de obter, desse modo, uma constante
elevação dos níveis reais de realização operativa desses princípios. (ZAFFARONI, 1991b, p. 235).

 

            Dessa forma, a agência judicial possui um papel fundamental na estratégia de contenção da violência
do sistema penal, pois deverá decidir em cada caso submetido a sua apreciação conforme uma regra
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denominada pelo autor de "mínima violação/máxima realização" das garantias penais.

            Assim:

Da perspectiva de um discurso jurídico-penal pautado no realismo marginal, entende-se por garantias penais
o compromisso das agências judiciais penais para exercer seu poder de modo a decidir cada caso conforme a
regra de 'mínima violação/máxima realização' dos princípios que servem para limitar a irracionalidade
(violência) do exercício de poder do sistema penal, configurando, deste modo um 'padrão' - provisório, por
ser progressivo e 'aberto', ou 'inacabado' - de máxima irracionalidade (violência) tolerada (porque a agência
judicial carece de poder para impor um menor). (ZAFFARONI, 1991b, p. 236).

 

            Neste sentido, ZAFFARONI (1991a, p. 232 e 1991b, p. 222-225) compara a deslegitimação do
sistema penal com a deslegitimação da guerra[3], demonstrando que o papel da agência judicial no sistema
penal é o mesmo que o da Cruz Vermelha Internacional que, apesar de não possuir o poder de acabar com a
guerra, procura evitar seus piores efeitos e busca contê-la dentro dos limites do seu poder.

            Na medida em que as decisões das agências judiciais se pautarem pela regra de "mínima
violação/máxima realização" dos princípios penais, elas irão construindo "padrões" que avançarão na direção
da redução da violência. Portanto, a fim de propiciar o avanço dos padrões, os princípios penais limitadores
da violência não devem ser considerados estáticos, mas "abertos ou "inacabados". (ZAFFARONI, 1991b, p.
237).

            Segundo o autor, esta é a forma de progredir sempre mais na limitação da violência, e exige um papel
crítico do discurso jurídico-penal para com os padrões alcançados pelas agências judiciais.

            Portanto:

A única forma de se manter esta progressividade da limitação repressiva e de fazer com que os princípios
penais permaneçam sempre 'abertos' ou 'inacabados' consiste em sustentar um certo grau de contradição
entre o discurso jurídico-penal da agência de reprodução ideológica e o padrão obtido pelas agências
judiciais. (ZAFFARONI, 1991b, p. 237).

           

            Tais princípios, baseados nas garantias penais e nos Direitos Humanos, não são inacabados somente
na sua realização, mas também na sua enunciação e catalogação, na medida em que a complexidade e a
dinâmica dos conflitos na sociedade implicam no surgimento de novos princípios. (ZAFFARONI, 1991b, p.
238).

 

3 Princípios de Direito Penal Mínimo

 

            Os princípios penais fundamentais de Zaffaroni classificam-se em três categorias que englobam vários
outros princípios.

            Na primeira encontram-se os "Princípios para a Limitação da Violência por Carência de
Elementaríssimos Requisitos Formais". Na segunda, os "Princípios para a Limitação da Violência por
Exclusão de Pressupostos de Disfuncionalidade Grosseira para os Direitos Humanos" e, na terceira, os
"Princípios para a Limitação da Violência por Exclusão de Qualquer Pretensão de Imputação Pessoal em
Razão da sua Notória Irracionalidade". São estes princípios que serão estudados a seguir.

 

3.1 Princípios de Limitação da Violência Por Carência de Elementaríssimos Requisitos Formais

 

3.1.1 Princípio de reserva legal ou de exigência máxima de legalidade em sentido estrito

 

            Este princípio impõe a máxima realização e a mínima violação da legalidade das penas e de todos os
seus pressupostos (devido processo legal, contraditório, idoneidade das provas, etc.).

            Isso significa que a agência judicial deve recuperar para si toda a forma de punição encontrada no
sistema penal e submeter a sua aplicação ao mais estrito cumprimento do princípio da legalidade.

            Como o Estado Moderno reserva para si o direito à punição, tería-se, com este princípio, todas as
formas punitivas enquadradas no requisito da legalidade.

            Assim:

O princípio de legalidade, muitas vezes entendido como 'tipo-garantia', não pode ter outro fundamento que a
necessidade de limitar a violência seletiva do poder penal. É uma espécie de 'direito penal mínimo' hoje
consagrado quase que universalmente e que se tratou de racionalizar, limitar e burlar das mais diversas
formas. (ZAFFARONI, 1991b, p. 250).
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3.1.2 Princípio de máxima taxatividade

 

            Sob a égide deste princípio ficam proibidos todos os tipos penais abertos e em branco, as escalas
penais indeterminadas para a duração da pena e as punições administrativizadas, os quais, por não possuírem
limites certos e serem passíveis de várias construções, possibilitam a violação do princípio da legalidade.

            O princípio da máxima taxatividade também proíbe o emprego da analogia na interpretação da lei
penal.

 

3.1.3 Princípio da irretroatividade

 

            O princípio da irretroatividade surge como conseqüência do princípio da legalidade, pois não se pode
punir uma conduta que, não estando prevista na lei penal, não possibilita ao seu autor o conhecimento prévio
da proibição nem da pena cominada à sua violação.

 

3.1.4 Princípio da máxima subordinação à lei penal substantiva

 

            Este princípio impõe a subordinação de qualquer lei, decreto, regulamento, acórdão, etc, seja no
campo processual, seja no executivo ou administrativo e que impliquem em limitações de direitos aos
requisitos exigidos pela lei penal para a sua imposição.

            Como já mencionado, para o autor é exatamente neste campo, externo ao sistema penal formal, que
se encontra as principais formas de violência. O fato destas agências disporem de um alto grau de
discricionariedade abre espaço para a ocorrência de muitas arbitrariedades no seu exercício de poder.

            Assim, ZAFFARONI postula a submissão do exercício do poder punitivo destas agências ao controle
e limite do Direito Penal como, por exemplo, as prisões preventivas, os delitos contravencionais, as prisões
administrativas, etc.

 

3.1.5 Princípio de representação popular

 

            De acordo com este princípio, as lei penais só podem ser elaboradas pelo poder legislativo previsto
pela Constituição e com representação popular.

            Dessa forma:

As leis penais 'de direito' ou 'de fato' somente serão reconhecidas na medida em que beneficiem o
criminalizado ou o candidato à criminalização, e sempre que tal benefício não tenha resultado de uma ação
calculada dos usurpadores do poder legítimo a fim de se beneficiar ou a seus aliados circunstanciais.
(ZAFFARONI, 1991b, p. 240).

 

3.2 Princípios Para a Limitação da Violência Por Exclusão de Pressupostos de Disfuncionalidade
Grosseira Para os Direitos Humanos

 

            Esta categoria de princípios é direcionada para a orientação da aplicação da lei penal pelas agências
judiciais.(CERVINI, 1993, p. 94).

 

3.2.1 Princípio da limitação máxima da resposta contingente

 

            Este princípio impõe ao juiz uma análise crítica das disposições legislativas e a negação da sua
aplicação, quando elas não forem fruto de amplos debates públicos sem a consulta de técnicos especializados
e sem uma pesquisa político-criminal.

            O princípio da limitação máxima da resposta contingente visa evitar, portanto, a aplicação de leis
demagógicas que atendam a interesses de pequenos grupos de pressão ou a propagandas publicitárias. Nestes
casos, o que a agência judicial deve fazer é declarar a inconstitucionalidade destas leis e abster-se da sua
aplicação.
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3.2.2 Princípio de lesividade

 

            A imposição da pena só deve ocorrer quando houver um bem jurídico afetado. Pois, segundo o
autor, a pena imposta como conseqüência de uma ação que não afetou o direito de ninguém é uma
"aberração". Este princípio exige como condição para a resposta punitiva a lesão ou o perigo concreto de
lesão de algum bem jurídico.

            Portanto:

A necessidade de um bem jurídico afetado apresenta-se, em verdade, como outro limite máximo de
irracionalidade tolerada, que não pode ser ultrapassado sem que se caia no absurdo total: admitir a
intervenção do sistema penal quando não há conflito, ou quando o conflito é gerado sem que o direito de
alguém seja afetado, mas somente seus valores, gostos ou opiniões. (ZAFFARONI, 1991b, p. 255).

 

3.2.3 Princípio da mínima proporcionalidade

 

            A pena não deve ser admitida para punir um fato insignificante ou de lesividade mínima (princípio da
insignificância).

            Apesar do seu caráter irracional, a pena não pode ultrapassar o limite do intolerável, sendo aplicada
em casos de lesividade mínima, ou excedendo, de forma grosseira, a proporcionalidade ao dano causado pela
conduta delitiva.

 

3.2.4 Princípio do respeito mínimo à humanidade

 

            Segundo este princípio, o juiz deve prescindir da pena ou aplicá-la de forma mínima, quando esta, na
sua previsão abstrata ou nas circunstâncias concretas, repugnar os mais elementares sentimentos de
humanidade, isto é, quando implicar em uma lesão gravíssima para a pessoa ou quando os efeitos e o
sofrimento quanto ao ato praticado tornarem a sua aplicação desnecessária.

            Para ZAFFARONI, este é um fato juridicamente admissível e obedece aos princípios constitucionais.

 

3.2.5 Princípio de idoneidade relativa

 

            A intervenção penal não serve para solucionar os conflitos, mas apenas para reprimi-los. Não se
pode, portanto, admitir que o legislador pretenda responder às demandas conflituais de uma forma grosseira.

            Neste sentido, o princípio de idoneidade relativa impõe aos juízes que pressionem o poder legislativo,
para que este não tente "desembaraçar-se" dos conflitos com soluções simbólicas, que só ocultam os
conflitos ao invés de proporcionar maneiras para a suas soluções.

 

3.2.6 Princípio limitador da lesividade à vítima

 

            Desde os séculos XII e XIII a vítima foi excluída como sujeito no processo penal e substituída por
um representante do soberano ou do Estado. ZAFFARONI (1991b, p. 184) considera esta passagem
histórica como uma expropriação irreversível do direito da vítima.

            Portanto, a vítima de um delito acaba invariavelmente prejudicada, resultando inadmissível que a
agência judicial, além deste prejuízo estrutural, permita a intervenção penal quando esta acarretar maiores
prejuízos para a vítima, como, por exemplo, o sofrimento com a intervenção que é feita contra a sua
vontade.

 

3.2.7 Princípio de transcendência mínima da intervenção punitiva

 

            A intervenção penal acaba sempre transcendendo a pessoa do condenado e afetando o grupo ao qual
pertence, apesar do princípio constitucional de pessoalidade das penas. Um exemplo disso é o contágio e a
generalização das etiquetas que, segundo ANIYAR DE CASTRO (1983, p. 106), acompanha toda a família
do criminalizado. Para ZAFFARONI (1991b, p. 243): "Ninguém pode evitar esta transcendência, a não ser
mediante a supressão da pena."
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            A agência judicial, porém, deve procurar exercer seu poder de modo que a pena não ultrapasse o seu
nível normal de transcendência, contendo ao máximo a violência irracional que afete necessariamente a
terceiros.

 

3.3 Princípios Para a Limitação da Violência Por Exclusão de Qualquer Pretensão de Imputação
Pessoal Em Razão da sua Notória Irracionalidade

 

            Estes princípios encontram-se conectados com a concepção de ZAFFARONI (1991b, p. 243) sobre a
Teoria do Delito "como um conjunto de limites que a agência judicial deve comprovar não violados, a fim de
que possa dar vez às conseqüências penais."

            Assim, o autor acresce aos princípios acima estudados os conceitos de tipicidade, antijuricidade e
culpabilidade como limites à violência do sistema penal.

            Dessa forma, desenvolve o conceito de culpabilidade de uma maneira original e particular,
rechaçando qualquer espécie de culpabilidade em razão de características pessoais do criminalizado,
conforme ocorre com a noção de periculosidade.

            O sistema penal, por meio de suas agências policiais, elege alguns candidatos à criminalização e
submete-os à decisão da agência judicial. Esta deverá, segundo ZAFFARONI (1991b, p. 248), limitar a
irracionalidade da violência seletiva, pautando suas decisões em critérios objetivos e diversos dos que
possibilitam a ação seletiva dos outros orgãos do sistema penal.

            Assim:

Para que esta exigência de dados objetivos resulte minimamente racional, tais dados devem ser selecionados
de acordo com algum fundamento antropológico ou, pelo menos, não recusar uma base antropológica; por
isso, não deve tomar como dados limitadores ou reguladores outras coisas que não sejam uma conduta ou
ação do criminalizado. Qualquer outro dado resultaria contrário ao conceito de homem como pessoa e, por
conseguinte, claramente antijurídico. (ZAFFARONI, 1991b, p. 249).

 

            Devido à exigência de requisistos para a criminalização fundados na conduta ou na ação do
criminalizado, o conceito de culpabilidade normativa com base na reprovação personalizada resulta
deslegitimado.

            Essa deslegitimação é fruto da própria deslegitimação do sistema penal, principalmente quando é
evidente a sua seletividade.

            Portanto:

A seletividade do sistema penal neutraliza a reprovação: Por que a mim? Por que não a outros que fizeram o
mesmo?, são perguntas que a reprovação normativa não pode responder."(ZAFFARONI, 1991b, p. 259).

 

            Alguns limites que a culpabilidade pela reprovação impõem à criminalização, tais como a
inexibilidade de conduta diversa por impossibilidade de compreensão do antijurídico ou por incapacidade de
autodeterminação, devem, porém, continuar a ser respeitados, mas acrescidos de mais um limite à
culpabilidade, para que esta permaneça dentro do máximo de racionalidade aceitável: "a culpabilidade pela
vulnerabilidade" (ZAFFARONI, 1991b, p. 270).

            A "vulnerabilidade" é o risco de ser selecionado pelo sistema penal, podendo ser medida em "níveis",
conforme a "situação" de risco em que se tenha colocado a pessoa. A situação de vulnerabilidade é gerada
por "fatores de vulnerabilidade" que podem ser divididos em dois grupos: "posição ou estado de
vulnerabilidade" e "esforço pessoal para a vulnerabilidade".

            A "posição ou estado de vulnerabilidade" é socialmente condicionada, ou seja, algumas pessoas em
função de sua classe social, cor, preferências sexuais, estão mais vulneráveis à seleção do sistema penal para
serem criminalizadas. Este fator é "incobrável": a agência judicial não pode decidir em função do estado ou
posição de vulnerabilidade. (ZAFFARONI, 1991b, p. 270).

            Por outro lado, o "esforço pessoal para a vulnerabilidade" implica na autodeterminação da pessoa de
colocar-se em risco de ser selecionada pelo sistema penal em função de um comportamento particular, e
neste sentido pode ser cobrado pela agência judicial. Inclusive, ZAFFARONI (1991b, p. 271) chega a
afirmar que os fatores de esforço pessoal para a vulnerabilidade "são os que constituem a essência da
contribuição dada pela pessoa para sustentar o exercício de poder que a seleciona e criminaliza."

            E este é o limite do poder redutor da violência do sistema penal que as agências judiciais possuem,
pois não podem negar-se a criminalizar uma conduta que, além de apresentare os requisistos legais para a
criminalização, foi realizada por uma pessoa que despendeu um esforço para se tornar vulnerável.

            Assim, a posição ou estado de maior vulnerabilidade dará origem a um baixo nível de culpabilidade,
na medida em que a agência judicial deverá agir de forma a reduzir a violência seletiva baseada em
estereótipos de criminosos.
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            Por fim, deve-se sempre levar em conta que a culpabilidade pela vulnerabilidade não pode nunca
ultrapassar os limites da autonomia da vontade impostos pela culpabilidade baseada na reprovação, pois se
trata do limite máximo da violência tolerável, o qual "é alimentado e sustentado por todos os anteriores
limites ou requisitos limitadores." (ZAFFARONI, 1991b, p. 271).

 

Conclusão

 

            Seletividade associada à arbitrariedade faz dos sistemas penais atuais, principalmente na América
Latina, um exercício de poder altamente violento e transgressor dos Direitos Humanos e das garantias
jurídicas do Estado de Direito, consubstanciadas nas leis constitucionais, penais e processuais penais. Ou
seja, um exercício de poder deslegitimado que se manifesta como violência inútil

            A política criminal aqui estudada parte desta noção de deslegitimação do sistema penal e busca
alternativas para os efeitos funestos deste exercício de poder violento a curto e a médio prazos, buscando a
preparação para uma futura abolição do controle social punitivo institucionalizado como forma de resolução
dos conflitos.

            O Realismo Marginal Criminológico de EUGENIO RAÚL ZAFFARONI, constitui-se em um saber
voltado para os sistemas penais latino-americanos, considerando que a nossa situação de dependência em
relação aos países do capitalismo central imprime em nossos sistemas penais características operacionais de
maior violência e um mais alto grau de violação dos Direitos Humanos. A deslegitimação dos sistemas penais
na América Latina é devida sobretudo à evidência dos fatos, principalmente do fato "morte".

            Portanto, a resposta à deslegitimação do sistema penal significa a busca de uma forma de contenção
da violência do mesmo através da sua urgente redução, pois a demora nesta redução conta-se em mortes.

            Subscrevendo o ideal abolicionista a longo prazo, o Realismo Marginal Criminológico consubstancia-
se em uma resposta imediata para a deslegitimação do sistema penal e a sua dimensão político-criminal
constitui-se nos princípios limitadores da violência punitiva.

            A principiologia do autor visa a contração do sistema penal, por meio da recuperação das garantias
jurídicas fundamentais e do respeito aos Direitos Humanos.

            A implementação dos princípios minimalistas significam a contração da intervenção punitiva com a
conseqüente contenção da sua violência. A aplicação da pena somente em último caso, e a tolerância em
relação a uma série de condutas que não constituam grave lesão para os Direitos Humanos, implicariam em
um processo vasto e necessário de descriminalização e despenalização, obstaculizando os efeitos perversos e
inúteis da criminalização e da prisão.

            O Minimalismo Penal proporciona uma inversão na lógica intervencionista do sistema penal, que
passa por uma conscientização de todos os seus operadores e de toda a sociedade, no sentido de ceder maior
espaço para as diversidades e de procurar formas mais democráticas e criativas para a real solução dos
conflitos e não somente para a sua repressão.

            Para tanto, necessário se faz levar o debate sobre a deslegitimação do sistema penal e a necessidade
de contenção da violência do seu exercício de poder, às Universidades, meios de comunicação, associações
de magistrados e promotores, e aos responsáveis pela elaboração e execução das leis penais.

            Enfim, o Minimalismo Penal revela-se como um empreendimento radical de transformação do
sistema penal e da sociedade, propiciando assim a possibilidade de algum dia prescindirmos da existência de
um controle social punitivo institucionalizado.
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penal deslegitimado podem exercer um papel de controladoras dos efeitos nocivos deste sistema.
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ASPECTOS JURÍDICOS E SOCIAIS DAS FORMAS DE PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS

LEGAL AND SOCIAL ASPECTS OF PROTECTION FORMS FOR VICTIMS

Lícia Maria Teixeira Osório

RESUMO
A pesquisa tem como objetivo demonstrar a eficácia das formas de proteção às vítimas de crimes, previstas
tanto na Constituição Federal de 1988 quanto em legislações infralegais. O tema suscita calorosas
discussões, devido à existência de posicionamentos contrários acerca da eficiência dos dispositivos. A
corrente que coaduna com os direitos das vítimas afirma que para estas há diversos mecanismos de proteção,
embora não sejam suficientes já que não são respeitados; os defensores dos direitos dos acusados, por sua
vez, sustentam seus argumentos afirmando não haver nenhum desrespeito aos direitos das vítimas, uma vez
que os próprios acusados são vítimas de uma sociedade baseada na desigualdade social, no preconceito e na
falta de oportunidade. Assim, o confronto dos argumentos de ambas as vertentes conduz ao entendimento de
que, embora haja embasamento jurídico para a proteção das vítimas de crimes, estas se vêem desprotegidas e
desamparadas.
PALAVRAS-CHAVES: Criminalidade; Proteção às vítimas; Apoio ao acusado.

ABSTRACT
The research aims at demonstrating the efficacy of the means of protecting crime victims, stated in the
federal constitution of 1988 as well as in infralegal legislations. The theme brings out heated discussions, due
to the existence of opposing positions concerning the efficiency of protection devices. The proponents of
victims’ rights state that the victims already have diverse protection devices even though these are not
enough because they are not respected. The proponents of defendants’ right, on the other hand, support their
arguments affirming that there is no disrespect to victims’ rights since the defendants themselves are also
victims of a society which is based on social inequality, prejudice and lacking opportunities. Thus, the clash
of arguments from both thoughts is conducive to the perception that, although there is legal basis for the
protection of victims of crime, these victims still find themselves helpless and unprotected.
KEYWORDS: Criminality; Victim protection; Defendant support.

SUMÁRIO: Introdução; 1 Vítimas de crimes fatais; 2 Formas de proteção às
vítimas; 3 Proteção das vítimas x Defesa do acusado; 4 Inexistência de divisão de
vagas quanto ao tipo de deficiência; Conclusão; Referências.

INTRODUÇÃO
A violência no Nordeste do Brasil se originou no ciclo do gado por questões de terra, lutas de família

e, principalmente, disputas políticas. A guerra ou a vingança privada não resultava de livre opção, e sim de
necessidade de sobrevivência.

Com o surgimento da ordem pública, os processos violentos empregados começaram a ser
censurados, passando a ser confundidos com crimes.

A primeira figura a representar a criminalidade no Nordeste era conhecida como “valentão”, o qual
vingava amigos, parentes e até estranhos que, por ventura, viessem a sofrer alguma violência ou humilhação. 

Logo após, surgiu o “cabra”, chamado, erroneamente, por alguns de capanga ou jagunço, já que
existiam diferenças entre eles. O “cabra” possuía chefe ou patrão, o qual dava ordens ofensivas e defensivas.
Já o capanga agia como guarda-costas do chefe, sendo confiável e discreto, convivendo em total intimidade
com o patrão. O jagunço era tido como o cangaceiro manso, fazendo seu serviço e se despedindo do chefe
sem nenhum envolvimento.

Em seguida, com o avanço da criminalidade, resultou o nascimento do pistoleiro, aquela figura
repugnante, que agia com torpeza, ganhando sempre algo em troca pelo serviço executado. Os pistoleiros se
assemelhavam com os antigos “tocaieros”, conhecidos no sertão como “matadores de pé-de-pau”, só que
evoluídos no sentido de não mais esperar suas vítimas, mas sim ir ao encontro delas. Os pistoleiros não se
relacionam diretamente com o mandante do crime, utilizando sempre como contato os intermediários.

O cangaceiro tinha como principal característica a ausência de patrão, diferentemente de todas as
figuras já citadas anteriormente. Existiam três formas básicas do cangaço que eram o cangaço como meio de
vida, cangaço de vingança e cangaço refúgio.

As práticas criminosas no Nordeste do Brasil foram se aprimorando e causando grande terror entre
suas vítimas, trazendo grandes seqüelas para as mesmas. No caso de crimes fatais, os problemas recaíam
sobre os familiares e dependentes, os quais se sentiam sem proteção.

A evolução da criminalidade resultou em um grande problema social fazendo com que a população e
o Poder Público passassem a buscar meios de minimizar as conseqüências advindas dos crimes.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 245, estabeleceu que o Poder Público deverá dar
assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, determinando ainda
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que tal proteção deveria ser regulamentada por lei, que, até o presente momento, não foi promulgada.
A redação do artigo 245 da Constituição Federal de 1988 não dispõe sobre a assistência à vítima

direta dos crimes dolosos, fazendo com que essas vítimas, quando escapam dos atentados, fiquem sem
qualquer proteção. A norma constante deste artigo apenas faz menção a herdeiros e dependentes carentes,
ou seja, apenas garante proteção às vítimas indiretas.

Até hoje, as normas relacionadas à criminalidade e a proteção das pessoas vitimadas por este grave
problema social são todas voltadas à proteção das vítimas indiretas e a garantia dos direitos fundamentais do
próprio criminoso, fazendo com que se tenha uma verdadeira atecnia legislativa em nosso ordenamento
jurídico pátrio.

Devido ao crescimento assustador da violência, esta tem se destacado nos debates políticos e
intelectuais, por tratar-se de um dos problemas de maior gravidade que os governos têm enfrentado. Com o
intuito de amenizar as conseqüências advindas da violência, o Poder Público criou centros de apoio e
programas de proteção à vítima para dar um maior amparo jurídico e psicológico aos que sofrem,
diretamente e indiretamente, com a violência, mas esses não se fazem suficientes, visto a falta de recursos. 
As vítimas de crimes são tratadas como objetos de direito, não incidindo sobre elas uma proteção eficaz, a
fim de minimizar as dificuldades e inseguranças que as perseguem. Muitas vezes, a atenção é centralizada no
acusado, havendo total displicência em relação à vítima, a qual necessita de uma reestruturação emocional e
física, contribuindo para a impunidade.  

Demonstra-se a importância deste tema, tendo em vista o avanço da criminalidade e,
conseqüentemente, da impunidade já que existem leis, mas estas não são devidamente aplicadas. Estando
essas normas atravessando esta lacuna, sua aplicação torna-se ineficaz. Os criminosos, sabendo dessa
realidade, passam a transgredir numa maior escala, fazendo com que o número de vítimas cresça e com que
seja necessário um maior número de centros de apoio, programas voltados às vítimas e outros instrumentos
que possibilitem o real e efetivo auxílio a estas, reestruturando-as para que possam voltar a ter uma vida
normal.

O ponto principal deste trabalho é, pois, analisar se os mecanismos existentes para proteção e apoio
às vítimas de crimes fatais são suficientes para ampará-los no sentimento da dor e da impunidade.
1 VÍTIMAS DE CRIMES

A violência vem atingindo níveis assustadores no Brasil e tem se destacado nos debates políticos e
intelectuais, por tratar-se de um dos problemas sociais de maior gravidade que os governos têm enfrentado.

Devido ao aumento assustador da criminalidade e, conseqüentemente, da impunidade, as vítimas de
crimes se vêem desprotegidas visto à falta de apoio jurídico, social e psicológico de que tanto necessitam
para uma reestruturação emocional e física.

Diante desse grave problema social, o Poder Público criou centros de apoio e programas de proteção
à vítima, bem como leis, para dar um maior amparo jurídico e psicológico às vítimas de crimes, mas esses
mecanismos não satisfazem a maioria das pessoas acometidas por esse problema social, devido à falta de
recursos e não aplicação das leis.

Notadamente, por conta da não obediência às normas legalmente previstas, há uma disseminação das
práticas criminosas por parte dos delinqüentes que, por sua vez, se vêem livres para cometerem mais crimes,
atingindo, assim, uma grande parcela de pessoas que passam a necessitar de auxílio do Poder Público para
voltarem a ter uma vida normal.
1.1       Evolução histórica das vítimas

A vítima durante muito tempo foi esquecida, não representando nenhuma importância na história da
humanidade.

Segundo Paulo César Corrêa Borges, esta circunstância deve-se à importância que sempre se deu à
figura do vencedor em detrimento do perdedor que, em regra, é visto nas pessoas que sofreram algum tipo
de violação em seus direitos. Para ele, as pessoas se identificam ou têm curiosidade em relação ao agressor, o
que culminou com a marginalização da vítima na história do desenvolvimento das ciências e dos costumes
sociais.[1]

No mesmo sentido, Heitor Piedade Júnior identifica a sede deste esquecimento e marginalização em
determinadas raízes culturais, destacando que não há quase nenhuma identificação com a vítima, enquanto
todos têm alguma coisa em comum com o agente do crime, por conta da prática de alguma espécie de
ilicitude, civil ou penal, ou, na melhor das hipóteses, na sua cogitação; e que a vítima é apresentada com
estigma de vencido, com marcas de fraqueza, de fracasso e de inferioridades, enquanto se apresenta o autor
de um delito, quase que como um herói, como se observa, por exemplo, nos romances policiais, que têm no
crime o momento culminante de nossa curiosidade além da acentuada expectativa pela descoberta do
mesmo[2].

Por fim, Edgar de Moura Bittencourt sintetiza esse entendimento afirmando que: “A sociedade tem
mais ódio do criminoso do que lembrança da vítima”.

Diante dessa realidade histórica, a doutrina destacou três fases relativas ao status da vítima, quais
sejam, o período correspondente à vingança privada e à justiça privada; o período de esquecimento da
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vítima; e o período de redescobrimento da vítima[3].
1.1.1    Período da vingança privada e justiça privada

Na etapa da vingança privada, também chamada de vingança de sangue, pública ou divina, a ordem
pública estatal era ineficaz, reinando assim o poder privado, em que cabia a vítima ou seus parentes punirem
o culpado pelo constrangimento ou humilhação sofridos.

Essa fase foi bem representada pelo “valentão”, primeira figura que simbolizou a criminalidade no
Nordeste do Brasil. A aplicação da violência representava um ônus necessário, não redundando de livre
escolha, mas de necessidade de sobrevivência, tratando-se como uma obrigação. O valentão vingava
qualquer amigo, parente ou até estranhos que tivessem sofrido algum dano já que, naquela época,
acreditavam que as ofensas dirigidas contra os deuses deveriam ser punidas ainda neste mundo, sob pena
destes provocarem calamidades[4]. 

Na justiça privada, o lesado, antes de qualquer coisa, deveria encaminhar-se às autoridades públicas
para “legalizar” sua atuação. A responsabilidade civil era coletiva porque a lesão ocasionada pelo agressor
era retribuída com a vingança de sangue contra este ou seu grupo social.  Diante do fato da justiça ser feita
pelo grupo relativo à vítima em desfavor do grupo pertencente ao agressor, havia um dano bem maior do que
o causado inicialmente, uma vez que alcançava a coletividade, já que a responsabilidade civil era coletiva,
sendo reparadas com a vingança privada contra o ofensor ou seu grupo social.

O declínio da vingança privada se deu com o fortalecimento do poder público e da ordem política que
passou a agir de forma repressora, censurando os processos violentos até então empregados. A criminalidade
passou a ser coibida e substituída pela compensação ou composição monetária, em que a vítima recebia de
seu agressor uma quantia em dinheiro, a título de pena, sendo de responsabilidade de um juiz imparcial a
administração e a execução da pena.

A fase da vingança privada foi representada por alguns dispositivos atinentes à reparação de danos
ocasionados à vítima, entre eles, Código de Ur-Nammu, Leis de Eshnunna, Código de Hammurabi, Código
de Manu, Pentateuco, Lei das XII Tábuas, Direito Talmúdico, Alcorão, Direito Romano e Incas.
a) Código de Ur-Nammu

O Código de Ur-Nammu foi criado por volta de 2028 aC., na Caldéia, pelos povos de Ur, e
descoberto em 1952 pelo assiriólogo (estuda a filologia e arqueologia assírias) Samuel Noah Kramer.

Heitor Piedade Júnior destaca os seguintes trechos:
Se um homem, a outro homem, com um instrumento geshpu, houver decepado o nariz (?), de 2/3 de
mina de prata deverá pagar.
Se um homem, a outro homem, com instrumento...o pé se cortou: 10 siclos de prata deverá pagar.
Se um homem, a outro homem, com uma arma, os ossos de...tiver quebrado: 1 mina de prata deverá
pagar.[5]

Nota-se que esse dispositivo trazia em seu bojo mecanismos relativos à reparação de danos causados
às vítimas, mas ainda abordava-os de maneira tímida.
b) Leis de Eshnunna

Não se tem conhecimento de quando as Leis de Eshnunna foram produzidas. Pressupõe-se que estas
foram criadas antes do Código de Hammurabi.

Álvaro Mayrink da Costa, traz dispositivos acerca da reparação de danos causados à vítima, dispondo
que: “O autor da infração deve pagar à vítima ou aos seus familiares uma indenização fixada pelo legislador.
O preço da composição legal é avaliado em função da infração cometida e do status jurídico da vítima:
variando entre 10 siclos e uma mina (60 siclos)”.[6]

Verifica-se que as Leis de Eshnunna buscavam a composição, atribuindo ao infrator o pagamento da
indenização pelo dano causado à vítima, tendo como parâmetro a gravidade do dano ocasionado e a
condição jurídica da vítima.
c) Código de Hammurabi

O Código de Hammurabi foi promulgado pelo rei da Babilônia, no século XXIII aC., tendo em sua
composição 282 (duzentos e oitenta e dois) artigos, nos quais aproximadamente 50 (cinqüenta) deles
correspondiam à obrigação de reparação de danos ocasionados à vítima. Esse Código foi inscrito em uma
pedra de 2,25m por 2m, sendo descoberto em meados dos anos 1901 e 1902 por uma expedição
arqueológica francesa nas ruínas da Acrópole de Susa.

Heitor Piedade Júnior destaca alguns artigos do Código de Hammurabi. Vejamos:
Artigo 23. Se o assaltante não foi preso, o assaltado declarará diante de Deus todos os objetos roubados;
a cidade e governador em cuja terra e distrito foi cometido o assalto compensarão por todos os objetos
perdidos.
Artigo 206. Se um homem livre agrediu em uma luta um outro homem livre e lhe infringiu um ferimento,
esse homem livre deverá jurar: não o agredi deliberadamente. Além disso, deverá pagar as despesas com
o médico.
Artigo 259. Se um homem livre roubou um arado de um terreno irrigado, dará cinco siclos de prata ao
dono do arado.[7]

No entanto, ao consagrar a Lei do Talião no Código de Hammurabi, pode-se identificar a
regulamentação da punição, de caráter vingativo, que nos dias atuais ainda é conhecida pelo slogan “Olho
por olho, dente por dente”. A Lei do Talião preconizava a reciprocidade do crime, ou seja, a punição de
maneira igual ao dano causado. Assim, se matou, morrerá; se roubou, terá sua mão decepada.
d) Código de Manu
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Na mitologia hinduísta, foi o homem quem sistematizou as leis religiosas e sociais. A essas leis antigas
deu-se o nome de Código de Manu, criado em meados do século XII ou XIII aC., que até hoje influencia a
vida social e religiosa na Índia. Em seu bojo, também estabelecia formas de reparação de danos ocasionados
à vítima.

O Código de Manu possuía três partes principais: varna, ashrama e dharma. Varna estabelecia a base
do sistema de castas, parte fundamental do Hinduísmo e se dividia em quatro: a boca (Brahmin) que
representava os sacerdotes, filósofos e professores; os braços (Kshatriya) que simbolizavam os militares e os
governantes; o estômago (Vaishya) que descrevia os comerciantes e os agricultores; e os pés (Shudra) que
representavam os artesãos, os operários e os camponeses. Ashrama descrevia os quatro estágios ideais da
vida de um homem hinduísta. Primeiramente, ele estudava as escrituras do Hinduísmo chamadas “Vedas” e
os deveres de sua casta. Em seguida, casava-se. Após cumprir suas obrigações familiares, afastava-se com
sua mulher para uma floresta a fim de meditar. Finalmente, na velhice, o marido e a mulher separavam-se e
vagavam como mendigos, preparando-se para a morte. Por sua vez, Dharma descrevia os quatro objetivos da
vida, que eram: dharma, cumprir as obrigações religiosas na sociedade; kama, desfrutar os prazeres físicos;
artha, alcançar o sucesso mundano por uma ocupação; e mocsa, conseguir que o espírito se liberte da
existência terrena.[8]

e) Pentateuco
O Pentateuco ou Torá, chamado assim pelos judeus, foi escrito por Moisés e era composto pelos

cinco primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa denominação
significava ensinamento, instrução, lei e teve como característica a atenuação das penas, salvo se dissesse
respeito aos crimes contra a divindade, e a moral e os bons costumes.

A vingança pessoal tratava-se de um direito que tinha como meta a punição do infrator com a
respectiva reparação do dano causado à vítima.

Em relação à vingança divina esta foi caracterizada pela confusão entre Estado e Igreja. O crime era
tido como um pecado e a Igreja era encarregada de punir os transgressores.

Paulo César Corrêa Borges destaca em sua obra algumas passagens dos livros da Bíblia em que
relatam a primeira fase da história das vítimas:

Êxodo, capítulo 21, versículo 18 e 19.
Quando, em uma contenda entre dois homens, um dos dois ferir o outro com uma pedra ou com o punho,
sem o matar, mas o obrigar a ficar de cama, aquele que o feriu não será punido, se o outro se levantar e
puder passear fora com seu bastão. Mas indenizá-lo-á pelo tempo que perdeu e os remédios que gastou.
 
Números, capítulo 5, versículos 6 e 7.
Se um homem ou uma mulher causa um prejuízo qualquer ao seu próximo, tornando-se assim culpado
de uma infidelidade para com o Senhor, ele confessará a sua falta e restituíra integralmente o objeto do
delito, ajuntando um quinto a mais àquele que foi lesado.
 
Deuteronômio, capítulo 22, versículos 28 e 29.
Se um homem encontrar uma jovem virgem, que não seja casada, e, tomando-a, dormir com ela, e forem
apanhados, este homem dará ao pai da jovem cinqüenta siclos de prata, e ela tornar-se-á sua mulher.
Como a deflorou, não poderá repudiá-la em todos os dias de sua vida.[9]

 
Nesta modalidade de vingança, o crime deveria ser retribuído àquele que o praticou correspondendo

à gravidade de seus atos.
f) Lei das Doze Tábuas

No início da República Romana, as leis eram sigilosas, cabendo apenas aos pontífices e outros
representantes da classe dos patrícios conhecê-las, sendo elas aplicadas contra os plebeus. Em meados de
462 a.C., um plebeu chamado Terentilo Arsa nomeiou alguns homens para prepararem o projeto do Código,
mesmo sob protestos, podendo ser encontrado algumas normas a seguir explanadas:

Tábua Sétima: Se alguém causa um dano premeditadamente que o repare. Se o autor do dano é
impúbere, que seja fustigado a critério do pretor e indenize o prejuízo em dobro. (...)Aquele que causar
dano leve indenizará 25 asses. Aquele que arrancar ou quebrar um osso a outrem deve ser condenado a
uma multa de 800 asses, se o ofendido é um homem livre; e de 150 asses se o ofendido é um escravo.
Tábua Décima Segunda: Se um escravo comete um furto, ou causa algum dano, sabendo-o o patrono,
que seja obrigado esse patrono a entregar o escravo, como indenização ao prejudicado.[10]

A lei das doze tábuas trazia em seu bojo, aproximandamente, vinte e cinco normas que tratavam
sobre a reparação do dano à vítima, ainda que de forma não satisfatória às vítimas de danos.
g) Direito Talmúdico

Segundo Heitor Piedade Júnior, o Talmude era de grande importância para o povo de Israel, uma vez
que se formava pelo conjunto heterogêneo de Hagadá e do Halachá, caracterizando-se como uma verdadeira
enciclopédia sobre as leis, tradições, costumes, como também, opiniões, debates, discussões. Para ele, havia
cinco espécies de reparação dos danos causados à vítima: a reparação ao dano propriamente dita; a
reparação ao dano moral ou psicológico; a reparação dos lucros cessantes; a indenização pelo tratamento
médico; e a reparação dos danos em razão da humilhação ou vergonha perante o grupo social.[11]

h) Alcorão
A palavra Alcorão deriva do verbo árabe que significa declamar ou recitar. Trata-se do livro sagrado

e inviolável do islamismo, podendo também ser chamado de Corão. O Alcorão está organizado em 114
capítulos, chamados suras, descrevendo em seu interior as origens do Universo e as suas relações entre si e o
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Criador, bem como definindo leis para a sociedade, não esquecendo de mencionar os mecanismos de
reparação de danos às vítimas.

Heitor Piedade Júnior cita em sua obra uma passagem do Alcorão retirada da obra de Wilson Melo
da Silva. Vejamos:

Ó crentes, a pena do talião está prescrita para o caso de homicídio. Um homem livre (nessa conjectura)
será morto por outro homem livre; um escravo, por outro escravo e uma mulher, por outra mulher.
Aquele, porém, que perdoar o matador de seu irmão, terá direito de exigir uma razoável indenização, que
lhe será paga com reconhecimento.[12]

Nota-se que se a vítima aceitasse a indenização paga pelo ofensor, este tornava-se salvo e livre de
uma vigança maior.
i) Direito Romano

No Direito Romano, de acordo com Paulo César Corrêa Borges (2003, pg. 141), existem duas
espécies de ilícitos penais: crimina, que representava violações ao interesse público, tendo como
conseqüência sanções de natureza pública como penas corporais e de natureza patrimonial, e executadas pelo
Estado; e delicta, onde somente eram punidos os infratores, visto tratar-se de ofensa ao interesse privado,
tendo como exemplo o furtum, rapina, damnum injuria datum, e a injúria.[13] 

Contrariamente à justiça privada, a vítima passou a necessitar da assistência do Poder Público para
buscar a reparação advinda dos prejuízos sofridos.
j) Incas

Segundo Elias Neuman, os Incas eram bem rígidos no que dizia respeito à reparação de danos às
vítimas. Além do cumprimento de severas punições, o infrator deveria pagar uma quantia, fixada pelo
governador da área. Na ausência de condição do ofensor, a família, a aldeia ou o próprio governo Inca
deveria se responsabilizar, arcando com o encargo.[14] 
1.1.2 Período do esquecimento e renascimento da vítima

A partir da Idade Média, a vítima passou por uma fase de esquecimento em que não havia reparação
de danos para àquelas acometidas por algum ato ilícito. A vítima era tida como objeto de direito, não
recaindo sobre ela nenhuma proteção eficaz. Embora, no fim do século XVIII, tenha havido um movimento
de reforma das leis e da justiça penal, seguindo a corrente filosófico-jurídica chamada Escola Clássica,
inspirada pelo Iluminismo, a vítima continuou esquecida, passando a renascer somente após o surgimento da
vitimologia.

Após o surgimento da vitimologia, a vítima passou a ter alguma importância. Embora tenha crescido
o conceito de vítima, a assistência dada a estas ainda é ineficaz.

Por volta do século XVII, diante da existência de uma crença popular em que sustentava que os
traços físicos caracterizavam o criminoso, passou-se a estudar a Frenologia, fundada por Gall, que entendia
que o cérebro era a sede da alma, ou seja, o caráter e as funções do homem adviriam da configuração do
crânio. Muitos estudiosos como Lavater, Joseph, Caldwell, Spurzheim e Broca eram adeptos a Frenologia,
mas, somente com a Escola Positiva, a partir da obra de Lombroso, intitulada “O Homem Delinqüente”,
juntamente com seus discípulos Enrico Ferri e Raffaele Garofalo, foi desenvolvido uma teoria em que
relacionava o crime com características corporais, na qual individualizava aqueles propensos à pratica de
crimes.

Essa corrente preocupou-se bastante com a figura do delinqüente mas, em seu bojo, havia indícios do
redescobrimento da vítima, tendo sido realizados congressos sobre a proteção das vítimas, tais como
Congresso Penitenciário Internacional de Estocolmo (1878), Congresso de Antropologia Criminal de Roma
(1885), Congresso de Direito Penal em Bruxelas (1889), entre outros.

Outro meio que incentivou o ressurgimento da vítima foi o Codex Juris Canonici, o primeiro Código
Canônico, promulgado em 1917 pelo Papa Bento XV, e substituído pelo Código promulgado em 1983, pelo
Papa João Paulo I, que trazia em seu interior medidas de ressarcimento às vítimas atingidas por danos.

Como exemplo, Paulo César Corrêa Borges explana a redação do Cânone 1.729, parágrafo 1º, qual
seja: “No próprio Juízo penal, a parte lesada pode mover ação contenciosa para reparação dos danos que lhe
foram causados pelo delito.”

Em 1948, surgiu a obra de Hans Von Hentig, denominada The Criminal and his Victim, entretanto,
somente em 1956, com a publicação da obra de Benjamim Mendelson, intitulada “A Vitimologia”, que houve
efetivamente o redescobrimento da vítima, concordando com essa descoberta alguns autores como Etienne
de Greeff, Fredric Wertham, Elias Neuman, Heitor Piedade Júnior, entre outros.

No decorrer desta fase do ressurgimento da vítima, houve diversos congressos que visavam
aprofundar essa discussão, já que se vislumbrou a necessidade de uma reparação às vítimas acometidas por
crimes. Dentre eles, a primeira Conferência Internacional sobre indenização às inocentes vítimas de atos de
violência, realizada em 1968, em Los Angeles; VI Congresso Internacional de Criminologia, ocorrido em
1970, em Madri; I Simpósio Internacional de Vitimologia, acontecido em 1973, em Jerusalém; XI Congresso
Internacional de Direito Penal, realizado em Budapeste, Hungri, em 1974; VII Congresso das Nações Unidas
para Prevenção do Crime e Tratamento do Delinqüente, realizado em Milão, Itália, em 1985, cuja pauta foi a
aprovação da Declaração sobre os princípios fundamentais de justiça para as vítimas de delitos e de abuso de
poder; VII Simpósio Internacional de Vitimologia, ocorrido em 1991, no Rio de Janeiro, onde foram
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apresentados temas de Vitimologia, principalmente, aqueles que descreviam os direitos das vítimas à
mediação, compensação e reparação, dentre muitos outros.

O marco principal do redescobrimento da vítima foi a Resolução 40/34, da Assembléia Geral das
Nações Unidas de 1985, que aprovou a Declaração sobre os Princípios Fundamentais de Justiça para as
Vítimas de Delitos e do Abuso de Poder, visto estarem conscientes da quantidade de pessoas que sofrem
prejuízos advindos de crimes e de outros atos representando abuso de poder, bem como a falta de respeitos
para com os direitos destas vítimas. 
1.2 Vítima direta e indireta

A palavra vítima teve origem no latim, seguindo duas fontes principais. Uma explicação é de que
proviria de vincire, significando a ligação entre os animais sacrificados aos deuses e uma vitória na guerra. A
outra explicação é que aquela palavra derivaria de vincere que significa vencer, sendo a vítima o vencido.

Após essas denominações, a palavra vítima mudou seu conceito a partir da evolução da humanidade
correspondendo a victime, no francês; victim, no inglês; vittima, no italiano; victima, no espanhol; e vítima,
no português.

O conceito de vítima de crime possui um objeto mais amplo, porque não inclui apenas a pessoa física
atingida em seu bem jurídico tutelado pela lei penal, mas também familiares e dependentes da vítima.

Tradicionalmente, a doutrina distingue a vítima como sujeito passivo do delito do prejudicado, ou
seja, aquele que sofreu uma perda em razão do crime praticado; bem como a vítima sujeito passivo do delito
de seus sucessores, ou seja, seus familiares e dependentes em caso de morte ou ausência daquela. Grande
parte da doutrina entende ainda que o conceito do sujeito passivo do delito divide-se em dois tipos de
sujeitos: o sujeito passivo constante do delito personificado pelo Estado, detentor do ius puniendi, e o sujeito
passivo eventual, a vítima. Os seguidores desse entendimento baseiam-se no caráter público do Direito Penal,
sendo garantido ao Estado o direito de punir, vedando a vingança privada e tornando-se o Estado sujeito
passivo constante de todo crime, já que este teria sempre interesse em que fossem desvendados, acusados e
punidos os autores. Essa distinção é considerada de grande importância por decorrer de um modelo
acusatório, no qual o Ministério Público possui legitimidade ativa para atuar no momento do oferecimento da
denúncia na relação jurídica processual.

Outros autores, por sua vez, entendem que essa distinção entre sujeito passivo constante (Estado) e
sujeito passivo eventual (vítima) não tem relevância teórica e prática, entendendo essa concepção ser de
caráter meramente formal, sem interesse prático, nem mesmo doutrinário.

A Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de
Poder também conceitua vítimas de delito, senão vejamos:

A- Vítimas da criminalidade
1- Entendem-se por “vítimas” as pessoas que, individual ou coletivamente, tenham sofrido um prejuízo,
nomeadamente um atentado à sua integridade física, um sofrimento de ordem moral, uma perda material,
ou um grave atentado aos seus direitos fundamentais, como conseqüência de atos ou de omissões
violadores das leis em vigor num Estado-Membro, incluindo as que proíbem o abuso de poder.
2- Uma pessoa pode ser considerada como “vítima”, no quadro da presente Declaração, quer o autor
seja ou não identificado, preso, processado ou declarado culpado, e quaisquer que sejam os laços de
parentesco deste com a vítima. O termo “vítima” inclui também, conforme o caso, a família próxima ou
as pessoas a cargo da vítima direta e as pessoas que tenham sofrido um prejuízo ao intervirem para
prestar assistência às vítimas em situação de carência ou para impedir a vitimização.

 
A Declaração Universal dos Direitos da Vítima é clara quando dispõe em seu bojo que além do

sujeito passivo imediato, a família, os dependentes da vítima que tenham relação direta com ela e, ainda,
aqueles que ao intervirem para prestar assistência às vítimas tenham sofrido danos, incluem-se como vítimas
em um conceito penal amplo. Embora seja de extrema importância a inclusão dos familiares e dos
dependentes das vítimas como vítimas do crime, essas somente podem possuir legitimidade quando a vítima
ausentar-se ou morrer. No que tange ao processo penal brasileiro, possuem legitimidade para figurar como
vítima do delito na falta da vítima direta o cônjuge ou companheiro, o descendente, o ascendente e o irmão.
2 FORMAS DE PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS

Devido ao avanço da violência com práticas criminosas cada vez mais cruéis, as vítimas de crimes
passaram a necessitar de um apoio maior, a fim de ampará-las no sentimento da dor. Diante disso, o
ordenamento jurídico brasileiro inseriu na Constituição Federal vigente o artigo 245, o qual prevê o apoio e
proteção as vítimas de crimes. Vejamos: “A lei disporá sobre hipóteses e condições em que o Poder Público
dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da
responsabilidade civil do autor do ilícito”.

Como se observa, o artigo 245 da Carta Magna menciona apenas a assistência a herdeiros e
dependentes carentes de vítimas de crime doloso, não abrangendo aquelas vítimas que escapam da morte,
como também se refere somente aos dependentes carentes, atribuindo a proteção e apoio unicamente aos que
não possuem uma boa condição econômica, como se isso influenciasse nas seqüelas advindas do crime.
Importante salientar, também, que o artigo acima citado menciona que a proteção às vítimas indiretas de
crimes dolosos deveria ser regulamentada por lei, sendo que a mesma sequer foi promulgada, não ocorrendo
nenhuma proteção eficaz diante dessa situação.

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, com o intuito de amparar e apoiar as vítimas
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de crimes fatais, o Poder Público criou alguns mecanismos de proteção como os programas de apoio às
vítimas, os centros de apoio e proteção, bem como as leis.
2.1 Programa Nacional de Direitos Humanos

O Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) foi criado em 13 de maio de 1996, com o
Decreto nº 1.904/96, a fim de atribuir aos Direitos Humanos a condição de política pública governamental,
cumprindo as recomendações oriundas da Conferência Mundial de Direitos Humanos, ocorrida em 1993 na
cidade de Viena. Com o surgimento deste programa, foi possível a criação e execução de políticas públicas,
favorecendo a criação de programas para promoção e garantia dos direitos humanos, com a coordenação
entre os três níveis de governo e os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e com a parceria entre
órgãos governamentais e entidades da sociedade civil.

Após quase seis anos do lançamento do Programa Nacional de Direitos Humanos foi necessário um
processo de revisão para aprimorá-lo. O novo Programa expandiu as metas advindas do Programa Nacional
de Direitos Humanos original, que dava maior ênfase à garantia de proteção dos direitos civis e políticos,
incorporando os direitos econômicos, culturais e sociais ao mesmo patamar de importância daqueles,
atendendo, assim, as reivindicações da sociedade civil, por ocasião da IV Conferência Nacional de Direitos
Humanos, realizada em 1999, na Câmara dos Deputados, em Brasília.

O PNDH II veio reforçar as medidas de combate à discriminação contra os grupos mais vulneráveis
da sociedade, estabelecendo novas metas para promover os direitos humanos, passando a ser executado por
meio de planos de ações anuais, fixando as medidas a serem adotadas, os recursos orçamentários necessários
e os órgãos competentes que irão realizá-los.

Ao analisarmos as propostas de ações governamentais, verificamos a existência de normas que dizem
respeito à proteção e apoio às vítimas de crimes. Vejamos:

Direito à Vida
[...]
33. Apoiar a criação e o funcionamento de centros de apoio a vítimas de crimes nas áreas com maiores
índices de violência, com vistas a disponibilizar assistência social, jurídica e psicológica às vítimas de
violência e a seus familiares e dependentes.
34. Apoiar a realização de estudos e pesquisas de vitimização, com referência específica a indicadores
de gênero e raça, visando a subsidiar a formulação, implementação e avaliação de programas de proteção
dos direitos humanos.
35. Estimular a avaliação de programas e ações na área de segurança pública e a identificação de
experiências inovadoras e bem sucedidas que possam ser reproduzidas nos estados e municípios.
[...]
Garantia do Direito à Justiça
[...]
65. Ampliar a composição do Conselho Deliberativo do Programa Federal de Assistência a Vítimas e a
Testemunhas Ameaçadas, assim como sua função de órgão formulador da política nacional de proteção a
testemunhas.
66. Apoiar a criação e o funcionamento, nos estados, de programas de proteção de vítimas e testemunhas
de crimes, expostas a grave e real ameaça em virtude de colaboração ou declarações prestadas em
investigação ou processo penal.
67. Estruturar o serviço de proteção ao depoente especial instituído pela Lei nº 9.807/99 e
regulamentado pelo Decreto nº 3.518/00, assim como fomentar e apoiar a estruturação desses serviços
nos estados.
[...]
Garantia do Direito à Saúde, à Previdência e à Assistência Social
[...]
339. Assegurar a assistência adequada e oportuna às vítimas de acidentes e violência.[15]

 

O Programa Nacional de Direitos Humanos surgiu devido a falta de segurança e, conseqüentemente,
ao aumento da violência, exigindo do Poder Público um posicionamento acerca da proteção dos direitos
humanos, não restando se não, a criação de mecanismos que viessem de alguma forma proteger os direitos
do cidadão.
 2.2 Sistema de Proteção a Vítimas e Testemunhas

 O Sistema de Proteção a Vítimas e Testemunhas foi criado pela Lei nº 9.807, de 13 de julho de
1999, e regulamentado pelo Decreto nº 3.518, de 20 de junho de 2000, baseando-se no Plano Nacional de
Proteção aos Direitos Humanos. Esse programa foi produzido com o fim de apoiar a criação de programas
equivalentes nos Estados, mediante convênio com a Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da
Justiça, sendo administrado pela GAVTA – Gerência de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas.

O Sistema de Proteção a Vítimas e Testemunhas traz em sua composição diversos Estados. O
primeiro Estado a integrá-lo foi o de Pernambuco, em 1998, antes mesmo da promulgação da Lei nº
9.807/99, com o intuito de apoiar o PROVITA, um programa inédito de proteção àquelas pessoas em
situação de risco, sob a coordenação da organização não-governamental Gabinete de Assessoria Jurídica a
Organizações Populares (GAJOP).  Ainda neste ano, os Estados da Bahia e Espírito Santo também
formalizaram convênio. Após a promulgação da Lei nº 9.807/99, quatro Estados compuseram o Sistema,
quais sejam, Pará, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo e, logo em 2000, Goiás, Minas Gerais e
Rio Grande do Sul resolveram juntar-se aos demais. Em 2002, foram acrescidos a composição do Sistema de
Proteção as Vitimas e Testemunhas os Estados do Acre, Amazonas, Ceará, Maranhão e Santa Catarina.
Atualmente, segundo a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, todos os Estados já firmaram algum tipo
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de convênio com a União.[16]

 2.3 Programas de proteção às vítimas e testemunhas ameaçadas – PROVITA
Com a promulgação da Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, a qual estabelece normas para a

organização e manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, foi
instituído o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas, que teve como
finalidade amparar as pessoas acometidas pela violência. Esta lei foi complementada pelo Decreto nº 3.518,
de 20 de junho de 2000 que, por sua vez, veio a regulamentar o Programa Federal de Assistência a Vítimas e
a Testemunhas Ameaçadas.

Os Programas de Proteção podem ser realizados através de convênios, termos de parceria entre a
União, os Estados e o Distrito Federal, bem como entre estes e entidades não-governamentais, levando em
consideração a gravidade da coação ou da ameaça sofrida, a dificuldade de resolvê-las pelos meios
convencionais e a sua importância para a produção da prova. Essa proteção não é dirigida apenas às vítimas
diretamente afetadas com o dano, mas também aqueles que indiretamente vêem-se desprotegidos, podendo
ser o cônjuge ou companheiro, os ascendentes, os descendentes, e até aqueles que dependem de alguma
forma da vítima.

O Programa de Proteção é composto por Conselho Deliberativo, Órgão Executor, Equipe Técnica e
Rede Solidária de Proteção. O Conselho Deliberativo, a instância superior competente pelo ingresso e
exclusão de pessoas ameaçadas, é formado por representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário e
de órgãos públicos e privados relacionados com a segurança pública e a defesa dos direitos humanos. O
Órgão Executor, como o próprio nome diz, é o responsável pela execução das atividades do Programa, tais
como, a contratação da Equipe Técnica e a articulação da Rede Solidária de Proteção. A Equipe Técnica,
por sua vez, é formada por agentes que tenham formação e capacitação profissional compatíveis com suas
tarefas, cabendo a eles a assistência social, jurídica e psicológica. Em se tratando da Rede Solidária de
Proteção, esta é o conjunto de associações civis, entidades e demais organizações não-governamentais que se
dispõem, voluntariamente, a receber os admitidos no programa, dando-lhes o apoio essencial.

Para que haja a inserção nos programas de proteção são necessários alguns requisitos, segundo a Lei
nº 9.807/99 e Decreto nº 3.518/00, dentre eles: a situação de risco em que a pessoa a ser protegida esteja
passando, a relação de causalidade entre a situação de risco e a colaboração prestada pela pessoa coagida,
personalidade e conduta compatíveis das pessoas a serem incluídas no programa, inexistência de limitações à
liberdade, uma vez que é necessário que a pessoa esteja em gozo de sua liberdade, anuência do protegido
acompanhado de um termo de compromisso assinado por ele ou por seu representante legal, além da
importância da proteção da pessoa para produção da prova, gravidade da coação ou da ameaça à integridade
física ou psicológica e dificuldade de prevenir ou reprimir as condições.

Sendo respeitados os requisitos essenciais para o ingresso no programa de proteção, a parte legítima
deverá requerer sua admissão no programa ao Conselho Deliberativo. Em seguida, o Ministério Público será
ouvido, quando não for parte legítima, a fim de prestar sua avaliação quanto à relevância do depoimento para
a formação da prova, bem como analisar as condições da pessoa a ser protegida. Após essa análise, o
Conselho Deliberativo proferirá sua decisão, por maioria absoluta dos votos de seus membros, no sentido de
determinar a admissão ou não no programa.

A proteção oferecida pelo programa é válida pelo período máximo de 2 (dois) anos, podendo este
prazo ser prorrogado. A exclusão do programa poderá ocorrer a qualquer tempo por solicitação do
interessado ou por decisão do Conselho Deliberativo caso haja a cessação dos motivos que ensejarem a
proteção e conduta incompatível do protegido.[17] 
2.4 Centros de apoio às vítimas

A Assembléia Geral das Nações Unidas, através da Resolução 40/34, definiu o conceito de vítima,
dando uma maior amplitude ao mesmo, uma vez que a vítima passou a ter um espaço considerável na
sociedade.

Com o avanço considerável da criminalidade e com o intuito de proteger as vítimas do mal sofrido,
além dos Programas de Apoio às Vítimas e das Leis e Decretos existentes, criou-se os Centros de Apoio.
Estes visam à compensação monetária e o apoio emocional e jurídico necessários para a reconstituição de
uma vida digna.

Segundo Antônio de Milton Barros, os projetos na área de assistência e proteção às vítimas vêm
crescendo, nas últimas décadas, orientando-se por duas vertentes. A primeira procura expandir a atenção do
Estado para os vários sujeitos envolvidos no processo penal, tantas vezes centralizado na figura do acusado e
no desenvolvimento do aparato repressivo e punitivo. A vítima, muitas vezes, fica desprovida de quaisquer
políticas dirigidas à sua necessária reestruturação física e emocional. No que diz respeito à segunda vertente,
esta luta contra a impunidade, buscando criar mecanismos para promover um alargamento radical das vias de
acesso à justiça e de realização da ordem jurídica, auxiliando no desmantelamento de organizações
criminosas e na responsabilização dos envolvidos.[18] 

Em 1999, incentivado pelo Programa Nacional de Direitos Humanos, o Ministério da Justiça resolveu
estimular a criação de centros de apoio e assistência a vítimas de crimes nos Estados. Os primeiros centros
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de apoio criados foram o do Estado de Paraíba, chamado de Centro de Atendimento às Vítimas de Violência
(CEAV) e o de Santa Catarina, chamado de Programa Catarinense de Atendimento à Vítimas de Crime
(CEVIC). Em seguida, no ano de 2000, foi criado o Centro de Referência e Apoio a Vítimas (CRAVI), em
São Paulo e o Núcleo de Atendimento a Vítimas de Crimes Violentos, em Minas Gerais. No ano seguinte,
houve a criação do Centro de Atendimento a Vítimas da Violência no Espírito Santo (CEAV/ES), o Centro
de Apoio às Vítimas de Crime em Alagoas (CAV CRIME), o Centro de Atendimento a Vítimas da Bahia
(CEVIBA) e o Centro de Orientação e Apoio a Vítimas do Rio de Janeiro (COAVRJ). Em meados de 2003,
ainda foram implantados Centros em Joinvile/SC e na Região Metropolitana de João Pessoa, nos municípios
de Santa Rita, Bayeux e Cabedelo. Nos anos seguintes, foram instituídos outros centros de apoio e amparo
às vítimas, havendo, atualmente, um grande número de unidades federativas e municípios conveniados.[19] 

Os centros de apoio às vítimas funcionam de maneira semelhante, sem apresentarem grande diferença
de um Estado para outro. Primeiramente, o atendimento às pessoas que procuram ajuda é feito por
psicólogos e assistentes sociais que, por sua vez, colhem as informações necessárias para a instrução do
processo de acompanhamento do caso como dados pessoais, escolaridade, profissão, situação de violência
que a levou a procurar o centro, dentre outras. Havendo a coleta de dados, o assistido é encaminhado para o
núcleo jurídico, oportunidade em que saberá a situação real do processo criminal. Posteriormente, no aspecto
social, é formada uma parceria com instituições governamentais e não-governamentais para que estas atuem
no apoio à família da vítima, na sua recapacitação profissional, no encaminhamento para tratamento de
saúde. Já no aspecto psicológico, o atendimento ocorre centrado no incidente criminoso, havendo o
acompanhamento, não só para a vítima, como também para seus familiares.[20]  
2.5 Instrumentos de proteção às vítimas existentes no Estado do Ceará

A Constituição Estadual do Ceará prevê, em seu bojo, a criação de um Conselho a fim de evitar que
ocorram violações a direitos humanos e que, ocorrendo, atribua aos responsáveis a punição respectiva.
Vejamos:

Artigo 181. Fica criado o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, constituído exclusivamente
por representantes da comunidade, com a incumbência de apurar violação a direitos humanos em todo o
território cearense para posterior encaminhamento ao Ministério Público, a fim de que seja promovida a
responsabilidade dos infratores.
§ 1º O Conselho gozará de autonomia administrativa e financeira, com quadro próprio de pessoal e
dotações orçamentárias que lhe sejam diretamente vinculadas.
§ 2º A Lei poderá conferir a órgãos da sociedade civil e das comunidades interessadas atribuições
consultivas na elaboração da política de segurança pública do Estado, com especificações regionais. 

 
O artigo acima mencionado reitera a importância da existência de mecanismos que amparem e dêem

suporte às vítimas de quaisquer crimes, encontrando soluções para que as mesmas possam reatar suas vidas
de maneira saudável.
2.5.1 Programas de proteção às vítimas e testemunhas ameaçadas no Ceará – PROVITA-CE

Com o intuito de evitar violações aos direitos humanos, no âmbito do Estado do Ceará, foi criado o
PROVITA-CE, a partir do Fórum Estadual de Direitos Humanos do Ceará, onde originou uma proposta de
programa estatal, obedecendo e seguindo o disposto na Constituição Estadual. A criação de um Programa de
Proteção a Vítimas e Testemunhas visa apoiar e amparar as vítimas, familiares ou dependentes daquelas, não
permitindo que estes, além da perda sofrida, sofressem mais algum dano.

O PROVITA-CE foi criado pela Lei Estadual nº 13.193, de 10 de janeiro de 2002, alterada pela Lei
Estadual nº 13.384, de 13 de outubro de 2003 e pelo Decreto Estadual nº 26.721, de 20 de agosto de 2002.
Possui a seguinte estrutura: trata-se de uma parceria entre a União, por meio da Secretaria Especial de
Direitos Humanos e o Governo do Estado, que fixa os recursos financeiros a serem utilizados e as metas a
serem alcançadas; o Governo do Estado é o Poder Concedente, através da Secretaria de Justiça e de
Cidadania (SEJUS); a Entidade Gestora é aquela entidade da sociedade civil que coordena as ações de
atendimento aos beneficiários da proteção; a Equipe Técnica é uma equipe multifuncional, responsável pela
triagem e acompanhamento dos casos; e o Conselho Deliberativo, a máxima instância de decisão do
programa, composto por representantes de nove instituições.[21] 

O critério para inclusão segue a Lei 9.807/99, respeitando as condições de ingresso previstas nesta. O
período de proteção varia de seis meses a 2 anos, podendo este prazo ser prorrogado, dependendo da
duração do processo e necessidade do beneficiário.

Para dar uma maior efetividade ao Programa, foram criadas parcerias com organizações de defesa de
direitos humanos e instituições da sociedade civil, sendo concretizadas através de voluntários classificados
como colaboradores, os quais contribuem para manutenção do PROVITA, prestadores de serviço, que
prestam serviços aos beneficiários e protetores, os quais protegem as pessoas beneficiárias pelo programa.
 2.5.2 Associação de Parentes e Amigos de Vítimas de Violência – APAVV

Através da campanha “Basta Violência”, iniciada com a Caminhada pela Paz, foi criada a Associação
de Parentes e Amigos de Vítimas de Violência, em maio de 1999, com apoio do Sindicato dos Bancários do
Ceará. Com o intuito de reunir uma maior parte de adeptos, foram feitas diversas manifestações em vários
bairros e municípios, seguindo, em seus debates, os conceitos elaborados no Congresso das Nações Unidas –
ONU, realizado em 1985, na cidade de Milão.
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A APAVV é uma organização não-governamental, que tem como objetivo a diminuição da violência
e o fim na impunidade, apoiando, orientando e assessorando parentes e amigos de vítimas e vítimas de
violência no Ceará, através de atendimento psicológico, jurídico e social, bem como manifestações e
campanhas públicas contra a impunidade. Esta associação é constituída por uma Diretoria Executiva e os
Conselhos Consultivo, Deliberativo e Fiscal.[22]

Observando os meios de apoio às vítimas existentes no Estado do Ceará, notamos que estes são
bastante deficientes, deixando muito a desejar do que se considera um meio efetivo de proteção. Enquanto
em outros Estados já existem Centros de Apoio, que dão um maior amparo físico, psicológico e jurídico, no
Ceará existem apenas, o PROVITA-CE e a APAVV, recaindo sobre as vítimas de crimes um peso maior já
que, além do dano sofrido, não existe uma proteção efetiva.
3 PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS X DEFESA DO ACUSADO

No capítulo anterior, explanamos algumas formas de proteção às vítimas de crimes e observamos que
estas deixam muito a desejar. Embora haja diversos mecanismos para ampará-las, estes são ineficazes e não
dão um suporte eficiente para aquelas pessoas acometidas por um dano.

No que diz respeito ao acusado, verificamos que sua defesa baseia-se no princípio da humanidade e
na dignidade da pessoa humana, sendo estes princípios norteadores em sede criminal e invioláveis frente à
pessoa humana.
3.1 Meios de apoio ao acusado

Os direitos ao acusado são aqueles mesmos inerentes a todo ser humano. Assim como para as vítimas
de crimes, existem mecanismos de apoio ao acusado, estes bem mais eficazes do que aqueles, devido ao
respeito aos direitos humanos do infrator.

Embora haja uma superlotação nos presídios, com a dificuldade de ressocialização, já que existe
preconceito diante daquele que comete uma infração devido à impunidade plenamente reconhecida em nosso
país, verificamos que os infratores acabam tendo uma maior atenção do que as vítimas de crimes. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma das que prevê em seu bojo a proteção ao
acusado. Vejamos:
 

Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou
degradante.
[...]
Artigo 10. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte
de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de
qualquer acusação criminal contra ele.
Artigo 11.
1. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua
culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido
asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.
2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituíam delito
perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela
que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso.[23] 

 
Para Marcos Rolim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um texto essencial para a defesa

dos direitos humanos uma vez que prevê a proteção dos acusados. Vejamos:
É um dos textos mais importantes de toda a história da humanidade. Ela contém os compromissos dos
países e dos cidadãos com os princípios fundamentais dos direitos humanos, constituindo-se referência
obrigatória na elaboração das Constituições nacionais e da atuação das organizações que se dedicam à
defesa dos direitos humanos. Os direitos humanos são os direitos de todos os povos, independente de
sexo, raça, religião, nacionalidade ou qualquer outra característica da pessoa. Cada um de nós é
responsável em tornar esses direitos plena realidade, seja respeitando-os, seja ajudando a divulgá-
los.[24] 

O Programa Nacional de Direitos Humanos também traz em sua redação meios de amparo ao
acusado. Vejamos:

Garantia do Direito à Justiça
[...]
71. Promover a discussão, em âmbito nacional, sobre a necessidade de se repensar as formas de punição
ao cidadão infrator, incentivando o Poder Judiciário a utilizar as penas alternativas previstas nas leis
vigentes com a finalidade de minimizar a crise no sistema penitenciário.
72. Estimular a aplicação de penas alternativas à prisão para os crimes não violentos.
73. Apoiar o funcionamento da Central Nacional – CENAPA e das centrais estaduais de penas
alternativas, estimulando a disseminação de informações e a reprodução dessas iniciativas, assim como a
criação do Conselho Nacional de Penas e Medidas Alternativas.
74. Adotar medidas para assegurar a obrigatoriedade de apresentação da pessoa presa ao juiz no
momento da homologação da prisão em flagrante e do pedido de prisão preventiva, como forma de
garantir a sua integridade física.
[...]
76. Apoiar a implementação do Sistema de Informática Penitenciária- INFOPEN, de forma a
acompanhar a passagem do detento por todas as etapas do sistema de justiça penal, desde a detenção
provisória até o relaxamento da prisão- seja pelo cumprimento da pena, seja pela progressão de regime-
e de possibilitar o planejamento adequado da oferta de vagas, das ações gerenciais e de outras medidas
destinadas a assegurar a melhoria do sistema.
[...]
79. Implementar políticas visando a garantir os direitos econômicos, sociais e culturais das pessoas
submetidas a detenção
[...]
83. Incrementar a descentralização dos estabelecimentos penais, promovendo a sua interiorização, com a
construção de presídios de pequeno porte que facilitem a execução da pena nas proximidades do
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domicílio dos familiares dos presos.
[...]
91. Promover programas educativos, culturais, de treinamento profissional e de apoio ao trabalho do
preso, com vistas a contribuir para sua recuperação e reinserção na sociedade.[25]

Verificando o disposto no PNDH, notamos com clareza a preocupação que o legislador teve com o
delinqüente, incentivando, inclusive, a aplicação de penas alternativas, melhores condições de cumprimento
de pena, tendo um maior contato com a família, dentre outros.

Além dos mecanismos acima mencionados, existem outras formas de proteção ao acusado, tais como
a Resolução nº 14, de 11 de novembro de 1994, que fixa as Regras Mínimas para o Tratamento do Preso no
Brasil, as Regras Mínimas para Tratamento dos Reclusos da ONU, a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210,
de 11 de julho de 1984), bem como a própria Constituição Federal, através de seus princípios
constitucionais.
3.2 Direitos humanos do preso x Direitos humanos da vítima

Dentre as garantias que respaldam os Direitos Humanos do Preso, as principais encontram-se escopo
na Constituição Federal de 1988, em forma de Princípios Constitucionais.

Os princípios fundamentais ensejadores dessa proteção são os Princípios da Humanidade e da
Dignidade da Pessoa Humana. Vej1amos:

Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
[...]
III- a dignidade da pessoa humana
[...]
 
Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
III- ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
[...]
XLI- a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;
[...]
XLVII- não haverá penas:
a) de morte, salvo em casos de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e)cruéis;

 
Como é de nosso conhecimento, o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 trata-se de cláusula

pétrea, de direitos e garantias individuais, não podendo este ser modificado.
Sabe-se que, além de haver muitas disposições acerca da proteção do acusado no ordenamento

jurídico brasileiro, estes ainda podem ser socorridos através dos institutos da liberdade provisória,
relaxamento de prisão, o remédio constitucional do habeas corpus para aquele que sofrer ou está na
iminência de sofrer violação ao seu direito de ir e vir, os princípios do juiz natural, do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa, os direitos à alimentação e vestuário, ao trabalho e remuneração, a previdência
social, a constituição de pecúlio, ao descanso e recreação, a assistência social, jurídica e psicológica, a
entrevista com advogado, a visita prisional, a igualdade de tratamento, ao contato com o mundo exterior,
dentre outros.

Ivan de Carvalho Junqueira, em sua obra intitulada “Dos Direitos Humanos do Preso”, entende que,
suprimindo os direitos do acusado, estaremos destruindo nossos próprios direitos enquanto cidadãos.
Vejamos:

Não podemos nos calar diante da tentativa de supressão de direitos constitucionais. Devemos ter
consciência da violência que está escondida nos discursos de justiça e de fim da impunidade. Não
estamos abrindo mão de direitos ‘deles’, estamos abrindo mão de direitos de todos nós; de parte de nossa
dignidade e de nossa cidadania. E, assim, estaremos realizando – e isto ainda não percebemos, mas
perceberemos – uma perversa noção de igualdade: a igualdade da exposição à falta de justiça, todos nós
sujeitos ao desrespeito de nossos direitos e garantias constitucionais. E, incrivelmente manipulados, nos
tornaremos vítimas da nossa própria ignorância. Disso devemos ter plena consciência quando
engrossamos o coro do abrandamento e até da perda das garantias individuais, o coro do ‘direitos
humanos são direitos dos bandidos’.[26] 

Nota-se que o princípio da humanidade é bem amplo, entendendo Alice Bianchini que “A
inconstitucionalidade de sanções que se fixem no indivíduo de forma perene e irreversível (morte,
amputação, castração, esterilização etc.), ou que, ainda que não com tais características, possam se constituir
em uma nódoa indelével, um estigma”.[27] 

Nilo Batista entende que “o princípio da humanidade, que postula da pena uma racionalidade e uma
proporcionalidade que anteriormente não se viam, está vinculado ao mesmo processo histórico de que se
originaram os princípios da legalidade, da intervenção mínima e até mesmo- sob o prisma da ‘danosidade
social’- o princípio da lesividade”.[28]

Observamos, assim, a importância do princípio da humanidade para a defesa do acusado, uma vez
que preserva sua condição humana. Vejamos:

Que nos atuais modelos jurídicos de Estado, máxime nos de contextura democrática, o princípio da
humanidade da pena encontra ampla ressonância, em nível constitucional, com a proibição expressa da
pena de morte, das penas de caráter perpétuo, das penas corporais, das penas desumanas, das penas
degradantes e das penas exemplificadoras. Assim, o princípio da humanidade da pena, na Constituição
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brasileira de 1988, encontrou formas de expressão em normas proibitivas tendentes a obstar a formação
de um ordenamento penal de terror e em normas asseguradoras de direitos de preso ou de condenados,
objetivando tornar as penas compatíveis com a condição humana.[29]  

No que diz respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, este se faz sempre presente, pois se
trata de um princípio de grande importância para o ser humano em geral, sendo primordial para a obtenção
de um Estado igualitário.

Maurício Antonio Ribeiro Lopes observa que:
A afirmação de que a dignidade da pessoa humana é fundamento do Estado Democrático de Direito
exige compreensão, além do sentido clássico de expressão. Dignidade não tem seu limite num mero
conceito honorífico, como pudesse o absoluto miserável, abandonado pelo Estado, a habitar sob
viadutos, alimentar-se de restos, vestir-se de trapos, e, ainda assim, ter considerada sua dignidade no
aspecto formal...Se o direito à igualdade já foi reduzido para um direito de igualdade formal, pela
simples isonomia diante da lei, é imperioso impedir que o mesmo venha a ocorrer com a dignidade da
pessoa humana e evitar que venha a tornar-se o miserável formalmente digno diante do abastado,
conferindo-lhe apenas a titularidade de um direito subjetivo à dignidade. Não foi esse o espírito
constitucional.[30]

 
Os defensores dos direitos humanos do acusado tratam estes como verdadeiros reféns, vítimas,

justificando seus atos na sociedade injusta, repleta de desigualdade social, nas condições desumanas em que
muitos vivem e no sistema carcerário falido presente em nossa sociedade, não restando outra alternativa para
muitos a não ser delinqüir. Verificam ainda que os fundamentos da República, constantes no art. 3º da Carta
Magna, tais como a construção de uma sociedade livre, justa e igualitária; erradicação da pobreza e da
marginalização; redução das desigualdades sociais e regionais, não são obedecidos, ocorrendo assim uma
afronta aos direitos e garantias fundamentais. Alice Bianchini assim afirma sobre o princípio da dignidade da
pessoa humana:

[...] o princípio da dignidade da pessoa exige que todos os esforços sejam empreendidos no sentido de se
evitar os efeitos deletérios da prisionalização, e que não se abandonem, mas, até mesmo se
intensifiquem, também, as preocupações no âmbito da reinserção social do condenado, criando, por
exemplo, programas de auxílio ao egresso, a fim de reduzir a reincidência e, então, proteger, de forma
mais eficaz, a sociedade se - e quando - forem mais bem qualificados os indivíduos que a integram (e,
bem visto, sociedade que inclui necessariamente o ex-presidiário).[31] 

Acerca dos direitos da vítima observa-se que, diante de todos os mecanismos de proteção ao
acusado, aqueles se fazem insignificantes. É visível a diferença entre os direitos da vítima e os direitos do
acusado.

A vítima, diante do fato delituoso é a parte fragilizada e, mesmo diante dessa situação, não recebe do
Poder Público, nem da sociedade civil, o apoio necessário, ficando numa situação de abandono. Rudolf Von
Ihering sintetiza esse entendimento afirmando o seguinte:

É um dever resistir à injustiça ultrajante que chega a provocar a própria pessoa, isto é, à lesão ao direito
que, em conseqüência da maneira por que é cometida, contém o caráter de um desprezo pelo direito, de
uma lesão pessoal. É um dever do interessado para consigo próprio, porque é um preceito da própria
conservação moral; é um dever para com a sociedade, porque esta resistência é necessária para que o
direito se realize.[32]

Para Nilzardo Leão , a situação ainda se agrava pelo fato da sociedade culpar sempre a vítima pelo
ato de violência, trazendo para esta um trauma maior do que o esperado.

O sofrimento ocasionado pelo ato ilícito não se resume ao momento do cometimento do crime. As
vítimas, ao procurarem amparo, sentem-se desprotegidas, pois não tem direito a um tratamento justo, já que
não tem acesso à justiça; não são restituídas e reparadas devidamente; não tem direito a uma indenização;
nem muito menos a uma assistência médica, psicológica, jurídica e social justa, acarretando, assim,
circunstâncias bem mais danosas ao ser humano.

Segundo João Miranda Silva, o mundo sempre foi parceiro da violência e a história humana é
também, a seu turno, a história de como se exerce a violência a serviço de interesses políticos, ideológicos,
religiosos e culturais e o relato da violência privada, caráter recessivo da violência primitiva e que, ainda no
terceiro milênio, constitui a maior praga com que se defronta o mundo atual.[33] 

Embora estejamos a um bom tempo vivendo em um mundo repleto de violências, desigualdades,
injustiças, o Poder Público não age buscando uma solução e, com isso, a história da humanidade se agrava
cada vez mais. Há muito nosso país só retroage no que diz respeito à criminalidade. As estatísticas crescem,
a impunidade se supera e os donos do Poder cruzam os braços sem tomarem nenhuma medida cabível para
mudar esse quadro. As vítimas se vêem desprotegidas e os criminosos soltos em busca de novas vítimas.

João Miranda Silva relata de forma espetacular acerca da violência. Vejamos:
Há um brilhante axioma, constantemente repetido por líderes religiosos, políticos e judiciários, que se
resume na constatação de que a paz, ou seja, a falta de violência, só pode ser conquistada com a prática
da justiça. Daí dizer-se que, no atual estágio de civilização legal, o direito não busca a justiça, mas a paz
social, visto que esta paz é o pressuposto mater da própria justiça.[34]

Diante de todo o explanado vimos que, atualmente, vivemos em um mundo em que a violência
impera não restando outra saída senão nos escondermos em nossas casas, mesmo sabendo que sequer nestas
estaremos seguros, devido à inércia do Poder Público em investir na segurança e no apoio às pessoas
acometidas por crimes.
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CONCLUSÃO
A criminalidade tornou-se um problema social muito grave, em face das conseqüências oriundas dos

crimes, destacando-se, assim, nos debates políticos e intelectuais e sendo enfrentado pelos governos.
Devido ao avanço da criminalidade, o Poder Público resolveu criar mecanismos que assegurassem a

proteção e apoio às vítimas de crimes, através de leis, programas e centros de proteção, respeitando o
previsto na Constituição Federal de 1988. Percebemos que existem discussões acerca da eficácia das normas
que visam proteger os acometidos por danos, tendo suscitado calorosos debates em campos acadêmicos,
como também na sociedade em geral.

A vertente que sustenta a ineficácia das normas protetoras dos direitos da vítima entende que a
proteção e o apoio social, jurídico e psicológico é superficial, muitas vezes não existindo. Defende, ainda,
que o Poder Público estabeleceu várias formas de amparo às vítimas, mas estas não se fazem suficientes, já
que o Estado se preocupa mais com a proteção e manutenção dos direitos humanos do criminoso. Dentre as
normas protetoras das vítimas, temos a Constituição Federal, em seu artigo 245; a Lei Federal nº 9.807, de
13 de julho de 1999; o Programa Nacional de Direitos Humanos; os Programas de Proteção às Vítimas e
Testemunhas Ameaçadas (PROVITA); o Decreto nº 3.518, de 20 de junho de 2000, bem como os centros de
apoio existentes nos Estados.

A existência de normas protetoras do acusado e a ineficácia das normas protetoras das vítimas fazem
com que a sociedade se sinta cada vez mais ameaçada, pois além de sofrer com as barbáries dos criminosos,
não tem o Estado como aliado. No que tange aos direitos humanos do acusado, o argumento trazido é que
estes são vítimas de uma sociedade injusta baseada na desigualdade social, no preconceito, na falta de
oportunidade e no desemprego, justificando, assim, o cometimento de crimes, já que se trata de necessidade
de sobrevivência.

Com o intuito de proteger os acusados e presos foram criadas diversas normas em que dispõem sobre
seus direitos. Dentre essas normas, temos a Carta Magna vigente, através de seus princípios, como ampla
defesa e contraditório, presunção de inocência, dignidade da pessoa humana; o Código Penal; a Declaração
Universal de Direitos Humanos; a Resolução nº 43/173, de 9 de dezembro de 1988,  a Lei de Execução
Penal, além de outros direitos como alimentação, vestuário, recreação, atribuição de trabalho, exercício de
atividades profissionais, intelectuais, artísticas ou desportivas, assistência material, à saúde, jurídica,
educacional e social.

Diante disso, fácil percebermos que as normas protetoras dos acusados são bem mais eficazes do que
aquelas que resguardam os direitos das vítimas, uma vez que a sociedade civil, ao observar alguma afronta
aos direitos humanos do delinqüente, inicia uma batalha contra esses insultos.

Concluímos, facilmente, após o término da presente pesquisa, que o Poder Público tem como
obrigação investir na proteção e apoio às vítimas, uma vez que se trata de uma norma prevista na
Constituição Federal, segundo o artigo 245, bem como em normas infralegais. Assim, não existe
possibilidade de negar que a responsabilidade do descaso perante às vítimas de crimes é do Estado.

Acrescentamos, ainda, que existem alguns mecanismos para a proteção das vítimas de crimes, sendo
que estes não são devidamente trabalhados, a fim de que traga uma segurança razoável para as vítimas,
fazendo com que elas possam recomeçar suas vidas sem seqüelas advindas dos danos.

Adicionamos o quanto é importante o incentivo de políticas públicas, com o intuito de diminuir a
violência existente no País, dando uma maior oportunidade aos necessitados e uma maior punição aos
culpados para que, com isso, possam se sentir intimidados a cometer mais delitos.

É lamentável ver que a sociedade em geral critica o Estado apenas no que diz respeito aos direitos do
acusado, denunciando a falência nos presídios, os maus-tratos para com o condenado, a falta de
oportunidade de ressocialização do ex-presidiário, não mencionando sequer o nome da vítima do crime,
quais as conseqüências oriundas do delito sofrido, quais suas necessidades físicas, jurídicas e psicológicas.
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USUÁRIO OU TRAFICANTE? A SELETIVIDADE PENAL NA NOVA LEI DE DROGAS

USER OR DRUG DEALER? THE SELECTIVITY IN CRIMINAL LAW OF NEW DRUGS

Nara Borgo Cypriano Machado

RESUMO
Este artigo volta-se a demonstrar que a Lei 11.343/2006, ao estabelecer critérios para diferenciar o traficante
do usuário de drogas, no artigo 28, § 2º, acabou por confirmar a seletividade existente no direito penal
brasileiro. Para isso, foram estudadas as finalidades declaradas, e não declaradas, e a seletividade do direito
penal. Num segundo momento foram analisados os artigos da Nova Lei de Drogas que criminalizam as
condutas referentes ao uso e ao tráfico de drogas. Por fim, após estudo do processo de criminalização das
drogas, verificado o estereótipo do traficante no Brasil, bem como analisadas as legislações brasileiras que
versaram sobre o tráfico e consumo de drogas, foram identificadas, no artigo 28, parágrafo 2º, da lei
11.434/06, as expressões que levam à conclusão de que tal dispositivo é seletivo. Para tanto, além da
doutrina brasileira, foi utilizada uma recente pesquisa realizada pela Universidade de Brasília e pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro a respeitos do tema.
PALAVRAS-CHAVES: LEI DE DROGAS; SELETIVIDADE PENAL; CRIMINALIZAÇÃO DA
MISÉRIA.

ABSTRACT
ABSTRACT
This article turns to show that the Law 11.343/2006, to establish criteria to differentiate the drug dealer and
the drug, Article 28, § 2, finally confirming the selectivity of existing criminal law in Brazil. For this, we
studied the stated purposes, and not declared, and the selectivity of the criminal law. In a second step we
analyzed the articles of the New Drug Law that criminalize conduct regarding the use and trafficking of
drugs. Finally, after studying the process of criminalization of drugs, found the stereotype of the drug dealer
in Brazil and analyzes the Brazilian laws which relate to the trafficking and consumption of drugs, were
identified in Article 28, paragraph 2, of Law 11,434 / 06, the expressions that lead to the conclusion that
such a device is selective. For this, besides the Brazilian doctrine, we used a recent survey conducted by the
University of Brasilia and Federal University of Rio de Janeiro on the subject.
KEYWORDS: KEYWORDS: DRUG LAW, CRIMINAL SELECTIVITY; CRIMINALIZATION OF
MISERY.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar que a Nova Lei de Drogas, Lei nº 11.434/2006, ao
estabelecer, no artigo 28, parágrafo 2º, os critérios que o juiz deve observar para diferenciar o traficante de
drogas do usuário, autoriza, de maneira expressa, o uso seletivo do direito penal.

Para isso, num primeiro momento, foi feito um pequeno estudo, por meio da doutrina que estuda a
dogmática penal e da criminologia crítica, sobre as finalidades e a seletividade do direito penal.

Após destacar as finalidades declaradas e não declaradas do direito penal, bem como verificar se este ramo
do direito atua de maneira seletiva e desigual em nossa sociedade, foi estabelecida a diferença entre usuário e
traficante de drogas, com base nas condutas tipificadas na Nova Lei de Drogas.

Após um breve relato sobre o processo de criminalização das drogas, importante para compreender porque o
legislador pune tão severamente o tráfico e permite um tratamento penal mais brando para o consumidor de
drogas, foi analisado o estereótipo do traficante de drogas no Brasil, o que foi feito em conjunto com a
exposição das antigas legislações nacionais sobre o assunto.

Por fim, foram identificadas, no artigo 28, parágrafo 2º, da lei 11.434/06, as expressões que levam à
conclusão de que tal dispositivo é seletivo e, para melhor fundamentar tal conclusão, foi utilizada uma
pesquisa feita pela UNB e pela UFRJ, entre março de 2008 e julho de 2009, no Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro e do Distrito Federal.

 

2 OS FINS E A SELETIVIDADE DO DIREITO PENAL

As finalidades (declaradas) do direito penal são umas das primeiras lições ensinadas na disciplina “direito
penal parte geral”. Ao iniciar o estudo desta matéria o aluno aprende que “a função primordial desse ramo da
ordem jurídica radica na proteção de bens jurídico-penais – bens do Direito – essenciais ao indivíduo e à
comunidade”.[1]

A partir daí o estudo do direito penal é orientado, basicamente, pelo Código Penal e pela doutrina, que
pouco se distancia do Estatuto Repressivo, tratando apenas de interpretar seus conceitos.
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Desta maneira, pouco se discute a respeito da seletividade penal, tão importante para se compreender o
processo de criminalização de determinadas condutas, bem como para possibilitar a crítica a algumas normas
penais, entre elas, a que diferencia o usuário do traficante de drogas, contida no artigo 28, da Lei n. 11.343/
06.

 

2.1  AS FINALIDADES DO DIREITO PENAL

Nas palavras de Fragoso:

A função básica do Direito Penal é a defesa social. Ela se realiza através da chamada
tutela jurídica: mecanismo com o qual se ameaça com uma sanção jurídica (no caso,
a pena criminal) a transgressão de um preceito, formulado para evitar dano ou perigo
a um valor da vida social (bem jurídico). Procura-se assim uma defesa que opera
através da ameaça penal a todos os destinatários da norma, bem como pela efetiva
aplicação da pena ao transgressor e por sua execução[2].

A doutrina majoritária nos ensina que a finalidade do direito penal é proteger os bens jurídicos essenciais à
sociedade que não podem ser tutelados por outros ramos do direito. E, sendo um direito igual para todos,
protege os cidadãos de maneira igualitária, bem como deve ser aplicado, de maneira igual, a todos que
violarem suas normas, ou seja, todo sujeito que praticar um crime receberá o mesmo tratamento penal, será
submetido a um processo e, ao final, se condenado, sofrerá os rigores da sanção penal[3].

Assim, desde o primeiro contato com a dogmática penal, o que se aprende é que o direito penal é o ramo do
direito indispensável para a proteção da sociedade, e dos cidadãos, contra a prática de crimes.

Entretanto, se ultrapassarmos o entendimento dominante na doutrina brasileira de que a função do direito
penal é a “defesa de bens jurídicos”, poderemos compreender os motivos pelos quais as sanções do direito
penal são aplicadas, em sua maioria, a um determinado grupo social e não a todos aqueles que cometem um
infração penal.

Ao fazer referência à função social do sistema penal, Zaffaroni e Pierangeli afirmam que o sistema penal tem
a função de criminalizar, seletivamente, os marginalizados, e também:

(...) quando os outros meios de controle social fracassam, o sistema não tem dúvida
em criminalizar pessoas dos próprios setores hegemônicos, para que estes sejam
mantidos e reafirmados no seu rol, e não desenvolvam condutas prejudiciais à
hegemonia dos grupos a que pertencem, ainda que tal fenômeno seja menos
freqüente (criminalização de pessoas ou de grupos contestadores pertencentes às
classes média e alta). Também, em parte, pode-se chegar a casos em que a
criminalização de marginalizados ou contestadores não atenda a nenhuma função em
relação aos grupos a que pertencem, mas unicamente sirvam para levar uma sensação
de tranqüilidade aos mesmos setores hegemônicos, que podem sentir-se inseguros
por qualquer razão (geralmente, por causa da manipulação dos meios massivos de
comunicação)[4].

As funções trazidas por Zafforni e Pierangeli são chamadas por parte da doutrina de funções “não
declaradas” do direito penal. Na verdade, o direito penal tem a finalidade, não declarada, de proteger os
interesses sociais das classes dominantes e, também, contribui para a reprodução dessa relação[5].

Neste mesmo sentido são as palavras de Thompson, para quem “numa sociedade complexa, e hierarquizada,
dita as leis a classe que dispõe de poder (...) com o propósito político de assegurar a conservação do status
quo sócio-econômico” [6].

Criticando o mito da igualdade, Baratta afirma que o direito penal não defende a todos, bem como não é
utilizado apenas contra ofensas a bens essências, ao contrário, pune de maneira desigual e de modo
fragmentário. Continua sua crítica aludindo que “o status de criminoso é distribuído de modo desigual entre
os indivíduos” e conclui “que o direito penal não é menos desigual do que os outros ramos do direito
burguês, e que, contrariamente a toda aparência, é o direito desigual por excelência”.[7]

A partir do entendimento acima a respeito da real finalidade do direito penal, não ficará difícil perceber quão
seletivo é este ramo do direito.

 

2.2 A SELETIVIDADE PENAL

A partir dos estudos da criminologia crítica percebe-se que o sistema penal funciona de maneira desigual,
selecionando àqueles que sofrerão maior incidência do poder punitivo estatal.

Para isso, o processo de criminalização manifesta-se em dois momentos distintos. Primeiramente cabe ao
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legislador definir quais os bens que serão tutelados pelo direito penal (criminalização primária) e depois, cabe
à polícia, com base em estereótipos, selecionar os indivíduos que serão submetidos a um inquérito policial e,
posteriormente, a um processo penal, cabendo ao juiz exercer a mesma seletividade (criminalização
secundária). [8]

O processo de criminalização primária e secundária “opera-se nos campos da quantidade e da qualidade” [9].
Segundo Bissoli Filho, a seletividade quantitativa “diz respeito ao número de condutas rotuladas como
criminosas e ao de autores em relação aos quais são atribuídas a condição de criminoso”. Já a seletividade
qualitativa relaciona-se com a não inclusão de todas as condutas socialmente nocivas como criminosas, bem
como deixa abranger todas as condutas e pessoas criminosas[10].

Desta forma, a seletividade do sistema penal acaba por criar as denominadas cifras ocultas e as cifras
douradas da criminalidade, fazendo, no primeiro caso, com que muitos crimes e/ou muitos autores de crimes
não sejam investigados e/ou processados, ou, quando se trata da cifra dourada, com que algumas classes
sociais sejam praticamente excluídas do processo de criminalização, que recairá sobre as camadas sociais
mais frágeis[11].

A percepção de que o direito penal é seletivo e desigual, entretanto, não existe apenas na sociedade atual, ao
contrário, Rusche e Kirchheimer, ao estudarem a estrutura social, a estrutura do trabalho e as formas de
punição, ao longo da história, afirmam, por exemplo, que a transição para o capitalismo, nos séculos XIV e
XV, fez surgir leis penais mais duras dirigidas ás classes subalternas, além disso, a “burguesia urbana
emergente” tinha como principal preocupação a criação de uma lei específica para regular os crimes
praticados contra a propriedade.[12]

Percebe-se que o direito penal, já nos séculos acima mencionados, era mais rigoroso com as classes sociais
menos favorecidas economicamente, além disso, a tutela penal dos crimes contra a propriedade manifestava
o interesse da burguesia em defender seu patrimônio.

A realidade brasileira não está muito diferente. Atualmente, o maior número de pessoas encarceradas cumpre
pena pela prática dos “crimes contra o patrimônio”, principalmente, os tipificados como roubo e furto,
previstos nos artigos 157 e 155, respectivamente, do Código Penal[13].

Mas, em que pese o poder punitivo do Estado recair em sua grande maioria sobre os “crimes patrimoniais”,
outra infração penal concorre para que o índice de encarceramento no Brasil fique entre os dez maiores do
mundo[14]. Trata-se do tráfico de drogas, responsável atualmente pela segunda maior incidência de presos
no sistema penitenciário nacional[15].

A verificação de que os crimes contra o patrimônio, nas modalidades de furto e roubo, são os de maior
incidência nas condenações judiciais, contribui para o entendimento de que a seletividade penal é uma
realidade no Brasil, como será visto posteriormente.

Ultrapassada a análise dos tipos penais que conduzem à grande maioria das condenações criminais no Brasil,
cabe verificar “quem” está preso atualmente no Brasil, o que certamente levará à conclusão de que a
seletividade, por meio da criminalização secundária, também é real.

Nas palavras de Vera Regina P. Andrade[16], “a clientela do sistema penal é composta, ‘regularmente’, em
todos os lugares do mundo, por pessoas pertencentes aos mais baixos estratos sociais” e, conclui, que isso “é
resultado de um processo de criminalização altamente e seletivo e desigual de ‘pessoas’ dentro da população
total, às quais se qualifica como criminosos”.

A partir destes breves comentários sobre as finalidades e sobre a seletividade do direito penal, ficará mais
fácil compreender como a Lei 11.434/06 se mostra seletiva quando diferencia o usuário do traficante de
drogas, bem como o poder judiciário acaba por ampliar essa seletividade no momento em que, na prática,
define essa diferenciação.

 

3 O USUÁRIO E O TRAFICANTE DE DROGAS NA LEI 11.343/2006

A Lei 11.343/2006, conhecida por “nova lei de drogas”, substitui no ordenamento jurídico brasileiro a Lei
6.368/76 e, entre outras alterações, trouxe mudanças significativas com relação ao tratamento dado ao
usuário e ao traficante de drogas.

Com relação ao consumo de drogas, previsto no artigo 28, a maior polêmica trazida pela doutrina, sem
dúvida, gira em torno da descriminalização ou não desta conduta, tendo em vista que dentre as sanções
previstas na lei para serem aplicadas ao usuário de drogas não há previsão de imposição de pena privativa de
liberdade, contrariando a definição legal de crime prevista no artigo 1º, da Lei de Introdução ao Código
Penal[17].
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Apesar do tratamento mais brando para o usuário, o tráfico de drogas passou a ser punido com mais rigor,
pois a pena mínima para tal conduta, de acordo com o artigo 33, caput, passou a ser de 05 (cinco) anos de
reclusão.

Feitas essas considerações, será estabelecida a diferença entre consumidor e traficante de drogas, com base
na Lei nº 11.343/2006.

3.1 O USUÁRIO DE DROGAS

O uso de drogas está disciplinado no artigo 28, da Lei 11.343/2006, que considera usuário aquele que
adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Também recebe o mesmo tratamento penal que o usuário aquele que, para seu consumo pessoal, semeia,
cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de
causar dependência física ou psíquica (art. 28, § 1º).

Para o usuário, ausente a previsão de pena privativa de liberdade, poderá o juiz aplicar uma advertência
sobre os efeitos das drogas; prestação de serviços à comunidade ou uma medida educativa de
comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, incisos I a III).

Com relação à identificação do usuário, pela redação do § 2º, do mesmo artigo 28, cabe ao juiz verificar se a
droga encontrada em seu poder se destinava a uso pessoal ou não. Para tanto, deverá analisar a natureza e a
quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as
circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Destacamos o local e as circunstâncias sociais e pessoais do agente, no trecho acima, para chamar a atenção
do leitor, desde agora, para a seletividade desta norma penal.

Em que pese a lei determinar que caberá ao juiz diferenciar o usuário do traficante, na prática, é a polícia que
efetua a prisão (ou o encaminhamento à Delegacia, no caso de uso de drogas, haja vista que não se impõe
flagrante ao usuário) e é o Delegado de Polícia que conduz o inquérito (ou é o responsável pelo Termo
Circunstanciado, no caso de entender que a hipótese é de consumo e não de tráfico), portanto, a
diferenciação começa já na abordagem do sujeito encontrado com droga e no seu encaminhamento à
Delegacia de Polícia.

 

3.2 O TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, é caracterizado pelas seguintes condutas: importar,
exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas penas incorre quem importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda,
oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto
químico destinado à preparação de drogas; semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a
preparação de drogas; utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse,
administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas,
segundo o parágrafo primeiro do artigo 33.

A lei equipara ao tráfico, no art. 34, as condutas que consistem em  fabricar, adquirir, utilizar, transportar,
oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente,
maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou
transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Aquele que, conforme artigo 37, colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação
destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34, da Lei 11.343/2006,
também tem sua conduta equiparada á do traficante.

Cabe mencionar ainda que as condutas previstas nos artigo 35 e 36 também sofrerão os mesmo rigores
penais destinados ás condutas descritas no artigo 33, caput, e parágrafo primeiro, no art. 34 e no art. 37, ou
seja, no caso se associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer
dos crimes previstos nos artigos. 33, caput e § 1o, e 34, bem como de associação para a prática reiterada do
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crime definido no art. 36, e nas hipóteses de financiamento ou custeio da prática de qualquer dos crimes
previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 da lei drogas, não será permitida a concessão de fiança, sursis,
graça, indulto, anistia e liberdade provisória e ainda será vedada a conversão de suas penas em restritivas de
direitos[18].

Também há restrição ao livramento condicional, que só será concedido após o cumprimento de dois terços
da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico, conforme artigo 44, da Lei 11.343/2006.

É facilmente verificado, pela leitura dos dispositivos legais acima mencionados, que o legislador conferiu ao
usuário de drogas o direito de não ser submetido à pena de prisão e ao traficante, ao contrário, além do
aumento das penas, proibiu a concessão de benefícios que não são restringidos nem mesmo pela lei de crime
hediondos, Lei 8072/90, como, por exemplo, a possibilidade de sursis e de penas restritivas de direitos.

Assim, demonstradas algumas diferenças entre as condutas definidas como uso e tráfico de drogas, cabe a
verificação da seletividade penal no combate às drogas.

 

4 QUEM SÃO OS TRAFICANTES DE DROGAS?

4.1 O ESTEREÓTIPO DO TRAFICANTE DE DROGAS NO BRASIL

Antes de ser avaliado o estereótipo dos traficantes de drogas no Brasil, importante fazer um relato sobre o
processo de criminalização da droga e, a partir daí, mostrar como foi construída a imagem do traficante.

 

4.1.1 Uma breve reflexão a respeito do processo de criminalização das drogas

Rosa Del Omo[19] ensina que nem sempre as drogas foram proibidas, ao contrário, elas sempre fizeram
parte da vida em sociedade. Neste sentido, informa:

Para começar, gostaria de lembrar que as drogas sempre existiram. O que variou foi
o papel que desempenharam e o uso que se fez delas. O ser humano as utilizou com
fins mágicos, religiosos, afrodisíacos, medicinais, bélicos, etc.

Com relação à disputa sobre o “mercado da droga”, expressão que atualmente nos remete aos conflitos (em
grande parte armados) entre os “grandes” traficantes de drogas, principalmente nas favelas das grandes
cidades, cabe mencionar que “as primeiras “guerras” envolvendo a questão das drogas foram disputadas a
favor do livre comércio destas substâncias” [20].  

Zaccone informa que as primeiras “guerras” visando o livre comércio foram as “Guerras do Ópio”, nos anos
de 1839 e 1856, entre a Inglaterra e a China. O ópio era produzido na costa oriental da Índia, produção
fomentada pelos ingleses, e vendido por eles aos chineses.[21]

Após anos de comercialização livre, inclusive com cobrança de impostos sobre determinadas drogas, de
disputa lícita pelo comércio, etc, foi o surgimento de novos interesses econômicos que levou à criminalização
de algumas drogas.

Neste sentido, a criminalização da droga pode ser atribuída à Revolução Industrial, pois a indústria
necessitava de trabalhadores extremamente producentes, com possibilidade de trabalhar 12 (doze) horas por
dia, ou mais, e algumas drogas, como o ópio e seus derivados, por possuírem efeitos letárgicos, acabavam
por prejudicar a jornada de trabalho exigida à época.[22]

A criminalização, portanto, foi decorrência não dos prováveis efeitos prejudiciais da droga para saúde[23] do
homem, mas sim de interesses econômicos: as indústrias necessitavam de funcionários capazes de trabalhar
exaustivamente, por longas jornadas, o que estava sendo prejudicado pelo uso do ópio.

Além dos interesses econômicos, a criminalização também foi relacionada com a necessidade de se criar
estereótipos morais e de se associar o uso de drogas a “grupos perigosos”, marginalizando, assim, as classes
sociais mais pobres e certos grupos étnicos. Segundo Batista[24]:

Nos Estados Unidos, conflitos econômicos foram transformados em conflitos sociais
que se expressaram em conflitos sobre determinadas drogas. A primeira lei federal
contra a maconha tinha como carga ideológica a sua associação com imigrantes
mexicanos que ameaçavam a oferta de mão de obra no período da Depressão. O
mesmo ocorreu com a imigração chinesa na Califórnia, desnecessária após a
construção das estradas de ferro, que foi associada ao ópio. No Sul dos Estados
Unidos, os trabalhadores negros do algodão foram vinculados a cocaína,
criminalidade e estupro, no momento de sua luta por emancipação (...). Estes três
grupos étnicos disputavam o mercado de trabalho nos Estado Unidos, dispostos a
trabalhar por menores salários que os brancos.
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Com o tempo, o discurso médico passou a influenciar o legislador americano e, na década de 60, e a figura
do usuário se distanciou da figura do traficante. O usuário passou a ser visto como um dependente da droga,
que deveria ser submetido a um tratamento médico, e o traficante, por ser criminoso, deveria ser preso
(Ideologia da diferenciação).[25]

Por fim, para terminar esse breve relato sobre a criminalização da droga no cenário internacional, cabe
mencionar que a “guerra contra as drogas” foi declarada, nos Estados Unidos, na década de 70. A partir daí,
o traficante passou a ser visto como “inimigo” e o consumo de drogas passou a ser tratado como questão de
segurança nacional.[26]

Importante destacar que na década de 70 a Guerra da Vietnã deixa clara a existência do consumo de heroína
pelos militares e ex-combatentes norte-americanos, o que serviu para fomentar um discurso geopolítico
contra as drogas. Os Estados Unidos, então, passaram a lutar contra um “inimigo externo”, a favor de um
mundo “livre das drogas”. Neste contexto de “inimigo externo”, foi fomentada, também, a associação da
figura do traficante com os comunistas. A vinculação entre o “inimigo” traficante e o “inimigo” comunista foi
estabelecida por meio dos termos “narcoguerrilha”, “narcoterrorismo” e “narcosubversão”[27].

Importante lembrar que nesta época o “Movimento Lei e Ordem” também contribuiu (e ainda contribui) para
que o crime de trafico de drogas fosse rigorosamente punido nos Estados Unidos da América e serviu
também para reforçar a ideologia da diferenciação.

O Brasil adotou o discurso americano e, em sintonia com os planos de repressão em âmbito internacional, na
década de 70, instituiu, como modelo político-criminal, segundo Carvalho[28]:

(...) a ideologia da Defesa Social (nível dogmático e legislativo), corroborada pela
militarização do controle, através da ideologia da Segurança Nacional (plano da
Segurança Pública), e legitimada pela produção e reprodução do consenso sobre a
“criminalidade” e seus estereótipos com os movimentos de “Lei e Ordem”
(legitimação material).

Na década de 80, especificamente em junho de 1987, em Viena, na Conferência Internacional sobre o Uso
Indevido e o Tráfico de Drogas, a Organização das Nações Unidas (ONU), apresentou o Plano Amplo e
Multidisciplinar de Atividades Futuras em Matéria de Fiscalização do Uso Indevido de Drogas. Esse
encontro foi considerado um marco e nele foi apresentado um conjunto de recomendações “para a futura
definição de políticas de controle de drogas em âmbito nacional”.[29]

Ao lado deste encontro:

(...) e segundo a mesma plataforma internacional, estava-se organizando a
Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e
Substância Psicotrópicas, que seria aprovada em Viena, em dezembro de 1988.
Trata-se de um instrumento sumamente repressivo que visa a desmantelar as
organizações de traficantes, através da extradição e o confisco de seus ativos,
impondo às autoridades dos Estados-partes obrigações específicas ainda não
contempladas pelo direito de cada país.[30]

Com destaque para a grande influência norte-americana no processo de criminalização da droga e,
conseqüentemente, da necessidade de se combater o tráfico interno e internacional, e por meio das
orientações do Tratado de Viena, de 1988, muitos países passaram a adotar um modelo altamente repressivo
de “combate” às drogas.

Ainda na década de 80, cabe lembrar o discurso feito pelo presidente americano Ronald Regan para justificar
a intervenção americana no plano internacional. Segundo Rodrigues, citado por Zaccone, as palavras do
referido presidente foram no sentido de que “comunismo e narcotráfico agiam em conjunto para minar a
democracia e a saúde das populações”. Esse discurso, reforçando a vinculação dos traficantes de drogas com
os comunistas, surgido na década de 70, deu início às políticas de militarização destinadas ao combate do
“narcotráfico” e das “guerrilhas”.[31]

Percebe-se que a criminalização das drogas foi motivada por interesses econômicos e, logo em seguida,
foram criados estereótipos morais e médicos, diferenciando o traficante (visto como inimigo) do usuário.
Visto como um mal social, não foi difícil fomentar o discurso bélico contra o tráfico de drogas ilícitas.

Interessante frisar que a política proibicionista americana tinha como alvo uma faixa seleta da população, que
por ser pobre, já costumava ser vigiada e controlada pelo Estado. Assim, negros (em virtude da cocaína),
chineses (pelo ópio), mexicanos (relacionados com a maconha) e irlandeses (pelo álcool) foram os primeiros
a serem considerados “anormais” e, identificados como grupos que traficavam drogas, passaram ser
controlados sob a justificativa da necessidade do combate ao tráfico[32].

Portanto, que houve (e ainda existe) uma finalidade específica, e não declarada, para que os Estados
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iniciassem o movimento de criminalização e, posteriormente, de combate ao tráfico de drogas. A justificativa
de que as legislações de combate às drogas teriam por objetivo proteger a saúde da sociedade, forma
imediata, e a saúde individual, de maneira mediata, não foi mencionada nos processos acima analisados, pois
não foi a real finalidade da criminalização das drogas.

 

4.1.2 Negros e pobres: os traficantes brasileiros

O Brasil, por muito tempo, não distinguiu as figuras dos usuários e traficantes de drogas. Na verdade, a
criminalização da droga estava prevista no artigo 281 do Código Penal e, segundo o Supremo Tribunal
Federal, a norma penal não criminalizava o consumo de drogas, apenas o tráfico era tido como crime. Só em
1968, por meio do Decreto-Lei 385/68, o artigo 281 do Código Penal foi alterado para estabelecer a mesma
sanção para traficantes e usuários de drogas. Essa alteração colocou fim ao entendimento jurisprudencial que
não entendia ser crime o uso de drogas[33].

Até 1968 o Brasil só criminalizava a conduta do traficante, ou seja, a criminalização do consumo de drogas
foi uma imposição criada no período ditatorial, que tornou o uso tão grave quanto o tráfico de drogas.

Em 1971, com a promulgação da Lei 5.726, o Brasil acolhe a orientação internacional no que diz respeito às
legislações anti-drogas, e passa a diferenciar o usuário/dependente (discurso médico-jurídico) do
traficante[34]. Essa diferenciação restou clara na Lei 6368/76, que previa no artigo 12, as sanções para o
tráfico de drogas e no artigo 16, as sanções para o usuário.

A lei 11.343/2006, que revogou a lei citada acima, mantém a diferenciação, conforme visto no tópico 2 deste
artigo mas, no atual modelo, o usuário não pode ser preso, ao passo que para o traficante o rigor penal é
duríssimo, cabendo lembrar, ainda, que o crime de tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo,
conforme artigo 5º, XLIII, da Constituição da República.

Pode parecer, a princípio, que a nova legislação trouxe benefícios para aqueles que são apenas usuários, pois
o consumo de drogas não pode mais conduzir ninguém ao cárcere. Mas se for feita uma leitura mais crítica
das expressões contidas no artigo 28, da Lei de Drogas, será facilmente verificado que poucas pessoas serão
consideradas simples consumidoras de drogas.

Quando se verifica, então, quais foram os mecanismos de criação de estereótipos de “traficantes”, de
controle punitivo das classes sociais mais baixas, consideradas perigosas, e de repressão bélica ao tráfico de
drogas, percebe-se que aqueles considerados “perigosos”, mesmo que estejam apenas fazendo uso de droga
ilícita, serão submetidos à pena de prisão.

Esse modelo repressivo e seletivo, herdado há anos, ainda está presente no modelo de segurança pública
brasileiro, mesmo diante de novo diploma legal.

A atual lei brasileira anti-drogas pune com muito rigor o traficante que, como será demonstrado, foi
estereotipado pelo Estado, com apoio da mídia, mas que na verdade não passa de um jovem, pobre, preso
com pequena quantidade de droga.

Quando se imagina a figura de um traficante, quase sempre se elaborada a imagem de um rapaz jovem, negro
(ou mulato), de bermuda e tênis, morador de favela. Em conseqüência disso, muitas pessoas imaginam que o
tráfico de drogas está situado nos locais onde estes jovens moram, ou seja, o tráfico se localiza em favelas,
nas periferias ou em bairros considerados “carentes”.

Essa figura, amplamente divulgada pela mídia, é vista como um sujeito frio, destemido, que controla grandes
quantidades de drogas e que faz parte do “crime organizado”. Nas palavras de Batista[35], a figura do
narcotraficante pode ser assim resumida:

(...) não tem mãe, pai muito menos, proveniente que é das favelas, capaz de controlar
o crime organizado (...) apresentam uma classificação única, são todos iguais, se
comportam da mesma maneira em qualquer lugar da cidade. Não têm história, não
têm memória. São a encarnação do erro e apontam as baterias da sociedade para a
favela, revisitadas agora como o locus do mal, viveiro de monstros.

Na verdade, o “medo” do traficante, o pavor da drogas ilícitas e dos seus efeitos sobre o comportamento dos
jovens, a necessidade de se combater o “crime organizado” e guerrear contra um inimigo declarado,
justificam, no Brasil, a manutenção da militarização do modelo repressivo contra as drogas.

Com o apoio da mídia e da elite amedrontada, a repressão policial que recai sobre as favelas e comunidades
carentes, sempre é justificada em nome da “guerra às drogas”. O número de mortes, por ano, só na cidade do
Rio de Janeiro, de negros, pobres, moradores de favelas, evidenciam um verdadeiro genocídio por parte do
Estado, mas essas mortes são vistas por muitas pessoas, e pelo próprio Estado, como necessárias para o
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combate às drogas.

Para exemplificar, só no primeiro semestre de 2008 houve 757 pessoas mortas por policiais militares,
registrados como “autos de resistência”, segundo dados fornecidos pelo Instituto de Segurança Pública do
Rio de Janeiro[36].

Mais de setecentas pessoas mortas, em seis meses, pela polícia militar, em virtude, principalmente, do
“combate” às drogas, sem contar os feridos, nos leva a concluir que a capital do Rio de Janeiro, ou melhor,
as favelas da cidade do Rio de Janeiro, vivem em constante situação de “guerra”.

Segundo Batista[37]:

O processo de demonização do tráfico de drogas fortaleceu os sistemas de controle
social, aprofundando seu caráter genocida. O número de mortos na “guerra do
tráfico” está em todas as bancas. A violência policial é imediatamente legitimada se a
vítima é um suposto traficante.

O que causa espanto é que essas mortes, por estarem justificadas pelo Estado e “autorizadas” por uma
grande parcela da população, não serão, em sua esmagadora maioria, investigadas e muito menos gerarão um
processo judicial. Ser condenado, então, por matar um traficante, ou que seja suposto traficante, é quase
impossível no atual modelo segurança pública adotado no Rio de Janeiro e em muitos (se não todos) estados
brasileiros.

Tratando-se do Rio de Janeiro, vale destacar as palavras de Menegat[38]:

As elites brasileiras, ciosas dos discursos que as legitimam aos olhos do mundo –
como na época da primeira Constituição, de 1824, em que admitiam a escravidão em
meio aos princípios liberais dos mais avançados – aceitam os métodos do BOPE,
como este muro móvel da segregação social e racial do país.

Voltando os olhos agora para a dogmática penal, pela leitura do artigo 28, da Nova Lei de Drogas, que
estabelece critérios para diferenciar o usuário do traficante, não causa surpresa verificar que uma das coisas a
serem consideradas pelo juiz é o local (onde foi feita a apreensão) e as condições pessoais e sociais do
sujeito encontrado com drogas ilícitas. A seletividade primária aqui é incontroversa.

Prevendo a lei que o local e as condições sociais determinam a diferença entre usuários e traficantes, o
Estado, amparado pela lei, não tem dúvidas de que são as populações mais pobres são as responsáveis pelo
tráfico de drogas no Brasil.

Neste sentido, se uma pessoa da classe média, num bairro também de classe média, for encontrada com
determinada quantidade de droga, poderá ser mais facilmente identificada como usuário (e, portanto, não
será submetida à prisão) do que um pobre, com a mesma quantidade de droga, em seu bairro carente. Neste
exemplo, confirma-se a seletividade secundária.

Vale transcrever a experiência de Zaccone[39]:

(...) um delegado do meu concurso, lotado na 14 DP (Leblon), autuou, em flagrante,
dois jovens residentes na zona sul pela conduta descrita para usuário, porte de droga
para uso próprio, por estarem transportando, em um veículo importado, 280 gramas
de maconha (...), o que equivaleria a 280 “baseados” (...) o fato de os rapazes serem
estudantes universitários e terem emprego fixo, além da folha de antecedentes
criminais limpa, era indiciário de que o depoimento deles, segundo o qual traziam a
droga para uso próprio era pertinente.

Se a quantidade de maconha apreendida fosse dividida por dois, seriam 140 cigarros, mais ou menos, para
cada um dos universitários presos em flagrante, mas o delegado, mesmo assim, entendeu todos esses cigarros
seriam para uso pessoal[40]. 

A decisão do delegado de polícia acima mencionado serve para confirmar a conclusão de Batista[41], para
quem:

A visão seletiva do sistema penal para adolescentes infratores e a diferenciação no
tratamento dado aos jovens pobres e aos jovens ricos, ao lado da aceitação social que
existe quanto ao consumo de drogas, permite-nos afirmar que o problema do sistema
penal não é a droga em si, mas o controle específico daquela parcela da juventude
considerada perigosa. 

Confirmando a teoria de Batista de que o problema do sistema penal não é a droga, mas sim o controle
daqueles considerados perigosos, importante analisar os dados da pesquisa “Tráfico e Constituição, um
estudo sobre a atuação da Justiça Criminal do Rio de Janeiro e do Distrito Federal no crime de drogas”.

Este trabalho, inédito no Brasil, foi encomendado pelo Ministério da Justiça à Universidade Federal do Rio
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de Janeiro (UFRJ) e à Universidade de Brasília (UnB) e realizado entre março de 2008 e julho de 2009, teve
como objetivo mapear as condenações judiciais por tráfico de drogas no Rio de Janeiro e no Distrito Federal.

Segundo a pesquisa, nas varas criminais do Distrito Federal, quase 70% (setenta por cento) dos processos
referem-se a presos com quantias inferiores a 100 (cem) gramas de maconha. No Rio de Janeiro, 50%
(cinquenta por cento) estavam com quantidade inferior a 100 (cem) gramas e outros 50% (cinquenta por
cento) superior[42].

A referida pesquisa também mostra que em 0,9% das condenações, o “traficante” possuía até 1 (um) grama
de droga ilícita, ou seja, até um cigarro, caso se trate de maconha, por exemplo; 13,9% foram condenados
por possuírem entre 1 (um) a 10 (dez) gramas de substância ilícita e 53,9% dos condenados por tráfico
foram assim classificados em virtude da apreensão de 10 (dez) a 100 (cem) gramas de drogas ilícitas.

Assim, o verdadeiro perfil dos condenados por tráfico de drogas, ou seja, 68,7% das condenações no Rio de
Janeiro e Distrito Federal decorrem de um volume que varia entre menos de 01(um) até 100 (cem) gramas de
drogas ilícitas.

Voltando para o caso narrado dos estudantes universitários classificados como usuários, com 280 gramas de
maconha, verifica-se que, se fossem pobres (condição social), certamente seriam considerados traficantes.

Na verdade, apenas 14, 8% dos condenados por tráfico de drogas nos estados do Rio de Janeiro e no
Distrito Federal foram apreendidos com uma quantidade que variava entre 100 gramas e 1 Kilo de droga
ilícita, o que significa que por muito menos de 100 gramas os moradores de favelas, pobres, são
considerados traficantes de drogas.

A pesquisa concluiu que a lei propicia interpretações subjetivas ao não definir claramente as características
que diferenciam o grande traficante de drogas do pequeno.

Na verdade, não se trata de distinguir apenas o pequeno do grande traficante, é imperioso determinar quem
realmente é traficante, pois é inconcebível que pessoas encontradas com até 01 (um) grama de droga seja
“enquadrado” como traficante.

O que pode ter levado os juízes do Rio de Janeiro e de Brasília à conclusão de que pessoas portando uma
quantidade tão pequena de drogas são realmente traficantes e não consumidores?

Pela leitura do artigo em estudo, a resposta está nas condições sociais e pessoais, bem como no local da
apreensão do sujeito, pois a quantidade de droga apreendida, por si só, não autorizaria tal classificação, o
que demonstra quão seletivo é o novo sistema anti-drogas adotado pelo Brasil.

De fato, está havendo a criminalização da miséria[43]. Criminalizando as classes sociais mais pobres, na
verdade, o Estado, sob o discurso de que deve combater o tráfico de drogas, encontra justificativa para
controlar e segregar as classe vulneráveis, bem como para fazer investimentos milionários em segurança
pública.

Nas palavras de Wacquant[44]:

Não se trata de negar a realidade da criminalidade nem a necessidade de lhe dar uma
resposta, ou, antes, respostas, inclusive penais, quando essas forem apropriadas.
Trata-se de compreender melhor sua gênese, sua fisionomia mutante e suas
ramificações, “reinserindo-as” no sistema completo das relações sociais de força e de
sentido do qual ela é expressão, e que ajuda a explicar tanto a sua forma e sua
incidência quanto as reações histéricas que desencadeia na conjuntura histórica desse
fin-de-siécle. Para isso, é preciso parar de nos entupirmos com discursos
apocalípticos e abrir um debate racional e fundamentado sobre os ilícitos (no plural),
seus efeitos e seus significados. Esse debate deve esclarecer, inicialmente, porque o
foco recai sobre essa ou aquela manifestação da delinqüência – mais nos corredores
dos conjuntos habitacionais do que nos corredores da prefeitura, mais nos roubos de
bolsas e celulares do que nas negociatas na Bolsa e nas infrações às leis trabalhistas
ou tributárias.

Aquele traficante perigoso, que comanda o crime organizado, que não teme à lei e, que sem piedade, destrói
e mata centenas de pessoas, influenciando mal os jovens da classe média[45], segundo constantemente
noticiado na imprensa, na verdade, pela descrição da pesquisa acima mencionada, não passa de réu primário,
preso sozinho, com pouca quantidade de drogas e não tem associação com o crime organizado[46].

Esse é o perfil encontrado nas decisões judiciais do, considerado, “traficante de drogas”, “inimigo social”,
que autoriza a condenação por um crime equiparado à hediondo e, ainda, justifica a repressão bélica nas
favelas e periferias de todo Brasil.

Apenas para ilustrar, segundo a pesquisa em análise, o Brasil é um país de “trânsito”, ou seja, a droga não é
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produzida aqui. Neste sentido, até chegar aos “morros” tem que percorrer um longo caminho.

Apesar disso, é na favela, na periferia, no morro, ou nos bairros carentes, que está a atuação (fortemente)
armada do Estado, é nesses lugares que a sociedade espera que o crime organizado[47] seja desfeito e que os
traficantes sejam detidos, mesmo que isso sacrifique a vida de muitas pessoas.

Assim, por trás do discurso da segurança pública e do combate á criminalidade, a Nova Lei de Drogas,
contribuiu, e muito, para aumentar a seletividade penal e para fomentar a atuação repressiva do Estado no
“combate ao tráfico”.

Com investimentos altíssimos no sistema penal, com uma política genocida permanente e com violações de
direitos humanos constantes “contra as classes sociais mais vulneráveis: sejam eles jovens negros e pobres
das favelas do Rio de Janeiro, sejam camponeses colombianos, sejam imigrantes indesejáveis no Hemisfério
Norte” [48], os Estados mantêm, até hoje, a política de segregação social.

Assim, em nome de um combate contra um “traficante” de drogas que foi estereotipado, apoiado por uma
legislação penal comprovadamente seletiva, o Estado brasileiro, além de criminalizar a miséria, viola,
despreocupadamente, os direitos humanos das classes sociais mais vulneráveis.

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo buscou demonstrar como o direito penal brasileiro é seletivo quando estabelece, por meio
da lei nº 11.343/06, os parâmetros que o juiz deve considerar para diferenciar o usuário do traficante de
drogas.

Para isso, foi feito um breve estudo a respeito das finalidades e da seletividade do direito penal, momento em
que se percebeu que o direito penal não é igualitário e que, na verdade, prioriza os interesses das classes
dominantes e criminaliza, de maneira seletiva, as classes sociais mais vulneráveis.

Verificou-se também que a criminalização de algumas substâncias identificadas como “drogas ilícitas”, apesar
de parecer algo muito antigo, só começou a ser realmente pensado na Revolução Industrial, quando os
ingleses começaram a proibir o uso do ópio (fumado) e de seus derivados. Antes disso, na verdade, o que
existia era o livre comércio das drogas, considerado muito lucrativo, que foi disputado por alguns países,
inclusive por meio de guerras, como aconteceu, por exemplo, nas Guerras do Ópio, entre Inglaterra e China.

Na verdade, só a partir da década 60 o comércio e o uso de drogas passaram a ser considerados um
problema que deveria ser “combatido” de maneira mais rigorosa pelos Estados. Assim, há apenas 50 anos as
drogas ilícitas passaram a receber um tratamento penal mais rigoroso.

Apesar das sociedades terem convivido, sem maiores problemas, por muitos anos, com a presença das
drogas (agora) ilícitas, por questões econômicas, geopolíticas e morais, bem como por necessidade de se
controlar alguns grupos sociais e étnicos, a questão relacionada ao tráfico de drogas ganhou dimensão
internacional e passou a exigir que os Estados se aparelhassem para “guerrear” contra esse mal.

Desde que as drogas foram criminalizadas, um grupo social, ou étnico, passou ser identificado como
criminoso, o que justificava a atuação do Estado contra essa parcela da população, certamente vulnerável,
que sempre foi alvo de algum tipo de controle estatal.

Tomando como exemplo o Estado norte-americano, os negros, mexicanos, irlandeses e chineses foram
associados às drogas e, considerados “anormais” e, passaram ser controlados sob a justificativa da
necessidade do combate ao tráfico,

O Brasil, até 1968, punia o tráfico de drogas por meio do artigo 281, do Código Penal e, por não ser
expresso com relação ao consumo de drogas, levou à jurisprudência a concluir que o consumo de drogas não
era criminalizado. Influenciado principalmente pelos Estados Unidos, por meio do Decreto-Lei 385/68, o
artigo 281 do Código Penal foi alterado para estabelecer a mesma sanção para traficantes e usuários de
drogas.

Em 1971, com a promulgação da Lei 5.726, o Brasil acolhe a orientação internacional no que diz respeito às
legislações anti-drogas, e passa a diferenciar o usuário/dependente (discurso médico-jurídico) do traficante.
Essa diferenciação restou clara na Lei 6368/76, que previa no artigo 12, as sanções para o tráfico de drogas e
no artigo 16, as sanções para o usuário.

Em 1988, a Constituição da República equipara o tráfico de drogas aos crimes hediondos (artigo 5º, XLIII) e
em 2006, por meio da lei 11.343/2006, o Brasil promulga a “Nova Lei de Drogas”, que está em vigor
atualmente.
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No atual diploma legal contra as drogas, mantendo a diferenciação entre usuário e traficante, a referida lei
dispõe que o usuário não pode ser preso, ao passo que para o traficante o rigor penal é duríssimo.

A figura do traficante, do sujeito que “comanda” o mercado das drogas, é comumente relacionada com um
rapaz jovem, negro (ou mulato), de bermuda e tênis, morador de favela. Essa figura do traficante é
amplamente divulgada pela mídia e ele visto como um sujeito frio, destemido, que controla grandes
quantidades de drogas e que faz parte (ou comanda) do “crime organizado”.

Para diferenciar esse sujeito tão perigoso do usuário de drogas, a Lei 11.343/06, no artigo 28, parágrafo 2º,
dispõe que o juiz deverá considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.

Prevendo a lei que o local e as condições sociais determinam a diferença entre usuários e traficantes, o
Estado, amparado pela lei, não tem dúvidas de que são as populações mais pobres as responsáveis pelo
tráfico de drogas no Brasil, o que demonstra que tal norma é seletiva (seletividade primária).

Neste sentido, se uma pessoa da classe média (circunstâncias sociais), num bairro também de classe média
(local), for encontrada com determinada quantidade de droga, poderá ser mais facilmente identificada como
usuário (e, portanto, não será submetida à prisão) do que um pobre, com a mesma quantidade de droga, em
seu bairro carente. Neste exemplo, confirma-se a seletividade secundária.

O estereótipo do traficante perigoso, que comanda o crime organizado, que não teme à lei e, que sem
piedade, destrói e mata centenas de pessoas, segundo constantemente noticiado na imprensa, na verdade, não
passa de réu primário, preso sozinho, com pouca quantidade de drogas e não tem associação com o crime
organizado. Essa foi a conclusão da recente pesquisa, encomendado pelo Ministério da Justiça à
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e à Universidade de Brasília (UnB), realizada entre março de
2008 e julho de 2009, nos Tribunais do Estado do Rio de Janeiro e do Distrito Federal.

Além disso, a referida pesquisa também mostra que em 0,9% das condenações, o “traficante” possuía até 1
(um) grama de droga ilícita, ou seja, até um cigarro, caso se trate de maconha, por exemplo; 13,9% foram
condenados por possuírem entre 1 (um) a 10 (dez) gramas de substância ilícita e 53,9% dos condenados por
tráfico foram assim classificados em virtude da apreensão de 10 (dez) a 100 (cem) gramas de drogas ilícitas.

A Nova Lei de Drogas, analisada em conjunto com essa pesquisa, demonstra que realmente o direito penal é
seletivo, que está longe de defender a todos de maneira igualitária e que pune, de maneira desigual, aqueles
que são submetidos ao sistema penal.

Na verdade, quando se estuda a lei nº 11.343/2006 e se verifica quem está preso por tráfico de drogas no
Brasil, bem como onde está concentrada a repressão policial e o modelo de segurança pública adotado no
Brasil para o “combate às drogas”, percebe-se que na realidade o que interessa para o Estado, apoiado pela
mídia e por grande parcela da sociedade brasileira, é manter segregadas as classes sociais mais pobres.
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"TOLERÂNCIA ZERO" E "LEI E ORDEM": OS ‘DITOS’ E OS ‘INTERDITOS’ DO PODER
PUNITIVO - ESTADO DE GOIÁS DE 2003 A 2009

"TOLERANCIA CERO" Y "LEY Y ORDEN": LOS ‘DICHOS’ Y LOS ‘INTERDICTOS’ DEL PODER
PUNITIVO - ESTADO DE GOIÁS DE 2003 - 2009

Allan Hahneman Ferreira

RESUMO
As políticas de segurança pública calcadas na teoria da “Lei e Ordem” e na técnica policial intitulada “Tolerância
Zero” apregoam a ‘receita’ de combater a violência cotidiana e a criminalidade comum com o aumento do poder
punitivo em suas diversas formas, isto é, enrijecendo a criminalização primária, endurecendo as penas privativas de
liberdade, enfim, com o cenário da hipercriminalização e do ultra-encarceramento, e de outra monta, no aspecto
da criminalização secundária, trabalham com a legitimação do “poder punitivo subterrâneo”, das execuções
sumárias e da violência policial, dentre outras práticas. Os dados empíricos coletados e refletidos deixam indícios e
pistas de que tais medidas não têm uma base sólida calcada no racionalismo científico.
PALAVRAS-CHAVES: Tolerância Zero, Lei e Ordem, criminalização, ultra encarceramento, poder punitivo
subterrâneo.

RESUMEN
Las políticas de seguridad pública baseada em la teoria de la “Ley y Orden” y en la técnica policial titulada
“Tolerancia cero” pregonan la ‘renta’ de combatir la violencia cotidiana e la criminalidad común com el aumento
del poder punitivo en las diversas formas, esto és, endurecendo la crimnalización primaria, los castigos privativos
de liberdad, em fin, com el escenario de la hipercriminalización y del ultra – encarcelamiento, y de outra monta, en
el aspecto da criminalización secundaria, trabajan con la legitimación del “poder punitivo subterráneo”, de las
ejecuciones sumarias e de la violencia policial, entre otras prácticas. Los dados empíricos colectados dejan indícios
y pistas de que las medidas no tienen una base en el racionalismo científico.
PALAVRAS-CLAVE: Tolerancia Cero, Ley y Orden, criminalização, ultra encarcelamiento,poder punitivo
subterráneo.

 

 

O presente artigo reflete sobre as políticas de segurança pública calcadas nas teorias intituladas “Tolerância Zero”
e “Lei e Ordem”, que apregoam a receita de combater a violência cotidiana e a criminalidade urbana com o
aumento da repressão institucional-policial, com o endurecimento das penas das leis penais, com a extensão do
cerceamento da liberdade nas prisões já executadas, dentre outras medidas.

A pesquisa empírica preliminar revelou dados que apontam indícios de que no Estado de Goiás as políticas de
segurança pública tem sido inspiradas nessas teorias, em especial entre os anos de 2003 a 2009, nessa perspectiva,
alinham-se alguns discursos políticos, jurídicos, midiáticos, acadêmicos, dentre outros, influenciando e legitimando
a execução dessas mesmas políticas de segurança.

A reflexão acadêmica feita pelo presente ensaio questiona as práticas diárias do poder punitivo que essas políticas
de segurança pública apregoam, e mesmo, se tais práticas conseguiram reduzir a criminalidade e a violência
urbana. A hipótese levantada é que tal “receita” não tem uma base sólida calcada no racionalismo científico, ou
seja, não se comprova empiricamente que a criminalidade violenta tem diminuído com o aumento do poder
punitivo em qualquer de suas formas.

A execução das políticas de segurança pública calcadas nas teorias da “Tolerância Zero” e “Lei e Ordem”
trabalham de um lado com o cenário da hipercriminalização e do ultra-encarceramento, e de outro, com a
legitimação do “poder punitivo subterrâneo”, das execuções sumárias e da violência policial, dentre outras
práticas.

Para a análise dessas políticas de segurança será feita uma análise histórica da origem de tal fenômeno social no
mundo, contextualizando com o cenário brasileiro, com o Estado de Goiás, tendo como ponto de partida uma
revisão bibliográfica do tema. Realizou-se uma breve coleta de documentação da Secretaria de Segurança Pública
e Justiça, discursos de parlamentares goianos, suscitando levantar os idealizadores de tal política de repressão
máxima no Estado e, posteriormente foi feita uma análise dos discursos (‘ditos’ e ‘interditos’) encontrados.

Confrontar-se-á a teoria analisada com a práxis da militância da advocacia criminal na assessoria jurídica ao
Comitê Goiano pelo Fim da Violência Policial, para tanto, foi feito um estudo dos processos em questão.
Ademais, pesquisou-se sobre a letalidade das forças policiais no Estado de Goiás de 2003 a 2009, em especial nos
órgãos que atuam no monitoramento da letalidade, tais como, a Ouvidoria Geral de Polícia e a Comissão de
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa, bem como, dados levantados pela imprensa goiana.

No âmbito dos discursos políticos, parlamentares, jurídicos, midiáticos, acadêmicos, policiais, dentre outros, que
influenciam e legitimam na execução de tais políticas de segurança, buscou-se aplicar o método de análise de
discursos conjugada com a metodologia indiciária ou clínica presente no pensamento de Carlo Ginzburg[1].
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O método indiciário ensina que se deve seguir as pistas, os rastros, os sintomas, os signos, os símbolos, os sinais,
tendo estes, como ponto de partida para se fazer o raciocínio analítico. Carlo Ginzburg une a referência técnica
com a epistemológica a partir do método indiciário ou clínico[2]. Cada suposição é confrontada com a observação
através da comparação, daí Thomas A. Sebeok e Umberto Eco afirmarem que o método dos detetives, método
clínico, método indiciário, estético-expressivo, abdutivo, constitui-se o próprio método da ciência[3].

Sherlock Holmes, personagem criado pelo médico e escritor inglês Conan Doyle, foi um investigador do final do
séc. XIX e início do século XX, que utilizava o método dos detetives, método indiciário ou clínico, com suas
hipóteses, deduções, abduções, suposições para resolver os mistérios para os quais era contratado. Esse método
exige observar atentamente os detalhes pormenores, as particularidades inéditas, as insignificâncias, exige-se ter
um olhar clínico minucioso sobre o objeto em investigação, ao mesmo instante, o método é criativo, divertido,
imaginativo[4].

Destaca-se que este método indiciário quer fazer falar, quer saber, quer descobrir formas de saber introjetadas
tendencialmente mudas, escondidas, reificadas, “interditas”.

Sobre a análise de discursos entende-se que esta não compreende uma metodologia específica, mas sim, uma
disciplina de interpretação fundada pela intersecção de epistemologias distintas: áreas da lingüística, do
materialismo histórico e da psicanálise. Da lingüística quer-se deslocar a noção de fala para discurso; do
materialismo histórico a teoria da ideologia; e da psicanálise a noção de inconsciente[5].

O elemento ideológico é entendido como o posicionamento do sujeito quando se filia a um determinado discurso,
levando em consideração o processo de constituição do imaginário que está no plano do inconsciente, assim
sendo, o sistema de idéias que constitui a representação simbólica, a história que representa o contexto sócio
histórico e a linguagem como a materialidade do texto, geram “pistas”, “indícios”, elementos preambulares do
sentido que o sujeito discursante pretende dar[6].

Sabe-se que os sentidos das palavras, dos discursos ‘ditos’, nem sempre está colado etimologicamente no seu
significado, não sendo fechado nem exato, pelo contrário, muitas vezes, representa um cenário opaco, difuso,
incompleto, que por tudo isso, precisa ser interpretado pelo analista. Este precisa sair do meramente enunciado e
chegar no enunciável através da interpretação.

 

2.      Desmonte do Estado de Bem Estar Social e ascensão do “Estado Centauro”[7]

 

Acredita-se que qualquer estudo que envolva controle penal, aumento da capacidade repressiva do Estado, enfim,
poder punitivo, deve considerar, também, o processo de acumulação de capital e suas formas de organização do
trabalho. O modelo de sociedade baseado no trabalho, que basicamente durou dois séculos (XIX e XX), somente
se modificou com a chegada das principais transformações ocorridas no mundo do trabalho, especificamente com
a repercussão na vida individual e coletiva do trabalhador decorrentes da globalização e, principalmente, da
ascensão do pensamento neoliberal. O sistema de acumulação pautado pelo capital sempre se configurou em uma
verdadeira máquina de “moer gente”, como diria Darcy Ribeiro, para quem: “cada ciclo econômico era um
moinho de gastar gente”[8].  

Define-se o neoliberalismo como um conjunto de idéias políticas e econômicas ligadas a corrente capitalista que
defende a não participação do estado na economia. A doutrina neoliberal prega total liberdade de comércio, livre
mercado, pois segunda a mesma este princípio garante o crescimento econômico e o desenvolvimento social de
um país.

As diversas interpretações conferidas à globalização permitem concluir que o processo se caracterizou por maior
flexibilidade de gerenciamento, descentralização das empresas e sua organização em redes; fortalecimento do
papel do capital frente ao trabalho, com o declínio concomitante da influência dos movimentos dos trabalhadores;
individualização e diversificação cada vez maior das relações de trabalho; intervenção estatal para desregular os
mercados de forma seletiva e desmontar o Estado de Bem- Estar Social[9].

O neoliberalismo também se caracteriza pelo fato de ser um “movimento ideológico, em escala verdadeiramente
mundial, como o capitalismo jamais havia produzido no passado”[10]. Tal afirmação se deve à “incrível
capacidade” que as idéias neoliberais têm de “parecerem” ser a única opção possível na contemporaneidade, como
se nunca, em outra época ou em outro lugar, tivesse existido na história alternativas ao capitalismo ou outras
formas de capitalismo e, por isso mesmo, somente restasse, na atualidade, a opção de render-se às novas
configurações da economia.

É o seu viés de “aparente inevitabilidade” ou da “naturalização” do neoliberalismo[11], construído para que se
conclua ser a única e verdadeira saída para um modelo de Estado que vinha apresentando sinais de falência
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múltipla. Economicamente visualiza-se que o neoliberalismo fracassou, ou seja, não conseguiu a revitalização
básica do capitalismo, pelo contrário, a crise do mesmo pelos últimos trinta anos de especulação do capital
somente se aprofundou, vide atual crise econômica mundial.

Entretanto, socialmente o projeto neoliberal tem sido vitorioso, criou sociedades extremamente desiguais,
aumentou a concentração de renda e o “fosso” na divisão internacional do capital. Politicamente e
ideologicamente também tem sido vitorioso, em especial, na construção “hegemônica” de pensamento,
disseminando que já não há outras alternativas ao seu projeto irreversível, ou seja, a regra é adaptar-se.

O ideal da “genialidade” para o sucesso individual é contraposto ao ideal da “perversidade” ou da “predestinação
ao mal” para o declínio do crime. A premissa calvinista do sucesso e da riqueza, "man make yourself", é levada a
cabo como um motor propulsor do desenvolvimento econômico e da ascensão sócio-econômica.

O Estado Neoliberal retira-se da economia, deixando-a livre a iniciativa da regulação da sociedade, no entanto,
observa-se uma intromissão e gerencia estatal cada vez maior e mais profunda no âmbito punitivo. O
neoliberalismo substitui as medidas sociais de combate à miséria e ao desemprego por medidas penais repressivas,
a “mão invisível” do mercado econômico livre é acompanha pela mão putrefada vestida de “luva de ferro” do
poder punitivo de repressão máxima[12].

É a formação do ‘Estado Centauro’[13], que é guiado por uma cabeça liberal montada sobre um corpo
autoritário. Como visualizar-se-á adiante, os indícios levantados no presente artigo sugerem uma hipótese de que
repressão penal máxima e neoliberalismo são indissociáveis. A ‘hiper-inflação penal’, que compõe o poder
punitivo, cumpre a função de “encarcerar” e “eliminar” a insegurança material, oriunda da desregulamentação
econômica gerada pelo “laissez-faire, laissez-passer”. Em suma, a ‘guerra’ contra a pobreza na transição entre
Estado de Bem Estar Social ao Estado Neoliberal transformou-se em guerra contra os pobres[14].

Ademais, como alguns autores alertam - José Murilo de Carvalho, Luiz Werneck Vianna[15], Marcelo Neves[16]
- o Brasil não viveu a dita “modernidade”, caracterizada pelo acesso de grande parcela da população aos direitos
proporcionados pelo Estado de Bem Estar Social, aliás, para alguns setores populacionais nunca houve integração
plena à sociedade.

Gabriel Anitua assinala que essas mudanças criminológicas e concretamente penitenciárias, como adiante expor-
se-á, corriam em paralelo às mudanças socioeconômicas embasada na ideologia neoconservadora, que se refere a
si mesma como neoliberal, mas tem traços e berço profundamente conservadora[17].

Um pensamento comum que se tem ao discutir esses assuntos é que o Estado Neoliberal tenha se retirado
totalmente da sociedade ou mesmo que estaria gastando menos, como apregoavam os economistas liberais, no
entanto, o que Gabriel Anitua mostra é que nem mesmo o Estado norte-americano assim o fez. Essas afirmações
podem ser contestadas pelo incrível crescimento da dívida privada e pública em todos os países sob a égide dessa
bandeira econômica, exemplarmente os EUA. Certo é que os gastos não foram em questões sociais ou para
efetivar direitos garantidos dos textos constitucionais como o fazia o Estado do Bem Estar Social. Pelo contrário
os gastos priorizados estavam direcionados aquelas funções da agenda neoconservadora, como os gastos
militares, policiais e penitenciários, sob a bandeira da “lei e ordem” ou “segurança cidadã [18].

Ideologicamente o projeto neoliberal tinha uma missão e junto com ela uma forte preocupação, explica-se,
almejava transformar os cidadãos em clientes, para tanto aqueles deveriam deixar de se ver enquanto tais. Nessa
construção ideológica o Estado Neoliberal em suas funções deveria apresentar alguma coisa para justificar-se, algo
visível e forte simbolicamente o suficiente para subsidiar tal troca, a prioridade foi a questão da “segurança”.
Resolveram várias questões com essa escolha, como adiante verificar-se-á, e ainda poderiam fazer ampla
propaganda e publicidade da eficácia de sua execução[19].

 

3. O ultra encarceramento e a prisão ‘business’

 

Vera Malaguti Batista retrata como a pena privativa de liberdade torna-se o eixo discursivo central, pretensamente
racional, para dar conta da conflitividade social que o próprio modelo neoliberal produz:

 

Os novos tempos produzem níveis de encarceramento nunca vistos na história da humanidade. O
disciplinamento do tempo livre, da concorrência desumana e da conflitividade social despolitizada vai requerer
novos argumentos “científicos”: surge o neo-lombrosianismo determinista com as neurociências e as
descobertas de novos “criminosos natos”. É importante ressaltar que os negócios do crime e da criminalidade
vão fazer parte da “nova economia” e as ações das empresas que exploram a hotelaria punitiva integram o
índice Nasdaq[20].
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Empiricamente, Loic Wacquant vai analisar que a sociedade estadunidense mais que quintuplicou sua capacidade
de encarceramento nos últimos 25 anos, isto é, passou de 380 mil a 2 milhões de encarcerados, de 1975 até 2000,
enquanto o número de assistidos e beneficiados das políticas assistenciais do welfare state caiu “vertiginosamente
de 11 para menos de 5 milhões. De outra monta, os EUA engordaram o orçamento conjunto das administrações
penitenciárias federal, estadual e municipal em US$ 50 bilhões,e empregaram mais 500 mil novos funcionários do
cárcere, assim, as prisões passaram a ser desde 1998 o 3º maior empregador do país[21].

A tese é inovadora no ponto em que o autor afirma que essa luta ensandecida contra o crime foi verdadeiro
fantoche, haja vista, nos EUA o acionamento da luta contra o crime, em especial, “guerra contra as drogas” e
“guerra contra o terror”, tem um escopo político nefasto, serve especialmente para reformular as funções e as
instituições estatais, resultando num enxugamento do estado de bem estar social (welfare) e no inchaço dos
setores policiais, jurídicos e correcionais[22].

Com esse ‘frutífero’ aumento de aprisionados as administrações públicas não foram capazes de conter a demanda,
e o ultra encarceramento fez ressurgir as prisões privadas. Em “apenas uma década, operadores com fins
lucrativos dominaram 7% do ‘mercado’, oferecendo 120 mil vagas adicionais em 1998, o que equivale à
população carcerária da França, Itália e Espanha juntas”[23]. A iniciativa privada transforma em lucro parte da
administração penitenciária no jogo das penas privativas de liberdade.  De 1983 a 2001 o número de lugares nas
prisões privadas nos EUA passa de Zero para 276.655 lugares. Já de 1994 a 1997 as ações de uma grande
empresa que administra prisões foram valorizadas em 746% nos índices econômicos da bolsa de valores,
demonstrando que a indústria da carceragem é um empreendimento próspero e de futuro grandioso, “e com ela
todos aqueles que partilham do grande encarceramento dos pobres nos Estados Unidos”[24].

Em 1994 encarcerava-se 110.000 presos no Brasil[25], já em 2009 encarcerava-se 473.626. A população
carcerária mais que quadriplicou, logo, vê-se que a política do ultra encarceramento anda em “banda larga” em
terras brasilis. Do período de 2003 a 2009 verifica-se um crescimento de cerca de 69% do encarceramento no
Estado de Goiás, enquanto a média brasileira do mesmo período registra cerca de 65% de aumento, veja- dados
do Ministério da Justiça, Departamento Penitenciário[26]:

TABELA I
               ANO                                   TOTAL DE PESSOAS PRESAS
 BRASIL GOIAS
               2000 232.755 -----
               2001 233.859 -----
               2002 239.345 -----
               2003 308.304 7.576
               2004 336.358 7.782
               2005 361.402 9.802
               2006 401.236 9.900
               2007 422.590 9.624
               2008 451.429  10.603
               2009 473.626 11.118

 

Ao contrário de contrariar o projeto neoliberal o fracasso na regulamentação e a degradação do setor público de
encarceramento, significaram uma política triplamente benéfica, implantam uma política de criminalização da
pobreza crescente, reimplantam programas de assistência social reformulados numa face punitivista, e ainda,
reforçam a disciplina do trabalho assalariado dessocializado e precário.

Nos EUA – grandes exportadores de políticas de segurança e encarceramento para todo o mundo - o sistema
punitivo atua em reajuste ao welfare e em anuência com o workfare (implica condicionamento ao trabalho para
concessão de assistência social pública), empurrando, assim, a clientela de presos diretamente aos postos
degradantes dos ‘segmentos periféricos do mercado de trabalho’:

 

(...) o aparato carcerário ajuda a “fluidificar” o setor de empregos mal remunerados e reduz de maneira artificial
a taxa de desemprego, subtraindo à força milhões de indivíduos desqualificados da força de trabalho. Estima-se
que o confinamento carcerário tenha diminuído o índice de desempregados nos Estados Unidos em dois pontos
percentuais durante a década de 1990[27].

 

Os sintomas levantados e analisados mostram um movimento de “definhamento” das “classes perigosas”
juntamente com a criminalização da pobreza, assim, opera-se uma espécie de política criminal de higienização.
Executa-se a eliminação da “impureza social” através das prisões-caixão high tech, através do grande
encarceramento em massa nas masmorras insalubres da contemporaneidade[28].
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Segundo Pierre Bourdieu não se pode trapacear com a lei da conservação da violência[29],  frisa que toda
violência - por exemplo, a violência estrutural exercida pelos mercados financeiros, sob forma de individualismo
exacerbado, concorrência e competição, consumismo, desemprego, precarização de trabalho, etc.- tem sua
contrapartida em maior ou menor prazo, sob forma de suicídios, de delinqüência, de crimes, de drogas, de
alcoolismo, de depressão, de traumas, de tratamentos psicológicos e psiquiátricos, enfim, de pequenas ou grandes
violências cotidianas.

 
4. O ‘populismo punitivo’ e o controle social do medo

 

O Mapa da Violência dos Municípios Brasileiros[30], organizado por Waiselfisz, cujas informações buscam
apresentar para a sociedade o conjunto dos dados consolidados sobre homicídios registrados até 2006, denuncia
que houve um aumento da letalidade violenta em todas as 27 capitais, nas 10 regiões metropolitanas, enfim, em
todas as unidades da federação. O Mapa afirma que na última década (1996-2006) o número total de homicídios
passou de 38.888 para 46.660, um aumento de 20%, suplantando, o crescimento populacional no mesmo período
que foi de 16,3%[31].

O mesmo Mapa da Violência no quadro da lista dos 200 municípios do país com maior número de homicídios na
população total destacam-se sete cidades do Estado de Goiás, em 17º lugar no ranking encontrava-se Goiânia
com 444 homicídios praticados em 2006[32]. O mesmo Mapa da Violência de 2010 revela que o Estado de Goiás
ficou na 8ª posição em aumento dos homicídios, sendo que, o número de homicídios em Goiás cresceu 105,2% de
1997 a 2007. Em 1997 Goiânia, capital de Goiás, ocupava a 21ª posição no ranking das capitais com uma taxa de
homicídios de 22,1 homicídios para cada 100 mil habitantes, em 2007 passou a ocupar a 15ª posição com 34,6
mortes para cada 100 mil habitantes[33].

Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), juntamente com a Organização Mundial de Saúde
(OMS), índices acima de 8,5 homicídios para cada 100 mil habitantes são classificados como endemia de
assassinatos.

Tais registros são reveladores do aumento de homicídios e mesmo da violência urbana na capital goiana. Neste
cenário, visualiza-se que a alegação do aumento da criminalidade e da violência urbana tem tomado cada vez mais
uma grande parte da atenção estatal. O Estado tem reverberado a ‘quatro cantos’ que tem tido seu monopólio da
violência legítima ‘turbado’, especialmente por alguns grupos criminosos que competem no controle do território
geográfico. Isso para não falar de crime organizado, devido à problematização e a complexidade que envolve tal
conceito. Sérgio Adorno questiona em que medida o crescimento da criminalidade no Brasil é resultado desse
processo de perda do monopólio estatal da violência legítima?[34]

O Estado passa a utilizar a violência para combater os conflitos sociais e a criminalidade urbana. A violência passa
a ser a realidade, e o próprio Direito vai demonstrar a necessidade dessa violência em seus textos, mesmo que
ferindo o texto constitucional, caso do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Os parlamentares no Congresso
Nacional começam a especular que a realidade violenta não cabe dentro do Direito no plano constitucional, logo,
essa mesma realidade vai gerar um estado de pavor, de medo, de desespero nos próprios legisladores.

As mudanças culturais trazidas com esse aumento do poder punitivo foram tremendas, afetaram a vida cotidiana
de todos os setores sociais. A maior presença das forças policiais nas ruas para combater o crime e detectar as
“classes perigosas”, a venda de mais armas para fazer a segurança privada da propriedade, as prisões maiores para
‘alojar’ mais “inimigos”, a construção de condomínios fechados, a montagem de tecnologia de segurança
(câmeras, controles, cercas elétricas, etc.), tudo isso, para se proteger do perigo da violência urbana, da
criminalidade, do “outro” que é criminoso e pode atacar a qualquer momento, tudo amplamente apoiado pelos
discursos de repressão máxima[35].

Nesse sentido, outra característica cultural desse tempo em que se vive, segundo Bauman, é o “esfriamento das
relações humanas por toda parte”, ou seja, o convívio humano passa por um re-arranjo de enormes
conseqüências. Nunca se viveu uma época tão informativa, tão interligada em redes, de comunicação de massa,
instantânea, de virtualidade de tecnologia, mas também, nunca se viveu uma época de tanta solidão, de tanto
isolamento, de tanto individualismo[36].

Os discursos neoconservadores do poder punitivo máximo, da “tolerância zero”, da “lei e ordem” chegam a
desqualificar os “inimigos”, os “outros”, as “classes perigosas” a tal ponto da coisificação, são considerados
“lixo”, como pode ser ilustrado pela frase simplista de “vamos a barrer de las calles a los pequeños
delincuentes”, pronunciada em setembro de 2003 por um ex-chefe de governo da Espanha, José María Alfredo
Aznar López (presidente da Espanha de 1996 à 2004)[37].

A sujeira deve ser mantida longe, excluída e estigmatizada, para que não atrapalhe e não contamine o que está
limpo, ‘angelicalmente’ puro. O critério da pureza, da limpeza é essencial para a inclusão na “sociedade”, para
marginalizar os “outros”. Sabe-se “o que é limpo em relação a uma coisa pode ser sujo em relação a outra e
vice-versa”[38], assim, “não são as características intrínsecas das coisas que as transformam em ‘sujas’, senão o
estar fora do lugar, da ordem”.[39]
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Zaffaroni destaca que o 11 de setembro de 2001 produziu novos medos, novos discursos, fazendo uma funesta
simbiose com os discursos de guerra e do crime, dando um sentido mais emocional e mais “popularizado”, através
de uma nova relação com os meios de comunicação de massa[40].

Verifica-se o crescimento do poder punitivo de situações de emergência, que se prolongam por tempo
indeterminado, prorrogando situações do Estado de exceção. Obedece-se a uma lógica de medo e cancela-se a
exigência de lesividade, criando-se uma idéia de perigo sem perigo ou de periculosidade presumida, ungindo
umbilicalmente a teoria política neoliberal e a doutrina penal punitivista[41].

Evidentemente, não obstante o fato de o encarceramento ter aumentado, mais pessoas são presas, a população de
uma forma geral não se sente mais segura por isso, na medida em que o mote da implantação do sistema penal
máximo é baseado na difusão do medo, ainda que com o objetivo claro de “detonar estratégias de exclusão e
disciplinamento das massas empobrecidas”[42].

A mídia cumpre papel principal na difusão do medo coletivo e funciona como verdadeiro “agente” de
disseminação, Nilo Batista esclarece:

 

(...) os novos papéis que a mídia entrou a desempenhar, configurando-se como um conjunto de agências de
comunicação social do sistema penal que podem mesmo desempenhar tarefas próprias das agências executivas,
resultaram não apenas numa instável legitimação publicitária da hipercriminalização, mas sobretudo num
instrumento de compreensão induzida dos conflitos sociais a partir da estreita lógica binária infracional. Este
novo sistema penal, na sua face dura, não postula do encarceramento as utopias preventivas ressocializadoras,
senão a mais fria e asséptica neutralização do condenado. Enquanto, sob o estado previdenciário, germinavam
instrumentos de proteção da intimidade e da vida privada, o novo sistema do estado neoliberal, replicante do
vigilantismo eletrônico, é invasivo e cultiva a delação, cujo estatuto ético virou-se pelo avesso[43].

O medo tem uma função insubstituível para Hobbes, pois gera a política do “medo” possível, da agressão
eminente, do emergente real, do “terror” da violência incipiente, e conseqüentemente, antecipa a agressão
preventiva[44]. Dessa forma, agride-se para não ser agredido, controla-se para não ser seqüestrado, encarcera-se
preventivamente para não ser vítima, elimina-se para não conviver harmoniosamente. É Hobbes no século XXI
difundindo terror tecnológico para criar submissão. Ginzburg arremata:

 

(...) Mas alguém poderia sustentar que Hobbes nos ajuda a imaginar não só o presente, mas também o futuro:
um futuro remoto, não inevitável e, apesar disso, talvez não de todo impossível. Suponhamos que a degradação
do ambiente aumente até atingir níveis hoje impensáveis. A poluição do ar, da água, e da terra acabariam por
ameaçar a sobrevivência de muitas espécies animais, inclusive aquela denominada homo sapiens sapiens. A
essa altura, um controle global, estendido de maneira capilar ao mundo e a seus habitantes, haveria de tornar-se
inevitável. A sobrevivência do gênero humano acabaria por impor um pacto semelhante àquele postulado por
Hobbes: os indivíduos renunciariam às próprias liberdades em favor de um super-estado opressivo, de um
Leviatã infinitamente mais potente do que aqueles do passado.[45]

As políticas de segurança pública precisam dar respostas a este medo, este “medo ambiente”[46] das “classes
perigosas”, que devem ser contidas, controladas, e caso a exigência por ordem assim o cobrar, devem ser, por fim,
eliminadas. Essa política do “medo” vai perpetuar a combinação entre retraimento político dos indivíduos-
cidadãos e a barbárie promovida pelo Estado de segurança, favorecendo a mão pesada da repressão e da exclusão
social.

As políticas do medo e da insegurança generalizada geram, de um lado, uma espetacularização no combate a
violência dos ditos “inimigos”, de outro, a privatização do espaço público e da própria segurança pública, mesmo
em sociedades “auto proclamadas” amplamente democráticas.[47] Complementa Bauman que o “(...) espectro
arrepiante e apavorante das ‘ruas inseguras’ mantém as pessoas longe dos espaços públicos e as afasta da busca da
arte e das habilidades necessárias para compartilhar a vida pública”[48].

Vera Malaguti relata como o número de mortos do autoritarismo de mercado, o autoritarismo “cool”, é mais alto
no Brasil do que no período militar. Relata que surge na América Latina o fenômeno do “populismo punitivo”, os
discursos da perene emergência, a eleitorizalização do estado de exceção permanente, política essa casada, diga-
se, com a política do “medo”[49].

Esses discursos do chamado “populismo punitivo” são marcados por um apagamento de uma reflexão
criminológica acadêmica racional para o surgimento de um novo especialista, qual seja, a vítima. Esta dará o novo
tom de emocionalidade na clemência por maior rigor nas punições, que é estratégia para o processo de expansão
do poder punitivo no mundo contemporâneo.

Nesses discursos tem-se uma retórica do esvaziamento das propostas filosóficas e críticas sobre a criminalidade e
um apelo neurótico e emocional pelo aumento da repressão, veja-se trecho do discurso do Senador Demóstenes
Torres (DEM – GO), num artigo de sua autoria, intitulado, Repressão, Cidadania e ternura:  
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Já  no segundo mandato, a violência ganhou um PAC particular com a adoção do Programa Nacional de
Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), que tinha por escopo ser “um marco inédito no enfretamento da
criminalidade do País.”

Conforme foi anunciado à época, a finalidade do programa era “articular políticas de segurança com ações
sociais. Priorizar a prevenção e buscar atingir as causas que levam à violência, sem abrir mão das estratégias de
ordenamento social e segurança pública.”

Ou seja, era só ternura. (...)

Já ia me esquecendo da grande medida que buscava minimizar as causas da violência. Para prevenir o ingresso
dos jovens no mercado do crime o Pronasci criou o Bolsa-Maconha. (...)

O Brasil precisa entender que não há saída para a superação da crise de criminalidade violenta sem a
recuperação da agenda conservadora, o que implica na capacitação do poder repressor do Estado[50].
(Grifos Nossos).

 

No mesmo sentido, um trecho de um dos discursos parlamentares do mesmo Senador da República:

 

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM-GO). Pronuncia o seguinte discurso:

“(...) A grande responsabilidade, Senador Colombo, que hoje tem o Brasil para com os seus cidadãos é resolver
o problema da segurança pública. Há muito tempo, começou a surgir no Brasil uma filosofia calcada no fim do
regime militar que diminuiu sensivelmente o Direito Penal. Com razão, o regime militar, de triste lembrança,
que está sepultado, torturou, escamoteou a Justiça, pugnou pela ilegalidade e se transformou num dos regimes
mais odiados da história do Brasil.

Mas a conseqüência disso tudo foi que especialmente a Esquerda brasileira tem verdadeiro arrepio quando se
fala em aprimorar o Direito Penal, quando se fala em utilizar a repressão (...)

Não querem, de forma alguma, que o crime seja combatido. E é preciso dizer à Nação brasileira: punir é
democrático, prender é democrático. (...)

Se nós não começarmos a aplicar a lei, aplicar decentemente a lei, o que é que vai acontecer? Amanhã surgirão
os esquadrões da morte. Amanhã surgirão aqueles que procuram a sua tranqüilidade à beira da ilegalidade. Por
que estão florescendo as milícias? (...)

E hoje estamos na seguinte situação: qualquer que seja o crime punido com reclusão, qualquer que seja o
crime, com o tamanho da pena que tiver, a pessoa fica apenas alguns minutos na cadeia. Se não alguns minutos,
alguns dias; se não alguns dias, alguns meses. Raramente ficam alguns anos. A cadeia se transformou em local
de rodízio, por mais perigoso que seja o delinqüente. A pena só é aplicada de uma maneira muito leve, de
forma que o crime começou a compensar. (...)

O Governo criou o que nós chamamos de “Bolsa Maconha”. O que é o “Bolsa Maconha”? O Governo resolveu
dar para o jovem que está em situação de risco, que cometeu um ato infracional, portanto cometeu um crime,
uma bolsa de até R$193,00 para que ele saia da delinqüência. E isso significa o quê? Significa que uma pessoa
está fumando maconha e o Governo resolve dar R$190,00 por mês para ela parar de fumar maconha. Pode ser
que ela resolva também fumar mais os R$190,00 por mês de maconha que o Governo lhe deu, não é verdade?
Então, essas ações utópicas não resolverão o problema do crime.[51]

 

Problematiza-se: quais as características que guardam esses discursos que clamam pelo aumento da repressão
criminal? Em quais valores estão alicerçados os mesmos, em quais bases morais e éticas se fincam, quais as bases
racionais, filosóficas tem tais práticas discursivas? Qual seria essa agenda conservadora que precisa ser recuperada
para combater a criminalidade violenta? O que gera na sociedade, na mídia e na prática policial cotidiana este tipo
de discurso?  As questões levantadas não têm como objetivo serem simplesmente respondidas, mas antes disso,
devem ser refletidas.

David Garland defende que a ideologia difundida pelo poder punitivo neoliberal afirma que quanto mais firme for
o Estado em relação à dureza das punições, na pele crua daqueles que caíram em suas malhas, mais a incauta
opinião pública (senso comum) vai reafirmar que esse é o ‘caminho’ a ser seguido[52]. Assim, as pistas coletadas
no ‘caminho brasileiro’ demonstram que os atos do poder punitivo máximo objetivam escamotear a realidade de
completa falência em prover a segurança à toda população.

 

5. ‘Tolerância Zero’ e ‘Lei e Ordem’: exercício do ‘sistema penal subterrâneo’

 

Eugênio Raul Zaffaroni e Nilo Batista vão explicar que o processo de criminalização é divido em dois:
criminalização primária e secundária. A criminalização primária é o ato e o efeito legislativo de elaborar e
posteriormente sancionar uma lei penal material ou processual penal, que possibilitam a incriminação ou permitem
a punição de certas pessoas em determinadas condutas, tidas como típicas, ilícitas e antijurídicas, ou seja, condutas
criminosas.  A criminalização secundária é a ação do poder punitivo exercida sobre pessoas concretas, ocorre
quando as agências estatais detectam as pessoas que tenham praticado certa conduta descrita na criminalização
primária. A criminalização secundária é exercida pelas agências estatais da Polícia, Ministério Público, Poder
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Judiciário, etc.[53]

No ambiente da criminalização primária, o Direito Penal acaba se tornando não só discurso das campanhas
eleitorais, mas na prática dentro da realidade eleitoreira, um dos ramos do Direito mais vulneráveis às
modificações legislativas. A reação mais rasa e superficial a criminalidade violenta é a de aumentar a repressão
criminal, pensamento diretamente ligado ao Movimento de “Lei e Ordem”[54].

Fundamentado no regime punitivo-retributivo esse movimento defende dentre outras medidas: a pena como
castigo e retribuição, verdadeira “vingança”; o aumento das penas aos crimes chamados hediondos; o aumento da
pena de reclusão da liberdade e que sejam cumpridas em estabelecimentos penais de segurança máxima, sendo o
condenado submetido a um excepcional regime de severidade, diverso daquele destinado aos demais condenados.

Dessa maneira, a segurança pública é concebida como uma metáfora à guerra, onde os cidadãos infratores são
vistos como inimigos, nesse sentido, “(...) não se trata de administrar o conflito cotidiano e a constante
transgressão da lei, mas de sair vitorioso no combate à criminalidade, erradicando-a da sociedade”[55] .

O movimento ou teoria da “Lei e Ordem” constitui-se verdadeira política de propaganda do poder punitivo
máximo. O direito penal simbólico, característico desse movimento, faz com que a sociedade mergulhe numa
situação ainda mais caótica, com leis inconstitucionais, penas desproporcionadas, presídios superlotados, e ainda,
um sentimento de medo e pavor amplamente difundidos no seio social.

No início da década de 1970, James Q. Wilson transformou-se no principal criminólogo da política punitiva norte-
americana. O trabalho intelectual desse autor sempre esteve vinculado às funções repressivas dos governos
republicanos nos EUA, como por exemplo, subsidiando argumentos conservadores de apoio a “guerra às drogas”.
Seu livro, Pensando sobre o delito, foi um dos principais manuais usados para legitimar as mudanças nas políticas
criminais que fariam disparar o número de pessoas presas nos EUA a partir da década de 1980. Pregava o
aumento das penas privativas de liberdade, bem como, medidas punitivas mais severas, incapacitadoras e mesmo a
pena de morte para delinqüentes perigosos e reincidentes.[56].

Quando os neoconservadores chegaram ao poder com Ronald Reagan, o citado James Q. Wilson, assessor do
presidente, ficaria famoso com a Teoria das “janelas quebradas”, reunindo idéias sociológicas amplas para
justificar e criminalizar os “suspeitos de sempre”, agora de forma preventiva, evitando assim, que eles
perpetrassem delitos mais graves. Os políticos conservadores, a mídia de massa, a opinião pública, prontamente
apoiaram tais medidas.[57]

Em 1981, James Q. Wilson e Gerge Kelling divulgaram artigo intitulado Janelas quebradas: a polícia e a
sociedade nos bairros, em que propagavam a necessidade de punir mesmo as menores incivilidades de rua, haja
vista, estas representariam o ponto de partida para uma deterioração e posterior desmoronamento dos bairros. A
metáfora usada era a das “janelas quebradas”, ou seja, uma janela de um edifício está quebrada e se não for
consertada imediatamente, as demais janelas em pouco tempo também estarão quebradas, porque uma janela
quebrada e não consertada demonstra sinal de descuido, abandono, negligência. Assim, o edifício teria todas suas
janelas quebradas, traduzindo a idéia de que ninguém se importa com o que acontece nas ruas, e logo, outros
edifícios também seriam danificados, depredados, e conseqüentemente todos os prédios daquela rua, e
posteriormente daquele bairro, dando oportunidade e estímulo à prática de delitos mais graves[58].

Segundo os autores “só os jovens, os criminosos ou os temerários mantêm alguma atividade numa avenida sem
proteção, e por conseguinte cada vez mais cidadãos abandonarão a rua”, James Q. Wilson e Kelling deixam
explícito quem é ou não é cidadão em suas concepções[59].

A teoria das “janelas quebradas” inspirou o surgimento da técnica policial intensiva conhecida como “Tolerância
Zero”, nome que provém da estratégia policial que se implantou em Nova York e que depois passou a ser aplicada
em diversos lugares do mundo. Este conceito acaba por condensar toda uma atitude institucional, em especial, por
parte das forças policiais ostensivas, que vão deixar de tolerar qualquer violação às leis e às contravenções penais.
Na sanha da redução da criminalidade a polícia queda-se ‘legitimada’ socialmente, representando as agendas e os
códigos morais ultraconservadores[60].

Um dos principais idealizadores da teoria é o ex-promotor e hoje ex-prefeito (1994-2002) de Nova York o
conservador Rudolph Giuliani. Em 1994 foi eleito prefeito da tradicionalmente liberal cidade de Nova York com
um discurso eleitoral baseado nos temas do combate à criminalidade comum, da ‘segurança cidadã’, da
recuperação urbanística da cidade, declarando “guerra” à delinqüência de rua, às drogas, às gangues, enfim, às
“incivildiades” e à violência dos jovens em geral[61]. Promoveu um combate incessante - contra os lavadores de
carros, sem-tetos, prostitutas, “entradas livres” no metrô, pichações, bêbedos no espaço público - no início da
década de 90 na Cidade de Nova York, EUA, com o objetivo de “devolver” as ruas ao povo novayorkino, através
da Operação “Tolerância Zero”.

A técnica policial ou teoria de segurança pública da "tolerância zero" apregoa que toda e qualquer incivilidade,
por menor que seja, deve ser duramente reprimida, pois pode evoluir facilmente para um crime mais grave.  Assim,
defende a punição com a pena privativa de liberdade aos crimes mais leves, que não passam muitas vezes de meros
incômodos no espaço público, como pequenos atos de vandalismo, brigas entre vizinhos, pichações, mendicância,
embriaguez, prostituição, pequenas violações de leis de trânsito e uso de entorpecentes, passa a ser punidos com
rigor, mesmo se forem efetuados no espaço privado, e ainda, medidas autoritárias passam a ser executadas
institucionalmente, como a decretação pelas prefeituras municipais de “toques de recolher”[62].

O programa policial da “Tolerância Zero” foi amplamente divulgado e defendido em congressos por criminólogos
de direita, policiais, políticos, industriais do ramo de segurança e presídios, jornalistas e até mesmo agentes
penitenciários[63]. Vide a inspiração para a Operação “Choque de Ordem”[64] (Rio de Janeiro) e Operação
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“Legalidade”[65] (Goiânia).

Hoje vários grupos sociais, com diversos interesses, opinam e entram no “cabo de guerra” disputando a política
criminal. Daí, a dificuldade de todos parlamentares de resistir à pressão pelo recrudescimento do poder punitivo,
que parece ser sempre a solução mais fácil e rápida para os problemas sociais[66].

Lola Aniyar de Castro revela que o controle social, a higienização, o vigilantismo eletrônico caracteriza-se por um
sistema de punição institucional que impõe uma cota de dor e violência estatal não prevista em lei, no que
classifica de sistema penal punitivo “subterrâneo”[67].

Esse sistema está legitimado socialmente e institucionalmente a eliminar da face da terra os “inimigos”, os
“perigosos”, os “outros”. É o exemplo da legitimidade que “justiceiros”, “esquadrões da morte”, “chacinas”
contra favelados e movimentos sociais, os diversos casos de “violência policial”, torturas, abusos de autoridade,
‘execuções sumárias”, ganham na opinião pública e na própria mídia de massa.

No mesmo ano que Rudolph Giuliani assumiu a prefeitura de Nova York, 1994, foram revelados dados que
mostravam que a “guerra” á delinqüência estava sendo vencida, até porque, os mendigos que pediam esmolas e os
lavadores de pára-brisas de carros passaram a ser detidos ao invés de pagarem multas. Logo, as detenções
triplicaram, o contingente policial aumentou cerca de 20% e os pequenos delitos denunciados diminuíram em
30%. No entanto, as queixas por abusos policiais dobraram, as pessoas mortas por tiros das forças policiais
aumentaram em cerca de 35% e o número de vítimas que estavam sob a custódia da polícia foi incrementado em
cerca de 53%. Contudo, o mais absurdo racionalmente falando é que de cada três em quatro nova-iorquinos
consultados em pesquisa realizada pelo poder público declaravam-se mais “seguros” com as medidas tomadas pela
“Tolerância Zero”! Cumpriram-se os objetivos ideológicos e políticos planejados[68].

Visualiza-se como o ‘sistema penal subterrâneo’ encaixa-se dentro da legitimidade social dada pelos discursos da
“tolerância zero” e da “lei e ordem”. A violência institucional-policial passa ser vista como uma “técnica” natural,
que está passível de pequenos erros e negligências.   

Acentua Gabriel Anitua que esta violência policial seria aceitável pela maioria da população, pela opinião pública,
pois está contida nessa política de combate à criminalidade, está presente na “guerra” contra a delinqüência, na
luta contra a violência e os crimes praticados pelas “classes perigosas”. Nessa lógica de “guerra” as baixas dos
“inimigos” contam a favor e não contra o exército da “segurança cidadã”[69]. Nesse sentido, a violência policial
encontra uma legitimidade no senso comum da sociedade, na mídia de massa, nos discursos corporativistas das
instituições policiais e mesmo dentre vários intelectuais do campo conservador.

Quando a polícia invade, mesmo em mandado judicial, barracos nas periferias das grandes cidades brasileiras e
acaba por cometer uma gama variada de barbaridades e ilegalidades, seja contra a propriedade, seja contra a
integridade física de seus moradores, acaba por fazê-lo, pois minimamente conta com um apoio simbólico
introjetado, implícito e mesmo inconsciente, de que está agindo de acordo com o que dela espera a sociedade,
enfim, as ditas “pessoas de bem”.

Quando a polícia executa criminosos, seja em reais ou supostos conflitos, recebe com freqüência o aplauso da
mesma opinião pública, além de muitas vezes receber o apoio, a guarida, e ainda, o elogio institucionalmente
formatado. Nesses casos, o brocardo policialesco, “bandido bom é bandido morto!”, ganha uma conotação de
clamor público, assim, o combate à criminalidade comum acaba por sobrepujar a aplicação da lei penal e mesmo
subjugar a proteção da sociedade.  

Sabe-se que no caso brasileiro as forças policiais guardam ainda uma herança nefasta do período da Ditadura
Militar, especialmente no âmbito da formação educacional dos policiais. Acredita-se que não houve uma
negociação democrática e amplamente debatida com a sociedade dos problemas que envolviam o militarismo.
Assim marcas profundas da repressão política militar foram gravadas institucionalmente nas forças policiais,
delineando até os dias atuais, relações entre o Estado e a sociedade, o governo e a comunidade, a autoridade e o
cidadão.

Nesse caminho, Luiz Eduardo Soares vai afirmar que todas as instituições públicas e mesmo seus procedimentos
acabaram passando por uma revisão e um reajuste no momento da transição democrática pós ditatorial. Sendo
que, vários políticos e lideranças de todos os campos ideológicos debateram e disputaram propostas antagônicas
de cada processo de reforma, no entanto, alerta que somente a instituição “Policial” quedou-se ‘olvidada’. Nesse
aspecto, deixaram de apresentar à opinião pública projetos, debates, reflexões, que buscassem adequar e mesmo
preparar às forças policiais para o momento democrático que estava sendo estabelecido[70].

O dito ideal da “genialidade” para o sucesso individual é contraposto diametralmente ao ideal da “perversidade”
ou da “predestinação ao mal” para o declínio ao crime. Nesse caminho da predestinação atávica ao mal e ao crime,
deve-se refletir sobre o pensamento de Cesare Lombroso, criminólogo Biologicista do séc. XIX, inspirador da
política criminal nazista, difundiu entre outras idéias a da malignidade oculta, da predestinação ao mal, do
atavismo, do criminoso nato, do delinqüente habitual, ou seja, de um suposto desvio de natureza biológica (até
mesmo fenotípica), responsável por uma predisposição de certos indivíduos ao crime[71].
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O neolombrosianismo é ensinamento presente e inspirador dos manuais de procedimento das forças policiais,
especialmente nos quesitos identificação e abordagem de suspeitos. Ao que parece o fantasma de Lombroso corre
livre em nossos dias espalhando procedimentos policiais e influenciando práticas policiais.

Os indícios coletados e refletidos sugerem que o poder punitivo máximo acaba por ter uma “ponta” fincada na
moralidade cristã agostiniana, em especial, no quesito “predestinação ao mal”, trazendo o maniqueísmo na luta
contra a criminalidade comum, essa comporia a luta do bem contra o mal, da luz paladínica contra as trevas.

De 1980 a 2000 foram registrados 6.003 casos de uso abusivo da força policial no Brasil, noticiados pela imprensa
nacional, sendo que, para cada ocorrência, se registrou pelo menos uma morte, totalizando 64% dos crimes de
homicídio a partir de 1989, dados estes já bem consolidados no âmbito nacional, segundo Sérgio Adorno, Nancy
Cardia e Frederico Poleto[72].

No que tange ao exercício do “poder punitivo subterrâneo”, em especial violência policial em Goiás,
particularmente, em Goiânia e sua região metropolitana, buscou-se refletir sobre os homicídios (execuções),
desaparecimentos após abordagem policial e agressões físicas praticadas pelas forças da Polícia no desempenho de
suas funções institucionais, logo, os dados preambularmente levantados demonstram a relevância histórica do
presente artigo e pertinência do tema pesquisado.

Segundo o jornal “O POPULAR”[73] de oito de agosto de 2005, o Estado de Goiás figura entre os sete (7)
estados em que mais ocorrem homicídios cometidos por policiais do Brasil. Em um período de pouco mais de dois
anos, foram registrados na região metropolitana de Goiânia 117 homicídios, cuja autoria foi atribuída a policiais
militares. Das 117 vítimas, 57 (48,7%) não tinham sequer passagem pela polícia. O Estado de Goiás apresenta um
aumento no número de homicídios cometidos por policiais e um número baixo de punição de seus agentes. A
corregedoria-geral da policia estima que 40% das sindicâncias são arquivadas por falta de provas.

Os dados divulgados anualmente pela Ouvidoria Geral de Polícia do Estado de Goiás[74] vão também demonstrar
que a atividade policial no Estado de Goiás tem sido objeto de centenas de reclamações, denúncias e iresignações
manifestadas por diversos cidadãos de todo o Estado. Conforme relatório anual de 2007 registrou-se um total de
406 denúncias. Destas, 183 (45,07%) diziam respeito a casos denunciados por envolvimento da Polícia Militar
(140) e Polícia Civil (43); 12 denúncias (2,96%) se referiam ao Corpo de Bombeiros; 26 reclamações (6,40%)
dirigidas à Superintendência de Polícia Técnica Científica; 4 denúncias, (0,99%) referentes à própria Secretaria da
Segurança Pública; e 181 denúncias (44,58%) classificadas como atípicas, repassadas apenas por e-mail ou fax aos
órgãos a que competem o conhecimento e as providências pertinentes[75].

Metodologicamente preferiu-se cruzar dados encontrados no Centro de Estudo, Pesquisa e Extensão Aldeia
Juvenil (CEPAJ) [76]; no Comitê Goiano Pelo Fim da Violência Policial[77]; na Comissão de Direitos Humanos
(CDH) da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás (ALEGO)[78]; na Delegacia de Polícia de Apuração de
Atos Infracionais – DEPAI e no Jornal O Popular (jornal de circulação estadual).

Os dados encontrados foram 73 registros/denúncias de violência policial, com 44 casos de homicídios (execução)
– 60,27%; 9 casos de desaparecidos – 12,33%; e 20 casos de agressões físicas – 27,40%. Dos 73 casos mapeados,
em 48 deles foi possível identificar a idade das vítimas, sendo que 25 vítimas possuíam idade entre 15 e 18 anos; e
os demais 23, entre 19 e 30 anos[79].

O pesquisador Valterci Vieira verifica que as vítimas e seus familiares residiam em setores ou bairros periféricos,
considerados de difícil acesso geográfico e carentes de infra-estrutura pública básica. Constatou-se, ainda, que a
maioria desses jovens e adolescentes tinha trabalho, ocupação lícita, desde estudantes a trabalhadores da economia
formal e informal. Com relação à existência de registro de passagem policial (ou Juizado de Infância e Juventude),
verificou-se que, em 53 casos, não havia qualquer passagem, computando 72,60% dos casos. Nos outros 20 casos
verificou-se registro de ocorrência policial ou infracional (menores), 27,40%[80].

Nesse sentido, é importante frisar que um dos problemas que se enfrenta na presente pesquisa - que também
compõe tema de futura dissertação de Mestrado no Programa de Pós-Graduação de Sociologia e Direito
(PPGSD) na Universidade Federal Fluminense (UFF) - e que ainda, justificam e relevam sua execução, constitui o
levantamento dos dados das pessoas mortas, feridas ou ‘desaparecidas’ nos confrontos com as forças policiais, ou
seja, quer-se aprofundar a análise sobre os dados encontrados nos órgãos, entidades, instituições, que tem como
tarefa o “monitoramento da letalidade” das forças policiais. Dessa forma, espera-se discutir a ‘face’ genocida do
poder punitivo no Estado de Goiás, e ainda, refletir sobre o fenômeno da legitimidade social da violência
institucional-policial.

 

6. Considerações Finais

 

A hipótese defendida sustenta que as políticas de segurança intituladas “Tolerância Zero” e “Lei e Ordem” não
tem uma base calcada no racionalismo científico, mas sim, maquiam-se na ‘demagogia punitiva’, no “populismo
punitivo”, nos discursos ‘ditos’ e ‘interditos’, que clamam pela aplicação do poder punitivo máximo.

Dessa forma, a criminalização da pobreza e o aumento do poder punitivo tornaram-se duplamente lucrativo, serve
a pauta eleitoral (‘populismo punitivo’) e a pauta lucrativa da acumulação de capital. Além disso, os enormes
custos da política do ultra encarceramento são pouco conhecidos e quase nunca submetidos a debate público, isso
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quando não apresentados como ganhos na redução do “custo” do crime.[81]

É mais lucrativo e mais estratégico politicamente ao neoliberalismo encarcerar os “consumidores falhos” do
próprio sistema, do que promover o restabelecimento de seus status de consumidores através de uma política de
emprego conjugada com programas de assistência social[82].

Os discursos de “Tolerância Zero” e “Lei e Ordem” ganham amplo apoio dos meios de comunicação de massa e
acabam por impor uma política de difusão do medo e do terror para garantir seus objetivos ideológicos
‘neoconservadores’, sedimentando a prisão enquanto business, altamente lucrativo, ao projeto político-econômico
neoliberal e impondo uma cota de violência genocida às “classes perigosas”.

Acredita-se que tais políticas de segurança da “Tolerância Zero” e da “Lei e Ordem” tem sido e foram executadas
no Estado de Goiás no período de 2003 à atual, sendo que, discursos políticos, jurídicos, midiáticos, acadêmicos,
dentre outros, influenciaram e legitimaram na execução de tais medidas.

Os discursos ‘ditos’ e ‘interditos’, revelados e mistificados, explícitos e introjetados, buscam um respaldo dos
discursos pretensamente científicos e racionais, e a acabam sendo desferidos com a legitimidade da verdade única
no combate a criminalidade comum e à violência urbana, guardando certa similitude com o discurso de verdade
única irrefutável da ‘naturalização’ do neoliberalismo.

Esses discursos acompanhados do aumento do poder punitivo vêm poluindo as políticas de segurança pública no
Brasil, infestando as discussões acadêmicas, motivando os programas publicitários da repressão, e ainda, influindo
nos “fluxos” das práticas judiciárias. Sobre os “fluxos” das práticas judiciárias, refere-se ao lugar privilegiado para
se fazer uma reflexão sobre a cultura jurídica penal, quais seriam, as práticas processuais penais, que oferecem um
laboratório único onde se desvela através do uso das regras jurídicas a cultura jurídica de um povo[83].

Os sintomas sociais analisados mostram que essas políticas de segurança, em suas diversas práticas diárias do
poder punitivo, não conseguiram reduzir a criminalidade comum, tampouco à violência urbana. Logo, advoga-se
que tal “receita” não tem uma base sólida calcada no racionalismo científico, ou seja, nenhuma pesquisa empírica
comprova que a criminalidade violenta tem diminuído com o aumento do poder punitivo em qualquer de suas
formas.

Sustenta-se, que a execução de tais políticas de segurança estão edificadas sob uma base cruel e extremamente
violenta, de um lado dessa base estaria o cenário da hipercriminalização e do “ultra encarceramento”, com o
aumento do poder punitivo (criminalização primária e secundária), do outro e caminhando paralelamente lado a
lado, estaria a legitimação do “poder punitivo subterrâneo”, com as ‘execuções sumárias’, os grupos de
extermínio, torturas, abusos de autoridade, enfim, a violência institucional da polícia.

Acredita-se que traços destes discursos de repressão máxima influenciam e mesmo legitimam as forças policiais no
exercício de sua profissão, principalmente em situações que envolvem confrontos diretos no combate a
criminalidade comum, bem como, acabam por autorizar o uso da violência legítima e mesmo dar a guarida em
casos característicos de abuso da força policial.

É importante ressaltar que se quer contribuir com a discussão do tema no meio universitário e social-político. E
com isso, articular experiências de mobilização da sociedade civil em torno da discussão dos diferentes efeitos da
política de segurança pública e da violência institucional/policial, discutindo outras formas de resoluções dos
conflitos sociais. Assim, torna-se imprescindível identificar aparatos ideológicos, que legitimem e justifiquem a
exclusão social e a repressão criminal institucional, visando dar suporte teórico-crítico aos profissionais do
Direito, inseridos em práticas que tenham como objetivo a transformação social.
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FRAUDES TECNOLÓGICAS BANCÁRIAS

TECHNOLOGY BANKING FRAUD

João Araújo Monteiro Neto
Renan Veras Parente

RESUMO
As facilidades e vantagens proporcionadas pelo uso da tecnologia da informação e de sistemas eletrônicos na
sociedade pós industrial causaram uma crescente informatização das atividades cotidianas, bem como
potencializaram o valor social e econômico da produção e do acesso à informação. Nesse contexto, o
desenvolvimento de atividades financeiras e a automação dos sistemas bancários causaram uma espécie de
desmaterialização ou bitificação do dinheiro, atraindo dessa forma o interesse de grupos criminosos que se
especializaram em fraudar transações bancárias realizadas por meio eletrônicos. O presente trabalho busca
analisar as fraudes tecnológicas bancárias em sua esfera conceitual, suas formas mais comuns, bem como sua
contextualização no cenário judicial nacional, por meio de pesquisa bibliográfica visa analiticamente
compreender os aspectos estruturais relacionados as fraudes tecnológicas bancárias, principalmente no que
tange a necessidade de construção de mecanismos legais eficientes a sua repressão.
PALAVRAS-CHAVES: Fraudes Bancárias. Tecnológicas. Criminalização.

ABSTRACT
The facilities and advantages afforded by the use of information technology and electronic systems in post-
industrial society have caused a growing computerization of daily activities and valued the social and
economic value of production and access to information. In this context, the development of financial
activities and the automation of banking systems have generated a kind of dematerialization of money,
thereby attracting the interest of criminal groups specialize in defrauding financial transactions - conducted
through electronic banking. This paper analyzes the bank fraud technology into its sphere concept, its most
common forms, as well as his background in national judicial scene, through a literature review aims to
analytically understand the structural aspects related bank fraud technology, especially regarding the need
construction of efficient legal mechanisms to its repression.
KEYWORDS: Bank fraud. Technology. Criminalization.
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INTRODUÇÃO

 

 

O aperfeiçoamento de novas tecnologias permitiu a humanidade atingir patamares elevados de
desenvolvimento. Práticas sociais, econômicas e culturais, foram drasticamente modificadas pela mediação
tecnológica.

A reestruturação organizacional da sociedade surgida com o advento da revolução tecnoinformacional
influenciou de forma direta a reorganização de várias atividades cotidianas, uma das de maior destaque se
concentrou na área de automação, especialmente no que tange a prestação de serviços bancários. O aumento
significativo das atividades bancárias realizadas através de meios eletrônicos permitiu a conversão de
quantias vultosas de dinheiro em fluxos informacionais que, por sua natureza, são movimentados,
transacionados e armazenados em suportes e meios eletrônicos. Assim, a quantidade de movimentações
financeiras realizadas eletronicamente, ou mediadas por recursos da tecnologia da informação, cresceu
sensivelmente nos últimos cinco anos, o que catalisou, não só os investimentos das grandes corporações no
desenvolvimento da área, mas também despertou o interesse da macro-criminalidade para a possibilidade de
utilizar essa nova vertente do sistema financeiro - bancário para captar ou lavar recursos.

A descoberta da vulnerabilidade dos sistemas de tecnologia da informação utilizados pelo sistema
financeiro-bancário, em especial do serviço denominado de Internet Banking, permitiu à realização de
condutas ilícitas prejudiciais a manutenção dos níveis mínimos de segurança e credibilidade necessários a
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continuidade do modo de produção informacional. Essas condutas que possuem como pano de fundo o
desvio de dinheiro através de acessos indevidos aos sistemas informatizados usados pelos bancos passaram a
serem denominadas de fraudes eletrônicas bancárias ou fraudes tecnológicas bancárias.

Procurando analisar os aspectos jurídicos penais dessas novas formas de fraudes no Brasil, faz-se
necessário inicialmente compreender o impacto da tecnologia da informação na prestação dos serviços
bancários.

 

 

1. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ATIVIDADE BANCÁRIA

 

Desde os primórdios de sua existência o homem, como ser cognoscente, trava uma batalha
interminável contra sua insaciável necessidade de obter conhecimento. O aprimoramento dos meios de
produção e distribuição, bem como dos suportes físicos necessários à disseminação de dados como partes
basilares do ente informação, revolucionaram e ainda transforma de forma avassaladora a realidade da vida
em sociedade.

A invenção da imprensa é um dos grandes marcos divisórios da evolução do homem coletivo. O
processo de difusão de conhecimento tornou-se mais ágil e de certa forma muito mais acessível, tornando
possível à chegada de informações a guetos sociais antes inatingíveis. No esteio da Revolução Industrial,
novas criações do gênio humano refinaram o procedimento de produção, envio e armazenamento de
informações, no entanto o homem para efetuar os registros de seus feitos ou para perpetuar conhecimento
permanecia refém da escrita e do papel.

O grande paradigma da história humana moderna consubstancia-se na invenção e no aperfeiçoamento
das novas tecnologias surgidas no período pós-industrial que impulsionaram o desenvolvimento de
instrumentos que implodiram a realidade humana até então existente. O fator que desencadeou esta
transformação foi o surgimento de uma nova tecnologia: a tecnologia da informação. O computador e os
sistemas eletrônicos revolucionaram não só o modo de se viver, mas também o de agir do homem.

A informática, a telemática, a Internet, de uma forma geral, a Tecnologia da Informação e
Comunicação - TIC, graças a fatores como economia e velocidade, superaram os demais meios de
comunicação na esteira do fenômeno globalizante e vêm se expandindo a todos os prismas de utilização da
vida moderna.

Atualmente os sistemas eletrônicos permitem o intercâmbio de dados e informações que concretizam
desde relacionamentos interpessoais até pactos comerciais envolvendo movimentações financeiras vultosas.
As modificações decorrentes da utilização de sistemas eletrônicos alteraram drasticamente a contextualização
das estruturas sociais, econômicas e jurídicas da sociedade moderna, principalmente em setores que
demandavam grande quantidade de mão de obra para realizar procedimentos relacionados ao tratamento de
informações, como por exemplo, as atividades financeiras/bancárias.

Isso fica patente quando se analisa o processo de automação do sistema bancário brasileiro, posto que
além dos elevados níveis de rentabilidade os bancos nacionais destacam-se internacionalmente pela
“implantação acelerada de sistemas automatizados com base na microeletrônica”1. Esse processo destacou-se
por seus níveis de extensão e sofisticação, haja vista, necessitarem atender a um conjunto variado de
objetivos, configurando-se assim de extrema flexibilidade, já que precisavam parametrizar o tratamento de
um universo bastante diversificado de dados e informações.

Em um cenário de extrema competição o início da padronização contábil inserida no cenário bancário
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pelo Banco Central, permitiu, no início da década de 60, a implantação das primeiras iniciativas de
automação bancária, que basicamente abarcou três esferas de alcance: automação administrativa, apoio
gerencial e de atendimento ao público.

A automação das atividades administrativas deu-se com o surgimento dos primeiros centros de
processamento de dados (CPDs) que possuíam como finalidade aperfeiçoar o tratamento das informações
contábeis e financeiras oriundas das atividades desenvolvidas nos vários setores das agências bancárias.

 

As agências dividiam-se em setores de conta corrente, descontos de títulos, cadastros e
contabilidade. Segundo Arcossi, um escriturário permanecia no balcão de atendimento, outro
no controle de caixa, dois no desconto e outros dois na contabilidade. Os caixas apenas
recebiam e pagavam, desconhecendo a rotina geral dos serviços no banco. Para uma melhor
avaliação da organização de trabalho nessa época, cita-se, como exemplo, o fato de que um
cheque, para ser descontado, demorava até uma hora. Segundo esse autor, o portador dirigia-se
ao balcão de atendimento e trocava-o por uma senha. Enquanto isso, o cheque era enviado ao
controle de caixa, que anotava seus dados, seguindo para a conferência da assinatura e depois
para o setor de conta corrente, a fim de verificar o saldo. Quando liberado, era pago pelo caixa,
que identificava o cliente pela senha.2

Com a padronização contábil e a constituição de um background administrativo informatizado, o que
remete ao surgimento dos CPDs, as rotinas administrativas, que constituíam atividades meio, e que
consumiam grande parte da mão de obra e do tempo das empresas bancárias, passaram por um processo de
otimização e racionalização, o que permitiu, saliente-se, com a informatização dessas atividades, um controle
mais efetivo, centralizado e efetivo das informações bancárias e financeiras.

O segundo momento de informatização/automação da atividade bancária constituiu-se no surgimento
dos sistemas SADs, que consistiam em sistemas informatizados de gerenciamento de informações que
conferiam suporte as esferas executivas no momento de tomada de decisões gerenciais. Leclercq define essa
plataforma como uma formidável integração das unidades à organização e uma concentração extrema do
poder de decisão.”3

A terceira etapa de informatização dos sistemas bancários iniciou-se aproximadamente nos anos 80.
Nesse período surgiu o conceito de banco eletrônico e de agência on line, que por meio da utilização de
sofisticadas rotinas informacionais administrativas e contábeis, bem como de sistemas eletrônicos permitiam
o atendimento automatizado ao público. Surgem as ATMs (Automatic Teller Machines), ou caixas
automáticos, que expandem a capacidade de atendimento dos bancos em duas vertentes, posto que
funcionem fora dos horários de atendimento normal das agências, bem como concentram em suas atividades
vários serviços, tais como: saques, depósitos, consulta a saldo, extratos, bem como posto de venda de outros
serviços como empréstimos, financiamentos, seguros e etc.

Nesse período surgem os cartões magnéticos bancários utilizados para identificar os usuários e para
junto com outros mecanismos validar as transações realizadas através dos sistemas eletrônicos, bem como as
primeiras fraudes associadas à utilização dos sistemas eletrônicos para transações bancárias. Continuando os
investimentos no desenvolvimento de tecnologia, nos anos 2000, as instituições bancárias fomentaram a
junção de recursos da telemática, em especial a utilização da plataforma eletrônica da Internet, com um
sofisticado conjunto de sistemas bancários informatizados para ofertarem o serviço de home banking, qual
seja permitir ao cliente, que de casa, ou de qualquer outro local que não a agência bancária, ele possa
acessar, por intermédio da Internet, ou de sistemas telefônicos, a quase todos os serviços normalmente
ofertado na agência. Nesse conceito destaca-se o Internet Banking que se caracteriza como a possibilidade
dos clientes acessarem, através da Internet, diretamente aos sistemas eletrônicos das instituições bancárias e
realizarem transações financeiras.

A grande utilização da internet para a realização de operações bancária apesar de propiciarem muitas
facilidades os usuários, e permitirem às instituições bancárias reduzirem seus custos de forma avassaladora,
fomentam, entretanto, o surgimento de novas, ousadas e eficazes práticas, tais como o Scam, o Phishing, e o
Pharming, para apropriarem-se dos recursos que circulam pela rede, o que além de concretamente causar
inúmeros prejuízos às vítimas, coloca em risco a credibilidade de todo o sistema, fatos que despertam de
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forma urgente o interesse do Direito Penal. Assim, faz-se necessário verificar como os crimes de tecnologia
da informação, em especial, as fraudes que atingem o Internet Banking, vêm sendo repreendidas pela ordem
jurídica brasileira.

 

2. CRIMES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. E AS FRAUDES TECNOLÓGICAS
BANCÁRIAS

 

O surgimento e a evolução da informática tem resultado na crescente informatização das atividades
rotineiras, reformulando de forma inquestionável o cotidiano mundial. Entretanto esse avanço tecnológico
tornou-se uma ferramenta facilitadora para a perpetração de condutas ilícitas. Novas formas de praticar
crimes já existentes surgiram, bem como condutas criminosas inéditas foram criadas. Nasceram assim os
crimes eletrônicos, Computer Crimes, ou crimes de tecnologia da informação, cujo conceito, por se tratar de
figura nova no mundo jurídico, vem sendo formulado através de intenso debate doutrinário.

Dom Parker afirma que “Abuso de computador é amplamente definido como qualquer incidente ligado
à tecnologia do computador, no qual uma vítima sofreu, ou poderia ter sofrido, um prejuízo, e um agente
teve, ou poderia ter tido vantagens.” 4

Já Carla Rodrigues Araújo de Castro conceitua crime informático como “aquele praticado contra
sistema de informática ou através deste, compreendendo os crimes praticados contra o computador e seus
acessórios e os perpetrados através do computador.5”

Os conceitos suso mencionados se caracterizam ora por sua grande abrangência, ou por limitarem-se a
apenas um aspecto isolado do crime de tecnologia da informação. Nessa esteira a OECD – Organização para
Cooperação Econômica e Desenvolvimento define o Crime Eletrônico como “qualquer conduta ilegal, não
ética, ou não autorizada, que envolva processamento automático de dados e/ou transmissão de dados”.6

Verifica-se que as definições acerca do que seja crime de tecnologia da informação não satisfazem a
necessidade de identificar de maneira clara o que seja esta espécie de delito e qual o seu objeto. Michael
Gemignani com muita ironia levanta questionamentos sobre o tema: “Se uma secretária cansada de ser
desfalcada pelo computador, deliberadamente jogasse café na máquina, isto seria um crime informático ou
um ato de vandalismo contra a propriedade da empresa?”7

Apesar dos inúmeros entendimentos colacionados pode-se concluir que a definição de crime de
tecnologia da informação deve estar intriscitamente relacionada ao bem jurídico que se almeja proteger. Ao
contrário dos delitos tradicionais que podem ser perpetrados contra os sistemas de eletrônicos ou contra os
softwares (como o furto), o crime eletrônico é aquele perpetrado contra bens jurídicos eletrônicos ou
informacionais que se materializam no conjunto de dados/informações contidos nos sistemas eletrônicos,
estando estes armazenados, sob manipulação ou em transmissão.

Nesse sentido María de La Luz Lima explicita que:

 

Delito eletrônico, em sentido amplo, é qualquer conduta criminógena ou criminal em cuja
realização haja o emprego da tecnologia eletrônica como método, meio ou fim, em um sentido
estrito, qualquer ato ilícito penal em que os computadores, suas técnicas e funções
desempenham um papel como método, meio ou fim8.

 

Assim o crime eletrônico pode ser conceituado como toda ação típica, antijurídica perpetrada contra
bens jurídicos eletrônicos ou informacionais (como a segurança, ou a integridade do sistema eletrônico ou
das informações por ele tratadas), através da utilização de alguma ferramenta eletrônica no transcorrer do
iter criminis, não importando se o ato ocorre na introdução, no tratamento, no armazenamento ou na
transmissão dos dados.9
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Nesse contexto de criminológico, onde os recursos tecnológicos atuam como fatores potencializadores
e inovadores para práticas ilícitas, seja quando trata de práticas convencionais, como os crimes contra a
honra, seja quando cria novas figuras lesivas como no caso da difusão de códigos maliciosos e vírus.

Nessa ambiência propícia às práticas criminosos inovadores merecem serem destacadas as fraudes
tecnológicas bancárias, em especial as realizadas por intermédio da utilização da utilização de mecanismos
como o scam, o phishing e o pharming.

Segundo Cláudio Antônio de Paiva Simom, “são três as técnicas em que se baseiam as fraudes no
ambiente Internet Banking: scam, phishing e pharming . Os ataques têm roupagens diversas, porém, as
estruturas pertinentes a cada um são semelhantes.10”

O sem se caracteriza como uma ferramenta de ataque em massa trata-se do envio de uma mensagem
eletrônica enviada a muitos destinatários, tal qual o spam, contudo possui um grande diferencial: em seu
corpo ela possui um link que uma vez ativado realiza de forma oculta o download de um arquivo malicioso
para o sistema eletrônico da vítima.

 

Marcelo Lau define o scam como:

 

um tipo de mensagem eletrônica repudiada pelos usuários, pois além de causar
desconforto aos usuários de caixas postais, como o spam, eles apresentam natureza
fraudulenta. A natureza fraudulenta destas mensagens está associada à tentativa de
convencimento do receptor mediante alguma oferta descrita pelo responsável no
envio desta mensagem eletrônica. Nestes casos, a oferta se constitui em um golpe,
levando a vítima a perdas financeiras.11

As mensagens que suportam em seu conteúdo os artifícios fraudulentos normalmente estão vinculadas
às instituições financeiras, cartões de mensagens, órgãos públicos, downloads de programas, promoções,
temas pornográficos e mensagens pessoais, sempre buscando despertar nas vítimas a curiosidade pelo teor
completo da mensagem.

Analisando essa o conteúdo e o funcionamento dos scans pode-se afirmar que regra geral a prática
dessa ferramenta de fraude apresenta as seguintes características:

O conteúdo da mensagem pode ou não conter uma marca comercial forjada;

Contém endereço de e-mail e links forjados;

Representa uma mensagem que aguça a curiosidade a vítima;

O golpe busca atingir a vítima, através da instalação acidental de um programa existente no link
forjado. A partir da instalação deste agente, os dados são coletados no computador infectado por meio
de digitação ou ações realizadas a partir do mouse.Estes programas também são conhecidos como
cavalos de tróia;

O processo de captura de credenciais pode ser imperceptível a vítima, ou se apresentar na forma de
uma tela sobreposta sobre os aplicativos do computador, induzindo a vítima a colaborar
voluntariamente com o fornecimento de dados pessoais;

Em geral, os dados capturados são enviados ao fraudador por meio de protocolos de transferência de
arquivos (ftp – file transfer protocol),de envio de mensagens (smtp – simple mail tranfer protocol).12

Deve-se ressaltar que o a utilização do scam tem como objetivo a prática de um crime contra o
patrimônio que gera perdas imediatas para o correntista lesado e mediatas à instituição financeira. Os
programas instalados de forma oculta no sistema eletrônico da vítima, normalmente keyloggers ou
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screenloggers, colhem os dados, sem que a vítima perceba, relacionados às ferramentas de identificação do
usuário junto à instituição financeira e os condensam em arquivos de textos codificados que são
dissimuladamente, por intermédio de protocolos de comunicação, enviados aos gestores da rede fraudulenta
para que possam dar seguimento às operações bancárias fraudulentas.

A segunda forma de mediação tecnológica para prática de fraudes bancárias denomina-se de phishing,
ou phishing scam. Apesar de se confundirem, inclusive na nomenclatura, estas modalidades de fraude se
distinguiram nitidamente pela técnica utilizada para realização da fraude. Enquanto no scam a vítima tem a
integridade de seu sistema eletrônico violada pelo download dissimulado de um programa malicioso que
subtrai as informações necessárias para a prática, no phishing a vítima, muitas vezes por meio de um e-mail
fraudulento é atraída, pescada, para uma página falsa onde entrega ao fraudador as informações necessárias
para a prática das transações bancárias fraudulentas.

Carlos Ramírez Acosta define o phishing como:

 

El phishing consiste em el envío masivo de mensajes electrónicos com falsos
remitentes que aconsejan a los usuarios que rellenem y confirmem los datos y
contraseñas para poder acceder a su cuentas bancaria.

La palabra Phishing se basa em una analogía: los estafadores de Internet usan
pqueños anzuelos por conducto del correo electrónico para “pescar” las
contraseñas y los datos financeiros de los usuarios del Internet. Este término
fue acuñado alrededor de 1996 por los hackers que robban las cuentas de
accesso a usuarios de la compañia america Online (AOL).

De forma típica, un correo electrónico Phishing llega com la dirección y logo
original de la compañia a través de uma dirección de crreo electrónico
(también falsa, valiéndose de la suplantación de identidad del emisor), y
solicita al destinatário del correo enlazarse a una página que simula y parece
ser de uma institución genuina, sin embargo, mediante ésta se redireccionará a
un tecer sitio com el número y contraseña e cuenta del usuario, que son los
datos que les interessan a los estafadores.13

Procurando esclarecer o modus operandi do phishing Cláudio Simon expõe que “os ataques phishing
dispõe de variadas possibilidades de condução. Podem-se promover ataques phishing, via e-mail, banners
falsos, IRC, programas de mensagem, instantânea e trojans de infecção14. O objetivo da prática é enviar a
vítima para o sítio falso e lá permitir, através da simulação de um ambiente dissimulado, que a mesma entrega
por vontade própria, normalmente através do preenchimento de cadastros e formulários em HTML, as
informações necessárias para a prática do golpe.

Analisando a prática de phishing, Marcelo Lau enumera suas principais características:

O conteúdo da mensagem contém uma marca comercial forjada;

Contém endereços de e-mail e links forjados;

Busca representar uma instituição de comercio eletrônico ou financeiro;

O golpe busca atingir a vítima, coletando informações digitadas em formulários HTML,existentes na
mensagem eletrônica ou uma página Web, resultante do link forjado;

O processo de captura se apresenta na forma de uma interface Web, induzindo a vítima a colaborar
voluntariamente com o fornecimento de informações sensíveis;

Os dados capturados são enviados ao fraudador por meio dos protocolos de hipertexto (http- hyper
text transfer protocol).15

A terceira modalidade de prática de fraudes tecnológicas bancárias é o pharming, que possui sua
nomenclatura associada ao termo farming, que corresponde a um termo usado na indústria agrícola e
farmacêutica atrelado às práticas de modificação genética de hospedeiros com o objetivo de incrementar a
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produção de alimentos, ou drogas.

O nome do ataque surge da semelhança com a técnica desenvolvida, pois também se modifica o
'hospedeiro' que detém a informação para funcionamento da rede. Os referidos hospedeiros se chamam
Domainn Name System Servers (Servidores de Nome de Domínio), denominados DNS.16

Esclarecendo o assunto, Marcelo Lau expõe:

 

O pharming é um conceito recente ao público mundial, entretanto foi um meio
largamente utilizado para a efetivação da fraude sobre o ambiente Internet
Banking no Brasil. O mecanismo utilizando por este ataque promove o
redirecionamento da vítima a páginas falsas de instituições financeiras, tal
como descrito pelo phishing, entretanto esta variação de ataque não utiliza uma
mensagem eletrônica como vetor de propagação. O atacante busca fragilizar
serviços de resolução de nomes na Internet, conhecido como DNS, que
resultam no acesso errôneo do usuário á páginas da instituição financeiras,
mesmo que o usuário efetive o acesso á página do banco através da digitação
da URL no browser utilizado na navegação Internet.17

Dessa forma, uma vez envenenado o sistema eletrônico, seria impossível para a vítima evitar a fraude,
posto que por mais que digitasse o endereço correto do sítio da instituição bancária, o correntista seria
encaminhado para o sítio falso. Ilustrando melhor a prática delituosa Cláudio Simon esclarece que “todos os
endereços enviados em um navegador são convertidos em um número, que é controlado pelo servidor. No
ataque pharming, o DNS era atacado e o número de conversão alterado. Assim, por exemplo, ao digitar ,
que conduziria ao endereço <http://200.200.200.2> no servidor, o cliente seria conduzido ao endereço
<http://200.200.100.2>, que conteria um sítio falso.”18

 

As práticas apresentadas, quais sejam, o sacam, o phishing e o pharming possuem alta lesividade, e
devem urgentemente ser repreendidas pela ordem jurídica penal, entretanto algumas peculiaridades devem
ser pormenorizadamente analisadas. A primeira e mais importante reside na capacidade do ordenamento
jurídico penal já posto de, em face dos princípios da reserva lega e da taxatividade, ser aplicável às condutas
fáticas enquadradas sobre a terminologia de scam, phishing e pharming. A segunda é se, caso as normas já
existentes podem ser aplicadas, como deve ocorrer essa adequação típica. E por fim e não menos importante,
se a reprimenda aplicada a essas condutas guarda simetria com o alcance e a lesividade dos atos criminosos
praticados.

 

3. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA FRAUDES TECNOLÓGICAS BANCÁRIAS NO BRASIL

 

 

As práticas tecnológicas que atentam contra os sistemas eletrônicos bancários, em especial, as
vinculadas ao uso do Internet Banking, lesam de forma direta o patrimônio das vítimas. São condutas que
visam acima de tudo à obtenção de instrumentais necessários à prática de delitos patrimoniais como o furto e
o estelionato, é justamente na escolha do tipo penal incriminador que reside o maior pólo de discussões. A
prática de scam, phishing e pharming, enquadra-se em qual figura típica.

Buscando dirimir essa controvérsia as cortes brasileiras, em especial o Superior Tribunal de Justiça –
STJ tem pacificado entendimento no sentido de distinguir a tipificação dessas condutas, seja delineando a
prática de scam como furto qualificado pela fraude, seja entendendo que o phishing e o pharming
configuram a conduta típica do estelionato.

Nesse sentido:
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CRIMINAL. HC. FURTO QUALIFICADO. FRAUDES POR MEIO DA
INTERNET. PROGRAMA TROJAN. OPERAÇÃO CONTROL ALT DEL.
PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO
CRIMINOSA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA.

Hipótese na qual o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto
qualificado, pois seria integrante de grupo organizado com o fim de praticar
fraudes por meio da Internet, concernentes na subtração de valores de contas
bancárias, em detrimento de diversas vítimas e instituições financeiras, entre elas a
Caixa Econômica Federal, a partir da utilização de programa de computador
denominado TROJAN.19

No mesmo entendimento:

 

 

CRIMINAL. HC. FURTO QUALIFICADO. QUADRILHA. VIOLAÇÃO DE
SIGILO BANCÁRIO. FRAUDES POR MEIO DA INTERNET. PROGRAMA
TROJAN. OPERAÇÃO PÉGASUS. PRISÃO PREVENTIVA.
POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. PRESENÇA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES. SOLTURA DE CO-RÉUS. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO DA NEGATIVA DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO
PACIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. OITIVA
DE TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO E DEFESA. RETORNO DE CARTA
PRECATÓRIA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

Hipótese na qual o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de
furto qualificado, formação de quadrilha e violação de sigilo bancário, pois seria
integrante com participação intensa de grupo hierarquicamente organizado com o
fim de praticar fraudes por meio da Internet, concernentes na subtração de valores
de contas bancárias, em detrimento de diversas vítimas e instituições financeiras,
entre elas a Caixa Econômica Federal, a partir da utilização de programa de
computador denominado TROJAN.20

Nesses casos, a Corte Cidadã entendeu que a utilização de scam para envio de códigos maliciosos
como o trojan horse permitiria ao fraudador subtrair as informações necessárias à prática da fraude sem a
participação da vítima, ou seja, o agente subtrai os dados necessários a efetuar as subtrações fraudulentas
através do Internet Banking.

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE NUMERÁRIO ENTRE CONTAS
CORRENTES. CRIME DE FURTO MEDIANTE FRAUDE (ART. 155,
PARÁGRAFO 4º, II, DO CP) PRATICADO PELA INTERNET. APURAÇÃO
A SER REALIZADA NO LOCAL DA CONTA CORRENTE DE ONDE O
DINHEIRO FOI SUBTRAÍDO, E NÃO NO LOCAL DA POSSE DA RES
FURTIVA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO QUE SE CONFIRMA.

1. NO DELITO DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171, DO CP, A
FRAUDE É O MEIO UTILIZADO PARA SE OBTER A PERMISSÃO, A
CONCORDÂNCIA DA VÍTIMA, QUE, POR ESTAR ILUDIDA, ENTREGA
VOLUNTARIAMENTE O BEM AO AGENTE; NO FURTO QUALIFICADO
TRAZIDO NO ART. 155, PARÁGRAFO 4º, II, DO CP, A FRAUDE É
UTILIZADA PARA BURLAR A VIGILÂNCIA DA VÍTIMA QUE, POR
ESTAR DESATENTA, TEM O BEM SUBTRAÍDO SEM QUE PERCEBA,
HIPÓTESE QUE É JUSTO A DOS AUTOS;21

No que tange a prática do phishing e do pharming o STJ pacificou entendimento que estes condutas
coadunam-se com as práticas descritas no tipo penal do estelionato:

 

CRIMINAL. HC. FURTO QUALIFICADO. ESTELIONATO. QUADRILHA.
VIOLAÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO. FRAUDE POR MEIO DA
INTERNET. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
DOS CO-RÉUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO-OCORRÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO ACUSADO. POSSIBILIDADE
CONCRETA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.

IDENTIDADE DAS SITUAÇÕES NÃO EVIDENCIADA. EXCESSO DE
PRAZO. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. ORDEM
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DENEGADA. 22

Neste caso, entende o tribunal que diante de artifícios que encaminham a vítima para páginas
clonadas, ou formulários de cadastros simulacros dos reais, a vítima ao preencher as informações e entregá-
las aos fraudadores estaria sendo vítima do crime de estelionato, pois entrega de forma voluntária, ludibriada
pela prática do phishing ou do pharming as informações necessárias à prática da fraude.

Seguindo essa linha de fundamentação o Tribunal Regional Federal da 5ª Região se manifestou nos
seguintes termos;

 

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERATÓRIO. PRISÃO
PREVENTIVA. QUADRILHA ESPECIALIZADA EM ESTELIONATO VIA
INTERNET. ARTIFÍCIOS E MEIOS FRAUDULENTOS DE ALTA

TECNOLOGIA. FATOS QUE REQUEREM CONHECIMENTO TÉCNICO
MAIS DETIDO DOS RESPONSÁVEIS PELA APURAÇÃO. DEMORA

NÃO CONFIGURADA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO
DO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA À PRISÃO CAUTELAR.

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA.

1- ALÉM DA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DOS DELITOS E
DOS FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA QUE MILITAM CONTRA O
PACIENTE, A SUA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA REVELA-SE
CONVENIENTE À INSTRUÇÃO TENDO EM VISTA A NATUREZA DOS
CRIMES PRATICADOS, QUE ENVOLVEM O

EMPREGO DE TÉCNICAS CRIMINOSAS NA INTERNET, VALENDO-SE
DE SOFISTICADOS ARTIFÍCIOS E MEIOS FRAUDULENTOS DE ALTA
TECNOLOGIA, OS QUAIS, POR SI SÓS, REQUEREM UM
CONHECIMENTO TÉCNICO

MAIS DETIDO POR PARTE DOS RESPONSÁVEIS PELA ELUCIDAÇÃO
DOS FATOS CRIMINOSOS, JUSTIFICANDO A ATUAL SITUAÇÃO
PROCESSUAL DO PACIENTE.23

Ainda no mesmo diapasão:

 

PENAL. PROCESSO PENAL. RÉU PRESO. HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. ESTELIONATO VIA INTERNET. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS E REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA CAUTELAR.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
EXCESSO DE PRAZO. DEMORA JUSTIFICADA. PROCESSO COMPLEXO.
VÁRIOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO
CONCEDIDO AOS CO-RÉUS.

INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES FÁTICO-
PROCESSUAIS ENTRE OS CO-RÉUS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. CRIMES GRAVES COMETIDOS VIA INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO
DO PROGRAMA DE INFORMÁTICA, PELO QUAL SE CAPTURAVAM
INFORMAÇÕES DAQUELES QUE USASSEM OS COMPUTADORES
INFECTADOS, SENDO TAIS INFORMAÇÕES EM SEGUIDA, REMETIDAS
PARA CONTAS DE CORREIOS ELETRÔNICOS, CAUSANDO PREJUÍZOS
A VÁRIAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.24

Resta pacífica entre a jurisprudência nacional a adequação típica das práticas de scam, phishing e
pharming. Entretanto, esse fato não ilide a necessidade de estudo e aferição da correta interpretação
jurisprudencial das condutas apresentadas, bem como se essas situações adéquam-se aos modelos
internacionais de repressão dessas práticas, ou até mesmo com as perspectivas de repressão a nível nacional,
haja vista as condutas que serão tipificadas com a aprovação do Projeto de Lei Substitutivo 76/00 do
Senador Azeredo.

Assim, apesar do entendimento jurisprudencial firmado, se deve discutir, se essencialmente, apesar de
métodos de operação distintos tais condutas típicas distintas. A distinção firmada pelos tribunais não possui
coerência, posto que ambas as fraude, o objetivo principal do agente é realizar uma fraude patrimonial
através do desvio, sem o conhecimento da vítima de numerário existente em sua corrente bancária através do
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uso do Internet Banking. A diferença existente entre as condutas repousa na forma como o agente obtém os
dados necessários à prática das transações fraudulentas. No caso do scam o a cracker tem acesso às
ferramentas de identificação e autenticação por meio de instrumentos tecnológicos que subtraem
furtivamente às informações necessárias a realização da fraude. No phishing e no pharming a vítima entrega
ao agente, tão somente as informações, este de posse destas pratica a subtração dos valores pertencentes à
vítima, constituindo assim em sua essência a mesma conduta típica, furto qualificado pela fraude.

Entretanto, merece ser destacado o fato que o de que o PLC 84/2003, de forma equivocada estabelece
no art. 6º estabelece a tipificação de uma conduta denominada de estelionato eletrônico: “Art. 171, VI –
difunde, por qualquer meio, código malicioso com intuito de facilitar ou permitir acesso indevido à rede de
computadores, dispositivo de comunicação ou sistema informatizado”.

O surgimento dessa conduta típica no ordenamento jurídico nacional ao revés de solucionar o problema
do enquadramento típico das condutas fraudulentas mediadas por ferramentas tecnológicas como o scam, o
phishing e o pharming, tende a tornar mais complexa as discussões sobre a correta tipificação das referidas
práticas, posto o tipo além de confuso e desconectado com a realidade fática, contraria de forma clara o
entendimento jurídico firmado pelos tribunais nacionais.

Por fim percebe-se que apesar de possuírem, por força da interpretação dos tribunais, adequação típica,
sendo aplicáveis os tipos insertos no artigo 155 ou no art171 do Código Penal, a reprimenda aplicável as
estas condutas encontra-se muito aquém da real lesividade destas para a sociedade, posto que atinja um
grande número potencial de vítimas, o que enseja no mínimo a reflexão sobre a necessidade de se discutir o
recrudescimento da sanção penal aplicável a essas condutas.

 

 

CONCLUSÃO

 

 

O desenvolvimento tecnológico atrelado ao surgimento de recursos advindos da simbiose entre
sistemas informatizados e ferramentas de telecomunicação reformulou de forma significativa a forma de
organização social, cultural e econômica. A sociedade da informação, entretanto não mediou tão somente a
utilização lícita dos recursos tecnoinformacionais, mas também permitiu que as ferramentas tecnológicas
fossem utilizadas para práticas criminosas de alta potencialidade lesiva.

A proliferação de práticas fraudulentas realizado por intermédio do uso códigos malicioso, programas
invasivos e outros instrumentos que permitem o acesso indevido a sistemas informacionais, em especial, os
utilizados por instituições bancárias tornou-se prática comum capaz de causar grandes prejuízos a sociedade.

Nesse contexto práticas como o scam, o phishing e o pharming passaram a atacar de forma
avassaladora os sistemas informacionais utilizados nos serviços de Internet Banking, gerando prejuízos
incalculáveis, o que demandou a intervenção imediata do Direito na regulação de tais práticas.

Dessa forma os tribunais nacionais, em especial o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou
entendimento no sentido de aplicar as prescrições legais já existentes no ordenamento jurídico penal
brasileiro às práticas conhecidas como scam, phishing e pharming. Assim, a corte cidadã passou a capitulara
como furto qualificado mediante fraude a prática do scam e como estelionato as práticas de phishing e
pharming.

Entretanto tal solução não demonstra ser a melhor saída para a correta tipificação das fraudes
tecnológicas bancárias, posto que apesar de possuírem modus operandi singulares em sua etapa inicial, o
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escopo final dessa prática é similar, qual seja a realização de transações bancárias ilícitas, devendo, portanto
possuir idêntico tratamento penal.

Ademais, percebe-se que a celeuma será potencializada com a aprovação do PLC 83/2006, mais
conhecido como Substitutivo do Senador Azeredo, que em seu artigo 6º estabelece a tipificação de uma
conduta denominada de estelionato eletrônico.

Contudo, percebe-se que se faz indispensável à efetiva punição das condutas perpetradas por meio de
ferramentas tecnológicas já existentes ou por serem desenvolvidas, em especial as discutidas no presente
texto. Mais ainda, mesmo que se entenda ser desnecessária a criação de tipos específicos, como tem
sinalizado o entendimento jurisprudencial, resta ainda ao legislador, com o objetivo de aplicar corretamente a
tutela do Direito Penal, majorar o valor da reprimenda penal a prática dessas condutas, haja vista que a
mediação tecnológica potencializa de forma avassaladora o espectro de incidência e lesividade dessas
fraudes, o que coloca e risco não só o patrimônio das vítimas, mas acima de tudo um dos pilares da
Sociedade da Informação, a integridade e segurança dos atos praticados por meio eletrônico.
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PRIVATIZAÇÃO DOS PRESÍDIOS E TRABALHO DOS PRESOS: MÃO-DE-OBRA
ENCARCERADA

PRIVATIZACIÓN DE LAS CÁRCELES Y EL TRABAJO DE LOS PRESOS: MANO DE OBRA
PRISIONERA

roberto de Paula

RESUMO

RESUMO

Aborda a questão atual da investida do capital sobre o sistema penitenciário por meio da privatização dos
presídios. Analisa os pressupostos jurídicos e ideológicos da privatização, bem como a implicação do
trabalho dos presos a mercê das empresas privadas. Rememora historicamente o nascimento e o escopo das
instituições de punição, os presídios. Mergulha nos fundamentos sociológicos, filosóficos e ideológicos a fim
de desvendar a falácia e o engodo da privatização dos presídios e do sistema penitenciário. Apresenta os
argumentos favoráveis e contrários à privatização. Tece algumas propostas alternativas ao trabalho dos
presos, destacando sua previsão exaustiva na Lei de Execução Penal. Conclui que miseravelmente os
encarcerados sofrem dupla punição: são punidos pela própria situação desumana da prisão, sobretudo são
punidos porque são pobres e detentores da força de trabalho que precisa ser explorada, ainda que numa
prisão.

Palavaras-chave: Direito. Trabalho. Preso. Penitenciária. Privatização.

PALAVRAS-CHAVES: Palavaras-chave: Direito. Trabalho. Preso. Penitenciária. Privatização.

RESUMEN
RESUMEN
Acerca a la cuestión actual de la investida del capital en el sistema de la penitenciaría por medio de la
privatización de las penitenciarías. Examina los supuestos jurídicos e ideológicos de la privatización y la
implicación del trabajo de los reclusos a merced de las empresas privadas. Recuerda históricamente el
nacimiento y la blanco de las instituciones del castigo, las penitenciarías. Sumérgete en los fundamentos
sociológicos, filosóficos y orden ideológico para descubrir la falacia y el engaño de la privatización de las
prisiones y el sistema penitenciario. Presenta los argumentos a favor y en contra de la privatización. Presenta
algunas propuestas alternativas al trabajo de los prisioneros, destacando su pronóstico global de la Ley de
Ejecución Penal. Llega a la conclusión de que los prisioneros sufren miserablemente castigo doble: son
castigados por la situación inhumana de la prisión, sobre todo porque son pobres son castigados y los
titulares de la fuerza de trabajo que necesita ser explorada, aunque en la cárcel.

Palabras-chaves: Derecho. Trabajo. Prisionero. Penitenciaría. Privatización.

PALAVRAS-CLAVE: Palabras-chaves: Derecho. Trabajo. Prisionero. Penitenciaría. Privatización.

 

 

 
 

1 INTRODUÇÃO

 

A sociedade brasileira, no decorrer de sua história, é marcada pelo coronelismo na esfera política,
imperialismo na esfera econômica, despotismo na esfera do executivo e pela prevalência do privado sobre a
res pública. Insta assinalar, por fim, pela submissão ao capitalismo transnacional e às instituições
multilaterais como o FMI, BIRD, Banco Mundial. É certo que determinados períodos governamentais,
sobretudo os populares, pode-se perceber relativa independência com relação a estes.

Modernamente a crescente escalada da privatização de setores importantes do Estado demonstram
a investida do privado sobre o púbico. Assim, conquistas sofridas de determinado país acaba indo de roldão
aos mandos da iniciativa privada. Não bastasse isso a investida atual se dá no campo onde a atuação do
Estado deveria ser exclusiva, por força de mando constitucional, como é o caso brasileiro, tais como sobre o
sistema penitenciário.

Diante deste quadro, algumas questões afiguram-se como pertinentes: como manter os direitos
coletivos, frutos de históricas lutas sociais perante a “ditadura Constitucional” de um Estado autoritário que,
ao que tudo indica, é refém de interesses privados? Em que a esfera pública (segurança e justiça), de fato e
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de direito, é espaço público e não refém da res privada?

Os questionamentos levantados não imprimem uma atitude negativa e de desalento, pelo contrário,
são marcos balizadores e sinalizadores de que a problemática apreciada é atual e relevante, pois trata,
dialeticamente do drama que envolve os presos e suas famílias e, doutra banda, a voracidade empresarial que
enxerga na miséria humana a possibilidade de acúmulo capital.

A pretensão autoral se pauta por uma abordagem didática e, ao mesmo tempo, crítico-dialética.
Para tanto, estabelece-se, alguns passos que objetivam a contextualização do tema, a emergência das
questões problemáticas afins e o apontamento de algumas medidas como fatores relevantes na solução dessa
intrincada questão social.

A questão do trabalho dos presos em face das privatizações de presídios está inserida na relação
dialética público versus privado para implementar um determinado modelo de Estado e sociedade. Esta
assertiva não só será demonstrada à frente, como também constitui em verdadeira chave de leitura desta, pois
revela distorção da apropriação do privado sobre o interesse de uma coletividade em sua extensão nacional.

A metodologia que se anuncia no trato do problema é a perspectiva crítica-dialética, sem, no
entanto, olvidar do uso auxiliar dos dados fornecidos pelo método empírico ou positivista, pois as
informações fornecidas corroboram a pretensão autoral de demonstração do engodo ou engano que a
ideologia privatista imprime por meio de argumentos falaciosos sem comprovação ou incidência na realidade
fática. A perspectiva crítica emerge da compreensão da vitimização como um processo de eleição, isto é de
seletividade e escolha, pois os cárceres refletem a exposição de uma chaga social aberta, onde os
marginalizados são eleitos para viverem segregados, numa espécie de exemplo aos demais que ainda
experimentam espasmos de liberdade.

O cárcere, desde uma concepção sociológica, não é um espaço democrático no sentido de se
detectar indivíduos advindos de classes sociais distintas. Nota-se uma profusão de encarcerados pertencentes
a uma classe pobre e marginalizada. Desta forma, o cárcere é somente mais um meio de se frear indivíduos,
excluir uma massa de manobra e perpetuar a desigualdade social que está enraizada no nascedouro da vida
em sociedade.

 

2 LINEAMENTOS HISTÓRICOS DO SISTEMA PRISIONAL MODERNO

 

Assinale-se que aqui deve residir a preocupação central no tocante à realidade prisional e ao
trabalho decorrente dessa situação, qual seja desmistificar ou desmitificar a ideologia própria da sociedade
que segrega os seus com vistas a uma finalidade implicitamente escondida. O discurso revelador da finalidade
da prisionalização é um discurso hegemônico, estatal, oficial e, portanto, ideologizado e encobridor da
realidade.

Trata-se de reconstruir, historicamente, os deslocamentos entre o setor público e setor privado no
âmbito da história do sistema prisional moderno e, neste recorte histórico, compreender a relação intrínseca
entre a forma como se estabeleceu o vínculo entre penalidade e trabalho nas prisões, bem como a
industrialização da sociedade moderna (Revolução Industrial) e o estabelecimento de um "exército industrial
de reserva" de mercado de trabalho e, por fim, a questão do sistema penitenciário no Estado de Bem-Estar-
Social e no Estado Neoliberal.

 

2.1 Relação entre Público e Privado na História das Prisões

 

A relação público e privado[1] no sistema prisional tem-se modificado historicamente. Tal variação
é fruto dos distintos padrões de relações sociais, ou seja, em cada modelo de organização das relações de
produção sócio-econômica, há uma tipologia de sistema penal.

Juarez Cirino dos Santos assim descreve o papel exercido pelo Direito Penal, cuja aplicação
evidencia a situação de desigualdade social existente entre classes:

[...] o Direito é a expressão legal do modo de produção, e, assim, a institucionalização
normativa dos interesses e necessidades das classes dominantes, que impõe e reproduz as
relações de opressão e desigualdade em que se fundamenta o seu poder de classe. O
Direito Penal, ao criminalizar rigorosamente os comportamentos contrários às relações
de produção dominantes, protege os interesses fundamentais da classe (ou bloco de
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classes) dominante, e mesmo quando protege bens gerais (vida, integridade, liberdade,
etc.), essa proteção é desigual porque as classes trabalhadoras são protegidas enquanto
objeto (força de trabalho) e os setores marginalizados do mercado de trabalho não
recebem qualquer proteção [...].[2]

 

 2.2 Sistema Prisional na Idade Média

 

Na Inglaterra medieval, predominava o sistema das prisões privadas. Estas eram instituições auto-
suficientes e com a finalidade de práticas lucrativas. Na teoria, as prisões pertenciam ao rei. Entretanto, não
havia previsão orçamentária para atender a sua administração. Na prática, elas eram administradas por
particulares que, via de regra, almejavam, única e exclusivamente, auferir lucros. Os lucros eram
provenientes da cobrança de um sistema de taxas estabelecido segundo o padrão social dos detentos. Este
negócio era tão lucrativo que era possível arrematar o monopólio administrativo de prisões via portentosos
leilões.

Assim, era comum compra e venda do próprio cargo de administrador prisional. Ademais, podia,
normalmente, ser passado de geração em geração. Destaque-se que, havia parcerias entre administradores
que pagavam anuidades a magistrados para, legalmente, receberem exclusividade de envio de condenados à
sua unidade prisional.

A acomodação prisional privada na Idade Média contemplava algumas especificidades: uma divisão
interna entre a ala dos senhores (custos adicionais do conforto) e ala dos comuns (aos que não podiam arcar
com custos); uma outra especificidade diz respeito à forma de prisão: o encarceramento era concebido como
custódia provisória e raramente como forma de punição.

 

2.3 A Gênese Histórica da Privatização dos Presídios

 

Numa retrospectiva histórico-pedagógica as propostas atuais de privatização de presídios
remontam ao “Panopticon” de Jeremy Bentham, projetada em 1791.  Esta é a primeira proposta moderna de
contratação de prisões, concebida, diferentemente da Idade Média, como forma de punição.

O modelo idealizado por Bentham concebia função disciplinar pretensamente aplicável a várias
instituições de controle e vigilância, tais como prisões, fábricas, escolas, casernas, hospitais, etc. É neste
sentido que, para Foucault:

[...] o Panóptico pode ser utilizado como máquina de fazer experiências, modificar o
comportamento, treinar ou retreinar os indivíduos. Experimentar remédios e verificar
seus efeitos. Tentar diversas punições sobre os prisioneiros, segundo seus crimes e
temperamentos, e procurar as mais eficazes [...]. O Panóptico funciona como uma
espécie de laboratório de poder. Graças a seus mecanismos de observação, ganha em
eficácia e em capacidade de penetração no comportamento dos homens; um aumento de
saber vem se implantar em todas as frentes do poder, descobrindo objetos que devem ser
conhecidos em todas as superfícies onde este se exerça.[3]

A proposta de Bentham contempla dois modelos de controle da gestão privada para o sistema
prisional. A seguir, aprecia-se os principais pontos dos mesmos.

No primeiro modelo, o contrato deveria dispor sobre tratamento e cuidado do preso, “o empresário
não deve deixar os prisioneiros passar fome [...] não sei se seria favorável a conceder-lhe o direito de
espancar os seus pensionistas”;[4] e ainda, “o contrato obrigaria a pagar um tanto para cada preso que
morresse, independentemente dos cuidados que o contratante poderia ter tomado para mantê-los vivos”,[5] o
que resulta na responsabilidade objetiva do contratante, em caso de morte do preso.

Assim, neste modelo:

[...] o Estado concede a exploração da força de trabalho carcerária e administra a
instituição penitenciaria, garantindo a segurança e disciplina internas, em troca de lucro
sem risco econômico.[6] (grifo no original)

O segundo modelo de controle refere-se à inspeção e fiscalização da contabilidade do empresário,
“eu exigiria dele que abra suas contas, que as imprima e publique [...] eu as faria examináveis e reexamináveis
a viva voz e a qualquer momento, por força de juramento”.[7]

Bentham, no que se refere ao aspecto de arquitetura física do estabelecimento prisional, expôs a
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visibilidade do próprio prédio ao controle externo, “se faria pela abertura das portas desses estabelecimentos
[...] aos curiosos em geral – a grande comissão aberta do tribunal do mundo”,[8] rejeitado de imediato pelo
Parlamento Britânico. Todavia, bem mais tarde, o Estado adotou o mecanismo disciplinar de Bentham, em
suas penitenciárias públicas.

 

2.4 Modelos Americanos:Arrendamento e Contrato

 

O modelo de arrendamento refere-se à área do trabalho do preso. Este modelo foi largamente
utilizado no Sul dos EUA, no século XIX. O Estado praticava o arrendamento de prisioneiros para
empresários, que os utilizavam como mão-de-obra, semelhante à escrava em plantações e fábricas.
Estabelecia-se um contrato entre Estado (ou outra autoridade pública) e arrendatário (indivíduo ou
companhia), no qual este garantia custódia e alimentação aos prisioneiros, em troca da exploração de seu
trabalho. Na verdade, isto significou a re-instituição da escravidão para o segmento mais baixo da população
negra norte-americana.

O modelo ou sistema de contrato que prevaleceu no Norte e Leste dos EUA. Neste sistema, o
Estado permaneceria responsável pela administração da prisão, pelo provimento de alimentos e vestuário.
Porém, estabelecia contrato com empresários para administração das oficinas prisionais. Assim, o contratante
pagava ao Estado uma soma fixa pelo trabalho dos presos, fornecia matéria-prima às oficinas e procedia à
distribuição dos produtos. Seu objetivo era maximizar o lucro e minimizar os custos da produção.

Inevitavelmente os modelos acima comentados foram alvos de severas críticas, pois suas
apresentam equívocos grosseiros e gritantes, incapazes de suportar ante a um exame, ainda que pueril, acerca
do mínimo de dignidade exigida. Cumpre acrescentar que a crítica é procedente, pois evidencia sobremaneira
os maus-tratos em relação aos detentos. A História encarregou-se de demonstrar os pontos falhos dos
sistemas ora tratados.

A derrocada dos modelos em comento se deu na década de 30, pois, além de tais violações à
condição humana dos presos, originou uma oposição trabalhista; os sindicatos denunciaram o trabalho
prisional como fator de diminuição dos níveis salariais médios na sociedade americana.

Registre-se, por fim, que a exploração do trabalho carcerário por empresas privadas ainda encontra
espaço na sociedade americana. Eis a constatação apresentada por Juarez Cirino dos Santos:

Na atualidade, a política americana de criminalização da pobreza, determinada pelo
desmonte do estado social e sua substituição progressiva pelo estado penal,
quintuplicou a população carcerária daquele País no período de vinte anos: de 500 mil
presos em 1980 para 2,5 milhões de presos em 2000, aproximadamente.[9] (Grifo no
original)

 

2.5 Relação entre Penalidade e Trabalho dos Presos na Origem da Modernidade

 

Há um adágio popular de cunho sócio-religioso, muito difundido em nossa sociedade, que tem
pretensão de traduzir o universo de justificação ideológica do trabalho: "mente vazia é oficina do diabo".
Assim, o trabalho aplicado aos presos, segundo essa perspectiva, é o remédio eficaz àqueles que violaram
leis e ordens do nosso ordenamento social.

Assim, estabelece-se uma lógica perversa sustentada por uma coluna silogística equivocada: ora, se
se tornaram criminosos pela violação ao mundo do trabalho, será justamente pelo trabalho que ocorrerá a
reabilitação. No dizer de Tocqueville: “o ócio levou-o ao crime; uma ocupação o ensinará a como ganhar a
vida honestamente” [10]. Em suma, a disciplina ao trabalho torná-los-á indivíduos bons e saudáveis.

Assim, segundo essa ideologia, no sistema prisional os violadores da ordem se tornariam
pacificados, ressocializados, reeducados e estimulados a uma vida de virtudes através de exercícios
laborativos. Portanto, o trabalho é o excelente remédio para curar e expulsar qualquer ação diabólica do ócio
e dos vícios.

A exigência de trabalho dos presos, por parte da classe trabalhadora, decorre de uma ideologia
disseminada de que a ociosidade dos encarcerados é uma ofensa: um absurdo que os presos não trabalhem.
Assim, entendem que nada mais justo que estes bandidos e vagabundos venham contribuir com seu trabalho,
como uma quota de castigo.
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Neste sentido, o trabalho é concebido como um acréscimo da pena privativa de liberdade e uma
forma de compensação ao ônus que causaram à sociedade. Está inserido nesta ideologia o expresso desejo da
população ver os presos trabalharem duramente em regime forçado de penitenciárias agrícolas ou indústrias
e, ainda mais, há quem diga: "deveriam trabalhar sem comida". Assim, reconhece Fernando Afonso Salla em
voz uníssona ao que previu Foucault: “a disciplina do corpo traria a submissão da alma”.[11]

Entretanto, tal ideologia é de fato sólida? Quais suas fragilidades? Acrescentar trabalho aos
apenados no interior das prisões resolveria a complexa questão da pena privativa da liberdade e as condições
em que ela se dá? A questão não é a da própria possibilidade de erradicar a aplicação da pena privativa da
liberdade? O trabalho dos presos não será uma solução simplista, apelo emotivo junto às massas, sem
possibilidade de concreção?

No século XVI, o advento da Revolução Industrial e a passagem do feudalismo para o capitalismo,
revelam o contexto fértil para se entender o trabalho prisional, a partir das chamadas “casa de correção” e
“casa de trabalho” desenvolvidas nalguns países da Europa. Tais estabelecimentos pretendiam resolver uma
questão básica, ou seja, o desmonte das condições estruturais de vida no campo promovido pela
industrialização. Com a industrialização da lã houve um êxodo rural, especialmente para Londres, surgindo
enorme desafio: como controlar essas classes perigosas, uma vez que eram formadas por mendigos,
pedintes, prostitutas, desocupados, ou seja, um exército de lumpem proletários?

Em 1557, no alvorecer da Idade Moderna, na cidade britânica de Bridewel, foi instalada a primeira
"casa de trabalho", cujo objetivo era abrigar e disciplinar parte dessa população marginal. Michael Foucault
descreve tal fenômeno:

Em sua concepção primitiva o trabalho penal não é o aprendizado deste ou daquele
ofício, mas o aprendizado da própria virtude do trabalho. Trabalhar sem objetivo,
trabalhar por trabalhar, deveria dar aos indivíduos a forma ideal do trabalhador. [...]
tornou-se claro que não se procurava reeducar os delinqüentes, torná-los virtuosos, mas
sim agrupá-los num meio bem definido, rotulado, que pudesse ser uma arma com fins
econômicos e políticos. O problema então não era ensinar-lhes alguma coisa, mas ao
contrário, não lhes ensinar nada para se estar bem seguro de que nada poderão fazer
saindo da prisão. O caráter de inutilidade do trabalho penal que está no começo ligado a
um projeto preciso, serve agora a uma outra estratégia.[12]

Esta virtude incutida no mundo do trabalho prisional antecipa, na verdade, um caráter político e
educativo, ou seja, desenvolver e aperfeiçoar a mecânica da produção e adestrar "corpos dóceis" ao sistema
produtivo industrial. Assim descreve Foucault:

Não é como atividade de produção que ele é intrinsecamente útil, mas pelos efeitos que
ele toma na mecânica humana. É um princípio de ordem e de regularidade. Pelas
exigências que lhe são próprias, veicula, de maneira insensível, as formas de um poder
rigoroso: sujeita os corpos a movimentos regulares, exclui a agitação e a distração,
impõe uma hierarquia e uma vigilância que serão ainda mais bem aceitas, e penetrarão
ainda mais profundamente no comportamento dos condenados por fazerem parte de sua
lógica [...][13]

De 1557 ao século XVIII, além da Inglaterra, foram estabelecidas tais "casas de trabalho" em
Amsterdã, na Bélgica e na Alemanha. O traço central dessas "instituições totais" consistiu em sua estreita
ligação com a origem da indústria têxtil da Europa. Nessas instituições o trabalho dos detentos era
organizado à base do sistema de contrato. Assim, o setor privado (de lã, madeira, velas, tijolos, ferro, etc.)
contratava com o xerife do Condado a administração dos apenados.

Em fins do séc. XVIII, nos EUA, a questão do trabalho figurava no centro de existência da
penitenciária moderna e tentava responder aos desafios crescentes da era industrial: a qualificação e
treinamento de mão-de-obra especializada. Esta modalidade visava, em linhas gerais, ao arrependimento, à
penitência e à reabilitação pela disciplina do trabalho. Neste contexto, dois modelos de sistema prisional são
gestados e desenvolvidos: o modelo filadelfiano e o de Auburn.

O modelo de Filadélfia previa encarceramento em solitária e o trabalho devia ser realizado no
interior das celas; a produção era administrada pela autoridade correcional, que comprava matéria-prima,
supervisionava os trabalhos e colocava o produto no mercado; o trabalho caracterizava-se pela via artesanal,
tornava-se competitivo devido ao baixo custo de produção, pois ocupava mão-de-obra não remunerada.

Por sua vez, o modelo de Auburn (“silent system” – sistema de silêncio) mesclava trabalho prisional
em conjunto durante o dia e encarceramento solitário à noite. A produção ficava a cargo de empresas e o
trabalho possuía um caráter industrial, enquanto o detento submetia-se à lógica de um duplo comando, de
um lado, autoridade disciplinar do presídio e de outro figurava a autoridade disciplinar da empresa.

Estes modelos prisionais sustentaram-se numa sólida base ideológica, isto é, fundamentaram-se no
substrato da ética protestante de teor calvinista: a salvação se dá pelo trabalho. Sintomática é a avaliação de
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Tocqueville e Beuamont, quando das visitas aos estabelecimentos prisionais nos EUA:

[...] mesmo se o criminoso não o considerasse um alívio para seus sofrimentos, o
trabalho lhe seria impingido. O ócio levou-o ao crime; uma ocupação o ensinará a como
ganhar a vida honestamente.[14]

 

O sociólogo Max Weber desenvolveu pesquisa sobre a relação entre o espírito do capitalismo e a
ética protestante. Aliás, consubstancia estes conceitos em obra denominada de A Ética Protestante e o
Espírito do Capitalismo. Segundo ele, há uma tensão entre o trabalho tomado, ao mesmo tempo, como
chamamento e ascese, isto é, vocação e exercício espiritual de devoção, de mortificação e meditação
religiosa.

De um lado, o ethos protestante contribui para a condenação de um estilo de vida alicerçado no
gozo espontâneo das posses, restringindo o consumo e o supérfluo. E, por outro lado, atua de forma
psicológica em liberar o desejo de adquirir, uma das restrições típicas a uma ética tradicional (católica – a
pobreza como um valor evangélico). Nas palavras do próprio Weber:

[...] quando a limitação do consumo é combinada com a liberação das atividades de
busca da riqueza, o resultado prático inevitável é óbvio: o acúmulo de capital mediante a
compulsão ascética para a poupança”.[15]

Portanto, deste sentido duplo de trabalho (ascese e vocação) resultou, segundo Weber, a alma do
anglo-saxão moderno: os dois elementos, o de gozo ingênuo regulado da vida e o gozo de um autocontrole
reservado, de uma conduta ética convencional combinam-se, ainda hoje, para efetivar o desenvolvimento do
capitalismo.

Estes valores do espírito do capitalismo que a penitenciária visava inculcar nos detentos. A
emergência da penitenciária nos EUA representou um projeto constitutivo da democracia liberal que,
segundo Thomas Dumm:

O sistema penitenciário formou o projeto epistemológico da democracia liberal, criando
condições de conhecimento do “eu” e do “outro” que deveriam forjar o sujeito político
requerido pelos valores democráticos liberais [...]. O projeto norte-americano, um
sistema de autogoverno, envolveu não apenas o estabelecimento do governo
representativo com sufrágio extensivo, mas também o estabelecimento de instituições
que deveriam encorajar a internalização dos valores democráticos liberais, a criação de
indivíduos que deveriam aprender a governar as suas vidas.[16]

 

Do exposto cabe concluir que o sistema prisional é a mecânica pedagógica a moldar movimentos,
atitudes, corpos, espíritos e consciências complacentes ao sistema de produção capitalista. Trata-se de uma
prática pedagógica de dominação, submissão e exploração.

 

2.6 Presos: Exército Industrial de Reserva de Mercado de Trabalho

 

Por volta de 1850, os estabelecimentos prisionais modernos dos EUA adotaram, quase por
completo, o sistema de Auburn (“silent system”), que se tornou sinônimo de administração correcional norte-
americana. Sua base de sustentação era de ordem econômica: prisões como fábricas de mercadorias,
operadas em bases lucrativas (casa de trabalho européia), portanto, segue na esteira da Revolução Industrial,
donde a população carcerária é tida como um autêntico "exército industrial de mercado".

Desta feita, como fica os propósitos de reabilitação no qual o trabalho é ideologicamente
legitimado? Tal propósito vai dando lugar às demandas da produção e de sua severa disciplina de trabalho,
aos violadores do silêncio o prêmio do chicote e outras formas de punição corporal.

Assim, necessita-se de um forte aparato técnico-psicológico, disciplinador de espíritos, conforme
nos relata Goffman:

[...] os castigos e privilégios passam a ligar-se a um sistema de trabalho interno. Os locais
de trabalho e os locais de dormir se tornam claramente definidos como locais onde há
certos tipos e níveis de privilégio, e os internados são freqüente e visivelmente levados
de um local para outro como recurso administrativo para dar o castigo ou o prêmio
justificados por sua cooperação.[17]

 

A Inglaterra, seguida de muitos países da Europa, adotou o encarceramento em solitária em
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período integral. O trabalho foi concebido como castigo e sua realização se dava no interior das celas.

O modelo prisão, sobremaneira adotado na Europa, tem como substrato intelectual uma pedagogia
equiparada a uma máquina disciplinar voltada à intimidação das camadas mais baixas da população, visto
que, se o crime é fruto de uma depravação moral, por exemplo, a expiação da pena deve ocorrer pela
mediação individual e solitária.

 

2.7 Sistema Penitenciário e as Modalidades de Atuação do Estado

 

O sistema penitenciário afeto a determinada sociedade decorre sobremaneira do modo de produção
de determinado sistema social. Assim, a tipificação de condutas e a forma de condução do sistema punitivo
prisional obedecem a uma lógica regida pela forma de produção do sistema em questão.

Aqui analisar-se-á o sistema prisional, ainda que em breves notas, no Estado de Bem-Estar-Social e
no Estado de cunho Neoliberal. Afora se tratar de modelos afetos a momentos históricos distintos, mas
guardam características de identidade uma vez que se dão dentro do Modo de Produção Capitalista. Assim,
não se adentra ao mérito de apreciação axiológica do Modo de Produção Socialista.

Verifica-se que a partir do início do século XIX há uma mudança paradigmática do sistema
penitenciário britânico: a passagem do Estado Liberal para a consolidação do Estado de Bem-Estar Social,
que doravante passa a caracterizar as políticas dos principais países da Europa Ocidental.

Entretanto, nos EUA, , em fins dos anos 60 e início de 70, as prisões públicas guinaram para o
setor privado. Ocorreu um processo de descentralização administrativa no governo de Lyndon Johnson,
caracterizado como "a guerra contra a pobreza". Assim, o atendimento à população marginalizada migrou
para o setor privado. O arcabouço jurídico federal é modificado para estimular a iniciativa privada local,
estabelecer contratos e atender os serviços sociais.

Estes fatores convergem para expansão do envolvimento da comunidade na esfera correcional. De
um lado, com provisão de serviços de alimentação, educação, treinamento profissional e vocacional,
transportes, etc., por meio de contratos entre Estados e iniciativa privada; de outro lado, pelo florescimento
de centros comunitários na esfera das chamadas “halfway houses” - centros de saúde mental, de tratamento
de toxicômanos. Tal expansão do setor comunitário é expressivo no tocante ao encarceramento de jovens.
Isto porque há uma descrença na prisão como instituição apta a reabilitar jovens criminosos e também um
entendimento jurídico voltado à demarcação da especificidade do jovem delinqüente.

Ocorre, assim, a partir dos anos 60, uma ampliação de programas comunitários elaborados em
bases privadas e sem fins lucrativos. Portanto, trata-se de reabilitar não mais pelo isolamento, mas pela
reintegração social, ocorrendo o retorno do privado em esferas que eram próprias do domínio estatal.

 

3 PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL NO BRASIL

 

3.1 A Crise do Sistema Penitenciário e a Violência Urbana

 

O sistema penitenciário, desde seu nascedouro apresenta distorções entre sua criação e sua
finalidade. A idéia de punição desemboca no autoritarismo. Acerca da crise do sistema penitenciário, Cesare
Bonesana, Marquês de Beccaria, já em 1765, em sua clássica obra “Dos Delitos e das Penas”, já denunciava
as prisões:

Horrível mansão do desespero e da fome [...] os dolorosos gemidos do fraco, sacrificado
à ignorância cruel e aos opulentos covardes; os tormentos atrozes que a barbárie inflige
por crimes sem provas, ou por delitos quiméricos; o aspecto abominável dos xadrezes e
das masmorras, cujo horror é ainda aumentado pelo suplício mais insuportável para os
infelizes, a incerteza.[18]

Lamentavelmente, de maneira uníssona com a denúncia de Beccaria, o sistema carcerário brasileiro,
na atual conjuntura, também está numa situação dramática e desumana, conforme relata Cezar Roberto
Bittencourt:

[...] as deficiências prisionais compreendidas nessas obras-denúncias apresentam muito
mais características semelhantes: maus tratos verbais ou de fato; superpopulação
carcerária, o que também leva a uma drástica redução de desfrute de outras atividades
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que deve proporcionar o centro penal; falta de higiene; condições deficientes de trabalho,
o que pode significar uma inaceitável exploração dos reclusos ou o ócio completo;
deficiências no serviço médico, que pode chegar em muitos casos, a sua absoluta
inexistência; regime alimentar deficiente; elevado índice de consumo de drogas, muitas
vezes originado pela venalidade e corrupção de alguns funcionários penitenciários que
permitem e até realizam o tráfico; reiterados abusos sexuais; ambiente propício à
violência, em que impera a utilização de meios brutais, onde sempre se impõe o mais
forte. [19]    

Repise-se que esta situação do sistema prisional também foi objeto de estudos, de duras críticas
denunciadas por Michael Foucault: "[...] as prisões não diminuem a taxa de criminalidade: pode-se aumentá-
las, multiplicá-las ou transformá-las, a quantidade de crimes e de criminosos permanece estável, ou
aumenta".[20]

De acordo com Foucault:

Desde 1820 se constata que a prisão, longe de transformar os criminosos em gente
honesta, serve apenas para fabricar novos criminosos ou para afundá-los ainda mais na
criminalidade. Foi então que houve, como sempre nos mecanismos de poder, uma
utilização estratégica daquilo que era inconveniente. A prisão fabrica delinqüentes, mas os
delinqüentes são úteis tanto no domínio econômico como no político, os delinqüentes
servem para alguma coisa. [...] Napoleão III tomou o poder graças a um grupo
constituído por delinqüentes de direito comum, [...] e basta ver o medo e o ódio que os
operários do século XIX sentiam em relação aos delinqüentes para compreender que
estes eram utilizados contra eles nas lutas políticas e sociais, em missões de vigilância ou
furar greves, etc.[21]

 

Numa perspectiva sociológica, a crise do sistema prisional, como objeto ressocializador e do
próprio Estado Liberal estão inseridos em uma crise ainda maior, qual seja do sistema econômico, conforme
nos adverte Luís Fernando Camargo de Barros Vidal:

[...] a crise do Estado Liberal é a crise da ordem econômica mercantilista, e não da ordem
dos “direitos civis”. Nunca se acreditou tanto e com tamanha firmeza na liberdade como
valor supremo do ser humano somente a ignorância da massa manipulada pode justificar
o desprezo do outro lado da moeda da liberdade, que é a sua privação.[22]

Como tentativa de resposta ao crescimento do crime e às dificuldades financeiras da polícia,
estabelece-se, no Brasil, aquilo que o cientista político René Armand Dreifuss, chama de "a nostalgia da
senzala"[23], o autoritarismo no trato da questão penal. Desta nostalgia (cultura) só poderia resultar o
totalitarismo prisional, conforme nos relata Manoel Pedro Pimentel, “queiramos ou não, a prisão é uma
instituição totalitária, e só pode funcionar como tal”[24].

Diante do quadro caótico de sistema prisional, surgem várias propostas ensejadas com pretensão de
validade de serem colocadas como alternativas. Uma das alternativas é a propalada privatização.Evandro
Lins e Silva assinala a característica da privatização:

a)o Estado entrega ao particular presídios já construídos, para que sejam gerenciados e
administrados mediante contrato de prestação de serviço. O particular pode ou não ter o
controle último da segurança: guardas nas muralhas, ou fora das cercas, com armas de
fogo, etc.;

b)          o Estado contrata, junto a particulares, construção e gerenciamento de todos os
serviços de infra-estrutura e administração, com ou sem controle último de segurança;

c)          a utilização do trabalho dos presos nas prisões industriais pelos particulares;

d)            a entrega de determinados serviços para o setor privado, o que vem sendo
caracterizado por terceirização.[25]   

Juarez Cirino dos Santos arremata de forma clara, distinta e indiscutível que "a questão da
exploração do trabalho carcerário por empresas privadas parece clara: nenhuma empresa privada é
constituída com fins humanitários, mas com objetivo de lucro".[26]

 

3.2  Propostas e Modelos de Privatização

Alguns pensadores assinalam que a idéia de privatização de presídios é nova no Brasil, como
também no planeta, pois só aproximadamente há 10/15 anos é que o mundo conhece os chamados presídios
privados. O argumento das experiências estrangeiras foi inclusive usado no texto para justificar proposta de
lei federal sobre programa de privatização do Sistema Penitenciário do Brasil, nestes termos:

A presente proposta de privatização do sistema penitenciário brasileiro é oriunda de
reflexões sobre as modernas e recentes experiências que, nesse sentido, vêm sendo
colocadas em prática em estabelecimentos prisionais dos Estados Unidos, da França, da
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Inglaterra e da Austrália.[27]  

Na forma ou modelo de privatização americano, o preso é entregue pelo Estado à iniciativa
privada, que o acompanhará até o final de sua pena, quando o libertará, deixa o preso inteiramente nas mãos
do administrador. Assim, o Estado se desincumbe da responsabilidade jurídica.

Já no modelo francês, o Estado permanece junto com a iniciativa privada, gerenciando o presídio,
isto é, o administrador vai gerir os serviços daquela unidade prisional, tais como alimentação, vestimenta,
higiene, lazer, etc., enquanto o Estado administra a pena, cuidando do aspecto jurídico, punindo-o em caso
de faltas ou premiando-o quando merecer. Este é o modelo defendido, dentre outros, por Luiz Flávio
D’Urso:

É o Estado que, detendo a função jurisdicional – indelegável – continua a determinar
quando um homem vai preso, quanto tempo permanece segregado e quando será
libertado. Trata-se de uma verdadeira terceirização, a qual seria interessante para nosso
País. [...] Acredito que as unidades prisionais privadas poderão preservar a dignidade
do preso , de modo especial se estivermos tratando do preso provisório, aquele que ainda
não foi julgado e que poderá ainda ser absolvido.[28] (grifo nosso)

Sublinhe-se que, mesmo com pouca ou quase nenhuma discussão sobre o tema da privatização dos
presídios pelos estudiosos da área criminal, há, no Brasil, algumas ações concretas e modelos no sentido de
implementar privatizações. Em solo pátrio nota-se a emergência de vários modelos de privatização, donde se
destacam-se o federal, o paulista e o paranaense.

A proposta da União parte do pressuposto da criação de um sistema penitenciário federal. Criado o
sistema, as prisões de segurança máxima ficariam a cargo da União. Essa proposta permitiria a chamada
gestão mista, com envolvimento da administração pública e da privada.

Em breves notas, são essas as características básicas do modelo federal: os servidores do sistema
penitenciário seriam servidores estatais; a empresa privada construiria a prisão dentro dos parâmetros da
Administração e gerenciaria o centro penal; exploraria o trabalho remunerado dos presos, ao tempo em que
estes contribuiriam com seu trabalho para a manutenção do estabelecimento prisional, que seria tanto para
presos condenados como para provisórios; os lucros obtidos com o produto dos investimentos seriam
auferidos pela empresa privada; os contratos não seriam superiores ao período de 10 anos; os terrenos seriam
cedidos pelo Governo Federal e as construções e benfeitorias poderiam ser incorporadas ao patrimônio da
empresa privada.

Na modalidade paulista, embora ausente lei específica estadual sobre privatização dos presídios, o
governo esteirou-se numa lei que dispunha sobre regime de concessão de obras e serviços públicos e autoriza
a privatização, intitulada pelo governo de “parceria”, Lei Estadual nº 7.835, de 08 de maio de 1992.

A proposta, no fundo, é bastante similar ao modelo federal, porém os funcionários do sistema
carcerário seriam da empresa privada, o que reduziria investimento público no setor.

Dentre as modalidades e propostas, a que figura como mais propalada de conteúdo de ideologia
política neoliberal é a do Estado do Paraná. O modelo de gestão privada de presídios segue a mesma linha
das privatizações já adotadas por este Estado, no que se refere às rodovias, ao antigo Banco Banestado, à
Telefonia Telepar, ao sistema de Abastecimento de Água – Sanepar, bem como à tentativa, hoje rechaçada,
de privatizar o sistema de Energia Elétrica – COPEL, ao desmonte do sistema público de Educação, de
Saúde, etc. Em suma, o Paraná se destacou como “exportador” de modelo de gestão privada durante o
Governo Estadual de Jaime Lerner.

Em 2002 o Jornal Folha de Londrina destacou amplamente a investida do governo em ampliar o
trabalho dos encarcerados, sob a alcunha "Governo do Paraná quer presos ocupados". O modelo de gestão
privada de presídios surgiu em novembro de 1999, no Paraná, através do consórcio composto pelas
empresas de Segurança Pires (SP) e Metropolitana (PR), que constituíram a Humanitas Administração
Prisional Privada para administrar a Penitenciária Industrial de Guarapuava – PIG.

O Paraná possui as seguintes prisões de gestão privada: Penitenciária Industrial de Guarapuava,
Penitenciária Industrial de Cascavel, Casa de Custódia de Curitiba, Penitenciária Estadual de Piraquara,
Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu e Casa de Custódia de Londrina. Destaque-se ainda, as
Penitenciárias de Ponta Grossa, Apucarana e Maringá, que não são exclusivamente industriais, porém com
espaço destinado à instalação de indústrias.

A Penitenciária Industrial de Guarapuava custou, segundo dados oficiais, R$ 5.323.360,00, sendo
80% proveniente de Convênio com o Ministério da Justiça e 20% do governo do Estado. Já o custo de um
preso aos cofres estaduais no sistema privatizado é de R$ 1.200,00 mensais, sendo 33% mais caro do que o
sistema convencional que é de R$ 700,00 a R$ 800,00 mensais.
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A Penitenciária só não foi totalmente privatizada porque a legislação brasileira não permite que o
Estado abra mão da tutela do preso. Cabe ao governo indicar a direção da Unidade, que faz o controle e a
supervisão do trabalho, ou seja, verificar se o contrato é cumprido, contrato este firmado por três anos,
renováveis por mais dois.

 

3.3 Argumentos Favoráveis à Privatização

 

Há um conjunto de fatores, que são tomados como justificadores da proposta de privatização de
presídios pelos defensores da exploração do sistema carcerário por empresas particulares. Entre os
argumentos, apresentam-se os mais utilizados e tidos como mais significativos: a falta de recursos públicos; o
aumento da violência e da criminalidade; a incapacidade administrativa do Estado em gerir a coisa pública e a
corrupção; ineficiência do Estado versus a eficiência da iniciativa privada; entre outros.

Falta de recursos públicos. Os ideólogos e defensores da privatização do sistema prisional o
seguinte argumento – "o Estado não tem dinheiro". Desta forma, pregam que o motivo principal desta
questão é basicamente a economia do país e dos Estados. Todos estão em profunda crise econômica, sem
contar que, ainda há a Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita gastos nesses setores. Há governos
estaduais com pouca receita para dar prosseguimento a seus programas e a obras já iniciadas. O Estado não
tem numerário suficiente para construir novos presídios, como é o caso de São Paulo, que precisaria
construir um novo presídio por mês para abrigar criminosos, caso não se renove a mentalidade e a
administração de justiça no país. Superlotação carcerária, necessidade de se criar novas vagas imediatamente
e falência do sistema penitenciário também são razões arroladas a favor da privatização, no entender de Luiz
Flávio Borges D’Urso:

Não sendo novidade que o sistema penitenciário brasileiro faliu e que não recupera
ninguém, ao lado da carência de mais de 90 mil vagas – só para aqueles que já estão
presos – sem contar ainda, com mais os 200 mil que deveriam ser presos face aos
mandatos de prisão expedidos, é que se apresenta a tese da Privatização dos
Presídios.[29]

Outro argumento apresentado pelos defensores da privatização do sistema prisional é o do aumento
da violência e da criminalidade, para dar sustentabilidade a seu ideário.

O argumento tem forte apelo popular e é sentido pela população. Unindo-se a isso o tradicional uso
demagógico – discursos baratos e emotivos – que governos e políticos fazem do assunto segurança, violência
e criminalidade, arranca-se da população, apavorada pela crise econômica e pela violência crescente, apoio
para qualquer coisa que a proteja dos taxados como bandidos. Não interessa a ninguém se as soluções
propostas são demagógicas e paliativas, isto é, soluções que acabam sendo erros a médio e longo prazo.

Fernando Afonso Salla denuncia que os governos estaduais e federal não atacam as causas
estruturais:

Privados dos recursos mínimos que assegurariam as formas de existência mais
elementares, amplos contingentes da população brasileira são contidos nos seus
movimentos, seja em direção ao exercício da cidadania, seja nas formas de pressionar o
setor público para o atendimento de suas demandas, seja nas formas pelas quais
explicitam alguns tipos de ilegalidades. Aquele aparelho tripartite (policial-judiciário-
penal) atua sobre segmentos específicos da população e, conseqüentemente, recorta e
salienta um perfil de criminalidade existente na sociedade que certamente não é uma
miragem, mas que está longe de ser a expressão real do que ocorre em termos de crimes
cometidos. A discussão dessa atuação, que faz emergir determinados crimes e
criminosos, ao mesmo tempo que silencia e oculta outros, certamente redefine as bases
nas quais se tem pensado até agora a questão do trabalho prisional [...].[30]    

A marca de nossa sociedade, regida por relações capitalistas, cria um fosso abismal na aplicação da
política punitiva: aos pobres a rigorosidade do Código Penal e, por outro lado, aos ricos, as brechas da lei. A
realidade carcerária é expressão da penalização da pobreza.

Ainda na defesa da privatização dos presídios, apresentam a chamada incapacidade administrativa
do Estado em gerir a coisa pública e a questão da corrupção. Consideram, assim, que o próprio Estado não
tem capacidade para administrar a coisa pública, para gerir os assuntos que lhe competem. No tocante à
corrupção, segundo a ONG Transparência Internacional, Secção do Brasil, o país é classificado,
mundialmente, como um dos maiores em corrupção (45º lugar), principalmente em se tratando da res
pública. E o sistema penitenciário está aí incluído.

Finalmente, o ideário de defesa das privatizações dos presídios faz apelo também para a ineficiência
do Estado frente ao que chamam de eficiência da iniciativa privada. A indústria privada, que visa ao lucro, é
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muito mais eficiente que o Estado, consideram os defensores da investida privatística. O serviço estatal é
moroso, burocrático, a administração é inchada, etc., com muita ineficiência e desperdício do dinheiro
público e geralmente não têm continuidade nas políticas criminal e penitenciária de um governo a outro. 

Data vênia, o conjunto de ásperas críticas ao funcionamento do aparato estatal, no tocante à
administração do sistema prisional, serve, na verdade, de pano de fundo à ideologia neoliberal, ou seja, trata-
se de uma questão política.

Assim, convém ressaltar, que o Direito Penal é o ramo do Direito mais sensível às
modificações políticas. Neste sentido, contextualiza-se a proposta e a defesa de
privatização dentro da política neoliberal de diminuição do Estado, marco na década
de 80, com a Era Reagan e  Tatcher. A ideologia da privatização, numa palavra,
consiste em afastar o Estado da intervenção na economia e também no
fortalecimento da iniciativa privada nos campos sociais.

No Brasil, embora sem dados estatísticos, ocorre o mesmo fenômeno. Um exemplo paradigmático
se deu no Estado do Rio de Janeiro, que chegou a autorizar os efetivos da polícia a terem outros empregos,
institucionalizando a atuação dos policiais como agentes de segurança privada. Inclusive, a morte de policiais
é maior quando estes não estão a serviço da corporação, ou seja, são vitimados atuando na segurança
privada.

 

3.4 Argumentos Contrários à Privatização

 

Quanto às argumentações contrárias às privatizações, enumeram-se, dentre outras, as seguintes:
questão constitucional; retribuição de favores políticos; fiscalização do cumprimento da penas; danos
corporais; fiscalização do dinheiro; trabalho escravo, etc..

Frise-se que, antes de tudo, há questões de ordem constitucional. A Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 é clara ao estabelecer que a segurança e a Justiça são funções próprias do
Estado.  Pedro Armando Egydio de Carvalho, com inspiração nos 2º e 144, da Constituição Federal assevera
que:

[...] a execução de uma pena restritiva de liberdade é assunto judicial que interessa à
segurança da comunidade. Portanto, os estabelecimentos penais, onde se dá tal execução
não podem ser privatizados”.[31]

Assim, a questão da privatização dos presídios passa, necessariamente, pela questão de Ordem
Constitucional como visto, porque a administração da justiça, a manutenção das forças de segurança e a
repressão de crime e violência são deveres do Estado. Trata-se de um comando constitucional.

A Constituição Federal, no art. 5º, “caput” garante o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade. A segurança pública, portanto, figura como dever do Estado e de mais ninguém.
Não há aqui margem para uma hermenêutica ampliativa justificando a delegação deste poder-dever à
iniciativa privada. Não pode, pois, a segurança ser deferida ao particular.

Pertence ao Estado moderno, segundo Max Weber, o chamado monopólio da força, como nos
elucida Luís Fernando Camargo de Barros Vidal:

É, pois, nas sociedades organizadas, o Estado detentor de todo o poder de interpretar lei
e exigir o cumprimento de suas sentenças; não apenas exigir, mas fazer cumprir as suas
sentenças. Temos pois que o pensamento político que fundamenta por assim dizer toda a
teoria do liberalismo assenta-se num tripé: limitação da liberdade natural, constituição do
estado regular e reconhecimento de poder, autoridade e força a este estado. A força, em
diferentes graus, é sempre monopólio do Estado, pois em favor dele houve a renúncia
originária.[32]    

Portanto, é parte da essência do Estado prover segurança para a coletividade e ter o monopólio do
uso da força física e até mesmo de força letal (em momento de guerra), como também a custódia e o
tratamento dos presos. Estas atribuições, muitos dizem, não podem ser entregues às mãos de terceiros, de
particulares, ou serem assumidas por eles, tampouco a saúde, a educação e o fornecimento de água, pois são
bens essenciais para o bem-estar de toda coletividade.

Seria interessante analisar a privatização das prisões sob a ótica do Direito Administrativo, já que,
no Brasil, tem sido proposto um programa de privatização baseado numa fórmula de gestão mista:
administração pública mais iniciativa privada.

Tendo em vista que os contratos administrativos versam sobre obras e serviços públicos, convém
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trazer à tona os questionamentos levantados por Ercília Reis, “a execução penal assim como a atividade
penitenciária pode ser considerada serviço público para fins de um contrato administrativo? Comportam os
referidos contratos esse tipo de negócio?”.[33] 

Necessário clarear o que seja serviço público. De conformidade com Hely Lopes Meirelles,
“serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e controles
estatais para satisfazer necessidades essenciais da coletividade”.[34]

Assim, serviço público tem como escopo atender às necessidades básicas da sociedade, a todos sem
distinção e tem como objeto maior o bem da coletividade e, nesse sentido, toda atividade penitenciária é
serviço público.

Outro relevante questionamento sobre as privatizações dos presídios se refere à fiscalização do
cumprimento da pena.

Aqui cabe algumas perguntas: quem vai controlar o cumprimento de pena e sua progressão de
regime? Fiscalizar e verificar a execução da pena é função da Justiça. Ou esta também vai para as mãos do
particular? Como fica a questão da defesa técnica do preso acusado de praticar falta disciplinar, uma vez que
tal anotação na ficha carcerária impede a progressão de regime?

Michael Foucault já previu essa atomização do poder de decisão sobre a pessoa do encarcerado:

O juiz moderno não julga mais sozinho. Ao longo do processo penal, e da execução da
pena prolifera a uma série de instâncias anexas. Pequenas justiças e juízes paralelos se
multiplicam em torno do julgamento principal: peritos psiquiátricos ou psicológicos,
magistrados da aplicação das penas, educadores, funcionários da administração
penitenciária fracionam o poder legal de punir [...].[35]

A execução da pena é monopólio da atuação estatal. Neste sentido, soa pertinente as observações
críticas do Juiz Barros Vidal no que se refere ao envolvimento e participação do particular na execução da
pena:

Quando a atividade empresarial se assenhora de toda ou parcela da execução da pena,
evidentemente objetiva o lucro. O preso deixa pois de ser sujeito – agente social (em
recuperação) e torna-se objeto da empresa. Já aqui evidencia-se a distância que há entre a
participação da comunidade e a gestão empresarial dos presídios. São conceitos tão
distintos que o elemento sujeito da primeira torna-se objeto na segunda. Nada há pois de
comum entre as duas espécies de intervenção analisadas, de modo que uma não justifica a
outra. Eis mais uma falácia privatista. Na medida em que o preso, no sistema privatista,
deixa de ser sujeito em processo de ressocialização e torna-se objeto da empresa, resta
privado de qualquer dignidade.[36]

Além da questão de fiscalização da execução da pena, agrava-se o questionamento relativo aos
danos corporais no sistema privatizado de presídio. Como fica a relação danos físicos versus segurança? Se
um funcionário da empresa particular surrar, torturar (física e mentalmente) ou matar um preso, quem será
responsabilizado? O particular ou o Estado? Quem terá acesso, nesses presídios privados, para averiguar as
possíveis violações de direitos? Ressalta-se as inúmeras denúncias de violação dos direitos humanos, como
tortura física e psicológica, as quais o Centro de Defesa dos Direitos Humanos e os membros do Conselho
da Comunidade de Assistência aos Presos são impedidos de averiguar. A título de exemplo nomeia-se aqui as
violações na Penitenciária Estadual de Londrina.[37]

No tocante ao trabalho dos presos, dentro do sistema prisional privado, há o perigo iminente de
condições de trabalho escravo ou semelhante. As Regras Mínimas da ONU para Tratamento dos Reclusos,
em seu art. nº 71-1, dispõe, “o trabalho do preso na prisão não deve ser penoso”.[38]     

Entretanto, empresas particulares visam, essencialmente, ao lucro com suas atividades. Muitos dos
opositores à privatização temem que ela traga de volta a escravidão. Eis estampada a consideração acerca da
finalidade própria da ação empresarial, qual seja o lucro, a mais-valia:

Ademais, cabe os questionamentos ao setor privado empresarial: os trabalhadores recebem salário
justo pelo seu trabalho? Tem salário digno e ético?

 

 

CONCLUSÃO

 

O ensaio que ora se conclui procurou posicionar numa perspectiva crítico-dialética diante da
investida de privatização dos presídios, pois a fundamentar a intenção da iniciativa privada reside na

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1150



exploração da miséria dos encarcerados como filão capaz de se produzir lucro e mais-valia. Assim, há uma
questão de exploração da pessoa humana, de apropriação de uma mão-de-obra disponível a preço vil e de
domínio de classe social.

Percorridos os pontos metodológicos enunciados, impõe-se a tarefa de pautar algumas assertivas
com o peso de conclusão acerca do trabalho dos presos e privatização dos presídios.

Da mera constatação desses eventos históricos conclui-se com Marx que a história da humanidade
é a história da luta de classes, onde os marginalizados e empobrecidos, visto que a pobreza é um fenômeno
criado, são duramente penalizados pela força cruel revestida de pressuposto de legalidade e legitimidade do
sistema punitivo. O controle social por meio da punibilidade delitiva acaba se transformando em processo
criminalizador.

A prisão, portanto, é mera exteriorização do conflito de classe. Para se perceber tal assertiva basta
uma sondagem ou aproximação sumária acerca da realidade social daqueles que povoam os cárceres, ou
ainda, da indagação acerca dos crimes cometidos.

Há ainda um grave problema de ordem jurídica, qual seja o controverso tema da responsabilização
penal da pessoa jurídica. Assim, diante de possíveis desvios ou excesso de poder por parte de empresas
administradoras dos presídios, o Estado ou a sociedade se veria impedida de punir a empresa privada.

Quanto ao escopo e realidade dos cárceres, forçoso concordar com Roberto Lyra, pois os presos
na maioria dos cárceres de todo o mundo, invejam os canis. A pena de prisão é um remédio opressivo e
brutal, de conseqüências devastadoras sobre a personalidade do ser humano - é o próprio sistema prisional
que está para ser derrocado, visto que é um enjaulamento cruel. Roberto Lyra reforça ainda que a pedagogia,
a medicina, a psicologia, a economia, a política, até a própria moral já não admitem discussão sobre a
monstruosidade antinatural, antiindividual e anti-social de prender, isolar, segregar.

Enquanto a derrocada do sistema prisional e do Direito Penal não se aproximam, apresentam-se as
seguintes alternativas quanto ao trabalho do preso e a privatização de presídios: efetivar políticas legais de
despenalização das condutas menos prejudiciais para a sociedade, e não o endurecimento das penas já
existentes; utilizar, amplamente, de penas restritivas de direito e penas alternativas; analisar a possibilidade de
descentralização administrativa envolvendo a comunidade local e entidades comprometidas com a defesa dos
direitos humanos, como a OAB, ABI, CNBB, CNDH; efetivar, severa e plenamente, o cumprimento da
legislação vigente, Constituição Federal, Direito Administrativo, Lei de Execução Penal e aprimorá-las, no
sentido de defesa e implementação efetiva dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais da
pessoa humana. É questão de vontade política.

Assim, antes de governos e governados cederem ao frenesi privatista, que deseja auferir lucros
incalculáveis sobre a degeneração da dignidade da pessoa humana e a desgraça alheia, conclama-se à
responsabilidade pública esses governos a que sejam fiéis cumpridores de suas funções legais e morais, afinal
para isso é que foram eleitos.
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DA CRIMINALIZAÇÃO ABSTRATA À CRIMINALIZAÇÃO REAL: A NEUTRALIZAÇÃO DA
MARGINALIDADE SOCIAL

FROM THE THEORIC CRIMINALIZATION TO THE TRUTH CRIMINALIZATION: THE NEUTRALIZING
OF THE SOCIAL MARGINAL

Érica Babini Lapa do Amaral Machado

RESUMO
O artigo investiga a real função do Direito Penal, confrontando os conceitos de criminalização fornecidos pela
dogmática e pela criminologia. Para tanto, são pesquisadas as definições dogmáticas, detalhando as necessidades
racionalizadoras do Estado moderno. Além disso, sendo o homem o centro dos sistemas, são trabalhadas as
exigências de afastar a razão instrumental, para valer-se de uma epistemologia capaz de compreendê-lo integralmente.
Nesse sentido, são utilizadas as contribuições do modelo integrado de saberes, o qual compartilha entre a dogmática,
a criminologia e a política criminal o estudo dos objetos do Direito Penal. Assim, são manejadas investigações da
criminologia crítica, cuja metodologia denuncia a seletividade e a estigmatização do sistema penal, o qual não
criminaliza a conduta ofensiva ao bem jurídico, conforme abstratamente previsto, mas neutraliza a pobreza, excluindo
o marginalizado socialmente.
PALAVRAS-CHAVES: CRIMINALIZAÇÃO, CIÊNCIAS CRIMINAIS E EXCLUSÃO SOCIAL.

ABSTRACT
This paper inquires to the real function of Criminal Law, facing the speech of the concept of criminalization given by
dogmatic and criminology. For that, the research is focused on dogmatic definition and the details of the needing
rationalizing from the modern State. Moreover, considering the man icon of systems, is worked a new epistemology
qualified to look him integrally, avert to the instrumental reason. Accordingly, are used the contributions of integral
model of knowledge that gives space to the dogmatic, criminology and policy criminal studies Criminal Law objects.
Thus, are used the criminology critical investigations, which methodology denunciates the selectivity and
stigmatization of the criminal system that doesn´t criminalizes the conduct offensive to juridical value, as abstract
provide, but neutralises the poverty, excluding the socially marginalized
KEYWORDS: CRIMINALIZATION; CRIMINAL SCIENCE; SOCIAL EXCLUSION

1 INTRODUÇÃO

 

        Tradicionalmente, no âmbito das Ciências Criminais, coube à dogmática a definição dos objetos do Direito
Penal. Nesse sentido, a definição de crime foi, e ainda é, eminentemente normativa que, revestindo-se de
racionalidade, imuniza-se contra eventuais críticas.

         Esse é o caminho que a dogmática penal vem seguindo secularmente, desde os meandros da modernidade,
quando a burguesia, investida de poder, demandava estabilização social e segurança jurídica para a formatação do
ambiente propício para as trocas capitais.

        A metodologia dogmática lança mão das ferramentas de generalidade e abstração para definir o que deve
criminalizar o Direito Penal - condutas que afetem aos bens jurídicos, escolhidos coletivamente como os mais
importantes valores individuais e coletivos para a convivência do grupo - e assim atingir o desiderato de fazer do
Direito uma ciência.

      Isto é, no exercício da atividade prescritiva, o Direito destina-se ao Poder Judiciário e ao cidadão, fornecendo a
esses as orientações pedagógicas do agir, e àqueles os conteúdos das decisões, que dotadas de neutralidade, porque
baseadas em elementos gerais e abstratos, racionalizam a práxis do Direito.

        As características da instrumentalização do Direito decorrem da formação do Estado moderno, o qual
demandava, como forma de racionalização, a presença da certeza e da segurança para justificar o monopólio da
violência física. Para tanto, o Estado soberano valeu-se da matriz do Direito positivo, capaz de justificar a intervenção
punitiva por meio da neutralização da aplicação do Direito, em razão da generalidade e abstração de seus postulados.

       Contudo, conhecer o Direito apenas pelo viés normativo, significa despreocupar-se com o agir do mesmo, como
uma espécie de ação sem controle; algo arriscado, se levado em consideração que é o Direito um fato social,
sobretudo o Direito Penal, cuja intervenção coercitiva é sempre drástica, ferindo direitos individuais[1] através da
pena.

        Não se olvide que a clássica redução do Direito à racionalidade cognitivo-instrumental, resultou em uma
complexidade para as ciências: ao mesmo tempo, instituiu a excessiva cientificização do conhecimento e recriou os
problemas sociais da pré-modernidade.

        Neste ensejo, é imprescindível uma investigação do objeto do Direito Penal - crime - além do ponto de vista
abstrato, posto que, com uma concepção humanista das ciências, que coloca a pessoa no centro do conhecimento,
como autor e sujeito do mundo, é imprescindível uma concepção metodológica pluralista, capaz de abarcar a
multiplicidade de elementos.

       O quadrante demanda, hoje, que a abordagem do crime seja empreendida pelas Ciências Criminais, cujo espaço é
compartilhado entre a própria dogmática, a criminologia e a política criminal (além da filosofia política[2], entre
outros saberes correlatos), com o fito de avaliar e programar a intervenção punitiva.
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         Essa metodologia, responde à exigência epistemológica de um novo período que reclama a desdogmatização,
passando a realizar o controle funcional das pretensões normativas, denunciando abusos, programando outras
políticas interventivas, na busca da consagração da pessoa humana.

       Neste momento, em que as Ciências Criminais passam a trabalhar com um modelo integrado de saberes - como
propôs Alessandro Baratta, as indicações reais e abstratas do processo de criminalização se contradizem, um
problema que desde logo precisa ser investigado, afinal, esse escolho implica a própria legitimação do Direito Penal
que é condicionada à proteção de bens jurídicos.

       Enfim, os conceitos científicos devem ser questionados, sobretudo, a partir da inevitabilidade de uma razão
pragmática para ciência que intervenha no real. Nesse sentido, necessitamos de uma reflexão epistemológica,
inicialmente, interdisciplinar, que dialogue com muitos saberes, posto que o rigor científico extremado determina um
distanciamento entre sujeito e objeto através de uma relação que interioriza o sujeito à custa da exteriorização do
objeto[3].

       Esclarecido o problema, o desenvolvimento deste artigo é submetido à metodologia hipotética dedutiva, com a
técnica de revisão bibliográfica e dados estatísticos.

      Outrossim, o trabalho é dividido em três etapas nas quais, pretende-se confrontar as ponderações dogmáticas com
as criminológicas no âmbito do processo de criminalização para se chegar à conclusão sobre qual conduta
efetivamente recai a pena.

     Inicialmente procura-se compreender a definição da criminalização a partir da premissa dogmática, investigando
alguns meandros da modernidade, quando o conceito de crime foi juridicamente forjado.

        No segundo momento, debruça-se sobre a movimentação paradigmática do conhecimento do objeto,
identificando, a partir do processo de desdogmatização e manejo das incursões criminológicas, sobretudo, de vertente
crítica, outras incidências do processo de criminalização, diferentes da planificação normativa indicada no primeiro
capítulo.

        Por fim, em tom de conclusão, confrontam-se as duas minudências a fim de responder à problemática do que
visa o Direito Penal em sua intervenção.

 

2 A CRIMINALIZAÇÃO NORMATIVA: a premissa dogmática

 

       A criminalização de um comportamento, do ponto de vista jurídicopenal, é iniciada a partir do momento em que
uma conduta viola um valor juridicamente protegido pela cominação de uma pena, conformando-se ao tipo penal. Isto
é, só cabe ao Direito Penal intervir se, somente se, um comportamento ofendeu um bem juridicamente tutelado.

      O foco de atenção do Direito Penal são os bens jurídicos como elemento de tutela e função maior do
ordenamento, a ponto de que "A proibição de um comportamento sob ameaça punitiva que não pode apoiar-se num
bem jurídico seria terror estatal [...] A intervenção na liberdade de atuação não teria algo que a legitime, algo desde o
qual pudesse surgir seu sentido" [4].

       Essa definição, de justificação legal da intervenção punitiva, decorre do paradigma[5] de ciência da modernidade,
o qual concedeu à dogmática a autoridade da definição do comportamento criminalizável, posto que, com a formação
do Estado moderno, o escopo era limitar as arbitrariedades do Ancien Régime e consagrar o cidadão para imiscuir-se
nas coisas do Estado.

       Para a consecução desses objetivos, a burguesia, classe ascendente ao poder, responsável pela realização do novo
período de governança na França, ícone de representação na Europa, valeu-se da teorização dos Direitos Naturais,
fazendo desaparecer o súdito, substituído pelo cidadão, titular de direitos diante do Estado e contra ele.

        Com isso, toda a legitimidade estatal passou a ser calcada na vontade geral que, dotada de generalidade e
abstração, tinha a capacidade de projeção uniforme a todos os cidadãos, fazendo com que fossem "considerados
abstratamente iguais, concebidos como indivíduos abstratos, malgrado as misérias e os grilhões das situações
concretas em que vivem" [6]. Aliás, "o contrato social é a metáfora fundadora da racionalidade social e política da
modernidade ocidental" [7].

        Nesse ensejo,

 

O legislador, sofrendo um processo de forte idealização, apresentava-se como uma espécie de moderno rei de Midas, acima das
paixões humanas, com o olhar constantemente voltado à felicidade pública; e a atenção deslocava-se, de modo arriscado, do
conteúdo à forma da lei: importante era que o ato normativo proviesse de um determinado sujeito - aquele investido pelo poder
supremo da soberania - com a única garantia do respeito a um certo processo e a uma adequada publicidade[8].

 

        Assim, a lei, fruto da vontade geral, foi justificada com a razão humana[9].

        O contexto justificou o direito subjetivo de punir, pois conformando-se aos anseios da época, era justificado
porque os cidadãos relegaram ao Estado parte de sua liberdade o qual tem o direito-dever de punir aquele que violou
os preceitos da coletividade, materializados no bem jurídico.

        A acomodação desses meandros teóricos é resultado do paradigma da modernidade, cujos pressupostos são
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baseados em três pilares fundamentais: a potencialidade da razão, o progresso que a razão pode impingir no futuro do
homem e o desenvolvimento da técnica e da cultura, tudo como forma única de libertação das trevas da Idade Média.

        São conceitos que visam atribuir segurança ao futuro, de modo que este deve ser sempre idealizado linearmente,
sem rupturas, pois é neste sentido que a razão alimenta a técnica e esta que consubstancia o progresso no sentido de
sempre formar expectativas de que o futuro será sempre um acontecimento previsível e pacífico para o homem. Nesse
sentido o tempo passa a ser um instrumento histórico e "os séculos transformam-se em conceitos temporais de
experiência histórica, proclamando sua unicidade a impossibilidade de serem substituídos como unidades do
acontecer" [10].

        O paradigma de conhecimento da modernidade concede um movimento de progressão geométrica no sentido da
universalização ou abstração temporal de todas as experiências que pululam no âmbito do conhecimento, e no âmbito
penal a coerção funciona como um instrumento de controle social e de segurança interior, legitimado pelos próprios
objetivos de resolver os problemas sociais[11].

       Nesse sentido o pensamento dogmático reclama "um núcleo conceitual estável, indiscutível (dogma) e uma
suficiente flexibilidade de pensamento (interpretabilidade, declinabilidade e discutibilidade) do núcleo conceitual a fim
de poder mantê-los nas distintas mutáveis situações"[12]. Assim, quanto mais axiomáticos são os dogmas, mais
neutralizados estão os conflitos sociais (e consequentemente mais afastado da realidade está o Direito), isto é, quanto
mais abstratos são os conceitos, mais pessoas podem dele se servir, como forma de slogans, como por exemplo
"considerada a liberdade como privilégio, aquele a que a possui, todos podem nela se apoiar"[13], ainda que dela não
se possa usufruir.

        Por esses motivos, a dogmática se torna hegemônica, procurando cumprir a tarefa que lhes foi outorgada: prover
instrumentos teóricos necessários para decisões programadas pelo juiz através de categorias lógicas que contribuem
para a própria racionalização[14], valendo-se, por isso dos conceitos abstratos a fim de garantir a previsibilidade e
eliminar incertezas.

       Enfim, a ideia de segurança, legalidade, sistematização e racionalidade concederam à dogmática exatamente o
padrão de solução de problemas, apto a ser repetido com sucesso esperado. Em lições precisas,

 

A dogmática nos deve mostrar o que é devido com base no Direito, pois averigua o conteúdo do Direito Penal, quais são os
pressupostos que se darão para que entre em jogo um tipo penal, o que é que distingue um tipo de outro, onde acaba o
comportamento impune e onde começa o punível. Torna possível, por conseguinte, ao assinalar limites e definir conceitos, uma
aplicação segura e calculável do Direito Penal, torna possível subtraí-lo à irracionalidade, à arbitrariedade e à improvisação.
Quanto menos desenvolvida esteja uma dogmática, mais imprevisível será a decisão dos tribunais, mais dependerão do acaso e
de fatores incontroláveis a condenação ou a absolvição [15].

 

        Nesse ensejo, o Direito Penal adequa-se ao paradigma, reduzindo o universo de observação àquilo que pode ser
matematicamente quantificável, desprezando elementos pessoais como sentimentos, etc. tudo validado pela razão que
se torna elemento central.

       A verificação do comportamento criminoso restringe-se tão somente aos elementos de tipicidade, antijuridicidade
e culpabilidade, imersões que ora se pautam na adequação típica da conduta, ora na análise subjetiva e livre do autor
acerca do conhecimento do Direito, não contempla qualquer avaliação social, circunstancial, nem mesmo os efeitos
que o processo de criminalização pode gerar.

       Neste ínterim, é fácil compreender porque a operacionalidade do plano legislativo era olvidada - óbvio, o
paradigma da dogmática não se preocupava com a eficácia da norma. A abstração e a legitimação pela ideologia da
segurança jurídica eram suficientes e simplesmente abandonar o paradigma para outras investigações era deixar de
praticar ciência. O que importava era obter resultados de legitimação e controle daqueles considerados incapazes da
convivência coletiva, porque ofensores do contrato social; isto é, violadores de bens jurídicos, e que a legalidade,
pautada exatamente neste contrato, autorizava o banimento destes.

       Todo e qualquer outro problema que não possa ser respondido pelo paradigma dogmático não é apto a ser
avaliado cientificamente ou porque é metafísico ou porque é objeto de outra disciplina[16].

       Entretanto, esse quadro que toma a ciência como elemento de certeza é uma técnica que estreita a relação entre
saber e poder, ignorando as consequências. A racionalidade irresponsabiliza-se de eventual irracionalidade, até porque
essas podem ser irracionais para os leigos que não tem espaço no âmbito do saber, e não para aqueles que são
conhecedores[17].  

        Na verdade, é um movimento entre passado e futuro, pois o dogma do racionalismo, impingido na modernidade,
é o mesmo dogma da fé do Direito Teocrático. O que houve foi mera alteração de objeto, mas sempre esteve presente
a ideia de controle do futuro. Agora, "o soberano, o excelso, o metafísico estava presente no homem. Não há melhor
ilustração dessa soberania do que a teoria contratual, em que os indivíduos deveriam repassar a sua soberania para um
poder supremo, para alguém que os governasse, um poder transcendental" [18].

       Esse raciocínio permite entrevê que o próprio contrato social articula o sistema de desigualdade, já que o
universalismo opera a absolutização das diferenças a partir das normas de homogeneização, fetiche que a dogmática
realiza plenamente ao neutralizar as desigualdades gerindo-as sob a aparência por meio dos critérios abstratos de
normalização. 

       Enfim "o resultado final disto é a manipulação violenta do indivíduo, chamado violento, conforme critérios
'científicos' informados pela ideologia do perito, esse 'técnico do comportamento', especializado na 'ortopedia moral
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dos indivíduos'" [19].

       Entretanto, essa abordagem não pode ser mais sustentada num pretenso Estado Democrático de Direito. A razão
prática ao desvincular-se dos fins que representa a essência do ser humano, (o justo, o injusto, a vida e a morte, a
felicidade e a infelicidade), torna-se opressora, resultando em puro decisionismo, de modo que, do ponto de vista
jurídico, as contingências da lei devem ser questionadas face à justiça, cujo conceito não é algo cego, decorrente de
uma geometria de regras, substituto do consenso, sem a sensibilidade da proporção e da ética.

      Tudo é necessário ser readaptado! Urge a verificação da funcionalidade da atuação penal, a fim de avaliar se a
criminalização abstrata de fomento de segurança jurídica, de fato é cumprida.

 

2.1 A necessária adaptação epistemológica

 

     Conforme abordado no item anterior, o conhecimento científico durante muito tempo foi pautado nas leis
positivistas, incontestáveis. Como descreve Boaventura, trata-se de um pensamento de raízes que reflete tudo aquilo
que é permanente, profundo, único, singular, que concede segurança e consistência, uma entidade de longa escala que
cobre vastos territórios simbólicos de longas durações, mas incapaz de delinear detalhes, tal como um mapa que tanto
orienta como desorienta[20].

      Essas características atenderam às diretrizes da modernidade, cujas bases entrelaçam as equações de futuro,
buscando a estabilização de anseios de uma coletividade que durante muito tempo se viu mergulhada num turbilhão de
arbitrariedades, sendo a segurança o lampejo ideal para uma sociedade pretensamente livre e feliz. Era a realização do
controle social por parte do Estado que garantiria esse futuro em forma de progresso, realizado pela ciência,
incontestavelmente.

      Entretanto, hoje a modernidade é submetida à crítica, que se instala sob três fatores: a crise da razão, com
hipercomplexidade, com justaposição de diversidades e interação, demonstra a fragilidade dos conceitos da
universalidade do sujeito, no individualismo e na autonomia, além de se verificar que a absoluta abstração e
racionalidade única e ausência de contradição não são verdadeiros, além de negar o respeito às diferenças e aos
direitos fundamentais.

     Neste quadrante, homogeneizar conceitos, unificar saberes e submetê-los a uma verdade única, é uma verticalidade
que merece resistência. Os saberes são continuamente refundados, em um processo dialético que impede que o poder
dos atores hegemônicos seja capaz de eliminar o espaço banal que é permanentemente reconstituído[21].

     Ao revés o pós-modernismo busca a razão prática ou moral em detrimento da razão instrumental ou tecnológica e

 

Estimula o pensamento ilexível ou elástico frente ao pensamento rígido. A reivindicação da razão prática ou moral implica uma
revalorização do humano - ou seja, da ética -, por um lado, e por outro, do essencial frente ao superficial ou aparente. A
tecnologia e a ciência tornam-se pensamento rígido[22].

      É neste sentido que já alertava Foucault sobre o caráter do poder de "fazer viver e deixar morrer" [23], posto que
toda a tecnologia por meio da qual se manifesta o poder, a partir de certa época da modernidade, é baseada na
tentativa de ter um tipo muito específico de controle sobre a vida dos indivíduos, haja vista as diversas
regulamentações, as diversas disciplinas e a forma de punir em si.

        Ressalte-se que não se pretende aqui adentrar em discussões próprias de modernidade e pós-modernidade, se
essa pode ser assim denominada[24], dada a vastidão de considerações. A pretensão é simplesmente demonstrar a
mudança de anseios sociais, culturais e ideológicos, que imprime significativa alteração na forma de conhecer, como e
para que conhecer a realidade circunscrevente - o que aponta para a crise da dogmática autorreferente.

       Esse colapso decorre, dentre outros fatores, da incapacidade jurídica de realizar a segurança esperada, de não
poder mais dar conta de uma multiplicidade de vontades que não se enfeixam no contrato social, de modo que o
pressuposto da vontade geral não resiste mais à "fragmentação da sociedade, dividida em múltiplos apartheids,
indicados por eixos econômicos, sociais, culturais, políticos e religiosos, indicando que a vontade geral parece ter-se
transformado numa proposição absurda" [25].

       Nesta esteira, o paradigma nos tempos da pósmodernidade são outros: o que antes a segurança impunha renúncia
da liberdade, hoje o momento é de desregulamentação, agora, "'a mão invisível' recobrou a verdade e está uma vez
mais prestigiada. A liberdade individual, outrora uma responsabilidade e um (talvez o) problema para todos os
edificadores da ordem, tornou-se o maior dos predicados e recursos na perpétua autocriação do universo humano"
[26].   

     O movimento traz consigo todo o "desencanto com as grandes narrativas do próprio Iluminismo" [27], porque
maneja valores como volatilidade, generalidade e difusão, representando algo instável e aberto, reclamando a
fragmentariedade e descontinuidade, colocando em xeque as formas absolutas da razão, a superioridade da civilização
ocidental e do controle visando a equilíbrio.

       Nesse sentido é imprescindível a adaptação metodológica das Ciências Criminais,  revolucionando os paradigmas,
um "episódio de desenvolvimento não cumulativo, nos quais um paradigma mais antigo é total ou parcialmente
substituído por um novo, incompatível com o anterior" [28].

        Assim, a dogmática, isolada na abstração do dever-ser, deve compartilhar espaços com a criminologia e a
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política criminal, analisando conjuntamente o processo criminalizante, desconstruindo a pretensão de certeza, de
identidades ou definição as quais são necessariamente repressivas, dado que definir é excluir.

        É uma forma de reacomodar os saberes para testar a própria dogmática, que não pode ser dispensada porque
arraigada na cultura ocidental, ainda tem suas crenças "postas em circulação e socialmente consumidas como
científicas, particularmente pelo ensino oficial e a práxis do Direito" [29].

      Enfim, a adaptação epistemológica nas Ciências Criminais demanda um controle de funcionalidade das pretensões
abstratas de segurança jurídica da normatividade, incluindo, no contexto de definição do comportamento
criminalizante, a verificação criminológica e uma nova proposta político criminal de reacomodação das táticas para a
consecução do planejamento.

      Neste trabalho, será abordada apenas a incursão criminológica, realizando um corte metodológico quanto à
vertente políticocriminal, posto que as aqui veiculadas são voltadas à averiguação da efetiva resposta criminalizante
estatal, e não propostas de transformação desse processo (de cunho políticocriminal). Por tudo isto, a seguir são
tecidas apenas considerações acerca do processo criminalizante a partir daquela vertente. Aliás, compreender
diversamente só pode resultar em ideologizações e a "conseqüência desta visão esquizóide da realidade é a
manipulação do penalista, fazendo dele um simples tecnocrata do Direito, quando não, um instrumento ou um
cúmplice da classe dominante" [30].

  

3 A DEFINIÇÃO DA CRIMINALIZAÇÃO REAL: A VERIFICAÇÃO CRIMINOLÓGICA

 

      Foi esquadrinhado no capítulo o mecanismo de definição criminalizante a partir de uma metodologia
eminentemente, senão exclusivamente, dogmática, e lá restou compreendido que não se investiga a eficácia da
intervenção punitiva, isto é, despreocupa-se com a operacionalização do sistema penal, desconsiderando o homem em
sua integralidade.

      Neste capítulo, porém à investigação incorpora-se a análise das consequências práticas, reais, do sistema penal,
por parte de uma ciência prática, investida de técnicas capazes de captar essas consequências. A criminologia é
ciência[31] apta a desenvolver esse papel crítico, atendendo à nova epistemologia, pois

 Sendo uma revolução científica que ocorre numa sociedade ela própria revolucionada pela ciência, o paradigma a
emergir dela não pode ser apenas um paradigma científico (o paradigma de conhecimento prudente), tem de ser
também um paradigma social (o paradigma de uma vida decente)[32].

        Não é demasiado esclarecer que não existe uma criminologia, mas várias teorias criminológicas distintas[33], as
quais têm objetos e métodos diferentes, ora justificando a punição, como as Escolas clássica e positiva e as teorias do
consenso, ora criticando-as, como as teorias do conflito.

        Neste ensaio, considerando que o pressuposto da justificação penal é dogmático, o manejo da teoria
criminológica mais adequada à investigação acurada daquela fundamentação, é a criminologia do conflito, de cunho
crítico, apartada de elementos ideológicos.

 

3.1 OS PRESSUPOSTOS DA CRIMINOLOGIA CRÍTICA

 

       Com antecedentes no interacionismo simbólico, um dos pressupostos da criminologia crítica, é que constitui uma
redução simplista da realidade atribuir o conceito de crime unicamente à definição legal (a conduta contrária à norma,
adequando-se a ela), posto que olvida um elemento fundamental da desviação "que é criada pela sociedade [...] os
grupos sociais criam o desvio ao elaborar regras cuja infração constitui a desviação e ao aplicar ditas regras a certas
pessoas em particular e qualificá-las de marginais"[34].

        A  afirmativa decorre da copreensão de que a sociedade não compartilha os mesmos valores; e pessoas
pertencem a diversos grupos, os quais têm regras próprias, nem sempre coincidentes. Todavia, entre essas
coletividades, existem as que se sobrepõem, por fatores políticos, econômicos, etc. encarregando-se da criação das
regras gerais, e não é somente porque as ditam com mais poder, que faz daquele que dela discorda um desviante.  

        A par disso se questiona: quem é o desviante ou qual o conceito de desvio? Até porque

Todos os grupos sociais criam regras e em certos momentos e em determinadas circunstâncias, e tentam as impor. As
regras sociais definem certas situações e os tipos de comportamento apropriados para as mesmas, prescrevendo
algumas condutas como e proibindo outras por considerá-las . Quando se cria uma norma, a pessoa que se crê tê-la
violado pode ser vista pelos demais como um tipo especial de indivíduo, alguém que não se pode esperar que viva de
acordo com as regras acordados pelo resto do grupo social. É considerado um marginal. Mas a pessoa assim
catalogada como marginal pode ter uma visão diferente do assunto. Pode não aceitar a regra segundo a qual está
sendo julgado e considerar que quem o julga não é competente e não está legitimamente autorizado para tanto. Em
conseqüência, surge aqui um segundo significado do termo: o desviante pode considerar que seus juízes são
marginais [35]

       Com isso tem-se que o programa de legislação criminal é tão amplo que não é possível perseguir todos os atos
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criminosos, a ponto de se perceber a impunidade como regra e a criminalização como exceção. Isto significa afirmar
que nem todas as pessoas têm as mesmas possibilidades de serem etiquetadas como delinquentes.

       Então a questão não é porque alguém é delinquente, mas como alguém é definido como tal, enquanto outros não;
isto é, o desvio não é uma qualidade do ato cometido por uma pessoa, mas uma consequência da aplicação que os
outros fazem das regras e das sanções para um ofensor - enfim como se realiza o processo de criminalização.

         Enfim, a resultante do primeiro pressuposto da criminologia crítica é perceber que o indivíduo é modelável às
implicações sociais, do mesmo modo que a sociedade é adaptada a ele. É um processo de interação múltipla entre
linguagem e reflexão, em que as regras são criadas por indivíduos em favor da sociedade, até que haja uma reação da
sociedade quanto àquele. É nesse sentido que avulta a constatação de que, antes mesmo das instâncias oficiais de
controle, os processos de definição do senso comum têm maior relevo, dada a influência que exercem através das
pressões da opinião pública[36].

       A percepção desenvolvida pelos interacionistas é importante na medida em que desvia o olhar do pesquisador
para a reação social, a fim de concluir que o maior número de desvios não significa que outros não aconteçam, apenas
é que não houve reação social face a esses delitos, recaídos na margem oculta das estatísticas[37].

          A segunda compreensão da criminologia crítica decorre das influências da teoria do labelling approach, que,
baseada em pesquisas estatísticas, identificou a desproporção entre as infrações praticadas pelas pessoas da mais alta
classe social e a punição das mesmas, quando Sutherland questionou se eram efetivamente crimes os crimes de
colarinho branco.

        Concluiu o autor que os homens que praticam esse tipo de criminalidade são relativamente imunes em razão da
influência que exercem na administração da lei, tal qual "os grupos mais poderosos na Idade Média asseguravam
relativa imunidade através dos 'benefícios do clero' e hoje, nossos grupos mais poderosos asseguram relativa
imunidade em razão das "vantagens do negócio ou da profissão' " [38].

       O abismo entre realidade criminal e números oferecidos pelas estatísticas se convencionou chamar de "cifra
negra" da criminalidade a qual desqualificou o grau de certeza das estatísticas na quantificação da criminalidade real,
demonstrando que as explicações até então dirigidas à criminalidade são inválidas. Enfim, as "cifras ocultas"
demonstram

um quadro falso da distribuição da criminalidade nos grupos sociais. Daí deriva uma definição corrente da
criminalidade como um fenômeno concentrado principalmente nos estratos inferiores, e pouco representada nos
estratos superiores e, portanto, ligada a fatores pessoais e sociais correlacionados com a pobreza[39]. 

        Com essas vertentes identificadas pela sociologia penal, iniciaram-se os estudos das definições e dos processos
de criminalização do sistema penal como elementos constitutivos do crime e do status social do criminoso, afastando
a concepção de crime um dado ontológico preconstituído; em que o criminoso é alguém que recebe um status social
atribuído pelo sistema penal como um processo de estigmatização.

         Com isso, os estudos criminológicos críticos passaram a se ocupar principalmente das reações das instâncias
oficiais de controle social, consideradas na sua função constitutiva em face da criminalidade, dado que a definição de
conduta desviada não se resolve apenas no momento normativo, mas passa por etapas que consistem na dimensão da
definição e na dimensão do poder, e nenhuma destas podem ser descartadas na análise do fenômeno criminoso, pois
funcionam como filtros: [...] nem todo delito cometido é perseguido; nem todos delito perseguido é registrado; nem
todo delito registrado é averiguado pela polícia, nem todo delito averiguado é denunciado, nem toda denúncia é
recebida; nem todo o recebimento termina em condenação"[40].

        Naturalmente, os enfoques exclusivistas tanto do labelling approach quanto do interacionismo simbólico
submetem-se a diversas críticas, como por exemplo a incapacidade desse de explicar a criminalidade de colarinho
branco, já que não se submete a um processo de etiquetamento.

      Não obstante, as abordagens ajudaram a perceber o processo de criminalização além do enfoque meramente
normativo, colocando as lentes sociais na percepção do pesquisador, contribuindo, na compreensão mais ampla dessa
criminalização.

 

3.2 AS VERIFICAÇÕES DA CRIMINOLOGIA CRÍTICA

 

     É importante ponderar que além dos pressupostos discutidos, a criminologia crítica[41] vale-se da dialética
marxista para compreender o processo de criminalização, não porque Karl Marx tenha se dedicado com profusão à
questão criminal, mas porque a metodologia dialética procura compreender o individual numa situação concreta, sem
considerar os componentes abstratos e redutivos das leis gerais da ciência positiva [42].

      É neste sentido que se pode afirmar que enquanto Marx elaborou a crítica econômica, a teoria crítica faz uma
crítica ao sistema, como uma crítica de ideologia, se incumbindo de "desmascarar todo tipo de legitimação ideológica,
bem como exigir uma discussão racional de toda relação fática de poder" [43].

      Assim, a criminologia crítica compreende que o crime não é um dado ontológico do homem, nem que o Direito
Penal se reduz a complexo estático de normas, mas resulta de um processo articulado e dinâmico de criminalização,
concorrendo todas as agências do controle social formal - o legislador (criminalização primária), Polícia, Ministério
Público e a Justiça (criminalização secundária), e o informal - família, escola, mercado de trabalho, mídia.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1159



      É por essa razão que se ocupa das reações das instâncias oficiais de controle social, "consideradas na sua função
constitutiva em face da criminalidade. Sob este ponto de vista tem estudado o efeito estigmatizante da atividade da
polícia, dos órgãos de acusação pública e dos juízes" [44].

       Portanto quando se entrelaçam a dimensão da definição e do poder para a investigação e crítica de um modelo,
"estamos em presença do mais pequeno denominador comum de todo esse pensamento que podemos alinhar sob a
denominação de criminologia crítica" [45]. 

      Nesse sentido é perceptível que a pesquisa criminológica da cultura desviante sob o aspecto crítico tem dois
enfoques distintos, um voltado à dimensão da definição do comportamento desviante, como se dá a identificação e os
efeitos do etiquetamento, e o outro da constituição do desvio como qualidade atribuída pelas reações das instâncias
de controle, o que resulta da distribuição de poder [46]. 

       Conceituadas as premissas, passa-se a investigar as constatações criminológicas.

 

3.2.1 A seletividade do sistema penal

 

        Não obstante o princípio declarado normativamente de que o Direito Penal pauta-se na proteção de bens
jurídicos, os quais refletem com generalidade e abstração os valores mais caros à sociedade; e que a intervenção
criminalizadora atua indistintamente quando há ofensa desses valores, a criminologia constata que a atuação do
sistema penal é eminentemente seletiva, opondo-se diametralmente ao princípio da igualdade.

        As cifras ocultas indicam errônea aquela compreensão do crime, permitindo concluir que a distribuição da
criminalidade é desigual e seletiva, posto que se são de várias ordens as ações conflitivas que se resolvem pela via
punitiva institucionalizada, nem todos os envolvidos no conflito criminal são submetidos a essa solução, a qual é
dirigida a uma parcela bem reduzida da população, filtrada por um processo que elege a repressão de uns em
detrimento dos demais.

       A maior prova disto está na observação da população carcerária brasileira.

       A consolidação de dados do senso penitenciário do 1° semestre de 2009, mostra que em todo o sistema prisional
do país, sem considerar a divisão por unidades federativas, envolvendo todos os regimes de pena, existem 469.807
(quatrocentos e sessenta e nove mil oitocentos e sete) pessoas presas[47].

      Deste quantum, 20.865 (vinte mil oitocentos e sessenta e cinco) estão custodiadas em Pernambuco, dos quais
excluindo uma margem de 351 cujo perfil não foi informado, 43,31% não completaram o ensino fundamental, 22,80%
tem ensino médio, completo ou incompleto, 18,29% são analfabetos, 0,9% têm ensino superior, seja completo ou
incompleto e perto de 0% tem acima do ensino superior.

       Não somente, ainda analisando o perfil dos presos em Pernambuco, os dados informam que 40,98% cometeram
crimes contra o patrimônio, 24,38% contra a pessoa, 14, 91% tráfico Ilícito de entorpecentes, 5,4% de crimes contra
a Dignidade Sexual e uma parcela quase insignificante dos demais crimes.

           Interessante é observar que a expressão mais significativa do universo populacional de encarcerados reside na
prática de crimes contra o patrimônio e que se relaciona com um alto perfil de baixa formação educacional, o que
faria pressupor que existe uma relação vinculante entre baixo grau de escolaridade e prática de crimes contra o
patrimônio, e ao contrário, que as pessoas de ensino superior, e mais, com instrução acima de ensino superior não
praticam crimes, pois juntos não somam nem 1% do universo de presos, pelo menos no âmbito do Estado de
Pernambuco.

          A seletividade reside no fato de que não existe nenhuma punição por delitos de colarinho branco, como a se
indicar que em Pernambuco, crimes contra o sistema financeiro, contra a ordem tributária, contra o consumidor, entre
outros, não ocorressem, o que se saber ser irreal. Não é porque não estão estampados estatisticamente que as
condutas previstas como crime naquelas legislações não ocorram.

          Outrossim, a própria criminalização primária reflete a postura seletiva do Direito Penal. Basta ponderar que o
Código Penal de 1940 protege mais intensamente os delitos contra o patrimônio do que aqueles que protegem a
pessoa. Isto é as penas cominadas para os delitos[48] de extorsão mediante sequestro qualificado pelo resultado
morte é de 12 a 30 anos e de latrocínio, 20 a 30 anos, são bem maiores do que a pena cominada para o delito de
homicídio simples - 06 a 20 anos, o que demonstra ser o patrimônio mais importante, do ponto de vista jurídico, do
que a vida.

          Enfim, "de fato e de direito apesar de todas as declarações democráticas seguirem reinvindicando que é mais
importante o respeito à vida e à liberdade, o respeito à propriedade individual tem sido o principal" [49].

          Na verdade, o que ocorre é uma espécie de imunização de classes. Os valores que são protegidos através dos
bens jurídicos decorre de uma imposição de vontade daqueles que têm o poder de ditar as regras e a punição permeia
vários elementos de esteriótipo

          É falsa a construção da vontade geral para a fundamentação do contrato social, mais uma forma de
manipulação da população, pois o poder punitivo mais arbitrário do que racional, maquiado pela legitimação formal,
de observação da norma e aplicação da pena adequada.

           Nesse sentido, a proteção dos valores é uma forma de moralização da sociedade para manutenção do status
quo, elaborando o estigma do comportamento desviante - impulsionando o maniqueísmo da luta do bem contra o mal.
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           Outrossim, do ponto de vista da criminalização secundária, a incapacidade e insuficiente conhecimento judicial
da vida dos indivíduos provenientes de estratos mais baixos da sociedade influem para o distanciamento da realidade,
sem falar nos esteriótipos e preconceitos levados pela "teoria de todos os dias", resultando no fato que "em geral,
pode-se afirmar que existe uma tendência por parte dos juízes de esperar um comportamento conforme à lei dos
indivíduos pertencentes aos estratos médios e superiores; o inverso ocorre com os indivíduos provenientes dos
estratos inferiores" [50].

            Isto é,

 

Enquanto as redes dos tipos são, em geral, muito mais finas quando se dirigem às condutas típicas contra o patrimônio e o
Estado, são frequentemente mais largas quando os tipos penais têm por objeto a criminalidade econômica e outras formas de
criminalidade típica dos indivíduos pertencentes às classes di poder. Por todos estes mecanismos, estes crimes têm, desde a sua
previsão abstrata, uma maior probabilidade de permanecerem impunes[51].

 

          Para arrematar e ficar identificada a seleção punitiva, é ilustrativa a conclusão da pesquisa realizada pela
professora Ela Wiecko com o foco no Direito Penal Econômico, em que ela constatou que dos 682 casos de
comunicações feitas pelo Banco Central do Brasil ao Ministério Público Federal de condutas tipificadas na Lei
7.492/86, no ensejo de 09 anos de pesquisa (de julho de 1986 a julho de 1995), apenas 77 foram objeto de sentença,
desses 62 foram arquivados sem oferecimento da denúncia e 15 foram objeto de instrução processual. Destes 15,
receberam sentença absolutória 10 e apenas 5 sentenças condenatórias[52]. 

           Como se observa, a variação se dá tanto quantitativamente quanto qualitativamente, pois os enquanto a
intervenção punitiva imuniza as condutas dos mais graves danos sociais como meio ambiente, delitos econômicos,
desvios públicos etc, superestima os delitos de menor danosidade, embora de maior visibilidade e afetação direta ao
cidadão como o patrimônio.

          Muitas implicações decorrem da atuação seletiva do processo de criminalização, dentre elas, o efeito
estigmatizante sobre uma camada social.

           

  3.2.2 Os efeitos estigmatizantes da atuação seletiva

 

         A atuação seletiva do sistema penal gera, dentre outros, efeitos estigmatizantes, os quais, multiplicados nas
teorias de todos os dias (o que o senso comum pensa sobre a criminalidade), termina por criar esteriótipos de cor,
status social, condição familiar etc. cuja força persuasiva é capaz de tornar os estigmatizados extremamente
vulneráveis a outros fatores, ensejando até uma maior criminalização. É o código social extralegal.

         Não é que os membros das classes mais baixas têm maior motivação para o comportamento desviante, mas
porque seus comportamentos são mais visíveis e consequentemente, são maiores as chances de serem etiquetados.

          Na verdade, a visibilidade das condutas daqueles que não estão inseridos no mercado de consumo, de trabalho,
etc. decorre do atestado da violação aos direitos fundamentais e o Estado para escamotear sua ineficiência transfere-
os para o sistema penal, como uma "[...] continuada conversão de problemas sociais de complexa envergadura no
código crime-pena, quando deveriam ser apreendidos e equacionados no espaço da cidadania" [53].

         A estratégia de aparente eficácia não é à toa, é destinada a acalmar a demanda social alarmada, e exonerar o
Estado de ampliar e realizar políticas sociais e a própria segurança, desviando a atenção daquilo que não consegue
operar.

       Por via de consequência, os estigmatizados são

jovens desempregados deixados à sua própria sorte, mendigos e 'sem teto', nômades e toxicômanos à deriva, imigrantes pós-
coloniais sem documentos ou amparo - tornam-se muito evidentes no espaço público, sua presença indesejável e seu
comportamento intolerável porque são a encenação viva e ameaçadora da insegurança social generalizada, produzida pela
erosão do trabalho assalariado, estável e homogêneo e pela decomposição das solidariedades de classe e de cultura que ela
apoiava num quadro nacional claramente circunscrito[54].

         O processo de criminalização nesses moldes faz a limpeza da "sujeira social" e estimula a todos se manterem
imbuídos da obrigação de purificar, na verdade, de selecionar e estigmatizar os que estão à margem do sistema
social[55]. Na verdade, o processo de criminalização é em si a "reprodução das relações sociais e de manutenção da
estrutura vertical da sociedade, criando, em particular, eficazes contra-estímulos à integração dos setores mais baixos
e marginalizados do proletariado, ou colocando diretamente em ação processos marginalizadores"[56].

         Deste modo, o Direito Penal criminaliza pessoas e não ações, demonstrando que não se pune pelo que fez, mas
pelo que se é, segundo alguns critérios, estigmatizando uma parcela da população. E o pior, os agentes estatais que
lidam com pessoas ou grupos com atitudes não comuns, concentram suas atividades em grupos específicos,
resultando na criação de "guetos", os quais por sua vez reforçam a coesão interna, resultando em aperfeiçoamento
dos procedimentos criminosos, por uma simples questão de resistência às investidas seletivas[57].

         Enfim a prisão é usada "para regular, se não perpetuar, a pobreza e para armazenar os dejetos humanos do
mercado. Neste aspecto, a operação gargantuélica das casas de punição converge para - e complementa - a agressiva
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redução dos programas de bem-estar" [58].

         Esse mecanismo conforma-se com as demandas da modernidade, de realização da paz social, da segurança
jurídica, através de ordem, progresso, estabilidade, como já delineado no capítulo primeiro,

         Nesse quadrante, a pureza e ordem digladiam contra a desordem e a sujeira, pois estas ameaçam aquelas, e num
mundo moderno em que o mercado busca consumidores que devem ser mantidos insatisfeitos para continuar
consumindo, "os consumidores falhos são os novos impuros já que o novo critério de pureza, ou de reordenamento, é
a aptidão e a capacidade de consumo"[59].

        Os estranhos, não incluídos no mercado, não se encaixam no mapa estético do mundo, poluem-no, produzindo
mal estar e insegurança, devendo ser retirados de circulação. Os estranhos são os pobres que ameaçam a propriedade,
cuja vida não é alvo de preocupação. Neste sentido a fórmula parece ser perfeita para um projeto neoliberal: excluir
os pobres de cena + acalmar a insegurança dos que têm a propriedade ameaçada = punir cada vez mais a violação à
propriedade. Não é por acaso que a destruição do Estado Social é concomitante e complementar ao avanço do
Estado penal[60].

        Os roubos e furtos indicam a presença de excluídos, persona non grata, e é muito mais "aceitável" aparecerem
na repressão do que o roubo de nações inteiras, que é chamada de "promoção do livre comércio" e o roubo de
famílias e comunidades inteiras de seu meio de subsistência que é o enxugamento ou racionalização, coisas que jamais
são punidas[61].

        As maiores ameaças à sobrevivência são imputadas aos homicidas, aos estupradores, sequestradores etc., e não à
fome, à desnutrição, à concentração de terras, à falta de moradia e saneamento, à caótica situação das escolas públicas
e da saúde, enfim, à privação da sobrevivência.

       Mas estas questões não chamam atenção, acontecem no espaço e na abstração, com pessoas desconhecidas, sem
qualquer tipo de influência midiática ou algum poderio equivalente. Então por que reprimir estas condutas se as
mesmas não trarão o marketing e a obsessão da modernidade de segurança individual?

        Nesse contexto, o Estado, aproveita-se da função simbólica do Direito penal, torna-se máximo, ao passo que
torna-se mínimo no campo social (Direito Previdenciário e do Trabalho), "que é precisamente o campo vital, o campo
mais nobre para a construção da cidadania, de modo que a caricatura do estado mínimo equivale a sistema penal
máximo x cidadania mínima, para alguns"[62].  

       Por outro lado, mantém-se a divisão de classes, protegendo os interesses dos mais abastados ao neutralizar o
consumidor falho, panopticamente: observa-se ininterruptamente os subordinados sob os olhos do poder[63] e assim
perpetua-se a exclusão social. Não é por acaso que 40,98% dos presos (em Pernambuco) são condenados por crimes
contra o patrimônio.

       Portanto, infere-se que a intervenção punitiva não se dá para proteger os valores essenciais à sociedade, mas para
excluir e marginalizar aqueles que estão aquém da máquina social. Entretanto, funcionalizar o Direito Penal à
segurança, por amor às exigências modernas é perder a herança do homem material, e ceder ao avanço daqueles que
pretendem a tudo controlar, "é simplesmente perder a liberdade de ser em segurança ou alienar a segurança de ser em
liberdade" [64].

        Como se percebe, o papel do discurso crítico, fundado na moderna teoria criminológica atribui "o fracasso
histórico do sistema penal aos objetivos ideológicos (funções aparentes) e identifica no objetivos reais (funções
ocultas)  o êxito histórico do sistema punitivo, como aparelho de garantia e de reprodução do poder social"[65]. É
precisamente a "eficácia invertida" [66], esclarecida por Vera Regina, pois se o Direito penal teoriza funções
declaradas - combater a violência e estabelecer a paz social - realiza outras funções não declaradas que perpetua
aquela e sobrepõe-na.

                       

3  UMA INFELIZ CONCLUSÃO

 

       Ao inquirir sobre o objeto de proteção do Direito penal, a resposta são os bens jurídicos, ou seja, aquilo que a
sociedade em conjunto valora, de modo que a criminalização de uma conduta, do ponto de vista normativo, apenas se
dá quando viola esse bem, adequando-se ao tipo penal.

       Os valores liberdade, propriedade, vida aparecem como verdades reveladas, consensualmente partilhados e que
tem que ser assumidas pelo legislador, como objeto de proteção penal, posto que o contrato social fundamenta a
jurisdição estatal sob o conjunto de pessoas a ele submetido.

       A definição e determinação de condutas pautam-se na norma jurídica, como um imperativo que encerra a
valoração de um ato a obrigar o cidadão a cumprí-lo, constituindo-se um dever, surgindo a norma como o produto da
sociedade humana a revelar a natureza das coisas ou expressão de uma racionalidade absoluta e abstrata, como síntese
da razão humana (as normas surgem da cabeça de Zeus ou Prometeu)[67].

      A fundamentação da criminalização primária, parte do pressuposto de uma visão legal de mundo, que o delito é
uma realidade ontológica que ofende o grupo e por isso deve ser punido como forma de negação àquela negação do
contrato social, respeitando a igualdade entre todos.

      Entretanto, essa percepção de atribuir as propriedades de grupo aos membros individualmente considerados na
sociedade, reforçando a ideia de que o Estado tem propriedades do grupo, causa uma desordem, uma funcionalização
em que as instituições, e não os indivíduos seriam a pedra angular da sociedade estatal[68].
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       N a verdade o interesse protegido é regulado pela classe que dispõe do bem selecionado e o é exatamente
segundo a ideologia dos que ostentam o poder de definição, de modo que a definição do que é ou não grave é uma
determinação arbitrária, baseada em esteriótipos imaginários, transmitidos pela comunicação[69].

       A ideia de uma validade universal, a ficção da igualdade e o controle do que é ou não relevante, são o dispositivo
de justificação da pena aplicada, todavia ao mesmo tempo torna a lei penal canhestra por perder uma gama de
informações no âmbito social.

      Mas o fato é que o controle é mais um aparato de estabilização da coletividade e o conceito de crime é uma
ferramenta essencial para esse desiderato, o que não é de estranhar a relação de semelhança entre as casas de trabalho,
a fábrica e o cárcere, o panóptico de Bentham, a prevenção geral da pena de Feuerbach.

      Essas verificações decorrem da adaptação epistemológica das Ciências Criminais, que a dogmática isolada na
abstração do dever ser, recebeu as contribuições avaliativas da criminologia critica do controle social, cuja maior
observação é a de que o Direito reproduz desigualdades como mecanismo de reprodução da realidade social, e o pior,
legitimando as relações de produção a partir de um consenso que ideologicamente encobre a seletividade punitiva e os
efeitos estigmatizantes.

      O conceito do que é ou não delituoso é extremamente relativo, o que diferencia um fato delituoso de outro
aceitável é apenas uma decisão estatal, variando a definição no tempo e no espaço, de modo que é a lei que cria o
criminoso[70]

       A criminalização é um processo desigual e isto se verifica na composição dos sujeitos criminalizados, os quais
são, na maioria, pobres e cometeram crimes contra o patrimônio, como se os outros crimes não acontecessem.

      O sistema de valores refletidos na criminalização primária é, majoritariamente, próprio do universo moral de uma
cultura burguesa-individualista, cuja ênfase é na proteção de seus interesses, mais notadamente no seu patrimônio,
orientando-se a atingir as formas típicas dos desvios das classes menos favorecidas[71].

      Isto é fácil de ser percebido na distribuição da criminalidade já discutida e assim, o mito do Direito penal
igualitário é desvendado, tornando-se explícita a função real do sistema penal que é a reprodução da desigualdade
social que "obedece geralmente à desigual distribuição do poder e da propriedade e à consequente hierarquia dos
interesses em jogo (estrutura vertical da sociedade)" [72].

       São as marcas da modernidade que vivenciou o Estado de bemestar, desenvolvido como suplemento temporário
daqueles que não estavam absorvidos nas indústrias e nas linhas de produção, concedendo-lhes dispositivos da
previdência como redes de segurança do cidadão. Todavia isto resultou no colapso do capital e hoje a rede é outra -
punitiva.

       Os que estão à margem do mercado não tem a moeda legal e como tal devem ser mantidos fora do jogo,
resultando no fato de que as prisões "fazem às vezes das definhantes instituições de bem-estar [...]" como um passado
que se repete no presente: "Os anos de desregulamentação e desmantelamento dos dispositivos de bem-estar foram
também os anos de criminalidade ascendente, de força policial e população carcerária cada vez maiores" [73]. Uma
história de passado e presente que se repete. Se hoje são as prisões e os pobres, ontem eram as bruxas e a
Inquisição[74].

         O que é necessário é neutralizar a população contingente que suja a visão do mercado consumidor, afinal,
"penalizar a miséria significa aqui 'tornar invisível o problema negro e assentar a dominação racial dando-lhe um aval
de Estado"[75].

        Todavia, essas realizações práticas são escamoteadas pela análise tão somente dogmática que partilha da
abstração, excluindo o intercâmbio das experiências acumuladas. A repressão é pautada na letra fria da lei e não é de
estranhar que "a tendência de nossa sociedade moderna seja de dar o significado do crime aos atos que cada vez mais
são vistos como indesejados ou pelo menos dúbios e de cada vez mais punir esses crimes com a prisão"[76]. É uma
forma de subjugar a disparidade por meio das categorias legalmente definidas.

        Diante desta batalha, restam implicações para a cidadania, e o Estado que era suscitado a manter a ordem
jurídica, é seu maior violador. Trata-se, então, de um embuste. Nas palavras de Zaffaroni: "sempre se soube que o
discurso jurídico-penal latino-americano é falso"[77], pois, toda a normatividade abstrata que criminaliza para
proteger bens jurídicos, na verdade, é uma ideologia que encobre a verdadeira criminalização: a da marginalização
social, ofendendo os direitos fundamentais do homem.
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DESCORTINAR A FORÇA: A CRIMINALIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SOCIAIS NO
CONTEXTO DAS DENÚNCIAS DE CORRUPÇÃO NO DISTRITO FEDERAL

DESCORTINAR LA FUERZA: LA CRIMINALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL
CONTEXTO DE LAS DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL

Alexandre Bernardino Costa

RESUMO
O presente artigo tem por finalidade a análise da criminalização dos movimentos sociais como tentativa de
supressão das demandas populares, o cerceamento à participação política democrática e exercício de
controle sobre a sociedade civil. O caso concreto explorado na pesquisa diz respeito à mobilização popular
ocorrida no Distrito Federal em reação às denúncias de corrupção no governo local deflagradas pela
Operação Caixa de Pandora da Polícia Federal. A dura política repressiva instaurada então contra o
movimento fere diretamente o direito fundamental à oposição política, à resistência e à participação. Sendo
assim, os atos de desobediência civil empreendidos pelos manifestantes foram essenciais para que o poder
popular efetivamente cidadão pudesse denunciar a ação antidemocrática da administração do DF. O Direito
não pode ficar calado diante desses fatos e deve atuar para que o ambiente público não sofra intervenções
autodestrutivas como essas observadas no caso citado.
PALAVRAS-CHAVES: CRIMINALIZAÇÃO, VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL, MOVIMENTOS
SOCIAIS, PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, DESOBEDIÊNCIA CIVIL E “FORA ARRUDA E TODA A
MÁFIA”.

RESUMEN
El presente artículo tiene por finalidad la analisis de la criminalización de los movimientos sociales como un
intento de supresión de las demandas populares, imposibilitación de la participación política democrática y
ejercicio de control sobre la sociedad civil. El caso concreto averiguado en la investigación se refiere a la
movilización popular ocurrida en el Distrito Federal como una reacción a las denuncias de corrupción en el
gobierno local reveladas por la operación “Caja de Pandora” de la Policía Federal brasileña. La dura política
represiva establecida en contra el movimiento hiere el derecho fundamental a la oposición política, a la
resistencia y a la participación. De esa manera, los actos de desobediencia civil emprendidos por los
manifestantes fueran esenciales para que el poder popular, efectivamente ciudadano, pudiera denunciar la
acción antidemocrática de la administración del DF. El Derecho no puede callarse ante esos factos y debe
actuar para que el ambiente público no sufra intervenciones autodestructivas como esas observadas en el
caso citado.
PALAVRAS-CLAVE: CRIMINALIZACIÓN, VIOLENCIA INSTITUCIONAL, MOVIMIENTOS
SOCIALES, PARTICIPACIÓN POLÍTICA, DESOBEDIENCIA CIVIL Y “FORA ARRUDA E TODA A
MÁFIA”.

 “Pode-se dizer que a peste se tornou um problema comum a
todos nós. Até então, apesar da surpresa e da inquietação
trazidas por esses acontecimentos singulares, cada um de nossos
concidadãos continuara suas ocupações conforme pudera, no
seu lugar habitual. E, sem dúvida, isso devia continuar. No
entanto, uma vez fechadas as portas, deram-se conta de que
estavam todos, até o próprio narrador, metidos no mesmo barco
e que era necessário ajeitar-se.”                                

                                                                                                                            Albert Camus

INTRODUÇÃO

  

A emergência de denúncias de corrupção no Governo do Distrito Federal ao longo dos últimos
meses fez florescerem no seio da sociedade brasiliense diversos movimentos voltados à defesa do retorno à
institucionalidade nesta unidade da federação, por meio da recuperação dos princípios que devem reger o
Estado Democrático de Direito.

Não restam dúvidas de que a participação política dos cidadãos foi, em grande medida, fundamental
para que fatos tão nefastos e repudiáveis não fossem esquecidos. Dentre os grupos que se mobilizaram para
pedir a destituição e a punição dos agentes públicos corruptos, destacou-se, em especial, o movimento
denominado “Fora Arruda e Toda a Máfia”, promotor das principais ações que chamaram a atenção de todo
o país para a desordem institucional vivenciada no Distrito Federal.

Brasília retomou seu papel de “locus da organização de um efetivo projeto de poder popular,
paradigmático, capaz de incorporar processos sociais novos desenvolvidos na prática da cidadania”[1],
gerando, porém, ao mesmo tempo, uma série de oposições a seu ideal democrático participativo.

Como reação aos procedimentos adotados pelos manifestantes, implementou-se uma severa política
repressiva contra a mobilização, resultando nas cenas de violência abusiva que chocaram o país. Tratava-se
de uma clara tentativa de criminalização das lutas democráticas na esfera pública, que revelava, por outro
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lado, a falência de um modelo de governo e o prenúncio de que, concretamente, um movimento social havia
iniciado a profunda transformação de que a política do DF necessita. Nesse contexto, convém recordar a
lição de Arendt:

Se a história ensina alguma coisa sobre as causas da revolução – e ela não ensina muito, mas
ensina consideravelmente mais que as teorias das ciências sociais – será que a desintegração dos
sistemas políticos precede às revoluções, que o sintoma claro de desintegração é uma progressiva
erosão da autoridade governamental, e que esta erosão é causada pela incapacidade do governo
em funcionar adequadamente, de onde brotam dúvidas dos cidadãos sobre a sua legitimidade.[2]

 
Este artigo propõe, pois, discutir o contexto sociopolítico da criminalização dos movimentos sociais

e a forma como o direito deve atuar para garantir que o ambiente público não sofra intervenções
autodestrutivas como aquelas observadas contra as ações do movimento “Fora Arruda e Toda a Máfia”, em
face dos atos de corrupção no Distrito Federal.
 
1 BREVE RELATO SOBRE OS ESCÂNDALOS DE CORRUPÇÃO NO DISTRITO FEDERAL E A
MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM TORNO DA QUESTÃO
 

No dia 26 de novembro de 2009, vieram à tona pelos meios de comunicação de todo o país diversas
denúncias decorrentes das investigações da Operação Caixa de Pandora deflagrada pela Polícia
Federal[3].  O ex-secretário de Relações Institucionais do Distrito Federal, Durval Barbosa, revelou a
montagem de um esquema de receptação ilegal de recursos para campanha eleitoral de José Roberto Arruda
e para o pagamento de propinas a deputados distritais com a finalidade de coordenar votações consoantes
aos interesses do então governador.

Segundo as denúncias, estavam envolvidos no esquema, além do governador, o vice-governador –
Paulo Octávio –, secretários de governo, deputados distritais, empresários e magistrados. Todos foram
citados nas gravações em áudio e vídeo realizadas por Durval Barbosa em troca de relaxamento das suas
punições.

A partir de então, gerou-se uma intensa discussão sobre os fatos revelados, sendo observadas
imediatas reações por parte de movimentos locais[4], que culminaram com a ocupação do Plenário da
Câmara Legislativa do DF no dia 02 de dezembro de 2009[5]. Também começaram a se acumular pedidos
de impeachment contra o governador e seu vice, protocolizados por particulares e entidades da sociedade
civil como centrais sindicais, partidos políticos e a Ordem dos Advogados do Brasil[6].

Todos esses fatos levaram a uma grande pressão para que o partido do então governador, o
Democratas (DEM), expulsasse-o dos quadros, impedindo, com isso, uma candidatura de Arruda no pleito a
ser realizado em 2010. Antecipando-se aos fatos, Arruda pediu sua desfiliação do partido, dizendo-se
“desinteressado de qualquer tipo de resultado eleitoral”[7]. Continuou, contudo, a exercer o seu mandato,
sem que os processos de impeachment sequer fossem apreciados pela Câmara Legislativa, a despeito de esta
ter sido convocada em regime especial durante o mês de janeiro de 2010 para tratar da questão.

Nesse ínterim, porém, não cessaram as movimentações em prol da moralidade na Administração
Pública no Distrito Federal. Diversos setores, sobretudo aqueles formados por estudantes da Universidade de
Brasília, promoveram ações de repúdio à corrupção. Na maior delas, realizada em 09 de dezembro de 2009,
os manifestantes bloquearam o Eixo Monumental – via que divide o Plano Piloto ao meio – para chamar a
atenção para os acontecimentos e exigir que as providências cabíveis fossem tomadas o mais rápido possível.

Em uma ação desproporcional, desnecessária e autoritária, a Polícia Militar repreendeu o
movimento com extrema violência, utilizando sua tropa de choque e a cavalaria contra manifestantes
desarmados que carregavam flores em punho[8]. Tornou-se evidente a importância da construção de uma
luta não somente contra a corrupção, mas também contra a continuidade da utilização de meios estatais para
suprimir o livre exercício da democracia e legitimar o “Antidireito”[9].

Toda a discussão gerada a partir das ações que se pautaram nesse sentido levou a alguns sucessos
políticos, como uma adesão cada vez maior da sociedade brasiliense ao movimento e a pressão pela
celeridade nos processos judiciais que estavam em curso.

Observou-se, claramente, uma maior preocupação institucional com a manutenção da moralidade
administrativa. Sucederam-se às pressões sociais – e isso não sem sentido, como procuraremos expor – a
prisão e a destituição do governador do Distrito Federal, além da queda de seu vice.

Não se tratou, pois, de mera “balbúrdia política”, como se tentou por vezes construir a imagem do
coletivo. Sua participação foi fundamental à execução das medidas que visassem ao retorno à
institucionalidade no DF. Mas, tendo em vista as tentativas de desconfiguração das lutas, deve-se alertar para
a gravidade da criminalização das tentativas de tornar efetivos os direitos políticos de fundamental
importância no contexto constitucional.
 
2 A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NA ESFERA PÚBLICA – REFLEXÕES A PARTIR DO CASO
DO DISTRITO FEDERAL
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É preciso uma análise do constitucionalismo brasileiro atual para compreender devidamente a
importância que o direito à dissidência, à resistência e à oposição ganhou, no período pós-regime autoritário,
no arcabouço de garantias e direitos fundamentais da Constituição Federal de 1988.

Após a traumática experiência da ditadura vivida no Brasil nos anos compreendidos entre 1964 e
1985, tornou-se indispensável reestruturar satisfatoriamente a dinâmica político-social do país, assim como
evitar que um governo intolerante, inescrupuloso e baseado na força pudesse se repetir. O período
constituinte que se seguiu, então, em 1987-1988, buscou resgatar a articulação entre direitos e liberdades
básicos e garantir novos mecanismos de intervenção e participação, que pudessem conferir à população certa
segurança democrática.

A cidadania participativa, que havia sido então esvaziada de sentido e se tornado pouco atuante, de
baixa eficácia nas instâncias oficiais de deliberação, tinha de ser resgatada. Foi possível perceber que era
imprescindível reorganizar as forças sociais para que se abrisse efetivamente o espaço público democrático à
interferência popular. Como advoga José Geraldo de Sousa Junior em seu texto Ser constituinte[10], uma
esfera pública revitalizada precisava ser capaz de englobar o maior número e uma maior diversidade de
atores sociais, aspectos relevantes ao interesse público e espaços de participação. Não se podia abrir mão
disso, pois:

A participação não é somente um instrumento para solucionar problemas. É, sobretudo, uma
necessidade fundamental do ser humano, como a comida, o sono e a saúde. [...] A participação é
inerente à natureza social do homem. [...] O futuro ideal do homem só se dará numa sociedade
participativa[11].

O proceso de abertura democrática, com garantias à participação popular no processo de tomada de
decisões, foi consagrado pela promulgação da “Constituição Cidadã”. Em seu primeiro artigo está
estabelecido que “a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem
como um dos fundamentos a Cidadania”[12]. No parágrafo único desse mesmo artigo, enfatiza-se que
“Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes ou diretamente, nos termos desta
Constituição”[13]. Enquanto princípio constitucional, a intervenção popular abarca, como fica implícito
nesses dispositivos da Carta Magna, o direito de participação política, de opinar sobre prioridades na
administração da coisa pública, de fiscalizar a aplicação de recursos públicos, de sugerir novas formas de
atuação do Estado e de denunciar eventuais falhas de gestão.

O sistema democrático assim instaurado deve estar ciente de sua eterna dinamicidade, pois
pressupõe a necessidade de se adaptar constantemente às novas maneiras de atuação no espaço deliberativo e
também a novas configurações da opinião pública. Disso resulta que a democracia é, em si, uma incessante
luta por promessas não-cumpridas – e “não-cumpríveis”, em sua totalidade – que compreende o encontro
contínuo com obstáculos não-previstos, pautas novas e agentes com opiniões divergentes.

Por esse motivo, não é possível dar uma previsão segura do funcionamento “ideal” da democracia,
pois ao fazê-lo estaríamos correndo o risco de transformá-la em seu oposto: o despotismo, que é o regime,
por excelência, estático e sempre igual a si mesmo. Deve-se fugir à tentação de moldar a democracia em
termos mais “perfeitos”, uma vez que para ser plenamente democrática, aberta e plural, ela é necessariamente
frágil, incompleta e corruptível. Uma sociedade devidamente democrática deve, portanto, temer uma
eventual solução definitiva de conflitos[14].

Sendo assim, não é possível compreender qualquer embate social contra o poder instituído como
uma atitude ilegítima. A discussão sobre a criminalização dos movimentos sociais traz, em seu cerne, o
debate sobre o papel do cidadão e da sociedade civil frente à conformação estatal dentro do paradigma do
Estado Democrático de Direito. Tal debate ganhou especial notoriedade nas últimas décadas em virtude da
emergência de novas lutas pela garantia de direitos e liberdades públicas, entre eles o direito à opinião
diversa e à resistência.

Como tais, esses direitos somente podem ser efetivados legitimamente se discutidos de forma ampla
nos espaços de deliberação coletiva[15]. Por certo, o movimento “Fora Arruda e Toda a Máfia”, como foi
denominado um dos coletivos formados para fazer frente aos governantes corruptos no Distrito Federal, foi
o principal responsável por cumprir esse papel e efetivar a autonomia pública[16] no âmbito local.

Isso surge como contraponto à busca pela satisfação individual de interesses que pode ser localizada
nos atos de corrupção das autoridades distritais. No Estado Democrático de Direito, é a participação efetiva
dos cidadãos, como indivíduos e como grupos, que deve prevalecer. Somente assim se possibilita que os
direitos sejam válidos e eficazes no espaço público – as questões que tomam para si o viés de normatividade
devem, necessariamente, passar pelo crivo da coletividade e, portanto, tal normatividade somente pode
resultar de movimentações de caráter intersubjetivo[17].

Essas movimentações fazem com que o Estado passe a ter certas obrigações em relação aos
cidadãos, além de limites ao seu poder. Transfere-se, dessa maneira, o eixo das liberdades do Estado de
Direito das chamadas liberdades negativas – garantidoras de uma esfera protetiva de direitos subjetivos –
para as liberdades positivas, de caráter amplo, público e politicamente ativo.
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Conforme é facilmente constatável, tais obrigações surgem, muitas vezes, da movimentação política
de grupos oprimidos e marginalizados, que lutam continuamente pelo “reconhecimento de identidades
coletivas, seja no contexto de uma cultura majoritária, seja em meio à comunidade dos povos”[18]. É
justamente essa movimentação que traz para a discussão pública os problemas que atingem importantes
parcelas da população.
 
3 O DIREITO À RESISTÊNCIA E A DESOBEDIÊNCIA CIVIL NO ESTADO DEMOCRÁTICO
DE DIREITO NA ANÁLISE DO MOVIMENTO CONTRA A CORRUPÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL
 

Para balizar o amplo campo conceitual do que se considera democrático, pode-se lançar uma
definição mínima de democracia “segundo a qual por regime democrático entende-se primariamente um
conjunto de regras de procedimento para a formação de decisões coletivas, em que está prevista e facilitada a
participação mais ampla possível dos interessados”[19].

O intuito dessa conceituação não é distanciar completamente a esfera material da formal, pois esses
critérios da democracia como método, por mais que respeitem e possibilitem as mais diversas movimentações
no seio das disputas sociais e lingüísticas sobre o que é democrático, estabelecem como princípios
inafastáveis o respeito às instituições e o compromisso com a manutenção do livre debate para a formação de
maiorias[20].

O bom funcionamento dos esquemas procedimentais acima relacionados depende do respeito a
direitos civis e políticos – garantidos no Brasil pela Constituição Federal de 1988 – uma vez que são “[...]
regras preliminares que permitem o desenrolar do jogo”[21].

Fica claro, assim, que essas “regras preliminares do jogo” existem para garantir a constante
reconstrução do projeto democrático. A estruturação institucional que nos envolve, bem como os
procedimentos formais de tomada de decisões não constituem o fim da democracia, mas apenas o meio pelo
qual ela se desenvolve. O procedimentalismo não tem um valor em si, mas deve ser posto em prática para
garantir a constante abertura do espaço público à participação, de maneira isonômica[22].

Porém, de que modo reagir quando os próprios procedimentos da democracia estão “viciados”? E
se o Estado, que seguramente não é perfeito, não atua corretamente de modo a corresponder à expectativa
popular de justiça socialmente referendada e, ao invés de abrir o espaço público, fecha-o? No momento em
que o cidadão percebe que as vias instituídas não são suficientes para o cumprimento de direitos garantidos
constitucionalmente, pode – e deve – cumprir seu papel de fiscalizador democrático. É a partir da
compreensão da necessidade de participação que se desencadeia, em muitos momentos de tensão social, a
desobediência civil. Nas palavras de Hannah Arendt:

A desobediência civil aparece quando um número significativo de cidadãos se convence de que,
ou os canais normais para mudanças já não funcionam, e que as queixas não serão ouvidas nem
terão qualquer efeito, ou então, pelo contrário, o governo está em vias de efetuar mudanças e se
envolve e persiste em modos de agir cuja legalidade e constitucionalidade estão expostas a graves
dúvidas.[23]

O direito à resistência, espelhado no ato da contestação civil, é uma manobra essencialmente
política que busca evidenciar uma falha, uma desvirtuação no prosseguimento das ações estatais. No caso
específico das manifestações ocorridas no Distrito Federal – por ocasião das denúncias referentes à operação
Caixa de Pandora –, o movimento estudantil e sindical, aliado a vários outros atores sociais, considerou que
os meios institucionais nomeados para lidar com o suposto esquema de corrupção seriam ineficazes sem
pressão popular.

Os manifestantes tinham como uma das críticas, com relação à investigação de irregularidades no
governo do DF, a reiterada e empiricamente confirmada seletividade e pouca transparência da Justiça.
Baseados em experiências anteriores, abundantes na história jurídica brasileira, estavam desacreditados de
que o Judiciário agiria com todo rigor em mais um caso de crime contra a Administração Pública. Para piorar
as perspectivas dos cidadãos brasilienses, ainda havia notícia de que os suspeitos de envolvimento no
esquema do “mensalão do DEM” estavam presentes nos três poderes do Distrito Federal: Executivo,
Legislativo e Judiciário. Não se podia esperar qualquer resultado satisfatório dessa situação de conflito de
interesses, já que os investigados não votariam pela cassação de seus próprios mandatos.

O primeiro ato do movimento social surgido nesse contexto, como já citado, foi a ocupação do
plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal[24]. O objetivo primordial do grupo nesse primeiro
momento era exigir o impeachment do governador José Roberto Arruda e do vice-governador Paulo Octávio
e o afastamento do cargo de todos os citados nos inquéritos da Polícia Federal.

O entendimento dos manifestantes era de que situações de gravidade excepcional necessitam de
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especial e urgente atenção. Não era possível permitir que os trabalhos legislativos da Câmara corressem
normalmente frente a tamanho escândalo, pois a legitimidade de pelo menos um terço dos deputados
distritais e da cúpula do Executivo já estava comprometida, por ocasião das flagrantes cenas e denúncias de
corrupção.

A ação direta, nesse caso, cumpria dois papeis: evidenciava a indignação popular – como manifesto
do povo, para o povo, em forma de ferida aberta na sociedade brasiliense – e visava a forçar providências
imediatas por parte da ordem instituída. Por isso, os ocupantes da CL-DF retiraram-se para o hall para
permitir que ocorresse uma sessão no plenário em que seria lido um dos pedidos de impeachment contra o
governador, por exemplo. Fica evidenciado, então, que o interesse não era de causar balbúrdia e desordem
irrefletida, mas de pôr em pauta legítima reivindicação política.

Continuar ocupando a Câmara Legislativa do Distrito Federal mesmo após ordem judicial que
determinava a desocupação e, posteriormente, manifestar-se bloqueando o trânsito das principais vias de
Brasília em protesto foram as formas que os manifestantes encontraram de mostrar participação política e
cidadania “no sentido militante de prática democrática” [25]. Seus interesses eram legítimos em face da
Constituição e eles enxergavam essa luta como uma maneira de não deixar o mais bem documentado caso de
corrupção da história do Brasil se perder no esquecimento. A inércia política não era aceitável, pois a
impunidade não seria tolerada mais uma vez.

A desobediência civil, enquanto ato de resistência, é, por definição, um manifesto de minorias. O
grupo de indivíduos que protesta dessa maneira – como o de Brasília – contraria a ordem majoritariamente
constituída, que é de esperar resultados depois de transcorridos todos os trâmites institucionais. Os
manifestantes que optam por esse caminho agem assim não por serem contra o devido processo legal, muito
pelo contrário: almejam exercer pressão para que a lei seja cumprida, as instituições sejam respeitadas e as
investigações sejam levadas a sério. Nesse sentido, o desobediente civil é por excelência um democrata, não
um infrator[26].

Nas palavras de Hannah Arendt, “há um abismo de diferença entre um criminoso que evita os olhos
do público e o contestador civil que toma a lei em suas próprias mãos em aberto desafio”[27]. O
desobediente civil não atua em causa própria, não descumpre a lei para obter benefícios privados em
detrimento da coletividade. Ele não é uma ameaça à ordem social. Esse militante enfrenta as normas que
julga injustas, pois acredita e confia na comunidade de princípios da qual faz parte e identifica que mudanças
têm de ser empreendidas para que preceitos constitucionais, que estão acima dessas leis ou decisões judiciais
ordinárias, sejam cumpridos.

 Ainda assim, há enorme dificuldade no mundo jurídico para determinar o enquadramento desses
conflitos sociais. É evidente que há uma limitação institucional para lidar com esse tipo de movimento, que
busca atuar em ambientes essencialmente não-institucionais. Por conta disso, a maioria dos juristas mais
conservadores não consegue explicar a compatibilidade da desobediência civil com o esquema legal do país.
Segue-se a isso uma tendência errônea dos governos e da sociedade civil por eles influenciada em tratar os
manifestantes como criminosos comuns.

 

4 O PROCESSO DE CRIMINALIZAÇÃO

Evidências sobre a tentativa de localizar o movimento “Fora Arruda e Toda a Máfia” sob o estigma
da criminalidade estiveram presentes em dois momentos principais: no processo de desocupação da Câmara
Legislativa do Distrito Federal – que culminou com a retirada dos estudantes no dia 08 de dezembro de 2009
– e na reação policial à manifestação realizada no Eixo Monumental no dia seguinte.

Após negociação realizada no dia 07 de dezembro de 2009 com o deputado Cabo Patrício (PT),
presidente interino da CL-DF, os manifestantes instalados no prédio decidiram desocupar o plenário.
Transferiram-se para a galeria e para um corredor destinado à circulação do público. Essa decisão foi tomada
para garantir a realização das atividades previstas para o dia, entre elas, a leitura do processo de
impeachment protocolado pela OAB-DF, a eleição do novo corregedor da Casa e uma reunião da Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ).

A estratégia política de sair do plenário apenas afirmou a intenção do grupo de prezar pela
manutenção dos trabalhos da Câmara. Ainda assim, a juíza responsável pelo caso enviou dois oficiais de
justiça à CL-DF para que fosse cumprida a ordem de reintegração de posse a partir de pedido da presidência
da Casa. [28] Não se compreendeu a ação dos jovens como uma luta legítima para assegurar que houvesse o
julgamento devido dos processos, mas como mero descumprimento de decisão judicial, desacato,
inobservância da “lei”.

A presença dos manifestantes em áreas internas da Câmara – uma maneira legal de exercer pressão
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e a função essencial de fiscalização democrática – restou reduzida à imagem de rebeldia. Foi dado um
ultimato ao grupo, determinando que eles deveriam optar pela saída pacífica, caso contrário os policiais da
ROTAM estariam autorizados a retirá-los à força. Foi forjada, dessa forma, uma contrariedade ao sistema
jurídico vigente, quando, ironicamente, a única intenção do manifesto era a recuperação da normatividade
desse mesmo sistema.

Aos olhos da grande mídia, era interessante mostrar a ação dos manifestantes como a mais
escandalosa e indisciplinada possível, pois assim o próprio mérito do protesto contra as denúncias de
corrupção poderiam ser eivados de desconfiança. Tratou-se de tentativa de desqualificar o discurso pela
descaracterização do locutor, a partir da etiquetação dos membros do movimento como desajustados,
baderneiros e inconseqüentes. Na tarde do dia 08, enfim, os pacíficos manifestantes foram retirados um a um
da CL-DF no colo dos policiais militares.

No dia seguinte, 9 de dezembro, milhares de brasilienses, dentre eles os estudantes egressos da
Câmara Legislativa, reuniram-se em frente ao Palácio do Buriti, sede do governo local, para prosseguir nas
manifestações e pedir a saída dos governantes corruptos das instituições públicas do Distrito Federal. Para
chamar a atenção de ainda mais pessoas que por ali transitavam, decidiu-se bloquear uma das pistas do Eixo
Monumental, uma das principais vias de Brasília.

Quando já desocupavam a pista, a cavalaria da Polícia Militar entrou em ação, partindo em direção
aos manifestantes, inclusive desferindo-lhes violentas agressões. Ali, lançou-se mão de bombas de efeito
moral, cassetetes e dos próprios cavalos para reprimir a mobilização. O embate era claramente desigual e
covarde – os manifestantes, além de não possuírem armas ou qualquer outra forma de ameaça aos policiais,
sequer tiveram a oportunidade de defesa.

       O argumento utilizado pela Polícia Militar para tamanho descalabro, no entanto, permanecia
sendo a proteção dos direitos individuais dos motoristas que por ali passavam. A custo de quê?

A forte repressão policial mostrou o tratamento dispensado pelo Estado contra as legítimas
movimentações sociais em prol do restabelecimento do regime de legalidade na Administração Pública no
Distrito Federal. Além de demonstrar publicamente o uso instrumental da violência para o fim de legitimar
um governo corrupto por via da provocação do esquecimento, isso significou a transformação da conduta
dos manifestantes em ilícito criminal.

Essa tendência de criminalização dos movimentos sociais é um processo complexo, que envolve o
intuito de despolitizar o conflito, de controlar mudanças e manter relações hegemônicas na prática do poder.
Ela pode ser explicada pela composição da análise da criminologia crítica com aspectos de teorias
criminológicas mais liberais, como a estrutural-funcionalista, de Émile Durkheim[29], ou a teoria do labeling
approach.

A síntese dessas teorias permite afirmar a existência de um duplo processo de criminalização,
realizado pelas estruturas organizacionais responsáveis pelo controle social, formal e informal, na sociedade.
A partir desse processo, e sempre que submetidos a ele, surge o “etiquetamento” de indivíduos e grupos.

A primeira etapa - criminalização primária – ocorre no âmbito do legislativo. Nele acontece a
seleção do objeto a ser tutelado pelo Sistema Penal por meio das leis. A segunda etapa de criminalização
corresponde à seleção dos transgressores, sempre pelo perfil social, ou seja, de acordo com padrões
econômicos, raciais, de gênero, entre outros. Dessa maneira, pressupõe-se a existência de uma “cifra oculta
de criminalidade” gerada por esse duplo processo de criminalização, o que significa que boa parte dos crimes
cometidos não são descobertos pelo simples fato de ocorrer esse direcionamento da criminalização a
determinados indivíduos e grupos.

Assim, a reivindicação por novos direitos, ou para que o Direito seja aplicado, vem acompanhada de
uma interpretação valorativa podendo ser considerada criminosa em diferentes níveis, a depender do quanto
os indivíduos se enquadrarem no “perfil” social de transgressor, já pré-determinado pela estrutura de
controle social.

Ao observar a atuação do movimento “Fora Arruda e Toda a Máfia”, torna-se evidente esse duplo
processo de criminalização. Em nível secundário, pois se está exigindo uma ação do Sistema Penal em
direção a um grupo que, definitivamente, não faz parte do perfil de criminalizáveis ou transgressores, além
do fato de ser um movimento composto por estudantes, militantes de esquerda, sindicalistas e movimentos
sociais, o que por si só demandaria uma atuação das instâncias de controle social pelo estigma que estes
atores carregam, do ponto de vista dos órgãos de controle institucionalizados. O que pode ser constatado,
por exemplo, pela reação da mídia aos primeiros atos do Movimento ou pela violência com que a polícia
reagiu em diversas manifestações.

Note-se que a compreensão dos processos de criminalização não se reduz à aplicação das duas
teorias criminológicas liberais, que ressaltam o caráter materialista do fenômeno de transgressão[30], não
alcançando os desdobramentos dos conflitos e a sua importância como motor de transformação social.
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Desse modo, impõe-se destacar o papel da criminologia crítica na busca da interpretação dos
fenômenos não mais sob o pressuposto exclusivo das teorias liberais, mas sob o enfoque político-econômico
dos comportamentos socialmente “negativos”.

Conforme Andrade,
 

A criminologia crítica recupera, portanto, a análise das condições objetivas, estruturais e
funcionais que originam, na sociedade capitalista, os fenômenos de desvio, interpretando-os
separadamente conforme se tratem de condutas das classes subalternas ou condutas das classes
dominantes (a chamada criminalidade de colarinho branco, dos detentores do poder econômico e
político, a criminalidade organizada, etc)[31].

 

Portanto, a partir das ações do movimento “Fora Arruda e Toda a Máfia”, podemos compreender o
processo de criminalização pelo controle social estatal e por parte da própria sociedade, a partir do
questionamento do modelo de dominação e de marginalização, assim como pelo perfil dos questionadores e
transgressores.

É fundamental ressaltar a importância do estudo da formação dos processos de criminalização
dentro da nossa sociedade para que se possa compreender os mecanismos de controle social e a reação do
Sistema Penal com relação a determinados indivíduos e ações e, assim, desvelar os interesses por trás da
manutenção de certas normas e sua condição descartável – inaplicabilidade - perante determinadas
conjunturas políticas.

Dessa maneira, impõe-se a necessidade de reconhecer certos conflitos de maneira positiva e
transformadora, evidenciando o déficit de provimento estatal[32]. Atos de desobediência civil, como
ocupação de prédios públicos, muito mais do que transgredir regras, conforme Arendt[33], são atos que
desafiam o não cumprimento de ordens e preceitos estabelecidos.

O comportamento inovador de movimentos sociais provoca uma ação dos órgãos de controle social
e quanto mais acentuado seu desvio com relação àqueles que determinam ou influenciam as normas sociais e
a manutenção de determinados privilégios, mais intensa será a reação das agências de controle
institucionalizado ou difuso – Sistema Penal e mídia. A criminalização desse desvio tem, portanto, a função
de delimitar o “inimigo” para controlar iniciativas que possam prejudicar a manutenção de um status quo
dominante.

 A conduta de não-conformidade, se tipificada, torna-se um alvo mais fácil. Assim, o controle social
ativa a “reação social”, trazendo uma espécie de consenso na sociedade quando se assume o desviante como
um criminoso capaz de potencialmente desestruturar o grupo social e provocar uma situação de anomia.
Indiretamente, tenta antecipar desdobramentos futuros advindos daquela determinada ação e,
consequentemente, bloqueia o processo de mudança social.

Logo, para o que chamamos de controle social, criminalizar a conduta desviante significa
interromper um processo que gerará o “caos social da anomia”. Daí, a “justificativa” estatal no emprego de
violência excessiva contra os manifestantes do movimento “Fora Arruda e Toda a Máfia”, no dia 9 de
dezembro de 2009 - manifestação mais marcante devido à reação truculenta do aparelho estatal contra um
ato pacífico - além de outras manifestações em que desproporcionalmente foi empregada uma violência
covarde, como no dia em que os militantes do Movimento, com o intuito de exercer seu direito de livre
entrada na Câmara Legislativa do Distrito Federal para assistir a uma sessão plenária a qual, por lei, é
pública, foram agredidos pela polícia e impedidos de exercer seu direito.

 

5 AÇÕES DE MOVIMENTOS SOCIAIS SOB UMA PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS

Com base em tudo que já foi exposto, faz-se necessária uma análise das ações dos movimentos
sociais sob uma perspectiva dos Direitos Humanos, relembrando a dimensão histórica da construção do
Direito e das suas transformações a partir da luta e da reivindicação de grupos socialmente marginalizados
pelos detentores do poder. É preciso lembrar que somente por meio dessas iniciativas foi possível consolidar
e validar direitos como a greve, o voto universal, a livre manifestação, o contraditório, a ampla defesa e
tantos outros.

No paradigma do Estado Democrático de Direito, ganha destaque especial a utilização do espaço
público como âmbito de reivindicação de direitos e expressão de novas demandas da sociedade. É possível
evidenciar assim déficits no provimento estatal e exigir providências que supram as carências populares. Esse
espaço para a livre comunicação e expressão deve ser garantido e possibilitado pelo Estado, como um
pressuposto democrático de participação e exercício da cidadania[34].

Assim, cabe ao Estado, e ao aparato de controle social que lhe é próprio, observar ações como a de
movimentos sociais não sob a perspectiva cristalizadora da criminalização, mas a partir de uma perspectiva
dinâmica de direitos humanos que amplie a compreensão das articulações populares, sem marginalizá-las.
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A ocupação da Câmara Legislativa do Distrito Federal, promovida pelo movimento “Fora Arruda e
Toda a Máfia”, deve ser compreendida de acordo com os pressupostos supracitados. O reconhecimento do
conflito como modo de construção de direitos, por meio da discussão desses em espaços legitimamente –
mas não necessariamente de maneira institucionalizada – constituídos para tal, não pode levar a um processo
de criminalização num contexto democrático-constitucional, vez que é justamente essa discussão que se
espera que ocorra no interior de organismos sociais.

Imaginar minorias dissidentes como traidoras ou simples rebeldes vai contra o espírito da
Constituição, sempre tão preocupada com o controle do poder de uma maioria desenfreada. Nesse sentido,
pode-se dizer que as ações truculentas da cavalaria da Polícia Militar e do BOPE desviaram-se da função
garantista de proteção de direitos e contensão de excessos para recair na agressão. O comportamento
observado nas cenas amplamente divulgadas pelo país somente pode ser visto como negação do próprio
Direito, que, enquanto construção coletiva dos cidadãos, é algo que deve ser compreendido sob uma lógica
de alteridade.

Nas palavras de Carbonari,

O núcleo dos direitos humanos radica-se na construção de reconhecimento. Dizer isso significa
posicionar os direitos humanos como relação – antes de posicioná-los como faculdade dos
indivíduos. Isto significa dizer que mais do que prerrogativa
disponível, direitos humanos constituem-se em construção que se traduz em processo de criação
de condições de interação multidimensional. A interação, esquematicamente, dá-se em planos ou
dimensões diversas e múltiplas: interpessoal (singular), grupal-comunitária (particular),
genérico-planetária (universal), conjugando cotidiano e utopia, cultura e natureza, ação e
reflexão, entre outras. Em outras palavras, os direitos humanos nascem da alteridade, nunca da
mesmice ou da mesmidade.[35]

 

Perceber o papel catalisador das ações de movimentos sociais como motor de transformações é de
extrema importância para a compreensão dos processos sociais, políticos, econômicos e jurídicos que geram
o não-reconhecimento das necessidades do outro, negando que nossos direitos também correspondem a
deveres com relação a esse mesmo outro, sob uma perspectiva da alteridade. A ausência desse entendimento
legitima a manutenção de privilégios e relações de poder em espaços que são públicos por excelência, como
a política e o próprio Estado.

Sob esse viés, as ações de movimentos sociais devem ser compreendidas, em primeiro lugar, como
uma conseqüência de desigualdades, para que, a partir de uma perspectiva de direitos humanos, possamos
observar como os mecanismos de reivindicação se tornam instrumentos e motores de transformações sociais
e garantidores da efetivação de direitos.

Conforme expõe Carbonari (2007), existe uma necessidade de identificação de dissonâncias a fim de
gerar a harmonização de interesses contrários ou que concreta e pontualmente se mostram antagônicos.
Também compõe esse processo de reconhecimento a identificação do surgimento de novas necessidades ou
de sua repressão tão intensa que impossibilite seu reconhecimento pela maioria da população, seja por
completa ignorância com relação à demanda, seja por manipulação por parte da mídia ou do Estado, como
ocorreu no caso de Brasília.

Dessa maneira, a prática da alteridade torna-se imperiosa como conseqüência da interação
decorrente da necessidade da construção do reconhecimento. Tendo como pressuposto o paradigma do
Estado Democrático de Direito no qual vivemos, as relações e fatos sociais devem ser vistos sob uma
perspectiva de intersubjetividade e entendimento mútuo.

Por conta disso, as ações de movimentos sociais devem pressupor a re-significação de cada
indivíduo perante o coletivo. Faz-se necessário um processo de auto-conhecimento e uma ruptura de pré-
conceitos para que se perceba a necessidade não apenas de serem todos iguais perante a lei, formal e
materialmente, mas também de serem reconhecidas as diferenças entre indivíduos e grupos[36].

Os desvios, em sentido criminológico, devem ser compreendidos da mesma maneira, ou seja,
devemos re-significar nossas pré-concepções sobre determinados atos e acontecimentos a fim de
vislumbrarmos uma tentativa de se criar uma crise, uma ruptura, como forma necessária, e talvez única, da
real efetivação do Estado Democrático de Direito.

Atos como a ocupação da Câmara Legislativa do Distrito Federal e a manifestação no Eixo
Monumental no bojo das ações do movimento “Fora Arruda e Toda a Máfia” tornam possível o início de
uma transformação política do DF, na exata medida em que expõem a necessidade de reconhecimento da
legitimação de comportamentos socialmente qualificados como delituosos, mas que, em verdade, buscam
apenas ocupar seu espaço na esfera pública e fazer-se ouvir perante o todo social.

CONCLUSÃO
 

A publicização cada vez maior dos espaços públicos fere uma gama de interesses de agentes que
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insistem em fazer da vida política seus negócios particulares. E, pior, utilizam-se do violento aparato estatal
para fazer valer os interesses privados, sobrepostos à coisa pública.

Nesses momentos, fica ainda mais patente a importância dos movimentos sociais para a efetivação
do Estado Democrático de Direito. É necessário que à força desmedida do aparato estatal, apropriado de
forma anômala, oponha-se o debate racional e aberto por meio da defesa efusiva dos direitos de cidadania.

O poder, para Hannah Arendt,

corresponde à habilidade humana não apenas para agir, mas também para agir em concerto. O
poder nunca é propriedade de um indivíduo; pertence a um grupo e permanece em existência
apenas enquanto o grupo se conserva unido. [...] A partir do momento em que o grupo do qual se
originara o poder desde o começo (potestas in populo: sem um povo ou grupo não há poder)
desaparece, ‘seu poder’ também se esvanece.[37]

Trata-se do exercício concreto do poder pelo seu legítimo detentor numa democracia. Nas recentes
mobilizações em repúdio aos escândalos de corrupção no Distrito Federal, pôde-se perceber essa clara
contraposição entre o exercício legítimo de direitos políticos e o uso instrumental da força para proteção de
interesses particulares. Nesse sentido, não poderia ser mais atual a leitura de Lyra Filho:

 
O conjunto das instituições e a ideologia que a pretende legitimar (a ideologia de classe e grupos
dominantes) padronizam-se numa organização social, que se garante com instrumentos de
controle social: o controle é a central de operações das normas dinamizadas, dentro do ramo
centrípeto, a fim de combater a dispersão, que desconjuntaria a sociedade e comprometeria a
“segurança” da dominação. [...] ao menor risco de se acentuar um desvio, mesmo dentro das
regras, o poder enrijece o controle alarmado ou o sistema subjacente para colocar um outro, mais
enérgico, na direção. [38]
 

Assim, a utilização de forças policiais para conter as legítimas manifestações estudantis tinha o
objetivo único de conter a pulsão democrática popular, promovendo, dessa forma, um bloqueio à
rememoração dos acontecimentos noticiados, o qual era a pretensão maior daquelas manifestações.

Resta, portanto, para que haja um pleno vigor do Estado Democrático de Direito no Brasil,
reconhecer essa forma de tratamento dispensado às mobilizações sociais em prol do regime de legalidade
como clara manifestação de violência institucional. A partir deste reconhecimento, torna-se premente a
necessidade de mudança da atuação estatal para que se ampliem os debates públicos lançados pelos
questionamentos postos à comunidade política.
            A efetuação de tais mudanças, contudo, somente pode partir da formação de coletivos no interior
desta mesma comunidade que busquem desvelar as pretensões que se escondem entre tropas e armas.
Ocupar a esfera pública e chamar a atenção dos cidadãos para tais pretensões é fundamental caso se almeje,
para tais coletivos, uma pretensão de legitimidade.
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enquanto que em um sistema democrático não há um grupo cujos interesses conquistam os resultados políticos com quase plena
certeza (tradução livre).
[15] Para a realização desse fim, é indispensável que sejam plenamente realizados os princípios abalizadores do constitucionalismo
moderno: igualdade e liberdade. “Aí”, expressa Habermas, “estão pressupostos os conceitos do direito subjetivo e da pessoa do
direito como indivíduo portador de direitos” (HABERMAS, 2007, p. 237).
[16] Por essa categoria, entende-se a autocompreensão dos sujeitos como legisladores de si mesmos enquanto comunidade política.
Nas palavras de Habermas, “a ideia de autonomia jurídica dos cidadãos exige [...] que os destinatários do direito possam ao mesmo
tempo ver-se como seus autores”. (HABERMAS, 2007, p. 301). O autor expõe também a motivação para isso. Caso os direitos
(mesmo aqueles que venham a favorecer grupos não reconhecidos) fossem gerados pela simples vontade dos governantes, ter-se-ia,
tão-somente, um paternalismo político expressado pela positivação de preceitos morais. A autonomia pública é a possibilidade de
autocompreensão dos sujeitos como agentes públicos de transformação e, por conseguinte, significará a responsabilização pública dos
cidadãos perante as regras que eles mesmos editam. “Os direitos humanos poderiam até mesmo ser bem fundamentados de um ponto
de vista moral; não pode ocorrer, no entanto, que um soberano seja investido deles de forma paternalista. [...] E se o legislador
constitucional democrático simplesmente encontrasse os direitos humanos como fatos morais previamente dados, para então positivá-
los e nada mais, isso estaria em contradição com essa ideia” (HABERMAS, 2007, p. 301).
[17] Sobre a questão, vide Habermas: “uma teoria dos direitos entendida de maneira correta vem exigir exatamente a política de
reconhecimento que preserva a integridade do indivíduo, até nos contextos vitais que conformam sua identidade. Para isso não é
preciso um modelo oposto que corrija o viés individualista do sistema de direitos sob outros pontos de vista normativos; é preciso
apenas que ocorra a realização coerente desse viés. E sem os movimentos sociais e sem lutas políticas, vale dizer, tal realização teria
poucas chances de acontecer” (HABERMAS, 2007, p. 243).
[18] HABERMAS (2007, p. 246)
[19] BOBBIO (2000, p. 22)
[20] BOBBIO (2000)
[21] BOBBIO (2000, p. 32)
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[22] Neste aspecto, toma-se por base o paradigma procedimental habermasiano: “Em face da falibilidade fundamental de nosso saber
não basta nenhum desses dois elementos, nem forma, nem substância, tomados por si mesmos. [...] Por não haver, em questões
práticas, evidências ‘últimas’ nem argumentos ‘acaçapantes’, temos de recorrer a processos argumentativos, como procedimentos, a
fim de explicar por que nos atrevemos a assumir e resolver reivindicações de validação ‘que transcendam’, isto é, que apontem para
além do respectivo contexto em particular” (HABERMAS, 2007, pp. 342-343).
[23] ARENDT (2008, p. 68)
[24] A ocupação não foi violenta e não pretendia depredar o patrimônio público, embora uma porta de vidro tenha sido eventualmente
quebrada no tumulto da entrada da população na CL-DF. Isso ocorreu porque a entrada dos manifestantes foi ilegalmente barrada –
haja vista o Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que determina em seu Artigo 108, § 5º: Ao público será
garantido o acesso à galeria do Plenário para assistir às sessões –, o que gerou revolta e a reivindicação justa dos presentes.
[25] SOUSA Jr. (1987, pp. 11-17).
[26] Sobre o tema, vide Arendt (2008).
[27] ARENDT (2008, p. 69).
[28]“Nota do movimento ‘Fora Arruda e Toda a Máfia’: Plenário desocupado.” Acesso em:
http://foraarrudaetodamafia.wordpress.com/page/7/.
[29] A partir da teoria estrutural-funcionalista, elaborou-se uma interpretação mais sociológica dos fenômenos criminológicos, ou
seja, compreendeu-se que as causas das infrações a normas sociais e jurídicas não estariam em fatores sociais e bioantropológicos,
como havia sugerido Cesare Lombroso. Para a teoria de Durkheim, a transgressão corresponde a um fenômeno que é característico à
toda estrutura social, mas que se torna especialmente nocivo quando ultrapassa certos limites, culminando em um estado de
desorganização tal que as regras de conduta perderiam seu valor, caso o comportamento indevido não fosse repreendido (BARATTA,
2004).

 

[30] Sobre o caráter materialista das teorias sociológicas, ver Baratta: “Cuando hablamos de criminologia crítica, y dentro de este
movimiento nada homogeneo del pensamiento criminológico contemporaneo situamos el trabajo que se esta haciendo para la
construcción de una teoria materialista, es decir economico-politica, de la desviacion, de los comportamientos socialmente
negativos y de la criminalización, un trabajo que tiene en cuenta instrumentos conceptuales e hipotesis elaboradas en el ambito del
marxismo, no solo estamos conscientes de la relación problematica que subsiste entre criminologia y marxismo, sino que
consideramos tambien que semejante elaboracion teórica no puede hacerse derivar unicamente, por cierto, de una interpretacion
del os textos marxianos [...], sino que requiere de una vasta obra de observación empirica en la cual ya pueden considerarse
válidos datos bastante importantes, muchos de los cuales han sido recogidos y elaborados en contextos teoricos diversos del
marxismo” (BARATTA, 2004, p. 165) – Quando falamos de criminologia crítica, e dentro deste movimento nada homogêneo do
pensamento criminológico contemporâneo situamos o trabalho que se está fazendo para a construção de uma teoria materialista
(econômico-política) do desvio, dos comportamentos socialmente negativos e da criminalização, um trabalho que lança mão de
instrumentos conceituais e hipóteses elaboradas no âmbito do marxismo, não só estamos conscientes da relação problemática que
subsiste entre criminologia e marxismo, como também consideramos que semelhante elaboração teórica não pode ser derivada
unicamente de uma interpretação dos textos marxianos. É necessária uma observação empírica na qual se consideram válidos dados
bastante importantes, muitos dos quais foram coletados e elaborados em contextos teóricos diversos do marxismo (tradução livre).
[31] ANDRADE (2003, p. 217).
[32] Sobre a sociologia do conflito e sua aplicação à criminologia, afirma Baratta: “Las teorias conflictuales de la criminalidad
niegan el principio del interes social y del delito natural afirmando que: a los intereses que estan en la base de la formación y de
la aplicación del derecho penal son los intereses de aquellos grupos que tienen el poder de influir sobre los procesos de
criminalización” (BARATTA, 2004, p. 123) – As teorias conflituais da criminalidade negam o princípio do interesse social e do
delito natural afirmando que aos interesses que então na base da formação e da aplicação do direito penal são os interesses daqueles
grupos que têm o poder de influir sobre os processos de criminalização (tradução livre).
[33] ARENDT (2008, p.69).
 
[34] Habermas põe o respeito aos direitos humanos como condição de possibilidade fundamental para a existência de uma esfera
pública democrática. “Do ponto de vista normativo, não há Estado de Direito sem democracia. Por outro lado, como o próprio
processo democrático precisa ser institucionalizado juridicamente, o princípio da soberania dos povos exige, ao inverso, o respeito a
direitos fundamentais sem os quais simplesmente não pode haver um direito legítimo: em primeira linha o direito a liberdades de ação
subjetivas iguais, que por sua vez pressupõe uma defesa jurídica individual e abrangente” (HABERMAS, 2007, p. 251).
[35] CARBONARI (2007).
[36] “As reivindicações nas ruas por liberdade e por igualdade levantam publicamente a pretensão constitucional de que as diferenças
específicas do grupo que as conduz sejam reconhecidas, daquele momento em diante, como igualdade, e exigem o respeito público à
sua liberdade de serem diferentes. Os debates sobre diferenças de gênero, de cor, de orientação sexual, de arcabouços culturais, de
práticas religiosas ou mesmo anti-religiosas (sic) revelam a todos a inconstitucionalidade concreta de toda forma de discriminação. De
outra parte, para a efetiva igualdade no respeito às diferenças, é necessário assegurar-se a esfera de liberdade para o exercício dessas
diferenças. Tal esfera não requer (nem pode exigir) que tenhamos simpatia ou afeto por valores diversos dos nossos. Mas, a
Constituição impõe, sim, o respeito à liberdade, o respeito às diferenças reconhecidas como igualdade.” (BLAIR & CARVALHO
NETTO, 2008, p. 7)
[37] ARENDT (2009, pp. 60-61)
[38] LYRA FILHO (2006, p. 69)
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VIOLÊNCIA URBANA E VULNERABILIDADE EM FORTALEZA - BRASIL

URBAN VIOLENCE AND VULNERABILITY IN FORTALEZA - BRAZIL

Fabio Araújo de Holanda Souza
Yasmin Ximenes Pontes

RESUMO
O principal objetivo da Segurança Pública é o alcance da Paz Social e esta é opção claramente expressa na
constituição e está relacionado com o clima de Tranquilidade Pública envolvendo empenho para redução dos
conflitos. A obtenção da Paz Social deve perquirir a pró-atividade, para o envolvimento de todos os órgãos
de segurança pública para consecução do objetivo estatal, através de meios para mediação de conflitos e de
uma política pública de defesa social. A inovação dos Núcleos de Mediação Comunitária são meios efetivos
na persecução da tão sonhada paz. A discussão sobre violência deve perpassar por todas as áreas de
conhecimento devido à pluralidade de causas. As condições de vida a partir do modelo econômico instalado
a partir da década de 80 puncionam uma reordenação social, destarte o Direito deixou de ser uma ciência
legalista para se atrelar ao desenvolvimento humano como ferramenta essencial a pacificação social.
PALAVRAS-CHAVES: Mediação, família, drogas, segurança pública, vulnerabilidade social, adolescente,
criança.

ABSTRACT
The main objective of public security is the attainment of social peace and this option is clearly stated in the
constitution and is related to the climate of public peace involving efforts to reduce conflicts. Obtaining the
Social Peace must assert the pro-activity, the involvement of all public safety agencies to achieve the goal
state, by means of conflict mediation and public policy of social defense. The innovation of Community
Mediation Centers are effective means in pursuit of the envisioned peace. The discussion of violence should
permeate through all areas of knowledge due to the plurality of causes. The conditions of life from the
economic model installed from the 80 puncture a social reordering, hence of law ceased to be a loyalist to
harness science to human development as an essential tool to social peace.
KEYWORDS: Median,Family,drugs, public security, social vulnerability , teenager and children.

 

1. Introdução

 

Discussões sobre violência devem perpassar por todas as áreas de conhecimento devido à pluralidade
de causas. As condições de vida a partir do modelo econômico instalado na década de 80 puncionam uma
reordenação social, destarte o Direito deixou de ser uma ciência legalista para se atrelar ao desenvolvimento
humano como ferramenta essencial à pacificação social.

Enfraquecendo as relações de trabalho provoca uma necessidade de alteração nas estratégias de
sobrevivência entre classes menos privilegiadas. (SOUZA, 2000).

Destarte, o aumento significativo da violência nas metrópoles brasileiras guarda nexo proximal com o
processo de segregação social que separa as classes sociais em dois espaços bem distintos e delineados, um
dotado de infra-estrutura e integrados, e outro em oposição aos espaços com população vivendo múltiplas
situações extremas de exclusão. (RIBEIRO, 2004). Destarte, a distribuição desigual da criminalidade
violenta na cidade de Fortaleza apresenta uma conexão bastante forte com as condições socioeconômicas.

Estatísticas mais alarmantes de homicídios são encontradas em bairros onde há uma maior
vulnerabilidade social, sendo pertinente um encômio, quando se verifica que tal situação atinge
preferencialmente os habitantes que residem em espaços cuja maior parte da população tem baixa
renda, reduzido índice de escolaridade e uma grande proporção de jovens sem capacitação
profissional.

Bairros como Jardim das Oliveiras são espaços em que alguns indicadores sociais parecem contribuir
para torná-lo um dos bairros mais violentos da cidade. Até o ano 2000, o bairro abrigava uma população de
30.754 pessoas, distribuída numa área de 2,41 km2, com uma densidade de 12.773 moradores por Km2. Com
relação ao sexo, a população masculina representava 47,8% do total, enquanto sexo feminino correspondia a
52,2%.

Neste diapasão, a citação do bairro Jardim das Oliveira deve-se a sua inserção no contexto da
violência em Fortaleza na primeira década do século XXI, devido a grande visibilidade nos meios de
comunicação do Estado, em virtude principalmente dos conflitos entre grupos dos conjuntos habitacionais
Tancredo Neves e Tasso Jereissati, como também aos assaltos praticados nas vias de circulação no seu
interior e adjacências.

Alguns desafios são colocados para esta pesquisa, como a vinculação da violência apenas ao seu
aspecto mais visível, a violência física, por exemplo. Este estudo pretende demonstrar que a eliminação de
um indivíduo por outro na região metropolitana de Fortaleza não é resultado apenas do “mundo do ser”
filosófico, decorre, sobretudo, da vulnerabilidade social e da segregação sócio-espacial a que o indivíduo é
submetido. A profilaxia efetiva desta situação está em compreender o fenômeno da violência urbana em sua
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dimensão sócio-espacial.

Ab initio dessa discussão, escolhemos o termo vulnerabilidade social1 por acreditarmos que este
conceito permite incluir o universo familiar na problemática da violência sem cair no senso comum. Destarte,
depreendemos que os homicídios se concentram em determinados espaços da cidade. Surgem, data venia,
algumas indagações a ser posicionadas:

 

Quem é o morador desse local?

Qual a sua característica e suas estratégias de sobrevivência?

 

O conceito de segregação sócio-espacial, abordado em estudos do Observatório de Metrópoles, já
nos indicava alguns caminhos, mas foi o de vulnerabilidade social que nos permitiu entender a atmosfera
familiar dos espaços mais violentos da cidade.

A relevância deste tipo de pesquisa está na necessidade de inserir o Direito no âmbito das discussões
sobre violência urbana, implicando em considerar o espaço na produção e reprodução da violência. Ao
açambarcar as formas, social e espacial de segregação, o Direito passa a ter conexão com o desenvolvimento
humano garantindo o tripé de sustentabilidade do princípio da segurança jurídica; social, econômico e
ambiental, proporcionando a compreensão dos condicionantes, dos processos e das consequências do
crescimento da violência urbana que tem provocado medo e insegurança em todos os segmentos sociais.

A atual conjuntura do desenvolvimento da violência provoca a necessidade iminente de entender a
cidade enquanto trama social, nos levando a compreender que as taxas de homicídios não são apenas dados
estatísticos, mas antes de tudo, dramas sociais vividos por sujeitos em seu cotidiano.

O objetivo deste artigo consiste em analisar as condições sócio-econômicas que tornam os moradores
da Área Metropolitana de Fortaleza vulneráveis à violência. O escopo estabelecido para alçar os objetivos
propostos pela pesquisa tem como supedâneo dados quantitativos apresentados pelo Sistema Integrado de
dados de Mortalidade (SIM-DATASUS) que permite analisar a distribuição, o aumento e os grupos sociais
mais vulneráveis a homicídios nas regiões metropolitanas. A discussão sobre desigualdade e vulnerabilidade
sócio-espacial foi realizada com base no Censo Demográfico do IBGE de 2000 e no Atlas do
Desenvolvimento Humano do Brasil. Outra fonte estatística, para robustecer a pesquisa, é o Índice de
Homicídios na Adolescência, (IHA).

Os encômios e informações em tela açambarcam em seu escopo a compreensão de todos os
processos que estão corroborando para o considerável aumento da violência urbana, bem como, a complexa
relação entre esta e vulnerabilidade social em regiões metropolitanas, destaque, Fortaleza.

Este estudo, neste diapasão, objetiva entender o papel do espaço na produção e reprodução da
violência urbana e buscar explicações para o aumento da violência na Região Metropolitana de Fortaleza.
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Mapa 1: Bairro Jardim das Oliveiras

Fonte: Google Earth (2008).

 

 

1. Violência na Região Metropolitana de Fortaleza

 

A partir de 1980 observou-se um crescimento exponencial dos homicídios, latrocínios, roubos,
sequestros, assaltos e outros, consubstanciado com a evolução do crime organizado, do tráfico de drogas,
dos grupos de extermínio, com reflexos no aumento da mortalidade de crianças e adolescentes.
(MARICATO, 1996).

De acordo com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, entre 1980 e 2000, a taxa de mortalidade
por homicídio aumentou 130%, passando de 11,7 por cada 100 mil habitantes para 27 por 100 mil. Com
relação ao Brasil, nas últimas duas décadas, a taxa de homicídios cresceu em torno de 5,5% ao ano.
Considerando os dados do SIM, somente entre 1993 e 2002, os números de homicídios registrados passaram
de 30.586 para 49.640, ocasionando um aumento de 62,3% isto representa números bem superiores ao
incremento populacional que foi de 15,2% no período analisado. (Apud WAISELFSZ, 2002).

No tocante à violência na Região Metropolitana de Fortaleza constatou-se uma taxa média de 26,12
homicídios por 100 mil habitantes entre 2000 e 2005, tornando-se a 15º metrópole mais violenta do Brasil.
Regionalizando o contexto, esta área metropolitana esteve entre as quatro mais violentas da região Nordeste,
ficando abaixo apenas das regiões metropolitanas de Maceió (Alagoas) e Recife (Pernambuco) e do
aglomerado Juazeiro/Petrolina (Bahia e Pernambuco).

 

Tabela 1: Distribuição das taxas de homicídios nas Regiões Metropolitanas (2000-2005)

 

 Região
Metropolitana

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Média
do

período

1º RM de Vitória 71,25 70,4 78,78 75,10 76,56 69,49 73,62

2º RM de Recife 70,11 79,46 66,84 70,84 67,73 68,88 70,59

3º RM do Rio de
Janeiro

51,9 48,64 56,35 55,13 51,99 49,07 52,18

4º RIDE de
Petrolina/Juazeiro

44,36 57,62 49,29 55,55 47,44 46,85 50,16

5º RM de Maceió 34,98 45,23 49,29 49,43 53,06 59,49 48,88

6º RM de São Paulo 59,43 57,65 52,28 48,42 37,22 28,02 46,88

7º RM de Belo
Horizonte

28,5 30,97 37,53 50,48 55,63 48,8 42,34

8º RM da Baixada
Santista

52,48 45,75 51,75 39,76 25,36 16,92 38,24

10º RM de Campinas 38,36 38,11 37,62 37,12 29,22 19,59 33,08

15º RM de Fortaleza 24,86 23,57 25,71 27,47 26,04 28,75 26,12

 Média anual 40,21 40,57 41,03 41,54 37,97 35,26 39,38

Fonte: DATASUS/SIM (2000/2005).

 

 

É pertinente considerar que a metrópole por ser concentradora da riqueza, de pessoas, de infra-
estrutura e dos empregos nos serviços, também o é da violência urbana a consequência imediata deste fator,
é um grande cômputo dos homicídios em alguns municípios da Região Metropolitana de Fortaleza.

Fortaleza deteve 81,45% dos homicídios registrados, em 2005, proporcionalmente aos mais
populosos: Fortaleza, Maracanaú e Caucaia.
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Mapa 2: Homicídio na Região metropolitana de Fortaleza (por 100 mil habitantes)

 

 

Fonte: Organizado por Freitas, Fabiano (2008) com informações do DATASUS/SIM (2005).

Tabela 2: Distribuição de homicídios na RMF (2005)

 

Município População total Homicídios Taxa homicídio

1. Aquiraz 69.343 4 5.77

2. Caucaia 303.970 76 25.00

3. Chorozinho 20.721 2 9.65

4. Eusébio 34.916 5 13.00

5. Fortaleza 2.256.233 808 34.02

6. Guaiúba 20.599 1 4.69

7. Horizonte 38.567 3 6.90

8. Itaitinga 31.186 5 15.05

9. Maracanaú 186.688 49 25.27

10. Maranguape 93.196 21 21.34

11. Pacajus 47.850 9 17.39

12. Pacatuba 56.124 3 4.94

13. S.Gonçalo do Amarante 37.556 6 15.16

TOTAL 3.164.225 992 15.25

DATASUS/SIM (2005). Tabulações próprias

 

 

O crescimento da violência não é uniforme, vejamos, nas regiões mais ricas concentram-se os crimes
contra o patrimônio, ao passo que nas áreas mais periféricas e pobres apresentam altos índices de crimes
contra a pessoa, aliás, é nestas regiões que se verificam os maiores abusos de poder por parte da polícia.

A distribuição desigual dos índices de homicídios em Fortaleza colocou em ápice os bairros do Bom
Jardim, Jangurussu, Messejana e Jardim das Oliveiras (Mapa 3), enquanto Aldeota, Meireles e Dionísio
Torres apresentam números bem inferiores. Essa distribuição desigual dos homicídios parece acompanhar as
desigualdades sociais na cidade, ou seja, os bairros com menores índices de homicídios são justamente
aqueles com bons indicadores sociais e dotados de melhor infra-estrutura.

 

Mapa 3: Homicídios na cidade de Fortaleza
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Fonte: Organizado por Freitas, Fabiano (2008) com seis meses de informações do IML (2006).

3. Escalada da violência e segmentação social nos Bairros de Fortaleza

O bairro Jardim das Oliveiras vem obtendo destaque no contexto da violência em Fortaleza. Primeiro
pelo aumento da criminalidade violenta, em virtude dos conflitos entre moradores dos conjuntos
habitacionais Tasso Jereissati e Tancredo Neves, segundo pelos assaltos praticados nas vias de circulação no
seu interior e adjacências, bem como, pela violência que ocorria nos bailes funks.

O conjunto Tancredo Neves, de forma semelhante, sempre esteve no centro das rivalidades com os
bairros vizinhos ou mesmo com outros bairros de Fortaleza, desde as disputas entre gangues na década de
1990.

Estabelecendo parâmetros históricos, os bailes funks animaram, na década de 1990, a vida dos jovens
fortalezenses na década de 1990. Destarte, vejamos Diógenes (2008):

O baile funk (...) ao “espetacularizar” a violência, publicisa todas as tensões sociais que se acirram na
condição juvenil dos moradores de periferia no final do século XX. A violência passa a funcionar como
um modo de dar visibilidade a conflitos e tensões que permaneciam virtuais, ignorados se não houvesse
o baile como local de “encenação” de uma violência que pulsa no cotidiano dos bairros, mas que não
encontra, na territorialidade, formas de manifestação de todo o seu potencial, de toda sua energia. A
violência atua como mapa cultural. (p.32).

Nesse contexto, Fortaleza estava partilhada entre gangues, por exemplo, do Pirambu, Mucuripe,
Reino Encantando, Parangaba, Bom Jardim e outros. Prossegui então Diógenes (2008):

Difundiu-se (...) a idéia não apenas de que o baile funk é palco de violência, mas de que as galeras de
periferia se formam, exclusivamente, para dar vazão às práticas de violência. Os bailes funks motivaram
a formação de turmas autodenominadas galeras que, dentro dos “agitos” dos bailes, faziam transbordar a
violência “represada” e fragmentada nos vários espaços da cidade. (p.105).

No tocante a problemática envolvendo gangues nos anos 1990, existiam no principalmente no
Conjunto Tancredo Neves com as galeras da Avenida, Pracinha e Cobal. A presença das gangues originou a
“fama” do Tancredo Neves como espaço violento. Um baile funk no chamado MIC clube, cuja edificação é
atualmente ocupada pela Igreja Universal, chamava atenção pela demarcação de área de gangue. As gangues
do Conjunto Tancredo Neves rivalizavam com as do Lagamar, Messejana, Vila Cazumba, Areal dentre
outras.

Antes da fase das gangues, registros de homicídios eram raros, sendo encarados como surpresa nos
moradores quando ocorriam. Queiroz (2000) apreendeu bem o cerne da questão, vejamos:

No Bairro Bom Jardim em Fortaleza o universo masculino, a propósito de uma categorização
dos agentes potenciais da violência, pelo fato de portarem armas, destacavam-se os valentões, tidos
como temperamentais, sempre dispostos à luta corporal ou disputa de faca. (QUEIROZ, 2000, p.79).

Na atualidade a situação mudou, não existem gangues no sentido restrito do termo e o uso de arma
substituiu a virilidade física como forma de resolução dos conflitos.

As pessoas da mesma classe social, às vezes até afetos, estão se eliminando.

Os homicídios se tornaram tão constantes que se banalizou a violência. Quando ocorre a morte de um
individuo, em bairros rivais, comemora-se com rajadas de fogos de artifícios. A problemática da violência
alijada à fragmentação social é por muitas vezes tratado como um “jogo”, por exemplo, um placar que
registra 1 X 0 quando um indivíduo do grupo rival é assassinado, logo em seguida o jogo é empatado até
uma trégua ser alcançada, extrapolando, até mesmo os espaços de confinamento dos habitantes locais.

A violência não se restringe apenas ao seu aspecto físico, vis corporalis, ou ao medo, à coação de
pessoas, vis compulsiva, sendo frequentes os crimes contra o patrimônio privado, decorrente
fundamentalmente de vingança contra o homicida que se evadiu, procurando segurança até mesmo no bairro
rival.

Outro tipo de vingança realiza-se contra os “X9s” ou “dedos duros”. Algumas pessoas estão
“marcadas para morrer” não surpreendendo os moradores este tipo de homicídios.

A novidade está na delineação de verdadeiras “tramas sociais” mais complexas para essas mortes
encomendadas, por exemplo, um habitante da área, conhecedor da rotina das “pessoas marcadas”, passa
informações sobre os percursos, bem como, a localização destas “potenciais” vítimas de homicídio.

A segmentação social é um dos fatores mais impactantes e negativos do aumento da violência nos
bairros da Região Metropolitana de Fortaleza, ou seja, a separação de amigos e famílias, bem como, a morte
de pessoas, corroboram para diminuição da interação das redes de solidariedade entre habitantes.
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A acessibilidade e a circulação são comprometidas pela violência, tendo em vista que muitas pessoas
prestadoras de serviços como carteiros e entregadores, se sentem inseguros em trabalhar no bairro, afeta, até
mesmo, as oportunidades de emprego quando muitas pessoas não podem entrar nos bairros rivais ou não
aceitam trabalhar em local considerado violento.

As conseqüências da violência nos bairros são diversas, alterando principalmente o cotidiano dos
moradores.

Embora se questione se essas mortes foram realmente provocadas por ações de gangues, o resultado
foram mudanças da rota dos ônibus de linha.

Além dos pontos analisados, destacam-se as transformações sócio-econômicas recentes e seus
reflexos sobre as famílias. Dentre os fatores principiológicos dessas mudanças destacam-se a incorporação
acelerada de novas tecnologias exigindo do trabalhador qualificação, a redução das instituições de proteção
social, excluindo os menos capacitados e os empurrando para a informalidade e para o desemprego.

Assim, ajustes fiscais, mudanças no mercado de trabalho e ausência de políticas sociais tornam
parcela considerável da população da Região Metropolitana de Fortaleza cada vez mais vulnerável a pobreza,
a exclusão social e a violência.

Nos bairros esses fatores têm impactos mais graves, em virtude da vulnerabilidade de sua população.

 

 

4. Mercado de trabalho e vulnerabilidade social

 

A aglutinação do problema social com as transformações no mundo do trabalho e o incremento de
novas estratégias de sobrevivência pelas classes menos abastadas, favorecem o aumento da violência urbana.
(SOUZA, 2000).

A década de 1980 teve por características uma estagnação econômica com reflexos no extrato social
urbano, especificamente o emprego, já na década vindoura a estabilização monetária advinda do Plano Real,
propiciou a acelerada modernização tecnológica e a crescente abertura para o exterior as quais molduram o
quadro da reestruturação produtiva Brasileira. (SOUZA, 2000).

A tendência é a exclusão crescente da população trabalhadora do setor formal da economia. De
acordo com o censo do IBGE (2000), os moradores foram classificados como 31,3% empregado com
carteira assinada; 25,8% empregado sem carteira assinada; 25,4% trabalhador por conta própria; 11,4%
trabalhador doméstico sem carteira assinada; 3,0% trabalhador doméstico com carteira assinada; 1,8%
empregador; 1,2% não remunerado, mas ajuda algum membro da família; 0,7% aprendiz ou estagiário sem
remuneração; 0,5% trabalhador na produção para o próprio consumo. A população da Região Metropolitana
de Fortaleza encontra-se inserida principalmente no mercado informal onde uma parcela significativa de seus
habitantes tem grande instabilidade no emprego e ocupa profissões menos especializadas.

 

Tabela 3: Ocupação da população na Região Metropolitana de Fortaleza

 

Ocupação RMF

Trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada 1,5

Trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada 7,60

Empregado com carteira de trabalho assinada 37,10

Empregado sem carteira de trabalho assinada 25,90

Empregador 2,40

Conta-própria 23,30

Aprendiz ou estagiário sem remuneração 0,50

Não remunerado em ajuda a membro do domicílio 1,02

Total 99,04

Fonte: Censo IBGE (2000).

 

O crescimento industrial não foi suficiente para atender a demanda por empregos criada pelo
constante fluxo populacional na Região Metropolitana de Fortaleza, o setor de serviços destaca-se
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empregando o maior número de pessoas, seguido do setor de comércio, sobretudo em Fortaleza,
evidenciando sua capacidade e centralidade de geração de empregos no setor terciário. Destarte, o aumento
do setor informal na composição dos empregos nas cidades que compõem a região metropolitana, vincula-se
ao crescimento do mercado de trabalho não-fixo. SILVA (2002)

A concentração de renda na Região Metropolitana de Fortaleza cresce, de acordo com os dados da
Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD), os 20% mais pobres da população contam com
apenas 1,9% da renda per capita de Fortaleza, em contra partida os 20% mais ricos detêm 71% da riqueza
produzida.

A renda familiar também segue a sorte da distribuição desigual nos bairros, em alguns a maior parte
da população ganha mais de 3 salários mínimos, enquanto em outros, a renda familiar de quase metade da
população não ultrapassa ½ salário mínimo.

BERNAL (2004) afirma que o Estado do Ceará teve um desempenho positivo quando contrastado
com a região Nordeste principalmente nos últimos anos, porém com o agravamento da problemática social.

Ou seja, são 1.391.990 pessoas sobrevivendo com menos de ½ salário mínimo, equivalente a 42,15%
de sua população, ficando atrás somente de Recife com 43,87%. É pertinente ressaltar que esta é uma das
capitais mais violentas do Brasil. (SIM/DATASUS, 2005).

A renda média na Região Metropolitana Fortaleza é de R$ 150,00 por domicílio. O valor mais
frequente é R$ 100,00/domicilio, deste modo, 2,5% das famílias não possuem renda alguma, e
provavelmente sobrevivem de trabalhos temporários, os famigerados “bicos”. (IBGE, 2000).

Essa sobredita mudança na estrutura de serviços proporciona um consequente aumento da
vulnerabilidade social da população, podendo ser constatada mediante o nível de instabilidade das trajetórias
laborais, da segurança no trabalho, da renda familiar e do nível de instrução. Destarte, nos bairros em que se
evidenciam os mais baixos níveis educacionais, os trabalhadores apresentam menores oportunidades de
inserção estável e protegida no mercado de trabalho, em contraponto daqueles com bons níveis de educação.
(KAZTMAN, 1999).

Os bairros localizados no setor leste da cidade possuem uma renda média elevada: Meireles com
80,3% de sua população percebendo mais de 3 salários mínimos, Dionísio Torres 78,0%, Aldeota 77,2% e
Fátima 64,6%. Noutro extremo estão os bairros Messejana (14,8%), Jardim das Oliveiras (6,3%), Jangurussu
(4,5%) e Bom Jardim (3,3%), que além de possuírem uma baixa renda familiar, caracterizam-se por denotar
altas taxas de criminalidade violenta, principalmente homicídios.

 

Tabela 4: Distribuição de renda na cidade de Fortaleza por salário mínimo.

 

 

Bairro Total Até ½ S.M. De 1/2 a 1
S.M.

De 1 a 3
S.M.

Acima de 3
S.M.

Fátima 6.481 550 (8.5%) 459 (7.1%) 1.288 (19%) 4.184 (64.6%)

Benfica/José Bonifácio 6.420 588 (9.2%) 697 (10.9%) 2.104
(32.5%)

3.032 (47.2%)

Aldeota 10.863 508 (4.7%) 678 (6.2%) 1.288
(11.9%)

8.389 (77.2%)

Meireles 8.988 290 (3.2%) 441 (4.9%) 1.042
(11.6%)

7.214 (80.3%)

Joaquim Távora 6.871 790 (11.5%) 935 (13.6%) 1.958
(28.5%)

3.188 (46.4%)

Centro/Moura Brasil/

Praia de Iacema

9.922 1.452
(14.6%)

1.263 (12.7%) 3.214
(32.4%)

3.993 (40.2%)

Jacarecanga/

Farias Brito

7.098 1.515
(21.3%)

1.329 (18.7%) 2.237
(31.5%)

2.017 (28.4%)

Dionisio Torres 8.103 395 (4.9%) 312 (312
(3.9%)

1.078
(13.3%)

6.317 (78.0%)

Mucuripe/Varjota 5.702 700
(12.39%)

768 (13.5%) 1.162
(20.4%)

3.073 (53.9%)

Eng. Luciano Cavalcante/

Parque Manibura

5.777 875 (15.2%) 932 (16.1%) 1.201
(20.8%)

2.768 (47.9%)

Jardim das Oliveiras 8.078 3.630
(44.9%)

2.227 (27.65%) 1.712
(21.2%)

509 (6.3%)
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Cidade dos Funcionários 7.212 1.057
(14.7%)

983 (13.6%) 2.123(29.4%) 3.049 (42.3%)

Messejana 10.558 2.767
(26.2%)

2.743 (26.0%) 3.482
(33.0%)

1.567 (14.8%)

Jangurussu 16.515 7.515
(45.4%)

4.699 (28.4%) 3.607
(21.8%)

747 (4.5%)

Bom Jardim 8.941 3.852
(43.1%)

2.824 (31.7%) 1.969
(22.0%)

296 (3.3%)

Fonte: Censo do IBGE (2000). In: Observatório das Metrópoles.

 

 

Nos bairros antigos são os menos vulneráveis: Meireles, Aldeota, Dionísio Torres e Fátima,
encontram-se os representantes das elites intelectuais e dos dirigentes, deste modo, seus moradores
concentram maior poder aquisitivo e melhor padrão habitacional. Também se caracterizam por famílias
reduzidas, com uma considerável presença de pessoas idosas, ou seja, com mais de sessenta e cinco anos,
bem como, de mulheres sem cônjuge responsável pela família. Diferentemente de bairros populares, essas
“mulheres têm bom nível de educacional e renda que permitem capacitar os filhos para superar as
adversidades e aproveitar as oportunidades”. (COSTA, 2007).

O bairro Bom Jardim é um pertinente exemplo de vulnerabilidade social, pois apresentam elevado
índice de adolescente com experiência reprodutiva, mulheres responsáveis pela família com baixo nível
educacional e dominam famílias de baixa renda.

As transformações sócio-econômicas estão deixando a juventude de locais vulneráveis mais
susceptíveis a violência e a exclusão social. As mudanças no mundo do emprego representam a principal
dificuldade para a inserção da juventude no mercado de trabalho. A alteração da composição familiar, neste
contexto, deixa uma parcela significativa da juventude exposta à própria sorte.

O cômputo desses fatores torna o ambiente propício para a entrada dos jovens no mundo das drogas,
expondo crianças e adolescentes a toda forma violência.

 

5. Juventude, mercado de trabalho e vulnerabilidade social

 

Algumas transformações demográficas, tais como a diminuição da renda familiar, a instabilidade das
relações conjugais e o aumento da monoparentalidade debilitam a instituição primordial (família) aumentando
a violência juvenil.

Nas classes médias e altas essas mudanças foram atenuadas em parte pela diminuição da taxa de
natalidade, pela necessidade do mercado de aumento dos níveis de educação postergando a idade da primeira
gravidez e ampliando o rendimento e experiências de realização pessoal das gestantes. Em contraponto nas
classes baixas, a combinação da instabilidade ou ausência de um dos cônjuges com uma prole numerosa,
precocidade maternal e uma renda familiar baixa reduzem a capacidade física e cognitiva paternal para
atender às necessidades dos filhos. (KATZMAN, 1999).

 

Tabela 5: Rendimento médio em salário mínimo na RMF e Jardim das Oliveiras

 

Rendimento médio no trabalho principal em salário mínimo

 Sexo Cor da Pele Escolaridade  

 Homens Mulheres Brancos Não Brancos - de 8 anos de estudo 8 e + anos de estudo Total

RMF 2,9 2,0 3,2 2,1 1,6 4,1 2,5

        

Diferença percentual entre rendimento médio no trabalho principal

 Mulheres/Homens Não brancos/Brancos Baixa escolaridade/Alta escolaridade  

RMF 68,2 65,2 258,5  

Fonte: Censo do IBGE (2000) in: Observatório das metrópoles.
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As desigualdades sociais na Região Metropolitana de Fortaleza aumentaram. Todas as espécies de
preconceito ainda persistem na sociedade Brasileira, e particularmente na fortalezense. De acordo com os
dados do IBGE (2000), os homens recebem melhores salários com a diferença podendo atingir a 68,2% do
que as mulheres.

A cor da pele ainda ilidiu uma melhor distribuição de renda, apesar dos avanços registrados no
tocante a discriminação racial no país, ou seja, os salários das pessoas consideradas “brancos” são 65,2%
superiores aos de outros grupos raciais. A qualificação dos números demonstra a importância do papel da
educação na instituição família. (ver tabela 5).

A renda familiar baixa expõe uma parcela significativa dos jovens à vulnerabilidade social, tendo em
vista que as famílias com elevada escolaridade e renda têm um ambiente favorável para proporcionar maior
suporte aos jovens para completarem o ciclo de estudo e melhor qualificação no mercado de trabalho.

Novas dificuldades ilidem a inserção da juventude no mercado. Fortaleza possui uma população
economicamente ativa na faixa etária de 10 a 24 anos de 28,1% de um total de 1.281.406 pessoas, ou seja,
359.829 pessoas. Em contrapartida, a taxa de ocupação é de 69,7%, deixando 33,3% dessa população
economicamente ativa marginalizada do mercado de trabalho formal. (ver tabela 6). A reestruturação
produtiva agravou esta questão eliminando várias ocupações, até mesmo aquelas menos especializadas que,
na verdade, funcionavam como porta de entrada para a mão-de-obra jovial no mercado de trabalho.
(SOUZA, 2000).

 

Tabela 6: População economicamente ativa e ocupada na RMF

 

 População economicamente ativa População ocupada Taxa de
ocupação

10 a 24
anos

359.829 (28,1%) 250.868 (23,7%) 69,7

25 a 49
anos

772.087 (60,3%) 673.456 (63,5%) 87,2

50 e mais 149.490 (11,7%) 136.226 (12,8%) 91,1

Total 1.281.406 (100%) 1.060.550 (100%) 82,8

 

 

Fonte: Banco de Dados do Núcleo Fortaleza do Observatório das Metrópoles (2008) e Censo do IBGE (2000).

 

Os dados do IBGE (2000) demonstram que a juventude dos bairros mais violentos se sujeita a uma
maior pressão, por exemplo, a população economicamente ativa no bairro Jardim das Oliveiras na faixa etária
de 10 a 24 anos supera a da Região Metropolitana de Fortaleza em 2,2%, como também uma taxa de
ocupação inferior em 6,7%.

No bairro em tela, essa situação revela-se ainda mais preocupante, tendo em vista um ambiente de
desconfiança quanto ao futuro o qual os jovens estão inseridos, por estarem, dentre outros fatores sem
qualificação em uma espécie de modelo de rol2:

 

As dificuldades econômicas debilitam a renda das famílias o que gera um clima de
instabilidade que pressiona os jovens de camadas populares no sentido de buscarem uma incorporação
prematura no mercado de trabalho. Isso afeta negativamente esses jovens quanto à possibilidade de êxito
dentro do sistema educacional, uma vez que, além do trabalho enfrentam as dificuldades do estudo. No
limite, a entrada prematura no mercado de trabalho faz com que muitos jovens abandonem a escola e de
certa forma determina a possibilidade de um bom emprego futuro para eles. (ABRAMOVAY, 2002, p.
49).

 

A população jovem periférica esta em contato com a violência corriqueiramente, ora no pólo ativo
ora no pólo passivo.

A trama social se delineia por uma inércia social quanto à violência e às formas mais variadas de
exclusão. Segundo Maricato (1996) “a segregação urbana com concentração da pobreza fornece ambiente
favorável à disseminação e à reprodução da violência”. (MARICATO, 1996, p. 92). Deste modo:

Diversas modalidades de separação do espaço e das oportunidades sociais, (...) concorrem para ampliar
a situação de desigualdades sociais e a segregação de muitos jovens. (ABRAMOVAY, 2002, p.55).

Por fim é pertinente um pequeno encômio acerca da segregação simbólica que decorre da
estigmatização imposta aos habitantes de bairros considerados violentos, locais de “pobres e marginais”, e se
materializa no momento de uma abordagem policial ou até mesmo da procura empregos consoante o estudo
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em epígrafe.

 

5. Juventude e o Índice de Homicídios na Adolescência – IHA

 

O Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM foi implantado
em 2003, como estratégia do governo federal de enfrentamento ao alarmante crescimento de homicídios
entre adolescentes e crianças no Brasil. A consolidação desta política pública foi reforçada com a
assinatura do decreto nº 6.231, de 11 de outubro de 2007.

O PPCAAM tem por finalidade proteger, em conformidade com a lei no 8.069, de 13 de julho de
1990 – E.C.A., crianças e adolescentes expostos a grave ameaça no território nacional. (art. 3º do
decreto nº 6.231/2007)

Conforme informação da Secretaria Especial dos Direitos Humanos - SEDH, o programa está sendo
executado em 7 unidades da federação (São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais,
Pernambuco, Pará e Distrito Federal) e está em fase de implantação no Paraná, Bahia e Alagoas.

No Brasil, a possibilidade de ser uma vítima de homicídio é maior entre os adolescentes e
jovens. para medir o impacto da violência letal neste grupo social e avaliar o fenômeno foi criado o Índice
de Homicídios na Adolescência (IHA)3, desenvolvido pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da
Presidência da República (SEDH/PR), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Observatório
de Favelas, em parceria com o Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (LAV-UERJ) dentro do Programa de Redução da Violência Letal contra Adolescentes e Jovens
(PRVL).  

O Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) estima o risco que adolescentes, com idade entre 12
anos completos e 18 anos incompletos, têm de perder a vida por causa da violência, bem como, avalia os
fatores que podem aumentar esse risco, de acordo com raça e gênero. Além da idade o índice pretende
também contribuir para monitorar esse fenômeno no tempo e no espaço e para as avaliações de políticas
públicas nesta área, tanto locais quanto estaduais e federais.

O IHA, para um universo de mil pessoas, expressa o número de adolescentes que, tendo
chegado à idade de 12 anos, não alcançará os 19 anos, porque será vítima de homicídio, ou seja, estima
o número de homicídios que se pode esperar ao longo dos próximos sete anos (entre os 12 e os 18 anos) se
as condições não mudarem.

Atualmente, os homicídios representam 46% das causas de morte dos cidadãos Brasileiros dessa faixa
etária sendo que a maioria dos homicídios é cometida com arma de fogo.

O referido índice publicado no mês de julho de 2009 demonstra que a probabilidade de ser
assassinado é quase 12 vezes maior quando o adolescente é do sexo masculino do que do feminino.
Ademais, o risco também é quase três vezes maior para os negros em comparação aos brancos.  

O estudo avaliou 267 municípios do Brasil com mais de 100 mil habitantes e chegou a um
prognóstico alarmante: estima-se que o número de adolescentes assassinados entre 2006 e 2012
ultrapasse a 33 mil se não mudarem as condições que prevaleciam nessas cidades. (fonte: SEDH)

Destarte, aproximadamente 33 mil adolescentes de 12 a 18 anos podem ser assassinados no país
até 2012, desses, 811 deverão acontecer em Fortaleza, conforme o IHA.

Além de Fortaleza, outros sete municípios cearenses participaram do estudo, Juazeiro do Norte,
Maracanaú, Caucaia, Sobral, Crato, Itapipoca e Maranguape (ver tabela 7). Estima-se que o número de
adolescentes assassinados entre 2006 e 2012 no ceará ultrapasse a 1176 se não mudarem as condições que
prevaleciam nessas cidades.

 

 

 

 

 

 

Tabela 7: Número total esperado de mortes entre 12 e 18 anos no ceará - IHA
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Cidade Colocação IHA Mortes até 2012

Fortaleza 103º 2,23% 811

Juazeiro do Norte 84º 2,66% 100

Maracanaú 88º 2.50% 79

Caucaia 111º 2,05% 100

Sobral 141º 1,53% 43

Crato 165º 1,16% 21

Itapipoca 166º 1,16% 22

Maranguape 249% 0% -

Fonte: IHA, anexo i, pág. 47.

 

 

Outro dado que chama a atenção foi a pesquisa feita pelo Jornal Diário do Nordeste acerca dos casos
de homicídios na Região Metropolitana de Fortaleza, publicada na edição do dia 24 de agosto de 2009.

Segundo os números, do começo do ano até o dia 31 de julho último, nada menos, que 83 garotos e
garotas, com idades entre 11 e 17 anos, foram mortos nas ruas da capital ou dos municípios
metropolitanos.

Os números foram catalogados pelo Jornal em tela em pesquisa própria acerca dos casos de
homicídios na Grande Fortaleza, resultado do cruzamento de informações obtidas junto à Coordenadoria de
Medicina Legal da Perícia Forense do Estado do Ceará/PEFOCE), Serviço de Verificação de Óbito (SVO) e
dos registros de delegacias, hospitais de emergência e da Coordenadoria Integrada de Operações de
Segurança (CIOPS).

Segundo outra notícia jornalística publicada pelo Jornal Diário do Nordeste na edição de 3 de
setembro de 2009. existem dados do IBGE que em estudo específico mostram que no Ceará a violência
aumenta 41% entre homens jovens e pobres, bem como, numa taxa de 100 mil habitantes, cerca de 56
jovens do sexo masculino, na faixa etária entre 15 e 29 anos, em 2000, eram assassinados no ceará, em 2005
esse número pulou para 79,7. um aumento de 41, 1%.

O Ordenamento Jurídico Brasileiro deve postular por uma hermenêutica principiológica com o fito de
defender os direitos previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para assistir nossas crianças e
adolescentes, patrimônio da sociedade

 

6. Considerações finais

 

A violência tornou-se um dos principais enfoques das políticas públicas nas cidades Brasileiras. Nas
últimas duas décadas as transformações sócio-econômicas deixaram cada vez mais pessoas vulneráveis à
violência.

A desigualdade social é uma das principais características da cidade de Fortaleza. O modelo de
desenvolvimento adotado pelo Poder Público privilegia o setor industrial e o turismo, em detrimento da
questão social, em outras palavras, enquanto crescem os investimentos em áreas já bem estruturadas de
Fortaleza, outros setores como educação, saúde, geração de renda não concentram a devida atenção.

A reflexão sobre essas questões envolvem todos os Operadores do Direto quando na construção
doutrinária e jurisprudencial ao se pensar os problemas urbanos, em especial a violência urbana. A
criminalidade violenta concentra-se principalmente nos espaços excluídos habitados por populações mais
vulneráveis, onde a sensação de impunidade paira em um ambiente de descrédito da celeridade e probidade
do Poder Judiciário. Este cenário estigmatiza as populações das áreas segregadas que frequentemente
associam as causas da violência urbana à falta; de policiamento, de rigor no sistema judiciário e das leis
Brasileiras, as quais segundo alguns, se tornaram brandas.

Os indicadores sociais analisados para a Região Metropolitana de Fortaleza confirmam os resultados
de outros estudos, paralelamente citados no transcurso deste artigo, que tratam da relação entre violência
urbana e vulnerabilidade social.

Em Fortaleza existe uma particularização no que tange níveis educacionais, concentração de renda, e
taxas de homicídios. Ademais, os números revelam que a discriminação de toda ordem manifesta-se na busca
de empregos, nos ganhos salariais e “demarcam” territórios. Este estudo se torna pertinente ao passo que são
os grupos vulneráveis os mais susceptíveis aos abusos da violência legitimada pelo Estado.

Este artigo centrou a análise da aplicação direta da Ciência Jurídica no contexto do Desenvolvimento
Sustentável em seu tripé filosófico; desenvolvimento econômico, preservação ambiental e responsabilidade
social.

No primeiro momento levantou-se a hipótese de que as famílias mais abastadas têm melhores
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condições de oferecer educação de boa qualidade a seus membros mais jovens, por conseguinte, uma
trajetória laboral promissora.

Já os habitantes socialmente segregados, além de contarem com renda familiar consideravelmente
baixa, os detentores do poder paterno, antigo pátrio poder, têm as prioridades desviadas para o sustento da
prole numerosa.

Este paradigma de recursos financeiros e cognitivos escassos torna os jovens mais vulneráveis a
exclusão, a pobreza e a violência.

Vários são os estudos que tratam da temática violência urbana nas grandes cidades, pois ela abrange
uma multiplicidade causal que demanda, por conseguinte, uma ação sistêmica, destarte, está mais do que na
hora do Direito açambarcar essas sobreditas situações. Esta pesquisa ratificou muita das questões levantadas
pelos teóricos. A violência identificada em bairros da Região Metropolitana de Fortaleza não é diferente, em
seu escopo, de outras metrópoles e pode vislumbrar causas sócio-econômicas, relações de poder, drogas e
rivalidades geridas e delimitadas territorialmente em conjuntos habitacionais, favelas e áreas de risco.

No entanto, duas questões despontam com prioridade resolutiva em curto prazo: a rivalidade e as
condições sócio-econômicas. Destarte, iniciativas no sentido de elaborar programas de geração de renda para
a juventude e demandas judiciais que priorizem o fortalecimento da instituição família, pode ser a “ponta do
iceberg” para uma vida tolerante com índices de violência urbana em padrões de normalidade.

O valor médio do IHA para os 267 municípios considerados é de 2,03 adolescentes mortos por
homicídio antes de completar os 19 anos, para cada grupo de 1.000 adolescentes de 12 anos. A cifra é
bastante elevada, considerando que uma sociedade não violenta deveria apresentar valores próximos de 0.

No entanto, a violência letal contra adolescentes não se distribui de forma homogênea no território, e
há alguns municípios com valores extremamente elevados. O IHA para os 20 municípios de maior incidência
é apresentado na tabela seguinte.

Entre eles, destacamos o caso de Foz do Iguaçu (Paraná), liderando o ranking, e algumas outras
cidades de meio porte como Governador Valadares (Minas Gerais) e Cariacica (Espírito Santo). Entre as
capitais, Maceió e Recife aparecem nos primeiros lugares.

Os dados de homícidios no Ceará, no contexto nacional, são alarmantes, destarte, é preciso a
implantação de programas e ações para prevenir e reduzir a violência letal e garatir o direito a vida e
a integridade física de crianças e adolescente.

A proteção integral da criança e do adolescente é dever da família, da sociedade e do estado. A
Constituição garantiu à criança e ao adolescente absoluta prioridade resguardando o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. (Art. 227, Constituição da República Federativa do Brasil de
1988)

É necessário e urgente efetivar plenamente o fortalecimento do estudo científico do Direito e
Desenvolvimento devido a multidisciplinariedade sistêmica que as condições sociais se revelam, sobretudo no
principal objetivo estatal, garantir a paz social.
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2 Modelo de rol. São pessoas que por suas condições de vida, seus hábitos e comportamentos são exemplos/modelos positivos por
terem alcançados níveis razoáveis de bem-estar, aproveitando a limitada estrutura de oportunidades existente no bairro e na cidade
para o seu grupo social. (KAZTMAN, ano).

3 O IHA, Índice de Homicídios na Adolescência, serve para estimar o risco de mortalidade por homicídio de adolescentes que
residem em um determinado território. Ele foi criado com o objetivo de exemplificar o impacto da violência letal neste grupo social de
uma forma simples, sintética e que ajudasse na mobilização das pessoas para a gravidade do problema. Paralelamente, o índice
pretende também contribuir para o monitoramento do fenômeno no tempo e no espaço e para as avaliações de políticas públicas nesta
área, tanto locais quanto estaduais e federais. Nesta apresentação, o IHA foi calculado para todos os municípios de mais de 100.000
habitantes no Brasil em 2006.

O cálculo para municípios muito pequenos se torna prejudicado pelo fato de seus resultados serem muito instáveis e pouco confiáveis,
com mudanças bruscas ano a ano; sem que isso fosse necessariamente um reflexo de mudanças na incidência real.

O cálculo do Índice segue a lógica das tábuas de mortalidade e aplica taxas específicas de homicídio por idade a uma coorte de 1.000
adolescentes na idade inicial: 12 anos. A soma das mortes estimadas, ano a ano, até a idade final – 18 anos, se traduz no número
esperado de vidas perdidas por homicídio entre os 12 e 18 anos, para cada grupo de 1.000 adolescentes. Dito de outra forma, de cada
1.000 adolescentes que cumprem 12 nos, quantos serão vítimas de homicídio antes de completar 19 anos.

O Índice pode ser aplicado a diferentes faixas etárias seguindo o mesmo princípio. A sua interpretação pode ser feita tanto de forma
transversal, quanto longitudinal. Em outras palavras, o IHA revela a incidência da violência letal contra adolescentes no ano
considerado, mas também estima o número de homicídios que cabe esperar ao longo dos próximos sete anos (entre os 12 e os 18
anos) se as condições não mudarem. Ambas estimativas são feitas sempre para uma corte de 1.000 adolescentes (na idade inicial),
para preservar a comparabilidade, no tempo e no espaço, entre municípios de tamanho diferente.

As fontes para o cálculo do índice são o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde e os dados de
população do IBGE. Em função de certos problemas existentes nos registros de mortalidade, são aplicadas metodologias que estimam
a proporção de mortes por causa externa de intenção desconhecida que poderiam corresponder a homicídios.

Da mesma foram, são utilizados fatores de correição para óbitos sem informação sobre idade da vítima ou sobre município de
residência, de forma a evitar uma subestimação nos municípios em que a qualidade da informação é menor.

No futuro, pretende-se descentralizar o cálculo do Índice, para favorecer sua utilização por parte dos gestores locais de forma
autônoma.
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GEOGRAFIA DO DIREITO E A " CIDADE PARTIDA": UMA DIFÍCIL RELAÇÃO ENTRE A
FRAGMENTAÇÃO DO TECIDO SOCIOPOLÍTICO-ESPACIAL E O EXERCÍCIO DA

CIDADANIA.

GEOGRAPHY OFF THE LAW AND "DIVIDED CITY": A DIFFICULT RELATIONSHIP BETWEEN
THE FRAGMENTATION SOCIOPOLITICAL SPACE AND THE PURSUIT OF CITIZENSHIP

Ivan Ignácio Pimentel

RESUMO
O presente trabalho surgiu da idéia de analisar as diferentes classes sociais do “fragmentado” Município do
Rio de janeiro, tendo como foco principal os bairros da Barra da Tijuca e a “comunidade” Cidade de Deus,
ambos localizados na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, analisando como a questão da formação
do Estado Democrático de Direito no Brasil, que segundo as reflexões de Neves (2006), o país se enquadra
no caso típico da modernidade periférica. Nesse sentido, a crescente complexidade e o desaparecimento do
moralismo tradicional não têm sido acompanhados de maneira satisfatória pela diferenciação funcional e pelo
surgimento de uma esfera pública fundada institucionalmente na universalização da cidadania. E como a
questão de acesso a justiça e aos direitos humanos, tido por Rawls (2004) como um subconjunto adequado
de direitos possuídos pelos cidadãos em um regime democrático, de grupos sobreintegrados, (caso específico
da Barra da Tijuca) e subintegrados, (destacando Cidade de Deus), grupos tão próximos dentro de uma
vertente geográfica, mas ao mesmo tempo tão distantes, tendo como enfoque a questão sócio-econômica e o
acesso a justiça.

Essas diferentes “cidades” que geograficamente estão tão próximas, mas tão distantes economicamente,
levou-nos a refletir sobre as diferentes realidades de uma mesma cidade, onde o urbano passa a ser visto
como palco marcado por relações altamente conflituosas. O que levou-nos a ter como objetivos do presente
texto a observação das diferentes formas de acesso ou exercício do direito, levando em conta as
características socioeconômicas, a presença do Estado e o seu poder de atuação mediante a essas
características e, se o conceito de cidadania, considerado universal, possui uma real universalidade nos
bairros em destaque no presente trabalho.

Para tanto, a realização estrutural do trabalho ocorreu através das seguintes análises: em primeiro lugar
explicitamos o conceito de fragmentação do tecido sociopolítico – espacial, tendo como referencial teórico o
geógrafo Marcelo Lopes de Souza. E posteriormente trabalharemos como as desigualdades sócio-espaciais
influenciam na “obtenção” plena da cidadania, que segundo Gomes (2002) é vista como um pacto social
estabelecido simultaneamente como uma relação de pertencimento a um grupo e de pertencimento a um
território, e na obtenção do acesso a justiça no “Estado Democrático de Direito” no Brasil, Estado este
resultante de uma dinâmica social que se materializa em uma determinada porção do espaço, onde segundo
Hall (2006) foi capaz de dar diferentes identidades sociológicas, tendo em vista que a identidade é formada a
partir da relação entre o “eu” e a sociedade, onde a noção de sujeito social está relacionada a crescente
complexidade do mundo moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era autônomo,
mas formado na relação com outras pessoas. A partir daí analisaremos a fragilidade da atuação do Estado em
áreas tidas como segregadas, o que pode significar a fragilidade da atuação do Estado em áreas tidas como
“marginalizadas” pela sociedade.

PALAVRAS-CHAVES: cidadania, classes sociais, favela, território

ABSTRACT
This work arose from the idea of examining the different social classes of the "fragmented" city of Rio de
Janeiro, focusing the districts of the Barra da Tijuca and "community" City of God, both located in the
western area of the city of Rio de Janeiro and the question of the formation of the Democratic State of Law
in Brazil, where the second Neves, fits the typical case of peripheral modernity, provided that the growing
complexity and the disappearance of traditional moralism has not been accompanied by satisfactory by
functional differentiation and the emergence of a public sphere based on the universal institution of
citizenship, and how the issue of access to justice and human rights taken by Rawls as a proper subset of
rights possessed by citizens in a democratic system, groups sobreintegrados (case of the Barra da Tijuca) and
subintegrados, (including City of God), as groups coming within a geographical aspect, but at the same time
so distant, with a focus socio-economic. The main objectives of the author, is to observe the different forms
of access or the right, taking into account the socio - economic and presence of the state and its power to act
upon these characteristics. For this the realization of the structural work was through the following analysis:
first explain the concept of fragmentation of the sociopolitical fabric - space, then examined how the socio-
spatial inequalities influence on "obtain" full citizenship, which according to Gomes (2002) is seen as a social
pact also established a relationship of belonging to a group and belonging to a territory and in obtaining
access to justice in the "Democratic State of Law" in Brazil, this state resulting from a social dynamic that is
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materialized in a certain portion of space, where the second Hall (2006) was able to give different identities
sociological and ultimately the fragility of the state action in areas perceived as segregated.
KEYWORDS: citizenship, social classes, slum, territory

 
 
  INTRODUÇÃO

 

O presente trabalho surgiu da idéia de analisar as diferentes classes sociais do "fragmentado" Município do
Rio de janeiro, tendo como foco principal os bairros da Barra da Tijuca e a "comunidade" Cidade de Deus,
ambos localizados na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, analisando como a questão da formação
do Estado Democrático de Direito no Brasil, que segundo as reflexões de Neves (2006), o país se enquadra
no caso típico da modernidade periférica. Nesse sentido, a crescente complexidade e o desaparecimento do
moralismo tradicional não têm sido acompanhados de maneira satisfatória pela diferenciação funcional e pelo
surgimento de uma esfera pública fundada institucionalmente na universalização da cidadania. E como a
questão de acesso a justiça e aos direitos humanos, tido por Rawls (2004) como um subconjunto adequado
de direitos possuídos pelos cidadãos em um regime democrático, de grupos sobreintegrados, (caso específico
da Barra da Tijuca) e subintegrados, (destacando Cidade de Deus), grupos tão próximos dentro de uma
vertente geográfica, mas ao mesmo tempo tão distantes, tendo como enfoque a questão sócio-econômica e o
acesso a justiça.

Segundo Valladares (2005), parece que a temática favela também poderia ter sido reativada pela importância
das questões referentes à segregação socioespacial. Dentro de uma metrópole em que o espaço geográfico é
tão particular (mar e morros), a presença de favelas em meio a bairros de classe média alta oferece um
violento contraste entre o modo dos pobres e o modo de vida dos ricos. Tanto que o aumento da violência
reforça o medo dos habitantes da cidade formal frente a população dos morros, acentuando uma visão
dualista, rapidamente reduzida a formulações lapidares, tais como a "cidade partida", ou a metáfora da
"guerra". As favelas passam a ser percebidas como a "outra metade da cidade", aparecendo, antes de tudo,
como território da violência e da pobreza, da ilegalidade frente à cidade "legal".

Essas diferentes "cidades" que geograficamente estão tão próximas, mas tão distantes economicamente,
levou-nos a refletir sobre as diferentes realidades de uma mesma cidade, onde o urbano passa a ser visto
como palco marcado por relações altamente conflituosas. O que levou-nos a ter como objetivos do presente
texto a observação das diferentes formas de acesso ou exercício do direito, levando em conta as
características socioeconômicas, a presença do Estado e o seu poder de atuação mediante a essas
características e, se o conceito de cidadania, considerado universal, possui uma real universalidade nos
bairros em destaque no presente trabalho.

Para tanto, a realização estrutural do trabalho ocorreu através das seguintes análises: em primeiro lugar
explicitamos o conceito de fragmentação do tecido sociopolítico - espacial, tendo como referencial teórico o
geógrafo Marcelo Lopes de Souza. E posteriormente trabalharemos como as desigualdades sócio-espaciais
influenciam na "obtenção" plena da cidadania, que segundo Gomes (2002)[1] é vista como um pacto social
estabelecido simultaneamente como uma relação de pertencimento a um grupo e de pertencimento a um
território, e na obtenção do acesso a justiça no "Estado Democrático de Direito" no Brasil, Estado este
resultante de uma dinâmica social que se materializa em uma determinada porção do espaço, onde segundo
Hall (2006)[2] foi capaz de dar diferentes identidades sociológicas, tendo em vista que a identidade é
formada a partir da relação entre o "eu" e a sociedade, onde a noção de sujeito social está relacionada a
crescente complexidade do mundo moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era
autônomo, mas formado na relação com outras pessoas. A partir daí analisaremos a fragilidade da atuação do
Estado em áreas tidas como segregadas, o que pode significar a fragilidade da atuação do Estado em áreas
tidas como "marginalizadas" pela sociedade.

 

 

 

 

 

 FRAGMENTAÇÃO DO TECIDO SÓCIOPOLÍTICO - ESPACIAL

 

Por fragmentação do tecido sociopolítico - espacial, expressão que Marcelo Lopes de Souza introduziu,
deve-se entender algo mais que a "fragmentação" social que no sentido usual. O termo "fragmentação"
popularizou-se, desempenhando o papel de um pendant do processo de globalização, com isso indicando-se
que por trás de processos de relativa homogeneização cultural e de costuramento econômico e "compressão
espaço-temporal", tem lugar também exclusão e segmentação sociais. A "fragmentação" é, porém,
comumente utilizada de maneira predominantemente setorial, despida da dimensão espacial explícita. Da
mesma forma como se pode fazer a referência à segregação de grupos sociais sem se discutir diretamente a
espacialidade dessa segregação, faz-se normalmente alusão à fragmentação sem concebê-la de modo
espacializado. Essa espacialidade do processo está longe, contudo, de ser um epifômetro. Uma visão
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suficientemente concreta e elaborada da crise metropolitana carioca demanda uma percepção clara dos
vínculos entre relações sociais excludentes e segregatórias, por um lado, e o espaço urbano, auto-segregado
por outro.[3]

Para Valladares (2005), a marginalidade social encontrou sua expressão territorial nos bairros marginais,
percebidos pelos especialistas latino-americanos como a manifestação mais típica da não-integração de
amplos segmentos da sociedade urbana. De fato é nas grandes metrópoles que os desequilíbrios de tornam
mais visíveis, na medida em que o espaço urbano traduz a segregação socioespacial e os problemas de
inserção enfrentados pelas vagas sucessivas e crescentes de populações originárias do mundo rural.

O processo de "fragmentação", visto do lado de cá, gera uma sociedade civil marcada por um crescimento
do individualismo e do sentimento de insegurança devido a criminalidade - tudo isso implicando crescentes
dificuldades práticas para a organização e, de modo mais amplo, criando obstáculos sociais e social-
psicológico para a formação de ativismos e mais adiante, de movimentos sociais. Hedonismo, individualismo,
desconfiança, guetoização, abandono e desvitalização dos espaços públicos, proliferação dos
corporativismos espaciais e do tribalismo social despolitizado: enfim, uma moldura ingrata para qualquer
mobilização integrativa em prol da justiça social. Mediante a esse quadro, podemos observar que o processo
de conquista de direitos e autonomia individual e coletiva será exposto, inevitavelmente, à estagnação ou ao
retrocesso. Por outro lado, a auto-segregação baseada em condomínios tenta ser uma solução para essa
situação, do ponto de vista dos setores mais abastardos do Rio de Janeiro. A auto-segração parece
representar uma busca de "autonomia".

No entanto essa autonomia não representa a liberdade de fazer com os outros e o interesse pela cidade, mas
sim isolamento e defesa de privilégios auferidos nos marcos de uma sociedade caracterizada por uma brutal
desigualdades de oportunidades e por uma enorme assimetria estrutural de poder.        

 

 

"GOVERNABILIDADE" E A SEGREGAÇÃO ESPACIAL

 

Atualmente a questão do crescimento das favelas e a dificuldade do governo de administrar essas áreas tem
sido alvo de constantes debates nas mais diversas esferas da sociedade. No caso do trabalho proposto fica
muito claro que ao longo do tempo "diferentes governos" em um mesmo mandato governaram o Rio de
Janeiro.

                   A Cidade de Deus (também chamada de CDD por seus moradores) é um bairro desmembrado
de Jacarepaguá oriundo de um conjunto habitacional situado na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Foi
construído em 1960 pelo governo do então Estado da Guanabara, como parte da política de remoção de
favelas de outras áreas da cidade. Com uma população em torno de 38 mil habitantes, a Cidade de Deus
apresenta indicadores sociais entre os mais críticos do Rio de Janeiro, embora situado na vizinhança de
bairros nobres da cidade, como Freguesia, e Barra da Tijuca.

As diferentes realidades econômicas fizeram com que ao longo do tempo o nivel de governabilidade fosse um
reflexo dessa realidade, ou seja, a presença ou ausência do Estado em algumas áreas foi determinada pelo
fator econôminco. No caso específico da Cidade de Deus a questão da governabilidade que por nós é vista
como mecanismo de manutenção da sobrevivência otimizada da ordem vigente, ao longo do tempo foi
exercida através de um Estado ausente e muitas vezes repressor, sempre com o objetivo de manter a ordem,
esquecendo que Governar não é governar "algo", mas governar alguém.

Ao longo do tempo tornou-se inegável o crescimeno de uma "desordem despolitizada", observável na escala
da cidade do Rio de Janeiro, por conta do aumento da criminalidade, da formação de enclaves territorias
controlados por poderes paralelos ao Estado e da deterioração do "clima social". O simples recrudescimento
da repressão policial em bairros como a Cidade de Deus, além de contribuir para o solapamento das
condições de exercício da cidadania, não é capaz de evitar o esgarçamento do tecido social.

De uma forma geral, quando o assunto é ingovernabilidade urbana, a mídia, traduzindo-se em uma receita de
bolo, apresenta a reposta, a culpa da ingovernabilidade é das favelas! Territorializadas em grande parte pelo
"poder paralelo" de alguma quadrilha, seja de policiais corruptos ou de traficantes de drogas. Surge assim,
diante dos nossos olhos embaçados pela manipulação ideológica, o novo grande "inimigo interno", o
traficante baseado na favela ou, indiretamente e parcialmente, os próprios favelados, tidos amiúde como
cúmplices dos traficantes e em boa medida a eles assimilados. Por razões ideológicas, levando em conta o
marketing e atitudes racistas, a mídia, a polícia e, por via de consequência, a opinião pública condenam os
traficantes de favelas de forma moralista, enquecendo que, para os pobres, participar da economia ilegal é
antes uma forma de sobrevivência que uma dentre as muitas outras opções possíveis (como se houvesse
abundância de chances de mobilidade social). Além disso, não muito raro, chegam a sinonizar traficantes e
moradores de favela.

Os moradores não-traficantes necessitam arranjar-se da melhor maneira possível com os traficantes, o que é
uma simples questão de vida ou morte. Todavia, ao mesmo tempo em que "toleram" e se arranjam com
traficantes, eventualmente recebendo benefícios materias, os moradores desejariam uma presença maior do
Estado: protegendo-os e não invadindo suas casas, não revistando-os de maneira humilhante e espancando-
os covardemente, como muitas vezes acontece. Desejam a criação de condições para que não dependessem
de atividades ilegais e garantindo-lhes lazer, saúde e educação de qualidade.
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A ingovernalidade é, por excelência um fenômeno que se apresenta de maneira social e espacialmente difusa:
atinentes, de alguma forma, também a indivíduos "normais", firmas legais e instituições oficiais, a corrupção
e a criminalidade, que contribuem para a violência e o pouco controle dos espaços tidos como símbolos da
ingovernabilidade, são praticamente ubíquas. Os agentes da lei e da ordem que se encontram nas ruas podem
ser corruptos, balas perdidas podem atingir quem quer que seja em um logradouro público ou mesmo dentro
de casa. Não atender a quase obiquidade da ingovernabilidade e ignorar o comprometimento legal com o
ilegal, elegendo um único segmento do tráfico de drogas (identificado com espaços segregados e seus
moradores preferencialmente negros, mulatos e pobres) como bode expiatório, seria tomar a aparência pela
essência, perpetuar e reciclar o mito da marginalidade e alimentar o medo racista que os estratos
privilegiados e auto-rotulados brancos da população da metrópole secularmente tem nutrido para com a
população favelada.              

 

O DIREITO E A FRAGMENTAÇÃO ESPACIAL

 

O processo de fragmentação sociopolítico-espacial, analisado anteriormente gerou algumas indagações a
cerca da relação espaço e direito. O que nos leva a observar que o fenômeno cidade, como um fenômeno
cheio de incertezas. Devido a todas essas incertezas do urbano, da cidade, buscarei uma análise para verificar
se no estudo de caso proposto ocorre o predomínio da "exclusão" de grandes parcelas da população e,
portanto, não se constrói uma esfera pública pluralista fundada na generalização institucional da cidadania.
Também nesse sentido, analisarei se há uma carência de representações universalistas na modernidade
periférica, tendo como idéia principal que o direito é fruto das relações sociais, que ocorrem em uma
determinada porção do espaço, e se em ambos os casos a fragmentação espacial promove o rompimento de
um direito universalista dos povos, resultando em um direito em que ocorre a prevalência de outros códigos
de preferência sobre o código lícito e ilícito.

No mundo grego, onde a expressão cidadania tem sua origem, cidadania era uma forma de relação social,
mas não apenas isso. Ela significou também uma nove forma de arranjo espacial dessas relações, e isso
poucas vezes nos é dito. O poder cidadão surgiu da confrontação dos habitantes, concentrados numa área, é
o caso da cidade de Atenas, contra o poder de uma oligarquia rural que controlava o poder político e a
produção de riqueza dessa sociedade. Esse processo resultou também na adoção de uma nova forma de
legitimidade para o exercício do poder, não mais submisso às hierarquias da tradição, mas a partir de então
estabelecido sob critérios de justiça, baseados numa argumentação racional-lógica, segundo o princípio da
não-contradição. O novo valor que se impunha era, pois, o de atingir uma posição de completa isonomia
(posição de igualdades social e espacial, segundo, por exemplo o modelo da cidade platônica).

A questão da igualdade, proposta pelo conceito de cidadania torna-se bastante interessante de ser debatida,
pois para Touraine (1999):

 

Se ontem ainda se propunha uma outra sociedade qualificada de anarquista, de socialista, de comunista, a
questão hoje não é mais de estar "up" ou "down", mas "in" ou "out" : aqueles que não estão "in" querem
estar, pois, do modo contrário, eles estarão no vazio social. Não existe mais um modelo alternativo, o que
transtorna tudo.

 

A fragmentação do tecido sociopolítico-espacial promove a formação de "diferentes sociedades" em uma
mesma porção do espaço, a população auto-segregada e a população segregada, ou a "in" e a "out",
populações localizadas em áreas geográficas próximas, mas com o exercício de cidadania (realização do
Estado Democrático de Direito) e a formação identidades sociológicas bem diferenciadas.

De acordo com conceito de "fragmentação" proposto pelo autor, vejo que para Neves um dos obstáculos
que mais dificultam a realização do Estado Democrático de Direito na modernidade periférica,
destacadamente no Brasil, é a generalização de relações de subintegração e sobreintegração. Definida a
inclusão como acesso a dependência aos sistemas sociais, falta nesse caso uma das dimensões do conceito.
Não se trata, a rigor, de relações alopátricas de exclusão entre grupos humanos no espaço social, antes de
formas subordinadas ou sobreordenadas de integração social. Aqui interessa, sobretudo, o problema da falta
de generalizada de inclusão no sistema jurídico, no sentido da ausência de direitos e deveres partilhados
reciprocamente. Isso significa inexistência de cidadania como mecanismo de integração jurídico-política
igualitária da população na sociedade.

Para Boaventura de Souza Santos (1999) faz-se necessário a existência de sobreintegrados e subintegrados
na formação qualquer contrato, e não diferente na formação do contrato social, pois o contrato social se
assenta em critérios de inclusão que, portanto, são também critérios de exclusão, e um dos critérios
principais é o da cidadania territorialmente fundada. Onde só os cidadãos integram o contrato social. Os
critérios de inclusão/exclusão que ele estabelece vão fundar a legitimidade da contratualização das interações
econômicas, políticas, sociais e culturais. A abrangência das possibilidades de contratualização tem como
contrapartida uma separação radical entre incluídos e excluídos.

Fica claro que o modelo de Estado Democrático de Direito implantado em países periféricos e nas áreas
segregadas desses países, bem como o processo de formação dos contratos sociais, reflete uma dinâmica que
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subverte a idéia de cidadania, na forma como ela é classicamente definida, refletindo que a "produção do
espaço urbano" tendeu, ali mais, acolá menos, a ser reduzida a uma "produção capitalista da cidade",
enfatizando-se a produção de disparidades sócio-espaciais à luz da especialização da produção e da
reprodução capitalista e do papel do estado como planejador e provedor de infra-estrutura em detrimento da
construção (inter)subjetiva do espaço urbano e das micropolíticas e microestratégicas " infrapolíticas" ou não
políticas de resistência; em detrimento das identidades, da cultura; em detrimento, enfim, da riqueza dos
papéis e mesmo das contradições de um "morador pobre" muito mais que um simples " trabalhador
explorado".

Sobre a questão da identidade, destaco as idéias de Stuart Hall, onde a noção de sujeito social está
relacionada a crescente complexidade do mundo moderno e a consciência de que este núcleo interior do
sujeito não era autônomo, mas formado na relação com outras pessoas importantes para ele, que mediavam
para o sujeito os valores e  símbolos - a cultura do mundo que o indivíduo habita. De acordo com essa visão,
que se tornou a concepção sociológica clássica da questão, a identidade é formada na "interação" entre o eu
e a sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o "eu real", mas este é formado e
modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais "exteriores" e as identidades que esses mundos
oferecem. A fragmentação sociopolítico-espacial, dificulta a realização de relações, interações sociais entre
indivíduos com características econômicas contrastantes, resultando na "fragmentação" das identidades
sociológicas. A partir daí argumenta-se que indivíduo passou a ter uma identidade fragmentada, composta
não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas. A identidade
passa a ser definida historicamente e não biologicamente, identidades que são unificados ao redor do "eu"
social.

Embora aparentemente a população auto-segregada (sobreposta ou "up") com acesso a justiça e aos
"benefícios" oferecidos pelo Estado exerçam o pleno exercício da cidadania, ao contrario da população
segregada (subintegrada ou "out), para Neves, o fato dos sobreintegrados terem acesso aos direitos sem se
vincularem efetivamente aos deveres e às responsabilidades impostas pelo sistema jurídico; os subintegrados
ao contrário, não dispõem de acesso aos direitos, às vias e garantias jurídicas, embora permaneçam
rigorosamente subordinados aos deveres, às responsabilidades e às penas restritivas de liberdade. Daí por que
tanto os subcidadãos quanto os sobrecidadãos são carentes de cidadania, que como mecanismo jurídico de
inclusão social, pressupõe igualdade não apenas em relação aos direitos, mas também a respeito dos deveres,
envolvendo uma relação sinalagmática de direitos e deveres fundamentais generalizados. A rigidez legalista,
parcial e discriminatória, contraria a própria legalidade, que implica a generalização de conteúdos e
procedimentos da ordem jurídica em termos isonômicos.

Infelizmente, parece que os diferentes mecanismos de atuação do Estado contribuem para o processo de
fragmentação espacial, pois ao analisar os bairros da Barra da Tijuca e a "comunidade" da Cidade de Deus,
vemos nitidamente que podemos ir da África a Europa num piscar de olhos, ou seja, "enxergar" as duas
regiões, significa ver um nível sócio-econômico completamente diferente, que é refletido através do nível de
infra-estrutura e dos serviços oferecido pelo Estado, onde alguns podem ser considerados básicos como
educação, saúde e segurança. Essas diferenças levam-nos a refletir se estamos sob o mesmo espaço político-
administrativo, e como o Estado tem tratado a tensão da relação entre democracia e capitalismo, que
segundo Boaventura de Souza Santos (1999):

 

A expansão da capacidade reguladora do Estado nas sociedades capitalistas assumiu duas formas principais:
o Estado-providência no centro do sistema mundial e o Estado desenvolvimentista na periferia e na semi-
periferia mundial. A medida que estatizou a regulação, o Estado fez dela um campo de luta política e, nessa
medida, ele mesmo se politizou. Tal como cidadania se constituiu a partir do trabalho, a democracia esteve
desde o início vinculada a economia.  

 

O processo de democratização sofreu uma expansão, na medida em que o Estado se politizou e passa a ter o
espaço como seu campo de atuação, no entanto, conhecimentos, memórias, universos simbólicos e tradições
diferentes daqueles que foram escolhidos como regra, padrão simbólico de pertencimento marginalizados
foram marginalizados, e com eles os grupos sociais que os sustentavam, fazendo com que na modernidade
periférica o direito seja colonizado pela "sociedade". 

Para Neves (2006), a colonização do direito promove a emissão de textos constitucionais e legais no sentido
da construção de Estado Democrático de Direito não resulta, na experiência dos países periféricos, em uma
concretização normativa generalizada e relevante dentro dos parâmetros textuais. A concretização jurídica é
violada por códigos de preferências os mais diversos. Sendo assim, os textos constitucionais e legais são
degradados semanticamente por injunções particularistas e bloqueios de outros critérios sistêmicos, não se
desenvolvendo no decorrer do processo concretizador suficiente força normativa nos termos textuais. Nesse
sentido, é possível falar-se de uma tendência à desjuridicização fáctica. Portanto, o problema central não
reside na produção de mais ou menos textos normativos, mas sim na superação das condições
desjuridicizantes que determinam a colonização do direito pela sociedade.

Da mesma forma que Neves, Rawls (2004) também vê a imposição cultural e a questão dos "privilégios"
como um problema da sociedade contemporânea, pois para ele a exigência dos povos liberais de que todas as
sociedades sejam liberais e sujeitam todas as que não são a sanções politicamente impostas, então os povos
não-liberais decentes - se existirem - terão negada uma medida de respeito divida dos povos liberais. Essa
falta de respeito pode ferir o auto-respeito de povos não-liberais decentes como povos, assim como a dos
seus membros individuais, e pode levar a muita amargura e ressentimento. Negar respeito a outros povos e a
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seus membros exige razões fortes como justificativa.

A negação do respeito ou o processo de privatização do Estado por um grupo, tido como sobreintegrados,
tem gerado acesso diferenciado aos direitos universais ou humanos, tido por Rawls como os direitos que os
cidadãos possuem em um regime democrático constitucional razoável; essa visão simplesmente expande a
classe dos direitos humanos para que inclua todos os direitos que os governos liberais garantem. A
instrumentalização do sistêmica do dinheiro pelo "dinheiro" e "poder" não tem sido pesada por sua
indisponibilidade e pela imparcialidade do Estado de Direito, que se fundamentariam na presença de uma
"consciência Universal" e numa racionalidade procedimental orientada dissensualmente.

Segundo Neves (2006), na medida em que os direitos humanos constitucionalmente estabelecidos como
fundamentais não se concretizam, fortifica-se o significado dos favores e do clientelismo, em outras palavras,
observamos que o Estado torna-se palco em que interesses particularistas e conflitantes procuram impor-se à
margem dos procedimentos constitucionais.

Outro ponto que merece um lugar especial no presente artigo é que a relação entre direito e realidade social,
tem sido marcada, historicamente pela impunidade, onde segundo Neves (2006):

 

Com freqüência, observa-se que ilícitos os mais diversos, principalmente na área criminal, não são seguidos
das sanções preestabelecidas juridicamente. Seria possível afirmar-se que a impunidade sistemática estaria em
contradição com o legalismo. Em uma análise mais cuidadosa, porém, verifica-se que essa contradição é
apenas aparente. Enquanto a inflexibilidade legalista dirige-se primariamente aos subintegrados, a impunidade
está vinculada ao mundo de privilégios dos sobreintegrados juridicamente. Estes podem orientar suas
expectativas e conduzir suas ações contando com a grande probabilidade de que não serão punidos em caso
de transgressão a ordem jurídica. A conexão entre legalismo e impunidade obstaculiza a estruturação de uma
esfera pública de legalismo e, portanto, a realização do Estado Democrático de Direito.

 

O sentimento de impunidade e legalidade têm contribuído para o aumento da violência, através de atos de
vandalismo realizados por sobreintegrados em áreas auto-segregadas, tendo como exemplo as constantes
brigas realizadas por jovens de classe média em boates da Zona Sul e Barra da Tijuca. Onde jovens
agressores de classe média agem como não houvesse a existência de leis no país, tendo em vista que
acreditam nitidamente que o "dinheiro" e o "poder" determinam privilégios e a aplicabilidade de leis no
Estado. Dessa forma, há uma nítida dificuldade da população que vive em espaços segregados, como a
Cidade de Deus, de exercerem o exercício do direito, tendo em vista que o fato de pertencerem a camadas
sociais "marginalizadas" são integrados ao sistema jurídico, em regra como devedores, indiciados,
denunciados, réus, condenados, não como detentores de direitos, credores ou autores. O que nos faz
observar a ausência de eficácia na exigência de direitos tidos como básicos. Normalmente os subintegrados
são tratados de forma violenta, tanto pelo Estado, como pela sociedade de uma forma geral. No caso do
Estado, sabemos que acesso a saúde é algo garantido por lei, no entanto observamos que a população que
utiliza os serviços estatais de saúde, chegam a ficar horas numa fila esperando por atendimento médico, não
será isso um ato de violência cometido pelo Estado? Se os sobreintegrados utilizassem o sistema saúde
público, será que o nível dos serviços oferecidos pelo Estado e o tempo de espera por esses serviços seria o
mesmo? São apenas algumas indagações que não responderei, mas que podem ser refletidas ao pensarmos a
realidade do Rio de Janeiro, ou seja, uma cidade fragmentada sociopolítico - espacialmente.

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Longe de esgotar o debate sobre a temática sobre relação entre cidadania e o acesso a justiça, observo que é
necessário e importante que as vozes dos "outs", segregados ou sobrepostos sejam ouvidas, de modo que os
atuais meios utilizados pelo Estado para exercício da cidadania sejam questionados, visando oferecer
garantias de facticidade de soluções coletivas, passando pela reinserção do modelo de desenvolvimento local
nos debates públicos, onde podemos destacar a possibilidade da implantação de uma política de orçamento
participativo, tendo em vista que a relação da sociedade com o espaço pressupõe a existência de indivíduos,
ou seja, unidades autônomas, com variadas gamas e níveis de expectativas e práticas sociais. As diferenças
entre esses indivíduos são, em princípio infinitas, e os únicos fundamentos comuns sã, em princípio, infinitas
e os únicos fundamentos comuns são a consciência da diversidade e a crença de que a associação dessas
diferenças pode ser estratégia mais adequada para se ter êxito na realização de seus interesses. Para isso faz-
se necessário a revitalização e maior participação da população em associações de moradores que se
constituem como grupos de pressão para lutarem por melhorias no bairro. Isso determina uma dinâmica
cujos traços característicos são aparentemente, semelhantes em sociedades distintas: em primeiro lugar, o
ativismo de bairro pode emergir como uma luta por qualidade de vida melhor no bairro sobre a base de
aspectos culturais, jurídicos e político-culturais. Em segundo lugar, seria um processo de politização para
aumentar a capacidade de articulação entre os problemas do bairro com questões relativas a escalas mais
abrangentes. Pois segundo Neves, impõe-se assim enfrentar consequentemente a conexão paradoxal de
legalismo e impunidade, no sentido de um espaço público de legalidade e constitucionalidade, como também
na perspectiva da generalização da cidadania.
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O reflexo da criminalização das mulheres delinqüentes pela ausência de políticas públicas 

de gênero. Em questão: os direitos sexuais e reprodutivos. 

The reflection of criminalisation of women offenders by the lack of public policies for 

gender. Concerned: sexual and reproductive rights 

Luciana de Souza Ramos 

Resumo 

O presente artigo tem por objetivo trazer a reflexão sobre as constantes violações de 

direito das mulheres condenadas, bem como da ausência de políticas públicas específicas de 

gênero para esta população, e até que ponto essa invisibilização não é reflexo da discriminação de 

gênero com relação às mulheres que passaram a delinqüir em espaços, antes, predominantemente 

masculinos. 

This article aims to bring the reflection on the constant violations of the right of 

women convicted of gender specific public policies for this population, and to what extent this 

invisibilização is not a reflection of gender discrimination with respect to women who were 

delinquir into spaces before, predominantly male. 

Palavras chaves: visita íntima, gênero, encarceramento feminino. 

Visit intimate, genre, jailing women.  

Introdução 

O principal objetivo deste artigo é trazer a reflexão sobre as constantes violações de 

direito das mulheres condenadas, da ausência de políticas publicas específicas de gênero para esta 

população, e até que ponto essa invisibilização não é reflexo da discriminação de gênero com 

relação às mulheres que passaram a delinqüir em espaços, antes, predominantemente masculinos? 

Não é de hoje que se sabe da problemática do sistema penitenciário nacional, da violação 

de direitos e da sua adequada conformação aos objetivos do sistema seletista para a população 
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mais vulnerabilizada. Pensa-se logo nos milhares de homens presos Brasil a fora. Contudo, 

quando se trata da delinqüência feminina, muitos se surpreendem com o alto número de 

encarceramento, bem como com as múltiplas violações de direitos. 

A ausência de estudos e informações sobre a delinqüência feminina se dá, não só pela 

situação, culturalmente construída, de subalternidade das mulheres, de ocultação dos papéis por 

elas desenvolvidos na sociedade, muito embora, a ocupação do espaço público tenha ganhado 

cada vez mais um colorido feminino; bem como pelo baixo índice geral do encarceramento 

feminino (tomado com relação aos índices masculinos).  

Neste ponto, embora muitos aspectos possam ser levantados com relação ao 

encarceramento feminino, ater-se-á neste artigo a análise do direito a exercer livremente sua 

sexualidade – um dos aspectos do ser feminino, principalmente no cárcere, mais importante para 

resignificação da vida. 

Embora se pretenda tecer considerações qualitativas quanto aos direitos sexuais e 

reprodutivos, ou seja, de se trabalhar sob perspectiva da criminalização, necessário trazer alguns 

dados
1
, com objetivo de contextualização do sistema carcerário feminino.  

O sistema penitenciário brasileiro abriga, aproximadamente
2
, uma população carcerária de 

381.112 presos, sendo que 29.924 são mulheres
3
, 9.231 estão em delegacias públicas estaduais e 

federais
4
, e 20.693 no sistema penitenciário.  

Houve um aumento de 260% da população carcerária feminina nos últimos oito anos (a 

população carcerária feminina passou de 5.601 em 2001 para 20.262 2008), impulsionada pela 

grande incidência do tráfico de drogas
5
. 

                                                
1 Serão utilizados dados nacionais e dados do Distrito Federal, local da pesquisa realizada por esta pesquisadora. 
2 Dados extraídos do site do DEPEN. www.mj.gov.br/depen. 
3 Os homens correspondem a 94% da população carcerária. Relatório GTI, op. cit., p. 10. INFOPEN, junho 2008 
4 O sistema de segurança pública compreende as delegacias e distritos policiais. Houve um aumento significativo de 

2000 para 2006 de mulheres encarceradas neste sistema, de 7,81% para 11,05%, ou seja, um aumento de 33,75% e 

todo o país. Ibid., p. 10. Talvez este dado justifique a visibilidade na mídia dos casos de encarceramento de mulheres 

com homens, sob a justificativa da ausência de vagas. 
5 Relatório do GTI Mulheres Encarceradas, p 10. INFOPEN 2008. 
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No Distrito Federal, de acordo com dados de junho de 2008
6
, a população carcerária era 

de 7.712 presos, sendo que 420 mulheres, alojadas em apenas um estabelecimento prisional 

(Penitenciária Feminina do Distrito Federal - COLMÉIA). A maior incidência penal das mulheres 

é o tráfico de drogas, 281 mulheres estão presas no DF por incidência do art. 33 da lei de 

entorpecentes. 

Cada vez mais, as mulheres vêm delinqüindo em tipos penais, outrora, majoritariamente 

masculinos, quebrando, conseqüentemente, com os papéis sociais “designados” para ela. O que 

gera maior criminalização das mulheres que ousam delinqüir, pois, pensar em mulheres (esposas, 

mães, provedoras do lar), como traficantes, é socialmente repudiável e associado à degeneração 

psíquica (LEMGRUBER, 1983, p. 12/13).  

As mulheres presas no Brasil hoje são jovens, mães solteiras, afro-descendentes e, 

majoritariamente, condenadas por tráfico de drogas. Quando presas, são abandonadas pela 

família, sem garantia do direito a visita íntima e de permanecerem com os filhos nascidos no 

cárcere, o que demonstra a dupla (múltipla) punição da mulher, seja pelo sistema penal, seja pela 

sociedade. 

Crime e Gênero 

O rompimento com as ideologias patriarcais hierárquicas e sexistas se deve, em grande 

medida, à eclosão e luta do movimento feminista da década de 60, o qual passa a discutir a 

situação de exclusão e de discriminação de gênero sustentada pela estrutura social, refletindo 

assim sobre o direito e sobre a relação das mulheres com o sistema penal (como vítima e como 

autora).  

“O direito penal é um sistema de controle específico das relações de trabalho produtivo, e, 

portanto, das relações de propriedade, da moral do trabalho, bem como da ordem pública que o 

garante”, a esfera da reprodução (legado às mulheres), por se localizar no âmbito privado, não é 

abrangida pelo direito penal, ou seja, “a ordem privada não é objeto do controle exercitado pelo 

direito penal”, pelo poder punitivo público (BARATTA, 1999, p.46).  

                                                
6 INFOPEN DF, junho de 2008.  
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A mudança na posição das mulheres em termos sociais e econômicos gera alterações 

materiais e estruturais na sociedade, a qual passa a demandar mais pela mão-de-obra feminina no 

mercado de trabalho, principalmente em épocas de crise ou de expansão econômica, 

conseqüentemente, traz cada vez mais a mulher para o âmbito público. 

Tendências verificadas nas taxas de criminalidade nos últimos anos levam a crer que à 

medida que há maior participação feminina na força de trabalho e maior igualdade entre os sexos, 

a participação da mulher nas estatísticas criminais também aumenta (LEMGRUBER, 1983, p. 

14), bem como aumenta a incidência das mulheres no tráfico de drogas (tipo penal que há um 

tempo atrás era majoritariamente masculino)
7
.   

Baratta (1999, p. 51) observa que, a delinqüência feminina sempre foi associada aos 

papéis impostos as mulheres, ou seja, aos “delitos próprios das mulheres”, tipos como aborto, 

infanticídio e que em contrapartida encontravam acolhimento privilegiado no direito penal.  

Quando as infrações se realizam em um contexto diferente daquele imposto pelos papéis 

femininos, as infratoras são tratadas mais severamente que os homens (Ibidem, p. 51). Com a 

mudança no perfil da “delinqüência” feminina, conseqüentemente, dos tipos penais, aumentam as 

formas de punição e de controle, pois elas não apenas infringem regras sancionadas penalmente, 

mas, e, sobretudo, “ofendem a construção dos papéis de gênero” (SMAUS apud BARATTA, 

1999, p. 51). 

O sistema penal é considerado “um sistema operacionalizado nos limites da lei, que 

protege bens jurídicos gerais e combate a criminalidade em defesa da sociedade através da 

prevenção geral e especial, garantindo também a aplicação igualitária da lei penal aos infratores” 

(ANDRADE, op. cit., p.88). 

 Há um déficit histórico no cumprimento das promessas oficialmente declaradas por esse 

discurso, como o cumprimento de funções inversas às declaradas, gerando desigualdades e 

etiquetando indivíduos como perigosos. A seletividade é parte dessa estrutura, que não apenas 

                                                
7 Em 2005 foram registrados 4.228 condenações de mulheres por tráfico, já em 2007 são 8.000 condenações. 

DEPEN, Relatório 2005 e 2007 (Dez), p. 2/3. 
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viola os princípios constitucionais do Estado democrático de direito, mas é oposto a este. Daí 

vem a sua “crise de legitimidade” (Ibidem, p.88). 

No que tange as mulheres, o sistema penal é ainda mais rígido e reproduz além da 

seletividade classista, a discriminação de gênero, ou seja, pune duplamente a mulher, seja por 

meio do controle formal (do poder judiciário a execução penal), seja pelo informal (família e 

sociedade). “Somente mulheres que, com o seu comportamento desviante, não apenas desviam do 

aspecto „deontológico‟ do papel feminino, mas ao mesmo tempo, desviam-se da desviança 

feminina socialmente esperada, não encontram compreensão por parte dos órgãos da justiça 

criminal” (SMAUS apud BARATTA, op. cit.,  p.51). 

 “No caso das mulheres, o sistema de controle por excelência tem sido o controle informal. 

Através de instâncias informais, como a família, a escola, a igreja, a vizinhança, todas as esferas 

da vida das mulheres são constantemente observadas e limitadas, dando pouca margem ao 

controle formal limite do sistema punitivo. Essa situação gera uma menor visibilidade da mulher 

nos índices de criminalidade”(ESPINOZA, 2002, p. 39). 

Importante salientar que o sistema de justiça criminal reflete a realidade social e concorre 

para sua reprodução, por isso estudar a criminalização da mulher no sistema de justiça criminal 

significa afrontar a questão feminina e a questão criminal (BARATTA, op. cit., p 43). 

 Como bem ensina Baratta (1999, p.46), quanto mais a mulher se afasta dos papéis 

culturalmente destinados a ela, mas rígido se coloca o direito penal e menos benevolente se torna 

o judiciário. O controle social, e conseqüentemente o sistema penal não foram erigidos para as 

mulheres, “foi dirigido especificamente aos homens, enquanto operadores de papéis na esfera 

(pública) da produção material. O seu gênero, do ponto de vista simbólico, é masculino”
8
. A 

ideologia oficial do sistema reproduz a diferenciação social das qualidades e valores masculinos e 

femininos. 

 Diante do exposto, cabe a reflexão sobre como o sistema de justiça criminal reproduz a 

discriminação de gênero quando criminaliza as mulheres que delinqüem?  Qual tem sido a 

                                                
8 “ O poder patriarcal (privado) controla as mulheres, crianças e velhos, enquanto o poder punitivo controla os 

homens”. ZAFFARONI, Eugenio Raul. El discurso feminista y el poder punitivo. Las trampas del poder punitivo. 

Buenos Aires, p 25.  
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finalidade do processo penal e do cárcere para as mulheres? É possível afirmar que a ausência de 

políticas de gênero é um reflexo da criminalização das mulheres que delinqüem? 

A ausência da mulher da agenda política, principalmente das ações voltadas 

especificamente para o gênero feminino, também enseja preocupação, visto que a seletividade 

negativa, ou seja, “a não criminalização na lei penal de certos comportamentos ou a não aplicação 

sistemática da lei a determinados comportamentos” (BARATTA, op. cit., p 53), contribuiu para 

que o sistema de justiça punitiva reproduza hierarquias sociais, ou seja, endosse a exclusão da 

mulher do cenário público, constituindo a interface negativa do processo de criminalização. 

Los discursos no solo expresan lo que dicen sino también lo que ocultan y 

que los operadores del saber no sólo se manifiestan em lo que vem sino 

también em lo que dejan de v” (ZAFFARONI,  Nenhuma, p. 26).  

Esse processo de invisibilização da criminalização feminina força a adequação das 

mulheres aos modelos tipicamente masculinos, de modo que o problema carcerário tem sido 

enfocado pelos homens e para os homens privados de liberdade (ANTONY, 1998, p 63), gerando 

maior ocultação sobre a criminalização da mulher e do encarceramento feminino. 

Assim, o sistema penal duplica a situação de violência contra as mulheres encarceradas, 

seja pela invisibilização com que as (não) trata, seja por meio da violência institucional que 

reproduz a violência estrutural das relações sociais patriarcais e de opressão sexista.  

Conhecer a relação entre a criminalização feminina e o sistema de justiça criminal é 

de extrema importância, para que institutos penais sejam repensados, pois o sistema penal ainda 

privilegia a política de segurança máxima em detrimento da violação de direitos fundamentais e 

da cidadania (ANDRADE, 2003). 

Toda forma de amor é punição dentro do cárcere: direitos sexuais e reprodutivos nós 

também temos!  

Discutir os direitos sexuais e reprodutivos é falar não só do direito de decidir quando 

e como ter filhos, mas também do direito de escolher com quem e quando manter relações 
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sexuais. A efetivação desses direitos passa pela garantia de acesso aos serviços de saúde da 

mulher. 

Embora conferências internacionais sobre populações e desenvolvimento como a que 

aconteceu no Cairo em 1994 e da Beijing em 1995, tenham demarcado avanços na discussão 

sobre direitos sexuais e reprodutivos, como uma questão de controle da mulher sobre o próprio 

corpo, encontra-se ainda dificuldades de incorporação de políticas que de fato os considerem 

como um direito, pois tais conceitos estão relacionados às questões religiosas, culturais e s 

relações de gênero e aos papeis socialmente em relação a homens e mulheres, o que é fortemente 

observado nos presídios. 

Se ainda se tem dificuldade para reconhecer direitos sexuais e reprodutivos na 

sociedade em geral, tais dificuldades se agravam numa situação de confinamento da mulher, 

principalmente pelo estigma e implicações relacionados ao ser feminino.   

O desafio da concretização da visita íntima passa, não só pela autorização estatal para 

isso, ou seja, previsão normativa, visto a maioria dos estados não ter previsão para visita íntima 

feminina; bem como a possibilidade de ocorrência de fato, das mulheres poderem optar pela 

visita, por circunstâncias que se colocam entre a previsão do direito e sua concretização. 

As dificuldades que se colocam no caminho da concretização do direito são, não raras 

vezes, sinal para não concretização do direito à visita, como limitação temporal e quantitativa, 

possibilidade de visita uma vez por mês, por duas horas, ou mesmo, o que é muito comum, 

comprovação de união conjugal prévia, de casamento ou de união marital comprovada – 

exigência restrita às mulheres detentas, pois aos homens não existe esta previsão e as regras são 

mais flexíveis. 

Verifica-se, portanto, não só uma discriminação de gênero com relação as mulheres, 

bem como a preocupação institucional com o controle da sexualidade e seus riscos, o qual se dá 

pelo controle da saúde, da sexualidade, da gravidez (LIMA, 2006, pp. 18). 

A palavra sexualidade estava relacionada às tentativas de se manter sob controle a 

atividade sexual da mulher, considerada predisposta a essas práticas (GIDDENS apud LIMA, op. 
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Cit., pp.19), para este autor a sexualidade é uma elaboração social que opera dentro dos campos 

de poder e não somente como um estímulo biológico.  

A sexualidade era tomada como algo pecaminoso, cabendo a toda e poderosa Igreja 

exercer a forte pressão sobre o adestramento da sexualidade feminina, sob o argumento único de 

que os homens são superiores e cabia a eles exercer autoridade (ARAÚJO, 2008, pp. 45).  

A desigualdade entre gêneros se faz de forma perversa na privação sexual imposta às 

mulheres presas, ou seja, de maneira mais contundente e inflexível que para os homens presos.
 

Poucas unidades prisionais femininas admitem a visita íntima, constata o Relatório do Grupo de 

Trabalho Interministerial, coordenado pela Secretaria de Política para as Mulheres, seja sob a 

alegação de evitar a gravidez – o que geraria maiores atribuições aos servidores penitenciários e 

necessidade de adequação dos estabelecimentos -, seja pelo baixo índice de visitas dos 

companheiros
9
. 

 

Percebe-se a violação ao direito sexual da mulher sob duas vertentes: na individual, 

pela restrição à liberdade, privacidade, intimidade e autonomia, ou seja, ao livre exercício da 

sexualidade e da reprodução, sem qualquer discriminação, coerção ou violência. Sob a dimensão 

coletiva, na ausência de políticas públicas que assegurem a concretização desses direitos, como 

acesso à informações em educação sexual e reprodutiva, a discussão e oferta de métodos 

contraceptivos,  prevenção à violência de gênero. 

Em muitas unidades prisionais femininas, as mulheres são punidas quando flagradas 

tendo relações homossexuais. A negação de visitas íntimas e de relacionamentos dentro do 

cárcere representa de forma muito peculiar a discriminação de gênero. 

As mulheres costumam ser tratadas mais severamente que os homens e também são 

duplamente condenadas: legalmente, por infringirem a lei, e socialmente, por serem consideradas 

biológica e sexualmente anormais. Os motivos biológicos que se costumam apresentar para a 

baixa criminalidade feminina é relacionada a sua “natural” docilidade e passividade decorrentes 

                                                
9 A visita homoafetiva não é permitida. 
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da “imobilidade dos óvulos”
10

. Quando as mulheres cometem infrações se “comportam como 

homens”, isto é, “elas não apenas infringem regras sancionadas penalmente, mas, e, sobretudo, 

ofendem a construção dos papéis de gênero como tais. 

Desse modo, quando as infrações se realizam em um contexto diferente daquele 

imposto pelos papéis femininos, as infratoras são tratadas mais severamente que os homens. Com 

a mudança no perfil da “delinqüência” feminina, conseqüentemente, dos tipos penais, aumentam 

as formas de punição e de controle, pois elas não apenas infringem regras sancionadas 

penalmente, mas, sobretudo, ofendem a construção dos papéis de gênero. 

O sistema carcerário não foi pensado para as mulheres até porque o sistema de 

controle dirigido exclusivamente ao sexo feminino sempre se deu na esfera privada sob o 

domínio patriarcal que via na violência contra a mulher a forma de garantir o controle masculino. 

O direito penal foi constituído visando os homens enquanto operadores de papéis na esfera 

(pública) da produção material.  

Os desafios para concretização do direito a visita íntima esbarra justamente na 

criminalização das mulheres que delinqüiram, conseqüentemente, omissão do estado na 

efetivação de políticas públicas. O sistema penal duplica a situação de violência contra as 

mulheres encarceradas, seja pela invisibilização com que as (não) trata, seja por meio da 

violência institucional que reproduz a violência estrutural das relações sociais patriarcais e de 

opressão sexista. 

Dialogar sobre a igualdade entre gêneros possibilita a reflexão sobre a efetividade dos 

direitos sexuais e reprodutivos, o qual precisa passar por políticas públicas que prezem pela saúde 

integral da mulher em todos os seus âmbitos. 

A negação do direito de visita íntima impossibilita também à mulher o direito de 

escolher engravidar, de ser mãe. Situação analisada a seguir, que diferentemente da visita íntima, 

encontra aparato legislativo, mas que na prática ainda não se viu concretizado.  

                                                
10  LEMGRUBER, Julita. Cemitério dos vivos: análise sociológica de uma prisão de mulheres Rio de Janeiro: 

Achiamé, 1983, p. 12 
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Direito à amamentação e à convivência familiar 

Pesquisa realizada pela Universidade de Brasília
11

 mostra que o Brasil dispõe de 79 

unidades prisionais femininas, sendo que apenas 37 dispõem de creche, berçário ou outra 

estrutura para as lactantes (SANTA RITA, 2007, pp. 98 e 106).  

Embora previsto no art. 5º, L da Constituição Federal e nos arts. 83, §2º e 89 da Lei 

de execução penal, o direito à amamentação revestia-se de uma opaca garantia, não efetivada na 

prática e com previsão normativa programática. O art. 89 da LEP assim versava: 

“Art. 89. Além dos requisitos referidos no artigo anterior, a 

penitenciária de mulheres poderá ser dotada de seção para 

gestantes e parturientes e de creche com a finalidade de 

assistir ao menor desamparado cuja responsável esteja presa.” 

Importante destacar o direito à amamentação não só como um direito da criança, mas 

também como um direito da mãe de estabelecer a relação de afeto com seu filho, sendo dever do 

Estado em garantir esse direito, arts. 8º e 9º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O 

direito à amamentação não se refere apenas ao direito à vida e à saúde da criança, mas 

principalmente ao direito de ser criado no seio de sua família, ou seja, direito à convivência 

familiar
12

. 

A lei nº 11.942 de 2009, alterou os arts. 14, 83 e 89 da Lei de Execução Penal, 

determinando, não só que as penitenciárias femininas sejam dotadas de seção para gestantes e 

parturientes e de creches para os menores cuja responsável esteja presa, bem como determina a 

criação de unidades materno-infantis de convivência da mãe com seus filhos até que completem 

sete anos de idade. 

Em especial, a lei altera a LEP não apenas para assegurar tratamento médico 

adequado à gestante e à parturiente, como também para definir o período mínimo de permanência 

                                                
11 Pesquisa realizada em 2006, logo dados referentes  a esse ano. 
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das mães encarceradas com seus filhos/as, daí a importância da alteração do art. 14, para que se 

faça referência expressa da assistência à saúde das mulheres e de seus filhos e filhas. 

O relatório final apresentado pelo Grupo de Trabalho Interministerial instituído em 

2007 com a finalidade de elaborar propostas para a reorganização e reformulação do Sistema 

Prisional Feminino (Decreto de 25 de maio de 2007) já recomendava a criação de um programa 

de saúde da mulher que contemplasse a realidade materno infantil nas prisões. Dentro das ações 

específicas à saúde da mulher privada de liberdade, que incluem ações para gestantes e 

parturientes que estão no sistema penitenciário, foram previstas metas como: 

 ações para detecção precoce e tratamento do câncer cérvico-uterino e de mama;  

 ações para diagnóstico e tratamento das DST/AIDS; 

 assistência à anticoncepção; 

 assistência ao pré-natal de baixo e alto risco; 

 imunização das gestantes; 

 assistência ao puerpério; 

 ações educativas sobre pré-natal, parto, puerpério, anticoncepção, controle do câncer 

cérvico-uterino e de mama, e doenças sexualmente transmissíveis;  

 atendimento de intercorrências e partos. 

Importante destacar que o Brasil não tinha consolidada, até recentemente, uma 

política nacional de atenção à saúde que contemplasse de forma integral a população 

penitenciária. As ações executadas por profissionais de saúde que atuavam nos estabelecimentos 

prisionais não eram sistematizadas e monitoradas conforme diretrizes do Ministério da Saúde, 

ficando em sua maioria a cargo de iniciativas pontuais dos gestores locais ligados à justiça.  

Como se vê, a alteração do artigo 14 da LEP, na verdade, é uma adequação da 

legislação de 1984 ao atual retrato do sistema prisional brasileiro destinado às mulheres gestantes 

e parturientes, que demanda reorganização e reformulação para corresponder às suas 

peculiaridades. 

Não restam dúvidas de que a amamentação constitui direito inalienável da mãe e da 

criança. Contudo ante à ausência de definição legal e constitucional do período adequado de 
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permanência das mães com seus filhos na prisão, os Estados da Federação estabeleciam prazos 

diferentes para a questão; nos Estados em que nada restou definido, a definição do período de 

aleitamento materno depende exclusivamente dos diretores dos estabelecimentos prisionais. 

Apesar da inovação e importância da presente lei, o número de estabelecimentos que 

dispõem de espaço adequado para as parturientes e lactantes é muito inferior à demanda, não 

raras vezes, são utilizados outros espaços dentro da unidade para comportar as mulheres 

lactantes, conforme se observa da pesquisa supramencionada – quase 60% das unidades 

improvisam espaços (SANTA RITA, op. cit., pp. 105 e 106).  A insuficiência na prestação do 

serviço é um dos fatores que obstaculiza a concretização dos direitos sexuais e reprodutivos das 

mulheres encarceradas. 

A questão da maternidade nos presídios, embora já tivesse várias previsões legais 

para seu exercício, nunca foi efetivada enquanto política pública. Desta forma, cabe questionar: 

basta, para garantir a efetivação de uma política pública sua edição num corpo normativo? A 

efetivação de direitos se faz suficiente pelo texto normativo? Foi preciso mais uma vez editar 

uma norma cogente, impondo ao próprio Estado sua efetivação. Qual a real intencionalidade de 

efetivação desse direito, visto que mais uma vez se transferiu para a norma o dever de cumprir 

com os objetivos sociais? 

Conclusão 

O sistema de justiça criminal, quando viola direitos fundamentais das presas, ou 

mesmo quando se omite por ausência da política penitenciária específica para as mulheres, 

reproduz as discriminações de gênero construídas socialmente. Nos dois casos abordados neste 

artigo, observa-se a inércia estatal, seja pela ausência de regramento mínimo que garanta a visita 

íntima, para que esta não fique ao alvitre dos diretores de unidade, fazendo valer assim o direito 

daquelas mulheres de exercerem sua sexualidade; seja pela omissão do Estado em concretizar o 

direito das mulheres no cárcere de manterem os vínculos afetivos com seus filhos, garantindo 

assim o direito à amamentação, convivência familiar e de manutenção da família. 

Destaca-se desta forma o controle estatal sob a sexualidade feminina, outrora 

monopólio da Igreja, hoje do estado punitivo que por meio do cárcere priva as detentas de 
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qualquer relação afetiva, da liberdade de exercerem sua sexualidade, de escolherem ser mães ou 

não, de serem mulheres. 

“Na sutileza da perversão de um sistema presidiário, que desrespeita o homem preso, que 

parcela cabe às mulheres presas, que são obrigadas ao uso de uniforme semelhante ao deles? 

Calças compridas, sempre. Nada de uso de saias! Nada de olhar-se no espelho e ver-se mulher, 

quiçá ter desejos. Nada de “estereótipos” femininos. Nada de sonhos, de auto conhecimento 

como ser humano e ser mulher.” (Dora Martins, Juíza de Direito do Estado de São Paulo) 
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A FRAGILIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE SEGUNDA DIMENSÃO PELO
PODER JUDICIÁRIO E SUAS CONSEQÜENCIAS SÓCIO-JURÍDICAS

THE WEAKENING FUNDAMENTAL RIGHTS OF SECOND DIMENSION BY JUDICIARY AND
SOCIAL AND LEGAL CONSEQUENCES

Clovis Renato Costa Farias

RESUMO
Os direitos fundamentais de segunda dimensão necessitam de eficácia normativa e social, de modo que
possuem a mesma força normativa dos direitos das demais dimensões. Para tanto, carecerem de um agir
positivo do Estado, com conseqüente previsão orçamentária e dispêndio financeiro, não podendo os
integrantes dos Poderes Públicos esquivarem-se de sua realização. No Brasil, surgem focos divergentes
quanto a realização de tais direitos, de modo que urge um verdadeiro reconhecimento da supremacia
constitucional em todos os seus princípios, de modo a não suprimir direitos e garantias constitucionais,
devendo-se utilizar a harmonização principiológica, em caso de impossibilidade de efetivação plena de tais
direitos em choque aparente com os demais princípios da CF/88.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos fundamentais de segunda dimensão. Eficácia. Agir estatal. Poder
Judiciário.

ABSTRACT
The second dimension of fundamental rights require effective regulatory and social, so have the same
normative force of the rights of other dimensions. Thus, lack of a positive act of the state, with consequent
budget forecasting and financial expenditure, not the members of the public authorities blench of their
achievement. In Brazil, outbreaks differ as the realization of these rights, so that it is a true recognition of the
constitutional supremacy in all its principles, not to eliminate rights and constitutional guarantees and must be
used to harmonize principiológica in case of impossibility of full realization of these rights in apparent clash
with other principles of CF/88.
KEYWORDS: Fundamental rights of the second dimension. Effectiveness. Acting State. Judiciary.

1      Apresentação do tema

A disposição para tratar sobre o assunto foi exatamente a constatação da deficiência na efetividade

dos direitos de segunda dimensão, propulsionada pelo ideário Pós-positivista que soergue a supremacia das

normas constitucionais como bandeira, realçando a importância da temática relacionada à atuação estatal

quanto aos direitos dos sociais, culturais e econômicos.

Os executores dos direitos desta dimensão, frente à demanda de seus ofícios, carecem de
investimentos cada vez mais vultosos, indispensáveis para a sua realização, aparatos estruturais e humanos
que, quando sindicados, são, também, preteridos diante da não comprovada falta de reservas financeiras para
o custeio adequado do sistema.

Dessa maneira, com a negativa dos Poderes, tornam-se impraticáveis inúmeras ações protetivas e,
logicamente, há grande prejuízo aos necessitados, que perdem efetividade em seus direitos sociais, tornando-
se desamparados.

Mitigação imputável à recorrente ineficiência governamental, que utiliza a idéia da repartição dos
poderes como escudo para sua pachorra, de modo que as lideranças, em cada poder, parecem colocar os
interesses dos cidadãos em um jogo de oscilações, um enviando para o outro as responsabilidades, com
conseqüente paralisação processual (ineficácia) ou desrespeitoso descumprimento dos preceitos
constitucionais, sinal de total abandono dos tutelados pelo Estado.

Dessa forma, são respostas recorrentes aos tutelados: a falta de previsão orçamentária, dada pelos
gestores integrantes do Poder Executivo, o trancamento de pautas por determinadas matérias implicando em
falta de tempo para o debate e a votação de pautas relevantes para a sociedade (Poder Legislativo), e a não
interferência nos demais poderes em respeito ao princípio da repartição, corriqueira entre os membros do
Poder Judiciário. Em verdade, claro desmerecimento da supremacia constitucional, bem como de sua força
normativa para adequar as normas a realidade impondo-lhes efeito irradiante.

Destarte, emerge a legitimação do Poder Judiciário para resolver as questões relacionadas aos
direitos sociais, econômicos e culturais, em casos de omissão dos demais poderes, algo que revelado nos
topoi oferecidos pelos casos concretos apreciados. Assim, serão explanados os motivos, no decorrer deste
estudo, que devem levar este Poder a mover todos os esforços em função da concretização constitucional,
fitando a eficácia plena das normas, que não podem ser vistas como um mero programa, dada a postura
exigida pelo Estado de bem estar social. 
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Desenvolvem-se, aqui, considerações sobre os direitos fundamentais de segunda dimensão, sua
aplicabilidade imediata, o compromisso do Estado em efetivá-los, bem como os elementos limitadores, em
uma abordagem de cunho interdisciplinar, de modo a abordar-se o tema partindo, residualmente, de
conceitos jurídicos, sociológicos e filosóficos.

Neste contexto, será comprovada a necessidade do comprometimento com a eficácia e com a
integridade dos direitos fundamentais em face do descumprimento funcional dos poderes competentes,
devendo existir forte estímulo a viabilização dos direitos de segunda dimensão, mesmo que,
excepcionalmente, pelo Poder Judiciário.

Na esteira destes raciocínios, será destacada a dimensão política da Jurisdição Constitucional,
quanto à legitimidade do controle e da intervenção do Poder Judiciário relacionada à implementação e
efetivação das políticas públicas para efetivação dos direitos de segunda dimensão, defendendo a
inoponibilidade do arbítrio estatal à efetivação dos direitos sociais.

Pretende-se, também, rebater argumentos relacionados à especificidade e literalidade do § 4o do
artigo 60, que, para alguns estudiosos, protege unicamente os direitos e garantias individuais, excluindo para
tanto os direitos de segunda dimensão.

Para tanto, serão destacados, de forma breve, os direitos fundamentais em geral, com ênfase nos
direitos sociais, culturais e econômicos, bem como passaremos pela questão de elementos limitadores de sua
eficácia, chegando a atuação jurisdicional relacionada à realização destes direitos.

2      Direitos Fundamentais

No Brasil, as normas de direitos fundamentais estão presentes na Constituição da República
Federativa de 1988, encontrando sua proteção contra o poder reformador pela vedação do artigo 60, § 4º,
inciso IV, que impede a deliberação sobre proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias
individuais. Como, também, possuem supremacia frente ao restante do ordenamento, posto serem de
aplicação imediata, garantida pelo artigo 5º, §1º, constitucionalizado.

Conforme Gregório Robles, os direitos humanos têm uma argumentação moral que advêm de um
pluralismo heterogêneo de valores assentados na convivência, sendo a verdadeira seiva dos grupos sociais.
Tais valores estão inseridos na sociedade, que necessita de um certo grau de homogeneidade para manter-se,
e devem sempre considerar a vertente ética e política. Seu fundamento político emerge do lado social do
pluralismo, buscando encontrar uma resposta de modo a conseguir uma convivência estável, como bem
afirma o autor, “su enfoque no es mantener la coherencia del sistema de valores, sino la coerência del
sistema social.”[1]

Outrossim, os direitos fundamentais são normas jurídicas que, inicialmente, integram os direitos
humanos que foram positivados no ordenamento jurídico de um determinado país, de modo que estes são
“pautas ético-políticas, situados em uma dimensão suprapositiva, deonticamente diversa daquela em que
se situam as normas jurídicas”[2], como bem afirmou o Professor Willis Guerra Santiago Filho:

“De um ponto de vista histórico, ou seja, na dimensão empírica, os direitos fundamentais são,
originalmente, direitos humanos. Contudo, estabelecendo um corte epistemológico, para estudar
sincronicamente os direitos fundamentais, devemos distingui-los, enquanto manifestações positivas do
direito, com aptidão para a produção de efeitos no plano jurídico, dos chamados direitos humanos,
enquanto pautas ético-políticas, situados em uma dimensão suprapositiva, deonticamente diversa
daquela em que se situam as normas jurídicas – especialmente aquelas de direito interno.”[3]

 

Nesta linha de raciocínio, Marcelo Galuppo afirma que os Direitos Fundamentais são os direitos que
os cidadãos precisam reciprocamente reconhecer uns aos outros, em dado momento histórico, se quiserem
que o direito por eles produzido seja legítimo, ou seja, democrático.[4] Algo que evidencia a necessidade de
participação ativa, também, da sociedade, demarcando-se, para tanto, seus deveres como forma interativa
para a realização de tais direitos.

No âmbito do direito interno, as normas de direitos fundamentais encontram-se divididas em
dimensões, terminologia que facilita sua compreensão e realização, uma vez que “as gerações anteriores
não desaparecem com o surgimento das mais novas”[5]. Assim, são inspirados nos ideais axiomáticos da
Revolução Francesa e têm sua divisão, conforme Paulo Bonavides e Willis Guerra Santiago Filho, na
doutrina pátria, em direitos de primeira dimensão (liberdade ou individuais), de segunda dimensão (igualdade
ou sociais), de terceira dimensão (fraternidade - ligados ao meio ambiente e a possibilidade de
desenvolvimento), algo dinâmico e em constante ampliação evolutiva, já sendo vislumbrados direitos de
quarta e quinta dimensões. Ademais, o pensamento destes dois autores deve ser entendido de forma
complementar quanto a idéia da divisão das espécies de direitos fundamentais, de modo que Bonavides os
propõe como gerações e Willis Guerra Santiago Filho como dimensões:

“Um outro sentido em que se pode falar em dimensões dos direitos fundamentais é naquele em que se
vem falando em “gerações” desses direitos, distinguindo-se a formação sucessiva de uma primeira,
segunda, terceira e, para alguns, como nosso Mestre Paulo Bonavides, também, já de uma quarta
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geração. A primeira geração é aquela em que aparecem as chamadas liberdades públicas, ‘direitos de
liberdade’ (Freiheitsrechte), que são direitos e garantias dos indivíduos a que o Estado omita-se de
interferir em uma de suas esferas juridicamente intangíveis. Com a segunda geração surgem direitos
sociais a prestações pelo Estado (Leistungsrechte) para suprir carências da coletividade. Já na terceira
geração concebe-se direitos cujo sujeito não é mais o indivíduo nem a coletividade, mas sim o próprio
gênero humano, como é o caso do direito à higidez do meio ambiente e do direito dos povos ao
desenvolvimento. Que ao invés de ‘gerações’ é melhor se falar em ‘dimensões de direitos
fundamentais’, nesse contexto, não se justifica apenas pelo preciosismo de que as gerações anteriores
não desaparecem com o surgimento das mais novas.
Mais importante é que os direitos gestados em uma geração, quando aparecem em uma ordem jurídica
que já traz direitos da geração sucessiva, assumem uma outra dimensão, pois os direitos de geração mais
recente tornam-se um pressuposto para entendê-los de forma mais adequada – e, conseqüentemente,
também para melhor realizá-los. Assim, por exemplo, o direito individual de propriedade, num contexto
em que se reconhece a segunda dimensão dos direitos fundamentais, só pode ser exercido observando-
se sua função social e, com o aparecimento da terceira dimensão, observando-se igualmente sua função
ambiental.”[6]

 
Empós estas curtas considerações, de cunho situacional, parte-se para os direitos sociais culturais e

econômicos, de modo a estabelecer uma conceituação clara que possibilite a construção objetiva da eficácia
de tais direitos, temática essencial deste escrito.

3      Os Direitos de Segunda Dimensão no cenário brasileiro

Os direitos de segunda dimensão são os direitos a prestações pelo Estado para atender as
necessidades da coletividade, sendo sociais, econômicos e culturais. Encontram-se no Capítulo II, “Dos
Direitos Sociais”, da CF/88, englobando a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, conforme o artigo
6º. Como anteriormente exposto, são tratados, como gerações, por Paulo Bonavides:

“Direitos fundamentais de segunda geração passaram primeiro por um ciclo de baixa normatividade ou
tiveram eficácia duvidosa, em virtude de sua própria natureza de direitos que exigiam do Estado
determinadas prestações materiais nem sempre resgatáveis por exigüidade, carência ou limitação
essencial de meios e recursos. De juridicidade questionada nesta fase, foram eles remetidos à chamada
esfera programática, em virtude de não conterem para sua concretização aquelas garantias habitualmente
ministradas pelos instrumentos processuais de proteção aos direitos da liberdade. Atravessaram a seguir,
uma crise de observância e execução, cujo fim parece estar perto, desde que recentes Constituições,
inclusive a do Brasil, formularam o preceito da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais.”5

 
Quanto a sua blindagem contra o Poder reformador, há um problema relacionado à literalidade do

artigo 60, § 4º, inciso IV da CF/88, de modo que este traz em seu texto, somente, a expressão: “os direitos e
garantias individuais”, não tratando, especificamente, dos direitos da coletividade. Algo que viabiliza o
questionamento quanto à possibilidade de reforma restritiva e quanto à vinculação do Estado na efetivação
destes direitos.

Para tanto, argumenta-se que os direitos de segunda dimensão não têm a mesma proteção dos
direitos e garantias individuais, posicionamento correntemente utilizado pelo Poder Executivo, em atuação
direta, na organização de seus projetos de atuação ou quando pressiona suas bases no Legislativo para
minimizar os efeitos dos direitos que envolvem, conjuntamente, as grandes massas da população, de modo a
viabilizar sua esquiva na concretização. Tal posicionamento decorre da imposição de prestações fáticas para
a materialização destes direitos, de maneira que é imprescindível o dispêndio de recursos financeiros pelo
Estado, bem como um acompanhamento responsável para verificar o retorno qualitativo das políticas
públicas, quando implementadas.

Neste diapasão, ressalta-se a questão da efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais,
inicialmente, fazendo remissão à dignidade da pessoa humana, “um dos poucos consensos teóricos do mundo
contemporâneo” referindo-se “ao valor essencial do ser humano”[7], como bem escreveu Barcelos. Para
tanto, há de considerar-se a perspectiva intercultural real e entender-se o homem como um fim em si mesmo,
situação consagrada no decorrer da evolução histórica em quatro momentos principais, como assevera a
autora mencionada: “[...] Será bastante assinalar quatro momentos fundamentais nesse percurso: o
Cristianismo, o iluminismo-humanista, a obra de Immanuel Kant e o refluxo dos horrores da Segunda
Guerra Mundial, nessa ordem.”[8]  

Desse modo, a dignidade da pessoa humana é um princípio irradiante do ordenamento pátrio e
fundamento da República Federativa do Brasil, positivado no artigo 1º, inciso III da Constituição de 1988,
verbis:

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
[...]
III - a dignidade da pessoa humana;
[...].”
 

Destarte, decorrem da dignidade humana, uma das maiores conquistas da civilização em prol da
valorização da pessoa, consoante Norberto Bobbio3: “Todas as declarações recentes dos direitos do homem
compreendem, além dos direitos individuais tradicionais, que consistem em liberdades, também os
chamados direitos sociais, que constituem em poderes”. Assim, imbuídos neste princípio irradiante e
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integrantes de uma das dimensões dos direitos fundamentais, os direitos de segunda dimensão estão
amparados pelo §1º do Art. 5º da CF/88, com conseqüente aplicabilidade imediata, bem como pelo artigo 60,
§ 4º, inciso IV, de modo a serem imunes a modificação restritiva. Jorge Miranda trata sobre a competência
do Governo com relação à satisfação das necessidades coletivas:

“Sem prejuízo da competência legislativa da Assembléia da República, ao Governo compete (no âmbito
de funções administrativas) ‘praticar todos os actos e tomar todas as providências necessárias à
promoção do desenvolvimento económico e à satisfação das necessidades coletivas’.”[9]
 

Logo, sua proteção requer uma intervenção ativa do Estado, diferente das exigências para a
proteção dos direitos de liberdade, em que há necessidade de um fazer negativo. Ademais, é algo decorrente
da coerência com os princípios fundamentais da liberdade, do pluralismo e da participação, força propulsora
de nossa Constituição, que subentende uma efetivação não autoritária e não estatizante com conseqüente
participação de toda a população. Imposições do modelo de Estado Social adotado pelo Poder Constituinte
Originário, nucleado na democracia, redutora de desigualdades e integradora da população, que deve ter sua
dignidade humana promovida e respeitada. Na esteira deste raciocínio, citamos Jorge Miranda:

“Para a Constituição não importa qualquer efectivação dos direitos econômicos, sociais e culturais. [...]
Importa, por coerência com os princípios fundamentais da liberdade, do pluralismo e da participação
[...], uma efectivação não autoritária e não estatizante, aberta à promoção pelos próprios interessados e
às iniciativas vindas da sociedade civil.
[...]
Assim se espera optimizar as condições de realização dos direitos e aprofundar a própria democracia.
”[10]   

 

Em nosso ordenamento, detentor de uma constituição de cunho econômico-social, destaca-se a
harmonização necessária quanto aos direitos coletivos, advinda de nossa liberdade e embasada no pluralismo,
algo demarcado pela composição de nossas casas legislativas.

Conforme a situação brasileira atual, a supremacia dos direitos de segunda dimensão vem sofrendo
limitações consideráveis quanto à efetividade, especialmente, havendo constante tensão entre estes direitos e
o princípio da repartição dos poderes. Contudo, cabe a Administração pública aproximar os serviços das
populações e assegurar a gestão efetiva dos interessados:

“A Administração pública será estruturada de modo a aproximar os serviços das populações e a
assegurar a gestão efetiva dos interessados na sua gestão efectiva (art. 267, nº 1), para esse efeito,
estabelecendo a lei adequadas formas de descentralização e desconcentração , sem prejuízo da necessária
eficácia e unidade de acção e dos poderes de direcção e superintendência do governo (art. 267, nº
2).”[11]   

 

A situação de cerceio dos direitos de segunda dimensão agrava-se pela recorrente utilização de
teorias jurídicas inviabilizadoras da efetividade factual de tais direitos, como, por exemplo, no caso da
cláusula da reserva do possível, que, como explica Sarlet, “constiui espécie de limite jurídico e fático dos
direitos fundamentais,”[12] algo que deve ser superado, como veremos nas linhas subseqüentes.

4      Efetividade e eficácia dos direitos fundamentais

A questão conceitual da efetividade e da eficácia não é pacífica doutrinariamente, mas, pode-se
definir efetividade como a realização do direito, um desempenho concreto de sua função social, uma
aproximação entre o dever ser normativo e o ser da realidade social, a realidade.

Quanto à eficácia é possível compreender-se a significação pela aplicabilidade, exigibilidade ou
executoriedade da norma, como possibilidade de sua aplicação jurídica, não se confundindo com a
efetividade (real aplicação), uma vez que é a “possibilidade” de aplicação da norma nos casos concretos, com
a conseqüente geração dos efeitos jurídicos que lhe são inerentes, ou seja, uma potencialidade, a manutenção
dos requisitos para sua aplicação aos casos concretos.

Com relação a tal diferenciação, segue-se na esteira de Sarlet[13], ao se compreender a eficácia
como “a possibilidade (no sentido de aptidão) de a norma vigente (juridicamente existente) ser aplicada
aos casos concretos e de – na medida de sua aplicabilidade – gerar efeitos jurídicos”[14]. Bem como, com
relação à efetividade, afirma o autor que “a eficácia social (ou efetividade) pode ser considerada como
englobando tanto a decisão pela efetiva aplicação da norma (juridicamente eficaz), quanto o resultado
concreto decorrente – ou não desta aplicação”[15]. Algo que deve ser intrincado para uma melhor
compreensão do problema da eficácia do Direito, de modo que a solução dos problemas relacionados à
realização dos direitos fundamentais “engloba tanto a eficácia jurídica, quanto a social”[16].

Jorge Miranda em seu Manual de Direito Constitucional afirma que “pode falar-se numa eficácia
dos direitos econômicos, sociais, e culturais em relação aos particulares, na medida em que eles
comprimem direitos, liberdades e garantias ou lhes impõem até restrições.”[17]

Historicamente, a problemática foi muito debatida, sendo oportuno rememorarmos que Pontes de
Miranda, no início da década de 1970, iniciou uma revisão crítica quanto à matéria, demonstrando que as
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normas constitucionais programáticas são dirigidas aos três Poderes estatais, uma vez que informam os
parlamentos ao editar as leis, bem como a Administração e o Judiciário ao aplicá-las, de ofício ou
contenciosamente. A legislação, a execução e a própria jurisdição ficam sujeitas a esses ditames, que são
como programas dados à sua função.[18]

Para Sarlet inexistem normas constitucionais destituídas de eficácia, de modo que “uma norma é
capaz de gerar os seus efeitos essenciais tendo, por si mesma, normatividade suficiente para tanto, não há
como desconsiderar a íntima vinculação da noção de densidade normativa com a da eficácia (e
aplicabilidade) da norma.”[19] Para tanto, compreende-se efetividade como aquilo que atinge o ponto do
conceito, sendo realizado ostensivamente, e, por eficácia, o que observa a aplicação da lei, na esteira de
Kelsen. Sendo máxime que se observe o posicionamento constitucional quanto à matéria e quanto às tarefas
e incumbências do Estado, na trilha de Jorge Miranda:

“Essa tarefa e essas incumbências aparecem estreitamente correlacionadas com a Constituição
económica, desde logo porque a efectivação dos direitos se faz ‘mediante a transformação e
modernização das estruturas económicas e sociais’.”[20]
 

Dessarte, para que se realizem efetivamente os direitos econômicos, sociais e culturais, é necessária
a assimilação dos conceitos, para melhor aplicação das normas de direitos de segunda dimensão, decorrente
da atenção dada pela Constituição para a concretização de tais direitos, uma vez que estão no topo do
ordenamento.

5      A Cláusula da Reserva do Possível

A cláusula da reserva do possível foi utilizada, inicialmente, em um julgamento promovido pelo
Tribunal Constitucional alemão, em decisão conhecida como Numerus Clausus  (BverfGE n.º 33, S. 333).
No caso, a Corte alemã analisou demanda judicial proposta por estudantes que não haviam sido admitidos
em escolas de medicina de Hamburgo e Munique em face da política de limitação do número de vagas em
cursos superiores adotada pela Alemanha em 1960. A pretensão foi fundamentada no artigo 12 da Lei
Fundamental daquele Estado, segundo a qual “todos os alemães têm direito a escolher livremente sua
profissão, local de trabalho e seu centro de formação”. Como explicou Fernando Borges Mânica:

“Ao decidir a questão o Tribunal Constitucional entendeu que o direito à prestação positiva – no caso
aumento do número de vagas na universidade – encontra-se sujeito à reserva do possível, no sentido
daquilo que o indivíduo pode esperar, de maneira racional, da sociedade. Ou seja, a argumentação
adotada refere-se à razoabilidade da pretensão. Na análise de Ingo SARLET, o Tribunal alemão
entendeu que ‘(...) a prestação reclamada deve corresponder ao que o indivíduo pode razoavelmente
exigir da sociedade, de tal sorte que, mesmo em dispondo o estado de recursos e tendo poder de
disposição, não se pode falar em uma obrigação de prestar algo que não se mantenha nos limites do
razoável’.
A teoria da reserva do possível, portanto, tal qual sua origem, não se refere direta e unicamente à
existência de recursos materiais suficientes para a concretização do direito social, mas à razoabilidade da
pretensão deduzida com vistas a sua efetivação.
Entretanto, a interpretação e transposição que se fez de tal teoria, especialmente em solo pátrio, fez dela
uma teoria da reserva do financeiramente possível, na medida em que se considerou como limite
absoluto à efetivação de direitos fundamentais sociais
(i) a suficiência de recursos públicos e (ii) a previsão orçamentária da respectiva despesa.”[21]

 
O problema da justificativa de falta de recursos para atender a preceitos fundamentais, está

diretamente ligado à eficácia das normas constitucionais sociais, ou seja, trata-se da capacidade que as
normas constitucionais fundamentais sociais têm de vincular juridicamente seus comandos e de serem
realizáveis no plano fático. Não é apenas uma questão de serem consensualmente aceitas, mas pelo menos
recepcionadas, no plano dos fatos.

Algo coadunado, também, com a problemática dos deveres constitucionais, não implicando em
elemento obstacularizador, mas tema presente na ponderação dos valores de modo a melhor efetivar os
direitos de segunda dimensão, uma vez que tais teorias emergem em momentos de passividade dos por parte
dos cidadãos.

Na esteira de Gérson Marques[22] que evidencia o esquecimento contemporâneo quanto aos
deveres constitucionais, diante do destaque dado aos direitos, que parecem ter ofuscado a importância
daqueles. Assevera que “as teorias de direitos fundamentais praticamente anularam o interesse e a
sistematização dos deveres, num revide histórico a períodos que somente estes compunham o patrimônio
jurídico-político dos cidadãos.” De modo que, para resolver o imbróglio, vislumbra a possibilidade real de
sistematização das duas categorias autônomas (direitos e deveres), “numa relação simbiótica em que a
realização e a eficácia de uns dependem dos outros”.

Desse modo, destaca-se, também, a necessidade de uma urgente conscientização sobre os deveres
como meio de superação de problemas de ordem constitucional que partem do cidadão e se imiscuem nas
questões sociais e nacionais. Por fim, conclui-se pela possibilidade, nos casos concretos, de serem
encontrados conflitos de deveres que devem ser resolvidos de modo menos danoso à sociedade e mais útil a
ela, e afirma sobre os deveres cívicos:

“Nos deveres cívicos, tem-se a consciência dos compromissos éticos, jurídicos,
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políticos, econômicos e sociais da pátria, corroborada aquela pela disposição de
efetiva participação prática, desde os menores gestos e atitudes aos maiores feitos
heróicos.”[23]

Combatendo a existência de tais limitadores dos direitos fundamentais, o autor português J.J.
Gomes Canotilho reverencia os Direitos Fundamentais em sua obra ao afirmar que “as normas definidoras
dos direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata.”[24]Ao tratar da concretização da
constituição, Friedrich Müller elenca as forças que trabalham, de forma simultânea, para realizar as propostas
constitucionais:

“Em nível hierárquico igual ao lado da jurisprudência e da ciência jurídica, a legislação, a administração
e o governo trabalham na concretização da constituição. Tal trabalho sobre a constituição orienta-se
integralmente segundo normas: também a observância da norma, em virtude da qual deixa de ocorrer um
conflito constitucional ou um litígio, é concretização da norma.”[25]

 
Na esteira de Sarlet[26], entendemos que tal cláusula apresenta uma tríplice dimensão, envolvendo

disponibilidade fática dos recursos, disponibilidade jurídica dos recursos e utilização da proporcionalidade e
da razoabilidade quanto ao titular de um direito a prestações sociais. Contudo não compõem as dimensões de
direitos fundamentais, como afirma o autor:

“Por outro lado, não nos parece correta a afirmação de que a reserva do possível seja elemento integrante
dos direitos fundamentais, como se fosse parte de seu núcleo essencial ou mesmo como se estivesse
enquadrada no âmbito do que se convencionou denominar de limites imanentes dos direitos
fundamentais. A reserva do possível constitui, em verdade (considerada toda a sua complexidade),
espécie de limite jurídico e fático dos direitos fundamentais, mas também poderá atuar, em determinadas
circunstâncias, como garantia dos direitos fundamentais, por exemplo na hipótese de conflitos de
direitos, quando se cuidar da invocação  - observados sempre os critérios da proporcionalidade e da
garantia do mínimo existencial em relação a todos os direitos – da indisponibilidade de recursos com o
intuito de salvaguardar o núcleo essencial de outro direito fundamental.”[27]  

 

Deve-se tratar a questão orçamentária e financeira, quando utilizada como limitadora dos direitos
constitucionalizados, de modo a não sacrificar os objetivos do constituinte originário, uma vez que as teorias
jurídicas devem ser desenvolvidas para melhor atender aos fins do Estado, aliando a ciência do Direito à
prática social, numa concepção construtivista da verdade, como podemos destacar de resíduos do
pensamento de Boaventura de Sousa Santos:

“[...] defesa da primazia do conhecimento científico, mas de uma ciência assente numa racionalidade
mais ampla, na superação da dicotomia natureza/sociedade, na complexidade da relação sujeito/objeto,
na concepção construtivista da verdade, na aproximação das ciências naturais às ciências sociais e destas
aos estudos humanísticos, numa nova relação entre a ciência e ética assente na substituição da aplicação
técnica da ciência pela aplicação edificante da ciência e, finalmente, numa nova articulação, mais
equilibrada, entre conhecimento científico e ouras formas de conhecimento com o objectivo de
transformar a ciência num novo senso comum, para o que propus o conceito de dupla ruptura
epistemológica.”[28]

 

Urge que seja adotada uma postura pautada nos valores constitucionais, principalmente com
relação aos direitos de segunda dimensão. Dessa maneira, Meton Marques em suas considerações sobre
Direito e Valor expõe que o valor é a “principal instância metajurídica de interpretação (re)construtiva
do Direito a partir do caso concreto”[29], considerando que o que existe é o valor de caráter moral
juridicamente considerado. Arremata seu raciocínio atestando que Direito e Valor andam juntos, vez que
o primeiro municia o segundo, sem perder a identidade própria nem usurpar a do Direito, verbis:

“[...] O valor atua como instrumento de orientação de rumos do Direito, de dissipação das contradições,
de correção finalística e sistêmica. Nessa condição, o valor mantém-se autônomo, porque a sua fusão
com o Direito o enquadraria no sistema, com sujeição às mesmas nuanças que lhe caberia dissipar.”
[30]
 

Dessarte, a cláusula da reserva do possível não deve ser utilizada de modo a impedir a efetivação
dos diretos fundamentais de segunda dimensão, uma vez que, quando do choque entre os princípios da
repartição dos poderes e a dignidade da pessoa humana, esta deve predominar por ser um princípio irradiante
na CF/88. Algo que deve ser utilizado de modo a harmonizar princípios, com manutenção máxima dos
direitos que realizam a dignidade.

6      A Postura do Poder Judiciário e a efetivação dos direitos de segunda dimensão

Ao tratar-se sobre eficácia de normas fundamentais e de sua efetividade é indispensável falar,
mesmo que abreviadamente, sobre o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no tocante à realização
dos direitos de segunda dimensão, devendo a Corte repensar suas decisões, de modo a verdadeiramente
efetivar os direitos sociais, culturais e econômicos.

Dessa maneira, urge que o STF assuma uma postura mais ativa quando provocado para resolver os
casos concretos com respaldo constitucional, uma vez que é o Guardião da Constituição, dando a última
palavra sobre a constitucionalidade das normas e sobre o cumprimento dos preceitos fundamentais no
ordenamento pátrio. Na esteira do lúcido crítico doutrinário Gérson Marques que, em seus estudos sobre a
crise institucional estabelecida no Brasil nos últimos tempos percebe que:
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“[...] desponta evidente a função metajurídica do Supremo Tribunal Federal (econômica, política e
social). Com efeito, situando-se no ápice do Poder Judiciário, encarregado de dirimir grandes questões
da nação, o STF não pode deixar de analisar causas as mais variadas nem de sopesar os reflexos de suas
decisões. É imperioso que ele cumpra o seu compromisso com o povo, ora barrando a sede dos demais
Poderes, ora conferindo eficácia aos direitos e garantias fundamentais, tudo fulcrado na Constituição
Federal.
Na prática, todavia, tem-se percebido, com certa freqüência, uma proximidade muito grande, além do
democraticamente esperado, do STF aos demais Poderes e à conjuntura política palaciana, de tal maneira
que, olvidando o brado do povo, às vezes que o STF opta por manter as medidas governamentais, por
mais antipáticas, impopulares, antinacionais, malévolas e inconstitucionais que elas pareçam.
Argumentos jurídicos são forjados no fogo da pouca sensibilidade social, dando origem a votos
alentados, mas distanciados dos ideais sociais. Em conseqüência, o Executivo vai se apoderando de
parcelas de competência dos demais Poderes, tornando-se cada dia mais forte. A Administração Pública
se encaminha para uma imunidade às decisões do Judiciário, que passa por uma crise de autoridade. E a
sociedade é tomada pelos vírus da insegurança e do descrédito nas Instituições.”[31]

 
Neste cenário, em caso de manutenção e elastecimento da passividade estatal, em especial, do Poder

Judiciário, acaba por estabelecer-se uma total descrença nos Poderes públicos por parte da sociedade,
possibilitando o rompimento do contrato social, nos moldes propostos por Rousseau.[32] Assim,
instaurando-se uma desordem social que pode levar a crises agudas derivadas do rompimento do sinalagma
necessário entre direitos e obrigações do Estado para com os cidadãos e destes para com o Estado.

Posturas realistas, como a transcrita, refletem os anseios do Pós-positivismo dominante em nossos
tempos, de modo que, mesmo diante da segurança jurídica tutelada pelo Estado e da força irradiante dos
princípios postados na CF/88, são comuns casos de desrespeito aos direitos e garantias constitucionais, algo
que deve ser erradicado da realidade pátria. Ademais, argumentos engendrados com total impassibilidade
social dever ser extirpados das decisões de nossos magistrados, que, em grande parte, ainda têm repetido
posturas do passado, sendo urgente a alimentação em novas fontes, de preferência sociais, assumindo-se
novas posturas, de modo que:

“[...] o saber só por citações é próprio dos incompetentes. Seria o mesmo que pensar
tivessem as descobertas dos predecessores obstruído para nós a via da inventividade
como se em nós estivesse esgotada a força da natureza de tal modo que sem vigor
para produzir algo de novo, caso não nos fosse dado demonstrar a verdade, nem
sequer poderíamos acenar de longe par ela.”[33]  

No caos vigente, observado acima por Gérson Marques, vislumbram-se sinais de bonança com o
desenvolvimento Pós-Positivismo e do novo posicionamento dos juristas frente à Constituição, ainda,
tatiante, mas em progresso no âmbito doutrinário e, mesmo, jurisprudencial. Devendo ser destacado o
caráter pioneiro de obras pragmático-críticas de análise, de modo a observarem-se claramente os erros, para
incisivo e posterior combate, proposto com fito de atingir-se a eficácia normativa e social da Constituição.

Destarte, observa-se uma evolução cívico-crítica entre os aplicadores e amantes do Direito,
processada nos últimos tempos e revelada por posturas combativas em alguns focos emergentes, os quais
vêm trazendo propostas concretas e possíveis de reestruturação ligadas a um novo posicionamento dos
órgãos judicantes, a aproximação Direito-Sociologia, democratização na escolha dos membros do STF,
reformulação do Poder Judiciário, formação de uma Corte Constitucional, como proposto, por exemplo,  na
obra de Gérson Marques. Situação há muito alertada por Bonavides que, apesar de perceber os atrasos
mundiais, também, vislumbra, de forma histórico-otimista, a evolução do pensamento:

“Nunca houve, para um povo, maior dependência do que a enfermidade, a fome, a miséria, o
analfabetismo e a prostituição. Quem libertar a Sociedade desses flagelos terá feito uma revolução.
[...]
Não fora a Revolução Socialista do século XX, o mundo estaria ainda atado à cruel liberdade
individualista do capitalismo selvagem do século XIX, da mesma forma que, sem a Revolução Francesa,
continuaria o gênero humano vivendo debaixo do cetro daqueles reis e rainhas, diante de cujo
despotismo o povo se prostrava, coisificado e genuflexo, sem direitos, sem liberdade, sem
participação.”[34]
 

Nesta linha de raciocínio, deve ser adotada uma postura crítico-realista, operacionalizada de modo
otimista, com fito de modificar o rumo dos acontecimentos e passar-se a trilhar o caminho da verdadeira
eficácia social dos direitos fundamentais de todas as dimensões, em especial, os de segunda dimensão, dadas
às peculiaridades dos que deles necessitam, de modo que as “ruínas geram o impulso da reconstrução e
permitem-nos imaginar reconstruções muito distintas, mesmo se os materiais para elas não são senão as
ruínas e imaginação”[35], como afirma Boaventura de Sousa Santos.

Diante destes pensamentos, percebe-se a importância da compreensão e aplicação dos conceitos de
eficácia e efetividade para a melhor sindicabilidade dos direitos fundamentais e para a concretização de suas
imposições, bem como para uma melhor análise da atuação dos Poderes, máxime do Poder Judiciário frente
às questões relacionadas aos direitos de segunda dimensão, de modo a evitar sua mitigação, uma vez que
devem, no máximo, ser harmonizados quando em choque com os demais princípios.

7      Conclusão

De tudo quanto aqui se expôs, destaca-se a necessidade de maior eficácia dos direitos de segunda
dimensão, de modo que seja suprida a deficiência quanto a sua efetividade, em atenção aos ideais de
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plenificação normativa da Constituição.

Assim, torna-se imperativo um melhor planejamento orçamentário, com certa margem financeira
por parte da Administração que atenda aos casos problemáticos de atendimento das necessidades urgentes
nas demandas propostas ao Poder Judiciário. Desse modo, não devem ser opostas aos necessitados
quaisquer limitações aos direitos fundamentais de segunda dimensão.

Neste diapasão, destaca-se o alcance da tutela dos direitos sociais pelo Magistrado, situado na
esfera supletiva de implantação real de direitos fundamentais, de modo a impor ao Estado o cumprimento de
prestações que visem equilibrar a situação de seus tutelados, garantindo-lhes, da melhor forma, igualdade
social.

Para tanto, deve o Estado pautar-se, primordialmente, pela dignidade de seus tutelados
promovendo-lhes uma melhor qualidade de vida. Ademais, a garantia da efetivação das prestações sociais,
econômicas e culturais deve ser o referencial máximo de atuação do Poder Judiciário, que, em face da
omissão dos demais poderes e do desrespeito ao ordenamento hierarquicamente superior, deve garantir a
mens constitucional.

Por fim, é indispensável a efetivação dos direitos fundamentais de segunda dimensão, bem como a
permanência de um núcleo mínimo existencial destes direitos em momentos de tensão com outros
impositivos de mesma hierarquia. Máxime, quando relacionados a questões de separação de poderes,
momento em que deve ser garantida a supremacia da dignidade da pessoa humana, com predomínio dos
direitos que possibilitem melhoras reais para a população e para o fortalecimento da democracia.
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JUSTIÇA RESTAURATIVA, UM NOVO OLHAR SOBRE AS VÍTIMAS DE DELITOS, E A
INJUSTIFICÁVEL CONTRAPOSIÇÃO DA VITIMODOGMÁTICA

RESTORATIVE JUSTICE, A NEW LOOK ON THE CRIME VICTIMS AND THE UNREASONABLE
OPPOSITION OF THE VICTIM DOGMA

Selma Pereira de Santana

RESUMO
O objetivo desse artigo é abordar a respeito de um setor da doutrina alemã que tem se manifestado em favor
da construção de uma “Vitimodogmática”, ou, em outros termos, a introdução da perspectiva vitimológica
na dogmática penal (Viktimo-dogmatik, viktimologischer Ansatz). Esse setor tem mostrado não ser a vítima,
nem sempre, um mero objeto passivo sobre o qual, “casualmente”, incide o delito, senão que, em certas
ocasiões, este é produto de uma interação entre o autor e ela mesma. Esta apreciação, embora admita muitos
graus, tem permitido afirmar, porém, que, geralmente, existem vítimas que contribuem para a produção da
lesão de bens jurídicos de que são titulares, podendo ser consideradas, num sentido amplo, ao menos
parcialmente, como co-responsáveis por tal lesão.
PALAVRAS-CHAVES: POLÍTICA CRIMINAL; JUSTIÇA HORIZONTAL; CONSENSO;
VITIMODOGMÁTICA; PRINCÍPIO DA AUTO – RESPONSABILIDADE.

ABSTRACT
The objective of this paper is to discuss about a part of the german doctrine that considers necessary to
introduce the victimology perspective into the criminal law dogmatic (Viktimo-dogmatik, viktimologisher
Ansatz). This thought has shown that the victim is, not always, merely a passive object hit "casually" by
crime. Instead, in specific ocasions, it would be a product of an interaction between the criminal and the the
victim him/herself. Such an appreciation, that takes into account several levels, has allowed to claim,
however, that, in general, there are victims who contribute to the violation of their own rights, being
considered, to a greater extent, at least, responsible too.
KEYWORDS: CRIMINAL POLICY; EQUAL JUSTICE; CONSENSUS; VICTMOLOGY DOGMA;
AUTO RESPONSIBILITY PRINCIPLE.

    1. Introdução: uma Justiça Criminal consensual

 

Tradicionalmente monolítica e autoritária[1], a justiça "imposta, de caráter unilateral e vertical, cede o passo
a uma justiça negociada, horizontal, que procura a composição de interesses utilizando uma racionalidade
dialética." (RODRIGUES, 2003, p. 228). A tendência consensualista na Justiça Penal tem obedecido a uma
lógica racionalizadora e de eficácia, não apenas atendendo a uma "lógica de produtividade", mas, ainda, a
uma "lógica de justiça". A tendência consensualista, na Justiça Penal, não é alheia ao movimento de expansão
dos direitos do homem.

Nas sociedades modernas, o indivíduo reforçou sua legitimidade em detrimento do Estado, tornando-se raiz,
projeto e limite. O Estado restringiu o seu domínio para aumentar aquele que reserva à livre determinação da
pessoa. Os direitos do homem, sobre os quais se constrói a sociedade, constituem a afirmação de uma ética
social fundada sobre uma certa idéia do Homem considerado como um ser livre, titular de direitos
fundamentais, cujo respeito se impõe a todos, inclusive ao Estado.

A nova Justiça Penal assume-se, então, como guardiã desta concepção do Homem. Daí que, e
paradoxalmente, o Estado, tido como principal ameaça à liberdade do indivíduo, é conduzido a desenvolver
um sistema de proteção jurídica para garantir o exercício de direitos e, ao mesmo tempo, apagar-se
precisamente por esses mesmos motivos. "É um movimento circular de demanda de proteção ao Estado e de
exigência de autonomia do indivíduo"[2].

A justiça negociada faz apelo à participação e ao consenso[3], conferindo um papel ativo à vítima e ao autor
do delito. Essa nova forma de justiça - com os limites que a impeçam de se tornar um "negócio sobre a pena"
(aqui a igualdade das partes repousaria numa ficção) -, aparece como a mais adequada numa sociedade
menos estratificada e mais complexa, que, ao mesmo tempo, rejeita a colonização da vida quotidiana pelo
direito, na conhecida formulação de Habermas. Nesse modelo, o que é novo é a emergência do privado, do
individual. O Estado recua, restringe o seu domínio, para aumentar aquele que reserva à livre determinação
do indivíduo (RODRIGUES, 2003, p. 230).

Contra a justiça negociada, surgem críticas que denunciam a perigosa armadilha de uma ilimitada disposição
de espaços irrenunciavelmente públicos em um Estado garantista e de Direito. A informalidade da fórmula
consensual, contudo, não é sentida como ameaça no âmbito do Direito Penal do Jovem Adulto, porém é
sentida diferentemente quando se trata de ganhar espaço no Direito Penal comum.

Os registros de opinião social revelam tão favoráveis receptivas inclinações às formas consensuais que têm
provocado o descrédito do mito com que se pretendeu abater a alternativa consensual; ou seja, a falsa idéia
da vítima espantada, esquiva, não participativa, e pouco interessada em se envolver pessoalmente nos
mecanismos de reação ao conflito e, no entendimento de Burt Galaway[4], mais que disposta a ficar afastada
dessa possibilidade, deixando ao Estado a tarefa de enfrentar esse "trabalho sujo".

Esse mito tem sua base em concepções punitivas e mercantilistas: de um lado, a vítima não desejaria dialogar
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porque seu interesse exclusivo radicaria na obtenção de um severo castigo ao autor do delito. Nessas
condições, a vítima somente teria aspirações retributivas; de outro, a vítima aparece como figura parasita,
auto-inibida e única e vorazmente interessada na percepção da indenização.

Tais perspectivas, certamente, não são infundadas em todos os casos. Contudo, desde as primeiras
experiências da alternativa consensual, a vítima indiferente, mercantil e punitiva perdeu seu brilho diante do
surgimento de um novo tipo de vítima, sobretudo em relação aos delitos de pequena e média gravidades;
uma vítima participativa, adaptativa e flexível, de tal maneira que não apenas encontre na renovação das
interações vítima-autor do delito um meio conveniente, senão, inclusive em ocasiões, um expediente
imprescindível e necessário para que seu conflito interpessoal termine satisfatoriamente resolvido[5].

É sabido que muitos países já tenham introduzido em seus ordenamentos modelos processuais fundados em
um consenso[6] entre as partes[7]. Trata-se, na realidade, da introdução, no âmbito da justiça criminal, de
um modelo consensual de solução de conflitos de natureza penal, devendo alertar-se, desde logo, que
estamos diante de uma complementariedade entre modelos baseados, um, no conflito, e outro, no consenso;
e de que este último, além de ser complexo, determina uma nova leitura das bases do processo penal.

Figueiredo Dias (1983a, p. 220) , bem sintetiza essa tendência, ao sustentar que a tentativa de consenso deve
ser levada tão longe quanto possível, para o que importaria melhorar sensivelmente as estruturas de
comunicação entre os sujeitos e as diferentes formas processuais[8].

Pela negativa, a tese de Niklas Luhmann, 1969 (apud ANDRADE, 1989, p. 326), que nega ao consenso todo
o relevo processual (a teoria da legitimação através do processo, ou legitimation durch Verfahren). Para
essa teoria, o processo penal consiste num sistema de ação cuja função é tornar as decisões judiciais
aceitáveis pelos seus destinatários. O fator determinante é que estes convertam as decisões em premissas
vinculativas da sua ação futura. E é precisamente na aceitação fática e na reorientação das expectativas por
via de aprendizagem que se consuma a legitimação da decisão judicial. A legitimação através do processo
não leva necessariamente a um consenso real, à harmonização social de opiniões quanto ao lícito e ao ilícito.
Do que basicamente se trata é, antes, de um processo de aprendizagem no sistema social, que, por princípio,
tende a ser indiferente à circunstância de aquele que deva modificar as suas expectativas, concorde ou não.

Para Luhmann, o consenso[9] não constitui um fim para o processo. Sua função não reside na prevenção de
frustrações, mas em imprimir às frustrações inevitáveis a forma definitiva de um ressentimento privado e
difuso, insusceptível de se converter numa instituição. A função do processo é, em suma, a especialização do
descontentamento, a pulverização e a absorção dos protestos.

Na realidade, o modelo consensual[10] de solução de conflitos de natureza penal busca tanto atenuar o efeito
de estigmatização dos delinqüentes, quanto, ainda, alcançar os objetivos de ressocialização e de estabilização
contrafática das normas.

 Esse modelo deve ser inserido no programa mais amplo de orientação político-criminal, sendo legítimo e
admissível tão-somente à medida que, além da eficiência que pode proporcionar, se mostrar, outrossim,
funcional, e não anular as garantias essenciais do processo penal. Assim, o modelo fundado no consenso
insere-se num sistema jurídico-penal orientado para as conseqüências, já que esse modelo consensual procura
dar mais importância às conseqüências do processo do que às formalidades. Isto significa, muito
concretamente, na pequena e média criminalidades, dada a sua massificação, abrir caminho a procedimentos
consensuais, acelerados e simplificados não somente para evitar o bloqueio ou a paralisia do sistema, mas
também como penhor da própria realização da "justiça".

A área da pequena e média criminalidades, constitui, sem dúvida, o domínio onde se pode ir mais longe,
"reinventando" a punição, na via da reparação - como terceira via, ao lado das penas e das medidas de
segurança -, e na renovação de soluções de diversão, flexibilizando o princípio da legalidade e explorando as
virtualidades, designadamente, da mediação.

Deve-se adotar a idéia de que um processo penal não pode estar demasiadamente marcado por uma postura
retrospectiva, voltado para a reconstrução e análise de fatos passados. É necessário integrar esse ponto de
vista a outro de caráter prospectivo, voltado, desde a fase inicial processual, para a eventual tarefa futura de
socialização do delinqüente.

O modelo consensual promete um processo penal mais humano e um aumento da disponibilidade para aceitar
os seus resultados, de modo que, "na perspectiva do acusado, quem antes aceitou o desfecho do processo,
pela via da negociação, depois não poderá queixar-se; pelo lado do Tribunal, quem conseguiu o consenso do
acusado sobre a decisão não precisa de legitimar o veredicto" (FERNANDES, F., 2001, p. 145).

No modelo tradicional do processo penal, inserido numa justiça conflitual (RODRIGUES, 2003, p.230-231),
o, o respeito pelos direitos fundamentais do acusado impõe, indiscutivelmente, limites à realização da
administração da justiça, consagrados nas leis processuais penais como "leis de garantia". Só que, também
aqui, a compreensão dos direitos fundamentais como direitos solidários, e não como direitos egoístas,
impede que a sua utilização possa paralisar o sistema: está em causa não o que se "pode" fazer, mas o que se
"deve" fazer. Não é a oposição liberdade-segurança, reduzindo o conflito a uma estrutura binária, que
determina a utilização dos direitos fundamentais. O que ressalta é a interdependência das relações sociais,
que se exprimem, nomeadamente, na multiplicidade dos direitos em jogo e comprometem o homem - cada
homem - na realização de um projeto ao mesmo tempo individual e coletivo. Isto implica, portanto, que os
direitos que o acusado pode utilizar para sua proteção não sejam instrumentalizados. O que significa, com
vistas à realização eficaz da justiça, que se deverá encontrar novos equilíbrios em face da proteção dos
direitos do acusado.
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Sob a perspectiva do modelo tradicional do processo penal, direcionado predominantemente à garantia da
dignidade da pessoa humana, o modelo consensual de justiça criminal gera preocupações e temores[11], em
razão do risco de tais garantias não serem observadas em prol do objetivo da eficiência[12].

Sendo já conhecida a apreensão sobre a desconexão entre o Direito Penal e o Direito Processual Penal, como
também a necessidade de aproximação entre ambos, torna-se imprescindível a construção, outrossim, de
modelos de ritos consensuais com recurso à integração teleológica-funcional, procurando-se a composição
dos ideais de garantia e funcionalidade.

Concluindo, é alvissareiro perceber que a vítima, antes praticamente expulsa do campo de visão nos últimos
anos, seja novamente considerada. No entanto, não se deverá recair, em direção oposta, renovadamente, em
uma maneira de ver as coisas de uma forma demasiadamente unilateral. Isso significa que não se deve tratar
de ampliar as faculdades da vítima à custa dos justos direitos e garantias processuais do autor do delito,
tampouco reduzir o Direito Penal a um conflito entre autor e vítima.

 

 

 2. A Justiça Restaurativa

 

A conceitualização da justiça restaurativa iniciou-se na década de 70 do século passado. A discussão deste
novo paradigma se estabeleceu, principalmente, nos Estados Unidos, com uma pequena rede de acadêmicos
e práticos na Europa.

Na realidade, nas décadas de 60 e 70, nos Estados Unidos, deu-se a crise do ideal ressocializador e do
pensamento do tratamento através da pena privativa de liberdade, a qual fez eclodir, na década seguinte, o
surgimento de idéias de restituição penal e de reconciliação com a vítima e com a sociedade. Houve, então,
naquele país, segundo Raffaella Pallamolla[13], duas propostas político-criminais: uma sugeria um
retribucionismo renovado (teoria do just desert), enquanto outra propunha uma mudança de orientação do
Direito Penal, focado, agora, na vítima do delito (movimento reparador).

Em 1990, realizou-se, na Itália, uma conferência internacional custeada com fundos da Organização do
Tratado do Atlântico Norte para analisar o crescente interesse mundial sobre a justiça restaurativa. Em 1995,
o Ministério da Justiça da Nova Zelândia emitiu um documento de trabalho sobre a justiça restaurativa, a fim
de tomá-la em consideração, de forma relevante, nos planos de ação do governo federal. Em 1997, um grupo
de estudiosos e práticos dos Estados Unidos e da Europa reuniram-se na Bélgica para examinar, mais
detidamente, a teoria e prática emergentes em uma conferência sobre justiça restaurativa.

O interesse nos Estados Unidos tem aumentado nos últimos anos. Também na Europa há um número
considerável de experiências neste sentido, principalmente na Alemanha, Finlândia, Noruega, França,
Inglaterra, Áustria, Bélgica, Portugal, Escócia, etc.

Nesse momento, não existe, ainda, uma uniformidade conceitual quanto à definição da justiça restaurativa,
estando o conceito num processo de discussão e desenvolvimento. De acordo com Marcelo Saliba[14], o
dissenso existe até mesmo na definição terminológica pois, alguns doutrinadores preferem optar por uma
dessas expressões: justiça restauradora, justiça reparadora, justiça reintegradora, justiça conciliadora, entre
outras.

A expressão vem se fortalecendo, contudo, como o mais usual e acertado, por compreender a inclusão da
vítima,o autor do delito e a comunidade, no procedimento.

O movimento em prol da justiça restaurativa reconhece que o crime atinge a vítima, a comunidade e o autor
do delito. A justiça restaurativa considera que, para combater, com êxito, os efeitos do crime, devem ser
atendidas as necessidades das vítimas individuais e das comunidades. Ademais, pondera que se deve dar aos
autores de delitos[15] a oportunidade de responderem, perante suas vítimas, de forma significativa, e de
responsabilizarem-se pela reparação do dano que tenham causado. Entende que a mera recepção de uma
pena constitui um ato passivo, e não requer que aqueles se conscientizem de suas responsabilidades.

A justiça restaurativa estima que se deve oferecer-lhes a oportunidade de emendar seus erros e de redimir-se
ante a si mesmos e a comunidade. Entende que, se não se oferecem tais oportunidades, tanto os ofensores
quanto as suas próximas vítimas, e a comunidade, todos pagarão um preço. A noção de justiça restaurativa
sustenta que, quando se comete um ato delituoso, o transgressor incorre na obrigação de reparar a vítima e,
por extensão, a comunidade.

As bases da justiça restaurativa estão nas seguintes idéias: a) o delito constitui, em primeiro lugar, uma
ofensa contra as relações humanas[16]; em segundo, uma violação à lei; b) a justiça restaurativa reconhece
que o delito é pernicioso e não deve ocorrer; porém, admite também que, depois de ocorrido, existem não
somente riscos, como também oportunidades; c) a justiça restaurativa é um processo que permite emendar as
coisas tanto quanto seja possível, e inclui a atenção das necessidades criadas pelo ato delituoso, tais como
segurança, reparação dos prejuízos, restabelecimento das relações ou dano físico resultante; d) tão pronto
como as condições de segurança da vítima imediata, da sociedade e do infrator fiquem satisfeitas, a justiça
restaurativa percebe a situação como um tempo de aprendizagem e como uma oportunidade para inculcar no
autor do delito novas maneiras de atuar na comunidade; e) a justiça restaurativa tende a responder ante o
delito com a maior antecipação possível, com a máxima vontade de cooperação e a mínima coerção aos fins
do restabelecimento das relações humanas; f) a justiça restaurativa dá preferência a que a maioria dos atos
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delituosos sejam tratados com uma estrutura cooperativa que inclua os mais impactados pelo delito como
grupo que provê apoio e faça assumir responsabilidades; g) a justiça restaurativa reconhece que nem todas as
vítimas serão cooperadoras; h) deve ser alertado, para não gerar equívocos, que a justiça restaurativa não é
branda com o crime; ao contrário, mantém, em expectativa, os infratores e submete-os a grandes exigências,
maiores que as do sistema punitivo tradicional; não é contrária à privação da liberdade; põe sua atenção na
capacidade do infrator de corrigir-se, e não em seus defeitos ou falta de capacidades.

No que se refere à relação entre o autor do delito e a vítima, a justiça restaurativa entende que ele deve
responsabilizar-se por suas próprias ações e conseqüências. Busca-se impor a ele o reconhecimento do
verdadeiro impacto humano de sua conduta e dar-lhe uma oportunidade de tomar responsabilidade direta
para consertar o realizado. A justiça restaurativa pretende que se busquem esforços por parte do autor do
delito para restaurar as perdas sofridas pela vítima.

A noção de reparação, de serviço comunitário e de mediação autor-vítima instam aquele a se dar conta das
conseqüências de seus atos em prejuízo das vítimas e o motiva a tomar vias de atuação para lograr emendar
tais conseqüências para as vítimas e a comunidade.

O papel do sistema judicial deve consistir em prover recursos para assegurar que os autores dos delitos
paguem às vítimas e cumpram outros requerimentos de reparação como bases prioritárias do programa.
Busca-se, com isso, uma prática eficiente, justa e significativa da justiça restaurativa e um aumento de
respostas às necessidades das vítimas.

Enfim, a Justiça Restaurativa surge com objetivo de evitar a estigmatizaçao do presumível autor do delito e a
sobrevitimizaçao da vítima resultantes do contato com instâncias formais de controle; reconstruir as ligações
humanas e sociais; fornecer uma administração aos casos de vitimização recíproca, tanto episódica, quanto
continuada; diminuir a reincidência criminal, na medida em que viabiliza a ressocializaçao do autor do delito;
responsabilizar o grupo social; reduzir a sobrecarga e a morosidade processuais: conhecer e resolver uma
parte da litigiosidade reprimida, ou seja, aquela que se desenvolve no corpo social, mas que não chega a ser
submetida às instâncias formais de controle, e da que morre no sistema judiciário; atenuar a sensação de
insegurança pública; reduzir os custos do sistema de regulação judiciária dos conflitos; oferecer uma maior
segurança às vítimas dos delitos e satisfazer os seus mais importantes direitos, interesses e necessidades[17].

 

3. A Vitimodogmática em contraposição com a Justiça Restaurativa

 

A Vitimologia tem mostrado não ser a vítima, nem sempre, um mero objeto passivo sobre o qual,
"casualmente", incide o delito, senão que, em certas ocasiões, este é produto de uma interação entre o autor
e ela mesma. Esta apreciação, embora admita muitos graus, tem permitido afirmar, porém, que, geralmente,
existem vítimas que contribuem para a produção da lesão de bens jurídicos de que são titulares[18], podendo
ser consideradas, num sentido amplo, ao menos parcialmente, como co-responsáveis por tal lesão. Em face
dos estudos sobre as conseqüências dessa relevante ocorrência, um setor da doutrina alemã tem se
manifestado em favor da construção de uma "Vitimodogmática", ou, em outros termos, a introdução da
perspectiva vitimológica na dogmática penal (Viktimo-dogmatik, viktimologischer Ansatz)[19]. Analisemo-
la, principiando a partir dos seguintes itens:

a) O entendimento majoritário da Vitimodogmática: o comportamento da vítima na determinação judicial da
pena do autor do delito.

 A Vitimodogmática trata, em suma, de examinar até que ponto (e em que termos) o reconhecimento da
existência - em algumas hipóteses delitivas - de vítimas que contribuem para a ocorrência do delito pode
conduzir a afirmar que elas sejam co-responsáveis - por haver contribuído com atos dolosos ou negligentes -
e, seguidamente, influir - num sentido atenuatório ou eximente - sobre a responsabilidade criminal do
autor[20].

Essa idéia não representa nenhuma grande novidade no mundo legislativo, doutrinário e jurisprudencial[21].
O que de novo elas apresentam é que teorizam ou racionalizam algo que até então já vinha sendo feito, só
que de forma intuitiva. Assim, uma leitura, ainda que superficial, de alguns códigos penais demonstra que em
vários momentos o legislador levou em consideração a conduta da vítima, considerando-a apta ou eficaz de
eximir ou atenuar a responsabilidade do autor do delito.

Tal se dá, por exemplo, com os preceitos que atribuem eficácia eximente ou atenuante, segundo os bens
jurídicos de que se trate, ao consentimento da vítima: §§ 216[22] e 226a[23], do StGB e artigo 149 do
CP[24] português[25]; os que atenuam em caso de provocação da mesma: § 213[26] do StGB e artigo 121,
§1º[27], do CP brasileiro; algumas disposições que permitem prescindir da imposição da pena ou do
cumprimento da condenação: § 174, IV, do StGB[28].

As teorizações da Vitimodogmática têm feito surgir uma significativa polêmica, a ponto de se afirmar a
existência de um "dilema vitimodogmático".

Assim, caso se prescinda do comportamento "concausal" da vítima no momento de analisar a
responsabilidade do autor, resulta que se sobrecarregue penalmente um sujeito, ao qual não é razoável
imputar-lhe a conduta delitiva por completo[29]. Caso, por outro lado, atenue-se a responsabilidade do autor
do delito, às custas da vítima, com base na "co-responsabilidade" desta na lesão do bem jurídico de que é
titular, tal procedimento pode gerar efeitos extremamente negativos.
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Dada esta ambivalência, tem-se revelado mais prudente a adoção de soluções matizadas, soluções cuja
adoção passa, em primeiro lugar, pela distinção entre delitos dolosos e negligentes, como também, e no que
respeita aos delitos omissivos, tem-se suscitado se subsiste o dever de atuar, cabendo, portanto, fundamentar
uma responsabilidade a título de omissão pura, ou de comissão por omissão, segundo as hipóteses, quando a
própria vítima rechaça tal atuação.

Na década de 80, o problema fundamental situou-se nos delitos dolosos de comissão ativa. Em relação a
estes, vem-se conformando uma opinião moderada, entendendo que o comportamento da vítima pode
considerar-se, de modo geral, no âmbito da medição da pena, produzindo uma atenuação da responsabilidade
do autor, ainda que sempre dentro do limite penal típico. O fundamento de tal entendimento radica em que,
em determinadas ocasiões, o comportamento provocador ou concausal da vítima pode diminuir o conteúdo
da ilicitude da conduta do autor, ou a culpa do mesmo. Entretanto, em nenhuma hipótese se admite possa
ultrapassar a mera atenuação, salvo se tal possibilidade estiver prevista expressamente em Lei.

Essa posição moderada converteu-se em entendimento dominante na doutrina e jurisprudências alemãs. Têm
elas entendido que o comportamento da vítima resulta perfeitamente enquadrável nos princípios da
determinação judicial da pena do parágrafo 46 do StGB, dado que estes não constituem um catálogo
fechado. Assim, a convicção generalizada é a de que se deve atenuar a pena do autor, quando a comissão do
ocorrido tiver sido favorecida pela falta de controle sobre o sujeito ativo, ou por tê-lo incitado a cometê-lo
(v.g. a violação provocada pela vítima)[30].

b) O entendimento minoritário da Vitimodogmática: o princípio da auto-responsabilidade.

A idéia básica desse entendimento minoritário é a de que o "enfoque vitimológico", posto em contato com os
princípios gerais inspiradores da intervenção penal, possa conduzir não apenas a uma atenuação, senão,
inclusive, a uma total isenção da responsabilidade penal do autor do delito, considerando-se que essa isenção
seja conseqüência direta dos princípios da fragmentariedade, subsidiariedade e ultima ratio.

Os esforços deste setor têm-se dirigido à elaboração de um princípio, o denominado "princípio da auto-
responsabilidade" (Selbstverantwortungsprinzip), através do qual se sustenta que a vítima tem um dever de
autoproteção[31]. Este dever, certamente, não alcançaria níveis desmedidos, restringindo-se à adoção de
medidas possíveis, razoáveis, usuais e exigíveis. A partir daí, a omissão das mencionadas medidas implicaria,
para a vítima, o não-merecimento ou a falta de necessidade da proteção penal. Em suma, se a vítima,
podendo e devendo autoproteger-se, nos termos antes mencionados, não o fez, o autor pode chegar a ficar
isento de toda a pena pela conduta delituosa. A pretensão é que a conduta do autor deixe de ser penalmente
relevante (fique fora do tipo) quando a vítima não tenha se comportado conforme o referido "princípio da
auto-responsabilidade"[32], permitindo, portanto, que se produzisse a lesão do bem jurídico, quando a
repulsa seria algo inserido em seu próprio âmbito de competência[33].

Os partidários desse entendimento minoritário partem da distinção entre Beziehungsdelikte (delitos de
relação) e Zugriffsdelikte (delitos de intervenção), estimando aplicáveis suas observações tão-somente aos
primeiros. Estes, diferentemente dos segundos, requerem, para a sua consumação, uma determinada
contribuição da vítima. Se esta contribuição se produz, no caso concreto, com a infração de deveres usuais e
exigíveis de autoproteção, o autor pode ficar isento da responsabilidade criminal.

A tal concepção do princípio vitimológico[34], capaz de eximir de responsabilidade penal o autor do delito,
por atipicidade, por conseqüência de determinados comportamentos da vítima, têm-se dirigido críticas
severas, fundadas na compreensão geral de que nenhum comportamento da vítima pode ter capacidade
suficiente para deixá-la privada de toda a proteção penal.

De acordo com Silva Sánchez (2001, 174-175), os argumentos centrais dessa tese crítica são dois: o
primeiro, de índole metodológica; o segundo, centrado nos efeitos político-criminais de tal compreensão.
Sob a perspectiva metodológica, sustenta-se não ser possível, sem base legal, restringir os tipos para excluir
deles a conduta do autor, nos casos de comportamentos favorecedores da vítima. Ao se restringir o teor dos
tipos penais sobre a base de considerações vitimológicas, terminar-se-ia por privar a vítima da segurança
jurídica consistente em saber se, no caso concreto, continua estando protegida ou não[35].

O segundo argumento, relativo aos efeitos político-criminais, é mais insistentemente repetido. Baseado nele,
enfatizou-se que a tese minoritária daria lugar a um clima social de desconfiança e a um retorno a formas de
justiça [36](vingança) privada[37]. Com efeito, afirma-se que esse entendimento se baseia em uma
equivocada compreensão do princípio da subsidiariedade e da noção da ultima ratio. Tal princípio não se
refere à relação entre o Direito Penal e eventuais medidas defensivas da vítima[38]. Precisamente, uma das
funções essenciais do Direito Penal é a de pacificação, que consiste em evitar um clima social geral em que
todos se vejam como inimigos potenciais e sintam necessidade de se proteger à margem do Direito.

Argumenta-se, ainda, que a tese minoritária favorece a quem agride dolosamente, produzindo duas
conseqüências político-criminais indesejáveis àquelas já aludidas: a revitimização da vítima e a aparição de
tendências exculpatórias por parte do autor. Enfim, aponta-se que uma coerente generalização do argumento
vitimodogmático poderia levar o Estado a ter de prescindir genericamente da pena, devido ao caráter
criminógeno que nossa sociedade tem e que determina que a mesma contribua em medida importante à
produção de delitos.
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[1] Roxin explica que o processo penal até agora vigente é contraditório: Ministério Público e acusado se
enfrentam como adversários. Este processo contraditório continuará conservando sua importância no futuro,
uma vez que, sempre que o acusado afirme sua inocência, que discuta determinados pontos da acusação, ou
que não mostre interesse na reparação ou no acordo de compensação com a vítima, deve seguir mantendo-se
todos seus direitos a um procedimento contraditório e, especialmente, todos seus amplos direitos de defesa.
Porém, junto ao procedimento contraditório figurará, cada vez mais, uma segunda forma procedimental: a
consensual, desenhada para a reparação e o entendimento. Á que muitos acusados não negam o delito que
lhes é imputado, nem tampouco poderiam fazê-lo com possibilidades de êxito, tendo em conta as provas que
os incriminam. Contudo, têm um grande interesse em chegar a um entendimento com a vítima e em sair livres
do processo. Em tais casos, a vítima e, também, o Estado têm o mesmo interesse em um acordo de
compensação autor-vítima. E isto significa que o processo contraditório tradicional deve ser completado com
regras independentes para um processo consensual, pois, em um processo assim configurado, há que se
chegar a acordos cuja conclusão, licitude, conteúdo e limites devam ser determinados legislativamente,
mediante um aparato especial de regras (1999b, p. 15).

[2] "Se a justiça negociada não é (ou ainda não é) uma alternativa à justiça ritualizada e formalizada, a
verdade é que ela reforça a ordem jurídica estadual.Tornando mais consensual, mais rápida e mais eficaz a
reacção social, reforça a sua função simbólica"(RODRIGUES, 1998a, p. 236).

[3] Sobre uma justiça penal "à medida do ser humano", Eser sustenta que, quando se privam autor e vítima,
de forma absoluta, da possibilidade de resolução de confl itos, transferindo essa competência a uma instância
superior, e impondo-se esta via como solução geral, pode-se produzir soluções equivocadas. Pode haver,
sem dúvidas, razões de peso argumentando que esta forma viabiliza a continuação da vingança interpessoal,
ou, até, a própria guerra por vingança entre diversos grupos. Não obstante, deve-se ter muito presente a
circunstância de que, com a desautorização da vítima e a monopolização da legítima violência (Estado),
produz-se uma despersonalização do confl ito e deixa-se de produzir a consciência de que a indenização de
danos e prejuízos é algo que pertence ao indivíduo e ante o qual deve sentir-se ele responsável (ESER, 1998,
p. 137-138).
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[4] "Victim participation in the penal corrective process", 1985, p. 626 (apud HERRERA MORENO, 1996b,
p. 386).

[5] Neste sentido, Herrera Moreno (1996b, p. 386-387).

[6] Sobre o significado geral do consenso no processo penal, Costa Andrade defende que: a) um
alargamento da tentativa de consenso, "para o que importa melhorar sensivelmente as estruturas de
comunicação entre os sujeitos e as diferentes formas processuais"; b) a impossibilidade de um processo penal
perspectivado e estruturado em termos de consensualidade absoluta; c) além de não ser viável, um modelo de
consenso puro seria, do ponto de vista ético-jurídico, indesejável. Ele seria incompatível com um processo
penal alinhado segundo as exigências e valores do Estado de Direito. (1989, p.325-330).

[7] As especificidades da sociedade de risco, de acordo com Figueiredo Dias, pode suscitar, no Direito
Processual Penal, novos e interessantes problemas, nomeadamente em tudo que respeite à definição da vítima
e à admissibilidade, e aos modos da sua participação no processo; "o que, quanto a este último ponto,
assume particular interesse entre nós, perante a figura (com tendências ainda incipientes e relativamente
imprecisas de alargamento) dos assistentes como exclusivos titulares do bem jurídico protegido pela
incriminação. Discutir a possibilidade de esta figura ter também - em termos ainda a precisar - lugar
relativamente a certos crimes cujo bem jurídico protegido seja de natureza supra-individual ou mesmo
colectiva é decerto uma tarefa que os anos próximos tornarão particularmente instante e mesmo inevitável"
(2001b, p. 64).

[8] O conceito e o programa político-criminal da diversão e, por via de conseqüência, da Justiça Penal
consensual, podem ser procurados, numa perspectiva criminológica, a partir da teoria do interaccionismo ou
do labeling approach. De acordo com essa teoria, as questões centrais da teoria e da prática criminológicas
deixam de se reportar ao delinqüente, ou mesmo ao crime, para se dirigirem, principalmente, ao próprio
sistema de controle, como conjunto articulado de instâncias de produção normativa e de audiências de
reação. O âmbito de investigação dessa teoria deixa de ser os "motivos" do delinqüente e passa a ser os
critérios de seleção utilizados pelas agências ou instâncias formais de controle.

[9] Faria Costa delimita o âmbito conceitual do consenso e do consentimento. Para o autor, o consenso se
verifica quando uma idéia, opinião, causa, ideologia ou crença, se beneficia da partilha mais ou menos
generalizada de uma comunidade de pessoas ou de parte substancial dessa mesma comunidade. O
consentimento, em contrapartida, constitui um ato de realização individual que somente pode ter lugar a bens
ou valores disponíveis. O autor ainda considera que "vontade consensual e verdade cruzam-se no direito. E
cruzam-se em proporções, está bom de ver, que variam conforme o tempo histórico da sua realização do
direito, o lugar da sua específica concretização, e variam através de modos diferentes tendo em vista os
objectivos que se querem alcançar" (2001, p. 421-432).

[10] De acordo com Herrera Moreno, os custos com a conciliação penal não são significativos se os
compararmos com os custos do processo tradicional e a manutenção da infra-estrutura adequada para a
execução das penas privativas de liberdade. O processo conciliador estimula menor hostilidade e tensão
emocional. Não se trata de esclarecer fatos e estabelecer a culpabilidade. Se o processo penal gira em torno
da atribuição da responsabilidade, na conciliação manda o critério do equilíbrio, a aproximação humana e a
busca do compromisso. Mais que os problemas formais e de organização processual, o debate se concentra e
focaliza o conflito humano. (...). A sensação final será a de que todos obtiveram ganhos: a vítima se sente
"menos vítima" e o autor do delito, humanizado diante da vítima, "menos ofensor". A melhora do clima
social e a reabilitação serão os efeitos co-naturais à consecução de um compromisso vítima-ofensor como
máxima expressão da mínima aflição na reação social ao delito (1996b, p. 400-401).

[11] No modelo garantista não se admite nenhuma imposição de pena: sem que se produza a realização de
um delito; sem que exista necessidade de sua proibição e punição; sem que os efeitos da conduta sejam
lesivos para terceiros; sem a imputabilidade e culpabilidade do autor; e sem que tudo isso seja verificado
através de uma prova empírica, levada pela acusação a um juiz imparcial em um processo público,
contraditório, com amplitude de defesa e mediante um procedimento preestabelecido. Tudo isso cai por terra
no modelo negocial. O sistema negocial viola os seis princípios que sustentam o processo penal garantista:
Jurisdicionalidade; Inderrogabilidade do juízo; Separação das atividades de julgar e acusar; Presunção da
inocência; Contradição e Fundamentação das decisões judiciais. O sistema negocial fulmina esses seis pilares
do garantismo processual - instrumentalidade garantística -, acabando por desterrar o mais importante de
todos: o direito a um processo judicial justo (LOPES JÚNIOR, 2004a).

[12] Alguns sustentam como a mais grave conseqüência da linha conciliatória a vulneração de princípios e
garantias do sistema jurídico-penal. Segundo Tamarit Sumalla e Herrera Moreno, estas graves acusações
concitam a uma necessária reflexão sobre a possibilidade de que tão inovadora combinação de "coerção e
consentimento, espaços de consenso em um processo ontologicamente conflitual e contraditório, e a
assunção da sanção pelo próprio autor do delito", possa ser admitida no ordenamento, sem perda de seus
valores fundamentais (1993 e 1996a). Segundo Herrera Moreno, não parece que a conciliação deva ser
entendida como uma forma de burlar as instâncias legítimas de resolução. Se poderá ser dito que o conflito
em questão, ainda que se vá, não se ausenta do Direito Penal senão de forma relativa e matizada.
Certamente, seria incabível afirmar que a reparação se situa em um terreno absolutamente alheio ao Direito
Penal. A via conciliatória não implica, na realidade, essa fuga conceitual que tanto parece amedrontar os
autores. Trata-se de um mero instrumento de flexibilização na dinâmica da aplicação punitiva. Certas
soluções inspiradas na oportunidade, em desprezo absoluto da legalidade vigente, têm sido justamente
qualificadas de toscas e assistemáticas. "Estes impropérios não podem alcançar a via conciliatória, já que não
constitui saída para a arbitrariedade. Antes bem, goza de previsão formal em programas de conciliação
vítima/autor do delito, com absoluta sujeição a um escrupuloso controle e sistemática seleção de casos".(...)
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"Por outra parte, no próprio encontro conciliador, o componente dialético não desaparece, senão que está
moldado por uma plataforma comum da voluntariedade sobre a qual se desenvolve o enfrentamento". (...).
"Em suma, a conciliação implica uma especial forma de vigência de certos axiomas penais, porém supõe,
assim mesmo, a máxima realização de outros princípios penais relevantes, como são o princípio de interesse
ou salvaguarda do menor (na hipótese da Justiça de menores), o princípio da mínima aflição ou da pena
humanizada, e finalmente, o princípio da intervenção ultima do Direito Penal Sancionador, cobra, através
da conciliação, um vigoroso sentido; a pena privativa de liberdade, repressão punitiva extrema, ficará como
recurso final, quando outra solução não seja viável". (HERRERA MORENO, 1996a).

[13]  "Apesar da explosão da justiça restaurativa acontecer somente nos anos 90, antes dela já existiam
valores, processos e práticas restaurativas. Todavia, foi na década de 90 que o tema voltou a atrair o
interesse de pesquisadores como um possível caminho para reverter a situação de ineficiência e altos custos,
tantos financeiros como humanos, do sistema de justiça tradicional e o fracasso deste sistema na
responsabilização dos infratores e atenção às necessidades e interesses das vítimas" (2009, p. 34).

[14]  "As conceituações demonstram que a justiça restaurativa é um modelo que se fortaleceu na
deslegitimidade do paradigma retributivo, e seus princípios e conceitos quebram com o distanciamento das
partes e reprivatizam o conflito, chamando a comunidade a participar ativamente da justiça, num momento
raro de soberania e cidadania participativa" (2009, p. 144).

[15] Sobre a resposta do ato infracional no sentido da superação do dogma da incapacidade para um sistema
de responsabilidade, na perspectiva da Justiça Restaurativa, ver Afonso Armando Konzen, 2007. Ainda,
André Lamas Leite, 2008.

[16] "A Justiça Restaurativa traz a noção de 'formação de rede', uma rede tecida conjuntamente pelas
interseções de responsabilidades assumidas no sentido de dar sustentações  às mais diversas ações em
resposta às necessidades que surgem a partir das situações de conflito. A Justiça Restaurativa parte do
seguinte pressuposto: o crime ou ato de violência causa dano às pessoas e aos relacionamentos. Portanto,
entende-se que não só a vítima  e o transgressor são afetados, como, também, toda a comunidade. O enfoque
é dado às necessidades que surgem a partir do ato. Substitui-se a pergunta 'quem cometeu o ato criminoso?'
por 'quais as necessidades que surgiram a partir deste ato?'" (CARLA AGUIAR, 2009, p. 109).

[17] No mesmo sentido, Francisco Amado Ferreira, 2006.

[18] A primeira conseqüência que cabe extrair é a necessidade de incidir sobre os referidos grupos de
vítimas, com o fim de eliminar sua "predisposição vítimal". Isso não constitui outra coisa senão a adoção de
medidas de Política Criminal encaminhadas à prevenção do delito.

[19] Um dos primeiros estudos encontra-se em Schünemann: "Methodologische Prolegomena zur
Rechtsfindung im Besonderen Teil des Strafrechts", Festschrift für p. Bockelmann zum 70. Geburtstag.
München, 1979, p. 117/132 (apud SILVA SÁNCHEZ, 2001, p. 167).

[20] É de causar perplexidade a mudança que as conclusões da Vitimologia adquirem, a tomar-se como
ponto de partida a Vitimodogmática. Assim, todo o empenho da nova Vitimologia está centrado na adoção
de medidas encaminhadas a conseguir uma maior proteção, tanto no âmbito do Direito Penal, quanto no
Processual Penal, para a vítima. Na Vitimodogmática, contudo, partindo das determinações da Vitimologia
mais clássica, a que classifica as vítimas, de acordo com tipologias, e trata de esclarecer se um determinado
comportamento da vítima deverá repercutir favoravelmente na valoração jurídico-penal do comportamento
do autor do delito. Daí alguns entenderem que a Vitimodogmática se separa, por completo, das teses da
moderna Vitimologia, ou, inclusive, acusem-lhe de proceder a uma culpalização da vítima (blaming the
victim), a uma inversão de papéis entre as duas partes da conduta delitiva.

[21] A jurisprudência e a doutrina têm seguido o caminho de restringir a responsabilidade criminal do autor
do delito em virtude de construções denominadas "supralegais," que têm sua base em um determinado
comportamento da vítima, ou seja, nos delitos negligentes. A este respeito, Silva Sánchez lembra que a teoria
da imputação objetiva tem negado, em muitos casos, a imputação do resultado produzido à conduta do
autor, por se ter mediado um comportamento da vítima que tenha contribuído causalmente à produção do
resultado. Em outras hipóteses, tem-se chegado, inclusive, a degradar ou a fazer desaparecer a própria
infração do dever de cuidado do autor (2001, p. 167).

[22] "Quando alguém seja determinado ao assassinato, satisfazendo o desejo manifestado e sincero da vítima,
será condenado à pena privativa de liberdade de seis meses a cinco anos" (ORTIZ DE NORIEGA et al.,
2000, p. 127).

[23] "Quem cometa um dano físico em conformidade com a vítima atuará ilicitamente somente quando o
fato, apesar da conformidade, atente contra os bons costumes" (ORTIZ DE NORIEGA et al., 2000, p. 133).

[24] "I-Para efeito de consentimento, a integridade considera-se livremente disponível; 2- Para decidir se a
ofensa ao corpo ou à saúde contraria os bons costumes, tomam-se em conta, nomeadamente, os motivos e os
fins do agente ou do ofendido, bem com os meios empregados e a amplitude previsível da ofensa"
(ANDRADE, 1999, p. 120).

[25] De acordo com Cezar Bitencourt, no Direito Penal brasileiro, deve-se distinguir aquelas situações que
caracterizam exclusão de tipicidade daquelas outras que operam como excludentes de ilicitude. São duas
formas distintas de o consentimento do ofendido influir na tipicidade: para excluí-la, quando o tipo pressupõe
o dissenso do ofendido, o que se dá através dos artigos 219 (rapto), 150 (invasão de domicílio), 151
(violação de correspondência), etc; para integrá-la, quando o assentimento da vítima constitui elemento
estrutural da fi gura típica: artigos 220 (rapto consensual) e 126 (aborto consentido). O consentimento justifi
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cante poderá existir quando decorrer da vontade juridicamente válida do titular de um bem jurídico
disponível, como se dá,

por exemplo, nos crimes dos artigos 148 (cárcere privado), 155 (furto) e 163 (dano), etc.(2003a, p. 253).

[26] "Quando o homicida, sem culpabilidade própria, for irritado até a ira por um maltrato causado a ele ou a
um familiar, ou por uma ofensa grave da vítima, e, por isto, simultaneamente, arrastado ao fato, ou existisse
ainda um caso menos grave, a pena será de privação de liberdade de seis meses a cinco anos" (ORTIZ DE
NORIEGA et al., 2000, p.127).

[27] "Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de
violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a
um terço" (PINTO et al., 2005, p. 77).

[28] "Abuso sexual de menor confiado em custódia. (...); IV. Nas hipóteses do apartado I, número 1, ou do
apartado II, número 1, o tribunal poderá prescindir de um castigo, de acordo com este preceito, quando o
ilícito da conduta seja leve, considerando o comportamento do menor." (ORTIZ DE NORIEGA et al., 2000,
p. 113).

[29] Impor a pena, nessas condições, implicaria a vulneração de princípios, como o da proporcionalidade,
proibição de excesso, fragmentariedade na proteção dos bens jurídicos e o da necessidade de intervenção
penal.

[30] Roxin rechaça, também, a generalização e absolutização do "princípio vitimológico" e, ainda, com que
matizes parece manter-se no mesmo plano da relevância exclusivamente atenuatória do comportamento da
vítima (1997l).

[31] De acordo com Silva Sánchez, esse princípio pode desempenhar uma dupla função: inspirar futuras
reformas legislativas (perspectiva de lege ferenda) e presidir a tarefa interpretativa dos tipos, propiciando
restrições dos mesmos com a conseqüente exclusão de certas condutas do âmbito do penalmente relevante
(perspectiva de lege data) (2001, p. 173-174).

[32] Para Costa Andrade, suscitam-se reservas à aceitação de um princípio vitimológico, concebido como
uma das concretizações paradigmáticas e mais importantes da carência de tutela penal. Com um crescente
número de adeptos, e com implicações nas diferentes áreas da doutrina penal e do processo penal, a
Vitimodogmática assenta no postulado da co-responsabilidade da vítima pela proteção dos seus próprios
bens jurídicos. A falha da vítima em face da sua responsabilidade determinará, desde logo, e em primeiro
lugar, a perda da dignidade penal.Isto em nome daquela "Verwirkung da pretensão à tutela do Estado", de
que fala Schünemann. "O que de algum modo nos aproxima daquela visão das coisas, segundo a qual o andar
"pelo lado inverso da ordenação social (auf der Rückseit des sozialen Daseins)" torna a vítima indigna da
tutela penal. E que serve de fundamento à tese "de quem se solidariza com o lado errado, dá sinais de
decadência da sua personalidade e se move fora da ordenação jurídica, verwirkt a tutela penal, torna-se
indigno desta tutela". Em segundo lugar, e complementarmente, a vítima que não atualizas os meios
disponíveis e exigíveis de auto-proteção não carece de tutela penal. O que permite sustentar Hassemer "que
os instrumentos do Direito Penal não podem intervir nos casos em que não se verifica a carência de tutela
penal para a vítima, por causa do princípio da proporcionalidade" (ANDRADE, 1992b, p 191-192)

[33] O princípio da auto-responsabilidade encontra-se por via dedutiva, derivando-se de outros princípios
mais gerais limitadores do ius puniendi estatal. Na base dessa opção encontra-se uma concepção político-
criminal liberal que trata de reduzir, ao máximo, a intervenção do Direito Penal. Da natureza subsidiária do
Direito cabe desprender seu caráter acessório não somente referente a outros meios do Estado, senão
também referente a possíveis medidas de autoproteção da vítima. Schünemann: "Das Verbrechensopfer", p.
411-412; Hassemer, R.: "Schutzbedürfkeit des Opfers und Strafrechsdogmatik", Berlin, 1981,p. 35, 51, 89 e
98, (apud SILVA SÁNCHEZ, 2001, p. 174).

[34] Roxin defende que o enfoque vitimodogmático somente é rechaçável na medida em que se lhe dê
caráter geral e absoluto. Seu grande mérito consiste em ter mostrado que a "necessidade de proteção" é um
topos que pode influenciar na ilicitude material, e que, por isso, sempre se deve ter em conta na interpretação
junto com e dentro do contexto das restantes circunstâncias decisivas para o âmbito da proteção penal 
(1997, p. 565).

[35] Roxin contesta que, na base do Direito Penal, se encontre o princípio vitimológico, e, em conseqüência,
tampouco aceita a tese de que o legislador faz depender o merecimento ou a necessidade da pena do autor de
que a vítima tenha feito uso dos meios de proteção exigíveis: "Sem embargo, a tese de que nosso Direito
Penal se baseie em tal princípio vitimológico não se pode sustentar com essa generalidade, visto não haver
dados que apóiem a tese de que o legislador tenha desejado fazer depender o merecimento ou necessidade da
pena, com caráter geral, de que a vítima adote as medidas de autoproteção exigíveis. Um furto segue sendo
um furto, ainda que a vítima tenha se comportado de maneira sumamente descuidada com suas próprias
coisas. É certo que, teoricamente, seja possível definir o conceito de custódia, de tal modo que não haja
subtração se para o autor tenha sido especialmente fácil conseguir a coisa, contudo, um procedimento assim
(que, tampouco, se há colocado, ainda, na doutrina) seria modificar a lei, e não interpretá-la."(ROXIN, 1997,
p. 564).

[36] Para Silva Sánchez, a atenuação ou isenção da pena ao autor não aparece como algo arbitrário, nem
como uma vingança do Direito Penal contra vítimas que não se autoprotegeram. Diferentemente, a
constatação da contribuição da vítima para o delito propicia uma distinção entre as conclusões que se têm
realizado com o reconhecimento de atribuições de âmbitos de responsabilidades para um e para outro. Dessa
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forma, evita-se a possível imputação ao autor de todos os efeitos lesivos derivados de sua conduta. Uma
imputação que, com a correspondente pena, iria de encontro aos princípios da fragmentariedade e
proporcionalidade, ao representar a sanção de condutas que, em si, não são especialmente graves e que
somente adquirem virtualidade lesiva a partir da interação com a vítima. (2001, p. 178). Para o autor, a
teoria da imputação objetiva, a partir da diferenciação de um momento ex ante (criação de um risco
relevante) e outro ex post (realização desse risco, precisamente, no resultado produzido), constitui uma das
vias mais adequadas para traduzir em tese dogmática as considerações vitimológicas.

[37] "Este último ponto de vista permite reconhecer que uma ampla realização do princípio vitimológico
tampouco é desejável político-criminalmente, pois a mesma, ao privar da proteção penal o que confia
ingenuamente, converteria a malícia, a desconfiança e a temerosa obsessão pela segurança na lei de
convivência social, diminuindo, assim, a liberdade do cidadão fiel ao Direito. É certo que, com isso, se
ampliaria a liberdade de atuação daqueles que queiram intrometer-se na esfera jurídica alheia, porém isso é
algo de que não há a menor necessidade. Pois, ainda que os vitimodogmáticos só requeiram da vítima
medidas de proteção exigíveis e, portanto, não muito difíceis de cumprir, o que é muito mais exigível ainda é
a omissão de intromissões, pela qual, em uma ponderação de interesses, o legislador se colocaria, por regra
geral, de parte da vítima, e não do delinqüente" (ROXIN, 1997, p. 565).

[38] Para Roxin, tampouco se pode deduzir diretamente da idéia da subsidiariedade o princípio
vitimodogmático, contra o que opinam seus partidários. Visto que, ainda que seja certo que o Direito Penal
constitua a ultima ratio da política social, essa afirmação significa somente que não se pode impor uma pena
quando o Estado tenha à sua disposição outros meios menos gravosos para solucionar conflitos sociais,
porém não que também tenha que renunciar a intervir quando o cidadão poderia proteger-se a si mesmo.
Estender o princípio de subsidiariedade às possibilidades de autoproteção do cidadão seria desconhecer que
os cidadãos precisamente estabeleceram o poder estatal, dentre outras coisas, para aliviar-se a si mesmos das
tarefas de proteção; "Onde 'vigia o olho da lei', o particular pode dedicar suas energias ao desenvolvimento,
em vez da mera asseguração de sua personalidade." (1997, p. 565-566).
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A ACUSAÇÃO RESPONSÁVEL COMO DIREITO FUNDAMENTAL

RESPONSIBLE PROSECUTION AS A FUNDAMENTAL RIGHT

André Luis Tabosa de Oliveira
Nestor Eduardo Araruna Santiago

RESUMO
A acusação penal deve respeitar os direitos fundamentais dos acusados, sendo exercida somente quando
estejam presentes requisitos mínimos e razoáveis de existência de um crime e que o suspeito seja o seu autor.
Isso exige do Ministério Público um controle responsável da atividade policial, garantindo os direitos dos
suspeitos e a constitucionalidade na obtenção das provas e, por outro lado, o reconhecimento de uma
margem de liberdade quanto ao início da ação penal, em vista do princípio da proporcionalidade. O processo
penal deve ser reservado para fatos que realmente violem bens jurídicos relevantes, numa perspectiva de
racionalidade. O núcleo do constitucionalismo moderno é o respeito à dignidade humana. Os investigados em
qualquer processo, judicial ou administrativo, ostentam a qualidade de sujeitos de direito e não objeto de
trabalho dos órgãos públicos. A persecução penal exige um aspecto negativo, consistente no resguardo da
integridade física e espiritual dos envolvidos, e uma nota positiva, o dever de garantir a segurança de valores
constitucionalmente relevantes, maximizando os recursos materiais e humanos de que dispõe, concentrando-
se em delitos efetivamente lesivos à sociedade estatal. É o que se espera do estado de direito moderno:
eficiência e respeito ao ser humano.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos fundamentais. Ação penal. Ética. Oportunidade. Ministério Público.
Acusação penal.

ABSTRACT
A criminal charge must respect the rights of the accused and should be exercised when these are minimum
requirements and reasonable existence of a crime and that the suspect is the author. This requires the public
prosecutor responsible for control of police activity, ensuring the rights of suspects and constitutionality in
obtaining evidence. And on the other hand the recognition of a degree of freedom in the initiation of criminal
action, in view of the principle of proportionality. The procedure should be reserved for events that actually
violate relevant legal interests with a view of rationality.
KEYWORDS: Fundamental rights. Criminal Action. Ethics. Opportunity. Prosecutors. Criminal
prosecution.

INTRODUÇÃO

O Estado é forma de ordenação do Poder. Não apenas franqueia aos habitantes de seu território um
âmbito de respeito às suas liberdades, mas também, através de um sistema normativo, incentiva determinadas
condutas, prevendo resultados. Abre espaço para que pessoas e grupos interajam, apenas intervindo de modo
excepcional, a fim de assegurar a manutenção hígida do sistema.

Há, porém, determinados bens escolhidos pelo legislador como dotados de maior relevância social.
O risco incidente sobre eles corresponde a um foco de desagregação à boa organização do todo comunitário,
atingindo ainda, com particular gravidade, a coexistência humana. Daí, por exemplo, vida, patrimônio,
liberdade, fé pública, dizerem tão de perto com a idéia de respeito à dignidade das pessoas. Dessa forma, o
Estado se compromete a fomentar o seu exercício saudável, ao mesmo tempo em que pune as agressões de
natureza grave realizadas, sob a égide do devido processo legal, como forma de legitimação das penas.

É necessário apurar as lesões a tais bens jurídicos. Nos Estados de Direito, a exemplo do Brasil, a
interpretação sistemática do texto constitucional recomenda a menor intervenção possível no direito de
liberdade de cada um (Princípio da Intervenção Mínima do Direito Penal). Com isso, a forma de se apurar
esses eventos, o modo como o Estado sai de simples observador social a agente interessado na repressão
adequada do sucedido, enfim, o direito de realizar a persecução penal e, se for o caso, a punição, deve estar
cercado das garantias necessárias no sentido de que: i) até a satisfatória comprovação da culpa sem dúvida
razoável, seja o responsável considerado tão-somente suspeito, com desgaste mínimo de seus direitos; ii)
haja uma diferença entre o órgão que investiga e o que o julga; iii) o processo seja iniciado quando forem
coligidos argumentos verossímeis de existência do fato e quem seja o seu autor.

Isso demanda do órgão encarregado da persecução uma atitude serena e responsável quando do
desempenho de suas atribuições. As teses levantadas para a explicação dos fatos devem ser razoáveis. Os
“vazios” e dúvidas da investigação não devem ser completados por meio de conclusões sem evidências e
presunções em favor do Estado. Afinal, o Estado se legitima frente à população quando ela sente um
ambiente de segurança e responsabilidade nesse momento. A seus olhos, o sistema se torna idôneo a oferecer
respostas adequadas ao ocorrido sem abuso de poder. Dessa forma, é construída uma ética apuratória.

Para a análise central deste tema, será desenvolvida a temática de direitos fundamentais, bem como
sua relevância para o âmbito do direito processual penal, seguindo o postulado da proporcionalidade clássica

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1238



até a linha de vedação de proteção deficiente e um novo repensar do direito de punir na contemporaneidade.
Ainda, será necessário fazer o confronto entre um processo penal de garantias e o chamado processo penal
do inimigo, e uma nova constitucionalização do direito, chegando a discussões como o princípio da
oportunidade quanto ao oferecimento da inicial acusatória, construindo um conceito de acusação
responsável.

1 DIREITOS FUNDAMENTAIS E PROCESSO PENAL

A noção de direitos fundamentais tem grande aproximação com o direito moderno, a partir de ideais
do constitucionalismo oriundo da Revolução Francesa. No art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e
do Cidadão lê-se que onde não esteja prevista a divisão de poderes e direitos fundamentais não há
Constituição.

Tais direitos são basilares para a compreensão do Estado moderno, que não mais se destina a
realizar interesses pessoais e patrimoniais de pessoas ou grupos, mas de todo a sua população. Representam
um óbice ao poder absoluto do Estado na busca de seus objetivos e marco de divisão na compreensão
moderna do que seja poder legítimo. O cumprimento das normas pela população exige que ela acredite que
elas contêm justiça, embora não necessariamente estejam baseadas em direitos fundamentais.

Em tal contexto, a de dignidade humana tem uma função preponderante. Numa linha kantiana, o
Estado não deve transformar as pessoas em meio de realização de seus objetivos. Elas são um fim em si
mesmas, dotadas de uma particular unicidade existencial, que lhes confere direitos básicos e inalienáveis.
Assim, quando do exercício dos serviços públicos os mais variados, urge que se tenha em vista a realização
do interesse público, entendido como uma fusão ideal de interesses de todas as pessoas concomitantemente e
de cada uma delas separadamente.

O Estado realiza diversos serviços públicos. Na área da saúde, educação, finanças públicas, ações
sociais, no escopo de bem servir à sociedade. Ele decide, no âmbito de suas possibilidades e capacidade
econômica, o grau em que as demandas podem ser atendidas, sem distinções particulares, por força,
inclusive, de uma nota maior de impessoalidade administrativa, de forma a obstar favorecimentos (art. 37,
caput, Constituição Federal - CF).

Na área de segurança, porém, o foco é alterado. Deixa-se uma visão geral. O delito passa a ser o
episódio particular na vida de seu realizador. Alguém com vida pulsante, passado e circunstâncias a tornarem
o sucedido algo único a ser investigado. Busca-se a resposta a questionamentos básicos como o “porquê”,
“como”, “onde”, “quando” e “para quê” do fato. E, concomitantemente, surge outro objetivo: “por que”,
“como”, “onde”, “quando”, “para quê” punir?

A atividade persecutória é a que diz mais de perto com o ser humano e seu corpo. Admite-se,
constitucionalmente, que o Estado se debruce sobre o suspeito e vasculhe sua vida, antecedentes, atitudes
prévias, comportamento, relações sociais, em busca de uma explicação razoável que demonstre a ocorrência
do fato e a medida da punição. Se antes, a pessoa tinha direito a ser deixada só, hoje sua privacidade é uma
peça a mais para a compreensão do ocorrido. Se tinha o direito de usar, gozar e dispor de seu patrimônio
livremente, hoje ele pode ser bloqueado ou limitado para a satisfação de possíveis danos; se tinha o direito de
ir e vir onde quisesse, em casos extremos pode estar apartado da sociedade, a fim de melhor garantir o êxito
das apurações, quando decretada sua prisão. De cidadão comum transmuda-se em suspeito. Em prol do
interesse público, o Estado deve agir rapidamente, a fim de reprimir no inconsciente coletivo a de que o
delito pode ser cometido livremente, consagrando a idéia de prevenção geral, tão cara dos doutrinadores
criminalistas de outrora.

É como se a sociedade, ferida pela ocorrência de um delito, proporcionalmente, atingisse o suspeito
naquilo que lhe é mais caro, expondo-o aos demais integrantes do corpo social. Alcança-se uma conclusão
objetiva: a punição se inicia com a publicação da portaria de investigação ou com o auto de prisão. Mais
objetivamente: a punição se inicia quando do cometimento do crime. O Estado apenas institucionaliza uma
reação iniciada dentro do próprio ser humano.

Nessa perspectiva, os direitos fundamentais surgem como fiel da balança. Orientam e coordenam a
ação do Estado, indicando até onde se pode investigar e, de igual sorte, ordenando que isso ocorra de modo
eficiente e responsável. Afinal, um estado de leniência reiterada mina uma de suas bases de sustentação
legítima: o dever de conferir segurança a seus habitantes.

Sem a confiança na presteza e regularidade do sistema institucionalizado de justiça criminal, outro
microssistema social dotado de força não reconhecida pelo Direito assumirá a função de equilibrar os
interesses contrapostos e violados, como bem expõe Bordieu1, em sua obra. Segundo esse autor, o Estado
alberga em seu interior agrupamentos de poder não-oficial, inclusive capazes de utilizar violência em suas
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relações, com o objetivo de afirmação.

1.1 Princípio da proporcionalidade: da vedação do excesso à vedação da proteção deficiente

De modo clássico, os direitos fundamentais se guiam por uma postura de resistência. Em vista de
um abuso do Estado, cria-se um limite: um ponto onde ele deve parar e retroceder, sob pena
responsabilidade de seus agentes públicos. É a raiz da de detournément du pouvoir do direito administrativo
francês, expandido às demais áreas do direito. Poder apenas é poder dentro de limites. Impõe-se um
necessário equilíbrio entre a prevalência do interesse público sobre o do particular e a sua responsabilidade
por danos causados aos cidadãos.

Na área do processo penal, isso leva a um fortalecimento dos direitos fundamentais dos imputados,
com uma legislação que exigiu maior cautela com o cerceamento de liberdades individuais. Todavia, em
muitos casos, essa igualdade acabou se tornando meramente formal, gerando um hiato entre textos e
realidade, que foi se alargando a cada dia. Os olhos fecharam-se às naturais relações de desigualdade social e
econômica, que muitas vezes trazem à malha da justiça uma microcriminalidade limitada a delitos contra o
patrimônio e vida, enquanto delitos societários e econômicos ficam impunes, algumas vezes com a
complacência e outras com a participação dos órgãos de investigação e julgamento. Punem-se, em regra, os
miseráveis, transmitindo-se uma ideologia de seriedade e moralismo de curto alcance.

Após a Segunda Guerra Mundial, e em especial com os julgamentos de crimes contra a humanidade
cometidos nesse período, foram questionados os limites da norma legal como veiculadora de justiça em suas
letras. Antes, a segurança era um dos princípios mais caros ao Estado. Cumpriam-se normas sem se
perguntar se eram ou não justas. Afinal, interpretar seria substituir o criador da norma, segundo a
mentalidade que grassava. Foi uma época em que se tornaram clássicas as afirmações de que “a lei clara não
deve ser interpretada”, “fatos provados dispensam argumentação”, e mitos como a verdade real no processo
penal, com uma absoluta liberdade do juiz em sua obtenção, cujos equívocos são bem expostos por
Grinover2. Era o tempo do “fetichismo legal”. Por essa idéia, juízes possuiriam a capacidade para alcançar a
exata realidade dos fatos delituosos ocorridos. Época em que o interrogatório do suspeito dispensava provas
de confirmação.

A necessidade de interpretar, porém, tornou-se imperiosa. A conclusão de que a lei bastava por si
revelou-se claudicante. Uma análise mais acurada indicou que a interpretação permeava todo o fazer
humano, dentre ele o judicial. E que também se tornava necessário resgatar os valores no Direito,
reanalisando-se os princípios como dotados de juridicidade intrínseca. A Constituição era uma ordem aberta,
permeada de valores, como destacou Díaz Revorio3. Assim, quando as leis pugnavam pelo tratamento digno
a um encarcerado isso não se limitava ao mesmo tratamento desumano num espaço minúsculo para deitar e
refeição uma ou duas vezes por dia. Mas, à idéia de que a ele se deveria prestar o indispensável a qualquer
ser humano.

Os direitos sociais passaram a ter um maior âmbito de exigibilidade. Os chamados direitos de
igualdade, em sua conquista histórica, influenciaram os antigos direitos de liberdade, ampliando o seu
espectro. Não apenas liberdade, mas liberdade aliada com habitação, educação e saúde. Uma nova era de
exigibilidade de direitos, como indicou Bobbio4 Desvincular as duas esferas é negá-las conjuntamente.
Direitos básicos passaram a ser subjetivados socialmente. A um homem apenas se reconhece humanidade
quando é tratado de modo condignamente humano. Antes apenas direitos de resistência, doravante os
direitos passaram a ser ativos, e exigíveis judicialmente, numa perspectiva de efetivação histórica e
materialização necessária5.

Seguiu-se, após, a idéia abrangente de sociedade interrelacional. Um homem não mais vive
confinado em grupos estanques. Cada um interage com os demais, influencia e é influenciado socialmente. O
respeito à individualidade agora é reconhecido como social. A fraternidade se apresenta como terceiro passo
nesse evoluir, alcançando-se, por fim, a idéia de necessidade de uma sociedade global, que deve ser
resguardada não para o interesse de pessoas individualmente, mas da humanidade.

Daí, a coexistência de direitos, individuais e sociais, passou a exigir decisões entre os mais distintos
valores vigentes no meio social. Viu-se que o homem era um ser proporcional. Interagiria com seu próximo e
com o Estado limitando-se e limitando-os. Conflitos eram inevitáveis e deveriam ser enfrentados. Em regra,
já existiam e eram resolvidos, mas a forma de tal realização era claudicante e limitada. Os julgadores e
administradores públicos se limitavam a ter por valioso determinados valores socialmente aceitos e
rejeitavam, de plano, qualquer argurmentação adversa. O juízo de proporcionalidade, além de dissimulado e
não esclarecido, era, muitas vezes, deslocado de uma base aproximada da dignidade humana e apenas
conformava sem maior discurso o interesse então dominante.

Autores como Robert Alexy6 e Ronald Dworkin7 passaram a trabalhar com a necessidade de maior
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análise em casos relevantes. O primeiro deles aprofundou a relação entre regras e princípios, encarando os
derradeiros como mandados de otimização, a serem objeto de avaliação num sopesamento abstrato segundo
o princípio da proporcionalidade, alcançando-se a menor supressão do conteúdo valorativo de cada um. O
segundo, em suas obras, passou a questionar a real existência de “respostas corretas” no âmbito do direito e
a necessidade de existirem juízes capazes de analisar os fatores relevantes para uma decisão de modo
abrangente e global em casos difíceis (hard cases), apelidando-os de “Juízes Hércules”. Firmou-se a de
descoberta da melhor resposta possível dentro das circunstâncias e valores em jogo no caso concreto,
abstraindo-se de uma decisão meramente formal.

Na área do processo penal, isso representou a valorização da dignidade humana e a eclosão de
pontos básicos de sua moderna ciência e dogmática, como a dimensão material do devido processo legal, um
contraditório substancial e necessário entre as partes, a noção de que a presença de devido processo legal e
contraditório são impostergáveis à jurisdição, a necessidade de duração razoável do processo, de modo a
evitar o sacrifício desnecessário dos direitos do suspeito; a existência de juízes imparciais e escolhidos
previamente ao caso, o fortalecimento do “favor rei”, a responsabilidade por erro judicial, dentre outros. A
linha ideológica a unir essas idéias é uma só: o respeito à dignidade humana do suspeito, como bem exposto
por Sarlet8 e Häberle9. Isso aproximou ideologicamente o processo penal do constitucional, resguardando os
interesses dos suspeitos e da investigação.

Porém, com o tempo, viu-se que o balanceamento estava a carecer de maior equidade em sua
realização. Sob a idéia de resguardar os interesses dos suspeitos, os reclamos da sociedade foram relegados a
segundo plano. Ainda que os interesses do investigado mereçam privilégio em tal momento, casos
excepcionais passaram e revelar que o interesse coletivo ficou a soçobrar. Não em casos de pequenos delitos,
mas, sim, uma criminalidade organizada, nacional e transnacional, passou a se fazer sensível. Grandes
indústrias e interesses corporativos iniciaram uma geração de danos graves à comunidades e nações através
de teias de organização e delegações para a realização de ilícitos de maneira que o esquema clássico de
processo penal não se enquadrava nesses casos. Surgiram as figuras contemporâneas conhecidas como
“organizações criminosas”. E o fenômeno descrito por Zaffaroni e Pierangelli10 como “autoria de escritório”,
em que o delito é inteiramente plasmado e organizado num nível hierárquico superior da organização
criminal. O autor material passa a ser um mero executor, sem qualquer controle final do delito, e
absolutamente fiel à organização de que participa. Constitui-se, assim, um autêntico poder paralelo dentro do
Estado de Direito, mas alheio e sem qualquer controle sobre ele.

Tome-se, por exemplo, indústrias de medicamentos que utilizam cobaias humanas para testes de
remédios no continente africano, a criminalidade digital, com o desvio de ativos de bancos e de populares
para contas particulares em diversos países, roubos e transporte interestadual ilegal de carga entre diversos
estados brasileiros, lavagem de ativos oriundos do tráfico internacional, inclusive com penetração em
sistemas de governo e até na estruturação do sistema judicial de alguns países. Os danos à sociedade são
notáveis e graves, denegrindo a própria existência do Estado Constitucional e soberano. O tema é analisado
na obra de Coleman11 e em toda uma doutrina sobre o assunto. Quanto a esses delitos, o Estado e a
sociedade, por vezes, encontram-se incapazes de apresentar uma resposta satisfatória.

Isso tem levado a uma nova interpretação do princípio da proporcionalidade. Não mais apenas
como vedação ao excesso. Mas, doravante, também como “vedação à proteção deficiente”. Isso é visto nas
obras de Feldens12, Streck13, Bernal Pulido14, Schäfer Streck15. Ou seja, dentro de uma perspectiva de
respeito aos direitos fundamentais, o sistema penal e processual penal e seus operadores devem estar
preparados para delitos de tal natureza, sendo legítimo postular do Poder Judiciário uma nova postura
quanto a eles.

Isso traz em seu bojo o incremento de s, como a melhor preparação técnica e logística para o
Estado bem realizar as suas funções, e uma nova compreensão da delinqüência organizada, fortalecendo-se
instrumentos como o sistema de proteção de testemunhas, a infiltração de agentes em organizações
criminosas, a delação premiada, com maior autonomia por parte do Ministério Público em sua realização,
restando, por óbvio, imprescindível a intervenção judicial nesse ato, inclusive para fins de avaliação do
proveito obtido no feito judicial. Além da análise de experiências exitosas em outros países, como o plea
bargaining ou  guilt plea do direito anglossaxão, em expansão para outros delitos, ou penas restritivas
aplicáveis a um maior número de condutas criminosas, conforme a pena aplicada, garantindo a atuação
responsável dos órgãos de apuração quanto a delitos de ingente relevância social e potencialidade deletéria.

2 O AGIR ÉTICO NA DENÚNCIA-CRIME

2.1. O Procedimento Legitimatório

No sistema constitucional brasileiro, o Poder Judiciário e o Ministério Público não possuem
legitimação democrática através da escolha de seus representantes por meio do voto popular, a exemplo de
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países como os Estados Unidos. Esse é um dos principais argumentos contra o exercício da jurisdição
constitucional por parte do Supremo Tribunal Federal. Afinal, órgão não submetido às urnas analisará, com o
poder de anulação ou restrição interpretativa, os atos do Poder Legislativo, representantes do povo. Vê-se,
com isso, uma grande resistência nos países saxões ao ativismo judicial, em especial nos Estados Unidos16.

A legitimidade do Poder Judiciário advém, com isso, do exercício regular de suas atribuições.
Ocorre quando se torna conhecido dos operadores do direito os métodos pelos quais a sentença ou o parecer
foram exarados, além da validade e consistência da argumentação apresentada. Sobre a questão, o
posicionamento de Biagi17 sobre a legitimação da jurisdição constitucional é relevante e aplicável à essa
tarefa. Daí, quando presentes casos similares, com pouca distinção fática, há de ser aplicado o entendimento
jurídico similar. Isso faz com que a insatisfação porventura existente o seja apenas quanto ao conteúdo do
posicionamento alcançado, mas não contra a metodologia aplicada. Essa convicção é a medida da
confiabilidade e subsistência do próprio sistema jurisdicional por parte de seus operadores.

Resta superada cientificamente a ilusão de que a população de um Estado se submete à jurisdição
meramente por temor de sanções ou respostas indesejadas. Ao contrário, leis e sentenças são cumpridas, ao
menos num nível mais primário, quando entendidas por necessária a resolução do conflito instaurado, ainda
que contrariamente a seus interesses. Isso é desenvolvido por Dinamarco18, ao apresentar a pacificação
social, como um dos escopos da jurisdição O instinto gregário e o reconhecimento do caráter global da
evolução humana levam à conclusão de que é inviável ao ser humano viver apartado de seus iguais por toda
a vida, num ambiente claramente desconhecido, em meio a estranhos.

Assim, cabe ao órgão do Ministério Público ter em mente que a sua atitude quando da formação da
opinio delicti, frente a investigações preliminares, importa gravemente no reconhecimento, por parte de todo
o sistema, da aceitabilidade e reconhecimento de sua relevância institucional. O bom trabalho do Promotor
de Justiça ou Procurador da República legitima toda a sua instituição, daí porque eles a presentam, e não a
representam. Caso não seja detectável a presença de elementos mínimos de um fato delituoso e um nexo de
culpabilidade entre ele e o suposto autor, não deve ser necessário que uma sentença ou acórdão rejeitem a
inicial acusatória. Já estaria a pairar sobre o órgão respectivo a dúvida sobre a correção de sua postura.
Gera-se um natural temor por parte da população que não mais o vê como um órgão vocacionado à
realização do justo, mas tão somente como um órgão a se temer.

Com isso, requer-se do órgão ministerial na contemporaneidade a constatação da relevância
constitucional de seu papel no âmbito de uma sociedade aberta e multicultural. Ele deve portar o sentimento
de que está a representar não o Estado, como máquina administrativa, mas diretamente o interesse público,
quando formula uma inicial acusatória. E deve trazer às suas funções e à sua racionalidade a consciência de
que o processo, em si mesmo, é uma pena, o que é bem analisado por Zaffaroni19,Messuti20, Rivera Beiras21

e Carnelutti22, dentre outros.

O delito não deve ser visto numa perspectiva eminentemente formal e abstrata. Crimes são
cometidos numa sociedade, e por ela vistos, sentidos e por eles influenciados, numa relação necessária; e,
considerando o início do presente século, num panorama econômico e social de grande e notória exclusão
social. Como destaca Gargarella23, uma intuição central de seus estudos é que os problemas gerais
encontrados para justificar o castigo se encontram mais profundos quando essa prática é justificada em
situações de imensa injustiça social. A mera instauração de investigação sobre determinada pessoa carreia a
ela uma série de dúvidas e revezes que atingem diretamente seu autoconceito, além de sua imagem frente à
família, aos amigos, à teia de imprescindíveis e inevitáveis relações sociais mantidas e a manter. Insta
destacar ainda que mesmo se após meses ou anos de transcurso do processo judicial, no caso de ser ele
declarado inocente, ainda pairam dúvidas sobre tal realidade. A marca do processo sobre o investigado ainda
o acompanha em toda a sua existência, o que deve ser avaliados pelo órgão do Ministério Público. Deve-se
ter em mente, como lembra Wacqant24, com pesar, que o sistema de punição criminal acaba por expressar
ironicamente uma “opção preferencial pelos pobres”, mirando os canhões, em primeira análise, para a
punição de desajustados sociais, dentre eles as camadas mais humildes da população, ou seja, ladrões,
estelionatários, sem uma preocupação imediata com qualquer viés de ressocialização. Encarcera-se, força é
dizer, sem saber o porquê. Solta-se, de igual sorte, sem saber para quê e com qual objetivo.

Tornando ao aspecto investigativo, o próprio conceito de indícios deve ser objeto de reavaliação
constitucional. Não se está a exigir que haja provas suficientes, a priori, para a condenação. Mas, o
desencadear da questão penal deve ser permeado por um grau de responsabilidade de seu prolator, a refletir
a serenidade do Estado ao qual se encontra vinculado. A dignidade da opinio delicti ou o púlpito ministerial
não devem ser palco de vinditas ou perseguições pessoais, ou mesmo a submissão de pessoas aos vexames
de uma apuração quando não haja uma garantia verossímil de que haverá uma perspectiva razoável de
procedência do pedido.
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Outra providência reclama a eticidade na acusação: o reconhecimento por parte do Ministério
Público da oportunidade para o exercício de tal ação penal. E da conveniência de fazê-lo frente a diversas
outras opções que o sistema pode lhe dar. Muito já se evoluiu no direito sancionatório penal brasileiro, com
a publicação da Lei n. 9.099/ 95. Ela instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, criando uma
principiologia própria para os delitos que indica, trazendo ao lume a constatação de que a reparação do dano
e acompanhamento do autor do fato por determinado período surtem maior efeito social do que o
encarceramento. Este que é, em verdade, um duvidoso proceder público, baseado na prosaica de que afastar
alguém da proximidade de seus amigos e familiares, forçando-o à convivência com pessoas de similar ou
maior periculosidade, fatalmente o tornará uma pessoa melhor para o convívio social.

Desse modo, o sistema penal reclama uma textura aberta. Urge dar-se um passo a mais em favor do
Ministério Público, institucionalmente falando. Hoje se repudia o acusador sistemático, que pugna pela
condenação serial e indiscriminada e cujos pedidos de absolvição são envoltos numa sombra de vergonha,
como se não tivessem desempenhado adequadamente seu papel no organismo estatal. O constitucionalismo
moderno exige que se rejeite o denunciador inconsequente, incutindo a de que outras formas podem ser
utilizadas para solver o conflito instaurado com certos delitos. Isso pode ocorrer através da ampliação do
leque de delitos a serem objeto de transação penal ou suspensão condicional do processo, além da
possibilidade de cessação de acusação a determinados réus, quando possam desempenhar papel efetivo de
colaboração no deslinde de ilícitos de maior gravidade.

Questiona-se qual o efeito social de punir um simples vendedor de DVDs piratas numa pequena
cidade. Ao revés, quando, a par da constatação do delito, ele indica, de modo claro e frutífero, a forma como
ele obteve as mercadorias contrafeitas, e como isso está a ser realizado pelos efetivos distribuidores, torna-se
ele relevante para o sistema penal, servindo a uma causa maior e mais justificável. Há de se tornar possível,
destarte, que essa atividade leve à extinção de punibilidade quanto a ele, ou, pelo menos, uma redução
substancial de sua reprimenda. Essa a raiz do procedimento conhecido no direito anglossaxão como plea
bargaining, de reconhecido êxito, mas, ainda assim, exposto a críticas relevantes, quando desfigurado de
seus objetivos originais.

Não demanda maior esforço a constatação de que o sistema repressivo é seletivo por natureza. Ele
o é quando escolhe os bens jurídicos mais relevantes para fins de tipicidade, ou ainda, quando desloca um
maior número de autoridades policiais para uma cidade, e diverso número para outra, em vista de maior
importância social ou econômica da comuna. Ainda o é quando da autuação criminal, ao admitir que
determinados delitos possam ter a sua punibilidade extinta em caso de parcelamento ou pagamento de
tributos antes do recebimento da denúncia; ou quando é reconhecida uma causa extintiva do delito em
hipótese de que a retenção de possíveis contribuições previdenciárias seja utilizada para o pagamento
comprovado de salário de servidores, quando houver dificuldades orçamentárias de empresas. Ainda se
mencionam hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa e causas supralegais de extinção de punibilidade,
reconhecidas, por vezes, apenas judicialmente.

Em tais casos, o agir ético do Ministério Público ainda se amolda à contingência de não iniciar a
ação penal quando isso se revelar absolutamente desproporcional frente à realidade do delito apresentado.
Isso reclama a superação, ou flexibilização do postulado clássico da obrigatoriedade da ação penal pública,
em franco descompasso com a liberdade constitucional do Poder Judiciário em reconhecer a
inconstitucionalidade de normas penais por vícios como ausência de proporcionalidade legislativa, a exemplo
da receptação qualificada, em decisão singular e relevante de Ministro Supremo Tribunal Federal, depois
alterada por decisão da 2ª Turma desse mesmo órgão, reiterando-se a legislação original25.

Assim, quanto maior a atenção do Ministério Público aos direitos fundamentais do investigado,
maior é o recolhimento de legitimidade desse órgão e confirmação da regularidade de suas atribuições junto
à sociedade respectiva. É de se destacar a de Habermas26 acerca de uma legitimação pelos direitos humanos.
E, dessa forma, antes de ser visto como um mero órgão de acusação sistemática e depositário de insatisfação
individual por parte meramente de vítimas e grupos, passa a ser reconhecido, referencialmente, com um ator
socialmente envolvido com uma estabilização responsável de expectativas adequadas de condutas. Aberto,
doravante, para entender o caráter multicultural de uma sociedade em transformação, e autorizado,
constitucional e legalmente, a considerar como delito apenas eventos que abalem de forma grave bens
jurídicos socialmente relevantes.

Sobre essa função legitimatória da atividade ministerial, é de se destacar o posicionamento de
ALEXY27:

 

A existência de argumentos bons e plausíveis basta para deliberação ou reflexão, mas
não para a representação. Para isso, é necessário que o tribunal não só promova a
pretensão de que seus argumentos são os argumentos do povo ou do cidadão; um
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número suficiente de cidadãos precisa, pelo menos, em perspectiva mais prolongada,
aceitar esses argumentos como corretos. Somente pessoas racionais estão
capacitadas para aceitar um argumento por causa de sua correção ou validade. Isso
mostra que existem duas condições fundamentais de representação argumentativa
autêntica: (1) a existência de argumentos válidos ou corretos e (2) a existência de
pessoas racionais que são capazes e dispostas a aceitar argumentos válidos ou
corretos porque eles são válidos ou corretos.

 

Há de se encarar o órgão do Ministério Público numa função constitucional aberta socialmente,
ciente de que a vida pós-moderna traz conflitos não previstos legalmente, ao tempo que revalora outros de
modo diferenciado do que originalmente se fizera. Assim, caso antes houvesse uma contravenção penal de
mendicância, deveria esse órgão apresentar o reconhecimento institucional acerca da não-apuração de tal
infração, direcionando a máquina investigatória para fatos sobremaneira relevantes, numa seletividade
positiva, prenhe de bens resultados à sociedade como um todo, tornando prescindível que as grandes
questões constitucionais sobre tipos penais aguardassem um desfecho legislativo ou decisões judiciais em
casos excepcionais.

A acusação consciente envolve essa tomada de posição quanto à grande política a ser realizada por
essa instituição. E avaliar que decisões desse jaez são lícitas e desejáveis para o fortalecimento dos direitos
fundamentais. Tal agir ético, já adotado por diversos países como a Alemanha, indica uma nova consciência
desse órgão no início desse novo século.

2.2. O controle da investigação prévia e a legitimação da denúncia

Impõe-se constitucionalmente ao Ministério Público o dever de fiscalização da autoridade policial.
Mas, essa tarefa não apenas deve ser vista meramente como um olhar acerca da atividade administrativa
funcionalmente considerada. O órgão respectivo deve realizar um acompanhamento efetivo acerca de todo o
fazer investigativo, desde o instante da realização fenomenológica do delito, as primeiras investigações, a
coleta das provas até a entrega do produto apuratório ao órgão jurisdicional e posteriormente a ele.

Isso é mais do que um dever institucional. Antes, é uma garantia de que sua tarefa investigativa está
lastreada num material realmente confiável e idôneo a espelhar o ocorrido do modo mais fidedigno possível,
aferindo se houve o respeito aos direitos fundamentais do autuado. As primeiras declarações e impressões
demonstram especial relevância ao ato apuratório. Não raras vezes, detalhes findam por ser perdidos ou não
observados, ou, sob outra visão, o envolvido se encontra em situação de especial vulnerabilidade, e passível
de sugestões e orientações inadequadas por parte de autoridades policiais civis e militares, que o abordam.

O autor do crime é um homem comum, muitas vezes sem qualquer ligação com o ramo jurídico ou
dotado de conhecimentos básicos do mundo jurídico, esfera essa que costuma ser-lhe distante e apenas
aferível por programas televisivos, que, amiúde, revelam práticas indevidas de desrespeito a postulados
básicos de cidadania e respeito à imagem de infratores. Cometido o delito, ingressa ele numa esfera estranha,
com limites e garantias desconhecidas. Não tem idéia de contingências como o respeito a seu direito de não-
autoincriminação, ao silêncio constitucional, comunicação a familiares, presença de advogado ou Defensor
Público. Tais garantias se encontram no constitucionalismo norte-americano desde a Corte Warren, por meio
de julgado como Miranda versus Arizona, de 1966, reforçando a 4ª Emenda da Constituição deste Estado.
Trata-se de verdadeiro divisor de águas sobre limites do Estado na função persecutória penal, o que pode ser
visto na obra de Kermit Hall e James Ely28

Os direitos fundamentais de um suspeito, forçoso é dizer, no cotidiano policial, máxime em casos de
pessoas menos favorecidas socialmente, é um ideário distante, seja na capital ou nos rincões mais distantes de
pequenas cidades do interior, agravado por algum despreparo das autoridades envolvidas nos segundo caso,
em especial as militares, e sob as vistas complacentes do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Nesse contexto, fatos como a confissão relatada a policiais em viaturas a caminho de Delegacias,
sem qualquer advertência de que ele teria o direito a apenas se manifestar com a presença de advogados ou
Defensores Públicos; comunicações tardias a familiares, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria,
apenas realizadas quando há “colaboração” do investigado, muitas vezes ameaçado ou efetivamente agredido
de forma a não restarem marcas para perícias de legistas que comprovassem tais fatos. Isso sem mencionar o
horror bárbaro das torturas para obtenção de confissões, o que desafia o mais básico respeito à dignidade
humana, retrocedendo o sistema de investigação criminal aos mais retrógrados páramos da desumanidade.

Isso é notado com maior frequência nos delitos em que as vítimas são pessoas de singela condição
financeira, política e social. Aqui o Estado age impulsionado pelo alcance do que considera verdade,
procurando, antes de explicações razoáveis, um culpado. É o que Altavilla29 bem expõe quanto ao Ministério
Público, dentro de uma visão deformada e arcaica, no que ele chama de “sedução do acusador”, em que ele
desvalorizaria instintivamente qualquer indicativa de inocência do suspeito. Em todos os sistemas que
laboram dessa forma, há uma nota características: o primado da confissão, como elemento por excelência do
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acervo probatório. Retorna-se a um aparelhamento investigatório simplificado, em que a prova dos fatos
deveria ser “extraída” do acusado, ainda que contra a sua vontade. Sobre a questão, Adauto Suannes30

desenvolve notável teorização acerca de fundamentos éticos do processo penal e do processo penal justo, e
como o vício acima deve ser debelado dessa atividade.

Em tais circunstâncias, incumbe ao órgão ministerial dentro de uma experiência de responsabilidade
ética ser o primeiro a inquirir do suspeito acerca do respeito a seus direitos pelos órgãos de investigação
criminal preliminar, e adotar as medidas cabíveis contra quaisquer abusos porventura verificados. Não se
deve coonestar arbitrariedades e ilegalidades, com o argumento de que isso culminou com a produção de
provas utilizáveis para a condenação dos suspeitos. E pior, sem questionar ou perscrutar com seriedade, o
modo de realização daqueles abusos, por vezes com graves danos à intangibilidade corporal, honra e
privacidade dos investigados, quando o avanço sobre tais garantias não revela qualquer justificativa prévia a
reduzir-lhe a gravidade.

Ainda, deve ser entendido com reservas o trabalho de investigação desenvolvido hodiernamente na
Alemanha acerca da legitimidade da tortura para obtenção de provas criminais. Essa temática vem a ser
destacada por Luis Greco31, que se opõe firmemente a tal posicionamento. Kai Ambos, em artigo recente,
discorda frontalmente do uso da prova obtida mediante tortura, em nível internacional.32

2.3 Denúncia-crime: requisitos clássicos e novas perspectivas

O sistema processual penal utiliza categorias comuns ao de natureza civil, ambas oriundas de um
tronco comum: a teoria geral do processo. Por exemplo, interesse processual, promovente, promovido,
prescrição, ação, juízo, demanda e condições da ação. Ocorre que tais requisitos amiúde não são
axiologicamente adaptados para a seara penal. O resultado é que, em derradeira análise, há carência
demasiada de uma teoria geral no ramo persecutório penal. Isso revela especial gravidade no que concerne
aos requisitos da inicial acusatória.

Na linha do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia conterá: a) a exposição do fato
criminoso com todas as suas circunstâncias; b) qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se
possa identificá-lo; c) a classificação do crime e, quando necessário, d) o rol de testemunhas.

O cumprimento abstrato de tais requisitos leva a questionamentos e críticas relevantes.

O fato delituoso não deve ser apenas apresentado abstratamente. Urge que seja demonstrado, de
logo e com base em provas válidas, o liame de causalidade entre ele o suposto realizador. Assim como a
inexistência de elementos que carreiem, de logo, a exclusão do crime ou da culpabilidade, ou da presença de
causas supralegais que tornem desnecessária a instauração da ação penal. Em saltando ao primeiro olhar a
conclusão de que o suspeito cometeu um ato com o fito de se defender de agressão ilegítima, além dos
demais requisitos legalmente exigíveis, inócuo provocar a máquina estatal contra um delito sabidamente
inexistente. O exercício de subsunção típica assume especial relevância dentro de um processo penal
constitucionalmente adequado e um conceito responsável de acusação.

É de se conferir destaque ao art. 337 da Ley 906/2004, da Colômbia, que elenca os requisitos para a
denúncia-crime. Por exemplo, identificação completa do acusado, relação clara e sucinta dos fatos relevantes
em linguagem compreensível, relação dos bens afetados, com indicação das provas, por meio de documentos
à parte, que devem conter os fatos que não demandam prova, transcrição das provas antecipadas autorizadas
judicialmente, quando sua repetição não seja possível, indicação de testemunhas, peritos, documentos, além
dos fatos favoráveis ao acusado em poder do Ministério Público

O Poder Judiciário tem rejeitado muitas denúncias-crime, seja por ausência de provas, ou deficiência
na indicação do nexo causal entre o autor e o delito. O nível de tolerância com uma prova claudicante tem
sido muito baixo, revelando algo a ser questionado pelo Ministério Público: a necessidade de um mais
adequado aparelhamento de suas atividades e controle efetivo da atividade policial. Isso traz a lume outro
aspecto da questão: a carência de meios para investigação mais adequada em determinadas hipóteses, o que
leva a técnicas medievais de colheita da verdade em alguns Estados, além de restrições a provas mais densas
como sigilo bancário e perseguição de ativos internacionais, reclamando acervo probatório já constituído
antes do pedido das diligências em questão, o que finda por inviabilizá-lo.

2.4. Princípio da oportunidade e processo penal

Um dos aspectos mais interessantes para caracterizar uma acusação responsável é a aplicabilidade
do princípio da oportunidade.

É postulado de um processo penal clássico a obrigatoriedade da ação penal, a significar que o órgão
do Ministério Público, diante da realização do fato imponível penal, deveria forçosamente, e sem maiores
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indagações, propor a denúncia-crime, sendo-lhe vedado perquirir quaisquer aspectos relacionados à
conveniência e efeitos daquela postura, ainda em casos em que a ação poderia ser absolutamente contrária ao
interesse público. Por exemplo, quando a prescrição penal é iminente, e se sabe que o processo penal não
chegará a qualquer resultado útil, indicando-se um dispêndio desnecessário de recursos; ou quando a lesão
ao bem jurídico for de tal maneira ínfima que outros ramos do direito podem dar conta do caso de modo
satisfatório. É o caso de furtos de bens de reduzido valor, em que a vítima aceita um ressarcimento dos
danos por parte do autor do ilícito.

O arquivamento, no direito brasileiro, prende-se a uma idéia negativa, quando estão ausentes os
pressupostos mínimos de autoria e materialidade, idôneos a construir a idéia de justa causa, ou quando
detectável, de plano, causa de exclusão da ilicitude, culpabilidade e de extinção de punibilidade, as duas
primeiras de caráter excepcional e cercadas das maiores cautelas. O pedido de arquivamento, na verdade,
sujeito a um controle administrativo complexo, equivale a um não-oferecimento da denúncia, sujeito que está
aos mesmos requisitos, desta vez sob o ponto de vista negativo, do oferecimento da petição inicial
acusatória.

O sistema processual penal, timidamente, vem abrindo a visão para mecanismos de oportunidade da
ação penal, a exemplo da lei de proteção de testemunhas e delação premiada (Lei n. 9.807/99), e com o
grande passo dado com a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei 9.099/95), porém, com foco
apenas em crimes de menor potencial ofensivo, aplicando-se idéias como a composição civil como causa de
renúncia ao direito de representação, ou a transação penal como instante processual gerador de título
executivo para fins de execução no Juizado Especial competente, reduzindo-se os efeitos penais resultantes
de uma condenação tão somente ao âmbito do referido Juizado (art. 76).

Ocorre que a maior constitucionalização do processo penal, máxime com o influxo da maior
consideração hodierna aos direitos fundamentais e princípios constitucionais, pugna por uma reavaliação da
obrigatoriedade em ação penal. A apresentação imediata do caso penal com a mera realização abstrata do
tipo incriminador gera tamanha repercussão no patrimônio jurídico do acusado que reclama a apresentação
de um novo juízo de proporcionalidade a orientar tal postura, no âmbito de uma acusação responsável.

Urge que a análise do mérito penal, ainda que não possa ser inteiramente deslocada para o momento
do recebimento da denúncia, eis que apenas há provas indiciárias, imponha ao responsável pela acusação, e
ao Juiz respectivo, a apreciação mais detalhada e exigente dos requisitos para a instauração do feito,
concedendo-se, ainda, ao órgão do Ministério Público, diante de casos específicos, o poder de aplicar o
princípio da oportunidade para o melhor atendimento ao interesse público. Daí, também, fixa-se a
necessidade de o órgão julgador fundamentar o recebimento da denúncia, a despeito do esmagador
entendimento jurisprudencial em sentido contrário.

Vê-se que a de oportunidade envolve dois aspectos: maior efetividade do labor ministerial, com o
reforço de mecanismos como o maior poder na delação premiada, adotando-se institutos processuais como o
plea bargaining do direito norte-americano, facultando-se a renúncia à ação penal pública em delitos
mínimos, de modo amplo, caso haja exitosa colaboração no desmantelamento de organizações criminosas ou
delitos de maior envergadura. Ou, ainda, o aumento do rol de delitos em que seja possível a aplicação
imediata de medias despenalizadoras, como certos delitos de roubo, em que, havendo anuência do suspeito,
uma sanção adequada poderia ser objeto de acordo entre ele e o Estado. Por vezes, despende-se vultosa
quantia do erário público apenas para comprovar algo que se encontra lídimo nos autos, expondo-o às
agruras de um processo em que, de logo, ele concorda em todos os seus termos ante a qualidade da prova
apresentada.

Por outro lado, a oportunidade alberga ainda o dever do Ministério Público em não iniciar feitos
penais quando o interesse público não reputa a medida como salutar, a exemplo de casos em que restam
poucos dias para a consumação da prescrição, de modo que os gastos para a máquina estatal não
correspondam a qualquer resultado útil. E a valorização de mecanismos extrajudiciais de resolução de
conflitos, inclusive para crimes de maior gravidade, a exemplo da composição de danos civis em delitos de
furto, com a anuência da vítima e suspeito. O direito alemão, segundo doutrina de Roxin33, impõe como uma
das condições da ação penal a indicação do interesse público naquele ato e a conveniência de tal ato,
trazendo para a seara processual penal seus estudos acerca do princípio da insignificância.

Há doutrina clássica acerca da obrigatoriedade da ação penal, fundados nas idéias de Kant e Hegel
sobre uma teoria absoluta da pena, no sentido de que a todo ato delituoso deve corresponder um processo e
uma sanção. Esta doutrina revela-se no Código de Processo Penal Brasileiro, que proíbe a desistência da
ação (art. 42) ou do recurso (art. 542). Essa idéia há de ser submetida aos reclamos da modernidade. A
seletividade é algo natural ao Estado Moderno. Calamandrei34 não admite que em sendo detectada hipótese
de atuação do MP, ele decida não fazê-lo. Ainda Nesse sentido, Jardim35: “[...] não se justificaria que, como
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regra legal, pudessem os funcionários investidos no órgão público afastar a aplicação do Direito Penal
legislado ao caso concreto, ao seu talante ou juízo discricionário, baseado em critérios de oportunidade e
conveniência, nem sempre muito claros ou definidos”.

A apoiar esse entendimento, Scarance Fernandes36 defende a prevalência do princípio da
obrigatoriedade no processo penal brasileiro. De igual forma, Aury Lopes Júnior37 afirmando que a ação
penal “(...) está muito longe de qualquer consagração de oportunidade e conveniência.”38

Em países latino-americanos, a exemplo da Colômbia, a matéria está sendo bem desenvolvida, em
especial a partir da Ley 906/2004, que a disciplina especificamente em seu título V, elencando as hipóteses
em que seria cabível o princípio da oportunidade, em dezessete hipóteses, das quais se destacam a presença
de crimes culposos e os fatos indiquem pouca significância jurídica e social (item 12); ou em casos de crimes
contra o patrimônio econômico, em que a coisa esteja em tão alto grau de deterioração que haja custo
desproporcional na utilização da justiça penal (item 10); quando a culpabilidade do caso seja de consideração
tão secundária que a sanção penal é desnecessária e sem utilidade social (item 13); quando se afeta
minimamente bens coletivos, nos casos de reparação integral, e quando se possa dizer que o fato não tornará
a ocorrer. Os acordos entre o Ministério Público e suspeito devem ser analisados pelo poder judiciário em
até cinco dias após sua realização e apenas serão admitidos com um mínimo de provas que permita inferir a
autoria ou participação na conduta e sua tipicidade (art. 327).

CONCLUSÃO

A constitucionalização do direito é um crescendo nos Estados de Direito na ordem jurídica
contemporânea. Mais do que apenas aplicar regras e códigos, impõe-se conferir-lhes um impulso valorativo
albergado em princípios constitucionais. Com maior incidência, isso é notado no direito processual penal,
que trata diretamente com o ser humano e seus bens mais valiosos, por exemplo, vida, liberdade, propriedade
e honra. Impõe-se que a interpretação dessas normas esteja de acordo com postulados como dignidade
humana, proporcionalidade, máxima efetividade e respeito aos direitos fundamentais, desde o início da lide
até a fase de execução.

Daí, a relevância do momento acusatório como objeto de atenção especial. Não deve ele ser visto
como ato abstrato e automático ante a presença de uma tipicidade formal. Ele traz graves consequências
sobre o patrimônio jurídico do réu, nas diversas esferas de sua existência, impondo ao órgão responsável o
reconhecimento de sua essencial eticidade constitucional, controlando a investigação pré-processual e
apresentando a denúncia-crime quando encontrados reais motivos de interesse público em tal medida, dentro
de um critério de oportunidade, analisável ainda pelo Poder Judiciário. Dessa forma, concilia-se de modo
responsável o direito coletivo à segurança pública e o direito individual de cada suspeito à manutenção de
seu direito fundamental à liberdade.

A acusação responsável, assim, é a racionalização do direito de punir a partir do Ministério Público e de suas
funções institucionais. Envolve de um lado o incremento à cautela e rigor técnico no tratamento dos meios
probatórios no direito processual penal, desde o cometimento do delito, garantindo o respeito ao devido
processo legal, contraditório e ampla defesa, em seus aspectos formais e materiais, em vista da dignidade da
pessoa humana e direitos fundamentais. E de outro, o incentivo ao princípio da oportunidade, analisando
quais delitos efetivamente lesionam bens jurídicos relevantes ao Estado de Direito, reservando o direito penal
para o seu tratamento. Em relação aos demais bens jurídicos que não necessitem ser amparados pelo Direito
Penal, deve-se promover o incentivo de meios alternativos de composição de conflitos, dando ensejo a
mecanismos como a composição civil, ressarcimento patrimonial e prestação de serviços à comunidade.
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O DIREITO SOCIAL À SEGURANÇA E O SEU SENTIMENTO DE INFERIORIDADE

THE RIGHT TO LIVE IN SAFETY AND ITS SENSE OF INFERIORITY

KLEVER PAULO LEAL FILPO

RESUMO
Partindo de uma coletânea de decisões judiciais e de textos publicados no campo das ciências sociais, o
presente trabalho utiliza de forma metafórica alguns conceitos extraídos da psicologia, tais como “superego”
e “rejeição”, para ilustrar o fato de que o direito à segurança não vem recebendo da parte do Poder
Judiciário no Brasil a mesma tutela e efetividade já conquistadas por outros direitos sociais também
contemplados na Constituição da República Federativa de 1988, especialmente o direito à saúde. Nesse
passo o artigo sugere que, tal como ocorre com um filho rejeitado, o direito social de viver em segurança
padece de um “sentimento de inferioridade”, em sentido figurado. O trabalho denuncia essa diferença de
tratamento que coloca em xeque a coerência jurídico-institucional da jurisdição constitucional e convida para
a busca de respostas, sempre no intuito de conferir maior efetividade aos direitos sociais.

PALAVRAS-CHAVES: Efetividade do Direito à Segurança; Constituição; Poder Judiciário

ABSTRACT
On the basis of a collection of judicial decisions and texts published in the field of social sciences, this work
uses in a metaphorical way some concepts extracted of psychology, such as “superego” and “rejection”, to
illustrate the fact that the public security is not receiving from the judiciary branch, in Brazil, the same
attention and effectiveness already won over by other social rights, also covered in the Brazilian Constitution,
especially the public health care. The text suggests that, as occurs with a rejected son, the right to live in
safety suffers from an “inferiority sense”. The work denounces the difference in treatment which places under
suspicion the constitutional jurisdiction and invites to the search for answers, always in order to confer
effectiveness to social rights.
KEYWORDS: Right to live in safety effectiveness; Constitution; Judiciary Branch

1. INTRODUÇÃO

Decorridos mais de vinte anos desde o surgimento, entre nós, da Constituição Cidadã, é
lamentável constatar que muitas das promessas firmadas naquela carta política não chegaram a sair do papel.
É inegável que muitos avanços foram obtidos. Todavia, em se tratando da melhoria das condições de vida da
população, muito pouco evoluímos.

A tendência de interpretar certas normas constitucionais como meramente programáticas, ou seja,
como simples promessas para serem colocadas em prática em um futuro incerto, a depender de uma
regulamentação infraconstitucional e da quantidade de recursos financeiros disponíveis, tem sido um dos
grandes empecilhos para a concretização de direitos assegurados na Constituição. E as maiores “vítimas”
dessa visão equivocada são os direitos sociais, na medida em que demandam um maciço investimento de
recursos públicos para serem transpostos do papel para a prática.

Noutro giro, o Judiciário no Brasil tem se mostrado impaciente diante da morosidade dos outros
poderes na implementação de políticas públicas em áreas essenciais como saúde, educação, moradia. Daí que
têm crescido em número e grau as intervenções judiciais destinadas a assegurar esses direitos prestacionais,
como será demonstrado no curso da exposição.

Não é objetivo deste texto aprofundar a discussão sobre a legitimidade ou ilegitimidade desse tipo
de intervenção. Para além disso, o ponto de partida é o reconhecimento de que a judicialização de políticas
públicas é um fato concreto e incontestável em nossa realidade. Tampouco pretende-se propor que a tarefa
de implementar os direitos sociais deva ser atribuída primariamente aos juízes, destroçando por completo o
tradicional sistema de tripartição do poder – embora este deva ser flexibilizado. Mas apenas que estes não
podem recusar-se a tutelar um direito, quando provocados nesse sentido, diante da marcante inércia da
máquina estatal.

Firmadas essas premissas, a problemática enfrentada é que, apesar da reafirmação do papel do
Judiciário como impulsionador de melhorias na qualidade de vida da população, essa tutela só tem sido
direcionada a uma parte dos direitos com status constitucional, existindo outros que permanecem sendo
deixados em segundo plano pelos poderes constituídos, especialmente o direito à segurança. Assim pretende-
se evidenciar a existência desse tratamento diferenciado e esboçar algumas hipóteses que pretendem explicar
a sua existência.

Tomaremos emprestados do campo da psicologia alguns conceitos que, empregados de forma
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metafórica, pretendem tornar mais interessante o debate e marcar bem a posição ora sustentada,
relativamente à preferência – uma espécie de hierarquização – que se evidencia na concretização dos direitos
de segunda geração em espécie, preferência esta que precisa ser vencida como condição indispensável para a
reafirmação e plena efetivação desses direitos.

 
2. GRAU DE PROTEÇÃO JUDICIAL JÁ ANGARIADO PELOS DIREITOS SOCIAIS

No Brasil é costume dizer que “o importante é ter saúde. Quanto ao resto, dá-se um jeito”. Desse
lugar comum, pode-se extrair que a sabedoria popular consagrou justamente a saúde como um dos maiores
valores para o brasileiro. Afinal, é um pré-requisito ou, por outro lado, um meio através do qual se faz
possível a fruição e o exercício dos demais direitos individuais. Trata-se de um direito fundamental[1], no
tocante às condições essenciais para uma sobrevivência digna, que deve ser universalmente assegurado.
Entretanto, a observação do quotidiano leva à conclusão de que, não obstante exista um sistema unificado
(Sistema Único de Saúde - SUS) especialmente criado para esse fim, é nessa seara que se verifica,
paradoxalmente, a maior distância entre o que é oferecido pelo Estado e as reais necessidades da população.

É comum a divulgação, por meio da imprensa, de casos dramáticos de brasileiros – homens,
mulheres a darem à luz, idosos, crianças – que, pela falta de leitos, são obrigados a aguardar nos corredores
por dias, às vezes semanas, uma chance de serem atendidos e de – quem sabe? – sobreviverem, enquanto às
equipes de plantão é atribuída a missão, não menos dolorosa, de escolher quem tem as maiores chances de
cura e, portanto, merece ser salvo. Quantas pessoas à espera de receber gratuitamente os remédios
necessários ao seu tratamento? Quantas crianças neste nosso Brasil ainda morrem vitimadas pelas chamadas
doenças de terceiro mundo?

Por outro lado, sabe-se que dentro da organização do Estado moderno compete aos cargos
políticos – Poder Executivo e Poder Legislativo – a definição das prioridades e o estabelecimento de critérios
para o investimento dos recursos disponíveis. Tudo planejado com a devida antecedência dentro dos
parâmetros impostos pela legislação aplicável (Leis Orçamentárias; Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei de
Licitações e Contratos, dentre outras), buscando-se a máxima eficiência, ou seja, os melhores e mais amplos
resultados com o menor gasto possível. Para tanto, tais poderes estão aparelhados de órgãos técnicos
capazes de assessorá-los diante das questões mais complexas.

Entretanto, o administrador público e o legislador são normalmente acusados de uma certa
resistência em realizar investimentos destinados a reduzir as desigualdades. Tal relutância, ao que parece, se
dá em razão da pequena repercussão pública das obras sociais. No mais das vezes esse tipo de investimento
não é tido como prioritário porque seus resultados não são percebidos facilmente pelos eleitores, daí
decorrendo a maior parte dos problemas vivenciados no campo da saúde pública.

Então, devido à disparidade entre os serviços que são efetivamente disponibilizados e as
necessidades da população, o que se nota é uma verdadeira corrida ao Poder Judiciário para obter, por meio
dos mandados judiciais, aquilo que deveria ser propiciado espontaneamente pela administração, com a
abrangência e qualidade adequadas. Constata-se, atualmente, o fenômeno da judicialização do direito à
saúde, e juízes dispostos a realizar, pelas próprias mãos, políticas públicas destinadas à implementação de
melhores condições de vida para a população.

Em uma das decisões pesquisadas o juiz prolator, hoje Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio, Cláudio Luís Braga Dell´Orto, quase que num desabafo, afirmou que na atualidade muitos
bens preciosos para o ser humano só logram ser obtidos por meio de sentenças. 

Importante fenômeno vivenciado pela sociedade pós-moderna, em vias de globalização,
é a judicialização de várias prerrogativas da pessoa humana, obrigando-a a tormentosas
discussões jurídicas para o reconhecimento de valores intrínsecos à humanidade. Os
governantes, desviando-se de suas condições de mandatários do povo, cerram fileiras
contra direitos fundamentais da pessoa humana e transferem ao mundo jurídico a
solução de problemas que são artificialmente criados, muitas vezes, para procrastinar o
atendimento às necessidades básicas do povo[2].

O processo que nos trouxe até este ponto vem atraindo a atenção de vários autores. Uma das
abordagens mais interessantes é trazida por Marcos Maselli Gouvêa (2003, p. 173) ao comentar os
ensinamentos dos pesquisadores americanos Feeley e Rubin. Trata-se de uma experiência concreta de
implementação de direitos prestacionais, a partir de uma descrição de como as Cortes americanas
reformaram as prisões dos Estados Unidos, especialmente durante as décadas de setenta e oitenta do século
passado.

Gouvêa (op. cit., p. 175-176), contextualizando a obra comentada, explica que desde 1930 os
presidiários ajuizavam medidas perante a Justiça Federal Norte-Americana, queixando-se das precárias
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condições das instalações carcerárias. A descrição do autor é de que estas eram verdadeiros depósitos de
seres humanos. Apesar disso, segundo o texto, até aproximadamente 1965 tais ações eram sempre refutadas.
Os tribunais jamais adentravam na esfera de discricionariedade de outros Poderes, não obstante fossem
legítimos os pleitos veiculados por parte dos presos. A implementação de prestações positivas estava
totalmente fora de cogitação.

Foi somente a partir do ano no ano de 1965 – prossegue Gouvêa (op. cit., p. 176) – que passou-se
a verificar uma mudança de ponto de vista. O marco inicial foi a decisão proferida pela Corte Federal do
Distrito Oriental do Arkansas, no leading case Talley v. Stephens, quando reconheceu-se as condições
desumanas, “cruéis e incomuns”, em que se encontravam instalados os presos de determinada colônia penal.
Referida decisão ordenou a realização de medidas destinadas a minorar o sofrimento dos condenados, e a
propagação desse tipo de julgado deu origem a uma verdadeira revolução, pois representava uma
flexibilização do tão estimado princípio da separação dos poderes.

Essa nova tendência, ainda de acordo com as explicações de Feeley e Rubin (GOUVÊA, op. cit., p.
177), materializou-se por meio de decisões solidamente fundamentadas. Inicialmente, os juízes esforçaram-se
para demonstrar que a omissão em questão era constitucionalmente relevante, baseando-se inclusive em
estudos realizados, à época, por especialistas no ramo prisional. A invocação desse tipo de estudos trouxe
cientificidade às decisões, afastando possíveis acusações de que não passariam de mero capricho dos
magistrados. Além disso, a opinião pública americana reconheceu a necessidade de que medidas fossem, de
fato, implementadas, e julgou que os magistrados agiam conforme o papel que lhes havia sido destinado pela
sociedade. Finalmente, as melhorias foram executadas de forma gradual e sem exageros, o que acabou por
legitimar essa interferência sobre os assuntos do Executivo.

Com efeito, há bem pouco tempo a magistratura brasileira permanecia tal como os juízes norte-
americanos de outrora: a intervenção nas outras esferas de Poder estava totalmente vedada[3]. Mas essa
realidade evoluiu, e bastante. Mesmo nas hipóteses de difícil reivindicação perante os tribunais – o que é
característica dos direitos sociais – o Judiciário tem sido próspero ao determinar medidas prestacionais de
toda sorte, que têm contribuído para a efetivação desses direitos.

Em se tratando de intervenção judicial na definição e controle de políticas públicas, é inevitável
invocar a decisão prolatada em 29 de abril de 2004, na Argüição de Descumprimento de Preceito
Fundamental nº 45[4], em que foi Relator o Ministro Celso de Mello. A medida foi promovida contra veto
emanado do Presidente da República que incidiu sobre determinado artigo da Lei nº 10.707/2003, destinada
a fixar as diretrizes pertinentes à elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2004. Sustentava-se que o veto
presidencial incidente sobre o §2º do artigo 55 importou em desrespeito a preceito fundamental decorrente
da Emenda Constitucional 29/2000, que foi inserida para garantir recursos financeiros mínimos a serem
aplicados nas ações e serviços públicos de saúde.

Os julgadores consideraram que o objetivo perseguido com a referida medida processual foi, em
momento posterior à sua propositura, integralmente alcançado pelo advento da Lei nº 10.777/2003,
promulgada, justamente, para dar efetividade à mencionada Emenda. Garantidos os recursos para a saúde,
ficou prejudicada a Argüição.

Não obstante, o Ministro Relator aproveitou o ensejo para afirmar o papel do Supremo Tribunal no
sentido de “tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais – que se identificam, enquanto direitos
de segunda geração, com as liberdades positivas, reais ou concretas”. Do texto da decisão em comento é
possível obter informações preciosas a respeito de como o Judiciário Brasileiro enxerga a sua missão na
modernidade.

Após considerar que o descumprimento da Constituição tanto pode ter ensejo por meio de
condutas comissivas quanto omissivas, afirmou que ambas qualificam-se como um comportamento
reprovável pois “mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela
se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos
postulados e princípios da Lei Fundamental.”

Na mesma decisão, o Ministro admitiu que entre as funções institucionais do Poder Judiciário não
se inclui, originariamente, a atribuição de formular e implementar políticas públicas, encargo este entregue
aos Poderes Legislativo e Executivo. Mas ressalvou que essa tarefa lhe caberia quando os seus congêneres
não honrassem com os compromissos assumidos, quer por completa omissão, quer por ineficácia dos meios
empregados. A interferência judicial seria, portanto, restrita aos casos em que estiver perfeitamente
configurada a omissão[5].

Esta manifestação acabou reforçando o posicionamento do Supremo que, ao que nos parece, há
anos vinha sendo edificado nesse mesmo sentido. Basta relembrar o acórdão publicado em 23 de agosto de
2000 no RE no. 267.621-RS, relativo ao fornecimento do coquetel de medicamentos para os doentes de
AIDS, em cujo extenso texto pode-se ler a seguinte passagem:
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[...]O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA INDISSOCIÁVEL DO
DIREITO À VIDA. O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da
República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja
integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe
formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir,
aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário
à assistência farmacêutica e médico-hospitalar [...].

Depois dessa decisão – que, por sinal, passou a servir de fundamento para um sem número de
arestos no mesmo sentido, ao redor do país – o STF também foi chamado a manifestar-se sobre a efetivação
de outros direitos sociais, especialmente o direito à educação básica, assim como direitos dos idosos, das
crianças e dos deficientes físicos. E também nesses casos não negou a necessária proteção. Um exemplo
dessa postura foi o acórdão proferido em 23 de junho de 2009 pela 2ª Turma do STF, no Agravo Regimental
interposto no Recurso Extraordinário número 594018-RJ, relatado pelo Ministro Eros Grau, agravante o
Estado do Rio de Janeiro e Agravado o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em cuja ementa lê-
se:

“1. A educação é um direito fundamental e indisponível dos indivíduos. É dever do
Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercício. Dever a ele imposto pelo
preceito veiculado pelo artigo 205 da Constituição do Brasil. A omissão da
Administração importa afronta à Constituição. 2. O Supremo fixou entendimento no
sentido de que “[a] educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de
toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações
meramente discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões
de puro pragmatismo governamental[...]. Embora resida, primariamente, nos
Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas
públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que
em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas
definidas pela própria Constituição, sejam essas implementadas pelos órgãos
estatais inadimplentes, cuja omissão – por importar em descumprimento dos
encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório – mostra-
se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais impregnados
de estatura constitucional". Precedentes. Agravo regimental a que se nega
provimento.”

 

 

Portanto, parece ter-se consolidado o entendimento de que as intervenções judiciais seriam
respostas para os problemas sociais do país. As decisões acima reportadas a título de exemplificação
reforçam a idéia de que o Judiciário espera ser um dos meios para tornar efetivos os direitos de segunda
geração. E apesar de todas as oposições que possam ser feitas a esse ponto de vista – argumentos tais como
a reserva do possível; a escassez de recursos; a separação dos poderes; a inexistência de respaldo técnico
adequado para subsidiar as decisões; as limitações do próprio processo dentre outros – ainda assim esta
tendência, que podemos denominar de judicialização dos direitos sociais, parece ser mesmo um caminho sem
volta.

3. O JUDICIÁRIO, “SUPER-PAI” DOS DIREITOS SOCIAIS

A existência de juízes ativistas, dispostos a implementar políticas públicas de saúde, educação,
proteção às crianças, aos adolescentes e aos idosos é festejada por diversos doutrinadores. A expressão
“festejada” tem cabimento. Com efeito, há grande entusiasmo ante à constatação de que esse tipo de
intervenção tem sido, em alguns casos, uma verdadeira tábua de salvação em um ambiente que é marcado
pela omissão estatal. Nas demandas ligadas à saúde, por exemplo, o Judiciário tem atuado como um
verdadeiro pronto-socorro, já que muitas providências (remédios, internações, próteses, cirurgias) somente
podem ser obtidas por meio da imposição judicial.

O autor Andréas Joachim Krell (1999), por exemplo, desde o primeiro
momento de sua exposição, deixa claro o seu profundo descontentamento com a
realidade paradoxal com que nos defrontamos no Brasil. É um paradoxo – afirma,
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tendo em conta os dados da época da publicação – “que o Brasil esteja entre os dez
países com a maior economia do mundo e possua uma Constituição tão avançada em
termos sociais, enquanto 30 milhões de habitantes continuam vivendo abaixo da linha
de pobreza”. Por essa razão, sustenta uma nova leitura da teoria da separação dos
poderes, admitindo o controle judicial de políticas e orçamentos públicos.

Krell concorda que o Judiciário, a princípio, não deve intervir na esfera
reservada aos seus congêneres para substituí-lo em juízos de conveniência e
oportunidade, querendo controlar opções legislativas de organização e prestação[6]. A
não ser, ressalva, quando haja uma violação evidente e arbitrária, pelo legislador, da
incumbência constitucional. Uma revisão do dogma da separação dos poderes seria
necessária uma vez que “os Poderes Legislativo e Executivo no Brasil se mostraram
incapazes de garantir um cumprimento racional dos respectivos preceitos
constitucionais”. Prega, mais, um abandono do formalismo, incentivando os
representantes das diferentes profissões jurídicas a questionarem o conteúdo material
das normas legais ou dos atos administrativos.

Finalmente, o autor justifica e defende a existência de teorias alternativistas e
inovadoras sobre a função do Judiciário perante os graves problemas sociais e as
falhas das demais autoridades. Tudo com vistas ao cumprimento da ordem jurídica
constitucional, o que se faz absolutamente necessário "em face dos problemas sociais
candentes de um país periférico como o Brasil, onde o princípio tradicional da
separação dos poderes deve ser entendido sob parâmetros e dimensões novas e
diferentes das nações mais ricas".

Já Victor Abramovich e Christian Courtis (2003, p. 135), em seus apontamentos sobre a
possibilidade de implementação judicial dos direitos sociais, denunciam que a tradição constitucional
iberoamericana nesse campo se caracteriza pela repetição de tópicos que mais consistiriam em preconceitos
de caráter ideológico e menos em argumentos sólidos de dogmática jurídica. Segundo eles, não obstante o
fato da maioria das Constituições da América Latina, da Espanha e de Portugal estarem alinhadas dentro do
chamado constitucionalismo social, entre nós prevalece o entendimento de que as normas que estabelecem os
direitos sociais são apenas normas programáticas, que não outorgam direitos subjetivos aos cidadãos.

A superação dessa tradição estaria a depender de juízes criativos, comprometidos com os
ideais sociais, entendidos como aqueles que se encontram estampados na Carta Política. Nessa linha
de pensamento, os encarregados de cumprir com as obrigações que emanam do texto constitucional
são, em um primeiro momento, os poderes políticos. Ao Poder Judiciário, por sua vez, compete uma
tarefa subsidiária, consistente, segundo os autores (op. cit., p. 143), em atuar quando os demais
poderes descumpram as obrigações de que estão encarregados, por ação ou por deixarem de
implementar as ações positivas devidas.

Há quem enxergue uma nítida distinção entre os direitos de liberdade – os quais, por não
exigirem o emprego de recursos, seriam perfeitamente sindicáveis – e os sociais – que, tais como a
saúde e a segurança, implicam em escolhas trágicas e não poderiam ser implementados por força de
determinação judicial. Abramovich e Courtis desmistificam essa distinção, esclarecendo que tal
premissa não é verdadeira. Isto porque os direitos civis também reclamam, para a sua perfeita
execução, prestações positivas de ordens diversas. Os custos da administração da justiça[7]; os
registros dos títulos de propriedade; a montagem, treinamento e manutenção de um aparato policial;
dentre outros, são exemplos de despesas realizadas pelo Estado para assegurar a usufruição de
direitos de primeira dimensão[8]. Sob essa ótica, portanto, não haveria impedimento à
implementação judicial dos direitos sociais.

 

A veces se ha sugerido que las cuestiones que suponen una asignación de recursos
deben remitirse a las autoridades políticas y no a los tribunales. Aunque haya que
respetar las competencias respectivas de los diversos poderes, es conveniente
reconocer que los tribunales ya intervienen generalmente en una gama
considerable de cuestiones que tienen consecuencias importantes para los recursos
disponibles. La adopción de una clasificación rígida de los derechos económicos,
sociales y culturales que los sitúe, por definición, fuera del ámbito de los tribunales
sería, por lo tanto, arbitraria e incompatible con el principio de que los dos grupos
de derechos son indivisibles e interdependientes. También se reduciría
drásticamente la capacidad de los tribunales para proteger los derechos de los
grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad.
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Os pontos de vista desses autores, aliados às decisões acima mencionadas, como se vê, trazem
argumentos bastante consistentes, capazes de subsidiar a intervenção dos magistrados na implementação de
políticas públicas atinentes aos direitos sociais. Porém, por outro lado, essa tendência tem sido criticada por
aqueles que atribuem aos juízes um certo autoritarismo, um desprezo pelos ideais democráticos que se
refletem no princípio da separação dos poderes. Além disso, para tais opositores, a estrutura do Poder
Judiciário seria inadequada para dispor sobre recursos ou planejar políticas públicas, além de carecer de
meios compulsórios para a execução de sentenças que condenam o Estado a cumprir uma tarefa ou efetuar
uma prestação omitida[9]. Todos estes seriam óbices que impediriam o Judiciário de intervir ativamente na
esfera social.

Mas dentro da linha assumida por esse trabalho chamou à atenção a perspectiva bastante original
sustentada pela professora alemã Ingeborg Maus (1999, p. 183), que traçou paralelos entre as características
desse modelo de ativismo judicial e alguns elementos da psicologia. Professora de ciência política na
Alemanha, Maus inicia explicando que alguns estudiosos como Herbert Marcuse, na década de sessenta,
perceberam que a figura do pai vinha perdendo importância dentro da sociedade. A construção da
consciência individual passava a não ser mais tão determinada pelo modelo paterno, mas sim pelas diretrizes
sociais. E esse fenômeno, segundo a autora, parece ter tido grande influência na formação da sociedade de
consumo.  Diz ela (op. cit, p. 185):

 

A sociedade órfã – diz ela – ratifica paradoxalmente o infantilismo dos sujeitos, já que a
consciência de suas relações sociais de dependência diminui. Indivíduo e coletividade,
transformados em meros objetos administrados, podem ser facilmente conduzidos por
meio das reificação e dos mecanismos funcionais da sociedade industrial moderna.

 

A partir dessa perspectiva a autora conseguiu identificar na forma de atuação hodierna do
Judiciário todas as características tradicionais da imagem do pai, como se a dita “sociedade órfã” nele se
tivesse espelhado e como se fosse possível extrair das suas sentenças as respostas para todos os dilemas e
conflitos da vida moderna.

O Judiciário, segundo a autora, passou incorporar o superego[10] da sociedade, não apenas pela
ampliação objetiva de seus limites de atuação, pela crescente possibilidade de interferência nos seus co-
irmãos, mas também porque o chamado Terceiro Poder tornou-se uma “representação da Justiça por parte
da população que ganha contornos de veneração religiosa”. E no decorrer do texto a professora vai
manifestar a sua preocupação ao constatar que a sociedade tem deposita nele muitas expectativas, inclusive
quanto ao seu pretenso poder de dar a última palavra sobre o que possa ser moral ou imoral, justo ou injusto,
certo e errado, e assim por diante.

Mas independente das teses que defendam ou condenem a crescente expansão do ativismo judicial,
estejam ou não lastreadas em argumentos de ordem jurídica, sociológica, psicológica ou qualquer outra, fato
é que, pelo menos no Brasil, as decisões proferidas pelos tribunais ou mesmo por juízes monocráticos têm
sido um importante meio de efetivação dos direitos sociais, não sendo mesmo exagerada a comparação feita
pela professora Maus ao aproximar a imagem do juiz à de um pai protetor, ou, na linguagem
tradicionalmente aceita no campo do direito, à imagem do pater familiae.

4. O SENTIMENTO DE INFERIORIDADE DE ALGUNS DIREITOS SOCIAIS

Um bom pai é normalmente capaz de zelar por todos os seus rebentos. Não tem ou, pelo menos,
não manifesta preferências. Dedica-se a todos de igual forma e em igual medida. Todavia, na atual prática
judiciária nacional, apesar de estarmos sob a égide do juiz super-protetor apontado pela Professora Maus,
esta não é a realidade. Paradoxalmente, nem todos os direitos ditos sociais, elencados no artigo 6º da
Constituição, vêm recebendo o mesmo tratamento por parte do Judiciário.

Queremos crer que existe ai uma incoerência. Tendo em conta que a Constituição não estabeleceu
uma ordem de importância entre os direitos a prestações positivas do Estado, é de se supor que todos eles
poderiam ser objeto de decisões judiciais impositivas desde que as promessas constitucionais viessem a ser
descumpridas pela administração pública. Com efeito, nos estudos sobre a efetivação dos direitos sociais
chama à atenção o fato de que a jurisprudência dos tribunais pesquisados, especialmente o STF e o STJ, é
rica em decisões que culminaram com a efetivação de direitos sociais, não somente do direito à saúde, mas
também do direito à educação fundamental, a proteção ao idoso e aos deficientes físicos. Como é natural,
esses tribunais são bastante generosos quando se trata de acolher, coletiva ou individualmente, demandas
apresentadas pelos mais frágeis, pessoas ou grupos que, por quaisquer razões, apresentam-se em situação de
desvantagem em relação à maioria.
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No âmbito do direito à saúde, por exemplo, existem decisões determinando o fornecimento de
quase tudo quanto possa ser pensado em termos de saúde e bem estar. Há ordens para abertura de leitos em
UTI[11]; a realização de exames complexos e tratamentos coadjuvantes[12]; o fornecimento de remédios de
toda sorte; e até o custeio de procedimentos terapêuticos em fase experimental e de alto custo, inclusive no
exterior[13].

Também no que diz respeito à educação pública e à tutela da criança e do adolescente podemos
encontrar alguns acórdãos com grande significado. Um exemplo é a decisão proferida pela Ministra Carmen
Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 583594/SC, em 03 de dezembro de 2009. O
Ministério Público de Santa Catarina interpusera o apelo extremo com o objetivo último de reverter decisão
do Tribunal Catarinense, no sentido de que o Município de Florianópolis não poderia ser constrangido, pelo
Poder Judiciário, a instituir um programa de atendimento a menores vítimas de abusos sexuais, como fora
requerido pelo Parquet em ação própria. Todavia a Ministra sustentou entendimento radicalmente oposto,
afirmando que "ao contrário do que decidido pelo Tribunal a quo, no sentido de que a manutenção da
sentença provocaria ingerência de um em outro poder, a norma do artio 277 da Constituição da República
impõe aos órgãos estatais competentes a implementação de medidas que lhes foram legalmente atribuídas".
Disse, mais, que o princípio da separação dos poderes não configrua mais aquela rigidez de outros tempos, e
que deve prevalecer uma nova visão sobre essa teoria, pois atualmente o que deve existir é uma "colaboração
de poderes", não podendo o magistrado se omitir diante do descumprimento de um preceito ao qual a carta
política deu grande importância, como, na hipótese, a proteção às crianças e adolescentes vítimas de abuso
sexual.

Porém, apesar dessa profusão de decisões judiciais assecuratórias de alguns dos direitos sociais,
não foi possível detectar, por meio das ferramentas de busca de jurisprudência dos Tribunais Superiores,
nenhum acórdão ou mesmo decisões monocráticas que enfrentassem face a face pedidos de efetivação do
direito à segurança pública, à moradia e ao lazer. Muitas decisões encontradas fazem referência a tais
direitos, mas não os encaram de frente, no sentido de que nenhuma delas impôs ao órgão público responsável
medidas concretas destinadas à sua realização prática.

Melhor esclarecendo nosso pensamento: se é possível encontrar nos repertórios de jurisprudência
dos Tribunais Superiores e nos Tribunais Estaduais do país várias decisões assecuratórias do direito à saúde,
à educação, dos deficientes, dos idosos, das crianças e dos adolescentes, que estão estampados no artigo 6º
da Constituição, então seria razoável esperar que, pelos mesmos fundamentos, também existissem decisões
intervindo nas políticas públicas de segurança, de moradia e de lazer, dentre outros, o que a princípio não
ocorre.

Dos “direitos” sociais expressamente relacionados no artigo 6º da Constituição (educação, saúde,
alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e
assistência aos desamparados) nossa preocupação recai neste momento sobre a segurança, a moradia e o
lazer porque os demais, ou já vêm sendo razoavelmente bem tutelados pelo Poder Judiciário à luz das
decisões localizadas (saúde, educação, proteção à maternidade e à infância e assistência as menos
favorecidos), encontram-se suficientemente amparados pela legislação infraconstitucional (direito ao
trabalho, previdência social, assim como as próprias crianças e adolescentes por meio de estatuto próprio),
ou por programas específicos levados a efeito atualmente pela administração em todos os níveis
(alimentação, por programas de distribuição de alimentos e a disseminação dos restaurantes populares em
estados e municípios). De sorte que a segurança, a moradia e o lazer ainda carecem de um melhor suporte,
sob pena de transformarem-se em letra morta, como de fato vem ocorrendo.

Ora, se o juiz pode determinar o investimento de milhares de dólares no tratamento de saúde de um
único jurisdicionado, então, por analogia, é possível concluir que também poderia determinar o investimento
de certa quantia na aquisição de viaturas especiais para equiparem determinada unidade da Polícia Militar,
situada em região que apresentasse altos índices de criminalidade. Na mesma linha de pensamento, se uma
sentença tem força bastante para impor a disponibilização de certo número de leitos de UTI, então é de se
supor que um outro aresto poderia determinar, v. g., a construção de algumas casas populares, ou mesmo a
instalação de rede de esgoto em um bairro menos favorecido, medidas estas que estariam relacionadas ao
direito à moradia. E, sem querer abusar dos exemplos, um promotor preocupado com o número de jovens
envolvidos no tráfico em dada comunidade poderia, por meio de Ação Civil Pública devidamente
fundamentada, pleitear a condenação do Município para construir quadras de esporte e outros incrementos
que propiciassem a esses jovens alternativas de lazer capazes de ocupar de forma saudável o seu tempo
ocioso, com o condão de afastá-los da criminalidade.

Todos esses pedidos encontram plausibilidade jurídica diante dos exemplos trazidos até aqui e
mesmo por influxo da doutrina que vem se consolidando acerca dessa temática. E não obstante, de forma
surpreendente, insista-se, não foi possível localizar julgados que determinassem medidas destinadas a
concretizar o direito à segurança, à moradia e ao lazer, constatação esta que deu lugar a uma série de
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indagações, que constituem uma problemática que necessita ser dirimida pela academia.

Esse questionamento é relevante porque – voltando ao foco deste trabalho – o  problema da
segurança pública é um dos mais palpitantes em nosso país, afetando a todos os brasileiros, independente de
classe social, nas suas diferentes facetas. O direito de viver em um ambiente seguro tem sido tão vilipendiado
pelas autoridades públicas quanto o direito à saúde. O grau de omissão é aproximadamente o mesmo. Os
últimos dados oficiais publicados em âmbito nacional foram reunidos há dois anos e podem ser encontrados
no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública confirmam o que ora se afirma revelando que

 

o ano de 2008 foi particularmente movimentado para o setor de segurança pública no País.
Houve, conforme demonstra o levantamento, elevação dos índices de criminalidade. Aos
primeiros sinais da crise financeira internacional, no último trimestre do ano, foram
anunciados os primeiros cortes orçamentários para a área. Polícias de vários estados
deflagraram movimentos de greve e ações da Polícia Federal foram contestadas, apenas
para citar alguns exemplos do ambiente agitado.

 

Desse modo, prima facie, não existem razões aparentes que possam impedir ou mesmo inibir a
intervenção do Judiciário nas políticas públicas de segurança, desde que provocado para fazê-lo dentro de
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tal como já vem ocorrendo com outros direitos prestacionais.
Muito pelo contrário, decisões judiciais bem lançadas poderiam tornar-se um importante meio de efetivação
desse direito. Por isso este artigo abraçou, em sentido figurado, a idéia de que o direito à segurança
padeceria de um sentimento de inferioridade[14], já que na prática este parece não ser merecedor de uma
tutela jurisdicional no mesmo grau já alcançado por seus congêneres.

Com efeito, admitindo-se, ainda em sentido figurado, que o direito social à segurança integrasse
uma família, tendo como mãe a Constituição Brasileira e pai o Judiciário superprotetor, então o nosso
menino complexado ficaria triste ao perceber que, não obstante seja tão importante quanto os seus irmãos
(outros direitos contidos no artigo 6º da CF), a atenção paterna não é distribuída de forma igual para todos.
Por razões ora desconhecidas existem algumas preferências, embora a pretensão da mãe Constituição fosse
de dispensar a todos o mesmo tratamento.

A bibliografia especializada, até onde temos notícia, não chegou a aprofundar-se nas razões que
justificam a escassez de decisões determinando a implementação de medidas destinadas a promover o direito
à segurança. Nem mesmo textos especialmente dedicados ao estudo desse direito mergulharam a fundo nessa
temática, não apenas porque não era esse o seu objetivo, mas principalmente porque de fato não existem
muitos cases para serem estudados nesse campo, confirmando a necessidade de uma análise mais detida
sobre essa questão.

Flavia Ferrer (2004, p. 335-352), por exemplo, trabalhou com o direito à segurança, atribuindo-lhe,
desde logo, o status de direito fundamental que tem como destinatário todos os integrantes do corpo social,
eis que relacionado à dignidade da pessoa humana. Sustentou que a efetivação de tal direito depende de
ações concretas por parte do Estado, passando por inúmeras medidas que, segundo a autora, incluem o
combate à pobreza, a erradicação do analfabetismo, o acesso à educação e uma série de outras providências
igualmente relevantes, sem as quais qualquer política nessa seara estaria fadada ao insucesso.

No tocante aos resultados dessas medidas de cunho sócio-econômico, a autora reconhece que,
embora devam ser adotadas com urgência, somente terão resultado a médio e a longo prazos. Mas também
adverte que essa constatação não pode servir de desculpa para que o Estado se omita na adoção de políticas
de segurança que possibilitem um decréscimo imediato dos índices de criminalidade, tais como maior
presença de policiais nas ruas; melhor distribuição das forças de segurança; investimento na aquisição de
equipamentos; busca de legitimação da atuação policial por intermédio do reconhecimento social;
monitoramento da atividade policial, dentre outros.

Porém, no item destinado a tratar da “implementação judicial do direito à segurança” (op. cit., p.
347), a autora admitiu que, não obstante os muitos anos de vigência da Constituição da República, “ainda é
relativamente escassa na nossa jurisprudência a atuação do Poder Judiciário na busca de efetivação dos
direitos sociais”, para logo em seguida afirmar que são raras as decisões tendentes a concretizar o direito
fundamental à segurança, fato este que a autora atribui “ao receio do operador do direito de que, ao aplicar
dispositivo de tamanha abstração e amplitude, esteja a invadir terreno que supões pertencente ao poder
político”. Tudo para concluir, na mesma linha deste artigo, que embora não tenham sido encontradas
decisões relacionadas ao direito à segurança pública, nada impede, do ponto de vista jurídico-constitucional,
sua concretização pela via judicial.

Noutro giro, José Reinaldo de Lima Lopes (2006, p.221-261) empreendeu esforços no sentido de
estudar os direitos sociais em sua abordagem teórica e na sua aplicação prática. Nesta última, o autor filiou-
se à corrente dos que se opõem à possibilidade de implementação dos direitos sociais pelas mãos dos juízes.
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Nesse sentido o autor desenvolve uma extensa argumentação, lastreada em sua experiência como acadêmico
nos Estados Unidos. Ainda assim, reconheceu a existência e fez um mapeamento de decisões preferidas pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo, destacando aquelas que implicaram na imposição de medidas positivas pelo
Poder Público. Porém, todos os acórdãos comentados nessa obra trataram exclusivamente do direito à saúde
e à educação, não existindo notícia de sucesso em ações versando sobre o direito à segurança.

Indo mais além, agora buscando subsídios na obra do Professor Cláudio Pereira de Souza Neto
(2009, p. 413-417), nela identificamos os “limites e possibilidades do controle jurisdicional das políticas
públicas de segurança”. Nesse ponto de sua exposição o professor trata de três formas de interferência
jurisdicional. A primeira diz com a reparação de danos provocados a particulares, baseados na
responsabilidade objetiva do Estado; a segunda trata da possibilidade de responsabilização do ente público
por omissão, à qual o autor opõe alguns obstáculos de ordem prática; e a terceira, por sua vez, abrange a
possibilidade de controle de políticas públicas de segurança, faceta que mais se alinha ao tema proposto para
esta pesquisa, porque trata de efetiva concretização do direito social em foco, em caso de omissão por parte
da administração, pelas mãos e obra dos juízes.

Ao abordar essa possibilidade de interferência nas decisões relacionadas à alocação de recursos
públicos para a efetivação de direitos, o autor sugere que a intensificação dessas intervenções “deve ocorrer
também no campo das políticas de segurança” diante das omissões ou da ineficiência estatal, mas sempre
com os olhos postos no princípio da realidade e na reserva do possível, o que se mostra extremamente
importante por se tratar de investimentos que, invariavelmente, implicarão em gastos bastante elevados.

De toda sorte o referido trabalho não chegou a incluir hipóteses concretas de decisões judiciais que
tenham implicado, da forma defendida pelo próprio autor, num enfrentamento direto de pleitos que
buscassem transpor do papel para a realidade nosso segurança. Os exemplos, embora pertinentes e razoáveis,
são tratados apenas em tese. E tudo por uma razão muito simples: não é fácil encontrar decisões nesse
sentido, sendo necessário levar adiante uma investigação para constatar as razões que explicam a existência
desse espaço vazio que tanto necessita ser preenchido, não apenas por uma questão de coerência jurídico-
constitucional, como também por se tratar de um meio efetivo de concretização desse direito de que tanto
depende a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro.

 

5. HIPÓTESES CAPAZES DE EXPLICAR O TRATAMENTO DIFERENCIADO

Diagnosticado o problema, é preciso vencer as barreiras que aparentemente vêm impedindo a
efetivação desse direito por parte do Judiciário, nos casos de omissão estatal. Porém, não é pretensão deste
trabalho ir além dos objetivos explicitados ao início e aparentemente já alcançados. No atual ponto da
discussão e já a título de encerramento, pode-se, no máximo, levantar algumas hipóteses capazes de justificar
essa circunstância, para posterior confirmação, ou não, em outros trabalhos.

A primeira hipótese capaz de explicar essa lacuna é que os juízes estariam temerosos de promover
a efetivação do direito à segurança por acreditarem que isso representaria uma invasão por demais radical na
esfera de atuação dos outros Poderes, especialmente do Executivo. Isto porque as decisões ligadas à
segurança pública envolvem uma série de medidas de alta complexidade técnica para as quais o executivo e
o legislativo estão melhor aparelhados do que o Judiciário. Nesse caso, parece que não obstante sua postura
paternal, o Judiciário consegue enxergar certos limites para a flexibilização do dogma da separação dos
poderes que se manifestam por meio de teorias como a reserva do possível e o mínimo existencial.

Uma segunda explicação possível estaria na idéia, subjacente, de que existiria uma prevalência ou
hierarquia entre os direitos sociais, de modo que direitos como saúde e educação estariam mais diretamente
relacionados à justa aspiração por uma vida digna. Por isso ficariam em primeiro plano, enquanto a
implementação do direito à segurança encontrar-se-ia sujeita à comprovação da existência de recursos
públicos suficientes. A pergunta que surge é se seria legítima tal hierarquização, diante da atual ordem
constitucional, posto que o artigo 6º não fez distinção entre os direitos sociais, não cabendo ao intérprete
distinguir o que o legislador constituinte tratou de forma idêntica.

Também se poderia especular que os juízes estariam se deixando levar pelo sentimento mais do
que por argumentos técnicos no julgamento de certas demandas. Em outros termos, é provável que as
sentenças de procedência nesta seara estejam impregnadas de compaixão pelas pessoas dos doentes, dos
velhos, das crianças, dos deficientes, enfim, dos menos favorecidos, justificando alguma benevolência por
parte do Estado no atendimento de suas necessidade mais urgentes. Isto não ocorre no tocante ao direito à
segurança, pois neste caso os destinatários são grupos de pessoas (um bairro, uma cidade, uma comunidade)
que não têm rosto, afastando da causa os aspectos emocionais que poderiam conduzir ou, pelo menos,
contribuir com um julgamento de procedência.

Finalmente, considerando que os juízes somente agem quando provocados, por força do princípio
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da inércia, a explicação para esse espaço vazio poderia residir no fato de que falta criatividade por parte do
MP, das Defensorias, dos advogados de órgãos representativos, dentre outros, que ainda não tentaram
reivindicar a imposição judicial de medidas prestacionais relacionadas ao direito à segurança. Nesse caso, a
explicação para o fenômeno aqui descrito não poderia ser atribuída a alguma hesitação do Judiciário, mas
sim à relutância que ainda persiste, entre nós, de negar à Constituição a força e efetividade que deve ter na
proteção de todos os direitos sociais.
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[1] Ingo Sarlet ( 2002, p. 3) registra que o direito à saúde goza tanto da fundamentalidade formal, na ótica do direito constitucional
positivo, quanto material, eis que “esta encontra-se ligada à relevância do bem jurídico tutelado pela ordem constitucional, o que –
dada a inquestionável importância da saúde para a vida (e vida com dignidade) humana – parece-nos ser ponto que dispensa maiores
comentários.”
[2] Trecho extraído da sentença proferida nos autos do processo número 2000.042.008999-9, referente à Ação Civil Pública ajuizada
pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face do Município de Petrópolis e a Fundação Municipal de Saúde de
Petrópolis, que teve seus trâmites na 4ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis, RJ. A ação tinha por escopo “condenar os réus na
obrigação de prestar assistência terapêutica e medicamentosa a todos os munícipes petropolitanos carecedores dessa assistência
integral”.
[3] Pode ser considerado um exemplo desse posicionamento conservador a súmula 339 do STF, que impede a revisão de vencimentos
de funcionários públicos, pelo Poder Judiciário, ainda que sob o argumento da não observância do princípio da isonomia. “Não cabe
ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
[4] A íntegra da decisão está disponível na página eletrônica do Supremo Tribunal Federal, , acesso em 20 de dezembro de 2010.
[5] Eis o trecho referido: “Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e
quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a
comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura
constitucional, ainda que derivados de cláusulas de conteúdo programático”.

 
[6] Há decisões técnicas para as quais a administração pública está muito melhor aparelhada do que o Judiciário, considerando as
limitações próprias do processo. Esse aspecto vem sendo reconhecido pelos Tribunais Superiores: Mandado de Segurança MS
8895/DF, 2003/0014265-0, julgado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Relatora Ministra Eleana Calmon. Ementa:
“ADMINISTRATIVO – SERVIÇO DE SAÚDE – TRATAMENTO NO EXTERIOR – RETINOSE PIGMENTAR. 1. Parecer
técnico do Conselho Brasileiro de Oftalmologia desaconselha o tratamento da “retinose pigmentar” no Centro Internacional de
Retinoses Pigmentarias em Cuba, o que levou o Ministro da Saúde a baixar a Portaria 763, proibindo o financiamento do tratamento
no exterior pelo SUS. 2. Legalidade da proibição, pautada em critérios técnicos e científicos. 3. A medicina social não pode
desperdiçar recursos com tratamentos alternativos, sem constatação quanto ao sucesso nos resultados. 4. Mandado de segurança
denegado.”
[7] Pesquisa amplamente divulgada pela mídia em meados do ano de 2004 revelou que no Brasil, de 1995 a 2002, a União e os
governos dos estados gastaram, em média, R$28,5 bilhões por ano com o Judiciário, incluindo de pagamento de salários até infra-
estrutura. Fonte: Jornal O Globo, de 17 de agosto de 2004, Editorial “O País”, p. 03.
[8] Em realidade outros autores já haviam apontado esse aspecto, especialmente Stephen Holmes e Cass Sunstein, em “The
Cost of Rights” e, entre nós, Gustavo Amaral em “Direito, Escassez e Escolha”.
[9] É ilustrativa a hipótese de aplicação de multa (astreintes) pelo descumprimento de determinada obrigação. Quando o ente público
se omite no fornecimento de determinado medicamento, acaso a aplicação de multa trará algum efeito prático? As chances são
mínimas haja vista que, se o Estado alega não dispor de recursos para a compra do remédio, então a mesma alegação servirá para
eximir-se do pagamento da multa. Além disso, quem sai prejudicado é a coletividade, e não a pessoa do administrador.
[10] Em CABRAL, Álvaro; NICK, Eva (1969), encontramos “Alguns críticos freudianos pretendem assinalar distinção entre o ego
ideal e superego: ego ideal seria o representante da soma de identificações positivas com os objetos bons (isto é, a introjeção das
qualidades boas reais ou idealizadas dos pais de da sociedade), dele decorrendo o desejo consciente de a pessoa se igualar aos padrões
de bondade, excelência, virtude; superego, por outra parte, seria o representante da incorporação dos objetos maus (os pais severos,
punitivos e intimidativos) e limitar-se-ia ao controle dos impulsos. Em suma, o ego ideal seria capaz de uma aspiração positiva no
tocante à realização de ideais, ao passo que o superego funcionaria apenas como uma consciência censória”. Mas os mesmos autores
explicam que para Freud não existiria essa distinção, e ambos, ego ideal e superego, seriam fruto de nossas relações com os pais, que
nos moldam para a vida em sociedade, quer pela incorporação de padrões, quer pelo controle e punição das condutas indesejadas.
[11] Vide processo 2003.81.00.009206-7, da Justiça Federal no Ceará, sendo autor o Ministério Público Federal e réus a União
Federal, o Estado do Ceará e o Município de Fortaleza, em que o juiz Jorge de Lima determinou a imediata disponibilização de leitos
de UTI, inclusive com a possibilidade de compensação tributária em benefício dos hospitais particulares que eventualmente viessem a
colaborar com vagas para acomodar os doentes que necessitassem desse tratamento, tudo em caráter de urgência.
[12] Ver mandado de segurança número 97.532.008928-1, que tramitou na 4ª Vara Cível de Petrópolis, obrigando o ente público a
fornecer exame de ressonância nuclear magnética e densiometria óssea, bem como “os meios necessários para que a impetrante
pudesse submeter-se ao tratamento de hidroginástica”.
[13] Nos autos do Agravo de Instrumento número 97.000511-3, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que a previsão
constitucional do direito à saúde seria suficiente para ordenar que o estado de Santa Catarina custeasse tratamento experimental de um
jovem portador da Síndrome de Duchenne, nos EEUU, ao custo de US$163.000, embora não houvesse comprovação de sua eficácia.
[14] Segundo os especialistas CABRAL e NICK (1969), em obra de referência sobre o assunto, o sentimento de inferioridade seria
uma tendência para o julgamento desfavorável de si mesmo, quer se justifique ou não pelos fatos, e para uma atitude deprimida e
envergonhada, resultante dessa má opinião.  No sentido figurado em que a expressão é usada neste texto, queremos significar que o
direito à segurança se sente rejeitado, inferiorizado, por que não vem sendo tutelado pelos juízes com a mesma intensidade dedicada
aos outros direitos sociais.
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SISTEMA JURÍDICO ESTATAL E DESENVOLVIMENTO: LIMITES E POSSIBILIDADES

LEGAL STATE-OWNED SYSTEM AND DEVELOPMENT: LIMITS AND POSSIBILITIES

Daniel Agostini Neto
Ivone Fernandes Morcilo Lixa

RESUMO
O presente trabalho pretende ser uma reflexão acerca da relação entre os limites do político e do jurídico
construídos pelo projeto moderno de civilização e sua interface com o discurso de desenvolvimento humano
sustentado e realimentado pelas práticas tradicionais de Direito, que, ao findar a primeira década do século
XXI encontram-se definitivamente esgotadas, pouco contribuindo para a crescente destruição de formas
tradicionais de solidariedade e aprofundamento do fascismo social. Trata-se de analisar as experiências
históricas XX como forma de compreender o esvaziamento das esperanças de futuro e o desencanto
alimentado pelo crescente processo de exclusão que recoloca a humanidade frente à opção civilização ou
barbárie. É a partir desta compreensão que se pretende delinear elementos que possam servir de instrumentos
teóricos e operacionais para ser assumida a urgente tarefa de repensar e revolucionar, numa perspectiva
hermenêutica pluralista e democrática, o sistema tradicional de justiça.
PALAVRAS-CHAVES: Sistema Estatal de Justiça. Modernidade. Desenvolvimento. Hermenêutica Jurídica
Crítica.

ABSTRACT
The showing work intends to be a reflection about the relation between the political and the legal limits
constructed by the modern project of civilization and its interface with the speech of sustained human
development and replenished by the traditional exercises of justice, that at the end of the first decade of XXI
century are finally exhausted, contributing to the increasing destruction of traditional ways of solidarity and
social fascism deepening. Deals to analyze the historical experiences from XX century as way to comprehend
the deflation of the hopes in the future and the disenchantment fed by the growing process of exclusion that
put back the mankind in front of the option between the civilization and the barbarism. That is from this
comprehension that is intended to plan the elements that may be used as theoretical and operational
instruments to be adopted the imperious job to rethink and to revolutionize, in a democratic, pluralistic and
hermeneutics perspective, the traditional system of justice.
KEYWORDS: State-owned system of justice. Modernity. Development. Critical legal hermeneutics.

1 A SAUDADE DE “VER LONGE”[1]
 

A entrada para o século XX foi triunfal e otimista. De um lado, como lembra Marildo Menegat[2], a
virada do século foi comemorada pelos marxistas como a entrada para o século do socialismo. Não restavam
dúvidas que o futuro da humanidade seria socialista e pouco provável que o século à frente iria impor à
humanidade a necessidade de optar entre “civilização ou barbárie”. De outro, o capitalismo se reestruturava
e parecia se fortalecer. As novas técnicas da chamada Segunda Revolução Industrial acompanhadas de
mudanças produtivas e redefinição na organização do capital delineou uma nova etapa do capitalismo: o
imperialismo. Entretanto, a I Guerra Mundial e a crise da democracia liberal pareciam demonstrar que
definitivamente o capitalismo estava agonizando. As disputas entre as potências imperialistas, que levaram
aparentemente a um enfraquecimento do sistema como um todo, bem como o alto grau de organização do
proletariado europeu faziam supor que o otimismo da virada do século era justificado e atual[3]. Mas logo
depois o mundo se viu envolto pela II Guerra Mundial e os episódios políticos que se seguiram igualmente
foram enfraquecendo o otimismo socialista.

Na Conferência de Ialta em fevereiro de 1945, Franklin D. Roosevelt, Josef Stalin e Winston
Churchill assinam acordos que asseguraram um rápido fim à Segunda Guerra e definem diretrizes que
acabaram por determinar posteriormente a ordem geopolítica da Guerra Fria e as zonas de influências dos
Blocos Socialista e Capitalista. Mas fora do palco das guerras mundiais, na periferia colonial, inicia-se uma
nova etapa de dominação acompanhada de resistências, o que fortalece o enfrentamento entre o socialismo e
capitalismo. Apesar de renascer o otimismo socialista com as revoluções no Terceiro Mundo há uma forte
reação de controle pelos EUA da “ameaça vermelha”, mantendo-se o liberalismo como estratégia não apenas
de luta entre as potências pela hegemonia no sistema de dominação mundial, como também como elemento
unificador do “mundo livre” contra o “mundo comunista”.

Entretanto, para a resistência antiimperialista anticolonial, que até então encontravam no marxismo-
leninismo a via revolucionária libertadora, após a Segunda Guerra Mundial episódios no “campo socialista”
começavam a levantar dúvidas sobre um horizonte de futuro socialista anticapitalista.  

A perda de “confiança” num modelo socialista é marcada por uma soma de eventos que levam
intelectuais tradicionalmente ligados à militância de esquerda a desconfiar e mesmo a romper com o partido
comunista. A revolta operária de Berlin duramente reprimida, por exemplo, levou Brecht em 1953 a criticar
aberta e ferozmente o Estado Socialista. Além das sangrentas repressões internas na Rússia e abuso de
poder, que após a morte de Stalin, tornam-se públicas. O Massacre da Comuna de Shangai em 1967,
ordenada pelo próprio Mao, denunciava de forma temerária para os intelectuais socialistas os rumos futuros
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da Revolução Chinesa. Na sequência, tanques russos ocupam Praga em 1969 colocando fim ao que poderia
ser uma experiência socialista democrática. Sem esquecer a revolta vitoriosa dos trabalhadores poloneses do
Solidarnosc em 1976 e finalmente, a caída do muro de Berlin em 1989.

Neste vácuo político e ideológico amplia-se a indústria cultural, que combinou elevada propaganda
pró-capitalista com entretenimento passivo e pouco reflexivo acerca da irracionalidade que se produzia na
esfera pública[4].  E assim, vão sendo criadas condições para os conservadores anunciarem o fim da história,
já que eventos sociais e políticos dos anos finais do século XX acabaram por frustrar as esperanças e ilusões
tanto nas áreas centrais da modernidade como em sua periferia. Mas a derrota que começa a ser reconhecida
não era somente política ou econômica, era também intelectual. Um vazio de futuro emancipador foi
entregue tanto às vítimas do capitalismo como a seu tradicional centro articulador. Anunciava-se o final do
projeto da modernidade e o sistema internacional passa a enfrentar uma grave e talvez irreversível crise moral
e institucional. Não parecia mais possível “ver longe”.

A entrada para o século XXI se faz sem nenhum otimismo. O mundo parece agonizar na barbárie.
Nas tradicionais periferias o ceticismo impede as esperanças e o futuro se transforma numa maldita e
interminável repetição do hoje. A Velha Europa mergulha num neoliberalismo violento. Na Europa Oriental,
o socialismo, na sua versão bastarda e menos generosa daquela onda jamais vista, ingressa num liberalismo
econômico tardio, provocando desajustes em seu tecido social, com regressões generalizadas ao que os
liberais de outra época chamavam de estado de natureza[5]. A nova fase é marcada pela destruição das
tradicionais formas de solidariedade social. Se no século XX não fomos capazes de aliar liberdade com
igualdade, a fraternidade que foi o grande projeto adiado, no século XXI, parece ser definitivamente
esquecida. 

Este momento é marcado por um discurso difuso e complexo que denuncia o irreversível fim do
projeto da modernidade. Para Willerstein, a tensão entre a modernidade tecnológica e libertadora desde 1968
tornou-se explícita e irremediável. Em seu pessimismo, vê no pós-modernismo, enquanto tentativa de
superação da modernidade, uma clara evidência de esgotamento da própria modernidade. Pós-modernidade é
uma forma de rejeitar a modernidade tecnológica em nome da modernidade da libertação. Se ganhou tão
grotesca denominação, é porque o pós-modernismo é confuso. Como doutrina anunciatória, ele é presciente,
sem dúvida, porque de fato estamos caminhando para um outro sistema histórico.[6] Sua angústia intelectual
é anunciada desde uma perspectiva específica dos que sempre viveram ou até então pensavam viver no
melhor dos mundos possíveis.

O esvaziamento das imagens e discursos representativos da racionalidade moderna vai criando um
complexo debate no qual se criam novas rotulações. São tempos dos “pós”. Termos que significam tentativas
de demonstrar situações às quais ou se defende, e se tenta promover, ou se rechaça. Mas, o que parece ser o
ponto de convergência é o esgotamento das categorias da modernidade e das grandes utopias que serviram
para construir o horizonte de futuro moderno, sendo a crítica à modernidade o ponto de partida para sua
própria superação.

São tempos de incertezas que parecem imobilizar as instituições tradicionais e seus atores. As
urgências do presente, lembra Tomás Hirsch[7], nos fazem esquecer de que vamos junto com os outros em
uma viagem para algum lugar e imaginamos o amanhã como a repetição do hoje. Deixamos de nos preocupar
com o destino conjunto e nos encerramos em nossa cela de abelha, cumprindo com maior ou menor
brilhantismo o papel que as circunstâncias nos atribuíram no interior da colmeia. E conclui, não há um
destino particular que independente do coletivo. É como se fôssemos em um trem que se dirige para um
precipício – não evitaremos o acidente por mudar os assentos de lugar no interior dos vagões. Para isso
teríamos que frear o comboio ou mudar sua direção. O inédito nesta encruzilhada da história é que a tarefa
além de urgente deve ser assumida coletivamente, mas a questão agora não é apenas uma questão de poder
de dominação política e econômica, mas a capacidade do coletivo gerar uma concepção nova de mundo a
partir de si mesma, de suas experiências históricas, no desejo de partilhar uma perspectiva emancipadora e
um futuro mais generoso.

A urgente tarefa é definir um ponto de mirada a partir do presente que permita visualizar um
horizonte mais generoso. Enfim construir um projeto que torne possível ir e ver “mais longe” do que o atual
momento que coletivamente se está a vivenciar marcado por dolorosas e frustrantes experiências, que não
leve a desistir da condição de humanos. Mas o esforço implica retomar conceitos e representações sociais
que serviram para fundar o discurso legitimador da modernidade, dentro do qual o sistema jurídico estatal foi
um dos protagonistas principais, sob duras condições. Para Boaventura de Sousa Santos atualmente há uma
distância que separa os direitos formalmente concedidos das práticas sociais que impunemente os violam e
simultaneamente, as vítimas de tais práticas, longe de se limitarem a chorar na exclusão, cada vez mais
reclamam, individual e coletivamente, serem ouvidos e organizam-se para resistir contra a impunidade[8]. O
risco é a desistência, alerta Boaventura. A frustração sistemática com as práticas políticas que se anunciam
como democráticas pode levar a descrença na democracia e no papel das instituições jurídicas como
instrumentos de sua garantia. Portanto, frente às contradições, desesperanças e frustrações é necessário
encontrar elementos unificadores e pacificadores capazes de refundar uma nova forma de desenvolvimento
aliada à justiça.
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2 DESENVOLVIMENTO E SISTEMA JURÍDICO ESTATAL – LIMITES E POSSIBILIDADES

 
O sistema jurídico estatal, numa perspectiva sociológica pluralista, embora não seja nas sociedades

contemporâneas o único válido e eficiente na mediação de conflitos, no projeto da modernidade, acabou por
adquirir monopólio substituindo a utopia política de regulação pela sociedade civil. A soberania o povo
transformou-se na soberania do Estado-nação dentro de um sistema inter-estatal; a vontade geral
transformou-se na regra da maioria (obtida entre as elites governantes) e na raison d’état;[...][9],
encontrando o sistema estatal de justiça a justificativa para impor um modo de regulação política que
divorciou sociedade civil-Estado. Entretanto, nos últimos trinta anos tem-se assistindo de forma acentuada a
revisão e mudanças significativas na forma de funcionamento e articulação das relações de poder tornando
visível uma simultaneidade de processos, que, considerados conjuntamente, parecem abrir bifurcações
civilizatórias. Na perspectiva histórica dos modos de organização social – ou dos modos de produção – o
capitalismo, apesar de suas incessantes realizações parece estar entrando no ocaso; as culturas supostamente
mortas ou sistematicamente arrasadas emergem com uma força moral equiparável à deslegitimação da
sociedade do progresso[10]. São tempos de incertezas relacionados com o aparente ocaso da ação política.
Tempos em que o esgotamento do modelo civilizatório dominante aponta para que o conceito de barbárie
seja mais adequado para definir o cotidiano no qual se mergulha impondo rever o ponto de clivagem entre a
sociedade civil e o Estado.

Se como apontou Marx, a luta de classes é o motor da história, não há determinismos[11] e,
portanto, as condições objetivas representam possibilidades de criar e reinventar as condições de ruptura ou
manutenção do modelo de poder. Assim, um dos pontos críticos é a partir de uma perspectiva aberta e crítica
do sistema jurídico estatal, trabalhar a resignificação do conceito de desenvolvimento reformulando os
tradicionais conceitos de poder e democracia, numa perspectiva que amplie o presente para reconhecer o que
foi subtraído e qual sentido de desenvolvimento seria capaz de contemplar práticas que superem o
anacronismo social, econômico e político que produz perversa e permanente exclusão de parcela significativa
de seres humanos dos meios de desenvolvimento conquistados na modernidade.

A modernidade, conforme descreve Barral[12], carregava para alguns economistas do século XVI
um sentido de desenvolvimento relacionado à expansão do poder estatal. Sob tal ótica, a noção de
desenvolvimento estava atrelada ao fortalecimento do Estado Nacional, que encontrava na expansão
marítima a forma de consagrar o seu poder. Essa noção de desenvolvimento possui uma forte relação com o
poder político e militar, que a partir do liberalismo se consolida com o poder econômico.

Nesta fase já se pode identificar um forte ingrediente economicista na visão de desenvolvimento.
Essa vertente encontra fortes defensores entre Adam Smith, David Ricardo e Keynes (liberalismo
econômico). O caráter economicista do desenvolvimento no século XX é reforçado pelo Consenso de
Washington, que se constituiu numa série de medidas formulada por economistas vinculados ao Banco
Mundial e ao Fundo Monetário Internacional, que tinha como objetivo promover o ajuste macroeconômico
dos países subdesenvolvidos. Muito provavelmente é desta concepção que se origina a relação entre
desenvolvimento e crescimento econômico.

De forma paradoxal é neste século XX que, se de um lado, o crescimento econômico e
transformação tecnológica foi sem precedentes; por outro, assiste-se a dramática condição social de seres
humanos, cujas vidas estão sendo irrevogavelmente desperdiçadas[13]. Portanto, crescimento econômico
não pode ser interpretado como um sinônimo de desenvolvimento, uma vez que a teoria econômica nos
apresenta que o primeiro se apura a partir da evolução constante do Produto Interno Bruto[14], enquanto o
desenvolvimento abrange uma série de outros fatores, sobretudo de ordem social, que não podem ser
mensurados apenas pelos indicadores de crescimento da economia. Para Lopes[15] é tempo de assentar em
que a evolução das sociedades não deve medir-se pela quantidade bruta, global, indiscriminada, dos bens e
serviços que produz, embora necessariamente para caracterizar essa evolução interesse o grau de
disponibilidade, para todos, dos bens e serviços básicos; mas há aspectos qualitativos e de distribuição que
têm de ser considerados também como caracterizadores do grau de evolução social, além de que já não é
cedo para acautelar o meio ambiente e a qualidade de vida numa sociedade que os tem sacrificado em favor
da produção como objetivo; uma sociedade que tem aceitado pacífica e candidamente que o interesse de
alguns determine o que devem ser as necessidades de todos, donde o crescente convite a considerar o
supérfluo como indispensável já que não haverá forma mais segura de conseguir justificar o aumento da
produção.

Encontra-se em Sen[16] um estudo que demonstra de maneira inequívoca que o crescimento
econômico não implica em desenvolvimento. Uma pesquisa desenvolvida pelo autor comparou o Produto
Nacional Bruto per capita de sete países (Kerala, China, Sri Lanka, Namíbia, Brasil, África do Sul e Gabão).
 

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1265



This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1266



País PNB per capita (US$) Expectativa de vida ao nascer (anos)
Kerala 400 73
China 500 70,5
Sri Lanka 600 73
Namíbia 1800 59,6
Brasil 2800 65
África do Sul 3000 65
Gabão 3900 54,2

Quadro 1 - PNB per capita (em dólares) e expectativa de vida ao nascer, 1994[17]
 
Fonte: Dados dos países, 1994: World Bank, World Development Report 1996; dados de Kerala:

expectativa de vida, 1989-93, Sample Registration System citado em Government of India (1997),
Department of Education, Women in India: A statistical profile; produto interno per capita, 1992-93,
Government of India (1997), Ministry of Finance, Economic Survey 1996-1997.
 

Pode-se visualizar países que possuem uma renda per capita relativamente baixa se comparados
com outros do exemplo, mas apresentam uma elevada expectativa de vida se comparado com esses mesmos
países. Kerala, que possui o menor PNB per capita, juntamente com o Sri Lanka apresentou a maior
expectativa de vida, chegando aos 73 anos. Entretanto, o valor do seu PNB per capita, não ultrapassou os
US$ 400 dólares.

Em outros países como o Gabão identifica-se o PNB per capita num valor que se aproxima dos
US$ 4000, porém a expectativa de vida é apenas ligeiramente superior aos 54 anos.

O que Sen apresenta demonstra que o crescimento econômico não implica em desenvolvimento. A
prosperidade econômica é apenas um dos meios para enriquecer a vida das pessoas e o mero aumento da
riqueza econômica pode ser ineficaz na consecução de fins realmente valiosos[18]. Some-se a isso que o
estudo tomou como parâmetro de comparação apenas a expectativa de vida, não tecendo uma análise
pormenorizada sobre o acesso à educação ou aos serviços de saúde[19].

Esta constatação é reafirmada por Sachs[20] quando afirma que graças ao aumento da
produtividade da mão-de-obra, o PNB foi multiplicado por 17,5, permitindo que o PNB per capita crescesse
em quase cinco vezes. Uma distribuição igualitária do PNB global daria a cada habitante de nosso planeta a
quantia de cinco mil dólares, o suficiente para atender de forma razoável, a todas as suas necessidades. Ao
contrário, o que vemos é uma contínua deterioração da distribuição de renda.[21] 

Após a década de 1970, Celso Furtado presta uma significativa contribuição ao estudo do
desenvolvimento ao afirmar que devem ser considerados os fatores não econômicos para a análise e
desenvolvimento dos sistemas econômicos. Ele tem uma importância fundamental ao refutar a premissa
historicista do desenvolvimento[22]. A partir de suas ideias fica claro que não existe um caminho natural ao
desenvolvimento, e que este pode se dar, inclusive de forma desigual. Neste contexto, o processo de
desenvolvimento pode avançar, estagnar-se e até retroceder. Um ponto importante em sua obra é a
compreensão de que as estruturas sócio-políticas podem se configurar em indutoras ou retardantes do
processo de desenvolvimento.

As concepções de Furtado inauguram uma nova fase do estudo do desenvolvimento no qual o
mesmo deixa de ser compreendido apenas sob o prisma econômico e passa a ser entendido como um
processo que recupera o agir dos sujeitos em sua integralidade, enquanto totalidade em processo que dá a
dimensão do desenvolvimento, ou seja, é através das próprias ações humanas que se transforma o ser
humano e a sociedade[23].

Ao final da década de 1980, Sachs[24] já defendia que o desenvolvimento é um processo de
aprendizagem da sociedade orientado para a identificação e satisfação, em base sustentável, de necessidades
humanas, materiais e não materiais, social e culturalmente determinadas. Complementarmente, Antunes[25]
entende por desenvolvimento a simplificação e eficiência organizativa dos processos de produção,
distribuição e consumo, a todos os níveis, de um sistema social - econômico, jurídico, político, ideológico,
cultural -, com vista à realização do ser humano, em harmonia com a Natureza.

Em síntese, ao findar a primeira década do século XXI repensar um desenvolvimento que vá além
da dimensão econômica pressupõe, portanto, a intervenção prática e teórica de um sujeito social que desde o
início deveria realizar níveis crescentes de controle sobre as forças sociais unidas. Um “salto histórico” mais
generoso capaz de neutralizar o risco da escolha pela barbárie que se anuncia próxima quando os indivíduos
foram se recolhendo a uma vida unidimensional, de individualismo sem precedente, no qual a vida coletiva e
suas formas institucionais e tradicionais de solidariedade social e política regridem à mera sobrevivência,
edificando seres humanos adaptados às formas germinais da barbárie que abandonam definitivamente a
política, restando tão somente o sistema jurídico estatal como um dos últimos guardiões da utopia da
modernidade.

O quadro social político e econômico já em finais do século XX provocou os juristas a ponto de
tomarem consciência do que Luís Roberto Barroso chamou de grave crise existencial do modelo de direito.
Não foi mais possível sustentar os dois grandes produtos que fizeram sua reputação ao longo dos séculos: a
justiça e a segurança[26]. A histórica incompatibilidade estrutural entre o direito e a realidade sobre a qual
atua conduziu, de forma irreversível, a uma ineficiência que transmutou-se numa sensação generalizada de
“crise”. Para José Eduardo Faria as complexas relações entre o judiciário brasileiro com as demais
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instituições governamentais e com a sociedade civil passaram a apontar para um descompasso entre a
arquitetura dos tribunais brasileiros e a realidade sócio-econômica de onde atuam[27]. A racionalidade
jurídica brasileira, elaborada no contexto do colonialismo português a partir das raízes culturais da Contra-
Reforma, funcionalmente foi idealizada para exercer funções instrumentais, políticas e simbólicas na esfera de
uma sociedade que se anuncia como estável, com níveis razoáveis de distribuição de renda e um sistema legal
racionalmente harmônico composto por normas padronizadas, unívocas e hierárquicas. Sob esta perspectiva,
os conflitos judiciais seriam preferencialmente interindividuais e nascidos a partir de interesses utilitários, mas
vistos como opostos pelos litigantes. Assim, lembra Faria, a intervenção jurídica apenas seria admissível após
a violação de um direito substantivo a partir da iniciativa individual dos lesados o que iria fazer com que a
intervenção judicial fosse realizada num horizonte retrospectivo, sobre interesses e fatos passados, e
controlado pelas partes, ficando as decisões restritas a esfera individual[28].

Lançando um breve olhar na realidade brasileira no início do século XXI é fácil perceber porque o
discurso jurídico tradicional não mais foi sustentável. Segundo o Relatório do Desenvolvimento Humano de
2003 (RDH) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Brasil é um paradigma de
iniquidades, sobretudo no que refere a distribuição de renda. Embora tenha tido o avanço em relação ao
combate à AIDS, à fome e miséria, utilizando os coeficientes de Gini mundial[29], o Brasil possui 0,61,
superado apenas por países da África sub-saariana como Namíbia, Botswana, República Centro Africana e
Suazilândia. Segundo o Relatório os 10% dos domicílios mais ricos tem uma renda 70 vezes maior do que a
dos 10% mais pobres. Ainda no campo das desigualdades internas, o Brasil aparece como um dos países
onde há grande diferença nas taxas de mortalidade infantil. É um dos exemplos, ao lado da Bolívia,
Colômbia, Uganda e Indonésia que conseguiram reduzir a taxa nacional, mas viram aumentar a desigualdade
da taxa de mortalidade infantil entre as crianças ricas e pobres ao longo dos anos 80 e 90. O mesmo
Relatório apontou que em 23 Unidades da Federação o índice de Gini foi pior que em 2000 e do que era em
1991.

Egressa do regime autoritário mesmo há duas décadas, a sociedade brasileira vem experimentando
quatro tendências violentas e brutais: a) o crescimento da delinqüência urbana, em especial dos crimes contra
o patrimônio e de homicídios dolosos; b) a emergência da criminalidade organizada, em particular em torno
do tráfico internacional de drogas, o que modifica os perfis e modelos convencionais de delinqüência urbana
construindo novos problemas para o direito penal e o sistema judiciário; c)graves violações de direitos
humanos, o que compromete a consolidação da ordem política democrática; d) explosão de conflitos nas
relações intersubjetivas que tendem a convergir para desfechos fatais. Os dados disponíveis acerca do crime e
violência urbana dizem respeito à mortalidade por causa externa, extraídos dos registros de óbito de
responsabilidade do Ministério da Saúde.

Trata-se de refundar um conceito de desenvolvimento reinventando o sistema de justiça estatal que
considere o que Boaventura de Sousa Santos chama de contra-hegemônico. É o campo dos cidadãos que
tomaram consciência de que os processos de mudança constitucional lhe deram direitos significativos –
direitos sociais e econômicos – e que, por isso, vêem no direito e nos tribunais um instrumento importante
para fazer reivindicar os seus direitos e suas justas aspirações a serem incluídos no contrato social[30].
Seguramente este é um caminho que pode ser iniciado refletindo acerca da possibilidade de reconhecer os
limites do jurídico frente a necessidade de expansão do político como forma de atender uma procura
suprimida[31] capaz de produzir uma autêntica revolução democrática do sistema jurídico e judicial.

 
3 REINVENTAR OS LIMITES ENTRE O POLÍTICO E O JURÍDICO
 

A entrada no século XXI  nas terras brasileiras foi feita sob a égide da democracia aliada a
esperança – nunca perdida – de reafirmação de cidadania. É neste contexto que o sistema judiciário
internamente assumiu o papel inédito de assegurar não apenas o conjunto de direitos fundamentais
duramente conquistados, mas o de também manter a estabilidade política numa historicamente frágil ordem
democrática. Revisando a história do direito brasileiro não é dificil perceber que este protagonismo é muito
diferente do tradicionalmente assumido de servir de mero instrumento de conferir eficácia ao sistema
normativo estabelecido por um poder político raramente comprometido com interesses populares e
fortemente marcado pela herança colonial. Na trajetória de construção do Estado brasileiro o judiciário
esteve mais ocupado em cumprir seu papel controlador e reprodutor dos interesses das elites e organizar-se
institucionalmente como aparato burocrático do poder. Ao bem da verdade, o judiciário não foi alvo de
atenção nem das elites nem das forças progressistas, talvez porque nunca representou obstáculo para
aquelas, tampouco fonte de justiça social para estas, mas acabou em finais do século XX assumindo um
papel político do qual não pode mais renunciar.

O novo sistema mundial neoliberal, adotado pelos países europeus, nos últimos trinta anos
encontrou o absoluto desmantelamento do Estado intervencionista – quer o modelo desenvolvimentista das
periferias e semi-perferias mundiais como o Estado Providência – e o fortalecimento do Estado de Bem-
Estar Social relativamente avançado nos países da Europa, marcado por fortes políticas sociais que aliam
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altos níveis de competitividade com altos níveis de proteção social.[32] A mudança política em tempos de
neoliberalismo global, na leitura de Boaventura de Sousa Santos, exige um judiciário eficiente, rápido e
independente para assegurar o novo modelo de desenvolvimento que se assenta nas regras de mercado e nos
contratos privados, mas também, que responda as demandas sociais causadas pela precarização dos direitos
sociais e econômicos.[33]

Particularmente no Brasil, sem que tenha um modelo de Estado forte em políticas sociais, a
redemocratização constitucional ampliou consideravelmente o leque de direitos, não apenas em relação aos
chamados direitos fundamentais, mas também aos novos direitos cujos titulares são sujeitos coletivamente
identificados: consumidores, negros, homosexuais, crianças e adolescentes, mulheres, indígenas, e tantos
outros quantas possibilidades de articulação social e política. Este fato aumenta a expectativa social de serem
garantidos direitos anunciados constitucionalmente, mesmo com débeis mecanismos de implementação, já
que a nova ordem constitucional também prevê também a ampliação de estratégias e instituições das quais se
pode lançar mão para invocar os tribunais, como por exemplo, a ampliação da legitimidade para propositura
de acções diretas de inconstitucionalidade, possibilidade de as associações interporem acções em nome de
seus associados e a consagração da autonomia do Ministério Público.[34] O novo constitucionalismo e a
redemocratização brasileira conferiram ao judiciário um papel relevante: não apenas é visto como
instrumento de viabilização de direitos e garantias como também a reconstrução e manutenção da ordem
democrática.

Entretanto, a redemocratização aliada ao neoconstitucionalismo construído nas matrizes europeias
que consagram direitos fundamentais – conquistados ao longo de um processo histórico específico -, em
terras brasileiras tem sido uma proposta desacompanhada de políticas públicas e sociais capazes de conferir
eficácia e efetividade à nova ordem, ainda com agravante de existirem fortes resistências entre juristas
herdeiros de uma lógica cartesiana ainda reféns do ultrapassado paradigma formal legalista de direito. Sem
medo de errar, pode-se afirmar que aí está uma das razões centrais para compreender o por que de passados
quase vinte anos de Constituição Democrática ainda o Brasil é um país em que os princípios democráticos
fazem parte de uma mera intencionalidade nem sempre ou raramente contemplada. Para se ter uma idéia, o
princípio constitucional da ampla defesa ficou quase quinze anos sem ser aplicado nos interrogatórios
judiciais, sem que a doutrina e a jurisprudência – com raríssimas exceções – tivesse reivindicado a aplicação
direta da Constituição.[35] Evidentemente sem esquecer que ainda o “peso da balança” pende para um
“lado”. Diariamente são encarcerados sujeitos por furtos insignificantes que aos olhos do conservadorismo
legalista míope, ignorando o princípio da insignificância penal, para não dizer do garantismo, é justificável o
sacrifício da liberdade em nome da propriedade independente de qualquer referência valorativa, entendimento
que afronta o mínimo necessário para um sistema jurídico anunciar-se como democrático.

Mas para além deste sério obstáculo que vem sendo duramente enfrentado também através de uma
hermenêutica crítica, como a definida por Lênio L. Streck como Crítica Hermenêutica do Direito ou Nova
Crítica do Direito, [36] há um campo jurídico que emerge de forma contra hegemônica e não pode ser
negligenciada. É o campo dos cidadãos que tomaram consciência de que os processos de mudança
constitucional lhes deram direitos significativos – direitos sociais e econômicos – e que, vêem no direito e
nos tribunais um instrumento importante par fazer reivindicar os seus direitos e as suas justas aspirações a
serem incluídos no contrato social.[37] São as permanentes “vítimas da história”. Se no passado colonial a
face visível da exploração era a do escravo, em tempos de globalização o resultado da perversidade
sistêmica, que nos lembra Milton Santos, são as vítimas do fascismo social. O fascismo social não é, como
lembra Boaventura de Sousa Santos, aquele criado diretamente pelo Estado, mas o produto por um sistema
em que o nível de competitividade – aquela que tem a guerra como norma[38] - acaba num individualismo
arrebatador e possessivo que tudo coisifica tudo, inclusive seres humanos.Um sistema que comanda outros
subsistemas da vida social, formado uma constelação que tanto orienta e dirige a produção da economia
como também a produção da vida.[39] As fragmentações resultantes da lei de mercado rompem a
solidariedade social fazendo com que novas formas de perversidades sociais sejam criadas.

O fascismo social, antes de um regime político, é um regime social e civilizacional.[40]  Como
resultado da nova ordem mundial neoliberal, não é mais necessário o sacrifício da democracia para a
manutenção do capitalismo, e por esta razão é uma nova forma de fascismo. Na leitura de Boaventura de
Sousa Santos é um fascismo pluralista que se apresenta sob múltiplas formas. A primeira delas é o que chama
de fascismo do apartheid social visibilizado na forma de organização do espaço urbano. Há uma zona
selvagem – hobbesiana – na qual não prevalece o contrato social; e a zona civilizada na qual vale o contrato
social em sua forma mais avançada: o Estado Democrático de Direito. Não é apenas uma ingênua
organização urbana é um critério também de relação social e de judicialidade. Nas zonas selvagens a
presença do Estado é truculenta, é um Estado predador e não confiável, enquanto que nas zonas civilizadas o
Estado é democrático e eficaz.[41]

Outra forma considerada por Boaventura é a do fascismo paraestatal que se caracteriza pela
usurpação das prerrogativas estatais por parte do poder local, em não raras vezes ocorrendo com a
conivência do Estado. É uma expressão do novo fascismo que tem em sua vertente o fascismo contratual
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que é o produto da fragilização produzida pelas condições de exclusão que acaba por provocar o desamparo
e vulnerabilidade dos menos fortes – os vitimizados – obrigando-os a aceitar incondicionalmente as
condições impostas pelos poderosos. No Brasil um exemplo vergonhoso do fascismo contratual é a
existência de milhares de trabalhadores escravizados. A variação do número de trabalhadores escravizados é
entre 25 (segundo a Comissão Pastoral da Terra – CPT) a 40 mil (segundo a Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (Contag). Embora no ano de 2003 o governo do presidente Luis Inácio Lula
da Silva tenha lançado o Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo com duras medidas de
combate (confisco das terras em que for encontrado o trabalho escravo, suspensão de créditos a fazendeiros
escravocratas e a transferência para competência da esfera federal os crimes contra direitos humanos), os
dados ainda são alarmantes. Entre 1995 e 2003 foram fiscalizadas 1.011 fazendas e libertados 10.726
trabalhadores, sendo que apenas no primeiro semestre de 2004 foram libertados 16 mil.[42] A escravização
não é apenas no campo. No Brasil, a Pastoral dos Imigrantes ligada à Igreja Católica calcula que só na cidade
de São Paulo existam 120 mil trabalhadores escravos que trabalham em torno de 18 horas por dia em
condições insalubres, sem direitos garantidos e salário irrisório, em sua maioria são imigrantes bolivianos e
paraguaios que chegam em busca de melhores condições de sobrevivência.[43]

O fascismo da insegurança, para Boaventura de Sousa Santos, é a produção de permanente nível
de ansiedade e insegurança quanto ao presente e futuro reduzindo as perspectivas positivas para suportar o
pesado fardo da ausência de um mínimo necessário para a sobrevivência. Acentua-se no indivíduo a
lembrança de ausência passada e presente de políticas públicas eficientes e para o futuro vislumbra-se um
horizonte de colapso do sistema de proteção pública, sobretudo na saúde e fundos de previdência. E talvez o
mais terrível de todas as faces do fascismo social é o fascismo financeiro que com múltiplas formas é
exercido pelas empresas privadas cuja ação, aliada ao capital internacional, possui a capacidade de lançar no
estado de natureza da exclusão países pobres inteiros.[44]  

Este estado de natureza hobessiano nas sociedades periféricas neste início de século XXI destroi os
tradicionais laços de convivência e/ou sobrevivência. Nesta nova fase do capitalismo, agora mundializado,
diferente do que ocorreu na Revolução Industrial do século XVIII que trazia consigo modernização e novos
postos de trabalho, o que vem ocorrendo, para lembrar o pensamento marxista, é a substituição do trabalho
vivo pelo trabalho morto que vai colocando à deriva da sociedade uma enorme massa de seres humanos. Na
leitura de Giorgio Agamben[45] a relação entre o poder soberano e a vida dos indivíduos cria um
pertencimento político que abrange todos sentidos da vida social. Não apenas a noção de direitos e deveres,
mas, sobretudo, a prática do reconhecimento do outro como um cidadão igual. É a existência política cuja
negação encerra o indivíduo numa existência biológica e distinta dos demais. Retomando a discussão de
autores anteriores como Hannah Arendt e Michel Foucault, Agamben pensa a relação entre a política e a vida
pelo poder de decisão do soberano que produz a vida nua, definida não apenas em sua dimensão biológica,
mas apolítica, com a negação de direitos, e quando isto acontece a vida perde significância para os demais e
o sujeito torna-se um homo sacer.

No Brasil, sem voltar a insistir em tema já visitado, a desigualdade e seletividade, sobretudo no
circuito da violência penal, reproduz sistematicamente processos de exclusão e vitimização aos setores
populares, desonrando e desrespeitando grupos sociais que compõem as zonas de selvageria, expondo
sofrimento e intimidade de seres humanos, que perversamente, são transformados em “descartáveis” por
“terem rompido o contrato social” e por isso, transformados em seres desprovidos de direitos aos quais
apenas resta a vida biológica por isso sujeitos ao “direito penal do inimigo”.[46] A exceção torna-se regra
nas áreas de exclusão e justificável para a prática do extermínio do “perigoso”.

Estes são os sujeitos desprovidos de “linguagem”, invisibilizados, portanto, hermeneuticamente. Em
que pese, o esforço constitucionalista crítico e sua incansável luta pela democratização, resta em aberto um
espaço jurídico que não pôde ser preenchido pelas práticas hermenêuticas críticas. Portanto, é possível
pensar uma alternativa às práticas alternativas e reinventar a crítica desde as experiências descolonizadoras
brasileiras. Desde uma crítica à razão proléptica do direito moderno que além de contrair o presente
reconhecendo como única fonte compreensiva o direito estatal, reduz o espaço de mediação jurídica ao
Estado, é possível ampliar espaços presentes emergentes.

Adotando a sugestão de Boaventura de Sousa Santos no que chama de sociologia das emergências
que é a prática de ampliar o presente reconhecendo o que foi subtraído pela sociologia das ausências,
hermeneuticamente ampliando os espaços de possibilidades de compreensão do direito para além do Estado,
é possível identificar agentes, práticas e saberes com tendências de futuro sobre as quais é possível ampliar as
expectativas de esperança. Trata-se de uma ampliação sobre as potencialidades e capacidades ainda não
reconhecidas e necessariamente movendo-se no campo das experiências sociais que desde as práticas do
“reconhecimento”, “transferência de poder” e “mediação jurídica” são legítimos espaços de luta por
dignidade humana.[47] 

É indo nesta direção que é possível falar-se em reconhecer o mundo social como mundo de
possibilidade compreensiva e, portanto, fonte de uma nova racionalidade hermenêutica. Trata-se de uma
perspectiva pluralista de direito que reconhece múltiplos espaços de fontes normativas, apesar de na maioria
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das vezes, como lembra Antonio Carlos Wolkmer[48] é informal e difusa. O pluralismo é uma fonte de
inúmeras possibilidades de regulação. Para Antonio Carlos Wolkmer O pluralismo enquanto concepção
“filosófica” se opõe ao unitarismo determinista do materialismo e do idealismo modernos,pois advoga a
independência e a inter-relação entre realidades e princípios diversos. Parte-se do princípio de que existem
muitas fontes ou fatores causais para explicar não só os fenômenos naturais e cosmológicos, mas,
igualmente, as condições de historicidade que cercam a vida humana. A compreensão filosófica do
pluralismo reconhece que a vida humana é constituída por seres, objetos, valores, verdades, interesses e
aspirações marcadas pela essência da diversidade, fragmentação, circunstancialidade, temporalidade, fluidez
e conflituosidade. O pluralismo, enquanto “multiplicidade dos possíveis”, provém não só da extensão dos
conteúdos ideológicos, dos horizontes sociais e econômicos, mas, sobretudo, das situações de vida e da
diversidade das culturas.[49]

Numa perspectiva pluralista de direito é possível ampliar o espaço jurídico para além do estatal
articulando saberes, práticas e ações coletivas inovadora até então pouco reconhecidas, identificando os
elementos comuns nas traduções das múltiplas realidades – a jurídica e a coletivamente criada - para
encontrar o comum, o ponto inicial para a tradução é uma tarefa que não cabe numa teoria hermenêutica que
por sua natureza é universal.

O processo hermenêutico jurídico que inclui o espaço social não pode ser uma “canibalização”, para
usar a expressão de Boaventura de Sousa Santos, dos demais. É necessário uma tradução das múltiplas
hermenêuticas dentre as quais jurídica. E é neste sentido que não cabe uma hermenêutica jurídica nos moldes
tradicionais. São campos distintos que se tocam – o estatal e o social – em que mundos normativos, práticas
e saberes dialogam, se desentendem e interagem tornando possível reconhecer os pontos de contato entre a
tradição moderna ocidental e os saberes leigos. As duas zonas de contacto constitutivas da modernidade
ocidental são a zona epistemológica, onde se confrontam a ciência moderna e os saberes leigos, tradicionais,
dos camponeses, e a zona colonial, onde se defrontam o colonizador e o colonizado. São duas zonas
caracterizadas pela extrema disparidade entre as realidades em contacto e pela extrema desigualdade das
relações de poder entre elas.[50] A tarefa hermenêutica como tradução retoma o sentido mais original do
termo, mas a partir de uma perspectiva inovadora que traduz saberes nem sempre convergentes.

Como as práticas sociais de compreensão e solução de conflitos é mais retórica e argumentativa são
grandes os desafios a serem enfrentados pelos juristas de profissão. Boaventura de Sousa Santos sugere uma
hermenêutica diatópica que em síntese consiste em buscar os topois – lugares comuns que constituem o
consenso básico e torna possível o dissenso argumentativo – presentes na argumentação, que é normalmente
assentada em postulados, axiomas, regras e concepções aceitas por todos. O trabalho de tradução não dispõe
à partida de topoi, por que os topoi que estão disponíveis são os que são próprios de um dado saber ou de
uma dada cultura.[51] O trabalho consiste em, sem que se tenha um ponto de partida, reconhecer os topoi
que cada prática expressa como forma argumentativa. É um trabalho exigente, sem seguros contra riscos e
sempre à beira de colapsar. A capacidade de construir topoi é uma das marcas mais distintas da qualidade do
intelectual ou sage cosmopolita.[52] São dificuldades que se impõe e devem ser superadas pela prática do
reconhecimento e da oportunidade de dar voz ao outro, mesmo ao que não quer fazer uso dela, do que
permanece em silêncio.

Já Walter Mignolo fala de uma hermenêutica pluritópica[53] como parte da resistência à semiose
colonial, porque a colonialidade do poder pressupõe a diferença colonial como sua condição de possibilidade
e como aquilo que legitima o subalterno do conhecimento e a subjugação dos povos.[54] Considerando a
construção do pensamento hermenêutico jurídico brasileiro, na linha de pensamento da descolonização e na
inclusão dos múltiplos atores sociais no processo de construção do saber jurídico, sua perspectiva é
monotópica, ou seja, é edificada sob a perspectiva de um único sujeito cognoscente – o jurista de profissão –
e com uma posição de quem fala de um lugar virtual uma terra-de-ninguém universal, como chama Mignolo.

A intenção é apagar a concepção de que interpretar é descrever a realidade a partir de seu horizonte
compreensivo. O objetivo é apagar a distinção entre o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido, entre
o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido, entre um objeto “híbrido” (o limite como aquilo que é
conhecido) e um “puro” sujeito disciplinar ou interdisciplinar (o conhecedor) não contaminado pelas
questões limiares que descreve.[55] Uma hermenêutica e uma ação prática das instituições jurídicas que
assumem-se como dialógica que numa perspectiva pedagógica emancipatória, caminhando para a
conscientização e efetivo desenvolvimento humano.
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aquele momentaneamente imposto pelo destino.
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DICOS BAJO EL ENFOQUE DE LAS FUENTES DEL DERECHO
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Vicente de Paula Marques Filho

RESUMO
Os sistemas jur?dicos passam por constantes modifica??es, muitas delas devido ao di?logo existente entre os
mesmos, que culmina com um interc?mbio de caracter?sticas e conseq?ente aproxima??o entre fam?lias jur?
dicas. A recente atribui??o de autoridade ao precedente judicial e ? jurisprud?ncia no civil law ? tend?ncia
que aproxima este a outro sistema, o common law. Nesse ?nterim, o presente trabalho prop?e-se ao estudo,
sob o prisma das fontes jur?dicas, da crescente valoriza??o, no ?mbito do civil law, do direito criado pelos
tribunais. Parte-se da an?lise de tr?s elementos, decis?o judicial, precedente e jurisprud?ncia, e da
possibilidade de qualific?-los como fontes do Direito. O precedente e a jurisprud?ncia n?o se confundem, e as
diferentes repercuss?es pr?ticas relativas ? ado??o de cada um deles s?o brevemente delineadas. Em seguida,
faz-se uma abordagem sobre a aproxima??o entre sistemas jur?dicos, ressaltando a crescente import?ncia
conferida ? lei no commmon law, e a valoriza??o do direito criado pelos tribunais, no civil law. Para
corroborar este ?ltimo fen?meno, s?o trazidos tr?s exemplos do ordenamento jur?dico p?trio, quais sejam, a
s?mula vinculante, a repercuss?o geral do recurso extraordin?rio e o procedimento do julgamento de
recursos especiais repetitivos. Por fim, se aponta uma diverg?ncia de fundo cultural relativa ao dom?nio das
t?cnicas de interpreta??o e aplica??o dos precedentes e da jurisprud?ncia, e se prop?e uma reflex?o: est?o os
operadores do Direito, no Brasil, efetivamente preparados para o manejo adequado dos precedentes e da
jurisprud?ncia?
PALAVRAS-CHAVES: Precedente judicial. Jurisprud?ncia. Aproxima??o entre sistemas jur?dicos.
Atribui??o de autoridade ao precedente judicial.

RESUMEN
Los sistemas jur?dicos sufren constantes modificaciones, muchas de las cuales se deben al di?logo existente
entre los mismos, que culmina con un intercambio de caracter?sticas y consecuente aproximaci?n entre
familias jur?dicas. La reciente atribuci?n de fuerza al precedente judicial y a la jurisprudencia en el civil law es
tendencia que aproxima ?ste al otro sistema, el common law. En ese contexto, el presente trabajo se propone
al estudio, bajo el enfoque de las fuentes jur?dicas, de la creciente valorizaci?n, en el ?mbito del civil law, del
derecho creado por los tribunales. Empezase por el an?lisis de tres elementos, decisi?n judicial, precedente y
jurisprudencia, y la posibilidad de cualificarles como fuentes del Derecho. El precedente y la jurisprudencia
no se confunden, y las distintas repercusiones pr?cticas relativas a la adopci?n de cada uno de ellos van
concisamente delineadas. En seguida se hace un abordaje concerniente a la aproximaci?n entre sistemas jur?
dicos destacando la creciente importancia conferida a la ley en el common law, ya la valorizaci?n del derecho
creado por los tribunales, en el civil law. Para confirmar ese ?ltimo fen?meno, se aportan tres ejemplos del
ordenamiento jur?dico brasile?o: la suma vinculante, la repercusi?n general del recurso extraordinario y el
procedimiento del juzgamiento de recursos especiales repetitivos. Por fin, se apunta una divergencia de
fondo cultural relativa al dominio de las t?cnicas de interpretaci?n y aplicaci?n de los precedentes y de la
jurisprudencia, y se propone una reflexi?n: ?est?n los operadores del Derecho, en Brasil, efectivamente
preparados para el manejo adecuado de los precedentes y de la jurisprudencia?
PALAVRAS-CLAVE: Precedente judicial. Jurisprudencia. Aproximaci?n entre sistemas jur?dicos.
Atribuci?n de autoridad al precedente judicial.

•1        Introdução

 

 

Os sistemas jurídicos passam por constantes transformações. Dentre elas, a recente tendência detectada no
civil law, consistente na criação de mecanismos que atribuem vinculatividade tanto à jurisprudência como a
precedentes judiciais, é circunstância que enseja diversos questionamentos. Não por acaso, já que tal
conjuntura denota uma aproximação entre mencionado sistema e outro, bastante conhecido: o common law.  

Nesse ínterim, o presente trabalho propõe-se ao estudo, sob o prisma das fontes jurídicas, da crescente
valorização, no âmbito do civil law, do direito criado pelos tribunais. Para tanto, parte-se de análise em torno
de três figuras, quais sejam, decisão judicial, precedente e jurisprudência, e a possibilidade de qualificar cada
uma como fonte do Direito. Num segundo momento, serão delineadas, ainda que de forma breve, distinções
de fundo quantitativo e qualitativo entre precedente e jurisprudência, relevantes por proporcionarem uma
visão crítica sobre sua repercussão prática.

A seguir, será abordada a questão da convergência dos sistemas referidos sob a perspectiva das fontes
jurídicas, com ênfase à questão do direito emanado pelos tribunais. Examinar-se-ão exemplos do
ordenamento jurídico pátrio que corroboram aquela tendência: a súmula vinculante, a repercussão geral do
recurso extraordinário e o julgamento de recursos especiais repetitivos. Por fim, será proposta reflexão sobre
uma divergência de fundo cultural - que remanesce apesar da convergência divisada - relativa ao domínio das
técnicas de interpretação e aplicação dos precedentes e da jurisprudência.  
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•2        A decisão judicial como fonte de direito

 

 

Para qualificar a decisão judicial como fonte do direito, interessa a diferenciação entre fontes formais e fontes
materiais. Fontes formais consistem nos "meios de expressão do direito, as formas pelas quais as normas
jurídicas se exteriorizam, tornam-se conhecidas"[1]; sua denominação se deve à circunstância de que elas dão
forma ao direito, formulam os dispositivos válidos[2]. Por sua vez, as fontes materiais podem ser entendidas
como as raízes da norma jurídica na realidade social, os "fatores que criam o direito, dando origem aos
dispositivos válidos"[3]. Tratam estas últimas, na lição de Miguel Reale, "do problema do fundamento ético
ou do fundamento social das normas jurídicas, situando-se, por conseguinte, fora da Ciência do Direito"[4].

Ao situar para além do campo jurídico a questão das fontes materiais, o saudoso mestre circunscreve o
conceito das fontes do direito ao que, na classificação referida, equivaleria às fontes formais. Designa, assim,
por fonte do direito "os processos ou meios em virtude dos quais as regras jurídicas se positivam com
legítima força obrigatória, isto é, com vigência e eficácia no contexto de uma estrutura normativa"[5]. Com
base nessa premissa, tem-se que "toda fonte de direito implica uma estrutura normativa de poder", porquanto
a nomogênese jurídica apenas sobrevém em razão da interferência de um centro de poder que, "diante de um
complexo de fatos e valores, opta por dada solução normativa com características de objetividade"[6].

Logo, para se atribuir a certo dado o predicado de fonte jurídica, mister se faz que nele se vislumbrem dois
elementos intimamente conexos, quais sejam, a criação de normas jurídicas com força obrigatória, e a
influência de um centro de poder em tal processo criativo. Dentro de tais parâmetros, emerge a decisão
judicial como fonte do direito. 

Com efeito, a decisão judicial é ato que emana de um dos "poderes" ou funções através das quais se
manifesta a autoridade estatal: o Poder Judiciário. Outrossim, constitui ela manifestação construtiva do
Direito: é criação, e não mera detecção da norma jurídica  aplicável ao caso concreto.

No ato decisório, o juiz ou tribunal não "busca" e "acha" apenas o Direito preexistente, não profere
meramente o Direito que existe, pronto e acabado, antes do pronunciamento[7].  Rejeitar esse fato seria
negar uma vez mais a "verdade banal, embora infinitas vezes negada ou ocultada, em todas épocas e com
inexaurível perseverança"[8], da criatividade judicial.

A decisão judicial representa um estágio intermediário da criação jurídica, processo que vai do geral e
abstrato para o individual e concreto, iniciando-se com a elaboração de uma Constituição e seguindo, através
da legislação e do costume, até aquela decisão, e desta até a execução[9]. Constrói-se, pois, o Direito, não
só porque a norma individual contida em referida decisão "é a concretização e a individualização necessárias
da norma geral e abstrata"[10], mas também pelo fato de que o próprio ato interpretativo subjacente à
aplicação judicial do direito desempenha uma função criativa. A tarefa de interpretar envolve uma construção
de sentido, de modo que, com ou sem consciência do intérprete, há certo grau de discricionariedade e, pois,
de criatividade, inerente a toda interpretação, não só a do Direito, mas também daquelas concernentes a
todos outros produtos da civilização humana, como a literatura, a música, as artes visuais, a filosofia[11]. E
ainda, sob uma ótica pós-positivista, aludida criatividade se acentua, na medida em que se exige do juiz uma
postura muito mais ativa, cabendo-lhe compreender as particularidades do caso concreto e encontrar, na
norma geral e abstrata, uma solução em harmonia com disposições e princípios constitucionais, bem assim
com os direitos fundamentais[12].  

Nessa etapa intermediária da construção do Direito representada pelo ato decisório do Estado-juiz, nasce
uma norma jurídica, que regula o caso concreto submetido à apreciação do poder jurisdicional. Mediante
atividade cognitiva, o Poder Judiciário define, por sua decisão, o conteúdo da norma jurídica individualizada,
indicando os elementos da relação jurídica dela decorrente, seus sujeitos e seu objeto[13]. Fala-se em norma
individual aqui para designar aquela que se reporta a uma situação irrepetível, válida, portanto, apenas para o
caso particular, podendo ser aplicada uma única vez[14]. Exemplos de tais normas são "as decisões dos
tribunais, na medida em que sua força de obrigatoriedade seja limitada ao caso particular em questão"[15].
Com isso se deseja ressaltar o intuito dessa primeira parte do trabalho, qual seja, o de evidenciar a qualidade
de fonte de direito da decisão judicial na medida em que esta constrói a norma jurídica para o caso concreto.
Fixada essa noção, passa-se à análise de outra questão, a saber: se a criação judicial do direito tem o condão
de ultrapassar os lindes das normas individuais, ou seja, se a decisão judicial sobre determinado caso é capaz,
de alguma forma, de vir a interferir em decisões futuras. É o que se pretende fazer a partir de uma
abordagem acerca do precedente judicial e da jurisprudência. 

 

 

•3        O Precedente Judicial como fonte do Direito - e o Common Law
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Os precedentes judiciais são "as resoluções em que a mesma questão jurídica, sobre a qual há que decidir
novamente, foi já resolvida uma vez por um tribunal noutro caso"[16]. Em outras palavras, consiste o
precedente em um fundamento jurídico afirmado na decisão de um caso pretérito submetido à apreciação
jurisdicional[17].

Indiretamente, qualquer resolução judicial pode, mediante o conteúdo da sua fundamentação, atuar para além
do caso concreto decidido. Todavia, vale como precedente "não a resolução do caso concreto que adquiriu
força jurídica, mas só a resposta dada pelo tribunal, no quadro da fundamentação da sentença, a uma questão
jurídica que se põe da mesma maneira no caso a resolver agora"[18]. Assim sendo, decisão judicial e
precedente não se confundem. Este é uma dimensão daquela.

Para elucidar a questão, vale mencionar o entendimento de Didier Jr., Braga e Oliveira, para quem "ao
decidir uma demanda judicial, o magistrado cria, necessariamente, duas normas jurídicas": a primeira, de
caráter geral, delimitada na fundamentação do julgado, resultante da interpretação dos fatos envolvidos na
causa e da sua conformação ao Direito positivo; a segunda, de caráter individual, lançada no dispositivo da
decisão, destinada tão-somente a reger a situação específica posta sob apreciação em determinado processo,
e que tem - unicamente ela - aptidão para ficar acobertada pela coisa julgada material[19]. A lição é bastante
didática, na medida em que evidencia a existência de duas facetas na decisão judicial: a individual e a geral.
Entretanto, merece uma ressalva: partindo-se da premissa de que a norma jurídica caracteriza-se por sua
coercibilidade, torna-se imperioso reconhecer que o precedente não é necessariamente norma jurídica, pelo
simples fato de que nem todos ordenamentos lhe revestem de força obrigatória. Por isso, afigura-se mais
oportuno afirmar que a decisão judicial pode ser vista sob duas perspectivas: a individual, na condição de
norma jurídica a regular uma situação específica, e a geral, como potencial paradigma - seja vinculante ou
meramente persuasivo - para casos análogos. Uma dimensão não anula a outra.

Consoante analisado supra, a decisão judicial constitui fonte do direito porque envolve a criação de normas
jurídicas, às quais se confere força obrigatória, havendo a influência de um centro de poder em tal processo
criativo. Sobrevindo no contexto de uma decisão, como dimensão geral desta, o precedente constitui
igualmente um estágio na construção do direito. Porém, tal circunstância não basta para qualificá-lo como
fonte jurídica. Tampouco a interferência de um centro de poder - por óbvio, o Judiciário - é o bastante.
Necessário se faz que, além da conjugação desses dois fatores, haja um terceiro, qual seja, a obrigatoriedade
própria da norma jurídica.

A decisão judicial pode criar uma norma geral que tenha "força de obrigatoriedade não apenas para o caso
em questão, mas também para outros casos similares que os tribunais tenham eventualmente de decidir"[20].
Nessa linha de raciocínio, serão fontes do direito os precedentes se a eles for atribuída força imperativa.
Mencionada autoridade, conforme se tem perfilhado, não é algo inerente ao próprio conceito de precedente,
por isso se fala em atribuição. Dessa forma, o precedente judicial será fonte do direito quando os sistemas ou
ordenamentos jurídicos lhe conferirem aludida força. Nos demais casos, resta-lhe a possibilidade de exercer
função persuasiva.

Com efeito, a formação de precedentes judiciais é fenômeno difuso e presente nos mais diversos
ordenamentos[21], mas que se manifesta de variadas formas. Logo, não parece adequado diferençar sistemas
jurídicos a partir da mera afirmação de que um deles aplica o precedente judicial, enquanto o outro não.
Apropriada é, em verdade, a distinção entre famílias jurídicas a partir do modo como aquele é aplicado e a
força de que se reveste no âmbito de cada uma delas. Nos sistemas em que a autoridade do precedente se
acentua, é possível reconhecê-lo como fonte jurídica.

Para se pensar no precedente judicial como fonte de Direito, interessam mais de perto os sistemas jurídicos
nele fundados, em especial o common law. Sua criação e desenvolvimento se deram sob o primado do
precedente. Vige, nesse sistema, a regra do stare decisis et non quieta movere, ou simplesmente stare
decisis, pelo qual se confere força obrigatória ao precedente judicial.

Apoiar as decisões e não perturbar os pontos pacíficos[22], preceitua o stare decisis, outorgando valor de
fonte normativa geral aos precedentes judiciais na medida em que exija dos magistrados o recurso ao
mesmos quando sejam chamados a resolver casos que ofereçam certa similitude[23]. Constitui postulado
cardinal do common law, na medida em que este sistema somente em virtude dele pode operar. De fato,
consoante bem pondera René David em análise sobre a tradição jurídica inglesa, a autoridade reconhecida
aos precedentes pode se revelar como sendo a própria condição de existência do direito inglês: em sua falta
não haveria, falando-se propriamente, um direito inglês, mas apenas soluções específicas, decididas, na
verdade, pelo arbítrio do juiz[24].

A regra do stare decisis conta no common law com diversos critérios e técnicas de aplicação, a exemplo do
overruling e do distinguishing, que não serão aqui explanados, porquanto não abrangidos pelo escopo do
presente artigo. Vale, no entanto, observar que alguns critérios estabelecidos nos diferentes ordenamentos
pertencentes a tal sistema estabelecem uma espécie de seleção dos precedentes que devem ser vinculantes -
os binding precedents. Logo, embora todas as decisões judiciais contenham precedentes, não são todos eles
que vinculam. 

 Além disso, a vinculatividade dos binding precedents se atém a parte específica da decisão, qual seja, a ratio
decidendi - ou holding, denominação utilizada no direito estadunidense - que consiste no fundamento
jurídico essencial para a decisão, uma etapa necessária ao processo decisório sem a qual o julgamento não
teria sentido; é a "parte nuclear da motivação, onde vem exposto o fundamento jurídico necessário e
suficiente, que embasa a conclusão ao final alcançada"[25]. A seu turno, os obiter dicta são argumentos
"expostos apenas de passagem na decisão" [26], não sendo parte essencial desta, de maneira que sua omissão
não teria o condão de alterá-la.
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Destarte, através da sua ratio decidendi o precedente judicial regula casos concretos graças à imperatividade
outorgada ao mesmo pela regra do stare decisis. Essa acentuada força conferida aos precedentes consiste em
uma das marcas do common law e está em sua base. Até porque, sem a atribuição de autoridade nesse
contexto, sequer se poderia falar na existência de um sistema. Assim, é indubitável que, no âmbito dessa
família jurídica, o precedente judicial constitui fonte do Direito.

Diante do exposto, evidencia-se o papel do precedente judicial como fonte do direito. Embora tal situação se
torne mais clara no common law, ela não se restringe a um ou outro sistema jurídico: assumirá o precedente
a qualidade de fonte sempre que - e na medida em que - um ordenamento lhe atribua força normativa.  

 

 

•4        Jurisprudência como fonte do direito - e o Civil Law

 

 

Primeiramente, diante da configuração plurívoca do termo "jurisprudência", mister se faz delimitar o sentido
adotado na abordagem ora empreendida. Interessa, pois, a acepção de jurisprudência como "seqüência
ordenada de acórdãos consonantes sobre certa matéria prolatados num dado tribunal ou numa certa
justiça"[27].

Reitere-se, uma vez mais, que a decisão judicial ostenta a condição de fonte do Direito, porquanto abarca a
criação de normas jurídicas - às quais se confere força obrigatória -, marcada pela influência de um centro de
poder em tal processo criativo. E aqui releva tal noção, pois seria fácil, a partir dela, chegar à conclusão de
que a jurisprudência é fonte jurídica por abranger uma série de decisões criadoras de normas individuais para
o caso concreto. Todavia, conclusão dessa natureza se reporta a outro sentido de jurisprudência, qual seja, o
de "massa geral das manifestações dos juízes e tribunais sobre as lides e negócios submetidos à sua
autoridade, manifestações essas que implicam uma técnica especializada e um rito próprio, imposto por
lei"[28].

De fato, quando se trata do conceito de jurisprudência ora adotado, o problema vai além, porque envolve
não as normas individuais criadas pelas decisões contidas no bloco jurisprudencial, mas sim uma regra geral,
ou máxima, formulada a partir da seqüência de acórdãos consonantes, como enunciação geral de conteúdo
preceptivo[29]. Nesse sentido, a jurisprudência

 

apresenta-se como um atributo que pode vir a qualificar a produção precípua do tribunais (= os acórdãos),
quando estes se mostrem reiteradamente harmonizados numa dada matéria, num mesmo espaço-tempo.
Trata-se, pois, de um plus, um qualificativo contingencial, um up grade - passe o neologismo - que vem a
distinguir certa produção judiciária, e isso tanto no âmbito de um dado órgão colegiado, como no de uma
determinada justiça[30].     

 

A jurisprudência equivale à faceta geral da decisão judicial, mas que, diferentemente do precedente, é inferida
a partir de uma pluralidade de casos, não bastando, pois, uma decisão isolada. De qualquer forma, a
atribuição - ou não - da qualidade de fonte do Direito à jurisprudência far-se-á na mesma linha de raciocínio
utilizada para o precedente. Ora, a jurisprudência também constitui ato construtivo do Direito pelos
magistrados, que emana, igualmente, de um centro de poder - o Judiciário. Resta saber se a ela é atribuída
força normativa. Assim como ocorre com o precedente, a resposta é: depende. Não existe qualquer
autoridade vinculativa inerente à sucessão de acórdãos harmônicos. Será fonte de direito a jurisprudência nos
sistemas ou ordenamentos que a ele outorguem força normativa.   

  E aqui vem à tona novamente a questão dos sistemas jurídicos, merecendo destaque, desta vez, o Civil
Law. Em sua formação e consolidação, aludida família jurídica foi marcada pelo primado da lei como fonte
do direito, desempenhando a jurisprudência papel meramente secundário. O magistrado emergente da
Revolução Francesa é visto com desconfiança pelo povo, sendo a ele atribuída, na época, a função de mera
boca da lei.

 

O juiz, portanto, que emerge da Revolução Francesa é um juiz desconectado das complexas fontes da antiga
jurisprudência e de seu antigo papel de dispensador de uma justiça que era atributo pessoal do rei, passando
a ser o aplicador de uma legislação que exprimirá a não menos mística vontade do povo. Se esse juiz passou
a ser independente por força da divisão dos Poderes, por outro lado tornou-se um escravo da lei, ou melhor,
apenas a boca que pronuncia as suas palavras, na conhecida expressão cunhada por Montesquieu[31].

  

Diante de tais circunstâncias, embora posteriormente tenha se reconhecido o papel criativo do magistrado no
ato decisório, é compreensível por que, historicamente, o sistema jurídico em comento não tenha atribuído
considerável autoridade à jurisprudência. Esse sempre foi um fator de distanciamento entre common law e
civil law, pois enquanto naquele sistema um único precedente basta para desempenhar papel de fonte
jurídica, no civil law, via de regra, não se adota o precedente, mas sim a jurisprudência, que pressupõe uma
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pluralidade de julgados, o que não lhe garante, porém, o status de fonte.

Ocorre, todavia, que nos últimos tempos, os países do civil law - a exemplo do Brasil - vêm conferindo
autoridade tanto à jurisprudência, como a precedentes, em certas condições, colaborando com a tendência de
aproximação de sistemas jurídicos, que será comentada adiante.

 

 

•5        Precedente e jurisprudência

 

 

Do que foi até agora exposto, pode-se inferir que precedente e jurisprudência são fenômenos diversos,
embora ambos advenham de decisões judiciais e tenham potencial para ser fonte de Direito. Consoante lição
de Carlos Maximiliano[32], "uma decisão isolada não constitui jurisprudência; é mister que se repita, e sem
variações de fundo. O precedente, para constituir jurisprudência, deve ser uniforme e constante". No intuito
de elucidar tal distinção, vale mencionar os ensinamentos de Michele Taruffo, que vislumbra na
dessemelhança um caráter quantitativo e um qualitativo.

A diferença de caráter quantitativo reside na circunstância de que o precedente se reporta tão somente a uma
decisão relativa a um caso particular, ao passo que a jurisprudência refere-se a uma pluralidade de decisões
relativas a vários e diversos casos concretos[33]. Como bem pondera Taruffo, essa diferença não é apenas
semântica: nos sistemas fundados tradicionalmente e tipicamente sobre precedentes, a decisão que se assume
como precedente é, via de regra, uma só; dessa forma, é fácil identificar qual decisão realmente constitui
precedente. Já nos sistemas em que se adota jurisprudência, faz-se referência, geralmente, a muitas decisões,
por vezes a centenas, ainda que não venham expressamente citadas, circunstância essa que implica em várias
conseqüências, como a dificuldade de estabelecer qual seria a decisão verdadeiramente relevante (se é que
existe uma), e a de determinar quantas decisões são necessárias para que seja possível dizer que existe
jurisprudência relativa a determinada interpretação de uma norma[34].

Por sua vez, no tocante à diferença de caráter qualitativo, tem-se que o precedente fornece uma regra que
pode ser aplicada como critério de decisão no caso sucessivo em função da identidade ou analogia entre o
fato do primeiro caso e o fato do segundo caso, sendo que tal constatação - de identidade ou analogia - fica a
cargo do juiz do caso sucessivo a ser decidido. Ademais, a estrutura fundamental do raciocínio que leva à
aplicação do precedente sobre o caso sucessivo é baseada na análise dos fatos, de forma que, se tal análise
justificar a aplicação, no segundo caso, da ratio decidendi aplicada ao primeiro, o precedente é eficaz e pode
determinar a decisão a ser tomada; verificando-se esta condição, um único precedente é suficiente para
fundar a decisão do caso sucessivo[35].

Diferentemente, a técnica empregada para aplicar a jurisprudência a um caso sucessivo é, via de regra, a
subsunção: extrai-se uma regra geral das decisões anteriores, que poderá ser aplicada aos casos sucessivos[36].
Isso torna o uso da jurisprudência perigoso, sobretudo por dois fatores: em primeiro lugar, não é seguro que
se possa conhecer ao menos as principais decisões desse bloco jurisprudencial; e, freqüentemente, descobre-
se que a suposta "jurisprudência" é contraditória. Esse tipo de problema, pondera Taruffo, não existe, ou é
raro, nos ordenamentos que se fundam no precedente[37].

Como se vê, a diferenciação apontada por Taruffo é deveras relevante por proporcionar um enfoque crítico
sobre a repercussão prática da adoção dos precedentes, de um lado, e da jurisprudência, de outro, como
fonte do direito. Esclareça-se, contudo, que a distinção não significa que um mesmo ordenamento só possa
eleger um entre ambos para servir de fonte; pelo contrário, um ordenamento jurídico pode, ao mesmo tempo,
atribuir qualidade de fonte tanto à jurisprudência quanto a certos precedentes. Essa mescla é observável
principalmente quando se fala do diálogo entre sistemas jurídicos. É o que se verá a seguir.     

 

 

•6        Convergência entre sistemas jurídicos sob a perspectiva das fontes.

 

 

Assim como o próprio Direito, os sistemas jurídicos estão em constante transformação. Um dos fatores
influentes nesse processo é o diálogo existente entre os mesmos. Não constituindo realidades estanques, os
sistemas jurídicos acabam por se comunicar, interação que culmina com a absorção de características de um
sistema pelo outro.  

Tal intercâmbio é facilmente perceptível quando se observam os já mencionados sistemas do common law e
do civil law. De fato, inexiste uma "cortina de ferro" entre ambas as famílias abordadas, sendo "freqüentes na
história a evidência de mútuas e recíprocas influências"[38]. Fala-se, inclusive, em commonlawlização do civil
law, para designar  o fenômeno consistente na recepção, por este sistema, de características típicas do
common law. A pluralidade de interferências faz com que mencionado diálogo assuma um caráter
multifacetado, daí ser imprescindível a delimitação do enfoque de análise, qual seja, o das fontes de direito,
mais especificamente no que tange à lei, à jurisprudência e ao precedente.  
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Sob esse enfoque, ressalte-se primeiramente o que vem ocorrendo no common law. Gerado e desenvolvido
sob o primado do precedente judicial, destaca-se em tal sistema, no século XX, o papel da legislação (statute
law), cuja importância se intensifica com o Welfare State (Estado social ou Estado do bem-estar social),
porquanto neste modelo de organização política e econômica o Estado é colocado na condição de agente,
protetor e defensor social, além de organizador da economia, sendo necessário, muitas vezes, adotar medidas
legislativas e estabelecer regulamentos administrativos[39]. Desse modo, leis e regulamentos adquiriram
importância considerável em comparação aos períodos anteriores, num movimento legislativo que não
consistiu em febre passageira, sendo constatável a crescente importância, nesse contexto, do direito
proveniente das leis.

A seu turno, no civil law emerge fenômeno diverso - que é alvo de maior interesse para a presente análise -,
a saber: a crescente importância atribuída não só à jurisprudência, mas também ao precedente judicial.
Ambos vêm conquistando lugar de destaque no âmbito dessa família jurídica. Se, ao longo da história de
referido sistema, já houve ocasiões em que se conferiu força normativa ao direito criado pelos tribunais,
como no caso dos Assentos da Casa de Suplicação, do Direito português, essa tendência se acentua
hodiernamente, nos mais variados ordenamentos do civil law, inclusive no Brasil. Nesse sentido, Mônica
Sifuentes pondera: "uma das conclusões que se pode tirar da análise dos ordenamentos jurídicos modernos é
que, principalmente após a consagração da Justiça Constitucional, os tribunais podem, excepcionalmente,
criar regras jurídicas"[40]. 

 Em linhas gerais, pode-se dizer que, a partir do movimento de codificação e consolidação da lei como fonte
principal da civil law, o direito emanado dos tribunais percorreu o seguinte trajeto: primeiro, sendo visto
como simples aplicação da vontade legal, pelo juiz considerado mera boca da lei; segundo, com o
reconhecimento do papel criativo dos juízes, confere-se algum valor à jurisprudência - mas que se restringe à
função persuasiva - e pouco ou nenhum valor ao precedente; numa terceira fase, passa por eminente
valorização, com a criação de mecanismos de atribuição de autoridade a precedentes e à jurisprudência,
alcançando até mesmo o patamar de fontes do Direito. A ocorrência desse terceiro estágio evolutivo será
ilustrada em seguida, mediante exemplos extraídos da realidade brasileira.

Assim, pela perspectiva das fontes, tem-se, de um lado, o common law, onde aumenta a importância do
direito legislado e, de outra parte, o civil law, com a crescente força atribuída a precedentes e jurisprudência.
Mencionadas transformações apontam para uma convergência entre sistemas, havendo uma atenuação
progressiva da diferença entre ambos[41].

 

 

•7        atribuição de autoridade ao direito criado pelos tribunais - alguns exemplos do ordenamento
jurídico pátrio

 

 

O crescente valor conferido ao direito criado pelos tribunais - abrangendo-se, com esta expressão,
precedente e jurisprudência - é deveras perceptível no ordenamento jurídico pátrio, onde foram estabelecidos
diversos mecanismos de atribuição de autoridade àquele direito, em diversos graus, atingindo, em certos
casos, patamares de vinculatividade. Interessa, destarte, trazer à baila alguns exemplos extraídos deste
contexto, de forma a corroborar mencionado fenômeno, não havendo no presente artigo o propósito de
esgotar o assunto.

Trata-se o primeiro exemplo da súmula vinculante, instituída através da Emenda Constitucional n.o 45, de
2004, que inseriu na Carta Magna o art. 103-A[42], com alguns de seus aspectos relativos à edição, revisão e
cancelamento disciplinados posteriormente pela Lei 11.417/2006. A possibilidade de aprovar súmula dessa
natureza restringe-se, ao menos por enquanto, à competência do Supremo Tribunal Federal. O pressuposto,
contido no caput do art. 103-A, consistente na existência de reiteradas decisões sobre matéria constitucional,
corrobora seu caráter de súmula de jurisprudência.

 

No âmbito jurídico, a súmula de jurisprudência se refere a teses jurídicas solidamente assentes em decisões
jurisprudenciais, das quais se retira um enunciado, que é o preceito doutrinário que extrapola os casos
concretos que lhe deram origem e pode ser utilizado para orientar o julgamento de outros casos. As duas
palavras - súmula e enunciado -, embora tenham significados diferentes, acabaram por ser usadas
indistintamente, de modo que por súmula, atualmente, entende-se comumente o próprio enunciado, ou seja,
o preceito genérico tirado do resumo da questão de direito julgada[43].  

 

 A súmula vinculante é, pois, aquela regra geral ou máxima inferida a partir da jurisprudência, à qual o
ordenamento optou por conferir força normativa obrigatória, mediante o atendimento de certos
pressupostos.  Consiste, em suma, em mecanismo de atribuição de vinculatividade à jurisprudência,
outorgando-lhe, por conseguinte, o status de fonte do Direito.

O segundo exemplo refere-se à repercussão geral do recurso extraordinário, também introduzida no
ordenamento pátrio pela Emenda Constitucional n.o 45, de 2004, mediante o acréscimo do § 3º ao art. 102
da Carta Magna, para determinar que "no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a
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repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal
examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus
membros". Para regulamentar esta previsão, promulgou-se a Lei 11.418/2006, que acrescentou ao Código de
Processo Civil o art. 543-A[44], estabelecendo um regramento geral ao instituto, e o art. 543-B[45],
disciplinando especificamente a hipótese de multiplicidade de recursos extraordinários fundados em idêntica
controvérsia.

Dois pontos devem ser destacados sobre a matéria. O primeiro, acerca da negativa de existência da
repercussão geral. Referida decisão valerá para todos os recursos extraordinários sobre matéria idêntica, que
serão indeferidos liminarmente, salvo revisão da tese (art. 543-A, § 5º, do CPC). Ademais, no caso de
multiplicidade de recursos fundados em idêntica controvérsia, a negativa da existência de repercussão geral
acarretará a inadmissão automática dos recursos sobrestados (§ 2º do art. 543-B), pelo que se constata ter a
decisão do STF "caráter absolutamente vinculante, quanto à inadmissibilidade do recurso em razão da
ausência de repercussão geral"[46].

O segundo ponto refere-se aos recursos sobrestados na forma do art. 543-B, § 1º, do CPC. Uma vez
reconhecida a existência de repercussão geral de determinada matéria, permanecerão sobrestados os recursos
até o julgamento de mérito do caso paradigmático, e a decisão no mesmo sentido perfilhado pelos acórdãos
recorridos fará com que aqueles recursos sejam considerados prejudicados. Já se o paradigma for divergente
do acórdão original, não ocorrendo a retratação oportunizada à instância recorrida - ou seja, mantida sua
decisão - e sendo o recurso admitido, o STF poderá cassar ou reformar liminarmente o acórdão em
desconformidade com seu entendimento.

Em ambos os pontos destacados, percebe-se a criação, pelo STF, de verdadeiros precedentes com força
vinculativa, seja para determinar a inexistência de repercussão geral, no primeiro caso, seja para considerar
prejudicados os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos consonantes com a decisão do STF ou,
ainda, conferir poderes ao Relator para cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação
firmada. Logo, confere-se a tais precedentes a qualidade de fonte do Direito.

O terceiro e último exemplo a ser ressaltado relaciona-se ao procedimento para julgamento de recursos
especiais repetitivos pelo STJ, inserto no ordenamento jurídico por meio da lei 11.672 de 2008, que acresceu
ao Código de Processo Civil o art. 543-C[47]. Diante da existência de uma multiplicidade de recursos
especiais fundados em idêntica questão de direito, é feita a seleção de um ou mais recursos representativos
da controvérsia, cujo julgamento pelo STJ interferirá no destino dos demais recursos repetitivos. Tenciona-se
destacar, nesse ínterim, o disposto art. 543-C, § 7o, inciso I do CPC, ao determinar que, publicado o acórdão
do Superior Tribunal de Justiça decidindo o recurso representativo da controvérsia, os recursos especiais
sobrestados na origem terão seguimento denegado na hipótese de os acórdãos recorridos coincidirem com a
orientação do STJ. Ao preceituar, nesses termos, a denegação de seguimento a vários recursos especiais por
força de uma única decisão do STJ, estabeleceu a lei, em verdade, uma situação em que este Tribunal cria um
precedente, ao qual se atribui força vinculante.

Salta aos olhos, portanto, o fenômeno de atribuição de autoridade ao direito criado pelos tribunais no
ordenamento jurídico brasileiro, que se insere em contexto mais amplo, o do civil law, sendo um dentre os
vários países deste sistema em que se vem conferindo força normativa a precedentes e à jurisprudência, num
movimento de convergência em relação ao common law.

 

 

•8        A divergência apesar da convergência

 

 

Ao se falar em convergência de sistemas sob a perspectiva das fontes do direito, deve-se ter alguma cautela.
Isso porque, no processo de formação e desenvolvimento de sistemas jurídicos, existe um fator cultural
envolvido quando se trata da adoção do precedente judicial ou da jurisprudência.

Já se delimitou, linhas atrás, a distinção entre precedente e jurisprudência. Retomando-se a diferença de
caráter qualitativo, tem-se que o precedente fornece uma regra que pode ser aplicada como critério de
decisão no caso sucessivo em função da identidade ou analogia entre o fato do primeiro caso e o fato do
segundo caso. A estrutura fundamental do raciocínio que permite a aplicação do precedente a um caso
sucessivo é fundada sobre a análise do fato[48]. Por indução, a ratio decidendi do passa a funcionar como
regra geral, a ser invocada como precedente judicial em outras situações[49], e aplicada quando se constate
referida analogia. Diferentemente, aponta Taruffo, a técnica empregada para aplicar a jurisprudência a um
caso sucessivo é, via de regra, a subsunção[50]: infere-se uma regra geral das decisões anteriores, que poderá
ser aplicada aos casos sucessivos, não havendo que se falar em análise e comparação de fatos. Nessa esteira,
ocupar-se do precedente, ao invés da jurisprudência implica a assunção de uma orientação bastante analítica,
interessada em aprofundar o mecanismo mediante o qual a decisão de um caso influi sobre a decisão de um
caso sucessivo, e a indagar sua razão e justificação[51].

De fato, a adoção de uma ou outra manifestação do direito jurisprudencial acarreta diferentes repercussões, e
envolve um fator cultural: o common law, cujo surgimento e desenvolvimento foi fundado sobre precedentes
judiciais, possui arraigados em sua cultura jurídica os métodos de aplicação dos precedentes. A seu turno, no
civil law, que historicamente atribuiu papel secundário à jurisprudência, sequer se pensava, via de regra, em
aplicar precedentes, e não se dominam as técnicas de aplicação deste.
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Ocorre que, por diversos motivos, entre eles o clamor por uniformização jurisprudencial, criaram-se, no civil
law, mecanismos de atribuição de vinculatividade não só à jurisprudência, mas também a precedentes. Como
era de se esperar pelas características de referido sistema, a inserção de tais novidades no sistema jurídico se
operou, via de regra, mediante lei, não correspondendo, necessariamente, a um amadurecimento do
pensamento jurídico sobre os métodos de aplicação dos precedentes; em verdade, alguns ordenamentos não
estão preparados sequer para aplicar a jurisprudência. Daí se falar em divergência, apesar da convergência.    

Enquanto o ensino jurídico, no common law, baseia-se em cases, ou seja, casos concretos cujas decisões
geraram precedentes, no civil law as faculdades de direito ensinam a aplicar a lei. Nesse sentido, bem
pondera Rodolfo de Camargo Mancuso:

 

[...] nossas Faculdades de Direito não disponibilizam disciplina voltada a capacitar o operador do direito a
lidar especificamente com a jurisprudência, por modo que futuros juízes a advogados possam,
satisfatoriamente, realizar tarefas como (i) identificar, com segurança, qual o entendimento pretoriano
realmente predominante num Tribunal ou numa Justiça, sobre dada matéria; (ii) distinguir, num rol de
acórdãos, o que neles constitui o núcleo essencial, separando demais considerações periféricas (o que, no
sistema da common law, corresponde à distinção entre a ratio decidendi e o obiter dicta); (iii) alcançar, com
exatidão, toda a extensão - compreensão do enunciado de uma súmula vinculante, para em seguida, aferir se
o caso sub judice realmente nela se enquadra[52].

 

Nesse diapasão, ressalte-se as palavras de Marcelo Santini Brando que, tendo em vista a necessária correção
do direito, propõe uma reflexão acerca da postura metodológica em relação aos precedentes judiciais e às
súmulas de jurisprudência, nos seguintes termos:

 

Daí é que se impõe uma análise crítica de tais condutas por parte dos órgãos jurisdicionais para rever (I) a
forma como se utilizam dos precedentes, de modo a aprimorar não só sua força justificativa - quando forem
invocados como argumentos -, mas também aprimorar sua utilização como razão de decidir, mediante a
análise desconstrutiva dos precedentes, viabilizando estabelecer as relações de identidade havidas com o caso
concreto. Também se impõe (II) a revisão da forma como ocasionalmente são elaborados os enunciados de
súmula, na medida em que a pretendida pacificação de divergências na interpretação da lei e uniformização
do tratamento dos casos depende da construção de um enunciado que esboce, dentro das possibilidades
lingüísticas, a maior fidelidade possível com seus precedentes[53].

 

Quer sejam a uniformização jurisprudencial, a segurança jurídica, ou o princípio da igualdade - entre outras -
as finalidades perseguidas pela valorização do direito jurisprudencial no civil law - aí incluso o Brasil -, a
incorreta aplicação dos precedentes e da jurisprudência é capaz de esvaziar, por completo, o sentido de sua
utilização e atribuição de vinculatividade.  Por isso, permita-se encerrar o presente artigo com uma questão,
voltada ao ordenamento pátrio: estão os operadores do Direito, no Brasil, efetivamente preparados para o
manejo adequado dos precedentes e da jurisprudência?

 

 

•9        Conclusão

 

 

O common law e o civil law, assim como os demais sistemas jurídicos, não são realidades estanques; pelo
contrário, estão em constante diálogo, o qual culmina com a absorção de características de um sistema pelo
outro, fenômeno multifacetado que pode perfeitamente ser tratado sob o prisma das fontes jurídicas, como se
fez no presente trabalho.

Dentro de tal contexto, foram analisadas três figuras, e suas respectivas possibilidades de qualificação como
fonte jurídica, quais sejam, a decisão judicial, o precedente judicial e a jurisprudência. Sendo as três
manifestações criativas do Direito mediante a interferência de um centro de Poder - o Judiciário - resta saber
se elas possuem ou não força normativa. Nessa linha, a decisão judicial, na medida em que se refere à norma
individual criada para regular o caso concreto, possui força obrigatória entre as partes, sendo, sob esse
aspecto, fonte do Direito.

Já o precedente, que é o fundamento jurídico afirmado na decisão judicial, constituindo dimensão geral desta,
poderá será erigido à categoria de fonte, na medida em que ordenamentos ou sistemas que lhe confiram força
normativa obrigatória. O mesmo ocorre com a jurisprudência, como seqüência de acórdãos com
posicionamentos uniformes sobre a mesma questão de direito: a regra geral daí extraída será fonte do direito
apenas nas hipóteses em que os sistemas ou ordenamentos lhe outorguem vinculatividade. 

Ao se falar no diálogo dos sistemas jurídicos pela ótica das fontes, chama atenção a crescente força que se
tem conferido ao direito criado pelos tribunais no civil law, a ponto de conquistar patamares de
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vinculatividade. Corroborando tal aproximação, mencionou-se, no Brasil, os seguintes exemplos: primeiro,
as súmulas vinculantes, em que uma regra geral inferida da jurisprudência do STF é alçada à condição de
fonte do direito por meio da atribuição àquela, em certas condições, de força normativa obrigatória.
Segundo, a disciplina da repercussão geral no recurso extraordinário, onde há fixação de precedentes - nos
termos outrora expostos -, os quais o ordenamento reveste de vinculatividade. Terceiro, o procedimento de
julgamento de recursos especiais repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, hipótese em que, ao prever a
denegação de seguimento a vários recursos especiais por força de uma única decisão do recurso
representativo da controvérsia, estabeleceu a lei, em verdade, uma situação em que referido Tribunal cria um
precedente, ao qual se atribui força vinculante.

Essa valorização jurisprudencial, aliada à crescente importância conferida à lei no common law, evidencia a
aproximação entre ambos os sistemas, sob o aspecto das fontes jurídicas. No entanto, apesar da
convergência, existe uma divergência, de fundo cultural, consistente no fato de que os operadores do direito,
no civil law, não estão, via de regra, familiarizados com as técnicas de aplicação dos precedentes judiciais,
muitas vezes nem sequer dominam o manejo da jurisprudência. Destarte, há que se assumir uma postura
crítica em relação aos métodos de interpretação e aplicação desse direito criado pelos tribunais, por isso se
questiona, com vistas à realidade brasileira, se o operador jurídico pátrio encontra-se preparado para o
adequado manejo dos precedentes e da jurisprudência.
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PERCEPÇÕES "BRASILEIRAS" ACERCA DA ORALIDADE PROCESSUAL ARGENTINA:
DILEMAS E SIGNIFICADOS NUMA PERSPECTIVA COMPARADA

PERCEPCIONES "BRASILEÑAS" ACERCA DE LA ORALIDAD PROCESAL ARGENTINA:
DILEMAS Y SIGNIFICADOS EN PERSPECTIVA COMPARADA

Bárbara Gomes Lupetti Baptista

RESUMO
O objeto deste trabalho é tentar entender, a partir da descrição de algumas práticas judiciárias observadas
nos Tribunais das Justiças Penal e Civil da Capital Federal Argentina, o significado e a percepção jurídica
acerca da oralidade processual. Trata-se de trabalho etnográfico, decorrente de missão de estudos realizada
em Buenos Aires, por força do projeto CAPG-BA 021/05, financiado pela CAPES, no Brasil, e pela SPU, na
Argentina. O objetivo da pesquisa empírica realizada foi lançar um olhar jurídico e brasileiro sobre as
manifestações orais realizadas no processo argentino. Na Argentina, o discurso jurídico produzido sobre a
oralidade está atrelado, exclusivamente, à Justiça Penal. Todavia, o trabalho de campo que realizei permitiu
perceber que existem manifestações orais também na Justiça Civil da Capital Federal de Buenos Aires,
diferenciando-se, essencialmente, os rituais judiciários de ambos os sistemas – penal e civil – pela presença
física do Juiz no debate público e pela concentração dos atos processuais em uma única audiência. Este paper
pretende, então, descrever estas e algumas outras percepções empíricas acerca das práticas judiciárias
cotidianas dos Tribunais daquele País, a fim de, a partir de uma perspectiva comparada, pensar sobre as
práticas judiciárias orais dos Tribunais do nosso País.

PALAVRAS-CHAVES: oralidade; processo; argentino

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es intentar entender, desde la descripción de algunas prácticas judiciales
observadas en los Tribunales Civiles y Penales de la Capital Federal Argentina, el significado jurídico y la
percepción sobre el tema de la oralidad procesal. El trabajo se desarrolla a partir del análisis etnográfico que
es resultado de una misión de estúdios que realicé en Buenos Aires, en el marco del proyecto CAPG-BA
021/05, financiado por la CAPES, en Brasil, y por la SPU, en Argentina. El objetivo de la investigación
empírica desarrollada fue lanzar una mirada jurídica y brasileña sobre las manifestaciones orales realizadas en
el proceso argentino. En Argentina, el discurso jurídico que se produce sobre el tema de la oralidad sólo
focaliza la atención en la Justicia Penal. Sin embargo, el trabajo de campo que realicé me permitió perceber
que hay manifestaciones orales también en la Justicia Civil de la Capital Federal de Buenos Aires y que lo
cierto es que la principal diferencia que hay entre los rituales de los dos sistemas jurídicos - el civil y el penal
- es la presencia física del Juez en el juicio público y la concentración de los actos procesales en una sóla
audiencia. El presente trabajo pretende, por lo tanto, describir estas y algunas otras percepciones empíricas
acerca de las prácticas y de la rutina de los tribunales de la Justicia de aquel país, con la finalidad de, a partir
de una perspectiva comparada, pensar a respecto de las prácticas judiciales de los Tribunales de nuestro país.

PALAVRAS-CLAVE: oralidad; proceso; argentino

1. INTRODUÇÃO
 

O objeto deste trabalho é tentar entender, a partir da descrição de algumas práticas judiciárias
observadas nos Tribunais das Justiças Penal e Civil da Capital Federal Argentina, o significado e a percepção
jurídica acerca da oralidade processual. O trabalho é resultado da missão de estudos que realizei em Buenos
Aires, no período de julho a outubro de 2006, por força do projeto CAPG-BA 021/05, financiado pela
CAPES e pela SPU, fruto de um convênio institucional firmado pela Universidade Federal Fluminense
(Brasil) e pelo Programa de Pós-graduação da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos
Aires (Argentina), tendo como instituição associada, dentre outras, o Programa de Pós-graduação em Direito
da Universidade Gama Filho (RJ), que integro na qualidade de estudante e pesquisadora. Trata-se, pois, este
trabalho, de um olhar jurídico e brasileiro lançado sobre a oralidade manifestada no processo argentino.

Na Argentina, o discurso jurídico produzido sobre a oralidade está atrelado, exclusivamente, à Justiça
Penal. Todavia, em campo, pude observar que existem manifestações orais também na Justiça Civil,
diferenciando-se os rituais judiciários de ambos os sistemas – penal e civil – essencialmente pela presença
física do Juiz no debate público e pela concentração dos atos processuais em uma única audiência.

A pesquisa empírica por mim realizada sugere que a restrição do estudo da oralidade apenas ao
âmbito penal se vincula, especialmente, ao critério presencial e obrigatório da figura do Juiz na audiência,
que não ocorre no processo civil, onde a presidência das audiências é, normalmente, delegada a funcionários
do Juízo.

Os resultados empíricos da pesquisa estão limitados ao curto período da minha estada na Capital
Federal, de modo que este paper apresentará não apenas descrições, mas, notadamente, algumas “perguntas”
sobre a administração judicial dos conflitos em Buenos Aires, trazendo uma perspectiva comparada, apesar
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de não se definir como uma pesquisa que adota priroritariamente o método comparado de investigação
científica.
 
2. A ANÁLISE DOS DADOS DE CAMPO: UM OLHAR BRASILEIRO LANÇADO SOBRE O
PROCESSO ARGENTINO
           

Como afirmei acima, a intenção deste trabalho não é fazer um estudo essencialmente comparado
entre as distintas formas de materialização da oralidade nos processos brasileiro e argentino, mas apenas
adotá-lo como perspectiva de análise e interpretação dos dados etnográficos coletados na pesquisa de
campo, até porque, não posso deixar de registrar o quanto fui influenciada, na missão de estudos realizada na
Argentina, pela pesquisa procedida no Brasil para a minha dissertação de mestrado e na percepção que tenho
sobre o tema da oralidade, a partir das práticas do processo brasileiro[i]. 
            E por que é importante destacar isso? Exatamente porque este paper surgiu do meu estranhamento
diante do seguinte fato, comprovado a partir dos dados empíricos que coletei: as audiências cíveis brasileiras
são similares às audiências cíveis argentinas, mas, apesar disso, só o campo jurídico brasileiro reconhece a
oralidade como uma garantia fundamental e constitutiva do processo civil. Na Argentina, o campo jurídico
entende que a oralidade é uma carcaterística EXCLUSIVA do processo penal, inexistindo no processo civil.

Daí a minha pergunta: o que distingue essa categoria (oralidade) em ambas as culturas jurídicas?
Este exercício comparativo, embora comum na Antropologia e, até mesmo, constitutivo da forma de

produção do conhecimento antropológico, é absolutamente estranho à construção do conhecimento jurídico,
acostumado a conceitos que se pretendem universalizantes.

Desse modo, a missão de estudos realizada na Argentina e o contacto com o seu sistema processual
foram especialmente relavantes para eu compreender este aspecto do estudo comparado, ou seja, o de que
instituições e práticas judiciárias semelhantes, quando contextualizadas social e culturalmente, recebem
significados absolutamente distintos (Kant de Lima, 2005). E mais, através dessa pesquisa, pude entender, na
prática, o que Geertz quis dizer sobre a variação das sensibilidades jurídicas, mormente quanto ao poder que
elas exercem sobre os processos da vida social (Geertz, 1999). 
 
3. BUSCANDO O OBJETO
 

Inicialmente, pretendi estudar na Argentina a materialização da oralidade no processo civil. No
entanto, ao manifestar em campo tal intenção, deparei-me com a unanimidade: o meu objeto “não existia”.

Quer dizer, na Argentina, segundo juristas e não juristas, o princípio da oralidade não se manifesta no
processo civil, mas, apenas, no processo penal, razão pela qual eu teria, necessariamente, de mudar o foco do
meu objeto de pesquisa, transmutando-me para a área penal do estudo do Direito, com a qual, nem como
advogada, nem como estudante, eu tenho ou tive a mais mínima afinidade e intimidade.

Todos me descreviam o processo civil como escrito e sigiloso, destacando que a minha pesquisa de
campo estaria obstaculizada nessa área, ao passo que no processo penal eu teria bastantes dados, uma vez
que ali, a oralidade se configurava e havia sido pensada como uma garantia do cidadão a um processo
democrático[ii].

Para mim, pensar o processo civil como sigiloso, rotinizado através de audiências secretas, e o
processo penal como “garantista”, me parecia curioso e especialmente interessante, pois relativamente ao
processo brasileiro, esses dados eram absolutamente paradoxais, motivo por que decidi, com ainda mais
razão, estudar o tema da oralidade no processo civil argentino, ainda que, para tanto, fosse necessário ter
algum contacto com a cultura jurídica penal, à qual eu resisto veementemente.

Eis que no meu primeiro dia em campo, no Tribunal Civil localizado na Calle Uruguay, 714, deparei-
me com um Código Civil Argentino e, lendo-o, verifiquei a primeira incoerência entre o discurso teórico do
campo e a empiria: o inciso I do artigo 125 do Código Procesal Civil y Comercial de la Nación é expresso ao
prever que as audiências são públicas, sob pena de nulidade. Ou seja, o aspecto do sigilo não está na Lei,
sendo representativo das práticas judiciárias.

Ao mesmo tempo, na fila do elevador, conversando com um advogado, ao qual me identifiquei como
pesquisadora brasileira, e informando-o sobre o meu tema, ouvi, taxativamente, o seguinte: “Vai ser difícil
realizar esta investigação, pois 90% do processo civil, na Argentina, é escrito [...] diversas provas que
poderiam ser orais, produzidas em audiências, em contacto direto com o juiz, são feitas por escrito”.
            Entender esse aparente paradoxo se transformou em um desafio, a partir do qual me permiti fazer
algumas reflexões, dentre as quais as que ora descrevo neste paper.
 
4. UMA VISÃO DOGMÁTICA[iii] ACERCA DA ORALIDADE
 

No Brasil, a dogmática identifica o princípio da oralidade, que se aplica tanto ao processo civil,
quanto ao processo penal, basicamente, como um metaprincípio que se subdivide em outros quatro, sem os
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quais ela não se caracteriza: o da identidade física do juiz, o da concentração, o da irrecorribilidade das
decisões interlocutórias e o da imediatidade, sendo este o de maior relevância, por supostamente permitir a
aproximação do juiz com as partes e com as provas produzidas no processo, isto é, garantir a coleta direta da
prova pelo juiz e, por conseguinte, a sua maior afinidade com a causa. A oralidade, portanto, só se configura,
na visão dogmática brasileira: 1) se o juiz que colher as provas orais for o mesmo que julgar a causa
(identidade física do juiz); 2) se os atos processuais forem concentrados em único momento, a fim de que o
juiz preserve-os em sua memória até o momento da prolação da decisão (concentração); 3) se o processo
não for truncado por constantes interrupções advindas da interposição de recursos à instância superior
(irrecorribilidade das decisões interlocutórias); 4) se o juiz colher a prova oral pessoalmente, participando, de
forma efetiva e direta da fase instrutória do processo (imediatidade).
            Curioso porque, na Argentina, igualmente, esta visão está expressa nos manuais jurídicos sobre o
tema, embora, de fato, circunscrita ao Direito Penal. O jurista Ernesto Maañón (2001, p. 102), menciona,
expressamente, como características do processo oral penal (juicio oral) a identidade física do juiz, a
concetração dos atos processuais e a imediatidade. De igual sorte, o fazem Carlos Díaz (1995, pp. 91 e 92) e
Jorge Clariá Olmedo (1998, pp. 96 a 99).
            Ou seja, os discursos teóricos, brasileiro e argentino, produzidos na área penal, são equivalentes. Por
outro lado, são discrepantes em matéria cível, onde a oralidade não é reconhecida no processo argentino.

Ao mesmo tempo, empiricamente, os processos e audiências cíveis argentinos se materializam e
transcorrem de forma bastante similar aos processos e audiências cíveis brasileiros.
            Estas discrepâncias e similituides dos campos foi o que me chamou a atenção ao tentar entender os
significados, os dilemas, os paradoxos e as representações do conceito de oralidade naquela cultura,
argentina, a partir de uma perspectiva brasileira, da qual, na qualidade de integrante do campo jurídico, tive
dificuldade (e não quis) me afastar.
 
5. UMA VISÃO EMPÍRICA ACERCA DA ORALIDADE: ALGUNS DADOS DE CAMPO SOBRE
O PROCESSO CIVIL
 
            O processo civil argentino é bastante semelhante ao processo civil brasileiro, o que se depreende
através da mera análise do índice sistemático dos códigos de processo civil de ambos os países.

O Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Lei no 17.454, de 27/08/1981), prevê, como
dito, em seu artigo 125, I, que haverá audiências no processo civil argentino e que estas serão, em regra,
públicas, sob pena de nulidade. Além disso, preconiza, no artigo 360, que o juiz, pessoalmente, deverá
presidi-las, em caráter indelegável, sempre após a apresentação da contestação (audiencia preliminar), na
tentativa de conciliar as partes, assim como deverá presidir as demais audiências realizadas no curso do
processo, com o objetivo de produção de provas (artigos 404 ao 456).
            Para além da previsão legal, o processo civil argentino, empiricamente, é também bastante
semelhante ao brasileiro, o que tive oportunidade de perceber através de entrevistas com juízes, professores
universitários e advogados, assim como nas audiências que presenciei.
            Por que, então, mesmo diante da previsão legal e das práticas judiciárias, os juristas argentinos não
reconhecem, até hoje, a incidência da oralidade no processo civil?

Pois bem. Em se tratando de processo civil, é nas audiências que a oralidade se manifesta de forma
mais intensa. Pensando nisso, assisti a inúmeras audiências em juzgados civiles, nas quais observei que,
exceto em alguns casos excepcionais, não era o Juiz, pessoalmente, quem presidia o ato, sendo este delegado
a um funcionário do juzgado.
            Os advogados das partes e elas próprias, parte autora e parte ré, estão sempre presentes na
audiência, mas o Juiz, salvo raras exceções, nem sempre participa do ato processual.

A delegação de audiências a funcionários do juzgado é recorrente nos Tribunais Civis da Capital
Federal. Entrevistei um advogado e um professor universitário que me informaram o seguinte:

 
“O juiz não participa de audiências cíveis. A lei manda que ele esteja presente, mas ele
nunca está. Consta na ata que ele está, mas não está. Há muitos processos em curso e
um único juiz e um único secretário para resolver tudo, não há condição de fazer todas
as audiências, só as mais complexas, que são geralmente filtradas pelo secretário”.
(advogado na área cível)
 
“Essa audiência [do art. 360] possibilita uma situação de comunicabilidade plena entre
as partes e o juiz. É o princípio da imediação na sua pureza. Mas não ocorre. Seria a
ferramenta de contacto direto do juiz com a parte e com as provas, mas os juízes não a
utilizam. É muito raro.”. (professor de processo civil da Universidad de Buenos
Aires).
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Além disso, embora a Lei determine que as audiências sejam públicas, sob pena de nulidade (art. 125,
I), o fato é que os alertas que me foram feitos desde o início da pesquisa tinham correspondência empírica,
pois eu não observei publicidade nesses atos processuais. Ao contrário. Todas as vezes em que eu estive
presente nas audiências cíveis, o funcionário perguntou, taxativamente, às partes e aos advogados, se a
minha presença os incomodava, pois, se os incomodasse, eu deveria me retirar do local, não sem antes pedir
autorização expressa para o Juiz para que eu integrasse aquele ritual.

Além disso, durante os três meses em que estive em missão, jamais vi, em tais atos processuais,
ninguém, além de mim, assistindo, como terceiro interessado, a essas audiências cíveis.

Vivenciei situações curiosas, em que alguns funcionários, inclusive, informavam às partes e
advogados que não se incomodassem com a minha presença, justificando a minha participação de
pesquisadora e esclarecendo que eu não tomaria nota do evento, estando ali como mera espectadora.
            Não apenas por isso, mas também em diálogos informais, verifiquei que, de fato, faz parte da
percepção compartilhada por todos os personagens do processo - juízes, funcionários, advogados, partes – a
idéia de que as audiências são e devem ser secretas, dependendo, a sua excepcional publicidade,
necessariamente, de autorização do juiz e das partes e advogados.           Estes dados me chamaram a
atenção para duas características importantes, que, possivelmente, afastariam o conceito de oralidade do
processo civil: 1) a ausência de publicidade, embora a Lei a preveja; 2) a ausência da figura do Juiz no ato
processual.
            A leitura da doutrina jurídica aponta essas duas características como essenciais e constitutivas de um
processo oral.
            Maañón (2001, p. 51) destaca a publicidade dos atos processuais como uma das mais importantes
vantagens da introdução da oralidade no processo penal, constituindo-se como uma relevante forma de
controle da função jurisdicional, o que não aconteceria no processo civil, por sua natureza escrita.
            Além disso, como destaca Lucía Eilbaum (2008), com precisão e detalhes, a presença física do Juiz
no debate oral é o que configura a oralidade processual.
            Desse modo, nesse primeiro momento, infere-se que a oralidade carece de legitimidade no processo
civil em função, notadamente, desses dois principais fatores (ausência de publicidade e ausência da presença
física do juiz nas audiências). Mas o que é mais curioso é que essa ausência de reconhecimento da oralidade
como característica do processo civil não tem correspondência legal, mas empírica. Quero dizer: o processo
civil, tal como legislado, incorpora, então, a oralidade, como um princípio que o norteia, pois prevê a
publicidade e a presença do juiz, mas os rituais judiciários, ao descartarem-nos, acabam por desconfigurar o
sistema e introduzir em seu bojo, por via empírica, uma lógica escrita. Eis a primeira interrogação!
            Outro fato a ser considerado, diz respeito à concentração dos atos processuais, já destacada neste
trabalho. Para que o processo seja considerado oral, é necessário que a dinâmica dos atos processuais esteja
concentrada, o que significa dizer, ouvir as partes, ouvir as testemunhas, colher as provas e proferir a
sentença no mesmo dia, o que, por natureza, não ocorre no processo civil, onde as etapas de produção de
prova e decisão são distintas (artigos 360 e seguintes do Código de Processo Civil Argentino).
            O interessante desses dados empíricos é notar, além da sua contradição com os procedimentos
codificados, que as audiências cíveis argentinas são similares às brasileiras. Salvo o aspecto da publicidade,
que é amplamente difundido no Brasil, nas audiências do processo civil brasileiro, os atos tampouco são
concentrados em um mesmo dia e o juiz tampouco os preside, necessariamente, de forma pessoal, delegando,
em alguns casos, a sua função a serventuários.
            Dessa forma, permanecia a pergunta: o que distingue esses sistemas - brasileiro e argentino - para
torná-los, discursivamente, discrepantes, embora, empiricamente, semelhantes?
            Pensando nessa perspectiva, percebi que a comparação com o Brasil não responderia a minha
questão principal, embora fosse interessante num momento inicial do trabalho, tornando-se, então, crucial
que eu adotasse um viés comparativo INTERNO ao sistema, para, com isso, perceber o que torna o
processo civil argentino distinto do processo penal argentino, afastando-me, assim, da percepção brasileira
acerca do tema, que me deixava muito mais interrogações do que esclarecimentos. Este exercício
antropológico de afastamento me foi árduo, mas a mera tentativa de me distanciar da perspectiva brasileira,
creio, me trouxe bons frutos.
 
6. COMPARANDO OS SISTEMAS: PENSANDO SOBRE OS JUICIOS ORALES PENALES

 
            A estrutura da Justiça Penal Argentina, na Capital Federal de Buenos Aires, se divide em duas
instâncias, que configuram duas etapas distintas do processo. A primeira fase é a de instrucción, prevista no
Livro II do Código Procesal Penal de la Nación, e a segunda, é a de juicios, prevista no Livro III do mesmo
Diploma Legal.
            O Juízo oral, como etapa do processo penal argentino, era o que mais me interessava para tentar
entender o aspecto da oralidade, mais precisamente, o seu significado e a sua extensão. Por isso, iniciei o
campo na Capital Federal, assitindo a alguns juicios orales e conversando com profissionais e funcionários
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da área.
O que caracteriza e distingue um juízo oral de uma audiência civil é perceptível de imediato. Além do

que já foi destacado neste trabalho, a saber, a publicidade do julgamento, a presença física do Juiz e a
concentração dos atos, há ainda outros fatores relevantes.

Quanto à publicidade, especificamente, convém mencionar que eu não tive nenhum problema para
assistir a esse juicios orales e, ademais, verifiquei ser comum a presença de estudantes e pessoas
indiretamente interessadas na sala onde tais julgamentos ocorrem, o que, por si só, é um dado esclarecedor
para diferenciar os sistemas, civil e penal, argentinos.

Além desses três aspectos citados, há outro fator importante e imediatamente perceptível da distinção
entre uma audiência cível e um julgamento penal: os tribunais orais (penais) são órgãos colegiados,
compostos por três juízes, denominados camaristas (desembargadores) e a dinâmica, em si, de um juízo oral
é muito diferente daquela de uma audiência cível, pois, em um juízo oral os debates orais ocorrem em tempo
real, ou seja, o contraditório, que permite o diálogo entre acusação e defesa, se faz durante o julgamento e
não se configura pela troca de papéis, mas por verdadeiras manifestações orais, faladas pela defesa, contra-
argumentadas pela acusação (fiscalía) e ouvidas/percebidas/sentidas pelos juízes de forma dinâmica e
imediata, o que faz diferença no momento da prolação da sentença, uma vez que aqueles que decidem,
participaram do julgamento, pessoal e fisicamente.
            Portanto, nota-se, nos rituais penais, de fato, um contacto direto entre Juiz e parte (acusado), mas,
por outro lado, a supervalorização da forma direta de coleta da prova pelo Juiz é algo romantizado pela
doutrina e não muito verificado na empiria. Para ilustrar: na fase de instrução, há uma prática (legislada
inclusive – artigo 391 do Código Penal Argentino), intitulada “incoporação por leitura”, que, justamente,
minimiza, senão anula o contacto dos Juízes com as testemunhas e depoentes no processo, o que se faz
através da incorporação, ao juízo oral, dos depoimentos que essas pessoas eventualmente tenham realizado
na fase anterior, de instrução. Significa dizer que a prova oral não é colhida na fase oral, mas aproveitada a
partir da leitura pública dos depoimentos registrados e colhidos na fase anterior, de instrução[iv]-[v].

O fato é que, além de a leitura pública dos depoimentos, por si só, atentar contra a idéia da oralidade
e da imediatidade – que exige que os Juízes colham pessoalmente tais depoimentos, a fim de terem contacto
direto com a prova oral – o fato é que, na prática, nem mesmo a leitura acontece, pois, em nome da
celeridade, quando se incorpora um depoimento por leitura, os juízes apenas indicam os números das páginas
do processo de instrução onde ele se encontra. O público, portanto, não tem acesso ao teor do depoimento
incorporado, já que ele não é, de fato, lido. Logo, a empiria demonstra que o discurso dogmático nem
sempre tem correposndência efetiva com as práticas judiciárias, complicando a compreensão dos institutos
jurídicos e a sua materialização.
            Apesar disso, é um fato que o tema da imediatidade – contacto direto do Juiz com a parte – é visto
como um diferencial importante entre o processo penal e o civil, destacando-se como muito positivo para o
ato de decisão, especialmente em função do aspecto da memória, que assume um papel fundamental na
administração de conflitos vista por este viés.

Em campo, enquanto eu observava juízos orais, sempre percebia que os juízes faziam muitas
anotações e que, a todo o tempo, estavam com um papel e uma caneta em punho, escrevendo (ou
transcrevendo) o oral, que ali se materializava. Os defensores e promotores, igualmente. Tal prática é
valorizada e vista como uma forma de não esquecer aspectos importantes para a decisão final do processo.

Comparando-se estes julgamentos às audiências cíveis, vale registrar que eu jamais observei tal
comportamento nos juzgados civiles, até mesmo porque, nestes, aquele que preside a audiência não é quem
vai julgar a causa. Logo, uma dinâmica (oral) não influenciará na outra (escrita - sentença).

Quanto aos juízes, certa vez, em uma conversa informal, no corredor do foro, perguntei a um
camarista o que exatamente ele anotava e ele me respondeu: “Eu anoto aquilo que percebo que vai servir
para fundamentar o meu convencimento”.
            Logo, observa-se, pela análsie de algumas práticas judiciárias penais argentinas, que, com efeito, os
juicios orales são muitos distintos das audiências cíveis, especialmente, sob a perspectiva da publicidade dos
atos, da imeditidade da colheta da prova oral, da concentração dos atos e da presença física do juiz no
julgamento.
            A percepção, portanto, do problema, parece se tornar mais explícita: o Direito Argentino trata a
oralidade sob essas perspectivas, valorando a presença física do Juiz e a coleta pessoal da prova como
fundamentais ao curso do processo penal, o que não ocorre no processo civil.
            No Direito Brasileiro, diferentemente, a oralidade tem o seu conceito ampliado, sendo considerado
oral aquele processo que incorpora qualquer tipo de manifestação oral, independetemente da presença física
do Juiz ou de quaisquer atores do processo na audiência.
            Deve-se destacar que a observância das práticas judiciárias penais argentinas permite perceber, ainda,
outro fator interessante do pocesso penal, qual seja, o fato de que a presença física fundamental no Juízo
Oral não é a da parte, mas a do Juiz.

O artigo 366 do Código Penal é expresso ao permitir a ausência do acusado nos juicios orales,
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quando o próprio não quiser continuar na audiência, o que é inadmissível em se tratando da figura do Juiz.
            Este aspecto chama a atenção não apenas sob a perspectiva comparativa da oralidade nas justiças
penal ou civil, mas especialmente quando se pensa no tema da inquisitorialidade do processo que, segundo a
dogmática, deixou de existir justamente com a introdução da oralidade no processo penal, mas que, segundo
a empiria aponta, não necessariamente foi incorporado pelo sistema, uma vez que o processo está centrado
na figura do Juiz, a quem a prova se destina, e não na participação efetiva e presencial do acusado que, em
casos excepcionais, torna-se dispensável (art. 366 CPP)!
            Fato é que, para o que este trabalho propõe, fica clara a distinção dos conceitos de oralidade, quando
se observa o processo civil e o penal argentinos.

Após vivenciar as práticas judiciárias civis e penais, verifiquei que a representação da oralidade, na
Argentina, é caracterizada, NÃO APENAS, mas notadamente, pela presença física do juiz e por sua atuação
no juízo oral, sendo este referencial, e os seus reflexos, o marco da sua manifestação e, conseqüentemente, o
principal fator para o não reconhecimento da oralidade na justiça civil, onde o juiz delega a condução dos
atos processuais aos funcionários do juzgado.

 
7. ENTRE O CIVIL E O PENAL: PERCEPÇÕES CONCLUSIVAS SOBRE A ORALIDADE
           
            As práticas permitem perceber que a oralidade é pensada na Argentina como um juízo público, no
qual a presença física do Juiz é um diferencial.

A oralidade não é um método, um princípio ou um sistema. É uma etapa e uma forma de
processualizar os conflitos.
            Um fiscal (promotor) com quem conversei definiu precisamente a sua concepção acerca da
oralidade:

“Quando se pensa em oralidade se pensa em juízes, fiscal, defensor, partes,
testemunhas e o público. A oralidade é o juízo. Até tem manifestações orais em outros
momentos do processo, mas não se chama oralidade. A oralidade é propriamente um
juízo. O que configura a oralidade é o debate oral; é a presença do juiz no momento da
coleta das provas. No penal, o juiz escuta pessoalmente as testemunhas, o advogado
de defesa e a acusação. No civil, o juiz não escuta nada. No penal, o juiz escuta e
decide na hora. Isso é oralidade. Ele participa efetivamente do debate. Ele atua no
debate; participa ativamente, não recebe nada pronto. No civil, ele pega tudo o que
está escrito, lê e decide. Aí está a diferença.”.

 
            Um Juiz de juzgado civil que tive a oportunidade de entrevistar também me forneceu a sua visão
sobre o tema: “tem muita oralidade no cível, a diferença é a presença do juiz em todos os atos e a decisão ser
proferida no mesmo dia em que as coisas acontecem.”.
            Infere-se dos dados que a presença do juiz e a sua efetiva participação no transcorrer do processo é,
pois, a característica fundamental, presente no penal e ausente no civil, que distingue a representação da
oralidade e caracteriza a sua percepção na dogmática.

Receber de forma imediata, direta e simultânea a prova produzida no processo e fundamentar a
decisão com base nisso é o que caracteriza a oralidade e o que a difere no civil e no penal.

Um juiz de juzgado civil, desabafando sobre os diversos problemas enfrentados na justiça civil, ao
tratar da oralidade, destacou:

 
“O juízo oral é rápido; é mais próximo das partes e dos advogados; é dinâmico; tudo
ocorre ao mesmo tempo, no mesmo dia. Eu só não sei se os advogados estão
preparados para se expor assim. Aqui, pela minha experiência, os advogados não estão
preparados. De qualquer forma, seria muito melhor que tivesse oralidade no cível
também. Aqui a gente só ouve; não existe um debate; não há manifestações orais das
partes; não há quase nada. Há rasgos de oralidade, mas ainda é muito burocratizado o
processo civil. Ouvir testemunhas não é oralidade. O juiz não está presente, de quê
adianta? As partes não falam sobre o processo, não há um debate sobre o tema do
processo. A audiência cível é um ato formal, meramente burocrático. É para cumprir o
código. O máximo que fazemos é tentar uma conciliação, mesmo assim, se os
advogados não querem, não querem e pronto.”.

 
            Embora exercer um juízo crítico acerca da oralidade não tenha sido o propósito do trabalho, não
poderia deixar de manifestar isto, que restou evidente no campo, não apenas diante dos dados destacados
neste trabalho, mas também por conta de outras questões que não puderam ser aqui tratadas.

Segundo me foi possível perceber, a oralidade, mesmo no processo penal, não configura os ideais que
a dogmática construiu e não se caracteriza como uma garantia democrática, tal como a doutrina a incorpora
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em seus manuais.
Há muitas críticas sobre o rumo que a oralidade tomou no processo penal, destacando-se: 1) o fato

de se tratar de uma etapa que não se desprende da fase inquisitorial da instrução, tendo-a como paradigma,
destinando-se, muito mais, a confirmar os dados escritos do processo de instrução do que, propriamente,
constituir uma nova e distinta fase de administração do conflito pelo Judiciário; 2) a prática da incorporação
de depoimentos por leitura, já aqui explicitada; 3) a morosidade causada pelos procedimentos dos juízos
orais[vi]; 4) os gastos financeiros expressivos para implementá-la (DÍAZ, 1995); 5) a preponderância da
escrita, demonstrando o quanto esta tradição está arraigada na cultura jurídica.

Diante de tantos empecilhos, os Tribunais começaram a ter de criar práticas que facilitassem o
trabalho, já que reproduzir os anseios da lei no processo penal não era possível. Carlos Díaz (1995, p. 101),
para ilustrar, aponta uma das estratégias dos tribunais para evitar a protelação dos juízos: segundo ele,
alguns tribunais orais - a fim de permitir a incorporação dos depoimentos por leitura e evitar que juízes mais
rigorosos insistam na coleta direta dos depoimentos - não mandam as notificações para o endereço correto
das testemunhas, a fim de garantir que elas não vão à Justiça prestar depoimento e, com isso, manter o
calendário do juízo “limpo”.

O descrédito acerca da materialização da oralidade no processo penal foi também ressaltado em
campo, destacando-se o depoimento de um secretário letrado de um juzgado de instrução com o qual
conversei, que assim explicitou as dificuldades da sobrevivência do sistema oral no processo argentino:

 
“O oral é ótimo no papel. Implementar isso na prática é muito caro e é um
procedimento muito mais demorado. Aqui [na instrução], o juiz assina vários
processos e se toma de quatro a cinco depoimentos de uma vez, no mesmo momento.
Formalmente, o juiz figura na ata, como se ele próprio tivesse colhido a prova, mas é
óbvio que isto seria impossível. É humanamente impossível dar conta de tudo, então,
logicamente, que as funções são delegadas. O juiz assina coisas que eu e os meus
funcionários fazem. No oral não tem jeito, o juiz tem de estar presente. Ele delega a
leitura do processo etc., mas tem de estar necessariamente presente durante o juízo
oral e os juízos orais demoram, pelo menos, um dia inteiro. Quer dizer, um dia inteiro
para dar uma única sentença. Não tem condições de funcionar. É antieconômico. As
coisas acumulam e não se resolve nada direito. De que adianta dizer que é
democrático, que aproxima a sociedade, se emperra? Está ocorrendo o que já era
previsto, pelo menos por mim: os tribunais orais estão assoberbados, entupidos de
processos, com tudo atrasado e, para resolver isso, têm que correr para dar conta,
inventando artifícios, tendo criatividade e aí, às vezes, até prejudicando as pessoas.
Então, por exemplo, começam a incorporar por leitura tudo que a gente faz
aqui...mesmo assim, para se ter uma idéia: de tudo o que fazemos aqui, vai, em média,
apenas 4% para juízo oral. Se mandássemos tudo que chega para nós, o sistema estaria
totalmente emperrado. A gente faz um filtro do que deve ir para juízo oral. E, mesmo
do que sobe para o tribunal oral, o que vai para juízo é menos ainda, ou seja, é menos
de 4%”.

 
A crítica exercida neste momento conclusivo destina-se, tão-somente, a tentar apontar que, assim

como se observa no Brasil, também na Argentina existem duas lógicas que atuam no campo do Direito, e se
contrapõem: o discurso teórico e a empiria.
            Portanto, o campo permitiu observar que não apenas a representação da oralidade é distinta nas
justiças civil e penal, como também a sua própria materialização é questionável, mesmo no processo penal,
onde os rituais não incorporam o que a lei e a dogmática manifestam discursivamente, explicitando um
processo penal aparentemente oral, mas empiricamente escrito, uma vez que privilegia a reprodução de
lógicas escritas de construção dos fatos e da verdade.
            Além disso, o trabalho de campo, de conteúdo etnográfico, que me dispus a realizar na Argentina,
me permitiu perceber que, se eu analisasse, sem sair do Brasil, os códigos processuais de ambos os países,
Brasil e Argentina, teria escrito um artigo bastante diferente deste, assumindo que ambas as culturas são
semelhantes e que os processos de ambos os países são bastante similares. No entanto, a análise das práticas
judiciárias dos Tribunais Argentinos me permitiu perceber que as disposições previstas em seus códigos não
correspondem aos seus rituais – assim como ocorre no Brasil - sendo certo que, portanto, contentar-se com
a leitura de códigos e manuais pode, muitas vezes, restringir os significados dos institutos jurídicos, limitando
a sua compreensão, que dever estar, sempre, necessariamente contextualizada, não apenas culturalmente,
como Geertz nos chama a atenção (1999), como também, empiricamente, como trabalhos de etnografia nos
têm demonstrado.
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[i] A dissertação que desenvoli foi publicada no ano de 2008, pela Editora Sergio Antonio Fabris, sob o título Os Rituais Judiciários
e o Princípio da Oralidade: construção da verdade no processo civil brasileiro.
[ii] ARDITI, 1994; DÍAZ, 1995; JARAMILLO, 2005; MAAÑÓN, 2001.
[iii] A expressão dogmática jurídica é aqui representada como equivalente à doutrina jurídica, que, no campo do Direito, representa
“o estudo de caráter científico que os juristas realizam a respeito do direito, seja com o objetivo meramente especulativo de
conhecimento e sistematização, seja com o escopo prático de interpretar as normas jurídicas para sua exata aplicação”. (DINIZ, Maria
Helena. Compêndio de introdução à Ciência do Direito. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 284).
[iv] É importante destacar que nem todos os Juízes adotam esta prática. Há alguns camaristas – representantes da minoria, mas que,
no campo, foi possível observar – que acreditam que, no juicio oral, não podem sofrer nenhuma influência da etapa de instrução e
que, por conseguinte, para o seu convencimento, não podem ter acesso a nada do que ocorreu antes do juízo oral. Para estes, o juízo
oral é a primeira e quase única etapa do processo, onde tudo vai acontecer e onde o convencimento será puramente formado, sem
nenhuma influência. Assim, tais camaristas vão para a sessão oral sem saber do que se trata o processo, sem ter conhecimento sequer
do nome da parte. Em um dia, o dia do juicio oral, tomam ciência do fato, da suposta autoria, das provas, e julgam, com base, tão-
somente, naquilo que presenciaram na sessão.
[v] Um destacado empecilho à incorporação por leitura é o fato de - em grande parte dos processos em curso nos juzgados de
instrução - o interrogatório e os depoimentos serem colhidos sem a presença da defesa, por se tratar de uma fase eminentemente
inquisitorial. Aceitar tais provas na fase oral do processo significa transferir a inquisitorialidade para uma etapa do processo que se
representa como acusatória e democrática. O debate sobre o tema da incorporação por leitura ainda é caloroso, entretanto, vale dizer
que tal prática vem sendo cada vez mais utilizada, especialmente porque os juízos orais estão abarrotados de processos e os juízes
querem julgá-los o mais rapidamente possível. Incorporando ao processo depoimentos tomados na fase de instrução, os juízos
terminam mais depressa. Trata-se de mais um exemplo de prática judiciária que desarticula o discurso dogmático, que vê a oralidade
como um instrumento que veio para democratizar o processo e extirpar a inquisitorialidade do sistema processual argentino. Sobre o
tema ver: FALLO HÉCTOR ABASTO. Câmara Nacional de Casación Penal, sala I, julgado em 11/02/99. Tal decisão entendeu ser
inconstitucional a incorporação por leitura, anulando sentença de um tribunal oral que assim procedeu. No sentido contrário, ver:
DARAY, Roberto Raúl. Incorporación de prueba al debate. In: Prudentia Iuris, n. 53, dez. 2000. Trata-se de artigo jurídico que
comenta o FALLO HÉCTOR ABASTO, criticando-o, no sentido de entender ser cabível a incorporação por leitura, não sendo
absoluto o princípio da imediação.
[vi] Este tema mereceria um trabalho à parte, mas vale ao menos mencionar o quão distorcida é a visão da oralidade, quando
analisada em conjunto com a celeridade. Há discursos em todos os sentidos: muitos acreditam que a oralidade surgiu para solucionar o
problema da morosidade do judiciário, imprimindo uma forma mais célere de prestação jurisdicional, uma vez que o juízo é
concentrado, reunindo-se no mesmo ato – o juízo oral – a produção das provas e o julgamento; outros, por outro lado, vêem a
oralidade como um entrave para a justiça, como um procedimento que causou o abarrotamento dos tribunais, tendo em vista que não
se pode delegar as tarefas fundamentais e, por conseguinte, os juízes têm de fazer tudo e não dão conta da demanda. Enquanto na
instrução, colhem-se diversos depoimentos ao mesmo tempo, no juízo oral é necessário que três juízes dediquem o seu tempo integral
para ouvirem, juntos, um depoimento de cada vez. Tive acesso a um projeto piloto a ser implementado na justiça penal de Mar del
Plata, elaborado pelo Centro de Estudios de Justicia de las Américas – CEJA, cujo objetivo é implementar a oralidade desde a
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instrução penal preparatória, a fim de desburocratizar o processo. Neste projeto, há diversos argumentos e estatísticas que
demonstram o “fracasso” dos procedimentos dos juízos orais tal como pensados, no que tange à celeridade processual. Consta no
projeto que há tribunais orais demorando quatro anos para designar as datas dos juízos.
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"JUSCORONELISMO" OU "JUDICIALIZAÇÃO DO COTIDIANO"? O TOQUE DE 

RECOLHER PARA MENORES EM CIDADES DO INTERIOR DO BRASIL 

 

“JUSCORONELISMO” OR “JUDICIALIZATION OF EVERYDAY LIFE”? THE CURFEW 

FOR MINORS UNDER EIGHTEEN YEARS IN THE INNER CITIES OF BRAZIL 

Fernanda Andrade Almeida 

 

 

Resumo: Na presente pesquisa fazemos uma análise da judicialização presente na implantação, 

via portarias judiciais, do toque de recolher para menores de dezoito anos em cidades do interior 

do Brasil. A medida consiste na limitação do horário – que varia conforme o Município e a idade 

dos menores – de circulação de crianças e adolescentes nos logradouros públicos. Não obstante o 

importante debate acerca da (in)constitucionalidade das referidas portarias, em razão da ofensa ao 

direito de ir e vir, este não será o ponto principal do nosso trabalho. Temos como objetivo maior 

fazer um estudo sobre os diversos sentidos do termo judicialização, na tentativa de compreender 

qual modalidade desta está presente nas portarias mencionadas. Acreditamos que o fenômeno das 

portarias judiciais que estabelecem o toque de recolher para menores de 18 em cidades do interior 

do Brasil não pode ser explicado a partir das clássicas definições de “judicialização da política” e 

“judicialização das relações sociais”. Entendemos que tais práticas representariam um processo 

de “judicialização do cotidiano” e, em muitos casos, revelariam o exercício de um de um 

“juscoronelismo”.  

 

Palavras-chave: Judicialização do cotidiano; Toque de Recolher; Juscoronelismo 

 

Abstract: In this study we present an analysis of the judicialization present in establishment, 

through judicial orders, the curfew for minors under eighteen years in the inner cities of Brazil. 

The measure is the limitation of horary – which varies according county and age of minors – the 

circulation of children and adolescents in public places. Notwithstanding the important debate 

about the (un) constitutionality of these ordinances, because of infringement of the right to come 

and go, this is not the main point of our work. We aim to make a larger study on the various 

meanings of the term judicialization, trying to understand which modality this is present in the 
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orders mentioned. We believe that the phenomenon of judicial orders that establish a curfew for 

minors under eighteen years under in the inner cities of Brazil can not be explained based on 

classical definitions of “judicialization of politics” and “judicialization of social relations”. We 

believe that such practices represent a process of “judicialization of everyday life” and in many 

cases, reveal the exercise of a “juscoronelismo”. 

 

Keywords: Judicialization; Curfew; Juscoronelismo 

 

Introdução 

 

Fazemos aqui uma análise da judicialização presente na implantação, via portarias 

judiciais, do toque de recolher para menores de dezoito anos em cidades do interior do Brasil. A 

medida consiste na limitação do horário – que varia conforme o Município e a idade dos menores 

– de circulação de crianças e adolescentes nos logradouros públicos.  

Não obstante o importante debate acerca da constitucionalidade das referidas portarias, 

em razão da ofensa ao direito de ir e vir, este não será o ponto principal do nosso trabalho. Nosso 

objetivo maior consiste em fazer um estudo sobre os diversos sentidos do termo judicialização, na 

tentativa de compreender qual modalidade desta está presente nas portarias mencionadas. 

Acreditamos que o fenômeno das portarias judiciais que estabelecem o toque de recolher 

para menores de 18 em cidades do interior do Brasil não pode ser explicado a partir das clássicas 

definições de “judicialização da política” e “judicialização das relações sociais”. Entendemos que 

tais práticas representam um processo de “judicialização do cotidiano” e, em muitos casos, 

revelariam o exercício de um de um “juscoronelismo”.  

Trata-se de um tema atual, o que se verifica pelas recentes notícias de implantação do 

toque de recolher através de portarias judiciais e pelas também recentes decisões do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) sobre a matéria.
1
 Ressalte-se que, embora o assunto esteja sendo 

                                                
1 O CNJ se manifestou recentemente em diversos Procedimentos de Controle Administrativo com pedidos de 

suspensão do toque de recolher em Municípios brasileiros. Este é o caso, por exemplo, dos Municípios de Nova 

Andradina/MS, Ilha Solteira/SP, Itajá/GO, Anaurilândia/MS, Santo Estevão/BA, Patos de Minas/MG e 

Fernandópolis/SP. Na sessão plenária do dia 10 de novembro de 2009 o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu 

não tomar conhecimento das portarias emitidas pelos juízes de diversas comarcas do país que limitaram o horário de 

crianças e adolescentes na rua. Os conselheiros determinaram que o assunto seja analisado pela Comissão de Acesso 

à Justiça e Cidadania do CNJ, com a finalidade de estabelecer regras para as Corregedorias dos Tribunais de Justiça 
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explorado na mídia, não tem recebido a devida atenção como tópico de estudo acadêmico, em 

especial nas suas relações com o fenômeno da judicialização. O tema é relevante, ainda, na 

medida em que suscita um importante debate, qual seja: os limites dos poderes dos magistrados. 

 

 

As Portarias Judiciais, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

 

O tema das portarias judiciais que estabelecem o toque de recolher ganhou espaço na 

mídia, principalmente, a partir da sua implantação no Município de Fernandópolis, interior do 

Estado de São Paulo, em 2005. Logo em seguida, a medida foi estabelecida em outras cidades do 

País. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o toque de recolher já foi 

adotado em 41 municípios de 16 estados.
2
 

Embora não seja o nosso objeto principal de estudo, mencionaremos brevemente os 

dispositivos da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que estão 

na base dos argumentos daqueles que defendem o toque de recolher, bem como dos opositores 

dessa medida. 

Os juizes que estabelecem o toque de recolher argumentam que tal medida é necessária 

para afastar os jovens das drogas e de outros perigos a que estes estão sujeitos nas ruas. 

Defendem, ainda, que esta medida é importante para possibilitar um maior convívio das crianças 

e adolescentes com as suas famílias e para permitir que os mesmos possam desfrutar de mais 

horas de sono, o que melhoraria o aproveitamento escolar dos menores.
3
 

                                                                                                                                                        
possam acompanhar a adoção da medida. O entendimento do conselheiro relator do caso, ministro Ives Gandra 

Martins Filho foi no sentido de que não cabe ao CNJ atuar diretamente nessa matéria, mas apenas estabelecer 

parâmetros gerais que sirvam para que cada Tribunal de Justiça verifique se o juiz está estabelecendo regras gerais 

ou resolvendo um problema específico. 
2 “Toque de Recolher: comissão do CNJ vai analisar regras para edição de portarias”. Disponível em: 

www.cnj.jus.br. Acesso em 30/11/09. 
3
 Neste sentido, ver, por exemplo, decisão do Juiz de Direito Fernando Antônio de Lima, da Vara da Infância e 

Juventude da Comarca de Ilha Solteira (SP), sobre o toque de recolher. O magistrado justifica da seguinte forma a 

necessidade de estabelecimento da medida: “O rendimento escolar, o contato com a família, com a conseqüente 

ampliação dos laços afetivos, a situação de risco em estar nas ruas em altas horas da noite, tudo isso aponta para a 

necessidade de impor limites aos jovens”. Disponível em: 

http://www.ilhasolteira.sp.gov.br/documentos/toque_de_recolher.pdf. Acesso em 10 de dezembro de 2009. 
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Do ponto de vista jurídico, os magistrados utilizam como base o próprio Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), compreendendo que este, em diversos dispositivos, daria 

permissão para o estabelecimento das portarias em análise. A brecha deixada pela ressalva final 

do artigo 16, I do ECA – que estabelece que “o direito à liberdade compreende os seguintes 

aspectos: I – ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 

restrições legais” (grifo nosso) –  é um dos principais argumentos de que se valem os juízes.  

Um outro dispositivo bastante utilizado é o artigo 18, que permite a interpretação no 

sentido de que é legítima a intervenção na esfera de liberdade das crianças e adolescentes que se 

encontram em “situação de risco”. Dispõe o art. 18 que “é dever de todos velar pela dignidade da 

criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, 

aterrorizante, vexatório ou constrangedor”. Podemos observar que o artigo consagra a 

possibilidade de que todos velem pela dignidade da criança e do adolescente. A interpretação 

utilizada pelos magistrados, aqui, é a seguinte: caso os responsáveis “primários” dos menores – 

os pais – não assegurem essa dignidade aos filhos, os juízes, como autoridades públicas, têm esse 

dever. Nessa mesma linha está o artigo 70, que estabelece que “é dever de todos prevenir a 

ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente”.  

O artigo 149 do ECA trata de forma mais específica das portarias judiciais, nos seguintes 

termos: 

 

 

Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, 

ou autorizar, mediante alvará: 

I - a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais 

ou responsável, em: 

a) estádio, ginásio e campo desportivo; 
b) bailes ou promoções dançantes; 

c) boate ou congêneres; 

d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas; 
e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão. 

II – a participação de criança e adolescente em: 

a) espetáculos públicos e seus ensaios; 
b) certames de beleza. 

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em 

conta, dentre outros fatores: 

a) os princípios desta Lei; 
b) as peculiaridades locais; 

c) a existência de instalações adequadas; 

d) o tipo de freqüência habitual ao local; 
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e) a adequação do ambiente a eventual participação ou freqüência de crianças e 

adolescentes; 

f) a natureza do espetáculo. 
§ 2º As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser 

fundamentadas, caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral. 

(grifos nossos) 

 

Este artigo autoriza que o magistrado edite portarias com finalidade disciplinadora e 

com efeitos externos ao Poder Judiciário. Ou seja, trata-se da possibilidade de criar regras para 

serem cumpridas por terceiros que nenhum vínculo possuam com a Justiça. O art. 146, por sua 

vez, estabelece que “a autoridade a que se refere esta Lei é o Juiz da Infância e da Juventude, ou 

o Juiz que exerce essa função, na forma da Lei de Organização Judiciária Local”. 

Por fim, também são utilizados como base legal da restrição os artigos 98 a 102 do ECA, 

que tratam das medidas de proteção à criança e ao adolescente. 

Aqueles que são contrários ao toque de recolher entendem que esta medida restringiria o 

direito de ir e vir dos menores. Isso porque, seria uma afronta à liberdade de locomoção, 

estabelecida no art. 5º, XV, da Constituição Federal. Nesse mesmo sentido, também o ECA, em 

seu art. 15, proclama o direito à liberdade da criança e do adolescente. 

Sobre o direito à circulação em vias públicas, ressalta José Afonso da Silva:  

 

O direito à circulação é manifestação característica da liberdade de locomoção: 

direito de ir, vir, ficar, parar, estacionar. O Direito de circular consiste na 
faculdade de deslocar-se de um ponto a outro através de uma via pública ou 

afetada ao uso público. Em tal caso, a utilização da via não constituirá uma mera 

possibilidade, mas um poder legal exercitável erga omnes.
4
 

 

Um outro argumento empregado é o de que o art. 149 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – dispositivo que permite que o magistrado discipline condutas através de portarias – 

dispõe taxativamente sobre as hipóteses em que o juiz poderá baixar uma portaria, e, dentre as 

hipóteses listadas, não se inclui a possibilidade de se restringir o direito de livre circulação nos 

logradouros públicos. Ademais, o § 2º deste artigo estabelece que as medidas adotadas devem ser 

fundamentadas caso a caso, sendo vedadas as determinações de caráter geral. 

Ressalte-se, ainda, que o estabelecimento do toque de recolher é considerado uma ofensa 

ao princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Federal. Isso 

                                                
4 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2009, p.111. 
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porque, o poder de disciplinar condutas abstratamente – através da edição de regras gerais, 

abstratas e impessoais – seria uma competência do Poder Legislativo, e não do Poder Judiciário.  

É esta última crítica a que mais nos interessa no presente artigo, tendo em vista que é a 

partir dela que podemos trabalhar com a questão da judicialização. 

 

 

Os diversos sentidos de judicialização 

 

 

A idéia de “judicialização da política” surgiu a partir dos estudos feitos por C. Neal Tate 

e Torbjorn Vallinder – em The global expansion of judicial power –, que também foram 

responsáveis pela noção de “politização da justiça”.
5
 Tais expressões seriam correlatas, e 

estariam relacionadas com a expansão do Poder Judiciário no processo decisório das 

Democracias Contemporâneas.
6
   

A “judicialização da política”, de acordo com Vallinder, se subdividiria em duas 

espécies. A judicialização “from without” corresponderia à reação do Poder Judiciário à 

provocação de terceiro, e teria por finalidade revisar a decisão de um poder político tomando 

como base a Constituição. Ou seja, seria o controle jurisdicional de constitucionalidade. A 

judicialização “from within” estaria relacionada com a utilização do aparato judicial (métodos e 

procedimentos) na Administração Pública.
7
   

Ao tratarem das relações entre o juiz e o poder político, Carlo Guarnieri e Patrizia 

Pederzoli
8
, estabeleceram uma tipologia dos papéis judiciários. Em seus estudos, os autores 

ressaltam dois aspectos importantes na verificação das afinidades entre o magistrado e o poder 

político. Primeiramente, apontam para a relevância da criatividade jurisprudencial, que indicaria 

o grau segundo o qual as decisões do juiz são “ditadas” ou não pelo sistema normativo. Em 

segundo lugar, analisam a autonomia do seu comportamento em relação às outras instituições 

                                                
5 TATE, C. Neal e VALLINDER, Torbjorn. 1995. The Global Expansion of Judicial Power. New York University 
Press, 1995 
6 Cf. MACIEL, Débora Alves; KOERNER, Andrei. Sentidos da judicialização da política: duas análises. Lua Nova. 

São Paulo,  n. 57,  2002, pp. 113-133.  
7 Cf. CARVALHO, Ernani Rodrigues de. Em busca da judicialização da política no Brasil: apontamentos para uma 

nova abordagem. Revista de Sociologia e Política. Curitiba,  n. 23,  2004.  
8 GUARNIERI, Carlo e PEDERZOLI, Patrizia. La puissance de juger: pouvoir judiciaire et démocratie. Paris: 

Michalon, 1996.  
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políticas. A partir dessas duas noções – criatividade jurisprudencial e autonomia política – e dos 

seus diferentes graus, os autores formulam uma tipologia dos papéis judiciários, que pode ser 

resumida pela tabela a seguir. 

 

 

Criatividade 

Jurisprudencial 

Autonomia Política 

Baixa Elevada 

Baixa Juiz Subordinado (1) Juiz Guardião (3) 

Elevada Juiz Delegado (2) Juiz Político (4) 

   

 

Em síntese, as características dos papéis apresentados por Guarnieri e Pederzoli são as 

seguintes: 

  

(1) Uma primeira definição do papel judiciário é negativa, e pressupõe que os 

juizes não se opõem às instituições políticas legítimas. O juiz deve se 

limitar a executar puramente a vontade do legislador (juiz “boca da lei”). 

Isso porque, para o juiz, seria complicado se opor a um parlamento que 

encarna a comunidade política e que, por isso, se apresenta como o 

“verdadeiro” intérprete da vontade popular. A principal fraqueza desta 

definição positivista do papel do juiz reside na sua falta de realismo. 

Dentro da realidade, nenhum sistema normativo é capaz de prever todos 

os comportamentos humanos e, portanto, de trazer uma resposta sem ter 

que recorrer a uma intervenção do juiz.
9
 

(2) Uma concepção um pouco diferente admite que o juiz pode criar o direito, 

mas acrescenta que esta criação deve estar sempre subordinada às 

orientações das instituições representativas. É uma criatividade que se 

desenvolve no interior dos espaços deixados abertos – voluntariamente ou 

não – pelas outras instituições. A criatividade do juiz resulta de uma 

                                                
9
 GUARNIERI, Carlo e PEDERZOLI, Patrizia. Op. Cit., pp. 69-70. 
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delegação, explícita ou não, dos representantes da comunidade política. O 

juiz preenche as lacunas deixadas pelos legisladores, atuando em 

domínios ainda não cobertos pela lei até que as instituições político-

representativas decidam intervir. Nesta concepção, o juiz atua sobre a 

base de normas que são, mais ou menos explicitamente, consentidas pelas 

instituições que representam a comunidade política: por isso, sua 

criatividade não entra em contradição com o princípio democrático e sua 

intervenção dentro do processo político se faz de modo a não se opor às 

instituições representativas.
10

  

(3) Uma concepção radicalmente diferente das anteriores defende que o juiz 

deve – dentro de uma democracia constitucional – poder se opor, em 

alguns casos, às orientações políticas da maioria.
11

 

(4) Na medida em que se confere ao juiz margens maiores de apreciação, a 

concepção de seu papel se torna mais explicitamente política. Trata-se da 

difusão de concepções mais ativistas do papel judiciário.
12

 

 

 

A expressão “judicialização da política” difundiu-se no âmbito acadêmico. No Brasil, 

ela foi utilizada, inicialmente, por Ariosto Teixeira (1997), Marcus Faro de Castro (1997) e Luiz 

Werneck Vianna (1999). Em seguida, multiplicaram-se os usos e sentidos atribuídos à 

judicialização, que passou a ser definida em termos de acesso (perspectiva jurídica), expansão 

(perspectiva política e social) e arquitetura institucional (perspectiva constitucional).
13

 

Luiz Werneck Vianna
14

, ao estudar a questão da judicialização, aponta para a dupla 

forma de encarar a “invasão da política pelo direito”. Em um primeiro eixo – representado por 

Habermas e Garapon –, denominado procedimentalista, a invasão da política pelo direito seria 

considerada negativa, pois levaria à perda da liberdade, dentre outras conseqüências. Ela 

coincidiria com o “desestímulo para um agir orientado para fins cívicos, o juiz e a lei tornando-se 

                                                
10 Ibid., p. 71. 
11 Ibid., pp. 71-72. 
12 Ibid., pp. 72-73. 
13 MACIEL, Débora Alves; KOERNER, Andrei. Op. Cit. 
14 VIANNA, Luiz Werneck. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 

1999. 
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as derradeiras referências de esperança para indivíduos isolados, socialmente perdidos”
15

. Trata-

se de uma visão pessimista sobre o papel do direito na vida contemporânea, não havendo espaço 

aqui para o ativismo judicial. 

Vianna explica que o modelo de democracia deliberativa defendido por Habermas não 

comportaria a judicialização da política, tendo em vista que parte da idéia de que os “direitos 

comunicativos e de participação de uma livre e ativa cidadania” são centrais para a criação da lei. 

Em razão disso, a função da Corte Constitucional seria a de zelar pelo respeito aos procedimentos 

democráticos para uma formação da opinião e da vontade política, a partir da própria cidadania, 

“e não a de se arrogar o papel de legislador político.”
16

 

Em um outro eixo – representado por Cappelletti e Dworkin –, denominado 

substancialista, as novas relações entre direito e política seriam não somente inevitáveis, mas 

também favoráveis à igualdade, sem prejuízo da liberdade. Neste eixo analítico são ressaltadas 

algumas fraquezas da democracia representativa, como a “exclusão das minorias do processo de 

formação da vontade do soberano”, razão pela qual o ativismo judicial é valorizado. “Mais do 

que equilibrar e harmonizar os demais Poderes, o Judiciário (...) deveria assumir o papel de um 

intérprete que põe em evidência, inclusive contra as maiorias eventuais, a vontade geral implícita 

no direito positivo, especialmente nos textos constitucionais (...)”.
17

  

É importante ressaltar que Vianna distingue a “judicialização da política” da 

“judicialização das relações sociais”. A primeira surgiria no momento em que “o Poder Judiciário 

começa a ser percebido como mais um estuário para as insatisfações existentes com o ativismo 

legislativo do Executivo, sendo convocado ao exercício de papéis constitucionais que o 

identificam como guardião dos valores fundamentais”, em um cenário de “tirania da maioria”. A 

segunda estaria relacionada com a democratização do acesso à justiça, por meios da utilização 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, com o fim de satisfazer “às expectativas por direito e 

cidadania de setores socialmente emergentes”.
18

  

A noção de judicialização da política trabalhada por Marcelo Neves relaciona-se com a 

questão da heterorreferência do sistema jurídico e, mais especificamente, com o “vínculo 

complexo problemático entre Têmis e Leviatã”, resultando na expansão inadequada de um deles, 

                                                
15 Ibid., pp. 23-24. 
16 Ibid., pp. 28-29. 
17 Ibid., pp. 32-33; 37-38. 
18 Ibid., p. 11. 
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em detrimento do funcionamento do outro. O autor aponta para dois problemas: 1) excesso de 

atividade jurisdicional de controle do Legislativo e do Governo, o que reduziria o espaço da 

discussão política, prejudicando a legitimação democrática (“judicialização da política”); 2) 

cortes constitucionais decidindo de acordo com critérios políticos (“politização da justiça”).
19

 

 

A “judicialização do cotidiano” e o “juscoronelismo”: algumas hipóteses 

 

 

É possível percebermos, a partir do breve debate teórico feito acima, que existem 

diversas definições de judicialização. Entendemos, contudo, que as portarias judiciais que 

estabelecem o toque de recolher apresentam-nos uma nova modalidade de judicialização, cada 

vez mais freqüente no País. Trata-se da “judicialização do cotidiano”, ou seja, da interferência 

dos juizes em aspectos do dia-a-dia. 

Ressalte-se que a “judicialização do cotidiano” se diferencia da “judicialização das 

relações sociais” na medida que esta última, tal como definida por Luiz Werneck Vianna, 

significa uma busca voluntária do Poder Judiciário por parte da população com o intuito de 

resolver conflitos. A “judicialização do cotidiano” traduz um movimento inverso: o próprio 

Judiciário procura a população com a finalidade de “resolver” os seus problemas. 

Esquematicamente, teríamos o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil: o Estado Democrático de Direito a partir e além 

de Luhmann e Habermas. São Paulo: Martins Fontes, 2006, pp. 234-235. 

 

Poder 

Judiciário 

 

População 

Judicialização das Relações Sociais 

Resolução de 
Conflitos: 

caso concreto 

 

Atuação: depende de 

provocação 
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Podemos questionar em que medida as portarias que estabelecem o toque de recolher – 

bem como todas as demais portarias que restringem direitos fundamentais
20

 – significam uma 

ampliação excessiva do poder dos juizes, representando uma violação ao princípio democrático e 

à separação de poderes. Um dos possíveis efeitos nocivos desse tipo de judicialização seria o 

autoritarismo judicial, que aqui denominamos de “juscoronelismo”.   

É relevante o fato de que o toque de recolher tem sido implementado, na maior parte das 

vezes, em cidades do interior e cujo número de habitantes é bem reduzido, o que reforça a tese do 

juscoronelismo. 

Em uma pesquisa preliminar foi feito o seguinte levantamento: 

 

 

                                                
20 Como exemplo, podemos mencionar a portaria – que não está mais em vigor – estabelecida no município de 

Teresópolis, interior do Estado do Rio de Janeiro, que proibia a circulação de crianças e adolescentes com skates em 

vias públicas. 

Poder 

Judiciário 

 

População 

Judicialização do Cotidiano 

Resolução de 

Conflitos: 

abstratamente 

 

Atuação: não depende 

de provocação 
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Cidade População
21

 Estado 

Arcos 36.455 MG 

Patos de Minas 139.841 MG 

Pompéu 29.929 MG 

Araçatuba 182.204 SP 

Fernandópolis 63.539 SP 

Ilha Solteira 25.144 SP 

Itapura 3.941 SP 

Macedônia 3.393 SP 

Meridiano 3.929 SP 

Mirassol 54.920 SP 

Pedranópolis 2.834 SP 

Assunção 3.471 PB 

Livramento 7.330 PB 

Sapé 47.682 PB 

Taperoá 15.236 PB 

Tauá 56.639 CE 

Antônio Cardoso 12.074 BA 

Ipecaetá 15.888 BA 

Santo Estêvão 46.855 BA 

Itaberaí 32.356 GO 

Itajá  5.528 GO 

Mozarlândia 14.073 GO 

Guajará-Mirim 40.762 RO 

Camboriú 57.793 SC 

Cambará 25.102 PR 

Anaurilândia 8.697 MS 

Fátima do Sul 19.332 MS 

                                                
21 Fonte: IBGE – Cidades@. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1. Acesso em 27 de 

novembro de 2009. Estimativa da população 2009.   
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Jateí 3.895 MS 

Nova Andradina 45.916 MS 

Vicentina 5.783 MS 

 

O critério demográfico tem sido o mais utilizado para identificar as cidades pequenas, 

médias e grandes. As primeiras são aquelas que possuem menos de 100 mil habitantes. Podem ser 

consideradas médias aquelas cidades com população entre 100 mil e 500 mil habitantes. As 

metrópoles e grandes cidades são aquelas que possuem mais de 500 mil habitantes.
22

 

Podemos observar, pela tabela acima, que, com exceção de Patos de Minas (MG) e 

Araçatuba (SP) – que podem ser classificadas como cidades médias –, todas as demais cidades 

que aderiram o toque de recolher são cidades pequenas. 

O conceito de “juscoronelismo” traduz, ainda, uma concepção tutelar da sociedade 

brasileira por parte dos juizes que estabelecem o toque de recolher. Trata-se da percepção de que 

os cidadãos em nosso País seriam hipossuficientes na resolução de seus conflitos, o que 

justificaria a interferência dos juizes. 

 

 

Conclusão 

 

Os dados que temos não são suficientes para conclusões definitivas sobre a questão da 

judicialização no fenômeno das portarias judiciais que estabelecem o toque de recolher em 

pequenas cidades do interior do País. De qualquer forma, algumas reflexões já são possíveis. 

Uma questão importante se refere aos limites da interpretação que vem sendo feita pelos 

juizes do Estatuto da Criança e do Adolescente. É possível questionarmos a interpretação “pro 

magistrados” que vem sendo feita do Estatuto para fins de implantação da medida. Concordamos 

com Tércio Sampaio Ferraz Júnior no sentido de que a dogmática hermenêutica “faz a lei 

falar”.
23

 Dessa forma, compreendemos que a total liberdade de interpretação do ECA significa 

um incremento do “poder de fazer a lei falar” que os juizes já possuem.  

                                                
22 Fonte: Ipea 
23

 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. São 

Paulo: Atlas, 1994. 
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Em outros termos, a hermenêutica é uma forma de exercício do poder, na medida em 

que permite a escolha de uma opção dentre várias possibilidades. Permitir que os juizes tenham 

total liberdade de interpretação do ECA em suas comarcas talvez seja uma forma de expandir 

esse poder. 

Ressalte-se, ainda, que, apesar de existirem diversos argumentos contrários ao toque de 

recolher, grande parte da população é favorável ao estabelecimento da medida. A própria “falta 

de controle” dos pais sobre os filhos faz com que muitos deles vejam a restrição de forma 

positiva. Além disso, a partir de “pesquisas” que atestam a eficiência da medida no declínio da 

criminalidade, os juizes conseguem o apoio da população na implantação desta prática em suas 

comarcas. 

Aqui, duas questões devem ser levantadas. Em primeiro lugar, quais seriam os limites da 

transferência de um “problema” familiar para as mãos de uma autoridade púbica, em especial um 

magistrado? O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal dariam essa 

legitimidade ao juiz? A aceitação (e até mesmo o apoio) do estabelecimento do toque de recolher 

por parte de muitos pais seria um reflexo do comodismo dos mesmos?  

Em segundo lugar, podemos questionar a validade destas “pesquisas” que, a partir de 

“dados científicos”, pretendem justificar o estabelecimento do toque de recolher, muitas vezes 

atestando a redução de 90 a 100% da criminalidade. Seriam dados reais ou não passariam de 

pesquisas manipuladas com o objetivo de alcançar o apoio da população? E, mesmo que os dados 

sejam verídicos, eles justificariam a restrição da liberdade de todos os menores de dezoito anos? 

Em outros termos, valeria a pena restringir a liberdade de todas as crianças e adolescentes em 

troca de uma suposta redução da criminalidade? 

A constatação de que o toque de recolher está sendo implementado em cidades do 

interior do Brasil, e em localidades com um número bastante reduzido de habitantes, possibilita, 

ainda, uma série de indagações. Podemos questionar a viabilidade econômica (recursos 

financeiros disponíveis para a fiscalização) e de pessoal (número de pessoas necessárias para 

fiscalizar uma operação deste porte) da implantação do toque de recolher em uma grande cidade. 

Poderíamos, ainda, pensar sobre a eficácia social que esta medida teria em uma cidade com um 

grande número de habitantes em razão da reduzida possibilidade de punição (a lei “pegaria”?). 
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Seriam apenas esses os fatores que fariam com que a medida fosse adotada apenas em cidades 

pequenas?  

Acreditamos que a implantação do toque de recolher nestas últimas pode estar 

relacionada não só com a viabilidade/eficácia da medida, mas também a práticas políticas e 

jurídicas distintas daquelas existentes em grandes municípios brasileiros. 
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JUDICIALIZAÇÃO E ATIVISMO JUDICIAL: LEGITIMIDADE DO PODER JUDICIÁRIO

JUDICIALIZATION AND JUDICIAL ACTIVISM: LEGITIMACY OF THE JUDICIARY

Alvaro Augusto Fernandes da Cruz

RESUMO
No presente trabalho pretende-se abordar a judicialização e o ativismo judicial, buscando encontrar uma
teoria que possa solucionar o problema do ativismo sem ter como opção a auto-contenção judicial. Para tal,
faz-se um estudo inicial sobre os conceitos de judicialização e ativismo judicial para possibilitar o claro
entendimento do teor do trabalho. Num segundo momento toma em consideração uma análise da divisão de
poderes através da Tripartição dos Poderes de Montesquieu. Na sequência passa a se discutir a legitimidade
do poder judiciário como poder último nas decisões, sejam elas da esfera jurídica ou política. Por fim, são
apresentadas os objeções ao ativismo judicial e a judicialização, fundamentadas com as teorias que justificam
sua legalidade, concluindo ao final que deve-se adotar uma Teoria Mista onde o próprio Judiciário deve
limitar suas ações afim de preservar sua legitimidade.
PALAVRAS-CHAVES: Judicialização, Legitimidade, Poder Judiciário, Ativismo Judicial.

ABSTRACT
In this paper seeks to address the legalization and judicial activism, trying to find a theory that can solve the
problem of activism without having an option to judicial self-restraint. To this end, it is an initial study on the
concepts of legalization and judicial activism to enable clear understanding of the content of work. In a
second stage takes into account an analysis of the division of powers by the tripartite powers of
Montesquieu. Following is to discuss the legitimacy of judicial power as ultimate power in decisions, whether
legal or political sphere. Finally, we present the objections to judicial activism and legalization, supported
with theories that justify its legality, concluding at the end that must adopt a mixed theory in which the
judiciary itself should limit its actions in order to preserve its legitimacy.
KEYWORDS: Judicialization, Legitimacy, Judicial Power, Judicial Activism.

INTRODUÇÃO

 

 

O Poder Judiciário vem ganhando cada vez mais força com o passar dos anos, sendo seu principal
garantidor a Constituição Federal de 1988, que amplia seus poderes de atuação. Com esse excesso de poder,
o judiciário acaba invadindo algumas áreas que não lhe são próprias.

 

A Tripartição de Poderes de Montesquieu precisa ser respeitada na forma pela qual foi pensado por
ele e ainda sem perder de vista a forma de legalidade da Constituição Federal ao prescrever sobre a formação
de cada um dos poderes. Para tal, se estuda cada um dos poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – afim
de entender como os representantes destes poderem são legitimados ao cumprimento de suas funções, com
uma atenção especial voltada ao Supremo Tribunal Federal como Corte Suprema e Constitucional.

 

Com a atenção voltada ao Poder Judiciário, será analisada sua legitimidade como possuidor de todo
esse poder emanado da Constituição Federal de forma a preservar a democracia do Estado.

 

Apresentado ao final, estão elencadas as objeções a judicialização e ao ativismo judicial, sendo cada
uma delas apresentadas com as respectivas correntes teóricas que as justificam, afim de possibilitar uma
conclusão sobre como controlar o ativismo judicial sem estar em desacordo com as normas Constitucionais
através da preservação do poder do povo.
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1.     JUDICIALIZAÇÃO E ATIVISMO JUDICIAL

 

 

O poder judiciário desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, passou por uma
ampliação de sua competência, o que com o decorrer dos anos, acabou concentrando nas mãos dos
Magistrados não mais, somente, o poder da sentença.

 

Diante deste fato, acompanhamos então um fenômeno que foi emergindo com o passar do tempo,
chegando nos dias de hoje como judicialização, onde o poder judiciário vem sendo protagonista de decisões
envolvendo questões de largo alcance político como, implementação de políticas públicas ou decisões morais
em temas controvertidos na sociedade.

 

Nesta vereda, vem ocorrendo uma grande transferência de poder para os juizes e tribunais e como
conseqüência, alterações significativas na linguagem, argumentação e no modo de participação da sociedade
tendo em vista que muitas questões de grande repercussão política ou social estão sendo decididas por
órgãos do Poder Judiciário e não por meio dos órgãos políticos tradicionais.

 

O fenômeno da judicialização existiu e se fortaleceu por uma diversidade de razões: Já mencionada,
a promulgação da Constituição Federal de 88, trouxe de volta as garantias dos magistrados e com isso o
poder de zelar pela Constituição Federal e demais dispositivos legais mesmo que envolvendo em casos
específicos, a atuação dos poderes executivo e legislativo; Ainda pela Constituição de 88, não podemos
deixar de verificar que a Carta trouxe a constitucionalização de diversas matérias, o que promoveu o
aumento de uma gama de possibilidades de ações judiciais com fundamento nessas matérias apresentadas de
forma positiva; e por fim, outro fator que contribui para o fenômeno em estudo, é o controle de
constitucionalidade em vigência.

 

O controle de constitucionalidade no sistema brasileiro é judicial, onde a garantia da Constituição
fica em poder do judiciário, seja pelo controle difuso onde o controle é realizado por todos os órgãos do
Poder Judiciário ou pelo controle concentrado onde a competência é exclusiva de um só órgão do Poder
Judiciário que no caso do Brasil, a Corte Suprema – Supremo Tribunal Federal.

 

Através do fenômeno da judicialização, nos deparamos com um poder judiciário muito participativo
com intensidade tamanha que, em determinados casos, chega a se confundir assumindo competências que a
primeira vista seriam dos poderes legislativo ou executivo e a esta ampla participação do judiciário
chamamos de ativismo judicial.

 

Diversos os conceitos teóricos para o ativismo judicial, que compilados, nos ensinam que significa
uma postura ativa do Judiciário em favor da proteção e efetivação dos direitos fundamentais estabelecidos na
constituição, como as competências para: Interpretar cláusulas abertas e princípios abstratos, definir o
alcance constitucional e Interpretar a legislação infraconstitucional sob o filtro da Constituição e com essas
competências, fica nas mãos do Poder Judiciário a função de aproximar as esferas – jurídica – política -
moral.

 

1.1 RELAÇÃO JURÍDICA
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No que bem se conhece e é considerado aqui como “ esfera jurídica”, entende-se a movimentação
de todo um sistema que envolve uma “relação jurídica”, que se resume, no conjunto de disposições legais
que regulam a convivência em sociedade.

 

Neste sentido, é evidente que todas as formas de regulação ou garantia de respeito aos direitos e
deveres da relação humana, elencados pelo Poder Legislativo em forma de texto de Lei, são de competência
do Poder Judiciário.

 

Com essas afirmações demonstra-se que atos e decisões relacionados a “esfera jurídica”, devem ser
providos sempre em favor de toda a sociedade, devendo seu regulador – Poder Judiciário-, ser sempre
imparcial às necessidades individuais em favor do todo comum, tendo em suas mãos para a realização desta
sua função, todo o sistema jurídico.

 

1.2 POLÍTICA

 

Já no que diz respeito a política, vale considerar que é da “esfera política”, a responsabilidade pelo
bom desenvolvimento do Estado, com base legal, pelo poder conferido aos políticos através do voto,
cabendo à política o dever de representar as ações e decisões que são favoráveis às pessoas que lhe elegeram
para o cargo.

 

Desta forma, um cargo político não tem relação com conhecimentos específicos em áreas jurídicas,
pois, não lhes cabe análises ou interpretações legais, mas sim, manusear os instrumentos admitidos por em
Lei, em favor de seus eleitores, o que assim define que, o político deve favorecer aquele que o representa,
devendo ser, assim, totalmente parcial para o cumprimento do seu dever, usando como ferramenta o poder
do convencimento.

 

Max Weber, por exemplo, inicia a conferência “ Política como Vocação” buscando um conceito
para política e demonstrando sua congruência ao Estado em ser um agrupamento baseado no uso da coação
física, não como único instrumento mas, o “ seu instrumento específico”, o que torna assim a política, a
forma pela qual se busca o poder dentro de um Estado ou entre um Estado e outro através do
convencimento.

 

1.3 MORAL

 

Normas de comportamento são exigidas pela sociedade e aplicadas com grande coerção social. Há,
contudo, em diversas situações uma natureza discutível muitas vezes por aspectos que as caracterizam como
regras que exprimem sentido axiológico diverso do porque da edição de uma norma, daí, a importância de se
entender a moral.

 

Aristóteles trata da moral em três Éticas, de que se falou quando das obras dele.

Consoante sua doutrina metafísica fundamental, todo ser tende necessariamente à
realização da sua natureza, à atualização plena da sua forma: e nisto está o seu fim, o seu
bem, a sua felicidade, e, por conseqüência, a sua lei. Visto ser a razão a essência
característica do homem, realiza ele a sua natureza vivendo racionalmente e senso disto
consciente.

E assim consegue ele a felicidade e a virtude, isto é, consegue a felicidade mediante a
virtude, que é precisamente uma atividade conforme à razão, isto é, uma atividade que
pressupõe o conhecimento racional.

Logo, o fim do homem é a felicidade, a que é necessária à virtude, e a esta é necessária a
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razão. A característica fundamental da moral aristotélica é, portanto, o racionalismo,
visto ser a virtude ação consciente segundo a razão, que exige o conhecimento absoluto,
metafísico, da natureza e do universo, natureza segundo a qual e na qual o homem deve
operar. ( http://www.mundodosfilosofos.com.br/aristoteles2.htm ).

 

A palavra moral, na originalidade latina, significa mores, costume, conduta, regra, de um povo em
um determinado tempo e lugar.  É o reflexo da praticidade humana. Desta forma, os valores morais são
flexíveis, o que foi moral no passado pode não ser moral no presente.

 

 

 

 

 

 

 

2.     TRIPARTIÇÃO DOS PODERES

 

 

A separação dos poderes, idealizada por Montesquieu, tinha seu sentido de ser na Tripartição dos
poderes do Estado tornando possível que cada poder tenha uma especialidade para o controle do Estado,
sendo cada um deles fiscais um do outro, uma vez que cada um dos poderes exerça suas funções para as
quais fora criados.

 

O Poder Legislativo tem a função de elaborar leis, exercer o controle político do Poder Executivo e
ainda de fiscalizar ( controle externo com auxílio do Tribunal de Contas) todas as pessoas, físicas ou
jurídicas, públicas (inclusive o Poder Judiciário) ou privadas, que utilizam, arrecadam, guardam, gerenciam
ou administram dinheiro, bens e valores públicos, sendo Poder Legislativo Federal o Congresso Nacional(
Deputados Federais e Senadores), Poderes Legislativos Estadual e Municipal em sendo Assembléia
Legislativa( Deputados Estaduais) e Câmara dos Vereadores( Vereadores) consecutivamente.

 

Todos os cargos do Poder Legislativo são atribuídos através de voto, ou seja, cada qual dos
Legisladores representa uma determinada parcela de eleitores que os legitimaram para realização de suas
atribuições.

 

O Poder Executivo como bem sabemos, é representado pelo Presidente da República em âmbito
federal, Governador e Prefeito – Estadual e Municipal respectivamente.

 

As atribuições básicas do Presidente da República que, na sessão de posse, deve prestar o
compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo
brasileiro, sustentar a União, a integridade e a independência do Brasil, estão previstas no artigo 84 da
Constituição Federal, destacadas:

 

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração
federal;
III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e
regulamentos para sua fiel execução;
V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
[...]

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal
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Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da
República, o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando
determinado em lei;

[...]

 

Assim como ocorre com os membros do Poder Legislativo, o Presidente da República e os Prefeitos
são admitidos no cargo através de eleição, devendo o Presidente exercer suas atribuições de administrador
do País em favor de toda a população nacional e da mesma forma o Prefeito para com os munícipes. A
exceção da eleição para cargo do Poder Executivo, é apenas o Governador.  

O Poder Judiciário por sua vez, tem como funções típicas a de preservar a Constituição Federal e
exercer a jurisdição, sendo a competência (Estadual, Federal e Tribunal Superiores), o limite dessa jurisdição.

 

De forma diversa dos Poderes Legislativo e Executivo, os membros do Poder Judiciário são
admitidos em seus cargos através de concurso público de provas e títulos, porém, existem algumas exceções
para ingresso na carreira da magistratura.

 

A primeira, das principais exceções, se refere ao artigo 94 da Constituição Federal, vejamos:

      

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos
Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério
Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de
reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em
lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao
Poder Executivo, que, nos vinte dias subseqüentes, escolherá um de seus integrantes para
nomeação.

 

Esta forma de carreira, chamada de Quinto Constitucional, prevê a indicação do Ministério Público
e da OAB, de nomes que preenchem os requisitos do artigo 94, para ocupação de 1/5 das cadeiras nos TRFs
e TJs. Não se pode perder de vista que, no parágrafo único se estabelece que a nomeação desses escolhidos
pelas instituições, será de escolha do Poder Executivo.

 

Ainda como exceção ao concurso publico para ingresso na carreira da magistratura, o artigo 101 da
Constituição Federal versa sobre a nomeação dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

 

O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos
com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber
jurídico e reputação ilibada.
Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado
Federal.

 

            Quanto ao Supremo Tribunal Federal, podemos concluir então que representam o interesse da união,
uma vez que cada um dos ministros membros, foram nomeados pelo presidente da República e é claro,
sabatinado e aprovado pelo Senado Federal.

            Voltando ao inciso XIV do artigo 84 da Constituição Federal que prescreve as atribuições do
Presidente da República, ressaltamos mais uma das exceções que é a nomeação, pelo presidente e aprovação
do Senado, dos Ministros dos Tribunais Superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior
Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal Militar).
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3.     LEGITIMIDADE DO PODER JUDICIÁRIO

 

 

A política do direito é um momento em que uma proposição normativa converte-se em norma
jurídica, produzindo uma etapa da institucionalização do poder e teoria geral do poder distingue dois
requisitos fundamentais de cada norma jurídica: justiça e validade e os pares dos requisitos do poder:
legitimidade e legalidade.

 

A metodologia se encarrega de investigar e descobrir os processos racionais peculiares de cada
ciência. Ela define o método para apreensão do objeto e atingir aos objetivos desejados, constituindo-se num
conjunto der regras que disciplinam a razão. A compreensão do comportamento humano pode ser racionada
em unidades estáveis, destacando os elementos de influência, equilíbrio e decisão, além de revoluções e
golpes de estado.

 

A política é uma manipulação do comportamento humano que combina ameaças da sanção com
hábitos de obediência( DEUTSCH, 1979), no entanto, pode-se buscar uma correlação entre as condutas
sociais e os valores, levando os governados a aceitarem os comandos e as obrigações jurídicas impostas
pelos governantes ( WEBER, 1970).

 

José Eduardo Faria, ensina que todo direito exige o poder para realizar-se como norma garantidora
e heterônima, de tal forma que é a partir deste reconhecimento que surge a necessidade de se pensar em
termos de uma conquista legítima para o exercício do poder. Vejamos:

 

Assim, a discussão em torno do arbítrio e da racionalidade na positivação normativa não
se esgota no exame da legalidade, por intermédio do Estado de Direito, com suas normas
impessoais, objetivas e gerais. Não basta, neste sentido, o exercício legal da força, mas é
preciso, também, que seu uso seja legítimo. Uma norma é legítima quando sustentada
sobre um valor e sua legalidade é dada pelo direito vigente, impessoal e objetivo. Caso
não se esclareça o que se entende por esse valor – a justiça, nesta perspectiva, é uma
questão aberta – não se pode compreender o sentido da norma e, portanto, verificar sua
legitimidade. ( 1978, p. 80).

 

O direito ao existir enquanto realidade ponderável produz mutações no conceito de poder, e o
Estado enquanto poder constituído, usa a força mesmo dentro do chamado Estado de Direito. O Estado
Moderno prima pela legitimidade atuando conforme as leis estabelecidas e os juristas não ignoram estas
condições. A política pode ser vista como um elemento dinâmico e o direito como um elemento que a este se
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contrapõe. Logo, as normativas do direito são impostas pelo poder, e a legitimidade envolve a noção de
governo.

 

Para Celso Ribeiro Bastos a legalidade a legitimidade impedem que haja confusão entre o direito e o
poder, pois eles se apresentam interligados no Estado como mantenedores da ordem jurídica onde o Estado é
a manifestação de um poder institucionalizado, de modo que a legalidade se funda na lei. In verbis:

 

O direito e o poder não se confundem. Acontece, entretanto, que no Estado eles se
apresentam de forma interligada. A força presta-se a manutenção da ordem jurídica da
mesma forma que o direito serve ao poder. Isto fica bem claro quando se atenta para a
diferença existente entre a força física e o poder. Toda vez que um homem ou grupo de
homens, uma classe ou mesmo a totalidade do povo assumem o controle do Estado é
sinal de que eles se encontram em condições de sufocar qualquer movimento rebelde às
suas ordens.

[...] As ordens expedidas deixam de ser cumpridas tão-somente porque vêm
acompanhadas da sanção coercitiva e passam a ganhar eficácia, na verdade, porque vêm
seguidas da noção de que existe um dever de obediência. A este fenômeno dá-se o nome
de institucionalização da força. É só por ele que se entende o funcionamento do Estado
em que de um incomensurável número de atos imperativos só alguns necessitam, para sua
efetivação, do real exercício da força.[...]. (1995, p. 28).

 

Assim, a legitimidade envolve a questão de competências e capacidades, e o direito ao editar a
norma, produz efeitos pela sua validade. A legitimidade pode ser tomada como o grau de aceitação dos
sistemas políticos e dos ordenamentos jurídicos.

 

Ela envolve a noção de governo e a escolha do governante e a medida que a sociedade se torna
mais complexa é inevitável a competição nas eleições.

 

São possíveis então, duas formas de justificar o poder e sua obediência. A primeira delas vem a ser o
poder derivado de deus e a segunda, o poder por tradição. O poder derivado de deus se dá pela crença de
cada pessoa em um ser supremo que se justifica na fé enquanto a tradição é o fato de um poder vir sendo
respeitado ou obedecido o que faz com que aceitemos esse poder, muitas vezes, até sem saber o porque da
obediência.

 

 

 

 

 

 

4.OBJEÇÕES A JUDICIALIZAÇÃO E AO ATIVISMO JUDICIAL

 

 

Devemos primeiramente nos ater às diversas correntes do Direito sobre  validade, justiça e eficácia.
A Teoria do positivismo jurídico diz que não é necessário que uma norma seja justa, bastando que seja
válida. Já a Teoria realista diz que não é necessário que uma norma seja válida, basta que seja eficaz. Por fim,
a Teoria jusnaturalista aceita que a norma, por ser posta pelo soberano, e este buscar necessariamente o bem
comum, é justa.

Observemos que uma norma válida seria aquela que obedece os seguintes requisitos: Legitimidade
da autoridade criadora; Não existência de outra norma que a tenha revogado e compatibilidade com as
demais normas do ordenamento. A eficácia da norma por sua vez, pressupõe que a efetiva correspondência
dos comportamentos sociais ao conteúdo da norma.
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 Para Norberto Bobbio os critérios são independentes. A norma pode ser justa e inválida: As normas
de direito natural são justas (direito à vida, à liberdade), mas podem não ser válidas, uma vez que a validade
de uma norma exige o seu acolhimento pelo direito positivo; válida e injusta: Nos sistemas jurídicos
primitivos a escravidão era regulada normativamente, mas ninguém, em sã consciência, pode dizer que tais
normas eram justas; válida e ineficaz: Há normas que estão positivadas expressamente, mas não são
cumpridas. Como por exemplo o valor do salário mínimo e o jogo do bicho. Eficaz e inválida: Existem
normas que são cumpridas, mas não pertencem ao sistema jurídico. Como por exemplo condutas religiosas e
os costumes ( até que recepcionado pelos aplicadores e formadores da lei ); justa e ineficaz: Como exemplo
aquelas que combatem discriminação, que existem mas nem sempre mudam opiniões preconceituosas.
Licença-gestante, que é justa, mas, os empregadores tem preferência em contratar homens e por fim uma
norma eficaz e injusta: Aquela norma que nos obriga a algo que não queremos fazer, que vai contra nossa
vontade. Por exemplo o alistamento militar obrigatório.

 

A primeira das objeções a judicialização e ao ativismo judicial, diz respeito ao estudado no item
anterior, que é o risco para a legitimidade democrática. Os membros do Poder Judiciário não são agentes
públicos eleitos, porém, desempenham poder político, o que seria a primeira vista, uma ofensa constitucional,
por ser ilegítimo, um órgão não eletivo como o Supremo Tribunal Federal se opor ou invalidar uma decisão
do Presidente da República.

 

Duas são as justificações para essa objeção, a primeira delas de natureza normativa, defende que
este poder é atribuído expressamente pela Constituição Federal e especialmente à Suprema Corte. Tendo em
vista que a atuação dos agentes públicos, não recrutados via eleitoral, é de natureza técnica e imparcial, na
aplicação da Constituição e da Leis, se concretiza as decisões tomadas pelos representantes do povo,
cabendo ao poder judiciário a atribuição de sentido a expressões vagas, fluidas e indeterminadas, sendo
decisões sempre racionalmente fundamentadas, com base na constituição.

 

Já a justificação de natureza filosófica, ao compreender o sentido de um Estado constitucional
democrático, onde o constitucionalismo está em um poder limitado e respeito aos direitos fundamentais, o
Estado de direito como expressão da razão e a democracia como soberania popular. Assim, cabe a
Constituição dois grandes papéis, estabelecer regras que assegurem a participação política, o governo da
maioria e a alternância do poder e o de proteger valores e direitos fundamentais.

 

[...]E o intérprete final da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Seu papel é velar
pelas regras do jogo democrático e pelos direitos fundamentais, funcionando como um
forum de princípios – não de política – e de razão pública – não de doutrinas abrangentes,
sejam ideologias políticas ou concepções religiosas.

Portanto, a jurisdição constitucional bem exercida é antes uma garantia para a democracia
do que um risco. Impõe-se, todavia, uma observação final. A importância da Constituição
– e do Judiciário como seu intérprete maior – não pode suprimir, por evidente, a política,
o governo da maioria, nem o papel do Legislativo. A Constituição não pode ser
ubíqua.Observados os valores e fins constitucionais, cabe à lei, votada pelo parlamento e
sancionada pelo Presidente, fazer as escolhas entre as diferentes visões alternativas que
caracterizam as sociedades pluralistas. Por essa razão, o STF deve ser deferente para com
as deliberações do Congresso.[...] ( BARROSO, 2009).

 

Assim, na análise conjunta do que é um Estado Constitucional Democrático, cabe ao judiciário
decidir contra a maioria em favor dos valores e direitos fundamentais.

 

A segunda objeção, se preocupa com o risco de politização da justiça. Pela teoria crítica do Direito,
“denunciando a superestrutura jurídica como uma instância de poder e dominação”, Direito é política.

 

Com um pensamento pós-positivista, o Direito não é política e sim se aproxima da Ética, como
instrumento de legitimidade, justiça e da realização da dignidade da pessoa humana. O Direito pode ser
política nos sentidos de que: Sua criação é produto da vontade da maioria; Sua aplicação produz efeitos no
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meio social e dos sentimentos e expectativas dos cidadãos; Os juízes como seres humanos com consciência e
ideologias, terão interferências subjetivas nos juízos de valor que formulam.

 

Contudo, o “Direito não é política no sentido de admitir escolhas livres, tendenciosas ou
partidarizadas”, uma decisão judicial jamais pode ser dada por conveniência do julgador, que tem sua
decisão legitimada pelo dever de motivação. Assim, Direito não é política nos sentidos de que: O juiz deve
agir em nome da Constituição e das leis e não por vontade própria; O juiz deve respeitar a presunção de
validade das leis;  Embora não eleito, o juiz exerce poder representativo, devendo sua “atuação estar em
sintonia com o sentimento social, na medida do possível ”, podendo conforme o caso agir de forma
contramajoritária em benefício da conservação e promoção dos direitos fundamentais. (BARROSO, 2009).

 

A terceira e última das objeções a judicialização e ao ativismo judicial está na capacidade
institucional do judiciário e seus limites onde de acordo com a normatização dos três poderes em vigor, nos
casos de divergência na interpretação das normas constitucionais ou legais, cabe ao judiciário a decisão do
conflito. Porém, não se deve entender “ que toda e qualquer matéria deva ser decidida em um tribunal. Nem
muito menos legitima a arrogância judicial”. ( BARROSO, 2009).

 

Duas doutrinas constitucionais a serem registradas, a primeira a de capacidade institucional, que
envolve a determinação de qual dos poderes está mais habilitado para produzir melhor decisão em
determinada matéria, como por exemplo em questões como demarcação de terras indígenas ou transposição
de rios, em que tenha havido estudos técnicos e científicos adequados, a questão da capacidade institucional
deve ser sopesada de maneira criteriosa.

 

Outra doutrina, a de efeitos sistêmicos, ensina que os juízes, seja por vocação ou treinamento, são
preparados para realizar justiça no caso concreto, não dispondo de informações, tempo e conhecimento para
avaliar qual o impacto que uma decisão individual pode causar a um segmento econômico ou sobre a
prestação de um serviço público, como exemplo, decisões emocionais ou extravagantes na concessão de
medicamentos e terapias, colocando em risco as políticas públicas de saúde, desorganizando a atividade
administrativa e comprometendo a alocação dos recursos públicos.

 

 

 

 

 

5.CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS

 

 

O uso desproporcional do poder, o emprego arbitrário da força, a violência contra o cidadão, por
exemplo, não podem ser tutelados pelo direito ainda que tais ações estejam pautadas pela legalidade.

 

Com os ensinamentos de Dworkin, que contraria a concepção majoritária, a democracia implica em
respeitar tanto a maioria como a minoria sob o prisma da igualdade de direitos. Assim, não se pode afirmar
que o controle judicial é antidemocratico apenas porque não respeita o princípio da maioria.

 

Entende-se pela aplicação de uma Teoria Mista, doutrina por autores como Sergio Fernando Moro
(2004) que, tendo em vista a complexidade da sociedade,  defende que nem uma nem outra das teorias
anteriormente citadas,  seria a ideal, mas, haveria a necessidade de se pensar em uma “teoria mista”, 
Alternando a jurisdição constitucional entre o ativismo e a autocontençao, saber em quais circunstancias o
Judiciário deve ser ativista e qual deve pregar a autocontenção.
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Ensina ainda, o professor Luiz Roberto Barroso (2009). Vejamos:

 

O judiciário quase sempre pode, mas nem sempre deve interferir. Ter uma avaliação
criteriosa da própria capacidade institucional e optar por não exercer o poder, em

auto-limitação espontânea, antes eleva do que diminui.

 

Por fim, fica esclarecido que o próprio Poder Judiciário deve auto limitar sua ações para preservar
sua legitimidade, pois, o fato de seu amplo poder estar pautado pela legalidade das normas Constitucionais,
não significa que a total interferência do Judiciário está sendo justa e abrindo mão de algumas ações estará
defendendo a Constituição Federal por preservar um verdadeiro Estado Democrático de Direito.
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"AUTO DE RESISTÊNCIA": UM ESTUDO DE CASO DAS PRÁTICAS INSTITUCIONAIS NO
INQUÉRITO POLICIAL

"RESISTANCE TO ARREST": A CASE STUDY OF THE INSTITUTIONAL PRACTICES IN THE
POLICE INVESTIGATION

Sylvia Amanda da Silva Leandro

RESUMO
RESUMO
No Rio de Janeiro, há momentos em que os números de mortes de civis em operações policiais nos
territórios das favelas e periferias aumentam significativamente, de acordo com os dados dos levantamentos
oficiais realizados pelo Instituto de Segurança Pública (www.isp.rj.gov.br). Essas mortes, na maioria das
vezes, são registradas sob a denominação de “Auto de Resistência”. Este é o termo utilizado pelos policiais,
ao registrarem Boletim de Ocorrência, para definir as mortes e os ferimentos ocorridos em confronto com a
polícia. Procedimento inicialmente regulamentado durante a ditadura militar pela Ordem de Serviço n.º 803,
de 02/10/1969 e publicado no Boletim de Serviço do dia 21/11/1969. A discussão acerca da questão da
letalidade policial no Rio de Janeiro ganha relevo dentro de uma lógica de humanização do direito e das
práticas institucionais, pois o “Auto de Resistência” parece instrumentalizar uma verdadeira violência
institucional, indicando, em última instância, a existência de verdadeiras penas de morte extrajudiciais. Este
trabalho, através de um estudo de caso, pretende pensar o tratamento judiciário dos “Autos de Resistência”
na fase pré-processual, ou seja, de que forma os atores judiciários e suas práticas institucionais lidam com a
utilização bastante recorrente deste instrumento, no processo de produção da verdade jurídica dos fatos
entendidos como criminosos. Trata-se de uma discussão que se pretende ampliar em trabalhos posteriores,
durante o Mestrado.

PALAVRAS-CHAVES: "Auto de Resistência", violência policial, práticas institucionais

ABSTRACT
ABSTRACT
In Rio de Janeiro, there are times when the numbers of deaths of civilians in police operations in the
territories of favelas and peripheries increase significantly, according to official data from surveys conducted
by the Office of Public Security (www.isp.rj.gov.br). These deaths mostly are logged as "Resistance to
Arrest". This is the term used by police to register report, to set the deaths and injuries in confrontation with
the police. Procedure originally regulated during the military dictatorship by Service Order No. 803,
02/10/1969 and published in the Bulletin Service on 21/11/1969. The discussion about the issue of lethality
police in Rio de Janeiro gains prominence within a logic of improving institutional practices according to
Human Rights, because the " Resistance to Arrest " seems to make a genuine institutional violence,
indicating, ultimately, the existence of extrajudicial death sentences. Through a case study, this work try to
consider the legal treatment of " Resistance to Arrest” in pre-procedure, analyzing how the judicial actors
and their institutional practices deal with the use of this instrument, in the process of law of the fact legal
seen as criminals. This is a discussion that I intend to zoom in further work during the Masters.

KEYWORDS: “Resistance to Arrest”, police brutality, institutional practices

•1.      INTRODUÇÃO

No espaço público, o tema da violência no Rio de Janeiro tem sido discutido de modo permanente a partir
dos anos 90. Dentro desta problemática, constrói-se a percepção de que as favelas seriam os territórios da
violência e que seus moradores, em sua totalidade, seriam coniventes com as ações criminosas ali produzidas
pela presença do tráfico de drogas. Os moradores de favelas, dessa forma, são representados como
potencialmente criminosos e essa representação parece fazer com que as políticas de segurança pública
incorporem e promovam práticas policiais que desrespeitam seus direitos, mas que encontram respaldo
jurídico-legal, obstruindo a eficiência da investigação criminal dos atos policiais violentos e dificultando o
acesso dos moradores de favelas à Justiça, conforme explicita "Auto de resistência: relatos de familiares de
vítimas da violência armada" (2009).

Há momentos em que os números de mortes de civis em operações policiais nos territórios das favelas e
periferias aumentam significativamente, de acordo com os dados dos levantamentos oficiais realizados pelo
Instituto de Segurança Pública (www.isp.rj.gov.br). Essas mortes, na maioria das vezes, são registradas sob
a denominação de "Auto de Resistência". Este é o termo utilizado pelos policiais, ao registrarem Boletim de
Ocorrência, para definir as mortes e os ferimentos ocorridos em confronto com a polícia. Procedimento
inicialmente regulamentado durante a ditadura militar pela Ordem de Serviço n.º 803, de 02/10/1969 e
publicado no Boletim de Serviço do dia 21/11/1969.

A problematização da questão da letalidade policial no Rio de Janeiro ganha relevo dentro de uma lógica de
humanização do direito e das práticas institucionais, pois o "Auto de Resistência" parece instrumentalizar
uma verdadeira violência institucional, indicando, em última instância, a existência de verdadeiras penas de
morte extrajudiciais.

O presente trabalho pretende discutir o tratamento judiciário do instrumento "Auto de Resistência" na fase
pré-processual penal, i.é, na fase de investigação criminal.  Trata-se de parte de um projeto de pesquisa,
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apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade Nacional de Direito (UFRJ), que quer
investigar o tratamento judiciário dos "Autos de Resistência", ou seja, de que forma os atores judiciários
(Polícia, Ministério Público e Juízes) e suas práticas institucionais lidam com a utilização bastante recorrente
deste instrumento, no processo de produção da verdade jurídica dos fatos entendidos como criminosos.

Cabe ressaltar que, neste trabalho, procura-se suscitar um diálogo entre dois campos do conhecimento: o
Direito e a Sociologia Urbana. Em virtude da atuação como bolsista de iniciação científica[1], durante a
graduação em Ciências Sociais na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o acompanhamento analítico de
um movimento social, intitulado "Rede de Comunidades e Movimentos Sociais contra a Violência[2]", em
especial a violência policial, possibilitou notícia e discussão de diversos casos concretos. Por outro lado, a
formação em Direito, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, permitiu uma particular visualização da
questão, a partir das concepções e críticas de estudiosos do direito em torno do sistema penal brasileiro.
Além disso, durante a elaboração da monografia, a participação no grupo de estudos "Cultura Jurídica,
Justiça Criminal e Cidadania" [3], da Faculdade Nacional de Direito, permitiu maior questionamento com
relação ao processo de produção da verdade jurídica, no âmbito das práticas judiciárias criminais. Tudo isto
foi de especial importância na elaboração do projeto de pesquisa, que começa a ser desenvolvido.

A partir do estudo da Rede de Comunidades e Movimentos Sociais contra a Violência, movimento social
idealizado, principalmente, por mães e familiares de vítimas de violência policial em favelas e periferias,
pareceu preocupante a questão da utilização indiscriminada e exacerbada do instrumento "Auto de
Resistência", a fim de justificar os homicídios praticados pela força policial nas favelas e periferias. Em vista
das demandas da população favelada, expressadas por este movimento social, é possível constatar de que
forma as áreas favelizadas da cidade convivem com uma ação brutalizada e letal por parte das forças
policiais, abalizada, em última instância pela possibilidade de acionamento deste instrumento.

Neste sentido, em que medida a utilização recorrente deste instrumento pode apontar para o "mascaramento"
de verdadeiros homicídios e indicar, por conseqüência, a existência de uma prática institucional que acarreta
flagrante violação aos direitos humanos? É possível localizar a utilização deste instrumento oficioso como
algo que estaria dentro de uma lógica de um "direito penal máximo"?

Assumindo o fato de que o Registro de Ocorrência, decorrente de "evento morte resultante de operação
policial", registra o fato como "homicídio proveniente de auto de resistência", o "Auto de Resistência" irá
figurar como principal fundamento do Inquérito Policial. Dentro desta lógica pré-processual, ele será
considerado uma excludente de ilicitude, dando azo a posterior arquivamento do Inquérito e constituindo
potente obstáculo ao oferecimento da Denúncia[4] pelo Ministério Público. Configura-se, portanto, o
problema da figura do "Auto de Resistência", em um processo de produção da verdade dos fatos do crime
em que a denúncia é amplamente pautada no inquérito policial. Assim, até que ponto este emaranhado de
situações jurídicas pode contribuir para a reiteração das práticas policiais violentas em favelas e periferias?

Após breve discussão teórica, tentar-se-á analisar, por meio do relato de uma mãe de vítima de violência
policial militante da Rede, um caso de homicídio praticado por policiais, ocorrido em uma favela carioca, e o
teor de seu posterior Registro de Ocorrência. Ao acompanhar a trajetória da mãe da vítima pelos aparelhos
estatais e pelos movimentos sociais, além de discutir a existência ou não de acessibilidade dos favelados à
Justiça[5], procurar-se-á averiguar as práticas institucionais que envolveram a investigação criminal deste
caso.

2. A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DAS AÇÕES POLICIAIS VIOLENTAS NAS FAVELAS E O
"AUTO DE RESISTÊNCIA"

2.1. O INQUÉRITO POLICIAL[6]

Art.1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - o pluralismo político.[7]

As práticas policiais em favelas e periferias acarretam reclamações das populações destas localidades quanto
às instituições jurídicas que embasam e legitimam tais práticas. Desse modo, considera-se importante
verificar de que modo é realizada a condução dos inquéritos policiais que envolvem as ações policiais nestas
localidades.

Sendo a cidadania e a dignidade da pessoa humana os grandes valores de fundo da Constituição Brasileira, é
indispensável contextualizá-los na discussão aqui pretendida. Isto porque, todas as garantias constitucionais e
convenções internacionais de direitos humanos, que entendo serem recepcionadas como emendas
constitucionais, difundem e visam proteger esses valores. Nestes termos, o respeito às garantias
constitucionais e às convenções de direitos humanos nas práticas policiais, na investigação criminal e na
justiça criminal aparece como um passo adiante na construção de um processo penal garantidor, ou seja, uma
forma básica de proteção do cidadão contra o arbítrio do Estado.

Com a promulgação da Constituição de 88 e toda a expectativa de democratização do país que envolveu este
marco, todos os dispositivos legais que poderiam contrariar as novas disposições da Carta Magna não foram,
automaticamente, recepcionados. Esta necessidade de adequação legislativa também se aplica ao Código de
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Processo Penal e é aí que não se consegue dirimir os conflitos entre o que é "legal" e o que é "real", ou seja,
entre o que está previsto pelo Código de Processo Penal, com as devidas atualizações constitucionais, e o
que é realizado na prática da cultura processual. Uma nova cultura processual penal implica em vontade
política e em abandono de velhas práticas discricionárias e impeditivas de direito. Uma ideologia elitista que
faz com que os direitos e garantias individuais dispostos em nossa Constituição não valha, na prática, para
todos os brasileiros, especificamente para aqueles que, por sua condição socioeconômica, não fazem parte da
"cidade legal".

A investigação criminal é uma fase pré-processual, que busca a "justa causa" que embasaria a propositura da
ação penal. Apesar de o sistema penal brasileiro ter por princípio a ampla defesa, a fase pré-processual,
caracterizada pela investigação criminal, é sigilosa e não proporciona qualquer possibilidade de defesa. No
sistema brasileiro, a instauração da investigação criminal ocorre a partir da determinação do Ministério
Público[8], da Magistratura, do Delegado de Polícia ou ainda a partir de requerimento da parte interessada,
conforme preceitua o Art.5º do CPP[9], sendo que a praxe aponta no sentido de ser a investigação iniciada
por uma "portaria" da autoridade administrativa. Em se tratando de um método oficialmente sigiloso de
produção da verdade, a autoridade policial conduz a investigação, ao longo do inquérito policial, de maneira
discricionária, indicando a lei as diligências que devem ser realizadas.

Ao passo que os registros de ocorrência são realizados pela própria polícia, este método tem algumas
implicações, especialmente quando se trata da investigação de casos de ação policial violenta em favelas e
periferias. Nestes casos, os registros policiais utilizam o instrumento "auto de resistência" para a justificação
dos atos praticados. E, por esse motivo, tornam incoerente, na investigação criminal, comumente realizada
por inquérito policial, qualquer conclusão que aponte pela ilicitude da conduta do agente, porque, em virtude
da alegação de "auto de resistência", o mesmo teria agido em legítima defesa e por estrito comprimento do
dever legal.

Dessa forma, apesar de o Art.17 do CPP prever que a autoridade policial não poderá arquivar autos de
inquérito, a propositura da ação penal pelo Ministério Público fica prejudicada pela excludente de
ilicitude[10] constituída pelo "auto de resistência", que afasta, portanto, o caráter ilícito do ato. Dá-se, então,
o pedido de arquivamento do inquérito pelo Ministério Público[11].

Considerando que a este procedimento se associa o corporativismo da força policial e uma ideologia corrente
na força de que "bandido bom é bandido morto", não é difícil compreender a inexistência dos esforços de
verificação da veracidade ou não das informações prestadas pelos policiais nos registros de ocorrência,
quando de suas incursões em favelas e periferias.

O relatório da Justiça Global(2004) problematiza a utilização indiscriminada do documento "auto de
resistência":

Os "autos de resistência", da forma como vem sendo empregados, devem ser revistos ou substituídos por
documentos de maior clareza e precisão, possibilitando, dessa forma, que qualquer morte decorrente da
prática policial seja devidamente apurada e penalizada quando for o caso - mas que nunca represente um
entrave na aplicação da justiça [12].

Neste sentido, Choukr(2001) argumenta que, visando à correção deste fato, o poder investigativo do
Ministério Público deveria aumentar quando os envolvidos na infração penal são autoridades policiais,
porque estas são submetidas ao controle externo[13] deste órgão ministerial. Essa medida "garantidora"
deveria vir acompanhada de um mecanismo rápido e de aplicação eficaz que afastasse, com a necessária
celeridade, os policiais envolvidos em tais episódios de suas funções. No entanto, o autor aponta que a
discussão do problema ainda é tema quase intocável e, na prática, a realização da justiça criminal ainda é
vista como mero apêndice da atividade policial.

Ainda que presente no inquérito policial a excludente da ilicitude representada pelo "auto de resistência", não
há a obrigatoriedade do pedido de arquivamento do inquérito pelo Ministério Público. O promotor pode se
valer da dúvida e oferecer denúncia com vistas à proteção do interesse público. Aqui, reside outra disfunção
da justiça criminal, visto que o acusador começa a se valer da dúvida para denunciar, não levando em
consideração a excludente da ilicitude que protege o denunciado. Se o que se registra como "auto de
resistência" tem presunção de veracidade de acordo com o inquérito policial, o promotor, ao propor ação
penal eivada por esse vício, estaria despoticamente atuando em prejuízo do acusado.

O problema, assim exposto, torna-se uma questão de mão dupla, em que os atores envolvidos ficam perdidos
em um mar de possibilidades, sendo guiados ao sabor da vontade política que determinará caso a caso.
Seguindo as colocações de Kant de Lima (2004), as relações entre modelos repressivos de controle social,
formas inquisitoriais de produção da verdade jurídica e desigualdade jurídica formam um todo coerente no
sistema brasileiro de justiça criminal, embora, aparentemente, contrario às aspirações explícitas da ordem
constitucional republicana do Estado brasileiro contemporâneo.

Os ideais de qualquer princípio de igualdade socialmente justa ficam assim debilitados na cultura jurídica
internalizada e expressa na prática de profissionais do direito. A situação paradoxal de vivermos em uma
sociedade onde o mercado produz constantes desigualdades econômicas, que são ameaçadoras do princípio
basilar da igualdade de todos perante a lei, não lhes causa inquietações porque tal situação é percebida como
"natural", motivo pelo qual absorvem esse paradoxo, como se vê no processo penal, onde privilégios estão a
desigualar o tratamento concedido a autores e co-autores dos mesmos delitos tipificados no Código
Penal[14].

A desigualdade, portanto, não está na lei e em práticas judiciais, sem que esteja estruturada na sociedade. Em
suas conclusões, Kant de Lima (2004) expõe que a conseqüência desse sistema paradoxal é que, ao invés de
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dar ênfase a uma nova construção da ordem, o mesmo enfatiza sistemas de manutenção da ordem, através de
estratégias repressivas.

2.2. O "PROCESSO PENAL DE
EMERGÊNCIA"
A criminalidade e a violência crescentes, além de acarretarem uma pressão por parte de setores da sociedade
pelo recrudescimento dos mecanismos repressivos nas políticas de segurança pública, propagam, ainda, a
idéia de crise na instituição policial e no processo penal. A estas pressões pode-se chamar de movimentos de
"lei e ordem", que induzem a uma "volta ao passado", na busca de uma época em que tudo funcionava de
forma plena; como se por alguma intempérie do destino, tenha se perdido o padrão ideal do funcionamento
da máquina pública. Trata-se de um saudosismo em razão de um passado inexistente, porque, diante das
reivindicações destes movimentos, poderia se supor que, em algum momento a máquina pública operava de
maneira extremamente satisfatória.  Não raro, ouve-se, até mesmo em discursos oficiais, que o
endurecimento das políticas de segurança e que o endurecimento da lei processual penal é urgente a fim de
que se resolva o problema do crime organizado no Rio de Janeiro.

A esse respeito, Machado da Silva (1997) sustenta que, "na realidade, na medida em que o crime aparece
como resultado da ineficácia da ação repressiva segue-se como conseqüência lógica o suposto de que ele
poderia ser cancelado, inviabilizado ou pelo menos reduzido a proporções toleráveis pela manipulação de
variáveis contextuais". Visto desse modo, o autor mostra que o problema da criminalidade desaparece,
transformando-se numa questão que envolve apenas as agências de ordem, na medida em que a desordem é
negada e reduzida à mera ausência da ordem.

Os movimentos de "lei e ordem" da sociedade civil provocaram o surgimento de um "processo penal de
emergência".

A busca que o sistema emergencial vai empreender no sistema repressivo é, antes de tudo, a voltada para a
(re)legitimação do direito penal estatal, perdida que foi diante da criminalidade que instaura o caos (na
versão oficial). A pena, nesse sentido, apenas terá a finalidade de resguardar a própria norma penal,
constituindo-se, ao final, na própria defesa do sistema. A conseqüência para o processo é o emprego de
mecanismos cada vez mais tendentes à supremacia estatal[15].

Ao acompanhar as tendências destes movimentos da sociedade civil, a lei processual penal cria mecanismos
que ajudariam a solucionar com urgência o "caos" instaurado pelo crime organizado e pelo tráfico de drogas.

Ao legitimar instrumentos como o chamado "auto de resistência" e transformá-lo numa excludente de
ilicitude, a lei processual penal, em última instância, colabora para a prática de ações policiais violentas em
favelas e periferias. Afasta-se, com esse instrumento, a proteção aos direitos humanos na medida em que se
defende que esta é uma maneira de promoção de um bem maior, i.é, a paz social. O Estado, por ter o
monopólio legítimo da força, passa a criar instrumentos processuais que o autorizem a utilizar esse
monopólio da maneira que lhe aprouver. Como bem aponta Choukr (2001),

o Estado, pela sua óptica, cria uma regulamentação processual penal a partir dos valores políticos
dominantes. Pode-se dizer que o sistema instrumental penal é marcadamente dominado pelo conceito de
segurança, que por certo não é algo hermeticamente fechado, mas sim fruto de um determinado processo
histórico e que apresenta na outra ponta o confronto com respeito às liberdades individuais, criando um
quadro altamente conflituoso.

 

Surgem problemas quando "as medidas emergenciais" são apresentadas como algo conforme ao Estado de
Direito e este caráter emergencial passa a obstar garantias individuais e coletivas. Os mecanismos utilizados
pela cultura e disciplina da emergência, por se mostrarem pautados no princípio da segurança social,
produzem uma falsa impressão de que eles são inerentes ao Estado de Direito. No entanto, nas palavras de
Choukr(2002), a segurança social nasce da segurança individual, advinda do respeito pelo Estado dos
direitos individuais e coletivos. Admitindo-se isto, segurança individual e segurança social interagem num
processo dialético, devendo o sistema penal, num Estado democrático e de direito, pautar-se pela tutela de
ambos os pólos em questão, e não só privilegiar a segurança social em detrimento das garantias individuais.

Em uma tentativa de explorar essa discussão acerca do lugar do instrumento "Auto de Resistência" na
prática jurídico-processual, procura-se, a seguir, por meio de um estudo de caso, mapear as questões que
surgem "quando se olha mais de perto". A construção do que foi o caso em tela utiliza-se de entrevistas
realizadas com uma mãe de vítima, além dos autos do inquérito policial e a peça processual de denúncia
produzida pelo Ministério Público.

•3.    UM ESTUDO DE CASO: HANRY SILVA GOMES DE SIQUEIRA

A construção do que foi o caso de violência policial, que analisarei neste trabalho, implica a consideração do
informante privilegiado e significativo constituído pela mãe da vítima. Como destaca Leite (2004), o
"pressuposto enraizado na cultura judaico-cristã de que os laços primordiais mais estreitos se dariam entre
mães e filhos", associado ao simbolismo representado pela dualidade Virgem Maria - Jesus Cristo dota as
mães de um capital simbólico que elas acionam em suas manifestações, na busca de reparação pela perda
violenta de seus filhos. O sacrifício de Jesus na cruz pela salvação da humanidade, conforme é compreendido
pelas religiões cristãs, conjuga-se, segundo Leite, "ao sacrifício de sua mãe, Maria, em aceitar a perda do
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filho e experimentar a dor como uma doação à humanidade pecadora".

A perda e a dor seriam, por isso, mais intensamente experimentadas pelas mães que, em decorrência, seriam
os personagens mais legítimos para denunciar violações de direitos, exigir reparações, cobrar deveres morais
e clamar por justiça. [16]

Ao entrevistar Márcia de Oliveira Silva Jacinto, militante de um movimento social de moradores de favelas e
periferias contra a violência policial, a Rede de Comunidades e Movimentos Contra a Violência, pude
compreender que, na construção social e política da categoria "mãe de vítima de violência", "o sentimento de
perda dá suporte e credibilidade às mães como atores sociais" (2004). Os sentimentos seriam, portanto, os
argumentos para a política.

Márcia Jacinto é mãe de Hanry Silva Gomes de Siqueira, morto durante uma incursão policial no Morro da
Gambá, Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro.

Meu nome é Márcia Jacinto, como fiquei conhecida, né?! Sou mãe de um menor que, na época, de 2002,
tinha 16 anos... No dia 21 de novembro, foi executado por policiais militares do 3º Batalhão do Méier. Ele
era estudante do 2º grau, 1º ano do 2º grau, nascido aqui no Rio de Janeiro, criado em Minas... Dia
21/11/2002... Aí, deitei e fui dormir, peguei no sono... Ele tinha a chave da casa, né... Aí, quando foi 5 e 15
mais ou menos, meu marido acordou e ele falou assim: "Amor, o Hanry não está aqui". Aí começou o drama
da minha vida....(Márcia de Oliveira Silva Jacinto).

A elaboração que o indivíduo faz de si mesmo a partir de algo que ele considere importante é particularmente
significativo quando, na elaboração de sua identidade, este algo importante é simplesmente o ponto de
partida. No caso das mães de vítimas de violência militantes de movimentos sociais, a dor da perda abrupta e
violenta parece implicar uma reconstrução da subjetividade e na escolha de um "caminho" a percorrer.

Márcia, ao se apresentar, faz pouca ou nenhuma referência a quem ela era antes da morte de seu filho. Nas
entrevistas e conversas informais que tive com ela, a perda do filho é sempre o marco inicial. O momento
posterior à morte é o luto, a dor e a resignação. No caso de Márcia do Lins, como ficou conhecida nos
movimentos de mães, a revolta foi outro componente significativo, que a transformou em "mãe de vítima de
violência" e militante política.

A partir daí, comecei a pensar este caso particular como emblemático das reivindicações até então
observadas de maneira mais geral durante o acompanhamento dos movimentos, passeatas, campanhas e
eventos da Rede de Comunidades e Movimentos Contra a Violência.

Ao conferir status de "emblemático" a um caso de violação de direitos humanos, estar-se-ia criando um
problema, na medida em que tal qualificação incorreria na descaracterização das vítimas como iguais (Justiça
Global: 2004). No entanto, o caso em questão tornou-se interessante para pensar porque parece indicar que
os esforços da mãe da vítima, em seu percurso pelos órgãos públicos na busca por justiça, surtiram algum
efeito e fizeram com que o inquérito policial se tornasse processo penal. Este fator é de especial importância
na medida em que quero investigar a possibilidade do afastamento da excludente de ilicitude, constituída pelo
auto de resistência, quando do oferecimento da denúncia pelo membro do Ministério Público.

 A apresentação de si, por parte de Márcia, seja nas entrevistas que realizei, seja nos eventos, atos e
movimentos no espaço público, enseja, de maneira insistente, a demanda por justiça.

Eu quero respeito no julgamento e que faça valer, até para que ressuscite em mim a credibilidade na Justiça.
E, isso não tá só em mim, na minha esperança, tá a de toda a minha comunidade. Há mães e que seus casos
são mais difíceis e que as testemunhas têm medo e que não conseguiram provas concretas estão esperando
essa resposta de mim. Estão esperando isso acontecer também para que elas tenham, nem digo esperança,
mas que elas tenham credibilidade na Justiça. Porque aquele Tribunal ali, aquele TJ, aquele prédio só de
enfeite ou então para condenar negro, pobre, favelado ou bandido. Eu quero que ali haja realmente
condenação justa e que haja, de fato, justiça de verdade e que faça valer.(Márcia de Oliveira Silva Jacinto).

O fato de Márcia ser moradora de favela, o que a tornaria, teoricamente, menos estranha à convivência com
a violência e com os efeitos da criminalidade associada ao tráfico de drogas, não fez a morte do filho ser
menos surpreendente.

Porque, quando eu ouvi assim o tiro, eu sabia a vida, graças a Deus, regular do meu filho... Eu não me
preocupei com ele, entendeu?!(Márcia de Oliveira Silva Jacinto).

Neste caso, os tiros não causaram surpresa porque faziam parte da rotina. Mas, segundo ela, constituíam um
mundo distante nesta dinâmica aproximação-afastamento que permeia a relação entre trabalhadores e
bandidos no dia a dia das favelas. É o fator afastamento, em relação ao mundo caracterizado pelo tráfico de
drogas, que sempre será acionado em toda sua descrição do que foi a morte do filho e do que é a sua luta
por justiça.

Por que isso? Por que fizeram isso? Tanto ela [uma vizinha], como eu, quanto meu marido ficamos sem
saber o motivo... Por quê? Porque, quando uma mãe tem um filho envolvido no tráfico, é... não vou dizer
que ela aceita... mas, com tristeza, é claro, uma hora ela sabe que vai acontecer, ela sabe que, em algum
momento, a notícia vai vir... ou preso ou morto... ou ele vai ser preso pela polícia ou morto pela polícia ou
morto pelos inimigos de facções rivais. Então, quando uma mãe vê o seu filho envolvido no tráfico, ela não
quer, porque mãe nenhuma quer que seu filho vire bandido, mãe nenhuma diz: "ah, tudo bem" ou fica feliz
por isso, seja ele bem sucedido ou não. Porque tem muitos traficantes aí que são bem sucedidos e tudo, e
isso até beneficia a família. Mas eu acredito que nenhuma mãe tem esse desejo no coração, porque senão ela
não botaria ele na escola quando fosse criança, ela não iria procurar, sei lá, alguma coisa pra que ele tivesse
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um futuro. Eu acredito que, quando chega um certo limite, a mãe perde o poder, o controle do filho e ele
toma sua atitude mesmo que seja errada, certo?! E, não foi o meu caso, eu tava esperando o meu filho vir pra
casa pra ir pra escola. (Márcia de Oliveira Silva Jacinto).

Toda a questão de Márcia está no fato de, além de ter tido o filho morto por policiais, que, na concepção
dela, deveriam proteger todos os cidadãos, ter que conviver com a idéia de ele ter sido tachado como
bandido.

Na prática, não houve investigação oficial após o delito. Segundo Márcia, o que se tinha, até meses após a
morte de seu filho, era apenas a "certeza" da versão oficial prestada pelos próprios policiais, autores do
disparo, no Registro de Ocorrência[17] da 25ªDP - Engenho Novo. O fato foi registrado como
"HOMICÍDIO PROVENIENTE DE AUTO DE RESISTÊNCIA". Assim, inicia-se o relatório final do
inquérito[18]:

 

O inquisitório foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte de Hanry Silva Gomes de Siqueira, fato
ocorrido no dia 21/11/2002, por volta das 19:40h, na Rua Maria Luiza s/nº, Lins do Vasconcelos, Favela do
Gambá, quando de uma incursão da Polícia Militar naquela comunidade. Segundo os policiais militares, teria
ocorrido uma troca de tiros com meliantes da localidade, os policiais ao chegarem a uma parte mais alta da
comunidade, encontraram a vítima caída, baleada, tendo próximo ao seu corpo, um revólver e certa
quantidade de substância entorpecente, tendo sido a vítima socorrida e levada para um hospital, aonde já
chegou cadáver.

Para que se tenha um mínimo de segurança nas relações jurídicas que acarretam reflexos na vida social, é
necessário partir do princípio que os atos e registros dos agentes públicos, no exercício de suas funções, têm
fé pública. O mecanismo de Registro de Ocorrência transforma o policial no "juiz" de seus próprios atos,
cabendo a ele decidir, registrar e motivar sua própria conduta, dando a versão oficial do episódio. Conforme
discute Cano(1997), as vítimas de intervenções policiais não estão codificadas e aparecem em Registros de
Ocorrência classificados de diversas formas, sendo a mais comum a de "Autos de Resistência".

Como estes entram na categoria de "outros" nos resumos estatísticos da Secretaria de Polícia, nem sequer
pode ser contabilizada sem voltar aos documentos originais. Em conseqüência, as forças policiais ignoram de
fato quantas pessoas resultam mortas e feridas nas suas intervenções e seus documentos oficiais tratam estas
mortes e ferimentos como se fossem meras externalidades, um produto secundário do trabalho policial. [19]

 A ausência de uma mediação e de um controle externo eficiente da atividade policial possibilita que crimes
praticados pela polícia, no exercício de suas atividades ostensivas, sejam transmutados em "estrito
cumprimento do dever legal" [20], através da utilização do "auto de resistência".

No caso em questão, o diferencial foi a retomada pelo cidadão das funções de fiscalização e proteção aos
direitos próprias do Estado. Segundo Márcia, ela foi detetive, perita e repórter.

Então o meu desejo era ser advogada, ou alguma coisa na Justiça e também na parte social. Então eu
comecei a ver o filme, que eu já gostava de assistir, 'Arquivo do FBI - os novos detetives'... Então, foi aí que
eu tive essa idéia, o desejo de correr atrás, porque ali eles falam pela vítima onde não há testemunha,
entendeu? Então, o que acontece... Eu comecei a perguntar ao garoto, que achou a chave e o chinelo no
local onde achou o sangue, ele viu o rastro do sangue por onde tinha sido levado o corpo do meu filho. Aí eu
chamei ele e falei que me levasse lá no lugar. Eu peguei a minha máquina fotográfica, comprei o filme e fui
batendo lá em cima, no alto, as fotos. Eu chorando e batendo foto... E botei pra revelar. Aí comecei...
(Márcia de Oliveira Silva Jacinto)

Márcia atualiza sua versão para o caso da morte de seu filho a partir da contestação da versão prestada pelos
policiais em seus depoimentos na instauração do inquérito policial.

Porque eles falam que entraram na comunidade e aí foi uma troca de tiro... Então, mas, eu só fiquei sabendo
disso depois da carta que eu mandei pra governadora, ali eu botei meu telefone, tanto da minha casa como
do meu celular... Aí, depois de meses depois o inspetor da delegacia, da 25ªDP, me ligou. É que eu pude ir lá
dar o depoimento do caso do meu filho.(Márcia de Oliveira Silva Jacinto).

Na desconstrução da versão prestada pelos policiais, a crítica da mãe começa pelo fato de os policiais
alegarem troca de tiros para o fato ocorrido. A certeza de Márcia, e esta é a sua principal motivação para a
luta por justiça à morte de seu filho, é a de que o filho não era bandido, nem tinha qualquer envolvimento
com a atividade ilícita do tráfico em sua vizinhança. Se o fato passa a ser tratado como troca de tiros entre
bandidos e policiais, tira-se do policial a posição de algoz, passando ele a figurar como vítima do delito.

A luta é, antes de tudo, nas palavras de Leite(2004), por uma reparação moral, ou seja, "limpar o nome de
seus filhos". Para essas mães, a dor maior está em ter que provar a inocência de seus filhos quando, segundo
elas, eles foram vítimas. A utilização de um vasto material, que, no caso de Márcia, inclui carteirinha escolar,
certificado escolar, comprovante de matrícula em cursos, cópias de documentos civis, além de fotos e
declarações que atestavam o bom desempenho do filho nas atividades extracurriculares, é a prova de "que o
morto era um bom filho, bom irmão, amigo, trabalhador, estudava, tinha um futuro" (Leite, 2004: 176).

Na percepção das vítimas, as estatísticas não são suficientemente explicativas no sentido de diminuírem a dor
e a indignação do caso particular.

Jovem, negro e pobre. Esse é o perfil de quem geralmente morre nas mãos da polícia. O racismo é um
componente fundamental para explicar parte da violência. Uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo
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mostrou que 51% dos negros entrevistados já sofreram algum tipo de discriminação da polícia. [21]

Para a mãe não haveria qualquer motivação lógica para a execução de seu filho. Num primeiro momento, a
única adjetivação possível para a conduta policial era covardia. Uma maior elaboração de Márcia acerca do
caso só acontece meses depois do acontecimento, porque, segundo ela, sua primeira reação após a morte foi
uma profunda depressão, atrelada a uma ausência completa de explicação para o que tinha ocorrido.

A versão de Márcia do que foi o caso começa a tomar corpo somente dois meses e meio após o ocorrido.
Até então, a perplexidade diante da morte do filho a tinha feito permanecer inerte.

E passados alguns dias (não me recordo quantos), estava ainda muito abalada com a perda do meu filho, me
encontrava em frente à creche... com alguns amigos, quando fui surpreendida por um rapaz que me fez uma
pergunta: "Tia, a senhora que era a mãe do menino que morreu lá no alto?", e eu respondi: "sou, por quê?";
ele me disse: "Porque o cana que me pegou, disse que estava com um moleque, botou no peito e apertou".
Ele não temeu em me dizer também que pagou arrego de R$ 2.000,00 e um fuzil, pela sua vida. Arrego quer
dizer, nesse caso, que este rapaz teve que dar algo em troca à polícia para poder ficar vivo. Diante de tudo
isto, e sabendo da formação e da educação que dei ao meu filho, concluí que meu filho foi executado porque
não tinha nenhum envolvimento com o tráfico e o que ele tinha naquele momento para perder era só a sua
vida - que não valia nada para os policiais que tinham ele em suas mãos... Demorei alguns meses para
começar a agir em relação a tudo isso.[22]

Em casos como esse, a apuração dos fatos e a investigação criminal ficam engessadas por um sistema que
peca no controle dos atos de suas autoridades. De um lado as informações prestadas pelos policiais,
enquanto agentes da lei, gozam de presunção de veracidade e têm fé pública. Se os mesmos afirmam,
conforme consta do Boletim de Ocorrência, que o homicídio se deu por auto de resistência, então esta será a
versão oficial dos fatos. Do outro lado, a mãe e os moradores da localidade desmentem esta versão oficial
em seus depoimentos no inquérito policial, que nem ao menos havia sido aberto antes da intervenção de
Márcia no seu percurso pelos órgãos públicos. A mãe da vítima e as demais testemunhas da acusação
afirmam a existência de homicídio por execução. No entanto, esta nova versão carece de um grande esforço
mobilizador, face à criminalização prévia das demandas apresentadas por moradores de favelas.

Um dos acusados, em seu depoimento que consta no relatório final do inquérito, disse que a incursão policial
se iniciou por volta das 19:40, tendo ele e seu parceiro subido pela Rua Maria Luiza. Declarou que se
deparou com criminosos armados que efetuaram disparos contra eles, que revidaram os disparos. Após a
fuga dos criminosos, o policial conta que ele e seu colega de farda se aproximaram do local e encontraram
um dos criminosos caído com um tiro no tórax, tendo em sua mão direita um revólver calibre 38 e próximo,
13 trouxinhas de erva picada. Conta, ainda, que eles socorreram o criminoso, levando-o para o Hospital
Salgado Filho, aonde o mesmo veio a falecer.

Tratava-se de Hanry Silva Gomes da Siqueira. Até então, identificado apenas como "homem adulto, pardo
escuro, médio porte, 25 anos" pelo Boletim de Emergência do Hospital Municipal Salgado Filho, e,
posteriormente, pelo Registro de Ocorrência para Remoção de Cadáver da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

A partir destes pontos começam os questionamentos de Márcia, quanto à versão do policial militar, mas
também em relação ao tratamento recebido por seu filho nos demais órgãos envolvidos no caso.

Então, um homem negro, aproximadamente 25 anos, porque isso torna ele adulto, responsável pelos seus
atos criminosos. Engraçado, adulto mas não identificado. O que identificou que ele era adulto? Isso tudo eu
falei, eu falei pro promotor, eu falei pro delegado... O que identificou que meu filho era adulto? Fechou ou
não fechou junto com os policiais? Menor não pode ser chamado de traficante, é infrator. Então eles botaram
adulto, porque aí ele é traficante. O comandante diz que não impute a ação criminosa ao vitimado (...). Pra
mim, são tudo coniventes com os criminosos. Comandante, diretor do hospital, tudo conivente nessa área
dessa descrição sem fundamento. O comandante não estava lá. O diretor afirma uma coisa que ele não tem
provas, ele nem tem um documento que prove que meu filho era adulto. (Márcia de Oliveira Silva Jacinto).

Segundo Márcia, Hanry tinha 16 anos quando foi morto e enfatizar este fato é de especial importância para
ela na busca por justiça. Isto porque, em seus argumentos, chega a tratá-lo como "uma criança nas mãos de
adultos", ao tentar reconstruir o episódio que resultou na morte do filho. O aspecto covarde da ação policial
é invocado para legitimar sua demanda e para fazer uma acusação da corporação policial como um todo.
Márcia junta a isso, também, o elemento "conivência", que a faz enxergar o sistema como um verdadeiro
intrincado de relações difíceis de serem quebradas por aqueles que são desfavorecidos socialmente.

Pólvora na mão, não fizeram isso. Se ele tava atirando, não fizeram teste de pólvora. A arma não apresenta
impressão digital do meu filho. Até porque ele não tava com arma nenhuma, mas sempre, quando eles
matam, eles colocam a mão da pessoa na arma. Eles não se preocuparam porque, tipo assim, tá tudo fechado
conosco, isso vai sair impune. A sociedade não se preocupa com quem foi que morreu. Isso seria mais um
caso, apenas mais um caso. Faz parte da rotina , do dia a dia deles... Porque é tanto derramamento de
sangue, porque o sangue do branco, do preto, é vermelho. Mas você pode ver nesses auto de resistência,
você pode ver nos jornais que, quem é que morreu (...)? Foi alguém da elite? Foi algum maconheiro da Zona
Sul? Da faculdade? Filho de coronel, de promotor, de juiz? Não foi. A minha revolta é essa (Márcia de
Oliveira Silva Jacinto).

•3.1.  O PERCURSO DE UMA MÃE PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS

As mães de vítimas de violência policial queixam-se do descaso e do preconceito com que são tratadas" no
seu percurso pelas instituições públicas e na sua demanda por justiça para a morte de seus filhos. Reclamam
do corporativismo e do deboche dos representantes do Estado, afirmando seu desamparo e descrença no
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Estado, em seus agentes e na justiça (Leite: 2004: 173).

Desamparadas pelas instituições do Estado, as mães tomam a iniciativa de - algumas vezes sozinhas, outras
com apoio de ONGs e grupos de direitos humanos - percorrer as delegacias, examinar as certidões de óbito
buscando indícios de execução, recolher provas e depoimentos, procurar os corpos de seus filhos
desaparecidos, registrar queixas em delegacias policiais, na Corregedoria de Polícia, na Ouvidoria de Polícia
e na Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, buscar apoio de ONGs e
comissões de direitos humanos , contratar peritos, batalhar por audiências nos órgão públicos, "cavar"
espaço para suas denúncias na mídia, organizar protestos.Tudo isso na tentativa de incriminar os culpados e
pressionar as autoridades públicas pela abertura, andamento e conclusão de inquérito policial e/ou processo
criminal.[23]

A ausência de um clara noção de direitos, além do desconhecimento acerca das instâncias que o cidadão
deve percorrer na persecução de soluções na Justiça, é determinante de um sentimento de impotência diante
da questão que se pretende ver solucionada. No caso de Márcia, esta aflição a levou, até, a começar uma
faculdade de Direito, entendendo que só conseguiria qualquer solução para o caso de seu filho caso obtivesse
o conhecimento do sistema "por dentro". Durante as entrevistas, ela me apresentou seu percurso pelos
órgãos estatais, mostrando suas inseguranças, alterando momentos de otimismo com outros de pessimismo e
agonia em relação ao modo com que as populações pobres são tratadas em suas demandas por soluções para
suas vítimas.

Segundo Márcia, diante de uma parca noção de qual órgão público seria competente para tratar a questão,
seu primeiro passo foi procurar uma assistente social do Palácio, que a conhecia por sua participação como
voluntária do Cheque Cidadão em sua vizinhança. Esta assistente a teria encaminhado para um advogado da
Câmara dos Vereadores, no qual Márcia diz não ter tido muito confiança. O segundo passo foi procurar o
Ministério Público, o qual entendeu ser inacessível em virtude do volume de pessoas aguardando por um
atendimento. Nesta espera, ela teria conhecido uma pessoa que a aconselhou a procurar a Comissão de
Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Através
do Deputado Alessandro Molon e da Comissão que presidia, Márcia diz ter sido encaminhada à Ouvidoria de
Polícia e ao Quartel General da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Neste intervalo, a dificuldade encontrada para o acesso aos órgãos competentes fez com que Márcia enviasse
uma carta à governadora do Estado, Rosinha Garotinho. Ela entende que este seu passo, como que por
intuição de uma mãe aflita, foi determinante para que o Inspetor de Polícia da 25ª DP a chamasse para
prestar depoimento como testemunha no caso da morte de seu filho, solicitação que até então não havia sido
feita. Essa conclusão a que Márcia chegou faz refletir a descrença do cidadão nas instâncias governamentais,
crendo que algo só pode ser feito quando se invoca a interferência de uma instância de poder superior. A
figura carismática do governante faz com que o governado acredite ou desacredite em possibilidades, sem
que isso envolva a compreensão do sistema como um todo. No caso de Márcia, o fato de a governadora ser
mulher, mãe e evangélica a fez acreditar que a carta, ao chegar às mãos de Rosinha Garotinho, teria um
efeito sensibilizador. O sujeito apela, assim, para referências identitárias comuns, no sentido de explicar o
maior ou menor impacto social causado por suas demandas naqueles que são entendidos como seus pares. A
lógica objetiva do sistema de acesso a todos é desacreditada em favor de uma compreensão subjetiva, que
privilegiaria o indivíduo no caso particular.

A partir de seu depoimento na Delegacia, Márcia tomou conhecimento de que nada havia sido investigado
porque, até aquele momento, seu filho teria sido morto durante uma troca e tiros e, consequentemente, havia
sido considerado um traficante em resistência à ação policial. Diante da informação, segundo ela, revoltante,
Márcia entendeu que era ela quem deveria procurar maneiras de provar a inocência de seu filho, para, só
então, cobrar do Estado a incriminação dos supostos culpados pelo homicídio. Assim se explica o porquê de
Márcia ter passado a investigar o ocorrido em sua vizinhança, colhendo material e depoimentos de
testemunhas, além de juntar comprovantes escolares e extracurriculares da boa conduta de seu filho. Sua
primeira preocupação foi buscar uma "reparação moral" junto aos órgãos do poder público.

3.2. A NOÇÃO DE JUSTIÇA E A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL

Ao percorrer o espaço público, passando pelas instituições estatais, pelos contatos com a mídia e, até
mesmo, pelos contatos com interlocutores do meio acadêmico, as mães invocam a noção de justiça. Há,
neste ponto, como ressalta Leite (2004), "uma bricolagem que se expressa no recurso a diversas concepções
de justiça". No caso de Márcia, duas parecem ser as concepções que dão contorno à sua trajetória. A
primeira delas traduz justiça como os devidos encaminhamentos do caso no sistema judiciário, com base no
direito legalmente instituído. A outra apela para uma reparação moral, por ter tido o filho tachado como
bandido.

No que tange à questão da solução do caso na Justiça, Márcia demonstra um misto de desconfiança no
Sistema conjugada com a esperança de que todo o seu esforço não tenha sido em vão. Neste sentido, ela
apela para a crença no cidadão enquanto agente de mudança, através da luta por uma Justiça mais igualitária.

Olha, eu espero, em primeiro lugar, que eles façam uma análise muito consciente. Primeiramente,
esquecendo que era um negro, pobre e de comunidade. Que julgue conforme a Justiça, conforme está no
Código de Processo Penal: direito para todos. Que a morte do meu filho seja julgada como se fosse do
Presidente da República, de qualquer um da elite, que seja julgada com respeito. Porque aquele negro, da
comunidade pobre, que morreu, era meu filho. E poderia ser um filho deles. (Márcia de Oliveira Silva
Jacinto)

Ao reconhecer o tratamento que, na prática jurídica, parece ser diferenciado para ricos e pobres no acesso a
soluções na justiça, Márcia aponta deficiências do Sistema Judicial que limitam e restringem direitos às
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populações faveladas.

 

Então, eu não quero que, quase depois de quatro anos, todo esse sofrimento, esse martírio que eu tenho
passado vá por água abaixo porque a Justiça resolveu deixar impune os policiais. Ou então os jurados.
Porque o nosso problema maior está nos jurados porque são leigos, não passam, nem passaram, nem
imaginam um dia passar o que nós estamos passando. E, se os policiais são segurança, são segurança para
eles. E, para eles, como quem morreu era um negro, pobre, favelado, que talvez era bandido mesmo, no
julgamento deles, então, libera o policial que é a nossa segurança. (Márcia de Oliveira Silva Jacinto)

Com base no estudo de Rinaldi (2003) sobre a representação da categoria favelado no tribunal do júri da
cidade do Rio de Janeiro, entende-se que os profissionais do campo jurídico, ao reproduzirem representações
acerca da identidade estigmatizada do favelado, também corroboram representações sociais já sedimentadas.
A autora enfatiza que o fato de os oficiantes do direito discursarem para um júri composto por membros da
sociedade faz com que suas argumentações vão ao encontro do que acreditam serem os valores dessa
sociedade. Dessa forma, advogados, "com boa intenção", afirmam que nem todos os favelados são marginais
e que existem favelados honestos e trabalhadores. "Favelado continua sendo "marginal", e os que não
confirmam a regra são exceção" (Rinaldi, 2003: 318). Diante disto, a prática jurídica colabora na atualização
constante dos estigmas na prática dos profissionais do direito.

É contra todo este emaranhado de dificuldades e estereótipos que a demanda por justiça por parte de
moradores de favelas se constrói. Assim, através da legitimação que o papel de mãe lhe confere, é que
Márcia, bem como outras mães de vítimas, procura conquistar espaço para suas reclamações.

Transitando entre o que é justo e o que é direito, as "mães" compartilham a percepção de que a justiça
privilegia os ricos e poderosos. Nesse sentido, sua indignação e seu sentido de injustiça denunciam mais ou
menos explicitamente, a violação dos princípios de reciprocidade e universalidade que deveriam reger a
sociedade. [24]

Apesar da desconfiança, a esperança de Márcia se reatualiza com a conclusão do inquérito policial que
resultou na denúncia pelo Ministério Público de dois policiais envolvidos na morte de seu filho (na visão de
Márcia, onze seriam os culpados, porque todos participaram da incursão que resultou no caso).

O inquérito tá sendo fechado agora, aliás, já fechou o inquérito, já concluiu, já tá fechado, já tem as
evidências, a prova da culpa deles. Houve, no depoimento deles, muita contradições... Eu quero justiça
mesmo. E, pena pra mim, que eu não tou satisfeita porque foram só dois, porque, se tem outros envolvidos,
teria que ser os onze indiciados, porque são cúmplices. (Márcia de Oliveira Silva Jacinto)

O questionamento da versão oficial, prestada pelos policiais em seus depoimentos na investigação criminal,
que, na prática policial, seria bastante improvável, parece ter ocorrido graças às interferências de Márcia.
Aproveitando-se das relações que se estabelecem no território das favelas, ela, sem nem ao menos ter
presenciado qualquer episódio referente à morte de seu filho, conseguiu informações que a levaram aos
nomes de todos os policiais envolvidos no caso. A partir disso, suas reclamações, feitas tanto na delegacia
quanto no Ministério Público, eram contra pessoas concretas e não só contra a instituição Polícia Militar,
como costuma acontecer em protestos favelados em geral. Dessa forma, o inquérito teve por escopo
investigar a legitimidade da atuação dos policiais militares que resultou na morte de Hanry.

As testemunhas de acusação que tiveram seus depoimentos no relatório final do inquérito também foram
"arroladas" por Márcia. Trata-se de vizinhos, moradores da favela, que também não presenciaram o episódio,
mas que tinham uma noção do que havia ocorrido, estando dispostos a depor e abalizar o comportamento
honesto da vítima. O fato de as testemunhas negarem qualquer envolvimento de Hanry com o tráfico da
localidade foi aspecto bastante explorado pelo relatório final do inquérito, além da importância dada aos
documentos que comprovavam ser Hanry estudante e participante de projetos sociais. As testemunhas
puderam dar conta do horário da incursão policial, da intensidade dos disparos e do modo como se deu a
entrada dos policiais na favela. O caráter uníssono do depoimento destas testemunhas, acerca do horário em
que se ouviram disparos na favela, do modo atípico da incursão policial, que, segundo elas, teria ocorrido a
partir de uma localidade de difícil acesso da favela, e da inexistência de tiroteio intenso, ao contrário do que
os policiais afirmam ter acontecido, possibilitou a descaracterização da versão policial do auto de resistência.

Conforme o relatório final do inquérito, os policiais, em seus depoimentos, divergem em diversos aspectos:
não há convicção quanto à motivação da incursão policial, ora se diz que fora motivada por denúncia
anônima, ora se afirma que a mesma fora determinada pelo comandante do batalhão; não há consenso quanto
ao horário da diligência e não há consenso quanto ao local de acesso à favela. Quanto aos aspectos técnicos
para o indiciamento dos policiais, o que há de relevante é o Auto de Exame Cadavérico de Hanry. De acordo
com o relatório do inquérito, o esquema de lesão descreve dois orifícios característicos de entrada e saída da
perfuração por arma de fogo em trajetória descendente, sem a existência de fraturas ou outras lesões que
possam ter determinado o desvio da trajetória do tiro, no entanto, em contrapartida, os policiais indiciados
afirmam que efetuaram disparos de baixo para cima do morro.

Houve, no depoimento deles, muita contradições. Então, juntou tudo isso e facilitou, porque, nas
testemunhas não há contradições e não houve preparação de testemunha, não houve aquele montinho que
eles fazem. Porque os policiais se juntam pra forjar um álibi, aquela historinha, que eles arrumam, que eles
inventam. Então, no caso das testemunhas, elas foram espontâneas, falaram o que sabem, o que viram, se
dispuseram ir ao Ministério Público e à Delegacia de Homicídios, a prestarem o seu depoimento. Até porque,
aquela coisa que eles disseram: "conheço dona Márcia a muito tempo, conheço o garoto, ele nunca teve
envolvimento, foi uma covardia o que fizeram com o garoto, então nós tamos aqui porque, realmente,
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conhecemos a família.(Márcia de Oliveira Silva Jacinto)

Juntando-se os aspectos técnicos aos relatos testemunhais é que se concluiu pelo indiciamento dos policiais,
o que, mais tarde, embasou o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Só então, o óbice da
excludente de ilicitude, constituída pelo auto de resistência, foi posto em dúvida em favor de provas técnicas
e testemunhais.

O sistema de registro policial, que apresenta um todo coerente dentro da lógica do sistema jurídico-criminal,
possibilita que os próprios autores das condutas, no caso, os policiais, sejam os produtores de provas dos
episódios de que fazem parte. Provas contrárias demandam, nestes casos, grandes esforços: nada menos do
que quatro anos para a conclusão de um inquérito que, em regra, deveria levar 30 dias para ser concluído, de
acordo com o Código de Processo Penal[25].

Conforme informação prestada por Márcia e a partir do que se pode depreender do relatório final do
inquérito, o procedimento inquisitório ficou cerca de dois anos parado na 25ª Delegacia de Polícia - Engenho
Novo, quando uma denúncia que Márcia teria feito ao Chefe de Polícia Álvaro Lins provocou a transferência
do procedimento para a Delegacia de Homicídios, ou seja, só então a questão passou ao órgão legitimado
para a apuração dos fatos. O Código de Processo Penal prevê que o inquérito policial não poderá ser
arquivado pela autoridade policial[26]. Márcia reclama a respeito do corporativismo, conivência e descaso na
apuração do delito, usando a alegação de que o delegado da 25ª DP teria deixado de cumprir cinco
diligências requeridas pelo Ministério Público. Novamente, na concepção dela, apenas após recorrer a uma
instância de poder superior é que se torna possível ao cidadão o acesso aos direitos. Resta como inteligível
apenas a figura do chefe como algo descolado do todo. O sujeito, visto sob este prisma, não tem o direito,
mas tão somente uma concessão. O papel de fiscalizador da autoridade policial é competência constitucional
do Ministério Público e, neste caso, este aspecto parece nem ter sido levado em consideração como direito,
revelando a tentativa do cidadão de se encontrar em um sistema que se apresenta "às escuras".

A partir dos diversos casos de que tive notícia em virtude do acompanhamento da Rede, não há, a meu ver,
qualquer especificidade no caso "Hanry" que o torne mais consistente para o indiciamento dos policiais e
para o posterior oferecimento da denúncia, a não ser a persistência e os canais acionados pela mãe em seu
percurso. O argumento de que se tratava de um estudante morto injustamente pela polícia não causaria
grande convencimento para que houvesse uma culpabilização dos policiais envolvidos, por se tratar de uma
vítima favelada. Também não entendo como sendo suficiente, como se argumenta no relatório final do
inquérito, que o indiciamento seja embasado nos pontos contraditórios nos depoimentos dos policiais,
porque este aspecto sempre é relevado pelo "calor dos acontecimentos" na prática policial. Digo que estes
aspectos não seriam relevantes para o indiciamento dos policiais porque, normalmente, não o são, quando se
trata de vítimas de ações policiais em favelas, em que os registros policiais tratam as mortes como simples
rotina da "guerra" do dia a dia.

Naquele dia, eles determinaram que aquele menino da comunidade ia parar por ali, que aquele menino, antes
que futuramente pra eles fosse um bandido, porque eles prejulgam assim, vamos parar por aqui. Deve ser
filho de uma nêga qualquer, de uma mulherzinha qualquer. (Márcia de Oliveira Silva Jacinto)

A própria mãe, em sua entrevista, reconhece a debilidade do sistema e consegue deduzir que seu esforço foi
fundamental para a legitimação da demanda por ela apresentada.

•3.2.  O PERCURSO DE UMA MÃE PELOS "MOVIMENTOS DE MÃES"

O esforço de Márcia, que, no início, pareceu ser algo intuitivo, tomou forma e vulto a partir de sua
integração aos "movimentos de mães". No momento em que ela consegue identificar a sua demanda como
uma demanda por direitos humanos e cidadania é que ela dá identidade ao seu caso particular.

Na ausência de instituições estatais democratizadas e proporcionando a todos igual acesso à justiça, são os
grupos e organizações de direitos humanos que oferecem às mães a possibilidade de interpretar suas
reclamações e demandas na linguagem dos direitos, traduzindo a justiça como um substituto para a vingança
na esperança de, ao menos algum dia, alcançarem a primeira. [27]

De acordo com Márcia, os contatos estabelecidos a partir da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia
Legislativa do Rio de Janeiro a fizeram chegar até o movimento de mães. Primeiramente, seu contato foi com
o movimento "Mães do Rio"[28] e, depois, com o movimento "Posso me Identificar", que viria a provocar a
formação da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência.

Aí, foi junto com a Teia [mãe de vítima da Chacina do Maracanã], que nós fomos pra Brasília, o Mães do
Rio, aí que eu me integrei totalmente. Aí que eu comecei freqüentar mais e conhecer todos os casos, não só
um caso em geral. Porque aí aquilo já começa a falar dentro da gente, a nos impulsionar, sabe?! (...) Aí,
quando foi setembro de 2003, já tinha acontecido o Caso do Borel, né, aquela chacina dos quatro meninos
do Borel, e, quando a Anistia Internacional teve aí, aí até eu fui chamada (...). Eu já tinha, já estava, na
época, junto com outros familiares de vítimas, inclusive, da Chacina do Maracanã, que é a Téia... E fui me
aproximando... Aí conheci a Marta [mãe de vítima da Chacina do Borel] e tudo... Aí fui pro caso do Borel,
assisti o caso do Borel, e fui chamada pela relatora (...) pra dar meu relatório dentro da Emerj, lá no Fórum,
foi onde que eu dei meu depoimento ali e tudo... (Márcia de Oliveira Silva Jacinto)

A integração aos movimentos ajuda na construção que Márcia faz de si como mãe de vítima de violência.
Utilizando-se deste capital simbólico, as mães percorrem o espaço público e realizam denúncias através dos
canais abertos pela mídia. Boa parte do material que Márcia carrega consigo, como parte integrante do
"dossiê" do caso de seu filho, é composto por reportagens veiculadas pela mídia. Como Leite (2004)
argumenta, a militância que se forma a partir dos movimentos de mães ajuda, então, a dar visibilidade ao
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caso particular. A transformação da demanda particular em um problema de ordem pública é o
empreendimento coletivo das mães de vítimas.

E, quando eu me juntei também à Rede, não era Rede, mas Movimento Posso me Identificar, a Marta , as
reportagens... Foram assim juntando um grupo de amigas, mães, e tudo isso se deu tão... Me ajudou muito
essa parte. Entrei pra vários projetos, vários tipos de coisa. Isso me deu cada dia mais força. Os dias vão
passando, meses, anos... a dor vai aumentando e vai me dando mais força pra lutar, porque a dor não dá pra
explicar. Às vezes, me dá vontade de sumir depois, de ir embora... Mas, aí, depois, por causa do coração,
por causa da alma, depois de tudo isso... Não vou dizer que nem político: "meu povo", né... E a minha raça?
E a minha geração? E as pessoas que, sei lá, estão ali sofrendo? Então, é aquilo... Agora eu tou enterrada até
a cabeça, não tem nem como sair mais daqui(...) Mas, agora, isso não é mais só questão minha, não é só a
minha causa, é a causa da minha raça, das pessoas da minha comunidade, de outras comunidades, dos menos
favorecidos, daqueles destruídos... Agora a minha questão é essa: os excluídos da sociedade, aqueles que não
sabem nem que existe ali a OAB.(Márcia de Oliveira Silva Jacinto)

A identidade "mãe de vítima" transformou Márcia, em última instância, em ator político, com causa e, agora,
ideologia próprias. A integração das mães em torno dos movimentos sociais as transforma numa nova
categoria de atores políticos. O caráter unívoco de suas demandas e a legitimação que a dor da perda lhes
confere as torna poderosos agentes na cobrança por soluções práticas das autoridades públicas. Aqui não
seria a aquisição de uma ideologia que moveria o sujeito, mas sim o sentimento de perda da razão de viver.

CONSIDERAÇÕES FINAIS1.

Um sentimento comum, pela adoção de medidas extraordinárias, em face do aumento crescente e
incontrolado da criminalidade, faz com que a sociedade civil brasileira reivindique que o poder público
realize uma ação dura e implacável de repressão ao crime organizado. Para tanto, tem-se visto a insurgência
de movimentos de "lei e ordem" da sociedade civil. Neste sentido, empreende-se, através de um emprego
político e momentâneo, uma derrogação dos mecanismos repressivos utilizados na normalidade em favor de
um endurecimento do sistema. Observa-se, na atualidade, a aceitação de uma mitigação de garantias
fundamentais estabelecidas no pacto de civilidade.

Esta lógica, no entanto, não atinge igualmente todas as parcelas da população brasileira. As camadas mais
populares tendem a sofrer perdas, ou ainda, a não auferir qualquer ganho com o processo democrático
brasileiro, diante de uma compreensão difundida socialmente que associa violência e pobreza.

No caso do Rio de Janeiro, as favelas, enquanto lócus da pobreza, vêem-se apartadas da cidade. A
naturalização de uma política de segurança pública baseada na guerra, atrelada a um processo penal de
emergência que legitima instrumentos legais, como o "auto de resistência" e o "crime de associação ao
tráfico", acaba por dificultar o reconhecimento das reivindicações dos moradores de favelas contra a
violência perpetrada por agentes do Estado. As demandas faveladas são deslegitimadas e, muitas vezes,
criminalizadas em favor de uma compreensão das classes populares como "classes perigosas".

Busca-se neste trabalho, portanto, abrir uma discussão quanto ao tratamento judiciário da ficção jurídica
constituída pelo "auto de resistência" e a respeito de seu tratamento pelos operadores do direito na fase pré-
processual, i.é, inquérito policial e pedido de arquivamento da denúncia. Entre outros aspectos, aponta-se
para uma reflexão acerca do papel do Ministério Público enquanto órgão de controle externo da atividade
policial.  Haja vista que, apesar das garantias, das liberdades e direitos civis consagrados pela Constituição de
1988, a pretensa igualdade formal não se faz presente na prática judiciária e no tratamento dispensado pela
polícia aos territórios favelados. Resta aos sujeitos acionarem mecanismos de empoderamento, percorrendo
órgãos estatais, como que numa "saga intuitiva". E, em última instância, fazer da ação coletiva uma das
únicas formas de consecução de suas pretensões individuais. O cidadão, para vivenciar a plena cidadania,
precisa transformar seu caso particular em causa coletiva.
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[1] Na pesquisa "Movimentos Sociais e Violência no Rio de Janeiro", coordenada pela Profª. Drª. Márcia
Pereira Leite.

[2] A Rede se auto-define, em seu site (www.redecontraviolencia.org), como "um movimento social
independente do Estado, de empresas, partidos políticos e igrejas, que reúne moradores de favelas e
comunidades pobres em geral, sobreviventes e familiares de vítimas da violência policial ou militar, e
militantes populares e de direitos humanos. A Rede se constrói pela soma, com preservação da autonomia,
de grupos de comunidades, movimentos sociais e indivíduos, que lutam contra a violência do Estado e as
violações de direitos humanos praticadas por agentes estatais nas comunidades pobres"

[3] Coordenado pelo Profº. Drº. Luiz Eduardo Figueira.

[4] Peça processual que inaugura o processo penal, contendo a acusação/imputação formulada pelo
Ministério Público, nos crimes de ação penal pública (Távora e Antonni: 2009).

[5] Cabe ressaltar que, neste trabalho, lança-se mão da palavra justiça em distintas concepções. Ao empregá-
la com letra maiúscula (Justiça), faz-se referência à instituição pública, i.é, ao Poder Judiciário e suas práticas
institucionais. Por outro lado, na discussão do estudo de caso, em que se afirma que a mãe da vítima "luta
por justiça", o termo é acionado em um sentido que indica mais do que uma mera resolução institucional,
mas também justiça enquanto a definição de uma disputa em que um lado considera o outro injusto,
envolvendo o senso de justiça das pessoas, conforme explica Magalhães (2008). Há, ainda, no argumento da
mãe da vítima, um outro aspecto em que o "fazer justiça" aparece como uma expectativa de "reparação
moral", quando a vítima é "tachada como bandido". Apoiando-se em uma sociologia da crítica nos termos
das discussões de Boltanski, Magalhães argumenta que, no caso das demandas dos atores coletivos, "a
justiça ganha sentido por referência a uma exigência de igualdade nas distribuições" (2008: 60).

[6] A natureza jurídica da investigação criminal, na sua espécie mais conhecida que é o inquérito policial, é
de "um acto extrajudicial, de competência da polícia judiciária, uma informação preparatória e preventiva,
feita enquanto não intervém a autoridade judiciária competente ou, em synthese, uma peça de instrução ou
de instrumento, para servir de base à denúncia, à queixa ou ao procedimento ex officio" (Choukr: 2001).

[7] Art.1º, Constituição da República Federativa do Brasil.

[8] "Art.127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis".

 "Art.129. São funções institucionais do Ministério Público: I promover, privativamente, a ação penal
pública, na forma da lei". (Artigos 127 e 129 da Constituição da República Federativa do Brasil)

[9] "Art. 5º. Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: I de ofício; II mediante requisição
da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade
para representá-lo".  (Artigo 5º do Código de Processo Penal)

[10] "Art. 23. Não há crime quando o agente pratica o fato: I em estado de necessidade; II em legítima
defesa; III em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito".  (Artigo 23 do Código
Penal, que trata de exclusão de ilicitude)

[11] "Art. 43. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I o fato narrado evidentemente não constituir
crime". (Artigo 43 do Código de Processo Penal)

[12] Justiça Global (2004: 31)

[13] "Art.129. São funções institucionais do Ministério Público: VII. exercer o controle externo da atividade
policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior". (Artigos 127 e 129 da Constituição
da República Federativa do Brasil)

[14] Kant de Lima (2004:3).
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[15] Choukr (2002: 9).

[16] Leite (2004: 155)

[17] Registro de Ocorrência nº 712/1901/04.

[18] Relatório Final do Inquérito Policial nº 054/04 - Delegacia de Homicídios, antigo Inquérito Policial
nº5332/02 da 25ª DP.

 

[19] Cano (1997:24)

[20] Excludente de Ilicitude do Art.23, III, Código Penal

 

[21] Revista Época: 03/05/2004

[22] Depoimento de Márcia, como Assistente de Acusação, para a Audiência ocorrida no dia 29 de março de
2007.

 

[23] Leite (2004: 176)

[24] Leite (2004: 184)

 

[25] "Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias , se o indiciado tiver sido preso em flagrante,
ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se xeecutar a
prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela". (Art. 10, Código de
Processo Penal)

[26]  Art.17, Código de Processo Penal

[27] Leite (2004: 178) 

[28] O movimento Mães do Rio é fruto da dor das mães que perderam seus filhos ou maridos em crimes
praticados por policiais militares. No início, eram somente as mães de Acari, mas hoje engloba mulheres de
todas as comunidades do Rio de Janeiro. Há 13 anos, essas mulheres travam uma batalha contra a
impunidade. (Fonte: ADITAL, www.adital.com.br)
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A ASSESSORIA JURÍDICA POPULAR NA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CULTURA
JURÍDICA ANTIPOSITIVISTA E ANTIMACHISTA: SUPERANDO A DISCRIMINAÇÃO DE

GÊNERO NO DIREITO

LA ASESORÍA JURÍDICA POPULAR EN CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CULTURA JURÍDICA
ANTIPOSITIVISTA Y ANTIMACHISTA: LA SUPERACIÓN DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO EN

DERECHO

Ana Maria D´Ávila Lopes
christianny diógenes maia

RESUMO
No início de um novo milênio, a discriminação de gênero contra as mulheres continua sendo um flagelo da
nossa sociedade. Essa é uma situação na qual o Direito, de cunho machista e formalista, tem cumprido o
papel de cúmplice, evidenciando a sua falsa neutralidade, conforme o denunciado pela Teoria Crítica. No
entanto, assim como o Direito foi secularmente utilizado como um instrumento de dominação e exclusão,
constatamos que pode também ser usado como um mecanismo de emancipação e inclusão. Nesse contexto, o
presente trabalho objetiva mostrar como a Assessoria Jurídica Popular, por meio da educação popular em
direitos humanos, vem usando o Direito para reverter as situações de injustiça que afetam a nossa sociedade,
a exemplo da discriminação de gênero contra as mulheres. Para tal, inicialmente, evidenciaremos a influência
do fator gênero no Direito. Em seguida, o movimento da Assessoria Jurídica Popular e suas principais
características serão apresentados, salientando o seu objetivo de criar uma nova cultura jurídica. Finalmente,
o tema da educação popular em direitos humanos será desenvolvido, no intuito de demonstrar a contribuição
da Assessoria Jurídica Popular na luta contra a discriminação de gênero.
PALAVRAS-CHAVES: ASSESSORIA JURÍDICA POPULAR, NOVA CULTURA JURÍDICA,
DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO

RESUMEN
En el inicio de un nuevo milenio, la discriminación de género contra las mujeres continúa siendo un flagelo de
nuestra sociedad. Ésta es una situación en la cual el Derecho, de cuño machista y formalista, ha hecho el
papel de cómplice, evidenciando su falsa neutralidad, conforme lo denunciado por la Teoría Crítica. Sin
embargo, así como el Derecho fue secularmente utilizado como un instrumento de dominación y exclusión,
se constata que también puede ser usado como un mecanismo de emancipación e inclusión. En ese contexto,
el presente trabajo objetiva mostrar como la Asesoría Jurídica Popular, a través de la educación popular en
derechos humanos, viene usando el Derecho para reverter las situaciones de injusticia que afectan a nuestra
sociedad, como en el caso de la discriminación de género contra las mujeres. Para eso, inicialmente,
evidenciaremos la influencia del factor género en el Derecho. Después, el movimiento de la Asesoría Jurídica
Popular y sus principales características serán presentados, resaltando su objetivo de crear una nueva cultura
jurídica. Finalmente, el tema de la educación popular en derechos humanos será desarrollado, buscando
demostrar la contribución de la Asesoría Jurídica Popular en la lucha contra la discriminación de género.
PALAVRAS-CLAVE: ASESORÍA JURÍDICA POPULAR, NUEVA CULTURA JURÍDICA,
DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

1. INTRODUÇÃO

O ser humano constrói sua personalidade a partir do seu relacionamento com outros seres humanos
(TAYLOR, 1994). É comparando, contrastando, o comportamento dos outros com o nosso, que nos
tornamos quem somos. A inter-subjetividade dessa construção evidencia como os valores vigentes numa
sociedade influenciam naquilo que somos, que fazemos e queremos.

Desse modo, é inegável que as normas jurídicas, criadas e aplicadas pelos seres humanos, sofrem
diretamente a influência dos valores adotados pelos seus criadores e aplicadores.

El derecho significa más que las palabras de la ley. Organiza un conjunto complejo de mitos, ficciones,
rituales y ceremonias, que tienden a fortalecer las creencias que él mismo inculca y fundamenta
racionalmente, y que se vuelven condición necesaria de su efectividad. (RUIZ, 2000, p. 22)

Essa situação tem sido denunciada pela Teoria Crítica que expõe a função ideológica do Direito e o
fato de que, em nome de uma pretensa razão científica, têm sido encobertas relações de poder, sendo,
portanto, falsa a idéia da neutralidade do Direito.

Nessa mesma linha de raciocínio, a Assessoria Jurídica Popular – AJP tem também questionado a
neutralidade do Direito, salientando, contudo, a possibilidade de ser utilizado como um instrumento de luta
pelos setores tradicionalmente excluídos da sociedade.

Nesse contexto, o presente trabalho tem o intuito de demonstrar que a Assessoria Jurídica Popular,
por meio de suas atividades de educação popular em direitos humanos, pode fazer do Direito um valioso
instrumento capaz de contribuir para a superação da discriminação de gênero contra as mulheres.

Para a consecução desse objetivo, nosso trabalho foi dividido em três partes. Assim, inicialmente,
evidenciaremos como o fator gênero tem milenarmente influenciado a elaboração e a aplicação das normas
jurídicas. Em seguida, proporemos que o Direito seja ressignificado fora dos paradigmas positivista e
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machista, a partir de uma teoria jurídica crítica inclusiva e emancipatória nos moldes propostos pela
Assessoria Jurídica Popular. Por último, mostraremos a relevância da educação popular em direitos humanos
na superação das injustiças que afetam a nossa sociedade, a exemplo da discriminação de gênero contra a
mulher.

No século XXI, a humanidade ainda tem a oportunidade de superar os erros do passado. É com
essa preocupação que Assessoria Jurídica Popular propõe a educação popular em direitos humanos como
valioso mecanismo de luta contra a tradicional cultura jurídica machista e positivista, que exclui e escraviza.
O Direito, para a Assessoria Jurídica Popular, deve ser um instrumento que inclui e emancipa, que respeita e
promove a dignidade de todos os seres humanos, princípio e fim de toda atividade estatal e particular.  

2. DIREITO E DISCRIMINAÇÃO GÊNERO

A histórica discriminação de gênero contra as mulheres é produto de uma sociedade impregnada de
valores e normas jurídicas machistas, cuja origem se remonta aos tempos das cavernas (LOPES et. al. 2008).

Naquela época, a sobrevivência da própria humanidade dependia da distribuição de tarefas com base
nas qualidades ou habilidades físicas dos seres humanos. Enquanto a força física do homem o condicionava
para se aventurar fora das paredes da caverna em busca do sustento da família, a mulher nela tinha de
permanecer por estar grávida ou por ter de amamentar os filhos pequenos.

Essa divisão de tarefas permitiu ao homem acumular riqueza, o que, por sua vez, lhes possibilitou a
organização política da sua comunidade. Ambos os poderes, o econômico e o político, tornaram-se
inacessíveis às mulheres, cuja área de atuação restringia-se às quatro paredes da sua caverna, do seu lar.

A separação entre o espaço público/homem e o privado/mulher teve, assim, uma origem
circunstanciada na luta pela sobrevivência, que, com a evolução da humanidade, se manteve graças ao
Direito.

O Direito será o valioso e o poderoso instrumento utilizado pelos homens para manter-se no topo
da estrutura social. Será por meio das normas jurídicas que se irá estabelecer o comportamento esperado da
“mulher honesta”, não podendo ser outro do que o de esposa fiel e mãe dedicada.

Evidencia-se, assim, a influência do fator gênero no Direito, utilizado tanto no instrumento para
legitimar o poder daquele que domina quanto no mecanismo regulador dos comportamentos humanos.

El derecho es un discurso social y, como tal, dota de sentido a las conductas de los seres humanos y los
convierte en sujetos, al tiempo que opera como el gran legitimador del poder, que habla, convence,
seduce y se impone a través de las palabras de la ley. Ese discurso jurídico instituye, dota de autoridad,
faculta a decir o a hacer, y su sentido resulta determinado por el juego de las relaciones de dominación,
por la situación de las fuerzas en pugna en un cierto momento y lugar. (RUIZ, 2000, p. 21)

Dessa forma, é inegável a influência dos valores e dos interesses pessoais do operador do Direito na
elaboração das normas (Legislativo), na implementação das políticas públicas (Executivo) e na solução dos
conflitos jurídicos (Judiciário), como também é inquestionável como o Direito é utilizado como instrumento
de dominação e regulação/manipulação de comportamentos.

Nesse contexto, o Feminismo tem analisado como o gênero tem influenciado na criação e na
aplicação das normas jurídicas, distinguindo-se os três seguintes posicionamentos conforme o anotado por
Smart (2000, p. 31 e ss.):

a) “o Direito é sexista”: segundo esse enfoque, o Direito, ao distinguir homens e mulheres, colocou
a mulher em situação de desvantagem ao assinar-lhe menores recursos materiais (exigindo a autorização do
marido para exercer uma profissão), ao julgá-la com base em padrões moralmente inadequados
(classificando-a como “honesta”, segundo seu comportamento sexual), ao negar-lhe igualdade de
oportunidades (restringindo-lhe o exercício dos seus direitos políticos), ao ignorar seu direito de reclamar
por danos que pudessem simultaneamente prejudicar os homens (negando tipificar o estupro dentro de uma
relação conjugal).

Embora não se possa negar que, nesse plano, o Direito é sexista, esse posicionamento é criticado
pela superficialidade no enfrentamento do problema,  haja vista defender como suficiente uma reforma das
normas jurídicas para superar a situação de discriminação enfrentada pelas mulheres.

Apesar de ser superficial, a proposta não é simplista, conforme explica Carol Smart (2000, p. 35):

No se piense que el argumento es, en modo alguno, simplista. Está encuadrado dentro de diversos grados
de sofisticación, que van desde aquellos que sugieren que la introducción de un lenguaje neutral con
respecto al género nos libra de los problemas de diferenciación y, por lo tanto, de discriminación (por
ejemplo, referirse al cónyuge en vez de esposa o a la figura parental en vez de a la madre), hasta quienes
estiman que la discriminación es parte de un sistema de relaciones de poder que es necesario enfrentar
antes de que el sexismo pueda ser extraído de él.

O problema desse posicionamento é propor uma reforma legislativa igualando homens e mulheres
nos enunciados normativos, ignorando que o Direito não é apenas texto e que é impossível construir um
ordenamento jurídico neutro ao gênero, na medida em que é impensável uma cultura sem gênero, sem
comportamentos femininos ou masculinos.
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O máximo que se conseguiria, ao tentar igualar as mulheres aos homens, seria um Direito
andrógeno e não um Direito justo;

b) “o Direito é masculino”: a visão do Direito como masculino parte da constatação de que a grande
maioria dos operadores de Direito (legisladores, administradores públicos, juízes, advogados, etc.) são
homens, provocando, consequentemente, que os valores arraigados nas normas jurídicas sejam masculinos.

Diferente do sexismo que se limita a questionar os enunciados normativos como fonte da
discriminação de gênero, para este segundo posicionamento, o problema existe também na aplicação das
normas.

Assim, embora um texto normativo seja aparentemente objetivo ou neutro em relação ao gênero, a
discriminação continuará enquanto a maioria que o aplique seja homem.

O problema desse posicionamento é considerar os homens como uma categoria unitária, além de
correlacionar valores masculinos aos homens, persistindo no erro do determinismo biológico, polarizando a
discussão em uma relação conflitual de “todos os homens contra todas as mulheres”, e ignorando que alguns
valores masculinos estão também presentes nas mulheres, assim como alguns valores femininos estão
presentes nos homens.

Além disso, fatores como idade, raça, condição econômica, nível de instrução, etc. são ignorados
por esse posicionamento, fragmentado à realidade na qual o Direito age.

c) “o Direito tem gênero”: a diferença entre este posicionamento e a do Direito como masculino é
sutil, sem, no entanto, deixar de ser crucial.

Compreender que “o Direito tem gênero”, em lugar de afirmar que o Direito é sexista ou é
masculino, leva-nos a perguntar como o gênero opera no Direito e como este, por sua vez, contribui na
construção social do gênero e na identidade masculina ou feminina de homens e mulheres.

O Direito, inquestionavelmente, encontra-se impregnado de valores masculinos, conforme o
defendido pelos dois anteriores posicionamentos, mas, para este terceiro posicionamento, a presença do
gênero masculino nas normas não necessariamente deve ser interpretado como uma forma de sempre
favorecer o homem ou sempre prejudicar as mulheres.

Para Jaramillo (2000, p. 31), introduzir o gênero como fator que influi na estruturação da
sociedade, permite que os homens de carne e osso deixem de ser sempre os principais centros do ataque
feminista, e as mulheres de carne e osso deixem de ser sempre as vítimas.

No Estado brasileiro, por exemplo, muitas das normas jurídicas têm sido utilizadas para manter uma
estrutura social discriminatória, refletindo os valores de uma sociedade patriarcal que, embora, na maioria
das vezes, tenha prejudicado as mulheres, em outras, as tenha favorecido. Assim, por exemplo, o direito à
pensão alimentícia ou à guarda dos filhos menores, em caso de divórcio, continuam sendo, comumente,
reservados a apenas as mulheres.

Observamos, portanto, que o Direito é um discurso que não apenas legitima as relações de poder
existentes, como também está carregado de historicidade e ideologia. Como afirma Alicia Ruiz (2000, p. 21):
“cada vez que el derecho consagra alguna acción u omisión como permitida o prohibida está revelando
dónde reside el poder y cómo está distribuido en la sociedad”. 

Desse modo, a promulgação de normas dirigidas a estabelecer uma igualdade material entre homens
e mulheres termina sendo insuficiente devido à falta de mudanças na aplicação dessas normas e na própria
cultura jurídica, na medida em que, como antes mencionado, o Direito não é só norma, mas também é
discurso social.

Nessa linha de raciocínio, Sofía Harari e Gabriela L. Pastorino afirmam que:

La ley por sí misma, no elimina las desigualdades, por mucho y muy frecuentemente que las señale y
condene. El trabajo se debe realizar también sobre el sistema de valores de los magistrados y los
funcionarios judiciales, para eliminar todo resabio sexista. (HARARI, Sofía. PASTORINO, Gabriela L,
p. 146)

Nesse sentido, é necessário, em primeiro lugar, reconhecer o gênero como fator que tem
contribuído para a construção de uma sociedade hierarquizada, na qual as mulheres têm sido relegadas a um
segundo plano. E, em segundo lugar, é necessário também reconhecer que o Direito não é axiologicamente
neutro, senão que está sujeito às influências dos valores daqueles que o criam e o aplicam.

Nesse contexto, propomos que se fortaleça uma nova cultura jurídica, antipositivista e antimachista,
capaz de conceber o Direito não como um instrumento de dominação, mas como uma ferramenta de
transformação social e emancipação humana[1], conforme o defendido pela Assessoria Jurídica Popular,
como veremos a seguir.

3. A ASSESSORIA JURÍDICA POPULAR: POR UMA NOVA CULTURA JURÍDICA
ANTIPOSITIVISTA E ANTIMACHISTA
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Conforme demonstramos no tópico anterior, a cultura machista foi, em parte, legitimada pelo
Direito, de cunho positivista e formalista.

O Positivismo surgiu com o intuito de fornecer a segurança jurídica que o Jusnaturalismo tinha sido
incapaz de fornecer. No entanto, o Positivismo, em sua corrida por conferir segurança ao Direito, errou ao
despojá-lo dos seus valores, como a justiça e a dignidade da pessoa humana, construindo um sistema
falsamente neutro e formalista, cujo conteúdo normativo afastou-se da realidade que pretendia regular
(NOLETO, 1998, p. 72). O Positivismo terminou, assim, tornando o Direito um sistema elitista e injusto
para a maioria da população.

As críticas ao Positivismo foram tantas que não faltaram fundadores de escolas, teorias e
movimentos contra a hegemonia formalista do Positivismo. Dentre elas, merece destaque a Teoria Crítica do
Direito por ter denunciado a função ideológica do Direito e o fato de que, em nome de uma pretensa razão
científica, encobriram-se relações de poder,

A teoria crítica do direito questiona: o caráter científico do direito, por faltar-lhe a pretendida
objetividade que decorreria de uma irreal aplicação mecânica da norma ao fato, com base em princípios
e conceitos genericamente válidos; a alegada neutralidade política, ao denunciar sua função ideológica de
reforçador e reprodutor das relações sociais estabelecidas; a pureza científica, ao preconizar a
interdisciplinariedade como instrumental indispensável à formação do saber jurídico. (BARROSO,
2003, p. 281).

Segundo definição de Wolkmer (2001, p. 5), a Teoria Crítica é

[...] como o instrumental pedagógico operante (teórico-prático) que permite a sujeitos inertes e
mistificados uma tomada histórica de consciência, desencadeando processos que conduzem à formação
de agentes sociais possuidores de uma concepção de mundo racionalizada, antidogmática, participativa e
transformadora. Trata-se de proposta que não parte de abstrações, de um a priori dado, da elaboração
mental pura e simples, mas da experiência histórico-concreta, da prática cotidiana insurgente, dos
conflitos e das interações sociais e das necessidades humanas essenciais.

A concepção de uma Teoria Crítica passa pelo reconhecimento do outro como sujeito e não como
objeto,

O pensamento crítico se traduz numa postura epistemológica, ética, política e teórico-prática, na qual a
questão fundamental está na assunção de uma visão de mundo antidogmática, que possibilita um agir
qualificado pela tomada de consciência dos sujeitos históricos de sua realidade humana, individual ou
coletiva, para além da alienação (coisificação) de sua existência, proporcionada principalmente pelo
mundo moderno capitalista (LUZ, 2005, p. 128).

Trazendo essa ideia para o presente estudo, significa afirmarmos a mulher como verdadeiro sujeito
de direitos, protagonista de sua história[2].

Toda a base teórica difundida pela Teoria Crítica se apresenta como alicerce para a prática da
Assessoria Jurídica Popular, que também constitui um movimento jurídico crítico, pois, como afirmou Lyra
Filho (1986, p. 299): “Somos todos uma bela mistura de espírito científico, filosófico, artístico, técnico,
lúdico e até místico – ainda quando a fé não se volta para Deus, mas, para uma libertação exclusivamente
humana”.

A Assessoria Jurídica Popular é um movimento jurídico recente, que se desenvolve nas
universidades por meio de projetos de extensão e, na sociedade, por intermédio da assessoria a movimentos
populares, sindicatos ou organizações não governamentais, ligada à temática dos direitos humanos[3],
trabalhando o Direito em uma perspectiva emancipatória e transformadora.

Deve-se distinguir a Assessoria Jurídica Popular dos tradicionais serviços legais, os que
majoritamente se desenvolvem sob uma perspectiva processual de acesso formal ao Judiciário, prestando seu
auxílio às pessoas sem condições de pagar um advogado particular. Os tradicionais serviços legais operam,
na maioria das vezes, no campo da exegese do Direito Positivo, sob uma ótica jurídica monista (LUZ, 2008,
p. 11), sem adentrar no campo da Sociologia Jurídica Crítica, da Educação Popular, da Ciência Política ou
da própria Filosofia do Direito, estudos necessários para a compreensão da Assessoria Jurídica Popular.

O professor Celso Campilongo (2001), em texto clássico sobre a Assessoria Jurídica Popular, expõe
as características e as diferenças entre os serviços legais tradicionais e os serviços legais inovadores, que
podem ser identificados, respectivamente, com a Assistência Judiciária Gratuita e a Assessoria Jurídica
Popular. O eminente professor, portanto, refere-se à Assessoria Jurídica Popular como sendo uma espécie do
gênero serviços legais.

Surgiu, assim, a necessidade de consolidarmos o termo Assessoria Jurídica Popular (MAIA, 2007,
p.18), já que a referida expressão possui um significado próprio, ao passo que a terminologia dos serviços
legais é genérica e está longe de esgotar todo o conteúdo da Assessoria Jurídica Popular.

Para Santos (2007), as assessorias jurídicas populares universitárias, por exemplo, constituem-se
como experiências da democratização da Justiça, as quais, nos últimos anos, têm contribuído na formação de
profissionais jurídicos com um perfil diferenciado, mais humano, mais político e social, mais engajado com as
lutas populares pela efetivação de direitos, ao contrário do profissional formado apenas sob a perspectiva do
ensino tradicional de caráter dogmático, conforme criticado por Santos (2007, p. 71):
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O paradigma jurídico-dogmático que domina o ensino nas faculdades de direito não tem conseguido ver
que na sociedade circulam várias formas de poder, de direito e de conhecimentos que vão muito além do
que cabe nos seus postulados. Com a tentativa de eliminação de qualquer elemento extra-normativo, as
faculdades de direito acabaram criando uma cultura de extrema indiferença ou exterioridade do direito
diante das mudanças experimentadas pela sociedade. Enquanto locais de circulação dos postulados da
dogmática jurídica, tem estado distantes das preocupações sociais e têm servido, em regra, para a
formação de profissionais sem um maior comprometimento com os problemas sociais.

Santos (2007, p. 73-74) lembra também o papel das extensões universitárias nessa mudança
paradigmática dentro das faculdades de Direito, propondo:

Uma extensão emancipatória assenta numa ecologia de saberes jurídicos, no diálogo entre o
conhecimento jurídico popular e científico, e numa aplicação edificante da ciência jurídica, em que
aquele que aplica está existencial, ética e socialmente comprometido com o impacto de sua actividade.

Ressaltamos, ainda, que a essência da Assessoria Jurídica Popular está na abordagem emancipatória
em que baseia suas ações e no fundamento do Direito entendido como instrumento de transformação social,
bem como no compromisso do assessor jurídico popular com a luta dos movimentos sociais em defesa e
promoção dos direitos humanos.

Nesse contexto, a Assessoria Jurídica Popular vem recorrendo ao uso da Educação Popular em
direitos humanos, como forma de empoderar os setores excluídos da sociedade, na sua luta por construir
uma nova cultura jurídica antipositivista e antimachista, conforme a seguir exposto.

4. A ASSESSORIA JURÍDICA POPULAR E A SUPERAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO DE
GÊNERO

Os sociólogos jurídicos se dividem entre os que entendem que o Direito é um freio às mudanças
sociais e os que sustentam que pode ser um instrumento (propulsor) de transformação (SABADELL, 2002,
p. 94), haja vista relacionar-se de forma dialógica com a sociedade. Essa dialogicidade do Direito deriva do
seu caráter dual, na medida em que é produto do seu contexto sócio-cultural e ao mesmo tempo influencia-o,
exercendo, assim, um duplo papel: ativo e passivo, constituindo, portanto, um poderoso instrumento de
mudanças[4].

Nesse sentido, destacamos o inestimável significado atribuído por Lyra Filho (1982, p. 86) ao
Direito:

Direito é processo, dentro do processo histórico, não é coisa feita, perfeita e acabada: é aquele vir-a-ser
que se enriquece nos movimentos de libertação das classes e grupos ascendentes e que definha nas
explorações e opressões que o contradizem, mas de cujas próprias contradições brotarão as novas
conquistas.

O Direito representa o espaço de disputa de interesses sociais, que, apesar de tradicionalmente ter-
se colocado ao lado dos grupos dominantes, pode ser também utilizado pelos setores excluídos,
instrumentalizando suas lutas, a exemplo do que tem feito o movimento feminista.

É, precisamente, essa a perspectiva adotada pela Assessoria Jurídica Popular, que defende ser
possível o Direito desempenhar uma função emancipadora, um papel potencialmente progressista, haja vista
o pensamento crítico-jurídico exercer uma função: “não só o so jurDire o pensamento a que a funçidade das
maiorias e a implementaçasnte pelo conhecido grupo de jugistrados  no sentido de questionar e desmistificar
o que legalmente está posto (o injusto e ineficaz), mas, sobretudo, como um instrumento pedagógico que
possibilite a construção das premissas fundantes que conduzem a um Direito ‘novo’” (WOLKMER, 2001, p.
140).

Partindo desse pressuposto, a Assessoria Jurídica Popular vem desenvolvendo projetos de educação
em direitos humanos (LOPES; MAIA, 2007), utilizando uma abordagem pautada nos princípios da
dialogicidade e da politicidade da Educação Popular propostos por Paulo Freire. A dialogicidade implica um
processo educativo libertador, de transformações, o qual se constrói com o povo e jamais para o povo, que
reconhece a historicidade humana, objetivando a humanização e o direito de ser mais dos oprimidos, a partir
de uma ação-reflexão (FREIRE, 2001a, p. 78), enquanto que a politicidade da educação demanda que o
professor se assuma como ser político e não apenas como técnico, exigindo-se uma posição diante das
realidades sociais. Assim, o professor estará sempre a favor de alguém ou contra alguém, a favor ou contra
alguma coisa, “um sonho”, ou certo projeto de sociedade (FREIRE, 2001b, p. 95).

A Educação Popular rompe, assim, com o modelo pedagógico tradicional, caracterizado pela
ausência do diálogo, em que o professor “doutrina” os alunos, uma educação acrítica, opressora,
denominada por Paulo Freire (2001a, p. 58) de educação bancária, por tratar-se de “um ato de depositar, em
que os educandos são os depositários e o educador o depositante”. Na educação bancária, “o saber é uma
doação dos que se julgam sábios aos que julgam saber nada”, lembra Paulo Freire (2001a, p. 58), deixando
de ser um processo de busca e de construção.

A superação do modelo pedagógico bancário se conquista por meio da humanização da educação,
com um projeto a serviço da libertação, com sujeitos ativos e criativos que possuem uma concepção de
mundo, de si mesmos e da cultura.
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A educadora Maria do Socorro Vasconcelos também discorre sobre esse processo de humanização:

Nesse processo de transformação, o homem e a mulher, politicamente comprometidos e participantes
das transformações da realidade que os circunda, são os autores de sua história, interagindo com outros
homens e mulheres sobre o meio, criando relações sociais, gerando conhecimentos e construindo a
humanização do próprio homem. É neste processo de humanização que se faz presente a educação com
sua tarefa imprescindível de libertar o homem e a mulher, preparando-os para a vida, através da práxis
social, em um movimento permanente e contínuo de ação-reflexão-ação. (VASCONCELOS, 2004, p.
58)

A verdadeira revolução é um ato de libertação, de criação e de amor. Sob essa ótica, mais
uma vez temos os ensinamentos do ilustre educador:

Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo (...) Porque é um ato de coragem, nunca de
medo, o amor é compromisso com os seres humanos. Onde quer que estejam estes oprimidos, o ato de
amor está em comprometer-se com sua causa. A causa da libertação. Mas, este compromisso,
por que é amoroso, é dialógico. (FREIRE, 2001, p. 80)

Na esteira desse raciocínio, Vasconcelos (2004, p. 43), ressalta que “não haverá ação educativa se
não houver compromisso. E este compromisso vem do ato de conhecer: conhecer para recriar; recriar para
transformar; transformar para melhorar. O conhecimento é um produto social”, conclui a autora.

A educação libertadora possui, portanto, um compromisso histórico com a transformação
social e política, de modo que uma ação educativa jamais pode ser neutra, conforme propõe Paulo Freire
(2001a, p. 58):

A educação que, não podendo jamais ser neutra, tanto pode estar a serviço da decisão, da transformação
do mundo, da inserção crítica nele, quanto a serviço da imobilização, da permanência possível das
estruturas injustas, da acomodação dos seres humanos à realidade tida como intocável.

A força ideológica da educação foi constatada pelo próprio Paulo Freire (1994, p. 67), ao ser
questionado pelo uso de linguagem machista nas suas atividades, evidenciando a necessidade de inserir a
problemática da discriminação de gênero na Educação Popular.

Em certo momento de minhas tentativas, puramente ideológicas, de justificar a mim mesmo a linguagem
machista que usava, percebi a mentira ou ocultação da verdade que havia no afirmar ‘quando falo
homem, a mulher está incluída’, e pensava por que os homens não se acham incluídos quando dizemos
‘as mulheres estão decididas a mudar o mundo’? Para os homens, ou eu não conheço a sintaxe da língua
portuguesa ou estou procurando brincar com eles. O impossível é que se pensem incluídos no meu
discurso. Como explicar, a não ser ideologicamente, a regra segundo a qual, se há muitas mulheres numa
sala e só um homem, devo dizer: eles são trabalhadores dedicados? Isto não é, na verdade, um problema
gramatical, mas ideológico.

Com base em tais fundamentos, é que a educação popular em direitos humanos é
realizada pela Assessoria Jurídica Popular: uma educação para a liberdade, que objetiva a
organização comunitária e a construção de um saber plural e democrático. Dessa maneira, o que se busca por
meio da troca de ideias, experiências e informações é que sejam criadas oportunidades para que os membros
dos grupos acompanhados aprendam com o próprio cotidiano e desenvolvam novas formas de ver a vida, de
conceber e pensar sua realidade e o Direito.

A respeito de uma educação libertadora em direitos humanos, o educador Paulo Freire (2001b, p.
99) propõe que:

A educação para os direitos humanos, na perspectiva da justiça, é exatamente aquela educação que
desperta os dominados para a necessidade da briga, da organização, da mobilização crítica,
justa, democrática, séria, rigorosa, disciplinada, sem manipulações, com vistas à reinvenção do
mundo, à reinvenção do poder. [...] essa educação tem que ver com uma compreensão diferente do
desenvolvimento, que implica uma participação, cada vez maior, crescente, crítica, afetiva, dos grupos
populares. (grifo nosso)

Portanto, a perspectiva de uma educação em direitos humanos, defendida pelo renomado autor, está
relacionada a um ideal de sociedade, em que esses direitos sejam plenamente garantidos.

Importantes, também, são as considerações de Warat (2004, p. 74) sobre a educação em direitos
humanos:

As pessoas encontram sua identidade, constroem sua subjetividade, aprendem a entender o sentido do
mundo e a administrar seus conflitos de modo pacífico através de uma pedagogia baseada numa
concepção educativa dos direitos humanos. As pessoas podem aprender a se comunicar com os outros e
a cuidar de si mesmas quando são incentivadas a cuidar de sua vida, aprender o sentido de sua própria
vida, saber que mesmo excluídas tem direito a se considerar vivas, e que não só tem a vida os que o
Estado admite politicamente como cidadãos. As pessoas aprendem a se cuidar aprendendo a lutar pelo
direito a ter direitos, e a realizar suas vidas em termos de direitos humanos.

Embora a discriminação de gênero ainda seja uma problemática pouco explorada pela Educação
Popular, conforme o constatado em pesquisa realizada por Backes (ON-LINE), a Assessoria Jurídica Popular
vem assumindo o compromisso de inseri-la no cotidiano das suas atividades.

Os assessores jurídicos populares baseiam-se na convicção profunda e militante de que é necessário
construir uma cultura dos direitos humanos a partir dos problemas do cotidiano, em uma perspectiva crítica e
transformadora. Nesse sentido, Paulo Freire (2001a, p. 79) leciona que:

Este fazer coletivo, teórico-prático, é permanente em todo processo histórico que inclua a
conscientização como fator de humanização. Que entenda o desvelamento do mundo opressor como
condição para sua superação. Para, assim, construir a transição para um mundo sem opressores
e oprimidos, que em última instância é a afirmação permanente do processo revolucionário. (grifo
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nosso)

É nessa perspectiva que destacamos os projetos das Promotoras Legais Populares[5], desenvolvidos
em diversas cidades do Brasil, e até mesmo em diferentes partes do mundo, com o propósito de socializar,
articular e capacitar mulheres nas áreas do direito, da justiça e nomeadamente no combate à discriminação de
gênero.

A principal característica dessa iniciativa é a ênfase que dá à questão de gênero, partindo do pressuposto
que o conhecimento da lei e dos mecanismos que orientam a actuação do judiciário possibilitam
às mulheres lutar contra uma situação de desvantagem inicial diante de instancias públicas e
privadas que tendem a oferecer tratamento desigual aos homens e mulheres . À medida que as
mulheres tomam conhecimento de seus direitos e sabem a que apelar, ficam menos susceptíveis à
violência e à discriminação (SANTOS, 2007, p. 50). (grifo nosso).

Outros trabalhos, que também merecem o nosso destaque, são as ações desenvolvidas pelas
organizações não governamentais: Themis Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero[6], CFEMEA – Centro
Feminista de Estudos e Assessoria[7] e SOS Corpo – Instituto Feminista para a Democracia[8]. Podemos
afirmar que essas entidades desenvolvem assessoria jurídica popular, pois, ao combaterem a discriminação de
gênero, utilizam o Direito como uma ferramenta importante desta luta, compreendendo seu potencial
transformador e emancipatório e, nesse sentido, contribuem para uma nova cultura jurídica, antimachista.

Constata-se, assim, a relevância de entender que, embora o Direito possa ser opressor, quando
estiver a serviço dos interesses das elites e dos setores conservadores, pode ser também libertário, quando
utilizado pelas classes excluídas em suas lutas por conquistas e efetivação dos seus direitos, conforme o
defendido pela Assessoria Jurídica Popular.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tradicionalmente, o Direito tem-se caracterizado por seu caráter conservador e mantenedor do
status quo. O controle social exercido por meio das normas jurídicas tem sido o mecanismo mais usado de
dominação e legitimação do poder.

Não obstante, uma análise mais profunda da interação entre a realidade normativa e o meio social
revela que o Direito pode também assumir uma função transformadora, na medida em que não apenas é
influenciado pelos valores vigentes na sociedade que pretende regular, mas ele é simultaneamente utilizado
para regular o comportamento dessa sociedade. Trata-se de uma relação dialética, na qual o Direito tanto é
influenciado como influencia a sociedade que o cria e o aplica.

Assim, embora o Direito tenha sido milenarmente utilizado como um instrumento de dominação,
pode também ser utilizado pelos setores excluídos para instrumentalizar suas lutas de emancipação, a
exemplo do que tem feito o movimento feminista

Nesse contexto, a Assessoria Jurídica Popular, que se posiciona ao lado dos setores excluídos da
sociedade, tem instrumentalizado as ações desses grupos sociais a partir de uma educação em direitos
humanos, com base nos lineamentos propostos por Paulo Freire sobre a Educação Popular.

A preocupação com a educação no processo de emancipação humana e de organização popular
para a luta pela efetivação dos direitos humanos e para a transformação da sociedade é uma das marcas
principais da Assessoria Jurídica Popular que, dessa maneira, diferencia-se da prática legal tradicional e
assistencialista.

Embora a discriminação de gênero tenha sido uma temática pouco explorada pela Educação
Popular, ela vem sendo recentemente discutida no âmbito das atividades da Assessoria Jurídica Popular,
conscientizada da necessidade da mudança dos paradigmas jurídicos tradicionalmente impostos, que têm
relegado à mulher um segundo plano na sociedade, contrariando os princípios fundamentais do Estado
Democrático brasileiro, demandando, consequentemente, sua imediata reversão.
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[1] Com base nas lições de Santos (1995, 2002) e Freire (2001a, 2001b), e a partir da experiência em Assessoria Jurídica Popular,
definimos a emancipação humana como o processo de conscientização política necessária para a luta solidária pela defesa e promoção
da dignidade de todos os seres humanos, por meio da efetividade dos seus direitos.
[2] É importante lembrar que, nas sociedades complexas, muitas são as formas de opressão decorrentes das diversas relações de
poder, tais como o machismo e o patriarcalismo. Nesse sentido, é que Boaventura de Sousa Santos, em várias de suas obras, afirma
que para desenvolvermos uma teoria emancipatória é necessário conhecermos essas diversas formas, bem como o potencial dos
movimentos sociais como sujeitos transformadores dessa realidade.
[3] “Direitos humanos são princípios que compreendem uma convivência digna, livre e igual de todos os seres humanos, válidos para
todos os povos e em todos os tempos” (LOPES, 2001, p. 41).
[4]Sobre o conceito de mudança social, Rosa (1996, p. 92) leciona que: “Mudança há sempre que elementos sócio-culturais
importantes se transformam de modo perceptível e relativamente durável”. 
[5] O nome Promotoras Legais Populares é usado em diferentes países e significa mulheres que trabalham a favor dos segmentos
populares com legitimidade e justiça no combate diário à discriminação. São aquelas que podem orientar, dar um conselho e
promover a função instrumental do Direito na vida do dia a dia das mulheres. A proposta motora deste projeto são os cursos. Outras
ações fazem parte do trabalho: acompanhamento de casos e da atuação prática das promotoras legais populares, seminários, debates
complementares e o fortalecimento das campanhas contra a impunidade e pela criação do Juizado Especial para os Crimes de
Violência de Gênero, "Eu Quero crescer sem violência". É um projeto que traz no seu bojo traços dos ideais de justiça, democracia e
dignidade, a defesa dos direitos humanos e a construção de relações igualitárias e justas. Tem possibilitado a criação de novos espaços
de união e articulação que abrem caminhos e rompem barreiras contra a discriminação e a opressão (PROMOTORAS LEGAIS
POPULARES, ON-LINE).
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 [6] A Themis Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero, ONG fundada em 1993, busca no Direito e na Capacitação Legal (Educação
Jurídica Popular), a efetivação dos direitos humanos das mulheres através do acesso à justiça, contribuindo assim, com a superação
das desigualdades sociais. Lembramos que uma das importantes ações da Themis é o programa de Promotoras Legais Populares.
(THEMIS, ON-LINE).
[7] O CFEMEA – Centro Feminista de Estudos e Assessoria também desenvolve atividades de Educação Jurídica, inclusive por meio
de suas diversas publicações, entre quais destacamos aquelas direcionadas para a informação de direitos da mulher. (CFEMEA, ON-
LINE).
[8] Para a SOS Corpo – Instituto Feminista para a Democracia, os direitos são meios para garantir uma vida com dignidade e bem
estar, assim como construir a transformação social, nesse sentido, o Instituto também desenvolve ações de educação jurídica popular,
pois compreende que a produção do conhecimento crítico é um elemento fundamental para sustentar processos de construção da
cidadania, entendendo que conhecer e agir são dimensões inseparáveis do ‘ser sujeito. (SOS CORPO, ON-LINE).

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1344



REPRESENTAÇÃO ARGUMENTATIVA: FATOR RETÓRICO OU MECANISMO DE
LEGITIMAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL?

REPRESENTATIVE ARGUMENTATION: RHETORIC FACTOR OR LEGITIMATION MECHANISM
OF THE FEDERAL SUPREME COURT?

Fernando Gama de Miranda Netto
Margarida Maria Lacombe Camargo

RESUMO
O presente texto estuda a categoria da representação argumentativa, diferenciando a representação popular
exercida pelo Legislativo e pelo Judiciário, a partir da teoria de Robert Alexy. Examina-se o significado
teórico desta categoria, mencionada expressamente em uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O
trabalho também investiga os limites da Corte Constitucional para proferir “a última palavra” no jogo
democrático. Nesse aspecto, merece atenção o compromisso do Poder Judiciário com os argumentos levados
pelos sujeitos processuais no âmbito da jurisdição constitucional. Busca-se, ao final, responder se a categoria
representação argumentativa serve de fonte de legitimidade para a democracia ou se, ao revés, consiste
apenas em fator retórico de decisão da Corte.
PALAVRAS-CHAVES: Sistema político – jurisdição constitucional – representação argumentativa.

ABSTRACT
The present text studies the category of argumentative representation, differentiating the popular
representation exercised by the legislature and the judiciary, according to the theory of Robert Alexy. It is
examined the theoretical significance of this category, which was mentioned explicitly in a decision of the
Federal Supreme Court. The work also investigates the limits of the Constitutional Court to pronounce the
“last word” in the democratic process. In this aspect, deserves attention the consideration of the judiciary
with the arguments brought by the procedural subjects in the sphere of constitutional jurisdiction. At the end,
the text tries to answer if the category argumentative representation serves as a rhetoric factor or a
legitimation mechanism of the Court’s decision.
KEYWORDS: Political system - constitutional jurisdiction – argumentative representation.

SUMÁRIO: 1. Introdução - 2. Conceito de representação argumentativa na
teoria de Robert Alexy - 3. A apropriação institucional da representação
argumentativa pelo STF - 4. Sobre os limites da representação argumentativa no
STF: quem tem o direito à última palavra? 5. Representação argumentativa e
participação política: devem ser os argumentos dos sujeitos processuais
apreciados pelo STF? 6. Conclusões - 7.  Referências bibliográficas.

 
1. Introdução
 

Hodiernamente, diversos fatores ajudam a evidenciar a complexa relação entre os Poderes de Estado
em nosso sistema político-jurídico, marcado pela expansão da judicialização da política.[1] Com efeito,
vários tipos de questões de ordem política, moral, econômica, científica ou ambiental têm sido levadas à
apreciação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Tal fato conduz para uma crescente tensão entre os poderes, conforme podemos vislumbrar, por
exemplo, nos casos Raposa Serra do Sol[2] e Cesare Battisti[3], que abrangeram questões técnicas e
políticas de grande repercussão, sobretudo no que diz respeito à relação entre os Poderes Executivo e
Judiciário. Não menos delicada é a relação do Poder Legislativo com o Judiciário, mormente com a
recente adoção de sentenças de caráter aditivo e o consequente afastamento do dogma kelseniano do
legislador negativo, percebido, por exemplo, no julgamento do caso da fidelidade partidária. [4]

Neste cenário, não se pode negar o protagonismo do Supremo Tribunal Federal como ator político. A
crescente judicialização das questões políticas, identificada em pesquisas recentes,[5] traz como resultado um
Poder Judiciário que passa a atrair funções a princípio reservadas aos outros Poderes. Neste contexto, as
práticas decisórias da Corte Maior têm redesenhado o modelo institucional do processo democrático
brasileiro, outorgando a si própria o poder de dar a última palavra.

Em contrapartida recai proporcionalmente sobre a Corte Constitucional o ônus da ação
argumentativa. Nesta linha, o Supremo Tribunal Federal tem buscado, na categoria da “representação
argumentativa”,[6] a fonte da legitimidade do seu poder.

No entanto, os contornos da idéia de representação argumentativa não estão suficientemente
definidos para que se possa afirmar a mesma legitimidade deliberativa no  Poder Legislativo e no Poder
Judiciário. Por isso, no presente artigo pretende-se proceder, primeiramente, ao exame do significado teórico
da categoria “representação argumentativa”, de modo a indagarmos sobre os limites da Suprema Corte para
proferir “a última palavra”. Nesse aspecto, merece avaliação a medida com que o Poder Judiciário se
compromete com os argumentos levados pelas partes em um litígio. Por fim cabe ainda perguntar se a
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representação argumentativa serve de fonte de legitimidade para a democracia ou se, ao revés, consiste
apenas em fator retórico de decisão.
 
2. Conceito de representação argumentativa na teoria de Robert Alexy
 

Robert Alexy é um dos principais jusfilósofos da atualidade, que se dedica à questão da forma e dos
limites da interpretação constitucional. No livro intitulado Teoria dos Direitos Fundamentais, o autor
sustenta no princípio da proporcionalidade o método de aplicação dos direitos fundamentais, cuja estrutura
normativa é principiológica. Os direitos fundamentais, como mandados de otimização, possuem a estrutura
de princípios e, quando concretizados, colidem com outro direito fundamental. A partir daí Alexy desenvolve
toda uma teoria de base argumentativa, pois é no peso das boas e fortes razões que a decisão se justifica.

Sua teoria provocou uma série de críticas, como a de Habermas, no sentido de inexistir parâmetro
racional para o sopesamento de direitos fundamentais.[7] A partir daí Alexy não apenas aprimora a Lei da
Ponderação, traduzida em fórmula de base matemática,[8] como também descreve a legitimidade do Tribunal
Constitucional na idéia de “representação argumentativa”.

Uma das principais questões que permeia a construção deste raciocínio teórico é a relação existente
entre democracia e direitos fundamentais. Pergunta-se se a primazia hierárquica dos direitos fundamentais
pode torná-los antidemocráticos na medida em que inibe a ação do legislador ordinário, representante
popular.

Como início para o enfrentamento desse problema, e considerando que “todo o poder emana do
povo”, Robert Alexy[9] supõe a existência não só de uma representação política, mas também de uma
representação argumentativa exercida, particularmente, pelo Tribunal Constitucional. Para o autor, o jogo
democrático pressupõe uma racionalidade discursiva e o discurso exige a democracia deliberativa.[10] Nela o
discurso não é composto tão-somente por interesses e poder, mas abrange também os argumentos dos
participantes que lutam por uma solução política correta.[11] Quando as leis respeitam e promovem os
direitos fundamentais, a maioria parlamentar atende às exigências da democracia deliberativa. Do contrário,
resta recorrer ao remédio da jurisdição constitucional. [12]  

Com efeito, o legislador pode praticar atos que provocam colisão entre os direitos fundamentais ou
com medidas que assegurem a sua própria efetivação. Como proposta para esse problema, Alexy[13] sugere,
desde que respeitados os espaços do legislador, uma jurisdição constitucional fornecedora da última palavra,
de forma a proteger os cidadãos de eventuais abusos de seus representantes políticos. Nesta ordem de idéias,
o Tribunal Constitucional exerce o importante papel de “instância de reflexão do processo político”.[14]

Segundo Alexy, o fato de os magistrados encontrarem-se vinculados institucionalmente às regras da
argumentação jurídica, como também aos princípios da publicidade e da motivação da decisão judicial,
permite-nos um maior grau de conhecimento e controle da jurisdição constitucional, decisivo para a distinção
do debate judicial e do debate político – este tipicamente marcado pela negociação e pela barganha em torno
de interesses específicos. [15] A partir da premissa de que representação significa consonância de idéias entre
representante e representado, Alexy procura mostrar que o Tribunal, ao trazer suas razões de decidir, pela
lógica da argumentação procura a concordância das pessoas; dos cidadãos em geral, mas principalmente
daqueles diretamente ou indiretamente atingidos pela decisão. 

A argumentação pressupõe três elementos: discurso, orador e auditório. O orador procura, mediante
seu discurso, convencer o auditório de que as teses que apresenta são corretas. Chaim Perelman, um dos
maiores expoentes na Teoria da Argumentação, distingue uma série de auditórios aos quais o orador se
dirige, mas confere especial atenção ao “auditório universal”.[16] Ainda que sabedor das limitações
históricas, impostas pelo contexto político e cultural de cada país, a idéia de um auditório universal,
equiparado à razão, faz com que o orador fortaleça ao máximo o seu discurso, em termos de coerência e
consistência, a ponto de procurar convencer quem quer que seja, e onde quer que esteja, do acerto da sua
decisão. É um ideal, ou uma idéia reguladora, que conduz a ação argumentativa.

Nesse sentido, diz Alexy, o Tribunal Constitucional argumenta com mais seriedade e vigor, do que o
legislador. Enquanto este, por força do mandato popular, possui carta branca para decidir sobre a aprovação
de projetos de lei (sem ter que fundamentar o seu voto), o juiz, ao contrário, tem que justificar cada ato
decisório seu, na constante busca de adesão popular.[17] Com isso se forma e se aprimora a interação
existente entre representante e representado. “A representação do povo no Tribunal Constitucional é
puramente argumentativa”,[18] diz Alexy, enquanto a representação parlamentar constitui um conjunto, nem
sempre coerente, composto por elementos decisionistas e discursivos.

Isto confere ao Tribunal Constitucional um discurso possuidor de um viés idealístico mais forte, com
uma maior pretensão de correção quanto ao conteúdo. Com efeito, a representação não é algo meramente
fático (substituição da vontade) e normativo (previsto em lei), mas contém um fator idealístico, porque é
necessariamente orientada para algum ideal (pretensão de correção). [19]

Tal idealismo, porém, poderia levar todo este esforço de implementação dos direitos fundamentais a
ser meramente utópico, se considerado o aparente paradoxo entre a primazia dos direitos fundamentais e a
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democracia. Na perspectiva do autor, no entanto, tal problema é sanado com o uso da ponderação, caso se
considere o papel regulador que a noção de correção exerce no discurso. [20]

De acordo com Alexy,[21] argumentos bons ou plausíveis bastam para a deliberação, mas não para a
representação. O autor enfatiza que o primeiro pressuposto para que a representação argumentativa seja
legítima é a existência de argumentos válidos. Argumento válido é o argumento correto, ou seja, aquele que
atende à pretensão de correção, e que também abarca um número significativo de cidadãos que acreditam
que o argumento possua esta qualidade. O segundo pressuposto é a existência de pessoas racionais, capazes
e dispostas a aceitar os argumentos apresentados no discurso, porque eles são válidos ou corretos, de forma
que os argumentos utilizados pelo Tribunal devem ter um respaldo imediato do povo.[22] Nesse sentido, a
estruturação válida dos argumentos leva a Corte Constitucional a atuar como instância de reflexão do
processo político, envolvendo representantes e representados e, desta forma, institucionaliza os direitos
fundamentais no Estado Constitucional Democrático.
 
3. A apropriação institucional da representação argumentativa pelo STF
 

Sem embargo das críticas que possam ser dirigidas à teoria de Robert Alexy, importa reconhecer que
o Supremo Tribunal Federal, principalmente através de seu Presidente, Ministro Gilmar Mendes, tem feito
uso, em algumas oportunidades, do arcabouço teórico do autor alemão,[23] e se apropriado, em seu
discurso. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.510, o Presidente da Corte Constitucional
expressamente mencionou a “representação argumentativa” em seu voto.[24]

Ainda que apenas o Ministro Gilmar Mendes tenha feito uso expresso desta categoria, os demais
ministros em nada objetaram. E mais, o comportamento recente da Corte tem sido no sentido de aceitar a
possibilidade de o Judiciário encarregar-se da tarefa dos demais Poderes. Nos já mencionados casos Cesare
Battisti e Raposa Serra do Sol, o STF enfrenta o mérito da decisão do Poder Executivo.

Uma coisa é fazer uso da representação argumentativa levando-a a sério no sentido de buscar o
aprimoramento do discurso em termos de coerência e consistência; outra é a apropriação ideológica desse
discurso. Nesse caso, é o discurso institucional que aflora; é a instituição que pretende se fortalecer perante o
público, chamando a atenção para a fonte de legitimidade do seu poder.

Nos termos também defendidos por Manuel Atienza[25], concebemos o Direito como argumentação
e, como corolário, partimos da premissa de que a prática decisória é essencialmente argumentativa. Pode-se
dizer, em apertada síntese, que é a própria argumentação jurídica e a participação da sociedade civil em
audiências públicas, na qualidade de amici curiae e mesmo como partes processuais, que conferem as bases
para a fundamentação racional da representação argumentativa. Contudo, voltamos a perguntar, em que
medida essa prática, ou esse modo de pensar a instituição, compete com a representação política dos
cidadãos no Poder Legislativo, em termos de última palavra na definição de políticas públicas, responsáveis
pela garantia e concretização dos direitos fundamentais?[26] Na mesma esteira, temos a institucionalização
de procedimento facultando segmentos da sociedade e do Estado brasileiro a participarem da elaboração de
Súmulas Vinculantes, pela via de edital público. Mas, até que ponto o Supremo Tribunal Federal, na sua
prática, atende às condições mínimas de validade e correção para arcar com a representação argumentativa?

Em entrevista recente, o Ministro Gilmar Mendes afirma que o Supremo Tribunal Federal é “um
espaço democrático (...) aberto à reflexão e à argumentação jurídica e moral, com ampla repercussão na
coletividade e nas instituições democráticas”,[27] indicando expressamente Robert Alexy. Refere-se, ainda,
ao Tribunal como “casa do povo”, capaz de suprir as omissões legislativas mediante sentenças de perfil
aditivo. É no contato com as partes, mediante os memoriais dos advogados, com o Ministério Público, com
os órgãos de governo, diretamente ou em audiências públicas, com os amici curiae, que o STF tem, pelo
menos no discurso que apresenta, buscado ampliar sua base de conhecimento e de alcance com a sociedade.

Deste modo, o Tribunal recebe todo tipo de argumento, razões e pontos de vista sobre temas
polêmicos, como foi o caso da pesquisa com células-tronco embrionárias para fins terapêuticos. Além disso,
diferentemente das decisões do Poder Legislativo, as decisões dos tribunais, em especial as do Supremo
Tribunal Federal, “só ganham peso se conseguem convencer” – assevera Gilmar Mendes.[28] Nas decisões
políticas existiria, portanto, um déficit argumentativo. O Congresso, ao contrário dos tribunais, não está
obrigado a justificar racionalmente suas decisões, pelo menos diante do que poderíamos chamar, com
Perelman, de um auditório universal. O discurso dos tribunais é de cunho universalizante, enquanto o
discurso político, mais contextual.[29]

 
4. Sobre os limites da representação argumentativa no STF: quem tem o direito à última palavra?
 

O fenômeno da judicialização da política nos leva a reconhecer o afastamento do debate democrático
das vias tradicionais, e o desenho de outros espaços de representação e participação da sociedade civil.
Trata-se de novas conformações que brotam em terreno fértil, vez que a superação das democracias
majoritárias pelo pluralismo passou a contar com a garantia de um Supremo Tribunal Federal apto a protegê-
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las com o manto dos Direitos Fundamentais, ainda que legitimando práticas contra-majoritárias.[30]

A recepção da categoria da representação argumentativa pelo discurso do Ministro Gilmar Mendes é,
com efeito, estratégica para a legitimação da expansão da competência institucional do Tribunal, verificado
por meio de um ativismo jurisdicional[31] e contra-majoritário.[32] A contribuir para o fortalecimento da
representação argumentativa nesse processo, encontra-se o aumento da demanda judicial proveniente das
omissões legislativas e governamentais garantidoras de direitos. E por que não mencionar também o fato de
que não raramente grupos vencidos no jogo político recorrem ao Supremo pela via do controle da
constitucionalidade de atos normativos e administrativos?

 Pode-se daí perceber o surgimento de novos padrões que merecem ser estudados e explicados, tendo
em vista a sua importância para os modelos de jurisdição e democracia atualmente em construção pela via
jurisdicional.[33]

O caráter contra-majoritário desses novos padrões cria uma contradição entre a efetivação dos
direitos fundamentais e a democracia, vez que o Tribunal Constitucional é quem passa a dar a última palavra
em termos do que o legislador pode ou não fazer. Dessa forma, apesar de ser o Legislativo quem elabora as
normas, a interpretação final ficará sempre a cargo de um outro Poder, o Judiciário.[34]

Neste ponto, Robert Alexy mostra que, em sede de interpretação constitucional, o Tribunal
Constitucional consegue transformar a concepção que possui sobre problemas sociais e políticos “em
componentes da constituição”, e, com isso, assume política.[35] À luz desta teoria, só existe contradição
entre democracia e direitos fundamentais quando se considera somente uma forma de representação popular,
qual seja, a política. Contudo, conforme o autor sustenta, existe também uma outra forma de representação,
a argumentativa (já mencionada no item 2), que, por também representar uma determinada comunidade, é
quem pode autorizar o Tribunal Constitucional a fornecer a última palavra. Nesse sentido, a contradição
entre direitos fundamentais e democracia se dissolve.

Todavia, será somente o conceito de representação argumentativa capaz de dar conta de questões
sobre o limite da interpretação do Tribunal Constitucional? Em que momento e sobre o quê este Tribunal
está autorizado a proferir a última palavra são ainda questões que precisam ser compreendidas através de
outras categorias teóricas defendidas pelo mesmo autor.

Alexy parte da idéia de que a Constituição, em sua dimensão objetiva, pode decidir sobre muitas
questões, mas pode deixar outras por conta da discricionariedade do legislador ordinário.[36] Isto significa
que há espaços para o legislador decidir. Nesta linha, a compreensão dos espaços deixados pela Constituição
será condição sine qua non para se entender o limite da interpretação constitucional da Corte Maior.

Face às teorias extremadas que, ou consideram a Constituição como “ovo originário” de todo o
direito, ou consideram a Constituição um marco regulador do processo de criação legal, em posição
intermediária e conciliadora, Alexy desenha espaços de discricionariedade do legislador, os quais devem ser
respeitados pela Corte Constitucional. O autor divide os espaços em estruturais e epistêmicos. Os espaços
estruturais são estabelecidos pela ordem de fazer ou não fazer, extraídos do texto constitucional.[37] Daí
que, quando a Constituição não obriga ou proíbe, o legislador é livre para estabelecer regras
(discricionariedade estrutural),[38] o que conduz a uma auto-contenção judicial: “Como o controle
judicial-constitucional é exclusivamente controle no critério da Constituição, segue forçosamente que lá,
onde inicia o espaço estrutural, cada controle judicial-constitucional termina”. [39]

No entanto, a dificuldade de se reconhecer o espaço de liberdade do legislador ordinário nos lança a
um espaço que Alexy chama de “epistêmico” ou de conhecimento. Os espaços epistêmicos se caracterizam
pela incerteza do conhecimento empírico ou normativo daquilo que a Constituição ordena, proíbe ou
faculta.[40] Logo, enquanto não houver conhecimento científico que nos faça decidir de maneira
inquestionável a favor de um ou outro interesse, e mesmo que a escolha do legislador intervenha em um
direito fundamental, ela deve ser respeitada. Alexy chama isso de discricionariedade epistêmica de tipo
empírico.[41] Mas, quando se tratar de uma avaliação justificada para a proteção de interesse específico, a
discricionariedade epistêmica é de tipo normativo.[42] Os espaços epistêmicos[43] contam com o princípio
formal da competência decisória do legislador democraticamente legitimado.[44] De acordo com este
princípio, as decisões relevantes para a sociedade são da responsabilidade do legislador, que deve ter as suas
escolhas respeitadas. Com isso, Alexy não apenas responde às criticas do contra-majoritarismo, como
também estabelece limites ao poder da representação argumentativa. A última palavra não é, portanto,
sempre do Tribunal Constitucional.

Alexy rompe aqui também com a concepção positivista de que a última palavra é apenas um ato de
autoridade. A teoria de Hart, a começar com o problema da textura aberta da norma, deixa que “seja o que
for que os tribunais decidam, quer sobre questões que caem dentro daquela parte da regra que parece simples
a todos, quer sobre as questões que ficam na sua fronteira sujeita a discussão, mantém-se, até que seja
alterado por legislação; e sobre a interpretação de tal, os tribunais terão de novo a mesma última palavra
dotada de autoridade.”[45] Importa notar que, de acordo com Hart, nos casos em que o comando jurídico
apresenta uma “zona de penumbra” o juiz está autorizado a buscar critérios extrajurídicos para a resolução
de conflitos, o que significa que a decisão depende de um ato puramente discricionário do juiz.
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Para Alexy,[46] a discricionariedade do juiz não se legitima nos problemas da linguagem ou nas
limitações da Ciência do Direito. Ela é resolvida pela pretensão de correção, que se desenvolve a partir do
argumento de princípio (aplicável a partir de um juízo de ponderação) e pela tese do caso especial
(argumentação jurídica é um caso especial de argumentação prática, porque cuida daquilo que é proibido,
ordenado e permitido, mas fundado em autoridade).[47]

Contudo, apesar da teoria de Alexy, que reconhece espaços constitucionais epistêmicos deixados à
alçada do legislador ordinário, será que existe uma deferência ao legislador no âmbito do Supremo Tribunal
Federal? A pergunta se justifica na medida em que a Corte Maior tem encampado a teoria deste autor. Na
ADI n. 3.510, em que se discutiu a possibilidade de utilização de células-tronco embrionárias para o
desenvolvimento de pesquisas de natureza terapêutica, quando os limites da ciência não estavam
suficientemente delimitados, a Suprema Corte, com muita dificuldade, respeitou a liberdade do legislador.
Para o atual presidente do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, Ministro Gilmar Mendes, o debate
democrático sobre esse tema não terminou na esfera do Congresso Nacional, quando se permitiu, pelo artigo
5º da Lei de Biossegurança, o uso de células tronco embrionárias para pesquisa. O debate “democrático”
permanece e se intensifica no Tribunal Constitucional, como se fosse um “terceiro turno” de deliberação e
votação, sob a “nota distintiva da racionalidade argumentativa e procedimental própria de uma jurisdição
Constitucional”.[48]

Apesar de se auto-outorgar tamanho destaque no cenário das instituições e atores democráticos, tal
entendimento não pode nos levar à conclusão apressada de que dessa maneira o Supremo Tribunal Federal
pretenda se sobrepor ao Legislador. A bem ver, o Tribunal busca mostrar-se como um poder legitimado a
decidir, na medida em que tem sido demandado. No entanto, duas observações merecem especial
consideração. Em primeiro lugar, parece haver certo descompasso com as condições teóricas da
representação argumentativa. Em segundo, não se pode desconhecer a necessidade de o Supremo Tribunal
Federal acompanhar o incremento de sua atribuição de legitimidade a um correspondente e suficiente dever
no campo argumentativo, sob pena de sua atuação trilhar o perigoso caminho da supremocracia.[49]

Isto significaria, em outras palavras, transferir a tirania da maioria parlamentar para a tirania da
maioria da Corte Suprema, o que evidentemente não condiz com a bandeira da democracia.[50]

 
5. Representação argumentativa e participação política: devem ser os argumentos dos sujeitos
processuais apreciados pelo STF?
 

Por derradeiro, cumpre examinar se há para o Tribunal Constitucional algum tipo de dever de
examinar os argumentos lançados pelos sujeitos processuais no âmbito da jurisdição constitucional.

É possível, nesta linha, destacar a notícia divulgada no jornal Folha de São Paulo que menciona o
envio de documentos, pelo Procurador-Geral da República, aos ministros do Supremo Tribunal Federal dois
dias antes da retomada do julgamento sobre a reserva Raposa Serra do Sol. Sustenta o Chefe do Ministério
Público que a Corte não teria ouvido a sociedade e que teria, ainda, extrapolado suas funções ao criar
dezenove condições para manter a área demarcada de forma contínua, conforme demandado na petição
inicial. “Para o Procurador-Geral, o Supremo não respeitou a separação entre os Poderes e tratou o direito
dos índios de forma ‘amesquinhada’. Suas observações acabaram sendo ignoradas no julgamento”.[51]

De acordo com o que diz o Procurador-Geral da República, que atuou no feito, o Supremo não se
sente obrigado a arcar com o ônus argumentativo consistente na apreciação dos argumentos – tão
comemoradamente recebidos pelo STF –, nem mesmo quando tem o Procurador-Geral da República como
interlocutor. E isto, por sua vez, faz emergir a necessidade de uma adequada investigação científica
direcionada a verificar essa prática da Corte e propor balizamentos para o mencionado ônus. Somente assim
podem ser preservadas as regras que disciplinam o jogo democrático republicano.

Como indica Alexy, ao expor sua teoria sobre a representação argumentativa, a sanção pelo mau
exercício do poder concedido pelo voto é a não-reeleição.[52] Em alguns países há, até mesmo, o recall –
término precoce do mandato por pedido popular. Como, então, é feito o controle da legitimidade
argumentativa? Paradoxalmente, a fonte de legitimidade desse poder parece ser em seu próprio exercício. De
forma análoga à legitimidade eletiva, o controle da atuação da Corte é feito da mesma maneira com que é
adquirida a legitimidade: naquela pelo voto, nesta pela argumentação. Portanto, é através da fundamentação
e dos motivos da decisão que a sociedade pode avaliar e aceitar o seu conteúdo, emprestando-lhe o
reconhecimento democrático. Não é por outra razão que os litigantes vencidos, mas cujos argumentos foram
satisfatoriamente apreciados pela decisão, reconhecem-lhe legitimidade.

É de se supor, portanto, que o Supremo Tribunal Federal precisa responder aos argumentos lançados
pelos sujeitos do processo que, por sua vez, representam vários outros cidadãos na decisão política. De outra
forma, estaria violado o devido processo legal; em especial, a garantia constitucional da motivação da
decisão judicial e do contraditório participativo.

Observe-se que na representação democrática realizada no âmbito do Legislativo, as decisões são
produzidas a partir de participantes que representam interesses específicos de motivação predominantemente
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política. Ao contrário, na perspectiva do Judiciário, a produção da decisão exige do juiz menor preocupação
política e maior atenção aos parâmetros jurídicos.

Se os juízes têm o dever de observar a motivação da decisão judicial e o contraditório participativo,
não se pode admitir que, recebido um conjunto de argumentos pró e contra sobre determinada matéria,
possam os julgadores escolher quais argumentos serão apreciados. Isto levaria a esvaziar toda a intenção de
controle – aqui entendido como controle do exercício de poder – da atuação do Judiciário em uma
democracia. Por isso, Alexy adverte que toda jurisdição constitucional contém o perigo do paternalismo.[53]

Por outro lado, na consideração dos argumentos das partes, de modo algum isto significa que a teoria do
discurso substitui a fundamentação pela obtenção de consensos.[54]

Nesta linha, para combater o problema do paternalismo, a decisão do Tribunal Constitucional deve
ser reconhecida pelos cidadãos em discussão e reflexão críticas como se aquela decisão fosse própria destes.
Por outro lado, o consenso só se legitima na jurisdição constitucional, se houver convergência com os ideais
discursivos. [55]

Reconhecer a decisão do Tribunal Constitucional como se fosse própria exige a participação dos
interessados na tomada de decisão da Corte Maior. Realmente, a possibilidade de colocar argumentos perde
toda razão de ser, caso não haja obrigatoriedade da efetiva consideração dos argumentos apresentados. De
que adianta uma defesa que apesar de formulada e não precisa ser respondida?[56] Por isso, informa Alexy
que as regras específicas do discurso[57] têm um caráter não-monológico e que “a través de la libertad e
igualdad de las personas se asegura que serán considerados todos los argumentos, y que ninguno será
excluído de antemano”. [58]

Poder-se-ia alegar inexistir compromisso de alguns sujeitos processuais com o ideal de correção do
discurso jurídico.[59] Afinal, como legitimar o interesse (parcial) das partes do conflito[60] e do interesse
(parcial) dos amici curiae  (que muitas vezes representam grupos de interesse) no âmbito da jurisdição
constitucional?[61]

É neste campo que a categoria da representação argumentativa de Alexy deve se apresentar como
base do constitucionalismo discursivo e legitimadora da atuação da Corte.[62] Não há discricionariedade. O
controle da racionalidade da decisão exige que o Tribunal responda aos argumentos dos atores processuais
envolvidos. Afinal, um conceito adequado de democracia não toma por base apenas o conceito de decisão,
mas também o de argumento.[63]

Ainda que um dos sujeitos processuais traga argumentos fundados em um interesse parcial contrário
ao cumprimento de determinada disposição jurídica, há de se verificar, no contexto da lógica discursiva, em
que medida aquele argumento carrega um ideal de correção.[64] O ideal de correção deve ser posto em uma
via de mão dupla. É a pretensão de correção das argumentações das partes dirigidas aos juízes e a destes em
resposta às partes que parece crucial não só para atender às garantias da motivação judicial e do
contraditório participativo, como também para legitimar democraticamente qualquer decisão do Tribunal
Constitucional.
 
6. Conclusões
 

Este pequeno artigo pretendeu examinar quatro questões, quais sejam: a) o significado teórico da
categoria “representação argumentativa”; b) os limites da Suprema Corte para proferir “a última palavra”; c)
em que medida o Poder Judiciário deve se comprometer com os argumentos levados pelas partes em um
litígio; d) se a representação argumentativa serve de fonte de legitimidade para a democracia ou se, ao revés,
consiste apenas em um fator retórico de decisão. Sintetiza-se abaixo o que foi apresentado no
desenvolvimento.

No jogo político, os Poderes Executivo e Legislativo podem praticar atos capazes de colidir com
direitos fundamentais ou com medidas que assegurem a sua própria efetivação. Com a crescente
judicialização das questões políticas, o Supremo Tribunal Federal passa a atrair funções a princípio
reservadas aos outros Poderes, outorgando a si próprio o poder de dar a última palavra.

Ao comparar a representação popular exercida pelo Legislativo e pelo Judiciário, o jusfilósofo Robert
Alexy assevera que enquanto a representação parlamentar constitui um conjunto - nem sempre coerente - de
elementos decisionistas e discursivos, a representação do povo no Tribunal Constitucional é puramente
argumentativa. Isto quer dizer que o Tribunal, por ter que justificar cada ato decisório seu, na constante
busca de adesão popular, argumenta com mais seriedade e vigor que o legislador. Tal proceder confere ao
Tribunal Constitucional uma maior pretensão de correção quanto ao conteúdo. Nesta linha, o primeiro
pressuposto para que a representação argumentativa seja legítima consiste na existência de argumentos
válidos ou corretos. O segundo pressuposto fundamenta-se na existência de pessoas racionais que sejam
capazes e estejam dispostas a aceitar tais argumentos porque eles são válidos ou corretos. Assim, os
argumentos utilizados pelo Tribunal devem ter um respaldo imediato do povo.

O Tribunal Constitucional capaz de realizar uma correta representação argumentativa é aquele tido
como instância de reflexão do processo político, de forma que este vínculo entre os representados e
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representantes institucionaliza os direitos fundamentais no Estado Constitucional Democrático. Nesta ordem
de idéias, a categoria representação argumentativa, mencionada expressamente na ADI n. 3.150, no voto do
Presidente do STF, é a categoria que descreve, respeitados os espaços do legislador, a legitimidade do
Tribunal Constitucional para decidir acerca de questões jurídicas dotadas de alto teor político.

Na teoria de Robert Alexy, há espaços de discricionariedade do legislador, os quais devem ser
respeitados pela Corte Constitucional. Assim, quando a Constituição não obriga e tampouco proíbe, o
legislador é livre para estabelecer regramentos (discricionariedade estrutural); quando houver a intervenção
legal sobre direitos fundamentais, as escolhas do legislador devem ser respeitadas, ainda que não haja
conhecimento científico que decida inquestionavelmente a favor de um ou outro interesse (discricionariedade
epistêmica de tipo empírico) ou se houver avaliação justificada de proteção de interesse específico
(discricionariedade epistêmica de tipo normativo). Alexy estabelece o princípio formal da competência
decisória do legislador democraticamente legitimado, o que significa que as decisões relevantes para a
sociedade são da responsabilidade do legislador e a Corte Constitucional deve respeitá-las.

O controle da racionalidade da decisão exige que o Tribunal responda aos argumentos dos atores
processuais envolvidos, sob pena de a menção à categoria da representação argumentativa ser meramente
retórica. Afinal, um conceito adequado de democracia não toma por base apenas o conceito de decisão, mas
também o de argumento. Por isso, o ideal de correção deve ser posto em uma via de mão dupla. É a
pretensão de correção das argumentações das partes dirigidas aos juízes e a destes em resposta às partes que
confere a qualquer decisão do Tribunal Constitucional legitimidade.

Pode-se, então, perceber que as práticas existentes, tais como a realização de audiências públicas, a
participação dos amici curiae, bem como os editais de convocação da sociedade civil para a proposição de
súmulas vinculantes, de nada adiantarão, caso o STF não se sinta obrigado a arcar o ônus de apreciar os
argumentos lançados pelos interessados.
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Verifica-se a presença cada vez maior do Judicário, pelos casos que julga, nos noticiários locais, nacionais e
internacionais.
[18] ALEXY, Robert. “Ponderación, control de constitucionalidad y representación”, in: ALEXY, Robert. Teoría
del discurso y derechos constitucionales. México: Distribuciones Fontamara, 2005. p.100.
[19] ALEXY, Robert. “Ponderação, jurisdição constitucional e representação”, Constitucionalismo Discursivo,
p.164.
[20] Idem, p. 164.
[21] Idem, p. 165.
[22] Idem, p. 165.
[23] Vejam-se, por exemplo, os seguintes casos: Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3112 (lei penal e
proporcionalidade); Suspensão de Segurança n. 3741 (tutela de direitos sociais e ponderação de princípios);
Reclamação n. 2126 (sequestro de verbas públicas e ponderação de princípios).
[24] A referida ADI levou ao Supremo a questão da possibilidade de pesquisas com células-tronco embrionárias
para fins terapêuticos.
[25] ATIENZA, Manuel. El Derecho como Argumentación. México: Fontamara, 2005.
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lutar pelos valores que defendem no âmbito do Supremo, cria-se uma nova arena discursiva e de decisão político-
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(VIEIRA, Oscar Vilhena, “Supremocracia”, in: Revista Direito GV, 2009, vol. 8, p. 448).
[27] BASILE, Juliano. “Para Presidente do STF, tribunal supre deficiências do Legislativo” [entrevista com o Min.
Gilmar Ferreira Mendes], in: Valor Econômico. Disponível em: . Acesso em: 09 jul. 2008.
[28] Idem.
[29] Cf. PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da Argumentação: A Nova Retórica ,
§7, p. 34-35.
[30] Veja-se a conceituação a respeito do princípio do contra-majoritário em BICKEL, Alexander. The Least
Dangerous Branch The Supreme Court at the Bar of Politics. 2ª ed. New Haven Yale University Press, 1986.
[31] Cf. VALLE, Vanice Lírio do (org.), op. cit.
[32] MARSHALL, William. Conservatism and the seven sins of judicial activism. University of Colorado Law
Review, 2002. Disponível em: . Acesso em: 30 nov. 2008.     
[33] Cf. VALLE, Vanice Lírio do (org.), op. cit.
[34] MENDES, Conrado Hübner, Direitos fundamentais, separação de poderes e deliberação , p. 14, classifica
as “teorias da última palavra” em: 1) mais inclinadas para cortes constitucionais e juízes; 2) mais inclinadas para
parlamentos e legisladores: “a inclinação por juízes, geralmente, é baseada no que poderíamos chamar de
‘presunção de infalibilidade judicial’ (...). A inclinação por legisladores, por sua vez, é baseada na combinação de
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[35] ALEXY, Robert. “Direitos fundamentais no Estado constitucional democrático: para a relação entre direitos
do homem, direitos fundamentais, democracia e jurisdição constitucional”, in: Constitucionalismo Discursivo, p.
51.
[36] ALEXY, Robert. “Direito constitucional e direito ordinário – jurisdição constitucional e jurisdição
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especializada”, in: Constitucionalismo Discursivo, p.79.
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[38] ALEXY, Robert. “Pósfácio”, in: Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 584.
[39] ALEXY, Robert. “Direito constitucional e direito ordinário – jurisdição constitucional e jurisdição
especializada”, in: Constitucionalismo Discursivo, p.79.
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[49]  VIEIRA, Oscar Vilhena, “Supremocracia”, in: Revista Direito GV, 2009, vol. 8, p. 445: “A ampliação dos
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de poder moderador, mas também de responsável por emitir a última palavra sobre inúmeras questões de natureza
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Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2007.
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Jeremy. Law and Disagreement . New York: Oxford University Press, 1999, p. 90-91). No vernáculo: “No direito
constitucional moderno, a arbitrariedade da decisão por maioria no Legislativo é frequentemente citado como uma
forma de reforçar a legitimidade do controle judicial. No final, é claro, esta é uma estratégia vã. Tribunais de
segunda instância são, invariavelmente órgãos colegiados cujos membros muitas vezes discordam, mesmo após a
deliberação”.
[51] SELIGMAN, Felipe.  “Procurador-Geral questiona no STF julgamento da Raposa/Serra do Sol”, in:
Folha de São Paulo, em 21 de março de 2009.
[52] ALEXY, Robert. “Ponderação, jurisdição constitucional e representação”, Constitucionalismo Discursivo,
p.163.
[53] ALEXY, Robert. “A institucionalização da razão”, in: Constitucionalismo Discursivo, p. 36.
[54] Idem, p. 26.
[55] Cf. ALEXY, Robert. “A institucionalização da razão”, in: Constitucionalismo Discursivo, p. 36. Neste
sentido, confirma Neil MacCormick, Retórica e Estado de Direito, p. 327-328: “Juízes, ao decidirem casos,
podem ou não ser (ou se considerar) limitados a lidar com pontos efetivamente levantados pelas partes, mas eles
certamente têm que lidar pelo menos com tais pontos” (itálico nosso).
[56] Sobre este ponto escreve Neil MacCormick, ob.cit., p. 371: “Sempre que as partes de um caso litigioso
levantarem argumentos sérios sobre problemas de interpretação, ou de classificação, ou de relevância, ou de
prova, é importante que a corte responda séria e cuidadosamente”.
[57] As regras são, de acordo com ALEXY, Robert. La institucionalización de La justicia, p. 61: 1) Cada um
que pode falar pode participar do discurso; 2) Cada um pode questionar qualquer afirmação (a), introduzir
qualquer afirmação (b), bem como expressar opiniões, desejos e necessidades (c) no discurso; 3) Não se pode
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[58] La institucionalización de La justicia, p. 61.
[59] Veja-se, a propósito, a distinção feita por ALEXY, Robert. La institucionalización de La justicia, p. 33,
entre a “pretensão pessoal de correção” (pertencente aos sujeitos processuais interessados) e “pretensão objetiva
de correção” (pertencente ao juiz).
[60] “Essa abertura do Supremo a outros atores políticos tem transformado o Tribunal, em muitas circunstâncias,
em uma câmara de revisão de decisões majoritárias, a partir da reclamação daqueles que foram derrotados na
arena representativa. Neste aspecto, é curioso notar que o partido político que mais trazia casos ao Supremo no
período Fernando Henrique Cardoso era o Partido dos Trabalhadores (PT) e, agora, na gestão Lula, o Partido dos
Democratas (DEM) passou a ocupar a primeira posição entre os usuários do Tribunal, seguido de perto pelo
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)” (VIEIRA, Oscar Vilhena, “Supremocracia”, in: Revista Direito
GV, 2009, vol. 8, p. 448).
[61] Ensina BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p.
35-36, que o julgador não deve agir discricionariamente, mas precisa saber compreender os fatos que autorizam a
aplicação da conseqüência jurídica prevista. Nesta linha de raciocínio, o amicus curiae - portador de diversas
vozes caracterizadoras da sociedade brasileira - pode auxiliar o juízo ao trazer informações inacessíveis ao
magistrado e, ao mesmo tempo, legitimar a produção da decisão jurisdicional.
[62] “O constitucionalismo discursivo é uma teoria que nasce do enlace de cinco conceitos: (1) do de direitos
fundamentais, (2) do de ponderação, (3) do de discurso, (4) do de jurisdição constitucional e (5) do de
representação (ALEXY, Robert. “Ponderação, jurisdição constitucional e representação”, in: Constitucionalismo
Discursivo, p. 155).
[63] ALEXY, Robert. “Ponderação, jurisdição constitucional e representação”, in: Constitucionalismo
Discursivo, p. 163.
[64] De acordo com ALEXY, Robert. “Ponderação, jurisdição constitucional e representação”, in:
Constitucionalismo Discursivo, p. 157-162, a técnica da ponderação é compatível com a correção, objetividade e
fundamentação, constituindo o problema principal da dimensão metodológica da jurisdição constitucional.
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PRÁTICAS JUDICIÁRIAS: QUESTÕES DE RESPONSABILIDADE POLÍTICA E
SOCIOCULTURAL DOS MAGISTRADOS

PRACTICAS JUDICIALES: CUESTIONES DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y SOCIO-
CULTURAL DE LOS MAGISTRADOS

José Alcebíades de Oliveira Junior

RESUMO
Este artigo procura dar prosseguimento às nossas pesquisas sobre Sociologia Judiciária, entendida como
aquela passível de ser oportunamente aplicada a aspectos organizacionais (acesso à justiça, morosidade) e
aspectos hermenêuticos do Poder Judiciário. Nesse sentido, aborda questões de legitimidade desse poder,
bem como questões de responsabilidade política e sociocultural dos magistrados, procurando discutir, ao fim
e ao cabo, o percurso mais adequado para decisões judiciais em sociedades pluralistas complexas, nas quais
há que se atentar para um conjunto de valorações paradigmáticas ligadas às pessoas humanas, as diferentes
culturas, as instituições, ao meio ambiente, aos portadores de deficiência, às questões de raça, etnia, gênero,
idosos, adolescentes, etc.
PALAVRAS-CHAVES: Poder Judiciário – Magistrados – Responsabilidade política – Responsabilidade
sócio-cultural.

RESUMEN
Esto artículo intenta dar seguimiento a nuestras investigaciones respecto la Sociologia Judicial comprendida
como aquella con posibilidad de ser oportunamente aplicada a aspectos organizacionales (acceso a la justicia,
morosidad) y aspectos hermenéuticos del Poder Judicial. En esto sentido, abarca cuestiones de legitimidad de
esto poder y cuestiones de responsabilidad política y socio-cultural de los magistrados, objetivando la
discusión del sendero más adecuado para decisiones judiciales en sociedades pluralistas complejas, en las
cuales hay que tener atención para un conjunto de valoraciones referenciales ligadas a las personas humanas,
a las diferentes culturas, a las instituciones, al medio ambiente, a los necesitados de cuidados especiales, a las
cuestiones raciales, de etnia, género, ancianos, jóvenes etc.
PALAVRAS-CLAVE: Poder Judicial – Magistrados- Responsabilidad política- Responsabilidad sócio-
cultural

1. Sobre legitimidade democrática (de origem, funcional e constitucional) do Poder Judiciário e
primeiras observações sobre responsabilidade política[1]

Partindo de mãos dadas com Luis Esteban Delgado del Rincón[2], desde os primórdios do
constitucionalismo, por influência francesa um modelo de justiça burocrática foi implantado, de juízes não
eleitos, que passam a formar um corpo de funcionários, profissionais do Direito, como diria Max Weber, a
quem se encomenda a função de aplicação da lei.

Diante da ausência de uma legitimidade democrática de origem, se busca socorro a uma
legitimidade democrática ancorada na função de aplicação da lei democrática, a qual, segundo Luis Esteban,
se atribuirá o nome de legitimidade de exercício ou legitimidade funcional[3].

Esse tipo de legitimidade predominante no Estado liberal fermentou quase que um credo de que o
juiz deveria limitar-se exclusivamente a aplicação mecânica da lei, mediante processos mentais estritamente
lógicos. E aqui, talvez, não para absolver Hans Kelsen da “culpa” que muitas vezes lhe é atribuída por pregar
uma ciência jurídica sem alma, se encontre boa dose de explicações contextuais para o seu empenho na
construção de sua teoria pura do Direito.

Durante o Estado social e democrático, como prossegue o autor espanhol que estamos trabalhando,
aumenta consideravelmente a intervenção dos juízes no processo de produção do Direito. Na hora de aplicar
uma norma ao caso concreto se convertem em verdadeiros “criadores” diretos do Direito, já que gozam de
certa discricionariedade na interpretação dos diferentes sentidos que aquela possa ter, aportando assim certo
valor que acrescenta na cadeia de produção ou inovação do ordenamento jurídico. Está-se, portanto, diante
da jurisprudência como fonte direta do Direito, que estabelece critérios jurídicos gerais vinculantes para os
juízes e tribunais, transparecendo estar acontecendo uma verdadeira revisão entre os muros da civil law e da
common law.

Diante disso, se coloca então o interrogante bastante atual de como se legitima democraticamente o
Direito assim criado pelos juízes? Como saber se as normas criadas refletem efetivamente a vontade do
povo? Quem controla os juízes e quem controla os controladores são questões imediatamente decorrentes.

Com efeito, e de fato como temos dito em vários trabalhos[4], há um novo protagonismo dos juízes
no Estado democrático, que agora podem atuar por critérios de oportunidade ou mesmo de justiça social, e
não apenas por critérios estritos de legalidade.

Na análise de Luis Esteban[5], pode-se observar, num primeiro momento, que frente aos riscos de
uma politização subjetiva na Espanha e podemos afirmar que também no Brasil, existem mecanismos que
podem ser entendidos como sistêmicos, dentre os quais, os recursos legalmente estabelecidos e a exigência
de uma responsabilidade judicial pessoal; porém, como coloca e nos parece essencial, hoje em dia há que se
considerarem mecanismos extra-sistêmicos, dentre os quais a “opinião pública”, fenômeno nada homogêneo
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e nada fácil de ser tratado, mas que seguramente é muito real em sociedades democráticas, devendo ser
considerado, tal como veremos.

De toda a sorte, como diz Luis Esteban[6], se no sistema anglo-saxão norte americano ainda existe
legitimidade originária pelo voto, é preciso dizer que também esse sistema não está isento de inconvenientes,
podendo nele haver ainda em maior grau politização subjetiva do juiz, além desse sistema não garantir
capacidade técnica.

Quanto aos países que adotam o sistema continental, como é o caso do Brasil, consoante
Esteban[7] o que é preciso ter presente é que se reconhece o princípio de legitimidade democrática a todos
os poderes do Estado, e, fundamentalmente, que a postulação do princípio geral de legitimidade democrática
como fundamento da atuação dos poderes do Estado, implica a existência de um marco de garantias,
procedimentos e controles previstos na Constituição, que constitui elemento inseparável da essência do
princípio democrático para assegurar a autenticidade da vontade popular. 

A Constituição, portanto, mantém e sofistica o império da lei na atuação judicial. Obviamente, não
de uma maneira mecânica, porém, longe de se poder falar em uma liberdade absoluta, o que conduz ao
polêmico e empolgante tema do ativismo judicial (e suas desconfianças). Por isso, como temos escrito em
vários lugares, há um interesse cada vez maior de elaboração de uma teoria do Direito desde o paradigma
constitucional de Estado na modernidade, como, aliás, fazem Luigi Ferrajoli, Ronald Dworkin, Robert Alexy
e Jürgen Habermas.

Por tudo isso é que a legitimidade de origem ou funcional também pode ser classificada como
legitimidade constitucional, no sentido de que é a própria Constituição que em última instância legitima a
origem dos juízes e o exercício de suas funções[8].
2. Questões específicas de responsabilidade política do Poder Judiciário no exercício de sua função

A partir do quadro descrito e procurando ir direto ao nosso assunto, estaria o Poder Judiciário
submetido como os demais poderes a uma responsabilidade política? Certamente, a resposta é muito
complexa.

Partamos, conjuntamente com Luis Esteban[9], de um conceito de responsabilidade política em
sentido amplo e que poderia ser aplicado ao Poder Judiciário: “se entende por responsabilidade política a
sujeição dos juízes ao poder político mediante o controle que este pode ter sobre a nomeação e a
confirmação dos juízes, sobre o exercício concreto da atividade jurisdicional, sobre a promoção profissional,
ou também, sobre a gestão dos instrumentos de responsabilidade disciplinar”.

Em princípio, embora a complexidade do sistema jurídico brasileiro permita muitas interpretações
(como, por exemplo, a de qual o papel do CNJ), parece não existir esse tipo de responsabilidade. No
entanto, salvo melhor juízo, vários elementos podem demonstrar o caráter político da atividade judicial, aos
quais seria interessante atentar, conforme salienta Esteban[10]:

1- A avaliação das condutas ou comportamento dos juízes pode ser segundo critérios de
oportunidade e não de estrita legalidade;

2 – O caráter político do órgão ante o qual se depura a responsabilidade (CNJ, p.ex:), podendo a
responsabilidade ser exigida em última instância pela opinião pública

3 – O caráter também político do juízo ou procedimento que se para fazer a (sentença) efetiva;
4 – A perda do cargo ou a obrigação de demitir como elemento negativo ou sancionatório, é

característico de uma responsabilidade política institucional.
Como ilustração, nos países da common law que adotaram a justiça profissional, os juízes

permanecem no cargo enquanto não violem o princípio constitucional do bom comportamento, caso
contrário, existem mecanismos que permitem enquadrar dentro de um tipo de responsabilidade política
judicial, ao reunir-se alguns dos caracteres que se acabam de enunciar.

Porém, existem muitas críticas a esses processos, pela intervenção de órgãos políticos, não
jurisdicionais, a partir de conceitos amplos e vagos... E, ainda, há quem diga que ao final esse mecanismo
anglo-saxão atua mais desde um paradigma jurídico do que político. Enfim, essa responsabilidade política
judicial não vige nos países do sistema continental europeu, como é o nosso.

A questão para debate que permanece é: em que medida um sistema de responsabilidade política
judicial resultaria contrário aos princípios constitucionais de independência judicial e inamovibilidade, por
exemplo, que supõe a submissão exclusiva do juiz ao império da lei, excluindo que qualquer outro poder do
Estado controle o modo como o Juiz exerce sua função?[11]
3. A responsabilidade “política difusa” ou “social e cultural” do Poder Judiciário: a crítica da opinião
pública ao exercício da função judiciária

Este tipo de responsabilidade, como nos mostra Esteban[12], que guarda relação com a
responsabilidade política institucional, tendo o povo como sujeito controlador da função jurisdicional, se
caracteriza principalmente pelo submetimento da função judicial ao controle da opinião pública e pela
ausência de imposição de uma sanção política ou jurídica como a perda do cargo.

Trata-se de uma responsabilidade conectada com a faculdade dos cidadãos e dos meios de
comunicação social para emitir juízos críticos sobre as atividades realizadas e as resoluções ditadas pelos
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juízes magistrados.
A questão imediata é: que papel joga essa crítica na atuação dos poderes públicos, mesmo sendo um

controle indireto de suas ações?
Aqui, procurando estender as reflexões sobre os questionamentos do pesquisador espanhol, vale

dizer que autores como Jürgen Habermas[13], dentre outros com os quais concordamos, acredita firmemente
que o posicionamento crítico poderá traduzir-se em uma melhora do funcionamento dos serviços públicos e,
em concreto, do funcionamento da administração da Justiça. Além do que, como salienta Esteban, é preciso
atentar também, que a emissão de juízos críticos tem seu fundamento nos Direitos constitucionais de
liberdade de expressão e informação.

Avançando um pouco mais com Habermas, como é do conhecimento acadêmico esse autor tem
trabalhado ao longo dos anos com um conceito para ele chave às sociedades modernas que é o de “esfera
pública”. Tal conceito, bem mais amplo do que a visão circunscrita à tradicional dicotomia que identifica o
público com o Estado e o privado com a sociedade civil, perpassa e procura interligar a ambos, o que tem lhe
permitido trabalhar com o que denominaria de “subjetividade coletiva”, idealmente agregadora dos interesses
coletivos maiores, fazendo avançar não só os Direitos em particular, senão que também as formas mais
amplas e estruturais de uma organização social que se pretenda democrática. E é nesse sentido que uma
possível construção de uma subjetividade pública deva estar identificada com a opinião pública, que, apesar
das dificuldades conceituais e materiais, expressaria os interesses gerais dos cidadãos, sendo, portanto a
quem de fato se deve prestar contas às questões de soberania. Certamente, os problemas e dificuldades de
tornar real essa ideia são muitos, mormente quando se assiste a expansão gigantesca do sistema midiático e
sua influência, para o bem ou para o mal, na construção da opinião pública.

Voltando ao professor espanhol, ademais de ser um importante Direito fundamental à possibilidade
de manifestação da sociedade civil, os ordenamentos jurídicos também ao reconhecerem certos princípios de
caráter processual como os de publicidade e oralidade das atuações judiciais bem como o de motivação das
sentenças, têm facilitado à participação popular e o controle dos seus atos.

A Justiça Espanhola já se manifestou no sentido de que a publicidade das atuações judiciais tem por
finalidade proteger as partes de uma justiça subtraída ao controle público, assim como também manter a
confiança nos tribunais, e acreditamos que no Brasil, pelo menos, o debate esteja posto, pois temos assistido
casos paradigmáticos dessa relação entre o Poder Judiciário e demais órgãos essenciais à Justiça com a
imprensa, tal como o recentíssimo caso Isabela, o que pretendemos pesquisar mais detidamente em breve.
Alem do que, como temos presente, é claro que sobre essa publicidade recaem restrições de vários matizes
(penais, sobretudo de privacidade), que transcendem nossa abordagem de agora.

Porém, cabe dizer ainda com Esteban[14] que a relação com a mídia é complexa e poderá redundar
até mesmo em coação da liberdade decisória dos juízes. O autor espanhol refere-se aqui aos “processos
midiáticos” ou “juízos paralelos” realizados pelos meios de comunicação, e dos quais temos fartura de
exemplos no Brasil, como é o caso Isabela que referimos a pouco, e também como Boaventura Santos faz
menção em sua obra[15].

Sobre essa responsabilidade política difusa ou social do Poder Judiciário e dos magistrados, cabe
dizer que o principal problema que afeta esse instrumento de fiscalização social da jurisdição, desde o ponto
de vista de sua eficácia ou operatividade, é a falta do elemento sancionatório (reeleição, perda do cargo,
promoções, etc.), tanto na Espanha quanto no Brasil.  

Não obstante isso é nosso ponto de vista de que o importante para a formação dos juízes pode ser
encontrado na percepção de que não vivem apartados da sociedade. Não existe em um horizonte mais largo,
duas intersubjetividades distintas ou descoladas, que seria a do judiciário e a da sociedade. Muito embora as
especificidades e diferenças, se faz cada vez mais necessário trabalhar também com suas linhas de contato,
sob pena de padecer a legitimidade de um poder da importância do Judiciário. E mesmo correndo algum
risco sobre a afirmação que faremos a seguir, sobre esse ponto somos – pelo menos idealmente -, somos
muito habermasianos: a aprovação popular é fundamental para a legitimidade e afirmação da instituição
judicial como um todo.

Com efeito, se a sociedade e os Direitos evoluem, o que poderia ser lembrado pela teoria das
gerações de Direitos[16], as instituições necessitam acompanhar e enfrentar os paradoxos decorrentes dos
interesses próprios às transformações do Estado e dos Direitos. Daí a importância, pois, de se tentar pensar
um modelo adequado para magistrados atuarem nas sociedades complexas, sendo a proposta de François
Ost, como veremos, sintetizadora e  oportuna a respeito.
4. Sobre três modelos de Juiz

Por tudo o que foi dito sobre a complexidade e a responsabilidades da função judicial, é que
julgamos oportuno trazer uma síntese da proposta do prof. Belga François Ost[17] de que atualmente se
poderia falar em três modelos de juízes: Júpiter, Hércules e Hermes, senão vejamos:

O primeiro, seria Júpiter, modelo clássico positivista e que continua ainda sendo ensinado nas
Faculdades. Sua base é a codificação – visa a uma racionalização formal e implica numa simplificação radical
do material jurídico. Poderíamos detectar nele as seguintes características: monismo jurídico, monismo

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1357



político ou soberania estatal, racionalidade dedutiva e linear, e uma concepção de tempo orientado para um
futuro controlado.

O segundo, seria Hércules – modelo pós-positivista – lembre-se aqui de Ronald Dworkin, que
segundo Ost seria a de um Juiz que se desdobra em “engenheiro social”. A questão já não é: “qual o meu
dever?”, senão “que probabilidade há de que uma jurisdição sancione meu comportamento?”

Uma citação de Ost sobre a realidade que teria de enfrentar um juiz do modelo dworkiano, nos
parece muito ilustrativa e merece ser colacionada:

“Nada nunca será perdoado ao Juiz assistencial de hoje. Conciliar as economias
familiares em crise; dirigir as empresas em dificuldade evitando, se possível, a
falência; julgar se corresponde ao interesse da criança ser reconhecido por seu pai
natural se a mãe se opõe, apreciar se a interrupção voluntária da gravidez se justifica
pelo “estado de angústia” da mulher grávida, intervir no calor dos conflitos coletivos
de trabalho e decidir (em procedimento de extrema urgência em um catorze de
agosto à meia noite) se a greve dos pilotos aéreos da companhia nacional, prevista
para o dia seguinte às seis horas, é lícita ou ilícita(...) julgar se o véu islâmico é
compatível com a disciplina e o espírito da escola, etc.,etc...”[18]

E diante das dificuldades bastante palpáveis dos dois primeiros modelos de juízes, Ost propõe então
um terceiro, que seria o juiz Hermes. Creio que da leitura de Ost e também de nossas próprias pesquisas,
neste último caso não daria para se falar ainda de um modelo. Trata-se por ora ainda de se trabalhar com
diagnósticos sobre como deveria ser esse juiz que, segundo Ost, poderia ser um mediador, comunicador, cuja
lei mais importante é a da circulação dos discursos, com a qual arbitra os jogos sempre recomeçados.

E aqui abrimos mais uma vez para Habermas, muito embora estejamos conscientes de que
epistemologicamente falando Ost propõe uma certa ontologia peculiar ao Direito, enquanto Habermas fala
mais desde um ponto de vista procedimental desse fenômeno, acreditamos que ambos propõe como
fundamental aos poderes de Estado a defesa da soberania popular, que diante da complexidade reinante, só
poderá ser atingida ou respeitada se a palavra for dada a todos os participantes de um determinado cenário
que os envolve. Como diria Habermas e foi salientado por Jessé Souza no Brasil, “ao poder comunicativo da
sociedade é preciso estender o poder administrativo”[19].

De modo que a consciência de que nas sociedades complexas existe uma multiplicidade de atores
jurídicos, uma imbricação sistemática das funções e multiplicação dos níveis de poder, modificações
substanciais nas modalidades da ação jurídica, como afirma Ost, é fundamental para a construção de um
modelo de juiz que dê conta adequadamente das expectativas sociais. Enfim, a sociedade global e 
multicultural de hoje em constante mudança e novas informações, requer formação continuada de todos
aqueles que pretendam se legitimar como elite política e jurídica. 
5. Considerações finais

Como corolário do que foi dito, gostaríamos de trazer uma reflexão final sobre teorias de decisão
judicial, com obra recentemente traduzida no Brasil do Ministro da Suprema Corte Argentina, Ricardo Luis
Lorenzetti[20].

Pelo que pudemos depreender da experiência desse pesquisador, que associamos ao pesquisador
espanhol, pode-se dizer que vivemos hoje na área do Direito uma “era da desordem”. Paradigmas
positivistas, moralistas ou de qualquer outro matiz tem sido insuficientes para fundamentar as decisões
judiciais. Assim, segundo esse pensador e cremos que de alguma forma também pensamos de modo
semelhante, os juízes tem de recorrer a visões mais amplas de compreensão das sociedades pluralistas,
tomando em consideração, nas palavras desse juiz, os diversos paradigmas que se vão construindo, não os
negando e se possível os colocando em contato. Dentre eles, salienta, por exemplo, a importância de uma
consideração nas sentenças de um paradigma de acesso aos “bens jurídicos primários”, um paradigma
“protetivo” dos hiposuficientes nas sociedades capitalistas de consumo, um paradigma “coletivo” que
defenda os interesses de toda a coletividade, um paradigma “conseqüencialista”, um paradigma
“constitucionalista”, um paradigma “ambientalista”, etc.

Com efeito, a proposta do professor Lorenzetti além de descritivamente correta, serve efetivamente
para chamar a atenção de quando falamos em sociedades pluralistas complexas, estamos a nos referir a uma
nova conjuntura que reúne não só a ampliação do número de  sujeitos de direitos, como também uma
ampliação bastante elevada dos pontos de vista culturais que unem essas comunidades, formadas muitas
vezes por diferenças de raças, etnias, gênero, idades, portadores de deficiência, etc.

Como ressalta Lorenzetti[21], “em sociedades pluralistas cada um tem sua concepção de vida e
naturalmente o juiz não escapa dessa regra... Entretanto, o juiz não pode falhar com base na sua própria
convicção, pois estará prejudicando a todos que não compartilham do seu ponto de vista”, e o como superar
essas “armadilhas” é o que tem composto em grande parte o leque de preocupações dos juristas na era do
constitucionalismo[22].

Para encerrar, vê-se que o assunto é tão amplo quanto complexo, quer tentemos falar de
responsabilidades judiciais no sentido político ou no sentido sociocultural, o que por certo ensejam novas e
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continuadas reflexões dos juristas na explicação, compreensão e harmonização dos novos paradigmas
anteriormente referidos.
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GESTÃO ESTRATÉGICA DA ADVOCACIA

STRATEGIC MANAGEMENT OF ADVOCACY

FREDERICO DE ANDRADE GABRICH
João Paulo Fernandes da Silva

RESUMO
a estruturação da profissão de advogado pressupõe hoje uma estruturação verdadeiramente empresarial da
atividade. O fato de a advocacia e das sociedades de advogados continuarem formalmente afastadas do
campo de abrangência e de incidência das normas de direito empresarial, não significa que essas organizações
devam ser geridas de maneira amadora e experimental. A advocacia, exercida de forma individual, por meio
de sociedades de advogados, ou inserida em um departamento jurídico de uma companhia, exige
planejamento e gestão estratégica. Contudo, o planejamento estratégico da advocacia pressupõe o
conhecimento formal do direito e da própria advocacia, sem os quais nenhum planejamento estratégico pode
prosperar e frutificar para a determinação do sucesso profissional. O planejamento estratégico da advocacia
também requer a fixação dos objetivos e das metas que devem ser realizadas, com o máximo de entusiasmo
possível, por todos aqueles que trabalham com o advogado. Todavia, é fundamental reconhecer que todos os
advogados concorrem com todos os profissionais e empresas inseridas no mercado de satisfação e,
principalmente, de encantamento da clientela.
PALAVRAS-CHAVES: Advocacia. Sociedade de advogados. Concorrência. Caráter empresarial.
Administração. Planejamento estratégico. Gestão estratégica da advocacia.

ABSTRACT
structuring of the legal profession today requires a truly corporate structuring the activity. The fact that
lawyers and law firms remain formally removed from the field of coverage and incidence of the rules of
corporate law, does not mean that these organizations should be managed so amateur and experimental.
Advocacy, conducted individually, through law firms, or introduced into a legal department of a company,
requires planning and strategic management. However, the strategic planning of advocacy requires a
knowledge of formal law and the law itself, without which no strategic planning can flourish and bear fruit
for the determination of professional success. The strategic planning of advocacy also requires the setting of
goals and targets that must be carried out with maximum enthusiasm possible for those who work with the
lawyer. However, it is essential to recognize that all the lawyers compete with all professionals and
companies entered the market of satisfaction and of customer delight.
KEYWORDS: advocacy. Law firm. Competition. Corporate character. Administration. Strategic planning.
Strategic management of advocacy

1 INTRODUÇÃO
 

A massificação do ensino jurídico verificada no Brasil nos últimos anos estabeleceu uma
realidade inimaginável quando os cursos de direito foram introduzidos em nosso país em 1827. São centenas
de milhares de bacharéis em direito e a Ordem dos Advogados do Brasil já conta com quase um milhão de
advogados inscritos e teoricamente habilitados ao exercício da profissão.

Entretanto, o ensino jurídico, de maneira absolutamente equivocada, é conduzido essencialmente
para a formação de profissionais voltados exclusivamente para a atuação judicial. Em praticamente todos os
cursos de direito, as disciplinas processuais superam, em muito, em número e importância, as disciplinas
voltadas para a estruturação dos objetivos das pessoas naturais e jurídicas.

Na prática, os estudantes de direito são formados para acreditarem que o concurso público é o
melhor (e, para muitos, o único) caminho possível após a formatura. As disciplinas dedicadas à prática da
advocacia apenas “ensinam” (com diversas deficiências) a atuação processual e judicial, geralmente mediante
a demonstração teórico-pratica da elaboração de peças judiciais e da condução (caótica) dos processos no
Poder Judiciário. Nesse sentido, a formação prática dos estudantes, em muitos casos, se resume ao
comparecimento a audiências e julgamentos, com a formulação de relatórios toscos, repetitivos, inúteis e que
raramente são analisados com a devida atenção por aqueles que os solicitam. Muito raramente (para não
dizer, nunca), os cursos de direito se preocupam com a formação dos estudantes para atuação como
verdadeiros gestores, que muitos, de fato, serão, como responsáveis pela organização administrativa de suas
varas judiciais (no caso dos juízes(as) ), ou de setores específicos do poder público (no caso dos
procuradores, promotores e delegados), ou, ainda, como responsáveis pelos seus próprios escritórios de
advocacia (no caso dos advogados).

De fato, a advocacia ainda é considerada, em grande parte, um ofício de fé, que deve ser
exercido de forma idealística e amadora. A organização verdadeiramente empresarial e profissional da
advocacia é considerada ainda “um pecado”, e em muitos casos um desvio de conduta ética e, por isso, os
cursos de graduação em direito ignoram olimpicamente a necessidade de formação dos discentes, de forma a
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dotá-los dos conhecimentos mínimos necessários à gestão estratégica e empresarial da profissão.

Para corroborar e reforçar tudo isso, segundo o disposto nos artigos 16 e 17 da Lei n. 8.906/94,
as sociedades de advogados não podem ser organizadas sob a forma de sociedades empresárias, e os sócios
(todos advogados) são obrigados a assumir responsabilidade subsidiária, solidária, pessoal e ilimitada.

Contudo, o artigo 966 do Código Civil, genericamente, considera empresária a pessoa (física,
jurídica ou moral) que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a
circulação de bens ou de serviços. Além disso, de acordo com o parágrafo único do referido dispositivo
legal, quando uma profissão intelectual, de natureza científica ou artística constitui um dos elementos de
organização da empresa, a atividade também é considerada como empresária, submetendo-se à incidência das
normas de Direito Empresarial.

A despeito do disposto no Código Civil, a interpretação majoritária relativamente ao assunto
caminha no sentido de que as sociedades de advogados somente podem ser organizadas sob a forma de
sociedades simples, com todos os sócios assumindo responsabilidade subsidiária, solidária e ilimitada. O
pressuposto é de que somente assim os advogados e suas sociedades poderão responder pessoal e
ilimitadamente por eventuais danos causados aos seus clientes. Essa interpretação demonstra o caráter
relativo da definição de empresário estabelecida pelo artigo 966 do Código Civil, e desconsidera todas as
evidências que demonstram que, nos dias atuais, o exercício da advocacia exige a realização profissional de
atividade econômica organizada para a circulação de serviços, sendo que a profissão constitui um dos
elementos de organização da empresa. Apesar disso, a atividade continua não sendo considerada como
empresária.

Todavia, o debate acerca da possibilidade de organização jurídico-empresarial da profissão de
advogado precisa ser aprofundado e qualificado, sem o excesso de romantismo e hipocrisia que normalmente
acompanham o assunto. Por outro lado, mesmo que a situação continue a mesma vigente até o momento, a
estrutura jurídica de organização da profissão não pode ser impedimento para uma gestão empresarial,
estratégica e profissional da advocacia, com a devida observância dos preceitos éticos e morais relacionados
ao assunto.

 

2 O CARÁTER EMPRESARIAL (OU NÃO) DAS SOCIEDADES DE ADVOGADOS

 

As normas de direito empresarial têm incidência sobre atos e fatos jurídicos praticados pelos
empresários individuais e também pelas sociedades empresárias.

O termo empresário (comerciante no período anterior ao Código Civil de 2002) é um termo
genérico que engloba tanto o conceito de empresário individual, quanto o de sociedade empresária.

De fato, empresário individual é uma pessoa natural (pessoa física) que, sozinho, sem sócios
(mas muitas vezes com a colaboração de empregados e/ou prestadores de serviços habitais), assume a
responsabilidade (comercial, tributária, trabalhista, previdenciária etc.) e realiza profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços, conforme dispõe o artigo 966 do
Código Civil, segundo o qual:

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de
natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou
colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

Já a sociedade empresária é uma pessoa jurídica de direito privado (que tem o
registro/arquivamento dos seus atos constitutivos realizado nas Juntas Comerciais) ou uma pessoa moral
(sociedade de fato, em comum, que não tem – ou ainda não teve – o registro/arquivamento dos seus atos
constitutivos efetivado no Registro Público das Empresas Mercantis de sua respectiva sede social – Juntas
Comerciais – e, portanto, sem personalidade jurídica), que também se dedica profissionalmente à realização
de atividade econômica organizada.

A sociedade empresária, portanto, pode ou não ter personalidade jurídica, mas em qualquer caso
também se insere no campo de abrangência e de incidência das normas de direito empresarial, tal como o
empresário individual.

O Código Civil reconhece expressamente a existência de 7 (sete) tipos jurídicos diferentes de
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sociedades empresárias: sociedade em comum, sociedade em conta de participação, sociedade em nome
coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada, sociedade anônima e sociedade em comandita
por ações.

Além das sociedades empresárias, o Código Civil brasileiro também trata das sociedades simples,
que são reguladas pelos artigos 997 a 1.038, e que substituíram as sociedades civis previstas no regime do
Código Civil de 1916.

De fato, no regime jurídico anterior ao atual Código Civil era necessário distinguir a sociedade
civil da sociedade comercial, porque somente as últimas submetiam-se aos rigores das normas do Direito
Comercial de então. A partir da vigência do Código Civil atual, a dicotomia passou a ser estabelecida entre a
sociedade simples e a sociedade empresária, pois somente estas estão vinculadas inteiramente às normas de
Direito Empresarial.

A exemplo do que ocorria no regime anterior, a definição da sociedade como simples ou
empresária depende da análise de aspectos formais do contrato social, com destaque para a cláusula que
define o objeto social, mas também do contrato realidade, consubstanciado na real atuação da sociedade,
considerada além dos elementos meramente formais do contrato social. Nesse sentido, vale ressaltar que nos
contratos de sociedade muitas vezes existe uma verdade formal manifestada nas cláusulas pactuadas pelas
partes, e outra verdade real, vivenciada diariamente pelos sócios e pelas demais pessoas vinculadas ao
campo de abrangência da sociedade e que nem sempre está prevista expressamente nas cláusulas do contrato
social. Dessa maneira, tanto o contrato social formal, quanto a verdade real são fundamentais nas análises,
classificações e definições jurídicas, não podendo ser desconsideradas pelo jurista.

Assim, em princípio, ressalvadas as exceções previstas em lei, para se definir uma sociedade
como empresária é necessária a análise do contrato social e também da realidade da vida societária, para
verificar se a sociedade realiza profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou
circulação de bens e de serviços, tal como dispõe o artigo 966 do Código Civil.

Contudo, realizar profissionalmente atividade econômica significa tirar o sustento da prática de
qualquer atividade que viabilize a circulação de riquezas, mediante a produção ou a circulação de bens ou de
serviços. E, como a lei não estabelece a necessidade de uma super organização para o exercício da atividade
econômica, qualquer tipo de estruturação, por mais simples que seja, pode, em tese, ser enquadrada na
definição legal de empresário. Por isso que, teoricamente, a sociedade, com ou sem personalidade jurídica,
que realiza atividade econômica organizada profissionalmente para a produção ou circulação de bens e
serviços poder ser considerada e classificada como empresária, submetendo-se aos direitos, deveres e
obrigações ditadas pelas normas de direito empresarial.

Ocorre que, como a definição legal de empresário é excessivamente ampla, qualquer sociedade,
empresária ou simples, acaba realizando, na prática, atividade econômica organizada. Por isso, a distinção
entre a sociedade simples e a sociedade empresária é tão ou mais difícil que a distinção realizada no regime
de vigência plena do Código Comercial de 1850, entre sociedade comercial e sociedade civil.

Na realidade, não existe um elemento-chave científico de distinção entre as sociedades simples e
as sociedades empresárias.

A distinção acaba sendo, portanto, uma opção meramente legislativa e não fundamentalmente
jurídica, como ocorre no artigo 2º, §1º, da Lei n. 6.404/76, segundo o qual:

Art. 2º Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não
contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.

§ 1º Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos
do comércio.

Essa opção legislativa também pode ser observada no parágrafo único do artigo 982 do Código
Civil, que estabelece que a sociedade cooperativa é uma sociedade simples independentemente de seu objeto
ou da forma jurídica adotada para sua constituição, não se submetendo, portanto, ao campo de incidência e
de abrangência das normas de Direito Empresarial e sim das normas de Direito Civil.

O mesmo ocorre com as sociedades de advogados, que, independentemente do seu objeto social
ou da realidade das atividades que exercem, são classificadas e organizadas sob a forma de sociedades
simples, assumindo os seus sócios (todos advogados), responsabilidade patrimonial subsidiária solidária e
ilimitada. Nesse sentido, segundo os artigos 16 e 17 da Lei n. 8.906/94:

Art. 16. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar, as sociedades de
advogados que apresentem forma ou características mercantis, que adotem
denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam
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sócio não inscrito como advogado ou totalmente proibido de advogar.

§ 1º A razão social deve ter, obrigatoriamente, o nome de, pelo menos, um advogado
responsável pela sociedade, podendo permanecer o de sócio falecido, desde que
prevista tal possibilidade no ato constitutivo.

§ 2º O licenciamento do sócio para exercer atividade incompatível com a advocacia
em caráter temporário deve ser averbado no registro da sociedade, não alterando sua
constituição.

§ 3º É proibido o registro, nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas
juntas comerciais, de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de
advocacia.

Art. 17. Além da sociedade, o sócio responde subsidiária e ilimitadamente pelos
danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem
prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.

Consequentemente, a definição acerca de ser uma sociedade simples ou empresária é muito mais
uma questão de política legislativa do que uma questão científica. Dessa maneira, como não existe um
critério objetivo, jurídico-científico, de definição da sociedade como simples ou empresária, essa classificação
depende tanto da análise do contrato social formal, quanto do contrato real de sociedade, como, também, da
análise cuidadosa das exceções legais.

Por isso que, apesar de as sociedades de advogados, na prática diária, realizarem
profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e, principalmente, para a prestação de
serviços, continuam sendo consideradas, em virtude da interpretação contemporânea do artigo 16 da Lei n.
8.906/94, como sociedades não empresárias (simples).

Isso não significa, todavia, que a administração e a gestão dessas sociedades não deva ser
realizada de maneira absolutamente profissional e empresarial, especialmente porque essas sociedades estão
inseridas em uma realidade econômica extremamente complexa e capitalista.

 

3 PLANEJAMENTO E ANÁLISE ESTRATÉGICA

 

Como um dos autores desse trabalho já demonstrou em outras oportunidades, a cultura brasileira
é refratária ao planejamento; quanto mais ao planejamento estratégico. Em regra,[1] o brasileiro comum
reage às crises que se sucedem ao longo da vida. E o mesmo acontece com o Estado (em todas as esferas e
poderes). As pessoas que planejam os passos da vida, que elaboram cenários, que galgam os degraus de
qualquer planejamento mais detalhado, são consideradas “anormais” e “sistemáticas”.

Por isso, a maioria avassaladora dos negócios dos empresários individuais e das sociedades
empresárias é constituída e administrada sem qualquer tipo de planejamento jurídico (societário, tributário,
contratual ou trabalhista), financeiro, contábil ou administrativo. Somente algumas poucas organizações
empresariais, inseridas no capitalismo internacional, têm uma atitude um pouco diferente. Essa realidade é
ainda mais evidente quando se trata da organização dos escritórios de advocacia no Brasil. Por completa
ignorância das técnicas contemporâneas de gestão dos negócios, os advogados, em sua grande e
avassaladora maioria, continuam conduzindo as suas organizações profissionais de forma absolutamente
amadora e desorganizada, sem qualquer preocupação com o planejamento e com a gestão estratégica.

Todavia, planejar é, em síntese, construir cenários possíveis, com objetivo de antever ou
antecipar o futuro, para a concretização dos objetivos estabelecidos antes. Nesse sentido, o planejamento
implica a determinação de um conjunto de ações voltadas para implementação dos objetivos pré-
determinados e isso pode muito bem ser aplicado às inteiras à organização dos escritórios de advogados,
inclusive por meio de um planejamento estratégico.

Nesse aspecto, é sempre bom ressaltar que a palavra estratégia tem origem na arte de coordenar
a ação das forças militares, políticas, econômicas e morais implicadas na condução de um conflito ou na
preparação da defesa de uma nação, tendo evoluído com o tempo, especialmente no plano negocial e
empresarial, para hoje ser compreendida como a arte de aplicar com a máxima eficácia possível os recursos
de que se dispõe, visando alcançar os objetivos definidos pelo estrategista.[2]

A partir do início da década de 1990, o planejamento estratégico se impôs dentre as diversas
teorias voltadas para a administração das empresas, com a escola da gestão estratégica. De acordo com essa
ideologia, o planejamento estratégico:
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[...] estabelece um meio sistemático para a tomada de decisões, visando garantir o
sucesso da empresa em seu ambiente atual e futuro. Tal planejamento não diz
respeito a decisões futuras, mas a implicações futuras de decisões presentes. O
grande problema do executivo não é decidir o que sua empresa deve fazer no futuro,
e sim o que deve fazer hoje para estar preparada para as incertezas do futuro. Uma
das características da gestão estratégica é a utilização do planejamento flexível. O
planejamento não é um fim em si mesmo, e sim um meio para que a empresa possa
atingir os seus objetivos.[3]

Dessa maneira, como a definição econômica de empresa é fundamentada na organização do
capital e do trabalho, como a atividade dos advogados pode – no plano teórico – ser enquadrada nessa
perspectiva empresarial, e como isso é possível tanto à iniciativa privada, quanto ao setor público
(diretamente por meio do Estado e indiretamente por intermédio das autarquias, fundações de direito
público, empresas públicas e sociedades anônimas de economia mista); a gestão sistêmica e estratégica das
organizações públicas e privadas, inclusive dos escritórios de advogados, constitui uma possibilidade
desejável, cujos benefícios são incontestáveis.

Não obstante, é sempre importante ressaltar que, apesar de a gestão estratégica ser uma
realidade evidente no plano teórico e acadêmico, ela ainda não é exercida de maneira plena no âmbito
privado, inclusive e, principalmente, na gestão das “empresas” dos advogados.

Contudo, vale ressaltar que o planejamento estratégico exige, em um escritório de advogados ou
em qualquer outra atividade empresarial, um conjunto de ações por meio das quais se busca:

a)        conhecer a organização (estatal ou privada), por meio de um diagnóstico empresarial que
pesquise todas as informações relacionadas com a mesma e determine no plano externo as
oportunidades e ameaças; e no plano interno, as forças e as fraquezas;

b)        conhecer os negócios e os mercados nos quais a organização atua;
c)        definir os objetivos da organização e do planejamento que se propõe desenvolver;
d)       definir as metas que serão perseguidas para que sejam atingidos os objetivos propostos pela

organização;
e)        elaborar um planejamento estratégico sistêmico, por meio de cenários factíveis que

descrevam o custo, o benefício e as alternativas (políticas, econômicas, sociais, culturais,
financeiras e jurídicas) existentes para sua implementação eficaz;

f)         elaborar e implementar um plano de ação, pois todo planejamento somente faz sentido se for
aplicado visando maximizar os resultados do negócio no qual o mesmo se insere.

Tudo isso exige um “pensar estratégico” de todas as pessoas e ciências envolvidas na realização
da atividade, inclusive quando esta diz respeito à atuação profissional do advogado, principalmente quando o
referido profissional atua de forma autônoma ou engajado em uma sociedade de advogados.

Esse pensar estratégico pressupõe uma disposição de encarar o conhecimento científico com que
se conta e as pessoas envolvidas na execução de uma atividade organizada, como instrumentos necessários
ao alcance dos objetivos pré-estabelecidos. Tais objetivos normalmente estão vinculados à determinação da
maior felicidade possível, do maior número possível de pessoas, com o menor custo (de tempo e de dinheiro)
possível, diante das circunstâncias fáticas, jurídicas, econômicas, sociais e políticas relacionadas ao caso.

Em regra, nada disso é observado pelos advogados na gestão de suas carreiras e, principalmente,
na administração de seus escritórios profissionais. Pior: quase todos os advogados desconhecem a
possibilidade de o direito ser vivenciado, inclusive no seio de seus escritórios, como uma disciplina
instrumental da gestão estratégica de todas as organizações e negócios.

Nesse sentido, no plano exclusivamente jurídico, o pensar estratégico exige uma mudança
radical na maneira de conceber o Direito, tanto pelos próprios juristas, quanto e, principalmente, pelas
pessoas responsáveis pela gestão do Estado e das empresas privadas.

Daí, então, a necessidade que os juristas contemporâneos têm de:

a)      compreender a nova hermenêutica, a multiplicidade das fontes, a abertura do sistema jurídico, o
caráter normativo dos princípios jurídicos e a relativização do princípio da legalidade (agora
transformado em principio da normatividade);

b)      encarar o Direito como um conjunto de alternativas colocadas à disposição do jurista para a
estruturação de empresas, negócios e pessoas (físicas e jurídicas, de direito público e de direito
privado, inclusive os próprios escritórios de advogados), de maneira a permitir que os objetivos
traçados sejam alcançados com o menor custo possível;

c)       reconhecer o caráter supletivo, subsidiário e verdadeiramente instrumental das disciplinas
processuais e do processo (especialmente o judicial), para se atribuir a devida e fundamental
importância especialmente aos mecanismos de solução extrajudicial dos conflitos, tais como a
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mediação e a arbitragem;

d)     conceder o justo valor ao trabalho de auditoria jurídica, visto ser ele absolutamente fundamental
para conhecer profunda e juridicamente as pessoas, negócios e empresas que se pretende
estruturar, bem como para facilitar ou permitir a realização eficaz dos objetivos previamente
estabelecidos (por que não se realizar auditoria jurídica nos escritórios dos advogados?
Certamente muitas desconformidades jurídicas e legais podem ser encontradas nessas
organizações, pois o amadorismo gerencial normalmente é importante fonte da ilicitude dentro
de qualquer empresa);

e)      estabelecer uma nova metodologia do ensino jurídico, para permitir a graduação e a pós-
graduação dos profissionais que terão condições de implementar essa nova maneira de
interpretar e aplicar as normas jurídicas: a análise estratégica do Direito.

 

4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ADVOCACIA

Basicamente, a gestão estratégica da advocacia é um dos segredos do sucesso na profissão de
advogado, tanto no caso do profissional autônomo, quanto daquele inserido em um departamento jurídico de
uma companhia, ou em uma sociedade de advogados.

Entretanto, o planejamento estratégico da profissão de advogado e da atividade advocatícia deve
ser antecedido e também permeado por algumas premissas fundamentais.

Nesse sentido, a primeira dessas premissas é o conhecimento formal do direito e da própria
advocacia, sem os quais nenhum planejamento estratégico pode prosperar e frutificar para a determinação do
sucesso profissional.

Por isso que, desde a faculdade e durante toda a sua vida profissional, o jurista – e o advogado
em particular –, deve se preocupar muito com o estudo constante e sistematizado. A frequência às aulas,
cursos, palestras e seminários deve ser acompanhada desde a graduação e sempre, da leitura incessante de
livros, artigos e revistas especializadas. Além disso, o profissional do direito deve ser estimulado
constantemente à leitura de jornais, de revistas e até de notícias veiculadas pela internet, pois tudo isto
constitui instrumento insuperável de reconhecimento da realidade que circunda os juristas. É sempre bom
relembrar as lições preliminares de Direito de Miguel Reale, segundo o qual o Direito é, antes de tudo, fato,
seguido pelo valor e pela norma.[4] Assim, não se pode chegar à norma sem reconhecer os fatos da vida,
que, quase sempre, não são relatados e atualizados nos compêndios de Direito, que precisam ser
complementados, todos os dias, pela dinâmica dos fatos.

Como se não bastasse, o profissional do direito deve buscar uma formação acadêmica
continuada, especializada, multidisciplinar e consentânea com as suas habilidades pessoais, por meio de
palestras, seminários e congressos, bem como por intermédio de cursos de pós-graduação, mestrado,
doutorado e pós-doutorado.

Como foi demonstrado antes, apesar de a atividade profissional do advogado não estar inserida
no âmbito de regulação do direito empresarial, atualmente a advocacia, como acontece com várias outras
profissões liberais regulamentadas por lei (medicina, odontologia, dentre outras), é um negócio e assim deve
ser encarada e efetivada. Além disso, não há dúvida de que o escritório de advocacia é uma organização de
capital e de trabalho e, por isso, do ponto de vista econômico, constitui uma empresa. Na atualidade, mesmo
os escritórios de advocacia mais simples contam com uma intrincada teia de bens, direitos, obrigações e
relações pessoais, com a intercomunicação de interesses de clientes, advogados(as), estagiários(as),
empregados administrativos e prestadores de serviços de toda a ordem, tais como contadores,
programadores, companhias de telefonia, de internet etc.

Por isso que, exatamente como ocorre em qualquer atividade empresarial, além da premissa do
conhecimento, a gestão estratégica da advocacia pressupõe planejamento e ação.

Nesse sentido, como foi ressaltado acima, planejar é, em síntese, construir cenários possíveis,
visando antever ou antecipar o futuro, para a concretização dos objetivos estabelecidos antes. Por isso, o
planejamento implica a determinação de um conjunto de ações voltadas para implementação dos objetivos
pré-determinados e isso pode muito bem ser aplicado às inteiras à carreira do advogado, à organização dos
departamentos jurídicos e dos escritórios de advocacia, inclusive por meio de um planejamento estratégico.

Para a elaboração de um planejamento estratégico, o advogado (o departamento jurídico ou o
escritório de advocacia) deve, antes de tudo, definir o seu foco de atuação profissional, preferencialmente
por meio da resposta às seguintes perguntas:

a)      qual é o seu “mundo”? – ou seja, onde e para quem o(a) advogado(a) vai trabalhar?;
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b)      em que você pode ser o melhor do mundo? – qual é a área do conhecimento que o(a)
advogado(a) realmente gosta e na qual pode ser o(a) melhor no seu mundo;

c)      o que você não quer fazer? – a resposta a essa pergunta é fundamental, pois é ela que manterá o
profissional focado nos seus objetivos, durante toda a sua carreira;

d)     o que você quer fazer? – o que, de fato, será realizado profissionalmente pelo(a)
advogado(a).[5]

 

Respondidas essas perguntas preliminares, o planejamento estratégico da advocacia exige que o
profissional procure conhecer não apenas o seu negócio, mas o mercado no qual irá atuar.

Nesse aspecto, segundo a teoria clássica do Direito Econômico, o mercado relevante é aquele no
qual um determinado agente econômico atua, produzindo, prestando serviços e concorrendo com os seus
congêneres. Assim, de acordo com a teoria econômica clássica e tradicional, os agentes econômicos são
concorrentes quando ofertam produtos parecidos e/ou prestam serviços similares, no mesmo local
considerado pelo consumidor no momento da efetivação do negócio.

Nesse sentido, de acordo com Paula Forgioni:

[...] O mercado relevante é aquele em que se travam as relações de concorrência ou
atua o agente econômico cujo comportamento está sendo analisado. Sem sua
delimitação, é impossível determinar a incidência de qualquer das hipóteses contidas
nos incisos do art. 20 da Lei 8.884. A partir do momento em que o texto normativo
faz menção à restrição da “concorrência”, para a caracterização do ilícito devemos
determinar de qual concorrência estamos tratando (com o escopo de verificar se a
prática analisada teve por objeto ou por efeito restringi-la).[6]

Na mesma linha de raciocínio relativamente ao mercado relevante, segundo João Bosco
Leopoldino da Fonseca:

A expressão advém de uma tradução literal do inglês (relevante market), que tem
justamente o sentido de determinar o mercado pertinente, o mercado que interessa,
o mercado sobre o qual se questiona (le marché em cause). [...] Poder-se-ia definir o
mercado relevante como aquele que interessa, no caso concreto, sob o aspecto de um
determinado produto, ou sob o aspecto geográfico.[7]

Apesar de reconhecer que não existe uma fórmula matemática eficaz e única, para a
determinação do conceito de mercado relevante, e que essa análise depende sempre da observação do caso
concreto, mediante a aplicação de alguns métodos que acabam por fornecer indicativos da ingrata tarefa de
defini-lo para efeitos concorrenciais,[8] Paula Forgioni estabelece também a definição de mercado relevante
geográfico, nos seguintes termos:

O mercado relevante geográfico é a área onde se trava a concorrência relacionada à
prática que está sendo considerada restritiva. Destarte, o mercado relevante
geográfico não pode ser determinado abstratamente, pois depende não apenas da
localização do agente econômico, mas, também, da natureza do produto e da prática
que está sendo analisada.

Identifica-se o mercado relevante geográfico com o espaço físico onde se
desenvolvem as relações de concorrência que são consideradas.[9] [...]

Além disso, Forgioni estabelece o conceito de mercado relevante material (ou de produto), da
seguinte maneira:

O mercado relevante material (ou mercado de produto) é aquele em que o agente
econômico enfrenta a concorrência, considerando o bem ou serviço que oferece. Sua
delimitação, a exemplo do mercado relevante geográfico, parte da identificação das
relações de concorrência.

Primeiramente, deve-se identificar a necessidade do consumidor satisfeita pelo
produto que está sendo considerado para verificar se ele está normalmente disposto a
substituí-lo por outros(s). Se a resposta for afirmativa, ambos (ou todos) farão parte
do mesmo mercado relevante material. Assim, a fungibilidade (ou
intercambiabilidade) dos produtos para o consumidor faz com que integrem
mercado relevante material idêntico.[10]

Sobre os mesmos conceitos, João Bosco Leopoldino da Fonseca transcreve resolução do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, nos seguintes termos:

A Resolução n. 15/98 do CADE define mercados relevantes do produto e
geográficos:
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            “Um mercado relevante do produto compreende todos os produtos/serviços
considerados substituíveis entre si pelo consumidor devido às suas características,
preços e utilização. Um mercado relevante do produto pode eventualmente ser
composto por um certo número de produtos/serviços que apresentam características
físicas, técnicas ou de comercialização que recomendem o agrupamento”.

            “Um mercado relevante geográfico compreende a área em que as empresas
ofertam e procuram produtos/serviços em condições de concorrência
suficientemente homogêneos em termos de preços, preferências dos consumidores,
características dos produtos/serviços. A definição de um mercado relevante
geográfico exige também a identificação dos obstáculos à entrada de produtos
ofertados por firmas situadas fora dessa área. As firmas capazes de iniciar a oferta
de produtos/serviços na área considerada após uma pequena mas substancial
elevação dos preços praticados fazem parte do mercado relevante geográfico. Nesse
mesmo sentido, fazem parte de um mercado relevante geográfico, de um modo
geral, todas as firmas levadas em conta por ofertantes e demandantes nas
negociações para a fixação dos preços e demais condições comerciais na área
considerada”. [11]

Apesar da relevância jurídica desses conceitos, que continuam sendo utilizados para a análise dos
casos concretos de violação dos preceitos, dos princípios e das regras de defesa da livre concorrência, uma
outra realidade já vem sendo verificada e identificada na prática da concorrência entre empresas e
profissionais. Nesse sentido, considerando todas as facilidades de transporte (de bens e de pessoas), de
comércio e, principalmente, de trânsito instantâneo de informações, os conceitos de mercado relevante vêm
perdendo significação prática, já que produtos e serviços podem ser ofertados e consumidos, a qualquer
momento, em qualquer local do planeta terra (ou até fora dele!).

Por isso, segundo Tom Connellam, baseado nos métodos de administração utilizados pela Walt
Disney Company, todas as empresas e profissionais concorrem direta ou indiretamente, especialmente
quando se trata da prestação de serviços. Assim, segundo o mencionado autor:

Um concorrente não é somente o banco do outro lado da cidade ou a distribuidora
de veículos na mesma rua ou no município vizinho. Ele é literalmente qualquer um
com quem o cliente trave contato e tente comparar a sua empresa. [...] Todos estão
competindo na área de satisfação da clientela.[12]

De acordo com essa ideia, qualquer pessoa que contrata um serviço (qualquer serviço), acaba
comparando o resultado da prestação do serviço com outro de igual ou de diversa natureza. Pode parecer
estranho em uma primeira análise, mas, de acordo com essa teoria, a pessoa que visita um dos parques
temáticos da Disney e se encanta com a preocupação aos detalhes e com gentileza “agressiva” dos membros
do elenco (assim são chamados os empregados da Disney), acaba, em algum momento, comparando a
experiência vivenciada na Disney, com os serviços contratados e recebidos em outros lugares e setores. Daí,
então, o motivo pelo qual se pode afirmar que o advogado tem como concorrentes não apenas os
profissionais do direito que oferecem serviços jurídicos em sua localidade, mas também com advogados de
outras cidades, regiões e países, bem como com qualquer empresa ou pessoa que preste qualquer tipo de
serviço (jurídico ou não, inclusive a Walt Disney Company!).

Por isso, o advogado, como qualquer outro prestador de serviços, deve ficar muito atendo à
necessidade de observação crítica e continuada da atuação de todos os concorrentes (ou seja, de todos os
prestadores de serviços), com a verificação das forças e das fraquezas de cada um (e do próprio advogado,
departamento jurídico ou escritório de advocacia), bem como das oportunidades e das ameaças que o
mercado da “prestação de serviços”, ou da “satisfação da clientela”, oferece a todos os profissionais
vinculados a ele.

Nesse sentido, o profissional do direito deve ter a consciência de que, no âmbito dos prestadores
de serviços (ou daqueles que buscam a satisfação da clientela), todos concorrem. Assim, os concorrentes
dos advogados não são apenas outros advogados, mas todos os médicos, todos os dentistas, todos os
eletricistas, todos os encanadores, e até mesmo todos os maiores ícones mundiais da prestação de serviços e
do encantamento de seus clientes. O advogado deve, então, ter a consciência de que um cliente encantado
(na verdade não basta o cliente “satisfeito”) tem uma chance consideravelmente maior de retornar e de
contratar novamente a prestação dos serviços, bem como uma capacidade quase infinita de proliferação de
suas boas impressões, com recomendações múltiplas, capazes de determinar o ponto de desequilíbrio da
normalidade, absolutamente necessário para que seja atingido o sucesso profissional.

Contudo, depois de reconhecer a concorrência, será necessário que o advogado estabeleça
claramente os seus objetivos de curto (entre um e dois anos), de médio (entre dois e dez anos) e de longo
prazos (acima de dez anos), fundamentalmente por meio de um documento formal e expresso, que é muito
importante para retirar essas ideias do plano meramente valorativo e abstrato dos desejos, para introduzi-las
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no mundo real das realizações empresariais e profissionais.

Para que os objetivos sejam alcançados, o profissional deve se preocupar também em definir as
metas que devem ser atingidas anualmente, inclusive com a valorização monetária quando são executadas
plenamente e com a penalização quando não são efetivadas.

Além disso, os objetivos e as metas devem ser estabelecidas a partir da análise de cenários
futuros possíveis, sempre considerando um ambiente péssimo, outro regular e um excepcional.

Tudo isso, em conjunto, permite que o futuro seja, de uma certa maneira, antevisto, com a
possibilidade de correção das falhas e da maximização dos resultados positivos. De qualquer maneira, mesmo
com tudo isso, o planejamento estratégico não pode desconsiderar que as situações imponderáveis,
imprevisíveis e surpreendentes fazem parte da vida das pessoas e dos negócios. Essas situações, então,
devem ser também consideradas no planejamento estratégico, que deve ser suficientemente flexível para
permitir correções de rota durante a sua execução. Nesse aspecto, o profissional do Direito deve reconhecer
que não existem planejamentos absolutamente perfeitos e imutáveis. A surpresa e o imponderável existem,
motivo pelo qual o planejamento estratégico profissional deve conter tanto planos para a superação das
eventualidades, quanto alternativas viáveis para a superação das dificuldades surpreendentes (planos “b”, “c”
e “d”).

Finalmente, estabelecido o planejamento estratégico, o profissional do Direito deve tomar as
decisões necessárias à sua execução, colocando em prática o plano de ação. Para isso, o advogado deve
aprender a ouvir sinceramente o seu cliente e os seus colaboradores, a debater as ideias reconhecendo
sempre o caráter dialético do Direito (não existem verdades absolutas e imutáveis), bem como a escrever e a
pensar por conta própria, sem a influência de modismos (pois, normalmente, nada disso lhe é ensinado no
curso de graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado ou no pós-doutorado!).

De qualquer maneira, o grande desafio do advogado, como de qualquer estrategista, é o de
transformar o planejamento estratégico, em uma gestão estratégica da profissão e da empresa.

 

4 GESTÃO ESTRATÉGICA DA ADVOCACIA

 

Todas as recomendações descritas no item anterior integram, basicamente, o processo de
formulação do planejamento estratégico da advocacia, mas também de qualquer profissão ou empresa.

A transformação do planejamento estratégico em uma gestão estratégica implica a execução
entusiasmada do plano de ação, e a responsabilidade dessa efetivação não é apenas do próprio advogado.
Toda a equipe de colaboradores do advogado deve estar plenamente informada e convencida de todos os
objetivos e de todas as metas que o “time” deverá atingir e realizar, em conjunto. Para isso, é absolutamente
necessário que o advogado crie e desenvolva um ambiente de trabalho marcado pela sinceridade e pela
proatividade, que estimule o pensamento estratégico de todas as ações, que devem ser executadas com o
sentido de completude das metas e dos objetivos definidos no planejamento estratégico.

Tudo será melhor e a realização dos objetivos traçados mais eficaz, “se a organização incentivar
a postura empreendedora de todos os seus colaboradores, promovendo assim um processo com foco
participativo na elaboração e implementação da gestão”[13] estratégica. Nesse contexto, é fundamental que
o advogado desenvolva uma padronização de procedimentos administrativos e profissionais (uma
necessidade marcante nessa época de comoditização da advocacia), mas não deixe de incentivar uma postura
participativa e, principalmente, inovadora de todos os seus colegas e colaboradores, com destaque para a
implementação e/ou para o desenvolvimento dos grupos internos de discussão de teses e de medidas que
levem ao “encantamento” da clientela, bem como para os centros de pesquisa e de desenvolvimento (P&D)
de contratos, petições e pareceres.

Certamente, apesar disso ainda não ser valorizado entre os advogados e demais profissionais do
direito, as principais características dos profissionais de sucesso no século XXI já são a inovação e a
criatividade, especialmente quando inseridas em uma gestão planejada e estratégica. Por isso, em qualquer
departamento jurídico ou escritório de advocacia, o principal desafio da gestão estratégica é o de valorizar a
criatividade de cada colaborador, para que todos possam acompanhar a absurda velocidade de transformação
dos fatos e atos tratados pelo Direito, as crescentes e novas exigências dos clientes, bem como a
concorrência global e cada vez mais acirrada pelo excesso de profissionais que disputam o mesmo mercado.

Com isso, a gestão estratégica da advocacia implica a gestão sistêmica de todas as ações
presentes, que devem ser executadas para a realização das metas e dos objetivos definidos no planejamento
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estratégico, com o devido conhecimento das implicações futuras das decisões atuais.

Finalmente, é fundamental que o advogado tenha conhecimento de que o planejamento não é um
fim, pois o seu principal e único objetivo é o de viabilizar o sucesso da profissão e da empresa (organização)
vinculada a ela.

 

6 CONCLUSÕES

Apesar de toda a hipocrisia e resistência acadêmica e profissional que essa realidade enfrenta, a
estruturação da profissão de advogado pressupõe hoje uma estruturação verdadeiramente empresarial.

O fato de as sociedades de advogados continuarem formalmente afastadas do campo de
abrangência e de incidência das normas de direito empresarial, não significa que essas organizações devam
ser geridas de maneira amadora e experimental.

A advocacia, exercida de forma individual, por meio de sociedades de advogados, ou inserida em
uma estrutura organizacional definida, como um departamento jurídico de uma companhia, exige
planejamento e gestão estratégica.

Contudo, o planejamento estratégico da advocacia pressupõe o conhecimento formal do Direito
e da própria advocacia, sem os quais nenhum planejamento estratégico pode prosperar e frutificar para a
determinação do sucesso profissional.

O planejamento estratégico da advocacia (do departamento jurídico, ou do escritório de
advocacia) deve, antes de tudo, definir o seu foco de atuação profissional. Todavia, é fundamental
reconhecer que todos os advogados concorrem com todos os profissionais e empresas inseridas no mercado
de satisfação e, principalmente, de encantamento da clientela. Daí o motivo pelo qual se pode concluir que os
advogados concorrem, inclusive, com a Walt Disney Company.

Não obstante, além de definir o foco de atuação profissional e de conhecer a concorrência, o
planejamento estratégico da advocacia também pressupõe a fixação dos objetivos e das metas que devem ser
realizadas, com o máximo de entusiasmo possível, por todos aqueles que trabalham com o advogado, em um
ambiente profissional marcado pela sinceridade e pela proatividade, determinadoras de inovação e de
criatividade, que são as principais características dos profissionais de sucesso no século XXI.

Além de tudo, o planejamento estratégico da atuação profissional deve ser transformado em
gestão estratégica da advocacia, que implica a gestão sistêmica de todas as ações presentes, que devem ser
executadas para a realização das metas e dos objetivos definidos no planejamento , com o devido
conhecimento das implicações futuras das decisões atuais.

Somente assim estarão garantidos o sucesso pleno e a realização profissional do advogado
contemporâneo.
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A VIDA NO CÁRCERE: TENSÃO, ADMINISTRAÇÃO E JUSTIÇA EM UMA DELEGACIA DE
POLÍCIA

THE LIFE IN LOCK-UP: TENSION, ADMINISTRATION AND JUSTICE IN A POLICE STATION

Luiz Eduardo figueira

RESUMO

O presente artigo pretende analisar os mecanismos de administração das tensões na carceragem de uma
delegacia de polícia.
Manter a ordem interna é a principal preocupação da delegacia policial em relação aos presos.
Há uma compreensão de que o preso é alguém que deve sofrer. Neste sentido, o espaço prisional deve
produzir um sofrimento legítimo. Como administrar o sofrimento do preso?
Um conjunto de estratégias é utilizado pelos policiais para manter tudo “calmo”. Este artigo apresenta um
mapeamento dessas estratégias. Outra questão importante, é o lugar da religião no controle social dos
presos.

PALAVRAS-CHAVES: controle social, prisioneiros, delegacia de polícia

ABSTRACT

This article aims to analyse the mechanisms of administration of tensions in the lock-up in a police station.
Maintain internal order is the main concern of the police station in relation to prisoners.
Thera is an undertanding that the prisoner is someone who should suffer. In this sense, the prison space to
produce a legitimate suffering. How to manage the suffering?
A set of strategies is used by police to keep everything “calm”. This paper presents a mapping of these
strategies. Another important issue is the place of religion in social control of prisoners.

KEYWORDS: social control, prisones, police station

 

 

A vida no cárcere: tensão, administração e justiça no quotidiano de uma delegacia de polícia.

 
 
Introdução
   O presente texto, produto de uma pesquisa institucional[1], tem por objeto a descrição e análise
etnográficas do funcionamento da carceragem de uma delegacia policial[2] e de seus mecanismos de 
administração das tensões quotidianas.
Em início de abril de 2009, o grupo de pesquisa compareceu à delegacia com o objetivo de realizar uma
entrevista com o então delegado titular Dr. Paulo[3].

As primeiras impressões do local refletem o senso comum acerca de uma delegacia “tradicional” (ainda não
transformada em “Delegacia Legal[4]”): um prédio velho, com poucos recursos materiais (observamos, na
recepção, um funcionário operando uma máquina de escrever) e, aproximadamente, 450 presos vivendo em
condições precárias.

O delegado nos recebeu calorosamente e entusiasmado com a proposta da pesquisa. Disse, logo no início da
entrevista, que o único setor da sociedade civil que demonstra interesse pelos presos é o segmento das
igrejas (principalmente, as igrejas evangélicas). Falou de sua dissertação de mestrado sobre a seletividade do
sistema de justiça criminal e disse que, em relação aos presos, “a política do governo é encarcerar, dar
comida e não deixar fugir”.

Segundo o delegado, as carceragens das delegacias não têm previsão legal. A Lei de Execuções Penais
(LEP) não é aplicada no âmbito das delegacias de polícia. “As carceragens das delegacias estão fora do
sistema penitenciário (SEAP[5]) e, por isso, os direitos, assegurados pela LEP, não se fazem presentes”.
Disse, ainda, que aproximadamente 22 delegacias ainda possuem carceragem, o que é ilegal e viola a
concepção de Estado de Direito.

O delegado nos informou que trabalha nessa delegacia há, aproximadamente, dois anos e que vem
implementando o que denomina de  “Projeto Carceragem Cidadã”. Trata-se de um projeto de iniciativa
pessoal (do delegado) cujo objetivo é assegurar aos presos alguns direitos básicos, como saúde, educação,
esporte, assistência religiosa, psicológica, social e jurídica, conforme veremos em outro tópico.

Segundo Dr. Paulo, atuam na carceragem da delegacia, aproximadamente, 15 igrejas evangélicas, a Pastoral
da Igreja Católica e um grupo Kardecista. Com o objetivo de melhorar a assistência religiosa, o delegado
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propõs, aos representantes religiosos, uma forma de organização. A partir de então, surgiu a “União das
Igrejas”, presidida pelo pastor Carlos. A atuação das igrejas será descrita e analisada mais adiante.

 

O mundo do cárcere e seus grandes divisores.

Nas palavras do delegado titular, o papel institucional da delegacia – no concernente aos presos – é
“encarcerar, dar comida e não deixar fugir”. Neste contexto, podemos operar com o binômio primário
ordem/desordem. “Manter a ordem” significa assegurar o cumprimento de mandamento estatal (por meio do
juiz de direito) da privação de liberdade. O preso é, antes de mais nada, alguém que deve ser mantido em
confinamento. No caso das carceragens policiais, trata-se, via de regra, de um preso provisório, ou seja, que
ainda não teve uma decisão judicial condenatória (e neste caso, sendo transferido para o sistema
penitenciário) ou absolutória (sendo, assim, posto em liberdade). Evitar as fugas, as rebeliões; evitar conflitos
mais sérios entre os detentos que impliquem em problemas considerados graves pela administração do
cárcere, como brigas entre facções, mortes etc, estas são as preocupações primordiais. A questão central que
se coloca para o chefe da carceragem, cargo de confiança do delegado titular, pode ser expressa nos termos
seguintes: como garantir a ordem/segurança (envolvendo a integridade física dos presos, a prevenção e
contenção de rebeliões e o impedimento de fugas). Em outras palavras, como administrar (e/ou construir) a
ordem num ambiente marcado por uma tensão estrutural: a vontade de liberdade do detento e a obrigação
institucional da delegacia de mantê-lo cativo. Como administrar as tensões quotidianas no cárcere? Quais os
recursos, estratégias operacionalizados para alcançar/manter a ordem interna? Qual a permeabilidade das
estruturas institucionais das delegacias e de suas carceragens à criatividade/sensibilidade individual de seus
administradores[6]? Como a delegacia estudada enfrentou esse desafio (ordem/segurança)? Qual o lugar das
igrejas (particularmente, das igrejas evangélicas) na administração das tensões quotidianas?

O enfrentamento dessas questões passa, preliminarmente, pela explicitação de uma expressão amplamente
compartilhada entre os atores sociais que atuam na carceragem policial (presos, policiais, agentes religiosos):
“mente vazia é oficina do Diabo”. Ao mergulharmos nesse universo social, perdemos a conta do número de
vezes que ouvimos essa verdadeira expressão nativa. As variações possíveis de seus sentidos convergem para
uma ideia central: a ociosidade do preso é perigosa; é potencialmente geradora de desordem (tentativas de
fuga, brigas etc) e, consequentemente, ruim. Trata-se de um sentido negativo atribuído ao ócio. Sendo o
ócio, na carceragem, potencialmente perigoso, ocupar os detentos, quotidianamente, com atividades
diversas, apresenta-se como uma prática bem vista aos olhos dos agentes do Estado. Na delegacia estudada,
a administração do tempo carcerário envolve inúmeras práticas: distribuição de comida, atividades
administrativas realizadas por alguns detentos, visita de parentes, cultos religiosos, atividades de vigilância,
assistência (semanal) jurídica, psicológica e social etc.

O cárcere, enquanto espaço social, apresenta-se como um locus de sofrimento (físico e psíquico) legítimo. O
preso, fundamentalmente, é alguém que sofre. Não se trata aqui de refletirmos acerca das justificativas e
críticas à pena de prisão, mas de explicitar que essas instituições operam com a lógica do sofrimento
legitimado. Eis aí uma de nossas hipóteses centrais: as instituições de custódia de presos são espaços sociais
de produção legítima de sofrimento. Neste sentido, a pena de prisão corresponderia à função social de
retribuição (à violação do bem jurídico de outrem).

 A privação da liberdade de locomoção imposta àqueles acusados de transgressão à regra (não matar, não
roubar, não furtar etc) constitui-se num dispositivo de retribuição ao mal produzido. Agora, perante as
condições precárias de encarceramento das delegacias do Estado do Rio de Janeiro (e, também, de outros
estados da federação), gostaríamos de sustentar o seguinte argumento: estamos diante de uma forma de
mortificação do sujeito (detento) pela produção contínua de sofrimento. Encontramos no dicionário os
seguintes sentidos para o termo mortificar: a) “entorpecer, suprimir ou extinguir a vitalidade ou vigor de
(…); b) castigar ou macerar (o corpo) com penitências; c) afligir, atormentar, causar desgosto” (Dicionário
Caldas Aulete). As carceragens das delegacias, na concepção dos próprios detentos, representam uma
metáfora do “inferno”. As carceragens são mecanismos de produção de sofrimento: a) pela privação da
liberdade de locomoção; b) pela carência afetiva do detento (ex: privado da convivência familiar); c) pela
baixa qualidade da comida; d) pelo calor excessivo dentro das galerias; e) pela superlotação; f) pelos maus-
tratos por parte dos policiais; g) pela ausência de assistência jurídica; h) pela ausência de assistência médica;
i) pela ausência de atividade física; j) pela solidão.

 

 

 

O advogado responsável pela assistência jurídica gratuita na delegacia estudada falou acerca de suas
experiências em carceragens, nos termos seguintes[7]:

“Eu conheci a carceragem da Polinter, na Praça Mauá, que era uma coisa inacreditável....  eram quase
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600, 700 presos num local para 100. Eu considero uma representação do inferno (…). Aquilo para mim
seria o inferno. E ali, na delegacia, nós vimos, quando chegamos, quase a mesma  coisa: um espaço para
100, 120 presos, com 450 (…). Nós entramos na cela do Seguro... que basicamente caberia ali, deitados,
umas dez pessoas e havia oitenta (…). E os presos falavam: “pelo menos, aqui, no Seguro, nós temos um
ar-condicionado”. E quando nós olhamos para o lado, era um ar-condicionado muito velho, empoeirado,
que mal funcionava, mas aquilo ali, para eles, já era um grande ganho (…). E ali, você via claramente
pessoas tuberculosas, com doenças de pele.... O meu dia ficava arrasado quando eu entrava na
carceragem”.

Trata-se de um senso comum, dizer que: “lugar de bandido é na cadeia”; “bandido tem que sofrer, tem que
pagar pelo que fez”. Talvez a expressão popular mais contundente acerca da concepão da legitimidade da
imposição de sofrimento ao bandido, é aquela que diz: “direitos humanos é coisa para proteger bandido”
(como forma, de senso comum, de deslegitimação dos mecanismos que buscam assegurar, a todos, os
denominados, no âmbito do Direito Constitucional, de direitos fundamentais. Nesta concepção, o bandido é a
antítese do cidadão; àquele que, moralmente, não merece o mesmo tratamento digno dispensado aos
cidadãos, por parte do Estado. Aos direitos universais assegurados pela Constituição Federal de 1988,
contrapõem-se às práticas particularizadas de interpretação e aplicação da lei no Brasil. Trata-se da
existência paradoxal, já explicitada por cientistas sociais brasileiros, de uma ideologia formal igualitária e
uma ordem social hierarquizada, com amplas implicações no sistema de justiça criminal (Kant de Lima, 1995;
DaMatta, 1997). Segundo Kant de Lima,

“ao aplicar desigualmente a lei, a polícia evita, por um lado, que os “criminosos em potencial”, os
marginais, beneficiem-se dos dispositivos constitucionais igualitários. Por outro lado, em certos casos,
especialmente quando as pessoas envolvidas pertencem às classes média ou alta, a polícia, ao aplicar a lei
e atuar de maneira compatível com os dispositivos constitucionais igualitários, restabelece a fé dos não-
marginais nos princípios democráticos igualitários do sistema político brasileiro” (Kant de Lima, 1995,
p.08).

Uma das primeiras classificações que constatamos, divide os espaços de encarceramento em: a) unidades
prisionais, destinadas aos presos já sentenciados; b) casas de custódia; c) carceragens de delegacias policiais.
Estes dois últimos, destinados aos “presos provisórios”.

No contexto da cultura carcerária, “ir para o sistema” significa ser transferido de uma carceragem provisória
(delegacia ou casa de custódia) para uma das unidades prisionais do sistema penitenciário.

“Dentro” e “fora” constituem-se em categorias centrais de estruturação simbólica desse universo. O
indivíduo encontra-se “dentro” ou “fora”: a) do “sistema”- unidades prisionais da SEAP; b) da prisão, do
cárcere, num sentido mais amplo, ou seja, preso ou solto (livre).

Habitualmente, tanto no “sistema” (para utilizarmos uma categoria nativa), quanto nas demais carceragens,
os presos encontram-se divididos por “facções”, sendo o “Comando Vermelho” e o “Terceiro Comando”, as
principais. Temos também o “Seguro”, cárcere destinado: a) aos presos não pertencentes às facções
criminais; b) àqueles que cometeram algum “vacilo” dentro da cela e, por questão de segurança, foram
transferidos para o “Seguro”; c) àqueles que cometeram crimes moralmente não aceitos pelos demais presos
(ex: crime de estupro). Na carceragem da delegacia estudada, encontramos esse quadro de distribuição dos
presos até julho de 2009, quando os presos do “Terceiro Comando” foram transferidos para a delegacia de
Caxias[8]. A partir daí e até o momento da elaboração do presente texto, os presos encontram-se
espacialmente organizados da forma seguinte: a) Galeria A: os presos do “Seguro”; b) Galeria B: os presos
do “Comando Vermelho”.

Trabalham na carceragem da delegacia nove policiais sob a forma de plantões, o que implica em três policiais
por dia, sendo apena 01 (um) durante a noite. Para administrar, quotidianamente, um número grande de
custodiados com um efetivo policial pequeno, a delegacia utiliza-se de uma prática comum nas demais
delegacias com carceragem: o emprego de presos de confiança denominados de “faxinas”. Estes presos tem
o privilégio de não ficar “na tranca” e, em contrapartida, auxiliam no trabalho interno, realizando, dentre
outras, as seguintes tarefas: servir as refeições dos presos, realizar atividades de limpeza, participar de
atividades administrativas, buscar algum preso na cela, quando solicitado por algum policial. Os “faxinas”
também são responsáveis pela prática de “bater cadeia”, ou seja, bater, literalmente, nas barras de ferro de
acesso às galerias, com uma outra barra de ferro, com o objetivo de verificar, pelos sons produzidos, se os
demais presos, estão serrando as grades para tentar uma fuga. Como podemos observar, o sistema de
vigilância interna depende, em parte, dos próprios presos.

Durante o primeiro dia de pesquisa de campo encontramos, na delegacia, vários agentes religiosos. Vamos,
então, abordar o trabalho deles na prisão.

 

A lógica do sagrado no mundo dos profanos, ou a igreja vai ao “inferno”.
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Neste item, pretendemos refletir acerca do lugar das igrejas no espaço social do cárcere. Nas palavras do
delegado titular, o único segmento da sociedade que se importa com os presos é o das igrejas
(principalmente, as igrejas evangélicas). Atuam na delegacia, aproximadamente, 15 igrejas evangélicas, a
pastoral católica e um grupo espírita (kardecista). Estes agentes religiosos estão, por sugestão do próprio
delegado (interessado em organizar o trabalho das igrejas na delegacia), organizados na denominada “União
da Igrejas”. Esta união, segundo um de seus representantes, objetiva à assistência social, o apoio espiritual e
à evangelização, respeitando as especificidades do culto de cada denominação religiosa. A União das Igrejas
atua, também, nas delegacias de Neves (73a DP), Queimados (55a DP), Pavuna (39a DP) e outras. O grupo
de agentes religiosos, assim constituído, se reune, habitualmente, uma vez por mês, às sextas-feiras, com o
objetivo de organizar as atividades das igrejas nas carceragens. Acompanhamos reuniões, cultos, eventos de
confraternização (como o Dia das Crianças, o Dia dos Pais). Vamos explicitar, agora, a dinâmica de um
desses eventos (Dia dos Pais).

A confraternização do Dia dos Pais, promovida pela “União das Igrejas”, envolveu todo um trabalho
logístico: a) arrecadação de uma contribuição em dinheiro por parte de cada denominação religiosa; b)
compra e distribuição de alimentos (bolos, salgadinhos, refrigerantes); c) planejamento dos cultos
(distribuição por galeria e duração dos cultos de cada igreja).

 Não pretendemos aqui, estabelecer as especificidades dos cultos de cada denominação evangélica, e das
distinções entre estes e as práticas religiosas da Pastoral católica e do grupo kardecista. Vamos enfatizar,
sem a preocupação com as características próprias de cada denominação religiosa, os aspectos reiterados, no
discurso religioso, dos diversos representantes de igrejas evangélicas.

Na festa do Dia dos Pais, além dos cultos (que ocorrem diariamente) com o objetivo de levar a palavra de
Deus para os detentos, ocorreu, também, o ritual do batismo (“batismo em águas”).

Na galeria do “Terceiro Comando”, foi colocada uma piscina de plástico com água (levada em baldes).
Dentro da galeria, encontravam-se representantes de diversas denominações evangélicas, que se revezavam
na pregação religiosa. Segundo o pastor Sandro, o objetivo do ritual do batismo é “ganhar almas para Jesus”.
O “batismo em águas” foi precedido de uma longa pregação religiosa, da qual gostaríamos de destacar, pela
sua eloquência, o discurso desse pastor. Disse ele:

“Cada vez que chegamos aqui, é um rosto diferente. A nossa igreja está trabalhando por vocês; o povo de
Deus está trabalhando por vocês. Deixe Deus trabalhar em seu coração. Jesus vai libertá-lo do mundo do
crime.

Vocês, hoje, precisam ter coragem para tomar uma decisão....  de morrer para esse mundo (do crime) e,
verdadeiramente, nascer para Cristo (…). Tome uma decisão perante esse Deus que te ama. Entregue sua
vida nas mãos de Deus. (…)

Agora, quer liberdade, todos nós queremos....  mas, para adquirir a liberdade, nós temos que buscar aquele
que é o libertador; buscar aquele que nos liberta e que se chama Jesus (…). Jesus, ele é o libertador (…).

Você está tendo, hoje, uma chance de mudar a sua vida....  hoje, você vai pensar....  e não vai culpar
ninguém porque você está aqui não....  Você vai culpar a você mesmo, pela sua atitude, mas, hoje, você
pode mudar essa história. Como? Falando: Jesus, eu quero o senhor na minha vida, Jesus, eu quero me
batizar; eu quero tomar uma atitude de fé … Jesus, eu quero largar todos os vícios.

Porque irmão, quando eu fui preso, eu cheirava cocaína dentro da cadeia (…). Eu quero dizer para
vocês....  você tem que querer a liberdade. Você tem que querer se libertar desse mal (….). Onde está o
espírito do Senhor, aí há liberdade. Você tem que se sentir liberto, por mais que essas grades venham a lhe
prender materialmente, mas você esteja livre, livre, espiritualmente!!! (…).

Você não vai mais aceitar ser filho do capeta; ser instrumento, ser cavalo do Diabo. Deus te chama como
filho (….). Deus quer mudar a sua história, mas isso só depende de você. O que Deus fez na minha vida, ele
pode fazer na sua. Você precisa tormar uma atitude de fé!”.

A presença maciça das igrejas evangélicas no ambiente carcerário, com cultos matinais e vespertinos,
introduz, nesse contexto, novas categorias centrais de estruturação simbólica. A dualidade Deus/Diabo,
elemento estrutural do discurso religioso, tenta se impor, no ambiente carcerário (e, também, fora dele),
como uma matriz de sentido unívoca, no âmbito da qual o detento deve resignificar sua trajetória de vida
(pregressa, presente e futura): o sujeito, ou é instrumento de Deus, ou instrumento do Diabo. A dualidade
salvação/danação opera, por um lado, como redutor de complexidade e, por outro, tenta se estabelecer (pela
repetição diária e enfática, pelo uso dos testemunhos de fé) como as duas únicas condições do sujeito: ou se
encontra sujeito ao poder da salvação (Deus), ou se encontra sujeito ao poder da danação (Diabo)[9]. Como
disse um agente religioso (durante o culto): “Você tem dois caminhos para escolher: o caminho de Jesus ou
o caminho da morte”.

Entre olhares atônitos, admirados, opacos e indiferentes, vários presos cantavam músicas religiosas. Outros,
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simplesmente, observavam... Outros, permaneciam recolhidos em suas celas....

Após, aproximadamente, uma hora de pregação da “palavra de Deus”, o pastor Sandro perguntou ao
“coletivo”: “quem quer ser batizado?! Quem vai aceitar, verdadeiramente, Jesus?!”. Alguns presos
levantaram os braços. Em seguida, colocaram uma vestimenta branca... Cada um dos pretendentes ao
batismo foi conduzido à piscina, por outro pastor, e submerso nas águas. Este ato de fé, nas representações
dos agentes religiosos, é uma forma de “renascimento” (agora, para Jesus), uma forma de “libertação” (do
mal).

Segundo Pedro, novo chefe da carceragem, a presença das igrejas ajuda a “manter a carceragem calma” e,
neste sentido, contribui com a manutenção da ordem/segurança. Durante entrevista, o chefe da cerceragem
(Pedro), disse que é mais fácil lidar com os presos convertidos (“crentes”). Então, vejamos um trecho da
entrevista:

“Entrevistador: você vê diferença de comportamento entre os presos evangélicos e os não-evangélicos?

Chefe da carceragem: olha só, como certeza tem aqueles presos que você nota que se dedicam à igreja. Eles
entram lá; eles têm até a “igrejinha” deles lá dentro, onde fazem o culto. Aqueles presos que realmente
abraçaram a religião são muito mais fáceis de você lidar, entendeu? Mas, eu não tenho nem o que
reclamar dos outros. Só que eles são mais dóceis, entendeu? (…) Que ele realmente abraça a religião dele
e ele está mais, assim, confortável de falar de Deus. Ali, naquele momento em que ele abraçou Jesus,
parece que conforta mais o coração dele, então, ele está mais resignado naquela condição (…). Ele aceita
com mais facilidade as coisas, entendeu? Então, ele é mais dócil. Com certeza, ajuda muito essa
conversão. Hoje, nós tivemos (acho) doze presos batizados lá dentro do Comando Vermelho. Botamos uma
piscina lá dentro, e ele foram batizados”.

Como podemos observar no trecho acima, revolta/resignação e agressividade/docilidade aparecem, no
discurso do policial, como pares opostos a conferir uma materialidade semântica à subjetividade do detento.
A atuação das igrejas no cárcere, na percepção dos policiais, produz um efeito de “docilidade” em relação
aos presos verdadeiramente convertidos[10]. Segundo Teresinha Teixeira de Araújo, as práticas religiosas
nos ambientes carcerários são potencializadoras: a) da pacificação/adaptação do detento; b) da libertação de
estigmas, ao conferir novas identidades e estratégias de sobrevivência, principalmente, no espaço prisional
(Araújo, 2009, p.61).

Vamos enfretar, agora, questões referentes às relações entre violência e moralidade no mundo do cárcere.

 

 Violência legitimada.

A linguagem jurídica apropria-se da temática da violência por meio do operador cognitivo básico
lícito/ilícito. Neste sentido, a questão central é a seguinte: a ação violenta (matar alguém, produzir lesões
corporais em outrem etc) encontra-se amparada  pelo direito (ex: se a morte foi produzida em legítima
defesa, não há crime)? Agora, numa perspectiva sociológica, precisamos incorporar, à reflexão, a dimensão
da moralidade e ampliarmos a indagação: a ação violenta é moralmente justificável? A moralidade constitui-
se num dos elementos centrais da produção, reprodução e legitimação da violência (no “mundo do cárcere” e
fora dele).

Do ponto de vista da organização simbólica, nossa sociedade encontra-se dividida entre bons e maus e, num
sentido muito usual, entre “trabalhadores” e “bandidos[11]”. Estes são tipos sociais representativos de
sujeitos morais. “Ser trabalhador” ou “ser bandido” é, primordiamente, uma condição moral. A sensibilidade
jurídica (Geertz, 1989) é indissociável dos juízos morais realizados acerca daqueles acusados de transgressão
à norma. As práticas do (e “no”) sistema de justiça criminal encontram-se, também, mergulhadas na
moralidade (juízos morais). Qual o lugar da moralidade nos processos de interpretação e aplicação do
direito? Qual o lugar da moralidade nas interações sociais dos atores do “mundo do cárcere”? Então, não se
trata apenas da legalidade/ilegalidade da ação, mas, principalmente, da consciência moral do ator.

O uso da violência física no inquérito policial, está vinculada ao interesse institucional de obtenção da
verdade (do crime). No âmbito do sistema prisional, esse tipo violência é, via de regra, uma forma de
punição – à transgressão de alguma regra (Barbosa, 2007), seja, a punição/violência, perpetrada pelo agente
policial (agente da ordem), ou pelos demais companheiros de cela, em relação ao desviante. Os presos,
divididos em universos de pertencimento (“Seguro”, “Comando Vermelho”, “Terceiro Comando” etc),
possuem suas regras de convívio. Durante entrevista com os presos do “Seguro”, obtivemos as seguintes
regras internas de conduta: a) não pegar nada de ninguém; b) não “desrespeitar por artigo”, ou seja, não
menosprezar ou ter qualquer atitude que inferiorize o outro detento em decorrência do tipo de crime por ele
cometido; c) não agredir verbal ou fisicamente; d) não olhar para a visita do outro detento. Para não sofrer
violência física por parte do “coletivo”, os presos alegaram que “é preciso não vacilar”; é necessário o
constante respeito às regras impostas pelo “coletivo”.
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 Violência, sujeito moral, transgressão à norma e sentidos de justiça são elementos inseparáveis e
indispensáveis à compreensão da violência física legitimada no “mundo do cárcere” (e fora dele). Com o
objetivo de tornar mais claro esse argumento, vejamos a condição moral dos presos do “Seguro”, lembrando,
sempre, que esse espaço físico e social não se encontra previsto na legislação, mas representa uma
necessidade prática, da administração carcerária, de manutenção da ordem.

O “Seguro”, espaço de preservação (da integridade física) e isolamento (dos demais detentos) abriga: 1) os
detentos que cometeram uma ação moralmente inaceitável pelos demais presos. Vamos citar alguns
exemplos: a) o detento de facção que atua como informante do chefe da carceragem (prestando informações
sobre movimentação de fuga, existência de armas nas celas etc). Trata-se de uma prática moralmente
inadmissível, cuja pena, aplicada pelo “coletivo”, pode levar à morte. Frequentemente, antes de ser
descoberto, esse preso (informante) pede para “pular”, ou seja, solicita sua transferência para a galeria do
“Seguro”; b) o detento acusado da prática de crimes sexuais (ex; estupro); 2) os detentos que, pelo seu tipo
social, encarnam a figura do “inimigo”, por exemplo, ex-policiais.

O detento do “Seguro” é aquele que não merece respeito e que, no limite, é considerado um “inimigo”, por
vezes, “um verme” (com um valor social depreciado, em razão de sua condição moral). 

A violência, em si, não é uma coisa ruim. Dependendo do contexto, as práticas de violência física são
consideradas legítimas, necessárias e justas (ex: violência contra o “inimigo”). Há, consequentemente, as
formas de violência física consideradas injustas, como é o caso do agir na “covardia” (ex: eles (os policiais)
mataram nosso amigo (do mundo do crime) na “covardia”, ou seja, sem possibilidade de defesa ou na frente
dos filhos pequenos etc. A “covardia” é uma categoria que expressa uma acusação moral do uso injusto da
força (muitas vezes, humilhante).

 

Norma, desvio e manutenção da ordem.

Para além da legislação estatal (penal, administrativa, constitucional etc),  que regula as relações do preso
com o Estado, há outros códigos de conduta a prescrever o comportamento dos atores no contexto da
carceragem. Segundo nossos interlocutores (presos, policiais e agentes religiosos) o código geral nas
carceragens pode ser explicitado nos termos seguintes: “quem sai da linha, apanha”.  Como nos disse um
policial: “você tem 400 presos e três policiais; você tem que utilizar um mecanismo eficiente, e o mecanismo
conhecido é a violência física”. Ora, essa é a regra que impera, efetiva, tanto nas relações entre policiais e
presos, quanto nas relações dos presos entre si. Ocorre, porém, que ao ser transferido para a Delegacia de
Costa Barros, na condição de delegado titular, Dr. Paulo, conjuntamente com o seu chefe de carceragem, o
polícial Ricardo Pereira, estabeleceram novas formas de interação dos funcionários do Estado com os
detentos, atuando, assim, nos vãos da estrutura burocrática do Estado, exercendo, nestas aberturas, a marca
da criatividade individual (ou da dupla). O argumento central, aqui, é o seguinte: o Estado constitui-se numa
entidade que se atualiza por meio das práticas quotidianas de seus agentes. A cultura burocrática não é uma
coisa estática. Ela se atualiza, se reproduz, se modifica por meio de instituições e dos agentes do Estado.
Quais são as relações do indivíduo com a estrutura? Em que medida a volição/criatividade individual (ou de
um grupo) consegue interferir na dinâmica (“pesada”) de funcionamento das instituições estatais? Em que
medida uma chefia, uma liderança, no âmbito de um órgão de Estado, consegue imprimir novas formas de
interação, novas rotinas de trabalho? Estas questões foram surgindo durante o trabalho de campo. Ao
interagirmos com os diversos atores desse pequeno universo social (delegacia estudada), fomos colhendo
narrativas convergentes acerca da singularidade das relações da instituição policial (delegacia de Costa
Barros) com seus detentos. Presos, agentes religiosos e policiais nos relataram as mudanças ocorridas na
delegacia de Costa Barros com a gestão do delegado Dr. Paulo e do chefe de carceragem, policial Ricardo
Pereira.

O delegado titular disse (durante nosso primeiro contato) que está a implantar na delegacia o que ele
denomina de “Projeto Carceragem Cidadã”. Trata-se de um projeto de iniciativa pessoal, não formalizado,
que busca, nas palavras do Dr. Paulo, garantir direitos básicos. Segundo o delegado, “as carceragens das
delegacias, hoje, são a expressão de um Estado de Exceção”. No âmbito desse projeto, constatamos: a) o
atendimento jurídico gratuito, realizado por um advogado (conjuntamente , com alunos de direito) e
professor substituto do Escritório Jurídico da Faculdade Nacional de Direito, da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, vinculado ao NIAC; b) assistência social e psicológica, por meio de uma equipe de graduandas da
Escola de Serviço Social e do Instituto de Psicologia da UFRJ, pertencentes ao grupo interdisciplinar do
NIAC; c) aulas de alfabetização, por meio do projeto “Brasil de Alfabetização”, em parceria com a
prefeitura; d) atividade de esporte: foi cedida, aos presos, uma mesa de pingue-pongue; e) curso de
introdução à Teologia, às sextas-feiras, pela manhã, promovido pela Faculdade de Teologia Iguaçuana. Não
pretendemos, aqui, explicitar as dinâmicas de funcionamento dessas atividades, mas destacar as melhorias das
condições de encarceramento, reconhecidas pelos detentos, em virtude de uma iniciativa pessoal.

 A carceragem da Delegacia de Costa Barros faz parte do mundo carcerário e os presos não são entidades
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fixas; eles circulam; possuem outras experiências de encarceramento; ouvem falar de outros estabelecimentos
prisionais.... consequentemente, possuem consciência, produzida pelo contraste, do tratamento diferenciado
que recebem na delegacia de Costa Barros.

 O nosso argumento é o seguinte: o tratamento que os presos recebem, na gestão do Dr. Paulo e do chefe da
Carceragem, Ricardo Pereira, tem implicações no comportamento mais cooperativo, por parte dos detentos,
ou seja, se, como sabemos, a preocupação central do chefe é com a segurança, os presos demonstram
interesse em “manter tudo calmo”, tudo em ordem. Há um acordo, em parte explícito, em parte implícito,
regido pelo princípio da reciprocidade.

Outro dado importante acerca das condições de encarceramento na delegacia estudada, na gestão do Dr.
Paulo, diz respeito à orientação seguinte: os policiais não devem bater nos presos. Um detento, durante uma
conversa informal, disse: “aqui, nessa delegacia, nós somos respeitados... não levamos porrada”. No
mesmo sentido, o discurso do advogado responsável pela assistência jurídica gratuita:

“Quando nós começamos a entrevistar os presos....  assim, na curiosidade e para saber um pouco do dia-a-
dia  deles... espantou a gente..., porque eles diziam: “a agente quer ficar nessa delegacia”. Quando nós
falávamos da possibilidade de transferência para outra carceragem, muitos falavam: “não, eu prefiro ficar
aqui”... E alguns até diziam: “isso aqui é, para mim, o paraíso”. E eu perguntava: como assim, paraíso!?
Isso aqui é um absurdo! Isso aqui não tem condições de saúde!. E o preso respondia (ouvimos esta frase de
vários detentos): “aqui, nós não apanhamos”. 

Segundo o novo chefe da carceragem (policial Pedro), “eles (os detentos) são disciplinados aqui (…). até
porque o tratamento que eles recebem aqui, eles tentam até retornar pra gente numa forma de disciplina,
entendeu? Como você pode ver (…) então a gente, da mesma forma que a gente dá, a gente cobra. Então,
se a gente dá um tratamento bom pra eles, a gente cobra o quê? Que eles, no mínimo, se comportem, tanto
de um lado, como do outro” (…)

O status moral dos agentes do Estado nas interações diárias com os detentos (ser um sujeito “de moral”, “de
respeito”, em virtude de “respeitar” os presos) e os benefícios advindos da implementação do “Projeto
Carceragem Cidadã”, constituem-se em fatores considerados relevantes aos interesses prioritários dos
gestores do frágil equilíbrio do mundo do cárcere.

 

Conclusão

Num contexto de privações e sofrimento, a delegacia administra as tensões quotidianas e a manutenção da
ordem/segurança interna, utilizando-se de alguns expedientes ou, para usarmos uma expressão foucaultiana,
algumas formas instrumentais (de exercício de poder). As principais formas instrumentais mapeadas são:

a) Tratar respeitosamente o preso. “Tratar com respeito” e “ser respeitado” são expressões positivas das
relações travadas entre sujeitos morais, cujo oposto, materializa-se, por exemplo, na categoria “esculacho”
(“foi esculachado”). As agressões gratuitas (não justificadas moralmente) são compreendidas como
“esculacho”, um tipo de ofensa moral. Segundo Antonio Rafael Barbosa, “o respeito é ganho ou perdido
porque é, ao mesmo tempo, atributo de um sujeito (...) e coisa dada ou retribuída, inaugurando um campo de
reciprocidades” (Barbosa, 2007, p.160-161).

Estamos diante de um mecanismo de poder (“tratar com respeito”) que não é da ordem da interdição ou da
repressão, mas, sim, um dispositivo de incitamento. Não se trata de obter o comportamento desejado por
meio da violência física (gramática habitual, segundo os entrevistados, das relações entre policiais e presos),
mas de incitá-los à disciplina (à ordem) como retribuição ao tratamento (interpretado pelos detentos como
dignificante) recebido por parte dos agentes do Estado.

b) Concessão aos dententos de pequenos benefícios (uma televisão, uma mesa de pingue-pongue etc). Em
caso de comportamento ruim (brigas, ameaça de morte, tentativas de fuga etc.), os benefícios são retirados
(muitas vezes, a simples ameaça de retirar o benefício já é eficiente);

c) As denominadas “transferências”. Um preso pode ser transferido: a) de uma galeria para outra quando,
por exemplo, comete um “vacilo” e corre risco de morte, se continuar no mesmo espaço físico com os
demais. Neste caso, é comum o preso ser transferido para o “Seguro”; b) ser transferido para outra
delegacia; c) ser transferido para o “sistema”. A “transferência” é um mecanismo eficiente (na concepção dos
policiais) de manutenção da ordem.
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Estado do Rio de Janeiro” - NIAC (Núcleo Interdisciplinar de Ações para a Cidadania – UFRJ). O trabalho de campo foi
desenvolvido de abril a dezembro de 2009.
[2]    Localizada no Estado do Rio de Janeiro.
[3]    Os nomes utilizados, dos atores sociais e da delegacia, no presente trabalho, são fictícios.
[4]    “Projeto Delegacia Legal” – Trata-se de um programa do governo estadual do Rio de Janeiro que objetiva reestruturar a
Polícia Civil buscando alterar a relação entre polícia e sociedade civil. O governo investiu na reformulação física das delegacia
(com o fim das carceragens) e buscou implementar mudanças organizacionais que aproximassem a polícia judiciária de sua
principal atribuição (investigar).
[5]    SEAP – Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro.
[6]    Para uma análise antropológica da permeabilidade das estruturas burocráticas do Estado à criatividade/sensibilidade  de seus
agentes, ver o importante trabalho de Brígida Renoldi, 2007.
[7]    Entrevista realizada em dezembro de 2009.
[8]    Segundo o delegado titular, o número de detentos do “Seguro” aumentou muito e foi necessária uma reorganização  do
espaço físico, tendo, por consequência, a transferência do “Terceiro Comando” para Caxias.
 
[9]    Para uma análise sociológica interessante acerca da conversão religiosa de “bandidos” e a construção social de uma nova
identidade (“transformação do sujeito”), ver a dissertação de Cesar Pinheiro Teixeira, 2009.
[10]  Neste sentido, de que a religião “acalma o preso”, ver o artigo de Edileuza Santana Lobo (2005), acerca da atuação dos
evangélicos em unidades prisionais do Complexo Frei Caneca no Rio de Janeiro.
[11]  Veja, por exemplo, os trabalhos de Alba Zaluar (1994 e 2000).
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ENTRE O CROSS-EXAMINATION E A PERGUNTA DIRETA A TESTEMUNHA

BETWEEN CROSS-EXAMINATION AND ASK THE WITNESS DIRECTLY.

Marco Aurélio Gonçcalves Ferreira

RESUMO
O presente artigo tem por finalidade demonstrar que as recentes alterações do Código de Processo Penal são
resultados da influência que o direito anglo-americano exerce sobre o sistema jurídico brasileiro. Todavia, a
inserção de determinados institutos provindos das tradições jurídicas antagônicas, dificilmente se adaptam
sem perder a representação que possuem no sistema de origem. A reforma processual ocorrida em 2008
insere a pergunta direta as testemunha, inspirada no modelo norte americano do examination. No entanto, a
tradição jurídica brasileira retira a utilidade desses novos institutos, tornando-os estranhos e inadequados ao
processo penal brasileiro.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras- chave: processo, examination, pergunta direta.

ABSTRACT
This article aims to demonstrate that recent amendments to the Brazilian Criminal Procedure Code was the
result of the influence that the Anglo-American law has on the Brazilian legal system. However, the inclusion
of certain issues from different legal traditions, is difficult to adapt in Brazilian system without losing their
meaning. The Brazilian procedural reform that occurred in 2008 imported the direct question to the witness,
who was inspired by North American examination. However, the Brazilian legal tradition makes useless these
new institutes, making them strange and inappropriate to the criminal justice process
KEYWORDS: Keywords: process, examination, direct question

 
 

Introdução: Verdade e prova.
 
A importância do presente trabalho da-se-á em razão do sistema criminal brasileiro, inspirado na tradição
anglo-americana, adotar a partir da lei 11.690/08 a inserção no Código de Processo Penal, em seu artigo
212,[1] a pergunta direta feita pelas partes através de seus representantes, mitigando assim a inquirição de
testemunhas feitas pelo juiz e extinguindo a repergunta, ou seja, ato pelo qual as perguntas eram feitas pelos
representantes das partes diretamente ao juiz que depois as repetia as testemunhas.
O direito brasileiro utiliza a categoria Inquirição e interrogatório para determinar os questionamentos à
testemunha e também ao acusado. Tais categorias tem  fundamento no processo inquisitorial medieval. Este
processo possuía como parte de sua lógica buscar levar a confirmação de uma verdade já sabida pelo
magistrado, obtida de forma secreta, que no atual sistema brasileiro equivale ao de inquérito policial, [2] no
qual os elementos de prova já foram previamente produzidos e apresentados ao juiz.  Por isso, o depoimento
do réu e da testemunha eram sempre envoltos em desconfiança e magistrado através de astúcia e malicia
deveria descobrir a verdade real.

Assim, leciona o manual dos inquisidores no capítulo 23 onde determina: “Os dez truques do
inquisidor para neutralizar os truques dos hereges”:

 
“Quando o inquisidor enfrentar um herege esperto, audacioso, malicioso, que
se esquiva das perguntas e desconversa, deve agir da mesma maneira e usar
de malícia, a fim de forçar o herege a revelar os erros, convertendo-os em
verdade, para que o inquisidor possa dizer como o Apóstolo: ' Homem astuto
que sou, conquistei-vos pela fraude' (2 Cor 12,16) “ [3]

 
A busca pela verdade real é o princípio norteador das provas no processo penal brasileiro. Este princípio
determina que o magistrado deve investigar como os fatos se passaram na realidade, não se conformando
com a verdade disposta nos autos. [4]
Com efeito, a prova testemunhal também não escapa a esta regra. A doutrina brasileira, no mesmo raciocínio
do sistema inquisitorial, manteve a mesma lógica de suspeitas do depoimento das partes e das testemunhas.
No entanto, justifica essa desconfiança com um álibi, alegando que o campo científico demonstrou que as
percepções podem ser alteradas por várias circunstancias e por essa razão, afirma TOURINHO “Donde se
conclui que a prova testemunhal, como qualquer outro meio de prova, é de valor falível e precário” [5]
A partir da afirmação do autor acima, constata-se que a verdade real induz uma desconfiança no valor das
provas. Tal fato ao invés de produzir uma renúncia ao preceito da verdade real e admitir que a verdade
somente pode ser construída, ao contrário, induz o modelo brasileiro a uma suspeita dos atos praticados
pelos  indivíduos e as provas trazidas por estes. Esta estrutura é sustentada pelo princípio do livre
convencimento do juiz como forma de manifestação da verdade real, abrindo espaço a julgamentos
opinativos, sem lastro probatório fático.
No direito anglo-saxão não existe a busca da verdade real e a expressão utilizada para o questionamento de
testemunhas é examination, que significa exame. Sua lógica gira em torno da idéia das partes constituir a
prova e submetê-la a um teste. Este teste é realizado perante a um júri ou a um único magistrado. Todavia,
não determina a existência ou não da prova, pois isto já foi definido previamente pelas regras de exclusão,
mas sim a credibilidade da evidência.
Tanto nos EUA como no Canadá o juiz exerce o papel de árbitro entre partes que trazem suas evidências
para uma disputa, não possuindo, portanto, poderes instrutórios para alcançar a verdade. Não está o

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1382



magistrado anglo-americano em busca da verdade real. Seu papel cinge em decidir a questão que as partes
apresentam a partir das evidências que conseguem trazer ao processo  e  estabelecer um vencido e um
vencedor a partir da credibilidade das provas. Por essa razão, o não é papel do  magistrado a formulação de
questões para a testemunha, a não ser para dirimir algo que porventura ficou obscuro no próprio depoimento
da testemunha, mas não como forma de descobrir algo além do que foi dito.
Na Commom law anglo-americana são considerados como testemunhas o acusado, o perito e também a
vítima. Todavia, diferentemente dos demais, o acusado pode se recusar a depor, em razão do seu direito de
permanecer em silêncio.
No direito anglo-saxão a presunção de inocência, exige que a acusação traga as evidências ao julgamento,
enquanto à defesa, por ser presumida inocente, é facultada apresentação de evidências. Todavia, tanto a
acusação quanto a defesa podem chamar testemunhas para serem argüidas perante os jurados.
 
O  Examination na tradição anglo-americana.
 
No sistema algo-americano canadense e estadunidense, quando uma das partes chama a testemunha para
depor, ela será primeiramente examinada por quem a convocou; tal procedimento chama-se nos EUA de
direct examination [6] e no Canadá examination in chief [7]. Todavia, quando uma parte faz o exame da
testemunha trazida pela parte adversária, tanto no EUA como no Canadá a denominação usada é cross
examination.
A lógica de produção de uma verdade a ser construída pelas partes no processo impõe ao modelo anglo-
americano uma série de regras. No examination in chief a regra geral determina que não é permitido o
sugestionamento de testemunha, ou seja, não pode a parte efetuar perguntas que induzam respostas para a
testemunha que a mesma trouxe para julgamento.[8] Isto porque, o direito anglo-saxão reconhece que
quando uma parte chama sua testemunha, esta pode apresentar simpatia ou ser favorável à demanda de quem
a convocou. Por não considerar a testemunha como um indivíduo imparcial é que se permite à parte
adversária, quando na hipótese de cross examination, (exame cruzado) sugestionar ou conduzir a
testemunha da outra parte. [9] Assim, segundo o autor PACIOCCO, os advogados são preparados a dirigir e
controlar a testemunha adversária.[10]
O direito anglo-americano insere o cross examination como um direito das pessoas acusadas, que nos EUA
figura na IV emenda a Constituição.[11] Todavia, tanto para o direito estadunidense quanto o canadense, o
acusado que se dispõe a dar o deu depoimento, é considerado testemunha, portanto deve lembrar que
também será examinado pela parte adversa, ou seja, será exposto ao cross examination.
Segundo o autor canadense PACIOCCO, o cross-examination é absolutamente vital para o processo
adversário, tendo para o direito anglo-saxão dois objetivos básicos.
 
1.                          Obter um depoimento favorável da testemunha.
2.                          Descredibilizar o depoimento de uma testemunha adversária. [12]
 
Tendo em vista que o direito anglo-saxão lida com a verdade construída a partir de padrões de certeza, [13]
que nos casos criminais é o mais alto exigido pelo direito anglo-saxão, o desafio à credibilidade da
testemunha tem um papel fundamental para estabelecer os referidos graus de certeza.
No direito anglo-americano o advogado tem a possibilidade de explorar qualquer matéria relacionada a
questões de fato para por à prova situações que afetam a credibilidade da testemunha, buscando desconstituir
o padrão de certeza pretendido pela acusação e vice-versa. Afirma PACIOCCO, que toda pessoa que se
dispõe a sentar no banco das testemunhas põe sua credibilidade em questão, deixando as partes livres para 
“criticar” a credibilidade.[14]
 
          No direito anglo-americano[15] o cross-examination busca descredibilizar a testemunha e para tanto
apresenta alguns objetivos como:
(1)           Demostrar preconceito, interesse ou corrupção;
(2)          Atacar as características da testemunha, levantando condenações anteriores, condutas anteriores ruins,
baixa reputação.
(3)          Contraditando a testemunha através de  suas declarações anteriores ou de declarações inconsistentes.
(4)          Desafiar a capacidade de observação e memória da testemunha, e sua capacidade de se comunicar de
forma precisa.
(5)          Colocar a evidência em contradição com a testemunha.
(6)          Demonstrar que a evidencia da testemunha está contrária a experiência comum.[16]
 
Todavia, a liberdade de testar a credibilidade da testemunha não é ilimitada. Segundo o autor PACIOCCO o
juiz do processo tem a faculdade para restringir o cross-examination se as questões forem irrelevantes,
prolixas ou ofensivas. Assim, o papel do juiz será o de fiscalizar os  questionamentos, agindo portanto a
partir da provocação da outra parte por meio de contestação às questões, que podem ser deferidas ou
inadmitidas pelo magistrado.  Com efeito, afirma o autor que mesmo buscando desqualificar a testemunha o
advogado ou acusação não tem o direito de perguntar questões irrelevantes.[17]
Outra limitação do cross-examination ocorre quando o acusado decide prestar depoimento. Nesse momento
o acusado, como qualquer testemunha, coloca sua credibilidade em jogo.
Para PACIOCCO é normal que a testemunha seja questionada sobre suas condutas e associações
consideradas impróprias, não relacionadas à questão do processo, mas sobre o acusado não pode haver esses
questionamentos, pois o mesmo tem a proteção de no  cross-examination não ser permitido realizar questões
referentes às características ruins do acusado. Um bom exemplo trazido pelo autor, encontra-se no caso R. v.
C,(W) 1990,  no qual o indivíduo foi acusado de agressão sexual a uma jovem. Durante o julgamento em 
cross-examination realizado pela Coroa foi sugerido que o acusado era praticante de satanismo e que fazia
parte desta religião a prática de abusos de crianças. O acusado negou veementemente o envolvimento em
satanismo. A corte de apelação do Ontário determinou que o  cross-examination  foi não somente impróprio,
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mas também inadequado e determinou um novo julgamento..[18]
 No direito anglo-americano o ônus de produção de provas recai somente sobre a acusação, ou seja, a
promotoria é quem por excelência leva as provas para o tribunal; portanto, o  cross-examination sobre o
acusado se torna relevante para a Coroa provar a falsidade das evidências da defesa, podendo refletir sobre o
acusado, dando publicidade a sua falta de credibilidade. A exemplo, no caso R v. Cameron  o réu foi acusado
de assassinato. O acusado era um traficante de drogas e a pessoa falecida era um  cliente consumidor de
drogas. O conflito entre ambos  envolvia uma disputa relacionada a drogas. Neste caso a má reputação do
acusado e de seu estilo de vida foi parte necessária do contexto. O acusado assumiu a posição de testemunha
e o juri foi instruído que o estilo de vida do acusado poderia ser considerado como comportamento sobre o
qual incide a credibilidade do acusado enquanto testemunha..[19]
No direito anglo-americano há a chamada regra dos fatos colaterais (Collateral facts rule. ). Esta regra tem
por finalidade prevenir que questões colaterais às questões principais sejam trazidas para contradizer as
respostas da testemunha oponente, quando fornecidas perante um juiz ou em cross examination, [20] 
buscando desqualificar o seu depoimento.
O exemplo é trazido pelo autor citado ocorre na seguinte hipótese: um sujeito é acusado de roubo a um
banco. A testemunha ocular identificou o acusado como sendo o ladrão. A defesa tem a evidência de que a
testemunha estava bebendo o dia inteiro em um bar local, e por não ter mais dinheiro foi ao banco. O garçom
que atendeu a testemunha ocular se lembra bem dela, pois afirma que a mesma retornou ao bar e falou, para
todos que lá estavam, sobre o roubo.  Durante o  cross examination da defesa foi perguntado se a
testemunha ocular havia bebido. Caso a testemunha admita que bebeu muito o impedimento está completo e
a defesa não precisaria chamar o garçom para testemunhar. Mas a questão é: se a testemunha negasse que
bebeu muito poderia a defesa chamar o garçom para contraditar a evidência?[21]  A regra dos fatos
colaterais (Collateral facts rule ) proíbe a convocação de evidências com a finalidade de contraditar as
respostas dadas pelas testemunhas do oponente sobre fatos colaterais.[22]
De acordo com o autor PACIOCCO, essa regra é importante para limitar a convocação de provas pelas
partes. A evidência que é produzida para provar contradição nos depoimentos tem valor, pois busca
demostrar que a testemunha não está falando a verdade ou há falta de precisão sobre os fatos em questão.
No entanto, segundo os autores a regra não é baseada na falta de relevância ou valor probativo, mas sim em
questão de política judicial, que busca a eficiência do processo.[23]
 De acordo com o autor, a permissão da prova colateral pode confundir os fatos processuais atraindo a
atenção para questões laterais, tomando um tempo indevido, podendo ter surpresas injustas para uma
testemunha que não está preparada  para responder a uma evidência colateral. Com efeito, a regra determina
que se a apresentação da evidência busca somente contradizer a testemunha oponente, esta será inadmissível,
mas se outro modo puder auxiliar aos fatos do processo, então a mesma será admissível. Este auxilio inclui
fatos relevantes para materialidade da questão e fatos sobre a credibilidade ou não da testemunha. O autor
retorna ao exemplo supra citado para explicar que: no caso da testemunha ocular do roubo, a evidência de
ter bebido vai impedir a habilidade da testemunha de ter uma percepção precisa do incidente ocorrido. Sobre
esse teste a evidência tem relevância para provar que a testemunha mentiu ou cometeu um erro após  ter
bebido. [24] .
As exceções à regra dos fatos colaterais geralmente giram em torno do debate sobre a admissibilidade na
hipótese de se verificar que a testemunha agiu com preconceito, de forma interessada, ou foi corrompida.
[25]
Com feito, verifica-se que a tradição da Common Law possui uma lógica que busca evitar o contraditório
sem fim, ao passo que o sistema brasileiro estimula a contrariedade.
A regra geral dos fatos colaterais ( colateral facts rules ) determina que se a testemunha mencionar fatos
paralelos que tenham relação indireta com a questão principal, os advogados não podem, para desqualificar a
testemunha, buscar a contrariedade da testemunhas no que tange a estes fatos paralelos, a não ser que
tenham relação direta com o caso, ou que levem a descobrir que a testemunha tem preconceitos, ou interesse
na demanda, ou foi comprada. Por isso que é recorrente nos julgamentos o advogado questionar o juiz sobre
a relevância de determinada pergunta feita pelo ex-adverso.[26]
Segundo os autores, o sistema jurídico do Canadá qualquer testemunha, e mesmo o acusado, poder ter sua
credibilidade testada a partir de suas condenações anteriores. Caso a testemunha negue a existência de
condenações anteriores, a parte em cross examination da testemunha, pode apresentar perante ela a prova da
condenação, fato que afetará sua credibilidade. Todavia, no que tange ao acusado, somente pode ser
questionado sobre a existência de condenações anteriores mas não sobre os fatos ou a conduta que levou a
sua condenação.[27] Ressalte-se, que a Suprema Corte do Canadá reconheceu o poder facultativo do juiz
para permitir o cross examination sobre condenações anteriores.
Segundo o autor PACIOCCO, as regras de evidência permitem invocação das condenações anteriores,
somente para testar a credibilidade do acusado, mas proíbe que o tribunal use essas condenações anteriores
para concluir que o acusado, baseado em seu passado, é o tipo de pessoa que poderia ter cometido o crime
em questão. [28]
 
O Cross Examination e o direito brasileiro.
 
No direito brasileiro as condenações anteriores do acusado servem para agravar a pena, na hipótese de
reincidência[29], ou na hipótese de maus antecedentes, elevar a pena quando na análise de sua fixação com
base no artigo 59 do Código Penal[30] bem como, com base no mesmo dispositivo legal, pode juiz, por meio
de seu livre convencimento, elevar a pena se entender que o acusado tem a personalidade voltada para o
crime.[31]
Por outro lado, o direito brasileiro produz incompatibilidades internas ao introduzir a partir de 2008 a
pergunta direta pelos advogados às testemunhas. Tal modelo de questionamento é próprio do sistema
jurídico anglo-saxão onde a verdade é construída pelas partes, portanto incompatível com o processo
brasileiro, que representa  um procedimento que busca a verdade real e ratifica os poderes instrutórios do
juiz. 
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Com efeito, no direito anglo-americano o perito e o acusado, bem como a vítima, estão inseridos na
categoria testemunhas. Neste sistema o perito é um especialista, que não representa uma testemunha oficial
do juízo, mas uma evidência que deve ser trazida pelas partes e submetida às regras de exclusão. De forma
contrária no direito brasileiro, o perito, o acusado e o ofendido, exercem funções e papéis diferentes no
processo penal brasileiro.
No direito anglo-americano a testemunha presta um juramento, quando possui fé em alguma religião, ou
quando não religiosa, faz uma afirmação solene se comprometendo a dizer a verdade somente a verdade
nada mais que a verdade.[32]   A partir desse momento presume-se que a testemunha irá dizer a verdade, sob
pena de responder pelo crime de perjúrio. Ao contrário do direito anglo-americano, o direito brasileiro
possui a crença de que as testemunhas devem ser imparciais.
No procedimento penal brasileiro o depoimento do acusado é colhido em momento apartado. Não sendo
considerado como uma testemunha, não presta o compromisso de dizer a verdade. O acusado no processo
penal brasileiro está sujeito ao interrogatório que “é ato judicial no qual o juiz ouve o acusado sobre a
imputação contra ele formulada” [33]
A testemunha para o direito brasileiro, segundo NUCCI “É a pessoa que declara ter tomado conhecimento
de algo, podendo, pois, confirmar a veracidade do ocorrido, agindo sob o compromisso de ser imparcial e
dizer a verdade.[34] (grifo nosso)
No sistema brasileiro o interrogatório da testemunha é realizado com o objetivo do juiz, por meio de sua
intuição, chegar à verdade real. Portanto, deverá também intuir sobre a mentira da testemunha.
No direito anglo-americano o exame das testemunhas em audiências trata-se não de um inquirição, mas de
um exame onde o cros examinataion serve para, somente a defesa e a acusação, testarem a fidedignidade da
testemunha e das informações por ela trazidas. Portanto, por meio dos advogados será identificado se a
testemunha faltou com a verdade e cometeu perjúrio. Assim, a credibilidade das testemunhas é verificada
pele a defesa e a acusação.
A lógica que fundamenta a possibilidade dos advogados dos EUA e do Canadá testarem a credibilidade dos
depoimentos dados em juízo em cross examination, se dá em razão deste sistema não presumir a
imparcialidade das testemunhas, fato que não se apresenta como incompatível com a exigência de dizer a
verdade. Com efeito, reconhece-se a possibilidade da testemunha responder as questões, mesmo
demonstrando afeição a causa sem, no entanto, mentir.
O direito brasileiro, em razão do princípio da verdade, real não permite aos advogados induzirem ou
conduzirem a testemunha, pois se exige a imparcialidade da testemunha, bem como firma o compromisso de
dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. Todavia,  ao mesmo tempo suspeita de seu depoimento.
 
          Nota-se esse entendimento,  no dizer do autor PACELLI DE OLIVEIRA.
 

“O sujeito, portador do conhecimento dos fatos, é o homem, titular de
inúmeras potencialidades, mas também de muitas vulnerabilidades, tudo a
depender das situações concretas em que estiver e que tiver diante de si. Por
isso, a noção de verdade, que vem a ser o objeto a ser buscado na prova
testemunhal, em regra poderá não ser unívoca.”[35]

 
Continua o mesmo autor.
 

“Por fim, no plano do consciente e do inconsciente individual, a gravidade
dos fatos, as circunstâncias do crime, bem como diversos outros fatores
ligados a pessoa do acusado ou da vítima e à própria formação moral,
cultural e intelectual do depoente  poderão também influir no espírito e,
assim, no discernimento da testemunha.”[36]

         
Os discursos acima mencionados demonstram a suspeita na verdade trazida pela prova testemunhal.
 O papel dos advogados no sistema de justiça criminal do Brasil,  quanto à inclusão a pergunta direta pelas
partes no processo penal, apresenta contornos diversos, em razão do direito brasileiro manter o magistrado
como único avaliador da fidedignidade da testemunha. Pois segundo os autores. “No processo penal, todos
podem ser testemunhas, cabendo ao juiz examinar a pertinência e a idoneidade de cada testemunho”[37]
A constante comparação por semelhança feita pelos autores brasileiros conduz à equivocada equivalência
entre institutos jurídicos, orientados por lógicas antagônicas.  Assim, pode-se perceber no discurso do autor
TOURINHO FILHO, que os autores introduzem a pergunta direta pelas testemunhas do sistema brasileiro
como se possuísse a mesma representação do direct examination e  cross examination[38] , do direito anglo-
americano.
Todavia, mesmo traduzindo o instituto do cross examination para exame cruzado, os autores brasileiros
atribuem uma outra representação à categoria jurídica.  Desta forma o uso do instituto atribuído a doutrina
brasileira, em muito se difere da tradição jurídica originária.
Afirma o autor POLATRI LIMA:
 

“Com efeito, o exame cruzado melhor assegura o sistema acusatório e o
contraditório, pois, ao terem que perguntar através do juiz, as partes ficam
tolhidas, e , por vezes, como é comum na prática, o juiz altera as perguntas
das partes, ou interrompe a linha de inquirição, fazendo com que a
testemunha 'se recupere a tempo' e, assim, prejudica a busca da verdade
real.”[39]

 
Enquanto que o direito anglo-saxão funda os questionamentos às testemunhas na categoria exame e sua
representação, como uma estrutura de construção da verdade, que busca realizar um teste sobre a
credibilidade das informações prestadas; o direito brasileiro mantém a lógica da inquirição de testemunhas,
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onde não se busca a construção de uma verdade, mas descobrir a “verdade real” encoberta. Para tanto,
como já afirmado, mesmo com a possibilidade das partes contraditarem as testemunhas, arguindo, assim,
algum impedimento, o depoimento desta irá fazer parte do processo judicial.
 
          É o que explicita o autor TOURINHO FILHO:

 
         “De qualquer sorte, confirmado ou não a impugnação da parte, nem
por isso a testemunha deixará de prestar compromisso ou de depor, salvo se
se tratar de pessoa que souber do fato em razão de ofício, profissão,
ministério ou função e deva guardar segredo, e, neste caso, o juiz a excluirá”
[40]

 
Segundo os autores do direito anglo-americano, o sistema adversário convoca a testemunha para fornecer a
evidência sobre um compromisso de dizer a verdade, seu depoimento será observado e também objeto de
cross examination. Assim, neste sistema não se admite como evidência, em regra geral, o chamado Hearsay
(ouviu dizer). A regra determina que não será admitida no processo o depoimento de segunda mão, ou seja,
não admite a chamada testemunha indireta. Segundo os autores a declaração desse tipo de depoimento deve
ser excluída do processo em razão da  dificuldade de se testar sua confiabilidade, visto que se a pessoa que
está no tribunal não foi quem presenciou o fato, não há como questioná-la sobre questões que envolvem a
memória, percepção, narração ou sinceridade.[41]  A referida regra comporta algumas raras exceções .[42]
 
O direito brasileiro admite a testemunha indireta como aquela que segundo TOURINHO FILHO, depõe
sobre fatos cuja existência sabe por ouvir dizer[43] . Assim, em razão da busca pela Verdade Real, o direito
brasileiro permite a entrada de  uma gama de indícios no processo a fim de formar o convencimento do juiz
para se chegar a verdade real.
Como afirmado, no direito anglo-americano cabe às partes, e não ao juiz,  o exame sobre a testemunha em
cross examination.  No direito brasileiro as testemunhas exercem um papel de auxiliares do juiz na busca da
verdade real. No direito anglo-americano, a testemunha, como evidência, se aproxima da idéia relacionada à
capacidade das partes na produção das provas. Portanto, o juiz não tem poderes de instrução, bem como não
existe produção de prova oficial, como no direito brasileiro.
No sistema brasileiro, além dos poderes instrutórios do magistrado, o Estado possui órgãos oficiais de
produção de prova. Como podemos perceber na afirmativa do autor PACELLI DE OLIVEIRA.
 

“Normalmente, o próprio Poder Público tem em seus quadros de
carreiras os peritos judiciais, responsáveis pela realização das perícias
solicitadas pela jurisdição penal. São os chamados peritos oficiais”[44]

 
No sistema anglo-americano os peritos ocupam o papel de testemunhas especialistas, trazidas pelas partes
(expert witnesses) . Como toda evidência, para a sua admissibilidade, deve também passar pelas regras de
evidência, que, em regra geral, para as expert witnesses são: necessidade em assistência a prova, relevância,
devida qualificação do expert  e ausência de qualquer outra regra de evidência que o exclua.[45]
O crime de perjúrio para as testemunhas, que no direito anglo-americano correspondem a testemunha ocular,
o acusado, o ofendido e o perito, é considerado um crime grave, onde a exemplo, no Canadá a pena máxima
corresponde a 14 anos de prisão.  A legislação brasileira, no artigo 342 e parágrafos, do Código Penal,  prevê
o delito de falso testemunho, como pena cominada em abstrato para o tipo penal  o máximo de 3 anos de
prisão, podendo aumentar até 1/3 um terço se incorrer nas causas elencadas em seu parágrafo primeiro deste
artigo.
O perito no direito brasileiro não é considerado testemunha, portanto, não incide no crime de falso
testemunho, mas sim em categoria própria denominada falsa perícia. Todavia, pertence ao mesmo tipo penal
do artigo 342 do CP com a mesma cominação legal.
A medida da atribuição de pena aos referidos delitos é significativo para demonstrar a importância dada aos
sistemas em relação à verdade construída a partir da testemunha, como prova no processo penal.          
          .
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CONCLUSÃO.
 
          A partir de uma investigação bibliográfica sobre textos jurídicos brasileiros e anglo-americanos (em
especial, do Canadá e dos Estados Unidos), associada a trabalho de campo realizado em Ottawa, Canadá, em
instituições de justiça criminal, esta tese analisa algumas garantias processuais selecionadas, em perspectiva
comparada, visto que para os modelos de Estado constitucional, sejam republicanos ou monárquicos, essas
são elementos institucionalizados como símbolos da democracia. No entanto, a concretização de tais
elementos no direito brasileiro apresenta-se com forma e conteúdo simbólico muito distintos daquele dos
países trazidos como referência para confronto e contraste no presente trabalho.
          A tradição jurídica brasileira apresenta-se como tuteladora dos direitos dos seus cidadãos. Portanto, o
Estado é considerado o proclamador da justiça. Assim, a idéia de verdade real no direito brasileiro, que
justifica a manutenção dos elementos inquisitoriais do processo, está diretamente associada a uma
determinada noção de justiça. Portanto, para a doutrina, a justiça, para o direito brasileiro, representa a
concretização da verdade real, que é aquela proferida através da autoridade do Estado-juiz - beyond any
doubt.  (além de qualquer dúvida)
          Ao contrário do Brasil, os países da tradição da Common law anglo-americana, pressupõe a
necessidade de limitação do poder estatal. Tal fato é concretizado na lei fundamental desses países. Assim,
associam a concepção de justiça à efetivação das garantias e dos direitos individuais. Por isso, a construção
da verdade jurídica passa necessariamente pelas partes envolvidas e pela decisão do júri, como elemento
legitimador das decisões judiciais e da constante reafirmação da democracia pela participação popular. A
partir desse pano de fundo se constróem as garantias processuais que são orientadas por essa lógica.
No sistema adversário anglo-americano o Estado não detém a exclusividade na construção da verdade
jurídica. Assim, o direito determina o exame como modelo de avaliação da evidência. Estabelece regras de
admissão de provas, direcionadas, mormente, ao Estado, pois em razão da presunção de inocência é nele que
recai o ônus da prova. Assim, as provas já consensualmente admitidas pelas partes no processo, são por estas
submetidas a um teste, que tem por fito avaliar o seu grau de credibilidade. Isto é indicativo de que, nesse
sistema, a verdade jurídica é construída por meio da argumentação. Portanto, compreende-se o privilégio
dado à escolha de um processo dialógico com prevalência da oralidade.          
A reforma realizada em 2008, que alterou algumas partes do código de processo penal brasileiro, inclui a
pergunta direta à testemunha. Sem titubear, a doutrina brasileira logo identificou o referido procedimento
com do direct examination e  cross examination do direito anglo-americano. Todavia, estes em muito se
distanciam.
          O exame de evidências no direito anglo-americano lida com a consensualização do que é prova, por
conseguinte, do que é fato, para então, por meio dos padrões de prova, buscar a constituição e
desconstituição da credibilidade de determinada evidência, ou seja, o exame sobre a testemunha busca a
constituição e desconstituição de certo padrão de certeza.
          O direito brasileiro manteve a estrutura da inquirição e  do interrogatório para avaliação das
testemunhas e do acusado, que muito se distingue do exame. Estes elementos de prova se apresentam como
auxiliares do Estado no deslinde da verdade real encoberta, mas previamente sabida. Para tanto, as
afirmações das testemunhas devem ser lidas com reserva pelo juiz, que deve, com malícia e habilidosamente
descobrir a verdade por trás das declarações. Conduta que mitiga a validade e a concretização prática do
delito de falso testemunho, o que desestabiliza as regras do jogo para as partes. Todavia, tal lógica não está
contrária ao sistema brasileiro que inclui oficialmente o informante e a testemunha indireta como elemento de
formação da convicção do magistrado.  
A partir da análise dos discursos jurídicos das tradições jurídicas em contraste, conclui-se que alguns autores
brasileiros buscam aproximar seus discursos de institutos democráticos existentes nas tradições jurídicas
democráticas aqui estudadas, sem abandonar, no entanto, o que o sistema processual brasileiro possui de
antidemocrático. Tal fato conduz a paradoxos que, em razão da ausência de uma lógica sistemática, somados
ao estímulo do contraditório e, por conseqüência, à falta de consenso, possibilitam no direito brasileiro a
existência concomitante de elementos antagônicos e, por conseguinte, de uma gama de debates opinativos
que conduzem à incerteza sobre a definição e papel das garantias processuais e constitucionais.
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FUNDAMENTAÇÃO ÉTICA DA PRÁTICA JURÍDICA SOB O PRISMA ARISTOTÉLICO:
ESTUDO SOBRE RACIONALIDADE ARGUMENTATIVA E SEUS USOS PARA NO DIREITO

THE ETHIC GROUND OF JURIDICAL PRACTICE UNDER AN ARISTOTELIAN PRISM: A STUDY
ON ARGUMENTATIVE RATIONALITY AND ITS USES IN LAW PRACTICE

Lucas de Alvarenga Gontijo

RESUMO
O presente texto pretende analisar o fenômeno jurídico a partir da sua prática retórica e discutir se esta
postura por si só é censurável pela ética. Para tanto, o texto cumpre périplo na obra Organon, dedicando se
ao estudo dos Analíticos, dos Tópicos e das Refutações Sofísticas, da Retórica e da Poética, com ênfase na
Arte Retórica. A meta que delineia todo este percurso é compreender as propostas aristotélicas para uma
teoria da racionalidade, que seria investigada a partir das práticas discursivas aplicadas ao fenômeno jurídico.
Celebra-se, portanto, a utilidade da retórica como técnica para se dissecar um discurso e não o seu poder de
dominar mentes. A função da retórica não consistiria tão somente em persuadir, mas também em ver os
meios de persuadir pertinentes em cada caso, reconhecer o convincente e o que parece ser convincente.
Ainda que a retórica possa ser usada desonestamente, tal não subtrai o seu valor. Aristóteles livrou a retórica
do jugo da moral. É preciso ser capaz de defender tão bem o pró como o contra, não para torná-los
equivalentes, mas para compreender o mecanismo da argumentação adversária e, assim, refutá-la. Aristóteles
acredita que o verdadeiro e o justo são por natureza mais fortes que seus contrários. Deste modo funciona a
práxis jurídica, também.
PALAVRAS-CHAVES: Prática Retórica, Ética, Racionalidade, Argumentação

ABSTRACT
The purpose of the present text is to analyze the juridical phenomenon through the perspective of its
rhetorical practice and to discuss whether such posture is by itself censorable from the ethical point of view.
In order to achieve our purpose in this text, we have chosen to study, within the broad oeuvre of Aristotle,
parts of the Organon collection, namely: Analytics, Topics, Sophistical Refutations, and also Rhetoric and
Poetics, with an emphasis on the Art of Rhetoric. The aim that governs this entire demarche is to understand
the Aristotelian proposals to a theory of rationality, which is to be investigated through the discursive
practices applied to the juridical phenomenon. The utility of rhetoric is thus emphasized to what concerns it
as a technique of discourse analysis, not its power to dominate minds. The function of rhetoric is not only to
persuade, but also to find the persuasion means that fit better each case, to recognize what seems to convince
and what convinces indeed. Even though it may be dishonestly used, that does not diminish its value.
Aristotle has freed rhetoric from the burden of moral. It is necessary to be capable of defending the pro as
well as the contra, not to make them equivalent, but in order to understand the adversary mechanism of
argumentation and, thus, refute it. Aristotle believes that the true and the just are by nature stronger than
their contraries. This is also how juridical praxis works.
KEYWORDS: Rhetorical Practice, Ethic, Rationality, Argumentation

1. Formulação de nosso problema.
 
A proposta deste texto é apresentar e discutir os mecanismos da argumentação e da retórica na

práxis jurídica sob o crivo da ética aristotélica. Quando se diz mecanismos de argumentação e de retórica
entende-se abordar e avaliar essas possíveis formas de racionalidade segundo a perspectiva proposta por
Aristóteles, contudo, focando algo que o próprio estagirista não se propôs a fazer: discutir a condição de
possibilidade ética do uso da retórica no campo do direito. Defendemos que os meandros da dialética,
segundo este pensador, guardam muitas questões comuns com a vida dos tribunais, que usam destas práticas
discursivas sem a devida problematização de conteúdo de suas posturas. Queremos dizer que os profissionais
do direito até chegam a acreditar que suas posições decorrem de silogismos formais, quando não decorrem;
praticam sim o silogismo entimemático, mesmo que inconsciente de suas posturas sempre retórica.[1] 

A prática jurídica, por questões que exporemos, é essencialmente retórica. A retórica, por sua vez,
busca a persuasão dedicando-se a defender ou criticar algo, a partir de circunstâncias peculiares e até mesmo
valendo-se de características específicas do auditório a que se direciona. Por estas razões, desenvolveu-se,
sem o devido aprofundamento crítico, certo estigma contra a retórica. Contudo, demonstrar-se-á que para
Aristóteles a função da retórica não consiste tão somente em persuadir, mas em ver os meios de persuasão
pertinentes a cada caso e reconhecer o que parece ser convincente (Arte Retórica, 1355b10-15). A retórica,
ainda que possa ser usada desonestamente, tende a desvelar suas contradições performativas e, portanto,
resultaria em um mecanismo de conhecimento aproveitável. Ao contrário de Platão, Aristóteles livrou a
retórica do jugo da moral. Enquanto ‘arte’, a retórica, para o estagirita, é amoral. Aristóteles dá uma
fundamentação mais sólida à retórica, privilegiando não o seu poder de dominar, mas sua capacidade de
explicar, expor, demonstrar os fundamentos que sustentam esta ou aquela tese. É preciso, segundo o escopo
aristotélico, compreender os mecanismos da argumentação adversária e, assim, refutá-la. Aristóteles acredita,
enfim, que o verdadeiro e o justo são por natureza mais fortes do que seus contrários (Arte Retórica
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1355a37-38).
Note-se que segundo Aristóteles, o logos tem quatro desdobramentos, seja na condição de ciência,

de inteligência, de sapiência ou de arte, mas em todas elas seria por meio da dialética ou da retórica que as
formas de racionalidade se constroem. Contudo, haveria também uma série de deformações possíveis no
próprio desdobramento da racionalidade, como a sofística, a erística, a falta de arte ou a má retórica. Estes
por assim dizer defeitos de racionalidade se dariam por fraqueza de exatidão, de rigor ou até má-fé, mas
todos estes vícios só podem ser solucionados mediante o uso do mesmo mecanismo que os cria: o próprio
argumentar. Ou seja, como na ciência biológica, o antídoto é feito da mesma natureza que o veneno: contra a
má argumentação tem-se a própria argumentação. É precisamente esta a conclusão de Enrico Berti,
sobretudo porque “esta é a atitude própria daquele que está disposto a dar razão ao que afirma,
estabelecendo, desse modo, uma comunicação com os outros e submetendo-se, por isso, à avaliação, ao
exame crítico por parte dos outros” (BERTI - 1998. pp.186-187).

Com efeito, entende-se que a retórica jurídica é o único mecanismo que efetivamente vivifica a
racionalidade do direito, já que esta diretamente ligada à subjetividade humana, seus percalços, suas
incongruências, sua peculiaridades. Utilizando-nos da expressão aristotélica, “os seres do mundo sublunar”
têm o imperfeito, o provável, o aproximado, o verossimilhante como ferramentas para construção de sua
justiça. É pois, a argumentação o meio capaz de juntar os fragmentos e dar a eles forma e uso. Não há, por
certo, a verdade como premissa no campo do direito, mas, enfim, como diz Rohden, “há muitos modos de
ser racional ou fazer discursos racionais e nem todos podem ser reduzidos ao cálculo lógico ou aos métodos
científicos, exatos. Nem todos estão dotados do mesmo grau de rigor, de conclusividade, de constringência,
mas todos são válidos, universalizáveis, comunicáveis.” (ROHDEN - 1997, p.224).

Para os designos deste texto, na vasta produção intelectual de Aristóteles, escolhemos cumprir
périplo na coletânea denominada Organon, dedicando-nos ao estudo dos Analíticos, dos Tópicos e das
Refutações Sofísticas, ainda usamos a Retórica e  a  Poética, com ênfase na Arte Retórica.  A meta que
delineia todo este percurso é compreender as propostas aristotélicas para uma teoria da racionalidade, que
seria investigada a partir das práticas discursivas aplicadas ao fenômeno jurídico.

 
2. Introdução à teoria da racionalidade aristotélica e que tipo de racionalidade é a jurídica.
 
Como se sabe, Aristóteles não nega a idéia de existência de uma ‘verdade’ plena, como saber

decorrente do rigor da ciência propriamente dita (episteme). Contudo, a ciência nem sempre é possível,
restando então a argumentação do preferível, quando há dúvida (doxa). Para ele, existem dois mundos: o
mundo divino, etéreo, com movimentos necessários, portanto calculáveis e previsíveis; e o mundo sublunar,
a Terra, lugar do acaso, da contingência, da imprevisibilidade, aberto à ação humana, onde é impossível uma
ciência perfeita, havendo apenas o verossímil, o provável. Enquanto o primeiro mundo é cognoscível pela
razão demonstrativa, o segundo é o campo da argumentação.

Após aceitar a tese de Parmenedes de dividir as áreas de conhecimento humano em episteme e
doxa, Aristóteles sustenta que é próprio do homem busca a precisão, em cada gênero de coisa, apenas na
medida admitida pela natureza do assunto (Ética a Nicômaco, I 3, 1094b 24 e ss. e na Met., II, 3, 995a, 15),
daí ressalta a importância da arte de defender-se argumentando em situações nas quais a demonstração não é
possível. Aristóteles encontra racionalidade para além da lógica analítica, demonstrativa, acreditando ser
possível uma lógica da discussão e do diálogo, um raciocínio silogístico dialético para realizar a condição de
confrontabilidade, sempre obrigado à comunicação com outra pessoa. Esta postura o separa do
convencimento da filosofia estóica, que acreditava que só a epsteme poderia ser fonte de conhecimento, o
isola pelo mesmo motivo da postura cínica e o coloca na contra mão do platonismo. Não obstante, não o
alinha aos sofistas, porque para Aristóteles a argumentação e a retórica têm por escopo o saber verdadeiro,
mesmo que se leve em conta sua limitação. Para Ricoeur:

 
The great merit of Aristotle was in developing this link between the rhetorical concept of persuasion and the
logical concept of the probable, and in constructing the whole edifice of a philosophy of rhetoric on this
relationship. Thus, what we now read under the title of Rhetoric is a treatise containing the equilibrium
between two opposed movements, one that inclines rhetoric to break away from philosophy, if not to replace it,
and one that disposes philosophy to reinvent rhetoric as a system of second-order proofs. (RICOEUR – 1996,
p.326).

 
Para entender melhor o plano de Aristóteles é preciso reconhecer que sua proposta diferencia, no

plano da dialética, a boa argumentação que leva ao conhecimento filosófico da má argumentação que leva à
erística (argumentação viciada) ou ao sofismo. O sofismo seria, então, a sabedoria aparente, sem lastro e que
também teria por conseqüência a persuasão aparente, ou seja, o engano. O direito se configura da mesma
forma, ele pode também ser vítima da má argumentação ou da erística, mas elas não fazem necessariamente
parte dele.

A dialética e a retórica são modos de racionalidade que trabalham com aquilo que é meramente
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aceitável e produziriam desta forma um conhecimento válido, pois usariam de premissas aceitáveis pelo bom
senso e pela razoabilidade. Já a lógica demonstrativa, diferentemente da argumentativa e da retórica, já
trabalha com evidências, no campo das certezas e produz respostas a partir da dedução, pelo silogismo
apodítico, porque parte de premissas contrafaticamente verdadeiras e indemonstráveis. Entre as formas de
racionalidade argumentativa há a dialética que trabalha com o aceitável para construir uma tese (thésis) e a
retórica que trabalha mais no plano da contingência, influenciada pelo próprio animo do auditório, em busca
de persuasão. Vejam o quadro esquemático proposto por Eemeren & Grootendorst & Kruiger (EMEREN;
GROOTENDORST; KRUIGER - 1987, p.59):

 
Arguments Demonstrative Dialectical Rhetorical

Objective Certainty Acceptability Cogency

Status of premisses Evidentily true Acceptable cogent for audience

Deduction Valid Valid cogent for
audience

Theory Logic Dialectic Rhetoric
 
A tabela apresentada é muito eficiente para nossos propósitos, veja que o objetivo da demonstração

é a certeza, enquanto na dialética ou na retórica são a aceitabilidade e a contingência, respectivamente. Então
tanto a lógica demonstrativa quanto a dialética e a retórica trabalham por meio de premissas, sendo que na
lógica formal elas são evidencias (indemonstráveis) enquanto nas lógicas dialética e retórica são suficientes
como aceitáveis e contingentes para um auditório, respectivamente.

A discussão central de Aristóteles é de cunho metodológico, debruçada sobre as formas de se
estabelecer a racionalidade. As diferentes racionalidades compreendidas por Aristóteles podem ser divididas
em lógica demonstrativa (I), racionalidade dialética (II), retórica (III), erística ou sofística (IV) e poética (V).
O direito, ao nosso ver, está imerso nas racionalidades dialética e retórica, mas faz uso freqüente da poética. 

 
3.1 – A práxis jurídica e a sua incompatibilidade com a racionalidade demonstrativa.
 
A lógica formal aristotélica está exposta nos primeiros livros que compõem o Organon,

denominados de Analíticos. É aí que Aristóteles expõe a sua concepção geral do raciocínio a partir do
silogismo e onde ele estabelece as bases da lógica formal. Nestes dois livros, Primeiros e Segundos
Analíticos, Aristóteles não entra de forma incisiva naquilo que seria alvo de grande polêmica sobre seu
trabalho: a defesa do pensamento argumentativo como uma forma de se obter conhecimentos válidos. Esta é
uma postura muito original de Aristóteles, porque não se confunde com a sofistica, não é aceitação da
erística, mas reconhecimento da limitação da racionalidade humana para conhecer a verdade em
determinadas áreas e mesmo assim sustentá-la como capaz de conduzir à saberes válidos.   

A racionalidade demonstrativa seria aquela onde não há dúvidas (doxa) e seus resultados seriam
seguros e verdadeiros. As premissas do pensamento científico não exigem justificação, são evidentes, vêem a
priori e, portanto, também são indemonstráveis. Margutti descreve assim a teoria aristotélica da
demonstração:

Aristóteles equipara ‘saber’ a ‘conhecer por demonstração’ e define a demonstração como sendo o
silogismo científico (Seg. An., I, 2, 71b, 16-18). Dessa forma, a ciência equivale ao conhecimento certo pela
causa, conhecimento este que vem expresso pela forma silogística. Daí a necessidade de conhecimentos
prévios que funcionem como pontos de partida da dedução silogística. Tais conhecimentos prévios
constituem os princípios da ciência, caracterizando-se por ser absolutamente verdadeiros, primeiros e
indemonstráveis. Através dos princípios da ciência, somos capazes de obter um conhecimento de verdadeiros
encadeamentos com base na necessidade (MARGUTTI PINTO – 1994, p.169).

No campo da ciência formal (epsteme), os princípios ou premissas são considerados
indemonstráveis ou absolutos, não sendo então necessário questioná-los. Seriam capitados pela intuição,
faculdade esta que está no intelecto (noûs)[2]. Toda a estrutura da demonstração está calcada no modelo
fornecido pelas geometria e aritmética e seus axiomas são tomados por princípios indiscutíveis no interior do
próprio sistema que nele se funda. Essa restrição epistemológica se assemelha àquela feita por Platão à
dianoia. O campo onde se aplica a demonstração é, para Aristóteles, relativamente restrito, porque deve ser
tomado apenas como válido.

Como é exaustivamente demonstrado pela literatura historiográfica do direito, a postura aritmética
foi defendida pelos denominados ‘formalistas do direito’ desde no início a Idade Moderna, quando se passa a
notar, de forma cada vez mais enfática, o crescente formalismo na prática jurídica, tornando-o
contrafactualmente dedutível, inquestionável. Esta postura já tinha sido denunciada precocemente por Vico,
que já previa seu avanço dominante, vez que o pensador italiano valorizava a retórica (VIEHWEG – 1979).
Mas o formalismo jurídico cresceu desavisadamente nos séculos XVII e XVIII e chegou ao seu auge junto à
ascensão da Escola de Exegese, confirmando seus efeitos metodológicos-sistemáticos na Escola da
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Jurisprudência dos Conceitos (Thibaut e Puchta), chegando, já no século XX, à concepção de acrisolamento
do direito, como constatadas em Kelsen e Hart.

Contudo, esta postura não parece adequada ao pensamento jurídico porque ela parte de uma
desatenção ao fenômeno jurídico como fato de cultura. Ou anda, em linguagem aristotélica, direito como um
fato “sublunar”. O mundo jurídico até pode traduzir seus resultados por meio de silogismos, mas nunca o
formal, porque não tem como estabelecer premissas que seriam inquestionáveis.

Para melhor demonstração de nossa hipótese, façamos analise de como um problema de lógica
formal funciona e como um problema jurídico se desdobra, para que depois voltemos à teoria para
conclusão.

Ainda segundo Aristóteles, a ciência é o campo do saber onde se opera a lógica formal, apodítica.
Isso porque nesse mundo há premissas indemonstráveis, captadas pela intuição. E, exatamente, por ser capaz
de partir destes dados a priori, fazendo dele suas premissas, é capaz de fornecer saberes na forma de
produtos. Supomos, então, que poderíamos compreender estes saberes primeiros como regras indiscutíveis
ou tão simplemente válidas.

Escolhemos um problema lógico formal, de domínio público, para servir-nos de suas premissas, tão
somente validas.

 
O agente, que aqui chamaremos de Sofia, deve atravessar um rio com seu lobo, sua galinha e um punhado de

grãos de milho na mão. As regras são: atravessar um por vez, ou seja, o lobo, a galinha e os grãos

separadamente. O lobo comerá a galinha se Sofia não estiver por perto; a galinha comerá o milho, se Sofia

não a espantar. Nenhuma outra ação é permitida, como amarrar o lobo, esconder os grãos, etc. Sofia deve

atravessar um a um, e este é o único dogma. Propomos ao leitor que procure resolver o problema.
 
Pois então, a solução [Se a tens, leitor.] pode ser obtida dedutivamente, mas não há valor

envolvido. Como as premissas são dadas a priori, sendo indemonstráveis, são apenas inquestionavelmente
aceitas. Toda estrutura da demonstração está alicerçada no modelo geométrico ou aritmético; seus axiomas
são tomados por princípios indiscutíveis, necessariamente verdadeiros, no interior do próprio sistema que
nele se funda. São, por assim dizer, dogmas. Quando há um sistema de normas-dogmas no direito, (o)
chamamos de dogmática jurídica. O direito muito se propôs como dogmático, trazendo para si um discurso
apologético de verdade. Este entendimento revelou-se quase sempre através do discurso do direito natural
ou jusracional. Não por acaso, o mundo da ciência (epsteme) é aquele que se define como natural (physis),
se qualifica como etéreo, perfeito. Mas há algo importante a se observar sore Aristóteles quando se analisa
os primeiros e segundos analíticos. É mister reconhcer que para Aristóteles, o mundo da epsteme não é
necessariamente metafísico. É sim regulado por comandos a priori, provenientes das causas indemonstráveis.
Ciência é mundo das regras infalíveis, não necessariamente metafísico. (Mas infalíveis não significam
necessariamente universais, muito menos sobrenaturais, em Aristóteles). São apenas indemonstráveis e, assim
sendo, são premissas incondicionais.  Exigindo um plano da racionalidade apodítica. 

Ora, os humanos vivem na Terra, mundo sublunar, das sobras, do impreciso, do aproximado, do
verossímil, da lógica entimemática. Eis o campo da filosofia, onde a racionalidade vem pela dialética do
provável ou do contingente, constituído então dois campos: o argumentativo e o retórico. Aqui opera-se a
partir de topoi. Uma opinião aceita por todos, ou quase todos, mas ao menos pelos sábios (Tótpica V). A
dialética é então a arte de argumentar a favor ou contra.

Agora, um problema jurídico, eis as circunstâncias, eis a intrepretação das circustâncias.
 

Alcebíades encontrava-se em situação falimentar. Seus credores iriam requerer-lhe falência em

questão de dias. Pressionado pela circunstância, ele, que só tinha um imóvel, foi à procura de seu amigo

Prócolo, (homem rico), e lhe propôs hipotecar-lhe seu imóvel para obter dinheiro suficiente a fim de 

evitar a declaração da falência. O pedido do emprestimo era exatamente o valor do imóvel.

Prócolo, vendo a aflição de Alcebíades, propõe-lhe simular a venda do imóvel ao invés de recebê-lo

simplesmente em hipoteca, sob o argumento de que a garantia real da hipoteca poderia ser ineficaz no

hol de credores, porque haveria créditos privilegiados, como dividas as tributárias ou as  trabalhistas..

Alcebíades, aflito e temeroso, passa para Prócolo a escritura de compra e venda no valor do

emprestimo, que é também o valor de mercado do  imóvel.

Recebido o dinheiro, Alcebíades elide a falência e recupera-se financeiramente em brevíssimo prazo

para saldar o empréstimo que Prócolo lhe fizera.

Ao oferecer o pagamento, com juros e correção monetária, Prócolo responde-lhe que não mais quer

receber o dinheiro do emprestimo e pretende ficar com imóvel, que havia valorizado muito. Não tinha

dinheiro a receber e era o titular legítimo da propriedade plena do imóvel.

Isto posto, Alcebíades pede um parecer sobre a possibilidade de um procedimento jurídico contra

Prócolo, se algum houver. Pedimos ao leitor que procure resolver a questão.
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No campo jurídico há características especificas que só podem ser compreendidas a partir da
dialética. O esforço deste texto de agora em diante é exatamente demonstrar como o pensamento dialético-
retórico se traduz como pensamento jurídico. No direito há, em primeiro plano, que se buscar argumentar a
partir de um pequeno catálogo de hipóteses pré-dispostas, cada hipótese - que pode ser aqui entendida como
um topos - poderá e apenas poderá ser usada como premissa maior. No caso narrado, Alcibíades quer anular
o contrato de compra e venda que fizera e só poderá fazê-lo alegando vícios contratuais já previstos no
ordenamento jurídico [No caso, o ordenamento jurídico brasileiro]. Logo, os atos jurídicos podem ser
anulados mediante a configuração de (a) erro, (b) dolo, (c) coação, (d) simulação, (e) fraude contra
credores, (f) lesão e (g) teoria da reserva mental. Em outras palavras, o ordenamento jurídico fornece uma
série limitada de dados a priori, mas todas elas não decorrem da natureza e precisam, de pronto, serem
escolhidas e defendidas para seu emprego, ou seja, não são indemonstráveis.

Cremos que o uso do argumento erro é frágil, porque Alcibíades demonstra no negócio a satisfação
das 3 qualidades que viciariam o contrato por erro: capacidade (Próculo e Alcibíades são capazes), (o)
objeto lícito (o imóvel é de propriedade de Alcibíades) e forma prevista em lei ou não vedada (o contrato de
compra e venda é legal). Dolo, simulação e fraude contra credores estariam afastados porque não seria
possível, para Alcebíades, alegar torpeza própria, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Lesão não
pode ser configurada, também, porque exige que a coisa tenha sido negociada por aproximadamente 1/3 do
valor de mercado, além da urgência. Urgência, Alcibíades tinha, mas o valor do empréstimo foi o valor de
mercado do imóvel. Resta apenas (a) coação e a teoria da reserva mental, que não são as hipóteses ideais,
mas as “menos piores”. Alcibídades deverá demonstrar, via argumentação, que sua vontade estava viciada
(prejuízo do princípio da autonomia da vontade), sob coação irresistível, ou ainda, se o contrato de compra e
venda não fosse anulado por coação, ele poderá pleitear direito à uma “recôndita” cláusula de retrovenda,
que estaria no campo da reserva mental dos contratantes, embora não explícita no texto do contrato de
compra e venda.    

Podemos, então, dispor de algumas características específicas do pensamento jurídico: A – Não há,
quase sempre, uma premissa perfeita, ideal ao caso. O uso das premissas no direito é sempre temerário, elas
se adequam ao caso em níveis variados. Isto significa também que cada premissa escolhida dependerá de um
discurso que a justifique (capacidade retórica da persuasão); B – A conduta de Alcibíades também será
retoricamente defendida, será preciso sensibilizar o juiz (auditório) para demonstrar que Alcibíades foi
efetivamente vítima de coação ou reserva mental. A solução do caso se moverá pela razoabilidade
empenhada pelos argumentadores, pelo uso do bom senso; C – Haverá um confronto de argumentos entre
Próculo e Alcibíades, porque o primeiro tentará resistir na propriedade do imóvel, a ação será, portanto,
dialética porque discutida. Seria, portanto, a arte de dar e oferecer razões; Vejamos como cada característica
levantada se propõe se as compararmos ao pensamento de Aristóteles.

A – No direito não há, quase sempre, premissa perfeita, apoditica. O uso das premissas é temerário
porque elas se adequam ao caso ora mais ora menos, mas sempre de maneira aproximada. Isto significa
também que cada premissa escolhida dependerá de um discurso que justifique sua escolha. Como um tipo de
raciocínio que se aplica às áreas nas quais não dispomos de princípios imediatamente evidentes esta é a
especificidade dos raciocínios práticos.. Como ressalta Eemeren & Grootendorst & Kruiger: "In Aristotle's
Topics the term dialectic has a broader meaning. Here, dialectic is the art of reasoning using premisses which
are not evidently true." (EEMEREN; GROOTENDORST; KRUIGER - 1987, p.64).

No direito, assim como em todo pensamento dialético, a solução não emerge da colocação das
premissas, mas da colocação do problema. A solução gravita em torno a um caso específico e não a partir de
um sistema de hipóteses previamente dados. Esta idéia é precisamente a questão mais relevante na leitura de
Viehweg com relação à Tópica de Aristóteles. Há, por certo, a decisiva questão de escolha entre as
alternativas de solução para o caso-problema. Elas terão que ser valoradas pela razoabilidade e
adequabilidade aplicada ao caso.

B – A conduta de Alcibíades também será retoricamente defendida, será preciso sensibilizar o juiz
(auditório) para demonstrar que Alcibíades foi efetivamente vítima de coação ou que teria direito à teoria da
reserva mental. A característica principal da dialética é fazer uso da arte da racionalidade. Uma vez que as
premissas não são verdades evidentes, seu ajuste ao caso é a missão do argumentador. Seria pois a “art of
reasoning” evidenciada pelos interpretes de Aristóteles (EEMEREN; GROOTENDORST; KRUIGER -
1987, p.64).

Razoabilidade, bom senso. Se iniciarmos esta idéia aproveitando-nos do que diz Brunschwig:
“Lorque Aristote parle de dialectique, en effet, il se réfère toujours à la pratique du dialogue raisonné, à l’art
d’argumenter par questions et réponses, sur le modèle socratique.”[3] E do que diz Eemeren & Grootendorst
& Kruiger: “Dialectic was originally the term used to denote a particular argumentative technique in a
discussion or debate." BRUNSCHWIG - 1967. p.x). Vemos que sobre entimemas, fala-se em probabilidade
ao invés de evidência. Contudo, é preciso ter em mente que não se trata aqui de uma probabilidade
calculável, estatística, mas de uma probabilidade em sentido qualitativo. E está aí a idéia central da dialética –
que também serve ao direito. Veja que, para Perelman: “O que é aceito é o verossímil, mas não se trata de
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confundir esta verossimilhança com uma probabilidade calculável: ao contrário, o sentido do termo eulógos
que se traduz por 'geralmente aceito' ou 'aceitável', tem um aspecto qualitativo, se aproxima antes do termo
'razoável' que do termo 'provável'.” (PERELMAN – 1977, p.16).

C – Haverá um confronto de argumentos entre Próculo e Alcibíades, porque o primeiro tentará
resistir na propriedade do imóvel, a ação será, portanto, dialética. Sobre a dialética, cabe breve definição
prévia. Segundo Berti: “Dialética vem, com efeito, de dialégesthai, dialogar, mas não no sentido de
conversar, por exemplo, para entretenimento recíproco ou para passar o tempo, mas no sentido de discutir,
com intervenções de ambas as partes, contrastantes uma em relação à outra. Esta é uma primeira diferença
fundamental entre a apodíctica e a dialética: enquanto a primeira refere-se a um monólogo, o ensino, a
segunda refere-se a um diálogo” (BERTI – 1998, p.19).

O que caracterizará o pensamento jurídico é exatamente o esforço dialético que consiste em
discussão para escolha dos argumentos que decidirão a lide. Mas há, por certo, um confronto. Neste sentido
Eemeren & Grootendorst & Kruiger, ao disporem sobre a dialética em Aristóteles, afirmam que: "In
philosophical questions the truth will be revealed more expeditiously if we can find arguments both for and
against a certain philosophical point of view. Dialectic is thus the art of arguing for and against."
(EEMEREN; GROOTENDORST; KRUIGER - 1987, p.64).

Esse uso da dialética, relativo às ‘ciências filosóficas’, é chamado diaporésai. Berti o descreve da
seguinte maneira:

 
Permanecendo na atmosfera da encruzilhada, pode-se dizer que desenvolver a aporia consiste em procurar
prever para onde levam ambas as direções que aparecem diante de nós, por exemplo alcançando certa altura de
modo a distinguir se uma delas leva a lugares inacessíveis ou a um beco sem saída. É exatamente a operação que,
a propósito dos Tópicos, caracterizamos como dedução das conseqüências extremas de cada uma das duas
hipóteses opostas, que conduz ao objetivo de ver qual delas leva a uma contradição e qual, ao contrário, não. O
método, portanto, que aqui Aristóteles propõe para a metafísica coincide com o terceiro uso da dialética, o
‘científico’, isto é, ainda uma vez um método dialético, que denominaremos, por comodidade, procedimento
‘diaporético’. (BERTI – 1998, p.79).

 
Para que esse método, o diaporético, possa chegar a resultados seguros, é preciso examinar todas as

objeções, todas as argumentações opostas. A comparação com os debates judiciários é aqui evidente. Em
grande parte, a técnica argumentativa dialética se baseia em provas indiretas, como a reductio ad
impossibile, pois a argumentação consiste em conduzir o adversário à contradição. A defesa feita por
Aristóteles do princípio de não-contradição seria um exemplo paradigmático de como uma refutação
dialética pode ascender à condição de verdadeira demonstração. Aristóteles fala aqui até de um verdadeiro e
próprio ‘demonstrar’ (apodéixai) ainda que ‘por via de refutação’ (elenktikôs).

 
3.1.1 - Comparação dos casos citados O problema de Sofia e A Demanda de Alcibíades:
 
No problema enfrentado por Sofia, a solução é dedutível porque deve partir necessariamente das

premissas encontradas a priori no sistema. Logo, há para ela uma alternativa que decorre de um raciocínio
meramente formal, onde não há necessidade de criticar o conteúdo das premissas. A solução será tão
somente demonstrada e não fundamentada[4]. Já na demanda de Alcibíades, será preciso discutir as
proposições que serão tomadas como premissas, será preciso caracterizar as condutas de Alcibíades e de
Próculo como adequadas ao conteúdo da ou das premissas escolhidas. Mesmo assim, tudo acontece no
espaço da probabilidade, do aproximado e a hipótese levantada como solução é sempre temerária. Por isso,
torna-se necessário o empenho do argumentador, sua capacidade de persuasão. Isto tudo dependerá da
demonstração de razoabilidade e bom senso para convencimento do auditório e implicará até a arte poética,
porque isso facilitará a persuasão.

O direito está dentro do campo da retórica, pois sua principal missão é produzir consenso, via
adesão do auditório. Em Aristóteles, a retórica ocupa um posto intermediário entre a poética e a filosofia,
numa escala que é ascendente no sentido intelectualista. A retórica é definida como a "faculdade de ver
teoricamente o que, em cada caso, pode ser capaz de gerar a persuasão" (Arte Retórica, livro I, cap.2, I,
1355b25). A verdadeira retórica deve ser uma técnica rigorosa do argumentar. A retórica de Aristóteles é
sobretudo uma retórica da prova, do raciocínio, do silogismo aproximativo. Sobre essa questão, convém ter
em conta que Aristóteles não opunha exatamente emoções à razão. O saber prático e a noção ética de
virtude, para Aristóteles, envolvem emoções, que para serem racionais devem ser educadas. A emoção
educada estaria em harmonia com a boa vida e seria essencial, enquanto força motivadora da virtude. Sem
emoções seriam impossíveis ações virtuosas. Como resume Nussbaum: “All of this is part of the equipment
of the person of practical wisdom, part of what practical rationality is. Rationnality recognizes truth; the
recognition of some ethical truths is impossible without emotion; indeed, certain emotions centrally involve
such recognitions.” Aristóteles acredita, segundo a interpretação de Nussbaum, que a filosofia, sozinha, seria
incapaz de moldar as almas, sendo necessária, de início, uma espécie de treinamento das emoções, parte do
processo de educação (paideia), que deixaria as emoções estáveis e aptas para o filosofar (cf. NUSSBAUM
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– 1996, pp.303-323, pp.316-317).
Ricoeur ressalta a amplitude da retórica aristotélica, que se relaciona ao mesmo tempo com a

poética e com a filosofia. Esta distinção, presente no interior da arte retórica, remete à diferença entre, de um
lado, o ponto de vista da literatura, da oratória, ou seja, de todos aqueles preocupados com a forma do
discurso, seu estilo e beleza, e, de outro lado, o ponto de vista estritamente argumentativo, ou seja, daqueles
preocupados com a estrutura e força persuasiva ou conclusiva dos argumentos. Os antigos retóricos, quando
se preocuparam com o fenômeno da adesão, o fizeram pensando apenas no efeito emotivo que o discurso
poderia gerar, ou seja, no estilo, expressão e recepção pelos ouvintes. Tal vertente tendeu a se centrar nos
ornamentos, contribuindo a tornar o estilo mais artificial, florido, ou bombástico. A aproximação com a
oratória é evidente, sendo tais estudos incluídos nos antigos tratados de retórica na teoria da elocutio, ou
teoria do estilo – que se centrava, sobretudo, no embelezamento estilístico do discurso –, e na compositio, ou
teoria da composição do discurso, que, juntas, formariam aquilo que Ricoeur chamou de retórica restrita.
Ricoeur observa que a retórica, ao se distanciar de sua base filosófica e aproximar-se da poética (enquanto
estudo de estilo), foi vítima do desprezo da tradição ocidental:

 
For Aristotle, rhetoric covers three areas. A theory of argumentation (inventio, the ‘invention’ of arguments
and proofs) constitutes the principal axis of rhetoric and at the same time provides the decisive link between
rhetoric and demonstrative logic and therefore with philosophy (this theory of argumentation by itself takes
up two-thirds of the treatise). Rhetoric also encopasses a theory of style (elocutio) and, finally, a theory of
composition (compositio). Compared to this, what the latest treatises on rhetoric offer us is a ‘restricted
rhetoric’, restricted first to a theory of style and then to the theory of tropes. The history of rhetoric is an
ironic tale of diminishing returns. This is one of the causes of the death of rhetoric: in reducing itself thus to
one of its parts, rhetoric simultaneously lost the nexus that bound it through dialectic to philosophy; and once
this link was lost, rhetoric became an erratic and futile discipline. (RICOEUR - 1996. pp.324-384. p.324).

 
Na interpretação de Ricoeur sobre a relação entre a retórica e a dialética aristotélica, ele ressalta o

seguinte ponto de contato: os dois se relacionam com verdades populares, opiniões aceitas pela maioria das
pessoas ou pelos mais sábios. Quanto às diferenças, primeiro, a retórica surge em situações concretas -
deliberações de assembléias políticas (gênero deliberativo), julgamentos no tribunal (gênero judicial) e em
discursos públicos que elogiam ou censuram (gênero epidítico), e em segundo lugar, que deriva da diferença
anterior, a arte retórica relaciona-se apenas com julgamentos em situações individuais. O que é o caso
preciso do direito, que exige que uma norma abstrata venha a concretizar-se via sentença judicial. Além
disso, a retórica não poderia ser absorvida em uma disciplina puramente lógica e argumentativa, pois é
dirigida ao ouvinte (Arte Retórica, 1404a4). A retórica não pode deixar de levar em consideração a
habilidade do falante e o estado de ânimo da audiência, incluindo, assim, ainda que de maneira
complementar, as emoções, paixões, hábitos e crenças (o pathos e o ethos).

 
4. – A questão ética do direito: crítica à erística e à sofística:
 
A proposta central deste texto é demonstrar que a retórica e a argumentação não compõem um

perigo para o direito em si, muito antes pelo contrário, lhe servem como métodos de raciocínio que podem
diminuir os riscos de erro. A dialética argumentativa e a retórica são, por conclusão, métodos que auxiliam a
efetividade da justiça.

Os vícios comuns do direito não partem das suas técnicas de raciocínio, mas de fatores externos,
com a má-fé dos argumentadores. Isso não faz da retórica um problema em si, porque haveria também em
qualquer uso do logos.

O raciocínio que não serve ao direito é exatamente o formal, pois este tipo de raciocínio é próprio
das ciências naturais, do mundo etéreo, perfeito. O direito está no mundo “sublunar”, imperfeito. O uso da
lógica apodítica no direito lhe exigiria premissas incondicionais, indemonstráveis. Este vício de entendimento
nos veio de quanto o direito se valia do jusnaturalismo ou jusracionalismo, crenças na verdade
transcendental. Se os conflitos jurídicos fossem como o problema de Sofia, a lógica formal seria útil. Mas os
enfrentamentos jurídicos são, usualmente, como os de Próculo e Alcibíades: seus atos não são capitados
dentro de uma dimensão geral, única. Há simulação, há certa concorrência de culpa, há destrato, há ganância.
Há, sobretudo, valores como o desejo de conservar a propriedade da casa. Neste campo, só a razoabilidade
que emerge da dialética tem serventia.

Quando houver ausência de ética na práxis jurídica, isso se dará no campo da dialética pelo nome de
erística, que é a corrupção da dialética. O que diferencia o silogismo dialético do erístico é que o primeiro se
funda em premissas prováveis, que Aristóteles define como aquelas “opiniões recebidas por todos, ou pela
maioria, ou pelos sábios, e, entre estes últimos, pelos mais notáveis e pelos mais ilustres” (Tópicos, liv.I,
cap.1, 100b), sendo a erística uma falsificação da dialética, uma vez que se assenta em opiniões que, na
aparência, são prováveis, mas que, na realidade, não são. A erística leva ao engano, a dialética à explicação
(radicais ex mais plica do latim: dobrar para fora, desdobrar) do problema.

O raciocínio dialético, tal como foi formulado por Aristóteles, foi grandemente injustiçado ao ser
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equiparado à erística, a uma mera técnica a serviço de interesses mesquinhos. Segundo Berti:
 

O silogismo erístico, portanto, é apenas uma imitação ruim, uma contrafação do silogismo dialético, e em
geral a erística, ou seja, a prática do puro contestar (de eris, contestação, litígio), não é uma verdadeira
forma de racionalidade, mas muito mais uma deformação da forma autêntica de racionalidade que é a
dialética. Ela, efetivamente, não tem em mira o exame crítico de uma tese, mas apenas o sucesso na
discussão, obtido por qualquer meio, ainda que o mais desleal, isto é, com o engano (visto que é a tentativa
de fazer passar por realidade a aparência, o falso). (BERTI - 1998. p.26-27).

 
Nos Tópicos, Aristóteles mostra como o método dialético fornece conclusões verossímeis sobre

qualquer assunto proposto. Parece-nos adequado comparar esta postura a postura adotada pelos operadores
do direito. Tanto na Tópica quanto no direito há a construção de uma techné que se estrutura a partir de
habilidades racionais, discursivas, em busca de persuasão. A dialética é a prática da discussão orientada a
comprovar a força de uma tese, a práxis jurídica é uma discussão orientada a defender uma demanda.
Contudo, a falta de ética em qualquer um dos campos analisados se dá pela corrupção do logos (aqui lido no
sentido de sistema que produz as premissas). E a corrupção do logos seria uma questão externa à própria
dialética, porque não seria mais uma questão de raciocínio, mas de prevaricação dos argumentos. 

Enquanto a lógica realiza uma demonstração irrefutável, pelo método das evidências, ou seja,
haveria uma ordem de ações que faria com que Sofia chegasse ao outro lado do rio com seus protegidos, os
entimemas ou silogismos dialéticos seriam capazes de produzir a defesa de Alcibíades, cujas premissas
podem ser refutadas.

Aristóteles classifica as premissas dos raciocínios dialéticos em quatro grupos: as provas, os
exemplos, as verossimilhanças e os sinais. Nenhuma dessas premissas possui o rigor das premissas lógicas e
apresentam grau de certeza variável. De cada dessas premissas deriva um tipo diferente de entimema: o
entimema apodíctico (cf. BARTHES - 1975. pp.147-221 e pp.191-192), o entimema indutivo[5] (cf. PLEBE
- 1978. p.45), o entimema anapodíctico[6] (cf. BARTHES - 1975. p.147-221 e pp.192-193) e o entimema
aparente[7] (cf. BARTHES - 1975. pp.147-221 e p.193). Os vícios do sistema devem ser acidentais, meros
erros, nunca forçosamente propostos. A própria lógica do sistema tende a solucionar as imperfeições do
próprio sistema. Mas se o vício é externo, a questão é de má-fé e isso nenhum sistema lógico está imune. 

Berti encontra quatro utilidades da retórica (BERTI - 1998. pp.173-174): Ela permite evitar uma
coisa reprovável, ou seja, perder uma causa por inferioridade, Vez que o justo e o verdadeiro são por
natureza mais fortes que seus opostos, segundo Aristóteles. Ela permite argumentar onde não é possível uma
ciência mais exata, ensinando a usar argumentos a partir dos lugares-comuns (os topoi). Ela tem utilidade
científica e filosófica, pois, ao permitir que se persuada de coisas contrárias, desenvolve aporias em ambas as
direções. Ela pode ser proveitosa para saber usar justamente a capacidade de fazer discursos. Ora, se a práxis
jurídica se fizer valer destes 4 ganhos, cremos que estará a passos confiáveis no caminho da justiça. A justiça
à maneira jurídica, prática e não transcendental.
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[1] Há, portanto, uma espécie de ignorância desejada por parte dos operadores do direito, que são retóricos, mas negam tal postura
por preconceito a idéia de retórica, ou mesmo por temer o estigma da sofistica. Neste sentido, é também possível pensar que a postura
formal é estratégica ou, no mínimo, altamente funcional, como propõe Katharina Sobota. (SOBOTA – 1995).
[2] Esse conhecimento é chamado por Aristóteles noûs, termo intraduzível, que no latim foi utilizado, a partir de Boécio, por
intellectus. Foi levado ao alemão como Vernunft e, depois de Kant, foi usado o termo latino ratio, sendo depois normalmente
traduzido por razão. Berti prefere traduzir o grego noûs por inteligência, apesar de todos os mal entendidos que também este termo
pode gerar.
 
[4] Sofia deverá levar a galinha, deixá-la na outra margem do rio e voltar para pegar o lobo, depois de levá-lo, deverá voltar com a
galinha e levar o milho. Por último, volta para buscar a galinha. O lobo e o milho são compatíveis, portanto, Sofia deve isolar sempre
a galinha do contato com qualquer outro ente do problema.
[5] A indução é as vezes oposta ao entimema e noutras tido como uma de suas sub-espécies.
[6] A certeza de tal entimema está na idéia de geral que, ao contrário do universal, é não-necessário e determinado pela opinião do
maior número.
[7] O sinal é um indício mais ambíguo, muito incerto. De tão incerto, Quintiliano o exclui da técnica do orador.
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A AFIRMAÇÃO DE NOVOS PARADIGMAS NA CIÊNCIA JURÍDICA A 
PARTIR DE UMA VISÃO SISTÊMICA. 

THE ASSERTION OF NEW PARADIGMS IN LEGAL SCIENCE FROM A 
SISTEMIC VIEW. 

 
Alberto de Moraes Papaléo Paes 
ALEPH HASS AN COS TA AMIN 

 
RESUMO 

O presente trabalho tem por escopo fundamental incentivar nos acadêmicos de 
direito a vontade de proceder ao rompimento de paradigmas ultrapassados, 
mas presentes na atual sociedade, bem como inseri-los no debate efetuado 
nas obras de Fritjof Capra e Boaventura Sousa Santos a respeito do 
pensamento sistêmico e o conseqüente rompimento com o pensamento 
cartesiano aplicado na ciência contemporânea. Por fim, pretendemos discutir a 
relação entre o supramencionado debate, a Teoria Pura do Direito de Kelsen e 
os escritos de Lhumann para, somente então, efetuar a tentativa de 
estabelecer quais os novos paradigmas que deveriam ser utilizados pelo direito 
positivo brasileiro. 
PALAVRAS -CHAVES: Pensamento sistêmico, Paradigma, Capra, Lhumann, 
Kelsen. 
 
ABS TRACT 

The present study has as its fundamental aim to stimulate in the law students 
the desire of breaking old paradigms, but present in the actual society, as well 
as to incoportate them in the debate talking place in the Fritjof Capra and 
Boaventura Sousa Santos publications about sistemic thinking and the natural 
rupture with the Cartesian thinking applied in contemporary science. Finally, we 
make the relation between the discussion mentioned above and the Theory of 
Law by Kelsen and the writings of Lhumann, as to make na attempt to 
determine which are the new paradigms that should be used by the Brazilian 
positive law. 
KEYWORDS: Systemic thinking, Paradigm, Capra, Lhumann, Kelsen 
 
1 INTRODUÇÃO 

Desde que o homem se acha integrado em um organismo social, no qual é 
personagem atuante, faz-se presente a figura do direito (seja ele conceituado 
como ciência, ou ordenamento jurídico, ou medida de Justiça, etc.). Daí o 
ditado latino “ ubi jus, ibi societas, et ubi societas ibi jus”, que significa “ onde 
houver o direito aí estará a sociedade, assim como, onde houver a sociedade 
aí estará o direito”. Com isso, almejavam os antigos a tentativa de 
desmistificação da densa relação entre homem e direito, resolvendo pela 
existência e aplicação deste somente na condição sine qua non de pré-
existência do meio social. 
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Volver à estes estudos é muito prazeroso, todavia, o cerne em que se funda o presente trabalho, apesar de tender ao resgate dos

estudos acima mencionados, clama, preliminarmente, pela inserção do leitor na crise que se instaurou, durante a década de oitenta

na ciência moderna, com o início da quebra de alguns dos paradigmas dominantes no século passado.

Com o advento da Física Quântica e a Teoria da Relatividade de Einstein,  a ciência retornou a um estado somente

vivido anteriormente às  idéias  concebidas por Descartes,  na qual  imperava a incerteza quando o homem buscava entender o

mundo à sua volta. O pensamento cartesiano foi (e vem) perdendo, paulatinamente a sua força de argumentação diante de novas

descobertas e teorias.

Ocorre  que  por  ser  o  direito  (aqui  visto  como  ciência),  diretamente  influenciado  pelo  pensamento  cartesiano  e,

conseqüentemente,  por um  modelo  que passa por um  processo  crítico,  os  paradigmas  utilizados  tendem  a uma completa

modificação até que venham a “ fornecer problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes da ciência
1
”,

desta feita, tornando-se verdadeiras “ realizações científicas universalmente reconhecidas
2
”.

O que se pode observar - na prática jurídica - são vários sintomas dessa crise e como nas ciências humanas as respostas

que se produzem são respostas “ reducionistas”, específicas, incapazes de dar soluções que venham a por termo no colapso. Isso se

dá pelo  fato  de os  cientistas  modernos  produzirem  uma visão  de mundo  cada vez mais  restrita à sua área específica de

conhecimento.  Logo,  um dos mais latentes sintomas dessa anomalia no direito é a tendência ao conhecimento “ técnico” de

direito.

Mais vale um advogado,  magistrado,  professor,  promotor ou defensor,  etc.,  conhecedor da lei  do que um autêntico

“ cientista jurídico”,  e o por quê é simples.  Os paradigmas do direito moderno estabelecidos na filosofia kantiana deixaram-nos

extremamente acomodados com o sistema jurídico positivo. Todavia, a evolução do pensamento humano vem nos provando que

o direito como ciência social vive e viverá em eterno processo de adaptação.

Outro ponto que ressalta essa crise no método jurídico é a discussão acerca da efetividade das normas, se elas realmente

encontram seu fim em sua aplicação.  Juristas como Luis Roberto Barroso são adeptos dos movimentos neoconstitucionalistas

como “ o processo de redemocratização e reconstitucionalização do país
3
”,  assevera,  ainda,  Luis Roberto que existem alguns

paradigmas que devem ser quebrados para que se alcance tal estado, como “ a busca da efetividade das normas constitucionais,

fundada na premissa da força normativa da constituição
4
”,  trazendo,  desta feita o  debate suscitado anteriormente,  e ainda

menciona o autor acerca da necessidade do “ desenvolvimento de uma dogmática da interpretação constitucional baseada em

novos métodos hermenêuticos e na sistematização de princípios específicos de interpretação constitucional
5
”.

Quer-se,  com isso,  romper com a solipsia do sujeito transcendental kantiano, fundamental na interpretação das normas

no direito positivo, para estabelecê-la em um contexto intersubjetivo de fundamentação na qual existe uma circularidade entre a

relação sujeito-objeto,  da feita que o objeto deva ser analisado inserido no mundo (dasien,  ser com),  para produção de um

conceito específico de realidade que somente terá validade quando utilizado em confronto com o todo (Círculo Hermenêutico).

O presente trabalho se propõe a fazer uma análise acerca das mudanças acontecidas na ciência e quais os efeitos destas

mudanças no método científico do Direito.  Para isso pretendemos acometer a obra de Fritjof Capra intitulada de “ O Ponto de
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Mutação”, no intuito de descrever uma visão acerca de como a crise vivida pela ciência no final do séc. XX tendeu à formação de

um “ pensamento sistêmico”,  no qual a relação entre sujeito-objeto somente tem relevância quando os cientistas conseguirem

entender a relação circular entre a parte e o todo na divisão do conhecimento.

Posteriormente, iremos abordar a obre de Boaventura Sousa Santos intitulada de “ Um Discurso Sobre as Ciências” que

trata basicamente da crise do método científico e fala especificamente do que pensa ser o paradigma emergente da ciência moderna,

guardando certa proximidade com as Ciências Sociais, ramo o qual se insere o Direito.

Por fim, entraremos no ponto principal do artigo que é a relação da reforma do pensamento científico e a influência que

isso gera para o direito. Por isso pretende-se abordar a obra de Hans Kelsen em “ Teoria Pura do Direito”, a fim de estabelecer o

paradigma dominante no direito atual  (especificamente,  no direito brasileiro),  logo após,  abordaremos as críticas a certeza do

direito no período pré-moderno com o intuito de apontar soluções que sejam compatíveis a experiência jurídica da modernidade.

Utilizar-se-á como base de estudo neste ponto a “ Teoria dos Sistemas” de Lhuman,  para somente então emitir juízo de valor

acerca das conclusões alcançadas no decorrer deste caminhar.

 

2 CAPRA E O PONTO DE MUTAÇÃO DA CIÊNCIA MODERNA

 

Em “ O ponto de mutação” (mais especificamente no capítulo I,  intitulado Crise e Transformação),  Fritjof Capra tenta,

preliminarmente, inserir o leitor no contexto da crise mundial a qual a sociedade passa naquele momento (1983); com a corrida

armamentista (nuclear),  e suas conseqüências
6
;  com a utilização da energia nuclear no setor industrial;  a super poluição e a

contribuição que a tecnologia industrial  tem dado para o crescente “ risco” ecológico e à saúde;  a questão das “ doenças da

civilização
7
”; por fim a questão da crise econômica representada (à época), pela figura da inflação galopante, desemprego maciço e

distribuição desigualitária de renda; e o eminente esgotamento dos recursos naturais.

Estabelecida idéia de crise Capra passa a demonstrar como tais problemas são intimamente ligados uns com os outros e

demonstra como a concepção reducionista do conhecimento (criada por Descartes),  gera uma total  falta de respostas  para os

problemas apresentados na sociedade moderna. Fica clara essa crítica quando aponta que a verdadeira crise é a de idéias na qual as

ciências especificas não tem respostas,  considerando que passam “ a subscrever percepções estreitas da realidade, as quais são

inadequadas para resolver os problemas de nosso tempo
8
”.

Portanto,  a inicialização do trabalho em “ O ponto de mutação” reside na tentativa de inserção do leitor no contexto

dessa crise de idéias,  conseqüência da falta de soluções para os problemas da sociedade moderna em decorrência da percepção

estreita da realidade pelos cientistas de nosso tempo, fato este que comprova que todos os problemas estão intimamente ligados

de forma sistêmica e uma análise especifica somente geraria soluções  específicas,  sem,  contudo,  solucionar a grande falha

estrutural na produção científica.

Estabelecida a idéia de crise, recorre Capra à filosofia chinesa que conceitua “ crise” com o termo wei-ji. Composto pelos
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caracteres “ perigo” e “ oportunidade”, ficando viva a imagem de que apesar dos crescentes perigos os quais a sociedade passava (e

vem passando), o ser humano tem a oportunidade de encontrar-se na adversidade, de “ encontrar seu caminho”. Logo, o recurso a

essa abstração nos leva a crer que não é por acaso intitular-se a obra de “ O ponto de mutação”.

Utilizando-se dos  ensinamentos  de Toynbee,  Capra ainda revela que existe um padrão de nos  estudos  de queda e

ascensão das civilizações no qual “ a gênese de uma civilização consiste na transição de uma condição estática para a atividade

dinâmica
9
”, e que este padrão básico nada mais é do que um padrão de interação denominado de “ desafio-e-resposta”. Esta idéia

fica comprovada quando ele afirma que “ a civilização continua a crescer quando sua resposta bem sucedida ao desafio inicial

gera um ímpeto cultural que leva a sociedade para além de um estado de equilíbrio, que então se rompe e apresenta um novo

desafio
10

”. Daí a dinamicidade da atividade das civilizações.

O que tem ocorrido conosco é que a falta de dinamicidade,  ao longo dos anos,  acabou por gerar esta crise que se

fundamenta (segundo Capra) em três facetas:  1) a supremacia do patriarcado;  2) a utilização de combustíveis fósseis;  e 3) os

valores sociais apresentados em forma de paradigma; existindo a crescente necessidade de que superemos tais “ problemas”.

A apresentação da crise, vista pelo viés da sociedade patriarcal (que é um dos paradigmas mais antigos da humanidade) e

considerando que pouco se sabe acerca das sociedades pré-patriarcais, é um ponto de vista válido como alicerce dos outros dois.

Explica-nos Capra que a filosofia Taoísta vem sendo interpretada de modo a conceber o yin como sendo o lado “ feminino” de

todas as coisas, enquanto que yang seria o lado masculino.

Na verdade, ao descrever o sistema yin-yang,  nunca quis o Tao operar divisão entre opostos, tanto que nunca aparecem

separados, mas quer sim que os opostos se harmonizem procurando o constante equilíbrio. Então, Capra se utiliza de tal conceito

no intuito de demonstrar que a ciência e o pensamento da sociedade eram (ou ainda são) preponderantemente,  masculinas,

expansivas,  exigentes agressivas,  competitivas,  racionais (o cerne do conhecimento científico),  analíticas,  etc.  Por isso é que

deve-se proceder ao resgate do lado feminino, contrátil, conservador, receptivo, cooperativo, indutivo (o lado perdido da ciência),

sintético, etc. a fim de estabelecer-se um equilíbrio entre todos os opostos.

E a crítica não termina aí. Relembra-nos Capra que as quando Descartes separou corpo e alma, procedeu-se, na verdade, a

criação de uma concepção mecânica do ser humano e do universo. No filme “ Mindwalk”, baseado no livro em estudo, utiliza-se

uma metáfora para descrever a visão mecanicista do ser humano. Considerando o homem como se fosse um relógio, se perfeito,

funcionaria perfeitamente,  entretanto,  se tivesse uma pequena peça avariada a mesma deveria ser  estudada minuciosamente

(separada do todo), para que o problema pudesse ser resolvido. Daí decorre a divisão do estudo do objeto em áreas específicas.

Francis Bacon é citado na obra por também contribuir com as idéias de Renné Descartes. Bacon foi o autor do método

da experimentação no qual  preceituava que o conhecimento advém das comprovações experimentais,  logo considerava que o

homem deveria “ torturar a natureza” para obter todas as respostas possíveis para suas perguntas.  Por ter vivido em meados do

Séc. XVI, Bacon foi fortemente influenciado pela perseguição católica mais conhecida como “ caça as bruxas”, por isso acredita-se

que favoreceu ao paradigma patriarcal quando utilizou de figuras como “ mãe natureza”, para descrever o natural e a necessidade de

torturá-la para se obter respostas. Pensando na natureza como selvagem e perigosa, tentou o homem, a todo custo, dominá-la e

como a idéia do patriarcado estava fortemente ligada a este movimento, coincidiu com exploração do sexo feminino.
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Em verdade, a obra de Fritjof Capra representa um marco para ciência moderna, não pelo cunho filosófico ou teórico de

sua argumentação, mas sim por ser uma crítica à sociedade científica que se apresenta estática em relação ao dinamismo universal

das relações sistêmicas.  O caminho das ciências,  depois de Capra,  tende a permanecer utilizando o reducionismo de Descartes,

entretanto, cada vez mais e mais passamos a buscar a complementaridade entre as relações científicas,  e é justamente neste viés

que “ O Ponto de Mutação” torna-se de imprescindível relevância.

 

3 O DISCURSO DE BOAVENTURA SOBRE AS CIÊNCIAS

 

O livro “ Um discurso sobre as ciências”, de Boaventura Souza Santos, consiste,  na verdade, de um discurso proferido

pelo professor, na abertura do ano letivo de 1986-1987, na Universidade de Coimbra. Logo, a primeira relação que se pode fazer

com o “ Ponto de Mutação” de Capra é contemporaneidade entre eles,  portanto o compartilhamento da mesma realidade de

mutação paradigmática a qual se pretendia àquela época.

Preliminarmente,  Boaventura,  trata  acerca da “ ambigüidade e  complexidade do  tempo  científico  presente
11

”,  que

consiste no fato de que apesar de a ciência moderna pregar a chegada do século XXI – com os  avanços  conquistados  pela

tecnologia,  em especial  pela tecnologia da informação – ainda se utiliza de paradigmas científicos do século XVIII.  Por isso

afirma que existe essa complexa ambigüidade na ciência que pretende ser algo que ainda não é (e que pode nem vir a ser!).

Assim como Capra, Boaventura acredita que estamos presenciando uma fase de transição no qual deve o cientista resgatar

o  lado  humano  das  ciências.  O  trabalho  é  dividido  em  três  partes.  Utilizando-se  do  mais  claro  silogismo  aristotélico,

primeiramente, estabelece qual o paradigma dominante na ciência naquela época recorrendo-se aos estudos de Galileu, Newton e

Einstein, passando obrigatoriamente, pela concepção reducionista e lógico-dedutiva de Descartes e Bacon.

Explica que a ciência moderna se filia em paradigmas como o da matemática chegando a dizer que tudo “ o que não é

quantificável é cientificamente irrelevante
12

”, e na separação para análise detalhada do objeto em análise. Assevera, ainda que o

campo de pesquisa científica utiliza de um método no qual divide a realidade em “ condições iniciais” e “ leis da natureza”,

significando o primeiro “ o reino da complicação, do acidente
13

”, e o segundo “ o reino da simplicidade e da regularidade onde

é possível observar e medir com rigor
14

”.

Ocorre que a idéia de um mundo que possa ser analisado através de leis, remete à idéia de um mundo que funcione com

ordem e estabilidade, de que passado, presente e futuro são atos circulares.  Neste sentido é a teoria mecanicista de Newton que

concebe o mundo como uma máquina perfeita,  decifrada através da física e da matemática.  Justamente esta idéia de um mundo

estático e mecânico que ganha força, através da intervenção burguesa que tinha claros interesses políticos de divulgar uma ciência

social  que viesse a atender os seus propósitos,  o rompimento com qualquer modelo dogmatista.  Por isso é que nas ciências

sociais, este paradigma passa a ser utilizado hegemonicamente, tentado-se produzir teorias sociais mecanicistas, a fim de descobrir

as Leis da sociedade.
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Somente no século XIX é que as ciências sociais começam a se condensar na filosofia da ciência moderna, entretanto, tais

ciências ainda tinham como fundamento o pensamento cartesiano e o empirismo de Francis Bacon. Fato que ensejou na divisão

do conhecimento científico em: “ disciplinas formais da lógica e da matemática e as ciências empíricas segundo o modelo

mecanicista das ciências naturais – as ciências sociais nasceram para ser empíricas
15

”, possuindo já esta concepção, não só os

componentes do paradigma dominante nas ciências sociais,  como,  também alguns dos componentes capazes de demonstrar o

ímpeto de transição já latente.

Logo  em  seguida,  Boaventura discorre acerca da crise no  paradigma dominante,  expressando  que trata-se de um

movimento intenso e irreversível,  o qual ainda não nos é permitido delimitar o término, muito menos chegar em um consenso

acerca de qual será (com certeza) o paradigma emergente, restando apenas especular sobre o assunto. Explica-nos, o professor, que

é possível fazer-se uma distinção da crise através de duas condições, a social e teórica.

No que tange à condição social da crise do paradigma dominante, Boaventura, inicia afirmando que a própria ciência ao

se aprofundar começa a observar que o alicerce fundador de sua estrutura possuí falhas. Quase que como Sócrates havia defendido

séculos atrás, parece que no autoconhecimento a ciência encontra o primeiro passo para se reconhecer-se como incompleta e iniciar

a busca pela completude.

Todavia, é apenas em Einstein que fica clara a insuficiência do paradigma da ciência. Através das teorias da relatividade,

da simultaneidade e do avanço da física quântica, ficam provadas a arbitrariedade na produção dos resultados científicos através da

participação do observador; a inexistência de simultaneidade universal (por conseguinte, a noção de tempo e espaço absolutos); e

a falta de fundamento do rigor matemático, que segundo Boaventura, a própria matemática reconheceu e hoje encontra solução na

redefinição “ enquanto forma de rigor que se opõe a outras formas de rigor alternativo
16

”.

Ocorre que, com o descrédito destes fundamentos do pensamento científico, tornou-se impossível a concepção de leis da

natureza que não fossem  fundadas  “ na idéia de que os  fenômenos  observados  independem de tudo exceto de um conjunto

razoavelmente pequeno de condições cuja interferência é observada e medida
17

.  Portanto,  o que ocorre é que o positivismo

científico (e aqui inserido no campo das ciências sociais) torna-se de relativa efetividade na produção da realidade uma vez que

ignora a harmonia sistêmica em detrimento de sua concepção mecânica,  trata-se de “ uma relação que interioriza o sujeito à

custa da exteriorização do objeto, tornando-os estanques e incomunicáveis
18

”.

Finalmente,  quanto  às  condições  sociais  da crise do  paradigma científica,  Boaventura é enfático  ao  afirmar que a

autonomia da ciência, no sentido de estar em um plano afastado apenas de observação em relação aos eventos sociais, acabaram

por entrar em colapso com o fenômeno da globalização industrial da ciência
19

.

Por fim, e aqui encontra-se a essência do trabalho, Boaventura exibe a sua visão acerca do paradigma emergente a partir

de quatro hipóteses básicas. Primeiramente, preceitua Boaventura que todo conhecimento científico-natural é científico social, no

sentido de que o novo paradigma deve romper com a dicotomia ciências naturais/ciências sociais, a fim de que se re-valorizem os

estudos humanísticos.  Por conseguinte,  estabelece que todo conhecimento local é total,  no sentido de que a especialização do

conhecimento gera a criação de ignorantes especializados,  sendo necessária exploração circular entre a relação do conhecimento

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1403



local (especializado) em face do total.  Para o direito esta noção do paradigma emergente fica clara quando o autor expressa: “ o

direito,  que reduziu a complexidade da vida jurídica à secura da dogmática,  redescobre o mundo filosófico e sociológico em

busca da prudência perdida
20

”.

Logo após, aborda a questão de que todo conhecimento é autoconhecimento, apresentando o defeito produzido na ciência

moderna na análise da relação entre sujeito/objeto (distanciados  por enormes  lacunas) e agora necessitando ser vistos  como

continuação um do outro. Quase que como a premissa socrática expressa anteriormente. Por fim, estabelece aquilo que considera a

última característica da ciência pós-moderna,  que todo conhecimento visa constituir-se em senso comum,  no sentido de que

existe um divórcio entre o conhecimento científico e o senso comum que deve ser resgato para que exista, efetivamente, a conexão

entre teoria e prática.

A abordagem do autor lusitano nos mostra uma aproximação maior com as ciências sociais (na qual está inserido o

direito), aproximação esta que Fritjof Capra não possuí, daí a importância de explorar o discurso de Boaventura, no que tange a

esta crise do paradigma dominante na ciência, bem como a sua visão, mais próxima acerca dos paradigmas emergentes.

 

4 KELSEN E A TEORIA PURA

 

Ao iniciar o tópico que abordará a Teoria Pura do Direito não pretendemos esgotar a matéria, muito pelo fato de tratar de

obra densa que tomaria muito tempo e acabaria por desvirtuar o propósito do presente trabalho que é mostrar o colapso na

estrutura do pensamento científico jurídico que se baseia no estudo de Kelsen e tentar demonstrar como os novos paradigmas do

direito vêm se apresentando em nossa sociedade, sem, contudo, romper completamente com todos os paradigmas do positivismo

jurídico. Logo, o que se utilizará da obra de Kelsen é o sentido da ciência do direito que decorre de sua teoria.

No início do século XX, o mundo conheceu a Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen. Após o advento desta teoria,  a

ciência do direito sofreu extraordinária transformação, uma vez que, não só o conceito de direito ali produzido, mas como também

o próprio objeto da ciência jurídica, passou a desconsiderar qualquer dos valores defendidos pelos jusnaturalistas para a produção

de uma teoria válida do direito.

Pretendia o jurista austro-americano proceder a uma conceituação pura,  no sentido de que pureza fosse sinônimo de

isolamento.  Para Kelsen,  o direito deve ser analisado sob um prisma afastado de qualquer outro tipo de ciência,  visto que é

ciência autônoma, portanto não podendo ser contaminada pela sociologia, filosofia, política, etc.

Tal análise ainda fica mais densa e complexa no decorrer da explanação do jurista. No prefácio à primeira edição o autor

demonstra que empreendeu o desenvolvimento de uma teoria pura baseado na premissa de que sua teoria trata de “ teoria jurídica

consciente da sua especificidade porque consciente da legalidade específica de seu objeto1”,  ou seja,  que o objeto da ciência

jurídica consiste em objeto particular do direito. Logo, pela necessidade de ser a ciência exata e objetiva, o direito deve tratar de

critérios de legitimidade formais e não adentrar nos objetos das outras ciências.
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Apesar de reconhecer a existência de um direito dinâmico e de um direito estático como objetos da ciência do Direito,

sua teoria utiliza como base o plano lógico-dedutivo; que o direito dinâmico subordina-se ao estático pela relação de validade

formal pois,  segundo Mauro Noleto, “ os atos da conduta humana que desencadeiam o movimento do Direito são eles próprios

conteúdo de normas jurídicas, e só nesta medida é que interessam para o estudo da ciência jurídica”.

Portanto, o que podemos perceber até aqui é que a Teoria de Kelsen utiliza os paradigmas que a ciência moderna vem

tentando  superar,  o  pensamento  lógico,  cartesiano,  formulador  de leis  em  um  mundo  mecânico  onde a pré-existência  de

estabilidade é requisito essencial.  Ocorre que,  como já amplamente debatido,  tais paradigmas já não conseguem responder aos

problemas apresentados ao direito, sendo necessária a reformulação para que se possa progredir.

Para Lênio  Luiz Streck  o  Brasil  apostou  no  positivismo  como o  sistema que iria resolver de vez os  problemas

decorrentes das dicotomias direito/moral,  teoria/prática,  sujeito/objeto,  etc.  O que ocorreu,  na verdade,  foi  que se conferiu ao

Juiz-Estado,  a prerrogativa de interpretação da norma jurídica,  para que,  utilizando a discricionariedade legal,  pudesse aplicar o

direito no caso concreto.

Contudo,  a experiência vem demonstrando,  ao longo dos anos,  que se apostou na solipsia do sujeito transcendental

kantiano para solucionar às duvidas, mas, da discricionariedade do sujeito também decorre arbitrariedade; várias respostas certas

em  direito,  apontando  Streck,  como  solução,  a aplicação  do  método  hermenêutico  filosófico  de Martin  Heidegger e Hans

Gadamer; o que,  de fato,  seria uma concepção mais humanística do direito,  na qual o Círculo Hermenêutico é quem passa a

constituir verdadeiro contexto intersubjetivo de fundamentação jurídica.

O positivismo jurídico kelseniano é sem dúvida alguma obra de elementar importância para humanidade,  importância

provada pela própria história.  No Brasil,  o sistema positivista é o que rege a dinâmica das relações jurídicas por mais de um

século.  Basta lembrar que a primeira Constituição do Brasil,  datada de 1891 (apesar de em 1824 a Carta Imperial  do Brasil

possuir aspectos de constituição), demonstra o ordenamento lógico dedutivo de validade formal defendido por Kelsen.

Analisado por este viés  histórico  torna-se importante salientar que a desconstrução da Teoria Pura do Direito  fica

prejudicada pelo aspecto jurídico-cultural que surge da aplicação do direito positivo.  No caso do nosso país,  a cultura jurídica

torna inconcebível a mudança de sistema jurídico para aplicação de direito consuetudinário, porque o sistema positivo faz parte da

cultura brasileira.

Entretanto,  não é plenamente impossível moldar a teoria de Kelsen para uma reconstrução da Teoria Pura na tentativa

concepção de um direito mais abrangente como ciência. De um direito cujo o objeto consista na rede de sistemas jurídicos que

decorrem da relação entre sociedade x direito; uma ciência que se autoconheça como parte, mas também como todo. A criação de

uma ciência do direito pós-positivista.

 

 

5 A TEORIA DOS SISTEMAS DE LHUMANN E A CONCEPÇÃO DE UM NOVO DIREITO
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Muito se discute acerca da legitimidade do direito na modernidade e qual tipo de certeza este pode oferecer. As críticas ao

atual sistema positivista são inúmeras e já se fala até em crise desse.  Assim,  este ponto tem como objetivo entender como a

Teoria dos Sistemas Socias de Niklas Luhmann pode ajudar a conceber uma nova forma de direito que atenda os anseios da

sociedade moderna.

Primeiramente,  é importante analisar a evolução da percepção de certeza do direito na sociedade.  Assim, tem-se como

ponto de partida o Direito Natural.

O Direito  Natural  tem como enfoque as  leis  naturais  que são advindas  com a criação da sociedade,  como normas

consideradas divinas, pela qual os homens estariam subordinados. Tem-se a idéia da existência de um Direito, baseado no mais

íntimo  da natureza humana,  como  ser  individual  ou  coletivo.  Acreditava-se  que existe  um  direito  natural  permanente  e

eternamente válido, independente de legislação, de convenção ou qualquer outro expediente imaginado pelo homem.

Por esta razão,  no jusnaturalismo a certeza do direito nunca se apresentou como um problema epistemológico,  pois a

certeza era uma das principais características de sistema jurídico.  Desta forma, pode-se dizer que o Direito Natural é um direito

certo por excelência, pois não há muitas dúvidas sobre sua estrutura normativa
21

.

O Direito Natural é organizado através de interferências externas,  de princípios pré-constituídos que formam os valores

normativos através de dedução lógicas,  sendo que estes pressupostos podem ser tanto a vontade divina como a razão humana.

Assim,  o direito toma forma de todos os valores que são fixados previamente,  de maneira que “ é fruto de um processo de

revelação no qual a norma ulterior denota sua premissa”
22

.

Então,  a  norma jurídica  do  “ dever-ser”  é  construída  a  partir  dos  princípios  do  “ ser”.  A  certeza  do  direito  no

jusnaturalismo é exatamente o fato de a norma se apresentar como verdade absoluta, pois é deduzida logicamente do princípio que

a determina.

Esta relação entre "ser” e “ dever ser”,  típica do Direito Natural,  perde espaço no momento em que há aumento da

complexidade e das possibilidades comunicativas.  Percebe-se,  então, que pela diversidade do homem, não se pode conceituar e

estabelecer certos caracteres fundamentais sempre iguais e imutáveis a todos.

Assim,  o  positivismo  surge como  solução  para  que o  sistema jurídico  reflita  a  complexidade da sociedade em

manifestação de direito,  que esteja preparado para sobreviver a indeterminação da sociedade,  já que o modelo jusnaturalista em

sua estrutura produzia um direito pouco variável e dotado de baixa capacidade de mutabilidade, já que não aceitava a negação de

sua premissa. Desta forma o positivismo trás um novo objeto para epistemologia jurídica e para o estudo da certeza ao direito,

que é a certeza derivada da lei, enquanto que para o Direito Natural esta certeza era a sua própria manifestação.

Entretanto,  o direito positivo deparou-se com o problema da natureza da lei,  de sua formação e de seus critérios de

validade. Destarte, a produção legislativa passa a se concentrar nas mãos do Estado, assim como a distribuição institucionalizada

da justiça através do poder judiciário. Neste sentido, segundo Bobbio
23

, “ o positivismo jurídico nasce do impulso histórico para
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a legislação, se realiza quando a lei se torna a fonte exclusiva – ou, de qualquer modo, absolutamente prevalente – do direito, e

seu resultado último é apresentado pela codificação”.

Na esteira do desenvolvimento do positivismo jurídico surge Hans Kelsen, fundador da Escola Normativista ou Escola

de Viena , com o intuito de esvaziar o direito de qualquer sentido moral ou validade material, e assim, consolidar o direito como

uma ciência. A partir de Kelsen, e do seu normativismo é que o direito passa a se solidificar na sociedade moderna, já que sua

contingência normativa passa a ser continuamente reproduzível o que produz uma análise estrutural  do direito a partir de sua

autonomia.  “ Esse pressuposto formal de validade,  fundado num sistema dinâmico e neutro,  permite conceber um direito com

qualquer conteúdo”
24

Desta forma o principal requisito do direito passa a ser a validade, já que só se pode considerar normas jurídicas como

válidas, quando seu processo de elaboração formal estiver de acordo com o que é estabelecido pelo próprio ordenamento jurídico,

ou seja,  em uma norma fundamental.  “ O direito é uma realidade normativa,  donde as normas são consideradas a partir de um

'dever ser' implícito que as confirmam como direito”
25

.

Desse modo, a certeza do direito no positivismo jurídico tem como característica assegurar expectativas normativistas, a

qual produz certeza na orientações da conduta social,  mas gera incerteza dentro do ordenamento jurídico, pois a decisão judicial

sempre será contigente.  Não se pode ter duas partes vencendo uma demanda judicial.  Assim,  “ aquela certeza da expectativa

normativa é transformada juridicamente na incerteza de sua concretização.  Em outras palavras: a única certeza do direito e sua

oscilação entre lícito/ílicito”
26

.

O positivismo de Kelsen,  só não pode prever algo que só pode ser percebido dentro no mundo dos fatos,  que é o

incontrolável crescimento da complexidade do sistema jurídico (complexidade que é característica da sociedade moderna).

A partir deste ponto, pode-se adentrar a teoria de Luhmann, com vista a sugerir soluções ao modelo positivista, já que

não se pode desconsiderar o fato de que o direito da sociedade moderna é fundamentado no positivismo jurídico.

Niklas  Luhmann  diz que o  que caracteriza a sociedade moderna é a comunicação  e o  pressuposto  para esta é a

comunicação anterior,  ou seja,  a sociedade é concebida como um sistema autopoiético27 de comunicação que se caracteriza pela

organização auto-reprodutiva e circular de atos de comunicação. Então, segundo uma visão sistêmica da sociedade, cria uma teoria

que tem como foco explicar a sociedade moderna supercomplexa e a interação entre os atores sociais,  que através de sistema de

comunicações formam esta sociedade.

O direito dentro deste perspectiva de um grande sistema , seria um subsistema que ao longo da evolução sócio-cultural,

foi se autonomizando da moral, a partir de um processo de diferenciação funcional, até chegar a constituir-se num sistema social

autopoiético,  composto  de comunicações  de expectativas  normativas,  cuja validade se remete de modo  recursivo  a outras

expectativas normativas.

Luhmann lembra que o direito como sistema legal constitui um sistema fechado, porém não se deve obscurecer o fato de

que todo sistema mantém conexões com seu ambiente.  Luhmann formula essa concepção quando diz o sistema legal é aberto

porque é fechado e é fechado porque é aberto.  O autor,  com esse paradoxo,  quer expressar a forma particular do relacionamento
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entre a ciência jurídica o  ambiente societário.  Como afirma,  o  sistema legal  tem  seu  componente e sua forma própria de

expressão: a norma; e seu modo próprio de operação, o código lícito e ilícito. Pode haver influência política na legislação, mas

somente a lei  pode modificar a lei.  Somente dentro do sistema legal  a mudança das normas legais pode ser percebida como

mudança da lei28.

Tudo isso significa dizer que o direito, assim como a sociedade da qual faz parte, é uma máquina histórica que, em todas

as suas operações sempre parte parte do estado em que ela mesma, com suas operações,  se colocou.  Esta mobilidade de operar

produz complexidade, ou seja excesso de possibilidades, pois a sociedade se faz instável por si mesma e, a um só tempo, produz

contingência, visto que, no presente, tudo também pode ser diverso. Instabilidade autoproduzida: este é o presente. “ A percepção

desta condição estrutural do sistema da sociedade é que esta é a modernidade da sociedade moderna. A sociedade aparece para si

mesma como resultado de si própria. Se assim não fosse, ela não poderia perceber-se como um sistema que opera no presente”29

Com  a finalidade de construir  certeza e eliminar  incertezas,  o  direito  moderno  se molda a partir  de sua própria

auto-organização,  que é formada pela legislação e decisão jurídica.  Assim, a “ procedimentalização”,  porém delimita o “ como”,

mas  não  o  “ que”.  Tem-se que a abstração  e a positividade são  alicerces  deste direito.  Porém,  os  valores  objetivos  ficam

dependentes apenas dos condicionamentos formais de sua produção,  ou seja,  a validade do direito não se mostra com caráter

absoluto,  mas apenas de forma hipotética-relativa,  já que a existência se condiciona a forma de produção e se foi posta por um

poder legítimo.

O positivismo jurídico,  é um observador que ao assumir um caráter neutro e de abstração,  por ser uma ordem sempre

mutável,  que pode ser ajustável as condições históricas de tempo e espaço,  tenta observar a tudo,  a partir de si mesmo.  Não

percebe, toda via, que a complexidade de seu sistema acaba a incrementar a contingência. Isto ocorre pelo fato de que a produção

de direito implica necessariamente na produção de não-direito.

O direito, assim, fica restrito a observação de seu próprio sistema e se diferencia em relação aos outros sistemas. Por isso

que enquanto máquina histórica “ o direito moderno só constrói e se reconstrói, continuamente, o limite de sua sensibilidade em

relação a partir de si mesmo”30.  Acerca deste ponto De Giorgi31 diz o seguinte: “ o direito regula por,  meio do direito ,  a sua

sensibilidade aos ruídos externos.  Quando esse ruído irrita o direito ao ponto do sistema produzir novas emergências,  novos

níveis de ordem, o que se produz, na verdade,  é apenas outro direito,  que funciona como direito que produz outro direito.  Por

isso a justiça é justiça do sistema, ela é a fórmula de sua contingência. O direito não reconhece novos direitos, mas transforma em

direito eventos que têm outros significados no ambiente. A inclusão de novos princípios não torna o direito mais justo ou mais

adequado à sociedade, como se diz”.

Conclui-se,  então que o direito da modernidade se afastou do seu ambiente,  justamente por tentar encontrar todas as

respostas dentro de si.  Isto concede,  indiscutivelmente,  validade formal ao direito,  entretanto,  no que diz respeito a validade

material, esta é amplamente questionada. A legitimidade das normas e das decisões jurídicas, que são os alicerces do positivismo

jurídico, muitas vezes são criticadas por não representarem o valor moral do que seria justo. Isto ocorre pelo fato de que ao tentar

criar igualdade,  com  fundamentos  próprios,  sem  observar o  externo,  o  direito  acaba refletindo a si  mesmo,  criando com  a

igualdade, mais desigualdade.

Ao não levar em consideração a complexidade da sociedade e tentar diminuir as contingências unicamente através de seus
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próprios mecanismos de funcionamento, o direito positivo cria mais incerteza, pois ao tentar criar procedimentos com vista a dar

certezas absolutas ao direito,  o resultado é exatamente o inverso.  Tem-se,  então,  que a certeza do direito acaba sendo a própria

incerteza.

O direito  da modernidade é o  direito  positivo,  mas  este tem  que estar preparado,  posto  que esta modernidade é

caracterizada pelos níveis  de complexidade,  contingência e incerteza muito altos.  Por esta razão,  de acordo com Luhmann,o

sistema jurídico deve estar "cognitivamente aberto",  ou seja,  deve deixar que seja estimulado pelas informações do ambiente.

Deve retirar parte de sua dinâmica própria do  processamento  que realiza,  segundo  seu  código,  dos  estímulos  dos  demais

subsistemas sociais: político, econômico, educacional, moral etc. Na verdade, a fricção entre os subsistemas auto-referenciados e o

ambiente é o que produz informação. Isso não seria possível, no entanto, se o sistema legal fosse apenas um sistema de normas e

o ambiente fosse apenas cognição.  Luhmann32 enfatiza,  então,  que o sistema legal não é um sistema normativo no sentido de

seus componentes serem os conteúdos das normas,  ou no sentido ainda de "determinarem" o funcionamento do ambiente,  mas

sim  um  sistema de operações  legais  que usa sua auto-referência normativa para reproduzir  a si  próprio  e para selecionar

informações do meio.

Destarte,  Luhmann acredita que o  direito  deve se guiar pela dupla contingência dos  sistemas,  pois  o  fato  de eles

operarem de maneira normativamente fechada,  o que requer relações simétricas entre seus componentes,  na medida em que um

elemento dá sustentação ao outro e vice-versa,  e,  ao mesmo tempo,  operarem de maneira cognitivamente aberta,  na qual  a

assimetria entre o sistema e seu ambiente os força a uma recíproca adaptação e mudança. Os sistemas legais, afirma, apresentam

uma maneira especial de resolver esse problema ao combinar disposições normativas e cognitivas, e estabelecer condicionalidades

para a introdução no sistema dos estímulos do ambiente.

O direito positivo moderno deve operar um sistema ao mesmo tempo "fechado normativamente",  o que garante sua

manutenção  e auto-reprodução,  e "aberto  cognitivamente",  no  sentido  de que está em  contínua adaptação  às  exigências  do

ambiente.  Deve forma,  o  sistema permanece predisposto  ao tratamento de todos  os  eventos  e,  ao  mesmo tempo,  continua

predisposto à revisão deste tratamento com base em seus programas33.  A certeza direito, assim, pode ser determinada através de

um sistema que reconheça incertezas, mas não que se predisponha a criar e solidificar o certo.

 

6 CONCLUSÃO

 

Como amplamente discutido ao longo do presente artigo a primeira conclusão que se pode chegar é a de que a ciência do

direito,  assim como as ciências modernas,  não podem ser analisadas através de uma visão cartesiana,  produzindo uma visão

restrita da realidade, o “ ser” científico reflete a si próprio.

Para compreender o mundo moderno faz-se necessário que os ramos específicos das ciências se desvinculem da suas

particulares zonas de conforto, passando a entender o mundo como um sistema do qual estas são subsistemas.

Apesar de Capra não correlacionar seu estudo diretamente com o direito, nos mostra que as respostas para as indagações
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da sociedade moderna não irão ser respondidas enquanto não houver uma visão sistêmica dessa própria sociedade, pois só assim é

possível entender as complexidades entre as relações humanas e o ambiente e vice-e-versa. As certezas do direito taram de visões

restritas da realidade que acabam por gerar um paradoxo entre o que é real e o legal,  desta feita os problemas de efetividade das

normas.  Como o dinamismo da sociedade demanda uma constante adaptação do direito,  e hoje vivemos em um momento de

colapso das estruturas científicas,  devem os próprios paradigmas da ciência do direito atenderem aos pressupostos da revolução

pós-moderna.

Como  visto,  o  Direito  Natural  em  sua estrutura não  é capaz de satisfazer todos  os  anseios  do  direito  moderno,

especialmente pela sua baixa qualidade de adaptação às diversidades inerentes ao espaço e o tempo.  Assim,  como a sociedade

moderna é sinonimo de hipercomplexidade, alta contingência e abertura para o futuro, o direito da modernidade deve ser o direito

positivo que tem como características a abstração e o seu dinamismo às mutações.

É por esta razão que não se pode destruir o positivismo jurídico e sim reconstruí-lo. Seus alicerces não devem ser apenas

critérios formais de validade, visto que um dos anseios do próprio direito é a justiça, assim, a validade material é imprescindível.

Dessa forma,  pode-se conceder mais  legitimidade ao  ordenamento jurídico.  Ao considerar a sua substancia e não apenas  o

procedimento, o direito não renega sua pureza, ou, autonomia, como ciência, mas sim adapta-se, integra-se, a uma sociedade na

qual a visão sistêmica deve ser o ponto de partida para solução (ou pelo menos redução) das incertezas, já que a ciência jurídica é

apenas parte de um todo.

Não tardaram os dias em que se presenciará tal  revolução no direito.  Hoje mesmo já é possível perceber como uma

concepção mais integrada de direito,  com relações expressas à outros ramos da ciência,  geram a preocupação em defender certos

bens que até algum tempo atrás não possuíam qualquer valor jurídico.

Se o paradigma positivista da Teoria Pura de Direito era a qualificação de uma ciência autônoma que analisava critérios

formais de validade, pois estes sim constituíam o objeto central da especificidade do direito, hoje, o novo paradigma positivista

coloca os critérios materiais de efetividade como objetivo a ser alcançado, logo tenta proceder a "humanização” da ciência jurídica

porque coloca o ser humano no centro de suas preocupações.

Como exemplos desta proteção mais abrangente que pretende o neo-positivismo, o direito ambiental, como aquele que

não procura a solução para seus problemas apenas dentro das ciências jurídicas,  mas passa a buscar em todas as ciências que

tratam do meio ambiente as respostas para seus dilemas; como uma ciência jurídica que considera a natureza como bem difuso e

coletivo, pertencente a todos, considerado não pelo seu valor econômico ou jurídico e sim pela sua importância para complexo

sistema de relação entre o ser humano e o meio ambiente.

Ainda neste diapasão destacam-se os estudos de Lênio Luiz Streck e Luis Roberto Barroso, que apontam como solução

para os  problemas  do positivismo jurídico brasileiro o resgate da Força Normativa das  Constituições  e a reconstrução dos

métodos de interpretação das normas jurídicas, com o objetivo readquirir o direito a relação entre validade material e efetividade

das leis.

Portanto, no presente trabalho nunca pretendeu-se a criação de um novo paradigma para o direito, apenas apontar como o

pensamento sistêmico já causa no direito moderno uma ruptura com o pensamento cartesiano e que o novo paradigma do direito

já existe e reside na humanização da ciência jurídica.
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O ATIVISMO JUDICIAL E SEUS LIMITES FRENTE AO ESTADO DEMOCRÁTICO

THE JUDICIAL ACTIVISM AND ITS LIMITS FRONT TO THE DEMOCRATIC STATE

Leonardo Araujo Negrelly

RESUMO
O presente artigo tem por finalidade o exame da atuação dos órgãos jurisdicionais, em especial do Supremo
Tribunal Federal, na consecução de sua atividade de controle da produção legislativa e a legitimidade desta
atuação dentro do cenário democrático atual, e, caso seja verificado essa possibilidade, tentar-se-á delimitar
os limites desta atuação. Para tanto, serão analisados os conceitos de democracia, com o objetivo de
verificação da existência de contrariedade da atuação da Corte Suprema em relação à esta forma de governo;
o conceito de separação de poderes, que é diretamente relacionado à democracia e permitirá a correta
avaliação do grau de interferência cabível à atuação judicial; e, por fim, o conceito de ativismo judicial,
correlacionando-o com as jurisprudências atuais acerca do tema.
PALAVRAS-CHAVES: Democracia – Separação de Poderes – Ativismo Judicial – Supremo Tribunal
Federal.

ABSTRACT
The present article has for purpose the examination of the performance of the judicial bodies, in special of the
Supreme Court of Brazil, in the achievement of its activity of control of the legislative production and the
legitimacy of this performance inside of the current democratic scene, and, in case that this possibility is
verified, will be tried to delimit the limits of this performance. For in such a way, the democracy concepts
will be analyzed, with the objective of verification of the existence of opposition of the performance of the
Supreme Court in relation to that form of government; the concept of separation of powers, that it is directly
related to the democracy and it will allow the correct evaluation of the degree of interference admitted to the
judicial performance; and, finally, the concept of judicial activism, correlating it with the current
jurisprudences concerning the subject.
KEYWORDS: Democracy – Separation of Power – Judicial Activism – Supreme Court

 
1-      INTRODUÇÃO

 
O presente artigo objetiva a realização de uma análise, sob o enfoque democrático, da atuação do Poder
Judiciário em relação ao controle que é feito sobre a produção legislativa, na qual a principal via de atuação
judicial seria por meio do controle de constitucionalidade. 
 
Para tanto, será examinado os conceito de democracia para que seja possível a apreciação das possíveis
contrariedades existentes em algumas formas de atuação da Corte Suprema em relação a esta forma de
governo, sendo esta a modalidade eleita pelos constituintes e, consequentemente, positivada na Constituição
brasileira de 1988, como modelo adotado em nosso país. Ainda na seara da democracia será estudado o
princípio da separação de poderes e sua implicação no modelo brasileiro de governo, demonstrando as
possíveis flexibilizações e limites impostos pelo legislador e este princípio.
 
Em outro momento será ponderado sobre o ativismo judicial em razão dessa forma de atuação judicial vir se
fortalecendo hodiernamente. Neste ponto, para melhor compreensão sobre o objeto em estudo, serão
avaliadas questões como a aplicabilidade da nomenclatura “judicialização política”, capacidade e balizas
hermenêuticas, assim como será feita o acompanhamento de algumas decisões, que nitidamente abrangem
matérias de cunho político, para que, só então, possamos avaliar o direcionamento tomado pelo Supremo
Tribunal Federal nas questões relativas a fiscalização da produção legislativa.
 
Por fim, se tentará concatenar todas as idéias agregadas a este opúsculo a fim de responder de forma
abrangente e fundamentada se o controle judicial de normas produzidas pelo Poder Legislativo é legitimo
dentro do cenário democrático atual, tendo como paradigma a Constituição brasileira de 1988 e, caso seja
possível a realização desta atividade, tentaremos definir quais são os seus limites.
 

2-      DEMOCRACIA
 
Como fora advertido por Pontes de Miranda[1], as ambigüidades nas significações de um termo são
temerosas e prejudiciais ao desenvolvimento de qualquer ciência, sendo crucial, portanto, a especificação do
termo democracia para a adequada execução deste artigo.
 
Neste sentido, sem que nos apeguemos demasiadamente à distinção entre conceito e concepção inicialmente
elaborada por John Rawls[2], cabe mencionar que o conceito é algo mais largo e abrangente, fazendo parte
dele os elementos que necessariamente estarão presentes em toda e qualquer concepção que será criada. No
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tocante ao termo concepção, este deve ser empregado no detalhamento do conceito, ou seja, poderá haver
sobre um mesmo conceito várias concepções distintas, porém, todas partirão de um mesmo princípio
formador, o conceito.
 
Assim, inicialmente, apesar de haver várias concepções de democracia (democracia direta, democracia
representativa, etc), iremos em busca do conceito de democracia, nos abstendo de tratar sobre
especificidades do sistema democrático, e, neste diapasão, tem-se que salientar que esse termo sempre foi
aplicado na designação de formas de governo, ou seja, seria a democracia “um dos diversos modos com que
pode ser exercido o poder político”[3].
 
Diante disto, Hans Kelsen vaticina que, apesar das pessoas serem idealmente iguais, essa igualdade somente
se mostrará efetiva caso a sociedade se submeta a um comando (governo) que seja capaz de ordenar as ações
sociais, porém, sem que este jamais se afaste dos princípios da igualdade e liberdade, sendo, justamente, a
síntese desses dois princípios a própria característica da democracia[4], ou seja, é o favorecimento à plena
liberdade e igualdade dos cidadãos.
 
Desta feita, como poderia se coadunar tais características aparentemente contrapostas? Como a submissão à
vontade de um comando ou governo poderia ser harmonizado com a idéia de liberdade e igualdade? Essa
resposta, em tempos atuais, é relativamente simples, ou seja, atribuindo-se o poder de comando/governo ao
povo, ou, conforme a fórmula criada por Abraham Lincoln, “governo do povo, pelo povo e para o povo”.
 
Este é, inclusive, o significado original do termo “democracia” (demos = povo, kratein = governo) e que foi
instituído pela teoria política da Grécia antiga com a significação de “governo do povo”.[5]
 
Decorrente das colocações iniciais acerca da democracia há vários conceitos formulados por teóricos,
porém, todos sempre circundam a própria etimologia do vocábulo em questão.
 
Deste modo, Norberto Bobbio conceitua democracia da seguinte forma:
 

Acredita-se que o conceito de democracia seja um conceito elástico, que se
pode puxar de um lado e do outro à vontade. Desde que mundo é mundo,
democracia significa governo de todos ou de muitos ou da maioria, contra o
governo de um só ou de poucos ou de uma minoria.[6]

 
E continua mais à frente o autor ao tocar no contraponto conceitual de democracia:
 

Não, o conceito de democracia não é um conceito elástico. Na sua
contraposição à autocracia é um conceito de contornos precisos. E eu o defino
da seguinte forma: “democrático” é um sistema de poder no qual as decisões
coletivas, isto é, as decisões que interessam toda coletividade (grande ou
pequena que seja) são tomadas por todos os membros que a compõem.[7]

 
Neste mesmo sentido arremata Hans Kelsen ao afirmar que “A essência do fenômeno político designado pelo
termo [democracia] era a participação dos governados no governo, o princípio de liberdade no sentido de
autodeterminação política”[8].
 
Alexis de Tocqueville, tratando especificamente sobre a democracia nos Estados Unidos da América,
menciona que naquele lugar é o povo que nomeia quem faz a lei e quem irá executá-la, assim como também
caberá a ele, o povo, a determinação da punição a qualquer infração a ela[9]. Disto se depreende que todos
os poderes (legislativo, executivo e judiciário) estão subordinados à vontade popular, concluindo que
 

Es, pues, realmente el pueblo quien dirige, y aunque la forma de gobierno sea
representativa, es evidente que las opiniones, los prejuicios, los intereses e
incluso las pasiones del pueblo no pueden encontrar obstáculos duraderos que
les impidan hacerse oír y obrar en la dirección cotidiana de la sociedad.[10]

 
Com isso o entendimento conceitual de democracia é nítido e pacífico quanto a necessidade do povo estar
encabeçando as decisões políticas, determinando o direcionamento a ser adotado pelo poder público. No
entanto a execução desta vontade geral é árdua e, sem muita dificuldade, pode-se afirmar que em muitas
circunstâncias essa vontade não é levada em consideração pelos representantes eleitos pelo povo detentores
de cargos eletivos no Poder Executivo e Legislativo.
 
Esta situação de desvelamento da ineficácia do sistema democrático representativo se dá justamente em
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razão do procedimento caracterizador da democracia, ou seja, o sufrágio universal. Tal afirmação se
consubstancia na afirmação de Giovanni Sartori de que as eleições são um “processo descontínuo e
elementar”, de forma que entre cada um dos procedimentos eleitorais o “poder do povo fica inativo”.[11]
 
Neste sentido, o grande problema democrático seria a inoperatividade da vontade popular, que se iniciará
justamente no momento da escolha, tanto de representantes como de políticas, mantendo, portanto, estrita
correlação com a questão das eleições e da formação da vontade popular. Desta forma, como instrumento
utilizado para a determinação de tais anseios é utilizado o critério majoritário que se materializa por meio do
sufrágio.
 
Assim, maior seria o problema relacionado a representatividade estatal e a efetivação da vontade popular a
partir do momento em que o Poder Judiciário se imiscui no âmbito de atuação dos Poderes Executivo e
Legislativo, haja vista o desígnio do órgão jurisdicional ser a aplicação da norma ao caso concreto de forma
isenta e neutra, o que só é possível com o devido distanciamento entre o Poder Judiciário e a sociedade, de
forma que essa assunção de funções pela função jurisdicional contrariaria o mencionado por Tocqueville, ou
seja, o povo se afastaria das decisões governamentais, ferindo, portanto, o sistema democrático.
 
Neste tocante, apesar de o Estado ser uno, a sua estrutura é composta pela função executiva, legislativa e
jurisdicional, todos necessários para a efetivação do Estado Democrático, contudo com atribuições bem
delineadas, devendo suas atuações serem harmônicas e coerentes com os ditames constitucionais, de forma
que não se poderá falar em democracia se não houver a observância do princípio da separação de poderes.
 

3-      SEPARAÇÃO DE PODERES
 
O Estado Democrático de Direito, que é acolhido pelo artigo 1º da CRFB/88 como um conceito-chave do
regime adotado, tem como fundamento o princípio da soberania popular, na qual a participação do povo na
coisa pública é uma de suas características mais marcantes, porém, o Estado Democrático não se exaure,
como pode aparentar, com a simples formação das instituições representativas segundo a vontade dos
cidadãos[12], havendo, portanto, outros fatores a serem observados.
 
Assim, uma das características essenciais à existência de um estado realmente democrático é a separação dos
poderes instituídos, estando este mandamento positivado no artigo 2º da CRFB/88 como um dos princípios
fundamentais do Estado brasileiro, de forma que a atuação do referido princípio no sistema constitucional
pátrio tem o condão de “induzir a interpretação das normas constitucionais, levar à integração das normas
constitucionais entre si e pré ordenar a estruturação e a organização dos poderes”.[13]
 
Observe-se que tamanha é a importância desse instituto jurídico que fez com que o constituinte originário
elevasse a separação de poderes à categoria de cláusula constitucional intocável e insuprimível da
Constituição brasileira, estando expressa tal determinação no artigo 60, §4º, inciso III da CRFB/88.
 
Com isso, para a clarificação do conteúdo do princípio da separação de poderes, que tem várias facetas que
não serão tratadas neste trabalho, mister se faz a explanação de sua conjugação com o sistema de governo.
 
Neste tocante, o governo é caracterizado como “o conjunto de órgãos mediante os quais a vontade do
Estado é formulada, expressada e realizada, ou o conjunto de órgãos supremos a quem incumbe o exercício
das funções do poder político”[14], sendo este último revelado por meio das funções exercidas e cumpridas
pelos órgãos do governo.
 
Deste modo, apesar de o poder político ser uno, indivisível e indelegável[15], este se decompõe em várias
funções necessárias a plena realização da atividade governamental, sendo elas as funções legislativa,
executiva e jurisdicional. Assim, atribui-se a cada uma das funções, de acordo com a doutrina de José Afonso
da Silva:
 

A função legislativa consiste na edição de regras gerais, abstratas, impessoais e
inovadoras da ordem jurídica, denominadas leis. A função executiva resolve os
problemas concretos e individualizados, de acordo com as leis; não se limita à
simples execução das leis, como às vezes se diz; comporta prerrogativas, e nela
entram todos os atos e fatos jurídicos que não tenham caráter geral e
impessoal; por isso, é cabível dizer que a função executiva se distingue em
função de governo, com atribuições políticas, co-legislativas e de decisão, e
função administrativa, com suas três missões básicas: intervenção, fomento e
serviço público. A função jurisdicional tem por objeto aplicar o direito aos
casos concretos a fim de dirimir conflitos de interesse.[16]
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Assim, depois de exposta as condições básicas para o entendimento mínimo acerca da separação dos
poderes, segue-se com o melhor delineamento do princípio em si. Neste sentido, tem-se como núcleo
essencial da cláusula da separação de poderes, em sua dimensão orgânico-funcional, os princípios da
racionalização, moderação e limitação do poder estatal, sempre focado na efetivação da liberdade.[17]
 
Destarte, o referido princípio visa a constituição de um Estado respeitador das liberdades, na qual, por meio
da divisão do exercício do poder, estabelece um sistema de freios e contrapesos com o fito de conter
quaisquer excessos e promover a concatenação e complementação de ações governamentais. Assim, a
instituição de um sistema de freios e contrapesos é um instrumento jurídico-institucional necessário ao
impedimento da sobreposição de um poder (ou função) sobre outro e de possíveis interferências,
especialmente política, no âmbito de atuação de cada função.[18]
 
Deste modo, trazendo para o campo de discussão deste artigo, na qual se pretende discutir a indevida
ingerência do Judiciário sobre função legislativa, nos deparamos com a incongruência de cunho estrutural do
Estado ao ser considera a hipótese de existência de qualquer interferência no papel de cada Poder por outro,
em especial no caso do Judiciário imiscuir-se em questões legislativas. Isso se afirma porque a autonomia
para inovar o ordenamento jurídico foi deferida, essencialmente, ao Poder Legislativo, sendo este composto
por indivíduos que foram escolhidos por meio do sufrágio universal como representantes do povo, isso em
razão da inviabilidade do papel regulamentador ser exercido pela totalidade das pessoas que optaram por sair
do estado de natureza[19] e ingressarem na vida em sociedade, não sendo deferida, evidentemente, tal
atribuição ao Poder Judiciário.
 
Frisa-se que não se pretende reduzir a função jurisdicional a uma tarefa de aplicação mecânica lógico-
silogística das normas legais, sendo o Judiciário competente para atuar sobre o Poder Legislativo quando for
para impedir abusos de poder, para propiciar a harmonia na relação entre os poderes, para garantir as
liberdades ou assegurar o exercício das funções próprias[20].
 
Corrobora o retro afirmado o exposto por Benda: “la división de poderes también significa que no es
legítimo privar a ninguno de los poderes públicos de las competências requeridas para o cumplimiento de sus
tereas constitucionales. Todos los poderes deben ser capaces de funcionamiento y bastarse para satisfacer sus
responsabilidades”[21]. Contudo, a usurpação da atribuição principal da função legislativa – inovar no
ordenamento jurídico – é o que vem sendo discutido e renegado.
 
Assim, em razão da representação social indireta que o Judiciário exerce, a este órgão realmente não se pode
atribuir a função legislativa, pois, as instituições democráticas normatizadoras devem estar em constante
contato com a sociedade e a serviço da opinião da maioria do eleitorado[22]. A própria atividade legislativa
em si contradiz a própria concepção formal do Poder Judiciário, de forma que a assunção desse papel é dada
ao parlamento, que é o órgão constitucionalmente legitimado para tanto, tendo, inclusive, sua estrutura
orgânica constituída para que o exercício de sua função política seja confrontada com as alternativas mais
representativas para a sociedade.[23]
 
Ademais, no contexto do Estado Democrático de Direito, não é aconselhável que as estruturas institucionais,
especialmente as emanadoras de normas jurídicas, sejam vulneráveis a refletir passivamente as relações de
forças incorporadas ao cenário do Poder. Para tanto, um dos mecanismos criados para a minoração deste
problema foi a divisão do poder legislativo em um número grande de parlamentares (513 Deputados Federais
e 81 Senadores), o que não foi reproduzido no âmbito do Judiciário (há somente 11 Ministros no STF), de
forma que este último, em razão de seu menor efetivo pessoal, estaria mais propenso a tais pressões.
 
Contudo, a função jurisdicional, com atuação dentro de seus limites constitucionais, constitui núcleo
essencial ao princípio da separação de poderes para o Estado Democrático de Direito, sendo que o controle
exercido por este órgão constitui um contra-poder da função legislativa enquanto instrumento de função
política. Disso se depreende que será natural a existência de alguma tensão entre a atuação destes dois
Poderes, não por representarem forças político-sociais portadoras de interesses divergentes, mas,
simplesmente, pelo fato de cada um deles exercer funções material e teleologicamente distintas.[24]
 
Deste modo a função do Poder Judiciário deve se caracterizar pela natureza eminentemente jurídica de sua
atuação, direcionada sempre ao caso concreto, estando, assim, “despida de qualquer compromisso ou
intenção política conjuntural”[25], sendo que qualquer ampliação inconsequente das exceções ao princípio da
separação de poderes tornaria sobremaneira tênue os contornos determinados à cada função estatal,
esvaziando, por consequência, o conteúdo da norma constitucional que a determina.[26]
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Nesta toada, consoante o exposto por Nuno Piçarra, como conclusão,
 

Serão o legítimo «contrapoder» do legislador apenas na medida em que se
confinarem no controlo exclusivamente jurídico da constitucionalidade das leis.
Mas já não estão, de modo algum, legitimados a erigir-se em contralegisladores
ou em substitutos do legislador, invadindo a ampla liberdade de conformação
política deste no quadro da constituição e usurpando o núcleo essencial da
função legislativa.
 
A directa legitimação democrática do legislador, que não é a dos tribunais,
aponta para uma presunção de constitucionalidade das leis e o princípio da
separação de poderes aponta para uma judicial self-restraint quanto aos juízos
de natureza política contidos nas leis cuja constitucionalidade se trata de
apreciar, uma vez assente o primado político do legislador.[27]

 
4-      ATIVISMO JUDICIAL

 
Contemporaneamente, mesmo em países que tenham adotado o sistema jurídico romano-germânico como
base de seu ordenamento, pautando-se, basicamente, na predominância absoluta do positivismo jurídico e
com forte tendência à codificação do direito, quando estes optam por assimilar em seus textos
constitucionais também a presença de normas principiológicas, tal atitude possibilita o surgimento do
chamado ativismo judicial, o que, de certa forma, contrapõe a característica fundamental do sistema eleito
nestas nações em razão da viabilização do espaço necessário a interpretações construtivistas[28].
 
Neste sentido, Ernani Rodrigues de Carvalho aponta como fator propiciador desta nova tendência judicial a
“existência de um sistema político democrático, a separação de poderes, o exercício dos direitos políticos, o
uso dos tribunais pelos grupos de interesse, o uso dos tribunais pela oposição e, por último, a inefetividade
das instituições majoritárias”[29]. Segundo essa perspectiva, diante de um quadro no qual o ativismo judicial
vem se mostrando cada vez mais presente no cotidiano do Poder Judiciário, para os fins deste opúsculo,
deve-se destacar que principalmente a inobservância das instituições majoritárias e o ferimento à separação
de poderes são fatores, prima facie, estremecedores da democracia.
 
Assim, em princípio, é importante que seja determinada a real significação de ativismo judicial, delimitando-
se o assunto para o âmbito de discussão que se pretende neste trabalho, até porque a referida expressão é
revestida de equivocidade, podendo ser empregada, segundo a doutrina, em diferentes acepções. [30]
 
Deste modo, por força da margem de discricionariedade existente na atividade judicante, o ativismo judicial
representa o rompimento com a postura positivista fortemente arraigada no Poder Judiciário[31], designando
uma postura proativa do magistrado na interpretação da norma, em especial da Constituição, de forma a
expandir o seu sentido e alcance[32], participando o juiz, portanto, no processo de criação da norma
jurídica[33].
 
Contudo, vale lembrar, que a referida capacidade interpretativa inserta no grau de discricionariedade
judicante alhures mencionada não é irrestrita, devendo, por conseguinte, ser limitada sua utilização aos
julgamentos dos denominados casos difíceis (hard cases) [34], mesmo assim, condicionando o magistrado,
como sugere a doutrina de Hans Kelsen[35], a transitar somente dentro da moldura jurídica imposta pelo
legislador, sendo esta o conjunto normativo capaz de regulamentar em alguma medida o caso concreto.
Tanto a limitação da ação do juiz quanto a flexibilidade interpretativa é, de certa forma, intrínseca à atuação
judicial e é decorrente da própria situação fática levada ao Judiciário cumulada com a própria amplitude do
ordenamento jurídico, pois, quando mais de uma possibilidade, todas razoáveis e arrimadas no direito,
apresenta-se ao juiz, caberá a ele optar pela melhor solução aplicável para cada caso. [36]
 
Deve-se, entretanto, ressaltar a acepção tomada por ativismo judicial até então empregada, pois, como foi
alertado anteriormente, o ativismo judicial pode ser considerado como uma postura participativa do
magistrado na condução do processo judicial, sendo esta uma postura desejável para todo juiz e demais
funcionários públicos, porém, o sentido aqui utilizado de ativismo liga-se à participação do juiz na formação
da norma jurídica, tendo, portanto, foco no momento do pronunciamento judicial de mérito.
 
A distinção entre ambos os sentidos apontados é que no primeiro caso se fala sempre de momentos
anteriores ou posteriores à decisão judicial, ou seja, são momentos do iter procedimental destinados à
preparação do ato decisório ou à satisfação do direito reconhecido pelo pronunciamento judicial, enquanto,
no segundo caso, se faz referência somente a sentença judicial prolatada pelo magistrado, pois é este o ato
capaz de criar a norma jurídica concreta que será válida para a questão decidida [37] e, em alguns casos, terá
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seus efeitos estendidos à toda sociedade.
 
Neste diapasão, segundo Alexandre Garrido da Silva, citando C. Neal Tate:
 

o ativismo judicial constitui uma espécie de atitude ou comportamento dos
juízes no sentido de “participar na elaboração de políticas que poderiam ser
deixadas ao arbítrio de outras instituições mais ou menos habilitadas (...) e, por
vezes, substituir decisões políticas deles derivadas por aquelas derivadas de
outras instituições”.[38]

 
Desta forma, apesar de ser justificado o ativismo judicial pelo próprio texto constitucional, a utilização da
Carta Magna como repositório axiológico na interpretação de normas infraconstitucionais com o fito de
permeá-las com os valores prevalecentes no meio social no momento em que é prolatada a decisão deve ser
comedida e cautelosa ao se tratar de ativismo judicial, pois somente assim a referida decisão não exorbitará o
campo de atuação do Judiciário adentrando no âmbito do Poder Legislativo. Isso se afirma em razão de que
a possível interferência pelo Poder Judiciário na seara normativa pode violar ao princípio democrático que
fundamenta a República brasileira, contrariando, portanto, a Constituição ao desconsiderar sua determinação
disposta em seu artigo segundo que impõe a manutenção da independência e harmonia entre os Poderes
instituídos.
 
Não obstante os problemas aqui colocados, frisa-se que nenhuma intervenção judicial no âmbito político
pode ser tomada como uma forma ingerência desmotivada, devendo ser salientado que a própria
independência institucional do Poder Judiciário tem como contrapartida a sua passividade [39], ou seja, só
poderá haver a referida atuação mediante provocação. Assim, a partir do requerimento da tutela, o Judiciário
não poderá se furtar a resolver o problema a ela trazido, de forma que só haverá intervenção judicial na seara
normativa quando o mesmo é instado para tanto, sendo questionada, somente, a amplitude da decisão
tomada, que em determinadas hipóteses invadem a esfera de atuação do Poder Legislativo.
 
Ademais, com o desígnio de evitar que o ativismo se converta em atitudes arbitrárias do Poder Judiciário, é
imperativo a observância do princípio constitucional do contraditório, o que permitirá uma forma de defesa
contra tais ingerências, principalmente quando cumulados com princípio do duplo grau de jurisdição. [40]
Em relação a essa possibilidade de controle, fica uma questão: e quando tais julgamentos forem de
competência do Supremo Tribunal Federal, não havendo, assim, outras instâncias recursais?
 
Dando seguimento ao desenvolvimento do tema, Luís Roberto Barroso explica o ativismo judicial da
seguinte forma: “A idéia de ativismo judicial esta associada a uma participação mais ampla e intensa do
Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação
dos outros dois Poderes”.[41]
 
 
 
4.1 - ATIVISMO JUDICIAL E JUDICIALIZAÇÃO
 
Associa-se ao tema do ativismo judicial o que vem sendo denominado como judicialização da política,
devendo, portanto, ser foco de algumas palavras neste opúsculo. Neste sentido nos valemos, a título de
iniciação, das palavras esclarecedoras de Alexandre Garrido Silva:
 

O ativismo judicial é percebido como uma atitude, decisão ou comportamento
dos magistrados no sentido de revisar temas e questões – prima facie – de
competência de outros poderes. A judicialização da política, mais ampla e
estrutural, cuidaria de metacondições jurídicas, políticas e institucionais que
favoreceriam a transferência decisória do eixo Poder Legislativo – Poder
Executivo para o Poder Judiciário.[42]

 
Outros autores, no entanto, confeccionaram definições que praticamente utilizam a judicialização da política
como sinônimo de ativismo judicial, sendo este o entendimento, por exemplo, de Jamile B. Mata Diz ao
apregoar que “esta idéia relaciona-se à concretização pelo juiz dos princípios previstos abstratamente na
Constituição e, portanto, ao alargamento da discricionariedade judicial” [43]. Contudo, apesar de a autora
aproximar os conceitos de ativismo e judicialização, fica claro a abrangência do termo ao se mencionar que
este último abarcaria a responsabilidade de o Judiciário dar concretude as normas positivadas na
Constituição, autorizando-lhe, assim, se necessário for, que se valha inclusive do controle das atividades de
outros poderes[44].
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Assim, apesar de próximos, os termos não devem ser empregados como sinônimos, devendo ficar claro que a
judicialização é mais ampla, estando, deste modo, o ativismo judicial contido naquele, porém, cabe
mencionar que muitos estudiosos do direito vem utilizando os termos como análogos. Corrobora essa idéia a
anotação realizada por Luís Roberto Barroso ao explicitamente afirmar que “a judicialização e o ativismo
judicial são primos. Vêm, portanto, da mesma família, freqüentam os mesmo lugares, mas não têm as
mesmas origens”[45].
 
Neste sentido, a locução é elucidada por Barroso, segundo o critério aqui apresentado, da seguinte forma:
 

Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política ou
social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas
instâncias políticas tradicionais […] a judicialização envolve uma transferência
de poder para juízes e tribunais.[46]

 
O supramencionado fenômeno vem sendo verificado com certa habitualidade nos dias atuais, porém a sua
utilização é pautada, assim como no ativismo judicial, nos valores e formalidades positivados pela
Constituição da República. Desta forma, é apresentada como origem ou fundamento da judicialização a
redemocratização brasileira, que culminou com a promulgação da Constituição de 1988; a
constitucionalização abrangente, onde matérias antes outorgadas ao processo político majoritário e para a
legislação ordinária foram inseridas no Texto Magno; e, por fim, o sistema brasileiro de controle de
constitucionalidade das normas legais. [47]
 
4.2 - ATIVISMO JUDICIAL E A ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
 
O Supremo Tribunal Federal, órgão máximo da organização judiciária brasileira, nas últimas décadas vem
assumindo uma posição de destaque não só no âmbito judicial, como não poderia deixar de ser, mas também
no cenário político nacional, onde atua como órgão destinado à complementação e ao desenvolvimento do
ordenamento jurídico pátrio. Assim, vem deixando de atuar no campo ordinário do Poder Judiciário, ou seja,
voltado às partes litigantes com decisões com efeitos para o passado, para ostentar um papel quase
legislativo ao prolatar decisões que afetarão toda a sociedade com efeitos prospectivos[48].
 
Esse posicionamento adotado pelo STF implica na subjugação da função judicial clássica de atuação como
legislador negativo e a consequente assunção de um papel positivo, porém, de forma mais restrita que o
Poder Legislativo, até porque existem as limitações já mencionadas anteriormente, como a necessidade de
provocação do órgão jurisdicional. [49] Tal afirmativa é confirmada pelas palavras do Ministro Celso de
Mello prolatadas em seu voto no julgamento da ADPF n. 45/DF:
 

É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais
do Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de
formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE
ANDRADE, “Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976”,
p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo
reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo.
 
Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se
ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por
descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a
comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos
individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que
derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático.[50]

 
Por essa razão, o surgimento de um judiciário ativista, despido de qualquer constrangimento ao exercer
competências de revisão cada vez mais amplas sobre as políticas parlamentares ou sobre políticas de ação
social[51], destinadas a serem decididas por representantes da sociedade que ocupam cargos eletivos, torna-
se inquestionável. A partir da divisão de competências judiciais atribuídas pela Constituição de 1988, na qual
colocou o Supremo Tribunal Federal como órgão competente para julgar temas relativos ao Texto Magno,
findou por permitir a atuação “política” desta Corte, como pode ser visto na exposição de Marcos Paulo
Veríssimo a seguir reproduzida:
 

O resultado último dessas transformações foi dúbio. Por um lado, colocou o
STF em uma posição de absoluto destaque na política nacional, transformando-
o em um órgão que passou, pouco a pouco, a agir declaradamente como uma
das mais importantes instâncias políticas da nação. Por outro lado, soterrou
essa mesma corte debaixo de uma avalanche de processos, obrigando-a a
conciliar esse seu papel político, de instância de revisão e segundo turno da
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política representativa, com um papel bem mais “rotineiro” de prestador de
serviços forenses, de “terceira instância” na estrutura judiciária tradicional de
solução de disputas individuais.[52]

 
Assim, relativo à atuação no âmbito político exercido pelo STF, sua capacidade interventiva é potencializada
no campo do controle concentrado de constitucionalidade, gerando, deste modo, resultados expressivos
decorrentes de sua atuação. Neste sentido, considerando apenas decisões prolatadas em tempos recentes,
pode-se mencionar temas políticos relevantes como a matéria relativa à Lei de Biossegurança (ADI n.
3.510), à reforma partidária (ADI n. 1.351 e n. 1.354), à verticalização das candidaturas para as eleições de
2006 (ADI n. 3.685) e a batalha judicial acerca das contribuições previdenciárias dos inativos (ADI n. 3.105)
[53], dentre vários outros.
 
Esse posicionamento ativista é confirmado pela estatística dos julgamentos de Ações Diretas de
Inconstitucionalidade julgadas entre os anos de 1998 a 2008, totalizando 978 ações, na qual apenas 16,57%
dessas ações foram julgadas totalmente improcedentes, o que demonstra “uma razoável propensão do
tribunal em proferir juízos de inconstitucionalidade”[54], gerando, assim, impacto direto no direcionamento
político brasileiro.
 
De forma coerente com o sistema normativo constitucional, Gisele Cittadino, citando Ingeborg Maus,
apregoa que:
 

a indagação é se o Poder Judiciário, para não violar a deliberação pública de
uma comunidade política que atua autonomamente orientada pelos valores que
compartilha, deve ou atuar como regente republicano da cidadania ou abdicar
de garantir direitos constitucionalmente assegurados. Dar uma resposta
positiva a essa pergunta significa, na verdade, autorizar os tribunais,
especialmente as cortes supremas, a atuar como profetas ou deuses do direito,
consolidando aquilo que já é designado como “teologia constitucional” e
imunizando a atividade jurisprudencial perante a crítica a qual originariamente
deveria estar sujeita (...), pois quando a justiça ascende ela própria à condição
de mais alta instância moral da sociedade, passa a escapar de qualquer
mecanismo de controle social...[55]

 
Assim, o formato de atuação política assumido pelo Poder Judiciário, em especial pela Corte Suprema, com
a progressiva transferência dos poderes decisórios das instituições políticas representativas para o judiciário,
segundo Ran Hirschl, é um caminho rumo à “juristocracia” (juristocracy) [56], contudo, deve-se manter em
mente que harmonia entre os poderes é essência de um Estado Democrático, o que acaba por gerar, com o
modelo de atuação assumido, uma contrariedade à Constituição.
 
Referidas ingerências no âmbito legislativo são potencializadas, certamente, pelo efeito erga omnes atribuído
a tais decisões, como é confirmado pelo voto do Ministro Relator Celso de Mello na Reclamação 2143-2/SP
na qual afirma que as ordens judiciais proferidas pelo STF em sede de fiscalização abstrata possuem efeito
vinculante em relação a todos os magistrados, Tribunais e toda Administração Pública de todas as esferas,
“impondo-se, em conseqüência, a necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se,
por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver
decidido...”[57].
 
Não se questiona aqui a legalidade do efeito erga omnes das decisões proferidas em sede de controle de
constitucionalidade, porém, tais efeitos, quando provenientes de uma atuação que se identifica como
claramente política, é prejudicial ao sistema democrático, haja vista a atuação judiciária como legislador.
Esse é, por exemplo, o caso da ADI n. 3.105, na qual foi julgada a questão dos inativos, que apesar de o
governo ter saído vencedor, o STF decidiu discricionariamente aumentar o limite de isenções, passando de
R$ 1.505,23 para R$ 2.508,72[58]. Não seria o valor de isenção uma decisão que caberia exclusivamente ao
Poder Legislativo? Se a Corte Suprema simplesmente tivesse reconhecido a constitucionalidade da norma,
como realmente o fez, sem ter se imiscuído em atribuições do Poder Legislativo não teria havido problema
algum, pois, meramente estaria cumprindo o seu papel constitucionalmente estabelecido.
 
No entanto, não se pode atribuir ao efeito erga omnes, por si só, o problema democrático brasileiro, não se
devendo olvidar os pontos positivos trazidos por essa instituição jurídica como a garantia de uniformidade,
regularidade, segurança jurídica, eficiência e transparência nas decisões judiciais.”[59] Os problemas aqui
apontados são sempre relacionados à atuação dos magistrados que se intrometem, indevidamente, em
matéria de exclusiva atuação do Poder Legislativo.
 
Outro ponto que não pode deixar de ser mencionado mais uma vez, para que não pairem dúvidas acerca da
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amplitude da discussão aqui lançada, onde poderia, diante de uma interpretação menos cuidadosa, pensar que
a atuação do Poder Judiciário na revisão legislativa seria, em sua essência, um ato contrário ao Estado
Democrático por desrespeito à repartição de Poderes. Neste contexto, já foi aludido neste estudo a
necessidade de provocação do Judiciário, para, só então, o mesmo ter legitimidade para agir, e dessa vez
recorreremos a balizada doutrina de Luís Roberto Barroso como justificativa:
 

É importante assinalar que em todas as decisões referidas acima, o Supremo
Tribunal Federal foi provocado a se manifestar e o fez nos limites dos pedidos
formulados. O Tribunal não tinha alternativa de conhecer ou não das ações, de
se pronunciar ou não sobre o seu mérito, uma vez preenchidos os requisitos de
cabimento. Não se pode imputar aos Ministros do STF a ambição ou
pretensão, em face dos precedentes referidos, de criar um modelo juriscêntrico,
de hegemonia judicial.[60]

 
Com isso, tenta-se explicitar que a crítica exalada deste artigo se destina não à atuação judicial em si, mas, e
somente, às ingerências judiciais sobre matérias de competência do Poder Legislativo.
 
4.3 - ATIVISMO JUDICIAL E HERMENÊUTICA
 
O ativismo judicial só é possível legitimamente em razão da margem de discricionariedade deixada ao
julgador pelo legislador. Com isso é permitido ao magistrado que transite livremente dentro do espaço de
escolhas amparadas pelo direito optando pela aplicação de normas que melhor se adéquem ao caso concreto
a fim de se seja buscado o máximo grau de justiça.
 
Neste sentido, inseparável da opção de escolha do juiz ou da forma de atuação adotada está a legitimidade
interpretativa própria do Poder Judiciário, sendo a referida legitimidade intrínseca à atividade jurisdicional,
pois, como afirma Lenio Luiz Streck, “definitivamente, é preciso ter claro que a lei (o texto) não carrega um
sentido imanente ou uma espécie de essência (substância) que o intérprete possa revelar, a partir de um ato
de conhecimento. Esse sentido é atribuível”.[61]
 
Assim, a aplicação da norma, com a consequente solução do litígio, somente se viabilizará a partir da
interpretação que o magistrado fará das normas jurídicas que regulam a questão, sendo que inserta na
interpretação realizada estará a pré-compreensão do magistrado (de caráter subjetivo). Por esta razão, o
texto normativo somente terá capacidade de regulamentação a partir da atribuição de sentido que lhe dará o
interprete, de acordo com os valores por ele assimilados[62], dependendo a “existência” da norma, portanto,
ao sentido que o interprete lhe atribuirá[63].
 
Segundo a lógica hermenêutica de Streck, não há dúvidas acerca da capacidade e legitimidade judicial na
criação de normas, tendo em vista que as normas concretas prolatadas ao fim do processo judicial somente
surgirão a partir da atividade cognoscente do magistrado, porém, a legitimidade normativa se exaure na
competência decisória dos casos levados ao judiciário, com efeitos inter partes. Ao se cogitar a possibilidade
de conceber normas que regerão toda a sociedade, começa a aparecer o problema relativo à capacidade e
legitimidade do Poder Judiciário, porque, para tanto, tais normas deverão ser provenientes de entes que
tenham sido escolhidos pelos cidadãos para representar-lhes nas opções de cunho legislativo, não tendo a
menor legitimidade o Poder Judiciário para isso.
 
Daí a advertência de Lenio Streck, citando Paulo Bonavides, acerca de uma possível ampliação da
legitimidade interpretativa judicial:
 

a interpretação, quando excede os limites razoáveis em que há de conter,
quando cria ou “inventa” contra legem (acrescentaria, contra a Constituição),
posto que aparentemente ainda aí na sombra da lei, é perniciosa à garantia
como à certeza das instituições.[64]

 
Deste modo, por mais que pareçam justos ou corretos, casos decididos pelo Poder Judiciário, em especial
pelo Supremo Tribunal Federal, como o da fidelidade partidária em que a Corte, em nome do princípio
democrático, criou uma nova hipótese de perda de mandato parlamentar que não se encontra no texto
constitucional, a questão da extensão da vedação do nepotismo aos Poderes Legislativo e Executivo através
da expedição de súmula vinculante que assumiu uma conotação praticamente normativa e o caso da
verticalização em que elevou a regra da anterioridade anual da lei eleitora ao status de cláusula pétrea[65],
para citar apenas algumas questões, devem ser vistos com reservas.
 
Questões de monta como as citadas acima são temas a serem decididos no âmbito político, devendo o
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judiciário, se for o caso de contrariedade ao ordenamento jurídico, não permitir a ocorrência de atos
afrontantes à norma, porém, chegar ao ponto de gerar inovação legislativa certamente supera a competência
deste poder. Torna-se ainda mais séria tais ingerências quando são originadas do STF, principalmente pelo
fato da grande dificuldade no controle de arbitrariedade dimanadas da Corte Suprema, cujas decisões não
cabem recurso a outra instância judicante. [66]
 
Assim, apesar de ser interessante que o Poder Judiciário assuma uma atitude proativa, decisões ativistas
devem ser eventuais, devendo ser coerente com o momento histórico vivido pelo país, pois, interferências
irrestritas e inconsequentes na atividade parlamentar impedem a consolidação da democracia, até porque eiva
de incredibilidade o Poder Legislativo. [67]
 
Destarte, posições contrárias ao reconhecimento das atribuições de cada Poder instituído são temerosas,
porém, decisões destoantes às normas constitucionais são existentes, como podemos ver no trecho do voto
do Ministro Gilmar Ferreira Mendes na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.510/DF:
 

Portanto, é possível antever que o Supremo Tribunal Federal acabe por se
livrar do vetusto dogma do legislador negativo e se alie à mais progressiva
linha jurisprudencial das decisões interpretativas com eficácia aditiva, já
adotadas pelas principais Cortes Constitucionais européias. A assunção de uma
atuação criativa pelo Tribunal poderá ser determinante para a solução de
antigos problemas relacionados à inconstitucionalidade por omissão, que
muitas vezes causa entraves para a efetivação de direitos e garantias
fundamentais assegurados pelo texto constitucional.
 
O presente caso oferece uma oportunidade para que o Tribunal avance nesse
sentido. O vazio jurídico a ser produzido por uma decisão simples de
declaração de inconstitucionalidade/nulidade dos dispositivos normativos
impugnados torna necessária uma solução diferenciada, uma decisão que
exerça uma “função reparadora” ou, como esclarece Blanco de Morais, “de
restauração corretiva da ordem jurídica afetada pela decisão de
inconstitucionalidade”.[68]

 
Pelo exposto, vê-se que o judiciário vem assumindo uma posição extravagante às funções
constitucionalmente postas a ele, na qual, neste caso, vem idealizando a concretização da Constituição como
panacéia para resolver problemas brasileiros de ordem distinta[69], praticamente avocando a competência
que seria originalmente do Congresso, que através de um “irracionalismo decisionista que despreza
inteiramente o texto” constitucional, e, “independentemente de juízos sobre se isso é bom ou mau, o juiz
‘faz’ o direito”.[70].
 
Reconhece-se, assim, que toda norma carece de interpretação tanto em função da imprecisa formulação
linguística que não permite um sentido unívoco do ordenamento, quanto pela necessidade de aplicação ao
caso concreto, todavia, nas palavras de Lenio Luiz Streck, quando
 

a patir de redefinições dos textos, a dogmática jurídica, no interior da qual
predomina o pensamento positivista de cariz exegético-subsuntivo, tem
conseguido – sem gerar maiores traumas ou perplexidades – estabelecer não
somente sentidos contra legem e/ou inconstitucionais, como também “novos
textos” [71] (grifos do autor),
 

 a produção normativa pelo Poder Judiciário deve ser repelida veementemente.
 
Deste modo, perante o quadro apresentado, a opinião de João Maurício Adeodato conclui nosso pensamento
com maestria:
 

Dentro desse debate sobre os limites à criatividade do Judiciário, pode-se
considerar a preponderância da atividade judicante na concretização, sobretudo
por parte das Cortes mais altas, como uma realidade prejudicial ao Estado
Democrático de Direito, pois o Judiciário passa a ser o guardião do conteúdo
moral do direito e, ao invés de a moral limitar o direito, como parece ser a
intenção de jusfilósofos como Ronald Dworkin, pode acontecer exatamente o
contrário: a inserção direta de princípios morais nas questões jurídicas, através
de uma “moral do judiciário”, faz com que as fronteiras do que é jurídico e
coercitivo ampliem-se a níveis preocupantes no contexto democrático.[72]

 
5-      CONCLUSÃO
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O Poder Judiciário brasileiro nos últimos tempos vem ampliando o seu raio de ação, passando a assumir um
papel ativo em discussões de cunho político, não obstante os membros desse Poder não serem agentes
públicos eleitos pelo voto popular, não sendo, portanto, representantes direto do povo.
 
Assim, o órgão jurisdicional ao exercer a árdua atividade de conciliar o constitucionalismo (limitação de
poderes e respeito aos direitos fundamentais) com a democracia (governo do povo), viabiliza o surgimento
de tensões. Neste contexto, quaisquer eventuais conflitos deverão ser administrados de forma que não gerem
circunstâncias de abalo ao Estado Democrático de Direito, tendo em vista que este é fundamentado na
própria Constituição e tem como principais papeis o estabelecimento das regras do jogo democrático e a
proteção dos “valores e direitos fundamentais, mesmo que contra a vontade circunstancial de quem tem mais
votos”[73].
 
Com isso, o atual protagonismo do Judiciário pode ser interpretado como uma situação muito positiva para o
contexto constitucional, desde que a expansão de suas atribuições ocorra sem a violação ao equilíbrio do
sistema político conjugado ao pleno respeito aos dois pilares do sistema democrático constitucional:
limitação do poder político e garantia à soberania popular, e; garantia aos direitos dos cidadãos.
 
Neste sentido, mediante a observância dos valores constitucionais, caberá a norma que passou por todo o
processo legislativo, vindo a regularmente compor o sistema jurídico pátrio, fazer as opções entre todas
alternativas que melhor aprouver o parlamento, consoante ocorre nas sociedades pluralistas, isso por uma
única e simples razão: a norma originada do Legislativo refletirá a vontade geral da sociedade! Desta forma,
não se poderá, com fundamento na Constituição, suprimir a política, a regra majoritária e nem o papel do
Poder Legislativo, sob pena de contrapor a própria Constituição.
 
Por essa razão o Supremo Tribunal Federal, constitucionalmente nomeado como guardião da Constituição,
deve ser comedido em suas ingerências às deliberações parlamentares, limitando-se, nestes casos, a
resguardar o sistema democrático e os direitos fundamentais, não devendo, de forma alguma, a Corte
Suprema avocar para si a tarefa de inovar na ordem jurídica.
 
Assim, conclui-se que não há nenhum problema que o Poder Legislativo seja limitado por um poder judicial
que não detenha a mesma legitimidade democrática que ele, desde que tal limitação seja imposta por uma
jurisdição constitucional bem exercida, dentro dos limites autorizados pela Constituição, o que fará com que
a fiscalização do Poder Judiciário sobre o Legislativo seja, antes de um risco, uma garantia para a
democracia.
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FAMÍLIA OU CONTRATO? RECONHECIMENTO DAS UNIÕES HOMOAFETI-VAS NA
CULTURA JURÍDICA BRASILEI

FAMILY OR CONTRACT? RECOGNITION OF HOMOAFFECTIVE UNION IN BRA-ZILIAN LEGAL
CULTURE

Delton Ricardo Soares Meirelles
Fernanda Pontes Pimentel Fernandes

RESUMO
Este artigo busca inventariar o reconhecimento jurisprudencial da união homoafetiva como espécie de união
estável, a fim de verificar como este tema é assimilado pela cultura jurídica brasileira. Para isso, apresenta um
panorama das novas relações familiares, enfocando-se a importância de se admitir a união de pessoas do
mesmo sexo como entidade familiar, interpretando-se as controvérsias sob um ponto de vista constitucional e
protetivo do direito fundamental desta minoria. Em seguida, pesquisa julgados do STF, STJ, STM, TSE e de
vários Tribunais de Justiça, analisando a interpretação pretoriana de controvérsias envolvendo pessoas do
mesmo sexo, destacando-se a competência para o julgamento de tais conflitos, se vara cível ou vara de
família
PALAVRAS-CHAVES: HOMOAFETIVIDADE – ENTIDADE FAMILIAR – CULTURA JURÍDICA.

ABSTRACT
This article seeks to identify legal recognition of the union as homoaffective kind of stable, in order in order
to ascertain how this issue is treated by the Brazilian legal culture. For this, gives an overview of the new
family relationships, in-focus is the importance of accepting the union of persons of the same sex as the
family, singing is the controversy in a constitutional point of view and protective of the fundamental right of
minority. Guida in it, tried the search STF, STJ, STM, TSE and several Courts of Justice, analyzing the
praetorian interpretation of disputes involving persons of the same sex, especially the power to the trial of
such conflicts, whether civil or pole of the family
KEYWORDS: HOMOAFFECTIVE UNIONS - FAMILY AGENCY – LEGAL CULTURE

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objeto a natureza jurídica das relações entre pessoas do mesmo sexo,
tomando como ponto de partida a atual configuração das relações familiares no direito brasileiro. Preferiu-se
utilizar, preferentemente, o termo homoafetividade, cunhado por MARIA BERENICE DIAS em sua obra
“União Homossexual, o Preconceito e a Justiça”. Este neologismo surgiu da percepção de que, a partir da
Carta Constitucional de 1988, a orientação sexual é parte da gama de direitos inerentes à personalidade
humana e se fazia necessário identificar tal relação como um vínculo fundado no afeto e no pleno exercício
da dignidade humana[1].  Também se optou por utilizar “homossexualidade” em vez de “homossexualismo”,
termo este tido como pejorativo por permitir interpretações de ser a relação entre pessoas do mesmo sexo
uma espécie de distúrbio psicológico ou algo doentio.

A principal questão analisada é verificar se há uma uniformização jurisprudencial sobre o
reconhecimento e consequente natureza jurídica da relação homoafetiva, ou se é possível detectar diversos
entendimentos conforme o objetivo a ser alcançado (patrimonial ou familiar), revelando diferentes culturas
jurídicas em nosso Judiciário. Para tanto, tomou-se como principal parâmetro a competência para o processo
e julgamento das causas em que a relação homoafetiva constitua o objeto principal da demanda, pois isto
permite avaliar até que ponto o direito brasileiro efetivamente admite a união entre pessoas do mesmo sexo
como espécie de entidade familiar, a fim de incluí-la na competência especializada das varas de família.

A primeira dificuldade enfrentada na abordagem do tema é a definição de “cultura jurídica”. Com
efeito, como já observava OLIVEIRA VIANNA, amparado em Boodin, “a palavra ‘cultura’, acabou
transformando-se numa daquelas ‘omnibus words’”, no sentido de poder carrear tudo[2]. Destarte, o
transplante desta multiplicidade conceitual das ciências sociais lato sensu para o campo jurídico potencializa
as controvérsias teóricas. A título de exemplo, MICHELE TARUFFO, identifica um “multiculturalismo
processual” em três níveis de diferenças: famílias jurídicas, ordenamentos jurídicos nacionais e no interior
de cada ordenamento jurídico nacional[3], revelando a possibilidade de distribuição espacial das definições
e práticas.

Evitando-se expor as diversas concepções válidas, este trabalho utilizará o conceito sociológico
de “cultura jurídica” desenvolvido por LAWRENCE FRIEDMAN, para quem cada sociedade desenvolve
determinados padrões de expectativas a respeito do que se deve esperar do Estado enquanto fonte do direito
e das leis e de quais devem ser os padrões institucionais assegurados pela regulamentação jurídica. Assim, em
sociedades complexas e altamente estratificadas, como a brasileira, existe uma compreensão diversificada
sobre os registros legais, podendo falar-se numa infinidade de sub-culturas jurídicas condicionadas pela
posição social dos grupos e pelos padrões de distribuição dos recursos materiais, educacionais e culturais[4].

Por fim, como instrumento metodológico foram analisadas decisões do Supremo Tribunal
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Federal e dos tribunais superiores (STJ, STM e TSE), tidos como órgãos uniformizadores de jurisprudência
nacional. Em âmbito regional, pesquisou-se a jurisprudência de todos os tribunais estaduais, por meio de
consulta aos seus portais eletrônicos. Foram encontrados acórdãos relevantes em quase todo o Judiciário
brasileiro[5]. Os julgados foram retirados dos sítios eletrônicos oficiais, tendo havido dificuldade na coleta de
todos os dados em razão do direito ao segredo de justiça de alguns destes processos (CPC, art. 155, II).
Preferiu-se preservar a redação utilizada pelos magistrados em seus votos e ementas, como citações ao longo
do texto ou remissões em notas de rodapé.

NOVOS OLHARES JURÍDICOS SOBRE AS ENTIDADES FAMILIARES BRASILEIRAS

A família, uma instituição natural, também é fruto de uma construção social, pois sua constituição e
tutela sofrem alterações conforme conjunturas e transformações de uma sociedade. No Código Civil de
1916, fruto dos valores liberais do século XIX, o direito de família tutelava o casamento, como instrumento
de constituição da família legítima, sancionava o patriarcalismo doméstico, manifestado pelo exercício pelo
homem da chefia na sociedade conjugal e pelo pátrio poder e protegia a ordem moral daquele tempo através
da ilegitimidade da filiação havida dos limites daquela instituição[6].  Esta proteção refletia um
“aburguesamento” das entidades familiares, fruto da família baseada na idéia de indivíduo, na vigência da
moral cristã e num ideal de “família-padrão” (nuclearizada, patrimonializada e patriarcal) [7].

A partir das mudanças sociais que irromperam ao longo do século XX, como a urbanização, a
inserção da mulher no mercado de trabalho e a evolução das tecnologias de informação, surge a necessidade
de transformações no modelo de família estabelecido.

Nesta fase, podem ser apontados como marcos do processo de transformação da família no Brasil: o
Estatuto da Mulher Casada e da Lei do Divórcio[8] e o surgimento de novo entendimento jurisprudencial
referente ao Direito de Família, que passou a reconhecer a união livre entre homem e mulher não mais como
vínculo ilegítimo, mas concubinato capaz de produzir efeitos obrigacionais, desde que não “maculado pela
existência de relação conjugal concomitante, valorizando-se o affectio maritalis”[9].

Importante a visão de que a família, ao longo do século XX, passou por ao menos três períodos, que
encontram correspondência no casamento-imposição (dever pelo dever de instituir a família legítima), após,
o casamento-opção (abaixo o dever) e, afinal, amor-sem-casamento, ou seja, no surgimento de outros
vínculos familiares que dispensam a existência do casamento-instituição para a realização dos afetos
individuais[10].

Como reflexo desta realidade, se estabelece um processo de “constitucionalização” do direito de
família, havendo o delineamento de novos modelos familiares, influenciados pela teoria dos direitos
fundamentais assegurados pela Constituição Federativa de 1988[11], trazendo um evidente rompimento com
a família patrimonializada do Estado Liberal, que se manifestava através da autonomia da vontade e da
igualdade substancial.

Dentro da nova ordem constitucional, a família como formação social passa a ser plural e orientada a
partir do princípio da dignidade da pessoa humana[12], destinada a promover aqueles que a integram.

Há uma migração do conceito de família como instituição, fim em si mesma, para a família que se
estabelece “em função da realização das exigências humanas, como lugar onde se desenvolve a
pessoa[13]”, sendo consagrado o conceito de família eudemonista, qual seja, aquela que consiste em um
instrumento de felicidade e promoção da dignidade de cada um dos seus membros.  O somatório do princípio
da dignidade da pessoa humana, o reconhecimento ao direito à felicidade individual e a afirmação dos
direitos fundamentais colimam no princípio da afetividade, norte dos “múltiplos aspectos da regulamentação
jurídica da vida familiar” [14].

Neste cenário, o Código Civil perde o papel de “Constituição do Direito Privado” e deixa de ser a
principal norma reguladora das relações familiares. 

A partir da vigência da nova ordem jurídica, a família contemporânea passa a ser orientada pelos
princípios da igualdade (art. 5º, caput e inciso I, CRFB), da não discriminação (art.3º, inciso IV, CRFB), da
solidariedade (art.3º, inciso I, CRFB) e do pluralismo das entidades familiares (art.226,§§ 3º e 4º, CRFB),
dentre outros. Hoje os elementos constitutivos da relação familiar transcendem as relações de sangue e
matrimoniais, transbordando aos vínculos onde predomina a affectio constante e espontânea, que se torna o
denominador comum de qualquer núcleo familiar[15].

Sob tais princípios, a Constituição Federal prevê em seu artigo 226 a união estável entre homem e
mulher, a família monoparental e consagra o direito constitucional à liberdade de se permanecer casado. O
referido artigo não pode ser analisado restritivamente, mas sim como uma cláusula geral de inclusão[16],
interpretada em face dos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana, cabendo
ao Judiciário sua aplicação a toda entidade que preencha os requisitos de afetividade, estabilidade e
ostensividade[17], ainda que não haja diversidade de sexos[18].

Tal interpretação é adotada na Exposição de Motivos do Projeto de Lei nº 2.285/2007, que
estabelece o Estatuto das Famílias, de autoria do Deputado Sérgio Barradas (PT/BA):

 O estágio cultural que a sociedade brasileira vive, na atualidade, encaminha-se para o
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pleno reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar. A norma do art. 226
da Constituição é de inclusão - diferentemente das normas de exclusão das Constituições
pré-1988 -, abrigando generosamente os arranjos familiares existentes na sociedade, ainda
que diferentes do modelo matrimonial. A explicitação do casamento, da união estável e da
família monoparental não exclui as demais que se constituem como comunhão de vida
afetiva, com finalidade de família, de modo público e contínuo. Em momento algum a
Constituição veda o relacionamento de pessoas do mesmo sexo. A jurisprudência
brasileira tem procurado preencher o vazio normativo infraconstitucional, atribuindo
efeitos pessoais e familiares às relações entre essas pessoas. Ignorar essa realidade é
negar direitos às minorias, incompatível com o Estado Democrático. Tratar essas relações
cuja natureza familiar salta aos olhos como meras sociedades de fato, como se as pessoas
fossem sócios de uma sociedade de fins lucrativos, é violência que se perpetra contra o
princípio da dignidade das pessoas humanas, consagrado no art. 1º, III, da
Constituição.[19].
 

Nessa órbita, se sobrepõem às relações familiares tradicionais os direitos fundamentais individuais,
dentre eles o direito à orientação sexual, uma vez que a Carta Constitucional de 1988 assegura a liberdade, a
igualdade sem distinção de qualquer natureza e a inviolabilidade da intimidade e a vida privada.

Portanto, adotando o entendimento de LUIZ EDSON FACHIN, o direito à orientação sexual é um
direito personalíssimo, atributo inerente e inegável à pessoa humana[20]. Este direito se realiza plenamente
apenas quando a identificação social e jurídica de determinada pessoa deixa de ser feita com base neste
aspecto de sua personalidade.

As relações familiares passam a ser funcionalizadas em razão da dignidade de cada integrante e assim,
dá-se a repersonalização das relações de família, substituindo-se as relações patrimoniais e buscando-se
“garantir, de forma soberana, os direitos da personalidade de cada membro da entidade família, orientado
pelos valores de afeto, solidariedade, confiança, respeito, colaboração, união, de modo a propiciar o pleno
e melhor desenvolvimento da pessoa de cada integrante inclusive sob o prisma dos valores morais, éticos e
sociais[21]”, proibindo-se o tratamento discriminatório, qualquer que seja espécie de vínculo constituído.
Para PIETRO PERLINGIERI,

Todas essas formações sociais serão merecedoras de tutela se a regulamentação interna
for inspirada no respeito da igual dignidade, na igualdade moral e jurídica dos
componentes e na democracia. Valores que representam, juntamente com a solidariedade,
o pressuposto, a consagração e a qualificação da unidade dos direitos e deveres no âmbito
da familia (...). Ela se traduz, em regra, na necessidade de que seja respeitado o valor da
pessoa na vida interna da comunidade familiar[22].
 

Cumpre referir, neste ponto, a lição ministrada por MARIA BERENICE DIAS[23], cujas reflexões
sobre o tema merecem especial destaque:
 

A Constituição outorgou especial proteção à família, independentemente da celebração do
casamento, bem como às famílias monoparentais. Mas a família não se define
exclusivamente em razão do vínculo entre um homem e uma mulher ou da convivência
dos ascendentes com seus descendentes. Também o convívio de pessoas do mesmo sexo
ou de sexos diferentes, ligadas por laços afetivos, sem conotação sexual, cabe ser
reconhecido como entidade familiar. A prole ou a capacidade procriativa não são
essenciais para que a convivência de duas pessoas mereça a proteção legal, descabendo
deixar fora do conceito de família as relações homoafetivas. Presentes os requisitos de
vida em comum, coabitação, mútua assistência, é de se concederem os mesmos direitos e
se imporem iguais obrigações a todos os vínculos de afeto que tenham idênticas
características. Enquanto a lei não acompanha a evolução da sociedade, a mudança de
mentalidade, a evolução do conceito de moralidade, ninguém, muito menos os juízes,
pode fechar os olhos a essas novas realidades. Posturas preconceituosas ou
discriminatórias geram grandes injustiças. Descabe confundir questões jurídicas com
questões de caráter moral ou de conteúdo meramente religioso. Essa responsabilidade de
ver o novo assumiu a Justiça ao emprestar juridicidade às uniões extraconjugais. Deve,
agora, mostrar igual independência e coragem quanto às uniões de pessoas do mesmo
sexo. Ambas são relações afetivas, vínculos em que há comprometimento amoroso.
Assim, impositivo reconhecer a existência de um gênero de união estável que comporta
mais de uma espécie: união estável heteroafetiva e união estável homoafetiva. Ambas
merecem ser reconhecidas como entidade familiar. Havendo convivência duradoura,
pública e contínua entre duas pessoas, estabelecida com o objetivo de constituição de
família, mister reconhecer a existência de uma união estável. Independente do sexo dos
parceiros, fazem jus à mesma proteção. Ao menos até que o legislador regulamente as
uniões homoafetivas - como já fez a maioria dos países do mundo civilizado -, incumbe ao
Judiciário emprestar-lhes visibilidade e assegurar-lhes os mesmos direitos que merecem
as demais relações afetivas. Essa é a missão fundamental da jurisprudência, que necessita
desempenhar seu papel de agente transformador dos estagnados conceitos da sociedade.
(...).
 

Após a análise de alguns aspectos da transformação do conceito de família ao longo do século
XX e neste início do século XXI, verifica-se evidente a aplicação da norma constitucional à tutela das uniões
homoafetivas, sendo apenas mais uma das possibilidades de exercício pleno da afetividade e da dignidade nas
relações humanas surgidas na contemporaneidade.

O RECONHECIMENTO JURISPRUDENCIAL DAS UNIÕES HOMOAFETIVAS

Como se percebe, a nova ordem constitucional impõe interpretações mais sensíveis à realidade
social e ao primado da dignidade. Entretanto, os direitos dos homossexuais ainda não se consolidaram
integralmente, ainda que pontualmente haja algumas vitórias pretorianas.

Ainda hoje, em pleno século XXI, a prática de atos homossexuais pode ser tipificada como
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crime. No Brasil, a Justiça Penal Militar mantém o termo “pederastia”, tipificando a conduta daqueles que
mantém relações homossexuais sob sua jurisdição[24], permanecendo decisões condenatórias confirmadas
pelo Superior Tribunal Militar[25]. Mesmo o STF foi provocado para decidir a validade deste tipo penal
militar[26].

Em outros casos, a condição homossexual acaba por influir no depoimento testemunhal, como
pode ocorrer na interpretação do conceito de suspeição. O art. 405, §3º, II do Código de Processo Civil
possui uma redação bem subjetiva (“são suspeitos (...) o que, por seus costumes, não for digno de fé”), o
que permitiria ao magistrado deixar de dar crédito a testemunha por entender que sua homossexualidade
violaria os “bons costumes”[27], dando azo a eventuais preconceitos[28].

Ainda analisando a instrução, a relação homoafetiva acaba por ser objeto de prova. No
julgamento do HC nº 85359-5/SC, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser desnecessário depoimento oral
do acusado, havendo outras provas suficientes de que seu relacionamento homossexual com a vítima (2ª T.
Rel. Min. Joaquim Barbosa, decisão unânime de 12/04/2005).

Questão mais delicada é equiparar a relação homoafetiva à união heterossexual (estável ou
matrimonial). Assim como o reconhecimento da união estável dependeu de uma longa luta pretoriana e
legislativa, a questão homossexual permanece comemorando vitórias parlamentares e jurisprudenciais
pontuais.

O Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do chamado “Caso Viseu”[29], decidiu que “os
sujeitos de uma relação estável homossexual, à semelhança do que ocorre com os de relação estável, de
concubinato e de casamento, submetem-se à regra de inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º, da
Constituição Federal”. (RESPE nº 24.564⁄PA Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão de 01/10/2004).

Esta analogia também está presente em questões previdenciárias, pois tanto a legislação quanto a
jurisprudência vêm admitindo a concessão de benefícios aos companheiros homossexuais, fazendo-se
necessário respeitar o princípio constitucional da igualdade[30]. O STJ não apenas reconheceu o direito à
pensão por morte, como também admitiu a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil
pública[31]. No entanto, os Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro[32] e Minas Gerais[33] negaram tal
extensão em alguns casos, diversamente dos seus equivalentes gaúcho[34], capixaba[35] e acreano[36]. Em
Pernambuco, mesmo as “normas que disciplinam o setor e da previdência privada devem ser adequadas ao
Principio Constitucional da Igualdade”[37].

Em outro caso, no julgamento do Recurso Especial nº 238715/RS, entendeu que “a relação
homoafetiva gera direitos e, analogicamente à união estável, permite a inclusão do companheiro
dependente em plano de assistência médica”. Merece destaque o voto do relator, Ministro Humberto
Gomes de Barros: 

É grande a celeuma em torno da regulamentação da relação homoafetiva (neologismo cunhado com brilhantismo pela
e. Desembargadora Maria Berenice Dias do TJRS).
Nada em nosso ordenamento jurídico disciplina os direitos oriundos dessa relação tão corriqueira e notória nos dias de
hoje. A realidade e até a ficção (novelas, filmes, etc) nos mostram, todos os dias, a evidência desse fato social. Há
projetos de lei, que não andam, emperrados em arraigadas tradições culturais. A construção pretoriana, aos poucos,
supre o vazio legal: após longas batalhas, os tribunais, aos poucos proclamam os efeitos práticos da relação
homoafetiva.
Apesar de tímido, já se percebe algum avanço no reconhecimento dos direitos advindos da relação homossexual. O
reconhecimento da sociedade de fato (CC⁄16, Art. 1.363 - cf. REsp 148.897⁄ROSADO) tem servido para a divisão do
patrimônio amealhado pelo esforço  comum. O INSS, motivado pela Ação Civil Pública n.º 2000.71.00.009347-0,
editou a Instrução Normativa 25, de 7 de junho de 2000, que estabelece os "procedimentos a serem adotados para a
concessão de benefícios previdenciários ao companheiro ou companheira homossexual". O ato permite a concessão
de pensão por morte ou auxílio-reclusão ao companheiro ou companheira homossexual. Já é clara a relevância dessa
relação afetiva no Direito Previdenciário.
(...) Como disse acima, nada disciplina os direitos oriundos da relação homoafetiva. Há, contudo, uma situação de fato a
reclamar tratamento jurídico. A teor do Art. 4º da LICC, em sendo omissa a lei, o juiz deve exercer a analogia.
O relacionamento regular homoafetivo, embora não configurando união estável, é análogo a esse instituto. Com efeito:
duas pessoas com relacionamento estável, duradouro e afetivo, sendo homem e mulher formam união estável
reconhecida pelo Direito. Entre pessoas do mesmo sexo, a relação homoafetiva é extremamente semelhante à união
estável.
Trago esse fundamento pois, ainda que não tido por ofendido, ele está implícito nas razões do acórdão recorrido. Além
disso, o STJ pode se utilizar de fundamento legal diverso daquele apresentado pelas partes. Não estamos estritamente
jungidos às alegações feitas no recurso ou nas contra-razões (Cf. AgRg no REsp 174.856⁄NANCY e EDcl no AgRg no
AG 256.536⁄PÁDUA. No STF, veja-se o RE 298.694-1⁄PERTENCE- Plenário). Vinculamo-nos, apenas, aos fatos lá
definidos (cf. AgRg no AG 2.799⁄CARLOS VELLOSO, dentre outros). A interpretação dos dispositivos legais é feita
dentro de um contexto.
Finalmente, não tenho dúvidas que a relação homoafetiva gera direitos e, analogicamente à união estável, permite a
inclusão do companheiro como dependente em plano de assistência médica.
O homossexual não é cidadão de segunda categoria. A opção ou condição sexual não diminui direitos e, muito menos, a
dignidade da pessoa humana (sem grifos no original)[38].
 
No Rio de Janeiro, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em caso semelhante, não acolheu

pedido análogo, fundamentando na ausência de previsão legal e na preservação do contrato com a
seguradora

HOMOSSEXUALISMO. SEGURO SAUDE EMPRESARIAL. INSCRICAO COMO DEPENDENTE. RECUSA DE
INSCRICAO. CLAUSULA LIMITATIVA. VALIDADE
Apelação. Relação homossexual. Empregado que pretende que o companheiro seja aceito como seu dependente em
plano de saúde empresarial, ao fundamento de que vivem em união estável. Recusa da seguradora que se justifica com
base no contrato. Cláusulas limitativas são conformes à natureza dos contratos vinculados a cálculo atuarial, posto que
a solvabilidade do fundo que cobre as indenizações depende de probabilidades previamente estimadas. Se a
Constituição da República apenas reconhece "união estável entre o homem e a mulher" (art. 226, par. 3.), não é
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possível estender o conceito às relações homoafetivas para o fim de obrigar planos de saúde a incluírem-nas na
cobertura securitária sem previsão contratual. As seguradoras podem admiti-las como fato gerador de cobertura
securitária em planos de saúde, mas não podem ser a tanto obrigadas sem expressa previsão contratual. Interpretação
conforme à Constituição, sem eiva de preconceito ou discriminação. Recurso a que se dá provimento. (TJ/RJ. 02ª
Câmara Cível. Apelação nº 2005.001.44730. Rel. Des. Jessé Torres, j. 23/11/2005).
 
Entretanto, quando a controvérsia pende para o direito de família, os tribunais se mostram mais

conservadores[39], como nos casos em que se julga o poder familiar. Em processo que correra em segredo
de justiça (o que dificulta a análise do caso), o acórdão publicado permite especular um certo preconceito
dos desembargadores, ao analisar a relação homoafetiva da mãe do menor e um eventual desvio
comportamental:

MENOR. GUARDA DOS FILHOS. JUIZO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE. MAUS TRATOS.
RELACIONAMENTO HOMOSSEXUAL DA MULHER. BUSCA E APREENSAO DE MENOR. PRELIMINAR
REJEITADA. DESPROVIMENTO
Civil. Família. Infância e Juventude. Busca e Apreensão de menores em procedimento de denuncia de maus tratos a ele
infligidos pela mãe, formulada perante o Juízo da Infância e Juventude. Seu deferimento ante estudo empreendido por
Assistente Social, narrando que a mãe e' homossexual, habita com a companheira, com a qual mantêm relações e briga,
escandalosamente, na frente das crianças. Graves conseqüências para estas, não estando a genitora, pelos desvios e
comportamento reprovável, em condições de permanecer com os filhos. (TJ/RJ. 07ª Câmara Cível. Agravo de
Instrumento nº 1999.002.04596. Rel. Des. Luiz Roldão F. Gomes, j. 05/10/1999).
 
No entanto, em outro caso, o mesmo tribunal admitiu que um homossexual mantivesse uma

criança adotada, tendo em vista possuir “padrões de conduta rigidamente observados”:
ADOCAO. PATRIO PODER. DESTITUICAO. HOMOSSEXUALISMO. PROCEDENCIA DO PEDIDO.
SENTENCA CONFIRMADA
Adoção cumulada com destituição do pátrio poder. Alegação de ser homossexual o adotante. Deferimento do pedido.
Recurso do Ministério Público. 1. Havendo os pareceres de apoio (psicológico e de estudos sociais) considerado que o
adotado, agora com dez anos sente agora orgulho de ter um pai e uma família, já que abandonado pelos genitores com
um ano de idade, atende a adoção aos objetivos preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e
desejados por toda a sociedade. 2. Sendo o adotante professor de ciências de colégios religiosos, cujos padrões de
conduta são rigidamente observados, e inexistindo óbice outro, também é a adoção, a ele entregue, fator de formação
moral, cultural e espiritual do adotado. 3. A afirmação de homossexualidade do adotado, preferência individual
constitucionalmente garantida, não pode servir de empecilho à adoção de menor, se não demonstrada ou provada
qualquer manifestação ofensiva ao decoro e capaz de deformar o caráter do adotado, por mestre a cuja atuação é
também entregue a formação moral e cultural de muitos outros jovens. Apelo improvido
(TJ/RJ. 09ª Câmara Cível. Apelação nº 1998.001.14332. Rel. Des. Jorge Magalhães, j. 23/03/1999).
 
No Rio Grande do Sul, também houve casos em que o poder familiar de homossexual foi

apreciado pelo Judiciário. A desembargadora Maria Berenice Dias, em regulamentação de visitas de criança
cuja mãe mantinha união homoafetiva, assim votou, acompanhada dos demais magistrados:

FILIAÇÃO HOMOPARENTAL. DIREITO DE VISITAS.
Incontroverso que as partes viveram em união homoafetiva por mais de 12 anos. Embora conste no registro de
nascimento do infante apenas o nome da mãe biológica, a filiação foi planejada por ambas, tendo a agravada
acompanhado o filho desde o nascimento, desempenhando ela todas as funções de maternagem. Ninguém mais
questiona que a afetividade é uma realidade digna de tutela, não podendo o Poder Judiciário afastar-se da realidade dos
fatos. Sendo notório o estado de filiação existente entre a recorrida e o infante, imperioso que seja assegurado o direito
de visitação, que é mais um direito do filho do que da própria mãe. Assim, é de ser mantida a decisão liminar que fixou
as visitas. Agravo desprovido.
(TJ/RS. 7ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento Nº 70018249631, rel Des. Maria Berenice Dias, Julgado em
11/04/2007).
 
Com relação à adoção por dois homossexuais, o tribunal gaúcho também permitiu, mantendo sua

interpretação sensível a tais causas:
APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO. CASAL FORMADO POR DUAS PESSOAS DE MESMO SEXO.
POSSIBILIDADE.
Reconhecida como entidade familiar, merecedora da proteção estatal, a união formada por pessoas do mesmo sexo,
com características de duração, publicidade, continuidade e intenção de constituir família, decorrência inafastável é a
possibilidade de que seus componentes possam adotar. Os estudos especializados não apontam qualquer inconveniente
em que crianças sejam adotadas por casais homossexuais, mais importando a qualidade do vínculo e do afeto que
permeia o meio familiar em que serão inseridas e que as liga aos seus cuidadores. É hora de abandonar de vez
preconceitos e atitudes hipócritas desprovidas de base científica, adotando-se uma postura de firme defesa da absoluta
prioridade que constitucionalmente é assegurada aos direitos das crianças e dos adolescentes (art. 227 da Constituição
Federal). Caso em que o laudo especializado comprova o saudável vínculo existente entre as crianças e as adotantes.
NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.
(TJ/RS. 7ª Câmara Cível. Apelação Cível Nº 70013801592, rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em
05/04/2006).
 
Uma forma de se evitar a discussão sobre o reconhecimento dos direitos dos homossexuais,

diante da dificuldade em reconhecê-los, é não admitir a ação por questões processuais.
Quando a Associação da Parada do Orgulho dos Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros de

São Paulo e a Associação de Incentivo à Educação e Saúde de São Paulo ajuizaram ação direta de
inconstitucionalidade, questionando o art. 1º da Lei n  9.278/96 por limitar o conceito de entidade familiar à
“a união estável entre o homem e a mulher”, o relator Min. Celso de Mello não conheceu da ação por ter
sido a norma derrogada pelo Código Civil de 2002[40]. Entretanto, o Ministro aproveita para reconhecer a
legitimidade dos argumentos apresentados na ADI:

Não obstante as razões de ordem estritamente formal, que tornam insuscetível de conhecimento a presente ação direta,
mas considerando a extrema importância jurídico-social da matéria – cuja apreciação talvez pudesse viabilizar-se em
sede de argüição de descumprimento de preceito fundamental -, cumpre registrar, quanto à tese sustentada pelas
entidades autoras, que o magistério da doutrina, apoiando-se em valiosa hermenêutica construtiva, utilizando-se da
analogia e invocando princípios fundamentais (como os da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da
autodeterminação, da igualdade, do pluralismo, da intimidade, da não-discriminação e da busca da felicidade), tem
revelado admirável percepção do alto significado de que se revestem tanto o reconhecimento do direito personalíssimo
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à orientação sexual, de um lado, quanto a proclamação da legitimidade ético-jurídica da união homoafetiva como
entidade familiar, de outro, em ordem a permitir que se extraiam, em favor de parceiros homossexuais, relevantes
conseqüências no plano do Direito e na esfera das relações sociais. Essa visão do tema, que tem a virtude de superar,
neste início de terceiro milênio, incompreensíveis resistências sociais e institucionais fundadas em fórmulas
preconceituosas inadmissíveis, vem sendo externada, como anteriormente enfatizado, por eminentes autores, cuja
análise de tão significativas questões tem colocado em evidência, com absoluta correção, a necessidade de se atribuir
verdadeiro estatuto de cidadania às uniões estáveis homoafetivas (...)[41].
 
Também o Superior Tribunal de Justiça já foi provocado a se manifestar sobre a carência de ação

por impossibilidade jurídica de demandas por homossexuais. No julgamento do REsp nº 820.475/RJ, dois
companheiros ajuizaram ação declaratória, sob a alegação de que iniciaram relacionamento homoafetivo no
ano de 1988 de forma duradoura, contínua e pública, pautada pela consideração e respeito mútuo, pela
assistência moral e material recíproca. Apesar de terem se casado e adquirido patrimônio no Canadá,
manifestaram desejo de ver reconhecida a sua união estável no Brasil, ante necessidade de o companheiro
canadense obter visto permanente neste país.

Tanto o juízo monocrático quanto o tribunal não conheceram da ação, sob argumento de
ausência de previsão legal, o que levou os autores a interpor recurso especial ao STJ, o qual decidiu que.

(....)2. O entendimento assente nesta Corte, quanto a possibilidade jurídica do pedido, corresponde a inexistência de
vedação explícita no ordenamento jurídico  para o ajuizamento da demanda proposta.
3. A despeito da controvérsia em relação à matéria de fundo, o fato é que, para a hipótese em apreço, onde se pretende
a declaração de união homoafetiva, não existe vedação legal para o prosseguimento do feito.
4. Os dispositivos legais limitam-se a estabelecer a possibilidade de união estável entre homem e mulher, dês que
preencham as condições impostas pela lei, quais sejam, convivência pública, duradoura e contínua, sem, contudo,
proibir a união entre dois homens ou duas mulheres. Poderia o legislador, caso desejasse, utilizar expressão restritiva,
de modo a impedir que a união entre pessoas de idêntico sexo ficasse definitivamente excluída da abrangência legal.
Contudo, assim não procedeu.
5. É possível, portanto, que o magistrado de primeiro grau entenda existir lacuna legislativa, uma vez que a matéria,
conquanto derive de situação fática conhecida de todos, ainda não foi expressamente regulada.
6. Ao julgador é vedado eximir-se de prestar jurisdição sob o argumento de ausência de previsão legal. Admite-se, se
for o caso, a integração mediante o uso da analogia, a fim de alcançar casos não expressamente contemplados, mas cuja
essência coincida com outros tratados pelo legislador[42].
 
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul comunga deste entendimento do STJ em alguns

acórdãos[43]; assim como o tribunal paulista[44].
Já o Tribunal de Justiça fluminense, de jurisprudência mais conservadora nesta matéria, teve

outros acórdãos em que decidiu pela carência de ação em casos semelhantes[45]. Em 01/11/2006, ao julgar a
apelação cível nº 2006.001.09083, a 12ª Câmara Cível acolheu o voto da Des. Nanci Mahfuz (com voto
vencido do Des. Siro Darlan), decidindo não ser possível o pedido de alimentos de um companheiro já que
“para que se reconheça obrigação alimentar, deve ela estar prevista em lei. O apelante fundamenta seu
pedido em dependência econômica na união estável, mas a Lei 9.278/96 aplica-se apenas aos
relacionamentos entre homem e mulher”. Em outro caso, o acórdão da 3ª Câmara Cível revela claramente a
visão tradicionalista deste tribunal, conforme se observa dos seguintes argumentos presentes no acórdão:

DIREITO CIVIL. UNIÃO HOMOSSEXUAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO
CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO COMO SE ENTIDADE FAMILIAR FOSSE, COM MEAÇÃO DE
BEM IMÓVEL E DIREITO DE HABITAÇÃO. PEDIDO IMPOSSÍVEL NA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO QUE SE MANTÉM.
1. Não se discute, neste julgamento, a possibilidade, ou o direito, de opção sexual por parte de cada pessoa, decisão
essa que diz respeito à vida privada e à intimidade, cuja inviolabilidade mereceu proteção no inc. X do art. 5. da C.F.
(...) 4. Desde os primórdios do século XX, as Constituições Federais (1934, 1937, 1946, 1967 e E.C. de 1969)
entendiam a família como a união de pessoas de sexos diferentes, e de cuja união a descendência ganhava especial
relevo e importância.
5. A Constituição Cidadã de 1988, chama a família de "base da sociedade" e afirma que ela "tem especial proteção do
Estado". Definiu ela três espécies de entidades familiares, sempre prevendo a existência ou a pré-existência de um
casal composto pela união de um homem e de uma mulher, a saber: a - a constituída pelo casamento civil ou religioso
com efeitos civis (CF, art. 226, pars. 1. e 2.); b - a constituída pela união estável entre o homem e a mulher, devendo a
lei facilitar sua conversão em casamento (CF art. 226, par. 3.); c - a comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes (CF, art. 226, par. 4.).
6. Da mesma forma as Leis Federais ns. 9.278/1996 e 10.406/2002 (Código Civil em vigor), regulamentando o par. 3.
do art. 226 da C.F., colocam como pressuposto da entidade familiar a união entre um homem e uma mulher. Assim, a
conceitua o Código Civil/2002,em seu art. 1.723: "É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o
homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de
constituição de família".
7. Ressalta-se que o objetivo dessa união não se exaure em si mesma, mas visa à formação de descendência e de laços
consangüíneos, e não apenas afetivos, com vista à organização da sociedade e à própria existência da Nação e do
Estado.
(...) 9. Portanto, eventuais direitos, que possam ter se originado da alegada união homossexual pelo autor-apelante,
deverão ser buscados através do reconhecimento e dissolução da sociedade de fato e do direito obrigacional, e não com
supedâneo no Direito de Família e no reconhecimento de Entidade Familiar, como pretendeu o apelante.
10. Precedentes jurisprudenciais citados e recurso desprovido[46].
 
Em outro caso, a 4ª Câmara Cível do TJ/RJ afastou a carência por impossibilidade jurídica da

demanda, mas não reconheceu o relacionamento homoafetivo como união estável, julgando que seria
possível a análise do mérito pois, “para a ocorrência da divisão dos bens adquiridos pelo esforço comum do
casal homossexual, não se faz mister o reconhecimento da união estável entre eles; basta que reste clara a
configuração de sociedade de fato”[47]. De maneira semelhante julgou o TJ/MG, dispondo que

Não existe impossibilidade jurídica do pedido quando a pretensão deduzida em juízo não está regulada em lei.
Comprovada a formação de uma sociedade homoafetiva e demonstrada a união de esforços para a formação de um
patrimônio, deve ser deferida a meação dos bens. Não há que se falar em comprovação contratual de sociedade de fato,
homoafetiva, a teor do disposto no art. 981 do CC, por esta não se tratar de uma sociedade empreendedora[48].
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E  é nesta questão de mérito que reside uma das polêmicas: saber se a relação homoafetiva é
equiparável à união estável ou se adequa à sociedade de fato[49]. No STJ, “entende a jurisprudência desta
Corte que a união entre pessoas do mesmo sexo configura sociedade de fato, cuja partilha de bens exige a
prova do esforço comum na aquisição do patrimônio amealhado” (REsp nº 648.763⁄RS, Relator o Ministro
CÉSAR ÁSFOR ROCHA, DJ de 16-04-2007, p. 204).[50] A jurisprudência fluminense mantém essa linha
conservadora em vários arestos, sempre sob o argumento de ausência de previsão legal expressa para tal
equiparação[51].

Caso interessante foi o julgado em 15/08/2006 pela 10ª Câmara Cível, referente à apelação nº
2006.001.24129 (rel. Des. Célio Geraldo M. Ribeiro). O ex-marido, sabendo que sua ex-esposa passou a
manter relacionamento homossexual, resolveu requerer que fosse exonerado do pagamento de pensão. E o
TJ/RJ manteve a decisão do juízo monocrático que concedera a “exoneração obrigacional familiar
requerida em tela, com fundamento no princípio da analogia, em face do disposto no artigo 1.708 do
Código Civil Brasileiro (‘Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de
prestar alimentos’)”. Assim, revela-se a contradição jurisprudencial pois, quando há pedido de alimentos
fundado em união homoafetiva, este não é acolhido por não se tratar de união estável. Mas, se for para
atender ao pleito do ex-cônjuge para a dispensa do pagamento de pensão, aí sim a analogia é válida[52].

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vem se notabilizando pela interpretação mais
favorável à equiparação entre as uniões estável e homoafetiva. Consolidou-se uma jurisprudência fundada
não apenas na técnica hermenêutica (analogia[53], na interpretação constitucional, isonomia[54]), como
também recorrendo a valores humanitários (afeto)[55], rompendo com a linha tradicionalista que ainda
existia em outros julgados[56]. E, além de reconhecer a natureza jurídica de união estável, ainda assegura
direito à partilha dos bens do companheiro, em sucessivas decisões[57]. Excepcionalmente, o Tribunal de
Justiça mineiro também equipara as duas espécies de união[58].

COMPETÊNCIA PARA AS DEMANDAS SOBRE UNIÃO HOMOAFETIVA

Assim como não há consenso quanto à natureza da relação homoafetiva (se sociedade de fato ou
união estável), também se reconhece cisão jurisprudencial quanto ao juízo competente para litígios
correspondentes.

O problema encontra-se na definição do juízo competente em razão da matéria. Como se trata de
critério absoluto, sua inobservância constitui vício grave que pode ser conhecido ex officio pelo magistrado
(CPC, art. 113), não se submetendo à preclusão e sendo, inclusive, hipótese de ação rescisória (CPC, art.
485, II).

O Código de Processo Civil remete a competência ratione materiae às leis de organização
judiciária (CPC, art. 91)[59]. De uma forma geral, as justiças estaduais prevêm varas especializadas em
causas de família e, em caráter residual, varas cíveis com competência mais ampla.

I.1.         COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS

A competência da vara cível restaria presente, em algumas decisões, pelo fato da união entre
pessoas do mesmo sexo ter natureza obrigacional e não familiar, tendo em vista ser apenas sociedade de
fato[60].

Entre os acórdãos analisados, muitos se valem de interpretação literal e restritiva do conceito de
família, para decidir que as varas especializadas seriam competentes apenas para conflitos entre pessoas de
sexos diferentes. No Rio de Janeiro, o CODJERJ exclui expressamente a competência das varas de família
para as uniões homoafetivas, ao dispor em seu art. 85, I, “g” que lá serão julgadas “ações decorrentes de
união estável e sociedade de fato entre homem e mulher, como entidade familiar (art.226, parágrafos 3º e
4º da Constituição da República Federativa do Brasil), regulamentadas em leis ordinárias” (sem grifos no
original). Assim, por fidelidade ao texto da lei de organização judiciária fluminense, a 17ª Câmara Cível
interpretou restritivamente a norma para redistribuir o processo a uma vara cível, ainda que reconheça os
reflexos jurídicos da união entre pessoas do mesmo sexo[61]. Também no Distrito Federal utiliza-se a
remissão feita ao art. 226 da Constituição pela sua lei de organização judiciária (Lei nº 11697/08, art. 27,
“e”), para interpretar que “as uniões homoafetivas não são instituição familiar à luz do ordenamento
jurídico vigente. a realidade da sociedade de fato entre pessoas do mesmo sexo merece tratamento
isonômico quanto ao reconhecimento, dissolução e partilha de bens adquiridos durante a convivência, mas
perante o juízo cível”[62].

Em outros Estados, a interpretação se faz a partir da Constituição e da legislação
infraconstitucional, para concluir que “uma das condições que se impõe à existência da união estável é a
dualidade de sexos. Dessa forma, a união homoafetiva juridicamente não existe pelo casamento, nem pela
união estável, podendo configurar, todavia, se do interesse das partes, sociedade de fato”[63]. Destarte, “A
relação aventada na lide, de caráter homoafetivo ou homossexual não pode ser havida como equiparada à
família, para fim de fixação de competência, em vista da clara disposição do artigo 1723 do Código Civil,
em conjunto com o estatuído nas Leis n 8971/1994 e 9278/1996. Competência do Juízo Cível” [64] e [65].
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Outros julgados preferem desconstituir o argumento de que o afeto é um dos elementos
essenciais para a configuração da entidade familiar. A 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro entendeu que nas “ações de alimentos cuja causa de pedir seja a relação homoafetiva, pretendendo
equiparação por analogia com a união estável entre um homem e uma mulher, devem ser analisadas pelo
juízo de família, considerando que não se está discutindo sociedade de fato”. Entretanto, ao se ultrapassar
esta preliminar, o pedido foi julgado improcedente porque “a equiparação da relação homoafetiva com a
instituição da família não se mostra admissível enquanto o texto constitucional, bem como o direito
infraconstitucional (art. 1.723 do C. Civil), referirem expressamente que a entidade familiar é formada por
um homem e uma mulher”. Conforme a ementa do acórdão,

a única semelhança que de princípio se pode apontar da relação homossexual com a família nascida do relacionamento
entre pessoas de sexos diferentes, é o afeto. Mas o afeto, ainda que seja reconhecido pela doutrina moderna do direito
de família como o elemento mais importante da relação familiar, ainda não é fonte por si só de obrigações.
Ainda assim, se a relação chegou ao fim, e portanto não há mais afeto, é impossível julgar a ação reconhecendo
obrigação alimentar cuja fonte seria exatamente o afeto, inexistente a esta altura. Quando se desfaz um vínculo afetivo
que resultou em família reconhecida pela ordem jurídica, como a decorrente do casamento ou da união estável, o que
gera a continuidade do devedor de solidariedade é o vínculo jurídico, inexistente na relação homoafetiva.
Portanto, ainda que a relação entre as partes tenha se formado com base na liberdade e no afeto, hoje estão elas
desavindas, sendo certo que não pode existir vínculo obrigacional sem fonte, que se resumem, na lição de Caio Mário,
a duas: a vontade e a lei[66].
 
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao julgar conflito de competência, criou tese

interessante para justificar a prevalência da vara cível:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL.
1. Desacordo entre os juízos da vara cível e da vara de família quanto à competência para processar e julgar demandas
que envolvam a tutela concreta de interesses decorrentes de uniões homossexuais. A definição do juízo a que
legalmente compete apreciar tais situações fáticas conflitivas, também chamadas de "uniões homoafetivas", é exigência
do princípio do juiz natural e constitui garantia inafastável do processo constitucional.
2. Ausente regra jurídica expressa definidora do juízo responsável concretamente para conhecer relação jurídica
controvertida decorrente de união entre pessoas do mesmo sexo, resta constatada a existência de lacuna do direito, o
que torna premente a necessidade de integração do sistema normativo em vigor. nos termos do que reza o artigo 4º da
lei de introdução ao código civil, a analogia é primeiro, entre os meios supletivos de lacuna, a que deve recorrer o
magistrado.
3. A analogia encontra fundamento na igualdade jurídica. O processo analógico constitui raciocínio baseado em razões
relevantes de similitude. na verificação do elemento de identidade entre casos semelhantes, deve o julgador destacar
aspectos comuns, competindo-lhe também considerar na aplicação analógica o relevo que deve ser dados aos
elementos diferenciais.
4. A semelhança há de ser substancial, verdadeira, real. Não justificam o emprego da analogia meras semelhanças
aparentes, afinidades formais ou identidades relativas a pontos secundários.
5. Os institutos erigidos pelo legislador à condição de entidade familiar têm como elemento estrutural - requisito de
existência, portanto - a dualidade de sexos. Assim dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu
preâmbulo e no item 1 do artigo 16. No mesmo sentido a Constituição Brasileira promulgada em 05/outubro/1988
(Artigo 226 e seus parágrafos), o Código Civil de 2002 e Lei n.º 9.278, de 10/maiO/1996, que regulamenta o parágrafo
3º do artigo 226 da CF.
6. As entidades familiares, decorram de casamento ou de união estável ou se constituam em famílias monoparentais,
têm como requisito de existência a diversidade de sexos. Logo, entre tais institutos, que se baseiam em união
heterossexual, e as uniões homossexuais sobreleva profunda e fundamental diferença. a distinção existente quanto a
elementos estruturais afasta a possibilidade de integração analógica que possibilite regulamentar a união homossexual
com base em normas que integram o direito de família.
7. As uniões homossexuais, considerando os requisitos de existência que a caracterizam e que permitem identificá-las
como parcerias civis, guardam similaridade com as sociedades de fato. Há entre elas elementos de identidade que se
destacam e que justificam a aplicação da analogia.
8. Entre parcerias civis e entidades familiares há fator de desigualação que, em atenção ao princípio da igualdade
substancial, torna constitucional, legal e legítima a definição do juízo cível como competente para processar e julgar
demandas relativas a uniões homossexuais, que sujeitas estão ao conjunto das normas que integram o direito das
obrigações.
9. Conflito conhecido. definida como pertencente ao juízo cível a competência para conhecer de conflitos relativos a
uniões homossexuais -"parcerias civis"[67].
 
Na instância superior, houve dois recursos especiais em que o tema do juízo competente fora

apreciado. No julgamento do REsp nº 323.370-RS, a 4ª Turma do STJ, em ação de dissolução de sociedade
de fato de casal do mesmo sexo, haveria “pedido de cunho exclusivamente patrimonial e, portanto, relativo
ao direito obrigacional tão-somente, a competência para processá-lo e julgá-lo é de uma das Varas
Cíveis”[68].

Já o REsp nº 502.995⁄RN traz um caso mais complexo. Além dos efeitos da dissolução da união
homoafetiva, havia o problema de uma das companheiras ter um filho, o que justificaria a competência da
vara de família para o conhecimento da causa. Entretanto, a 4ª Turma optou pelo processamento na vara
cível residual:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. HOMOSSEXUAIS.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. EXISTÊNCIA DE FILHO DE UMA DAS
PARTES. GUARDA E RESPONSABILIDADE. IRRELEVÂNCIA.
1. A primeira condição que se impõe à existência da união estável é a dualidade de sexos. A união entre homossexuais
juridicamente não existe nem pelo casamento, nem pela união estável, mas pode configurar sociedade de fato, cuja
dissolução assume contornos econômicos, resultantes da divisão do patrimônio comum, com incidência do Direito das
Obrigações.
2. A existência de filho de uma das integrantes da sociedade amigavelmente dissolvida, não desloca o eixo do problema
para o âmbito do Direito de Família, uma vez que a guarda é responsabilidade pelo menor permanece com a mãe,
constante do registro, anotando o termo de acordo apenas que, na sua falta, à outra caberá aquele munus, sem
questionamento por parte dos familiares.
3. Neste caso, porque não violados os dispositivos invocados - arts. 1º e 9º da Lei 9.278 de 1996, a homologação está
afeta à vara cível e não à vara de família[69].

I.2.         COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAMÍLIA
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Na maior parte dos Estados, suas leis de Organização Judiciária não limitam a competência das
varas de família à união estável entre homem e mulher, permitindo aos tribunais uma interpretação mais
ampla do conceito de família[70].

A região Sul é que possui a jurisprudência mais consolidada sobre este tema. O TJ/RS já
pacificou o entendimento de que “o juízo da família é o competente para processar e julgar as causas que
versam sobre uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo”[71], uma vez que “as repercussões jurídicas,
verificadas na união homossexual, em face do princípio da isonomia, são as mesmas que decorrem da
união heterossexual”[72]. Este raciocínio ainda é válido quando se trata de ação de justificação, para
documentar a convivência entre pessoas do mesmo sexo[73] e [74].

Também o Paraná demonstra maior sensibilidade, ao interpretar que na união estável entre
pessoas do mesmo sexo há “valores e características próprias, diversas daquelas que norteiam o direito das
obrigações. Relação que, além do aspecto econômico, possui forte caráter afetivo que a aproxima da
entidade familiar. Competência da vara de família, que possui um preparo melhor para lidar com as suas
peculiadades”[75].

Em Santa Catarina, fundado em precedentes do TJ/RS e STJ, a 3ª Câmara de Direito Civil de seu
Tribunal de Justiça decidiu que “reconhecida a união homoafetiva como entidade familiar, centrada que é
no afeto, a ela é possível atribuir, por analogia, e dependendo da prova, os reflexos jurídicos compatíveis
da união estável heterossexual, cenário que faz chamar a competência da vara especializada de
família”[76].

Em Minas Gerais, minoritariamente já se decidiu que “é da vara de família a competência para
processar e julgar ação declaratória de união homoafetiva por meio da qual as autoras pretendem
assegurar-se direitos patrimoniais como entidade familiar”[77].

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomando o conceito sociológico de LAWRENCE FRIEDMAN, a pesquisa jurisprudencial
identificou diferentes perspectivas sobre a união homoafetiva nos tribunais brasileiros. Assim como as idéias
sobre casamento, união estável e parceria homoafetiva são diferentemente interpretadas conforme cada
grupo social (podendo-se falar em “culturas legais” distintas entre leigos e/ou juristas), de igual forma os
conflitos envolvendo reconhecimento de direitos dos homossexuais recebem diversas interpretações
pretorianas.

Ainda que a jurisprudência brasileira, aos poucos, venha equiparando as relações homoafetivas à
união estável heterossexual (como a presente pesquisa demonstrou, em diversos acórdãos), tal
reconhecimento surge em questões que não confrontam diretamente com os valores familiares tradicionais, o
que mostra certa resistência do Judiciário em admitir a união de pessoas do mesmo sexo como integrante da
nova realidade das entidades familiares.

Destarte, este artigo revela que nossa jurisprudência é bem contraditória, em se tratando do
reconhecimento de uniões homoafetivas. É firme ao fazer a analogia com a união estável em questões
eleitorais, previdenciárias e mesmo contratuais. De fato, o precedente eleitoral do Caso Viseu e a extensão
de benefícios previdenciários são exemplos de que os tribunais até podem admitir a equiparação entre união
estável e união homoafetiva, mas sem invadir demasiadamente o conceito conservador de família. Esta acaba
sendo preservada, pois seria inadmissível que pessoas do mesmo sexo compartilhassem seus litígios em varas
especializadas, já que sua relação mereceria ser vista apenas como algo meramente obrigacional.

Com efeito, tecnicamente não se justificaria a exclusão dos conflitos homoafetivos das varas de
família, a não ser a manutenção de uma perspectiva conservadora e tradicionalista, a qual não merece ser
admitida em razão da nova realidade das entidades familiares e o respeito aos direitos dos homossexuais. E,
neste ponto, os tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais criaram
jurisprudência mais humanitária e coerente com a proposta de um direito novo, fundado no primado da
dignidade e sensível ao cotidiano social, revelando a diversidade de culturas jurídicas mesmo dentro de um
mesmo campo (Judiciário brasileiro), como reflexo da heterogeneidade cultural típica de nosso país.
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[11] FACHIN, Luiz Edson. Elementos Críticos de Direito de Família, p. 47.
[12] “A dignidade da pessoa humana, um valor do homem como um fim em si mesmo, é um axioma da civilidação ocidental. (...) Terá
respeitada a sua dignidade o indivíduo cujos direitos fundamentais forem observados e realizados, ainda que a dignidade não se esgote neles”.
BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana, p. 103.
[13] PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil, p. 243.
[14] SILVA, Maria de Fátima Alflen da. Direitos fundamentais e o novo direito de família, p. 94. 
[15] Como ressalta MARIA BERENICE DIAS, o sistema jurídico brasileiro vem adotando este novo conceito de família, como se observa na
“Lei nº 11.340/06 - a chamada Lei Maria da Penha - ao criar mecanismos para coibir a violência doméstica, trouxe moderno conceito de
família: uma relação íntima de afeto, independente da orientação sexual” (“União homoafetiva e a consagração legal da diferença”).
[16] É importante transcrever julgado do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 450989/RJ, onde aplica-se ao devedor solteiro a
Lei 8009/90, que tem como função precípua tutelar o direito à moradia da entidade familiar. É notória a preocupação em se interpretar
extensivamente a referida norma como instrumento de efetivação dos direitos fundamentais. “PROCESSUAL – EXECUÇÃO -
IMPENHORABILIDADE – IMÓVEL - RESIDÊNCIA – DEVEDOR SOLTEIRO E SOLITÁRIO – LEI 8.009/90. - A interpretação teleológica
do Art. 1º, da Lei 8.009/90, revela que a norma não se limita ao resguardo da família. Seu escopo definitivo é a proteção de um direito
fundamental da pessoa humana: o direito à moradia. Se assim ocorre, não faz sentido proteger quem vive em grupo e abandonar o indivíduo
que sofre o mais doloroso dos sentimentos: a solidão. - É impenhorável, por efeito do preceito contido no Art. 1º  da Lei 8.009/90, o imóvel
em que reside, sozinho, o devedor celibatário."(EREsp 182.223-SP, Corte Especial, DJ de 07/04/2003). E ainda, a mesma Corte reconheceu a
denominada família anaparental, ao entender no Recurso Especial 159.851/SP: “EXECUÇÃO. Embargos de terceiro. Lei nº 8.009/90.
Impenhorabilidade. Moradia da família. Irmãos solteiros. Os irmãos solteiros que residem no imóvel comum constituem uma entidade
familiar e por isso o apartamento onde moram goza de proteção de impenhorabilidade, prevista na Lei nº 8.009/90, não podendo ser
penhorado na execução de dívida assumida por um deles”.
[17] Embora seja admitida a pluralidade de formas de constituição de família, há características comuns, sem as quais não configuram
entidades familiares, a saber:” a) afetividade, como fundamento e finalidade da entidade, com desconsideração do móvel econômico; b)
estabilidade, excluindo-se os relacionamentos casuais, episódicos ou descomprometidos, sem comunhão de vida; c) ostensibilidade, o que
pressupõe uma unidade familiar que se apresente assim publicamente. São unidades de vivência encontradas na experiência brasileira atual,
entre outras(2): a) par andrógino, sob regime de casamento, com filhos biológicos; b) par andrógino, sob regime de casamento, com filhos
biológicos e filhos adotivos, ou somente com filhos adotivos, em que sobrelevam os laços de afetividade; c) par andrógino, sem casamento,
com filhos biológicos (união estável); d) par andrógino, sem casamento, com filhos biológicos e adotivos ou apenas adotivos (união estável);
e) pai ou mãe e filhos biológicos (comunidade monoparental); f) pai ou mãe e filhos biológicos e adotivos ou apenas adotivos (comunidade
monoparental); g) união de parentes e pessoas que convivem em interdependência afetiva, sem pai ou mãe que a chefie, como no caso de
grupo de irmãos, após falecimento ou abandono dos pais; h) pessoas sem laços de parentesco que passam a conviver em caráter permanente,
com laços de afetividade e de ajuda mútua, sem finalidade sexual ou econômica; i) uniões homossexuais, de caráter afetivo e sexual; j) uniões
concubinárias, quando houver impedimento para casar de um ou de ambos os companheiros, com ou sem filhos;l) comunidade afetiva
formada com "filhos de criação", segundo generosa e solidária tradição brasileira, sem laços de filiação natural ou adotiva regular.”LÔBO,
Paulo Luiz Netto. Entidades familiares constitucionalizadas: para além do numerus clausus.,Revista brasileira de Direito de Família, n. 12, p.
44.
[18] DIAS, Maria Berenice. Direito das Famílias. 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 119
[19] O Projeto de Lei 2.285/2007 prevê em seu artigo 68: “É reconhecida como entidade familiar a união entre duas pessoas de mesmo sexo,
que mantenham convivência pública, contínua, duradoura, com objetivo de constituição de família, aplicando-se, no que couber, as regras
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concernentes à união estável.
Parágrafo único. Dentre os direitos assegurados, incluem-se: I - guarda e convivência com os filhos; II - a adoção de filhos; III - direito
previdenciário; IV - direito à herança”.
Atualmente, este Projeto de Lei encontra-se apensado ao Projeto de Lei 4.508/2008, de autoria do Deputado Olavo Calheiros (PMDB/AL),
que em sentido frontalmente contrário ao “Estatuto das Famílias” prevê a proibição expressa de adoção por casais homossexuais.
[20] Op. cit., p. 95.
[21] GAMA, Guilherme Calmon & GUERRA, Leandro dos Santos. A função social da família, in RBDF, nº 39, p. 157/158.
[22] PERLINGIERI, op.cit.,p. 244-246.
[23] “União Homossexual: O Preconceito & a Justiça”, p. 71/83 e p. 85/99.
[24] CPM, art. 235: "Praticar, ou permitir o militar que com ele se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito a
administração militar."
[25] PEDERASTIA. Trata-se este delito de crime bilateral, comissivo e omissivo. As condutas positivas e complementares dos agentes são de
integração necessária para o perfazimento do tipo básico, não podendo falar-se, portanto, em ausência de dolo. Provada em saciedade a prática
de ato homossexual em lugar sujeito à administração militar, não há que se falar em absolvição. Decisão unânime. Admitida prescrição
conforme estabelece o art. 125, inciso VII e 129, tudo do CPM. Decisão majoritária. (STM. Acórdão nº 1996.02.047676-8/AM. Rel. Min.
Olympio Pereira da Silva Junior, julgado em 10/11/1998).
(....)3. OFICIAL CONDENADO PELA PRÁTICA DE ATOS DE PEDERASTIA E DE LIBIDINAGEM COM SUBORDINADOS.  CRIME
INFAMANTE.   A prática comprovada desses atos, envolvendo subordinados, tipifica crime de natureza infamante, atingindo, diretamente, a
honra do oficial, com reputação negativa no seio da Instituição a que pertence e repercussões nocivas à hierarquia e à disciplina militares,
tornando-se, por razões óbvias, difícil sua acomodação funcional em qualquer Unidade de sua Força Armada. (...) 5. INDIGNIDADE PARA
O OFICIALATO. PERDA DO POSTO E PATENTE.  Se o comportamento irregular do Oficial Justificante fere a ética e o dever militares,
afetando a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, há de ser o mesmo considerado culpado, incapaz de permanecer na ativa e
indigno do oficialato, com a conseqüente perda de seu posto e patente. Rejeitada a preliminar argüida pela Defesa e, no mérito,   julgado o
Justificante culpado das acusações que lhe foram irrogadas, considerando-o incapaz de permanecer na ativa do Exército, declarando-o indigno
do oficialato e determinada a perda de seu posto e patente.  Decisão unânime. (STM. Acórdão nº 1997.02.000165-5/DF. Rel. Min. Sérgio
Xavier Ferolla, julgado em 04/12/1997).
[26] No julgamento do HC 79.285-RJ, o STF afastou a inconstitucionalidade do art. 235 do Código Penal Militar, interpretando que o crime
de pederastia não ofende o art. 5º, X, “pois a inviolabilidade da intimidade não é direito absoluto a ser utilizado como garantia à permissão
da prática de crimes sexuais”. Entretanto, como observou o relator, Min. Moreira Alves, cuidou-se de um caso peculiar, tendo em vista ter
sido a vítima um grumete “menor de dezoito anos, o que, se não fosse crime militar, seria enquadrado no delito de corrupção de menores
(artigo 218 do Código Penal), com pena mais grave” (1ª Turma, decisão unânime de 31/08/1999).
[27] O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já censurou a inquirição feita pelo Ministério Público em Tribunal do Júri, afirmando ser
“lamentável a atitude da Promotora de Justiça, levantando tema da vida privada do réu que nada tem a ver com o fato em julgamento e que
de forma alguma desqualifica o acusado” (2ª Câmara Cível. Apelação Crime Nº 70007497654, rel. Des. Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado
em 22/11/2007).
[28] Há vários exemplos de magistrados que externam sua homofobia em suas decisões, como os juízes Manoel Maximiano Junqueira Filho
no caso Richarlysson (9ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo, processo nº 936/07, decisão de 05/07/07: “o que não se mostra razoável é
a aceitação de homossexuais no futebol brasileiro, porque prejudicariam a uniformidade de pensamento da equipe, o entrosamento, o
equilíbrio, o ideal...Para não se falar no desconforto do torcedor, que pretende ir ao estádio, por vezes com seu filho, avistar o time do
coração se projetando na competição, ao invés de perder-se em análises do comportamento deste, ou daquele atleta, com evidente problema
de personalidade, ou existencial; desconforto também dos colegas de equipe, do treinador, da comissão técnica e da direção do clube”) e
Antônio Carlos Ferraz Millar (7ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo, processo nº 968/01, decisão de 26/07/01: “embora os autores
aleguem ser portadores de AIDS e objetivem medicação nova que minore as sequelas da moléstia, o pedido deve ser indeferido  [...]não há
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Todos somos mortais. Mais dia menos dia, não sabemos quando, estaremos
partindo, alguns, por seu mérito, para ver a face de Deus).
[29] Nas eleições municipais de 2004, candidatou-se à prefeitura de Viseu (PA) a Deputada Estadual Maria Eulina Rabelo de Sousa
Fernandes (PFL), que notoriamente mantinha relação afetiva estável com a então prefeita Astrid Maria Cunha e Silva. Com isso, questionou-
se a regularidade de sua candidatura, haja vista o impedimento do art. 14, § 7.º, da Constituição Federal (“São inelegíveis, no território de
jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes, consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de
Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao
pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição”)..
[30] “A pensão por morte é devida a companheiros de mesmo sexo na constância da união homoafetiva em face do princípio constitucional
da igualdade (art. 5o, caput, I, CF)” (TJ/SP. 3ª Câmara de Direito Civil. Apelação com revisão nº 7269395700. Rel. Des. Rebouças de
Carvalho, j. de 17/12/2008). Idem em TJ/SP. 6ª Câmara de Direito Público. Apelação com revisão nº 6630825700. Rel. Des. José Habice, j.
de 08/09/2008; TJ/SP. 1ª Câmara de Direito Público. Apelação com revisão nº 4460315200. Rel. Des. Luís Francisco Cortez, j. de
10/06/2008; TJ/SP. 6ª Câmara de Direito Público. Apelação com revisão nº 4460315200. Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. de 10/06/2008.
Também em Minas Gerais há acórdão defendendo tal tese: “À união homoafetiva que irradia pressupostos de união estável deve ser
conferido o caráter de entidade familiar, impondo reconhecer os direitos decorrentes deste vínculo, pena de ofensa aos princípios
constitucionais da liberdade, da proibição de preconceitos, da igualdade e dignidade da pessoa humana”.(TJ/MG. Processo nº
1.0024.05.750258-5/002. Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. de 04/09/2007). Julga da mesma forma o pretório acreano (TJ/AC. Câmara Cível.
Processo nº 2007.001819-4, rel. Des. Miracele Lopes, j. 25/09/2007)
[31] RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RELACIONAMENTO HOMOAFETIVO.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PARTE LEGÍTIMA.
1 - A teor do disposto no art. 127 da Constituição Federal, "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.In
casu, ocorre reivindicação de pessoa, em prol de tratamento igualitário quanto a direitos fundamentais, o que  induz à legitimidade do
Ministério Público, para  intervir no processo, como o fez.
(...)4 - Em que pesem as alegações do recorrente quanto à violação do art. 226, §3º, da Constituição Federal, convém mencionar que a ofensa
a  artigo da Constituição Federal não pode ser analisada por este Sodalício, na medida em que tal mister é atribuição exclusiva do Pretório
Excelso. Somente por amor ao debate, porém, de tal preceito não  depende, obrigatoriamente,  o desate da lide, eis que não diz respeito ao
âmbito previdenciário, inserindo-se no capítulo ‘Da Família’. Face a essa visualização, a aplicação do direito à espécie se fará à luz de
diversos preceitos constitucionais, não apenas do art. 226, §3º da Constituição Federal, levando a que, em seguida, se possa aplicar o direito
ao caso em análise.
5 -  Diante do § 3º do art. 16 da Lei n. 8.213/91, verifica-se que o que o legislador pretendeu foi, em verdade, ali gizar o conceito de entidade
familiar,  a partir do modelo da união estável, com vista ao direito previdenciário, sem exclusão, porém,  da relação homoafetiva.
6- Por ser a pensão por morte um benefício previdenciário, que visa suprir as necessidades básicas dos dependentes do segurado, no sentido
de lhes assegurar a subsistência, há que interpretar os respectivos preceitos partindo da própria Carta Política de 1988 que, assim estabeleceu,
em comando específico: " Art. 201- Os planos de previdência social, mediante contribuição, atenderão, nos termos da lei, a: [...] V - pensão
por morte de segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, obedecido o disposto no § 2 º. "
7 - Não houve, pois, de parte do constituinte, exclusão dos relacionamentos homoafetivos, com vista à produção de efeitos no campo do
direito previdenciário, configurando-se mera lacuna, que deverá ser preenchida  a partir de outras fontes do direito.
8 - Outrossim, o próprio INSS, tratando da matéria, regulou, através da Instrução Normativa n. 25 de 07/06/2000, os procedimentos com vista
à concessão de benefício ao companheiro ou companheira homossexual,  para atender a determinação judicial expedida pela juíza Simone
Barbasin Fortes, da Terceira Vara Previdenciária de Porto Alegre, ao deferir medida liminar na Ação Civil Pública nº 2000.71.00.009347-0,
com eficácia erga omnes. Mais do que razoável, pois, estender-se tal orientação, para alcançar situações idênticas, merecedoras do mesmo
tratamento
9 - Recurso Especial não provido. (STJ. 6ª Turma. REsp 395.904/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, julgado em 13/12/2005, Informativo
nº 271)
[32] “Ainda que evidenciada, por longo tempo, a relação homossexual entre dois homens, à ela não se aplica as disposições da Lei nº
8.971/94, sob alegação de existência de união estável. Sobretudo porque, a Carta Magna, em seu artigo 226, estabelece que a família, base
da sociedade, tem especial proteção do Estado, consignando no parágrafo 3º que para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união
estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Esse preceito constitucional,
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pois, tem por escopo a união entre pessoas do sexo oposto e não elementos do mesmo sexo” (TJ/RJ. 03ª Câmara Cível. Apelação nº
2006.001.59677. Rel. Des. Antonio Eduardo F. Duarte, j. 19/06/2007). No mesmo sentido, TJ/RJ. 03ª Câmara Cível. Apelação nº
2006.001.59677. Rel. Des. Antonio Eduardo F. Duarte, j. 19/06/2007.
[33] “A Constituição da República não considera como entidade familiar a união entre pessoas do mesmo sexo, sendo casuísticas as
respectivas definições do art.226. - A consagração do companheirismo como forma de dependência previdenciária atende os princípios da
entidade familiar, revelada por união estável, não se admitindo pensão para pessoa do mesmo sexo, em consideração de união
homossexual”.(TJ/MG. Processo nº 1.0702.04.182123-3/001. Rel. Des. Ernane Fidélis, j. pmv de 08/04/2008). No mesmo sentido, TJ/MG.
Processo nº 1.0702.04.182123-3/001. Rel. Des. Ernane Fidélis, j. pmv de 08/04/2008.
“Tanto a norma do art. 226, §3º, da Constituição Federal, quanto a do art. 1º, da Lei nº. 9.278/96, que a regulamentou, estabelecem como
premissa básica para a configuração do instituto da união estável, que ele se dê entre homem e mulher. A Administração Pública rege-se
pelo princípio da legalidade e, inexistindo dispositivo legal autorizando o pagamento de pensão previdenciária em hipótese de união
homoafetiva, descabe a instituição de tal benefício”. (TJ/MG. Processo nº 1.0702.04.182123-3/002. Rel. Des. Antônio Sérvulo, j. pmv de
30/09/2008).
Em sentido contrário, “À união homo afetiva que irradia pressupostos de união estável deve ser conferido o caráter de entidade familiar,
impondo reconhecer os direitos decorrentes deste vínculo, pena de ofensa aos princípios constitucionais da liberdade, da proibição de
preconceitos, da igualdade e dignidade da pessoa humana” (TJ/MG. Processo nº 1.0024.05.750258-5/002. Rel. Des. Belizário de Lacerda, j.
de 04/09/2007).
[34] “A pretensão de percepção de pensão por morte em relação homoafetiva, não é juridicamente impossível, sendo que o vácuo normativo
não pode ser considerado obstáculo intransponível para o reconhecimento de uma relação jurídica emergente de fato público e notório
Muito embora não haja previsão legal específica, diante da evolução do direito e em cumprimento ao princípio constitucional da igualdade,
é dever das entidades de previdência privada a inclusão do companheiro homossexual como dependente no plano mantido pelo titular. O
direito previdenciário tem por objetivo precípuo a defesa da pessoa humana, garantindo-lhe a subsistência e a seus dependentes, sendo que
em cumprimento a tal objetivo, não se pode negar o direito do companheiro dependente do associado falecido”. (TJ/RS. 6ª Câmara Cível.
Apelação Cível Nº 70025780271, Rel. Des. Liege Puricelli Pires, Julgado em 18/12/2008).
Há casos, entretanto, que o tribunal gaúcho não reconhece tal direito, como se vê neste julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
PEDIDO DE INCLUSÃO DE COMPANHEIRA DE BENEFICIÁRIA FALECIDA COMO DEPENDENTE PARA FINS DE
PENSIONAMENTO. RELAÇÃO HOMOSSEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. APELO PROVIDO”.
(2ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 70008898488, rel. Des. Arno Werlang, Julgado em 15/12/2004).
[35] TJ/ES. 3ª Câmara Cível. Processo nº 024040071151. Rel. Des. Rômulo Taddei, j. de 16/01/2007; TJ/ES. 3ª Câmara Cível. Processo nº
024040071151. Rel. Des. Rômulo Taddei, j. de 21/11/2006.
[36] TJ/AC. Câmara Cível. Processo nº 2007.001819-4. Rel. Des. Miracele Lopes, j. 25/09/2007.
[37] TJ/PE. 3ª Câmara Cível. Processo nº 154162-8/01. Rel. Des. Sílvio de Arruda Beltrão, j. 19/6/2008.
[38] STJ. 3ª Turma. REsp nº 238.715/RS. Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, julgado em 07/03/06. Idem em 3ª T. AgRg no Ag
971466/SP, rel. Min. Ari Pargendler, j. 02/09/2008. De forma parecida decidiu o TJ/MS: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER - INCLUSÃO DE COMPANHEIRO HOMOSSEXUAL EM PLANO DE SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO - POSSIBILIDADE -
RESPEITO ÀS OBRIGAÇÕES E DIREITOS MÚTUOS DECORRENTES - SUPRESSÃO DE LACUNA LEGAL PELO PODER JUDICIÁRIO”
(2ª Turma Cível. Apelação Cível nº 2006.012197-9. Rel. Des. Horácio Vanderlei Nascimento Pithan, j. de 17/10/2006).
[39] Como se dá no reconhecimento do casamento entre homossexuais. Mesmo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tido como o de
jurisprudência mais avançada nesta matéria, já decidiu que “o sistema legal brasileiro, em particular o Código Civil, não prevê e nem
autoriza interpretação no sentido da possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ao contrário, os artigos 1.514, 1.517 e 1565,
do Código Civil, exigem que o casamento se realize entre homem e mulher. Assim, o casamento entre pessoas do mesmo sexo não encontra
amparo na legislação vigente no nosso país” (TJ/RS. 8ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 70025659723, rel. Des. Claudir Fidelis Faccenda,
julgado em 11/09/2008)
[40] “Refiro-me ao fato de que a norma legal em questão, tal como positivada, resultou derrogada em face da superveniência do novo
Código Civil, cujo art. 1.723, ao disciplinar o tema da união estável, reproduziu, em seus aspectos essenciais, o mesmo conteúdo normativo
inscrito no ora impugnado art. 1º da Lei nº 9.278/96. Uma simples análise comparativa dos dispositivos ora mencionados, considerada a
identidade de seu conteúdo material, evidencia que o art. 1.723 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) efetivamente derrogou o art. 1º da Lei
nº 9.278/96 (...) – torna inviável, na espécie, porque destituído de objeto, o próprio controle abstrato concernente ao preceito normativo em
questão. É que a regra legal ora impugnada na presente ação direta já não mais vigorava quando da instauração deste processo de
fiscalização concentrada de constitucionalidade. O reconhecimento da inadmissibilidade do processo de fiscalização normativa abstrata,
nos casos em que o ajuizamento da ação direta tenha sido precedido – como sucede na espécie – da própria revogação do ato estatal que se
pretende impugnar, tem o beneplácito da jurisprudência desta Corte Suprema” (...)
[41] STF. ADI 3300, decisão liminar do rel. Min. Celso de Mello. Informativo nº 414.
[42] Conforme o voto do Min. Pádua Ribeiro, “da análise dos dispositivos transcritos não vislumbro em nenhum momento vedação ao
reconhecimento de união estável de pessoas do mesmo sexo, mas, tão-somente, o fato de que os dispositivos citados são aplicáveis a casais
do sexo oposto, ou seja, não há norma específica no ordenamento jurídico regulando a relação afetiva entre casais do mesmo sexo. Todavia,
nem por isso o caso pode ficar sem solução jurídica, sendo aplicável à espécie o disposto nos arts. 4º da LICC e 126 do CPC. Cabe ao juiz
examinar o pedido e, se acolhê-lo, fixar os limites do seu deferimento” (STJ. 4ª Turma. REsp 820475/RJ, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro,
rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, j. pmv de 02/09/2008). Destaque-se que foi uma votação apertada, sendo a tese minoritária
defendida por Fernando Gonçalves e Aldir Passarinho Júnior, restando vencedores Pádua Ribeiro, Luis Felipe Salomão e Massami Uyeda.
[43] APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO.
POSSIBILIDADE JURÍDICA. Os princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana, dentre outros, que retratam
direitos e garantias fundamentais, se sobrepõem a quaisquer outras regras, inclusive à insculpida no artigo 226, §3º, da Constituição Federal,
que exige a diversidade de sexos para o reconhecimento da união estável. Porém, para a caracterização da união estável é imprescindível a
existência de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com objetivo de constituir família. Sentença mantida no caso em
exame. APELO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA. (TJ/RJ. 8ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 70026100982, rel. Des. Claudir Fidelis
Faccenda, julgado em 04/12/2008).
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PESSOAS DO MESMO SEXO. AFASTADA
CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA O DEVIDO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. (Apelação Cível Nº
70005733845, Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em
20/03/2003)
Em sentido contrário: HOMOSSEXUAIS. UNIAO ESTAVEL. POSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. E POSSIVEL O
PROCESSAMENTO E O RECONHECIMENTO DE UNIAO ESTAVEL ENTRE HOMOSSEXUAIS, ANTE PRINCIPIOS
FUNDAMENTAIS INSCULPIDOS NA CONSTITUICAO FEDERAL QUE VEDAM QUALQUER DISCRIMINACAO, INCLUSIVE
QUANTO AO SEXO, SENDO DESCABIDA DISCRIMINACAO QUANTO A UNIAO HOMOSSEXUAL. E E JUSTAMENTE AGORA,
QUANDO UMA ONDA RENOVADORA SE ESTENDE PELO MUNDO , COM REFLEXOS ACENTUADOS EM NOSSO PAIS,
DESTRUINDO PRECEITOS ARCAICOS, MODIFICANDO CONCEITOS E IMPONDO A SERENIDADE CIENTIFICA DA
MODERNIDADE NO TRATO DAS RELACOES HUMANAS, QUE AS POSICOES DEVEM SER MARCADAS E AMADURECIDAS,
PARA QUE OS AVANCOS NAO SOFRAM RETROCESSO E PARA QUE AS INDIVIDUALIDADES E COLETIVIDADES, POSSAM
ANDAR SEGURAS NA TAO ALMEJADA BUSCA DA FELICIDADE, DIREITO FUNDAMENTAL DE TODOS. SENTENCA
DESCONSTITUIDA PARA QUE SEJA INSTRUIDO O FEITO. APELACAO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 598362655, Oitava Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Ataídes Siqueira Trindade, Julgado em 01/03/2000)
[44] Indeferimento da inicial. Reconhecimento de união estável homoafetiva. Pedido juridicamente possível. Vara de Família. Competência.
Sentença de extinção afastada. Recurso provido para determinar o prosseguimento do feito. (TJ/SP. 8ª Câmara de Direito Privado. Apelação
sem revisão nº 5525744400. Rel. Des. Caetano Lagrasta, j. de 12/03/2008).
[45] Frise-se que, eventualmente, surgem decisões divergentes, reconhecendo a possibilidade jurídica da demanda: “a impossibilidade
jurídica prevê uma proibição legal, o que não é o caso, pois existe uma previsão para relação homem e mulher e apenas não existe previsão
para duas mulheres”. (TJ/RJ. 06ª Câmara Cível. Apelação nº 2005.001.18500. Rel. Des. Marco Aurelio Froes, j. 11/10/2005). Interpretação
análoga em TJ/RJ. 02ª Câmara Cível. Apelação nº 2005.001.37890. Rel. Des. Carlos Eduardo Passos, j. 26/10/2005. Em outro caso, houve
anulação da sentença a quo por inexistir ”impossibilidade jurídica da demanda, porque a Lei Estadual nº 285/79, no artigo 29, parágrafo 8º,
permite a concessão de benefício aos parceiros homoafetivos”. (TJ/RJ. 12ª Câmara Cível. Apelação nº 2007.001.54863. Rel. Des. Camilo
Ribeiro Ruliere, j. 18/03/2008).
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[46] TJ/RJ. 03ª Câmara Cível. Apelação nº 2006.001.59548. Rel. Des. Roberto Guimarães, j. 16/05/2007. Assim também já decidiu o tribunal
mineiro: “Diante da norma expressa, contida no art. 226, § 3º, da Constituição da República, somente entidade familiar por constituir união
estável o relacionamento afetivo entre homem e mulher. 3. Revela-se manifestamente impossível a pretensão declaratória de existência de
união estável entre duas pessoas do mesmo sexo”. (TJ/MG. Processo nº 1.0702.03.094371-7/001. Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. pmv de
22/03/2005).
[47] Voto do relator Des. Gabriel Zéfiro na Apelação nº 2006.001.12436, j. 21/11/2006.
[48] TJ/MG. Processo nº 1.0480.03.043518-8/001. Rel. Des. Márcia de Paoli Balbino, j. pmv de 23/08/2007. Idem em TJ/MG. Processo nº
1.0480.03.043518-8/001. Rel. Des. Márcia de Paoli Balbino, j. de 23/08/2007. No mesmo sentido a jurisprudência matogrossense:
“movimentado o aparelho Judiciário para a solução da lide, diante da inexistência de lei que regulamente o caso concreto, como a relação
homoafetiva, deve-se buscar a aplicação da analogia, costumes e princípios gerais de direito. Na hipótese, impõe-se a observância dos
preceitos normativos que regem o Direito das Obrigações. Deste modo, para o reconhecimento de eventual sociedade homoafetiva, com a
conseqüente partilha de bens e demais direitos consectários, urge a comprovação da atuação solidária de ambos os parceiros, em vista da
finalidade comum. Inteligência do art. 981 do Código Civil” (TJ/MT. 2ª Câmara Cível. Recurso de Apelação Cível nº 48564/2005. Rel. Des.
Donato Fortunato Ojeda, j. de 19/09/2007).
[49] MARIA BERENICE DIAS, uma das juristas que mais se dedicam ao tema, defende esta equiparação, ao afirmar que “de modo para lá
de sensato é assegurada a aplicação das normas da união estável às uniões homoafetivas. Ao não serem nominadas de união estável, se
contorna o aparente óbice constitucional que limita seu reconhecimento à relação entre um homem e uma mulher. De outro lado, para evitar
que se diga tratar-se do temido "casamento gay", é afastada a incidência do dispositivo que autoriza a transformação da união estável em
casamento. Claro que esta não é a proposta que melhor atende ao princípio da igualdade, mas, ao menos, acaba com histórica omissão que
gera enorme insegurança”. (“União homoafetiva e a consagração legal da diferença”)
[50] Em sentido semelhante, “sob a ótica do direito das obrigações, para que haja partilha de bens adquiridos durante a constância de
sociedade de fato entre pessoas do mesmo sexo, é necessária a prova do esforço comum, porque inaplicável à referida relação os efeitos
jurídicos, principalmente os patrimoniais, com os contornos tais como traçados no art. 1º da Lei n.º 9.278/96” (STJ. 3ª Turma. REsp
773136/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10/10/2006).
[51] Como se observa nos seguintes acórdãos: TJ/RJ. 09ª Câmara Cível. Apelação nº 2005.001.28033. Rel. Des. Renato Simoni, j.
09/03/2006; TJ/RJ. 10ª Câmara Cível. Apelação nº 2006.001.00660. Rel. Des. Bernardo Moreira Garcez Neto, j. 07/02/2006; TJ/RJ. 04ª
Câmara Cível. Apelação nº 2005.001.09282. Rel. Des. Reinaldo P. Alberto Filho, j. 07/06/2005; TJ/RJ. 04ª Câmara Cível. Apelação nº
2003.001.33971. Rel. Des. Reinaldo P. Alberto Filho, j. 02/03/2004; TJ/RJ. 03ª Câmara Cível. Apelação nº 2000.001.10704. Rel. Des.
Antonio Eduardo F.Duarte, j. 07/11/2000.
[52] O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em caso semelhante, adotou o mesmo entendimento que, no seu caso, mantém a coerência
com sua jurisprudência favorável à equiparação entre parceria homoafetiva e união estável:
ALIMENTOS A EX-MULHER. Estando a ex-mulher vivendo com outra pessoa ha oito anos, de quem recebe auxilio financeiro, ainda que
não se tenha como comprovada a existência de um relacionamento homossexual, configurador de uma união estável, cabível e desonerar o ex-
marido da obrigação de prestar-lhe alimentos. (7ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 70000880617, rel. Des. Maria Berenice Dias, Julgado em
10/05/2000).
[53] APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO HOMOSSEXUAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO DE FATO DO
CONVIVENTE CASADO. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS. União homossexual: lacuna do Direito. O ordenamento jurídico brasileiro
não disciplina expressamente a respeito da relação afetiva estável entre pessoas do mesmo sexo. Da mesma forma, a lei brasileira não proíbe
a relação entre duas pessoas do mesmo sexo. Logo, está-se diante de lacuna do direito. Na colmatação da lacuna, cumpre recorrer à analogia,
aos costumes e aos princípios gerais de direito, em cumprimento ao art. 126 do CPC e art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil Na busca
da melhor analogia, o instituto jurídico, não é a sociedade de fato. A melhor analogia, no caso, é a com a união estável. O par homossexual
não se une por razões econômicas. Tanto nos companheiros heterossexuais como no par homossexual se encontra, como dado fundamental da
união, uma relação que se funda no amor, sendo ambas relações de índole emotiva, sentimental e afetiva. Na aplicação dos princípios gerais
do direito a uniões homossexuais se vê protegida, pelo primado da dignidade da pessoa humana e do direito de cada um exercer com
plenitude aquilo que é próprio de sua condição. Somente dessa forma se cumprirá à risca, o comando constitucional da não discriminação por
sexo. A análise dos costumes não pode discrepar do projeto de uma sociedade que se pretende democrática, pluralista e que repudia a
intolerância e o preconceito. Pouco importa se a relação é hétero ou homossexual. Importa que a troca ou o compartilhamento de afeto, de
sentimento, de carinho e de ternura entre duas pessoas humanas são valores sociais positivos e merecem proteção jurídica. Reconhecimento
de que a união de pessoas do mesmo sexo, geram as mesmas conseqüências previstas na união estável. Negar esse direito às pessoas por
causa da condição e orientação homossexual é limitar em dignidade a pessoa que são. A união homossexual no caso concreto. Uma vez
presentes os pressupostos constitutivos da união estável (art. 1.723 do CC) e demonstrada a separação de fato do convivente casado, de rigor
o reconhecimento da união estável homossexual, em face dos princípios constitucionais vigentes, centrados na valorização do ser humano. Via
de conseqüência, as repercussões jurídicas, verificadas na união homossexual, tal como a partilha dos bens, em face do princípio da isonomia,
são as mesmas que decorrem da união heterossexual. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (TJ/RS.
8ª Câmara Cível. Apelação Cível Nº 70021637145, rel. Des. Rui Portanova, Julgado em 13/12/2007). No mesmo sentido, TJ/RS. 7ª Câmara
Cível. Apelação Cível Nº 70015169626, rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 02/08/2006.
[54] “Via de conseqüência, as repercussões jurídicas, verificadas na união homossexual, em face do princípio da isonomia, são as mesmas
que decorrem da união heterossexual”.(TJ/RS. 8ª Câmara Cível. Apelação Cível Nº 70021085691, rel. Des. Rui Portanova, Julgado em
04/10/2007). Também “a sociedade moderna, mercê da evolução dos costumes e apanágio das decisões judiciais, sintoniza com a intenção
dos casais homoafetivos em abandonar os nichos da segregação e repúdio, em busca da normalização de seu estado e igualdade às parelhas
matrimoniadas” (TJ/RS. 4ª Grupo de Câmaras Cíveis. Embargos Infringentes nº 70011120573, rel. Des. José Carlos Teixeira Giorgis,
Julgado em 10/06/2005)
[55] APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO HOMOAFETIVA. RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA
IGUALDADE. É de ser reconhecida judicialmente a união homoafetiva mantida entre duas mulheres de forma pública e ininterrupta pelo
período de 16 anos. A homossexualidade é um fato social que se perpetua através dos séculos, não mais podendo o Judiciário se olvidar de
emprestar a tutela jurisdicional a uniões que, enlaçadas pelo afeto, assumem feição de família. A união pelo amor é que caracteriza a entidade
familiar e não apenas a diversidade de sexos. É o afeto a mais pura exteriorização do ser e do viver, de forma que a marginalização das
relações homoafetivas constitui afronta aos direitos humanos por ser forma de privação do direito à vida, violando os princípios da dignidade
da pessoa humana e da igualdade. Negado provimento ao apelo. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (TJ/RS. 7ª Câmara Cível. Apelação Cível Nº
70012836755, rel. Des. Maria Berenice Dias, Julgado em 21/12/2005). Idem em TJ/RS. 7ª Câmara Cível. Apelação Cível Nº 70009550070,
rel. Des. Maria Berenice Dias, Julgado em 17/11/2004.
[56] Como se percebem em diversos arestos da 8ª Câmara Cível do TJ/RS, todos relatados pelo desembargador Antônio Carlos Stangler
Pereira (Apelação Cível Nº 70007336019, Julgado em 01/07/2004; Apelação Cível Nº 599348562, Julgado em 11/10/2001; e Agravo de
Instrumento Nº 70000535542, Julgado em 13/04/2000), como se verifica nesta ementa ilustrativa: APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO
HOMOSSEXUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO À UNIÃO ESTÁVEL. O relacionamento homossexual entre duas mulheres
não se constitui em união estável, de modo a merecer a proteção do Estado como entidade familiar, pois é claro o § 3º do art. 226 da
Constituição Federal no sentido da diversidade de sexos, homem e mulher, como também está na Lei 8.971, de 29 de dezembro de 1994, bem
como na Lei 9.278, de 10 de maio de 1996. Entretanto, embora não possa se aplicar ao caso a possibilidade de reconhecimento de união
estável, em tendo restado comprovada a efetiva colaboração de ambas as partes para a aquisição do patrimônio, impõe-se a partilha do
imóvel, nos moldes do reconhecimento de uma sociedade de fato. Apelo parcialmente provido. (Apelação Cível Nº 70007911001, Julgado em
01/07/2004).
[57] “A união homossexual merece proteção jurídica, porquanto traz em sua essência o afeto entre dois seres humanos com o intuito
relacional. Caracterizada a união estável, impõe-se a partilha igualitária dos bens adquiridos na constância da união, prescindindo da
demonstração de colaboração efetiva de um dos conviventes, somente exigidos nas hipóteses de sociedade de fato”. (TJ/RS. 8ª Câmara Cível.
Apelação Cível Nº 70006542377, rel. Des. Rui Portanova, Julgado em 11/09/2003). Além disso, “não se permite mais o farisaísmo de
desconhecer a existência de uniões entre pessoas do mesmo sexo e a produção de efeitos jurídicos derivados dessas relações homoafetivas.
Embora permeadas de preconceitos, são realidades que o judiciário não pode ignorar, mesmo em sua natural atividade retardatária. Nelas
remanescem conseqüências semelhantes as que vigoram nas relações de afeto, buscando-se sempre a aplicação da analogia e dos princípios
gerais do direito, relevado sempre os princípios constitucionais da dignidade humana e da igualdade. Desta forma, o patrimônio havido na
constância do relacionamento deve ser partilhado como na união estável, paradigma supletivo onde se debruça a melhor hermenêutica.
Apelação provida, em parte, por maioria, para assegurar a divisão do acervo entre os parceiros”. (TJ/RS. 7ª Câmara Cível. Apelação Cível
Nº 70001388982, rel. Des. José Carlos Teixeira Giorgis, Julgado em 14/03/2001). No mesmo sentido, TJ/RS. 8ª Câmara Cível. Apelação
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Cível Nº 70007243140, rel. Des. Ataídes Siqueira Trindade, Julgado em 06/11/2003; TJ/RS. 7ª Câmara Cível. Apelação Cível Nº
70005488812, rel. Des. José Carlos Teixeira Giorgis, Julgado em 25/06/2003;
[58] “À união homoafetiva, que preenche os requisitos da união estável entre casais heterossexuais, deve ser conferido o caráter de entidade
familiar, impondo-se reconhecer os direitos decorrentes desse vínculo, sob pena de ofensa aos princípios da igualdade e da dignidade da
pessoa humana. - O art. 226, da Constituição Federal não pode ser analisado isoladamente, restritivamente, devendo observar-se os
princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Referido dispositivo, ao declarar a proteção do Estado à união
estável entre o homem e a mulher, não pretendeu excluir dessa proteção a união homoafetiva, até porque, à época em que entrou em vigor a
atual Carta Política, há quase 20 anos, não teve o legislador essa preocupação, o que cede espaço para a aplicação analógica da norma a
situações atuais, antes não pensadas. - A lacuna existente na legislação não pode servir como obstáculo para o reconhecimento de um
direito” (TJ/MG. Processo nº 1.0024.06.930324-6/001. Rel. Des. Heloisa Combat, j. de 22/05/2007).
[59] Frise-se que, eventualmente, a competência em razão da matéria é definida por outras normas, como foi o caso da Lei nº 9.278/96 que,
em seu art. 9°, dispunha: “toda a matéria relativa à união estável é de competência do juízo da Vara de Família, assegurado o segredo de
justiça”.
[60] A 2ª Câmara Cível do TJ/RJ, no caso em que uma mulher requereu direito à meação do patrimônio da falecida companheira, manteve “a
competência do Juízo Cível para conhecer e julgar o pleito sucessivo, de natureza obrigacional, não de família, que almejava o
reconhecimento da sociedade de fato e a partilha do patrimônio que a falecida houvesse adquirido com a colaboração da parceira”,
reforçando a tese de que se tratava de relacionamento meramente societário e não familiar (Apelação nº 2007.001.08140. Rel. Des. Jessé
Torres, j. 11/04/2007). Em processo semelhante, a 6ª Câmara Cível entendeu que “as conseqüências jurídicas desse relacionamento de
ordem afetivo/sexual e formação do patrimônio, em especial o direito à partilha de bens, em caso de vir a mesma a ser dissolvida pelo
falecimento de um deles ou o rompimento espontâneo da relação que lhe deu origem, deverão ser dirimidas no Juízo Cível” (TJ/RJ. 06ª
Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 2006.002.17965. Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha, j. 07/11/2007).
Em Minas Gerais, há precedentes nos processos nº 2.0000.00.465188-5/000 (Rel. Des. Pereira da Silva, j. pmv de 20/03/2007),
1.0000.08.482836-7/000(Rel. Des. Eduardo Andrade, j. de 11/11/2008).
O Tribunal de Justiça de São Paulo segue este raciocínio, decidindo que se trata de “Demanda que assume contornos exclusivamente
econômicos, porque calcada na divisão de patrimônio amealhado em comum - Matéria de cunho nitidamente obrigacional”  (Câmara
Especial. Conflito de Competência n° 141.095-0/1-00. Rel. Des. Canguçu de Almeida, j. de 09/04/2007). Idem em Câmara Especial. Conflito
de Competência nº 1713790200. Rel. Des. Martins Pinto, j. de 09/03/2009; 4ª Câmara de Direito Privado. Agravo de Instrumento n° 456.449-
4/4-00. Rel. Des. J. G. Jacobina Rabello j. de 29/06/2006.
Também interpreta desta forma o tribunal cearense, “caracterizada a convivência firme e segura entre homossexuais, os efeitos daí advindos
devem ser decididos na esfera cível, posto que ocorrente apenas interesse patrimonial” (TJ/CE. 2ª Câmara Cível. Conflito de Competência
Cível nº 2004.0001.0364-4/0. Rel. Des. Ademar Mendes Bezerra, j. de 26/10/2006). No mesmo sentido: TJ/CE. 3ª Câmara Cível. Conflito de
Competência Cível nº 2005.0019.2274-4/0. Rel. Des. Edite Bringel Olinda Alencar, j. de 22/05/2006.
[61] Ação de Reconhecimento de União Estável com Pedido de Alimentos - Sentença terminativa, proferida por Juízo de Família, com base
em impossibilidade jurídica da demanda.
A Constituição Federal, nos artigos 3º, inciso IV e 5º, incisos I e X, veda qualquer tipo de preconceito ou forma de discriminação, inclusive à
concernente ao sexo, elevando à categoria dos direitos e garantias fundamentais a igualdade de todos perante a lei.
O artigo 226 e seus parágrafos 3º e 4º da Magna Carta, ao estabelecerem que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do
Estado, reconhecendo a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, bem como a comunidade formada por qualquer dos
pais e seus descendentes, não pretendeu excluir a existência e a possibilidade de reconhecimento de uniões homoafetivas, sob pena de
violação dos preceitos constitucionais.
O relacionamento entre dois homens ou entre duas mulheres é fato social aceito e reconhecido por toda a sociedade, não sendo possível negar-
se a realidade que ocorre no País e no mundo, inclusive existe Projeto de Lei tramitando no Congresso Nacional para regulamentar o
relacionamento homoafetivo.
Na ausência de lei expressa sobre a matéria, aplica-se o artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, cabendo ao juiz decidir o caso de
acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.
A competência para processar e julgar a questão é de uma das Varas Cíveis, por falta de previsão expressa das Leis Processuais e do Código
de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro atribuindo a competência a uma das Varas de Família - Prevalece a
competência residual das Varas Cíveis. Assim, reforma-se a Sentença, determinando-se o prosseguimento do feito perante uma das Varas
Cíveis da Comarca de Niterói até ulterior sentença de mérito.” (Sem grifos no original). (TJRJ. 17ª CC. Ap. 2005.001.20610, rel. Des.
Camilo Ruliere, j. 19/10/2005).
[62] TJ/DF. 1ª Câmara Cível. Processo nº 20040020013132CCP. Rel. Des. Sandra de Santis, j. de 28/04/2004. No mesmo sentido, 1ª Câmara
Cível. Processo nº 20030020096835CCP. Rel. Des. Fernando Habibe, j. de 10/12/2003; 1ª Turma Cível. Processo nº 20030020098211AGI.
Rel. Des. Nívio Geraldo Gonçalves, j. de 15/12/2003. Também interpreta desta forma o tribunal potiguar (TJ/RN. 2ª Câmara Cível. Apelação
Cível nº 2005.004298-6, rel. Des. Cláudio Santos, j. 07/03/2006; Tribunal Pleno. Conflito Negativo de Competência nº 2002.001241-1, rel.
Des. Caio Alencar, j. 21/08/2002).
[63] TJ/SC. 3ª Câmara de Direito Civil. Apelação Cível nº 2007.001.04634. Rel. Des. Marcos Alcino A Torres, julgamento de 24/04/2007.
Idem em Apelação Cível n. 2007.036284-6. Rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. de 29/08/2008.
[64] TJ/SP. Câmara Especial. Conflito de Competência nº 1707710400. Rel. Des. Eduardo Pereira, j. de 02/03/2009. Idem em TJ/SP. Câmara
Especial. Conflito de Competência nº 1684900100. Rel. Des. Eduardo Pereira, j. de 19/01/2009; TJ/SP. 1ª Câmara de Direito Privado.
Conflito de Competência nº 1271650900. Rel. Des. Eduardo Gouvea, j. de 12/03/2008.
[65] Também decidiram desta forma os Tribunais de Justiça de Sergipe – com divergência no acórdão (Conflito de competência nº
0100/2006. Relator: Des. Gilson Gois Soares, j. de 21/03/2007); e Pernambuco (TJ/PE. 1ª Câmara Cível. Processo nº 72019-8. Rel. Des.
Etério Galvão, j. de 22/5/2001).
[66] TJ/RJ. 16ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 2007.001.04634. Rel. Des. Marcos Alcino A Torres, julgamento de 24/04/2007.
[67] TJ/DF. 1ª Câmara Cível. Processo nº 20070020104323CCP. Rel. Des. Diva Lucy Ibiapina, j. de 12/11/2007
[68] STJ. 4ª T. REsp 323.370-RS, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 14/12/2004. Informativo nº 233.
[69] STJ. 4ª T. REsp nº 502.995⁄RN, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 26/04/2005. Segundo o voto do relator, “a questão familiar
verdadeiramente não existe. O menor fica, como já declinado, com sua mãe e, como no caso retratado da cantora, na eventualidade de sua
falta - sem questionamento dos parentes - a guarda é deferida à outra. Não há, portanto, nada que envolva a adoção ou coloque em debate,
pelo menos no momento, a situação do menor. Surgindo algo no futuro, o tema será outro e a solução também. A competência, no momento,
é da vara cível”.
[70] São os casos, p. ex., do Rio Grande do Sul (lei estadual nº 7356/80, art. 73, III), Paraná (lei estadual n° 7297/80, art. 221, I) e Minas
Gerais (lei complementar nº 59/01, art. 60). Como estas normas não fazem menção expressa à união estável, muito menos à união
homoafetiva, isto não impediu que sua jurisprudência, ao contrário da fluminense, fosse bem mais sensível à causa homossexual.
[71] TJ/RS. 8ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento Nº 70027172428, rel. Des. Rui Portanova, Julgado em 27/10/2008. No mesmo sentido,
TJ/RS. 7ª Câmara Cível. Apelação Cível Nº 70016239949, rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 20/12/2006; TJ/RS. 8ª Câmara
Cível. Agravo de Instrumento Nº 70015415789, rel. Des. Rui Portanova, Julgado em 16/11/2006; TJ/RS. 7ª Câmara Cível. Apelação Cível Nº
70015169626, Sétima Câmara Cível, rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 02/08/2006; TJ/RS. 7ª Câmara Cível. Apelação Cível Nº
70010649440, rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 30/03/2005; TJ/RS. 8ª Câmara Cível. Apelação Cível Nº
70002692358, rel. Des. Alfredo Guilherme Englert, Julgado em 11/10/2001; TJ/RS. 8ª Câmara Cível. Conflito de Competência Nº
70000992156, rel. Des. José Ataídes Siqueira Trindade, Julgado em 29/06/2000; TJ/RS. 6ª Câmara Cível. Apelação Cível Nº 598362655, rel.
Des. Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 15/09/1999; TJ/RS. 8ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento Nº 599075496, rel. Des. Breno
Moreira Mussi, Julgado em 17/06/1999.
[72] TJ/RS. 8ª Câmara Cível. Apelação Cível Nº 70023812423, Rel. Des. Rui Portanova, Julgado em 02/10/2008.
[73] JUSTIFICACAO JUDICIAL. CONVIVENCIA HOMOSSEXUAL. COMPETENCIA. POSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. 1. E
competente a justiça estadual para julgar a justificação de convivência entre homossexuais pois os efeitos pretendidos não são meramente
previdenciários, mas também patrimoniais. 2. São competentes as Varas de Família, e também as Câmaras especializadas em direito de
família, para o exame das questões jurídicas decorrentes da convivência homossexual pois, ainda que não constituam entidade familiar, mas
mera sociedade de fato, reclamam, pela natureza da relação, permeada pelo afeto e peculiar carga de confiança entre o par, um tratamento
diferenciado daquele próprio do direito das obrigações. Essas relações encontram espaço próprio dentro do direito de família, na parte
assistencial, ao lado da tutela, curatela e ausência, que são relações de cunho protetivo, ainda que também com conteúdo patrimonial. 3. E
viável juridicamente a justificação pretendida pois a sua finalidade e comprovar o fato da convivência entre duas pessoas homossexuais, seja
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para documentá-la, seja para uso futuro em processo judicial, onde poderá ser buscado efeito patrimonial ou ate previdenciário. Inteligência
do art. 861 do CPC. Recurso conhecido e provido. 10 fls. (Apelação Cível Nº 70002355204, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 11/04/2001).
[74] Discrepa desta interpretação o julgamento do AI nº 70025497330, em que se decidiu ser competente a vara cível para o julgamento da
inclusão de companheiro do autor como dependente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, “pois a
relação sócio-afetiva entre os autores está demonstrada, nos autos, através de Escritura Pública”. Conseqüentemente, “o deslocamento da
competência só existiria se a relação entre os autores pendesse de reconhecimento” (TJ/RS. 5ª Câmara Cível. AI nº 70025497330, rel.
Romeu Marques Ribeiro Filho, julgado em 23/07/2008). Também houve uma decisão pontual de se preservar a competência do juízo da vara
cível, quando não havia consenso quanto ao juízo competente (TJ/RS. 8ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 599348562, rel. Des. Antônio
Carlos Stangler Pereira, Julgado em 25/11/1999).
[75] TJ/PR. 11ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 0491035-2. Rel. Des. Augusto Lopes Cortes, j. pmv  de 09/07/2008. No mesmo
sentido, Conflito de Competência Cível nº 0523449-5, Rel. Des. Luiz Cezar Nicolau, j. de 14/10/2008.
[76] TJ/SC. 3ª Câmara de Direito Civil. Conflito de Competência n. 2008.030289-8. Rel. Des. Henry Petry Junior, j. de 20/10/2008. No
mesmo sentido, 2ª Câmara de Direito Civil Agravo de Instrumento n. 2006.041589-0, Rel.: Newton Janke, j. de  18/01/2008. Entretanto, esta
interpretação ainda é controversa, como se percebe nos acórdãos da 3ª Câmara de Direito Civil relatados pelo Des. Marcus Túlio Sartorato, no
julgamento das Apelações Cíveis n. 2006.046480-0 (21/08/2008) e 2007.036284-6 (29/08/2008)
[77] TJ/MG. Processo nº 1.0024.05.817915-1/001. Rel. Des. Silas Vieira, j. pmv de 25/01/2007
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A SÚMULA VINCULANTE, A REGULAÇÃO SISTÊMICA E OS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS. 
 

THA BINDING JUDICIAL PRECEDENT, SYSTEMIC REGULATION AND 

FUNDAMENTAL RIGHTS. 

 

 

Paulo Henriques da Fonseca 

 

 

RESUMO 

Novos direitos, sujeitos e necessidades tuteladas por uma Constituição “generosa” em 

termos de direitos sociais, desafiam o sistema do direito a uma auto-contenção judicial e 

regulatória do conteúdo constitucional. A súmula vinculante do Supremo Tribunal 

Federal trazida pela Emenda n° 45/2004 para o ordenamento brasileiro é ainda alvo de 

apreensões, mas por ela se pode heuristicamente testar a validade e atualidade da teoria 

sistêmica de Luhmann e a tensão entre emancipação e regulação de Boaventura de 

Sousa Santos. Considerando a Constituição como ambiente para o sistema jurídico, 

incumbe ao STF a tarefa de operar os recortes que a tornem aplicável no âmbito 

sistêmico do direito. A tensão ambiente/sistema de Luhmann encontra-se bem 

correlacionada com aquela de Santos, regulação/emancipação, servindo a súmula 

vinculante para validar e ilustrar as duas teorias. Sem derrogar os direitos fundamentais, 

o conteúdo dos enunciados tem como efeito reforçar a cooperação sistêmica e realçar 

uma feição do sistema do direito que não é apenas formado de idéias, teorias, mas de 

uma pragmática organizacional e institucional.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Direitos fundamentais. Sistema do direito. Súmula vinculante. 

Regulação. STF. 

 

 

ABSTRACT 

New rights, subjects and tutelage of necessities by a “generous” Constitution, in order 

of social rights, challenge the system of law in consideration of its own self judicial 

regulation and to contain itself in front of constitutional contents. The binding judicial 

precedent of the Supreme Court brought by Constitutional Amendment No. 45/2004 to 

the Brazilian system of law produces yet most critical in the sphere of law, but it serves 

to test the validity of Luhmann’s systemic theory and Santos’ Theory about the tension 

between emancipation and regulation. Considering the Constitution as an environment 

for the legal system, it requires Supreme Court operates the cuts that make it applicable 

in the systemic field of law. Tension environment/system by Luhmann is well correlated 

with Santos’ theory and both can be illustrated in its elements by the binding judicial 

precendent of Supreme Court. The binding judicial precedent’s contents doesn’t repeal 

fundamental rights, but has an limitative systemic effect of reinforcing the institutional 

and organizational dimension of law against the pure theory and idea of rights. 

 

KEYWORDS: Fundamental rights. System of law. Binding judicial precedent. 

Regulation. Brazilian Supreme Court. 
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1. Introdução 

  

O escopo deste estudo é a exposição acerca do papel sistêmico da súmula 

vinculante do Supremo Tribunal Federal, no formato de um diálogo critico e analítico 

envolvendo as teorias de Boaventura de Sousa Santos e Niklas Luhmann. As súmulas 

vinculantes do STF passaram a fazer parte da organização judiciária brasileira com a 

Emenda 45/2004, da reforma do Judiciário. Com a finalidade de tornar mais ágil e 

uniforme as decisões judiciais e administrativas acerca de questões jurídicas reiteradas, 

a nova modalidade de súmula é inovação sistêmica e regulatória, de decisivo impacto 

nos direitos fundamentais, sua interpretação e aplicação. Com inegável acento na 

segurança jurídica e do sistema do direito. 

Santos (2005) traz à análise o evolver da tensão básica constitutiva do direito e 

das ciências na modernidade, a tensão entre emancipação e a regulação. Luhmann 

(1983; 1985, passim), por sua vez contribui com a idéia de sistema do direito e suas 

diversas chaves analíticas para entendimento do fenômeno jurídico, a partir da tensão 

entre sistema e ambiente. 

A princípio, uma breve exposição situará a tensão regulação/emancipação na 

história do direito, aí analisado o cenário da modernidade. Nesse cenário é que se dá o 

atual formato dos direitos e garantias da pessoa humana, sob o novo paradigma do 

direito racionalizado, estatizado e científico. A modernidade jurídico-política Santos 

(2005) define em termos daquela tensão emancipação e regulação, como seu eixo 

estruturante. 

No ponto seguinte, abre-se a discussão sobre a gestão jurídica da complexidade 

a partir do pensamento de Luhmann sobre o sistema do Direito. A contribuição da 

sociologia jurídica para o entendimento das estruturas normativas e institucionais 

produtoras de decisão, passa pela análise do que seja o sistema do Direito, suas seleções 

entre opções diversas ao decidir, mas também legitimidade funcional ao fazê-lo. 

Na seqüência, a discussão será trazida ao ambiente atual e “enformador” do 

sistema jurídico, a Constituição, com a da Emenda n° 45/2004; o conceito de súmula e 

súmula vinculante – críticas que recaem sobre sua consolidação no sistema jurídico, a 

definição deste e a sua forma de gerir a complexidade. O direito sumular é reforçado na 
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recente reforma do Judiciário pela Emenda citada. A inovação constitucional da súmula 

vinculante dá elementos para o diálogo entre as teorias de Boaventura de Sousa Santos e 

de Niklas Luhmann, validando-as ilustrativamente. 

A tensão emancipação-regulação constitutiva da modernidade, que segundo 

Santos se resolve com a crescente regulação. Mas subsiste um ambiente constitucional 

sempre aberto à mudança social “normal” e com forte conteúdo emancipatório. Por 

exemplo, os direitos e garantias fundamentais do indivíduo, a organização política e 

jurídica do Estado com harmonia e independência entre poderes e a forma federativa, 

consagrados como cláusulas pétreas, trazem forte conteúdo emancipatório, de limitação 

do arbítrio estatal e ampliação de direitos e garantias daquele indivíduo cidadão. 

Mas também a realidade sistêmica do Direito em vista da boa ordem que ele 

persegue, exige que a mudança seja controlada, previsível às expectativas gerais e daí 

que a decisão jurídica ocorre em base de certa pragmática judicial. A súmula é sinal de 

uma escolha pragmática, sistêmica e “ambiental” ao buscar realizar o telos 

constitucional minimizando os riscos na administração do Direito. 

A súmula vinculante constitui um dado sistêmico e factual no Brasil, consolida 

um entendimento judicial com efeitos no Judiciário e no Executivo. Demonstra que a 

decisão  jurídica é sistêmica, pragmática e visa recriar o sistema em termos de 

segurança e previsibilidade. Demonstra ainda que a ampliação de direitos pela 

Constituição se viabiliza pela interpretação consolidada e uniformizadora, enfim, a 

regulação. 

  

2. O direito moderno e a tensão entre emancipação e regulação. 

  

A definição ambiental-cultural do que seja o direito moderno evoca, ao menos 

no Ocidente tributário da matriz histórica européia, entender quais foram os passos do 

fenômeno que se logrou chamar modernidade. Santos (2005) procura com eficiência 

exaurir os contornos desse quadro cultural e ideológico mais amplo de mudanças no 

modo de conhecer e fazer ciência, na ascensão do capitalismo mercantil e apoiado pelo 

Estado em processo de rápida consolidação como único ator jurídico e político a 

substituir, em proximidade com o mercado, as diversas ordens e a pluralidade de 

poderes do período medieval. 

A reabertura da atividade comercial burguesa do século XV, juntamente com a 

difusão dos ideais humanistas culmina na reorganização cultural e social revolucionária 
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do Ocidente. A modernidade ocidental em seu evolver exigiu um novo modelo de 

segurança jurídica para a burguesia já que esta não tinha prerrogativas políticas que 

lograria obter mais tarde, nos séculos XVIII e XIX.  O direito compilado em Bolonha 

está a serviço do projeto moderno e burguês, constituindo um exercício regulatório que 

vai dar segurança a uma classe social e econômica, racionalidade ao agir do Estado, 

servindo pois à emancipação, inicialmente. Assim pontua Santos (2005, p. 120-1): 

  

  
O processo histórico da tensão entre regulação e emancipação no 
campo jurídico é ainda mais antigo do que no campo da ciência e, 

numa das suas primeiras manifestações, remonta à recepção do 

direito romano na Europa do século XII. Esse fenômeno foi de tal 
modo decisivo para o desenvolvimento subseqüente do direito que os 

historiadores do direito o consideram quase unanimemente o factor 

mais importante na criação da tradição jurídica moderna ocidental.  

  

A modernidade nasce a partir da promessa de emancipação, da passagem da 

condição de servo para súdito e cidadão, do fim das lealdades concorrentes e caóticas 

das diversas hierarquias que submetiam homens e mulheres no ancién règime. A tensão 

básica no campo das ciências só surgirá mais tarde, durante o período de afirmação do 

capitalismo industrial. Mas a necessidade de desenvolvimento das novas energias 

produtivas do capitalismo e a ameaça do caos, fez com que a emancipação fosse 

crescentemente submetida à regulação até aquela praticamente desaparecer. 

A ciência e a tecnologia seriam as formas apropriadas de criar uma nova “boa 

ordem”, mas elas, segundo pensamento de Santos (2005) falharam nessa tarefa de 

regular a nova ordem moderna. Coube ao direito essa tarefa, a qual ele desempenha num 

processo progressivo de racionalização e estatização que vai desde a recepção do direito 

romano na Universidade de Bolonha, ao jus-racionalismo naturalista de Vico e Grotius 

que separam o Direito das fontes transcendentais e divinas do período anterior, o 

medieval.  

O evolver desse processo de estatização e cientificização do direito aprofunda-

se nas teorias do “Contrato Social” de Hobbes, Locke e Rousseau e chega ao 

positivismo jurídico, a construção do direito como sistema completo e absoluto, referido 

a si mesmo na completude de suas normas e possibilidade de integração delas sem 

precisar sair de dentro do sistema. A escola exegética alemã vai ser a máxima expressão 

dessa concepção de direito cuja lógica prescinde de quaisquer vinculações mais fortes 

com a realidade ou os fatos materiais. 
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O direito vai se tornando cada vez mais vinculado à figura do Estado, sob a 

forma de um direito “instrumental” e o que antes era um “saber prudente” se 

complexifica, se especializa e se territorializa no Estado nacional. O ordenamento 

jurídico é a organização estabelecida em elos pelas normas que constituem o direito. É 

um modelo – tudo aquilo que propõe ou simula resultados - complexo, diretriz das 

diretrizes de conduta, ou de organização estatal, sem as considerações do que foi 

deslocado para o campo da moral, da política etc. O crescimento das forças econômicas 

(mercado) e do poder político organizado (Estado), além daquela emancipação 

individual prometida, propicia os excessos e déficits na vida social. 

Os excessos e déficits produzidos na modernidade trazem a necessidade de 

regulação. Como a descrição científica da regularidade dos fenômenos é a lei e como 

esse termo também pertence à ordem normativa. Por isomorfismo, o direito moderno 

passou a servir-se da lei, segundo Santos (2005) do mesmo padrão epistêmico e 

aplicado das ciências modernas: como elemento padrão de regularidade, de constância.  

A ciência moderna, configurada como verdadeiro combustível do processo de 

ascensão capitalista, teve como efeito a formação de um conhecimento de 

preponderância reguladora, que dessa forma absorveu em si a força emancipatória da 

modernidade, trocando-a pela regulação e a garantia da nova boa ordem. O saber 

contemplativo e desinteressado cedeu lugar ao saber instrumental e a serviço seja da 

produção e acumulação, seja da hegemonia. O princípio da solidariedade (da sociedade) 

cede espaço aos da hegemonia (do Estado) e da acumulação (do Mercado).  

A crescente abstração do direito garantiu sua aplicação sobre o Estado, o 

mercado, a sociedade e os indivíduos, servindo o direito tanto aos modelos jurídico-

políticos liberais quanto aos mais totalitários, dada sua crescente abstração lógica e 

organização sistêmica. Assim, o direito moderno não ficou imunizado diante das 

mudanças sociais “normais”, sendo transformado em mero instrumento político, de 

ampliação crescente de sua incidência sobre diversos campos da vida social, 

juridicizando-a, colonizando-a, segundo Santos (2005, p.158): 

  
  
Em primeiro lugar, revelam-se como manifestações da colonização 

da sociedade: ao submeter histórias de vida e formas de viver 

concretas e contextualizadas a uma burocratização e monetarização 

abstratas, a regulação jurídica destrói a dinâmica orgânica e os 
padrões internos de auto-produção e auto-reprodução das diferentes 

esferas sociais (economia, família, educação, etc.). Embora vise a 

integração social ela promove a desintegração social, aí residindo, 
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para Habermas, a estrutura dilemática do Estado-Providência 

(Habermas, 1986:211;1987). Em segundo lugar, essas disfunções 

revelam-se como “materialização” do direito: o reverso da sobre-
juridicização do direito; Finalmente, as disfunções redundam numa 

ineficácia do direito: é muito provável, ou até quase certo, que a 

discrepância da lógica interna e da autoprodução dos padrões do 
direito com os das outras esferas da vida social por ele reguladas 

torne a regulação jurídica ineficaz ou contraproducente.  

  

 Com a apresentação dessas três grandes limitações, as quais Teubner refere-se 

como “trilema regulatório”, assume-se que dessa forma o direito mantém-se manipulado 

e ao mesmo tempo a cárcere da política e dos subsistemas regulados. Os sujeitos 

desaparecem praticamente e sobrevive o sistema, auto-referenciado em si mesmo nas 

relações com o mundo, o ambiente e a cultura, estruturados a partir de múltiplos 

sistemas (semi) autônomos. 

No conjunto do pensamento jus-sociológico de Santos (2000), ele distingue 

uma série de etapas epistemológicas em que a sociologia do direito primeiro privilegiou 

uma visão normativista, mais ligada ao dado abstrato das leis e suas disposições de 

direito material. Mas aos pouco foi alcançando as dimensões institucional e 

organizacional da aplicação do direito, consolidando-se numa sociologia dos tribunais. 

É nesse ponto de chegada novo da sociologia do direito, muito próxima da etnologia, 

que se estudam os tribunais e sua forma de decidir[1]. 

A respeito dessa complexificação e melhoria metodológica e epistemológica da 

investigação sociológica do direito e sua aplicação, diz Santos (2000, p. 163): 

  
Ao deslocar a questão da normatividade do direito dos enunciados 

abstractos da lei para as decisões particulares dos juízes, criou as pré-

condições teóricas de transição para uma nova visão sociológica 

centrada nas dimensões processuais, institucionais e organizacionais. 
  

O esforço de autocontenção e autorreferenciamento do sistema do direito, da 

teoria de Luhmann, Santos chama de regulação e uma das conseqüências é a 

juridificação da vida social, tanto pela legislação, quanto pela aplicação do direito. Esta, 

inaugura uma comunidade de práticas, tribunais e órgãos judiciais, cujas seleções de 

sentido que fazem a partira das leis (ou a margem ou contra elas), o modo próprio de se 

organizar e decidir dentre outros, justificam uma virada e especificação no trabalho 

crítico e analítico da sociologia. 

  

3.  Direito e sistema: instituições e estruturas. 
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A noção de sistema do direito se especializa com Niklas Luhmann e é tributária 

das teorias de Maturana e Varela, quanto à autopoiese, ou seja, a capacidade sistêmica 

de se auto-gerar, e da teoria social de Talcott Parsons. Diferentemente deste, para 

Luhmann o sistema se faz de comunicações e não de indivíduos e suas ações a partir de 

dados de consciência. Para Luhmann, os indivíduos são comunicações do próprio 

sistema[2].  

O sistema social é aquele básico e chamado também “sistema social total”. A 

partir desse sistema, cuja regra é a diferenciação social se concebe a formação de 

subsistemas (político, jurídico, moral, econômico, artístico-estético, cultural, etc) cada 

um operando o acomplamento estrutural com os demais através de um código binário 

básico. O código binário do direito é o “jurídico/não-jurídico”, traduzido como 

legal/ilegal, algumas vezes, pela dificuldade de tradução de Recht/Unrecht 

(“direito/não-direito”?) da expressão textual de Luhmann. Os indivíduos são sistemas 

orgânico-corpóreos, sendo os dados de sua consciência resultado das comunicações 

sistêmicas, não atos livres, pois a autopoiese nos indivíduos-sistema parece ser restrita 

apenas à autoprodução corporal (nascer, crescer e morrer). 

Boaventura de Sousa Santos não propõem uma premissa teórica tão radical 

quanto Luhmann, de negação do sujeito individual, mas concebe as relações jurídicas 

sobre o prisma da tensão regulação-emancipação, na qual o resultado da racionalização 

da vida moderna transferiu vantagens para as estruturas mais sistêmicas, o Estado e o 

mercado[3]. 

Assim, o desafio identificado por Santos é que a promessa da modernidade 

(ainda não cumprida, segundo Habermas) é a emancipação, os direitos ampliados aos 

novos titulares que podem exercitá-los, hipoteticamente, em função do Estado e 

mercado mais racionalizados. A concentração de atribuições e poder jurídico e político 

no Estado e Mercado, em detrimento da Sociedade, mais fluida em sua desconstrução 

moderna, fazem com que na modernidade se consolide a feição mais sistêmica da sua 

organização e formas de institucionalização. Santos (2005) aproxima-se de Luhmann 

quando situa o indivíduo na aventura da modernidade jurídico-política, mais como uma 

identidade “de jure”, de Bauman (2001) do que como um protagonista, sonho dos 

românticos alemães e das filosofias da consciência. O Estado, o mercado e a sociedade 

são os atores sistêmicos para o direito. 
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As constituições dos Estados modernos são os repositórios mais claros dos 

direitos de emancipação consagrados como direitos subjetivos e a cidadania emerge 

como a qualidade jurídico-política que não tinha o súdito. As constituições modernas, 

especialmente no caso da brasileira, muito extensa e analítica, são um misto de 

ambiente emancipado, de enunciação de direitos e garantias em quantidade e qualidade. 

As constituições são também a base para a criação sistêmica do direito. Ao legislador, e 

mais ainda ao Judiciário, cabe a função de criar e fortalecer o sistema pelas seleções e 

decisões, a partir do horizonte constitucional e suas múltiplas possibilidades de sentido. 

Tal ampliação temática de direitos subjetivos repercute diretamente na 

complexidade e na contingência, pilares problemáticos, alvos do cuidado da teoria de 

Luhmann. O sistema do direito passa a ser composto de diversos subsistemas e a ter que 

regular e dialogar com outros sistemas, traduzindo seu código básico para aplicá-lo aos 

demais. A regulação jurídica passa a ser superexigida diante da nova diversidade de 

direitos, atores jurídicos, conteúdos e temas sociais juridicizados etc. As contingências 

sociais e factuais num ambiente social, político e econômico marcado pelo individual e 

suas demandas singulares tenderiam ao caótico, não fosse a nova unidade racional do 

Estado e do direito que com ele passa a se identificar. 

De acordo com Santos (2005) a formulação mais ampla e articulada, de forma 

a garantir a eficácia e autonomia do direito sem que ele se descaracterize ante os 

subsistemas regulados é a concepção do sistema autopoiético de Luhmann. A gestão da 

complexidade com seus excessos, déficits e riscos é tarefa que o sistema do direito 

opera a partir de seleções e exclusões  com a aplicação do código básico binário 

legal/ilegal, jurídico-não jurídico. 

O sistema se estrutura em Luhmann em dois níveis interligados, mas distintos: 

um mais psíquico e comportamental em que a seletividade, a escolha, alivia o medo, 

outro mais institucional e organizacional previne o desapontamento, controla as 

frustrações. Diz ele na sua definição, assim: 

  

Estrutura é definida por uma propriedade, isto é, por uma constância 

relativa.[...] Definimos a estrutura através de sua função de 
fortalecimento da seletividade [...]. As estruturas potencializam esse 

efeito aliviante [dos desapontamentos] na medida em que 

estabelecem as referências de uma seleção a outra. Através de um ato 

de opção, geralmente não percebido como tal, as estruturas 
restringem o âmbito das possibilidades de opções. (LUHMANN, 

1985, p. 53-54) 
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A função das estruturas é reduzir a insegurança e confirmar expectativas mais 

generalizadas, regulando o medo (id, p. 55). Essa definição comportamental e psíquica 

se valida nas relações pessoais, parte a parte, com a seleção de linguagem, de 

argumentos para a comunicação. Além dessa definição do ponto de vista psíquico, 

Luhmann cuida das estruturas que atuam como “terceiros” nas relações. Aí se inserem 

as estruturas institucionais e organizacionais.  A estas compete integrar e dar segurança, 

neutralizando, objetivando e amenizando as disputas. Passam a atuar quando a 

complexidade das relações e as disputas decorrentes não se resolvem mais com base em 

consensos, apelo á convicções comuns e experimentação normativa, mas com o 

deslocamento da competência de decidir. 

As estruturas, enquanto parte do argumenta da teoria sistêmica, podem ser 

individuais-subjetivas, consensuais-intersubjetivas e institucionais. Nestas últimas 

comportando estruturas estatais (Judiciário, Legislativo e Administração) e as sociais e 

do mercado: movimentos sociais, empresas, interessando aqui aquelas estatais, mais 

precisamente por conta da regulação própria e da sua força intra-sistêmica. 

A crise do consenso cotidiano, fenômeno no campo das relações sociais, em 

especial das relações no mundo do direito, entra de cheio na definição do próprio objeto 

da sociologia do direito. Tal crise desencadeia a formação de mecanismos de 

institucionalização da decisão, sejam elas judiciais ou legislativas com fins de 

estabilizar as expectativas e gerir a complexidade e a contingência. Diz Luhmann (1985, 

p. 84): 

  

As instituições se fundamentam então não na concordância fática de 
determináveis manifestações de opiniões, mas sim no sucesso ao 

superestimá-las. Sua continuidade está garantida enquanto quase 

todos suponham que quase todos concordem [...]. Daí surge, 
comparativamente ao consenso fático, uma maior estabilidade e uma 

mais apurada sensibilidade. 

  

O sistema do Direito, em virtude da diversidade de interações que estabelece 

com outros sistemas numa sociedade sobre-juridificada, se especializa e se diferencia 

funcionalmente. Luhmann o concebe em estruturas judiciais e legislativas. As distinções 

entre elas Luhmann (1985, p. 38) trata assim. 

  

O âmbito da jurisprudência cuida da exposição do direito vigente, da 

manutenção e da sanção de certas expectativas normativas, de 
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manifestar a determinação a não assimilar apreensivamente as 

transgressões ao direito. 

  

Ao comparar com a função do legislador dentro da distribuição de 

competências funcionais e específicas, Luhmann confere ao Judiciário um papel mais 

sistêmico. A regulação judicial é concreta, destinada ao caso singular. Mas o 

crescimento do subsistema judicial dentro do sistema do Direito, a impostação técnica 

que dá ao Judiciário uma legitimidade, permite, no caso da jurisprudência sumular, 

editar normas em termos materiais. É o caso da súmula vinculante, que age 

verticalmente todo o aparelho judicial brasileiro bem como a administração pública: ao 

decidir, as autoridades não podem ir contra o entendimento que está sumulado. 

Quanto ao legislativo, sua participação sistêmica é mais fluida e dinâmica, 

segundo Luhmann, que diz (id. p. 38): 

  

Para o legislador, no entanto, as normas e os fatos se apresentam em 
uma outra ótica e num outro contexto. [...] Ele pode abrir-se ao 

direito clandestino dos rebeldes e criminosos, aos interesses afetados 

pelas prescrições. Ele pode, e até mesmo, deve demonstrar estar 
disposto a corrigir expectativas. Ele é o destinatário da vontade de 

mudar. 

  

Normalmente, a complexidade de um ambiente estimula o também aumento da 

complexidade do sistema do direito e dos outros sistemas de certa forma interligados. A 

complexidade de um sistema de forma alguma, se faz por reflexo do ambiente, uma vez 

que, se assim fosse, consistiria em uma ruptura dos seus limites, ocasionando a morte 

precoce do próprio sistema.  

O ambiente leva ao sistema diversas possibilidades, estas diferenciadas em 

outras possíveis, originando uma confusão e contingência. Então, o sistema utiliza a 

seletividade e opta pelas possibilidades mais coerentes com a função que desempenha. 

Ou seja, o próprio sistema minimiza a complexidade para se manter a salvo no 

ambiente. Porém, ao passo que há uma simplificação da alta complexidade do ambiente, 

ocorre também um avanço da complexidade do próprio sistema, sendo esse o preço para 

sua manutenção no ambiente. A gestão sistema do direito termina por ser mais interna, 

“autopoiética” do que dirigida para fora, para o ambiente de entorno.  

 É importante considerar que o sistema se comporta de modo mutável. O 

aumento de sua complexidade interna se faz devido ao número de possibilidades ser 

também maior, sendo condição para esse enfrentamento uma diferenciação em 
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subsistemas. Dentro do sistema do direito pode-se ter um subsistema judicial, outro 

legislativo ou contratual, etc.  

As sociedades contemporâneas, tomadas como sistemas sociais totais, 

estruturam-se de acordo com um programa de diferenciação funcional, sendo assim 

constituídas por inúmeras formas de subsistemas, dentre eles o direito e a política. É 

inerente e peculiar a cada subsistema um modo de funcionamento e um código próprio, 

pois cada subsistema se constitui de forma fechada, autônoma e auto-referencial, assim 

como ao mesmo tempo interligam-se sob a forma reduzida de “acoplamento estrutural”. 

É notório na concepção Luhmanniana, a conclusão que para o sociólogo alemão a 

sociedade é um verdadeiro sistema composto por comunicações, ou conforme citou 

Celso Fernandes Campilongo, “a sociedade é, então, pura e simplesmente uma rede de 

comunicações”. 

A característica marcante da comunicação que se realiza em cada sistema 

social, somente ocorre em função utilização dos chamados códigos binários, que 

segundo Niklas Luhmann, levam a uma enorme simplificação. O direito funciona, 

segundo seu próprio código: legal/ilegal, jurídico/não-jurídico. Por esse código básico, o 

direito dialoga com outros subsistemas sociais, convertendo suas provocações e 

irritações em reações autopoiéticas, ou seja, só as conhecendo se puderem ser traduzidas 

em jurídico/não jurídico.. 

Não existe um agente externo ao sistema que origina sua modificação, ele 

mesmo a realiza. As provocações ou irritações não somente contribuem para a evolução 

do sistema, como também, dependendo da intensidade, podem incitar mudanças na 

estrutura do próprio sistema. Essa capacidade de produzir a si mesmo recebe o nome de 

autopoiese, responsável pela constância no aumento das possibilidades até que a 

complexidade do sistema atinja níveis intoleráveis à estrutura do sistema, culminando 

com mudanças na sua forma de diferenciação.  

A evolução do sistema ora depende da sua diferenciação, ora da passagem de 

uma forma de se diferenciar em outra. De acordo com a teoria de Niklas Luhmann, são 

quatro as formas pelas quais o sistema pode se diferenciar: segmentação, hierarquia, 

centro/periferia e a função, e conforme evolui passa de um sistema segmentado até os 

limites de um sistema funcional. Assim como aconteceu com a própria sociedade, 

passando por uma forma segmentada, na antiguidade, até uma forma funcional, na 

modernidade.  
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Voltando tal complexidade para o mundo do direito, denota-se que para 

Luhmann, o direito se deixa determinar por critérios externos à positividade. Tornou-se 

um desafio para a figura do juiz, se manter fiel aos argumentos jurídicos necessários à 

autonomia do direito, isso devido a recorrente judicialização dos litígios. Com isso, fica 

evidente o problema das lacunas e a incapacidade do direito em prever normativamente 

todas as situações de conflitos que emergem, o que o leva a um esforço de auto-

contenção e ênfase na segurança jurídica, v.g. 

Surge então a paradoxal formulação da norma jurídica, que ao invés de 

delimitar sua área de aplicação, aumenta de forma gradativa seu grau de abstração. 

Tecnicamente a norma jurídica no quadro atual de expansão das prestações e atenções 

do Estado de Direito, tem que ser paradoxalmente mais abstrata e mais específica. É 

devido e a partir desses raciocínios que os quesitos para criação e edição da súmula são 

compreendidos: uma tentativa de (re) posicionar os marcos balizadores da decisão 

jurídica e da segurança do sistema, traduzindo a abstração e a especificação em 

possibilidade de decisão.  

Os conceitos de complexidade, contingência e riscos[4] da vida social 

moderna, substituem os clássicos vontade e interesse, muito típicos do pensamento 

quando se trata de direitos fundamentais. Pensados apenas no formato subjetivo e 

individual, para um modelo tradicional de poucos bens jurídicos (propriedade, status 

personae, liberdade ambulatória e política, contratos etc) resolvidos em lide 

interpessoal, os direitos fundamentais perdem sua significação. As instituições e o 

ordenamento social num Estado de amplos poderes e complexas prestações e 

atribuições devem ser consideradas, sob o conteúdo do risco social. Este substituiu a 

estabilidade e o statu quo que são uma espécie de mito colocada como pressupostos 

para o sistema jurídico, não como uma meta intra-sistêmica permanente. 

  

4. Direito sumular no Brasil 

  

A lei é uma espécie de norma jurídica resultante do complexo processo 

legislativo. Sua força coercitiva aplica-se a casos abstratos, uma vez que existe como 

direito positivo das normas de conduta e organização. Diferentemente da lei, a súmula é 

diretriz jurisprudencial, oriunda das reiteradas demandas com o mesmo objeto, ou sobre 

um mesmo fundamento[5]. Apenas norteando decisões que podem livremente influir 
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nas convicções dos juízes e demais aplicadores do direito. É norma de natureza diversa 

pela própria fonte judicial da qual emana. 

A natureza jurídico normativa das súmulas está relacionada à função judicial 

da “jurisdictio”, dizer o direito, quando a norma legal ou costumeira por si mesmo não 

pode ser aplicada. Há um lapso epistêmico entre a enunciação de norma e sua 

pragmática, a aplicação. No caso da norma constitucional esse hiato epistêmico entre o 

sentido e o alcance da norma abstrata é de grande complexidade. Há uma zona de atrito 

e superposição de direitos que decorre do próprio conteúdo dos direitos 

fundamentais[6], sua complexa topologia. 

Exemplificando e ilustrando, com dispositivos da Constituição Federal de 

1988: 

  

Art. 5°, inciso LV. Art. 5°, inciso LVIII. 

Aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes. 

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação. 

Súmula Vinculante n° 5 do  STF. A falta de defesa técnica por advogado no processo 

administrativo disciplinar não ofende a Constituição. 

  

Os  dois incisos do mesmo artigo 5° da Constituição brasileira, considerados os 

fatos em concreto, por exemplo o excesso do emprego do direito de defesa que trave 

uma decisão administrativa, podem estar em atrito. Sistemicamente considerando a 

Constituição e os princípios norteadores da Administração Pública (art. 37, caput) de 

que num Estado Democrático de Direito (Art. 1°, caput), uma súmula pode “resolver” a 

questão da morosidade ocasionada pelo excesso do direito de defesa do acusado em 

processo administrativo, nos termos daquela Súmula Vinculante n° 5. 

Na distribuição sistêmica e funcional dos papéis no sistema do direito, a opção 

pela defesa técnica com advogado é de cunho pessoal, ao passo que o dever da 

administração apurar e decidir é de feição cogente e institucional. 

Admitindo a influência nas sentenças das reiterações de decisões, visando a 

uniformidade e constância, tem-se o conceito basilar de jurisprudência. Pode-se então 

dizer que a súmula é a proposição enunciativa de uma jurisprudência que se consolida a 
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partir de decisões judiciais reiteradas sobre um mesmo tema ou disputa levada ao 

Judiciário. 

A idéia do direito sumular no Brasil – influenciado mais fortemente pelo 

precedente do stare decisis do modelo judicialista americano – não é nem um pouco 

recente. Utilizando-se de uma análise histórica e evolutiva é de se registrar que o 

primeiro instituto de vinculação judicial de decisões apareceu no período colonial, com 

as Ordenações Manuelinas e aperfeiçoado nas Ordenações Filipinas. Sob o nome de 

“Instituto dos Assentos da Casa de Suplicação”, tinha a finalidade de erradicar as 

duvidas que surgissem entre os juízes, as matérias em questão seriam então direcionada 

aos reis.  

Após a independência, com a criação do Supremo Tribunal de Justiça, os 

assentos de Lisboa foram regulamentados por meio de um decreto legislativo e foi dada 

ao Supremo Tribunal de Justiça, a competência de tomar outros “assentos” até serem 

derrogados pelo poder legislativo. A prática dos assentos foi extinta pela Constituição 

da República de 1891 e por influência do Ministro do STF, Victor Nunes Leal, foi 

instituída a Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal, 

segundo o ministro, em nome da “relativa estabilidade” da jurisprudência.  

O stare decisis, preponderante no sistema de tradição anglo-saxônica do 

Common Law, “stare decisis et quiet non movere”, ou seja, “mantenha-se a decisão e 

não se perturbe (se altere) o que foi decidido”, detém influência na criação da súmula 

vinculante do direito brasileiro, uma vez que, promove a igualdade aos conflituosos em 

situações idênticas, e assegura uma medida prévia à aplicação da norma jurídica. O 

fundamento prático da súmula é explicado pelo ex-ministro Baleeiro: 

  

basta a referência a seu item (enunciado) que este indicará o 

dispositivo legal a que se refere e os acórdãos do Supremo Tribunal 
Federal que estabeleceram a jurisprudência preponderante, sem 

necessidade de provar-se a existência dos julgados acaso discrepantes 

(BALEEIRO, Aliomar. Revista Brasileira de Estudos Políticos, v. 

34, p.30). 
  

Desde seu lançamento, para servir de modelo de trabalho à comunidade 

jurídica, que a súmula é alvo de resistência por parte de magistrados e setores da 

advocacia, sedentos em manter sua “preservação intelectual”. Com ajuda do então 

ministro do STF Victor Nunes Leal, foi instituída a Súmula da Jurisprudência 
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Predominante do Supremo Tribunal Federal, por intervenção de Emenda Regimental de 

28.03.1963. Para Leal a súmula:  

  

É um sistema oficial de referência dos precedentes judiciais, 

mediante a simples citação de um número convencional; distingue a 
jurisprudência firme da que se acha em vias de fixação; atribui à 

jurisprudência firme conseqüências processuais específicas para 

abreviar o julgamento dos casos que se repetem e exterminar as 
protelações deliberadas (LEAL, Victor Nunes. Atualidades do 

Supremo Tribunal, RF 208/17). 

  

Assim, Leal considera a jurisprudência de forma rígida como não sendo um 

bem, uma vez que o ex-ministro não deixou de considerar a mutabilidade da vida e a do 

próprio direito e seu corpo legislativo. Porém também diferencia a mudança que se faz 

por necessária e “a anarquia da jurisprudência”, para ele um tormento. O possível, 

razoável e mais conveniente seria o meio-termo para que o Supremo Tribunal possa 

eliminar ou reduzir as controvérsias de jurisprudência. 

De certa forma havia a obrigação de manter o respeito jurisprudência, mesmo 

que para isso fosse necessário o impedimento do livre pronunciamento de tribunais e 

juízes. Existia a ânsia por promover e assegurar a uniformidade jurisprudencial, 

requisito imprescindível para a qualidade da distribuição da justiça. Para que não falhe 

quanto às expectativas de expressar a inteligência dada à lei, a súmula não pode ser 

palco de incertezas ou ambigüidades, sendo redigida com o maior nível de clareza 

possível.  

É amplamente pertinente a diferenciação entre a súmula da jurisprudência, que 

possui predominância no STF, e a súmula resultante da uniformização de 

jurisprudência. Na primeira forma, o STF oferece meios para o pragmatismo das 

decisões a serem tomadas, mantendo dessa forma, a liberdade cognitiva, já que há a 

faculdade de seguir ou não a súmula referência. Por sua vez no segundo caso, o 

prestígio e a autoridade do tribunal estão em enfoque, pois não há a permissão para a 

variância das interpretações a tal ponto que coloque a segurança dos jurisdicionados em 

prova perante as decisões tomadas pelo tribunal. 

A Emenda Constitucional n° 45/2004, que acrescentou à Constituição o artigo 

103-A, traz uma espécie de súmula que difere das supra conceituadas,  inovando com a 

súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, cuja criação deve atender aos 

requisitos constitucionais da existência de controvérsia jurídica sobre matéria 
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constitucional que ocasione grave insegurança jurídica e relevante volume de processos 

sobre questão idêntica. Tem caráter cogente, não meramente consultivo, não existindo 

facultatividade em seu seguimento e sob este não cabendo a petição de recursos, não 

podendo recorrer o julgado a instância superior. Dão um caráter líquido e certo às 

decisões exaradas com base em seu conteúdo normativo. 

A criação e edição do instituto da súmula vinculante não nasceram de forma 

unânime em aceitação e credibilidade, sendo até os dias atuais passível de críticas e 

polêmicas a respeito de fatores relacionados desde a sua interpretação, até o possível 

“cabresto do STF” que, segundo adeptos, culminaria com a interferência na capacidade 

inovadora do próprio direito. Pode se ver claramente as dimensões sistêmicas e 

regulatória do direito em ação. 

Além de ser acusada por atribuir legislação a quem não é diretamente escolhido 

pelo povo, segundo uma democracia representativa, há quem diga que a súmula 

vinculante restringe as possibilidades defensivas em detrimento da ampliação e 

alternativas do sistema jurídico, pois a decisão é advinda do mais qualificado Tribunal, 

que certamente colocará a súmula sob revisão apenas para motivos relevantes.  

É apontado também que a implantação desse instituto significaria a diminuição 

da liberdade no julgamento. Outra crítica aceita diz respeito ao não combate à 

morosidade do sistema jurídico por parte da súmula, já que não diminui o acúmulo de 

serviços do Supremo Tribunal Federal porque introduz também o instrumento da 

reclamação com as finalidades da preservação de sua competência e da garantia da 

autoridade de suas decisões. 

Não se cria uma súmula vinculante apenas por conveniência ou por simples 

deliberações. É necessário que se faça presença de controvérsias ou contestações 

persistentes sobre determinadas matérias, não solucionadas entre órgãos jurídicos, ou 

entre estes e a administração pública, que acarrete insegurança pública e crescente 

propagação de processos sobre casos idênticos. A súmula destina-se a dar ao povo uma 

segurança jurisdicional previsível, ao contrário de outras decisões conflituosas e 

contraditórias que somente provocam o desgaste e o desprestígio da Justiça. 

Quanto ao objeto da súmula vinculante, fala-se em validade, interpretação e 

eficácia da norma jurídica. Dessa forma assegurando a adequação da norma ao material 

constitucional, a obtenção do sentido coerente para o que a lei dispõe e, a execução dos 

objetivos anunciados na apresentação do projeto e em sua posterior elaboração 

legislativa.  
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O não cumprimento do que a súmula vinculante enuncia, resulta em anulação 

do ato administrativo e torna sem efeito a decisão judicial, acarretando outra decisão, 

com ou sem influência sumular, dependendo do caso. Barcelos (2005) diz que a 

racionalidade na esfera da decisão jurídica tem dois elementos: a demonstração da 

conexão com o sistema jurídico e a racionalidade do argumento. A súmula, pela 

concisão textual, atém-se mais propriamente ao primeiro elemento.O sistema do direito 

tem um argumento implícito, de autoridade e hierarquia, mas de cunho funcional que 

substitui a exposição de alongadas razões para suas práticas e decisões.  

  

5. As 31 primeiras súmulas vinculantes editadas. 

  

Até 31 de março de 2010 já haviam sido editadas 31 súmulas vinculantes. Em 

2007, foram os três primeiros enunciados, em 2008 foram 10 e em 2009 outras 14 

súmulas e 4 delas em 2010, em 17 de fevereiro. O efeito sistêmico e regulador são 

notórios, embora isso seja minimizado pelo fato de que os precedentes que dão 

fundamento às súmulas sejam casos julgados, nos quais o “desapontamento” com o 

efeito dela nas ações em curso já está diluído entre os usuários do Judiciário. O corte do 

binômio ilegal/legal é agora o constitucional/inconstitucional para o subsistema judicial 

do STF. 

A posição sistêmico-hierárquica do STF na organização jurídica do país lhe 

confere um poder hermenêutico e mais ainda, funcional: ele pode dizer da 

constitucionalidade ou não de uma norma, um  ato administrativo, judicial ou 

legislativo. 

A primeira delas ainda traz a insegurança “sumular” ao deixar margem para a 

discricionariedade judicial de primeira e segunda instância em face do “caso concreto”, 

o que restringe a aplicação da súmula. A restrição reguladora se dá em homenagem ao 

ato jurídico perfeito, um ícone constitucional da segurança jurídica e em favor do 

Estado. 

  

Súmula n° 01. 
Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão 

que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a 

validez  e a eficácia de acordo constante de termo de adesão 
instituído pela Lei Complementar nº 110/2001.  
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Essa súmula primeira confere validade a um termo de adesão em que, dentre 

outras limitações impostas ao titular de conta vinculada de FGTS, está a renúncia ao 

direito de ingressar em juízo para postular atualizações de sua conta de FGTS (art. 6°, 

inciso III da LC 110/2001). Ou seja, na interpretação dos direitos fundamentais, o ato 

jurídico perfeito, tomado na sua acepção mais formal de um termo de adesão, foi posto 

acima da inafastabilidade da apreciação judicial ante a lesão e iminência dela, típica 

seleção sistêmica. 

A Súmula Vinculante n° 2 ingressa na questão federativa e nas reservas de 

competência legal. A União contra quem correm grande parte das ações que chegam ao 

STF ou às cúpulas judiciárias tem sido grandemente beneficiada pelas Súmulas. Esta 

Súmula n° 2 veda atos normativos e leis que disponham sobre bingos e loterias: “É 

inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas 

de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias”. Há um reforço ao centro sistêmico  

do direito estatizado que, no caso brasileiro, é a União federal. 

 O Estado, enquanto Fazenda Pública e Administração, é o grande beneficiado 

com o conteúdo das atuais súmulas vinculantes. Na de n° 3[7], a decisão administrativa 

que aprecie legalidade de ato administrativo exclui o contraditório e ampla defesa, nos 

processos perante o Tribunal de Contas da União. A súmula vinculante n° 5, também 

delimita o alcance e sentido do princípio do contraditório e ampla defesa nos processos 

administrativos disciplinares, conforme quadro acima. 

Mas é o Estado enquanto administração pública devedora e credora, em termos 

de remuneração dos servidores e de tributação, que recebe mais atenção aos seus 

interesses pelas súmulas. A impressão que se tem é que os direitos ligados à 

remuneração do servidor público não se enquadra mais no formato de direitos 

fundamentais, quiçá pelo histórico de patrimonialismo e precária aferição do mérito 

nesse campo da vida administrativa, o que retira a legitimidade das demandas salariais 

que aí vicejam. 

As súmulas vinculantes n° 4, 6, 15 e 16, restringem o alcance dos direitos 

salariais dos servidores públicos, dando às suas pretensões em face da Fazenda Pública, 

uma decisão sumular definitiva: Não pode ser usado o salário mínimo como indexador 

para aumento das gratificações (súmula vinculante n° 4), “Salvo nos casos previstos na 

Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo 

de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão 

judicial.”. Pela Súmula n° 6, abre-se uma exceção ao salário mínimo, ao enunciar que 
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“Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo 

para as praças prestadoras de serviço militar inicial”.   

A Súmula Vinculante n° 15 diz “O cálculo de gratificações e outras vantagens 

do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário 

mínimo.”  E este tem seu conceito ampliado para o “total da remuneração” percebida 

pelo servidor público, em geral com vencimentos básicos em valor inferior ao salário 

mínimo. Pela Súmula Vinculante n° 16: “Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 

19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor 

público.” Ou seja, para o servidor público o “salário mínimo” não é igual a “vencimento 

básico”, mas é “total da remuneração”, o que se justifica no sistema do direito: na 

iniciativa privada a remuneração é estabelecida quanto ao “mínimo”, ficando ao livre o 

agente privado remunerar com um plus o trabalho contratado. 

No serviço público, as despesas devem ser previstas em um “máximo”, não 

havendo liberalidade orçamentária para romper com os limites previstos na Lei 

Orçamentária. Mas equiparar “vencimento básico” com “total da remuneração” é um 

exercício tópico e dogmático que só se justifica de modo sistêmico com a exclusão 

cognitiva do sujeito, individual ou institucional, a permitir outra lógica decisional que 

não a lingüística. 

O STF não argumenta com base em semelhanças e analogias de tipo 

lingüístico-semântico. Mas uma ligação analógica forte como aquela entre “salário 

mínimo” e “vencimentos básicos”, em se tratando do gênero remuneração do trabalho, 

só pode ser desconsiderada a partir de uma forte desconstrução pelo sistema do direito 

do código básico do sistema lingüístico, o que reforça a percepção de Luhmann quanto 

ao sistema do direito. 

A Fazenda Pública como credora fiscal recebe atenção favorável nas Súmulas 

Vinculantes n°  19 e 29. A primeira atende a exigências de cunho ambiental diz sobre 

um tributo municipal: “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos 

de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de 

imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.  

Mas o favorecimento do direito sumular às prerrogativas fiscais do Estado, se 

amplia com a Súmula Vinculante n° 29 cujo enunciado diz “É constitucional a adoção, 

no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de 

determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”. O 

artigo 145, §2° da Constituição da República diz claramente que “As taxas não poderão 
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ter base de cálculo própria de imposto” e a interpretação sumular do STF excepciona 

essa vedação constitucional em favor da administração tributária. 

Na espécie a uma concorrência de conteúdo em que a ressalva da súmula 19 

(“exclusivamente”) desaparece e qualquer taxa cuja base de cálculo tenha elementos 

comuns com a base de cálculo dos impostos. A distinção entre fato gerador e base de 

cálculo, especiosa segundo alguns tributaristas, legitima essa dupla e divergente 

abordagem sumular. 

A Administração Pública sofre uma limitação nas suas prerrogativas em 

algumas das súmulas e na interpretação sistêmica disso se pode evocar que além do 

Estado, o mercado em seus agentes e dinâmica própria de acumulação, é ator jurídico 

sistêmico. Nesse caso, os direitos fundamentais dos atores jurídicos “empoderados” são 

considerados, em vista da relevância de suas atividades (elemento extra-sistêmico?). 

Citem-se as Súmulas Vinculantes n° 8, 21, 24 e 28.  

Nas súmulas 21 e 28, os princípios do contraditório, do direito de petição e do 

acesso à justiça pelos devedores fiscais do Estado, são assegurados, para isso liberando 

os requerentes em processo administrativo (SV n° 21)[8] e judicial (SV n° 28)[9] de ter 

que fazer depósito prévio para recorrer ou ser admitido na ação judicial. Trata-se da 

correção de grave injustiça para o particular contribuinte. Mas o STF desconsiderou 

para isso a importância do princípio da vinculação à legalidade da administração pública 

tributária, que não autua sem que haja fatos e atos ilícitos ou irregulares, ao menos.  

Para exemplificar: na súmula 5, parte-se da presunção de legalidade dos atos 

que fazem o processo administrativo disciplinar, o que não ocorre nas hipóteses das 

súmulas 21 e 28. Ou seja, o próprio conteúdo de um princípio fundamental é 

excepcionado diante das contingências e complexidade que o sistema deve administrar e 

dos atores jurídicos envolvidos: numa o servidor ou empregado público, noutra o 

contribuinte-infrator. 

O particular devedor de tributos ganhou em seu favor as Súmulas Vinculantes 

n° 8[10] e 24[11]. Na de n° 8 se definiu que o prazo qüinqüenal de prescrição e 

decadência das obrigações para com a Fazenda Pública, contra disposições legais que 

ampliavam esse prazo ou o tratavam de modo diverso da regra qüinqüenal.  

A de nº 24 condiciona a tipificação de crime material contra a ordem tributária 

o lançamento definitivo do tributo.  Aqui se pautou o entendimento sumulado a ampliar 

as garantias do provável infrator através de uma distinção e hierarquização dos objetos 

da relação tributária e aquela de cunho mais penal. O art. 3° do CTN, ao definir tributo, 
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distinguiu-o, quanto à prestação pecuniária, daquela decorrente de sanção (e) do ato 

ilícito. A Súmula Vinculante n° 24 reafirma as especificidades de cada subsistema 

jurídico cominando à administração tributária fazer aquilo que lhe é devido, ou seja, 

lançar o tributo devido pelo infrator, oportunizando-lhe quitar nessa seara suas 

obrigações sem que para isso se utilize a constrição peculiar à administração penal. 

Essas garantias do particular em face ao Estado são uma face da legitimação do 

próprio Estado. As súmulas elegem as atividades e aparelhos do Estado em que se dá 

essa restrição: a ação policial (SVs  11 e 14)[12], a Universidade (SV n° 12)[13], as 

administrações locais (SV’s n° 2 e 31)[14] ou algumas de suas práticas como o 

nepotismo (SV n° 13)[15] e o familismo que afeta a lisura dos processos eleitorais 

quando tendem a driblar as inelegibilidades (SV n° 18)[16]. 

Quanto às limitações da ação policial quanto ao uso de algemas, a exposição na 

mídia de pessoas presas e algemadas, cuidou o STF de por uma limitação à ação policial 

que, violadora da presunção de inocência dos acusados e de sua dignidade, também 

promovia a autoridade policial perante a opinião pública.  Muito extensa, essa SV n° 11 

inclusive cumula responsabilidades civis subjetiva e objetiva, sobre o agente policial e o 

Estado, ingressando na esfera do direito do particular lesado pela exposição pública. 

A Universidade pública deixa de poder contar com os ingressos de recursos 

mediante taxa de matrícula, o que decorre de uma interpretação ampla do principio do 

acesso a um bem social como a educação. Mas a SV n° 12, em analogia com outros 

enunciados poderia ter uma redação assim “A cobrança da taxa de matrícula  nas 

universidades públicas não viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal, 

ressalvado o direito pelo interessado de requerer a sua dispensa independente de 

qualquer prova da condição sócio-econômica”.  

As súmulas vinculantes n° 2 e 31 restringem as arrecadações fiscais dos entes 

federativos estados, municípios e Distrito Federal. Certamente a dificuldade do sistema 

tributário e fiscal capilar, com diferentes graus de organização poderiam criar mais 

problemas com a diversidade de procedimentos, caso da locação de carros, por 

exemplo: um município poderia cobrar outro não, gerando uma transferência de 

empresas para aqueles com maior liberalidade fiscal. Ou poderia se tornar muito 

desigual a permissão ou proibição para loterias e sorteios, a concorrer com o sistema 

centralizado que serve de suporte para a receita previdenciária suportada pela União. 

As súmulas que tratam do nepotismo (SV n° 13) e das fraudes contra a lei 

eleitoral (SV n° 18) reportam a outra tentativa sistêmica e regulatória do Estado 
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moderno controlar as irrupções locais e “pré-modernas”, sendo o (ex) ator jurídico da 

família o destinatário das restrições sumuladas pelo STF. Os poderes e práticas locais, 

anti-sistêmicos no sentido de transgressores da regulação estatal, podem colocar em 

descrédito a própria base republicana e democrática do Estado. Nas entrelinhas políticas 

e sociais da decisão sumular, está a contenção do subsistema social familiar de corte 

predominantemente privado que tende a colonizar a esfera pública pela nomeação de 

parentes para cargos de confiança nos eixos centrais de organização das funções e 

poderes do Estado.  

A perpetuação de famílias nos postos dirigentes, em especial nos estados e 

municípios mais pobres,  é difícil de controlar, mas a interpretação sumular e sistêmica 

da SV n° 18 veio combater a fraude contra as inelegibilidades eleitorais. No caso, foram 

combatidas as simuladas ou reais dissoluções da sociedade conjugal para que um dos 

cônjuges pudesse concorrer nas eleições majoritárias, num continuísmo eleitoral 

injustificável num estado republicano e democrático. A manutenção das sociedades 

conjugais por um estímulo do Estado certamente não teria apelo muito forte atualmente, 

sendo aí decisiva a separação sistêmica entre direito e moral. Mas em conexão com 

outro subsistema, no caso o eleitoral, o sistema do direito encontra argumento para 

decidir de modo válido e jurídico, traduzindo a moral privada em argumento de moral 

pública, a que é mais adequada no desenho jurídico de um problema eleitoral. 

  

6. Conclusão. 

  

            As súmulas vinculantes do STF são um elemento sistêmico na organização 

judiciária e administrativa do Brasil desde 2007. Os impactos delas, contidos ao nível 

intra-sistêmico, ou seja, sem causar fortes repercussões normativas no entorno 

ambiental, na opinião pública, mostram uma das facetas do bom desempenho de um 

sistema, qual seja, maximizar os ganhos intra-sistêmicos e minimizar as frustrações do 

ambiente/entorno ante o próprio sistema. 

            Milhares de processos “morrem” silenciosamente nos fóruns e tribunais,  

decisões administrativas onerosas recebem um reforço na sua validade ou sinal claro de 

sua inviabilidade. A segurança jurídica e a presunção e certeza da (i)legalidade ganham 

novos contornos, conformando as decisões do direito num aspecto muito mais 

regulador. Com a exceção da Súmula Vinculante n° 25 que veio enunciar um conteúdo 

de direitos humanos internacionais, a ilegalidade da prisão civil do depositário infiel, as 
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demais são em geral restritivas quanto à interpretação de garantias e direitos 

fundamentais, salvo aquelas exceções parciais já mostradas. 

O aspecto da estatalidade das estruturas sistêmicas do direito, em especial os 

órgãos judiciários, impede uma mais rápida conexão com o sistema internacional do 

direito. Daí se explicar algumas resistências do STF, por exemplo, frente a direitos e 

garantias fundamentais rubricados nos direitos humanos positivados na agenda 

normativa internacional. Em todo caso a súmula 25 traduziu internamente a certeza e 

liquidez dessa garantia ante a prisão civil. 

A autocontenção do sistema do direito nessa concreção mais judicial-

constitucional própria da missão institucional do STF, primeiramente mostra a 

eficiência do instituto, malgrado as oposições que lhe são dirigidas. 

Sob a tradução de constitucional-inconstitucional, o STF ao sumular de modo 

vinculado, assume, dentro de suas fronteiras institucionais e com efeitos sobre o Poder 

Executivo, um papel regulador. A amplitude emancipatória da Constituição de 1988, 

deixada ao sabor do jogo de forças dos sistemas social, político e econômico, poderia 

resultar desastroso. Desse modo, sob a perspectiva e nos limites da atuação sistêmica, o 

tribunal de cúpula do Brasil equilibra a entrega de interpretações dos direitos e garantias 

fundamentais, considerando os papéis e funções dos diversos atores jurídico-políticos, 

Estado, sociedade, indivíduos e mercado. 

As configurações desses dois últimos, Estado e mercado, mais aptos às 

interações sistêmicas, apesar da ponderação de anarcocapitalismo de Santos (2005) 

quanto ao mercado desregulado, atraem a proteção do conteúdo decisório das súmulas. 

A primeira e a sétima, são claros exemplos que se repetem em graus variados nas 

demais. 

A teoria de Luhmann quanto ao direito como sistema auto-regulado, em conexão 

com uma sociologia dos tribunais, do direito na tensão regulação e emancipação, de 

Boaventura de Sousa Santos pode ser, nesse nível inicial e ensaístico de abordagem, 

considerado ponto de partida válido para construções teóricas de maior fôlego. 
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[1] Do ponto de vista científico-metodológico, Abramovich e Courtis (2004, p 119-120) reagem á 
acusação de que pesquisas baseadas em jurisprudência pecam pelo casuísmo: a investigação jurídica é 

sobre fato, não enteléquias. 
[2] Gabriel Tarde, já tendo exercido influencia sobre Maurice Hauriou, tinha na teoria da imitação a 

descrição das ciências sociais como “psicologia intermental”, não considerando a ação volitiva de 

indivíduos como relevante, mas as interações entre eles, as comunicações. Também nesse sentido “Santi 

Romano e Cesarini Sforza, inspirados na teoria orgânica de Otto Gierke, constroem uma teoria 
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institucional. Santi Romano sustenta que há uma identidade entre instituição e ordenamento jurídico” (Cf. 

DINIZ, 2010, p. 107). Assim, a concepção sistêmica do direito cresce até atingir um ápice em Niklas 

Luhmann. 
[3] Mendonça (2003) traçando o percurso histórico da tópica e do argumento judicial, observa a mudança 

de foco do direito: na idade média, a solução de problema; na moderna, a legitimação política do Estado. 

Ele trata de uma forma sistêmica para as estruturas do direito, mas com base na teoria de Kerchove e Ost, 

que circularidade e hierarquia, o que se distingue da concepção luhmanniana, em que a diferenciação 

hierárquica é de tipo segmentário e não funcional, nem moderno. 
[4] Cf. TRINDADE, André. Os direitos fundamentais em uma perspectiva autopoiética. Porto 
Alegre:Livraria do Advogado, 2007. O direito é especificação de um sistema social, não de sistema 

psíquico ou orgânico que estão na base das “necessidades” e “interesses” subjetivos.  
[5] Ross (1963) distingue entre “política legislativa” (lege ferenda) e “política jurídica” (sententia 

ferenda). Nesta, o objeto ultrapassa a tarefa de legislar e ingressa em problemas práticos como objetivo 

social do direito. Parece um âmbito não sistêmico considerar o “problema” como essencial, não como 

acidente, ao direito. É a necessidade dos tribunais inovarem no campo do direito, razão de sua atuação em 

concreto. 
[6] Trindade (2007) introduz a consideração do atual quadro de complexidade,contingência e riscos da 

vida social um elemento a ser considerado na percepção sistêmica e autopoiética dos direitos 

fundamentais. 
[7] SV n° 3: Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla 
defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o 

interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma 

e pensão. (grifo nosso). 
  
[8] SV n° 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para 
admissibilidade de recurso administrativo. 
[9] SV n° 28. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na 
qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário 
[10] SV nº 8. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 
da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.  
[11] SV n° 24: Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 
8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. 
[12] SV n° 11: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de 

perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a 

excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da 

autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade 

civil do Estado. 
SV n° 14: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova 

que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia 
judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
[13] SV n° 12: A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, 

IV, da Constituição Federal. 
[14] SV n° 31: É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 

sobre operações de locação de bens móveis.  
15 SV n° 13: A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido 

em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança 

ou, ainda, de função gratificada  na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações 

recíprocas, viola a Constituição Federal.  
  
[16] SV n° 18: A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a 

inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da Constituição Federal. 
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MALES DA (I)LEGÍTIMA PARCIALIDADE INSTITUCIONAL: O ADVOGADO E O PRINCÍPIO
DO CONTRADITÓRIO

CORPORATE PARTIALLY ILLS IN ADVOCACY: THE LAWYER AND THE PRINCIPLE OF
CONTRADICTORY

JEANE SANTOS BERNARDINO FERNANDES

RESUMO
O presente artigo se presta a delinear a importância do múnus da advocacia à fidedigna administração da
justiça.
Neste ensaio o labor do advogado constituído se apresenta como exercício da legítima parcialidade
institucional.
Não obstante à condição de profissional responsável pela garantia do plano democrático e do desempenho
do devido processo legal, o causídico externa pela capacidade postulatória função precípua à ordem
processual.
Captada a novel percepção do princípio do contraditório como elemento autônomo ao devido processo
legal, este escorço intenta apropriar a atuação da advocacia como desempenho assecuratório à probidade
processual, pelas adequadas práticas da legítima parcialidade institucional da profissão.
De outro giro, a trilha patológica da advocacia demanda punições severas, de forma a impedir o incremento
da crise de credibilidade do Poder Judiciário, práticas maledicentes que tem fulminado o resgate da prestação
jurisdicional como unidade privilegiada de construção e de aplicação do direito.

PALAVRAS-CHAVES: Advogado, Advocacia, Princípio do Contraditório e probidade processual

ABSTRACT
This paper lends itself to outline the importance of advocacy to reliable administration of justice.
In this essay the work of the appointed lawyer is presented as a legitimate exercise of corporate bias.
Despite the condition of professional responsibility for ensuring the democratic plan and the performance of
due process, the barrister for external capacity primary function of a procedural nature.
Abstracted perception of the adversarial principle as an independent element of due process, this brings
foreshortening appropriating the work of advocacy as performance to procedural fairness, the appropriate
practices of legitimate institutional bias of the profession.
In another spin, the track pathological demand severe punishment of law, to prevent the increase of the
credibility crisis of the judiciary, gossip practice that has struck the rescue of adjudication as a unit inside the
construction and application of the law.

KEYWORDS: Lawyer, Advocacy, the adversarial principle and procedural fairness

INTRODUÇÃO

 

Há tempos a ocupação máxima da pesquisa acadêmica trilhada gravita sobre os questionamentos
éticos da advocacia, sobremaneira quanto ao múnus desempenhado pelos causídicos, às reflexões
deontológicas impostas pelos diplomas regulamentadores e às patologias da práxis forense. 

 

Nesta sede, contudo, discorrer-se-á sobre o papel do advogado na apropriação do contraditório[1]

como valor fonte do Novo Processo Civil.

 

Com fulcro no objetivo retro mencionado, esquadrinhar-se-á o modus de atuação dos causídicos,
personagens inelimináveis na alteração do paradigma individualista e técnico-formalista, para assim,
escoimados juízos inibitórios de reforma, se perquirir a responsabilização do operador jurídico –
sobremaneira, do advogado – por afronta aos dispositivos constitucionais e processuais, e nesta esteira,
laurear a aplicabilidade de punições efetivas para concessão de diretrizes de eticidade e operosidade.

 

Para o alcance do escopo em referência, a princípio, serão tecidas considerações acerca do princípio
do contraditório, e sua novel percepção enquanto elemento principiológico autônomo ao devido processo
legal.

 

 A seguir, evidenciados os pontos relevantes da temática, o debate pende à percepção do múnus da
advocacia e à busca de cânones de lhaneza para desempenho profícuo da administração da justiça.
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Nesse diapasão, a conquista ética do exercício profissional é enaltecido para intentar juízos mais
consentâneos com os rogos dos jurisdicionados, que anseiam por punições mais severas sobre os advogados
que voluntariamente atuam pela procrastinação do trâmite processual, pela lentidão procedimental e pela
morosidade do sistema judiciário.

 

O ensaio visa concluir que inexistem medidas demasiadamente gravosas, quando aquele que deve
zelar pela adequada prestação jurisdicional contribui para o incremento da crise de credibilidade do Poder
Judiciário, nessa linha de raciocínio, serão sublinhadas diretrizes à atuação proba dos juristas-advogados.

 

Assim, buscando uma visualização distinta do cenário normalmente cultuado na ciência processual,
o presente escorço visa à intitulação do advogado como instrumental humano insubstituível à mudança da
percepção do exercício do contraditório nas relações processuais civis.

 

1. O CONTRADITÓRIO COMO PRINCÍPIO FONTE DA PROCESSUALÍSTICA

 

Tendentes à adoção de posições homogêneas, pela tautologia de argumentos circulantes,
freqüentemente os “cientistas” jurídicos funcionam como um coral repisando informações propaladas
anteriormente, olvidando-se da premência da multidisciplinariedade[2] à compreensão plena do fenômeno
jurídico, legitimam o verniz ideológico que repousa nas ponderações transmitidas[3].

 

À exaustão, em inconveniente repetição discursiva, deflagrando censurável “patologia da
argumentação” [4], os processualistas têm se embrenhado na busca de justificação ao ativismo judicial[5]  e à
preponderância do devido processo legal, enquanto sobreprincípio processual-constitucional, discussões que
pouco têm engrandecido a cena jurídica, dado que destoam aludidas convicções dos reclamos da ordem
jurídica, questão que avulta em importância ao se rememorar que “o excesso de conservadorismo inteligente
dos juristas tende a manter antigas e ultrapassadas categorias, com mudanças muitas vezes cosméticas,
quando a realidade não autoriza tão lento caminhar” [6].

 

Outrora apreendido sob a perspectiva instrumentalista, hodiernamente, como decorrência da
constitucionalização, o processo civil suscita um contraditório renovado, erigido na participação cooperativa
dos sujeitos interessados, e no ativismo judicial, que há de redundar na apropriação do formalismo-valorativo
como diretriz de atuação processual responsável.

 

Idealizado o processo constitucional como abordagem de uma teoria jurídica restaurada, bem assim
concebida a fenomenologia processual sob matizes culturais, a alteração paradigmática grifada pelos novéis
processualistas civis intenta sobrelevar o descompasso verificado entre teoria e práxis, de forma que o debate
judicial se vivifique no modelo coordenado, contrapondo-se ao modelo hierárquico de supremacia da figura
judicante enquanto bouche de la loi[7].

 

Dessume-se, pois, da doutrina vanguardista que, a despeito da tutela do processo constitucional e
das ações que lhe são inerentes serem comumente visualizadas como instrumentais de resguardo aos direitos
fundamentais, faz-se mister que se maneje os institutos de relação processual para concluir que os
mecanismos processuais restaram potencializados para realização efetiva da acepção teleológica de justiça,
uma vez que o procedimento em contraditório relacional passa a ser encarado como inafastável direito
fundamental de quarta geração, capitaneando o modelo deliberativo-procedimental.

 

Com espeque nas premissas referidas, bosqueja-se a asserção do contraditório como valor fonte do
dinamismo jurídico, quadrando a matriz principiológioca como densificação de sentido à relação
experimentada pelos partícipes processuais e políticos, sustentando que a apreensão científica transformadora
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se opera em prol de decisões lídimas, atuações inter-pessoais concretas e altruístas, escoradas em juízos de
eqüidade, de forma a atingir a rogada pacificação social e a ordem jurídica justa.

 

Estribado na contradição entre um modelo hierárquico e um modelo coordenado de atuação
processual[8], é possível focalizar o paradigma individualista do Estado Liberal, pormenorizando a falência
do arquétipo solipsista que transformou o procedimento relacional em fidedigno vale-tudo ideológico,
alistando, ainda, a forma como a onda evolutiva dimensionada por Cappelletti[9] propicia o atingimento do
dialogismo judiciário[10] e o alcance do já mencionado algures contraditório renovado, por vezes invocado
para malferir pretensões legítimas[11].

 

Percebido o acesso à justiça como direito fundamental de quarta[12], é oportuno apropriar-se, com
ressalvas, do agir comunicativo habermasiano[13], para balizando-se na referência democrática dialógico-
instrumental, atribuir ao processo ímpar função social, calhando na prestimosa busca pelas elementares da
instituição de práticas democráticas de desenvolvimento das controvérsias judiciais (máxima cooperação)[14].

 

Sobrepuja em relevância o imbróglio havido sobre a posição do princípio do contraditório na
processualística, seja como referencial decorrente do devido processo legal – apreensão tradicional, seja
como matriz-principiológica – orientação hodierna.

 

Discorre com brilhantismo Nicola Picardi[15] acerca da nova roupagem assumida pela enunciação
principiológica, sublinhando, pois que “[d]iverso sono i significati che il contradittorio è venuto e diverse
sono le sue  ripercussioni sul modo di reconstruire il processo”.

 

Significativa parcela da doutrina[16]-[17], contrastando a reflexão do princípio do contraditório como
valor fonte do processo, o intitula como princípio decorrente do devido processo legal, a saber:

 

“[...] tem-se o princípio do devido processo legal, de fundo constitucional que faz efetivos todos os
demais princípios processuais, pois a Constituição não outorga aos jurisdicionados apenas uma garantia
vazia, senão uma tutela capaz de realizar, efetivamente, o direito invocado pela parte. O direito à
adequada tutela jurisdicional, doutrina Marinoni, garantido pelo princípio da inafastabilidade, é o direito
à tutela adequada à realidade de direito material e à realidade social”. [18]

 

À luz do formalismo-valorativo[19], norteando-se pelo viés aparentemente conflitante da liberdade
participativa e da segurança jurídica[20], com vistas ao resgate da dimensão tópico-problemática para
delimitação dos lindes de atuação dos sujeitos processuais, bem assim como labor de salvaguarda do devido
processo legal e do acesso à justiça, em prol da efetividade do processo[21]-[22], a “nova roupagem” deflagra
um giro copernicano na visão arcaica e tecnicista ostentada pelo processo civil antecedente à Constituição
cidadã, para se lograr a processualização constitucionalizada[23].

 

A impressão ora externa repousa na preeminência de Antonio do Passo Cabral[24], que se
transcreve:

 

In questo contesto, osserviamo che la comprensione del contraddittorio come diritto di influenza esprime
la democrazia deliberativa nel processo: la società può influenzare gli atti decisori statali con la
discussione argomentativa, ed il contraddittorio è il principio processuale che mette in pratica questo
procedimento dialogico, aprendo il palco giurisdizionale al dibattito partecipativo e pluralista.

 

Em última análise, cogitando-se o múnus superior da atuação dos sujeitos parciais enquanto agentes
sociais mediatos da operosidade processual, e da alteração do paradigma individual-formalista-excessivo para
a dimensão reflexiva, prospectiva, ético-dialógica do processo[25], qualifica-se que a dimensão processual
civil contemporânea reflete um novo historicismo e o pluralismo tolerante[26], convindo conglobar à mutação
paradigmática o exercício da judicatura pelos modelos de juiz de figura pró-ativa instituidora da verdade
provável, fundamentada na lhaneza profissional das partes e de seus causídicos, estribadas nos postulados
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éticos:

 

Si profila così la possibilità di un rapporto conflittuale tra etica e formalismo processuale. L’etica sarà,
volta a volta, etica delle parti, etica dei difensori, etica del giudice, e, come vedremo, anche etica del
legislatore, potendosi individuare, in determinate circostanze, un suo dovere di mutare il quadro delle
regole processuali, in quanto il quadro preesistente permette una loro utilizzazione distorta, senza che sia
ravvisabile neppure il freno, purtroppo sovente modesto, rappresentato dal fatto che si tratta di
un’utilizzazione implicante la violazione di un dovere etico dell’utilizzatore[27].

 

Em suma, as violações éticas havidas no curso processual, além de vilipendiarem os escopos do
processo, desatendem aos novos influxos da carreia principiológica do contraditório, pelos motivos retro
expostos, e a seguir enumerados, no respeitante aos atos emanados do ministério privado da advocacia.

 

2. O ADVOGADO E A CONQUISTA ÉTICA PROCESSUAL

 

O discernimento quanto a verve participativa dos sujeitos do processo e o mister de afastamento da
chicana processual estão amoldados na teoria de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira[28], que, de posse do
formalismo-valorativo como instância de engajamento e transpasse do formalismo excessivo, habilita o
operador do direito a laborar na materialização da plenitude do acesso à justiça pela efetividade[29], sem
descurar da segurança jurídica.

 

Nesse diapasão confere-se ênfase à pluralidade de normas com funções retrospectivas e
prospectivas, visando à supressão de todo distanciamento e a instituição de diálogo real, pela demonstração
de influências recíprocas, haja vista que o caso brasileiro defluiu da somatória de inafastável reconstrução
sistemática[30] e do giro metodológico de concepção do processo[31], sobremaneira revitalizada pela
percepção da processualização[32] como direito fundamental.

 

Inconteste que “o juiz não deve ser concebido como um ‘convidado de pedra’, mas se deve operar
um câmbio de mentalidade, calhando cobrar-lhe maior contribuição na averiguação dos fatos (exercício de
poderes específicos)” [33]. Contudo, a questão que ainda atormenta a condução processual erige-se no
desígnio da atividade da advocacia, sua real relevância no plexo social contemporâneo, destacando-se, pois,
o múnus público do patrono e o livre exercício de seu ministério privado, à luz das fixações insertas no
Estatuto da Advocacia e da OAB, no Código de Ética e Disciplina e na previsão constitucional da
indispensabilidade do advogado na administração da justiça.

 

Inelutavelmente a advocacia é muito diversificada, múltipla, e jamais a qualificação do(a)
advogado(a) expressará adequadamente o gigantismo da profissão e seus dilemas.

 

Interessante que se defina a advocacia como uma atividade político-jurídica[34] não-mercantil,
restando à esta não subverter o intuito defensor, que deve preponderar.

 

Diversamente de outras carreiras jurídicas, a advocacia é “uma atividade-cidadã, participativa, um
instrumento de democratização e transformação social”[35], enquanto o advogado se insere no contexto
social como profissional dotado de capacidade intelectual e técnico-científica para assistir o jurisdicionado
que lhe suscita os préstimos.

 

Não é difícil perceber que o exercício da advocacia e a figura do advogado são referências
absolutamente distintas. Os jurisconsultos têm sustentado que são características magnas da advocacia: a) a
indispensabilidade desta à administração da justiça, personificada nos procuradores constituídos[36], a
aposição profissional como b) ministério privado, conservando como finalidade precípua c) a defesa do
cliente, a constituição do múnus como d) serviço público com função social, denotando aos causídicos a e)
inviolabilidade, constitucionalmente assegurada, conquanto todos os quesitos sejam limitados pela
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pertinência e pela proporcionalidade[37].

 

A advocacia é um labor profissional que em nada supera as demais atividades liberais estáveis e
honradas, o diferencial reside no fato de que a potencialidade da defesa de interesses de outrem implica na
consciência de que toda realização não deve visar satisfação particular, benesses próprias, bem-estar pessoal
ou retribuição econômica, e sim uma desapegada doação ao próximo, conjugando-se, pois, o atendimento do
proveito alheio à própria necessidade de subsistência, por acolhido o múnus em respeito ao apelo
vocacional[38].

 

Tradicionalmente frisou-se à exaustão que o advogado, na defesa dos interesses do cliente, age com
legítima parcialidade institucional[39], malgrado não remanesça autorização para que se arvore em paixões e
incorra em ilícitos, porquanto deva se estriar na eticidade[40].

 

Comumente aduzia-se que “o advogado é o denotado soldado de frente na defesa da cidadania, das
liberdades públicas e dos princípios democráticos”[41]. Conquanto não se possa honestamente rechaçar os
enunciados ora transcritos, não é demasiado conferir nova roupagem aos dogmas mimetizados pelos
processualistas tradicionais, para trazer a lume que o endeusamento da função advocatícia dá azo às
idiossincrasias processuais, habilitando despautérios inomináveis.

 

Consabido, pois, que o advogado, na sua função privada, de relevante e inafastável interesse
público, deve exercer suas atividades precípuas, consciente de que o processo, em sua dimensão teleológica,
é um instrumento assecuratório do acesso à justiça, contudo, nem sempre houve essa compreensão
epistêmica da profissão.

 

Quiçá impingidos pelos males da lentidão do andamento dos feitos, dos excessivos formalismos
processuais, das estruturas ultrapassadas e dos vícios latentes de alguns auxiliares da Justiça, fato é que para
alguns advogados sobrevém o desestímulo, a enodoar a conduta e abortar as vocações, acentuando a
concorrência e condutas nem sempre consentâneas com o valimento profissional das atividades jurídicas.
Desafortunadamente, aqueles que se pautam em vícios comunicativos e professam seu múnus com posturas
tendenciosas ou propositalmente injuriantes adjetivam toda a casta profissional.

 

Ao se definir condicionantes da quase sempre obtemperada participação fleumática do procurador,
é premente não rechaçar a lição de Cândido Rangel Dinamarco[42], quando afirma que “deve prevalecer uma
linha de equilíbrio legítimo entre os deveres éticos das partes e seus procuradores e a ampla liberdade de
atuação na defesa de seus interesses no processo, assegurada mediante as regras constitucionais do
contraditório e da ampla defesa”.

 

Inelutável que a atuação ética das partes e do juiz nos debates deve nortear o impulso e o
seguimento dos processos encetados, pois, restar adstrito aos preceitos legais redunda em hermenêutica
tacanha, dissociada das máximas de ponderação e justeza[43], e dos desideratos teleológicos da
processualística moderna[44]. Mencionadas previsões moralizantes não podem restar ao largo da defesa do
mandato judicial, sob pena de quebra das balizas da identidade de tratamentos entre os integrantes do debate
social.

 

A figura do julgador como centro autônomo da concessão do direito a um dos litigantes, na
contemporaneidade, remeteria ao Estado Jurisdicional, e à atribuição de permissivo à judicatura
irresponsável, neste viés, a humanização e o contraponto à simples oportunização da jurisdictio desapegada
das premissas de consecução de resultados justos se opera pela conduta proativa do advogado.

 

Em verdade, o advogado, no exercício de sua profissão, constitui o primeiro socorro ao cidadão
que testifica o agravamento de sua esfera jurídica, razão pela qual, no trato social, o causídico ostenta
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obrigações morais e legais, devendo conduzir-se segundo os princípios éticos de convivência harmônica que
acoroçoam o Estado Democrático de Direito[45].

 

Oportuno gizar e discriminar os elementos que conduzem à convicção de que a imposição de
deveres éticos por meio de fixações normativas é imprescindível à moralização das atividades jurídicas, visto
que a corrupção moral em que se vê envolta a sociedade mundial nos induz à percepção de que a mera
confiabilidade em lindes subjetivos não se prestaria eficazmente a obstar arbítrios, desmandos, improbidades
e ilegalidades.

 

Pacífica a conclusão de que nem todos os operadores de direito exercem a profissão acurando-se
dos princípios éticos definidos na legislação, notadamente os advogados[46], para alguns assim o fazem
motivados pela suposta e sempre propalada proteção corporativo-classista da Ordem dos Advogados do
Brasil[47]-[48], e pelas alterações legislativas que lhe eximem das responsabilidades processuais, civis e
morais, escusam-se ao fiel cumprimento de seu múnus, trazendo à colação questões controvertidas que
quadram indagações aprofundadas, sobejamente porque somente a ética e a indelével vontade de fazer
prevalecer a justiça dão azo ao destaque profissional dos procuradores.

 

No âmbito processual, contudo, não se concebe uma ilação diversa. Cogitar que o pleno exercício
do contraditório se convalida pela capacidade postulatória, somente ostentada pelo advogado, impinge que a
ordem processual não se cegue à premente rotulação de condutas, por serem inúmeras absolutamente viáveis
quando razoavelmente percebidas e apreendidas.

 

A uma, porquanto não se refute que nem todos os operadores processuais observem cabalmente a
lhaneza invocada, os maus profissionais devem ser enquadrados como exceções perniciosas ao curso
processual almejado.

 

Anota com percuciência Samuel Meira Brasil Junior[49] ser “chicana antiga nos corredores dos
fóruns, a conhecida assertiva de que o advogado habilidoso impede o julgamento, porque sabe que sua causa
é injusta. Atitude desse jaez é incompatível com a ciência processual atual, pois revela um escopo
(protelatório) manifestamente inadmissível”.

 

A duas, porque imputar à parte, desconhecedora dos traquejos processuais, o ônus de condução
ilibada e consentânea com os primados da nova ordem jurídica, e obrigá-la a zelar continuamente pelo modus
de empreendimento da defesa técnica, denotaria flagrante ruptura ao princípio da confiabilidade que deve
nortear o liame estabelecido entre advogado e cliente.

 

Deste modo, por seus incontáveis matizes, tem se buscado aprofundamentos nas controvérsias
desses tópicos, planificando-se as novas orientações e desafios que erigem e aprimoram aspectos
significativos de probidade profissional e processual e influenciam diametralmente a prestação jurisdicional,
impulsionando o processo à efetividade perquirida, com vista à socialização e à constitucionalização,
figurando-se, pois, melhores direcionamentos das condutas individuais e coletivas, em prol de uma sociedade
lídima.

 

Eis que executa defesa técnica, o advogado personifica a razoabilidade e a ponderação em meio a
debates passionais dos litigantes. Neste talante, a percepção contemporânea do processo impõe que o
patrono adote uma postura engajada, optando pelo protagonismo producente, de forma que seja ele o
prolator da primeira sentença de improcedência do seu cliente, todas as vezes que as pretensões expostas
pelo constituinte/cliente/parte estiverem escoradas em arbítrios (desarrazoadas na espécie), ou,
simplesmente, quando os reclamos restem desprovidos de juridicidade, sob pena de, não o fazendo, lhe ser
imputada sanção processual.
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Hodiernamente, há que se enfatizar os lindes arrolados na Lei dos Ritos e no Estatuto da OAB que
orientam a atuação dos causídicos, e as implicações oriundas das infrações havidas no curso processual, a par
do que, abalizada no princípio da probidade processual [50]-[51], enunciado que se projeta aos marcos
intangíveis do contraditório. 

 

Calha promover os delineamentos das sanções aplicáveis aos advogados por ofensa aos padrões
ético-processuais ambicionados, em apanágio ao contraditório renovado, sejam as punições disciplinares[52],
sejam as assemelhadas ao instituto do contempt of court[53], embora quanto a esta última possibilidade
subsistam divergências doutrinárias e jurisprudenciais.

 

Sobejam as elucubrações doutrinárias, assentes e divergentes quanto à imposição de penalidades aos
advogados.

 

Assentindo com a imputação de penalidade ao mandatário, por inobservância dos preceitos, tem-se:

 

Apenas do advogado se pode exigir conhecimento técnico para saber se deve ou não ingressar com uma
espécie recursal (em vista de ser ou não fundamentada a tese a sustentá-la) se deve ou não requerer a
produção de uma prova específica, em princípio não se podendo apenar a parte, em nosso sentir, a
prática de atos que se distanciem dos propósitos desenhados nos incisos em exame [incisos do Art. 14
CPC], sem afastar, contudo, a possibilidade de a penalidade se voltar contra o profissional que
representa a parte em juízo. [54]

 

Acorde com o sentido referido, aduz-se que:

 

A postura ética e jurídica do advogado está estampada, com solar clareza, nas normas que disciplinam a
profissão, não podendo furtar-se o profissional da sua irrestrita observância. Se esta, por vezes, não
ocorre, tal deve ser visto como uma patologia do exercício profissional, que deveria encontrar
reprimenda também no CPC, quando este cuida da litigância de má-fé. Evidentemente para que isso
aconteça, mister se faz a comprovação do conhecimento pelo advogado a respeito da origem espúria do
direito que o cliente pretende fazer valer em juízo ou fora dele[55].

 

Obtemperando a possibilidade de imputação de qualquer sorte de apenamento processual ao
advogado que exorta o seu outorgante ao cometimento de atos atentatórios à dignidade da jurisdição e da
justiça, o veio doutrinário conservador se apega aos ditames legais eivados de cunho corporativista:

 

A expressão ‘ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB’,
constante da norma ora comentada [par. único Art. 14 CPC], indica que os atos que digam respeito à
atividade profissional estrita do advogado têm o controle disciplinar da  OAB. No entanto, quando o
advogado pratica o ato na representação da parte, havendo algum embaraço ao cumprimento de
provimento jurisdicional, quem está ali praticando o ato não é o advogado, mas a parte por intermédio do
advogado seu representante. Assim, o juiz pode impor as sanções decorrentes do contempt of court à
parte. Caso a parte entenda que o advogado excedeu os poderes do mandato, pode voltar-se em regresso
contra o advogado por ela constituído, que tem a obrigação de indenizar os danos que, nessa qualidade,
causar ao direito de seu constituinte. Em suma, devem ser distinguidos os atos praticados pelo advogado
como prerrogativa de sua profissão, daqueles praticados como representante da parte no processo. Os
primeiros estão sujeitos ao regime disciplinar do EAOAB, ao passo que os segundos podem ser
controlados pelo juiz do processo para, inclusive, aplicar sanções à parte por ato de embaraço que tenha
sido patrocinado ou praticado por seu procurador[56].

 

A dificuldade de aceitação do giro copernicano de alocação de eticidade nas relações processuais, e
sua relevância para as diagramações coevas do processo civil constitucional, bem assim como a convicção de
que os rogos de mutação da ambiência do contraditório perpassam pela figura dos patronos constituídos, e a
forma punitiva consentânea com as instituições democráticas aos personagens que vituperam o múnus
acolhido, não são questões que escapam às discussões pretorianas, por cediço nos arestos que ora se
colaciona.

 

Consagrando a penalização do causídico, ipsis litteris:
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PROCESSO CIVIL – [...] - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PROTELATÓRIO -
CONDENAÇÃO DO PROCURADOR AO PAGAMENTO DE MULTA. [...] 2. Embargos de
declaração interpostos com propósito meramente protelatório, buscando retardar o desfecho da
demanda. 3. Aplicação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, a ser suportada pelo
advogado subscritor do recurso, nos termos do art. 14, II c/c 17, VII e 18, caput do CPC, pois é dever
das partes e dos seus procuradores proceder com lealdade e boa-fé. 4. Embargos de declaração
rejeitados, com imposição de multa[57]. 

 

De outra banda, refutando a aplicação de imputações pessoais aos advogados, algumas vozes
apontam que “mesmo que possa ser reconhecido o intento, esboçado pelos advogados dos recorridos, em
postergar a realização da audiência e o andamento do feito,só por isso não se pode impor a condenação [...]
por litigância de má-fé, já que disso não adveio nenhum dano para o recorrente”[58].

 

 

Essa opção por orientações assimétricas, e desincumbidas de dotação de razões afetas à eticidade,
promove a sensação de impunidade, e menoscabo para com a prestação jurisdicional, conduzindo à tomada
de atos procrastinatórios e maledicentes, que, certamente, não se repetiriam, ante a ciência inequívoca de que
o advogado deve ser o promotor máximo da probidade processual, sob pena de ao ferir mortalmente o poder
de influência e o dever de debate responder pessoalmente por sua conduta atentatória às benesses que
dimanam do contraditório renovado.

 

CONCLUSÃO

 

O grande desafio do direito erige-se no questionamento de como levar efetividade aos preceitos
legais e judiciais, com o que se anui, posto que se urge por tendências reformadoras que afastem a
concepção simplória de intersecção do direito material e processual.

 

Indubitavelmente a temática da constitucionalização do processo civil cristalizou-se como nova
projeção hermenêutica, e nessa via, o ativismo judicial e a participação cooperativa dos sujeitos parciais são
elementares que devem ser aprimoradas e esquadrinhadas, sob pena de se rumar ao arbítrio e à improbidade
processual.

 

Referidas mutações são insubsistentes caso os advogados não flexionem suas condutas em prol da
consecução de resultados justos e lépidos, fundados em máximas de eticidade, lhaneza profissional e
probidade processual.

 

Pelo exposto, a normatização de deveres éticos e processuais é premissa à atuação da advocacia, e
desta não se concebe o afastamento, sob pena de a liberdade profissional ser convolada em interesses
egoísticos, distanciando-se do múnus superior de sua função, eminentemente social.

 

Descurar do papel do advogado significa negar as conquistas democráticas, contudo, autorizar que
as condutas recalcitrantes e perniciosas de patronos irresponsáveis ou de caráter duvidoso restem indenes há
de encrudelecer a sensação de impunidade do plexo populacional, além de obstar uma viragem substancial na
forma de condução do patrono em juízo, e da exposição dos interesses de seus clientes, que, tantas vezes,
laureando orientações solipsistas, se furtam ao dialogismo premente no contraditório renovado.

 

Frise-se, ainda, que teratologias são cometidas no exercício das atribuições inatas à atividade
desempenhada por advogados, obrando para que seja incutido no entendimento do operador do direito a
convicção de que sua atuação desempenha papel fundamental na manutenção do status quo, bem assim do
ordenamento jurídico, além das esferas interpessoais dos concidadãos, logo, aqueles devem observar o maior
zelo possível para que não incorram em errores aviltantes ao múnus exercido, e/ou maculem o senso de
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responsabilidade social dos juristas e dos deveres éticos que se impõem às suas condutas, e deve permear as
relações instauradas processualmente.

 

Com espeque nas reflexões arroladas, conclui-se que se a compreensão dos institutos não tem sido
adequadamente alterada pela mutação do entendimento dos advogados, a imposição de sanções por
desrespeito deliberado aos comandos judiciais e ao que se espera de um operador jurídico consciente da
importância de sua função, seja pelo agravamento das punições disciplinares, seja pela imposição de sanções
processuais, não deve ser entendida como medida extremada, pois, em prestígio à efetividade processual, é
possível asseverar que inexistem meios demasiadamente drásticos.
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Guilherme Marinoni. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 117)

[22] A ampliação dos poderes judicantes e a “saga por efetividade” são repudiados de forma enfática no
seguinte excerto: [Sob as luzes da efetividade processual e do ativismo judicial], Com [...] propósito
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mercantilista aumentam os poderes do juiz para se atingir a tão sonhada paz social. Esse entendimento
[...]está alicerçado sob uma visão estratégica, pois absorve a processualidade e a sua inerente dialética,
colocando os sujeitos do processo como meros espectadores da ordem jurídica-política e o direito como
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processual contemporâneo in Constituição e processo / coord. Fredie Didier Jr.; Luiz Rodrigues Wambier;
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rev. e atual. e acrescida de apêndice. São Paulo: Saraiva, 2003. pp. 260-274 passim

[29] Pontua com precisão Delosmar Mendonça Junior, ipsis litteris: “O princípio constitucional da efetividade
do processo, base dogmática na natureza e função da jurisdição, deve servir para sistematização e
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mandamental como manifestação do princípio constitucional da efetividade do processo. In: Estudos de
direito processual. (coord.) Luiz Guilherme Marinoni. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. )
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Saraiva, 2004. pp. 255-266 passim

[31] Eduardo Talamini sustenta que subsistem no processo civil brasileiro aspectos que o peculiarizam em
face de outros ordenamentos. (In: Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer. São Paulo:RT, 2003. p.
(41
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Saraiva, 2003. p. 260-274 passim.
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[40] “The problem is often decried: out-of-control attorneys, opportunists, cowboys, self-dealers, and
overzealous prosecutors abusing the litigation process either for self-serving ends or from ideological zeal.
But one person’s opportunist, cowboy, or self-dealer is another person’s zealous advocate. Lawyers want
and need guidance on how to resolve issues that have competing claims to right behavior. The true challenge
for the legal profession is how to create norms of conduct to provide this guidance in a rapidly-changing
legal culture”. Cf. McMorrow, Judith A., The (f)utility of rules: regulating attorney conduct in federal
court practice.  Boston College Law School Research Paper No. 126, Boston College International &
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[41] In: Ética do advogado: I e II Seminários de Ética Profissional da OAB/SP / Elias Farah, coordenador ;
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processo, a cargo dos advogados.” MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de direito processual civil. v.
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experiência social. [...] Registre-se, finalmente, que os deveres de lealdade e probidade, a que aludem os art.s
14 e 15, tocam a ambas as partes (autor e réu), bem como aos terceiros intervenientes, e ainda aos
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O DIREITO NO CENTRO DA TORMENTA: COMUNIDADE, SUJEITOS MORAIS E SENTIDOS
DE JUSTIÇA

EL DERECHO EN EL CENTRO DE LA TORMENTA: COMUNIDAD, SUJETOS MORALES Y
SENTIDOS DE JUSTICIA

Cristiane de Oliveira igreja

RESUMO
Resumo

Este trabalho tem por escopo refletir sobre sentidos de direito e justiça encontráveis em âmbitos sociais
distintos daquele que se convencionou identificar como sendo o locus apropriado para a construção de tais
sentidos, isto é, o sistema jurídico. É uma tentativa de descrever esses sentidos e a condição de possibilidade
para sua constituição em um dado contexto, revelando assim a linha de tensão entre o que é reconhecido
como direito e como não-direito. A eleição de um filme como objeto de estudo decorre do fato de
compreender-se que a função da arte é permitir que seus apreciadores se surpreendam, e com ela
experimentem novas formas de observar o mundo. Nesse sentido, a arte pode permitir que o direito veja,
pelo observar da arte, aquilo que ele não pode ver desde seu próprio observar.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: direito, justiça, moral, inclusão/exclusão.

RESUMEN
Resumen
Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre los sentidos de derecho y justicia que se encuentran en
diferentes esferas sociales de lo que se ha convenido identificar como el locus apropiado para la construcción
de estos significados, es decir, el sistema jurídico. Es un intento para describir estos sentidos y la condición
de posibilidad para su formación en un contexto determinado, lo que revela la línea de tensión entre lo que es
reconocido como derecho y como no derecho. La elección de una película como un objeto de estudio
proviene del hecho de que la comprensión de la función del arte es permitir que sus apreciativos se
sorprendan, y con ella experimenten nuevas formas de observar el mundo. En este sentido, el arte puede
permitir que el derecho vea, por medio de la observación del arte, lo que no puede ver desde su propio
obsevar.

PALAVRAS-CLAVE: Palabras-clave: derecho, justicia, moral, inclusión/exclusión.

 
Introdução
 
             Este trabalho tem por escopo refletir sobre sentidos de direito e justiça encontráveis em âmbitos
sociais distintos daquele que se convencionou identificar como sendo o locus apropriado para a construção
de tais sentidos.
             Desde o advento da modernidade, por força principalmente das revoluções burguesas do século
XVIII, as categorias direito e justiça passaram a estar associadas ao universo positivado das práticas jurídicas
estatais, sendo seus sentidos generalizados não só como uma decorrência daquelas práticas, mas também
como um poder/dever estatal. Tais categorias, portanto, designam a função própria do sistema jurídico,
enquanto uma especialização constitutiva da modernidade da sociedade moderna que ambiciona a
universalidade, vale dizer, almeja a todos alcançar. Livre de condicionamentos, tais como natureza, razão,
estamentos e outros elementos que marcaram o direito pré-moderno, a positividade do direito moderno irá
dispensar qualquer determinação externa, passando a se autorreferir e se reproduzir desde seu fechamento
operacional, diferenciando-se constantemente de outros sistemas funcionais à medida que se autorreproduz.
             Desse modo, a produção do direito implica necessariamente na produção simultânea do não-direito.
Paradoxalmente, o direito, que se concebe como a todos incluindo, constrói a exclusão pela impossibilidade
mesma de realizar essa universalização da inclusão. Toda inclusão pressupõe exclusão. As significações que
o direito produz e que se generalizam acerca do que é direito e justiça trazem, portanto, uma distinção entre
o que deve ser e o que não deve ser considerado direito, deixando de lado formas outras de significação,
excluindo-as da possibilidade de fazerem diferença positiva no processo de sociabilidade, de integrarem o
acervo de descrições e significações socialmente generalizadas. Esses sentidos de direito e de justiça
preteridos geram, em muitos casos, uma permanente tensão na qual os sentidos negativados buscam
ingressar no lado positivo da distinção e, por fim, estabilizar-se. Este trabalho é uma tentativa de apontar
alguns desses sentidos preteridos e as condições de possibilidade para a sua constituição, bem como
descrever de que modo o direito repercute tais sentidos, revelando, assim, a linha de tensão entre o direito e
o não-direito.
             A eleição de um filme como objeto de estudo decorre do fato de compreender-se a arte – e aqui se
assume que o cinema é arte – como locus privilegiado de reflexão sobre aqueles sentidos que orientam a
sociabilidade ainda que permaneçam ocultos ao olhar cotidiano, este sempre preparado para operar no
imediatismo dos fluxos comunicacionais, sem maior reflexividade. A arte procede aquilo que Niklas
Luhmann designa como observação de segunda ordem: artista e público são observadores que observam
observações. A arte, enquanto uma observação de segunda ordem, permite que o mundo observe-se no
mundo, entendendo-se por mundo aquele ponto cego de todo observador. Nesse sentido, “(...) la obra de
arte surge únicamente cuando se considera que el mundo permanece opaco” (LUHMANN, 2005, p.129).

Em O cinema pensa, Julio Cabrera ressalta que o cinema, enquanto arte da imagem-movimento,
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instaura um saber desde uma racionalidade que ele denomina de logopática, isto é, a um só tempo, racional e
afetiva. Esse saber, que é mais do que uma operação de cognição, é uma experiência que se instaura e
funciona a partir de conceitos-imagem, os quais “procuram produzir em alguém (um alguém sempre muito
indefinido) um impacto emocional que, ao mesmo tempo, diga algo a respeito do mundo, do ser humano,
da natureza etc, e que tenha um valor cognitivo, persuasivo e argumentativo através de seu componente
emocional” (CABRERA, 2006, p. 22).

É próprio da arte proporcionar uma convergência de observações dos apreciadores, uma vez que o
artista cuida de criar a obra, observando-a como ela deverá ser observada pelos outros. Pertinente, portanto,
afirmar-se que a obra de arte traz, de forma condensada, as expectativas de seus observadores sem, contudo,
ser uma coletânea de esperanças individualizadas, nem tampouco uma forma de um consenso. A função da
arte é criar uma realidade imaginária distinta da realidade habitual; é ser capaz de permitir que seus
apreciadores percebam essa distinção e se surpreendam com ela, possibilitando, assim, que, desde o seu
interior, seja possível experimentar diferentes formas como, por exemplo, crítica a determinado aspecto da
realidade, ou imitação da realidade desde um padrão de perfeição generalizado na sociedade. A arte pode
permitir que o direito veja, pelo observar da arte, aquilo que ele não pode ver desde seu próprio observar.

 
1. Dancing with the devil
 
1.1  O propósito da produção
 
             Dancing with the devil é uma produção britânica de 2008, realizada e dirigida por Jon Blair. Sendo
um documentário, situa-se em uma zona fronteiriça entre ficção e realidade trazendo consigo – como todo
filme do gênero – um compromisso, explícito ou não, de intervenção na realidade. Sempre há, por parte do
diretor, um percurso a ser partilhado com o espectador, e tal percurso tanto pode ser aquele de um
enfrentamento ou de um compromisso com os intervenientes/personagens (BATISTA, 2009).
             O filme em tela assume a forma de uma narrativa que privilegia o encadeamento de diferentes
imagens e depoimentos colhidos de certos atores sociais, de modo a permitir a construção de um painel da
complexa e letal teia de relações estabelecidas em contextos sociais precários ou favelizados. O foco é a
observação desses atores no desempenho de seus papéis e o processo de construção desses papéis desde a
mobilização de certos sentidos de direito e justiça que se encontram generalizados na sociedade.
             A produção do documentário resultou da ideia de um jornalista inglês, chamado Tom Phillips,
correspondente do jornal The Guardian no Brasil desde 2005. No início de 2007, Tom, com a colaboração
do fotógrafo Douglas Engle, iniciou uma série de entrevistas com um pastor evangélico a respeito da
propagação dessas igrejas nas favelas do maior país da América Latina. Fascinado e, ao mesmo tempo,
intrigado com o trabalho realizado pelo pregador junto a temidos traficantes de drogas de favelas cariocas, o
repórter estrangeiro vislumbrou a possibilidade de desvendar um mundo ao qual ainda não havia sido
apresentado.
             No final de 2007, Tom Phillips conheceu Jon Blair, que, na época, trabalhava em um outro projeto
no Brasil. Após tomar conhecimento do trabalho desenvolvido pelo pastor evangélico, Jon se entusiasmou
com a possibilidade real de acesso à realidade do tráfico de drogas e da violência na cidade do Rio de
Janeiro. Nos meses subsequentes, reuniram recursos financeiros – meio milhão de dólares – provenientes
principalmente das empresas de radiodifusão Channel 4 e Arte France em associação com a própria
companhia de filmes de Jon Blair Assim, em seis semanas, entre setembro e outubro de 2008, nasceu
Dançando com o diabo. O filme participou do Festival do Rio de 2009, evento organizado pelo governo
municipal do Rio de Janeiro.
             Com o intuito de retratar os dois extremos de uma guerra sangrenta, Jon e Tom conseguiram
permissão para acompanhar as atividades de uma unidade da polícia civil especializada no combate às
drogas, porém sempre cautelosos para que um lado não desconfiasse da cooperação do outro. Desta sorte, o
filme tornou-se uma porta de acesso às dimensões inexploradas desse mundo tormentoso privilegiando,
sobretudo, a dimensão humana ao confrontar as visões de três personagens não fictícios sobre a realidade
social.
 
 
1.2 A abertura
 
             “Rio de Janeiro...neiro... neiro...”, ecoa o nome da cidade, tornada letra de um rock-funk.
             A cena de abertura traz, em sobrevoo, as praias da zona sul da cidade, encimadas pelo inconfundível
Cristo Redentor. Essa imagem inaugural funciona como o clássico cartão postal que tanto insere a cidade no
mundo, ao mostrar suas belezas, quanto esconde aquilo que a exposição de tanta beleza explícita tenta
mitigar ou mesmo excluir: a pobreza, a violência, a exclusão social de um grande contingente de sua
população.
             Enquanto as maravilhas da “cidade maravilhosa” vão passando aos olhos do expectador, ouve-se ao
fundo uma voz masculina, utilizando-se de um linguajar coloquial, geralmente associado aos jovens
moradores de favelas e periferias. É um linguajar, portanto, tomado como signo de posições sociais
percebidas como subalternas, sem instrução, marginais e, quase sempre, associadas às práticas sociais ilícitas
como o tráfico de entorpecentes. Diz a voz, dentre outras coisas: “(...) o bagulho é doido (...) muitos
massacres, muitas mortes (...) tô boladão, irmão (...). Aí, maluco, eu venho alertar, só mermo vendo prá
crer: quem não vive prá servir, não serve para viver. Porque no mundo do crime ganha respeito e poder”.
             A voz prossegue em sua fala à medida que o sobrevoo desloca-se das praias para uma grande favela.
Uma legenda vai informando que 20% de uma população, estimada em 11,5 milhões, vivem em 600 favelas,
espalhadas por todo o estado do Rio de Janeiro, e a maioria delas dominadas por traficantes de drogas.
             Deixando o sobrevoo – uma perspectiva que permite um observar sobre extensas superfícies, porém
sem grandes ou mesmo nenhum detalhamento – o expectador se vê colocado no plano dos homens em seus
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viveres. E começa essa nova forma de observação com cenas de crianças brincando (de bicicleta, correndo,
soltando pipa...) ao lado de jovens armados. Tais cenas constituem-se imagens-síntese do mundo que passa a
ser descortinado, revelado – o filme se autodesigna como “Uma história real”.
             Todo esse movimento de apresentação culmina com o aparecimento do primeiro personagem, o
pastor Dione dos Santos da igreja evangélica Assembléia de Deus Ministério da Restauração de Senador
Câmara, personagem central de toda a narrativa porvir. 
 
 
1.3 Os personagens entram em cena
 
             O pastor Dione é apresentado, em um texto na tela, como sendo aquele que, colocando-se entre os
traficantes e a polícia, encontra-se determinado a estabelecer a paz entre aqueles homens em guerra.
Enquanto caminha pelas estreitas ruas da “comunidade” em que nasceu e viveu, e ainda vive, o pastor afirma
ter sido gerente do tráfico, responsável pelos pagamentos dos negócios ilícitos e que, após episódio em que
foi sequestrado e achacado por policiais teve a seguinte epifania: “Ou eu danço com o diabo, ou caminho
com Deus”.  Esse é o mote do filme e o pastor Dione seu personagem central, aquele que desempenhará o
papel de mediação entre o direito e o crime (o não-direito), a justiça dos homens e a justiça divina, o bem e o
mal, aquele que buscará fazer convergir os sentidos de direito e justiça em disputa.
             Outros dois personagens são apresentados preparando-se para o desempenho de seus respectivos
papéis. A primeira aparição é a de Leonardo da Silva Torres, o Trovão, inspetor da Delegacia de Combate às
Drogas da Polícia Civil (DCOD), responsável pela operação de apreensão de drogas e armas registrada no
filme. Embora seja um policial civil, Torres porta-se como um militar em campanha, preocupado em verificar
sua roupa camuflada e suas armas. Mostra-se pronto para o combate. O segundo a entrar em cena é Juarez
Mendes da Silva, o Aranha, chefe do comércio de drogas no complexo de favelas de Senador Camará, zona
oeste da cidade do Rio de Janeiro. Aranha também dá especial atenção à sua aparência – colocando uma
grossa corrente de ouro que suporta enorme medalhão com a inscrição “Eu amo minha família” e os nomes
Jeferson, Junior e Aline – e às armas, exibindo-as. Enfim, reaparece o pastor Dione, filmado em seus
preparativos: barbeia-se, veste seu terno e posa, frente a um fundo azul, com sua bíblia sob o braço. Nesta
apresentação inicial, são reforçados os signos distintivos de cada personagem e suas respectivas posições
sociais na trama a se desenrolar. Trata-se de uma guerra entre o direito, representado pela figura do policial,
e o não-direito, encarnado pela criminalidade; para superá-la somente a justiça divina, encontrável nas
palavras do pastor Dione.
             As imagens dos personagens, já devidamente paramentados, são fixadas como retratos e arranjadas
na tela de forma a permitir que se anteveja o papel de mediador que o pastor assumirá, uma vez que sua
efígie é colocada em plano de fundo e em um ponto intermédio entre o policial, que ocupa posição um pouco
mais no alto e do lado esquerdo do quadro, e o traficante de drogas, localizada em uma posição abaixo das
outras duas, no lado direito do quadro.
             Ao longo do filme, outros personagens são chamados a participar, oportunizando ao expectador
observar os sentidos que são mobilizados para dar significado às diferentes inserções no contexto de uma
trama, sempre violenta, envolvendo a polícia, o narcotráfico e a igreja evangélica no âmbito de certas favelas
cariocas. Dentre esse personagens, dar-se-á destaque: 1) ao policial, Carlos “Pitbul” Farnochi Cordeiro, do
DCOD; 2) ao auxiliar do pastor, o ex-traficante Wagner Nascimento Silva, conhecido como Jack, o Matador
e 3) ao chefe do tráfico, Márcio da Silva Lima, o Tola; além dos traficantes Leonardo Fragoso da Silva, o
Léo Vascão e Rafael, o Nariz.
             Ressalte-se que, muito raramente, escuta-se as intervenções da equipe de filmagem, dando a
impressão de que os personagens falam diretamente ao expectador criando-se, por conseguinte, a
possibilidade de uma empatia entre expectador e alguns ou todos os personagens.

 
 

2. O desenrolar da trama
 
            A trama propriamente dita começa a se desenrolar a partir do momento em que é focalizado cada um
dos personagens no desempenho de seus papéis. E o primeiro desempenho cabe ao policial. Em seguida,
tem-se a atuação do pastor que, a todo tempo, será mesclada com as aparições dos traficantes, quase sempre
armados, em posição de sentinela, mas nunca comercializando as drogas. Para facilitar a apresentação na
forma linear que a escrita de um texto exige, tentou-se aqui distinguir, na medida do possível, as três
atuações que, na realidade do filme e da vida, encontram-se interligadas.
 
2.1  A trama policial
 

Acompanhando o esquadrão de polícia, como se dele fizesse parte, o expectador segue em uma
incursão do DCOD em favela, que parece ser a do Jacarezinho, da zona norte da cidade supostamente
dominada pelo Comando Vermelho (CV), uma das facções criminosas mais temidas no Rio de Janeiro.
Alguns policiais vão ditando as estratégias a serem observadas na operação. Outros dão informações ao
expectador acerca dos procedimentos, adotados pelos criminosos, para enfrentá-los como, por exemplo,
construção de paredes estrategicamente colocadas de maneira a funcionar como uma fortificação de onde os
criminosos teriam uma visão privilegiada dos policias. Tais procedimentos são, portanto, sempre percebidos
por todos os policiais como emboscadas, deliberadamente planejadas pelo inimigo para alvejá-los. A razão,
então, da violência policial reside na violência dos criminosos.
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Nossa polícia não é realmente violenta, mas nós sofremos violência. E nós temos de
responder a este problema, infelizmente, com mais violência. Toda vez que eu entro na
favela e eu sei que alguém vai atirar em mim e eu vou atirar de volta, eu apenas penso em
sobreviver (Jacyr Ferreira, inspetor da polícia civil, após incursão no Complexo do
Alemão).
 

A ação policial continua e certa quantidade de droga e de armamentos foi encontrada, sendo
considerada uma apreensão de grande vulto, própria de um serviço de inteligência. No entanto, o inspetor
Trovão, responsável pela operação afirma, de forma peremptória, que, naquele caso, o sucesso deveu-se ao
faro policial que acabou levando-o, juntamente com sua equipe, ao sucesso. “A vitória é de todos”, disse ele
em dado momento, quase em prece. “Está no suor e no sangue o prazer de apreender isso (...). Dá um
enorme prazer tomar isso deles”, exulta. Ao término dessa operação – e lembrando, com sua aparição,
personagens encarnados por Arnold Schwarzenegger – o inspetor ostenta um grande charuto e, soltando
grossas baforadas, não deixa qualquer dúvida de que seu prazer é real.

Mais tarde, em uma roda de bar com seu parceiro mais próximo e outros companheiros, o inspetor
discursa:

 
Eu sou inspetor Torres Trovão, filho da tempestade, oriundo do mau tempo, nasci
pro combate (...). Eu quero que o mal se foda e eu vou sempre foder o mal e quem
estiver do lado deles, por mim, tá fodido porque eu vou atacar eles, estejam onde
estiverem. A gente não quer o confronto, mas quando estala o primeiro tiro, quer que
nunca acabe. Aí está a vocação do guerreiro. (...). A gente que tem essa coisa no
sangue, que não é genético, é espiritual. O espírito passou isso pra gente isso (...).

 
             Ainda nessa roda, Carlos Pitbul – um policial musculoso que ostenta inúmeras tatuagens pelos
braços – e Trovão referem-se a um criminoso muito procurado e que querem tirar de circulação. Trata-se de
Tola, chefe do tráfico na favela de Vila Aliança. Categórico quanto à maldade de Tola – “Ele é cruel, não
perdoa. Mata criança, mata jovem, parece ter prazer de matar” –, afirma que tentarão prendê-lo dentre da
lei. Mas, como a comunidade tem hábito de reagir com violência, afirmam que o mais provável é que ele seja
morto. “A gente tá atrás dele e, se Deus quiser, a gente vai pegar, na forma da lei. Se ele reagir vai ser
morto, se se entregar vai ser preso”, afirma Pitbul. E completa Trovão, “Se Deus quiser, sem nenhum
sacrifício de um policial, mas, com certeza, ele estará pronto a fazê-lo, pronto a sacrificar algum policial”.
             Em outra ocasião, o expectador é levado à outra incursão, agora, da polícia militar na favela da
Coréia, com o fim de retirar barricadas ali colocadas pelos traficantes que, segundo a polícia, tinham o
objetivo de impedir a investigação de denúncias, feitas por um jornal do Rio de Janeiro, a respeito de
utilização de jacarés na prática de intimidação, tortura e execução de desafetos e também vítimas de
sequestros relâmpagos. O policial, responsável pela incursão, faz a seguinte declaração:
                            

Esse tipo de operação é uma operação para garantir o direito constitucional de todos
os cidadãos que residem nessa comunidade. A polícia militar, ao detectar que as vias
daqui estavam obstruídas, foi planejada essa operação hoje, com apoio da imprensa,
exatamente, para desobstruir e garantir esse direito constitucional da população dessa
comunidade. (policial militar não identificado)

 
             No mesmo diapasão de um discurso em prol da defesa dos direitos das populações faveladas, tem-se
o depoimento de um inspetor de polícia que sustenta, após mega operação conjunta que reuniu
aproximadamente 850 policiais civis e militares no Complexo do Alemão:
                            

Na minha concepção, eu sempre pensarei que eu estou fazendo uma coisa boa,
tentando trazer para aquela população da favela algum tipo de sentimento que eles
não têm quando a polícia não está lá. Eles estão sob o poder daqueles traficantes.
Estas pessoas têm que fazer o que eles mandam. Então, meu sentimento é que eu vou
ajudá-los a viver numa democracia real, porque eles têm uma ditadura dos
traficantes. (Jacyr Ferreira, inspetor da polícia civil)
 

 
2.2  A trama de salvação

 
Caminhando por ruelas, o pastor Dione apresenta a comunidade de que faz parte, demonstrando

liberdade de trânsito e intimidade com os moradores, inclusive com os jovens traficantes, aos quais, muito
amiúde, chama carinhosamente de “filhão”, “abençoado”. Dione explica a presença de barreiras – quebra-
molas e pedaços de árvores –, enfatizando que, nas comunidades, não moram somente marginais. Reitera
que se trata de um lugar como outro qualquer, onde – e, nesse momento, passa a interagir com as pessoas
com as que se depara na rua – é possível ver uma senhora sentada em frente a porta de sua casa, outra
levando filhos para a escola, crianças pequenas brincado nas ruas, trabalhadores, mas que a polícia não
respeita isso, trata todos como se fossem bandidos, não medindo as consequências de suas atitudes. Por isso,
de acordo com ele, os traficantes põem essas barreiras para conter o “caveirão” e outras viaturas policiais.

Durante essa caminhada, o pastor Dione encontra dois rapazes em frente a um pequeno comércio,
ao lado de uma parede onde pode ler-se a seguinte inscrição “Paz no mundo. TCP”. Os rapazes estão
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portando armas pesadas e um deles usa um boné com as iniciais de seu chefe, MTL (Márcio “Tola” Lima) e,
abaixo dessa inscrição, uma outra que diz “Deus existe”. Dione fala para os jovens que seu trabalho é salvá-
los do tráfico – obra do diabo – e melhorar a comunidade.

Enquanto conversa com esses dois jovens, outros dois se aproximam. Também estão armados.
Dione cumprimenta um deles efusivamente, chamando-o de “filhão”. Trata-se de Léo Vascão, espécie de
segurança de Tola. Enquanto Léo Vascão fala de como o tráfico é necessário à sua sobrevivência – “porque
as coisas não caem do céu”  –, o outro rapaz, um pouco distanciado e postando-se no meio da rua, acena
para o expectador. Dione encerra esse encontro com uma oração onde afirma: “(...) deixa os homens julgar,
Senhor, deixa o governo julgar, meu Pai, mas a justiça maior vem de Deus. Em nome de Jesus.”
             Em outra cena, o pastor e seus auxiliares, dentre eles um ex-chefe de tráfico Wagner Nascimento
Silva – outrora Jack, o Matador, chefe do tráfico na favela Beira-Rio, Acari – bem como a equipe de
filmagem, adentram sem pagar um baile funk. Sua presença é anunciada pelo DJ que toca as músicas. Dione
percorre o salão do baile, distribuindo “a palavra de Deus”. Do lado de fora, Wagner aduz que os bailes são
a atração da “malandragem”. Neles, as mulheres se expõem com vistas a escolher e serem escolhidas por
aqueles jovens que gozem de mais prestígio e poder. Na realidade das favelas, os jovens que correspondem a
esse perfil mais valorizado são, via de regra, aqueles vinculados ao tráfico. Wagner confessa que o que foi
mais difícil deixar de lado, quando resolveu sair “dessa vida”, foram as mulheres. Em sua fala, verifica-se a
mobilização de um discurso generalizado acerca dos bailes funk, reforçando, assim, a imagem negativamente
estereotipada desse tipo de evento. Também reproduz um discurso corrente acerca dos jovens favelados não
terem opções; ou tentam a vida no futebol, ou na música, e se não der certo, o tráfico abraça. Consoante o
ex-traficante, agora servo de Deus, ser o dono da favela passa a ser o sonho desse jovem, pois é o que dá
mais dinheiro, já que eles não têm estudo, não têm recurso, e, muitas vezes, possuem vários irmãos com
fome. Todavia, alerta que, uma vez na vida do crime, só há dois caminhos: a cadeia ou a morte. Deus, então,
apresenta-se como a terceira opção. Ao falar isso, Wagner fica muito emocionado e afirma ser uma
satisfação enorme hoje poder ajudar as pessoas.

Ainda, sob a perspectiva de um trabalho solidário, realizado pelo pastor Dione e seus assistentes, há
o acolhimento de jovens traficantes feridos pela “lei da favela”. Para desempenhar essa atividade, foi
instalada, em sua igreja, uma espécie de enfermaria bem rudimentar, com colchões acomodados pelo no
chão. Os jovens que ali se encontram, todos traficantes, portam ferimentos causados como punição por
terem, de alguma forma, infringido as normas que balizam o comércio de drogas. Dione reconhece a
existência dessas normas e as evoca quando, ao falar com os jovens feridos, chama-lhes a atenção para o fato
de estarem vivos – quando pela lei local deveriam estar mortos – e para a necessidade de louvarem por isso e
de aprenderem a lição. “Dor é assim mesmo, né. Isso é pra tu se lembrar e nunca mais fazer isso”.

Ademais, contabilize-se ao ministério de Dione a distribuição de alimentos na comunidade,
principalmente às crianças e àqueles totalmente desvalidos, como moradores de rua. Segundo Nike, chefe do
Comando Vermelho da Vila Kennedy, também ao pastor deve ser conferido o mérito de ter estabelecido a
paz entre aquela comunidade e a de Senador Camará, chefiada por Aranha, da facção Terceiro Comando
Puro.

Com efeito, em outro episódio da película, o pastor Dione, conduzindo uma Kombi, dirige-se, junto
com sua equipe, a uma comunidade que, segundo ele, é muito perigosa. Lá, os jovens estão fortemente
armados e sempre prontos para o confronto, quer com facções rivais que visam a tomar seus pontos de
comercialização, quer pela invasão da polícia. Afirma que entrar lá é muito arriscado e que deve ficar claro,
desde logo, que quem está chegando é “o povo de Deus”. Talvez, por isso, esse deslocamento seja feito com
canções e louvores bastante exaltados. Dione consegue reunir quatro jovens traficantes armados e com eles
faz uma oração. Diferentemente de todos os demais traficantes que participaram da filmagem, esses não
mostraram seus rostos, permanecendo com as costas viradas para o expectador.
            No culto realizado na igreja Ministério da Restauração e registrado no filme, Dione traz em vídeo
imagens de jovens mortos em confrontos com a polícia e, entre eles, dá especial destaque à imagem de um
jovem, cujo cérebro foi arrancado por tiro de grosso calibre, restando-lhe no alto da cabeça apenas o
escalpo, que é levantado para que se possa ver o vazio de seu crânio. Chocante! E o choque acomete a todos
que assistem àquelas imagens. Com aquela cena, Dione busca comprovar o caminho sem volta que o diabo
traça ao conduzir os jovens para as drogas. Levando a assembleia a um estado de êxtase, Dione procura
exorcizar o diabo de seu rebanho. As pessoas choram, louvam com fervor exacerbado, entram em transe, e
Dione exulta: adora!
 
 
2.3  A trama criminosa

 
Leonardo Fragoso, vulgo Léo Vascão, – apresentado pelo pastor Dione, que o chama de “filhão” e

que afirma ter “um futuro de glória” – alega ser sua atividade no tráfico apenas um meio de vida, o que não
o torna menos ser humano do que os outros. “A gente somo normal como qualquer pessoa”, diz o jovem. A
fala do jovem deixa antever sua percepção do estigma que lhe é atribuído e de como ele se apropria desse
estigma para construir não só sua própria identidade, como também um discurso legitimador das práticas
sociais nas quais está inserido. Desse modo, ainda que de forma não explícita nem usando categorias
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sociológicas ou jurídicas, Léo Vascão aponta para o fato de que, ainda que ilícita, sua atividade é também
um trabalho, vez que é dela que tira seu sustento e de sua família, ao receber um pagamento por seus
serviços. É o trabalho possível em um contexto, no qual, conforme seu entendimento, inexistem outras
oportunidades. “A luta é só pela sobrevivência mermo (...). É uma forma da gente viver, né. A gente
ganhamos filho, temo família também, e a gente não pode ficar assim, não cai nada do céu”.

Logo após, Aranha, chefe do tráfico da Coréia, no complexo de favelas de Senador Câmara, zona
oeste da cidade do Rio de Janeiro, entra em cena. Dirigindo um carro, Aranha leva o espectador a circular
pela área reconhecida como sob seu domínio, indicando as diferentes localidades que a compõe (Cavalo de
Aço, Rebu, Selva de Pedra, etc.) e que perfazem, segundo ele, um total de 15 “comunidades”. Ao ser
questionado acerca de como consegue manter o domínio sobre território tão extenso, aduz veementemente
“É Deus. Peço a Deus a sabedoria”. Nota-se que Aranha tem a palavra Jesus tatuada em seu braço direito
e, no braço esquerdo, lê-se a palavra Cristo.

Ainda guiando, Aranha busca demonstrar, em seu discurso, que suas ações violentas não são
desprovidas de sentido, não são gratuitas. Ressalta, por exemplo, que sua arma está no bagageiro e que sua
intenção não é colocar ninguém em perigo, mas, ao contrário, oferecer tranquilidade para quem circula nas
cercanias: “(...) alguns dizem aí que aqui é violento. Aonde? Muitos aí falam que querem combatê a
violência. É mole, pô! Só aonde comunidade carente o caverão não entrar (...). Eles entram, rola
violência.”

Assim, desde o seu observar, a violência vem de fora, pela atuação, sempre revestida de terror, da
polícia: os blindados – “caveirões” entram nas comunidades, atirando indiscriminadamente. Portanto, seus
atos de violência são concebidos tão somente como de revide à sistemática afronta policial, que atinge a
“comunidade” como um todo, que se configura nos roubos, estupros, sequestros e achaques, promovidos,
nas palavras de Aranha, pela polícia. Sua violência é, portanto, legítima defesa.

Ato contínuo, e como um contraponto ao discurso da não violência de Aranha, as imagens registram
o resgate de um indivíduo que foi espancado brutalmente. Seu rosto está bastante machucado, um de seus
pés está visivelmente fraturado; ele parece desacordado. É trazido ao interior da igreja evangélica por
pessoas que auxiliam o pastor Dione. Ele não é o único a receber ajuda. Ao tomar ciência e cuidar das
providências cabíveis, o pastor ressalta que o acontecimento retrata o dia a dia e que, pela “lei da favela”, a
morte seria a punição adequada para quem, como o vitimado, tentou trapacear na comercialização da
cocaína, acrescentando fermento em pó. Procura, então, o Aranha para inteirar-se do sucedido e dele recolhe
a seguinte justificativa:

                                 
(...) chegou lá na igreja. Era pra ter morrido. Era pra ter tomado logo 40 na cara
logo. (...). Demo pau mermo. Era pra ter morrido. (...). Tava abusando. Era motivo
de cerol. Morte mermo. Cortar todinho, tacar fogo e sumir, irmão. (...). O que pode
chegar lá, irmão. O que a gente pode mermo, de coração, vai pra igreja. Como tem
vários lá.

                                         
Mais adiante, com relação ao público que consome suas drogas, logo os principais financiadores,

Aranha é categórico: “Tem a boca lá e vai quem quer, né? É livre. Só não vende pra criança. (...). Mas
adulto...”

A renda auferida com a comercialização das drogas – afirmam Aranha e Nariz, seu homem de
confiança – não atende apenas às suas necessidades de sobrevivência. Informam que outros também
usufruem do tráfico:

                          
Nariz: “Nosso sustento, o que a gente tem, o que a gente conquista é a boca que nos dá, é
o tráfico. A droga que nós vende pra sustentar o que a gente tem.”
Aranha: “Até mesmo sustenta família de gente alta, que tá também no controle, os
policiais é que o sobrevívio deles também é do tráfico. Pessoas grandes lá em cima? O
sobrevívio, as mansões que eles têm, os carrões é do tráfico, o tráfico é que banca. O
Estado mermo tá por fora, mano. Pessoas morrendo em filas de hospitais, enquanto eles
tão investindo em blindados e fuzis. Tá tudo errado, pô.”

                                            
Conforme as informações dos próprios traficantes, a organização Terceiro Comando Puro, ali

naquele complexo de favelas, mobiliza um valor total de R$ 94.000,00, para o pagamento de todos os
“funcionários”, duas vezes por mês, todo dia 15 e 30. Esses funcionários perfazem cerca de 150 a 200
homens. Além deles, Nariz complementa, enquanto Aranha bate no peito, mostrando o colete à prova de
balas que obteve de um policial: “Além de pagar o pagamento daqui, a gente paga a propina dos polícia.”
Por fim, conclui que (...) querendo ou não, isso é uma firma que emprega muitas pessoas. Age como uma
firma. Emprega pessoas e cada um tem tua função, cada um tem tuas obrigações a executar.

Por fim, é apresentado o traficante mais temível, Márcio da Silva Lima, conhecido como Tola, que,
segundo a polícia, é um dos homens do tráfico mais procurados e se caracteriza pelo terror que impõe à
comunidade de Vila Aliança. Na entrevista, Tola não nega seus atos de violência, percebidos como
incontornáveis no contexto das relações sociais em que está envolvido.

                         
Não guento tirar a vida mais de ninguém, entendeu? Não guento mais ver certo tipo de
coisa que eu vejo. Mas vou fazer o quê? Eu tentei ir, voltei, tentei ir, voltei, mas todo dia
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eu peço a Deus pra mim ir de vez. Porque isso não é vida, irmão. Você dormir e acordar,
vivendo com medo da morte. Ter que matar pessoas que eram teu amigo, que comia no
teu prato (...). Isso não é vida. Quem vive nela sabe que não é vida, mas também não tô
arrependido de que fiz, entendeu?

                            
Contudo, afirma veementemente não sentir prazer nessa vida que paradoxalmente lhe dá o pão, mas

tira-lhe a paz e a alegria de viver. Tudo que conseguiu do tráfico acaba sendo nada, porque não tem mais
amigos, vive longe dos parentes com medo de represália da polícia e continua analfabeto.

                         
Eu sei que um dia eu vou ter que pagar pelo que eu fiz, seja um ano, dez anos, trinta
anos. Enganado não tô. (...).Vai na favela que eu controlo, eu que dou as coisa, é
comida...sabe por quê? Não é porque eu quero comprar o povo pra mim, não, pô. É
porque eu vivo ali todo dia, pô. Aí sabe o que eles fala? Ah, que o malandro quer
comprar a comunidade à base de... Manda viver lá todo dia, acordar não ter um pão,
dormir no frio, vendo pessoas querendo um remédio e ninguém dá. (...). Pô, hoje em dia,
eu não gosto de nada do tráfico, irmão. Quando eu não tinha nada, eu gostava. Hoje eu
tenho tudo em termo, que não é nada também. Eu ando com cem mil no carro pra lá e pra
cá. Não sei fazer conta, não sei escrever, não sei ler.

                           
Reconhece que um dia terá que pagar, na justiça, pelos crimes que cometeu. Mas, mencionando as

incontáveis cicatrizes e mesmo atrofia de uma de suas pernas dilacerada por tiros de fuzil – “tudo
escangalhado”, com ele disse – enfatiza a forma como a polícia age, com truculência e violência, e que só
está vivo por interferência divina.

                            
Olha meu filho aqui. Eu venho aqui uma vez na semana. Sabe por quê? Pra polícia
não matar ele comigo e falar que ele tava armado, pô.
(...)
Várias ocasiões, nós tivemos na frente da polícia, na frente da arma e não
conseguiram matar nós. (...). Não foi uma, não foi duas, foi várias vezes. Caverão de
madrugada, eu memo ir lá. Tão achando o quê? Se não fosse Deus, como é que nós
ia sobreviver?

 
 
3. E a moral da história?  Sentidos de direito e justiça em confronto
 

O filme não foge de certa visão acerca da realidade da favela, tomada como um problema. Nesse
sentido, inscreve-se entre aquelas representações sociais, nas quais, como bem salientou Lícia Valadares, a
favela é descrita como aquele “espaço fora da lei, onde bandidos e policiais estão constantemente em luta”
(VALADARES, 2005, p. 20). No caso específico do Rio de Janeiro, onde a ocupação socioespacial
acompanha a geografia dos morros e baixadas costeiras, são facilmente construídas visões dualistas da cidade
– como, por exemplo, a de ideia de “cidade partida” –, nas quais “as favelas passam então a ser percebidas
como a ‘outra metade da cidade’, aparecendo, antes de tudo, como o território da pobreza, da violência,
da ilegalidade frente à cidade ‘legal’.” (Ibid, p. 20). Parece, portanto, que o filme reafirma um sentido
generalizado de que pobreza, violência, exclusão social são atributos das favelas.

No entanto, o mesmo filme oportuniza ao expectador observar que tal sentido que permite a
distinção entre legal e ilegal, entre direito e não-direito, e também entre justo e injusto, bem e mal, é
diferencialmente mobilizado pelos atores sociais insertos em cada um dos lados da distinção. Dito de outro
modo, para o lado positivo (legal) da distinção, o lado negativo (ilegal) é aquele que deve ser erradicado;
para o negativo, trata-se de lutar para ver-se reconhecido como sentido positivo, ou seja, aquele que lhe
orienta as práticas sociais em que está inserido. Essa luta, amiúde, se dá com violência e esta é constituída e
atualizada nas práticas que orienta. A violência é um dado generalizado e constitutivo de uma realidade de
duas faces: uma que pretende a todos incluir pela educação, saúde, trabalho, e outra que exclui radicalmente
pela total indisponibilidade desses meios de comunicação social, meios de inclusão, portanto.

Logo, quando das primeiras imagens de uma incursão policial por ruelas de em uma favela, pôde-se
observar que os moradores daquela localidade não demonstraram estranhamento face ao que se sucedia,
seguindo com suas atividades costumeiras (carregando compras, bebendo cerveja, ou simplesmente
caminhando pelas ruas) como se nada de diferente estivesse acontecendo. Aquelas imagens apontavam para
o fato de que a violência poderia ser entendida como meio de comunicação corrente, banalizado, não
causando qualquer sensação de surpresa, estando incorporada às práticas cotidianas, muitas vezes,
atualizando-as.

Essa habitualidade da violência foi vislumbrada por várias imagens ao longo do filme, em que foram
focalizadas crianças brincando perto de ponto de vendas de drogas, ou locais em que a droga é refinada e
“endolada” (embrulhada), ou onde a munição está sendo distribuída entre os “soldados” do tráfico, ou ainda
em posições estratégicas de sentinela. Em todas estas cenas, os jovens estavam fortemente armados. A
violência, ainda que seja em grande parte do tempo expectativa de violência física, pode, então, ser entendida
como habitus no sentido dado por Bourdieu e que Loïc Wacquant assim registra:
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Porque é simultaneamente estruturado (por meios sociais passados) e estruturante (de
ações e representações presentes), o habitus opera como o “princípio não escolhido de
todas as escolhas” guiando ações que assumem o caráter sistemático de estratégias
mesmo que não sejam o resultado de intenção estratégica e sejam objetivamente
“orquestradas sem serem o produto da atividade organizadora de um maestro”
(WACQUANT, 2007, p. 8).

                        
Mas, se a violência é código de comunicação corrente na favela, também o é no âmbito das práticas

policiais. Ficou evidenciado, na fala de alguns policias, que todos aqueles que estão envolvidos com o tráfico
e imersos no mundo do crime são desumanos, ou seja, são vistos como essencialmente maus, cruéis e, por
consequência, passíveis de aniquilação. “Eu quero que o mal se foda e eu vou sempre foder o mal e quem
tiver ao lado dele (...)”. A violência policial é entendida como incontornável, uma vez que é reposta a uma
violência anterior, praticada pelos “bandidos”. Desde essa forma de observar a realidade social, a violência é
tida como um instrumento de defesa de direitos – “Esse tipo de operação é uma operação para garantir o
direito constitucional de todos os cidadãos que residem nessa comunidade” –, de realização de justiça –
“(...) meu sentimento é que eu vou ajudá-los a viver numa democracia real, porque eles têm uma ditadura
dos traficantes”. Em outros termos, o sentido de direito e de justiça é dado pela violência, cuja prática é
legitimada enquanto decorrente de um aparato estatal.

A semântica da essencialidade do mal, detectável nas falas dos policiais, funciona como um
facilitador da exclusão, tornando-a compreensível e justificável e, sobretudo, atualizável. Tal semântica, diz
Jock Young, “(...) fornece os alvos, provê os esteriótipos, permite a ordenação da agressividade, reafirma
a identidade do grupo – que detém o poder e a retórica – mas podemos ir um pouco mais longe, pois a
exclusão social confirma e realiza o essencialismo” (2002, p. 174).
             Nesse sentido, essa demonização que envolve a figura do traficante acaba por deslocar o foco do
problema para os indivíduos que são reconhecidos como criminosos, reduzindo a complexidade da realidade
social dada pela desigualdade e exclusão. E, desse modo, os problemas sociais deixam de ser diretamente
enfrentados, posto que são percebidos como decorrentes de atributos essenciais de determinadas categorias
de pessoas. Ao “outro” é atribuída a responsabilidade pela existência do problema. Por exemplo: o problema
do tráfico de drogas é o tráfico de drogas, logo a responsabilidade pela existência desse problema recai sobre
aquele que trafica.
             Dentro dessa lógica de operação do social, constrói-se, então, a crença ilusória de que, por exemplo,
a implementação de uma Unidade de Polícia Pacificadora seria um instrumento suficiente, capaz de
transformar as condições de reprodução daquelas relações sociais conflituosas. Tais relações são atualizadas
a partir da manutenção de uma exclusão radical que se fundamenta na negação de direitos (direito à saúde,
moradia segurança, educação, trabalho) e se orienta desde um sentido de justiça pela violência, seja ela da
polícia (representante legítimo do Estado que se quer de direito) ou dos criminosos (lado ilegítimo desse
mesmo direito). Como a figura do traficante é demonizada, ou seja, é percebida como essencialmente má,
resta eliminá-lo e, dessa forma, ter-se-á a ilusão de que o problema foi efetivamente equacionado. Nessa
esteira, a individualização dos chefes do narcotráfico e asseclas feita pela polícia – todos eles conhecidos por
seus nomes e alcunhas –, ao invés de lhes atribuir um status de sujeitos de direitos, serve ao propósito de
personificação de uma maldade que é uma essencialidade e, portanto, uma generalidade naqueles que são
identificados como criminosos, “bandidos”.

Observando a forma pela qual os inseridos na teia de relações do tráfico de drogas se percebem
nessas relações, verifica-se que eles não se consideram como diferentes dos demais, são homens; contudo,
são pessoas sem oportunidades, que buscam no tráfico um meio de sobrevivência. “(...) é uma forma da
gente viver (...) não cai nada do céu”. O crime, destarte, é prática legítima, ainda que reconhecida por eles
como ilícita. A violência, tornada meio de comunicação generalizado, é compreendida como uma resposta às
agressões externas, tais como a presença do temido “caveirão”, os atos de invasão, roubo, estupro,
sequestro, achaques, empreendidos, segundo eles, pela polícia. “A gente não luta por dinheiro não, é pela
comunidade”. Nesse sentido, eles estão reproduzindo uma violência que já está presente no sistema da
sociedade, e não expressando uma “natureza” de per se violenta.

Verifica-se também aqui, tal como entre os policiais, que a violência é percebida como um
instrumento de defesa de direitos, de realização de justiça. Vê-se, dessa maneira, a reprodução da violência –
enquanto um meio de comunicação generalizado –, ao ser apropriada e mobilizada em ambos os lados em
embate. Essa reprodução da violência pode ser identificada, outrossim, quando qualquer dos participantes do
narcotráfico viola alguma das “leis internas” do comércio de drogas. Neste caso, os violadores sofrem
sanções severíssimas, resultando em morte muitas vezes.  A mesma lógica da punição violenta com que são
tratados enquanto criminosos e, portanto, excluídos, aplica-se àqueles que afrontam a lógica de
funcionamento do tráfico; aqueles que violam as “leis do tráfico” também devem ser aniquilados. “(...) Demo
pau mermo. Era pra ter morrido. (...). Tava abusando. Era motivo de cerol. Morte mermo. Cortar todinho,
tacar fogo e sumir, irmão (...)”, asseverou um traficante referindo-se a um “companheiro” que adicionou
fermento em pó à cocaína. É a exclusão, produzindo exclusão.

Evidencia-se aqui, bem como já identificara Gabriel Feltran em suas pesquisa acerca da
criminalidade nas periferias paulistas, a imposição de “um regime de ordenamento normativo específico e
distinto do ordenamento legal, porque submetido à outra autoridade e, no limite, à outra soberania”
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(2008, p. 7). Nada obstante, um tal ordenamento constitui-se desde uma apropriação e ressignificação
daquele ordenamento legal e, por isso mesmo, e paradoxalmente, concorre para a reprodução daquele cuja
existência produzirá mais exclusões as quais se quer superar. Os jovens traficantes não negam a legitimidade
do ordenamento legal, admitindo mesmo ser algum dia submetido a ele. Também não negam que sua
atividade seja ilícita. “(...) A vida que nós leva sabemos que não é certa, mas a gente não bate em porta de
ninguém pra vender nada. Compra quem quer, né irmão?”, diz Aranha. “Eu sei que um dia eu vou ter que
pagar pelo que eu fiz, seja um ano, dez anos, trinta anos. Enganado não to”, complementa Tola.

Nesse sentido, o enfrentamento que tem lugar, nessas complexas relações sociais, também revela o
direito como meio de comunicação simbolicamente generalizado, isto é, a atividade criminosa é percebida
como um risco. A prática criminosa aceita esse risco e, com isso, reproduz o direito. Diz Luhmann a esse
respeito:

                                
(...) la proyección del riesgo que acompaña a la norma se exige también de quien
actúa de manera desviada. En cuanto observe su propria actuacción frente al
esquema normado, se experimentará como quien actúa en  forma arriesgada. La
propria norma se presupone como estructura libre de riesgos. (...) la norma es válida,
mientras sea válida. Cuando se noten desvantajas o se cambien las preferências,
puede ser cambiada (LUHMANN, 2006, p.101).

 
Assim, enquanto habitus ou como um meio de comunicação generalizado, o que se queira, a

violência possibilita a constituição de uma rede, alternativa e precária, de inclusão na exclusão. Essa rede de
inclusão é a criminalidade organizada que, como tantas outras redes que se constituem no lado excluído,
legitima pedidos de inclusão dos excluídos no direito (DE GIORGI, 133-163).

Porém, o fato da violência estar presente como habitus, em diferentes campos de relações sociais,
não significa uma correspondência ponto a ponto entre ela e as práticas que informa. A ocorrência de
discrepâncias entre ambos (habitus e prática) é sempre crítica e pode ser capaz de impulsionar mudanças
(WACQUANT, 2007, p. 9). Há, portanto, sempre possibilidades de alternativas a esses sentidos de direito e
justiça generalizados, os quais se busca realizar pela violência.

É, nesse rumo, portanto, que se pode pensar que a função do pastor é desconstituir a violência
como habitus e normatividade legal ou ilegal como chave para a inclusão. E uma tal desconstituição se dá,
em um primeiro momento, com a não essencialização da maldade, com a não demonização do traficante.
Percebendo aqueles jovens como seres fundamentalmente humanos, Dione afirma ser possível resgatá-los do
mal, do Diabo. Sob esse aspecto, o mal é concebido como uma entidade exterior à humanidade, que a seduz
e cega, levando-a a servi-lo através das drogas, do tráfico de drogas e de toda a violência. Nesse sentido, sua
função, enquanto pastor, é resgatar os homens para servir ao bem, a Deus. Sua função é, de certo modo,
bem sucedida, pois é evidente o trânsito que ele possui entre os traficantes das mais diversas facções, quase
todas rivais. O respeito que lhe rendem parece decorrer do fato de Dione ser um ex-traficante, podendo,
assim, mostrar-se como um exemplo vivo de redenção e esperança na glória de Deus.

Ressalte-se, porém, que, para além dos resultados obtidos pela evangelização procedida por Dione,
é certo que Deus está presente no discurso de todos os personagens, configurando-se um signo mobilizado
com distintos propósitos. Nas palavras do pastor, Deus funciona como um vetor de transformação de vida e
tábua de salvação para aqueles que estão imersos no mundo de crimes. Já, no discurso dos traficantes, Deus
é um escudo contra os perigos inerentes às atividades por eles desenvolvidas; sobreviveram a todos os
confrontos com a polícia e com os rivais graças à intervenção divina. Por sua vez, a polícia evoca Deus
enquanto força de sagração que os prepara como guerreiros do bem em sagrada missão contra o mal. 
             Aranha, culpa a polícia pela violência nas favelas, o governo pela precariedade na prestação de
serviços como saúde e educação e apresenta-se como o protetor da comunidade, aquele que distribui
alimentos, presta assistência aos moradores, faz concurso cultural para incentivar as crianças a irem a escola
“aprender coisas boas” e a se afastar das drogas e das mortes, e tudo isso com Jesus no coração. Seu
objetivo maior era largar o tráfico e servir a Deus. E o pastor disse que ainda iria vê-lo de terno e com
apenas a bíblia nas mãos. De outro lado, o policial que abomina todos os “bandidos” e que descreve o risco
de sua profissão e a crueldade inerente aos criminosos, encarnação do mal, roga a Deus para ser bem
sucedido em sua espiritual missão de matá-los todos. Com efeito, os três, pois, revestem suas práticas de um
fundamento moral.
             Ainda que a alternativa de verdadeira inclusão encontre-se no servir a Deus, no observar do pastor,
o direito dos homens produz uma justiça distinta da divina, esta superior e infalível. A justiça dos homens
pune as faltas e a justiça divina redime e salva. Reconhece a existência de uma punição estatal, inclusive sua
fala reitera a necessidade dessa punição, mas é a justiça divina a edificadora, capaz de operar transformação
na vida da pessoa, e, para alcançá-la, é preciso parar de dançar com o diabo – abandonar o tráfico – e
caminhar com Deus – converter-se à igreja evangélica. A verdadeira inclusão, ou seja, aquela que possibilita
incluir na inclusão vem, portanto, da adoção de uma moral religiosa.
Assim, o embate entre os sentidos de direito e justiça, atualizados pelo direito, aqui representado pelos
personagens policiais e o não-direito, representado pelos narcotraficantes, passam a ser reduzidos por uma
semântica moral. O alcance mais amplo dessa semântica, bem como a realização da transformação por ela
disseminada, ainda busca estabilização enquanto efetiva alternativa àquela realidade observada desde o filme
Dançando como o Diabo.
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             Aranha, Léo Vascão e outros foram chacinados pela polícia militar em março de 2009. Tola, foi
preso, sem resistência, em abril do mesmo ano, em sua fazenda de café no interior de Minas Gerais, para
onde havia fugido dias antes com a ajuda de um pastor (terá sido o pastor Dione?). Outros já assumiram seus
lugares. O pastor, frustrado, continua sua obra. E o círculo de exclusão e inclusão na exclusão pela violência
atualiza-se, dentro da favela e no imaginário sobre a favela, inexoravelmente.
E quanto ao direito, qual tem sido sua função nesse processo de exclusão sistemática? A função do direito
tem sido criar essa exclusão. Quanto mais inclusão, mais exclusão. Na exclusão, diz Raffaele De Giorgi,
“reforçam-se as ilegalidades, as diferenças, produz-se a marginalidade, gera-se não-conformidade do agir
com base na conformidade do agir. Assim a modernidade produz a sua barbárie, que é a violência da
exclusão” (1998, p. 161), a exclusão violenta.

Refletindo sobre qual seria essa função do direito, a partir do debate acerca da redução da
maioridade penal, Cristiano Paixão e José Geraldo de Souza Junior concluíram, e nos incitaram a pensar
sobre essa possibilidade:

                              
(...) Para os excluídos, as escolhas que se colocam numa determinada altura da vida, entre
repressão e liberdade, cultura da violência e cultura da paz, alienação e emancipação,
serão ainda mais estreitas e irreversíveis. O horizonte de expectativas, que já é reduzido,
ficará apenas latente. E o direito perderá irremediavelmente sua conotação civilizatória e
humanizante para assumir, de forma definitiva, a feição de uma máquina de vigiar, julgar
e punir. (s/d, p.2).

 
 

Considerações Finais
           

A escolha de um filme documentário, tendo como personagens jovens traficantes, policias e
religiosos, em favelas cariocas, constituiu-se oportunidade ímpar de se ter acesso, ainda que por uma via
indireta, a uma realidade social que é sempre apresentada a partir de observações de terceiros, nunca
privilegiando os próprios personagens em relação. Mesmo que, de certa forma, o documentário tenha sido
estruturado de maneira tal que certos esteriótipos, acerca de que é somente na favela que se encontra
pobreza, violência e criminalidade – o que pôde ser percebido na abertura do filme que confronta as lindas
praias e a favela –, o desempenho de seus personagens possibilitou ultrapassar essas observações que
reduzem a complexidade pela aplicação de um rótulo que, em geral, traz uma naturalização, uma
demonização do criminoso e da violência.
             Estávamos, enquanto pensadoras do direito, em busca de sentidos de direito e justiça que não
aqueles já estandardizados pela generalização do sistema jurídico. Entendíamos que tais sentidos poderiam
esclarecer a natureza e a significação das relações e embates que, na sociedade contemporânea, estão
presentes em segmentos populacionais que vivem em situação de precariedade. O filme, um documentário,
foi tomado como objeto de estudo e dele procurou-se fazer uma espécie de “etnografia”, uma certa
“descrição densa” daquelas imagens, daqueles personagens que estavam ali, como “informantes” acerca de
suas realidades. De seus relatos, em que pese toda tendenciosidade e mesmo manipulação que, via de regra,
está contida em todo relato ou discurso, foi viável estabelecer linhas de convergência entre eles, pontos de
cruzamento, que nos permitiram vislumbrar a complexa trama de inclusão/exclusão em que aqueles
personagens estão envolvidos.

Urge esclarecer que, da rica experiência possibilitada pelo filme, foi possível tentar construir um
saber logopático – vale dizer, racional e empático, como sugeriu Cabrera e, em certa medida, também
Luhmann – daquela realidade. Antes de pensá-la, nós a sentimos. E ela nos tocou profundamente e agora nos
faz pensar, ainda mais, sobre o paradoxo do direito. O direito se impõe a todos incluir, mas, na realização de
tal projeto, sempre cria mais exclusões. Se esse é um paradoxo constitutivo, então, qual seria a alternativa ao
direito?

Vimos, com o filme que aqueles sentidos presentes ali, naquela realidade, como uma alternativa,
fazem tão somente reafirmar o direito como meio de inclusão, uma vez que são ressignificações de sentidos
de direito já generalizados. A normatividade do direito está presente, ainda que ressignificada, na violência,
na criminalidade. Ambas são, na verdade, o lado negativo da distinção direito/não-direito que o direito
produz. Desse modo, a criminalidade e a violência, enquanto prática e sentido, reforçam o direito ao
promover inclusão na exclusão: se antes aqueles jovens traficantes não tinham nada, nem pão – expressão
que usam para apontar sua máxima exclusão – agora são consumidores (incluídos), possuem televisões de
alta tecnologia, carros, ornamentos de ouro. Foram incluídos no mercado de consumo (na economia, como
consumidores), mas essa é uma inclusão na exclusão, já que sua inserção no consumo se origina na exclusão
violenta da marginalidade e a fortalece, reforçando o direito que a constitui. Lapidares as palavras de Tola:

 
Pô, hoje em dia, eu não gosto de nada do tráfico, irmão. Quando eu não tinha nada,
eu gostava. Hoje eu tenho tudo em termo, que não é nada também. Eu ando com
cem mil no carro pra lá e pra cá. Não sei fazer conta, não sei escrever, não sei ler.
Nada daquilo ali me diz que é tudo.(...) Olha meu filho aqui. Eu venho aqui uma vez
na semana. Sabe por quê? Pra polícia não matar ele comigo e falar que ele tava
armado, pô.

 
Para encerrar, cumpre anotar que traçar algumas considerações finais pareceu-nos a opção mais
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apropriada para o desfecho deste trabalho. Um trabalho, através do qual não logramos encontrar respostas, e
sim muitas dúvidas mais. O direito no centro da tormenta, parte de seu título, expressa de forma cabal aquilo
que com ele pudemos observar e refletir.  Ficou dessa rica experiência a certeza de que não há respostas
prontas que possam mitigar as complexidades que se descortinaram aos nossos olhos de expectadoras.
Qualquer proposta nesse sentido só produz mais complexidade e é com este paradoxo que precisamos
aprender a lidar caso tenhamos a pretensão de explicar e transformar a realidade.
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OS RUMOS DO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO PÓS-EMENDA CONSTITUCIONAL Nº.
45/2004: ENTRE METAS E INCERTEZAS

THE WAYS OF JUDICIAL POWER AFTER THE BRAZILIAN CONSTITUTIONAL AMENDMENT.
45/2004: BETWEEN GOALS AND UNCERTAINTIES

JOSÉ PÉRICLES PEREIRA DE SOUSA
PEDRO RAFAEL MALVEIRA DEOCLECIANO

RESUMO
A pretensão de uma análise crítica do Poder Judiciário brasileiro é importante na medida em que se
oportuniza o enfrentamento de questões que ainda impermeabilizam a sua confiabilidade perante a sociedade
e, principalmente, a sua eficaz atuação como instrumento de cidadania digna. Faz-se premente dizer que a
atuação no Judiciário no sentido de mobilizar forças para se aproximar dos anseios sociais, nesses últimos
dois séculos de existência, foram pífias. A afirmação encontra fundamento na tentativa deste Poder em
empreender novos e massivos paradigmas de gestão administrativa e imagem. Para tanto, faz-se necessário
analisar as crises que norteiam o Judiciário brasileiro, quais sejam: de estrutura, de mentalidade e
confiabilidade em razão do atraso e do culto a tradições que alargaram o abismo entre Judiciário e sociedade.
Consciente dos deveres constitucionais deste Poder, o Conselho Nacional de Justiça, criado com a EC nº.
45/2004, surge condutor das mudanças na realidade judiciária brasileira.
PALAVRAS-CHAVES: Poder Judiciário. Confiabilidade. EC nº. 45/2004. Conselho Nacional de Justiça.

ABSTRACT
The claim of a critical analysis of the Brazilian Judiciary is important because it is possible confront issues
that still make hard the reliability face the society and, especially, their effective role as an instrument of
dignity citizenship. It is necessary to say that the performance of the Judiciary in order to commit forces to
approach the social concerns, these last two centuries, were minimal. The assertion is based on the attempt of
this power to undertake massive new paradigms of management and administrative image. Thus, it is
necessary to examine the crisis that guide the Brazilian Judiciary, which are: structure, mentality and
reliability because of the delay and the cult of traditions that have widened the chasm between the judiciary
and society. Aware of the constitutional duties of the Branch, the National Council of Justice, created with
EC no. 45/2004 arises driver of changes in judicial Brazilian reality.
KEYWORDS: Judiciary. Reliability. EC nº. 45/2004. National Council of Justice

INTRODUÇÃO

            O atraso da atividade judicial representa o atraso de toda uma nação seja sob o aspecto social,
econômico, político etc. E quando se faz referência a atraso não se fala apenas em celeridade processual e
razoável duração do processo, mas se está a dizer sobre as atitudes e comportamento do Judiciário no
percurso da história do Brasil. Maculado pelo que, anteriormente, representava a altivez e a marca distintiva
da instituição, o Judiciário, com esforço hercúleo, tenta se desvincular de uma imagem de distanciamento e
alheamento dos fatores que compõe a sociedade.

 

            O exercício do tradicional conceito de função jurisdicional, fomentado pelo dever de dizer o direito
no caso concreto e agarrar-se, religiosamente, ao devido processo legal objetivo, o Judiciário se fortaleceu
como um instrumento contra a vontade da maioria e, conseqüentemente, segregando os conceitos de lei e
justiça.

 

            As bases lançadas pelo Estado Liberal sufragaram sobremodo o exercício da atividade jurisdicional,
concentrando no princípio da legalidade o fundamento para aniquilar as tradições jurídicas do absolutismo.
Há que esclarecer, nessa linha, que o Estado Legislativo procurou dar contornos peculiares à ordem
burguesa instaurada, rechaçando os laços políticos que o Judiciário mantinha com o antigo regime.

 

            Imbuído pela imposição segundo a qual o juiz nada mais representaria o esforço verbal da letra da lei,
o direito se tornou refém de interpretações herméticas e subservientes aos interesses assimilados, tão
somente, pelo legislador, vedando qualquer interpretação contrária ao sistema vigente. Sob a égide deste
Poder, o Judiciário teve suas funções simplificadas, representando, ainda na perspectiva brasileira, uma
herança maldita. O apego à letra da lei, portanto, é um legado do qual os magistrados se socorrem sob a falsa
percepção de estar cumprindo o interesse social, quando, na verdade, pode estar cometendo injustiças,
afastando-se da sociedade.

 

            A vontade de mudança incorporada pelo Judiciário brasileiro representa o início de um espinhoso
percurso a ser decorrido. Observa-se, sob esta ótica, não um pessimismo a respeito do que não foi
concretizado, mas um sentimento esperançoso daquilo que precisa ser efetivado. As bases sob as quais se
erige a estrutura desta instituição necessitam ser repensadas no contexto do Estado Democrático Direito.
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1 A NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL E A MUDANÇA DE PARADIGMA DO JUDICIÁRIO

 

            A nova ordem constitucional nasceu para a sociedade e para as instituições, é importante, na mesma
via, que estas instâncias de poder/representação respirem ares de justiça social, solidariedade, democracia e
dignidade. Afinal, esses princípios são os vetores da transformação sócio-política que a vontade
constitucional tanto almeja.

 

            Com o manifesto desejo de reordenar o Estado e a sociedade, o legislador demarcou direitos e
deveres constitucionais que ainda não acobertam a todos os indivíduos no sentido de proporcionar cidadania.
Ao contrário, a exclusão social é realidade comprovada nas ruas e na falta efetivação dos direitos.

 

            Essa carência é, manifestamente, consolidada pela ineficiência das instituições públicas e de tantos
outros fatores reais que contextualizam e conduzem o agir perante a sociedade. Sob vários ângulos se
percebe a imprescindível, nociva ou não, ingerência de interesses que se confundem, ocasionando prejuízo às
promessas constitucionais.

 

            É nesse contexto que encontramos o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Sob uma concepção
clássica os três poderes seriam aqueles denominados como as forças que coordenam o Estado. Enquanto o
primeiro cria as leis, o segundo executa as leis e o terceiro garante a obediência de que o ordenamento será
praticado, corretamente, por todos os atores sociais.

 

            A lógica exposta acima é, totalmente, desmistificada quando aplicada a uma realidade complexa e
peculiar, que guarda distorções sócio-econômicas históricas e, recentemente, encontra-se imersa num sistema
democrático conturbado. A visão de Poderes, racionalmente, tripartidos na perspectiva brasileira é algo,
diversamente do que se pode imaginar, a ser garimpado, tendo em conta as disputas democráticas de
afirmação e fortalecimento de cada Poder.

 

             Pelo que se pode depreender, o Judiciário, integrante dessa disputa democrática, almeja a expansão
de seu espaço na política e no debate público, nem que para tanto tenha que rever sua postura durante todos
esses anos. Essa mudança alcança uma nova concepção comprometimento não somente no que toca a função
tradicional da jurisdição, mas de comportamento social, de estrutura e de mentalidade.

 

            Nesse âmbito, o Judiciário escapa um pouco da discussão sobre a legitimidade dos seus atos perante
os princípios democráticos e o reto papel das instituições políticas, para se voltar, propriamente, à efetivação
dos direitos fundamentais. Não se faz referência, tão somente, aos julgados exarados em sede de controle
concentrado pelo Supremo, a pujança do exercício do controle difuso nas demais esferas judiciais, mas, em
nível equiparável de importância, as atividades "paliativas" conduzidas pelo Conselho Nacional de Justiça.

 

            A expressão entre aspas revela a pouca importância que as medidas não-judiciais ou especialmente as
administrativas tiveram durante toda a existência centenária do Poder Judiciário. Diz-se, portanto, de
medidas administrativa, financeira e disciplinar voltadas para o estreitamento dos laços constitucionais entre
Judiciário e sociedade, e, principalmente, entre Constituição e sociedade.

 

            Resta dizer que estas medidas tornaram-se prioridade do Poder Judiciário, facilitando a fiscalização
da atividade jurisdicional, encorpando a sua atuação. A política da reforma representa, portanto, um avanço
na instrumentalização de medidas efetivas de realização da Constituição.

 

            Não são, simplesmente, medidas efetivas para a realização de crédito, mutirão para liberar presos,
estipulação de metas, política de virtualização dos processos, fortalecimento da fiscalização nos tribunais,
criação de requisito de admissibilidade recursal ou alargamento de competência, mas, principalmente, a
materialização de princípios constitucionais e, conseqüentemente, a oportunidade de demonstrar à sociedade
de que maneira o Judiciário, racionalmente gerido, pode interferir positivamente na vida pessoas de maneira a
propiciar justiça social.

 

            Então, porque não utilizar outros meios de efetivação dos direitos que não seja, necessariamente, a
provocação da atividade jurisdicional propriamente dita? Porque o palco das resoluções dos litígios tenha
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quase que, impreterivelmente, ser o Supremo Tribunal Federal? Não estamos com isso relegando a
importantíssima atuação do STF nos momentos de tensão democrática, mas a cada dia a sociedade deposita
nas repartições de distribuições dos Tribunais um sentimento de litigância e uma errônea esperança de que
tudo pode ser dito e resolvido pelo juiz constitucional.

 

            Esse anseio por justiça alimenta o fortalecimento desmedido do STF que, ultimamente, começa a se
abrir para a análise mais profunda das questões éticas, jurídicas e políticas do país. E por questões fáticas e
de ordem institucional não pode se prender, fielmente, a uma construção doutrinária de princípios políticos
alienígenas (europeu e norte-americano) de questionável aplicação à realidade brasileira. É preciso mais do
que isso para coordenar o amadurecimento democrático das funções institucionais e da sociedade. Faz-se
necessário verificar o comportamento destes atores políticos perante os seus deveres constitucionais,
otimizando, cada um, o seu papel no cenário político.

 

            O trabalho procura demonstrar que otimização das funções institucionais pode contribuir para a
realização e obediência da Constituição, enfocando a importância de se buscar outros caminhos legítimos
para a efetivação dos direitos. Nesse sentido, coloca-se em evidência atividade do Conselho Nacional de
Justiça, através de sua atuação administrativa e comunicativa.

 

            Noutra linha, perquire-se uma nova perspectiva de abordagem sobre o Poder Judiciário, na medida
em que se problematiza e oferece soluções a respeito de questões pontuais, englobando e enveredando a
discussão pela linha do constitucionalismo brasileiro, de maneira a fortalecê-lo.

 

            Demonstrando-se, então, que o debate de posicionamentos e os estudos pela doutrina,
preferencialmente, nacional podem ser valiosos para desbravar novos horizontes de um constitucionalismo
que, muitas vezes, não encontra uma identidade e ideologia próprias. De outro lado, faz-se premente reunir
esforços da doutrina estrangeira, depurando-a à realidade do nosso país, evitando intermináveis
circularidades, que resultam numa série de obstáculos, aparentemente, intransponíveis. Em termos
comparativos, não podemos aprofundar a discussão em química fina, se ainda não conseguimos dominar a
penicilina.

             

2 CRISE ESTRUTURAL E DE EFICIÊNCIA

 

            Cumpre informar, de início, que não é pretensão deste trabalho traçar relatos históricos a respeito da
evolução do Judiciário, mas sim de uma análise cujo ponto de partida é a Reforma do Judiciário pós-emenda
nº 45/2004, haja vista ser a maior e mais importante tentativa de contribuir para a transparência institucional,
racionalização de políticas públicas judiciárias, celeridade processual, segurança jurídica e, principalmente,
realçar não uma prerrogativa de poder, mas uma postura de dever e responsabilidade de suas atitudes perante
a sociedade brasileira.

 

            No entanto, não podemos nos enganar ante o estado perene de crise de nossas instituições, em
especial do Judiciário. Tal fato nos impõe debater e instrumentalizar soluções capazes, ao menos, de diminuir
o abismo existente entre cidadão e acesso à justiça.

 

              A discussão começa na verificação de uma crise estrutural que, sem embargo, prejudica a prestação
jurisdicional. Desde muito o Poder Judiciário careceu de uma organização que canalizasse prioridades de
gestão administrativa em âmbito nacional. Voltado, basicamente, ao exercício da função jurisdicional, a
administração da justiça ocupou, durante anos, um posto irrelevante nas aspirações de crescimento do
Judiciário. A referida noção, entretanto, sedimentou as bases de um Poder arcaico e autocrático, alimentado
por atitudes pouco democráticas, distanciada das mutações sociais, políticas e econômicas.

 

            Fazia-se necessário uma reorganização interna e a estipulações de metas, no sentido de torná-lo mais
confiável diante da Constituição e, principalmente, da sociedade. Afinal, incumbido da guarda precípua do
Texto Magno e de fazer cumprir a lei, não poderia continuar claudicando pelas veredas da nova ordem
constitucional.

 

            Era preciso mais do que disposições normativas a conferir-lhe importância relevante no quadro das
tensões entre constitucionalismo e democracia. Era preciso atitude e postura de abertura democrática diante
do enfrentamento de questões recentes e polêmicas que circundam no vasto campo dos direitos
fundamentais, direitos humanos, nos princípios e objetivos estabelecidos pelo Poder Constituinte. É claro que
tais funções, em nossa ótica, cabem, igualitariamente, a todos os Poderes, mas não se pode olvidar a
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importância de um Judiciário aberto ao debate público e, estruturalmente, forte em seus propósitos.

 

            Sem querer desmerecer outras funções essenciais à Justiça, pois é certo que cada uma delas possui a
grandeza e a importância dentro processo de afirmação democrática brasileira (Ministério Público, Ordem
dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, Advocacia Pública), o dever de julgar da magistratura é,
inquestionavelmente, a mais espinhosa das funções.

 

            Nada tem de divino, pelo contrário, é a justiça do homem pelo homem, sendo que nela deságuam
todos os desejos e as pretensões aduzidas durante a construção do processo. Tem-se que atentar para a
qualidade do debate processual (cidadão, MP e advocacia), mas também é forçosa a preocupação que
devemos ter com respeito à qualificação da prestação jurisdicional.

 

            Resta, então, contribuir para pinçar as suas deficiências, para o fim de espelhar a justiça que a
sociedade espera em sua atuação. Dessa forma, mas do que poder, a Reforma impõe a explicitação dos
deveres e dos objetivos que o Judiciário precisa desenvolver para perfazer a vontade da Constituição Federal.
Para tanto, faz-se necessário ser eficaz, bem administrado, aberto, justo e independente, pois o seu dever é
mais do que dizer o direito. Esta postura distanciada do debate político serviu como amarga lição para que se
pudesse visualizar a horizontalidade de perspectivas que o Judiciário brasileiro deixou de implementar
durante toda a sua existência. 

 

            A gestão administrativa, financeira e disciplinar do Judiciário implica, reflexa e positivamente, na
acuidade de sua função jurisdicional, pois que a sua organização propicia o fortalecimento das políticas de
melhoria do funcionamento dos juízos, a racionalização dos processos, a correção de condutas exorbitantes e
os programas de acesso à justiça, com vias humanizar e imprimir eficiência a estas relações.

 

            Nesse sentido, elencamos alguns dos pilares componentes da crise estrutural do Poder Judiciário,
analisando os problemas de mora na prestação jurisdicional, a questão dos serventuários da justiça, a crise de
mentalidade da magistratura e os desdobramentos negativos no tocante à legitimidade do Judiciário perante a
sociedade, como também sugestões de melhoria estrutural e comportamento.

 

3 A MORA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E A CRISE DE CONFIABILIDADE

 

            Para que, efetivamente, a política gerencial pudesse ser posta em prática, necessitou-se algumas
medidas que impactassem no comportamento dos serventuários, como na reordenação da legislação
processual vigente. Além das modificações ocorridas nos códigos de processo penal e civil, vale mencionar a
inserção de novos institutos processuais, tais como: a repercussão geral, os recursos repetitivos no STJ e a
súmula vinculante.

 

            Estes instrumentos, todos com a característica de serem obstáculos recursais, definem, perfeitamente,
o grau das medidas que tiveram de ser tomadas no sentido de conter o caos instaurado nas instâncias
recursais e propiciar um terreno fértil para a consolidação dos entendimentos dos tribunais, visto que a
resolução dos litígios deve ser capitaneada pelos princípios de justiça e segurança jurídica. Deficitária nesse
sentido, a demora virou, infelizmente, um sinônimo para Poder Judiciário.

 

            A morosidade e a permissibilidade da promiscuidade recursal nos processos judiciais põem cheque a
legitimidade do Judiciário como instrumento de pacificação dos conflitos. Se não se presta a exercer as
atribuições mais inerentes a sua essência, muito menos poderá funcionar como instrumento de
transformações sociais modernizadoras.

 

            A ineficiência da judicatura, acrescida da falta das políticas públicas de informação e
desburocratização, acarretou na enxurrada de demandas e dos respectivos recursos, tornando-se,
praticamente, impossível exercer a magistratura com credibilidade e qualidade nos julgados. Ser juiz na
realidade brasileira é um ônus que talvez nem o próprio Hércules conseguisse suportar.

 

            Pode-se afirmar, de outra forma, que aspectos externos à estrutura do Judiciário conspiram,
desfavoravelmente, ao cumprimento do seu dever. Há que se levar em consideração fatores legítimos e
ilegítimos, tais como os políticos, sociais, econômicos e de ordem técnica que amarram a prestação
jurisdicional, gerando expectativas que, fatalmente, serão frustradas. Portanto, pouco valerá a criação de
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órgão para pensar estratégias se, por exemplo, as reformas processuais e de políticas que resgatem a
dignidade dos cidadãos não caminharem em concomitância.

 

            Pensar que o CNJ resolverá sozinho o problema da morosidade da Justiça brasileira é apostar em
falsas esperanças e, pior, seria perfilhar a mesma postura tomada pelo Judiciário durante todo esse tempo.
Nesse sentido, é importante privilegiar o debate público entre os Poderes, afinal todos devem apontar para
concretizar o bem-estar da sociedade.      

 

            Tal cenário sedimenta o sentimento de dúvidas e incertezas, chegando-se à seguinte indagação:
Estaria o Judiciário, dentro de suas atribuições, preparado para concretizar as promessas constitucionais?
Acreditamos que ainda é muito cedo para asseverar positiva ou negativamente a respeito do cumprimento
seus deveres perante a sociedade, entretanto, podemos afirmar da existência de uma vontade do Legislador e
do próprio Judiciário na determinação de novos rumos, principalmente, após a EC nº. 45/2004.

 

             Combater a morosidade processual é firmar passos em direção de uma legitimidade ainda não
saboreada pelo Poder Judiciário. Mais que surtos de pujança, seja para legislar positivamente ou para definir
as políticas públicas inerentes à eficácia dos direitos fundamentais, este Poder precisa da estabilidade e do
amadurecimento democrático, para, posteriormente, exigir e cumprir o que a Constituição, respaldada na
vontade social, assim desejar.

            Nesse contexto de reforma e mudança de paradigmas com relação à mora da prestação jurisdicional,
faz-se importante suscitar o debate a respeito da razoável duração do processo. Princípio insculpido pela EC
nº. 45/2004, apresenta-se sob três facetas: 1) Pelo lado teórico, nada mais que um desdobramento lógico dos
princípios informadores da celeridade processual e do acesso à justiça; 2) Pelo lado do legislador, a
externação de sua preocupação com relação aos preceitos de segurança jurídica e satisfação social da
prestação da justiça; 3) Pelo lado prático, um impasse quanto aos meios de instrumentalizá-lo.

 

            Incluído no rol do art. 5º da CF, poder-se-ia dizer que o seu inciso LXXVIII, nos termos do §1º,
teria aplicabilidade imediata. É plenamente lógico entender que os processos devam caminhar numa marcha
satisfatória, no entanto, como exigir do Poder Judiciário? Quais são as possíveis punições administrativas?
No contexto da realidade judiciária do Brasil, qual seria o parâmetro para definir se a duração do processo é
razoável ou não? Como acabar com a lamentável duração do processo?

 

            Portanto, mais do encaixá-lo numa perspectiva teórica de aplicabilidade, é necessário envidar
esforços para

instrumentalizá-lo. Espera-se que a reformulação da lei orgânica da magistratura bem como as ouvidorias
dos tribunais e do CNJ busque, constantemente, formas de materializar a razoável duração do processo. O
fortalecimento de publicidade das atribuições das ouvidorias e do levantamento estatístico dos
procedimentos instaurados seriam medidas relevantes para o aumento do grau de confiabilidade dos
mecanismos de fiscalização das extravagâncias praticadas por juízes e serventuários. 

 

            A razoável duração do processo, portanto, é imprescindível por dois motivos basilares: o primeiro e
mais óbvio encontra guarida no direito à satisfação de um direito pretendido pelo cidadão, prestado
celeremente. O segundo é peça imprescindível à própria presteza e existência do Judiciário em se demonstrar
eficiente diante das controvérsias sociais.

 

            É de se salientar que a prestação jurisdicional atende a uma vontade individual, coletiva ou difusa e é
na confiabilidade dessa vontade que reside a sua legitimidade. Se for lento a ponto de colocar em risco o
desenvolvimento econômico e social, em risco estará a sua credibilidade e o motivo de existir.

 

4 OS SERVENTUÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO

 

            Como o assunto em envolve a discussão dos meios de otimizar a prestação jurisdicional, através da
política administrativa e gerencial realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, a questão do serventuário é
assunto de extrema importância para analisarmos a crise do Judiciário. Estes servidores, vinculados a um
Tribunal, exercem atividades que gravitam ao redor da prestação jurisdicional, sejam do mais simples aos
mais complexos atos processuais. Apesar da importância do múnus público, os Tribunais não têm conferido a
esta função o devido respeito e a respectiva responsabilidade.
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            O sobrecarregamento de funções, o baixo salário, a falta de planos de cargos e carreiras e de
treinamento qualificado para atender as exigências de urbanidade, celeridade e eficiência, lesam a
credibilidade do Poder Judiciário perante a sociedade. As promessas de entronizar uma política gerencial no
serviço público não tiveram o condão de alterar a realidade da Administração Pública brasileira. Com os
servidores da justiça não foi destoou desta frustração.

 

            Alienada de uma política de garantias, ascensão e reciclagem, a carreira do serventuário se tornou um
trampolim para as carreiras mais bem estruturadas. Dessa forma, os mais perseverantes, com toda razão,
esperam a chance para ascender às carreiras de magistratura, ministério público, AGU etc. O quadro de
servidores da justiça perde pessoas bem preparadas, pois as perspectivas de ascensão profissional são
desestimulantes, fazendo com que os recursos humanos da Justiça percam em eficiência e qualidade na
prestação de serviço.

 

A definição de uma estratégia voltada ao resgate destes servidores é relevante para o efetivo funcionamento
das metas e dos programas que o CNJ vem estabelecendo no âmbito do Poder Judiciário. Dessa forma, é
necessário que o CNJ fortaleça a sua atuação, especificamente, nesse ponto.

 

            Dessa forma, o primeiro passo que poderia ser dado, no sentido de empreender uma política nacional
de reestruturação das carreiras dos serventuários da Justiça, seria uma resolução do CNJ estabelecendo
diretrizes de como devem ser organizadas as carreiras (ascensão vertical e horizontal), os direitos que devem
ser resguardados (autonomia, remoções, licenças etc.), a periodicidade de concurso público, o respeito à
consecução da finalidade do certame e o combate à terceirização predatória, os programas de reciclagem e o
aperfeiçoamento profissional (nos termos da Resolução nº. 64, do CNJ), os incentivos, os deveres, as
responsabilidades e as sanções administrativas (conforme a Resolução nº. 30, do CNJ), a possibilidade de
voz na determinação das diretrizes orçamentárias do Tribunal, a manutenção e atualização de dados
estatísticos a respeito das atividades desempenhadas e pendentes. 

 

            Um plano de diretrizes unificado, portanto, seria a primeira medida vinculada a ser implementada
pelo CNJ, em parceria com o Tribunais e a representação sindical dos serventuários. A inércia dos Tribunais
em criar uma ambiência de ajuda estratégica mútua, através de critérios de direitos e obrigações, ou seja, um
plano de cargos, carreiras e remuneração, desgasta a imagem do Poder Judiciário, que deveria ser o primeiro
a se insurgir contra as injustiças e a quem desrespeita a lei. Ao contrário, é o próprio algoz de seus
servidores, constituindo-se num verdadeiro monarca que dormita sobre o império de sua irresponsabilidade
ou mesmo num tirano que não respeita a própria ordem que estabeleceu.

 

            A precariedade do serviço público e o fortalecimento da terceirização são fatores que retardam as
expectativas de um Judiciário democrático. Aliás, situação que está envolta num processo maior de
atendimento a um modelo econômico que não respeita o desenvolvimento social do país, muito menos a
Constituição, que é refém de planejamentos governamentais passageiros.

 

            Dessa forma, o CNJ, como órgão gestor, deve moderar o conflito, intensificando, concretamente,
uma política nacional de unificação das carreiras dentro do Judiciário. Esse é o pressuposto básico para que
os programas do CNJ passem a funcionar de maneira mais efetiva. Não bastam metas só para os processos
ou alterações nos códigos processuais, mas também metas que priorizem o capital social, proporcionando de
ambiente de trabalho, meios para otimizar a sua execução e qualidade de vida.

 

            Nos mesmos moldes estabelecidos pela Resolução nº. 60, de 19 de setembro de 2008, o CNJ também
poderia e teria competência para elaborar um código de ética para os serventuários da justiça, reforçando as
condutas reitoras da prestação de serviço público, tais como: urbanidade, dignidade, integridade profissional
e pessoal, cortesia, moralidade, transparência, diligência e dedicação. 

 

            A proposta de Emenda Constitucional nº. 190/07, que acrescente o art. 93-A da Constituição, é um
forte exemplo de que a política judiciária encorpada pelo legislador de 1988 não esteve voltada para o
atendimento dos direitos básicos dos servidores. Por óbvio que não podemos creditar a uma emenda
constitucional o condão de mudar a realidade dos fatos.

 

            Em nossa opinião, afigura algo mais simbólico do que, realmente, efetivo, pois que o ordenamento
jurídico e o próprio esforço hermenêutico nos habilitariam a dizer da obrigatoriedade de estatuto para os
servidores da justiça. Dessa forma, bastaria uma simples resolução do CNJ para servir de parâmetro para a
elaboração das leis nas esferas federal e estadual.
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            Remoer o texto constitucional com alterações legítimas de nada valerá se não modificarmos a
postura de vontade dos governantes e dos governados. Percebe-se, portanto, que o problema não é da
ausência ou da presença desta ou daquela norma na Constituição Federal, mas saber o que deve ser
prioritário para se governar com justeza.

 

Um dos reflexos dessa atitude de menosprezo em relação às leis é a não-aplicação dos instrumentos legais, já
existentes, para corrigir e punir erros e omissões de servidores públicos, falta que muitas vezes são efetivadas
por solicitação ou com a cumplicidade de particulares. Por tais motivos, é indispensável ter em conta que,
quanto à legislação, quase todas as mudanças realmente necessárias poderão ser efetuadas sem alterar a
Constituição, bastando modificar as leis ordinárias e regulamentos. Mais do que isso, há muitas situações em
que a correção das deficiências depende exclusivamente da mudança de comportamentos [1].

 

          

            E quem tem o dever de dizer e encaminhar as prioridades dentro do Poder Judiciário é o próprio
através do CNJ, pois que aquele é Poder independente dos demais e como tal se sustenta numa vontade
soberana do povo brasileiro. A Constituição confere poderes suficientes a que CNJ implemente direitos e
fiscalize os Tribunais no sentido de forçar o cumprimento não de sua vontade, mas a da Constituição e a do
povo.

 

            A criação de tais instrumentos e a união destes com políticas judiciárias voltadas à valorização
profissional, pessoal e melhores condições de trabalho, contribuiriam sobremaneira à qualidade e eficiência
da prestação jurisdicional, otimizando a política judiciária arquitetada pelo Conselho. É preciso, portanto,
incluir os serventuários neste processo de desburocratização e de construção de uma identidade da Justiça
brasileira, de maneira a torná-los incluídos no sistema e não alijados das reformas.

 

            A pretensão de mudança de postura requer medidas de impacto, tal como a ocasionada "meta 2", que
realcem os abismos existentes, tanto na estrutura interna do Judiciário, como de sua atuação ante a
sociedade. A mudança da lei é apenas um complemento da reforma, que de nada servirá se não enfrentarmos,
corajosamente, os problemas viscerais do Poder Judiciário, que precisa de estabilidade e legitimidade
democrática e não de espasmos de eficiência.

 

5 A CRISE DE MENTALIDADE

 

            A crise de mentalidade representa um dos principais obstáculos a serem ultrapassados no contexto
das mudanças de paradigmas. Libertar-se das amarras tradicionalescas e simbólicas do Poder Judiciário
representa verdadeiro avanço na relação entre sociedade e acesso à justiça. Afinal, é imponente o dever de
conjecturar novos horizontes diante das tarefas democráticas a cumprir e não remoer com glória um antigo
passado pouco dignificante. Com sutileza e precisão recordamos as palavras de Rui Barbosa, afirmando que
a tradição não deve significar o governo dos vivos pelos mortos.

 

            O comportamento saudosista e solene com os quais a magistratura brasileira insiste, por motivo
qualquer, em entoá-las é o quadro de um passado mais vivo que o presente. É como afirma Dallari, uma
tradição paralisante. A recente história da democracia brasileira nos impõe uma reflexão mais profunda do
papel da Justiça, pois enquanto se vislumbra o inchaço dos outros dois Poderes e o perceptível crescimento
gradativo de outras instituições (Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo) e
aparelhos estatais, o Judiciário permaneceu em marcha lenta, encouraçada aos interesses da sociedade [2].

 

            O próprio ajuizamento da ADI nº. 3367 em face dos dispositivos constitucionais que tratavam da
criação do CNJ observa-se a clareza de como os interesses da magistratura brasileira não guarda sintonia
com os da sociedade. Sob o pálio de uma ideologia argumentativa decrépita, a Associação da Magistratura
Brasileira pretendeu invalidar normas que, em verdade, representavam o início de uma mudança gradativa do
Judiciário.

 

            Dallari elenca três fatores que mapeiam as atitudes regressivas que impedem a este Poder de observar
seu dever de controle e de preservação das bases democráticas nas instituições, repisando, justamente, a
questão da aproximação e dos impactos advindos de mudanças paradigmáticas: a) a existência de interesses
estabelecidos, que seriam prejudicados se ocorressem mudanças substanciais; b) a acomodação dos que
temem qualquer inovação, ou simplesmente detestam o esforço exigido pelas mudanças; c) o exagero
respeito a fórmulas consagradas, especialmente quando catalogadas como "tradições" [3].
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            Dessa forma, o Judiciário é vítima do seu próprio veneno, pois ao tempo em que se fecha para as
mudanças com o intento de manter a estabilidade dos interesses, apequena-se diante dos demais Poderes,
aparentando, aos olhos da sociedade e de suas próprias atitudes, não ter o status de tal. Mais que uma
afirmação de direito designada pela Constituição Federal, o Judiciário precisa afirmar-se de fato, voltando
suas prerrogativas de independência, liberdade e igualdade entre os demais Poderes para cumprir o seu papel
democrático.

 

            Caberia perguntar: de que maneira os novos profissionais do direito estão sendo formados? A
assimilação de conteúdos impregnados por antigas concepções dogmáticas, o estudo pragmático do direito
reduzido ao conjunto de normas estabelecidas que, em sua maioria, encontram-se relacionadas a questões
pontuais e desconectadas da realidade sistemática do ordenamento, a profundidade de argumentação lógica
descontextualizada, o desprestígio da filosofia, da ciência política e do estudo multidisciplinar etc. (FARIA,
1989)

 

            Poderíamos elencar os mais variados questionamentos de ordem política, econômica, cultural,
antropológica a respeito da formação da mentalidade dos "operadores" do direito, no entanto, a discussão
em tela gravita, especificamente, em contribuir para o mapeamento dos problemas que cercam o Poder
Judiciário brasileiro, como também analisar e oferecer soluções.

 

           Fator decisivo para repensar a mentalidade da magistratura brasileira pode ser trilhado, justamente,
pelo ingresso na carreira. Ainda se questiona o grau de legitimidade política do Poder Judiciário, tendo em
conta o fato do provimento de seus integrantes não se dar por ato de escolha do povo. Cabe dizer, no
entanto, que tal situação não importa em maior ou menor importância para legitimá-lo com ator político,
pois o concurso público é o procedimento que o constituinte entendeu, apropriadamente, para definir a
composição deste Poder. Apesar da decisiva atuação da representatividade para a condução dos ditames
democráticos, esta encontra respaldo na Constituição.

 

            O fato de ser eleito pelo voto do povo, o representante não está acima do bem ou do mal, imune ao
controle dos outros Poderes e da Constituição. No mesmo sentido, se o representante não corresponde aos
anseios sociais, também sofre de déficit de legitimidade. O que se quer dizer, portanto, é que a configuração
de investidura num Poder não pode significar maior ou menor legitimidade política, pois somente a forma de
atuação, no respeito à soberania popular, é que definirá a sua importância dentro do cenário político [4].

[...] o melhor modo de seleção dos juízes é o concurso público, aberto, em igualdade de condições, a todos
os candidatos que preencham certos requisitos fixados em lei, excluída qualquer espécie de privilégio ou
discriminação. Desde que a Constituição preveja esse modo de escolha e uma vez que os juízes,
regularmente selecionados, atuem nos limites de sua competência legal, não há como por em dúvida sua
legitimidade. Esta decorre da Constituição e não é menor do que a resultante do processo eleitoral.

 

            O concurso público é forma legítima de acesso ao exercício deste Poder. O que se faz necessário é
aperfeiçoar e moralizar ainda mais este instrumento, de modo a realçar a sua funcionalidade não como mera
forma de ascensão individual, mas de ascensão do Poder Judiciário. Mais do que um emprego, a magistratura
deve buscar na experiência, associado ao conhecimento teórico, a forma de aprimorar a função jurisdicional,
sendo certo que a vida demonstra que o tempo, muitas vezes, é a melhor resposta aos questionamentos da
razão humana.

 

            Não basta questionamentos técnicos como forma de aferir conhecimento do candidato, pois a esses
serão oferecidos respostas técnicas aos problemas humanos, tal como ocorre na aplicação fria da lei
processual, utilizada não para fazer justiça, mas para eternizar obstáculos e fortalecer mitos de que a justiça
humana é injusta [5].

O juiz David Souter, da Suprema Corte norte-americana, anunciou a decisão de se aposentar. O presidente
Barack Obama, logo em seguida, disse que, ao escolher o sucessor, levará em conta que: "A decisão judicial
não é apenas uma questão de teorias jurídicas abstratas e de notas de rodapé em manuais de direito. Ela tem
a ver com as consequências práticas para o cotidiano do povo". Nas consequências práticas residem a força e
a importância histórica da Suprema Corte. Residem, aliás, não apenas o seu poder, mas a legitimidade -a
empatia social- de seu poder [6].

 

            Como forma de resposta a esta questão o art. 93, inciso I da CF (com nova redação oferecida pela
EC nº 45/2004) estipulou o prazo de três anos de prática forense como forma de evitar que pessoas jovens e
despreparadas saltassem dos bancos da universidade para os gabinetes dos tribunais, sem a devida
convivência com a realidade profissional.
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            Ocorre, entretanto, que o referido prazo deveria ser maior (dez anos, no mínimo), de modo a
permitir maior vivência e propiciando a seletividade para a feitura do concurso público e, principalmente,
para o exercício de uma magistratura comprometida com uma prestação jurisdicional humanizada.

 

            Fator positivo do aumento da idade para o ingresso na magistratura são as dificuldades e
impossibilidade fática de controlar a forma de como os candidatos exercitam esse curto período da prática e
se ele é efetivamente cumprido. Dez anos seria tempo suficiente para aparar arestas e selecionar
qualitativamente os futuros juízes.

 

            Outra maneira interesse, no entanto, pouco viável para a realidade das universidades brasileiras seria
reservar a parte final do currículo acadêmico para disciplinas voltadas para o estudo de casos concretos,
firmando pactos com as entidades públicas e privadas. Assim, a própria universidade teria como controlar o
engajamento e o tempo, de três anos, de prática dos estudantes.

 

            Agradamo-nos, porém, da primeira sugestão. Essa não feriria o princípio ao acesso aos cargos
públicos, guardando, nos termos da razoabilidade, coerência em vista do exercício da atividade. A questão
não é só ter maturidade para aplicar uma lei, pois se a função do juiz se resumisse a isso, nem carreira ou
formação acadêmica acurada seria necessária para assumir a função. Afinal, não estamos a tratar do juiz do
Estado Moderno ou do Estado Liberal do século XVIII, mas do juiz da ordem constitucional democrática,
que se funda em princípios de vontade popular, pluralismo e dignidade da pessoa humana.

 

            O princípio aventado, portanto, não pode ser interpretado com absolutoriedade e de forma
assistemática, mas de acordo com as imposições da realidade e dos objetivos delineados como metas a serem
alcançados pelo Estado brasileiro.

 

            O art. 93, inciso I da CF retratou uma preocupação do legislador em determinar o requisito do tempo
de prática forense como requisito indispensável ao exercício da magistratura, ressaltando que:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da
Magistratura, observados os seguintes princípios: I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz
substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do
Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e
obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação.

 

            No sentido de regulamentar a matéria a Resolução nº. 75 do CNJ, que dispõe sobre os concursos
públicos para ingresso na carreira da magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário nacional,
representa uma consolidação prática da disposição constitucional [7]. O curto tempo requisitado pela
resolução vem sendo visto como mais um obstáculo a ser vencido e não como um critério pertinente ao bom
desempenho da atividade jurisdicional.

 

            Algo criado com uma finalidade coerente acaba tornando-se algo subsidiário, importando numa clara
inversão de valores. Nessa linha, chega-se ao ponto dos candidatos, que não comprovam o referido requisito,
ajuizarem ações com o intuito de, intransigentemente, ingressar na magistratura, tentando gerar precedentes
que contrariam a própria lei.

 

            Sobre essa questão é vasto reiterado entendimento do CNJ a respeito ao entender que a exigência
mínima deve ser atendida, ressalvadas situações de excepcionalidade, sob pena de desclassificação no
certame [8]. Apesar do inquestionável direito de provocar a jurisdição, faz-se necessário dizer que há, nessas
questões, a tentativa de desvirtuação do requisito de prática jurídica, pois que não é observado como forma
de preparação do vindouro magistrado.

 

CONCLUSÃO

 

Além da reverberação positiva da EC nº 45/04 na legislação processual, ainda em fase de reconstrução,
afirmamos que o Conselho Nacional de Justiça, objeto de análise deste trabalho, foi o maior mérito do
legislador, no sentido de empreender esforços de mudança para o Judiciário.
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Não seria preciosismo dizer que a criação de uma estrutura administrativa autônoma dentro do Poder
Judiciário foi uma proposta arrojada e audaciosa, muito embora, pouco simpatizante para alguns membros da
própria magistratura. Tanto é que a própria Associação da Magistratura Brasileira (AMB) incumbiu-se do
papel de requerer a sua total inconstitucionalidade perante o STF (ADI nº. 3367).

 

            Em nossa opinião, o legislador tratou de explicitar um dever constitucional que, há muito, andava
oculto. A função administrativa, financeira e disciplinar passa a ter outra face e voltada ao comprometimento
com a sociedade, revelando novos horizontes para o Judiciário brasileiro. As instituições são fortes quando
os seus interesses se confundem com os de seu criador, o povo.

 

            As instituições se legitimam no poder da sociedade ou no respaldo que esta concede aos seus
representantes e não o contrário. Quanto maior for a perenização dos meios de participação e da externação
da vontade efetiva do povo, maior será a legitimidade de seus atos.

 

            Sabido os obstáculos e limites evidentes da criação e modificação das normas, como também os
infindáveis desdobramentos relacionados à reforma do Judiciário, esta trabalho dimensiona os seus
horizontes no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão integrante do Poder Judiciário responsável por
tentar coordenar reformas de atitudes no cenário democrático brasileiro. Resta elucidar se a estrutura
judiciária, a sociedade e o próprio CNJ estão preparados para a mudança.  
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O MECANISMO DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS E A DISCUSSÃO SOBRE
A POSSIVEL INCIDENCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA –

ISSQN

LE MECANISME DES PAIEMENTS POUR SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DISCUSSION
SUR L’INCIDENCE DE LA TAXE SUR QUELS SONT LES SERVICES DE QUELQUE NATURE-

ISSQN

Charlene Maria Coradini de Avila Plaza
nivaldo dos santos

RESUMO
O presente artigo discute à possibilidade ou não de incidência de Tributos ou a não tributação na área do
Sistema de Pagamentos por Serviços Ambientais, em específico o ISSQN-Imposto sobre serviço de qualquer
natureza. Dessa maneira a problemática consiste na seguinte questão: “Dado o caráter difuso dos benefícios
produzidos pelo mecanismo de PSA poderá estar sujeito à incidência a tributação”? Há possibilidade dos
PSA não incidir ao pagamento do ISSQN-Imposto sobre serviço de qualquer natureza. Nesse raciocínio
expomos algumas considerações a respeito do tema sobre PSA por considerarmos atual e importante com o
intuito de contribuir para futuras pesquisas no âmbito acadêmico.
PALAVRAS-CHAVES: tributos, pagamentos, serviços, incidência.

RESUME

Cet article traite de la possibilité ou non l'incidence des impôts ou la non-imposition sur le système de
rétribution des services environnementaux, en particulier la ISSQN-service des impôts de toute nature. Ainsi,
le problème est la question suivante: «Étant donné l'omniprésence des avantages générés par le mécanisme de
PSA mai être soumis à l'incidence fiscale? Il ya la possibilité de PSA ne s'étend pas au paiement de l'impôt-
ISSQN de services de tout genre. Dans ce raisonnement, nous proposons quelques considérations sur le sujet
le PSA en envisageant d'actualité et important en vue de contribuer à la recherche future dans le domaine
académique.

MOT-CLES: taxes, les paiements, les services, l'incidence.

INTRODUÇÃO
 

Vários questionamentos são suscitados quando se aborda o mecanismo de pagamento por serviços
ambientais-PSA. O assunto é embrionário no Brasil, e nesse sentido, a idéia é que se ultrapasse o intermezzo
entre a teoria e a prática alcançando o público pelo qual a proposta foi direcionada.

Inicialmente, a proposta dos mecanismos de PSA seria a compensação ou pagamento como forma de
ressarcir aqueles que utilizam métodos menos predatórios de produção no meio ambiente.

Quanto à terminologia exata, cremos que não seja relevante no momento, pois não é uma questão
apenas de se nomear e sim, sabermos se o fruto desse mecanismo poderá em “tese” ser um benefício para a
sociedade.
            Existem correntes antagônicas sobre os mecanismos no tocante a como implantar os PSA.

De um lado, os que propõem que devem ser um pagamento para quem presta serviços ou provê um
bem, como troca comercial onde o indivíduo fornece o produto e em troca recebe um pagamento.

 Outros alegam que PSA deve ser encarado como uma compensação por um serviço realizado na
comunidade, arcando os provedores com os custos, seja pela provisão de um serviço sob bases sustentáveis,
seja porque uma comunidade produz de modo consciente e por isso acabe tendo perda de competitividade no
mercado, ou seja, os custos de oportunidade[1].
            Muito além dessas questões, o artigo procura analisar se esse mecanismo incide no Imposto sobre
serviços de qualquer natureza - ISSQN.

A finalidade na pesquisa foi contextualizar a idéia de como os mecanismos de PSA está sendo
discutida e conscientizar sobre a importância de maior aprofundamento nos debates deste assunto em toda a
esfera da sociedade brasileira.
            O referencial metodológico consiste na pesquisa analítica dos estudos que cuidam de maneira
sistêmica a matéria. Evidencia empiricamente os elementos que possibilitam análises dedutivas no contexto
dos PSA no Brasil.

Para maior compreensão e desenvolvimento do trabalho realizamos estudo analítico através de
pesquisa bibliográfica e documental constituído principalmente de livros e revistas especializadas no assunto
e outros meios disponíveis com intuito de avaliar criticamente o quadro teórico de referência esperando
oferecer contribuições originais.

As análises apresentadas não possuem a pretensão de serem exaustivas a cerca do tema. Ao
contrário, trará questionamentos que ainda não encontraram soluções visando contribuir a título de estudo
inicial, para abertura de novas linhas de pesquisa investigatória que merecem novas e produtivas discussões.
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1. PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS – PROBLEMA OU SOLUÇÃO

Afinal, o que são serviços ambientais? Quem presta serviços ambientais, o homem ou os
ecossistemas?

A terminologia “serviços ambientais” é novidade para o Brasil, cuja discussão aconteceu pela
primeira vez no âmbito do Ministério do Meio Ambiente em 2003 a proposta de política pública visando
atender ao Projeto PROAMBIENTE (Programa de Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar).

Demonstra-se que o mecanismo de serviços ambientais se iniciou da sociedade civil, particularmente
da Amazônia e que, posteriormente, foi incorporada pelo governo nacional.

O termo serviços ambientais designa alguns serviços prestados pelos ecossistemas com ou sem
interferência humana, para benefício do equilíbrio do planeta (incluindo o ser humano).

No Seminário do Instituto Socioambiental[2] (2008) foi aventado que os serviços ambientais podem
ser agrupados em 04 categorias elencados como serviços de provisionamento e relacionados com a provisão
de bens: (i) água, (ii) alimentos, (iii) madeira, (iv)  fibras.

Nessa esteira o governo através do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA estabeleceu em 2008
dez produtos da biodiversidade que terão no mercado preço mínimo, sendo que o próximo passo será
incentivar através de prêmio ambiental produtos que são cultivados em concordância as boas práticas
ambientais, isto é, a produtos que foram cultivados sustentavelmente.

De acordo com Landell-Mills e Porras (2000) as categorias de serviços ambientais e os benefícios que
são pagos são:

1. Captura e retenção de carbono como: captura de carbono por vegetação em
crescimento, ou a condição de retenção de carbono no solo e na vegetação.
?Benefícios pelos quais se paga: efeito potencial de mitigação das mudanças climáticas
causadas por emissões antropogênicas;
2. Biodiversidade como: a regulação e estrutura do ecossistema, diversidade genética e
de espécies.
?Benefícios pelos quais se paga: valor de opção (uso futuro) e existência
(conhecimento da existência e importância);
3. Proteção hídrica como: purificação da água, regulação de fluxo e sedimentação.
?Benefícios pelos quais se paga: qualidade e quantidade de água;
4. Beleza cênica como: paisagens naturais (e, em alguns casos, culturais).
?Benefícios pelos quais se paga: recreação e opções para turismo.
 

Sinteticamente a definição proposta por Wunder ( 2005) os pagamentos por serviços ambientais é
uma transação voluntária na qual um serviço ambiental bem definido ou uma forma de uso da terra que possa
segurar este serviço é comprado por pelo menos um comprador de pelo menos um provedor sob a condição
de que o provedor garanta a provisão deste serviço.

Dessa maneira, poderá ser comprador de serviço ambiental qualquer pessoa física ou jurídica que
tenha disposição a pagar pelo mesmo. Incluidos estão as empresas privadas, setor público e Organizações
Não–Governamentais – ONG nacionais ou internacionais, entre outros.

A distinção básica relacionada ao tipo de comprador pode ser feita, por um lado, entre PSA privados
(aqueles financiados diretamente pelos usuários dos serviços) e, por outro lado, por PSA públicos (onde o
Estado atua como comprador, representando os usuários de serviços ambientais), (Wunder et al, 2008, p.
30).

Entretanto, a definição de PSA apregoada por Wunder esbarra-se em algumas críticas dentre as quais
de Hercowitz et al (2009), Swallow et al (2007) que concordam na existência de restrições, considerando-a
inútil sob o prisma de descrição e análise das variedades de mecanismos que vem sendo negociados, por
influir nas inter-relações entre as pessoas com interesses distintos na gestão ambiental e nos serviços
ecossistêmicos.

Por vezes, as relações entre provedores, beneficiários e intermediários do PSA podem ser complexas
e com acordos que não são totalmente voluntários e pagamentos que não são totalmente condicionantes.

 Como, por exemplo: se desenvolvidas novas tecnologias para a mitigação do aquecimento global, a
disposição para pagamento do seqüestro de carbono diminuirá, o que não significa que os serviços não
estejam sendo prestados. No entanto, se determinada comunidade se pautou no desenvolvimento de venda
desses créditos, provavelmente opte por alternativas mais rentáveis, como o corte de madeira.

 Além de que, existem as falhas de mercado[3] em que os mecanismos de PSA serão ineficientes se
forem baseados na noção microeconômica da lei de oferta e demanda.

Alerta Kosoy et al (2007) que devido às dificuldades do método de valoração econômica dos
recursos naturais e pelas falhas de mercado esse pagamento se efetiva em função dos custos de
oportunidade, ao invés de uma valoração dos serviços prestados, sendo mais fácil compensarem
comunidades do que adotarem melhores práticas de sustentabilidade.

Existem várias abordagens metodológicas para estimar os custos de oportunidade, isto é, o valor
perdido por não se optar por atividade econômica considerada lucrativa, em prol da conservação de
florestas.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1508



 Cattaneo (2002) utiliza um sistema de modelagem de equilíbrio geral em âmbito local, enquanto
Börner et al. (2007b) e Carpentier et al. (2002) utilizam modelos econômicos.

Outros estudos estimam os custos de oportunidade com base em preços da terra (Micol et al., 2008).
Nepstad et al. (2007), por sua vez, estudam os cálculos dos custos de oportunidade para a conservação na
região amazônica utilizando retornos econômicos simulados, provenientes de atividades como o cultivo de
soja, extração de madeira e pecuária.

Sobre as dificuldades do método de valoração econômica do PSA, Hercowitz (2009, p. 230-231)
apregoa que:

 
As experiências de PSA que não envolvem a venda de créditos de carbono estão
associadas, em geral, ao uso da água ou à biodiversidade, ambas com relações ainda
mais complexas. Nos casos dos recursos hídricos, em geral, existem conflitos associados
ao uso da água. Ainda que não seja uma característica desejável, os conflitos podem
gerar, de forma mais clara, ofertantes e demandantes para o serviço... No entanto, os
casos que envolvem PSA e uso de água são mais difíceis em associar o pagamento ao
serviço prestado. Existe grande desconhecimento com relação aos serviços prestados
pelas florestas para a manutenção da qualidade e quantidade da água. Se a relação não
está bem definida, torna-se complexo estimar o valor dos pagamentos e ainda mais difícil
monitorar o serviço prestado.
Nos casos de projetos de biodiversidade, além das dificuldades em estipular o valor do
serviço ambiental, não existem demandantes claros para os mesmos... O caso é muito
ilustrativo para demonstrar as falhas do mercado no que se refere à valoração. Se os
valores a serem pagos forem determinados por dois agentes envolvidos em uma
negociação, os mesmos serão definidos pelas disposições a pagar e a receber, dada em
função do conhecimento que os agentes tenham e das expectativas de uso atual e/ou
futuro daquela biodiversidade. No entanto, imagine-se o caso em que na área do projeto
se descubra uma espécie que carrega o princípio ativo para a cura do câncer ou da
AIDS. Qual o valor que a biodiversidade terá?

 
O autor quer nos dizer que as ferramentas de PSA se baseiam, sobretudo, em valorações econômicas

as quais estão sujeitas aos valores de uso e que no caso da biodiversidade cuja maior parte da riqueza não
apresenta valor de uso, é muito difícil crer que um esquema de PSA baseado em valorações monetárias seja
eficiente.

Cremos que o mais importante que transformar o mecanismo de PSA em fontes permanentes de
renda para as comunidades, é fazer com que existam mecanismos para influenciar mudanças de
comportamentos de consumo para a sociedade porque o objetivo principal é a manutenção de determinado
recurso ou serviço ambiental.

Os problemas sobre o acesso e o controle dos recursos adotam um caráter complexo do ponto de
vista ecológico e político, pois suprime a idéia amplamente reconhecida de que tudo pode ser reduzido a
termos monetários.

 Os economistas ecológicos sugerem a categoria de distribuição ecológica como meio para fazer
visível esta complexidade e também para fazer visível um novo campo, a ecologia política, com a finalidade
de estudar os conflitos de distribuição ecológica.

O que se deve ter em mente é a relevância de instrumentos econômicos que promovam o
desenvolvimento sob critérios cientificamente validados no intuito de garantir, em contrapartida, a proteção e
uso sustentável do patrimônio genético ambiental.

A proteção dos serviços ambientais se tornará interessante a médio e longo prazo através de
financiamentos por determinado tempo voltados à promoção de mudanças nos padrões de produção e
consumo da sociedade, do que um financiamento ad eternum que fortaleça os padrões atuais existentes do
circulo econômico vicioso.

Infelizmente os instrumentos de comando e controle não são competentes para indução de mudanças
de comportamentos e pelo que nos parece os quadros regulatórios estão sendo cada vez mais desmantelados
pelo poder público.

Afinal, vamos avaliar o quanto pagaremos para alguém desistir de desmatar? Estaremos pagando para
alguém fazer algo que é dever legal? Existirá nesse mecanismo de PSA uma política de equidade sobre os
pagamentos a comunidades tradicionais, indígenas, ribeirinhos, quilombolas e outros? Como mensurar esses
serviços?

Assim, há certo ceticismo com relação ao mecanismo de PSA, porque a lógica é criar um sistema que
pague ou compense a recomposição de algo que já foi perdido ou que esta se perdendo, em outras palavras,
algo que se encontra degradado ou em processo de degradação.

 
2. QUESTIONAMENTOS SOBRE AS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PAGAMENTOS
POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA’s.
 
            Porque pagar por serviços ambientais?
            Esse é um questionamento relevante na atual conjuntura da sociedade, ainda sob os auspícios do
antropocentrismo que “usa e abusa” dos recursos ambientais. Dessa forma a premissa importante será
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transformar os hábitos de consumo da sociedade do que simplesmente pagá-la para conservar bens que
constituem patrimônio de toda humanidade.

No entanto, existe uma demanda pelo provimento dos recursos, e se há demanda necessário ter
pagamento por esses serviços.

Além disso, existem fatores que necessitam reflexão: 1- nos serviços ambientais há custos de
manutenção e de oportunidade envolvidos nos provimentos dos mesmos. 2- há de certa forma, a renúncia de
renda das famílias rurais que decidem viver sustentavelmente, buscando um meio ambiente equilibrado, sem
desmatamentos, degradações, com boas práticas ambientais, mudanças de hábitos de consumo, produção e
utilização dos recursos naturais em comparação com aquelas que praticam a exploração desmedida da
pecuária extensiva, do desmatamento de florestas.

Nesse raciocínio, existem duas faces da mesma moeda sobre os pagamentos por serviços ambientais:
A primeira diz respeito à origem do recurso: Quem será o provedor: o Estado ou o mercado? A segunda,
pressupondo que exista recurso disponível, como seriam gastos e qual seria o sistema eficiente de pagamento
por serviço ambiental?
            Nota-se que existem questões sobre o mecanismo dos pagamentos por serviços ambientais que se
encontra em fase embrionária no Brasil, principalmente porque o país é megadiverso em seus ecossistemas e
com realidades socioeconômicas distintas.

Dentre as questões, uma se mostra vital para melhor direcionamento legal da proposta dos PSA:
Pergunta-se: se as populações desses ecossistemas, como povos indígenas, comunidades tradicionais,
ribeirinhos, quilombolas, produtores rurais, receberão pelos serviços ambientais?
            Sob essa realidade, o governo deverá priorizar as áreas de maior risco, áreas prioritárias no contexto
socioambiental, pois o Estado não consegue garantir o pagamento a todos.

Alguns princípios também deverão ser considerados como os incentivos à geração de trabalho e renda
(muito embora não seja o vértice principal do mecanismo de PSA), incentivos a mudanças de hábitos de
consumo, produção e utilização dos recursos naturais, combate ao aquecimento global, entre outros.
            Juntamente com a proposta de lei do programa de pagamentos por serviços ambientais existem
quatro subprogramas no afã de viabilizar e valorar e efetivar suas diretrizes, vez que a metodologia de
valoração de uma prática de serviços de um agricultor familiar é diferente da do indígena ou do extrativista
ou dos quilombolas[4], assim vejamos:

O primeiro subprograma denominado “bolsa verde” foi cogitado aos moldes do programa “bolsa
família”, mas com critérios diferentes destes, isto é, esse no contexto social e, aquele sob o contexto
ambiental. Sendo o programa bolsa verde um paralelo do programa bolsa família se encarregaria de um
pagamento continuado com base em remunerar as famílias com até dois e meio salários mínimo por membro.

O segundo subprograma é “Unidade de Conservação” dirigido a agricultores, povos indígenas e
comunidades tradicionais, que residam no interior ou no entorno dessas unidades no intuito de viabilizar o
uso sustentável destas unidades de conservação.

Outro subprograma é “Floresta conservada” atrelado aos recursos do Fundo Amazônia aportados da
doação do governo norueguês que concentrará o foco na preservação das florestas beneficiando os médios e
grandes produtores. E, por último, o subprograma de “produtor das águas” baseado em esquemas de micro
bacias.

O Fundo Amazônia foi criado em agosto de 2008 pelo governo brasileiro no intuito de investir em
medidas de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, bem como na promoção da conservação
e manejo florestal sustentável na Amazônia.

As áreas de investimento são: (i) Gestão de florestas públicas e áreas protegidas; (ii) O controle
ambiental, monitoramento e fiscalização; (iii) manejo florestal sustentável; (iv) atividades econômicas
baseadas no uso sustentável das florestas; (v) zoneamento ecológico e econômico, a regularização territorial;
(vi) Conservação e uso sustentável da biodiversidade; (vii) Reflorestamento.

Além disso, o fundo tem como objetivo apoiar e desenvolver sistemas de monitoramento do
desmatamento em outros biomas do Brasil e outros países tropicais. O Fundo deverá mobilizar 21 bilhões de
dólares a partir de fontes nacionais e estrangeiras antes de 2021. Inicialmente, ele vai contar com um bilhão
de dólares para os primeiros oito anos de atividades doados pelo governo norueguês (BNDES, 2008).

 
 

 
3. ANALISES SOBRE A POSSIVEL INCIDÊNCIA DO ISSQN NO MECANISMO DE SERVIÇOS
AMBIENTAIS E OUTRAS QUESTÕES
 
Relembrando o básico: acepções do Vocábulo “Tributo”:
 

O vocábulo “Tributo” experimenta seis significações diversas quando utilizado nos textos do direito
positivo[5]: Tributo - como quantia em dinheiro; como prestação correspondente ao dever jurídico do sujeito
passivo; como direito subjetivo de que é titular o sujeito ativo; como sinônimo da relação jurídica tributária;
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como norma jurídica tributária e, como norma, fato e relação jurídica.
Basicamente, o Tributo “é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se

possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada”, definição dada pelo artigo 3° do Código Tributário Nacional. (Grifos
nossos).

Dessa forma, a norma jurídica que estatui a incidência está contida na expressão “instituída em lei”
no plano abstrato das formulações legislativas, que seja advindo de ato lícito e, por via oblíqua de um fato
concreto, acontecido segundo o modelo de hipótese.

Importante salientar algumas alusões contidas na definição legal de “tributo” que servirá como
parâmetros para as considerações finais do artigo:

1-      Sendo o tributo uma prestação pecuniária compulsória, isto é, obrigatória – comportamento
obrigatório de uma prestação em dinheiro, afastando-se, de plano, qualquer cogitação inerente às
prestações voluntárias. Independem da vontade do sujeito passivo, que deve efetivá-la, ainda
que em face de seu interesse.

2-      O Tributo deverá ser instituído em lei, afastando as obrigações convencionais fulcradas na
convergência de vontades··.
Os tributos podem ser vinculados a uma atuação do Estado – taxas e contribuições de melhoria e,

não-vinculados – impostos. Sendo assim, definimos impostos como o tributo que tem por hipótese de
incidência (confirmada pela base de cálculo) um fato alheio a qualquer atuação do Poder Público.
(artigo 16- imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de
qualquer atividade estatal especifica, relativa ao contribuinte).
 
3.1 Princípios constitucionais no setor dos fenômenos jurídicos tributários e ambientais:
 

Em direito, o termo “principio” é utilizado tanto como norma como valor ou critério objetivo. Como
norma jurídica de posição privilegiada e portadora de valor expressivo, como norma jurídica de posição
privilegiada que estipula limites objetivos, como valores insertos em regras jurídicas e posição privilegiada,
mas considerados independentemente das estruturas normativas e como limite objetivo estipulado em regras
de forte hierarquia, tomado, porém, sem levar em conta a estrutura da norma.

Assim temos como princípios gerais: (i) Da justiça, da certeza do direito, (ii) da segurança jurídica,
(iii) da igualdade, da legalidade, (iv) da irretroatividade das leis, (vi) da universalidade da jurisdição, (vii) o
principio que consagra o direito da ampla defesa do devido processo legal, (viii) da isonomia das pessoas
constitucionais que afirma o direito de propriedade, da liberdade de trabalho, o direito de petição, da
supremacia do interesse publico ao do particular, da indisponibilidade dos interesses públicos.

Entre os princípios constitucionais tributários têm-se: os princípios da estrita legalidade, da
anterioridade, da anterioridade nonagesimal ou noventa, da irretroatividade tributária, tipologia tributária, da
proibição de tributo, com efeito, de confisco, da capacidade contributiva, da vinculação da tributação, da
uniformidade geográfica, principio da não discriminação tributária, em razão da procedência ou do destino
dos bens, da territorialidade da tributação, da indelegabilidade da competência tributaria, da não
cumulatividade.

Como princípio ambiental nos interessa, o principio do poluidor pagador, usuário pagador e o
principio do protetor recebedor.

Entretanto, não serão discutidos todos os princípios, apenas nos reportaremos a que nos interessa na
proposta da pesquisa.

Nas questões atinentes ao meio ambiente é freqüente utilizarmos o jargão “quem polui deve pagar”,
isto é, o princípio do poluidor pagador de origem econômica que se tornou um dos princípios jurídicos
ambientais mais importantes para a proteção do meio ambiente[6].
            Emprestado do direito financeiro para o direito ambiental, esse princípio na sua interpretação jurídica
insere o fato de que os bens ambientais agredidos pelas externalidades[7] negativas pertencem a todos,
inclusive ás futuras gerações.

Dessa forma, há um caráter difuso na titularidade desses bens indivisíveis e a ninguém será permitido
fazer qualquer tipo de acordo ou concessão no que se refere à socialização do prejuízo ambiental, evitando-
se assim, a privatização dos lucros em detrimento da socialização dos prejuízos[8].
            Em outras palavras, quando os recursos naturais são maltratados ou poluídos, toda a coletividade é
prejudicada, vez que o custo público para sua recuperação e limpeza que advém dessa ação é suportado por
toda sociedade, representando indiretamente, um subsídio para o poluidor. O principio do poluidor
pagador[9] busca, justamente, eliminar ou reduzir tal subsídio a valores insignificantes, (BESSA ANTUNES,
2005, p.42).
            Por meio desse principio não se compra o direito de poluir mediante a internalização do custo social,
cabendo a intervenção estatal neste sentido, em todos os níveis e poderes para coibir tais ações. Através do
poder executivo – poder de polícia repressivo e preventivo; no poder legislativo[10] – por meio de normas
protetivas do meio ambiente e, por fim, do poder judiciário – mediante sanções preventivas, reparadoras e
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punitivas.
            Importante frisar que o princípio do poluidor pagador não se coaduna com o sentido de “pagar para
poder poluir”, não somente porque o custo ambiental não encontra valoração pecuniária correspondente,
mas também porque a ninguém é oferecida a possibilidade de comprar o direito de poluir, beneficiando-se de
bem ambiental em detrimento da coletividade que dele é titular. (Não se vende o direito de poluir e nem se
paga um preço pelo meio ambiente). Essa falsa noção depõe contra a expressão que tem significado bem
distante desse entendimento, (FURLAN, 2008).
            Sobre o desvio conceitual do principio do poluidor pagador, Rodrigues (2002, p. 195), comenta a
posição daqueles que fazem críticas ao principio, como Gilles Martin, por entendê-lo como compra do
direito de poluir.

O autor sustenta ser um equívoco tal visão, pois se trata de uma aplicação meramente econômica da
teoria das externalidade que parte de premissa sem fundamento lógico ao considerar o bem ambiental como
negociável e quantificável, não vislumbrando a natureza preventiva do referido principio.

No entanto, no âmbito dos mecanismos de PSA, emerge um princípio menos conhecido se
compararmos com o princípio do poluidor pagador. O principio referido trata-se do “protetor-recebedor”
que por definição conceitual simplista seria “quem conserva deve receber um pagamento”, ou seja, quem
presta ou contribui para um benefício ambiental deve ser de alguma forma recompensada, ao menos pelos
custos que suportou, (FURLAN, Melissa, 2008).

O Principio do Protetor-Recebedor (PPR) foi estabelecido na área do direito ambiental como a
aplicação inversa do conhecido Principio do Poluidor-Pagador, Ribeiro, (2007), Strobel et al. (2006)
propõem uma metodologia para cobrança do serviço ambiental de melhoria da qualidade da água, como uma
aplicação do PPR (princípio do protetor-recebedor), presente na legislação do Sistema Nacional de Unidades
de Conservação[11] (SNUC).

Já em sentido estrito, o poluidor pagador protege a qualidade do ambiente e seus componentes,
enquanto que o usuário pagador protege precipuamente o aspecto quantitativo dos bens ambientais
(RODRIGUES, 2002, p. 226).

A diferença pode ser notada quando observamos que todo poluidor é usuário, contudo, nem todo
usuário é poluidor. O principio do protetor-recebedor funda-se no fato de que os recursos naturais
constituem patrimônio da coletividade, mesmo que, em determinados casos, exista sobre eles um titulo de
propriedade privada.

Milaré (2005, p.170) ao discutir sobre a inapropriabilidade dos recursos essenciais de natureza global,
como a água, por exemplo, apregoa que: “a legislação vigente sobre recursos hídricos não reconhece a
propriedade privada dos corpos d’água, como rios; são bens da União ou dos Estados, nem mesmo os
Municípios tem o domínio sobre eles”.

Devido o risco de escassez e a crescente demanda atual pela água, o principio do usuário pagador se
coaduna com a idéia de cobrança pelo seu uso objetivando o usuário ao uso racional desse recurso.

A primeira experiência brasileira de cobrança pelo uso da água aconteceu em 2003, na Bacia do Rio
Paraíba do Sul, pertencente ao governo federal, e abrange 180 municípios dos Estados de São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais.

Necessário salientar que muitos dispositivos legais já demonstravam a preocupação com a qualidade
das águas e a cobrança pelo seu uso, como o Código das Águas – Decreto-lei n. 24.643 no artigo 36,
parágrafo 2° e artigos 109 e 110 que instituiu fundamentos para o que, atualmente denominamos princípio
do poluidor pagador[12]. Muito embora de importância fundamental, esses dispositivos nunca foram
implantados concretamente.

A Lei n. 6.938/81 em seu artigo 4°, inciso VII ao definir os objetivos da Política Nacional do Meio
Ambiente, incluiu entre eles a obrigação do usuário contribuir em razão do uso dos recursos ambientais com
fins econômicos. A Convenção de Dublin de 1992, ratificada pela ECO-92 adotou os instrumentos
econômicos para a gestão ambiental e de recursos hídricos, tendo vários países ratificado a cobrança pelo
uso da água, como é o caso da França, cuja política em muito influenciou o Brasil. A lei n. 9.433 de 1997
que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos objetivou a cobrança da água em seu artigo 19 e 22, I,
II, §§ 1° e 2°. A Lei Estadual[13] n. 12.183/05, instituiu a cobrança pelo uso dos recursos hídricos no
Estado de São Paulo, regulamentada pelo Decreto n. 50.667/06.

Observa Milaré (2005, p. 661) que:
A cobrança pelo uso dos recursos hídricos efetiva o principio da “internalização” dos
custos ambientais por aqueles que aproveitam dos recursos naturais, em geral, e, em
particular, das águas. Hoje, esses custos são “externalizados”, ou seja, são pagos por
toda a sociedade, inclusive por quem não se aproveita do recurso natural. Em
contrapartida, quando a sociedade não paga esses custos econômicos os paga com a
degradação da qualidade ou da quantidade do recurso usado.

 
            A cobrança pelo uso dos recursos hídricos é enquadrada como um preço público, pago em razão do
uso de um bem público, no interesse particular.
            Assim, o pagamento pelo uso da água, mais do que trazer recursos financeiros é interessante porque
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induz a utilização racional dos recursos hídricos, incentivando não apenas a economia da quantidade captada,
mas também a melhoria da qualidade dos lançamentos. Para tanto, não basta cobrar por quantidade (captada
ou lançada); é preciso também buscar a economicidade da captação e a purificação do lançamento,
(MILARÉ, 2005, p. 662).

Desta feita, o principio do protetor-recebedor ou provedor-recebedor[14] se interrelaciona com o
mecanismo de pagamentos por serviços ambientais tanto em escala nacional quanto internacional na medida
em que estimula a participação da sociedade nas questões relacionadas à proteção do meio ambiente; ao
induzir e não apenas impor obrigações, os cidadãos são encorajados a um maior engajamento nas causas
ambientais.

Faganello (2007, p. 29) comunga neste sentido, preceituando que:
 

De acordo com o principio protetor recebedor, o agente público ou privado que protege
um bem natural em beneficio da comunidade, devido às práticas que conservam a
natureza, deve receber os benefícios como incentivo pelo serviço de proteção ambiental
prestado. São exemplos de tais benefícios: a compensação – a transferência de recursos
financeiros dos beneficiados de serviços ambientais para os que, devido a práticas que
conservem a natureza, fornecem esses serviços; o favorecimento na obtenção de credito;
a garantia de acesso a mercados e programas especiais; a isenção de taxas e impostos e a
disponibilização de tecnologia e capacitação, entre outros.

 
            Em escala internacional os pagamentos por serviços ambientais aliado ao principio do protetor
recebedor, também é de grande ênfase. Ribeiro (2007) nos diz que:

[15]A proteção da Amazônia e de sua biodiversidade podem ser consideradas como
prestação de serviços ambientais, garantindo para a comunidade internacional a proteção
contra os desequilíbrios climáticos e o acesso a bens derivados da natureza que
causariam um grande prejuízo se deixassem de existir ou caso tais desequilíbrios se
agravassem. Os países, estados e municípios da bacia amazônica deveriam, portanto,
receber compensações econômicas por tal serviço de proteção de interesse global,
evitando sua degradação. Esta é uma luta justa para todos aqueles que vierem a se privar
do uso livre dos recursos ambientais, já que atualmente o mercado não remunera o
manejo sustentável de tais recursos.

 
Portanto, o mecanismo de PSA aplicado ao principio do protetor-recebedor se mostra interessante

por conjugar proteção ambiental com ganhos econômicos para os protetores, além de objetivar a justiça
econômico-ambiental com o desenvolvimento social, geográfico-espacial e político-cultural, enfim, o
verdadeiro desenvolvimento sustentável.
 
3.2 Algumas considerações sobre Desenvolvimento Sustentável
 

Quando reportamos em “desenvolvimento sustentável”, não analisamos somente como conceito
ambíguo e vago, criado á época do relatório da Comissão Brundtland que o aliava a dimensões econômicas,
sociais e ambientais.

 É imprescindível que o conceito de desenvolvimento sustentável, além dessas três concepções,
incorpore também as dimensões político-cultural e geográfico-espacial. Significando que no âmbito da
sustentabilidade econômica é necessária política sólida de desenvolvimento, com a ampliação dos bens e
serviços produzidos pela sociedade para a população que cresce e sofistica suas necessidades, (PLAZA,
MARIN, 2009).

Na dimensão social é necessária política distributiva e eqüitativa dessa produção ampliada e o acesso
social à riqueza material produzida;

Na ambiental são necessárias políticas que se volte a buscar o desenvolvimento econômico em
harmonia com o meio ambiente natural, entendido não apenas como fonte de recursos naturais enquanto
insumos, mas principalmente como patrimônio natural, ou seja, algo cujo valor deve não apenas ser mantido,
mas, se possível, melhorado, (PLAZA, MARIN, 2009).
            Essa última dimensão cria importante espaço para reflexões e ações, não apenas com o intuito de
mitigação dos impactos ambientais das atividades humanas, mas também o resgate de passivos ambientais
como a recuperação da qualidade do ar, de mananciais hídricos, de fauna e flora degradadas, enfim, o
cuidado e o uso da natureza como fonte de qualidade de vida.
            Na dimensão geográfico-espacial são necessárias políticas visando à percepção e o desafio de
harmonização na distribuição espacial das atividades humanas, produtivas ou não, as quais impactam de
forma decisiva a sustentabilidade do desenvolvimento.

E por fim, na dimensão político-cultural, a participação democrática nas decisões de produção e
acesso à riqueza material produzida, em um contexto de respeito à diversidade étnico-cultural existente na
sociedade. Esse parece constituir-se no segundo principal desafio para a generalização da sustentabilidade do
desenvolvimento e complemento fundamental dos princípios da nova ética do desenvolvimento, (PLAZA,
MARIN, 2009).

É necessário avançar para percepção da natureza enquanto patrimônio. O importante a ressaltar
quanto a essa dimensão é o fundamental desafio de generalização desse valor basilar de toda a concepção
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contemporânea de desenvolvimento sustentável. E o que essa assertiva significa? 
Significa que é necessária drástica mudança cultural de nossa sociedade antropocêntrica, avalizada

para utilizar toda e qualquer forma à natureza enquanto estoque de recursos. Necessitamos de novos modais,
de outra concepção diametralmente oposta na qual o ser humano, em todas as suas dimensões, é apenas mais
um elemento integrante da natureza e que em sua preservação e melhoria residem às bases de nossa
qualidade de vida.

Utopia? Cremos que não. Basta aliar vontade política e participação democrática da sociedade nas
questões relevantes do país, além de que, não pode existir um esforço de investigação política íntegro sem
uma “pitada” de utopia[16], (PLAZA, MARIN, 2009).

Apesar dos mecanismos de PSA serem considerados promissores para a gestão de bacias
hidrográficas, entre outros manejos de recursos naturais, os casos descritos na literatura são reduzidos,
especialmente no Brasil.

No presente trabalho, pesquisamos o máximo de informações disponíveis na literatura mundial, além
de informações das próprias organizações que atuam na área, governamentais ou não.

É pertinente frisar que existem experiências de PSA no Brasil, como a cobrança pelo uso da água, o
ICMS ecológico, os bônus comercializáveis de Reserva Legal e os créditos de carbono em projetos florestais
(MAY; GELUDA, 2005). Da mesma forma, outros mecanismos legais tais como os royalties dos recursos
naturais e a isenção fiscal para RPPN (Reserva particulares do patrimônio natural) são exemplos que também
têm como pressuposto compensações financeiras por serviços ambientais.

 
3.3 O cerne da questão emblemática sobre PSA versus ISSQN

O principio da estrita legalidade embasado no principio genérico da legalidade do artigo 5°, II da
nossa Carta Magna, se reveste de maior severidade como pode se denotar pelo artigo 150, I “sem prejuízo
de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios: I- exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.

Assim sendo, é vedado às pessoas políticas de direito constitucional interno instituir tributos,
descrever a regra-matriz de incidência, ou aumentar os existentes, majorando a base de cálculo ou a alíquota
se não houver previsão instituída por lei.

Dessa forma, nos deparamos ao cerne da questão, senão vejamos:
Criar um tributo é estabelecer todos os elementos de que se necessita para saber se este existe, qual é

o seu valor, quem deve pagar, quando e a quem deve ser pago.
A lei instituidora do tributo há de conter: (a) a descrição do fato tributável; (b) a definição da base de

cálculo e da alíquota, ou outro critério para o estabelecimento do valor do tributo; (c) o critério para a
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária; (d) o sujeito ativo da relação tributária, se for diverso
da pessoa jurídica da qual a lei seja expressão da vontade, (MACHADO, 1999, p. 31).

Ao se estabelecer um tributo há necessidade da verificação de três limites, a saber:
1- A Reserva da Lei: O tributo só pode ser cobrado por meio de lei. É o princípio fundamental que

nenhuma exação pode ser exigida sem a autorização do Poder Legislativo (no taxation without
representation);

2- A disciplina da Lei: não basta que uma lei preveja a existência de um tributo, mas, pelo contrário,
deve determinar seus elementos fundamentais, vinculando a atuação da Fazenda Pública e circunscrevendo,
ao máximo, o âmbito de discricionariedade do agente administrativo;

3- Os direitos que a Constituição garante: a tributação, ainda que se perfaça com supedâneo na lei,
não pode contrastar com os direitos constitucionalmente assegurados.

Aprofundando a questão sobre o principio da restrita legalidade a Constituição Federal prevê em seu
artigo 150, parágrafo 6º que:

 Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal,
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição. (grifo nossos).
 

Da disposição constitucional depreende-se que o primeiro requisito para a concessão de isenção
tributária é a publicação de uma lei específica, de iniciativa do Presidente da República (art. 61, parágrafo 1º,
inciso II, alínea “b” da CF).

A questão do sistema de pagamentos por serviços ambientais no que concerne à incidência ou não
tributação do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN- a Lei Complementar n. 116 de 2003
em seu artigo 3o diz que:

 
O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento
prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador,
exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o imposto será devido
no local entre os serviços:
(...)
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 XII – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres,
no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista anexa na lista da lei
complementar mencionada, sendo de caráter taxativo de acordo com o
Supremo Tribunal Federal, embora admita interpretação ampla e
analógica.[17] (grifo nossos).

 
Portanto, vejamos:
A materialidade do ISSQN não se restringe a “serviços”, mas em “prestação de serviços”

compreendendo um negócio jurídico pertinente a uma obrigação de fazer de conformidade com as diretrizes
do direito privado[18].

A Lei Complementar em comento contêm as seguintes características:
?relacionam negócios jurídicos que não constituem autênticos serviços (arrendamento mercantil,

factoring, franquia, cessão de bens).
?mencionam as expressões “congêneres”, “auxiliares” e “semelhantes”, que não se justificam na

tipicidade cerrada.
?a utilização de vocábulos “quaisquer” “qualquer natureza” e “qualquer espécie”, conferem amplitude

a específicos serviços e demanda a utilização de método analógico.
Entretanto, o sistema de PSA não coaduna com o ISSQN, vez que de modo implícito não esta

prescrita a modalidade dentre a lista taxativa de prestação de serviços preceituada pela Lei Complementar n.
116/2003, e nem seria o caso de se cogitar uma imunidade ou isenção tributária a figura de PSA não se
encontra aludida na lei em comento.

Mesmo nos casos de reflorestamentos poderia haver a isenção (esta instituída em lei) do ISSQN vez
que, nessa modalidade haverá “serviços” de acordo com a MP 116 – art. 3°, XII, (essa observação faço a
titulo de especulação), porque se trata de uma das modalidades de PSA, mas repito não contemplada
categoricamente como forma de PSA na lei.

Na hipótese de ser concedida isenção (que deve ser prescrita em Lei), pode ser instituído pagamento
“prêmio” para empresas ou pessoas que investissem na captação e mitigação de CO² como forma de atingir o
objetivo maior que é a proteção ao meio ambiente. Ou talvez tratamento diferenciado conforme o impacto
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação (Redação da EC nº. 42, de
19.12.2003), caso houver incidência do imposto aludido para essa categoria de pagamentos ambientais.

Ressalte-se, caso houver a incidência dessa modalidade de PSA no imposto em comento, a possível
isenção não impactará negativamente o orçamento.

 A assertiva é verdadeira, pois não representará qualquer redução de receita programada, mas na
verdade impactará positivamente o orçamento público ao reduzir os custos futuros de adaptação do Brasil
aos efeitos adversos das mudanças climáticas.

Assim, estamos diante do que à doutrina denomina de “incentivo a custo zero”, o que torna o artigo
14 da Lei de Responsabilidade Fiscal inaplicável ao caso em tela.

Inaplicável, porque o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal somente se aplica ao que a doutrina
denomina de “incentivos onerosos”, ou seja, que causam uma redução de receita esperada - que estava
previamente prevista/programada no orçamento.

Discorrendo sobre a questão, Carlos Maurício Cabral Figueiredo, Cláudio Soares de Oliveira
Ferreira, Fernando Raposo Gameiro Torres, Henrique Anselmo Silva Braga e Marcos Antônio Rios da
Nóbrega consideram o artigo 14 aplicável apenas aos estímulos onerosos (...) Os estímulos fiscais, em seu
variado espectro, objetivam fortalecer o crescimento de um país.

Para uma nação emergente, os estímulos fiscais são de relevância inequívoca (...) Todo incentivo
fiscal que não se vincule a qualquer receita programada, para o qual não haja qualquer projeção de gastos, ou
seja, em que o custo para sua concessão é zero, refoje a rigidez orçamentária à falta de elemento capaz de
perturbar o equilíbrio entre receitas e despesas públicas.

Nitidamente, o artigo 14 diz respeito à primeira modalidade de estímulos, ou seja, àqueles que podem
acarretar impacto orçamentário, razão pela qual houve por bem o legislador explicitar as condições que
deveriam orientar o poder concedente. Assim é que o “caput” do artigo faz clara menção à concessão ou
ampliação da qual decorra renúncia de receita, necessariamente prevista, razão pela qual o impacto
orçamentário-financeiro deve ser considerado.

Se a renúncia de receita inexistir, sempre que o estímulo fiscal resulte em “custo orçamentário zero”,
tal estímulo não está hospedado pelo artigo 14 e toda a seqüência do artigo é inaplicável, na medida em que,
naquele exercício, não implica renúncia de receita orçamentária programada, a que se refere o artigo.

Além disso, o termo serviços ambientais é utilizado para designar alguns serviços prestados
pelos ecossistemas com ou sem interferência humana, para benefício do equilíbrio do planeta (incluindo o
ser humano).

Nesse raciocínio, depreende-se que quem presta serviços é o meio ambiente e não o homem, pois
continuaria prestando serviços ambientais com ou sem a interferência humana.

Dessa maneira, propomos nas considerações finais, vários questionamentos que não foram
mencionados no presente trabalho como proposta de estudo para futuras pesquisas, como também,
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sustentamos posição sobre o assunto acerca do tema ora abordado.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Muitos são os questionamentos e desafios sobre os mecanismos de pagamentos por serviços
ambientais no Brasil, e como tudo no país, há um risco de uma apropriação conservadora do tema, podendo
dessa forma, se transformar em política de maximização de lucros em detrimento das finalidades propostas.

O risco de um desvio de finalidade é potencializado principalmente porque não há até o momento,
normas que regulamentem as atividades de PSA.

Entretanto, apenas como sugestão para futuras pesquisas, apontamos alguns problemas que deverão
ser discutidos em todas esferas da sociedade.

Uma das questões emblemáticas é o reflorestamento, vez que substitui paisagem dantes naturais, por
floresta plantada, que por um lado refaz a cobertura vegetal, e por outro, poderá comprometer outros
serviços como a biodiversidade. Neste caso, quais seriam os serviços ambientais suficientes para serem
remunerados e exigir uma política pública adequada, vez que esta prática também deve ser repensada porque
altera o uso do solo.

 Não há prioridades estabelecidas e a monocultura de eucalipto, por exemplo, também passa a ser um
problema em biomas que naturalmente possuiam vegetação nativa.

Outro problema é o que concerne a titularidade sobre o mercado de carbono. Pertenceria ao governo
estadual ou ao federal? Pertenceria ao proprietário da terra que além de receber por estes serviços, receberia
os créditos da venda das cotas de carbono?

Como seria a titularidade se os pagamentos originassem de  recursos públicos?
Quando o assunto é pagamentos por serviços ambientais ou carbono, há uma visão estreita

imperando a começar pelos projetos de lei no que concerne aos recursos para implementar esse mecanismo.
Sem exceção, todos remetem a doação internacional, não tratando de lidar com o orçamento interno

do país. Quer dizer, o governo pega carona em dinheiro de doações internacionais ou deposita seu pedido na
porta da esperança do recurso do petróleo do pré-sal, que no momento se transformou na redenção do país.

A questão orçamentária é fundamental, vez que não se fará nada se não existirem os recursos, como
também a inserção de critérios ambientais no desenho das políticas de crédito.

Não há intuito nessa pesquisa de fazer apologias desfavorável as doações internacionais, mas não se
pode restringir o mecanismos de serviços ambientais a pequenos projetos que partem de doações.

Além de que, se formos analisar mais detidamente, esses recurso de doação não são para
remuneração e, sim, para compensação, o que não vai resolver o problema.

Como não vai resolver o problema o repasse de 26 milhões de reais garantidos pela Lei 9.478 para o
Ministerio do Meio Ambiente, somados a doação do governo norueguês, vez que o PIB brasileiro é de um
trilhão e trezentos milhões de reais e, aproximadamente, 30% do PIB, circula na forma de crédito.
Comparativamente, a doação do governo noruegues, que é de um bilhão de dólares para ser utilizado em 15
anos, são insuficientes perto dos créditos produtivos, industriais e agrícolas que giram em torno de 400
bilhões de reais por ano. Dessa forma, essa doação não chegaria a 400 avos do que há de crédito, todo ano
no país, para atividades realizadas sobre bases não sustentáveis.

No entanto, não basta criar novos instrumentos econômicos com intuito de conservar os serviços
ambientais e os ecossistemas, sejam eles subsídios ou PSA, sem rever aqueles que já estão estabelecidos e
que são contrários a conservação, sob pena de criarmos uma política de desenvolvimento fomentadora de
atividades concorrentes e antagônicas.

 Enquanto não forem revertidos esses subsídios ou estabelecidos critérios ambientais efetivos para
oferecer esse crédito, não será aliviada a pressão sob os ecossistemas.

Não se trata somente de estar prescrito em lei, tem que haver também o enforcement do critério.
Uma proposta de política redistributiva interessante seria estabelecer uma base de fonte fixa de

recursos do Estado, instituida por lei e não voluntariamente, como por exemplo, as ecotaxas funcionando
como royalty que elevariam as exigências ambientais onerando as atividades que causam impacto. Desse
modo, a lei transferiria os recursos arrecadados para as várias atividades que tem sustentabilidade.

Qualquer sistema de incentivo econômico ou de PSA só será útil e eficiente dentro de um marco
regulatório que prescreva quais são as metas, os padrões, as condutas aceitáveis e as não aceitáveis. Assim,
um programa de PSA poderá ser eficiente a partir do momento que sua eficácia seja aliada a uma ampla
política de proteção e recuperação baseada na valorização do serviço ambiental e mudança de
comportamentos e padrões produtivos da sociedade.

No que se refere a incidência do imposto ISSNQ em PSA consideramos:
Sendo o tributo prestação pecuniária compulsória, isto é, obrigatório – comportamento obrigatório

de uma prestação em dinheiro afasta-se, de plano, qualquer cogitação inerente às prestações voluntárias.
Independem da vontade do sujeito passivo, que deve efetivá-la, ainda que em face de seu interesse.
Assim, sendo, o sistema de PSA constitui uma transação voluntária e não um comportamento
obrigatório ensejador da incidência de tributos, ressaltamos: mesmo na modalidade do artigo 3°, XII

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1516



da LC 116.
Sustentamos, ao final da pesquisa que:
 Devido a seu caráter difuso, o PSA é a conjugação da proteção ambiental e ganhos econômicos para

os protetores, objetivando a convergência entre a justiça econômico-ambiental com o desenvolvimento
social, geográfico-espacial e político-cultural, enfim, o verdadeiro desenvolvimento sustentável.

Considerando as questões jurídicas e a política do Governo Brasileiro que é voltada à redução da
emissão e à remoção de gases de efeito estufa e a preservação do meio ambiente, têm-se como lógicas as
considerações constantes deste trabalho em defesa da não tributação dos sistemas de PSA.
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[1] O custo de oportunidade é um termo usado na economia para indicar o custo de algo em termos de uma oportunidade
renunciada, ou seja, o custo, até mesmo social, causado pela renúncia do ente econômico, bem como os benefícios que poderiam ser
obtidos a partir desta oportunidade renunciada ou, ainda, a mais alta renda gerada em alguma aplicação alternativa. Em outras
palavras: O custo de oportunidade representa o valor associado a melhor alternativa não escolhida. Ao se tomar determinada escolha,
deixa-se de lado as demais possibilidades, pois são excludentes, (escolher uma é recusar outras). À alternativa escolhida, associa-se
como "custo de oportunidade" o maior benefício NÃO obtido das possibilidades NÃO escolhidas, isto é, "a escolha de determinada
opção impede o usufruto dos benefícios que as outras opções poderiam proporcionar". O mais alto valor associado aos benefícios não
escolhidos, pode ser entendido como um custo da opção escolhida, custo chamado "de oportunidade". Para saber mais sobre o assunto
–  ver Wikipédia.

 
[2] Seminário ISA- Pagamentos por serviços ambientais e povos tradicionais. Realizado nos dias 16 e 17 de 2008 – Salão Nobre do
Centro Universitário Maria Antonia – USP – São Paulo.
[3] Falha de Mercado ocorre quando os mecanismos de mercado, não regulados pelo Estado e deixados livremente ao seu próprio
funcionamento, originam resultados económicos não eficientes ou indesejáveis do ponto de vista social. Tais falhas são geralmente
provocadas pelas imperfeições do mercado, nomeadamente informação incompleta dos agentes económicos, custos de transacção
elevados, existência de externalidades e ocorrência de estruturas de mercado do tipo concorrência imperfeita.
[4] No vale do Ribeira, existe um trabalho interessante de repovoamento da palmeira juçara. Pela própria característica da palmeira e
pelo que representa para a Mata Atlântica, esse trabalho é reconhecido como um serviço ambiental de alto valor. Os quilombolas
estão repovoando a palmeira junto a outras comunidades, sem o apoio concreto do Estado e sem ter a garantia de que, no futuro,
poderão manejar o que estão plantando. (Documentos ISA, 2009, p. 323).
[5] CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 20° ed. São Paulo: Saraiva 2008.
[6] O princípio do poluidor pagador parte da constatação de que os recursos ambientais são escassos e que seu uso – para consumo
e/ou produção de outros bens – implica redução e degradação; assim no sistema de preços deve ser considerado o custo dessa
redução, pois somente o mercado não será capaz de refletir a escassez, tornando-se necessário corrigir tal falha de mercado,
permitindo, assim, que os preços dos produtos incluam os custos ambientais.
[7] Externalidade é o nome que se dá a um desvio de mercado (...) a externalidade pode ser positiva ou negativa, quando no preço do
bem colocado no mercado não estão incluídos os ganhos e as perdas sociais resultantes e sua produção e consumo, respectivamente,
(RODRIGUES, 2002, p. 192).
[8] Machado (2002, p. 51) apregoa que “o uso gratuito dos recursos naturais tem representado um enriquecimento ilegítimo do
usuário, pois a comunidade que não usa do recurso ou que utiliza em menor escala fica onerada. O poluidor que usa gratuitamente o
meio ambiente para nele lançar os poluentes invade a propriedade pessoal de todos os outros que não poluem, confiscando o direito
de propriedade alheia”.
[9] Para saber mais sobre o princípio do poluidor pagador recomendamos a leitura dos seguintes documentos: Recomendação C(72)
128 do Conselho Diretor da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); Declaração do Rio-92 em seu
princípio 16; Lei n° 6.938/81 – Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, artigo 4°, inciso VII e artigo 14 § 1°; Constituição
Federal artigo 225, §§ 1°, 2° e 3° e artigo 170, inciso VI.
[10] Encontram-se tramitando na Câmara dos Deputados alguns projetos sobre PSA- Projeto de lei n. 792/2007 – autoria do
Deputado Anselmo de Jesus; Projeto de lei n. 1.190/2007 de autoria do Deputado Antonio Palocci – cria o programa nacional de
compensação por serviços ambientais (Programa Bolsa Verde); Projeto de lei n. 1.667/2007 – dispõe sobre a criação do Programa
Bolsa Natureza e o Projeto de lei n. 1.920/2007 – institui o Programa e Assistência aos Povos da Floresta (Programa Renda Verde).
Todos esses projetos foram apensados ao Projeto de lei n. 792/2007. Informações e inteiro teor dos Projetos de lei disponível em:
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http://www.camara.gov.br/Sileg/Prop_Detalhe.asp?ed=348783.
[11] O princípio do protetor recebedor esta presente na Lei supra comentada, que em seus artigos 47 e 48 faz uso do principio ao
prever o pagamento por serviços ecossistêmicos prestados por unidades de conservação.
[12] Artigo 110 – os trabalhos para a salubridade das águas serão executados à custa dos infratores que. Além da responsabilidade
criminal, se houver, responderão pelas perdas e danos que causarem e pelas multas que lhes forem impostas nos regulamentos
administrativos.
[13] O diploma legal concede isenção para os pequenos produtores rurais e fixa condições de estimulo ao correto uso e conservação
da água, e também determina que o valor a ser cobrado deve ser definido pelos comitês das bacias hidrográficas.
[14] São exemplos de aplicação prática do principio: nos municípios a redução das alíquotas de imposto predial e territorial urbano
(IPTU) para os contribuintes que mantêm áreas verdes protegidas em suas propriedades; as reservas particulares do patrimônio
natural (RPPNs), que isentam seus proprietários do pagamento do imposto territorial rural (ITR); o ICMS ecológico que beneficia
municípios que tem parques e áreas de preservação, projetos de lei que tramitam na Câmara e no Senado e criam reserva do Fundo de
Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de participação dos municípios (FPM) para os Estados que abrigarem unidades de
conservação da natureza e terras indígenas demarcadas. Também o imposto sobre propriedade de veículos automotores (IPVA) pode
ser utilizado como instrumento de incentivo à preservação ambiental, quando há concessão de isenções e reduções de alíquotas para
proprietários de veículos menos poluentes – ecologicamente corretos. O IPI – imposto sobre produtos industrializados pode ser usado
como incentivador da preservação ambiental quando suas alíquotas são graduadas conforme as melhorias introduzidas e os benefícios
ambientais promovidos pelas empresas fabricantes. A redução das alíquotas pode não apenas influenciar na decisão do consumidor
em razão do atrativo financeiro, mas também pelo conceito positivo atribuído a empresa em razão de sua preocupação ambiental.
[15] RIBEIRO, Mauricio Andrés. O principio protetor recebedor. Disponível em : http://www.ecologizar.com.br/vale04.html. Acesso
em : 20/09/2009.
[16] A utopia é a exploração de novas possibilidades e vontades humanas, por via da oposição da imaginação à necessidade do que
existe, só porque existe em nome de algo radicalmente melhor que a humanidade tem direito de desejar e por que merece a pena lutar.
A utopia é, assim, duplamente relativa. Por um lado, é chamada a atenção para o que não existe como (contra) parte integrante, mas
silenciada, do que existe. Pertence à época pelo modo como se aparta dela. Por outro lado, a utopia é sempre desigualmente utópica,
na medida em que a imaginação do novo é composta em parte por novas combinações e novas escalas do que existe. Uma
compreensão profunda da realidade é, assim, essencial ao exercício da utopia, condição para que a radicalidade da imaginação não
colida com o seu realismo. (SANTOS, 1996, p. 323).
[17] RE 77.183-SP – Rel. Min. Aliomar Baleeiro, Pleno – j. 19.4.74. RTJ 73/490 e RE 75.952-SP, Rel. Min. Thompson Flores, 2° T
– 29.10.73 – RTJ 68/198.
[18] Com relação às obrigações de dar e de fazer, espécie basilar do Código Civil corrobora o entendimento da nossa pesquisa, Melo
(2005, p.36) ao definir que:
Essa espécie de obrigação (fazer) não possui definição e características próprias, configurando-se de modo negativo à outra espécie
de obrigação (dar) que consiste na entrega de uma coisa móvel ou imóvel, para a constituição de um direito real (venda, locação...) a
concessão de uso (empréstimo, locação) ou a restituição ao dono. Já as de fazer, conquanto se definam em geral de modo negativo,
são todas as prestações que não se compreendem entre as de dar, têm, na verdade, por objeto um ou mais atos ou fatos do devedor,
como trabalhos materiais ou intelectuais.
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O MEIO AMBIENTE NO DIREITO INTERNACIONAL

EL MEDIO AMBIENTE EN EL DERECHO INTERNACIONAL

Márcia Rodrigues Bertoldi

RESUMO
As mudanças na organização da Terra, a globalização dos problemas ambientais e a tomada de consciência
sobre a degradação foi determinante no momento de incluir o tema, com maior determinação, na agenda
internacional. A Declaração de Estocolmo de 1972 é o instrumento jurídico internacional responsável pela
propulsão do Direito Internacional Ambiental. Produto da Conferência de Estocolmo, está composta de 26
princípios que abordam a proteção e conservação dos elementos que conformam o meio ambiente. Os
últimos 30 e alguns anos de intensa atividade legislativa na matéria consolidaram este novo Direito, mais
preventivo que repressivo e mensageiro de características singulares. Sobre esse assunto trataremos esse
artigo, que tem o objetivo de apresentar algumas das características do Direito Internacional Ambiental.
PALAVRAS-CHAVES: Direito internacional ambiental, meio ambiente, Direito internacional

RESUMEN
Los cambios en la organización de la tierra, la globalización de los problemas ambientales y la toma de
conciencia sobre la degradación ha sido determinante a la hora de incluir el tema en la agenda internacional.
La Declaración de Estocolmo de 1972, fruto de la Conferencia de Estocolmo, ha sido la responsable por la
propulsión del Derecho Internacional del Medio Ambiente. Compuesta de 26 principios aborda la protección
y conservación de los elementos que conforman el medio ambiente. Los últimos 30 años de intensa actividad
legislativa en esta materia consolidaron este nuevo Derecho, más preventivo que represivo y compuesto de
singulares características. Sobre esta temática trataremos este texto, que tiene el objetivo de presentar
algunas de las características del Derecho Internacional del Medio Ambiente.
PALAVRAS-CLAVE: Derecho internacional del medio ambiente, medio ambiente, Derecho internacional

 
Resumo: As mudanças na organização da Terra, a globalização dos problemas ambientais e a tomada de
consciência sobre a degradação foi determinante no momento de incluir o tema, com maior determinação, na
agenda internacional. A Declaração de Estocolmo de 1972 é o instrumento jurídico internacional responsável
pela propulsão do Direito Internacional Ambiental. Produto da Conferência de Estocolmo, está composta de
26 princípios que abordam a proteção e conservação dos elementos que conformam o meio ambiente. Os
últimos 30 e alguns anos de intensa atividade legislativa na matéria consolidaram este novo Direito, mais
preventivo que repressivo e mensageiro de características singulares. Sobre esse assunto trataremos esse
artigo, que tem o objetivo de apresentar algumas das características do Direito Internacional Ambiental.
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Resumen: Los cambios en la organización de la tierra, la globalización de los problemas ambientales y la
toma de conciencia sobre la degradación ha sido determinante a la hora de incluir el tema en la agenda
internacional. La Declaración de Estocolmo de 1972, fruto de la Conferencia de Estocolmo, ha sido la
responsable por la propulsión del Derecho Internacional del Medio Ambiente. Compuesta de 26 principios
aborda la protección y conservación de los elementos que conforman el medio ambiente. Los últimos 30 años
de intensa actividad legislativa en esta materia consolidaron este nuevo Derecho, más preventivo que
represivo y compuesto de singulares características. Sobre esta temática trataremos este texto, que tiene el
objetivo de presentar algunas de las características del Derecho Internacional del Medio Ambiente.
Palabras-clave: Derecho internacional del medio ambiente, medio ambiente, Derecho internacional
 
1. Fato gerador: a destruição do meio ambiente global
            Fatores como a conquista humana por um desenvolvimento sem limites, acrescida pelos fenômenos
naturais da atividade da natureza, afetaram a necessária comunhão entre o meio (hospedeiro) e o homem
(hóspede) e entre suas gerações. Como efeito, o ambiente comum se apresenta em profunda crise, e tudo
indica que o entregaremos às gerações futuras em pior estado, não obstante o advento da relativa
conscientização ecológica, o nascimento de um novo direito -o ambiental- e a sua institucionalização
mediante a proliferação de instrumentos jurídicos de proteção, a consolidação de princípios, de políticas
públicas e de alguns órgãos de supervisão da aplicação.
            Apesar de algumas sociedades mostrarem-se capazes de responder de forma satisfatória, às violações
contra o meio ambiente, a degradação da natureza, em nível global, encontra-se investida de indeterminação.
Desafortunadamente, a inexistência de um interesse ou valor, além do econômico e do poder, vem
sobrecarregando o legado natural das gerações futuras.
            A utilização da natureza, em ritmo maior do que o de sua reposição natural, passou a ocupar um
espaço importante nas agendas global e local, porém sem soluções muito alentadoras. Nesse sentido, as
diversas vertentes que exprimem as tendências do pensamento e a ação humana vêm apresentando conceitos,
princípios, idéias, objetivos, planos de ação, direitos e deveres com o intuito de privilegiar a proteção do
meio ambiente e, com isso, da própria espécie humana. Mas essa prática, mais direcionada a instituição de
estratégias que resultados, tem ocupado um espaço mais bem midiático que político, social, jurídico, ético,
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moral, econômico, etc. Os compromissos se perdem frente ao liberalismo econômico e à inexistência de
princípios que motivem o comportamento humano a agir conforme a  finitude de tudo o que é vivo.
            Enquanto isso, especulamos prazos de validade do patrimônio natural, consequências ao ser humano,
alternativas quase sempre de proveta, tecnologias ainda mais nocivas... Tratamos como irracionais outras
espécies animais; dizemos que as plantas vegetam no sentido de levar uma existência sem atividade.
Costuramos genes, manipulamos a matéria à escala do nanômetro e modificamos arbitrariamente uma ordem
natural, uma atividade auto-organizadora e, por natureza, perfeita. Em suma, brincamos de Criador enquanto
o caos se consolida sem chances para defender-se e ordenar-se.
            No campo jurídico, alguns aspectos e conseqüências do desenvolvimento humano tiveram como
resposta a emergência de novos direitos, direitos estes decorrentes da natural e complexa evolução das
relações e necessidades humanas ou, seguindo a Bobbio, do incremento de bens, sujeitos e status do
indivíduo[1].
            Uma das principais características destes é o reclamo por uma reformulação dos clássicos
instrumentos e procedimentos jurídicos de base individualista, bem como da teoria jurídica, pouco sensíveis à
sua condição supra-individual ou coletiva e complexa.
            Atualmente, todo conhecimento, para ser considerado como tal, necessita ser sistêmico, ou seja,
interconectado com um todo propriamente complexo. Avançar em direção à produção de um conhecimento
sistêmico ou ecológico[2], constituído no todo, em redes ou teias auto-organizadoras, é uma necessidade
urgente, e o saber, ao menos cientificamente, parece caminhar por essa via.
            Conduzir as ciências ao ecologismo é uma tarefa que demanda sólidos vasos comunicantes entre as
ciências afins ou não, os poderes e, sobretudo, a sociedade civil mediante uma concepção integrada, ainda
longe de ser alcançada e cientificada, já que continuamos habitando e pensando o individual ou local ao invés
do coletivo ou do global. Todavia não superamos a tensão antropocentrismo versus ecocentrismo[3], ainda
que, vale afirmar, esse paradigma vem adquirindo considerável proeminência apesar de aproximar-se mais ao
antropocentrismo alargado, ou seja, ainda que se proteja o meio ambiente com vistas a garantir seu
aproveitamento, busca-se a preservação da capacidade funcional do patrimônio natural, com ideais éticos de
colaboração e interação[4].
 
 
1.1. Aproximação conceitual do objeto protegido
            O meio ambiente se configura “como uma realidade evasiva, cuja denominação apresenta um
conteúdo incerto”[5], máxime quando o próprio termo se apresenta unívoco, pois faz referência a conceitos
díspares (meio físico, meio humano, ecossistema)
            Em segundo lugar, a idéia que a expressão meio ambiente encerra é complexa, já que expressa uma
série de realidades que permitem diferentes definições; isto é, o ambiente é uma realidade e não uma mera
construção de caráter teórico e, enquanto realidade, se configura como um bem indefinido ou difuso,
integrado por numerosos fatores. Consequentemente, a definição dependerá da perspectiva desde a qual se
analisa (jurídica, sociológica, ecológica, etc). Neste caso é a jurídica.
            De todo modo, toda e qualquer a conceitualização deverá seguir a relação entre o ser humano e o
meio. Esta circunstância é expressamente identificada no Informe Brundtland[6]:

O meio ambiente não existe como esfera separada das ações humanas, das ambições e demais
necessidades e as tentativas para defender esta questão separadamente das preocupações humanas
fizeram a própria palavra meio ambiente adquirir uma conotação ingênua em alguns círculos políticos.

            Em suma, “o meio ambiente é conceito que deriva do homem, e a ele está relacionado: entretanto,
interdepende da natureza como duas partes de uma mesma fruta ou dois elos do mesmo feixe”[7].
            O conceito de meio ambiente deve articular-se sobre os elementos que integram o meio ambiente
(solo, água, ar e recursos biológicos) e os elementos que sendo resultado das atividades humanas são
suscetíveis de operar modificações nesse meio (agentes contaminantes ou degradantes). Dito de outro modo,
a definição deve contemplar a interação entre os elementos do meio ambiente e as atividades humanas que
possam causar uma deterioração ambiental. Em virtude dessa idéia, o meio ambiente seria o conjunto de
elementos naturais, indispensáveis para a sobrevivência de todo ser vivo e suscetível de modificações pelas
ações humanas.
           
2. Evolução: do reducionismo à complexidade

Como é sabido, as últimas três décadas foram fundamentais para o meio ambiente. Nesse curto
período, a humanidade avistou as lesões que havia causado e estava causando ao meio que habita. Até pouco
tempo, o meio ambiente era entendido como um bem utilitário, inesgotável, à mercê de um desenvolvimento
sem limites e fundado em uma concepção fundamentalmente antropocêntrica.

No plano jurídico, os mecanismos de proteção reducionista reinavam, amparando determinados
espaços e componentes da biosfera. Esse arquétipo, que dominou o universo jurídico-ambiental durante
décadas, ficou atrás frente ao advento da visão de mundo holística ou ecológica, que proporciona outro
enfoque. Essa visão pretende acomodar as relações homem versus meio ambiente, entendendo aquele como
um elemento interconectado a este - conjunto de elementos (água, ar, solo, recursos biológicos).
Também, supõe a globalização dos problemas ambientais, já que os sistemas naturais básicos e os recursos
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biológicos constituem uma ordem ecológica única, um todo harmonizado, mesmo estando essa idéia longe de
ser uma verdade observada. A globalização dos problemas ambientais manifesta-se principalmente por meio
da poluição transfronteiriça, isto é, aquela que, tendo origem em um Estado, projeta suas consequências em
outro.

No entanto, dispomos de um todo ecológico dividido em Estados soberanos e independentes,
inseridos numa dissociada ordem política, jurídica, científica, cultural e religiosa, integrados unicamente por
uma internacionalização da comunicação e de uma economia imposta por onipotentes centros internacionais.
Este particularismo exige, entre outras coisas, a necessidade de uma administração sustentável em nível
global.
            A produção de diversas mudanças na organização da vida na Terra e a tomada de consciência da
gravidade dos problemas ambientais foi determinante no momento de incluir o tema, com maior
determinação, na agenda internacional.
            Nesse sentido, cabe advertir uma dupla conseqüência: por um lado, a regulamentação jurídico-
internacional da matéria passou da setorialização à transetorialização[8] (expansão objetiva): o meio
ambiente se apresenta como uma res communes omnium, cuja proteção não pode ser realizada
separadamente. E, por outro, a configuração do direito humano a um meio ambiente saudável[9], atualmente
não reconhecido expressamente em nenhum instrumento jurídico internacional, com a conseguinte expansão
subjetiva.
            Com o transcurso do tempo, à proteção do meio ambiente -finalidade geral- foi agregada a
prevenção dos danos e a distribuição eqüitativa, entre os Estados, das cargas e benefícios da utilização dos
recursos ambientais: o objetivo do Direito Internacional Ambiental é evitar os efeitos nocivos ao meio e
garantir sua reparação. Em suma, é conservar e melhorar o meio ambiente em escala mundial mediante a luta
contra todas as formas possíveis de contaminação e destruição, no intento de evitá-las ou, sendo o caso,
reprimi-las e repará-las. Nas palavras de Juste Ruiz, seu objetivo essencial é estabelecer os mecanismos de
regulamentação, administração e gestão (management) dos recursos ambientais conforme a pautas jurídicas
ecologicamente aceitas[10].
            Também, essa proteção busca uma justiça ambiental entre os presentes e futuros habitantes do
planeta, uma justiça entre gerações, na qual as presentes devem entregar às futuras um habitat apto a dar-lhes
igual ou melhor condições de acesso aos recursos naturais disponíveis (princípio da equidade
intergeracional[11]).

 
2.1. Etapas históricas

Ainda que o Direito Internacional Ambiental tenha emergido somente no final da década de 60, em
épocas anteriores ocorreram algumas atuações jurídico-ambientais, qualificadas pelo professor Alexandre
Kiss de ‘pré-história do Direito Internacional Ambiental’[12].
            Podemos dividir a pré-história desse setor especializado do ordenamento internacional em duas
etapas. A etapa inicial, denominada era do utilitarismo ambiental, começa no início do século XX e se
estende até a 1ª Guerra Mundial. Nessa etapa os instrumentos jurídicos protegiam determinados elementos
ambientais em razão da sua utilidade econômica como, por exemplo, a Convenção de Paris de 1902 sobre a
proteção das aves úteis à agricultura.
            A segunda etapa, a era da natureza virgem, que se inicia nos anos 30 e vai até a 2ª Guerra Mundial
projeta suas intervenções sobre espaços naturais e riquezas biológicas submetidas à colonização. Cabe citar a
Convenção de Londres de 1933 para a conservação da fauna e flora na África.
            Depois da 2ª Guerra Mundial, quando se inicia a preocupação ambiental, surge uma série de
instrumentos convencionais para a proteção das águas doces e do mar. Não obstante, estes instrumentos
regulam problemas que envolvem dois ou um número limitado de Estados, ou seja, possuem um caráter mais
local/regional que global.
            A era ecológica propriamente dita se inicia na década de 70, quando, de fato consolida-se o Direito
Internacional Ambiental, mediante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento, realizada em Estocolmo de 5 a 16 de junho de 1972. Os instrumentos adotados nesta
Conferência não têm natureza convencional, isto é, não possuem força jurídica vinculante. Estes
instrumentos, a Declaração de Estocolmo de 1972 e o Plano de Ação para o Meio Ambiente, encerram um
caráter meramente declarativo e de recomendação. Cabe ressaltar que a Declaração de Estocolmo é o
alicerce da posterior e intensiva atividade legislativa nacional e internacional de proteção transacional do
meio ambiente, sobrevinda após esta Reunião sendo, por isso, considerada uma autêntica Carta Magna do
ecologismo internacional.   A Declaração de Estocolmo está composta por 26 princípios que abordam as
principais questões ambientais que afetam o Planeta.
            Também vale a pena lembrar que nessa Conferência -desde o ponto de vista  institucional-
estabeleceu-se o Plano das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (PNUMA). Esse organismo especializado
da ONU tem a missão essencial de dar orientação executiva aos Estados na aplicação de políticas e
normativas ambientais.
            Ainda que os progressos realizados após a Conferência de Estocolmo sejam inquestionáveis, o
deterioro do Planeta não pôde ser contido. A necessidade de estabelecimento de uma nova ordem ecológica
internacional, que unisse proteção ambiental e desenvolvimento econômico, desembocou na Conferência do
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Rio, celebrada no Rio de Janeiro em 1992. Essa Conferência teve seu ponto de partida no Informe
Brundtland ou Nosso Futuro Comum, publicado no ano de 1987, que não só trouxe à superfície, mas
também consolidou o conceito de desenvolvimento sustentável[13]. Assim, enquanto que na Conferência de
Estocolmo a idéia central era proteger o meio ambiente, na Conferência do Rio era estabelecer parâmetros
para lograr um desenvolvimento sustentável.

O resultado da Conferência do Rio foi bastante diversificado. Adotaram-se duas declarações
(Declaração do Rio e Declaração sobre florestas), duas convenções (Convenção sobre a Diversidade
Biológica e Convenção Marco das Nações Unidas sobre Mudança Climática) e um programa de ação
(Agenda 21).

Por último, a terceira grande Reunião das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, a Conferência
Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em Johanesburgo em 2002, pouco avançou na
matéria. Sua Declaração de Política e seu Pano de Ação prevêem medidas em longo prazo que não
respondem às urgências dos problemas ambientais. 

 
3. Características
            O Direito Internacional Ambiental, sistema de normas, princípios e instituições que regula as relações
entre as sociedades humanas e a natureza, desfruta de uma série de características próprias.
            Primeiro, trata-se de um direito-dever difuso, pois todos merecem tê-lo em equilíbrio e devem
defendê-lo e preservá-lo; de caráter objetivo, já que os aspectos ambientais não são sujeitos de direito;
preventivo, pois tem a função de conservar o meio e evitar sua degeneração; instrumental, já que dispõe de
mecanismos de regulamentação, administração e gestão dos recursos naturais; e intergeracional, isto é, um
direito presente com perspectivas futuras.
            Segundo, é um direito multidimensional, pois seu objeto -o meio ambiente- compreende elementos
(científicos e tecnológicos) e valores (a vida, a saúde, o lazer, etc.) de diferentes aspectos (político, ético,
jurídico, ecológico, econômico, social, etc.). Além disso, encerra um caráter transdisciplinar, pois incorpora
não somente elementos do direito nacional ou internacional, mas também de outras disciplinas diferentes à
jurídica ou de caráter metajurídico (Economia, Política, Ecologia, Biologia, Sociologia, Ética, etc.).
            Sobre essa última característica, sugerem com propriedade Morato e Ayala[14], tratar a
transdiciplinariedade do direito ambiental, com o intuito de oferecer ao meio ambiente um tratamento
jurídico moldado à dimensão ética, por meio do discurso ecológico da integridade, que privilegia a
interdependência mas, especialmente, a dimensão ética nas relações homem (interventor) e ambiente
(intervindo). Para isso, apresentam uma proposta de apreciável probidade:

a instauração de um processo de constituição de uma nova ética de interação entre sujeitos relacionados,
que passa por uma ética da alteridade; ética do cuidado, que se caracteriza pela valorização cada vez
mais acentuada do respeito, do cuidado, da interdição da lesão, do dano e dos estados de periculosidade
potencializada, que encontram justificação direta na conservação da qualidade de vida de todos os
envolvidos nessa relação[15].

                Imprescindível frisar o predomínio do soft law, isto é, a contextura flexível das normativas jurídico-
internacionais em matéria ambiental. Essas normas, que não possuem um caráter jurídico vinculante, optam
por obrigações de comportamento. Têm respaldo em uma conduta ética-política, potencializada por uma
expectativa positiva de cumprimento por todos os Estados, em um ambiente semelhante ao efeito dominó,
pois englobam espaços e interesses comuns. Em suma, o soft law  é próprio daqueles instrumentos cuja
juridicidade é duvidosa ou cuja força vinculante é questionável. Normalmente, emergem nos procedimentos
informais tais como: Declarações de Política, Estratégias, Códigos de Conduta, Decisões de Conferências
das Partes, Resoluções não obrigatórias de Organizações Internacionais, entre outros.
            Como bem leciona Juste Ruiz[16]:

numerosas razões sociológicas, políticas e jurídicas explicam seu surgimento, consolidação e
desenvolvimento crescente; a saber, o impacto dos métodos normativos empregados pelos organismos
internacionais, as divergências de interesses entre países desenvolvidos  e países em desenvolvimento (o
que leva  ambos a refutar regras muito rigorosas ou rígidas) e a incessante e rápida evolução da situação
impulsionada pelo constante desenvolvimento da ciência e da tecnologia (que aconselha a adoção de
normas flexíveis, suscetíveis de acomodar-se às mudanças na medida em que vão se produzindo.

No entanto, o Direito flexível também aparece em instrumentos jurídicos vinculantes (tratados e
convenções). Decorre que o cumprimento de muitos desses instrumentos está condicionado ao tipo de
disposições contidas em seus textos, compostos por normas flexíveis, pois evitam utilizar palavras ou
expressões que manifestem uma obrigação de resultado. Assim, recorrem aos verbos promover, fomentar,
procurar, facilitar, bem como a outros que, não obstante possuem um conteúdo mais imperativo sempre vêm
escoltados pelas locuções na medida do possível e conforme o caso e de acordo com suas próprias condições
e capacidades particulares. Esta particularidade é típica dos tratados marco ou guarda-chuva, ou seja, as
disposições substantivas tendem a ser unicamente programáticas, enquanto que as disposições realmente
efetivas e vinculantes são aquelas contidas em instrumentos subsidiários (protocolos).
Se, por uma parte, essa particularidade respeita as capacidades particulares (sobretudo econômicas) do
Estado-Membro, por outra, poderia debilitar ainda mais o escasso conteúdo obrigatório desses tratados, de
caráter mais preventivo que repressivo e composto mais de recomendações e compromissos que de
obrigações. Ainda que utilizem um vocabulário que possibilita às Partes Contratantes uma extensa
discricionariedade para interpretá-los e executá-los, a imperiosa necessidade de conferir-lhes dinamismo
poderia transformar seus relativos conteúdos obrigatórios de tal modo que, ao produzir resultados positivos
de comportamento, os convertera em um legítimo ius cogens. Essa transformação depende substancialmente
da cooperação técnica, científica, financeira e tecnológica dos países desenvolvidos respeito aos que não
formam parte desta categoria e, paralelamente, da vontade política de todos os contratantes.
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4. Fontes principais

As fontes do Direito Internacional Ambiental são as mesmas que compõem o Direito Internacional
geral, enunciadas no art. 38.1 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça: as convenções internacionais
(tratados), o costume internacional e os princípios gerais de Direito.

Contudo, no âmbito desse setor especializado do ordenamento internacional são poucos os costumes
sedimentados como direito. A principal razão é a própria novidade que supõe esse setor do Direito
Internacional Público.

Outra importante fonte são os procedimentos normativos informais, isto é, a adoção de decisões e
recomendações por organizações internacionais e Conferências das Partes. Ainda que essas decisões e
recomendações tenham um valor meramente programático, em certos casos, adquirem caráter normativo.
Por exemplo, os princípios da Declaração de Estocolmo, que é uma Resolução das Nações Unidas,
constituem a expressão das convicções comuns dos Estados em matéria de meio ambiente.

Além dos procedimentos enunciados, podemos mencionar os programas de ação (Agenda 21),
códigos de conduta (Código de Conduta para a pesca responsável da FAO), estratégias (Estratégia Mundial
para a Conservação - UICN, PNUMA, WWF), diretrizes (Diretrizes de Bonn sobre o acesso aos recursos
genéticos e a participação justa e equitativa nos benefícios derivados de sua utilização), etc.
 
4.1. Os tratados

Constituem a fonte mais importante e se proliferaram, sobretudo a partir da Declaração de Estocolmo
com a instauração do PNUMA, atualmente principal “patrocinador” de tratados ambientais. É importante
salientar que grande parte dos tratados internacionais sobre o meio ambiente são de alcance regional ou sub-
regional e tem como objeto lagos, rios e mares situados entre dois ou mais Estados, espécies de
determinados ecossistemas, etc.

Entre os principais tratados multilaterais de caráter global cabe destacar: a Convenção de Ramsar
sobre a conservação e uso racional de zonas úmidas de 1971; a Convenção de Londres sobre a prevenção da
contaminação do mar por derramamento de resíduos e outras matérias de 1972; a Convenção sobre o
patrimônio mundial de 1972; a Convenção sobre comércio internacional das espécies da flora e fauna
selvagens em perigo de extinção (Convenção CITES) de 1975; a Convenção de Viena sobre a camada de
ozônio; a Convenção sobre a diversidade biológica de 1992; e a Convenção sobre a mudança climática de
1992.

Dentre as principais características dos tratados ambientais, destacam-se:
a) tendência à institucionalização, isto é, a implementação de instituições para sua aplicação. Uma

grande maioria de convenções internacionais possui órgãos de aplicação: as Conferências das Partes ou
Reuniões das Partes, que são uma espécie de órgão consultivo e governamental. Trata-se de um órgão de
participação plenária, que se reúne com certa periodicidade (geralmente de dois em dois anos).
Normalmente, a Conferência das Partes dispõe de uma Secretaria, órgão administrativo, e outros órgãos
subsidiários de assessoramento.

O estabelecimento desse mecanismo institucional deriva da necessidade de ajustar as exigências de
cada convenção às constantes e rápidas mudanças ambientais, ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia
e às condições políticas e econômicas do momento.
            b) tendência a dividir suas disposições em dois blocos ou corpos separados: por um lado as
disposições substantivas de caráter diplomático, que constituem o núcleo normativo do tratado e, por outro,
as disposições adjetivas de caráter técnico, normalmente denominadas anexos;
            c) complexidade da linguagem utilizada, o que converte os tratados em instrumentos de difícil leitura
e compreensão. Essa complexidade deriva principalmente dos interesses contrapostos entre Estados em vias
de desenvolvimento e Estados desenvolvidos que, para acomodar suas pretensões, acabam redigindo
documentos evasivos e, inclusive, de interpretação ambígua;
            d) tendência à continuação do processo normativo, isto é, as Convenções Marco posteriormente são
completadas por acordos específicos, normalmente denominados protocolos. Via de regra, tais acordos
específicos nascem da falta de vontade política necessária para adotar compromissos definitivos no momento
da negociação do tratado principal, da complexidade e dimensão do tema.
 
4.2. Os princípios fundamentais
            Ainda que muitos autores tenham tentado definir os princípios de Direito Internacional Ambiental, há
de reconhecer-se que é um tema inconcluso. Não está suficientemente clara a natureza desses princípios. Nos
textos jurídicos eles aparecem tanto como orientações de caráter político, filosófico, científico, quanto
jurídico.

Em um intento de conceituação, pode-se sustentar que os princípios de Direito Internacional
Ambiental são meios de orientação, enunciados em instrumentos jurídicos de caráter vinculante ou de
recomendação, que podem ou não ter um valor normativo e, consequentemente, ser ou não capazes de exigir
um resultado, aparte de constituir um elemento de estruturação na elaboração das fontes jurídicas desse setor
específico do Direito Internacional Público.
São vários os princípios que operam no Direito Internacional Ambiental. O mais geral consiste no dever de
proteger o meio ambiente, seguido pelos princípios de precaução ou cautela, de prevenção, de
desenvolvimento sustentável, de eqüidade entre gerações, de cooperação na prevenção dos danos ambientais,
de avaliação do impacto ambiental, de soberania dos Estados sobre seus recursos naturais, de quem
contamina paga, de responsabilidade comum, porém diferenciada, de não causar danos ao meio ambiente de
outros Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional (good neighbourness), entre outros.
A seguir, examinaremos alguns desses princípios.
 
4.2.1. A soberania dos Estados sobre seus recursos naturais
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            A soberania, enquanto conjunto de competências e direitos de que cada Estado independente é titular
em suas relações com outros Estados, apresenta-se como um princípio constitucional do Direito
Internacional que consiste “no direito de exercer as funções de Estado num nível de independência e de
igualdade em relação com outros Estados”[17]. Tal princípio aparece proclamado no art. 2 §1º da Carta das
Nações Unidas: “a Organização está baseada no princípio da igualdade soberana de todos seus membros”.
            A soberania se transladou, no período posterior à Segunda Guerra Mundial, aos recursos naturais
situados nos limites geográficos dos Estados. Desde o início dos anos 50, este princípio foi defendido pelos
países desenvolvidos num esforço de assegurar, àqueles povos que ainda viviam sob as regras coloniais, os
benefícios originados da exploração dos recursos naturais dentro de seus territórios e, assim, promover a
instituição de Estados independentes[18].

No entanto, o princípio de soberania dos Estados sobre seus recursos naturais foi expressamente
consolidado na Declaração de Estocolmo (Princípio 21), que estabelece:

Em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios de direito internacional, os Estados têm o
direito soberano de explorar seus próprios recursos em aplicação de sua própria política ambiental (...)

A partir da referida Declaração, na grande maioria dos tratados internacionais cujo objeto de
proteção destaca elementos do meio ambiente, o princípio de soberania dos Estados sobre seus recursos
naturais passou a ocupar um notável espaço de exigência e orientação[19].
            Por outra parte, na Assembléia Geral das Nações Unidas, a Resolução 3171 (XXVIII) de 17 de
dezembro de 1973 sobre a soberania permanente sobre os recursos naturais, ratificando o referido princípio,
declara o “direito inalienável dos Estados à soberania permanente sobre os recursos naturais da terra
compreendida dentro de suas fronteiras internacionais, assim como os dos fundos marinhos e de seu subsolo
situados dentro da jurisdição nacional e nas águas suprajacentes”[20]. A mencionada Resolução foi o
precedente imediato da adoção do princípio, na Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados,
adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, no dia 12 de dezembro de 1974, que dispõe em seu art. 2
§1º: todo o Estado tem e exerce livremente soberania plena e permanente, inclusive possessão, uso e
disposição sobre toda sua riqueza, recursos naturais e atividades econômicas.
Na Declaração do Rio de 1992, o Princípio 2º literalmente reitera o Princípio 21 da Declaração de
Estocolmo e a CDB faz diversas menções em seu texto, sendo o primeiro instrumento jurídico de caráter
obrigatório a reconhecer a soberania dos Estados sobre seus recursos biológicos. No preâmbulo, enuncia que
“os Estados têm direitos soberanos sobre os seus próprios recursos biológicos”; no artigo 3º reproduz a
redação do Principio 21; e no artigo 15 §1º estipula que “em reconhecimento dos direitos soberanos dos
Estados sobre seus recursos naturais, a autoridade para determinar o acesso a recursos genéticos pertence
aos governos nacionais e está sujeita à legislação nacional”.
 
 
4.2.2. O princípio de não causar danos ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da

jurisdição nacional: good neighbourness
O princípio de não causar dano ambiental além das fronteiras nacionais, incluídas as zonas situadas

fora de toda jurisdição nacional, constitui uma restrição ao princípio da soberania sobre recursos naturais,
atuando como um condicionamento às ações dos Estados em virtude deste. É oportuno afirmar que esse
princípio não exige que os Estados não causem danos e sim que atuem de forma diligente, por exemplo,
aplicando os princípios de precaução e prevenção, no intento de não produzi-los. Portanto, a obrigação é de
comportamento e não de resultado.

O Princípio 21 da Declaração de Estocolmo inaugura esta política ambiental de boa vizinhança que,
seguidamente, foi reiterada na Declaração do Rio  em seu Princípio 2:

(...) a obrigação de assegurar-se de que as atividades que se levem a cabo, dentro de sua jurisdição, ou sob seu
controle, não prejudiquem o meio ambiente de outros Estados ou de zonas situadas fora de toda jurisdição
nacional.

Da mesma forma, dispõe de bases jurisprudenciais que tiveram suas origens no assunto Trail Smelter
no qual o tribunal arbitral afirmou:

Segundo os princípios de Direito Internacional, igual que, segundo o Direito dos Estados Unidos, nenhum
Estado tem o direito de usar ou permitir que se use seu território de modo que causem danos por fumaça em ou
ao território de outro ou à propriedade das pessoas que ali se encontram quando se trata de conseqüências
graves e o dano fique estabelecido por meio de uma prova clara e convincente[21].

Posteriormente, o referido princípio foi reafirmado no assunto do Canal de Corfú[22] e na opinião
consultiva sobre a Legalidade da ameaça ou do emprego de armas nucleares por um Estado em um conflito
armado, na qual a Corte afirmou:

a existência da obrigação geral de que os Estados velem para que as atividades realizadas dentro de sua
jurisdição ou sob seu controle não danem ao meio ambiente de outros Estados ou zonas que estejam fora de sua
jurisdição nacional forma parte do corpus de normas internacionais em matéria de meio ambiente[23].

O princípio analisado tem uma dupla faceta de proteção. Por um lado, requer a utilização apropriada dos
sistemas e elementos ambientais situados sob jurisdição nacional e, por outro, não causar danos ao meio
ambiente compreendido nos  espaços  situados  além da jurisdição nacional em atenção às relações de boa
vizinhança (good neighbourness)[24]. Está intrinsecamente relacionado com o princípio de prevenção
embora este seja mais amplo, porque inclui medidas de ação preventiva, como são, entre outras, o estudo de
impacto ambiental e a internalização dos custos.
 
4.2.3. O princípio da precaução

Condutor do pensamento científico, político e jurídico em matéria ambiental e consagrado no
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Princípio 15 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, o princípio da precaução,
afirma:

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos
Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência
de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente
viáveis para prevenir a degradação ambiental.

A decisão de invocar ou não o princípio de precaução é uma decisão que se exerce quando a
informação científica é insuficiente, pouco conclusiva ou incerta e quando há indícios de que os possíveis
efeitos ao meio ambiente e à saúde humana, animal ou vegetal podem ser potencialmente perigosos e
incompatíveis com o nível de proteção exigido.

Comenta Jiménez de Parga y Maseda que no contexto de ausência de verdade científica em que
vivemos, sobretudo depois da década de oitenta do século XX, emerge um novo modelo, não mais
preventivo senão que antecipatório, cujo princípio estrutural é o princípio da cautela ou precaução, pois a
inexistência de verdade científica tem que dar passo ao que podemos denominar relativismo sócio-ambiental,
o qual se traduz em cautela ou precaução[25]. Em outras palavras, nem a sociedade, suas presentes e futuras
gerações, nem o meio ambiente podem correr o risco de sofrer as conseqüências de um conhecimento
científico insipiente, incompleto a espera de que se encontre uma resposta absolutamente fiável.

Por fim, compete referir os quatro critérios que concretizam o princípio da precaução: a aplicação
está condicionada às capacidades da Partes; a falta de certeza científica absoluta do risco ambiental; a adoção
de medidas de precaução em função de custos razoáveis; o risco de produção de danos ambientais graves e
irreversíveis.

 
5. As medidas de aplicação das normativas ambientais internacionais
                A recepção ou integração das normas internacionais no Direito interno dos Estados giram em torno
do postulado da supremacia do Direito Internacional; as obrigações internacionais assumidas pelos Estados
primam sobre as que estabelecem seu Direito interno. Portanto, uma vez incorporadas em seu ordenamento
jurídico, o Estado deve cumprir de boa fé as obrigações contraídas em virtude das normas internacionais.
            As normas ambientais estabelecidas em tratados internacionais impõem aos Estados-Partes
mecanismos de aplicação, enquanto obrigações a serem implementadas a posteriori. Essas medidas, que
deverão ser aplicadas em escala nacional, normalmente são a promulgação de leis complementares e a
adoção de medidas políticas e administrativas, assim como de programas e estratégias cujo conteúdo
favorece a execução das normas. Também, existem medidas internacionais de cooperação que resultam
operativas mediante os chamados Mecanismos de Intermediação e Financeiro. Claro está que o cumprimento
dessas medidas está condicionado a diversos fatores, tais como as condições técnicas e econômicas do país, a
magnitude do problema ambiental, etc.
            A Convenção sobre a diversidade biológica, por exemplo, estipula em seu art. 15.7, que cada Parte
Contratante deve:

adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso (...) para compartilhar de forma justa e
eqüitativa os resultados da pesquisa e do desenvolvimento de recursos genéticos e os benefícios derivados de
sua utilização comercial e de outra natureza com a Parte Contratante provedora desses recursos (...).

Por sua vez, a Convenção sobre a mudança climática estabelece, em seu art. 4.1.b, que as Partes
Contratantes devem formular, implementar, publicar e atualizar regularmente programas nacionais e,
conforme o caso, regionais, que incluam medidas para mitigar a mudança do clima (...), bem como medidas
para permitir adaptação adequada à mudança do clima.

6. O controle da aplicação
O caráter flexível do Direito Internacional Ambiental, naturalmente, afastou as técnicas de controle

rígido, baseadas na repressão e sanção e aproximou técnicas com tendências funcionais ou de incentivo à
aplicação.

O principal meio de controle da aplicação das normativas ambientais internacionais são os
denominados informes, destinados a manter uma vigilância contínua sobre as atividades prejudiciais ao meio
ambiente. Por meio deles, os Estados apresentam periodicamente o nível de cumprimento dos compromissos
assumidos ao ratificar o tratado. Os informes, regra geral, são apresentados à Conferência das Partes[26].

Como se pode observar, assim como as normas de Direito Internacional Ambiental são flexíveis, esse
meio de controle também. Ainda que a redação dos Informes fique exclusivamente nas mãos de cada Estado
e que a exigibilidade no dever de apresentá-los é ínfima, não se deve minimizar sua importância já que o
simples fato de ter que realizá-los já exerce certa pressão sobre os Estados.
            É importante assinalar que os instrumentos jurídicos internacionais em matéria ambiental raramente
prevêem sanções em caso de violação de suas disposições. Quando existem, normalmente são de natureza
econômica, tais como, as restrições que se impõem ao comércio de espécies, substâncias ou bens.
 
7. Considerações finais

Apesar da fartura normativa e da consolidação como um setor especializado do ordenamento
internacional, devemos reconhecer que é bastante difícil de ser aplicado. A interdisciplinaridade, a
predominância do soft law, o caráter fronteiriço de seu objeto de proteção, as questões políticas e
econômicas, o avançado estado de destruição e a novidade desse setor, tanto em nível internacional como
nacional, são algumas das razões que dificultam sua implementação e cumprimento.

As intenções dos mais diversos instrumentos normativos e programáticos todavia não  lograram os
frutos pretendidos de compaginar desenvolvimento econômico e social e proteção ambiental, isto é, orientar
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o modelo de desenvolvimento vigente em direção a sustentabilidade, de reduzir o acelerado processo de
degradação ambiental, de reduzir a pobreza e, assim, tentar resolver ou, pelo menos, minimizar a aguda crise
ecológica que sofre o Planeta e, com ela, eliminar um potente estorvo à segurança internacional.

As evidências são mais que visíveis: temperaturas cada vez mais cálidas, redução massiva das
florestas, extinção de espécies, degradação de ecossistemas, desertificação, incremento da pobreza mundial,
epidemias...

Entretanto, temos de considerar que, nas últimas décadas, produziram-se mudanças significativas:
maior conscientização internacional e local, passando pela implementação ou aperfeiçoamento de
infraestruturas governamentais apropriadas conduzidas por estratégias políticas, jurídicas e econômicas, pela
cooperação do setor privado, pela propagação de organizações não governamentais que atuam na defesa do
meio ambiente e por uma relativa, porém importante, sensibilização da opinião pública. A agenda política
internacional/local de hoje já não mais se organiza sem ter em conta o meio ambiente; nossa preocupação já
não mais se refere aos efeitos do crescimento econômico sobre o meio ambiente, senão que ao deterioro do
ar, da água, dos recursos biológicos e da terra sobre nossas perspectivas de crescimento econômico.
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PLANEJAMENTO URBANO E ÁGUAS: O PLANO DIRETOR E A GESTÃO DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 

City Plannig And Waters: The Key Plan And The Management Of The Hydric 

Resources 

 

Janaína Rigo Santin 

Thaís Dalla Corte 

 

RESUMO 

A relação entre gestão das águas e do solo é tema contemporâneo como área de preocupação 

das Ciências Jurídicas. A água, até o advento da Constituição Federal de 1988, sempre foi 

considerada ilimitada. A partir desse momento, os recursos hídricos passaram a receber 

tratamento mais atento como bens públicos, comuns e finitos. Até então, o planejamento 

urbano não compatibilizava o seu desenvolvimento com as questões ambientais. Com o 

advento da Lei 10.257/01 (Estatuto da Cidade), a preservação das águas passou a constituir 

elemento fundamental para uma gestão urbana eficaz. Para tanto, os municípios devem editar 

Planos Diretores com políticas que integrem o desenvolvimento das cidades com os recursos 

naturais, em busca da sustentabilidade. A partir disso, o direito a cidades sustentáveis somente 

será garantido se o desenvolvimento urbano for integrado à gestão das águas, devido ao seu 

caráter essencial para a vida. Logo, intenta-se analisar como é abordada a gestão dos recursos 

hídricos nos planos diretores de desenvolvimento urbano. O método de abordagem adotado 

no desenvolvimento da presente pesquisa será o dialético. 

PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento sustentável; gestão; planejamento urbano; 

recursos hídricos; Plano Diretor. 

 

ABSTRACT 

The relationship between waters management and soil is a contemporary matter that concerns 

Juridical Science. The water, untill the advent of Federal Constitution of 1988, was always 

considered unlimited. From this period on, the hydric resources started to receive more 

attentive treatment as a public benefit, common and finite. Since that time, the urban planning 

not compatibilized your development with the environments issues. With the advent of Law 

10.257/01 (City's Statute), the waters preservation has become a fundamental element to a 

efficient urban management. For all that, the municipal district must edit Key Plans with 

politics that integrate the urban development and the natural resources in search of 

sustainability. Considering this, the right of having tenable cities will only be assured if the 

urban development becomes integrated into the management of the waters, due its substantial 

character for life. Then, in this context, the intent is to demonstrate the management of the 

hydric resources in the key plans of urban development broached. The method of approach 

adopted for the research will be the dialectic. 

KEYWORDS: sustainable development; management; urban planning; hydric 

resources; Key Plan.  

 

1. Considerações Iniciais 

 

A água é fundamental para a dinâmica da vida. É um recurso natural, renovável e em 

escassez. Durante muitos anos os recursos hídricos foram tutelados no ordenamento jurídico 
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brasileiro como ilimitados. Foram utilizados de forma predatória, conforme os interesses 

econômicos de cada época, devido à aparência de grande disponibilidade.  A água na Terra é 

praticamente a mesma há milhares de anos. Em contrapartida, a sua distribuição é irregular, 

bem como os seus usos são múltiplos e em grande escala. (GUIMARÃES, 2007, p. 16). 

As cidades e a população não param de crescer, aumentando o consumo de água 

doce. Ainda, a incorporação dos recursos hídricos pelo meio ambiente construído ocasiona, 

em decorrência da falta de planejamento urbano, a poluição e a contaminação desses corpos 

de água, prejudicando a sua qualidade e reduzindo o volume disponível para o consumo. 

(GUIMARÃES, 2007, p. 16). Esses fatores, aliados ao desperdício de água, são as causas da 

“crise de água” que se vive atualmente. 

Nas palavras de Graf (2008, p. 58), a crise de água “não se refere à sua quantidade, 

mas à sua qualidade e o seu modelo de utilização”. Essa é a crise “mais grave prevista para o 

século XXI, atingindo de alguma forma todos os países e todas as pessoas”, como destaca 

Pinto (2009, p.01). Ou seja, a água doce, apesar de ser um recurso reconhecidamente finito, é 

usada de forma excessiva e inadequada pela população e pelo poder público. 

Salienta Freitas que o problema do uso irracional dos recursos hídricos,  

 

 

[...] transcende a edição de regras legais. É cultural. É preciso que a população saiba 

a importância do uso correto da água e as conseqüências do desperdício. Afinal, o 

abuso é rotina de milhares de famílias. (2008, p.21). 

 

 

O Brasil possui uma situação privilegiada em relação à disponibilidade de água, 

detendo 13,7% de toda a água doce do mundo. Contudo, ela é mal distribuída. Por exemplo, 

“a região amazônica abriga 74% da disponibilidade de água [do Brasil], no entanto, é habitada 

por menos de 5% da população”. (BRUNONI, 2008, p. 84). Ou seja, a maior abundância é 

encontrada nas regiões de menor concentração populacional e atividades econômicas. 

Segundo Freitas, 

 

No nordeste a falta de água é crônica. No Sudeste ela é abundante, porém de má 

qualidade. A invasão de áreas de mananciais hídricos pela população carente é um 
dos maiores problemas de São Paulo. Os dejetos industriais lançados ao rio Paraíba 

do Sul tornam precária a água que abastece o Rio de Janeiro e outras cidades. Falta 

água para irrigar os arrozais do Rio Grande do Sul. A Amazônia, em 2005, 

enfrentou sua pior seca causada por um aquecimento fora do normal nas águas do 

Atlântico Norte, deixando comunidades sem água e sem alimentos. [...] (2008, p. 18-

19). 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1530



 

Até 2025, prevêem as Nações Unidas que um terço dos países do mundo terá o seu 

desenvolvimento freado pela falta de água. Pesquisas recentes têm alertado que se forem 

mantidos os usos abusivos da água, “mais de 45% da população mundial não poderá contar 

com a quantidade mínima de água para o consumo diário em 2050. Estima-se que atualmente 

exista mais de um bilhão de pessoas sem acesso à água potável”. (BRUNONI, 2008, p. 83) 

Ainda, sobre o assunto, destaca o autor um estudo do WorldWath Institute o qual revela que, 

 

 

 [...] apesar de as cidades ocuparem cerca de 2% da superfície terrestre, elas 
contribuem com a emissão de 78% do total dos gases carbônicos decorrentes de 

atividades humanas, com o consumo de 76% de toda a madeira industrializada e 

com a utilização de 60% da água doce presente no planeta. (2008, p. 84). 

 

 

 

Dessa forma, um dos maiores desafios das cidades é garantir sua sustentabilidade. 

Assim, necessitam conciliar seu desenvolvimento sócio-econômico com o equilíbrio hídrico. 

O planejamento urbano, com o advento da Constituição Federal de 1988, busca preservar a 

água doce e potável para as presentes e as futuras gerações. Para tanto, o desenvolvimento 

local deve ser promovido de maneira integrada à gestão das águas, pois somente através da 

relação equilibrada entre ocupação urbana e recursos hídricos é que o direito a cidades 

sustentáveis será garantido. (COMMETTI; VENDRAMINI; GUERRA, 2008, p. 53). 

A água é o recurso natural tutelado desde muito tempo na legislação brasileira. 

Entretanto, somente com o advento da Constituição Federal de 1988 é que a consciência da 

preservação e finitude desse bem, essencial para a vida em todas as suas formas, ganham 

posição de destaque no ordenamento jurídico. A Carta Magna concentra a dominialidade das 

águas apenas entre a União e os Estados-Membros. Ou seja, não há águas particulares. 

(RIBEIRO, 2008, p. 44). 

O Brasil, até o advento da Constituição Federal de 1988, deu pouca atenção à 

importância dos recursos hídricos no contexto social. Prova disso, é que o próprio Código de 

Águas de 1934, considerado um marco legal, tratava dos recursos hídricos como privados. 

Também, o Código Civil de 1916, por ter o direito de propriedade como pleno, regulamentava 

as águas como bens privados, tanto as superficiais quanto as subterrâneas. Os proprietários 

podiam dispor desse bem tão importante conforme a sua vontade, desde que não causassem 
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prejuízos à vizinhança. Tal realidade só se modifica – ganhando a água posição de bem 

público, comum e limitado – com a promulgação da Carta Magna de 1988. (HENKES, 2009). 

O Código de Águas (1934) continua em vigor. Entretanto, as disposições sobre os 

recursos hídricos subterrâneos possuem pouca aplicabilidade, pois foram quase na totalidade 

revogadas. Com o advento do Código de Minas (Decreto-lei nº. 1.985/40) e com a nova 

redação decorrente do Código de Mineração de 1967, as águas subterrâneas foram 

classificadas como jazidas minerais (art. 10, inc. V do D.L. nº. 227/67), as quais deveriam ser 

regulamentadas por lei especial. Desde então, a promulgação dessa lei especial está pendente. 

(GUIMARÃES, 2007, p. 54). 

Logo, um dos grandes problemas brasileiros para a gestão sustentável dos recursos 

hídricos é a falta de uma regulação capaz de frear seu consumo e contaminação desenfreados. 

E nesse contexto, o papel das municipalidades assume importante destaque. 

 

2. O Estatuto da Cidade e a Questão Hídrica 

 

O Brasil não estava preparado para o processo de urbanização que sofreu no último 

século. Faltavam normas, infra-estrutura e políticas públicas de ordenação do espaço urbano 

para enfrentar os problemas que as cidades passaram a sofrer, em destaque, na gestão dos 

recursos hídricos. Logo, após várias manifestações populares em busca de medidas para 

enfrentar o crescimento desordenado das cidades, com a promulgação da Constituição de 

1988, o constituinte dedicou um capítulo específico à Política Urbana em seus arts. 182 e 183. 

Porém a sua auto-aplicabilidade ficou condicionada à edição de uma lei federal, que 

estabelecesse diretrizes gerais.  

Apenas em 2001 editou-se o Estatuto da Cidade (Lei 10. 257/01), com o objetivo de 

planejar o desenvolvimento dos municípios de forma sustentável, assegurando à população 

instrumentos para que uma melhor qualidade de vida seja alcançada por meio do crescimento 

planejado e ordenado. O principal mecanismo de ordenação da ocupação do solo é o Plano 

Diretor, previsto nos artigos 4º e 40 do Estatuto. É por seu intermédio que políticas públicas 

de expansão das cidades são reguladas.  

Chegou-se à conclusão, com a edição da Lei 10.257/01, que somente a partir da 

relação equilibrada entre gestão urbana e dos recursos hídricos é que o direito a cidades 

sustentáveis será garantido. Entretanto, deve-se destacar, desde já, que o Plano Diretor é um 

instrumento de gestão dos solos e não, especificamente, de gestão das águas.  
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Diante do exposto, intenta-se demonstrar a necessária relação entre planejamento 

urbano e gestão das águas, através do Plano Diretor, a fim de que se alcance um equilíbrio 

ambiental urbano. O Plano Diretor ganha destaque na regulamentação dos recursos hídricos, 

pois permite que cada município observe as suas especificidades na sua formulação e edição, 

como também, faz com que o cidadão possua um papel mais ativo, participando de forma 

direta e integrada com o Poder Público em busca da sustentabilidade.  

 

3. A gestão dos recursos hídricos nos Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano 

 

O Brasil, diferente das cidades norte-americanas e européias, teve um processo de 

urbanização precoce e desestruturado. As cidades não se encontravam preparadas para 

receber, em um curto espaço de tempo, a grande demanda populacional que se deslocou do 

campo para as cidades devido ao êxodo rural, mecanização das lavouras, más condições de 

vida, entre outras causas. Entre 1960 e 1996 “a população urbana aumenta de 31 milhões para 

137 milhões, ou seja, as cidades recebem 106 milhões de novos moradores no período”. 

(BRASIL, 2001, p. 23). 

A rápida urbanização trouxe consigo graves problemas. Provocou uma total 

desorganização social. Houve falta de habitações, desemprego, carência de saneamento 

básico, poluição de recursos hídricos, modificação nas utilizações do solo, entre outros. 

Surgiu uma nova “paisagem urbana”, muitas vezes injusta por separar a cidade “formal” da 

cidade “informal”, bem como por não se preocupar com o desenvolvimento sustentável. 

(BRASIL, 2001, p.23). A falta de leis e políticas públicas de infra-estrutura que 

regulamentassem a matéria urbanística fez com que esses problemas se agravassem, causando 

sérios transtornos para a coletividade.  

Apenas com o advento da Constituição Federal de 1988 é que a política urbana 

ganhou um capítulo específico, delineando instrumentos para o tratamento adequado dos 

problemas das cidades. Trata-se do Capítulo II – “Da Política Urbana” – do Título VII – “Da 

ordem Econômica e Financeira” da Carta Magna, composta pelos artigos 182 e 183. Contudo, 

 

 

[...] o texto constitucional requeria uma legislação específica de abrangência 

nacional: para que os princípios e instrumentos enunciados na Constituição 
pudessem ser implementados, era necessária, por um lado, uma legislação 

complementar de regulamentação dos instrumentos; por outro, a construção 

obrigatória de planos diretores que incorporassem os princípios constitucionais em 

municípios com mais de 20.000 habitantes. (BRASIL, 2001, p. 21). 
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A elaboração de um projeto de lei complementar à política urbana estabelecida pela 

Constituição Federal de 1988 demorou 11 anos. Nasceu daí a Lei nº. 10.257, mais conhecida 

como Estatuto da Cidade, que foi aprovada em julho de 2001 e entrou em vigor a partir de 10 

de outubro do mesmo ano. Ele regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição e estabelece 

diretrizes gerais da política urbana. Portanto, a partir de 2001, “o capítulo de política urbana 

da Constituição de 1988, em combinação com o Estatuto da Cidade e o texto da Medida 

Provisório nº. 2.220, dão as diretrizes para a política urbana do país, nos níveis federal, 

estadual e municipal”. (BRASIL, 2001, p. 21). 

O objetivo da política urbana é, conforme o artigo 2º do Estatuto da Cidade, ordenar 

o desenvolvimento das cidades e da propriedade urbana de forma sustentável, pois o homem 

adapta o meio em que vive às práticas necessárias a sua sobrevivência. Assim, tenciona-se 

vincular diretamente o princípio constitucional da função social da propriedade com a função 

social da cidade, ou seja, com o equilíbrio ambiental, econômico e social no meio urbano. 

(MARCHESAN, 2002, p. 301). Nesse contexto,  

 

 

Mostra-se de grande relevância a menção ao equilíbrio ambiental como um dos 

fatores condicionantes do uso da propriedade urbana. O meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é um direito assegurado, a todos, pela Constituição 
Federal (art. 225, caput). A questão ambiental e a questão urbana apresentam-se 

intrincadas de modo forte e o ordenamento dos espaços urbanos aparece, sem 

dúvida, como instrumento da política ambiental. A implementação de uma política 

urbana hoje não pode ignorar a questão ambiental, sobretudo nas cidades de grande 

porte, onde adquirem maior dimensão os problemas relativos ao meio ambiente, 

como, por exemplo: poluição do ar, da água, sonora, visual, lixo, ausência de áreas 

verdes. (MEDAUAR, 2004, p. 25). 

 

 

O Estatuto da Cidade “estabelece normas de ordem pública e interesse social que 

regulam o uso da propriedade em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 

cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”, conforme o parágrafo único do artigo 1º da lei. 

Todavia, as questões referentes à proteção e gestão dos recursos hídricos no Estatuto da 

Cidade não se encontram expressas, se revelando, apenas, a partir da conceituação de meio 

ambiente.  

Segundo Graf (2008, p. 61), “são ambientais todos os bens que adquirem 

essencialidade para a manutenção da vida de todas as espécies (biodiversidade) e de todas as 
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culturas (sociodiversidade) [...]”. Portanto, cada vez que o Estatuto da Cidade refere-se ao 

meio ambiente natural, engloba os recursos hídricos, pois a água é essencial à vida. Nesse 

contexto, fica clara a busca da Lei 10.2157/01 em promover a qualidade ambiental urbana e o 

uso sustentável dos recursos naturais através do controle e do planejamento ambiental. 

O Estatuto da Cidade é uma lei federal e possui caráter geral. Assim, conforme o art. 

30, inc. I da Constituição Federal de 1988, necessita de um regramento local para ser 

exeqüível. E o Plano Diretor é esse mecanismo. É através dele que se regra a política de 

desenvolvimento e expansão urbana. Para regulamentar e concretizar as disposições 

constantes no Plano Diretor, os municípios devem editar leis específicas. Estas e aquele dão 

origem a um Plano Urbanístico, o qual torna as normas de planejamento vinculantes para a 

administração e para os particulares. (BRASIL, 2001, p. 55). 

O plano diretor deve ser aprovado por lei municipal e revisado a cada dez anos para 

se adaptar a fatos supervenientes. É instrumento obrigatório para o Município poder intervir 

de maneira estratégica, participativa, política e técnica em todo o território municipal (zona 

urbana e rural). Tem por objetivo a execução de uma política em que as funções sociais da 

cidade e da propriedade sejam respeitadas em nome do desenvolvimento sustentável e do 

bem-estar dos habitantes. (BRASIL, 2001, p. 45). Como destaca Meirelles (2002, p. 519), o 

plano diretor deve ser “integral, uno e único, embora sucessivamente adaptado às novas 

exigências da comunidade e do progresso local”. 

Dessa forma, o Plano Diretor visa integrar o crescimento da cidade com a proteção 

do meio ambiente natural, a fim de que o desenvolvimento local ocorra de forma social, justa 

e sustentável. Segundo Pinto (2009, p. 126), as “cidades são, certamente, as construções 

humanas de maior impacto na superfície terrestre”. A urbanização desordenada e crescente 

tem causado, cada vez mais, a degradação do meio natural, tendo em vista as ocupações 

irregulares e incompatíveis com a capacidade do meio, bem como a utilização, de forma 

predatória e insustentável dos recursos hídricos.  

As atividades que mais poluem e prejudicam os corpos de água estão sob a jurisdição 

dos municípios. É por meio do Plano Diretor que as cidades desenvolvem papel determinante 

no planejamento do território, buscando melhorar a qualidade da vida da população e a 

conservação ambiental. (KLOSKE; FRANCO, 2004, p. 182). Tal instrumento é essencial, 

uma vez que a falta de controle do espaço urbano faz com que ocorra uma concentração da 

população em pequenos espaços ou em locais inapropriados e sem infra-estrutura.  

Os assentamentos irregulares produzem efeitos diretos no “abastecimento, 

esgotamento sanitário, águas pluviais (drenagem urbana e inundações ribeirinhas) e resíduos 
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sólidos”, diminuindo a disponibilidade de água. (TUCCI, 2005, p. 09). Para enfrentar tais 

problemas os municípios buscam regular a ocupação sustentável através dos Planos Diretores. 

A influência da gestão das águas nos Planos é observada pela edição de normas que 

regulamentam questões como: desmatamento das cabeceiras dos rios, saneamento básico, 

tratamento dos corpos de água, ocupação de forma ordenada, construções de modo planejado para 

evitar obstruções ou dificuldades no escoamento, avaliação dos programas desenvolvidos pelas 

concessionárias, destinação dos lixos e resíduos, entre outras. (KLOSKE; FRANCO, 2004, p. 

182).  

Para que a qualidade ambiental seja alcançada o planejamento urbano deve ser 

pensado a partir do meio natural. Ou seja, as construções humanas devem se adaptar ao meio 

ambiente, não o inverso. O homem modifica o meio em que vive para satisfazer as suas 

necessidades. Entretanto, o modelo utilizado é predatório e insustentável. Convém destacar 

que a grande maioria dos municípios brasileiros não está preocupada com efluentes em termos 

de redução da poluição hídrica. Em decorrência desse descaso que se arrastou por anos a 

população hoje é atingida, de maneira direta ou indireta, pelos efeitos da contaminação das 

águas. 

Nesse sentido,  

 

 

Tem-se conhecimento que a degradação dos recursos hídricos na maioria dos 

municípios brasileiros é grave, a demanda para qualquer uso da água apresenta 

crescimento acelerado, e a falsa idéia de abundância de água predominando na 

maioria da população, o que exige uma mudança de postura quanto aos usos das 

águas. (CARVALHO, 2009, p. 03). 

 

 

A maior parte da população brasileira está concentrada em cidades. Segundo Brasil 

(2001, p. 07), mais de 80% do povo e das atividades econômicas brasileiras se encontra nas 

áreas urbanas. Em conseqüência, as cidades acumulam, também, a maioria dos problemas 

impactantes sobre o meio ambiente, em decorrência da crescente densidade populacional que 

aumenta a “demanda por água e alimento, e impulsiona o [seu] uso em diversas atividades 

industriais e agrícolas”. Convém destacar que os recursos hídricos sofrem duplo impacto, 

devido à “intensificação do uso e aumento da poluição”. (GALINDO; FURTADO, 2009, 

p.03).  

Ainda, segundo os autores acima referidos, cada vez são maiores as dificuldades para 

que os usos dos recursos hídricos ocorram de forma sustentável nos centros urbanos, visto que 
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o seu gerenciamento e proteção são ineficientes e, na maioria das vezes, as políticas são mal 

direcionadas. Segundo Brasil (2001, p. 07), “o Poder Público de todos os níveis de Governo 

não tem conseguido intervir na questão urbana com a eficiência necessária”.  

Nesse sentido, 

 

 

De fato, a situação da poluição dos rios e lagos no Brasil é, de modo geral, muito 

grave. Rios, reservatórios, praias e baías nas proximidades das maiores áreas 

urbanas do Brasil encontram-se poluídos em decorrência do destino inadequado 

dado a esgotos, efluentes industriais e resíduos sólidos. Grandes rios, e mesmo 
pequenos córregos, que atravessam as aglomerações no Brasil são, muitas vezes, 

usados como evacuadores de águas servidas e depósitos de lixo. Além de problemas 

de poluição e de proliferação de vetores, por ocasião de chuvas intensas, esses 

cursos de água costumam transbordar, ampliando os problemas sanitários e 

ambientais. (GALINDO; FURTADO, 2009, p.03). 

 

 

Para que os recursos hídricos sejam protegidos e utilizados de maneira sustentável é 

necessário que sejam geridos dentro do espaço em que se encontram, de forma integrada e 

não isolada ao meio ambiente e ao interesse local. Destacam Carneiro, Cardoso e Azevedo 

(2009, p. 02) que “é papel do governo municipal proceder à interlocução com a sociedade, 

visando regular as ações coletivas e individuais, públicas e privadas que ocorrem no território”.  

O direito a cidades sustentáveis deve ser entendido, segundo Medauar, como o 

desenvolvimento urbano ordenado, “sem caos e destruição, sem degradação, possibilitando 

uma vida digna a todos”. Somente com um desenvolvimento sustentável se garantirá “o 

direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras 

gerações”. (2004, p. 27) 

São os municípios que, segundo Santos, 

 

 

[...] estão mais perto dos problemas degradatórios da água, ademais, os recursos 

hídricos são fundamentais na política de desenvolvimento e devem ter sua atenção 

especial, pois a eles é que interessam sobremaneira a manutenção dos mananciais 

[...]. (2009, p.02).  

 

 

É nesse contexto que os Planos Diretores devem incorporar em seu texto a proteção 

de mananciais, o aproveitamento adequado dos recursos naturais, o saneamento básico, a 
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impermeabilização do solo, a preservação de áreas ambientais em risco ou de valor cultural, 

os estudos de impacto de vizinhança, a mobilidade humana, a infra-estrutura, as áreas de 

preservação permanentes, as áreas de risco, a cobertura vegetal, os resíduos, entre outros. 

Esses pontos são pacíficos e encontrados nos Planos Diretores, uma vez que, segundo as 

orientações do Estatuto da Cidade, devem os municípios compatibilizar o desenvolvimento 

das cidades e a proteção do meio ambiente, pois os recursos naturais, em destaque os hídricos, 

sofrem interferências pelo crescimento urbano. 

Como destaca Carvalho (2009, p.03), “é nos municípios que as mudanças são 

favoráveis, através de processo de conscientização das comunidades, sempre favorável a uma 

maior participação nos problemas sociais e de outras naturezas, principalmente quando os 

atingem”. Ainda, é claro que para a efetiva conservação dos recursos hídricos faz-se 

necessária, como destaca Galindo e Furtado (2009, p. 01), “a compreensão do processo social 

de construção e gestão do espaço onde eles se encontram, incorporando suas dimensões 

sociais, políticas e simbólicas. Uma gestão integrada que, além dos elementos naturais, 

também considere o conhecimento e a experiência da população local”. 

E é através da participação da população que o Plano Diretor é formulado. O 

município deve aplicar as regras previstas pelo Estatuto da Cidade na sua elaboração. Esse é 

um ponto de destaque na Lei, pois permite que o município leve em consideração as suas 

características e peculiaridades ao elaborar o seu Plano Diretor. O Plano Diretor articula o uso 

e ocupação do solo com a gestão dos recursos hídricos, através de um planejamento 

participativo, em busca do desenvolvimento local socialmente justo, ambientalmente 

equilibrado e economicamente viável, visando garantir qualidade de vida para a população.  

Portanto, a participação da sociedade é fundamental na elaboração e para a 

aplicabilidade do estabelecido no Plano Diretor. A sustentabilidade não será alcançada se as 

cidades se desenvolverem sem proteger e gerenciar os recursos hídricos.  

  

 

4. Considerações Finais 

 

O Estatuto da Cidade busca um equilíbrio adequado entre a oferta e a demanda dos 

recursos ambientais utilizados, a fim de que o desenvolvimento sustentável seja alcançado e 

desastres ecológicos sejam evitados frente ao crescimento das cidades. É através do Plano 

Diretor, instrumento previsto nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 e arts. 4º 

e 40 da Lei 10.257/01, que o município articula o uso e ocupação do solo com a gestão dos 
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recursos hídricos. Para tanto, faz-se mister a participação da sociedade para que o 

desenvolvimento local ocorra de forma social, justa e sustentável.  

A falta de consciência da população, juntamente com o crescimento desordenado das 

cidades, degrada os recursos naturais, em destaque a água, ultrapassando “as fronteiras 

municipais, estaduais e muitas vezes nacionais, atingindo locais distantes da fonte poluidora, 

o que torna inoperante a tentativa de diminuí-los sem a participação de todos os envolvidos, 

acrescentando aí a sociedade civil” (SANTOS, 2009, p. 02). Por isso, faz-se de suma 

importância que os Planos Diretores municipais estabeleçam normas legais e diretrizes 

orientadas a proteção e gestão desse recurso que se encontra sobre sua jurisdição. 

A água é um recurso escasso. As normas jurídicas, nesse contexto, buscam 

regulamentar a sua utilização a fim de que o seu uso seja sustentável. A própria Constituição 

Federal de 1988, mudando o que até então a legislação brasileira regulamentava sobre a 

propriedade das águas, passou a considerar os recursos hídricos como públicos e comuns. A 

partir de então, a consciência da importância da água despertou na sociedade. Nesse mesmo 

contexto é que em 2001 se editou o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01), bem como os Planos 

Diretores passaram a se destacar como mecanismos essenciais para a ordenação do espaço 

urbano.  

A base legal dos Planos Diretores deve apresentar meios suficientes para assegurar a 

harmonia entre a gestão da água e dos solos. Entretanto, para que ocorra a efetivação do 

previsto faz-se necessária a participação da sociedade nesta gestão, a qual não deve agir de 

forma incipiente e esperar pelas ações do poder público. Essa gestão integrada é de suma 

importância, pois coíbe a degradação dos recursos hídricos, evita, atenua e, até mesmo, busca 

recuperar aqueles já poluídos.  

Os municípios, pela falta de planejamento urbano, são os maiores responsáveis pela 

poluição dos recursos hídricos. O Plano Diretor permite que cada cidade observe as suas 

especificidades na sua formulação e edição. Entretanto, poucas são as regulamentações sobre 

águas encontradas nos Planos Diretores. Grande parte da população ainda não despertou para 

a importância e a escassez das águas e isso se reflete nos Planos. Assim, a sociedade e o Poder 

Público possuem uma política ineficiente de gestão integrada das águas em âmbito local.  

Para que a ocupação do solo ocorra de forma equilibrada à gestão das águas fazem-se 

necessárias mudanças comportamentais, disseminação de educação ambiental, políticas 

públicas que garantam a adaptação da cidade às mudanças climáticas, programas sanitários e 

a participação da sociedade. Caso não exista um planejamento urbano que atenda a população, 

com sistema de esgoto e saneamento, drenagem, coleta de lixo, ocupações regulares, entre 
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outros, não haverá sustentabilidade hídrica, pois os corpos de água acabam sendo 

destinatários diretos da poluição que, por não haver onde desembocar, tornam-se a saída mais 

simples.  

Os instrumentos de gestão urbana, em destaque o uso e ocupação do solo, devem ter 

como premissas maiores as questões ambientais e dos recursos hídricos, a fim de que a 

sustentabilidade seja alcançada. Apesar de o sistema legal brasileiro possuir instrumentos 

suficientes que garantam cidades equilibradas ambientalmente e o acesso aos recursos 

hídricos, nada adianta se não houver conscientização e participação popular.  

Os municípios ainda buscam o equilíbrio ambiental, tendo em vista o enorme 

distanciamento que se observa nas cidades brasileiras de políticas de sustentabilidade hídrica 

eficazes. Nesse contexto, não se deve esquecer o fundamental papel que o homem possui 

nessa luta, pois é o agente e, ao mesmo tempo, o destinatário direto das suas condutas 

degradatórias do meio ambiente. 

Nesse contexto, para que a crise da água seja enfrentada e soluções sejam obtidas, 

faz-se necessário um planejamento urbano consciente das prioridades do meio ambiente. 

Assim, a gestão sustentável dos solos e da água deve ocorrer de forma integrada por meio do 

Plano Diretor. Como bem destaca Leite (2003, p. 25), “há que se repensar e se aplicar 

imediatamente um modelo de desenvolvimento que leve em consideração as gerações futuras 

e uma política que tenha como base a preservação dos recursos naturais a longo prazo”. 

Logo, a falta de planejamento para a preservação do meio ambiente, bem como de 

políticas públicas sociais no meio urbano, compromete os recursos naturais necessários à 

vida, lesando direitos fundamentais dos cidadãos. A utilização e o descuido com os corpos da 

água têm como conseqüência cidades não sustentáveis e desequilibradas ambientalmente, 

ferindo preceitos constitucionais e legislações que regulamentam o assunto, como o Estatuto 

da Cidade. Assim, os bens naturais, os quais já são limitados, tornam-se escassos e, até 

mesmo, no futuro, se mantido o modelo de desenvolvimento das cidades sem observância do 

que dispõe a Lei 10.257/01, podem se esgotar.  
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PÓS-MODERNIDADE E ESTADO DE DIREITO AMBIENTAL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS
DO DIREITO AMBIENTAL

POSTMODERNITY AND ENVIRONMENTAL RULE OF LAW: CHALLENGES AND PROSPECTS
FOR ENVIRONMENTAL LAW

Erika Pereira Duailibe
Germana Parente Neiva Belchior

RESUMO
Vive-se no século XXI o atual contexto da pós-modernidade. Conceitos incertos, dúvidas inquietantes,
perdas de referenciais, medos obscuros, entre tantas outras interrogações que pairam sobre a cápsula
protetora da sociedade e ameaçam penetrá-la de forma irreversível. Referida quebra de paradigmas torna
praticamente inviável qualquer tentativa do homem pós-moderno no sentido de calcular os riscos e desafios a
que se submete o meio ambiente. O objetivo deste trabalho é, pois, investigar os desafios e as perspectivas da
pós-modernidade e do Estado de Direito Ambiental para a efetivação do Direito Ambiental. A metodologia
utilizada é bibliográfica, teórica, descritiva, exploratória e dialética com predominância indutiva. Diante da
quebra de paradigmas e da liquidez dos conceitos, pode-se extrair como premissa sólida que o meio ambiente
sadio é condição para a vida em suas mais variadas formas. O Estado de Direito Ambiental é um paradigma
emergente que busca tutelar o meio ambiente a partir de uma gestão preventiva do risco ambiental galgada
na solidariedade e na sustentabilidade. Verifica-se, ainda, que a liquidez da pós-modernidade acarreta na
rediscussão de clássicos institutos jurídicos criados à luz do velho paradigma, o que implica na adoção de
uma perspectiva holística do meio ambiente, uma vez que os processos ecológicos constituem-se como
interdependentes e integrados. Como se vê, a problemática ambiental, à luz da pós-modernidade e da
sociedade de risco, parece romper - ou pelo menos abalar - as estruturas clássicas da própria epistemologia
do Direito, revelando-se como um grande desafio não só para a efetivação do Direito Ambiental, mas para
toda a ciência do Direito.
PALAVRAS-CHAVES: PÓS-MODERNIDADE; ESTADO DE DIREITO AMBIENTAL; DESAFIOS;
PERSPECTIVAS; DIREITO AMBIENTAL.

ABSTRACT
At least for the time being, the 21st century is the age of postmodernity. Uncertain notions, uneasy doubts,
loss of references, dark fears and many other questions that impend over the classic protective capsule of
society and threaten to invade it irreversibly. Such a radical change of paradigms is making any intent of
postmodern humankind to measure risks and challenges related to environment virtually impossible. Under
the light of such facts, this paper intends to investigate the challenges and prospects posed by postmodernity
and by Environmental Rule of Law for effectivating Environmental Law. Methodology employed is
bibliographical, theoretical, descriptive, exploratory and dialectic, and the author emphasizes the use of
induction. Considering the radical change of basic references and the instability of concepts related, one gets
to a firm premise: healthy environment is a condition for maintaining the diversity of life. Environmental Rule
of Law is also an emerging paradigm, aimed at protecting environment using preventive management of
environmental risk and founded on the ideas of solidarity and sustainability. The instability and the
uncertainties of postmodernity are provoking the rediscussion of classic juridical institutions, created under
the old references of modernity, and, as ecological processes are interdependent and integrated, taking to the
adoption of a holistic outlook on environmental issues. As can be noticed, the environmental concern, in the
context of postmodernity and of a risk society, seems to be smashing, or, at least, shaking the very classic
structures of Law epistemology, which is becoming a great challenge not only for effectivating
Environmental Law, but also regarding the development of Law as a whole.
KEYWORDS: POSTMODERNITY; ENVIRONMENTAL RULE OF LAW; CHALLENGES;
PROSPECTS; ENVIRONMENTAL LAW.

INTRODUÇÃO

Vive-se no século XXI o atual contexto da pós-modernidade. Conceitos incertos, dúvidas inquietantes,
perdas de referenciais, medos obscuros, entre tantas outras interrogações que pairam sobre a cápsula
protetora da sociedade e ameaçam penetrá-la de forma irreversível. Referida quebra de paradigmas torna
praticamente inviável qualquer tentativa do homem pós-moderno no sentido de calcular os riscos e desafios a
que se submete o meio ambiente.

As vivências humanas são profundamente interdependentes das demais formas de vida, o que significa
dizer que muitas conseqüências imprevistas das ações intencionais do homem produzem efeitos decisivos
sobre a natureza. O objetivo deste trabalho é, pois, investigar os desafios e as perspectivas da pós-
modernidade e do Estado de Direito Ambiental para a efetivação do Direito Ambiental. A metodologia
utilizada é bibliográfica, teórica, descritiva, exploratória e dialética com predominância indutiva.

Em um primeiro momento do artigo, discutem-se as características da pós-modernidade, passando-se
pela sociedade de risco, com o intuito de perceber sua influência na problemática ambiental. Em seguida,
delineiam-se os fundamentos do Estado de Direito Ambiental a partir de princípios fundantes e estruturantes
para, por fim, discorrer sobre os desafios e as perspectivas em busca da efetivação do Direito Ambiental.
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1 CONSIDERAÇÕES SOBRE PÓS-MODERNIDADE, SOCIEDADE DE RISCO E LIQUIDEZ DOS
CONCEITOS

Não há dúvida acerca das modificações ocorridas no presente século e o quão difícil se tornou criar
fórmulas exatas que diagnostiquem com precisão a causa e o efeito dos fenômenos humanos e naturais.
Diante disso, surge a necessidade de tecer breves considerações acerca das características da pós-
modernidade e dos seus principais riscos, principalmente em decorrência da fragilidade dos conceitos, a fim
de que se possa perceber a sua relação com a problemática ambiental.

Do prefixo pós, depreende-se que é algo que vem depois. Por pós-modernidade, entende-se, então, que
é um momento que surge depois da modernidade que, por sua vez, nas palavras de Giddens, “refere-se a
estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que
ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência”.[1] A modernidade, por assim dizer, é
senão mais uma das conseqüências geradas pelo Iluminismo, momento histórico marcado pela Revolução
Francesa, acontecimento este que causou transformações irreversíveis na sociedade. Proclama-se, a partir de
então, de forma mais incisiva, o racionalismo, o antropocentrismo clássico e o universalismo.

Sobre a classificação do termo modernidade, é oportuna a observação de Milaré:

Em termos correntes, a modernidade pode ser confundida com as transformações que se sucederam com
e após a Revolução Francesa e perduraram até os nossos dias, confundindo-se com a sociedade industrial
e, até certo ponto, com a pós-industrial que o Primeiro Mundo vivencia no presente, marcada sobretudo
pela prestação de serviços industrializados em função do bem-estar, do lazer e do consumo.[2]

O lema da Revolução de 1789 - “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” - não alcançou todos os
homens, o que gerou a intensificação das diferenças entre classes sociais e, principalmente, entre países.
Corrobora-se com Bello Filho ao afirmar que “embora as suas promessas tenham sido guiadas pelo tom da
universalidade, terminaram incumpridas para diversas localidades. A existência de uma vida moderna – com
segurança, liberdade e disponibilidade de bem-estar – ficou longe de ser alcançada por todos.” [3] Para o
autor, o projeto utópico da Revolução Francesa foi um fracasso. Tudo aquilo que se pregava não aconteceu.

 E é exatamente desse fracasso que se considera ter nascido o atual momento da pós- modernidade,
marcada por uma sociedade pós-industrial, de consumo, assim como pelo risco e excessivo individualismo do
homem. De acordo com o sociólogo Giddens, “em vez de estarmos entrando num período de pós-
modernidade, estamos alcançando um período em que as conseqüências da modernidade estão se tornando
mais radicalizadas e universalizadas do que antes”. [4] Na mesma linha, aponta Charles que o atual momento
deve ser conceituado como “hipermoderno”, pois retrata o excesso de características modernas. [5]

O pós-modernismo, na concepção de Santos, é “um fantasma que passeia por castelos modernos” [6].
Para o autor, esse fantasma rodeia entre a humanidade desde os anos 80 [7]. Deve-se observar que as
relações entre modernidade e a pós-modernidade são ambíguas[8], isto é, há mais pontos em comum do que
divergentes, há mais retas do que pontos. O individualismo atual, por exemplo, nasceu com o modernismo,
com a Revolução Francesa, mas seu exagero narcisista é um acréscimo pós-moderno.[9]

Fato é que o mundo moderno mudou, no entanto tornou-se incerto o entendimento acerca do que se
modificou no plano concreto e abstrato. Quais são as causas exatas das mudanças e suas conseqüências?
Quais as soluções para os novos problemas surgidos no atual momento histórico? Tais perguntas não
encontram as mesmas respostas. Diante de referidas transformações, surge a necessidade, como já dito, de
uma análise minuciosa sobre a nova realidade. Contudo, por se tratar de algo incerto, é que a tarefa se torna
árdua, porém desafiadora.

A modernidade foi marcada, dentre outras características, pelo uso excessivo da racionalidade, pelo
desenvolvimento e intensificação das descobertas científicas, pelo “domínio da moral kantiana, por
explicações generalistas, pelo senso de unidade e de pertinência, por uma entronização da liberdade como
princípio básico e pela crença irrefutável na infalibilidade da ciência”.[10]

Como se vê, liberdade e razão tornaram-se pilares da estrutura da modernidade. Além disso, o homem
acreditava que, por intermédio da ciência, todas as suas inquietações e seus problemas estariam resolvidos.
Pregava-se a igualdade e desenvolvimento para todos. No entanto, tal esperança nunca se consolidou. Ao
contrário, os ideais modernos sustentaram um mundo intangível para grande parcela da população, o que
confirma o não cumprimento do projeto da modernidade. Um homem livre, amparado por sua dignidade e
impulsionado pela infalibilidade da ciência, devia constar como regra geral, mas se tornou uma exceção.[11]

Dessa forma, a pós-modernidade figurou como o retrato do insucesso da modernidade, de suas falhas,
da percepção pelo homem de que a ciência, além de infalível, pode causar muitos riscos para a sociedade. A
igualdade entre os homens não passava do papel, tratando-se de uma igualdade formal, mas não material. A
fraternidade, entendida como solidariedade entre os homens, estava caminhando na contramão, uma vez que
as pessoas se tornavam cada vez mais individualistas e egoístas.
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A sociedade industrial, por sua vez, característica moderna, fruto do poder criador do homem, criou
novos contornos, dentre eles, um imensurável poder de destruição, claramente exemplificado pelo “boooom”
de Hiroxima.[12] A revolução industrial do século XVIII foi embrião do que se chama hoje de sociedade de
risco[13], potencializada pelo desenvolvimento tecno-científico e caracterizada pelo incremento na incerteza
quanto às conseqüências das atividades e tecnologias empregadas no processo econômico.[14]

Notadamente, a sociedade pós-moderna produz riscos que podem ser controlados e outros que
escapam ou neutralizam os mecanismos de controle típicos da sociedade industrial. A sociedade de risco
revela-se, portanto, como um modelo teórico que marca a falência da modernidade, emergindo de um
período pós-moderno, na medida em que as ameaças produzidas ao longo da sociedade industrial começam a
tomar forma. Os pilares da concepção moderna de civilização já não conseguem mais explicar os
desenvolvimentos da ciência e da sociedade. Trata-se de uma crise de paradigma, uma crise própria da
modernidade. Referida crise torna, praticamente, inviável qualquer tentativa do homem pós-moderno no
sentido de calcular os riscos e os desafios a que se submete o meio ambiente no século XXI.

Observa, ainda, Milaré que “os avanços proporcionados pela ciência e pela técnica não significam
necessariamente uma elevação do progresso e do bem-estar, como se pensou a partir da Idade Moderna, na
linha de uma espécie de ‘otimismo técnico’.” [15] Ao contrário, continua o autor, “a racionalidade técnica
deixa de ser encarada como um instrumento neutro para a promoção de objetivos da humanidade, sendo
indiscutível a sua potencialidade para se converter em mecanismo de opressão do homem sobre a natureza.”
[16] Constata-se, pois, que aquilo que um dia foi motivo de esperança é hoje sinônimo de inquietação. A
crise ambiental é percebida no descuido com a natureza, como sendo mais um dos fracassos da
modernidade.[17]

Para agravar ainda mais o clima de incertezas a que se está imerso, o desenvolvimento econômico abafa
as conseqüências negativas do seu progresso, isto é, há uma invisibilidade dos riscos ecológicos, decorrente
do fato de que o Estado e os setores privados interessados utilizam meios e instrumentos para ocultar as
origens e os efeitos do risco ecológico, com o objetivo de diminuir suas conseqüências, ou melhor, com o
fim de transmitir para a sociedade uma falsa ideia de que o risco ecológico está controlado.

 É o que Beck apontou como conceito de irresponsabilidade organizada.[18] Para o sociólogo alemão,
apesar da consciência da existência de riscos, estes são ocultados pelo Poder Público e pelo setor privado.
Assim, a irresponsabilidade organizada acaba transformando o Estado em faz-de-conta, em Estado fantoche,
que só dá publicidade aos fatos científicos de acordo com seus interesses.[19]

A sociedade pós-moderna é também uma sociedade de consumo, uma vez que este consumo deixou de
ser um elemento na vida das pessoas e passou a ser a razão de seu próprio dia a dia. O homem de ontem,
trabalhador, produtor, foi hoje substituído por máquinas, dando a ele a incumbência única de consumir aquilo
que as indústrias produzem em massa. Há uma necessidade de se inserir no mundo pós-moderno por meio do
consumo, de tal forma que aqueles que não têm potencial de consumir, vêem-se excluídos do sistema.
Referida necessidade gera inquietude, mal-estar, depressão e condiciona a estrutura de valores do próprio
homem, fazendo com que este, mais uma vez, sofra com a perda de referencial que tem, como conseqüência,
a fusão de referenciais sólidos em líquidos.[20]

É dessa forma que se percebe que todo o sonho construído e apoiado em 1789 transformou-se em
pesadelo e o futuro passou a ser visto como algo “assustadoramente desconhecido e impenetrável. [...] No
mar das incertezas, procura-se a salvação nas ilhotas da segurança”, consoante afirma Bauman.[21] No
entanto, referidas ilhas garantidoras de segurança ainda são incertas, inserindo o homem cada vez mais em
sentimentos relacionados ao medo e à insegurança. Diante disso, deve-se buscar estabelecer zonas seguras
para a humanidade. Não se pode viver tão vulnerável aos riscos e às incertezas, de forma total, sob pena de
se encontrar em um verdadeiro caos ou retroceder ao estado de natureza hobbesiano.

Caracteriza-se, ainda, a pós-modernidade pela liquidez dos conceitos. Diz-se líquido aquilo que não é
sólido, isto é, o que não se enquadra em formas rígidas. Ao contrário, trata-se de conceitos maleáveis,
flexíveis, fluidos. Essa nova realidade reflete diretamente na vida do homem que sofre diante da crise de
valores, da falta de referência, como bem relata Bauman:

Atualmente, o problema da identidade resulta principalmente da dificuldade de se manter fiel a qualquer
identidade por muito tempo, da virtual impossibilidade de achar uma forma de expressão da identidade
que tenha boa probabilidade de reconhecimento vitalício, e a resultante necessidade de não adotar
nenhuma identidade com excessiva firmeza, a fim de poder abandoná-la de uma hora para a outra, se for
preciso. Não é tanto a co-presença de muitas classes que é a fonte de confusão, mas sua fluidez, a notória
dificuldade em apontá-las com precisão e defini-las – tudo isso revertendo à central e mais dolorosa das
ansiedades: a que se relaciona com a instabilidade da identidade da própria pessoa e a ausência de
pontos de referencia duradouros, fidedignos e sólidos que contribuíram para tornar a identidade mais
estável e segura.[22]

Ao analisar a obra do sociólogo polonês, explica Bittencourt o conceito de liquidez “para
problematizar o declínio da condição humana pós-moderna [...] que representa a dissolução dos valores

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1546



progressistas da filosofia iluminista na sua crença incondicional no poder libertário da razão, cuja aplicação
técnica no âmbito civilizatório permitiria ao homem alcançar a tão almejada felicidade.” [23] Líquido é, pois,
o volátil.[24]

Por se viver em uma sociedade marcada por conceitos frágeis, perdem-se referências e valores, o que
coloca em risco o andamento da civilização, que já não sabe onde está, muito menos para onde irá, diante de
tantas incertezas. A civilização hodierna, dessa forma, é marcada pela esvaziamento não só dos conceitos,
mas de todo seu alicerce.

Boaventura faz referência ao suscitado fenômeno como sendo o “des” da pós-modernidade: “[...]
contentemo-nos com saber que o pós contém um des – um princípio esvaziador, diluidor. O pós-modernismo
desenche, desfaz princípios, regras, valores, práticas, realidades” (destacado).[25] Observa, ainda, o autor
que há uma “des-referencialização” do real e uma “des-substancialização” do sujeito.[26]

O individualismo ganha proporções tão grandes que se diz que o homem pós-moderno é “narcisista
dessubstancializado”.[27] Fala-se em “narcisismo” porque tem um amor desmedido pela própria imagem,
pelo próprio eu; em “dessubstancialização” por causa da falta de identidade, de referencial, por seus
sentimentos serem vazios.[28]

Vive-se, pois, em uma fase de transição, em que homens e mulheres adentram uma época marcada pelo
mal-estar social, fruto das aflições e sofrimentos típicos da pós-modernidade, aturdidos pela escassez de
sentido, pela porosidade dos limites, incongruência das seqüências, volubilidade da lógica e fragilidade das
autoridades.[29] Não há que se falar em unidade, pois tudo é aberto e plural.[30] É a própria constatação de
crise paradigmática típica do século XXI.

O “caráter líquido dos conceitos”, referido por Bauman, não está limitado às relações humanas. Ao
contrário, percebe-se que esta insegurança e incerteza estão se espalhando por todos os ramos do
conhecimento, inclusive o Direito. A crise ambiental se aflora diante das características pós-modernas e da
sociedade de risco, na medida em que a racionalidade não há como controlar de forma segura a relação entre
homem e meio ambiente. As incertezas científicas e a liquidez dos conceitos penetram diretamente na
problemática ecológica, invadindo, inclusive, o próprio conceito de bem ambiental e as bases teóricas do
Estado.

Urge, pois, a necessidade da construção de um Estado de Direito Ambiental que venha a se adequar à
crise ecológica e à sociedade de risco, acentuadas com a pós-modernidade, a partir da fundamentação teórica
de princípios fundantes e estruturantes, contornos e metas para tentar minimizar os efeitos dos impactos
negativos no meio ambiente.

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO ESTADO DE DIREITO AMBIENTAL

Vive-se, como visto, em um mundo pós-moderno, marcado pela sociedade de risco e pela crise
ambiental. Diante de referida crise, faz-se necessário analisar o desenvolvimento tecnológico e científico a
partir de um novo paradigma ecológico. Certo é que as vivências humanas são profundamente
interdependentes dos ecossistemas, o que significa dizer que muitas conseqüências imprevistas das ações
intencionais do homem produzem efeitos decisivos sobre a natureza.[31] Ao partir dessa premissa, defende-
se o fenômeno da Ecologização do Estado e dos institutos necessários à efetiva defesa do meio ambiente,
como o Direito. Sobre o tema, expõe Benjamin:

A ecologização do texto constitucional traz um certo saber herético, deslocado das fórmulas
antecedentes, ao propor a receita solidarista – temporal e materialmente ampliada (e, por isso mesmo)
prisioneira de traços utópicos – do nós-todos-em-favor-do-planeta. Nessa, comparando-a com os
paradigmas anteriores, nota-se que o eu individualista é substituído pelo nós coletivista, e o típico
welfarista (o conjunto de cidadãos em permanente exigência de iniciativas compensatórias do Estado)
para agregar, na mesma vala de obrigados, sujeitos públicos e privados, reunidos numa clara, mas
constitucionalmente legitimada, confusão de posições jurídicas; finalmente, e em conseqüência disso
tudo, o rigoroso adversarismo, a técnica do eu/nós contra o Estado ou contra nós mesmos, transmuda-se
em solidarismo positivo, com moldura do tipo em favor de alguém ou algo. [32]

 

Não há dúvida que o Direito deve, de forma eficaz, tutelar a natureza, pois é sabido que a sua
preservação e o equilíbrio do ecossistema são primordiais tanto para garantir a qualidade de vida humana
quanto à própria subsistência do planeta.[33] Diante de tanta liquidez e incertezas, o desafio da ciência hoje
se pauta na busca de alguma solidez para definir o objeto de estudo. Ao discutir a complexidade ambiental,
extrai-se uma premissa jurídica sólida no auge da pós-modernidade e da sociedade de risco: se não existir um
meio ambiente sadio, não há vida em suas mais varias formas. Não há como argumentar de outra forma. O
meio ambiente tem um peso essencial, o que acaba trazendo conseqüências para o Direito e para o Estado.

A crise ecológica é também uma crise de valores, própria da civilização contemporânea. Demanda,
pois, de forma emergencial, uma mudança de entendimento acerca do papel do homem na natureza, o que
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implica transformação de comportamento e de valores da própria sociedade. Para Theodoro e Zaneti, é
preciso que o homem identifique que a natureza tem valor para só assim começar a cuidar dela. [34]

A sociedade de risco e a crise ambiental fazem emergir, portanto, a necessidade de uma proteção mais
abrangente da natureza. Uma vez aceita a possibilidade de falência da razão humana e da ciência, não é mais
admissível ao Estado fazer “ouvidos de mercador” diante de tal problematização. Ao contrário, diante dos
riscos ambientais a que se expõe a sociedade, é necessário que o Estado tutele o meio ambiente como
elemento essencial à própria existência da humanidade.[35]

Neste sentir, a partir do conhecimento da verdadeira realidade ambiental, deve o Estado se munir de
aparatos jurídicos e institucionais com o objetivo de fornecer a mínima segurança necessária para a garantia
da qualidade de vida sob o enfoque ambiental.[36] A necessidade de construção de um Estado de Direito
Ambiental implica em mudanças profundas na estrutura da sociedade e na atividade estatal, com o objetivo
de apontar caminhos em resposta aos novos pilares de uma sociedade de risco.

O Estado de Direito Ambiental está fundamentado e estruturado, precipuamente, em princípios
constitucionais, decorrendo, assim, da fase atual denominada Constitucionalismo Contemporâneo,
caracterizada pela dimensão principiológica das normas jurídicas.[37] Nessa quadra, resta superada a velha
dicotomia direito positivo versus direito natural, uma vez que as Constituições Modernas, como a Carta
Magna de 1988, destinam capítulo específico sobre os direitos e garantias fundamentais. Desse modo, os
princípios são normas jurídicas com força cogente e não apenas carta de valores ou intenções de conteúdo
meramente programático.

Sobre a natureza jurídica dos princípios, esclarece Bobbio:

Os princípios gerais são apenas, a meu ver, normas fundamentais ou generalíssimas do sistema, as
normas mais gerais. A palavra princípio leva a engano, tanto que é velha questão entre os juristas se os
princípios gerais são normas. Para mim não há dúvida: os princípios gerais são normas como todas as
outras. [38]

 

Nesse sentido, Moraes constata que a atual fase do constitucionalismo, denominada pós-positivista, é
marcada exatamente pela normatividade e positivação dos princípios gerais do Direito. Passou-se a aceitar,
após a superação da dicotomia jusnaturalismo versus positivismo, na segunda metade do século XX, que o
Direito incluiu tanto princípios quanto regras (ou normas em sentido estrito).[39]

A decomposição do Direito em princípios e regras delimitou dois campos distintos: os campos da
juridicidade e da legalidade. Pelo primeiro, entende-se o Direito por princípios e regras; pelo segundo, o
Direito por regras, contido no campo da juridicidade.[40] Por essa razão é que no Direito Constitucional
contemporâneo fala-se em princípio da juridicidade, que é mais abrangente e envolve tanto as regras
(princípio da legalidade) quanto os princípios.

Deste modo, o Estado de Direito Ambiental, paradigma estatal emergente por conta da pós-
modernidade, da sociedade de risco e da crise ambiental, possui como fundamentos teóricos princípios
fundantes e estruturantes, conforme se extrai dedutiva e indutivamente da Constituição Federal de 1988,
como se discutirá a seguir.

2.1 Princípios fundantes do Estado de Direito Ambiental

Da leitura do art. 1º da Carta Magna de 1988, conclui-se que a República Federativa do Brasil
constitui-se de um Estado Democrático de Direito. O termo “Estado de Direito” é fruto da doutrina alemã
do século XIX e significa que o Estado está subordinado à legalidade, ou seja, o Estado em relação ao seu
ordenamento político está limitado ao império da lei, da norma jurídica.[41] Ressalta-se que, como já dito,
em face do pós-positivismo, os princípios alcançam natureza de norma jurídica, tanto quanto as leis. Por isso,
o ideal é referir-se à juridicidade ao invés de legalidade como princípio fundante de um Estado de Direito.

No entanto, o Estado não é apenas de Direito, mas também “Democrático”, o que implica dizer que
está subordinado ao princípio da legitimidade, isto é, guarda ligação com a liberdade política dos cidadãos
perante o poder.  O Estado Democrático teve origem na longa luta da “classe média” contra a velha ordem
feudal em busca de uma nova ordem baseada na participação popular nas decisões do Estado e no sistema
capitalista.[42]

O Estado de Direito Ambiental, entretanto, continua sendo um Estado Democrático de Direito, apenas
com novo valor e princípio base que irradiam de forma holística em relação aos demais. Segundo Leite,
trata-se de um Estado fictício, marcado pela abstratividade, no entanto, isso não pode induzir a pensar que
não existe importância em sua discussão.[43] É uma proposta que necessita, para sua realização, de acordo
com Boaventura, da transformação global dos modos de produção, do conhecimento científico, dos quadros
de vida, das formas de sociabilidade e dos universos simbólicos, assim como a necessidade de uma
repolitização da realidade e do exercício radical da cidadania universal e individual, incluindo nela a carta de
direitos humanos da natureza.[44]
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O princípio norteador do Estado de Direito Ambiental é o da solidariedade. Assim, tem-se que os
princípios fundantes, ou seja, que constroem a base deste novo modelo de Estado são os princípios da
legitimidade (Estado de Democrático), da juridicidade (Estado de Direito) e o da solidariedade (Estado
Ambiental), cujos valores que se manifestam de forma fundante são a justiça, a segurança jurídica e a
sustentabilidade, respectivamente.[45]

2.2 Princípios estruturantes do Estado de Direito Ambiental

A expressão princípios estruturantes retrata a constituição do núcleo essencial do direito do ambiente,
servindo de base e caracterização própria da matéria.[46] Estabelecem os contornos das características
básicas, tarefas e perspectivas do Estado de Direito Ambiental. Para os fins deste trabalho, no entanto, serão
analisados, de forma bem sucinta, apenas o princípio da precaução, princípio da prevenção, princípio do
poluidor-pagador, princípio da responsabilidade, princípio da proibição de retrocesso ecológico e o princípio
do mínimo existencial ecológico, mormente incluírem o rol dos princípios do Estado de Direito Ambiental
tantos outros apontados pela doutrina, como os princípios da democracia, da cidadania, da informação, da
educação e da participação ambiental.

Importante se faz salientar que, diante da análise de todos os princípios, percebe-se que o da
solidariedade acaba por estar imerso em todos os outros, por isso seu enquadramento como princípio
fundante do Estado Ecológico. Como se vê, referido princípio aparece com um dos grandes desafios aos
juristas, na medida em que demanda relacionamento entre as diversas gerações, o que torna a temática
complexa, pois não se sabe o que estar por vir.[47]

A crise ecológica e a sociedade de risco, já apontadas, mudaram a ideia acerca da infalibilidade da
ciência, antes vista como imutável e absoluta. Diante desta mudança de paradigma, os termos “verdade” e
“certeza” ganharam novo viés científico, criando a necessidade do princípio da precaução, que tem por fim
atuar na defesa e na proteção do meio ambiente, mediante uma gestão racional do risco ambiental.

O princípio da precaução é condição inafastável da sociedade de risco e do Estado de justiça ambiental,
pois os recursos ambientais são finitos, e os desejos e a criatividade do homem são infinitos, o que faz exigir
uma reflexão se a atividade pretendida, ou em execução, tem como finalidade a manutenção dos processos
ecológicos e de qualidade de vida. [48]

Alerta Leite, ainda, para o fato de que “os riscos nunca serão totalmente eliminados, pois a cognição
humana é sempre restrita, se visualizada com as necessidades do sistema ecológico. Além disso, a certeza
científica é sempre dinâmica e mutável no tempo, trazendo necessidade de ponderação nas decisões sobre o
risco.” [49] Dessa forma, “a precaução visa prevenir já uma suspeita de perigo ou garantir uma suficiente
margem de segurança da linha do risco”. [50] Por fim, analisa o mesmo autor que “seu trabalho é anterior à
manifestação de perigo e, assim, prevê uma política ambiental adequada a esse princípio”.[51]

Referido princípio está pautado na lógica de que uma vez consumada a agressão ao meio ambiente, sua
reparação é sempre incerta e, se possível, demasiadamente custosa. Com base nisso, a ausência de certeza
científica não pode ser utilizada como motivo para se adiar a adoção de medidas eficazes com o fim de
impedir a degradação ambiental, quando se tratar de iminência de perigo de dano grave ou irreparável ao
meio ambiente.[52] Pelo contrário, deve-se adotar uma conduta genérica in dubio pro ambiente ou
interpretação mais amiga do ambiente[53], isto é, se há dúvida quanto à lesividade do risco ao meio, deve-
se adotar entendimento a favor da preservação do ambiente.

É inconteste que a precaução é um dos postulados mais importantes do Direito Ambiental, haja vista
que seu objetivo primordial é evitar o dano ambiental, não sendo necessária, para tanto, a comprovação
científica daquele, pelo fato de o nexo causal de determinadas atividades apresentar incertezas científicas não
dirimidas.

Não importa o momento ou o fator do tempo. A concretização da precaução deve ser realizada em
virtude do dano em abstrato. À medida que a ciência progride, novas descobertas são reveladas, tornando
potencialmente nocivas práticas antigas já permitidas. É comum a Administração Pública admitir, em um
primeiro momento, atividades e execução de serviços e, logo em seguida, constatar que referida liberação
acarretou desequilíbrio ambiental.[54]

Outro princípio que estrutura o Estado de Direito Ambiental é o da prevenção. Saliente-se que os
princípios da atuação preventiva e da precaução são “irmãos da mesma família” e, ainda, que os dois são
“lados de uma mesma moeda”. São, por sua vez, pontos de destaque da política ambiental que funcionam
como importantes gerenciadores dos riscos ambientais, uma vez que ambos estão ligados ao fim da equidade
intergeracional. Deles depende uma melhor relação com o futuro e com a disponibilidade dos bens
ambientais nos ecossistemas.[55]

Observa Kiss que a diferença entre os referidos princípios se dá na avaliação do risco, isto é, a
precaução surge quando é alto o risco, devendo o mesmo ser acionado quando a atividade puder resultar em
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dano irreversível, de longo período de incidência no meio ambiente ou, ainda, quando não houver proporção
entre os benefícios e o impacto negativo gerado a natureza. A prevenção, ao revés, é aplicada quando o risco
é provável, possível e determinado.[56] Não é outro o entendimento de Antunes:

É um princípio muito próximo ao princípio da precaução, embora não se confunda com aquele. O
princípio da prevenção aplica-se a impactos ambientais já conhecidos e dos quais se possa, com
segurança, estabelecer um conjunto de nexos de causalidade que seja suficiente para a identificação dos
impactos futuros mais prováveis.[57]

Constata-se, dessa forma, que a prevenção será aplicada quando as conseqüências de determinada
atividade são conhecidas pelo homem, ou seja, quando existir a comprovação científica do nexo causal,
tendo por finalidade eliminar os perigos inerentes à atividade quando estes puderem ser verificados
antecipadamente, com o fim de evitar a degradação do meio ambiente, antes que a mesma se concretiza.
Utiliza-se a precaução, por outro lado, quando não se sabe ao certo o resultado da prática de determinado
ato, haja vista não existir certeza científica do resultado.

Vale frisar que o princípio da precaução não tem previsão expressa na Carta Magna de 1988. Sua
origem se deu no direito alemão, em meados de 1960, quando as questões ambientais se tornaram um grande
tema político, positivando-se em 1970.[58] No entanto, ganhou notoriedade a partir da Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992. [59]

Por sua vez, o princípio da prevenção está expressamente previsto na Ordem Constitucional Brasileira,
em seu art. 225, § 1º, II, III, IV e V, além de inúmeras referências em legislações específicas. São
mecanismos para a aplicação da prevenção, o estudo prévio de impacto ambiental (EPIA), bem como o
licenciamento ambiental, pois são informações científicas necessárias para a instauração de determinados
empreendimentos e prosseguimento das respectivas atividades que se demonstrem como efetiva ou
potencialmente devastadoras ao meio ambiente. Dessa forma, o citado princípio é aplicado com o objetivo de
verificar e eliminar prováveis danos ambientais de tal maneira que os mesmos sejam abolidos antes mesmo de
serem concretizados.

Os princípios do poluidor-pagador e da responsabilização também são apontados como
estruturantes do Estado de Direito Ambiental. São eles incumbidos por dar efetividade à gestão preventiva
do risco ambiental. Sobre a necessidade de responsabilizar os culpados pelos danos que podem vir a causar,
Leite afirma que “de nada adiantariam ações preventivas e precaucionais se eventuais responsáveis por
possíveis danos não fossem compelidos a executar seus deveres ou responder por suas ações. Assim, [...] há
necessidade de o Estado articular um sistema que traga segurança à coletividade.” [60] Diante disso,
percebe-se a clara premissa do princípio da responsabilidade: quem causa o dano ao meio ambiente deve por
ele responder.

Referida premissa está fundamentada no dever de cuidar do meio ambiente. O meio ambiente
ecologicamente equilibrado, além de ser um direito fundamental previsto pela Constituição Federal de 1988,
em seu artigo 225[61], é também um dever fundamental. Trata-se de um dever geral de não degradar ao
impor condutas positivas e negativas no desenvolvimento das atividades humanas, inclusive aquelas que
implicam uso, fruição e gozo de propriedade.[62] Dessa forma, enquadra-se o dever fundamental à proteção
ambiental como um dever relacionado ao direito fundamental de usufruir de um meio ambiente sadio.

A dimensão econômica da responsabilidade dá ensejo ao princípio do poluidor-pagador, o que justifica
sua análise conjunta. É considerado estruturante do Estado de Direito Ambiental, pois reflete diretamente na
imposição de responsabilidade àquele que assumiu o risco da atividade econômica desenvolvida e
proporcionou, direta ou indiretamente, o dano ambiental. Tal princípio impõe ao poluidor o dever de arcar
com os custos necessários ao combate à poluição, custos esses estabelecidos pelo Poder Público para manter
a qualidade do meio ambiente em estado saudável. [63]

Deve-se ter cuidado para não compreender o princípio do poluidor-pagador como uma escusa para os
empreendedores agirem de forma agressiva com a natureza. Não deve o princípio ser entendido como um
mecanismo de compensação dos danos causados, no sentido de que, se alguém polui, deve pagar. Em
verdade, deve ser captado dentro das três esferas básicas de atuação do direito ambiental: a preventiva, a
reparatória e a repressiva.[64]

Ao dar continuidade aos princípios estruturantes, é mister observar o princípio da proibição do
retrocesso ecológico que, segundo Sarlet, encontra guarida no princípio da segurança jurídica, no princípio
da proteção da confiança ou mesmo na previsibilidade do enquadramento normativo das relações jurídicas,
podendo nela se enquadrar as garantias constitucionais do direito adquirido, da coisa julgada e do ato
jurídico perfeito, assim como as limitações materiais do poder de reforma constitucional, pilares do Estado
de Direito.[65]

Notadamente, referido princípio busca proteger os titulares dos direitos fundamentais da atuação do
legislador, vez que este não pode elaborar uma norma infraconstitucional que venha a retroceder nas
garantias e nas tutelas jurídicas já existentes no momento da sua elaboração. Trata-se, de acordo com
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Fensterseifer, de uma “garantia constitucional do cidadão contra o órgão legislador no intuito de
salvaguardar os seus direitos fundamentais consagrados pela Constituição, aos quais o legislador deve
atender na maior medida possível”.[66]

É nesse mesmo sentido que a doutrina ambientalista aponta a existência do princípio da proibição de
retrocesso ecológico, fundamentado implicitamente na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e do
art. 225, raiz ecológica do ambientalismo brasileiro. Parte da premissa de que diante do direito ambiental ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, devem ser constituídas novas condições jurídicas protetivas ao
meio ambiente para se ter uma sadia qualidade de vida. Logo, a tutela normativa do meio ambiente deve
operar de modo progressivo no âmbito das relações jurídicas com o objetivo de ampliar a qualidade de vida
existente hoje. Busca-se a materialização da dignidade da pessoa humana, não podendo, assim, retroceder a
um nível de proteção inferior àquele visualizado neste mesmo hoje.

Portanto, o princípio da proibição do retrocesso ecológico significa que, a menos que as circunstâncias
de fato se alterem significativamente, não é de admitir o recuo para níveis de proteção inferiores aos
anteriormente consagrados, implicando, pois, limites à adoção de legislação de revisão ou revogatória, assim
como no que concerne às cláusulas pétreas.

Como se pode perceber, o princípio da proibição do retrocesso ecológico se qualifica como um dos
estruturantes do Estado de Direito Ambiental, imprescindível para efetivar os postulados e as metas do novo
paradigma estatal, haja vista que objetiva alcançar condições de vida sustentada não só para a presente
geração, mas também para aquelas que ainda estão por vir, em consonância com a solidariedade.

Importante, ainda, fazer-se considerações acerca do princípio do mínimo existencial ecológico.
Apesar de não haver dispositivo expresso na Carta Magna que trate do referido princípio, sua previsão pode
ser captada de forma indutiva da dignidade da pessoa humana, conforme o art. 1º, III, do Texto
Constitucional, coração de todos os direitos fundamentais[67], assim como do art. 225, da Lei Maior.

O Estado tem a obrigação de implementar políticas públicas que propiciem uma condição de vida digna
para todos e que garantam condições mínimas de sobrevivência ao ser humano, ou seja, o mínimo existencial
que, por sua vez, é o “conteúdo mínimo e inderrogável dos direitos fundamentais”[68], relacionando-o com
o mínimo de condições para se viver dignamente.

No paradigma do Estado Ambiental, referido princípio toma uma nova dimensão para incluir um
mínimo de equilíbrio ambiental. Ou seja, além dos direitos já identificados pela doutrina como integrantes
desse mínimo existencial (saneamento básico, moradia digna, educação fundamental, alimentação suficiente,
saúde básica, dentre outros), deve-se incluir dentro desse conjunto a qualidade ambiental, com vistas a
concretizar “uma existência humana digna e saudável, ajustada aos novos valores e direitos constitucionais
da matriz ecológica”.[69]

Entretanto, a construção do Estado de Direito Ambiental, a partir dos princípios fundantes e
estruturantes acima aludidos, não pode ser visto como única solução para os problemas ambientais surgidos
com a crise ecológica. No entanto, já é marco de transição da irresponsabilidade organizada generalizada
para uma realidade em que o Estado e a sociedade influenciem nas situações de risco.

Não se pode ler a Constituição de 1988 com a mesma lente do momento da sua promulgação. Por
conta disso, por mais que o atual Texto Constitucional acentue que a República Federativa do Brasil
constitui-se em um Estado Democrático de Direito, logo em seu art. 1º, não significa um engessamento do
referido dispositivo. As condições fáticas e jurídicas, daquele momento, transformaram-se. É preciso reler a
Constituição tendo como lente a crise ambiental, a sociedade de risco e a pós-modernidade.

Trata-se, portanto, de um paradigma estatal possível de ser recepcionado pelo Estado brasileiro,
construído por meio de um raciocínio jurídico por dialética com predominância indutiva, à luz da
Constituição Federal de 1988. Não se nega, entretanto, a dificuldade de efetivá-lo, com elementos
integrantes sólidos e adequados, a fim de que sejam implementados pelos Estados hodiernos na
concretização do novo princípio-base da solidariedade e do valor da sustentabilidade.

3 DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO DIREITO AMBIENTAL

Até o presente momento deste estudo, abordaram-se características da pós-modernidade, da sociedade
de risco, da crise ambiental. Discutiu-se, ainda, a fundamentação teórica do Estado de Direito Ambiental. No
entanto, surgem algumas questões e até inquietações em relação ao amadurecimento do Direito Ambiental
em face da liquidez dos conceitos.

A primeira questão que merece ser enfrentada é exatamente a rediscussão de conceitos jurídicos que
envolvem o meio ambiente que foram criados no auge do iluminismo, racionalismo e da modernidade. Inicia-
se pelo próprio conceito de bem ambiental, passando por outros que encontram guarida na segurança
jurídica.
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O enunciado das normas jurídicas tanto pode dar margem a conceitos determinados quanto a
indeterminados e isso acontece porque, segundo Moraes, “as mesmas dificuldades de compreensão das
palavras e expressões usadas no dia-a-dia transportam-se para o domínio da interpretação e aplicação das
normas jurídicas”.[70]

Em virtude das incertezas científicas e da quebra de paradigmas da modernidade, o bem ambiental
também se torna líquido e juridicamente indeterminado, haja vista que suas condições e elementos estão em
constante transformação. Em outras palavras, os fatores que refletem no equilíbrio ambiental hoje, podem
não ser os mesmos de amanhã. Podem surgir, assim, outras condicionantes naturais e até humanas que a
certeza científica do hoje não consegue detectar. 

Afirmar que o bem ambiental é um conceito jurídico indeterminado significa dizer que cabe ao
intérprete o preenchimento do seu conteúdo, já que seus elementos e fatores estão em constante
transformação, de cunho meramente exemplificativo. Até porque o “bem ambiental é dinâmico, envolvendo
sempre novas conformações, como por exemplo, as novas tecnologias, tais como os OGMs”.[71] O
conceito, dessa forma, deve ser aberto e promover uma dimensão integrativa do ambiente. Verifica-se, pois,
que é inevitável uma zona periférica cinzenta em torno da sua definição.

Constata-se que o bem ambiental é um conceito emoldural que será preenchido pelo intérprete no caso
concreto, de acordo com os conhecimentos científicos no momento de sua aplicação.[72] Para tanto, o
intérprete e o aplicador da nova ordem jurídica ecológica deverão estar amparados pelos princípios fundantes
e estruturantes do Estado de Direito Ambiental.

Em virtude da sociedade do risco, o princípio da precaução começa a tomar formas mais profundas e
complexas ao invadir todos os ramos do Direito. Se conceitos como certeza e verdade tomam novas
dimensões em virtude da necessidade de um gerenciamento preventivo do risco, a própria essência de
segurança jurídica, um dos pilares do Estado de Direito, também assume uma nova roupagem.

Nesta mesma senda, é combatível a existência de um direito adquirido a poluir, vale dizer, é descabido
qualquer requerimento de indenização por se exigir do empreendedor o estancamento da poluição. Tal
direito, consoante Benjamin, inexiste mesmo na hipótese de o Poder Judiciário ou Executivo decidir pelo
encerramento das atividades de determinado estabelecimento.[73]

Os riscos e os danos ambientais fazem parte de uma complexa realidade no mundo pós-moderno.
Delimitar o dano ambiental ultrapassa as fronteiras do Direito, assim como a construção de uma gestão
preventiva efetiva. Apesar de ser algo tão sólido e próximo da sociedade, a lesão é de difícil configuração
teórica e prática, além de questões polêmicas em torno da sua reparação. Sem dúvida, a maior razão para
referida dificuldade se dá por causa da indeterminação do conceito de meio ambiente, assim como o de dano
ambiental, o que torna um desafio a ser enfrentado pelos estudiosos do Direito Ambiental.

Uma perspectiva positiva está na sustentabilidade forte[74], ao impor que o princípio da precaução
pode autorizar o Judiciário, o Legislativo e até mesmo a Administração Pública quando tratar do
licenciamento ambiental[75], rever atos, decisões e situações jurídicas anteriores, protegidos, inicialmente,
sob a mácula do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido, como preceitua o art. 5º,
XXXVI, da Constituição Federal de 1988. [76] Entre os mecanismos de efetivação do Direito Ambiental,
faz-se referência à inversão do ônus da prova que, nas ações ambientais, incumbiria ao poluidor.[77]

Referidos institutos não podem ser absolutos e imutáveis quando se trata do direito ao meio ambiente
sadio, haja vista que as incertezas científicas são incompatíveis com conceitos engessados. A matéria
ambiental deve ser analisada por uma perspectiva holística, haja vista que os processos ecológicos
constituem-se como interdependentes e integrados.

Como se vê, a relativização da coisa julgada, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, como
mecanismo de proteção do meio ambiente, encontra-se intrinsecamente relacionada à volatilidade dos
conceitos. Referidas garantias fundamentais encontram guarida na segurança jurídica, valor fundante do
Estado de Direito Ambiental manifestado do princípio da juridicidade.

Na colisão entre os princípios do Estado de Direito Ambiental, a destacar o valor segurança jurídica,
devem ser utilizadas as técnicas hermenêuticas de colisão entre os direitos fundamentais mediante a aplicação
dos princípios da ponderação (bens, valores e interesses) e, por conseguinte, da proporcionalidade (meios e
medidas) para buscar, por meio do equilíbrio, a proteção jurídica do meio ambiente.

 

CONCLUSÃO

Desconstruir teses, teorias e paradigmas no atual contexto da pós-modernidade, em virtude da liquidez
dos conceitos e da sociedade de risco, é uma empreitada constante. São várias as antíteses levantadas, para
utilizar a dialética dos opostos hegeliana, por conta das incertezas científicas. Por outro lado, defender
atualmente algo sólido, uma síntese concreta, é um desafio que atinge todos os ramos do conhecimento
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científico.

Diante da quebra de paradigmas e da liquidez dos conceitos, pode-se extrair como premissa sólida que
o meio ambiente sadio é condição para a vida em suas mais variadas formas. Defende-se, assim, a
necessidade de um Estado de Direito Ambiental que busque tutelar o meio ambiente a partir de uma gestão
preventiva do risco ambiental galgada na solidariedade e na sustentabilidade.

A pós-modernidade, entretanto, impõe a liquidez do próprio conceito de bem ambiental como
juridicamente indeterminado, o que acarreta na rediscussão de clássicos institutos jurídicos criados à luz do
velho paradigma da modernidade. As incertezas científicas são incompatíveis com conceitos engessados e
imutáveis, o que implica na adoção de uma perspectiva holística da problemática ambiental, uma vez que os
processos ecológicos constituem-se como interdependentes e integrados.

Por outro lado, parece que a própria materialização do que é segurança jurídica merece discussão.
Segurança jurídica não pode ser entendida como imutabilidade. Busca-se a segurança da relação jurídica,
vínculo esse formado por membros da sociedade, leia-se, uma sociedade pós-moderna coberta pelo risco.
Emerge, pois, uma dimensão da segurança jurídica ambiental com vistas a efetivar a justiça ambiental,
pautada na solidariedade intergeracional.

O Direito Ambiental é um ramo recente da ciência do Direito, ainda estando em fase de
amadurecimento teórico. Percebe-se a invasão de conceitos jurídicos indeterminados na ordem jurídica
ecológica – como não poderia deixar de ser - como o bem ambiental e a sadia qualidade de vida, conteúdo
essencial do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado. Os desafios a serem enfrentados pelos
jusambientalistas, portanto, são enormes.

Como se vê, a problemática ambiental, à luz da pós-modernidade e da sociedade de risco, parece
romper - ou pelo menos abalar - as estruturas clássicas da própria epistemologia do Direito, revelando-se
como um grande desafio não só para a efetivação do Direito Ambiental, mas para toda a ciência do Direito.

 

REFERÊNCIAS
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 11. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008.
BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. trad. Carlos Alberto Medeiros.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.
__________. O mal-estar da pós-modernidade. trad. Mauro Gama, Claudia Martinelli Gama. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
BECK, Ulrich. Ecological Politics in a Ange of Risk. Londres: Polity Publicationsm 1995.
______. La sociedade del riesgo. trad. Jorge Navarro. Barcelona: Paidós, 1998.
BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica e Meio Ambiente: uma proposta de Hermenêutica
Ambiental para a efetivação do Estado de Direito Ambiental. 2009. 219 f. Dissertação (Mestrado em Direito
Constitucional). – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2009.
BELLO FILHO, Ney de Barros Filho. Pressupostos sociológicos e dogmáticos da fundamentalidade do
direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. 476 f. Tese (Doutorado em Direito) –
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.
BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da constituição brasileira.
In: Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. LEITE, José
Rubens Morato (org.). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
__________. A Natureza no Direito Brasileiro: coisa, sujeito ou nada disso. In: Grandes Temas de Direito
Administrativo: homenagem ao Professor Paulo Henrique Blasi. CARLIN, Volnei Ivo (org.). Campinas,
Millenium, 2009.
BITTENCOURT, Renato Nunes. A fragilidade das relações humanas na pós-modernidade. Revista Espaço
Acadêmico, n. 100, mensal, p. 65, set. 2009.
BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. trad. Maria Celeste C. J. Santos. 10. ed. Brasília:
Universidade de Brasília, 1997.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Protecção do ambiente e direito de propriedade: crítica de
jurisprudência ambiental. Coimbra: Coimbra, 1995.
__________. Direito constitucional ambiental português: tentativa de compreensão de 30 anos das gerações
ambientais no direito constitucional português. In: LEITE, José Rubens Morato; CANOTILHO, José
Joaquim Gomes (orgs.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
CASTILHO, Ela Wiecko V. de; CASTILHO, Manoel Lauro V. de. A diversidade cultural no conceito
constitucional de meio ambiente. In: Grandes Temas de Direito Administrativo: homenagem ao Professor
Paulo Henrique Blasi. CARLIN, Volnei Ivo (org.). Campinas: Millennium, 2009.
CLÉVE, Clémerson Merlin. A eficácia dos direitos fundamentais sociais. Revista de Direito Constitucional
e Internacional, São Paulo, n. 54, p. 28-39, jan./mar., 2006.
CRUZ, Branca Martins da. Responsabilidade civil pelo dano ecológico: alguns problemas. Revista Lusíada

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1553



de Ciência e Cultura, Porto, série de direito, número especial, nov. 1995.
FENSTERSEIFER, Tiago. Direito fundamentais e proteção do meio ambiente: a dimensão ecológica da
dignidade humana no marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2008.
FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Princípios do direito processual ambiental. 3. ed. São Paulo:
Saraiva, 2009.
GARCIA, Emerson. O direito à Educação e suas Perspectivas de Efetividade. In: GARCIA, Emerson
(Coord.). A efetividade dos Direitos Sociais. Rio de Janeiro: Lumen Juris. P. 149-198, 2004.
GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. trad. Raul Fiker. São Paulo: UNESP, 1991.
KRELL, Andreas J. Discricionariedade administrativa e proteção ambiental: o controle dos conceitos
jurídicos indeterminados e a competência dos órgãos ambientais: um estudo comparativo. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2004.
LEITE, José Rubens Morato; BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Estado de Direito Ambiental: uma
análise da recente jurisprudência do STJ sob o enfoque da hermenêutica jurídica. Revista de Direito
Ambiental, a. 14, v. 56, out./nov., p. 55-92, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.
LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Maria Leonor Paes Cavalcanti Ferreira. As novas funções do
Direito Administrativo em face do Estado de Direito Ambiental. In: Grandes Temas de Direito
Administrativo: homenagem ao Professor Paulo Henrique Blasi. CARLIN, Volnei Ivo (org.). Campinas:
Millenium, 2009.
LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: Direito Constitucional ambiental
brasileiro. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. LEITE, José Rubens Morato (org.). 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2008.
__________. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2003.
MELA, Alfredo; BELLONI, Maria Carmen; DAVICO, Luca. A sociologia do ambiente. trad. Isabel Tereza
Santos. Lisboa: Estampa, 2001.
MATHEUS, Ana Carolina Couto. A relativização da coisa julgada ambiental. 2008. 168 f. Dissertação
(Mestrado em Direito Processual e Cidadania). – Universidade Paranaense, Umuarama, 2008.
MILARÉ, Édis. Amplitude, limites e prospectivas do Direito do Ambiente. In: Sustentabilidade e temas
fundamentais de direito ambiental.  MARQUES, José Roberto (org.). Campinas: Millennium, 2009. 
__________. Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. 2. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2001.
MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética,
1999.
NEUFRAY, Jean-François. Droit de l`envitonnment. Bruxelles: Bruylant, 2001.
KISS, Alexandre; SHELTON, Dinah. Developments and Trends in International Environmental Law.
Genebra: UNITAR, 1996.
ROCHA, Leonel Severo. Uma nova forma para a observação do direito globalizado: polocontextualidade
jurídica e Estado Ambiental. In: Grandes Temas de Direito Administrativo: homenagem ao Professor
Paulo Henrique Blasi. CARLIN, Volvei Ivo (org.). Campinas: Millenium, 2009.
THEODORO, Suzi Huff; ZANETI, Izabel. Responsabilidade social e educação ambiental: a tradução da
mudança de paradigma. In: Direito ambiental e desenvolvimento sustentável. THEORODO, Suzi Huff;
BATISTA, Roberto Carlos; ZANETI, Izabel (coord.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 8. ed. Porto:
Afrontamento, 2002.
SANTOS, Jair Ferreira dos. O que é pós-moderno. São Paulo: Brasiliense, 2006.
SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do Possível, Mínimo Existencial e
Direito à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (org.).
Direito Fundamentais: orçamento e reserva do possível. Porto Alegre: Livraria do Advogado, p. 11-53,
2008.
SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.
SILVA, Solange Teles da. Direito Fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: avanços e
desafios. In: Revista de Direito Ambiental, a. 12, n. 48, out./dez., p. 225-245, Revista dos Tribunais: São
Paulo, 2007.

[1] GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. trad. Raul Fiker. São Paulo: UNESP, 1991, p.11.
[2] MILARÉ, Édis. Amplitude, limites e prospectivas do Direito do Ambiente. In: Sustentabilidade e temas fundamentais de
direito ambiental.  MARQUES, José Roberto (org.). Campinas: Millennium, 2009, p. 122. 
[3] BELLO FILHO, Ney de Barros Filho. Pressupostos sociológicos e dogmáticos da fundamentalidade do direito ao meio
ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. 476 f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2006, p. 77.
[4] GIDDENS, op. cit., p. 13.
[5] O filósofo francês Charles prefere denominar o atual momento como “hipermodernidade”, ao examinar que algumas
características da modernidade se encontram de forma mais excessiva, acentuada e exagerada, como a complexidade, o consumo e o

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1554



individualismo. CHARLES, Sébastien. Cartas sobre a hipermodernidade ou o hipermoderno explicado às crianças. trad. Xerxes
Gusmão. São Paulo: Barcarolla, 2009, p. 127-135.
[6] SANTOS, Jair Ferreira dos. O que é pós-moderno. São Paulo: Brasiliense, 2006, p. 18.
[7] Ibid., p. 7.
[8] Ibid., p. 18.
[9] SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 8. ed. Porto: Afrontamento, 2002,
p. 18.
[10] Ibid., p.11.
[11] BELLO FILHO, op. cit., p. 80.
[12] SANTOS, op. cit., p. 20.
[13] A teoria da sociedade de risco foi inicialmente fundamentada pelo sociólogo alemão Ulrick Beck, com a publicação da obra “La
sociedad del riesgo”, em meados da década de 80. Segundo Beck, a sociedade de risco “designa uma fase no desenvolvimento da
sociedade moderna, em que os riscos sociais, políticos, econômicos e individuais tendem cada vez mais a escapar das instituições
para o controle e a proteção da sociedade industrial”. BECK, Ulrick. La sociedade del riesgo. trad. Jorge Navarro. Barcelona:
Paidós, 1998, p. 24.
[14] ROCHA, Leonel Severo. Uma nova forma para a observação do direito globalizado: policontextualidade jurídica e Estado
Ambiental. In: Grandes Temas de Direito Administrativo: homenagem ao Professor Paulo Henrique Blasi. CARLIN, Volvei Ivo
(org.). Campinas, Millenium, 2009, p.527.
[15] MILARÉ, op. cit., p. 140.
[16] Ibid., p. 140.
[17] A sociedade pós-moderna, segundo Bello Filho, é “uma sociedade do risco, na medida em que o discurso que vincula o futuro
como conseqüência do presente desenvolve um olhar incerto acerca da relação causa e conseqüência, presente e futuro”. BELLO
FILHO, op. cit., p. 18.
[18] BECK, Ulrich. Ecological Politics in an Age of Risk. Londres: Polity Publications, 1995, p. 61.
[19] LEITE, José Rubens Morato; BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Estado de Direito Ambiental: uma análise da recente
jurisprudência do STJ sob o enfoque da hermenêutica jurídica. Revista de Direito Ambiental, a. 14, v. 56, out./nov., p. 55-92, São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 60.
[20] BELLO FILHO, op. cit., p. 156-160.
[21] BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2004, p. 44.
[22] BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. trad. Mauro Gama, Claudia Martinelli Gama. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1998, p. 155.
[23] BITTENCOURT, Renato Nunes. A fragilidade das relações humanas na pós-modernidade. Revista Espaço Acadêmico, n. 100,
mensal, set. 2009, p. 65.
[24] Ainda Bittencourt, ao se debruçar sobre os estudos de Bauman: “no ápice da ‘era da liquidez’, o ser humano se despersonaliza e
adquire o estatuto de coisa a ser consumida, para em seguida descartada por outrem, quando esta figura se enfada do uso continuado
do objeto ‘homem’, facilmente reposto por modelos similares.” Ibid., p. 65.
[25] SANTOS, op. cit., p. 18.
[26] Ibid., p. 18.
[27] Ibid., p. 102.
[28] Ibid., p. 102.
[29]BAUMAN, op. cit., p. 156.
[30] SANTOS, op. cit., p. 18.
[31] MELA, Alfredo; BELLONI, Maria Carmen; DAVICO, Luca. A sociologia do ambiente. trad. Isabel Tereza Santos. Lisboa:
Estampa, 2001, p. 67.
[32] BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da constituição brasileira. In: Direito
Constitucional Ambiental Brasileiro. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. LEITE, José Rubens Morato (org.). 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2008, p. 58.
[33] CRUZ, Branca Martins da. Responsabilidade civil pelo dano ecológico: alguns problemas. Revista Lusíada de Ciência e
Cultura, Porto, série de direito, número especial, nov. 1995, p. 188.
[34]THEODORO, Suzi Huff; ZANETI, Izabel. Responsabilidade social e educação ambiental: a tradução da mudança de paradigma.
In: Direito ambiental e desenvolvimento sustentável. THEORODO, Suzi Huff; BATISTA, Roberto Carlos; ZANETI, Izabel
(coord.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 3.
[35] LEITE; BELCHIOR, op. cit., p. 80.
[36]LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. CANOTILHO,
José Joaquim Gomes. LEITE, José Rubens Morato (org.). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 153.
[37]Destaca Canotilho que o Estado Constitucional Ecológico foi defendido, inicialmente, pelo alemão Rudolf Steinberg, em sua obra
“Der Ökologische Verfassungsstaat”. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional ambiental português: tentativa de
compreensão de 30 anos das gerações ambientais no direito constitucional português. In: LEITE, José Rubens Morato;
CANOTILHO, José Joaquim Gomes (orgs.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 6.
[38]BOBBIO, Noberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. trad. Maria Celeste C. J. Santos. 10. ed. Brasília: Universidade de
Brasília, 1997, p. 158.
[39]MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 1999, p. 20.  
[40]Ibid., p. 21.
[41]FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Princípios do direito processual ambiental. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 4.
[42] Ibid., p. 7.
[43] LEITE, op. cit., p. 149-151.
[44] SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 8. ed. Porto: Afrontamento,
2002, p. 42.
[45] O Estado de Direito Ambiental foi retratado por meio de uma balança hipotética que deverá harmonizar, ponderar e equilibrar,
em uma visão holística e sistêmica, os princípios fundantes (legitimidade, juridicidade e solidariedade) e o tripé-axiológico
fundamental (justiça, segurança jurídica e sustentabilidade). “Ao criar a imagem de uma balança, pode-se afirmar que, de um lado (em
um ´prato´) existe o ´Democrático´, que traduz o princípio da legitimidade. Dentro do princípio da legitimidade, percebe-se o que o
valor mais evidente é a justiça. [...] Já no outro lado da balança, encontra-se o ´de Direito´, pois se deve obediência ao princípio da
juridicidade cuja manifestação maior axiológica é realizada pela segurança jurídica. [...] O ´Ambiental´ é visualizado no suporte da
balança. Afinal, qual é a balança que pode ousar em cumprir com seu objetivo, ou seja, equilibrar, se não tiver um suporte, uma base
fundante que a torna sólida e segura? Assim o ´Ambiental´, ao ser esse suporte, traz o princípio da solidariedade, que se revela como
o marco-teórico do novo paradigma estatal. Como maior manifestação do princípio da solidariedade, tem-se o valor sustentabilidade,
fundamento axiológico  do Estado Ecológico. Em outras palavras, se o meio não for sadio e equilibrado haverá o comprometimento de
toda a balança, e porque não dizer, de toda a ordem jurídica.” BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica e Meio
Ambiente: uma proposta de Hermenêutica Ambiental para a efetivação do Estado de Direito Ambiental. 2009. 219 f. Dissertação
(Mestrado em Direito Constitucional). – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2009, p. 87.
[46] LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2003, p. 44.
[47] BENJAMIN, Antonio Herman. A Natureza no Direito Brasileiro: coisa, sujeito ou nada disso. In: Grandes Temas de Direito
Administrativo: homenagem ao Professor Paulo Henrique Blasi. CARLIN, Volnei Ivo (org.). Campinas, Millenium, 2009, p. 59.
[48] LEITE, José Rubens Morato. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro, op. cit., p. 179.
[49] Ibid., p. 176.
[50] Ibid., p. 177.
[51] Ibid., p. 177.
[52] LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial, op. cit., p. 46.
[53] Expressão utilizada por Canotilho com o alerta de que referido princípio não pode ser manifestado de forma radical a favor do

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1555



ambiente. Deve-se buscar o equilíbrio. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Protecção do ambiente e direito de propriedade:
crítica de jurisprudência ambiental. Coimbra: Coimbra, 1995, p. 83.
[54] “Basta ter presente que, nos diversos reinos, das infindáveis espécies existentes na natureza, a ciência conhece pouco mais do
que 10% de algumas delas, seja de fauna ou flora, sem falar nas que não se vê ou não se alcança facilmente, tornando qualquer
afirmação genérica uma temeridade científica. Mesma que a relatividade dos termos constitucionais de certa maneira inviabilize
qualquer certeza científica, do ponto de vista teórico-científico é possível extrair daí a formulação lógica segundo a qual na proteção
da flora e da fauna devem ser vedadas as práticas que, na dúvida, coloquem em risco sua função ecológica ou provoquem a extinção
de espécies. CASTILHO, Ela Wiecko V. de; CASTILHO, Manoel Lauro V. de. A diversidade cultural no conceito constitucional de
meio ambiente. In: Grandes Temas de Direito Administrativo: homenagem ao Professor Paulo Henrique Blasi. CARLIN, Volnei
Ivo (org.). Campinas: Millennium, 2009, p. 243.
[55] LEITE, José Rubens Morato. Direito  Constitucional Ambiental Brasileiro, op. cit., p. 171.
[56]KISS, Alexandre; SHELTON, Dinah. Developments and Trends in International Environmental Law. Genebra: UNITAR,
1996, p. 20.
[57] ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 11. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 35.
[58] LEITE, op. cit., p. 174.
[59] “Princípio 15 - De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados,
de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica
não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental”.
[60] LEITE, op. cit., p. 180.
[61] “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações”.
[62] SILVA, Solange Teles da. Direito Fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: avanços e desafios. In: Revista
de Direito Ambiental, a. 12, n. 48, out./dez., p. 225-245, Revista dos Tribunais: São Paulo, 2007, p. 231.
[63] NEUFRAY, Jean-François. Droit de l`envitonnment. Bruxelles: Bruylant, 2001, p. 25.
[64] MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001,
p. 419.
[65]SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do Possível, Mínimo Existencial e Direito à saúde:
algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (org.). Direito Fundamentais: orçamento e reserva
do possível. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 412-425.
[66] FENSTERSEIFER, Tiago. Direito fundamentais e proteção do meio ambiente: a dimensão ecológica da dignidade humana
no marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 259.
[67] SARLET; FIGUEIREDO, op. cit., p. 18.
[68] GARCIA, Emerson. O direito à Educação e suas Perspectivas de Efetividade. In: GARCIA, Emerson (Coord.). A efetividade
dos Direitos Sociais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 194.
[69] FENSTERSEIFER, op. cit., p. 264.
[70] MORAES, op. cit., p. 56.
[71] LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Maria Leonor Paes Cavalcanti Ferreira. As novas funções do Direito Administrativo
em face do Estado de Direito Ambiental. In: Grandes Temas de Direito Administrativo: homenagem ao Professor Paulo Henrique
Blasi. CARLIN, Volnei Ivo (org.). Campinas: Millenium, 2009, p. 439.
[72] BELCHIOR, op. cit., p. 150.
[73] BENJAMIN, op. cit., p. 126.
[74] LEITE; BELCHIOR, op. cit., p. 70.
[75] Acerca do tema, oportuna a lição de Krell: “Parece mais adequado indagar, em cada caso, sobre a concreta margem de liberdade
de decisão que as respectivas leis concedem aos órgãos ambientais, evitando-se, assim, generalizações descabidas. Muitas decisões
administrativas ligadas ao licenciamento de atividades capazes de causar impactos ambientais envolvem juízos discricionários, no
lado do mandamento da norma, bem como na sua hipótese, e trabalham com conceitos jurídicos indeterminados. Assim, a
competência de declarar que há ou não um “impacto ecológico significativo”, uma ‘degradação ambiental’ ou um ‘risco à saúde
pública’ é, em primeiro momento, do Poder Executivo na sua função de aplicar a lei.” KRELL, Andreas J. Discricionariedade
administrativa e proteção ambiental: o controle dos conceitos jurídicos indeterminados e a competência dos órgãos ambientais:
um estudo comparativo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 59.
[76] Segundo Matheus, “no âmbito da relativização da coisa julgada ambiental, deve prevalecer o livre acesso à Justiça, culminando
com o dogma da coisa julgada, bem como com o excesso de zelo ao princípio da segurança jurídica”. MATHEUS, Ana Carolina
Couto. A relativização da coisa julgada ambiental. 2008. 168 f. Dissertação (Mestrado em Direito Processual e Cidadania). –
Universidade Paranaense, Umuarama, 2008, p. 151.
[77] FIORILLO, op. cit., p. 101.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1556



COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA: UM ORGANISMO TRANSDISCIPLINAR NO
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

WATERSHED COMMITTEE, A BODY CURRICULAR IN WATER RESOURCES MANAGEMENT

Jeferson Nogueira Fernandes

RESUMO
Este artigo jurídico trata da necessidade da transdisciplinariedade das informações e argumentos para a
regulamentação do gerenciamento dos recursos hídricos, tendo em vista os diversos atores interessados no
uso das águas e o dever jurídico democrático de compatibilizar os interesses, possibilitando o uso adequado
por todos. Em sua elaboração foi utilizado o seguinte material: textos doutrinários, legislação nacional
pertinente e documentos internacionais e julgados dos tribunais brasileiros. A conclusão indica que: os
comitês de bacias hidrográficas são os espaços adequados para o debate democrático sobre o uso das águas
e também para congregar diversos conhecimentos técnicos e os obtido através da realidade vivida, visando
um gerenciamento adequado das águas, que possibilite o uso por todos, sem que hajam prejudicados.
PALAVRAS-CHAVES: Recursos Hídricos, Comitês de Bacia Hidrográfica e Participação.

ABSTRACT
This article deals with the legal necessity of transdisciplinarity of information and arguments for the
regulation of water resources management, in view of various stakeholders in water use and legal duty to
reconcile the democratic interests, allowing the appropriate use by all. In its preparation was used the
following material: doctrines, national legislation and international documents and tried the Brazilian courts.
The finding indicates that: the river basin committees are the appropriate spaces for democratic debate on the
use of water and also to bring together diverse expertise with the obtained from the lived reality, seeking a
proper management of water, which allows the use of all while there are prejudiced.
KEYWORDS: Water Resources, Watershed Committees and Participation.

1- Introdução
              O presente artigo tem por objetivo tratar de um assunto de grande importância para o
gerenciamento hídrico no Brasil, apesar de ser pouco explorado pela doutrina jurídica brasileira, que é a
transdiciplinariedade nos comitês de bacias hidrográficas, visando uma regulamentação adequada aos
interesses dos diversos atores interessados no uso das águas, mas ao mesmo tempo preservando este recurso
para as presentes e futuras gerações.
              Inicialmente, se demonstrará o desenvolvimento do gerenciamento hídrico no Brasil e como a água
era tratada pelas Constituições Federais anteriores, demonstrando que grande parte dos problemas existentes
durante a colonização do país, persistem atualmente, principalmente no que se refere ao acesso a água.
              Em seguida, trata-se da nova regulamentação trazida pela Constituição Federal de 1988 e pela lei de
gerenciamento de recursos hídricos, para o manejo das águas, com a  criação de comitês de bacias
hidrográficas, passando a ser um instrumento essencial para compatibilizar interesses, tanto a nível
internacional, nacional ou estadual.
              Ao final será exposta a importância da inclusão de diversos atores interessados no uso das águas na
formação dos comitês, para que possam levar para o debate argumentações e informações de outras
realidades de outras ciências, visando estabelecer uma regulamentação jurídica pautada na realidade vivida e
científica.
              Em conclusão, aponta-se a importância dos comitês para a compatibilização dos interesses e da
necessidade de uma formação transdiciplinar para se alcançar uma regulamentação, que possa atender aos
interesses de todos os interessados, sem que existam prejudicados em prol do interesses de alguns e também
a permanência dos recursos hídricos para as futuras gerações.
              Tendo como metodologia, para a realização deste trabalho, a pesquisa doutrinária em diversos
livros especializados no ordenamento jurídico, em especial referente ao gerenciamento das águas, sendo
também analisados as legislações, atos normativos nacionais, julgados do Supremo Tribunal Federal e
documentos internacionais sobre o assunto.
 
2- A Regulamentação da Água no Brasil

 
Importante que façamos uma abordagem inicialmente sobre o tratamento da água no Brasil,

principalmente no que se refere a sua regulamentação pelo direito, além de outros aspectos relacionados com
a gestão hídrica.

As Ordenações Filipinas que vigoraram no Brasil durante a colonização e parte inicial da república
já previam a proteção das águas, pois proibia o lançamento de materiais que pudessem causar a mortandade
de peixes ou que pudesse sujar as águas dos rios e lagoas.[1]

Acreditamos que está proteção não tinha como fundamento a proteção dos recursos hídricos por si
só, mas sim, os peixes que serviam de alimento para o homem e a preocupação com o abastecimento dos
povoados.

No período monárquico, com o país já independente, foi promulgada a Lei 1º de outubro de
1828[2], que regulamentava as atribuições das Câmaras Municipais, no qual determinava aos vereadores
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competência para legislarem sobre as águas, em especial aquedutos, chafarizes, poços, esgotamento de
pântanos e outras atribuições que necessitavam da deliberação do Poder Legislativo Local.

O gerenciamento das águas, para o abastecimento populacional é matéria de discussão há muito
tempo, inclusive referente a problemas perduram até a atualidade, tendo em vista os diversos interesses que
existem para o uso e aproveitamento das águas.

O Supremo Tribunal Federal, através do Ministro Sepúlveda da Pertence, relator da ACO 876 MC,
expôs o problema existente há séculos da transposição do Rio São Francisco, demonstrando no julgado, que
existem estudos para minimizar ou até mesmo resolver o problema da falta de água em alguns Municípios do
semi-árido brasileiro desde a colonização brasileira e que até hoje não foi resolvido o problema, sendo que
em determinados períodos o problema foi tratado de forma minimalista e assistencialista, sem um
enfrentamento adequado, no que se refere a uma solução para o abastecimento de água nas localidades que
eram desprovidas do recurso ambiental.[3]

Com o período republicano o Brasil regulamento o uso da água, através do Código Civil de 1916,
principalmente no que tange a servidão, pois a água que era considerada com elemento da propriedade,
passou a ter este conceito minimizado, já que o seu domínio deixou de ser absoluto e exclusivo do
proprietário da terra, no qual se localizava a água.[4]

A primeira Constituição brasileira a enfrentar a matéria, foi a do ano de 1934, no qual atribui
competência privativa para a União legislar sobre água, além de ter estabelecido o domínio da União sobre
lagos e águas correntes e as que banhavam mais de um Estado-membro ou ainda as que encontravam-se nos
limites com outros países.

Segundo Paulo Bessa Antunes, esta Constituição tratou da água como elemento fundamental para o
desenvolvimento e geração de riquezas, principalmente para o uso na geração de energia elétrica, tanto que a
água foi também regulamentada no título referente à ordem econômica e social, necessitando para seu
aproveitamento de autorização ou concessão administrativa federal.[5]

Durante a Constituição de 1934, também foi instituído o Código de Águas, que atualmente ainda
encontra-se em vigor, causando uma modificação da interpretação dada à água, que conforme dito acima, era
regulamentada infraconstitucionalmente pelo Código Civil, através de uma concepção básica do direito de
vizinhança e de utilização da água como sendo um bem privado e de pouco valor econômico.

Com o Código de Águas, este recurso ambiental passou a ter fundamento contrário ao do Código
Civil, pois o primeiro passou a estabelecer as águas como elemento essencial para o desenvolvimento e para
a industrialização do Brasil, passando a estabelecer instrumentos de intervenção do Poder Público visando
manter a qualidade e a salubridade do recurso ambiental. Mas o principal diferenciador da interpretação
anterior ao Código de Águas é o fato deste diploma normativo ter tratado a água como um bem econômico
coletivo e não privado, passando a ter a tutela estatal.[6]

Na Constituição de 1937 pouca coisa mudou em relação ao tratamento da água e sua
regulamentação, mantendo praticamente a normatização da Constituição Federal anterior.

A Constituição Federal de 1946, manteve a competência da União para legislar sobre recursos
hídricos, mas permitiu também aos Estados-membros a possibilidade de legislar supletivamente ou
complementar a legislação federal, inserindo desta forma o princípio da predominância do interesse, tendo
em vista as peculiaridades de cada Estado-membro complementando a legislação federal, conforme as
características próprias de cada um.

Posteriormente nas Constituições de 1967 e 1969, foi mantida a competência legislativa da União,
retrocedendo em relação ao poder dos Estados-membros de suplementar a legislação federal, já que foi
afastada tal possibilidade[7], demonstrando a centralização do poder em um único ente e desconsiderando as
características próprias de cada Estado-membro e contribuindo para uma crise do federalismo brasileiro, pois
se buscava atribuir a União à centralidade do poder.

A Constituição Federal de 1988 alterou diversas considerações a respeito do tratamento dos
recursos hídricos no Brasil. Inicialmente não podemos deixar de enfatizar que esta Constituição passou a ter
um capítulo próprio para o meio ambiente e por ser a água um recurso ambiental e a tutela da mesma deve
estar condizente com o ordenamento constitucional ambiental, inclusive no que tange ao dever de proteção
que incumbe ao Poder Público e a Sociedade.

Desta forma, diferente das Constituições anteriores, a Sociedade tem o dever de participar dos
processos de intervenção das águas. Situação que não ocorria anteriormente, no qual o único responsável
pela tutela das águas era o Poder Público, não existindo espaço para a participação efetiva da Sociedade, seja
ela organizada ou não.

Mas apesar da água ser um recurso ambiental, no que se refere ao ordenamento constitucional, ela
teve um tratamento diferenciado dos outros recursos.

Inicialmente a Constituição determinou o domínio das águas existentes, dividindo-as em bens da
União e dos Estados[8], além disso, estabeleceu uma repartição de competência diferente das ordens
constitucionais anteriores, vez que atribuiu privativamente a União o deve de legislar sobre águas, inclusive
no que tange a competência executiva a Constituição determinou a instituição do Sistema Nacional de
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Gerenciamento de Recursos Hídricos, único sistema ambiental com base constitucional, demonstrando que a
matéria deveria ser tratada através de lei nacional e não federal, estabelecendo condutas para os outros entes
federativos e não somente regras gerais[9], conforme fez a Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que
estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos.

Evidente por ser a água um recurso ambiental é possível os outros entes federativos legislarem
sobre a matéria, inclusive visando a sua proteção, contra possíveis condutas humanas que venham a poluir o
respectivo recurso.[10] Mas a legislação dos outros entes deve complementar a regra nacional,
especialmente no que se refere à gestão hídrica, pois existem condutas específicas que devem ser cumpridas.

Desta forma, a instituição de normas de gerenciamento de recursos hídricos pelos Estados-membros
devem estar condizentes nas condutas estabelecidas pela legislação nacional do sistema de recursos hídricos,
conforme fez o Rio de Janeiro ao editar a Lei da Política e do Gerenciamento Estadual de Recursos
Hídricos.[11]

Mas, segundo Paulo Bessa Antunes, uma das principais mudanças trazidas pela ordem
constitucional de 1988, foi à alteração da concepção da valoração da água, que anteriormente tal recurso não
era visto de forma clara como sendo um bem de valor econômico e também pela mudança do entendimento
que os rios eram somente elementos geográficos isolados e passaram a ser considerados e compreendidos no
conceito de bacia hidrográfica, o que possibilita uma melhor gestão do recurso, pois o mesmo é planejado de
forma integrada.[12]

 
3 – O Comitê de Bacia Hidrográfica
 
              Com o advento da Lei 9.433/97, surgiu uma nova forma de gerenciamento dos recursos hídricos,
que são os Comitês de Bacia Hidrográfica, no qual se efetivou um princípio basilar do direito ambiental, que
é o da participação, pois apesar dos recursos hídricos terem uma política própria, não quer dizer que os
princípios e normas ambientais não sejam aplicados, pois a água é um elemento do ambiente.
              Tal instrumento de gestão das águas é de grande importância e fundamental para atender as
necessidades e anseios da Sociedade, pois consegue conjugar nas decisões a opinião do Poder Público e da
Sociedade. Assim as intervenções nos recursos hídricos são realizadas de maneira coordenada e
democrática.[13]
              Com isso, observa-se que através dos comitês outros agentes, interessados na gestão das águas,
passam a participar, com direito a voz e voto, das decisões, independente de não terem o domínio sobre os
recursos hídricos[14], mas por serem estes de vital importância para o desenvolvimento da humanidade é
necessário à participação de todos.
              Antes da lei de gerenciamento de recursos hídrico, a gestão das águas era realizada por diversos
modelos, que se demonstraram insuficientes diante a necessidade de água pelos vários segmentos que a
utilizam para fins múltiplos.
              Dentre os modelos, podemos apresentar o burocrático, que caracterizava-se pela concentração do
poder, geralmente nas mãos do Poder Público, através de leis e decretos. Sua principal falha encontra-se
exatamente na centralização do poder, pois acreditava-se que se poderia prever todos os usos e os vários
interessados pelas águas, valorizando desta forma o formalismo e consequentemente não atendendo as
necessidades dos usuários  e da sociedade. Já no Modelo Econômico-financeiro, predomina as negociações,
através de instrumentos econômicos e financeiros, no qual fortificava os programas em saneamento,
irrigação, reflorestamento e outros. Este modelo falhava, pois considerava estático o ambiente e não mutável
e que necessita de flexibilização, de forma que a fomentação de programas no abstrato poderia não
solucionar as necessidades concretas. Por fim, o modelo sistêmico de integração participativa, que
corresponde ao mais moderno atualmente, pois reuni todos os interessados no uso das águas, para que
possam juntos definirem a gestão das águas, reunindo todos os segmentos para negociarem soluções que
possam atender o interesse de todos.[15]
               O atual gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil adota o modelo sistêmico de integração
participativa, pois integra os diversos setores, Poder Público, Sociedade e Usuários na gestão dos recursos
hídricos, através dos Comitês de Bacia.
              Desta forma, importante definir o que são os Comitês e suas competências na gestão das águas. Os
Comitês são órgãos colegiados da Administração Pública, com atribuições normativas, deliberativas e
consultivas, que devem ser exercidas na jurisdição da bacia hidrográfica, que corresponde a uma unidade
territorial para implantação da política e do gerenciamento dos recursos hídricos. [16]
              Dentre os tipos de Comitês, Paulo Affonso Leme Machado, levanta em uma de suas obras, a
possibilidade da existência de comitês federais, estaduais e mistos, sendo este último, quando rio federal e
estadual fizerem parte de uma mesma bacia. Tal situação é objeto da Resolução CNRH 5/2000, no qual
definiu que quando o curso de água principal for um rio federal o comitê estará vinculado ao Conselho
Nacional de Recursos Hídricos, mas a vinculação somente será obrigatória se nos rios estaduais tributários
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não houverem sido criados sub-comitês, pois caso contrário a vinculação passará a ser ao Conselho Estadual
de Recursos Hídricos.[17]
              As ações dos comitês dos rios estaduais que tributam suas águas em rio da União deverão ser
realizadas de forma integrada e articulada com o comitê de competência da União, devendo todos observar
as normas e critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais e o Nacional.[18]
              A partir dos comitês se permite uma decisão política que objetive dar uma resposta adequada às
pressões pelo uso das águas, como a escassez de água, expansão da agricultura, demandas sociais e
ambientais e outros fatores de pressão. Com isso, através de um trabalho de compatibilidade se permite o uso
múltiplo das águas de forma democrática e razoável.[19]
              As competências dos comitês estão expressas no artigo 38 da Lei 9.433/97, devendo observar que
já no inciso primeiro, normatiza o dever da promoção de debates sobre os recursos hídricos, no qual visa
promover a compatibilização de interesses, diante dos problemas que envolvem o uso das águas.
              Assim, acredita-se também, que uma das principais competências dos comitês é a aprovação dos
planos de bacia hidrográfica e garantir a sua efetivação, pois o respectivo plano, corresponde a conjunção
dos interesses das entidades participantes no que se refere a gestão das águas. Desta forma, o plano deve ser
a realidade desejada pela maioria e após todos os membros devem garantir sua efetivação.[20]
              A gestão descentralizada dos recursos hídricos, possivelmente fará com que os comitês passem com
o tempo a ter uma personalidade jurídica, aumentando sua autonomia, que atualmente é muito limitada e
consequentemente melhorando a eficácia das decisões dos comitês. Conforme exposto no Relatório do
Desenvolvimento Humano de 2006, publicado para o programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento.[21]
              Evidente que os Comitês de Bacia, não se restringem única e exclusivamente a um país, podendo
ser efetivado a nível internacional, já que existem diversas bacias hidrográficas que cobrem mais de um país e
o gerenciamento deve ocorrer de forma compartilhada.
              A escolha pela cooperação no gerenciamento é uma opção de cada país, até porque não existe
hierarquia entre Estados, tendo em vista a soberania nacional, mas o gerenciamento em conjunto é muito
mais eficaz e vantajoso do que em separado, tendo em vista que os efeitos do consumo de água a montante,
repercute no uso a jusante.[22]
              É claro que o gerenciamento interno das águas a nível legal deve ser realizado por cada país em
separado, mas nada impede que os países que possuem um mesmo aqüífero, como no caso do Guarani,
estabeleçam diretrizes comuns, visando a criação de normas nacionais com bases nas diretrizes e princípios
consagrados a nível internacional, pois como retrata o Relatório do Desenvolvimento Humano de 2006. “Os
governos e a maioria das pessoas encaram a água que circula no interior do seu país como um recurso
nacional. Do ponto de vista legal e constitucional, até podem ter razão. Mas muito daquilo que é entendido
como «água nacional» é, na realidade, água partilhada”.[23]
              Uma má gestão das bacias hidrográficas ameaça os seres humanos, pois repercutem na subsistência
de diversos setores como agricultura e pesca, além de agravar possíveis efeitos nas secas e cheias e um
grande fator para o insucesso da gestão é a não cooperação a nível transfronteiriços, seja internacional ou
nacional.
              Exemplos das consequencias da má gestão associada a falta de cooperação, são os casos do Lago
Chade e do Mar de Aral, no qual no primeiro a fraca cooperação, permitiu o encolhimento do lago, tendo em
vista a diversas captações irregulares realizadas e no segundo caso, no qual visando o plantio de algodão,
ocorreu o desvio de águas, que iam para o Mar de Aral e passaram a atender as plantações, causando a
morte do respectivo mar. Ambas a situações demonstram os desastres ambientais, sociais  e econômicos que
uma falta de cooperação pode causar.[24]
              Retornando ao Gerenciamento de Recursos Hídricos no Brasil, deve-se observar como é possível
instituir um comitê de bacia hidrográfica. Tal procedimento foi estabelecido pela Resolução CNRH 5/2000,
no que tange aos rios de domínio da União, pois cabe a cada Estado-Membro estabelecer os procedimentos
para a instituição dos comitês dos rios estaduais, que no caso do Estado do Rio de Janeiro é estabelecido
pela Lei Estadual 3.239, de 02 de agosto de 1999 e pelo Decreto nº 40.156, de 17 de outubro de 2006.
              Merece destacar que todos os comitês sejam eles federais ou estaduais, devem ter na sua
composição a participação de representantes do Poder Público, Usuários e da Sociedade Civil e nos comitês
de rios fronteiriços e transfronteiriços, deve-se incluir representantes do Ministério das Relações Exteriores,
como também nos comitês no qual sua abrangência esteja em terras indígenas, deve ter um representante da
FUNAI.
              Para Maria Luiza Machado Granziera é importante observar, que a atuação dos usuários de
recursos hídricos, após a implantação de um comitê de bacia hidrográfica se altera, pois este passa a ter um
compromisso com todos os outros segmentos, que exercem atividades na bacia hidrográfica e que tem algum
interesse no uso da água. Anteriormente o compromisso era somente com o Poder Público detentor do
controle hídrico e ambiental.[25]
              Importante que a instituição de um comitê de bacia deve se pautar na observação do interesse
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público e na proteção ambiental e nunca representar um instrumento de conquistas de um determinado
segmento, mas sim de toda a sociedade condicionada pela bacia hidrográfica existente.
 
4- A Transdisciplinariedade dos Comitês de Bacias Hidrográficas
 
              Com os Comitês de Bacias Hidrográficas, os interessados no manejo dos recursos hídricos,
passaram a ter uma participação ativa nas decisões sobre o uso das águas. Desta forma, o poder decisório
saiu das mãos exclusivas do Poder Público, que teve de dividi-lo conjuntamente com os Usuários e a
Sociedade.
              Na verdade, com a implantação dos comitês ocorre a efetivação de políticas públicas, mediante um
processo democrático, no qual se permite que cada interesse possa ser atendido, na medida em que não
venha prejudicar outros setores, também necessitados e interessados no manejo dos recursos hídricos.
              Evidente, que este processo decisório é muito mais eficaz, pois aproxima os setores interessados e
faz a abertura do diálogo, aproximando a Administração Pública da Sociedade. E se tratando de um recurso
ambiental e fundamental, a própria estrutura jurídica dos Direitos Ambiental e Administrativo exige a
efetivação do princípio da participação, principalmente por se tratar de um recurso que é alvo de tanto
desentendimento, no que se refere ao seu uso e que a sua má utilização causa sérios danos a qualidade de
vida das pessoas. [26]
              Desta forma, os comitês são um dos instrumentos da estrutura organizacional, tais como os
conselhos, comitês e audiências públicas, que visam à aproximação da Administração Pública com a
Sociedade, de maneira que este possa efetivamente participar da condução do Estado, interferindo nas
decisões dos governantes, pois tem o poder de conduzir segundo a vontade da maioria, mas sem deixar de
reconhecer os direitos dos que não acompanharam a vontade da decisão tomada.
                        A existência dos comitês e outros instrumentos, que visam colegiadamente e
parcipativamente, efetivarem políticas públicas são de grande importância principalmente em relação aos
direitos fundamentais sociais, difusos e coletivos, no qual somente através da conscientização é que se
poderá ser efetivado tais direitos.[27] A simples normatização de condutas e de sanções, não demonstra
eficácia, pois as pessoas, por muitas vezes, não vivem o conteúdo da norma editada, elas não tem o
sentimento necessário para sua efetivação e consequentemente a norma não alcança sua eficácia.[28]
              Importante também observar, que por se tratar de um recurso ambiental, representa um elemento
fundamental ao ambiente equilibrado. Então, mas do que adequado que a sociedade possa participar do
processo decisório, já que qualquer manejo de recursos hídricos causará benefícios ou malefícios a toda
sociedade abrangida pelos corpos hídricos manejados.[29] Desta forma, por ser um recurso essencial a
existência da pessoa humana, esta tem o dever e o direito de participar, influenciando e informando suas
necessidades e um dos espaços democrático para a manifestação da sociedade são os comitês.
              Com isso, segundo Habermas, todos os atores participantes que serão atingidos pela decisão,
podem e devem participar e influenciar no processo decisório, apresentando fatos e situações de relevância
para os seus interesses e ao final das negociações entre os diversos interessados, se estabelece um
compromisso e a responsabilidade com a decisão firmada, devendo esta corresponder ao entrelaçamento dos
interesses de todos os atores, criando um equilíbrio social e também a distribuição do poder político entre
todos os participantes.[30]
              Assim, todos os interessados no uso das águas devem participar dos comitês, com o objetivo de
adequar os interesses, possibilitando uma negociação por todos, na medida em que o interesse de um dos
atores interessados não venha a prejudicar os outros. Deve-se estabelecer um uso coletivo das águas, no qual
todos têm o direito de uso, de forma racional e compromissada com os interesses de todos os outros atores.
              Observa-se, que o interesse coletivo se sobrepõe ao individual, de forma que a decisão deve surgi
do debate e principalmente pela comunicabilidade, no qual os atores interessados levam para o comitê
argumentações e informações que irão contribuir para a formação de uma decisão política. Evidente que
estas não necessitam ser apresentadas somente por técnicos especializados, mas também pelos que apesar de
não ter o conhecimento técnico tem o da realidade existente e com certeza poderão contribuir na decisão
adequada, pois poderá no momento das negociações entrelaçarem os conhecimentos técnicos e da realidade
vivida.[31]
              Desta forma, os comitês não necessitam somente ter em sua composição a participação de entidades
técnicas, mas deve-se ter também a inclusão de entidades sociais, que representam a defesa da sociedade que
vive e tem um conhecimento comum e não técnico. Com isso, imprescindível que os comitês tenham na sua
composição, associações de pescadores e agricultores de diversos portes e outros atores, que apesar da falta
técnica em sua maioria, principalmente os que defendem os pequenos produtores, é fundamental a sua
participação, contribuindo na negociabilidade com argumentos e informações obtidas através da realidade
vivida e não estudada.
              Evidente também, que somente a participação dos atores acima mencionados não concretiza uma
negociação adequada para a formação de uma norma decisória, necessitando também da conjugação das
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informações dos atores técnicos, inclusive possibilitando um afrontamento dos argumentos e informações
técnicos e comuns.
              Com isso, a regulamentação jurídica do uso das águas carece de uma ampla base de informações e
argumentos que somente são encontradas em outras disciplinas e até mesmo no conhecimento adquirido com
o viver da realidade existente.
              Assim, o espaço adequado estabelecido juridicamente para a conjugação destas disciplinas e
realidades, visando à regulamentação do manejo democrático das águas são os comitês de bacias
hidrográficas.
 
5- Conclusão
 
              A partir do exposto acima, se conclui que a tutela sobre a água no Brasil ocorre desde quando o
país era colonial de Portugal, através das Ordenações, mas percebe-se que a concepção sobre este recurso e
seu gerenciamento se alterou até os dias atuais.
              As Constituições do Brasil trataram sempre do assunto de uma forma pouco aprofundada,
normatizando somente a competência legislativa e executiva para o gerenciamento deste recurso ambiental,
com exceção da Constituição Federal de 1988, que estabelece uma nova ordem constitucional, que insere a
proteção ambiental como norma materialmente e formalmente constitucional, disciplinando além da
competência, princípios necessários para a efetivação do gerenciamento hídrico de maneira compartilhada,
participativa e democrática, vez que a água deixou de ter uma visão privada e passou a ser considerada como
um recurso público e necessário a toda Sociedade.
              Assim, tendo em vista a essencialidade da água e os diversos interessados no uso, mais do que
adequado e racional que a Sociedade participe do processo decisório de regulamentação do uso das águas da
Bacia Hidrográfica, no qual está inserida. Este modelo de gerenciamento de recursos hídricos é o sistêmico
de integração participativa, no qual cria um canal de comunicabilidade entre todos os interessados e divide a
responsabilidade decisória.
              Por tal sistema a integração de diversos atores interessados no uso das águas é fundamental, tendo
em vista que estes irão participar do processo, trazendo temas, argumentos e informações para o
gerenciamento hídrico, possibilitando uma compatibilidade do uso, no qual nenhum ator poderá ter seu
interesse sobreposto ao de outros, deve-se alcançar um equilíbrio entre os determinados usos para a água.
              Desta forma, para obter uma regulamentação adequada e razoável para todos os interessados, não
se pode utilizar exclusivamente do direito para tal dever, pois senão estaríamos aplicando os modelos
burocráticos e econômico-financeiro, é necessário que o direito absorva o conhecimento de outras ciências e
até mesmo da realidade comum, não  fundamentada em ciência, mas no conhecimento adquirido com a vida
das pessoas e grupos envolvidos no uso das águas. Com isso surgirá uma regulamentação transdiciplinar, no
qual a informação e a argumentação, fundados em outros conhecimentos, servem de base fundamental para a
regulamentação jurídica do gerenciamento dos recursos hídricos.
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DIREITO E MEIO AMBIENTE: ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DA EFETIVIDADE 

DO DIREITO AMBIENTAL PARA TUTELA DO MEIO AMBIENTE, SOB O PONTO 
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STATE UNIVERSITY 
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RESUMO: Diante da preocupação crescente acerca do futuro da porção natural do planeta, a 

presente pesquisa objetiva averiguar a importância da efetividade do direito ambiental, se propondo, 

para tanto, a avaliar o posicionamento dos alunos de Direito Ambiental do primeiro semestre de 2006 

da Faculdade de Direito da Universidade Estadual da Paraíba, perante as questões referentes à 

preservação do meio ambiente, na tentativa de demonstrar a importância da implementação desse 

ramo jurídico nas universidades para a difusão da necessidade de tutela da natureza. A amostra foi 

composta por 21 alunos. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados questionário composto por 

perguntas abertas e fechadas. Dos entrevistados, 95,24% consideram importante ou muito importante a 

Disciplina Direito Ambiental para o curso de Direito; 100% compreendem o significado da expressão 

desenvolvimento sustentável, admitem que a preservação do meio ambiente é de responsabilidade de 

todos e que o desenvolvimento de pesquisas relativas à sustentabilidade do meio ambiente bem como 

o reaproveitamento do lixo, são necessários. Os alunos consideram que a responsabilidade dos 

profissionais da área de Direito sobre a preservação ambiental é elevada, salientando a necessidade de 

aplicar e respeitar as leis. Muitos acreditam ainda que a preservação do meio ambiente está 

relacionada com a educação ambiental e que a intervenção de instituições de Direito, como a OAB, é 

muito importante para impedir práticas destruidoras do meio ambiente. Assim sendo, verifica-se que 

os alunos pesquisados reconhecem o caráter indispensável do Direito ambiental para efetivação da 

tutela do meio ambiente e, portanto a necessidade desta disciplina nas Faculdades de direito.  

PALAVRAS-CHAVE: Direito Ambiental; Preservação Ambiental; Educação Ambiental; 

Informação 

ABSTRACT: Given the growing concern about the future of the planet‟s natural portion, this 

research aims to investigate the importance of the effectiveness of Environmental Right, 

proposing to review placement of the students that study the curricular component 

Environmental Right in Law School of the Paraíba‟s State University (Universidade Estadual 

da Paraíba), in the period that understands the first semester of 2006, about the issues of 

environmental preservation, in an attempt to demonstrate the importance of implementation of 

this branch of law in the Universities to spread the need for the nature guardianship. The 

sample was composed by 21 students. The collect instrument of data used it was a 

questionnaire composed by open and closed questions. Among the interviewers, 96,24% 

consider important or very important the discipline Environmental Right for the Law School. 

100% understand the meaning of the expression sustainable development. They admit that the 

preservation of the environment is everyone's responsibility. They consider necessary to 

develop research related to environmental sustainability and the reuse of garbage. Students 

consider that the responsibility of professionals in the law area about environmental 
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protection is high, emphasizing the need to apply and to respect the laws. Many students 

believe that the environmental preservation is related to environmental education, and the 

involvement of law institutions, such as OAB, it is very important to prevent environmentally 

destructive practices. Thus, it appears that the students surveyed acknowledge that the 

environmental law is indispensable to execute the protection of the environment and, 

therefore, the importance of this discipline in the Law Schools. 

 

KEY-WORDS: Environmental Law; Environmental Preservation; Environmental Education; 

Information,  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O homem, desde o início de sua existência na Terra, dependeu da natureza para 

subsistência, caçando, usando a água, pescando, usando cavernas como abrigo. 

A princípio, a interação homem e meio ambiente ocorria de forma harmoniosa; não 

havia abuso por parte do primeiro em relação ao segundo. Com o passar dos séculos, porém, 

foi surgindo á idéia de domínio e poder, despertando um crescente sentimento de ganância. O 

homem passou, então, a se considerar em patamar de superioridade em relação ao meio 

ambiente e começou a fazer uso dos recursos naturais de forma predatória.  

Posteriormente, com o advento de pesquisas científicas, estudiosos dedicados ao 

meio ambiente e à natureza, foram descobrindo e entendendo as diversas características 

ambientais, os recursos naturais, que são indispensáveis à sobrevivência da humanidade e o 

seu caráter limitado. Tais esforços se evidenciaram no século XX, após a 2ª Guerra Mundial, 

mais precisamente, a partir da década de 60. 

A partir de então, uma parcela da população começou a se preocupar com o meio 

ambiente, atribuindo a verdadeira importância, aceitando como parte integrante da sua vida. 

Porém o desenvolvimento social descontrolado já destruíra grande parcela da natureza, em 

sua maioria irreversível. Os esforços passaram a priorizar, portanto, a preservação do que não 

fora destruído. Surgia, gradativamente, a noção da necessidade de um desenvolvimento 

sustentável e conscientização das gerações futuras para a importância do meio ambiente.   

Neste sentido, surge a necessidade do incentivo à educação ambiental nas escolas, 

desde as primeiras etapas da vida estudantil, até estágios mais avançados do ensino, com o 

escopo de se moldar, não apenas na idade adulta, mas a partir da infância, uma consciência 

ecológica nos cidadãos. 

Diante da fundamental importância do meio ambiente para a humanidade, houve a 

necessidade de que o Direito tutelasse também este patrimônio. Surgiu, então, o Direito 

Ambiental como a ciência que estuda os problemas ambientais e suas interligações com o 
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homem, visando à proteção do meio ambiente para a melhoria das condições de vida como 

um todo. 

Com o escopo de resguardar as questões de interesse ambiental, surgiu, no Brasil, a 

Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938, de 31.08.81), um marco histórico no 

desenvolvimento do Direito Ambiental. Seguiu-se a Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347, de 

24.07.85) que tutela os valores ambientais, disciplinando a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Neste rol também merece destaque a 

Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717, de 29.06.65).  

Em 1988, a nossa Constituição Federal dedicou em seu título VIII – da Ordem 

Social, no capítulo VI, art. 225 normas direcionais da problemática ambiental, dando as 

diretrizes de preservação e proteção dos recursos naturais incluindo nelas a fauna e a flora, 

bem como, entre outras medidas, normas de promoção da educação ambiental, definindo o 

meio ambiente como bem de uso comum do povo. Mais recentemente, no ano de 1999, surgiu 

a Lei 9.795 de 27.04.99 que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental e dá outras providências. A Constituição do Estado da Paraíba tutela os 

interesses do meio ambiente e do solo em seus artigos 227 a 235. 

Isto posto, entende-se como sendo de fundamental importância ter-se o 

conhecimento, na Faculdade de Direito, do quão é importante a noção de preservação do meio 

ambiente, em especial para os alunos que cursam o Componente curricular Direito Ambiental, 

uma vez que, de todos os ramos do Direito, este é o que está mais tendente a tratar das 

questões que envolvem  o homem e a natureza. 

Considerando o exposto, o trabalho tem por objetivo objetiva averiguar a 

importância da efetividade do direito ambiental, se propondo, para tanto, a avaliar o 

posicionamento dos alunos de Direito Ambiental do primeiro semestre de 2006 da Faculdade 

de Direito da Universidade Estadual da Paraíba, perante as questões referentes à preservação 

do meio ambiente, na tentativa de demonstrar a importância da implementação desse ramo 

jurídico nas universidades para a difusão da necessidade de tutela da natureza. 

Para execução da pesquisa, foi aplicado questionário junto à  21 alunos visto ser este 

o número máximo de alunos presentes em sala de aula quando da entrevista. Tendo em vista 

que no período que compreende o primeiro semestre de 2006 havia apenas uma turma de 

Direito Ambiental, com um universo que compreendia cerca de 30 alunos, considera-se que a 

amostra estudada possibilitou o desenvolvimento do estudo. O questionário consta de 18 

perguntas variando entre abertas e fechadas (vide apêndice).  
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2. MEIO AMBIENTE E INTERDISCIPLINARIDADE 

2.1.  Conceito e Aspectos do Meio Ambiente 

Como a própria expressão sugere, a palavra meio ambiente significa a esfera, o 

círculo, o âmbito em que nos cerca, em que vivemos. Silva entende que “até se pode 

reconhecer que, na expressão meio ambiente se denota certa redundância” (1997, p.01), e cita 

Ramón Martín Mateo, segundo o qual, "se utiliza decididamente a rubrica "derecho 

ambiental" em vez de "derecho del medio ambiente" (IDEM, IBIDEM).  

Entretanto, o legislador brasileiro, sentindo a necessidade de atribuir maior precisão 

significativa aos textos legislativos, vem empregando a expressão meio ambiente, em vez de 

ambiente apenas. Na Itália, por exemplo, só se emprega a palavra "ambiente", sendo válido 

destacar Silva, quando cita Massimo Severo Guiannini que acredita corresponder, a palavra 

ambiente a três noções: 

- a de ambiente enquanto a paisagem, incluindo tanto as belezas naturais 
como os parques e florestas; 

- a de ambiente como objeto de movimento normativo ou de idéias sobre 

defesa do solo, do ar, e da água;  
- a de ambiente como objeto da disciplina urbanística. (1997, p. 2) 

 

Pode-se afirmar que o ambiente envolve um conjunto de elementos naturais, 

artificiais e culturais, cuja interrelação constitui e condiciona o meio em que se vive. Por esta 

razão, a expressão meio ambiente é considerada mais rica de sentido do que a simples palavra 

ambiente. Esta significa o conjunto de elementos; aquela, o resultado da interação desses 

elementos. De acordo com os ensinamentos de Silva, “o conceito de meio ambiente há de ser 

globalizante, abrangente de toda a natureza original e artificial, bem como os bens culturais 

correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a  água, o ar a flora, as belezas naturais e o 

patrimônio histórico, turístico paisagístico e arqueológico” (1997, p. 2). 

Com respaldo em Silva (1997), tem-se ainda que, do conceito de Meio Ambiente, é 

possível observar a existência de três aspectos: 

 O meio ambiente artificial que constitui o espaço urbano construído, incluindo o conjunto 

de edificações, espaço urbano fechado, e os equipamentos públicos, que são as ruas, 

praças, áreas verdes, ou seja, espaço urbano aberto; 

 O meio ambiente cultural, integrado pelo patrimônio histórico, artístico, arqueológico, 

paisagístico, turístico, que, embora artificial, em regra, como obra do homem, difere meio 

ambiente artificial pelo sentido de valor especial que adquiriu ou de que se empregnou; 
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 O meio ambiente natural ou físico, constituído pelo solo, a água, o ar atmosférico, a flora, 

enfim, pela interação dos seres vivos e seu meio. Este aspecto do meio ambiente pode ser 

encontrado na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 31.08.81), 

quando, em seu art. 3º, inciso I, diz que, para os fins nela previstos, entende-se por meio 

ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química 

e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. 

Há que se considerar, ainda, o meio ambiente do trabalho. Fiorillo o conceitua como 

sendo 

o local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais, sejam 

remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do meio e 
na ausência de agentes que comprometam a incolumidade físico-psíquica 

dos trabalhadores, independente da condição que ostentem - homens ou 

mulheres, maiores ou menores de idade, celetistas, servidores públicos, 
autônomos etc. (2001, p. 21) 

 

É importante salientar, entretanto, que a indicação desses quatro aspectos revela 

apenas uma visão jurídica, fundada no fato de que estão sujeitos a regime jurídico diverso. A 

doutrina tem se posicionado favorável a uma unidade ambiental, com alguma divergência que 

tende a desaparecer. 

 

2.2.  Meio Ambiente no Contexto Interdisciplinar 

A proteção do meio ambiente tem sido tema de diversos debates em todo o mundo. 

Irigalba, citando Aldous Huxley ressalta a vital importância da preservação ambiental 

destacando que „a vida é relação de dar e receber sem excesso‟ (2005, p. 11). 

Num momento em que a idéia da interdisciplinaridade é uma constante no plano 

científico, o estudo do meio ambiente transpõe a barreira das pesquisas em biologia para se 

incluir nas diversas áreas do conhecimento, como as ciências sociais, as humanas e, mais 

estritamente, o Direito. 

Neste sentido, é importante destacar que a pesquisa ora apresentada pode ser 

considerada relevante não apenas em relação a alunos de Direito, mas a alunos de toda e 

qualquer área do conhecimento. Isto porque o que se pretende é despertar, sobretudo nos 

alunos universitários, a necessidade de inter-relacionar a sua área de estudo com as questões 

ambientais de forma a contribuir para a manutenção de um meio ambiente saudável. Tendo 

ainda a responsabilidade de transmitir os conhecimentos adquiridos, conscientizando a 

população como um todo, particularmente aquela parcela menos esclarecida.   

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1569



Assim sendo, o desenvolvimento de pesquisas nesta óptica, é indispensável. 

Confirmando, Irigalba destaca que “muitas pessoas (sobretudo alguns cientistas sociais) 

consideram uma indiscutível evidência a proposta de integrar o „social‟ e o „ecológico‟” 

(2005, p.11). E complementa: 

as ciências sociais informam-nos que a complexidade social não é 

fragmentária nem se apresenta atomizada; ao contrário, é diferenciada, 

multicausal, interdependente, global e integradora. (...) Essa 
interdependência no plano social tem sua correspondência na ecologia 

quando se afirma que todos os organismos modificam em alguma medida os 

ecossistemas nos quais vivem. Tal afirmação transposta para o campo social, 

implica que os profissionais da intervenção social precisam ser muito 
conscientes (e conseqüentes) da responsabilidade que assumem ao intervir 

(em todas as formas em que os assistentes sociais podem fazê-lo) (...) Nossa 

tendência é acrescentar (...) a dimensão social nas análises ecológicas, como 
se comentássemos ou lembrássemos que ficariam incompletas se não 

levassem em conta que o ser humano é mias uma ser vivo e um ator chave. 

(IDEM, p. 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Seguindo essa perspectiva, a autora ressalta ainda a “necessidade dos cientistas (...) 

trabalharem em equipes multi e interdisciplinares” (IBIDEM, p.15).  

O Direito também segue a tendência interdisciplinar. Relativamente ao Direito 

Ambiental, Santos assevera que: “o Direito Ambiental tem como base estudos complexos que 

envolvem várias ciências como biologia, antropologia, sistemas educacionais, ciências 

sociais, princípios de direito internacional, entre outras” (1999, p.1). 

 

3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E INFORMAÇÃO 

Aliada à idéia do desenvolvimento de estudos interdisciplinares, está a de uma 

sociedade bem informada acerca da necessidade da integração desenvolvimento social – 

preservação ambiental, base do desenvolvimento sustentável. Neste sentido, é de grande 

importância o posicionamento de Vilmar, que afirma:  

Sei que há muito a ser feito e os resultados talvez não possam ser vistos 
ainda, como aqueles construtores de catedrais da Idade Média, que iniciavam 

sua obra já sabendo que não veriam sua conclusão. Vivemos ainda sob o 

domínio de um modelo de desenvolvimento mentiroso que, em sua corrida 
consumista e excludente, torna como líquido e certo que o planeta será capaz 

de ceder infinitamente recursos e receber infinitamente nossos restos. Os 

problemas sócio ambientais estão mostrando que não é bem assim. Existe 

hoje um verdadeiro bloqueio econômico para impedir que a mídia ambiental 
brasileira consiga ampliar sua tiragem e atender ao grande público. (...) 

Nosso maior desafio agora deve ser engajar cada vez maiores seguimentos 

da sociedade na compreensão adequada da problemática ambiental, suas 
conseqüências e as diferentes possibilidades de soluções. Só bem informada 

uma sociedade será capaz de decidir, de forma adequada, entre adotar um 
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estilo de vida que assegure um futuro para os nossos filhos e netos, ou 

caminhar para o desastre ambiental. (2006, p. 04) 

                   Seguindo esta perspectiva, entende-se indispensável o incentivo à educação 

ambiental. Soffiati admite: 

sociedade, meio ambiente, cidadania e educação, palavras e conceitos 

empregados atualmente à exaustão. Um provérbio chinês diz que quando 

utilizamos uma palavra em demasia, o que é nomeado por ela mostra-se 
escasso ou inexistente. De fato, não alcançamos níveis satisfatórios de 

organização da sociedade. Meio ambiente, no Brasil, apresenta-se 

extremamente vulnerável. A educação, em seu sentido mais amplo, enfrenta 
acentuados problemas de qualidade e não alcançou patamares desejáveis de 

democratização. Se a cidadania, em sua expressão clássica, ainda engatinha, 

a ecocidadania, por seu turno, continua revestida de um caráter utópico e 

distante. (...) pretende-se (...) análise histórica que nos auxilie a compreender 
a crise ambiental atual e concorra para construção da ecocidadania, assim 

como para uma tomada de postura mais consistentes dos ecoeducadores. 

(2002, p. 23-24) 

 

Juridicamente, tem-se que a educação ambiental decorre do princípio da 

participação na tutela do meio ambiente, e está prevista na Constituição Federal, no seu art. 

225, § 1º, VI. Buscou-se trazer consciência ecológica à sociedade permitindo a efetivação 

deste princípio na salvaguarda do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Segundo Fiorillo, educar ambientalmente significa:  

a) reduzir os custos ambientais à medida que a população atuará como 

guardiã do meio ambiente; b) efetivar o princípio da prevenção; c) fixar a 
idéia da consciência ecológica, que buscará sempre a utilização de 

tecnologias limpas; d) incentivar a realização do princípio da solidariedade, 

no exato sentido que perceberá que o meio ambiente é único, indivisível e de 
titulares indetermináveis, devendo ser justa e distributivamente acessível a 

todos; e) efetivar o princípio da participação. (2003, p. 41) 

 

Para a efetivação do princípio da participação, são essenciais dois elementos, quais 

sejam, a informação e a educação ambiental. A informação ambiental encontra fundamento 

nos arts. 6º, § 3º, e 10 da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. A educação ambiental é 

efetivada mediante a informação ambiental, e encontra-se expressa, como visto anteriormente, 

na Constituição Federal, art. 225, § 1º, VI. Importante destacar também a Lei nº 9.795, de    

27. 04. 99, que instituiu, em seu art. 6º, a Política Nacional de Educação Ambiental.  

Esta Lei, nos artigos 1º e 2º, definiu a educação ambiental como sendo os processos 

pelos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de 

uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade, sendo ainda 

um componente essencial e permanente da evolução nacional que deve estar presente, de 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1571



forma articulada, em todos os níveis e modalidades de processo educativo em caráter formal e 

não formal.  

De acordo com o art. 9º desta Lei, a educação ambiental deverá ser implementada no 

ensino formal, sendo desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino 

públicas e privadas, englobando a educação básica, a superior, a especial, a profissional e a de 

jovens e adultos.  

A educação ambiental será implementada ainda através de ações e práticas 

educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua 

organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. A esse processo deu-se 

o nome de educação ambiental não formal, porquanto realizada fora do âmbito escolar e 

acadêmico, o que, todavia, não exclui a participação das escolas e universidades na 

formulação de programas e atividades vinculadas a esse fim (art. 13, II). Desta forma, as 

instituições de ensino estão comprometidas tanto com a educação ambiental formal quanto 

com a não formal. 

A Política Nacional de Educação Ambiental veio a reforçar que o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e indispensável à sadia qualidade de 

vida, deve ser defendido e preservado pelo Poder Público e pela coletividade, por intermédio 

da construção de valores sociais, de conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas à 

preservação desse bem pela implementação da Educação Ambiental. 

A educação ambiental expressa através da lei, evidencia a necessidade da educação 

ambiental desde o princípio da vida escolar dos cidadãos para que, no futuro, os esforços 

sejam no sentido de MANTER o meio ambiente que já fora RESTABELECIDO e 

PRESERVADO devido ao desenvolvimento de sociedades mais conscientes da sua 

subordinação ao meio ambiente, em especial, à natureza. 

 

4. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, INDUSTRIALIZAÇÃO E CIDADANIA 

As pesquisas relativas à preservação do meio ambiente foram evoluindo com o 

passar das décadas. De acordo com Mattozo (2001, p. 01), no ano de 1972, Dennis Meadows 

e os pesquisadores do “Clube de Roma”, publicaram o estudo Limites do Crescimento, 

segundo o qual, mantidos os níveis de industrialização, poluição, produção de alimentos e 

exploração dos recursos naturais, o limite do planeta seria atingido, no máximo, em 100 anos, 

provocando uma repentina diminuição da população mundial e da capacidade industrial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Oliveira salienta que, atualmente, “a demanda de alimentos para atender parcela 

significativa da população mundial, só tem sido possível através da prática da irrigação” 
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(2001, p. 01). No entanto, a autora admite que o uso de fertilizantes “tem concorrido para 

contaminar os mananciais superficiais e subterrâneos com íons nitrato e amônio, que serão 

reutilizados através da água de irrigação juntamente com outros tipos de sais, promovendo a 

concentração excessiva dos nitratos no solo” (IDEM, p. 01). 

Neste contexto, restringindo-se à questão da água, é importante lembrar que as 

observações científicas dos últimos tempos vêem a disponibilidade de água potável como um 

dos principais problemas que as gerações do próximo milênio irão enfrentar.  Para Gorgulho, 

“às vésperas do novo milênio, o Homem chegou, afinal a uma triste conclusão: a vida existe 

porque existe água. Sem água é o caos” (1999, p. 06). E complementa: 

a disponibilidade de água por habitante foi reduzida em 60% nos últimos 50 
anos.  E neste mesmo período a população do Planeta cresceu 50%.  Daí que 

os governantes do mundo inteiro chegaram a uma conclusão: tudo poderá 

acontecer, até mesmo possíveis guerras,  não por causa do petróleo ou por 
terras, mas, pela água.  Da água existente no planeta, 99% não está 

disponível para uso humano. 97% é água salgada, encontrada nos oceanos, 

2% formam as geleiras inacessíveis, e apenas 1% de toda essa água é doce e 
está armazenada nos rios, lagos e aqüíferos subterrâneos; como o Brasil 

detém 8% de toda água doce superficial da terra, essa relativa abundância 

pode ter motivado os brasileiros a não se preocuparem com esse recurso. 

(IDEM, p.06)  

 

 Teixeira et al. destaca ainda: 

O problema da escassez de água está atingindo proporções alarmantes. Na 
década de 1990, o Comitê de Recursos Naturais das Nações Unidas 

confirmou que oitenta países padeciam de grave carência de água e que em 

muitos casos esta falta era um fator limitante para o desenvolvimento 
econômico e social. Atualmente, admite-se que se não for alterado o estilo 

de vida da sociedade, um quarto da população mundial sofrerá a falta de 

água nas próximas décadas. (2001, p. 01) 

 

Neste ínterim, pode ser citada a Lei nº 9.433, de 08. 01. 97, que instituiu a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, a qual tem por objetivos, de acordo com o art. 2º, assegurar à 

atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade 

adequados aos respectivos usos; a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, 

incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; a prevenção e a 

defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso 

inadequado dos recursos naturais.  

Com base em histórico desenvolvido por Mattozo (2001, p.01), tem-se que em 1973, 

o canadense Maurice Strong, através do conceito de ecodesenvolvimento, afirmou que os 

caminhos do desenvolvimento seriam seis: satisfação das necessidades básicas; solidariedade 

com as gerações futuras; participação da população envolvida; preservação dos recursos 
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naturais e do meio ambiente, elaboração de um sistema social que garanta emprego, segurança 

social e respeito a outras culturas; programas de educação. 

Neste sentido, Barbosa correlaciona o cidadão e o meio ambiente, afirmando que “a 

preocupação com a relação entre o cidadão e o meio ambiente tem levado pensadores a 

olharem essa convivência em diferentes perspectivas” (2005, p.24), e cita Aceserlard:  

o movimento social contra a degradação do meio ambiente vem se 
articulando crescentemente com as lutas democráticas pela implantação de 

um novo modelo de cidadania. A defesa dos direitos ambientais das 

populações unifica lutas sociais com distintos objetivos específicos: o acesso 
a bens coletivos como a água e o ar, em níveis e qualidade compatíveis com 

condições adequadas de existência de grupos sócio-culturais específicos 

como seringueiros, apanhadores de castanha e comunidades indígenas; a 

garantia de uso público do patrimônio natural constituído por áreas verdes, 
cursos d‟água e nascentes, freqüentemente degradados pelo uso privado 

incompatível com os interesses coletivos da sociedade (...) a luta contra a 

degradação ambiental tem por objetivo a preservação dos direitos dos 
cidadãos à vida e ao trabalho.  (IDEM, p. 24) 

 

A Declaração de Cocoyok das Nações Unidas afirmava, segundo Mattozzo (2001, 

p.01), que a causa da explosão demográfica era a pobreza, que também gerava a destruição 

desenfreada dos recursos naturais. 

As transformações sócio-econômico-tecnológicas ocorridas com o liberalismo e o 

neoliberalismo trouxeram como conseqüência mudanças na concepção e conceito de 

desenvolvimento, passando-se a reclamar um papel ativo do Estado no socorro dos valores 

ambientais. A proteção do meio ambiente e o fenômeno desenvolvimentista passaram a fazer 

parte de um objetivo comum, pressupondo a convergência de objetivos das políticas de 

desenvolvimento econômico, social, cultural, e de proteção ambiental.  

Confirmando esta tendência, Sadenberg esclarece: 

a busca e a conquista de um 'ponto de equilíbrio' entre o desenvolvimento 
social, o crescimento econômico e a utilização dos recursos naturais exigem 

um adequado planejamento territorial que tenha em conta os limites da 

sustentabilidade. O critério do desenvolvimento sustentável deve valer tanto 
para o território nacional na sua totalidade, áreas urbanas e rurais, como para 

a sociedade, para o povo, respeitadas as necessidades culturais e criativas do 

país. (1995, p. 3)  

 

Não há dúvida que o desenvolvimento econômico também é um valor precioso da 

sociedade. Todavia, a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico devem 

coexistir, de modo que aquela não acarrete a anulação desta. 

Para reforçar esta idéia, Barbosa afirma que  

a esperança ambiental deve superar o medo ecológico e contribuir com a 
modificação da crise planetária. A expectativa de melhorar a capacidade 
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suporte da terra não ocorrerá sem o rompimento com o modelo de 

desenvolvimento insustentado, patrocinado por parcela de agentes 

econômicos insensíveis (...) a agenda ambiental azul – água – e a agenda 
ambiental verde – flora – carecem de sobreposições à agenda ambiental 

marrom – degradante dos recursos ambientais.  (2005, p.12) 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: ECO-92 E AGENDA 21 

A terminologia empregada ao princípio do desenvolvimento sustentável surgiu, 

inicialmente, na Conferência Mundial do Meio Ambiente, realizada, em 1972, em Estocolmo 

e repetida nas demais conferências sobre o meio ambiente, em especial na ECO-92, a qual 

empregou o termo em 11 dos seus 26 princípios. 

Com base em Mattozzo (2001, p.01), em 1987, a Comissão Mundial da ONU sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), apresentou o “Our Common Future”, 

conhecido como relatório Brundtland, o qual diz que “Desenvolvimento Sustentável é 

desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de 

as futuras gerações satisfazerem as suas próprias necessidades”. 

Segundo Barbosa, em conformidade com o “Our Common Future”,  

o desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a 

exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 
desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e 

reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e 

aspirações humanas. Os objetivos dessa política dizem que deve se retomar o 
crescimento como condição necessária para erradicar a pobreza; mudar a 

qualidade de crescimento para torná-lo mais justo, eqüitativo e menos 

intensivo em matérias-primas e energia; atender às necessidades humanas 

essenciais de emprego, alimentação, energia, água e saneamento; manter um 
nível populacional sustentável; conservar e melhorar a base de recursos; 

reorientar a economia no processo decisório; e ainda, modificar as relações 

econômicas internacionais e de estimular a cooperação internacional para 
reduzir os desequilíbrios entre os países. (2005, p. 47) 

 

 

 Importante citar, ainda, Oliveira, para quem  

a sustentabilidade se baseia no desenvolvimento equilibrado da sociedade 

com relação a aspectos sociais, econômicos, políticos e ecológicos. A 

sobrevivência saudável da população humana depende sobremaneira, da 
disponibilidade de água não contaminada, ar não poluído e alimentos de 

qualidade e em quantidade suficiente para atender à sua exigência 

nutricional e orgânica. (2001, p. 04) 

 

Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro (ECO-92), segundo Mattozzo (2001, p.01), 

sacramentou, em termos mundiais, a preocupação com a problemática ambiental, reforçando 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1575



os princípios e regras para o combate à degradação ambiental, elaborando a Agenda 21, 

instrumento diretriz do desenvolvimento sustentável. 

No que se refere à Agenda 21, Vasconcelos comenta: 

 

é considerada o mais poderoso instrumento de planejamento estratégico 

atualmente em implementação. Fruto do consenso entre a maioria dos países, 

apresenta-se como um permeador de diversas políticas públicas 
constituindo-se na mais abrangente tentativa já realizada para orientar um 

novo padrão de desenvolvimento para o século XXI, cujo alicerce é a 

sinergia da sustentabilidade ambiental, social e econômica, perpassando em 
todas as suas ações propostas. (...) Além do documento em si, a agenda 21 é 

um processo de planejamento participativo que resulta na análise da situação 

atual de um país, estado, município, região, setor e planeja o futuro de forma 
sustentável. E esse processo deve envolver toda a sociedade na discussão dos 

principais problemas e na formação de parcerias e compromissos para sua 

solução a curto, médio e longo prazo. (2006, p.09) 

 

Relativamente à Eco-92, Barbosa destaca que “já no princípio 1 informa que os seres 

humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a 

uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza” (2005, p. 20).  

Na Constituição Federal, o princípio do desenvolvimento sustentável encontra-se no 

caput do art. 225, que salienta a necessidade do uso racional dos recursos naturais para a sadia 

qualidade de vida das presentes e futuras gerações.  

Estudos em matéria ambiental tem levado à constatação de que os recursos 

ambientais são esgotáveis, tornando-se inadmissível que as atividades econômicas 

desenvolvam-se alheias a esse fato. Busca-se a coexistência harmônica entre economia e meio 

ambiente. Permite-se o desenvolvimento, mas de forma sustentável, planejada, para que os 

recursos hoje existentes não se esgotem ou tornem-se inócuos.  

Entretanto, Anello, salienta que a biodiversidade e a sustentabilidade configuram 

uma “contradição” que “cristaliza os conflitos da sociedade brasileira” (2004, p.58). Para a 

autora, superar essa contradição é a tarefa que se apresenta a nossa sociedade. Exemplifica: 

“como legitimar a presença de madeireiros na região amazônica que, por um lado tem que 

atender a um mercado consumidor de madeira de lei de altíssima qualidade cada vez maior, e 

por outro lado tem que preservar o ecossistema da bacia do amazonas”.   

Outra contradição que pode ser considerada é a comentada por Oliveira: 

o uso de fertilizantes e de agrotóxicos, em larga escala, com a justificativa de 

aumentar os níveis de produtividade das culturas com a finalidade de suprir a 
demanda de alimentos e acabar de vez com o problema da fome, veio causar 

grandes impactos ao meio ambiente e à saúde da população. (2001, p. 28) 
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Fiorillo & Diaféria consideram que o princípio do desenvolvimento sustentável  

tem por conteúdo a manutenção das bases vitais da produção e reprodução 
do homem e de suas atividades, garantindo igualmente uma relação 

satisfatória entre os homens e destes com o seu ambiente, para que as futuras 

gerações também tenham oportunidade de desfrutar os mesmos recursos que 
temos hoje à nossa disposição. (1999, p.31) 

 

Para complementar o entendimento acerca do desenvolvimento sustentável, Fiorillo 

& Rodrigues destacam que “como se percebe, o princípio possui grande importância, 

porquanto numa sociedade desregrada, à deriva de parâmetros de livre concorrência e 

iniciativa, o caminho inexorável para o caos ambiental é uma certeza” (1997, p.118).  

 

6. DIREITO E MEIO AMBIENTE 

6.1. Tutela Jurisdicional Civil Coletiva 

A sociedade tem passado por profundas transformações nos últimos anos. A 

realidade sócio-econômica tem se modificado com rapidez, tendo o século XX assistido ao 

desenvolvimento acelerado das economias de massa. Essa evolução não foi acompanhada, 

porém, com igual celeridade pelo instrumental jurídico, que, desenvolvido em período 

anterior, não estava preparado para solucionar as novas situações que a vida em sociedade 

colocava. 

Constatou-se que o manancial jurídico disponível não mais alcançava todos os 

interesses da coletividade. A clássica distinção entre o público e o privado também não era 

suficiente para abranger o espectro de interesses que a sociedade moderna manifestava. Os 

mecanismos tradicionais de acesso à justiça não eram bastantes para assegurar a defesa de 

todos os tipos de interesses que se manifestavam, em face da nova realidade sócio-econômica. 

Isso obrigou não apenas à criação de novos institutos de direito material e processual, mas 

também a uma mudança de mentalidade em que o individual deve ceder ao coletivo. 

Gonçalves afirma que “o direito deve adaptar-se às circunstâncias, funcionando 

como instrumento a serviço da sociedade. Deve estar apto para refletir os seus anseios e 

acompanhar suas inovações” (2006, p. 16). Neste sentido, tem-se que, atualmente, a utilização 

dos preceitos do Direito romano, que adotam apenas a distinção entre interesses públicos e 

privados não é suficiente para expressar os interesses da coletividade. 

Há certos interesses que não pertencem a uma única pessoa, mas a um grupo ou a 

uma coletividade, que podem ou não ser determinados ou determináveis. Há interesses que 

não são públicos, na medida em que não pertencem ao Estado e aos seus entes, mas também 

não podem ser considerados privados porque pertencem a todo um grupo ou categoria de 
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pessoas. Sendo assim, tem se presenciado que a sociedade contemporânea exige a 

identificação e a proteção de uma nova categoria de interesses, os coletivos em sentido amplo.  

Neste sentido, foram criados mecanismos eficazes de proteção e acesso à justiça, 

com atribuição de legitimidade a entes determinados para a sua defesa, possibilitando a tutela 

de interesses coletivos em sentido amplo.  

 

6.1.1. Ação Civil Pública 

Na tutela jurisdicional dos interesses coletivos, um dos mecanismos processuais mais 

importantes criados foi a Lei nº 7.347/85, conhecida como Lei da Ação Civil Pública. 

Esta Lei reconheceu a existência de alguns direitos transindividuais e criou 

mecanismos adequados para sua proteção. Não admitiu, ainda, de forma genérica, a proteção 

dos interesses coletivos, mas apenas de alguns, expressamente previstos. 

Importante destacar que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, III, elevou 

a ação civil pública ao nível constitucional, atribuindo ao Ministério Público legitimidade para 

ajuizá-la. 

 

6.1.2. Ação Popular 

Mesmo quando não havia alusão específica em nossa legislação aos interesses 

coletivos, existiam diplomas legislativos que os tutelavam. Um passo importante foi a entrada 

em vigor da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, que tratou da Ação Popular, na medida em 

que qualquer cidadão estava legitimado a ajuizá-la em defesa do patrimônio público. A 

legitimidade do cidadão é extraordinária porque o interesse em disputa não é apenas dele, mas 

de toda a coletividade. 

Posteriormente, a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIII, atribuiu a qualquer 

cidadão a legitimidade para propor ação popular que vise a “anular ato lesivo ao patrimônio 

público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 

isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”. 

 

6.1.3. Ação Popular x Ação Civil Pública 

A ação popular é ação coletiva, mas difere da ação civil pública, em vários aspectos, 

embora existam pontos em comum. A distinção inicial está na legitimidade para o 

ajuizamento: do cidadão, na ação popular; e dos entes indicados em lei, na ação civil pública. 
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O objeto de ambas também é diferente. A ação civil pública presta-se à defesa de 

todas as formas de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. O objetivo da ação 

popular é muito mais restrito: a defesa dos interesses difusos ligados à moralidade, eficiência 

e probidade administrativa, além da tutela do meio ambiente e do patrimônio histórico e 

cultural (art. 5º, LXXIII da Constituição Federal). Há pontos de intersecção com o objetivo da 

ação civil pública, a qual também pode servir para defesa do meio ambiente e do patrimônio 

histórico e cultural. Por isso, o art. 1º da Lei da Ação Civil Pública menciona as hipóteses de 

cabimento, sem prejuízo da ação popular. 

 

6.2. Direito Ambiental e a Lei nº 6.938/81 

Para proteger o meio ambiente existe o denominado Direito Ambiental, que se trata 

de uma ciência nova, porém autônoma. 

Antunes considera que o Direito Ambiental pode ser definido como um direito que se 

desdobra em três vertentes fundamentais, quais sejam: direito ao meio ambiente, direito sobre 

o meio ambiente e direito do meio ambiente.  

Tais vertentes existem, na medida em que o Direito Ambiental é um direito 

humano fundamental que cumpre a função de integrar os direitos à saudável 
qualidade de vida, ao desenvolvimento econômico e à proteção dos recursos 

naturais. Mais do que um Direito autônomo, o Direito Ambiental é uma 

concepção de aplicação da ordem jurídica que penetra, transversalmente, em 

todos os ramos do Direito. O Direito Ambiental, portanto, tem uma 
dimensão humana, uma dimensão ecológica e uma dimensão econômica que 

se devem harmonizar sob o conceito de desenvolvimento sustentado. (2002, 

p. 10) 
  

Tendo sido, inicialmente, caracterizado como ramo do Direito Administrativo, o 

Direito ambiental adquiriu autonomia por possuir os seus próprios princípios diretores, 

presentes no art. 225 da Constituição Federal Brasileira.  

Nesta perspectiva, Barbosa salienta que  

o Direito Ambiental já pode ser considerado um ramo do Direito que possui 

autonomia, haja vista a natureza específica do seu objeto, qual seja, 
normatizar a qualidade do meio ambiente, buscando melhorar a qualidade de 

vida. (...) é um complexo de norma jurídica que visa disciplinar a proteção 

da qualidade do meio ambiente. Preocupa-se, assim, com a sistematização 

das normas e princípios normativos da qualidade ambiental. (2005, p.50). 
 

 Neste sentido, vale esclarecer que o advento da Constituição Federal 

proporcionou a recepção da Lei nº 6.938, de 31. 08. 81, que trata da Política Nacional do 

Meio Ambiente, em quase todos os seus aspectos, além da criação de competências 

legislativas concorrentes, dando prosseguimento à Política Nacional de Defesa Ambiental.  
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A Política Nacional do Meio Ambiente adquire destaque na Carta Constitucional, ao 

ser utilizada a expressão ecologicamente equilibrado, uma vez que requer harmonia em todos 

os aspectos que compõem o meio ambiente.  

Para destacar a importância da Política Nacional do Meio Ambiente, Barbosa cita 

Liszt Vieira e  Celso  Bredariol, os quais afirmam que 

para fazer valer o nosso direito ao Meio Ambiente, precisamos conhecer um 
pouco de Ecologia e de política ambiental, vista não apenas como política de 

governo, mas como parte de políticas públicas voltadas para o interesse da 

maioria da sociedade. (2005, p.25) 

 

7. RESULTADOS 

O questionário aplicado, (vide apêndice), possibilitou a obtenção de resultados 

esclarecedores da importância dispensada pelos alunos de Direito Ambiental da UEPB às 

questões ambientais. Estes resultados foram organizados em dois Quadros. No Quadro 1, 

estão dispostos os resultados obtidos através das questões fechadas. No Quadro 2, foi inserida 

a tendência das respostas oferecidas pelos sujeitos da pesquisa às questões abertas.         

 

Quadro 1:  

Resultados referentes à aplicação de questionário para as questões fechadas 

Questões 

(nº) 

Alternativas 

 

Respostas 

(nº) 

Percentual 

 

1 

Muito importante 10        47,62% 

Importante 10  47,62% 

Pouco importante 01  04,76% 

 

2 

Não 16  76,19% 

Sim 04  19,05% 

Não tem certeza 01  04,76% 

4 Sim  21      100,00% 

6 Todos 21      100,00% 

7       Sim              21      100,00% 

 

9 

Sim        14  66,67% 

Não 06  28,57% 

Não tem certeza 01  04,76% 

 

10 

Ambiental 14  66,67% 

Ambas 04  19,05% 

      Econômica 03  14,28% 

 

13 

Muito importante 17        80,96% 

     Importante 03  14,28% 

Pouco importante 01  04,76% 

14 Sim         19        90,47% 

Não 02 09,53% 

15 Muito importante 20        95,24% 

Importante 01  04,76% 

16 Muito importante        21      100,00% 

17 Muito importante 21      100,00% 

                               Observação: Universo de 21 Alunos 
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A partir da análise do “Quadro 1”, observou-se que: 

Na questão 1, que versa sobre a opinião dos sujeitos da pesquisa quanto à 

importância do Direito Ambiental no Curso de Direito, dos alunos entrevistados, 47,62% 

acham muito importante; igual percentual considera importante e apenas 4,76% atribuem 

pouca importância à referida disciplina para o curso de Direito. Dos resultados obtidos nesta 

questão, é possível afirmar que os alunos entrevistados consideraram relevante a Disciplina 

Direito Ambiental no curso de Direito, embora com diferentes graus de importância, tendo a 

grande maioria 95,24% optado por importante ou muito importante, e apenas uma pequena 

parcela considerado de pouca importância o Direito Ambiental para o curso de Direito.    

A questão 2, que investiga: “Após o término do curso de Direito, você pretende se 

especializar na área de Direito Ambiental?”, A maioria dos entrevistados (76,19%), optou 

pela resposta “não”, enquanto 19,05% estão dispostos a ampliar seus conhecimentos relativos 

ao meio ambiente e exercer suas atividades profissionais em Direito Ambiental. Apenas 

4,76% não manifestaram juízo a respeito, apesar de admitirem considerar a área muito 

interessante. As justificativas desta questão, estão expostas no “Quadro 2”, e serão 

posteriormente comentadas.  

As questões 4, 6 e 7 interrogam, respectivamente: “você entende o que significa a 

expressão desenvolvimento sustentável?”; “na sua opinião, a preservação do meio ambiente é 

de responsabilidade de „todos‟ ou dos „órgãos governamentais‟?” e “você se preocupa com a 

preservação do meio ambiente no seu cotidiano?”. Nas três questões, as respostas foram 

unânimes. Na questão 4, 100% responderam “sim”; na questão 6, o mesmo percentual 

considera que a responsabilidade é de todos os cidadãos e na questão 7, todos admitem se 

preocupar com a preservação do meio ambiente. 

Na questão 9, que afirma: “segundo estudiosos da área, a questão da água será a 

causa de uma 3ª Guerra Mundial. Você acredita nesta afirmação?”, 66,67% afirmam acreditar; 

28,57% não acreditam e 4,76% não têm certeza da resposta. 

A questão 10 investiga: “Para você, a racionalização da água é uma questão 

„ambiental‟ ou „econômica‟?”. Para 66,67% dos alunos, é uma questão ambiental; para 

19,05% é uma questão tanto econômica quanto ambiental e para 14,28%, trata-se de questão 

econômica. 

A questão 13, afirma: “Quando decidiu ocupar um terreno em Auburndale, na 

Flórida, uma grande cadeia varejista teve de superar um grande obstáculo: um carvalho de 

120 anos. (...) a loja gastou mais de 100 mil dólares para transplantá-la.” (National Geografic, 

abril de 2006, p. 13), e deseja saber a opinião dos sujeitos da pesquisa quanto ao “(...) gasto 
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realizado pela empresa para a transferência da árvore”. Para 80,96% dos alunos, foi muito 

importante; para 14,28% foi importante e para 4,76% foi pouco importante.  

Na questão 14, pergunta-se: “ainda com relação à questão anterior, você acha que o 

Brasil deveria adotar este tipo de prática?”. 90,47% dos alunos responderam “sim”, ou seja, 

concordam que no Brasil a mesma prática poderia ser adotada, enquanto 9,53% responderam 

“não”, discordando. As justificativas atribuídas pelos alunos às respostas desta questão estão 

presentes no “Quadro 2”, que será estudado a seguir. 

A questão 15 investiga a opinião dos sujeitos da pesquisa, quanto “(...) a intervenção 

de instituições de Direito, como a OAB, impedindo que práticas destruidoras da natureza (...) 

aconteçam”.  Para 95,24% dos alunos, a intervenção é muito importante e para 4,76% é 

importante.  

Para as questões 16 e 17 que tratam, respectivamente, do investimento em pesquisas 

que objetivam estudar a utilização de materiais que não tragam prejuízos à natureza, e do 

reaproveitamento do lixo, 100% dos alunos consideraram ambas as práticas muito 

importantes.  

 

                        Quadro 2: 

Resultados referentes à aplicação de questionário para as questões abertas 

 

Questões (nº) 

 

Respostas 

Freqüência das 

respostas 

Percentual 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Sim 

(19,05%) 

Importante e multidisciplinar 01 25,00% 

Necessária para  o meio ambiente 

equilibrado 

02 50,00% 

 

Área pouco explorada no Direito 

Brasileiro 

01 25,00% 

 

Não 

(76,19%) 

Têm outra área em mente e há falta de 

identificação  

13 

 

81,25% 

Não há mercado 01 06,25% 

Pouco ou nenhum interesse 02 12,50% 

 

 

3 

Dos Profissionais do Direito 11 52,38% 

A mesma de todos os cidadãos 05 23,81% 

Educação e conscientização das pessoas 04 15,05% 

O meio ambiente é dispensável 01 04,76% 

5 Uso racional dos recursos naturais 21 100,00% 

 

8 

Educação ambiental 18 85,72% 

Atuação conjunta autoridades e sociedade 01 04,76% 

Não se manifestou 02 09,52% 

 

 

11 

Educação da população  09 42,86% 

Impor sansões 06 28,57% 

Consciência econômica 04 19,05% 

Indiferente 02 09,52% 

 

 

12 

Restabelecer a estrutura danificada 07 33,34% 

Aplicar sanções mais rigorosas 09 42,86% 

Educação 03 14,28% 

Não se manifestou 02 09,52% 
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14 

 

 

 

Sim 

(90,47%) 

Para preservar o meio ambiente, 

visando a qualidade de vida                       

 

13 

 

68,42% 

Evitar o desmatamento  03 15,79% 

Só em casos extremos 01 05,26% 

Indiferente 02 10,53% 

Não 

(09,53%) 

Usar os recursos para outros fins seria 

mais apropriado 

03 100,00% 

 

18 

Educar e conscientizar 10 47,61% 

Aplicar punições mais severas 08 38,09% 

Não se manifestou 03 14,30% 

                                         Observação: Universo de 21 Alunos 

A partir da análise do “Quadro 2”, observou-se que: 

Na questão 2, já comentada no Quadro 1, entre os alunos que responderam “sim”, as 

justificativas destacaram a importância da disciplina, ressaltando o seu caráter interdisciplinar 

(25%); a sua necessidade enquanto instrumento capaz de proporcionar um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, gerando qualidade de vida (50%). Os alunos enfatizam também 

que se trata de uma área pouco explorada no Direito Brasileiro (25%). 

Os alunos que responderam “não”, confessaram ter outra área do Direito em mente, 

não se identificarem com a Disciplina, tendo pouco ou nenhum interesse por ela (93,75%). 

Consideram também que a especialização em Direito Ambiental tem mercado de trabalho 

restrito (6,25%). 

A questão 3 pergunta: “Que responsabilidade você acha que têm os profissionais da 

área de Direito sobre a preservação ambiental?”. Entre os alunos que responderam “dos 

profissionais do Direito” (52,38%), enfatizaram que se trata de responsabilidade plausível, 

vital, por serem formadores de opinião, destacando-se a necessidade de intentar ações através 

do Ministério Público contra causadores de danos; aplicar as leis à preservação ambiental 

porque estes profissionais são conhecedores das leis, possuindo, por esta razão, 

responsabilidade maior que a dos outros cidadãos, impondo sanções àqueles responsáveis por 

danos ambientais; respeitar o artigo 225 da Constituição Federal. 

Entre os alunos que responderam “a mesma de todos os cidadãos” (23,81%), houve 

destaque para o alerta à sociedade sobre o desenvolvimento sustentável e a preservação 

ambiental e à necessidade de todos os cidadãos fiscalizarem a correta aplicação das leis. 

Houve, ainda, respostas no sentido de se educar as pessoas (15,05%), formando uma 

consciência ecológica na sociedade através de orientações e informações passadas aos 

estudantes, em geral. Pequena parcela considerou a responsabilidade dos profissionais de 

Direito com relação à preservação ambiental insignificante (4,76%), isto porque, para estes 

alunos, o meio ambiente é dispensável. 
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Na questão 5,  que pede : “(...) explique em poucas palavras o significado da 

expressão desenvolvimento sustentável”, os alunos, de forma geral, o definiram como sendo o 

uso racional dos recursos naturais (100%), ressaltando a necessidade de garantir a 

sustentabilidade dos indivíduos nas presentes e futuras gerações, preservando o meio 

ambiente. Atentaram para a importância da coexistência harmônica entre economia e meio 

ambiente e da compatibilização do desenvolvimento tecnológico com a preservação da 

natureza, de modo a se obter uma sadia qualidade de vida. 

Na questão 8, discutiu-se relativamente ao meio ambiente: “o que você faz para 

preservá-lo?”. Os alunos que responderam “educação ambiental” (85,72%) enfatizaram a 

necessidade de haver uma sensibilização das pessoas, para preservarem a natureza 

conscientizando-as para os perigos que podem ser causados ao meio ambiente. Enfatizaram 

também, o fato de não se jogar lixo nas ruas ou em locais inadequados, economizar água e 

energia, citando, inclusive o uso de energias renováveis, além da não poluição dos rios, 

separação material para reciclagem, compra de produtos de limpeza que se preocupem com a 

preservação ambiental, e a proteção da fauna. 

Entre os alunos que responderam “atuação conjunta autoridades e sociedade” 

(4,76%), houve posicionamento preponderante no sentido de se exigir dos poderes públicos e 

da sociedade a preservação do meio ambiente. Dois alunos (9,52%) não responderam esta 

questão.   

A questão 11 investiga: “Que medidas você sugere para racionalizar a água?”. Parte 

dos alunos salientou a “educação da população” (42,86%), destacando as crianças. Outros 

alunos entenderam ser importante “impor sanções” (28,57%), considerando indispensável a 

aplicação de punição severa para quem desperdiça água. Os alunos que destacaram a 

“consciência econômica” (19,05%) ressaltaram a necessidade de uma conscientização em 

massa; de reciclar e não se desperdiçar a água, reutilizando aquela usada nos banhos; evitar 

vazamentos e economizá-la não apenas nas residências, mas também nas indústrias. E, aliada 

a consciência econômica, a implementação de políticas públicas, incluindo fiscalização e um 

sistema de quotas aos cidadãos para uso da água, atribuindo descontos aos pagamentos da 

água utilizada nas residências, determinando o percentual do desconto de acordo com a 

quantidade utilizada a cada mês. Dos alunos, 9,52%, responderam de forma não condizente 

com o objetivo da questão. 

A questão 12 quer saber: “em infrações como o desmatamento, a poluição da água, a 

liberação de gases poluentes, além da pena de multa, que providências você acha que seriam 

necessárias para restabelecer o equilíbrio do meio ambiente?”. Entre os alunos que afirmaram 
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“restabelecer a estrutura danificada” (33,34%), houve destaque para o reflorestamento; 

limpeza dos rios; instalação de filtros mais eficazes nas indústrias; a necessidade de o infrator 

dever restabelecer o equilíbrio anterior; destinação de recursos públicos para revitalização de 

áreas danificadas. Dentre os alunos que optaram por “aplicar sanções mais rigorosas” 

(42,86%), destacou-se a necessidade de se impor medidas que objetivam a recuperação do 

bem degradado; proibição das atividades, no local do dano, por parte das empresas causadoras 

do dano ou até mesmo o fechamento destas estas empresas; a contratação de mais fiscais; 

pleno cumprimento das leis, em especial, a Lei nº 6.938/81. Os alunos que responderam 

“educação” (14,28%) fomentaram que esta deve ser realizada em todos os níveis, englobando 

o ensino formal e informal, para que haja uma conscientização de toda a população no que 

tange à preservação ambiental e a necessidade de desenvolvimento sustentável. Nesta questão, 

também 9,52% dos alunos não responderam. 

Na questão 14, já comentada no “Quadro 1”, dentre as respostas “sim”, parte dos 

alunos responderam “para preservar o meio ambiente, visando a qualidade de vida”                

(68,42%), ressaltando que esta prática demonstra compromisso com o meio ambiente 

afirmando que este merece tamanho gasto, além de ser importante para preservar as riquezas 

do Brasil, um dos países melhor abastecido de recursos naturais, citando o desenvolvimento 

sustentável e o fato de que, preservar o meio ambiente é vital para a sobrevivência do ser 

humano. Outros alunos acreditam que tal prática pode ser fundamental como medida de 

“evitar o desmatamento” (15,79%). Parte dos alunos admite, ainda,  que só se deve adotar esta 

prática em casos extremos (5,26%). Alguns deles responderam “sim”, mas justificaram de 

forma desconexa com o objetivo da questão (10,53%).  

Entre os alunos que responderam “não”, o posicionamento foi no sentido de “usar os 

recursos para outros fins seria mais apropriado” (100%), destacando que consideram tratar-se 

de medida utilizada “apenas para aparecer na mídia”. 

Na questão 18, pergunta-se: “o que você acha que nós, futuros profissionais da área 

de Direito, podemos fazer na tentativa de minimizar os problemas ambientais e garantir a 

sobrevivência das futuras gerações?”. A parcela dos alunos que respondeu “educar e 

conscientizar” (47,61%), destacou o fato de que muitos seguirão o caminho da magistratura, 

sendo, portanto, formadores de opinião; a necessidade de se realizar o uso sustentável dos 

recursos do meio ambiente; educação de crianças e adultos acerca da preservação do meio 

ambiente cultural e natural e realização de palestras nas escolas para conscientizar os alunos 

para a necessidade de não se degradar o meio ambiente; tornar mais acessível ao público os 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1585



princípios norteadores do Direito Ambiental; fiscalização do cumprimento da legislação 

ambiental. 

Houve ainda, fomento do estímulo à pesquisa, enfatizando o Desenvolvimento 

Sustentável, e à busca, dentro das possibilidades e conhecimentos adquiridos na Universidade, 

pela preservação ambiental, com cada indivíduo contribuindo, baseado em sua área de 

atuação, inclusive com a aplicação de medidas legais, conciliando, desta forma, profissão e 

cidadania. 

Dentre os alunos que responderam “Aplicar punições mais severas” (38,09%), houve 

enfoque à possibilidade de se recorrer às ações judiciais coletivas e ao devido cuidado na 

aplicação das Leis. Dos alunos, 14,30%, ainda, não se manifestaram nesta questão. 

 

8. DISCUSSÃO 

A partir dos resultados provenientes do questionário aplicado aos alunos do Curso de 

Direito do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual da Paraíba apresentados nos 

quadros “1” e “2”, é possível estabelecer análise comparativa destes resultados com pontos de 

vista de estudiosos da área, citados nos capítulo anteriores. 

Relativamente à questão 1, a maioria significativa dos alunos converge com o 

entendimento de Barbosa (2005, p. 50) e Antunes (2002, p. 10), que consideram o Direito 

Ambiental importante ao ponto de ser considerado ramo autônomo do Direito.  

As justificativas atribuídas à resposta “sim” da questão 2, vem corroborar com 

Irigalba, que destaca a necessidade do trabalho em equipes multi e interdisciplinares (2005, p. 

15). Pode-se dizer que as justificativas atribuídas à resposta “não” que afirmam não existir 

mercado para o Direito Ambiental, contrariam o ponto de vista de Santos. Isto porque este 

autor enfatiza que o estudo do Direito Ambiental envolve várias ciências, desde a Biologia até 

o Direito Internacional (1999, p.01). Assim sendo, infere-se que o Direito Ambiental é 

bastante abrangente, não podendo, portanto, ter mercado restrito.  

Quanto às respostas atribuídas à questão 3, com exceção de pequena parcela que 

considerou o meio ambiente dispensável, a grande maioria dos sujeitos da pesquisa, tenderam 

para uma visão social, correlacionando educação, profissão e cidadania, postura adotada pelos 

alunos também na questão 18, o que reafirma o posicionamento adotado por Irigalba quando 

destaca que os cientistas têm proposto uma integração entre o social e o ecológico (2005, 

p.11), assim como o de Barbosa quando cita Aceserlard, que esclarece: „o movimento social 

contra a degradação do meio ambiente vem se articulando crescentemente com as lutas 

democráticas pela implantação de um novo modelo de cidadania‟ (2005, p.24). Neste sentido, 
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Vasconcelos afirma: “a agenda 21 é um processo de planejamento participativo (...). E esse 

processo deve envolver toda a sociedade na discussão dos principais problemas e na formação 

de parcerias e compromissos para sua solução a curto, médio e longo prazo” (2006, p.09). 

O ponto de vista destes autores também condiz com a resposta dos alunos à questão 

6, uma vez que, para eles, a responsabilidade pela preservação ambiental é de todos os 

cidadãos. Neste sentido, importante destacar, neste momento, à título de reflexão, Soffiati, 

segundo o qual: “a educação, em seu sentido mais amplo, enfrenta acentuados problemas de 

qualidade e não alcançou patamares desejáveis de democratização. Se a cidadania, em sua 

expressão clássica, ainda engatinha, a ecocidadania, por seu turno, continua revestida de um 

caráter utópico e distante” (2002, p. 23-24). Evidencia-se, neste ínterim, a importância da Lei 

nº 9.795/99, que trata da Política Nacional de Educação Ambiental.  

Voltando à questão 3, pode-se constatar que os alunos também fizeram referência à 

Constituição Federal Brasileira, destacando o art. 225, em decorrência do qual, para Barbosa, 

“a expressão Desenvolvimento Sustentável é compreendida e interpretada” (2005, p. 48).   

Na questão 3, assim como nas questões 8, 12 e 18, os alunos destacaram o fato de se 

recorrer ao Ministério Publico, a ações coletivas, ao pleno cumprimento das Leis. Neste 

sentido corroboram com Barbosa que afirma: “a Constituição (...) prevê (...) que o Poder 

Público – via Ação Civil Publica – e a Coletividade têm o dever de defender o Meio 

Ambiente, mas, caso queira o cidadão, poderá fazê-lo através de instrumento jurídico 

constitucional, denominado ação popular” (2005, p. 25).  

Mattozo admite que, Maurice Strong, em 1973, „através do conceito de 

ecodesenvolvimento, afirmou que os caminhos do desenvolvimento seriam seis‟. (2001, 

p.01). Um dos „caminhos do desenvolvimento‟ considerado por Strong, que seria a realização 

de programas de educação, concorda com as repostas dos alunos, nas questões 3, 6, 8, 11, 12 e 

18, em que entendem ser de fundamental importância a educação em todos os níveis, além da 

conscientização e participação das pessoas nas situações relativas à preservação ambiental.  

Neste sentido é também válido destacar a afirmativa de Liszt Vieira e Celso 

Bredariol, citados por Barbosa: „para fazer valer o nosso direito ao Meio Ambiente, 

precisamos conhecer um pouco de Ecologia e de política ambiental, vista não apenas como 

política de governo, mas como parte de políticas públicas voltadas para o interesse da maioria 

da sociedade‟ (2005, p. 25), o que remete à Lei nº 6.938/81, e Vilmar, que ressalta:   

nosso maior desafio agora, deve ser engajar cada vez maiores seguimentos 

da sociedade na compreensão adequada da problemática ambiental, suas 
conseqüências e as diferentes possibilidades de soluções. Só bem informada 

uma sociedade será capaz de decidir, de forma adequada, entre adotar um 
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estilo de vida que assegure um futuro para os nossos filhos e netos, ou 

caminhar para o desastre ambiental. (2006, p. 04) 

 

Ainda no que se refere aos „caminhos do desenvolvimento‟ considerados por Strong 

em Mattozo, pode-se considerar que a „satisfação das necessidades básicas, a participação da 

população envolvida, a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente‟ (2001, p. 01) 

são citados pelos alunos nas questões 8, 11 e 12. Além disso, a „elaboração de um sistema 

social que garanta emprego, segurança social e respeito a outras culturas‟ estão de acordo com 

respostas atribuídas também à questão 11. 

Na questão 5, que justifica a questão 4, os alunos responderam de forma semelhante 

ao expressado pelo relatório Brundtland, ou “Our Common Future”, desenvolvido, segundo 

Mattozo, em 1987, pela Comissão Mundial da ONU sobre o meio ambiente: 

“desenvolvimento sustentável é desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem as suas próprias 

necessidades” (2001, p. 01), mais precisamente, com a interpretação atribuída, por Barbosa, a 

este importante documento, que também fundamenta as respostas relativas à questão 11:  

o desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a 

exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e 
reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e 

aspirações humanas (...) reorientar a economia no processo decisório; e 

ainda, modificar as relações econômicas internacionais” (2005, p.47). 

 

Além disso, parte das respostas atribuídas a esta questão, pelos alunos, está de acordo 

com o estabelecido pelo art. 225 da Constituição Federal brasileira, que, ainda segundo 

Barbosa, “apreende-se do artigo citado que o desenvolvimento sustentável objetiva conservar 

e permitir a perpetuação da espécie humana e das atividades, mas impõe que meio ambiente e 

economia relacionem-se de forma respeitada” (2005, p. 48). A definição de Oliveira: “a 

sustentabilidade se baseia no desenvolvimento equilibrado da sociedade com relação a 

aspectos sociais, econômicos, políticos e ecológicos” (2001, p. 04), também vem a corroborar 

com o entendimento que os alunos, sujeitos da pesquisa, têm da expressão Desenvolvimento 

Sustentável. 

Ainda na questão 5, e na questão 11, quando os alunos evidenciam a necessidade de 

existir consciência econômica, de harmonizá-la com o meio ambiente e de se compatibilizar o 

desenvolvimento tecnológico com a preservação da natureza, assim como na questão 17 em 

que a unanimidade dos alunos é favorável ao reaproveitamento do lixo, leva-se a uma reflexão 

acerca do posicionamento adotado por Vilmar, que afirma: “vivemos ainda sob o domínio de 
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um modelo de desenvolvimento mentiroso que, em sua corrida consumista e excludente, torna 

como líquido e certo que o planeta será capaz de ceder infinitamente recursos e receber 

infinitamente nossos restos” (2006, p. 04), conjuntamente com Barbosa, que destaca: 

os problemas ambientais têm aumentado consideravelmente na atualidade, 

porém, é de bom alvitre lembrar que a degradação dos ecossistemas e da 

qualidade de vida dos seres vivos já vem acontecendo desde o surgimento do 
Capitalismo. A produção de bens em excesso, a cultura consumista e o 

aumento sem planejamento populacional são fatores que contribuem para um 

aprofundamento da problemática. (2005, p. 19) 
 

e com Sadenberg, segundo o qual “a busca e a conquista de um 'ponto de equilíbrio' entre o 

desenvolvimento social, o crescimento econômico e a utilização dos recursos naturais exigem 

um adequado planejamento territorial que tenha em conta os limites da sustentabilidade” 

(1995, p. 3).  

As respostas dos alunos à questão 6, vêm ao encontro do posicionamento de 

Vasconcelos quando faz referência à agenda 21:  

é um processo de planejamento participativo (...) E esse processo deve 

envolver toda a sociedade na discussão dos principais problemas e na 

formação de parcerias e compromissos para sua solução a curto, médio e 

longo prazo. A análise do cenário atual e o encontramento das propostas para 
o futuro deve ser realizados dentro de uma abordagem integrada e sistêmica 

das dimensões econômica, social, ambiental e político-institucional da 

localidade. Em outras palavras, o esforço de planejar o futuro, com base nos 
princípios da Agenda 21 gera inserção social e oportunidades para que as 

sociedades e os governos possam definir prioridades nas políticas públicas. 

(2006, p.09) 

 

Esta abordagem acerca da Agenda 21, por Vasconcelos, também fundamenta as 

respostas dos alunos à questão 11, no sentido de existir a necessidade de uma conscientização 

econômica, mobilização da sociedade e adoção de políticas públicas como medida para 

racionalizar água.  

As respostas atribuídas à questão 8, que está vinculada à questão 7, além das 

respostas elaboradas às questões 11, 12 e 14, neste caso, aquelas que justificaram o “sim”,  

concordam com Oliveira, que afirma: “a sobrevivência saudável da população humana 

depende sobremaneira, da disponibilidade de água não contaminada, ar não poluído e 

alimentos de qualidade e em quantidade suficiente para atender à sua exigência nutricional e 

orgânica” (2001, p. 04), e com Aldous Huxley, citado por Irigalba, quando ressalta que „a 

vida é relação de dar e receber sem excesso‟ (2005, p. 11). Em complementação ao 

posicionamento adotado por estes autores, pode-se citar, para concordar com as respostas 

formuladas àquelas questões, Barbosa: “a agenda ambiental azul – água – e a agenda 
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ambiental verde – flora – carecem de sobreposições à agenda ambiental marrom – degradante 

dos recursos ambientais” (2005, p.12). 

Para Barbosa, os objetivos do “Our Common Future”  

dizem que deve se retomar o crescimento como condição necessária para 

erradicar a pobreza; mudar a qualidade de crescimento para torná-lo mais 

justo, eqüitativo e menos intensivo em matérias-primas e energia; atender às 
necessidades humanas essenciais de emprego, alimentação, energia, água e 

saneamento; manter um nível populacional sustentável; conservar e melhorar 

a base de recursos (2005, p. 47). 

 

Esta afirmativa também subsidia as respostas referentes às questões 8 e 11. 

Ao responder à questão 9, a maioria dos alunos adotaram posicionamento que 

concorda com Gorgulho, segundo o qual “a disponibilidade de água por habitante foi reduzida 

em 60% nos últimos 50 anos.  E neste mesmo período a população do Planeta cresceu 50%. 

(...) tudo poderá acontecer, até mesmo possíveis guerras,  não por causa do petróleo ou por 

terras, mas, pela água” (1999, p. 06) e com Teixeira et al.: “atualmente, admite-se que se não for 

alterado o estilo de vida da sociedade, um quarto da população mundial sofrerá a falta de água nas 

próximas décadas” (2001, p. 01). 

A abordagem da questão 10 remete à interpretação, elaborada por Barbosa, do art. 

225 da Constituição Federal Brasileira, quando diz que tal artigo “impõe que meio ambiente e 

economia relacionem-se de forma respeitada” (2005, p. 48). Apesar da maioria dos alunos 

considerar a racionalização da água uma questão ambiental, e outra parcela, uma questão 

econômica, houve alunos que corroboraram com a visão de Barbosa acerca do art. 225 da CF, 

correlacionando o meio ambiente e a economia.  

Na questão 14, quando os alunos responderam que o gasto realizado pela empresa da 

Flórida para transferir uma árvore foi “apenas para aparecer na mídia”, leva-se a uma reflexão 

correlacionando este ponto de vista com a afirmação de Vilmar: “existe hoje um verdadeiro 

bloqueio econômico para impedir que a mídia ambiental brasileira consiga ampliar sua 

tiragem e atender ao grande público” (2006, p. 04). Quando, nesta questão, os sujeitos da 

pesquisa fizeram referência à riqueza natural do Brasil, têm uma postura que segue a 

tendência das respostas atribuídas à questão 13, no sentido de serem favoráveis à destinação 

de gastos para resolução de problemas ambientais e remete à afirmação de Anello, segundo a 

qual “a biodiversidade e a sustentabilidade configuram uma “contradição” que “cristaliza os 

conflitos da sociedade brasileira” (2004, p.58). Além disso, a autora considera que, superar 

essa contradição é a tarefa que se apresenta a nossa sociedade. 
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As respostas atribuídas pelos alunos à questão 16, em que todos consideram muito 

importante o desenvolvimento de pesquisas objetivando a preservação do meio ambiente, 

instigam uma correlação com Barbosa, quando afirma: “a luta contra a degradação ambiental 

tem pôr objetivo a preservação dos direitos dos cidadãos à vida e ao trabalho” (2005, p. 24). 

Isto porque pode-se considerar todas as iniciativas que visem a melhoria da qualidade do meio 

ambiente, incluindo-se, portanto, o incentivo à pesquisa. Neste sentido, encontra-se também 

uma correspondência com a opinião dos alunos expressa na questão 15, acerca da importância 

que eles atribuem à intervenção de instituições de Direito, como a OAB, impedindo que 

aconteçam práticas destruidoras da natureza. 

 

9. CONCLUSÕES 

De acordo com a análise e interpretação dos resultados da pesquisa, é possível 

concluir que: 

 Os alunos do Curso de Direito da UEPB, sujeitos da pesquisa, em sua grande maioria 

(95,24%), são favoráveis à Disciplina Direito Ambiental no Curso de Direito; 

 A maior parte dos alunos entrevistados (76,19%) não pretende se especializar em Direito 

Ambiental; 

 Com relação à expressão Desenvolvimento Sustentável, é notório o conhecimento dos 

alunos acerca deste tema; 

 Os alunos entendem que o desenvolvimento sustentável está diretamente relacionado com 

o uso racional dos recursos naturais, considerando ser, tal prática, responsabilidade de 

todos; 

 A maioria dos entrevistados (66,67%) entende ser a questão da água de qualidade, uma 

ameaça à paz mundial neste milênio; 

 Para os alunos, o desmatamento, a poluição dos mananciais e a liberação de gases 

poluentes na atmosfera, só seriam contidos através de soluções mais rigorosas; 

 Segundo os sujeitos da pesquisa, é importante a intervenção da iniciativa privada, a 

exemplo de instituições de Direito como a OAB, na defesa dos recursos naturais e na 

preservação do desenvolvimento sustentável no meio ambiente e na qualidade de vida. 

 Os alunos enfatizam, em diversas oportunidades da pesquisa, a relevância da educação 

ambiental, o que evidencia a importância da Lei nº 9.795/99, que disciplina a Política 

Nacional de Educação Ambiental; 
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 Diante dos dados obtidos constatamos que é fundamental que a disciplina Direito 

Ambiental se torne obrigatória nas grades curriculares dos cursos de Direito do Brasil; 

 Isto porque, através do estudo do Direito Ambiental, almeja-se alertar os operadores do 

direito, desde a fase acadêmica, para a fundamental importância da preservação ambiental 

e da consideração do meio ambiente como bem demasiadamente vulnerável e carente de 

tutela efetiva e concreta; 

 O que se entende é que, conscientizando e educando os alunos universitários acerca das 

questões ambientais, busca-se agregar aliados na defesa de um meio ambiente sadio para 

as presentes e futuras gerações e difusão deste conhecimento aos cidadãos, de forma 

geral.    
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APÊNDICE: 
 

QUESTIONÁRIO (OBS.: Não é necessário se identificar) 

 

1. Sobre a disciplina Direito Ambiental, no curso de Direito, você considera: 

(  ) Muito importante          (  ) Importante          (  ) Pouco importante           (  ) Dispensável 

 

2. Após o término do curso de Direito, você pretende se especializar na área de Direito Ambiental?  

(  ) Sim          (  ) Não                    Por quê? 

 

3. Que responsabilidade você acha que têm os profissionais da área de Direito sobre a preservação ambiental? 

 

4. Você entende o que significa a expressão desenvolvimento sustentável?          (  ) Sim          (  ) Não 

 

5. Caso a resposta da questão anterior seja afirmativa, explique em poucas palavras o significado da expressão 

desenvolvimento sustentável. 

 

6. Na sua opinião, a preservação do meio ambiente é de responsabilidade de:    (  ) Todos        (  ) Dos órgãos governamentais  

 

7.  Você se preocupa com a preservação do meio ambiente no seu cotidiano?          (  ) Sim          (  ) Não 

 

8. De acordo com a questão anterior, o que você faz para preservá-lo? 

 

9. Segundo estudiosos da área, a questão da água será a causa de uma 3
ª
 Guerra Mundial. Você acredita nesta afirmação?                  

(  ) Sim          (  ) Não 

 

10. Para você, a racionalização da água é uma questão:          (  ) Ambiental          (  ) Econômica 

 

11. Que medidas você sugere para racionalizar a água? 

 

12. Em infrações como o desmatamento, a poluição da água, a liberação de gases poluentes, além da pena de multa, que 

providências você acha que seriam necessárias para reestabelecer o equilíbrio do meio ambiente?  

 

13. “Quando decidiu ocupar um terreno em Auburndale, na Flórida, uma grande cadeia varejista teve de superar um 

grande obstáculo: um carvalho de 120 anos. (...) a loja gastou mais de 100 mil dólares para transplantá-la.” (National 

Geografic, abril de 2006, p. 13). Você considera que o gasto realizado pela empresa para a transferência da árvore foi:  

(  ) Muito importante          (  ) Importante          (  ) Pouco importante          (   ) Dispensável 

 

14. Ainda com relação à questão anterior, você acha que o Brasil deveria adotar este tipo de prática?  

(  ) Sim          (  ) Não                    Por quê? 

 

15.  “Cientistas da ONG Conservação Internacional revelaram os resultados de um levantamento da situação da vegetação natural 

da Bacia do Alto Rio Paraguai (BAP) e do Pantanal brasileiro. (...) 45% da área total da Bacia e 17% da cobertura vegetal 

original do Pantanal já foram destruídos. O motivo principal é a abertura de áreas de pastagem e cultivo agrícola.” (Galileu, 

fevereiro de 2006, p.10). Na sua opinião, a intervenção de instituições de Direito, como a OAB, impedindo que práticas 

destruidoras da natureza como a acima citada aconteçam é:           

 (  ) Muito importante          (  ) Importante             (  ) Pouco importante           (  ) Dispensável 

 

16. “A empresa espanhola Colordam aproveitou uma matéria-prima abundante no país como nova fonte de energia: 

biomassa produzida de caroços de azeitona. Além de ser limpa, renovável e aproveitar um material que era descartado 

como lixo, a novidade tem um custo de cerca de um oitavo do preço da original.” (Galileu, fevereiro de 2006, p. 10) Na 

sua opinião, o investimento em pesquisas que objetivam estudar a utilização de materiais que não tragam prejuízos à 

natureza é: 

(  ) Muito importante          (  ) Importante          (  ) Pouco importante          (  ) Dispensável 

 

17. Ainda baseado na questão anterior, você considera o reaproveitamento do lixo uma prática:  

(  ) Muito importante          (  ) Importante          (  ) Pouco importante          (  ) Dispensável  

 

18. O que você acha que nós, futuros profissionais da área de Direito, podemos fazer na tentativa de minimizar os 

problemas ambientais e garantir a sobrevivência das futuras gerações?                      

 

                                                                                         

 

Agradecemos a atenção 
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O CONCEITO DE UTILIDADE PÚBLICA APLICADO AO SETOR SALINEIRO E A
CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO A AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE ÁREAS DE

PRESERVAÇÃO PERMANENTE - MANGUEZAIS

THE CONCEPT OF PUBLIC UTILITY APPLIED TO SALT INDUSTRY AND THE CONTROVERSY
INVOLVING THE AUTHORIZATION FOR SUPPRESSION OF AREAS OF PERMANENT

PRESERVATION – MANGROVES

Marcus Tullius Leite Fernandes dos Santos
Rodrigo de Almeida Leite

RESUMO
As áreas de Manguezal são consideradas por regra Áreas de Preservação Permanente e que não podem
sofrer intervenção, salvo em caso de utilidade pública, de acordo com a legislação em vigor. Neste sentido,
buscamos justificar neste trabalho que além da atividade desenvolvida pelas indústrias salineiras ser
considerada de utilidade pública, a intervenção deste setor, via de regra, ao suprimir áreas de mangue, se dá
com a realização de empreendimentos que causam baixo impacto ambiental, viabilizando, assim, a
autorização para supressão destas áreas de conservação, desde que autorizado pelo órgão ambiental
competente e seguindo os trâmites administrativos necessários. O trabalho tem como fundamento os dois
princípios constitucionais da atividade econômica: “livre iniciativa” e “preservação do meio ambiente”,
utilizando-se do método dialético para a construção do texto científico, tendo como referencial teórico o
desenvolvimento sustentável. Dessa forma, tentará desmistificar a idéia de que as salinas são
empreendimentos causadores de significativa degradação ao meio ambiente.
PALAVRAS-CHAVES: Áreas de Preservação Permanente. Manguezal. Setor Salineiro.

ABSTRACT
The Mangrove areas are considered by law Areas of Permanent Preservation and that they cannot suffer
intervention, safe in case of public utility, in accordance with the current legislation. In this direction, we
search to justify in this work that beyond the activity developed for the salt industries to be considered of
public utility, the intervention of this sector, usually, when suppressing areas of mangrove, act with the
accomplishment of enterprises that cause low ambient impact, making possible, thus, the authorization for
suppression of these areas of conservation, since that authorized for the competent ambient agency and
following the necessary administrative proceedings. The work has as bedding the two principles
constitutional of the economic activity: “it exempts initiative” and “environment preservation”, using itself of
the dialectician method for the construction of the scientific text, having as referencial theoretician the
sustainable development. Of this form, it will try to demystify the idea of that the salt mines are causing
enterprises of significant degradation to the environment.
KEYWORDS: of Permanent Preservation. Mangrove. Industry of the Salt.

1. INTRODUÇÃO
 
            O presente artigo envolve uma análise sobre a supressão de Áreas de Preservação Permanente –
APP, em especial, os manguezais, para o processo de funcionamento da cadeia produtiva da indústria
salineira, trazendo um debate salutar sobre como conciliar dois princípios constitucionais da atividade
econômica: “livre iniciativa” e “preservação do meio ambiente”, utilizando-se do método dialético para a
construção do texto científico, tendo como referencial teórico o desenvolvimento sustentável.
            Para tanto, foi observado que as normas legais que tratam do tema afirmam que somente em casos de
utilidade pública poderá haver a supressão de áreas de manguezal. Nestes termos, defende-se que a atividade
do setor salineiro reveste-se de caráter de utilidade pública, e como tal, hábil a requerer a supressão de áreas
de manguezais, desde que com a devida autorização do órgão estadual de meio ambiente.
            Constatou-se, através de pesquisa exploratória no site do Supremo Tribunal Federal – STF que a
permissibilidade de supressão de Áreas de Preservação Permanente – APP tem sua constitucionalidade
questionada, já que o dispositivo do Código Florestal condiciona a autorização de supressão de APP nos
casos a serem regulamentados em Lei (no seu sentido formal), não transferindo esse poder regulamentador
para o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, o qual editou resolução sobre o assunto. Esse
tema precisa ser amplamente discutido, pois envolve atividades econômicas importantes para determinadas
regiões deste país, além de repercutir na necessidade insuperável de se proteger o ecossistema envolto e
caracterizado como APP.
            A discussão das teses que envolve a problemática acima, encontra-se em duas situações: a
inexistência taxativa em dispositivos normativos de que a atividade de produção de sal é de utilidade pública
- e para isto realizou-se um estudo demonstrativo do teor deste critério aplicado ao setor salineiro para
justificar, dessa forma, a sua tipificação; e pelo fato de que em geral, nas indústrias salineiras, a supressão da
vegetação de mangues se dá para a construção de canais de bombeamento da água do mar (salmoura) para
os reservatórios de evaporação da água – empreendimentos estes que na maioria dos casos são de baixo
impacto ambiental, o que corrobora com a tese da viabilidade da supressão dos manguezais pela indústria
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salineira, desde que com a autorização do órgão ambiental estadual.
            No entanto, alguns órgãos do Judiciário pátrio possuem uma linha de raciocínio em sentido oposto, e
ainda se alinham a um posicionamento mais conservador e legalista, olvidando do princípio constitucional do
desenvolvimento sustentável. Eis o motivo pelo qual será defendido que se a supressão de mangues para a
indústria salineira produz um baixo impacto ambiental, se há a previsão de medidas mitigadoras e de
recuperação de áreas degradadas, realizadas através de estudos de impacto ambiental ou similares, o prejuízo
ao meio ambiente pode ser minorado, e assim, o órgão ambiental competente deve deferir o requerimento de
supressão de áreas de mangue para a o setor industrial salineiro, de acordo com a legislação em vigor.
            Partiu-se também do raciocínio de que o empreendimento salineiro se encaixa como zonas úmidas,
protegidas por Convenções Internacionais, que mostram que essas áreas exercem forte impacto ambiental
positivo para atenuar os efeitos das mudanças climáticas e do aquecimento global.
            Assim o presente texto pretende suscitar o debate sobre esse tema, para o amadurecimento de idéias,
sempre buscando um ideal conservacionista do ecossistema de APP, que concilie crescimento econômico
com preservação do meio ambiente. Não se trata simplesmente de se discutir uma questão legal e
constitucional, mas acima de tudo uma postura sobre dois dilemas que geram a formulação de dois
problemas: a) se for julgado inconstitucional a possibilidade de supressão de APP, mesmo nos casos de
utilidade pública, o setor salineiro ruirá, prejudicando toda a sociedade; b) se for mantida a
constitucionalidade da supressão de APP, nos casos de utilidade pública e mediante autorização do órgão
ambiental, contrariará setores preservacionistas da sociedade, mas contribuirá para o desenvolvimento
sustentável.
 
2. AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP´S)
 
            No afã de tutelar os recursos naturais existentes e o meio ambiente, no Brasil institui-use o Código
Florestal (Lei n. 4.771/65), que regulou a matéria envolvendo as Áreas de Preservação Permanente (APP),
que são espaços territoriais delimitados na propriedade, que a princípio não se admite exploração do solo ou
supressão da cobertura vegetal. De acordo com o art. 2º., do Código Florestal, considera-se APP as áreas de
florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água,
desde o nível mais alto em faixa marginal, nas nascentes, as áreas no topo de morros, montes, montanhas,
serras, nas restingas, ao redor de lagos e lagoas ou reservatórios de água naturais ou artificiais, entre outras
áreas descritas em lei.
            A instituição das APP´s tem por objetivo geral assegurar o bem-estar das populações, e como
específico, de acordo com o art. 1º.,§ 2º, II, da Lei n. 4.771/65, a “função ambiental de preservar os recursos
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o
solo”. 
            O Código Florestal também definiu a possibilidade de haver a instituição de áreas de preservação
permanente por ato declaratório do Poder Público, nos termos do seu art. 3º. Instituída a APP nestes moldes,
elas somente poderão serão suprimidas ou alteradas por lei específica, consoante o disposto no art. 225, 1º,
III da CF/88.           
            Ainda que estas áreas sejam consideradas de preservação permanente, o legislador definiu requisitos
para a supressão de certas áreas. Nesse caso, o interessado deve obter uma autorização do Poder Público
competente, respeitando os procedimentos previstos no Código Florestal e nas normas que regulamentam a
matéria. Com isso quis o legislador estabelecer que as Áreas de Preservação Permanente, apesar de serem
espaços territoriais especialmente protegidos, não se encaixam como categorias de proteção integral,
permitindo assim atividade econômica devidamente controlada pelo Poder Público. O próximo capítulo
tratará deste tema, focando na supressão de áreas de mangue, que são de per si, áreas de preservação
permanente, de acordo com a Lei n. 4.771/65.
 
3. A SUPRESSÃO DE APP´S – EM ESPECIAL, ÁREAS DE MANGUEZAL
 
            As Áreas de Preservação Permanente são caracterizadas, via de regra, pela sua intangibilidade e
proibição para a utilização de práticas econômicas. Sem embargo, em nome do desenvolvimento sustentável,
tanto o Código Florestal, como Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA,
permitiram exceções à regra, através da possibilidade de permissão para a supressão ou intervenção de
vegetação nas APP´S.
            É neste sentido que, de acordo com o art. 4º., do Código Florestal, é permitida a supressão de área
de preservação permanente, através de autorização do órgão ambiental competente

 
[...] em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e
motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e
locacional ao empreendimento proposto.
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Sobre o citado dispositivo legal, é importante citar que em virtude de ter sido negado referendo a
medida cautelar anteriormente deferida na ADIn 3.540-1/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
(em 01.09.2005), em cognição sumária foi reconhecida, até o julgamento final da ação, a constitucionalidade
do art. 4.º do Código Florestal.

Sobre o ponto citado, na referida ADI ajuizada pelo Procurador-Geral da República, o que se
questiona é a constitucionalidade do artigo 1.º da Medida Provisória n.º 2.166-67, de 24 de agosto de 2001,
na parte em que alterou o artigo 4.º, caput e parágrafos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7º da Lei n.º 4.771, de 15
de setembro de 1965. Sucintamente, o argumento principal da ADI é de que

Os referidos dispositivos normativos violam o artigo 225, § 1.º, inciso III, da Constituição
Federal, na medida em que tornam possível a supressão de área de preservação permanente
mediante mera autorização administrativa do órgão ambiental, quando, em verdade, o
legislador constituinte determinou que tal supressão somente poderá ocorrer por meio de
lei formal.

 
Em que pese o raciocínio bem construído da ADI, não tem o condão de afetar a constitucionalidade

da supressão de APP permitida pelo legislador infraconstitucional, pois se deve aplicar o princípio do
desenvolvimento sustentável, que rejeita qualquer idéia preservacionista extrema, pregadora, por exemplo,
do “crescimento econômico zero”, de forma que é perfeitamente possível uma “economia do meio
ambiente”.

Portanto, o legislador pátrio claramente permite, em casos de utilidade pública ou interesse social, a
supressão de APP, desde que cumpridas algumas condicionantes. Como destacado acima, não deve existir
alternativa técnica e locacional à construção do empreendimento visado, e para este fim, deverão ser
apresentadas medidas mitigadoras e compensatórias a serem realizadas pelo proponente do projeto.

Vale salientar que o Código Florestal não permite margem de discricionariedade ao órgão ambiental
competente para a autorização de intervenções em áreas de preservação permanente, posto que definiu
taxativamente os conceitos de utilidade pública e  interesse social. Estes conceitos, no entanto, foram
também definidos por Resoluções do CONAMA, alargando o rol de atividades consideradas nestes
conceitos.
            Neste sentido, o art.1º,  §2º, do Código Florestal estabelece:
 

IV - utilidade pública: a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; b) as
obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de transporte,
saneamento e energia; e c) demais obras, planos, atividades ou projetos previstos em
resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.
V - interesse social: a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação
nativa, tais como: prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação
de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, conforme resolução do
CONAMA; b) as atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena
propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterizem a cobertura vegetal e não
prejudiquem a função ambiental da área; e c) demais obras, planos, atividades ou projetos
definidos em resolução do CONAMA.
 

Em complementação, a Resolução nº 303/2002 do CONAMA definiu uma série de conceitos e limites
para as diversas áreas onde se localizam as vegetações de preservação permanente, esclarecendo as
disposições presentes no Código Florestal. Assim estabeleceu, por exemplo, complementando o art. 2º, f, da
Lei n. 4.771/65, que as áreas de mangues são consideradas APP´s[1], sendo estas definidas como um
 

ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado
por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa, predominantemente, a
vegetação natural conhecida como mangue, com influência flúvio-marinha, típica de solos
limosos de regiões estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira,
entre os estados do Amapá e Santa Catarina.[2]

 
            Vale salientar que a legislação sobre manguezais tem incorporado o melhor conhecimento científico
atual sobre tais ecossistemas, ainda que quando do advento do Código Florestal, a proteção jurídica não
acompanhou o desenvolvimento científico da época[3], havendo a necessidade de atualização da temática,
realizada por ocasião das resoluções 302 e 303/2002 do CONAMA.
            De acordo com Borges, Rezende e Coelho Júnior, “ainda que as normas ambientais venham
sugerindo, ou impondo a conservação estrita desses ecossistemas, há evidências científicas ou práticas
históricas de uso que amparam a sua utilização sustentada e racional”. Afirmam ainda os autores que o
manejo racional dos manguezais poderia ser perfeitamente estabelecido, pois muitas pessoas dependem
financeiramente da exploração do mangue[4].
            Em consonância com a matéria, e para aumentar o rigor de proteção das APP´s em espaços de
mangue, a Medida Provisória 2.166-67 de 2001, que alterou dispositivos do Código Florestal, trouxe em seu
art. 1º, os casos de supressão que poderão ser praticadas nestes ecossistemas:
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Art. 4º
[...]
§5º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, ou de dunas e mangues, de
que tratam, respectivamente, as alíneas “c” e “f ”do art. 2º do Código Florestal, somente
poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.

 
            Assim, os manguezais somente poderão sofrer intervenção em casos de utilidade pública, e por isso
estão entre as áreas costeiras de maiores restrições normativas de uso. Conseqüência deste fato é que, em
virtude destas normativas que incidem sobre este ecossistema, exceto nos “casos de utilidade pública,
devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir
alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto”[5], somente o desenvolvimento de atividades
mais “leves”, como a extração de caranguejos e ostras é permitida, e ainda assim fora dos eventuais períodos
de defeso[6].
            Faz-se necessário considerar, do ponto de vista jurídico, que seria pertinente a criação de normas de
proteção ambiental que compreendessem o todo (sobre uma determinada matéria), em nível federal, com um
certo grau elevado de protecionismo. Em contrapartida, esta mesma norma deveria permitir aos Estados e
Municípios legislarem sobre os mangues, sem diminuir o nível de proteção[7], mas definindo os critérios de
uso e intervenção de acordo com as tradições regionais-locais, adequando-se às atividades econômicas
extrativistas de que dependem um determinado espaço territorial.
            Aqueles que se detém a fundo no estudo dessa problemática têm criticado a edição de algumas
normas ambientais. No caso específico do presente trabalho, Carvalho e Francisco, ao tratarem das lacunas
da Medida Provisória 2.166-7/2001 (que dentre outros aspectos definiu que as áreas de mangue somente
podem sofrer intervenção em caso de utilidade pública), afirmam que a sua regulamentação e implantação
carecem de doutrina estabelecida por especialistas do meio ambiente (arquitetos, geógrafos, engenheiros,
etc.)[8].

Infelizmente, em determinadas situações, a legislação ambiental não segue o ponto de vista científico
das várias ciências, e por vezes termina por tender para um proteção altamente rigorosa (extremista) do meio
ambiente, enquanto outras permitem que lacunas sejam utilizadas para o abuso dos recursos naturais,
acompanhando uma visão mais liberal. Sem embargo, o ideal é que haja um uso sustentável do meio
ambiente, de forma que a legislação ambiental imponha critérios conservadores do patrimônio ambiental, sem
proibir o completo desenvolvimento econômico do país.

Este raciocínio – e porque não, tendência – é o que se deseja aqui defender, no caso, em relação à
supressão de áreas de mangue para a utilização da atividade de produção de sal, posto que em algumas
situações tem se entendido que ela não é considerada como de utilidade pública (o que permitiria a
intervenção em APP´s). Neste sentido, no capítulo seguinte demonstrar-se-á a importância desta atividade, e
também o tratamento que lhe foi dado pelas normativas ambientais. 
 
3. A IMPORTÂNCIA ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL DO SETOR SALINEIRO E SUA
TIPIFICAÇÃO COMO ATIVIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
 
            Há de se considerar que o Setor Salineiro no Brasil desenvolve uma atividade de fundamental
utilidade pública para o país. Este ramo industrial, cuja atuação encontra-se em larga escala desenvolvida no
Estado do Rio Grande do Norte (ocupando cerca de 95% da produção nacional, ao lado do Rio de Janeiro,
Ceará e Piauí, que dividem a porcentagem restante[9]), capta o produto bruto encontrado em águas marinhas
e o transforma em sal para utilização na indústria química.

Além disso, a extração do sal – que é um mineral - é necessário ao consumo humano e a todos os
tipos de vida animal[10], sendo, pois, de extrema utilidade pública, eis que ficou comprovado cientificamente
que é imprescindível no combate ao "bócio endêmico ? aumento de volume da tireóide", tanto que o
Governo Federal obriga os empreendimentos salineiros a adicionarem o "iodo" na produção do sal de
cozinha. É interessante notar que tanto a falta quanto o excesso de iodo podem levar ao hipotireoidismo. Por
tal razão, os empreendimentos salineiros são, inclusive, severamente fiscalizados pelo Inmetro no tocante a
esse aspecto, e por isso devem ser atendidas as determinações  contidas na  Resolução RDC 130, de
26/05/2003 ? Teor de iodo no sal para consumo humano; Decreto 75.697, de 6 de maio de 1975 ? Padrões
de qualidade  para o sal destinado ao consumo humano;  NBR 10.888:1989 ? Cloreto de Sódio ? Sal para
Alimentação Humana (Norma da Associação Brasileira de Normas técnicas ? ABNT) e a Lei 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor).

Não resta a menor dúvida que o empreendimento econômico de extração e produção de sal se
encaixa como atividade mineral, sendo de utilidade pública por força do Decreto-Lei n.º 3.365/41 (que
dispõe sobre desapropriações por utilidade pública), através do seu art. 5.º, alíneas “d” e “f”, in litteris:

 
Art. 5o Consideram-se casos de utilidade pública:

                                    d) a salubridade pública;
f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia
hidráulica.
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Esta consideração é reforçada ainda com base no art. 1º, § 2.º, IV, "c", do Código Florestal[11], que

regulamentado pela Res. 369/2006 do CONAMA, dirimiu a dúvida em relação à utilidade pública do setor
salineiro:

 
Art. 2º O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a intervenção ou
supressão de vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada mediante
procedimento administrativo autônomo e prévio, e atendidos os requisitos previstos nesta
resolução e noutras normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem como no Plano
Diretor, Zoneamento Ecológico-Econômico e Plano de Manejo das Unidades de
Conservação, se existentes, nos seguintes casos:
I - utilidade pública:
(...)
c) as atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais, outorgadas pela autoridade
competente, exceto areia, argila, saibro e cascalho.

 

Pode?se ressaltar, para justificar esta tipicidade do setor salineiro, as cinco dimensões do
desenvolvimento sustentável deste ramo industrial, tendo como pano de fundo o desenvolvimento do setor
no Estado do Rio Grande do Norte, onde encontram-se a maioria das Empresas Salineiras do país, em
grande parte estabelecidas em pequenas cidades ribeirinhas, sem grandes infra-estruturas urbanas, e
dependente quase sempre de uma boa porcentagem da atividade da extração do sal:

 
a) econômica, buscando o crescimento que garanta o dinamismo do mercado, com o aumento da
produção de sal no Estado do Rio Grande do Norte, o que elevará mais ainda o título de "Estado
maior produtor de sal do País", gerando impostos e receitas para o Estado, que serão investidas em
obras de infra-estrutura, educação, saúde, segurança e proteção do meio ambiente;
b) política, vinculada ao processo de construção da cidadania, posto que parte das indústrias
salineiras desenvolvem um projeto social de geração de emprego e renda para a cidade de instalação,
retirando os cidadãos daquela localidade da informalidade, promovendo o progresso econômico;
c) social, provendo maior equidade, priorizando na contratação dos seus empregados a população
que vive na miséria, como forma de melhoria da qualidade de vida das pessoas daquela localidade,
que poderão realizar o seu desejo de possuir um emprego formal e se vincularem a previdência social,
o que fará com que essas pessoas deixem de explorar o meio ambiente como fonte de sustento,
evitando?se assim os danos ambientais locais (a exemplo da extração irregular da lenha e da pesca
predatória);
d) cultural, com o respeito aos padrões culturais vigentes nas pequenas cidades, a identidade de seu
povo e da sociedade simples ali construída, calcada em tradições e valores históricos que devem ser
respeitados;
e) ambiental, com a preocupação com o uso de técnicas e processos de produção voltados à
preservação e a recuperação da natureza. Prova disto é que para a instalação de uma Indústria
Salineira, existe um rigoroso e burocrático processo de licenciamento ambiental, exigindo-se,
inclusive, o Estudo de Impacto Ambiental – EIA.

 
É válido acrescer a todos esses fundamentos “a importância ecológica de salinas como zonas

úmidas”, tese defendida pelo Prof. Dr. Renato de Medeiros Rocha[12] quando fez análise do caso da Salina
Peixe-Boi III, localizada na cidade de Porto do Mangue/RN, demonstrando que essa atividade exerce
impactos positivos sobre o meio ambiente natural, notadamente permitindo a cultura do microcrustáceo
Artemia, o que permite o desenvolvimento sustentável na região.

A construção científica referida acima serve para desmistificar a idéia de que as salinas são
empreendimentos causadores de significativa degradação ao meio ambiente, quando ocorre o contrário. No
mundo europeu esses empreendimentos salineiros recebem prêmios internacionais pela sua importância
ecológica, o que não se entende que na realidade brasileira se atribua a peja de nocivo ao ecossistema.  Todas
essas conclusões são extraídas da Conferência Internacional de Áreas Úmidas (International Wetlands
Conference).

Na 8.ª Conferência Internacional de Áreas Úmidas, realizada em Cuiabá/MT, realizada entre os dias
20 a 25 de julho do ano de 2008, com a presença de cerca de 1.500 pesquisadores de todas as partes do
mundo, foi elaborada a Carta de Cuiabá que é direcionada aos governos, organizações nacionais e
internacionais e tomadores de decisão. Ela chama a atenção para o “estado ecológico e legal das áreas
úmidas e sua importância para os humanos e para a biodiversidade no mundo inteiro de acordo com as
considerações especiais dos cenários de mudança de clima global”[13].

Partindo desse raciocínio, pode-se afirmar que as salinas, genericamente, são empreendimentos de
extrema utilidade pública e ambiental de forma específica que se encaixam como zonas úmidas de relevante
importância na manutenção da biodiversidade local de espécies aquáticas.

Importante, nesse sentido, citar trecho do relatório produzido pelo Prof. Dr. Renato de Medeiros

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1600



Rocha, ressaltando a importância ecológica de ambientes salinos e hipersalinos na região de Porto do
Mangue/RN, in verbis:
 

Esses ambientes salinos e hipersalinos, representam zonas úmidas (MMA, 2007) e, por
isso, se constituem em ecossistemas especiais, de alta complexidade ecológica, importantes
para o processo de estabilidade ambiental e manutenção da biodiversidade local/regional.
Por se encontrarem situados em terrenos planos e/ou abaciados, frequentemente estão
“encharcados”, fixando carbono, retendo água e íons no solo, e aumentando a capacidade
de filtragem das águas e de regularização da vazão da água na drenagem local.
Portanto, a conservação dos ambientes salinos e hipersalinos, encontrados no litoral
setentrional do Rio Grande do Norte, é fundamental para a sustentabilidade das atividades
humanas tradicionais de uso dos recursos aí encontrados.[14]

 
Sendo assim, resta perfeitamente claro que os Empreendimentos Salineiros são considerados de

utilidade pública, de forma que é possível a supressão de APP´s mediante autorização do órgão ambiental
competente.

 

4. A SUPRESSÃO DE ÁREAS DE MANGUEZAL PARA A ATIVIDADE DO SETOR SALINEIRO
 
            Inicialmente deve ser tomado em consideração o fato de que a Constituição Federal de 1988 erigiu o
meio ambiente como matéria constitucional - tendência esta mundial - o que levou a Carta Magna atual a ser
reconhecida internacionalmente pela preocupação permanente com os recursos ambientais[15].
            Neste ínterim, ressalte-se que a proteção ao meio ambiente deve estar também em consonância com
o princípio do desenvolvimento sustentável (conjunção dos arts. 3º, II e 225, da Constituição Federal). Aliás,
assim pronunciou-se o Ministro Celso de Melo, por ocasião do julgamento da polêmica ADI-MC 3.540/DF,
afirmando que este último princípio, além de “impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra
suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado Brasileiro e representa fator do
justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia”.
            Assim, com base nestes preceitos é que se busca fundamentar a viabilidade da supressão de áreas de
mangues para a atividade do setor salineiro.
            A indústria do sal, que tem suas origens no Brasil ainda no século XVII, à época da colonização,
demonstra que este produto foi um importante fator de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte.
Esta indústria, em que pese o desenvolvimento dos séculos passados, teve um grande aumento a partir de
1970, basicamente neste Estado, com o advento de forte contribuição do Governo, através de repasses de
incentivos fiscais e financeiros, por meio da SUDENE, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, BNDES, etc.
Além deste fato, houve também um incremento da produção através da mecanização das salinas com o
emprego de técnicas modernas de manejo do sal que permitiram elevar enormemente a produtividade. Isto se
deu, por exemplo, com o uso de motobombas, o escoamento de águas de chuvas, utilização de
cristalizadores maiores, em substituição aos pequenos, rigoroso controle da densidade da salmoura em todas
as suas etapas do processo, colheita mecanizada, lavagem do sal grosso e exames periódicos da qualidade do
produto em laboratórios próprios[16].
            Via de regra, a produção de sal marinho segue um processo padrão. Ele inicia-se com a captação da
água do mar através de potentes estações de bombeamento ou pela foz de um rio (pequenas salinas ainda
fazem a captação da água por comportas, aproveitando o período de enchentes das marés), ao passo em que
são inundadas grandes áreas, denominadas de evaporadores. Estas águas, pela ação dos ventos e elevadas
temperaturas, apresentam acelerado processo de evaporação que elevam sua densidade. A partir desta etapa,
as águas seguem para uma área intermediária denominada de concentradores, onde há a redução do processo
de evaporação e a intensificação da precipitação da “malacacheta” (sulfato de cálcio hidratado), até chegar o
momento em que predomina a precipitação do cloreto de sódio (NaCL). Nesta etapa, as águas são levadas
para uma área específica denominada de “cristalizadores”, para o processo final de produção, onde a colheita
do sal é feita, nas grandes salinas, por máquinas colhedeiras que lançam o produto em suas caçambas para o
sistema de lavagem. Após este ato, o sal é empilhado em grandes montanhas[17].          
            Observando este procedimento, em qual etapa estaria a supressão de áreas de mangue no processo
de produção do sal? A supressão de mangues encontra-se, geralmente, no primeiro processo, que é o da
captação da água do mar, através da construção de canais de bombeamento da água.
            Fato é que muitas salinas encontram-se em áreas próximas ao mar, justamente para viabilizar a
captação das águas marinhas. Dessa maneira, há casos em que dentro da propriedade das salinas existem
espaços de mangue, considerados áreas de preservação permanente, e neste caso, há a necessidade da
supressão de uma parte deste ecossistema para a construção de canais de escoamento da água para os
reservatórios aonde acontece o processo de evaporação e cristalização do sal.

Vale salientar que este processo é fundamental para o funcionamento do empreendimento salineiro,
pois sem a água do mar, não há a produção do sal, e assim, a empresa simplesmente não operacionaliza.
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Em contrapartida, na maioria dos casos, tendo em vista o tamanho das áreas das salinas (e do próprio
processo), as áreas de mangue que sofrem intervenção geralmente são pequenas, além do fato de que a
construção destes canais produz um baixo impacto ambiental na APP.

Não obstante estes argumentos, alguns órgãos judiciais e órgãos administrativos ambientais tem
entendido que a atividade salineira não tem o condão de realizar a supressão de áreas de mangue – seja pelo
impacto ambiental que causa, seja pelo fato da atividade não ser considerada taxativamente de utilidade
pública.

No entanto, a realidade fática da atividade econômica do país tem modificado o entendimento do
Poder Judiciário em casos semelhantes. Nesse sentido, faz-se necessário trazer à colação importante acórdão
prolatado pelo TRF da 4ª. Região, onde houve a supressão de uma área de mangue para a construção de um
Terminal Marítimo de Passageiros. Observou-se neste caso que a atividade foi considerada de utilidade
pública, e que a área de mangue a ser suprimida, por ser de tamanho reduzido – assim como o impacto
ambiental - seria contrabalançado com medidas mitigadoras e compensatórias impostas pelo IBAMA, ou
seja, uma situação idêntica ao que ocorre com as construções dos canais de bombeamento da água do mar
para os reservatórios das salinas. Veja-se o que assentou a decisão referida:

 
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMINAL MARÍTIMO E PÍER
GRANELEIRO. UTILIDADE PÚBLICA. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL.
NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE ÁREA DE MANGUEZAL. DEGRADAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DANOS SIGNIFICATIVOS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS
MITIGATÓRIAS E COMPENSATÓRIAS. LICENCIAMENTO PELO IBAMA. 1. O
empreendimento cuja realização produza efeitos no meio ambiente deve considerar as
conseqüências e prever o tratamento adequado do impacto ambiental, através do Estudo de
Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental, abrangendo a caracterização da
situação ambiental antes da implantação do projeto, a análise dos impactos, a definição das
medidas mitigadoras dos impactos negativos e o programa de acompanhamento e
monitoramento dos impactos positivos e negativos. 2. Se a Administração Pública entendeu
por arrendar uma área especificamente para a construção de um Terminal Marítimo, resta
evidente a sua utilidade pública predominante a interesses estritamente particulares. 3. A
prova pericial, após análise aprofundada acerca da importância do ecossistema manguezal
do ponto de vista conceitual e daquela pequena porção de mangue suprimida pelo Terminal
Marítimo, concluiu pela inexistência de dano capaz de justificar a invalidação das licenças,
bem como pela pertinência das medidas mitigadoras e compensatórias impostas pelo
IBAMA. 4. Hipótese em que comprovado que, além de ser mínimo o impacto ambiental, a
degradação da área já vinha ocorrendo há vários anos, bem antes do início das obras do
empreendimento em questão, visto que se trata de local que sofre grande influência
antrópica e que é caracterizado como área industrial e portuária. (TRF 4ª. Região, Processo
Apelação Civel No. 200504010298305, Relator(a) Sérgio Renato Tejada Garcia, Data da
Decisão 14/10/2009).
 

Seguindo esta linha de raciocínio, o Procurador Federal Leonardo Zagonel Serafim, em publicação
tratando do regime jurídico dos manguezais, defende ainda que a própria Res. 369/2006 do CONAMA, ao
permitir o órgão ambiental competente a autorizar a supressão eventual e de baixo impacto ambiental de
áreas de preservação permanente, assim o faz, nestes casos, sem a necessidade da configuração do critério de
utilidade pública do empreendimento proposto. De acordo com o jurista, deve-se interpretar esta norma no
sentido de que “essa espécie de supressão é permitida nos manguezais, desde que previamente autorizada
pelo órgão ambiental competente e que sejam seguidas todas as regras relacionadas a esse tipo de
supressão”. Em outros termos, para a intervenção ou supressão eventual e de baixo impacto ambiental em
áreas de manguezais, este fato por si só basta para a concessão da autorização necessária (sem a necessidade
de justificação de utilidade pública da obra), desde que a área a ser suprimida não ultrapasse o percentual de
5% do total do espaço protegido[18].

Este é um entendimento de maior vanguarda, e que se adequa perfeitamente à situação da supressão
de áreas de mangues para o desenvolvimento da atividade salineira.
 
5. CONCLUSÕES
 
              Após a explanação dos pontos principais que envolvem a temática da supressão de área de
preservação permanente interligada com a atividade econômica de exploração do sal, chega-se a conclusão
de que é constitucional e válida a norma que permite, mediante autorização do órgão estadual competente e
nos casos de utilidade pública, a supressão de baixo impacto ambiental de manguezal, notadamente como
forma de garantir o desenvolvimento sustentável do setor econômico salineiro.
              Percebeu-se também o quão é polêmica a discussão sobre como harmonizar o crescimento
econômico e a livre iniciativa com a preservação do meio ambiente, devendo-se rever discursos
extremamente preservacionistas, a perfilhar por uma compreensão de que é perfeitamente possível uma
economia do meio ambiente ou ecologização da economia.
              Também se demonstrou que é necessário discutir qual tipo de modelo econômico e ambiental deve
ser utilizado para as APPs e sua utilização equilibrada e racional, garantindo-se a sobrevivência
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principalmente do ecossistema manguezal.
              A construção da pesquisa também serviu para desmistificar a idéia de que o setor salineiro é
essencialmente degradante do meio ambiente, mostrando sua importância para a preservação das zonas
úmidas.
              Como toda pesquisa científica, a presente serve para iniciar uma discussão que deve amadurecer ao
longo de anos, entendendo-se que o texto não é uma obra inacabada, de forma a merecer críticas e reflexões,
já que há décadas os países de diversos continentes vêm discutindo sobre como “conciliar desenvolvimento
econômico com preservação ambiental”, o que estamos no aguardo de uma resposta satisfatória.
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PARA EFETIVA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE NO PLANO 

INTERNACIONAL: A CRIAÇÃO DO TRIBUNAL INTERNACIONAL DO MEIO 

AMBIENTE 

PARA LA PROTECCIÓN EFICAZ DEL MEDIO AMBIENTE EN PLAN 

INTERNACIONAL: LA CREACIÓN DE LA CORTE INTERNACIONAL DE MEDIO 

AMBIENTE 

 

Sidney Guerra 

 

Resumo 

A proteção ao meio ambiente ganhou amplitude mundial e passou a ser 

devidamente reconhecida a partir do momento em que a degradação ambiental atingiu 

índices alarmantes e tomou-se consciência de que a preservação de um ambiente sadio está 

intimamente ligada à preservação da própria espécie humana. 

Infelizmente, apesar da mobilização de vários atores internacionais, os 

resultados ainda não podem ser comemorados na medida em que ficam evidentes sérios 

prejuízos relacionados à destruição da natureza, do patrimônio ambiental, dos bens 

paisagísticos etc. 

Problemas relacionados ao problema da água (qualidade e quantidade), 

mortandade de espécies da fauna e da flora, aquecimento global, chuva ácida, perda de 

solos férteis e desertificação, efeito estufa, além de outros que afetam a vida e a qualidade 

de vida dos indivíduos fazem parte da realidade atual.  

Indubitavelmente que os problemas ambientais ultrapassam os limites dos 

Estados nacionais, portanto ações a serem desenvolvidas no campo das relações 

internacionais são imperiosas. 

Assim, o direito internacional público que se encontra em processo 

expansionista deve dedicar especial atenção aos problemas que se apresentam no plano 

global, propondo as soluções devidas e necessárias.  
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Ademais, além da necessidade do desenvolvimento de políticas ambientais 

no plano das relações internacionais a serem desenvolvidas de maneira articulada é de vital 

importância que sejam concebidas estruturas para dirimir controvérsias e aplicar sanções 

aos atores que sejam capazes de produzir danos ambientais e, por conseqüência, afetar o 

meio ambiente no plano global.  

A não existência de uma estrutura contemplada no plano internacional que 

possa combater irregularidades praticadas contra o meio ambiente acaba por favorecer, 

muitas vezes, a adoção de medidas eficazes contra os autores de danos ambientais.  

Com efeito, as fronteiras dos Estados não podem servir para encobrir danos 

ambientais que podem por em risco o ecossistema em escala planetária. Assim, a proposta 

do presente estudo é de traçar considerações sobre a necessidade de se conceber, no campo 

das relações internacionais, um tribunal que possa dirimir controvérsias na seara do direito 

ambiental. 

 

Palavras-chave: Meio ambiente. Tribunal Internacional. Proteção. 

 

 

Resumen 

 

La proteción del medio ambiente ha adquirido importancia en escala 

mundial y empenzo a ser reconocido desde el momento en que la degradación ambiental 

alcanzo niveles alarmantes y que se gana conocimiento que la preservación de un medio 

ambiente está estrechamente vinculada a la preservación de la raza humana. 

Lamentablemente a pesar de la mobilización de diversos actores 

internacionales, los resultados aún no pueden ser comemorados ya que son evidentes los 

daños graves en relación al medio ambiente. Sin duda, los problemas ambientales van más 

allá de los límites de los estados nacionales, por lo que las acciones a ser desarrollada en el 

ámbito de las relaciones internacionales son imprescindibles.  

Así, el derecho internacional público que se encuentra en el proceso de 

expansión debe atentar para los problemas que se plantean en el plan general, proponiendo 

soluciones adecuadas y necesarias.  
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Por otra parte, además de la necesidad de desarrollar políticas ambientales 

en las relaciones internacionales la coordinación es vital para que las estructuras están 

dibujadas para resolver los conflictos y aplicar las sanciones para los jugadores que son 

capaces de producir daños al medio ambiente y, por tanto, afectan el medio ambiente a 

nivel mundial.  

La ausencia de una estructura prevista en el ámbito internacional que pueda 

combater las irregularidades contrarias al medio ambiente  proporcionan perjuicio en la 

adopción de medidas eficaces contra los responsables de los daños ambientales.  

Las fronteras nacionales no se pueden utilizar para cubrir los daños 

ambientales que podrían poner en peligro el ecosistema a escala mundial. Así, el objetivo 

de este estudio es hacer algunas consideraciones sobre la necesidad de concebir, en el 

ámbito de las relaciones internacionales, un tribunal que pueda resolver los conflictos en las 

cuestiones ambientales.  

 

Palabras-claves: Medio Ambiente. Tribunal Internacional. Protección 

 

 

1. Introdução 

 

A proteção ao meio ambiente ganhou amplitude mundial e passou a ser 

devidamente reconhecida a partir do momento em que a degradação ambiental atingiu 

índices alarmantes e tomou-se consciência de que a preservação de um ambiente sadio está 

intimamente ligada à preservação da própria espécie humana. 

Infelizmente, apesar da mobilização de vários atores internacionais, os 

resultados ainda não podem ser comemorados na medida em que ficam evidentes sérios 

prejuízos relacionados à destruição da natureza, do patrimônio ambiental, dos bens 

paisagísticos etc. 

Problemas relacionados ao problema da água (qualidade e quantidade), 

mortandade de espécies da fauna e da flora, aquecimento global, chuva ácida, perda de 
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solos férteis e desertificação, efeito estufa, além de outros que afetam a vida e a qualidade 

de vida dos indivíduos fazem parte da realidade atual.  

Indubitavelmente que os problemas ambientais ultrapassam os limites dos 

Estados nacionais, portanto ações a serem desenvolvidas no campo das relações 

internacionais são imperiosas. 

Assim, o direito internacional público que se encontra em processo 

expansionista deve dedicar especial atenção aos problemas que se apresentam no plano 

global, propondo as soluções devidas e necessárias.  

Ademais, além da necessidade do desenvolvimento de políticas ambientais 

no plano das relações internacionais a serem desenvolvidas de maneira articulada é de vital 

importância que sejam concebidas estruturas para dirimir controvérsias e aplicar sanções 

aos atores que sejam capazes de produzir danos ambientais e, por conseqüência, afetar o 

meio ambiente no plano global.  

A não existência de uma estrutura contemplada no plano internacional que 

possa combater irregularidades praticadas contra o meio ambiente acaba por favorecer, 

muitas vezes, a adoção de medidas eficazes contra os autores de danos ambientais.  

Com efeito, as fronteiras dos Estados não podem servir para encobrir danos 

ambientais que podem por em risco o ecossistema em escala planetária. Assim, a proposta 

do presente estudo é de traçar considerações sobre a necessidade de se conceber, no campo 

das relações internacionais, um tribunal que possa dirimir controvérsias na seara do direito 

ambiental. 

 

2. O direito internacional ambiental: breve notícia
1
 

 

O Direito Internacional, diferentemente do que acontecia no passado, ocupa 

papel de relevo na formação do jurista. Alguns anos atrás a matéria era concebida de 

maneira indevida em muitos cursos jurídicos e hodiernamente, em razão das 

transformações espetaculares ocorridas no campo das relações internacionais, a disciplina 

                                                        
1 Para melhor compreensão da matéria vide GUERRA, Sidney. Direito internacional ambiental. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 2006 
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assume posição de destaque em vários segmentos fazendo com que, inclusive, sejam 

criadas novas áreas de atuação para o profissional do direito. 

Esse é o caso do Direito Internacional Ambiental, ramo muitíssimo 

especializado do Direito Internacional. O estudo do direito internacional ambiental é 

recente e acontece praticamente a partir do momento que alguns segmentos da sociedade 

internacional percebem a necessidade de promover um sistema de proteção ao meio 

ambiente por entender que a degradação do mesmo, em muitos casos, ultrapassa os limites 

do Estado nacional. Assim, valendo-se do magistério de Guido Soares, podem ser 

apontados alguns marcos teóricos importantes para a compreensão da matéria
2
: 

a) a abertura das discussões dos foros diplomáticos internacionais à opinião 

pública internacional, por força da expansão dos meios de comunicação de massa e a 

conseqüente valorização das teses científicas sobre os fatos relativos ao meio ambiente;  

b) a democratização das relações internacionais, com a exigência correlata 

da efetiva participação da opinião pública na feitura e nos controles de aplicação dos 

grandes tratados internacionais, por força da atuação dos parlamentos nacionais na 

diplomacia dos Estados; 

c) a situação catastrófica em que o mundo se encontrava, pela possibilidade 

de uma destruição maciça de grandes partes do universo, representada pela ameaça da 

utilização dos engenhos bélicos fabricados por meio da utilização militar da energia 

nuclear; 

d) a ocorrência de catástrofes ambientais, como os acidentes de vazamentos 

de grandes nuvens tóxicas ou grandes derramamentos de petróleo cru no mar, fenômenos 

que fizeram recrudescer as letais experiências da poluição indiscriminada e não localizada 

em um ponto geográfico, que poderia eventualmente ser controlada por uma única 

autoridade estatal. 

Com efeito, a partir dos fatores acima indicados e com os elementos 

necessários para tal começava a se desenhar um cenário propício para a emergência do 

direito internacional ambiental que levava em conta a necessidade social (em razão dos 

problemas ambientais que eclodiram de maneira significativa) e a vontade determinante 

para a produção da norma jurídica internacional. 

                                                        
2 SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente: emergência, obrigações e 

responsabilidades. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 45 
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É bem verdade que vários outros fatores foram decisivos para o surgimento 

do Direito Internacional Ambiental, sendo que Soares
3
 acentua que essas circunstâncias 

fazem com que esse se manifeste com tamanha velocidade jamais vista em outros ramos do 

direito e ressalta alguns pontos interessantes: 

a) a questão da poluição transfronteiriça, que tomou uma dupla forma, a de 

águas doces dos rios e lagos internacionais e a poluição atmosférica trazida pelas correntes 

de ar, fenômenos esses que, por sua natureza, não conhecem fronteiras físicas e políticas 

entre Estados; e 

b) a questão da poluição crescente e desenfreada dos mares e oceanos, por 

meio das três formas detectadas: 

- alijamentos deliberados de refugos, em geral na forma de óleos usados 

provenientes de navios (lavagens de navios e/ou seu deslatreamento), ou de indústrias (o 

alijamento direto de resíduos tóxicos não recicláveis ou dos rejeitos provenientes da 

mineração submarina programada, ou das plataformas de exploração petrolífera), em níveis 

sem precedência na história;  

- deposição em suas águas, de cinzas provenientes de queima em alto-mar de 

rejeitos industriais; 

- a denominada “poluição telúrica”, aquela carregada pelas águas doces, que 

servem de desaguadouro dos rejeitos altamente tóxicos industriais não recicláveis (como as 

ligações de emissários submarinos ou de interceptores oceânicos para esgotos sanitários ou 

industriais). 

Frise-se, por oportuno, que em relação à poluição transfronteiriça havia uma 

necessidade premente de se criar uma regulamentação no plano internacional em razão das 

lesões ao meio ambiente ultrapassarem os limites do Estado-nação, bem como no que 

concerne à poluição dos mares que alcançou índices alarmantes. 

Sem embargo, a emergência do Direito Internacional Ambiental está 

intimamente ligada aos vários problemas que se manifestam no planeta e que podem 

comprometer a existência da vida humana: desaparecimento de espécies da fauna e da 

flora; perda de solos férteis pela erosão; desertificação; aquecimento da atmosfera; 

mudanças climáticas; diminuição da camada de ozônio; chuva ácida; acúmulo crescente de 

                                                        
3 Idem, p. 46 
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lixo e resíduos industriais; colapso na quantidade e na qualidade da água; aumento 

excessivo da população mundial; esgotamento dos recursos naturais; acidentes nucleares; 

tornados, furacões, maremotos, que ocorrem com maior freqüência em razão da ação 

antrópica. 

Não se pode olvidar do emblemático naufrágio do petroleiro Torrey 

Canyon
4
, que teve como resposta a este grande acidente ambiental, as Convenções de 

Bruxelas, de 1969, sobre a intervenção no alto mar contra navios estrangeiros em caso de 

acidente de poluição de hidrocarbonetos e outra sobre a responsabilidade civil pelos 

prejuízos causados por hidrocarbonetos, complementada a posteriori pela Convenção de 18 

de dezembro de 1971 que criou o fundo de indenização pelos prejuízos devidos à poluição 

de hidrocarbonetos. 

Além do acidente acima mencionado vale registrar as catástrofes ecológicas 

que despertam grande interesse e clamor público para as questões ambientais, podendo ser 

identificados alguns grandes deles, a saber:  

a) Seveso na Itália, em 1976, com a contaminação de solos e rios por 

toxinas; 

b) Bhopal na Índia, em 1984, ocasionando a morte de 3400 pessoas pelo 

lançamento de gases tóxicos na atmosfera;  

c) Chernobyl na antiga União Soviética, em 1986, cujo acidente nuclear 

ocasionou mais de 500 mortes e produz vários efeitos até os dias atuais; 

d) Sandoz e Exxon Valdez nos Estados Unidos, em 1988, com o vazamento 

de petróleo num volume equivalente a 260 mil tambores;  

e) Rio de Janeiro, no ano de 2000, 1.290 mil toneladas de óleo vazaram na 

baía de Guanabara. 

                                                        
4 O navio tanque Torrey Canyon encalhou e terminou por naufragar na costa inglesa da Cornualha, que poluiu 

com 119.000 toneladas de óleo, ocasionando poluição das praias e acarretando a morte de peixes e aves. 

Inúmeros problemas jurídicos surgiram neste caso: o proprietário era norte-americano; o afretador era inglês; 

o navio tinha bandeira da Libéria; a tripulação era italiana etc. Qual seria o responsável pelos danos causados? 

A própria Convenção de Londres não abrange este caso de naufrágio, porque ela visa unicamente à interdição 

de desgaseificação ao largo das costas. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1611



A história recente da humanidade apresenta, infelizmente, vários episódios 

que comprometem o meio ambiente em termos planetários. Desse modo, com a eclosão de 

tantos problemas ocorridos versando sobre meio ambiente no plano global, a Assembléia 

Geral das Nações Unidas, no ano de 1968, convocou o encontro que seria considerado o  

“grande divisor de águas” na formação do direito internacional ambiental
5
: a Conferência 

de Estocolmo, na Suécia, no ano de 1972
6
. 

A Conferência de Estocolmo constituiu etapa histórica para a evolução do 

tratamento das questões ligadas ao ambiente no plano internacional e também no plano 

interno de grande número de países. O tema passou a ser discutido, cada vez menos do 

ponto de vista científico e cada vez mais no contexto político e econômico.
7
 Diante desse 

cenário é que emerge uma nova ordem jurídica internacional ambiental que rege as relações 

dos Estados na proteção do meio ambiente.
8
 

O direito internacional ambiental consiste num conjunto de normas 

complexas que merecem ser tratadas de forma global e organizadas, de modo a permitir a 

participação democrática de todos os países, o que é, em grande parte, feito no âmbito da 

Organização das Nações Unidas.
 9

 

Nesse ramo do direito o objeto a ser tutelado é o ambiente, devendo, todavia, 

levar em consideração a sua ampla conceituação e classificação, haja vista que a vida e a 

qualidade de vida são as grandes razões de existência do direito ambiental, tanto no plano 

doméstico, como no plano internacional.  

O direito internacional ambiental pode ser apresentado como um conjunto de 

normas que criam direitos e deveres para os vários atores internacionais e que atribui  

papéis e responsabilidades que devem ser observados por todos visando a melhoria da vida 

                                                        
5 Vide GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. Curso de direito ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 

49.  
6 Para se ter a idéia da proliferação de documentos internacionais em matéria ambiental após 1972, 

VARELLA, Marcelo Dias. Direito internacional econômico ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 53, 

alerta que até os anos 60, existiam apenas alguns dispositivos para a proteção dos pássaros úteis à agricultura, 
a proteção das peles de focas e sobre a proteção das águas. De 1960 até 1992, foram criados mais de 30000 

dispositivos jurídicos sobre o meio ambiente, entre os quais 300 tratados multilaterais e 900 acordos 

bilaterais, tratando da conservação e mais de 200 textos oriundos das organizações internacionais.  
7 LAGO, André Aranha Corrêa do. Estocolmo, Rio, Joanesburgo. O Brasil e as três conferências ambientais 

das Nações Unidas. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2007, p. 32 
8 Vale observar o estudo de KISS, Alexandre. Direito internacional do ambiente. Lisboa: Centro de Estudos 

Jurídicos, 1996. 
9 VARELLA, Marcelo Dias, op.cit., p. 54 
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e qualidade de vida, para as presentes e futuras gerações. Ele regula os aspectos 

relacionados ao meio ambiente que dependem da ação livre da pessoa humana e cuja 

regulamentação ultrapassa o interesse de um único Estado.  

Sem embargo, Guido Soares
10

 alerta que pela sua própria natureza certos 

fenômenos biológicos ou físicos localizados dentro de um espaço geográfico submetido à 

soberania de um Estado exigem regulamentação internacional, seja porque, em sua 

unicidade, estendem-se sobre a geografia política de vários países, seja porque os 

fenômenos a serem regulados somente poderão sê-lo com a intervenção de normas 

internacionais.  

Na verdade, em sua caracterização moderna, o meio ambiente é um 

fenômeno que desconhece fronteiras, pois os ecossistemas ou os elementos protegidos 

situam-se em espaços locais, portanto, dentro de um país (por exemplo: as espécies animais 

e vegetais em perigo de extinção, que vivem em determinado país, ou os recursos da 

biodiversidade, cuja preservação é do interesse de toda humanidade), em espaços sub-

regionais (por exemplo: os rios transfronteiriços e lagos internacionais, cuja preservação 

não pode ser deixada aos cuidados de um único país), em espaços regionais (como os mares 

que banham vários países e nos quais realiza a pesca internacional, que não se encontra 

restrita só aos países ribeirinhos) e, enfim, mesmo no espaço global de toda a Terra (como a 

preservação da camada do ozônio ou a regulamentação das mudanças do clima da Terra 

causadas por fatores humanos, mediante a emissão dos gases de efeito estufa. 

Os problemas ambientais trazem prejuízos enormes para o desenvolvimento 

da humanidade e o que é pior, colocam em sério risco a própria existência da pessoa 

humana e de outros seres vivos.  

Renovam-se aqui as perspectivas da evolução da matéria haja vista que se 

encontra como recurso à humanidade, na luta por condições de vida digna e pela própria 

sobrevivência do gênero humano na sociedade global.  

 

3. Alguns Temas Contemplados pelo Direito Internacional Ambiental 

 

                                                        
10 SOARES, Guido Fernando Silva. Curso de direito internacional público. São Paulo: Atlas, 2002, p. 408 
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Uma das principais características do Direito Internacional Ambiental 

consiste numa enorme proliferação de tratados, convenções e protocolos internacionais, 

multilaterais e bilaterais voltados para a proteção do meio ambiente. Outra característica 

marcante corresponde à segmentação dos temas, na medida em que é muito mais simples se 

alcançar consensos internacionais sobre temas predeterminados do que sobre temas muito 

genéricos, tais como proteção da vida marinha, proteção da vida silvestre etc.
11

 

Com efeito, vários documentos internacionais têm sido desenvolvidos no 

sentido de proteger o meio ambiente, ora no plano global ora no plano regional. Esse 

sistema de proteção, concebido no âmbito do direito internacional ambiental, procura con-

templar algumas áreas específicas do planeta, como, por exemplo, a Antártica, ou temas -

gerais, tais como: o ar, a fauna e a flora, os mares, lagos etc.  

Assim sendo, abaixo serão apresentados alguns temas (áreas) em que o 

direito internacional ambiental tem incidência, e, portanto, a existência de normas para 

tentar minimizar os problemas que são concebidos no plano global. 

 

3.1. Atmosfera e Clima 

O artigo 1º da Convenção sobre a poluição atmosférica a longa distância, 

adotada em Genova, em 13 de novembro de 1979, define a poluição atmosférica como 

“introdução na atmosfera pelo homem, de forma direta ou indireta, de substâncias ou de 

energia com ação nociva capaz de por em perigo a saúde humana, danificar os recursos bio-

lógicos e os ecossistemas, deteriorar os bens materiais e ameaçar ou prejudicar as ativida-

des de lazer do homem e outras utilizações legítimas do ambiente”.  

A expressão “poluição atmosférica transfronteiriça a longa distância” 

designa a poluição atmosférica cuja origem física está total ou parcialmente compreendida 

numa zona submetida à jurisdição nacional de um Estado e que exerce os seus efeitos noci-

vos numa zona submetida à jurisdição de um outro Estado, mas a uma distância tal que não 

é geralmente possível distinguir as contribuições de fontes emissoras individuais ou de gru-

pos de fontes. 

                                                        
11 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 7. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 393. 
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Kiss
12

 afirma que é na atmosfera que os poluentes se propagam mais depres-

sa e percorrem distâncias particularmente importantes e que a proporção de poluentes vin-

dos do estrangeiro para a atmosfera é considerável, podendo atingir mais de 90% em certos 

países, como a Noruega.  

Em muitos casos, as poluições à longa distância produzem resultados signi-

ficativos, como por exemplo, o desaparecimento das florestas; e é na passagem de certas 

substâncias na atmosfera que está a origem da rarefação da camada de ozônio e da alteração 

do clima global. 

Sem dúvida que um caso emblemático nesta matéria (no campo do direito 

internacional ambiental) corresponde à realização de uma arbitragem entre os Estados 

Unidos e o Canadá, em razão de poluição atmosférica que foi gerada por uma empresa 

canadense, cujos efeitos nocivos traziam repercussões para o primeiro. 

Esse caso ficou conhecido como o Caso da Fundição Trail, demanda 

resolvida em 1941, em que os Estados Unidos litigaram em nome próprio contra o Canadá 

acerca das medidas que deveriam ser tomadas para cessar as atividades poluidoras.  

Com efeito, as normas de combate à poluição atmosférica foram desenvolvi-

das inicialmente através de regulações bilaterais e/ou regionais
13

, entretanto em razão das 

mudanças climáticas e das chuvas ácidas, tem-se desenvolvido normas cuja incidência se 

manifesta no plano global.  

Foi assim que o princípio número 2 da Declaração realizada em Estocolmo, 

estabeleceu a previsão acerca desta matéria, no que se refere à responsabilidade de 

assegurar que atividades sob sua jurisdição ou controle não causem danos ao meio 

ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional.  

Posteriormente foi concebida no ano de 1985, a Convenção para a Proteção 

da Camada de Ozônio, que estabelece que as partes devem tomar medidas necessárias e 

apropriadas para proteger a saúde humana e o meio ambiente, contra os efeitos adversos, 

resultantes das atividades humanas suscetíveis de modificar a camada de ozônio. 

                                                        
12 KISS, Alexandre, op. cit., p. 38. 
13 SOARES, Guido, op. cit., p. 426: “São inúmeras as convenções multilaterais existentes em nível regional 

europeu, às quais se devem juntar as igualmente inúmeras decisões da Comunidade Europeia, em particular, 

após o acidente havido na cidade italiana de Seveso, onde, em 10/07/1976, ocorreria o maior acidente indus-

trial da Europa, com o maior lançamento de uma nuvem de dioxinas tóxicas que se espalhou pelas partes mais 

povoadas da Europa Ocidental, em 1976, causado por operação negligente de uma fábrica Suíça.” 
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Impende registrar outros documentos internacionais multilaterais 

importantes sobre esta matéria: 

i) Protocolo de Montreal sobre Substâncias que destroem a 

Camada de Ozônio, assinado em Montreal, em 1987; 

ii) Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima, assinada no Rio de Janeiro, em 1992; 

iii) Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima, assinado em Quioto, em 1997. 

 

3.2. Rios transfronteiriços, lagos e bacias 

 

A tutela internacional dos rios transfronteiriços, lagos e bacias é 

fundamental em razão da importância da água doce no planeta para existência da vida e em 

especial da pessoa humana.  

Entretanto, a maioria dos instrumentos internacionais relativos ao tema 

refere-se a uma zona determinada onde são celebrados tratados bilaterais entre os Estados 

envolvidos. 

Brownlie assevera que pode ser atribuído a um rio um estatuto inteiramente 

distinto do da soberania territorial e jurisdição de qualquer Estado, com base num tratado 

ou costume, geral ou regional. Contudo, na prática, os rios que separam ou atravessam os 

territórios de dois ou mais Estados estão sujeitos à jurisdição territorial dos Estados ribeiri-

nhos até o canal mais profundo das águas navegáveis.
14

 

A Convenção sobre a Proteção e Utilização dos Cursos de Água 

Transfronteiriças e dos Lagos Internacionais, adotada em Helsinque no ano de 1992, 

enuncia os princípios que devem ser aplicados em tratados que devem ser elaborados entre 

países ribeirinhos de um mesmo curso de água ou de um lago. Figuram entre esses princí-

pios: 

i) a obrigação de prevenir, combater e reduzir a poluição das águas sus-

cetível de produzir efeitos nefastos noutros países;  

                                                        
14 BROWNLIE, Ian. Princípios de direito internacional público. Lisboa: fundação Calouste Gulbenkian, 

1997, p. 290. 
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ii) de gerir as águas transfronteiriças de maneira racional, ecologicamen-

te sã e equitativa; e 

iii) assegurar a conservação e, se necessário, a restauração dos ecossiste-

mas aquáticos. 

Em razão da diversidade de interesses dos Estados e das peculiaridades que 

suscitam nos temas indicados, evidencia-se que não há uma regulamentação internacional, 

no plano global, que possa contemplar a proteção dos rios transfronteiriços, lagos e 

bacias.
15

 

Para tentar sanar o problema, a Comissão de Direito Internacional da 

Organização das Nações Unidas elaborou um estudo que possa contemplar a proteção 

internacional dos rios transfronteiriços, lagos e bacias e apresentou à Assembleia Geral, em 

1999.  

A ideia é que os Estados encaminhem colaborações para as Nações Unidas, 

no sentido de aprimorar o estudo realizado pela Comissão, e posteriormente, que seja ado-

tada a Convenção Internacional sobre o Direito das Utilizações dos Rios Internacionais para 

fins distintos da Navegação.  

 

3.3. Os mares e oceanos 

 

A preocupação em se proteger os mares e oceanos é relativamente recente e 

acontece a partir do momento em que foram demonstrados os perigos provenientes da 

exploração predatória dos recursos marinhos e pela ação dos grandes navios de petróleo 

responsáveis pela contaminação, em larga escala, do meio ambiente. 

Um caso importante foi o acidente com o petroleiro Torrey Canyon,
16

 que 

possibilitou a necessidade de serem discutidos mecanismos para combater a poluição 

ambiental dos mares e oceanos.
17

 

                                                        
15 No mesmo sentido SOARES, Guido, op. cit., p. 421: “A regulamentação dos rios internacionais é um capí-

tulo bastante complexo no Direito Internacional do Meio Ambiente em razão de corresponder a recursos 

hídricos regionais, quando não sub-regionais, e que se submetem a regimes jurídicos particulares, elaborados 

tendo em vista a necessidades dos Estados envolvidos, e ainda hoje, submetidos a regras casuísticas. Assim, 

inexiste uma Convenção Internacional de nível global, que regule as águas doces, que são as mais importantes 

para a biosfera, em especial, a vida humana.” 
16 MELLO, Celso Albuquerque. Curso de direito internacional público. 11. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

1997, p. 1346, apresenta os problemas causados neste episódio: “O navio tanque Torrey Canyon encalhou e 
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No mesmo diapasão, Guido
18

 sinaliza que as catástrofes dos derramamentos 

de óleo e suas sequelas sobre importantes setores da sociedade já tinham deixado os 

Estados alertados sobre uma necessidade urgente de regulamentar as águas marinhas. 

Assim, podem ser apresentados alguns documentos internacionais importan-

tes no regramento desta matéria: 

i) Convenção sobre Prevenção de Poluição Marinha por 

Alijamento de Resíduos Sólidos e outras matérias, em 1972;
19

 

ii) Convenção Internacional para a prevenção da Poluição por 

Navios, assinada em Londres, em 1973; 

iii) Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por 

Danos Causados por Poluição por Óleo, assinada em Bruxelas, em 1977; 

iv) Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, assi-

nada em Montego Bay, em 1982; 

v) Convenção Internacional sobre o Preparo, Resposta e 

Cooperação em Caso de Poluição por Óleo, assinada em Londres, em 1990. 

 

3.4. A fauna e a flora 

 

As normas protetivas da fauna e da flora no campo internacional, com o viés 

eminentemente ambiental, também são relativamente recentes haja vista que as normas 

existentes no passado apresentavam interesse predominantemente econômico. 

                                                                                                                                                                         

terminou por naufragar na costa inglesa da Cornualha, que poluiu com 118.000 toneladas de óleo, ocasionan-

do poluição das praias e acarretando a morte de peixes e aves. Inúmeros problemas jurídicos surgiram neste 

caso: o proprietário era norte-americano; o afretador era inglês; o navio tinha bandeira da Libéria; a tripulação 
era italiana etc. Qual seria o responsável pelos danos causados? A própria Convenção de Londres não abrange 

este caso de naufrágio, porque ela visa unicamente à interdição de desgaseificação ao largo das costas.” 
17 SOARES, Guido, op. cit., p. 418 afirma: “Os espaços marítimos e oceânicos são o meio ambiente que mais 

tem sofrido danos de natureza catastrófica, nos últimos anos, a partir da entrada em cena de superpetroleiros, 

superdimensionados em tamanho e em sua capacidade de destruição do meio ambiente marinho e das ativida-

des litorâneas dos países ribeirinhos, que se relacionam aos mares e oceanos.” 
18 Idem, p. 121. 
19 Essa Convenção foi adotada de forma conjunta em Washington, Londres, Cidade do México e Moscou. 
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No fim do século XIX/início do século XX, foram desenvolvidos alguns 

mecanismos de proteção da fauna e da flora no campo internacional. Nesse sentido, podem 

ser apresentados o contencioso arbitral (sentença arbitral de 15 de agosto de 1893, no caso 

das Focas, para extração das peles no mar de Berhing) ou a conclusão de acordos, como, 

por exemplo, a Convenção de Paris, de 19 de março de 1902, sobre a proteção das aves 

úteis à agricultura. 

Embora os marcos acima indicados não possam ser compreendidos como 

pertencentes ao direito internacional ambiental, na medida em que esta idéia floresce a 

partir da década de 60/70 do século passado, não se pode negar que serviram como bases de 

construção do mesmo. Tanto é que da Convenção de Paris de 1902 houve o desdobramento, 

já no ano de 1950, também em Paris, da Convenção Internacional para a Proteção dos 

Pássaros.  

Ainda assim, é fato que a consciência em matéria ambiental correspondente 

à fauna e à flora começam a se manifestar no plano internacional também a partir da 

Conferência de Estocolmo, de 1972, que consagra em seu princípio de número 4 que: 

 

“O homem tem a responsabilidade especial de preservar e administrar judi-

ciosamente o patrimônio da flora e da fauna silvestres e seu habitat, que se encontram atual-

mente, em grave perigo, devido a uma combinação de fatores adversos. Conseqüentemente, 

ao planificar o desenvolvimento econômico deve-se atribuir importância à conservação da 

natureza, incluídas a fauna e flora silvestres.” 

 

Da leitura do referido princípio evidencia-se que a preocupação concebida 

no plano internacional corresponde não apenas a proteger este ou aquele animal ou vegetal, 

mas principalmente o habitat que se encontram, em razão das muitas espécies que desapa-

receram ou estão em vias de desaparecimento.
20

 

                                                        
20 Atente-se para os dados espantosos fornecidos por CARNEIRO, Ricardo. Direito ambiental: uma 

abordagem econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 24-25: Apesar de ainda desconhecer a maior parte 

das formas de vida do planeta, a pessoa humana tem provocado a extinção de várias espécies em um ritmo 

assustador, sobretudo em função do desmatamento para a expansão da fronteira agrícola, para a produção de 

carvão e para exploração de madeira, aliado à prática das queimadas, ao comércio ilegal de animais e de pro-

dutos de origem faunística, como peles, marfins etc., além da contaminação de rios, lagos e oceanos. As esti-

mativas são espantosas: entre 1500 e 1850 uma espécie era elimi- nada a cada dez anos; entre 1850 e 1950 

uma espécie por ano foi extinta; em 1990, possivelmente desapareceram dez espécies por dia e por volta do 
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Não se pode olvidar, neste ponto, de alguns documentos importantes que 

foram concebidos no plano internacional: 

i) Convenção Internacional para proteção dos Vegetais, assinada em 

Roma, em 1951; 

ii) Convenção Internacional para a Conservação do Atum e Afins, assi-

nada no Rio de Janeiro, em 1966; 

iii) Convenção relativa a Zonas Úmidas de importância Internacional, 

assinada em Ramsar – Irã, em 1971; 

iv) Convenção relativa à proteção do patrimônio mundial, cultural e 

natural, assinada em Paris, em 1972; 

v) Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e da 

Fauna Selvagens em perigo de extinção, assinada em Washington, em 1973; 

vi) Convenção sobre a conservação de espécies migratórias pertencentes 

à fauna silvestre, assinada em Bonn, em 1979. 

 

Os documentos acima indicados não esgotam o plano normativo interna-

cional nesta matéria, ao contrário, existem vários outros textos pertinentes à proteção da 

fauna e da flora; relativos à pesca internacional; de combate a determinadas pragas; e à 

diversidade biológica.  

Em relação a este último, ganha destaque a Convenção sobre a Diversidade 

Biológica, concebida no Rio de Janeiro, em 1992. Logo no preâmbulo da referida 

Convenção identifica-se a importância da diversidade biológica para a evolução e para a 

manutenção dos sistemas necessários à vida da biosfera e que a conservação da diversidade 

biológica é uma preocupação comum da humanidade. 

                                                                                                                                                                         

ano 2000 uma espécie deverá desaparecer a cada hora; de 1975 a 2000 foram eliminadas da face da Terra 

cerca de 20% de todas as espécies vivas; desde 1950 foi perdido 1/5 das florestas tropicais do mundo; a cada 

ano são desertificados cerca de 20 milhões de hectares de áreas florestadas. Atualmente, mais de 14% das 

espécies vegetais conhecidas estão em processo de extinção; 2/3 das 9600 espécies de aves que habitam o pla-

neta estão em declínio e 11% estão ameaçadas de extinção; 11% das 4400 espécies de mamíferos encontram-

se em perigo iminente de desaparecimento e 1/3 de todas as espécies de peixes que ocupam os oceanos, lagos 

e rios está sob ameaça direta.” 
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A Convenção procura reafirmar orientações do Direito Internacional do 

Desenvolvimento e propugna que os Estados venham a elaborar estratégias para assegurar a 

conservação e a utilização durável da diversidade biológica e adotar medidas de conserva-

ção in situ (art. 8º) e ex situ (art. 9º). 

Outro ponto importante discutido na Conferência do Rio foi o corresponden-

te à Desertificação, sendo concebida a Convenção das Nações Unidas para o combate à 

desertificação.  

A desertificação torna o solo improdutivo e estéril e resulta de diversos fato-

res, tais como: mudanças climáticas, utilização inadequada do solo (queimadas, desmata-

mento etc).  

 

4. Para a criação de um Tribunal Internacional do Meio Ambiente? 

 

Indubitavelmente que os problemas ambientais crescem e colocam em risco 

a existência das espécies (inclusive a humana). Muitos dos problemas que se manifestam na 

sociedade hodierna decorrem de comportamentos inadequados que foram desenvolvidos 

pelo ser humano (ação antrópica) ao longo dos anos em nome de um crescimento 

desenfreado.  

O “progresso” não levava em consideração as limitações do ambiente e para 

atender aos interesses e anseios de pessoas cada vez mais ávidas pelo consumo é que se 

desenvolveu uma sociedade global de risco em termos ambientais.
21

  

O desabrochar do movimento ambiental no plano global decorre das grandes 

Conferências Internacionais de Meio Ambiente que foram realizadas sob os auspícios da 

Organização das Nações Unidas. Certamente que o grande desafio da humanidade é o de 

encontrar respostas para que o desenvolvimento dos Estados não aconteça de maneira 

predatória, comprometendo os recursos para as futuras gerações.  

Os problemas ambientais trazem prejuízos enormes para o desenvolvimento 

da pessoa humana, e subjacente às perspectivas da evolução da matéria encontra-se o 

recurso último à humanidade na luta por condições de vida digna e pela própria 

sobrevivência do gênero humano na sociedade global.  

                                                        
21 Para leitura completa vide GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. Curso de direito ambiental. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2009, p. 31-37 
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Há de se envidar esforços em prol da criação de uma verdadeira cultura da 

preservação do meio ambiente com participação mais efetiva dos múltiplos atores 

internacionais.  

A proteção internacional do meio ambiente se apresenta hoje como um dos 

grandes temas da globalidade, ensejando uma grande transformação no âmbito das relações 

internacionais e a consequente emergência de uma nova ordem internacional ambiental 

calcada num desenvolvimento que leve em consideração seu principal elemento: o indiví-

duo.  

Com efeito, na busca incessante do reconhecimento, desenvolvimento e 

realização dos maiores objetivos por parte da pessoa humana e contra as violações que são 

perpetradas pelos Estados e pelos particulares, o Direito Internacional tem-se mostrado uma 

importante ferramenta para o fortalecimento e implementação dos direitos humanos e vem 

ganhando terreno nesta seara, pois a proteção desses direitos passou a constituir lídimo 

interesse da sociedade internacional.  

A multiplicidade de instrumentos internacionais no pós-Segunda Guerra 

levou a uma nova evolução da proteção internacional dos direitos humanos e por isso 

hodiernamente busca-se uma “justiça globalizada” a ser institucionalizada em um tribunal 

supranacional. 

O direito internacional precisa se adequar às novas realidades sociais e 

desenvolver normas adaptadas a todas as situações.  

Em se tratando de meio ambiente, foi demonstrado que por várias vezes os 

Estados não podem isoladamente resolver os problemas ambientais. Em muitos casos, as 

lesões ao meio ambiente são transnacionais impossibilitando as ações dos Estados numa 

possível intervenção, como por exemplo, na emissão de gases poluentes que produzem 

efeitos nefastos na atmosfera, nos rios, lagos, mares; na produção de energia nuclear e 

produção do lixo atômico; na devastação das florestas e preservação da biodiversidade. 

Sendo o meio ambiente um direito humano e levando em consideração a 

preservação das espécies, fundamentalmente a humana, há de se criar mecanismos para a 

proteção ambiental no plano internacional.  
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Castro
22

 assinala que a consolidação do Direito Internacional Ambiental e o 

precedente das Cortes Internacionais de Direitos Humanos geraram a aspiração de se 

instituir um Tribunal Internacional do Meio Ambiente ao qual se reservaria a competência 

de fiscalizar a aplicação das normas de proteção ecológica, especialmente o julgamento das 

questões resultantes da transgressão dessas normas e as que envolvessem responsabilidades 

por danos ambientais que extrapolassem as fronteiras nacionais. A ideia de criação de uma 

instância supranacional com autoridade judicante face aos litígios de fundo ambientalista 

tem em mira diversas situações que já não comportam solução satisfatória perante a juris-

dição interna dos Estados. 

A existência de um sistema jurídico supranacional com órgãos jurisdicionais 

supranacionais dotados de competência ambiental exibe propriedades que os sistemas 

jurídicos não possuem.  

À luz das dificuldades pelas quais atravessam os sistemas jurídicos internos 

para resolver os problemas derivados da degradação ambiental, o sistema jurídico 

supranacional se apresenta como uma opção válida e oportuna, tendo em vista a nova 

ordem mundial emergente.  

Desta forma, a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 22 de dezembro de 

1989, bem como as reuniões celebradas em Haia, Paris, Roma, Washington, Limoges e 

Florença, foram unânimes em ressaltar a necessidade de se rever os instrumentos 

internacionais em matéria ambiental, como também de se criar um organismo internacional 

junto à Organização das Nações Unidas, de caráter permanente, acessível a Estados, 

pessoas físicas e jurídicas, organizações, com competência para dirimir conflitos de 

natureza ambiental.  

Com efeito, partindo das felizes experiências que já se manifestam no plano 

das relações internacionais no que tange aos direitos humanos é que temos defendido a 

necessidade de se constituir um Tribunal Internacional do Meio Ambiente em várias 

ocasiões.
23

 Essa ideia tem-se propalado em vários lugares alcançando diversas 

personalidades
24

 e defensores mundo afora.
25

  

                                                        
22   

CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A constituição aberta e os direitos fundamentais: ensaios sobre o 

constitucionalismo pós-moderno e comunitário. Rio de Janeiro: Forense, 2003,  p. 710. 
23 Nesse sentido, vide GUERRA, Sidney. Direito internacional ambiental. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 

2006. GUERRA, Sidney. Direitos humanos: uma abordagem interdisciplinar. Vol. III.  Rio de Janeiro: 
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O referido Tribunal poderia apreciar as demandas que envolvessem, por 

exemplo, derramamento de óleo em alto-mar, devastação de florestas para a extração de 

madeira de forma predatória, a matança desenfreada dos animais ameaçados de extinção, o 

transporte internacional de substâncias químicas nocivas à pessoa humana etc. 

Embora os estudos para a implantação do Tribunal Internacional do Meio 

Ambiente tenham sido realizados infelizmente ainda não foram efetivados. Nesse sentido, 

vala ressaltar os estudos propostos por uma Organização Não Governamental chamada 

Comitê Promotor do Tribunal Internacional do Meio Ambiente, que além de estabelecer os 

princípios relativos à proteção ao meio ambiente, preconiza a criação e atuação junto à 

ONU, em caráter permanente, de dois organismos internacionais de garantia: a Agência 

Internacional do Meio Ambiente e um Tribunal Internacional do Meio Ambiente.  

                                                                                                                                                                         

Freitas Bastos, 2007. GUERRA, Sidney. Tratado de direito internacional. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 

2008. GUERRA, Sidney. Curso de direito internacional público. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009. 

GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. Curso de direito ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 2009 etc. 
24 http://www.mwglobal.org/ipsbrasil.net/nota.php?idnews=3262 “Enquanto a Organização das Nações 
Unidas assume um papel cada vez mais predominante no debate sobre a mudança climática, surge um 

renovado interesse em uma proposta de longa data para criar um tribunal internacional que julgue crimes 

ambientais. Porém, alguns diplomatas e ambientalistas duvidam que um tribunal desse tipo conte com o apoio 

político da maioria dos 192 Estados-membros da ONU. “Levaram anos para criar um tribunal internacional 

contra crimes de guerra, e a formação de um para crimes ambientais pode demorar gerações”, disse um 

diplomata do Sul em desenvolvimento. Satish Kumar, editor da revista ambientalista Ressurgence, com sede 

em Londres, é um forte defensor da criação desse tribunal. “Não temos direito algum de contaminar. E se eu 

jogo meu lixo em sua casa, é um crime. Pode me levar ao tribunal”, disse. “Mas, se jogamos nosso lixo na 

natureza, esta não pode nos levar ao tribunal. A natureza deveria ter o direito de nos julgar e, portanto, a ONU 

deveria criar um tribunal para a natureza”, disse à IPS. Kumar destacou que os crimes ambientais – desde 

jogar lixo tóxico até destruição de recursos naturais em operações militares – devem ser considerados “crimes 
contra a natureza”.  
25 Em recente evento patrocinado pela International Academy of Environmental Sciences, na Conferência 

Internacional datada de 02 e 03 de outubro em Veneza, houve mais um chamamento para que os Estados 

apóiem a iniciativa de se criar um Tribunal Internacional de Meio Ambiente. Disponível em 

http://www.iaes.info  
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À Agência Internacional do Meio Ambiente compete o controle e monitora-

mento da situação do meio ambiente em todo o planeta, bem como a promoção de toda e 

qualquer iniciativa (investigações, estudos, pesquisas, congressos, publicações etc.) destina-

da à preservação ambiental. Segundo o projeto, a Agência é composta por quinze membros, 

nomeados pela Assembleia Geral das Nações Unidas e escolhidos dentre cem pessoas indi-

cadas pelo Secretário Geral da ONU em razão de notório nível técnico e independência.Ao 

Tribunal Internacional do Meio Ambiente é conferida atribuição de dirimir conflitos envol-

vendo danos ambientais imputáveis à ação ou omissão dos Estados, como também à apura-

ção de responsabilidades e aplicação de sanções por danos ambientais causados por pessoas 

físicas ou jurídicas privadas, cujas características e proporções atinjam os interesses funda-

mentais da preservação do meio ambiente humano sobre a Terra, competindo-lhe, ainda, 

em caráter consultivo, emitir opiniões jurídicas relacionadas com questões ecológicas que 

se revistam de importância em escala mundial. Integram o Tribunal quinze juízes indepen-

dentes, também escolhidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas dentre um grupo de 

cem pessoas indicadas pelo Secretário Geral da ONU, todos com mandato de sete anos e 

reelegíveis uma única vez.
26

  

 

5. Considerações finais 

 

Em decorrência dos múltiplos problemas que atingem o meio ambiente no 

plano global os Estados foram levados a conceber uma série de normas que pudessem 

garantir sua proteção na arena internacional. 

Apesar do direito internacional ambiental se apresentar hodiernamente como 

uma realidade, com a existência de vários tratados e convenções internacionais, a sociedade 

internacional se ressente da existência de um tribunal que possa dirimir controvérsias que 

contemple essa matéria.   

                                                        
26 Vide CASTRO, Carlos Roberto Siqueira, op. cit., p. 711. 
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Assim sendo, para que se viabilize a proposta de criação do Tribunal 

Internacional do Meio Ambiente, parte-se da experiência existente acerca de Tribunais 

Internacionais que estão em funcionamento, como por exemplo, a Corte Internacional de 

Justiça (funciona para dirimir controvérsias entre Estados) e o Tribunal Penal Internacional 

(tem competência de julgar os crimes que são tipificados no tratado de Roma de 1998).  

Embora a criação do Tribunal Internacional do Meio Ambiente seja extre-

mamente importante para toda a humanidade deparamos com o problema antigo no proces-

so de elaboração das normas internacionais, in casu na criação de um tribunal que possa 

atribuir responsabilidades aos Estados que produzam lesões ao ambiente: a falta de vontade 

política (por motivos óbvios) na consecução deste projeto. 
27

 

De toda sorte, as manifestações da sociedade civil, as organizações não 

governamentais e, em especial, dos estudiosos do direito internacional ambiental são 

valiosas para que, ao final (mas não no final) seja constituído o Tribunal Internacional do 

Meio Ambiente.  
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A RELAÇÃO HOMEM-NATUREZA ATRAVÉS DOS TEMPOS: A NECESSIDADE DA VISÃO
TRANSDISCIPLINAR COMO FUNDAMENTO DO DIREITO AMBIENTAL

THE RELATION BETWEEN MAN AND NATURE THROUGHT THE AGES: THE NECESSITY OF
TRANSDISCIPLINARITY IN ENVIRONMENTAL LAW

Ana Stela Vieira Mendes

RESUMO
Este artigo pretende abordar a complexidade dos desafios à efetivação do direito fundamental ao meio
ambiente. Para tanto, procedeu-se a uma investigação crítica da relação entre o homem e a natureza através
dos tempos, para compreender que fatores estão associados à formação e ao agravamento da crise ecológica
nos seguintes períodos: o nomadismo, a transição para agricultura, a expansão da Europa e o surgimento do
capitalismo, a Revolução Industrial e a pós-modernidade. A partir disso, defende-se a necessidade da adoção
do paradigma transdisciplinar no Direito Ambiental e também na formação jurídica como meio de superação
dos conflitos jusambientais dos tempos atuais.
PALAVRAS-CHAVES: Crise Ecológica; Direito Ambiental; Transdisplinaridade.

ABSTRACT
This article intends to approach the complexity of the challenges to become effective the basic right to
environment. To achieve that, it was proceeded to a critical investigation from the relation between man and
nature through the ages, to understand wich factors are associated to the formation and the inflammation of
the ecological crisis in the following periods: the nomadism, the transistion for agriculture, the European
expansion and the emerging of capitalism, the Industrial Revolution and the postmodernity. From that, it
defends the necessity of the adoption of the transdisciplinar paradigm in Environmental Law and also in
juridical formation as a way to overcome the environment law conflicts in present time.
KEYWORDS: Ecological Crisis; Environment Law; Transdisciplinarity.

INTRODUÇÃO

A história da humanidade pode ser vista de diversas formas, a depender do ângulo e da postura do
observador. Por vezes, pode aparecer como um processo de constante aprimoramento e evolução, ou como
uma série de descaminhos e descontinuidades que parecem levar a uma autodestruição.

Quando se olha sob a perspectiva do relacionamento dos seres humanos com a natureza, é possível
perceber que, de fato, houve grandes modificações no decorrer do tempo.

Inicialmente, verifica-se um vínculo de reverência, sacralidade e até temor. As leis da natureza
funcionam em plena harmonia com o ritmo de vida e com o regramento social e jurídico das populações.

Passados alguns milênios, a postura é absolutamente diversa: confiantes no progresso tecnológico e
nos avanços sobre o entendimento de alguns mecanismos de funcionamento do mundo natural, o homem
assume inequivocamente a posição de domínio, achando-se capaz de controlar, transformar e direcionar os
recursos naturais de acordo com suas vontades, diversas vezes nomeadas como necessidades. A
normatividade das sociedades humanas, então, se fragmenta: tem-se leis morais, que não coincidem
necessariamente com as leis jurídicas, que se adequam quase sempre à ordem econômica, que, por sua vez,
subordina a política, em uma lógica completamente diferenciada daquele período inicial.

De tal forma isto aconteceu que, alguns, preocupados com sinais de exaustão da natureza – antes
divinizada – transformaram-na em objeto de um amplo conjunto de políticas públicas, normas jurídicas
municipais, estaduais e nacionais e de tratados internacionais.

Ainda assim, mesmo que o diálogo nesse sentido tenha avançado ultimamente, ainda se enfrenta um
grande desafio quanto à efetividade das normas jusambientais. Muitas são as causas técnicas que se podem
apontar para isso: desde a ausência de norma jurídica específica à utilização de linguagem jurídica
inadequada aos textos normativos, que originam, por exemplo, imprecisões conceituais, ambigüidades de
determinados dispositivos; de outro lado, a atuação legislativa pode estar adequada e, contudo, os decretos
regulamentadores do Poder Executivo podem dar um sentido restritivo a determinadas expressões ou ações,
limitando, assim, as potencialidades dos dispositivos legais; ainda cabe imaginar a eventual falta ou
insuficiência de capacitação de determinados gestores públicos, a inércia de alguns membros do Ministério
Público, ou mesmo uma pré-compreensão ecológica demasiadamente restritiva por parte de alguns
magistrados, entre tantas outras suposições cabíveis em cada caso específico.     

Entretanto, parte-se do pressuposto de que este problema não decorre somente de fatores técnicos;
diante do breve choque de concepções históricas apresentado, bem como da superação do desafio do
purismo jurídico kelseniano, percebe-se a necessidade de proceder a uma investigação crítica e totalizante da
relação homem natureza, em uma tentativa de compreender melhor as alternativas adequadas ao período de
transição em que se vive atualmente, frequentemente denominado de pós-modernidade.     
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1 PRECISAMOS DE UM POUCO DE HISTÓRIA E FILOSOFIA?

 

Existe uma grande quantidade de informações e estudos sobre as consequências do atual estágio de
relacionamento entre os seres humanos e o meio ambiente, bem como das perspectivas em relação ao futuro
da vida na Terra. São discussões correntes, que se mostram cotidianamente em noticiários, ou em pesquisas
científicas, nas quais minimamente se admite uma situação ambientalmente indesejada, que necessita, em
algum grau, de modificações, adaptações, ou mesmo de uma verdadeira mudança de rota.

Diante desta diversidade de posicionamentos, não é possível afirmar que se parte das mesmas bases
ou que se chega a conclusões semelhantes no que concerne ao alcance e à gravidade do problema, ou à
causalidade da ação humana na transformação das condições ambientais.

De um lado, são correntes os apelos, alertas que apontam para tempos difíceis, para um período de
declínio e autodestruição e, por outro, também se fazem presentes determinados grupos que compreendem
tais manifestações como catastrofismo e acusam os seus respectivos defensores de charlatanismo[1]. 

Para o senso comum, há certos fatos ou informações que parecem obviedades.  Há saberes, práticas
e hábitos que estão aparentemente tão consolidados na civilização ocidental que parece sobre eles se ter
alcançado verdades últimas e indiscutíveis, que desembocam em (des) caminhos ecológicos para os quais
parece não haver possibilidade de retorno.

O fato é que este tipo de posicionamento, que já é em si danoso, pode ser ainda agravado quando
cruza as fronteiras das universidades, constituindo um elemento extremamente prejudicial para um
desenvolvimento científico e cultural que tenha por finalidade o aprimoramento do bem comum. Segundo
Antonio Herman Benjamin,

um dos piores erros dos jus-ambientalistas é enxergar, nos “direitos ambientais”, concepções auto-
evidentes, para as quais descaberia ou seria desnecessário procurar subsídios dogmáticos ou explicação
teórica. (...) nada mais equivocado. O conteúdo e o campo de aplicação do direito ambiental parecem
insuficientemente explorados na mesma proporção em que a disciplina aparenta se bastar e se justificar
em si mesma[2].

 

Apesar da forte presença, quiçá da prevalência das concepções simplistas decorrentes do edifício da
modernidade[3], estudos mais recentes sobre a história da ciência mostram que o conhecimento do homem
sobre si mesmo e sobre as coisas ao seu redor pode ser muito mais complexo do que o que se imaginava há
alguns séculos: há fortes evidências de não se estar a tratar de um processo linear de acumulação, mas de
uma série de descontinuidades, impulsionadas pelos erros cometidos não apenas por teorias individuais, mas
por conjuntos de modelos explicativos ou interpretativos, que constituem verdadeiros paradigmas[4].

Dessa forma, o propósito por ora é proceder a uma investigação sobre temas os quais são
aparentemente sabidos, e que, exatamente por isso, é possível que tenha se deixado de ter sobre eles uma
postura filosófica, de admiração, de espanto, de sensibilização, de questionamento, sem a qual não haverá
grandes possibilidades de compreender com maior aproximação a relação homem-natureza, bem como de
fundamentar uma visão combativa em relação àquilo que eventualmente precise ser redimensionado, a fim de
que se possa construir uma nova racionalidade ambiental.

Parte-se, pois, de uma decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos,
as situações, os valores, os comportamentos da vida cotidiana, sem antes possuir uma razoável quantidade de
elementos que permitam ampliar a percepção da realidade[5]. Afinal, “para compreender o presente é
necessário abrir uma perspectiva analítica multidimensional e temporalmente ampla que possa contextualizá-
lo adequadamente” [6].

Para tanto, uma das ferramentas aqui considerada fundamental é o estudo da história, que, quando
vista como “algo mais que um depósito de anedotas ou cronologia, pode produzir uma transformação
decisiva da imagem que temos atualmente da ciência”[7].  

Deste modo o que se pretende é aliar o conhecimento histórico com a postura crítica e filosófica
acerca do comportamento humano em relação à natureza através dos tempos.

Não somos, porém somente seres pensantes. Somos também seres que agem no mundo, que se
relacionam com os outros seres humanos, com os animais, as plantas, as coisas, os fatos e
acontecimentos, e exprimimos estas relações tanto por meio da linguagem quanto por meio de gestos e
ações.

As reflexões filosóficas também se voltam para essas relações que mantemos com a realidade
circundante, para o que dizemos e para as ações que realizamos nessas relações[8].

 

Através disto, esperamos contribuir com a desconstrução de ideias que levem a crer que
determinados hábitos ou costumes ou modos de viver são os mais corretos ou os mais naturais[9], como se
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passado, presente e futuro estivessem presos a determinados parâmetros intransponíveis.

E, na realidade, por mais diversidade que se verifique, todas as sociedades humanas foram e ainda
são dependentes do ambiente ao seu redor. Sem à natureza à sua volta, o homem jamais poderia sequer ter
existido.

Isso inclui a energia produzida pelo sol, a circulação dos elementos cruciais para a vida, dos processos
geofísicos que fizeram com que as massas terrestres continentais migrassem através da face do globo e
dos fatores que regulam as mudanças climáticas. Estes fatos constituem os fundamentos essenciais para a
forma pela qual os vários tipos de plantas e animais (inclusive os seres humanos) formam comunidades
complexas e interdependentes[10].

 

E, mesmo com todo o aparato tecnológico hoje existente e com toda a sua astúcia e pretensão, o
homem – como pode parecer óbvio e, ao mesmo tempo, incrível – ainda não se libertou do conjunto de
condições físico-químicas que lhe concede e possibilita a vida.

 

2 O NOMADISMO: NOVENTA E NOVE POR CENTO DA EXISTÊNCIA DO GÊNERO
HUMANO

 

Durante quase toda a história do gênero humano, os grupos eram nômades, contavam com poucos
indivíduos e a obtenção de alimentos era baseada na colheita de alimentos e na caça de animais. De acordo
com especialistas, este pode ser considerado o meio de vida mais flexível e bem-sucedido já adotado pelos
seres humanos[11].

Segundo Clive Ponting, 

o nomadismo deus aos humanos a possibilidade de se espalharem por todos os ecossistemas terrestres e
a de sobreviverem não somente em áreas favoráveis, com fácil obtenção de alimentos, mas também nas
condições rigorosas do Ártico, da tundra da era glacial europeia e nas terras secas e marginais da
Austrália e do sul da África[12]. 

 

Há aproximadamente 10.000 anos, todas as regiões do mundo, com exceção da Antártida, estavam
povoadas. Os grupos passaram por uma série de adaptações ao ambiente natural, algumas vezes com uma
mistura complexa de estratégias e, ao que parece, viviam em estreita harmonia com o ambiente, provocando
danos mínimos aos ecossistemas[13].

Mencionando a existência de grupos nômades até a atualidade, afirma Clive Ponting:

Novos estudos antropológicos feitos nos últimos trinta anos, sobre grupos existentes e que sobrevivem
de colheita e caça, forneceram uma visão fascinante de como os seres humanos viveram durante a
maior parte de sua história e como estavam integrados no meio ambiente. [...] Comparada com os
níveis recomendados de nutrição moderna, a dieta dos boxímanes é mais do que adequada: o consumo de
calorias é mais elevado, o de proteínas é de um terço a mais e não existem nem sinais de doenças
causadas por deficiência alimentar (grifos nossos)[14]

 

Os trabalhos das tribos costumam acontecer durante todo o ano e envolvem uma caminhada não
superior a 9 km por dia. As mulheres, responsáveis pela colheita de alimentos, trabalham de 1 a 3 horas
diárias, dedicando o restante de seu tempo a atividades de lazer. Os homens passam em torno de uma semana
em caçada, seguidas de duas ou três semanas livres[15].

Para além da questão alimentar, da saúde, do lazer e da integração física ao meio, estas sociedades,
consideradas primitivas, praticavam rituais de magia que demonstravam uma relação de profundo temor,
respeito e veneração pela natureza.

A plena harmonia com o ritmo da natureza se refletia em toda a organização da comunidade: no
direito, na moral, nos costumes e na religião[16], de modo que não havia necessidade de diferenciação destes
em categorias específicas. A descrição desta realidade é hoje abrigada na expressão sincretismo
normativo[17].

É possível constatar que os indivíduos destas comunidades contavam com certos dados compatíveis
com o que hoje denominar-se-ia de qualidade de vida consideravelmente maior do que o que a grande
maioria das pessoas atualmente possui, por espantoso que possa parecer a alguns:

Sei que nos repetem sem cessar que nada foi tão miserável como o homem nesse estado. [...] Mas se
entendo bem o termo miserável, trata-se de uma palavra que não tem nenhum sentido ou que significa
apenas uma provação dolorosa, o sofrimento do corpo ou da alma. Ora, só desejaria que me explicassem
qual pode ser o gênero da miséria de um ser livre cujo coração está em paz e o corpo com saúde[18].   

 

No entanto, para que isso ocorresse, havia um controle demográfico, sendo comum a prática do
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infanticídio e do abandono de anciãos[19]. Por conta disso, a estimativa populacional mundial há 100.000
anos era de cerca de 4 milhões de pessoas[20].

 

3 A TRANSIÇÃO PARA A AGRICULTURA

 

A primeira grande transformação no modo de vida das populações e, talvez a que mais tenha
influenciado todo o desenvolvimento da civilização ocidental tal qual a conhecemos foi a agricultura. São
frutíferas as reflexões e os questionamentos a respeito do tema, tendo alcançado alguns dos grandes
pensadores da história da humanidade. Como exemplo, expõe-se um excerto do filósofo Jean-Jacques
Rousseau, proferido ao examinar os motivos que originaram as desigualdades entre os homens:

Que diremos da Agricultura, arte que exige tanto trabalho e previdência, que se relaciona com tantas
outras artes, que muito evidentemente só é praticável numa sociedade menos iniciada e que não nos
serve tanto pra tirar da terra os alimentos que ela forneceria da mesma forma sem isso, como para forçá-
la às preferências que são mais do nosso gosto? [21]   

 

O fenômeno que originou referida arte ou conjunto de técnicas, por vezes, é equivocadamente
denominado de Revolução Agrícola. O engano da utilização da expressão pode ser percebido de acordo com
os próprios acontecimentos, que se desencadearam em uma larga escala temporal – cerca de 5.000 anos –
sem que tenha havido uma contribuição substancial de gerações específicas, ou mesmo uma intencionalidade,
uma invenção deliberada e consciente.

Conforme explica Clive Ponting,

Na verdade, o que aconteceu foi uma série de mudanças marginais, que foram surgindo gradualmente,
nos meios empregados para obter alimentos, como resultado de circunstâncias locais particulares. O
efeito cumulativo das várias alterações foi muito importante, porque agiu como um freio. Os ajustes
feitos nos métodos de obtenção de subsistência, tornando-os mais intensivos, permitiram que populações
maiores pudessem ser atendidas, mas esses ajustamentos levaram à impossibilidade de retornar ao modo
de vida anterior[22]. 

 

Tais mudanças aconteceram de maneira independente em vários locais do globo, como na Ásia, na
América Central, chegando à Europa em momento posterior. Há certas regiões, como na África, em que é
difícil precisar o momento em que ocorreu o surgimento da agricultura, por insuficiência de estudos
arqueológicos[23].

Relativamente às vantagens de sua utilização, reconhece-se a possibilidade de alimentar um maior
número de indivíduos, utilizando-se de uma área consideravelmente menor.

Paralelamente ao desenvolvimento da agricultura, viu-se também o estreitamento das relações entre
os humanos e os outros animais. O primeiro deles a ser completamente domesticado, o cachorro, não tinha
muita presteza para as atividades agrícolas. Estima-se que esta aproximação estaria relacionada
principalmente a fatores afetivos, como a companhia e guarda para os grupos. Somente em momento
posterior foi que se deu a exploração econômica dos primeiros animais, as ovelhas e as cabras e,
sucessivamente, o gado e o cavalo[24].

A medida que o novo sistema ganhava novos elementos e se tornava mais complexo, as populações
iam se sedentarizando e surgiam aldeias e vilas cada vez maiores. Por volta de 6.500 a.C. começaram a surgir
as cidades.  A partir daí, começa a haver uma série de modificações nos costumes e na organização social
dos grupos.

Continua o filósofo Jean-Jacques Rousseau descrevendo as consequências deste processo:

Desde o momento, porém, que um homem teve necessidade do auxílio de outro, desde que perceberam
que era útil a um só ter provisões para dois, a igualdade desapareceu, a propriedade foi introduzida, o
trabalho tornou-se necessário e as vastas florestas se transformaram em campos risonhos que foi preciso
regar com o suor dos homens e nos quais, em breve, foram vistas germinar a escravidão e a miséria,
crescendo com as colheitas[25].

 

O pensamento exposto por Rousseau não parece consistir em um posicionamento isolado.
Encontramos difundidas entre outros estudiosos ideias semelhantes, levando a acreditar que estas referidas
estratificações são consequência do surgimento das cidades e, consequentemente, da agricultura.

Isto porque o tempo aproximado em que ocorreram tão significativas transformações foi
relativamente curto. Por volta de 1.500 anos depois do surgimento das primeiras cidades, estas já se
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encontravam assoladas por estratificações sociais profundas[26].

De acordo com Clive Ponting:

A adoção da agricultura foi a mudança mais fundamental da história humana. Não só produziu pela
primeira vez as sociedades estabelecidas, como também mudou radicalmente a própria sociedade. Os
grupos de caça e de colheita eram essencialmente igualitários, mas as comunidades sedentárias, quase
que desde o início, resultaram em uma especialização crescente dentro da sociedade e o surgimento de
elites religiosas, políticas e militares e um estado com o poder de dirigir o resto da sociedade. [...] No seu
sentido mais amplo, a história humana nos 8.000 anos ou mais, a partir do surgimento das sociedades
agrícolas estabelecidas, tem sido a da aquisição e distribuição do excedente da produção de alimentos e
do seu uso[27] 

 

Esta avaliação também é compartilhada por Willis Santiago Guerra Filho, segundo quem este
momento representa  

a passagem do modo de organização social para um estágio onde se perde a relação mágica com o
ambiente, (...) representa também o fim de uma sociedade igualitária, possuidora de uma ordenação
jurídica dotada de algo que bem se pode chamar de naturalidade. É quando se instaura igualmente a
rebelião contra a Natureza, da qual o homem não se concebe mais como parte, passando a torná-la
objeto de conquista e exploração[28]. 

 

De fato, o impacto ambiental da agricultura para diversas civilizações foi avassalador, porque criou
um habitat artificial, em que o ser humano cultiva aquilo que bem entender, comprometendo todo o
equilíbrio do ecossistema original.

A partir daqui se tem os primeiros exemplos de sociedades que danificaram a tal ponto o ambiente
que provocaram seu próprio colapso[29] e, ainda assim não conseguiram suprir as demandas por alimentos,
que se tornavam cada vez maiores, ocasionando de milhões de mortes no mundo.

É importante destacar que as técnicas agrícolas continuaram e continuam a se desenvolver até os
dias atuais. Alguns dos problemas acima apresentados foram solucionados, enquanto outros foram criados:
as erosões, o desmatamento, o excesso de fertilização artificial, o uso de agrotóxicos no cultivo e na
produção, os agentes químicos poderosamente nocivos empregados na conservação de alimentos, a
adulteração destes na industrialização, a crueldade na criação em massa de animais e o aumento considerável
de contágio por doenças infecciosas são exemplos que apontam para prejuízos incalculáveis para a saúde
humana, bem como para os solos, a água e toda a diversidade da vida terrestre de maneira geral.

Além disso, relativamente à produção de gêneros alimentícios face às necessidades do crescimento
demográfico, é interessante questionar que alguns produtos ficam estocados por tanto tempo, aguardando o
momento da venda, que chegam à total inutilidade para o consumo humano; mesmo havendo comida em
abundância, o problema da fome persiste no mundo globalizado e tecnológico: há mais de 1 bilhão de
pessoas nesta penosa situação, conforme o Índice Global da Fome de 2009[30].

 

4 A EXPANSÃO DA EUROPA E O SURGIMENTO DO CAPITALISMO

 

A Europa nem sempre foi esta gigante dominadora que hoje nos aparece. As condições climáticas
desfavoráveis, o frio inóspito, contribuíram para que, durante alguns milênios, o velho continente fosse
considerado atrasado em relação às demais civilizações coexistentes no tempo.

Até a era medieval, a antiga Europa “continuava sendo uma imensa região selvagem, com pequenos
ajuntamentos de aldeias isoladas, com contato muito limitado com o exterior”[31]. 

Foi nos 300 anos seguintes ao ano 1000 que esta paisagem começou a se modificar: o clima ficara
mais ameno e ocorreu uma explosão populacional[32], que gerou a necessidade de se ampliar a produção de
alimentos.

Para tanto, verificou-se um intenso movimento de expansão interna, acompanhado de uma alta taxa
de desmatamento: as florestas, que cobriam aproximadamente 95% do território europeu, restringir-se-iam a
20% deste total ao fim do período medieval[33]. Além disso, houve grandes transformações do ambiente
natural, decorrentes de drenagens de pântanos e brejos e de aterros no mar.

Também se vêem, neste período, grandes transformações de ordem intelectual, política, geográfica e
econômica ética na Europa, causadas por alguns fatores ocasionais e outros mais profundos, formando a
complexa teia que daria os novos contornos do mundo:

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1632



As transformações intelectuais atingiram a Europa medieval quando esta era dominada pelo
cristianismo e pelas tradições greco-romanas a este incorporado, daí advindo as concepções científicas
acerca do universo. Era a Igreja quem determinava a verdade, que somente poderia ser apreendida através
dos livros e leituras autorizadas.

A curiosidade era vista com desconfiança. [...] Lembremos que é a curiosidade, aguçada pelo demônio,
que leva ao primeiro pecado. [...] Durante vinte séculos, a ciência permaneceu centrada nos textos lidos
e repetidos, traduzidos, interpretados e discutidos, mas não foi além deles. Até o séc. XVI, por exemplo,
a Física de Aristóteles permaneceu incontestada[34].

 

No final deste período, algumas descobertas das ciências, como a demonstração copernicana acerca
da disposição dos corpos celestes, a mecânica newtoniana e as leis de Kepler contrariaram veementemente as
explicações do mundo dadas pela Igreja. Os protagonistas desta reviravolta, tomados pelo sentimento de
insegurança e de desconfiança na ordem pré-estabelecida, conduziriam “uma luta apaixonada contra todas as
formas de dogmatismo e de autoridade”[35].

 O homem passou a se enxergar como ser racional, dotado de subjetividade, de liberdade e vontade;
desconfiava do conhecimento de tudo o que lhe parecia óbvio. Esta atitude propiciou um progresso
tecnológico em várias frentes. Para Maria do Carmo Bettencourt de Faria, “os horizontes se ampliam, as
verdades se relativizam, o recurso à autoridade perde força, muitos conceitos exigem ser repensados”[36].

As transformações políticas advindas deste contexto envolvem, portanto, questionamentos sobre o
poder da religião e dos governantes, sendo possível afirmar que o primeiro sinal da modernidade política se
manifesta, pois, na tentativa de estabelecer a independência das cidades perante a Igreja, que deveria se reger
segundo a vontade de seus cidadãos[37]; na sequência vem as teorizações acerca da soberania, a formação
dos Estados Modernos e laicos e a desvinculação entre ética e política, “considerando-se a política não mais
a arte de conduzir os destinos da cidade com vistas à felicidade dos cidadãos – o bem comum –, mas como a
arte de manter sob controle os instrumentos do poder político, reforçando-o”[38].         

Outro fator que auxilia a compreender a expansão europeia são as transformações geográficas: as
grandes descobertas de novas rotas para as Índias e das Américas talvez tenha sido um dos fenômenos mais
relevantes na incrível mudança de rumos que redimensionou a história de toda a humanidade, porque
possibilitou um intenso fluxo de riquezas em direção à Europa, oriundas da exploração dos metais preciosos
americanos, bem como grandes lucros no comércio de especiarias. É preciso relembrar ainda que isto se deu
às custas de interferência maciça nos modos de viver e se relacionar das sociedades não européias, através de
extermínios de comunidades inteiras, e também da extração absolutamente predatória de recursos
naturais[39]. 

Para caracterizar o fenômeno do qual se está a falar, mencionamos, por fim, as  transformações
econômicas. Em períodos anteriores, como a antiguidade grega e idade medieval, as atividades econômicas
eram consideradas como um dos meios ou instrumentos para alcançar o bem comum, o ideal de ética e
justiça (Platão) ou a felicidade (Aristóteles), tendo uma importância visivelmente secundária[40] [41]. Como
um reflexo da cisão entre política e ética, é possível afirmar que a ordem econômica também não irá mais se
subordinar aos ditames morais. Na verdade, a partir daqui, e aos poucos, a economia passará a ser percebida
como detentora de um ordenamento natural e será guiada por uma racionalidade própria. Este período em
que a economia desabrocha como uma ciência foi caracterizado por um conjunto de doutrinas, ao qual se
denominou mercantilismo[42]. Assim, a economia terá sua importância agigantada na sociedade, como bem
expressa Paul Hugon o sentimento da época:

Nestas caravelas que partem para a descoberta de novos mundos, quanta coisa se mistura! Há homens
corajosos decididos ao risco da grande aventura, há a cruz, há a bandeira das nações conquistadoras, há
o desejo de riquezas fabulosas[43].        

 

Em linhas gerais, portanto, este é o cenário em que Europa se consolidou como economica e
militarmente superior. Havia por parte dos colonizadores o interesse de estabelecer uma ordem evolutiva ou
hierárquica entre “eles e os outros” seres humanos. Os cientistas sociais ou antropólogos da época,
preocupados em defender a atuação europeia e garantir a sua supremacia, preocupavam-se mais em defender
teses do que em testar hipóteses acerca da diversidade da natureza humana[44]. Assim foi que usurparam de
sociedades milenares a faculdade de se autodeterminar, de decidir sobre seu futuro, sobre suas vidas,
costumes e crenças de uma forma radical, ou seja, promovendo modificações profundas nos alicerces destes
modos de pensar e viver.

 Neste momento, é oportuno refletir que, se o pensamento europeu estipulou diferenciações entre os
próprios seres humanos[45], imagine-se então qual era a percepção preponderante acerca da relação homem-
natureza, igualmente disseminada mundo afora a partir de então. Quais seriam as ideias sobre o
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posicionamento do homem frente à natureza e o cosmos que a Europa herdou e passou adiante?

No que diz respeito ao tema ora tratado, é possível, como dito anteriormente, encontrar o
fundamento do imaginário europeu fincado em concepções oriundas da civilização greco-romana[46] e
também da tradição judaico-cristã. Sem mais delongas, mostramos uma explanação de fácil acessibilidade e
suficientemente clara, encontrada no Livro Gênesis, da Bíblia:      

Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e presida aos peixes do mar, e às aves do céu, e aos
animais selváticos, e a tôda a terra, e a todos os répteis, que se move sôbre a terra. E criou Deus o
homem à sua imagem; criou-o à imagem de Deus, e criou-os varão e fêmea. E Deus os abençoou e disse:
Crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sôbre todos os animais que se movem
sôbre a terra. E Deus disse: Eis que vos dei todas as ervas, que dão semente sôbre a terra, e tôdas as
árvores, que encerram em si mesmas a semente do seu gênero, para que vos sirvam de alimento, e a
todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que se move sôbre a terra, e em que há alma
vivente, para que tenham que comer. E assim se fêz. E Deus viu tôdas as coisas que tinha feito, e eram
muito boas[47].

 

Conforme se observa, as bases teológicas e culturais europeias, diferentemente de algumas
sociedades ameríndias, africanas e orientais [48], concorrem para a formação de uma visão antropocêntrica,
do homem como senhor de toda a natureza, que a tudo deve dominar[49].

Evidentemente, isto não quer dizer, de acordo com a interpretação que temos deste preceito, que
este senhorio fosse absoluto, podendo o homem matar indiscriminadamente os seres viventes, ou atentar
contra eles somente por prazer, sem que isso constituísse um ato de desrespeito ao criador. A natureza
aparece ali como um elemento apartado do ser humano, mas que deve servir a ele, no suprimento de suas
necessidades. Ainda é possível observar na relação homem-natureza aí um componente de sacralidade,
mesmo que não com a intensidade verificada anteriormente à invenção das técnicas agrícolas.

 Entretanto, com o passar do tempo e a consolidação da modernidade[50], bem como o
agigantamento da economia ante aos outros aspectos da vida social, a ação humana sobre a natureza assumiu
um caráter cada vez mais utilitário e hedonista, ou seja, motivada pelo alcance do prazer e do bem-estar para
o maior número de seres humanos possíveis[51], notadamente os pertencentes à civilização europeia.

 Orientada, portanto, por esses valores, a expansão europeia iniciada nos séculos XV a XVII, com a
exploração da América, se aprofundou no século XVIII, na Oceania e no século XIX chegou à África,
alargando cada vez mais um processo de grande exploração de recursos naturais e violência contra os
habitantes originários destes continentes.

 

5 A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

 

Durante um longo tempo da história da humanidade, as fontes de energia, que serviam para
iluminação, manutenção de calor e de força motriz para o desenvolvimento das mais diversas atividades,
eram limitadas e consideradas renováveis. De certo modo, esta restrição energética representava também um
freio às realizações daquelas próprias sociedades[52].

 Entretanto, a partir de meados do século XVIII, iniciou-se na Grã-Bretanha e espalhou-se por toda
a Europa e pela América do Norte o que veio a se tornar a Segunda Grande Transição da história da
humanidade. Este fenômeno, também conhecido por Revolução Industrial, consiste essencialmente na
exploração dos vastos – porém finitos – estoques de combustíveis fósseis. A ele se atribuem tais designações
porque somente pode ser comparado, em nível de relevância, à adoção da agricultura pelos grupos
humanos[53].

Com a posse dos recursos econômicos advindos da dominação de grande parte do globo terrestre,
intensificaram-se os investimentos em torno da produção de mercadorias na Europa. Ocorreu o paulatino
desenvolvimento de novos inventos, como a máquina a vapor e o tear mecânico e incrementam-se as técnicas
de produção, que transcendem ao formato da manufatura. As técnicas recém-descobertas também
influenciaram no desenvolvimento da agricultura em larga escala e, da mesma forma, com a aplicação dos
novos conhecimentos na construção do navio a vapor, o volume de circulação e venda de produtos cresceu
vertiginosamente.

O rápido processo de ascensão da indústria parece ter modificado irreversivelmente o destino da
humanidade[54]. Veja-se o que escreve o historiador Eric Hobsbawm acerca da singularidade deste
processo:

Pela primeira vez na história da humanidade, foram retirados os grilhões do poder produtivo das
sociedades humanas, que daí em diante se tornaram capazes da multiplicação rápida, constante, e até o
presente ilimitada, de homens, mercadorias e serviços[55]
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Na medida em que se realizaram novas descobertas de domínio de técnicas e da instrumentalização
das forças da natureza, propagou-se com grande velocidade a ideia de que o desenvolvimento tecnológico
estaria necessariamente atrelado à ideia progresso[56] [57].

Assim, a relação homem-natureza, já fragilizada, se deteriorava ainda mais, a partir da pretensa
superioridade do primeiro em relação à segunda. Aprofundavam-se, também, as desigualdades e as
crueldades também entre os próprios homens, conforme se percebe através de uma comparação da
organização social dos primórdios do período industrialista[58] com o modus vivendi dos períodos
anteriores.

Predominava com ascendente intensidade uma avaliação vitoriosa e positiva sobre os rumos da
cultura europeia. De fato, é possível enumerar uma série de descobertas e facilidades para a vida humana daí
se originaram. Entretanto, suas consequências também desembocam em duas fortes críticas inexoráveis do
ponto de vista moral: a grande desigualdade social e econômica na distribuição de ônus e bônus entre os
povos do mundo, fenômeno este que também assola a diferentes indivíduos dentro de uma mesma sociedade;
e os impactos ambientais transfronteiriços de toda sorte que hoje que atingem o planeta.

Nas cidades, aonde as consequências da industrialização pareciam mais evidentes, instaurava-se uma
situação de difícil controle. A ausência de planejamento comprometia os serviços mais elementares ao
próprio ambiente humano, como a limpeza das vias públicas, o fornecimento de água, condições de habitação
e salubridade. Aumentavam os casos de alcoolismo, prostituição, suicídio, violência, dentre outros
males[59]. 

A poluição causada pela industrialização causou sérios danos à saúde dos trabalhadores e dos
habitantes das adjacências das fábricas. Isso se devia a poucas condições de segurança no trabalho e nas
atividades desenvolvidas. Verificou-se uma série de doenças laborais e mortes prematuras[60].

É inequivocamente contraditória a associação das consequências práticas do processo de
industrialização aos pretendidos critérios de universalização do prazer e do bem-estar apregoados pelo
utilitarismo, tendo em vista que a grande maioria das pessoas da época vivia sob as condições acima
descritas[61]. Os próprios defensores da nova forma de organização social e econômica também eram
certamente atingidos, direta ou indiretamente, por algumas das mazelas anteriormente citadas.

Isso leva a crer que a racionalidade no aproveitamento nos recursos se dava de maneira puramente
econômica e, de fato, aponta para as evidências de que este campo da vida, em relação aos demais, cresceu
de maneira profundamente desproporcional[62].

Seguiu-se, assim, a esta fase inicial, uma série de acontecimentos importantes no decorrer do século
XIX e XX, como a descoberta da energia elétrica, a utilização em larga escala de minérios, o processamento
dos derivados de petróleo, a invenção do automóvel, da tecnologia digital, o desenvolvimento amplo dos
transportes e dos meios de comunicação, dentre tantos outros, que influenciaram profundamente a
civilização ocidental.

Reconhece-se que este rearranjo estrutural de forças, bem como a revolução tecnológica que o
desencadeou, pode ter sido responsável por ocasionar modificações não somente em um nível coletivo e
social, mas também teriam provocado mudanças cognitivas e afetivas nos seres humanos. É o que expõe Ana
Maria Nicolaci-da-Costa:   

Não parece haver dúvidas de que nossos comportamentos e hábitos podem sofrer alterações em função
do desenvolvimento de novas tecnologias. O difícil é perceber que algumas tecnologias têm impactos
bem mais profundos sobre os seres humanos que a ela são expostos, chegando mesmo, embora em raros
casos, a gerar transformações internas radicais. Em outras palavras, embora seja fácil detectar que novas
tecnologias têm o poder de alterar nossos hábitos e nossas formas de agir, é bem mais difícil registrar
que algumas tecnologias também podem alterar radicalmente nossos modos de ser (como pensamos,
como percebemos e organizamos o mundo externo e interno, como nos relacionamos com os outros e
com nós mesmos, como sentimos, etc.)[63]

 

É por tantos motivos, que envolvem tantos aspectos da vida, como os expostos anteriormente, que
a compreensão dos efeitos do industrialismo[64], presentes até hoje, é fundamental para o entendimento da
sociedade em sua atual configuração, bem como a crise multifacetada que a atinge.

Principalmente porque, como percebe Hobsbawm, “de fato, a revolução industrial não foi um
episódio com um princípio e um fim. Não tem sentido perguntar quando se “completou”, pois sua essência
foi a de que a mudança revolucionária se tornou norma desde então. Ela ainda prossegue”[65].

 

6 PÓS-MODERNIDADE: AS PERSPECTIVAS PARA UMA MUDANÇA DE ROTA

 

A sociedade em que hoje se vive definitivamente não é a mesma do início do século XX.  No
decorrer dos quatro últimos séculos, o ser humano conseguiu alcançar um patamar de desenvolvimento
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tecnológico inimaginável e, ao mesmo tempo suscitou inquietude quanto ao futuro, em um mundo repleto de
contradições e contrastes socioambientais. Para Boaventura de Sousa Santos:

Por um lado, as potencialidades da tradução tecnológica dos conhecimentos acumulados fazem-nos crer
no limiar de uma sociedade de comunicação e interactiva libertada das carências e inseguranças que
ainda hoje compõem os dias de muitos de nós: o século XXI a começar antes de começar. Por outro
lado, uma reflexão cada vez mais aprofundada sobre os limites do rigor científico combinada com os
perigos cada vez mais verossímeis da catástrofe ecológica ou da guerra nuclear fazem-nos temer que o
século XXI termine antes de começar[66]

 

Ao associar as suas potencialidades ao capitalismo industrial, a modernidade, até então considerada
uma solução para “a progressiva e global racionalização da vida social e individual”, entra em crise e passa a
ser ela mesma “um problema sem solução gerador de recorrentes irracionalidades”. Ao que parece,
atravessamos um período de transição, para outro estágio, o qual ainda não aparece bem definido, mas que,
por uma ausência de nomenclatura mais apropriada, convencionou-se denominar pós-modernidade[67].

Os perigos de autodestruição demonstrados com a eclosão de duas grandes guerras mundiais[68],
de certo modo, fizeram enfraquecer postulados influentes, como a ideia de que o progresso necessariamente
conduziria os seres humanos a um estágio de vida mais segura e feliz[69].

Tal situação se agravou após a Segunda Guerra Mundial, quando houve uma significativa
modificação atividade industrial. A partir daí, viu-se um aumento vertiginoso na produção de químicos
sintéticos, os quais apresentam alto grau de toxicidade e igual resistência à degradação por processos
naturais, como plásticos, detergentes, fibras sintéticas, fertilizantes e pesticidas.

Com eles, aumentou ainda mais a poluição das águas, o depósito de volumosas quantidades de lixo
nos rios, oceanos e lagos, o envenenamento dos solos, a morte de animais silvestres, de pessoas, o risco de
acidentes industriais...[70]

Outra causa de poluição que têm crescido substancialmente desde 1945 são os motores de
combustão interna dos veículos, os quais são responsáveis pela emissão de uma série de poluentes, como o
dióxido de carbono e o monóxido de carbono.

De acordo com Joan Martínez Alier, no ano 2000, enquanto a população mundial alcançava os 6
bilhões de indivíduos, calculava-se que o número de automóveis era de cerca de 550 milhões de unidades.
Supondo-se, com todas as dificuldades que envolvem uma previsão demográfica, que em 2050 nós sejamos
10 bilhões de pessoas, é possível conceber padrões sustentáveis de emissões com 5 bilhões de automóveis?
[71]

O agigantamento da economia em detrimento dos outros aspectos da vida chegou ao seu limiar.
Gerou-se uma vulnerabilidade sem precedentes em termos existenciais humanos e da própria natureza,
porque, pela primeira vez assiste-se a uma transformação da natureza “induzida pela concepção metafísica,
filosófica, ética, científica e tecnológica do mundo”[72].

Enfim, o aprofundamento da crise ecológica, o desenvolvimento de tecnologias relacionadas à
comunicação, transportes e informação modificou profundamente as noções de tempo e espaço, bem como
as relações entre os indivíduos, as instituições sociais e os espaços público e privado, dando lugar a uma
sociedade extremamente dinâmica e globalizante[73].

Diante, portanto, de um estágio civilizacional imbuído de tantos riscos e incertezas, “a pós-
modernidade tornou-se um discurso de constatação de um mundo caótico sob a lógica da realização global
da igualdade, e obscuro quanto à segurança da ciência infalível[74]”.

No entendimento de Anthony Giddens, quando se fala em pós-modernidade, há que se considerar
que

o termo com freqüência tem um ou mais dos seguintes significados: descobrimos que nada pode ser
conhecido com alguma certeza, desde que todos os "fundamentos" preexistentes da epistemologia se
revelaram sem credibilidade; que a "história" é destituída de teleologia e conseqüentemente nenhuma
versão de "progresso" pode ser plausivelmente defendida; e que uma nova agenda social e política surgiu
com a crescente proeminência de preocupações ecológicas e talvez de novos movimentos sociais em
geral[75].

 

No que diz respeito às possíveis características deste período, Ney de Barros Bello Filho enumera: o
neoliberalismo político e econômico, caracterizado pela hipertrofia dos setores privados e uma
correspondente atrofia do Estado; o esvaziamento da política, a qual é substituída pelo mercado enquanto
espaço decisório; a globalidade, no sentido físico do encurtamento dos espaços; a exclusão social da grande
maioria das pessoas; a descrença na infalibilidade da ciência e, consequentemente, a existência de um estado
de risco e insegurança permanente; e, por fim, a ausência de ideologias, consistindo este fenômeno em uma
certa dormência no que diz respeito às lutas sociais[76].

As pessoas em geral, envolvidas por processo civilizatório dilacerante e degenerativo, padecem de
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desesperança, de insegurança, de uma angústia paralisante, para a qual os remédios paliativos adotados têm
sido doses irracionais de consumo[77].

A compreensão desta atividade, relativamente aos momentos anteriores, sofre um
redimensionamento: enquanto antes se dava prioridade às relações e fatores de produção dividindo-se patrão
versus proletariado, neste tempo, há um reenquadramento nefasto do consumo como atividade central da
vida em sociedade. Tal fato se constitui, para Zygmunt Bauman, em um desencorajador de ações coletivas e
um amplo favorecedor do poder de sedução do mercado: todos são vistos e posicionados individualmente,
enquanto consumidores[78].    

Com o esvaziamento dos espaços políticos e a consequente hipertrofia do mercado, também se
verifica um impasse relativo ao reconhecimento das responsabilidades de cada ente pelas transformações
necessárias: o privado pretende se eximir de sua atuação, atribuindo a sua obrigatoriedade ao público, e vice-
versa. 

Diante de tais impasses, reconhece Enrique Leff que a crise ambiental é, na verdade, a crise da
própria sociedade e que consiste fundamentalmente em um problema de conhecimento, da ontologia e da
epistemologia. A complexidade deste problema precisa ser internalizada, para abrir uma nova compreensão
do mundo[79]. Por suas próprias palavras,

A complexidade ambiental implica em uma revolução do pensamento, uma mudança de mentalidade,
uma transformação do conhecimento e das práticas educativas, para se construir um novo saber, uma
nova racionalidade que orientem a construção de um mundo de sustentabilidade, de equidade, de
democracia[80].

 

 É preciso, portanto, buscar a superação da visão linear da modernidade. Isto acontecerá através de
um intercâmbio incessante entre os diversos ramos do conhecimento científico, que tem a possibilidade de
conduzir a um nível bem mais fértil e adequado de discussões e avanços, sem excluir, obviamente, os naturais
retrocessos a que também se sujeita a ciência. A este processo, Leff dá o nome de transdisciplinaridade[81].

Faz-se, portanto, necessário um trabalho em duas grandes frentes: nos níveis ético, filosófico e
teológico, no sentido de resgatar ou reinventar alternativas que propiciem um reencantamento pelo mundo,
pelos seres vivos e pela natureza, a partir de uma visão mais integrada do ser humano e da biosfera, da
metafísica e da espiritualidade[82]; e nos níveis político, econômico e jurídico, a partir do
redimensionamento do papel estatal como protagonista das relações de poder na sociedade, e, portanto,
como fiscalizador, incentivador e educador da esfera privada[83].

A formação jurídica deve estar aberta estas reflexões, de modo que absorva os valores ambientais e
a pedagogia da complexidade ambiental, através da “indução da imaginação criativa e da ação solidária, da
visão prospectiva de uma utopia fundada na construção de um novo saber e de uma nova racionalidade”[84].
   

O desafio maior, entretanto, é a autocrítica do próprio Direito Ambiental, dos jusambientalistas e
dos operadores do direito, tendo em vista que dentro deste ramo do conhecimento ainda se está longe de
chegar a um consenso acerca de quais são os objetivos que precisam ser alcançados ante a crise ambiental,
para que se garanta de fato a qualidade de vida das futuras gerações. E isso muitas vezes se dá por uma visão
simplificada de uma realidade complexa.

Para tanto, é necessário proceder a investigações transdisciplinares, que possibilitem um olhar mais
aprofundado sobre o conteúdo de algumas normas fundantes do Direito Ambiental, especialmente o princípio
da precaução e o princípio do desenvolvimento sustentável, que ainda parecem, em muitos casos, ser
compreendidos de forma muito abstrata ou ampla, chegando a algumas vezes a serem totalmente destituídos
de efetividade.

 

CONCLUSÃO

 

Como seu viu, o período em que se vive atualmente, denominado por alguns de pós-modernidade,
caracteriza-se, dentre outras coisas, pela incerteza, pelo risco, pela crise ecológica, pela hipertrofia do
mercado e pela sacralização do consumo. Tanto esforço e tanta tecnologia foram empreendidos para que nos
tornássemos mais felizes, com um maior nível de bem-estar e conforto e, entretanto, a sensação que resta é a
de um vazio, de que alguma coisa, que não se sabe ao certo o que é, se perdeu pelo caminho. Estes fatores
parecem constituir verdadeiros sintomas de exaustão da modernidade, para os quais se requerem alternativas
eficientes.  

A relação homem-natureza através dos tempos traz algumas reflexões que podem auxiliar a
encontrar soluções para este impasse civilizacional, tendo em vista que é um exercício que permite e favorece
o reposicionamento do ser no mundo e do re-conhecer, ou seja, proporciona uma reavaliação em nível
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ontológico e epistemológico.  

Ontologicamente falando, verifica-se a necessidade de se resgatar a dimensão natural do próprio ser
humano, situando-o não apenas como parte da ecosfera, mas como elemento frágil e dependente de todo o
meio ao seu redor, motivo pelo qual moralmente lhe deve cuidado e reverência.

Quanto ao nível epistemológico, reforça-se a utilidade de se conhecer o meio ambiente através da
transdisciplinaridade, já que esta reunião de ferramentas pode permitir com maior aproximação a superação
da visão fragmentada da realidade e, consequentemente, proporcionar alternativas mais viáveis aos
problemas complexos.

Daí emerge, além da já conhecida necessidade de sensibilização dos gestores, magistrados, e
especialmente, dos agentes econômicos, uma autocrítica aos jusambientalistas e ao Direito Ambiental, no
sentido de que ainda é necessário consolidar melhor os fundamentos deste ramo do conhecimento e fincar-
lhes no contexto da pós-modernidade os objetivos, pois a sua efetividade é comprometida, para além de
todos os fatores técnicos imediatos, pela ausência ou pela insuficiência destas reflexões em nível mediato.
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de Copenhagen, por acreditar ser imprescindível para o equilíbrio do planeta e as condições de salubridade de determinadas
populações humanas o atual nível de emissões. Já o segundo defende que é inequívoca a influência humana no aquecimento do
planeta e que as quantidades de gás carbônico lançadas atmosfera provocariam uma série de desequilíbrios, dentre os quais o
derretimento de geleiras. Este quadro poderia ser letal dentro de algumas décadas, já que a tendência é que as temperaturas continuem
aumentando. Afirma uma série de incongruências no posicionamento anteriormente exposto. In: MUDANÇAS CLIMÁTICAS:
Causas e Impactos Socioeconômicos, 2009, Fortaleza. Mesa redonda. Fortaleza. (informação verbal transcrita) 03 nov. 2009.
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Gomes Canotilho e José Rubens Morato Leite (org). São Paulo: Saraiva, 2008 p. 65.
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benéficas. Nesse momento, um método científico que se desenvolvia lentamente e um corpo crescente de conhecimento científico
trabalhavam na mesma direção. René Descartes, em seu Discurso sobre o Método, enfatizou a importância do método científico
através do uso da matemática para medir e aquilatar, juntamente com um progresso de análise destinado a reduzir os todos às partes
que os constituíam. A ampla adoção dessa forma de acesso reducionista à pesquisa científica produziria um impacto profundo na
formação do pensamento europeu em geral, que inevitavelmente levava a uma visão fragmentada do mundo”. In PONTING, Clive.
Uma história verde do mundo. Trad.: Ana Zelma Campos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995, p. 245.  
[4] Ilustram este ponto de vista os escritos de Thomas Kuhn: “Sem embargo, durante os últimos anos, uns quantos historiadores da
ciência têm descoberto que lhes é cada vez mais difícil desempenhar as funções que o conceito de desenvolvimento por acumulação
lhes atribui”. “Sin embargo, durante los últimos años, unos cuantos historiadores de la ciencia han descubierto que les es cada vez
más difícil desempeñar las funciones que el concepto del desarrollo por acumulación les asigna”. KUHN, Thomas S. La estructura
de las revoluciones cientificas. Trad.: Agustín Contin. 8 reimp. Argentina: Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 21. Versão
digitalizada disponível em . Acesso: nov. 2008.
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Vozes, 1999, p. 43.
[7] Livre tradução da versão em língua espanhola, aqui estampada: “Si se considera a la historia como algo más que un depósito de
anédoctas o cronología, puede producir una transformación decisiva de la imagen que tenemos actualmente de la ciência. In KUHN,
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[42] Cf. FEIJÓ, Ricardo. História do pensamento econômico. De Lao Tse a Robert Lucas. São Paulo: Atlas, 2001, p. 59 e ss.
[43] HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14 ed. 14 tir. São Paulo: Atlas, 1995, p. 63.
[44] LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. Trad. Marie-Agnes Chauvel. 1 ed. 20 reimp. São Paulo: Brasiliense, 1997,
p. 70.
[45] “O Negro, como já observado, exibe o homem natural em seu estágio completamente selvagem e indomável. Nós devemos
deixar de lado todo pensamento de reverência e moralidade – tudo aquilo que chamamos sentimentos – se nos queremos compreendê-
lo corretamente; não há nada harmonioso com o caráter humano”. In HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. The filosophy of history.
Translated by J. Sebree. Kitchener: Batoche Books, 2001, p. 111. Versão digitalizada disponível em . Acesso: dez 2010. Tradução
nossa (The Negro, as already observed, exhibits the natural man in his completely wild and untamed state. We must lay aside all
thought of reverence and morality — all that we call feeling — if we would rightly comprehend him; there is nothing harmonious
with humanity to be found in this type of character).
[46] Estamos precisamente falando do período antropológico da filosofia grega, direcionamento ocorrido a partir de Sócrates e dos
sofistas. As questões filosóficas, antes voltadas para a compreensão do universo, da origem, da constituição e do fim último das
coisas, se orientam para o homem e os elementos que circundam a vida social, como a ética e a política. Sobre este tema, consultar
REALE, Giovanni. História da filosofia antiga. Das origens a Sócrates. v 1. São Paulo: Loyola, 1993.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1640



[47] Gn, 1, 26-30. BÍBLIA. Português. Bíblia sagrada. Tradução de Padre Matos Soares. 15 ed. São Paulo: Edições Paulinas, 1988,
p. 20.
[48] “Outras tradições religiosas mundiais não colocam os seres humanos em uma posição especial e dominante. O pensamento
taoísta chinês enfatiza a ideia de um equilíbrio de forças, tanto nos indivíduos quanto na sociedade. Ambos deveriam tentar viver de
uma forma equilibrada e harmoniosa com o mundo natural. A tradição indiana, como está exemplificada em textos como, por
exemplo, os Upanishads e religiões como o jainismo e o budismo, está estabelecida em uma visão radicalmente diferente do mundo”.
In PONTING, Clive. op. cit., p. 252.   
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[63] NICOLACI-DA-COSTA, Ana Maria. Revoluções tecnológicas e transformações subjetivas. Psicologia: Teoria e pesquisa, 
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pós-modernidade excludente e neoliberal não é o do fim do Estado, ou do Estado mínimo, mas aquele que se apóia no fortalecimento
do Estado como fonte de poder jurídico”. In op. cit., p. 166.

[84] LEFF, Enrique. op.cit., p. 219.
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NO ÂMBITO INTERNACIONAL E OS ESTADOS
COOPERATIVOS

SOCIAL AND AMBIENT RESPONSIBILITY IN THE INTERNACIONAL SCOPE AND THE
COOPERATIVE STATES

Carol Proner
Ceres Fernanda Corrêa

RESUMO
A questão ambiental está conduzindo a sociedade e os Estados a realizar mais práticas para promover o
desenvolvimento de forma sustentável. A responsabilidade socioambiental é uma forma de preservação
ambiental que tem se tornado cada vez mais importante nos dias de hoje. A partir da ótica
desenvolvimentista e economicista, compreende-se que o desenvolvimento econômico dos países é condição
para o desenvolvimento social. No entanto, também é compreensível que o desenvolvimento possa ser feito
de forma sustentável, buscando benefícios não apenas daquele país, mas de toda a coletividade, vez que o
meio ambiente é atualmente considerado como bem comum. Nesse contexto, a responsabilidade
socioambiental passa a ser considerada como dever dos Estados que, autonomamente ou em colaboração
com outros entes internos e internacionais, deve ser realizado não apenas por questões ecológicas, como
também econômicas e estratégicas.
PALAVRAS-CHAVES: Cooperação, Estados, Meio Ambiente, Responsabilidade Socioambiental, Direitos
Humanos, Desenvolvimento Econômico.

ABSTRACT
The environmental issue is leading the society and the states to do more practices to promote development in
a sustainable manner. The social environmental responsibility is a form of environmental preservation that has
become increasingly important nowadays. From the developmental perspective and economist, understands
that the economic development of countries is a requirement for social development. However, it is also
understandable that development can be done in a sustainable manner, seeking to benefit not only this
country but the entire community, since the environment is currently considered as the common good. In this
context, social environmental responsibility is now considered as an obligation of the states, independently or
in collaboration with other nacional or internacional entities and must be accomplished not only for
environmental issues but also economic and strategic.
KEYWORDS: Cooperation, States, Environment, Social Environmental Responsibility, Human Rights,
Economic Development.

INTRODUÇÃO
Atualmente o meio ambiente é pauta de inúmeras discussões no Brasil e no

mundo. Essas discussões abordam principalmente as medidas que as empresas e os
Estados adotam para demonstrar a sua preocupação ambiental e para cumprir metas
a partir dos parâmetros nacionais e internacionais de comprometimento com a
sustentabilidade.

É notória a importância que esse tema representa hodiernamente, na medida
em que o meio ambiente, a partir da Convenção de Estocolmo,[1] passou a ser
convencionalmente vislumbrado como imprescindível à própria existência do homem.
Neste sentido, o direito volta-se à proteção do meio ambiente, criando não só
medidas protetivas e incentivadoras de proteção, como também punitivas[2].

Não obstante, a responsabilidade ambiental como medida punitiva se tornou
insuficiente, pois a responsabilidade socioambiental se consolidou e já pode ser
percebida pelos diversos campos das sociedades.

A responsabilidade socioambiental é a atuação empresarial pautada no
principio da prevenção e do desenvolvimento sustentável. Já é vislumbrada em
empresas locais e nas empresas multinacionais, até mesmo grande instituições
financeiras mundiais[3] estão agindo pautados na responsabilidade socioambiental.
Atualmente os consumidores preferencialmente consomem produtos de empresas
socialmente responsáveis. Além disso, a atuação fora dos parâmetros dessa
responsabilidade, o chamado passivo ambiental[4], poderia tornar impraticável uma
atividade empresarial, a titulo de exemplo.

O mundo globalizado demonstra sensibilidade crescente com preocupações
ambientais. O desenvolvimento econômico que sempre foi à prioridade dos
empresários e muitas vezes dos Estados, tem buscado alternativas que passam pelo
viés social e ambiental, embora muitas vezes não passe de publicidade e de rótulos
enganosos que se beneficiam do apelo que o discurso promove nas diversas capas da
sociedade.

No entanto, é consenso que a temática representa uma das mais importantes
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questões mundiais. A conectividade trazida pelos distintos processos de globalização
favorece o discurso de que se trata de tema cujos efeitos são reais, iminentes,
catastróficos e que colocam em risco a continuidade da vida humana no planeta. Daí
a difusão de responsabilidades e de atores responsáveis, bem como a difusão dos
efeitos daninhos que não respeitam fronteiras territoriais, políticas e sociais.

O direito ambiental, como direito difuso, desafia a forma tradicional de
manejo dos recursos naturais pelas economias. Os Estados passam a rever o antigo
padrão de exploração do meio ambiente e a considerar a sustentabilidade como pré-
requisito não apenas nas ações desenvolvidas pelo setor privado como também nas
que são conduzidas pelos próprios Estados. Este paradigma de preocupação sócio-
ambiental deveria ser adotado por todas as nações do planeta, em especial por
aquelas tecnologicamente e industrialmente mais desenvolvidas, mas também por
aquelas nações mais ricas em recursos naturais e biodiversidade (Grupo de Países
Megabiodiversos, formado pelas nações mais ricas em biodiversidade do mundo).[5]

Nesse sentido, nenhuma aplicação do princípio da cooperação internacional
é mais frutífera que a cooperação ambiental. A colaboração tem sentido não apenas
em razão do evidente benefício advindo de ações cooperativas (somatório de
esforços, apoio técnico e tecnológico, apoio econômico, convergência política),
como também pelo fato de que grande parte dos países que possuem relevantes
recursos ambientais e biodiversidade serem nações com dificuldades econômicas e
estruturais significativas.

A cooperação entre os Estados passa a ser interesse comum porque tem
como objeto um patrimônio cujos benefícios de preservação superam fronteiras
nacionais. Mesmo com as ressalvas comumente levantadas por nações que
reivindicam a não interferência em assuntos internos de natureza ambiental, não há
dúvidas que a cooperação favorece uma concepção mais humana em conciliação com
o meio ambiente.

 
                   1 FUNÇÃO SOCIAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL
 

O surgimento da noção de responsabilidade social se deve a muitos fatores
históricos, sejam de grande ou de menor importância, que somados levaram a essa
necessidade verificada na atualidade.

Há quem atribua ao final do século XVΙΙΙ, com a Revolução Francesa e aos
17 artigos da declaração dos direitos do homem e do cidadão, como sendo a origem
dessa preocupação. Esses 17 artigos são considerados um marco para o
constitucionalismo moderno, pois garantiram alguns direitos à sociedade e a
separação do público e privado. Na segunda versão da declaração francesa, os
direitos foram contemplados em 35 artigos, com a definição de princípios sociais e
de valores como ética e transparência. (HUSNI, 2007, p. 24)

As conquistas sociais tiveram continuidade e foram abrangidas na
Revolução Industrial, na Inglaterra, que enalteceu outro aspecto social, o da
qualidade de vida. (HUSNI, 2007, p. 26)

Passando por processos de luta e conquistas de direitos, os chamados
“direitos humanos” recebem historicamente cada vem mais proteção normativa, na
forma de garantias constantes em declarações, pactos e em normas internalizadas nas
ordens estatais. Parte importante destas conquistas deu-se com as revoluções
socialistas do fim do século XIX e a valorização dos direitos chamados de igualdade
a partir da verificação de padrões extremos de desigualdade social reinantes nas
economias mais desenvolvidas. São tempos em que a solidariedade social se tornou
mais relevante. E sentimentos de coletividade e fraternidade antes não tão
enaltecidos, tornaram-se proeminentes. (LOPES, 2006, p. 109)

Duas constituições, a Mexicana de 1917 e a de Weimar de 1919, ressaltam
as afinidades entre o Estado e sociedade em prol das garantias sociais, abrindo passo
para uma trajetória de reconhecimento internacional. Essas foram apenas as primeiras
de muitas Constituições que incluíram os direitos humanos e sociais em seu
conteúdo. (NOVAIS, 1987, p. 188)

A distância entre a sociedade e o Estado defendida pelo Estado liberal
passou então a ser questionada a partir da idealização de outro modelo de sociedade.
Essa característica pode é considerada como sendo uma intenção de socialização do
Estado, condizente com um chamado Estado Social. (NOVAIS, 1987, p. 189)
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Não sem contexto, essa nova concepção ocorre em época de quebra de
valores, quando o Estado se vê coagido pela pressão das massas que reivindicavam
direitos básicos. (BONAVIDES, 2001, p. 186).

Registra-se, ao mesmo tempo, que enquanto o Estado social se desenvolvia,
o direito a concorrência ganhou espaço e concretizou suas principais características
na maioria dos países ocidentais, até mesmo no Brasil. (LOPES, 2006, p. 175).
Mesmo considerando o Estado social como contraditório ao direito de concorrência,
o papel prestacional da esfera publica deixou espaço para o desenvolvimento das
regras de direito privado e a consolidação das leis de mercado.

O Estado Social desenvolve gradativamente as características garantistas e
solidaristas. No Brasil à função social, que se refere aos limites e deveres no uso das
propriedades particulares[6], foi considerada o inicio da garantia por parte do estado.
É o estado intervindo na vida privada do cidadão para garantir o social.

Conforme salienta Eros Grau, para garantir o bem social são necessárias
ações positivas, imposição de comportamentos positivos a sociedade para que seja
alcançada a função social da propriedade.  (GRAU, 2001, p. 269). A função social
da propriedade demonstrou a aproximação do público e privado. A propriedade seria
limitada em função do social.

Esse Estado, o social, firma suas preocupações em intervir e controlar a
economia de forma que haja distribuição do produto social e possa haver assistência
por parte do ente público capaz de assegurar vida digna à sociedade como um todo.
(NOVAIS, 1987, p. 193). Portanto função social enquanto principio jurídico apenas
iniciou uma discussão que prossegue atualmente, principalmente relativo aos
privilégios do direito subjetivo que permanecem juntamente com as prerrogativas da
sociedade. (LOPES, 2006, p. 117)

Os contornos do instituto foram criados almejando a concretização da
justiça social. As decisões, segundo Novais, têm a intenção de influenciar o processo
produtivo dentro de um planejamento econômico global, que se define de acordo
com as prioridades de desenvolvimento. (NOVAIS, 1987, p. 194). Estaria superada a
idéia de que apenas o lucro e acumulação são sinônimos de desenvolvimento, e que o
mercado se regula apenas pela competição, já que ao Estado caberia alcançar os
escopos do desenvolvimento durável e constante. (PORTANOVA, 2000, p. 237).

No ordenamento Brasileiro vigente, diversos artigos mencionam a
importância da função social da propriedade[7]. No artigo 170 da Constituição
Federal Brasileira, que trata da ordem econômica, garante que se deve “assegurar a
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social” em seu inciso III,
afirma que para tanto precisa ser observado o princípio da função social da
propriedade. Na lei 6.404/1976, a lei das Sociedades Anônimas, no artigo 154, foi
indicada a necessidade da atuação da empresa estar pautada na função social. De
acordo com Lopes essa foi quem sabe a primeira iniciativa de entender a empresa
não apenas pelo seu caráter econômico, mais pelo seu caráter institucional. (LOPES,
2006, p. 119)

Nesse viés de função social o conceito de propriedade se estende às
empresas, que da mesma forma devem exercer as suas atividades sempre
promovendo ações de melhoria no âmbito social e freando aquelas reprovadas
socialmente.

O conceito de beneficência empresarial, segundo Husni, foi inicialmente
incorporado pela elite empresarial americana e posteriormente se difundiu pelo
mundo. Difere da atitude socialmente responsável, pois se refere a atitudes pontuais.
As preocupações sociais empresariais foram pausadamente se incorporando, na
sociedade e nas empresas.  (HUSNI, 2007, p. 40)

A principal dificuldade decorreu da grande expectativa com relação ao
estado social, já que se esperava que ele suprisse todas as necessidades da sociedade,
deixando o espaço privado à livre iniciativa, que deveria ser capaz de dedicar-se à
persecução do desenvolvimento econômico e da lucratividade.

No entanto, em razão da necessidade de ir contra a possível exaustão dos
recursos naturais, esgotamento comercial e a competição desleal, o mercado
necessita aumentar sua base de consumidores. Os consumidores cada vez mais
exigentes exigem uma conduta do mercado, que passa a fazer a inserção social,
investir em melhorias na qualidade de vida e promover o desenvolvimento
sustentável.  (HUSNI, 2007, p. 29)  
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A responsabilidade que surge da sociedade e do mercado é a
responsabilidade social das empresas. De acordo com Jair Gevaerd, a
responsabilidade social, não é uma conceito abstrato surgido da idéia do operador do
direito ou que está positivada em algum tratado de direito, é uma atividade prática
operacional, aplicada por aqueles envolvidos com a administração empresarial e só
existe no modo de produção. Poderá ser incorporada ao direito do dever ser, porém
após passar pela realidade concreta. (GEVAERD, 2005, p. 199)

A importância desse conceito faz necessária a sua inclusão no mundo
jurídico. Apenas assim as conseqüências econômicas, sociais, ambientais que derivam
da atividade corporativa no aspecto social podem ser entendidas no Direito e
dialogar com suas formas e princípios.  (BESSA, 2006, p. 128)

Os motivos que impulsionaram a fundamentação da responsabilidade social
no Brasil e no mundo foram: a inclusão social, a igualdade, a ética, a garantia dos
direitos civis e a transparência nas relações. Também é possível considerar que a
globalização e o desenvolvimento econômico fizeram com que as empresas tivessem
que angariar cada vez mais clientes e aproveitaram da responsabilidade social para o
fazê-lo.

Não existe empresa que promova ações, sem objetivar um retorno
financeiro, já que o objetivo principal de todas as empresas é o lucro e, portanto elas
se aproveitam da “bandeira” social para serem bem vistas por toda a sociedade,
ampliando suas frentes de negócios.

Como o objetivo fundamental de toda empresa é aferir lucro, com intuito de
atingir os consumidores, iniciaram a prática de valores como a inclusão social.
Conforme descreve HUSNI (2007, p. 119):
             “Praticar a inclusão social, estabelecer condições dignas e finalmente

preparar consumidores é um processo demorado, que requer investimentos
de vulto e envolve desde a alfabetização até a garantia plena da cidadania. A
indústria precisa que os consumidores, tenham critérios razoáveis e bem
definidos quando do exercício de sua opção de consumo e, para a melhoria
desta percepção, aprimora a gestão estratégica e o planejamento.” 

   
A sociedade de consumo, a partir da autocrítica que se estabelece

progressivamente, questiona-se a respeito do consumo desenfreado que afeta o meio
ambiente. Os consumidores preocupados com a questão ambiental e social exigem
uma conduta adequada e com responsabilidade social, gerando pressão capaz de
provocar uma adaptação na conduta de algumas empresas, por necessidade do
mercado.

Além da postura exigente da sociedade consumidora, os próprios Estados
têm atuado com a intenção de promover a responsabilidade social ou socioambiental,
seja por meio de incentivos fiscais ou pela imposição legal de certas prestações por
parte dos empresários.

De acordo com Milaré, os Estados teriam o dever de realizar ações que
provam o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável consistiria na
combinação desejável de três metas: a preservação ambiental, desenvolvimento
integral e a melhoria na qualidade de vida. (MILARÉ, 2007, p. 61).

As políticas públicas e a legislação ambiental cumprem um papel
fundamental na promoção do desenvolvimento sustentável, uma vez que podem por
vezes restringir e por vezes incentivar certos tipos de comportamentos tanto das
empresas como da sociedade.

 
                
                  2 VALORIZAÇÃO DO AMBIENTALISMO E ÉTICA AMBIENTAL
 

Já com os desgastes e destruição produzidas no contexto da segunda guerra
mundial, passa a haver uma percepção com relação à finitude dos recursos
ambientais e os prejuízos trazidos pela degradação crescente e ilimitada.

Mais foi somente a partir da década de 70 que o ambientalismo passou a ser
considerado um fim a se perseguir. Novos temas começam a serem discutidos, como
biodiversidade, sustentabilidade, conservação. A Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente realizada em Estocolmo, no ano de 1972 é considerado marco
de referencia internacional para o surgimento do direito ambiental, e isso se refletiu
no Brasil. A partir daí também surgiram os primeiros grupos de ambientalistas que,
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estimulados por esta conferência, estruturaram suas reivindicações e lutas. (JACOBI,
2008, p. 461)

O Brasil da época vivia sob regime militar e não assinou a declaração de
Estocolmo, pois os militares acreditavam que não seria benéfico ao país assinar um
tratado internacional. Porém esse tratado foi ratificado por inúmeros países e teve
grande repercussão. Como lembra Jacobi por volta dos anos 80, à consciência
ambiental assume um papel de maior destaque, se expande e começa a penetrar em
outras áreas e em certas organizações, que com a maior visibilidade de suas idéias e
ações contribuem para que mais “atores” se incluam efetivamente no debate
ambiental, tanto os grupos científicos, quanto os empresários JACOBI (2008, p.
461).

Em 1987, com o relatório de Brundtland (Nosso Futuro Comum),
proveniente da comissão mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento, é
proposto o conceito de desenvolvimento sustentável.[8]

Com a paulatina participação da comunidade cientifica, houve um avanço
nas pesquisas envolvendo meio ambiente e os diversos setores da sociedade. Essas
pesquisas ganharam o apoio do governo, criando parcerias entre empresas e o
governo em prol da conservação ambiental e da questão do desenvolvimento
sustentável. (JACOBI, 2008, p. 461).

Como resultado dessas pesquisas, fruto da cooperação público-privado,
pode se observar como principal crítica, a excessiva tolerância com relação à
poluição gerada por algumas empresas. (JACOBI, 2008, p. 462)

Os ambientalistas não se aquietaram e passaram a buscar soluções para os
impasses na questão da poluição ambiental. O mundo vivia em desconforto com a
forma de produção industrial praticada à época.   

Atualmente, o chamado moderno ambientalismo tem como marco essencial
a continuidade de muitos conceitos, variáveis no tempo quanto no espaço, e é
composto por um público atento, solidário e comum. Esse movimento, que é
essencialmente eclético, abrange pessoas com interesses e objetivos diversos, mas
sempre com uma conexão ou integração entre si. (PINTO, 2004, p. 356) 

 Não podemos esquecer que a consciência ambiental desenvolve-se em
paralelo com o capitalismo. Os dois têm uma relação direta, uma vez que o
capitalismo gerou conseqüências incomensuráveis para o meio ambiente, com o
aumento da industrialização, extração de matérias primas do meio ambiente e da
produção de alimentos em escala cada vez maior. O ambientalismo surge como
reação ao capitalismo desenfreado.

No Brasil essa luta pela preservação do meio ambiente recebeu influências
externas. Logo após o fim do regime militar, as teses ambientalistas foram
alimentadas pelo ativismo político trazido com o retorno dos anistiados e as idéias
vindas da Europa e Estados Unidos, principalmente na questão do questionamento
da degradação causada pela urbanização industrial. (JACOBI, 2008, p. 462).

A atuação desses grupos ambientalistas a partir da década de 80 vai se
tornando cada vez mais restrita a alguns coletivos: ao universo acadêmico, militantes
partidários e alguns setores profissionais e ativistas sociais com objetivo principal de
diminuir a poluição e preservar espécies em extinção e ecossistemas, se distanciando
um pouco do tema justiça sociais. (JACOBI, 2008, p. 462)

Esses grupos ambientalistas foram perdendo repercussão e contato com a
parte excluída da população e desconsideravam as conseqüências socioeconômicas
da crise ambiental. Notou-se que a noção de preservação não estava disseminada em
todo Brasil, independente da classe social. (JACOBI, 2008, p. 463)

O processo de urbanização trouxe consigo muitos reflexos negativos sociais
e ambientais. Aquelas pessoas que antes vivam da agricultura familiar passam a
compor o grupo daqueles que migravam para as cidades e ficavam excluídos do
modelo de produção capitalista. Naquele momento a preocupação com o meio
ambiente não era de suma importância para toda população.

Somente na década de 90 a temática passou a recuperar a relevância. Nessa
época ocorreu a Eco 92[9], um fórum global para discutir questões ambientais, que
serviu para fomentar idéias novas acerca do ambientalismo, o que possibilitou uma
maior interação das entidades ambientalistas após a década de 90. (JACOBI, 2008,
p. 463)

A partir desse encontro (Eco 92), surge o auge do movimento ambientalista
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surge com a constituição de fóruns para discutir a questão ambiental e criação de
organizações internacionais com intuito de estender e firmar a face multisetorial do
ambientalismo, tendo o objetivo de enfrentar temas críticos tanto em nível
internacional como nacional. No auge da inflexão do movimento ambientalista é
criado no Brasil o Fórum de ONGs Brasileiras, relacionado á Conferencia da
Sociedade Civil Sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. (JACOBI, 2008, p.
467)

Esses encontros, tanto os nacionais, como o Fórum de ONGs Brasileiras,
quanto os internacionais como a Convenção de Estocolmo e a Eco 92, resultavam
em muitos desafios para a humanidade na questão ambiental.

Atualmente o ambientalismo se associa ao desenvolvimento sustentável e a
necessidade de construir uma sociedade mais justa e cidadania para os
desiguais. (JACOBI, 2008, p. 466). Sendo assim, a responsabilidade social observada
pelo prisma ambiental, é entendida como necessária para preservação e
desenvolvimento sustentável.

Não se pode pensar na crise ambiental apenas em relação ao Brasil, e sim
deve ser compreendida numa perspectiva mundial, pois além dos problemas
ambientais terem reflexos globais, existem as empresas grandes (multinacionais) que
são muito poluentes. (DUARTE, 2003, p. 113)  

O papel das novas tecnologias não pode ser desconsiderado. O alcance das
tecnologias contribui para o avanço do socioambientalismo no mundo, permitindo a
preservação e recuperação em maior escala de áreas preservadas, além de descobrir
via satélite focos de degradação.

A importância dos movimentos ambientalistas vai além da preservação, eles
são não somente no Brasil como em todos os países, formadores de opinião pública,
como é o caso do grupo Greenpeace, que atua em todos os continentes do
mundo.[10]

Essa opinião pública proveniente das informações trazidas pelos
ambientalistas seria, segundo alguns, capaz de fomentar a pratica da ética ambiental,
tão valorizada atualmente. Essa formação de opinião pelos movimentos, não exclui a
educação ambiental básica que deve ser feita nas escolas, desde o nível mais baixo de
escolaridade. (SILVA, 2003, p. 140).

Como é sabido, a ética é fator fundamental na atuação social das empresas e
do Estado e não seria diferente na questão ambiental. Faz-se necessária a ética para
complementar a responsabilidade socioambiental. Essa é uma preocupação
contemporânea, a busca de novos valores que se relacionem com a vida, planeta e
valores sociais e humanos. Segundo Milaré, a ética está para o direito como a arte e
a ciência da atitude correta do homem está para ele próprio e a natureza.  (MILARÉ,
2007, p. 119)

A análise da ética na relação entre o meio ambiente e a coletividade faz
perceber, segundo o autor, que as pessoas são herdeiras de um sistema ético
deformado pautado no antropocentrismo que prioriza o individualismo, falta a todos
a moral de cunho e alcance sociais. Se faz necessário que a justiça legal e a justiça
moral se fundem na construção de um mundo novo. (MILARÉ, 2007, p. 120)

A questão ambiental mundial envolve muitas particularidades como a ética
ambiental, desenvolvimento sustentável, crescimento justo e social. A
responsabilidade socioambiental parece ser a melhor saída para promover a
preservação ambiental e desenvolvimento econômico-social dos países.

 
3 O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL

 
Conforme amplamente sabido, o avanço das políticas de corte neoliberal por

todo o planeta trouxe grandes problemas sociais e econômicos que, direta e
indiretamente, aprofundaram o desequilíbrio e a crise ambiental.

                                   Para que uma sociedade se desenvolva e possa distribuir a riqueza
necessária para o atendimento das necessidades básicas e fundamentais de sua
população, o desenvolvimento econômico é considerado o motor necessário. Não há
espaços para teses que negam a necessidade de crescimento econômico. Mas esse
crescimento não pode ser a “qualquer preço”, é necessário planejamento e
consciência ambiental.  (MILARÉ, 2007, p. 63)
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Como visto, o dever jurídico de evitar a consumação dos danos ambientais
se apresenta em diversas convenções declarações e sentenças de tribunais
internacionais, como na legislação nacional e internacionais. Essas fontes normativas
apontam para a necessidade de prever, prevenir e evitar os prejuízos à saúde humana
e ao meio ambiente. Para além do ente estatal e das empresas, essa prevenção exige
atitude individual de atenção para com o meio ambiente. (MACHADO, 2002, p. 71)

Nesse contexto não é somente o Estado que tem o dever legal e função de
preservar o meio ambiente. Trata-se de responsabilidade compartida de entes
individuais e coletivos, públicos e privados. Sobre as empresas recai a
responsabilidade de cumprir a função social, a o exercício da responsabilidade
socioambiental, promovendo ações para preservar o meio ambiente.

A sustentabilidade passa a ser palavra de ordem, sem a qual, para além da
escassez de recursos, há ameaças graves com relação ao equilíbrio vital que
atualmente existe. De um prisma político a sustentabilidade pode ser entendida como
a capacidade que a sociedade tem de se organizar e de se sustentar. Sendo requisito
para o desenvolvimento, de acordo com os ditames da função social, da sociedade
urbana.  (MILARÉ, 2007, p. 76)

Sem sustentabilidade não é possível criar e produzir nenhum alimento, sem
que afete o meio ambiente em questão.  A relação homem e meio ambiente é muito
complexa e é preciso que o homem se disponha a agir em conformidade com a
proteção ambiental para haver equilíbrio nessa relação.

De acordo com Milaré, existem sete princípios principais nos quais se
subdividem a sustentabilidade, que podem ser: sustentabilidade social,
sustentabilidade econômica, sustentabilidade ecológica, sustentabilidade cultural,
sustentabilidade espacial, sustentabilidade política e sustentabilidade ambiental, que
se forem seguidas, possibilitam a vida sustentável da sociedade urbana.  O ideal é que
haja um equilíbrio entre todas elas adequado ao caso concreto para que possa se
formar uma estrutura para o desenvolvimento e conservação e assim constituir uma
aliança global. (MILARÉ, 2007, p. 76)

As medidas a serem tomadas para possibilitar o equilíbrio entre o homem,
sua produção e meio ambiente devem ser contínuas e permanentes, pois trata-se
antes de tudo de modificação de mentalidade, da forma de atuar e de interagir.
Portanto para relacionar meio ambiente com desenvolvimento, deve-se observar se o
planejamento contínuo leva em conta as necessidades de preservação ambiental e
consideram as particularidades e diversidade do ambiente sociocultural, político,
econômico ou ecológico (MILARÉ, 2007, p. 76)

Para se ter efetividade na responsabilidade socioambiental é necessário
pensar nela como fruto de um crescimento econômico, pautado em qualidade e não
em quantidade de crescimento. Esse crescimento econômico é um meio e não um
fim, para que as sociedades atinjam seus objetivos. (VEIGA, 2007, p. 47)

Sob o prisma das empresas, como visto, a responsabilidade socioambiental é
uma vertente da responsabilidade social e não se preocupa normativamente com
prevenção e preservação ambiental, mais sim com os aspectos propagandísticos,
procurando demonstrar ao consumidor o que faz para conservar o meio ambiente e
atrair cada vez mais consumidores e investidores para sua empresa. A sociedade se
beneficia dessa iniciativa das empresas, mesmo que não seja totalmente espontânea.

De acordo com VEIGA (2007, p. 13) são seis as práticas de
responsabilidade socioambientais e ambientais usadas pelos grupos empresariais: a
ecoeficiência, a redução de riscos, a oportunidade de investimento de capital em
novas localizações (tendo como resultado aumento na produtividade do trabalho), o
trabalho de aumentar a fatia do mercado para produtos e serviços e os caminhos
estratégicos para inovação e capitalização.

Essas práticas corporativas, segundo o autor, levam a inúmeros resultados
positivos em todas as áreas sociais. O desafio é prosseguir com mais medidas
protetoras e garantidoras de direitos.

A responsabilidade social se utiliza do balanço social para qualificar e
quantificar o nível de envolvimento da empresa nas ações sociais. O reflexo
financeiro desse comprometimento é feito de modo específico para cada empresa,
analisando como um todo ou por setores. (HUSNI, 2007, p. 128). Existem três
princípios indicadores, para classificar as empresas com relação ao balanço social: a
existência de um código de ética da empresa, a capacidade de resposta social e o
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terceiro está ligado ao resultado. O terceiro princípio se relaciona com o tema
ambiental já que abrange questões relacionadas ao meio ambiente. O quesito envolve
analises da poluição gerada pela empresa, a produção de lixo tóxico, o
aproveitamento de lixo a partir de processos de reciclagem, a incidência de multas e
litígios ambientais e a utilização de etiquetas ambientais. (HUSNI, 2007, p. 130)

Considerando a boa fé e a observância dos parâmetros do balanço social, a
empresa passa a ser considerada um centro de desenvolvimento ambiental com
reflexos sociais, envolvendo comunidades, regiões e indivíduos trabalhadores na
mesma mentalidade. Em grande escala já se observa a mudança de mentalidade que
afeta a população mundial, gerando a expectativa de gerações futuras mais
conscientes e responsáveis.

As conseqüências do não cumprimento da responsabilidade socioambiental
pode acarretar, em algumas atividades empresariais, sua inviabilidade. Em outras,
pode haver uma sanção trazida pelo movimento de consumidores em protesto à
atitude pouco colaborativa do ente privado. A sanção da sociedade civil, através de
boicotes e denúncias não pode ser desconsiderada e menospreza hoje em dia, sem
que isso seja substitutivo à necessidade de regulação pelo Estado.

Para pensar os benefícios trazidos pela aplicação de critérios de
responsabilidade socioambiental e mesmo os seus limites, devemos refletir sobre
quais são os critérios e as correspondentes responsabilidades, seus efeitos e eficácia.
Não basta à empresa seguir os ditames da lei, ela deve ser responsável em todos os
setores, principalmente no quesito ambiental, é nisso que está baseada a
Responsabilidade Socioambiental.

A dificuldade em definir um conceito de Responsabilidade Socioambiental é
que esse tema é tratado pelas empresas como um assunto corporativo que compete
apenas à iniciativa privada definir seus parâmetros, enquanto na realidade é um
assunto de interesse público.

De toda sorte, tanto os consumidores como a sociedade de maneira geral
desejam que a responsabilidade socioambiental das empresas não seja apenas mais
uma estratégia de atração de consumidor por meio do marketing politicamente
correto e enganoso.

 
                 4  PERSPECTIVAS INTERNACIONAIS E COOPERAÇÃO

 
Os seres humanos dependem do meio ambiente para existir. Esse raciocínio

leva a conclusão que a preservação do meio ambiente, como parte dos chamados
direitos difusos (que afetam a todos), incorpora-se como medida de preservação dos
direitos humanos. Assim reconhece a Declaração Universal dos Direitos do Homem
de 1948, que foi a primeira ocasião a se vislumbrar a possibilidade de tornar o meio
ambiente saudável um direito humano, quando foi garantido o direito a vida. Uma
vez que a vida e a saúde dependem do meio ambiente sadio, meio ambiente saudável
pode ser entendido como direito humano. É um direito materialmente fundamental,
pois não está positivado mais é extremamente relevante.

As principais normas ambientais são quase todas provenientes de fontes
formais de direito internacional público, principalmente os tratados, que no caso do
Brasil por se tratar de direitos humanos, após cumprirem os requisitos do art. 5°
parágrafo 3° da Constituição Federal, ou seja, forem aprovados em cada casa do
congresso em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros,
ingressam no ordenamento jurídico com força de emenda constitucional. Além dos
documentos, outra importante fonte de conscientização e pressão na matéria deriva
das conferências mundiais sobre Meio Ambiente. As principais conferências mundiais
sobre Meio Ambiente foram a Convenção de Estocolmo em 1972 e a Conferência
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), a Eco
92.

Na Conferência de Estocolmo merece menção o desenvolvimento do
princípio da cooperação entre os Estados, princípio importante no que se refere à
proteção ao meio ambiente no âmbito internacional.[11]

Conforme Soares, a conferência de Estocolmo resultou ainda em um plano
de ação para o meio ambiente que contém 109 recomendações pautadas em políticas
de meio ambiente mundial, de gestão de meio ambiente e pautadas nas medidas de
apoio. (SOARES, 2003, p. 54). Da conferência de Estocolmo também resultou o
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Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). [12]
Após pouco mais que dez anos, foi elaborado pela Comissão Mundial sobre

Meio Ambiente e Desenvolvimento, no ano de 1987, o relatório de Brundtland,
também chamado de Nosso Futuro Comum, complementar a Convenção de
Estocolmo, que foi conceituado o princípio do desenvolvimento sustentável da
seguinte forma: "o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias
necessidades." (BRUNDLAND, 1988)

Houve na sequência outro importante marco para a proteção internacional
do meio ambiente, a eco 92, que ficou titulada como Conferência Mundial das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento.[13] Essa conferência
deu continuidade a discussão sobre o desenvolvimento sustentável.

Recentemente ocorreu a última e muito repercutida conferência mundial
sobre meio ambiente. A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças
Climáticas, ocorrida em Copenhague em dezembro do ano de 2009, e a sua principal
preocupação relacionou-se com as mudanças climáticas.

O tema da cooperação entre os estados esteve presente tanto na
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente realizada em Estocolmo, em
1972, como na Eco 92. Como a atualização normativa ambiental depende em grande
parte dos tratados, não há como imaginar a preservação ambiental sem cooperação
entre os Estados. A cooperação é necessária, pois o diálogo que pode levar a um
maior compromisso internacional depende dela. Na questão ambiental não há como
pensar em direito ambiental sem pensar em direito internacional, já que os danos
ambientais não respeitam fronteiras.

Com inspiração a partir da convenção de Estocolmo, HABERLE (2007, p.
2), autor do livro Estado Constitucional Cooperativo, ensina que o direito
internacional entrou em uma nova etapa, houve o estreitamento das relações
internacionais e supranacionais, em que os países em desenvolvimento coagem os
Estados a uma responsabilidade comum, cooperação e solidariedade. Para o autor, o
ponto de partida para considerar essa Cooperação entre os Estados na questão
ambiental é se tratar de um Estado Constitucional, que seja protetor dos direitos
humanos.  (HABERLE, 2007, p. 4)

Nessa esteira, considerando o direito ao meio ambiente saudável condição
para realização dos direitos humanos, se faz necessário todo esforço dos estados
para preservação do meio ambiente. Conforme afirma Haberle, uma tarefa dos
Estados Cooperativos consiste na realização dos direitos fundamentais e criar um
mínimo de realidade material e processual para estes direitos. (HABERLE, 2007, p.
66)

A cooperação entre particulares já pode ser verificada para promover a
preservação ambiental e a responsabilidade socioambiental, o Conselho Mundial para
o Desenvolvimento Sustentável (WBCDS), foi criado em 1998 com esse intuito. Foi
o primeiro organismo internacional composto apenas de empresas preocupado com a
questão da sustentabilidade.[14] Embora existam outras iniciativas isoladas, também
importantes, somente uma conduta conjunta, entre particulares e governos, poderia
reverter à lógica destrutiva e poluidora em que o homem vive.

As empresas multinacionais são grandes centros de convivência humana e
exploração da atividade econômica. Nesse viés, a possibilidade de agir dessas
empresas transfronteiriças é muito grande, seja com um programa de educação
ambiental dos funcionários ou pela efetiva preservação ambiental. São essas grandes
empresas as responsáveis pela emissão de gazes e poluentes do meio ambiente e,
mais do que nunca, torna-se necessário limitar as condutas empresariais com base
nos direitos humanos ditos difusos e no papel que devem desempenhar os Estados
Cooperativos.

A atividade empresarial mundial tem o maior potencial poluidor do planeta.
Devido a toda essa relevância, as empresas deveriam ser Reguladas de maneira
mundial pelas normas a serem criadas pelos Estados Cooperativos.

Dessa forma a responsabilidade socioambiental não seria mais um aspecto
de marketing das empresas, se tornaria um modelo econômico mundial.

 
CONCLUSÕES
 
               

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1651



Hodiernamente o meio ambiente é talvez a questão internacional mais
importante para a humanidade. Não se concebe mais a exploração econômica sem
preservação ambiental. Muito já foi conquistado, em relativamente pouco espaço de
tempo, considerando o tempo histórico e a sociedade industrial desde suas origens.
No entanto, muitos entraves se apresentam como a falta de uma fiscalização
ambiental internacional, falta de políticas ambientais locais e principalmente de
educação ambiental que é o início de toda preservação. 

Considerando o meio ambiente como uma condição necessária para a
realização de direitos humanos, e, portanto, também um direito humanos a ser
preservado, assim como o direito à vida, à saúde, a preservação das condições
saudáveis do meio ambiente são medidas urgentes e necessárias.

É possível identificar que os Estados estão atuando cada vez mais em
consonância com o princípio da solidariedade[15], para promover o respeito aos
direitos humanos. 

Com a globalização e a proliferação de atividades econômicas
transfronteiriças, verificou-se a necessidade de atuar com base no principio da
responsabilidade socioambiental, algo que apresenta problemas tendo em vista que
significa a intervenção do estado no setor econômico.

Dessa forma, observar a responsabilidade socioambiental como uma forma
internacional de preservar o meio ambiente se tornou um desafio para os estados
cooperativos. Se a responsabilidade socioambiental se tornasse um imperativo,
haveria maior desenvolvimento social e ao mesmo tempo preservação ambiental. Isso
iria se refletir nos países em desenvolvimento, que atualmente são os que possuem
maior área a ser preservada.

Ressalva-se, no entanto, que é necessário vislumbrar o homem como parte
integrante do meio ambiente, que deve ser protegido e simultaneamente usufruído
por ele de forma sustentável. Por esta razão, considerar que o tema ambiental não
pode esquecer a fração socioambiental do problema e não pode se eximir da
responsabilidade de enfrentar a sustentabilidade social que surge concomitante à
sustentabilidade ecológica e meio-ambiental.

Esse tema é especialmente importante para as nações menos favorecidas
economicamente, que dependem da exploração do meio ambiente para a preservação
da vida humana. Esse cálculo de equilíbrio é o grande desafio do século. Os Estados
possuidores das tecnologias mais avançadas poderão auxiliar e compreender que é
necessário cooperar com os Estados em desenvolvimento, no sentido de encontrar
vias alternativas de sustentabilidade social, vias não destrutivas e poluidoras.

Como se sabe, os direitos ao meio ambiente são considerados direitos
humanos difusos, cujos efeitos são sentidos por cada individuo e por todos ao
mesmo tempo. Diz-se com freqüência que os efeitos colaterais da degradação serão
sentidos por ricos e pobres. No entanto, bem se sabe que as regiões mais pobres do
planeta sentiram efeitos calamitosos e os exemplos diários não desmentem a cruel
realidade. Se não for feito esse esforço, os primeiros prejudicados serão, mais uma
vez, as populações que vivem na pobreza, que já tem seus direitos desrespeitados, e
não os poluentes e responsáveis pela catástrofe. 

Somente os Estados, de forma Cooperativa, poderão adotar normas com
poder suficiente para ordenar a conduta de empresas e particulares de forma
Cooperativa e Socioambiental.
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[1] A I Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que ocorreu em junho
de 1972, na cidade de Estocolmo na Suécia, foi o primeiro impulso global para conciliar a
relação do homem com o meio ambiente. O encontro reuniu 113 representantes de diferentes
países.
[2] A responsabilização ambiental no Brasil pode ser no âmbito administrativo, civil ou penal.
Ou seja, uma pessoa pode ser multada ou presa por cometer infrações ambientais.
[3] Os Bancos Santander e HSBC têm um programa de responsabilidade social.
[4] O passivo ambiental se constitui nas obrigações e multas ambientais a serem pagas pela
empresa que causou danos ao meio ambiente, esse passivo pode inviabilizar o negócio.
[5] O Brasil foi eleito para um mandato de dois anos durante a 9ª Conferência das Partes (COP-
9) da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) da ONU, realizada em maio de 2009, na
cidade de Bonn, na Alemanha. A expectativa é que as negociações estejam concluídas até 2010
para adoção na COP-10, em Nagoya, no Japão. Atualmente, fazem parte do grupo de
megabiodiversos os seguintes países: África do Sul, Bolívia, Brasil, China, Colômbia, Congo,
Costa Rica, Equador, Filipinas, Índia, Indonésia, Madagascar, Malásia, México, Peru, Quênia e
Venezuela. Essas nações reúnem mais de 70% de toda a biodiversidade do planeta e representam
45% da população mundial. (Fonte: Ministério do Meio Ambiente do Brasil).

[6] De acordo com LOPES (2006, p. 118), essa noção de função social começou a influenciar o
ordenamento jurídico brasileiro, com a Constituição de 1934, no artigo 113, § 17. Na
Constituição de 1946, no artigo 147, foi condicionado o uso da propriedade ao bem estar social.
Com a emenda de 1969, a Constituição Federal de 1967, foi à primeira ocasião a se utilizar a
noção de “Função Social da Propriedade”. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5°,
garante o direito à propriedade, que deverá atender a função social, conforme o inciso XXIII.
[7] Nos artigos 182, 184, 186 da Constituição Federal Brasileira, foram reguladas a função social
da propriedade rural e urbana, o artigo 184 afirma que a União tem o direito de desapropriar
imóveis rurais em desacordo com a função social. Nessa esteira o Código Civil Brasileiro, em seu

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1653



artigo 1228, §1° e §2°, reafirma a função social da propriedade.
[8] Elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, serviu como
complementação a Convenção de Estocolmo, faz parte de uma série de iniciativas, anteriores à
Agenda 21, as quais reafirmam uma visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos
países industrializados e reproduzido pelas nações em desenvolvimento, e que ressaltam os riscos
do uso excessivo dos recursos naturais sem considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas.
O relatório aponta para a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os padrões de
produção e consumo vigentes.
[9] A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD),
ou Eco 92, foi realizada em junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro. Teve como objeto o
desenvolvimento socioeconômico e a preservação ambiental.
[10] No Brasil existem inúmeros movimentos ambientalistas. A Fundação SOS Mata Atlântica o
instituto Akatu e o instituto ISA, são três exemplos que têm diferentes propostas para uma mesma
questão, a proteção ambiental. A Fundação SOS Mata Atlântica, foi criada em 1986, para
proteger a mata atlântica e buscar o desenvolvimento sustentável das comunidades que convivem
com essa mata, atualmente conta atualmente com 100 mil sócios. O instituto Akatu, é o
representante do consumo sustentável, surgiu no ano 2000. O Instituto Socioambiental ISA é
uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), foi fundada no ano de 1994,
com intuito de sugerir soluções para questões ambientais e sociais.
[11] Considerada um marco inicial para o direito ambiental mundial, a conferência de Estocolmo
teve como resultado uma declaração de 26 princípios, contendo um preâmbulo com sete quesitos.
No quesito de número 7, afirma que a cooperação é uma necessidade para obter ajuda para os
países menos abastados. O princípio de número 24 se refere à Cooperação, afirma que deve
haver um esforço para a cooperação entre os países nas questões de âmbito internacional.
[12] O PNUMA, ou UNEP em inglês, United Nations Environment Programme, é um programa
sediado no Quênia, na cidade de Nairóbi, foi criado no ano de 1972, proposto pela Convenção de
Estocolmo. Esse programa tem como objetivo equilibrar os interesses nacionais e globais com
relação aos problemas ambientais. É a única instituição da ONU, que trata somente de assuntos
ambientais.
[13] A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento
(CNUMAD), teve como importantes resultados a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento e a agenda 21. A declaração em seu caput, já observa a
necessidade da cooperação entre os Estados para que ocorra uma nova e justa parceria global. A
agenda 21 que foi um plano de ação produzido pela Eco 92, trata em seu capítulo 2 sobre a
cooperação para promover o desenvolvimento sustentável.
[14] Do Conselho Empresarial mundial para o desenvolvimento sustentável, fazem parte 145
empresas de renome mundial, que estão comprometidas com o desenvolvimento sustentável. No
Brasil ele atua como Conselho Empresarial Brasileiro para o desenvolvimento sustentável.
[15] No Brasil se vislumbra o princípio da solidariedade no artigo 3°, inciso primeiro da
Constituição Federal.
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O CASO DO BIOETANOL BRASILEIRO: A PROTEÇÃO AMBIENTAL E O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PELA ATUAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS

THE BRAZILIAN BIOETHANOL´S CASE: THE ENVIRONMENT PROTECTION AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY PRIVATE ACTOR´S ACTION

Gabriela Garcia Batista Lima

RESUMO
Essa análise visa demonstrar, pelo estudo do caso do bioetanol brasileiro, a efetividade da proteção
ambiental, não pela atuação estatal e produção de leis, mas pela atuação privada e a utilização de
instrumentos jurídicos privados, em especial, de alguns contratos internacionais. A atuação de atores
privados, ao lado do setor público, possui especial relevância para fomento de investimentos, tecnologia e
cooperação. Pelo estudo, primeiro se contextualiza o Brasil no comércio do bioetanol, em especial face à
preocupações globais em torno da segurança energética e mudanças climáticas. Em um segundo momento,
demonstra-se que o alcance de tecnologia com sustentabilidade no Brasil se deu face à esforços públicos e
privados no fomento do mercado de etanol e em seguida, estuda-se a atuação privada propriamente dita,
identificando ações em busca da sustentabilidade, desde o fomento de negócios jurídicos à verificação de
como algumas empresas conjugaram contratos no comércio de etanol. O caso do comércio de etanol ilustra a
possibilidade de se conjugar no campo privado de atuação, elementos de proteção ambiental.
PALAVRAS-CHAVES: Bioetanol. Desenvolvimento sustentável. Proteção Ambiental. Contratos.

ABSTRACT
This analysis aims to demonstrate through the study of the Brazilian Bioethanol´s case, the effectiveness of
environmental protection, not by state action and public law, but by private action and private use of legal
instruments, in particular, international contracts. The role of private actors, alongside the public sector, has
special relevance for promoting investment, technology and cooperation. It first contextualizes the trade of
bioethanol in Brazil, especially considering the global concerns around energy security and climate change. In
a second moment, the study shows that the extent of technology with sustainability in Brazil occurred in the
face of public and private efforts in promoting the ethanol market and then the analysis explore the
performance of some private actors, identifying actions in pursuit of sustainability from the promotion of
legal businesses to check how some companies have combined contracts in trade in ethanol´s field.The case
of trade in ethanol illustrates the possibility of combining the private field of action, elements of
environmental protection.
KEYWORDS: Bioethanol. Sustainable development. Environment Protection. Contracts

Introdução

 

Essa análise visa demonstrar, por um estudo de caso, a pertinência da atuação privada e da utilização de
instrumentos jurídicos privados, em especial, de alguns contratos internacionais, para a maximização da
efetividade da proteção do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em seus outros pilares, o
econômico e o social. A atuação de atores privados, ao lado do setor público, possui especial relevância para
fomento de investimentos, tecnologia e cooperação, que são pressupostos para o sucesso de qualquer
objetivo de proteção ambiental, ao lado de outras bases como prevenção e precaução face aos danos
ambientais.

O estudo de caso diz respeito ao comércio internacional de bioetanol brasileiro[1]. A escolha do caso justifica-
se porque esse comércio apresenta-se como setor estratégico no fomento do desenvolvimento sustentável no
Brasil. O caso foi capaz de reunir como elementos de estudo, não apenas a presença de tecnologia,
cooperação e investimento como pressupostos da efetividade da proteção ambiental, mas também alguns
resultados de proteção ambiental com o fomento de negócios jurídicos em torno da busca por energias
sustentáveis com menor grau de poluição e maior atribuição de qualidade de vida, até busca da sua
implementação por meio de instrumentos de direito privado, como o contrato.

Nesse sentido, a configuração do modelo sustentável no estudo do comércio de bioetanol deu-se pela análise
dos esforços públicos e privados, do âmbito nacional para o global, na comercialização e difusão global do
biocombustível. Para tanto, primeiro a demonstra brevemente a pertinência do âmbito privado para a
efetivação da proteção ambiental. Em seguida, a análise contextualizou as preocupações globais em torno do
tema, e em seguida, descreveu a relação do cenário do etanol brasileiro com os aspectos de sustentabilidade
e, finalmente, buscou-se delinear atuações públicas e privadas para sua efetividade.

 

1. O âmbito privado na efetivação da proteção ambiental: o desenvolvimento sustentável no direito em
um campo globalizado

 

         A proteção jurídica ambiental enfrenta dificuldades de efetivação, haja vista a dimensão global dos
riscos ambientais, juntamente com a pluralidade de objetos que passam a ser tutelados pelo direito, assim
como a variedade de atores e interesses e regimes jurídicos envolvidos. Os elementos que caracterizam a
mitigação da efetividade do direito ambiental, nacional e internacional, são os mesmos que podem ser vistos
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como reflexos de um mundo globalizado[2]: a participação legítima de diferentes atores além do Estado,
tratando de diversos assuntos, cada um com sua lógica própria, como comércio e meio ambiente. E são os
mesmos elementos capazes de auxiliar para a maximização da proteção ambiental, reconhecendo-se que,
para o desenvolvimento sustentável, não basta mera atuação estatal e produção de normas de comando e
controle das atividades humanas, mas é preciso interagir os diferentes interesses envolvidos, econômicos,
ambientais e sociais.

De início, basta lembrar que os problemas ambientais escapam do controle dos estados e instituições
internacionais.[3] O âmbito normativo não se resume mais a tratados e sua internalização e muito menos à
atividade estatal, ao invés, interagem diferentes regimes jurídicos, com distintas naturezas, como regimes
regulamentadores[4], que envolve práticas que operam no sistema interestatal, ora o complementando, ora o
suplementando[5], que podem ou não ter a participação estatal com diferentes redes de atividade[6], ou outros
conjuntos normativos do conjunto de ações definidas pela participação de ONGs e movimentos sociais,
organizações sociais que se distinguem dos governos, suas agências e organizações internacionais.[7],
esforços relacionados a relações transnacionais, ou seja, cuja atuação não se limita a jurisdição ou
fronteiras.[8]

O direito ambiental passa a lidar com questões de difícil estruturação pelo âmbito público, como o
deslocamento de empresas transnacionais para países em desenvolvimento em função de vantagens
comparativas, como o dumping ambiental; a destruição em massa de certos ambientes pelos efeitos
transnacionais, ao exemplo de casos famosos como o do Silent Spring, nos Estados Unidos, das usinas
químicas construídas ao redor da Baía de Minamata, no Japão, em 1957, dentre outros, deixando claro que a
repercussão dos danos ambientais não reconhece fronteiras ou jurisdição. 

Essas repercussões apontam o simples fato de que essas normas e a mera atuação estatal simplesmente não
são suficientes para a proteção ambiental, dada a pluralidade de objetos, interesses e atores envolvidos.

Segundo Ulrich Beck, as empresas possuem um papel central na configuração da economia e da sociedade
globalizada, mesmo que seja apenas pelo fato de que poderem reter as fontes materiais (capitais, impostos,
trabalho).[9] O ponto de encontro entre as atividades empresariais, as normas ambientais e o próprio
desenvolvimento sustentável se dá quando entram em cena os riscos ecológicos, que se seguem pela inserção
nos âmbitos de decisões de noções de causa e efeito com largo potencial para a degradação das condições de
vida humana.[10] De modo geral, o risco compreende a racionalização das decisões no campo jurídico e
político, de prever e controlar as futuras conseqüências das ações humanas.[11]

Assim também afirma Luhmann, conjugar os interesses privados com a proteção ambiental é, portanto,
trabalhar a noção jurídica de risco, na tomada de decisão e na realização das atividades.[12] Do ponto de vista
da proteção jurídica do meio ambiente, consiste na descentralização da sua responsabilidade do âmbito do
direito público, procurando-se permear também o direito privado, em maior número de setores.[13]

Retrata Peter Haas que é neste contexto de globalização que o desenvolvimento sustentável se torna
paradigma para a abordagem multilateral, pois proporciona um campo capaz de lidar com questões
interligadas como a proteção ambiental, crescimento econômico, democratização, proteção dos direitos
humanos, e etc., em que se torna desafio promover a inclusão de todos os atores, mesmo com diferentes
níveis de influência e negociações.[14] Significa trabalhar com diferentes esferas do direito (ambiental, social e
econômica), e com diversas categorias de interessados (stakeholdes), governos e organizações, cada um
seguindo as suas prioridades.[15]

Vale lembrar, o desenvolvimento sustentável aposta na capacidade natural da região, valorizando os seus
recursos específicos para a satisfação das necessidades fundamentais da população em matéria de
alimentação, habitação, saúde e educação, etc., como ensina Ignacy Sachs.[16] Trabalhar com os instrumentos
que atuam nesse contexto, pela perspectiva da sustentabilidade, é aprimorar sua efetivação, não somente na
tomada de decisão no âmbito das atividades empresariais, mas no incentivo aos produtos finais, para que
sejam sustentáveis, e assim, permita o desenvolvimento do país. Significa aprimorar e propiciar liberdades
dos cidadãos, como menciona Amartya Sen, de forma que o desenvolvimento abrange tanto o crescimento
econômico de um país, quanto a expansão das liberdades de seus cidadãos, como o acesso à saúde, educação
e ambiente ecologicamente equilibrado, que então correspondem tanto ao fim, quanto aos instrumentos do
desenvolvimento.[17]

Alinhando essas perspectivas de desenvolvimento ao contexto da pesquisa em questão, os biocombustíveis
apresentam-se cenário de desenvolvimento sustentável com inclusão social e viabilizando diversas liberdades
humanas e qualidade de vida. O comércio de etanol e sua difusão para que se torne um comércio global
permite ilustrar como o campo privado do direito é estratégico para conjugar diferentes interesses, inclusive
o da proteção ambiental, e é nessa clivagem que o estudo de caso segue abaixo.

 

2. O caso do bioetanol brasileiro: desenvolvimento sustentável pelo comércio diante de esforços
públicos e privados

 

Dentre os setores energético estratégicos[18] de fomento do desenvolvimento sustentável do Brasil,
encontram-se as biomassas, em especial, os biocombustíveis, uma vez que constituem parte de um cenário de
crescente interesse internacional público e privado em fontes alternativas e sustentáveis de energia.

De um lado, a descentralização da matriz energética e a busca pelas fontes renováveis limpas ganharam
maior ênfase internacional nas últimas décadas, com apreensões mundiais de segurança energética e questões
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ambientais, dentre outras repercussões, em torno da produção de energia. De outro lado, o Brasil possui
condições de destaque no fomento dos biocombustíveis como vetor de desenvolvimento, em vista das suas
vastas áreas, climas propícios, rica biodiversidade, juntamente com consideráveis avanços tecnológicos na
área herdados de investimentos públicos e privados em torno do etanol brasileiro, a mais de 30 anos,
conforme segue abaixo.

 

2.1 Algumas preocupações globais no comércio de energia: segurança energética e questões ambientais

A descentralização da matriz energética e a busca pelas fontes renováveis limpas ganharam maior ênfase
internacional nas últimas décadas. A segurança energética relaciona-se com a dependência das economias no
consumo de energia no uso de combustíveis fósseis - que é cerca de 80%[19] - face às complicadas relações e
situações de instabilidade política em torno da produção e comércio do petróleo, com impacto direto nos
sistemas de produção e nas cadeias logísticas, oferta e estabelecimento de preço, muitas vezes com caráter
extraterritorial. Reconhecidas incertezas e riscos na produção do petróleo, é compreensível que a segurança
energética apresente-se como prioridade mundial. Países como os Estados Unidos, União Européia, China e
Brasil, inclusive, já estabeleceram diretivas para políticas de biocombustíveis.[20] O mercado de
biocombustível ganha ênfase diante de incertezas do futuro no mercado de petróleo.

Além disso, existem os danos ambientais em torno do uso de combustíveis fósseis, com destaque para as
mudanças climáticas, causas do aquecimento global[21] relacionadas à questão energética, que exigem do
mercado de energia, melhores condições de sustentabilidade, tornar mínimos os níveis de poluição e
degradação no momento da produção e no produto final, ou seja, diminuição da emissão de gases de efeito
estufa e melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Esse quadro enseja a necessidade global de diversificação de formas alternativas de energia. A diversificação
se dá, tanto pela ênfase à segurança nacional, diante da necessidade de se buscar outras fontes de energia,
quanto pela necessidade de se obter fontes energéticas com um menor impacto ambiental.

Os biocombustíveis relacionam-se com a universalização do acesso à energia diante da variedade de
matérias-primas que podem ser utilizadas. Cada região pode estudar o recurso de acordo com seu contexto e
a partir dele, fomentar sua produção de energia. O etanol ilustra bem esse cenário, com uma série de fontes
renováveis que cabem para sua produção, é feito por meio da conversão de açúcares (cana-de-açúcar,
beterraba, uvas etc.) ou de carboidratos (milho, trigo, batata, mandioca, etc.).[22]

O impacto ambiental dos biocombustíveis em comparação com os combustíveis fósseis relaciona-se
diretamente pelo seu grau mais ameno de emissão de gases de efeito-estufa[23] e, portanto, colaboram para o
tratamento do problema globalizado das mudanças climáticas. Essa perspectiva, vale enfatizar, é uma visão
geral, pois, as compensações nesses gases variam de acordo com cada biocombustível, com a matéria-prima
utilizada e com o modo de produção, ou seja, não envolve só o produto final, mas a preparação do solo,
como se deu o seu transporte e distribuição.

São questões internacionais que chamam a atenção para os biocombustíveis e o Brasil se destaca por possuir
em conjunto, tecnologia e atuação dos atores envolvidos convergidos para o objetivo de desenvolvimento
sustentável, em seus aspectos econômicos, ambientais e sociais, conforme segue abaixo.

 

2.2 O Brasil em destaque no comércio de biocombustível: fatores tecnológicos e cooperação pública-privada

 

Os aspectos da sustentabilidade do bioetanol brasileiro foram constituídos na relação entre um
amadurecimento tecnológico, ambiental e social na tradição brasileira, junto com a intensificação do interesse
mundial em energias limpas. Nesse sentido, destaca-se como uma continuidade da crítica à insuficiência do
direito público para a efetividade do alcance da proteção sócio-ambiental e, conseqüentemente, do
desenvolvimento sustentável ao demonstrar seus reflexos de internacionalização não pela atuação de um
organismo voltado especificamente para isso, mas pela movimentação dos principais agentes envolvidos, em
especial, de atores privados. Vale dizer, não bastam incentivos e atuações estatais. A responsabilidade de
sustentabilidade deve atrelar-se também a instrumentos de direito privado.

Nesse sentido, conjugam-se fatores tecnológicos e de cooperação entre os atores envolvidos como basilares
para a afirmação da sustentabilidade pelo comércio de biocombustível. Vale lembrar que o uso regular do
etanol como combustível automotivo vem sendo praticado no Brasil desde 1931, diante do Decreto 19.717,
assinado pelo presidente Getúlio Vargas, instituindo a mistura compulsória de, no mínimo, 5% na gasolina. O
teor obrigatório variou nas décadas seguintes até 1975, quando os efeitos de uma crise nos preços do
petróleo chamaram a atenção para o combustível como alternativa e impulsionou o governo para a
instituição do Programa Nacional do Álcool, pelo Decreto 76.593/1975. Naquela época, definiu-se como
objetivo a obrigatoriedade de adicionar 20% de etanol (álcool anitro) na gasolina, o que foi alcançado
nacionalmente em 1983.[24]

É possível definir quatro momentos distintos acerca da produção do etanol em larga escala no Brasil. De
1975 a 1979, o Governo incentivou o aumento da produção do etanol para utilização como combustível
misturado à gasolina, em vista do choque do preço do petróleo em 1973, junto com a queda de preços
internacionais do açúcar. Essa medida, além de combater a queda de preços do setor açucareiro, pretendia
também diminuir a dependência dos combustíveis fósseis. A segunda fase, que vai de 1979 a 1989, foi
marcada pelo segundo choque no preço do petróleo, com uma série de incentivos públicos fiscais e

This version of Total HTML Converter is unregistered.

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UNICEUB – Centro Universitário de Brasília
* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1657



financeiros aos produtores e aos consumidores finais e teve o seu término diante da falta de álcool hidratado
nas bombas dos postos de combustível, o que abalou seriamente a confiança do consumidor. A terceira fase,
de 1989 a 2000, foi marcada pela desestruturação do conjunto de incentivos econômicos governamentais ao
programa. Houve apenas uma reserva de mercado com a obrigatoriedade da mistura do álcool anidro em
toda a gasolina distribuída, pela Lei no 8.723, de 28 de outubro de 1993.  A quarta fase seguiu de 2000 até
os dias de hoje, com a revitalização do álcool combustível, marcada pela introdução dos veículos flex-fuel
em 2003 e pela possibilidade de aumento das exportações de etanol diante das preocupações globais já
levantadas. [25]

Esses foram aspectos de fomento do mercado pelo governo. O mercado nacional estabeleceu-se, porém, teve
suas oscilações conforme apontado acima. Entretanto, durante esse período, uma série de iniciativas privadas
foram também responsáveis pelo incremento tecnológico do álcool, melhorando sua produtividade e,
portanto, interesse pelo combustível no mercado.

Antes mesmo da instituição do Proálcool, em que o setor privado se movimentava por investimentos em
pesquisas em prol do aumento da produtividade do combustível. Retrata-se, dentre outros exemplos,
pesquisas do Centro que hoje corresponde ao Centro de Tecnologia Canavieira (CTC); seu antecessor foi
constituído por iniciativa privada, da Copersucar, que decidiu montar por conta própria, um programa de
melhoramento genético da cana-de-açúcar, que lançava dois tipos de cana por ano.[26]

A Coopersucar incorporou uma estação experimental de pesquisas, a Cooperativa dos Usineiros do oeste do
Estado de São Paulo (Copereste), que funcionava desde 1953 no Estado de São Paulo e em 1970 já haviam
sido produzidas 400 mil mudas de sementes verdadeiras, provenientes de cruzamentos que permitiram
ampliar as possibilidades de produtividade do combustível. Esse resultado foi reflexo de muita cooperação
com outras instituições, inclusive públicas, como a recém criada Embrapa e o Instituto Agronômico de
Campinas (IAC), cujos laboratórios funcionavam nas instalações da Copersucar.[27]

Paralelamente, houve também na década de 70, o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), implantado pelo
governo federal e a instalação do Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-açúcar (Planalsucar),
também trabalhando para ampliar a variedade de cana e sua capacidade de adaptação a outras áreas, com o
interesse de difundir a cultura e o combustível para o resto do país. Nesse sentido, pesquisas corriam através
de coordenadorias instaladas em Maceió (Alagoas), Recife (Pernambuco), Campos, Rio de Janeiro e Araras
(São Paulo).[28]

Em 1974, como resultado do fomento de debates e consensos de atores públicos e privados, foi elaborada
proposta de estratégias ao Conselho Nacional de Petróleo para lidar com a situação energética ensejada pela
crise de 1973. Essa proposta continha o interesse da Copersucar, que pretendia aproveitar a capacidade
ociosa das destilarias anexas às usinas açucareiras para a produção de álcool; continha também a preferência
do Instituto do Açúcar e do Álcool pela produção direta do combustível em destilarias autônomas.[29]

O governo federal instituiu o Proálcool, em 1975, apresentando-se como marco legal do uso do etanol em
maior escala.[30] O Decreto estabeleceu linhas específicas de financiamento, formalizou a criação da Comissão
Nacional do Álcool e determinou uma paridade de preço entre o bioetanol e o açúcar cristal standard,
estimulando a produção do combustível. Como fomento do mercado, foram previstas metas de produção
que, inicialmente, eram estimadas em 3 milhões de litros de etanol para 1980 e 10,7 bilhões de litros para
1985. A produção entre 1975 e 1979 superou em 15% as metas estabelecidas, com uma produção que
avançou de 580 mil m3 para 3.676 mil m3. Em 1979.

O conjunto de incentivos no Proálcool contribuiu para a expansão do setor, em vista, dentre outros aspectos,
da definição de níveis mínimos compulsórios de álcool na gasolina mais altos, da garantia de um preço
acessível ao consumidor, da garantia de remuneração competitiva para o produtor de etanol, da abertura de
crédito com empréstimos em condições favoráveis para os usineiros incrementarem sua capacidade de
produção, redução dos impostos e do estabelecimento da obrigatoriedade de venda do combustível nos
postos de abastecimento. [31]

Todavia, vale ressaltar, foi diante de iniciativas privadas de investimento em tecnologia e melhora da
produtividade que tais ações do governo alcançaram o seu sucesso. O programa do governo incentivava a
capacitação da produção e os engenheiros do CTC (do setor privado) forneciam pesquisas acerca da
maximização da eficiência energética do combustível, tecnologias aos associados e criavam soluções de
melhor aproveitamento da produção de açúcar junto com etanol.  Por exemplo, na primeira metade da
década de 80, o CTC fomentou o desenvolvimento das moendas, pelas quais as usinas aumentaram sua
eficiência de 90% para 97% e mais do que dobraram a sua produtividade. O cenário foi estimulante para as
pesquisas do centro privado que, a partir de 1979, lançava duas variedades de cana por ano, aprimorando a
eficiência energética do combustível.[32]

Entretanto, é importante explicar, no início do programa Pró-alcool, considerações sociais e ambientais não
tinham um papel relevante, pois foram razões estratégicas e econômicas que motivaram o estabelecimento do
programa. [33] A atenção para as questões ambientais é relativamente mais recente, tem sua maior ênfase dada
a pressão internacional em torno do problema das mudanças climáticas.

Com o início da redução do preço do petróleo e a recuperação dos preços do açúcar, os anos que
decorreram 1985 envolveram uma série de outras dificuldades que resultou na desmotivação da produção de
etanol, encerrando-se a sua fase de expansão. A década de 90 foi um momento em que houve considerável
desatenção estatal para a sua promoção, diante da mudança de perspectiva acerca do papel do Estado na
economia nacional, fomentando a liberalização e o rearranjo institucional, extinguindo o instituto do Açúcar
e do Álcool.[34]
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 Ainda a respeito da década de 90, pelo lado do consumo, também houve desmotivação do uso do etanol ao
ser percebido o risco da descontinuidade na oferta do produto. Comercialmente, esse contexto levou à queda
das vendas dos carros movidos a álcool, cuja participação nas vendas em 1990 foi de apenas 11,4%, após
terem significado 85% do total de veículos novos comercializados em 1985. O etanol perdeu espaço até o
ano de 2003, com o desenvolvimento da tecnologia flex. [35] Atualmente, ressalta-se que após cinco anos da
inserção da tecnologia no mercado, o Brasil chegou próximo a cinco milhões de automóveis com motor flex
já vendidos.[36]

Seguindo esse raciocínio, tanto o mercado quanto a competitividade do etanol com a gasolina foram frutos
de ações estatais e privadas que convergiam para objetivos em comum. Segue abaixo com a apresentação
gradual das repercussões jurídicas desse cenário, na efetividade da proteção ambiental e do desenvolvimento
sustentável.

 

2.3 O comércio de bioetanol: atuação privada fomentando proteção ambiental e desenvolvimento sustentável

 

Tendo em consideração esforços brasileiros para a efetividade jurídica do desenvolvimento sustentável em
vista da interação entre setores públicos e privados e também da iniciativa privada por si, conforma-se a
relação do etanol com a segurança energética e questões ambientais. Contextualizam-se, nesse sentido, tanto
elementos de cumprimento das normas ambientais,[37] e questões de sustentabilidade na atuação da esfera
privada, com uso do âmbito privado e não apenas pelo cumprimento estrito das normas públicas.

Os exemplos abrangem três clivagens principais: a parceria público/privada, na qual existe um refinamento
jurídico da efetividade do desenvolvimento sustentável; a atuação nacional do setor privado, em que se
verifica um compromisso sério das empresas em alcançar tais perspectivas; e, finalmente, vislumbram-se os
esforços do setor privado para a internacionalização da sustentabilidade para o quadro global, no âmbito do
etanol, em que se constituem também alguns aprimoramentos jurídicos da descentralização da
responsabilidade com os âmbitos ecológicos e sociais, seja na formação do negócio jurídico pelo interesse
comum da sustentabilidade, seja pelo estabelecimento de uma cláusula contratual com tal exigência, em
contrato internacional.

 

2.3.1 Do exemplo de sustentabilidade pela parceria público-privada

 Ainda que o Estado seja responsável constitucionalmente pela regulamentação e promoção dos âmbitos da
sustentabilidade, o sucesso de tais normas é em larga medida afetado pela interação com o setor privado
envolvido. Sobre esse aspecto, mereceu destaque o Protocolo entre a ÚNICA e o Estado de São Paulo. Isso
porque, além de ser um avanço em termos jurídicos, de descentralização da efetividade jurídica das clivagens
do desenvolvimento sustentável de sua tradicional posição nas atribuições do Estado, esse compromisso
conjugou para confecção do cenário brasileiro que chamou a atenção internacional de empresas, cujo
interesse permeou tanto uma perspectiva ampla, de simples interesse em fomentar pesquisas em
sustentabilidade, quanto uma mais restrita, com a inserção de uma cláusula de sustentabilidade em um
contrato internacional.

A respeito do Protocolo de cooperação, foi celebrado em junho de 2007, entre o governo do Estado de São
Paulo, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento e a
União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (UNICA) para a adoção de ações destinadas a consolidar o
desenvolvimento sustentável, na indústria da cana-de-açúcar do Estado de São Paulo. Apresenta ganhos
positivos no que se refere ao âmbito ecológico, mas deixou a desejar, do ponto de vista social.

Por esse instrumento as empresas comprometeram-se em antecipar, nos terrenos com declividade até 12%, o
prazo final para a eliminação da queimada da cana-de-açúcar, do ano de 2021 para 2014, adiantando o
percentual de cana não-queimada em 2010, de 50% para 70%; antecipar, nos terrenos com declividade acima
de 12%, o prazo final da eliminação da queimada da cana-de-açúcar, de 2031 para 2017, adiantando o
percentual da cana não queimada, em 2010, de 10% para 30%. [38]

Ademais, obrigaram-se também a não utilizar a prática da queima da cana-de-açúcar para fins de colheita nas
áreas de expansão de canaviais; adotar ações para que não ocorra a queima, a céu aberto, do bagaço da cana
ou de qualquer outro subproduto. Além disso, são deveres proteger as áreas de mata ciliar nas propriedades
canavieiras e as nascentes de água, implementar plano técnico de conservação do solo, incluindo o combate à
erosão e à contenção de águas pluviais, implementar plano técnico de conservação de recursos hídricos e
prática de reciclagem dos lixos.[39]

As obrigações do Estado, de acordo com o protocolo estão em fomentar a pesquisa para o aproveitamento
energético e econômico da palha da cana de açúcar, fomentar a logística para o transporte, em especial para
a exortação, conceder o certificado agro-ambiental aos produtores agrícolas e industriais que aderirem ao
protocolo e atenderem aos seus dispositivos e estimular a adequada transição para a colheita de cana crua,
em especial para os pequenos e médios plantadores de cana, com área de até 150 hectares. O Protocolo tem
vigor por 60 meses, da data da assinatura, prorrogável por Termo Aditivo com a participação de todas as
partes. [40]

Consiste o protocolo em mecanismo de acordo entre o Estado e a esfera privada, como um contrato, em que
ambos se comprometem à execução de obrigações com vistas aos objetivos comuns. O avanço relativo à
interação público-privada no status quo de desenvolvimento consubstancia-se de modo sutil, na
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normatização de obrigações concretas com compromissos de sustentabilidade.

Afirma-se sutil porque mesmo antes já havia considerável interação entre tais atores, mas esse instrumento
diferencia-se pela busca de um fortalecimento no compromisso, pela constituição jurídica de deveres estatais
e privados conjugados para o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, o instrumento é fortalecido pela
presença tanto do Estado, quanto do setor privado, maximizando a eficácia da norma e, portanto,
possibilitando sua maior efetividade.

De um ponto de vista basilar no Direito, a relação jurídica formalizada é limitadora, presidida por um
princípio de força, representando técnica de distribuição de liberdades.[41] E por essa perspectiva, vislumbrou-
se juridicamente a descentralização da responsabilidade da proteção ambiental como função estatal, quesito
que lhe foi tradicionalmente legado e que se mostra insuficiente. Do ponto de vista da efetividade, vale
lembrar, estabelece-se satisfatória quando a norma é cumprida espontaneamente. [42]

 Nesse sentido, não é somente pela lógica da formulação das obrigações que se afirma como positivo o
protocolo, mas também por propiciar uma força normativa mais substancializada, com a atribuição de
responsabilidade com a sustentabilidade, com vistas para a maximização do seu cumprimento espontâneo.
Além de serem obrigações decorrentes de lei, existem também elementos que a tornam uma obrigação
análoga a de um contrato. É possível afirmar que a efetividade jurídica do desenvolvimento sustentável
ganhou grau de maior exigibilidade.

Vale ressaltar, a atuação privada, juntamente com a pública, começa por caracterizar um aspecto de
complementação à insuficiência da eficácia pública estatal para tratar do tema, haja vista os efeitos de
globalização. Nesse sentido, perceber a interação entre direito público e privado, de uma questão
tradicionalmente vinculada ao direito público, configura-se como intensificação da proteção ambiental e
social no conceito jurídico de desenvolvimento sustentável.

 

 

2.3.2 Dos exemplos de sustentabilidade pela atuação do setor privado

Com intuito de vislumbrar se o setor privado, na sua atuação, de fato firmou compromisso com o
desenvolvimento sustentável, buscou-se saber se aplicavam suas ações para as perspectivas ecológicas e
sociais, além da econômica. Diagnosticou-se, como segue abaixo, atividades de três principais empresas: a
Crystalsev e a Cosan.

 

a) A Cystalsev

A Crystalsev é controlada pela Santaelisa Vale, que nos últimos anos, chegou a ser responsável por cerca de
8% do total da cana de açúcar processada no Brasil e por 6,7% da produção brasileira de etanol.[43]

Diagnosticou-se uma série de ações para as clivagens da sustentabilidade, principalmente de mitigação dos
gases de efeito estufa, cuidado com a biodiversidade local e interação com a sociedade, com incremento da
qualidade de vida. Contudo, o aspecto social de manutenção de empregos não apresentou atenção direta da
atividade.

Com relação aos aspectos ecológicos, a empresa integra a perspectiva sustentável de maximização da
eficiência na produção e no produto final, com a integração de todo o processo produtivo no âmbito dos
biocombustíveis. Isso tendo em vista a integração do bagaço da cana como fonte de energia na própria
produção, seja de açúcar, etanol ou produtos como o plástico verde. Ademais, o bagaço se tornou também
matéria prima para a fabricação de papel, celulose e aglomerados.[44]

Dentre as suas integrantes espalhadas pelo Brasil, dispõe de uma série de projetos sócio-ambientais, por
exemplo, a Cia Açucareira Vale do Rosário detém o Certificado Crédito de Carbono, sendo a primeira usina
a receber tal certificado, que é um atestado dos compradores de crédito de que segue os procedimentos
definidos pelo protocolo de Kyoto. A empresa investe, com o Programa de Adequação Ambiental, no
desenvolvimento de tecnologias que causem o menor impacto possível no meio ambiente, estimulando
também os fornecedores adotarem práticas socialmente responsáveis. Esse projeto encontra-se também na
usina Vertente, que atua em convênio com a ESALQ, de Piracicaba, na Fazenda de Bela Vista em Altair. [45]

A usina Pioneiros, que faz parte da empresa, engloba o Programa de Readequação Ambiental, que consiste
no plantio e cultivo de árvores que integraram a vegetação nativa em áreas marginais, permitindo o controle
da erosão das mesmas e proteção da flora e fauna. Até 2005, foram plantadas 108.000 mudas de árvores
nativas da região em áreas de Preservação Permanentes. Além desse projeto, integra o Projeto Semear, que
consiste na administração de aulas teóricas nas escolas, práticas em seu viveiro educacional. [46] Outra usina
com programas nesse sentido é a Usina Paraíso, que possui um Comitê de Responsabilidade Sócio-
Ambiental com práticas na educação ambiental em escolhas do município, em parceria com a Secretaria
Municipal da Educação e participa da recomposição da mata ciliar do Rio Jacaré Pepira Mirim. Na área
industrial, a empresa possui circuito fechado na utilização da água nos processos. [47] E assim também com
projetos sociais.[48]

O âmbito jurídico privado transnacional destaca-se principalmente na internacionalização das tecnologias e
ações em parcerias e cooperação, seja pela transferência ou pela autorização do seu uso, via contrato, e pelo
investimento em novas tecnologias e combustíveis renováveis e o interesse privado é voltado especialmente
para as empresas atuantes.
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Em abril de 2008, com fulcro na maximização da sustentabilidade pela versatilidade da cana-de-açúcar, a
empresa de biotecnologia americana, Amyris, fechou contrato com a empresa brasileira Crystalsev. O objeto
do contrato consiste em produzir diesel e outros combustíveis a partir da cana-de-açúcar, tendo em vista
conhecimento tecnológico da norte-americana e capacidade da empresa brasileira em comportar a produção
almejada.

A empresa Amyris é detentora da tecnologia capaz de produzir um novo tipo de diesel a base de cana de
açúcar, que é formado com a inserção de uma bactéria durante o processo de fermentação da gramínea, que
permite a modificação do açúcar em mais de 50.000 diferentes moléculas, usadas em uma variedade de
aplicações energéticas, farmacêuticas e químicas, registrando-se que a intenção inicial da empresa na
pesquisa era desenvolver a bactéria para o combate a malária. [49]

O primeiro produto está previsto para ser lançado ainda em 2010, sendo possível a sua utilização nos
motores atualmente em uso. A Santelisa Vale, acionista majoritária, ficou encarregada de disponibilizar dois
milhões de toneladas de cana-de-açúcar para o projeto. Por esse contrato foi disposto à empresa brasileira, a
implementação da nova tecnologia na sua principal planta, a Santa Elisa, no interior de São Paulo. Fornecerá
a sua experiência técnica e industrial para acelerar o desenvolvimento e produzir o combustível em escala
comercial. Além do diesel, encontra-se em pesquisa a possibilidade de produção de combustível de aviação e
gasolina.[50]

A produção em escala comercial está prevista para 2010 e partir de 2011, o volume fabricado é previsto para
a ordem de 4 milhões de litros. A relação entre as empresas pela joint venture especifica direitos exclusivos
de comercialização do combustível e a nova empresa, denominada Amyris Crystalsev Biocombustíveis tem
70% do seu capital controlado pela companhia americana e 30% pela brasileira. Enquanto a americana
fornece a tecnologia, a empresa brasileira fornecerá a cana-de-açúcar e vai operar a fábrica para a produção
do combustível.[51]

Vale ressaltar, a diversificação dos negócios da Crystalsev teve início em 2007, quando assinou um
Memorando de Entendimento com outra empresa americana, a Companhia americana Química (Dow), e um
posterior contrato joint venture para criar o primeiro pólo alcoolquímico integrado do mundo com escala
industrial e cuja produção inicial visa 350 mil toneladas por ano de polietileno (matéria prima do plástico)
produzido com etanol obtido a partir da cana de açúcar. A grande inovação desse projeto é a integração das
duas empresas em todo o processo, do plantio da cana até a fabricação e a comercialização do chamado
plástico verde.[52]

O produto é chamado de plástico verde, por ser oriundo de fonte renovável, substituindo matérias-primas de
fontes fósseis, como o gás natural e a nafta. [53] Por um lado, é um elemento positivo por se tratar da
substituição da fonte do produto por uma fonte renovável. Por outro lado, entretanto, não é solução integral
ao problema, haja vista o produto final, o plástico, não ser biodegradável.

Todavia, é possível ilustrar como a internacionalização de aspectos de sustentabilidade, ainda que de uma
maneira geral e fomentada por instrumentos de direito privado, o contrato de joint venture. Vale destacar
que esse modelo contratual, claro instrumento de direito privado, encontra-se diretamente relacionado com
um contexto globalizado, enquanto instrumento jurídico fundamentador de uma política de
internacionalização das empresas. Esse mecanismo é parte de uma estratégia expansionista, haja vista suas
sua peculiaridades de englobar, em geral, maior controle do risco e reduzido investimento.[54]

Nesse sentido, as relações acima destacadas em torno de joint ventures são exemplos de transnacionalização
do incremento no âmbito do desenvolvimento sustentável pela perspectiva da inovação tecnológica como
meio e em vista do interesse da americana em se relacionar com uma empresa que tenha uma governança
voltada para a sustentabilidade.

Em outras palavras, destacam-se joint ventures intermediando transferência de conhecimento e tecnologia
para diversificar os biocombustíveis que podem ser produzidos a partir da cana. Detecta-se, com isso, um
caráter geral de inserção da responsabilidade com o desenvolvimento sustentável na esfera privada. Na
sequência, segue-se com exemplo das ações de sustentabilidade da empresa Bunge.

 

b) a COSAN

A empresa está entre as líderes do Brasil no setor de álcool e açúcar, com 18 unidades produtoras e dois
terminais portuários, em Santos, o grupo COSAN, apresenta capacidade para moer aproximadamente 44
milhões de toneladas de cana. Suas unidades estão todas localizadas no Estado de São Paulo, que apresenta
condições ímpares de clima, solo e topografia, o que favorece a COSAN na obtenção de um dos menores
custos de produção. Além disso, a sua infraestrutura e logística adequadas facilitam o escoamento da
produção para os mercados externo e interno.[55]

Destaca-se sua alta eficiência energética, em especial, em vista de constantes melhorias no seu sistema de
produção. Um deles é a Tecnologia de Geoprocessamento, que usa desde 2003, com a utilização de imagens
de satélite para o monitoramento da lavoura e o Sistema de Informação Georeferenciadas, que facilitou a
exploração do banco de dados por meio de mapas temáticos.[56]

Também responde às questões de meio ambiente, inseridas no processo e no produto final. No momento da
produção, a utilização de energia já é feita pelo uso do bagaço da cana e a empresa pretende colaborar com o
lançamento desse mercado, por meio de leilões. No primeiro leilão, vendeu 9.504.600 MWh de energia de
reserva, por meio das unidades Barra, Bonfim e Jataí, que será entregue durante 15 anos, a partir de 2010. [57]
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Outro negócio firmado foi com a empresa Rede, também para um negócio de 15 anos de fornecimento de
energia, na comercialização de 3.000 gigawatts. Essa pretensão da disposição desse mercado visa consolidar
a colaboração do setor sucroalcooleiro como fonte alternativa de energia para o Brasil. Além disso, prevê a
inauguração da Unidade Termo Elétrica (UTE) da unidade Gasa, localizada no município de Andradina (SP),
com a utilização também do bagaço e da palha da cana-de-açúcar, aumentando a capacidade anual de
moagem da unidade de 1,2 milhões de toneladas para 3,8 milhões de toneladas. A potência instalada
aumentará de 4 MW para 78 MW. Esse valor representará em produção de energia o equivalente a 256.200
MWh de energia limpa e renovável, o equivalente para iluminar uma cidade com 140 mil residências ou
aproximadamente 500 mil habitantes.[58]

Possui ainda projetos ambientais para a recuperação das matas ciliares, garantindo a manutenção da
qualidade e quantidade de água nas nascentes e nos rios e, com essa manutenção da flora, contribui para o
fornecimento de abrigo e alimento para a fauna. Um exemplo é a unidade Diamante, onde foram
reflorestados aproximadamente 17 hectares, através de áreas da Fazenda São Fernando (visando a
recuperação da Nascente do Córrego Bico de Pedra); Fazenda Floresta (com o objetivo de revitalizar as
margens do rio Tietê); Fazenda São José I, Distrito de Pontuduva (recuperação da nascente), Fazenda São
José II, Distrito de Pontuduva (revitalização das margens do córrego cachoeirinha) e Fazenda Santa Teresa,
Distrito de Pontuduva (revitalização das margens do rio Tietê). [59]

Desde 1990, pelas unidades Da Barra, o plantio de árvores na região de Jaú é intenso, totalizando cerca de
240 mil plantios de 80 espécies de árvores nativas diferentes até hoje. Entre as fazendas de reflorestamento
estão: Bosque, Pujo I, Ponte Alta, Quebra Pote, Itaúna, São Domingos, São Rafael, Santa Theodora,
Barreiro, Santa Rita, Bocaína, Quilombo, Limoeiro, El Dorado, Lagoa Mansa, entre outros.[60] Apresenta
outros projetos de educação ambiental e informatização como a divulgação da coleta seletiva ou reciclagem
entre os colaboradores, a fim de fomentar a cultura da responsabilidade pessoal para com o meio ambiente.[61]

A COSAN possui importante presença no mercado estrangeiro, com contratos estabelecidos com a Vertical,
empresa com filiais em São Paulo, Rio de Janeiro, Houston, nos Estados Unidos, Londres, Moscou,
Genebra, Beijim, Mumbai e em Singapura.[62] Também com a Kolmar, com filial nos Estados Unidos e sede
na suíça.[63]

Entretanto, o exemplo mais substancial da descentralização da responsabilidade de efetivar os aspectos
sócio-ambientais da tutela estatal consiste no contrato firmado entre a empresa sueca Sekab, a COSAN e
outras empresas brasileiras, que são Alcoeste, a Guarani e NovAmérica.

Consiste em contrato de venda de etanol com a inserção expressa de critérios de sustentabilidade. Firmado
no meio do ano de 2008, foi intermediado pela SCA Trading, prevendo a exportação de um volume total de
115 mil m3 de etanol durante um período de nove meses. [64] O que é inovador nesse acordo é que as
empresas produtoras junto com a Sekab estabeleceram um processo de comprovação por meio de uma
empresa internacional e independente que deverá realizar uma auditoria em todas as unidades produtoras
duas vezes por ano, a fim de verificar o cumprimento dos critérios de sustentabilidade estabelecidos.[65] Nesse
sentido, o desenvolvimento sustentável é materializado como requisito a ser cumprido no negócio jurídico
firmado e não apenas como princípio norteador.

As exigências contratuais expressas são: a redução da emissão de dióxido de carbono; patamares mínimos de
mecanização da colheita; tolerância zero ao trabalho infantil e não regulamentado; respeito aos pisos salariais
do setor; adesão e cumprimento das metas estabelecidas pelo Protocolo Agro-Ambiental. Dessa forma, as
empresas evidenciam o cumprimento às leis trabalhistas e o respeito às normas ambientais. [66]

Nesse sentido, enquanto nos outros esforços de internacionalização da sustentabilidade tiveram tais
características atreladas à emergência da necessidade de novos aperfeiçoamentos nos biocombustíveis e
vislumbra-se apenas uma perspectiva geral da interação entre direito privado e desenvolvimento sustentável,
no exemplo em que a COSAN faz parte, os efeitos jurídicos são concretos: expandiu-se a responsabilidade
para com os âmbitos da sustentabilidade na esfera jurídica privada internacional.

 

2.4 Reflexos do caso do bioetanol na concretização da proteção ambiental e desenvolvimento
sustentável: uma possível relação entre proteção ambiental e contratos internacionais

 

Especificamente com relação aos contratos, vislumbrou-se com o caso que podem se constituir em
mecanismos de convergência da proteção ambiental e o interesse privado. Possuem característica de
instrumentalização entre as partes, com forte segurança jurídica. Visam planejar racionalmente transações,
com as previsões suficientes do que pode ocorrer no futuro e as possíveis soluções; e, ainda, a existência de
sanções legais que induzam o cumprimento dos contratos ou punam o seu não cumprimento[67]. Em um
mercado cuja exigência pelo sustentável estabelece-se cada vez mais, há a ampliação do interesse privado
para a realização deste, o que sugere relacionar a proteção ambiental como ponto positivo de
competitividade, com caráter decisivo.[68]

No âmbito do etanol, a sustentabilidade encontra-se contextualizada pela atuação pública e também privada.
No âmbito contratual, essa efetivação permeia o estabelecimento de relações transnacionais voltadas para a
busca de sustentabilidade, como ocorreu com as empresas Crystalsev e a COSAN. Os reflexos no direito
ensejam para o aparecimento de negócios jurídicos privados em torno de objetivos que incluem a proteção
ambiental como objeto do contrato ou pelo menos, do resultado dos contratos, conforme ilustram as joint
ventures formadas, assim como o contrato com cláusula de sustentabilidade.
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Instrumentos de direito privado podem ser capazes de acompanhar mudanças envolvendo o
desenvolvimento, adequando e adaptando-se à realidade, em segmentos que a esfera pública não consegue
comportar, utilizando novas técnicas para solucionar as controvérsias jurídicas, transferência de tecnologia,
que servem como respostas a problemas ambientais e sociais etc. [69]

O caso do etanol confirmou especificamente no âmbito dos contratos internacionais. Para explicar melhor,
por esse aprimoramento jurídico técnico, ressalta-se, a efetividade da norma ambiental não somente foi
descentralizada do poder público com relação à responsabilidade pela sua concretização, mas também no que
diz respeito à sua exigência, uma vez inserido em contrato internacional. O refinamento ocorre pelas
possibilidades que a situação promove: expresso em contrato, torna possível sua exigência pela arbitragem,
por exemplo.[70] E assim, outros elementos do direito privado podem ser utilizados para promover a proteção
do meio ambiente e qualidade de vida.

 

Conclusão

 

Na construção do raciocínio, buscou-se identificar empiricamente o alcance da proteção jurídica do meio
ambiente pela atuação do Brasil no comércio diante do caso do bioetanol e os respectivos reflexos para a
construção do próprio desenvolvimento sustentável no país.  Para tanto, buscou-se o auxílio do
desenvolvimento sustentável como instrumento de análise consideravelmente pertinente para compreensão da
relação entre direito e a atuação pública e privada. Nesse panorama, a pesquisa focalizou-se principalmente
na atuação dos principais atores no âmbito do direito público e de algumas empresas privadas, com vistas à
verificação do alcance da proteção sócio-ambiental.

Como resultados, a respeito dos atores envolvidos (Estado e empresas), a convergência de interesses
permitiu fortalecimento do alcance da proteção sócio-ambiental, ou seja, ambos visavam a implementação de
elementos de sustentabilidade. Essa convergência de interesses permitiu o alinhamento dos objetivos estatais
com a capacidade de fomento tecnológico privado, levando para buscas de diferentes formas de
desenvolvimento pela atividade comercial em torno da difusão do etanol.

Tal convergência de interesse possibilitou também a promoção do desenvolvimento sustentável tendo em
vista relações jurídicas transnacionais firmadas, diante do aumento do interesse das empresas privadas
multinacionais em investir em elementos de sustentabilidade em torno do etanol brasileiro.

O caso do bioetanol demonstrou um cenário onde existe uma boa relação de interação entre esferas pública e
privada e demonstrou que o alcance dos resultados de proteção do meio ambiente, junto com a consideração
às questões de direitos humanos e trabalhistas estão diretamente relacionados não somente com o sucesso na
interação entre os atores submergidos na questão; mas também, e no grau do compromisso desses atores,
públicos, e principalmente privados, para o alcance desse objetivo e isso repercutiu no âmbito do direito.

É dizer que, do ponto de vista jurídico, a construção do desenvolvimento sustentável nesse âmbito vem
sendo estabelecida por atividades como o investimento estrangeiro e contratos internacionais que, então,
demonstram-se perspectivas estratégicas de implementação de sustentabilidade.

Isso porque, do ponto de vista jurídico, pela atuação privada global, elementos de sustentabilidade ganharam
espaço jurídico gradativo: de simples fundamento de escolha do negócio jurídico para o preenchimento de
uma cláusula contratual. O caso demonstrou que, no âmbito contratual, o alcance da proteção sócio-
ambiental permeia duas principais perspectivas: uma mais geral, em que demonstram estabelecimento de
relações em vista do interesse empresarial estrangeiro em cooperações de pesquisas, produção e
fornecimento de etanol; nesse sentido, segue os exemplos de joint ventures da empresa Crystalsev. A
segunda perspectiva é o contrato no âmbito das relações transnacionais da COSAN, no qual se vislumbra
aprimoramento jurídico da efetividade do desenvolvimento sustentável, haja vista cláusula contratual
expressa, exigindo seu cumprimento.

Tendo em vista esse contexto, existe interessante possibilidade de se maximizar a efetividade da proteção
ambiental e considerações sociais pelos contratos internacionais. Por esse aprimoramento jurídico técnico,
ressalta-se, a efetividade da norma ambiental não somente foi descentralizada do poder público com relação à
responsabilidade pela sua concretização, mas também no que diz respeito à sua exigência, uma vez inserido
em contrato internacional. Ainda que a tutela da proteção ambiental tenha caráter público, não há
incompatibilidade jurídica em utilizar os instrumentos jurídicos privados como complementares.

A abordagem sustentável racionaliza a condução do interesse privado e assim, é possível que outros
elementos do direito privado possam ser utilizados para promover a proteção do meio ambiente e qualidade
de vida, adequando e adaptando-se à realidade em segmentos que a esfera pública não consegue alcançar,
como por exemplo, os próprios contratos internacionais e que, portanto, merecem atenção de estudos acerca
dessa possibilidade de estarem atrelados à maximização do alcance da proteção sócio-ambiental.

Instrumentos relacionados com as atividades das empresas mostram-se, no contexto atual de globalização,
elementos-chave na concretização da sustentabilidade e da complementação necessária em face da
insuficiência das limitações do direito público. Inovar o sistema jurídico e buscar essa interação entre
instrumentos de direito públicos e privados pode ser uma alternativa para mobilizar a conscientização sócio-
ambiental dos atores submergidos em questões de sustentabilidade, e, portanto, para o alcance da proteção
sócio-ambiental.
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de combustão interna: hidratado e anidro. O etanol hidratado contém aproximadamente 95% de etanol em
volume, sendo o restante água. Segundo as especificações brasileiras, o tipo anidro contém 99,5% de etanol
e 0,5% de água. Normalmente é o etanol anidro o utilizado para sua mistura na gasolina. SZWARC, Alfred.
O etanol e o controle de emissões de gases de efeito estufa. p.101-135. Disponível em:
<http://www.mre.gov.br/dc/temas/Biocombustiveis_07-etanolcontroleemissoes.pdf>. Acesso em: 25 mai.
2009.

[2] Sobre globalização, adota-se a perspectiva de Ulrich Beck, que, dentre outros, retrata o fenômeno sob o
ponto de vista da velocidade e caráter expansivo da formação das diversas relações econômicas, jurídicas
ou/e políticas. BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo: respostas à globalização.
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COMO FAZER VALER A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NO PARADIGMA
CONSTITUCIONAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO? CONSIDERAÇÕES,

DESAFIOS E PERSPECTIVAS.

HOW FAR CAN THE ENVIRONMENTAL PROTECTION BE IMPROVED IN THE PARADIGM OF
DEMOCRATIC STATE OF LAW? COMMENTS, CHALLENGES AND PERSPECTIVES.

Marco Túlio Reis Magalhães

RESUMO
O presente artigo investiga alguns aspectos jurídicos relevantes de concretização do direito (fundamental) ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, a partir da apresentação da degradação do meio ambiente como
questão central de crítica que emerge do paradigma do Estado social, a desafiar novas perspectivas de um
desenvolvimento sustentável no paradigma do Estado democrático de direito, potencializada pela
globalização, pelos mercados transnacionais e pelo incremento de complexidade e riscos sociais. Em seguida,
intenta-se buscar nos fundamentos e procedimentos do Estado democrático de direito a regência que tal
modelo propõe e, daí, investigar caminhos para a discussão e solução dos problemas ecológicos, analisando a
amarração que busca consolidá-lo. Neste aspecto, o estudo se baseia na teoria discursiva do Direito e da
Democracia de Jürgen Habermas e na caracterização de um Estado Ambiental formulada por José Joaquim
Gomes Canotilho. Posteriormente, apresenta-se a conexão dessas idéias no estudo da provocação do debate
ambiental a ser tematizado também perante e com a Administração, numa adequada esfera pública. Por fim,
apresentam-se algumas reflexões, a título de conclusão.
PALAVRAS-CHAVES: Direito ao Meio Ambiente Sadio e Ecologicamente Equilibrado. Direitos
Fundamentais. Teoria discursiva do Direito e da Democracia. Paradigma do Estado Democrático de Direito.
Preservação do meio ambiente. Direito Ambiental e Constitucional.

ABSTRACT
This article provides a review (from a law approach) of an important discussion about the establishment of
the (fundamental) right to a healthy and balanced environment, starting with the consideration of
environmental damage as one of the main reasons of the crisis of the Welfare State, which claims the
improvement of environmental protection to a new level in the paradigm of Democratic State of Law, in
order to reach a sustainable development (to face the problems related to globalization, transnational
markets, the increase of social complexity and risks). Moreover, by the analysis of the bases and the
procedures of the paradigm of Democratic State of Law, some important considerations may be drawn to
understand the main rules of this state system model. It is described, then, the linkage between the discussion
above and how those main rules can enforce the debate and the regulation of environmental problems and
issues. At this point, the study is based not only on the Jürgen Habermas’s discursive theory of law and
democracy, but also on the José Joaquim Gomes Canotilho’s description of an Environmental State. In
addition to those ideas, it is also presented some comments related to the importance of an adequate public
sphere to discuss and to turn on the environmental protection. At last, the article presents some conclusions.
KEYWORDS: Right to a Healthy and Balanced Environment. Fundamental Rights. Discursive theory of law
and democracy. Paradigm of Democratic State of Law. Environmental protection. Environmental and
Constitutional Law.

SUMÁRIO. Introdução. 1 - A temática de preservação do meio ambiente e sua discussão como uma
questão que se revela presente na atual modernidade. 1.1 - A temática do meio ambiente e sua leitura a
partir de uma análise paradigmática do direito na modernidade. 2 - A preservação do meio ambiente
como uma questão a ser regida no Estado democrático de direito. 2.1 - Sobre os fundamentos e os
procedimentos de que se deve valer um Estado democrático de direito: a contribuição da análise de
Habermas. 2.2 - Sobre os fundamentos e os procedimentos de que se deve valer um Estado democrático de
direito: a contribuição da análise de Canotilho. 2.2.1 - A dimensão de um Estado ambiental no paradigma
do Estado democrático de direito. 2.3 - A questão do meio ambiente e a exigência constitutiva de uma
esfera pública adequada: análise da contribuição do conceito desenvolvido por Habermas. Conclusão.
Referências.

 

Introdução

 

A idéia é apresentar a temática de preservação do meio ambiente, como questão central de crítica que
emerge do paradigma do Estado social, a desafiar novas perspectivas no paradigma do Estado democrático
de direito, potencializada pela globalização, pelos mercados transnacionais e pelo incremento de
complexidade e riscos sociais.

Dessa forma, intenta-se buscar nos fundamentos e procedimentos do Estado democrático de direito a
regência que tal modelo propõe e, daí, investigar caminhos para a discussão e solução dos problemas
ecológicos, analisando a amarração que busca consolidá-lo.

Pergunta-se se a questão ambiental pode ser um bom exemplo, como exigência de estabilização de certas
expectativas, sobretudo em relação a uma sadia qualidade de vida, para o desdobramento e compreensão do
que se espera de um Estado democrático de direito, no qual depositamos, inclusive, nossas esperanças desde
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a Constituição de 1988.

 

1 - A temática de preservação do meio ambiente e sua discussão como uma questão que se revela
presente na atual modernidade.

 

A questão ambiental não é uma questão nova. Destaca-se, porém, ao longo do século XX e, sobretudo, a
partir da sua segunda metade[1] (relembre-se os efeitos devastadores da bomba atômica, revelados no pós-
guerra), constatada pela mudança radical da natureza do agir humano, capaz de alterar o curso natural das
coisas e modificar a natureza, numa dimensão global[2]. Sugere-se, pois, a escolha de uma lente adequada ao
livro que se almeja desvendar (a questão ambiental e seus desafios), de modo a ler seu texto à luz do direito.

           

1.1 - A temática do meio ambiente e sua leitura a partir de uma análise paradigmática do direito na
modernidade.

 

Propõe-se aqui o uso de uma lente que permita exercitar a perspectiva de uma leitura paradigmática do
direito[3]. Para seguir essa proposta, é preciso lembrar que se ela nos permite enxergar e focalizar
determinados aspectos, também é capaz de nos cegar a outros tantos. Entretanto, será adequada ao objetivo
deste trabalho valer-se da seguinte divisão, proposta por Menelick de Carvalho Netto[4], e compatível[5]
com a divisão proposta por Habermas[6]: um único grande paradigma de Direito e de organização política
para toda a Antigüidade e Idade Média, em contraposição à modernidade, que pode ser apresentada em três
grandes paradigmas (o do Estado de Direito, o do Estado de Bem-Estar Social e o do Estado Democrático
de Direito), que permitem demonstrar rupturas e continuidade de leituras (in) adequadas de textos
constitucionais e legais, à luz das idéias dos paradigmas anteriores[7].

Interessa aqui o enfoque nos paradigmas da modernidade, seu desenvolvimento[8] e, sobretudo, a crise do
paradigma do Bem-Estar social, que permite a abertura a novas perspectivas para o Estado democrático de
direito[9]. Carvalho Netto[10] nos lembra que, com o final da Segunda Grande Guerra, o modelo do Estado
Social já começa a ser questionado (por exemplo: com os seus abusos nos campos de concentração e com a
bomba atômica, com o movimento hippie dos anos 60). Mas é nos anos 70 (século XX) que a crise desse
paradigma se manifestaria em toda sua dimensão.

A engrenagem do Estado social e o desgaste de sua perspectiva, pelas críticas a um modelo paternalista e
clientelista, que coloca os indivíduos na condição de meros administrados, sem cidadania ativa, faz crescer
questionamentos sobre seus alicerces[11]. Percebe-se, a duras penas, que se o filtro da igualdade e da
liberdade não pode ser egoísta, tal qual presente no paradigma liberal do Estado de direito, tal filtro também
não prospera, caso se pense em políticas públicas e num Estado de materialização de direitos (Estado-
Provedor), assente numa burocracia tendencialmente privatizadora do espaço público.

Acrescenta-se a isto que "a crise econômica no bojo da qual ainda nos encontramos coloca em xeque a
racionalidade objetivista dos tecnocratas e do planejamento econômico, bem como a oposição antitética
entre a técnica e a política."[12] A capacidade de desenvolvimento tecnológico atingido na modernidade,
sobretudo no século XX[13] (inclusive com seu potencial poluidor e destruidor), redimensiona a forma do
homem lidar com (ou agir sobre) o meio ambiente.

A questão ambiental, dessa forma, emerge como uma das críticas centrais do paradigma do Bem-Estar
Social, de um Estado social incapaz de lidar com as graves crises ecológicas, que colocam em xeque esse
modelo, ao acreditar na capacidade virtuosa de especialistas tecnocratas, por si só, decidirem a questão
ambiental, sem uma dimensão política de participação dos cidadãos na conformação de políticas
públicas[14]. O Estado social acendeu, silenciosamente, o pavio da bomba-relógio da ecologia[15], que, sob
o slogan do progresso e da globalização: concentrou demasiado esforço na consolidação de um poder
crescente dos mercados transnacionais (cuja bitola favoreceu o aspecto econômico e tecnológico)[16];
fragmentou o modelo sócio-político estabelecido[17], implicando numa reviravolta da forma como se
pensava, até pouco tempo, os problemas políticos contemporâneos, não mais concebíveis em apenas dois
níveis políticos - considerados como o âmbito dos Estados nacionais e de um relacionamento internacional
interestatal[18]; incitou o afrouxamento das fronteiras e o esvaziamento do poder do Estado nacional[19] e
deixou claro que o Estado social não se mostrou capaz de lidar com a complexidade crescente de uma
sociedade de risco cada vez mais premente.

Ao contrário de outrora, a ciência, num só tempo, torna-se um risco a ser administrado pela sociedade e
desnuda uma sociedade de risco[20], capaz de destruir o homem, a natureza e o próprio planeta.[21] A
questão ambiental não se administra satisfatoriamente no paradigma do Bem-Estar social[22], em que o
Estado interventor transforma-se em empresa acima de todas as outras. "As sociedades hipercomplexas da
era da informação ou pós-industrial comportam relações extremamente intrincadas e fluidas. Tem lugar aqui
o advento dos direitos da terceira geração" [23], dos quais são protagonistas também os direitos
ambientais, que se agregam à complexidade social e tecnológica[24], a incrementar uma situação difusa de
crescente permissividade  de riscos para a sociedade[25].

E nessa crise, segundo Carvalho Netto[26], a relação entre o público e o privado é novamente questionada,
os ditos direitos de primeira e segunda geração adquirem novos significados, associações da sociedade civil
buscam representar o interesse público em face de um Estado privatizado ou omisso e a liberdade e
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igualdade são retomados como direitos que expressam e viabilizam uma comunidade de princípios, integrada
por uma associação de participantes que reciprocamente se reconhecem como livres e iguais, co-autores da
regência da vida em comum. Enfim, abre-se margem, conforme Carvalho Netto, para um modelo
"participativo, aberto e pluralista" [27] e, segundo Habermas, para o estabelecimento do paradigma
procedimentalista do Estado democrático de direito[28], pois:

 

O que se tem em mente é domesticar o sistema econômico capitalista, "transformando-o", social e
ecologicamente, por um caminho que permita "refrear" o uso do poder administrativo, sob dois pontos de
vista: o da eficácia, que lhe permita recorrer a formas mitigadas de regulação indireta, e o da legitimidade,
que lhe permita retroligar-se ao poder comunicativo e imunizar-se contra o poder ilegítimo.[29] [grifo nosso]

 

Após a contextualização da questão ambiental como emergência crítica do paradigma do Estado social, e
desafio a ser regido pelo paradigma do Estado democrático de direito, busca-se entender quais são os
fundamentos e procedimentos que viabilizam tal paradigma, a esclarecer como ele poderá implementar a
questão ambiental e se esta poderá fortalecê-lo.

 

2 - A preservação do meio ambiente como uma questão a ser regida no Estado democrático de direito.

 

2.1 - Sobre os fundamentos e os procedimentos de que se deve valer um Estado democrático de direito: a
contribuição da análise de Habermas.

 

Jürgen Habermas oferece importante contribuição à análise dos fundamentos e procedimentos de que deve se
valer um Estado democrático de direito, com a proposta de uma co-originalidade da democracia e do Estado
de direito, mediada pela teoria do discurso[30]. Para tanto, ele busca, inicialmente, esclarecer o que seja a
visão liberal de democracia[31], contraposta a uma visão republicana[32] e discute o porquê da proclamada
tensão entre o liberalismo e o republicanismo[33], cujo cerne discute "o que deve vir antes: os direitos
subjetivos de liberdade dos cidadãos da sociedade econômica moderna ou os direitos de participação dos
cidadãos democráticos."[34] Proclama-se que tal tensão levaria a uma necessária hierarquia entre o princípio
dos direitos humanos (ligado à autonomia privada) e o princípio da soberania popular (ligado à autonomia
pública).[35]

Tal conclusão, contudo, contradiria uma intuição[36] forte, qual seja: a da co-originalidade destes princípios,
que também poderia ser expressa como uma relação de complementaridade entre a autonomia pública e a
autonomia privada.[37] Seu escopo é demonstrar que a relação aparentemente paradoxal que se apresenta
entre democracia e Estado de direito "pode ser diluída na história, quando entendemos a constituição como
um projeto que pereniza o ato fundador constituinte no interior do processo evolutivo das gerações
seguintes."[38]

Para a interpretação liberal, o processo democrático de criação das leis legítimas exigiria determinada forma
de institucionalização jurídica, que, concretizada numa lei fundamental, seria condição necessária e suficiente
para ele, ainda que não fosse um resultado dele. Mas essa relação inerente entre constituição e democracia
não seria suficiente para fundamentar como as liberdades clássicas (como núcleo substancial dos direitos
fundamentais), que não se esgotam na função instrumental dos direitos políticos dos cidadãos, tornam viável
(e não meramente possível) a democracia.[39]

Por outro lado, Habermas vê, na interpretação republicana, outro problema, pois ainda que a substância da
constituição tenha que emergir de um processo inclusivo de formação da vontade dos cidadãos (para não ir
contra a soberania do povo), a ter-se que conceber "a autodeterminação democrática como um auto-
entendimento político-ético, não coagido, de um povo acostumado à liberdade"[40], as conseqüências de
uma opção desta cairia numa contradição, "pois introduz, na história das mentalidades e na cultura política
da comunidade, as orientações valorativas liberais que tornam supérflua a imposição do direito através de
costumes e autoligação moral."[41]

Como terceira via, Habermas apresenta outro sentido - procedimentalista - para a via republicana[42], em
que a constituição, ao adquirir sentido procedimental, torna-se "capaz de instituir formas de comunicação
que cuidam para que haja um uso público da razão e uma compensação eqüitativa de interesses, levando em
conta a respectiva necessidade de regulamentação e os contextos específicos."[43] E tais condições, a serem
viabilizadas por intermédio do direito, estenderiam-se tanto aos direitos liberais de liberdade, quanto aos
direitos políticos de participação, possibilitando combinar o princípio dos direitos humanos com o princípio
da soberania do povo.

Daí que Habermas se pergunta pelos direitos que devemos nos atribuir, reciprocamente, para regularmos
nossa convivência por meio do direito positivo e, a partir deste questionamento, ele chega a duas
constatações, viáveis pela guia de um princípio teórico discursivo: a de que "somente o caráter discursivo do
processo de deliberação é capaz de fundamentar a possibilidade de autocorreções reiteradas e, destarte, a
perspectiva de resultados racionalmente aceitáveis"[44], bem como a de que há o compromisso entre os
participantes a assumir o direito moderno como medium para regulação da convivência.[45]
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Ele busca explicar em que sentido os direitos fundamentais em sua totalidade (e não só os direitos políticos
dos cidadãos) são constitutivos para o processo de autolegislação. A teoria do discurso (assim como outras
teorias precursoras, fundadas no contrato social) simula um estado inicial como ponto de partida[46], como
condição necessária, aliada às seguintes condições: "eles se reúnem na mesma decisão de regular
legitimamente sua convivência futura com os meios do direito positivo"[47], "estão dispostos a participar de
discursos práticos"[48] e, finalmente, "a entrada na prática constituinte exige a disposição de traduzir o
sentido desta prática num tema explícito"[49]

Tal pacto inicial seria necessário para que, futuramente, outros participantes viessem a ingressar em tal
ordem constituída, e assumir a posição de portadores de direitos subjetivos. Haveria, pois, (1) direitos
fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma do direito à maior medida possível de
iguais liberdades subjetivas de ação, que teriam como correlatos necessários[50]: (2) direitos fundamentais
que resultam da configuração politicamente autônoma do status de um membro numa associação voluntária
de parceiros do direito[51] e (3) direitos fundamentais que resultam imediatamente da possibilidade de
postulação judicial de direitos e da configuração politicamente autônoma da proteção jurídica e
individual.[52] 

Essas três primeiras categorias nasceriam da aplicação da teoria do discurso ao medium do direito enquanto
tal, como categorias organizatórias de relação entre civis livremente associados. Diante do fato de que tais
direitos só podem garantir autonomia privada aos sujeitos de direito na medida em que se reconheçam na
qualidade de destinatários das leis, somente com o acréscimo dos direitos abaixo enunciados é que se pode
possibilitar aos civis também a percepção de sua condição de autores de sua ordem jurídica, por meio de "(4)
direitos fundamentais à participação, em igualdade de chances, em processos de formação da opinião e da
vontade, nos quais os civis exercitam sua autonomia política dos quais eles criam direitos legítimos."[53]

Segundo Habermas, tais direitos assumem aplicação reflexiva na interpretação dos direitos constitucionais e
na configuração política posterior dos direitos fundamentais enumerados de (1) a (4). E tais direitos
implicariam, finalmente, a consideração de (5) "direitos fundamentais a condições de vida garantidas
social, técnica e ecologicamente, na medida em que isso for necessário para um aproveitamento, em
igualdade de chances, dos direitos elencados de (1) a (4)." [54]

Dessa formulação, pode-se inferir, contextualizando-se a realização da constituição brasileira e da questão
ambiental, que um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - art. 225 CF/88 - só pode ser
adequadamente considerado, sob a perspectiva discursiva do Direito e da Democracia[55], caso se leve a
sério os direitos fundamentais anteriores (1) a (4), que tratam das possibilidades de garantia das liberdades
subjetivas, da consideração de ser membro voluntário de uma associação de parceiros, da possibilidade de
postulação judicial desses direitos, a garantir minimamente a autonomia privada dos sujeitos - para o
reconhecimento de destinatários das leis, acoplada à necessidade de garantia de participação em processos de
formação da opinião e da vontade, a garantir minimamente a autonomia pública dos cidadãos.

Daí que dois níveis devem ser considerados. O primeiro se refere à explicação da linguagem dos direitos
subjetivos, na qual a prática comum da associação de parceiros jurídicos mencionados, "que se determinam a
si mesmos, pode manifestar-se, e na qual o princípio da soberania popular pode se incorporar."[56]

E segundo Habermas, "em segundo lugar, deve-se focalizar o nível de realização desse princípio através do
exercício, da realização fática dessa prática."[57] E, tão logo a prática da autonomia política dos cidadãos
for entendida como um processo contínuo e longo de realização e configuração do sistema de direitos
fundamentais, "o princípio da soberania popular emergirá por si mesmo na idéia do Estado de direito."[58]
Ou seja, nessa formatação, o elemento democrático fluiria do próprio Estado de direito.

Todo esse cenário de gênese de direitos fundamentais (distribuído em dois níveis), proposto por Habermas,
demonstraria que as condições anteriormente mencionadas como necessárias são exigências a uma
autolegislação democrática que se guia pelo direito. E tais exigências não configurariam barreiras à prática
proposta, senão uma forma de explicitá-la. "Neste contexto, o princípio democrático somente pode ser
concretizado juntamente com a idéia de Estado de direito, pois ambos os princípios encontram-se numa
relação de implicação material recíproca."[59] E, conseqüentemente, Habermas ressalta o seguinte:

 

Porém, se é verdade que o indivíduo que age moralmente liga sua vontade à idéia de justiça, a autoligação
racional do soberano político significa uma ligação a um direito legítimo. A razão prática, que se articula no
"poder das leis", liga-se, enquanto poder exercido legalmente, às características constitutivas do direito
moderno. Isso explica por que a relação de implicação existente entre soberania do povo e Estado de direito
se reflete também na relação entre a autonomia do "cidadão do Estado" (Staatsbürger) e a autonomia do
"cidadão da sociedade" (Gesellschaftsbürger): uma não pode ser realizada sem a outra.[60]

 

Desta forma, o direito legítimo[61], assim como a moral, protegeria a autonomia simétrica de cada
participante, mas somente o primeiro obriga a uma divisão da autonomia, consistente numa figura dupla: uma
autonomia privada e uma autonomia pública. Isto porque "a obrigatoriedade de normas jurídicas não se apóia
somente na compreensão daquilo que é igualmente bom para todos, mas também nas decisões coletivamente
obrigatórias de instâncias que criam e aplicam o direito."[62]

A autonomia privada só poderia ser garantida na figura das liberdades privada, dado que o direito moderno
só pode exigir de seus destinatários um comportamento legal, independente dos motivos (por exemplo, por
respeito à lei), ou seja, não obriga nada que ultrapasse a liberdade simétrica de cada um. Mas essa garantia
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não impede, contudo, que os indivíduos que agem conforme o direito (que são seres que também agem
moralmente), possam vir a obedecer às leis pelo motivo do respeito à lei. E por essa simples razão, o direito
vigente teria a exigência de ser um direito legítimo.

Habermas está a ressaltar que a razão prática se realiza tanto na figura da autonomia privada como na da
autonomia pública, "pois ambas constituem, de um lado, fins em si mesmas. Porém, de outro lado, uma é
meio para a outra."[63] E, dessa forma, têm-se que "a interdependência de democracia e Estado de direito
transparece na relação de complementaridade existente entre autonomia privada (cidadão da sociedade) e
pública ou cidadã (cidadão do Estado): uma serve de fonte para outra."[64]

 

2.2 - Sobre os fundamentos e os procedimentos de que se deve valer um Estado democrático de direito: a
contribuição da análise de Canotilho.[65]

 

Canotilho oferece interessante contribuição à análise dos fundamentos e procedimentos de que se deve valer
um Estado democrático de direito. Num primeiro momento, ele identifica um mal-entendido, quanto ao fato
de alguns autores, ainda hoje, entenderem que Estado de direito e  democracia devem responder a dois
modos distintos de se compreender a autodeterminação individual e a cidadania, como conceitos
incompatíveis.[66] Em seguida, ele busca apresentar sua proposta, a partir do eixo de leitura de um Estado
de direito que vai desdobrar-se num Estado democrático de direito:

 

O Estado de direito transporta princípios e valores materiais razoáveis a uma ordem humana de justiça e paz.
São eles: a liberdade do indivíduo, a segurança individual e colectiva, a responsabilidade e responsabilização
dos titulares do poder, a igualdade de todos os cidadãos e a proibição de discriminação de indivíduos e
grupos. Para tornar efectivos estes princípios e estes valores o Estado de direito carece de instituições, de
procedimentos de acção e de formas de revelação dos poderes e competências que permitam falar de um
poder democrático, de uma soberania popular, de uma representação política, de uma separação de poderes,
de fins e tarefas do Estado. A forma que na nossa contemporaneidade se revela como uma das mais
adequadas para colher esses princípios e valores de um Estado subordinado ao direito é a do Estado
constitucional de direito democrático e social ambientalmente sustentado.[67] [grifo nosso]

 

Ao analisar os possíveis conceitos de Estado de direito, enquanto categoria histórica e cultural de forte
coloração ocidental e político-liberal, ele identifica suas dimensões de desenvolvimento em países europeus e
nos Estados Unidos[68], que contribuíram decisivamente para sua institucionalização, sucintamente aqui
mencionados nas idéias centrais de: rule of law (regra do direito ou império do direito) na Inglaterra, État
legal (Estado de legalidade) na França, Rechtstaat (Estado de direito) na Alemanha e a contribuição norte-
americana da exigência de um Estado constitucional (Estado sujeito a uma constituição).

Principalmente pela contribuição da idéia de um Estado constitucional é que fluiria a discussão do Estado
democrático de direito, enquanto ordem de domínio legitimada pelo povo, ou seja, "a articulação do <> e do
<> no Estado constitucional significa, assim, que o poder do Estado deve organizar-se e exercer-se em
termos democráticos."[69] E é pela reconstrução da dita antinomia entre Estado de direito e democracia que
Canotilho chega à compreensão do Estado democrático de direito.

Segundo Canotilho, o escopo inicial do Estado de direito "cumpria e cumpre bem as exigências que o
constitucionalismo salientou relativamente à limitação do poder político"[70], ou seja, a constituição de um
Estado como limite jurídico do exercício do poder político. Contudo, parecia faltar algo a este modelo, quer
dizer, a legitimação democrática do poder.[71] E essa questão já fora percebida nos quadrantes culturais
norte-americanos (democratas versus constitucionalistas),[72] na arena alemã de debate político (Demokratie
versus Reechstaat)[73] e na França (liberdade dos antigos versus liberdade dos modernos)[74].

Mas Canotilho se questiona sobre o significado, no fundo, destas permanentes angústias perante a simbiose
de Estado de direito e Estado democrático no Estado constitucional. Passa, então, a analisar os argumentos
dos defensores das distintas posições e vê que muitos deles entendem que a distinção se baseia nas diferentes
formas de se conceber a liberdade,[75] de modo que, para aqueles, não restaria outra conclusão que a sua
divergência irreconciliável.[76] Na precedência da liberdade negativa sobre a participação democrática
estaria assentado um princípio básico do liberalismo político clássico, do qual poderia se ilustrar como atual
cultor John Rawls.[77]

Entretanto, segundo Canotilho, não obstante tal posicionamento, fez-se perceptível que o elemento
democrático foi introduzido ao Estado constitucional não apenas para travar o poder (to check the
power)[78], mas também pela necessidade de legitimação desse poder. E caso se queira assentar um Estado
constitucional em fundamentos não-metafísicos, deve-se estar atento para distinguir duas coisas, quer dizer:
"(1) uma legitimidade do direito, dos direitos fundamentais e do processo de legislação no Estado de direito;
(2) outra é a legitimidade de uma ordem de domínio e da legitimação do exercício do poder político no
Estado democrático."[79]

O Estado de direito, enquanto destituído do elemento democrático, carece de resposta quanto à segunda
pergunta formulada, sintetizada no seguinte: de onde vem o poder? E ressalta Canotilho que somente (por
meio do) o princípio da soberania popular, "segundo o qual <>, assegura e garante o direito à igual
participação na formação democrática da vontade popular."[80] E assevera que tal princípio "concretizado
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segundo procedimentos juridicamente regulados serve de <[81]>> entre o <> e o <>, possibilitando a
compreensão da moderna fórmula Estado democrático de direito."[82]

Ele quer ressaltar que o Estado democrático deve ser entendido numa visão reflexiva, ou seja, numa leitura
atual, a vertente do Estado de direito não pode ser lida senão à luz do princípio democrático e a vertente do
Estado democrático, da mesma forma, à luz do Estado de direito. E, a partir da articulação dessas dimensões
de Estado de direito e Estado democrático no moderno Estado democrático de direito, permite-se concluir
que, no fundo, "a proclamada tensão entre <> e <>, entre Estado de direito e democracia, é um dos
mitos do pensamento político moderno."[83]

Dessa forma, essa seria parte central integrante da amarração fundamental que hoje se constitui como
necessária à fundação efetiva de um Estado democrático de direito, ainda que outras dimensões suas sejam
exigidas como condições essenciais como, por exemplo, a dimensão ambiental. 

Ademais, "o Estado constitucional democrático de direito é um ponto de partida e nunca um ponto de
chegada. Como ponto de partida, constitui uma tecnologia jurídico-política razoável para estruturar uma
ordem de segurança e paz jurídicas."[84] E isso, certamente, não constitui o fim da história, mas sim o
florescimento de uma série de possibilidades a constituir novas dimensões no paradigma do Estado
democrático de direito.

Essa transição a um novo conceito, segundo ele, está mesmo a evidenciar uma transição paradigmática a um
novo modelo de organização e legitimação de uma ordem política, em que "(...) se descortina
progressivamente uma razão pública tendente à realização de uma colectividade política de cidadãos iguais,
regidos por uma constituição e por leis legitimadoras de instituições políticas básicas."[85]

 

2.2.1 - A dimensão de um Estado ambiental no paradigma do Estado democrático de direito.

 

                        Canotilho apresenta uma perspectiva fundamental da configuração do paradigma do Estado
democrático de direito, sustentada na idéia de uma gama de dimensões ou qualidades que ele deve integrar e,
dentre estas, a de exigência de um Estado ambiental.[86] Na Alemanha, por exemplo, tal perspectiva estaria
sendo expressa na recente concepção de um Estado de direito do ambiente (Umweltrechtstaat), significando
a responsabilidade (guarida) das "exigências de os Estados e as comunidades políticas conformarem as suas
políticas e estruturas organizatórias de forma ecologicamente auto-sustentada."[87] E, conforme o
paradigma do Estado democrático de direito, tal dimensão deve estar livre de qualquer fundamentação
metafísica para definição de políticas e estruturas organizatórias.[88]

Duas dimensões jurídico-políticas integrariam essa concepção de Estado ambiental. A primeira é "a
obrigação do Estado, em cooperação com outros Estados e cidadãos ou grupos da sociedade civil,
promover políticas públicas (econômicas, educativas, de ordenamento) pautadas pelas exigências de
sustentabilidade ambiental."[89] A segunda se relaciona com o "dever de adopção de comportamentos
públicos e privados amigos do ambiente de forma a dar expressão concreta à assumpção da responsabilidade
dos poderes públicos perante as gerações futuras."[90]

Essa concepção de Canotilho é extremamente profícua para ressaltar como a questão ambiental se encontra
aberta a possibilidades de sua realização no paradigma do Estado democrático de direito. Devido ao Estado
ambiental operar tanto em termos de Estado de direito, quanto em termos de Estado democrático, ele
evidencia a imprescindibilidade da forma jurídica, ou seja, "a indispensabilidade das regras e princípios do
Estado de direito para se enfrentarem os desafios impostos pelos desafios da sustentabilidade ambiental."[91]

O aspecto fundamental, revelador da indivisibilidade entre Estado do ambiente e princípio democrático,
ou seja, revelador de uma possível implicação material entre eles, está na assertiva de que a dimensão de um
Estado ambiental, intrínseco ao Estado democrático de direito, "postula o princípio da cooperação com a
sociedade civil. O Estado do ambiente constrói-se democraticamente de baixo para cima; não se dita
em termos iluminísticos e autoritários de cima para baixo."[92] Ao lado desse aspecto, cumpriria ressaltar,
que o Estado ambiental também se caracteriza como um Estado de justiça ambiental.[93]

Dessa forma, pergunta-se de que modo o engajamento do Estado, dos Estados, dos cidadãos e dos grupos
da sociedade civil, num princípio de cooperação que se fundamente num princípio democrático, pode fazer
valer efetivamente a dimensão do Estado ambiental no paradigma do Estado democrático de direito.

Parece que, com a compreensão da amarração dos fundamentos e procedimentos de que o paradigma do
Estado democrático de direito deve se valer (tanto com Habermas, quanto com Canotilho), já é possível
colher diversos insumos para esta resposta, mas se pode ainda explorar um pouco mais esse questionamento,
ainda que sucintamente, partindo da discussão sobre a importância da compreensão e do funcionamento de
uma esfera pública.

 

2.3 - A questão do meio ambiente e a exigência constitutiva de uma esfera pública adequada: análise da
contribuição do conceito desenvolvido por Habermas.

 

Uma teoria do discurso (baseada numa racionalidade argumentativa) requer espaço público de debate, para
regular a convivência, bem como, numa perspectiva democrática, "a esfera pública tem que reforçar a
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pressão exercida pelos problemas, ou seja, ela não pode limitar-se a percebê-los e a identificá-los, devendo,
além disso, tematizá-los, problematizá-los e dramatizá-los de modo convincente e eficaz,"[94] para serem
recebidos e elaborados pelo sistema político - que deve permanecer sensível a influências da opinião pública,
conectando-se com a esfera pública e com a sociedade civil.

Embora exista uma marcante polissemia em torno desse termo[95] e ele possa adquirir inúmeras dimensões,
interessa aqui visualizar a constituição de uma esfera pública política[96], integrada por agentes racionais da
ação[97] como seus atores[98] e que preenche sua função de captar e tematizar os problemas da sociedade,
quando constituída "a partir de contextos comunicacionais das pessoas virtualmente atingidas."[99]

Integram também o elenco de atores o Estado e a sociedade civil.[100] Sem olvidar as estruturas de poder e
as barreiras que podem se instalar na constituição de uma esfera pública (espaço público), que não se
conforma apenas na garantia de direitos fundamentais[101], o que se busca ressaltar aqui é que, conforme
Habermas, deve-se exercitar no Estado de direito democrático não uma esfera pública em repouso, tão
presente no Estado social de um poder tecnocrata e burocrático (privatizador do público), mas sim
potencializar o papel ativo e pleno de conseqüências (ainda que limitado[102]) dos atores da sociedade civil,
em que iniciativas surjam externamente ao sistema político (dimensão estatal), a evidenciar que eles têm
chance de "inverter a direção do fluxo convencional de comunicação na esfera pública e no sistema político,
transformando destarte o modo de solucionar problemas de todo o sistema político."[103]

Habermas ressalta que, devido ao fato das estruturas comunicacionais da esfera pública estarem muito
ligadas aos domínios de vida privada, permite-se uma maior sensibilidade da sociedade civil (periferia
daquela esfera) para captar novos problemas, captando-os e identificando-os, antes mesmo do sistema
político (centro da esfera pública).

"Pode-se comprovar isso através dos grandes temas surgidos nas últimas décadas - (...) pensemos nas
ameaças ecológicas que colocam em risco o equilíbrio da natureza (morte de florestas, poluição da
água, desaparecimento das espécies, etc.)"[104]

E, nesse contexto, a questão ambiental revela-se como um tema de grande interesse, enquanto questão apta
ao fortalecimento do Estado democrático de direito que, se concebido a partir de um viés procedimental, a
garantir a forma jurídica como indisponível[105] e possibilitar a conjugação de uma esfera pública em que a
sociedade civil aja de forma autônoma, pode vir a permitir uma adequada discussão dos diversos novos
desafios de proteção dos direitos ambientais[106] ou, ainda, da sustentabilidade ambiental, de que fala
Canotilho. Nem o Estado, nem as grandes organizações ou sistemas funcionais da sociedade costumam
levantar inicialmente essas questões, que podem se iniciam melhor pela ação comunicativa da sociedade civil
(enquanto periférica da esfera pública). Constata-se como fundamental para a questão ambiental que falar
também é agir[107] e, nesses termos, é possível se falar em ecopolítica.[108]

E o agir desses atores ambientais da sociedade civil[109], diante do fato de que a questão ambiental toma
dimensão mundial, deve almejar, inclusive, exercitar seu papel numa escala global.[110] Ainda que como
meta improvável (mas não impossível), tal pretensão já pode ser hoje considerada, pois, a despeito da remota
possibilidade de uma sociedade mundial, mais plausível, atualmente, como uma comunidade global
fragmentada[111], a seguinte pergunta já pode ser tematizada, consistentemente formulada por Habermas: 
"será que a força explosiva do capitalismo internacional, que domina o contexto cultural, social e ecológico,
pode ser colocada novamente sob controle num plano supranacional e global, situado além dos Estados
nacionais?"[112]

 

 Conclusão.

 

A utilização de uma leitura paradigmática do direito permitiu uma análise consistente da emergência da
questão ambiental, como ponto central de crítica da crise do Estado social, incapaz de lidar com as
exigências e as expectativas que tal questão impõe. Nesse sentido, parece ser uma leitura mais coerente e
fértil para a análise do direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, em vez da simples
catalogação de uma tábua de direitos que vão, a cada geração, apenas se adicionamento a direitos anteriores.
A leitura proposta permitiu enxergar, com a crise do Estado social, que atingimos grande descrédito de
nossas instituições, que, à luz do paradigma social, serviu ao Estado, à economia, mas deixou a desejar em
servir à almejada inclusão cidadã.

Tal proposta de leitura permitiu, ainda, entendermos que os distintos momentos paradigmáticos se referem
sempre à leitura dos conceitos de liberdade e igualdade, como um filtro de cada época. O que se modifica,
portanto, é a compreensão da liberdade e da igualdade, pois percebidas de modo distinto em cada paradigma.
Desta forma, ao falarmos hoje de direitos individuais, não podemos entendê-los à luz de sua compreensão do
Estado liberal. Da mesma forma, a igualdade não pode ser lida à luz do paradigma social, pois não se tem
que materializar direitos para dizer que as pessoas são diferentes e só serão iguais se conseguirem alcançar o
patamar de outras, aniquilando suas próprias diferenças.

Diante da complexidade social e dos riscos existentes, não são só direitos de terceira geração que alcançam
uma dimensão difusa, mas também todos os direitos individuais e coletivos. Até porque os direitos
individuais são também direitos sociais, dada a implicação de autonomia pública e privada e, de certa forma,
todos passam a ser difusamente considerados numa sociedade complexa e repleta de riscos.

Nesse ponto, a questão ambiental é bem ilustrativa, ou seja, ela é sentida tanto no exercício da autonomia
privada (no meu sentir a qualidade de vida e o meio ambiente), quanto no exercício da autonomia pública (no
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nosso sentir e agir coletivo, que se complementa inexoravelmente ao sentir de cada um). Daí porque o
fortalecimento de uma implica o fortalecimento da outra.

Uma nova percepção da crise do Estado social é essencial para a questão ambiental, quer dizer, qual a
questão técnico-científica que hoje não é política? Não é mais possível, diante de uma pluralidade de técnicas
e da certeza de impossibilidade de uma resposta segura pela ciência, deixar a questão ambiental somente nas
mãos de especialistas, apartada de uma necessária dimensão de questionamento político, que deve ser
elaborado em um espaço público (e não meramente estatal).

Até porque os riscos sociais e tecnológicos estão presentes e as instituições modernas nada mais fazem do
que tornar tais riscos visíveis. A complexidade moderna desnuda o risco e deixa claro que não existe um
nível de solidariedade presente. Por isso, tem-se que manter mecanismos que permitam, no mínimo, a
tolerância, a evitar que as decisões se pautem pela concordância coagida ou pelo aniquilamento real.

Habermas nos esclarece que a forma do direito (indisponível) no Estado democrático de direito é
fundamental, pois não garante, embora permita que tentemos evitar o abuso do direito por uma minoria. O
recado, a partir do estudo dos fundamentos e procedimentos do Estado democrático de direito (tanto em
Habermas, quanto em Canotilho) é que o papel da constituição e das leis não é de apaziguar e resolver tudo
facilmente, mas sim trazer os problemas tematizados adequadamente numa esfera pública, e que é necessária
a conjugação de um elemento jurídico (forma indisponível do direito) e de um elemento democrático
(legitimador). Este papel consiste em afirmar as contradições, desnudar as diferenças e colocá-las à mesa
adequadamente. Não existe uma lei que irá nos salvar de nós mesmos, mas sim uma constituição, como
processo contínuo que possibilita uma permanente discussão e remodelagem de perspectivas.  Fica claro que
os problemas de aplicação das leis não serão resolvidos com novas leis, a despeito da rotina da atuação
legislativa brasileira, que, por vezes, potencializa esse erro ao extremo (com incessantes emendas
constitucionais e medidas provisórias - inclusive para questões ambientais). E esse déficit é extremamente
prejudicial para discutir, resolver e lidar com as exigências e expectativas das questões ambientais.

Isto se direciona, conseqüentemente, ao papel das próprias instituições do Estado democrático de direito,
que estão aí exatamente para trazer à tona os mais variados problemas e riscos, para permitir um
aprimoramento, uma modificação e uma remodelagem constante. Com isso, Habermas esclarece a
possibilidade de nos valermos das instituições, ainda que sofrendo com elas, para novamente resgatarmos o
seu crédito e a própria crença no direito também como meio para implementar esse processo.

O Estado democrático de direito, tanto para Habermas, quanto para Canotilho, revela-se sempre como um
ponto de saída e nunca um ponto de chegada. Não consiste no fim da história e nem um abracadabra (um
momento mágico), que surge como um ato único e isolado, capaz de salvar toda a sociedade. A aposta está
no constitucionalismo e no direito, a partir da amarração teórica e procedimental do Estado democrático de
direito. Eles estão nos mostrando que é possível obter legitimidade a partir da legalidade. A aposta é, por
meio do Estado democrático de direito, lidar com a potencialidade das instituições numa sociedade
complexa. O desafio, entretanto, é enorme (embora não impossível), pois as exigências de justiça hoje são
tão altas que acabam por subverter o direito concreto.

Habermas nos ajuda a perceber, ainda, em sua visão procedimental, um desafio importante para a
constituição da proposta do Estado democrático de direito e, inclusive, para um adequado tratamento da
questão ambiental: a necessidade de termos um espaço público para que seja possível conviver e dialogar de
forma adequada com a complexidade de nossas interações, para que se possa definir onde começa o meu
direito e onde termina o de outrem, para tornar possível uma sociedade plural e complexa. Em outras
palavras, como podemos atuar de forma não-violenta e obter ganhos objetivos a partir de uma concordância
na forma de lidar com as questões, pela mediação do direito.

Na esfera pública deve se possibilitar a agitação das contradições e dos problemas, pela sociedade civil e pelo
Estado, com vistas ao aprimoramento (e não privatização) institucional. Até porque há uma tendência de
privatização do Estado, a manter as pessoas dependentes de serviços e sem autonomia. A sociedade deve se
organizar permanentemente para propiciar uma esfera pública adequada. Nesse sentido, o recado de
Habermas vai para a sociedade civil e para os movimentos sociais. E, conforme se percebeu, certamente a
questão ambiental pode ensejar ou não um fortalecimento do Estado democrático de direito, a depender do
uso que fizermos dos procedimentos e instituições de um Estado democrático de direito. O desafio
permanece em aberto (como se esperava): vivamos o presente e criemos o futuro!
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become more open-ended, less certain: there are more possibilities, but also more risks. (...). The risk
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tiempos podía decirse fiat iustitia, pereat mundus, "há gase la justicia y perezca el mundo", donde "mundo"
significaba, naturalmente, el enclave renovable situado en un Todo que nunca sucumbiría. Habiéndose
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Coimbra: Livraria Almedina, 2001. p. 27

[25] "A globalização do comércio e da comunicação, da produção econômica e das finanças, da
expansão da tecnologia e dos armamentos, e acima de tudo dos riscos ecológicos e militares, coloca
problemas que não podem mais ser resolvidos no seio da estrutura de Estados-nações ou através do método
tradicional de acordos entre Estados soberanos. Se as tendências atuais persistem, a progressiva deterioração
da soberania nacional necessitará da fundação e da expansão de instituições políticas no nível supra-
nacional." [grifo nosso] HABERMAS, Jürgen. Apud FARIAS, Flávio Bezerra de. A globalização e o estado
cosmopolita: as antinomias de Jürgen Habermas. São Paulo: Cortez, 2001 (Coleção questões da nossa
época; v. 83). p. 62

[26] CARVALHO NETTO, op. cit., p. 37

[27] CARVALHO NETTO, op. cit., p. 37

[28] "Além do mais, o paradigma procedimental do direito resulta de uma controvérsia acerca de
paradigmas, partindo da premissa, segundo a qual o modelo jurídico liberal e o do Estado social intepretam a
realização do direito de modo demasiado concretista, ocultando a relação interna que existe entre autonomia
privada e pública, e que deve ser interpretada caso a caso. Tais premissas colocam as citadas tendências de
crise numa outra luz; e uma avaliação diferente recomenda práticas novas." HABERMAS, Jürgen. Direito e
Democracia, op. cit., vol. II. p. 181. E sobre as características do paradigma proposto por Habermas: "Ele
se apóia nas seguintes premissas: a) o caminho de volta, propalado pelo neoliberalismo através do mote
"retorno da sociedade burguesa e de seu direito, está obstruído; b) o apelo que nos incita a "redescobrir o
indivíduo", é provocado por um tipo de juridificação no interior do Estado social, que impede reconstruir a
autonomia privada; c) o projeto do Estado social não pode ser simplesmente congelado ou interrompido: é
preciso continuá-lo num nível de reflexão superior." Ibid., p. 141 

[29] Ibid., p. 148
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[30] Este estudo se faz, sobretudo, tendo como fio condutor o seguinte texto do autor: "O Estado
democrático de direito - uma amarração paradoxal de princípios contraditórios?" In: HABERMAS, Jürgen.
A Era das Transições. Tradução e introdução de Flavio Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
2003., p. 152-173.

[31] "De acordo com uma interpretação liberal, a autodeterminação democrática dos cidadãos somente se
realiza através do medium desse direito, que assegura estruturalmente as liberdades, porém de tal sorte que a
idéia de uma "dominação das leis" (rule of law), que se concretiza historicamente na idéia dos direitos
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questão sobre a relação ente o princípio democrático e o Estado de direito." HABERMAS, Jürgen. A Era
das Transições, op. cit., p. 153

[32] "Na visão clássica, as leis da república são a expressão da vontade ilimitada dos cidadãos reunidos."
Ibid., p. 153

[33] "As tradições políticas surgidas nos Estados Unidos e caracterizadas como "liberais" e "republicanas"
interpretam os direitos humanos como expressão de uma autodeterminação moral e a soberania do povo
como expressão da auto-realização ética. Nesta perspectiva, os direitos humanos e a soberania do povo não
aparecem como elementos complementares, e sim, concorrentes." HABERMAS, Jürgen. Direito e
Democracia, op. cit., vol. I. p. 133  

[34] HABERMAS, Jürgen. A Era das Transições, op. cit., p. 154

[35] Ibid., p. 154

[36] Kant e Rousseau teriam vertido essa intuição no conceito de autonomia, embora, segundo Habermas,
nenhum deles teria conseguido aproveitá-lo "para a fundamentação inequívoca da democracia, em termos de
um Estado de direito." Ibid., p. 156

[37] Ibid., p. 155

[38] Ibid., p. 156. Nesse sentido, em que a constituição se coloca como projeto histórico com abertura para
o futuro, Habermas ressalta que "Todas as gerações posteriores enfrentarão a tarefa de atualizar a substância
normativa inesgotável do sistema de direitos estatuído no documento da constituição. Na linha dessa
compreensão dinâmica da constituição, a legislação em vigor continua a interpretar e escrever o sistema dos
direitos, adaptando-o às circunstâncias atuais. É verdade que essa continuação falível do evento fundador só
pode escapar do círculo da autoconstituição discursiva de uma comunidade, se esse processo, que não é
imune a interrupções e a recaídas históricas, puder ser interpretado, a longo prazo, como um processo de
aprendizagem que se corrige a si mesmo." HABERMAS, Jürgen. A Era das Transições, op. cit., p. 165

[39] Ibid., p. 159-160

[40] Ibid., p. 160

[41] Ibid., p. 160

[42] Ibid., p. 160

[43] Ibid., p. 161

[44] , Jürgen. A Era das Transições, op. cit., p. 162

[45] Ibid., p. 162

[46] Ibid., p.168. "A ficção da liberdade de arbítrio preenche a condição importante de uma igualdade
originária dos participantes, cujo "sim" e "não" contam, tanto para um como para outro" Ibid., p. 168

[47] Ibid., p. 168

[48] Ibid., p.168 "Ora, essa suposição de racionalidade não se limita, como era o caso da tradição do direito
natural moderno, à racionalidade instrumental. Também não se limita à moralidade, no sentido de Rousseau e
de Kant, pois coloca como condição a razão comunicativa."Ibid., p. 168

[49] Ibid., p. 168

[50] "Entretanto, o princípio do discurso revela que todos têm um direito à maior medida possível de iguais
liberdades de ação subjetivas. São legítimas somente as regulamentações que fazem jus a esta condição da
compatibilidade dos direitos de cada um com os iguais direitos de todos." HABERMAS, Jürgen. Direito e
Democracia, op. cit., vol. I. p.160.

[51] "O estabelecimento de um código jurídico exige, por isso, direitos que regulam a participação numa
determinada associação de parceiros jurídicos e, deste modo, permite a distinção entre membros e não-
membros, cidadãos e estranhos." Id. Ibid., p. 161. "A institucionalização jurídica do código de direito exige,
finalmente, a garantia dos caminhos jurídicos, pelos quais a pessoa que se sentir prejudicada em seus direitos
possa fazer valer suas pretensões." HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia, op. cit., vol. I. p. 162.

[52] Id. Ibid., p. 159.

[53] HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia, op. cit., vol. I. p. 159.

[54] Id. Ibid., p. 160.
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[55] Tendo em vista a dimensão interna de consideração do Direito, ligada à realização do sistema dos
direitos.

[56] HABERMAS, Jürgen. A Era das Transições, op. cit., p. 171. Este nível está apenas a esclarecer aos
participantes o empreendimento pelo qual decidiram ingressar, sem que nada ainda de real tenha acontecido.

[57] Ibid., p. 171. "Somente a partir do momento em que as características relevantes do mundo ambiente
lançarem luz sobre os nossos interesses, tornar-se-á claro que necessitamos dos direitos que conhecemos,
(...), para configurar nossa vida pessoal e nossa vida política." Ibid., p. 170. Faz-se necessário "captar aquilo
que, nas circunstâncias históricas dadas, deve ser regulado, e determinar que direitos são exigidos para tal
matéria carente de regulamentação." Ibid., p. 170

[58] Ibid., p. 171

[59] Ibid., p. 171

[60] Ibid., p. 171

[61] "Uma ordem jurídica é legítima na medida em que assegura a autonomia privada e a autonomia cidadã
de seus membros, pos ambas são co-originárias; ao mesmo tempo, porém, ela deve sua legitimidade a formas
de comunicação nas quais essa autonomia pode manifestar-se e comprovar-se." HABERMAS, Jürgen.
Direito e Democracia, op. cit., vol. II. p. 147

[62] HABERMAS, Jürgen. A Era das Transições, op. cit., p. 172

[63] Ibid., p. 173

[64] Ibid., p. 173

[65] Neste ponto, toma-se como eixo de apresentação dois livros de Gomes Canotilho, quais sejam:
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado de direito. Lisboa (Portugal): Gradiva, 1999 (Cadernos
Democráticos, v. 7); CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da
Constituição. 4. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2001.

[66] CANOTILHO, Estado de direito, op. cit., p. 27. E, segundo ele, a incompatibilidade estaria vinculada
ao seguinte: "Indivíduo autônomo perante o poder, eis o tema do Estado de direito; indivíduo livre através
da participação autônoma, eis o lema da democracia. (...) Há quem não veja com bons olhos a associação de
Estado de direito e democracia e não falta mesmo quem considere antinómicos os valores e princípios
transportados pelo Estado de direito e os valores e princípios conformadores da democracia." Ibid., p. 07

[67] "Está, assim, traçado o roteiro para aprofundarmos o Estado de direito. Trata-se: (1) de um Estado de
direito; (2) de um Estado Constitucional; (3) de um Estado democrático; (4) de um Estado social; (5) de
um Estado ambiental, ou melhor, de um Estado comprometido com a sustentabilidade ambiental." Ibid., p.
21-22

[68] Ibid., p. 24

[69] CANOTILHO, Estado de direito, op. cit., p. 27. E em nota de rodapé, o autor informa que "quem
desejar aproximar-se da articulação do momento <> e do momento <> na discussão contemporânea em
torno do Estado de direito deverá ler duas obras fundamentais: John Rawls, o Liberalismo Político; (...)
Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung." Ibid., p. 80 A obra de Habermas tem a versão em português:
HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia, op. cit., vol. I e II. 

[70] CANOTILHO, Estado de direito, op. cit., p. 27

[71] Ibid., p. 28

[72] Ibid., p. 28

[73] Ibid., p. 28

[74] "Na França, Benjamin Constant celebrizou a distinção entre a <>, amiga da participação na cidade, e a
<>, assente na distanciação perante o poder." Ibid., p. 28

[75] Vinculada ao Estado de direito estaria a liberdade negativa (de defesa ou de matiz liberal, que limita o
poder). Vinculada ao Estado democrático estaria a liberdade positiva (democrática, que legitima o poder).

[76] CANOTILHO, op. cit., p. 28. E acrescenta, poeticamente, Canotilho: "A lógica específica escondida
nestas duas liberdades leva mesmo os autores a falarem de duas atitudes divergentes e irreconciliáveis,
sacrificando-se a dimensão democrática por amor ao império do direito ou desvalorizando-se a dimensão de
juridicidade estatal por amor à democracia. O coração balança, portanto, entre a vontade do povo e a
regra do direito. Tentemos racionalizar este balanceamento do coração." Ibid., p.28-29 [grifo nosso]

[77] Ibid., p. 29

[78] CANOTILHO, Estado de direito, op. cit., p. 29

[79] Ibid., p. 29

[80] Ibid., p. 30
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[81] Segundo o dicionário Houaiss da língua portuguesa, em sentido figurado, significa "pessoa ou coisa que
serve de ponto de união ou de apoio entre dois ou mais elementos que se encontram."

[82] Ibid., p. 30 [grifo nosso]

[83] Ibid., p. 32. E acrescenta o referido autor: "Saber se o <> é melhor que o <>, ou vice-versa, é, pois,
uma questão mal-posta: o governo dos homens é sempre um governo sob leis e através de leis. É,
basicamente, um governo de mulheres e de homens segundo a lei constitucional, ela própria imperativamente
informada pelos princípios jurídicos radicados na consciência jurídica geral." Ibid., p. 32 [grifo nosso]

[84] CANOTILHO, Estado de direito, op. cit., p. 34 [grifo nosso]. Ao buscar novas dimensões, por
exemplo, em face de uma globalização, como uma dimensão de amizade e abertura ao direito internacional.
Ibid., p. 32 

[85]Ibid.,  p. 35. E acrescenta o referido autor: "Nesse sentido, a razão pública de um governo sob o <> e
sob o <> ancorado em esquemas de legitimação democrática encontra a sua forma linguística na expressão
Estado de direito democrático." Ibid., p. 35

[86] "Retomemos as considerações finais do número anterior. Dissemos que a pretensão de universalidade
do Estado de direito se reconduz, no final do milênio, à formatação de um Estado dotado de
qualidades: Estado de direito, Estado constitucional, Estado democrático, Estado social e Estado
ambiental." Ibid., p. 23

[87] Ibid., p. 43

[88] CANOTILHO, Estado de direito, op. cit., p. 43. "Afasta-se de qualquer fundamentalismo ambiental
que, por amor ao ambiente, resvalasse para formas políticas autoritárias e até totalitárias com desprezo das
dimensões garantísticas do Estado de direito."Ibid., p. 43

[89] Ibid., p. 44 [grifo nosso]

[90] Ibid., p. 44

[91] Ibid., p. 44 "Mesmo que haja necessidade de algumas novidade jurídicas - (...) -, tudo isso pode e deve
ser feito sem postergação das regras básicas da juridicidade estatal." Ibid., p. 44

[92] Ibid., p. 44 [grifo nosso]

[93] "De novo, a justiça aponta para exigências de igualdade, sob pena de os riscos ambientais
representados por indústrias, resíduos, descargas, serem deslocados para zonas reprimidas ou para Estados
sem defesas ecológicas. As fórmulas plásticas utilizadas nos direitos do ambiente, na legislação interna,
internacional e comunitária, como as de <>, <>, <>, pretendem condenar algumas normas de conduta
ambiental onde, justamente com exigências técnicas e científicas, não são alheios a princípios de justiça
material de justiça ambiental." Ibid., p. 45

[94] HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia, op. cit., vol. II. p.91

[95] Nesse sentido, consulte-se, por exemplo: HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da Esfera
Pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa. Tradução de Flávio R. Kothe. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 13-17. E Habermas destaca a importância desse conceito: "Caso seja
possível entender historicamente a complexão do que hoje, de um modo tanto confuso, subsumimos sob o
título de "esfera pública", podemos então esperar, além de uma explicação sociológica do conceito,
conseguir entender sistematicamente a nossa própria sociedade a partir de uma de suas categorias centrais."
Ibid., p. 17

[96] Desse modo, enquanto fenômeno social elementar, "a esfera pública pode ser descrita como uma rede
adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos comunicacionais
são filtrados e sintetizados, a ponto de se condesarem em opiniões públicas enfeixadas em temas específicos.
(...) A esfera pública constitui principalmente uma estrutura comunicacional do agir orientado pelo
entendimento, a qual tem a ver com o espaço social gerado no agir comunicativo, não com as funções nem
com os conteúdos da comunicação cotidiana." HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia, op. cit., vol. II.
p.91

[97] Ibid., p. 96

[98] Ibid., p. 96

[99] Ibid., p. 97

[100] A partir de um conceito atual de sociedade civil, "o seu núcleo institucional é formado por associações
e organizações livres, não estatais e não econômicas, as quais ancoram as estruturas de comunicação da
esfera pública nos componentes sociais do mundo da vida. A sociedade civil compõe-se de movimentos,
organizações e associações, os quais captam os ecos dos problemas sociais que ressoam nas esferas privadas,
condensam-nos e os transmitem, a seguir, para a esfera pública política." Ibid., p. 99 

[101] Ibid., p. 102. "Por isso, as estruturas comunicacionais da esfera pública têm que ser mantidas intactas
por uma sociedade de sujeitos privados, viva e atuante. Isso equivale a afirmar que a esfera pública política
tem que estabilizar-se, num certo sentido, por si mesma: isso é confirmado pelo peculiar caráter auto-
referencial da prática comunicacional." Ibid.,  p. 102     
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[102] Mas que não pode ser olvidado, para que uma tecnocracia possa tomar isto como pretexto e
enfraquecer a autonomia de uma esfera pública. Lembra Habermas que "a autolimitação da sociedade civil
não implica perda de autonomia (...) e a administração estatal não detém o monopólio do saber relevante
necessário (...). Por isso, a sociedade civil, apesar de sua posição assimétrica em relação às possibilidades de
intervenção e apesar das limitadas capacidades de elaboração, tem a chance de mobilizar um saber alternativo
e de preparar traduções próprias, apoiando-se em avaliações técnicas especializadas."Ibid., p. 106

[103] Ibid., p. 115

[104] HABERMAS, Direito e Democracia, op. cit., p. 115 [grifo nosso]

[105] Nesse sentido, consultar o item III da parte V (Forma e conteúdo: o cerne dogmático do
procedimentalismo"). HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. Tradução de
George Sperber e Paulo Astor Soethe. 2 ed. São Paulo: Loyola, 2004. p. 337-349. Como passagem
instigante dessa referência, ressalta-se (p. 339): "A resposta quanto ao papel que a distinção forma/conteúdo
reserva para si no paradigma jurídico procedimentalista depende da compreensão desse processo que gera
legitimidade."

[106] "(...), podemos interpretar a instituição dos direitos coletivos/difusos e das discriminações inversas
como um novo momento do processo de juridificação. (...) As ações referentes a "interesses coletivos e
difusos" possibilitam o acesso mais generalizado e eficiente dos indivíduos e grupos aos benefícios e
vantagens do sistema social, fortificando a cidadania." NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma
relação difícil: o Estado Democrático a partir e além de Luhmann e Habermas. Tradução do autor. São
Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 181-182

[107] Ao enfatizar a biotecnologia, destaca: "Na política, na ciência e em diversos outros setores da
sociedade, é freqüente ouvirmos o clamor por se falar menos e agir mais. Eventualmente isto se justifica,
mas falha em não constatar que falar também é agir: política e pesquisa estão dialogando, justamente
porque muita coisa foi falada e escrita sobre os problemas éticos gerados pela tecnologia genética e a
biotecnologia. Por outro lado, esse debate estimulou o nosso conhecimento científico e acirrou a
reflexão ética, (...)." BÖHMER, Maria. Pesquisa em células-tronco humanas com responsabilidade política.
In: SEM AUTOR. Bioética. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2002 (Cadernos Adenauer III n° 1). p.
84-85

[108] LE PRESTRE, op. cit, p. 159 e seguintes.

[109] Para uma análise interessante da realidade brasileira, a partir de um estudo empírico da participação
pública na questão ambiental, em que se identifica atores da esfera estatal e atores sociais da sociedade civil,
consultar: FURRIELA, Rachel Biderman. Democracia, cidadania e proteção do meio ambiente. São
Paulo: Annablume; Fapesp, 2002. 

[110] "El enorme movimiento de bienes econômicos, de tecnología, de informaciones, de ideas,  de
factores ambientales y de personas a través de las fronteiras nacionales, al mismo tiempo que inhiben el
histórico protagonismo de los actores vinculados a la esfera estatal y producen nuevas realidades sociales
y naturales, generan también el protagonismo de actores transnacionáles provenientes de las esferas
del mercado y de la sociedad civil." [grifo nosso] FERREIRA; VIOLA, op. cit.,  p. 68

[111] Ibid., p. 69

[112] HABERMAS, Jürgen. A Era das Transições, op. cit., p. 101
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CONSUMO E SUSTENTABILIDADE: EM BUSCA DE NOVOS PARADIGMAS NUMA
SOCIEDADE PÓS-INDUSTRIAL

CONSOMMATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE: LA RECHERCHE DE NOUVEAUX
PARADIGMES DANS UNE SOCIETE POST-INDUSTRIELLE

Ana Karmen Fontenele Guimaraes Lima

RESUMO
As inúmeras mudanças ocasionadas pela Revolução Industrial e intensificadas pela globalização trouxeram o
consumo não apenas como meio para acesso a uma diversidade crescente de produtos, mas, especialmente,
como hábito estimulado para satisfazer desejos e necessidades supérfluas. O crescente e descontrolado ritmo
de produção aliado ao consumo irracional promoveu a degradação do meio ambiente em níveis exorbitantes.
Considerando que o meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado é um direito fundamental ainda a ser
concretizado, deve-se buscar instrumentos que possam conciliar o progresso econômico e a preservação dos
recursos ambientais. Acredita-se que a adoção de uma nova ética no consumo, através da educação
ambiental, seja a forma mais eficiente para se alcançar um modelo sustentável de desenvolvimento, formando
consumidores conscientes e responsáveis pelo seu papel atualmente na sociedade.
PALAVRAS-CHAVES: CONSUMISMO. CRISE AMBIENTAL. ÉTICA NO CONSUMO.

RESUME
Les plusiers changements apportés par la révolution industrielle et la mondialisation a été exacerbée par la
consommation, non seulement comme un moyen d'accès à une diversité croissante de produits, mais surtout
comme une habitude encouragée à satisfaire des besoins et des besoins superflus. La vitesse croissante et
incontrôlée de la production associée à la consommation irrationnelle favorisé la dégradation de
l'environnement dans les niveaux exorbitants. Considérant que l'environnement sain et écologiquement
équilibré est un élément fondamental reste encore à réaliser, doit chercher les outils qui peuvent concilier le
progrès économique et la préservation des ressources environnementales. On croit que l'adoption d'une
nouvelle éthique pour la consommation à travers l'éducation environnementale, est le moyen le plus efficace
de réaliser un modèle durable de développement, de rendre les consommateurs conscients et responsables de
son rôle actuel dans la société.
MOT-CLES: CONSOMMATION. CRISE D L’ENVIRONNEMET. L'ÉTHIQUE DANS LA
CONSOMMATION

1. Introdução
 
 

Por mais importantes que tenham sido as mudanças proporcionadas pela industrialização e, mais
adiante, pela globalização, o intenso ritmo de produção, aliado ao consumo exacerbado acarretou a
depredação ambiental, de forma a comprometer a própria vida no planeta.

 
 A utilização desenfreada dos recursos naturais ocasionou impactos no meio ambiente, de modo

a gerar uma crise sem precedentes na história: devastação de florestas, chuvas ácidas, desertificação,
aquecimento global, atmosfera poluída pela emissão de partículas tóxicas, diminuição das calotas polares. A
partir da grave conjuntura ambiental, surgiu a inquietação no que diz respeito ao destino da vida, o que
impulsionou as sociedades e os Estados a iniciarem um processo de busca de soluções para evitar o
esgotamento dos recursos naturais existentes.

 
Em 1972, com a Convenção de Estocolmo, abriu-se o precedente para que os Estados passassem

a reconhecer o meio ambiente como direito e dever fundamental. Ocorre que, a gradativa inserção de
elementos ambientais pelo sistema jurídico, tornando os recursos naturais como bens objetos de proteção,
não é suficiente para romper com a atual crise.

 
Verifica-se que a lógica dos mercados, a determinar o consumo exagerado, desnecessário, deve

ser modificada. Além de o crescimento econômico dever ser orientado por práticas de sustentabilidade, o
consumo deve seguir novos hábitos, pois a liberdade de compra e gozo de produtos não deve ser
desvinculada do dever de manter um ambiente saudável.

 
Será, no entanto, possível, diante das inúmeras dificuldades que envolvem a efetividade das

normas ambientais, alcançar uma forma eficiente que garanta a proteção do meio ambiente? De que forma a
adoção de novas práticas de consumo pode permitir a construção de um meio ambiente sadio e
ecologicamente equilibrado?

 
 
É com base em tais questionamentos, pois, que enfocaremos o presente estudo. O tema, que

alberga certa complexidade e, certamente, uma diversidade de temáticas e críticas, não será, contudo,
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exaurido. Através de um exame bibliográfico, com uma abordagem descritiva, de cunho ora dedutivo, ora
indutivo, serão apresentados os elementos essenciais que envolvem o assunto, permitindo-se verificar que
diversos interesses, especialmente orientados por direitos fundamentais, podem ser conciliados.

 

Acredita-se, pois, no grande valor desta pesquisa, pois seu objetivo está ligado à análise de
alternativas para o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, através da sustentabilidade e de práticas de
consumo conscientes, e a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente, de modo a atender critérios
de eficiência, no qual toda a coletividade possa sair vitoriosa.

 

Conquanto a presente pesquisa possa suscitar eminentemente interesse jurídico, verifica-se que o
objeto ora pretendido é matéria de elevado relevo social, na medida em que garante todos os outros direitos
fundamentais, por constituir-se corolário indispensável do próprio direito à sobrevivência humana.

 
 

2. O Capitalismo, a globalização e a mídia: o progresso econômico e o incentivo ao consumo 
 
 

A evolução gradativa acelerada pelo modo de produção capitalista provocou sérias mudanças no
contexto global desde o século XVIII. De uma organização social e político-econômica baseada na produção
artesanal, agrícola e feudal passou-se para uma sociedade onde a economia é marcada pela fabricação de
produtos e pelo uso de poderoso arsenal tecnológico em busca da alta produtividade e de crescentes lucros
com o mínimo de perdas.

 
A Revolução Industrial consolidou mais que uma revolução técnica e científica. Ao substituir as

ferramentas pelas máquinas, a energia humana em energia motriz e o modo de produção artesanal em sistema
fabril, a industrialização inaugurou o início de uma era marcada pela produção de bens, competitividade
acirrada, disputa por novos mercados, pelo consumo exacerbado. Consolidou-se o comércio em escala
mundial.

 
O crescente processo de industrialização passou a ser visto como forma de progresso

econômico, inclusive determinando a divisão dos países do globo em desenvolvidos e subdesenvolvidos.
 
O advento da globalização intensificou o comércio e o consumo, na medida em que elevou, ao

plano internacional, a concorrência, forçando os agentes econômicos a reduzirem, a qualquer preço, os
custos, sob pena de perda da competitividade. Aliada ao avanço tecnológico no campo da informática e das
telecomunicações, as distâncias se encurtaram, os mercados romperam fronteiras, costumes e hábitos
homogeneizaram-se.

 
A sociedade de consumo deu primazia ao homem consumidor e todas as classes sociais foram

chamadas a consumir. Com produtos baratos, proporcionados pela produção em larga escala, pôde-se
atender a uma enorme variedade de consumidores com “status” e poder aquisitivo diversos. As facilidades no
momento da compra aumentaram, proporcionando que produtos antes considerados “artigos de luxo” se
tornassem acessíveis a parcelas mais amplas da população. [1]

 
O desenvolvimento tecnológico permitiu o aumento da produção e a imposição do crescente

hábito de consumo. [2] O ter passou a ser mais importante que o ser. As pessoas são valorizadas pelo
patrimônio que possuem, pelos produtos que lhes são disponíveis. O padrão de consumo transformou-se,
inclusive, em forma de afirmação social, em integração de determinados grupos na sociedade.

 
Como bem salienta Buarque,
 

Há dois vetores que se juntam criando as bases ideológicas da chamada sociedade de consumo. Um
primeiro vetor corresponde à visão otimista da história e da capacidade infinita de inovação tecnológica.
[...] O segundo vetor corresponde à ânsia consumista que o capitalismo conseguiu disseminar na
consciência da humanidade. [3]

 
 
Nunca se consome o objeto em si, no seu valor de uso. O consumo, neste momento, submete-se

à lógica do desejo e não de necessidades reais. São forjadas necessidades e impostas aos indivíduos por
mecanismos sofisticados, provocadas artificialmente para aumentar o consumo e tornar as pessoas felizes.

 
Ademais, o consumo não se limita na divulgação e na venda somente de mercadorias e serviços,

mas em desejos, sonhos e símbolos. Consumir determinado produto pode passar a imagem de sucesso,
beleza, poder. Nesse caso, o que está em evidência é uma representação social.
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Nesse contexto, destaca-se o poder da mídia, em suas mais diversificadas e sutis formas de

manifestação, a impulsionarem desejos e sentimentos na consciência coletiva. Outdoors, paredes de
propaganda, anúncio de revistas, rádios, televisões, tudo a fazer a apresentação da cultura de massa e de seus
produtos. Os anúncios, as relações públicas, a doutrinação não são mais custos improdutivos, mas elementos
básicos da produção.

 
A publicidade constitui papel indispensável na consolidação deste consumismo. Ela suscita o

desejo, cria o estímulo para a compra. Depois, reforça seu uso, fazendo com que o consumidor crie o hábito
pelo consumo do produto, tornando-o, ao final, fiel a uma marca.

 
Nesse intenso e complexo processo, há a coisificação do homem. O cidadão perde tal qualidade

para se transformar em simples receptor da demanda empresarial. Acarreta, ainda, a discriminação social,
pelos “estilos de vida” que são criados, o incentivo ao desperdício e ao descartável, banalizando valores e
esvaziando o sentido das coisas. O ato de consumir se exaure como um ato completo de significado, sem se
cogitar do que ou para o que se consome. A produção e os serviços não se baseiam nas necessidades
individuais, mas na possibilidade de lucro.

 
A construção desta realidade, no entanto, não resulta tão somente em aspectos econômicos e

culturais. Essa sociedade tecnológica e globalizada, para alcançar o almejado progresso econômico,
determinou a destruição de dezenas de florestas, poluiu rios, desmatou áreas verdes, extinguiu animais. 

 
O consumo irresponsável ocasionou inúmeros (alguns certamente ainda desconhecidos) impactos

sobre o meio ambiente, de maneira a questionar a sustentabilidade do planeta e a viabilidade de uma
existência digna para as gerações seguintes.

 
.

3. Breves considerações acerca do processo de importância do meio ambiente e do seu reconhecimento
como direito fundamental

 
 
A intensa degradação dos recursos naturais despertou a preocupação com os limites do

progresso econômico. Os impactos do atual estilo de vida e de consumo suscitaram diversos debates em
torno das conseqüências da irracionalidade do modelo de desenvolvimento capitalista. 

 
Considerando a imprescindibilidade dos recursos naturais na manutenção de um patamar mínimo

de existência, surgiu a necessidade de compreender o meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado
como direito fundamental. Seu reconhecimento no âmbito constitucional, no entanto, data de época bem
recente.

 
Os primeiros direitos fundamentais a ingressarem no ordenamento jurídico decorrem do

pensamento liberal burguês do século XVIII, surgindo como direitos do indivíduo oponíveis ao Estado,
dirigidos a uma abstenção por parte dos poderes públicos. Como descreve Ingo Wolfgang Sarlet, são
“direitos de defesa, demarcando uma zona de não-intervenção do Estado e uma esfera de autonomia
individual em face de seu poder. [4] 

 
Por muito tempo, estes direitos não eram nada mais que deveres de abstenção do Estado, que deveria
manter-se inerte para não violá-los. O essencial era salvaguardar as liberdades privadas do indivíduo, o
que impunha o estabelecimento de limites ao exercício do poder político. O Estado era visto como um
adversário da liberdade, e por isso cumpria limitá-lo, em prol da garantia dos direitos do homem. Sob
este prisma, foi de enorme utilidade a técnica de separação de poderes, divulgada por Montesquieu, que
tinha como finalidade conter o poder estatal para assegurar o governo moderado. Esta era a engenharia
institucional do Estado Liberal, que tinha como telos a liberdade individual. [5]

 
O reconhecimento desses direitos é reflexo do período histórico que traduz a primeira noção de

Estado de Direito, que surge da oposição histórica, na Idade Moderna, entre a liberdade do indivíduo e o
absolutismo do governante. [6] O Estado Moderno surge com o papel fundamental de defender e proteger a
liberdade, como interesse burguês, assim como submeter os monarcas à vontade da lei. A grande bandeira do
liberalismo era a manutenção da liberdade do indivíduo e a limitação do poder absoluto.

 
Os assim chamados “direitos de resistência” são os direitos de liberdade, os que em primeiro

passaram a constar do instrumento normativo constitucional. São os direitos civis e políticos, “que, em sua
maioria, correspondem à fase inicial do constitucionalismo oriental”. [7]

 
Os direitos fundamentais de cunho liberal, no entanto, mostraram-se insuficientes para assegurar
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uma existência digna. A consagração tão somente formal da liberdade e da igualdade não gerava a garantia
de seu efetivo gozo. A exploração do homem, acentuada com o advento da industrialização, não poderia ser
resolvida por um Estado absenteísta.

 
O alheamento estatal no aspecto social, agravado pela Revolução Industrial não poderia resistir.

Com as idéias socialistas e marxistas, o operário era conclamado a resistir à intensa exploração a que era
submetido. O capitalismo era questionado. A união dos trabalhadores conferia temor à burguesia, que
antevia a possibilidade de ruptura violenta do Estado Liberal. [8]

 
A neutralidade forjada do Estado, aliada às novas contingências sociais e econômicas ditadas pela
Revolução Industrial, determinara um vácuo na proteção dos interesses e ideais de liberdade e igualdade
da parcela hipossuficiente da população, ensejando tensões sociais impossíveis de serem reguladas pelo
modelo de Estado burguês até então adotado. [9]

 
Diante de tal situação, no decorrer dos séculos XIX e XX, surgiu a necessidade de rever o papel

do Estado, a quem é atribuído o comportamento ativo na realização do bem-estar de todos os indivíduos na
sociedade. Tal Estado de Direito estaria vocacionado a minimizar as contradições do individualismo, de
forma a construir uma sociedade mais justa e igualitária. Apresenta-se engajado na melhoria das condições de
vida e de trabalho da população, que não poderia ser lançada livremente às diretrizes econômicas, já que
evidentes os abusos dos agentes do capital e não terem os mesmos controle por parte do mercado. 

 
Surgia, assim, o Estado Social, positivamente atuante, para ensejar o desenvolvimento e a

realização da almejada justiça social, consubstanciada na proclamação de um novo conjunto de direitos que
demandavam a atuação estatal em prol da garantia de condições mínimas de vida. Nesse contexto, é que se
surgem os direitos sociais, culturais e econômicos (direitos de segunda geração), como direitos
fundamentais, compreendendo, dentre outros, o direito ao trabalho, à saúde, ao lazer, à educação e à
moradia.
 

Enquanto os direitos de defesa se identificam por sua natureza preponderantemente negativa, tendo por
objeto abstenções do Estado, no sentido de proteger o indivíduo contra ingerências na sua autonomia
pessoal, os direitos sociais prestacionais têm por objeto precípuo conduta positiva do Estado, consistente
numa prestação de natureza fática. Enquanto a função precípua dos direitos de defesa é a de limitar o
poder estatal, os direitos sociais reclamam uma crescente posição ativa do Estado na esfera econômica e
social. Diversamente dos direitos de defesa, mediante os quais se cuida de preservar e proteger
determinada posição, os direitos sociais de natureza positiva (prestacional) pressupõem seja criada ou
colocada à disposição a prestação que constitui seu objeto, já que objetivam a realização da igualdade
material, no sentido de garantirem a participação do povo na distribuição pública dos bens materiais e
imateriais. [10]

 
Em decorrência das consequências nefastas do segundo pós-guerra, aliadas ao impacto

tecnológico, com a consciência de um mundo dividido entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas, abriu-
se espaço para que se buscasse uma outra dimensão de direitos fundamentais, que não compreendesse apenas
uma feição individualista, mas a normatização de interesses transindividuais.

 
A terceira geração de direitos fundamentais refere-se àquela assentada sobre a fraternidade e

provida de sentido que não compreende apenas os direitos individuais. Nesse contexto é que o direito ao
meio ambiente é reconhecido como direito fundamental. [11]

 
Como bem preceitua Ingo Wolfgang Sarlet,
 

A nota distintiva destes direitos da terceira dimensão reside basicamente na sua titularidade coletiva,
muitas vezes indefinida e indeterminável, o que se revela, a título de exemplo, especialmente no direito ao
meio ambiente e qualidade de vida, o qual, em que pese ficar preservada sua dimensão individual, reclama
novas técnicas de garantia e proteção. A atribuição da titularidade de direitos fundamentais ao próprio
Estado e à Nação (direito à autodeterminação dos povos, paz e desenvolvimento) tem suscitado sérias
dúvidas no que concerne à própria qualificação de grande parte destas reivindicações como autênticos
direitos fundamentais. Compreende-se, portanto, porque os direitos da terceira dimensão são denominados
usualmente como direitos de solidariedade ou fraternidade, de modo especial em face de sua implicação
universal ou, no mínimo, transindividual, e por exigirem esforços e responsabilidades em escala até
mesmo mundial para sua efetivação. [12] 

 
 A constitucionalização do direito ao meio ambiente significou um importante passo para

consolidar a importância do bem ambiental diante da voracidade do capitalismo globalizado. Deve-se
salientar, no entanto, que o reconhecimento deste direito, enquanto indispensável para uma vida com
dignidade, remonta muito mais à força dos movimentos ambientalistas. [13]

 
As preocupações com o meio ambiente surgiram bem antes da inserção deste direito nas

Constituições dos países. [14] Em 1950 e 1960, a partir da constatação dos efeitos depredatórios da ação
humana sobre a natureza, surge um ambientalismo dos cientistas e, logo em seguida, a articulação da
sociedade civil, através das organizações não-governamentais, chamando a atenção do mundo para a
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destruição do ecossistema planetário. Somente depois os atores políticos estatais tomaram consciência da
crise ambiental e albergaram em suas legislações instrumentos de proteção e preservação dos recursos
naturais.

 
Em 1972, com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (Convenção

de Estocolmo), reunindo 113 países, 250 organizações não-governamentais e organismos da Organização
das Nações Unidas (ONU),[15] abriu-se o precedente para que os Estados passassem a reconhecer o meio
ambiente como direito e dever fundamental. [16]

 
Outro importante evento internacional sobre a matéria ambiental, intensificando os debates e a

mobilização da comunidade internacional em torno da necessidade de uma urgente mudança de
comportamento em prol da preservação da vida na Terra, foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992 no Rio de Janeiro. Um dos resultados dessa conferência foi
a aprovação da Agenda 21, plano a ser implementado pelos diversos governos, e que visa, primordialmente,
ao estabelecimento de um modelo de desenvolvimento sustentável.

 

No Brasil, a Constituição de 1988 foi a responsável pelo rompimento com os paradigmas
históricos individualistas então predominantes no país - o que se compreende pela implantação do Estado
Democrático de Direito - e, com ele, a consagração de valores de respeito à dignidade humana e à
solidariedade. [17] Sob essa perspectiva, no caput do artigo 225 reconheceu-se o direito fundamental ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem comum de todo o povo brasileiro.

 
A CF de 1988, como tem sido amplamente sublinhado pelos constitucionalistas, trouxe imensas
novidades em relação às Cartas que a antecederam, notadamente na defesa dos direitos e garantias
individuais e no reconhecimento de uma nova gama de direitos, dentre os quais se destaca o meio
ambiente. As leis Fundamentais anteriores não se dedicaram ao tema de forma abrangente e completa: as
referências aos recursos ambientais eram feitas de maneira não sistemática, com pequenas menções aqui
e ali, sem que se pudesse falar na existência de um contexto constitucional de proteção do meio
ambiente. Os constituintes anteriores a 1988 não se preocuparam com a conservação dos recursos
naturais e com a sua utilização racional. Na verdade, meio ambiente não existia como um conceito
jurídico merecedor de tutela autônoma, coisa que só veio a ocorrer após a lei de Política Nacional do
Meio Ambiente. [18]

 
A despeito de muitos produtos primários serem essenciais à economia de nosso país desde a

Constituição de 1824, apenas há pouco mais de 20 anos uma Constituição brasileira reserva um capítulo
próprio para as questões ambientais. [19] Com o objetivo de tornar efetivo o exercício do direito ao meio
ambiente sadio, estabeleceu-se uma gama de incumbências ao Poder Público, que se constituem em direitos
públicos subjetivos, exigíveis por qualquer cidadão.

 
Vê-se, com clareza, que há, no contexto constitucional, um sistema de proteção do meio ambiente que
ultrapassa as meras disposições esparsas. Aqui reside a diferença fundamental entre a Constituição de
1988 e as demais que a precederam. Em 1988, buscou-se estabelecer uma harmonia entre os diferentes
dispositivos voltados para a defesa do meio ambiente. A norma constitucional ambiental é parte
integrante de um complexo mais amplo e podemos dizer, sem risco de errar, que ela faz a interseção
entre as normas de natureza econômica e aquelas destinadas à proteção dos direitos individuais. [20]

 
Embora a atual Carta Política brasileira tenha trazido uma ampla percepção ecológica e política

ao inserir normas que exigem um novo comportamento perante o meio ambiente, questões relativas à
eficácia das normas ambientais ainda não foram muito bem enfrentadas pela doutrina.

 
Sobre o assunto, são necessárias algumas considerações.

 
 
4. Da promoção e da efetividade do direito fundamental ao meio ambiente

 
 
Conforme visto anteriormente, o direito fundamental ao meio ambiente é considerado um direito

de solidariedade, portanto de terceira dimensão, que impõe aos Estados o respeito a interesses individuais,
coletivos e difusos.

 
Ocorre que, pelo seu recente reconhecimento, referido direito ainda carece de concretização

jurídica, mesmo quando expressamente previsto no texto constitucional. [21] Aliás, consoante Bobbio, o
problema basilar em relação aos direitos do homem, atualmente, não é tanto o de justificá-los, mas o de
protegê-los.[22]

 

Ressalte-se que a permanente atualidade do tema recorrente, de modo especial, de outorgar às
normas definidoras de direitos e garantias fundamentais sua plena operatividade e eficácia como condição
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para sua efetividade, não se restringe apenas aos direitos de terceira dimensão. [23] Os direitos sociais, por
exemplo, inseridos no bojo nas Constituições no início do século passado, por requererem uma atuação
positiva por parte do Estado, ainda rendem amplos e calorosos debates doutrinários e jurisprudenciais acerca
de sua plena efetividade.

 

No que diz respeito ao direito ao meio ambiente, vários problemas podem ser suscitados. Sem
pretender exaurar o assunto, citemos alguns.

 

Um importante fator que condiciona sua aplicabilidade refere-se, como já indicado, na sua
constitucionalização recente. Persiste, ainda, certa imaturidade político-jurídica para tratar da matéria e
consolidar um verdadeiro Estado Ambiental.

 

Outrossim, considerando que, por natureza, o direito ao meio ambiente é um interesse difuso,
cuja individualização é difícil ou quase impossível, surgem, em virtude de tal circunstância, inúmeros entraves
para que um tratamento jurídico seja realizado de forma adequada.

Recontextualizados os interesses difusos, conclui-se que a sua máxima conflituosidade decorre de que,
dada em grande parte a natureza de princípio das normas que os acolhem, não se referem a situações
jurídicas determinadas. Saindo do plano normativo, onde estes interesses são harmonizados com outros e
não produzem conflitos, para o campo dos fatos, estes princípios entram em choque com outros
igualmente admitidos, aglutinando ao seu redor massas de interesses que se coletivizam em ambos os
pólos. Como os direitos difusos não podem ser considerados interesses públicos, pacificamente aceitos,
estando disseminados fluidamente pela sociedade, pelo fato de referirem-se a titulares indeterminados ou
indetermináveis [...], é em cada situação emergente que se define os pólos do conflito. A pretensão é
também pouco definida, estando igualmente aberta, bem como a resistência que se define por esta. Estes
pólos são ainda variáveis e circunstanciais, não contendo uma litigiosidade definida como no caso de
indivíduos ou grupos coletivos bem organizados em torno de um vínculo comum. Assim é que os
interesses difusos invocam sempre uma litigiosidade intensa que implica, na solução dos casos
concretos, uma infinidade de possibilidades. [24]

 

Ademais, deve-se considerar a característica de duração efêmera dos interesses difusos,
apontando para a adoção de uma solução imediata, antes que a situação se modifique. Disso resulta que, no
caso do meio ambiente, para evitar danos à natureza, em que a irreparabilidade se dá em termos substanciais,
o sistema jurídico deve privilegiar medidas de precaução ou prevenção de danos, o que implica, nesse
sentido, um forte aparato estatal de fiscalização e de punição de infratores. [25]

 

Por outro, há um motivo bem definido – e, quiçá, o mais importante – qual seja, a delicada
relação entre a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico. Por vezes, num conflito concreto
entre estes dois valores, a proteção ao meio ambiente acaba por sucumbir ao poderio dos detentores do
capital.

 

Numa sociedade onde o crescimento significativo de riqueza resulta em altos níveis de poluição e
exploração desgovernada, torna-se problemático harmonizar na práxis os dispositivos reservados às
diretrizes da ordem econômica como o dever de assegurar “a defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de
elaboração e prestação”, conforme dispõe a redação do artigo 170, VI, da Constituição da República de
1988.

 

Estando em risco a conquista de novos mercados e crescentes lucros há, ainda, outro aspecto
não menos salutar a se considerar, acrescentado pelos estudos da Análise Econômica do Direito: o
empresário, para manter sua influência e lucros ascendentes avalia a possibilidade de ganho ao cometer um
ato ilegal. A utilidade de se cometer o ato – ou seja, infringir uma norma ambiental – pode ser influenciada
pelo valor da multa ou da severidade da punição e pelo tempo de permanência na prisão. [26]

 

Considerando que as penalidades previstas nas legislações ambientais não são aplicadas com
rigor, a certeza da impunidade ou da reversibilidade das sanções em recursos judiciais revela, decerto, na
baixa eficácia das normas que protegem o meio ambiente. [27]

 

Desta feita, o fato de a ordem constitucional brasileira de 1988 conceder força normativa de
direito fundamental [28] ao direito ao meio ambiente é uma conquista importante, porém traz também
consigo a necessidade de novos impulsos, para difundir a proteção ambiental nas normas infraconstitucionais
e nas políticas públicas do Estado.

 

Apesar das disposições do art. 225 do texto constitucional de 1988, assim como das diversas leis
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que tratam da matéria ambiental, verificam-se dificuldades de garantir a efetividade das normas ambientais,
fato que prejudica a perspectiva de um legado dessa civilização para as gerações futuras. Para reverter essa
situação, faz-se indispensável uma ampla mobilização, no sentido de tentar buscar a efetividade do direito ao
meio ambiente, para que o conjunto de suas normas não perca a credibilidade.

 
5. Ética no consumo: a educação com um importante instrumento para alcançar um meio ambiente
ecologicamente equilibrado
 
 

O agravamento dos problemas associados à degradação do meio ambiente aponta para a
necessidade de modelos sustentáveis de desenvolvimento, em que se permita a conciliação entre o progresso
econômico e a preservação dos recursos naturais.

 
O grande desafio a ser enfrentado hodiernamente reside na busca de um equilíbrio entre o

homem e suas infinitas necessidades e desejos e um meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio. Nesse
sentido, inúmeras propostas foram discutidas e ações implementadas.

 
Entre as legislações editadas destacam-se a Lei nº. 6.938/1981, ao estabelecer a Política Nacional

do Meio Ambiente, criada com o objetivo de preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental propícia
à vida, visando assegurar, no País, condições de desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, bem como a Lei nº. 9.605/1998, que prevê
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Referida lei
traz importantes avanços no âmbito da proteção ambiental, ao definir a responsabilidade da pessoa jurídica,
inclusive a responsabilidade penal, e permitindo a responsabilização da pessoa física autora da infração, bem
como a possibilidade de interdição temporária de estabelecimento cuja atividade seja ofensiva à natureza.

 
Ademais, práticas como a racionalização do uso do solo e do subsolo foram adotadas, o

gerenciamento de recursos hídricos conta com legislação própria (Lei nº. 9433/1997), para as atividades
potencial ou efetivamente poluidoras aplica-se um controle e zoneamento, pesquisas de tecnologias
orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais recebem grandes e crescentes parcelas de
investimentos por parte do Poder Público e da iniciativa privada.

 
Ressaltem-se, ainda, os recentes estudos na área tributária, em que se admite a utilização da

extrafiscalidade [29] dos tributos para reordenar a economia e as relações sociais, através de incentivo ou
desestímulo[30] de determinados comportamentos em relação ao meio ambiente. [31]

 
A despeito das inúmeras conquistas alcançadas, verifica-se que a proteção da natureza e a efetiva

concretização do direito fundamental ao meio ambiente sadio e equilibrado necessitam de novos e eficientes
instrumentos.

 
A sociedade precisa se dissociar da visão antropocêntrica do mundo, que autoriza o homem a

dominar a natureza, utilizando-a de modo predatório, apenas para satisfazer suas necessidades, muitas vezes
orientadas por interesses falsos e supérfluos. O meio ambiente, no entanto, dispõe de bens escassos e
limitados e, certamente, entrará em total colapso se não deixar de ser visto apenas sob o aspecto econômico.

 
A exploração deve ceder lugar à responsabilidade, pois de nada adiantará um crescimento

econômico acelerado ou um grande desenvolvimento tecnológico se não houver um ambiente saudável.
 
Deste modo,
 

O foco da sociedade contemporânea não pode mais estar direcionado apenas para a produção de
riquezas, mas para a sua distribuição e melhor utilização. É necessária uma verdadeira e efetiva mudança
de postura na relação entre o homem e a natureza, onde não há a dominação, mas a harmonia entre eles.
[32]
 
 

Sob tal perspectiva, acredita-se que a adoção de uma nova ética no consumo, voltada para a
consciência de preservação de um meio ambiente para as futuras e presentes gerações, além de ser urgente e
necessária, apresenta-se como medida de intenso grau de eficácia para alcançar o equilíbrio entre o homem e
a natureza.

 
Como bem salienta Geovana Freire,

 
[...] A nova ética que se faz hoje necessária não é resultante apenas da reflexão acerca do papel do
homem no planeta. Infelizmente, o homem se defronta com uma realidade impositiva e decisiva, fadada a
condicionar as formas de vida na terra e a própria sobrevivência da espécie humana. [33]
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As pessoas devem estar orientadas a agir com preocupação e responsabilidade, pois seu ato de

consumir e seus hábitos em sociedade possuem reflexos diretos no meio ambiente. A preservação dos
recursos naturais depende da construção de uma consciência ecológica, formada especialmente através de
uma educação ambiental. [34]

 
Preparando o homem para conviver harmonicamente com seus semelhantes e com a natureza,

com a mudança de hábitos e valores, pode-se alcançar um desenvolvimento econômico que não seja
desvinculado do conceito de sustentabilidade.

 
Necessita-se de uma mudança fundamental na maneira de pensarmos acerca de nós mesmos, nosso meio,
nossa sociedade, nosso futuro; uma mudança básica nos valores e crenças que orientam nosso
pensamento e nossas ações; uma mudança que nos permita adquirir uma percepção holística e integral
do mundo com uma postura ética, responsável e solidária. [35]

 
O cerne do desenvolvimento sustentável e autônomo é uma educação que alcance todos os

membros da sociedade, em novas modalidades e através de novas tecnologias com a finalidade de
proprocionar a todos verdadeiras oportunidades de aprender ao longo de toda a vida. Deve-se formar
consumidores com atitudes e conduta propícias à cultura da sustentabilidade.

 
Nesse sentido, a UNESCO orienta que:
 

[...] Para alcançar a meta da sustentabilidade é fundamental modificar radicalmente as atitudes e o
comportamento dos seres humanos. Os progressos, nesse sentido, dependem, pois, fundamentalmente,
da instrução e da sensibilização dos cidadãos. O conceito de desenvolvimento sustentável [...] não é
simples e não dispomos de guias que nos indiquem o que fazer. Entretanto, o tempo urge e devemos
atuar sem demora. Devemos agora, com o espírito de exploração e coragem de experimentar, com o
leque mais amplo possível de parceiros a fim de contribuir, graças à educação, para a correção dos
modelos de comportamento que colocam em perigo nosso futuro comum. [36]

 
O conceito de desenvolvimento sustentável traduz a idéia da adequação entre as exigências

ambientais e as necessidades de desenvolvimento, e que satisfaz as necessidades atuais da sociedade sem
comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer as suas.

 
Deve-se salientar que a determinação de mudar o estilo de vida ou do modo de consumo próprio

e essencial não é, porém, suficiente para provocar uma mudança da sociedade. Analogamente, os atos dos
individuais de cada cidadão, por mais responsável e prospectivo que seja, são inadequados se o
comportamento e o estilo de vida pessoal supõem desperdício ou são destrutivos. O desenvolvimento
sustentável exige, pois, um trabalho de esclarecimento e de formação de responsabilidade individual.

 
O consumo deve ser visto como uma relação obrigacional, pois importa não somente em direitos,

mas, principalmente, em uma parcela indissociável de deveres. Se por um lado, o consumidor é amparado
pelo poder estatal em relação aos abusos cometidos por fornecedores, concebe-se, ainda, que aquele há de
cumprir o dever de observar a mais extrema ética ao consumir, cuidando para que sua atitude não
comprometa o equilíbrio do meio ambiente.[37]

 
A despeito de inúmeros avanços em mecanismos de proteção do meio ambiente, é imprudente

esperar que tão somente a ciência e a tecnologia encontrem uma solução para todos os problemas que a
humanidade é capaz de criar para si própria.

 
Por outro lado, é ilusório supor que a vida no planeta poderá se manter através da capacidade

humana de inventar soluções ou depender do senso de vontade das empresas para que estas absorvam a idéia
de responsabilidade com o meio ambiente.

 
Tendo em vista que a válvula de propulsão do capitalismo globalizado é o consumo, devem-se

considerar medidas que trabalhem com a forma desta conduta. Certamente, quando a produção de um
determinado produto não encontre mercado por se conhecer sua natureza depredatória do meio ambiente, os
donos do capital serão compelidos à comercialização de produtos que causem menos impactos na natureza. 

 
O consumidor consciente, assim, tem um enorme poder de construir um mundo melhor ao

considerar que consumir de forma consciente é satisfazer as necessidades individuais sem perder de vista a
preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento humano.

 
O objetivo não é estigmatizar produto, culpabilizar consumidores ou condenar as empresas.

Pretende-se, na verdade, mudanças de comportamento, promover uma pressão que cause, a partir da
valorização pelo consumidor da responsabilidade social empresarial, o efeito de estimular as empresas a
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mudarem comportamentos, considerando - no momento de confeccionar seus produtos – as demandas da
sociedade e do meio ambiente.

 
Nesse contexto, importante ressaltar a existência da Lei nº. 9.795/1999, que dispõe acerca da

educação ambiental.  A lei prevê que esta será desenvolvida como uma prática integrada, contínua e
permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal (art. 10).

 
A educação ambiental tem como objetivos o desenvolvimento de uma compreensão integrada do

meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais,
políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; a garantia de democratização das informações
ambientais; o estímulo e o fortalecimento de uma consciência sobre a problemática ambiental e social; o
incentivo à participação individual e coletiva permanente e responsável, na preservação do meio ambiente; o
fomento e o fortalecimento da integração da ciência e a tecnologia (art. 5º).

 
A Lei nº 9.795/1999 é uma interessante proposta como componente para sensibilizar a sociedade

sobre as questões ambientais e incentivar o engajamento de cidadãos na defesa da qualidade do meio
ambiente. Só resta que seja devidamente aplicada, para alcançar os fins pretendidos.

 
Tem-se, assim, que a educação pode contribuir para a formação de um consumo ético. O ato de

comprar deve ser compreendido como forma para satisfazer às necessidades básicas e nãos às supérfluas. O
consumidor deve estar comprometido com a aquisição de mercadorias, cuja produção não agrida os recursos
naturais, que respeite os animais e, ainda, como muitos apontam, não explore a mão-de-obra, sem
reconhecer os direitos do trabalhador.

 
A ordem atual, portanto, orienta para o controle da impulsividade, para evitar desperdícios. Por

mais que o progresso econômico e a livre iniciativa seja uma realidade presente nas sociedades capitalistas,
deve-se buscar um almejado bem-estar coletivo, em que o homem e a natureza podem conviver com
harmonia. Somente deste modo garantir-se-á um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado para as
presentes e futuras gerações.
 
 
6. Considerações Finais
 
 

O reconhecimento do meio ambiente como direito fundamental representou uma importante
conquista, entretanto traz, ainda, a necessidade de novos impulsos para difundir a proteção ambiental.  

 

A problemática harmonização da equação entre o consumo de massas e o modelo econômico de
sustentabilidade requer mecanismos eficientes que possam conciliar os inúmeros interesses em conflito. Do
contrário, o conjunto das normas ambientais pode ser banalizado, perdendo sua credibilidade. 

 
Nesse sentido, acredita-se que a formação de uma nova ética no consumo seja um instrumento

eficiente na conquista de um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, conforme preceitua o at.
225 da Constituição Federal de 1988.

 
Neste contexto, o consumidor exerce um papel fundamental. Nas suas escolhas, pode determinar

o comportamento das empresas e, assim, ajudar a construir uma sociedade mais sustentável e justa.
 
As pessoas devem estar orientadas a agir com preocupação e responsabilidade, pois seu ato de

consumir e seus hábitos em sociedade possuem reflexos diretos no meio ambiente. A preservação dos
recursos naturais depende da construção de uma consciência ecológica, formada especialmente através de
uma educação ambiental.
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O MANEJO DA PESCA DO PIRARUCU ARAPAIMA GIGAS NA FRONTEIRA PERU, BRASIL E
COLÔMBIA.

PIRARUCU ARAPAIMA GIGAS FISHERIES MANAGEMENT AT BRASIL, PERU AND COLôMBIA
BORDER.

Serguei Aily Franco de Camargo
Thaísa Rodrigues Lustosa de Camargo

RESUMO
A bacia Amazônica estende-se por nove países. Nesse caso, alguns estoques pesqueiros podem ser
compartilhados por um ou mais países. A atividade pesqueira é desenvolvida tradicionalmente por
comunidades ribeirinhas e o pescado é a principal fonte de proteína animal de toda essa população. Dentre as
espécies mais apreciadas encontra-se o pirarucu Arapaima gigas, que atualmente encontra-se em risco de
extinção comercial. A atividade pesqueira na região da fronteira entre o Brasil, Peru e Colômbia exerce
intensa pressão de pesca sobre os estoques de pirarucu e possui pouca fiscalização, tanto na pesca como na
comercialização interna ou externa. Este trabalho tem o objetivo de levantar a situação atual do marco
regulatório internacional e nacional sobre o assunto. Resultados preliminares indicam que o Brasil avançou
na gestão de recursos pesqueiros, principalmente através da implementação do sistema de gestão
participativa da pesca, enquanto que ao nível internacional pouco se tem feito para regulamentar o
aproveitamento de estoques pesqueiros comuns e fomentar o desenvolvimento regional sustentável.
PALAVRAS-CHAVES: Manejo de pesca; Pirarucu Arapaima gigas; Fronteira Brasil, Peru e Colômbia.

ABSTRACT
The Amazonian basin is though nine countries. In this case, some fish stocks may be shared among two or
more countries. Fishery activity is traditionally performed by riverine communities and the fish is the main
source of animal protein of this population. Among the preferred species is the pirarucu Arapaima gigas, that
nowadays suffers commercial extinction risk. Fishery activity at the Brasil, Peru and Colômbia border
presents high effort levels over pirarucu stocks. In this case it is observed a lack of monitoring during the
fisheries and later, during the internal and external trade. This paper aims to highlight the situation of
international and Brazilian legislations related to fisheries and shared stocks. Preliminary results indicates that
Brasil presented positive changes about fisheries management, mainly through the implementation of
participatory fisheries management system, instead international level, where it was not observed any
progress in support regional and sustainable development of the basin.
KEYWORDS: Fisheries management; Pirarucu Arapaima gigas; Brasil, Peru and Colômbia Border.

INTRODUÇÃO
 
O pirarucu Arapaima gigas é uma das espécies mais antigas de peixe de água doce do planeta. Possui

respiração pulmonar e seus machos podem chegar a medir 450cm (Axelrod et al., 1991) e 200kg de peso
(Wheeler, 1977).

Distribui-se pela bacia Amazônica. É extremamente apreciado pela população local e sofre pressão
intensiva de pesca (FishBase, 2010), o que levou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) a restringir sua explotação. Atualmente, a pesca desta espécie é proibida no
Estado do Amazonas, sendo permitida apenas em áreas de manejo (v.g. Reserva de Desenvolvimento
Sustentável de Mamirauá, localizada no município de Tefé-AM).

O comércio internacional desta espécie também é restrito desde 1975, conforme a “Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora” (CITES).  

A região da tríplice fronteira (Brasil, Peru e Colômbia) possui deficiência de fiscalização, permitindo
grande atividade de comércio ilegal (contrabando). Dentre os itens comercializados desta forma temos o
pescado, combustíveis e drogas. O pescado serve, em muitos casos, como forma de disfarçar o tráfico.

Independente desta situação, observa-se em toda a calha Solimões-Amazonas a presença de
comunidades ribeirinhas e organizações de base. Estas comunidades podem ser indígenas e não-indígenas,
mas em todos os casos, a pesca é uma atividade importante à manutenção da segurança alimentar.

A organização do setor pesqueiro no Brasil é dada ao nível federal, por legislação própria. As
colônias e capatazias de pesca continuam a se constituir em entidades de mobilização e defesa dos interesses
da categoria dos pescadores profissionais. Por outro lado, as organizações de base, representando as
comunidades tradicionais, passaram a ocupar importante lugar no cenário político e institucional ao
garantirem ativa participação no sistema de gestão participativa da pesca. A atuação destas organizações de
base está distribuída desde as ações ao nível (nas comunidades) local até o acompanhamento e fiscalização
dos acordos de pesca.

Os acordos de pesca surgem como marco no sistema de gestão participativa. Apesar de não se poder
falar em novidade, pois sua prática já era constatada antes da Instrução Normativa IBAMA 29/2002, passam
a ser o foco de vários projetos de cooperação técnica internacional (v.g. Projeto Administração dos Recursos
Pesqueiros do Médio Amazonas: Estados do Pará e Amazonas - IARA, Projeto Aproveitamento dos
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Recursos Naturais de Várzea - PróVárzea e Projeto de Aproveitamento Pesqueiro das Águas Interiores do
Ceará - PAPEC), executados em contrapartida pelo IBAMA.

No caso específico da tríplice fronteira Brasil, Peru e Colômbia, a situação do manejo pesqueiro se
agrava. Além da pressão de mercado, impulsionada pela facilidade de comercialização (contrabando) e pela
falta de fiscalização, ocorre a presença de estoques pesqueiros compartilhados. O pirarucu, apesar de
sedentário, é uma dessas espécies.

A promoção do desenvolvimento regional, no âmbito da bacia Amazônica, é uma das diretrizes do
Tratado de Cooperação Amazônico (TCA). A necessidade de articulação internacional para o
estabelecimento de políticas setoriais e normatização faz-se presente. Iniciativas pontuais podem ser
observadas no caso do manejo da pesca dos grandes bagres migradores (dourada Brachyplatystoma
rousseauxii e piramutaba Brachyplatystoma vaillantii).

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar o marco regulatório da atividade pesqueira,
nos níveis internacional e nacional, discutir o papel dos usuários no manejo dos estoques explotados (com
ênfase sobre o pirarucu) e, ao final, propor alternativas para esta articulação internacional.
 
1. REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NO BRASIL

 
Nos termos do art. 7° da Lei n° 11.959/09, o desenvolvimento da atividade pesqueira deve se dar de

forma sustentável, através da gestão do acesso e uso dos recursos pesqueiros (I); da determinação de áreas
especialmente protegidas (II); do controle e a fiscalização da atividade pesqueira (IX), entre outros.

Ao poder público compete a regulamentação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da
Atividade Pesqueira, devendo estabelecer, no que concerne aos recursos pesqueiros (art. 3°): os regimes de
acesso (I); a captura total permissível (II); o esforço de pesca sustentável (III); os períodos de defeso (IV);
as temporadas de pesca (V); os tamanhos de captura (VI); as áreas interditadas ou de reservas (VII); as
artes, os aparelhos, os métodos e os sistemas de pesca e cultivo (VIII); a capacidade de suporte dos
ambientes (IX); as necessárias ações de monitoramento, controle e fiscalização da atividade (X); a proteção
de indivíduos em processo de reprodução ou recomposição de estoques (XI).

O ato autorizativo da atividade pesqueira deve assegurar (art. 5°): a proteção dos ecossistemas e a
manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios de preservação da biodiversidade e o uso
sustentável dos recursos naturais (I); a busca de mecanismos para a garantia da proteção e da seguridade do
trabalhador e das populações com saberes tradicionais (II); e, por fim a busca da segurança alimentar e a
sanidade dos alimentos produzidos (III).

A Lei nº 11.959/09, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da
Aqüicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras, revoga a Lei nº 7.679/88, e dispositivos do Decreto-
Lei nº 221/67.

A nova lei modificou o conceito de pesca, que era compreendida pelo Decreto-Lei 221/67, como
“[...] todo ato tendente a capturar ou extrair elementos animais ou vegetais que tenham na água seu normal
ou mais freqüente meio de vida” (art. 1°). Com a Lei n° 11.959/09, tem-se a pesca como “toda operação,
ação ou ato tendente a extrair, colher, apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros” (art. 2°, III).

Dessa forma, verifica-se a mudança da nomenclatura de “elementos animais ou vegetais” para
“recursos pesqueiros”, tornando, assim, a legislação mais técnica e com conceitos específicos. Nos termos do
inciso I do art. 2° da citada Lei, recursos pesqueiros são “os animais e os vegetais hidróbios passíveis de
exploração, estudo ou pesquisa pela pesca amadora, de subsistência, científica, comercial e pela aqüicultura”.

Referida Lei também trouxe a definição de atividade pesqueira, como “[...] todos os processos de
pesca, explotação e exploração, cultivo, conservação, processamento, transporte, comercialização e pesquisa
dos recursos pesqueiros”. (art. 4° da Lei n° 11.959/09). Dessa forma, toda a cadeia de pesca é englobada –
captura, transporte, beneficiamento, estocagem e comercialização.

A Lei 11.959/09 estabeleceu ainda no art. 33 que a punição das condutas e atividades lesivas aos
recursos pesqueiros e ao meio ambiente será feita nos termos da Lei n° 9.605/98, e de seu regulamento; além
de prever que o estímulo às pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvem a atividade pesqueira será feito
através dos benefícios da política agrícola, como o crédito rural, da capacitação da mão-de-obra, voltada ao
desenvolvimento sustentável, e do estímulo à pesquisa.
 
2. HISTÓRICO DAS POLÍTICAS SETORIAIS DA PESCA NO BRASIL
 

A questão ambiental de modo geral, e a pesca mais especificamente, é assunto de competência de
diversos órgãos executivos, cujas atribuições apresentam-se conflitantes em algumas oportunidades, e vagas
em outras. Ao longo da construção da estrutura organizacional da República, houve a criação e a extinção de
órgãos voltados à temática ambiental, bem como a modificação de suas competências.

Criado através da Lei nº 7.735/89, o IBAMA foi um marco na história brasileira, pois, pela primeira
vez, a gestão ambiental passou a ser integrada. Antes, a temática era tratada por diferentes Ministérios. O
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Ministério do Interior, através da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), desde 1973 cuidava do
trabalho político e de gestão de responsabilidade. Vinculados ao Ministério da Agricultura havia o Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), responsável pela gestão das florestas; e a Superintendência
de Pesca (SUDEPE), gestão do ordenamento pesqueiro. Por fim, atrelado ao Ministério da Indústria e
Comércio, a Superintendência da Borracha (SUDHEVEA) tinha o objetivo era viabilizar a produção da
borracha. A união destes quatro órgãos deu origem ao IBAMA.

Neste período de descentralização, deram-se importantes passos em matéria ambiental como a
elaboração da Política Nacional do Meio Ambiente - Lei nº 6.938/81, em que se estabeleceu o Sistema
Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), único
conselho com poder de legislar. Recepcionada pela Constituição Republica de 1988, a Lei ainda está em
vigor.

Na década de 90, a questão ambiental cresceu em importância. Foi criado o Ministério do Meio
Ambiente (1992); o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (1997); a Agência Nacional das Águas (2000);
o Conselho Nacional de Recursos Genéticos (2001); o Serviço Florestal Brasileiro (2006) e o Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (2007). Também houve o surgimento de novas legislações: Lei
das Águas (1997); Lei dos Crimes Ambientais (1998); a lei que estabelece a Política Nacional de Educação
Ambiental (1999); a que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (1999) e a Lei de
Gestão de Florestas Públicas (2006).

Atualmente, têm-se, em nível federal, os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; do
Meio Ambiente; da Pesca e Aqüicultura, além das autarquias - IBAMA e  o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes.

A fiscalização das atividades de aqüicultura e pesca é competência do MPA no âmbito de suas
atribuições e competências (Lei n° 10.683/03, art. 27, XXIV, g). Contudo o poder de polícia ambiental
pertence ao IBAMA (Lei n° 7.735/89, art. 2°, I), excetuando a fiscalização nas unidades de conservação
instituídas pela União, onde passa ter um poder de polícia suplementar ao do Instituto Chico Mendes (Lei nº
11.516/07, art. 1°, IV).

Na prática, este tipo de distribuição de atribuições provoca problemas operacionais. Na região do
Pantanal do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, quem fiscaliza a atividade de pesca esportiva são órgãos
estaduais, que ignoram se os pescadores portam licenças federais (expedidas até então pelo IBAMA),
exigindo apenas o porte das estaduais. Esta prática provoca evasão de divisas da esfera federal para as
estaduais (Bernardino, 2009, comunicação pessoal).
 
3. MANEJO PESQUEIRO: GESTÃO PARTICIPATIVA E ACORDOS DE PESCA
 

O manejo comunitário da pesca compreende as ações de manejo tomadas ao nível local, pelos
próprios usuários/comunitários. De acordo com Cerdeira (2009), o manejo comunitário de pesca na
Amazônia é uma resposta da sociedade civil à falta de gestão adequada à região e à ausência de uma política
pesqueira que atenda os anseios locais. Esta forma de manejo é uma alternativa ao modelo convencional
imposto pelo poder público, que propõe um ordenamento local à pesca que sustente os modos de vida da
população moradora. O modelo convencional para Ruffino (2005 apud Cerdeira, 2009) tem por base três
idéias: i) os recursos pesqueiros são de domínio da união e devem ser acessíveis; ii) os usuários não tem
capacidade de manejo do recurso sem a supervisão do Estado; e iii) o rendimento máximo sustentável pode
ser estimado. O autor justifica que a incapacidade do Estado em regular efetivamente a pesca leva o recurso
à condição de livre acesso, significando "sem controle"; que, com base nas afirmações de McGoodwin (1990
apud Cerdeira, 2009), apesar dos pescadores serem considerados sem capacidade de controle da pressão
excessiva sobre o recurso e nem de conservá-lo por agências do governo, as experiências bem sucedidas com
o manejo comunitário de pesca tem mostrado o contrário, as comunidades tem capacidade de controle social
e baixa densidade populacional. Esta capacidade de controle social que permite o monitoramento e o
desenvolvimento do manejo comunitário segundo Ruffino (2005 apud Cerdeira, 2009), somente é possível se
as comunidades envolvidas no manejo apresentarem nível de organização adequado. Neste sentido, os
estudos de Benatti et al. (2003 apud Cerdeira, 2009) confirmam esta idéia ao citar a organização social
como fator de sucesso do manejo do pirarucu em Tefé; embora considerem, também, a organização
comunitária frágil, sendo necessário a verificação dos fatores que influenciam esta organização, e seu
desenvolvimento em nível de políticas públicas.

Cerdeira (2009) menciona que respostas sobre a eficácia do modelo de manejo comunitário para
conservação dos estoques pesqueiros, principalmente os migradores, visto a abrangência geográfica limitada
dos acordos de pesca, e os efeitos das medidas sobre os grupos usuários no que se refere ao seu
desenvolvimento econômico e social são objetivos a serem alcançados em sistemas de monitoramento e
avaliação dos impactos desses acordos. Alguns métodos nesse sentido foram aplicados, pelo menos, no que
se refere ao esforço e produtividade pesqueiros em lagos manejado[1], a exemplo dos estudos de Almeida et
al. (2006 apud Cerdeira, 2009) e Lorenzen (2006 apud Cerdeira, 2009) para a região do Baixo Amazonas.
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Isaac e Barthem (1995 apud Cerdeira, 2009) afirmam que o manejo comunitário de pesca pode ser eficiente
na recuperação das espécies sedentárias como o pirarucu e o tucunaré que possuem grande valor econômico.
Para as espécies migradoras que utilizam diferentes ambientes, Ruffino et al. (2000 apud Cerdeira, 2009)
recomendam que o manejo seja tratado em escala macro-regional o que exigiria maiores níveis de
organização dos usuários.

Nas décadas de 1960 e 70, a pesca na Amazônia recebia um grande estímulo do governo para o seu
desenvolvimento por meio de incentivos fiscais (Mello, 1993; McGrath, 1993 apud Cerdeira, 2009), sem
grandes preocupações no manejo dos recursos. A indicação de sobrepesca de algumas espécies e os conflitos
gerados por disputas pelos territórios de pesca levaram o governo a basear o manejo dos recursos pesqueiros
na Amazônia em medidas que restringem a captura das espécies comerciais, Barthem (2006 apud Cerdeira,
2009). Como exemplo destas medidas tem-se as restrições do defeso (Portaria IBAMA 48/2007); as
determinações constantes da Portaria IBAMA no. 43/2004 para a pesca em águas continentais; e os acordos
de pesca legalizados nas áreas de várzea. A Portaria IBAMA no 08/1996, art. 5o determina o tamanho
mínimo de captura em 55 cm para o tambaqui; 150 cm para o pirarucu; e 80 cm para o surubim. Para as
espécies como o jaraqui Semaprochilodus spp, matrinchã Brycon spp, curimatã Prochilodus nigricans, pacu
Mylossoma spp e aracu Schizodon spp e Leporinus spp, a principal medida adotada é a proibição da captura
comercial na época do período reprodutivo, conhecida como defeso. Neste sentido, a Portaria IBAMA no.
48/2007 determina vários períodos por trechos da bacia amazônica, de rios da Ilha do Marajó e outras bacias
hidrográficas no estado do Amapá (Cerdeira, 2009).
 
4. A REGIÃO DA TRÍPLICE FRONTEIRA BRASIL, PERU E COLÔMBIA
 

De acordo com Faulhaber (2010), no fim do século XIX colocou-se em questão a linha de fronteira
Brasil, Peru e Colômbia, que desde fins do século XVIII, já era objeto de divergências entre Portugal e
Espanha. Chegou-se a um consenso sobre o interesse comum que viabilizou o caminho para o Atlântico por
colombianos e peruanos, que resultou na aceitação da ocupação luso-brasileira do Solimões, Içá e Japurá
(respectivamente Amazonas, Putumayo e Caquetá na Colômbia e no Peru), até então contestada por
colombianos e peruanos. Nessa argumentação, a questão da exploração na extração do látex e da escravidão
indígena apareceu a partir de observações dos conflitos étnicos e políticos concernentes ao estabelecimento
de fronteiras.

Os conflitos territoriais na região foram documentados, além dos registros consulares, por uma
literatura que, embora informada por uma polêmica de caráter racionalista, produziu informações com base
na observação direta, que tornam-se fonte para a reflexão antropológica sobre o tecido social que constitui
as representações sobre fronteira e identidade indígena no divisor de águas do Caquetá-Japurá e Putumayo-
Içá (Faulhaber, 2010).

De acordo com Gomes e Albuquerque (2010), o pescado assume grande significado na alimentação
humana, representando 70% da proteína animal consumida pela população. Em Santo Antonio do Içá (AM)
é a principal fonte de alimentação. Este município situa-se na região do Alto Solimões, em sua margem
esquerda, próximo a tríplice fronteira do Brasil, Colômbia e Peru.

 
Na economia do setor pesqueiro os que mais se destacam são: Pirarucu (Arapaima gigas), Piraíba
(Brachyplathystoma filamentum), Tambaqui (Colossoma macropomum), Surubim (Pseudoplatystoma
fasciatum), Pirara (Phracthocefalus hemeliopterus), Dourado (Brachyplastytoma roussearri),
Piracatinga (Calophysus macopterus). Devido este comércio, a Colômbia está se tornando um dos
maiores exportadores de peixes da América do Sul, graças ao Brasil. Anualmente, das 600 toneladas de
pescado que são retirados de lagos e rios do Alto Solimões, 400 toneladas vão ilegalmente para aquele
país. A proposta de realizar um estudo sobre o setor do comércio pesqueiro no Alto Solimões justifica-se
face à necessidade de identificar os fatores que comprometem o manejo sustentado dessas espécies, em
função do tráfico e do comércio ilegal na região de fronteira. A captura indiscriminada e a atividade
comercial sem projeto de manejo têm proporcionado risco de extinção de muitas espécies. [...] Resultados
preliminares, obtidos por meio de entrevistas abertas, visitas locais e pesquisa bibliográfica revelaram que
o comércio de peixes na Amazônia ocidental é realizado quase que exclusivamente na cidade de Letícia-
Colômbia, saindo do Brasil pela cidade de Tabatinga, no Amazonas.

 
Segundo Nogueira (2010), diversos municípios amazonenses exportam seu pescado, formando uma

verdadeira rede de comercialização desses produtos com a Colômbia. Entre os maiores exportadores em
2003, têm-se: Tefé, Coari, Japurá, e Manaus.

De acordo com dados do IBGE (IBGE, 2010), o município de Tabatinga possui cerca de 49.000
habitantes, Benjamin Constant cerca de 30.000, o que indica a magnitude da população local, apenas do lado
Brasileiro da região de fronteira.

Segundo Nogueira (2010), Tabatinga possui um papel de destaque na fronteira por ser o ponto de
ligação entre o Brasil e a Colômbia, ou seja, o caminho de passagem, legal ou ilegal, de todo o pescado
capturado no Alto Solimões e de outras regiões do Amazonas.

No entanto, a estrutura pesqueira da cidade enfrenta dificuldades, como a ausência de uma fábrica de
gelo e de fiscalização pelos órgãos brasileiros. Conforme Nogueira (2010), a região do Alto Solimões não
possui frigoríficos beneficiadores, como Médio Amazonas, dispondo apenas de câmaras frigoríficas,
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denominadas “Quartos Frios” ou “Bodegas”, que são usadas, em regra, para o congelamento e
armazenamento do pescado. Neste caso, o pescado sofre apenas o evisceramento e o descabeçamento para
ser congelado. Como conseqüência, os pescadores brasileiros vêem-se obrigados a adquirir o gelo
colombiano, ficando sujeitos às especulações comerciais daquele mercado.

Outro efeito é que muitos barcos não passam pela fiscalização do IBAMA e da Receita Federal no
porto de Tabatinga, sendo o pescado transportado sem nenhuma espécie de controle para Letícia
(Colômbia).

A cidade de Letícia é a porta de entrada de boa parte do pescado proveniente do lado brasileiro da
bacia, de onde é distribuído para outros locais, chegando até a Bogotá, e para exportação.

Os colombianos consomem peixes frescos e secos do Brasil e do Peru. Na fronteira, as
nacionalidades se confundem. Colombianos e peruanos pescam em águas brasileiras. Embarcações
frigoríficas de um país possuem tripulação de outro, sem, contudo, serem fiscalizados por órgãos de nenhum
dos três paises.

Os peruanos, conforme noticiado amplamente pela imprensa local, comercializam uma série de itens
menores, com destaque sobre os combustíveis. Adquiridos em Letícia por preços bem menores que os
praticados no Brasil, acabam sendo comercializados informalmente em garrafas PET no lado brasileiro da
fronteira.
 
4.1. TRATADO DE COOPERAÇÃO AMAZÔNICA
 
            De acordo com Lobato (2009) o receio de investidas internacionais na apropriação da região e o
interesse no desenvolvimento econômico foram as razões políticas que consubstanciaram a formalização do
Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), em 03 de julho de 1978, pelos oito (dos nove) países
amazônicos, a saber: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Ficou
excluída a Guiana Francesa que também está, geograficamente, em território amazônico.

Decorrente de proposta brasileira, o TCA tem como um de seus objetivos centrais a cooperação
internacional e a afirmação da responsabilidade soberana dos países amazônicos na defesa do meio ambiente
e patrimônio natural, no desenvolvimento sustentável da região e na melhoria da qualidade de vida da
população, bem como a defesa do patrimônio natural.
            Esse pacto coaduna com o propósito de integração da Amazônia transnacional e sul-americana. A
união dos países amazônicos pode fortalecer projetos conjuntos quanto ao aproveitamento da biodiversidade
e da água, inclusive nas áreas que já possuem equipamento territorial e intercâmbio, como é o caso das
cidades gêmeas localizadas em pontos das fronteiras políticas (Becker, 2008).
            Este processo levou a uma forte reativação das fronteiras políticas da Amazônia, consideradas,
anteriormente, como fronteiras mortas. Em Tabatinga e Letícia pode-se constatar a vivificação das mesmas,
o que vem a constituir um preocupação para todos os países.

O fato da globalização incidir na Amazônia dos países vizinhos através da presença militar, e no
Brasil por intermédio da cooperação internacional, constitui uma diferença importante.

O Tratado de Cooperação Amazônica apresentou-se consistente e adequado não apenas como reação
ao contexto internacional no final da década de 70, desfavorável ao Brasil em razão das políticas de
ocupação e de exploração na Amazônia brasileira oriundas dos governos militares, mas igualmente
visionário.

Lobato (2009) menciona que diante desse interesse e das manifestações, explícitas e implícitas do
TCA, pode-se afirmar a necessidade: a) de utilizar todos os meios possíveis com objetivo de prevenir ou
minorar danos ao meio ambiente; b) de utilizar os mecanismos do Direito Internacional vinculados ao meio
ambiente, inclusive as iniciativas diplomáticas e consulares dos três países, para a conservação dos recursos
naturais dispostos no ambiente transfronteiriços; c) da utilização dos instrumentos de Direito Interno dos
mencionados países em favor da preservação ambiental e da harmoniosa convivência entre as nações; d) de,
diante da poluição transfronteiriça, acionar a Comissão Especial do Meio Ambiente da Amazônia, conforme
disposição do TCA, a fim de fomentar atos preventivos, inclusive de reparação, e atribuir responsabilidade
por eventuais riscos de danos e danos aos recursos naturais da região.
 
4.1.1. Quadro normativo internacional bilateral
            No que se refere ao quadro normativo internacional bilateral, interessa ressaltar o Acordo para a
Conservação da Flora e da Fauna dos Territórios Amazônicos do Brasil e da República da Colômbia (1973).
            Também destaca-se o Acordo de Cooperação Amazônica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Colômbia (1981).
            Acerca das relações entre o Brasil e o Peru, em 1975 foi formalizado o Acordo para a Conservação
da Flora e da Fauna dos Territórios Amazônicos do Brasil e do Peru.
            Além de outros acordos que podem ser apresentados tais como: o Acordo de Pesca entre o Brasil e a
Argentina (1967) e o Acordo de Pesca e Preservação de Recursos Vivos entre o Brasil e o Uruguai (1968).
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4.1.2. Ordenamento jurídico da Colômbia
            De acordo com Lobato (2009), a Constituição Colombiana de 1991 (com alteração em 2005) faz
referência expressa à obrigação do Estado e do povo de proteger as riquezas culturais e naturais (artigo 8º),
bem como trata da saúde e saneamento ambiental (artigo 49). Contudo é com o artigo 78 (capítulo III), que
trata, especificamente, do meio ambiente e dos direitos coletivos.

Lobato (2009) menciona também que na Colômbia, embora não exista regulamentação destinada ao
controle do esforço de pesca, tem-se determinado comprimentos mínimos de captura para algumas espécies.
No que se refere a pesca de consumo, a atividade está regulamentada por intermédio do Acordo
015/Inderena/1987 e 075/Iderena/1989, os quais restringem áreas de pesca, estabelecem áreas de reserva e
regulamentam as artes de pesca. Essa legislação ainda apresenta as medidas de conservação para as espécies.
Na categoria nacional de espécies ameaçadas, a dourada e a piramutaba encontram-se em perigo de extinção
(VIEIRA, 2005).
 
4.1.3. Ordenamento jurídico do Peru
              De acordo com Lobato (2009), a Constituição Peruana de 1993, com modificação de 2005, possui
um capítulo sobre meio ambiente e recursos naturais, no qual estabelece que tanto os recursos renováveis
como os não-renováveis são patrimônio da Nação. Determina, ainda, o mencionado texto constitucional que
a política nacional do meio ambiente irá promover o uso sustentável desses recursos e estabelece a obrigação
do Estado de proteger a biodiversidade e promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia.
            Lobato (2009) menciona também que no Peru os trabalhos atuais sobre o tamanho de primeira
maturação de algumas espécies de bagres, entre as quais se destaca a dourada, têm conduzido as instituições
envolvidas no manejo da pesca a iniciar os trabalhos para regular o tamanho de captura. As medidas de
ordenamento aplicáveis à atividade pesqueira de grandes bagres amazônicos estão referidas nas disposições
da Lei Geral de Pesca aprovada mediante o Decreto Lei n. 25.977 e seu regulamento aprovado por Decreto
Supremo n. 1-94-PE. Essas leis foram atualizadas por meio da Resolução Ministerial n. 147-2001-PE. Não é
permitido usar redes com malha menor que duas polegadas para peixes de escama e redes menores que oito
polegadas nas pescarias comercias de grandes bagres e pirarucu. Na pesca é proibida qualquer modalidade de
artes e procedimentos que atentem contra o recurso e meio ambiente como: tapagem de bocas de lagos,
destruição de refúgios, agito da água, substâncias tóxicas e explosivos, sendo proibido, inclusive, conduzir
nas embarcações (VIEIRA, 2005).
 
4.2. CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD
FAUNA AND FLORA (CITES)
 

A Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de
Extinção (Cites) foi assinada em 1973 por 175 países com o objetivo de, através da cooperação
internacional, proteger certas espécies da fauna e da flora selvagem contra toda exploração pelo comércio
internacional.

Em seu texto inicial, os Estados contratantes reconhecem que a fauna e a flora selvagem, em suas
muitas belezas e variedade de formas, são uma parte insubstituível do sistema natural da Terra que devem ser
protegidas por esta e pelas próximas gerações. Reconhecem também que a cooperação internacional é
essencial para a proteção dessas espécies.

Assim, toda importação, exportação e re-exportação de animais e vegetais (bem como suas partes e
derivados) cuja classificação esteja presente nos anexos da Convenção, precisa ser previamente autorizada.
As espécies encontram-se distribuídas em três apêndices, de acordo com o grau de proteção considerado
necessário.

Os apêndices I, II e III da Convenção listam as espécies protegidas sob diferentes níveis ou tipos de
proteção contra a exploração descabida. O apêndice I apresenta as espécies ameaçadas de extinção, cuja
comercialização internacional é proibida pela CITES, exceto para fins científicos. O apêndice II traz os
nomes das espécies que não necessariamente estão em perigo de extinção, mas devem ter sua
comercialização reduzida e controlada para sua conservação.

O comércio internacional das espécies do Apêndice II deve ser autorizado pelo outorgante da
permissão de exportação ou do certificado de re-exportação (exportação de produto importado). A CITES
não exige a permissão de importação para essas espécies, contudo, alguns países são mais rigorosos neste
sentido. Permissões e certificados devem ser outorgadas apenas se autoridades superiores estiverem certas
das condições encontradas, bem como que toda a comercialização não causará detrimento à sobrevivência da
espécie em seu ambiente natural.

O Apêndice III é uma lista das espécies incluídas sob o requerimento de uma das Partes que já
regulam sua comercialização e necessitam da cooperação de outros países para prevenir exploração não-
sustentável ou ilegal. O comércio internacional dessas espécies é permitido apenas com a apresentação de
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permissões ou certificados apropriados.
Nomes de espécies podem ser acrescidos ou removidos dos Apêndices I, II e III, ou movimentados

entre eles apenas por convenção das partes em encontro ordinário ou extraordinário com este fim. No
entanto, espécies podem ser acrescidas ou removidas do Apêndice III a qualquer momento e por qualquer
uma das partes unilateralmente.

Segundo informações disponibilizadas no site do IBAMA, o Brasil aderiu a Convenção em 1975 e
tende a privilegiar os recursos/espécies constantes do Anexo II, promovendo o comércio da fauna e da flora
selvagens em bases sustentáveis, viabilizando a conservação e reprodução de espécies cujo valor econômico
é internacionalmente reconhecido. O Apêndice I ficaria restrito apenas aos casos de risco de extinção,
quando a interrupção do comércio faz-se temporariamente necessária para a recuperação das populações
ameaçadas.

A CITES estabelece apenas diretrizes orientadoras, cabendo a cada país definir legislações nacionais
específicas para a proteção das espécies contempladas em seus anexos. No caso brasileiro, a legislação
ambiental acolhe integralmente as diretrizes e demandas da Convenção, classificando o Brasil na categoria 1
em termos de implementação nacional do instrumento. Além disso, o Brasil antecipou-se na implementação
de sistema de certificação eletrônica. Há quatro anos, o IBAMA economiza tempo e dinheiro com a
concessão segura de licenças eletrônicas. No entanto, a CITES tem sua atuação restrita às transações que
envolvem o comércio internacional. Não possui, mandato para tratar de outros fatores de ameaça, como o
comércio ilegal dentro dos limites de cada país, por exemplo.

O piracuru, bem como as demais espécies incluídas no Apêndice II, deve ter sua comercialização em
consonância com o estabelecido pela Convenção. Sua exportação deve obedecer as seguintes condições (art.
IV, 2.): uma autoridade científica do ligada ao órgão competente para cuidar de assuntos relacionados a
exportação, deve garantir que esta não prejudicará a sobrevivência da espécie; a autoridade executiva
responsável pelas exportações deve garantir que os exemplares não foram obtidos em contravenção as leis de
proteção da fauna e da flora, e que qualquer indivíduo vivo será transportado em condições mínimas que
minimizem os riscos ao bem estar e a saúde.
 
CONCLUSÕES
 

No Brasil, antes da criação da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca e, posteriormente, do
Ministério da Pesca e Aqüicultura, a atividade pesqueira estava ligada ao Ministério do Meio Ambiente, que
possui visão mais conservacionista (incentivando o manejo adequado e a utilização racional desses recursos).
Após o lançamento do Programa Fome Zero e o início das atividades da SEAP, a visão passa a ser
produtivista, com enfoque maior sobre a aqüicultura e insumos de produção pesqueiros, principalmente
sobre o fomento ao setor.

Com o Ministério da Pesca e Aqüicultura, a discussão em torno das competências toma maior
relevância e especificidade, apesar da falta de clareza e incertezas futuras, posto que o MPA encontra-se em
fase de estruturação.

Mesmo sabendo-se que a temática ambiental é única e que os recursos pesqueiros não podem ser
observados e compreendidos separadamente do meio ambiente como um todo, as diversas previsões de
ações conjuntas entre o MMA e o MPA ou das previsões de competências ministeriais simultâneas geram
problemas práticos, como sobreposição de regras e/ou lacunas.

Um aspecto bastante positivo dessa transição da pesca e da aqüicultura para um ministério específico,
é que o setor atinge um status superior ao que ocupava no passado, onde hierarquicamente, a pesca e a
aqüicultura eram tratadas ao nível máximo de diretorias do IBAMA, Ministério do Meio Ambiente e
Ministério da Agricultura.

A atual importância do setor e as competências materiais do MPA podem facilitar a articulação
ministerial, principalmente com o Ministério das Relações Exteriores, visando o estabelecimento de uma
agenda internacional entre os três países, num primeiro momento, a fim de se negociar parâmetros comuns
para o manejo de estoques pesqueiros compartilhados.

No âmbito do TCA e da CITES, estes esforços podem ser facilitados e encontrar cenário favorável à
discussões e formação de consenso. Deve se ter em vista não apenas o valor econômico dos estoques
pesqueiros, mas a segurança alimentar das populações ribeirinhas, em um contexto de bacia.

A dificuldade de implementação de eventuais políticas públicas na região, esbarra em um relativo
vazio demográfico (se comparado a outras regiões do Brasil), na precariedade das telecomunicações,
transporte, infra-estrutura de beneficiamento e armazenagem de pescado, precariedade dos aspectos
sanitários e fiscalização (ambiental, aduaneira e policial).

Por outro lado, toda esta ausência do aparelhamento estatal enseja o fortalecimento da gestão
participativa. As comunidades ribeirinhas, tradicionalmente representadas por organizações de base,
participam ativamente desse sistema. A eficácia do ordenamento pesqueiro depende do aspecto social.

A fragilidade desse sistema é a falta de amparo legislativo. O ordenamento pesqueiro praticado até
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recentemente pelo IBAMA, através da recepção dos acordos comunitários de pesca, era essencialmente de
natureza administrativa. As alterações de competência material, com o advento do MPA e o fim dos grandes
projetos de cooperação técnica internacional, que financiaram ações de ordenamento do IBAMA por muito
tempo, deixaram uma lacuna prática.

A dúvida final que resta é se o sentimento de identidade comunitária e a cultura dos acordos de pesca
e da gestão participativa são resilientes o bastante para continuarem existindo nesse novo cenário.
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PROTEÇÃO AMBIENTAL E DIREITO À VIDA: UMA ANÁLISE ANTROPOCÊNTRICA NA
PERSPECTIVA DA COMPREENSÃO DA EXISTÊNCIA DE UM DIREITO HUMANO

SUPRADIMENSIONAL.

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND THE RIGHT TO LIFE: AN ANTHROPOCENTRIC
ANALYSIS ON THE EXISTENCE OF A SUPRA-DIMENSIONAL HUMAN RIGHT

ELDA COELHO DE AZEVEDO BUSSINGUER
Maria Claudia de Souza Lemos Soares Brandão

RESUMO
O trabalho analisa a possibilidade de que a proteção ambiental, vista como Direito Fundamental à vida, a
partir da corrente teórica antropocêntrica, possa ser considerada em uma perspectiva supradimensional no
que tange às dimensões de Direitos Humanos. Nessa perspectiva são apresentadas as correntes
interpretativas da proteção ambiental defendidas na doutrina, com ênfase na defesa das presentes e futuras
gerações, considerando o caráter norteador do Direito à vida. Em seguida são detalhadas as várias dimensões
de Direitos Humanos defendidas por Norberto Bobbio, fazendo-se uma correlação com o Direito à vida,
base dos direitos protetivos do meio ambiente, e chegando-se à conclusão de que a proteção ambiental pode
ser inserida em todas as dimensões e desta forma, pode ser considerada superior a qualquer uma delas.
PALAVRAS-CHAVES: PROTEÇÃO AMBIENTAL; DIREITO À VIDA; ANTROPOCENTRISMO;
DIMENSÕES DE DIREITOS HUMANOS.

ABSTRACT
The article examines the possibility that the Environmental Protection, seen from the anthropocentric theory,
as the Fundamental Right to Life, can be consider over a supra-dimensional perspective in terms of Human
Rights Dimensions. From that perspective, the interpretative currents of Environmental Protection defended
by the doctrine are presented, with emphasis to which that protects the present and future generations,
considering the guiding principle of the Right to Life. Then the Human Rights Dimensions developed by
Norberto Bobbio are detailed, making a correlation with the Right to Life, substructure of Environmental
Rights, to make a conclusion that Environmental Protection could be issued in all dimensions and therefore it
could be considered superior to any of them.
KEYWORDS: ENVIRONMENTAL PROTECTION; RIGHT TO LIFE; ANTHROPOCENTRISM;
HUMAN RIGHTS DIMENSIONS.

1 INTRODUÇÃO

 

A preocupação com o futuro da humanidade tem ocupado parcela significativa da agenda política e social
dos principais líderes mundiais seja em razão da compreensão real da impossibilidade do homem continuar a
existir dentro da mesma lógica utilitarista dos recursos ambientais, seja em razão da forte pressão das
lideranças sociais ambientais que buscam maiores compromissos na tomada de decisões que possam
repercutir na qualidade de vida e na sobrevivência das futuras gerações.

 

"Ser Humano" e "Natureza", ao longo da história, sempre foram questões que quando eram relacionadas a
"Direitos" entravam em choque, contudo, nunca deixaram de ter uma conexão. O que ocorre é que, nas
últimas décadas, essa relação "homem-biota" passou a ser vista de uma forma mais severa, diante do valor
cultural dado pelo homem a sua existência e a existência dos demais seres vivos numa perspectiva mais
interligada.

 

A compreensão de que a tutela ambiental é um meio essencial para a existência e perpetuação da
humanidade, constituindo-se, portanto, o Direito ao meio ambiente saudável,  um Direito Humano
Fundamental, torna-se indispensável que o tema seja estudado de forma mais sistemática e com o
aprofundamento que seu grau de dificuldade requer.

 

A correlação entre a "Proteção ambiental e o Direito à vida" ainda que venha sendo considerada em alguns
estudos, não parece constituir-se a preocupação central dos teóricos do direito que ainda não despertaram
para as implicações que esta relação impõe à análise e à prática do Direito.

 

Por mais que aparentemente as questões ligadas aos Direitos Humanos parecem estar evidenciadas nos
debates e na mídia, elas continuam ocupando um lugar de pequeno destaque nos currículos e nos projetos
políticos pedagógicos dos cursos de graduação e de pós graduação em Direito no Brasil. Por esse motivo,
iniciar um debate desta natureza nos impõe uma sistemática de discussão que precisa passar necessariamente
pela abordagem conceitual que deu origem ao tema dos Direitos Humanos e a forma como eles foram se
desenvolvendo ao longo da história.
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Para efeito de análise da correlação entre Direitos Humanos, Direito à vida e Proteção Ambiental, será
utilizada a proposição da classificação dos Direitos Humanos em Dimensões conforme estabelecido por
Norberto Bobbio[3].

 

A  partir do questionamento se a proteção ambiental, vista como Direito a vida na perspectiva analítica
possibilitada pelo antropocentrismo, pode ser considerada como Direito Humano supradimensional, o artigo
foi desenvolvido.

 

Inicialmente procurou-se apresentar as diferentes correntes interpretativas de proteção ambiental procurando
situar o leitor para uma compreensão das razões que sustentaram a adoção do antropocentrismo neste
trabalho.  A seguir discutiu-se as dimensões dos Direitos Humanos e a correlação destes com o  Direito a
vida e a tutela do meio ambiente, para a seguir conduzir o leitor ao debate central deste artigo, qual seja, a
defesa da possibilidade da existência de um Direito Humano supradimensional.

 

2 AS CORRENTES INTERPRETATIVAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

 

A discussão sobre as questões ambientais envolve correntes de pensamento que analisam o bem ambiental de
forma diferenciada.

 

Segundo Antonio Herman Benjamin[4], levando em conta a realidade do direito brasileiro e o próprio direito
comparado, as correntes interpretativas do direitos ambiental são analisadas apenas em três modelos ético-
jurídicos básicos: a) antropocentrismo puro; b) antropocentrismo intergeracional; e, c) não-
antropocentrismo.

 

Entende este doutrinador que essas três vertentes do pensamento filosófico-ambiental e da formulação
jurídica de proteção da natureza não são excludentes. Podem informar simultaneamente um mesmo período
histórico e até um mesmo texto normativo, com dispositivos filiados a correntes diversas. No caso do Brasil,
por exemplo, pode-se citar o Decreto n. 26.645 de 10 de julho de 1934 que estabeleceu medidas para
proteção de animais, possuindo uma visão biocêntrica, e também, criado na mesma época, o Código
Florestal que, numa visão oposta, defendia uma tendência antropocêntrica.

 

No entanto, uma questão que deve se levantar refere-se ao transbordamento que objeto ambiental possui em
seu âmago. Na verdade, um Estado soberano pode até possuir uma legislação ambiental que, se analisada
pinçadamente, pode ser vista de acordo com várias correntes, entretanto, a sua Constituição deve seguir, a
princípio, uma teoria superior para que a tutela ambiental não perca o seu devido valor.

 

Na verdade, se as questões ligadas ao meio ambiente forem melhor questionadas, chegar-se-á a conclusão de
que produzem conseqüências não apenas dentro de um Estado soberano, podendo gerar danos e
conseqüências irreversíveis a nível global devido a sua natureza indivisível. Portanto, teoricamente, seria
incabível analisar o meio ambiente numa análise antropocêntrica no Brasil e numa análise ecocêntrica no
Chile.

 

Esse é um ponto que se questiona, mas que, entretanto, ainda não foi solucionado de forma plausível pelos
doutrinadores, diante da necessidade hoje primordial de se defender o entendimento utilizado nas
constituições dos Estados Soberano para que a tutela ambiental seja vista, antes de tudo, como direito
humano fundamental.

 

2.1 O ANTROPOCENTRISMO PURO

 

O antropocentrismo puro separa o homem do restante do meio ambiente, tendo o homem maior valor devido
a sua soberana forma de raciocínio, devendo o restante da natureza apenas lhe servir.

 

Este tipo de concepção sobre o meio ambiente iniciou-se no Renascimento quando se começa a colocar o
homem como centro de todas as questões, e não a ter aquela concepção filosófica-teológica que ocorria na
Idade Média. Ela está ligada intimamente com o liberalismo econômico.
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No entanto, no que diz respeito ao meio ambiente em si, foram os portugueses que primeiro se manifestaram
quanto ao tema.

 

O problema da teoria do antropocentrismo puro não é nem o fato de que o homem seria mais importante do
que o restante da natureza, mas sim a questão de que o separa de forma radical de todo o meio ambiente
como se aquele não fizesse parte deste, e que as atitudes tomadas pelo homem, no que diz respeito ao meio
ambiente, não lhe afetariam de forma negativa num futuro próximo.

 

Essa teoria foi mais difundida nos tempos em que a natureza era vista pelo homem como algo infinito,
principalmente após a descoberta do Novo Mundo Ocidental pelos europeus, posto que entendiam que os
danos causados pelo próprio homem ao meio ambiente não chegariam a afetar a natureza a ponto de
prejudicar a própria humanidade.

 

Nesta concepção o caráter econômico da natureza e o poder do homem sobre a terra (direito de
propriedade) eram vistos como impenetráveis e soberanos.

 

2.2 O ANTROPOCENTRISMO MITIGADO, REFORMADO OU AMPLIADO

 

Diante do rigor defendido pelo antropocentrismo puro e das conseqüências práticas que tais pensamentos
acarretaram, como os diversos acidentes ambientais e aumento descomunal da poluição global, outras
correntes mais amenas começaram a ser difundidas.

 

Nestas novas correntes, apesar de também colocarem o homem como o item mais destacado do meio
ambiente e em torno do qual todo o resto era tutelado, amenizavam a questão de seu enaltecimento,
defendendo que os seres humanos teriam que se preocupar com a questão ambiental para que as suas
gerações futuras também pudessem obter benefícios da natureza. Essas correntes foram denominadas como
antropocêntricas mitigadas, reformadas ou ampliadas, dentre as quais pode-se destacar o antropocentrismo
intergeracional e o de proteção aos animais.

 

Benjamin Hernam[5] destaca:

 

São preocupações dessa ordem que levam a um abrandamento do antropocentrismo tradicional, originando
aquilo que chamamos antropocentrismo mitigado ou reformado, que ora se curva perante as gerações futuras
(= antropocentrismo intergeracional), ora incorpora um sentimento de bondade no relacionamento com os
animais, principalmente os domésticos (= antropocentrismo do bem-estar dos animais).

 

2.2.1 O antropocentrismo mitigado intergeracional

 

O antropocentrismo mitigado, de acordo com as correntes doutrinárias que a defendem, estaria relacionado
com o futuro das gerações da humanidade - o que se chama de antropocentrismo intergeracional, o qual hoje
seja a corrente predominante nos países da atualidade.

 

Essa corrente se baseia na solidariedade tanto quanto ao individuo quanto ao tempo em que ele vive, para
que os meios naturais sejam preservados para o bem-estar unicamente do ser humano. Ela encontra-se entre
o antropocentrismo puro (ou clássico) e o não antropocentrismo (ou econcentrismo ou biocentrismo).

 

Como bem observado por Christopher D. Stone[6] a teoria das gerações futuras dá mais base à equação da
proteção do meio ambiente, pois enseja que os interesses dos não-nascidos, os nossos descendentes, sejam
somados aos do presente, obrigando a humanidade atual a refazer seus cálculos sobre a eliminação dos
recursos naturais.

 

Fiorillo[7] acredita nessa abordagem antropocêntrica e ainda faz uma verdadeira defesa de que esse tipo de
entendimento é necessário para que haja suporte jusconstitucional para o direito ambiental, garantindo a
sadia qualidade de vida do próprio homem.
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Contudo, este autor dá ao presente uma importância um pouco maior do que ao futuro de nossas gerações,
pois admite que, nos casos em que a inexistência de uma vida não humana for necessária para garantir a sadia
qualidade de vida do homem esta deverá ser exterminada.

 

Neste caso, para alguns autores, estaria ocorrendo um "enviesamento antijuriambiental"[8] e um prejuízo ao
próprio homem através de uma via indireta, pois ele pertence também ao ecossistema e também interage com
os demais organismos do meio ambiental.

 

2.2.2 O antropocentrismo reformado a favor dos animais

 

Outra forma de mitigação do antropocentrismo clássico de importante conotação é a que protege a natureza,
em especial os animais, mas sem chegar a defender o não-antropocentrismo.

 

Por exemplo, alguns autores consideram como corrente antropocêntrica mitigada ou reformada a corrente da
ética do bem-estar dos animais ("Animal Welfare"), que defende um tratamento mais "humano" para os
outros seres vivos, especialmente para os animais domésticos e de estimação.

 

Nessa corrente, inexiste qualquer interesse do animal que não possa sucumbir nos casos que os benefícios
para os seres humanos sejam maiores. Para esta teoria os animais continuam sendo objetos passíveis de
dominação, contudo, devem ser tratados de formas menos cruéis. Por estas considerações é que ainda são
vistas dentro do antropocentrismo.

 

2.3 O NÃO-ANTROPOCENTRISMO

 

O não-antropocentrismo, o ecocentrismo (ou holismo), o biocentrismo ou a ecologia profunda são algumas
das concepções do movimento ambientalista contemporâneo em que vários autores defendem teorias que na
base são semelhantes entre si, no entanto, totalmente contrárias ao antropocentrismo radical.

 

Também estariam entre estas correntes, agora defendidas de forma mais branda, a teoria dos "direitos dos
animais" ("animal liberation"); o "ecofeminismo"; a "ecologia social"; e, a "cosmologia animística dos povos
indígenas"; todas propondo uma alteração ontológica na visão humana da natureza e do relacionamento com
ela.[9]

 

Conforme descrito por Benjamin[10], o não-antropocentrismo seriam

 

[...] todas as correntes que criticam ou rejeitam por insuficiência a doutrina antropocêntrica (inclusive o
antropocentrismo mitigado). É uma visão do mundo informada por um modelo ecológico de
interrelacionameto interno, um rico sistema de circulação permanente entre o "eu" e o mundo exterior, e que
advoga ser a natureza mais complexa do que a conhecemos e, possivelmente, mais complexa do que
poderemos saber (Teoria do Caos).

 

Através dos ideais dessas correntes os seres humanos não são colocados como seres centrais e intangíveis, e
sim como elementos integrantes da comunidade biota. Essas correntes têm muita relação com a ciência atual,
que não vê o porquê de colocar o homem num pedestal, como uma espécie superior, sendo que em muitos
casos possui incapacidades que os poderiam comparar a outros animais não racionais.

 

Para essas correntes os seres humanos são colocados em pé de igualdade com os demais elementos da
natureza, defendendo que o homem como o centro das tutelas ambientais não resolve os problemas que o
próprio ser humano criou para si próprio.

 

Para os defensores destas correntes os seres vivos e os ecossistemas merecem igual respeito, e só podem ser
tratados conjuntamente.
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A teoria da ecologia profunda, também chamada de "ecologia transpessoal" ou "naturalismo" é a corrente
mais radical de todas as que são contra o antropocentrismo, pois não só defende que o homem é integrante
da comunidade Terra, como também faz uma opção mais geocêntrica, dando valor intrínseco à
biodiversidade[11].

 

Vale destacar sobre a questão, conforme citado por Leonardo Boff no prefácio da obra "Direito ambiental e
ecologia: aspectos filosóficos contemporâneos"[12], o posicionamento do cientista Michel Serres
descrevendo que: "a declaração dos direitos humanos teve o mérito de afirmar que todos os homens são
portadores de direitos, mas teve o defeito de entender que só os homens são portadores de direitos".

 

Entretanto, a possibilidade de se reconhecer "direitos" a entidades não-humanas passa a ser um tanto utópica
e exagerada, tendo em vista que o direito é uma entidade cultural criada pelo homem em favor do homem,
não podendo ser concebido nas ideologias atuais a possibilidade de existirem sujeitos de direito não
humanos.

 

Olmiro Ferreira da Silva[13] trata desta questão destacando que:

 

[...] podemos falar em impasse estrutural no Direito Ambiental, uma vez que a paridade natural contrasta com
a disparidade jurídica nas relações ambientais básicas entre tais entes (que deveriam ser todos sujeitos em
qualquer relação, ainda que com características diferenciadas e com proporcional subjetividade, limitada ou
indireta) [...]

 

Portanto, para este estudioso para haver um equilíbrio de relacionamento entre os componentes do meio
ambiente com conseqüências no mundo jurídico, há necessariamente de se resolver esta questão da
titularidade que repercute na questão da disparidade jurídica entre os entes e também na questão na
inexistência de subjetividade dos componentes não humanos do meio ambiental. Além disso, a única maneira
que este doutrinador vê de se resolver a questão seria dar aos demais entes não-humanos do meio ambiente
um foro de sujeito jurídico, deixando de ser apenas objeto na relação interjurisdicional.

 

De qualquer forma, de acordo com vários pesquisadores que defendem o pensamento anti-antropocêntrico,
estas correntes não são contra o ser humano. Na verdade, elas apenas negam o fato dos seres humanos serem
considerados como entidades apartadas e superiores à natureza.

 

Quanto ao exposto, cabem as palavras de Benjamin[14]

 

[...] a principal conseqüência da adoção do pensamento não-antropocêntrico seria um modelo técnico-jurídico
muito mais protetório da Terra e dos seus múltiplos sistemas. As correntes que rejeitam o antropocentrismo
não são misantrópicas, isto é, anti-homem. O que elas combatem é o chauvinismo humano, a ficção insistente -
negada pela Ciência - de enxergar os seres humanos como entidades apartadas da natureza. Esta e aqueles
podem viver e prosperar."

 

Desta forma, para este autor a visão anti-antropocêntrica apenas muda o ângulo de análise da questão de
forma parcial, pois o homem continuaria sendo o centro das preocupações, mas não de forma separada, e
sim, interligado ao meio ambiente.

 

Neste caso, para os defensores destas correntes anti-antropocêntricas não se pensa em proteger a natureza
apenas para as futuras gerações do ser humano (como no antropocentrismo intergeracional). Na verdade, o
que se pretende é proteger o meio ambiente simplesmente porque o homem integra a biota e com isso ele
será beneficiado com essa tutela protetiva.

 

O doutrinador Marcelo Abelha Rodrigues[15] além de defender esta corrente, também destaca que "[...] a
colocação do homem como personagem central na conceituação ecocêntrica e biocêntrica é, inclusive, a
única forma de se chegar à manutenção do equilíbrio dos ecossistemas".

 

O mesmo autor, em sua doutrina "Elementos do direito ambiental"[16] afirma

 

Trata-se de uma mudança de paradigma, feita lentamente, em que o ser humano aos poucos abandona a idéia
egoística e selvagem do antropocentrismo, para refletir que a proteção do meio ambiente, deve ser feita de
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modo autônomo, independente de qualquer benefício imediato que possa advir dessa proteção.

 

Através dessa concepção, a única diferença entre a visão antropocêntrica e a não-antropocêntrica menos
radical (ou ecocêntrica como denominada pela maioria dos doutrinadores) seria a de que: na primeira o
homem não deveria se preocupar muito com os recursos naturais, pois estariam eles à sua disposição (ou se
preocupar apenas um pouco para preservar para o seu futuro), e na segunda não deveria ser assim tão
restritos, pois apesar do homem continuar sendo o ser mais enobrecido na natureza, esta deveria ser
protegida sem qualquer intenção direta de favoritismo.

 

Contudo, questiona-se essa análise de alguns doutrinadores, posto que se o homem continua sendo o ser
para o qual se criam os direitos (sujeito de direitos) como então ele poderia ser visto de forma igualitária
quanto aos demais seres vivos? A alegação de muitos é que a natureza deve ser protegida apenas porque é
nela que o homem vive. Se o pensamento for este, de certa forma, intrinsecamente, o homem continua
pensando antes nele, e não de forma igualitária com os demais seres vivos, até porque ele não iria proteger a
natureza sem um benefício que não fosse, mesmo que indiretamente, lhe proporcionado.

 

Sobre a questão, Paulo de Bessa Antunes[17] entende que a teoria do biocentrismo ou ecocentrismo (anti-
antropocentrismo) não deixa de ser uma nova abordagem da questão ambiental chamada de "revolução
ambiental", pois sempre a natureza deverá ser analisada como uma construção humana e com finalidades
humanas.

 

Como destaca este doutrinador[18], a teoria biocêntrica

 

[...] corresponde às visões de setores urbanos sobre o mundo natural que, rotineiramente, são antagônicas
àquelas dos que habitam no 'mundo natural'. Juridicamente, a questão é extremamente relevante, pois, seja no
âmbito do direito interno, seja no do direito internacional, tem havido uma enorme pressão para que sejam
adotados os padrões originários dos países industrializados e, em tal condição, altamente consumidores de
recursos naturais e que buscam 'congelar' o uso dos recursos naturais dos países com menor grau de
industrialização

 

Portanto, para este autor a teoria do ecocentrismo só foi criada para que países ainda subdesenvolvidos e que
ainda possuam recursos naturais deixem de utilizá-los, tendo em vista que nos países já desenvolvidos tais
recursos já foram, há tempos, exterminados em prol de seus cidadãos.

 

Assim, fora a crítica que deve ser feita ao posicionamento antropocêntrico ainda radical de alguns
doutrinadores como Fiorillo[19] e ao posicionamento anti-antropocêntrico utópico, de defesa da natureza
como possível sujeito de direitos, o certo é que, pelas correntes doutrinárias que se apresentam, percebe-se
que o antropocentrismo realmente continua a existir e deverá ser defendido não só em nossa Constituição da
República como nas demais cartas constitucionais dos Estados soberanos, pois, no mundo jurídico e racional
em que vive o ser humano, não há como se viabilizar a predominância de importância de outros seres da
Biota, a não ser se for para o interesse do próprio homem.

 

Não há que se falar, portanto, em não-atropocentrismo. As classificações (correntes) defendidas por vários
estudiosos devem ser entendidas apenas como ramos (dependendo do nível de importância que se dá ao meio
ambiente) de um pensamento indiscutível, que é o interesse humano.

 

Na verdade, como já destacado acima, os vários ordenamentos jurídicos hoje existentes não adotam um
método específico de corrente. A maior parte deles acaba inserindo em seu ordenamento jurídico um
conjunto de instrumentos de tutela ambiental que mesclam objetivos de conservação (como determinando
áreas de Reserva Legal) com, os de preservação (como outorgando as áreas de Proteção Ambiental), que
são mais rígidos. Uns mais antropocêntricos (Florestas Nacionais, por exemplo), outros menos (Reservas
Biológicas, por exemplo).

 

Ocorre que, reitera-se: a visão ambiental constitucional defendida em cada Estado soberano, ainda se torna
necessária para se entender o desenvolvimento da proteção ambiental através de uma visão de direito
humano fundamental ou não.

 

Sob este enfoque, entende-se que a melhor concepção a ser adotada, para que o meio ambiente seja
protegido de forma eficaz, é o antropocêntrico mitigado relacionado às presentes e futuras gerações, sendo
esta a corrente que atualmente se sobressai nas cartas constitucionais.
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3 AS DIMENSÕES DOS DIREITOS HUMANOS E A TUTELA DO MEIO AMBIENTE

 

Apesar da existência de grande diversidade de posicionamentos doutrinários acerca da ideal denominação
dos direitos humanos, o que não cabe detalhar neste trabalho, o nascimento da tutela dos direitos humanos
coincide com a criação dos Estados de Direito, no intuito de garantir uma efetiva convivência em sociedade,
protegendo para isso alguns direitos básicos do ser humano.

 

Inicialmente esses direitos foram enaltecidos pelos Estados soberanos de forma individual, normalmente
inseridos em suas cartas constitucionais através do que hoje podemos chamar de direitos fundamentais, de
acordo com a realidade histórica, política e cultural de cada um. Contudo, após a Segunda Guerra Mundial
essa proteção dos direitos humanos se tornou mais ressaltada e possuidora de um enfoque internacional,
ultrapassando as fronteiras das soberanias estatais, mostrando sua importância de forma global.

 

De qualquer forma, tendo como ponto fundamental o futuro da humanidade, os direitos humanos são aqueles
essenciais à existência atual da humanidade vista de forma individual e universal, garantindo um mínimo de
dignidade, mas também uma boa porcentagem de perpetuação de sua existência. Seriam, então, os direitos à
vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade e à segurança em suas concepções mais genéricas.

 

Contudo, de todos os direitos humanos, aquele que mais merece destaque, e que aqui é ressaltado como
essencial a existência de todos os demais, seria o direito à vida.

 

Desde a concepção filosófica defendida por Immanuel Kant[20], em seu segundo imperativo categórico, no
qual todo ser racional (homem) possui um fim intrínseco relacionado à sua dignidade, a vida é tratada de
modo primordial, sendo vista como a base sustentadora da dignidade da pessoa humana. O homem nunca
pode ser visto como um instrumento (meio).

 

Na esfera jurídica, José Afonso da Silva[21], trata da dignidade da pessoa humana como "um valor supremo
que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida"

 

Ocorre que, conforme se verificará abaixo, o direito à vida pode ser interpretado de várias formas,
entretanto, a concepção mais moderna que se defende hoje, inclui em sua abrangência a proteção ambiental.

 

Liliana Allodi Rossit e Carla Canepa[22] destacam que a proteção ao meio ambiente acaba sendo o
instrumento protetor da vida humana e com isso um princípio e direito fundamental, pois através dele busca-
se um meio ambiente sadio, base do bem-estar da humanidade e da sua própria condição humana. Para elas a
inviolabilidade do direito à vida é o pilar sustentador de todos os demais direitos, e como o homem faz parte
da natureza, esta deve ser protegida para o seu próprio benefício.

 

Hannah Arendt[23], em sua obra "A condição humana" também destaca que:

 

A Terra é a própria quintessência da condição humana e, ao que sabemos, sua natureza pode ser singular no
universo, a única capaz de oferecer aos seres humanos um habitat no qual eles podem mover-se e respirar sem
esforço nem artifício. O mundo - artifício humano - separa a existência do homem de todo ambiente
meramente animal; mas a vida, em si, permanece fora desse mundo artificial, e através da vida o homem
permanece ligado a todos os organismos vivos.

 

O direito à vida, como condição essencial para a manutenção da dignidade do ser humano, deve abranger
não só a proteção da espécie humana como também dos demais seres vivos, tendo em vista que o planeta
possui uma interligação condensada e a perpetuação do homem no mundo só é possível caso haja a proteção
de todas as espécies existentes no meio ambiente de forma equilibrada.

 

Desta forma, a proteção do direito à vida humana, base norteadora de todos os demais direito humanos,
necessita obrigatoriamente da proteção do meio ambiente como um todo para que possa ser eficaz.
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3.2 A CLASSIFICAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS EM DIMENSÕES

 

A classificação histórica dos direitos humanos, primeiramente desenvolvida por Karel Vasak em conferência,
ministrada em 1979, no Instituto Internacional de Direitos do Homem, em Estrasburgo, e depois
aperfeiçoada por Norberto Bobbio[24], separa-os em gerações com comparação à tríplice ideologia da
revolução francesa (liberdade, igualdade, fraternidade).

 

Para Karel Vasak, os direitos humanos deveriam ser divididos em uma classificação conforme a
predominância dos eventos históricos e das aspirações axiológicas, da seguinte forma: a) a primeira, surgida
com as revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII, valorizando a liberdade; b) a segunda, decorrente
dos movimentos sociais-democratas da Revolução Russa, dando ênfase à igualdade; c) a terceira, advinda
das experiências da humanidade durante a Segunda Guerra Mundial, refletindo os valores da
fraternidade.[25]

 

Após uma análise mais complexa sobre o tema a expressão "geração" foi substituída pela palavra
"dimensão", entendendo-se que assim não se faria diferenciação histórica ou evolutiva entre as divisões
criadas, tornando-as paralelamente importantes e, quisá, às vezes interligadas

 

Apesar do desenvolvimento quanto à temática, tal discussão não produz qualquer interesse científico no
momento, tendo em vista que o principal, que é o nascimento desses direitos humanos, ocorreu num mesmo
momento de forma cumulativa, só tendo os estudiosos enaltecido alguns direitos antes de outros devido às
ocorrências históricas, ou seja, todos os direitos humanos são de igual importância, situados num mesmo
plano, não havendo entre eles qualquer tipo de hierarquia. Contudo, como a doutrina atual vê a expressão
"dimensão" como uma interpretação mais correta, essa é a que se adotará.

 

Assim, de acordo com esta classificação, os direitos humanos de primeira dimensão seriam os direitos civis
e políticos que foram defendidos como garantias ao direito individual do ser humano, tendo sido
referenciados num primeiro momento no "Bill of Rights" de 1776, depois durante a Revolução Francesa de
1789, tendo base a "liberdade" de sua ideologia, e na "Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão".

 

Depois da Segunda Guerra Mundial, a primeira dimensão acabou sendo aprofundada e a ONU subscreve a
"Declaração Universal dos Direitos Humanos" em 1948.

 

A Declaração estabelece que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos e que possuem
capacidade para gozar os direitos e liberdades sem distinção de qualquer espécie, raça, sexo, cor, língua,
opinião política ou qualquer outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra
limitação de soberania.

 

Nessa dimensão se defende apenas o homem através de sua liberdade em face do comando estatal,
reconhecendo seus direitos civis e políticos, como por exemplo, o direito de votar e ser votado. É o homem
contra o Estado, o qual deve apenas desempenhar um papel de polícia por meio do Poder Executivo, e de
controle e prevenção pelo Poder Judiciário.

 

Desta forma, a concepção da arbitrariedade, das injustiças pessoais, dos direitos da natureza, se perdem com
a ruptura provocada pelos direitos de primeira geração, individuais e políticos ou de liberdades da vida[26].

 

A segunda dimensão dos direitos humanos teria sido enobrecida no século XIX, no período da Revolução
Industrial, e criado fortes raízes no inicio do século XX, tendo o Estado passado a defender os trabalhadores
e iniciado uma política visando ao desenvolvimento social.

 

Nesta dimensão, os direitos humanos invocados não são mais aqueles ligados a proteção do homem de forma
isolada, em sua liberdade, mas referente ao homem que pertence a um grupo social de trabalho e que merece
ter seus direitos prestigiados pelos poderes estatais.

 

Desta forma, aqui o Estado passa a ter uma atuação mais positiva, ao contrário do que ocorre na primeira
dimensão, criando direitos relativos ao trabalho, à educação e à saúde do homem (operário). Assim, a classe
operária obtém participação política e o Estado volta a intervir do domínio econômico-social e cultural.
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Como bem destaca Gustavo Filipe Barbosa Garcia[27], "o objetivo, no caso, é corrigir as desigualdades
sociais e econômicas, procurando solucionar os graves problemas da chamada questão social, surgida com a
Revolução Industrial".

 

Os direitos sociais defendidos por esta dimensão decorrem da necessidade da participação plena na vida em
sociedade, incluindo o direito à educação, à manutenção familiar, à maternidade, à infância, à juventude, ao
lazer, à saúde, entre outros. Já os direitos econômicos relacionam-se com a garantia a um nível básico de
vida digna e de segurança. Por fim, os direitos culturais dizem respeito a preservação das formas de
reprodução cultural das comunidades, bem como no desenvolvimento religioso.

 

Portanto, diante desses interesses predominantemente sociais, esta dimensão dos direitos humanos foi
relacionada à ideologia da "igualdade", e também como a primeira dimensão foi melhor valorizada após a
Segunda Guerra Mundial.

 

Sobre esta dimensão, fazendo uma correlação com os direitos coletivos, brilhantemente discorre Marcelo
Abelha Rodrigues[28], in verbis:

 

Portanto, resumindo, tem-se que o novo papel do Estado, atuante em prol de uma igualdade de direitos e
garantias sociais, obrigou-o a intervir em todos os setores da sociedade ao mesmo tempo que estes mesmos
setores - que exigiam tais direitos - passaram a agir em grupos e categorias. O dever estatal de dar e prestar
tais direitos - então exigidos pela coletividade - fez com que todos os setores da sociedade fossem afetados pela
intervenção estatal. Nesse passo, a antiga dicotomia e vala que isolavam o público e o privado foram
preenchidos por interesses ditos "coletivos".

 

As primeiras constituições a implementar essa concepção foram a mexicana em 1917, a de Weimar na
Alemanha em 1919 e a da Polônia e Iugoslávia em 1921. Já no plano internacional pode-se destacar o Pacto
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966.

 

Nessa dimensão, entretanto, os pactos sociais dão apenas segurança aos cidadãos, deixando de lado o pacto
social que deveria existir entre o homem e a natureza, contudo, como dito, o meio ambiente do trabalho e os
aspectos ligados à saúde humana já eram enaltecidos.

 

Já os direitos humanos de terceira dimensão tiveram suas primeiras manifestações após a Segunda Guerra
Mundial e tratam mais especificamente sobre os direitos relativos à "fraternidade" da bandeira francesa, quais
sejam, aqueles referentes ao patrimônio comum da humanidade, inseridos aí, os direitos difusos como a
proteção ambiental e os direitos de consumo da sociedade.

 

Esses direitos surgem como resposta à exploração, não mais da classe trabalhadora, mais sim, das nações em
desenvolvimento por aquelas já desenvolvidas, e pelas injustiças e opressões advindas de várias nações. À
exemplo disto a ONU se reúne (até contra vontade dos estados Unidos da América) aprovando dois pactos
que versam sobre direitos coletivos da humanidade: Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o
Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Neste momento nascem os princípios do
direito ao consumidor.

 

Nesse momento, o mundo se atenta para as ideologias radicais que atingem diretamente toda a humanidade,
e os direitos invocados não são mais relativos ao homem como ser individual, nem mesmo como componente
de um corpo social de trabalho, mas sim pertencente a um gênero, como corpo coletivo em sentido amplo, e
especialmente difuso.

 

Novamente, com base nas transcrições de Marcelo Abelha Rodrigues[29], cabe fazer um adendo quanto a
diferenciação entre interesses difusos e coletivos

 

[...] a distinção entre interesse difuso e o coletivo se faz por intermédio da determinabilidade dos titulares do
interesse. Enquanto neste são determináveis, naquele são indetermináveis. Entretanto, esta não nos parece ser a
única distinção entre um e outro. A diferença entre o interesse difuso e o interesse coletivo é ontológica,
porque enquanto o interesse coletivo está diretamente ligado ao atendimento de um interesse privado de uma
coletividade, exclusivo e egoísta dessa mesma coletividade, que quase sempre se organiza para atender a suas
exigências e pretensões (caráter egoísta em prol da coletividade), o interesse difuso possui uma veia pública,
não exclusiva, heterogênea (por causa da dispersão) e plural.
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Portanto, a partir deste momento não só o direito ambiental como todos os direitos interligados à pessoa
humana ganham importância na esfera internacional, pois antes disso somente as relações entre Estados
soberanos é que estavam em voga mundialmente.

 

Aos poucos os pactos internacionais deixam de ter essa idéia de "Soft Law"Ausência de juridicidade e de
coercitividade, passando a exigir dos países uma atuação mais rígida e uma responsabilidade pelos danos
acarretados ao meio ambiente. Cria-se a Corte Internacional de Direitos Humanos, condenando países ate
mesmo por crimes ambientais.

 

Devagar, diante da constatação de vários acidentes catastróficos referente aos recursos naturais, a Terra
começa a ser vista como um "novo grande cidadão" ou mesmo o homem visto como o guardião e
responsável pelo patrimônio natural, tendo em vista sua instância singular no universo[30].

 

Há ainda quem defenda a existência de outras duas dimensões. Há autores que defendem o surgimento de
uma quarta dimensão relacionada à bioética e ao patrimônio genético, com base nas transformações
ocorridas no próprio homem, como defendem o próprio Norberto Bobbio[31] e Eduardo Ribeiro
Moreira[32].

 

Já outros doutrinadores, como José Adércio Leite Sampaio, defendem que a quarta dimensão seria aquela
referente à participação democrática, à informação e ao pluralismo.

 

Contudo, uma nova dimensão de direitos humanos não ocorre por pequenas mudanças relativas à história.
Essas modificações devem ser marcantes como o foi a Revolução Francesa e a Revolução Industrial,
trazendo amplas alterações no desenvolvimento da civilização.

 

Por fim, cabe destacar que, parte da doutrina, dentre eles destaca-se Cançado Trindade[33], rechaça de
forma radical a classificação criada por Vasak e reorganizada por Bobbio, entendendo que traz um enorme
prejuízo para o direito internacional dos direitos humanos.

 

4 A TUTELA AMBIENTAL PELA VISÃO ANTROPOCÊNTRICA E CORRELACIONADA AO
DIREITO À VIDA: UM DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL SUPRADIMENSIONAL

 

De acordo com as dimensões acima pontuadas, a primeira dimensão estaria diretamente relacionada com o
"status" de liberdade do homem perante ao Estado, principalmente no que diz respeito aos seus direitos civis;
a segunda dimensão estaria mais relacionada com os direitos sociais, de trabalho e de saúde do homem vista
de forma coletiva (associações, sindicatos, etc); a terceira dimensão estaria propriamente ligada a paz, a
proteção do meio ambiente global, ao direito do consumidor, fazendo uma abordagem coletiva, agora mais
ampla, defendo os direitos difusos.

 

Entretanto, questiona-se se a proteção ambiental realmente só foi enaltecida na terceira dimensão, ou se a
mesma faz parte de todas as dimensões num caráter macro, tendo em vista que o direito à vida estaria
inserida na tutela ambiental, e que por isso estaria sendo sempre protegida desde a primeira dimensão.

 

Como se verificou, a dignidade da pessoa humana está intrinsecamente relacionada ao direito de viver. Para
viver, o homem necessariamente precisa do meio ambiente, pois é integrante da mesma Biota. Paulo de
Bessa Antunes destaca: "É certo, no entanto, que não se pode conceber a Natureza sem o Ser Humano."[34]

 

Ademais, se analisada detalhadamente a primeira dimensão dos direitos humanos privilegia a liberdade do
homem em relação ao Estado e nesta questão insere-se o direito de propriedade. O direito de propriedade
tem relação íntima com o meio ambiente e sua proteção, pois desde a época da expansão comercial européia
para o Ocidente na descoberta do Novo Mundo a maior disputa que existia entre os brancos e índios era
relacionada ao sistema jurídico que cada um tinha com a terra, e isso não deixa de ser uma proteção do meio
ambiente num sentido mais individualista da questão.

 

Além disso, a proteção do meio ambiente e defesa da saúde humana, defendida na segunda dimensão dos
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direitos humanos, também estão intimamente correlacionados, sendo esta parte integrante daquele sob o
ponto de vista macro de suas definições, muito embora nas políticas públicas as soluções para as questões
socioambientais e sanitárias tenham sido muitas vezes realizadas de forma separada.

 

De qualquer forma, é inegável o fato de que o cuidado com a higiene e a proteção adequada nas atividades
laborais, tão ressaltados pela segunda dimensão dos direitos humanos, fazem parte da preservação do meio
ambiente não só do trabalho, como também natural, pois possibilita a preservação da integridade dos
recursos naturais[35].

 

Sem falar que, as questões relacionadas à saúde, no que diz respeito às condições mínimas de existência da
vida humana digna, também se relacionam com a própria proteção do direito à vida tão afamada pelos
direitos humanos e estreitamente relacionada com a proteção ambiental.

 

Por fim, ainda existem doutrinadores que também questionam se os direitos relacionados à medicina genética
(quarta dimensão) não seriam inseridos na primeira dimensão como um retorno ao direito à vida e sua
relação com a liberdade humana.

 

Analisando, portanto, cada dimensão de direitos humanos que Vasak e Bobbio criaram e desenvolveram, a
proteção ao meio ambiente poder ser vista em todas, como uma necessidade clarividente de perpetuação da
vida humana.

 

Correlacionando o mesmo desenvolvimento teórico com a Constituição da República de 1988, Lilian Mendes
Haber[36] no artigo "O sobreprincípio da soberana qualidade de vida" assim destaca:

 

Os direitos relacionados ao meio ambiente foram inicialmente vislumbrados, portanto, em uma percepção
privatista como direitos fundamentais de primeira dimensão (art. 5º da CF/1988, art. 11 a 21 do CC/2002).
Posteriormente, como direitos sociais (art. 6º da CF/1988), com expressão coletiva de segunda dimensão,
transidividuais ou ainda direitos de solidariedade (de uma coletividade latu sensu, humanidade), nesta se
vislumbra uma coletividade plúrima contemplada no art. 225 da CF/1988. Uma dimensão excludente da outra?
Não, já que todas previstas na Carta Magna, apenas a concretude poderá dizer quais serão mais densificadas
de acordo com as situações que se apresentem. É a concretude destes interesses protegidos pelo direito em seu
aspecto tridimensional (fato, direito e norma) que possibilita a marcha de uma cidadania civil rumo a uma
cidadania ecológica, na qual se poderia até mesmo conjecturar de uma teoria polidimensional do direito.

 

Assim, tendo a dignidade da pessoa humana como o centro de existência da própria vida humana, e, estando
esta inserida numa contextualização ampla de natureza (visão antropocêntrica, contudo mais alargada),
poder-se-ia dizer que a proteção do meio ambiental é interdimensional ou intergeracional, pois está inserida
não só na terceira dimensão dos direitos humanos, como também em todas as demais.

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

A riqueza e complexidade do tema, objeto do trabalho, ao mesmo tempo em que se apresenta como uma
possibilidade interessante e desafiadora para o debate, torna a tarefa de concluir extremamente difícil. Nesse
sentido, optou-se por construir um texto que fosse efetuando as sínteses ao longo do trabalho, restando a
esse capítulo apenas algumas considerações  de cunho mais geral.

 

Nossa  Constituição da República, bem como a maioria das Cartas Constitucionais na atualidade, deixa
evidenciada como diretriz  protetiva, a  concepção de que a proteção ambiental deve relacionar-se não
apenas às presentes gerações, mas também às futuras.

 

Necessário considerar que a visão antropocêntrica da tutela ambiental guarda íntima correlação com o
Direito à vida, assumindo, nesse sentido, uma condição de base principiológica de todos os demais Direitos
Humanos.

 

Nessa perspectiva a resposta ao questionamento inicial nos  encaminha para o entendimento de que,
considerando como ponto de partida as dimensões de Direitos Humanos, conforme apresentadas por
Norberto Bobbio, e na perspectiva antropocêntrica, a tutela ambiental, estribada no Direito à vida, pode ser
considerada como estando acima de todas as demais dimensões, podendo ser então analisada como um
Direito Humano Supradimensional.
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3.1 OS DIREITOS HUMANOS E O DIREITO À VIDA COMO DIREITO NORTEADOR –
CONCEITUAÇÃO COM ÊNFASE NA PROTEÇÃO AMBIENTAL
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REMUNERAÇÃO PELA PRESERVAÇÃO DA FLORESTA EM PÉ: ANÁLISE DO REDD E A EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA
BOLSA FLORESTA NO ESTADO DO AMAZONAS

THE PAYMENT FOR THE STANDING FOREST´S PRESERVATION: ANALYSIS OF REDD AND THE EXPERIENCE OF BOLSA
FLORESTA PROGRAM IN AMAZONAS STATE

Fernanda Matos Badr
Fernanda Miranda Ferreira de Mattos

RESUMO
A pressão do homem sobre a terra e a busca de maiores áreas para exploração econômica geram índices de desmatamento alarmantes, que
contribuem significativamente nas emissões de gases de efeito estufa (GEE). O presente artigo visa a compreensão do REDD, sigla para
Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação, dentro dos mecanismos e instrumentos de combate dos efeitos deletérios da emissão de
GEE na atmosfera. Quando se discutem as perspectivas para o momento posterior ao encerramento da primeira fase do Protocolo de Quioto, os
países detentores de grandes biomas florestais, como o Brasil, defendem a sua inclusão entre os Mecanismos de Desenvolvimento Limpo. O
programa de governo Bolsa Floresta surge como exemplo de REDD, integrando a comunidade local nos processos de preservação do
ecossistema amazônico, buscando transformar em valores econômicos (créditos) a manutenção da floresta em pé.
PALAVRAS-CHAVES: Mudanças climáticas. Gases de efeito estufa. REDD. Bolsa Floresta

ABSTRACT
The human pressure on earth and the searching for more areas for economic exploitation generate alarming rates of deforestation, which
contribute in emissions of greenhouse gases (GHGs). This paper aims the understanding of REDD, monogram of Reducing Emissions from
Deforestation and Forest Degradation within the mechanisms and instruments to combat the harmful effects of GHG emissions in the
atmosphere. When discussing the prospects for the moment after the first phase of the Kyoto Protocol, countries with big forest biomes, such as
Brazil, defend their inclusion under the Clean Development Mechanism. The government program called Bolsa Floresta appears as an example of
REDD, integrating the local community in the process of preservation of the Amazon ecosystem, looking for turning into economic values
(credits) the maintenance of the standing forest.
KEYWORDS: Climate changes. Greenhouse gases. REDD. Bolsa Floresta.

 
1 O AQUECIMENTO GLOBAL E OS MECANISMOS DE CONTROLE
 

Elaborada em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Convenção Quadro sobre
Mudança Climática (United Nations Framework on Climate Change Convention - UNFCCC), consigna especial preocupação com os
efeitos do modelo de crescimento no câmbio climático, constituindo-se importante marco regulatório acerca do tema. A Convenção
ergueu-se, à época, sobre os fundamentos do princípio da precaução, indicando a necessidade, não obstante as incertezas científicas, de
ações preventivas ou ao menos mitigadoras das causas das mudanças climáticas[1].

Recepcionada no ordenamento jurídico brasileiro, por meio do Decreto Legislativo n. 01/94 e Decreto Federal n. 2652/98, a
referida Convenção é baseada no sistema de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, entre países desenvolvidos e em
desenvolvimento. Mariano Rua Lamarca Júnior et al[2] definem tal sistema como um verdadeiro princípio, segundo o qual
responsabilidade maior é atribuída aos países que mais contribuíram para as mudanças climáticas, que devem reduzir suas emissões,
enquanto aos menos industrializados bastaria o controle.

O objetivo final da convenção, nos termos de seu artigo 2º, é a estabilização da concentração de gases de efeito estufa na
atmosfera em um nível que não represente uma interferência danosa no sistema climático, garantindo a continuidade na produção de
alimentos e permitindo a sustentabilidade do desenvolvimento econômico-social das partes. O texto da convenção estabeleceu uma
estrutura administrativa para implementação dos seus objetivos, criando a Conferência das Partes, cujas reuniões são realizadas
periodicamente[3].

Da terceira Conferência das Partes ocorrida em Quioto, em 1997, é que surgem os primeiros avanços nas discussões sobre a
redução da participação dos países signatários no aquecimento global. Foi celebrado o Protocolo de Quioto, como medida jurídica de
combate ao aquecimento global, submetido à assinatura dos Estados em 1998, ratificado pelo Brasil em 2002 e promulgado pelo
Decreto Federal n. 5445/05[4].

São regulados pelo Protocolo de Quioto os seguintes gases de efeito estufa: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso,
hidrofluorcarbonos, perfluocarbonos e hexafluoreto de enxofre.

Com base no princípio das responsabilidades diferenciadas, os países do Anexo I da Convenção sobre Mudança do Clima ou
Anexo B do Protocolo, em sua maioria países desenvolvidos, devem reduzir suas emissões conjuntas de gases de efeito estufa em 5,2%,
tendo-se como parâmetro o ano de 1990. Sabbag[5] esclarece que esse percentual é uma média, no sentido de que os compromissos de
emissão variam de 8% abaixo do nível de 1990 a 10% acima, variação, esta, que influencia o comércio de emissões, já que serão
grandes compradores de créditos de carbono os países com metas mais elevadas de redução.

Para atingir essa meta comum, cada país do anexo possui metas individuais, a ser alcançada de forma sustentável (artigo 3(14)
do Protocolo). O primeiro período de vigência do Protocolo de Quioto e, consequentemente a obrigatoriedade da limitação das
emissões, teve início em 2008 com encerramento para 2012.

Os países que não integram o Anexo I da Convenção, entre eles o Brasil e a China, não assumiram a obrigação de redução
para esse primeiro momento de vigência do protocolo. Para os países em desenvolvimento, a Convenção do Clima propõe objetivos de
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crescimento com baixo carbono, por meio de Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas (NAMAS), voluntariamente assumidas.
A edição da Lei n. 12.187, de 29 de dezembro de 2009 formaliza, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a adoção de uma

Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), com o estabelecimento de metas de redução de emissão de gases de efeito estufa,
bem como as diretrizes e instrumentos para o seu alcance. Em seu artigo 12, o Brasil assume um compromisso voluntário de reduzir
suas emissões projetadas até 2020 em um percentual de 36,1% a 38,9%.

A lei reconhece como efeitos adversos da mudança do clima as alterações no meio físico ou biota, que tenham efeitos deletérios
significativos sobre a composição, resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais e manejados, sobre o funcionamento de
sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos.

Entre as diretrizes da PNMC estão os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima, no Protocolo de Quioto e nos demais documentos sobre mudança do clima dos quais vier a ser signatário.

A participação desses países no alcance das metas se efetiva, ainda, na execução dos denominados mecanismos de flexibilização,
recebendo investimentos dos países desenvolvidos para emprego em tecnologias limpas. Bruno Sabbag[6] esclarece que:

 
As metas imputadas pelo Protocolo de Quioto aos países desenvolvidos são conhecidas como ‘compromissos quantificados de limitação ou
redução de emissões de gases de efeito estufa’ devem ser cumpridas pelas Partes, as quais possuem a prerrogativa de alocar internamente
essas metas às atividades industriais privadas e públicas instaladas em seu país, em diversos setores econômicos como manejo de florestas,
agricultura sustentável, fontes alternativas de energia, processos produtivos mais limpos, tratamento de resíduos humanos e dejetos
animais, entre outros.

 
Segundo Luis Alberto Saporta[7], “o limite estabelecido seria sobre as emissões líquidas dos países, isto é, emissões totais menos

a captação de carbono do ar através de projetos específicos”. Ao permitir que além da redução das emissões, as metas possam ser
alcançadas por outros mecanismos previstos no acordo, o Protocolo fomenta a realização de projetos de sequestro de carbono e a
comercialização dos créditos deles resultantes. Assim, governos, empresas e bancos nacionais e internacionais direcionam recursos para
investimentos em projetos que reduzam as emissões ou retirem gases de efeito estufa da atmosfera e comercializam tais reduções com os
países que precisam cumprir o acordo[8].

São três os projetos específicos ou mecanismos de flexibilização, que estão previstos no Protocolo e que podem ser utilizados
pelos países do Anexo I. O primeiro deles, previsto no artigo 6, é a Implementação Conjunta. O artigo 12 dispõe sobre o Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL) e o artigo 17 sobre a Redução Certificada de Emissão (RCE).   

Luís Alberto Saporta[9] assim distingue os três mecanismos:
 

Dois mecanismos, a implementação conjunta (IC) e o MDL são similares em conceito. Alguma entidade (de um país com cotas
estabelecidas) financia tanto reduções de emissão quanto seqüestro de carbono atmosférico em algum outro país signatário do protocolo.
Caso o país que recebe o investimento também faça parte do Anexo I, o projeto é classificado como Implementação Conjunta e gera
Unidades de Emissão Reduzida (UER). Caso contrário, o projeto é classificado como MDL e gera Redução Certificada de Emissão (RCE).

 
Bruno Sabbag[10] sintetiza a dinâmica do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo:

 
Por meio do MDL, são implementadas atividades de projeto de redução de emissão ou remoção de gases de efeito estufa e,
proporcionalmente, são gerados créditos de carbono, os quais podem ser utilizados por países desenvolvidos e economias em transição no
cumprimento de suas metas definidas no art. 3º e Anexo B do Protocolo de Quioto.
[...]
É prerrogativa do país em desenvolvimento, que hospeda as atividades de projeto de MDL, aprovar o projeto por meio da emissão de uma
Carta de Aprovação, por meio do qual o país reconhece que o projeto contribuirá para o seu desenvolvimento sustentável.

 
Em seu artigo 12.5, o Protocolo de Quioto identifica três requisitos essenciais para a implementação de um projeto de MDL: a

participação voluntária aprovada por cada Parte envolvida, a demonstração de benefícios reais na mitigação do clima e a
adicionalidade da atividade do projeto na redução de emissões.

Cumpridas todas as demais etapas do ciclo (concepção do projeto, validação, carta de aprovação, registro, monitoramento das
atividades), o projeto de MDL será submetido à verificação pela entidade operacional designada que certificará que, durante um
período de tempo especificado, a atividade atingiu as reduções das emissões antrópicas de gases de efeito estufa. Com base nesse
Relatório de Certificação, poderão ser emitidas as Reduções Certificadas de Emissão.

O Protocolo de Quioto, em sua fase inicial, denominada Atividades Conjuntamente Implementadas buscou distinguir os
mecanismos de flexibilização, tanto de IC quanto de MDL, que alcançariam melhores resultados na redução de emissões de gases de
efeitos estufa, entre eles os de fontes de energia e combustíveis renováveis, hidroelétricas, reflorestamento e florestamento (LULUCF –
Land Use, Land Use Change and Forestry)[11].

Nessa fase, os projetos de conservação florestal eram considerados entre os elegíveis à obtenção de créditos de carbono através
do MDL, mas a delegação oficial brasileira defendeu a exclusão dos projetos de conservação de florestas nativas[12].

Na Convenção das Partes de 2001, em Marrakesh, os projetos de desmatamento evitado ou emissões evitadas foram excluídos
das fontes de créditos de carbono. Para esse primeiro período, vigente até 2012, são consideradas as atividades de florestamento,
agroflorestas, reflorestamento e manejo florestal[13].

As discussões para inclusão das florestas nativas entre os projetos de MDL, no entanto, voltaram a ser tema das Conferências
das Partes, tendo em vista os significativos índices de emissão de gás carbônico provenientes de desmatamento. Em Bali, em dezembro
de 2007, foram traçadas algumas estratégias para depois de 2012, as quais foram subscritas em um documento denominado “Mapa do
Caminho”. Entre elas, a necessidade de instrumentos de conservação das florestas tropicais e a redução das emissões de gases de efeito
estufa por sua destruição ou deterioração.

Cumpre salientar que nem mesmo a Lei de Concessão de Florestas Públicas (Lei Federal n. 11.284/06), admite a
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comercialização de crédito de carbono resultante da emissão evitada em florestas naturais, podendo ser incluído no contrato de
concessão apenas o direito de comercializar créditos no caso de reflorestamento de áreas degradadas ou convertidas para uso
alternativo do solo.

É nesse cenário que surgem os programas e as estratégias do REDD, sigla para Redução de Emissões por Desmatamento e
Degradação (Reduce Emissions for Deforestation and Degradation), cujo objetivo é a criação de valores econômicos para manutenção da
floresta em pé.

 
2 REDD – REDUÇÃO DE EMISSÕES POR DESMATAMENTO E DEGRADAÇÃO

 
As previsões do IPCC (Intergovernanmental Panel of Climate Change), trazidas no relatório do ano de 2001 apontam para o

aumento na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera que poderão elevar a temperatura média global entre 1,4% e 5,8% nos
próximos cem anos. Na emissão de GEE, o desmatamento tropical e a degradação das florestas contribuíram entre 7% e 28% das
emissões globais induzidas pelo homem nos anos 1990 - entre 0,5 bilhão a 2,4 bilhões de toneladas de carbono/ano[14].   Virgílio
Viana[15] afirma que “o desmatamento é responsável por aproximadamente 17, 4% das emissões globais de gases de efeito estufa”.

O Brasil está entre os seis maiores países geradores de gases de efeito estufa, em decorrência das queimadas e do desmatamento. De
acordo com o Inventário Brasileiro sobre GEE, as queimadas e desmatamento no Brasil respondem por 75% das emissões de gás carbônico,
enquanto a utilização de combustíveis pela indústria e transporte responde por 25%[16].

A redução do desmatamento tropical mostra-se, portanto, como medida indispensável ao controle das temperaturas.
Especificamente em relação ao papel da Amazônia e o aquecimento global, Mariano Rua Lamarca Júnior et al[17] pontuam:

 
A Amazônia encontra-se intrinsecamente ligada às questões que envolvem o aquecimento global em um processo de via dupla. A primeira
refere-se à ampliação do desflorestamento com a conseqüente perda de biodiversidade (diminuição na variedade de ecossistemas, na
variedade de espécies e na variedade genética das mesmas), causada pelas ações dos seres humanos através de combinação do
desmatamento com extração ilegal de madeira, o que resultou em emissões de carbono da ordem de 116.84 milhões de toneladas de
carbono/ano, conforme Lamarca Júnior (2007), e a segunda compreende a savanização que, por volta de 2.050 reduzirá a cobertura
vegetal em 10% a 20%, através da diminuição das chuvas e aumento na temperatura.
 

 
A Lei 12.187/09 insere entre os objetivos da Política Nacional sobre Mudança do Clima a preservação, a conservação e a

recuperação dos recursos ambientais, com particular atenção aos grandes biomas naturais tidos como Patrimônio Nacional.
O desmatamento de florestas tropicais ocorre como consequência da dinâmica de uso de terras e inclui conversão para

agricultura, corte ilegal de madeira, grilagem de terras, falta de políticas públicas eficazes e pequena presença governamental. O
desmatamento é, de forma geral, direcionado pela percepção de ganhos econômicos e não pela ignorância, irracionalidade ou
estupidez[18].

Saliente-se, além do RED (Redução de Emissões provenientes do Desmatamento) e do REDD (Redução de Emissões
provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal), tem-se conferido um plus à manutenção da floresta em pé. O REDD+ inclui
ainda a conservação florestal, o manejo sustentável das florestas e o aumento dos estoques de carbonos da floresta. O REDD++ adiciona
ao mecanismo a agricultura e a garantia de melhores práticas. 

O que se pretende atualmente é que o REDD seja inserido na política de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, tendo como
proposta o financiamento pelos países desenvolvidos de projetos que reduzam o desmatamento, gerando créditos a partir da redução do
carbono que deixou de ser emitido.

Ao compensar financeiramente os proprietários de florestas naturais remanescentes e ao permitir o comércio dos créditos
referentes às emissões reduzidas, objetiva constituir-se um atrativo econômico em substituição às queimadas para pastagem e
agricultura ou ao comércio ilegal de madeira. Distingue-se dos demais projetos já incluídos no Protocolo de Quioto por basear-se na
permanência da floresta com suas características originais e não na recuperação de áreas degradadas com qualquer espécie vegetal.

Anthony Anderson[19] distingue e define três aspectos que devem necessariamente ser considerados nas iniciativas de REDD:
adicionalidade, vazamento e impermanência.

A adicionalidade reside na necessária demonstração de que as reduções de emissões causadas por uma iniciativa de REDD são
maiores do que as que teriam ocorrido na ausência da iniciativa. Destaca Anderson[20] que o Brasil estabeleceu uma linha de base
definida pela taxa média histórica do desmatamento na Amazônia Legal ao longo de uma década (1996-2005). As reduções do
desmatamento são medidas em relação à linha de base, que é atualizada a cada cinco anos. Esse esquema assegura que somente sejam
contabilizadas as reduções adicionais do desmatamento em relação a uma linha de base de longo prazo.

Vazamento resulta nos esforços para evitar que a adoção de medidas em uma determinada área apenas desloque o
desmatamento para outro local. Os projetos devem possuir não apenas abrangência local, mas regional ou nacional.

A impermanência se refere ao risco de que as iniciativas de REDD não sejam sustentáveis, risco especialmente alto no caso de
florestas, sujeitas a perturbações como infestações de pestes e incêndios, por vezes causadas pelas próprias mudanças climáticas.

Estudo acerca dos Custos e Benefícios do REDD na Amazônia Brasileira, realizado por pesquisadores do Instituto de Pesquisa
Ambiental da Amazônia - IPAM[21], identifica o necessário envolvimento de três atores no desenvolvimento de uma estratégia com
vistas à redução de emissões por desmatamento e degradação: a população tradicional amazônica, os proprietários de terras e o Poder
Público.

Segundo o estudo, é indispensável que se invista na melhoria de qualidade de vida da população tradicional e indígena, afinal o
projeto de REDD, além de ambiental, é primordialmente social, buscando resgatar esses verdadeiros guardiões da floresta da situação
de exclusão e miserabilidade que, de regra, infelizmente lhe são características. A redução do desmatamento também deve envolver os
proprietários de terra, no incentivo da manutenção das reservas florestais legalmente protegidas. Por fim, os custos devem contemplar
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medidas governamentais, de controle e fiscalização.
Entre os benefícios destacados está o aumento de renda das famílias amazônicas, redução de custos sociais e econômicos

decorrentes das queimadas e incêndios florestais (doenças respiratórias, mortes, prejuízos agrícolas e na silvicultura), proteção para um
sistema de chuva mantido pela floresta, a conservação da biodiversidade, valorização das culturas das populações tradicionais
amazônicas e preservação de seus modos de vida.

 
2.1  Panorama atual

 
A Organização das Nações Unidas mantém programa específico para financiamento de projetos que tenham como objetivo a

redução da emissão de gases de efeito estufa resultantes do desmatamento de florestas, com investimentos estimados em 18 milhões de
dólares[22]. O UN – REDD destinará os recursos para países da África, Ásia e América Latina.

O Brasil possui um fundo para o financiamento da manutenção da cobertura vegetal, o Fundo Amazônia, para o qual se
comprometeu a Noruega em doar cerca de um bilhão de dólares, parte deste dinheiro (cerca de US$ 110 milhões) já estava à disposição
do Brasil em julho de 2009[23]. Com efeito, cumpre mencionar que nesse contrato de doação (Donation Agreement), celebrado com o
Ministério das Relações Exteriores da Noruega, foi prevista doação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), na
qualidade de gestor do Fundo Amazônia, no valor de até 700.000.000 de coroas norueguesas para o ano de 2009. O contrato tem
vigência até 2015 e as contribuições para os anos subsequentes a 2009 serão previstas posteriormente em aditivos ao contrato.[24] Para
acesso aos recursos, o Fundo estabelece exigências semelhantes às do mercado de carbono e outras cláusulas ambientais, como as que
obrigam os projetos a se enquadrar em planos de governo para o meio ambiente.

Diante das expectativas em torno da comercialização de créditos provenientes da preservação das florestas nativas ou
desmatamento evitado, os nove Estados da Amazônia Legal formalizaram pedido ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da
Silva, para uma revisão da posição brasileira nas negociações do acordo Pós-Quioto. Na carta, os Estados apontam o mecanismo
(REDD) como a melhor oportunidade para financiamento do combate do desmatamento e a promoção do desenvolvimento sustentável
na Amazônia[25].

Não obstante a fragilidade dos acordos firmados na Conferência das Partes em Copenhagen, realizada em dezembro de 2009,
resultante da dificuldade de entendimento político entre os países acerca da fixação de metas mais rígidas e vinculativas de redução de
emissões de gases de efeito estufa, alguns avanços ocorreram nas discussões acerca do REDD.

Embora as bases do acordo sobre o REDD tenham sido postergadas para as discussões sobre as medidas Pós-Quioto, o que em
muito frustrou os representantes dos países tropicais, a redação final do acordo da COP-15 reconhece a importância de se reduzirem as
emissões produzidas pelo desmatamento e degradação das florestas e a necessidade de promoção de incentivos positivos para o
financiamento de tais ações, por meio do estabelecimento imediato de um mecanismo que inclua REDD, para permitir a mobilização de
recursos financeiros de países desenvolvidos[26].

O acordo dispõe ainda que financiamentos novos, adicionais, ampliados, previsíveis e adequados assim como melhoria de
acesso a esses financiamentos deverão ser providos aos países em desenvolvimento, de acordo com as provisões da Convenção, para
permitir e apoiar a ampliação das ações em mitigação, incluindo financiamento substancial para reduzir emissões por desmatamento e
degradação (REDD), adaptação, desenvolvimento e transferência de tecnologia e capacitação.

O compromisso coletivo dos países desenvolvidos é de prover recursos novos e adicionais, incluindo silvicultura e investimentos
através de instituições internacionais, chegando-se ao valor de U$30 bilhões para o período de 2010-2012, com alocação equilibrada
entre adaptação e mitigação. Os Fundos para adaptação darão prioridade para os países em desenvolvimento mais vulneráveis, como
os países pobres, pequenas ilhas, Estados em desenvolvimento e África. No contexto de ações significativas de mitigação e transparência
de implementação, os países desenvolvidos se comprometeram com a meta de mobilizar, conjuntamente, o valor de U$100 bilhões de
dólares por ano até 2020 para resolver as necessidades dos países em desenvolvimento. Uma porção significante desses financiamentos
deverá fluir através do Fundo Verde pelo Clima de Copenhagen[27].

 

3 PROGRAMA BOLSA FLORESTA COMO INSTRUMENTO DE REDD

 
É cediço que as atividades antrópicas mudam a composição da atmosfera e suas propriedades. Estima-se que desde os tempos

pré-industriais “as concentrações de dióxido de carbono aumentaram um pouco mais de um terço, de 280 partes por milhão (ppm)
atualmente para 380 ppm”[28], atribui-se tal realidade, principalmente, ao resultado da queima de combustíveis fósseis, ao
desmatamento, e às alterações no uso da terra. Assim, pode-se afirmar que entre as políticas para redução de emissão de GEE devem
ser implementados, por essenciais, cortes em emissões não energéticas, tais como os resultantes do desmatamento e dos processos
agrícolas e industriais.

No caso específico brasileiro, atribui-se às queimadas da Amazônia uma das principais fontes de emissão de GEE, nesse
sentido:

 
[...] Segundo o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil, elas [queimadas da Amazônia] emitem 200 milhões de
toneladas de gás carbônico por ano. Isso significa 3% das emissões globais de gases de efeito estufa. Atualmente, práticas que conduzem à
redução do desmatamento não são elegíveis para créditos de carbono. Isso pode mudar na segunda fase, que se encontra em processo de
negociação. [...][29]
 

Nicholas Stern conclui em seu relatório que ainda há tempo para evitar os piores impactos das alterações climáticas se forem
implementadas, desde já, ações eficazes nesse sentido. Apresenta, inclusive, como elemento chave a constar nos futuros quadros
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internacionais, as ações para redução do desmatamento, in verbis: “a perda de florestas naturais ao redor do mundo contribui mais
para as emissões globais de cada ano do que o setor dos transportes. Reduzir o desmatamento é uma forma altamente eficaz para
reduzir as emissões”[30]; e defende a criação de programas internacionais para explorar as melhores maneiras de conservação das
florestas.

Conforme já discorrido nesse estudo, entre as estratégias consignadas no “Mapa do Caminho”, vislumbra-se o REDD como
instrumento para conservação das florestas tropicais e a redução das emissões de gases de efeito estufa por sua destruição ou
deterioração.

Nesse sentido, ressalta-se que o programa de governo do Estado do Amazonas denominado “Bolsa Floresta” é o primeiro
programa brasileiro que remunera, de forma direta, indivíduos pertencentes às comunidades residentes nas florestas pela manutenção
dos serviços ambientais, tendo em vista a redução de emissões por desmatamento.

Com efeito, entende-se por serviços ambientais aqueles fornecidos pelos ecossistemas para a humanidade, tal como a regulação
de gases, conforme definido no art. 2º, XXXVI da Lei Complementar n.º 53 de 05 de junho de 2007, transcrito a seguir:

 
XXXVI - SERVIÇO AMBIENTAL - o armazenamento de estoques de carbono, o seqüestro de carbono, a produção de gases, água, sua
filtração e limpeza naturais, o equilíbrio do ciclo hidrológico, a conservação da biodiversidade, a conservação do solo e a manutenção da
vitalidade dos ecossistemas, a paisagem, o equilíbrio climático, o conforto térmico, e outros processos que gerem benefícios decorrentes do
manejo e da preservação dos ecossistemas naturais ou modificados pela ação humana. 
 

No caso específico da Amazônia, sabe-se que a floresta tem papel preponderante na conservação do clima e preservação da
biodiversidade, pois ela “não é passiva quanto às pressões da mudança climática, mas assume um papel ativo no intercâmbio entre
biosfera e atmosfera e no próprio equilíbrio químico da atmosfera”[31], daí a importância da sua conservação.

Os ecossistemas amazônicos são importantes não apenas como um reduto de biodiversidade e uma fonte de recursos naturais
para os habitantes desta região, mas estão também intrinsecamente relacionados com o processo atmosférico em escala regional e global
e, portanto, a perturbação da mudança climática pode ter efeitos recíprocos na atmosfera.[32]

O uso desorientado dos recursos naturais tem repercussões não só do ponto de vista ambiental, mas também gera
consequências econômicas e sociais. E, inobstante as inúmeras tentativas estatais de controle do desflorestamento, seja com a
normatização de instrumentos de exploração dos produtos ambientais que diminuem o impacto ambiental, ou com a criação de áreas
protegidas como, por exemplo, as unidades de conservação, o Poder Público, hodiernamente, encontra-se impossibilitado de controlar
de forma eficaz o uso e acesso às florestas em extensões de tamanha magnitude, como no caso da Amazônia. Daí a necessidade de
criação de mecanismos que incentivem e compensem a atuação e trabalho dos indivíduos pertencentes às comunidades no sentido da
preservação florestal, tendo em vista que instrumentos repressores têm apresentado resultados indesejáveis.

Nesse sentido, surgiu então o “Bolsa Floresta”. O programa em alusão consiste, portanto, em uma compensação financeira
para as comunidades tradicionais que conservam a floresta em pé, assumindo o compromisso do “desmatamento zero” que, nos dias
atuais, reflete, na realidade, um “desmatamento controlado e monitorado”.

O Programa Bolsa Floresta foi criado, em 2007, para implementação da política de Mudanças Climáticas, Conservação
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Governo do Estado do Amazonas, consoante o art. 5º, II, lei n.º 3.135/2007, in verbis:

 
Art. 5. ° Para a implementação da Política Estadual de que trata esta Lei, ficam criados os seguintes Programas:
[...]
II - Programa Bolsa Floresta, com o objetivo de instituir o pagamento por serviços e produtos ambientais às
comunidades tradicionais pelo uso sustentável dos recursos naturais, conservação, proteção ambiental e incentivo
às políticas voluntárias de redução de desmatamento; 
[...]
 

Com efeito, dispôs também o art. 49 da Lei Complementar n.º 53/2007, que institui o Sistema Estadual de Unidades de
Conservação (SEUC), que pelo menos 50% dos recursos provenientes das concessões das UC’s serão alocados prioritariamente no
Fundo Estadual de Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável para viabilização do Programa Bolsa
Floresta, senão veja-se:

 
Art. 49. Os recursos financeiros provenientes das concessões da Unidade de Conservação serão utilizados em sua implantação e gestão,
bem como de outras Unidades do SEUC e de suas respectivas áreas de entorno. 
§ 1.º Dos recursos financeiros de que trata este artigo, pelo menos 50% (cinqüenta por cento) serão alocados prioritariamente no Fundo
Estadual de Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, para viabilização do Programa Bolsa Floresta
e demais programas de conservação ambiental em Unidades de Conservação, redução de desmatamento e combate a pobreza, destinados
às populações e às necessidades da própria Unidade de Conservação concedente e sua área de entorno. (grifo não original)

 
A institucionalização do Programa Bolsa Floresta, portanto, deu-se a partir dos dois aludidos instrumentos legais: Lei 3.135,

que institui a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas e da Lei
Complementar 53, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC), ambas promulgadas em 5 de junho de
2007.

 
3.1 Fases do Programa Bolsa Floresta

 
O referido programa teve duas fases. Na primeira, compreendida no lapso temporal entre setembro de 2007 e abril de 2008, o

programa foi empreendido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SDS) nas unidades de
conservação de Cujubim, Catuá-Ipixuna, Uatumã, Mamirauá, Piagaçu-Purus e Uacari. Nessa fase, o programa estava em processo de
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implantação e compreendeu diversas ações tais como: o levantamento socioeconômico das famílias e comunidades existentes nas
Unidades de Conservação, realização de oficinas bolsa floresta, assinatura do “Termo de Compromisso de adesão ao programa” e
pagamento do bolsa floresta familiar.

A partir de maio de 2008, fala-se na segunda fase do programa que passou a ser gerido pela Fundação Amazonas Sustentável
(FAS), instituída em dezembro de 2007, por meio de ação conjunta do Governo do Estado do Amazonas com o Banco Bradesco S.A.,
como entidade civil de direito privado e sem fins lucrativos, que tem como finalidade precípua a conservação das florestas e objetiva a
implementação de melhorias na qualidade de vida das populações que nela habitam.

O pagamento dos benefícios passou a ser efetuado por meio do convênio FAS-AFEAM (agência estatal de fomento) e os
trabalhos de campo tiveram início no mês de julho.

 
3.2 Beneficiários, Regras do Programa e o pagamento do benefício

 
O programa Bolsa Floresta, como asseverado anteriormente, beneficia os moradores das Unidades de Conservação do Estado

do Amazonas, mas pretende estender tais benesses a moradores de outras áreas.
Cumpre asseverar que o beneficiário do programa deve atender alguns requisitos tais como: residir na UC estadual há pelo

menos dois anos com residência comprovada; manter áreas de roças com tamanho não superior àquele do ano de instituição do
Programa, cultivando apenas em áreas de capoeiras abertas ou em descanso, não avançando na mata primária; se tiver filhos, estes
devem estar regularmente matriculados e frequentando a escola; participar ativamente da Associação de Moradores da Comunidade e
da construção e implementação dos planos de uso e de gestão da Unidade de Conservação, respeitando as suas regras; e assinar o
Termo de Compromisso concordando em cumprir com as regras do Bolsa Floresta.

Com efeito, nesse “Termo” ou “Acordo de Compromisso”, que é assinado pelo representante de cada família, o Governo do
Estado do Amazonas se compromete a repassar mensalmente o benefício do programa e a destinar 10% do valor anual repassado aos
moradores para as Associações da Unidade de Conservação.

Antes implementação do Programa Bolsa Floresta, foram realizadas algumas reuniões para discussão acerca do modo como
seria pago o benefício às famílias residentes nas Unidades de Conservação, promovidas pela Secretaria do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e com a presença de representantes do Greenpeace, Grupo de Trabalhos Amazônicos, Conservation
Brasil, INPA, UEA, Fetagri e dos povos indígenas.

Hoje, o programa conta com quatro frentes: Bolsa Floresta familiar, Bolsa Floresta Associação, Bolsa Floresta Renda e Bolsa
Floresta Social.

O Bolsa Floresta familiar consiste no pagamento mensal da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) para a representante de cada
família residente nas Unidades de Conservação, normalmente os valores são repassados às mulheres, no entanto, viúvos também têm
recebido.

O Bolsa Floresta Associação assegura repasse às associações dos moradores das UC’s de valor equivalente a 10% da soma do
quantum repassado a título de Bolsa Floresta Familiar, para que as organizações e o controle social do programa sejam fortalecidos.
Cumpre mencionar que o programa Bolsa Floresta começou a funcionar tão-somente com essas duas frentes descritas.

Posteriormente, foram criadas o Bolsa Floresta Renda (BFR), por meio do qual o valor médio de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
é repassado à comunidade anualmente para apoiar a produção sustentável da mesma; e o Bolsa Floresta Social, consistente no repasse
do mesmo valor do BFR à comunidade por ano, mas os recursos são destinados à melhoria da qualidade de vida daquelas pessoas ali
residentes (educação, saúde, transporte, comunicação, etc.)

Existe uma série de normas que cada família deve guardar observância para continuar recebendo o benefício, essas normas
estão contidas na “Cartilha do Programa Bolsa Floresta”. Segundo a cartilha mencionada, a família que tiver desmatado área pouco
maior àquela do ano de instituição do Programa Bolsa Floresta (até 50% a mais) recebe um cartão amarelo e deverá se justificar com a
associação. Depois de apresentadas as devidas explicações, a referida família permanece no programa por mais um ano. Após este
período, constatando-se que a mesma continuou desmatando, ser-lhe-á atribuído o cartão vermelho, que resulta na suspensão da
concessão do benefício.

Se a família beneficiária desmatou área superior a 50% daquela do ano de instituição do programa, recebe o cartão vermelho e
é desvinculada do programa, conforme já aduzido. Cumpre mencionar que se a família receber dois cartões amarelos seguidos ou três
alternados, também será excluída do programa, perdendo o direito ao benefício.

Ainda conforme a cartilha, o desmatamento é medido (ou monitorado) em campo, anualmente, pela equipe da Secretaria do
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e por imagens de satélite analisadas por instituições parceiras.

       
3.3 Críticas ao Programa Bolsa Floresta
 

Em um primeiro momento, salienta-se que, embora o programa, a exemplo de outros no contexto mundial, contenha falhas, a
ideia de valorização da floresta em pé é digna de reverência, porque não só previne a emissão de carbono, mas também preserva a
biodiversidade, poupa os animais ameaçados de extinção, fortalece o controle e a fiscalização da floresta e ainda gera renda para as
comunidades carentes.

No que tange às falhas do referido programa, pode-se mencionar que é questionado o próprio valor repassado às comunidades,
visto que determinadas famílias, residentes em Unidades de Conservação Estaduais mais afastadas, gastam aproximadamente a metade
do benefício auferido pelo programa só com o deslocamento para o recebimento do mesmo. Há que se salientar também que o
programa é por demais recente para se analisar, efetivamente, se o valor repassado desestimula o pequeno agricultor a não desmatar,
pois, como já exposto, é mais lucrativo desmatar do que manter a floresta preservada.
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Outro fator crítico que merece ser citado é o alegado efeito gerado pelo referido benefício, que muito se aproximaria ao do
“Bolsa Família”. No caso específico do “Bolsa Floresta”, por meio do qual quanto menos se desmata mais se aproxima do objetivo do
programa, acabaria se colocando as famílias residentes nas UC’s Estaduais em situação de dependência financeira, pois findaria por
reduzir o próprio poder de iniciativa das comunidades em produzir seus próprios alimentos, vez que quanto menos desmatada a área,
melhor.

O discurso sustentado pelo programa, também é alvo de críticas, pois teria pouca eficácia para os indivíduos residentes nas
comunidades, na medida em que muitos dos beneficiados pelo programa são pessoas carentes sem ou com baixa instrução que não
tiveram oportunidade de conhecer a verdadeira importância de evitar a emissão de GEE, apenas sendo motivados a permanecer
preservando com o intuito de manter a renda.
                               
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

A Convenção das Partes em Copenhagen, não obstante os poucos avanços no estabelecimento de metas mais rígidas aos países
para a redução da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, reafirmou a necessidade de implementação e financiamento de
mecanismos que previnam a interferência antrópica perigosa no sistema climático.  A Convenção reconhece a previsão do Painel
Intergovernamental para as Mudanças Climáticas de que o aumento da temperatura global deverá permanecer em até 2 graus Celsius,
devendo os países orientar suas economias para um desenvolvimento sustentável.

Reduzir a emissão de gases de efeito estufa implica modificações no modelo de desenvolvimento, tornando-o um modelo
econômico “mais verde”, com a redução do uso de combustíveis fósseis, a opção por matrizes energéticas limpas e renováveis, bem como
o fim do desmatamento e da degradação florestal.

Nesse contexto de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e das perspectivas para depois de 2012, quando se encerra a
primeira fase do Protocolo de Quioto, os mecanismos de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação e suas variações
surgem como proposta eficiente a ser admitida entre os projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, na medida em que atrairão
recursos dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento – detentores de grandes biomas florestais, diante da possibilidade de
compensação das suas emissões dentro da dinâmica do mercado de carbono.

Além da redução de emissões, o REDD pode ser utilizado como instrumento de erradicação da pobreza, na medida em que
insere as comunidades locais no processo de conservação. Evidentemente tais estratégias devem ser bem definidas, de modo a não
resultarem em mais um benefício meramente assistencialista, de reduzidos efeitos práticos na melhoria da qualidade de vida da
população envolvida.

Visando a preservação do bioma amazônico, o programa Bolsa Floresta surge como exemplo de REDD, compensando
financeiramente as comunidades tradicionais que conservam a floresta em pé.

No entanto, como se viu no decorrer deste estudo, embora o programa analisado contenha alguns aspectos passíveis de
consideráveis críticas, a ideia de preservação da floresta, por meio da redução de emissão por desmatamento, é louvável e retrata uma
política que busca efetivar por meio do estímulo financeiro o que o processo cultural de conscientização humano-ecológico, puro e
simples, não conseguiu realizar.
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DIGNIDADE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO: RISCOS E QUESTÕES
CONFLITANTES SOBRE AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS NO AMAZONAS

DIGNITY, ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT: RISKS AND QUESTINOS ABOUT THE
TRADITIONAL POPULATION FO AMAZONAS

Belinda Pereira da cunha
Eisenhower Pereira campos

RESUMO
RESUMO

O artigo tem como objetivo apresentar a proteção ao meio ambiente diante do desenvolvimento, princípios e
instrumentos de proteção, ameaçado pelo riscos e questões conflitantes sobre a pobreza de populações
tradicionais, destacando o Estado do Amazonas.
Através da pesquisa explicativa, o meio ambiente e o desenvolvimento no Amazonas será mostrado a partir
dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa, rumo às tendências mundiais. No mesmo sentido será
verificado o caso da proteção de uma comunidade local, em razão do instrumental utilizado visando a
preservação do patrimônio histórico e ambiental, no Estado do Amazonas, bem como os riscos, conflitos e
pobreza resultantes do desenvolvimento para as populações tradicionais no Amazonas.
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ABSTRACT
ABSTRACT

The article has as objective presents environment and development, beginnings and protection instruments,
before the risks and conflicting subjects on the poverty of traditional populations in Amazon, tends as
methodology the bibliographical research in goods and newspapers related to the theme. It is an explanatory
research. Bringing the environment and the development in Amazon, starting from the fundamental rights
and of the person's dignity, heading for the world tendencies. In the same sense the case of a local
community's protection will be verified, in reason of the instrumental used seeking the preservation of the
historical and environmental patrimony, in the State of Amazon, as well as the risks, conflicts and poverty
resulting of the development for the traditional populations in Amazon.
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INTRODUÇÃO

 
A Política Nacional do Meio Ambiente e os princípios da preservação ambiental constitucional põem em

relevo a dignidade da pessoa humana, com vistas  à sadia qualidade de vida a partir da proteção das espécies
animais e vegetais, notadamente das comunidades tradicionais que vivem e subsistem na Amazônia brasileira.

O desmatamento e as causas principais que o motivam são de todos conhecidas desde os tempos
remotos, sendo que em 1990, por exemplo, a revista Forest publicou um artigo emblemático de Christopher Uhl et
alii, sob o título Impactos Sociais, Econômico e Ecológico da Exploração Seletiva de Madeiras, numa Região de
Fronteira  na Amazônia Oriental: O caso de Tailândia (PA). O estudo cita o exemplo da construção da Rodovia
PA-150, aberta na década de 70, asfaltada em 1986, com objetivo de servir de ligação entre a cidade portuária de
Belém e a rica província mineral do sul do Pará (TEMBRA, 2008).

Todo o processo também abriu espaço à marginalização e à invasão de terras, à exploração ilegal de
madeira e à chamada biopirataria. O Brasil possui uma das legislações ambientais mais completas do planeta. No
entanto, embora os impactos primários da exploração seletiva de madeiras sejam pequenos, a presença da
economia madeireira nas regiões de fronteira – atraída pela abertura das estradas e pela implantação dos grandes
projetos – continua a contribuir para o desflorestamento.

Mas são os impactos secundários da colonização espontânea associados à ausência de políticas públicas
ou às políticas públicas deficientes ou mal aplicadas que comprometem a ecologia da região no presente e no
futuro.

Faz-se necessário medida preventiva e curativa ao crescente desmatamento, podendo o seu combate ir
além da fiscalização: é preciso acima de tudo agir pela prevenção e separar o joio do trigo. Estudos demonstram
que o governo brasileiro, deve estruturar-se para enfrentar os sérios problemas históricos que se arrastam há
muitas décadas, não sendo de hoje que dados estatísticos demonstram o aumento da taxa de desmatamento anual e
a degradação do ambiente, apontando historicamente para uma relação direta com o desequilíbrio socioeconômico
e as desigualdades sociais. (TEMBRA, 2008).

 
 

1  Proteção ambiental constitucional
Nas décadas de 70 e 80 a preocupação com o meio ambiente ganhou relevância em todas as áreas, vindo

a proteção jurídica a despertar a consciência e a importância do tema, chamando a atenção das autoridades
públicas para o problema da sua degradação e destruição (SILVA, 1981).

A exigência da proteção jurídica do meio-ambiente é decorrente da situação ‘sufocante’ de degradação
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da qualidade de vida, que se possa detectar em vários fatores como o esgotamento de recursos de água potável,
desaparecimento das espécies, destruição da camada de ozônio, multiplicação dos depósitos de lixo tóxico e
radioativo,efeito ‘estufa’, erosão de solos férteis, devastação do patrimônio ecológico, artístico e cultural
(BENJAMIN, 1992).

O direito ao meio ambiente encontra-se assegurado constitucionalmente , assim tomado o bem difuso a
ser protegido, veio expressamente assegurado no artigo 225, ao prever o Direito de todos ao “meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações” (SMANIO, 2001).

O meio ambiente ocupa lugar no cenário jurídico atual como bem comum de toda humanidade, para as
presentes e futuras gerações, além de sua essencialidade, atribuindo ao Poder Público o dever de defendê-lo e
preservá-lo, impondo o caráter de evitar-se outra situação que possa modificar o equilíbrio do meio ambiente e a
qualidade de vida sadia.

Foram estabelecidas três concepções fundamentais no âmbito do Direito ambiental, com a previsão do
artigo 225, ao indicar o Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de todos, ao estabelecer a
natureza jurídica dos bens ambientais como sendo de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida e,
ao impor tanto ao Poder Público como à coletividade o dever de defender e preservar os bens ambientais para as
presentes e futuras gerações (FIORILLO, 1995).

A proteção e preservação constitucional do meio ambiente está assegurada pela Declaração sobre o
ambiente humano realizada na Conferência das Nações Unidas (ESTOCOLMO, 1972):

 
 

“O homem tem o Direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de  vida
adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna, gozar de
bem-estar e é portador solene de obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para as
gerações presentes e futuras.A esse respeito, as políticas que promovem ou perpetua o apartheid, a
segregação social, a  discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de dominação
estrangeira permanecem condenadas e devem ser eliminadas. Os recursos naturais da Terra,
incluídos o ar, a água, o solo, a flora e a fauna e, especialmente, parcelas representativas dos
ecossistemas naturais, devem ser preservados em benefício das gerações atuais e futuras, mediante
um cuidadoso planejamento ou administração adequados. Deve ser mantida e, sempre que possível,
restaurada ou melhorada a capacidade da Terra de produzir recursos renováveis vitais. O homem
tem a responsabilidade especial de preservar e administrar judiciosamente o patrimônio representado
pela flora e fauna silvestres, bem assim o seu habitat, que se encontram atualmente em grave perigo,
por uma combinação de fatores adversos. Em conseqüência, ao planificar o desenvolvimento
econômico, dever ser atribuída importância à conservação da natureza, incluídas a flora e a fauna
silvestres”.

 
Tomado em toda sua amplitude, o conceito de meio ambiente e, conseqüentemente de sua proteção

jurídica, vale dizer, do ramo do Direito que desse bem se ocupa, temos o Direito ambiental  como um sistema de
proteção a bens e interesses, que dizem respeito à vida e saúde dos seres vivos e do seu habitat (ROCHA,
1999).[1]

Trata, assim, nossa Constituição Federal, da vida, saúde e das relações humanas com esses bens, tendo
por referência a preservação do planeta e das espécies, sobretudo humana, a tudo relacionando-se o meio
ambiente, que com esses se confundem, abrangendo, além da proteção propriamente dita, os princípios que
norteiam todas essas relações, como se depreende dos artigos 5o, inciso LXXIII, 20, inciso II, 23, 24, 91, parágrafo
1o, III, 129, inc. III, 170, inc. VI, 173, par. 5o, 174, par. 3o, 186, inc. II, 200, inc. VIII, 216, V, 220, par. 3o,, II,
231, par. 1o, além do próprio 225 (CUNHA, 1999).[2]

A partir da função de lei fundamental destinada à Constituição Federal, à qual cabe traçar “o conteúdo e
limites da ordem jurídica”[3], tendo-o feito quanto ao meio ambiente com a proteção referida, também decorrem
suas garantias ao bem ambiental difuso, estabelecidas constitucionalmente como verdadeiras regras quanto à sua
preservação (MILARÈ, 2001).[4]

Tais regras referem-se à defesa, ao conferir ao cidadão, através da ação popular, legitimidade para sua
propositura, tendo por objeto anular ato lesivo ao meio ambiente, dispondo com isso, a “mais ampla garantia de
proteção ambiental, uma vez que qualquer cidadão pode pleitear em juízo a defesa do meio ambiente” (NERY,
1996). [5]

A segunda, refere-se à defesa através do inquérito civil e da ação civil pública, atribuindo ao ministério
público a promoção de ambos os instrumentos, visando à proteção do meio ambiente, com o dever constitucional
de zelar pela sua proteção, conforme art. 129, inciso III.

Encontra-se, assim, balizada a proteção ambiental, pelos princípios constitucionais e legais do Meio
Ambiente, bem como por aqueles norteadores da Política Nacional do Meio Ambiente, insculpida no artigo 225 da
Constituição Federal.

São, assim, chamados de princípios globais aqueles do artigo 225, vale dizer, da Política do Meio
Ambiente, os da: . obrigatoriedade da intervenção estatal (caput e parágrafo 1o); prevenção e precaução (caput e,
v.g., par. 1o, IV, com exigência de EIA/Rima); . princípio da informação e da notificação ambiental (caput e
parágrafo 1o; VI); .educação ambiental (caput e parágrafo 1o; VI); . participação (caput); . poluidor pagador
(parágrafo 3o); .responsabilidade das pessoas física e jurídica (parágrafo 3o); . soberania dos Estados para
estabelecer sua  política ambiental  e de desenvolvimento com cooperação internacional (parágrafo 1o, art. 225, c/c
normas constitucionais sobre distribuição de competência legislativa); . eliminação de modos de produção e
consumo e da política demográfica adequada; . princípio do desenvolvimento sustentado referente ao Direito das
integrações (caput).

 
São tratados como princípios constitucionais e legais do Meio Ambiente, o da obrigatoriedade da

intervenção estatal, artigo 225, caput e parágrafo 1o, e artigo 2o, da Lei 6.938/81; e o princípio da prevenção e da
precaução, expresso igualmente no artigo 225, da Constituição Federal, caput, e parágrafo 1o, inciso IV, e também,
art. 2o, da Lei 6.938/81.

Referentemente à obrigatoriedade da intervenção estatal, o Poder Público tem o dever de defender e
preservar o meio ambiente, assegurando, todavia, sua efetividade, vale dizer, deve dar-se a preservação efetiva e
não meramente formal, no sentido de promover a ação governamental com o fim de manter e defender o equilíbrio
ambiental e a qualidade sadia de vida.
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Além disso, como “alicerce ou fundamento do Direito”, os princípios gerais que informam o Direito
ambiental brasileiro, têm também apoio em declarações internacionais, sendo que tais princípios estão formando e
orientando a geração e a implementação deste ramo do Direito, como sistema de proteção ao bem ambiental
(MACHADO, 2002).[6]

 

 

 

2  Direito à sadia qualidade de vida: necessidade da informação
 
O Direito à sadia qualidade de vida assegurado constitucionalmente constitui-se em princípio geral, vale

dizer, princípio do Direito à sadia qualidade de vida, destacado a Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente, na Declaração de Estocolmo/72; assegurado, também, na sessão de Estrasburgo, em setembro de 1997,
reafirmando  que “todo ser humano tem o direito de viver em um ambiente sadio”.

Não se trata meramente de viver ou conservar a vida, mas sim de perseguir a qualidade de vida, o que se
traduz no trabalho feito, anualmente, pela Organização das Nações Unidas – ONU, ao elaborar a ‘classificação dos
países em que a qualidade de vida é medida, pelo menos, em três fatores, que são a saúde, educação e produto
interno bruto.

O decreto 3.321/99, promulgou o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos
em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, chamado “Protocolo de São Salvador”, concluído em
17.11.88, que prevê em seu artigo 11 que “1. Toda pessoa tem direito de viver em ambiente sadio e a dispor dos
serviços públicos básicos; 2. Os Estados Partes promoverão a proteção, preservação e melhoramento do meio
ambiente.” É a mesma a expressão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que decidiu no caso López Ostra,
no sentido de que ‘atentados graves contra o meio ambiente podem afetar o bem-estar de uma pessoa e privá-la do
gozo de seu domicílio, prejudicando sua vida privada e familiar (MACHADO, 2001).

 

 

3 Princípio da precaução e da prevenção: publicidade dos atos
 
A Política Nacional do Meio Ambiente baseia-se, sobretudo, na preocupação com a interligação e

sistematização das questões ligadas ao meio-ambiente, nacional e internacional, evitando-se a fragmentação
e antagonismo de leis esparsas: instituição de uma Política Nacional.

Instituída pela Lei 6.938/81 a Política Nacional tem como objetivos  compatibilizar o desenvolvimento
econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico e a preservação dos
recursos ambientais, além da utilização racional dos recursos com vistas à sua disponibilidade permanente - artigo 
4º, incisos I e VI.

Como política pública é de relevante importância, a avaliação dos impactos ambientais inserida no artigo
9º, inciso III, entre os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, recepcionada pelo artigo 225, incisos I
e IV, sendo o Brasil, o primeiro país do mundo a exigir o Estudo Prévio de Impacto Ambiental para a realização
de uma obra ou atividade, merecedora deste estudo.

Pretende-se, com isso, assegurar a efetividade do Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
o que é de incumbência do Poder Público, diante da instalação de atividade ou obra potencialmente causadora de
significativa degradação do meio ambiente, para o que se exige o chamado Estudo Prévio de Impacto Ambiental.

O Estudo Prévio de Impacto Ambiental deve ser anterior à autorização da obra e/ou atividade,
não podendo ser concomitante nem posterior à obra ou atividade, ou seja, deve dar-se necessariamente
antes da realização ou início do funcionamento de planta industrial ou atividade que possa sugerir
qualquer degradação ambiental ou, ainda, apresentar dúvida quanto à realização segura da mesma, sob o
enfoque do meio ambiente, o que inclui a saúde humana.

Nada obstante à realização do Estudo Prévio de Impacto Ambiental, pode-se, ainda, exigir a cada
licenciamento, um  novo estudo, o que deve ser feito pelo Poder Público, através de procedimentos a serem
definidos por lei.

A Constituição Federal estabelece a diferenciação para o Estudo Prévio de Impacto Ambiental, no que se
refere à instalação da obra e funcionamento de atividade, podendo, ainda, ser exigido o estudo para  uma e para
outra, diante da possibilidade de degradação do meio ambiente, e, o “mínimo exigido pela Constituição, não
proíbe maior exigência da lei ordinária, não podendo haver abrandamentos das exigências constitucionais”
(MACHADO, 2001).

Há, ainda, que ser ressaltada a importância da publicidade do Estudo Prévio de Impacto Ambiental,
devendo ser informado o conteúdo do estudo ao público, o que transcende o conceito de torná-lo meramente
acessível, cabendo ao Poder Público publicá-lo, ainda que resumidamente, em órgão de comunicação adequado.

O Estudo Prévio e a avaliação de impacto consistem em noções que se completam com os preceitos da
Constituição Federal e da lei ordinária, notadamente, das Leis 6.803/80 e 6.938/81, tendo por função emitir a
avaliação do projeto, necessariamente, com o que dá-se aplicação e efetividade ao Princípio da Precaução.

Há que se notar, ainda, que outras análises, mesmo aprofundadas, não cumprem o papel do Estudo
Prévio de Impacto Ambiental, devendo ser seus consultores competentes na sua realização e elaboração do
respectivo laudo, bem como independentes para analisar os riscos possíveis diante da obra ou atividade (PARIS,
1998).

A aplicação do Estudo Prévio de Impacto Ambiental atende a necessidade da utilização de procedimento
de prévia avaliação, diante da incerteza do dano, bem como de  apontar o grau de perigo e a extensão do risco
(MACHADO, 2001).

De acordo com a Resolução 1/86 do CONAMA, o Estudo Prévio desenvolverá a análise dos impactos
ambientais do projeto e de suas alternativas, através da identificação, previsão da magnitude e interpretação da
importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando os impactos positivos e negativos, diretos e
indiretos, imediatos e a médio e longo prazo, temporários e permanentes, bem como seu grau de reversibilidade,
propriedades cumulativas e sinérgicas, distribuição dos ônus e benefícios sociais.

As normas gerais, quanto ao Estudo Prévio de Impacto, de competência do CONAMA encontram-se
encartadas na Lei 6.938/81, artigo 8º, inciso I, estabelecendo normas e critérios para o licenciamento de atividades
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efetiva ou potencialmente poluidoras.
Referidas normas e critérios podem ser específicas, se forem destinadas aos órgãos federais, e gerais, se

destinadas aos órgãos estaduais e municipais, não invadindo, todavia, a autonomia dos Estados, tendo a União – a
quem cabe estabelecer normas gerais, conforme artigo 24, § 1º, CF – e os Estados competência concorrente para
legislar sobre a proteção do Meio Ambiente,  nos termos do artigo 24, inciso VI, da Constituição Federal.

Determina a Resolução CONAMA 1/86, em seu artigo 6º, inciso IV, que o Estudo Prévio de Impacto
Ambiental, deverá conter a elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos
e negativos, indicando fatores e parâmetros a serem considerados na realização da obra ou atividades analisadas.

O programa de monitoramento será elaborado pelo Estudo Impacto Ambiental, sendo que, a realização
do monitoramento será feita somente após o licenciamento, que não está compreendida no Estudo, que deve ser
prévio ao licenciamento.

Pode ser verificado nos países alienígenas, a relevante importância do licenciamento como na legislação
italiana, consistindo na avaliação de impacto ambiental, que deverá conter o plano de prevenção dos danos ao
ambiente e de monitoramento; no Chile, em que no prazo de 120 dias, deverá ocorrer ou não o licenciamento, para
a Comissão regional ou nacional do meio ambiente pronunciando-se sobre o EIA ou solicitando esclarecimentos,
retificações ou ampliações  nesse prazo; no Paraguai, no prazo de 90 dias, será aprovado ou rejeitado o projeto,
após o exame do Estudo de Impacto Ambiental.

Entre nós, o Estudo Prévio de Impacto Ambiental é documento único de análise de degradação potencial
e significativa do meio ambiente, decorrente do exercício de atividades ou instalação de obras.

De acordo com a Resolução 279/2001, do CONAMA, artigo 1º, o Relatório Ambiental Simplificado
deve abranger linhas de transmissão de energia elétrica, gasodutos e oleodutos, usinas termoelétricas e usinas
hidroelétricas de pequeno potencial de impacto ambiental.

A metodologia utilizada para análise prévia, em aplicação ao Princípio da Precaução, com a análise de
danos, “pretende possibilitar o aprofundado exame da natureza do impacto, através de um “sistema de ampla
participação do público, para que não se escondam os aspectos que possam vir a degradar o meio ambiente
(MACHADO, 2001).

O Princípio da Precaução consiste em evitar o dano ambiental, merecendo análise prévia e meticulosa
quanto à sua possibilidade de sua ocorrência, ressaltando que o dano potencial não vem carimbado e com traços
gritantes, demandando análise meticulosa para identificá-lo, indicar suas conseqüências e apontar, sem
subterfúgios, os meios de o impedir ou reduzir, para o que deve ser efetivamente aplicado o Princípio da
Precaução, sendo  a realização do Estudo Prévio de Impacto Ambiental a metodologia eleita constitucionalmente
para sua efetiva aplicação (MACHADO,2001).

Compreende, assim o Princípio da Precaução, verdadeira concepção de evitabilidade e prevenção do
dano ambiental,  não se tratando, portanto, de mera  proteção contra o perigo ou contra o simples risco, 
combatendo-se o evento propriamente dito – poluição, acidentes, vazamento – o recurso natural poderá ser
desfrutado com base na duração de seu rendimento, levando-se em consideração, todavia, que são findáveis esses
recursos.

O Princípio da Precaução visa, assim, à durabilidade da sadia qualidade de vida das gerações humanas e
à continuidade da natureza existente no planeta, devendo, todavia, ser visualizada em relação às gerações
presentes, como o Direito que as gerações futuras têm ao meio ambiente (PRIEU, 2002).

Acolhido pela Declaração do Rio 92, em seu Princípio nº 15, que o prevê, “de modo a proteger o
meio ambiente, devendo ser amplamente observado pelos Estados de acordo com sua capacidade, quando
houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis e, diante da ausência de absoluta certeza científica, não
devendo ser utilizado como razão para postergar medidas eficazes e viáveis economicamente para prevenir
a degradação ambiental” (RIO 92).

 A ensejar medidas irreversíveis, sua aplicação efetiva enseja para as atividades e/ou obras a serem
implantadas, cautela antecipada, reserva, prevenindo-se contra os danos que possam ser temidos, evitando-se um
perigo iminente ou possível, caracterizando-se, assim “pela ação antecipada diante do risco ou do perigo”
(MACHADO, 2001).

As Semelhanças entre o Princípio da Precaução e da Prevenção, consiste essencialmente em que, para o
primeiro, diante das atividades humanas, se dois comportamentos são tomados, ou se privilegia a prevenção do
risco, vale dizer, se não se sabe que coisa sucederá, não se deve agir, ou se privilegia o risco e a aquisição de
conhecimento a qualquer preço, ou seja, se não se sabe que coisa acontecerá, pode-se agir e, dessa forma, no final,
saberá o que fazer” (SCOVAZZI, 2002).

Trata-se do dever jurídico de evitar a consumação de danos ao meio ambiente, a fornecer indicação sobre
as decisões a tomar nos casos em que os efeitos sobre o meio ambiente de uma determinada atividade, não sejam
plenamente conhecidos sob o plano científico.

Nesse sentido, a prevenção de dano da sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de
Resíduos Perigosos e seu Depósito, expressa que (BASILÉIA, 1989):

 
 
“a maneira mais eficaz de proteger a saúde humana e o meio ambiente dos perigos que esses
resíduos representam é a redução ao mínimo de sua geração em termos de quantidade e/ou
potencial de seus, determinadas a proteger, por meio de um controle rigoroso, a saúde humana e o
meio ambiente contra os efeitos adversos que podem resultar da geração e administração de
resíduos perigosos e outros resíduos ...”

 
Quanto à Prevenção, a previsão de sua aplicação na Lei 6.938/81, artigo 2º, ao estabelecer que “A

Política Nacional do Meio Ambiente observará como princípios a “proteção dos ecossistemas, com a
preservação das áreas representativas” e  “a proteção das áreas ameaçadas de degradação”.

Não será possível proteger sem aplicar medidas de prevenção, destacando a identificação e
inventário das espécies animais e vegetais de um território, quanto à conservação da natureza e
identificação das fontes contaminantes das águas e do mar, quanto ao controle da poluição; também, a
identificação e inventário dos ecossistemas, com elaboração de um mapa ecológico; planejamentos
ambiental e econômico integrados; ordenamento territorial ambiental para a valorização das áreas de
acordo com a sua aptidão; ainda do estudo de Impacto Ambiental (MACHADO, 2001).

Os meios a serem utilizados na prevenção dos riscos, propriamente dita, têm correlação com o Princípio

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1732



nº 8 da Declaração do Rio 92, “a fim de conseguir-se um desenvolvimento sustentado e uma qualidade de vida
mais elevada para todos os povos”, devendo os Estados “reduzir e eliminar os modos de produção e de consumo
não viáveis e promover políticas demográficas apropriadas” (Rio, 1992).

 

 

4  Meio ambiente e  Desenvolvimento no Amazonas rumo às tendências mundiais
 
Seguindo as tendências mundiais e em decorrência de seguidas invasões do terreno dos Campos, por

movimentos dos “sem teto”, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA) criou o Grupo de Trabalho em
Educação Ambiental (GTEA). Essas invasões de propriedades e terras públicas urbanas estavam ocorrendo em
ritmo acelerado por toda a cidade de Manaus e faziam parte de um processo de desordenado de expansão das
áreas urbana, para acomodar os migrantes do interior e de outros estados que não paravam de chegar.

A utilização da Educação Ambiental era considerada uma ferramenta importante por diversas
organizações internacionais, para alertar a população sobre os erros que estavam sendo cometidos pela insistência
na utilização de formas tradicionais e predatórias de ocupação da terra.

Esse era um problema grave na Amazônia de então e, infelizmente, continua sendo na atual. Acreditava-
se, além disso, que seria muito mais fácil desenvolver atitudes ambientais mais saudáveis, trabalhando-se
principalmente com o público jovem das escolas, muito mais aberto a considerar e a incorporar novas idéias e
novas estratégias (ALMEIDA, et al., 2009).

As autoras relembram que: na primeira versão, assim, foi escrita em meio a toda a agitação descrita e
quando havia a ilusória esperança de que, depois da ECO-92, o mundo começaria a mudar e que novos
paradigmas, como o desenvolvimento sustentável, seriam efetivamente utilizados na prática e não apenas só no
discurso. Foi elaborado como uma contribuição teórica para o então recém-criado GTEA, por sugestão de sua
coordenadora, Dra. Maria Inês Gasparetto Higuchi.

Mas em meio à agitação pós-ECO. 92 começaram ganhar força também à idéia de que a biotecnologia
poderia ser uma saída econômica viável para a diminuição do ritmo do desmatamento, assim como também as
técnicas de manejo florestal (ALMEIDA, et al., 2009).

Segundo as autoras as discussões em torno da biotecnologia e da súbita importância de a floresta ser
mantida em pé, pelo patrimônio genético e pelos princípios ativos nela contidos, levaram à criação de uma
organização social que ficou conhecida pelos sigla Bioamazônia, e à construção do Centro de Biotecnologia da
Amazônia (CBA), que deveria ser centro produtor de inovações, alimentadoras de diversos novos ramos
produtivos que seriam implantados no Pólo Industrial da Zona Franca de Manaus.

Assim, a Bioamazônia criaria condições para formar um fluxo constante de matéria-prima possibilitando
a implantação dos novos ramos produtivos, se tornando uma linha de montagem criadora de novos produtos e
processos, podendo assemelhar-se a um processo incubador para empresas interessadas nessas novas
oportunidades produtivas.

Almeida et al., (2009) ressalva, a Amazônia, assim, voltou rapidamente ao seu cotidiano de
desmatamento intenso, de tensas e violentas relações sociais nas áreas rurais e também nos principais centros
urbanos, que sofreram um crescimento acelerado e desordenado.

Tentando aproximar-se de um possível cenário criado a partir da chegada da biotecnologia, a Amazônia
tende a viabilizar como recurso natural e econômico uma possibilidade concreta para salvar o que resta da
Floresta.

É preciso apontar, porém, que mesmo com esse cenário conturbado, onde se fica com uma forte
impressão de que não há espaço par esperanças e para a implantação efetiva de alternativas, ocorreram mudanças
como o aumento da consciência ambiental e a aceitação tímida, na maioria dos casos, por parte dos governos
municipais e estaduais, das necessidades de implantar estruturas para cuidar de forma mais abrangente das
questões ambientais sob sua responsabilidade (ALMEIDA, et al., 2009).
 

 

5  Instrumento Cautelar e Ambiental
 
Considerando que a ação cautelar é uma ação preventiva e de efeito temporário a garantir a eficácia do

processo principal com ela relacionado, seu caráter instrumental preserva o exercício de conhecimento e, neste
caso, do Direito Fundamental a ser salvaguardado.

Nessa esteira, a expressão "meio ambiente" está definida pelo artigo 3º, da Lei nº. 6.938/81 que
estabeleceu a "Política Nacional do Meio Ambiente", como o "conjunto de condições, leis, influências e interações
de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas".

Com o advento da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, que ensejou instrumentos para a defesa de
interesses difusos, entre os quais o meio ambiente, o consumidor, os bens e direitos de valor artístico, estético,
turístico etc. surgiu à chamada ação civil pública ambiental ou ação ambiental.

A ação ambiental visa à tutela de um o patrimônio ambiental, que é de todos. Sendo o interesse público
indisponíve1, o Ministério Público deve propor a ação, salvo quando verificar que não existe justa causa.

A iniciativa e a legitimidade do Ministério Público não excluem a de fundações, autarquias, empresas
públicas e associações que estejam constituídas há pelo menos um ano e que incluam, entre suas finalidades
institucionais, a proteção ao meio ambiente, cabendo ao Ministério Público, se não intervir como parte, atuar
obrigatoriamente.

No que tange ao instrumento de proteção utilizado no Amazonas e, a confirmar o aspecto preventivo
demandado em razão do tema ambiental e da Floresta, encontra-se entre as decisões da Justiça Federal do Estado
do Amazonas a determinação ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) bem como ao
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) as informações no processo de tombamento do Encontro
das Águas na cidade de Manaus, como patrimônio natural e cultural.

A necessária manifestação do órgão deverá dar-se em razão do processo de licenciamento ambiental para
construção de um porto para construção de um terminal portuário a ser construído em frente a uma das mais belas
paisagens amazônicas, que é o encontro das águas dos rio Negro com as águas do rio Solimões, a ser preservado
para que todos os povos tanto no presente como no futuro possam desfrutar de tamanha riqueza natural.
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Segundo Campos (2009), as determinações da justiça a estes órgãos públicos se dão em decorrência de
uma Ação Cautelar com pedido de Liminar impetrada pelo Ministério Público Federal, para que aquela localidade,
o Encontro das Águas, para que seja tombada mesmo que provisoriamente como atrativo natural e que o processo
de licenciamento para construção do Porto das Lajes, já iniciado seja imediatamente suspenso, uma vez que as
irregularidades já foram verificadas no Estudo de Impactos Ambientais e no Relatório de Impacto do Meio
Ambiente (EIA/RIMA) ainda não foram devidamente sanadas, desobedecendo assim, determinações da Justiça
numa Ação Civil Pública que tramita no âmbito da Justiça Estadual, que seja a Vara Especializada no Meio
Ambiente e Questões Agrárias- VEMAQA, desta vez sob a maestria e não menos fervorosa mão do Ministério
Público do Estadual.

O autor explica como e o que é uma ação cautelar: a Ação Cautelar, portanto, é um procedimento
judicial que visa prevenir, conservar ou assegurar a eficácia de um direito. Cujo caráter imediato é o da prevenção
para que a seguridade de um direito não venha a ser prejudicado. Ela é um processo acessório e instrumental que
tem por finalidade impedir que no curso de outro processo, denominado de principal, possam ocorrer situações de
risco marginal que inviabilizem o resultado útil ou positivo que se poderia esperar. Ressalvando que, esse tipo de
ação surgiu no Direito como meio eficaz e pronto para assegurar a permanência ou conservação dos estados das
pessoas. Coisas ou provas, visto que sem processo cautelar, a prestação jurisdicional correria o risco de
transformar-se em providência inócua, sem efeito, e como disse certa vez Rui Barbosa “justiça atrasada não é
justiça, senão injustiça qualificada e manifesta.”

O autor descreve as principais características dessa ação como: a autonomia (o processo cautelar não
depende do principal); instrumentalidade (não tem um fim em si mesmo, somente serve ao processo principal);
provisoriedade (tem tempo determinado), fungibilidade (juiz pode conceder medida liminar que lhe pareça mais
adequada para proteger o direito da parte, e até mesmo sem ouvir o réu); urgência (a cautela só deve ser acionada
se estiver presente uma situação de perigo, ameaçando o que se pretende), entre outras.

Há de se pensar que está mais do que na hora de ser verificado um novo modelo desenvolvimento para a
Amazônia, onde finalmente a gestão, o planejamento e a participação popular tão propagados pelos defensores do
desenvolvimento sustentável sejam enfim utilizados como instrumentos para parcerias louváveis entre a iniciativa
privada, programas de governo e a vontade da sociedade civil organizada para uma vida com qualidade e respeito
à natureza.

É o caso do bairro Colônia Antonio Aleixo, em que a luta da comunidade e de seus moradores na defesa
de seus Direitos Fundamentais, preservando o meio ambiente onde vivem e de onde tiram seu sustento, a fim de
evitar que as alterações ambientais pretendidas com a construção de empreendimentos portuários possam causar
danos ambientais.

 

6 Riscos, conflitos e pobreza resultantes do desenvolvimento para as populações tradicionais do Amazonas
 
A entrada das Populações Tradicionais no mundo do meio ambiente deu-se a partir da discussão sobre a

presença humana nas Unidades de Conservação. Os países pioneiros na criação de unidades de conservação
estabeleceram a tradição de que dentro das mesmas não cabia a presença da espécie humana. Porém, as situações
encontradas em países em desenvolvimento, como o Brasil, que apenas há poucos anos criaram suas áreas de
preservação e conservação, obrigou a examinar com maior profundidade a relação entre o homem e o meio em
tais áreas, chegando-se à constatação de que realmente existem populações cuja ação é altamente benéfica para a
conservação do meio. Estas têm sido as constatações realizadas através da verificação in loco, do que se extrai que
se não fosse a presença dessa População Tradicional, várias espécies não teriam sobrevivido até nossos dias e que
a luta de populações que têm impedido a devastação de lagos, rios e florestas.

As populações tradicionais são, portanto, dinâmicas, estão em constante mudança, em sintonia com as
mudanças que ocorrem na região e que chegam até elas. Estas mudanças não descaracterizam, desde que sejam
preservados os principais valores que permitem a manutenção.

A relação entre as populações tradicionais e o meio ambiente é positiva quando há possibilidade de
manter o progresso humano, de maneira permanente até um futuro longínquo. Trata-se, portanto, de concretizar
um desenvolvimento econômico sustentável, incrementando o padrão de vida material dos pobres. A pobreza, a
miséria é inimigos potenciais do meio ambiente, na medida em que as necessidades de sobrevivência obrigam
muitas vezes as populações tradicionais a agredirem o meio ambiente. Para tornar tais populações aliadas na
conservação, é necessário incrementar a oferta de alimentos, a renda real, os serviços educacionais, os cuidados
com a saúde etc. Isto é, torna-se necessário executar junto com tais populações projetos de desenvolvimento
sustentável.

As populações tradicionais, através da educação ambiental, devem ser engajadas em outras duas
atividades fundamentais para a proteção do meio ambiente: o Monitoramento Ambiental e a Fiscalização.

Quanto ao Monitoramento Ambiental, às pessoas que moram no local, desde que capacitadas, são as
mais indicadas para acompanhar o que está acontecendo com o meio no qual vivem. Cumpre depois aos
especialistas sistematizar e interpretar tais dados. Experiências neste campo já foram colocadas em prática pela
USP/UNICAMP, através de convênio com o IBAMA, na reserva extrativista do Alto Juruá/AC.

As populações tradicionais também devem tomar consciência de que o meio onde moram deve ser
fiscalizado por eles próprios, uma vez que eles vivem de tais recursos naturais. Experiências muito positivas já
estão sendo feitas nas Reservas Extrativistas da Amazônia.

O IBAMA constatou a força crescente da evidência de que a maior agressão ao meio ambiente é a
miséria. Esta realidade tem feito surgir e crescer uma nova face do Instituto, a face antropocêntrica, pois o
ambiente existe para o homem e pelo homem. Conservada esta espécie, ela pode conservar as outras (BENATTI,
1999).

Esta nova face fez com que o Instituto criasse o Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado das
Populações Tradicionais (CNPT) para desenvolver suas ações juntas ás camadas sociais que tem maior
dependência dos recursos naturais.

O Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado das Populações Tradicionais - CNPT, foi criado
através da Portaria IBAMA N° 22, de 10/02/92, tendo como finalidade promover elaboração, implantação e
implementação de planos, programas, projetos e ações demandadas pelas Populações Tradicionais através de suas
entidades representativas e/ou indiretamente, através dos Órgãos Governamentais constituídos para este fim, ou
ainda, por meio de Organizações não Governamentais (CNPT, 2000),

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1734



Considerando que Caboclos e ribeirinhos amazônicos - Englobam, além das populações amazônicas que
dependem dos rios locais, os seringueiros e castanheiros da região. Mesclam atividades extrativistas com
agricultura, caça e pesca. As definições de unidades de conservação contêm os princípios conservacionistas do
início do século, com valores sócio-culturais largamente.

Diferentes dos que iluminam a presente realidade brasileira; por isso exigem mudanças e adequações aos
novos tempos, capazes de atualizar tais princípios e valores e fazer com que seus preceitos sejam aplicáveis ao
abrigo de novos paradigmas.

Na elaboração das normas legais, o legislador, em maior ou menor grau, deixa-se impregnar pelos
valores sócio-culturais vigentes em um dado momento histórico. Logo, o espírito das leis espelha o espírito sócio-
cultural vigente à época de sua elaboração. Por outro lado, não podemos esquecer que a nossa Carta Magna
de1988 afirma categoricamente que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações” (caput do art. 225).

Do mesmo modo, em outro artigo, afirma que “constituem patrimônio brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem” tanto as formas de
expressão como os modos de criar, fazer e viver (art. 216, incisos I e II).

Em nosso entendimento a defesa do meio ambiente é muito mais do que a defesa somente da fauna, da
flora e do meio físico; inclui também o ser humano, através de suas atividades culturais e materiais. Portanto, “o
meio ambiente é [...] a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o
desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. A interação busca assumir uma concepção
unitária do ambiente compreensiva dos recursos naturais e culturais”23 (grifos do autor).

Por isso, não seria demasiado lembrar, que os princípios de criação das unidades de conservação, assim
como os seus conceitos em vigor, são anteriores à Constituição atual, merecedores, portanto, de uma revisão a fim
de que fiquem em sintonia com os mandamentos constitucionais. Caso contrário, estaríamos diante de uma
inconstitucionalidade, de um lado, uma Constituição que tutela os elementos naturais, artificiais e culturais, de
outro, a lei ordinária ambiental que desconsidera o aspecto cultural (BENATTI, 1999).

Um terço das 900 milhões de pessoas que vivem em extrema pobreza no mundo é indígena, diz um
estudo da Organização das Nações Unidas (ONU) publicado nesta quinta-feira (14). O relatório, intitulado A
Situação dos Povos Indígenas do Mundo, foi preparado por sete especialistas e divulgado pelo Secretariado do
Fórum Permanente sobre Questões Indígenas das Nações Unidas.

Segundo os analistas da ONU, em decorrência da pobreza e da falta de acesso à saúde e educação, a
expectativa de vida da população indígena chega a ser 20 anos inferiores à média nacional em alguns países, como
Nepal e Austrália. Umas das mais graves ameaçam a esses povos é o desrespeito por suas terras.

“Quando a população indígena reagiu (às desapropriações e invasões) e exigiu seus direitos, sofreram
abusos físicos, detenções, torturas e até mortes”, diz a publicação. Diante desse quadro, diversos povos indígenas
enfrentam sério risco de extinção. Além disso, o estudo afirma que em cem anos, 90% de todos os idiomas
indígenas devem desaparecer junto com suas tribos.
 

 

 

7  Estudo de caso da comunidade  que reivindica o tombamento do encontro das águas no Amazonas como
patrimônio da humanidade

 
O encontro das águas, na nascente do Rio Amazonas em terras brasileiras, sob a legenda de patrimônio

cultural e paisagístico do Brasil. Este status tornou-se de força Fundamental importância para favorecer uma
proteção e recuperação da região do Encontro das Águas. Em razão da depredação atualmente identificada como:
resíduos tóxicos do Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus, da instalação de imensos Portos e estaleiros
clandestinos, dos dejetos lançados nas Águas pelos navios e balsas, da pesca predatória, da degradação e
desmatamentos ilegais.

O movimento S.O.S Encontro das Águas luta pela integridade desse patrimônio natural e histórico
mobilizando força para garantir que o Polígono delimitação do tombamento contemple toda a região desse
complexo ecossistema, transformando esse fenômeno em unidade de Conservação de Uso Sustentável circunscrito
a ilha do Marapatá até 12 KM a jusante do foz rio Negro.

O tombamento do encontro das águas será um fato histórico que faz jus ao mais emblemático símbolo da
cultura e da natureza da Amazônia e representa uma nova pagina no trato com recursos naturais e uma grande
conquista do movimento sócio-ambiental do Amazonas liderado pela comunidade da Colônia Antônio Aleixo em
prol da Conservação e recuperação da região do encontro das águas (MELO 2009, p. 2). 

 

 

 

8  Considerações finais
 
 
A competência para julgamento das ações ambientais é de sempre ser  reconhecida como a do lugar onde

se verificar o dano, ou sua ameaça, independentemente de ser ou não sede de Vara Federal. Os eventuais recursos
serão apreciados. Pelo TRF caso intervenha a União. A justificativa é que: se antes da promulgação da CF,
instituindo novo ordenamento jurídico, já se admitia o processamento de Ações Ambientais com prevalência da
Justiça Estadual em primeiro grau, independentemente do ingresso da União à lide, muito mais agora é de ser
admitido, diante do novo ordenamento Jurídico.

É que o artigo 126, da Constituição Federal anterior, que estabelecia que a Lei poderá permitir que a
ação fiscal e outras sejam propostas nas Comarcas do Interior, onde tiver domicílio a outra parte, perante a Justiça
do Estado. Ou do Território, e com recurso para o Tribunal Federal de Recursos... "l foi mantido pela atual
Constituição Federal (art. 109, §§ 3.° e 4.°), ao mesmo tempo em que o legislador Constituinte conferiu dimensão
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extraordinária ao meio ambiente, inexistia no ordenamento anterior.
Portanto, ainda que verse a ação ambiental sobre eventuais direitos indígenas ou sobre bens da União,

como por exemplo, a exploração indiscriminada de madeiras das Reservas ou a poluição com mercúrio dos rios
dessas Comunidades, por empresas ou qualquer tipo de pessoa, o foro competente será O do local· do dano ou da
ameaça de dano.

O meio ambiente e o desenvolvimento na Amazonas, rumo às tendências mundiais, assim como também
ação cautelar meio ambiente, e ainda ação meio ambiente, complementando ação cautelar para proteger o meio
ambiente, e descrição de  ação cautelar como instrumento de justiça no Estado do Amazonas, para exemplificar
disseminação de idéias ente pessoas que são rejeitadas exemplificamos  as instituições democráticas rejeitando as
concepções que as entendem como forma vazia de conteúdos; os riscos conflitos e pobreza como resultada do
desenvolvimento para as populações tradicionais no Amazonas, porque nem todo desenvolvimento é viável para
certa população; apresentou-se a comunidade reivindicando o tombamento do encontro das águas no Amazonas
como patrimônio da humanidade; e ainda a grande parceria: índio, meio ambiente e internet para minimizar o
desmatamento das no Amazonas. 

Há de se pensar que está mais do que na hora de ser verificado um novo modelo desenvolvimento para a
Amazônia, onde finalmente a gestão, o planejamento e a participação popular tão propagado pelos defensores do
desenvolvimento sustentável sejam enfim utilizados como instrumentos para parcerias louváveis entre a iniciativa
privada, programas de governo e a vontade da sociedade civil organizada para uma vida com qualidade e respeito
à natureza.

A luta da comunidade e dos moradores do bairro Colônia Antonio Aleixo na preservação do ambiente ao
seu redor, onde vivem e tiram seu sustento, cobrando das autoridades e da própria Justiça que eles, os maiores
atingidos pelas prováveis alterações ambientais pretendidas com a construção do empreendimento portuário, sejam
também ouvidos e sua vontade respeitada, é mais do que uma prova de que esse processo de recuperação histórica
do HUMANO na historia da Amazônia já teve início. Conquistou muitos adeptos. E ganhou o mundo.
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CRIME AMBIENTAL EM ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR: COMPETÊNCIA.

ENVIRONMENTAL CRIME IN AREA UNDER ADMINISTRATION MILITARY: JURISDICTION

liton lanes pilau sobrinho
MAURO CESAR MAGGIO STÜRMER

RESUMO
O presente trabalho tem o objetivo discutir a qual justiça compete julgar um crime ambiental, assim definido
em lei, quando este for cometido em “área sob administração militar”, bem como aqueles contra o
patrimônio militar, se tal competência pertence a Justiça Federal ou da Justiça Militar da União, dita
especializada (com previsão nos art. 122 e seguintes da Carta Política de 1988). Para tanto analisaremos a
forma como se apresenta o direito ambiental, bem como o delito ambiental no Brasil, o crime miltiar previsto
do no Código Penal Militar, para tanto também apresentaremos a Justiça Militar da União – aqui necessário
tendo em vista o pouco conhecimento relativo a mesma, uma vez que nem mesmo na Academia ela é tratada,
bem como por comprometimento dos autores com a Justiça Castrense Federal; após conceituaremos “área
sob administração militar”. Será, ainda que de forma superficial, analisada a competência da Justiça Federal e
da Militar da União, para por fim apresentarmos nossa posição acerca da temática/problema proposto. A
escolha do tema tem como justificativa a crescente importância que a doutrina vem concedendo ao direito
ambiental e de sua importância no cenário jurídico, não só brasileiro, mas também mundial onde já se fala em
um direito ambiental internacional. O método de abordagem foi hipotético-dedutivo e o método de
procedimento bibliográfico.
PALAVRAS-CHAVES: Crime Ambiental. Área sob Administração Militar. Competência.

ABSTRACT
This paper aims to discuss the justice which to judge an environmental crime, as defined by law, when it is
committed in this area under military administration, as well as those against military assets, if such
jurisdiction is vested in the Federal Court or Military Courts Union, said expert (with a forecast in the art.
122 et seq Charter Policy 1988). To this end we will look at how you present the environmental law and
environmental crime in Brazil, crime Miltie provided in the Military Penal Code, also for both the military
justice apresentaremos Union - here necessary in view of the little knowledge on same, since not even the
Academy it is treated, as well as commitment of the authors with Castrense Federal Court, after
conceituremos area under military administration. " It will also be made of, analyzed the competence of the
federal courts and the military to finally presenting our position on the issue / problem proposed. The choice
of topic is justified by the increasing importance of the doctrine has been providing the right environment and
its importance in the legal scenario, not only Singapore but also worldwide where there is talk of an
international environmental law. The method of approach was hypothetical-deductive method and procedure
literature.

KEYWORDS: Environmental Crime. Area under Military Administration. Competence

CRIME AMBIENTAL EM ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR: COMPETÊNCIA.

INTRODUÇÃO
 

                                               Cabe evidenciar, inicialmente, que este artigo busca
encontrar a quem compete julgar um delito contra o meio ambiente cometido em área sob
administração militar, como por exemplo um quartel do Exército Brasileiro ou de uma Base da
Força Aérea Brasileira. Sabemos que muitas área protegidas pelas leis ambientais estão sob a
administração de nossas Forças Armadas[1], bem como sabemos, ainda, que, via de regra, os
delitos ali cometidos são julgados pela Justiça Militar da União[2]. O problema se mostra
quando, em área militar, ou sob sua administração, diferença que veremos alhures,  ocorre um
crime ambiental e este também pode ser visto como um crime militar a quem compete seu
julgamento, uma vez que a justiça federal possui a competência – art. 109 da CF – de julgar as
infrações penais praticadas em detrimentos de bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ao passo que a Justiça Militar da União possui 
competência – também constitucional – art. 124 da CF – para julgar crimes militares definidos
em lei. A Lei que nossa Carta Política refere-se é o Código Penal Militar, Decreto Lei 1001/69
(recepcionado formalmente em 1988 como se Lei Ordinária fosse). Tais crimes podem ser
militares por vários motivos: 1) em razão da pessoa – militar contra militar; 2) em razão da lei –
apenas a lei militar prevê o crime (exemplo: deserção – art. 187 do CP); 3) quando o crime é
praticado contra o patrimônio sob administração militar ou 4) em razão do local – quando o delito
é praticado em local sob administração militar, este objeto de nosso estudo. O questionamento
principal reside quando o bem pertence para a União (art. 109 da CF) e está sob administração
militar (art. 9º, III, alínea “a” c/c art. 127 da CF).  Este é o ponto de responderemos, sem a
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pretensão de esgotar a matéria, mas sim chamar o leitor a reflexão e ao debate, no final deste
artigo.

 
 

O DIREITO AMBIENTAL NO BRASIL

 

No Brasil, a preocupação com o meio ambiente é antiga, remontando
ao tempo em que o País era uma colônia portuguesa. Naquele tempo, as Ordenações Filipinas,
ordenamento jurídico que vigia à época, já fixavam apenamentos aos causadores de danos às
árvores ou aos frutos, que iam desde o açoite até o degredo para a África.

De lá para cá se passaram quase dois séculos, durante os quais
várias leis esparsas trataram do assunto sem, no entanto, tomar maior profundidade no sentido
da preservação da natureza.

Foi a partir da década de 70 que a preocupação com o meio ambiente
tomou maiores proporções, não só no Brasil, como a nível internacional, principalmente a partir
da Declaração sobre o Ambiente Humano, realizada na Conferência das Nações Unidas em
Estocolmo, na Suécia, em 1972.

Em nosso País, seguiu-se a Lei n.º 6.938/81, que dispõe sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, demonstrando as novas preocupações do legislador
brasileiro que, posteriormente, seriam enaltecidas pelo constituinte originário.

Apesar das leis que dispunham sobre matéria ambiental, nenhuma
previsão específica e global sobre o assunto fora feita nas Constituições anteriores, apenas
havendo menções espalhadas ao longo dos seus textos que remetiam ao meio ambiente.

No entanto, o desenvolvimento da sociedade determinou que maiores
esforços fossem efetivados para a compatibilização entre as necessidades e atividades
humanas com a manutenção do equilíbrio ecológico.

Neste quadro, a Carta Política de 1988 trouxe consagrado em seu
texto a preocupação com o meio ambiente, inclusive com capítulo próprio acerca do assunto.

O Capítulo VI, que trata do meio ambiente, é reconhecido como dos
mais avançados e modernos, dentre as Constituições mundiais, o que a tornou um texto
essencialmente ambientalista, haja vista os preceitos e princípios aplicáveis à matéria.

Destaque-se a redação do caput do artigo 225:
 

 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
(grifo nosso)

                                               Além de garantir a preservação do meio ambiente, se preocupou o
constituinte originário em prever punição para eventuais causadores de danos à natureza. Neste
sentido, o § 3.º do artigo 225:

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.

Para dar efetividade à previsão constitucional ainda havia a
necessidade da edição de normas que responsabilizassem criminalmente seus causadores.

Nesta esteira, em 1998 foi editada a Lei n.º 9.605, posteriormente
regulamentada pelo Decreto n.º 3.179/99, a qual dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras
providências.

 
 

O CRIME AMBIENTAL
 

Com o novo texto constitucional, foi criada a figura do bem ambiental
conforme dispõe o próprio artigo 225, como sendo aquele de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida. Em face desta designação genérica, a Lei n.º 6.938/81 define que bens
são estes: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar
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territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora, enfim, o meio ambiente
ecologicamente equilibrado.

A despeito da clássica divisão dos bens em públicos e privados, o
bem ambiental não pode se inserir em nenhuma destas classificações, sendo considerado um
bem difuso, cujo titularidade é de todos nós e não de um particular, além de ser  insuscetível de
divisão.

Com o objetivo de proteger bem tão valioso, a Lei n.º 9.605/98, em
face do contido no § 3.º do artigo 225 da Constituição, veio criminalizar diversas condutas
consideradas lesivas ao meio ambiente.

Importante destacar que a referida lei, além de responsabilizar
criminalmente a pessoa física, também faz previsão neste sentido quanto à pessoa jurídica:

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas
administrativa, civil e penalmente conforme o disposto
nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida
por decisão de seu representante legal ou contratual,
ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício
da sua entidade.

Tal inovação, apesar de ter como escopo o preceito constitucional
insculpido no artigo 173, § 5.º, da Carta Política gerou e continua gerando muita discussão
acerca da sua aplicabilidade.

Isto porque grande parte dos doutrinadores entende que a pessoa
jurídica não pode ser sujeito ativo em uma ação penal, pelo simples fato de não possuir vontade
de ação ou vontade de conduta. Assim, não teria como praticar um crime.

Ademais, como seria possível o cumprimento de uma pena privativa
de liberdade por parte de uma pessoa jurídica?

Em que pese as discussões doutrinárias, os Tribunais vêm aceitando
denúncias oferecidas contra pessoas jurídicas como agentes de crimes tipificados na Lei dos
Crimes Ambientais.

No elenco de tipos penais previstos na Lei n.º 9.605/98, o legislador
dividiu-os em crimes contra a fauna, crimes contra a flora, poluição e outros crimes
ambientais, crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural e crimes contra a
administração ambiental, destinando a cada qual um capítulo com suas peculiaridades.

 
 

O CRIME MILITAR

                                               Imperioso se torna, analisarmos, mesmo que superficialmente, o

Crime Militar. Como ponto de partida é importante  fazer uma distinção entre os crimes militares

dos crimes comuns. Faz-se mister ter em mente que só é crime militar aquele que previsto no

Código Penal Militar, ou seja, caso não conste do CPM não há nada de militar no delito. A

problemática surge quando o fato está tipificado no Código Penal Militar e em outras

legislações, seja no Código Penal Comum, seja nas legislações extravagantes.

                       Quando tal fato ocorre, ou seja, o fato é considerado típico no

Código Penal Castrense e em outra legislação, devemos, então, subsumir tal fato às regras do

Art. 9 da Lei Substantiva Militar, pois ali há a descrição de quando o fato será tido como crime

militar ou não. Saber se um delito é militar é de suma importância, pois somente após esta

análise que se saberá qual Justiça competirá julgar tal infração.

                       Nosso ordenamento, desde a Constituição de 1946, deixa para o

legislador infraconstitucional a classificação de um crime como militar, afirmando ser crime

militar o  definido pela lei. Atualmente, nossa Carta Magna de 1988 manteve esse critério,

consolidando-se, em seu art.124, ao descrever ser, a Justiça Militar, competente para “[...]

processar e julgar os crimes militares definidos em lei” (sem grifo no original).

 

                       Cabe salientar que o legislador brasileiro nunca definiu o que seria o

crime militar, apenas enumerou taxativamente as diversas situações que definem este tipo
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especial de delito, situações estas expressamente previstas nos incisos do Art. 9º do Código

Penal Militar, dispositivo considerado pelo Professor Cláudio Amim Miguel, em sua Obra

Elementos de Direito Penal Militar, como “coração” de toda a legislação castrense.

                       Tal dispositivo adota vários critérios para diferenciar os crimes

militares dos comuns, sendo elas: ratione materiae, ratione personae, ratione loci, ratione

temporis. Quanto ao critério ratione materiae, segundo o Professor Jorge César, é aquele que

“exige que se verifique a dupla qualidade militar – no ato e no agente[3]”. Ratione personae,

segundo o citado escritor, são "aqueles cujo sujeito ativo é militar atendendo exclusivamente à

qualidade de militar do agente[4]”, segue o autor ratione loci são crimes que “leva em conta o

lugar do crime, bastando portanto, que o crime ocorra em lugar sob administração militar[5]”, por

fim o autor tratada da ratione temporis “os praticados em determinada época, como por

exemplo os ocorridos em tempo de guerra ou durante o período de manobras ou exercícios[6]” .

                       Ao fazermos uma analise do Art. 9º do Código Penal Militar,

podemos perceber perfeitamente que cada inciso trata de um critério acima exposto, in verbis:
Art. 9º - Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
 
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de
modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos,
qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
II - os crimes previstos neste Código, embora também o sejam
com igual definição na lei penal comum, quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra
militar na mesma situação ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar
sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou
reformado, ou assemelhado, ou civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em
comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do
lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou
reformado, ou civil;
d) por militar durante o período de manobras, ou exercício,
contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou
civil;
e) Por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra
o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem
administrativa militar;
III - os crimes, praticados por militar da reserva ou reformado, ou
por civil, contra as instituições militares, considerando-se como
tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II,
nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a
ordem administrativa militar;
b) em lugar sujeito a administração militar contra militar em
situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de
Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de função
inerente ao seu cargo; (ratione loci)
c) contra militar em formatura, ou durante o período de
prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício,
acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra
militar em função da natureza militar, ou no desempenho de
serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública,
administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para
aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior.
Parágrafo único. Os crimes de que trata este artigo, quando
dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da
competência da justiça comum.

 

                                               Quanto ao autor do delito castrense, a atual Constituição da

República não tratou de forma direta, declinou ao legislador ordinário a atribuição de incluir ou

não o civil como sujeito ativo do crime militar de competência da Justiça Militar Federal. Neste

entendimento, o civil só poderá ser sujeito ativo de um crime militar, quando expresso na lei
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ordinária e, isto, somente na esfera da Justiça Militar Federal. No âmbito da Justiça Militar

Estadual, é pacífico o entendimento que o civil nunca poderá ser processado, visto a vedação

imposta pelo art. 125, § 4º da lei Maior. Quanto aos critérios ratione loci e ratione temporis, os

doutrinadores lecionam que se são, respectivamente, aqueles delitos que são praticados em

lugar sujeito as jurisdições militares, como quartéis, navios etc. e também os praticados em

situações anormais, como os de guerra, de rebelião e de sítio.

                       Concluindo de forma sucinta este subitem, o crime militar é aquele

previsto pelo Código Penal Militar, com observância dos requisitos expressos neste diploma

penal, que compreende os delitos propriamente e impropriamente militares. No entendimento de

entendimento de Jorge Cesar de Assis “[...] é toda violação acentuada ao dever militar e aos

valores das instituições militares[7]”. Assim, para existir o crime militar há que se fazer presente

a tipicidade do ato, sua antijuridicidade e culpabilidade e, além disso, deve atender aos ditames

positivados no Código Penal Militar em seu artigo 9º.

 
 
A JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

 
Vinculada ao Tribunal mais antigo do País, qual seja:  Superior Tribunal Militar -

STM, a Justiça Militar da União, criada em 1° de abril de 1808, por Alvará com força de lei,
assinado pelo Príncipe-Regente D. João VI, figura entre as Justiças Especializadas, a exemplo
das Justiças do Trabalho e Eleitoral, cabendo-lhe julgar os crimes militares, sejam ele cometidos
por militares ou por civis, crimes este previstos, exclusivamente, no DECRETO-LEI nº 1.001, de
21 de outubro de 1969, o Código Penal Militar - CPM.

                                               Reza a atual Constituição Federal, em seu artigo 122, que são
órgãos da Justiça Militar da União: O Superior Tribunal Militar, os Tribunais Militares e os Juízes
Militares instituídos por Lei. O Tribunal a que se refere à Carta da República é o Superior
Tribunal Militar – STM - que é composto por 15 Ministros, sendo 10 militares e cinco civis, assim
distribuídos: 3 (três) da Marinha, 4 (quatro) do Exército e 3 (três) da Aeronáutica, todos oficiais
do último posto da carreira, 1 (um) Ministro oriundo da carreira da Magistratura Castrense, 1
(um) oriundo do Ministério Público Militar e 3 (três) Ministros entre Advogados de notório saber
jurídico e conduta ilibada, de livre escolha do Presidente da República.

                       Ressalte-se que tramita no Congresso Nacional um projeto de
Emenda Constitucional – PEC - que tem por objeto a mudança na composição do Tribunal
Castrense. Conforme o projeto em questão, o STM passará a ser composto por 11 ministros
sendo que cada Força Armada perderá uma vaga, ficando assim constituída a Corte Suprema
Militar: 2 Oficiais Generais da Marinha, 3 do Exército e 2 da Aeronáutica. Quanto aos civis: 2
Juizes Auditores, 1 Membro do Ministério Público Militar e 1 Advogado. 

                       No primeiro grau de Jurisdição funcionam os Conselhos de Justiça,
sendo compostos por um Juiz-Auditor ou Juiz Auditor-Substituto e quatro oficiais da carreira das
Forças Armadas. Existem dois tipos de Conselho: o Especial, que se destina a julgar oficiais e o
Permanente, com competência para julgar as praças e civis. O Conselho Permanente é
sorteado a cada trimestre, enquanto que o Especial é sorteado para cada processo, sendo
dissolvido ao final deste. Devemos mencionar que cada juiz do conselho, seja togado ou militar,
é totalmente independente em seu voto, atuando de forma desvinculada e, ao contrário do
Tribunal do Júri, onde apenas o juiz togado aplica a pena, neste Escabinato (composição mista
entre militares e civis) cada juiz julga e aplica a respectiva pena, vencendo a maioria.

                       Cabe destacar que, embora não conste expressa determinação na
Lei de Organização Judiciária Militar – LOJM – Lei n.º 8.457/92, cada Força (Marinha, Exército e
Aeronáutica) formará um conselho de justiça, seja para julgar seu oficiais, seja para julgar suas
praças.

                       No Brasil existem 12 Circunscrições Judiciárias Militares, sendo
cada uma composta por uma Auditoria, com exceção das 1ª, 2ª, 3 ª e 11 ª Circunscrições que
possuem mais de Auditoria cada.

                       Cada Auditoria da Justiça Militar é composta por um Juiz Auditor,
um Juiz Auditor Substituto, um Diretor de Secretaria e dois Oficiais de Justiça Avaliadores
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Federais e demais servidores de secretaria, tudo conforme reza a já citada Lei de Organização
Judiciária Militar – LOJM.

                       Nas Auditorias oficiam membros do Ministério Público Militar da
União através da respectiva Procuradoria, composta por um Procurador e dois (2) Promotores
da Justiça Militar. Funciona, ainda, a Defensoria Pública da União, com, em regra, dois
defensores públicos.

 

 
CRIME AMBIENTAL EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR

 
Questão que sempre suscitou discussões doutrinárias e

jurisprudenciais diz respeito à fixação da competência jurisdicional para a apreciação e o
julgamento dos crimes ambientais, previstos na Lei n.º 9.605/98.

 
Em nosso tempo, o monopólio da justiça está nas mãos do Estado que

possui o poder-dever de prestar a tutela jurisdicional. Diante disso, competência é a parcela
deste poder-dever do Estado distribuída entre os vários órgãos jurisdicionais, os quais terão o
poder de exercício desta jurisdição nos limites estabelecidos pela lei.

 
Como dito, a competência é distribuída por normas constitucionais,

por leis processuais e de organização judiciária, bem como pela distribuição interna dos
tribunais, normalmente determinada por seus regimentos internos.

            A Constituição Federal distribuiu a competência do Poder
Judiciário Federal ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, à Justiça
Federal, à Justiça Eleitoral, à Justiça do Trabalho e à Justiça Militar.
                                               Sobre a Justiça Militar prescreve a Constituição Federal:

Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os
crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o
funcionamento e a competência, da Justiça Militar.
 

                                               O texto constitucional estabeleceu normais gerais sobre a
competência, remetendo sua fixação para lei infraconstitucional, a qual está consubstanciada no
Código Penal Militar (Decreto-Lei n.º 1.001/69), recepcionada como lei ordinária pela
Constituição Federal de 1988.

                                               É no Código Penal Militar, portanto, que verificaremos a
competência jurisdicional da Justiça Militar da União, mais precisamente no artigo 9.º, que trata
dos crimes militares em tempo de paz, e no artigo 10, que estabelece quais são os crimes
militares em tempos de guerra.

                                               Cabe destacar a alínea a do inciso III do artigo 9.º do referido
Codex:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de
paz:

III - os crimes praticados por militar da reserva, ou
reformado, ou por civil, contra as instituições militares,
considerando-se como tais não só os compreendidos
no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:

a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou
contra a ordem administrativa militar

                                    No caso de prática de crime definido na Lei n.º 9.605/98 em lugar sujeito à
administração militar, a primeira leitura do dispositivo transcrito pode levar a considerar que a
competência para a apreciação dos fatos seria da Justiça Militar da União.

                                    Isto porque, em tese, quando a ocorrência se dá em área militar, por
exemplo, num campo de exercícios, tal lugar está sob a Administração Militar, o que firmaria a
competência.

                                    Entretanto, os crimes previstos pela Lei n.º 9.605/98 visam tutelar o bem
ambiental que, como já referido, é um bem difuso, cuja titularidade é de toda a coletividade.
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Neste sentido, o meio ambiente integra os chamados direitos de terceira geração, consagrando o
Princípio da Solidariedade.

                                    Exemplificando, um furto de uma arma de um militar de serviço, dentro de
um quartel, mesmo sendo praticado por civil, seria julgado em alguma das Auditorias da Justiça
Militar da União.

                                    Diferentemente, em caso do crime de destruição de floresta considerada
de preservação permanente, previsto no artigo 38 da Lei de Crimes Ambientais, mesmo que
tenha ocorrido dentro de área militar, não ficará determinado que seu julgamento se dê por
aquela Justiça Especializada,

                                    A princípio, o bem atingido – a floresta – consistiria em patrimônio da
Administração Militar, ou mesmo estaria sob sua responsabilidade.

                                    Mas, como já dito, o bem ambiental vai além por ser do interesse de toda
a coletividade. Sendo, o mesmo, por mandamento constitucional, um garantia individual que
possuímos.

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

                                               Partindo das ponderações analisadas, é possível sustentar que
havendo um crime ambiental em área sob administração militar, ou mesmo contra patrimônio sob
administração militar, tal crime, por ser ambiental, em que pese a competência constitucional da
Justiça Militar da União para julgar os crimes militares (art. 124 da CF c/c o art. 9º do Código
Penal Militar), estes, em razão de sua maior especificidade, serão julgados pela Justiça Comum
Federal (forte no art. 109 da Carta de 1988), pois os mesmo afetam bens da União.

                                               Importante frisar, entretanto, que tal competência não desmerece em
nada a Justiça Castrense que tem como função precípua a defesa, bem como, manutenção da
hierarquia e disciplina nas Força Armadas Brasileiras. . Claro que se está colocando aqui de
maneira sumária a pesquisa, merecendo, inclusive, um viés mais aprofundado, todavia, é mister
que se repense a utilização de tal meio probante.

                                               Assim sendo, a competência se firmará em face do interesse da
União. E este interesse estará legitimado caso o fato tenha se dado em áreas da União, como
são os quartéis, os campos de instrução, enfim, toda e qualquer área militar.

                                               Diz a Carta Política sobre a competência da Justiça Federal:

 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e
julgar:
.........................
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas
em detrimento de bens, serviços ou interesse da União
ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a
competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

                                               Diante de tal previsão constitucional, não resta dúvida de que a
competência para julgar crime ambiental ocorrido em lugar sujeito à Administração Militar será
da Justiça Federal de 1.ª Instância.
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DAS USINAS SUCROALCOOLEIRAS

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY OF SUGARCANE MILL

Cristina Veloso de Castro
Denis Ortiz Jordani

RESUMO
O presente trabalho enfoca a Responsabilidade Socioambiental das Usinas Sucroalcooleiras da Região do
Triangulo Mineiro. Foi analisado primeiramente o desenvolvimento da indústria sucroalcooleira da região do
Triângulo Mineiro e os principais impactos socioambientais. Buscou como base da pesquisa a Proteção
Constitucional do Meio Ambiente, analisando seu aspecto como interesse difuso, os princípios
constitucionais que norteiam as competências legislativas e administrativas e os instrumentos processuais
constitucionais de proteção ao meio ambiente, em especial a ação Popular e a Ação Civil pública. Tratou-se
em seguida da Política Nacional do meio Ambiente, a legislação aplicável e os órgãos de proteção ambiental
e produção de cana-de-açúcar. Por fim, foram analisados a Responsabilidade Socioambiental das indústrias
sucroalcooleiras, destacando preliminarmente a responsabilidade civil e a responsabilidade socioambiental
PALAVRAS-CHAVES: socioambientalismo, responsabilidade socioambiental, impacto ambiental, direito
ambiental

ABSTRACT
This work focuses on the Environmental Responsibility of sugarcane mill in the region of Triangulo Mineiro.
Was first analyzed the development of sugar industry in the Triangulo Mineiro region and the main social and
environmental impacts. Sought as the basis of research to the Constitutional Protection of the Environment,
noting their appearance and diffuse interest to the constitutional principles underlying the legislative and
administrative powers and the constitutional legal instruments to protect the environment, particularly the
People's Action and Public Civil Action. It was then the National Policy of the Environment, the relevant
legislation and environmental protection agencies and the production of cane sugar. Finally, we analyzed the
Environmental Responsibility of sugar and alcohol industries, highlighting preliminary civil liability and
environmental responsibility.
KEYWORDS: environmentalism, environmental responsibility, environmental impact, environmental law

I. Introdução

 

As Usinas sucroalcooleiras são importantes agentes de promoção do desenvolvimento econômico de
um país, assim como de seu avanço tecnológico. Estas possuem grande capacidade criadora e de geração de
recursos, num contexto onde o bem estar comum depende cada vez mais de uma ação cooperativa e
integrada de todos os setores da economia e que faz parte de um processo de desenvolvimento que tem por
objetivo a preservação do meio ambiente e a promoção dos direitos humanos.

O conceito de responsabilidade socioambiental é bastante amplo, referindo-se à ética como principal
balizadora das ações e das relações com os diversos segmentos, com os quais as empresas interagem:
acionistas, funcionários, consumidores, rede de fornecedores, meio ambiente, governo, mercado e
comunidade.

Assim, a questão da responsabilidade social empresarial e ambiental diz respeito à postura legal da
sociedade empresária, à prática filantrópica por ela exercida ou ao apoio dado à comunidade, significando,
dessa forma, uma mudança de atitude voltada para uma perspectiva de gestão empresarial com foco na
qualidade dessas relações e na geração de valores para todos.

Dessa forma, a discussão sobre responsabilidade empresarial frente ao meio ambiente é centrada na
análise de como as sociedades empresárias interagem com o meio em que elas habitam e praticam suas
atividades. Tal atuação, seja esta responsável ou não, é que irá definir a tomada de decisões por parte da
referida sociedade empresária, a definição de sua estratégia de gestão, se esta irá respeitar ou não a
legislação ambiental vigente e quais os ganhos e perdas daí advindos como, por exemplo, perda de
competitividade e mercado externo.

Assim, a intenção presente neste trabalho é mostrar de que forma a manutenção de uma política de
responsabilidade socioambiental é vantajosa para as sociedades empresárias como um todo, pois, na medida
em que, para a sociedade esta política garante a preservação ambiental, a melhoria da qualidade de vida,
redução dos efeitos das mudanças climáticas globais, para as empresas possibilita novas oportunidades de
negócios, um marketing social bastante favorável e ganhos de competitividade por meio de certificação
ambiental que as diferenciarão positivamente de suas concorrentes, resultando em maior lucratividade.

Outro fator importante relaciona-se as implicações ambientais da expansão da atividade canavieira,

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1745



uma vez que há a necessidade do uso intensivo dos recursos naturais por meio de práticas modernas da
agricultura.

 

II. Principais Impactos Socioambientais da Indústria Sucroalcooleira

 

No setor sucroalcooleiro, vários são os impactos socioambientais a serem discutidos, principalmente na
região do Triângulo Mineiro aonde há uma grande concentração de Usinas Sucroalcooleiras.

O que se deve destacar ao longo da história de formação desse setor, além do longo período de
intervenções, é a busca pelo aumento da produção de açúcar e posteriormente de álcool combustível. Essa
expansão, que variou de acelerada a moderada conforme vários autores, não foi ambientalmente sustentável
uma vez que buscava o aumento da produção a partir da introdução da cultura em novas áreas de plantio, e
nem sempre através de um aumento da produtividade da lavoura, ou da injeção de tecnologia nos processos
produtivos de fabricação de açúcar e álcool.

Porém, vários outros problemas ambientais se agravaram principalmente o interior paulista e Triângulo
Mineiro, onde se localizam as principais usinas canavieiras do país. Dentre esses problemas pode-se destacar:
o assoreamento dos rios causado pela erosão e pela ocupação agrícola de áreas geograficamente não
adequadas; a compactação dos solos ocasionada pela intensificação da mecanização nas lavouras; a
destruição de reservas de matas nativas e ciliares para ampliação das lavouras; o aumento das emissões de
CO2; a eliminação de micronutrientes e da mesofauna a partir das queimadas; contaminação de cursos d’água
na lixiviação de pesticidas e fertilizantes; o aumento da produção de subprodutos agroindustriais como a
vinhaça, a torta de filtro e o bagaço.

Contudo, a preocupação com a questão ambiental não recebeu a mesma preocupação que o aumento
de produção, fatores essenciais para um desenvolvimento sustentável da agricultura canavieira nunca foram
levados em conta, e embora seja indiscutível o avanço ambiental trazido pela substituição de parte do
combustível fóssil por álcool, principalmente nos grandes centros urbanos, não se pode dizer o mesmo dos
impactos ecológicos de seu processo produtivo. A ampliação dos canaviais para a produção de álcool
acarretou na intensificação de pelo menos dois grandes problemas ambientais: 1) a degradação de
ecossistemas e a poluição atmosférica causada pelas queimadas e, 2) a poluição de cursos d’água e do lençol
freático causado pela aplicação excessiva da vinhaça in natura[1].

Os resíduos podem trazer inúmeros problemas socioambientais, como também alguns benefícios, da
seguinte forma:

A vinhaça é o principal subproduto da agroindústria canavieira por ser um efluente altamente poluidor

e apresentar-se em grande volume, dificultando seu transporte e eliminação. É um produto resultante da

destilação e fermentação da cana de açúcar no processo de fabricação de álcool, também pode originar-se

como subproduto da produção de açúcar sendo eliminada no processo de cristalização do caldo da cana. No

geral a vinhaça é rica em matéria orgânica e em nutrientes minerais como o potássio (K), o cálcio (Ca) e o

enxofre (S), e possui uma concentração hidrogeniônica (pH) variando entre 3,7 e 5,0[2].

A fertirrigação de vinhaça nos canaviais foi intensificada a partir das proibições de despejo desse
subproduto nos cursos d’água. Além disso, essa prática de aplicação de vinhaça in natura ganhou espaço
uma vez que requeria pouco investimento, baixo custo de manutenção, não envolvia uso de tecnologia
complexa e possibilitava uma rápida eliminação de grandes quantidades desse material[3]. A partir de então,
alguns estudos indicaram a ação benéfica dessa prática em relação à recomposição de algumas propriedades
químicas do solo.

Por se tratar de um método barato e de melhor eficiência na eliminação desses resíduos, a dosagem de
vinhaça aplicada por fertirrigação nem sempre é rigidamente controlada. Conforme Szmrecsanyi[4], o uso da
vinhaça na prática da fertirrigação apesar de antiga e bem disseminada, não pode ser excessiva ou
indiscriminada uma vez que seu potencial poluidor compromete o meio ambiente, desde as características
físicas e químicas do solo até as águas subterrâneas a partir da sua percolação, além da mosca do estábulo.

A mosca-de-estábulo - Stomoxys calcitrans - é da família dos muscídeos, de distribuição cosmopolita e
de notável semelhança com a mosca-doméstica, ela suga o sangue de animais, especialmente de cavalos,
causando-lhes feridas nas orelhas e transmitindo doenças.
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A literatura científica diz que 10 moscas por animal já é problema. Encontram-se mais de 100 por
animal no período crítico, conforme informou a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral[5]. A
proliferação se deve à utilização de vinhaça da cana-de-açúcar como adubo em áreas de plantio, num raio de
10 quilômetros em torno das Usinas, como no caso de muitas localizadas no Triângulo Mineiro, que utilizam
os dutos de concretos a céu aberto, sendo esta condição propícia para referida proliferação.

Outro resíduo que merece destaque é a torta de filtro é um resíduo composto da mistura de bagaço
moído e lodo da decantação sendo proveniente do processo de clarificação do açúcar, para cada tonelada de
cana moída são produzidos de 30 a 40 kg de torta. É um composto orgânico (85% da sua composição) rico
em cálcio, nitrogênio e potássio com composições variáveis dependendo da variedade da cana e da sua
maturação é, similar à vinhaça, possui elevado demanda bioquímica de oxigênio uma fonte potencialmente
poluidora.

   O bagaço da cana de açúcar é outro subproduto do processo de extração do caldo, seja este para a
produção de açúcar ou de álcool. A principal característica do bagaço da cana é o seu teor de fibra.

Em comparação a outros resíduos da agroindústria, o bagaço é considerado um subproduto nobre
utilizado historicamente na geração de calor para os processos de industrialização do açúcar e do álcool.
Com o desenvolvimento da máquina a vapor seu uso intensificou-se e o conceito de cogeração, entendida
como sendo a aeração conjunta de calor e trabalho, se desenvolveu paralelamente às inovações tecnológicas.

A crise energética que se instalou no país no ano de 2001, as freqüentes ameaças de “apagões” e a
recessiva política federal de racionamentos forçados fizeram pesquisadores, estudiosos e especialistas do
setor energético a repensarem a esgotada matriz energética nacional baseada quase que exclusivamente em
hidrelétricas. Uma das saídas propostas era embasada na construção de termoelétricas a gás natural,
combustível importado da Bolívia com preço fixado em dólar no mercado internacional. E a outra, a
utilização da capacidade instalada das usinas de cana para gerar excedentes energéticos a partir da queima de
biomassa.

Dentro desse quadro de risco potencial de déficit no abastecimento de energia elétrica e de crise
econômico-financeira do setor elétrico, algumas usinas canavieiras começaram a viabilizar investimentos em
equipamentos de cogeração mais modernos e eficientes a fim de produzir pequenas margens de excedentes
de energia elétrica comercializáveis.

Por fim vale ressaltar que o principal impacto socioambiental indiscutivelmente refere-se à queima da
palha da cana-de-açúcar para colheita manual e esse, sem dúvida alguma, é o principal elemento que tem
norteado a atuação do Ministério Público em todo o Brasil. Realmente essa queima causa alguns danos. O
primeiro deles refere-se aos prejuízos à saúde pública.

O artigo 27 do Código Florestal, Lei 4771 de 15 de setembro de 1965 que normatiza a questão da
queima, proíbe em regra a queima da cana-de-açúcar, o Decreto 2.661 de 08 de julho de 1998 fixa um prazo
de 20 anos para a mecanização dessas atividades. No Brasil, os três entes federativos (União, Estados e
Municípios) podem legislar sobre o meio ambiente. A União estabelece normas gerais, que estão nos artigos
27 e 16 desse decreto. Os Estados e municípios podem fazer suplementações, desde que favoravelmente ao
meio ambiente.

Vale ressaltar o aspecto da agricultura sustentável ou da agricultura que se pretende alcançar. Essas
quatro características são as mais adequadas para o setor: ecologicamente equilibrada, economicamente
viável, socialmente justa e culturalmente apropriada.

 

III. Do Direito ambiental como interesse difuso

 

Até a promulgação da Constituição da República de 1988, as normas relativas à proteção ambiental
eram escassas. Eram regras secundárias nas autorizações e licenças administrativas outorgadas, onde se
confundiam como meros requisitos aos licenciamentos, como se fossem uma variante do Direito
Administrativo.

No caso brasileiro, tal consciência só veio a ganhar maior força no final do século XX, com a
promulgação da Constituição Federal de 1988, que destinou um capítulo inteiro ao Meio Ambiente (Capítulo
VI, do Título VIII).

Portanto, não é errado dizer que a questão ambiental no Brasil somente encontrou campo fértil depois
de superadas as barreiras da industrialização e do desenvolvimento econômico nacional. Outro fator
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preponderante para o regramento constitucional refere-se, ao conteúdo econômico que a moderna sociedade
capitalista descobriu no meio ambiente após a segunda metade do século XX. Este conteúdo despertou na
classe política brasileira a necessidade de resguardar aquele que é um dos maiores patrimônios ecológicos do
mundo.

Note-se que, não obstante a importância do meio ambiente como elemento essencial à vida, o fator
decisivo para sua inclusão como matéria constitucional foi a percepção, pela classe política brasileira, de que
o meio ambiente estava ganhando espaço privilegiado na sociedade moderna, com destaque no cenário
econômico: o “petróleo verde”.

É importante destacar que a conscientização nacional superou a regulamentação constitucional,
ocorrendo mudanças profundas com a questão ambiental:

 

A forma como as normas brasileiras protegiam os elementos naturais até a década de 70 considerava o
meio ambiente como ‘recurso’, ou seja, como um meio para a obtenção de finalidades humanas. Bastante
ilustrativas do paradigma daquela época são as palavras de Pereira, que na década de 50 escreveu uma
obra na qual analisava o primeiro Código Florestal: ‘A importância das florestas para a vida humana tem
sido ressaltada, em copiosa literatura, através dos tempos. Ninguém ignora já hoje que onde não há
florestas as condições favoráveis de vida se reduzem ao mínimo, em face da extensão e do volume
consumido da matéria-prima que elas oferecem: a madeira. Daí a necessidade de uma atividade florestal
plena, capaz de entreter o rendimento das florestas à altura das solicitações da indústria.’ Com o
incremento das normas ambientais no Brasil, o meio ambiente deixou de ser tratado como ‘recurso.[6]

 

Esta conscientização levou o legislador brasileiro à construção de mecanismos jurídicos hábeis a
proteger o seu patrimônio ambiental. Ainda, destaca-se a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605 de 12 de
fevereiro de 1998), no âmbito criminal, bem como a instituição da responsabilidade civil objetiva (no âmbito
cível), pelos danos cometidos ao meio ambiente.

Em 1988, a Constituição Federal consagrou a proteção ao meio ambiente ao estabelecer, em seu artigo
225, nova espécie de bem a ser protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro: o “bem ambiental”, que não é
de natureza pública nem privada é “bem de uso comum do povo” e essencial qualidade de vida, ou seja,
pertencente ao rol dos bens ou interesses difusos.

E isto porque ele diz respeito à proteção de interesses pluriindividuais que superam as noções
tradicionais de interesses individuais ou coletivos. Trata-se da proteção do que se denominou na doutrina de
interesses difusos. Deve-se à doutrina Italiana a construção e a teorização mais profunda e rica sobre a noção
de interesse difuso.

Conceitua-se o interesse difuso como “o interesse juridicamente reconhecido, de uma pluralidade
indeterminada ou indeterminável de sujeitos que, potencialmente, pode incluir todos os participantes da
comunidade geral de referência, o ordenamento geral cuja normativa protege tal tipo de interesse”.[7]

Nos dizeres de Eliana Goulart Leão:

 

a distinção entre ´interesse difuso` e ´interesse público` é, à primeira vista, praticamente impossível, já 
que se pode constatar que todo interesse considerado ´difuso` é um interesse público. Queremos crer que
a utilidade da distinção diz respeito, unicamente, a questões de legitimação processual nas causas
originas por ofensa a interesses assim considerados, nas quais o titular da capacidade de agir não é
facilmente determinável.[8] 

 

O direito fundamental ao meio ambiente, como direito de solidariedade, é um interesse difuso, termo
que aqui empregamos em sua acepção processual, porque “nem são interesses meramente coletivos, nem
puros interesses individuais, ainda que possa projetar-se de modo específico, direta ou indiretamente, nas
esferas jurídicas destas ou daquelas pessoas”.[9]

 Com o advento do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), foi solucionada a presente
problemática no direito brasileiro. O art. 81, § único do referido Código estabeleceu as categorias em que se
exerce a defesa dos direitos coletivos lato sensu; os direitos difusos, os direitos coletivos (stricto sensu) e os
direitos individuais homogêneos.

Neste diapasão, conclui-se que os direitos Coletivos lato sensu são os direitos coletivos entendidos
como gênero, dos quais são espécies: os direitos difusos, os direitos coletivos stricto sensu e os direitos
individuais homogêneos.

Note-se que os direitos difusos (art. 81, § único, I, do CDC) são aqueles transindividuais, pertencentes
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a vários indivíduos, de natureza indivisível, cujos titulares são pessoas indeterminadas, não há individuação
ligadas por circunstâncias de fato, não existindo um vínculo comum de natureza jurídica. 

De outro modo, os direitos coletivos stricto sensu (art. 81, § único, II do CDC) foram classificados
como direitos transindividuais, também de natureza indivisível, todavia tendo como titular grupo, categoria
ou classe de pessoas indeterminadas, mas determináveis, porém, enquanto grupo, categoria ou classe, ligadas
com a parte contrária ou entre si, mediante uma relação jurídica.

É entendimento pacifico na doutrina que o que distingue os direitos coletivos dos direitos difusos é a
determinabilidade das pessoas titulares, seja através da relação jurídica-base que as une entre si, seja por
meio do vínculo jurídico que as liga à parte contrária.

Aqueles direitos que decorrem de origem comum, oriundos da própria lesão ou ameaça de lesão são os
denominados "direitos individuais homogêneos", direitos estes que, no entendimento de parte da doutrina
brasileira, não são direitos coletivos, mas direitos individuais tratados coletivamente.

Podem surgir pretensões para tutela de direitos difusos, coletivos stricto sensu e individuais
homogêneos, originados de um mesmo fato. Assim, vale acrescentar que não é correta a afirmação que
classifica o direito ao meio-ambiente como difuso e os direitos dos consumidores como coletivos stricto
sensu. A matéria considerada não pode ser utilizada como critério para a identificação do direito coletivo
lato sensu. O direito que se afirma violado é que irá identificá-lo.

São diversas as vantagens oriundas do tratamento dado aos conflitos coletivos e dentre estas, vale
salientar que além de eliminar o custo das inúmeras ações individuais e de tornar mais racional o trabalho do
Poder Judiciário supera os problemas de ordem cultural que impedem o acesso à justiça.

A sentença terá eficácia erga omnes. Os titulares dos direitos individuais serão genericamente
beneficiados. Neste contexto, o pedido nas ações coletivas será sempre uma tese jurídica geral que beneficie,
sem distinção, aos substituídos. Havendo peculiaridades dos direitos individuais deverão ser atendidas em
liquidação de sentença a ser procedida individualmente.

No que tange à legitimação para defesa em juízo dos referidos direitos, visto que, sendo coletivos ou
abrangendo um número significativo de lesados, seria inviável garantir o comparecimento e a oitiva de todos
os interessados em juízo, optou o legislador pela necessidade de eleger um representante adequado ou, na
terminologia brasileira, um legitimado coletivo.

O legislador constituinte brasileiro, com a preocupação em efetivar os direitos coletivos e reduzir as
desigualdades, dedicou-se especialmente aos mecanismos de tutela judicial e extrajudicial dos direitos
metaindividuais, buscando para tanto assegurar ao Estado Democrático de Direito um passo adiante em
relação ao Estado Social.

É importante ter em mente que não era essa a pretensão do legislador e, como exemplo de
conseqüência não pretendida, vejamos a limitação imposta por parte da doutrina ao "mandado de segurança
coletivo". Os primeiros entendimentos acerca do mandado de segurança coletivo advertiam a respeito da
impossibilidade de serem tutelados pelo writ "meros interesses". Assim manifestava, por exemplo, o
doutrinador Celso Neves:[10]

 

Interesses não são tuteláveis por mandado de segurança, trazendo assim uma noção clássica de direito
subjetivo como poder da vontade vinculado a um interesse pessoal ou individual ao qual o Estado,
mediante o ordenamento jurídico, confere coercibilidade como forma de atuação.

 

 

O jurista ainda afirma que "interesses simples" ou até mesmo "interesses juridicamente protegidos" não
podem ser objeto do mandado de segurança ou qualquer outra ação, visto que estes estão desprovidos da
coercibilidade, não têm os seus titulares o "poder de vontade para a prevalência de seu interesse" que
configuraria direito subjetivo.

Todavia, é precípuo ressaltar que trata-se de tutela de direitos subjetivos coletivos e não de interesses
como afirma o jurista, e os titulares dos referidos direitos subjetivos estão indicados no art. 81, § único do
CDC, sendo atribuída a sua legitimação ad causam, nas ações coletivas pátrias, às entidades expressamente
elencadas na legislação.

De outro modo, existe uma parte da doutrina que diverge desse pensamento e insiste na necessidade de
aceitar a denominação "interesses" sob a alegação que esta configuraria uma maior amplitude de tutela,
também para situações não reconhecidas como direitos subjetivos, levando-se em consideração a própria
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"novidade" dos direitos coletivos lato sensu.[11]

Note-se que tal fundamento é coerente e válido com os valores a serem tutelados, especialmente se
atentarmos ao direito do meio ambiente e aos direitos do consumidor, todavia, talvez a ampliação do
conceito de direito subjetivo, seria uma opção mais viável que admitir a categoria dos "interesses" tuteláveis
pelo processo.

Como já citado anteriormente, uma mesma lesão poderá carecer da tutela por ação visando direito,
afirmado, difuso, coletivo ou individual homogêneo. O critério mais adequado para distinguir a natureza do
direito na demanda é identificar o direito subjetivo específico que foi violado, haja vista que, de um mesmo
fato lesivo podem originar pretensões difusas, coletivas, individuais homogêneas. 

Está relacionada diretamente com a efetividade que se pretende dar à proteção dos direitos coletivos
lato sensu a  importância de sua definição. Aos operadores do direito sabe, nesse particular, identificar
corretamente a causa de pedir e o pedido na ação coletiva. É relevante que a titularidade afirmada assume
como elemento característico do direito coletivo lato sensu indicado. Assim, se os beneficiários forem
pessoas indeterminadas (quer pela impossibilidade de determinação, quer ainda pela ausência de interesse
nesta determinação) teremos um direito difuso; se for individualizado um grupo, categoria ou classe de
pessoas com vínculos entre si ou com a parte contrária que se lhes seja atribuível como relação jurídica base
e tutelados nesta relação base como um todo, teremos um direito coletivo stricto sensu.

Estabelecem os art. 21 da Lei da Ação Civil Pública e o art. 90 do Código de Defesa do Consumidor
que estas idéias poderão ser aplicadas no ordenamento brasileiro em todas as ações coletivas.

No Brasil há a previsão de ação popular ambiental, para a qual é legitimado qualquer cidadão, e que
vise a anular ato lesivo ao meio ambiente.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º inc. LXXIII inovou a ordem constitucional anterior ao
abranger o meio ambiente como objeto de proteção jurídica pela ação popular constitucional, instituto que é
regido pela Lei 4.717/65.

O instrumento da ação popular ambiental visa prontamente atender a possibilidade jurídica do cidadão
exercer vigilância, sobretudo no interregno entre a adequação dos fins persecutórios da atividade do poder
estatal à sua efetiva realização, circunscrita ao interesse coletivo e no alcance do bem comum dos
administrados. Seus efeitos são de impugnar atos administrativos – preventiva ou repressivamente, que
causem dano ao meio ambiente e apurar a responsabilidade do agende agressor. Desta forma, o cidadão é
legitimado ao mecanismo de controle dos atos e dos contratos da Administração Pública. Isto porque é
indistinta à personificação do direito ao meio ambiente saudável e equilibrado, bem como a iniciativa à
titularidade de sua proteção legal, ainda que para sua efetividade seja necessário ser proposta
individualmente por um único cidadão.

O autor da ação popular ambiental contará com um forte aliado, o Ministério Público, que atuará como
fiscal da lei. Ainda, o Órgão Ministerial produzirá e impulsionará a produção de provas, podendo inclusive
vir a assumir a condição de titular da ação nos casos definidos em lei. Assim, o objeto do direito material
ambiental é o bem ambiental, em todas as suas formas de expressão, que serão estudadas através de seus
princípios nos capítulos seguintes.

 

III.1. Princípios Constitucionais Do Direito Ambiental

 

Princípio, como esclarece Celso Antônio Bandeira de Mello, “é o mandamento nuclear de um
determinado sistema; é o alicerce do sistema jurídico; é aquela disposição fundamental que influencia e
repercute sobre todas as demais normas do sistema”[12]. Por isso costuma-se afirmar que conhecer os
princípios do Direito é condição essencial para aplicá-lo corretamente.

E essa circunstância é ainda mais importante nas hipóteses daqueles sistemas jurídicos que - como o
sistema jurídico-ambiental - têm suas normas dispersas em inúmeros textos de lei, que são elaborados ao
longo dos anos, sem critério preciso, sem método definido. Nesses casos, como observa Carlos Ari Sundfeld,
“é exatamente por intermédio dos princípios que se consegue organizar mentalmente as regras existentes e,
com isso, extrair soluções coerentes com o ordenamento globalmente considerado”.[13]

Além disso, os princípios exercem também profunda influência na interpretação do Direito. Isso
porque, de acordo com a doutrina autorizada, o princípio é uma norma de hierarquia superior às demais
regras jurídicas do sistema. Dentro de qualquer ordenamento jurídico, os princípios são sempre normas
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hierarquicamente superiores.

Mas a importância dos princípios no estudo está sempre e permanentemente vinculada à realidade
social. Via de regra esses valores são decorrência expressa dos princípios do ordenamento jurídico,
notadamente aqueles veiculados por intermédio dos textos constitucionais e acrescentaríamos das
declarações internacionais de princípios.

No caso do Direito Ambiental, tais princípios podem ser localizados e extraídos da Constituição
Federal de 1988, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 6.938/81), das Constituições
Estaduais e também, ao nosso ver, das Declarações Internacionais de Princípios, adotadas por Organizações
Internacionais, em especial as Declarações da ONU de Estocolmo de 1972, sobre o meio Ambiente Humano,
e do Rio de Janeiro de 1992, sobre meio Ambiente e Desenvolvimento.

Quanto as Declarações Internacionais, importante observar que, embora elas não estejam ainda
incluídas entre as fontes tradicionais do Direito Internacional e não tenham aquela imperatividade jurídica
própria dos tratados e convenções internacionais, ainda assim devem ser reconhecidas como instrumentos
dotados de relevância jurídica.

Daí a razão de se afirmar que, apesar de não mandatórios para utilizar a terminologia do Direito
Internacional, os princípios emanados da Declaração de Estocolmo de 1972 e da Declaração do Rio de 1992
não podem ser ignorados pelos países, no âmbito internacional, e nem desconsiderados pelos legisladores,
pelos administradores públicos e pelos tribunais, no âmbito da ordem jurídica interna.

 
IV. Da responsabilidade civil
            

A Constituição Federal de 1988 no capítulo dedicado ao Meio Ambiente estabelece como forma de
reparação do dano ambiental três tipos de responsabilidade a saber: civil, penal e administrativa, todas
independentes e autônomas entre si. Ou seja, em uma única ação ou omissão pode-se cometer os três tipos
de ilícitos autônomos e receber as sanções cominadas.

A responsabilidade civil impõe a obrigação de o sujeito reparar o dano que causou a outrem. É o
resultado de uma conduta antijurídica, seja de uma ação, seja de uma omissão, que se origina um prejuízo a
ser ressarcido.

Se na área do Direito Privado, a teoria do risco integral, como entende Mancuso[14], não é adotada, com
exceção das áreas especificadas pelo legislador, no Direito Ambiental a doutrina pátria adere a essa teoria, e
não admite nenhum tipo de excludentes nos casos de danos ao meio ambiente. Por conseguinte, o dever de
indenizar independe da verificação da culpa do agente, se constituindo numa solução apropriada para a
garantia dos direitos das vítimas em se tratando de danos ambientais.

A responsabilidade ambiental observa alguns critérios que a diferenciam de outros ramos do Direito. Ela
ganha novas roupagens, por isso, os operadores do Direito devem ficar atentos a essas mudanças. Assim, de
acordo com o artigo 225, §3º da CF/88 a responsabilidade pelos danos ambientais é objetiva: “As condutas e
atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão aos infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano causado”.

Da mesma forma, o artigo 14, §1º da Lei 6.938/81(Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) adotou a
teoria objetiva da responsabilidade civil: “Sem obstar a aplicação das penalidades neste artigo, é o poluidor
obrigado, independentemente da existência da culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”.

Acrescenta-se ainda, que o Princípio 13 da Declaração do Rio de Janeiro (1992) determina que “o
Estado deverá estabelecer sua legislação nacional no tocante à responsabilidade e indenizações de vítimas de
poluição e de outras formas de agressão ao meio ambiente”. Cada Estado, deverá elaborar um sistema de
prevenção e reparação dos danos ambientais causados por atividades dentro de sua jurisdição, para evitar
danos ao meio ambiente de outros Estados.

Isto implica o reconhecimento de que o poluidor tem o dever de reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, independentemente da existência da culpa. Se na teoria subjetiva da responsabilidade
a culpa, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro devem ser provados, na teoria objetiva, não se
avalia a culpa do agente poluidor, porque é suficiente a existência do dano e a prova do nexo de causalidade
com a fonte poluidora.

Assim, na responsabilidade civil objetiva basta a existência do dano e o nexo de causalidade com a fonte
poluidora, porque não há necessidade da demonstração da culpa. Lanfredi aponta três pressupostos para a
responsabilidade civil: “ação lesiva, que é a interferência na esfera de valores de outrem, decorrente de ação
ou omissão, o dano moral ou patrimonial e o nexo causal ou relação de causa e efeito entre o dano e a ação
do agente”.[15]
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Na teoria objetiva:
 
“Não se aprecia subjetivamente a conduta do poluidor, mas a ocorrência do resultado é prejudicial ao
homem e seu ambiente. A atividade poluente acaba sendo uma apropriação pelo poluidor dos direitos de
outrem, pois na realidade a emissão poluente representa um confisco do direito de alguém respirar ar
puro, beber água saudável e viver com tranqüilidade [...]”[16].

 

Desta forma, a teoria objetiva na imputação da responsabilidade ao causador de uma atividade lesiva ao
meio ambiente se afirma em razão do caráter de irreversibilidade dos danos ambientais, da multiplicação dos
fatores que originam o dano e também pela dificuldade de prova do elemento subjetivo a culpa.

 
“A teoria objetiva na imputação da responsabilidade ao causador dos danos ao meio ambiente se
concretiza porque: em termos de dano ecológico, não se pode pensar em outra adoção que não seja a do
risco integral. Não se pode pensar em outra malha que não seja malha realmente bem apertada que
possa, na primeira jogada da rede, colher todo e qualquer possível responsável pelo prejuízo ambiental.
É importante que, pelo simples fato de ter havido omissão, já seja possível enredar agente administrativo
e particulares, todos aqueles que de alguma maneira possam ser imputados ao prejuízo provocado para a
coletividade” [17]

 

Ainda, a adoção da responsabilidade civil ambiental subjetiva resultaria na impunidade do poluidor.
Primeiro, porque haveria o risco de ser transferido para a sociedade o ônus de suportar os prejuízos
decorrentes do dano ambiental. Segundo, porque ela não dispõe dos instrumentos necessários para inibir a
ocorrência de uma lesão ao meio ambiente, seja em razão da dificuldade de provar o nexo causal, seja pela
dificuldade de acesso à justiça.

De fato, se o direito pátrio adotasse a responsabilidade subjetiva, o ônus de suportar os custos e
prejuízos decorrentes de uma atividade lesiva seria transferido para a sociedade, em razão da necessidade de
ser provada a culpa do agente poluidor. Neste sentido, a submissão à teoria integral permite que o poluidor
assuma todo o risco de sua atividade, desde que provado a existência do nexo causal entre o dano e a fonte
poluidora.

Há quem imagine erradamente que a substituição da responsabilidade civil ambiental subjetiva pela
objetiva resolve de forma definitiva a problemática em torno dos danos ambientais e sua completa reparação.
De fato, a teoria objetiva tem como ponto falho a dificuldade de ser provado a existência do nexo de
causalidade, especialmente o elo entre a atividade causadora e o dano ambiental dela resultante.

Além do que, no domínio do direito do ambiente algumas condutas lesivas são lícitas, não contrariam a
lei. Muitos empreendimentos dispõem de autorização administrativa para desenvolver a atividade poluidora.
Por isso, a irrelevância da ilicitude da atividade deve ser uma das conseqüências decorrentes da
responsabilidade civil, na modalidade risco integral.

Assim, a responsabilidade do poluidor independe da licitude ou não da atividade, porque se baseia no
risco da atividade exercida pelo poluidor.[18] Ou seja, não perquire sobre a intenção danosa do agente,
porque busca garantir o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente.

Já a teoria do risco integral não admite as excludentes da culpa da vítima, por força maior e do caso
fortuito. O dever de indenizar permanece ainda quando o dano seja proveniente, por exemplo, de força
maior. A ilicitude ou não da conduta do agente é irrelevante para a caracterização da responsabilidade,
porque uma vez provado a causalidade entre a atividade exercida e o dano causado, nasce o dever de
indenizar.

Para Mukai, o parágrafo 1, do artigo 14, da Lei 69381/81, contempla a teoria do risco administrativo, a
exemplo do que ocorre no âmbito da responsabilidade objetiva do Estado e, portanto, afasta a possibilidade
da existência da teoria do risco integral. Assim, a modalidade de responsabilidade civil objetiva é a do risco
criado, que admite as excludentes da responsabilidade, culpa da vítima, por força maior e do caso
fortuito[19]:

 
“Em matéria de direito ambiental a responsabilidade é objetiva, orientando-se pela teoria do risco
integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade da qual venha ou pretende fruir um benefício, tem
que suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa. Com sua
atividade, ele torna possível a ocorrência do dano (potencialmente danosa). Fala-se em risco criado,
responsabilizando o sujeito pelo fato de desenvolver uma atividade que implique em risco para alguém,
mesmo que aja dentro mais absoluta normalidade” .[20]
 
 

De um lado, a teoria do risco apresenta como aspecto negativo a redução do campo de atuação do
sistema de responsabilidade, porque seriam responsáveis apenas aqueles que tiram proveito de uma
determinada atividade. Por outro lado, o afastamento total de fatores subjetivos para a caracterização da
responsabilidade civil (teoria do risco integral) é inviável, especialmente nos danos ambientais individuais.

Vale ressaltar que, no âmbito da Responsabilidade do Estado, a doutrina clássica e a jurisprudência
brasileira também nunca adotaram a versão "pura" da teoria do risco integral, sempre admitindo fatores
excludentes como a culpa da vítima e a força maior. Uma parte defende a teoria do "risco administrativo",
que permite vários excludentes.[21]

Os defensores do risco integral no contexto da responsabilidade objetiva do Estado, Art. 37, § 6º,
CF/88 destacam que ela serve como meio de repartir por todos os membros da coletividade o ônus dos
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danos atribuídos ao Estado [22]. O mesmo já não vale indiscriminadamente para todos os casos da
ocorrência de um dano ambiental. O sujeito que deve indenizar, que na maioria dos casos não é o erário do
Estado, mas o poluidor particular, que muitas vezes até age com uma autorização válida concedida pelo
próprio Estado.

Na área do Direito Privado, de maneira geral, a teoria do risco-integral no Brasil  "nunca fez
escola"[23], salvo nas áreas especialmente regulamentadas pelo legislador. O francês Ripert observou bem
que, "quando a teoria do risco entende que a responsabilidade civil deriva da lei da causalidade, destrói a
idéia moral"[24]. A teoria do risco (integral) foi desenvolvida na França, acima de tudo para resolver o
problema da indenização de acidentes de trabalho, em virtude da desigualdade econômica, a força de
pressão do empregador, a menor disponibilidade de provas por parte do empregado que quase sempre
levavam à improcedência da ação de indenização.

Podemos constatar que a maior parte da doutrina do Direito Ambiental Brasileiro, hoje, adere à "linha
dura" da teoria do risco-integral, que não permite nenhum tipo de excludente nos casos de danos
ambientais.[25]

 

IV.1. Da responsabilidade socioambiental

 
Em 1998, o Conselho Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCDS), primeiro organismo

internacional puramente empresarial com ações voltadas à sustentabilidade, definiu Responsabilidade
socioambiental como "o compromisso permanente dos empresários de adotar um comportamento ético e
contribuir para o desenvolvimento econômico, melhorando, simultaneamente, a qualidade de vida de seus
empregados e de suas famílias, da comunidade local e da sociedade como um todo"[26]. Pode ser entendida
também como um sistema de gestão adotado por empresas públicas e privadas que tem por objetivo
providenciar a inclusão social, Responsabilidade Social e o cuidado ou conservação ambiental,
Responsabilidade Ambiental.

Com a internacionalização do capital, globalização, o uso dos recursos naturais pelas empresas de
maneira intensa e quase predatória, ou seja, sem a devida preocupação com os possíveis danos, foi
fortemente combatida desde a década de 70 pelos movimentos ambientalistas. As empresas, no intuito de
ganhar a confiança do novo público mundial preocupado com a preservação e o possível esgotamento dos
recursos naturais, procuraram se adaptar a essa nova tendência com programas de preservação ambiental -
utilização consciente dos recursos naturais. Muitas buscam seguir as regras de qualidade idealizadas pelo
programa I.S.O. 14000 e pelo Instituto Ethos.

As empresas influenciam as estruturas sociais, políticas e econômicas de uma sociedade. Desse modo,
apesar de não ser assunto pacífico, cresce o número daqueles que defendem a idéia de redefinição do papel
social da empresa. A empresa deve ser vista como parte integrante da sociedade e, por isso, com o dever de
participar de forma responsável para a solução dos problemas socioambientais existentes nas comunidades
em que está inserida. Essa é a empresa-cidadã, preocupada não apenas com a satisfação financeira de seus
acionistas, mas, fundamentalmente, com a qualidade de vida das pessoas.

Uma das formas institucionalizadas de ciência da sociedade a respeito da conduta socioambiental
responsável pelas organizações empresariais são as certificações “ISO” (International standardization 
organization). A gestão ambiental da empresa, preocupada com a sustentabilidade da natureza, tem como
instrumento normativo a série “ISO 14000”, o que é objeto de análise, em conjunto com a possibilidade de
certificação social das empresas, para que a estas sejam também conferido o reconhecimento de suas
preocupações com a realização dos direitos fundamentais do cidadão.

Faz-se uma análise do desenvolvimento sustentável, como responsabilidade social prioritária da empresa
cidadã, demonstrando que o modelo de preservação da natureza pode ser aliado harmonicamente com os
princípios de uma racionalidade econômica moderna, elegendo o bem estar das gerações presentes e futuras
como padrão a ser definido.

Os alarmantes índices de degradação ambiental e a péssima qualidade de vida, caracterizada pela
poluição de todos os tipos, pela violência urbana ocasionada pelo crescente aumento da miséria e do
desemprego, pelo consumo de alimentos contaminados, pela migração do homem do campo para os
cinturões de pobreza das grandes cidades, etc., fazem crescer a conciência da humanidade acerca das
desigualdades sociais e da estagnação do atual modelo de desenvolvimento.

Nesse cenário, surge a constatação de que é necessário manter os benefícios proporcionados à
humanidade pela tecnologia mas, ao memso tempo, e com igual importância, faz-se imperiosa a revisão das
relações sociais e das formas de exploração da natureza. Em resposta a esta crise da civilização moderna, é
perceptível o desenvolvimento cada vez maior de vários setores da organização social, na busca do bem estar
comum de toda a humanuidade.

Nesse contexto, deve existir a compreensão de que é necessária a ocorrência de uma visão juridicamente
sistemática para integração da proteção ambiental ao ordenamento jurídico, o que se dá pela figura do bem
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ambiental, e que, dentro de suas particularidades, enfrenta os mesmos conflitos com uma visão tradicional e
financeira de desenvolvimento individualista.

De acordo com Wolkmer, o direito como dogmática normativa produzida pela força e pela imposição do
Estado exclui sua interação com o social, o econômico, o político e o filósofico; por isso:

 
A representação dogmática do positivismo jurídico que se manifesta ateravés de rigoroso formalismo
normativista compretensões de “ciência”, torna-se o autêntico produto de uma sociedade burguesa
solidariamente edificada no progresso industrial, técnico e científico. Este formalismo legal esconde as
origens sociais e econômicas da estrutura do poder, harminizando as relações entre capital e trabalho, e
eternizando através de regras de controle, o status quo dominante.[27]

 

Para que não se limite à proteção normativa pura e simples, o Direito Ambiental deve ter fortes
características multidisciplinares, envolvendo, por isso, conhecimentos além do saber jurídico, como a
biologia, a sociologia, a economia, a antropologia, a filosofia, a física, entre outras. Portanto, antes da
simplificada concretização de novas normas positivadas, é muito importante a fixação de paradigmas
formados a partir do estudo harmônico das ciências relacionadas.

Essa necessidade de novo paradigma de validade e alcance para o direito é caracterizada por
Wolkmer como um tipo particular de pluralismo, com base democrático participativa, capaz de reconhecer e
legitimar normatividades institucionalizadas ou não, surgidas das carências dos sujeitos coletivamente
considerados.

Privilegiar a atuação social de forma democrática e participativa, também no processo de criação do
direito, representa um dos fortes avanços necessários para a construção da mudança paradigmática dos
valores e hábitos individualistas ainda imperantes, pois privilegia a pluralidade e a convivência solidária para
a busca da satisfação das necessidades humanas e da resolução dos conflitos relacionados.

Toda mudança paradigmática, portanto, reflete numa correspondente mudança de cultura político
jurídica que, para Wolkmer, vem alicerçada numa pedagogia crítico liberadora comprometida com a
conscientização e a emancipação para alargamento do poder comunitário, em que:

 
A ação dos novos moviemtnos sociais, das organizações populars voluntárias e dos demais corpos
intermediários revela-se fonte autêntica de indícios, referências e diretrizes materiais e culturais de um
novo saber e de uma nova educação acerca do “legal”, do “jurídico” e da “justiça”. A força
desteprocesso educativo de socialização será plenamente eficaz quando for capaz de gerar não só novas
formas de relacionamento entre poder societário e Estado, entre público e privado, entre informal e
formal, mas também formas de vida cotidiana, estimuladoras de orientações baseadas em princípios
comunitários, como “autonomia”, “alteridade”, “descentralização”, “poarticipação” e “autogestão”.[28]

 
Essas idéias revelam que a concepção individualista, normativa e legal do Direito é contraposto num

pluralismo relacionado com as propostas de mudanças paradigmático ecológico, pois defende uma
racionalidade direcionada para a defesa das necessidades humanas e que emergem de carências sociais não
resolvidas a contento pela legalidade estatal.

 
IV.2. Responsabilidade socioambiental decorrente  dos  impactos  da  indústria sucroalcooleira
 

A Responsabilidade Sócio-ambiental vem ganhando um espaço crescente no meio empresarial, todavia
não se pode afirmar que a visão socialmente responsável esteja sendo aplicada em todos os setores. Como
sistemas abertos, as empresas “precisam se adaptar as condições externas mutantes, para desempenharem,
obter sucesso, e até sobreviverem ao longo do tempo de forma eficaz”, conforme dizem Bowditch e
Buono[29].

Porém, não se trata apenas de adequar a empresa às leis ambientais e sociais, mas sim de superar essas
exigências, proporcionando algo a mais para a sociedade e o meio ambiente. Segundo Barbieri,[30] para
muitas empresas a responsabilidade com a proteção ambiental ainda não se transformou em práticas
administrativas e operacionais efetivas, pois se assim estivesse ocorrendo, o acúmulo de problemas
ambientais que colocam em risco a vida de todos os seres vivos não se verificariam com a intensidade que
atualmente se observa.

No caso do setor sucroalcooleiro duas vertentes devem ser analisadas em relação ao processo de
produção da cana-de-açúcar: os sistemas agrícolas primitivos, que consomem os recursos naturais e utilizam
antigas técnicas como a queima da palha da cana; e os sistemas altamente intensificados, que introduzem
novos elementos causadores de poluição.

A conservação ambiental ocupa hoje uma significativa parcela dos investimentos e esforços
administrativos em todos os segmentos da atividade econômica. Trata-se de uma questão estratégica que
envolve inovação, adoção de tecnologia de ponta e aumento da produtividade. Porém, essa preocupação
com a utilização e manejo sustentável dos recursos naturais, com o direcionamento correto dos resíduos
industriais e agrícolas e com os impactos das práticas agressivas para as gerações futuras.
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Uma definição comum para o desenvolvimento sustentável é a de que este se baseia no triângulo
sociedade, economia e meio ambiente. O diálogo entre governo, sociedade civil e iniciativa privada deve
abordar a inter relação dos três fatores para delinear um desenvolvimento mais sadio e sustentável.[31]

Tudo indica que, no Brasil, a responsabilidade ambiental empresarial só progrediu a partir da Rio-92,
levando finalmente as empresas a despertarem para a problemática do meio ambiente em suas tomadas de
decisões, ainda que esse processo tenha sido lento e linear, Irving e  Tavares.[32]

O maior desafio do setor produtivo é manter e aumentar a competitividade. Ao mesmo tempo que atende
as exigências dos stakeholders[33], ficou claramente mais complicado com a inclusão da variável ambiental.
Neste cenário, surgem diariamente novas pressões e novas categorias de stakeholders, fazendo com que a
postura estratégica das empresas frente a essa nova responsabilidade ambiental se modifique
significativamente.[34]

Alguns dos principais subprodutos da agroindústria sucroalcooleira são: levedura, melaço, bagaço ou
bagacilho, a torta de filtro e a vinhaça.

Convém ressaltar que o Protocolo de Kyoto estabeleceu condições para a implementação da Convenção
de Mudança Climática das Nações Unidas, aprovada durante a ECO-92. Ficou estabelecida como meta a
redução de emissão de gases de efeito estufa pelos países industrializados em pelo menos 5% em relação aos
níveis de 1990, porém com um período para cumprimento entre 2008 e 2012.

O artigo 12 do Protocolo de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) tem como objetivo
procurar alternativas de tecnologias limpas que possam diminuir os impactos ambientais e proporcionar o
desenvolvimento sustentável da economia mundial, como, por exemplo, a cogeração de energia elétrica por
meio da queima do bagaço da cana-de-açúcar e a mecanização da colheita. Isso poderia amenizar os
impactos diretos da queima durante a pré-colheita e reduzir as emissões de CO2 na atmosfera[35].

Assim, a certificação socioambiental surgiu da preocupação de movimentos ambientalistas e sociais e
de consumidores da Europa e EUA com os impactos ambientais e sociais associados à indústria de produtos
importados de países tropicais. Após a Rio-92 e a elaboração da Agenda 21, ambientalistas e movimentos
sociais se conscientizaram de que não bastava somente criticar e articular boicotes a produtos tropicais, mas
urgia apresentar alternativas viáveis aos modelos de desenvolvimento e produção existentes, considerando
inclusive o componente econômico das propostas em curso.[36]

Alguns conceitos evidenciados pelo autor acima citado são esclarecedores no sentido de embasar tal
certificação:

Rotulagem ambiental: a rotulagem ambiental procura, com base na comunicação de informação
acerca dos aspectos ambientais de produtos e serviços, que seja acurada e verificável, encorajar a demanda
por aqueles produtos que causarem menores efeitos negativos ao meio ambiente.[37] Tendo em vista que os
consumidores verdes são muito exigentes quanto à veracidade das propagandas ecológicas, as empresas
devem procurar uma forma de comprovar sua ecoeficiência para assim poderem adotar uma estratégia de
marketing verde. Os selos verdes são certificações que atestam as condições ambientais, tanto do processo
produtivo quanto do produto SCHERER; POLEDNA[38].

Piacente[39] identifica que a ISO 14001 configura-se como uma norma de adesão voluntária que
contém os indicativos para a implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) em diferentes
organizações e tem como um dos objetivos a melhoria contínua do desempenho ambiental dessa
organização. O SGA, proposto pela norma ISO 14001, estrutura-se basicamente em cinco etapas: a) Política
ambiental; b) Planejamento; c) Implementação e operação; d) Verificação e ações corretivas e  e) Análise
crítica e melhoria.

Trata-se de um conjunto de ações que devem ser implantadas, cada uma a seu tempo, de um modo
planejado e estruturado, formando um sistema único que traz benefícios que elevam o desempenho da
empresa e proporciona ganhos, principalmente de imagem.

CONCLUSÃO

A questão ambiental deve continuar a ser uma preocupação para o setor no que tange ao
compromisso com o desenvolvimento sustentável. Em qualquer processo produtivo, externalidades negativas
existem, não somente relacionadas ao meio ambiente, mas também nos âmbitos social e econômico.

   Com relação ao setor sucroalcooleiro percebe-se que nem todos os métodos de valoração
econômica são aplicáveis na valoração dos impactos ambientais do setor.

A responsabilidade socioambiental é bastante ampla, traz a questão da responsabilidade social
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empresarial e ambiental que diz respeito à postura legal da empresa significando uma mudança de atitude
voltada para uma perspectiva de gestão empresarial com foco na qualidade da  relação com a comunidade  e
na geração de valores para todos.

É centrada na análise de como as empresas interagem com o meio em que estas habitam e praticam
suas atividades mantendo uma política de responsabilidade socioambiental  que  garanta a preservação
ambiental, melhoria da qualidade de vida.

O Estado de Minas Gerais apresenta condições naturais que convergem a favor do cultivo da cana-
de-açúcar, principalmente a região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, uma vez que os dados do
zoneamento agroclimático do estado caracterizam o solo da região como sendo de aptidão regular nos níveis
de manejo.

A região do Triângulo Mineiro demonstra uma nova tendência especial nas áreas agrícolas, devido
à expansão do cultivo da cana-de-açúcar nos últimos dez anos.

No cultivo da cana, especificamente no setor sucroalcooleiro constata-se que o principal impacto
socioambiental indiscutivelmente refere-se à queima da palha da cana-de-açúcar e esse, sem dúvida alguma, é
o principal elemento que tem norteado a atuação do Ministério Público em todo o Brasil, em especial, pelos
danos à saúde pública.

Por outro lado, inúmeros animais após a queima são encontrados mortos, como insetos, cobras,
pássaros e onças, entre outros. A sujeira e o incômodo a população são outros danos incontestes dessas
queimadas.

A vinhaça, efluente da fabricação de álcool por via fermentativa, quando lançada diretamente nos
rios, causa grandes problemas ambientais. A torta de filtro, material orgânico sólido obtido da produção de
açúcar e o bagaço da cana, se não aproveitados adequadamente podem trazer sérios riscos ambientais. Estes
dois últimos poluentes passaram  a serem  usados nos últimos anos na co-geração de energia, permitindo que
usinas e destilarias não consumam energia elétrica das redes de distribuição.

Por fim, a mosca-de-estábulo (Stomoxys calcitrans) é uma mosca da família dos muscídeos, de
distribuição cosmopolita e de notável semelhança com a mosca-doméstica. A proliferação se deve à
utilização de vinhaça como adubo em áreas de plantio.

 Com a Constituição Federal de 1988, teve início no Brasil a preocupação política com a questão
ambiental. Consagrou a proteção ao meio ambiente ao estabelecer, em seu artigo 225, nova espécie de bem a
ser protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro:  “bem ambiental”, que não é de natureza pública nem
privada, é “bem de uso comum do povo” e essencial à sadia qualidade de vida, ou seja, pertencente ao rol
dos bens ou interesses difusos.

No caso do Direito Ambiental, os princípios podem ser localizados e extraídos da Constituição
Federal de 1988, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal de Princípios, adotadas por
Organizações Internacionais, em especial as Declarações da ONU de Estocolmo de 1972, sobre o meio
Ambiente Humano, e do Rio de Janeiro de 1992, sobre meio Ambiente e Desenvolvimento.

Com relação ao  meio ambiente a competência da União se limitará em elaborar normas de caráter
geral, com aplicabilidade em todo o território nacional e os Estados poderão legislar de forma suplementar,
já os municípios, o artigo 30, inciso I, da CF/88 traz a competência para legislarem sobre matéria de interesse
local, e isso inclui o meio ambiente local.  Portanto, o objeto de legislação municipal a conveniência de um
quarteirão, de um bairro, de um subdistrito ou de um distrito.

O Direito Ambiental brasileiro possui instrumentos idôneos para salvaguardar o meio ambiente e,
conseqüentemente, o direito à vida humana, espalhados por diversas normas legais, com previsão tanto nas
órbitas federal, quanto estadual e municipal. São eles: Ação Popular regulada pela Lei 4.717/1965 e Ação
Civil Pública regulada pela  Lei 7347/1985.

A Política Nacional do Meio Ambiente foi estabelecida em 1.981 mediante a edição da Lei 6.938,
consistindo no primeiro diploma legal em nosso direito positivo que disciplina de forma sistematizada do
meio ambiente, degradação da qualidade ambiental, poluição, poluidor e recursos ambientais.

De acordo com o artigo 225, §3º da CF/88 responsabilidade pelos danos ambientais é objetiva: “As
condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou
jurídicas, às sanções penais e administrativas independentemente da obrigação de reparar o dano causado”.

Implica o reconhecimento de que o poluidor tem o dever de reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, independentemente da existência da culpa. Basta a existência do dano e o nexo de
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causalidade com a fonte poluidora.

 O que na verdade se propõe é a responsabilidade socioambiental das usinas como agentes
econômicos, com o compromisso permanente dos empresários de adotar um comportamento ético e
contribuir para o desenvolvimento econômico, melhorando, simultaneamente, a qualidade de vida de seus
empregados e de suas famílias, da comunidade.

Pode ser entendida também como um sistema de gestão adotado por empresas públicas e privadas
que tem por objetivo providenciar a inclusão social, Responsabilidade Social e o cuidado ou conservação
ambiental.

O novo perfil da empresa traduz na sua participação a construção do bem estar coletivo que é
exigência imprescindível para que a sociedade demonstre a consciência de seus direitos e a capacidade de
cobrar posturas socioambientais corretas.

Uma das formas institucionalizadas de ciência da sociedade a respeito da conduta socioambiental
responsável das organizações empresariais são as certificações “ISO” (International standardization 
organization).

Os problemas ambientais necessitam da atenção dos cientistas sociais e toda investigação dos
problemas socioambientais devem ser realizados também além das abordagens interdisciplinares.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, embora apareça como um direito difuso,
indivisível e que busca a satisfação de interesses necessariamente coletivos, abrange algo muito mais amplo
do que os movimentos ecológicos e se traduz em interesses caracteristicamente globais iniciando pelo direito
individual à vida digna de cada pessoa, animal, vegetal ou de qualquer outra forma de vida.

A Responsabilidade Socioambiental vem ganhando um espaço crescente no meio empresarial,
todavia não se pode afirmar que a visão socialmente responsável esteja sendo aplicada em todos os setores.

No caso do setor sucroalcooleiro duas vertentes devem ser analisadas: os sistemas agrícolas
primitivos, que consomem os recursos naturais e utilizam antigas técnicas como a queima da palha da cana e
os sistemas intensificados, causadores de poluição.

 Considerando também que a Responsabilidade Socioambiental não refere apenas à preservação
ambiental ou assistencialismo, mas associa a um conjunto de políticas, práticas, e programas gerenciais
integrados e complementares que envolvem diversos agentes, colaboradores, sociedade e ambiente.
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RECICLAGEM, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ICMS

RECYCLING, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ICMS

Tathyana Pelatieri Caneloi

RESUMO
A reciclagem, embora não seja solução para todos os problemas ambientais, consiste em atividade fundamental
na busca do desenvolvimento sustentável, fundado em três pilares - ecológico, social e econômico -, revelando-se
indispensável, no contexto de crise ambiental que vivenciamos, a participação do Estado e da sociedade no
fomento dessa atividade. Tendo em vista a incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias (ICMS) na circulação de materiais recicláveis, os quais são considerados mercadoria pela legislação,
pretende-se analisar a sistemática de tributação adotada pelos Estados no que tange a esse imposto, bem como a
possibilidade de aplicação da seletividade na incidência do tributo sobre a circulação desses materiais.
PALAVRAS-CHAVES: Resíduos; Reciclagem; Desenvolvimento Sustentável; ICMS; Seletividade;
Essencialidade

ABSTRACT
Recycling may not be the solution to all environmental problems, but it is a vital step in the search for sustainable
development, which is based on three pillars – economic, social and environmental. In the midst of today’s
environmental crisis, the roles of both Governments and the society in promoting recycling are of utmost
importance. Taking into account that recyclable materials – considered as merchandise by the Brazilian laws – are
subject to the tax on circulation of goods and services (the ICMS tax), the purpose of this paper is to analyze the
taxation system adopted by the Brazilian States with respect to this specific tax, as well as to determine whether
the selectivity principle can be applied in this case - ICMS tax levied on recyclable materials.
KEYWORDS: Refuse; Recycling; Sustainable Development; ICMS; Selectivity; Essentiality

 

1 Introdução

 

Estudos sobre a atividade de reciclagem apontam para conclusões divergentes no que tange a sua efetiva
relevância no contexto sócio-econômico atual: alguns pesquisadores sustentam que a reciclagem se revela
verdadeira solução para os problemas da poluição ambiental, da degradação ambiental e da disponibilidade de
recursos naturais[1], ao passo que outros pesquisadores defendem a existência de limitações econômicas, físicas
e sociológicas a essa atividade, que fazem com que a mesma, embora necessária, não se desenvolva a ponto de
vir a se tornar efetivamente relevante no contexto capitalista[2]. Embora possam existir posicionamentos diversos
em relação ao papel da reciclagem, pode-se, contudo, afirmar que ela é atividade essencial no que tange ao
gerenciamento dos resíduos sólidos, ao lado da reutilização e da redução da geração dos mesmos.

 

É certo que ela não pode ser considerada como uma solução milagrosa para todos os problemas ambientais. No
entanto, trata-se de mecanismo fundamental e significativo para o alcance do desenvolvimento sustentável,
fundado em três pilares básicos - relevância social, prudência ecológica e viabilidade econômica -, remetendo-se
ao conceito de gestão durável dos recursos ambientais no espaço e no tempo[3]. Na realidade, não há como
negar a importância da atividade de reciclagem na atualidade, tendo em vista diversos fatores, tais como a
exaustão de matérias-primas; a indisponibilidade dos aterros sanitários; os altos índices de poluição; os prejuízos
causados à saúde pública em decorrência da inadequada destinação dos resíduos, além das crescentes
necessidades de economia de energia, geração de renda e emprego e redução dos custos de produção[4].

 

No entanto, os dados demonstram que a atividade de reciclagem é muito pouco explorada no Brasil: no ano de
2000, menos de 4% da quantidade diária de lixo coletado destinava-se à compostagem e triagem[5]. Portanto,
faz-se imperiosa a articulação do Estado, do mercado e da sociedade visando ao fomento dessa atividade[6].

 

Tendo em vista a incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS) na
comercialização dos materiais destinados à reciclagem, considerados pela legislação dos Estados como
mercadoria[7], bem como a possibilidade de intervenção do Estado sobre a economia[8] mediante a utilização do
tributo como indutor de comportamentos[9], pretende-se, no presente trabalho, tecer considerações acerca do
atual regramento fiscal e da possibilidade de aplicação da seletividade[10] no que tange à tributação pelo ICMS
das operações relativas a materiais recicláveis.

 

2 RECICLAGEM E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 

Em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, chefiada pela primeira-ministra da
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Noruega, Gro Harlem Brundtland, publicou o Relatório intitulado "Nosso Futuro Comum" ou Relatório
Brundtland, no qual conceituou desenvolvimento sustentável como aquele que atende às "necessidades do
presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem também as suas", ressaltando as
"limitações impostas pelo estágio atual da tecnologia e da organização social, no tocante aos recursos ambientais,
e pela capacidade da biosfera de absorver os efeitos da atividade humana" e que, "para haver um
desenvolvimento sustentável é preciso atender às necessidades básicas de todos e dar a todos a oportunidade de
realizar suas aspirações de uma vida melhor", sendo que "o atendimento das necessidades básicas requer não só
uma nova era de crescimento econômico para as nações cuja maioria da população é pobre, como a garantia de
que esses pobres receberão uma parcela justa dos recursos necessários para manter esse crescimento"[11].
Referido conceito possibilitou a institucionalização da problemática ambiental tanto nos países desenvolvidos
como nos países em desenvolvimento, a partir da noção de que desenvolvimento e meio ambiente não são
contraditórios[12].

 

A Comissão concluiu pela necessidade de um novo tipo de desenvolvimento, capaz de manter o progresso
humano a nível global e longo prazo[13], enfatizando que

 

o desenvolvimento sustentável não é um estado permanente de harmonia, mas um processo de mudança no qual
a exploração dos recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do desenvolvimento tecnológico e a
mudança institucional estão de acordo com as necessidades atuais e futuras. (...) Assim, em última análise, o
desenvolvimento sustentável depende do empenho político[14].

 

Posteriormente, realizou-se a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92),
a qual teve como objetivo principal integrar as preocupações ambientais na formulação e implementação de
políticas públicas[15], passando o desenvolvimento sustentável a ser, a partir de então, o paradigma do
movimento ambientalista. Dentre os textos internacionais produzidos na Rio-92 encontra-se a Agenda 21,
consistente num programa de ação aprovado por mais de 180 países que concilia métodos de proteção ambiental,
justiça social e eficiência econômica, na esteira do novo paradigma. No seu capítulo 21, é tratado o tema do
manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos[16], considerado pela Assembléia Geral da Conferência
como um dos temas mais importantes "para a manutenção da qualidade do meio ambiente da Terra e,
principalmente, para alcançar um desenvolvimento sustentável e ambientalmente saudável em todos os países"
[17].

 

A nova abordagem, fundamentada na conjugação de objetivos sociais, ambientais e econômicos, quer se
denomine ecodesenvolvimento, quer se denomine desenvolvimento sustentável, recomenda a utilização de oito
critérios de sustentabilidade apresentados por IGNACY SACHS: social; cultural; ecológico; ambiental;
territorial; econômico; político nacional e político internacional[18]. Portanto, o novo paradigma pressupõe
desenvolvimento, no sentido de progresso e não simples crescimento econômico quantitativo, e sustentabilidade,
já que deve levar em conta a eqüidade intrageracional e intergeracional[19], no que tange aos aspectos
econômico, social e ambiental.

 

Embora não conste expressamente o termo desenvolvimento sustentável na Constituição Federal de 1988, pode-
se dizer que se trata de princípio[20] constitucional, o que se depreende da leitura de diversos artigos da Carta
Política, que reconhece a relevância do desenvolvimento sustentável, tanto para a Ordem Econômica - que tem
como objetivo assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado, dentre
outros, o princípio da defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação[21] -, quanto para a Ordem
Social - que tem como objetivo o bem-estar e a justiça sociais[22].

 

Como já ressaltamos, a reciclagem é atividade essencial no que tange ao gerenciamento dos resíduos sólidos[23],
ao lado da reutilização e da redução da geração dos mesmos, e consiste no reprocessamento, de sorte a permitir
uma nova utilização dos resíduos.  Nas palavras de MONTIBELLER FILHO, trata-se da "recuperação e
conversão de materiais residuais em novos produtos"[24]. Cumpre aqui ressaltar que, não obstante a Lei da
Política Nacional do Meio Ambiente permita concluir que os resíduos em geral possuem natureza jurídica de
poluentes[25], alguns deles são tratados como mercadoria pela legislação dos Estados, tendo em vista a
destinação à reciclagem, que se revela verdadeira atividade econômica[26]. Portanto, o ICMS, que incide na
saída e na entrada de mercadorias em estabelecimentos comerciais, abarca a comercialização dos resíduos
destinados à reciclagem.

 

Muito embora a reciclagem venha sendo cada vez mais debatida enquanto alternativa de ação no contexto da
crise ambiental atual[27], a atividade ainda é pouco explorada, fazendo-se necessária, para a sua exploração
potencial, a contribuição dos setores público e privado[28].
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Conforme preceituam MOTTA e SAYAGO, "a expansão do mercado de reciclagem depende basicamente da
relação de custos entre a matéria-prima virgem e a matéria-prima secundária, proveniente da sucata", sendo que
o valor da matéria-prima virgem resulta do custo de extração, da escassez das suas reservas e dos custos de
processamento, notadamente de energia, e, por outro lado, o valor do material reciclável resulta dos custos de
coleta, separação, beneficiamento e transporte[29]. 

 

Esses Autores afirmam, ainda, que

 

a volatilidade da oferta e demanda, devido à pequena escala do setor de reaproveitamento e seus altos custos de
triagem e estocagem, é um dos fatores restritivos à expansão do setor e responsável pela sua marcante tendência
a concentração e verticalização[30].

 

No caso brasileiro, a proporção de material reciclável (latas de alumínio, papel, vidro, embalagens PET, latas de
aço e embalagens longa vida) em atividades industriais selecionadas teve aumento crescente de 1993 a 2006[31].
Os índices de reciclagem dos referidos materiais variam em torno de 45 e 50%, com exceção do alumínio, com
índice em torno de 95%, e embalagens tetrapak, cuja reciclagem é mais recente, com índice em torno de
20%[32]. Todavia, menos de 4% da quantidade diária de lixo coletado no ano de 2000 destinava-se à
compostagem e triagem[33], dado este que demonstra que a reciclagem é subutilizada no país.

 

Cumpre registrar o posicionamento de MOTTA e SAYAGO no sentido de que

 

o reaproveitamento de sucatas não deve ser considerado uma vantagem ambiental inquestionável. O balanço
ambiental e energético do ciclo do reaproveitamento em termos de coleta, triagem e transporte é que deve definir
o nível desejável a ser estimulado[34]. 

 

A importância da reciclagem está no fato de reduzir a necessidade de expansão de aterros e a demanda por
recursos naturais. Trata-se de alternativa na adoção de um sistema integrado de gerenciamento de resíduos
sólidos, ao lado da redução da geração de lixo na fonte, reutilização, incineração e disposição em aterros
sanitários.

 

Assim, partiremos da premissa de que a reciclagem é relevante ambiental, social e economicamente na
implementação de um modelo de desenvolvimento sustentável, tendo em vista implicar a redução na utilização de
matérias-primas e aterros sanitários; implicar a geração de emprego; subsidiar estratégias de conscientização da
população sobre o tema ambiental, e contribuir para a diminuição da poluição e dos prejuízos causados à saúde
pública em decorrência da inadequada destinação dos resíduos.

 

3 MATERIAIS RECICLÁVEIS E ICMS

 

3.1. TRIBUTAÇÃO PELO ICMS DAS OPERAÇÕES RELATIVAS A MATERIAIS RECICLÁVEIS

 

A matriz constitucional do ICMS está consagrada no art. 155, inciso II, da Constituição Federal de 1988, que
dispõe:

 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior;

 

Segundo a disposição constitucional, o tributo incide na realização de "operações relativas à circulação de
mercadorias". As "operações" consistem em atos ou negócios jurídicos aptos a provocar a circulação de
mercadorias. A "circulação", por sua vez, pressupõe a mudança de titularidade; a transmissão da disponibilidade
jurídica sobre as mercadorias. Já as "mercadorias" são bens com destinação comercial. O ICMS incide na saída e
na entrada de mercadorias em estabelecimentos comerciais, o que abarca a comercialização dos materiais
destinados à reciclagem. Como já ressaltado, não obstante a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente permita
concluir que os resíduos em geral possuem natureza jurídica de poluentes, alguns deles são tratados como
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mercadoria pela legislação, tendo em vista a destinação à reciclagem. O simples fato de determinados materiais
destinados à reciclagem constarem das pautas fiscais de todos os Estados da Federação implica a conclusão de
que estes deixam de ser considerados resíduos e passam a ser mercadorias para fins de incidência do ICMS.

 

Pela regra geral, a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, na saída da mercadoria do
estabelecimento[35]. Através das pautas fiscais, cada Estado fixa o preço mínimo que deve servir de base de
cálculo para o pagamento do tributo incidente sobre as mercadorias delas constantes, ante a falta do valor da
operação[36].

 

Conforme preceitua MELO,

 

Diante da inexistência do apontado valor, a legislação objetiva assentar uma expressão numérica mais
consentânea, ou aproximada possível da realidade econômica, louvando-se em diversas espécies de preços
(corrente, similar, de mercado, mais recente)[37].

 

Ocorre que, ao invés de os Estados da Federação estimularem a comercialização de materiais destinados à
reciclagem, isentando as operações envolvidas do ICMS, ou, ainda, aplicando a seletividade na tributação por
aquele imposto, tem-se verificado a oneração da circulação dos mesmos, através do aumento da base de cálculo
do ICMS, o que, não obstante possa servir como mecanismo para impedir o deslocamento para outros Estados
de resíduos que podem não ser efetivamente reciclados, e para inibir a circulação de resíduos perigosos, acaba
por inviabilizar ou pelo menos dificultar a reciclagem.

 

DENARI, por exemplo, sugere a isenção total ou parcial do ICMS no que tange a produtos recicláveis, dentre os
quais cita pneus, vidros, plásticos, aparas de papel e de metal[38].

Cite-se, ainda, o Convênio ICMS nº 27/05 - CONFAZ, que concede isenção do ICMS nas "saídas de pilhas e
baterias usadas, após seu esgotamento energético, que tenham em sua composição chumbo, cádmio, mercúrio e
seus compostos e que tenham como objetivo sua reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final
ambientalmente adequada"[39].

 

Todavia, os dados que se extraem da análise da legislação dos Estados demonstram a adoção de uma política
ambiental às avessas no que tange à tributação das operações que envolvem materiais destinados à reciclagem.
Muitos Estados aumentaram recentemente suas pautas de preços mínimos[40] no que tange a materiais
recicláveis, dentre eles, Pará; Ceará; Espírito Santo; Goiás; Mato Grosso; Mato Grosso do Sul; Piauí e
Roraima[41].

 

Pode-se observar que é alarmante o recente aumento das pautas fiscais referentes aos materiais recicláveis
notadamente no Pará, em que houve aumento do quilograma do resíduo de cobre, de R$ 0,47 (quarenta e sete
centavos) para R$ 8,00 (oito reais), e no Espírito Santo, em que houve aumento do quilograma do resíduo de
cobre, de R$ 2,00 (dois reais) para R$ 8,00 (oito reais), e do quilograma de resíduo de bronze, de R$ 1,30 (um
real e trinta centavos) para R$ 5,00 (cinco reais), o que acaba por obstacularizar a atividade de reciclagem afeta a
esses Estados.

 

Verificam-se na legislação apenas pequenos incentivos, tais como a possibilidade de celebração de protocolos
entre Estados interessados na suspensão do ICMS nas remessas interestaduais de sucatas destinadas à
industrialização que retornem ao estabelecimento de origem[42], e a possibilidade de pagamento em única quota
mensal do ICMS incidente sobre todas as saídas de resíduos, no período, para um mesmo destinatário[43]. 

 

Trata-se de manifesto desatendimento aos princípios jurídicos da razoabilidade e da proporcionalidade. Nas
palavras de OLIVEIRA, a proporcionalidade implica a "adequação dos atos estatais aos fins estabelecidos pela
Constituição"[44]. Já PONTES afirma que "a proporcionalidade não exige apenas que a atuação estatal e a
decisão jurídica sejam razoáveis, mas que sejam os melhores meios de maximização das aspirações
constitucionais"[45]. SILVA, no que tange ao princípio da proporcionalidade, ressalta a relação de
subsidiariedade entre adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito[46]. Portanto, pode-se
afirmar que a sistemática de tributação pelo ICMS das operações relativas a resíduos adotada pela maioria dos
Estados não se revela razoável nem proporcional, na medida em que não se coaduna com o princípio da Ordem
Econômica da defesa do meio ambiente[47], que visa assegurar a todos uma existência digna, a partir do
equilíbrio ecológico do meio ambiente.

 

Conforme assevera GRAU, o princípio da defesa do meio ambiente é princípio constitucional impositivo que
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cumpre dupla-função - instrumento para a realização do fim de assegurar a todos existência digna e objetivo
particular a ser alcançado - e assume, também, função de diretriz dotada de caráter constitucional conformador,
justificando a reivindicação pela realização de políticas públicas[48].

 

A degradação do meio-ambiente pode chegar a impedir o gozo de direitos já reconhecidos, como o direito à vida
e à saúde. Surge, assim, a necessidade de se utilizar a tributação - dentre outros instrumentos econômicos - para
a promoção da proteção ambiental e do desenvolvimento sustentável, com a cautela de não contrariar as
limitações constitucionais ao poder de tributar - como a observância da capacidade contributiva - e de não incitar
guerra fiscal entre os Estados.

 

Os tributos ambientais - que podem ser tanto tributos ordinários adaptados de modo a servir à proteção
ambiental, quanto tributos novos - podem ter função fiscal, ou seja, arrecadatória, correspondente ao sentido
impositivo do princípio do poluidor-pagador[49], de imputação dos custos de defesa ambiental ao poluidor; ou
função extrafiscal, ou seja, regulatória da atividade econômica, correspondente ao sentido seletivo do referido
princípio, de graduação da tributação, de forma a incentivar atividades que contribuem para a preservação
ambiental e desestimular atividades a ela nefastas[50].

 

3.2. A SELETIVIDADE

 

No caso da tributação indireta, a pretensão à exoneração da carga tributária sobre necessidades essenciais pode
ser atendida, ou pela isenção no que tange a mercadorias indispensáveis, ou pela graduação da alíquota conforme
escala de utilidade[51].  A Constituição Federal, em seu artigo 155, parágrafo 2º, inciso III, preceitua que o
ICMS "poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e serviços". Trata-se de inovação do
atual sistema tributário, ao estender a seletividade, até então restrita ao Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI, para o ICMS.

 

No caso do IPI, a seletividade decorre de imposição constitucional e se dá em função da essencialidade do
produto[52]; já no caso do ICMS, a Constituição Federal de 1988 criou a possibilidade da seletividade, a critério
do legislador, em função da essencialidade das mercadorias e serviços.

 

MACHADO afirma que a seletividade é facultativa para o ICMS, mas o critério desta, uma vez adotada, só pode
ser o da essencialidade das mercadorias ou serviços sobre os quais esse imposto incide[53]. CONTINENTINO,
por sua vez, afirma:

 

o fato de a seletividade do ICMS ser facultativa é muito mais do que mero acidente redacional ou atecnia
legislativa; tem a ver com a natureza mesma do imposto, que reside no campo da fiscalidade, revelando, por
conseguinte, sua finalidade e destinação constitucional, preponderantemente arrecadatória[54].

 

A seletividade impõe que se discrimine o percentual de incidência do tributo levando-se em conta o grau de
maior ou menor necessidade do produto, mercadoria ou serviço, tendo em vista o seu consumidor final. Assim, a
seletividade está atrelada a escolha criteriosa, e, a essencialidade, a algo indispensável.

 

TILBERY assevera que

 

Quando procuramos estabelecer para diversos bens uma escala de acordo com o grau da intensidade das
necessidades, que esses bens satisfazem, estamos aplicando o critério da "utilidade" (não da "essencialidade" no
estrito sentido da palavra)[55].

 

Prossegue o Autor afirmando que a utilidade de bens tem, além de uma condição qualitativa, que depende da sua
espécie e características, uma condição quantitativa, a qual depende, por sua vez, da quantidade disponível desses
bens[56].

 

Segundo MELO, o princípio constitucional da seletividade

 

decorre de valores colhidos pelo constituinte, como é o caso do salário mínimo que toma em consideração as
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necessidades vitais básicas, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e
previdência (art. 7º, inciso IV).

É certo que sempre hão de ser tomadas em conta a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF/88), o
desenvolvimento nacional (art. 5º, II da CF/88), a erradicação da pobreza, da marginalização e redução das
desigualdades sociais (art. 5º, III da CF/88)[57].

 

Portanto, a regra da seletividade propõe um sistema de alíquotas diferenciadas em razão das espécies de
produtos, mercadorias e serviços, visando à adequação da incidência dos impostos a um padrão de vida mínimo
decente, padrão este que varia de acordo com o espaço e o tempo. Aquilo que é essencial é tributado de forma
mais atenuada, ao passo que o que é supérfluo é tributado com maior rigor.

 

Segundo MACHADO SEGUNDO, a essencialidade das mercadorias tributadas pelo ICMS é aferida, não em
face do consumidor, mas objetivamente[58]. 

 

Há de se ressaltar, no entanto, a dificuldade de se orientar a classificação de bens de consumo como essenciais,
úteis ou supérfluos. Como assevera TILBERY,

 

com exceção dos "bens indispensáveis por natureza", como tais, universalmente admitidos, alimentação, além de
necessidades básicas de vestuário, moradia, tratamento médico e artigos de higiene, as demais tentativas para
classificar as mercadorias em função da urgência da satisfação das necessidades ou desejos, carecem de marcos
claramente visíveis, que possam orientar o traçado da linha divisória[59].

 

O que se pretende demonstrar é que a seletividade do ICMS, em razão da essencialidade, deve ser utilizada,
também, como instrumento de política ambiental - no caso, através da diferenciação da alíquota aplicável às
operações com materiais destinados à reciclagem.

 

Cumpre ressaltar o grande potencial seletivo dos impostos indiretos sobre a produção e o consumo, potencial
este que pode ser explorado sob a ótica da essencialidade ambiental[60]. Como afirmam CHERMONT e
MOTTA, "a reciclagem somente será economicamente viável e socialmente desejável como alternativa de
gerenciamento de resíduos sólidos se forem constatadas suas vantagens em termos de eficiência econômica e
ambiental" [61]. MOTTA ressalta que se faz necessária uma ação conjunta entre o setor privado e o governo a
fim de se estabelecerem instrumentos econômicos que incentivem a dinamização do setor de reciclagem, citando,
a título exemplificativo, a tributação diferenciada da matéria reciclada[62].

 

Se a Constituição preceitua ser dever do Poder Público zelar pelo meio-ambiente, e que é direito de todos
usufruir de meio ambiente ecologicamente equilibrado, resta patente que a essencialidade também está atrelada a
produtos, mercadorias e serviços que contribuam para a preservação do meio ambiente.

 

Compartilha desta opinião STOCCO:

 

Quando se tributa produção e consumo podem-se graduar alíquotas, criar isenções com o escopo de incentivar a
fabricação e o consumo de produtos menos poluentes e desestimular processos produtivos que causem poluição.
Assim, o imposto sobre produtos industrializados - IPI, e não só ele, também o imposto sobre a circulação de
mercadorias e serviços - ICMS devem incidir seletivamente, em razão inversa da essencialidade do produto, que,
dentre outros critérios, deve levar em conta o caráter essencial da preservação do meio ambiente[63].

 

Vale lembrar que o constituinte inseriu no artigo 170 da Carta Política uma série de princípios a serem
observados pela Ordem Econômica, dentre eles a "defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação" (inciso VI). Visando atingir esse objetivo, deve o legislador inserir, na legislação tributária, normas
indutoras do comportamento desejado, através de incentivos e desestímulos[64], o que pode ser feito, por
exemplo, através da seletividade.

 

Como destaca MACHADO, "a seletividade faz com que o imposto assuma função extrafiscal porque, onerando
diferentemente os fatos tributáveis, o imposto realiza uma intervenção na atividade econômica"[65].
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Em relação à extrafiscalidade, de acordo com OLIVEIRA esta não tem como objetivo

 

impedir uma certa atividade (para isso existem as multas e as proibições), mas tem por fim condicionar a
liberdade de escolha do agente econômico, através da graduação da carga tributária, no caso em função de
critérios ambientais. (...) A extrafiscalidade intenta influir na opção do contribuinte por esta ou aquela atividade
lícita[66].

 

A análise da legislação dos Estados da Federação permite concluir que a seletividade é por eles adotada no que
tange ao ICMS - as alíquotas são variáveis, gravando-se de forma menos onerosa mercadorias de primeira
necessidade, e de forma mais onerosa itens considerados supérfluos.

 

No entanto, não há regra específica para os materiais recicláveis, que são tributados pela alíquota aplicável às
demais mercadorias, não enquadradas nas referidas categorias (de primeira necessidade ou supérfluas).

 

Imperioso, portanto, que se aplique a sistemática da seletividade também para as operações relativas à
comercialização de materiais destinados à reciclagem, tendo em vista se tratar de atividade indispensável para a
preservação do meio ambiente, e, conseqüentemente, para a garantia da dignidade humana.

 

4 Conclusão

 

A reciclagem, embora não seja solução para a problemática ambiental em sua totalidade e encontre certas
limitações[67], não pode ser descartada no cenário atual, em que se verifica uma crescente escassez de matérias-
primas e restrições para a disposição dos resíduos. 

 

Trata-se de atividade que em muito pode contribuir para o desenvolvimento sustentável, em aspectos não apenas
ambientais, como, também, sociais e econômicos, o que denota a importância de se estudar meios para o seu
fomento.

 

No que tange a políticas públicas afetas à reciclagem, o Ministério do Meio Ambiente, na Exposição de Motivos
n° 58/MMA/2007[68], ressaltou a criação, pelo Governo Federal, do Programa Resíduos Sólidos Urbanos,
integrado pelos Ministérios das Cidades; da Saúde; do Trabalho e Emprego; do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e coordenado pelo Ministério do Meio
Ambiente, que tem como objetivo a organização dos catadores, visando a sua emancipação econômica; a
ampliação dos serviços com inclusão social e sustentabilidade dos empreendimentos de limpeza urbana; a
redução, reutilização e reciclagem dos resíduos e a erradicação dos lixões. Ressaltou, ainda, que sete Estados já
editaram suas políticas estaduais de resíduos sólidos, e que, em quatorze Estados, a política estadual está em fase
de discussão.

 

Todos os Estados da Federação deveriam implementar incentivos fiscais que contribuíssem para o fomento da
reciclagem, o que consistiria em avanço incontestável para a atividade no país. Outra opção viável seria a
aplicação da seletividade no que tange à tributação pelo ICMS dos materiais recicláveis, sob o fundamento de
que o conceito de essencialidade também está atrelado a produtos, mercadorias e serviços que contribuam para a
preservação do meio ambiente.

 

Não se pode deixar de mencionar a recente Proposta de Emenda à Constituição de nº 353, originada na Câmara
dos Deputados, que estabelece diretrizes gerais para a "Reforma Tributária Ambiental", através da introdução da
extrafiscalidade socioambiental em impostos e contribuições; da criação de imunidades tributárias em favor de
bens e serviços ambientalmente interessantes e da repartição de receitas tributárias em razão de critérios
ambientais[69].   

 

Ante a crise ambiental que vivenciamos, imperioso que se coloque em prática uma tributação ambientalmente
orientada, não só no sentido de gerar recursos necessários à prestação de serviços públicos de natureza
ambiental[70], mas, também, de orientar o comportamento do contribuinte visando à proteção do meio-ambiente,
através da finalidade extrafiscal que o tributo pode assumir.
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A INSTITUCIONALIZAÇÃO JURÍDICA DOS CUSTOS DOS RECURSOS NATURAIS E A
RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL.

L'INSTITUTIONNALISATION JURIDIQUE DES COûTS DES RESSOURCES NATURELLES ET LA
RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L'ENTREPRISE

Fernanda Aparecida Mendes e Silva Garcia Assumpção

RESUMO
A institucionalização jurídica dos custos dos recursos naturais e a responsabilidade social empresarial é um
tema atual, relevante para o setor público, na medida em que institucionaliza a participação do setor privado
no custeio de políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida de todos. É também relevante para o
setor privado, uma vez que possibilita a diferença entre as empresas cumpridoras de critérios objetivos e
aquelas que utilizam do jargão de sustentabilidade como marketing empresarial. O investimento social
privado é uma das modalidades de ação de responsabilidade social que viabiliza o desenvolvimento
econômico de outros ramos, para que a sociedade não fique desacobertada quando empreendimentos como a
mineração chega à exaustão. A institucionalização jurídica dos custos ambientais possibilitaria um retorno
para a sociedade e para a empresa.
PALAVRAS-CHAVES: Recursos ambientais – custos sociais e ambientais – responsabilidade social –
investimento social privado – institucionalização jurídica.

RESUME
L’institutionnalisation juridique dês coûts des ressources naturelles et la responsabilité sociale d’entreprose
c’est un sujet actuel, important pour le secteur public, dans la mesure où institutionnalise la participation du
secteur priv~e dans lê dépenses de politiques publiques pour l’amélioration de la qualité de vie de tous. C’est
aussi important poir lê secteur privê, vu qu’il rend possible la différence entre les sociétés fiables des critères
objetctifs et lesquelles utilisent du jargon de développement durable comme marketing d’entreprise.
L’investissement social prive est une dês modalités d’action de responsabilité sociale qui viabilise le
développement économique d’autres branches, pour que la société ne reste pas sans coverture quand
entreprises comme l’exploitation arrive à l’exhaustion. L’istitutionnalisation juridique dês coûts
environementaux rendrait possiblie un retour pour la société et pour la société.
MOT-CLES: Ressource naturelles – coûts sociale et environmentale – responsabilité sociale – investisement
social prive – institutionnalisation juridique.

 INTRODUÇÃO

            A exploração dos recursos naturais faz parte do dia-a-dia da população. Faz-se necessária para que
possamos ter qualidade de vida: moradia, transporte, comunicação, alimentação etc. No entanto, a idéia da
inesgotabilidade destes recursos deve ser reformada, sendo-lhe dado um valor econômico, o qual deve ser
revertido em prol de toda a população.
            Ao explorar recursos naturais, as empresas não contabilizam os custos destes, pois não existe uma
cobrança específica por eles (no sentido jurídico-coercitivo). Apenas existe uma cobrança moral e ética do
mercado para que estas empresas ajam com responsabilidade ambiental e social. Juridicamente, somente na
instalação dos empreendimentos há compensação (medidas compensatórias e mitigatórias). No entanto, nada
é cobrado daquele que explora os recursos naturais; ou seja, paga-se impostos (como todos que exercem
atividade econômica), indeniza-se proprietários dos terrenos onde ocorre a exploração, paga-se taxas
administrativas para a legalização do empreendimento... mas não leva-se em conta o “débito” ambiental
decorrente.
            A realização de Investimento Social Privado e outras ações de Responsabilidade Social e Ambiental
pelas empresas deve visar a melhoria da qualidade de vida da população, além de contribuir para uma boa
imagem da empresa no mercado. As empresas exploradoras dos recursos naturais como minerais em geral,
pedras, petróleo, gás e aquelas que utilizam carvão vegetal, são as que mais praticam ações de
Responsabilidade Social e Investimentos Sociais Privados.
            Juridicamente, pode-se falar na necessidade do cumprimento da função social da empresa. Dessa
forma, o Investimento Social Privado e demais ações de responsabilidade social passariam a ser o
cumprimento da obrigação legal, e sairia da seara moral e ética, a qual é voltada para o ganho de mercado.
Esta dubiedade de tratamento do Investimento Social Privado do setor de exploração dos recursos naturais
deve ter uma especial atenção. Caso seja o cumprimento da função social da empresa, esta deverá ser
regulamentada, para que haja um critério a ser seguido na sua implementação e uma análise aprobatória
posterior para a configuração do gasto como Investimento Social Privado ou Responsabilidade sócio-
ambiental. Isto se deve ao fato de que este deverá cumprir objetivos para o Desenvolvimento Sustentável
(regional), atuando na melhoria da qualidade de vida das pessoas e na erradicação da pobreza e da
desigualdade regional.
            Nota-se que a empresa exploradora dos recursos naturais assume, com estas ações, a divisão das
obrigações do Estado, como mantenedor e responsável pela determinação de condições de vida digna para
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todos.
            O presente trabalho analisa o Investimento Social Privado e as ações socialmente responsáveis como
instrumento para a  melhoria na qualidade de vida da população, seja através da regulamentação
governamental ou nos desígnios do mercado. Salienta-se a necessidade de uma contraprestação pela
exploração dos recursos naturais e conseqüente melhora da qualidade de vida da presente e das futuras
gerações.
 

1- RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL E O INVESTIMENTO
SOCIAL PRIVADO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.      
1.1-            Responsabilidade Social Empresarial:

A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é muito estudada, tendo recebido inúmeros conceitos.
De acordo com o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), compreende “O
compromisso das empresas em contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável, trabalhando com
os empregados, as famílias, a comunidade local e a sociedade em geral para melhorar a qualidade de
vida”[1].  O Instituto Ethos de Responsabilidade Social institui os elementos essenciais: “esfera econômica
(produtividade, investimento e valor agregado), a esfera social (direitos dos empregados, direitos humanos,
promoção da diversidade, investimentos na comunidade etc) e a esfera ambiental (impactos dos processos,
produtos e serviços na qualidade do ar, da água, do solo, da biodiversidade e da saúde)”[2]

Na realidade, a pedra de toque da RSE é o reconhecimento, por parte das empresas, de
que suas práticas comerciais têm impacto econômico, social e ambiental, impulsionando-
as a minimizar seus efeitos negativos, ao mesmo tempo em que procuram promover
benefícios para um conjunto de atores diversos e não envolvidos diretamente com os
resultados financeiros imediatos de suas atividades comerciais, como investidores e
acionistas.
 
O eixo norteador da RSE, é, então, estimular o setor privado a reconhecer um novo
conjunto de atores e instituições a ser considerado na gestão dos negócios, estendendo
sua rede de relacionamentos a empregados, outros parceiros da cadeia de produção
(fornecedores e clientes), comunidades do entorno das plantas, consumidores de
produtos e serviços, sociedade em geral.[3]

 
            URANI e ROURE elegem como fonte da RSE a Declaração Universal dos Direitos Humanos das
Nações Unidas, a Declaração Tripartite de Princípios da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a
Declaração de Princípios para Empresas Transnacionais da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), sendo as últimas baseadas na primeira.
No Canadá, país líder no tratamento da Responsabilidade Social Empresarial, esta é definida da seguinte
maneira:

A responsabilidade social das empresas é o conjunto das relações que a firma
empreende com todas as partes atingidas: os clientes, os empregados, a comunidade,
os acionistas, os governos, os fornecedores e os concorrentes. Os elementos da
responsabilidade social incluem o investimento na comunidade, as relações com os
empregados, a criação e manutenção de empregos, as preocupações acerca da
sustentabilidade ambiental e a performance financeira[4].
 

            Percebe-se que a Responsabilidade Social da Empresa compreende a sua atuação na efetiva melhoria
da qualidade de vida da população (empregados, comunidade ao entorno, acionistas etc). Esta regra foi
fundada pelo próprio mercado, no sentido de exigir uma atuação ética das empresas. Além disso, é
interessante notar que há um clamor pela gestão participativa (democrática) na aprovação ou não das
medidas tomadas pelas empresas como sendo de Responsabilidade Social, como meio certificador da atuação
empresarial, pois esta deve, obrigatoriamente, gerar melhoria da qualidade de vida.
            Esta análise da Responsabilidade Social passa pelo cumprimento das normas trabalhistas, ambientais,
societárias etc, mas vai além. Representa uma contraprestação pela atuação em atividades econômicas que
exploram riquezas que pertencem a todos (presentes e futuras gerações), de maneira difusa. Para tanto, ainda
não existe o devido tratamento jurídico.
 
1.2-            Investimento Social Privado:

Uma das formas de praticar a responsabilidade social empresarial é a efetivação de Investimento
Social Privado. A RSE é ampla, envolvendo ações que melhoram a qualidade de vida dos empregados,
fornecedores, parceiros, quanto ao meio ambiente, ao desenvolvimento econômico (crescimento) e as
condições sociais (direitos humanos).
            Quanto ao Investimento Social Privado, URANI e ROURE utilizam o conceito dado por Gife
(Grupo de Institutos, Fundações e Empresas):

A doação voluntária de fundos privados de maneira planejada, monitorada e sistemática
para projetos sociais de interesse público.
... Diferentemente do conceito de caridade, que vem acompanhada da noção de prover
assistência, investidores privados estão preocupados com os resultados obtidos, as
mudanças geradas e a participação das comunidades na execução de projetos.
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            Conforme ressaltado, não se configura como Investimento Social Privado (ISP) ações
assistencialistas. É imprescindível, para a sua caracterização, que haja interesse nos resultados provenientes
deste investimento, tendo como elemento essencial a participação da comunidade na execução destes. E,
portanto, um investimento que as empresas fazem e nos quais esperam retorno lucrativo, não para si própria,
mas para a comunidade participante. Não é filantropia nem assistencialismo; é investimento esperançoso de
resultados.
            Apesar de apresentar-se como uma excelente idéia para o desenvolvimento local durável, pode-se
indicar fatores que dificultam o sucesso dos empreendimentos, conforme citam URANI e ROURE, tendo em
vista a solução dos problemas sociais:

a)      não existe uma agenda comum de ações para o desenvolvimento sustentável e durável;
b)      as empresas não se combinam para a realização dos investimentos, tendo em vista a preocupação de

uma identidade publicitária;
c)      o não estabelecimento de parcerias entre empresas, terceiro setor e governo, para a efetivação de

atividades concertadas, harmônicas.
O Investimento Social Privado é, no entanto, um instrumento pelo qual espera-se uma modificação

econômica e social, a qual propicie uma melhoria da qualidade de vida da população envolvida (direta e
indiretamente). Tem como característica essencial a continuidade dos efeitos pretendidos quanto ao
desenvolvimento sustentável, não significando filantropia.

Deve-se ressaltar, ainda, que o ISP não pode significar a substituição do Poder Público pelas
empresas, sendo, pois, um complemento essencial[5].

No Canadá o Investimento Social Privado significa:
O investimento socialmente responsável é um empreendimento de realização de
interesse público através de investimentos. O investidor social considera uma dupla
linha de atuação: a performance financeira da empresa e sua performance social
(Dion, 1998). As contas financeira, social e ambiental é um dos instrumentos que
permitem julgar como as empresas assumem sua responsabilidade social. Pela
medida correta dos impactos da atividade de uma empresa à curto e longo prazo, é
preciso considerar três aspectos (econômico, ambiental e social) e apresentar por
cada um indicadores de performance[6].

 
                Para os autores canadenses, o Investimento Social Privado é a qualificação que o próprio
empreendimento deve apresentar. Não é o resultado de um investimento de uma empresa em outros negócios
relacionados com a comunidade ao entorno. É o próprio empreendimento que deve servir ao interesse
público, numa direta comprovação de sua função social.
 
1.3-            Desenvolvimento Sustentável:

O conceito de Desenvolvimento Sustentável foi cunhado no Relatório Brundtland como sendo o
“desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras
gerações satisfazerem as suas próprias necessidades”. Deve ser introduzido no presente estudo, tendo em
vista ser o fim almejado através das ações de responsabilidade social empresarial.

Este conceito surgiu após um longo tempo de discussão sobre os caminhos do crescimento. Desde a
década de 60, estudiosos vêm demonstrando preocupação quanto aos rumos da economia e das formas
como têm sido desenvolvidas as atividades econômicas: o crescimento populacional e a exploração
desenfreada dos recursos naturais trouxeram preocupações. Obras como “A primavera silenciosa”, de Raquel
Carson ilustraram a preocupação com o meio ambiente, já no início da década de 1960. Outro importante
estudo foi realizado pelo Clube de Roma, denominado “Limites do Crescimento” (ou relatório Meadows).
Este relatório expôs que a forma como as atividades econômicas vinham se desenvolvendo propiciaria o fim
dos recursos naturais, num prazo de até cem anos. Como solução, apontou o congelamento do crescimento
populacional global e a paralisação do crescimento econômico (industrialização). Esta última indicação feriu
profundamente os ideais das nações em vias de desenvolvimento, soando como um método secundário de
paralisar o crescimento destas.

Como uma nova proposta, Maurice Strong lançou o termo ecodesenvolvimento, em 1973, como um
alternativa. E Ignacy Sachs instrumentalizou esta nova idéia com princípios, os quais deveriam ser
observados para a concretização do ecodesenvolvimento, conforme sintetiza BRÜSEKE:

a)      a satisfação das necessidades básicas;
b)      a solidariedade com as gerações futuras;
c)      a participação da população envolvida;
d)      a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em geral;
e)      a elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança social e respeito a

outras culturas; e
f)        programas de educação[7].
 

Em 1974, a Declaração de Cocoyok[8] representou uma nova colaboração. BRÜSEKE (2001;32)
destacou os pontos essenciais:

a)      a explosão populacional tem como uma das suas causas a falta de recursos de
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qualquer tipo; pobreza gera o desequilíbrio demográfico;
b)      a destruição ambiental na África, Ásia e América Latina é também o resultado da

pobreza que leva a população carente à superutilização do solo e dos recursos
vegetais;

c)      os países industrializados contribuem para os problemas do subdesenvolvimento por
causa do seu nível exagerado de consumo.

 
O Relatório Dag-Hammarskjöld, de 1975, no qual inúmeras instituições tiveram participação,

acentuou o viés da mobilização das próprias forças (self-realiance), pregando uma modificação na estrutura
da propriedade fundiária, como forma de permitir uma melhor distribuição das terras férteis para as
populações menos favorecidas.

O Relatório Brundtland, o qual cunhou o termo Desenvolvimento Sustentável, foi elaborado por uma
comissão da ONU sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (UNCED). Este relatório é o marco inicial
da responsabilização de todos os agentes: empresas, governo, terceiro setor e comunidade. Enfatiza como
ponto central uma postura ética de todos, tendo em vista resguardar, para as gerações presente e futura, uma
condição digna de vida. BRÜSEKE (2001, 34) resume as medidas enumeradas, no Relatório Brundtland,
tendo em vista o Estado Nacional:

a)      limitação do crescimento populacional;
b)      garantia de alimentação a longo prazo;
c)      preservação da biodiversidade e dos ecossistemas;
d)      diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias que admitem o

uso de fontes energéticas renováveis;
e)      aumento da produção industrial nos países não-industrializados à base de tecnologias

ecologicamente adaptadas;
f)       controle da urbanização selvagem e integração entre campo e cidades menores;
g)      as necessidades básicas devem ser satisfeitas;
h)      as organizações do desenvolvimento devem adotar a estratégia do desenvolvimento

sustentável;
i)        a comunidade internacional deve proteger os ecossistemas supranacionais como a

Antártica, os oceanos, o espaço;
j)        guerras devem ser banidas;
k)      a ONU deve implantar um programa de desenvolvimento sustentável.

 
A Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO 92) propiciou a sedimentação da
discussão sobre a importância e necessidade da modificação do sistema metodológico de desenvolvimento
econômico, incutindo a preocupação ambiental.

 BÜRSEKE analisa a história do pensamento econômico, demonstrando que a idéia de
desenvolvimento sustentável, pautado no triple botton line significa uma mudança de paradigma de
Desenvolvimento.
 
1.4-  Desenvolvimento Sustentável: Empresas e/ou Estados?
 
            1.4.1- As empresas e o Desenvolvimento Sustentável:
            Os fatores econômicos e mercadológicos referentes às questões ambientais foram tratados, pela
primeira vez, por PIGOU, o qual inseriu os efeitos da poluição no desenvolvimento econômico (década de
1920). Posteriormente, na década de 1950, o conceito de externalidade foi debatido como um dos princípios
da economia do bem-estar.
            MOTA exemplifica a externalidade econômica da poluição através do funcionamento de uma
siderúrgica, a qual se localiza ao lado de um criatório de peixes. E, como manda todo seu efluente no rio,
encarece o processo produtivo do produtor de peixes. Se não bastasse, ainda desencadeia perda para a saúde
da população que consome os peixes[9]. No entanto, o pagamento pela externalidade causada pela
siderúrgica não é realizado.

Hoje, pode-se dizer que as razões que incentivam as empresas na efetivação de Investimento Social
Privado e outras ações de Responsabilidade Social são[10]:

a)      a melhoria da imagem publicitária perante o público investidor e consumidor;
b)      o ganho de eficiência econômica, uma vez que a produção limpa propicia menores gastos; a

consciência dos empregados quanto ao não desperdício também propicia economia;
c)      o ganho de eficiência econômica a médio e longo prazo, uma vez que estará preparada para as

adversidades do mercado, tendo em vista o desenvolvimento de métodos de produção eficientes,
além do desenvolvimento de tecnologias alternativas etc, representando a potencialidade superior
aos demais concorrentes quanto a um custo fixo empresarial;

d)      a instituição de um bom relacionamento entre a empresa e o setor público, tendo em vista a
colaboração em projetos de interesse público;

e)      a abrangência maior no mercado internacional, não tendo produtos impedidos de entrar em outros
países, tendo em vista barreiras não-tarifárias.

 
A atuação das empresas deve ser, portanto, sustentável. MOTA estuda a sustentabilidade sob dois
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prismas: sustentabilidade forte e sustentabilidade fraca.
A sustentabilidade forte está ligada aos princípios de economia ecológica. O capital
natural e manufaturado são complementares e não substitutos. É importante, pois,
manter incólume o estoque de capital natural, independentemente do estoque de capital
manufaturado. Preservar o capital natural e o manufaturado é a condição mínima para se
alcançar a sustentabilidade. Para qualquer cenário de crescimento econômico, o principal
fator é o uso de recursos naturais, cuja degradação avança com o processo econômico.
Então, a fim de se adquirir a sustentabilidade do capital natural, devem-se analisar os
seguintes pontos:
-              manter constante a taxa de exploração dos recursos hídricos e florestais, não
excedendo-a em relação à capacidade de regeneração desses recursos;
-              gerar uma quantidade de desperdícios compatíveis com a capacidade de suporte
do meio ambiente; e
-              compensar a degradação dos recursos naturais não-renováveis pelo
desenvolvimento de recursos substitutos renováveis.

 
A sustentabilidade fraca indica que o capital natural só deve ser consumido à medida que
for compensado por aumentos no capital manufaturado. A sustentabilidade fraca tem
sido argüida como um conceito importante para a mensuração da renda, pois não se deve
confundir a renda com a venda de ativos naturais. Por esse princípio de sustentabilidade,
portanto, a renda tem de ser contabilizada no sistema de contas nacionais. Os defensores
da economia neoclássica acreditam que a exploração do capital natural pode ser
compensada por políticas que possibilitem substituir os ativos naturais. [11]

 
Conforme esclarecido pelo texto transcrito acima, deve-se buscar, dentro do conceito de

sustentabilidade, a caracterização das três condições da sustentabilidade forte, já que o desenvolvimento
tecnológico não consegue repor as perdas ambientais de uma exploração sem limites, pautada apenas no
ganho econômico.

Conclui-se, então, pela existência de responsabilidade das empresas pelo Desenvolvimento
Sustentável, tendo em vista sua atuação direta no meio ambiente. Como discutido anteriormente, a empresa
deve exercer sua função social, tendo em vista representar uma propriedade (compêndio de bens, serviços,
capital e fator organizacional), cumprindo, desta forma, preceito constitucional. 

 
1.4.2- O Estado e o Desenvolvimento Sustentável.
O Estado deve exercer a função de resguardar condições dignas de vida para todos, pleiteando e

implementando sempre melhorias. Desta forma, atua diretamente, na medida em que institui políticas públicas que
são implementadas diretamente pelo Poder Público, onerando única e exclusivamente os cofres públicos; e atua
indiretamente, ao regulamentar e incentivar a criação e funcionamento das empresas cidadãs.

Na Constituição brasileira, pode-se averiguar, dentre os fundamentos do Estado Democrático de Direito, a
dignidade da pessoa humana; e dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: a constituição
de uma sociedade livre, justa e solidária; a garantia do desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e da
marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais.

As obrigações do Estado podem ser, então, delineadas à partir destes fundamentos e objetivos. No entanto,
a sua concretização se dá de formas variadas. Primeiramente, não se deve olvidar que os gastos públicos são
realizados com receita arrecadada da própria sociedade, em sua grande parte. É claro que esta arrecadação deve
ser utilizada na melhoria da qualidade de vida de todos, mas deve ser gasta de forma harmonizada e compartilhada
com outros co-responsáveis.

O Estado atua para a implementação de seus fundamentos e objetivos não só de forma direta, mas também
através de regulamentação que visa intervir na atuação de pessoas físicas e jurídicas, dando-lhes responsabilidades
e impondo-lhes contra-partidas pelos benefícios que recebem. Portanto, o Estado deve dar condições mínimas de
atuação para estas pessoas, surgindo, daí, uma legitimidade para cobrar-lhes uma contra-prestação, de forma
previamente regulamentada.

As empresas atuam estrategicamente, conforme o mercado e a regulamentação estatal em que estão
inseridas e submetidas. Em países como o Canadá, a renovação da regulamentação acerca do uso dos
recursos naturais tem sido assunto corrente:

Em cooperação com seus homólogos de outros níveis e consultando a indústria e os
grupos de interesse, os governos devem acelerar seus esforços afim de renovar as
abordagens da regulamentação relativas à exploração e à utilização dos recursos naturais.
Neste contexto do desenvolvimento durável, a regulamentação deverá permitir um
equilíbrio eficaz entre as vantagens imediatas e a longo prazo decorrentes do crescimento
econômico, do desenvolvimento social e da proteção ambiental[12].

 
No Canadá existem duas maneiras distintas de regular a atuação empresarial quanto à

Responsabilidade Social: o controle da gestão das corporações, pelos agentes reguladores do mercado e
bolsas de valores e através de regulamentação de entidades privadas[13]. Neste sentido, pode-se citar a
regulamentação da Bolsa de Toronto (Relatório Dey). Quanto às segundas, pode-se citar a regulamentação
da empresa de consultoria ECC (Entreprise Citoyenne Canadá), a qual serviu de base para a elaboração de
uma certificação pelo BNQ (Bureau National du Quebec). Esta certificação se presta a confirmar a eficiência
e eficácia das ações de responsabilidade social empreendidas pelas empresas, diferenciando-as daquelas que
praticam mera especulação publicitária.
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            Além da regulamentação paritária com entes privados, o Estado deve regulamentar a
responsabilidade sócio-ambiental e os requisitos para a caracterização de um Investimento Social Privado.

O Terceiro Setor possui a função de realizar pressão sobre as empresas e o poder público, devendo
todos buscar a cooperação e parcerias[14].
            Deve-se enfatizar a  importância do entrosamento dos setores público e privado:

O desenvolvimento econômico é um objetivo-chave para os mercados emergentes, e as
comunidades locais são a base para isso. A necessidade de enxugar os orçamentos do
setor público tem aumentado grandemente a importância do setor privado no mundo em
desenvolvimento, e compartilhar benefícios tornou-se uma importante questão para o
desenvolvimento.
 
As novas circunstâncias têm exigido que proprietários e gerentes reavaliem suas
responsabilidades em relação a todos os stakeholders, tendo sempre em mente que a
empresa precisa dar lucro. Esse processo tem levado à conclusão de que excluindo-se os
impostos pagos ao governo, a receita de determinados projetos deve ser mantida nas
comunidades locais.
 
Investir no apoio ao crescimento econômico local, em última análise, leva a empresa a
ter maior disponibilidade de mão-de-obra qualificada, suprimentos mais baratos e mais
confiáveis, a reputação melhorada e uma base de consumo local com maior poder
aquisitivo. Ao contrário, a falta de apoio da empresa ao desenvolvimento da comunidade
pode resultar em ressentimento e hostilidade – um impacto negativo que põe em risco
até mesmo sua licença para operar.[15]

 
No entanto, a atuação das empresas não pode substituir as obrigações do Estado.  Porém, estas

devem atuar de forma responsável, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da comunidade, na
qual está inserida (e teria um gasto público direto e imediato menor, tendo em vista sua não-instalação).
Devem combinar esforços, para tanto, com o Poder Público, o Terceiro Setor e a Comunidade.

O papel do Estado na efetivação do desenvolvimento econômico sustentável deve ser, em primeiro
lugar, a regulamentação que traga segurança jurídica aos empreendedores; em segundo lugar, o
estabelecimento de critérios e certificação das práticas efetivadas de responsabilidade sócio-ambiental pelas
empresas; em terceiro lugar, regulamentar incentivos fiscais para empresas social e ambientalmente
responsáveis; em quarto lugar, desenvolver políticas públicas que viabilizem a inserção das empresas, do
terceiro setor e da comunidade, seja na sua formulação ou na sua implementação e cumprimento; em quinto
lugar, desburocratizar e agilizar a prestação de serviços públicos e os sistemas de análise/aprovação de
empreendimentos; em sexto lugar, implementar políticas públicas em harmonia com a realidade do mercado
internacional; em sétimo lugar, incentivar os empreendimentos que agregam valor aos recursos naturais
pátrios.

A harmonia na atuação estatal, empresarial, terceiro setor e comunidade trará um ambiente propício à
efetivação da sustentabilidade. Uma forma de concretizar esta harmonia pode se dar através do Estudo de
Impacto Social, como o demonstrado no Estudo de caso a seguir.

 
1.4.3- Estudo de caso:
Para a realização deste Estudo de Impacto Social, existem empresas especializadas, como a ERM

(Environmetal Resources Management), a qual publicou um relatório da elaboração dos Termos de
Referência do Estudo de Impacto Social do Projeto de Chinguetti. Embasou-se, para tanto, em inúmeros
documentos regulatórios de cunho internacional, tais como: a) Princípios do Equador; b) Princípios
Internacionais relativos aos Estudos de Impacto Social da Associação Internacional de Avaliação de impacto
– IAIA); c) Guia para análise sócio-cultural, do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

O trabalho buscou o diagnóstico da realidade anterior ao empreendimento, ao mesmo tempo em que
tratou de publicizar a chegada da empresa Woodside (Australiana), da área de petróleo. Durante os
encontros com a população, esta escutava as informações que a equipe passava, e também expunha suas
principais questões (medos e necessidades que poderiam ser supridas pela chegada de um agente
econômico). Por fim, concluiu-se pela existência de benefícios, como o aquecimento da economia, abertura
para o comércio internacional (exportação), criação de empregos, desenvolvimento de outros negócios,
tendo em vista a existência da empresa e do aquecimento do mercado, e outras considerações. Porém, foram
levantados alguns malefícios: possibilidade de inflação, imigrações; migrações, aumento dos gastos públicos
com o aumento populacional e, principalmente, receio de não sustentabilidade do desenvolvimento após a
cessação da atividade de exploração petrolífera.

 
Em importante passagem do relatório, pode-se constatar a visão empresarial sobre a sua própria

responsabilidade:
Woodside tem dado qualquer informação sobre o avanço do Projeto de
Desenvolvimento de Chinguetti.
(...)
Woodside reconhece a existência de problemas sociais maiores na comunidade, mas o
desenvolvimento de infra-estrutura não é da responsabilidade da empresa, está a cargo
do Poder Público.[16]
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            A empresa posicionou-se como responsável pela evolução da qualidade de vida da comunidade, mas
delimitou sua atuação, deixando a cargo do Poder Público local algumas responsabilidades, como por
exemplo, infra-estrutura. A atuação do setor privado deve ser combinada com a atuação do setor público,
terceiro setor e da própria comunidade. Criando Valor também expõe a importância da atuação conjunta:

De uma maneira geral, a boa governança, a regulamentação adequada e uma mistura
apropriada de ferramentas políticas – incluindo medidas regulamentares claras e
exeqüíveis, instrumentos econômicos e iniciativas voluntárias -, cada qual tem um papel
importante a desempenhar para promover o ambiente de negócios para a
sustentabilidade. Embora haja alguma evidência de que governos em mercados
emergentes estejam implementando políticas inovadoras, apesar das limitações de
natureza institucional, há um potencial significativo para que medidas governamentais
causem maior impacto.[17]

 
            Conclui-se, portanto, que os objetivos quanto às ações de Responsabilidade Social Empresarial e
Investimento Social Privado devam ser harmônicos em relação aos setores público, privado e terceiro setor.
No entanto, os papéis que ambos devem desempenhar são distintos.
            As obrigações inerentes ao Poder Público estão estampadas, sobretudo, em suas Constituições, os
Tratados Internacionais e nos princípios gerais de Direito. As obrigações das empresas, no entanto, ainda
não têm regulamentação normativa-coercitiva, embora  estipulada no contexto do princípio constitucional da
função social da propriedade. Existem regulamentações de Bolsa de Valores e demais entidades privadas que
certificam as empresas ambiental e socialmente responsáveis. Porém, a atuação desta de maneira responsável
ainda está sob a égide da moral e ética, não tendo atingido a seara jurídica.
            É justamente na regulamentação da Responsabilidade Social e do Investimento Social Privado que se
encontra a oportunidade de instituir uma cobrança pelos recursos naturais explorados, como uma forma de
divisão das riquezas com os seus verdadeiros proprietários – a presente e as futuras gerações. A estipulação
dos valores dos recursos naturais e as formas de sua cobrança serão explicados adiante.
 

2- ASPECTOS CONVENCIONAIS E LEGAIS DO CUMPRIMENTO DA
RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL E O INVESTIVEMENTO SOCIAL PRIVADO
PELA INSTITUIÇÃO DE VALOR DOS RECURSOS NATURAIS EXPLORADOS.
            O funcionamento de uma empresa, principalmente sendo ela exploradora de recursos naturais, é
complexo e burocrático, caso cumpra a legislação em vigor. Fazem-se necessários Licenciamentos, Estudos
de Impacto Ambiental, Relatórios de Impacto Ambiental; submissão à Fiscalização Ambiental, prestações de
contas do montante explorado e outras exigências. No entanto, embora existam normas que incentivem
ações de responsabilidade social, estas não são utilizadas. Exemplo é a Lei 9.249/95, em seu artigo 13,
parágrafo segundo, inciso II, que confere possibilidade de dedução no IR de até 1,5 % do lucro operacional.
Além do desconhecimento das normas incentivadoras da responsabilidade social, as empresas sofrem, por
outro lado, a insegurança jurídica. Exemplo disso é a possibilidade da instituição, a qualquer momento, por
um ente federativo, de uma Unidade de Conservação que inviabiliza toda a sua atividade. Mesmo que a
norma conceda direito à indenização, esta é demorada e dificilmente alcançará os lucros cessantes almejados
pelo investidor. Toda a instabilidade jurídica, além do desconhecimento de normas, tendo em vista a
multiplicidade destas, dificultam, desestimulam e impossibilitam o exercício de ações de responsabilidade
social e Investimento Social Privado.
            Constata-se, por outro lado, uma forte pressão do mercado quanto ao desempenho das empresas em
responsabilidade social e ambiental. Regulamentações como a de bolsas de valores fazem pressão para que as
sociedades anônimas se esforcem para o implemento de Investimentos Sociais, sob pena de sua relação com
os stakeholders não se desenvolver bem, e as ações perderem valor. Existem outras normas de cunho não
coercitivo que regulam estas questões, sendo, muitas vezes, mais eficaz que a norma coercitiva.

Inicialmente, faz-se necessário tratar do aspecto convencional, uma vez que é mais comum esta
abordagem. As empresas executam ações de RSE e ISP, adequando-se a princípios internacionais, tais como
as Diretrizes da OCDE (Organização para a Cooperação para o Desenvolvimento Econômico). Portanto,
estes princípios não são executáveis, como se leis fossem. Para que alguém possa executar uma
regulamentação internacional, aplicável às empresas de todo o mundo, faz-se necessário que estes estejam
sedimentados, internalizados no ordenamento jurídico do país em que atua a empresa desrespeitosa.
Posteriormente, serão tratados aspectos legais, nos quais poder-se-ia admitir o enquadramento da
responsabilidade empresarial como o cumprimento de sua função social.

 
2.1- Aspectos convencionais do cumprimento da Responsabilidade Social Empresarial e do

Investimento Social Privado.
Dentre os aspectos convencionais, pode-se citar as estipulações de cunho internacional e  nacional.
2.1.1- Diretrizes da OCDE sobre Responsabilidade Social de Empresas Multinacionais e as

regulamentações das Bolsas de Valores:
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As Diretrizes da OCDE estão explicadas e ilustradas na obra “Responsabilidade Social de Empresas
Multinacionais: diretrizes da OCDE”[18]. Nesta obra estão especificados os pontos essenciais que devem ser
cumpridos por uma empresa, seja no país de origem ou em qualquer parte do planeta:

a)      acesso à informação;
b)      emprego;
c)      meio ambiente;
d)      interesses dos consumidores;
e)      ciência e tecnologia;
f)       fisco;
g)      combate à corrupção.

 
É interessante notar que, não apenas os países signatários da OCDE podem aderir a estas diretrizes,

mas sim todos os países que as entenderem importantes para o Desenvolvimento Econômico
Sustentável.[19]

O não cumprimento destas diretrizes pode provocar a abertura de uma reclamação no Ponto de
Contato Nacional (PCN)[20], o qual a estudará e procurará a solução do conflito. Qualquer pessoa
interessada pode apresentar reclamação. No entanto, tendo em vista que não há punição severa, coação,
jurisdição, muitos desacreditam o sistema. Mas ele já apresentou inúmeros casos de sucesso. As empresas
irresponsáveis socialmente, após a reclamação, procuram se adequar, após diálogo com os interessados,
antes mesmo da solução da questão pelo órgão responsável pelo processamento. Isto se dá, muitas vezes,
para evitar desgaste da imagem da empresa, caso a solução recomendada lhe seja desfavorável (e publicada).

Um caso interessante a relatar, quanto às Diretrizes da OCDE refere-se à mineradora de Zâmbia.
Após a apresentação de reclamação quanto à sua atuação, a mesma “concordou em fazer um inventário dos
problemas e um planejamento de melhorias em conjunto com os interessados (tais como a comunidade
local)[21]”. Os problemas eram contaminação e toxidade, além do desalojamento de pessoas que ocupavam
o terreno anteriormente.

Outro tratamento convencional que leva à adoção de ações de RSE e ISP refere-se às condições dos
agentes reguladores do Mercado de Valores Mobiliários. No entanto, restringe-se às empresas organizadas
em Sociedade anônima de capital aberto. Os demais tipos empresariais não se submetem às condicionalidades
impostas pelos agentes reguladores do Mercado de Capitais e Bolsas de Valores.

No Brasil, assim como no Canadá, as Bolsas de Valores criam regras que permitem uma maior
credibilidade da empresa que as cumpre. Determinam condições para o enquadramento das sociedades
empresárias em diversos níveis de qualidade de gestão. Quanto mais transparente e comprovadas as ações de
Responsabilidade Social ou Investimento Social Privado, maior a credibilidade desta no mercado[22]. A
BOVESPA classifica as empresas como Nível de Governança Corporativa I; Nível de Governança
Corporativa II (que representam o nível de transparência na gestão, levando-se em conta a participação de
todos os interessados, nos rumos da sociedade); ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial), o qual
classifica empresas após longo processo de análise da atuação destas em prol da sustentabilidade[23].

No âmbito internacional, pode-se citar: SA8000 (certificação social), AA1000, regulamentação de
bolsa de valores, como Dow Jones Sustainability Index; da bolsa de Toronto, Financial Times Stock
exchange, dentre outros.

No âmbito nacional, o Conselho Federal de Contabilidade aprovou, através da Resolução CFCn.
1.003/04, a NBC T15, a qual estipula regras para as informações de natureza social e ambiental (balanço
social). Também a ABNT dispõe de norma voltada para a certificação de ações de responsabilidade social –
NBR 16.001.

Dentre todas, a mais eficaz é a regulamentação das bolsas de valores, pois as empresas buscam
adequar-se para ganhar mercado. Esta é a contraprestação, o incentivo da ação.
 

2.1.2- Abordagem legal:
Quanto à abordagem legal, a qual entende-se portadora de coerção/coação estatal em caso de

descumprimento, pode-se citar: no âmbito internacional, considera-se os Direitos humanos; no âmbito
nacional, os princípios constitucionais, os direitos e garantias fundamentais e as leis ambientais em geral e as
que determinam ações mitigadoras dos efeitos da degradação e ações compensatórias da instalação de
empreendimentos empresariais, além da responsabilidade empresarial pelos danos causados.

MOTA anuncia duas formas de intervenção no mercado em prol do meio ambiente: regulatórios e
econômicos.

Os primeiros são constituídos pelas normas, resoluções e demais subsídios jurídicos e
institucionais, e os segundos são formados por um conjunto de incentivos econômicos,
tais como avaliação de impacto ambiental, tarifas, subvenções, sistemas relativos à
criação de mercados e incentivos à aplicação das regulamentações[24].
 

Primeiramente, uma abordagem sobre os Direitos Humanos. SACHS[25] enfatiza a existência de
gerações de Direitos Humanos: a primeira, dos direitos políticos e civis; a segunda, os direitos sociais,
econômicos e culturais; a terceira, os direitos coletivos, como o Direito ao meio ambiente, à infância, ao
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desenvolvimento econômico sustentável, dentre outros; a quarta, de acordo com BRESSER PEREIRA,
refere-se aos direitos republicanos, garantindo aos cidadãos o acesso aos patrimônios públicos, bem como a
obrigatoriedade, por todos, de sua boa utilização. É importante ressaltar que esta separação em classes é
meramente didática, uma vez que os direitos humanos devem ser respeitados em toda a sua extensão. Para
alcançar aos direitos de terceira geração, como o Direito ao Desenvolvimento Sustentável, é condição
essencial o alcance das demais gerações de direito, propiciando, assim, a liberdade plena aos cidadãos,
conforme ensina Amartya Sen[26].

Infelizmente, apesar do discurso e da crescente preocupação com a efetivação dos Direitos Humanos,
pelos Estados, através da jurisdição, os agentes não-jurídicos, como a BOVESPA e a OCDE têm sido mais
eficazes na sua realização.

Constitucionalmente, o Brasil apresenta os princípios gerais de direito e os direitos e garantias
fundamentais que embasam uma teoria sobre a função social da empresa, a qual resulta na adoção obrigatória
de ações de RSE e ISP.

Numa abordagem macro do Direito ao Desenvolvimento, LINHARES[27] o trata com descrédito na
sua concretização no Direito brasileiro. Apesar de citar inúmeros dispositivos constitucionais que tratam do
assunto, não vislumbra a possibilidade de alguém pleiteá-lo judicialmente.

Como dispositivos constitucionais, cita:
a)                          preâmbulo da Constituição, o qual elege como princípio do Estado Democrático, o

desenvolvimento econômico;
b)                          Artigo 3º, inciso II: Desenvolvimento como um dos objetivos da República Federativa do

Brasil e no inciso III, a “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais”;

c)                          Artigo 43: possibilidade de a União “articular ações em um mesmo complexo
geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades
regionais”.

d)                          Outros dispositivos: artigo 5º, XXIX; artigo 23, parágrafo único; artigo 159, I, c; artigo
163, VII; artigo 171, parágrafo primeiro; artigo 180; artigo 182; artigo 200, V; artigo 219 e
artigo 239, parágrafo primeiro. Relata que a preocupação com o tratamento constitucional
deste “se deve ao fato de estar assentado em princípios de cooperação internacional e da
solidariedade entre os povos do mundo”.

Apesar da dificuldade em vislumbrar a concretização do Direito ao Desenvolvimento através de
medidas judiciais, dever-se-á observar esta possibilidade através da exigência do cumprimento da função
social das empresas. Faz-se necessária, para tanto, a regulamentação do tema, sendo esta do interesse das
empresas socialmente responsáveis. Esta regulamentação não tem como objetivo o engessamento das ações
que cada empresa deve desempenhar para receber benefícios estatais e de mercado; mas deve servir como
pressupostos básicos para o diagnóstico de empresas socialmente responsáveis, diferenciando-as daquelas
que se utilizam de falsas ações para fins publicitários.

Deve-se ressaltar a existência, no Direito Ambiental brasileiro, de condições para a instalação de
empresas (medidas compensatórias e medidas mitigatórias).

As medidas compensatórias, previstas na Lei 9.985/2000 determinam uma contraprestação da
empresa em prol da comunidade local, através do pagamento de determinada quantia ao Fundo de Meio
Ambiente, a qual deveria ser vinculada a projetos de melhoria socioambiental. No entanto, a realidade nos
mostra outra situação: tratores, veículos e outros objetos são doados ao Poder Público como medidas
compensatórias. Quanto  aos Fundos, quando existentes e alimentados, nota-se a não vinculatividade de sua
receita com o meio ambiente. Outro fator importante é o fato de os municípios resistirem em se equipar para
realizarem os Licenciamentos Ambientais, já que os prefeitos encaram a situação como uma forma de se
indisporem com as indústrias[28].

As medidas mitigatórias são aquelas que a lei ou o Ministério Público ou um órgão ambiental impõe
como condição para a instalação, tendo em vista o potencial de degradação do empreendimento, visando
mitigar maior prejuízo ambiental.

Nota-se que não há uma forma efetiva de controlar o que é ou não uma ação eficiente para o
desenvolvimento sustentável. Não há regulamentação federal sobre o assunto, e as próprias empresas
responsáveis clamam por uma organização destas atividades[29].

No entanto, no âmbito municipal, RICCI[30] noticia a primeira Lei Municipal (n. 2.567, de 12 de
dezembro de 2003), sobre o assunto, em São Sepé – RS, a qual conceitua RSR:

Parágrafo primeiro: A Responsabilidade Social na Gestão Pública Municipal
constitui-se na ação planejada e transparente do Poder Público Municipal, integrado
com os Poderes Públicos Estadual e Federal, por meio de parcerias sociais com o
Terceiro Setor e com a Iniciativa Privada, visando a implementação de políticas
públicas, planos, programas, projetos e ações eficazes e descentralizadas, com base
em diagnósticos atualizados e constituídos a partir da construção pela sociedade,
juntamente com sistemas de acompanhamento, avaliação e prestação de contas
permanentes, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios, capazes de afetar o
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cumprimento das metas de melhoria dos indicadores sociais do Município.
 

No entanto, apesar da existência legal destas medidas, pode-se verificar que, no Brasil, pouca
proteção ambiental e social é efetivada, tendo em vista o sistema político instituído. É urgente a reforma
deste sistema. É notória a ineficiência do Estudo de Impacto Ambiental na preservação ambiental, tendo em
vista a sua politização. Muito menos valor se dá, então, ao Estudo de Impacto Social, o qual está inserido no
primeiro.

Percebe-se que a carência para a efetivação do Direito ao Desenvolvimento deve-se à falta de
regulamentação para a concretização dos dispositivos legais, da insegurança jurídica que desestimula os
investidores, além de uma reforma político-administrativa para desburocratização do sistema de controle e
fiscalização ambiental.
 

3- OS RECURSOS MINERAIS: SEU VALOR E A CONTRAPRESTAÇÃO DAS
EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS
            Os recursos minerais, como recursos naturais que pertencem a todos (presente e futuras gerações)
apresentam um valor econômico, que deve propiciar igualdade no seu usufruto. MOTA questiona:

A quem pertence o capital natural? Quem tem direito de propriedade para o
usufruto dos ativos do capital natural? Um ativo natural pode pertencer ao Estado
ou ao setor privado, mas o seu uso é para o bem comum. Os direitos de propriedade
dos ativos naturais destinados à recreação, tais como parques e zoológicos, são de
propriedade do Estado, mas o direito de uso é universal, pois esses ativos são de
propriedade comum. Ocorre que o uso em demasia, sem nenhum planejamento,
exaure o recurso, acarretando danos talvez irrecuperáveis[31].
 

            Nesse sentido, deve ser dado um valor, o qual deve ser computado para a formulação do PNB. Além
disso, a degradação ambiental deve ser levada em conta quando da apreciação de seus benefícios no mercado
internacional, já que os países em desenvolvimento sempre exportam matéria-prima (recursos minerais) e
depois importam bens com valor agregado, cuja matéria-prima fora fornecida pelos próprios[32].

 
            3.1- Peculiaridades do setor mineral:
            A mineração apresenta-se como um ramo econômico suis generis. Inicialmente, faz-se necessário
indicar a sua principal característica: não é desenvolvida em qualquer lugar, mas somente onde existem
minerais. Isto faz com que surjam conflitos entre o interesse econômico da sua exploração e os interesses
sociais e ambientais da região a ser minerada.
            A segunda peculiaridade versa sobre a natureza degradatória da atividade: não é possível a retirada
de minérios sem a destruição do meio ambiente e a retirada de comunidades, desapropriação de terras
(através da incidência de servidões minerarias). Esta ação afeta o Direito à cultura e à propriedade, além de
ferir o direito ao meio ambiente.
            A terceira característica especial do setor minerário é a realização da exploração de bens da União
(que pertencem, dessa forma, a toda a população), sendo estes não renováveis. As empresas mineradoras
exploram os recursos naturais, os quais são de propriedade da União, pagam pesados impostos e cumprem as
condições impostas pela legislação ambiental, exportam o minério sem valor agregado, e posteriormente,
este povo (dono do minério) comprará bens construídos com o minério retirado de seu solo, por um valor
muito superior ao que recebeu pela commodite.
 
            3.2- O valor dos recursos naturais (minerais):
            A instituição de um valor econômico para os recursos naturais requer uma análise na seara ética e
jurídica. Para BARRETO e TÁVORA JÚNIOR[33] a valoração dos recursos naturais é imprescindível na
estipulação de projetos públicos, sendo seu valor medido em relação ao seu bom ou mau aproveitamento na
produção e no consumo da sociedade, bem como no seu bem-estar.

O método analítico substancial[34]aborda a imprescindível análise da realidade fática, como medida
para se chegar à legitimidade e à eficácia das políticas públicas. Deve-se buscar, através de sua aplicação, a
formulação de políticas públicas para a eficiência da gestão ambiental. É um método transdisciplinar, tendo
como prioridade a inter relação da economia, sociologia, biologia e demais ciências, com o direito, o qual
deve observar os diagnósticos realizados, devendo seguir a lógica da realidade.
            A mera instituição de valor aos bens naturais, pela ecologia econômica ou economia ambiental não
será suficiente para que este seja respeitado por todos. Faz-se necessária a instrumentalização de uma política
pública, a qual deve ser materializada através de uma norma jurídica, sob pena de não ser coercitiva.

Existem alguns métodos para se calcular o valor dos recursos naturais, tendo como normas técnicas
primordiais a ABNT NBR 14.653 e o Manual de Valoração Ambiental do Ministério do Meio Ambiente.
AMARAL explica alguns conceitos adotados por ambas as regulamentações citadas:

Uma classificação que tem sido muito discutida porém começa a ter uma aceitação
acadêmica universal é a que divide os valores dos recursos ambientais em:
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1-Uso extrativo direto – O valor da minerais, matéria prima ou madeira, plantas
medicinais, da fauna e flora como alimentos.

2-Uso não extrativo direto – O valor de recreação ou turismo, seja pelas belezas naturais
ou pela turismo ecológico.Alguns exemplos seriam os foto safáris ou visita as
concentrações de baleias corcundas no Havaí.

3-Usos Indiretos – O valor do meio ambientes, da fauna ou da flora para manutenção de
ecossistemas tais como evitar erosão, conservação de animais para controle de pestes ou
evitar uso de defensivos agrícolas.

4-Uso para otimização – O valor potencial de produtos minerais, da flora conservada
para futuros benefícios. Como, por exemplo, a futura descoberta de medicamentos para
uso humano.

5-Não utilizáveis – Este podem ser o valor dado à herança da fauna, da flora ou
ambientes naturais conservados para a preservação presente ou futura de outras espécies.
Eles podem incluir também o valor de existência que envolve a não depredação. Mesmo
que não tenham um valor aparente, porém permitam a existência de ambientes, animais
ou plantas independente de seu valor de uso para o ser humano. [35]

 
            Para se chegar a uma quantificação monetária dos bens ambientais, parte-se dos conceitos
transcritos acima e utiliza-se três métodos para o cálculo deste valor, conforme o Manual de
valoração do MMA: ACB (Análise de custo-benefício); ACU (análise de custo-utilidade) e ACE
(Análise de custo-eficiência).
            Essa valoração do recurso natural pelo MMA tem como fundamento a “questão de eqüidade
inter e intratemporal”, tendo em vista as externalidades, as quais não são computadas no produto
consumido, desconsiderando as disparidades de qualidade de vida da população. A justificativa para
esta valoração é resumida no argumento de que “seu uso altera o nível de produção e consumo (bem-
estar) da sociedade. E o objetivo é a eqüidade no uso dos recursos naturais como propiciadores de
melhoria da qualidade de vida para todos:

O resultado é um padrão de apropriação do capital natural onde os benefícios são
providos para alguns usuários de recursos ambientais sem que estes compensem os
custos incorridos por usuários excluídos. Além disso, as gerações futuras serão deixadas
com um estoque de capital natural resultante das decisões das gerações atuais, arcando
os custos que estas decisões podem implicar.
(...)
Diante da presença destas externalidades ambientais, nós temos uma situação
oportuna para a intervenção governamental. Essa intervenção pode incluir
instrumentos distintos, tais como: a determinação dos direitos de propriedade, o uso
de normas ou padrões, os instrumentos econômicos, as compensações monetárias
por danos e outros.

 
            O MMA expõe as fórmulas para o cálculo do recurso natural pelos três métodos desenvolvidos:
ACB; ACU e ACE. A análise Custo-Benefício é utilizada para ponderar os custos sofridos e os benefícios
recebidos pela exploração de dado recurso natural, resultando ou não na criação de um bem-estar geral[36].
A análise Custo-Utilidade busca a integração dos critérios econômico e ecológico, utilizando várias medidas
de valor para os benefícios, tais como insubstitutibilidade, vulnerabilidade, grau de ameaça,
representatividade e criticabilidade. Para o bom desenvolvimento deste método, é essencial a participação da
sociedade, a integração governamental e o debate político. É um método bastante custoso e complexo, não
sendo o mais indicado para países em desenvolvimento. A análise Custo-Eficiência busca a opção mais
eficiente, dentre vários usos que se dá ao recurso ambiental.
            Além dos métodos acima citados, utiliza também a análise do custo de oportunidade da proteção
ambiental. Leva em consideração o custo pela preservação dos recursos ambientais. Exemplifica com as
Unidades de Conservação, as quais demandam um gasto para a sua conservação, o qual deve ser embutido
no valor dos produtos de determinada propriedade e no valor da não-arrecadação tributária do município em
que está inserida, além dos gastos de conservação efetivados pelo poder público ou pelo proprietário rural.
            A ABNT NBR 14.653 parte dos mesmos conceitos analisados por AMARAL, mas possui um
método mais economicista e menos humanista. Propõe até mesmo a valoração através da comparação com
produtos substitutos, vendidos no mercado. Não existe uma real preocupação com a preservação do recurso
natural. Mede-se o valor dos recursos naturais através de pesquisas que analisam o interesse da sociedade
pela preservação, buscando nesta uma estimativa do valor que pagaria para tal conservação. Observa-se a
falibilidade deste método, no que se refere à falta de educação ambiental e a desconsideração com as
gerações futuras.[37]
            Os critérios de quantificação dos recursos naturais visam, sobretudo, instituir uma fórmula para que
aqueles que tiram proveito destes possam / devam ressarcir aos demais, através do cumprimento de regras
estabelecidas em políticas públicas. Essas políticas públicas, por sua vez, devem ser formuladas conforme os
ditames constitucionais e infra-legais. E devem constituir-se por lei para que sirvam de padrão e para que
possam ser executadas pelas autoridades competentes e cobradas por todos.
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            É justamente neste ponto que entra a Responsabilidade Social Empresarial e o Investimento Social
Privado. As empresas exploradoras de recursos naturais, bem como produtores rurais ou quaisquer outros
que tiram proveito destes, devem compensar o restante da presente geração e a futura geração, propiciando-
lhes uma melhoria na condição de vida. As ações de RSE e o ISP representam uma forma pela qual as
empresas podem compensar a exploração de um bem de todos. Porém, a falta de critérios faz com que as
ações meramente assistencialistas sejam publicizadas como sendo RSE e ISP[38]. Para coibir prática, deve-
se normatizar critérios para a caracterização de uma ação social e ecologicamente responsável, bem como o
investimento social privado. E, para ganhar em eficiência, deve-se implementar um sistema de certificação
destas ações e investimentos, antes que sejam publicizados. Assim, serão consideradas “empresas cidadãs”
apenas que efetivamente prestarem sua função social.
 

CONCLUSÃO
            A análise do Desenvolvimento Econômico Sustentável através dos empreendimentos mineradores
contraria toda uma corrente doutrinária sobre o próprio conceito de Sustentabilidade. O Relatório Meadows
(Clube de Roma) e outros teóricos, como Malthus, acreditavam que a única forma de implementar a
sustentabilidade é com a redução da produção e a adoção de um modo de vida mais natural, menos
consumista.
            Porém, muitas foram as críticas, como a de Solow e a dos países em desenvolvimento, os quais
atribuíram a preocupação com a escassez dos recursos naturais como forma para frear o processo de
desenvolvimento econômico, pautado na industrialização, destes países. Como os participantes do Clube de
Roma eram países já desenvolvidos, a sustentabililidade pautada na diminuição da produção e do consumo
não lhes afetaria como aos países em pleno desenvolvimento.
            Atualmente, deve-se buscar implementar um sistema de gestão dos recursos naturais que viabilize às
futuras gerações, a utilização destes, além de obedecer à apropriação dos Direitos Humanos pelas
comunidades carentes. Assim sendo, na medida em que uma mineradora apresenta interesse em explorar
determinado recurso, localizado em determinada região, deverá compensar a sua população com
cumprimento de políticas que irão desenvolve-la. Esta atividade de desenvolvimento local se dá, de forma
especial com as mineradoras, tendo em vista que estas modificam a estrutura social, ambiental e econômica
de uma região, propiciando, por si só, apenas um desenvolvimento temporário, e não sustentável.
            Como métodos coercitivos, encontra-se atualmente as formas convencionais, uma vez que às formas
legais lhe falta meios processuais. Assim como no Canadá, seria razoável a tentativa de legislar sobre as
ações de Responsabilidade Social e Investimentos Sociais Privados, principalmente visando o setor
minerário. Esta regulamentação beneficiaria, mais do que tudo, as empresas que já desenvolvem programas
de Responsabilidade Social, identificando-as, deixando vir à tona os nomes daquelas irresponsáveis
socialmente.
            Tratar a Responsabilidade Social como fator de Desenvolvimento Sustentável, nos moldes
demonstrados no Capítulo III deste trabalho, representa a possibilidade de as presentes gerações terem seus
direitos respeitados, propiciando uma melhor qualidade de vida às gerações futuras.
 

    BIBLIOGRAFIA

 
- BRÜSEKE, Franz Josef. O problema do Desenvolvimento Sustentável. In: CAVALCANTI, Clóvis.
Desenvolvimento e Natureza: Estudos para uma sociedade sustentável. São Paulo: Cortez; Recife: Fundação
Joaquim Nabuco, 2001, p. 31.
- International Finance Corporation; Instituto Ethos; SustainAbility. Criando Valor: O business case para
sustentabilidade em mercados emergentes. Site: www.sustainability/developing-value. Acesso em 11 de
novembro de 2007.
- LINHARES, Paulo Afonso. Direitos Fundamentais e Qualidade de Vida. São Paulo: IGLU, 2002.
- NUNES, Isabella Rosado. As pessoas, a empresa e a sociedade. In: In: PORTO, Marta (org). Investimento
privado e desenvolvimento: balanço e desafios.Rio de Janeiro: Editora Senac Rio: (X) Brasil, 2005, p.103.
- Rapport d’Elaboration dês termes de référence de l’estude d’impact social du Projet de Chinguetti. Site:
www.erm.com. Acesso realizado em 10 de dezembro de 2007.
 
- SACHS, Ignacy. O desenvolvimento enquanto apropriação dos direitos humanos. In:VIEIRA, Paulo
Freire (org) Rumo à Ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 2007.
- SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
- SILVA, Lílian Simone Aguiar da Silva; QUELHAS, Osvaldo Luiz Gonçalvez. Sustentabilidade
empresarial e o impacto no custo de capital próprio das empresas de capital aberto. In: Gestão &
Produção, v. 13, n. 3 (set – dez; 2006)
- ST-PIERRE, Emmanuelle Champion Julie; GENDRON, Corinne. Iniciative canadienne de responsabilité
sociale corporative.Chaire de responsabilité sociale et de développement durable. Récueil de textes CÉH /

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1786



RT – 09 – 2003. Neuvième séminaire de la série annuelle 2002-2003 sur l’éthique et la responsabilité social
de l’entreprise.
-  Stratégie de Développement durable 2007 – 2009. Réalisation des résultats. Site: www.nrcan-rncan.gc.ca/sd-dd. Acesso em
10 de dezembro de 2007.

- TORRES, Ciro; BEZERRA, Isaías; HERNANDES, Tânia (org.). Responsabilidade Social de Empresas
Multinacionais: diretrizes da OCDE. Rio de Janeiro: CERIS, IBASE, 2004, p. 39 - 40.
- URANI, André; ROURE, Mônica de. O setor privado na promoção do desenvolvimento do Brasil. In:
PORTO, Marta (org). Investimento privado e desenvolvimento: balanço e desafios.Rio de Janeiro: Editora
Senac Rio: (X) Brasil, 2005.

 
 

[1] URANI, André; ROURE, Mônica de. O setor privado na promoção do desenvolvimento do Brasil. In: PORTO, Marta (org).
Investimento privado e desenvolvimento: balanço e desafios.Rio de Janeiro: Editora Senac Rio: (X) Brasil, 2005, p. 39-40.
[2] URANI, André; ROURE, Mônica de. O setor privado na promoção do desenvolvimento do Brasil. In: PORTO, Marta (org).
Investimento privado e desenvolvimento: balanço e desafios.Rio de Janeiro: Editora Senac Rio: (X) Brasil, 2005, p. 40.
 
[3] URANI, André; ROURE, Mônica de. O setor privado na promoção do desenvolvimento do Brasil. In: PORTO, Marta (org).
Investimento privado e desenvolvimento: balanço e desafios.Rio de Janeiro: Editora Senac Rio: (X) Brasil, 2005, p. 40.
[4]  Tradução livre de: “La responsabilité sociale des entreprises est l’ensemble des relations que la firme entretient avec toutes les
parties prenantes : les clients, les employés, la communauté, les actionnaires, les gouvernements, les fournisseurs et les
concurrents. Les éléments de la responsabilité sociale incluent l'investissement dans la communauté, les relations avec les
employés, la création et le maintien de l'emploi, les préoccupations environnementales et  la performance financière”. ST-PIERRE,
Emmanuelle Champion Julie; GENDRON, Corinne. Iniciative canadienne de responsabilité sociale corporative.Chaire de
responsabilité sociale et de développement durable. Récueil de textes CÉH / RT – 09 – 2003. Neuvième séminaire de la série
annuelle 2002-2003 sur l’éthique et la responsabilité social de l’entreprise,p. 26.
 
[5] NUNES, Isabella Rosado. As pessoas, a empresa e a sociedade. In: In: PORTO, Marta (org). Investimento privado e
desenvolvimento: balanço e desafios.Rio de Janeiro: Editora Senac Rio: (X) Brasil, 2005, p.103.
 
[6]  Tradução livre de:  L’investissement socialement responsable (SRI) est un engagement à réaliser le bien public à travers des
investissements. L’investisseur social considère un double bottom line : la performance financière de l’entreprise et sa performance
sociale (Dion, 1998). Le bilan financier, social et environnemental est un des instruments permettant de juger comment les entreprises
assument leur responsabilité sociale. Pour mesurer correctement les impacts de l’activité d’une entreprise à court et à long terme, il
faut considérer trois aspects (économique, environnemental et social) et présenter pour chacun des indicateurs de performance. ST-
PIERRE, Emmanuelle Champion Julie; GENDRON, Corinne. Iniciative canadienne de responsabilité sociale corporative.Chaire de
responsabilité sociale et de développement durable. Récueil de textes CÉH / RT – 09 – 2003. Neuvième séminaire de la série
annuelle 2002-2003 sur l’éthique et la responsabilité social de l’entreprise, p. 26.
 
[7] BRÜSEKE, Franz Josef. O problema do Desenvolvimento Sustentável. In: CAVALCANTI, Clóvis. Desenvolvimento e
Natureza: Estudos para uma sociedade sustentável. São Paulo: Cortez; Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2001, p. 31.
 
[8]  Conforme explica BRÜSEKE, foi resultado da reunião da UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio-
Desenvolvimento) e do UNEP (Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas).
[9] MOTA, José Aroudo. O valor da natureza: economia e política dos recursos naturais. 2ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2006,
p.59-60.
[10] Para o Instituto Ethos e o Institute Finance Coorporation e SustainAbility, enumeram as razões das ações de Responsabilidade

Social:
a)       reduzir custos pela diminuição dos impactos ambientais e pelo bom tratamento aos funcionários;
b)       aumentar receitas pela melhoria do meio ambiente e pelo favorecimento da economia local;
c)       reduzir riscos por meio do envolvimento com as partes interessadas;
d)       melhorar a imagem da empresa pelo aumento da eficiência ambiental;
e)       desenvolver o capital humano com uma gestão de recursos humanos mais eficaz;
f)        aumentar o acesso ao capital por meio de melhores práticas de governança corporativa.

[11] MOTA, José Aroudo. O valor da natureza: economia e política dos recursos naturais. 2ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2006,
p. 24-25.
[12] Tradução livre de: “Em coopération avec leurs homologues dês autres niveaux et em consultation avec l’industrie et lês
groupes d’intérêt, lês gouernements doivent accélérer leurs efforts afin de renouveler lês approches de réglementation relatives à
l’exploitation et à l’utilisation dês ressources naturelles. Dans lê contexte du développement durable, la réglementation devrait
permettre de trouver un equilibre efficace entre lês avantaes immédiats et à long terme découlant de la croissance économique, du
développement social e de la protection de l’environnement. Stratégie de Développement durable 2007 – 2009. Réalisation des
résultats. Site: www.nrcan-rncan.gc.ca/sd-dd. Acesso em 10 de dezembro de 2007.
[13] ST-PIERRE, Emmanuelle Champion Julie; GENDRON, Corinne. Initiatives canadiennes de responsabilité sociale
corporative. In: Chaire de responsabilité sociale et de développment durable ÉSG-UQÀM; Recuiel de textes CÉH/RT – 09-2003.
Neuvième séminaire de la série annuelle 2002-2003 sur l’éthique et la responsabilité sociale de l’entreprise. 25 avril 2003. site:
http://geo.international.gc.ca/cip-pic/library/CSR_Montreal_ Submission_UQAM.pdf   Acesso em 24 de fevereiro de 2008.
[14] International Finance Corporation; Instituto Ethos; SustainAbility. Criando Valor: O business case para sustentabilidade em
mercados emergentes. Site: www.sustainability/developing-value. Acesso em 11 de novembro de 2007, p.05-09.
 
[15] International Finance Corporation; Instituto Ethos; SustainAbility. Criando Valor: O business case para sustentabilidade em
mercados emergentes. Site: www.sustainability/developing-value. Acesso em 11 de novembro de 2007, p. 14.
[16] Tradução livre de: “Woodside a donné quelques informations sur l’avancement du Projet de Développement de Chinguetti. (...)
Woodside reconnaît l’existence de problème sociaux majeurs dans ces communautés mais lê développement dês infra structoures
n’est pás de la responsabilité de Woodside, c’est du ressort du Gouvernement”. In: Rapport d’Elaboration dês termes de référence
de l’estude d’impact social du Projet de Chinguetti. Site: www.erm.com. Acesso realizado em 10 de dezembro de 2007. p. 19.
[17] International Finance Corporation; Instituto Ethos; SustainAbility. Criando Valor: O business case para sustentabilidade em
mercados emergentes. Site: www.sustainability/developing-value. Acesso em 11 de novembro de 2007, p. 48.
[18] TORRES, Ciro; BEZERRA, Isaías; HERNANDES, Tânia (org.). Responsabilidade Social de Empresas Multinacionais:
diretrizes da OCDE. Rio de Janeiro: CERIS, IBASE, 2004.
[19] TORRES informa que são países não membros da OCDE que a apóiam: Argentina, Brasil, Chile, Estônia, Eslovênia e Lituânia.
 
[20] No Brasil, o PCN localiza-se no Ministério da Fazenda, a cargo do Chefe de gabinete da Secretaria de Assuntos Internacional.
 
[21] TORRES, Ciro; BEZERRA, Isaías; HERNANDES, Tânia (org.). Responsabilidade Social de Empresas Multinacionais:
diretrizes da OCDE. Rio de Janeiro: CERIS, IBASE, 2004, p. 39 - 40.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1787



 
[22]  SILVA e QUELHAS explicam a vantagem econômica da Responsabilidade Social Empresarial, contabilmente:
“Assim, o risco total de uma ação pode ser decomposto em duas partes:
• Risco sistemático ou não diversificável, que é decorrente de fatores que afetam todas as empresas e é determinado por fatores

conjunturais e de mercado. Esse risco permanece numa carteira mesmo depois da diversificação, sendo comum a todo investidor;
e

• Risco não sistemático ou risco diversificável, decorrente de fatores específicos da empresa, e que pode ser eliminado pela
combinação com outros ativos.

Segundo a Moderna Teoria de Carteiras, como o risco não sistemático pode ser eliminado pela diversificação, um investidor só
pode ser recompensado pelo risco que não pode ser eliminado pela diversificação. Então, a medida de risco relevante é o risco
sistemático (White, Sondhi e Fried, 1994).” SILVA, Lílian Simone Aguiar da Silva; QUELHAS, Osvaldo Luiz Gonçalvez.
Sustentabilidade empresarial e o impacto no custo de capital próprio das empresas de capital aberto. In: Gestão & Produção, v.
13, n. 3 (set – dez; 2006), p. 388.
 
[23] No site da BOVESPA encontra-se todas as informações necessárias, como: fatores de classificação, fatores de avaliação e pré-
seleção das empresas concorrentes para o ISE (liquidez das ações). Site: www.bovespa.com.br.
 
[24] MOTA, José Aroudo. O valor da natureza: economia e política dos recursos naturais. 2ed. Rio de Janeiro: Garamond,
2005, p.45.
[25] SACHS, Ignacy. O desenvolvimento enquanto apropriação dos direitos humanos . In:VIEIRA, Paulo Freire (org) Rumo à
Ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 2007, p. 349 – 356.
 
[26] SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
[27] LINHARES, Paulo Afonso. Direitos Fundamentais e Qualidade de Vida. São Paulo: IGLU, 2002.
[28] O Jornal Estado de São Paulo de 9 de março de 2008 noticiou que “Prefeitos evitam cobrança de taxa ambiental por
motivações políticas: para evitar desgaste com empresários, gestores municipais preferem deixar responsabilidade nas mãos do
Estado”. Estado de São Paulo: domingo, 09 de março de 2008, p. A24.
[29] O Jornal Estado de São Paulo noticiou que “A Associação Brasileira da Infra-estrutura e Indústrias de Base (Abdib) reclama da
falta de regulamentação e cobra agilidade e pragmatismo na definição de quatro pontos: fixar um valor máximo; criar uma
metodologia para o cálculo; esclarecer o que é ‘significativo impacto ambiental’ e definir a base de cálculo.(...) O presidente da
Abdib, Paulo Godoy, também reclama do desvio do uso dos recursos da compensação para despesas que não estão ligadas às
unidades de conservação”. JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO, domingo, 09 de março de 2008, p. A24.
[30] RICCI, Rudá. Por uma lei de Responsabilidade Social ou.... para se contrapor ao Estado-facilitador. Acesso em 23 de janeiro
de 2007. www.espacoacademico.com.br.
[31] MOTA, José Aroudo. O valor da natureza: economia e política dos recursos naturais. 2ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2005,
p. 47-48.
[32] Nesse sentido, diz MOTA: “O montante investido na melhora do recurso ambiental entraria como valor dos serviços ambientais
como, por exemplo, as inversões feitas no melhoramento dos níveis de poluição, e os danos causados ao recurso ambiental entrariam
no PNB modificado, reduzindo-o. Os danos seriam mensurados a partir das técnicas de valoração disponíveis, pela disposição de
pagar para evitar danos ou para melhorar a qualidade ambiental.
(...)
Na realidade, o mercado internacional ajuda a depauperar os recursos naturais dos países, pois os preços de várias mercadorias
comercializadas representam a venda de itens do capital natural e não de seu valor adicionado ao processo de produção. Aliás, essa é
a lógica do colonialismo, baseada na pilhagem dos recursos naturais. MOTA, José Aroudo. O valor da natureza: economia e
política dos recursos naturais. 2ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2005, p.50-51.
[33] BARRETO, Luiz Roberto; TÁVORA JÚNIOR, José Lamartine. Avaliação de projetos públicos e impactos ambientais – um
resumo metodológico. Site: www.ecoeco.org.br. Acesso em 10 de março de 2008.
[34] Conforme explica o prof. Washington Peluso Albino de Souza, em sua obra Primeiras Linhas de Direito Econômico, a
formação de uma lei que juridiciza uma medida de política econômica deve ter por base um diagnóstico da realidade fática, que deve
ser feito por profissionais qualificados (economistas, sociólogos etc). Após um diagnóstico e o levantamento de hipóteses de solução,
o profissional do Direito deve analisa-las sob o enfoque constitucional, averiguando sua identidade com a ideologia
constitucionalmente adotada. Só assim uma política pública será considerada legítima e eficaz.
[35] AMARAL, Carlos A. O valor da commodity ambiental. Site: www.ecoviagem.com.br; acesso em 22 de fevereiro de 2008.
[36] “Note que benefícios são aqueles bens ou serviços ecológicos, cuja conservação acarretará na recuperação ou manutenção destes
para a sociedade, impactando positivamente o bem-estar das pessoas. Por outro lado, os custos representam o bem-estar que se
deixou de ter em função do desvio dos recursos da economia para políticas ambientais em detrimento de outras atividades
econômicas. Os benefícios, assim como os custos, devem ser também definidos segundo quem se apropria ou sofre as conseqüências
destes, isto é, identificar beneficiários e perdedores para apontar as questões eqüitativas resultantes”. Manual para Valoração
Econômica de Recursos Ambientais – Introdução. Site: www.mma.org.br.  Acesso em 12 de abril de 2008.
[37] MIKHAILOVA, I; BARBOSA, F.A.R. Estimativa preliminar do valor de recursos ambientais do Parque Estadual do Rio
Doce (MG): uma aplicação dos métodos “disposição a pagar”. Os autores comprovam a falibilidade do método, demonstrando a
opinião dos visitantes do parque, que endereçam a obrigação de pagar pela conservação única e exclusivamente ao governo. Site:
www.cemac-ufla.com.br. Acesso em 08 de abril de 2008.
[38] Deve-se, por exemplo, buscar agregar valor aos recursos naturais, possibilitando o desenvolvimento econômico sustentável e
impedindo que outras nações lucrem com nossas riquezas ambientais.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1788



POVOS INDÍGENAS, DIREITOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL: ALGUNS APONTAMENTOS
SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL E POVOS INDÍGENAS A PARTIR DE UMA ANÁLISE

TRANSDISCIPLINAR

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y PUEBLOS INDÍGENAS: CONSIDERACIONES A PARTIR DE LA
NECESIDAD DE UNA MIRADA DE ESFUERZOS PARA SU PROTECCIÓN.

ROSELY APARECIDA STEFANES PACHECO

RESUMO

Esse trabalho tem entre seus objetivos analisar a partir de uma proposta transdisciplinar, a situação
vivenciada pelos povos indígenas, em especial os Guarani Kaiowá de Mato Grosso do Sul, no que diz
respeito à proteção ambiental e seu direito a um desenvolvimento próprio. Desde um ponto de vista jurídico,
o direito ao desenvolvimento é um direito humano fundamental, de natureza individual e coletiva. Em virtude
deste direito, aos povos indígenas está facultado participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e
político. Assim, aponta-se a importância de conceber a possibilidade de tornar nossas próprias sociedades
mais sustentáveis e equitativas, uma vez que todos os projetos de “conservação/desenvolvimento” integrados
existentes serão de pouca valia para a autonomia e sustentabilidade das comunidades se não forem
observadas por meios de políticas efetivas as demandas específicas a que este povos têm direitos. Nesse
sentido, além da análise a partir da perspectiva transdisciplinar, buscou-se neste trabalho trabalhar sob a
égide dos direitos do socioambientalismo, bem como dos instrumentos legais para a sua proteção.

Palavras Chaves: Povos Indígenas, Direito, Proteção Ambiental

PALAVRAS-CHAVES: Palavras Chaves: Povos Indígenas, Direito, Proteção Ambiental

RESUMEN
Resumen
Ese trabajo tiene entre sus objetivos analizar a partir de uma propuesta transdisciplinar, la situación
vivenciada por los pueblos indígenas, en especial los Guarani Kaiowá de Mato Grosso do Sul, en lo que
concierne a la protección ambiental y su derecho a un desarrollo propio. Desde un punto de vista jurídico, el
derecho al desarrollo es un derecho humano fundamental, de naturaleza individual y colectiva. En virtud de
este derecho, a los pueblos indígenas está facultado participar del desarrollo económico, social, cultural y
político. Así, se apunta la importancia de concebir la posibilidad de hacer nuestras propias sociedades más
sosteníais y equitativas, una vez que todos los proyectos de “conservación/desarrollo” integrados existentes
serán de poca valía para la autonomía y sustentabilidade de las comunidades si no fueran observadas las
demandas específicas a que este pueblos tienen derechos. En ese sentido, además del análisis a partir de la
perspectiva transdisciplinar, se buscó en este trabajo trabajar bajo la égide de los derechos del
socioambientalismo así como, de los instrumentos legales para su protección.

PALAVRAS-CLAVE: Palabras Llaves: Pueblos Indígenas, Derecho, Protección Ambiental

  1- Introdução
 
Como em qualquer área do Direito, não é possível tratar temas relacionados aos direitos dos povos indígenas
e ao Direito Ambiental de forma isolada, como segmentos estanques do Direito positivo. É necessário o
exame dos assuntos com atenção às normas nacionais e internacionais, principalmente àquelas voltadas para
os  direitos humanos, no sentido proposto por Boff (1996), em que, na visão ecológica, tudo o que existe
coexiste, e tudo o que coexiste preexiste; tudo que coexiste e preexiste subsiste numa interminável teia de
relações inclusivas.
Assim, este  tema deve ser enfocado à luz de uma análise transdisciplinar, uma vez que, diversas áreas do
conhecimento  vêm, nos últimos anos, despertando para a questão sócioambiental, abrindo discussões
críticas, construindo novas concepções que revisaram e revisam os planos teóricos-metodológicos
tradicionais rompendo fronteiras disciplinares e estabelecendo uma reação inter ou transdiciplinar. Assim,
utiliza-se, neste trabalho em termos teóricos metodológicos o Direito em uma perspectiva interdisciplinar.
Entendemos que a reflexão jurídica deve complementar e ao mesmo tempo ser complementada pela análise
sociológica, econômica, histórica e antropológica, em razão da necessidade de conhecer e possibilitar a
prática dos Direitos Humanos[1] no mundo atual, cuja complexidade é cada dia mais crescente. Esta análise
interdisciplinar proporciona uma análise não excludente. Significa abordar a pluralidade no sentido de
compartilhar as bases de um projeto comum: a reconstrução do espaço de luta pela dignidade humana e pela
justiça.
Nesse sentido apresenta-se a questão da proteção ambiental, que longe de estar separada do homem e do
meio ambiente, vem como um campo aberto de possibilidades.
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Assim, no tocante ao estudo proposto, em especial, ao que diz respeito à natureza, declara Ross,
 

As pesquisas devem abranger os campos disciplinares da geologia, geomorfologia, pedologia,
climatologia, recursos hídricos, flora e fauna. Já, no campo da sociedade, as pesquisas devem
envolver os temas da história da ocupação, da demografia, condições/qualidade de vida, uso
da terra, economia, legislação, estruturação do espaço regional e urbano entre outros (ROSS,
1995, p.67).

Parte-se de referenciais, em que o meio ambiente não é apenas um pano de fundo secundário, mas sim, um
contexto de grande valor e em uma tentativa de recuperar sua importância para o equilíbrio material e
psíquico dos indivíduos. Desse modo, o meio ambiente passa a ser descrito, não como um ponto de partida
para a sua proteção, mas, sim, por estabelecer observações, diretas ou indiretas, sobre a realidade dinâmica e
concreta vivenciada no espaço.

Para o desenvolvimento desse tema abordar-se-á  a situação vivenciada pelos indígenas Guarani Kaiowá do
Estado de Mato Grosso do Sul. Elegeu-se a região Centro-Oeste, mais precisamente o sul do Estado de
Mato Grosso do Sul, tendo em vista que, ao nos referirmos às sociedades indígenas precisamos levar em
consideração que são vários povos, e que, critérios homogeneizadores e universalizantes não dão conta de
revelar suas especificidades.

Nesse estudo apresentam-se dois exemplos de casos paradigmáticos para se pensar a questão ambiental e a
questão indígena. Em um primeiro momento tem-se um estudo de caso das áreas situadas no cone sul de
Mato Grosso do Sul e seu processo de espoliação de praticamente toda a mata nativa, em razão da busca
pelo “progresso”, impulsionada inicialmente com a marcha para o oeste nos anos, 1950, 1960 e depois
sistematizada com as grandes extensões de terras exploradas para as pastagens e consequentemente para a
criação de gado, nos anos que se seguiram.

Em um segundo momento apresenta-se um estudo de caso vivido pelos Guarani Kaiowá na área Indígena
Jaguapirú, localizada no município de Dourados. Um dos objetivos com a apresentação desse estudo de caso
é perceber se há possibilidade de convivência entre um desenvolvimento econômico “moderno”, que não
abre mão dos avanços tecnológicos, com os princípios de direitos humanos, dignidade da pessoa humana e
os projetos de sustentabilidade indígena, apontando dessa forma possíveis perspectivas para essas
comunidades.

A região da qual parte-se o referido estudo pode ser tematizada de várias formas e a partir de diferentes
enfoques. Os múltiplos olhares sobre essa região representam também uma escolha, uma opção e uma ótica.
Pode se falar no Centro- Oeste a partir de suas riquezas naturais, como por exemplo do pantanal; de seus
povos, sejam indígenas, não-indígenas, paraguaios, dentre outros; do narcotráfico; da difícil sobrevivência
das populações tradicionais; dos conflitos que envolvem a questão agrária; da violência histórica que envolve
a relação do “conquistador” e do “conquistado”; dos problemas de uma justiça estatal, etc.
Porém, esse estudo não focaliza enfaticamente nenhum desses temas anteriormente citados. Todos eles,
indiretamente integram-se na reflexão, a seguir. O enfoque desse texto consiste num olhar sobre essa região
procurando entender a matriz teórica subjacente às ações dos povos europeus que a “conquistaram” e que
mantém–se predominantemente na atualidade, em especial a que diz respeito a natureza e aos povos
indígenas.
 
2- A Proteção Ambiental: a relação com a natureza
 

O meio ambiente é, atualmente, um dos poucos assuntos que desperta o interesse de todas as
nações, independentemente do regime político ou sistema econômico. É que as conseqüências
dos danos ambientais não se confinam mais nos limites de determinados países ou regiões.
Ultrapassam as fronteiras e, costumeiramente, vêm a atingir regiões distantes. Daí a
preocupação geral no trato da matéria que, em última análise, significa zelar pela própria
sobrevivência do homem (FREITAS, 1995, p.07).

O equilíbrio ambiental está modificado! E, nesta primeira década do milênio, esse desequilíbrio transformou-
se em um problema, e passou a inquietar a humanidade, com perspectivas desalentadoras que colocam em
alerta todos os países e todas as sociedades.
A preocupação com a proteção do meio ambiente não é fato recente, e atualmente ultrapassa fronteiras
nacionais, ela ultrapassa a ordem humana e a insere na realidade planetária. Como bem enfatiza Edgar Morin
existe perspectiva de uma “consciência terrena”, ao conceber um conhecimento histórico cada vez mais
espesso de nossa árvore genealógica e nossa carta de identidade terrena (MORIN, 1995).
Certo é que, todas as atividades humanas obrigatoriamente têm a ver com o ambiente natural, partindo do
pressuposto que o homem também é natureza, por incrível que possa parecer - e que também somos mortais
e precisamos de ar, água, terra, vegetais e de outros animais para vivermos.
Sabe-se que a promessa de progresso e paz, acenada pela modernidade, revelou-se retórica (Irigaray, 2007,

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1790



p.68). A afirmação de Descartes de que o homem deve tornar-se mestre e senhor da natureza, foi levada às
últimas conseqüências, pelo modelo de desenvolvimento que foi imposto praticamente em todas as regiões
da terra.
Durante muito tempo, o sentido do termo desenvolvimento foi dado pelo grau de industrialização alcançado
por uma sociedade. Sinônimo de industrialização e avanço tecnológico. A noção de “progresso”, que
contrapõem atraso/pobreza como sinônimo de nenhum ou poucos produtos a moderno/riqueza como igual a
abundância de produtos ou necessidades satisfeitas, deriva dessas noções, e, é a partir desse conjunto
ideológico de “conceitos” que se estabelecem os parâmetros do bem-estar social como sendo crescimento
populacional, aumento de renda per capita, padrão alimentar, nível de escolarização e, sobretudo elevado
padrão de consumo.
Ver-se á adiante, que esse modelo de desenvolvimento elaborado e efetivado pela sociedade ocidental não
condiz com os anseios das populações tradicionais, - no caso aqui analisado - a indígena. Existia um senso
comum que, o sistema europeu seria o parâmetro e critério para construir a sua racionalidade ou
humanidade, uma vez que os indígenas em suas concepções não possuíam nenhum significado histórico.
Esse conceito, baseado na racionalização da modernidade não leva em consideração o “outro”, e, portanto,
não condiz com outras realidades. Para explicar esse posicionamento, Dussel (1993, p.03), enfatiza que, a
“conquista” luso-hispânica da América, em 1492, impôs a primeira “vontade-de-poder” moderna sobre o
índio americano, conferindo-lhe uma “imaturidade culpável”. Desse modo, a dominação violenta imposta
pelo europeu e exercida contra o “outro” - o indígena - era vista como emancipação útil que desenvolve e
civiliza.
Por outro lado, ao tratar de questões ambientais e povos indígenas torna-se importante identificar qual é a
noção que esses povos têm do ambiente, da natureza.
Inicialmente tem-se que explicitar que esses povos não separam as terras, ou seja o território do ambiente.
Mais precisamente da flora e da fauna. Entre eles, há um entrelaçamento até cosmológico; é como se o
segundo não existisse sem o primeiro e vice-versa. Por isso soa estranho aos indígenas falar em meio
ambiente.
Portanto, a lógica indígena difere da lógica não-indígena. Para esses últimos, a relação com a natureza
remete diretamente à história da intervenção com a natureza. Em nossas representações culturais, a
dominação progressiva do cristianismo no Ocidente está na raiz da objetivação da natureza como um
domínio completamente exterior à humanidade e submetido ao império desta. Tal antropocentrismo, segundo
(Albert, 2002), encontrou seu coroamento, via cartesianismo, no triunfo, a partir do século XVIII, da idéia
de uma natureza tornada potencial de forças produtivas destinadas a uma exploração cega.
Diante dessa forma de atuar sobre a natureza o mundo hoje sofre a crise de velhos paradigmas.  E, a ruptura
desse paradigma passa pela construção de uma política planetária que nos leva ao Estado de bem-estar
ambiental que considera a contribuição dos povos indígenas nesse momento de transformação “forçada”,
especialmente na revisão ética, da relação homem e natureza (IGARAY, 2007).
 
3- Povos Indígenas
 
Os povos indígenas no Brasil estão divididos em várias etnias, que se diferenciam entre si por culturas,
línguas e organizações sociais e políticas. Entretanto, todas estas sociedades têm em comum uma história de
exploração econômica, social, cultural e ambiental.
Segundo os dados do último censo, realizado no ano 2000 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o Brasil conta com uma população de 734.127 indígenas correspondentes a 0,4% do total da
população brasileira. Estes números, que mostram um crescimento de 100% em relação ao último censo,
realizado em 1991, apontam para dois tipos de fenômenos diferentes. Em primeiro lugar, confirmam uma
tendência de aumento dos povos indígenas, que, segundo os estudiosos, tem crescido em média 3,5% ao
ano, o que correspondem, segundo (Azevedo, 2000) a mais do que o dobro da média de 1,6% estimada para
o período de 1996 a 2000 para a população brasileira em geral.
Em segundo lugar, este aumento também está relacionado ao fato de que um número crescente de indivíduos
passaram a assumir sua identidade de indígena, auto identificando-se dentro desta categoria censitária, ao
invés de na categoria de “pardos”.
Enfatizamos a relevância política, social e cultural dos indígenas tendo em vista que: Em primeiro lugar, eles
configuram uma riqueza ímpar no planeta: são mais de 220 povos falando 180 línguas, fora aqueles que,
tendo perdido suas línguas de origem, falam o português; em segundo, por direito os povos indígenas
ocupam 614 terras indígenas, num total de 105.981.584 hectares, que perfazem 12,38% das terras do Brasil,
sendo que, destes, 388 situam-se na Amazônia legal, num total de 104.088.488 hectares, correspondentes a
20,79% da extensão de seu território e a 98,73% de todas as terras indígenas do Brasil. Muitas delas estão
situadas em regiões especialmente ricas do ponto de vista dos recursos naturais[2].
As reflexões a respeito dos povos indígenas nos dão conta de que estes têm sido um campo fértil para as
mais diversas projeções ao longo da história do Brasil. Primeiramente temos a visão do indígena como
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metáfora de liberdade natural, ou seja, uma visão romântica tantas vezes enfatizada pela nossa literatura.
Contrariando esta orientação, temos a imagem do indígena enquanto um ser em “atraso” ávido por integrar a
uma suposta “comunhão” nacional. Porém, apesar de opostas, estas perspectivas compartilhavam até bem
pouco tempo a convicção sobre a fatalidade de extinção dessas sociedades.
O fato é que esses povos estão presentes e reclamam pelos seus projetos de futuro. Nesse sentido indicamos
a importância de refletirmos sobre alguns conceitos que norteiam essa temática, dentre eles destacamos a
questão da sustentabilidade e da cultura.
 
4- A proteção  dos Direitos Humanos e o Direito do Meio Ambiente
 
A possibilidade de uma forma própria de viver a vida, de auto determinação, no caso das diversas etnias, está
garantida no inciso II do art. 216 da Constituição Federal de 1988, bem como do que pode ser extraído da
Convenção de n.º 169 da OIT, que trata sobre os “povos indígenas e tribais”, que foi ratificada pelo Brasil
em 2002.
Ademais, deve-se observar a importância da ratificação de diversos dispositivos internacionais pelo Brasil,
que reafirmaram o reconhecimento desses povos e grupos sociais, enquanto sujeitos portadores de identidade
étnica ou coletiva.
Assim, tem-se que a  proteção ao meio ambiente requer a definição de valores a proteger e de medidas  a
serem tomadas em nível nacional, internacional e transnacional, eis que as ações nocivas ao meio ambiente,
resultam danos que ultrapassam fronteiras.
No plano internacional, segundo Igaray (2007), existem mais de 230 tratados ambientais com três quartos
deles assinados durante os últimos trinta anos. O autor salienta que a eficácia desses acordos é
frequentemente minada por compromissos vagos e aplicação incipiente (Igaray, 2007, p. 83). Conclama os
ambientalistas a seguirem o modelo da OMC e pressionar por compromissos ambientais internacionais, e que
esses sejam tão específicos e implementá-los como os acordos comerciais.
Diante da não eficácia de grande parte desses Tratados, além da natureza o homem também sai perdendo,
pois não há como separar esses dois entes. Assim, conforme propõe Augusto Cançado Trindade, existe uma
aproximação da temática dos direitos humanos[3] com a do o ambiente. Essa aproximação é feita também
entre outros estudiosos, para quem embora tenham os domínios da proteção do ser humano e da proteção
ambiental sido tratados até o presente separadamente, é necessário buscar maior aproximação entre eles.
Uma posição semelhante encontra-se em Celso de Albuquerque Mello, para quem a proteção internacional
do meio ambiente deve estar ligada aos direitos do homem, sob pena de se chegar ao assassinato do
humanismo.
Nesse sentido, destaca-se que os direitos humanos, estão cada vez mais se ampliando, e dentre os mesmos,
pode-se atualmente vislumbrar, o direito à um meio ambiente sano, o que demonstra o anseio da sociedade
por uma vida com qualidade.
Aliás, bem acentua Norberto Bobbio, ao comentar sobre os direitos humanos, precisamente sobre o meio
ambiente, afirmando que o mais importante deles é o reivindicado pelos movimentos ecológicos: o direito
de viver num ambiente não poluído.
A proteção ao meio ambiente pode ser considerada como um meio para se conseguir o cumprimento dos
direitos humanos, pois na medida em que ocorre um dano ao ambiente, consequentemente, haverá infração à
outros direitos fundamentais do homem, como a vida, a saúde, o bem estar; direitos estes, reconhecidos
internacionalmente.
 4.1 A noção de dignidade da pessoa humana e a proteção ambiental
 
Não há como falar em direitos humanos e direito ambiental sem falar da dignidade da pessoa humana, pois
ambos estão vinculados diretamente ao homem/mulher. E, no tocante a eles acredita-se que a tutela do
direito à vida, além do aspecto fisiológico, tem de se levar em consideração a possibilidade do desfrute, por
toda e qualquer pessoa, do direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, a segurança e aos demais
preceitos contidos no artigo 6º da Constituição de 1988.
Conforme destaca Bacellar (2007), estamos diante de novos paradigmas, trata-se de se acentuar o paradigma
liberdade-personalidade em face do paradigma liberdade-propriedade. O mesmo autor enfatiza que o
binômio liberdade-dignidade deve substituir o da liberdade-propriedade, aliás, como princípio supremo do
ordenamento, informador e conformador de todo o sistema de direitos e deveres constitucionais (Bacellar,
2007, p.114).
De La Torre, destaca que, as condições de vida dos povos indígenas nos mostram a ausência de todo direito,
quero dizer da nulidade de todo exercício real e eficaz dos direitos humanos básicos ou elementares, da
impraticabilidade da justiça e da total ineficácia de nossa normatividade ou do direito objetivo enquanto suas
pretensões são no sentido de postular direitos e fundar relações justas entre os homens. (De La Torre, 2000,
p. 116). Assim, ao observarmos a dura realidade do indígena brasileiro, percebemos a negação de qualquer
direito a vida digna, expressão que bem pode sintetizar todos os direitos humanos.
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Tem-se que um dos poucos consensos teóricos do mundo contemporâneo diz respeito ao valor essencial do
ser humano. Ainda que tal consenso se restrinja muitas vezes apenas ao discurso ou que essa expressão, que
podemos considerar ampla, seja capaz de contemplar concepções as mais diversas- eventualmente
contraditórias- o fato é que a dignidade da pessoa humana, o valor do homem como um fim em si mesmo, é
hoje um dos pressupostos da civilização ocidental.
Nesse ambiente, o constituinte brasileiro em 1988, fez uma clara opção pela dignidade da pessoa humana
como fundamento do Estado brasileiro e de sua atuação, dispondo analiticamente sobre o tema ao longo do
texto constitucional.
A meta central da Carta de 1988, assim como a maior parte das Constituições modernas, pode ser resumida
na promoção do bem estar do homem, cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua própria
dignidade, o que inclui, além da proteção dos direitos individuais e coletivos, condições materiais mínimas
para viver com dignidade.
Segundo Fachin,
 

A Constituição Federal relacionou os fundamentos do Estado brasileiro: a soberania, a
cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e
o pluralismo político (art. 1º, incisos I a V). Percebe-se que o constituinte procurou edificar o
Estado sobre uma base de valores que têm um significado profundo com a sociedade
(FACHIN 2006, p. 196).

 
Além dessa proteção constitucional deve-se destacar a proteção internacional dos Direitos Humanos e o
Direito do Meio Ambiente
 
4.2 Breves considerações sobre o direito das “comunidades tradicionais” a partir das Declarações e
Convenções Internacionais
 
Segundo Shiraishi Neto (2004) vários povos e grupos sociais organizados em movimentos sociais passaram a
reivindicar direitos, que sempre lhes foram negados pelo Estado brasileiro. Embora tivessem participado da
maioria das discussões, ampliando os espaços e canais de participação política, não lograram políticas
públicas efetivas.
No contexto desse processo, que ocorreram principalmente a partir da década de 1980, diversos povos,
dentre eles quilombolas, seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco babaçu, faxinalenses e comunidades
de fundo de pasto dentre outros relevam o grau de complexidade do que está ocorrendo no Brasil e sua
relação direta com outros países.
Diante desses “novos sujeitos sociais”, faz-se necessário uma reflexão acerca da importância dos diversos
dispositivos jurídicos internacionais que foram “acordados”, “assinados” e “ratificados” ou não pelos
diversos países e, em especial, pelo Brasil, nas últimas décadas, e que se referem de forma direta ou indireta
às “comunidades tradicionais” tal como são designados os diversos povos e grupos sociais portadores de
identidade étnica ou coletiva no país, sendo de extrema relevância para o processo em curso, de
reconhecimento pleno desses grupos sociais, distintos e autônomos, organizados e mobilizados em torno das
garantias e reivindicações de seus direitos.
Assim, tanto na esfera nacional quanto na internacional podemos perceber alguns avanços em termos do
reconhecimento de direitos coletivos indígenas, e por conseqüência, o direito a um ambiente equilibrado
onde possam exercer sua autodeterminação.
Entre os documentos de maior relevância cita-se, no plano internacional, as Convenções aprovadas pela OIT
Organização Internacional do Trabalho. Foi feita uma revisão da Convenção 107 sobre populações
indígenas e tribais, aprovada pela (OIT) em Genebra em 1957, cujos referenciais ainda eram
assimilacionistas e integracionistas, inspirando e legitimando legislações e políticas entre os países signatários
(entre eles o Brasil), que articuladas a projetos de desenvolvimento nacionais e regionais, passaram a
legitimar os propósitos desenvolvimentista que alguns dirigentes queriam impor ao Brasil.
Ainda no plano internacional, em 1989, a Conferência Internacional da OIT concluiu uma discussão de três
anos, com a participação de inúmeros representantes de organizações indígenas e governamentais,
aprovando a Convenção nº 169. Esta, diferentemente da Convenção nº 107, quando os indígenas não foram
ouvidos, representou um enorme avanço no reconhecimento dos povos indígenas como sujeitos coletivos,
com identidade étnica específica e direitos históricos imprescritíveis, sendo que esta Convenção procura
definir detalhadamente, além dos direitos dos povos indígenas, os deveres e as responsabilidades dos Estados
na sua salvaguarda.
A Convenção 169 é constituída por quarenta e três artigos distribuídos em dez seções,  e possui a marca de
estabelecer, em definitivo, que a diversidade étnico-cultural dos indígenas e seus povos têm que ser
respeitada em todos seus aspectos, e de obrigar os governos a assumirem a responsabilidade de desenvolver
ação coordenada e sistemática de proteção dos direitos dos povos indígenas, e garantia de respeito pela sua
integralidade, com pleno gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais, conforme preceituam os

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1793



artigos 8º, 9º, 10 e 12 da Convenção 169/OIT.
A Convenção 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) é o diploma internacional de direitos
humanos que reafirma e promove maior eficácia às obrigações assumidas pelos Estados quando da adesão a
normas protetoras de direitos humanos formadoras do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Prevê
que a diversidade étnico-cultural dos povos indígenas deve ser respeitada em todas as suas dimensões e
reforça os direitos dos povos indígenas às terras e aos recursos naturais nelas existentes.
Esta Convenção obriga os governos a adotarem medidas para proteger e preservar o meio ambiente dos
territórios habitados por indígenas, conforme destaca (art. 7º) e dispõe que os povos interessados deverão ter
o direito de escolher suas próprias prioridades no que se refere ao processo de desenvolvimento econômico,
social e cultural.
Também o art. 15 da Convenção 169 da OIT estabelece que os direitos dos povos indígenas aos recursos
naturais existentes nas suas terras, aí abrangida a utilização, administração e conservação, deverão ser
especialmente protegidos e afirma que, na hipótese de os recursos existentes nas terras pertencerem ao
Estado, os governos devem estabelecer procedimentos de consulta para determinação de eventual prejuízo
aos povos interessados.
Importante destacar que neste processo de revisão das normas internacionais sobre os povos indígenas, este
coincidiu com o processo de revisão da legislação constitucional brasileira, que de maneira geral partilham
dos mesmos propósitos.
De acordo com (Santilli 2005, apud Santos Filho 2006),
 

Com base nesse ideal foi construído o novo modo de enfocar a tutela do meio ambiente,
conhecido como “socioambientalismo”, que tem por fundamento a proteção ambiental, o
crescimento econômico e a equidade social. De acordo com o ensinamento de Juliana Santilli,
o socioambientalismo foi construído com base na idéia de que as políticas públicas ambientais
devem incluir e envolver as comunidades locais, detentoras de conhecimentos e de práticas de
manejo ambiental. Mais do que isso, desenvolveu-se com base na concepção de que, em um
país pobre e com tantas desigualdades sociais, um novo paradigma de desenvolvimento deve
promover não só a sustentabilidade social – ou seja, a sustentabilidade de espécies,
ecossistemas e processos ecológicos – como também a sustentabilidade social – ou seja, deve
contribuir também para a redução da pobreza e das desigualdades sociais e promover valores
de justiça social e equidade. Além disso, o novo paradigma de desenvolvimento preconizado
pelo socioambientalismo deve promover e valorizar a diversidade cultural e a consolidação do
processo democrático no país, com ampla participação social na gestão ambiental.

 
O autor ainda acrescenta que: 

O socioambientalismo nasceu, portanto, baseado no pressuposto de que as políticas públicas
ambientais só teriam eficácia social e sustentabilidade política se incluíssem as comunidades
locais e promovessem uma repartição socialmente justa e eqüitativa dos benefícios derivados
da exploração dos recursos naturais. (SANTILLI 2005, apud LEMOS FILHO 2006)

 
5-  Apontamentos sobre a devastação das áreas do cone sul de Mato Grosso do Sul e o “habitat” das
comunidades indígenas
Um dos aspectos centrais dos problemas que os Guarani Kaiowá enfrentam hoje no Estado de Mato Grosso
do Sul diz respeito a questão territorial, porém não é a única. Junto com a questão territorial, tem-se o
intenso desmatamento que as áreas por eles reivindicadas sofreram nesses anos em que foram ocupadas por
terceiros.
Geralmente quando conseguem por fim à sua lide reivindicatória, obtendo sucesso; seus territórios
tradicionais reivindicados encontram-se totalmente devastados, dificultando a sobrevivência do grupo
naquele local. Além do que, quando uma terra passa a ser reivindicada pelos grupos indígenas, o terceiro que
se diz proprietário, pois tem um titulo sobre a área reivindicada, trata de retirar dela, tudo o que possa ser
comercializado, em especial as matas remanescentes, antes que saia a sentença  final, uma vez que a
Constituição Federal de 1988, não permite a indenização  ao proprietário da terra nua, somente das
benfeitorias[4].
Segundo Mura (2006), o amplo espaço geográfico onde foram construídos os diversos territórios Guarani,
pai-tavyterã/kaiowa abrange parte das bacias hidrográficas dos rios Paraguai e Paraná, totalizando, como
visto, mais de cinco milhões de hectares. A fronteira entre o Brasil e o Paraguai foi estabelecida seguindo a
espinha da serra de Maracajú, justamente o divisor de águas entre essas duas importantes bacias
hidrográficas da região. No lado paraguaio, os tekoha guasu[5] foram desenhados por estes indígenas
seguindo as ramificações dos numerosos córregos que constituem as sub-bacias dos rios Apa, Aquidabán,
Ypane e Aguaray Guazu, todos afluentes da margem esquerda do Rio Paraguai. No lado brasileiro, a maior
parte das sub-bacias são determinadas por afluentes do Paraná, como os rios Brilhante-Ivinhema, Amambai e
o Iguatemi. Há que se destacar também um afluente do Rio Ivinhema, o Rio Dourados, o qual, pelo seu
porte, cumprimento e ramificações, foi e é ainda um importante curso fluvial, contemplado nas estratégias
dos Kaiowa de assentamento e exploração de recursos. Faz-se presente ainda o rio Apa, que, como visto,
deságua no rio Paraguai, mas que se forma, através de vários afluentes, em território brasileiro, tendo sido
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palco da construção do tekoha guasu dos Apapegua.
Comar (2006)[6], apresenta as conseqüências ecológicas do processo determinado pelo desenvolvimento, na
região, de atividades produtivas fomentadas pelo Estado, baseadas no extrativismo massivo de madeira e na
mecanização da agricultura, bem como na introdução de insumos químicos (fertilizantes, herbicidas,
inseticidas etc.) na disseminação de pastagens exóticas (colonião, braquiária etc.) e na expansão da pecuária
extensiva.
Certo é que, da forma como as áreas indígenas foram divididas em Mato Grosso ainda no início do século
XX, pelo SPI (Serviço de Proteção ao Índio), pouco restou da vegetação original[7]. Isso se deve ao fato do
grande desmatamento, que a região denominada cone sul de Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, sofreu
e vem sofrendo nos últimos anos, principalmente com a vinda das frentes de expansão ocorridas nas décadas
de 1950, 1960 e 1970.
Assim, ambos os autores colocam em evidência os aspectos fortemente negativos do ponto de vista
ecológico, relacionados ao isolamento dos fragmentos de matas, umas com relação às outras, fato este que
permite o manifestar-se do denominado “efeito borda”.
De acordo com o trabalho de Mura (2006), para se ter uma idéia mais precisa da situação de desrespeito ao
ambiente, principalmente com o desmatamento das áreas nativas,  em que se encontra atualmente o Cone Sul
do Mato Grosso do Sul, é necessário observar a clara diferença entre a situação do lado brasileiro e do lado
paraguaio. No caso o Brasil, tendo sido afetada pela penetração da agricultura mecanizada e a pecuária
extensiva a situação é mais crítica. No Paraguai ainda existem maciços florestais consideráveis, embora a
maioria deles esteja afastada das linhas fronteiriças.
De acordo com estudos dos pesquisadores supra citados, pode-se observar que os remanescentes de mata
nativa existentes hoje no Estado, são  incipientes. Além do que, o desmatamento massivo nos espaços
geográficos em questão não acarretaram simplesmente uma drástica diminuição da população vegetal e
animal (tanto em números de indivíduos quanto em variedades de espécies por hectares); este fenômeno
provocou também significativas modificações na rede hidrográfica. Muitos rios diminuíram o porte de água,
sendo afetadas a fauna aquática e a morfologia dos cursos de água. A título de exemplo, um estudo
recentemente realizado pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Daniel 2004 apud Mura, 2006)
revela que nos últimos 20 anos o Rio Dourados diminuiu seu porte de água em quase a metade, alguns de
seus afluentes tendo totalmente perdido as matas ciliares, secando por completo. Outros fenômenos,
relacionados à falta de cobertura vegetal nativa, são o processo erosivo e o assoreamento dos cursos fluviais,
ambos agravados pela ação física exercida pela pressão no solo dos membros dos bovinos, presentes em
grande número na região, solo este, por sua vez, sujeito facilmente à descompactação, por falta de
vegetação. Um derradeiro fator de mudança provocado pela falta de vegetação nativa é aquele relativo ao
nível pluviométrico. De fato, de um clima úmido, constante em todas as estações, nestes últimos anos tem-se
passado a um clima diversificado, com períodos cada vez mais significativos de seca, especialmente durante o
inverno (de junho a setembro), com fortes rajadas de vento, o que favorece rápidas e devastadoras
propagações de incêndios. 

Do ponto de vista ecológico, atualmente a superfície em questão não alcança os 10% de cobertura vegetal,
os maciços florestais sendo geralmente pequenos e isolados entre si, a maioria constituindo as matas ciliares
dos rios. Embora possua ainda aproximadamente 20% de matas originárias, as áreas do cone sul de Mato
grosso do Sul, em especial as áreas indígenas que estão sendo reivindicadas e ocupadas pelos indígenas,
apresentam  geralmente um panorama constituído essencialmente por colonião e braquiária – pastos estes de
difícil erradicação se submetidos às técnicas de corte/queima, tipicamente aplicadas pelos Kaiowa –, o que
dificulta enormemente o desenvolvimento de uma agricultura tradicional eficiente.

6- A entrada da cultura da soja na Reserva Indígena Jaguapirú

Do período que vai do início dos anos 1970 até o da década seguinte, a reserva indígena passou por um
desmatamento gritante. Fala-se da retirada criminosa de madeira nobre da Reserva, a olhos vistos, com a
anuência do Órgão tutelar e dos capitães. Para além da destruição das árvores de grande porte, o
desmatamento tornou exígua a oferta de caça, bem como destruiu as reservas de plantas utilizadas como
medicamentos.

A partir deste período, tanto na Reserva Jaguapirú, como no Estado de Mato Grosso do Sul vamos perceber
o cultivo em larga escala da soja. Assim, nos fins dos anos 1980, esse cultivo adentra sobremaneira nas terras
indígenas da referida Reserva. As clareiras abertas proporcionaram espaços para a agricultura de maior
escala. Os férteis solos da Terra Indígena de Dourados figuram como um proeminente atrativo. Soma-se a
isto o fato de que a produção agrícola, em área indígena, não está sujeita ao pagamento de impostos.
Portanto, não-índios, ávidos por lucro fácil, passam a lançar mão de artifícios com vistas a burlar a Lei
6001/73 (o Estatuto do Índio), que proíbe expressamente o arrendamento das terras indígenas.

6.1 Os problemas apresentados na Reserva Indígena
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Diante do contexto apresentado, a Reserva Indígena de Dourados é confrontada com sérios problemas: o da
pressão demográfica, o da degradação ambiental, o da exploração irracional dos recursos naturais, o do uso
indiscriminado de pesticidas e herbicidas, da mudança de paradigmas na produção dentre outros.

Todos esses fatores põem em risco o bem-estar e a sustentabilidade das comunidades que compõem a
reserva. Dessa forma, urge que projetos sejam desenvolvidos com intuito de reverter esse quadro dramático,
no qual se encontram os indígenas.

Somando-se a esses fatores, alguns de indígenas, conseguiram obter os meios e implementos necessários
para cultivar grandes extensões de terra. Verifica-se hoje, portanto, duas modalidades de arrendamento na
Reserva, uma praticada por uma “elite” indígena e outra, por pessoas não-indígenas. Dentre estes últimos,
deve-se atentar para o fato que existem aqueles que moram fora da área indígena, mas também aqueles que,
por terem contraído matrimônio com mulheres indígenas, conseguiram se fixar a terra.

Portanto, temos hoje na área indígena Jaguapirú dois grupos bem distintos de indígenas. Um grupo que
dispõe do direito de produzir o que quiser, e outro que aponta o cultivo da soja como a grande vilã da aldeia.
Aqueles que assim entendem estão amparados pelo impacto social provocado pela forma como esta vem
sendo cultivada. Uma vez que desta forma a soja estaria maximizando a já desigual estrutura fundiária das
aldeias, posto que os mais influentes acabam “comprando” as terras dos mais necessitados. Ademais, criam-
se distâncias sociais entre os que mais têm e os destituídos economicamente. Por outro lado, há severos
impactos à saúde e ao meio ambiente.

Há na Reserva imensos contrastes. Há pessoas possuidoras de largas extensões de terra onde o cultivo de
soja impera. Há também índios que sequer possuem uma pequena porção de terras onde possam empreender
a agricultura de subsistência. Existem, ainda, mesmo que em número reduzido, indígenas que, a despeito do
pequeno lote que ocupam, operam o milagre da diversidade econômica, cultivando uma variedade de
produtos capazes de suster a família e gerar excedentes, possibilitando a troca e a independência da
indulgência dos programas assistencialistas de amparo aos índios.

A reclamação mais constante que fazem os índios insatisfeitos com relação ao plantio da soja concerne ao
uso de produtos químicos. Produtos estes ao que os índios genericamente denominam de "veneno", mas que
atendem funções distintas na agricultura e são identificados como causadores de variados danos. Esses
produtos, herbicidas, inseticidas e dessecantes; são aplicados cada um, em épocas diferentes, obedecendo o
ciclo de desenvolvimento da plantação. É tempestivo assinalar que a despeito de utilizarem esses produtos,
os agricultores indígenas não dispõem de nenhuma assessoria técnica.

O uso dos produtos de cada uma das classes acima citadas, possuem, segundo técnicos da EMBRAPA
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), graus variados de periculosidade tanto para a vida humana,
quanto para o meio ambiente. Importante salientar que, para verificar os níveis de contaminação careceria de
coleta de amostras de água, solo, sangue, por técnicos especializados, o que na realidade não ocorre.

Mesmo com a ausência de dados técnicos que autorizem a confirmação dos males perpetrados contra a
saúde das populações das áreas da aldeia, é fato que há uma sintomatologia que se manifesta logo após a
aplicação dos produtos nas lavouras.

O problema da utilização dos agrotóxicos se avulta em face da elevada densidade demográfica, da
proximidade das casas, das estradas de acesso e as plantações. Nos quase 3.600 hectares da reserva habitam,
segundo dados da FUNASA  (Fundação Nacional de Saúde), mais de 12 mil pessoas. Tamanha concentração
populacional põe em contato direto muitos moradores da Reserva, quando da aplicação dos inseticidas. Há
uma multiplicidade de casas situadas literalmente no centro das lavouras, fato agravado pela rusticidade das
habitações e pela ausência de proteções naturais.

Diante dessas considerações, sobre os problemas vivenciados por indígenas Guarani Kaiowá e Terena, na
área indígena Jaguapirú, ainda abordamos, a imensa dificuldade que as políticas públicas têm em contribuir
para com a sustentabilidade dos povos indígenas, uma vez que, estas políticas geralmente são pensadas por
agentes externos a comunidade indígena.

Essa questão está estreitamente relacionado com a forma indígena de conceber o “desenvolvimento”. Nesse
sentido, Almeida (2001), relatando sobre o Projeto PKN, um Projeto de Desenvolvimento Comunitário
desenvolvido entre os Guarani de Mato Grosso do Sul, entre 1976 a 1981, enfatiza que:

[...] A definição das necessidades básicas era feita pelos índios, e eram atendidas de acordo
com a demanda. Funcionaram nos moldes Guarani, da forma como entendem o
“desenvolvimento”. Não produziram para a comercialização, mas ampliaram suas roças de
subsistência com recursos oferecidos pelo Projeto. (2001, p.193).

Importante levar em consideração que, até bem pouco tempo existia uma concepção de que os índios se
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integrariam à sociedade nacional. As políticas e as práticas indigenistas sempre estiveram voltadas para esta
premissa. Verificamos que algumas dessas práticas ainda permanecem. E, que, a etnicidade dos diversos
povos indígenas não são levadas em consideração, e, seus valores e normas são em muitos casos,
considerados obstáculos à modernização. (ALMEIDA, 2001).

Não obstante um aparato legal, com uma Constituição Federal de 1988, que vem redefinir os contornos da
dignidade da pessoa humana, bem como os valores ambientais, cumpre dizer que existem legislações no
plano internacional que também regulam essas situações. Neste particular podemos citar dentre outras, a
Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

7- Desafios e as possibilidades em matéria de proteção ambiental e povos indígenas

Ao final dos anos 1980, o Brasil era o vilão do mundo, por queimar e desmatar suas florestas. Em
conseqüência, tentamos melhorar nossa imagem com dispositivos constitucionais e leis relacionadas em
profusão, que, infelizmente, ainda estão por serem aplicadas.

Nossas leis não estão transformando-se em ações concretas de proteção do meio ambiente. Falta-nos
coordenação entre os diversos níveis da Administração Pública e entre os órgãos envolvidos na questão
ambiental, sem falar na falta de recursos e na má aplicação daqueles existentes, além de existirem outros
aspectos estruturais: várias realidades socioculturais em um Brasil. A existência dessa gama de realidades em
termos regionais já é por si um dado que deve ser enfrentado sob pena das legislações ambientais não
lograrem êxito.

Alem das questões acima suscitadas devemos levar em consideração que falta vontade política também. No
nosso caso específico, as razões seriam variadas: faltam recursos, coordenação burocrática e regulamentação
e consolidação de algumas normas. Sobretudo, eis a verdadeira razão: falta vontade política de nossas elites.
Não basta apenas atribuir a responsabilidade no Governo é muito fácil fazer isso. Falta, também, a vontade
de nossas elites como um todo: sindical, universitária, jurídica, acadêmica e econômica.

Necessário se faz uma reflexão sobre a consolidação da legislação ambiental. Alguns estudiosos entendem
que a legislação deve ser consolidada, simplificada e racionalizada, que deveríamos também incorporar a
experiência dos tratados ambientais internacionais, que é a de saber respeitar as diferenças para chegar à
igualdade.

Pode-se apontar que nesse início do século XXI, o mundo está cada vez menor. Os efeitos da globalização e
a evolução tecnológica permitem saber instantaneamente o que ocorre em qualquer lugar. Esse mundo, agora
chamado de “aldeia global”, vive em plena “era dos direitos”, para usar uma expressão de Norberto Bobbio.
Nunca se falou tanto em direitos fundamentais, direitos humanos, universalização de direitos, direitos a
diferença, direitos a um ambiente ecologicamente equilibrado como o que esta-se presenciando agora.

Passou-se a decantar em todos os quadrantes do planeta a necessidade do respeito aos direitos ambientais e
humanos, cuja violação gera retaliações e severas sanções por parte de organismos internacionais. A
Constituição Federal do Brasil elegeu o respeito à dignidade humana como seu dogma maior, arrimado nos
princípios da igualdade e liberdade.

Portanto, por tudo o que se diz, por tudo o que se proclama e defende, dever-se-ia estar vivendo a época de
maior plenitude do indivíduo, por se encontrar amparado por uma gama de direitos e garantias. Dessa forma
o Estado Democrático de Direito, não pode fugir a sua responsabilidade. E, faz-se necessário que esteja
dotado de mecanismos ágeis e eficazes para preservar o ser humano. As instituições sociais, governamentais
ou não, devem estar, cada vez mais imbuídas da necessidade de proteger o indivíduo e a própria sociedade
devem tomar consciência da necessidade de participar do processo de “humanização da humanidade”.
Certo é que, que um sistema democrático é aquele que sabe conviver com a diferença, seja de idéias
(liberdade de expressão, de imprensa etc.), seja de costumes ou culturas (respeito às minorias, direito à
diferença etc.). O respeito à diferença entre culturas e a proteção a essas manifestações são algumas das
necessidades impostas pelo moderno sistema de proteção aos direitos humanos. Daí a proteção às
manifestações culturais dos povos indígenas, e a própria garantia à existência dessas comunidades são
exigências enunciadas no sistema de proteção dos Direitos Humanos.
No que concerne às sociedades indígenas, como bem observa Clavero (1994), entre os ordenamentos
nacionais e internacionais estão surgindo novos cenários, com novos sujeitos, que se apresentam através de
iniciativas locais, reivindicando o reconhecimento de seu próprio direito, inclusive o direito a um ambiente.
Não se trata de desprestigiar os instrumentos estatais, como em geral as Constituições ou os Tratados
Internacionais, em particular o Convênio 169 da OIT, trata-se, sobretudo, de valorizar a interatividade que se
pode produzir entre estes instrumentos e a parte justamente interessada: a indígena.

 

8- Considerações Finais
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Sabe-se que a constituição originária da integração entre a necessidade de conquistar a sobrevivência e o
imprescindível cuidado de não extrapolar os limites nessa constante busca de subsistência constitui-se num
dos grandes desafios da atualidade.

Para melhor explicitar esse posicionamento, utilizou-se dois exemplos de casos para demonstrar que tanto no
primeiro quanto no segundo, persiste o total desrespeito ao meio ambiente e o direito dos povos indígenas à
sua autodeterminação como povos etnicamente diferenciados. O modelo pensado pelo Estado brasileiro em
ambos os casos foi devastador. Além de não  levar em conta a autodeterminação tampouco pensou-se que a
vegetação nativa era finita. E mais, o aldeamento compulsório efetivado no Brasil e especialmente no Estado
de Mato Grosso do Sul não contemplou o sistema de vida indígena.

Especialmente no primeiro caso, observa-se a incursão devastadora da ação humana. E que, tanto às áreas
indígenas, quanto às não indígenas, especialmente essas últimas, encontram-se devastadas. Isso levando-se
em consideração a forma como a racionalidade ocidental pensa o ambiente.

Quanto ao estudo desse caso, observa-se que, a omissão dos agentes políticos, no trato com as questões
indígenas, no caso aqui apresentado sobre a situação que enfrentam as áreas indígenas, não indígenas e a
população indígena no caso específico da área de Dourados, demonstra o total despreparo desses agentes
com os princípios mais elementares da dignidade da pessoa humana.

É nesse contexto, que argumenta-se sobre a necessidade de discutirmos “novas práticas” nas políticas
públicas. Sendo que, o que nos parece mais urgente é fortalecer a capacidade dos indígenas, de suas
comunidades e organizações representativas, em desenhar e gerir projetos próprios.

Assim, considera-se que o estudo deste tema é de fundamental importância para podermos compreender os
novos desafios proposto à sociedade contemporânea, diante das novas demandas, com vistas à
interculturalidade e com um perfil inovador de um justo desenvolvimento sustentável, ancorado na dignidade
da pessoa humana.

No decorrer do processo histórico, evidencia-se que nos últimos cinco séculos, tem-se construído uma
apropriação, que tem gerado uma desintegração entre o cuidar e o conquistar. Chega-se hoje, a uma dura
realidade e consciência de que não pode-se mais continuar agredindo e destruindo a natureza, pois ela não é
um objeto sem vida, e sim, um organismo vivo e vital, do qual o futuro da espécie humana depende. Vive-se
um momento histórico em que impõem-se o desafio de propor saídas e iniciativas que visem minimizar essa
situação. E, acredita-se que os povos indígenas, são um bom exemplo, para refletir.

Para que isso se efetive torna-se necessário pensar essa questão a partir da alteridade e não da
homogeneidade, como se todos os povos e todos os espaços fossem únicos. A natureza não pode continuar
sendo instrumentalizada a partir de uma tendência antropocêntrica em que ainda pensa salvar a natureza em
função do homem, numa concepção dualista, que projeta uma compreensão de que o homem e a natureza
são entes separados, apenas relacionados funcional e utilitariamente (Habn, 2007, p.61).

A partir do momento que a alteridade, a diferença são  reconhecidas, as propostas, para solucionar a crise
ambiental, jamais poderão ser funcionais, utilitárias e antropocêntricas. Inevitavelmente terão que ser
dialogadas, pelo menos em dois níveis: diálogo com a natureza e o diálogo com as distintas culturas.
Portanto, diante do tema proposto- proteção ambiental e povos indígenas: conflito ou conversão, acredita-se
que é necessário  a interação, o respeito, levando-se em conta que a interculturalidade é um dos principais
caminhos.      
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[1] Apesar da relevância não discutiremos neste texto a questão da universalidade ou da diversidade dos Direitos Humanos.
 
[2] Os dados citados podem ser encontrados mais detalhadamente na homepage do Instituto Sócio-ambiemtal (ISA,
www.socioambiental.org). Uma boa introdução aos problemas fundiários do Brasil indígena atual, está no livro Indigenismo e
territorialização (Rio de janeiro, Contra Capa Livraria, 1998), coordenado por João Pacheco de Oliveira, com financiamento da
Fundação Ford, eu colige estudos do grupo de pesquisa do PETI (1985-1993), que hoje reúnem-se no LACED/Museu Nacional.
[3] Apesar da relevância, não será abordado nesse estudo a  discussão a respeito da eficácia, ou não da universalidade dos Direitos
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traduz o termo teko como “ser, estado de vida, condição, estar, costume, lei, hábito”. Assim, o ñande (nosso) reko (teko), pode ser
traduzido como “modo de ser, sistema, lei, cultura, norma, comportamento, hábito, condição, costume”. A partícula HA que compõe
o termo tekoha, é um “verbal que se encontra em nomes e verbos; significa instrumento com que se faz a coisa, modo causa, intento,
fim tempo, lugar”( Montoya, 1876, p.135). Tekoha é, desta forma, o lugar físico, a terra, o mato, o campo e tudo o que nele exista,
onde se realiza o sistema, o modo de ser, a cultura, o estado de vida guarani; em síntese o termo engloba a noção de comunidade
vivendo em um determinado espaço físico.
 
[6] Ecólogo que elaborou o laudo ambiental sobre a Terra Indígena ñandéva de Yvy Katu, situada no extremo sul do Cone Sul do
MS.
[7] Nesse sentido ver trabalho de STEFANES PACHECO, Rosely A. Mobilizações Guarani Kaiowá Ñandeva:  2004. Dissertação de
Mestrado em História, UFMS.
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OS TRATADOS INTERNACIONAIS SOBRE MEIO AMBIENTE COMO SUPEDÂNEO AOS
DIREITOS HUMANOS E SUA INCORPORAÇÃO NO ORDENAMENTO BRASILEIRO

THE INTERNATIONAL TREATIES ON ENVIRONMENT AS SUPEDÂNEO HUMAN RIGHTS AND
ITS INCORPORATION IN BRAZILIAN LAND

Jose Querino Tavares Neto
LARISSA PRISCILLA PASSOS JUNQUEIRA REIS BAREATO

RESUMO
Em decorrência de uma análise sistemática, o presente trabalho tem por objetivo refletir e discutir o novo
papel dos Estados em relação aos Tratados Internacionais de Direito Humanos, em especial aos Documentos
cujo tema se conduz ao Meio Ambiente no contexto globalizado e, fundamentar discussão acerca da
recepção e inserção destes Documentos na Constituição Brasileira de 1988 e suas decorrentes alterações.
Apontamos ainda nosso posicionamento quanto à internalização destes instrumentos internacionais e sua
hierarquia constitucional por ser o assunto decorrente do direito fundamental à vida, ou seja, pertencente à 1ª
geração (ou dimensão) de direitos em uma composição ao direito de 3ª geração (ou dimensão) – interesse
coletivo -, ou seja, pertencente à categoria de direitos humanos, açambarcando o direito difuso com intenso
interesse de toda a coletividade, ainda que entendido somente através desta última dimensão por considerável
parte da doutrina, através dos postulados da solidariedade e do interesse ao meio ambiente.
PALAVRAS-CHAVES: Tratados Internacionais – Direitos Fundamentais - Meio Ambiente -
Constitucionalismo – Globalização

ABSTRACT
As a result of a systematic analysis, this paper aims to reflect and discuss the new role of States in relation to
international treaties on Human Rights, in particular to documents whose theme was driving to the
Environment in the globalized context, and discussion about the reasons reception and integration of these
documents in the Brazilian Constitution of 1988 and its resulting changes. We point out also our position as
the internalization of these international instruments and their constitutional hierarchy to be the subject due to
the fundamental right to life, ie belonging to the 1st generation (or size) of rights in a composition to the
right of 3rd generation (or size) - public interest - namely, belonging to the category of human rights,
widespread hoarding law with intense interest throughout the community, even if understood only through
the latter dimension by considerable part of the doctrine through the postulates of solidarity and concern to
environment
KEYWORDS: International Treaties - Fundamental Rights - Environment - Constitutionalism -
Globalization

INTRODUÇÃO:
A evolução do ser humano perpassa prescipuamente, por sua capacidade de se relacionar. Desta

forma, busca de forma incansável encontrar meios de conviver objetivamente com pacificidade, priorizando o
convívio como uma questão de sobrevivência, cuja finalidade é perpetuar a espécie humana passando,
portanto, pela necessidade de preservar o ambiente na qual esta espécie está inserida.

Hodiernamente, em especial com o advento da 2ª Guerra Mundial, a sociedade mundial passou a
esboçar uma nova estrutura de sistema normativo, com ênfase aos interesses internacionais, perpassando
fundamentalmente pelos direitos humanos e, nesta esteira, os Estados se organizaram no sentido de criar
documentos que coadunassem interesses convergentes no intuito de normatizar estas novas relações
internacionais com ênfase ao desenvolvimento social e político dos Estados envolvidos.

Desta feita, acreditamos que o direito ao meio ambiente sadio, por se tratar de assunto que se insere
na esteira inerente à defesa do direito fundamental à vida, deve ser analisado sob o cunho de 1ª geração ou
dimensão de direitos, por ter como destinatária objetiva a pessoa humana e, sua dignidade ser fundamento
constitucional inserida propositalmente no início do Documento Constitucional Brasileiro, além de seu cunho
coletivista, tendo o homem como centro desta análise (MAZZUOLI: 2003).
Desta forma, o desenvolvimento pelos Estados de Tratados cujo objetivo seja a harmonização de interesses
concernentes a todos os habitantes deste Planeta, criou-se um direito reflexivo, dotado de baixa
coercitividade, entretanto gerador de compromissos de corpo jurídico que vêem sendo incorporados a cada
dia nos Ordenamentos internos destes Países signatários e, por via de exceção, gerando obrigações, ainda
que morais, àqueles que se absteram da assinatura.

Nesse pensamento, de forma pontual se posiciona MASCARENHAS (2009:212): “A degradação
do meio ambiente não restringe seus efeitos onde ocorre a poluição, mas transcende esses espaços
ultrapassando as fronteiras dos países poluidores, o que coloca em risco a própria existência na Terra”.

Em que pesem posicionamentos doutrinários no sentido de que o fenômeno da Globalização
enrijeça a concepção de Soberania, nos filiamos ao pensamento de que não há mais espaço para pensarmos a
Soberania tal qual há tempos atrás, doravante o advento dos interesses difusos, em especial a amplitude da
noção de cidadania, respeitando a dignidade como vinculação ao mundo contemporâneo e o reconhecimento
de direitos que suplantam o interesse individual.

Doravante a inserção do parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, que diz
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respeito diretamente aos Tratados de Direitos Humanos, ainda que não trate exclusivamente do tema
ambiental, nos faz corroborar com a tese doutrinária de que regrediu o legislador brasileiro, pois de forma
mais acertada e direta se posicionou o legislador originário quando prescreveu que essa forma de Tratado
teria aplicação imediata, através do parágrafo 1º do mesmo artigo e, para tanto, discorremos acerca dos
posicionamentos e fundamentamos nossa eleição.

 
1. Breves apontamentos aos Tratados Internacionais:
Desde os primórdios tempos, quando os indivíduos, representantes de sua tribo, passaram a

interagir com outras tribos, tornou-se necessária à implementação de algumas regras de convivência. Dentre
elas, primordialmente, fez-se necessárias definições quanto ao comércio e a proteção de ambas as partes,
bem como a forma de agir frente aos inimigos comuns. Desta feita, foram sendo criados os acordos
bilaterais, doravante assim, chamados genericamente.

Entretanto, com o advento do mundo em Nações Soberanas, esses acordos algumas vezes de
interesse bilateral, outras com enfoca multilateral, passaram a ser denominados de Tratados Internacionais e,
nos dias atuais, atingindo alcance de vênia global, alguns doutrinadores optaram classificar seu status de
norma “supra-constitucional”, especificamente aos Tratados sobre Direitos Humanos, pela sua
caracterização de jus cogens internacional.

Desta forma, a fim de definir o instituto, colacionamos conceituações da obra de REZEK(2005),
para quem o “Tratado é todo acordo formal concluído entre pessoas jurídicas de direito internacional
público, e destinado a produzir efeitos jurídicos.” E prossegue: “Na afirmação clássica de Georges Scelle, o
Tratado é em si mesmo um simples instrumento; identificamo-lo por seu processo de produção e pela forma
final e não pelo conteúdo”.
Ainda, para o mesmo autor, o que diferencia materialmente o Tratado Internacional de uma Lei Ordinária é o
efeito compromissivo e cogente que o mesmo visa a produzir.  Desta forma, ainda que possua deveras
desdobramentos, sua base nos remete a idéia de um compromisso entre Nações Soberanas regido pelo
Direito Internacional, devendo ser adequado ao direito interno. As normas de direito comum, contidas em
Tratado, envolvem relações de subordinação entre as unidades federativas que compõem o território,
destinadas ao direito interno.

Somente no intuito de satisfação de curiosidade, sem nenhuma pretensão de denso levantamento
histórico, observemos interessante passagem da obra do mesmo autor:

O primeiro registro seguro de celebração de um tratado, naturalmente bilateral, é o
que se refere à paz entre Hatusil III, rei dos hitinas, e Ramsés II, faraó egípcio da
XIXa. Dinastia. Esse tratado, pondo fim à guerra nas terras sírias, num momento
situado entre 1280 e 1272 a. C. dispôs sobre paz perpetua entre os dois reinos,
aliança contra inimigos comuns, comercio, migrações e extradição. Releva observar o
bom augúrio que esse antiqüíssimo pacto deverá, quem sabe, ter projetado sobre a
trilha do direito internacional convencional: as disposições do tratado egipto-hitita
parece ter cumprido a risca, marcando seguidas décadas de paz e efetiva cooperação
entre os dois povos; e assinalando-se, na historia do Egito, a partir desse ponto na
XIXa dinastia, certo refinamento de costumes, com projeção no uso do idioma, à
conta da influencia hitita. As duas grandes civilizações entrariam, mais tarde, em
processo de decadência, sem que haja notícia de uma quebra sensível do
compromisso.

Nesta seara, Patrícia Lemos (2008:64) nos lembra que, além destas nomenclaturas, principalmente
na seara dos Tratados sobre Meio Ambiente, existem também os Protocolos, que são utilizados para atos
autônomos, referentes a um Tratado, mas assinados em data posterior. E, na seqüência, destaca a autora
sobre a formatação que tais Tratados devem ter: “O Tratado necessariamente deve ter a forma escrita e seus
integrantes serão pessoas jurídicas de direito internacional público (Estados Soberanos, a Santa Sé e
organizações internacionais). Podem ter caráter genérico umbrella comventions ou específico. E. ainda,
podem ser globais, regionais, multilaterais ou bilaterais.”

Entretanto, foi através do Estatuto da Corte de Haia, cuja redação data de 1920, que se instaurou o
primeiro Tribunal Internacional reconhecido da era recente. Este Tratado foi vocacionado a resolver litígios
entre Estados Soberanos sem limitações geográficas ou temáticas. O documento teve a finalidade de
delimitar formas de expressão do direito internacional, traçando normas gerais relacionando os tratados, os
costumes e os princípios gerais do direito internacional, com referência à jurisprudência e a doutrina, no
âmbito das relações internacionais. Até este momento, as relações eram tratadas somente com base nos
costumes ou acordos bilaterais, sem alcance erga-omnes.

Ademais, com o advento da Convenção de Viena, em 23 de maio de 1969, com entrada em vigor
somente em 27 de janeiro de 1980, cuja aprovação se deu no Legislativo Brasileiro apenas em 1992 formou-
se então uma regulamentação dos Direitos dos Tratados a qual, portanto, é tida como a regulamentação dos
Tratados Internacionais, com ênfase ao artigo 84 do referido documento.

Notadamente em relação ao reconhecimento do direito ambiental como direito fundamental, o
documento de importância inicial foi a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, realizada na Convenção
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de Estocolmo em 1972, equiparando em termos de relevância a Declaração dos Direitos Humanos de Paris,
1948, servindo de paradigma para toda a sociedade internacional e referencial ético, no que pertine a
proteção do meio ambiente a todas as gerações, presentes e futuras. Segundo SILVA (2002:58), a
Declaração “abriu caminho para que as Constituições supervenientes reconhecessem o meio ambiente
ecologicamente equilibrado como um direito humano fundamental entre os direitos sociais do Homem, com
sua característica de direitos a serem realizados e direitos a não serem perturbados”.

Entretanto, o grande mote de discussões que permeiam o assunto, decorre do que pertine quanto à
Soberania dos Estados signatários. Sobre o assunto, vimos ser interessante destacar o capítulo Concepção
Fundamental de uma Teoria Constitucional da Federação, da obra “Teoria de La Constitución” de
SCHIMITT (1927:423) que discute a inter-relação dos Estados Soberanos mantendo preservada sua
Federação, de forma a nos mostrar o quão importante, mas não recente tema, sobrepuja acirrada discussão,
afirmando que “La Federacion és uma unión permanente, baseada em libre convenio, y al servicio del fin
común de la autoconservacion de todos los miembros, mediante la cual se cambia el total status político de
cada um de los miembros em atención al fin común.”

Entende ainda o autor (1927:423) que, a mera inclusão em um determinado grupo de Nações, já
transforma a concepção Constitucional, provocando mudanças, pois:

La Federacion da lugar a um nuevo status de cada miembro; el ingresso em uma
Federación significa siempre, para El miembro que ingressa, uma reforma de su
Cosntitución. Incluso em el caso de que ninguma prescripción legal-constitucional
sea reformada em su texto, se reforma esencialmente, sin embargo – lo que es mucho
más importante-, La Constitución em sentido positivo, es decir, El contenido
concreto de lãs decisiones políticas fundamentales sobre El total modo de existência
Del Estado.

Observe-se que ALBUQUERQUE (1997:103/104), levanta consideráveis apontamentos em estudo
à teoria de TRIEPEL[1], cujas diferenças devem ser analisadas na apreciação dos dois ordenamentos
jurídicos, quais sejam: a ordem jurídica internacional e o direito interno. Primeiramente, quanto às relações
sociais, para a ordem internacional o Estado é o único sujeito de direito, em contradição ao direito interno
cujo individuo também é titular desse direito; Ademais, a fonte de direito, para a ordem internacional é a
própria vontade do Estado signatário, através de seu comprometimento, já na ordem interna, prevalece a
vontade e o poder do Estado, que emana do povo. Finalmente, a internacional tem sua justificativa na
cooperação entre os Estados, ao contrário da ordem interna que está subordinada a aquele poder Estatal.

Já em outro momento, o mesmo autor, após a emenda Constitucional 45, que inseriu o parágrafo 3º
no artigo 5º da CF/88, citado em TORRES (2009:112), se diz “ainda mais radical no sentido de que a norma
internacional prevalece sobre a norma constitucional, mesmo naquele caso em que uma norma constitucional
posterior tente revogar uma norma internacional constitucionalizada” tese esta, que segundo o mesmo autor,
está “consagrada na jurisprudência e tratado internacional europeu de que se deve aplicar a norma mais
benéfica ao ser humano, seja ela interna ou internacional”.

Doutra feita, numa dualidade de posicionamento, como árduo defensor da teoria monista do direito
internacional, Hans Kelsen, trazido a nós através do didático artigo de MENEZES (2004, p. 316), dispõe,
como diferença basilar entre o direito nacional e o internacional, o grau de centralização do primeiro e, em
contra-partida, o de descentralização do segundo, pois, enquanto aquele promove uma ordem jurídica
centralizada, considerada retrograda e conservadora para alguns, em sua aplicação, o Direito Internacional
apresenta o mais alto grau de descentralização, criando obrigações como norma apenas aos Estados
signatários e, a decorrente imposição aos indivíduos ocorre de modo indireto, por mediações na ordem
jurídica nacional, mantendo a relação desta com seus cidadãos.

Em que pesem vozes dissonantes, engendrando acalorada discussão sobre a uma possível
flexibilização da Soberania de um Estado ao interesse pactuado em determinado Acordo, doravante a
ingerência perpetrada através dos organismos judiciais criados por meio destes Pactos ou Tratados, nos
pactuamos daqueles que sustentam que, de uma maneira geral, a competência jurisdicional destes se confirma
através do fato daquele Estado ser signatário, ou seja, quando assina e ratifica o Tratado e, portanto, é parte
integrante de sua elaboração.

A Soberania, tal qual conhecemos, constitui uma das bases do Estado Moderno e, segundo
BOBBIO (1999:1179), “o termo aparece no final do século XVI, juntamente com o do Estado, para indicar,
em toda sua plenitude, o poder estatal, sujeito único e exclusivo da política”. Sendo que, o Estado, tem sido
definido através de três elementos constitutivos: o povo, o território e a soberania (conceito jurídico por
excelência).

Desta forma, em matéria ambiental, a Soberania dos Estados, vem sofrendo limitações, no que se
refere à atividades de risco.

Corroborando o pensamento, neste sentido, vejamos ainda em MENEZES (2004, 02):

O Estado Soberano, no plano internacional, não é originalmente jurisdicionável
perante corte alguma. Sua aquiescência, e só ela, convalida a autoridade de um foro
judiciário ou arbitral, de modo que a sentença resulte obrigatória e que seu eventual
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descumprimento configure ato ilícito

Ademais, a tese dualista de Triepel defende a idéia de que o Direito Internacional e seus Tratados
constituem sistemas distintos e independentes do Direito interno dos Estados, teoria também chamada de
paralelismo do Direito Público, revestida de contradições e ambigüidades (AGUADO: 2008: 44).

Desta forma, nas palavras de ARAÚJO e LEHFELD (2006: 98):

[...] diferentemente da ordem jurídica doméstica, em que há uma hierarquia e
estrutura piramidal em função de uma lei fundamental (CONSTITUIÇÃO), o Direito
Internacional se insere em uma sociedade internacional descentralizada, o que resulta
na ausência de uma autoridade superior, uma milícia permanente.

Entretanto, independente da tese adotada pelo Estado, a idéia central do tema é uma relação de
complementarialidade, pois embora existam situações em que a norma do direito Interno prevaleça sobre a
norma dos Tratados ou vice e versa, este é o espírito que deve prevalecer na disposição dos Estados ao
interagir com outros na aceitação de um Tratado, seja ele de forma bilateral ou em disposições de
Organizações de caráter mundial ou regional.(AGUADO:26).

Em momento oportuno, analisaremos o posicionamento adotado quanto à recepção dos Tratados
Internacionais, pertinente à matéria Ambiental, bem como dos demais assuntos relacionados aos Direitos
Humanos, no sentido de garantias, acobertada como instituto de direito fundamental, na Constituição
Brasileira de 1988.

Ademais, no que tange a análise da Soberania do Estado signatário, não há como insurgir contra
essa interferência externa, tendo em vista tratar-se de institutos de interesse de toda a humanidade,
suplantando a idéia, ou ideal, de territorialização ou preservação de culturas nacionais, dando ensejo a uma
nova ordem global, descentralizada, sob novos parâmetros de análises sócio-politicos, dando ensejo a uma
forca de interdependência mundial.

 
2. Dos Riscos ambientais e o interesse coletivo:
O interesse coletivo ao meio ambiente protegido emerge do alto teor humanístico dotado dos direito
fundamentais de primeira geração, ou dimensão (SARLET, 2001: 50) como termo empregado por autores
como Paulo Bonavides, no intuito de não dar a impressão de que cada geração se sobrepõe à anterior, mas
sim na finalidade de visualização de todas elas, de forma a se complementarem, pois, tendo como destinatária
a coletividade desta tutela, através do gênero comum, constitui-se uma prerrogativa jurídica de titularidade
coletiva, na afirmação dos direitos humanos. Aceitamos o posicionamento de que, o interesse ao meio
ambiente sadio, ainda que sob o foco difuso, ultrapasse a essa geração e interaja à 1ª geração, por se apoiar
na dignidade da pessoa humana, pois o que se protege não é o meio ambiente em si próprio, mas o ambiente
onde vive o homem e onde viverão as futuras gerações.

Norberto Bobbio (apud GARCIA, 2004: 195), cuja visão sobre os direitos humanitários
transcendeu à sua época, afirmou que “o problema de fundo dos direitos individuais, hoje em dia, não é tanto
de encontrar argumentos para justificá-los, que existem muitos – mas sim o de protegê-los; a proteção dos
direitos é um problema político e não filosófico”.

Pertinente ainda, sobre o tema, a pontual colocação ainda da professora GARCIA em trabalho
diverso (2009: 251), quando discorre sobre a fundamentabilidade do reconhecimento dos direitos humanos,

porque humanos, como da essencialidade do ser, indiferentemente do seu surgimento e do seu reconhecimento: aquele,
porque sendo da essência do ser, esta essência independe da subjetividade do observador em fixá-los no tempo; e de reconhecê-los,
porquanto a sua existência ou possibilidade, independem, igualmente, da vontade do sujeito observador, seja outro homem, seja o
Estado.

 Sem embargos, faz parte dos direitos fundamentais inerentes à qualquer sociedade, a proteção ao
meio ambiente para a presente e para as gerações futuras, tal como fundamentado no objetivo primordial do
Relatório Nosso Futuro Comum, elaborado pela Comissão Mundial do Meio Ambiente, órgão vinculado à
ONU, cujo objetivo é o desenvolvimento sustentável.

Com o advento da Cúpula Social de Copenhagen, realizado em 1995, foi desenvolvido o Guia do
Ambiente da Comunidade Européia, cujo objetivo era estabelecer que o desenvolvimento sustentável se
baseie em três pilares de sustentação: o desenvolvimento econômico, a coesão social e a preservação do
ambiente, todas amparadas ainda na participação do poder publico em todas as esferas e níveis, bem como os
sindicatos, a associações empresarias e civis, tais como as organizações não governamentais. Com a mesma
finalidade, mas sem grandes avanços, reuniu-se novamente a Cúpula, buscando soluções acerca de novos
paises signatários dos compromissos elencados, mas não houve avanços consideráveis. 

Em condensado trabalho elaborado à partir da teoria do risco da sociedade moderna, ULRICH
BECH, citado por Luciene Mascarenhas (2008: 34), tratou os danos causados ao meio ambiente e a
destruição da natureza como riscos gerados pela modernidade que atingem, além da área afetada, toda
humanidade, por serem riscos universais e, portanto, imprevisíveis e incalculáveis, tendo em vista a
degradação inconteste e disseminada, exaurindo os limites do desenvolvimento sustentável.

O mesmo autor defende ainda, o posicionamento no qual, os problemas relativos ao meio ambiente
somente poderão ser resolvidos mediante discussões e acordos internacionais, tendo em vista a amplitude do
tema. O envolvimento das Nações no sentido de explorar os conhecimentos e as descobertas científicas

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1804



buscando alternativas sustentáveis, com conscientização e reconhecimento social dos riscos inerentes a este
interesse. Daí decorre a importância dos Pactos e, de forma genérica, os Tratados Internacionais acerca desta
temática.

Jose Afonso da Silva (2006: 171) designa os direitos fundamentais como sendo “direitos naturais,
direitos humanos”, decidindo-se pela nomenclatura direitos fundamentais do homem, perpassa,

expressão mais adequada ao estudo da teoria dos direitos humanos fundamentais porque, além de
referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e informa a ideologia política de cada
ordenamento jurídico, é reservada para designar no novel do direito positivo, aquelas
prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantia de uma convivência digna, livre e
igual de todas as pessoas.

Doravante, o mesmo autor (2002: 58) em diferente doutrina recorrente ao interesse ambiental,
descreve como sendo “a proteção ambiental, abrangendo a preservação da Natureza em todos os seus
elementos essenciais à vida humana e à manutenção do equilíbrio ecológico, visa a tutelar a qualidade de
vida, como uma forma de direito fundamental da pessoa humana”.

Com vistas à doutrina acima declinada e em decorrência do entendimento lógico, podemos
tranquilamente, afirmar que o interesse ao meio ambiente, por ser essencial à vida, deve ser erigido à
condição de direito humano de 1ª geração e, portanto, seus Tratados e Convenções Internacionais devem ter
a mesma recepção e vigência, através do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal.

A visão sociambientalista passou a ser desenvolvida no Brasil à partir da segunda metade da década
de 80 através de movimentos sociais e ambientalistas permeados pela consolidação democrática vivenciada
na época e teve a difusão de seus ideais com a realização da Conferencia das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, mais conhecida por nós como ECO-92,
atraindo os olhares do mundo sobre o tema, cujos conceitos socioambientais passaram a influenciar a edição
de normas jurídicas, aproximando o conceito de desenvolvimento ambiental sustentável do socialmente e
economicamente viável.

Ainda no sentido de projeção, a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas, denominado
“Protocolo de Quioto”, celebrado em 1997, incluiu metas e prazos com a finalidade de reduzir ou limitar a
emissão de dióxido de carbono e outros gazes poluentes e responsáveis pelo chamado “efeito estufa”, cujo
instrumento referiu-se a adoção de acordos relativos ao tema e objetivando a conservação ambiental e o
desenvolvimento sustentável e convenção sobre mudanças climáticas. Sua vigência se deu no país em 16 de
fevereiro de 2005, através da promulgação do Decreto 5.445 de 12.05.2005 o que faz com que o país possa
sofrer as sanções decorrentes do Compromisso.

 A crescente tomada de consciência pelos Estados com respeito à matéria ambiental permite hoje
afirmar que existe uma pacífica aceitação, no plano internacional, de que as relações jurídico-ambientais
globais são relações multilaterais entre Estado, e não mais regionais ou bilaterais, o que tornou possível
conformar um direito participativo, de necessidade consensual, nomeadamente no recente exercício da
Convenção-Quadro, inovadora modalidade jurídico instrumental de fundar as bases de um trabalho
normativo, de caráter intermitente, que necessita (e exige) permanente atualização (REI, 2009: 43).

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre mudança de clima entrou em vigor em 21 de marco
de 1994 com o objetivo de minimizar e estabilizar a emissão de gazes responsáveis pelo efeito estufa na
camada de Ozônio. Ainda que não tenha força de Tratado impositivo, contou com 182 países. De sua
elaboração foi criado um anexo, denominado Protocolo de Kioto, com a finalidade de regulamentá-la, em
vigência desde 16 de fevereiro de 2005. Este sim, com regras próprias, possui metas específicas e é dotado
de medidas sancionatórias. O referido documento, com força coercitiva, criou dois sistemas de auxílio aos
países que o ratificaram: assistência técnica e financeira com possibilidade de transferência de tecnologia e
fomento de treinamento e financeiro e, ajuda para diminuir custos com medidas para redução dos gazes
poluentes. Os relatórios ambientais são analisados pelo Comitê de Implementação, com a função de verificar
como e quais países vêm atingindo suas metas concernente ao compromisso, de acordo com GALDINO e
WEBER (2008: 199/210)
Destas atitudes globalizadas originarias da ECO-92 foi criada a Agenda 21 ambiental, que determina metas a
serem alcançadas pelos paises signatários. Assim, a Agenda 21, assim denominada:

É um documento que estabeleceu a importância de cada país a se comprometer a refletir, global e
localmente, sobre a forma pela qual governos, empresas, organizações não-governamentais e todos os
setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas sócio-ambientais.
Cada país desenvolve a sua Agenda 21 e no Brasil as discussões são coordenadas pela Comissão de
Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional (CPDS). A Agenda 21 se constitui
num poderoso instrumento de reconversão da sociedade industrial rumo a um novo paradigma, que exige
a reinterpretação do conceito de progresso, contemplando maior harmonia e equilíbrio holístico entre o
todo e as partes, promovendo a qualidade, não apenas a quantidade do crescimento.

O risco ambiental experimentado por toda a população mundial não é mais possível de ser
calculado. Necessário se faz, portanto, a busca incessante de todos por soluções minimizadoras dos
problemas que permeia a integridade do meio ambiente, esta sim, típico direito de terceira geração, na síntese
da coletividade social.

Doravante, a importância do tema se perfaz numa relação de interligação entre os direitos de
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primeira geração – a vida e a liberdade, em síntese – e de terceira geração – que afirmam os poderes de
titularidade coletiva, os quais justificam a recepção de Tratados cujo Meio Ambiente seja tema, da mesma
forma como os concernentes aos Direitos Humanos.

 
3. Direitos Fundamentais, Globalização, os Tratados sobre Meio Ambiente e sua incorporação na
Constituição Federal de 1988:
Com relação à aplicação das teorias de recepção dos Tratados Internacionais, o Brasil adotou um misto de
dualismo e monismo moderado e radical, nas duas vertentes, que são muito próximas. No que tange a
incorporação, desponta entender que, tenha adotado o dualismo moderado, pois, somente após a
incorporação e sua devida ratificação, o documento crie obrigações e compromete-se a nível internacional,
subordinando-os ao “crivo do Congresso Nacional”, de acordo com o artigo 49, I da CF/88”, conforme
dissertado por ARAÚJO e LEHFELD (2006: 104).

Para LASSALE (1985: 07), o que distingue uma lei fundamental de uma lei comum e dá esta
qualificação a uma Constituição é o fato dela “informar e engendrar as outras leis comuns originárias da
mesma. A lei fundamental para sê-lo, deverá, pois atuar e irradiar-se através das leis comuns do país”.

A Emenda Constitucional n 45/2003 inseriu na Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu
artigo 5º a aplicação [2]

Em que pesem as divergências existentes até então, com o advento da citada emenda não há mais lugar para
polêmicas, no que pertine ao fato de que todo Tratado ou Convenção que versar sobre direitos humanos
ratificados pelo direito interno, será equivalente às emendas Constitucionais e, portanto, tem posição de
normas constitucionais. Desta feita, PIOVESAN (2003) “enquanto os demais Tratados Internacionais tem
força hierárquica infraconstitucional, nos termos do art. 102, III, “b”, do texto (...) os direitos enunciados em
Tratados internacionais de proteção de direitos humanos detêm natureza de norma constitucional. Esse
tratamento jurídico diferenciado se justifica, na medida em que os Tratados Internacionais de direitos
humanos apresentam um caráter especial, distinguindo-os dos Tratados Internacionais sobre demais
assuntos. Enquanto estes buscam o equilíbrio e a reciprocidade de relações entre Estados-partes, aqueles
transcendem os meros compromissos recíprocos entre os Estado pactuantes, tendo em vista que objetiva a
salvaguarda dos direitos do ser humano e não das prerrogativas dos Estados”.

Entretanto, consideráveis vozes doutrinárias, com as quais nos compatibilizamos, sustentam que andou pra
traz no sentido de vigência dos Tratados sobre direitos humanos e, conseqüentemente sobre meio ambiente.
Para essa parcela considerável da doutrina, o parágrafo 1º do referido artigo já descreve a aplicação imediata
das normas definidoras de garantias, sendo, portanto, inadmissível a inércia do Estado quanto a sua
concretização, cabendo aos poderes públicos conferir eficácia máxima e imediata a todo e qualquer preceito
definidor de direito e garantia fundamental, segundo BARROSO (1991, 860). Desta forma:

[...] ao que parece, a emenda teria saído pior do que o soneto. O texto do parágrafo 2º do artigo 5º é de
clareza meridiana, fortemente inspirado na Constituição dos EUA (art. V), deixa claro que os direitos e
garantias recepcionados pela ordem constitucional não se reduzem aos expressos imediatamente no seu
texto, indicando as fontes a partir das quais poder-se-ia reconhecer outros – decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a Republica Federativa do Brasil
venha fazer parte.

E prosseguem, o autores ARAUJO E LEHFELD (2006:114), nesse raciocínio:
[...] esta foi a vontade expressa do constituinte originário, cujo poder, até onde se supõe, é inicial,
autônomo, incondicionado e ilimitado E se este permitiu a ampliação constitucional do rol de direitos e
garantias, o que fez em perfeita sintonia com outros dispositivos elementares do edifício constitucional
[...] Sendo assim, o instrumento do decreto legislativo, com seu quorum de maioria simples, tinha por
objetivo simplesmente garantir-se um estatuto de ato complexo, conjugando-se as vontades de dois
Poderes da Republica, evitando-se assim uma indesejável concentração de poderes.

Diante deste quadro, nos afinamos com o posicionamento acima disposto, de que, ao descrever os
parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988, aliás, de forma bem lembrada,
postos pelo legislador originário, já havia previsão constitucional consoante a forma de recepção e ingresso
dos Tratados cujo objeto dispõe sobre direitos fundamentais, dando-lhes inclusive aplicação imediata.
Apenas, obstaculizou a aplicação, fazendo com que seja necessário quórum qualificado que dará ao Tratado
forma de emenda constitucional. Para tanto, os transcrevemos it literis:

1º. - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata;

2º. - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e
dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil
seja parte. Grifos nossos.

Ademais, concatenando com linha de pensamento por nós, defendida, segue ainda o pensamento de
MAZZUOLI (2004:10), para quem os parágrafos primeiro e segundo acima colacionados, além de garantir o
ingresso imediato de tais atos, também passaram a reconhecer, de forma inédita uma dupla fonte normativa
de direitos e garantias, quais sejam:

a) aquele advindos do direito interno (direitos expressos e implícitos na Constituição, esses últimos
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados) e, b) aquela outra advinda do direito
internacional (decorrentes dos tratados internacionais de direitos humanos em que a Republica
Federativa do Brasil seja parte. De forma expressa a Carta de 1988 atribuiu aos tratados internacionais
de direitos humanos devidamente ratificados pelo Estado brasileiro, a condição de fonte do sistema
constitucional de proteção de direitos e garantias.

Desta forma, tais Tratados possuem status de norma constitucional com aplicação de instrumentos
internacionais no direito pátrio e, em ocorrendo divergência de entendimento entre um ordenamento nacional
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e a aplicação de tratado internacional, deverá o interprete, para sua aplicação optar por aquele que
proporcione maior proteção ao bem jurídico tutelado, pois o objetivo principal é maximização da proteção
do bem ou da pessoa protegido no interessa da defesa dos direitos e garantias individuais.

Ressalte-se ainda que, a mesma Constituição em seu artigo 225, garante à todos, o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao poder publico e a sociedade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Desta forma, confirma o posicionamento de que se trata de
um direito do homem garantido pelo ordenamento jurídico constitucional.

Desta forma, numa análise conforme, tais instrumentos internacionais possuem características
materialmente constitucionais, não podendo sofrer análise de constitucionalidade de seus direitos e garantias,
através de Ação Direita de Inconstitucionalidade (Adin) por parte do Supremo Tribunal Federal, por não
fazer parte do rol taxativo do artigo 102, II, b da C.F. e nem mesmo serem abolidos por Emenda
Constitucional, por serem cláusulas pétreas de acordo com as limitações do artigo 60, parágrafo 4º da mesma
Carta.

 
4. Conclusões:
No presente trabalho, buscamos desenvolver discussão proeminente acerca da construção do pensamento
relacionando o direito ao meio ambiente como inerente à vida, resguardado através de Institutos
normativadores internos e externos, por empreender interesse de relações jurídicas multilaterais e afetar
diretamente a todos os seres viventes do planeta, daí seu interesse ser globalizado. Buscamos tecer análise
consoante aos riscos inerentes à degradação deste meio ambiente através de diversos Documentos de cunho
mundial assinados para o desenvolvimento dos estudos socioambientais, sendo este, instituto de
incomensurável importância para a continuidade da espécie humana sobre a Terra, tendo em vista que,
perpassa pela preservação do meio ambiente, sua sobrevivência. Ante a necessidade de concepção
fundamental de um novo paradigma de desenvolvimento que deve promover não só a sustentabilidade
estritamente ambiental, mas também a sustentabilidade social, corroborando políticas públicas de redução de
desigualdades e inclusão de comunidades locais com objetivos claros de promoção social justa e eqüitativa
na valorização do humanismo e pluralismo jurídico.

Ainda, tecemos observações acerca de como essas políticas e seus documentos jurídicos trazem
como conseqüência, a flexibilização do instituto da Soberania dos Estados na concepção de Nação, tal qual
conhecemos até então, justificando-se esta inter-relação com a suplantação dos interesses e fortalecimentos
dos instrumentos de participação democrática além das fronteiras geopolíticas, com natureza jurídica
emancipatória, pluralista, coletiva e indivisível, impondo novos desafios à ciência jurídica.

Observamos ainda que, a necessidade geradora do interesse ao meio ambiente difundiu a concepção
sociambientalista cujo objetivo é buscar o equilíbrio entre o ser humano e o meio a qual pertence, doravante
ao risco criado à sociedade ser afeto diretamente a questão da sobrevivência e permanência da presente e das
próximas gerações, daí a importância dos Tratados Internacionais e os documentos originários de seus
desdobramentos, como paradigma de pensamento em evolução.

A convalidação de Tratados Internacionais pelos Estados, implanta uma nova concepção de
Soberania, onde passa a ser necessário a submissão da ordem interna aos seus ditames, no interesse coletivo,
passando suas normas à condição de supra-constitucional e corrente analise sistêmica.

Em decorrência deste interesse globalizado, firmamos nossa compatibilização ao posicionamento de
que incidiu em excesso desnecessário, o legislador reformador ao incorporar o parágrafo 3º ao artigo 5º da
Constituição Federal Brasileira, dando forma de emenda constitucional através do quórum qualificado aos
Tratados Internacionais, cujo assunto pertine aos Direitos Humanos, tendo em vista ter, o legislador
originário, tratado o assunto de forma a dar aplicação imediata aos mesmos no parágrafo 1º do referido
artigo.

Ademais, a inserção como norma supra-constitucional do direito ao meio ambiente como interesse
humanístico, perpassa pela impossibilidade inclusive de análise constitucional através de ação direita de
inconstitucionalidade, por clara incompetência do Supremo Tribunal Federal.
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PODER, TERRITÓRIO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL:UMA REFLEXÃO ACERCA DOS
ESPAÇOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO SISTEMA BRASILEIRO DE GESTÃO

AMBIENTAL.

POWER, TERRITORY AND SOCIAL PARTICIPATION: A REFLECTION ON THE SPACES OF
COLLECTIVE DELIBERATION IN THE BRAZILIAN SYSTEM OF ENVIRONMENTAL

MANAGEMENT.

Leonardo Alejandro Gomide Alcantara

RESUMO
O presente estudo tem como escopo travar uma discussão sobre os conflitos gerados pelas diferentes
práticas de apropriação do ambiente e seus recursos, na perspectiva de um modelo de resolução e gestão
democraticamente sensível aos múltiplos interesses que se configuram na sociedade. A gestão ambiental no
Brasil vem se consolidando, a partir de seus espaços de deliberação coletiva, como um modelo
compartilhado que comporta múltiplos segmentos de interesses, dentro da sociedade civil, do Estado e dos
setores produtivos, nas práticas que disciplinam e legitimam as diversas formas de uso, ocupação e
exploração do ambiente. Esse espaços se configuram como verdadeiros palcos onde se desdobram e
encerram conflitos sociambientais. Conselhos e comitês ambientais, significativamente difundidos na
realidade brasileira, ostentam um potencial democrático-participativo que possibilita compreendê-los como
importantes instrumentos na resolução de conflitos socioambientais e na construção de um pacto social mais
equânime. Nesse víeis o presente estudo estabelece uma reflexão sobre a efetividade democrática desses
espaços, perscrutando sobre suas deficiências e limitações na realidade social.
PALAVRAS-CHAVES: Gestão Ambiental, participação democrática, conflitos sociambientais

ABSTRACT
The present study is scoped to catch a discussion on the conflicts generated by the different practices of
appropriation of the environment and its resources in anticipation of a model resolution and management
democratically responsive to multiple interests that emerge in society. Environmental management in Brazil is
consolidating from their spaces for collective deliberation, as a shared model that includes multiple segments
of interests within civil society, government and productive sectors, in practices that regulate and legitimize
the various forms use, occupation and exploitation of the environment. Such spaces are configured as true
stage where environmental conflicts unfold and close. Environmental concius and committees, significantly
broadcast on Brazilian reality, bearing a potential democratic participatory approach allows to understand
them as important tools in solving environmental conflicts and building a more equitable social pact. The
present study provides a reflection on the effectiveness of democratic spaces, peering over their
shortcomings and limitations in social reality.
KEYWORDS: Environmental Management, democratic participation, environmental conflicts

INTRODUÇÃO
            As variadas formas de se utilizar e dispor do ambiente traduzem, além da distribuição de poder sobre
os territórios e seus atributos naturais, os modelos e práticas culturais que se confrontam na significação e
apropriação do mesmo. Dentro da pluralidade de práticas sociais de apropriação dos elementos naturais
ocorrem constantes colisões, em que, por seus impactos, algumas atividades podem inviabilizar outras, e, na
implementação das mesmas, se reproduzem os modelos ideológicos que as legitimam em detrimento das
demais, evidenciando o que se privilegia enquanto paradigma de desenvolvimento social.

Essa situação pode ser exemplificada comparando-se as práticas adotadas por certos grupos
humanos como famílias de pequenos agricultores, populações tradicionais, indígenas, entre outros, quando
estas são suplantadas por planos e projetos de governo para construir hidroelétricas ou rodovias, pela
implementação de variados tipos de indústrias e atividades minerárias, pelo o avanço da agroindústria etc.
Diante dessa realidade, ao pensar um modelo de gestão do ambiente, devemos considerar a configuração
pluralista e multicultural da sociedade e a necessidade de respeito e consideração aos diversos interesses que
se apresentam. Mesmo que na realidade se apresente muito aquém, a gestão ambiental deve ser
democraticamente sensível a essa pluralidade e socialmente justa na distribuição do poder sobre os
territórios.     

No modelo de gestão ambiental brasileiro, as atividades que potencial ou efetivamente geram
adversidades ambientais, são condicionadas a um processo jurídico-administrativo que possibilita não apenas
a quantificação e qualificação dos possíveis impactos socioambientais, mas também a participação social, em
espaços discursivos e deliberativos, para decidirem sobre a possibilidade/conveniência de uma dada
atividade. O complexo de órgãos interativos que compõem esse sistema de gestão congrega órgãos
diretamente ligados ao governo central, aqueles que aportam o conhecimento técnico e funções executivas e
os colegiados, órgãos que comportam a participação social, com funções normativas e deliberativas. Pode-se
dizer que, frente ao tratamento anteriormente dispensado para essas questões, centralizado e despido de
preocupações ambientais, o modelo atual representa um grande progresso democrático na gestão e
distribuição de poder sobre os territórios. Não obstante, ainda tem um longo percurso pela frente para que
se torne sensível aos múltiplos interesses sociais, principalmente aos que são contrários à lógica hegemônica
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de desenvolvimento.
O presente estudo, pautado em pesquisas anteriores e na experiência de mais de cinco anos como

representante da sociedade civil em conselhos ambientais, busca uma breve reflexão sobre a potencialidade
desse modelo de gestão como um caminho para se construir um pacto social mais justo e equilibrado na
utilização dos elementos naturais sob a perspectiva da democracia e da sustentabilidade. São aqui focados os
instrumentos de deliberação coletiva (os conselhos ambientais), principalmente os de atuação local ou
regional/estadual, analisados, in abstrato, em sua estrutura idealizada e em suas deficiências na praxe da
gestão ambiental.     
 
 
CONSENSOS E CONFLITOS NA DISTRIBUIÇÃO DO PODER SOBRE OS RECURSOS
NATURAIS
 

Queremos saber, queremos viver
Confiantes no futuro

Por isso se faz necessário prever
Qual itinerário da ilusão

A ilusão do poder
Pois, se foi permitido ao homem

Tantas coisas conhecer
É melhor que todos saibam

O que pode acontecer
(Gilberto Gil)

)
Os elementos naturais – recursos energéticos, hídricos, minerais, solos ou sistemas vivos – e sua

acessibilidade são a base de subsistência das sociedades humanas e configuram a razão de fortes conflitos em
sua distribuição e significação. As disputas pelos territórios, seus atributos e o que eles representam,
contrapõem desde grupos de indivíduos isolados até modelos culturais, etnias, nações. Atualmente, os
problemas decorrentes do poder e disposição sobre esses elementos (má distribuição, esgotamento,
desequilíbrios ecossistêmicos etc.), que provavelmente, em maior ou menor grau, sempre existiram,
ganharam uma conotação muito distinta da de outros tempos nas sociedades ocidentais, possibilitando uma
releitura de seu paradigma de concepção e apropriação do ambiente. A interpretação desses problemas
enquanto “questões ambientais”, fruto da (auto) crítica do exuberante modelo de desenvolvimento da
modernidade, por um razoável consenso, capilarizou-se nos diversos sistemas sociais permeando as agendas
políticas, os debates científicos, as construções jurídicas, morais e educacionais, tornando-se hoje uma
questão presente e comum entre os indivíduos globalmente considerados.     

Por uma perspectiva amplamente difundida, as questões ambientais, concebidas como uma “crise
civilizatória”, são traduzidas, simplificadamente, por uma relação quantitativa (de déficit) de matéria e
energia frente às formas de consumo e produção do modelo civilizatório hegemônico. Dentro dessa
problemática é percebido que a utilização dos elementos naturais, através dos parâmetros tecnológicos
estabelecidos, supera a capacidade de regeneração dos mesmos, comprometendo, ao longo do tempo, sua
continuidade. Por outro lado a absorção dos resíduos das atividades humanas também não se mostra viável
em tempo humano. Dados apontam que a pressão exercida sobre os sistemas naturais da Terra, diante do
contingente populacional e do estilo de vida da sociedade de consumo, excede aproximadamente 25% a
capacidade de renovação desses sistemas. Apontam também que, nos últimos trinta anos a perda de
biodiversidade supera qualquer outro momento da história do homem[1] e, que o modo como geramos e
consumimos energia começa a mostrar sinais claros de irreversíveis alterações climáticas[2] etc.  

Esses e outros problemas que são objetivamente tratados pelos meios de comunicação da sociedade,
expõem um estado calamitoso e insustentável que pressupõe o comprometimento dos modos de vida (ou da
própria vida nas versões mais apocalípticas) que atingiria de forma mais ou menos homogênea toda a
humanidade. Além de envolver algo realmente motivador no ser humano, que é o medo, tratada por um
matiz essencialmente economicista e utilitário a questão tende a ser compreendida em sua resolução ou
mitigação por processos de conscientização e de desenvolvimento de tecnologias que possibilitariam
contornar a situação agônica que enclausura a sociedade como um todo.

Apesar da necessidade inafástavel de compreensão, reduzir as questões ambientais exclusivamente à
problemática das quantidades de matéria e energia, impossibilita compreendê-las em sua real complexidade
na dinâmica das sociedades. Dentro desse contexto vêm ganhando força vertentes teóricas que buscam
compreender essas questões de forma integrada, percebendo as inter-relações entre sociedade e meio
ambiente, entre os elementos que constituem o meio e seus sentidos culturais e históricos, entre a
interconexão explícita dos processos sociais e ecológicos. Nesse sentido, as formas de uso, apropriação e
ocupação do território e dos seus elementos constitutivos pelos diferentes segmentos e formas sociais é
dotada de distintos fins, sentidos e significados.

Os modelos e práticas sociais se ligam diretamente às representações simbólicas que atribuem
diferentes significados aos territórios, elementos ambientais e à distribuição de poder sobre os mesmos,
dentro de um contexto histórico. A partir dessa relação se estabelecem disputas que se configuram: no
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campo dos significados, legitimando ou deslegitimando práticas sócio-culturais de apropriação da base
material; nas relações atreladas aos recursos e sua acessibilidade e deterioração (questões de justiça
ambiental); e nas competições sobre a distribuição de poder sobre esses elementos[3].

Há uma dimensão política e conflitiva intrinsecamente ligada às questões ambientais que não se
resume a uma convergência consensual necessária da idéia de crise e da construção de uma consciência
universal da mesma. Essa perspectiva de crise, na realidade, é reproduzida por uma gama variada de
construções discursivas e valorativas, com projeções diferenciadas tanto normativamente, em construções
éticas e jurídicas, quanto politicamente em sua abrangência. Muitas vezes são sinalizadas direções opostas na
busca de um “modelo cultural” adequado para dirimir a idéia de “crise”: De um lado, pretensões de radicais
mudanças no status quo e cisões paradigmáticas das concepções que vão desde o sistema societal ao ser
humano, em alguns casos com ideais totalizantes. Por outro lado tem-se a busca da manutenção adaptativa
do sistema (e do satus quo) às novas condições, mudando minimamente as formas de se conceber e se
apropriar do meio ambiente, dentro daquilo que se julga o necessário para a estabilidade sistêmica, com uma
credulidade especial nas tecnologias para superar a idéia de crise. Nesse sentido, a concepção de
“desenvolvimento sustentável”, conceito cunhado a partir do final da década de 1980 e disseminado a partir
da década de 1990, se tornou vetor determinante de uma lógica de apropriação dos elementos naturais,
empreendida como capaz de superar os problemas ambientais pelo progresso tecnológico, eficiência no
aproveitamento de recursos e gerenciamento dos riscos[4].

Entretanto, essa lógica que consagra um instrumental técnico-científico-burocrático de racionalização
econômica, mitigação e compensação de danos e diluição dos conflitos advindos de problemas ambientais,
apresenta-se empenhada na manutenção do modelo de desenvolvimento hegemônico e na lógica reificadora
do mercado. Não obstante a abertura para processos democrático-participativos de gestão ambiental, nesse
modelo, a natureza é percebida como recurso (não possui nenhum tipo de valoração intrínseca) e as práticas
que atendem a esse ideário técnico-científico-burocrático são percebidas aprioristicamente como legítimas.

Por outro viés – sensível às diferentes práticas, significados e modelos culturais de apropriação do
ambiente – percebe-se uma realidade permeada por conflitos socioambientais. Os impactos gerados por
determinados usos, o poder exercido sobre determinado recurso, o status designado para determinada área,
os riscos de uma dada atividade, entre outras situações que se reproduzem diuturnamente nas sociedades,
muitas vezes, perfazem o que se convencionou designar como “conflitos ambientais” ou “socioambientais”.
Vale dizer, as disputas entre os grupos sociais derivadas dos distintos tipos de relação que eles mantém com
seu meio natural, engloba três dimensões: o mundo biofísico, o mundo humano-social e o relacionamento
dinâmico e interdependente de ambos[5], onde o ambiental e o social se conectam.   

O processo de disputa sobre os elementos ambientais, pelo seu controle (distribuição de poder e
designação de sentidos), acesso (distribuição social dos recursos) e exploração (formas de uso, apropriação
e ocupação), é um ponto marcante e indissociável da compreensão das sociedades neste século.   

Diante dessa realidade crescem mundialmente as discussões sobre instituições regulatórias e políticas,
assim como de tecnologias para resolução de conflitos ambientais[6]. E nesse sentido uma questão se perfaz:
o que significa resolver um conflito? Seria cessá-lo ou mitigá-lo? Negociá-lo ou arbitrá-lo? A resolução de
um conflito ambiental deve se pautar exclusivamente numa discussão técnica, ou incluir a dimensão da
justiça, da ética e da democracia? O conflito deve ser resolvido em si, ou deve-se confrontar e transformar o
processo que lhe deu origem?

As práticas sociais institucionalizadas que visam dirimir conflitos de qualquer natureza –
grosseiramente – tendem, inicialmente, a uma harmonização ou conciliação entre as partes. Caso essas
“tentativas” se percebam frustradas, pode um terceiro imparcial ou um colegiado fazer a mediação ou
arbitrar uma posição mediante critérios e valores (p. ex. o papel jurisdicional do Estado). Esse processo, via
de regra, visa à estabilidade social (por fim ao conflito ou resolve-lo), mas pode também transformar a
realidade social. Considerando as duas perspectivas, que não se antagonizam, mas se distinguem, poder-se-ia
identificar, dentre os instrumentos e espaços que lidam com “conflitos ambientais”, aqueles que assumem um
caráter mais “resolutivo” (resolvem o conflito em si) ou podem assumir um caráter mais “transformador”
(ultrapassa o conflito em si e os atores imediatamente envolvidos). Destacam-se três enfoques:

O primeiro enfoque trata de modelos de análise e ação que visam resolver os conflitos de forma mais
direta e negocial, a partir dos próprios envolvidos ou a partir de terceiros dotados de autoridade ou
capacidade pericial para arbitrá-los. Trata-se de metodologias de resolução negociada, não muito utilizadas
no Estado Brasileiro, mas bastante difundidas em alguns países. São exemplos dessas tecnologias de
resolução negociada de conflitos ambientais: a Negociação Direta, a Conciliação, a Facilitação, a Mediação,
a Arbitragem etc. Essa perspectiva negocial privatista sofre acusações de despolitizar o conflito, retirando o
debate da esfera pública e alocando-o exclusivamente na esfera de conhecimento dos atores nele diretamente
envolvidos. Por sua vez é percebida como mais célere, menos burocrática e, com as devidas proporções,
mais eficiente do que o judiciário[7].

Uma segunda perspectiva – instância por excelência para dirimir conflitos sociais – trata-se do
próprio judiciário. A emergência das questões ambientais, encampadas, sobretudo, a partir da década de
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1970 pelo Brasil, faz surgir uma nova categoria de interesse juridicamente tutelado: o meio ambiente,
concebido em sua integralidade (diferentemente da forma fragmentária como era tratado – p. ex. florestas,
fauna, solos etc. anteriormente concebidos sem manter relações entre si). Essa mudança conceitual tem
como marco a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938 de 31 de Agosto de 1981, que traz no seu
texto um conceito para Meio Ambiente e um tratamento sistêmico para seus elementos. Com a promulgação
da Constituição Federal de 1988, se deu a elevação dos bens e da qualidade ambiental ao grau de direito
fundamental, assumindo – a qualidade ambiental – atribuições de irrenunciabilidade, inalienabilidade e
imprescritibilidade. Sendo o “meio ambiente ecologicamente equilibrado” um direito com titularidade difusa
(dirige-se a toda a coletividade). Nesse sentido os bens ambientais são bens de interesse comum, perspectiva
essa que vem redimensionar o conceito de propriedade privada com implicações significativas em sua
fruição. Esta fica submetida à exploração limitada (certos bens ou espaços não são passíveis de utilização) e
condicionada (deve-se demonstrar que o uso não será nocivo para receber outorga do poder público). A
fruição passa a estar atrelada à função socioambiental da propriedade e as questões ambientais passam a
envolver (direta ou indiretamente) a sociedade como um todo – caráter difuso[8].

Apesar de gozar de um arcabouço teórico e legislativo amplo, que dialoga com outras disciplinas
inclusive não jurídicas, e de reformular vários conceitos jurídicos tradicionais, o Direito Ambiental é uma
disciplina relativamente marginalizada, que vem ganhando importância gradual na atualidade. Seu conteúdo
legislativo encontra grande descompasso com a realidade, e o poder judiciário em si, é consideravelmente
despreparado para lidar com as questões ambientais que lhes são apresentadas[9]. A inaptidão técnica, a
tradição civilista e a extrema morosidade são apontados como fatores de esvaziamento do judiciário para
dirimir as lides ambientais. Estas, por sua vez, recairiam ainda mais para uma instrumentalização
contratualista e privada, flexibilizando o teor de indisponibilidade e de “bens de uso comum” dos elementos
ambientais.

Por sua vez, é importante salientar que o acesso à justiça é bastante ampliado no Direito Ambiental.
Instrumentos como a Ação Civil Pública (Lei 7347 de 24-07-85) e a Ação Popular (Lei 4717 de 29-06-65),
além de serem instrumentos processuais específicos de tutela do interesse coletivo, ampliam o rol de
legitimados ativos para a impetração da ação, possibilitando-a às associações civis e aos cidadãos
respectivamente. Não obstante tratar-se de instrumentos de exercício profundo da cidadania, tanto a Ação
Civil Pública quanto a Ação Popular são parcamente utilizados pela sociedade civil.

O Ministério Público, que utiliza amplamente a Ação Civil Pública, pode-se dizer, desempenha um
papel importante na resolução de conflitos ambientais. Este possui como função precípua, além de fiscalizar
a lei e promover a justiça, defender os direitos massificados da sociedade (função preventiva e repressiva).
Dispondo de uma série de instrumentos de atuação, o Ministério Público pode figurar tanto como
“demandista”, atuando frente ao Poder Judiciário que se incumbe da resolução dos conflitos, através da
Ação Civil Pública, do Inquérito Civil e Criminal p. ex.; ou assumir um papel “resolutivo”, lançando mão
dos procedimentos administrativos e firmando Termos de Ajustamento de Conduta, e a partir daí,
resolvendo os embates[10].

A resolução de conflitos através de Termos de Ajustamento de Condutas pelo Ministério Público ou
Termos de Compromisso (legitimados para alguns órgãos ambientais) se dá mediante um compromisso
firmado para “ajustar” a conduta do agente que está em desacordo com a lei. Figurando como título
executivo extra-judicial, esses instrumentos evitam a burocracia do processo judicial, são mais flexíveis e
negociados, podendo ser assistidos por outras instituições (órgãos públicos, universidades, associações etc.)
que lhes dão mais legitimidade. Entretanto, apresentam inúmeras deficiências decorrentes do não
cumprimento dos acordos firmados, principalmente devido à ausência ou insuficiência de fiscalização. Há
também, devido à autonomia substancial do Ministério Público, a possibilidade de acordos serem negociados
visando atender interesses particularistas, alienando os interesses difusos e possibilitando o desenvolvimento
de atividades lesivas, com o aval do Parquet, mediante certas concessões. O Ministério Público também não
está isento de influências políticas e econômicas, assim como os Termos de Ajustamento de Condutas
podem, não apenas não dirimir efetivamente os possíveis conflitos ambientais, como legitimar práticas
escusas, posto que não recai uma devida fiscalização sobre as ações pactualizadas.

O terceiro enfoque – sobre o qual o estudo se debruça – trata dos instrumentos administrativos de
co-gestão política do meio ambiente. Espaços onde se constroem e se decidem políticas socioambientais,
planos de desenvolvimento, normatizações, controle e licenciamento de atividades, qualificação de
territórios etc. Há cerca de quatro décadas, quando as políticas ambientais deixaram de ser tratadas
implicitamente em outros setores (constituindo um campo próprio), se inicia o processo de construção
desses instrumentos de gestão ambiental, que ao longo do tempo, foram ganhando materialidade na
realidade social brasileira. São esses instrumentos que passaremos a discutir doravante.

 
 

A EMERGENCIA E A OPERACIONALIDADE DA GESTÃO AMBIENTAL NO BRASIL
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Consolidação e operacionalidade da gestão compartilhada
 

 Sob a influência da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano de 1972,
realizada na cidade de Estocolmo, o Governo Federal, na excepcionalidade do Regime Militar e em meio a
obras colossais e desastrosas, descontrolada exploração dos recursos naturais, favorecimentos e expansão
das fronteiras agrícolas, dá inicio do que se designa como “política ambiental explícita do governo”[11].
Precisamente no final de 1973 com a criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente - SEMA, instituída
pelo Decreto n° 73.030, em 30 de outubro de 1973.                                      

Contudo, já antes da criação da SEMA, começaram a se institucionalizar órgãos em alguns estados
do Brasil, que passaram a tratar o Meio Ambiente como um setor específico de políticas públicas. Em junho
de 1973 criou-se a Companhia de Tecnologia de Saneamento Básico e de Controle da Poluição das Águas –
CETESPE (Lei 118/73 SP). E, em outubro de 1973 foi criado na Bahia o primeiro conselho de meio
ambiente do país, o Conselho Estadual de Proteção Ambiental – CEPRAM (Lei 3163/73 BA).

Em meados da década de setenta, se dá uma grande inovação nacional na gestão do meio ambiente.
Segundo Lemos[12], surge pela primeira vez um colegiado de Meio Ambiente com poderes deliberativos no
Estado do Rio de janeiro. Em Minas Gerais outra importante inovação se deu com a criação da Comissão de
Política Ambiental - COPAM (instituído em 29 de abril de 1977 que, a partir de 1988, passou a ser
Conselho Estadual de Política Ambiental, mantendo a sigla COPAM). Um órgão colegiado normativo e
deliberativo que, pela primeira vez, incluía a participação da sociedade civil de forma mais ampla, com
representantes de entidades ambientalistas, fomentando um maior controle social das políticas públicas de
meio ambiente do estado[13].

No inicio da década de 1980, com a edição da Política Nacional de Meio Ambiente, fica instituído o
Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), que se estabelece como uma rede articulada de órgãos
interativos que atuam nos três níveis da federação. Esse amplo modelo de gestão – que incorpora os órgãos
ambientais federais, estaduais e municipais – veio se constituindo por tripartições em sua estrutura, com
órgãos centrais (mais diretamente ligados ao governo – chefe do executivo), órgãos executivos (executam as
políticas, aplicam penalidades, fiscalizam, transigem etc.) e órgãos decisórios (conselhos e comitês que
comportam múltiplos segmentos representativos). As representações, principalmente nos órgãos colegiados,
também se organizaram por mecanismos tripartites – Estado, Mercado e Sociedade. Esse processo se deu
acompanhando uma crescente mentalidade democrática e participativa, contrária a lógica centralizadora da
época, consagrando a participação social nos processos decisórios e configurando uma gestão
descentralizada sobre os territórios.

Foi a partir dos modelos experimentados na Bahia, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, em São
Paulo e em Minas Gerais (posteriormente disseminados pelo país) e de seus aperfeiçoamentos, que o
Governo Federal se inspira para criar o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) em 1981,
comportando amplos segmentos representativos. Também na década de 1980 aponta-se o grande momento
do surgimento dos conselhos de meio ambiente no âmbito municipal, concomitantemente ao surgimento de
inúmeras associações ambientalistas[14].

Gradativamente o modelo de gestão ambiental brasileiro, conforme exposto no breve delineamento
histórico, vai tomando forma e vão sendo instituídos, na federação, nos estados e parte considerável dos
municípios, legislações específicas e os órgãos constitutivos da gestão ambiental: Ministério, Secretarias,
Departamentos, Fundações, Autarquias, Agências e os Conselhos.

De uma forma geral e muito resumida podemos mensurar que a operacionalidade do sistema de
gestão ambiental se dá da seguinte forma: deliberações normativas (atos regulamentares) e políticas públicas
ambientais podem ser criadas e propostas por qualquer das três instâncias dos órgãos ambientais – pelos
órgãos centrais e pelos órgãos executivos (via de regra) ou pelos colegiados deliberativos – mas são
discutidas e aprovadas nos colegiados (preponderantemente). No que tange as práticas de apropriação do
ambiente que geram impactos ambientais, ou seja, as atividades passíveis de Licenciamento Ambiental
(processo administrativo complexo e sui generis), primeiro vale dizer que: o Licenciamento se subdivide em
três etapas que avaliam gradativamente momentos diferentes das atividades propostas (Licença Prévia,
Licença de Instalação e Licença de Operação); em segundo lugar cabe mencionar que o Licenciamento
Ambiental, para qualquer atividade que se submete ao mesmo, deve ser precedido de estudos que visam
quantificar e qualificar os possíveis impactos da atividade (EIA/RIMA, PCA/RCA, PRAD etc.) e estes
estudos correm por conta do proponente; em terceiro lugar, os técnicos do órgão executivo analisam os
estudos realizados, realizam vistorias e exarem pareceres técnicos e jurídicos que subsidiam as discussões no
conselho (órgão deliberativo); por último, nos conselhos, os representantes de múltiplos segmentos sociais
(conselheiros do poder público e da sociedade civil), devem discutir e deliberar pela concessão ou não da
licença ambiental que possibilitará o desenvolvimento da atividade proposta. Cabe ressaltar que: para todas
as etapas do licenciamento é dada ampla publicidade (publicação em diários oficiais ou jornais de grande
circulação ou mesmo audiências públicas); todos os documentos dispostos sobre qualquer forma e em
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quaisquer dos órgãos que compõe o SISNAMA são de acesso público irrestrito (salvo caso de segredo de
justiça) por parte de qualquer cidadão, independente de demonstração de interesse direto ou não, o que é
um direito a informação previsto pela Lei Federal 10.650/2003; e qualquer cidadão pode se manifestar nos
colegiados, independente de ser conselheiro, para marcar posição ou influenciar no debate.  

Pode-se dizer que o modelo de gestão do ambiente compartilhada entre Estado e sociedade civil,
através dos colegiados ambientais, está razoavelmente difundido no Estado brasileiro em cidades de médio e
grandes portes. Além das políticas de desenvolvimento ambiental e urbano, merecem destaque as políticas
de gestão de recursos hídricos e de unidades de conservação. A Política Nacional de Recursos Hídricos
(criada pela Lei 9433 de 08 de janeiro de 1997), além de criar o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e
os conselhos estaduais, cria também os “comitês de bacia”. Estes operam na delimitação geográfica de uma
bacia hidrográfica ou sub-bacia, comportam diversos segmentos participativos e são incumbidos de arbitrar
questões e conflitos relacionados a esse recurso. Por sua vez, o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (criado pela Lei 9985 de 18 de julho de 2000), além de dispor sobre consulta pública e
processos participativos para a criação de várias categorias de unidades de conservação, dispõem também de
“Conselhos de Unidades de Conservação” para auxiliar a geri-las. Ressaltando, contudo, que parte
significativa desses conselhos possuem caráter meramente consultivo (categorias de unidades de
conservação de proteção integral).
 
 
Visibilidade dos atos públicos e inserção de novos interesses nas arenas políticas – o potencial
democrático dos conselhos   

 
Os Conselhos e comitês são espaços públicos sui generis, constitutivos de uma nova

institucionalidade que não decorre meramente da lei ou da discussão no parlamento. Apresentam-se como
aparatos mistos que comportam elementos da sociedade civil e do Estado numa relação não-hierárquica,
onde se recria uma forma específica de participação sociopolítica[15]. Embora não podendo afastar sua
realidade de espaço público jurídico-institucional-estatal, o que fere uma percepção de autonomia ilimitada,
os conselhos são espaços de controle social, de democratização de decisões e garantias de acesso universal
às políticas e serviços públicos[16]. Sobretudo são espaços de discussão, debates e conflitos de interesses.

Elenaldo Celso Teixeira[17] situa a origem dos conselhos em três direções distintas. A primeira seria
resultante de “movimentos insurrecionais”, como meio da organização revolucionária, funcionando como
aparato de poder, com ampla abrangência de ação e, concomitantemente, sistema alternativo de
representação. Historicamente contextualizados na primeira fase da Revolução francesa (1789), nos
Conselhos da Comuna de Paris (1871), nos soviets de Petrogrado (1905) e na Revolução Russa (1917). Em
outro momento os conselhos se dão como instância de poder nos lugares de trabalho, principalmente nas
fábricas e, mais recentemente, nos países de capitalismo avançado, como arranjos neo-corporativistas.

No Brasil, principalmente após a Constituição Federal de 1988, esses espaços públicos surgiram no
bojo de um movimento ao mesmo tempo em prol da descentralização administrativa e da ampliação da
participação popular, que passaram a ser associadas a formas de democracia mais efetivas e da prestação de
serviços públicos mais eficientes[18].

Uma leitura para esses espaços, bem como para as transformações democráticas do Estado
Brasileiro, deve englobar além da perspectiva meramente institucional, a constante interação entre o Estado,
as instituições políticas e a sociedade civil, percebendo o caminho da construção democrática, não como
momento de transição, mas como processo permanente e nunca acabado[19]. Nesse sentido o modelo
habermasiano de esfera pública e de ação comunicativa, com as devidas restrições, traz contribuições
importantes para uma compreensão mais ampla dos processos democráticos e também para o entendimento
das potencialidades dos espaços públicos como os conselhos gestores.
No pensamento habermasiano o espaço público é percebido a partir da criação de procedimentos que
possibilitem que todos os cidadãos afetados por normas sociais gerais e decisões políticas coletivas possam
participar de sua formulação e adoção. Isto se daria através de processos discursivos orientados por
princípios de universalização que possibilitariam que qualquer decisão tomada ou norma construída fosse
compreendida e aceita por todos aqueles que a elas estariam submetidos. A teoria ética e procedimental de
Habermas pressupõe que os cidadãos devem utilizar plenamente seus direitos de comunicação e participação
voltados para além da esfera privada, mas também para o bem comum: “é necessário que os cidadãos
troquem seus papéis de sujeitos privados do direito e assumam a perspectiva de participantes em processos
de entedimento que versam sobre regras de sua convivência”[20].
            Partindo dessa proposição, a sociedade civil e a esfera pública, exercem uma função inafastável na
constituição de um Estado Democrático de Direito. De um lado a esfera pública deve se apresentar como
uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opinião onde os fluxos
comunicacionais podem ser filtrados e sintetizados de forma a condensarem opiniões públicas. Estas devem
ser convertidas em temas específicos e reproduzidas através do agir comunicativo, sob uma linguagem que
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permite a compreensibilidade geral da prática comunicativa cotidiana[21]. Por outro lado, a sociedade civil,
que comporta os movimentos sociais, organizações e associações, deve captar os problemas sociais
inseridos nas esferas privadas e os transmitir para a esfera pública política; i.e. “o núcleo da sociedade civil
forma uma espécie de associação” capaz de institucionalizar os discursos, organizados de forma aberta e
igualitária, para solucionar problemas sociais, transformando-os em questões de interesse geral dentro de
esferas públicas[22].

Apesar do modelo discursivo habermasiano se ancorar numa “situação ideal de fala” (o que pode
privilegiar ou excluir grupo de atores sociais), na possibilidade de consensos fundados e trabalhar uma
perspectiva de esfera pública muito mais capilarizada e autônoma do que a realidade institucionalizada dos
colegiados de gestão compartilhada de políticas públicas (especificamente os ambientais); sua visão sobre
sociedade civil e esfera pública se mostra de grande importância como marco para a compreensão dos
espaços de deliberação coletiva de caráter essencialmente discursivos como são os colegiados ambientais.
Conforme Vieira[23] o modelo discursivo de esfera pública incorpora elementos fundamentais do modelo
republicano e do modelo liberal, ampliando-os na medida em que se apresenta como uma concepção mais
inclusiva de formação da vontade e com menos amarras jurídico-institucionais.

 Existem diversos modelos de conselhos e comitês que tratam uma diversidade de assuntos (saúde,
educação, assistência social, transporte etc.). Dentre os que tratam políticas ambientais e imediatamente
correlacionadas (urbanas p. ex.), ganham especial importância aqueles que assumem caráter deliberativo,
pois suas atividades culminam em uma decisão, uma posição vinculante. Além do caráter deliberativo,
ordinariamente, estes conselhos comportam uma pluralidade de segmentos representativos, dentro da
Sociedade Civil e do Estado, proporcionando certo equilíbrio entre os grupos de interesse (entidades
ambientalistas, sociais, setores produtivos, acadêmicos etc.) estabelecendo relações de paridade (número
igual de representantes para o Estado e a Sociedade Civil). Somado a isso, os conselhos assumem ainda uma
função normativa, ou seja, podem propor a normatização de atividades pelo órgão executivo e propor a
regulamentação de leis, considerando elementos da realidade local e com a participação de diversos grupos
de interesses.

Por suas características, muitos atores sociais percebem nos conselhos um potencial democrático e
reformador. Verdadeiros canais de comunicação entre sociedade e Estado, com ampliação do espaço
público e participação cidadã efetiva. Espaços que abrem um precedente para o acesso à discussão que pode
ir além da opinião, conforme o formato do conselho – deliberação ou normatização – podendo ter
implicações diretas nas decisões políticas que afetam a vida dos membros de uma dada comunidade. Nesse
sentido, atores sociais ganham um novo espaço para ter voz ativa (muitas vezes independente da
representação de um conselheiro) e participam de decisões que terão implicações diretas nas suas vidas
através desses espaços públicos discursivos que, algumas vezes, gozam de autonomia funcional. Assim
novos interesses são explicitados e inseridos no complexo jogo das decisões políticas que, à medida que são
transparecidos pelo discurso argumentativo expondo a legitimidade das demandas, não podem ser
“simplesmente” excluídos. 

Perscrutando a realidade brasileira, onde as desigualdades são características marcantes da sociedade,
promover entendimentos e convergências, ou ao menos o respeito nas demandas entre os interesses de
grupos díspares, não é uma tarefa fácil. Tradicionalmente um conflito de interesses se resolve na imposição
da vontade daquele que possui melhores condições econômicas, em última instância através da força bruta,
ainda que por meio de ações ilegítimas do Estado que atende, muitas vezes, a interesses escusos. Nessa
realidade a implementação da gestão ambiental compartilhada, com o advento de espaços públicos
discursivos que possibilitam a participação de uma diversidade de atores e o poder de decidir as questões
que ali são levadas pode representar a promoção de uma responsabilidade solidária, coletiva e democrática
para mediação e negociação dos conflitos decorrentes das diferentes formas de apropriação dos territórios.
E isso se dá através do diálogo social e político que favorece tanto o fortalecimento institucional, quanto a
legitimidade dos atos públicos, representando uma maneira distinta da forma tradicional de se dirimir
conflitos na sociedade. Aí reside parte substancial da importância desses colegiados para a sociedade[24].

Considerando a estrutura desses conselhos é possível afirmar que os mesmos proporcionam, no
exercício de uma dada atividade que ali será analisada, a utilização de técnicas de apropriação e modificação
dos elementos naturais cientificamente mais criteriosas, com relação à eficiência e sustentabilidade, dado a
necessidade de suporte técnico multidisciplinar na implementação e funcionamento desses espaços. Esse
matiz técnico-científico pode também nortear as discussões, muitas vezes sustentado pelos próprios
conselheiros que estabelecem relações estreitas com a temática. Mas não apenas isso, há a real possibilidade
de inserção de dimensões e sentidos extra tecnológicos e econômicos nas discussões e no trato com o meio
ambiente. Questões que estão além das diretrizes técnicas de apropriação, passando-se a considerar pontos
como justiça socioambiental, diversidade cultural, valores ambientais entre outras vertentes que a
participação pluralista insere no discurso. Contemplando assim, outros sentidos que não se ligam a visão de
desenvolvimento dada pela economia hegemônica, ainda quando adjetivada de sustentável[25].

Nesse sentido, esses espaços podem ser considerados como substancialmente importantes para a
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transparência, mediação e negociação de conflitos na sociedade e para construção de um pacto socio-
político-ambiental mais justo e democrático. Compreender como se desdobram e culminam os conflitos
socioambientais que emergem ou são levados a essas instâncias deliberativas de gestão compartilhada do
meio ambiente, possibilita um melhor entendimento de seus resultados e de sua importância na realidade
social. Por sua vez, entender como se dá a construção e aplicação dos diferentes discursos dos atores
envolvidos – que visam afirmar ou contestar a distribuição de poder sobre o território e seus recursos,
legitimar ou deslegitimar práticas ou ainda atribuir distintos sentidos culturais – propicia uma ampla
compreensão da dinâmica dos conflitos socioambientais na sociedade. Possibilita, também, compreender
como se estabilizam os campos de força formados pelos segmentos sociais de interesses no seu interior,
percebendo-se quais argumentos ganham maior legitimidade, como, quando e porquê. Ou ainda, se mesmo
com toda estrutura e ampla participação, a “resolução” dos conflitos ambientais nesses espaços, se dá
apenas extinguindo o embate, a partir da perspectiva ou interesse do economicamente mais forte ou
politicamente mais articulado, com pouca relevância nos processos discursivos.
 
 
CONSELHOS AMBIENTAIS, REPRESENTAÇÃO E CULTURA POLÍTICA
 

Tendo como base a experiência como conselheiro municipal e estadual de meio ambiente (conselhos
de Juiz de Fora e Minas Gerais respectivamente), além de pesquisas desenvolvidas nos anos de 2005, 2006 e
2007 (mestrado no PPGSD/UFF), pretendo, no presente tópico, pontuar algumas questões pertinentes aos
conselhos ambientais na promoção de uma gestão sustentável e democrática. Considerando que cada
realidade – estado ou município – assume características socioambientais singulares, com relações político-
sociais próprias e problemas ambientais distintos, independente da presença de uma estrutura institucional
similar de gestão ambiental, generalizações excessivas tornam-se inviáveis. Entretanto, algumas questões
podem ser apontadas como caminhos comuns a serem trilhados para que os conselhos apresentem melhores
resultados na realidade social. Nesse sentido, as questões suscitadas, de caráter mais geral e tratadas
abstratamente, buscam auxiliar na compreensão da realidade desses espaços e, dentro da realidade recortada,
porque eles se apresentam muito aquém das projeções idealizadas.

Um dos pilares mais frágeis e que sustenta toda a operacionalidade dos conselhos de uma forma geral,
reside na dimensão subjetiva dos fenômenos políticos, ou seja, na cultura política da sociedade e na sua
tradição participativa. Na realidade brasileira, não se constata uma efetiva tradição participativa na gestão da
coisa pública e nem, tampouco, se estimula ou se educa para a formação dessa cultura. O exercício da
cidadania é concebido e estimulado muito mais pelo voto (quase exclusivamente na escolha dos
representantes) do que qualquer tipo de ação política mais direta.

Entretanto, a racionalidade dos conselhos consubstancia-se na participação democrática
horizontalizada, no fomento e implementação do dever e do direito de participação. Não faz muito sentido
pensar os mesmos sem a participação da sociedade civil – seria inócuo. Também não se poderia considerá-
los como grandes inovações se a participação for restrita à sociedade civil organizada, ou a uma parcela
oligárquica da sociedade ou as elites. Nesse sentido, tornar os conselhos permeáveis para participação do
cidadão comum nas discussões é algo que deve ser estimulado e fomentado. Ainda que essa participação se
limite a interesses locais e imediatos e venha a sofrer algumas restrições para permitir o bom funcionamento
das reuniões, como limite de tempo para fala e inscrição prévia. Desta forma estar-se-ia possibilitando a
inserção de novas informações sobre casos específicos ou, ao menos, a manifestação daqueles que podem
ser os mais imediatamente atingidos por determinadas políticas públicas ou empreendimentos, permitindo-
lhes se pronunciarem a respeito, contribuindo na formação do juízo do conselheiro. Os conselhos devem ser
sensíveis a expressão popular em sua diversidade de manifestações e aos movimentos sociais incipientes que
se formam em torno de conflitos sociais específicos, captando e transparecendo as demandas e as
divergências de interesses sociais independentemente da forma como são expressados. Ou seja, o discurso
tecnoburocrático, técnico-científico, jurídico e formal não podem suplantar interesses legítimos daqueles que
por suas condições não os representem desta forma.

Também é necessário pensar as representações no interior dos conselhos. A composição de um
conselho ambiental pode não representar qualitativamente os diferentes segmentos sociais e não ser
efetivamente pluralista. Como a legitimide da representação não decorre de um sufrágio universal, o
primeiro ponto a se pensar é quanto a escolha dos conselheiros, principalmente aqueles representativos da
sociedade civil. Seria um contrasenso um espaço que se pretende democrático não gozar de uma forma
democrática para estabelecer seus representantes. Embora esse raciocínio não se aplique prioritariamente aos
segmentos do poder público, onde cada órgão adquire cadeira por sua estratégica (ou estreita) relação com
a temática e indica a pessoa que melhor contemple a sua representatividade (relação que se dá muito mais na
confiabilidade do indicado do que nas suas relações com a sociedade). Quanto aos segmentos
representativos da sociedade civil é importante que haja para cada “organização” social que pleiteie vaga,
um vínculo estreito e permanente com a sociedade representada, além da temática do conselho. Pode-se
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pensar também em formas de referendo popular que legitimem a representação e estimulem o sentimento de
pertença e responsabilidade coletiva.

Em ambos os casos os conselheiros devem exprimir o pensamento dos seus segmentos sociais, mas
com capacidade mínima de formularem seus juízos autonomamente e orientados pelo bem comum, acima de
interesses parciais, sectários ou de grupos restritos, ainda que direcionados por seus segmentos a tomarem
determinados partidos. Pois, tomar os conselheiros como meros reprodutores das opiniões de seus
segmentos representados seria tornar as discussões desnecessárias ou meras fachadas, vez que o conselheiro
num momento de discussão e votação já terá uma posição inflexivelmente tomada. Essa perspectiva
impossibilitaria a interpretação desses espaços como discursivos, onde, num caso concreto, dever-se-ia
atentar para universalização dos seus efeitos no sentido de atender aos interesses públicos de maior
amplitude e não os que privilegiam grupos particulares. A discussão pode trazer elementos de
esclarecimento, elucidação e convencimento que num dado caso, um conselheiro com a orientação
previamente formada por seu segmento, pode mudar sua posição seguindo uma orientação que
abstratamente se aloca acima do segmento representativo: o interesse coletivo.

Para essa interpretação não seria necessário tomar como ponto de apoio o consenso fundado (todos
chegariam à mesma posição por serem “racionais” e estarem “esclarecidos” do que é melhor para todos,
como na utopia habermasiana). De fato isso não ocorre na realidade, onde um conselheiro que vota
contrário a orientação de seu segmento por livre convencimento pode simplesmente ser substituído por
outro e isso é algo que sem ser contradito, não pode ser cerceado. Assim como o próprio pluralismo ostenta
interesses antagônicos que por mais que se recrie uma situação hipotética ideal de fala e de observadores
imparciais (o que também não acontece) não convergiriam na diversidade de interpretações sobre o que é o
“melhor para a sociedade e para o ambiente” e não construiriam consensos necessários. O ponto de
equilíbrio flutua entre a lealdade conquanto o que seria a orientação ideológica do segmento representado e
a liberdade para analisar casos concretos, o que significa autonomia e livre-interpretação para o fluxo de
informações e construções argumentativas que se dão na abertura discursiva para cada caso. Creio ser essa
perspectiva algo que deve ser trabalhado como orientação no interior dos conselhos para consagrá-los como
espaços públicos discursivos, pluralistas e autônomos.        

Os conselhos ambientais, muitas vezes, se apresentam colonizados por grupos de interesses mais
conscientes e civicamente mais preparados, ligados às elites sociais. Grupos organizados e economicamente
fortes, podem ocupar grande parte dos assentos e equipar seus conselheiros com um esquadrão de
apoiadores técnicos, causando uma grande distorção no funcionamento dos conselhos (posse de capital
econômico, somado ao capital de representação e ao capital de conhecimento). Nestes casos os conselhos se
tornam mais um instrumento político colonizado pelas elites econômicas, espelhando a mesma lógica de
funcionamento da representatividade tradicional. Os resultados dos conselhos passam a convergirem com os
interesses de grupos particulares ou pelo menos a não inviabilizá-los ou torná-los inexeqüíveis quando
conflitam com a legislação ambiental ou com interesses legítimos de grupos com menores capacidades de
defesa ou de acesso ao discurso verbal argumentativo. Nesse sentido, forja-se com a legitimidade
democrática pertinente a esses espaços, a imposição da vontade dos mais “fortes” na sociedade.

A pluralidade no interior dos conselhos é fundamental, pois assegura que existam dentro do espaço,
grupos que atribuem diferentes valores e significados à questão ambiental. Pode-se pensar a função dos
conselhos ambientais como sendo assegurar o “bom” uso do meio ambiente como direito de “todos”. A
questão é que o sentido de “bom” e de “todos” não é algo uniforme dentro da sociedade. A representação
simbólica do meio ambiente para o setor produtivo pode ser diferente da representação simbólica dos
ambientalistas – um pode entender o meio ambiente como recursos para serem consumidos e o outro pode
atribuir-lhe certo valor intrínseco, por exemplo – mas ambos estarão representados. Havendo uma
diversidade de grupos em diferentes condições e com diferentes percepções simbólicas dentro desse espaço é
criada uma situação que força a que as decisões sejam realizadas através de construções discursivas, acordos
e alianças.

Entretanto, essa pluralidade não assegura que as decisões nos conselhos sejam tomadas em prol de
uma maior sustentabilidade e igualdade na apropriação dos elementos naturais. A ideologia que prioriza o
desenvolvimento econômico como razão única da existência humana permeia amplamente as estruturas
sociais e está incrustada nas construções valorativas de grande parte das pessoas. Compensar e mitigar danos
ambientais para a implementação de empreendimentos significativamente degradadores são ações
indissociáveis da operacionalidade dos conselhos e não obstante os impactos serem muitas das vezes
desproporcionais às compensações, essas práticas são tomadas como legítimas e necessárias. As propostas
de criação de empregos, de chegada do desenvolvimento, de acumulação de riquezas, são sedutoras e,
muitas das vezes esse ideal de desenvolvimento não é imposto, mas desejado. Mesmo quando são previstas
conseqüências graves que inviabilizam projetos do ponto de vista técnico ou jurídico ou ainda, quando
grupos de interesse se mobilizam, por serem imediatamente afetados, a condescendência impera, seja pela
força das alianças e articulações, seja pela corrupção ou silenciamento dos que se opõem ao “progresso”.

Contudo, esse sistema de gestão ambiental possibilita a visibilidade dos processos, dos atos e das
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decisões públicas, mais do que isso, os conselhos possibilitam que os conflitos que contrapõe práticas de
apropriação do ambiente ou formas de significação do mesmo, ganhem publicidade, bem como os
argumentos empreendidos que visam legitimar certas práticas sejam transparecidos. Ainda que muitas
demandas legítimas não encontrem correspondência nesses espaços, mesmo quando os seus argumentos são
os mais plausíveis do ponto de vista da sustentabilidade, da justiça e da ética, as informações ali
apresentadas, construídas e gravadas, são o combustível para que essas demandas ganhem outros espaços
públicos, mobilizando mais atores, ganhando mais legitimidade, transformando a realidade social.          

Os conselhos ambientais, principalmente os de atuação local, geralmente são criados verticalmente
pelo executivo e não por iniciativa popular – não emergem do seio da sociedade. São criados através de leis,
mas também podem ser decretos ou portarias o que os torna mais frágeis. São implementados,
frequentemente, para atingir algum benefício (convênios vantajosos, repasse de verbas, benefícios
fiscais/tributários etc.), sem mobilização social e muitas vezes sem qualquer capacitação para os
conselheiros. Essa situação real e constante denota a forma como esses espaços são percebidos pelo
governo que já os cria para não funcionarem bem (ou não funcionarem nada) e não intervirem na dinâmica
política tradicional com decisões que estariam fora do controle do gestor central.

Por outro lado, o simples fato de existirem e se disseminarem, esses espaços de deliberação coletiva
podem auxiliar na preparação de um leito adequado para a construção de uma cultura política diferenciada.
Não se deve esperar resultados em curto prazo, imediatos ou fáceis na construção de uma cultura cidadã,
pois esse é um processo educativo longo que só se viabiliza na prática e no acumulo de vivências e não
apenas nas construções teóricas e na transmissão de conhecimento.
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QUAL O LUGAR DA ARTE? – ANÁLISE SÓCIO-JURÍDICA DA LEI MUNICIPAL DE
FORTALEZA SOBRE COLOCAÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM ESPAÇOS PÚBLICOS

WHICH IS THE PLACE OF THE ART? SOCIO-LEGAL ANALYSIS OF MUNICIPAL FORTALEZA
BILL CONCERNING THE PLACEMENT OF WORKS OF ART IN PUBLIC SPACES

Francisco Humberto Cunha Filho
Rodrigo Vieira Costa

RESUMO
O presente artigo tem por objetivo proceder a uma análise sócio-jurídica da Lei Municipal n. 7.503, de 07 de
janeiro de 1994, que dispõe acerca da colocação de obras de arte de artistas plásticos cearenses nas praças,
nas edificações públicas e de uso público em geral de Fortaleza, através do levantamento dos argumentos
prós e contras à aplicação da lei no atual estágio em que ela se encontra. Viu-se que ela contém vícios
constitucionais de ordem formal e material, além de problemas atinentes ao seu funcionamento jurídico-
administrativo, que impedem sua observância pela Administração Pública da capital cearense. Nesse sentido,
conclui-se que há a necessidade de elaboração de projeto de lei complementar de iniciativa do Poder
Executivo, em atenção também às demandas dos artistas plásticos, para a revogação da Lei n.7.503/94 e sua
substituição por outra da mesma natureza.
PALAVRAS-CHAVES: Arte. Cultura. Obras de arte. Artista plástico. Espaço público. Habite-se.

ABSTRACT
The article aims to build a socio-legal analysis of Municipal Bill number 7.503, issued in January the 7th of
1994, which deals with the placement of works of art produced by artists originally born in Ceara in plazas
and public places and buildings, through the gathering of arguments that are either in favor or against it the
enforcement of this bill in its current situation. The bill carries formal and material constitutional flaws, not to
mention other problems concerning its functioning in the legal-administrative arena, which prevent its
enforcement by the Ceara Public Administration. Therefore, it is necessary for the Executive Power to design
a new bill with complementary constitutional status, in order to substitute and revoke bill number 7.503/94,
and thus meet the demands of plastic artists from Ceara.
KEYWORDS: Art. Culture. Works of Art. Plastic Artists. Public space. Habite-se.

INTRODUÇÃO

Em princípio, para os antigos, a arte estava em todo lugar. Fazia parte da vida social da
comunidade. Sua necessidade natural era vista enquanto forma de equilibrar o ser humano ao seu meio ou
mesmo confundia-se com a própria realidade (FISCHER, 1967, p.11-13). A modernidade encarregou-se de
enclausurar certas dimensões de sua expressão em lugares definidos, tais quais museus, galerias, salões etc. A
intensidade desse processo ocorreu de tal forma que um dos grandes temas dos estudos culturais é a
universalização do acesso à arte, aproveitando-se das mesmas ferramentas proporcionadas pela era de sua
reprodutibilidade técnica (BENJAMIN, 1985).

Nos grandes centros urbanos, seja do capitalismo desenvolvido, periférico, em desenvolvimento ou
subdesenvolvido, a magia existente entre arte e população, relação necessária dentro do espaço para o
desenrolar de questões identitárias da coletividade, esvaiu-se nas sociedades contemporâneas. Imagens
marcadas pelo caos e pela desordem urbana são, hoje, a concepção estética das cidades. Em grande parte,
um dos desafios hodiernos da arte é o da ampliação da constituição de lugares para as relações entre os
indivíduos e grupos com as mais variadas de suas expressões.

Nesse sentido, e no de valorização do trabalho do artista plástico, mediador desses contatos, é que
brotou no Brasil uma série de legislações municipais e estaduais que criaram a obrigatoriedade da colocação
de obras de arte em prédios, edificações e praças públicas, possuidores de certas dimensões físicas. É a arte
em busca do (seu) lugar, de espaços anteriormente não ocupados. A Lei do Município de Fortaleza n. 7.503,
de 07 de janeiro de 1994 corresponde a essas aspirações.

Visto isso, o objetivo do presente artigo é analisar os aspectos sócio-jurídicos dos atuais debates, no
Município de Fortaleza, envolvendo o Poder Público e a sociedade civil, em torno da referida norma
municipal. De início, por meio de pesquisa documental em jornais, revistas e levantamento legislativo, foram
buscados os antecedentes histórico-paradigmáticos da lei fortalezense, bem como registrados os vários
argumentos acerca de sua aplicabilidade.

Após, procedeu-se, de forma analítica e empírica, a interpretação de aspectos polêmicos da Lei n.
7.503/94, entre os quais a exigência da naturalidade cearense para o artista plástico autor da obra de arte a
ser colocada em espaço público e do seu cadastramento no Município; a natureza da obra de arte e o
direcionamento das obrigações legais. Para tanto, em relação à eficácia da lei, foi inevitável que se fizesse um
estudo comparado com o paradigma de Recife e leis, bem como de projetos de lei, de outros locais do país.

1. ANTECEDENTES HISTÓRICO-PARADIGMÁTICOS[1]
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Em 1958, vários artistas e intelectuais de Recife mobilizaram-se em busca de espaços para sua
produção. A Sociedade de Arte Moderna da capital pernambucana, fundada em 1948, comandada por
Abelardo da Hora, iniciou uma frente junto ao prefeito Pelópidas Silveira, com o apoio do Instituto dos
Arquitetos do Brasil, para que fosse aprovada uma lei que dispusesse sobre obrigatoriedade da colocação de
obras de arte nas edificações do Recife, cuja inspiração era oriunda de legislação francesa de cunho similar,
bem como dos muralistas mexicanos.

Porém, somente no governo municipal de Miguel Arraes, no Código de Urbanismo e Obras da
cidade é que a classe artística de Pernambuco viu suas reivindicações consagradas[2]. A partir daquele
momento, todo edifício que fosse construído no Município deveria constar obras originais de valor artístico.

Durante o Regime Militar, essa disposição não foi posta em prática. Em 1980, ela foi ressuscitada
pela Administração do Prefeito Gustavo Krause na qual ocorreu a revogação daquele dispositivo do Código
de Obras[3]. Isso significou um aumento do mercado de trabalho dos artistas plásticos. No ano seguinte da
promulgação da Constituição de 1988, a relevância do assunto era tão grande que os Constituintes estaduais
inseriram na Constituição de Pernambuco, no seu artigo 197, a obrigação de que todos os municípios com
mais de vinte mil habitantes, por ocasião da elaboração do plano diretor, deveriam observar a
obrigatoriedade de constar em todos os edifícios e nas praças públicas, com área igual ou superior a mil
metros quadrados, obras de arte de artista pernambucano ou lá radicado, há pelo menos dois anos.

Anterior ao dispositivo constitucional acerca da matéria é a Lei de São Paulo n. 6.040, de 04 de
janeiro de 1988. A Lei Orgânica do Município do Recife, promulgada em 04 de abril de 1990, também aderiu
à inserção no seu texto da obrigatoriedade de constar, em todos os edifícios ou praças públicas, expressões
artísticas, preferencialmente, de brasileiros.

 Em 1991, polêmicas envolvendo a submissão das obras de arte ao crivo do Conselho Municipal de
Cultura antes que integrassem o projeto de arquitetura da edificação, fez com que o artista plástico Paulo
Bruscky iniciasse, algo que já havia conseguido no governo Jarbas Vasconcelos: além de uma campanha em
favor da aplicação do dispositivo, uma articulação política para sua alteração. A classe artística-visual do
Recife estava preocupada com a ausência de fiscalização do cumprimento da norma; muitas empresas de
construção burlavam-na com as chamadas esculturas ambulantes[4].

Não por acaso que sucessivas alterações[5] fizeram com que a norma concernente à colocação de
obras de arte nos espaços públicos passasse a conviver com acréscimos na sua aplicação, entre os quais a
exigência de que murais fossem executados apenas por artistas plásticos e de que essa classe profissional
estaria habilitada a projetar obras de arte para edificações.

Esse intenso debate legislativo e social de Recife influenciou o nascedouro da Lei Municipal de
Fortaleza n. 7.503, de 04 de janeiro de 1994, no governo do Prefeito Antônio Cambraia do qual era
Presidente da Fundação de Cultura, Esporte e Turismo o advogado Cláudio Pereira. Após várias reuniões e
audiências públicas na Câmara Municipal de Fortaleza, em atenção à reivindicação antiga dos artistas
plásticos no Ceará, os então vereadores Chico Lopes (PC do B-CE) e Arthur Bruno (PT-CE) propuseram
projeto de lei, que, sob veto parcial, foi aprovado e sancionado pelo Chefe do Poder Executivo.

No plano nacional, não há leis em vigor com esse conteúdo, muito embora as deputadas federais
Esther Grossi (PT-RS) e Perpétua Almeida (PC do B-AC), nos períodos correspondentes aos de suas
legislaturas, apresentaram, respectivamente, os projetos de lei n. 1.637/99 e 709/03 que dispunham sobre a
obrigação de exposição de obras de artistas nacionais em prédios públicos da União e de suas autarquias e
fundações públicas.

A Lei n. 7.503/94 estabelece a obrigatoriedade da colocação de obras de arte de artistas plásticos
cearenses nas praças, nas edificações públicas e de uso público em geral de Fortaleza, condicionando a
emissão do habite-se[6] à presença dessas expressões nesses espaços, além de outras regras que em
momento apropriado serão analisadas. Sem dúvida, do ponto de vista geral, essa norma obedece ao
mandamento constitucional do artigo 216, § 3º, que diz que a lei estabelecerá incentivos para a produção e o
conhecimento de bens e valores culturais.

Ela beneficia o segmento cultural específico dos artistas plásticos e a coletividade da capital que
certamente usufrui dessas criações. Porém, recentemente, problemas de ordem conceitual e administrativa,
para o mundo jurídico e social, no plano prático de sua aplicação, além das pressões da classe artística para
seu cumprimento, estão protagonizando um palco de celeumas que envolvem Poder Público Municipal,
instituições da sociedade civil, segmentos culturais, universidades etc.

1.1 O DEBATE JURÍDICO-POLÍTICO SOBRE A LEI

Passados mais de quinze anos do início de sua vigência, a Lei 7.503/94 nunca foi aplicada.
Incomodados com sua inaplicabilidade, o Fórum Cearense de Artes Visuais e a Associação dos Artistas
Plásticos do Ceará procuraram a Comissão de Cultura da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará,
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para fazer com que a Prefeitura Municipal de Fortaleza fosse forçada a cumprir a Lei. A OAB-CE emitiu
notificação à prefeita Luizianne Lins, à Secretaria de Cultura e ao Procurador Geral do Município de
Fortaleza, para que se pronunciassem a respeito, do contrário a entidade ingressaria em juízo com ação civil
pública para dirimir a omissão. Tal iniciativa não é nova, já que no começo da Gestão Fortaleza Bela, um
artista plástico, individualmente, provocou a ação da Prefeitura, por meio de seu direito de petição,
questionando os motivos pelos quais o Município nunca observou a norma em comento.

Por ocasião do início das atividades do sexagésimo Salão de Abril, a Secretaria de Cultura inseriu
em sua programação um debate, cujo tema central era a obediência aos comandos da referida lei municipal e
as adoções de providências em relação ao seu cumprimento.

Durante o evento, evidenciou-se a ausência de conhecimento dos dispositivos da lei pela própria
classe artística e questionamentos de ordem jurídico-administrativo acerca de sua operacionalidade e
constitucionalidade. Em síntese, Manoela Queiroz (2009, on-line) ressalta alguns aspectos controversos da
lei nos quais a Secretaria teria ancorado-se para justificar o descumprimento, além dos óbices levantados
pelos comparativos com a lei de Recife, tais quais as burlas para emissão de habite-se e o pouco retorno às
artes visuais proporcionados por essa legislação:

a) suposto caráter excludente da lei ao restringir a participação a artistas cearenses; b) falta de prévia
análise técnica das obras de arte; c) hegemonia criada pela lei favorecendo alguns poucos artistas; d)
silêncio da norma quanto à conservação das obras de arte.

 Diante disso, vê-se que a necessidade da análise jurídica da referida normal municipal, no atual
momento de calor dos debates, antes de se constituir no preenchimento de lacunas ideológicas que, segundo
o jurista italiano Norberto Bobbio (1994, p.140, grifo em itálico original), não significa ausência de uma
solução“[...]qualquer que seja ela, mas de uma solução satisfatória, ou, em outras palavras, não já a falta de
uma norma, mas a falta de uma norma justa, isto é, de uma norma que se desejaria que existisse, mas que
não existe”, é um dever de coerência do próprio ordenamento jurídico, principalmente, na resolução das
antinomias criadas por conflitos hierárquicos. Entretanto, essa posição não é pacífica, consensual, e, de certo
modo, por sua incompreensão, criticada. Assim se manifestou o Editorial do jornal Diário do Nordeste, do
dia 07 de junho (2009, on-line):

Na última quarta-feira, artistas plásticos reuniram-se com representantes da Secretaria de Cultura de
Fortaleza para debater a aplicação da lei municipal. Apesar da boa disposição dos executivos do órgão,
foi alegado que seria impossível cumprir a lei. Porque seria ‘inconstitucional’ e ‘cheia de brechas’. A
solução, diante do impasse, proposta por assessores, seria a aprovação de uma nova lei sem as aludidas
falhas.
Evidentemente, essa não é a razão jurídica para um órgão público negar-se a cumprir uma norma legal.
A desculpa – e a sugestão decorrente – se parece mais com o que se poderia chamar de ‘um chute pra
frente’. Enquanto uma lei não for declarada inconstitucional, ou tiver sua eficácia suspensa por ordem
judicial, é obrigação do agente público dar-lhe cumprimento.
Como não existe nem uma coisa nem outra em relação a essa lei municipal, ela deveria estar sendo
aplicada e essa postergação é visivelmente injustificável. Se se pretende melhorar o texto da lei, que se
faça. Mas, enquanto isso, cobre-se a obrigação de colocar obras de arte nos prédios públicos.

É certo que, no modelo misto brasileiro de controle da constitucionalidade, o Poder Judiciário é
quem decide por último (via difusa) ou em única instância (via concentrada) sobre o sentido dos princípios,
diretrizes e regras constitucionais. Porém, não se deve esquecer que uma democracia é uma sociedade
aberta, e, como tal, comporta uma pluralidade de intérpretes ou de pré-intérpretes (Vorinterpreten) da
Constituição na qual há diversas opiniões, idéias e interesses convivendo em um único ambiente (HÄBERLE,
1997). Se a soberania é popular, nada mais natural que o povo participe, junto com/dos seus representantes,
do alicerçamento da ordem jurídica, através da interpretação/aplicação da Constituição de 1998 (JUCÁ,
2007, p.181), cujo adjetivo freqüentemente ressaltado é Cidadã. É esse o entendimento de Peter Häberle
(1997, p.24):

Até pouco tempo imperava a idéia de que o processo de interpretação constitucional estava reduzido aos
órgãos estatais ou aos participantes diretos do processo. Tinha-se, pois, uma fixação de interpretação
constitucional nos ‘órgãos oficiais’, naqueles órgãos que desempenham o complexo jogo jurídico-
institucional das funções estatais. Isso não significa que se não reconheça a importância da atividade
desenvolvida por esses entes. A interpretação constitucional é, todavia, uma ‘atividade’ que
potencialmente, diz respeito a todos. Os grupos mencionados e o próprio indivíduo podem ser
considerados intérpretes constitucionais indiretos ou a longo prazo. A conformação da realidade da
Constituição torna-se também parte da interpretação das normas constitucionais pertinentes a essa
realidade.

Uma ordem jurídica sem a vivência das instituições e dos valores constitucionais pelo povo, não é
digna de um sentimento constitucional (VERDÙ, 2004). Sobre os prováveis choques hermenêuticos dos
conflitos inerentes ao pluralismo (cultural), sabe-se que a democracia é o meio ideal para sua convivência,
pois possui mecanismos, instrumentos e procedimentos para lidar com essas situações. É diante dessa
realidade que o Judiciário firma suas decisões, e não apartadas delas, pois a mutação da interpretação, para
não dizer de seu texto, é vinculada à dinâmica dos conflitos e dos processos de mudanças sociais.

Engana-se ainda quem pressupõe que Legislativo e Executivo não são hermeneutas constitucionais,
mas apenas da legalidade. Em relação ao problema aqui abordado, por óbvio que ao aplicar a Lei n.
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7.503/94, a Administração Pública municipal não se furtará a uma visão sistêmica do ordenamento jurídico e
a relação dessa norma com outras de igual ou superior hierarquia. Além disso, a Constituição da República
de 1988, em seu artigo 23, inciso I, é expressa quando diz que é competência comum dos entes da federação
zelar pela guarda da Constituição.

Historicamente, do ponto de vista teórico, a Administração Pública pautou o seu stare decisis pela
vinculação à lei; ao administrador caberia agir segundo a competência legal que o habilitasse a perseguir fins
(limite formal) e de acordo com certo conteúdo (limite material). Como se sabe, a legalidade advém da noção
de contenção do Estado em favor da liberdade do particular. Celso Antônio Bandeira de Mello (2007, p.98)
exacerba a ratificação dessa idéia ao defini-la como princípio “da completa submissão da Administração às
leis. Esta deve tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática”. Da mesma forma é o
posicionamento por demais conhecido de Hely Lopes Meirelles (1999, p.82) para quem:

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular
é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei
autoriza. A lei para o particular significa ‘pode fazer assim’; para o administrador público significa ‘deve
fazer assim’.

À primeira vista, percebe-se que a baliza da Administração será sempre a convalidação do princípio
da legalidade, fiel observadora e executora das abstrações e generalidades legais. Contudo, ela é apenas um
dos princípios do arcabouço de normas constitucionais. Qualquer interpretação que dela se faça há de levar
em conta dentro de uma racionalidade a integração dos demais princípios e regras constitucionais. Isto
porque também a doutrina tradicional pauta-se apenas na lei, esquecendo que no ordenamento jurídico há
uma hierarquização normativa na qual a Constituição tem supremacia sobre as demais normas; daí porque há
a possibilidade da invalidação material e formal da legislação infraconstitucional, de forma concentrada ou
difusa pelo Poder Judiciário.

O cume normativo é o local adequado para a Constituição, porque ela é resultado da força social
legítima que durante determinado período histórico não encontrou barreiras nem limites para que fosse
instituída. Seja na condução das condições procedimentais da política, seja no âmbito jurídico, as normas
constitucionais constituem-se vetores de todo o Direito. Portanto, não seria racional admitir que determinado
comando constitucional fosse contido por determinações ordinárias, se assim não fosse possível identificar
direta ou indiretamente as restrições autorizadas pela Constituição (PEREIRA, 2006, p.209 e ss.).

Portanto, a legalidade não pode ser dissonante do contexto de aplicação da norma. O desenrolar do
pós-positivismo, por exemplo, trouxe à tona a normatividade dos princípios e sua importância hermenêutica
como imperativo da realização da justiça, bem como uma reaproximação do Direito com a Moral, a Ética e a
política, sem deixar de lado o direito positivado, o que redunda na preponderância da axiologia
constitucional.

Como bem lembram as reflexões da nova teoria administrativista, mais próxima do contexto do
Estado democrático e de suas normas estruturantes, que tem por um de seus defensores Gustavo Binenbojm
(2008, p.11-12), há, no mundo contemporâneo, a crise paradigmática da lei formal, que entre as suas causas
encontram-se o “advento do constitucionalismo e o fenômeno da constitucionalização do direito e a
multiplicação de novas formas de juridicidade [...]”. É certo que a legalidade no Estado Democrático de
Direito é imprescindível. Porém, mesmo a sua instituição requer a concretização da Constituição, ou seja, de
nada adiantaria se sua aplicação viesse desacompanhada da realidade social por ela regulada. Segundo o
constitucionalista José Afonso da Silva (2000, p.12):

É precisamente no Estado Democrático de Direito que se ressalta a relevância da lei, pois ele não pode
ficar limitado a um conceito de lei como o que imperou do Estado de Direito clássico. Pois ele tem que
estar em condições de realizar, mediante lei, intervenções que impliquem diretamente uma alteração na
situação da comunidade. Significa dizer: a lei não deve ficar numa esfera puramente normativa, não pode
ser apenas lei de arbitragem, pois precisa influir na realidade social. E se a Constituição se abre para as
transformações políticas, econômicas e sociais que a sociedade brasileira requer, a lei se elevará de
importância, na medida em que, sendo fundamental expressão do Direito Positivo, caracteriza-se como
desdobramento necessário do conteúdo da Constituição e aí exerce função transformadora da sociedade,
impondo mudanças sociais democráticas, ainda que possa continuar a desempenhar uma função
conservadora, garantindo a sobrevivência de valores socialmente aceitos.

Nesse sentido, as normas administrativas têm de levar em consideração o contexto de sua aplicação,
bem como o sistema de princípios e regras que legitimam as ações do Poder Público que encontram amparo
direto, sem intermediações com a legislação infraconstitucional, na Constituição. A dialogicidade da
legalidade com outras análises jurídicas é um processo no qual se desenvolve um fortalecimento da proteção
dos direitos fundamentais, em face da sociedade aberta e plural na qual se vive, bem como impõe ao Estado
o dever de pensar em todas as formas possíveis de realização desses direitos. Conforme Gustavo Binenbojm
(2008, p.12-13, grifo original em itálico):

Com a constitucionalização do Direito Administrativo, a lei deixa de ser o fundamento único e último da
atividade administrativa. A Constituição – entendida como sistema de regras e princípios – passa a
constituir o cerne da vinculação administrativista à juridicidade. A legalidade, embora ainda muito
importante, passa a constituir apenas um princípio do sistema de princípios e regras constitucionais.
Passa-se, assim, a falar em um princípio da juridicidade administrativa para designar a conformidade da
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atuação da Administração Pública ao direito como um todo, e não apenas mais à lei.
Talvez o mais importante aspecto dessa constitucionalização do Direito Administrativo seja a ligação
direta aos princípios constitucionais, vistos estes como núcleos de condensação de valores. A nova
principiologia constitucional, que tem exercido influência decisiva sobre outros ramos do direito, passa
também a ocupar posição central na constituição do Direito Administrativo democrático e comprometido
com a realização dos direitos do homem.

Isso não significa que a introjeção deste novo princípio seja um espaço para arbítrios de toda ordem,
mas é importante que ele seja compreendido dentro do âmbito da legalidade a pautar a atuação da
Administração, que pode perfeitamente: a) afastar uma disposição legal se ela for inconstitucional; b) ir até às
normas constitucionais para fundamentar suas atividades, sejam elas reguladas ou não; c) ou mesmo desafiar
a licitude de forma ponderada, se houver em jogo um fortalecimento da Constituição (BINENBOJM, 2008,
p.13; ARAGÃO, 2004, p.63). Entretanto, adverte-se, igualmente ao constitucionalista André Ramos Tavares
(2008, p.1192), que tal interpretação da lei “é feita sob conta e risco daquele que a assume como
inconstitucional”.

Há quem entenda que tanto argumentos dessa ordem quanto outros deveriam ter sido esboçados no
decorrer do processo legislativo e não no atual momento. Contudo, é sensato lembrar que conflitos dessa
natureza integram a própria democracia plural na qual se vive. Não se pode desconhecer, embora louvável a
iniciativa dos vereadores, por exemplo, que em princípio, caberia o veto total à lei por vício de
inconstitucionalidade formal de iniciativa da propositura, pois criou atribuições a entidade da Administração
Pública de Fortaleza, o que era inadmissível pelo artigo 40, § 1º, da antiga Lei Orgânica do Município, e
despesas de ordem financeiras a todos os órgãos e entidades do Executivo, sem a devida previsão
orçamentária, atribuição de suas esferas de competência. Mesmo que não esteja superada essa questão,
interessa-se mais pelo aspecto material das disposições legais sobre a colocação de obras de arte em espaços
públicos.

1.2 AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA

A Secretaria de Cultura assumiu o compromisso de compor a Comissão de que trata o artigo 5º da
Lei 7.503/94, cujas atribuições legais são a de fiscalizar a presença das obras de arte nas edificações e praças
públicas para fins de emissão de habite-se, bem como zelar pela veracidade do cadastro dos artistas
plásticos. Este artigo prevê a representação tanto do Estado quanto da sociedade civil para cumprir os
mencionados papéis.

Vale lembrar que essas competências eram da antiga Fundação de Cultura, Esporte e Turismo –
FUNCET. A recém criada Secretaria de Cultura de Fortaleza[7] esvaziou todas as competências e
atribuições da FUNCET[8]. Segundo o Decreto Municipal 12.397, de 30 de maio de 2008, que em parte
regulamenta a implantação definitiva das atividades administrativas, orçamentárias e financeiras da
SECULTFOR e a transição da FUNCET para a citada Secretaria, todos os direitos e obrigações da
Fundação ficam sub-rogados para a SECULTFOR.

Até o presente momento, a representatividade dos artistas plásticos na Comissão ainda não foi
preenchida. Vê-se que, embora haja a presença desse segmento cultural, desempenhando essa tarefa ao lado
do Poder Público, a representação é um tanto quanto tímida, ou seja, não abrange a pluralidade das
linguagens das artes visuais e dá maior importância ao Estado. Isso deve ser tomado em consideração, pois
caso a lei seja ampliada, no que concerne às competências da Comissão em avaliar tecnicamente as obras ou
promover escolhas, a partir de seleções públicas, não se pode minguar a participação dos diversos ramos do
segmento artístico-visual, com a presença somente da Associação que carrega consigo inevitavelmente as
concepções estéticas de seus membros.

A rigor, a Constituição de 1988 privilegia o pluralismo cultural enquanto princípio que “consiste em
que todas as manifestações da cultura brasileira têm a mesma hierarquia e o mesmo status de dignidade
perante o Estado; nenhuma pode ser oficializada e tampouco privilegiada, não importando a origem, se de
segmentos cultos ou populares” (CUNHA FILHO, 2004, p.66-67). Com a representatividade de várias
linguagens das artes visuais, poder-se-ia correr o risco de ver a cidade transformada em uma salada de
estilos, pois se está lidando com subjetividades, mas isso porque não se pode abrir mão do aspecto do
diverso.

Essa e outras questões retornarão pontualmente em seguida. O ponto central agora será analisar a
lei em vigor e elaborar propostas de alteração que transcendam suas dificuldades de aplicação.

2. QUEM SÃO OS ARTISTAS PLÁSTICOS?

Um dos mais polêmicos requisitos da lei, de natureza objetiva, é a presença da condição imposta de
que o artista plástico seja cearense. Talvez porque durante muito tempo as políticas culturais de Fortaleza
nunca tenham funcionado de forma sistemática – a Fundação de Cultura, Esporte e Turismo, por exemplo,
foi fundada em 1985, e só atendia demandas de apoios pontuais à classe artística – o que pode ter levado a
reprodução da lógica do modelo identitário de valorização da cultura estadual-popular, resquícios da
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ditadura militar, alavancado pelo Governo do Estado à época do regime autoritário, denunciado por
Alexandre Barbalho (2008a, p.9-11) como apologia da cearensidade.[9] É bem provável que esse resquício
tenha contaminado a norma, mesmo sob o abrigo do regime democrático, com o pretexto, ainda que de
forma inconsciente, de valorização da cultura local.

Quais seriam os critérios para identificar o artista cearense? Tanto é difícil de mensurar, quanto seria
impossível essa espécie de regulamentação, em nosso ordenamento jurídico. Somente o fato da presença da
restrição à participação daqueles nascidos ou na capital alencarina radicados afrontaria o caput, do artigo 5º
(princípio da isonomia) e o artigo 12 (direito da nacionalidade) da Constituição de 1988, bem como o artigo
19, inciso III, que veda aos entes federados a possibilidade de criar distinções entre brasileiros ou
preferências entre si. 

Pelo penúltimo dispositivo, os brasileiros são natos ou naturalizados. A nacionalidade é aduzida
como o único tipo de vínculo entre o indivíduo, do ponto de vista do sentimento de pertencimento jurídico,
político e territorial para o gozo de direitos e o estabelecimento de deveres, e o Estado. É essa dimensão que
diferencia brasileiros e estrangeiros. Só a Constituição pode criar distinções entre brasileiros (v.g. natos e
naturalizados), salvo nos próprios casos nela previstos, conforme o artigo 12, § 2º (TAVARES, 2008, p.724-
737). Além disso, a exigência da naturalidade não é um discrímen razoável e compatível com a ordem
constitucional.

Qualquer artista plástico impedido de se cadastrar junto à Secretaria de Cultura para que possa ter
suas obras de arte em espaços públicos, por não ser considerado cearense, pode ingressar em juízo contra o
Município sob os fundamentos apresentados. Equívoco semelhante ao de Fortaleza poderia ser encontrado
na vigência da Lei n. 14.239/80 de Recife e ainda pode na Constituição do Estado de Pernambuco, no artigo
197, § 9, ambas subscrevem a legitimidade de participação nas obras de arte somente de artistas plásticos
pernambucanos, ou no último caso, radicado há dois anos no Estado. Para tentar adequar a legislação da
capital pernambucana aos preceitos constitucionais, foi editada a Lei n. 15.592/92 que, ainda conservando
certa ambigüidade, passou a exigir que os artistas fossem preferencialmente pernambucanos ou radicados na
região metropolitana do Recife.

Aliás, é no sentido contrário ao dessas prescrições que o artigo 1º da Lei do Estado de São Paulo n.
6.040, de 04 de janeiro de 1988, sobre a mesma matéria em comento, prescreve que as obras artísticas
destinadas às edificações e às instalações dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta serão de
autoria de artistas brasileiros. Isso não significa o veto à presença de obras artísticas de estrangeiros. Muito
embora o ordenamento jurídico brasileiro condicione o exercício de certos direitos fundamentais e imponha
certos deveres aos estrangeiros[10], a liberdade de expressão é um direito humano[11] que não deve ser
ignorado pelo Estado brasileiro.

A nacionalidade ou a naturalidade não diz muito sobre se a obra de arte adequa-se ou não às
espacialidades que porventura integrem. Além disso, a manifestação artística em questão pode dizer respeito,
interessar ou retratar a realidade brasileira, ou pertencer à memória dos grupos humanos que para cá
imigraram e que participaram do processo civilizatório nacional[12]. Não por acaso que a Lei Orgânica do
Município de Recife[13] prescreve que o autor ou artista plástico será, preferencialmente, brasileiro.

A Lei n. 7.503/94 não incorre na regulamentação dos artistas plásticos. Seu conteúdo parece entender,
de certa maneira, que o pilar dos direitos culturais está consagrado no artigo 5º, inciso IX, da Constituição
de 1988, no qual a arte assenta-se enquanto extensão da expressão humana em suas mais variadas e
primitivas formas e, como tal, não poderia enclausurar juridicamente quem é ou não é artista plástico, quem é
profissional e quem é amador. Até porque, constituindo matéria relativa ao direito do trabalho, é de
competência privativa da União, segundo o artigo 22, inciso I, da Constituição de 1988 legislar sobre
qualificações que limitem o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, protegido como direito
fundamental no artigo 5º, inciso XIII. Mas por qual razão insistir nessa questão?

Normas como a Lei n. 6.533, de 24 de maio de 1978, que regulamenta o exercício das profissões de
artista e técnico de espetáculo, e  a Lei n. 3.857, de 22 de dezembro de 1960, que cria a Ordem dos Músicos
e regulamenta a profissão de músico,  que além de exigir formação técnica a essas categorias, reclamam
espécies de registros públicos, seja na Delegacia Regional do Trabalho, como no primeiro caso, seja no
Ministério da Educação e Cultura, tal qual o segundo, para o desempenho regular dessas atividades,
funcionam se forma similar à lei municipal como mecanismos cerceadores do direito à liberdade de expressão
artística. 

A identificação principiológica da cultura, e, por assim dizer, do patrimônio cultural –
consubstanciado no artigo 216 da Constituição da República de 1988 – é a maior das premissas no
reconhecimento de sua fundamentalidade, que extrapola o rol do artigo 5º da Constituição Federal de 1988;
já que esse artigo, em seu parágrafo 2º, prescreve que há outros direitos fundamentais que não aqueles
enumerados no referido dispositivo. Aplica-se aqui, a idéia de Constituição aberta na qual se incorporam
outros direitos que, diante de sua importância merecem por conteúdo e valoração social, uma atenção
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especial material.

Embora a Constituição brasileira não traga expressamente os princípios dos direitos culturais, é
possível inferi-los de sua própria estrutura normativa; são eles: a) o pluralismo cultural; b) a participação
popular; c) a atuação estatal como suporte logístico; d) o respeito à memória coletiva; e e) a universalidade
(CUNHA FILHO, 2004, p.65 e ss.).

Dentro desta perspectiva, as exigências da profissionalização e do registro prévio nos órgãos
estatais para o desempenho do trabalho artístico, seja ele qual for, violam os princípios constitucionais da
atuação estatal como suporte logístico e o da universalidade, na medida em que a Constituição Federal de
1988 não faz qualquer distinção entre o amador e o profissional, bem como não exige qualquer licença ou
registro para a liberdade de manifestação e expressão cultural. Soma-se a isso a referência do ao respeito ao
pluralismo tantas vezes aqui já manifestado.

A liberdade de expressão e de manifestação erigem os direitos culturais. O princípio da atuação
estatal como suporte logístico constitui-se como uma garantia de que o Estado não irá intervir
arbitrariamente ou ideologicamente de modo a modificar ou adulterar o significado das realizações culturais
dos grupos ou dos indivíduos formadores da sociedade brasileira. Ao Estado é dada a obrigação de pensar
meios e fornecer equipamentos que garantam a sustentabilidade de um bem cultural ou a continuação das
expressões por si próprias e a proteção da própria liberdade.

A omissiva estatal em nada se assemelha com a proposta ultraliberal vivenciada hodiernamente, o
que se está a defender é uma expansão da democracia em seu sentido plural para que, posteriormente, não
haja controle e policiamento do Estado no fazer cultural (CUNHA FILHO, 2000, p.50). Em outro sentido, o
chamamento do Estado a agir só se justifica em casos previstos pela Constituição da República de 1988 na
defesa e no resguardo dos direitos culturais e demais direitos fundamentais em situações nas quais estejam
presentes atos de violação. Dar suporte não significa aparelhar ou pôr os grupos e indivíduos sujeitos dessas
expressões a serviço das atividades estatais.

Por outro lado, nunca é demais lembrar que os realizadores das atividades culturais também têm
deveres, isto é, a esfera privada das manifestações culturais ao usufruir dos fomentos do Estado, tem por
obrigação publicizar seus frutos e aquinhoar outros segmentos.

Registra-se ainda o princípio da universalidade, proclamado pela Constituição de 1988, no artigo
215, quando garante a todos o exercício dos direitos culturais. Mistura-se nesse princípio tanto a vertente da
ação no potencial criativo do ser humano quanto a da fruição dos bens culturais por parte dos atores
passivos. Em outras palavras, a universalidade preocupa-se com o acesso à cultura em todas etapas do
sistema cultural (formação, criação, circulação, fruição)[14].

Por esses motivos, o Estado não pode restringir o conceito de artista (plástico), em face do que
dispõe o artigo 5º, IX, da Constituição da República de 1988. A exigência dos registros mencionados é um
obstáculo inconstitucional a um exercício de um direito fundamental que deve ser fomentado pelo Estado
Democrático (Social) de Direito brasileiro.

A Lei Municipal sobre colocação de obras de arte em espaços públicos é um dos suportes de
fomento à produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Na melhor constatação da teoria da
metódica estruturante do direito constitucional, sua observância e prática no mundo jurídico são meios de
concretização da própria Constituição da República de 1988, por assim dizer dos direitos culturais, normas
fundamentais de nosso ordenamento jurídico, na parte prescrita pelo artigo 216, § 3º. Nesse sentido, acentua
a teoria de Friedrich Muller (2005, p.35) “a constituição orienta-se integralmente segundo normas: também a
observância da norma, em virtude da qual deixa de ocorrer um conflito constitucional ou um litígio, é
concretização da norma”.

Não são à toa os diversos posicionamentos jurisprudenciais do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região acerca da matéria, dispensando tanto a profissionalização do artista quanto a licença ou registro
prévio, caso freqüente dos músicos, para o exercício desta atividade, que, apesar de possuírem lei específica,
Lei n. 3.857/60, enfrentam semelhantes problemas:

ADMINISTRATIVO. REGISTRO NA ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL. DESNECESSIDADE.
1. As exigências previstas nos artigos 16 e 18 da Lei nº 3.857/60 afrontam os dispositivos
constitucionais inscritos nos incisos XIII e IX do art. 5º da Constituição Federal, que garante a liberdade
de exercício do ofício musical. Demais, não há razoabilidade na restrição, na medida em que a atividade
desenvolvida não interfere nas necessidades da vida dos cidadãos.
2. O Conselho Regional da Ordem dos Músicos não pode exigir que os músicos se inscrevam nem que
permaneçam inscritos, bem como não pode impedir que se apresentem publicamente.
3. Em nosso país, as expressões culturais mais genuínas eclodem geralmente dentre os hipossuficientes,
não se podendo ter como vontade da lei sufocar tais manifestações folclóricas, onerando o músico pobre,
cuja dificuldade de vida é por demais conhecida.
...................................................................................................................................
ADMINISTRATIVO. ORDEM DOS MÚSICOS. ART. 16 DA LEI Nº 3.857/60.
VINCULAÇÃO. INEXIGÊNCIA PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL QUE DISPENSE A
FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA.
- O músico que se apresenta publicamente, ou exerça atividade que dispense a formação universitária na
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área musical, não constitui ameaça ou perturbação ao interesse público a justificar a restrição ao livre
exercício profissional. Hipótese em que deve ser interpretado o contido no art. 16 da Lei nº 3.857/60, em
conformidade com o disposto no artigo 5º, incisos IX e XIII, da atual Constituição Federal. Questão de
ordem solucionada para, sem suscitar-se o incidente de inconstitucionalidade, negar provimento à
apelação e à remessa ex officio.

A atividade artística, embora tenha logrado na história humana um amadurecimento técnico-
científico, é essencialmente mutável e criadora, não estando sujeita aos critérios objetivos aos quais se possa
vincular a uma ou outra arte, pois de tal maneira estaria se atribuindo censura à criatividade do ser humano,
extensão natural de suas potencialidades. Afinal, não se pode comparar o exercício artístico a profissões
como a de médico, advogado ou engenheiro, exceto para os casos nos quais haja outro tipo de
disciplinamento tal qual a função do magistério ou que importe em riscos sociais como à saúde ou à
segurança. Conforme José Afonso da Silva (2001, p.128-129), o casamento entre liberdade cultural e
regulamentação das profissões nesta seara só encontra assento na Constituição se necessário for proteger o
trabalhador cultural, o que acontece quando há o reconhecimento de direitos trabalhistas e previdenciários,
por exemplo, de todos que prestem atividades artísticas sem nenhuma razão distintiva.

No entanto, isso não quer dizer que artistas não possam usufruir das garantias e direitos trabalhistas,
conquistados ao longo dos dois últimos séculos, entre os quais está o livre exercício de qualquer trabalho,
ofício ou profissão. O que se quer demonstrar aqui é a adequada interpretação constitucional dessas normas
ao modelo democrático brasileiro que garante a livre expressão independente de quaisquer ditames
ideológicos. Lembre-se ainda que o amadorismo artístico por vezes é uma postura filosófica, protegida pelo
artigo 5º, incisos IV, VI e IX e XIII, pois ainda que não queiram seus defensores se profissionalizar – o que
no âmbito cultural é perfeitamente plausível –, já que é livre a manifestação dessa natureza, ainda assim o
Estado deve garantir meios de realização da capacitação dos demais, conforme o artigo 215, § 3º, III, da
Constituição da República[15].

Frise-se ainda que normas regulamentares dessa natureza, como a Lei dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos, originou-se em regimes de exceção, e as exigências às quais se referiu, no que tange à
profissionalização artística, tiveram por intuito controlar, fiscalizar, inibir e censurar as mais diversas
manifestações culturais. Vale lembrar que no seu nascedouro o ideal da cultura nacional-popular da ditadura
vinculou-se bem – até um certo momento nos quais os produtores culturais e o povo cada vez mais se
incomodavam com a censura – ao desenvolvimento das indústrias culturais no Brasil, cujo crescimento
produtivo, ocasionado pelo planejamento estatal e pelo milagre econômico, implicou em uma maior
circulação e consumo dos bens simbólicos (BARBALHO, 1998, p.50 e ss.).

Semelhante disciplinamento restritivo é encontrado na legislação municipal de Recife acerca da
colocação de obras de arte, desde os seus primórdios. O artigo 950, § 4º, do Código de Urbanismo e Obras
dispunha que os artistas autores das obras de arte deveriam cadastrar-se previamente na Prefeitura. A
alteração de 1980[16] manteve dispositivo similar, transferindo a responsabilidade da inscrição para a
Empresa de Urbanização do Recife – URB. Clarissa Diniz (2008, p.11) noticia que, já em 1983, projeto de
lei apresentado ao I Encontro de Associações de Artistas Plásticos do Nordeste, pela Associação dos
Artistas Plásticos Profissionais de Pernambuco, regulamentaria a profissão com exigências análogas a Lei dos
Artistas. Tanto definia as categorias que a integravam, quanto previa a habilitação por meio de inscrição no
Sindicato ou na Associação daqueles.

Nesse direcionamento, um ano depois, seguiram os vereadores recifenses Luiz Nery e Liberato
Costa Júnior, que em minuta de projeto de lei, cujo objeto era alteração da Lei n. 14.239/80, vincularam à
inscrição na Empresa de Urbanização do Recife o requerimento de habilitação ao Conselho Municipal de
Cultura no qual o artista plástico comprovaria sua profissionalidade. Deveriam instruir a petição: a) catálogo
de exposição individual ou de exposição coletiva da qual o interessado haja participado; b) diploma de escola
técnica ou superior de artes plásticas, ou certidão de premiação em salão oficial de arte, sem deixar de
apresentar quaisquer dos catálogos mencionados acima; e c) documentação bibliográfica e fotos de trabalhos
capazes de dar uma visão de sua produção artística, e de seu reconhecimento e notório saber. O Conselho
Municipal de Cultura, em reunião plenária, apreciaria o parecer de um de seus membros acerca do pedido e a
aprovação do currículo do candidato para, após, expedir a certidão de habilitação assinada pelo relator do
processo administrativo e por seu presidente. Só assim o artista plástico poderia dirigir-se à URB. A idéia
veio lograr êxito somente, quando a Lei n. 15.592, de 10 de janeiro de 1992, alterou dispositivos da Lei
n.14.239/80, da seguinte forma:

Art. 2º A obra de arte, de que trata a Lei, integrará a edificação e não poderá ser executada com material
de fácil perecibilidade.
[...]
§ 2º Somente poderão executar os serviços de que trata a Lei, os Artistas Plásticos Profissionais,
preferencialmente Pernambucanos ou radicados na Região Metropolitana do Recife, previamente
inscritos na Coordenadoria do Patrimônio Histórico e Preservação do Acervo Cultural da P.C.R.
(Prefeitura da Cidade do Recife).
§ 3º O interessado em se inscrever na P.C.R., como Artista Plástico Profissional, terá que requerer sua
habilitação à Coordenadoria do Patrimônio Histórico e preservação do Acervo Cultural, instruindo a
petição de inscrição com:
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a) Catálogo de exposição individual ou exposição coletiva da qual o interessado haja participado;
b) diploma da escola técnica ou superior de artes plásticas, ou certidão de premiação em Salão Oficial de
Arte - sem deixar de apresentar quaisquer dos catálogos da alínea ‘a’;
c) documentação Bibliográfica e fotos de seus trabalhos capazes de dar uma visão de sua produção
artística e de seu reconhecimento e notório saber;
d) a Coordenadoria do Patrimônio Histórico e Preservação do Acervo Cultural, apreciando e aprovando
o Currículum Vitae apresentado, expedirá a certidão de habilitação, documento com o qual o Artista
Plástico Profissional ficará cadastrado na Prefeitura da Cidade do Recife, através do órgão competente
para os devidos fins, e com o comprovante da inscrição o Artista Plástico Profissional pagará o C.I.M.
(Cartão de Inscrição Municipal).
Art. 3º Ao requerer a licença de construção dos edifícios, a parte interessada terá que anexar ao
requerimento o projeto da obra de arte assinado pelo Artista Plástico Profissional, devidamente inscrito
na P.C.R., e pelo arquiteto autor do projeto arquitetônico do edifício.

A Lei n. 16.292, de 29 de janeiro de 1997, que regula as atividades de Edificações e Instalações, no
município de Recife, considera profissional habilitado a projetar obras de arte para edificações, somente
aqueles que pertencerem às categorias de arquiteto, arquiteto urbanista, desenhista industrial, comunicador
visual e artista plástico. Há uma tendência a repetições dessa ordem, nos municípios brasileiros.
Recentemente, o Projeto de Lei n. 1.541/2007, apresentado pela vereadora Leila do Flamengo (DEM-RJ), à
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, possui conteúdo idêntico ao da Lei de Recife n.15.592/92, em matéria
de habilitação profissional.

Como já visto, o disciplinamento por lei municipal dessa matéria e a regulamentação para exigência
profissional e registro do artista plástico em órgãos oficiais ou representativos de classe, ou mesmo de
quaisquer outros trabalhadores dessa natureza, são contrários formal e materialmente à Constituição de
1988. Em razão disso, é que, no município de Fortaleza, constata-se a inadequabilidade da obrigação,
imposta aos artistas plásticos pelos artigos 4º e 5º da Lei n. 7.503/94, de se cadastrarem junto à Fundação de
Cultura, Esporte e Turismo, bem como da prova anterior do cadastro de profissionais autônomos da
Prefeitura, para que possam vincular suas obras aos projetos arquitetônicos das praças, edificações públicas
ou de uso público da capital cearense. Além disso, uma comissão, composta por dois membros da Fundação
e um da Associação dos Artistas Plásticos Profissionais do Ceará, atestaria a veracidade das informações
prestadas.

Nesse sentido, o cadastro na Secretaria de Cultura seria uma exigência sem fundamento
constitucional, pois restringiria, além do aspecto da naturalidade, a participação dos artistas plásticos que não
se enquadrassem nos critérios legais. Aliás, foi por esse fundamento que a alínea “b”, do artigo 4º da Lei n.
7.503/94 foi vetado, pois o requisito da comprovação da atividade, por meio de catálogos e/ou publicações
em um mínimo de dez exposições coletivas e três exposições individuais, excluiria os novos valores artístico
no mercado que iriam surgir com o funcionamento da lei. Se um cadastro dessa natureza fosse estruturado, a
partir do ato de inscrição de um edital de seleção dessas expressões artísticas, sem as limitações
mencionadas, seus efeitos seriam pertinentes e benéficos para o mapeamento cultural da atividade artística no
Município.

Pela atual disposição, por exemplo, se Picasso vivesse, não fosse cearense, faltasse-lhe o brio
profissional e não possuísse cadastro na Secretaria de Cultura sequer a coletividade poderia ter o prazer de
apreciar e fruir um mural de sua autoria. Por fim, não se pode reduzir questões de interesse público que
envolvem contrações de despesa, análise de expediente jurídico-administrativo de natureza complexa, como
emissão de habite-se, organização urbanística da cidade e do patrimônio público, universalização da arte e
acesso a espaços de uso geral da população, preocupações estéticas e liberdade de expressão à reserva de
mercado de determinadas concepções e juízos estéticos ou aos interesses dos indivíduos ou grupos que
hierarquizam de forma elitizada seu trabalho em detrimento de outros. Ao Poder Público é destinado o
respeito ao pluralismo e à diversidade cultural dessas expressões, bem como o dever de incentivá-las e
fomentá-las, com os meios a sua disposição, pelas maneiras adequadas, reconhecendo, assim, a possibilidade
de todos aqueles que se atribuem artistas plásticos a possibilidade de possuir em algum espaço público obra
de sua autoria.

3. QUE OBRAS DE ARTE?

A Lei n. 7.503/94 não traz nenhuma definição de obra de arte. Glossário organizado pela
Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI (apud COSTA NETTO, 2008, p.109), com base
em levantamento realizado da legislação autoral em diversos países, conceitua-a extensivamente como
“expressão genérica da criação que visa atingir o sentido estético da pessoa que a contempla”. Na Lei de
Direitos Autorais, também não há nenhum conceito que dê suporte a este tópico, apenas um rol
exemplificativo de obras intelectualmente protegidas, em seu artigo 7º. De certo modo, a norma municipal
sobre colocação de obras de arte não adentra nessa questão por antever problemas com um conceito jurídico
indeterminado[17] a ser preenchido pelo intérprete no momento de sua aplicação.

A Lei n. 15.592/92 de Recife, que revogou a Lei 14.239/80, em seu artigo 1º, traça apenas uma lista
exemplificativa das obras de arte[18] que podem integrar as edificações ou praças públicas. Isso porque a
harmonia entre espaço e expressão artística deve ser avaliada dentro do projeto do arquitetônico e não pela
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lei.

Em Fortaleza, a única exigência em relação às obras de arte é que elas sejam inéditas, conforme o §
2º da Lei n. 7.503/94. Já em Recife, há dois requisitos a serem exauridos. Primeiramente, essas expressões
artísticas devem ser originárias, nos termos da legislação autoral brasileira, Lei n. 9.610, de 10 de fevereiro
de 1998, e das convenções nacionais sobre o assunto das quais o Brasil seja signatário. Para todos efeitos
legais, conforme o artigo 5º, inciso VIII, alínea “g”, da Lei de Direitos Autorais, obra originária é criação
primígena. De acordo com Otávio Afonso (2009, p.16),“a obra originária é a criada por primeiro [...]
protegida pelo direito de autor, em razão de seu caráter criativo e por sua forma de expressão, no domínio
literário, artístico ou científico”.

Em um segundo plano, a lei recifense[19] diz que a obra de arte não poderá ser executada com
material de fácil perecibilidade. E, em Fortaleza, podem ser as obras efêmeras colocadas nas praças e
edificações públicas? A resposta é afirmativa. Por qual motivo? Por duas razões expostas no veto parcial do
Poder Executivo à lei municipal, especificamente ao artigo 2º e seu § 1º. Segundo esses dispositivos, as
expressões artísticas deveriam ser obrigatoriamente de material durável e vincular-se-iam à edificação ou
praça. Quanto à vinculação da obra à parte arquitetônica do espaço, no entendimento do Prefeito à época,
limitar-se-ia ao sentido da expressões possíveis ao âmbito denotativo das esculturas. Em relação à
perecibilidade, entende-se que o Poder Público poderia promover concursos público de seleção, periódicos,
que estabelecessem a rotatividade dessas formas sempre em consideração ao conjunto arquitetônico.

Outro problema que merece registro é o das praças e edificações públicas que são objeto de
proteção jurídica do tombamento municipal. Em face da preservação da ambiência desses bens imóveis, de
acordo com o artigo 8º da Lei fortalezense n. 9.347, de 11 de março de 2008, qualquer inserção de elemento
estranho ao seu complexo harmônico, exterior ou interior, deve necessariamente possuir prévia autorização
da Coordenação de Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura e da ratificação do Conselho
Municipal de Patrimônio Histórico-Cultural (COMPHIC). Portanto, obras de arte que não componham a
estrutura originária configurada pelo tombo, serão, por meio do procedimento descrito, avaliadas.

Por fim, segundo o artigo 1º, § 3º, da Lei n. 7.503/94, o valor a ser destinado para a aquisição e/ou
execução das obras de arte, não poderá ser inferior a 1% do valor da edificação, corrigidos pelos indicadores
legais vigentes à época do pagamento do serviço. Embora haja a menção à fiscalização de que trata o artigo
5º da norma municipal para expedir documento comprobatório da existência das obras de arte nas
edificações, imóveis ou praças, por uma Comissão, para o fito da liberação de habite-se[20], não há previsão
legal sobre corpo técnico para qualificá-las segundo o seu valor econômico. Sequer as Secretarias Executivas
Regionais, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos e a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-estrutura possuem servidores públicos aptos a realizar essa
tarefa ou contratos com agências privadas que atestem a exigência exposta.

4. O DIRECIONAMENTO DAS OBRIGAÇÕES

Os § 1º e § 2º do artigo 1º da Lei n. 7.503/94 prescrevem que a obrigatoriedade de colocação de
obras de arte destinam-se a edificações onde se desenvolvem atividades voltadas para o público em geral e
possuam áreas construídas igual ou superior a dois mil metros quadrados para imóveis e cinco mil metros
quadrados para praças públicas. Em relação a estas últimas, com área igual ou superior a dois mil metros
quadrados, já existentes à época da elaboração legal, ao serem reformadas, deveriam obedecer aos ditames
legais e preservar as obras já existentes. Dito de outra forma, a obrigação dirige-se a praças e edificações
públicas e de uso público de Fortaleza. Mas o que quer dizer as expressões edificações públicas ou de uso
público? Vincularia também os particulares (prédios residenciais, shopping centers, praças de alimentação,
parques, supermercados, entre outros espaços nos quais há atividade do público em geral), além do Poder
Público? Pensa-se que não.

Para que a propriedade privada cumpra funções socioculturais dessa natureza, a obrigação teria de
vir expressa na lei, fosse de forma genérica (v.g. edificações privadas, todo edifício) ou em um rol
exemplificativo que descrevesse os tipos de espaços afetados e excetuasse algumas situações, caso do artigo
950, § 1º e § 2º, do Código de Urbanismo e Obras de Recife, princípio de toda a legislação nesse sentido.
Não é por acaso que as leis recifenses que o modificaram trouxeram expressões como todo edifício e, em
seguida, um parágrafo enunciador de exemplos. Foi assim no artigo 1º, parágrafo único, da Lei n.14.239/80,
no artigo 1º, parágrafo único, da Lei n. 15.592/92, e, na manutenção dessa idéia, em um único artigo, o 129,
na Lei n. 16.292/97 que regula as atividades de edificações e instalações no município do Recife. Isso é fato
também na Lei n. 6.040/88 de São Paulo que se refere aos edifícios onde estejam instalados os órgãos e
entidades da Administração Direta e Indireta do Estado, restringindo a obrigatoriedade ao âmbito do Poder
Público. Qualquer propositura de modificação da norma municipal deve considerar esta variável ou, se não,
pelo menos procurar regulamentar a expressão uso público em geral para os efeitos da lei.

A rigor, sua incidência só recairia sobre edificações e praças que são imóveis públicos de uso
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comum do povo, de uso especial ou dominical, conforme a classificação dos bens públicos, constante no
artigo 99 do Código Civil. Mas somente aqueles do Município, pois a lei é de interesse local e, em atenção às
regras do federalismo brasileiro, não poderia criar obrigações desse e de nenhum porte ao Estado nem à
União. A obrigação é válida também para as edificações que tenham as dimensões já mencionadas que
abriguem órgãos e entidades do Município, como por exemplo, imóveis alugados para instalar Secretaria.
Todos dependem da efetiva implantação da obra de arte no local a ela destinada no projeto arquitetônico, de
acordo com o artigo 3º da Lei n. 7503/94, para concessão do habite-se da edificação pelas Secretarias
Executivas Regionais. Isso é necessário para se evitar fenômeno comum na esfera privada de aplicação da lei,
muito particular em Recife: o das esculturas ambulantes, que significa que uma mesma obra servia para fins
de liberação do habite-se de diferentes edificações.

É curioso notar que nem todas as legislações compreendem o respeito à autonomia dos entes
federados na formulação de suas leis e na sua auto-organização, de acordo com as declarações dos artigos
1º, 18 e 34 da Constituição de 1988. A Constituição do Estado de Pernambuco, violando o pacto federativo,
em seu artigo 129, § 9º, estabeleceu que Municípios com população superior a vinte mil habitantes, quando
da elaboração do Plano Diretor Urbano, deverão observar a obrigatoriedade de constar em todos os edifícios
ou praças públicas, com área igual ou superior a mil metros quadrados, obra de arte, escultura, mural ou
relevo escultório de autor pernambucano ou radicado no Estado há, pelo menos, dois anos.

Visto isso, lembra-se ainda que os órgãos e entidades da Administração Pública de Fortaleza, para
cumprir a lei, devem prever, nos seus respectivos orçamentos, receita para adquirirem obras de arte no valor
de 1% da edificação na qual está instalado, caso não haja ainda nenhuma em seu espaço, bem como recursos
para sua manutenção, se não forem expressões efêmeras. Apesar da conclusão acima, ela poderia ser
afastada se fosse reconhecido o vício de inconstitucionalidade formal de iniciativa de propositura da lei.

CONCLUSÃO

A busca de um lugar para a arte e a valorização e o reconhecimento das atividades dos artistas
plásticos para a fruibilidade universal daquela, no Brasil, por influência de legislação estrangeira, originaram
várias leis em municípios brasileiros, em particular Recife, e em alguns Estados, que dispunham sobre a
colocação de obras de artes em espaços públicos de certas dimensões. A Lei do Município de Fortaleza
n.7.503, de 07 de janeiro de 1994 é representante desta linhagem.

Por anos permanecendo no ostracismo das boas intenções, recentemente, artistas plásticos,
juntamente, com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, mobilizaram-se para exigir esforços de
cumprimento por parte do Município de Fortaleza, através da Secretaria de Cultura. Embora o órgão
municipal de cultura esteja adotando providências, percebe-se que a lei possui vícios de inconstitucionalidade
formal, desde sua origem, e material, além de deficiências técnico-administrativas que dificultam sua
aplicabilidade pelos gestores dessa urbe.

Nesse sentido, são os questionamentos que dela advém tais quais quem são os artistas plásticos
contemplados legalmente, que tipos de obra de arte podem integrar esses espaços públicos e a quem a norma
vincula. Além da análise desses aspectos, foi importante comparar essas deficiências com a experiência de
Recife, sem que isso fosse justificativa para o descumprimento dos seus dispositivos.

Em virtude disso, conclui-se que não há necessidade do artista plástico ser natural ou radicado no
Ceará, ser profissional e possuir cadastro no Município para que quaisquer de suas obras de arte figurem nos
espaços públicos aduzidos pela lei, desde que se adeque ao projeto arquitetônico das edificações ou praças
construídas ou a serem construída. Em relação ao produto de sua atividade criativa, ela pode ser inédita, mas
não necessariamente originária, não-vinculada totalmente ao espaço e pode ser efetuada em material
perecível.

Nesse último caso, a Administração Pública deverá adotar providências, caso haja interesse público
na presença dessas obras, para criar um sistema de exposição através de seleções públicas que funcionariam
para impulsionar o rodízio dessas expressões de fácil perecibilidade. Sob a ótica do referencial de valor
econômico das obras de arte, esse requisito deve ser revisto legalmente, pois a depender da circunstância e
das proporções do projeto arquitetônico ele pode onerá-lo ou mesmo não representar significativamente
quase nada.

Para que a lei fosse vinculada aos particulares, a obrigatoriedade em face deles haveria de estar
expressa. Percebe-se isso na indeterminação do conceito jurídico de uso público geral, cujo destaque
mereceria uma regulamentação posterior. A rigor a Lei n. 7.503/94 só seria aplicável aos órgãos e entidades
da Administração Pública de Fortaleza e às instalações que as abrigam.

Por fim, adequa-se ao momento um amplo debate com a sociedade civil e os maiores interessados,
os artistas plásticos, sobre as impropriedades legais e administrativas da norma municipal, bem como a
construção de um projeto de lei complementar que, pela via da política legislativa, sirva de base à iniciativa
do Poder Executivo, e revogue este elefante branco que é a Lei n. 7.503/94.
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[9] Sobre o tema Barbalho (2008b, p.75-87) desenvolve substanciosa reflexão acerca da apropriação dos discursos identitários
nordestinos na Bahia, em Pernambuco e no Ceará pelas indústrias culturais e pela mídia, o que reforçou, ao longo tempo, os
sentimentos essencialistas da nordestinidade, como a baianidade e a cearensidade.
[10] V.g. o artigo 5º, inciso LXXIII, o artigo 14, § 2º, o artigo 37, inciso I, o artigo 61, § 2º, o artigo 172, o artigo 176, § 1º, o artigo
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[13] No § 6º do seu artigo 137.
[14] Para Alexandre Barbalho (2008c, p.5) isso é sinônimo de democracia cultural.
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julho deste ano, da Procuradora Geral da República, em exercício, Deborah Duprat que no intuito de proteger direitos fundamentais
ingressou com diversas ações próprias de controle concentrado da constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, entre as quais a
ADPF 183. Trata-se de Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental contra dispositivos da Lei 3.857/60, que regulamenta
a profissão de músico, cuja orientação fundante é a mesma da interpretação do Supremo no Recurso Extraordinário 511.961 que
anulou a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão de jornalista anteriormente regulamentada pelo Decreto-Lei
972/69. Em ambos os casos, o que está em jogo é a incompatibilidade dessas regulamentações com a liberdade de expressão;
conforme a ADPF 183, a liberdade artística do músico não se coadunaria com as restrições profissionais e o exercício do poder de
polícia sobre a atividade que possui a Ordem dos Músicos do Brasil. Apesar da iniciativa positiva, infelizmente, somente a Lei
3.857/60 foi objeto de argüição. O Ministério Público olvidou da existência da Lei dos Artistas e Técnicos de Espetáculo.
[16] Lei n. 14.239, de 17 de novembro de 1980, no seu artigo 2º, § 2º.
[17] O jurista Karl Engisch (2004, p.208) apresenta a definição do conceito jurídico indeterminado como “conceito cujo conteúdo e
definição são em larga medida incertos”. Para o constitucionalista Luís Roberto Barroso (2007, p.26), que também os denomina de
cláusulas gerais, são conceitos que “contêm termos ou expressões de textura aberta, dotados de plasticidade, que fornecem um início
de significação a ser complementado pelo intérprete, levando em conta as circunstâncias do caso concreto”. 
[18] Igualmente ao artigo 137, § 6º, da Lei Orgânica da capital pernambucana.
[19] No seu artigo 2º de forma mais específica.
[20] É importante lembrar que qualquer alteração ou revogação da Lei de Colocação de Obras de Artes no que se refere ao controle
sucessivo da atividade edilícia por meio do auto de conclusão da obra, comumente denominado de habite-se, como se trata de matéria
urbanística, afeita à Lei de Uso e Ocupação do Solo e ao Código de Obras e Posturas, segundo o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal
de Fortaleza, deve ser feita mediante lei complementar e não ordinária, cuja aprovação depende de maioria absoluta da Câmara dos
Vereadores.
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DIREITO E CINEMA – UMA VISÃO INTERDISCIPLINAR

LAW AND CINEMA - AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE

Ana Maria Viola de Sousa
Grasiele Augusta Ferreira Nascimento

RESUMO
A fragmentação do saber humano sob as diversas formas de especialização das ciências induziu ao
isolamento do conhecimento produzido e a distanciar-se da realidade. O movimento da interdisciplinaridade
propõe uma metodologia para unificar as ciências contribuindo para a formação do homem numa visão
holística. O ensino do direito não pode ficar alheio a essa nova realidade. Na prática docente a arte
cinematográfica, através do exercício de análise, de interpretação, de questionamentos e reflexões, atua
como incentivo para firmar posicionamento dos alunos diante de uma determinada situação. Na perspectiva
interdisciplinar, o cinema, ao lado de outras estratégias, constitui-se num recurso didático versátil para
desenvolver nos alunos a amplitude de visão da complexa realidade, dotá-los de habilidades e competências
indispensáveis para uma exitosa atuação profissional.
PALAVRAS-CHAVES: Direito, interdisciplinaridade, cinema.

ABSTRACT
The fragmentation of human knowledge in the various forms of specialization of the sciences led to the
isolation of the knowledge produced and to distance themselves from reality. The motion of the
interdisciplinarity proposes a methodology to unify the sciences contributing to the formation of a holistic
man. The teaching of law can not remain indifferent to this new reality. In the teaching practice, the art of
cinematography through the exercise of analysis, interpretation, questioning and reflection, acts as an
incentive to consolidate positioning ideas of students in front of a given situation. In an interdisciplinary
perspective, the cinema, along with other strategies, is in a versatile teaching resource to develop in students
the extent of vision of the complex reality, provide them with skills and essential competences for a
successful professional performance.
KEYWORDS: Law, Interdisciplinarity, cinema.

1.INTRODUÇÃO
 

As ciências, concebidas como estudo sistemático e objetivo dos fenômenos e o acervo dos
conhecimentos daí resultantes, em todas as áreas, buscam novos métodos ante a realidade dinâmica e
globalizada da sociedade atual. Assim como em outras áreas, a ciência do direito também não deve ficar
alheia a essas mutações que o desenvolvimento veloz faz emergir no mundo moderno. A independência e o
isolamento do conhecimento científico cada vez mais especializado não mais atende às necessidades atuais. A
metodologia empregada para a produção do conhecimento monodisciplinar mostra-se insuficiente na
formação de profissionais aptos a entender a universalidade de dimensões da realidade com a qual irá
trabalhar.

O movimento da interdisciplinaridade vem em socorro a esse estado de crise, propondo uma
metodologia para gerar um conhecimento holístico e heterogêneo entrelaçando as diversas disciplinas.

Partindo desse ponto de vista, a pedagogia do ensino incentiva e defende o uso de estratégias
inovadoras no processo educativo.

A proposta do presente artigo faz uma conexão entre o direito e a arte cinematográfica, abordando o
aspecto interdisciplinar no ensino jurídico. Embora o cinema tenha sido utilizado em sala de aula em diversas
disciplinas, esta estratégia compõe-se, geralmente, de exemplos da temática em foco. Pretendendo
aprofundar um pouco mais no assunto, este trabalho analisa o cinema, não apenas do ponto de vista de
exemplificação de uma determinada situação, mas também como veículo instrucional do conteúdo
programático da disciplina, despertar uma consciência humanística e revelar a amplitude significativa do
objeto de trabalho.

Observa-se inicialmente que o ensino jurídico nas universidades tem um caráter tecnicista e
dogmático, ocasionando um descompasso entre a teoria e a prática, dificultando o desempenho profissional
dos operadores do direito. Suas ações práticas são exercidas numa sociedade que possui uma estrutura
complexa e abrangente funcionalidade, requerendo deles a dilação dos horizontes perceptivos. Ficar atreito
apenas à doutrina dogmática é manter-se na obsolescência. A sociedade é um organismo dinâmico que está
em constante evolução, propiciando o surgimento de novos modos de relacionamento, dos quais, podem
decorrer conflitos de caráter até então desconhecido. A atividade jurídica deve, pois, estar preparada para
enfrentar situações das mais diversas com soluções que se ajustem com propriedade e exatidão.

Além do caráter estático, o estudo do direito possui uma extrema teorização de conceitos e
enunciados que dificulta a compreensão precisa e correta das proposições apresentadas. Não apenas
dificulta, mas também provoca desmotivação determinando um sentimento de repulsa, afastando-se da
compreensibilidade. O elevado nível de abstração presente no estudo jurídico reforça a exigência de posturas
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que estimulem o pensamento, a reflexão e a apreensão das características próprias, mas também de forma
agradável.

Nesse sentido, o cinema pode ser concebido, ao mesmo tempo, como um instrumento pedagógico
rico que outorga aos alunos uma visão mais realista do seu campo de trabalho e como recurso na formação
de profissionais dotados de habilidade e competência na dedicação de fenômenos de caráter
transdimensional.  

Mais, ainda, o cinema na seara da arte procura recuperar uma sensibilidade amortecida pelo
investimento prático em que o cotidiano se fez hábito, restabelecendo a capacidade criativa, uma das
qualidades exigidas para o êxito profissional.
 

2.ABORDAGEM CONCEITUAL DOS TERMOS:     INTERDISCIPLINARIDADE,
MULTIDISCIPLINARIDADE, PLURIDISCIPLINARIDADE E TRANSDISCIPLINARIDADE

 
            O conhecimento humano moderno tem uma característica comum: a especialização. Cada vez mais
novos métodos de investigação científica aliados à crescente necessidade de desenvolvimento do saber,
levam a um fracionamento do conhecimento, subdividindo-o em uma multiplicidade de ramos específicos,
observáveis em todas as áreas. Inevitavelmente as especialidades científicas fixam limites e fronteiras de
atuação dentro de uma determinada disciplina (SIEBENEICHLER, 1989).
            Surge então, como movimento de reação a essa fragmentação do conhecimento, a
interdisciplinaridade, defendendo a unidade do saber, sob o argumento da visão holística do ser humano. O
desejo humanista constitui-se, portanto, no pilar de sustentabilidade da síntese do saber.

Ivani Fazenda (2008), uma das pesquisadoras no campo da metodologia educacional, afirma que
mesmo após mais de três décadas destinadas exclusivamente à análise e estudos do movimento
interdisciplinar, nacional ou internacionalmente, ainda não foi possível construir uma teoria da
interdisciplinaridade. O movimento pela interdisciplinaridade surgiu na Europa nos meados do ano de 1960.
Análise histórica demonstra que, a cada década, novos pontos de vista foram incorporados, podendo ser
distinguidas a influência filosófica na década de 60, com o objetivo de determinar-lhe o conceito; a
sociológica, na década de 70, definindo-lhe o método; e, na década de 90, uma visão antropológica veio a se
somar na construção de uma teoria, que ainda não foi completamente estruturada. Isso se deve ao fato de
existir particularidades nas vertentes utilizadas pelos pesquisadores na condução dos estudos. Assim, nos
estudos franceses há priorização do “saber”, enquanto nos americanos o enfoque é de “fazer”. Embora não
se possa referir-se a uma construção “brasileira” específica, o fato é que os estudos a cerca da
interdisciplinaridade feitos no Brasil têm foco no “ser”.

Mais recentemente surgiram novos vocábulos relacionados a esse movimento, necessitando um
redimensionamento do sentido da interdisciplinaridade. São termos como pluridisciplinaridade e
multidisciplinaridade, além de transdisciplinaridade, que ainda possuem contornos conceituais difusos e
diversos, conformando-se com as investigações estudadas sob influencia de diferentes pensadores.

As duas primeiras terminologias – pluridisciplinaridade e multidisciplinaridade – são comumente
utilizadas como sinônimas, consistindo basicamente em estudo de uma disciplina sob ângulos variados e
distintos (SIEBENEICHLER, 1989), ou seja, o objeto de estudo é examinado por várias disciplinas ao
mesmo tempo (NICOLESCU, 1999), porém sem integração, pois cada disciplina conserva a sua
especificidade e seus métodos numa abordagem paralela tendentes a um objetivo comum (RIBEIRO, 2005).
Embora habitualmente tratadas como sinônimas, há autores que lhes atribuem significados diferentes, mesmo
que essas diferenças não sejam suficientemente claras. Korte (2004), por exemplo, concebe a
multidisciplinaridade como um conjunto de informações das diversas disciplinas mesmo sem relação aparente
entre elas, enquanto a pluridisciplinaridade o conjunto das disciplinas é formado pela compatibilidade e
convergência. Acrescenta Max-Neef (2004) que na multidisciplinaridade não há conexão e que na
pluridisciplinaridade, a combinação hierárquica das disciplinas atuam no estudo de cada uma delas como
reforço de entendimento de uma sobre as outras.

A interdisciplinaridade estabelece conexões e correspondências entre as disciplinas científicas
(SIEBENEICHLER, 1989), implicando na transferência de métodos de uma para outra disciplina, podendo
ser distinguidos três graus de interdisciplinaridade: grau de aplicação, utilizados na resolução de problemas;
um grau epistemológico, para determinar os fundamentos lógico-formais; e um grau de geração de novas
disciplinas interligadas (NICOLESCU, 1999; RIBEIRO, 2005).  O processo de conhecimento interdisciplinar
implica no aproveitamento dos resultados emergentes das diversas disciplinas (KORTE, 2004).  Sua
emergência aspirou superar os distanciamentos entre as distintas disciplinas através de uma síntese
metodológica. A interdisciplinaridade pode ser observada em três tipos de integração: valorativa, normativa e
propositiva. Na propositiva, há uma outorga de métodos do campo empírico, por exemplo, a medicina se
interdisciplina com a biologia, química e psicologia. Na normativa, há definição de propósitos tecnológicos,
como, por exemplo, entre a engenharia com a arquitetura, agricultura e medicina. Na valorativa, há definição
de princípios éticos e filosóficos na fundamentação (MAX-NEEF, 2004). 

This version of Total HTML Converter is unregistered.

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UNISAL – Centro Universitário Salesiano de São Paulo
* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1837



A transdisciplinaridade, na perspectiva de Nicolescu (1999), diz respeito àquilo que está ao mesmo
tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina, tendo por
finalidade a unidade do conhecimento. Desse modo, a metodologia transdisciplinar está assentada sobre três
pilares: a simultaneidade dos diversos níveis de realidade, a lógica do terceiro incluído e a perspectiva da
complexidade.

Esclarece Nicolescu (1999) que o “nível de realidade” deve ser entendido como um conjunto de
sistemas invariável sob ação de um número de leis gerais. Max-Neef (2004) complementa que as realidades
multidimensionais são construídas pela coexistência de três mundos: o primeiro compreende todos os objetos
e estados físicos, o segundo, compreende experiências subjetivas e estado de consciência, e o terceiro que
corresponde à cultura produzida, inclusive a linguagem. Desse modo, a transdisciplinaridade ocorre quando
há uma coordenação de todos os níveis, desde o mais inferior ou básico, relacionado com as leis físicas da
natureza; um nível intermediário, correspondente ao conhecimento tecnológico; e um nível superior
compreendido pela lógica e pensamento valorativo.

A “lógica do terceiro incluído” compreende, segundo Nicolescu (1999), dois axiomas sendo um
oposto a outro (A e não-A), no qual se inclui um terceiro termo (T). Se os três elementos estiverem situados
no mesmo nível, os dois opostos se autodestruirão, e o terceiro não poderá realizar sua conciliação,
transformando-se em “terceiro excluído”.  Para Max-Neef (2004) a lógica do terceiro incluído induz a uma
estrutura aberta da unidade dos níveis de realidade, pois a acessibilidade do processo de conhecimento se dá,
através da ajuda de diferentes níveis de percepção.  Ribeiro (2005) entende que a lógica do terceiro incluído
é a inclusão de uma via ou caminho alternativo.

O terceiro pilar – a complexidade – resulta da explosão de pesquisas disciplinares determinando a
aceleração da multiplicação ou especialização de disciplinas (NICOLESCU, 1999). Mas os fragmentos do
conhecimento continuam a fazer parte do todo, ligados por diversos referenciais (KORTE, 2004). Desse
modo, a relação do homem com o mundo e com a natureza, que também é complexa, necessita de um
pensamento complexo (MAX-NEEF, 2004). No mundo atual, o saber humano cresce exponencialmente,
tornando-se complexo, mas não a compreensão. O saber é diferente de compreender, estando ambos, em
níveis distintos da realidade. O saber, muitas vezes, se manifesta pelas contradições, e a compreensão em
resolvê-las (MAX-NEEF, 2004).

A transdisciplinaridade assim, acolhe o postulado de que todos os seres são complexos e
interdependentes, ocorrendo uma ligação entre tudo e todos que transcende, ignora limites, sobrepõe-se ao
real e ao imaginário (KORTE, 2004).  O processo da transdisciplinaridade presta-se a definições e
interpretações múltiplas não apenas nas ciências, mas também nas artes (RIBEIRO, 2005), na medida em que
permite diferentes campos de observação capazes de uma avaliação adequada e uma descrição satisfatória
dos elementos que compõe a realidade
 

O CINEMA COMO ARTE E EDUCAÇÃO1.

 
Numa visão interdisciplinar, o cinema é atualmente compreendido como arte, mas está muito mais

ligado com a educação. O cinema é um indicador dos movimentos da cultura popular. Sua análise não é feita
apenas pela perspectiva da estética, para a qual existe uma capacidade do cinema de se tornar arte por meio
da reprodução e arranjo dos sons e imagens, mas também pela prática social (TURNER, 1993). O mundo
das imagens se faz cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. Pode ser considerado o núcleo onde são
identificados os próprios componentes da cultura. O filme pode apresentar um elemento racional, ou no
mínimo razoável, mas também possui outros parâmetros como o onírico, o lúdico, a fantasia, o imaginativo,
o afetivo, o irracional, os sonhos, enfim, as construções mentais potencializadoras das chamadas práticas
humanas (ROESLER, 2005).

A arte, enquanto área do conhecimento humano abarca um amplo espectro de expressões e
manifestações. Pode-se reconhecer na arte o sensível e o intuitivo que vai além do processo de criação. A
atividade artística é um trabalho cerebral que é difícil de traduzir em processo de trabalho, do mesmo modo
que a produção literária também utiliza um referencial teórico, mas a lógica, a sensibilidade e a imaginação
são interposições do intelecto difíceis de mensurar. Existe um vínculo indissociável entre conhecer e criar. O
pensamento é criativo e a criação é uma forma de conhecimento. A arte mostra dimensões da realidade que o
espectador não havia reparado (ORTIGOSA LOPEZ, 2002), pois a arte pode representar a realidade, mas
possui também aspectos do caráter das paixões. A arte não é apenas imitação da vida, mas uma
representação estética, visando a contemplação do espectador (ORTIGOSA LÓPEZ, 2002). E o espectador
a interpreta conforme suas experiências histórica, social e cultural. A interpretação é, portanto, fruto da
experiência do mundo real (ROESLER, 2005)

Tanto a arte como o cinema possuem pontos comuns, como por exemplo, a linguagem, a finalidade e
a estética. A arte e o cinema utilizam como linguagem a narrativa. Para o espectador resta o processo de
interpretação. Há uma relação direta ente o homem e os diversos sistemas simbólicos como a escrita e as
imagens. A lingüística, que se manifesta na expressão oral e escrita; a espacial que se relaciona à percepção
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visual; a musical ligada à sensibilidade a sons; a cinestésica que proporciona aquisição de conhecimento
através do movimento; são habilidades que têm relação íntima com a comunicação, a arte, o lúdico e a
criatividade (ROESLER, 2005). O cinema, considerado meio de revelação ou se simulação, busca, através da
composição de imagens, a representação de uma determinada realidade. A narrativa do filme leva o
espectador a interpretar e imaginar. Através da linguagem cinematográfica o espectador estabelece relações
com a personagem, com a estória e o lugar dos acontecimentos, aguçando o imaginário que é acionado em
função de uma interpretação subjetiva e social (ROESLER, 2005).

A finalidade da arte e do cinema em geral é de revelar emoções e sentimentos escondidos no âmago
do ser humano e que podem adquirir consistência e vigor. Ambos expressam a visão do mundo para o artista
e revigoram a mente através do pensamento e da reflexão. Esse referencial está diretamente ligado à estética,
à beleza, à inspiração. As artes enriquecem a cultura e o cinema representa essa cultura em forma de
encantamento. Arte e cinema recorrem às imagens como forma de comunicação. Ambos são fontes de
conhecimento, oriundos da sociedade e valorizados por ela.

O cinema sempre foi visto como uma atividade de lazer, porém, atualmente são comuns propostas da
utilização de filmes no processo educacional.  Delors (1996) afirma que a educação se desenvolve sobre
quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Para atingir o
objetivo da educação, em todas as suas dimensões, torna ainda mais patente a necessidade de uma postura
interdisciplinar. Essa interdisciplinaridade exigida na esfera pedagógica, não é apenas requisito na formação
do cientista, mas se impõe como fundamento em relação à formação do profissional, dos agentes sociais no
sentido amplo, pois o que está em jogo é a formação do homem (LENOIR, 1998). Severino (1998) afirma
que a vida individual, a social, o trabalho, os fatores culturais e as vivências subjetivas tendem a formar
despersonalização individual e coletiva. Daí se esperar que a educação invista nos meios para a consolidação
das forças construtivas do conhecimento científico e técnico, ao mesmo tempo em que as pessoas possam
perceber relações situacionais que lhes possibilite a apreensão dos significados da realidade social. E este
trabalho pode ficar a cargo do cinema. Poucos instrumentos são tão propícios para uma análise
interdisciplinar como o cinema, haja vista, que normalmente em sua narração são mostrados assuntos
similares como ocorrem na realidade e, neste sentido, aparecem com todas as suas diversas e múltiplas
vinculações (TRIVIÑO, 2007). A dimensão educativa, no sentido de formação de valores, visão do mundo e
conhecimento é desenvolvida a partir do cinema que faz pensar, fazer reflexões e provocar questionamentos
(XAVIER, 2008).

A relação entre cinema e educação pode ter pontos de vista diferenciados conforme a abordagem que
se tem do cinema. Na perspectiva de Napolitano (2008), essa abordagem pode se efetivar pelo conteúdo,
linguagem ou técnica. O conteúdo se refere ao tema ou à fonte, como ele prefere, delimitando o assunto a
ser discutido e também ao texto, o qual pode ser analisado pela estrutura e representação de símbolos. A
linguagem tem maior relação com a educação artística com alargamento da visualização, da caracterização
do cenário, enfim vê o cinema como arte, interagindo com outras linguagens. Na abordagem técnica o
cinema proporciona a observação de efeitos mecânicos e óticos propícios ao estudo da química ou física,
além de aspectos relativos à produção, edição, efeitos e demais elementos úteis ao ensino técnico.

Além de poucos relatos de docentes que individualmente utilizam o cinema como meio alternativo
para estudos acadêmicos, não existem, ainda, estudos sistemáticos que demonstrem efetivamente o valor
pedagógico que pode proporcionar essa metodologia em uma sala de aula. Porém, os relatos são bastante
promissores. Em geral os resultados obtidos por esses docentes confirmam que existem novas formas e
níveis possíveis de aprendizagem, como confirmou Barbosa (2009) na pesquisa que empreendeu junto à
Universidade La Salle em Bogotá. O mundo de hoje é muito mais imagem do que texto, exigindo para a
formação acadêmica uma nova dimensão no ensino.

 Para que o cinema seja um recurso pedagógico, não basta a simples visão do filme. Atividades de
apreciação dirigida são necessárias para que o objetivo proposto não se esvaneça e se desvie da finalidade.
Ortigosa López (2002) propõe a prática de debate posterior à visão do filme. Embora existam outras formas
como um questionário ou um roteiro de identificação de conceitos, fatos, princípios, atitudes, valores e
normas distribuído previamente como forma de orientação aos alunos para respondê-lo após a sessão, os
debates e as discussões possibilitam argumentos e posturas variadas em torno de um tema controvertido.
Embora o debate seja mais natural e espontâneo, nem sempre os espectadores possuem conhecimento do
tema, e em classes numerosas, o controle se torna difícil, principalmente pela existência de opiniões pessoais.

Elaboração de resenhas ou críticas é outra forma alternativa de análise do filme, permitindo a síntese
conclusiva de todo o assunto tratado na unidade temática.

As artes em todas as suas dimensões (literária, pintura, desenho ou cinema) utilizadas como processo
educativo requerem propostas transdisciplinares, pois, ainda que se diferenciem nas narrativas, figuras de
linguagem, conceitos, categorias, metáforas, alegorias e outros elementos, contribuem, através de
questionamentos, reflexões e avaliações para a construção do ser humano em sua maior concepção, um
cidadão.

 
1.
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DIREITO E CINEMA1.

 
O exercício do direito é também uma arte que o jurista tem de praticar sobre um sentimento entre

dois ângulos que são, com freqüência, opostos geralmente entre o interesse do cliente e o da verdade
jurídica.

O direito é interdisciplinar. Esse pressuposto leva a considerar outros aspectos da realidade que com
ele se relacionam como a moral, a ética, a política, os diversos fenômenos sociais, além de uma visão prática
e emocional.

O fenômeno cinematográfico surge assim, como um meio, através do qual se considera o fenômeno
jurídico em toda sua extensão, principalmente pela presença do fato jurídico na vida humana que, em geral,
existe nas estórias narradas nos filmes (GARCIA, 2008). Ademais, o cinema tem a preocupação de uma
criação real, pois, quem assiste a um filme tem a impressão de que está participando das ações das
personagens, compartilhando, muitas vezes com os sentimentos demonstrados pelos artistas. Não se trata
apenas de ver o direito representado no cinema, como os filmes que abordam especificamente ambientes dos
tribunais, mas de analisar, sob a ótica jurídica, as várias versões da realidade do convívio humano e
desenvolver nos alunos a capacidade cognitiva e criativa (ALMEIDA, 2009).

Triviño (2007) faz uma interessante relação entre direito e cinema apresentando dois pontos de vista
de sentidos diferentes: analisar o direito no cinema e ver o direito como cinema. A primeira atende as
representações do direito no cinema e a segunda adota a representação cinematográfica na análise do
fenômeno jurídico, ou seja, aquela usa o cinema como método e esta como objeto ou finalidade. Nesse
sentido o assunto aqui tratado tem a ver com a primeira colocação, na qual  cinema é uma das várias
ferramentas para a compreensão do direito.

Pode-se construir assim uma íntima relação entre direito e cinema analisado em diferentes aspectos.
 

            4.1 - LINGUISTICA NO DIREITO E NO CINEMA
 

O conteúdo programático do ensino jurídico aborda conceitos positivados abstratos que se funda na
exegese de textos legais e decisões jurisprudenciais. O conjunto das normas positivadas que completam a
formação do profissional habilitado à prática judicial, por ser idealizado pelo poder legislativo, nem sempre
atende aos anseios e clamor da sociedade, consistindo em uma imposição de leis. Do mesmo modo, as
expressões técnico-jurídicas ensinadas nas instituições nem sempre de são de fácil compreensão, dada a sua
abstração, pois sua análise requer uma destreza de subjetividade. São conceitos transmitidos no ensino
jurídico, com a mesma estrutura e abrangência como foram sedimentados através de critérios doutrinários,
com um caráter estático. Para a exata aplicação do direito esses ensinamentos devem estar correlacionados a
capacidade de interpretação com os elementos oferecidos pela sociedade atual. O dinamismo necessário para
exercitar a correlação entre a teoria acadêmica e a realidade social pode ser revelado pela prática do cinema.
O uso de um sistema de comunicação mais dinâmico da arte cinematográfica propicia interação do
abstracionismo legislativo e a realidade factual.

A ciência do direito sempre foi construída, de igual modo que outras ciências, como um pólo isolado,
ante a profusão de estudos e ampliações do conhecimento. O isolamento e a especialização cada vez mais
refinados criaram uma linguagem jurídica própria, com inclusão de termos e expressões latinas, erudição de
vocabulário e nomenclaturas direcionadas exclusivamente aos estudiosos e aplicadores do direito, criando-se
uma “autonomia lingüística”, muitas vezes compreensível apenas entre os estudiosos dessa disciplina. A
utilização de métodos convencionais no progresso do saber jurídico trouxe como conseqüência o
distanciamento entre o conhecimento da norma positivada e a realidade da sua aplicação concreta.

Para se adequar a linguagem técnica jurídica à eficaz compreensão da sociedade quanto às suas
proposições, dentre as várias artes, o cinema se traduz em uma metodologia transdisciplinar, demonstrando o
liame lingüístico necessário. A arte cinematográfica, através de tramas que revelam situações reais ou
fictícias, auxilia na transposição do conhecimento teórico para o conhecimento prático, cuja narrativa facilita
a argumentação conceitual técnica-jurídica, fundamentado no uso dos valores interiorizados e do intelecto,
aliado à imaginação e à emoção.

Situações reais estruturadas em sua complexidade dificultam a operacionalidade dos aplicadores do
direito, obrigando-os a buscar métodos alternativos para alcançar o entendimento holístico, os quais são
concretizados através das cenas encadeadas do cinema que mesclam o mito, passado e presente em um único
momento.

O valor artístico é uma das características comuns da linguagem do cinema e do direito. No cinema a
habilidade de representar e a linguagem cênica se traduzem na arte contemplativa de lazer, enquanto no
direito a arte é expressiva, pela qual, a técnica de criatividade retórica visa persuadir e convencer os
receptores de sua mensagem.     

 
4.2 – DIREITO: RAZÃO E EMOÇÃO
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Nas doutrinas a leitura e a interpretação jurídicas estão influenciadas pelo processo racional, fundado

no tecnicismo e sanções que limitam a atuação e a liberalidade dos operadores do direito. A mudança desse
paradigma, dentre outros meios, pode ocorrer através da arte cinematográfica, que coordena uma relação
entre a razão e a emoção. A história representada no cinema traz em seu ambiente a emotividade,
propiciando o reconhecimento e a reflexão de temas jurídicos sob este novo parâmetro humanístico. Esta
nova forma de pensar o direito produz no agente, uma mudança de postura com relação à obtenção de
solução para um determinado fenômeno jurídico, assegurando a aplicabilidade do princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana.

Muitas vezes as mudanças desejáveis não ocorrem com certa facilidade, pois encontram obstáculos
advindos de idéias preconcebidas, ideologias, pensamentos tendenciosos, concepções adulteradas segundo
interesses escusos que inibem a percepção correta e a incorporação dessas novas dimensões sociais.

A emoção é uma arte. O cinema, como a literatura e todas as outras expressões artísticas destinam-se
a despertar emoções. Nas produções cinematográficas a narração fílmica atua como mediadores emocionais,
propiciando um espaço de criatividade despojado de preconceitos ideológicos. Também no direito a presença
da emoção, ao lado da razão, é desejável para o desenvolvimento do talento criativo. A criatividade,
demonstrada pelo grau de envolvimento dos juízos de valor emotivo, é um atributo necessário ao jurista que
se esforça na busca incansável pela verdade.

Há quem discorde quanto à participação da emoção no direito, pois que tenderia a uma visão parcial
e distorcida dos objetos ou relações examinadas (TRIVINO, 2007). Porém, atualmente há um consenso entre
os pesquisadores de que a emoção difere de meras sensações, que além de estar estreitamente ligada a juízos
de valor é também incorporada pelo indivíduo desde o seu nascimento, determinando um modo especial de
percepção. É a emoção que confere aos indivíduos a sensibilidade, faculdade especial que tem o artista e que
é transmitida à sua obra. Nesse aspecto a emoção pode ser modificada, entrelaçando-se com o componente
de racionalidade permitindo ao operador do direito uma compreensão valorativa adequada a cada situação.

 
4.3 – DIREITO E CULTURA POPULAR

 
Produções cinematográficas em geral procuram retratar a cultura popular, as manifestações do

pensamento e o modo de vida na sociedade. São criações que narram, com o auxílio de efeitos especiais,
relações sociais e até mesmo situações conflitantes dentro de um determinado contexto, fazendo com que o
espectador tenha uma percepção mais próxima da realidade possível. No cinema podem ser identificados e
apreendidos os significados dos próprios componentes da cultura. Desse modo, as expressões culturais que
se apresentam no cinema podem influenciar a vida das pessoas, assim como a vida das pessoas pode tornar-
se tema de filmes.

Essa aproximação das expressões culturais com o cinema permite estabelecer uma relação ainda
maior entre o direito e o cinema. O cinema e o direito possuem correlação paralela, pois ambos são
formadores culturais, ambos refletem os valores fundamentais, imagens e idéias de identidade, estilos de vida
e ocorrência de tensões sociais e culturais (CORNEJO, 2008). Os costumes, as tradições e a forma como
foram estabelecidos os relacionamentos sociais constituem formas diferentes do direito. O ordenamento
jurídico, entendido como um conjunto de normas nasceu da necessidade de sistematizar os regulamentos da
vida na sociedade. Mas não são todas as manifestações populares que se transformam em normas positivadas
ou lei. Existem outras formas de expressão social e que embora sejam seguidas, não são impostas. São assim
os costumes e a cultura popular, que se constituem na cristalização das regras de agir, ordenadas à noção
prática do justo, cuja necessidade se impõe como condição do convívio social (LIMONGI FRANÇA, 1999).

Neste contexto, não basta o ensino jurídico ater-se unicamente a informar e estudar as normas
positivadas ou expressões puramente abstratas. O direito é muito mais que isso, o direito é uma realidade
mais ampla e complexa e que estabelece com outros fenômenos uma rede de inter-relações variadas e
continuamente ativas (TRIVINO, 2007). A finalidade do saber jurídico é a aplicação prática do
conhecimento do direito. Através do conhecimento da realidade torna-se possível o conhecimento da
verdade jurídica. Algumas vezes, o cinema pode não representar exatamente a trama de uma realidade no
contexto da experiência vivenciada: ou porque é uma criação fictícia ou porque retrata ambiente que não
mais existe. Porque o cinema é uma criação artística e como tal não necessariamente verdadeira, mas
verossímil. Porém, em qualquer caso é possível entrever um fenômeno jurídico, com a transferência da
ambiência de ficção à realidade conhecida.

Observa-se também que o conhecimento do direito possui uma finalidade prática apontando sua
aplicabilidade à realidade, de modo que o conhecimento da cultura popular, em todas as suas manifestações
econômicas, políticas, sociais ou psicológicas, é de fato, particularmente importante. Entender o direito é,
portanto, entender a realidade.

 
4.4 – CINEMA E HERMENÊUTICA

This version of Total HTML Converter is unregistered.

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UNISAL – Centro Universitário Salesiano de São Paulo
* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1841



 
Para entender a arte cinematográfica é necessário fazer uma interpretação que pode conduzir a uma

multiplicidade de significados (CORNEJO, 2008). As mensagens são codificadas através das imagens ou
símbolos que serão decodificados segundo normas e valores interiorizados do contexto sócio-político em que
está inserido. As percepções dos símbolos e imagens que cada indivíduo tem são diferentes porque
apresentam múltiplas habilidades, enquanto uns são propensos à percepção, outros à visualização de textos,
palavras e imagens, há ainda outros que melhor interagem com movimentos ou com sensações auditivas.  A
atividade interpretativa constitui-se num processo de abstração que envolve uma série de elementos que foi
incorporado à vida do intérprete, com os quais a narração fílmica se articula. Esse exercício inclui forte dose
de subjetividade, o que pode possibilitar a arbitrariedade.

A hermenêutica jurídica tradicional delimita o campo da interpretação na objetividade científica.
Porém, moderna hermenêutica propõe o abandono dos velhos caminhos do sistema dogmático e mesmo do
histórico-evolutivo para seguir novos rumos da criação científica (LIMONGI FRANÇA, 1999), mas sem
desmerecer o ordenamento, os princípios éticos e fundamentais inerentes à natureza do homem.

Desse modo, embora o cinema constitua instrumento para o exercício da interpretação pessoal, a
hermenêutica jurídica, por outro lado, exige uma flexibilização do método tradicional a fim de ajustar o
processo interpretativo, não apenas para evitar arbitrariedades como também para abrir os novos horizontes
do processo interpretativo.

Não importa a época em que tenha sido produzido determinado filme, uma vez que está
permanentemente atualizado em virtude de sua interpretação por parte do receptor. Além disso, a arte
cinematográfica é suscetível a múltiplas formas interpretativas ante a multiplicidade de conhecimentos e
juízos de valor incorporados pelos indivíduos, e ainda poder interpretá-la sob diferentes pontos de vista
como histórica, filosófica, sociológica, política, estética, econômica, social e jurídica. Isso significa que um
único filme pode ser interpretado sob formas variadas seja pessoal ou disciplinar.

Fortalecer a capacidade de interpretação de filmes pode ser um ponto de partida para a interpretação
no direito, na medida em que a atividade mental processa uma decomposição, indagação, comparação e
vinculação para descobrir o exato significado do alcance e abrangência do objeto examinado.

 
4.5 – O CINEMA COMO ESTRATÉGIA DO ENSINO JURÍDICO
 
Os vários modos de comunicação e expressão mostrados diuturnamente na mídia como a imagem, os

gestos, o som, textos orais e escritos, faz com que o espectador reflita e identifique as implicações sociais
que podem estar ocultos na mensagem. Utilizar essa linguagem como estratégia de ensino permite atuar em
prol da criatividade, da imaginação, das produções individuais e coletivas, da interpretação dos códigos e
posicionamento crítico perante as informações de diversas linguagens (ROESLER, 2005). Na sociedade cada
vez mais complexa, permitir o acesso a variadas formas de aquisição e organização do conhecimento é uma
necessidade para o desenvolvimento da habilidade individual. E este pode ser também desenvolvido em
contexto escolar com a adoção de métodos plurais.

A aquisição de habilidades e competências não pode mais ficar restrita aos bancos escolares, mas
abrir o leque para incluir outros instrumentos permitindo o desenvolvimento de um profissional
compromissado que vá além da formação jurídica tradicional para chegar à realidade da sociedade com
sabedoria.

A utilização do cinema como instrumento complementar ao ensino jurídico não é novidade. Nas
últimas décadas o uso de cinema tornou-se popular em faculdades de Direito. Os filmes, porém, contavam
casos sólidos, coerentes, que apresentavam uma situação jurídica específica e desde logo poderia ser
analisada em sala de aula. Assim, não eram questionados os elementos relacionados à situação jurídica, mas
simplesmente as imagens usadas como exemplo ou ilustração (CORNEJO, 2008). Nesta circunstância o
cinema fica reduzido somente a um contexto, uma ocasião, um momento.

Partindo do pressuposto que a transmissão de conteúdos é mais do que uma finalidade, mas uma
estratégia pedagógica, o cinema passa a ser uma variante opcional mais dinâmica para orientação da
aprendizagem, através do conhecimento das diversas culturas, das ilustrações de diferentes modos de vida.

O uso de cinema no ensino jurídico pode apresentar diferentes finalidades: promover a sensibilização,
perceber o papel social da profissão, transmitir e fixar informações, capacitar a expressividade da
argumentação, pensar e refletir (LACERDA, 2007). É possível também, conforme constatou Barbosa
(2009), incorporar variações nas técnicas de trabalho, treinar a eloquência, tornar as unidades temáticas mais
breves e identificar com claridade os valores positivos e negativos. Na proposta de Napolitano (2008) pode
ter ainda uma finalidade “espelho”. Nessa abordagem não se exige que o filme tenha conteúdo
exclusivamente jurídico ou que represente especificamente fatos judiciais, podendo optar por aqueles que
expõem temas do cotidiano ou até mesmo de ficção. A importância reside na maneira como filme será
conduzido para alcançar os objetivos propostos, pois, fomentar o cinema é apostar na formação mais integral
dos estudantes.
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Dentre as diversas finalidades, algumas merecem destaque:
 
A)    Sensibilizar os alunos para uma atitude diante da realidade
 
O uso do cinema como estratégia do ensino jurídico desenvolve no aluno a aquisição de habilidade

para permitir diferentes ângulos de observação capacitando-o a uma avaliação adequada e uma descrição
exata dos elementos que compõe a realidade.

Uma visão holística da realidade ajuda o profissional do direito a levar em consideração todo o
conjunto de fatores que intervém no momento da aplicação do seu conhecimento. Assim, além da sua
bagagem técnica, o desenvolvimento da sensibilidade, permite ao operador do direito, a percepção mais
profunda de elementos que outros profissionais não são capazes de captar.

Necessário observar também que o direito e a atividade jurídica estão sempre em movimento, como
no cinema, e considerados como instrumentos para a consecução de fins sociais. A sociedade muda
acompanhada pela atividade jurídica. O profissional do direito deve ter sensibilidade para também mudar a
sua percepção ante uma nova realidade. Evidentemente, não se pretende que a história contada no cinema
seja uma definição do padrão de conduta a ser seguido, mas as discussões em sala de aula poderão dar os
indicativos para esse norte. Isso porque o direito não aponta apenas para a realidade, mas também para uma
atitude ética e moral.

O cinema auxilia na formação da ponte entre a formação e a vida, uma vez que melhora a capacidade
de gerar hipóteses e descobrimentos de idéias relevantes para transferir a outras situações. A prática da
compreensão de um fenômeno resulta na formação, afirmação ou modificação de valores. O cinema permite
ao aluno conhecer o fato narrado de diversos ângulos, permitindo-lhe adotar atitudes, pautado pelos valores
mais convenientes, segundo as diferentes situações com as quais tenha que enfrentar em seu desenvolvimento
profissional.

 
B)     Auxiliar os alunos a perceber o papel social da profissão

 
É de se esperar que o operador do direito tenha uma conduta apartada dos nocivos fundamentalismos

e dogmatismos; que mantenha a suficiente abertura mental, para reconhecer, aceitar e incorporar na bagagem
pessoal e os aportes positivos que oferecem continuamente a criatividade humana.
            Sabe-se que o trabalho preponderante do advogado é intelectual. Sua atuação deve visar o benefício
do cidadão e da comunidade. Nesse seu trabalho, deve fazer uma profunda análise de cada um dos elementos
que integram o direito, a vida humana, os valores e normas sociais. O operador do direito deve compreender
a realidade jurídica sem distorções a partir da correta apreensão da realidade, para assim, expor claramente
suas idéias, fundamentá-las com solidez e transmitir sua mensagem com acerto.

O advogado, mediante seu trabalho se insere na comunidade aos servir os demais seres viventes.
Cumpre assim, indiscutivelmente, uma função social, de interesse público. É a advocacia, literalmente, um
serviço social imprescindível à obtenção dos direitos pelas pessoas. O exercício da advocacia se traduz então,
em serviços sociais e como tal deve desempenhar suas tarefas de modo militante e serviçal.

Trabalhar a razão e o intelecto na análise de filmes, que foram primordialmente produzidos para
transmitir emoção, auxilia a formar uma consciência sutil nos alunos. A fusão entre o direito e a ficção
potencializa a assimilação de referenciais éticos e auxilia a incorporar variações nas técnicas de trabalho.

 
 
 
C) Transmitir, compreender e fixar informações básicas de temas jurídicos
 
Algumas vezes o cinema trata de questão puramente jurídica e não raro a arte cinematográfica se

apresenta tanto quanto possível próximo da realidade, permitindo ao aluno a apreensão de temas jurídicos e
todos os setores a eles vinculados. Outras vezes, são comuns cenas retratando conflitos sob os mais
diferentes motivos que ensejam uma solução justa. Também é possível, através do cinema captar e
compreender a extensão das conseqüências que podem provocar nas pessoas, por exemplo, a violação de um
direito. Enfim, o cinema é também instrução, ao lado do lazer.

Especialmente em direito, ciência no qual, termos e expressões jurídicas são, muitas vezes,
constituídos de conceitos vagos, o cinema passa a ser um instrumento valioso para incentivar a pesquisa ou a
discussão na busca de entendimento mais plausível para aquela expressão ou termo. O cinema atua como
recurso motivacional para a expansão dos conhecimentos e seus campos de estudo. A realidade é múltipla e
o jurista deve fazer uma reflexão diversificada sobre essa realidade em termos jurídicos, a qual admite
diversos modos de concepção.

De outro lado, o cinema pode ser considerado uma ferramenta para fixar o aprendizado teórico. A
teoria jurídica, por ser extremamente abstrata, constitui-se numa disciplina árida, com pouco atrativo para os
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alunos O cinema, por seu turno, vem suprir uma metodologia para transmissão do conhecimento de forma
mais leve, cuja aprendizagem se torna mais prazerosa, e, portanto, com melhor fixação.

 
D) Exercitar poder de síntese e capacidade de expressão e argumentação      
 
Os operadores do direito têm como principal atribuição, compreender as narrações reais com as quais

se defrontam no exercício de sua profissão. Não basta dominar o objeto do conhecimento do direito, mas
também a finalidade desse saber, tornando-o operável em todos os sentidos, desde a percepção do fato
considerado em seu conjunto social complexo, até a elaboração do texto, passando pela lógica da
interpretação.

O cinema permite a prática deste exercício, na medida em que o aluno vê imagens fragmentadas de
um filme, interpreta-as à luz de um conhecimento holístico, e descreve ao final, a unicidade coerente da
mensagem.

A análise de filmes ajuda os alunos a organizar seus conhecimentos, a melhorar sua capacidade de
síntese e é uma oportunidade para desenvolver habilidade de argumentação com embasamento firme e
escorreito e treinar o uso de expressões apropriadas para cada situação.

A visão analítica do filme faz com que os alunos pratiquem não apenas a observação, mas também a
reflexão e a aplicação, potencializando a visão e a audição como treinamento de sua eloqüência na utilização
do tom de voz, na escolha das palavras e do momento adequado para a fala.

 
E) Treinar a reflexão
 
A formação profissional dos operadores do direito requer conhecimentos amplos e variados e não

apenas a técnica encerrada em si própria. Para resguardar os novos direitos que surgem numa sociedade
complexa em evolução ininterrupta, exigem-se instrumentos jurídicos modernos e adequados a essa nova
realidade, tornando-se um desafio intelectual e criativo aos alunos que pretendem trilhar a profissão jurídica.

Muitas vezes os alunos iniciam a freqüência ao curso de direito sem conhecimento da exata
abrangência do que seja um profissional dessa área. No cinema a representação da complexa dinâmica das
relações sociais que envolvem o mundo jurídico, é uma ferramenta que mostra ao futuro profissional as
dificuldades que irá enfrentar, levando-o à meditar se efetivamente fez a escolha certa.

Até mesmo para aqueles que conscientemente optaram por essa atividade profissional o cinema
conduz à reflexão, transcendendo o aspecto de formação, permitindo o desafio de pensar e explorar
estruturas ainda não codificadas pela sua experiência.

 
F) Unidades temáticas mais breves
 
Tornar unidades temáticas mais breves não significa superficialidade, na medida em que o cinema

possibilita ao aluno a visão de um tema sob diversos pontos de vista. A brevidade tem a ver com o
aprendizado mais atraente e rapidez na compreensão. Nas explicações de temas complexos e controvertidos,
o tempo gasto em salas de aula, com o uso de metodologia tradicional, é sem dúvida, bem maior, do que a
utilização de cinema para informar aos alunos essa mesma temática, com a vantagem de mostrar um
tratamento mais aprofundado.

A motivação tem uma importância imprescindível na aprendizagem. O cinema potencializa o
dinâmico, estimula todos os sentidos e ativa a mente reflexiva, fazendo com que o aprendizado se torne mais
efetivo, pois se aprende melhor vendo e criando do que só ouvindo e lendo.

 
G) Finalidade “espelho”
 
Na proposta de Napolitano (2008), o “vídeo espelho” tem a finalidade de produção de um vídeo

mostrando a vida do próprio aluno. Porém, no contexto do presente trabalho, pode ser instado outro ponto
de vista, o qual enseja a imaginação.

Muitas vezes o cinema permite ao aluno visualizar as próprias vivências refletidas na narração. Essa
situação faz repensar na vida diária para compreender a necessidade de incorporar o necessário
distanciamento de seus sentimentos na análise e solução de problemas jurídicos.

A identificação do cinema com a própria vivência faz recriar a imaginação, aclarar a problemática,
fazendo o competente reconhecimento dos valores positivos e negativos da realidade e optar por aqueles
mais convenientes.

 
  
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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As buscar um saber mais integrado e livre a interdisciplinaridade conduz a uma metamorfose que
pode alterar completamente o curso dos fatos em educação (FAZENDA, 2008). A sala de aula sempre foi
vista como um cenário formativo, no qual convergem múltiplos aspectos e indicadores caracterizados pela
complexidade e interatividade, porém, com o predomínio da racionalidade sobre a espontaneidade
(BARBOSA, 2009). A Universidade, por seu lado, é um espaço destinado à produção do conhecimento, de
aprendizagem e de relacionamento com outros cursos, tornando o “universo” muito mais amplo do que se
pode crer. Nas salas de aula ou nas Universidades a incorporação do cinema faz com que se propiciem os
diálogos entre as diversas disciplinas e se convertam em um complemento nos processos de ensino-
aprendizagem ali desenvolvidos, sendo indispensável redefinir as funções didáticas e metodológicas nos
cursos de direito.  

No cinema o direito se mostra em seu contexto social. Este ponto de vista amplia a visão sobre o
conjunto da realidade, levando o aluno à compreensão dos significados inseridos na própria cultura,
transcendendo as dicotomias conhecido-desconhecido, real-fictício, verossímil-ilusória, presente-passado e
futuro, aprofundando o campo da visibilidade.

O cinema, enquanto projeto pedagógico pode desenvolver a motivação para pesquisa impulsionada
pela curiosidade na ampliação do conhecimento. Exerce também forte poder sugestivo e incita a imaginação
colocando em jogo as evidências, as razões e os argumentos, abrindo os horizontes perceptivos em todos os
campos da cultura: social, científico, educacional, religiosa, filosófica, literária, artística, política, jurídica,
enfim, desenvolvendo uma versatilidade cultural universal.

Docentes que utilizaram o cinema, como prática de ensino, relatam suas experiências e descrevem a
necessidade de debates após a exibição do filme (ORTIGOSA LOPEZ, 2002; LACERDA, 2007; TRIVIÑO,
2007; CORNEJO, 2008). Concomitantemente a distribuição prévia de roteiro para identificação de
conceitos, princípios, valores e normas permite as discussões orientadas em sala de aula (ORTIGOSA
LOPEZ, 2002). Constitui boa técnica também a distribuição prévia de material escrito, destacando frases e
cenas de relevo e proposta de tema para discussão (LACERDA, 2007) ou a utilização de fichas-guia
chamando a atenção para determinadas questões que de outro modo passariam despercebidas (CORNEJO,
2008).

Triviño (2007) aconselha a visão do filme conjunta do professor com os alunos, mas há quem prefira
a exibição fora do contexto escolar e deixar o tempo em sala de aula para as discussões
(CHRISTOFOLETTI, 2003; CORNEJO, 2008).

Há ainda docentes que acrescentam outras atividades como a elaboração de um texto crítico após a
visão do filme, enfocando tópicos elaborados pelo professor (CHRISTOFOLETTI, 2003).

De se ver, portanto, que o cinema, como estratégia educacional tem natureza auxiliar e opcional, mas
não obstante menos importante ou tomado superficialmente, devendo considerá-lo articulado com outros
recursos pedagógicos. Não se nega o valor dos métodos tradicionais, mas o uso do cinema como
instrumento pedagógico complementar constitui, certamente, o caminho para maior efetividade no ensino do
direito.
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DIREITO E CINEMA, O HOMEM QUE MATOU O FACÍNORA E AS TEORIAS DE KANT,
ALEXY, HABERMAS E GÜNTHER E DWORKIN, SOBRE O DISCURSO E A LEGITIMAÇÃO

DA NORMA JURÍDICA

LAW AND CINEMA, THE MAN WHO SHOT LIBERTY VALANCE AND THE THEORIES OF KANT,
HABERMAS AND GÜNTHER, AND DWORKIN, ON DISCOURSE AND LEGITIMATION OF THE

JURIDICAL RULES

Lailson Braga Baeta Neves

RESUMO
O presente artigo tem por escopo analisar obra artística e cinematográfica, “O Homem que Matou o
Facínora”, dirigido por John Ford em 1962, pretendendo fazer uma co-relação entre arte e direito.
A intenção é verificar se na obra em foco existem elementos que são de interesse dos estudos científico-
jurídicos.
Em especial, pretende-se verificar se existem elementos na película que guardem relação, seja positiva ou
negativa, com as teorias de Immanuel Kant e seu afirmativo categório, Alexy e repartição das normas entre
princípios e regras, bem como a questão da colisão entre normas, Habermas e Günther, em um mesmo
tópico, sobre a teoria discursiva, argumentação e discurso de justificação e, finalmente, Ronald Dworkin e a
integridade do direito e este enquanto uma construção.

PALAVRAS-CHAVES: Palavras Chaves: afirmativo categórico, norma, princípio, regra, discurso,
argumentação, justificação, integridade, construção, narrativa.

ABSTRACT
This article analyzes the artwork and film, " The Man Who Shot Liberty Valance," directed by John Ford in
1962, proposing a co-relation between art and law.
The intention is to verify whether there are elements in the film work that are of interest to the scientific and
legal studies.
In particular, we intend to verify whether there are elements in the film which relate, either positively or
negatively with the theories of Immanuel Kant and his so categories, Alexy and the breakdown of rules and
principles as well as the issue of collision of rules , Habermas and Günther, in the same topic, on the theory
of discourse, debate and speech justification and, finally, Ronald Dworkin and the integrity of the law and its
construction.

KEYWORDS: Keywords: categorical affirmative, norm, principle, rule, speech, argumentation, justification,
integrity, construction, narrative.

   1 - Introdução.

O presente artigo tem por escopo analisar a obra artística e cinematográfica, “O Homem que Matou
o Facínora”, dirigido por John Ford em 1962, pretendendo fazer uma co-relação entre arte e direito.

A intenção é verificar se na obra em foco existem elementos que são de interesse dos estudos
científico-jurídicos.

Em especial, pretende-se verificar se existem elementos na película que guardem relação, seja
positiva ou negativa, com as teorias de Immanuel Kant e seu afirmativo categório, Alexy e repartição das
normas entre princípios e regras, bem como a questão da colisão entre normas, Habermas e Günther, em um
mesmo tópico, sobre a teoria discursiva, argumentação e discurso de justificação e, finalmente, Ronald
Dworkin e a integridade do direito e este enquanto uma construção.

A ordem estabelecida quanto aos autores citados, não se relaciona á uma ordem de importância
estabelecida pelo autor deste artigo, mas por ser considerada mais didática e compreensível.

A estrutura estabelecida para este artigo tentou dar-lhe uma forma que favorece a sua compreensão,
razão pela qual o inicia pelo filme, informando sua ficha técnica, passando por uma síntese do enredo e
breves dados biográficos do diretor John Ford.

Em outro tópico começa a análise do choque de valores estabelecidos entre os personagens, para,
logo a seguir, no tópico seqüente, passa-se a estabelecer uma relação simbólica entre teorias e conceitos
jurídicos e filosóficos e alguns personagens.

Nos demais tópicos, é estabelecida a relação do protagonista com os autores e suas teorias, na
ordem em que se encontram no título, sendo que, para facilitar, Günther e Habermas são tratados em
conjunto, embora não exista uma correlação absoluta entre eles.

Finalmente, na conclusão o artigo será encerrado, fazendo-se considerações gerais e finais.
 
 
2 - O Filme.
“O homem que matou o facínora”, uma produção de 1962, é um filme dirigido por John Ford, com

roteiro de James Warner Bellah e Willis Goldbeck e tem no elenco John Wayne, James Stwart, Vera Miles,
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Lee Marvin, Edmund O’brien, Andy Devine e Ken Murray, contando, ainda, com uma participação discreta
de Woody Stroody, ator negro, bastante carismático que atuou nos anos cinqüenta e sessenta, com
freqüência em faro$stes americanos e italianos.

O título original é “The man who shot Liberty Valance?” (Quem é o homem que atirou em Liberty
Valance?)

A fotografia é em preto e branco, realçando a esfera nostálgica e melancólica do filme.

    

2.1 - O Enredo.

James Stewart interpreta um senador americano (Ranson Stoddard) que, juntamente com a sua
esposa Hallie (Vera Miles), retorna depois de muitos anos, à Shinbone, pequena cidade do oeste americano,
à qual retorna, inesperadamente, para acompanhar o velório de um desconhecido Tom Doniphon (Whayne).

O editor do jornal local, intrigado com o fato, procura o senador e termina por ouvir deste um
assombroso relato de fatos que aconteceram muitos anos antes.

O Senador conta aos jornalistas que recém formado em direito e muito jovem, veio para o Oeste
para praticar a advocacia, entretanto, próximo de Shinbone, a diligência em que viajava é atacada por
salteadores.

Ranson é espancado pelo líder (Valance) interpretado por Lee Marvin, que lhe aconselha a aprender
a se defender com uma arma.

Ranson é socorrido por Doniphon, que o leva para o restaurante onde sua namorada Hallie trabalha.
Doniphon, um homem aparentemente bondoso, mas com uma formação rija, forte e conhecedor do manejo
das armas o aconselha a se armar, tal como Valance o fizera, para surpresa de Ranson, que descobre que
ambos guardam a mesma lógica valorativa.

Curiosamente, o representante da lei é o fraco, medroso e bonachão, Link Appleyard, vivido pelo
engraçado Andy Devine.

Na primeira parte da narração, Ranson se assemelha a alguém perplexo e desajeitado, enquanto
Doniphon se mostra senhor da situação, enfrentando e subjulgando Valance, por ser o único que o facínora
teme.

Enquanto isso Ranson passa a trabalhar no jornal local, cujo editor é Dutton Peabody (O’brien) e
institui uma escola em que alfabetiza crianças e adultos, além de lhes dar lições de história, conhecimentos
gerais e de cidadania.

A partir do momento em que as pessoas começam a se esclarecer e adquirir maiores conhecimentos,
elas começam a pretender uma ordem social sem violência e baseada na legalidade.

Em face disso, o personagem interpretado por Stewart toma a dianteira em relação ao personagem
interpretado por Whayne, que o apóia, apesar de saber que não pertence à realidade que se instala.

Valance, por sua vez, vendo o risco do desaparecimento do seu mundo, intenta contra a vida de
Ranson, mas acaba morto.

A morte de Valance, atribuída à Ranson, abre-lhe, definitivamente as portas para a carreira política,
terminando por se casar com Hallie, enquanto Doniphon recolhe-se ao anonimato, só ressurgindo em face do
seu falecimento, já velho, desconhecido e sem qualquer lugar na história.

Eis a síntese do enredo.

 

2.2 – John Ford, o Diretor[1].

Sean Aloysius O’Fearna, mas conhecido como John Ford, era filho de Cape Elizabeth (Maine), nos
Estados Unidos.

Era o mais novo dos onze irmãos, e pertencia a um grupo social (irlandeses e descendentes) que
eram tratados como cidadãos de segunda classe frente aos anglo-saxões.

Fez muitas tarefas menores, mas ingressou no cinema em 1914, impulsionado por um dos irmãos.

Foi um ícone do estilo faroeste, podendo lhe ser atribuída a sua recriação, alçando-o ao status de
filme classe “A”, com o filme “No Tempo das Diligências”, oportunidade em que John Wayne foi elevado à
categoria de astro.

Entretanto, Ford dirigiu filmes com outras temáticas de suma importância, nos quais ganhou o
Oscar e são eles: “O Delator” (1935), com Victor Mclaglen, “Vinhas da Ira” (1940), com Henry Fonda,
“Como Era Verde  Meu Vale” (1941), com Walter Pigeon e Maurenn O’Hara e “Depois do Vendaval”
(1952), com John Wayne, Maureen O’Hara, Victor Maclaglen e Ward Bond.

A temática era irlandesa ou questões relativas a questões sociais ou políticas, tais como em “Vinhas
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da Ira”.

Exceto por Walter Pigeon, os demais atores citados são recorrentes na obra de Ford e figuravam
entre os seus atores preferidos, figurando alguns entre os seus melhores amigos, dos quais era mentor, tal
como Henry Fonda, John Wayne e Ward Bond.

A sua preferência por temas desta ordem, se liga a suas tendências políticas progressistas. Inclusive,
chegou a combater as ações do senador MacCarthy, e defendeu pessoas que foram perseguidas, acusadas de
comunistas e incluídas na “lista negra” de Hollywood, em especial o diretor Joseph Manckiewicz.

John Ford dirigiu mais de 150 filmes, recebeu um prêmio (Life Achievement Award) por toda a sua
carreira em 1973, ano em que morreu, infelizmente, enquanto passava por sérias dificuldades econômicas.

Suas obras, assim como em “O Homem Que Matou o Facínora”, retratam sua forma de ser.
 

3 - O Conflito de valores.

Ranson, quando chega a Shibone, acredita no sistema jurídico como meio de solução de conflitos e
garantia de equilíbrio da vida em comunidade, enquanto Liberty Valance pretende a vida desregrada e
violenta, impondo-se pela força. Doniphon, por sua vez, acredita na justiça e é um bom homem, todavia,
assim com Valance, entende que só o emprego das armas e da violência, ou seja, a justiça privada e
retributiva podem garantir a paz e a harmonia almejada. Doniphon aposta no individualismo e que cada um
deve saber resolver os seus conflitos. De forma incoerentemente benévola, todavia, protege as vítimas de
Valance e seus comparsas.

Existe uma incipiente representação da ordem na cidade, configurada em Link, um xerife indolente e
medroso, o que reforça a posição predominante na região.

Por outro lado o editor do jornal (O’brien), através da imprensa se torna um aliado do jovem
advogado, disseminando idéias que são aproveitadas por ele em suas aulas.

É compreensível que Ranson, embora amigo de Doniphon, se veja perplexo anti a sua posição e o
identifique, com pesar, com o facínora que o espancara.

No primeiro choque cultural, Ranson é fragorosamente derrotado, mas, ao longo da narração, ele e
seu discurso, mediante uma ação fomentadora,

 Entretanto, o seu crescimento encontra um obstáculo em Valance, o que só termina com a sua
morte.

Para por termo ao status quo anterior e definitivamente dar espaço a uma sociedade com uma nova
ordem, faz-se necessário um último ato de violência, ou seja, a morte de Valance.

Entretanto, a morte de Valance encerra, também, a época de Doniphon, que desaparece nas
sombras, enquanto Ranson vence sua primeira eleição até se tornar governador e depois senador.

 
 

4 - A Simbologia de cada Personagem neste Artigo.
Representativamente, Ranson incorpora uma postura avançada em termos de normatização, em face

do status quo vigente, pois busca validar as suas crenças através do discurso, enquanto Doniphon representa
uma posição mais autoritária que se firma em uma moral aceita pela comunidade em questão, mas que se
impõe pela força. Trata-se, pois, de uma afirmação Hobesiana[2], no sentido de que afirma que a lei advém
da autoridade e não da verdade.

Valance, por sua vez, é o contraponto que demonstra a fragilidade da posição de Doniphon,
comumente aceita no início da narrativa, visto que confirma a posição da força autoritária, mas sem uma
moral rígida, demonstrando que o mais forte prevalecerá independentemente de conceitos válidos emergentes
da comunidade, tais como verdade e justiça, por exemplo, ou da aceitação ampla desta sociedade quanto ao
que se tem por aceitável enquanto valores por esta mesma comunidade.

Link, preguiçoso, indolente, mas um simpático de bom coração corresponde à norma formalmente
correta[3], mas sem legitimação por não conter um parâmetro que reflita os valores daquela comunidade.

Peobady é uma consciência social e política, que começa a surgir, mas ainda fraco ganha com a
chegada de Ranson, que trás suporte racional e técnico para alavancar suas idéias, até então toleradas, mas
ignoradas pela comunidade, incluindo Doniphon e Valance.

A própria cidade de Shibone representa o micro-universo que abriga toda esta questão de choques
de valores que serão resolvidos pelo discurso introduzido por Ranson.

 

5 - Kant e o Homem que Matou o Facínora.

Kant, em “Crítica à Razão Pura”[4], afirma que a única ação livre é a que se funda no senso de
dever, ou seja, na racionalidade pura. Para ele, é nela que se baseia a existência do direito, ou seja, para a
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harmonia e conciliação das condutas livres.

Para Kant, o imperativo categórico, isto é, aquilo que é reconhecido universalmente como direito de
todos, deve ser buscado e é nisso que reside à legitimação desse direito.

Em sua obra “Introdução ao Estudo do Direito, Doutrina do Direito”, Kant afirma que a doutrina
do direito é a soma daquelas leis para as quais é possível uma legislação externa (Direito Positivo).

Kant entendia que o direito é “a soma das condições sob as quais a escolha de alguém pode ser
unida à escolha de outrem de acordo com uma lei universal de liberdade.” Esta concepção posta em sua obra
“Introdução ao Estudo do Direito”, desenvolve-se, como é óbvio, a partir de sua teoria do imperativo
categórico.

É possível dizer, mais uma vez, que, para Kant, apenas o direito positivo é direito e a norma aquela
que se enquadre na universalidade da lei de liberdade.

Na narrativa cinematográfica, percebemos que a postura de Doniphan, considerando Shinbone
como nosso universo, corresponde a uma postura de tal ordem, visto que suas posições são tidas como
reflexo de uma comunidade imatura, juridicamente falando, e que encontra em um valentão de bom coração
a expressão legiferante que julga necessitar naquele momento.

Doniphan é a expressão postivista do afirmativo categórico de Kant. Homem de poucas palavras,
não admite o argumento discursivo, mas somente a força da lei, ou, por outro lado, a lei da força, ainda que
eivado de sentimentos nobres.

Entretanto, é sensível o bastante para entender o que Valance não conseguiu ou quis, ou seja, que
sua posição estava superada, embora não tivesse para eles lugar na nova ordem.

O universo hobessiano e sua transição para a visão kantiana encontram respaldo nos personagens
citados e nessa relação.

A questão da legitimação do direito também foi questionada pelo filósofo americano Henry David
Thoreau, no clássico “A Desobediência Civil”.

Thoreau era discípulo de Ralph Waldo Emerson, autor de a “Conduta para a Vida”, que lhe serviu
de base filosófica.

Waldo Emerson fundou um movimento chamado transcendentalismo, que proclamava a liberdade
individual e a tolerância universal, sob a máxima “viver, deixar viver e ajudar a viver”. Ele defendia idéias
semelhantes às do discípulo.

Thoreau, por sua vez, recusou-se a pagar tributo que financiasse a guerra contra o México e que
servisse à ideologia escravocrata.

Ele afirmava que não devia obediência a normas criadas por quem não fora autorizado pelo povo.
Dizia ainda que o governo que menos governa é o melhor governo e defendia também a desobediência civil
como forma de resistência.

Thoreau teria admiradores como Leon Tolstoy, Gandhi e Martin Luther King.

Ao longo do século XX, vários autores vêm se preocupando com a legitimidade das normas e
decisões.

Este questionamento surge ao longo da narrativa através de Peabody, o editor do jornal, que
embora progressista e questionador da ordem vigente, é indisciplinado e beberrão, razão pela qual era visto
com simpatia e certa jocosidade, assim como Thoreau.

Todavia, esta postura em relação à Peabody muda quando este se alia a Ranson, posto que seu
discurso torna-se aceitável e palatável em face da comunidade, dada a racionalidade argumentativa do seu
novo aliado, razão pela qual ele e seu jornal passam a ser vistos como uma ameaça para Valance e os seus
comparsas.

 

6 - A Postura Positivista no Filme.

O positivismo se estabelece entre Doniphon e Ranson, concentrando-se claramente no primeiro,
visto que é ele quem adota uma postura determinista e protetora (paternal) em face dos membros da
comunidade.

O positivismo, mais do que a simples questão da norma editada, trás a relação entre paternidade e a
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lei, imposição de limites e permissões. O seu elemento deôntico, fator fundamental da norma jurídica, se
expressa através do pai.

O livro “Do Direito ao Pai” [5] deixa clara a importância da função paterna na transmissão da
premissa de obediência à lei.  Para a autora, professora de psicologia da Newton de Paiva, não é sem razão
que Kelsen chama a autoridade paterna para exemplificar a autoridade imaginária.

Na verdade o positivismo muito mais se liga ao determinismo da norma escrita, do que à sua própria
existência, já que os pós-positivistas não rejeitam ou negam a validade da norma escrita, mas tão somente o
determinismo que os positivistas entendem que ela deva ter.

Esse positivismo determinista é encarnado por Doniphan, mas é, paulatinamente, substituído por
Ranson, que chama, de certa forma, todos os envolvidos para participar das decisões importantes para o
grupo.

Portanto, a autoridade determinista do Estado é substituída, aos poucos por outra, fundamentada na
participação  de todos nos elementos decisórios que os envolvem.

 

7 - A Postura Discursiva representada por Ranson: Alexy, Günther e Habermas.

Ranson representa as teorias modernas quanto à legitimação e criação da norma, o que será
analisado nos subitens que se seguem.

 

7.1 - Ranson e Alexy.

Para Alexy, na obra “Teoria dos Direitos Fundamentais”, normas são princípios e regras.  Segundo
ele, princípios são normas de otimização, ou seja, prima facie, ou mandados de otimização, enquanto regras
são normas cujo mandamento expressa uma determinação, por isso serão cumpridas ou não.

A colisão entre normas implicará na invalidação de uma delas, exceto se introduzida em uma delas
uma cláusula de exceção, caso em que deixara de ser determinante ou absoluta, no seu aspecto deôntico,
para se tornar, também, um mandamento prima facie.

Segundo Alexy, a colisão entre princípios em face do caso concreto, exige a aplicação de um em
detrimento do outro, sem que isso implique em sua invalidação.

Para ele, nesse caso deve se aplicar a regra da ponderação, para que possa ser determinado qual
princípio, em face do caso concreto, deve ser aplicado.

Entretanto, será que tal questão pode ser identificada durante a película ou haveria um conflito entre
a teoria de a Alexy e a obra cinematográfica de John Ford?

Em primeiro lugar, uma ordem, via de regra não é substituída por outra de imediato, havendo, em
regra, um período de transição.

Houve um momento em que Ranson e Doniphon eram vistos como dois pilares normativos válidos
e, conquanto já se iniciava a aceitação da ordem representada  por Ranson, em dado momento em que tais
princípios foram colidentes, uma foi aplicada sem invalidação da outra.

O momento marcante em que isso se deu foi quando Valance é abatido a tiros durante o duelo com
Ranson. O advogado se propôs ao duelo por entender que, naquele momento, ainda que postulasse uma
ordem diversa, diante do caso concreto, era o que devia ser feito, tanto assim que possuía uma arma.

Entretanto, desaparecida a questão que permitia a aplicação daquele princípio, ele não foi mais
aplicado por Ranson, que prosseguiu nos termos iniciais de seu discurso.

É aí que entra outro aspecto da teoria de Alexy. Alguns dizem que, em alguns casos, a colisão entre
princípios vai levar a invalidação de um deles de forma absoluta, o que tornaria sem sentido a distinção
existente entre norma e princípio posta naquela obra.

Entretanto, Alexy, esclarece que quando um princípio não pode mais ser aplicado, é porque não foi
recepcionado pelo sistema jurídico vigente, não havendo que se falar em colisão de norma válida e de uma
norma invalida.

Assim, exemplifica muito bem o autor ao mencionar a invalidação do princípio da superioridade
racial, acolhida durante o Estado Nazista e que não foi recepcionado pelo sistema jurídico que lhe seguiu,
não havendo que se falar em colisão entre aquele princípio e o princípio da igualdade.
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Notadamente, o que acontece em casos como tal é a invalidação daquele princípio por sua absoluta
incompatibilidade com o sistema jurídico em vigor.

Da mesma forma, a abolição da justiça privada, de forma absoluta, como se vê, posteriormente, no
desfecho do filme, se dá, exatamente pela invalidação do princípio da justiça privada, em face do sistema que
passou a vigorar á partir de então, com o fim da transição de um sistema para o outro, tanto assim que,
Doniphan, no fim da vida, não portava, ele também, qualquer tipo de armas e, segundo um dos personagens,
“há muitos anos”.

Portanto, algumas questões que atormentam os jusfilósofos há muito tempo, foram acolhidas,
intuitivamente, por John Ford, um artista da sétima arte, mas sem formação jurídica ou filosófica.

 

7.2 – Ranson, Gunther e Habemas.

Conquanto Alexy tenha uma obra intitulada “Teoria da Argumentação Jurídica”, optamos, nesse
trabalho, trabalhar com a obra de Klaus Gunther “Teoria da Argumentação, no Direito e Na Moral”.

Ranson, no início do filme, parece tão incompatibilizado com a ordem social de Shinbone que,
apesar de sua cultura, só está apto a lavar pratos e servir as mesas, função que naquele local é
exclusivamente feminina.

Entretanto, pouco a pouco ele consegue, através de uma prática discursiva constante, ele passa a
interagir com os habitantes, começa um processo de alfabetização dos negros, mulheres, pobres, mestiços,
mexicanos e pequenos agricultores.

A conduta de Ranson, em primeiro lugar, reduz o abismo cultural existente e introduz a
comunicação e participação de grupos sociais e étnicos que não eram ouvidos até então.

Portanto, é a partir daqui que a teoria de Günther, pode ser identificada com a conduta de Ranson.

Foi Gunther quem desenvolveu a teoria quanto á diferenciação entre o discurso de fundamentação
e o discurso de aplicação e não Habermas, como muitos acreditam, embora exista uma relação entre eles,
convém dizer que Habermas acolheu a teoria de Klaus Günther em sua obra “Direito e Democracia”, e não o
contrário.

Para ele, a fundamentação está ligada á validade da norma. O processo de justificação da norma se
apóia no seu critério de validade.

Habermas (Direito e Democracia), por sua vez, entende que a norma é legitimada quando resulta de
uma comunicação racional, que ela é resultado do consenso entre todos, ou seja, aqueles a quem ela se
direciona.

Para Habermas, a norma é legitima quando resulta do consenso daqueles a quem ela é destinada,
razão pela qual só é possível na democracia, quando os direitos fundamentais são garantidos.

É uma visão democrática e inclusiva do direito, desde a sua criação, até a sua aplicação nos casos
concretos, como será mencionado adiante com mais detalhe.

Habermas fundamenta sua teoria com base no agir comunicativo. Para ele os processos de ação
comunicativa têm funções recíprocas de construção da sociedade, cultura e personalidade pelas interações e
mediações da linguagem.

Esta teoria tem muito sentido se compreendermos que, Lacan, segundo Quinet na sua obra “A
descoberta dão Inconsciente, do Desejo ao Sintoma”[6] afirma que a mente humana é estruturada pela
linguagem. O homem para ele é linguagem posto que é um ser cultural. É a linguagem que o humaniza e o
afasta, definitivamente, da natureza, definindo-o e o estruturando, razão pela qual é lógico que todo o
progresso científico e filosófico passe pela linguagem, por um discurso racional e estruturado.

Para Lacan, é na linguagem que habitamos e por ela somos habitados. Segundo ele o inconsciente
de Lacan é estruturado de acordo com a linguagem que habitamos e que habita em nós.

A linguagem se origina no Édipo, nome do pai, primeiro significante.

Para Lacan, a linguagem é individual, mas a fala ou o discurso implica no reconhecimento do outro.

Eis porque, qualquer teoria séria do direito deve passar pela linguagem e pela prática discursiva. Daí
a importância da teoria discursiva de Habermas e da teoria dos discursos de justificação e aplicação
desenvolvidos por Günther.
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Para Günther, o discurso de aplicação está ligado à gênese da norma, posto que a criação da norma,
como dito, deve estar apoiada no consenso resultante do discurso racional.

A norma jurídica deve ser gerada pelos seus destinatários, ou seja, os membros da comunidade que
ela irá regular. Somente aí pode haver legitimação, visto que se justifica nas diretrizes e verdades daquela
comunidade.

Pois bem, é isso que Ranson faz ao introduzir a participação de toda a comunidade nas decisões de
formulação normativa daquela comunidade. É partir daí que a comunidade de Shinbone faz valer a inclusão
de normas que garantiam o direito dos pequenos agricultores, bem como a sua independência política e
administrativa, contra os interesses dos grandes latifundiários.

Basta dizer que Doniphon embora ligado ao seu ajudante negro (interpretação de Woody Strode),
cujo nome é Pompey e que ficou ao seu lado até o fim da vida, sempre mantém com este uma relação de
cordial superioridade, que se torna mais determinante em momentos críticos, quando, por exemplo, o retira
da sala de aula em que aprende noções de história e cidadania, enquanto está sendo alfabetizado.

Lado outro, Ranson mantém com Pompey um relacionamento que é mais vantajoso para ambos,
pois dialoga com ele, houve o que tem a dizer, respeitando, inclusive, suas limitações na sala de aula.

Eis a essência dos relacionamentos de Ranson, ele é inteiramente dialógico, comunicativo,
discursivo, estabelecendo-se sobre o dizer e ouvir, oferecendo benefícios á todos os participantes da relação.

Um exemplo claro disso está na sua relação com Hallie (Miles), posto que este lhe propõe ensinar-
lhe a ler e ela se torna a sua companheira por toda a vida. Da mesma forma, ele propõe a dialogar e educar
os cidadãos de Shinbone e estes o elegem.

Alguns diriam que a conduta de Ranson ao travar um diálogo racional com os excluídos de
Shinbone só ocorreu porque ele, um advogado esclarecido, era também um excluído, visto que era pobre e,
segundo a ordem social vigente no início do filme, totalmente inapto para ocupar uma posição de destaque
na sociedade, além de ser um forasteiro, tanto assim, que de início, só conseguiu lavar pratos e servir mesas,
sem muito sucesso, inclusive, funções menosprezadas por aquela comunidade.

Entretanto, tal afirmativa seria inócua, para não dizer irrelevante, visto que o que importa é que ele
optou por uma prática discursiva, não violenta, igualitária e inclusiva e que este posicionamento foi bem
sucedido.

É Stoddard quem introduz o diálogo, o discurso racional, a igualdade e, portanto, a democracia em
Shinbone, correspondendo, neste aspecto ao posicionamento de Klaus Günther e Jurgen Habermas quanto à
validação da norma jurídica em uma democracia, conferindo estabilidade às garantias fundamentais que
devem existir em favor de todos os grupos que compõem à sociedade, sejam eles de natureza étnica, social,
religiosa ou cultural.

 

7.3 – Ranson e Dworkin.

Quando Ranson Stoddard chega em Shinbone, já existe uma comunidade instalada, o que faz supor
um passado, uma história, um desenvolvimento que não nos é dado saber, mas que podemos pressupor, pois
ali já existem edificações, habitantes, relacionamentos, atividades de ordem econômica, etc.

Portanto, havia uma sociedade em desenvolvimento, inclusive no sentido sócio-jurídico.

Nesse contexto, Stoddard se insere e começa a dar a sua contribuição para essa construção.

Antes dele havia uma ordem social e normativa que se fez representar nas telas por Tom Doniphon,
interpretado por John Whayne, um dos atores preferidos de Ford e de quem foi, praticamente, mentor.

Não existe confronto ou oposição entre Ranson e Tom, embora haja divergência, mas o fato é que
eles não se excluem antes se complementam no sentido de que cada um responde pela sua função construtiva
até onde deve ser contribuindo para a narrativa geral.

Ranson é o protagonista, mas Doniphon não é o seu antagonista, antes, co-protagoniza junto com o
primeiro, cada um dando a sua contribuição para a narrativa.

Doniphon representa o pai (Estado), protetor e repressor (fatores deônticos), que impõem a sua lei
em face de uma autoridade que se justifica em si mesmo.

Ranson, por sua vez, representa o pai (Estado), que sem rejeitar os fatores deônticos, se abre para o
diálogo, e firma a legitimidade de sua autoridade sobre a participação daqueles a quem ela se dirige.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1853



Para Ranson, isto fica claro durante todo o desenrolar da trama, a lei deve ser aplicada, mas não
uma lei que se baseia na força, mas aquela que se firma na concórdia resultante da participação dialógica e
discursiva.

É nesse cenário que a teoria de Ronald Dworkin, na sua obra “O Império do Direito”, aponta
diretrizes[7], na sua discussão sobre o papel dos juízes, sua atividade construtiva:

 
(...) o presente livro expõe, de corpo inteiro, uma resposta que venho desenvolvendo
aos poucos, sem muita continuidade, ao longo de anos: a de que o raciocínio jurídico
é um exercício de interpretação construtiva, de que nosso direito constitui a melhor
justificativa do conjunto de nossas práticas jurídicas, e de que ele é a narrativa do que
faz dessas práticas as melhores possíveis. (Dworkin, 2007).
 

Para Dworkin, o direito é um exercício construtivo, que é uma narrativa, um desenrolar que vai se
desenvolvendo, á partir da contribuição de cada um dos seus agentes.

A própria natureza do filme, uma narração dentro de uma narração, deixa claro que as mudanças
ocorridas se deram pela construção metódica e cotidiana de todos os personagens que se dedicaram a
contribuir para o desenvolvimento da história do sistema jurídico daquela sociedade.

 

8 - Conclusão.

A arte muito contribui para as ciências que, em regra, ingratas não o reconhecem.

Todavia, não restam duvidas de que a ciência jurídica muito tem a ganhar em sua aproximação com
a arte, sobretudo as artes cênicas por sua íntima relação com a literatura, esta última, certamente a que mais
contribui para as ciências jurídicas.

Propositalmente, foi escolhido um filme que, a priori, não guarda relação com as ciências jurídicas,
posto que não se desenvolve em um cenário os tribunais ou como personagens advogados, promotores e
juízes.

A intenção é mostrar que é inerente ao artista a captação de anseios sociais que serão canalizadas,
muitas vezes de forma imperceptível à primeira vista, para o objeto de sua sensibilidade, ou seja, a sua obra.

Ford, em um filme de faroeste conseguiu inserir conflitos sociais e jurídicos que, muitas vezes,
passam despercebidos ao telespectador menos atento, mas que vem se configurando em questões que são
frutos da indagação de muitos dos notáveis jusfilósfos de vários anos, eles também, fazendo a sua narrativa e
trabalhando na construção e integralidade do direito.

 

Referências Bibliográficas.

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo:
Malheiros, 2008.

ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 9ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

              DWORIN, Ronald. O Império do Direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. 2ª Ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2007.

              EMERSON, Ralph Waldo. A Conduta Para a Vida. Trad. C. M. Fonseca. 2004.

              FERNANDES, Bernardo Gonçalves; PEDRON Flávio Quinaud. O Poder Judiciário e(m) Crise. Rio
de Janeiro: Lúmen Júris, 2008.

GÜNTHER, Klaus. Teoria da Argumentação no Direito e na Moral: Justificação e Aplicação.
Trad.Claudio Molz. São Paulo: Landy Editora, 2004.

HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia, entre facticidade e validade I. Trad. Flávio Beno
Siebeneichler. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Temo Brasileiro, 2003.

             HOBBES, Thomas. Leviatã ou a matéria, forma e poder de um Estado Eclesiástico e Civil.  Trad.
Rosina D´Angina. 2ª Ed. São Paulo: Ícone, 2000.

KANT, Immanuel. Introdução ao Estudo do Direito, Doutrina do Direito. Trad. Edson Bini. 1ª Ed.
São Paulo: Edipro Edições Profissionais, 2007.

KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. In os Pensadores. Trad. Valério Rohden e Udo Baldur
Moosburger. 4ª Ed. São Paulo: Nova Cultural, 1991.

BARROS, Otoni Fernanda de. Do Direito ao Pai. Vol. 2 (Coleção Escritos em Psicanálise e

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1854



Direito). Belo Horizonte: Del Rey, 2001.

QUINET, Antonio. A Descoberta do Inconsciente do Desejo ao Sintoma. 3ª Ed. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2008.

THOREAU, Henry David. A Desobediência Civil e Outros Escritos. Trad. Alex Marins. São Paulo:
Martins Claret, 2005.

WAYNE, John; WOOD, Natalie. Rastros de Ódio. Livro – DVD, Vol.11 (Coleção Folha Clássicos
do Cinema). Trad. Elisabeth Xavier de Araújo. São Paulo: Editora Moderna, 2009.  

[1]  Retirado da biografia que consta do livro-Dvd “Rastros de Ódio” da coleção Folha Clássicos do Cinema.
[2] HOBBES, Thomas. Leviatã ou a Matéria Forma e Poder de um Estado Eclesiástico. Editora Ícone, 2000.
[3] Link é um xerife eleito, mas que, no caso do filme, não corresponde aos anseios da comunidade.
[4] KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Editora Cultura, 1991.
[5]  BARROS, Fernanda Otoni. Do Direito ao Pai. Belo Horizonte. Del Rey, 2001.
[6] QUINET, Antonio. A descoberta do Inconsciente, do desejo ao sintoma. 3ª Edição. Rio de Janeiro. Zahar, 2008.
[7] Dworkin, Ronald (2007)
² Encarnação, João Bosco (1999)

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1855



POR UMA GRAMÁTICA DAS DECISÕES JUDICIAIS

PER UNA GRAMMATICA DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE

Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva
Rafael Mario Iorio Filho

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo desenvolver a hipótese de que haveria uma gramática na construção das
decisões/interpretações no campo jurídico brasileiro e, para tanto, ele se organiza em três planos: na primeira
parte apresentamos o fenômeno jurídico como um fenômeno alográfico, na segunda, são tratados os
elementos que constituem a semântica da linguagem, materializada nos discursos dos atores do direito; no
terceiro e último item se discute como a Análise Semiolínguística do Discurso de Patrick Charaudeau é
metodologia útil a explicitar uma gramática das decisões judiciais, pois possibilita compreender como o
discurso jurídico se constrói e quais são as intenções do seu enunciador e as estruturas que lhe organizam.
PALAVRAS-CHAVES: GRAMÁTICA; ANÁLISE DO DISCURSO; INTERPRETAÇÃO NO DIREITO;
DECISÃO JUDICIAL.

RIASSUNTO
Questo lavoro ha l'obiettivo di sviluppare l'ipotesi che ci sarebbe una grammatica per la costruzione delle
decisioni/interpretazioni in campo giuridico brasiliano e, a tal fine, egli è organizzato in tre piani:nella prima
parte presentiamo il fenomeno giuridico come un fenomeno alográfico, nella seconda, sono trattati gli
elementi che costituiscono la semantica di lingua, si è concretizzato nei discorsi dei soggetti di diritto; nel
terzo e ultimo punto si spiega come l'analisi del discorso Semiolínguística di Patrick Charaudeau è
metodologia utile per chiarire una grammatica delle decisioni giudiziarie, perché permette capire come il
discorso giuridico è costruito e quale sono le intenzioni dei suoi enunciator e strutture che l`organizzano.
PAROLE CHIAVE: GRAMMATICA; ANALISI DEL DISCORSO; INTERPRETAZIONE NEL
DIRITTO; DECISIONE GIUDIZIARE.

INTRODUÇÃO

              O presente texto propõe pensar o direito de forma crítica, e não de maneira repetitiva e
reprodutora[1], própria dos trabalhados classificados tradicionalmente como jurídicos. Nossa proposta é
analisar o direito brasileiro em suas práticas discursivas, numa tentativa de explicitar como ele é, e não, como
ele deveria[2] ser.

              A partir de uma perspectiva multidisciplinar (filosofia do direito, antropologia jurídica[3] e análise
semiolinguística do discurso[4]) de enfrentamento do fenômeno jurídico, pretende explicitar uma gramática
decisória das decisões judiciais no direito brasileiro. Em outras palavras, objetiva-se demonstrar com que
regras operam os intérpretes dos textos legais no direito brasileiro.

              A ciência do direito, tomada pelo sentido que o campo jurídico[5] brasileiro lhe dá, significa a
produção intelectual doutrinária das possíveis interpretações legais[6]. Nós, entretanto, tomamos o direito
como um objeto empírico, possível de ser estudado como um instrumento de controle social, próprio das
sociedades contemporâneas, que se revela em uma dupla dimensão: o plano das práticas ou rituais próprios
de um campo e o plano das estruturas discursivas que dão sentido as representações[7] e práticas do campo.

              Nesse sentido, a originalidade deste texto sustenta-se por ser uma inédita experiência de abordagem
metodológica de como se constroem as decisões/interpretações no campo jurídico brasileiro. Vale lembrar
que, no cenário pátrio, são escassos estudos sobre decisão no direito que fujam do modus operandi do
bricoleur. Estamos usando o termo bricoleur com o sentido que lhe dá Claude LÉVY-STRAUSS (1976), ou
seja, de uma atitude criativa que descontextualiza os significados dos signos para dar-lhes um sentido novo e
próprio do seu criador.     

 

I  - O DIREITO COMO UM SABER ALOGRÁFICO

 

              Nos países de tradição de Civil Law[8] identificam-se dois grandes filões, funções ou papéis de
interpretação na concretização da norma jurídica: 1) a doutrina jurídica e 2) as decisões judiciais.

               1) A doutrina[9] no direito brasileiro pretende ocupar o papel de sugerir interpretações pertinentes
aos operadores do direito. Tais sugestões serão utilizadas ou não dependendo do argumento defendido em
juízo e do livre convencimento do juiz (TEIXEIRA MENDES, 2008). Seria responsável pela socialização
dos integrantes do campo jurídico (advogados públicos e privados, magistrados, membros do Ministério
Público, estudantes e acadêmicos do Curso de Direito) nos símbolos e nas representações articuladas do
sistema de pensamento ou da atividade discursiva próprias do direito.
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A doutrina jurídica é um discurso autorizado sobre a lei e suas possíveis
interpretações e aplicações jurisprudenciais. É um discurso normativo, ideal-típico,
uma vez que está dizendo como a realidade deve ser e não como a realidade é. É
saber que não se debruça sobre a realidade empírica, com a finalidade de explicá-la
ou compreendê-la, como faz o saber científico. Antes, tem a finalidade de interpretar
a lei, recomendando a melhor forma de aplicação. A doutrina e a legislação estão
dirigidas ao mundo do dever-ser: o mundo empírico está num outro plano e não lhes
interessa. TEIXEIRA MENDES (2008:40)

 

               2) O papel da jurisprudência no nosso sistema de fontes do direito reduz o juiz a figura de um
simples “aplicador” da lei. Na atividade profissional, associada aos operadores do direito, as decisões, em
geral, são manejadas apenas como “argumento de autoridade”,[10] que se prestam a reforçar as teses
sustentadas pelas partes em juízo ou mesmo a própria decisão tomada pelo juiz. As decisões proferidas pelas
cortes materializam as representações de seus juízes sobre a problemática abordada, cristalizando e
formalizando uma relação no campo jurídico, que se traduz na chamada prestação jurisdicional. Como nos
diz Eros GRAU:
 

A norma jurídica é produzida para ser aplicada a um caso concreto. Essa aplicação se
dá mediante a formulação de uma decisão judicial, uma sentença, que expressa a
norma de decisão. Aí a distinção entre as normas jurídicas e a norma de decisão. Esta
é definida a partir daquelas. Todos os operadores do Direito o interpretam, mas
apenas uma categoria deles realiza plenamente o processo de interpretação, até o seu
ponto culminante, que se encontra no momento da definição da norma de decisão.
Este, que está autorizado a ir além da interpretação tão-somente como produção das
normas jurídicas, para dela extrair a norma de decisão do caso, é aquele que Kelsen
chama de intérprete autêntico, o juiz. (GRAU, 2009:472).

 
               Estabelecidos estes dois papéis, importante se torna observar que a filosofia do direito, mas
especificamente o seu ramo da hermenêutica, estabelece que o processo de interpretação do direito se
processa pela alografia:

        

Podemos afirmar que o Direito é alográfico. Há dois tipos de arte: as Alográficas e as Autográficas. Nas
primeiras, alográficas [música e teatro], a obra apenas se completa com concurso de dois personagens, o
autor e o interprete; nas artes autográficas[ pintura e romance], o autor contribui sozinho para a
realização da obra. Em ambas há interpretação, mas são distintas, uma e outra. A interpretação da
pintura e do romance importa compreensão: a obra, objeto da interpretação é completada apenas pelo
seu autor; A compreensão visa a contemplação estética, independentemente da mediação de um
intérprete. A interpretação musical e teatral importa compreensão + reprodução: A obra, objeto da
interpretação, para que possa ser compreendida, tendo em vista a contemplação estética, reclama um
intérprete; O primeiro intérprete compreende e reproduz e o segundo intérprete compreende mediante a
(através da) compreensão/reprodução do primeiro intérprete. (GRAU, 2009:472).

 

              A norma, portanto, se dá por uma operação entre o compositor do texto legal, (legislador), e o
intérprete, (doutrina ou juiz, em conjunto).

              Ainda sobre esta operação interpretativa, elucidativo é o seguinte trecho do texto de Eros GRAU:

 

A norma é construída, pelo intérprete, no decorrer  do processo de concretização do Direito. Partindo do
texto das normas e dos fatos, alcançamos a norma jurídica, para então caminharmos para a norma de
decisão, aquela que confere solução ao caso. Somente então se dá a concretização do Direito.
Concretizá-lo é produzir normas jurídicas gerais nos quadros de solução de casos  determinados. A
concretização implica em caminhar do texto da norma para a norma concreta [a norma jurídica], que não
é ainda, todavia, o destino a ser alcançado. A concretização somente se realiza em sua plenitude no passo
seguinte, quando é definida a norma de decisão, apta a dar solução ao conflito que consubstancia o
concreto. Por isso, interpretação e concretização se superpõem. Inexiste, hoje, interpretação do Direito
sem concretização; esta é a derradeira etapa daquela. (GRAU, 2009: 472).

             

              A partir desta compreensão alográfica do processo de realização da norma jurídica, questiona-se o
papel secundário atribuído a doutrina e a jurisprudência nos sistemas de Civil Law. Ou seja, é reconhecido
que o intérprete é co-autor do direito. O que leva a relevância deste trabalho em procurar descobrir que
regras discursivas e, portanto de compreensão/reprodução, operam inconscientemente[11]nos processos
mentais que resultam nas interpretações sobre o direito, que ao final, são as representações discursivas do
campo. Em outras palavras, a gramática, regra da língua, das escolhas decisórias tomadas pelos atores do
campo, especialmente os juízes.

 

II – O DISCURSO JURÍDICO
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              Neste item são tratados os elementos que constituem a semântica da linguagem, materializada nos
discursos dos atores/intérpretes do direito.

              O termo discurso na perspectiva lingüística significa um encadeamento de palavras, ou uma
seqüência de frases que seguem determinadas regras e ordens gramaticais no intuito de indicar a outro -
quem se fala ou escreve - que lhe pretendemos comunicar/significar alguma coisa. Este conceito pode ser
compreendido também do ponto de vista da lógica, como a articulação de estruturas gramaticais com a
finalidade de informar conteúdos coerentes à organização do pensamento[12].

              No que toca a espécie discurso jurídico, ele é o processo lógico-mental que permite a produção de
sentido de um conteúdo normativo a partir de fórmulas lingüísticas encontradas em textos, enunciados,
preceitos e disposições. Em outras palavras, ele é o resultado concreto da interpretação realizada pela
alografia dos atores/intérpretes do campo jurídico.

              Esta produção de sentido é uma questão de interação e, portanto, o pensamento jurídico se elabora
a partir dos modos de interação e da identidade dos participantes implicados, o que permite a distinção de
três lugares de fabricação desse pensamento[13]: a doutrina jurídica, a retórica jurídica e a cultura jurídica.
Cada qual corresponde respectivamente a um desafio de troca linguajeira particular: em primeiro, um lugar
de elaboração dos sistemas de pensamento, além dele, um lugar cujo sentido está relacionado ao próprio ato
de comunicação, e por último, um lugar onde é produzido o comentário (CHARAUDEAU, 2006).

               O primeiro lugar é aquele da doutrina jurídica, que consiste no sistema de pensamento, resultado de
uma atividade discursiva que faz o papel de fundadora de um ideal jurídico referível à construção das
opiniões. Assim, este topos (lugar) se refere a dogmática jurídica, não atrelada aos atores especificamente.
Refere-se sim, para usar uma denominação “bourdieuniana”, ao habitus e ao capital simbólico dos
integrantes do campo jurídico.

            O segundo lugar caracteriza-se como uma dinâmica de comunicação dos atores jurídicos. Refere-se a
razão ideológica de identificação imaginária da “verdade” jurídica. Os atores do campo jurídico fazem parte
das diversas cenas de vozes comunicantes de um enredo permeado pelo desafio retórico do reconhecimento
social, isto é, o consenso, a rejeição ou a adesão. Suas ações realizam vários eventos: audiências públicas,
debates, reuniões, e hoje principalmente, a ocupação do espaço midiático[14]. Os atores precisam de
filiações, e por esta razão, estabelecem organizações, que se sustentam pelo mesmo sistema de crença
político-jurídica articuladora de ritos e mitos pela via dos procedimentos retóricos, a chamada retórica
jurídica.

              A retórica além de ser a arte da persuasão pelo discurso; é também a teoria e o ensinamento dos
recursos verbais – da linguagem escrita ou oral – que tornam um discurso persuasivo para seu receptor.
Segundo Aristóteles, a função da retórica não seria “somente persuadir, mas ver o que cada caso comporta
de persuasivo” (Retórica, I,2,135 a-b).

              O terceiro topos situa-se nas influências do discurso sobre as instituições, que formam uma cultura
jurídica, isto é, o discurso jurídico não se mantém fechado no campo jurídico, mas influencia todas as
instituições culturais. Este lugar da produção do discurso estabelece as relações entre os atores de dentro do
campo e os de fora, revelando opiniões produtoras de conceitos que expandem a cultura relacionada a esse
tipo de discurso.

              Para fins deste trabalho estamos considerando as expressões justificação e legitimação como
sinônimas, pois, a partir da ótica daquele que enuncia o discurso (enunciador- intérprete), estes termos
significariam a ação de articular estratégias simbólicas de poder que demonstrariam serem os comandos
(visadas) do enunciador não arbitrários, ou seja, reconhecidos como devidos, motivados; o que gera
obediência e aceitação.

 
III- DA ANÁLISE SEMIOLINGÜÍSTICA DO DISCURSO DE PATRICK CHARAUDEAU A UMA
GRAMÁTICA DA DECISÃO JUDICIAL
 
               A Análise do Discurso é uma disciplina nova que nasce da convergência das correntes
lingüísticas[15] e dos estudos renovados sobre a retórica greco-romana[16]. A definição de Análise do
Discurso chama as noções da Lingüística textual na qual os elementos da frase podem ser relacionados a
múltiplos sentidos lingüísticos, extralingüísticos e sociais, possibilitando-nos vislumbrar as intenções nos
discursos, com os seus ditos e não ditos; e como estes discursos são organizados sempre pelos três lugares
formadores de sentido: a doutrina, a retórica e a cultura com os seus elementos de justificação ou de
legitimação.

               A partir desse cenário metodológico, propomos o estudo das relações entre a força persuasiva das
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palavras e os seus usos na constituição da legitimidade do discurso jurídico. E adotamos como pressupostos
teóricos aqueles da Escola Francesa de Análise do Discurso[17] que tratam “de pensar a relação entre o
ideológico e o lingüístico, evitando, ao mesmo tempo, reduzir o discurso à análise da língua e dissolver o
discurso no ideológico” (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2004:202) através dos três lugares de
produção dos discursos.

              Considerando essa perspectiva, a Análise do Discurso, no enfoque da Escola Francesa, consiste no
fato de que os discursos operam tanto na emergência de uma racionalidade, que para o nosso trabalho se
denomina como jurídica, quanto na regulação dos fatos jurídicos.

              Esse discurso jurídico, como visto acima no item “direito como um saber alográfico”, se materializa
por uma operação interpretativa/decisória de um agente do campo jurídico. Ou seja, toda ação discursivo-
jurídica pressupõe uma escolha dentre as diversas possibilidades interpretativas, voltada à sua aplicação em
uma situação concreta.

               Toda decisão pressupõe uma prática de linguagem, impondo-se mencionar que o discurso decisório
é polifônico, pois resulta do somatório das vozes e discursos de diversos atores. Sendo assim, é possível dele
se extrair diversas cadeias de discursos. Por isso, nos chama a atenção a ideologia que permeia esse discurso
decisório, revelando-se na representação social que o juiz-intérprete faz das normas que deve aplicar e do
conflito que lhe é submetido.
              Entre os diversos estudiosos da Análise do Discurso, Patrick Charaudeau é o que melhor se adequa
a explicitar a ideologia[18] concretizada no discurso dos intérpretes-juízes em suas operações alográfico-
interpretativas, pois fornece um instrumental que permite a construção de uma metodologia para a análise
dos discursos jurídicos.

              A metodologia de Charaudeau situa-se na moldura da chamada Teoria Semiolinguística[19] do
discurso, pois se alinha a uma tradição de estudo dos gêneros deliberativos e da persuasão codificados pela
retórica aristotélica[20]. Parte-se de uma problemática da organização geral dos discursos, fundamentando-
se em um projeto de influência do EU sobre o TU em uma situação dada, e para qual existe um contrato de
comunicação implícito de interação social. Contrato de comunicação no pensamento de Charaudeau é um
conceito central, definido como

 

[...]o conjunto das condições nas quais se realiza qualquer ato de comunicação (qualquer que seja a sua
forma, oral ou escrita, monolocutiva ou interlocutiva). É o que permite aos parceiros de uma troca
linguageira reconhecerem um ao outro com os traços identitários que os definem como sujeitos desse ato
(identidade), reconhecerem o objetivo do ato que os sobredetermina (finalidade), entenderem-se sobre o
que constitui o objeto temático da troca (propósito) e considerarem a relevância das coerções materiais
que determinam esse ato (circunstâncias). CHARAUDEAU e MAINGUENEAU (2004:132).

 

               A perspectiva de Charaudeau faz a associação dos seguintes fatores:
a) a análise da situação, aspecto que aborda os gêneros do discurso associados às práticas sociais,
consideradas na estrutura das forças simbólicas (habitus) estabelecidas e reproduzidas no campo de poder,
no qual se situa o estatuto de cada ator do discurso;
b) a perfomance do discurso, aspecto que toma em conta o estatuto do autor do discurso e sua fala
atualizante, enquanto competência, que reproduz consciente e/ou inconscientemente a locução enunciativa
do que é dito; e/ou estrategicamente não dito.
c) a semiolinguística, aspecto no qual o texto produzido é tomado como resultado de processos em que os
sujeitos comunicantes se relacionam em ação de influência sobre o TU, perpassando diversas finalidades e
situações comunicativas[21]. Essa influência do EU sobre o TU, denominado princípio de influência,
portanto, trata da relação que o EU (locutor) objetiva ou visa no TU (receptor do discurso) como um efeito,
pedido, ordem ou, na perspectiva de nosso objeto, da imposição de uma decisão de autoridade.
               Transcrevemos abaixo trecho da obra de Patrick CHARAUDEAU (1992:47)  no qual ele explicita
a sua proposta:
 

O sujeito, ser individual, mas também social necessita de referências para se inscrever no mundo dos
signos e significar suas intenções. Logo, apóia-se numa memória discursiva, numa memória das
situações, que vão normatizar o comportamento das trocas linguageiras, de modo que se entendam e
obedeçam aos “enjeux” (expectativas) discursivos, que persistem na sociedade e estão a guiar os
comportamentos sociais, de acordo com contratos estabelecidos.
 

               Tais fatores inspiram a nossa proposta em procurar compreender a construção do discurso
jurídico-decisório. Como se vê, a dinâmica do discurso jurídico, tomando como referência o pensamento de
Charaudeau, se dá pelo chamado princípio de influência. Este princípio caracteriza-se como um ato de
linguagem no qual um agente tenta influenciar, persuadir o seu auditório, ou seja, aqueles para quem ele se
dirige[22].
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               Os elementos que sustentam a legitimação, e portanto tratam da influência do discurso jurídico-
decisório, poderiam ser classificados por três ordens de legitimação simbólica que estruturam o habitus do
campo jurídico: 1) a crença na lei como ato emanado de autoridade competente; 2) o Poder Judiciário como
guardião dos valores democráticos e; 3) a crença na decisão judicial construída pelo debate do
contraditório[23].

              A primeira ordem, a crença na lei como ato emanado de autoridade competente, se traduz na
sinonímia entre legalidade e legitimidade. A idéia de legitimidade[24] que aqui se trabalha, articula o
conjunto de procedimentos simbolicamente combinados pelos detentores da dominação jurídica[25] em fazer
crer aos dominados que sua imposição não é arbitrária. Adequa-se, assim, ao atendimento de um ideal da
coletividade de que aqueles que estão ordenando podem efetivamente fazê-lo.

              Já a legalidade[26] representa o poder de facto por estar vinculada aos critérios normativos
impostos, independente de sua associação com a legitimidade, sendo efetivo e até em certos casos ilegítimo.

              Como o Poder Judiciário é formado por órgãos estabelecidos pelo poder constituinte originário
exercido por representantes do povo na Lei Maior de 1988, os atos emanados seriam legítimos porque
legais, porque provenientes de uma autoridade competente. Este é o argumento justificador.

              A segunda ordem, o Poder Judiciário como guardião dos valores democráticos, se sustenta no
topos argumentativo de que a vontade do legislador constituinte ao estabelecer, em uma Constituição que se
pretende em bases democráticas e cidadãs (art. 1º da CRFB/88[27]), que ele seria o defensor dos valores
democráticos e contramajoritários. Um verdadeiro árbitro da sociedade que exerceria um poder moderador
frente aos desmandos e desequilíbrios entre os demais poderes pelos faccionismos majoritários. Logo, suas
decisões seriam legítimas porque democráticas, porque representativas dos valores da cidadania.

              Finalmente, a terceira ordem, a crença da decisão judicial construída pelo debate do contraditório,
se estabelece sob um argumento que estrutura a própria forma de pensar a aplicação do direito no Brasil, a
lógica do contraditório.

              A lógica do contraditório pode apresentar uma homonímia com o princípio do contraditório, mas
com ele não se confunde. A origem desta lógica situa-se nos países de tradição de Civil Law[28], nos antigos
exercícios oratórios/retóricos do trivium[29], os chamados contradicta da Escola de Bologna[30]. Estes
exercícios consistiam em disputas oratórias de dialética infinita entre os alunos do curso de direito até ficar
decidido por professores ou alunos quem teria vencido o embate.

              Maria Stella de AMORIM (2006:107), uma das pesquisadoras do direito brasileiro que analisa esta
lógica em sede dos Juizados Especiais Civis do Rio de Janeiro, nos informa que a lógica do contraditório é
definida e se opera da seguinte maneira:

 

A característica essencial dessa lógica, a despeito de sua estrutura aberta, encontra-se na  supressão da
possibilidade de os participantes alcançarem concordância, sejam eles partes do conflito, operadores
jurídicos ou doutrinadores, o que sugere ausência de consenso interno ao saber produzido no próprio
campo e, no limite,  falta de consenso externo, manifesto na distribuição desigual da justiça entre os
jurisdicionados pelas mesmas leis que lhes são aplicadas e pelos mesmos tribunais que lhes ministram a
prestação jurisdicional.

                       

              Esta forma de raciocínio caracteriza-se, a despeito de uma estrutura aberta, na supressão da
possibilidade de os participantes alcançarem concordância, sejam eles partes do conflito, operadores jurídicos
ou doutrinadores, o que sugere ausência de consenso interno ao saber produzido no próprio campo e, no
limite, falta de consenso externo, manifesto na distribuição desigual da justiça entre os jurisdicionados pelas
mesmas leis que lhes são aplicadas e pelos mesmos tribunais que lhes ministram a prestação jurisdicional.

              Depreende-se, então, da paisagem acima, que esta lógica não opera consensos ou verdades
consensualizadas, que permitiriam fosse administrado o conflito social trazido aos tribunais. Pelo contrário, o
contraditório fomenta mais conflitos, pois os devolve a sociedade sem a devida apreciação.

              Acredita-se que essa dialética infinita, que perpassa as discussões jurídicas brasileiras seja
democrática, tolerante e construtora de verdades, pois, se estaria dando oportunidades iguais de todos que
estivessem participando da ação comunicativa falar.

              A compreensão do contraditório como conseqüência do princípio democrático no processo é uma
falácia clara, pois se não há formação de consensos ou esta busca, não há diálogo argumentativo que visasse
convencer a toda sociedade interessada na decisão judicial, e sim, contradicta, imposição clara de vontade de
um (vencedor) a outro (perdedor). Este panorama na visão de Chaïm Perelman estaria atrelado ao modus
operandi da persuasão e não da argumentação. Agrava-se ainda a situação pela aplicação do princípio do

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1860



livre convencimento motivado[31], que autorizaria ao juiz decidir como quer e justificar a sua decisão
depois, restando consolidado tal discurso quando não mais passível de recursos.

              Como podemos depreender da discussão deste exemplo da terceira ordem de legitimação, existem
contradições e confusões na articulação desses símbolos de legitimação por parte do campo jurídico
brasileiro que apontam para uma necessidade de se investigar que regras operam na elaboração do discurso
jurídico-decisório. Vale ressaltar que no presente texto estamos problematizando a questão, ou construindo
uma hipótese, de que se há um discurso propriamente jurídico-decisório deveriam existir regras que
organizam e dão sentido a este falar. Ou seja, haveria uma ‘gramática’ decisória?

              De acordo com Jean-Michel ADAM (2004:259-260) no Dicionário de Análise do Discurso
organizado por Patrick CHARAUDEAU e Dominique MAINGUENEAU gramática:

 

Nos final dos anos 60, aparecem, na Alemanha, “gramáticas de textos”, com a ambição de produzir um
conjunto infinito de estruturas textuais bem formadas (Ihwe, 1972:10) de uma língua dada. Com base no
modelo da gramática gerativa e transformacional frástica, essas lingüísticas definem algoritmos
abstratos, regras de reescrita que permitem passar dessas estruturas profundas à linearização da
manifestação lingüística de superfície. Apoiando-se no fato de que não nos comunicamos por frases, mas
por textos, as gramáticas de textos ampliaram a noção de competência do locutor ideal para a
compreensão e para a produção de seqüências textuais de frases. Fazendo da gramática de frase uma
subparte da gramática de texto, trata-se de explicar por quais razões um texto não é nem um amontoado,
nem uma simples seqüência de frases, de dar conta do fato de que a significação de um texto é outra
coisa, e não a soma das significações das frases que o compõem.

             

              Estamos denominando de gramática, o conjunto de regras individuais usadas para um determinado
uso de uma língua, aqui especificamente, para o uso da linguagem decisória do Poder Judiciário. Ela é o
sistema que organiza o pensar e impõe estruturas mentais recorrentes ao falar, para que os discursos façam
sentido àqueles socializados neste mesmo sistema de sentidos.

              Segundo Dominique MAINGUENEAU (2004:240-241) a noção de formação discursiva:

 

foi introduzida por Foulcault e reformulada por Pêcheux no quadro da análise do discurso. Em função
dessa dupla origem, conservou grande estabilidade. Foulcault,  falando, em Arqueologia do saber,
“formação discursiva”, procurava contornar as unidades tradicionais como “teoria”, “ideologia”,
“ciência”, para designar conjuntos de enunciados que podem ser associados a um mesmo sistema de
regras, historicamente determinadas: ‘chamaremos discurso um conjunto de enunciados na medida em
que revelam a mesma formação discursiva’ (1969b:153). Caracteriza a formação discursiva, ao mesmo
tempo, em termos de dispersão, de raridade, de unidade dividida... e em termos de sistema de regras.
Além do mais, sua concepção da formação discursiva ‘deixa em aberto a textualização final’
(1969b:99): estamos longe, aqui, de um procedimento de análise do discurso que não poderia dissociar
formação discursiva e estudos das marcas lingüísticas e da organização textual.

 

              Entretanto adverte MAINGUENEAU que

 

É com Pêcheux que essa noção é acolhida na análise do discurso. No quadro teórico do marxismo
althusseriano, ele propunha que toda ‘formação social’, caracterizável por uma certa relação entre as
classes sociais, implica a existência de “posições políticas e ideológicas,que não são feitas de indivíduos,
mas que se organizam em formações que mantêm entre si relações de antagonismo, de aliança ou de
dominação”. Essas formações ideológicas incluem “uma ou várias formações discursivas interligadas,
que determinam o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um
panfleto, de uma exposição, de um programa etc.) a partir de uma posição dada em uma conjuntura
dada” (Haroche, Henry e Pêcheux, 1971:102). Essa tese tem incidência sobre a semântica, pois “as
palavras ‘mudam de sentido’, quando passam de uma formação discursiva a outra” (ibid.). É nas
formações discursivas que se opera o “assujeitamento”, a “interpelação” do sujeito como sujeito
ideológico. Mas, no fim dos anos 70, a noção de formação discursiva foi revista pelo próprio Pêcheux e
por outros pesquisadores (Marandin, 1979, Courtine, 1981) no sentido da não-identidade consigo
mesma. A formação discursiva aparece, então, inseparável do interdiscurso, lugar em que se constituem
os objetos e a coerência dos enunciados que se provêem de uma formação discursiva: “Uma formação
discursiva não é um espaço estrutural fechado, já que ela é constitutivamente ‘invalida’ Põe elementos
provenientes de outros lugares (i.e., de outras formações discursivas) que nela se repetem, fornecendo-
lhe suas evidências discursivas fundamentais (por exemplo sob forma de ‘pré-construídos’ e de
‘discursos transversos’)” (Pêcheux, 1983:297).

  

              A partir desta definição e com o auxílio da metodologia da Análise Semiolingüística do Discurso,
que nos serve para vislumbrar quais seriam as intenções nos discursos, com os seus ditos e não ditos através
das visadas discursivas; e como estes discursos são organizados sempre pelos três lugares formadores de
sentido: a doutrina, a retórica e  a cultura com os seus elementos de justificação ou de legitimação.

              Pelas limitações que o trabalho possui, a investigação empírica de tal hipótese não é objeto do
mesmo, restringindo-se, portanto, o nosso esforço em definições de categorias teórico-metodológicas.
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[1] As contribuições de autores que se debruçaram sobre a realidade empírica das relações jurídico-sociais brasileiras, lançando mão
de métodos relativos às Ciências Sociais para estudá-las são relevantes: Roberto KANT DE LIMA (2004); Maria Stella de
AMORIM, Roberto KANT DE LIMA, Regina Lúcia TEIXEIRA MENDES (2005).

[2] “O direito visa a fazer com que o mundo dos fatos esteja em conformidade com um mundo ideal; a transformar o mundo tal como
ele é em um mundo tal como deveria ser.” (SUPIOT, 1994 apud Antoine GARAPON, 2003:60-61).

[3] Interessante a passagem de Roberto KANT DE LIMA (1983:98): A contribuição que se pode esperar da
Antropologia para a pesquisa jurídica no Brasil será evidentemente vinculada à sua tradição de pesquisa.
Desde logo há de se advertir que o estranhamento do familiar é um processo doloroso e esquizofrênico a que
certamente não estão habituados as pessoas que se movem no terreno das certezas e dos valores absolutos.
A própria tradição do saber jurídico no Brasil, dogmático, normativo, formal, codificado e apoiado numa
concepção profundamente hierarquizada e elitista da sociedade, refletida numa hierarquia rígida de valores
autodemonstráveis, aponta para o caráter extremamente etnocêntrico de sua produção, distribuição,
repartição e consumo.

[4] Do ponto de vista metodológico, trabalhamos com a Análise Semiolinguística do Discurso a partir de Patrick CHARAUDEAU e
Dominique MAINGUENEAU, que nos possibilitou explicitar as estruturas e visadas discursivas, ou intenções, de cada enunciador ou
autor textual em suas interpretações.

[5] Para este trabalho usamos os termos “campo do direito”, “campo jurídico” e “mundo do direito”, no sentido da concepção de
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Pierre BOURDIEU (1992:206-207), que toma os campos da vida social como campos magnéticos onde os agentes se aproximam e
se afastam em função de luta política. Num campo há ainda uma estabilidade semântica, de práticas e de visões de mundo, o que,
segundo o autor, “permite a todos os detentores do mesmo código associar o mesmo sentido às mesmas palavras, aos mesmos
comportamentos e às mesmas obras e, de maneira recíproca, de exprimir a mesma intenção significante por intermédio das mesmas
palavras, dos mesmos comportamentos e das mesmas obras.”  

[6] Ver Maria Helena DINIZ (1994).

[7] Segundo Serge MOSCOVICI (1981:181) a definição de representação social é “a set of concepts, statements and explanations
originating in daily life in the course of interindividual communications.”

[8] O sistema romano-germânico, também denominado Civil Law, predominantemente adotado na Europa continental, corresponde a
um longo processo histórico que remete ao direito romano, cuja compilação e codificação originaram uma ordem racional de
conceitos. O direito brasileiro insere-se no sistema romano-germânico por possuir como característica principal a positivação de
regras jurídicas gerais e abstratas em corpos legislativos escritos, como os códigos de direito material e de processo.

[9] A dogmática jurídica, também chamada de doutrina, é uma forma de construção do saber própria do campo jurídico que consiste
em reunir e organizar de forma sistemática e racional comentários a respeito da legislação em vigor e da melhor forma de interpretá-
la. A dogmática é um saber que produz as doutrinas jurídicas, através das quais o direito se reproduz. Tais doutrinas constituem o
pensamento de pessoas autorizadas a trabalhar academicamente determinados assuntos, interpretar os textos legais e emitir pareceres
a respeito da forma mais adequada de interpretá-los e de aplicá-los. TEIXEIRA MENDES (2008:40).

[10] A doutrina jurídica denomina tal uso das decisões dos tribunais como “eficácia persuasiva” da
jurisprudência. Como nos diz Leonardo GRECO (2003:3): “A jurisprudência não é cristalizada em um
postulado abstrato, mas em um acórdão inteiro, com todas as suas particularidades, tal como o exigia o
Supremo Tribunal Federal para a caracterização do dissídio jurisprudencial no antigo recurso extraordinário
(Súmula 291), consoante a regra de comparação hoje inscrita no parágrafo único do artigo 541 do Código de
Processo Civil. Nessa comparação, restringe-se a eficácia vinculante às chamadas  rationes decidendi, como
critérios jurídicos que identificam os fatos relevantes da controvérsia e os fundamentos centrais da decisão e
desprezam-se os denominados obiter dicta, argumentos ou circunstâncias secundários ou acessórios, ou se
lhes confere simples eficácia persuasiva.” (grifos nossos).

[11] Estamos usando o termo inconscientemente, pois segundo estudos como BATISTA (2008) e KANT DE LIMA (1983 e 2004),
o direito brasileiro não possui uma teoria da decisão. Nos países de tradição de Common Law os caminhos decisórios são explícitos,
enquanto aqui eles não são.

[12] Quanto à definição do termo discurso veja MAINGUENEAU e CHARAUDEAU (2004:168-172).

[13] Observe-se que estes lugares de produção do discurso são comuns a qualquer tipo de discurso particularizado em um campo.
Para aprofudamento da questão consulte-se o verbete “discurso” do Dicionário de Análise do Discurso (MAINGUENEAU e
CHARAUDEAU, 2004: 314) – “Noção utilizada no estudo das interações verbais, extraída de Flahault: ‘Cada um tem acesso a sua
identidade a partir e no interior de um sistema de lugares que o transcende; esse conjunto implica que não existe fala que não seja
emitida de um lugar e que não convoque o interlocutor a um lugar correlativo; seja porque essa fala pressupõe apenas que a relação
de lugares está em vigor, seja porque o locutor espera reconhecimento de seu lugar específico, ou obriga seu interlocutor a se
inscrever na relação” (1978:58). Para Vion, ‘pela relação de lugares exprime-se de modo mais ou menos consciente qual posição se
deseja ocupar na relação e, ao mesmo tempo, define-se, de modo correlativo, o lugar do outro’. Conseqüentemente, ‘uma das questões
que está em jogo na relação que se constrói consistirá em aceitar ou negociar essa relação de lugares identitários, de maneira que os
lugares ocupados no final da interação serão, muito freqüentemente, distintos das tentativas iniciais de posicionamentos’ (1992:80-
81).”

[14] Ver GARRAPON (1999:77).

[15] As correntes que fazem parte da análise do discurso são: a etnografia da comunicação, a escola francesa, o pragmatismo, a
teoria da enunciação, a lingüística textual, a nova retórica, a história das idéias de Foucault (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU,
2004:43-46).

[16] Quanto a esses estudos ver PERELMAN (2002a), REBOUL (2000), MEYER(1999).

[17] Denomina-se ‘Escola Francesa’ aquela que permite designar a corrente da análise do discurso
dominante na França nos anos 60 e 70. Surgido na metade dos anos 60, esse conjunto de pesquisas foi
consagrado em 1969 com a publicação do número 13 da revista Languages, intitulado ‘A Análise do
discurso’ e com o livro Análise automática do discurso de Pêcheux (1938-1983), autor mais representativo
dessa corrente. Essa problemática não permaneceu restrita ao quadro francês; ela emigrou para outros
países, sobretudo para os francófonos e para os de língua latina. O núcleo dessas pesquisas foi o estudo do
discurso político conduzido por lingüistas e historiadores com uma metodologia que associava a lingüística
estrutural a uma ‘teoria da ideologia’, simultaneamente inspirada na releitura da obra de Marx pelo filósofo
Althusser e na psicanálise de Lacan. (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2004:202).

[18] Ideologia, no presente trabalho é tomada com o sentido que lhe dá Aron, e deve ser compreendida
como “um sistema global de interpretação do mundo social” ARON (1968:375). Interessante observar,
ainda, as palavras de BOURDIEU: “Enfim, mais sutilmente, a submissão aos hábitos de pensamento, ainda
que sejam os que, em outras circunstâncias, podem exercer um formidável efeito de ruptura, pode conduzir
também a formas inesperadas de ingenuidade. E eu não hesitarei em dizer que o marxismo, nos seus usos
sociais mais comuns, constitui, freqüentemente, a forma por excelência, por ser mais insuspeita, do pré-
construído douto. Suponhamos que se pretende estudar ‘a ideologia jurídica’, ou ‘religiosa’, ou
‘professoral’. O termo ideologia pretende marcar a ruptura com as representações que os próprios agentes
querem dar da sua própria prática: ele significa que não se deve tomar à letra as suas declarações, que eles
têm interesses, etc.; mas, na sua violência iconoclasta, ele faz esquecer que a dominação à qual é preciso
escapar para o objetivar só se exerce porque é ignorada como tal; o termo ideologia significa também que é
preciso reintroduzir no modelo científico o fato de a representação objetiva da prática dever ter sido
construída contra a experiência inicial da prática ou, se se prefere, o fato de a ‘verdade objetiva’ desta
experiência ser inacessível à própria experiência. Marx permite que se arrobem as portas da doxa, da adesão
ingênua à experiência inicial; mas, por detrás da porta, há alçapão, e o meio-hábil que se fia no senso comum
douto esquece-se de voltar à experiência inicial a construção douta deve ter posto em suspenso. A
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‘ideologia’ (a que seria preferível de futuro dar outro nome) não aparece e não se assume como tal, e é deste
desconhecimento que lhe vem a sua eficácia simbólica. Em resumo, não basta romper com o senso comum
vulgar, nem com o senso douto na sua forma corrente; é preciso romper com os instrumentos de ruptura que
anulam a própria experiência contra a qual eles se construíram. E isto para se construírem modelos mais
completos, que englobem tanto a ingenuidade inicial como a verdade objetiva por ela dissimulada e à qual,
por outra forma de ingenuidade, se prendem os meio-hábeis, aqueles que se astutos. (Não posso deixar de
dizer aqui que o prazer de sentir astuto, desmistificado e desmistificador, de brincar aos desencantadores
desenganados, tem boa parte em muitas vocações sociológicas... E o sacrifício que o método rigoroso exige
é ainda maior...). (BOURDIEU, 1989:48).

[19] A teoria semiolinguística a partir da visão de Patrick CHARAUDEAU (2001) incorpora, como seus
pressupostos de análise, tanto o âmbito social como a subjetividade dos participantes em seu conceito de
enunciação, numa abordagem psicossociocomunicativa. Ele define a comunicação como uma relação
contratual entre sujeitos, constituída e restringida por três componentes: o comunicacional; o psicossocial; e
o intencional.

[20] Coube a Aristóteles, em sua Arte Retórica (1952), sistematizar esse estudo, redefinindo o papel persuasivo da retórica na
distinção e escolha dos meios adequados para persuadir. A retórica, tal qual a dialética, não pertenceria a um gênero definido de
objetos, porém seria tão universal quanto aquela. Essa tekhné utilizaria três tipos de provas como meios para a persuasão: o ethos e o
pathos, componentes da afetividade, além do logos, o raciocínio, consistente da prova propriamente dialética da retórica. Aristóteles
separa, em suas análises dos diversos tipos de discurso, o agente, a ação e o resultado da ação, descrevendo os gêneros do discurso
em: 1-Deliberativo- o orador tenta persuadir o ouvinte sobre uma coisa boa ou má para o futuro; 2- Judiciário- o orador tenta
persuadir o julgador sobre uma coisa justa ou injusta do passado e; 3- Epidíctico e Vitupério- o orador tenta comover o ouvinte sobre
uma coisa digna, bela ou infame sobre o presente. Essa matriz do sistema retórico servirá como paradigma para o estudo posterior da
retórica e resistirá, sem grandes mudanças, até o século XIX.

[21] Para depreender o panorama acerca dos diversos sentidos dados a expressão situação comunicacional
deve-se ler CHARAUDEAU e MAINGUENEAU (2004:450). Patrick Charaudeau associa a situação
comunicacional com as questões extralingüísticas, separando-a do contexto intralingüístico. Entretanto, para
o presente trabalho não será feita esta cisão, pois os dois são sempre necessários às significações das frases.
Sendo assim, contexto e situação comunicacional, aqui, serão expressões sinônimas.
[22] O mecanismo aqui descrito denomina-se de visadas, ou seja, finalidades ou intenções concretizadas no
discurso a partir do princípio da autoridade do EU. São elas: a) visada prescrição – EU mandar e o TU deve
fazer; b) visada solicitação – EU solicitar e o TU deve atender; c) visada instrução – EU fazer saber fazer e o
TU querer saber; d) visada demonstração – EU fazer saber com provas e o TU aceitar prova e fazer.
[23] Esses seriam os principais elementos de justificação ou legitimação apresentados pelo habitus do campo jurídico para as
decisões do Supremo Tribunal Federal.

[24] “A legitimidade, em sua essência, pode ser definida como um atributo do Estado, consubstanciado na
presença de uma parcela significativa da população, com um grau de consenso que assegure a obediência
sem o uso necessário da força. Por esse motivo, todo poder busca o consenso, para ser reconhecido como
legítimo. O poder transforma a obediência em adesão, pelo processo de legitimação, que, desencadeado pelo
comportamento dos indivíduos e grupos, se forma e se desenvolve quando é percebida a compatibilidade
entre os fundamentos e os fins do poder, em conformidade com o sistema de crenças e orientado para a
manutenção dos aspectos básicos da vida política”. (MADEU e MACIEL, 2009:141-142).

[25] Quanto a esta questão interessante a seguinte passagem de BOURDIEU: “Cada intelectual empenha em suas relações com os
outros uma pretensão à consagração cultural (ou à legitimidade) que depende, na sua forma, e nos títulos que invoca, da posição que
ele ocupa no campo intelectual e em particular em relação à Universidade, detentora, em última instância, dos sinais infalíveis da
consagração: enquanto que a Academia, que tem pretensões ao monopólio da consagração dos criadores contemporâneos, contribui
para organizar o campo intelectual numa relação com a ortodoxia por uma jurisprudência que combina a tradição e a inovação, a
Universidade tem pretensões ao monopólio da transmissão das obras consagradas do passado que ela consagra como ‘clássicas’ e ao
monopólio da legitimação e da consagração (entre outras coisas pelo diploma) dos consumidores culturais os mais conformados.
Compreende-se com isso a agressividade ambivalente dos criadores que, atentos aos sinais de sua consagração universitária, não
podem ignorar que a confirmação só lhes pode ser dada, em última instância, por uma instituição cuja legitimidade é contestada por
toda atividade criadora, apesar de estar submetida a ela. Do mesmo modo, mais do que uma agressão contra a ortodoxia universitária
é o fato de haver intelectuais situados às margens do sistema universitário e levados a contestar sua legitimidade, provando com isso
que reconhecem suficientemente seu veredicto para reprovar-lhe não tê-los reconhecido.” (BOURDIEU, 1968:135).

[26] MADEU e MACIEL (2009:141) apresentam didática definição do que vem a ser legalidade: “A legalidade expressa
basicamente o princípio dogmático da observância das leis, que impõe à autoridade obrigação de agir de acordo com o direito
estabelecido. Não se confunde a legalidade com a legitimidade. Legitimidade, como veremos no próximo tópico, é a qualidade legal
do poder, com base no consenso obtido a partir de um procedimento jurídico instituído. A legalidade está adstrita ao de ação, isto é, ao
exercício do poder. Pode-se dizer que a legitimidade importa uma decisão política no âmbito do consenso, obtido a partir de um
contexto comunicativo, em que interagem vários fatores, que influenciam a sua obtenção. Já a legalidade é instituída a partir do poder
legitimado e é conferida desde que o ato praticado encontre justificativa no Ordenamento Jurídico. A ação para revestir-se de
legalidade deve ser perfeitamente adequada à Ordem Jurídica. A legalidade, portanto, assume singular importância dogmática e se
apresenta positivada na forma de principio constitucional, insculpido nos arts. 5º, inciso II, 37, caput, e 150, inciso I. Todos esses
dispositivos impõem limitações ao poder: o primeiro limita a imposição de obrigação positiva ou negativa ao cidadão, quando não
autorizada por lei; o segundo impõe a Administração Pública o dever de estrita obediência da lei, isto é, a prática de qualquer ato
vinculado implica perfeita adequação a um preceito legal; e o terceiro submete o poder de exigir ou aumentar tributos à existência de
lei. Portanto, a legalidade e a legitimidade se complementam como elementos estruturais do Estado Democrático de Direito: a
primeira, responsável pela segurança e garantia da ordem da jurídica e a segunda pelo consenso sobre o poder, obtida pela via
procedimental institucionalizada por normas jurídicas. O ideal é que se busque aliar a legalidade à legitimidade.”

[27] “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa
humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.”

[28] Compreende-se Civil Law como uma tradição romano-germânica do fenômeno jurídico, que estabelece como principal fonte do
Direito a norma escrita. No sistema de Civil Law, o Direito e seus conceitos são codificados, ou seja, pré-estabelecidos e
racionalmente agrupados em códigos escritos. Ademais, no sistema de Civil Law os juízes não têm poder para alterar, adicionando ou
subtraindo conceitos às normas. Sua função essencial é interpretar a Lei e aplicá-la ao caso concreto.
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[29] O trivium (do latim tres: três e vía: caminho) era o nome dado na antiguidade ao conjunto de três
matérias ensinadas nas universidades no início do percurso educativo: gramática, dialética e retórica. O
trivium representa três das sete artes liberais, as restantes quatro formam o quadrivium: aritmética,
geometria, astronomia e música. HESPANHA (2005:197-219).

[30] FURMANN e SILVA (2006) relatam que a Escola de Bolonha: ”A Escola de Bolonha foi
originariamente uma escola de Artes. Diferenciava-se das escolas medievais tradicionais porque estas
permaneciam intimamente ligadas ao ensino teológico, o que caracteriza a Idade Média. A origem profana e
citadina da Escola de Bolonha influenciou sobremaneira o estudo do Direito por um ângulo inovador. A
libertação do primado da teologia a diferenciava das demais instituições da época. Destaca-se, nesse sentido,
a criação do studium civile de Bolonha, uma escola jurídica profana. A utilização dos textos clássicos
remontou a proposta universalista do império romano. Alia-se a essa característica a utilização do trivium
escolástico das universidades medievais. A propedêutica foi o substrato dos estudos em Bolonha. A releitura
dos textos jurídicos antigos a partir de tais disciplinas originou um ´´entusiasmo acadêmico´´ que,
notoriamente, será estranho à atitude moderna, pois pautada na crença da autoridade e do formalismo
intelectual. Nota-se que a Escola de Bolonha deteve acesso progressivo a textos anteriormente proibidos
pela igreja, a qual monopolizava o saber durante a idade média, como os escritos de Aristóteles (Organon).
Logo, o desenvolvimento de Bolonha está intimamente ligado ao movimento cultural (germes de
modernidade) e ao desenvolvimento econômico (germes capitalismo) que desembocaram nas cidades
mercantis italianas.Se de um lado a aplicação do Direito Justinianeu gerou diversos conflitos nesse período
medievo, devido às diferenças históricas gritantes entre as realidades medieval e imperial romana. Por outro
lado, a autoridade dos textos antigos os fazia intocáveis. "O Corpus Iuris gozava da mesma autoridade no
pensamento jurídico – em virtude da crença na origem providencial do império –, constituindo mais do que
um jogo de palavras o dizer-se que ele teve sobre o sentimento jurídico medieval a força de uma revelação
no plano do direito". Por isso, a solução para a superação de tal impasse era o constante esforço
interpretativo e criativo. A principal herança histórica dessa Escola. A ideologia que permeia a igreja romana
medieval é a de que o Direito romano refletia o Direito da Humanidade, do gênero humano. Tal fato reflete a
crença na sua pretensa dignidade histórica e autoridade metafísica (ligada ao surgimento do Cristianismo). O
Corpus Iuris Civile não era utilizado apenas por juristas, mas também por teólogos em escritos sobre a
moral. Percebe-se que a adoção do Direito Justinianeu não era apenas uma questão técnica-formal, mas
também uma necessidade daquela sociedade em resgatar um fundamento seguro para uma ética político-
social. O Direito Justinianeu chegou a ser considerado a ratio scripta. Em relação às técnicas de estudo, a
expositiva é trazida do trivium escolástico para o estudo do Direito, absorvendo-se muitas de suas
características. São comuns o uso da glosa gramatical ou semântica, a interpretação dos textos, a
concordância e a distinção. A interpretação dos glosadores, entretanto, difere das exegeses modernas. Sua
técnica de interpretação está calcada na harmonização-estruturação de idéias pautadas em princípios
predeterminados pelo fundamento da autoridade. Em sua interpretação, os glosadores, não precisavam (e
nem pretendiam) por a prova a justiça do texto clássico (afinal o texto era sacro e, portanto, intocável);
também não pretendiam compreendê-lo ou fundamentá-lo historicamente; nem tampouco buscavam conciliá-
lo com a necessidade prática. "O que eles queriam era antes comprovar com o instrumento da razão – que,
para eles, era constituído pela lógica escolástica – a verdade irrefutável da autoridade". Por ser parte de uma
verdade absoluta, cada parte do texto constitui, em si mesma, uma verdade absoluta. A glosa (comentário
escrito nas margens do texto) é, portanto, a forma básica utilizada. Destacam-se os estudos de figuras de
dedução lógica aristotélica, aliás, a utilização da filosofia aristotélica em contraposição a perspectiva da
filosofia platônica irá ser uma das influências na formação da racionalidade moderna. Perceba-se que apenas
parte da filosofia aristotélica é absorvida (analítica), olvidando-se da dialética. Os glosadores também
realizavam atividades que pretendiam a compatibilização de textos contraditórios – através de operações de
divisões/subdivisões e sínteses – a fim de comprovar o caráter absoluto e total contido nas verdades dos
textos.”

[31] Quanto à discussão do princípio do livre convencimento motivado interessante ver a tese de doutorado “Dilemas da decisão
judicial” de Regina Lúcia TEIXEIRA MENDES (2008).
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A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO ESTADO COMO RESULTADO DA DISPUTA, PELAS
MENTES E CORAÇÕES DOS HOMENS, ENTRE OS SISTEMAS POLÍTICO E RELIGIOSO

CONSTITUCIONALISATION STATE AS A RESULT OF THE CONTROVERSY, BY THE MINDS
AND HEARTS OF MEN, BETWEEN THE POLITICAL AND RELIGIOUS SYSTEMS

jOSE APARECIDO CAMARGO
ZULMAR FACHIN

RESUMO
O texto tem o objetivo de mostrar a atuação dos sistemas político e religioso pelo controle do Estado. A
organização da ordem social, desde a constituição da família humana, tem sido objeto da influência dos
sistemas político e religioso cujo interesse tem sido a dominação e o controle das mentes e corações dos
homens. Essa controvérsia que se prolonga no tempo tem produzido governos e leis ora espiritualmente
inspirados, ora de inspiração materialista, realizando a expressão homem tem dominado homem para seu
prejuízo. A preponderância do sistema político expressou-se através do aparecimento do Estado moderno
sob a égide da Constituição cuja gênese se encontra no afastamento do sistema religioso do exercício do
poder temporal. Um Estado laico que, entretanto, busca sua legitimação no sistema religioso e este se utiliza
daquele para expandir seus tentáculos por todos os setores da vida social. Infere-se dessa controvérsia que o
esforço para transmudar o Texto Constitucional de instrumento de dominação em de transformação social,
especialmente desde a Segunda Grande Guerra, encontra obstáculos na luta entre os sistemas político e
religioso pelo controle da ordem social, de fato pela mente e coração dos homens.
PALAVRAS-CHAVES: Sistema político; Sistema religioso; Poder; Constituição e Estado

ABSTRACT
The aim of the text is explain the acting of political and religious systems for the State control. The
organization of social order, since the formation of the human family, has been the subject of the influence of
political systems and religious and who are interested in domination and control of minds and hearts of men.
This controversy is prolonged in time and has produced governments and laws now spiritually inspired,
sometimes inspired materialistic, confirming the expression “man has dominated man to his injury”. The
preponderance of the political system was expressed through the emergence of the modern state under the
aegis of the Constitution whose genesis lies in the removal of religious exercise of temporal power. A secular
state which, however, seeks its legitimacy in the religious system and it uses that to expand its tentacles in all
sector of social life. It follows the controversy that the effort to transmute the constitutional text as an
instrument o f domination in social transformation, especially since the Second World War is an obstacle in
the struggle between the religious and political systems for control of social order, in fact by the mind and
heart of man.
KEYWORDS: Political system; Religious system; Power; Constitution and State.

 

 

1 INTRODUÇÃO
 

A organização social em territórios limitados pela etnia, língua e interesses comuns, ao longo da
história teve seu contorno determinado pela influência do sistema religioso multifacetado ou fragmentado em
diversas denominações, com uma essência comum: o serviço sagrado prestado a deus, qualquer seja seu
nome ou identidade, cooptado pelo sistema político. A religião, como sistema, a organização divina que
construiu uma cidade que cavalga sobre os reis da terra, tem influenciado a ordem social, manipulando o
sistema político para a execução de sua vontade.  Mas, em toda a história humana, a religião tem sido
utilizada pelo sistema político, num processo interativo cujo objetivo primário é a dominação e subjugação
da ordem social ou a legitimação do seu poder. Nesse contexto, a religião passou a exercer uma formidável
pressão sob o sistema político e, por esse viés, sobre o ser humano, condicionando os grupos sociais à
aceitação de um conjunto de traços político-religiosos ligados, culturalmente, à história e ao destino da
nação. Isso sob o pretexto de unir o seu destino ao de um “deus” tão multifacetado ou fragmentado quanto à
diversidade religiosa que teceu uma teia sobre toda a terra. Como um sistema estruturado ou organizado sob
cânones próprios e específicos a cada denominação, com preceitos e leis comuns e uma gênese única, ainda
que divergentes na relação e na comunicação com deus ou deuses que nada valem, contribuiu, ainda que por
vias transversas, para a formação do Estado constitucional, pelo menos de duas maneiras: fornecendo as
bases ou fundamentos axiológicos à regulação social para o homem livre e provocando uma reação do
sistema político, contrário à sua dominação e ingerência. O rebanho ou a ordem social foi assim submetido
aos desígnios da religião sob a dominação do sistema político, mediante fundamentos axiológicos de
“divinos”, ainda que sob um estatuto de concepção materialista e/ou positivista. O poder temporal e seus
instrumentos, nesse entorno social, como exercício de dominação, representa-se por uma classe sacerdotal –
muitas vezes confundida ou fundida com a própria classe política – que, mediante manobras e artifícios
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ardilosos, interferiu (e interfere) em todo o ordenamento social: diretamente, mediante preceitos e “valores
espirituais” e indiretamente, manipulando as forças políticas em seu favor, ainda que a um custo moral
elevado. Um custo moral que se traduz em perda de adeptos em todo o mundo, especialmente nas nações
mais “evoluídas” no tratamento da informação e a descrença generalizada nos valores inerentes ao ser
humano.

Parte significativa das normas e regulamentos de comportamento social, última ratio, representa
assim a vontade espiritual e os estatutos jurídicos primevos, nesse ambiente sócio-espiritual, refletiam o que
agradava a deus conforme expresso pelos seus agentes. Confundiam-se com as normas reguladoras da vida
social, do Estado, ainda em estágio embrionário, que evoluiu desde os burgos até a arquitetura
organizacional contemporânea. Estrutura cujas pedras de ângulo são os sistemas político, como organização
social, religiosa e econômica, cada qual ocupando seu espaço nas relações humanas, atuando, entretanto,
num processo simbiótico, interativo e osmótico como um sistema único de dominação, heterogêneo, mas
convergente, cada qual com seu objetivo primário: exercício do poder temporal ou político e governança,
predomínio espiritual e mercantil, para vender todo o seu estoque de pedras preciosas, linho fino, seda,
madeira fragrante, cobre, ferro, alimentos, animais, carros, escravos e almas humanas.  Sim, o sistema
político ou o poderoso animal selvagem, a fera apocalíptica, que nasceu do mar revolto da humanidade
com autoridade dragontina e o sistema religioso, a mulher simbólica que tem um reino sobre os reis da
terra, nascida da interação entre deuses e homens têm o mesmo objetivo: o domínio das mentes e corações
dos homens. 

Sobressaem, nesse ambiente, as seguintes questões: o embrião constitucional concebido como carta
de mandamentos de índole religiosa, nesse ambiente controverso, social e econômico, de um instrumento
“puro” de dominação amadureceu e transmudou-se para um instrumento de transformação social? Qual é a
adjetivação que se pode atribuir à configuração jurídica do Estado na contemporaneidade? O ordenamento
jurídico, desde a Constituição, livrou-se da influência religiosa que marcou profundamente o seu arcabouço
jurídico de origem? O artigo se propõe a analisar a gênese constitucional do Estado desde a organização
social do grupo familiar e o grau de influência do sistema religioso a que se submeteu o processo de
constitucionalização, mediante aliança com o sistema político ou pelo exercício de pressões sobre a ordem
social e política. Pretende examinar ainda a utilização do Texto Constitucional como instrumento de poder
sobrepondo-se ao seu papel na transformação social sob a influência daqueles sistemas.

Finalmente, o artigo tem como pressuposto a existência de uma Mente Superior que a tudo deu
origem, porque “o acaso é uma palavra vazia de todo o sentido; nada pode existir sem causa. O mundo está
estruturado segundo leis matemáticas; portanto, é estruturado por uma inteligência [prodigiosamente
superior]”.[1] E isso tem marcado profundamente a família humana desde a sua origem, afetando a
humanidade na sua inteireza, ainda que ideologicamente materialista no comportamento e nas relações
interpessoais. O positivismo jurídico não eliminou das mentes e corações humanos a espiritualidade inerente
à sua gênese.
 
2 O MAR REVOLTO DA HUMANIDADE E A MULHER, QUE TEM UM REINO SOBRE OS
REIS DA TERRA, SENTADA SOBREMUITAS ÁGUAS
 

A família – a mais antiga instituição na Terra – remonta a sua origem ao jardim do Éden[2], o parque
plantado ao lado do oriente[3] – ’Elo·hím fez de um só homem toda nação de homens[4] – desapareceu
quando aquele mundo antigo naufragou sob um “oceano de águas” sepultando, para sempre, sua estrutura
social, econômica, política e religiosa. A destruição do mundo da humanidade por uma esmagadora
inundação, em 2370 AEC, pois a terra estava corrompida e cheia de violência em função da maldade
abundante na terra e da inclinação do coração do homem, má todo o tempo,[5] tem sido objeto de
discussões acaloradas. A palavra hebraica mab·búl, dilúvio em português, ocorre, além de no relato em
Gênesis, na melodia na qual Yahveh é descrito como que assentado sobre o dilúvio.[6] A interferência de
’Adho·naí Yeh·wíh nos assuntos humanos, um ato de natureza moral, provocou uma mudança profunda na
arquitetura social da humanidade, pois “o cataclismo, da palavra grega ka·ta·kly·smós, ou oceano de águas,
se estendeu para a terra toda”.[7]

            Alguns eruditos compreendem que 
houve diversos dilúvios [...] Os sacerdotes egípcios zombaram de Heródoto, afirmando que os gregos
eram apenas crianças, porquanto         conheciam apenas um dilúvio.  Os judeus, tal como os gregos,
tinham apenas um relato sobre o dilúvio.[8]

 
Povos primitivos da Austrália, Egito, Peru, México e em outros lugares preservam tradições ligadas

ao dilúvio[9] e lendas procedentes dos seis continentes e de ilhas do mar; conhecem-se centenas.[10] A
universalidade das narrativas sobre o dilúvio mostra que esse chegou a todos os lugares.[11] Do ponto de
vista científico diz-se que “há no oceano um volume dez vezes maior de água do que há terra acima do nível
do mar. Lance-se toda esta terra uniformemente no mar, e a água cobrirá a terra inteira com a profundidade
de uma milha e meia”.[12] Trata-se de um “mito”, é o que muitos eruditos dizem sobre o dilúvio[13], mas foi
de Jafé, nascido em 2470 AEC, Sem, nascido em 2468 AEC e Cã, data de nascimento desconhecida, que se
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originou a raça humana, pós-diluviana, que hoje habita toda a terra: os indo-europeus ou nações do
Norte[14], os semitas[15] ou as nações centrais e africanas, as nações do Sul, respectivamente. O conjunto
de membros de uma família, célula social básica, e por extensão, a própria família, tribo, povo ou nação, é
representado pelo termo hebraico mish·pa·hháh. A palavra grega pa·tri·á amplia o sentido de família para
país, o ambiente ou espaço geográfico ou territorial onde habita a nação ou a pátria. E assim surgiu a
humanidade[16] pós-diluviana, cuja origem remonta, segundo a cronologia bíblica, há pouco mais de seis mil
anos, com o que não concordam eruditos liberais, estudiosos conservadores e os darwinianos
materialistas.[17] Claro que se trata da criação do primeiro casal humano, mais propriamente do primeiro
homem, e não da criação dos céus e da terra. Assim, as diversas semelhanças ou afinidades genéticas

entre indivíduos de uma raça ou de uma população são amiúde maiores do que as diferenças medianas
entre as raças ou as populações. Todos os homens que vivem hoje pertencem a uma única espécie,
Homo sapiens, e vieram de uma estirpe comum.[18]
 

A mesma conclusão genética afirma que “o paradoxo que nos confronta é que cada grupo de
humanos parece externamente ser diferente, no entanto, por baixo destas diferenças, há uma similaridade
fundamental”[19] e evoluiu do ponto de vista social, paralelo à complexidade das relações interpessoais e ao
avanço tecnológico. Desse contexto “o Estado é a resultante da existência de uma sociedade complexa e, por
sua vez, um dos factores de criação de uma sociedade cada vez mais complexa”.[20] A configuração
familiar, enquanto unidade básica da ordem social transformou-se gradualmente e “toda cidade é uma espécie
de associação [de pequenos burgos – famílias] e visa um bem maior, envolvendo todos os demais: a cidade
política [...], pois o homem é um animal político, destinado a viver em sociedade”.[21] Se o homem é um
animal político, a sua associação em grupos maiores é uma lei natural decorrente de sua essência ou
característica inata. E nesse contexto, são as relações de produção e não as forças produtivas, que detêm a
supremacia inclusive na sociedade de consumo contemporânea.[22] Isso porque da complexidade das
relações de produção, que definem o grau de influência do sistema econômico, transmuda a configuração do
ambiente social produzindo maior instabilidade nas relações familiares e, por conseguinte, no ambiente social
oriundo daquelas. De modo que “essenciais são as leis objetivas do movimento da sociedade referentes às
decisões acerca do destino do homem [...] enquanto se expressam em fenômenos sociais [...] conforme a
consciência dos homens individuais”,[23]e que, nesse contexto comercial ou econômico é pressionada pelos
sistemas político e religioso, muitas vezes manietados por aquele, não diminuindo as incertezas da vida
comunitária. A inferência mantém uma conexão relativa com a própria origem e desenvolvimento da
humanidade. Considerando que o sistema religioso nasceu com a família humana – somente o ser humano
apresenta esse atributo ligado aos valores espirituais – o seu crescimento acompanhou a mudança social e é
visível “o poder do pensamento religioso no cotidiano do público em geral”.[24] A sua diversidade
denominacional surgiu de tantos quantos, percebendo o fascínio que a religião exerce sobre o ser humano, se
arvoraram em iluminados de deus, um processo cujo dinamismo é extraordinário e se “os deuses se
submetiam à autoridade de um rei, entre os homens, uns ainda hoje são assim governados, e outros o foram
antigamente. O homem fez os deuses à sua imagem; também lhes deu seus costumes”.[25] Assim, há uma
percepção unívoca de que “a fé e a santidade não são adquiridas através do estudo, nem pela razão natural,
mas são infundidas e inspiradas nos homens de forma sobrenatural”,[26] de tal modo que alguém
profetizando, nonsense, algo parecido a “um discurso divino deve, de maneira necessária, parecer inspirado
dos Céus”.[27] A conclusão hobbiana revela por si mesma, a interação sinérgica entre deuses, deusas e
semideuses que nada valem,  nefilins e homens. Uma interação decorrente do “controlo aversivo intencional
que constitui o padrão da maior parte do ajustamento social – na ética, na religião, no governo, na economia,
na educação, na psicologia e na vida familiar”.[28] Um controlo cuja raiz baseia-se em castigos e
recompensas ou reforços negativos e positivos.

  Caracterizando-se por seus laços e interesses comuns e unidas por uma espiritualidade inerente, das
comunidades surge “o Estado [que] é uma reunião de famílias”.[29] Contrariando “a concepção materialista,
cujo fator determinante, em última instância, na história é a produção e a reprodução da vida imediata”,[30]

foi a vida espiritual, que se baseia ou no estudo da natureza ou na revelação e é um sistema de veneração a
deuses, manes, semideuses, humanos, animais, coisas, desejos ou forças como objetos de adoração, práticas
comuns no mundo contemporâneo, que produziu as conexões necessárias ao liame dos membros da família.
Nesse entorno celebravam-se “festas em honra aos deuses [e rogava-se] o [seu] favor sempre propício ao
homem que os implora e [...] os o temem [e aquele povo] considerava-se uma só família: quase sempre
andavam misturados seus rebanhos”.[31] Associando-se à política e compreendida como observância
reverente dos deveres para com os deuses pelo homem que é, reconhecidamente, um ser religioso, [32] uniu
a família em torno de objetivos e interesses comuns.[33] Então, o vínculo unificador dos membros “da
família antiga foi algo mais poderoso que o nascimento, o sentimento ou a força física: esse poder se
encontra na religião do lar [...] que a transformou num corpo [social]”.[34] A conclusão se traduz pelo fato
de que

a família antiga é mais uma associação religiosa do que uma associação da natureza. [...] Não foi a
religião que criou a família, mas com certeza foi a religião que lhe deu as regras, daí resultando a família
antiga receber uma constituição muito diferente da que teria tido se os sentimentos naturais dos homens
tivessem sido seus únicos causadores.[35]
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Sim, a religião acompanha a história da humanidade desde a sua gênese – onde estiver o ser humano,

aí estará, igualmente, a religião [e o sistema político, ambos derivados do mar revolto da humanidade] –
consistindo “em crenças e práticas organizadas, formando um sistema privado ou coletivo, mediante o qual
uma pessoa ou grupo de pessoas [são] influenciadas”.[36] E é só após sua materialização num ‘ideal
universalmente aceito que as crenças religiosas, morais ou políticas adquirem poder’,[37] e passam a influir
sobre a ordem social dirigindo os seus passos com “a profunda convicção de que são as forças intelectuais e
morais, não as forças materiais, que dirigem e dominam a vida.” [38] Todavia, a ordenação jurídica dos
valores espirituais, morais e políticos, ou seja, o estatuto constitucional, não alcança os corações e as mentes
dos homens; tão-somente “designa o modo de organização do poder político do Estado, sendo antes um
dado da realidade que uma criação racional”.[39] Ou seja, estabelece um padrão de convivência sistêmico
regulando juridicamente as relações sociais dentro dos limites do poder conferido em favor do bem-comum
ou do welfare state. Modernamente “a Constituição tem a pretensão de influenciar as instituições [ou
estruturas organizacionais] mediante um ato de vontade e criação, usualmente materializado em um
documento escrito”.[40] Traduzindo a realidade social, ou regulando-a, o Estatuto Constitucional não
transforma a personalidade humana e, em consequência não ajusta a ordem social em consonância com
axiomas universais: solidariedade, fraternidade e justiça, pois se mostra incapaz de modificar mentes e
corações conformando-a a valores espirituais. Ainda que, para alguns, não seja esse o objetivo da regulação
jurídica da sociedade. Essa incapacidade conduz o pensamento inquisitivo aos limites do Éden e ao
nascimento da “mulher que tem um reino sobre os reis da terra”, patrocinada pelo grande dragão vermelho,
do grego drá·kon e do latim, drá·co,[41] em oposição à reverência[42] devida a YHWH[43].  O malin
génie[44], o espírito da autoridade do ar que domina o ambiente social, induziu o primeiro casal a se opor
ao ?El·yóhn[45] sob o argumento de que, agindo assim, seriam iguais a Ele, conhecendo o bem e o mal.[46]

O resultado foi que, com a morte dos primitivos pais da humanidade, surgiu a concepção corpo e alma pela
qual o homem, morrendo, desveste-se do corpo e sua alma (ou espírito) dirige-se ao mundo espiritual. A
crença numa alma – ou espírito – imortal é a essência de todas as religiões que, legitimada pela doutrina
platônica[47] da preexistência da alma como pura mente, nous, foi aceita por Orígenes, um dos Pais da
Igreja,[48] e absorvida pelo inteiro sistema religioso ainda que fragmentado em ritos e manifestações
diversos. Foi Agostinho quem introduziu no seio da cristandade a concepção cartesiana, dualística, corpo e
alma, absorvendo-a do estoicismo. Compreendendo a alma como “uma substância racional-espiritual feita
como deus e criada por “ele”, sustentando e dirigindo o corpo”,[49] assumiu a “concepção de homem
construída por Platão, que no diálogo Alcebíades, o define [...] como uma alma que se serve de um corpo.”
[50] Essa construção filosófica conduziu à “idéia de transcendência hierárquica da alma sobre o corpo” e o
cristianismo primitivo, diverso da teologia eclesiástica e da ortodoxia, foi assim interpretado pelos pais da
Igreja “segundo a medida da sua capacidade [e interesses]” [51] como uma concepção teológica unitária
cujas raízes se encontram na sabedoria grega. E foi no cenário edênico que se originaram a família humana,
o embrião do Estado[52], os sistemas político e religioso, o que colocou no cenário social duas forças
controversas – aparentemente harmônicas, mas de fato antagônicas – que têm dominado a dinâmica da
ordem social que submete todo ser humano. É como se existisse um reservatório único do qual cada religião
tirou suas crenças básicas concomitante à crescente organização dos burgos.
            A organização social fundada nos sistemas político, religioso e econômico produziu o arcabouço de
dominação que subjuga todo ser humano que caminha sobre a terra sob o signo de homem dominando
homem para seu prejuízo. E essa questão recua no tempo, à Grécia, Roma e Inglaterra, v.g., nas quais “o
conflito entre a liberdade e a autoridade é o aspecto mais saliente [...] uma limitação do poder [necessário],
mas muito perigoso”. [53] A necessidade de limitação do poder do soberano exigiu uma ponderação entre o
interesse individual e a supremacia dos interesses coletivos ou, na concepção hegeliana, “ao aumento da
espinha dorsal das tarefas sociais e assistenciais que é o princípio do primado do Estado sobre a ação
individual”.[54] Transmudou-se a manifestação ou o exercício do poder, a sua forma, mas não a sua
substância: o interesse coletivo substituiu o poder concentrado na vontade do rei e/ou do sacerdote,
divinamente legitimada, para concentrar-se na vontade geral do Estado, diluída entre os poderes Judiciário,
Legislativo e Executivo, cuja legitimação é de natureza jurídico-materialista-religiosa.

As famílias pós-diluvianas segundo suas línguas, suas terras, nações e linhagens, se espalharam pela
terra depois do dilúvio e percorreu-se um longo caminho desde o nascimento de Ninrode[55], filho de Cus,
neto de Cã, fundador e rei do primeiro império pós-diluviano, que principiou a se tornar poderoso na terra,
em oposição [em hebraico lif·néh], a Yahveh.  Seu reino [palavra derivada do hebraico mé·lekh e do grego,
basiléus] teve início em Babel, na terra de Sinear e daquela terra saiu para a Assíria [onde] construiu Nínive e
“esse foi o primeiro governo humano organizado, [unindo] a religião, o comércio e a política como meio de
subjugar o povo e governá-lo”.[56] Há razões para crer-se que “os vales do Nilo e do Tigre-Eufrates, foram
os berços das mais antigas culturas históricas, região denominada Crescente Fértil” [57], abrangendo o
Egito, a Arábia, a Média e a Pérsia, governados por um rei e, provavelmente, uma classe sacerdotal. O rei,
como principal autoridade, “torna-se a encarnação da proteção da divindade [ou deuses]. Os seres humanos
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são incuravelmente religiosos e as crenças humanas mesclam-se facilmente com as idéias políticas.” [58]

Ilíada e Odisséia, épicos gregos corroborando o amálgama político-religioso, expõem deuses que
“comungam com os homens, ajudando-os [mas também] colocando obstáculos em seus caminhos,
[manifestando-se] nas batalhas e transformando-os em semideuses no além túmulo”. [59] Virgílio, em
Eneida, numa manifestação similar, descreve Enéias, troiano ancestral dos romanos, como “homem pius, o
epíteto que o define e que indica o estrito cumprimento de deveres para com os deuses, a família e o Estado,
cumprindo a vontade de Júpiter, em consonância com o destino”.[60] Nesse contexto antropo-divino-
natural,[61] surgiram  cidades-estados[62] que se desenvolveram de modo paralelo: as gregas – pó-lis – e as
etrusco-romanas que possuíam características comuns: a tripartição do governo em assembléia(s),
conselho(s) e magistrados; a existência de decisões coletivas que apontavam para a soberania dos cidadãos;
uma relativa coincidência entre órgãos de governo e de justiça; e a religião ou sacerdotes integrando o
aparelho do Estado.[63] Os sacerdotes eram magistrados ou funcionários que, em Roma, tinham a atribuição
de além de “adivinhar a vontade dos deuses – tomada dos auspícios – realizar os sacrifícios”.[64]

            A história secular registra desde o domínio sumeriano na Mesopotâmia (4500-2000 a.C.) à conquista
do Egito pelos persas em 525 a.C., transitando pelo panteão de deuses, gregos e romanos, cujos impérios
dominaram no período entre 334 AEC-30 AEC e entre 30 AEC e 395 EC,[65] respectivamente. Roma, com
sua política de tolerância permitia aos povos conquistados adorar seus deuses desde que adorassem o
Imperador, esse também um deus, o Pontifex Maximus,[66] ou Sumo Pontífice, título assumido por Augusto
no ano 12 AEC, como sacerdote supremo do colégio de sacerdotes das religiões pagãs do império.  Alguns
imperadores romanos consideravam-se reis e deuses e “o direito divino dos reis sempre foi um fator
importante nos governos europeus da Idade Média”,[67] mas, contrariando o senso comum, não se originou
na doutrina cristã revelada. É um fundamento que remonta ao reinado de Ninrode. Esse ‘quarto animal
atemorizante e terrível, extraordinariamente forte, o Império Romano[68], dissolveu-se com o florescimento
do império anglo-americano, a fera semelhante a um cordeiro de dois chifres, que ascendeu da terra, o
sétimo e último da ordem política que teve início no ano 4026 AEC, com a criação do homem.Roma, cuja
origem se encontra nas conquistas militares, antes de desaparecer, exerceu domínio político, especialmente
religioso, sobre a Europa, em função do sistema feudal que a todos submetia: primeiro ao suserano, depois
ao rei e, por fim ao papa. Conforme declara The Columbia History of the World: “A Igreja [que absorveu o
espólio religioso romano] foi o maior governo da Europa.” [69] O papado governava, diretamente, apenas o
pequeno principado em torno de Roma, mas a sua autoridade ecumênica e a estrutura européia de poder que
a Igreja possuía, permitiu que empunhasse mais poder político, durante a alta Idade Média, do que qualquer
governo ocidental.[70] E foi o bispo de Hipona, que já havia legitimado a doutrina grega da imortalidade da
alma, na sua obra De Civitate Dei, que permitiu aos teólogos da era medieval justificar a doutrina teológica
de uma Igreja com poder ilimitado reunido nas mãos do Sumo Pontífice.[71] A Cidade de Deus forneceu a
fundamentação necessária para a ascendência da Igreja sobre o Estado, “conferindo uma base doutrinária
[teológica, não cristã], de mescla e interdependência entre Igreja e Estado. Passar-se iam muitos séculos,
antes que o princípio da separação entre Igreja e o Estado posto em prática”.[72]

No ano 800 EC, com a bênção papal, Carlos Magno foi coroado imperador dos Francos, outro passo
na direção da ascendência da Igreja sobre o governo civil sob o princípio de governante por direito divino. 
Foi

com esse ato formal, que ‘misturou’ a Igreja com o Estado, que a história do Santo Império Romano teve
seu início e terminou em 1806, quando Napoleão Bonaparte [decretou o seu fim]. Com o advento da
Renascença, no século XIV, surgia um novo poder, o poder secular, e o poder espiritual iniciou um
declínio e o Estado passou a assumir, em muitos lugares, uma posição de superioridade em relação a
Igreja, embora continuassem umbilicalmente ligados. A Reforma, na mesma ideologia de dominação,
por exemplo, estabeleceu uma teocracia calvinista em Genebra, Suíça, que punia os hereges com a pena
capital através dos poderes do ‘Estado’, “controlado pelas autoridades eclesiásticas”.[73]

 
Desse modo, o Estado, como instrumento de dominação da ordem social valia-se da religião para

atingir seu objetivo, num processo simbiótico de interação e legitimação.[74] No ínterim, o poderio britânico,
um chifre pequeno com olho de homem, findando Roma, transformou-se num vasto império, uma

potência com a qual, no que se refere a conquistas e a subjugações estrangeiras, Roma, no auge da sua
glória, não se podia comparar, uma potência que marcou a superfície do globo inteiro com suas
possessões e seus postos militares.[75]
 

Não demorou muito, e o Império Britânico[76] vinculou-se intimamente aos assuntos políticos e
militares de suas ex-colônias da América do Norte, surgindo o sétimo rei, a dupla Potência Mundial Anglo-
Americana, a fera com dois chifres semelhante a um cordeiro ou falso profeta que começou a falar como
dragão.[77] Nessa viagem no tempo observou-se a íntima relação entre a massa agitada da humanidade, a
ordem social e os sistemas político, a fera dragontina ou poderoso animal selvagem, apocalítptico, e
religioso, a mulher que tem um reino sobre os reis da terra. Em permanente tensão resultante da luta pelo
predomínio e sobre a ordem social, submetendo mentes e corações humanos, confirma-se que “a principal
função dos reis era a mediação entre a vontade divina e os anseios do povo” [78] acumulada com a de
magistrados e legisladores sob os auspícios de deuses e deusas que nada valem, quando não se julgavam
tais.  Essa associação entre reis, juízes, sacerdotes, deuses e deusas continua visível. A rainha da Inglaterra,
um dos chifres da sétima potência da história, atualmente é a Supreme Head on Earth of the Church of
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England[79] fundada pelo rei Henrique VIII, no ano 1534; o Dalai Lama é líder espiritual e representante
oficial do governo tibetano no exílio; o aiatolá Ali Khamenei é o Guia Supremo ou Fagih e chefe de Estado,
da República islâmica do Irã; e o imperador japonês que renunciou à sua condição de deus do xintoísmo após
a Segunda Grande Guerra, ainda conserva suas atribuições como clérigo dotado de poderes simbólicos e
governante imperial. Não esquecendo a doutrina Bush, o Ló-gos[80] do falso profeta , de dominação e
salvação do mundo de inspiração religiosa.  O sistema religioso exerce assim uma opressão espiritual
“mediante espadas afiadas e palavras profundas [empunhadas e proferidas principalmente pelos clérigos da
cristandade]”, [81]que submete os explorados ao domínio dos exploradores, nos seus próprios interesses ou
nos do Estado que legitima e que a domina. Essa é uma relação sinérgica. Sim, pois “se os reis são
obrigados a respeitar a tiara do Sumo Pontífice eles também o são de conservar o poder da sua coroa”. [82]

E esse é o ‘liame predominante na relação promíscua entre a fera animalesca, cuja autoridade procede do
grande dragão vermelho e a grande cidade que tem um reino sobre os reis da terra, numa controvérsia
interminável sobre o domínio das mentes e dos corações dos homens.

 
3 ESTATUTOS DAS NACÕES

A existência de normas e regras disciplinando as relações sociais, principalmente através de valores
morais, usos e costumes coligidos num estatuto, sistêmico ou não, precederam os textos constitucionais, um
conjunto de regras, normas, programas e princípios que submete a ordem social constituída sob a forma de
Estado. Na origem, entre egípcios, assírios, babilônicos, gregos, romanos, hindus, citando alguns,
“espontaneamente, a lei surgiu como parte de sua religião. Os antigos códigos das cidades-estados reuniam
um conjunto de ritos, de prescrições litúrgicas, de orações e, ao mesmo tempo, de disposições
legislativas”.[83] O direito de propriedade, de sucessão e de herança, por exemplo,

achavam-se dispersos entre as regras relativas aos sacrifícios, às sepulturas, ao culto dos antepassados e
[devoção a deuses, deusas e semideuses, aplicando-se as] mais antigas leis de Roma, [...] tanto no culto
como nas relações da vida civil.[84]
 

O estatuto continha normas aplicáveis às relações privadas e às com os deuses, assentadas em códigos
como a Lei Mosaica, de c. 1512 AEC[85], a Lei das XII Tábuas de 450 AEC[86], a Lei de Dracon de 621
AEC, o primeiro código de lei escrita da Grécia, Atenas, que atribuiu exclusividade ao Estado a punição de
criminosos, em vez de confiar na justiça privada, e de Sólon de 590 AEC, que, durante a primeira parte do
sexto século AEC, fez reformas constitucionais que melhoraram a sorte dos pobres e lançaram o alicerce
para um governo democrático. Destacam-se ainda o Código de Dungi[87], antecessor do Código de
Hamurabi, de c. 1780 AEC,[88] o Código de Manú de 1800 AEC [89] e o Alcorão de c. 570 EC[90], os
mais conhecidos e preservados até os dias atuais. O código mais notável é a “Lei de Moisés”, pois Yahveh
esculpiu em tábuas de pedra os Dez Mandamentos, tradução da palavra hebraica ?asé·reth had·deva·rím,
encontrada apenas no Pentateuco, um conjunto de normas e regras – cerca de seiscentas – regendo a
sociedade patriarcal que se transformou na nação de Israel. A palavra hebraica hha·qáq, traduzida
“Legislador”, reúne as idéias de decretar e inscrever decretos e estatutos em tabuinhas e monumentos
públicos.[91] Traduz-se também comandante, príncipe, chefe harmonizando-se com o registro bíblico em
Isaías, profeta que exerceu suas funções entre 773 e 732 AEC, capítulo 33, versículo 22,[92] “o Senhor é
nosso Juiz; o Senhor é nosso Legislador; o Senhor é o nosso Rei,” [93] onde está incluída junto com Juiz e
Rei, referindo-se àquele que produziu um conjunto de mandamentos, ordens, decisões judiciais, leis e
advertências – uma constituição – que regeriam a nação. Não havia ainda a idéia moderna de Estado regido
por uma constituição ou um conjunto de princípios e normas que organizam a ordem social sob um governo.
No Deus de Israel se concentravam então os poderes judicativo, legislativo e executivo, através dos quais
expressava sua soberania. Nesse contexto, o termo grego de·spó·tes[94] designa alguém que possui
autoridade suprema, ou posse absoluta e poder sem limite. Traduz-se senhor, amo, dono e quando usada
para se dirigir a Deus é vertida Senhor, Soberano e Soberano Senhor.[95] Assim, embora no hebraico e no
grego não se encontre uma palavra qualificadora para soberano, o sentido está contido nas palavras Adho·naí
e de·spó·tes quando aplicadas a Yahveh, indicando a excelência do seu domínio como Senhor e àqueles que
possuem o direito régio de dirigir ou governar um reino de modo justo. A manutenção ou administração do
que é direito de maneira justa e imparcial e segundo normas, é o que significa palavra hebraica mish·pát
traduzida por justiça, juízo e julgamento.  As palavras hebraicas tsé·dheq e tsedha·qáh, bem como a grega
di·kai·o·sý·ne, têm o sentido de direiteza e retidão, indicando um padrão ou norma que determina o que é
reto. Justiça é freqüentemente usada com referência a um juiz ou a um julgamento, o que dá ao termo um
sentido jurídico. Nesse entorno axiológico e social, sobre a lei de Deus que governa as coisas naturais, Sir
William Blackstone, jurista inglês, disse:

Ela é válida em todo o globo, em todos os países, em todas as épocas: não há lei humana que seja de
qualquer validez se for contrária a esta; e as que forem válidas derivam toda a sua força e toda a sua
autoridade, indireta ou diretamente, deste original. Destes dois alicerces, a lei da natureza e a lei da
revelação [encontrada apenas nas Escrituras Sagradas], dependem todas as leis humanas, ou seja, não se
deve tolerar que alguma lei humana contradiga estas.[96]

 
Concluindo o raciocínio que coloca os sistemas religioso e político numa relação interativa vertical e
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horizontal, rememora-se que a lei – o estatuto – nasceu com uma índole religiosa, um conjunto de ritos,
prescrições litúrgicas, orações e normas reguladoras da vida social, uma mescla que incluía regras
relacionadas aos sacrifícios e cultos aos antepassados. E isso entre gregos, romanos e hindus.[97] Assim, o
exercício do poder sempre esteve profundamente influenciado pela religião que fixava sua diretriz estribada
numa relação espiritual entre homens e deuses. No entanto, as palavras hebraicas kó·ahh traduzida poder,
gevu·ráh traduzida potência e ?oz traduzida força e a palavra grega dý·na·mis traduzida poder e obras
poderosas, refletem o sentido de que “o aspecto importante e predominante não é a força ou o domínio, mas
o objetivo que esse poder tem de executar e, por conseguinte, servir. Este é em toda a parte o aspecto
decisivo”,[98] mas não é o que ocorre no exercício dos poderes político e religioso, que submetem a ordem
social a um jugo pesado que nem mesmo podem carregar, aprisionando mentes e corações como escravos de
homens.
 
4 O ESTADO CONSTITUCIONAL: A CONSTITUIÇÃO COMO INSTRUMENTO DE PODER E
DOMINAÇÃO

 
O Estado constitucional contemporâneo tem como um de seus princípios fundamentais a “liberdade

de pensamento, consciência e religião e inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de
manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, em público ou em
particular”. De modo que compreensão dos contornos jurídicos da liberdade, do ponto de vista do Estatuto
dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, perpassa pelo princípio de que “todo ser humano
tem direito à liberdade de opinião e expressão” (Art. XVIII), no que se inclui a liberdade de adoração. Esse
data, entretanto, de tempos anteriores. Um espírito humanitário, que “atribuiu aos governos opressores esse
quadro revoltante da desgraça humana [que] vive em estado de pobreza e desgraça”, [99] quando da luta
pela independência da América, bradou: “Garanta-se a liberdade, bem como a propriedade, a todos os
homens, e acima de tudo o livre exercício da religião, de acordo com os ditames da consciência, e tudo o
mais que os estatutos devam conter,” [100] com o que já se ocupava a Carta de Liberdades de 1100 e
Magna Charta de 1215, documentos ingleses precursores das liberdades civis. Numa linha axiológica
semelhante, a Lei das XII Tábuas, a Nona, Do direito público, já então legiferava: “1. Que não se
estabeleçam privilégios em lei. Ou que não se façam leis contra indivíduos” e a Décima Primeira “1: Que a
última vontade do povo tenha força de lei,” ou, todos são iguais perante a lei, as vontades individuais têm o
mesmo peso jurídico e a vontade geral prevalece sobre os interesses individuais, princípios universais que
podem ser qualificados como direitos naturais. É o que registra uma coletânea epistolar: “O interesse dos
particulares se acha sempre no interesse comum.” [101]

Na corrente do tempo, a cronologia jurídica conduz ao Rei João I, João Sem terra, soberano da
Inglaterra de 1199 a 1216, que enfrentou uma rebelião dos barões ingleses e da burguesia insatisfeitos com o
seu reinado apoiados pelo clero.  Dessa rebeleião resultou a Magna Carta Libertatum seu Concordiam inter
regem Johannen at barones pro concessione libertatum ecclesiae et regni angliae[102], que limitou o poder
absoluto do monarca ao tempo em que era um tratado de direitos cujo objetivo foi “o estabelecimento de um
modus vivendi entre o rei e os barões [e o clero], que consistia fundamentalmente no reconhecimento de
certos direitos de supremacia ao rei em troca de certos direitos estamentais consagrados nas cartas de
franquia”,[103] uma manifestação simbiótica de interesses. Mesmo tendo seu conteúdo ligado a direitos
estamentais The Great Charter of Freedoms já apresentava espaço para os direitos do homem a partir de
liberdades para a elite britânica, fundadas no artigo 39º que preceituava: “Nenhum homem livre será detido
ou sujeito a prisão, privado dos seus bens, colocado fora da lei, exilado, ou molestado, e nós não
procederemos, nem mandaremos proceder contra ele, senão em julgamento regular pelos seus pares ou [em]
harmonia com a lei do país.” [104] No entanto, o direito romano já havia instituído, para a tutela jurídica do
status libertatis, o Interdicto de Homine Libero Exhibendo.[105]

A legitimidade da conclusão se encontra nos fios que formam o perímetro no qual se situa o Estado
constitucional desde a petittion of right (1628), o habeas corpus amendment act (1679) e o Bill of rights
(1688),[106] estatutos fundantes dos direitos fundamentais, gerados na Inglaterra, os quais fizeram desta
uma espécie de “pátria da liberdade”. Antes, porém um documento relevante foi a Charter of Liberties ou
Coronation Charter,[107] um documento ou um anúncio escrito pelo Rei Henrique I, após sua coroação
como Rei da Inglaterra ou após sua ascensão ao trono no ano 1100. Denominada Carta das Liberdades
Cívicas ou Carta da Coroação, através da qual se vinculou o rei às leis relativas à Igreja e aos nobres, uma
espécie de compromisso formal que é considerado o precursor da Magna Carta Libertatum e uma referência
histórica do Direito britânico. Distinguia-se submetendo o rei às disposições legais e plantou as condições
para o Estado do Direito que se tornou a tônica das Nações modernas, ainda que ignorado por mais de um
século. É o tronco do qual nasceu a Magna Carta, um monumento à constitucionalização do Estado ou ao
Estado constitucional.

A Virginia Bill of Rights, em 1776, “numa evolução daqueles documentos”, no artigo 18º, garantia
a “liberdade religiosa, na forma ditada pela consciência”. O texto original, autoria de George Naron, nos dois
primeiros parágrafos expressam com clareza os fundamentos do regime democrático: o reconhecimento de
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"direitos inatos" de toda a pessoa humana e o princípio de que “todo poder emana do povo”. Firma também
os princípios da igualdade de todos perante a lei (rejeitando os privilégios e a hereditariedade dos cargos
públicos) e da liberdade. O mesmo se diz da Declarations des Droits de L’homme et Du Cytoyen, de 1789,
que no artigo 10º assegura que “ninguém pode ser molestado por suas opiniões , incluindo opiniões
religiosas”. Por certo,

os que menosprezam as Declarações de Direitos ou são ignorantes ou estão de má-fé. Foram elas, desde
a Magna Carta, 1215, [ou antes, no ano 1100, desde a Charter of Liberties ou Coronation Charter] os
degraus para se subir na evolução político social. Os gregos conheceram o valor das Constituições e
proclamaram a necessidade delas. Acreditavam na razão porque sabiam usá-la. Depois deles, o fato
repetiu-se: todos os grandes povos tiveram as suas.[108]

 
Naquele período sobressaiu-se a “secularização do direito natural [a submissão do direito positivo

às normas jurídicas naturais, fundadas na própria natureza do homem] pela teoria dos valores objetivos da
escola escolástica espanhola [...]” [109], que concebeu, do ponto de vista secular, o direito natural
desenvolvido por Hugo Grotius,[110] Samuel Pufendorf e John Locke. Os direitos fundamentais, por esse
ângulo, são considerados “direitos de defesa do cidadão perante o Estado, devendo este abster-se da invasão
da autonomia privada.”[111]  Essa linha de raciocínio reduziu o Governo à “Preservation their”, ou à
preservação do homem, “e o modelo dos direitos de liberdade [...] traduziam o facto de os direitos [do
homem] se reconduzirem à autodeterminação do indivíduo através da livre disposição de  [si mesmo] e sobre
[seus] bens”, uma liberdade cujos limites são somente os direitos dos outros.[112]

Resumindo, os fatos históricos cruciais que permitiram a constitucionalização do Estado moderno
foram os relacionados à Magna Carta e a Revolução Francesa, com raízes na Virginia Bill of Rights, que
romperam com o sistema religioso que se viu alijado do compartilhamento do poder sobre a ordem social. A
Magna Carta preparou o caminho para a separação ente Igreja e Estado, que se consumou com a
Declarations des Droits de l’Homme et Du Cytoyen, mas mantém o direito à liberdade religiosa.
Historicamente, o Santo Império Romano só chegou ao seu fim em 1806, mas as condições para que tal
ocorresse já estavam postas.  E foi no início do século XVI, findando a Idade Média, que surgiu o Estado
moderno “sobre as raízes do feudalismo. [...] O poder secular liberta-se progressivamente do poder religioso,
mas sem lhe desprezar o potencial de legitimação”.[113] A separação de Igreja e Estado justificava-se
porque “ela protege a Religião do Estado e o Estado da Religião, protege os cidadãos de suas igrejas e um
cidadão do outro”.[114]

Assim, não se pode desperceber a sabedoria expressa nas seguintes palavras:
Houve religiões intimamente ligadas a governos terrenos, dominando os espíritos dos homens pelo terror
e pela fé; mas quando uma religião faz tal aliança, não receio dizer que comete o mesmo erro que
qualquer homem poderia cometer; sacrifica o futuro pelo presente e, ao ganhar um poder ao qual não
tem direito, arrisca a sua autoridade legítima. [...] Portanto, a religião não pode compartilhar a força
material dos governantes sem receber parte do ônus da animosidade suscitada contra eles.[115]

 
O sistema religioso se alia ao sistema político em detrimento de sua legitimidade espiritual e o faz

para exercer um domínio sobre a ordem social que não lhe cabe em si mesmo. Dominando parte expressiva
dos homens, a cristandade e o islã, integrantes do sistema religioso, “foram, são e serão, enquanto durarem,
instrumentos do exercício de força. Ora ligadas ao Estado, ora se interpondo como Estado, continuamente
vistas como consortes na posse dos corpos e mentes”. [116] Todavia, o totalitarismo [da cristandade] não se
origina do cristianismo primitivo, que não buscava uma institucionalidade religiosa, mas resulta da ideologia
teológica utilizada como instrumento para expansão do Império romano, da qual se tornou herdeira. Daí que
“o deslizamento do cristianismo primitivo para um sistema totalitário religioso [desaguou] na diluição do
Estado, nações, religiões, classes sociais” [117], como um instrumento de dominação e estrangulamento,
autocrático, cuja origem se encontra no jardim de delícias.  Aliados antagônicos com objetivos comuns se
propuseram à dominação da ordem da social, mas a constitucionalização do Estado[118], cujo conceito se
estriba na idéia de soberania[119], transmudado num conceito jurídico unitário, resultou no fim da ingerência
direta do sistema religioso. Porém “uma influência direta é mais fácil de detectar, mas é ao mesmo tempo
mais rara; à primeira vista, as influências indiretas são mais prováveis, mas talvez sejam sutis demais para
serem avaliadas”.[120] O Estado constitucional permitiu alijar o sistema religioso do exercício direto do
exercício do poder muito embora não tenha afastado a sua influência indireta, garantindo na Constituição, a
liberdade de crença e de culto.   Nesse processo simbiótico, interativo, aparentemente harmônico e estável,
no qual “a política se transforma naturalmente em religião e a religião naturalmente em política”, [121] se
estabeleceu uma relação promíscua. Um concubinato entre a mulher que tem um reino sobre os reis da
terra, sentada sobre muitas águas, o mar revolto da humanidade, com a qual os reis da terra ou a fera cor
de escarlate cometem fornicação,  entre um sistema de natureza espiritual e o político do qual espera e
aceita benesses mundanas, em nome da divindade que afirma representar.  Daí a natureza de seu meretrício.  

A origem do Estado, enquanto organização política e social sob bases jurídicas emergiu aos poucos
na Europa, entre os séculos XIV e XVII, “culminado no tratado de Vestefália (1649), que “sela a ruptura
religiosa da Europa, o fim da supremacia política do Papa, [...], e a divisão da Europa em diversos estados
independentes [...]. À República Cristhiana[122] sucede um sistema de Estados soberanos e iguais[123] e
um novo poder político, que se configura no transito à modernidade e que resulta da unificação do poder
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face o localismo feudal, uma ficção que já não é um poder efetivo face às pretensões de domínio da Igreja
Católica pelo princípio da superioridade espiritual.[124] Outra razão para o surgimento do Estado moderno,
ao qual se referiu Machiavelli,[125] foi a necessidade de um poder unitário que garantisse a ordem e a
segurança imprescindíveis para que a burguesia pudesse desenvolver suas atividades mercantis, o que não era
possível ante a ineficácia das estruturas políticas medievais cabrestadas pelo poder espiritual. Isso dentro de
um contexto jurídico cujo referencial unificador das normas seria o Estado, fundado no monopólio do uso da
força legítima. Inicia-se então a consolidação do mundo moderno com a idéia de que a primeira função do
poder político e do sistema jurídico é a organização convivência social pacífica sob bases comuns. A unidade
nacional que então se pretende construir, derivada de elementos culturais e lingüísticos, favorece a gênese do
Estado cuja configuração se dá em dois modelos: o modelo continental cujo pressuposto é a destruição dos
fundamentos da organização política medieval para a construção do Estado absoluto e o modelo inglês, cujo
pressuposto é a transformação da organização jurídico-político-medieval para o Estado moderno. Naquele os
elementos estamentais, clero e monarquia, têm seu poder diluído, fragmentado e neste há uma maior
permanência dos elementos estamentais.[126] Nesse contexto, a divisão ou tripartição de poderes, cuja
estrutura foi mencionada pelo menos há 2700 anos atrás, sob o pretexto de que “todo poder emana do povo
e em seu nome será exercido”, foi um artifício utilizado pelo o malin génie para que a humanidade
continuasse na obscuridade ou escuridão espiritual, sob o pressuposto do exercício efetivo da vontade geral. 

O fundamento do poder popular já se expressava literalmente na Declaração do Bom Povo da
Virgínia, “declaração de direitos formulada pelos representantes do bom povo de Virgínia, reunidos em
assembléia geral e livre; direitos que pertencem a eles e à sua posteridade, como base e fundamento do
governo” e que, no item II reconhecia: “todo poder é inerente ao povo e, conseqüentemente, dele procede.”
E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, oriunda da Revolução Francesa, no Art. 3.º,
verbalizava: “O princípio de toda a soberania reside, essencialmente, na nação. Nenhuma operação, nenhum
indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente.” Nesse sentido, a Constituição
francesa promulgada em 4 de junho de 1814, “reconheceu formalmente o princípio da soberania do povo,
isto é, a supremacia da vontade geral sobre toda vontade particular”.[127]Assim, “em uma sociedade
fundada na soberania do povo, é evidente que nenhum indivíduo, nenhuma classe, tem o direito de submeter
os demais à sua vontade particulares”.[128] Analisando a realidade sócio-política, entretanto, é a vontade da
minoria que tem prevalecido, especialmente pela manipulação do Estatuto da nação em prol da manutenção
do poder. E a ordem social é manipulada porque “o homem se corrompe com a proximidade do poder”
[129]. O que não surpreende na medida em que a própria democracia reflete a vontade de uma elite
minoritária. Basta analisar o histórico do exercício do poder mesmo nas denominadas democracias o que não
surpreende, porque o dragão vermelho, dominando “os reinos do mundo e a glória deles”, cuja autoridade se
expressa na atualidade através do Leviathan, fez ascender do mar da humanidade uma fera animalesca.
Simbolizada por ‘quatro animais gigantescos que subiram do mar agitado da humanidade’, um leão com asas
de águia’, um urso, um leopardo com quatro cabeças, e um quarto animal atemorizante e terrível,
extraordinariamente forte, o império Romano que se transmudou no chifre[130] menor, pequeno, com olhos
de homem e falando coisas grandiosas, representando a Grã-Bretanha e do qual surgiu a fera com dois
chifres, semelhante a um cordeiro, a potência dragontina Anglo-americana. E essa autoridade oferecida ao
sistema político encontrou sustentação na divisão de poderes, pois “a confusão de poderes imperava por toda
parte, sempre. Depois [...] os Estados, um após outro, adotaram sua doutrina. De sorte que hoje, todo país,
salvo exceções, têm os três poderes”,[131] um fundamento do Estado moderno que se traduz no seguinte
modo: “os poderes legislativo, executivo e judiciário do Estado devem estar separados e os membros dos
dois primeiros poderes devem estar conscientes dos encargos impostos ao povo, deles participar e abster-se
de impor-lhes medidas opressoras”.[132]

            A constitucionalização do Estado que vicejou no século XVIII freou a sede de poder e domínio do
sistema religioso, o que não significa que sua influência tenha se extinguido. A simbólica mulher caldéia
permanece montada na fera dragontina. A mulher está sentada no cume, isto é, no lugar mais elevado do
sistema político, mas este, por fim, odiará a prostituta, devorará a sua carne e a queimará completamente no
fogo, afastando-a, arruinada e nua, completamente do processo de dominação direto ou indireto sobre a
ordem social.

No entanto, não é uma questão superada se a Constituição representa um instrumento de
transformação social ou de dominação como produto das “relações fáticas resultantes da conjugação dos
fatores que constituem a força ativa determinante das leis e das instituições da sociedade, [que expressa] a
correlação de forças que resulta dos fatores reais de poder”. [133] Ou se “a força vital e a eficácia da
Constituição assentam-se na sua vinculação às forças espontâneas e às tendências dominantes do seu tempo,
o que possibilita o seu desenvolvimento e a sua ordenação objetiva”.[134] Não há como negar, todavia, que,
à medida que afastou o sistema religioso do núcleo do poder – embora ainda o utilize como instrumento de
persuasão, apoio e legitimação para subjugar a ordem social – o sistema político inclinou-se a encarar o
Texto Constitucional como instrumento de transformação social, utilizando os valores fundantes das relações
sociais tais como a solidariedade, a fraternidade e a justiça valores consentâneos da dignidade da pessoa
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humana.  O fracasso da religião, como sistema atuando sobre a ordem social, é aferido pela decadência moral
e espiritual que assola a humanidade vivendo em tempos críticos, difíceis de manejar, ferozes, tempos que
demonstram que as nações não sabem o que fazer, por causa do rugido do mar da humanidade. Situação na
qual o homem, desalentado e temeroso quanto ao futuro – estes são tempos sombrios,[135] tempos que
evidenciam a aflitiva escuridão duma humanidade, perplexa, desorientada – aguarda o que ainda virá sobre a
terra habitada.  A mulher sentada sobre muitas águas não tem contribuído para minorar esse quadro
desolador e como sistema[136], não garante “a liberdade e a igualdade do homem segundo os fundamentos
do sistema político e da ordem jurídica”,[137] porque o impede de pensar, refletir, ponderar, analisar,
submetendo-o aos desígnios do deus deste século que cega a mente dos incrédulos. No entanto, “toda
pessoa tem o direito de julgar por si mesma como a religião se manifesta ao longo da história humana e se
justifica por seus frutos”.[138]

Nesse entorno a Constituição, “indispensável para a proteção da dignidade humana e à consecução
de uma ordem social justa, nas qual as relações políticas e sociais sejam pautadas pelo Direito, [garantindo] o
efetivo respeito aos direitos fundamentais” [139], perpassa por dificuldades. Isso porque não tem sido capaz
de escoimar a influência do sistema religioso sobre o sistema político – meu reino não é desta fonte –
obstando a sua intromissão nos assuntos seculares e o domínio sobre o mar revolto da humanidade, coagida
pelos ditames e preceitos espirituais.

Ao longo da história, as diferenças religiosas têm dividido homens e mulheres e têm justificado alguns
dos mais sangrentos conflitos da humanidade. No mundo moderno, tornou-se claro que pessoas de todas
as religiões devem resolver as diferenças e trabalharem juntas para garantir a nossa sobrevivência e
realizar o ideal de paz de todas as crenças. [140]

Conseguirão? Talvez, mas a história, o fim da história humana conhecida, aponta para outra
direção, uma direção que não favorece o sistema religioso, que tem um reino sobre os reis da terra.
 
6 CONCLUSÃO
 
            A história apresenta uma evidente relação, ainda que antagônica, entre os sistemas político e
religioso desde a origem da família humana cujo objetivo comum se traduz em subjugar o mar revolto da
humanidade.  A justificação do sistema político se encontra no ordenamento jurídico da realidade social, da
sociedade civil e religiosa, através do qual o Estado manifesta a sua vontade prevalecente. O sistema
religioso encontra fundamento, para influir sobre a mente e o coração dos homens, na vontade divina que se
expressa através de preceitos axiológicos que se traduzem em valores morais de observância obrigatória
pelos membros do rebanho. A luta perene entre a Religião e a Política pelo domínio do homem, que se
prolonga no tempo, tem produzido ora uma relação interativa e cooperativa, ora uma relação de tensão e
confronto, este demandando daquele a legitimação espiritual e aquele exigindo deste o apoio à submissão da
ordem social aos seus desígnios. A doutrina teológica ou ortodoxia, entretanto, não se sustenta nos valores
primevos da doutrina cristã, mas filosofia grega sob o pretexto de conciliar a razão com a fé mediante uma
sabedoria que se origina de especulações humanas. Desse modo, afasta a realidade social da verdade
espiritual revelada mediante conceitos abstratos como a dualidade corpo e alma e a justificação divina de um
governo clerical que dirige o reino dos céus na sua parte terrestre. E nesse ambiente controverso os sistemas
político e religioso produziram estatutos que incluiram mandamentos e orientações divinas disciplinadoras
das relações sociais, cujo objetivo sempre foi, em última instância, manter o rebanho sob domínio em prol de
seus interesses.  Reis e sacerdotes, nesse contexto, como representantes divinos, produziram códigos que,
com raras exceções, submetiam a ordem social aos seus desígnios, escravizando-a sob o temor da ira de
deuses e  deusas. Tinha a lei um caráter de dominação e subjugação da vontade da ordem social, não
apresentando características que a qualificassem como um instrumento de transformação social.
            A configuração jurídica-social moderna, que surgiu para separar o poder secular do poder espiritual,
resultou da formação do Estado sob o ordenamento da Constituição. Assim, tem sua gênese no alijamento
do sistema religioso do exercício do poder temporal. Na pós-modernidade, a Constituição, inclinou-se a
atuar como um instrumento de transformação social arraigada nos direitos fundamentais, e no valor imanente
ao ser humano e no respeito aos direitos e liberdades, o que lhe confere uma qualificação jurídica cujo vetor
macro é a dignidade do ser humano. As Constituições de diversas nações estão estruturadas naqueles
princípios que são valores naturais que orientam as ações e programas, representando um esforço comum
para a transformação da realidade social individual e coletiva. E é esta a configuração jurídico-axiológica dos
Textos Constitucionais contemporâneos. No entanto, essa controvérsia entre os sistemas político e religioso,
que remonta ao início da família humana, ainda mantém a sua motivação inicial: o domínio das mentes e
corações do homem que, nesse ambiente de disputa e rivalidade, aparentementeantagônico, o tem afastado
dos legítimos valores espirituais que podem produzir uma sociedade verdadeiramente justa, fraterna e
solidária.
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SHAKESPEARE E O DIREITO: O MERCADOR DE VENEZA À LUZ DA FILOSOFIA
JURÍDICA E DA TEORIA GERAL DO DIREITO

SHAKESPEARE AND JURISPRUDENCE: THE MERCHANT OF VENICE IN THE LIGHT OF
PHILOSOPHY OF LAW AND GENERAL THEORY OF LAW

Marcelo Maciel Ramos

RESUMO
O presente texto apresenta um exame da peça O Mercador de Veneza de William Shakespeare à luz da
Filosofia Jurídica e da Teoria Geral do Direito. O contrato pactuado entre Shylock, Bassânio e Antônio e o
processo judicial movido pelo primeiro para pleitear a execução da cláusula penal estipulada em função do
inadimplemento do contrato no prazo, trazem a lume uma série de questões fundamentais para o jurista.
Além da questão de validade jurídica suscitadas pelos fatos narrados, o problema do justo, percebido na peça
como o estrito cumprimento da lei, instaura a velha discussão sobre a justiça que permeia toda a tradição
ocidental. Desse modo, procuramos analisar os desdobramentos jurídicos desses fatos, em especial, do
suposto direito do credor de retirar uma libra de carne do fiador, apresentando algumas reflexões sobre a
sujeição corporal do devedor em vista do Direito Romano e de algumas opiniões doutrinárias. Além disso,
buscamos situar a percepção de justiça esboçada na peça, a qual se passa na modernidade, num contexto
eminentemente liberal e individualista, confrontando-a com algumas reflexões produzidas pelo período grego
clássico, numa tentativa de expor a alternância de valores e de visões de mundo e a suas repercussões na
compreensão do Direito e da Justiça.
PALAVRAS-CHAVES: Direito, Literatura, Shakespeare, Justiça.

ABSTRACT
The present article presents an exam of William Shakespeare’s play The Merchant of Venice, under the light
of the Philosophy of Law and of the General Theory of Law. The contract agreed between Shylock,
Bassanio and Antonio, and the legal suit brought by the first one to demand the enforcement of the penalty
clause stipulated in the contract, bring into light a series of fundamental questions for a jurist. Beyond the
problem of legal validity raised by the story, the question of justice, perceived in the play as the strict
observation of the contractual dispositions, brings up the ancient discussion over justice that permeate all the
western tradition. In this sense, we analyze the legal implications of these facts, especially of the alleged
creditor’s right to cut off a pound of the guarantor’s flesh, presenting some reflections about the corporal
submission of the debtor in the view of the Roman Law and of some legal scholars’ opinions. Besides that,
we attempt to situate the perception of justice outlined in the play, which takes place in the Modernity, in an
individualistic and liberal context, confronting it with some reflections produced by the classical Greek era, as
an attempt of exposing the shifting of values and its repercussions for the comprehension of Law and Justice.
KEYWORDS: Law, Literature, Shakespeare, Justice.

1. INTRODUÇÃO

O contrato firmado por Shylock e Bassânio, tendo Antônio como fiador, e o processo de execução
da fiança fabulosamente narrados por Shakespeare em O Mercador de Veneza chamam especial atenção pela
riqueza do litígio e seu desenredo.

Não obstante a suposta obviedade do texto escolhido quando se trata de debater o Direito a partir
da Literatura, sobretudo da Literatura shakespeareana, é inquestionável o rico acervo de elementos
apresentados pela peça para uma densa reflexão sobre os problemas cruciais da Filosofia Jurídica e da Teoria
Geral do Direito.

Vale anotar que não temos aqui a pretensão de discutir a relação entre Direito e Literatura ou,
mesmo, da utilidade e importância da Literatura para o estudo do Direito. Esta tarefa, deixamos para a
crescente – e, vale dizer, importantíssima – leva de estudiosos que se dedicam ao tema. Não temos,
tampouco, o intuito de resgatar neste trabalho os inúmeros escritos que debatem as questões jurídicas da
obra O Mercador de Veneza, senão aqueles em evidente conexão com as nossas pretensões.

Aqui, restringir-nos-emos a destacar apenas os elementos nevrálgicos do litígio narrado, sobretudo
aqueles que suscitam reflexões sobre os problemas de caráter universal da Ciência
Jurídica.                                   .
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2. O MERCADOR DE VENEZA

A peça O Mercador de Veneza de William Shakespeare narra dois fatos de altiva riqueza para os
debates acerca da Ciência do Direito. O primeiro deles descreve o momento do nascimento de um contrato
pactuado entre Shylock e Bassânio e garantido por Antônio. O segundo, decorrência do primeiro, relata o
processo judicial através do qual Shylock pleiteia a execução da cláusula penal estipulada em função do
inadimplemento do contrato no prazo.

Trata-se de um contrato de mútuo a título gratuito, no qual Shylock cede à Bassânio a quantia de
três mil ducados pelo prazo de três meses e no qual Antônio figura como fiador do devedor. Pelo não
pagamento do valor emprestado na data e local estipulados, estabelece-se como penalidade uma libra da
carne de Antônio, a qual poderia ser escolhida e cortada a critério do credor.

Essas são as palavras de Shylock e Antônio ao acertarem os últimos detalhes do contrato:

SHYLOCK
[...] Vinde comigo a um notário, lá assinareis simplesmente uma caução. E, por brincadeira, será estipulado que,
se não pagardes em tal dia, em tal lugar, a soma ou as somas combinadas, a penalidade consistirá numa libra
exata de vossa bela carne, que poderá ser escolhida e cortada de não importa que parte de vosso corpo que for
de meu agrado.

ANTÔNIO
Por minha fé, estou de acordo; assinarei a caução e direi que há muita generosidade no judeu[1].

Ocorre que Antônio, cuja fortuna estava empenhada em expedições marítimas, vê todas as suas
embarcações perdidas em naufrágios, o que o impede de satisfazer a dívida do amigo, ausente quando do seu
vencimento. Deste modo, vencido o prazo, Shylock, movido pelo ódio que nutria contra Antônio, requer,
então, a execução da penalidade estipulada pelo descumprimento do contrato.

O processo judicial para execução da referida cláusula penal dá-se, pois, sob a direção do doge,
magistrado supremo de Veneza, e é conduzido por Pórcia, esposa de Bassânio, que se faz passar por jovem
jurisconsulto, recomedado pelo sábio doutor Belário, a quem o doge havia mandado buscar para encaminhar
o caso.

A audiência inicia-se com o apelo do doge para que Shylock tivesse piedade e desistisse da
execução da penalidade exigida de Antônio e com Shylock, em resposta, invocando o imediato cumprimento
da cláusula penal e declarando que sua motivação não era senão o ódio que nutria pelo fiador. Senão
vejamos:

DOGE
Shylock, creio, como todo mundo, que só tenhas querido manter este papel de perverso até a hora do
desenlance, e que então mostrarás uma piedade e uma indulgência mais estranhas do que supõe tua aparente
crueldade. De sorte que, em lugar de exigir a penalidade combinada, ou seja, uma libra da carne desse pobre
mercador, não somente renunciarás a essa condição, mas ainda, tocado pela ternura e pela afeição humanas, tu
te considerarás quites com a metade do principal; [...].

SHYLOCK
Informei Vossa Graça de minhas intenções. Jurei por nosso santo Sabá que exigiria a execução da clausula
penal de meu contrato. Se me recusardes, que o dano que disso resultar recaia sobre a constituição e as
liberdades de vossa cidade! Perguntar-me-eis por que prefiro tomar uma libra de carne podre em vez de receber
três mil ducados. A isso não tenho o que responder senão que é porque assim quero. [...] não posso e não quero
dar outra razão que uma raiva refletida e um horror inveterado por Antônio, a fim de explicar por que sustento
este processo ruinoso contra ele[2].

No curso do julgamento, Bassânio, recém chegado à cidade, oferece diante do doge seis mil
ducados como pagamento pelos três mil tomados por empréstimo, os quais Shylock recusa prontamente.
Shylock, clamando por justiça, invoca a lei de Veneza, exigindo que ela seja estritamente observada e,
portanto, que seu direito à libra de carne seja garantido, pois, o contrário representaria a ruína do próprio
direito.

SHYLOCK
[...] Esta libra de carne que reclamo, custou-me muito dinheiro, é minha e eu a conseguirei. Se ela me for
negada, anátema contra vossa lei! Não há força nos decretos de Veneza! Quero justiça. Será que a conseguirei?
Respondei[3].

Neste ínterim, entra Pórcia, disfarçada de Baltazar, para encaminhar o julgamento. Ela, antes de
tudo, tenta dissuadir Shylock do pleito, a fim de mitigar o rigor da justiça, entendida como o estrito
cumprimento da lei e, no caso em questão, como a fiel execução da clausula penal em favor do judeu.

Nesse sentido, vale transcrever o discurso de Pórcia, nos quais se encontram os fundamentos de sua
decisão:

PÓRCIA
[...] Portanto, judeu, embora a justiça seja teu ponto de apoio, considera bem isto; nenhum de nós encontrará
salvação com estrita justiça; rogamos para solicitar clemência a este mesmo rogo, mediante o qual a solicitamos,
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a todos ensina que devemos mostrar-nos clementes para nós mesmos. Tudo o que acabo de dizer é para mitigar
a justiça de tua casa; se persistes, este rígido Tribunal de Veneza, fiel à lei, nada mais tem a fazer do que
pronunciar a sentença contra este mercador[4].

Tendo Shylock denegado a Antônio qualquer perdão e insistido na fiel aplicação da lei, prossegue
Pórcia a decidir nos seguintes termos:

PÓRCIA
Está bem; já passou o prazo de pagamento e pelas estipulações consignadas no contrato, o judeu pode
legalmente reclamar uma libra de carne, que tem direito de cortar o mais perto do coração desse
mercador.                    .
[...]
Uma libra de carne desse mercador te pertence. O tribunal te adjudica essa libra e a lei ordena que ela te seja
dada.                                             .
[...]
E podes cortar-lhe essa carne do peito. O tribunal o autoriza e a lei o permite[5].

Todavia, proclamada a sentença, Pórcia utiliza-se de artifícios legais, encontrados nos decretos de
Veneza, para impedir a execução do julgado.

PÓRCIA
Espera um momento. Ainda não é tudo. Esta caução não te concede uma só gota de sangue. Os termos exatos
são: 'uma libra de carne'. Toma, pois, o que te concede o documento; pega tua libra de carne. Mas, se ao cortá-
la, por acaso, derramares uma só gota de sangue cristão, tuas terras e teus bens, segundo as leis de Veneza,
serão confiscados em benefício do Estado de Veneza.                                                 .
[...]
Prepara-te, pois, para cortar a carne; não derrames sangue e não cortes nem mais, nem menos, do que uma libra
de carne; se tiras mais, ou menos, do que uma libra exata, mesmo que não seja mais do que a quantidade
suficiente para aumentar ou diminuir o peso da vigésima parte de um simples escrópulo, ou, então, se a balança
se desequilibrar com o peso de um cabelo, tu morrerás e todos os teus bens serão confiscados[6].

Não bastasse, Pórcia, numa virada espetacular dos rumos do julgamento, transfere Shylock da
posição de autor da demanda para a de réu.

PÓRCIA
Espera, judeu; tens, entretanto, que prestar contas à lei. Está escrito nas leis de Veneza que, se ficar provado que
um estrangeiro, através de manobras diretas ou indiretas, atentar contra a vida de um cidadão, a pessoa
ameaçada ficará com a metade dos bens do culpado; a outra metade irá para a caixa privada do Estado, e a vida
do ofensor ficará entregue à mercê do doge que terá voz soberana. Ora, afirmo que tu te encontras no caso
previsto, pois está claro por prova manifesta que, indiretamente e mesmo diretamente, atentaste contra a própria
vida do réu. Tu incorreste na pena que acabo de mencionar. Ajoelha-te, pois, e implora a clemência ao doge[7].

Por fim, a vida de Shylock é poupada pelo doge. Antônio abre mão da metade dos bens a que faria
juz, sob a condição de que o judeu se convertesse ao cristianismo e que doasse, quando da sua morte, todos
os seus bens à sua filha, a quem havia deserdado por ter fugido para se casar com um cristão.

Não obstante os inúmeros elementos, a possibilitar infindáveis temas para os debates acadêmicos,
como o racismo ostensivo dirigido aos judeus, o liberalismo e o individualismo típicos da época, dentre
vários outros pontos relevantes, o peculiar conteúdo da cláusula penal do contrato firmado entre Shylock e
Bassânio e os artifícios utilizados por Pórcia para a solução do litígio apresentam especial interesse para as
ponderações da Filosofia Jurídica e da Teoria Geral do Direito.

Além disso, como pano de fundo do litígio, não podemos deixar de destacar duas questões de alta
relevância para as nossas considerações: 1) a realização da Justiça como fim precípuo do Direito; 2) o dever
de obediência da lei por parte dos cidadãos e o dever de garantir o cumprimento da lei por parte das
autoridades como pressupostos de existência (ou efetivação) do Direito.

3. A LIBRA DE CARNE

A cláusula do contrato de empréstimo firmado entre Shylock e Bassânio, que estabelecia como
penalidade para o descumprimento da obrigação o pagamento de uma libra de carne do próprio fiador, a ser
escolhida e extraída pelo credor, apresenta por si só uma infinitude de questões a ser considerada pela
Ciência do Direito.

Rudolf von Ihering se insurge contra a validade de tal título, embora, segundo o autor, Shakespeare
expõe o assunto de tal modo que faz parecer que a decisão pela validade da cláusula penal era a única
possível nos termos do direito[8].

Nas palavras de Ihering:

"Ninguém em Veneza duvidaria da validade do título: os amigos de Antônio, o próprio Antônio, o Doge, o
tribunal, toda a gente enfim estava de acordo em admitir que o judeu tinha o direito a seu favor. É com esta
confiança garantida no seu direito por todos reconhecido que Shylock reclama o auxílio da justiça, e o sábio
Daniel lho reconhece, depois de ter primeiramente tentado em vão decidir o credor, que clamava vingança, a
renunciar ao seu direito"[9].

Em outra parte, em referência ao fato do direito em questão consistir na dilaceração do corpo do
fiador, Ihering ironicamente afirma:
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"Somos, de resto, tentados a acreditar que a história de Shylock se passou na época mais antiga de Roma,
porque os autores das XII tábuas julgavam necessário estabelecer expressamente a propósito da dissecação do
devedor ( in partes secare) por parte dos credores, que quanto ao tamanho dos pedaços, tinha o campo
inteiramente livre (si plus minusve secuerint, sine fraude esto)!"[10].

O autor refere-se ao período do Direito romano no qual a obrigação era um vínculo estritamente
pessoal, respondendo o devedor com seu próprio corpo.

Ensina Washington de Barros Monteiro que nesse período:

“O direito do credor contra o devedor era quase um direito real. A obligatio primitiva caracterizava-se como
direito de garantia sobre a pessoa física do obrigado. A soma por este devida constituía o preço do resgate. Se o
credor não era pago num determinado prazo, assistia-lhe o direito de recorrer a um processo executivo
extremamente violento, exercido contra a própria pessoa do devedor. A obrigação implicava assim,
primitivamente, sujeição deste à vingança sobre o seu corpo, em detrimento da própria liberdade, quiçá mesmo
da vida"[11].

Vale anotar que a sujeição corporal é perfeitamente compreensível nos primeiros séculos de Roma,
quando todo patrimônio estava vinculado à religião doméstica. A casa não era a simples moradia dos
membros da família, era o templo dos antepassados. Abrigava o túmulo e os rituais de oferendas a esses
deuses domésticos. O lar não era um bem de uma só pessoa ou de um conjunto de pessoas, pertencia a toda
uma família e a uma extensa linha de antepassados que ali “viviam”. A manutenção desse “templo” é, pois,
imprescindível para aplacar a fúria dos deuses, a quem os romanos tanto temiam[12]. Portanto, grande parte
do patrimônio do romano era indisponível, pertencia ao culto, e a execução, quando do inadimplemento de
uma obrigação, só poderia recair sobre o seu próprio corpo[13].

Entretanto, a medida que a religião e o direito começaram a se desvincular, essa sujeição corporal
foi perdendo o sentido. Com isso, no século IV a.C., a Lex Poetelia Papíria substituiu definitivamente (ao
menos para a tradição jurídica ocidental herdeira do direito romano) o vínculo corporal pela responsabilidade
civil. Essa lei transformou o direito das obrigações num direito sobre os bens do devedor, desonerando o seu
corpo (Pecuniae creditae bona debitoris non corpus ob noxium esse)[14].

Antes da lei Poetelia Papíria, a condição do devedor era análoga à do escravo:

“Com o advento da lei, que segundo Arangio-Ruiz (História del Derecho Romano, pág. 165), se inspirou em
altos sentimentos humanitários, o vínculo transferiu-se do corpo do devedor para o respectivo patrimônio, o que
levou Tito Lívio a dizer a seu respeito que era ‘a aurora de uma nova liberdade’ (Carlos Ibargurén, Las
Obligaciones y el Contrato, pág. 18)”[15].

Desse modo, é pouco provável que a lei de Veneza, herdeira da tradição romana, permitisse a
satisfação de uma dívida com o corpo do devedor ou mesmo do fiador. E mesmo que se diga que não se
trata de alternativa de satisfação da dívida e sim de penalidade pelo descumprimento do contrato (o que
parece mais acertado), o que não é permitido como conteúdo do débito, não o poderia ser como conteúdo de
uma penalidade civil.

Além disso, mesmo que se priorize a segurança jurídica como fator essencial para a manutenção da
ordem social e se resgate a antiga fórmula romana pacta sunt servanda, segundo a qual o contrato faz lei
entre as partes, na peça shakespeareana a libra de carne representa menos o cumprimento do contrato que as
várias tentativas de remissão da dívida no curso do processo. 

4. OS ARTIFÍCIOS PROCESSUAIS

Uma vez declarado válido o conteúdo da cláusula penal e reconhecida a pretensão de Shylock, a
peça de Shakespeare sofre uma reviravolta estonteante. Pórcia, sob o disfarce de jovem jurisconsulto, alega
que o judeu teria direito apenas a exata libra de carne, nem mais, nem menos, e que não poderia verter
nenhuma gota de sangue ao extraí-la, visto que o contrato não lhe dava direito ao mesmo.

A este artifício débil se insurge Ihering. Embora o autor defenda a nulidade da garantia (a libra de
carne), entende que, uma vez declarada válida pelo tribunal, a pretensão de Shylock transformara-se em
direito, e o desrespeito a este direito pelo próprio tribunal que o proferira alimentaria a desgraça da ordem
jurídica.

Senão vejamos a crítica de Ihering:

"Neste ponto principalmente assenta a meus olhos o interesse soberanamente trágico que Shylock nos oferece.
Está realmente defraudado do seu direito. Assim, pelo menos, deve encarar o jurista o assunto. O poeta tem
naturalmente liberdade para ele mesmo estabelecer a sua própria jurisprudência, e não queremos queixar-nos do
fato de Shakespeare ter aproveitado, ou, antes, de ter conservado intacta a antiga lenda. Mas se o jurista quiser
submetê-la a um exame crítico, não poderá deixar de dizer: o título em si era nulo visto que continha alguma
coisa de imoral, o juiz deveria portanto recusá-lo por tal motivo desde o primeiro momento. Se o não fez, se o
sábio Daniel lhe reconhecia validade, que era senão empregar um miserável subterfúgio, cometer um deplorável
ato de chicana, proibir ao homem a quem se havia reconhecido o direito de cobrar uma libra de carne de um
corpo vivo, a efusão de sangue, que deveria ser uma conseqüência natural e inevitável!"[16]
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E, em outro trecho, completa:

"(...), quando a sentença foi proferida, quando toda a dúvida sobre o direito do judeu pelo próprio juiz foi
afastada, quando já nenhuma contestação ousa fazer-se ouvir, quando toda a assembléia, inclusive o Doge, está
submetida à sentença inevitável, quando o vencedor, bem seguro do seu direito, quer executar aquilo a que a
sentença o autoriza, o próprio juiz que solenemente reconheceu o seu direito, ilude-o com uma objeção, com
uma astúcia tão miserável e tão nula que nem digna é de uma reputação séria. Pois então há porventura carne
que não contenha sangue? O juiz que reconhecia a Shylock o direito de cortar uma libra de carne do corpo de
Antônio reconhecia-lhe por isso mesmo o direito ao sangue, sem o qual não pode na hipótese haver carne, e
aquele que tem direito de cortar um libra pode levar menos se quiser"[17].

Deste modo, após dizer o direito de Shylock o tribunal recusa-se, mediante artifícios ocos, a
garantir-lhe a efetivação. Daí, desdobram-se problemas de alta relevância para o jurista, os quais
discutiremos oportunamente.

5. O PROBLEMA DA JUSTIÇA

Não temos aqui a pretensão de discorrer sobre as acepções ou as inúmeras teorias sobre a Justiça,
mas tão somente sublinhar a relevância do problema quando se trata de prover de soluções jurídicas
conflitos. Afinal, o Direito, entendido como obra da cultura (ou ciência humana como preferem alguns), só
se realiza, isto é, só apresenta existência efetiva, ao cumprir o fim para o qual foi criado ou, dito de outro
modo, ao se conformar ao sentido[18] que lhe foi dado pela humanidade que o criou.

Embora a existência de normas de comportamento seja um fato universal como já afirmavam os
romanos (ubi ius ibi societas), o que chamamos de Direito no Ocidente está, por elaboração desta tradição
cultural, vinculado necessariamente com o imperativo da justiça.

Normas de comportamento são como que um fato inerente a qualquer sociedade, afinal a própria
existência do homem como ser racional e ético depende da existência da sociedade; e a sobrevivência desta
depende da criação de regras que limitem a ação individual a fim de possibilitar a vida coletiva.

Todavia, a tradição ocidental, para além disso, desenvolveu a idéia de que não basta a afirmação de
normas de comportamento como simples deveres impostos a todos, é preciso também que o conteúdo desses
deveres seja elaborado ou, ao menos, autorizado (direta ou indiretamente) por seus destinatários; é preciso
garantir ainda a efetivação desses deveres através de procedimentos racionais e imparciais, transferindo ao
indivíduo não só o ônus da conduta imposta, mas a titularidade ou poder de exigir do outro o cumprimento
de seu teor; e, principalmente, que essas normas de comportamento não tem como fim a simples promoção
da ordem social, mas sim o estabelecimento de ordem social justa. E, para dizer o que seria esta qualidade ou
esta medida de justeza, ocupou-se em refletir e estabelecer sucessivas filosofias (muitas vezes, aparentemente
contraditórias), a buscar respostas para apontar o caminho para a Justiça.

Veja-se, portanto, que o Direito, tal qual formulado pelo Ocidente, só pode ser encontrado numa
ordem social que se organiza ou se esforça por se organizar em conformidade com o justo. Este justo que,
conforme as mais sólidas lições produzidas pela Civilização ocidental, é identificado com a própria
ordenação racional da vida, o que implica numa distribuição equânime de responsabilidades e benefícios aos
membros de um grupo social, além da promoção da liberdade individual, entendida como consciência de si e
autonomia[19].

Não é demais relembrar, ao menos, as linhas gerais da compreensão clássica de justiça, elaborada
pelos gregos e arrematada pelos romanos, a qual, embora tenha sido mitigada durante o longo período em
que a Igreja Cristã figurou como autoridade moral máxima do Ocidente, compõe, ao lado dos valores
cristãos que lhe foram acrescidos, o fundamento de todas os desenvolvimentos posteriores que lhe foi dado.

Desde Sócrates, proclamava-se a autonomia racional do homem, isto é, sua capacidade de encontrar
em si mesmo toda a verdade. A virtude – incluindo-se aí a justiça, tida como a virtude suprema – era, pois,
identificada com o próprio conhecimento, do qual se derivaria as normas de conduta (autonomia moral), que
se fundariam, portanto, na razão humana (e não na paixão ou na opinião). Desta noção geral, que se firmou
como o fundamento de toda a tradição filosófica ocidental, Platão derivou sua noção de justiça social,
entendida como a distribuição de bens e funções conforme os méritos e as vocações de cada um, garantindo,
pois, o equilíbrio entre as classes. Aristóteles soma a esta justiça distributiva, na qual se emprega o critério da
proporcionalidade (os desiguais devem ser tratados desigualmente), uma justiça corretiva, cujo critério é a
igualdade aritmética (os iguais devem ser tratados igualmente), além da noção de equidade que é a medida
que corrige o rigor da razão universal contida na lei, a fim de adequar-se a especificidade de certos casos
particulares[20]. Em todos, está presente a idéia basilar de que a vida social deve ser ordenada por critérios
(ou medidas) racionais, isto é, justas, e não pelo interesse individual, movido pelas necessidades e pelas
paixões.

Os romanos do período clássico (séc. II a.C. – séc. II d.C), por sua vez, acrescentaram à idéia de
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justiça a noção de exigibilidade. Através da actio, o cidadão romano deixava de ser mero destinatário dos
deveres estabelecidos pela lei da cidade e passava a condição de titular desses deveres, detentor do poder ou
da prerrogativa de exigir, através de processos que buscavam se organizar racionalmente, a efetivação do
conteúdo da norma.

Nesse sentido, ensina Salgado:

“É, contudo, a exigibilidade que caracteriza a nova concepção de justiça, trazida pela jurística romana, pela qual
o sujeito de direito não é mais o destinatário passivo do sujeito ativo e unilateral do dever moral, ou do ato
fundado na mera consciência moral subjetiva do agente moral, dependendo de sua decisão, nem mais posto
como objeto de realização do sentimento de uma certa ‘caridade’ ou ‘piedade’ humilhantes, mas o detentor da
actio que dele faz sujeito universal, portador de um direito que define ou determina o dever (antes moral) como
seu conteúdo e redime-o da relação de sentimento (não dever) da ‘caridade’”[21].

Com isso a justiça deixa de ser uma virtude moral para se tornar um conceito tipicamente jurídico.
Conforme Mariá Brochado:

“Ao se tornar direito, o paradigma da justiça deixa de estar lançado às contingências de sua realização como
virtude moral. O justo jurídico alcança a condição de justo objetivamente transcendente a todos, intocável pelos
condicionamentos que levariam o sujeito a ‘revogar’ uma lei moral (barrando a sua concretização). A revogação
da lei jurídica (numa concepção ideal de direito) deve passar pelo processo de legitimação consensual, e não
pelo simples arbítrio de não aceitação como ocorre com a lei moral”[22].

Na modernidade, após superada a longa e onipresente força das idéias cristãs, é das doutrinas
desenvolvidas pelo mundo greco-romano que se partirá para refletir sobre o justo.

Ficaremos, aqui, com os critérios de justiça fornecidos pelo mundo clássico, os quais são
suficientemente substanciosos para socorrer-nos na análise do caso em questão.

Não podemos perder de vista, todavia, que o litígio em tela se passa já na modernidade, em pleno
renascimento, num contexto em que florescia o mercantilismo e, no campo das idéias, o liberalismo e o
individualismo. Com isso há, em relação ao período clássico, uma inversão de valores que repercute
inevitavelmente na compreensão da justiça.

Enquanto na antiguidade clássica a ordem social ocupa um lugar proeminente, na modernidade é o
indivíduo que toma esta posição. Além disso, para o homem antigo havia uma confusão (ou uma
identificação) entre o público e o privado. O cidadão não opunha a sua vida privada a sua vida pública, ele
não só pertencia à cidade, como estava completamente integrado nela[23]. Já para o moderno, o público e o
privado não mais se confundem e o primeiro se põe a serviço do segundo. Nessa perspectiva a justiça acaba
sendo percebida – e esta é provavelmente a questão central da modernidade – como satisfação, através da
ordem jurídica, dos interesses individuais. É essa percepção que aparece na peça de shakespeareana. Afinal,
conforme afirma Marcelo Galuppo, "Shakespeare é, em essência, um liberal, e compartilha as idéias básicas
do liberalismo"[24].

Segundo Galuppo:

"O Mercador de Veneza é, a seu modo, uma discussão sobre a relação entre o público e o privado. Mas aqui,
público e privado não são esferas eqüipotentes. Na comédia de Shakespeare, o público está definitivamente a
serviço do privado, e a justiça está a serviço da vingança"[25].

O justo é compreendido na peça como o estrito cumprimento da lei, que não existe senão para
proteger os interesses do indivíduo. As palavras de Shylock e Pórcia, transcritas anteriormente, revelam bem
esta percepção.

O Direito é, nesse sentido, resumido a mera forma, erro no qual, diga-se de passagem, incorrerá
toda uma tradição de juspositivistas. Veja-se que o conteúdo da regra de comportamento (seja na forma da
lei, seja na das decisões dos tribunais) passa a apresentar diminuída importância frente a força da autoridade
desses instrumentos normativos, a qual passa a constituir a verdadeira "essência" do Direito. Os juristas
deixam assim de se ocuparem da substância do dever imposto. Não questionam mais se tal dever está em
conformidade com os valores basilares do grupo ou, ao menos, se estão de acordo com os critérios de
razoabilidade, afastado, portanto, as paixões egoístas e contingentes. Preocupam-se apenas com a autoridade
do dispositivo legal e com os meios judiciais para torná-lo efetivo. Substitui-se, conforme anota Renato
Janine Ribeiro, o debate da justiça pelo da jurisdição[26].

Desse modo, a preocupação principal passa a ser a segurança jurídica (a ordem), a despeito do
conteúdo que ela realize. A justiça, afastada de seus preceitos substanciais, é identificada, pois, com a força
capaz de garantir o cumprimento da lei ou do pacto protegido pela lei. Justo é, portanto, o que prescreve a
lei.

Em nenhum momento da peça há qualquer debate de fundo sobre o conteúdo da penalidade
estipulada contratualmente. Todo o debate gira em torno da necessidade de obediência estrita do dispositivo,
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sob pena de a lei de Veneza cair no descrédito, ruindo, pois, a segurança jurídica (a ordem social
estabelecida). Nenhuma palavra sobre o seu teor.

Quanto a isso, poder-se-ia dizer que o silêncio não passa de uma escolha consciente de
Shakespeare. Parece-nos, todavia, pouco provável esta hipótese. Um escritor acaba, inevitavelmente,
transpondo para sua obra as questões que permeiam as mentes de seu tempo. A ausência de qualquer debate
sobre a justiça, tão presente nas obras da antiguidade, e a freqüência das questões puramente formais (legais
ou forenses) não é senão expressão do espírito da época, talvez ainda impregnado da castradora visão cristã,
a afirmar a incapacidade do homem de encontrar em si mesmo e por si mesmo (e não em Deus) os critérios
da justiça.

6. A EFETIVIDADE COMO PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA DO DIREITO

O dever de obediência da lei por parte dos cidadãos e o dever de garantir o cumprimento da lei por
parte das autoridades, como pressupostos de existência (ou efetivação) do Direito, são lembrados por
Shakespeare em O Mercador de Veneza.

Comecemos pelo seguinte raciocínio: se o homem só pode desenvolver suas potencialidades
racionais e éticas através da vida coletiva, é inegável que sua realização plena depende da imposição e
observância de normas de comportamento, sem as quais a vida em sociedade não seria possível. Desse modo,
a inobservância da lei representa um risco permanente de se enfraquecer a ordem normativa,
comprometendo-se, portanto, o próprio desenvolvimento humano. Daí deriva o dever de obediência da
lei[27], muitas vezes levado às últimas conseqüências por inúmeros pensadores, dando ensejo a varias formas
de autoritarismo.

Todavia, é preciso perceber que o raciocínio permanece absolutamente legítimo se a ele se soma
outros elementos, já mencionados anteriormente, como a participação dos destinatários no processo de
elaboração da lei (o qual permita a atualização permanente dos conteúdos legislativos, através de
mecanismos que racionalizem o embate e sejam capazes de captar o consenso social), bem como a presença
de um aparato judicial não só capaz de fazer impor a lei, mas de readequar constantemente seu conteúdo à
efetiva realização da justiça.  

Por outro lado, o ordenamento jurídico, enquanto conjunto de normas de comportamento dirigidas
à manutenção da ordem social e à proteção das liberdades individuais, só terá existência efetiva se os seus
preceitos forem reconhecidos como válidos e se dispuserem de força suficiente para se fazer observar. O
dever jurídico, distinto do dever moral, não espera do seu destinatário um consentimento permanente. É um
dever que se impõe objetivamente e o faz através da ameaça da punição para o caso de descumprimento e,
sobretudo, através da efetiva penalização no caso de consumação da desobediência.

Desse modo, a sobrevivência da ordem jurídica depende não só da consciência do dever de
obediência à lei, sem o qual não há força coletiva suficiente capaz de se opor à desobediência generalizada,
como também do empenho das autoridades em garantir o cumprimento da lei.

É sob esta perspectiva que na peça shakespeareana se sustenta o pleito de Shylock, embora neste
caso, as questões de fundo, conforme já comentamos, são omitidas. Por várias vezes, o judeu exige a
aplicação estrita da lei pelo tribunal, sob a legítima ameaça, se não considerarmos o conteúdo do preceito, de
se ver ruir a força do Direito. Como bem sabemos, o descrédito de uma ordem normativa, pela inobservância
de seus preceitos, seja autoridades, seja a própria coletividade, leva inevitavelmente ao desaparecimento de
uma verdadeira vida jurídica. Afinal, o Direito só apresenta existência efetiva quando se manifesta em toda
sua complexidade.
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O DIREITO SOB O VÉU DA LITERATURA: ENTRE HOMENS E ARANHAS

LAW UNDER THE LITERATURE'S VEIL: AMONGST MEN AND SPIDERS

Juliana Azeredo Arneitz

RESUMO
O Direito não deve ser compreendido sob uma perspectiva simplesmente autônoma. Os desafios
apresentados à humanidade neste século XXI exigem uma nova postura associativa entre os diversos ramos
do conhecimento. Destaca-se, então, o estudo interdisciplinar entre direito e literatura, não apenas quanto
aos métodos interpretativos, como sugere Dworkin, mas também quanto ao próprio conteúdo literário,
conforme sustenta Posner. Seguindo essa última proposta, sugere-se um breve estudo de caso com a análise
do conto A Sereníssima República: conferência do cônego Vargas, de Machado de Assis, em que é narrado
o desenvolvimento de uma república de aranhas. Seu conto, escrito com a forte ironia machadiana, tece
considerações bastante aguçadas a respeito da democracia e de seu sistema eleitoral. Cumpre notar que a
literatura, embora não tenha o dever de ser engajada, é capaz de perceber o fenômeno social e, também,
jurídico com contornos mais nítidos do que os assertos realizados pelos próprios juristas.
PALAVRAS-CHAVES: Direito. Literatura. Interpretação. Crítica literária. Filosofia do Direito.

ABSTRACT
Law must not be understood just under an unattended perspective. In this century, the challenges submitted
to humanity require a new associative attitude between the various parts of knowledge. It is necessary to
highlight the interdisciplinary study of Law and literature, which is not restricted to the interpretative
methods, as Dworkin suggests, but also includes the literary subject itself, as Posner says. Following this last
proposal, it is suggested a brief study of case, analyzing Machado de Assis’ tale A Sereníssima República:
conferência do cônego Vargas, which narrates the development of a republic of spiders. This tale, written in
the famous Machadian irony, presents sharp considerations about democracy and its electoral system. It is
also necessary to notice that literature, although not necessarily socially engaged, is capable to realize social
and legal phenomenona with even more clarity than jurists.
KEYWORDS: Law. Literature. Interpretation. Literary Criticism. Law´s Philosophy.

INTRODUÇÃO

No cenário global deste século XXI ocorre um fenômeno bastante singular: ao mesmo tempo em que se
busca a ampliação dos direitos humanos, em prol das minorias e da coletividade, vêem-se reforçadas as
desigualdades histórico-sociais.[i] O fenômeno da globalização, melhor compreendido como a
internacionalização das instituições e dos valores, influencia, significativamente, os ambientes políticos,
jurídicos, econômicos e sociais de todas as nações.

A insuficiência do positivismo jurídico[ii] na promoção da justiça social, constatada após as atrocidades da
Segunda Guerra Mundial, desencadeia reflexões acerca da suposta autonomia do Direito. Nesse contexto, as
contemporâneas correntes de Filosofia do Direito propõem um estudo interdisciplinar, relacionando o Direito
com outros campos do conhecimento como, por exemplo, a economia e a literatura a fim de importar novos
paradigmas de áreas aparentemente isoladas do saber.

Propõem-se, inicialmente, algumas considerações a respeito da interdisciplinaridade, como fenômeno
intrinsecamente ligado à moderna condição humana de compartimentalização do saber, bem como da
literatura, como ramo do conhecimento que percebe a totalidade da vida humana mesmo dentro de sua
natureza ficcional.

O presente trabalho procura corroborar com as teorias filosóficas que estabelecem uma conexão entre direito
e literatura, especialmente as de Ronald Dworkin e de Richard Posner. Intenta-se ressaltar a importância
desse estudo para uma melhor compreensão do fenômeno jurídico, uma vez que o estudo do Direito não é
completo em si mesmo, embora as academias e os tribunais tradicionalmente costumem apresentar esse
enfoque limitado.

Apresenta-se, então, uma análise acadêmica, a título de exercício interpretativo, de um conto machadiano,
com vistas a elucidar as conseqüências positivas que podem advir desse estudo, pois a literatura, mesmo
metafórica, consegue transmitir uma visão de mundo além de seu próprio engajamento.

O PROCESSO DE INTERDISCIPLINARIDADE

O fenômeno da interdisciplinaridade surgiu como resposta à deficiente produção de conhecimento enfrentada
em face da excessiva segmentação do conhecimento. Na verdade, “a interdisciplinaridade tem a finalidade de
mediar as divisões e fragmentações dos saberes, de aproximar [...] a ciência, a universidade e a
sociedade”[iii].
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É cediço que a globalização promoveu um avanço inimaginável no segmento das telecomunicações,
entretanto criou também uma situação paradoxal: ao mesmo tempo em que atrelou a comunicação à rapidez
de acesso ao conhecimento, proveniente de todas as partes do mundo, inversamente obteve uma redução na
qualidade da produção do saber.

O homem contemporâneo está cercado de informações e conhecimentos acerca das mais diversas áreas,
contudo sua postura passiva e educação demasiadamente especializada obstam a formação de uma
consciência crítica libertadora. Assim, a interdisciplinaridade propõe um intercâmbio de conceitos, métodos e
paradigmas entre as áreas do saber e seus respectivos estudiosos a fim de romper as barreiras da
sistematização.

O conhecimento não se move de modo linear entre causa e efeito, mas adota o modelo
circular de racionalidade. Hoje, o caráter sistêmico e auto-criativo das teorias e das
metodologias, das ações e decisões esbarra contra a estrutura e o funcionamento das
universidades não adaptadas às regras do novo estatuto do conhecimento. O
conhecimento não pode ser sufocado pelos ritos e entraves burocráticos. Afinal, a
interdisciplinaridade é uma estratégia de busca de algo novo.[iv]

 
 
Urge compreender, então, que a interdisciplinaridade não intenta criar novas disciplinas ou findar as
existentes, mas tão somente inter-relacionar as teorias e as experiências desenvolvidas nas diversas
disciplinas, para evitar o simples acúmulo ou a mera reprodução de informações, os quais não geram
conhecimento.

A LITERATURA COMO MODO DE RECONSTRUÇÃO DA VIDA

O estudo interdisciplinar entre literatura e Direito impõe uma prévia investigação a respeito da relação da
literatura com o modo de produção da vida. Deve-se questionar, inicialmente, se a literatura é um espelho da
vida, constituindo-se como uma fonte histórica perfeita, ou se possui uma natureza própria, o que a tornaria
uma forma de representação bastante peculiar do mundo.

Georg Lukács, em sua obra intitulada Ensaios sôbre literatura, indaga-se a respeito da composição literária,
se sua intenção é narrar ou descrever. Na verdade, a narração pressupõe o acúmulo de fatos e a sua
documentação sob certa perspectiva, de forma que os recortes feitos por cada autor, sua seleção e síntese
das informações deixe ver a realidade e, também, a si próprio, enquanto que a simples descrição não permite
essa interpretação da vida.

Outro questionamento decorrente desse primeiro é se uma representação literária realista seria uma descrição
fidedigna da realidade ou uma articulação de elementos captados pelo autor. O renomado crítico afirma,
categoricamente, em resposta a ambas as indagações, que “o método descritivo é inumano”[v], pois a
“descrição rebaixa os homens ao nível das coisas inanimadas”[vi].

Nesse sentido, Antonio Candido acrescenta que “é decisiva a maneira pela qual são tratados os elementos
particulares, os pormenores que integram uma descrição ou uma narração”[vii], pois estes serão essenciais
para que o leitor ou o crítico construam “uma visão coerente e verossímil”[viii] do texto ao buscar sua
verdade ficcional.

Apreende-se, então, que a representação literária é a composição de uma realidade ficcional, isto é, de um
lócus literário próprio, construído a partir da transfiguração da realidade. O que implica dizer que a
representação supera o mecânico processo de reprodução, pois a literatura é uma forma de apreensão da
realidade, ou seja, envolve escolhas, recortes e ideologias, serve de alegoria não só do objeto como do
próprio indivíduo, inserido em seu contexto sociológico e temporal.

Convém, portanto, adentrar ao estudo interdisciplinar com a consciência de que o texto literário é uma forma
de mediação entre o conhecimento do mundo e o próprio mundo, pois é fruto de um processo de
desagregação da realidade em pormenores e sua posterior articulação, por meio de uma lógica integradora,
conforme a singular visão de cada autor, que desenvolve mais do que o intencional, revelando nuances
inacessíveis por uma análise direta.[ix]

A ÓTICA DA FILOSOFIA DO DIREITO

A Filosofia do Direito Contemporânea, em suas múltiplas correntes, pretende desmistificar a autonomia do
Direito, propagada pelo positivismo jurídico. Em verdade, a crise vivenciada após a Segunda Guerra Mundial
decorreu da falência das concepções da supremacia estatal absoluta e da irresponsabilidade dos Estados,
argumentos que justificaram as atrocidades cometidas, naquele momento, contra a pessoa humana.[x]
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O positivismo clássico, segundo o qual “o direito ‘posto’ pela vontade do Estado (jus possitum)”[xi], isto é,
a lei é a principal fonte do direito, não consegue responder efetivamente ao complexo fenômeno de
humanização que o Direito está vivenciando neste século XXI e que impõe a interdisciplinaridade como
recurso necessário à compreensão plena dos múltiplos fatores que permeiam a experiência humana.

Em um primeiro momento, a filosofia do direito debruça-se sobre a literatura para estudar os seus métodos
interpretativos e viabilizar sua aplicação no contexto jurídico, especialmente quanto à interpretação das leis,
pois a prática jurídica está, de um modo geral, relacionada a constantes exercícios de interpretação.[xii] Esse
foi o caminho traçado por Dworkin ao propor o estudo da literatura para melhorar a própria compreensão do
direito.

O problema central da doutrina jurídica analítica diz respeito ao sentido que se deve dar
às proposições de Direito.
[...]
A dificuldade surge porque as proposições de Direito parecem descritivas – dizem
respeito a como as coisas são no Direito, não como deveriam ser – e, no entanto, revelou-
se extremamente difícil dizer exatamente o que é que elas descrevem.[xiii]

 
Com efeito, o estudo literário apresenta uma série de métodos interpretativos, o que causa, inclusive, certo
embate ideológico entre seus críticos. Importa notar que textos de qualquer natureza apresentam algumas
informações mais sensíveis, aquelas disponíveis em primeira leitura, e outras menos sensíveis, que exigirão de
seu leitor uma leitura metódica e apurada.

Quando nos colocamos ante uma obra, ou uma sucessão de obras, temos vários níveis
possíveis de compreensão, segundo o ângulo em que nos situamos. Em primeiro lugar, os
fatores externos, que a vinculam ao tempo e se podem resumir na designação de sociais;
em segundo lugar o fator individual, isto é, o autor, o homem que a intentou e realizou, e
está presente no resultado; finalmente, este resultado, o  texto, contendo os elementos
anteriores e outros, específicos, que o transcendem e não se deixam reduzir a eles.[xiv]

 
 
Ocorre que um texto jurídico, logicamente, apresenta óbices a uma interpretação demasiadamente extensiva,
mas a mera interpretação literal pode ser tecnicista a ponto de reduzir o próprio fim social contido na norma.
Aliás, vale ressaltar que não existe interpretação destituída de ideologia seja histórica, social ou cultural, pois
ambas as vivências – a do autor e a do intérprete – influenciarão suas críticas. A esse respeito, Antonio
Candido, talvez o maior crítico literário brasileiro, aponta que:

[...] a crítica é um ato arbitrário, se deseja ser criadora, não apenas registradora.
Interpretar é, em grande parte, usar a capacidade do arbítrio; sendo o texto uma
pluralidade de significados virtuais, é definir o que se escolheu, entre outros. A este
arbítrio o crítico junta a sua linguagem própria, as idéias e as imagens que exprimem a
sua visão, recobrindo com elas o esqueleto do conhecimento objetivamente
estabelecido.[xv]

 

A apropriação dos métodos de interpretação literários pelo direito parece, de fato, uma proposta consistente
e frutífera, mas é preciso indagar se é este o único caminho possível para o estabelecimento dessa
interdisciplinaridade. Posner responde a esse questionamento da seguinte forma – “A área mais evidente, mas
a menos fértil, é a do método interpretativo. [...] os textos literários e jurídicos são tão diferentes que os
métodos interpretativos úteis para um tipo não são úteis para o outro.”[xvi]  

Contudo, a defesa de Dworkin não é superficial a ponto de lançar-se sobre as teorias literárias de
interpretação sem um respaldo lógico. O seu estudo deriva de apurada análise das proposições de Direito e
suas subsunções aos casos práticos, submetidos à apreciação de magistrados e de cortes judiciais.

Em outras palavras, sua análise decorre da compreensão de que as proposições jurídicas, sustentadas pelos
positivistas como inteiramente descritivas, não são válidas para casos mais difíceis, em que se exige um
esforço interpretativo do magistrado. Assim, a busca por métodos de interpretação parte da premissa de que
as proposições de Direito reúnem, concomitantemente, elementos de descrição e de valoração.

Devemos estudar a interpretação como uma atividade geral, como um modo de
conhecimento, atentando para outros contextos dessa atividade. [...]
Nem todas as discussões na crítica literária são edificantes ou mesmo compreensíveis,
mas na literatura foram defendidas muito mais teorias da interpretação que no Direito,
inclusive teorias que contestam a distinção categórica entre descrição e valoração que
debilitou a teoria jurídica.[xvii]
           

 
Posner, como já dito, contrapõe-se à apropriação pelo Direito dos métodos interpretativos aplicados pela
crítica literária, sob a argumentação de que os textos literários e jurídicos possuem distintas naturezas.
Segundo ele, em literatura as obras que vigorarão na posteridade são aquelas cujo conteúdo é, de certa
forma, atemporal; fenômeno este que não ocorre no direito, em que os textos estão inexoravelmente
atrelados a uma determinada sociedade e época, tornando-se apenas documentos históricos no futuro.
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A posição de Posner apresenta, portanto, certa objeção à restrição do estudo interdisciplinar apenas quanto
aos métodos interpretativos, pois estes geralmente não respondem eficazmente às dificuldades interpretativas
do direito. Sua proposta, no entanto, é de que o conteúdo literário e sua crítica permitem o conhecimento do
próprio direito, principalmente quanto à sua evolução histórica e cultural.

A literatura também pode iluminar as eternas questões de filosofia do direito que
decorrem da tensão entre direito e eqüidade (e, mais amplamente, entre justiça formal e
justiça material), e pode lançar luz sobre os estágios críticos do desenvolvimento do
direito, o tema da Escola Histórica. [xviii]

 
 
Aponta, não obstante, que os recursos literários de retórica como, por exemplo, o emprego de metáforas,
servem, reiteradas vezes, de suporte a decisões judiciais em casos cujo argumento jurídico não é
suficientemente justificado ou, ainda, a discursos sobre questões ético-jurídicas como as discussões acerca do
aborto e da homossexualidade, em que a “ausência de métodos convencionais de análise jurídica”[xix]
requerem o uso da força retórica.

Vê-se, portanto, que ambos os filósofos defendem que a interdisciplinaridade entre Direito e literatura pode
ser muito proveitosa para o aprimoramento do primeiro, seja por intermédio da apropriação de teorias da
interpretação, como defende Dworkin, seja por meio da proposta de idéias para os problemas jurídicos ou do
emprego de recursos de retórica, conforme explicitado na teoria de Posner. O que importa é a compreensão
de que o Direito pode ser estudado a partir de conceitos e ferramentas da crítica literária ou, ainda, pode ter
suas origens histórico-sociais buscadas na literatura.

Assim, tradicionalmente as tragédias gregas e as shakespearianas são utilizadas para a análise entre Direito e
literatura, mas inúmeras outras obras literárias permitem essa análise como, por exemplo, Os Miseráveis, de
Victor Hugo, O Processo, de Franz Kafka, Crime e Castigo, de Dostoiévski. O presente trabalho versará, no
entanto, sobre um escrito mais voltado à realidade local, embora inexoravelmente, universal – A Sereníssima
República: conferência do cônego Vargas, de Machado de Assis –, de forma a ilustrar o método, a
praticidade e a profundidade da prática interpretativa.

A EXPERIÊNCIA JURÍDICA ARACNÍDEA

A Sereníssima República: conferência do cônego Vargas é um conto bastante irônico, bem ao estilo
machadiano, sobre uma descoberta científica acerca da linguagem das aranhas e uma tentativa de
organização social delas pelo autor da descoberta. A história, rica em detalhes, constitui uma crítica explícita
ao sistema democrático, especialmente quanto ao procedimento eleitoral e permite, ainda, uma reflexão
sobre a natureza humana.

Um naturalista, o cônego Vargas, apresenta, em uma conferência, sua descoberta da língua das aranhas e da
possibilidade de lhes dar um regime social. Cumpre notar, incialmente, a perspectiva do naturalista de que a
organização de uma sociedade depende da constituição de um regime político e, necessariamente, jurídico; o
que resgata o famoso brocardo jurídico ubi soietas, ibi jus, que dispõe que onde há uma sociedade,
necessariamente estabelece-se um Direito.

Merece, também, destaque a afirmação do naturalista de que a comunidade está presente à conferência por
simpatia pessoal atrelada à curiosidade científica. É possível dessumir-se dessa assertiva uma ironia inicial
pela consideração de que o povo necessita de um orador carismático, uma realidade constantemente
vivenciada pelos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.

Logo depois, é denunciada a dominação cultural, o que prenuncia o tom político que permeará todo o texto.
Veja-se o contraste entre as escolhas semânticas do autor: “sábio inglês” e “modesto naturalista”, “invento
do Padre Bartolomeu” e “insigne Voador”, “Oxalá” e “Europa”[xx]. Tais contradições apresentadas pelo
naturalista, logo no início de sua conferência, demonstram sua plena consciência da condição periférica do
País, face ao seu passado histórico.

Outra referência no mesmo sentido é a sua declaração de utilização do conhecimento da língua e da
imposição da força para realizar o processo de dominação – “Duas forças serviram principalmente à empresa
de as congregar: – o emprego da língua delas, desde que pude discerni-la um pouco, e o sentimento de terror
que lhes infundi.”[xxi]. Veja-se que o personagem ironicamente imputa às aranhas o mesmo processo de
colonização vivido pelo próprio povo brasileiro.

Logo em seguida, desperta-se a consciência social do leitor pelo chamamento dos ouvintes a vencerem seus
preconceitos, por meio do conhecimento para, então, poderem reconhecer a conduta das aranhas como
exemplo de humanidade, o que importaria uma relação de admiração e respeito pelos aracnídeos, de forma a
combater o processo de destruição de seu trabalho pela “vassoura inconsciente do vosso criado”[xxii].

A discussão essencialmente jurídica inicia-se quando da tentativa de associação das aranhas sob a égide de
“um governo idôneo”[xxiii]. O naturalista recorre, então, à constituição de uma república, nos moldes da
antiga Veneza, adotando inclusive seu procedimento eleitoral, qual seja, o sorteio de bolas, postas dentro de
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um saco, cada qual com um nome.

A escolha do regime político foi determinada por sua singularidade, isto é, optou o naturalista por uma forma
de governo que não existisse em qualquer outro lugar para evitar “comparações que poderiam amesquinhá-
la”[xxiv]. Assim sendo, restaurou-se a forma Veneziana que, inclusive, possuía um processo eleitoral
bastante simples.

No desenrolar da história são narradas diversas fraudes ocorridas durante os processos eleitorais.
Constataram-se problemas nos sacos, nas interpretações das normas e, ainda, nas próprias leis, as quais
foram constantemente emendadas para evitar “abusos, descuidos e lacunas”[xxv]. Entretanto, a despeito das
constantes alterações legais, as falcatruas perpetuaram-se ainda com maior acuidade.

Chama à atenção a contundente crítica do autor no sentido de que a complexidade ou simplicidade do
sistema jurídico-político não é capaz de evitar as ações corruptivas, pois estas derivam da vontade e do
caráter dos agentes. Vale ressaltar que, no presente momento, essa representação literária é mais tangível do
que poderia imaginar o seu autor, uma vez que a profusão de normas no direito ambiental brasileiro e no
direito constitucional, a respeito da proteção dos direitos individuais, pouco ou nada altera a quantidade de
abusos ou transgressões. Assim, vê-se um exemplo da mencionada atemporalidade literária sustentada por
Posner.

O naturalista reconhece, então, a impossibilidade de se alcançar à perfeição, pois incompatível com a própria
natureza aracnídea e, postas de lado as transfigurações, também a humana. Entretanto, acredita que a
perseverança é uma virtude essencial “à duração de um Estado”[xxvi] e que o tempo amadurecerá seu povo,
pois um papel não é capaz de o fazer.

Não direi senhores, que a obra chegou à perfeição, nem que lá chegue tão cedo. Os meus
pupilos não são os solários de Campanela ou os utopistas de Morus; formam um povo
recente que não pode trepar de um salto ao cume das nações seculares. Nem, o tempo é
operário que ceda a outro a lima ou o alvião; ele fará mais e melhor do que as teorias do
papel, válidas no papel e mancas na prática.[xxvii] 

 
 
Ocorre que essa perseverança, aparentemente enaltecida, esbarra na compreensão da absoluta falibilidade do
ser e, em conseqüência, das leis, percebida pela afirmação de que – “o comentário da lei é a eterna
malícia”[xxviii]. Eterna, pois imutável a natureza humana, tão facilmente corrompida.

Note-se, também, que no supracitado trecho o naturalista reafirma sua condição periférica e ainda propaga a
ideologia ilustrada de que o que separa sua nova nação daquelas desenvolvidas é apenas o tempo, como se
esse agisse inevitavelmente no sentido do progresso, ou seja, sem a responsabilização dos agentes
diretamente envolvidos no processo, o qual levará ou não a uma amadurecida prática republicana.

Em seqüência, a impunidade ganha destaque no texto, uma vez que a distração, os erros de ortografia e
retórica não mereciam punição, conquanto fossem, respectivamente, “fenômeno psicológico inelutável”[xxix]
e uma “simples elipse”[xxx]. Justificavam-se, assim, as variadas corrupções por falhas absolutamente
escusáveis, nunca pela má-fé.

 Ao fim, celebra-se a sapiência, termo grafado em maiúsculo no texto como referência, concomitantemente,
ao seu significado de sabedoria e à própria natureza humana de homo sapiens, ditada pela racionalidade.
Paciência e tempo parecem ser os elementos necessários para a humanização dos homens e de suas leis.

Buscando-se, então, uma interpretação da obra como um todo, como sugere Dworkin, é possível concluir
que o Direito, por mais bem estruturado que seja, depende da interpretação humana. As proposições
jurídicas efetivamente possuem um caráter valorativo, conforme apresenta a teoria filosófica do referido
autor, e, por isso, estão sujeitas à discricionariedade humana, a qual pode ser limitada pela aplicação de
teorias de interpretação literária.

Historicamente, Machado revela ao leitor que a justiça social, assim como não se concretizou na república
das aranhas, também não vigia no século XIX, à sua época. E, na verdade, ainda hoje se constitui apenas
como um ideal utópico, o que contribui para a caracterização da obra como atemporal.

No âmbito jurídico, desponta a consideração de que o abrandamento da legalidade, a fim de facilitar a prática
da corrupção, não pode ser atribuído à falta de amadurecimento da República das aranhas ou do Brasil. O
tempo da “Nova República” se fora e com ele findou-se a utopia ilustrada de “Ordem e Progresso”, isto é, de
que o progresso inevitavelmente aguarda esta Nação no futuro.

Afora os risos que ressoam da leitura de um texto com tal grau de ironia, remanesce a pesada consciência de
que a frágil mentalidade política de hoje é a mesma desde a proclamação da República, ou ainda anterior a
ela, e assim permanecerá enquanto os homens justificarem sua falta de caráter na falibilidade humana.

Machado, ao representar uma sociedade de aranhas, deixa ver uma sociedade de homens governada por
alguns em prol do bem próprio e não em benefício da coletividade. Resta, então, a crítica de que o homem é
falível na primeira vez que comete um erro, mas torna-se desonesto à medida que incide nele reiteradas
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vezes.

A experiência da Sereníssima República revela que os princípios jurídicos da boa-fé e o da legalidade são
basilares em qualquer sociedade republicana, seja de aranhas ou de homens, neste século ou no próximo.  

CONCLUSÃO

A interdisciplinaridade, assim entendida como um processo de diálogo entre as diversas disciplinas do
conhecimento humano, é requisito essencial para o desenvolvimento científico e social da humanidade, bem
como para a formação de uma consciência jurídica universal em prol da efetivação dos direitos humanos. 

O estudo dos textos literários constitui uma nova perspectiva de análise do campo jurídico e, nesse sentido, é
importante ressaltar que as críticas externas ao próprio sistema podem servir de apoio a sua reestruturação.
A autonomia deve ser substituída pela interdisciplinaridade, a fim de servir aos propósitos humanistas do
direito.

A literatura, embora não seja uma ciência e nem sempre esteja declaradamente engajada, é uma forma
peculiar de conhecimento do mundo e, principalmente, da natureza humana. O estudo da periodização
literária perpassa a evolução histórica, social, econômica e, também, jurídica das sociedades humanas,
compondo um complexo acerco material sobre tais eventos.

No sentido humanista, cabe ressaltar a forma com que Direito e literatura se aproximam. Ambos partilham,
enquanto manifestações concretas do exercício comunicativo, elementos ou, ao menos, possíveis técnicas de
análise, de forma que a segunda serve de representação e registro de peculiaridades usualmente ocultas do
primeiro.

Deve-se, no entanto, adentrar com cautela o campo do estudo interdisciplinar, pois o excesso de expectativa
pode criar a ilusão de que todos os problemas jurídicos e sociais serão facilmente resolvidos. Apesar das
teorias mais otimistas, a literatura não é capaz de transformar a sociedade, pode apenas ajudá-la em uma
tomada de consciência, e tampouco o Direito promoverá, por si só, o ideal de justiça social.

Cumpre observar, por fim, que o direito e a literatura são criações humanas. Um direito que pretenda
alicerçar uma sociedade de homens e, não apenas de instituições, deve buscar compreender essa natureza
humana e, talvez, a literatura seja um dos possíveis caminhos.
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DIREITO E LITERATURA: O RETRATO DO DIREITO DE FAMÍLIA, NOS CONTOS DE
DALTON TREVISAN

LAW AND LITERATURE: THE PORTRAIT OF FAMILY LAW, IN THE STORIES OF DALTON
TREVISAN

Ana cecília Parodi
Ricardo reis Messaggi

RESUMO
Os diálogos entre o Direito e Literatura são fonte de profícua produção para a interpretação interdisciplinar
de ambas as áreas do Conhecimento, especialmente emprestando ao Direito, que é um produto social, nova
visão, leitura e mesmo compreensão do fato que lhe dá origem, seja para o nascimento das leis ou para o seu
revisionamento. Propiciando, assim, pelas diferentes abordagens da interação entre o Direito e a Literatura,
novos rumos para a dita Ciência Jurídica, desvinculando-a assim de um sistema estanque e tornando-a
interdisciplinar e menos tecnocrática. A Literatura coopera para a revisão normativa, na medida em que
retrata a sociedade por seus próprios olhos, ainda que pela visão de um autor, que certamente não é tabula
rasa, sendo motivado e inspirado por suas próprias crenças e experiências. A doutrina internacional classifica
os diálogos entre o Direito e a Literatura em três maneiras: o Direito na Literatura; o Direito como Literatura
e, por fim, o Direito da Literatura, abrangendo a proteção dos direitos autorais das obras literárias,
classificação esta também adotada no presente trabalho. Verticalizou-se o tema na abordagem da temática do
Direito de Família, no cotejo com os contos da obra A guerra conjugal, do autor curitibano Dalton Trevisan,
escritor de destaque no cenário literário, laureado com prêmios inclusive internacionais. Sua obra tem papel
fundamental para que se analisem assuntos referentes ao Direito de Família, uma vez que retratava com
propriedade sua visão de mundo sobre as relações familiares de seu tempo, na abordagem tanto das relações
oficiais, quanto das práticas extraoficiais, advindas do “submundo do amor” no Século XX, o qual já
presenciava a implementação de diversas mudanças sócio-estruturais. A obra de Dalton Trevisan, neste
contexto, alçou grande importância, por expressar o que se mostrava incômodo e reprovável para a
sociedade, mas que era de fundamental importância para as relações jurídicas, merecendo tutelamento; e,
construiu sua parcela de contribuição para as mudanças na sociedade e, via de conseqüência, ainda que
indiretamente, influenciando às mudanças no Direito.
PALAVRAS-CHAVES: Direito e Literatura. Direito de Família. Dalton Trevisan.

ABSTRACT
The dialogues between Law and Literature are source of fruitful production for the interdisciplinary
interpretation of both areas of knowledge, especially lending to the Law, which is a social product, new
vision, reading and even understanding of the fact that generates it, either to the birth of the laws or theirs
revisionism. Thus, providing the different approaches of the interaction between law and literature, new
directions for the said Legal Science, deviating from the well of a sealed system and making it
interdisciplinary and less technocratic. Literature cooperates for the regulatory review as it portrays society
by its own eyes, even by the vision of one author, who is certainly not a tabula rasa, being motivated and
inspired by his own beliefs and experiences.The international doctrine classifies dialogue between law and
literature in three ways: Law in Literature, Law as Literature and, eventually, the Law of Literature, covering
the copyright protection of literary works. And this classification is also adopted in the current paper. The
theme was verticalized in discussing the issue of family law, in comparison with the tales of the work « A
guerra conjugal, written by Dalton Trevisan, a writer from Curitiba who is prominent in the literary scene and
has been awarded with international prizes. His work has a fundamental utility if one is to examine family law
matters, once it properly portrays the author´s overview about family relationships of his own time, facing
either the official relations and the unofficial practices resulting from the « underworld of love » in the
Twentieth Century, which already witnessed the implementation of various socio-structural changes. The
work of Dalton Trevisan, in this context, reached great importance, for expressing what seemed to be
uncomfortable and reprehensible to society, but had fundamental importance for the legal relationships,
therefore deserving guardianship; and has built its share of contribution to the changes in society and, as a
result, even indirectly, influencing changes in the Law.
KEYWORDS: Law and Literature. Family Law. Dalton Trevisan.

1 DIREITO E LITERATURA
 

Para que o Direito se desenvolva, é fundamental que suas estruturas sejam formadas por elementos
externos a ele. Neste liame, encontram-se as múltiplas áreas do conhecimento, com destaque especial para a
Sociologia, Filosofia, Economia, Antropologia, História, Psicanálise e a Literatura, as quais se tornam
instrumentos de análise do Direito, da plena hermenêutica jurídica, e tem como objetivo atender às exigências
da sociedade, que apresenta constantes transformações.

Assim, surge a relação entre o Direito e a Literatura e, com ela, emergem os diversos aspectos em
comum entre ambos, ou ainda presentes em um e que ajudam a construir e desenvolver o outro e vice-versa.
Ou seja, surge como uma alternativa para a abordagem clássica do Direito, a qual é baseada em idéias do
positivismo jurídico, possibilitando uma visão interdisciplinar e diminuindo, assim, as diferenças temporais
que existem entre o Direito, consolidado na forma da lei[1], e a Sociedade, em permanente evolução.
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Neste contexto, pode-se destacar a possibilidade da análise do Direito por diferentes modos, ou
seja, enxergar o Direito a partir da Literatura torna possível vê-lo de forma plural, analisando-o não apenas a
partir da letra da lei.

Na intersecção entre o Direito e a Literatura também figura a interpretação do próprio fenômeno
jurídico, donde resta possível verificar as mudanças ideológicas que afetam ao Direito, na linha temporal
histórica.

Outro fruto virtuoso dessa interação é a abertura de horizontes do Direito para a realidade social –
que é a verdadeira destinatária não apenas das normas, mas também da aplicação delas –, distanciando-se um
pouco do estrito dogmatismo, porém, não perdendo seu caráter cientifico. 

Essa conexão surge como uma nova perspectiva, qual seja, a de mitigar a ratio positivista,
agregando o fenômeno jurídico aos demais fenômenos sociais, vencendo assim a teoria kelseniana de um
suposto Direito Puro, sem intervenção de outras ciências. Neste diapasão, Plauto Faraco de AZEVEDO[2]

preceitua:
 

A variante tecnocrática do positivismo, hoje imperante, atribui absoluta primazia à técnica jurídica,
entendendo que dela deve ser apartado tudo que não seja jurídico. Seu ‘atraso metodológico é
indiscutível em relação à imensidão das questões relativas ao Direito, postas por sociólogos,
historiadores e economistas’, sem que chamem atenção dos juristas e professores de Direito. Esses
trabalhos, elaborados principalmente por filósofos, economistas e historiadores ‘situam-se em uma
perspectiva epistemológica e crítica que os torna inaudíveis, e, logo, insignificantes para os juristas.
Mas é certo que a variante tecnocrática do positivismo aumenta o isolacionismo dos juristas numa época
em que a fecundidade das investigações interdisciplinares está na ordem do dia, é preciso deixar claro o
que significa o qualificativo tecnocrático. Dizer que hoje positivismo se torna tecnocrático significa que
‘considerando o Direito como uma técnica superior de regulação social, refinando seus métodos e
aperfeiçoando seus mecanismos, os juristas colocam-se deliberadamente à sombra de um poder, ao
serviço de um poder que não tem mais ideologia política propriamente dita a fazer valer. O fim das
ideologias é a ideologia tecnocrática, isto é, aquela que se apresenta como não-ideologia; por detrás do
acúmulo de especialidades, por detrás do acervo confuso de conhecimentos enciclopédicos e eruditos
pode esconder-se uma orientação política que, sem confessá-lo, é conservadora. Por outras palavras, o
positivismo, longe de ser uma garantia de objetividade, torna-se a nova posição de uma classe
tecnocrática em um Estado acometido ele próprio desse ‘mal.
 

Sendo a Literatura uma ferramenta para retratar diversos aspectos sociais da realidade e possuindo,
portanto, um papel importante na relação com o público (sociedade), a obra é criada a partir da experiência
social do autor. Assim, pode se entender que ela é criada através da interrelação do autor com o grupo
social, e que é o resultado de diversas práticas, pressupostos, concepções expressas em valores e posturas,
reconhecidos enquanto tal, pela coletividade.

Nessa esteira, quando se contextualiza a situação histórica e social da obra e do autor, definindo o
lugar onde eram escritas, quais as finalidades das questões levantadas por esses intelectuais perante a
sociedade, em que veículos eram publicados e a que tipo de público o autor se dirigia, tem-se à mostra a
visão do escritor sobre a sociedade e os debates públicos mais importantes de sua época. Compreende-se,
então, o contexto da época e a lógica da visão de mundo, dos juízos de valor e das opiniões políticas, que os
escritores elaboram em suas obras. Tem-se em mãos toda essa complexidade do objeto literário e, com isso,
desenvolve-se um entendimento sociológico, apto a captar as características e peculiaridades intrínsecas na
arte literária.

Os diálogos entre a Literatura e o Direito atraem grandes benefícios para o público, especialmente
para os leitores leigos, ou “juridicamente não-técnico”, promovendo maior contato social com as normas,
com o ordenamento, aproximando a comunidade dos seus direitos e do sistema de aplicação dos mesmos,
ainda que tantas vezes repassando ao leitor uma visão distorcida do universo jurídico, cooperando,
infelizmente, não para o despertar de um senso crítico – o que é desejável, certamente –, mas para o
reinfirmar dos preconceitos e estereótipos, conforme se abordará a seguir.

As pesquisas desenvolvidas sobre a relação entre Direito e Literatura, denominada nos Estados
Unidos como Law and Literature, pode ser estudada de diferentes modos de abordagem, possibilitando
assim as mais diversas construções entre ambas. Via de regra a grande parte dos estudos desenvolvidos, na
Europa e nos Estados Unidos, sobre o assunto se dividem em três formas de abordagem: o Direito na
Literatura, o Direito como Literatura e o Direito da Literatura[3]. Porém, há autores como o professor da
Universidade de Connecticut THOMAS MORAWETZ, que desde a década de 60 estuda assuntos ligados ao
Direito, Literatura e Filosofia, acrescenta mais um tipo de abordagem, a Literatura e Reforma Legal. Vejam-
se a seguir os enfoques que se pode estabelecer entre ambas, conforme classificação adotada também pelo
Professor François OST:

 
1.1  DIREITO NA LITERATURA

 
Esse primeiro modo de abordagem é caracterizado por desvendar o Direito a partir da Literatura,

ou seja, como o fenômeno jurídico é representado no mundo literário, tanto no cenário nacional, quanto
internacional, método este que transcende eras. Assim, podem existir inúmeras possibilidades de enfoque que
sejam pertinentes com a área jurídica a ser observada. Neste liame GERMANO SCHWARTZ define esta
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abordagem com a que estuda as formas sob as quais o Direito é representado na Literatura.[4]
Primeiramente, pode se analisar como a Literatura expõe os processos judiciais, analisando as

questões de justiça; exemplo clássico é a obra Mercador de Veneza[5], de William Shakeaspeare, que tem
como tema principal a legitimidade da lei e, principalmente, o abuso de direito.

Também é alvo recorrente deste prisma as características morais dos juristas e da efetividade das
normas.  Em muitos casos, percebe-se o quanto o Direito e seus operadores são criticados, representando os
atores juristas como pessoas desonestas e sem moral, ou ainda, apontando a ineficácia das normas ou a sua
má aplicação, atacando um identificado Direito tecnocrata, conforme lição retro de AZEVEDO, em
contraste com a parca relevância ou impacto social[6] da norma, na prática. Erasmo de ROTTERDAM[7],
acidamente, faz esta critica ao advogado e ao sistema jurídico, dizendo que:
 

Pretendem os advogados levar a palma sobre todos os eruditos e fazem um grande conceito da sua arte.
Ora, para vos ser franco, a sua profissão é, em uma análise, um trabalho Sísifo. Com efeito, eles fazem
uma porção de leis que não chegam à conclusão alguma. Que são o digesto, as pandectas, o código? Um
amontoado de comentários, de glosas, de citações. Com toda essa mixórdia, fazem crer ao vulto que, de
todas as ciências, a sua é a que requer o mais sublime e laborioso engenho. E, como sempre se acha mais
belo o que é difícil, resulta que os tolos têm em alto conceito essa ciência.

 

Há ainda, o enfoque colocado sobre os direitos dos oprimidos, quanto ao tratamento jurídico
conferido às minorias. Um exemplo muito interessante é o livro Estação Carandiru[8], de Dráuzio Varela,
que mostra a realidade da vida no sistema carcerário brasileiro. Bem como, do início da presente década, o
best seller de Vikras Swarup, Sua resposta vale um bilhão[9], cuja adaptação para o cinema rendeu-lhe o
Oscar de Melhor Filme, no ano de 2009. O autor, que é diplomata de profissão, aborda não apenas a questão
dos direitos humanos, mas especialmente, recai a visão do autor sobre o caráter discriminatório do sistema
penal e policial quando destinado aos ainda menos favorecidos ou de raças/religiões diversas da dominante,
cidadãos estes de uma sociedade já assolada pela pobreza em sua estrutura, conquanto no seio desta sejam
considerados “menos humanos”, sendo posta em xeque, pelas autoridades – inclusive por incentivo dos
detentores do poder econômico, a quem interessa diretamente a corrupção e manipulação do sistema legal,
em prol da manutenção do status quo –, a credibilidade da palavra, a confissão negativa e o próprio caráter
desses, que a seu ver são seres humanos de segunda classe.

Na mesma linha, David Copperfield[10], clássico do autor inglês Charles Dickens, publicado em
1850 e que invoca os institucionalizados, legalizados horrores, que eram perpetrados contra os menores, nos
tempos da I Revolução Industrial.  

O Direito na Literatura é um método que alcança frutos evidentes, vez que se beneficia de
elementos integradores, tais como a linguagem, os variados estilos de texto, o apelo artístico sobre o público
leitor.
 
1.2 DIREITO COMO LITERATURA
           

Neste modo de abordagem, inicialmente é importante destacar a linguagem como ponto
convergente entre o Direito e a Literatura. A partir daí, verifica-se que o fenômeno jurídico pode ser
observado como, na qualidade de Literatura.

Partindo disso, percebe-se que uma peça jurídica é também literária, vez que se vale da narrativa,
para contar fatos, elaborada de maneira lógica, contendo personagens e enredo. Narrativa esta cujo impacto
e efeitos pode reverberar diretamente no resultado final do processo, influenciando, inclusive, na
interpretação nas decisões.

Diante disso, há a abordagem da questão hermenêutica, mais um ponto de semelhança entre o
Direito e a Literatura, visto que uma das metas precípuas da interpretação jurídica é a identificação “dos
significantes dos significados[11]”, assim como ocorre no mundo literário, levando também à valorização do
ambiente, para a aplicação da semiótica[12]. Afirma Ronald DWORKIN[13]:

 
Diz ainda que a interpretação literária tem como objetivo demonstrar como a obra em questão pode ser
vista como a obra de arte mais valiosa, e para isso deve atender para características formais de
identidade, coerência e integridade, assim como para considerações mais substantivas de valor artístico.
Uma interpretação plausível da prática jurídica também deve, de modo semelhante, passar por um teste
de duas dimensões: deve ajustar-se a essa prática e demonstrar sua finalidade ou valor. Mas finalidade ou
valor, aqui, não pode significar valor artístico, porque o Direito, ao contrário da literatura, não é um
empreendimento artístico. O Direito é um empreendimento político, cuja finalidade geral, se é que tem
alguma, é coordenar o esforço social e individual, ou assegurar a justiça entre os cidadãos e entre eles e
seu governo.
 

Outro foco em que se vislumbra a abordagem de Direito como Literatura, é a visualização do
Direito como exercício retórico, no sentido de convencer o receptor de que a informação é correta, ou seja,
o modo como o caso é apresentado a fim de conduzir à certeza do fato. Juan Antonio GARCIA AMADO[14]

explica:
 

Quando defendemos em qualquer âmbito da atividade jurídica que a interpretação correta da norma x é
esta ou aquela, ou que o verdadeiro alcance do direito e que o texto constitucional consagra de modo tal

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1902



ou distinto, não descrevemos realidades preexistentes ao discurso, sendo que persuadirmos o destinatário
do nosso discurso de que a realidade é assim como contamos (t.n.).
 
 

Muitos outros pontos de contato há entre ambas as áreas do Conhecimento, que privilegiam a
abordagem do Direito como Literatura, a exemplo da retórica, da variação intencional dos estilos narrativos
dentro de uma mesma estrutura, com a finalidade de convencimento, etc. Eis a lição de François OST[15]:

 
Um autor como R. Weisberg não hesita em escrever que ela contribui diretamente para inculcar
‘competências primordiais de nossa disciplina’: a capacidade de escuta, a aptidão de fazer um discurso
que leve em conta a sensibilidade dos ouvintes, o dom de convencer tendo em vista atingir a meta que se
fixou. J. B. White, por sua vez, insiste na aprendizagem da tradução: pelo confronto que opera entre o
relato dos queixosos e o texto da lei, o juiz esta numa situação comparável à do leitor que, por sua
leitura, atualiza um clássico: a tarefa é ao mesmo tempo necessária e parcialmente aporética, de modo
que o exercício serve de iniciação à função de ‘integração’ inerente ao direito: reconhecer a diversidade
dos pontos de vista ao mesmo tempo em que se buscam convergências e campos de acordo.
Do confronto dos futuros juristas com os métodos e os textos literários, espera-se portanto a aquisição de
competências técnicas (melhoramento do estilo escrito e oral, capacidade de escuta e de diálogo) bem
como a difusão das capacidades morais necessárias à profissão de juristas: a atenção mais fina dirigida à
diversidade das situações e, em particular, à dos mais marginalizados, o refinamento do senso de justiça,
a aquisição de um sentido das responsabilidades políticas inerentes às funções de juiz e de advogado.

 
Na intersecção entre os relatados dois primeiros métodos de abordagem do Direito e Literatura,

figura a obra mais lida e vendida no mundo: a Bíblia Sagrada, em sua concepção cristã. No âmbito do Direito
na Literatura, nas mais profundas narrativas e análises psicológicas das personagens ali retratadas, fala do
Direito e da Justiça, aplicados ou negados, por reis e sacerdotes, que exerciam o papel de autoridades
judiciárias, na sociedade israelita do Antigo Testamento. E como esquecer o processo, julgamento,
condenação e execução[16] mais famosos de todos os tempos? O justo e inocente Jesus de Nazaré é
sentenciado por uma autoridade romana que, sem medo, afirmava que “nada (de ilícito) havia encontrado
nele (Jesus)”, mas, no fim do dia, ainda que atuando contra o seu convencimento jurídico, agia por razões
políticas e de Estado.

No âmbito do Direito como Literatura, o decálogo ético mais difundido do mundo ocidental (e
parte do oriental): Os Dez Mandamentos, escritos pelo "Dedo do Eterno[17]” e, sequencialmente,
reproduzidos pelo patriarca Moisés, jurista de produção literária profícua, que na Torah, ou Pentateuco[18],
com estilo literário bastante próprio, mescla a prolação de normas e regras de conduta civis, negociais,
processuais, trabalhistas, criminais e ambientais, com narrativa histórica, lições morais e religiosas.

 
1.3 DIREITO DA LITERATURA
 

Esta abordagem se insere nas questões referentes à proteção das obras literárias. Assim, disciplina
os direitos autorais e as questões referentes aos delitos em que podem incidir autor e editora quando da
publicação de uma obra, a exemplo da apologia à discriminações e preconceitos, difamações, calúnias e
injurias, dentre outros.

Ainda questões relacionadas à liberdade de expressão, garantia constitucionalmente assegurada,
conforme o art. 5º, inciso IV da Constituição Federal e de hipóteses atinentes à censura.

Salienta-se que este método de abordagem figura como ramo mais afeto à norma do Direito, vez
que regulamenta o exercício da livre iniciativa (prescrita, balizada e funcionalizada no artigo 170, da
Constituição Federal), na atividade literária, prescrevendo regras de conduta para os atores do mercado
literário.
 
1.4 LITERATURA E REFORMA LEGAL (LITERATURE AND LEGAL REFORM)
 
            Diferentemente da maioria da doutrina, o professor MORAWETZ cita em sua obra a abordagem da
Literatura como propulsora de Mudanças Jurídicas.
            Esse método permite compreender como a Literatura, através dos seus relatos, influencia as reformas
no universo legal.
            Veja-se como Thomas MORAWETZ[19] relata essa abordagem:
 

Da Cabana do Pai Tomás e através dos romances “muckraking[20]” de Emile Zola e Upton Sinclair,
para a escrita mais recente do Toni Morrison e Nadine Gordimer, a literatura tem sido muitas vezes
politicamente inspirada e tem servido à causa da reforma política e jurídica. Ao mesmo tempo, os efeitos
da literatura e da lei nem sempre foram benignos. Indiscutivelmente, a literatura mais popular
desumaniza criminosos, reforça estereótipos étnicos e raciais e retrata as exigências de relações
internacionais (guerra, espionagem) de maneiras nada realistas. Essas produções literárias tendem a
moldar as atitudes populares; essas atitudes, por sua vez podem afetar as abordagens legais para os
direitos processuais dos infratores para o bem-estar social e outras reivindicações das classes menos
favorecidas e cortes nos direitos individuais em prol da segurança nacional.
Assim como se pode investigar os efeitos de restrições legais sobre a expressão literária, pode-se
também examinar as maneiras pelas a literatura, especialmente a literatura popular, influenciou o curso
do Direito. Nesta atividade, os interesses e habilidades do escritor e do historiador jurídico unem forças.
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Deste modo, verifica-se o grande impacto que a produção literária pode provocar no Direito, que,
lembre-se, consiste em um produto social. Possuem os escritores poder de influenciar, mudar e transformar o
Direito, verificando-se que essa influência pode ser tanto de natureza positiva, quanto negativa, como a
mencionada problemática da consolidação dos preconceitos e estereótipos[21].
2 VIDA E OBRA DE DALTON TREVISAN
 

Valendo-se do método de abordagem “Direito na Literatura”, este trabalho elegeu o autor
paranaense Dalton Trevisan como foco de estudos, devido à riqueza de elementos presentes em sua obra,
confeccionada com base em suas experiências de vida, as quais influenciaram a concepção de seus textos e
construção de fatos narrados e personagens caracterizadas.

Conhecido como o “Vampiro de Curitiba”, Dalton Jérson Trevisan nasceu em 1925, na cidade de
Curitiba. Formou-se em Direito, pela Universidade Federal do Paraná, porém abandonou a prática forense,
pela desilusão que a profissão lhe causou. Recebeu o apelido pelo fato de não gostar de ser fotografado, nem
de dar entrevistas; mantendo este caráter enigmático, explicava sua conduta, dizendo que assim agia, pois
nada tinha a dizer fora dos livros. E que apenas a sua obra interessava, sendo sempre o conto melhor que o
contista[22]. Dalton Trevisan iniciou sua carreira como contista, na época em que ainda era estudante na
faculdade de Direito. Suas duas primeiras obras foram Sonatas ao luar, de 1945 e Sete anos de pastor, de
1946. Merece destaque o fato de que ambos os livros foram renegados pelo autor, que não os incluía em sua
bibliografia[23].

Após isso, entre 1946 e 1948, Trevisan editou a revista Joaquim (uma homenagem a todos os
Joaquins do Brasil). Esta revista se constituiu em um marco, tanto para o autor, como para uma geração de
escritores e ilustradores da época, tendo esse periódico sido editado por 21 números e projetado o Paraná no
plano cultural brasileiro, em razão de publicar escritos de diversos autores renomados, a exemplo de poemas
de Carlos Drummond de Andrade[24].

Passada esta fase o, “Vampiro de Curitiba” tem suas obras reconhecidas pelo público e pela crítica.
Em 1959, ganha um dos maiores prêmios literários do país, o Prêmio Jabuti, pela obra Novelas nada
exemplares.

Dalton Trevisan conquistou ainda mais uma série de prêmios, dentre eles o Prêmio do Ministério da
Cultura de Literatura pelo conjunto de sua obra, no ano de 1993, e, em 2003, o Prêmio Portugal Telecom de
Literatura Brasileira, pela obra Pico na Veia.

A principal forma narrativa adotada pelo autor é o conto, tendo publicado apenas um romance,
chamado A Polaquinha. As principais características dos seus contos são a escrita crua, direta,
demonstrando de forma clara o cotidiano, com suas culpas, angústias e ressentimentos tipicamente
modernos. As principais inspirações para a sua obra foram: “notícias policiais, frase no ar, bula de remédio,
pequeno anúncio, bilhete de suicida, o meu fantasma no sótão, confidência de amigo, a leitura dos clássicos
etc. O que não me contam, escuto atrás da porta”[25]

Em relação à obra que será analisada no capítulo seguinte, a saber, A guerra conjugal, trata-se de
um livro que reúne trinta contos, sendo que todas as personagens principais se chamam “João” e “Maria”.
Com esta obra, Dalton Trevisan conquistou o primeiro prêmio do Concurso Nacional de Contos, instituído
pelo governo do Estado do Paraná. Tais contos mostram uma diversidade de casos e relações conjugais,
mostrando desencontros, desentendimentos, conflitos, dramas, paixões e sofrimentos.

Nas palavras de Mario da Silva Brito[26], percebe-se que Dalton Trevisan inseriu Curitiba, a capital
do Paraná, de uma vez por todas, no mapa dos cenários literários:

 
Povoam esse doloroso e pungente universo, verdadeiro campo de concentração dos desvalidos do amor,
maridos traídos, mulheres insatisfeitas, criaturas frustradas, bêbados e prostitutas, crianças sem afeto,
ressentidos e machucados seres humanos, provindo todos da classe média, da pequena burguesia
degradada e do proletariado sem rumo. O cenário é Curitiba universalizada, inserida num contexto
amplo, que transcende quaisquer limitações geográficas ou de região.
 

Suas histórias foram traduzidas, na década de 1970, para o inglês, espanhol e até para o alemão.
Deste modo, Trevisan constrói suas idéias com humor ácido, sarcástico e ironia, características

marcantes de sua obra, retratando o cotidiano de uma forma que engrandece a estória.
 

3 O RETRATO DO DIREITO DE FAMÍLIA, NOS CONTOS DE “A GUERRA CONJUGAL”
 

A obra a ser analisada teve sua primeira publicação realizada em 1969 e consiste em contos
dedicados a retratar a intimidade das relações conjugais da época, na ótica do autor. Conforme retro
mencionado, é composta por 30 contos, onde todas as personagens são nomeadas como “João” e “Maria”,
certamente no intuito de emprestar-lhes um caráter comum, generalista, o “casal da porta ao lado”,
construção típica de Trevisan. A fim de proporcionar ao leitor uma visão panorâmica, registrem-se algumas
linhas acerca dos principais contos que compõem a obra, com sua pertinência jurídica, passando, então, a
uma mais acurada análise jurídico-temática.
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No primeiro conto do livro, O senhor meu marido, mostra o drama vivido pelo esposo João,
reiteradas vezes traído publicamente por Maria, sempre a perdoando e acolhendo. Adultério, perdão,
depredação de propriedade e danos materiais são temas recorrentes na história.

No conto seguinte, Grávida, mas porém virgem, relata o fracasso do noivo, durante a lua-de-mel,
em cumprir com o “débito conjugal”; contudo, pelos “azares da sorte”, sua esposa acaba engravidando.
Trata o autor de violência doméstica contra a mulher, envolvimento familiar na relação e possível fecundação
heteróloga, pelo risco de fertilização por eventual amante.

No terceiro conto da série, A morte do rei de casa , abordando mais adultério, João sofre com as
desconfianças de sua esposa Maria, mas, de fato, envolve-se com outras mulheres, levando ao repúdio
conjugal.

A seguir, no conto O beijo do carrasco, João é um marido violento, cuja tara o faz impulsionar e
mesmo coagir a esposa a prestar favores para o amigo, Dr. André.

Já no conto Lágrimas de Noiva, a violência doméstica volta à cena, marcada por inúmeras
agressões, separações de corpos e reconciliações, seguidas de novas cenas de violência, culminando com a
separação final do casal, quando a esposa Maria, hospedada na casa de sua mãe, recebe João a tiros e pondo-
o em fuga.

No sexto conto da série, A partilha, é apresentado o caso de, João, homem sozinho, que conhece
Maria, que já fora casada “no religioso” por uma vez e que já vivera com outros dois homens, tendo um filho
de uma dessas relações. João a convida para morarem juntos. Maria aceita e, como condição, deve cuidar
dos afazeres domésticos, do amásio quando doente, e do botequim em alguns momentos; em troca recebe
moradia, roupa e comida para si e para seu filho. Porém, João descobre que Maria esta grávida, forçando-a a
deixar a casa, visto que João rejeitou o filho que não era dele. No momento da partilha recebe alguns objetos
referentes ao tempo em que viveram juntos. Muitos são os tópicos de família aqui abordados: o casal
amasiado, quando ainda não se cogitava da entidade familiar nos moldes oficiais da união estável; a adoção
de fato, que não se concretiza no direito, entre as famílias advindas de relacionamentos fragmentados e que
se unem em novo vínculo; a polêmica questão dos serviços domésticos prestados; a rejeição da – não
programada pelo casal – fecundação heteróloga da esposa, levando ao rompimento e conseqüente expulsão
da mulher, do lar do casal; e, por fim, a partilha de bens, logicamente não procedida na justa proporção de
meio a meio sobre os bens adquiridos após a união.

No conto intitulado Tentações de uma pobre senhora, vê-se a estória da esposa Maria quem,
decepcionada com as atitudes de João, seu esposo, começa a cometer diversos adultérios, deixando suas
filhas pequenas sozinhas em casa, culminando no flagra dado pelo esposo, que já vinha desconfiado,
acompanhado da polícia, vez que, aos tempos, a prática do adultério era considerada ilícito penal.

No conto Leito de Espinhos, após o casamento, João desconfia da “pureza” da esposa,
arrependendo-se depois; porém, a relação nunca mais foi à mesma, pois Maria cometeu adultério, de cuja
interação se gera um filho, seguindo-se o desprezo ao marido.

No conto de número 10 do livro, O pai, o chefe, o rei, João, movido pelo alcoolismo, perpetrava
violência doméstica contra os filhos e a esposa; certa feita, extenuado emocional e psicologicamente, André,
um dos filhos do casal, quando provocado pelo pai, desfere-lhe um tiro, matando-o. Eis o tratamento,
novamente, das questões de violência contra os membros mais vulneráveis da família, ensejando o fatricídio.

No conto seguinte, O Martírio de João da Silva, vê-se o caso de Maria, mãe de família quem,
irresignada com sua condição de dona de casa, decide se aventurar nos bailes noturnos da cidade, cometendo
diversas relações adulterinas.

Em Agonias de Virgem, é apresentado um casal que se digladiava em agressões mútuas; por fim,
tendo a esposa cedido à força física do esposo, o casal passa a viver em paz e harmonia.

No conto A última carta, João, o esposo, é traído pela esposa e por seu próprio irmão, descobrindo
o fato por meio das cartas em que ambos demonstram seu afeto recíproco.

No conto final, O esfolado vivo, João, após brigar com sua esposa Maria, abandona-a, mas após
algum tempo ressente-se de sua falta e de todas as manias que antes lhe desagradavam. Quando lhe vem à
mente que Maria poderia estar com outro homem, resolve retornar ao lar para viver novamente “infeliz para
sempre”.

Anote-se que A guerra conjugal foi adaptada para o cinema, em 1975, contando com o suporte
técnico – na história e diálogos – do próprio Dalton Trevisan, e com roteiro e direção de Joaquim Pedro de
Andrade. A película foi laureada com 6 premiações, inclusive internacionais, tendo sido selecionada para a
Quinzena de Realizadores do Festival de  Cannes, em 1975. Estrelada por grandes nomes da sétima arte
brasileira, a exemplo de Lima Duarte, Jofrei Soares e Dirce Migliacio, é descrita pelos críticos como
“crônicas de psicopatologia amorosa na civilização do terno-e-gravata, ainda vigente na mitológica e ubíqua
cidade de Curitiba, onde medram flores de plástico e elefantes vermelhos de louça podem surgir a qualquer
momento” [27]. 

Muitos são os temas de família, abordados pelo “Vampiro de Curitiba”. Mas, pela recorrência da
abordagem dos assuntos “adultério” e “violência contra a mulher”, por questão didática, optou-se por
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concentrar em tais tópicos, a abordagem a seguir.
A acidez das relações maritais retratadas se revela já no primeiro conto, O senhor meu marido, cujo

título é apropriado ao modelo de família patriarcal e oitocentista, que ainda prevalecia em 1969, vigendo, no
Código Civil de 1916, a figura jurídica do poder parental. O foco principal da história é a infidelidade da
esposa, levando ao nascimento de filhos ilegítimos, frutos das relações adulterinas:
 

Sendo o senhor meu marido um manso sem-vergonha, fique sabendo que logo venho buscar as meninas
que são do meu sangue, digo meu sangue porque você sabe que do teu não é, você não passa de um
estranho para elas e caso o senhor não fique bonzinho eu revelarei o seu verdadeiro pai, não só para elas
como a todos teus colegas do Buraco do Tatu, já cansei de ser apontada como culpada, digo isso para
você deixar de ser cretino correndo atrás de rabo de saia, só desprezo é o que eu sinto por você, sabes
muito bem que para mim você não é nada.[28]
 
 

As lutas feministas já agitavam a sociedade aos tempos de A guerra conjugal, e o Direito, assim
como a comunidade nacional, também passou por reformas, na década seguinte, surgindo a Lei do Divórcio,
em 1977, e, com o advento da Constituição Federal de 1988, quase duas décadas depois, o contrato social
brasileiro passava a professar a fé no modelo de família eudemonista, baseado na legitimação da felicidade
dos indivíduos, em detrimento da “Família-Instituição”. Com a valorização legal dos laços afetivos, restava
alçada a novo plano a união estável, bem como sendo vedadas as discriminações entre os filhos, fossem eles
havidos pela fidelidade e constância do casamento, ou fossem eles fruto da extraconjugalidade[29].

Mas, em 1969, data da obra em comento, a realidade social e jurídica era outra. Filhos expúrios não
herdavam com os filhos legítimos. Mulheres eram espaçadas e violentadas no seio conjugal, sem que
pudessem se socorrer em remédios jurídicos efetivos, a exemplo da atual Lei Maria da Penha.

Contudo, mudam-se as eras, mudam-se os costumes. Mas os principais valores humanos
permanecem, ainda que ganhem nova roupagem no tempo x espaço. Dentre esses valores figura a honra,
especialmente a honra masculina, revestida de toda a tipicidade da cultura latina.

O adultério é tema recorrente dos contos de Dalton Trevisan, com destaque para A morte do rei da
casa, marcado pelas desconfianças da esposa, corroboradas pelas traições públicas do marido. O mérito
jurídico deste conto consiste no retrato da separação de fato, consolidada pela separação de corpos, contudo
não corroborada legalmente, em razão do grave preconceito social que pesava sobre os casais desquitados.
Sem falsas ilusões, a edição da Lei do Divórcio em 1977 apenas mitigou, mas não teve o condão de eliminar
o preconceito social, que recai especialmente sobre a mulher separada. E mesmo com todos os movimentos
legislativos, prestes a se consolidar, em prol de uma (excessiva, pode-se dizer) facilitação do desvinculo
conjugal, ainda assim o preconceito persiste, intrínseco às almas mais tradicionalistas dos grandes centros, as
quais sabem disfarçar suas retrógradas opiniões, conquanto delas não abdiquem; bem ainda, remanesce, de
maneira mais sincera (ou menos socialmente hipócrita) e aberta, nas cidades interioranas.  

Em Tentações de uma pobre senhora é abordada uma das conseqüências mais nefastas do adultério:
a sua repercussão criminal, tendo como passagem principal a autuação da esposa, em flagrante delito.[30]

 
do corredor outra voz grossa respondeu que era a polícia. Passados cinco minutos, entre rumores
abafados e cochichos, foi aberta a porta: os três policiais irromperam no quarto e, acendendo as luzes,
deram com a senhora sentada na cama, em combinação de sêda azul, ali na companhia do amante, esse
de calças e camiseta, sem sapatos. A cama desarrumada, os lençóis revoltos. Debaixo dela, foram
recolhidos como prova diversos papeis.

 
Fruto da evolução social, em que pese ainda consistir em um ilícito civil, o adultério foi

descriminalizado em 2005, na reforma do Código Penal[31]. Ainda que seja correto afirmar que tal
descriminalização corrobora o fato de que o Direito é um produto social, a reprovação do adultério pela
comunidade certamente arrefeceu, contudo, não se esvaziou totalmente. Contudo, a evolução desse
sentimento social advém de diversos fatores sociológicos. Dentre eles, vale destacar que, aos idos tempos de
1969, havia uma necessidade maior de se reprimir as relações extraconjugais, notadamente pelo perigo da
concepção adulterina, não se cogitando das tecnologias de investigação de paternidade das quais hoje se
dispõe. Graçando um modelo de família patriarcal, o privilégio social e jurídico era conferido à manutenção
da sociedade conjugal, à “Família-Instituição”, e, assim, em um mundo sequer contava com remédios
jurídicos eficazes para dar tratamento aos desvínculos, o adultério oferecia ainda maior perigo, não apenas
para as emoções dos envolvidos, mas principalmente para o complexo de bens, os quais, via de regra,
naquela época estavam ligados pelos fortes laços da comunhão universal de bens. Também é relevante
destacar a maior influência religiosa que a Igreja Católica exercia sobre a comunidade, elevando não apenas a
infidelidade, mas o divórcio, à distinta categoria do pecado. Ainda que a Santa Madre permaneça imutável
em seus dogmas, não apenas grande parte da sociedade se emancipou dessa pressão religiosa, mas o Estado
consolidou seu processo de laicização[32], revendo, portanto, não apenas o contrato, mas o pacto social,
conforme a excelente lição de Jonathan Sacks[33].

Retornando ao vibrante conto inicial, O senhor meu marido, João se ressente das traições da esposa
e isto não apenas emocionalmente, mas sente a vergonha pela exposição pública dos fatos. Opera-se aí um
retrato social deveras interessante, mostrando o “processo migratório” do marido, que peregrinava de bairro
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em bairro das regiões menos favorecidas de Curitiba[34], impulsionado pelo anseio de integrar uma
comunidade em que seu nome não estivesse manchado. Contudo, movido por emoções – as quais não
competem a estes autores analisar, ou mesmo julgar – João não apenas se mudava; antes, levava Maria
consigo. E a cada mudança, mais uma filha que não era “carne de sua carne”. Em um dos momentos mais
críticos, Maria se aventura com o motorista de ônibus da linha que ligava seu bairro a uma praça central[35];
não bastasse a dor na alma, João tem sua casa apedrejada pela esposa do motorista de ônibus, quem, sim e
obviamente, também era casado.

Salta aos olhos, neste conto, o retrato do prejuízo financeiro que João suportava, a cada traição, a
cada mudança, trazendo à baila, o autor, os reflexos financeiros nefastos provocados pelos danos de
amor[36].            

Retornando à análise estritamente jurídica, segundo a doutrina Responsabilidade Civil nos
Relacionamentos Pós-Modernos, de autoria de Ana Cecília PARODI[37], por danos de amor se
compreendem os danos materiais e morais suportados pelos atores da relação afetiva, seja ela vertical[38] –
havida entre ascendentes e descendentes, não necessariamente possuidores de laços sanguíneos, mas estando
presente a relação afetiva e/ou de autoridade x sujeição – ou horizontal, consistindo, esta última categoria,
nos relacionamentos românticos por essência.   

Justifica a autora a necessidade de se produzir uma classificação própria para os danos de amor, a
fim de que estes recebam correlato e próprio tratamento jurídico, em razão das dificuldades encontradas
pelos atores vitimados, em se verem indenizados pelas lesões – morais e materiais – suportadas. A
jurisprudência, ainda que se tenha afrouxado o preconceito atualmente, sempre se mostrou bastante reticente
quanto ao deferimento de tais demandas, e isto de forma injustificada, atribuindo as denegações a um
suposto perigo de “monetarização” das relações afetivas, mas, em verdade, omitindo-se de punir não a
simples desilusão amorosa, mas casos de grave impacto social, tais como a violência perpetrada em
público[39] ou o lastimável “estupro conjugal”, passando assim, os tribunais de justiça, perigosa mensagem
de permissibilidade e impunidade, para a sociedade como um todo.

Progressista, a doutrina de PARODI foi produzida precedente à Lei “Maria da Penha”[40], que em
seu conteúdo acabou por corroborar a existência dos danos de amor, na descrição especial da ilicitude cível e
criminal das condutas, pela Lei 11.340/2006, donde se extraem estipulações próprias para lesões ocorridas
na senda da relação afetiva:

 
Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação
ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e
dano moral ou patrimonial.
Art. 6o  A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos
direitos humanos.
Art. 7o  São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e
diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise
degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça,
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz,
insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio
que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a
participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a
induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer
método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante
coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais
e reprodutivos;
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração,
destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores
e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.
(g.n.)

 
Contudo, nem sempre o progresso foi a marca do produto jurídico. E Dalton Trevisan retratou com

precisão as barbáries suportadas pelas mulheres, indefesas e sem qualquer recurso jurídico de peso, do qual
se pudessem valer.

Eis o relato da violência física e moral, extraído do conto Lágrimas de noiva: “Instalados na casa,
brigava com ela todos os dias (...) Quase a esganou ao dar com a môça à janela da sala, espanador na mão e
lenço vermelho na cabeça”[41]. Da mesma forma, em Agonias de virgem e O leito de espinho, que abordam
também a violência sexual, assim como em Quarto dos horrores[42]: “Aquela mesma tarde João lhe deu
surra tão grande que a coitadinha ficou gemendo na cama, enquanto êle se divertia na sala a jogar paciência”

Os tabus sexuais são fatores de perpetuação dos preconceitos, que acabam por influenciar,
negativamente, a prestação jurisdicional. Perceba-se que Dalton Trevisan, no afã de relatar os piores
comportamentos de alcova, trabalha com elementos como a violência sexual e a virgindade, palavras usadas,
pelo autor, praticamente na mesma sentença, metaforicamente falando.

O revogado Código Civil de 1916, então em vigor aos tempos de A guerra conjugal, prestigiava a
moça virgem, alçando-a à qualidade de “mulher honesta” e impondo o “prévio defloramento” como causa de
anulação matrimonial.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1907



Art. 178.  Prescreve:
§ 1o  Em 10 (dez) dias, contados do casamento, a ação do marido para anular o matrimônio contraído
com a mulher já deflorada (arts. 218, 219, IV, e 220). (Parágrafo alterado pela Lei nº 13, de 29.1.1935 e
restabelecido pelo Decreto-lei nº 5.059, de 8.12.1942)
Art. 219.  Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge:
IV - o defloramento da mulher, ignorado pelo marido.

 
Na mesma linha, em suposta atuação isonômica, o mesmo revogado Codex supostamente protegia a

mulher, prevendo a “reparação do mal” do defloramento, pelo casamento com o ofensor, ou conversão em
perdas e danos:

 
1.548.  A mulher agravada em sua honra tem direito a exigir do ofensor, se este não puder ou não quiser
reparar o mal pelo casamento, um dote correspondente à sua própria condição e estado: (Redação dada
pelo Decreto do Poder Legislativo nº 3.725, de 15.1.1919)
I - se, virgem e menor, for deflorada.
II - se, mulher honesta, for violentada, ou aterrada por ameaças.
III - se for seduzida com promessas de casamento.
IV - se for raptada.
Art. 1.549.  Nos demais crimes de violência sexual, ou ultraje ao pudor, arbitrar-se-á judicialmente a
indenização.

 

A valorização da virgindade era um reflexo das balizas sociais do tempo analisado e, de fato,
objetivamente, a mulher recebia proteção do Estado, à sua condição de “intocada”. Contudo, o
comportamento estatal reforçava o preconceito e estimulava o surgimento de mais violência, uma vez que, se
esmiuçadas as “letras miúdas” da lei, comunicava à sociedade que era dever da mulher manter-se “pura”,
prevendo-se punição objetiva do agente, por meio do casamento, unindo por laços quase indissolúveis, o
agressor à vítima, obrigando esta ao convívio diário e ininterrupto com o causador do trauma e da lesão,
restando exposta a novas ocorrências reiteradas de violência sexual, agora justificadas pelo matrimônio; ou
se reparava a lesão em dinheiro, valores estes que certamente seriam destinados à poupança dos pais das
moças, para tentar minorar o prejuízo que teriam em arcar com a filha potencial e provavelmente
“solteirona”.

Verdadeira política pública afirmativa se constituiria se o codificador previsse punição para as lesões
sexuais ocorridas no curso do casamento, o que não se cogitava aos tempos, sendo dever da mulher, a
qualquer custo, arcar e cumprir com o “débito conjugal”.

Não se cogitava aos tempos ...? Eis que a Lei Maria da Penha data, tão somente, do ano de 2006! E
surge como necessária produção legiferada, quiçá tendo o condão de aplacar a lacuna deixada pelos tribunais
que, no afã de se apartarem da má-fama dos artigos 1.548 e 1.549 do CC/1916, passaram a negar, sem
análise mais acurada, a pretensão indenizatória dos parceiros românticos vitimados, como se a fuga e
omissão da prestação jurisdicional pudessem apagar um passado de violências afetivas institucionalizadas
pelo Estado. Ao contrário, a cegueira deliberada da Justiça, nestes casos promovem maior violência, ao
manter impune aos agressores e aos abusos de direito cometidos nos desvínculos dos relacionamentos.

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
Os diálogos entre o Direito e Literatura são fonte de profícua produção para a interpretação

interdisciplinar de ambas as áreas do Conhecimento, especialmente emprestando ao Direito, que é um
produto social, nova visão, leitura e mesmo compreensão do fato que lhe dá origem, seja para o nascimento
da norma ou para o seu revisionamento. Propiciando, assim, pelas diferentes abordagens da interação entre o
Direito e a Literatura, novos rumos para a dita Ciência Jurídica, desvinculando-a assim de um sistema
estanque e tornando-a interdisciplinar e menos tecnocrática.

Importa destacar que a Literatura coopera para a revisão normativa, na medida em que retrata a
sociedade por seus próprios olhos, ainda que pela visão de um autor, que certamente não é tabula rasa, sendo
motivado e inspirado por suas próprias crenças e experiências.

A doutrina internacional classifica os diálogos entre o Direito e a Literatura em três maneiras: o
Direito na Literatura; o Direito como Literatura e, por fim, o Direito da Literatura, abrangendo a proteção
dos direitos autorais das obras literárias.

Na verticalização do tema, destacou-se a vida e obra do autor curitibano, Dalton Trevisan, que
como seus contos ganhou destaque no cenário literário nacional e internacional, tendo sido laureado com
prêmios inclusive internacionais. Sua obra é marcada por contos que mostram a realidade da sociedade
curitibana de classe média e “baixa”, do século passado. Neste liame, sua obra A Guerra Conjugal tem papel
fundamental para que se analisem assuntos referentes ao Direito de Família, uma vez que retratava com
propriedade, sua visão de mundo sobre as relações familiares de seu tempo, tanto ao abordar as relações
oficiais, quanto as práticas da extraoficialidade, do “submundo do amor”, no Século XX, o qual já
presenciava a implementação de diversas mudanças sócio-estruturais.

A obra de Dalton Trevisan, neste contexto, alçou grande importância, por expressar o que se
mostrava incômodo e reprovável para a sociedade, mas que era de fundamental importância para as relações
jurídicas, merecendo tutelamento; e, construiu sua parcela de contribuição para as mudanças na sociedade e,
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via de conseqüência, ainda que indiretamente, influenciando às mudanças no Direito.
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Pena – detenção, de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses. § 1º - Incorre na mesma pena o co-réu.
§ 2º - A ação penal somente pode ser intentada pelo cônjuge ofendido, e dentro de 1 (um) mês após o  conhecimento do fato. § 3º - A
ação penal não pode ser intentada: I - pelo cônjuge desquitado; II - pelo cônjuge que consentiu no adultério ou o perdoou, expressa ou
tacitamente. § 4º - O juiz pode deixar de aplicar a pena:
I - se havia cessado a vida em comum dos cônjuges; II - se o querelante havia praticado qualquer dos atos previstos no Art. 317, do
Código Civil”.conforme Lei 11.106/2005.
[32] A esse respeito, ROSANVALON. Pierre. A Crise no Estado-Providência. Goiânia : Editora da UFG, Brasília. Ed. UNB, 1997.
[33] SACKS, Jonathan. A ética da responsabilidade. São Paulo : Sefer, 2008.
[34] Atualmente, os bairros citados pelo autor passaram por uma remodelagem do projeto urbanístico. Alguns abrigam a classe
média, mas outros ainda são habitados por maioria composta por pessoas de renda mais baixa e, infelizmente, contando com índices
altos de violência.
[35] A qual, até hoje, é peça central no sistema viário urbano.
[36] PARODI, Ana Cecília de Paula-Soares. Responsabilidade Civil nos Relacionamentos Afetivos Pós-Modernos. Campinas :
Russell. 2006.
[37] Publicada pela autora com ineditismo, na obra supra referida (Responsabilidade ...), a qual foi indicada para o Prêmio Jabuti,
2007.
[38] Classificação produzida pela autora, (Responsabilidade ...) Op. Cit.
[39] Fato que certamente teria repercussões indenizatórias se ocorresse a briga entre vizinhos, sócios comerciais ou simples
desconhecidos, no trânsito.
[40] Conquanto tenha saído do prelo após a edição da Lei 11.340/2006, vez que a autora inseriu, ao final do livro, anexo abordando a
temática em comento.
[41] Ob. cit. p. 26.
[42] Ob. cit. p. 133.
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O ESTADO DE EXCEÇÃO E O HOMO SACER: UM ENFOQUE JURÍDICO SOCIOLÓGICO DA
IMPORTÂNCIA DO PROCESSO, A PARTIR DA OBRA MEMÓRIAS DO CÁRCERE DE

GRACILIANO RAMOS

THE STATE OF EXCEPTION AND THE HOMO SACER. A JURIDICAL AND SOCIOLOGICAL
APPROACH ABOUT THE IMPORTANCE OF THE PROCESS BASED ON MEMÓRIAS DO

CÁRCERE (PRISON MEMOIRS) BY GRACILIANO RAMOS

Renata Esteves Furbino
Rodrigo Dias Silveira

RESUMO
Por meio da leitura de Memórias do Cárcere de Graciliano Ramos e dos pressupostos sociológicos estudados
por Giorgio Agamben acerca dos conceitos: homo sacer, vida nua e Estado de Exceção, pretende-se
estabelecer uma análise crítica entre os significados do processo, que cumpre papel de vital importância nos
rumos tomados pelo Estado, pois revela os modos de interação entre o poder soberano e cidadãos. Em uma
sociedade, os fins políticos do processo podem ser vistos e usados tanto como um meio de assegurar os
direitos e garantias fundamentais dos cidadãos quanto para a exclusão e aniquilação das liberdades públicas e
individuais.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Processo; Memórias do Cárcere; Homo sacer; Estado de exceção

ABSTRACT
Through the reading of the Memórias do Cárcere (Prison Memoirs) of Graciliano Ramos and sociological
assumptions studied by Giorgio Agamben about the concepts: homo sacer, bare life and state of exception
this article seeks to establish a critical analysis between the meanings of the process, which fulfills the role of
vital importance in the direction taken by the state, revealing the ways of interaction between sovereign
power and citizens. In a society, the political purposes of the process can be viewed and used both as a
means of assuring the rights and guarantees for the citizens either for the exclusion and annihilation of civil
liberties and individual ones.
KEYWORDS: Key-words: Process; Memories of Prison; Homo sacer; State of Exception

 I.                     Introdução

E vinham-me dúvidas. Seriam essas criaturas naturalmente insensíveis, brutas, lerdas? Talvez
o cárcere lhes roubasse as energias, embotasse a inteligência e a
sensibilidade[1]                                                                                            

Existem liberdades públicas em qualquer sociedade sem que haja o processo penal? Qual a
importância do processo penal para o Estado Democrático de Direito? Quais são suas finalidades?

Essas perguntas são o ponto de partida para a análise do estudo a ser desenvolvido acerca da
importância do processo penal para consolidação de um Estado que se intitule verdadeiramente Democrático
e de Direito.

Compreender a origem do processo penal na História do Direito implica em tecer uma análise crítica
e historicamente contextualizada de seus institutos e atores. O presente artigo não terá como objeto de
estudo um instituto específico do processo penal, como por exemplo, as prisões preventivas.

O que se deseja é entender o porquê do processo e qual sua importância. Afinal, o processo em si
garante os direitos do cidadão, ou funciona somente como um discurso aparentemente democrático que não
se materializa na prática?

A partir desses questionamentos e por meio da leitura de Memórias do Cárcere de Graciliano Ramos
será possível elaborar uma abordagem reflexiva dos vários usos do processo, assim como o significado de
um não-processo e suas consequências em face ao cidadão.

 A obra do Velho Graça[2] servirá como alegoria ideal, para exemplificarmos os conceitos de homo
sacer e estado de exceção, sob uma fundamentação sociológica dada por Giorgio Agamben[3].
 

 

II.        Memórias do Cárcere: relatos de uma vida nua.

O resto de humanidade se afastava; no marasmo e no assombro, sentíamos que se afastava em
excesso.

 

              O livro relata a trajetória de Graciliano Ramos na condição de preso político, sendo um importante
documento histórico, que revela à despersonalização dos acusados em determinado sistema penal de um país.

              Graciliano Ramos foi preso a 03 de março de 1936 em sua casa na Praia de Pajuçara em Maceió,
logo após ser demitido do cargo de Diretor da Instrução Pública de Alagoas.
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              O autor até então não sabia o motivo de sua prisão, dada a ausência de qualquer comunicação
oficial ou procedimento processual que o deixasse a par dos motivos de seu encarceramento.

Somente após a visita de Sobral Pinto, que se encarregou de sua defesa, foi que Graciliano Ramos
atentou ao fato que seus atos no exercício do cargo público poderiam ter sido interpretados como comunista.
o que possivelmente deu a ensejo sua prisão naqueles termos.

              Inicialmente Graciliano Ramos não manifestava descontentamento em ser aprisionado, inclusive
chegou até esperar sua prisão dentro de casa, com uma pequena mala já pronta[4] para acompanhar a
autoridade policial. Ele afirmava também que o fato de estar preso seria até importante, pois só assim seria
possível terminar seu livro, Angústia[5].

No entanto, a severidade do sistema penal Varguista vivenciado no decorrer dos dias e meses, fez
crescer em Graciliano um enorme pessimismo e apatia, características marcantes de um processo de
despersonalização.

Temos a impressão de que apenas desejam esmagar-nos, pulverizar-nos, suprimir o direito de nos
sentarmos ou dormir se estamos cansados. Será necessária essa despersonalização? Depois de submeter-
se a semelhante regime, um indivíduo é absolvido e mandado embora[6].
 
 

 Tal processo foi profundamente alicerçado na ausência de qualquer ato típico de um procedimento
criminal. Nos dez meses em que passou preso, ele sequer foi indiciado, interrogado, processado ou
sentenciado.

Sem qualquer acusação que sustentasse o seu aprisionamento, Graciliano Ramos conheceu as
inconstâncias da vida de um preso político no Estado Novo.

 Passou por condições subumanas; conheceu a expectativa de ser preso sem saber o porquê;
padeceu da impotência de não conseguir promover inicialmente sua defesa ante a ausência de qualquer
acusação formal;viveu a inconstância em razão da transferência  para três prisões distintas (duas em cidades
fora de Maceió após subumana viagem marítima) sem qualquer comunicação prévia a ele ou seus familiares
sobre o destino; e, principalmente, conheceu a falta de expectativa de uma vida encarcerada e sem a
observância de um devido processo legal.

Ante tais condições, o autor compreendeu que o objetivo do aprisionamento dele e dos demais
presos políticos era de suprimi-los da sociedade, aniquilá-los e despersonalizá-los a ponto de inviabilizar a
continuidade de suas ações após o período de cárcere, pois, como bem atentou Elizabeth Cancelli, “os
indivíduos eram levados a perder todos os contornos de civilidade, assumindo cada vez mais sua condição
animal”[7].

              Sendo assim, tal perspectiva não passou despercebida por Graciliano Ramos, visto que entendeu
que a sua morte não era querida pelos algozes, pois era preciso deixá-lo vivo, vivente em uma condição de
vida nua como se demonstrará a seguir.

 Ninguém tinha a intenção de fuzilar-me, pois isso não representaria nenhuma vantagem. Eu era bem
insignificante e a minha morte passaria despercebida, não serviria de exemplo. E se me quisessem
elevar depois de finado, isto serviria talvez prejudicial à reação: dar-me-iam papel de mártir,
emprestar-me-iam qualidades que nunca tive, úteis à propaganda,embrulhar-me-iam em folhetos
clandestinos, mudar-me-iam em figura notável. Não ninguém tinha interesse em fuzilar-me. Além
disso quando um vivente quer extinguir outro, não lhe vai revelar este desejo: extingue-o, se pode[8].

 

III.      O processo penal: um aliado ou algoz da preservação do direito à liberdade individual?

 

Um tribunal safado sempre vale qualquer coisa, um juiz canalha hesita ao lançar
uma sentença pulha: teme a opinião pública, em última análise o júri razoável.

 

Processo[9] e garantias de liberdades públicas dos cidadãos são conceitos que se interagem e estão
intimamente conectados, qualquer que seja a forma de governo instituído.

Isso porque não basta à sociedade se declarar democrática para se assegurar o devido respeito às
leis, às liberdades e garantias individuais dos cidadãos, especialmente no que concerne a garantia de que ele
não seja perseguido em razão de atos políticos ou ideológicos durante o seu agir na sociedade.

Aí reside a verdadeira importância e finalidade do processo penal dentro de uma sociedade,
qualquer que seja o modelo político que ela siga, uma vez que é imprescindível sua atuação como verdadeiro
mecanismo de proteção do indivíduo, a evitar excessos e arbitrariedades decorrentes do poderio do Estado.

 Segundo a professora Paula Bajer[10]:
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A história do processo criminal é a história do poder. Embora entrelaçada com a história do governo,
retrata o processo de poder mais primitivo: o de punir. Não existe poder mais incisivo que o de tirar a
liberdade- ou a vida, em algumas culturas e países. O direito processual penal é diferente do direito
penal. Este último se preocupa em definir e explicar atos proibidos (crimes) aos quais a lei atribui pena
criminal. Já o direito processual penal regulamenta o modo como é investigado o crime; o modo como é
demonstrada a verdade sobre o fato e sobre a responsabilidade criminal; e o modo como a decisão
judicial deve resolver o conflito entre o interesse de punir e o interesse de liberdade que nasce com o
crime.

 
Isso porque, via de regra, o exercício totalitário do poder e sua manutenção são incompatíveis em

uma sociedade multidimensional em aspectos políticos ou ideológicos, na qual existem as mais variadas cores
e correntes de pensamento político.

É que o amplo e irrestrito debate de ideias e agires, alargados com exercícios de liberdade dos
cidadãos faz com que o poder estatal seja questionado, seja colocado em xeque.

E daí surge, em alguns Estados, a resposta oficial, que comumente culmina na criação de um estado
de exceção[11], que se utiliza geralmente de artifícios legais afetos ao processo penal vigente, para sua
manutenção.

Por outro lado, não podemos ainda cometer a ingenuidade de pensar que a sociedade está
inteiramente representada no poder estatal; na realidade há divergências político-ideológicas em todas as suas
esferas e até mesmo dentre os investidos no exercício de uma função no Estado.

 Prova nesse sentido é que as atitudes corajosas e independentes de Graciliano Ramos, na função de
Secretário na Instrução Pública de Alagoas, culminaram em sua prisão por motivos claramente políticos; ao
se recusar ser mero “dente de engrenagem”[12] da burocracia vigente.

Sendo assim, tornou-se um incômodo à ordem pré-constituída. E como resposta, foi preso em
completo regime de exceção, passando haver apenas o direito de viver, no sentido biológico da palavra, e de
não ser morto; transformou-se, pois, um bom exemplo do que Agamben denominou como um vivente em
vida nua, conceito que abarca a maioria dos presos políticos, e que será posteriormente explicado.

A partir da prisão de Graciliano Ramos, decorrente claramente políticos, em um contexto em que
ele sequer teve o direito de ser formalmente acusado, e muito menos o de inicialmente tentar se defender,
sendo preso simplesmente, chega-se à conclusão de que não existem liberdades públicas e tampouco respeito
aos direitos fundamentais em uma sociedade em que não exista o processo penal.

Mas devemos atentar que não serve qualquer tipo de processo penal, até porque os próprios
regimes autoritários criam mecanismos ditos legais e processuais para selecionar e restringir as liberdades
públicas daqueles cidadãos que sejam considerados uma afronta ao regime.

E é assim que se dá um verniz de legalidade na desejável segregação da vítima, isto é, o perseguido
político, sem que provoque maiores reações e distúrbios à ordem social que se procura manter.

A partir do entendimento de que o processo pode servir tanto para os regimes autoritários quanto
para os democráticos, e que processo pró-forma, meramente burocrático, é um dos mecanismos utilizados
para o tolhimento de liberdades públicas, resta o questionamento sobre às condições do processo cuja
finalidade seja efetivamente proteger as liberdades públicas dos cidadãos.

Um processo efetivo deve ter como seu principal requisito a sua acessibilidade ao acusado para que
ele possa se defender. E não só ao acusado, mas sim a toda a sociedade que acaba por ter meios de fiscalizar
o modo como o Estado tem lidado com as liberdades públicas[13].

Por acessibilidade, devemos entender um processo em linguagem simples e compreensível para que
o acusado possa defender-se efetivamente, que ele deve ser assistido por uma defesa técnica que tenha reais
condições de defendê-lo; que ele saiba do que é acusado; que ele seja bem assistido em todas as suas
necessidades e especificidades durante o processo[14].

A partir dos relatos de Graciliano Ramos é possível compreender as consequências do não
processo, bem como enxergá-lo como um vivente em vida nua, um verdadeiro homo sacer.

Começamos a perceber que dependíamos exclusivamente da vontade desse cavalheiro. O interrogatório,
as testemunhas, as formalidades comuns em processos não apareciam. Permaneceríamos talvez assim.
Com certeza havia motivo para nos segregarem, mas aquele silêncio nos espantava. Por que não
figuraríamos em autos, não arranjavam depoimentos, embora falsos, nem simulacro de justiça? Farsas
evidentemente, mas nela ainda nos deixariam a possibilidade vaga de mexer-nos, enlear um promotor.
Um tribunal safado sempre vale qualquer coisa, um juiz canalha hesita ao lançar uma sentença pulha:
teme a opinião pública, em ultima análise o júri razoável. É esse o medo que às vezes anula as
perseguições. Não davam mostra de nos submeter a julgamento. É possível que já tivessem nos julgado e
cumpríssemos pena, sem saber. Suprimiam-nos assim todos os direitos, os últimos vestígios deles.
Desconhecíamos até mesmo o foro que nos sentenciava[15].

 

IV.      As consequências do não processo: a prisão de Graciliano e o homo sacer

 

Será necessária essa despersonalização? Depois de submeter-se a
semelhante regime, um indivíduo é absolvido e mandam-nos embora.
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Para compreender a correlação entre as consequências do não processo e a prisão de Graciliano é
necessário primeiramente esclarecer a respeito do que venha a ser considerado homo sacer e como foi
conceituado, sob a ótica de Giorgio Agamben.

Agamben estabelece uma relação entre o poder soberano e a vida nua, discutindo-a por meio da
soberania. Para tanto, parte da análise da figura do homo sacer, que no Império Romano representava um
indivíduo banido da sociedade, por ter sido julgado criminoso.

Esse banimento ensejava a inaplicabilidade das leis humanas e religiosas, o que denotava o caráter
sacro e concomitantemente “matável” do indivíduo, visto que não poderia ser sacrificado, mas cuja morte
não implicaria punição a quem o matou.

Mas resta a pergunta: “o que é então a vida do homo sacer, se ela se situa no cruzamento entre uma
matabilidade e uma insacrificabilidade, fora tanto do direito humano quanto daquele divino?”[16]

O homo sacer é a representação máxima da vida nua, da completa invisibilidade dentro da
comunidade em que ele está inserido.  

Nessa lógica, a capacidade de decidir a respeito do status de vida de um indivíduo está intimamente
relacionada com a forma de poder exercido pelo poder soberano, pois é este quem dita os preceitos acerca
da existência da vida, da morte e da condição limítrofe do homo sacer.

Agamben realiza a distinção entre os conceitos gregos de bios e zoé, sendo o primeiro entendido
como a interação do indivíduo consigo e com o grupo no qual participa, e o segundo como vida biológica
inerente a qualquer ser vivo.

A vida nua do homo sacer  é enxergada tão-somente sob a ótica da zoé, dado que o poder soberano
assim o decidiu, transformando o indivíduo e excluindo-o dos alcances da jurisdição humana e divina.

Essa dupla exclusão da jurisdição faz surgir uma zona de indistinção, estabelecida entre o estado
fático e o estado de direito, que constitui alicerce para construção de um espaço político do Ocidente, o
Estado de Exceção[17].

A zona de indistinção nada mais é que a representação da exclusão/inclusão, a redução do indivíduo
somente a vida nua, “o estar” incluído, e, ao mesmo tempo à margem do ordenamento jurídico.

Nas palavras de Agamben, a situação que vem a ser criada na exceção, possui, portanto, este
particular, o de não poder ser definida nem como uma situação de fato, nem como uma situação de direito,
mas institui entre estas um paradoxal limiar de indiferença[18]

Sendo assim, o estado de exceção não se configura como um direito especial. Trata-se de situação
paradoxal, em que o soberano cria a exceção para que o direito possa continuar a existir, mas na qual
ironicamente há a suspensão do próprio direito.

Portanto, o homo sacer “é aquilo que não pode ser incluído no todo ao qual pertence e não pode
pertencer ao conjunto no qual está desde sempre incluído”[19]

Partindo, agora, para análise da prisão de Graciliano Ramos, inicialmente indagamos: afinal, é
possível enxergar essa lógica, proposta por Agamben, de inclusão/exclusão do indivíduo, a partir dos
relatados narrados em Memórias do Cárcere?          

 Graciliano Ramos foi preso no dia 3 de março de 1936 e permaneceu detido até 13 de janeiro de
1937. Nesse lapso, passou pelas cidades de Maceió, Recife e Rio de Janeiro.

Em 1953, foi publicado Memórias do Cárcere, livro escrito por ele, na qual relata contundentemente
algumas de suas experiências e observações durante o aprisionamento[20]. 

 A obra Memórias do Cárcere constitui um valioso instrumento de análise e compreensão do saber
histórico jurídico criado durante o período do Estado Novo, além de ilustrar claramente as proposições de
Agamben a respeito do Estado de Exceção e a existência do homo sacer.

Ao longo da narrativa do testemunho de Graciliano, é possível identificar às justificativas do não-
processo, a existência do estado de exceção, a predominância da vida nua.

O fato de Graciliano ter sido levado para prisão sem sequer haver um mandado de prisão
formalmente lavrado demonstra a marca da exceção. Além do mais a ausência de acusação formal indica que
a lei cumpriu seu papel ao ser desaplicada, haja vista que no espaço do não-direito não há aplicação das
normas jurídicas.

Na zona incerta, de indiferenciação, o preso está incluso, e, ao mesmo tempo, excluso do
ordenamento jurídico[21].

 
O interrogatório, as testemunhas, as formalidades comuns em processo não apareciam. Nem uma
palavra de acusação. Permaneceríamos talvez assim. Com certeza havia motivo para nos segregarem,
mas aquele silêncio nos espantava. [22]

 

Então, qual seria o motivo da segregação? O “estar e permanecer preso”, aparentemente sem
motivos, na verdade revelava toda uma técnica de governo, um aparato ideológico da Exceção.

Sobre o papel das instituições penais neste processo:

As instituições penais brasileiras, nos momentos dos regimes autoritários abordados, tinham a dimensão
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de órgãos repressores, instalando os interesses do Estado acima do bem comum, localizando-se acima
das leis. Seus membros realizavam ações violentas e repressoras nas quais a falta de princípios da
polícia brasileira se constituiu no segredo de sua eficácia[23].

 

              E sobre seus métodos:

 

Essas criaturas humanas (re)criadas por Graciliano Ramos, eram submetidas a diversos níveis de tortura
psicológica, que iam desde a falta de privacidade, a comida intragável e a convivência forçada do porão
do Manaus, passando pelos percevejos do Pavilhão dos Primários, até a animalização na Colônia
Correcional. São dessa instituição as descrições mais contundentes do escritor acerca da forma como os
presos eram subalimentados, forçados a trabalhar em atividades pesadas, sem atendimento médico
descente e vivendo em uma situação de habitação insalubre, destinada a proporcionar a maior quantidade
de doença e desconforto possível a indivíduos que estavam ali, não para se corrigir, mas para
morrer[24]..

 

Nesse raciocínio, o poder soberano, representado na figura do Estado[25], decidia politicamente a
situação de cada indivíduo brasileiro. Melhor dizendo, a decisão acerca da prisão de uma pessoa,
principalmente as relativas aos crimes políticos, não possuía qualquer respaldo jurídico, mas forte caráter
político

Logo, aquelas pessoas que eram presas, por motivações políticas, como Graciliano Ramos,
localizam-se em um território pertencente ao Estado, mas que ao mesmo tempo estava fora do ordenamento
jurídico.

Este território era a prisão, um espaço de suspensão de direitos em que os presos não eram vistos
como cidadãos, e sim viventes, dado que só era ofertado o direito à vida nua, zoé.

 
Recebi as últimas notícias, enxerguei a liberdade muito longe, cada vez mais a distanciar-se de mim.
Conserva-me-iam fora do mundo, sem processo; não me vexariam com interrogatórios, nem ouviriam
testemunhas, segregação isenta de formalidades. Tínhamos chegado a isso, eliminavam-se as praxes, o
simulacro de justiça, como se fossemos selvagens.[26]

 

A vida nua é muito bem exemplificada pelos relatos da condição de “selvagem” em que vivia os
presos. Graciliano enxergava-se como bicho, como animal irracional, cuja vida se resumia tão-somente à
existência biológica: “Ia me habituando àquela existência de bicho em furna; as desgraças, repetindo-se
deixam de impressionar-nos, mudam-se em fatos normais.”[27]

Graciliano foi considerado como um criminoso porque o Estado assim o qualificou e foi deixado
como um vivente numa zona de exceção, à parte de toda a engrenagem social[28], competindo-lhe somente
existir, sem qualquer direito, um verdadeiro homo sacer.

 
Por que me encontrava ali? Devo ter feito essa pergunta, devo tê-la renovado. Impossível adivinhar a
razão de sermos transformados em bonecos. Provavelmente não existia razão: éramos peças do
mecanismo social - e nossos papéis exigiam alguns carimbos. A degradação se realizava dentro da
norma.[29]

 

V.        Considerações finais:

 
Não existe um verdadeiro Estado Democrático de Direito se este permite que o poder soberano

decida arbitrariamente a respeito de vida ou morte de um indivíduo.
Alocar um indivíduo na condição de homo sacer é matar parte de si mesmo e, por conseguinte

suprimir sua cidadania.
Sob o aspecto teleológico, o processo[30] pode ser instrumento tanto de inclusão quanto de

exclusão do cidadão em face ao poder punitivo estatal.
Independe de ideologia política, ou status democrático do governo o uso do processo como

instrumento de práticas arbitrárias e segregacionistas. De fato, é o poder soberano que decide a respeito dos
direitos e garantias do acusado, a ser exercidos pelo uso do processo (ou não). É o modo que o processo
cumpre seu fim na sociedade que permite classificar os poderes constituídos[31].

O processo penal é primordial para a preservação das liberdades públicas e direitos do cidadão, mas
deve ser um processo que permita uma participação efetiva, com respeito e observância ao devido processo
legal e a ampla defesa, evitando assim a criação de zonas de indistinção, do estado de exceção e do homo
sacer.
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elementos autoritários e corporativos da sua Constituição ". (James Goldschmidt - PROBLEMAS JURÍDICOS Y POLÍTICOS DEL
PROCESSO PENAL - Bosch Casa Editorial - Barcelona, 1935, p 67)
[31]             (...) Reflita, Sr. Ministro, nesta realidade dolorosa: o comunismo é apontado, acertadamente, como uma ideologia que
suprimiu as garantias dos direitos fundamentais da pessoa humana. Nos Países em que ele os dirigi, qualquer pessoa pode ser presa
pelas autoridades governamentais, sem que ela disponha, na legislação, destes Países, de nenhum meio para restituí-la à liberdade.
Entre nós, Excelência, é precisamente isso o que está ocorrendo. Sob este ângulo o governo comunista e o governo brasileiro se
equivalem. O que os distinguem é a conservação, no nosso País, da legislação que reconhece a propriedade privada e mantém um
aparelho judiciário que tem autonomia para resolver os conflitos que surgem entre os cidadãos, na área do direito privado. (Trecho de
carta de Sobral Pinto dirigida ao Ministro de Estado da Justiça Armando Falcão a 03 abr 1974).
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O CONCEITO DE VIDA DIGNA EM PERSPECTIVA FENOMENOLÓGICA, METAFÍSICA E
SITÊMICA: UMA PROPOSTA TRANSDISCIPLINAR PARA A ONTOLOGIA DO DIREITO

LE CONCEPT DE VIE DIGNE EN PERSPECTIVE PHÉNOMÉNOLOGIQUE, MÉTAPHYSIQUE E
SYSTÉMIQUE: UNE PROPOSITION PLUS DISCIPLINAIRE POUR L’ONTOLOGIE DU DROIT

Alessandro Severino Vallér Zenni

RESUMO
A idéia principal deste artigo é de uma reformulação no estudo da ontologia do direito, conduzindo o jurista
a considerar como fundamento primeiro do jus a vida digna. Será necessário analisar o conceito de vida, no
sentido fenomenológico, na perspectiva de Heidegger, como, ainda, no sentido metafísico do existencialismo
católico e, também, no senso sistêmico sob o prisma da física quântica e microbiliogia. A dignidade da
pessoa como uma construção fenomenológica e transcendente que surge da entidade independente vida,
apresenta-se como a primeira fonte de direito, em torno da qual todas as normas devem ser postas, inclusive
no instante da aplicação do direito, desafiando o legislador e o julgador a contribuir à constituição de uma
sociedade justa fraterna e solidária a partir de uma visão filosófica transdisciplinar.
PALAVRAS-CHAVES: Ontologia Jurídica – Vida – Existência – Transcendência – Sistema –
Transdisciplinariedade

RESUME

L’idée principale de cet article est la reformulation de l’étude de ontologie du droit, conduisant le juriste à
considérer comme son fondament primordial la vie digne. Il foudra donc analyser le concept de la vie, aussi
bien le sens phénoménologique sur la vision de Heidegger, encore dans le sens métaphysique de
l’existencialisme catholique et, aussi, dans le sens systémique sous le prisme de la physique quantique et la
biologie mícron cellulaire. La dignité de la personne comme une constrution phénoménique et transcendente
qui surgit de la vie, se présent comme la premiére source du droit, autour de laquelle touttes les normes
doivent être possées er, mises en application, em défiant législateur et judiciaire à edifier une societé plus
juste, fraternelle et solidaire, partend du vision philosofique plus de discipliner.

MOT-CLES: Ontologie Juridique – Vie – Existece - Transcendence – Systéme – Plus de discipliner

 

 

Introdução1.

 

Dos albores da história da humanidade até a época contemporânea, o Direito vem atravessando permanentes
ciclos dialéticos, alternando-se entre jusnaturalismo e positivismo, em defesa de valores contrapostos –
justiça e segurança, mas em prol da emancipação e construção do homem.

 

A dignidade como o valor fonte é reconhecida desde Tomas de Aquino, a quem se atribuiu autoria de
primeiro conteúdo jurídico do princípio, colmatando-lhe de isonomia, passando pela Encíclica Rerum
Novarum, onde o conceito torna a ser enfatizado no sentido de blindar a pessoa do trabalhador contra os
abusos da revolução industrial, desencadeando-se momento expressivo com o término da segunda grande
guerra, quando, então, dignidade humana e direito se enlaçam para construção de uma sociedade justa, livre
e democrática.

 

O apotegma de que coisas têm preços e pessoas gozam de dignidade foi desenvolvido por Kant, entrementes
na sua teoria pura o homem não chega, pela razão ao nomenum, e ao buscar a superação do criticismo,
combate-o com postulados e dogmatização da razão prática, onde quer que se encaixe dignidade, um hiato
inominável marcará distância entre o existir e o valor.

 

A proposta do ensaio remete o leitor à compreensão da vida, captando-lhe o substancial temático em
Heidegger, sem olvido às proposições fenomenológicas da antropologia, o que, por si só, apontará à
conceituação de dignidade, a fortiori quando se implementar à existência o seu aspecto de transcendência
revelado em estudo pela metafísica.
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Existir é ser, e ser deve ser, esta é a lei natural de que são imantados todos os seres da espécie humana, e
essa tarefa de fazer-se no existir é uma construção transcendente que passa a ser a primeira fonte do direito
positivo, a partir do que todo o esquema legislativo e judicial haverão de cumprir se propugnarem pela
máxima efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana.

 

O trabalho reservará espaço de investigação à vida em perspectiva sistêmica, provocando questionamentos
acerca das teses de retroalimentação e interdependência de que cogitam autopoiese e alopoiese, culminando
por (re)quadrar o direito positivo como um sistema de cultura que mantém princípios atemporais e
anespaciais, tal qual se o classifica na perspectiva jusnaturalista clássica, reconhecidos contemporaneamente
pela física quântica.

 

De capital importância estabelecer compromisso com a dignidade da pessoa humana, quando a vida,
conceituada, corresponder à dignidade, e a dogmática jurídica refletir exatamente o que o sistema dos seres
humanos vivos lhes assinala na existência. Eis o norte primeiro para esquadrinhar todo o Direito, a fonte da
dignidade, superando-se o suposto antagonismo entre direito positivo, direito cultural e o direito natural.

 

Ao final, algumas conclusões serão lançadas como arremate da pesquisa.

 

 

A liberdade como proposta emancipatória da pessoa ao longo da história da sociedade1.

 

Já na sociedade civil, remontando ao mundo greco-romano, na antiguidade, foi possível observar a edificação
de uma sociedade estamental, subdividida em incluídos e excluídos. Atributo dos primeiros era  capacidade
de contrair direitos e obrigações, com designação de personalidade jurídica, algo que só era possível pelo
dom da liberdade reconhecido aos mesmos, ditos cidadãos ( da polis ou da civitas). [1]

 

A liberdade, propriamente, correspondia à participação na praça – ágora – espaço público onde somente
havia a manifestação dos cidadãos, arregimentados, como animais políticos, em torno da administração da
polis. Portanto, os vínculos de sociabilidade dos cidadãos, redundantemente, livres, fazia-se pela
característica espacial, ou seja, era cidadão, livre e gestor da polis, aquele que nela habitava.

 

Importante ressaltar que no espaço familiar, destacando-se o modelo clássico, o pater mantinha o conjunto
sob sua batuta e responsabilidade, e todos os demais a ele se agregavam por razões de necessidade. Diante
da solidarização por razões de necessidade o poder do pater era ilimitado, comunicando-se de forma
tirânica.[2]

 

Perdura a mesma contingência na idade média, de uma sociedade de inclusão/exclusão,  recordando-se de
que as primeiras sementes da liberdade como dom divino elastecido ao gênero humano se lança com
Agostinho, quando a relaciona ao livre arbítrio. Foi também sob regência do cristianismo que o Aquinate
pontifica o conteúdo de dignidade, alertando que todos os seres humanos, como filhos do Criador, e dotados
de potência para transformação em ato, podem consumar sua dignidade.[3]

 

É consenso entre os filósofos do direito que o primeiro conteúdo da dignidade humana radica na
isonomia[4], ratificando a manifestação de Tomas de Aquino, algo que, já naquele período ecoa no campo
normativo, porquanto Constantino proíbe a pena de morte ao escravo, além de estabelecer limites à punição,
expurgando o tratamento cruel e degradante àquela classe.

 

Coube, ainda, ao Aquinate, significar os elos de solidariedade, reclassificando o homem, agora não mais
como animal político, senão como ser solidário, cuja causa da união, frise-se, por disposição natural, dá-se
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por amor, essa capacidade afetiva de que goza o homem e o caracteriza como sui generis em todo o
cosmo.[5]

 

Na modernidade uma nova modalidade de sociedade se constitui. Por influência do racionalismo,
quebrantando o realismo, surge a designada sociedade funcional diferenciada. Curial se destacar o grande
compromisso da modernidade: emancipar o ser humano em liberdade.[6]

 

Nesse período se supõe a liberdade para todos os seres da espécie humana, e a liberdade deixa de ser uma
questão de espaço ( dentro da cidade), e se torna característica temporal, ou seja, ao cumprir uma função
social, o ser humano passa a ser livre, e esse é projeto que depende do querer de cada um, e pode ser algo a
concretizar-se no tempo.[7]

 

Introjeta-se, ainda, idéia de que a capacidade material do sujeito é que lhe confere liberdade, amplificando-se
o campo da economia.

 

Independentemente da observação pessimista de Hobbes acerca da antropologia do homem, tachando-o de
mal e egoísta, ou da natureza benfazeja humana em Locke, ganhando o epíteto do bom selvagem em
Rousseau, excogita-se, pelo prisma das idéias, que seres humanos se sociabilizam por fruto do querer.

 

 Também é na modernidade que surgem as noções atuais de Estado, originando-se do contrato social, como
conditio sine qua non para conter as liberdades anárquicas outorgadas pela razão aos seres humanos,
portadores, inclusive, de direitos subjetivos anteriores à qualquer ordem objetiva, por serem reconhecidos
filhos do Criador e portadores da irrefragável liberdade.

 

Fácil é de se notar que a modernidade, alentando por força da razão a liberdade como jaez da espécie, e
rompendo com o realismo aristotélico até então reinante na esfera cognitiva, produz efeitos deletérios ao
projeto de humanização: emancipação passa a ser projeto individual, sociabilidade não é uma característica
natural do ser humano, passando a ser predicado do querer, como o é o Estado e o Direito.

 

Eis a planilha do direito liberal pautado na abstenção do Estado, e sacramentando a separação dos poderes,
mantendo o judiciário assaz neutro como a boca que revela a vontade da lei. A liberdade brilha pelo
incremento do contrato, e a isonomia na lei, ou igualdade formal, compromete as “liberdades fundamentais”
a fortiori com o advento da Revolução Industrial, quando o homem é substituído pelas máquinas e a
escassez do trabalho entremeio ao laissez faire climatiza o segundo estágio da era moderna.

 

Sob forte inspiração do positivismo comtiano, antagonizando o idealismo dos filósofos, a indústria se
fortalece, há empobrecimento da filosofia, e a ciência cataloga o método indutivo como a regra da razão. [8]

 

A burguesia que exortou o jusnaturalismo para combater o arbítrio dos reinados, pondo em derrocada o
direito positivo então plasmado, agora reivindica em seu benefício o mesmo positivismo jurídico, para
garantir a segurança e a ordem. Napoleão condecora o direito positivo, e Bagnet afirma que não ensina
Direito, mas o Código de Napoleão.

 

As relações de trabalho, malgrado isso, estão comprometidas, a servilidade que se observou nos prístinos da
medievalidade no regime feudal, se reproduz em pleno regime de igualdade formal e liberdade contratual. A
lei, como primeira fonte do Direito, arrefece o projeto emancipatório da modernidade.

 

O manifesto comunista denuncia as distorções da proposta da modernidade, enveredadas pelo Estado liberal,
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ao tempo em que alerta à ideologia-alienação, convocando a “classe” operária a se opor dialeticamente aos
burgueses, exortando à luta entre as classes, e a construção do regime comunista e a defenestração da mais-
valia. Uma espécie de direito natural de combate se esboça.

 

Simultaneamente a igreja se manifesta pelo Papa Leão XI, na Encíclica Rerum Novarum, e reclama o
reconhecimento da dignidade do trabalhador no contrato de trabalho. A despeito de perfilhar com parte das
idéias liberais, salientando que os homens não guardam naturezas idênticas, e por conseqüência, ilegítima
seria a inserção pura do Estado para substituir as capacidades humanas, reage à forma espoliativa
empreendida pelo burguês, sugerindo um espectro de proteção ao trabalhador, com adoção de salário vital
que cumpra o mínimo existencial elementar, limitação de jornada de trabalho e distribuição do lucro por
razão ética. Invoca-se um direito natural de justiça.

 

Eis as raízes do Estado provedor, que, a princípio promove o bem estar social mediante extensão de verbas
previdenciárias aos acidentados no trabalho, e, na sequência, lança-se ao cumprimento dos ideais
democráticas, pulverizando no direito a plêiade dos direitos sociais, econômicos e culturais.

 

Novamente a humanidade retrocede, e o Estado protetor, sob a gestão mentecapta dos ditadores implanta
um regime de horror, onde o ser humano, de projeto final da estrutura estatal, torna-se o seu meio, a fim de
que suas propostas sejam cumpridas. Milhões de vidas são ceifadas, e vez outra o direito positivo, em um
sistema fechado e desenhado ao modelo da pirâmide, faz de seu corifeu um fugitivo.

 

O direito natural é invocado, como antítese, desse direito positivo que legitimou os regimes nazi-facistas, e
no Tribunal de Nuremberg, assiste-se ao julgamento dos articuladores do holocausto, processados, julgados
e condenados por crime de lesa humanidade, com fundamentos em um princípio superior e anterior a
qualquer positivação, qual seja, a dignidade da pessoa humana.[9]

 

Uma nova ordem jurídica se requesta, agora inspirada na teoria crítica do direito. Valores detectados pela
experiência, no mapeamento cultural da humanidade são arquitetados nos modelos constitucionais, a
dignidade passa a ser o princípio que fundamenta a democracia e as Constituições de todo o mundo unificam
seus sistemas de direito ao derredor do princípio da dignidade da pessoa humana.[10]

 

Sintomática a postulação de que o poder judiciário haveria de romper com a neutralidade que conduzira a
sua empreitada até então, tanto pelo apontamento da crítica marxista de que a segurança jurídica pontifica
uma ideologia, quanto pela alusão freudiana de que a razão pura é artificial e não retrata o real do ser em
ação, porquanto uma porção maior da alma, designada de inconsciente, rege a conduta movida às pulsões,
emoções, sentimentos, paixões e instintos.

 

De se esclarecer que o direito pós-positivo, pautado na positivação dos princípios, como sedimentação de
valores exsurgidos de um repositório no logobanco de cultura, confecciona democracia a partir da
instauração dos direitos fundamentais, arregimentando, ao menos, três gerações de direitos, respectivamente
proporcionais aos compromissos da revolução francesa, idearia de liberdade, igualdade e fraternidade.[11]

 

Encampam-se propostas impetuosas de que os textos constitucionais estariam imbuídos de alterar a realidade
dos fatos, com a consagração de princípios instrumentais, mormente da máxima efetividade da constituição,
supremacia, unidade, concordância prática, proporcionalidade e presunção de constitucionalidade das
normas.

 

Não passa despercebida da prudência dos doutos a simbologia dos textos constitucionais, mormente nos
países periféricos, onde promessas descritas como direitos fundamentais vanguardeiros contam com eficácia
positiva, mas carecem de judiciabilidade e exeqüibilidade, revelando toda a demagogia legislativa que,
debelada a ideologia, propugna pelo desalento das reivindicações sociais.
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Aliás, o inchaço de promissões de eficácia limitada, associado à inação do legislativo repercutiu duplo
câmbio em categorias fundamentais do direito, a saber: o Estado providência, inoperante, burocrata e
ineficiente, delegou suas funções à sociedade civil, reservando-se o direito da fiscalização, e o novo modelo
de Estado se implanta, o de Estado Fiscal; de mais a mais, o agigantamento normativo descomprometido
com judiciabilidade, ante a descrição normativa não auto-executável, exige do Poder Judiciário a realização
dos direitos fundamentais a bem da instauração do regime democrático, excogitando-se de um juiz criativo,
ou de missão política encampada pelo poder jurisdicional.

 

E ainda assim a sociedade pós-moderna tem enfrentado extrema dificuldade para vivenciar a liberdade e
encarnar dignidade como artefato de experiência. As estratégias portentosas da economia desenvolvidas em
forma globalizada, alicerçadas à massificação cultural e disseminação da mensagem instantânea pela estrutura
cibernética, tolhem a construção da pessoa, porquanto o desvio cognitivo do homem o faz encarar a vida
como projeto puramente material, olvidando de capacidades espirituais que o levam à transcendência e à vera
significação da vida.[12]

 

Sobretudo os novos modelos de produção descentralizada no domínio econômico obscureceram sobremodo
a rota teleológica do homem. É que o processo de fabricação em rede antecipando a comercialização do bem
consumível antes mesmo de sua conclusão, algo próprio da incrementação tecnológica, a difusão da
propaganda agudizada por um marketing surrealista, fazendo do produto o apogeu do show, transformaram-
no, tanto quanto o bem de consumo, em algo descartável.

 

 

As formulações do direito econômico, assaz inovadoras, cujas previsões se antecipam às condutas,
propugnando, tanto por parte do emissor quanto do receptor da norma, pelo desestímulo ao
descumprimento, face à carga sancionatária, reduz o jus a uma questão quase aritimética de risco e cálculo,
abstrai totalmente a liberdade na estipulação das cláusulas contratuais, uniformizando os seres humanos,
tratando-os como seres desprovidos de capacidade cognitiva, no sentido mais literal da palavra.[13] O risco
da liberdade é de sua própria privação no âmbito da comunicação.

 

 

Enfim, a terceira fase da modernidade, cognominada de pós-modernidade, marca um sujeito anódino e
derrelicto, extramamente individual e coisificado, insciente de seus fins e escolhas neste mundo de multifárias
possibilidades.

 

Mesmo diante da ousadia dos constitucionalistas, propugnando pela máxima efetividade dos textos
consolidados no documento de direitos fundamentais, o princípio reconhecido da dignidade, como fundante
do Estado democrático, não passa de conceito adiáforo que se levanta ao sabor da conveniência.

 

Se a constitucionalização dos princípios representa aproximação de normatividade e valor (princípios), em
síntese não verificada entre positivismo e jusnaturalismo[14] ao longo da era moderna, a realidade assombra
o observador, pondo-o a averiguar um propósito encartado no papel que não consegue saltar ao campo da
experiência, bastando aferir em que medida a felicidade humana corrobora a caminhada na busca da
emancipação. 

 

Mister haja uma conscientização do significado da existência para que a dignidade, como valor fonte do
direito, possa, DE FATO, ser construída pelo homem e o Direito positivo seja (re)significado como estrutura
em prol da edificação da pessoa.

 

A vida e seus aspectos fundamentais1.
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1.

 

3.1.  Fenomenologia do Homem como Ser Vivente

 

Equiparar dignidade e vida, à luz de um estudo de ontologia da existência é de capital importância à proposta
de emancipação da pessoa humana.

 

Conscientes de que a vida no seu sentido mais pleno só pode corresponder a existir digno, os seres humanos,
dotados de uma porção animal, literalmente material e instintiva, experimentar-se-ão pessoas quando
descobrirem-se transcendentes na estimativa de bens espirituais, pondo-se em riste no movimento de
dinamização ao seu telus natural.

 

Eis a primeira observação cautelar a propósito da designação dignidade da pessoa humana. É possível deter-
se em quinhão humano sem, no entanto, quadrar-se enquanto pessoa, à medida que homens somente serão
dignos se transcenderem à plenitude de suas capacidades racionais, dotadas de afeição, volição e razão.

 

O homo economicus, resultante da filosofia utilitarista e egoísta, está empanado na construção de seu
personalismo ético e, por conseqüência, ainda que goze de conforto material para maximizar o prazer,
encontrará óbice no projeto de dignificação, tanto por empecer sua potência espiritual quanto por negar-se
ao amor, algo que se vivifica no convívio e na solidariedade.

 

E nesse prisma deve ser estudado o direito e seu requinte de positivação e aplicação. Desde a elaboração da
norma à sua aplicação ao caso concreto, a fonte por excelência não pode ser outra senão a vida digna, e
desde já há uma confissão expressa à tese jusnaturalista porquanto uma lei impressa no existir do homem o
põe a, livremente, buscar meios para realização de seu telus, e quando se nega à sua trajetória natural,
nihilifica-se.

 

Como a solidariedade é disposição natural do ser humano, consoante anotações tomistas já sublinhadas
alhures, viver passa a ter um sentido conjuntivo, existir é coexistir, o ego enlaça-se ao alter, e a vereda do
sentido da vida é de alteridade, sociabilidade e sentimento de justiça se conjugam em um verbo e sujeito,
existir humano.

Ora, a cognição pueril a revelar a primazia do economicismo como finalidade da vida, anula uma disposição
ímpar na espécie humana, o sentimento de afeto que o une ao alter, e o efeito reflexo será de insatisfação,
vazio existencial e tédio profundo.[15]

 

Elementar que a espécie humana caracteriza-se, fenomenologicamente, por uma somatória de dons que o
tornam especial e marcante no cosmo.

 

Seguindo a linha da antropologia, pode-se prenotar o homem como animal biológico, com disposições
especialíssimas na construção sistêmica orgânica, mormente de ordenação cerebral e posição vertical[16] que
notabiliza o homo somaticus, mas é na finitude do corpo que o ser se curva ao dever ser da morte física.
Experiência indeclinável de submissão as leis da natureza.

 

A vida pode apontar um primeiro problema na origem, travando-se polarização entre vitalistas e
mecanicistas, e por menos que se possa objetivar esse fenômeno, objurga-se uma vida animal puramente
causal redutível à matéria, adjudicando-se à física quântica explicação científica quanto à princípios de
origem de todo ser, e mesmo da matéria, a energia, que estabelece uma ligação em rede indissociável de
todas as coisas existentes em contínuo fluxo “para o alto e para frente”[17], de níveis ordinários e materiais a
níveis espirituais.
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Descobrir a concatenação de proposições e traduzir a ordenação de idéias como lógica fez do homem ser
superior como existente na natureza, denotado como homo sapiens. Antes, porém, se prefacia o
conhecimento humano de capacidade sensitiva, ao seguir imaginativa e, por fim, intelectual.

 

Deter-se no conhecimento intelectual é imperativo. Um primeiro cariz da intelectualidade diz com sua
capacidade de transferir o conhecimento para algo além do si próprio do ser. Quando Heidegger[18] aponta
ao dasein ( o ser em si) libertando-se de sua subjetividade e pondo-se em movimento transcendente além de
si, em que o ser do homem consiste. Também há o ingrediente da mundanidade que consorcia a consciência
ao mundo tornando o conhecimento aberto, malgrado a censura idealista emesmecida, e se registra na
história da existência do ser que vive.

 

Outrossim o conhecimento exige o personalismo de quem conhece o mundo, uma espécie de transferência do
ser no objeto cognoscível e só assim se torna inteligível o termo experiência, adjetivando qualquer
conhecimento de viva realidade.

 

Arremata-se com a historicidade como substancial ao conhecimento porque o limita no tempo e faz do
sujeito que conhece um ser dotado de herança do que se viveu fazendo interpretação de fatos, produzindo
novas versões daquilo que aprendeu, pois o que surge como conhecimento, faz-se sempre pela instigante
interrogação, e  se adjunge à própria experiência do ser que conhece para o fornecimento de uma resposta
imantada de preconceito,[19] algo que não torna o conhecimento precário ou subjetivo em face da linguagem
que umbilicalmente rejunta passado e presente num continuum histórico.

 

Por fim todo conhecimento é autoconsciência imediata, porquanto o que se vive permanece no “eu”, e faz
parte do conteúdo do objeto que se conhece.

 

Mas o conhecimento não esgota o fenômeno humano. A liberdade é apetite que o coloca em dinamismo
permanente e só há atitude empurrada por decisões. Trata-se do homo libertatis. Para tanto qualquer laivo de
constrangimento impede que o homem se dignifique, enfatizando-se que condições de premência existem em
qualquer vivente na natureza.

 

Além de lhe apetecer pelos sentidos, o intelecto humano o põe a perseguir apetites espirituais, contudo a
liberdade é sinal de reivindicação de autonomia, gera-lhe responsabilidade pelos atos praticados e dá-lhe
sensação de independência de fatores internos e externos.

 

Filósofos que se debruçaram sobre o tema da liberdade concluíram que enquanto a razão deita raiz sobre a
verdade última, anseia por construções lógicas e universais, a liberdade tende ao bem, não qualquer bem,
senão o bem espiritual, que aloca o ser humano rumo à conquista de felicidade e alegria, o transcender no
existir, como fim último do projeto de vida digna.[20]

 

Mesmo enriquecido ontologicamente pela liberdade, o homem escasseia seu projeto diante das paixões, ou
seja, o intenso desejo que se transforma em tendência abusiva da alma, tendo sede nas apetições sensíveis, do
irascível e do concupscível. Scheler trabalha com quatro categorias principais das paixões apontando às
sensoriais, às vitais, às psíquicas e às espirituais, donde brotariam todos os desejos[21], a ofuscar ou exercer
influência, ainda que indiretamente, sobre o dom da liberdade.[22]  

 

A afeição humana, enquanto sentimento real, marca distinção capital da espécie, e os diversos graus de amor,
do carnal ao espiritual, dinamizam e a um só tempo são controlados pela ação livre e revelação da razão.

 

Entre outros elementos da antropologia, como linguagem, religião e trabalho, permitimo-nos a encaixá-los

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1926



todos no dote da cultura, porque homem, para muitos estudiosos, representa exercício das faculdades da
alma no plano da transformação de tudo que nos apresenta a realidade da natureza, ao modelo da Paidéia
grega.

 

Portanto, tudo que significa fenômeno de realização do homem por esforço de seu intelecto, trabalho e agir
participativo pode ser subsumido a entidade cultural.

 

Cultural requesta pensamento, vontade, liberdade, linguagem e trabalho, para consequente transformação em
ciência, arte, técnica, estrutura e outros aportes de construção pelo engenho humano, entrementes coadunar
o ser do homem ao produto de sua cultura se afigura incorrer em lapso enorme, pois a dissolução dos bens
culturais é líquida e certa como o é a sua sedimentação no tempo e no espaço[23]. Haver-se-á de recorrer à
transcendência para explanar um caractere humano que o conclama a superar limites e atingir outra esfera em
que tempo e espaço se relativizam.

 

O homo culturalis não pode representar o esgotamento do fenômeno humano, pois ainda que não houvesse
no cerne de um ser humano a inter relação e a vontade transformadora, não o esvaziaria a condição de nada,
aqui precitada como tabula rasa, senão que haveria de ser reconhecida uma potência adormecida que relegou
a convocação necessária para conversão da mesma em ato.[24]

 

Por essa razão e até certo ponto o direito pode ser construção cultural, mas princípios primeiros descobertos
pela mente humana no existir histórico, que não constituem uma sua criação hão de reposicionar ao plano da
natureza as fontes genuínas e superiores que planeiam a positivação jurídica.[25]

 

Do que se expôs presentemente, algumas lições preliminares podem ser aventadas: o fenômeno humano é
biologia, conhecimento, solidariedade, liberdade, cultura, aqui contendo trabalho, linguagem, comunicação,
religião, mas como ser-para[26], é transcendência, e seu existir exige a-fazer no curso da vida, tanto no
plano da horizontalidade quanto da verticalidade, como será visto alhures.

 

Impõe-se  atenção da estrutura do direito à conceituação de vida, como objeto entitativo independente, a fim
de que se extraia a totalidade do termo dignidade como princípio primeiro que encabeça a positivação
jurídica, dando-lhe o norte interpretativo e suplementar em sua tríplice função na dogmática[27].

 

3.2.  As perspectivas fenomenológicas de um novo objeto entitativo – a vida

 

 

Pode-se averiguar como critérios substanciais ao conceito de vida ou existir[28], o dinamismo que se
notabiliza como liberdade, a pulsão genuinamente humana que permite ao ser eleição de seus meios e
valores, e o motor propulsor à elevação em dignidade com o trânsito dos valores úteis aos bens do espírito,
especialmente ética, estética e verdade.

 

Recobre-se a fenomenologia sartreana que notabiliza o homem como ente condenado a ser livre[29],
porquanto ainda que a opção seja por não optar à transcendência (para-si), terá havido uma eleição
nadificante. Enfim, na liberdade a possibilidade de existir ou de nihilificar-se e, ao ser, o homem constrói sua
dignidade, razão por que liberdades negativas e positivas colmatam o conteúdo de pessoa.

 

As considerações de Heidegger, ainda, apresentam como essencialidade à vida, a não indiferença, essa
inquietação vulcânica do espírito que se converte em aptidão às estimativas, fazendo do homem um ser
axiotrópico, necessariamente implicado com um telus, algo denunciado na filosofia clássica tomista como
resultado do realismo aristotélico.
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Apresenta-se como atributo ontológico da vida a (pré) ocupação, esse predicado que evidencia um
compromisso com o projeto de transcendência e assinala certa ansiedade pela concretização de planos
idealmente conjecturados. Seres anódinos, amorfos e indolentes, sem perspectivas e projetos, compromissos
com o futuro, passam a sofrer distúrbios, tanto assim que Enzensberg retrata cenários cada vez mais
habituais de guerras moleculares, atos gratuitos de violência absolutamente descompromissados com
identificação ideológica ou justificação fundada, senão atribulação desencadeada pela perda de esperança e
encadeamento com o futuro.[30]

 

Nesse diapasão ser (existir) é dever ser, constante ocupação antecipada com o futuro. Eis aqui ponto fulcral
no estudo em epigrafe, porquanto ser é fazer-se, e na ontologia da vida radica uma axiologia, ou seja, é no
mundo dos fatos que se estimam valores, caindo por terra o postulado kantiano que interceptou o
compromisso humano com o bem por disposição natural.

 

Não foi por outro motivo que Viktor Frankl, ao incrementar a logoterapia, testificou ante seu existir nos
campos de concentração, que a mantença de vida tinha conexões com projeto de amor, comprometimento
afetivos com entes familiares ou com prossecução de algo futuro.[31]

 

A dimensão de futuro vai desaguar, consoante a proposta Heidggeriana, em novel concepção temporal, para
além da categoria cronológica concebida e estruturada em níveis de passado, presente e futuro; ao se
reportar à temporalidade, o filósofo contemporâneo empresta-lhe uma dimensão peculiar, de presente como
futuro já sido, vida como constante mutabilidade, como que se o presente fosse uma antecipação do existir
ainda flutuante, esquadrinhado no plano ideal e metafísico do sujeito. Nesse sentido a presença é sempre
futuro previamente antecipado.

 

E o ser na mundanidade, presente em futuro já sido, dasein, passa pela experiência da angústia, e mesmo que
Heidegger negue uma clareza reveladora dos fins e projetos humanos, estatui que a angústia é o próprio
sentido da vida, conquanto seja a fonte de elaboração de projetos, vinculação com a temporalidade e a
pavimentação do personalismo na transcendência, ou, contrario sensu, o ponto final do existir na
nihilificação, bastando que a partir dela o ser permaneça inerte e amorfo.

 

Morte passa a ser tema da ontologia da vida na perspectiva Heidggeriana, como o é Deus na leitura dos
existencialistas católicos, cujo mote transcendente passa a ser a dissolução do ser no bem supremo.

 

Quando se faz alusão à morte como facticidade da vida, chama-nos atenção duas colocações de sintomática
importância, uma provinda de Sartre, ao afirmar que o voltar os olhos à experiência mal vivida de
empobrecimento ontológico representa corrosão maior ao projeto livre que é o ente humano transcendente
com angústia sem precedentes, enquanto que Jaspers, discípulo de Heidegger nos informa sobre o amor
como marca indelével da imortalidade do ser[32], gerando-nos a perspectiva de fraternidade, como sentido
pleno do existir digno.

 

O amor causado no ser que permanece vivo imortaliza o ser que morreu, e o brilho do sentido da vida só
pode ser captado pela atenção de quem vive o afeto, aquele ingrediente – causa amoris – concitado por
Tomas de Aquino para constituição de uma sociedade.

 

Vez outra se traz à colação Leon Duguit[33] e sua lição de envergadura acerca do sentimento de justiça que
une os seres em sociedade, como disposições naturais do existir, tornando a vida uma coexistência. É que a
alteridade em torno do justo somente pode ser entendida como vereda de, ao menos duas pessoas, rumo ao
bem comunitário, ao plano da ética, e se o magma que liga os homens está no amor, a justiça não comporta
outra classificação, senão justiça social ( solidariedade exsurgida de causa de amor).
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Arremata-se, portanto, que o projeto de dignidade exige o compromisso, a responsabilidade do ego pelo
alter, é no patamar da ética, na dissolução de um espaço comum, que as capacidades recíprocas dos seres
amalgamados de amor, solidariedade, que propriamente se admite a existência em plenitude, a construção do
personalismo ético ou o equivalente de dignidade da pessoa humana.

 

O conteúdo fenomenológico de vida a identifica à construção de projeto de dignidade, enfeixando-se
liberdade, alteridade, experiência, solidariedade, bem comum, justiça como substanciais entitativos
indispensáveis à edificação da pessoa humana.

 

Inequivocamente o homem transcende quaisquer outros seres da natureza, malgrado guarde sintonia e faça
parte dessa grande ordenação cósmica. Reconhece-se, ainda, que há no ser humano uma insurgência contra o
estado de inação própria, ou seja, o homem transcende a si mesmo, viver é uma literal tensão entre ser e
superar-se. Propõe-se, inclusive, no campo metafísico, dividir-se a transcendência em horizontal, quando o
ser humano se supera a si mesmo vertido para frente, nas capacidades da alma (sentir, querer e pensar),
expandindo-se enquanto projeto de dignidade histórica, e vertical, quando o mesmo ser se ergue para além
de si mesmo e detecta a sua limitação finita, enquanto ser metafísico stricto sensu.

 

Ocorre que a transcendência como genuína pulsão do vivente goza de dimensão social, sem preterir o
aspecto pessoal, porquanto mesmo o banco de cultura acumulada ao longo da história não teria o condão de
aplacar a sede pelo autotranscender, uma disposição de individualidade que remanesce em cada ser que
existe.[34]

 

E assim é que se verificará que o deslocamento do direito, como tradução desse objeto entitativo
independente designado vida[35] – dignidade –, representará o que há de mais profundo e ontologicamente
enriquecedor, porque na existência se dissolvem os demais objetos de toda a filosofia: realidade, idéias e
valores, estão em vida.

 

A nova fonte do direito é vida, e a plenitude de existência corresponde à dignidade, proposta fundante e
coração de todo o direito dogmático.

 

Cabe ao jurista a árdua, mas imprescindível tarefa de revisar as fontes do jus estabelecendo nexo indissolúvel
com a vida digna, e arribando o Direito em prol da dinamicidade personalíssima e de conquistas
transcendentes superadoras das bases pífias da matéria.

 

 

3.3.   A vida enquanto sistema – Uma analise à luz da física quântica e biologia micromolecular

 

 

A concepção puramente material do universo, a suposta regência orquestrada por mecanicismo mascarou a
realidade dos fenômenos da natureza, de sorte que matéria, vida e mente, passaram a ser categorias revisadas
contemporaneamente.

 

Atualmente a física clássica newtoniana tem validade para objetos de composição volumosa de átomos e com
velocidade infinitamente menor que à da luz; inexistindo estas condições prévias elementar socorrer-se da
teoria quântica e da relatividade[36] para explicação fenomenológica de matéria, vida e mente.[37]

 

Há se rever, inicialmente, posição sobre  matéria e espaço, em que a primeira transitava pelo segundo,
ocupando-lhe, em visão linear; eis as categorias reconhecidas pela visão clássica em que matéria é conteúdo e
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única realidade, enquanto o espaço é continente.

 

Mas no instante em que Einsten afirma que tudo é energia, revisado, a posteriori por Heisenberg, registrando
a existência do vácuo quântico, tudo passa a revelar atividade, um movimento de contínua duração.

 

A realidade primeira passa a ser energia em teia, e tudo está absolutamente ligado, não havendo isolamento,
ao mesmo instante em que o movimento é da essência de qualquer fenômeno.[38]

 

A transdisciplinariedade passa a ser imprescindível ao conhecimento da verdade, em qualquer ramo de
ciência, infirmando-se o princípio especulativo sedimentado pela lógica clássica, da não contradição, em que
os esquemas binários se firmaram como técnicas organizadas possíveis, comportando-se as classificações
como subsunções em A ou não A, inexistindo o terceiro termo que pudesse migrar de uma categoria a outra.
Ora, se energia é o substrato de todos os entes e manifestações, um terceiro termo T passa a transitar entre A
e não A, descoberta fantástica trazida a lume por Lupesco, revogando o terceiro excluído na lógica
cartesiana e incrementando a idéia de trans no estudo de qualquer realidade.

 

Imperioso, a partir da constatação de que matéria declina de energia, infirmar o compromisso materialista
com o utilitarismo como última instancia de realização da vida, ao mesmo instante em que labora equívoco
manifesto posicionar-se egoicamente, já que o homem, integrante do mundo natural, energia substancial
enquanto realidade alocada no Cosmo, não é ser isolado e nem poderia se realizar no puro ego[39]. Vida é
relação.

 

Capra adverte que toda substancia é forma de energia, e esta corresponde à quantidade dinâmica, verdadeira
simbiose, onde a criação de partículas é fenômeno de colisão em permanente processo, de sorte a traduzir o
universo e seus entes como perpétua movimentação no mundo subatômico “uma teia de padrões inseparáveis
de energia”[40].

 

O real, à luz da física quântica, infligi o reconhecimento de que a matéria não é a base da natureza, ao
reverso, uma interação de atividade entre partículas e mundo circundante denota o realismo universal, e o
observador desta fenomenologia passa a integrar, em sentido essencial, o todo dinâmico da natureza.

 

Nessa esteira a concepção de vida, igualmente, é sustentada em novas bases que, inevitavelmente, haverão de
migrar ao direito, enquanto estrutura social, sob pena de se artificializar sobremodo todo o expediente de
regulação de condutas.

 

Vida passa a ser estudada como padrão de organização, acoplando três elementos indissociáveis, padrão,
estrutura e processo, em uma visão sistêmica de vida que quer significar relação. O padrão de organização é
uma espécie de projeto, desenho ou hipótese do sistema contendo seus componentes principais, enquanto a
estrutura está vinculada ao que há de concreto e dinâmico no mesmo sistema que é a vida, e processo, como
terceiro critério, consiste na incorporação contínua de padrão e estrutura, e o que se nota é uma ligação
interdependente e inteligente de todos eles.[41]

 

Os componentes de um sistema vivo anotarão permanente e contínua mutabilidade, bastando alusão ao
metabolismo para se concluir pelo processo de substituição celular, a se verificar incorporação de padrões ao
sistema, ou seja, elo que vincula padrão de organização à estrutura.

 

Mesmo não partilhando das premissas fundamentais aqui recorrentes, subministradas à física quântica e
microbiologia molecular, aqueles que professam uma teoria dialética de direito como fundamento do jus
recorrem às teses contrapostas, conflitos de interesses em choque e a positivação daí decorrente.[42]
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Ser e dever ser, franqueado por Capra como fazer[43], constituem a mesma realidade EM vida, e isso se
traduz em organização, pois todo componente do sistema vivo participa da transformação do outro
componente, e ao final há uma transformação em rede do sistema, que passa a demudar cada um de seus
componentes, em retroalimentação, o que é bem apropriado à cultura, somente a título ilustrativo, ou seja, é
como uma absorção de alimentos e dissipação de resíduos (inputs e outputs), altamente complexa, eis que há
interligação em rede de milhares de processos valorativos, estimativos, lingüísticos, comunicativos etc.

 

Por essa razão houve a proposta de Luhman de estudar a sociedade pela autopoiese[44],  sugerindo-se o
fechamento do sistema para inibir que fontes externas advindas do meio ambiente pudessem “perturbar” a
ordem interna, admitindo-se que o próprio sistema crie a sua organização, garantindo-lhe autonomia,[45] da
mesma forma que recorre ao acoplamento estrutural para permitir a interação com o meio ambiente de onde
serão captados recursos, sem que haja interferência em termos de autonomia da rede sistêmica jurídica.

 

Neste ponto, convém trazer à baila a estrutura dissipativa mencionada na teoria do caos por Ilya
Prigogine[46], onde se propõe a abertura do sistema aos fluxos de energia e matéria, embora se lhe
reconheça, também, como organismo fechado, tudo, a um só instante. Estruturalmente é aberto e não linear,
altamente complexo, longe do equilíbrio, mas a estabilidade sistêmica dá-lhe características de ser ocluso,
pois as forças atuantes que vêm de fora, interligam-se, em laços de realimentação, com auto-equilibração dos
componentes (processos) internos, garantindo a sua estabilidade.[47]

 

O arrazoado de Prigogine pode ser adaptado aos sistemas vivos na seguinte proposta: os sistemas vivos têm
fluxo contínuo de ar, água, alimentação, que vêm do externo, do meio ambiente, tornando-o
interdependente, e só assim garante-se vida e ordenação, entrementes há uma complexa sequência de
transformações metabólicas que aloca o sistema distante do equilíbrio, mas pela teia de realimentação
permite bifurcações e, ao final, desenvolvimento.

 

Sistema com características análogas descreve Habermas, malgrado estabelecer componentes estruturais
outros próprios da comunicação ( agir comunicativo), assinalando para o fenômeno jurídico como fruto de
uma alopoiese, um consenso de agir comunicativo, que gera a estrutura sistêmica pela criação aberta, que se
confirma em inputs e outputs pela efetividade da normatividade produzida.[48]

 

 

Inimaginável a proposição hobbesiana de pessimismo antropológico, e de homem como lobo do homem, ou
a proposta darwinista de crueldade e competição, onde há luta entre seres para satisfação de seus apetites e
logro de vantagens, pois aqui todos os seres vivos passam a figurar como entes nessa enorme teia quântica
interconectados entre si e com o cosmo, em processos cooperativos vetorizados à evolução.

 

Evidente que o reconhecimento de sistemas abertos como realidades da natureza migrando para o campo
jurídico requesta que todo ser vivo tenha condições de realizar os seus fins[49], nos processos simbióticos, o
que notabiliza a função do jurista acentuando o seu compromisso com a realização de vida digna.

 

As concepções da física quântica podem se aplicar de forma apropriada ao advento da cultura, como produto
da mente humana, algo que remonta à fonte comum de qualquer fenômeno da natureza, qual seja, um campo
de energia no mundo quadridimensional.

 

Dentro de um sistema vivo em que se processa cultura, sedimenta-se o conjuntivo que representa um
logobanco de informações humanas, do qual se estabelece interdependência dos indivíduos enquanto seres
vivos singulares.
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O indivíduo, enquanto receptor, nesse sistema aberto, capta inputs de cultura e processa uma moagem que
ao final se transforma em output de cultura, figurando, ainda como agente transmissor. Inolvidável que os
sistemas, poiéticos, são retroalimentáveis[50], funcionando em círculo, e os desvios valorativos, tanto quanto
a formidável dimensão valorativa de bens espirituais, passa a se espalhar como rede, nesta teia quântica,
registrando efeitos de polimarese.

 

A definição de Nádia Bevilaqua Martins é precisa: “polimarese é, portanto, a multiplicação de um segmento
dentro de uma rede. Tomado o conhecimento como exemplo, pode-se considerar cada disciplina como uma
rede, e todo o corpo de conhecimento disponível na Terra como a totalidade das redes: o sistema
continente.”[51]

 

Concepções parciais da vida vêm contribuindo negativamente para a realização de dignidade, mormente
porque a mente humana, embora atributiva de possibilidade de leitura e outputs de cultura, não raro subjaz
empanada no processo de ideologização, porquanto tais outputs são individuais, dependente dos inputs
recebidos quando o sujeito se estabelece como ambivalente ativo.

 

Ou seja, a recepção de uma informação transmitida só é processada se bem compreendida, e se interpretada
como ideologia, ao invés de construir o sujeito, representa semente deletéria, de desconstrução, que,
comunicada como desvio, acaudala os efeitos em polimarese de cultura invertida, ou cognição avessa de
valores. Assim, a evolução propugnada em teia, nas estruturas dissipativas, sofre abafamento, e no “ponto de
bifurcação” segue o caminho do caos, o que não o impede de buscar, tardia, mas inteligentemente, a
reorganização, como tendência natural descrita como lei universal por Prigogine.[52]

 

Pois bem, a revisão das fontes de direito e de sua missão enquanto estrutura a serviço da construção de
dignidade é fundamental para difusão dessa verdade trandisciplinar, como se estudou alhures.

 

Alguns equívocos crassos não passam despercebidos na pós-modernidade:

 

Professa-se a lei como fonte primeira do direito; ou se concebe dignidade como fundamento do direito, mas
se assistir à preocupação incansável com a dignidade somente de quem participa da troca na rede produção
econômica; ou se limita dignidade ao mínimo existencial material, - agudizando-se a exclusão social e o
represamento do econômico; a preocupação central com análise econômica dos fenômenos, inclusive do jus,
em detrimento de uma capacidade afetiva e volitiva humanas, adjungidas à natural transcendência.

 

Eis inputs de cultura disseminando idéias ideologizadas[53], ocultando-se, por força de ilusão, com
reflexividade em polimarese,  a realidade da vida, tanto no plano fenomenológico, ontológico e
sistêmico.[54]

 

Uma derradeira preocupação se densifica. A acolhida da dignidade pelo direito constitucional, em um país
como o Brasil, tem representado apenas simbologia. Para boa parte da comunidade a dignidade é signo
adiáforo implantado em código frio. Todavia o conceito pode ser significado e amplificado se o poder
jurisdicional, enquanto aplicador do direito, estabelecer coincidência em realidade quântica com qualquer dos
jurisdicionados que reclamar solução à lesão ou ameaça de lesão a direitos, invocando o princípio.

 

Adjudicar dignidade pela via judicial ao lesado é o maior compromisso do direito pós-moderno, que,
infelizmente, comunicado ideologicamente, escamoteia os caracteres da vida, enxugando-a ao mínimo vital
material, inclusive por outra muralha impediente, designada de separação dos poderes.[55]

 

Conhecer, na nova perspectiva quântica, supera o apartamento entre sujeito cognoscente e objeto
cognoscível; e a inteligência, ao invés de ser considerada coisa, surge como relação, onde vida e mente se
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transmutam em categorias umbilicalmente unidas.

 

Estendendo as elucubrações ao Direito, o jurista, como observador dos fenômenos jurídicos, ao detectar a
vida digna como fonte primária do direito, um fluxo de energia imanente e transcendente e composto inter
relacional, há de se reputar parte dessa realidade, passando a considerar sentido em toda vida avaliada sob
sua mira em implicação necessária de fluxos ou redes de energia, sob pena de artificializar qualquer resposta
que dele se espera no processo de elaboração ou aplicação da normatividade.

 

Reitere-se, há um aporte de imutabilidade e universalidade, inclusive nas leis da natureza, mesmo na
descoberta da teoria do caos[56], quais sejam, uma iminente reorganização após situação de instabilidades,
base unitária dos fenômenos, inclusive a dignidade como vida, e dinamismo retratado na ontologia da vida,
além de uma rede quântica de energia que compõe o essencial de todo ente na natureza, permitindo a
idiossincrasia substancial sujeito/objeto da realidade jurídica.

 

 

Considerações conclusivas1.

 

Em apertada síntese poderíamos detectar que desde os albores da história da humanidade a preocupação com
a pessoa está no centro da atenção do Direito, ainda que não tenha sido empregado o conceito de
personalidade ou de dignidade como atributo entitativo nuclear do ser humano.

 

A liberdade, essa pulsão dinâmica essencial à dignidade e construção da pessoa, esteve no centro da filosofia
do homem, inclusive no estudo do direito e desde a antiguidade assistimos a latente necessidade de
emancipação, ao mesmo tempo em que o homem ficou constrito ao processo de reificação.

 

O direito, caminhando paralelamente, legitimou a sociedade de inclusão e exclusão, e posteriormente, em
nome da segurança jurídica, permitiu a exclusão social ainda que todos fossem iguais na lei e livres por força
do contrato social.

 

A intervenção necessária do Estado proveniente da observação arguta e  crítica de Marx, com sugestivo
método materialista dialético, conjugada à diretriz ética das encíclicas da igreja, instituíram as cláusulas
mínimas e a segunda dimensão de direitos, e na sequência, a cooptação do homem pelo Estado, e novamente
a dignidade foi lançada à margem do direito positivo, com o advento do holocausto.

 

Ressurge a compromisso com a teoria dos direitos humanos, alicerçam-se documentos constitucionais
democráticos, positivando princípios, e no ápice dos textos normativos, prenotam a dignidade, e nada
obstante, a preocupação central do direito é com o desenvolvimento econômico e a vida digna fica restrita ao
mínimo existencial.

 

 A terceira fase da modernidade revela a catástrofe humana, um ser autômato, transformado em coisa, tanto
quanto as mercadorias que vive a estimar, o tratamento uniforme dado pelo direito à humanidade mais a
assemelha a um “bando enfileirado” de sujeitos utilizando os mesmos uniformes, sem sequer gozar de
capacidade de discutir cláusulas contratuais. Dignidade é quimérica.

 

A proposta do ensaio foi de reestabelecer o conceito de dignidade à luz da fenomenologia e metafísica
(antropologia), denunciando que a pessoa é construção que exige uma série de predicados, inclusive a
autotranscendência, esse fazer-se no existir que está presente tanto no mais miserável dos seres humanos
quanto no mais abastado de todos.
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Também se oportunizou no bojo do texto a vigorante teoria sistêmica da vida, apresentando o existir como
um fluxo de energia em constante dinamização, e que esta é a essência de todo ente da natureza, inclusive o
ser humano, caindo por terra princípios equivocados que descrevem irrealidades fenomênicas, como de que
natureza não cumpre um fim, rege-se por causalidade pura, e, portanto, ciências sociais devem estabelecer
principiologia específica.

 

A transdisciplinariedade esteve no cerne do tema proposto, rejuntando fundamentos filosóficos, físicos
subatômicos e quânticos, biológicos e antropológicos, centrado na definição de vida, como fonte matriz de
toda a normatividade.

 

A preocupação indisfarçável com a comunicação de uma cultura avessa com efeitos de polimarese se fez
presente no texto, mormente de que o homo economicus confere ao ser o atributo da alegria e a plenitude
em dignidade, como se não houvesse uma capacidade afetiva, volitiva e racional no homem que o pusesse
para além de sua dimensão material pura. E, mais, objurgou-se a concepção egóica de homem à medida que
este ser vivo estabelece, como os demais, relações em teias quânticas, onde o isolamento é artificialismo
puro.

 

A instabilidade da cultura historicista, tanto quanto o é o caos no universo, mantém reequilíbrio em leis
imutáveis reconhecidas implicitamente na observação cósmica, o que torna o direito um composto de
jusnaturalismo clássico e culturalismo, pronto a edificar a pessoa humana, e qualquer disposição positivada
refratária aos princípios primeiros evidentes indemonstráveis haverá de sucumbir por empecer o projeto de
dignidade.

 

De resto, vislumbrando com ar mitológico o princípio resignado da dignidade no cerne da Constituição, resta
esperar do Judiciário a missão ousada de romper com as peias da separação dos poderes, ao menos enquanto
mácula de neutralidade, assistindo-se à tarefa criativa de realizar dignidade ao jurisdicionado. Para tanto é
intuitivo que o Julgador reconheça uma identidade de origem e de destino entre ambos, do contrário o
mesmo descaso já esboçado pelos outros poderes instituídos afetará o poder judiciário e a construção do
personalismo ético não passará de uma promessa encartada no papel frio do Texto Maior.

 

Dignidade é vida em plenitude, nos seus aspectos fenomenológico, transcendente e sistêmico, eis a fonte
basilar do direito, recorrente na sua positivação, interpretação e aplicação, sem o que o Direito não passará
de uma proposta normativa subsumível à artificialidade e à falibilidade.
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Introdução1.

 

Dos albores da história da humanidade até a época contemporânea, o Direito vem atravessando permanentes
ciclos dialéticos, alternando-se entre jusnaturalismo e positivismo, em defesa de valores contrapostos –
justiça e segurança, mas em prol da emancipação e construção do homem.

 

A dignidade como o valor fonte é reconhecida desde Tomas de Aquino, a quem se atribuiu autoria de
primeiro conteúdo jurídico do princípio, colmatando-lhe de isonomia, passando pela Encíclica Rerum
Novarum, onde o conceito torna a ser enfatizado no sentido de blindar a pessoa do trabalhador contra os
abusos da revolução industrial, desencadeando-se momento expressivo com o término da segunda grande
guerra, quando, então, dignidade humana e direito se enlaçam para construção de uma sociedade justa, livre
e democrática.

 

O apotegma de que coisas têm preços e pessoas gozam de dignidade foi desenvolvido por Kant, entrementes
na sua teoria pura o homem não chega, pela razão ao nomenum, e ao buscar a superação do criticismo,
combate-o com postulados e dogmatização da razão prática, onde quer que se encaixe dignidade, um hiato
inominável marcará distância entre o existir e o valor.

 

A proposta do ensaio remete o leitor à compreensão da vida, captando-lhe o substancial temático em
Heidegger, sem olvido às proposições fenomenológicas da antropologia, o que, por si só, apontará à
conceituação de dignidade, a fortiori quando se implementar à existência o seu aspecto de transcendência
revelado em estudo pela metafísica.

 

Existir é ser, e ser deve ser, esta é a lei natural de que são imantados todos os seres da espécie humana, e
essa tarefa de fazer-se no existir é uma construção transcendente que passa a ser a primeira fonte do direito
positivo, a partir do que todo o esquema legislativo e judicial haverão de cumprir se propugnarem pela
máxima efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana.

 

O trabalho reservará espaço de investigação à vida em perspectiva sistêmica, provocando questionamentos
acerca das teses de retroalimentação e interdependência de que cogitam autopoiese e alopoiese, culminando
por (re)quadrar o direito positivo como um sistema de cultura que mantém princípios atemporais e
anespaciais, tal qual se o classifica na perspectiva jusnaturalista clássica, reconhecidos contemporaneamente
pela física quântica.

 

De capital importância estabelecer compromisso com a dignidade da pessoa humana, quando a vida,
conceituada, corresponder à dignidade, e a dogmática jurídica refletir exatamente o que o sistema dos seres
humanos vivos lhes assinala na existência. Eis o norte primeiro para esquadrinhar todo o Direito, a fonte da
dignidade, superando-se o suposto antagonismo entre direito positivo, direito cultural e o direito natural.

 

Ao final, algumas conclusões serão lançadas como arremate da pesquisa.

 

 

A liberdade como proposta emancipatória da pessoa ao longo da história da sociedade1.

 

Já na sociedade civil, remontando ao mundo greco-romano, na antiguidade, foi possível observar a edificação
de uma sociedade estamental, subdividida em incluídos e excluídos. Atributo dos primeiros era  capacidade
de contrair direitos e obrigações, com designação de personalidade jurídica, algo que só era possível pelo
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dom da liberdade reconhecido aos mesmos, ditos cidadãos ( da polis ou da civitas). [1]

 

A liberdade, propriamente, correspondia à participação na praça – ágora – espaço público onde somente
havia a manifestação dos cidadãos, arregimentados, como animais políticos, em torno da administração da
polis. Portanto, os vínculos de sociabilidade dos cidadãos, redundantemente, livres, fazia-se pela
característica espacial, ou seja, era cidadão, livre e gestor da polis, aquele que nela habitava.

 

Importante ressaltar que no espaço familiar, destacando-se o modelo clássico, o pater mantinha o conjunto
sob sua batuta e responsabilidade, e todos os demais a ele se agregavam por razões de necessidade. Diante
da solidarização por razões de necessidade o poder do pater era ilimitado, comunicando-se de forma
tirânica.[2]

 

Perdura a mesma contingência na idade média, de uma sociedade de inclusão/exclusão,  recordando-se de
que as primeiras sementes da liberdade como dom divino elastecido ao gênero humano se lança com
Agostinho, quando a relaciona ao livre arbítrio. Foi também sob regência do cristianismo que o Aquinate
pontifica o conteúdo de dignidade, alertando que todos os seres humanos, como filhos do Criador, e dotados
de potência para transformação em ato, podem consumar sua dignidade.[3]

 

É consenso entre os filósofos do direito que o primeiro conteúdo da dignidade humana radica na
isonomia[4], ratificando a manifestação de Tomas de Aquino, algo que, já naquele período ecoa no campo
normativo, porquanto Constantino proíbe a pena de morte ao escravo, além de estabelecer limites à punição,
expurgando o tratamento cruel e degradante àquela classe.

 

Coube, ainda, ao Aquinate, significar os elos de solidariedade, reclassificando o homem, agora não mais
como animal político, senão como ser solidário, cuja causa da união, frise-se, por disposição natural, dá-se
por amor, essa capacidade afetiva de que goza o homem e o caracteriza como sui generis em todo o
cosmo.[5]

 

Na modernidade uma nova modalidade de sociedade se constitui. Por influência do racionalismo,
quebrantando o realismo, surge a designada sociedade funcional diferenciada. Curial se destacar o grande
compromisso da modernidade: emancipar o ser humano em liberdade.[6]

 

Nesse período se supõe a liberdade para todos os seres da espécie humana, e a liberdade deixa de ser uma
questão de espaço ( dentro da cidade), e se torna característica temporal, ou seja, ao cumprir uma função
social, o ser humano passa a ser livre, e esse é projeto que depende do querer de cada um, e pode ser algo a
concretizar-se no tempo.[7]

 

Introjeta-se, ainda, idéia de que a capacidade material do sujeito é que lhe confere liberdade, amplificando-se
o campo da economia.

 

Independentemente da observação pessimista de Hobbes acerca da antropologia do homem, tachando-o de
mal e egoísta, ou da natureza benfazeja humana em Locke, ganhando o epíteto do bom selvagem em
Rousseau, excogita-se, pelo prisma das idéias, que seres humanos se sociabilizam por fruto do querer.

 

 Também é na modernidade que surgem as noções atuais de Estado, originando-se do contrato social, como
conditio sine qua non para conter as liberdades anárquicas outorgadas pela razão aos seres humanos,
portadores, inclusive, de direitos subjetivos anteriores à qualquer ordem objetiva, por serem reconhecidos
filhos do Criador e portadores da irrefragável liberdade.
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Fácil é de se notar que a modernidade, alentando por força da razão a liberdade como jaez da espécie, e
rompendo com o realismo aristotélico até então reinante na esfera cognitiva, produz efeitos deletérios ao
projeto de humanização: emancipação passa a ser projeto individual, sociabilidade não é uma característica
natural do ser humano, passando a ser predicado do querer, como o é o Estado e o Direito.

 

Eis a planilha do direito liberal pautado na abstenção do Estado, e sacramentando a separação dos poderes,
mantendo o judiciário assaz neutro como a boca que revela a vontade da lei. A liberdade brilha pelo
incremento do contrato, e a isonomia na lei, ou igualdade formal, compromete as “liberdades fundamentais”
a fortiori com o advento da Revolução Industrial, quando o homem é substituído pelas máquinas e a
escassez do trabalho entremeio ao laissez faire climatiza o segundo estágio da era moderna.

 

Sob forte inspiração do positivismo comtiano, antagonizando o idealismo dos filósofos, a indústria se
fortalece, há empobrecimento da filosofia, e a ciência cataloga o método indutivo como a regra da razão. [8]

 

A burguesia que exortou o jusnaturalismo para combater o arbítrio dos reinados, pondo em derrocada o
direito positivo então plasmado, agora reivindica em seu benefício o mesmo positivismo jurídico, para
garantir a segurança e a ordem. Napoleão condecora o direito positivo, e Bagnet afirma que não ensina
Direito, mas o Código de Napoleão.

 

As relações de trabalho, malgrado isso, estão comprometidas, a servilidade que se observou nos prístinos da
medievalidade no regime feudal, se reproduz em pleno regime de igualdade formal e liberdade contratual. A
lei, como primeira fonte do Direito, arrefece o projeto emancipatório da modernidade.

 

O manifesto comunista denuncia as distorções da proposta da modernidade, enveredadas pelo Estado liberal,
ao tempo em que alerta à ideologia-alienação, convocando a “classe” operária a se opor dialeticamente aos
burgueses, exortando à luta entre as classes, e a construção do regime comunista e a defenestração da mais-
valia. Uma espécie de direito natural de combate se esboça.

 

Simultaneamente a igreja se manifesta pelo Papa Leão XI, na Encíclica Rerum Novarum, e reclama o
reconhecimento da dignidade do trabalhador no contrato de trabalho. A despeito de perfilhar com parte das
idéias liberais, salientando que os homens não guardam naturezas idênticas, e por conseqüência, ilegítima
seria a inserção pura do Estado para substituir as capacidades humanas, reage à forma espoliativa
empreendida pelo burguês, sugerindo um espectro de proteção ao trabalhador, com adoção de salário vital
que cumpra o mínimo existencial elementar, limitação de jornada de trabalho e distribuição do lucro por
razão ética. Invoca-se um direito natural de justiça.

 

Eis as raízes do Estado provedor, que, a princípio promove o bem estar social mediante extensão de verbas
previdenciárias aos acidentados no trabalho, e, na sequência, lança-se ao cumprimento dos ideais
democráticas, pulverizando no direito a plêiade dos direitos sociais, econômicos e culturais.

 

Novamente a humanidade retrocede, e o Estado protetor, sob a gestão mentecapta dos ditadores implanta
um regime de horror, onde o ser humano, de projeto final da estrutura estatal, torna-se o seu meio, a fim de
que suas propostas sejam cumpridas. Milhões de vidas são ceifadas, e vez outra o direito positivo, em um
sistema fechado e desenhado ao modelo da pirâmide, faz de seu corifeu um fugitivo.

 

O direito natural é invocado, como antítese, desse direito positivo que legitimou os regimes nazi-facistas, e
no Tribunal de Nuremberg, assiste-se ao julgamento dos articuladores do holocausto, processados, julgados
e condenados por crime de lesa humanidade, com fundamentos em um princípio superior e anterior a
qualquer positivação, qual seja, a dignidade da pessoa humana.[9]
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Uma nova ordem jurídica se requesta, agora inspirada na teoria crítica do direito. Valores detectados pela
experiência, no mapeamento cultural da humanidade são arquitetados nos modelos constitucionais, a
dignidade passa a ser o princípio que fundamenta a democracia e as Constituições de todo o mundo unificam
seus sistemas de direito ao derredor do princípio da dignidade da pessoa humana.[10]

 

Sintomática a postulação de que o poder judiciário haveria de romper com a neutralidade que conduzira a
sua empreitada até então, tanto pelo apontamento da crítica marxista de que a segurança jurídica pontifica
uma ideologia, quanto pela alusão freudiana de que a razão pura é artificial e não retrata o real do ser em
ação, porquanto uma porção maior da alma, designada de inconsciente, rege a conduta movida às pulsões,
emoções, sentimentos, paixões e instintos.

 

De se esclarecer que o direito pós-positivo, pautado na positivação dos princípios, como sedimentação de
valores exsurgidos de um repositório no logobanco de cultura, confecciona democracia a partir da
instauração dos direitos fundamentais, arregimentando, ao menos, três gerações de direitos, respectivamente
proporcionais aos compromissos da revolução francesa, idearia de liberdade, igualdade e fraternidade.[11]

 

Encampam-se propostas impetuosas de que os textos constitucionais estariam imbuídos de alterar a realidade
dos fatos, com a consagração de princípios instrumentais, mormente da máxima efetividade da constituição,
supremacia, unidade, concordância prática, proporcionalidade e presunção de constitucionalidade das
normas.

 

Não passa despercebida da prudência dos doutos a simbologia dos textos constitucionais, mormente nos
países periféricos, onde promessas descritas como direitos fundamentais vanguardeiros contam com eficácia
positiva, mas carecem de judiciabilidade e exeqüibilidade, revelando toda a demagogia legislativa que,
debelada a ideologia, propugna pelo desalento das reivindicações sociais.

 

Aliás, o inchaço de promissões de eficácia limitada, associado à inação do legislativo repercutiu duplo
câmbio em categorias fundamentais do direito, a saber: o Estado providência, inoperante, burocrata e
ineficiente, delegou suas funções à sociedade civil, reservando-se o direito da fiscalização, e o novo modelo
de Estado se implanta, o de Estado Fiscal; de mais a mais, o agigantamento normativo descomprometido
com judiciabilidade, ante a descrição normativa não auto-executável, exige do Poder Judiciário a realização
dos direitos fundamentais a bem da instauração do regime democrático, excogitando-se de um juiz criativo,
ou de missão política encampada pelo poder jurisdicional.

 

E ainda assim a sociedade pós-moderna tem enfrentado extrema dificuldade para vivenciar a liberdade e
encarnar dignidade como artefato de experiência. As estratégias portentosas da economia desenvolvidas em
forma globalizada, alicerçadas à massificação cultural e disseminação da mensagem instantânea pela estrutura
cibernética, tolhem a construção da pessoa, porquanto o desvio cognitivo do homem o faz encarar a vida
como projeto puramente material, olvidando de capacidades espirituais que o levam à transcendência e à vera
significação da vida.[12]

 

Sobretudo os novos modelos de produção descentralizada no domínio econômico obscureceram sobremodo
a rota teleológica do homem. É que o processo de fabricação em rede antecipando a comercialização do bem
consumível antes mesmo de sua conclusão, algo próprio da incrementação tecnológica, a difusão da
propaganda agudizada por um marketing surrealista, fazendo do produto o apogeu do show, transformaram-
no, tanto quanto o bem de consumo, em algo descartável.

 

 

As formulações do direito econômico, assaz inovadoras, cujas previsões se antecipam às condutas,
propugnando, tanto por parte do emissor quanto do receptor da norma, pelo desestímulo ao
descumprimento, face à carga sancionatária, reduz o jus a uma questão quase aritimética de risco e cálculo,
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abstrai totalmente a liberdade na estipulação das cláusulas contratuais, uniformizando os seres humanos,
tratando-os como seres desprovidos de capacidade cognitiva, no sentido mais literal da palavra.[13] O risco
da liberdade é de sua própria privação no âmbito da comunicação.

 

 

Enfim, a terceira fase da modernidade, cognominada de pós-modernidade, marca um sujeito anódino e
derrelicto, extramamente individual e coisificado, insciente de seus fins e escolhas neste mundo de multifárias
possibilidades.

 

Mesmo diante da ousadia dos constitucionalistas, propugnando pela máxima efetividade dos textos
consolidados no documento de direitos fundamentais, o princípio reconhecido da dignidade, como fundante
do Estado democrático, não passa de conceito adiáforo que se levanta ao sabor da conveniência.

 

Se a constitucionalização dos princípios representa aproximação de normatividade e valor (princípios), em
síntese não verificada entre positivismo e jusnaturalismo[14] ao longo da era moderna, a realidade assombra
o observador, pondo-o a averiguar um propósito encartado no papel que não consegue saltar ao campo da
experiência, bastando aferir em que medida a felicidade humana corrobora a caminhada na busca da
emancipação. 

 

Mister haja uma conscientização do significado da existência para que a dignidade, como valor fonte do
direito, possa, DE FATO, ser construída pelo homem e o Direito positivo seja (re)significado como estrutura
em prol da edificação da pessoa.

 

A vida e seus aspectos fundamentais1.

 

3.1.  Fenomenologia do Homem como Ser Vivente

 

Equiparar dignidade e vida, à luz de um estudo de ontologia da existência é de capital importância à proposta
de emancipação da pessoa humana.

 

Conscientes de que a vida no seu sentido mais pleno só pode corresponder a existir digno, os seres humanos,
dotados de uma porção animal, literalmente material e instintiva, experimentar-se-ão pessoas quando
descobrirem-se transcendentes na estimativa de bens espirituais, pondo-se em riste no movimento de
dinamização ao seu telus natural.

 

Eis a primeira observação cautelar a propósito da designação dignidade da pessoa humana. É possível deter-
se em quinhão humano sem, no entanto, quadrar-se enquanto pessoa, à medida que homens somente serão
dignos se transcenderem à plenitude de suas capacidades racionais, dotadas de afeição, volição e razão.

 

O homo economicus, resultante da filosofia utilitarista e egoísta, está empanado na construção de seu
personalismo ético e, por conseqüência, ainda que goze de conforto material para maximizar o prazer,
encontrará óbice no projeto de dignificação, tanto por empecer sua potência espiritual quanto por negar-se
ao amor, algo que se vivifica no convívio e na solidariedade.

 

E nesse prisma deve ser estudado o direito e seu requinte de positivação e aplicação. Desde a elaboração da
norma à sua aplicação ao caso concreto, a fonte por excelência não pode ser outra senão a vida digna, e
desde já há uma confissão expressa à tese jusnaturalista porquanto uma lei impressa no existir do homem o
põe a, livremente, buscar meios para realização de seu telus, e quando se nega à sua trajetória natural,
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nihilifica-se.

 

Como a solidariedade é disposição natural do ser humano, consoante anotações tomistas já sublinhadas
alhures, viver passa a ter um sentido conjuntivo, existir é coexistir, o ego enlaça-se ao alter, e a vereda do
sentido da vida é de alteridade, sociabilidade e sentimento de justiça se conjugam em um verbo e sujeito,
existir humano.

Ora, a cognição pueril a revelar a primazia do economicismo como finalidade da vida, anula uma disposição
ímpar na espécie humana, o sentimento de afeto que o une ao alter, e o efeito reflexo será de insatisfação,
vazio existencial e tédio profundo.[15]

 

Elementar que a espécie humana caracteriza-se, fenomenologicamente, por uma somatória de dons que o
tornam especial e marcante no cosmo.

 

Seguindo a linha da antropologia, pode-se prenotar o homem como animal biológico, com disposições
especialíssimas na construção sistêmica orgânica, mormente de ordenação cerebral e posição vertical[16] que
notabiliza o homo somaticus, mas é na finitude do corpo que o ser se curva ao dever ser da morte física.
Experiência indeclinável de submissão as leis da natureza.

 

A vida pode apontar um primeiro problema na origem, travando-se polarização entre vitalistas e
mecanicistas, e por menos que se possa objetivar esse fenômeno, objurga-se uma vida animal puramente
causal redutível à matéria, adjudicando-se à física quântica explicação científica quanto à princípios de
origem de todo ser, e mesmo da matéria, a energia, que estabelece uma ligação em rede indissociável de
todas as coisas existentes em contínuo fluxo “para o alto e para frente”[17], de níveis ordinários e materiais a
níveis espirituais.

 

Descobrir a concatenação de proposições e traduzir a ordenação de idéias como lógica fez do homem ser
superior como existente na natureza, denotado como homo sapiens. Antes, porém, se prefacia o
conhecimento humano de capacidade sensitiva, ao seguir imaginativa e, por fim, intelectual.

 

Deter-se no conhecimento intelectual é imperativo. Um primeiro cariz da intelectualidade diz com sua
capacidade de transferir o conhecimento para algo além do si próprio do ser. Quando Heidegger[18] aponta
ao dasein ( o ser em si) libertando-se de sua subjetividade e pondo-se em movimento transcendente além de
si, em que o ser do homem consiste. Também há o ingrediente da mundanidade que consorcia a consciência
ao mundo tornando o conhecimento aberto, malgrado a censura idealista emesmecida, e se registra na
história da existência do ser que vive.

 

Outrossim o conhecimento exige o personalismo de quem conhece o mundo, uma espécie de transferência do
ser no objeto cognoscível e só assim se torna inteligível o termo experiência, adjetivando qualquer
conhecimento de viva realidade.

 

Arremata-se com a historicidade como substancial ao conhecimento porque o limita no tempo e faz do
sujeito que conhece um ser dotado de herança do que se viveu fazendo interpretação de fatos, produzindo
novas versões daquilo que aprendeu, pois o que surge como conhecimento, faz-se sempre pela instigante
interrogação, e  se adjunge à própria experiência do ser que conhece para o fornecimento de uma resposta
imantada de preconceito,[19] algo que não torna o conhecimento precário ou subjetivo em face da linguagem
que umbilicalmente rejunta passado e presente num continuum histórico.

 

Por fim todo conhecimento é autoconsciência imediata, porquanto o que se vive permanece no “eu”, e faz
parte do conteúdo do objeto que se conhece.
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Mas o conhecimento não esgota o fenômeno humano. A liberdade é apetite que o coloca em dinamismo
permanente e só há atitude empurrada por decisões. Trata-se do homo libertatis. Para tanto qualquer laivo de
constrangimento impede que o homem se dignifique, enfatizando-se que condições de premência existem em
qualquer vivente na natureza.

 

Além de lhe apetecer pelos sentidos, o intelecto humano o põe a perseguir apetites espirituais, contudo a
liberdade é sinal de reivindicação de autonomia, gera-lhe responsabilidade pelos atos praticados e dá-lhe
sensação de independência de fatores internos e externos.

 

Filósofos que se debruçaram sobre o tema da liberdade concluíram que enquanto a razão deita raiz sobre a
verdade última, anseia por construções lógicas e universais, a liberdade tende ao bem, não qualquer bem,
senão o bem espiritual, que aloca o ser humano rumo à conquista de felicidade e alegria, o transcender no
existir, como fim último do projeto de vida digna.[20]

 

Mesmo enriquecido ontologicamente pela liberdade, o homem escasseia seu projeto diante das paixões, ou
seja, o intenso desejo que se transforma em tendência abusiva da alma, tendo sede nas apetições sensíveis, do
irascível e do concupscível. Scheler trabalha com quatro categorias principais das paixões apontando às
sensoriais, às vitais, às psíquicas e às espirituais, donde brotariam todos os desejos[21], a ofuscar ou exercer
influência, ainda que indiretamente, sobre o dom da liberdade.[22]  

 

A afeição humana, enquanto sentimento real, marca distinção capital da espécie, e os diversos graus de amor,
do carnal ao espiritual, dinamizam e a um só tempo são controlados pela ação livre e revelação da razão.

 

Entre outros elementos da antropologia, como linguagem, religião e trabalho, permitimo-nos a encaixá-los
todos no dote da cultura, porque homem, para muitos estudiosos, representa exercício das faculdades da
alma no plano da transformação de tudo que nos apresenta a realidade da natureza, ao modelo da Paidéia
grega.

 

Portanto, tudo que significa fenômeno de realização do homem por esforço de seu intelecto, trabalho e agir
participativo pode ser subsumido a entidade cultural.

 

Cultural requesta pensamento, vontade, liberdade, linguagem e trabalho, para consequente transformação em
ciência, arte, técnica, estrutura e outros aportes de construção pelo engenho humano, entrementes coadunar
o ser do homem ao produto de sua cultura se afigura incorrer em lapso enorme, pois a dissolução dos bens
culturais é líquida e certa como o é a sua sedimentação no tempo e no espaço[23]. Haver-se-á de recorrer à
transcendência para explanar um caractere humano que o conclama a superar limites e atingir outra esfera em
que tempo e espaço se relativizam.

 

O homo culturalis não pode representar o esgotamento do fenômeno humano, pois ainda que não houvesse
no cerne de um ser humano a inter relação e a vontade transformadora, não o esvaziaria a condição de nada,
aqui precitada como tabula rasa, senão que haveria de ser reconhecida uma potência adormecida que relegou
a convocação necessária para conversão da mesma em ato.[24]

 

Por essa razão e até certo ponto o direito pode ser construção cultural, mas princípios primeiros descobertos
pela mente humana no existir histórico, que não constituem uma sua criação hão de reposicionar ao plano da
natureza as fontes genuínas e superiores que planeiam a positivação jurídica.[25]

 

Do que se expôs presentemente, algumas lições preliminares podem ser aventadas: o fenômeno humano é
biologia, conhecimento, solidariedade, liberdade, cultura, aqui contendo trabalho, linguagem, comunicação,
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religião, mas como ser-para[26], é transcendência, e seu existir exige a-fazer no curso da vida, tanto no
plano da horizontalidade quanto da verticalidade, como será visto alhures.

 

Impõe-se  atenção da estrutura do direito à conceituação de vida, como objeto entitativo independente, a fim
de que se extraia a totalidade do termo dignidade como princípio primeiro que encabeça a positivação
jurídica, dando-lhe o norte interpretativo e suplementar em sua tríplice função na dogmática[27].

 

3.2.  As perspectivas fenomenológicas de um novo objeto entitativo – a vida

 

 

Pode-se averiguar como critérios substanciais ao conceito de vida ou existir[28], o dinamismo que se
notabiliza como liberdade, a pulsão genuinamente humana que permite ao ser eleição de seus meios e
valores, e o motor propulsor à elevação em dignidade com o trânsito dos valores úteis aos bens do espírito,
especialmente ética, estética e verdade.

 

Recobre-se a fenomenologia sartreana que notabiliza o homem como ente condenado a ser livre[29],
porquanto ainda que a opção seja por não optar à transcendência (para-si), terá havido uma eleição
nadificante. Enfim, na liberdade a possibilidade de existir ou de nihilificar-se e, ao ser, o homem constrói sua
dignidade, razão por que liberdades negativas e positivas colmatam o conteúdo de pessoa.

 

As considerações de Heidegger, ainda, apresentam como essencialidade à vida, a não indiferença, essa
inquietação vulcânica do espírito que se converte em aptidão às estimativas, fazendo do homem um ser
axiotrópico, necessariamente implicado com um telus, algo denunciado na filosofia clássica tomista como
resultado do realismo aristotélico.

 

Apresenta-se como atributo ontológico da vida a (pré) ocupação, esse predicado que evidencia um
compromisso com o projeto de transcendência e assinala certa ansiedade pela concretização de planos
idealmente conjecturados. Seres anódinos, amorfos e indolentes, sem perspectivas e projetos, compromissos
com o futuro, passam a sofrer distúrbios, tanto assim que Enzensberg retrata cenários cada vez mais
habituais de guerras moleculares, atos gratuitos de violência absolutamente descompromissados com
identificação ideológica ou justificação fundada, senão atribulação desencadeada pela perda de esperança e
encadeamento com o futuro.[30]

 

Nesse diapasão ser (existir) é dever ser, constante ocupação antecipada com o futuro. Eis aqui ponto fulcral
no estudo em epigrafe, porquanto ser é fazer-se, e na ontologia da vida radica uma axiologia, ou seja, é no
mundo dos fatos que se estimam valores, caindo por terra o postulado kantiano que interceptou o
compromisso humano com o bem por disposição natural.

 

Não foi por outro motivo que Viktor Frankl, ao incrementar a logoterapia, testificou ante seu existir nos
campos de concentração, que a mantença de vida tinha conexões com projeto de amor, comprometimento
afetivos com entes familiares ou com prossecução de algo futuro.[31]

 

A dimensão de futuro vai desaguar, consoante a proposta Heidggeriana, em novel concepção temporal, para
além da categoria cronológica concebida e estruturada em níveis de passado, presente e futuro; ao se
reportar à temporalidade, o filósofo contemporâneo empresta-lhe uma dimensão peculiar, de presente como
futuro já sido, vida como constante mutabilidade, como que se o presente fosse uma antecipação do existir
ainda flutuante, esquadrinhado no plano ideal e metafísico do sujeito. Nesse sentido a presença é sempre
futuro previamente antecipado.
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E o ser na mundanidade, presente em futuro já sido, dasein, passa pela experiência da angústia, e mesmo que
Heidegger negue uma clareza reveladora dos fins e projetos humanos, estatui que a angústia é o próprio
sentido da vida, conquanto seja a fonte de elaboração de projetos, vinculação com a temporalidade e a
pavimentação do personalismo na transcendência, ou, contrario sensu, o ponto final do existir na
nihilificação, bastando que a partir dela o ser permaneça inerte e amorfo.

 

Morte passa a ser tema da ontologia da vida na perspectiva Heidggeriana, como o é Deus na leitura dos
existencialistas católicos, cujo mote transcendente passa a ser a dissolução do ser no bem supremo.

 

Quando se faz alusão à morte como facticidade da vida, chama-nos atenção duas colocações de sintomática
importância, uma provinda de Sartre, ao afirmar que o voltar os olhos à experiência mal vivida de
empobrecimento ontológico representa corrosão maior ao projeto livre que é o ente humano transcendente
com angústia sem precedentes, enquanto que Jaspers, discípulo de Heidegger nos informa sobre o amor
como marca indelével da imortalidade do ser[32], gerando-nos a perspectiva de fraternidade, como sentido
pleno do existir digno.

 

O amor causado no ser que permanece vivo imortaliza o ser que morreu, e o brilho do sentido da vida só
pode ser captado pela atenção de quem vive o afeto, aquele ingrediente – causa amoris – concitado por
Tomas de Aquino para constituição de uma sociedade.

 

Vez outra se traz à colação Leon Duguit[33] e sua lição de envergadura acerca do sentimento de justiça que
une os seres em sociedade, como disposições naturais do existir, tornando a vida uma coexistência. É que a
alteridade em torno do justo somente pode ser entendida como vereda de, ao menos duas pessoas, rumo ao
bem comunitário, ao plano da ética, e se o magma que liga os homens está no amor, a justiça não comporta
outra classificação, senão justiça social ( solidariedade exsurgida de causa de amor).

 

Arremata-se, portanto, que o projeto de dignidade exige o compromisso, a responsabilidade do ego pelo
alter, é no patamar da ética, na dissolução de um espaço comum, que as capacidades recíprocas dos seres
amalgamados de amor, solidariedade, que propriamente se admite a existência em plenitude, a construção do
personalismo ético ou o equivalente de dignidade da pessoa humana.

 

O conteúdo fenomenológico de vida a identifica à construção de projeto de dignidade, enfeixando-se
liberdade, alteridade, experiência, solidariedade, bem comum, justiça como substanciais entitativos
indispensáveis à edificação da pessoa humana.

 

Inequivocamente o homem transcende quaisquer outros seres da natureza, malgrado guarde sintonia e faça
parte dessa grande ordenação cósmica. Reconhece-se, ainda, que há no ser humano uma insurgência contra o
estado de inação própria, ou seja, o homem transcende a si mesmo, viver é uma literal tensão entre ser e
superar-se. Propõe-se, inclusive, no campo metafísico, dividir-se a transcendência em horizontal, quando o
ser humano se supera a si mesmo vertido para frente, nas capacidades da alma (sentir, querer e pensar),
expandindo-se enquanto projeto de dignidade histórica, e vertical, quando o mesmo ser se ergue para além
de si mesmo e detecta a sua limitação finita, enquanto ser metafísico stricto sensu.

 

Ocorre que a transcendência como genuína pulsão do vivente goza de dimensão social, sem preterir o
aspecto pessoal, porquanto mesmo o banco de cultura acumulada ao longo da história não teria o condão de
aplacar a sede pelo autotranscender, uma disposição de individualidade que remanesce em cada ser que
existe.[34]

 

E assim é que se verificará que o deslocamento do direito, como tradução desse objeto entitativo
independente designado vida[35] – dignidade –, representará o que há de mais profundo e ontologicamente
enriquecedor, porque na existência se dissolvem os demais objetos de toda a filosofia: realidade, idéias e
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valores, estão em vida.

 

A nova fonte do direito é vida, e a plenitude de existência corresponde à dignidade, proposta fundante e
coração de todo o direito dogmático.

 

Cabe ao jurista a árdua, mas imprescindível tarefa de revisar as fontes do jus estabelecendo nexo indissolúvel
com a vida digna, e arribando o Direito em prol da dinamicidade personalíssima e de conquistas
transcendentes superadoras das bases pífias da matéria.

 

 

3.3.   A vida enquanto sistema – Uma analise à luz da física quântica e biologia micromolecular

 

 

A concepção puramente material do universo, a suposta regência orquestrada por mecanicismo mascarou a
realidade dos fenômenos da natureza, de sorte que matéria, vida e mente, passaram a ser categorias revisadas
contemporaneamente.

 

Atualmente a física clássica newtoniana tem validade para objetos de composição volumosa de átomos e com
velocidade infinitamente menor que à da luz; inexistindo estas condições prévias elementar socorrer-se da
teoria quântica e da relatividade[36] para explicação fenomenológica de matéria, vida e mente.[37]

 

Há se rever, inicialmente, posição sobre  matéria e espaço, em que a primeira transitava pelo segundo,
ocupando-lhe, em visão linear; eis as categorias reconhecidas pela visão clássica em que matéria é conteúdo e
única realidade, enquanto o espaço é continente.

 

Mas no instante em que Einsten afirma que tudo é energia, revisado, a posteriori por Heisenberg, registrando
a existência do vácuo quântico, tudo passa a revelar atividade, um movimento de contínua duração.

 

A realidade primeira passa a ser energia em teia, e tudo está absolutamente ligado, não havendo isolamento,
ao mesmo instante em que o movimento é da essência de qualquer fenômeno.[38]

 

A transdisciplinariedade passa a ser imprescindível ao conhecimento da verdade, em qualquer ramo de
ciência, infirmando-se o princípio especulativo sedimentado pela lógica clássica, da não contradição, em que
os esquemas binários se firmaram como técnicas organizadas possíveis, comportando-se as classificações
como subsunções em A ou não A, inexistindo o terceiro termo que pudesse migrar de uma categoria a outra.
Ora, se energia é o substrato de todos os entes e manifestações, um terceiro termo T passa a transitar entre A
e não A, descoberta fantástica trazida a lume por Lupesco, revogando o terceiro excluído na lógica
cartesiana e incrementando a idéia de trans no estudo de qualquer realidade.

 

Imperioso, a partir da constatação de que matéria declina de energia, infirmar o compromisso materialista
com o utilitarismo como última instancia de realização da vida, ao mesmo instante em que labora equívoco
manifesto posicionar-se egoicamente, já que o homem, integrante do mundo natural, energia substancial
enquanto realidade alocada no Cosmo, não é ser isolado e nem poderia se realizar no puro ego[39]. Vida é
relação.

 

Capra adverte que toda substancia é forma de energia, e esta corresponde à quantidade dinâmica, verdadeira
simbiose, onde a criação de partículas é fenômeno de colisão em permanente processo, de sorte a traduzir o
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universo e seus entes como perpétua movimentação no mundo subatômico “uma teia de padrões inseparáveis
de energia”[40].

 

O real, à luz da física quântica, infligi o reconhecimento de que a matéria não é a base da natureza, ao
reverso, uma interação de atividade entre partículas e mundo circundante denota o realismo universal, e o
observador desta fenomenologia passa a integrar, em sentido essencial, o todo dinâmico da natureza.

 

Nessa esteira a concepção de vida, igualmente, é sustentada em novas bases que, inevitavelmente, haverão de
migrar ao direito, enquanto estrutura social, sob pena de se artificializar sobremodo todo o expediente de
regulação de condutas.

 

Vida passa a ser estudada como padrão de organização, acoplando três elementos indissociáveis, padrão,
estrutura e processo, em uma visão sistêmica de vida que quer significar relação. O padrão de organização é
uma espécie de projeto, desenho ou hipótese do sistema contendo seus componentes principais, enquanto a
estrutura está vinculada ao que há de concreto e dinâmico no mesmo sistema que é a vida, e processo, como
terceiro critério, consiste na incorporação contínua de padrão e estrutura, e o que se nota é uma ligação
interdependente e inteligente de todos eles.[41]

 

Os componentes de um sistema vivo anotarão permanente e contínua mutabilidade, bastando alusão ao
metabolismo para se concluir pelo processo de substituição celular, a se verificar incorporação de padrões ao
sistema, ou seja, elo que vincula padrão de organização à estrutura.

 

Mesmo não partilhando das premissas fundamentais aqui recorrentes, subministradas à física quântica e
microbiologia molecular, aqueles que professam uma teoria dialética de direito como fundamento do jus
recorrem às teses contrapostas, conflitos de interesses em choque e a positivação daí decorrente.[42]

 

Ser e dever ser, franqueado por Capra como fazer[43], constituem a mesma realidade EM vida, e isso se
traduz em organização, pois todo componente do sistema vivo participa da transformação do outro
componente, e ao final há uma transformação em rede do sistema, que passa a demudar cada um de seus
componentes, em retroalimentação, o que é bem apropriado à cultura, somente a título ilustrativo, ou seja, é
como uma absorção de alimentos e dissipação de resíduos (inputs e outputs), altamente complexa, eis que há
interligação em rede de milhares de processos valorativos, estimativos, lingüísticos, comunicativos etc.

 

Por essa razão houve a proposta de Luhman de estudar a sociedade pela autopoiese[44],  sugerindo-se o
fechamento do sistema para inibir que fontes externas advindas do meio ambiente pudessem “perturbar” a
ordem interna, admitindo-se que o próprio sistema crie a sua organização, garantindo-lhe autonomia,[45] da
mesma forma que recorre ao acoplamento estrutural para permitir a interação com o meio ambiente de onde
serão captados recursos, sem que haja interferência em termos de autonomia da rede sistêmica jurídica.

 

Neste ponto, convém trazer à baila a estrutura dissipativa mencionada na teoria do caos por Ilya
Prigogine[46], onde se propõe a abertura do sistema aos fluxos de energia e matéria, embora se lhe
reconheça, também, como organismo fechado, tudo, a um só instante. Estruturalmente é aberto e não linear,
altamente complexo, longe do equilíbrio, mas a estabilidade sistêmica dá-lhe características de ser ocluso,
pois as forças atuantes que vêm de fora, interligam-se, em laços de realimentação, com auto-equilibração dos
componentes (processos) internos, garantindo a sua estabilidade.[47]

 

O arrazoado de Prigogine pode ser adaptado aos sistemas vivos na seguinte proposta: os sistemas vivos têm
fluxo contínuo de ar, água, alimentação, que vêm do externo, do meio ambiente, tornando-o
interdependente, e só assim garante-se vida e ordenação, entrementes há uma complexa sequência de
transformações metabólicas que aloca o sistema distante do equilíbrio, mas pela teia de realimentação
permite bifurcações e, ao final, desenvolvimento.
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Sistema com características análogas descreve Habermas, malgrado estabelecer componentes estruturais
outros próprios da comunicação ( agir comunicativo), assinalando para o fenômeno jurídico como fruto de
uma alopoiese, um consenso de agir comunicativo, que gera a estrutura sistêmica pela criação aberta, que se
confirma em inputs e outputs pela efetividade da normatividade produzida.[48]

 

 

Inimaginável a proposição hobbesiana de pessimismo antropológico, e de homem como lobo do homem, ou
a proposta darwinista de crueldade e competição, onde há luta entre seres para satisfação de seus apetites e
logro de vantagens, pois aqui todos os seres vivos passam a figurar como entes nessa enorme teia quântica
interconectados entre si e com o cosmo, em processos cooperativos vetorizados à evolução.

 

Evidente que o reconhecimento de sistemas abertos como realidades da natureza migrando para o campo
jurídico requesta que todo ser vivo tenha condições de realizar os seus fins[49], nos processos simbióticos, o
que notabiliza a função do jurista acentuando o seu compromisso com a realização de vida digna.

 

As concepções da física quântica podem se aplicar de forma apropriada ao advento da cultura, como produto
da mente humana, algo que remonta à fonte comum de qualquer fenômeno da natureza, qual seja, um campo
de energia no mundo quadridimensional.

 

Dentro de um sistema vivo em que se processa cultura, sedimenta-se o conjuntivo que representa um
logobanco de informações humanas, do qual se estabelece interdependência dos indivíduos enquanto seres
vivos singulares.

 

O indivíduo, enquanto receptor, nesse sistema aberto, capta inputs de cultura e processa uma moagem que
ao final se transforma em output de cultura, figurando, ainda como agente transmissor. Inolvidável que os
sistemas, poiéticos, são retroalimentáveis[50], funcionando em círculo, e os desvios valorativos, tanto quanto
a formidável dimensão valorativa de bens espirituais, passa a se espalhar como rede, nesta teia quântica,
registrando efeitos de polimarese.

 

A definição de Nádia Bevilaqua Martins é precisa: “polimarese é, portanto, a multiplicação de um segmento
dentro de uma rede. Tomado o conhecimento como exemplo, pode-se considerar cada disciplina como uma
rede, e todo o corpo de conhecimento disponível na Terra como a totalidade das redes: o sistema
continente.”[51]

 

Concepções parciais da vida vêm contribuindo negativamente para a realização de dignidade, mormente
porque a mente humana, embora atributiva de possibilidade de leitura e outputs de cultura, não raro subjaz
empanada no processo de ideologização, porquanto tais outputs são individuais, dependente dos inputs
recebidos quando o sujeito se estabelece como ambivalente ativo.

 

Ou seja, a recepção de uma informação transmitida só é processada se bem compreendida, e se interpretada
como ideologia, ao invés de construir o sujeito, representa semente deletéria, de desconstrução, que,
comunicada como desvio, acaudala os efeitos em polimarese de cultura invertida, ou cognição avessa de
valores. Assim, a evolução propugnada em teia, nas estruturas dissipativas, sofre abafamento, e no “ponto de
bifurcação” segue o caminho do caos, o que não o impede de buscar, tardia, mas inteligentemente, a
reorganização, como tendência natural descrita como lei universal por Prigogine.[52]

 

Pois bem, a revisão das fontes de direito e de sua missão enquanto estrutura a serviço da construção de
dignidade é fundamental para difusão dessa verdade trandisciplinar, como se estudou alhures.
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Alguns equívocos crassos não passam despercebidos na pós-modernidade:

 

Professa-se a lei como fonte primeira do direito; ou se concebe dignidade como fundamento do direito, mas
se assistir à preocupação incansável com a dignidade somente de quem participa da troca na rede produção
econômica; ou se limita dignidade ao mínimo existencial material, - agudizando-se a exclusão social e o
represamento do econômico; a preocupação central com análise econômica dos fenômenos, inclusive do jus,
em detrimento de uma capacidade afetiva e volitiva humanas, adjungidas à natural transcendência.

 

Eis inputs de cultura disseminando idéias ideologizadas[53], ocultando-se, por força de ilusão, com
reflexividade em polimarese,  a realidade da vida, tanto no plano fenomenológico, ontológico e
sistêmico.[54]

 

Uma derradeira preocupação se densifica. A acolhida da dignidade pelo direito constitucional, em um país
como o Brasil, tem representado apenas simbologia. Para boa parte da comunidade a dignidade é signo
adiáforo implantado em código frio. Todavia o conceito pode ser significado e amplificado se o poder
jurisdicional, enquanto aplicador do direito, estabelecer coincidência em realidade quântica com qualquer dos
jurisdicionados que reclamar solução à lesão ou ameaça de lesão a direitos, invocando o princípio.

 

Adjudicar dignidade pela via judicial ao lesado é o maior compromisso do direito pós-moderno, que,
infelizmente, comunicado ideologicamente, escamoteia os caracteres da vida, enxugando-a ao mínimo vital
material, inclusive por outra muralha impediente, designada de separação dos poderes.[55]

 

Conhecer, na nova perspectiva quântica, supera o apartamento entre sujeito cognoscente e objeto
cognoscível; e a inteligência, ao invés de ser considerada coisa, surge como relação, onde vida e mente se
transmutam em categorias umbilicalmente unidas.

 

Estendendo as elucubrações ao Direito, o jurista, como observador dos fenômenos jurídicos, ao detectar a
vida digna como fonte primária do direito, um fluxo de energia imanente e transcendente e composto inter
relacional, há de se reputar parte dessa realidade, passando a considerar sentido em toda vida avaliada sob
sua mira em implicação necessária de fluxos ou redes de energia, sob pena de artificializar qualquer resposta
que dele se espera no processo de elaboração ou aplicação da normatividade.

 

Reitere-se, há um aporte de imutabilidade e universalidade, inclusive nas leis da natureza, mesmo na
descoberta da teoria do caos[56], quais sejam, uma iminente reorganização após situação de instabilidades,
base unitária dos fenômenos, inclusive a dignidade como vida, e dinamismo retratado na ontologia da vida,
além de uma rede quântica de energia que compõe o essencial de todo ente na natureza, permitindo a
idiossincrasia substancial sujeito/objeto da realidade jurídica.

 

 

Considerações conclusivas1.

 

Em apertada síntese poderíamos detectar que desde os albores da história da humanidade a preocupação com
a pessoa está no centro da atenção do Direito, ainda que não tenha sido empregado o conceito de
personalidade ou de dignidade como atributo entitativo nuclear do ser humano.

 

A liberdade, essa pulsão dinâmica essencial à dignidade e construção da pessoa, esteve no centro da filosofia
do homem, inclusive no estudo do direito e desde a antiguidade assistimos a latente necessidade de
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emancipação, ao mesmo tempo em que o homem ficou constrito ao processo de reificação.

 

O direito, caminhando paralelamente, legitimou a sociedade de inclusão e exclusão, e posteriormente, em
nome da segurança jurídica, permitiu a exclusão social ainda que todos fossem iguais na lei e livres por força
do contrato social.

 

A intervenção necessária do Estado proveniente da observação arguta e  crítica de Marx, com sugestivo
método materialista dialético, conjugada à diretriz ética das encíclicas da igreja, instituíram as cláusulas
mínimas e a segunda dimensão de direitos, e na sequência, a cooptação do homem pelo Estado, e novamente
a dignidade foi lançada à margem do direito positivo, com o advento do holocausto.

 

Ressurge a compromisso com a teoria dos direitos humanos, alicerçam-se documentos constitucionais
democráticos, positivando princípios, e no ápice dos textos normativos, prenotam a dignidade, e nada
obstante, a preocupação central do direito é com o desenvolvimento econômico e a vida digna fica restrita ao
mínimo existencial.

 

 A terceira fase da modernidade revela a catástrofe humana, um ser autômato, transformado em coisa, tanto
quanto as mercadorias que vive a estimar, o tratamento uniforme dado pelo direito à humanidade mais a
assemelha a um “bando enfileirado” de sujeitos utilizando os mesmos uniformes, sem sequer gozar de
capacidade de discutir cláusulas contratuais. Dignidade é quimérica.

 

A proposta do ensaio foi de reestabelecer o conceito de dignidade à luz da fenomenologia e metafísica
(antropologia), denunciando que a pessoa é construção que exige uma série de predicados, inclusive a
autotranscendência, esse fazer-se no existir que está presente tanto no mais miserável dos seres humanos
quanto no mais abastado de todos.

 

Também se oportunizou no bojo do texto a vigorante teoria sistêmica da vida, apresentando o existir como
um fluxo de energia em constante dinamização, e que esta é a essência de todo ente da natureza, inclusive o
ser humano, caindo por terra princípios equivocados que descrevem irrealidades fenomênicas, como de que
natureza não cumpre um fim, rege-se por causalidade pura, e, portanto, ciências sociais devem estabelecer
principiologia específica.

 

A transdisciplinariedade esteve no cerne do tema proposto, rejuntando fundamentos filosóficos, físicos
subatômicos e quânticos, biológicos e antropológicos, centrado na definição de vida, como fonte matriz de
toda a normatividade.

 

A preocupação indisfarçável com a comunicação de uma cultura avessa com efeitos de polimarese se fez
presente no texto, mormente de que o homo economicus confere ao ser o atributo da alegria e a plenitude
em dignidade, como se não houvesse uma capacidade afetiva, volitiva e racional no homem que o pusesse
para além de sua dimensão material pura. E, mais, objurgou-se a concepção egóica de homem à medida que
este ser vivo estabelece, como os demais, relações em teias quânticas, onde o isolamento é artificialismo
puro.

 

A instabilidade da cultura historicista, tanto quanto o é o caos no universo, mantém reequilíbrio em leis
imutáveis reconhecidas implicitamente na observação cósmica, o que torna o direito um composto de
jusnaturalismo clássico e culturalismo, pronto a edificar a pessoa humana, e qualquer disposição positivada
refratária aos princípios primeiros evidentes indemonstráveis haverá de sucumbir por empecer o projeto de
dignidade.

 

De resto, vislumbrando com ar mitológico o princípio resignado da dignidade no cerne da Constituição, resta
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esperar do Judiciário a missão ousada de romper com as peias da separação dos poderes, ao menos enquanto
mácula de neutralidade, assistindo-se à tarefa criativa de realizar dignidade ao jurisdicionado. Para tanto é
intuitivo que o Julgador reconheça uma identidade de origem e de destino entre ambos, do contrário o
mesmo descaso já esboçado pelos outros poderes instituídos afetará o poder judiciário e a construção do
personalismo ético não passará de uma promessa encartada no papel frio do Texto Maior.

 

Dignidade é vida em plenitude, nos seus aspectos fenomenológico, transcendente e sistêmico, eis a fonte
basilar do direito, recorrente na sua positivação, interpretação e aplicação, sem o que o Direito não passará
de uma proposta normativa subsumível à artificialidade e à falibilidade.
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DOIS OLHARES SOBRE O MESMO SUJEITO: APROXIMAÇÕES EM ARTE E DIREITO

TWO VIEWS ON THE SAME SUBJECT: APPROACHES IN ARTS AND LAW

Luciana Pedroso Xavier
Marcelo Miguel Conrado

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo travar um diálogo entre as Artes Visuais e o Direito, demonstrando
suas aproximações e contrapontos e levando em consideração a idéia de transdisciplinaridade. Tal
intermediação será feita a partir das obras do artista plástico brasileiro Vik Muniz, o qual trabalha com
retratos de pessoas feitos com materiais intimamente ligados ao(s) sentido(s) almejados – mas não limitados
– pelo artista. Além disso, Muniz tem como característica produzir obras abertas à interpretação por parte do
expectador. Desse modo, pretende-se refletir acerca do sujeito de direito contemporâneo, que passa a ser
visto na dimensão da coexistencialidade, sendo aos poucos construído pelo olhar do outro.
PALAVRAS-CHAVES: transdisciplinaridade; artes visuais; sujeito de direito; fotografia.

ABSTRACT
This paper aims to hold a dialogue between the visual arts and law, demonstrating their approaches and
counterpoints and considering the notion of transdisciplinarity. Such mediation shall be made from the works
of the Brazilian artist Vik Muniz, whose work depicts portraits of people made of materials closely related to
the sense(s) desired - but not limited - by the artist. In addition, Muniz has the characteristic of producing
works open to the interpretation of the viewer. Thus, a reflection is intended on the subject of contemporary
law, who is to be seen in the dimension of co-existentiality, slowly being constructed through the gaze of
others.

KEYWORDS: transdisciplinarity; visual arts; subject of law; photography.

 

1     TRANSDISCIPLINARIDADE: O NECESSÁRIO DIÁLOGO ENTRE A ARTE E O DIREITO

A "cultura"... aquilo que resta quando se esqueceu tudo da lei,

da justiça, do poder, e é preciso inventá-los de novo...

François Ost[1]

Tem se verificado nos últimos anos um gradual declínio de uma visão isolada do Direito, cujo discurso
tradicional pregava sua suposta completude, como se tal ramo fosse imune às interferências de outras áreas
do saber. Como produto desta mentalidade, colheu-se a fragmentação dos saberes que tanto esvaziou o
Direito.[2]

A paulatina superação da visão segregada das áreas do saber passou inicialmente pela definição de
interdisciplinaridade, a qual trazia como vantagem evitar "a delimitação estanque e rígida dos diferentes
saberes na análise do referencial teórico nuclear. Ou seja, com a interação e a articulação interdisciplinar,
evita-se o monopólio ou a apropriação unilateral do tema estudado por qualquer uma das áreas do
conhecimento"[3].

Hodiernamente, contudo, ganha força a ideia da transdisciplinaridade das áreas do conhecimento, que vai
além da ideia de interdisciplinaridade,[4] pois, no dizer de Nicolescu, "[a] transdisciplinaridade diz respeito
ao que se encontra entre as disciplinas, através das disciplinas e para além de toda a disciplina".

A importância em realizar uma leitura transdisciplinar reside, portanto, no reconhecimento de que nenhuma
disciplina isolada é capaz de propiciar uma análise adequada de determinados objetos, pois estes são
complexos e exigem em sua investigação uma leitura que privilegie a visão multifacetada levada a efeito pela
contribuição de diversas áreas do conhecimento.

Nesse contexto, a proposta do presente trabalho é travar um diálogo entre a Arte e o Direito, demonstrando
não apenas sua factibilidade, mas acima de tudo, sua necessidade. Para intermediar tal diálogo, elegeu-se a
obra do artista brasileiro Vik Muniz.[5]

A escolha de Vik Muniz deu-se por vários motivos, dentre os quais ser ele um artista brasileiro
contemporâneo de renome internacional que explora - na maior parte de suas criações - a técnica dos
retratos fotográficos, sempre buscando inspiração na realidade cotidiana dos fatos, o que se reflete, inclusive,
na escolha dos materiais utilizados em suas obras. Trata-se de um artista engajado socialmente, que, a partir
das artes visuais, pretende contribuir para a transformação da sociedade.

Contudo, impende ressaltar o desafio representado pela interlocução entre a Arte e o Direito. Em que pese,
tal como acima afirmado, hodiernamente seja fértil o campo para o diálogo entre diferentes áreas do saber, a
interlocução entre Arte e Direito é ainda incipiente no Brasil.[6] É mais comum encontrar trabalhos que
versem sobre Direito e Literatura, os quais não apresentam como objeto de estudo as artes visuais.

Todavia, ainda que não seja tão comum o recurso a tal diálogo, pretende-se demonstrar sua relevância no
atual ensino e aprendizado do Direito.
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A pesquisadora de arte Maria José Justino, ao citar D'Annunzio, na obra Contemplazione della Morte,
afirmou que "os acontecimentos mais importantes de nossa experiência tomam conta de nós muito antes de
nos apercebermos deles, ou seja, quando abrimos os olhos para o visível, há muito que já estávamos
aderentes ao invisível"[7].

Ora, tendo em consideração que a arte é o território do sensível e do imaginário, podemos dizer que muitos
acontecimentos sociais iniciam-se no silêncio do invisível, nas entrelinhas do que é escrito ou no interdito,
para somente depois atingirem nossos olhos e pertencerem ao território do visível.

São acontecimentos que já existem, ainda que distantes de nossa compreensão e da abrangência do nosso
campo de visão. Isso quer dizer que a gramática da realidade, por estar envolvida pela complexidade, nem
sempre é de simples leitura, sendo decodificada somente pelos mais atentos. Sendo a realidade movida pela
complexidade, há que observá-la por vários ângulos, visto que cada um deles irá demonstrar faces diferentes
da mesma realidade.

Surge então a necessidade de estabelecer uma aproximação entre o direito e as artes visuais, pois ambos
constituem linguagens humanas e nos oferecem contribuições para a compreensão desta realidade social.
Utilizando as palavras do escultor alemão Joseph Beuys[8] (1921-86) para relacionar arte com direito, "os
processos da modelagem artística são metáforas para a remodelagem da sociedade"[9]. O que a arte produz
é resultado das experiências humanas que se manifestam em cada momento da história. A arte é um
observatório onde muitas vezes primeiro se revelam as características da sociedade.

E por que relacionar as artes visuais com o direito? O campo da arte é, por natureza, experimental e
investigativo. A arte não tem compromisso com a realidade. Não cabe a ela dar respostas aos problemas
sociais, embora com eles se comunique. Diferente é o Direito, estruturado na racionalidade, cuja existência
se justifica para impor regras ao comportamento humano. Se o direito se manifesta após os acontecimentos
sociais estarem completamente visíveis, a arte os identifica em fase anterior. A transgressão da arte antecede
os fatos, o direito os sucede com regras.

A transdisciplinaridade nos permite uma nova maneira de ver a realidade e compreendê-la sobre outro olhar,
antes não aparente. Se o direito é essencialmente uma ciência que trata das relações humanas, ele necessita
estar associado a outros saberes que também se ocupam de captar o movimento das transformações sociais.

Antes de regular um comportamento humano é preciso compreendê-lo, buscar suas origens e significados. E
para se compreender é necessário estabelecer conexões possíveis, como exemplo entre o direito e as artes
visuais.

2     A FOTOGRAFIA COMO ARTE

O retrato de pessoas faz parte da História da Arte, inicialmente levado a efeito por meio da pintura, do
desenho e, a partir do século XIX, também da fotografia. A análise do retrato produzido permite uma leitura
do sujeito retratado, de seu tempo e do meio em que viveu.

Desse modo, os retratos produzidos pela Arte possibilitam uma compreensão do sujeito de direito ali
presente, de qual era sua posição na sociedade em que viveu.[10]

Ocorre que a fotografia nem sempre foi entendida como pertencente ao gênero das artes visuais.[11]
Inicialmente, entendia-se que a fotografia como a simples técnica de captar o real, desprovida, portanto, de
uma "criação do espírito". Na atividade do fotógrafo não haveria, desse modo, nada de criativo, pois ele
simplesmente registraria algo pronto.

Paulatinamente, a fotografia foi adquirindo maior importância no contexto das artes visuais do que um mero
registro, demonstrando que era sim uma forma de arte. Conforme esclarece Carol Strickland,

Gradualmente, os fotógrafos começaram a insistir que seu ofício era mais que o negócio de bater retratos ou
servir de base para a pintura, portanto, uma bela arte em si. [...] os 'fotógrafos de arte' começaram a bater
imagens ligeiramente fora de foco, a retocar negativos, acrescentar negativos às fotografias impressas, a
sobrepor negativos e, de outras maneiras, manipular as imagens produzidas mecanicamente. Tinha nascido
uma nova forma de arte para o mundo pós-Revolução Industrial.[12]

Independentemente de a imagem sofrer ou não interferência do fotógrafo, da escolha deste em registrar ou
não a imagem fielmente ao objeto captado, a fotografia é arte, sendo esta discussão já resolvida com certo
consenso nas artes visuais. O fotógrafo Henri Cartier Brenson afirmou que fotografar é colocar na mesma
linha de mira a cabeça, o olho e o coração.

Sobre a inserção da fotografia como arte, nos servimos de Umberto Eco:

A fotografia constitui-se, assim, como arte autônoma e faz - não só comercialmente, mas também
esteticamente - concorrência à pintura. Referimo-nos à pintura figurativa, bem entendido. Os resultados são
bem conhecidos: a arte não-figurativa não nasceu apenas porque a fotografia chamou a si a arte de fazer
retratos, mas porque pôde afirmar-se numa situação de mercado na qual a arte figurativa já não tinha razão
para subsistir. [...] Com a mesma intuição estilística certeira com que o artista, ao vaguear pelo campo,
encontra uma pedra e vê nela uma imitação ou aperfeiçoamento do último Moore, também agora o fotógrafo
culto e sensível, atento às tendências estilísticas da pintura contemporânea, vai pela rua e põe em destaque
aspectos matéricos de indiscutível sugestividade. Por um lado encontra-os e, enquadrando-os, escolhendo-
os, propõe-os; por outro lado, constrói-os efectivamente, pois, fotografando-os completa as possibilidades
do material com a escolha de um ângulo, de um determinado tipo de luz, de uma maior ou menor
aproximação de um objecto.[13]
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Aliás, o termo "artes plásticas" vem sendo substituído por "artes visuais", pois as artes plásticas era
constituídas por técnicas tradicionais, quais sejam: pintura, gravura, escultura e desenho. Atualmente o
instrumental do artista passou a ser diversificado, incluindo não apenas a fotografia como também o vídeo e
todas as outras formas de produção de imagens. Portanto, o uso do termo artes visuais é mais adequado para
referir-se a arte que produzida a partir do século XX.

3     A OBRA DE VIK MUNIZ

Vik Muniz é um artista plástico brasileiro nascido em 1961 em São Paulo. Há mais de 25 anos, reside e
trabalha na cidade de Nova Iorque.[14] Pode-se afirmar que ele é certamente um dos artistas
contemporâneos de visibilidade internacional.[15]

Ao se estudar as obras de Vik Muniz, percebe-se que se tratam de criações no mínimo inusitadas. A técnica
utilizada pelo artista é a da fotografia, mas com algumas peculiaridades: inicialmente, Vik Muniz idealiza seu
projeto e o inicia o processo criativo da obra. Após pronta, isto é, montada, a peça é em seguida fotografada.

A razão para o artista expor a fotografia tirada após a obra estar concluída e não a peça original (nos casos
em que isso seria possível) reside no fato de que Vik Muniz encontrou melhores resultados ao ver fotografias
de suas obras, pois ao utilizar-se dos retratos fotográficos, poderia explorar a iluminação, o ângulo e a
ambientação ideais para suas recém-criadas peças.[16]

Outro aspecto surpreendente da obra de Vik Muniz é a escolha dos materiais utilizados para elaborar suas
peças. Ele produz retratos utilizando-se de materiais que oscilam entre a sofisticação dos diamantes e a
simplicidade do papel picado, passando por brinquedos e até mesmo pelo lixo. Tais materiais, via de regra,
guardam importante significado em relação ao retrato do qual são parte integrante, de modo que após a obra
finalizada, assumem um sentido ainda mais forte.[17] Depois de construídas, as imagens são fotografadas
para serem apresentadas ao público.

Ao construir o retrato de Liz Taylor e de Marlene Dietrich utilizando-se de brilhantes - renunciando às
técnicas tradicionais da arte, como a pintura, o desenho ou a gravura -, o artista nos coloca em sintonia com
as questões que permeiam a realidade. Além disso, ao abandonar a técnica habitual de produzir um retrato,
Vik Muniz nos mostra uma das faces da realidade: estamos na época da apropriação, da resignificação, ou
seja, é possível estabelecer várias leituras a partir de um mesmo objeto, sem que uma leitura exclua a outra.

Deste modo, Vik Muniz demonstra ter capacidade de "olhar essas coisas cotidianas e, com elas, recriar
possibilidades de apresentar e perceber o mundo"[18].

No mesmo contexto em que Vik Muniz produz seus retratos com materiais inusitados, como os descritos
acima, de modo geral os retratos de pessoas são reproduzidos através da fotografia digital, amplamente
difundida na contemporaneidade.

Este meio digital de fotografar pessoas e produzir retratos insere-se no sistema de redes, cujas imagens
circulam, on line, na rede mundial de computadores. Interessante observar que existe um ponto de
convergência entre os retratos de Vik Muniz e a fotografia contemporânea, tal como o próprio artista
descreve:

De certo modo, os pixels são para a fotografia nos dias de hoje o que foram as pinceladas impressionistas
para a pintura no século XIX: um elemento que desestabiliza a integridade da assimilação visual das imagens.
[...] Tão logo um pixel é detectado, a obra assume uma aura sintética, identificável.[19]

Toda imagem produzida digitalmente no sistema de redes é produzida por meio de pixels, haja vista que um
retrato digital é um conjunto de pixels. Vik Muniz então reinventa o pixel através de inúmeros materiais que,
isolados, não criariam a imagem de um retrato, tais como os já mencionados papel picado, diamantes, lixo,
dentre outros.[20] Para o artista:

O significado dos objetos muda conforme seu uso [...]. A história é cíclica, tudo o que vai, volta, e a
trajetória do intelecto, uma epopéia de incríveis proporções, regressa através da tecnologia, guiada pelo
instintivo apelo dos sentidos. Nesse futuro primitivo e sensual, a importância do artista na sociedade se fará
mais aparente, e isso, para mim, é uma grande razão de otimismo.[21]

O artista promove uma releitura da realidade, retratando o sujeito de direito no contexto que este vive, ou
seja, nos sistemas de informação. Ainda, moldado pela sociedade de massa e pelo consumo em exagero, o
sujeito de direito é uma combinação paradoxal entre excesso e ausência, entre a sofisticação ofuscante do
luxo e a degradação humana a ponto de torná-lo um ser excluído e privado de um mínimo existencial. Este é
um retrato da realidade que coincide com o trabalho do artista Vik Muniz.

4     O RETRATO DO SUJEITO DE DIREITO

Para que se compreenda o retrato do sujeito de direito, é preciso desde já estabelecer como premissa o
transcurso histórico pelo qual passou (e ainda passa) o Direito Civil clássico na travessia que remonta ao
arcabouço teórico da Modernidade - período marcado pela racionalidade oitocentista - à Contemporaneidade
- em que se busca construir e usufruir um Direito Civil emancipatório.

Sabe-se que o direito privado clássico foi moldado a partir da noção de relação jurídica, entendida como "[a]
relação da vida social disciplinada pelo Direito, mediante a atribuição a uma pessoa (em sentido jurídico) de
um direito subjetivo e a correspondente imposição a outra pessoa de um dever ou de uma sujeição"[22]. Os
componentes básicos dessa relação seriam sujeito, objeto, fato jurídico constitutivo e garantia.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1958



A adoção de tal figura se justifica por conta da necessidade de criar categorias que pudessem, ao mesmo
tempo, abarcar uma gama variada de situações e permanecerem continua e ilimitadamente no tempo.[23] Tais
características são típicas da modernidade, fundada principalmente nas noções de universalidade,
individualismo e racionalidade.[24]

Com relação ao sujeito de direito, este é definido como "o ente capaz de adquirir direitos e contrair
obrigações"[25]. Ainda que muitas críticas já tenham sido feitas ao chamado "sujeito virtual" ou "pessoa
codificada", a ideia de sujeito de direito continua presente no direito positivo brasileiro, como bem sintetiza
Ricardo Marcelo Fonseca ao afirmar que "[o] sujeito (no caso, o 'sujeito de direito') continua a circular no
discurso jurídico com uma desenvoltura impressionante. No discurso do direito reina absoluta a idéia de um
sujeito dotado de plena racionalidade, portanto totalmente autônomo e com domínio de sua vontade
livre"[26].

Frente a tal lógica insurge-se a crítica tecida por Orlando de Carvalho, ao denunciar que na dinâmica do
modelo de Relação Jurídica, o sujeito de direito não ocupa posição central "nessa relação jurídica,
abstractamente pensada, o homem é um elemento ao lado de outros elementos - do objecto, do fato jurídico,
da garantia-, nem sequer possuindo, na qualidade de sujeito, qualquer específica posição de privilégio"[27].

Impende ressaltar que quando Orlando de Carvalho defende a reposição do "indivíduo e os seus direitos no
topo da regulamentação jure civile", não está a defender a concepção individualista tão arraigada no Século
XVIII.[28] Ao contrário, o que objetiva o autor, inclusive, não é necessariamente o abandono do "operador
Relação Jurídica", mas sim chamar a atenção para a falsa neutralidade deste mecanismo e para a necessidade
do direito estar a "serviço da vida".[29]

Desse modo, neste arco temporal que liga a Modernidade a Contemporaneidade, é preciso reconhecer a
passagem do sujeito de direito para a pessoa, aqui entendida não mais como indivíduo insular, mas sim no
sentido que aponta para a coexistencialidade, sinalizando o necessário reconhecimento do declínio da
racionalidade oitocentista, individualista e patrimonialista.[30]

Desse modo, o desenvolvimento do diálogo entre a Arte - representada pela obra de Vik Muniz - e o Direito
se justifica na medida em que o aprofundamento da figura do sujeito de direito é uma oportunidade para
repensar algumas categorias direito civil brasileiro.

Além disso, resta a tarefa de as adequar à paulatina superação desta racionalidade patrimonialista. Tudo isso
com vistas ao reconhecimento de uma principiologia axiológica de índole constitucional que imprime nova
roupagem aos institutos de direito civil clássico e determina suas releituras à luz de funções que transcendem
o caráter exclusivamente patrimonial.

5     O DIREITO CIVIL CONTEMPORÂNEO E O DIÁLOGO COM AS ARTES VISUAIS

Se arte e direito são formas de linguagens que se comunicam, é possível afirmar, emprestando-se as palavras
de Eduardo Bittar, que "sem diálogo social não há direito"[31]. Se a arte também identifica, em primeiro
plano, a realidade que está diante de nossos olhos, mas muitas vezes oculta por detrás de nossa
incompreensão, de modo não revelado, nas entrelinhas dos acontecimentos, é necessário observar a
produção da arte contemporânea para, a partir dela, reinterpretar o direito, pois por meio da subjetividade da
arte é possível buscar valiosas contribuições para o Direito.

Tanto na arte como no Direito a moldura de um retrato não apresenta apenas um formato. Tudo se reveste
de complexidade, não existem mais perguntas e respostas simples. A arte mescla-se com a vida, que por sua
vez mescla-se com o Direito.

Nesse contexto, o trabalho de Vik Muniz reforça a necessidade do reconhecimento da alteridade nas relações
humanas, vez que o auto-reconhecimento enquanto sujeito de direito é um exercício que exige a
coexistencialidade, indicando o declínio dos valores individualistas.

A partir da obra de Muniz, o retrato na obra de arte muda seu contexto. O sujeito retratado sempre teve sua
imagem reproduzida sem a participação de terceiros. O retrato era captado apenas entre o artista (pintor,
fotógrafo, desenhista...) e o sujeito que pousava para a foto. Vik Muniz revoluciona este panorama.

Nas palavras de Leonel Kaz e Nigge Loddi,

Desde meados da década de 1990, ele vem subvertendo a relação entre realidade e ilusão, figuração e
abstração, meios e fins. Vik trabalha em vários níveis de compreensão: num primeiro momento, o que se vê é
uma fotografia. Depois, você vê além: há todo um pensamento filosófico e sensorial por trás de cada
imagem, repleta de duplos sentidos. Duplos ou triplos, Vik é, como suas fotografias, vários em um,
desempenhando papéis, como pintor, escultor, desenhista, fotógrafo, escritor, criador, ilusionista e
crítico.[32]

A arte produzida por Vik Muniz se enquadra no que Umberto Eco define como "obra aberta"[33], a qual
tem como característica a construção de uma peça que admite diversas possibilidades de leitura, estando
aberta à participação do expectador na definição de seu(s) sentido(s).

Assim, o retrato do sujeito agora passa pelo olhar do "outro", ou seja, pela alteridade. A imagem da pessoa
retratada, por exemplo, é construída pelo outro que o observa e desta observação retira suas próprias
conclusões para construir o retrato.

Maria Rita Kehl nos auxilia no aprofundamento destas questões:

Para Lévinas, o rosto representa a dimensão sagrada da alteridade. O rosto não é apenas imagem, é a própria
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presentificação do outro diante de mim, em sua diferença irrecusável. Embora o autor se declare
extremamente cético em relação à psicanálise, penso que alguns aspectos de seu pensamento podem fornecer
uma interlocução muito fecunda para os psicanalistas.

O conceito de rosto como presentificação em sua diferença, para além do que pode se reduzir a uma
imagem, nos convida a pensar sobre o que acontece numa sociedade como a nossa, na qual o laço social é
quase exclusivamente mediado pela mídia eletrônica, que reduz a subjetividade justamente à dimensão de
imagem. Como se dá a relação com o semelhante num campo dominado por formações imaginárias.[34]

Trata-se, portanto, de uma nova ordem: a ditadura da estética, da imagem e da beleza.

 O que é justo em determinada época pode não mais ser adequado em outra. O mesmo ocorre com os
padrões estéticos. E tudo se transforma, na arte, no direito e na vida humana, justamente porque a sociedade
se modifica a cada instante.

Se o direito caminha em busca do ideal de Justiça, que nada mais é do que equilíbrio, a arte procura atingir a
beleza (embora não necessariamente). E beleza, de acordo com os ensinamentos da estética, é harmonia.
Beleza não significa perfeição, mas sim equilíbrio de formas. Nesse ponto, arte e direito se encontram, pois
justiça e beleza persegem o equilíbrio.

 

E qual a importância da beleza na sociedade? Vik Muniz afirma que "A estética exerce imensa influência
sobre a política. Ao transformar continuamente as noções de beleza, razão e valor, os artistas modificam as
ambições do poder em si."[35] O momento presente é dominado pela ditadura da estética, pelo desejo do ter,
relegando-se para segundo plano o ser. O culto ao consumo produz o distanciamento das relações humanas.

O excesso de produção requer um mercado de consumo que responda a tudo que é posto na sociedade. Os
valores da humanidade são, então, modificados para atender às necessidades do capitalismo. Tudo o que não
diz respeito à produção e ao consumo é rejeitado. Num processo cíclico e contínuo, a existência justifica-se
para produzir e para consumir. E o intervalo entre o produzir e o consumir, ou vice-versa, deve ser efêmero,
passageiro, superficial, pois é disso que parece se alimentar a cultura ocidental.

Na esteira do que adverte Jurandir Freire Costa, "se quisermos, portanto, enfrentar os problemas éticos de
nosso tempo, temos que rever nossos ideais de felicidade e não dar ao 'consumismo' mais do que ele
merece"[36]. A obra de Vik Muniz nos apresenta retratos de pessoas reconfiguradas com diversos materiais,
e nos permite uma analogia com o mundo dominado pelo consumismo, ao qual o ser humano agrega valor a
sua pessoa pelos bens materiais que possui.

 Ao criar personagens com lixo, diamantes, papel picado, dentre outros materiais, o artista nos mostra que a
imagem de nossos rostos muitas vezes pode ser formada pela falsa necessidade de personificar o sujeito pelos
bens materiais que recobrem e dão sentido a sua existência. Em síntese, somos aquilo que nossa capacidade
de consumir nos permite adquirir.

Caberá a nós a escolha na duplicidade de visões que podemos ter do retrato de um sujeito na obra de Vik
Muniz: ou podemos ver nas obras apenas a matéria com a qual é construída a imagem, quer seja o lixo ou o
diamante, e darmos sentido a pessoa pela matéria que recobre seu rosto, ou por outro lado, podemos ver a
imagem da pessoa e neste momento a matéria que reconfigura seu rosto, seja qual for, passa a ter
importância secundária. Inclinamos para esta segunda visão.

 

E ao pensar na imagem do sujeito de direito ou do sujeito retratado nas artes visuais, é sempre necessário
lembrar que somos a imagem que o outro projeta sobre nós mesmos. Trata-se da alteridade presente em sua
obra, que tanto tem a contribuir para o Direito Civil Contemporâneo.
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[1]    OST, François. Contar a lei: as fontes do imaginário jurídico. Tradução de Paulo Neves. São
Leopoldo: Unisinos, s.d. p.45.

[2]    De acordo com Sérgio Said Staut Junior: "O diálogo com outros campos do saber evita que um
discurso localizado em uma determinada disciplina "guarde a verdade" sobre determinado assunto". (STAUT
JUNIOR, Sérgio Said. Algumas precauções metodológicas para o estudo do direito civil. In: CANEZIN,
Claudete Carvalho (Coord.). Arte jurídica: Biblioteca Científica do Programa de Pós-Graduação em Direito
Civil e Processo Civil da Universidade Estadual de Londrina. Curitiba: Juruá Editora, 2005. v.1. p.303).

[3]    WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no direito. São
Paulo: Alfa-Ômega, 1994. p.XVII.

[4]    A diferença existente entre as concepções de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade pode ser bem
compreendida a partir do teor do artigo 3.o da "Carta da Transdisciplinaridade", adotada no Primeiro
COngresso Mundial da Transdisciplinaridade, realizado no Convento de Arrábida, Portugal, de 02 a 06 de
novembro de 1994: "Art. 3.o: A transdisciplinaridade é complementar à aproximação disciplinar: faz emergir
da confrontação das disciplinas dados novos que as articulam entre si; oferece-nos uma visão da natureza e
da realidade. A transdisciplinaridade não procura o domínio sobre as várias outras disciplinas, mas a abertura
de todas elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa." O texto completo da "Carta da Transdisciplinaridade
pode ser acessado em: <http://www.apha.pt/boletim/boletim1/pdf/CartadeTransdisciplinaridade.pdf>..

[5]    Além disso, impende esclarecer que a transdisciplinaridade se coaduna com a proposta de travar um
diálogo entre a Arte e o Direito, vez que "A visão transdisciplinar está resolutamente aberta na medida em
que ela ultrapassa o domínio das ciências exactas, por seu diálogo e sua reconciliação não somente com as
ciências humanas mas também com a arte, a literatura, a poesia e a experiência espiritual". (Art. 5.o da "Carta
da Transdisciplinaridade"). Disponível em:
<http://www.apha.pt/boletim/boletim1/pdf/CartadeTransdisciplinaridade.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2010.

[6]    Em outros países a interlocução entre Arte e Direito acontece há mais tempo. A título de ilustração,
cita-se a "The Harvard Law School Arts & Literature Law Society (ALLS)", a que é uma organização
cultural, social e educacional dedicada a oferecer um espaço de debate para os alunos da Faculdade de
Direito de Harvard interessados em artes, incluindo as artes visuais. Para maiores detalhes, acessar:
<http://www.law.harvard.edu/students/orgs/alls/>.

[7]    JUSTINO, Maria José. Frans Krajcberg: a tragicidade da natureza pelo olhar da arte. Curitiba:
Travessa dos Editores, 2005. p.3.

[8]    Josefh Beuys foi um escultor que "cada vez mais foi se interessando pela relação entre arte e política.
Famoso pelo bordão 'todo mundo é artista', acreditava no poder da criatividade humana para construir uma
sociedade inteira como uma enorme obra de arte, o que implicava uma feroz rejeição às fronteiras e às
hierarquias impostas pela convenção às múltiplas facetas da atividade humana. Tudo deveria convergir, no
tempo e no espaço, para um único grande projeto de 'escultura social". (apud FARTHING, Stephen. 501
grandes artistas. Rio de Janeiro: Sextante, 2009. p.454).

[9]    Ibid., p.455.

[10]  A título de ilustração, recorde-se a posição da mulher em retratos fotográficos: sempre ao lado do
marido, este sentado na posição central e, aquela, ao fundo, numa situação que nos remete a subordinação
imposta pelos moldes da família patriarcal oitocentista.

[11]  "No início do século XIX, as descobertas científicas na área de ótica e química convergiram para a
produção de uma nova forma de arte: a fotografia. Em 1826, o químico francês Nicéphore Niepece (1765-
1833) fez a primeira imagem fotográfica que sobreviveu, uma vista do pátio de sua casa. Para obter uma
imagem nublada, Niépce deixou uma placa de estanho polido em exposição durante oito horas. [...] Um
inglês, William Henry Fox Talbot (1800-77), aperfeiçoou ainda mais o processo de fotografia com a
invenção dos calotipos, ou negativos da fotografia, anunciados em 1839. Ele tinha começado a fazer
experiências prensando folhas, penas e pedaços de rendas contra papel preparado que era exposto à luz do
sol. Suas impressões finais de imagens projetadas eram manchadas em comparação com os daquerreótipos
nítidos, mas eram obtidas com negativos de papel e impressões em papel. Logo se seguiram outros avanços.
Em 1851, um processo chamado chapa molhada reduziu o tempo de exposição para segundos e produziu
impressões quase tão exatas quanto as de Daguerre. Então, foi inventado o tipo de metal, com a imagem
numa chapa de metal fina, em vez de vidro delicado. Em seguida, a placa seca liberou o fotógrafo de ter que
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correr imediatamente para a câmara escura. Não só a imagem se mantinha por mais tempo antes de ser
revelada, como a velocidade da exposição era tanta que o fotógrafo não mais necessitava do tripé. Por volta
de 1858, a fotografia instantânea substituiu o daguerreótipo. Nos anos 1880, as câmeras portáteis de mão e o
filme em rolo tomaram a cena." (STRICKLAND, Carol. Arte comentada: da pré-história ao pós-moderno.
Tradução de Angela Lobo de Andrade. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. p.92).

[12]  STRICKLAND, p.92.

[13]  ECO, Umberto. A definição da arte. Tradução de José Mendes Ferreira. Rio de Janeiro: Elfos, 1995.
p.185-186.

[14]  Para maiores detalhes, acessar: <http://www.vikmuniz.net/www/bio.pdf>.

[15]  No ano de 2008/09, Vik Muniz foi curador da exposição Artist's Choice, que aconteceu em um dos
mais respeitados museus do mundo - o MoMA (Museum of Modern Art) de Nova Iorque. Referenciado pela
crítica, é o único brasileiro vivo citado no livro 501 Great Artists of All Time Em fevereiro de 2010, o
documentário produzido pelo artista, Lixo Extraordinário (Waste Land), sobre catadores de lixo na cidade
de São Paulo, recebeu os prêmios do público e da Anistia Internacional no Festival de Berlin.

[16]  Na realidade, Vik Muniz se tornou fotógrafo por acidente, pois "[a]o ver as peças fotografadas por um
profissional, a título de registro, Vik [Muniz] teve o insight que influenciou decisivamente seu trabalho: as
reproduções fotográficas, e não o original, seriam o objeto final de sua arte". (KAZ, Leonel; LODDI, Nigge
(Orgs). VIK. Rio de Janeiro: Aprazível, 2005. p.31).

[17]  O papel picado transformou-se no retrato do jogador Pelé (Edson, da séria Quadros de Revistas,
2003), bem como no retrato de Luiz Inácio Lula da Silva (Luiz, da série Quadros de Revistas, 2003).
Recortes de papel quadriculado fizeram surgir, pelas mãos do artista, o retrato do também artista Chuck
Close (Chuck, da série Quadros de Cores, 2001). Diamantes sobre fundo negro foi o material utilizado por
Vik Muniz para criar retratos de Elizabeth Taylor (da série Quadros de Diamantes, 2004) e de Marlene
Dietrich (da série Quadros de Diamantes, 2004).

[18]  KAZ; LODDI, 2005, p.7.

[19]  MUNIZ, Vik. Reflex: Vik Muniz de A a Z. São Paulo: Cosac Naify, 2007. p.142.

[20]  Tal característica esta presente sobretudo na série "Imagem de Cores". "Nesta série, Vik utiliza a escala
Pantone para criar imagens que que evocam os pixels das imagens digitalizadas. Em uma foto digital, quando
a imagem é ampliada até o ponto em que seus pixels podem ser vistos, ela é considerada uma foto de má
qualidade. Vik, ao contrário, adora esse efeito, focando justamente o ponto em que ainda temos bastante
informação para reconhecer uma imagem apesar de sua fragmentação. Normalmente, nós só enxergamos
essas imagens "pixeladas" nas telas de nossos computadores, onde podemos ampliá-las livremente. Vik, no
entanto, procura outra forma de enfatizar a natureza física dos pixels, usando papéis coloridos, em vez da luz
colorida das telas. Muitos dos pedaços de cor nas suas imagens estão envergadas suas laterais estão
levemente irregulares e seus "pés" mantêm as etiquetas Pantone. Esses aspectos físicos destacam a
complicada relação entre o objeto e a sua imagem, que fundamenta muito de sua obra." (KAZ; LODDI,
2005, p.21).

[21]  MUNIZ, 2007, p.193.

[22]  ANDRADE, Manoel Antônio Domingues de. Teoria geral da relação jurídica. Coimbra: Almedina,
1974. v.1. p.2.

[23]  CORTIANO JR., Eroulths. O discurso jurídico da propriedade e suas rupturas: uma análise do
ensino do direito de propriedade. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p.122.

[24]  "O conceito de relação jurídica é, desse modo, um conceito moderno da ciência do direito. Pertence ao
direito privado, embora, por sua importância, seja também objeto da teoria geral do direito, e utilizado nos
demais campos da ciência jurídica." (AMARAL, Francisco. Direito civil introdução. 7.ed. rev. mod. e aum.
Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p.164).

[25]  GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p.15.

[26]  FONSECA, Ricardo Marcelo. Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de direito à sujeição
jurídica. São Paulo: LTr, 2002. p.20.

[27]  CARVALHO, Orlando de. A teoria geral da relação jurídica: seu sentido e limites. 2.ed. Coimbra:
Centelha, 1981. v.1. p. 47.

[28]  "Quem quer que tenha lido o meu opúsculo, sabe que não é um individualismo à Século XVIII que
preconizo em qualquer ponto do mesmo." (CARVALHO, 1981, p.15).

[29]  Ibid., p.96.

[30]  "Não se trata de aniquilar a autonomia privada, mas sim de superar o ciclo histórico do individualismo
exacerbado, substituindo-o pela coexistencialidade." (FACHIN, Luiz Edson. O direito civil a serviço da vida.
Cadernos Jurídicos OAB Paraná, Curitiba, n.1, p.3, abr. 2009).

[31]  BITTAR, Eduardo C. B. Linguagem jurídica. São Paulo: Saraiva, 2008. p.4.

[32]  KAZ; LODDI, 2005, p.7.
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[33]  "Na noção de 'obra de arte' estão geralmente implícitos dois aspectos: a) o autor realiza um objeto
acabado e definido, segundo uma intenção bem precisa, aspirando a uma fruição que o reinterprete tal como
o autor o pensou e quis; b) o objeto é fruído por uma pluralidade de fruidores, cada um dos quais sofrerá
acção, no acto de fruição, das próprias características psicológicas e fisiológicas, da própria formação
ambiental e cultural, das especificações da sensibilidade que as contingências imediatas e a situação histórica
implicam; portanto, por mais honesto e total que seja o empenho de fidelidade à obra que se frui, cada
fruição será inevitavelmente pessoal e verá a obra num de seus aspectos possíveis. O autor não ignora
geralmente essa condição da situacionalidade de cada fruição; mas produz produz a obra como 'abertura' a
estas possibilidades, abertura que, no entanto, oriente tais possibilidades, no sentido de as provocar como
respostas diferentes mas conformes a um estímulo definido em si. A defesa desta dialética de 'definitude' e
abertura parece-nos ser essencial a uma noção de arte, como facto comunicativo e diálogo interpessoal.
Além disso, nas antigas concepções de arte, o acento era implicitamente posto no pólo da 'definitude' da
obra. Por exemplo, o tipo de comunicação poética a que aspira a poesia de Dante exige do leitor uma
resposta do tipo unívoco: o poeta diz uma coisa e espera que o leitor apreenda tal como ele pretendeu dizê-
la. Mesmo quando explora a teoria dos sentidos, Dante não sai desta ordem de idéias: a poesia pode ser
interpretada de quatro maneiras, porque procura estimular a compreensão de quatro ordens de significados,
mas os significados são quatro, não mais, e foram todos previstos pelo autor, que vai ao ponto de procurar
orientar o leitor para a sua exacta compreensão. O desenvolvimento da sensibilidade contemporânea
acentuou, pelo contrário, a pouco e pouco, a aspiração a um tipo de obra de arte que, cada vez mais
consciente das várias perspectivas de 'leitura', se apresenta como estímulo para uma livre
interpretação orientada apenas nos seus traços essenciais." (ECO, 1995, p.153-154).

[34]  KEHL, Maria Rita. Sobre ética e psicanálise. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p.23-24.

[35]  MUNIZ, 2007, p.7.

[36]  COSTA, Jurandir Freire. O vestígio e a aura: corpo e consumismo do espetáculo. Rio de Janeiro:
Garamond, 2004. p.181.
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O SABER AMBIENTAL NA SUA INTERDISCIPLINARIDADE: CONTRIBUIÇAO PARA OS
DESAFIOS DO DIREITO AMBIENTAL

THE INTERDISCIPLINARITY OF ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE: CONTRIBUTIONS FOR THE
ENVIRONMENTAL RIGHT CHALLENGES

Norma sueli Padilha

RESUMO

RESUMO: A questão ambiental envolve temas de suma importância em todas as áreas do conhecimento
humano, produzindo um saber ambiental transdisciplinar, ao qual não se impõe uma delimitação rígida e
estática, envolvendo a persecução de seu objetivo - o equilíbrio ambiental - os mais diversos campos da
atividade humana e do conhecimento científico. Dessa forma, a abertura ao saber ambiental do Direito e pelo
Direito, deve respeitar o conhecimento cientifico produzido nas demais ciências, sob pena de não alicerçar as
suas normas reguladoras em fundamentos aptos a lhe propiciar o enfrentamento dos enormes desafios do
Direito Ambiental e da eficácia de seus instrumentos.

PALAVRAS-CHAVES: Desafios do Direito Ambiental; saber ambiental; interdisciplinaridade;
multidisciplinaridade.

ABSTRACT
: The environment issue involves themes of extreme importance in all areas of human knowledge, producing
a transdisciplinary environmental wisdom, which is not imposed to a rigid and static delimitation, but it is
involved with the pursuit of its goal - which is the environmental balance -, articulated with the most diverse
fields of human activity. Thus, the Legal opening to the environmental wisdom must respect the scientific
knowledge produced by other sciences, because those legal regulations can be considered vulnerable and not
reliable to face huge challenges of the environmental right.
KEYWORDS: Environmental right challenges. Environmental wisdom. Interdisciplinarity.
Multidisciplinarity

1. INTRODUÇÃO

 

O Direito Ambiental envolve temas de profunda abrangência sobre toda a organização da sociedade, uma vez
que os reflexos de sua atuação impõem a revisão e o redimensionamento da multiplicidade e complexidade
das relações sociais em face do meio ambiente. Acrescenta uma perspectiva qualitativa sobre a visão
ultrapassada que traduz a qualidade de vida apenas ao nível de conquistas materiais, elevando a perspectiva
de vida digna, à conquista de fruição de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

As normas de proteção ao meio ambiente estão no cerne do conflito de interesses gerados nas relações da
sociedade humana com os elementos naturais, e com os processos produtivos. Refletem-se, desta forma, em
todas as demais ações sociais, uma vez que a questão ambiental está inserida no âmago da conflituosidade da
sociedade moderna.

O Direito Ambiental, enquanto um novo micro-sistema da Ciência do Direito, não se limita a disciplinar
apenas as relações intersubjetivas, dos seres humanos entre si, mas também a conduta humana com relação
ao meio ambiente. E, no que se refere especialmente ao uso e apropriação dos elementos naturais, provoca
uma quebra substancial do paradigma jurídico tradicional. Desta forma, exige do Direito enquanto ciência,
uma especial e inovadora parceria com a Ecologia, com a Biologia, com as ciências da Terra e não apenas
com a Antropologia, a Economia e as demais ciências sociais. 

Tal potencialidade de efeitos que as normas de direito ambiental possuem conferem-lhe um caráter
multidisciplinar[1], perpassando todo o ordenamento jurídico, não se lhe impondo uma delimitação rígida e
estática. Neste contexto, releva de importância distinguir-se adequadamente o objeto do Direito Ambiental, e
sua função com relação ao meio ambiente, enquanto uma temática extremamente abrangente e complexa,
que transfere a normatividade ambiental características específicas e diferenciadas dentro da Ciência Jurídica.

 

2. A MULTIDISCIPLINARIDADE DO MEIO AMBIENTE

 

                        O meio ambiente é uma temática extremamente abrangente e complexa, não se limitando a
conceitos e definições estanques, nem tampouco, a compartimentos fragmentados que o limitem em
determinada dimensão, tampouco na ambiental, pois possui inúmeras interfaces e inter-relações que afetam o
fenômeno social, político e econômico.

                        Desta forma, o conhecimento científico produzido a respeito do meio ambiente é
indubitavelmente um conhecimento que será afetado pela multidisciplinaridade.[2]

                        Assim, a multidisciplinaridade do meio ambiente, enquanto objeto científico se reflete na
abertura ao saber ambiental do Direito e pelo Direito, obrigando-o a que respeite o conhecimento científico
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produzido nas demais ciências que estudam o meio ambiente, sob pena de não alicerçar as suas normas
reguladoras em fundamentos aptos a lhe propiciarem o enfrentamento dos enormes desafios do Direito
Ambiental e da eficácia de seus instrumentos.

         O Direito Ambiental, enquanto um micro sistema que compõe a Ciência do Direito é pioneiro no
regramento do comportamento humano com relação ao meio ambiente, impondo, assim, uma quebra
substancial do paradigma jurídico tradicional. Passa-se a considerar uma especial parceria com as ciências da
Terra,  exigindo-se um necessário diálogo com outras ciências, como a Ecologia, a Biologia, a Geologia, a
Geografia, a Física, a Química., a Saúde Pública. Ciências essas mais próximas da complexidade do estudo
científico do meio ambiente, que enquanto objeto de conhecimento humano, só pode ser abrangido em sua
totalidade por meio do estudo multidisciplinar.

         O equilíbrio do meio ambiente possui uma enorme potencialidade de efeitos que, indubitavelmente,
transferem-se à normatividade ambiental, conferindo-lhe, assim, o mesmo caráter multidisciplinar, uma vez
que o Direito Ambiental passa a  integrar o conjunto de todas as outras ciências que possuem o meio
ambiente como objeto de estudo, em quaisquer de suas múltiplas e diversas faces.

         O Direito Ambiental é assim, um direito em movimento, envolvendo a persecução de seu objetivo - o
equilíbrio ambiental -, os mais diversos campos da atividade humana.

         A Ciência do Direito é, hoje, indubitavelmente, muito mais sensível à questão ambiental do que há
poucas décadas. Nesse sentido, Antonio Herman V. Benjamín[3]  esclarece que a 'abertura ambiental' do
Direito não ocorreu de maneira isolada, em passo igual sucedeu a uma alteração fundamental no âmbito do
Estado, da própria sociedade e da compreensão do processo de desenvolvimento. Até mesmo as Ciências
Exatas e Biológicas, em especial a geoquímica e a própria física, reavaliaram seus conceitos, sob a luz do
desastre ecológico que se avizinha.

         O Direito Ambiental surge, dessa forma, para representar o papel do próprio Direito, enquanto ciência,
diante da questão ambiental. Trata-se de um novo e instigante desafio colocado ao universo jurídico, de
contribuição para a busca de soluções frente ao difícil e complexo equacionamento do desenvolvimento
humano e da necessária preservação ambiental, na busca da sadia qualidade de vida.

 

 3. A INTERDISCIPLINARIDADE DO SABER AMBIENTAL

 

         Toda a complexidade que envolve o meio ambiente, enquanto objeto também das ciências humanas, e
não apenas das ciências naturais, impõe ao Direito Ambiental, na busca da correta representatividade do
papel do jurídico nesse contexto novo para o Direito, a necessidade de interação com as demais ciências
envolvidas com o meio ambiente, exige que se dê um passo adiante nessa interação de conhecimentos, para
que se possibilite a ocorrência da interdisciplinaridade na construção do saber jurídico ambiental.

                        A interdisciplinaridade significa a transferência de métodos de uma área cientifica (disciplina)
para outra, por meio do diálogo entre os diferentes campos do saber, com o intuito de promover interações
ou reciprocidades entre pesquisas especializadas. Portanto, uma possibilidade de busca de conhecimento, que
não pode, em absoluto, ser ignorada pelo Direito.

                        A interdisciplinaridade se apresenta como uma proposta de conhecimento, para suprir à mera
disciplinaridade, e é uma tentativa de resolver os problemas gerados pela excessiva fragmentação da
educação e da pesquisa que se vem acentuando a partir do século XIX.[4]

                        Sob tal perspectiva, verifica-se a necessidade do enfoque interdisciplinar no Direito
Ambiental, que enfrenta uma complexidade nova para o campo de aplicação do jurídico, uma vez que suas
normas enfrentam o grande desafio de regular a questão ambiental, cuja abrangência compõe o universo das
mais variadas ciências do conhecimento humano.

         A questão ambiental possui uma complexidade que ultrapassa qualquer compreensão limitada a uma
perspectiva disciplinar, setorial e fragmentada, exigindo um enfoque sistêmico e abrangente. Não se trata de
um saber nem homogêneo nem unitário, mas é um saber que se vai constituindo de acordo com o objeto e o
campo temático de cada ciência.

         A compreensão da complexidade da temática ambiental demanda a construção de uma racionalidade
dirigida ao conhecimento científico-ambiental, que se produz em diferentes ciências, o que provoca e exige a
transformação dos paradigmas científicos tradicionais.

         A  temática ambiental perpassa um conjunto de processos ecológicos, culturais e tecnológicos
diferenciados, que não se acondiciona a um modelo único e global, pois se integram por formações teóricas,
instrumentos técnicos e estruturas institucionais diversas, voltados à prática da sustentabilidade ambiental de
uma forma interdisciplinar, enquanto  necessidade da existência de diálogo entre os diferentes ramos do
saber.       

         Na verdade, o próprio saber ambiental está em processo de construção e depende do contexto
ecológico e sociocultural do qual emerge e se aplica, donde se depreende a importância do diálogo, da
interação e da integração de saberes das diferentes áreas, para a construção de uma organização
interdisciplinar do conhecimento, pois cada ciência propõe seus paradigmas teóricos e técnicos para a
produção do saber ambiental, num processo desigual e heterogêneo, o que torna essencial tal diálogo
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propiciador de condições de assimilação e integração do saber ambiental.

 

A questão ambiental gera, assim, um processo de fertilização transdisciplinares por meio da transposição de
conceitos e métodos entre diferentes campos do conhecimento. Nesse processo vai de definindo o
"ambiental" de cada ciência centrada em seu objeto de conhecimento, que leva a sua transformação para
internalizar o saber ambiental que emerge em seu entorno. São esses corpos transformados de conhecimento
os que se estendem para uma articulação interdisciplinar do saber ambiental.[5]

 

         Dessa forma, ressalta a importância de um estudo não setorizado ou isolado da temática ambiental no
universo jurídico, mas da necessidade de um diálogo interdisciplinar a ser realizado pelo Direito Ambiental
com as diversas áreas que trabalham o conhecimento e a construção do saber ambiental.

         O saber ambiental passa por inúmeras ciências, e o livre fluxo de informações científicas atualizadas e a
transferência de experiência devem ser apoiadas e assistidas, a fim de facilitar a solução de problemas
ambientais. O conhecimento científico, como parte de sua contribuição ao desenvolvimento social e
econômico, deve ser aplicado, para evitar-se, identificar e controlar riscos ambientais e para a solução de
problemas relativos ao meio ambiente, em benefício do bem comum da humanidade.

         Nesse mesmo sentido, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(CNUMAD), realizada em junho de 1992, conhecida como RIO/92, onde se aprovou a Declaração do Rio,
que em seu Princípio 9, proclama que:

 

 "Os Estados devem cooperar para reforçar a criação de capacidades endógenas para obter o
desenvolvimento sustentável, aumentando o saber mediante o intercâmbio de conhecimentos científicos e
tecnológicos, intensificando o desenvolvimento, a adaptação, a difusão e a transferência de tecnologias,
notadamente as tecnologias novas e inovadoras"

 

 

         Conforme afirma Enrique Leff "a interdisciplinaridade proposta pelo saber ambiental implica a
integração de processos naturais e sociais de diferentes ordens de materialidade e esferas de
racionalidade".[6] Assim, ressalta a importância da construção de um espaço acadêmico formado pela
integração das disciplinas tradicionais, não com o intuito de um campo homogêneo de ciências ambientais,
mas de incorporação do saber ambiental nas práticas científicas dos diversos currículos, gerador de uma
internalizaçao da dimensão ambiental aos diferentes paradigmas de conhecimento e de um diálogo entre
ciências e disciplinas provocador de um intercâmbio transdiciplinar.

 

3. DIÁLOGO DO DIREITO AMBIENTAL COM OUTRAS DISCIPLINAS

 

                        A multidisciplinaridade do meio ambiente, e a interdisciplinaridade do saber ambiental,
impõem como conseqüência na seara da normatividade ambiental, a necessária abertura do Direito Ambiental
para o diálogo com as demais Ciências, especialmente as Ciências Naturais com as quais os ramos clássicos
do Direito nunca mantiveram aproximação.

            A multidisciplinaridade do meio ambiente produz a necessidade da interdisciplinaridade do saber
ambiental, características que exigem do Direito Ambiental, a quem pertence o papel de construir a
normatividade ambiental, que pratique o diálogo com as ciências envolvidas com o desvendar da
complexidade de tão abrangente objeto do conhecimento científico. Impõe-se, assim, a necessidade de troca
de informações a respeito do objeto comum, o meio ambiente.

            Portanto, cabe ao Direito Ambiental, enquanto a face do jurídico no contexto ambiental, não se isolar
em um compartimento estanque, mas respeitar e considerar o conhecimento produzido nas diversas áreas
científicas, principalmente a das Ciências Naturais, como a Ecologia, a Biologia, a Geologia, a Geografia,
áreas do conhecimento humano com as quais não possui tradição de intercâmbio. Mas é vasto o campo
proporcionado pela interdisciplinaridade do saber ambiental, que inclui, dentre outras, ainda, as novas áreas
como o Urbanismo, a Engenharia Ambiental, a Saúde Pública. E, por outro lado, dada as inúmeras
dimensões do meio ambiente, importa acentuar também, o diálogo com a Economia, a Sociologia, a
Antropologia, a História, a Filosofia e a Ética.

            A multidisciplinaridade do meio ambiente expande a construção do saber ambiental pelas mais
diversas áreas do conhecimento humano, entretanto é preciso admitir-se que o Direito não estuda o "meio
ambiente", embora tenha a enorme responsabilidade de representar o marco jurídico regulatório do grande
desafio da proteção de seu equilíbrio ameaçado. Portanto, os implementadores da normatividade ambiental
não lograrão dar efetividade ao arcabouço jurídico ambiental sem abrir-se para o diálogo interdisciplinar, que
lhes proporcionará a visão holística, sistêmica e abrangente de meio ambiente.
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3. A TRANSVERSALIDADE DO DIREITO AMBIENTAL

 

         Revigorado pela nova roupagem constitucional dada ao tema do meio ambiente pela Constituição de
1988, ao Direito Ambiental cabe atuar sobre toda e qualquer área jurídica que envolva tal temática,
impondo a reformulação de conceitos, institutos e princípios, exigindo a adaptação e reestruturação do
modelo sócio-econômico atual com o necessário equilíbrio do meio ambiente, tendo em vista a sadia
qualidade de vida.

         Assim é que, nessa imensa variedade de problemas ambientais da sociedade moderna, o Direito
Ambiental abrange todas aquelas normas jurídicas que já tradicionalmente protegiam, isoladamente,
determinados aspectos da natureza e do meio ambiente, impondo, sobre as mesmas, a direção determinada
por seus princípios na busca da viabilização da proteção ambiental, coordenando os interesses conflitantes e
concorrentes, inclusive reescrevendo, com seu caráter reformulador, conceitos e institutos que se encontram
nos mais diversos ramos do direito.

         Dessa forma, o Direito Ambiental perpassa todo o ordenamento jurídico, não se lhe impondo uma
delimitação rígida e estática, uma vez que o seu objeto - a qualidade do meio ambiente - se reflete em todas
as demais áreas do direito.

            Para Paulo Affonso Leite Machado o Direito Ambiental tende a penetrar todos os diferentes ramos
clássicos do Direito, dado o seu caráter horizontal e seu poder de interação, com a finalidade de orientar
todo o ordenamento num sentido ambientalista.

Na medida em que o ambiente é a expressão de uma visão global das intenções e das relações dos seres vivos
entre eles e com seu meio, não é surpreendente que o Direito do ambiente seja um Direito de caráter
horizontal, que recubra os diferentes ramos clássicos do Direito (Direito Civil, Direito Administrativo,
Direito Penal, Direito Internacional) e um Direito de interações, que se encontra disperso nas várias
regulamentações. Mais do que um novo ramo do Direito com seu próprio corpo de regras, o Direito do
ambiente tende a penetrar todos os sistemas jurídicos existentes para os orientar num sentido
ambientalista.[7]

         Corroborando no esclarecimento desse processo de interação do Direito Ambiental com os demais
ramos do Direito, Paulo de Bessa Antunes afirma que essa relação é uma relação transversal, explicando
que, "as normas ambientais tendem a se incrustar em cada uma das demais normas jurídicas, obrigando a que
se leve em conta a proteção ambiental em cada um dos demais 'ramos' do Direito" e que na verdade, o
Direito Ambiental "penetra em todos os demais ramos da Ciência Jurídica".[8]

         E, nesse mesmo sentido, é a própria conceituação de Direito Ambiental para Toshio Mukai, para quem
"o Direito Ambiental (no estágio atual de sua evolução no Brasil) é um conjunto de normas e institutos
jurídicos pertencentes a vários ramos do direito reunidos por sua função instrumental para a disciplina do
comportamento humano em relação ao seu meio ambiente".[9]

         Dessa forma, podemos concluir que o Direito Ambiental, muito embora se consubstancie num ramo
autônomo do Direito, é uma concepção de aplicação da ordem jurídica que penetra de forma horizontal, em
todos os demais ramos do Direito.

 

6. RELAÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL COM OUTRAS ÁREAS DO DIREITO

 

            A transversalidade é uma característica que se acentua no Direito Ambiental em suas relações dentro
do próprio universo jurídico.  Refere-se a sua capacidade de atingir todas as demais áreas do Direito dada a
abrangência de seu objeto: regular o equilíbrio do meio ambiente natural e, ou artificial. A abrangência do
meio ambiente e dos seus componentes naturais e artificiais, atinge todo o ordenamento jurídico, impondo,
inclusive, uma reformulação normativa de áreas tradicionais, como o direito civil, o administrativo, o
tributário, o penal, a partir do contexto ecológico constitucional.

         O 'meio ambiente' é, indubitavelmente, dada a abrangência de sua definição, que inclui componentes
bióticos e abióticos, sociais, econômicos e político-institucionais, uma vertente multidisciplinar e transversal.
Portanto, o "direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado", alçado constitucionalmente como bem
jurídico ambiental autônomo, produz seus reflexos em toda extensão do campo jurídico, exigindo ser levado
em consideração por cada uma de suas áreas específicas.

         Sua base, alicerce, abrangência e proteção primordial se encontram na seara constitucional, portanto, o
Direito Constitucional Ambiental "ecologizou' o texto constitucional. Ao meio ambiente foi destacado um
capítulo específico (art. 225), além da inclusão como princípio da ordem econômica (art. 170. IV). Desta
forma, a força da transversalidade do Direito Ambiental já se verifica no campo do próprio Direito
Constitucional, onde se assentam os princípios estruturantes que lhe dão autonomia, e os deveres solidários
impostos ao Poder Público e a coletividade para o alcance de efetividade do comando constitucional de
proteção ao equilíbrio do meio ambiente e de sua gestão sustentável.

         N o  Direito Administrativo seus reflexos são tão evidentes, que por uma concepção tradicional
equivocada da normatividade ambiental, se chegou a inserir o Direito Ambiental como um braço do Direito
Administrativo. Tal equívoco se baseia no fato de que muitos instrumentos da Política Nacional do Meio
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Ambiente, para a gestão sustentável do meio ambiente, são instrumentos administrativos, tais como; os
procedimentos administrativos de licenciamento, os zoneamentos ambientais, as avaliações de impactos
ambientais, os padrões de qualidade, as sanções administrativas, a própria estrutura do SISNAMA e seus
órgãos dentro da Administração Pública; bem como sua estreita proximidade com o poder de política
ambiental. Enfim, uma gama extensa de atuação administrativa na seara ambiental comprova a
transversalidade do Direito Ambiental, sem tirar-lhe a autonomia.

         No Direito do Trabalho, no espaço artificial do meio ambiente do trabalho, o Direito Ambiental 
redimensiona a tutela da saúde do trabalhador no local onde exerce sua atividade laboral, resgatando o
"habitat laboral" como espaço de construção de bem-estar, alargando a proteção jurídica da dignidade do
trabalhador por meio de seu regime sistemático.

                         No campo das relações privadas o Direito Constitucional Ambiental também promove a
revisão de institutos tradicionais, como a responsabilidade civil, o regime jurídico de apropriação de recursos
naturais, o conteúdo jurídico do direito de propriedade, a função sócio-ambiental da propriedade, que se
refletem diretamente sobre o Direito Civil e Empresarial.

                        O Direito Constitucional Ambiental promove também uma verdadeira revolução na seara
penal, ao estabelecer novos mecanismos para a repressão dos crimes ecológicos, como a responsabilidade
penal da pessoa jurídica, por meio da Lei de Crimes Ambientais[10], provocando debates na evolução da
teoria do crime dentro do Direito Penal.

                        No Direito Tributário e Financeiro abre-se todo um novo campo para a absorção da
proteção do meio ambiente, dando-se início a construção da participação dos mecanismos tributários,
financeiros e econômicos para a busca da efetividade do direito ao equilíbrio do meio ambiente, tais como:
taxas ambientais, compensação ambiental, concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental,
mecanismos de desenvolvimento limpo, etc. Como inclusive, proposto pela própria Lei de Política Nacional
do Meio Ambiente.[11]

                        No campo processual, a tutela judicial de direitos metaindividuais, tais como o meio
ambiente, proporcionou mudanças significativas em institutos básicos da ação e do processo, por meio do
implemento da tutela processual coletiva, não prevista originalmente no Código de Processo Civil, e para a
qual vem-se construindo gradativamente todo um arcabouço de previsão legislativa para dar guarida as ações
coletivas, tais como, a Lei da Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Improbidade
Administrativa, a nova Lei do Mandado de Segurança Coletivo. Mecanismos da tutela processual coletiva
que redimensionam institutos processuais clássicos como a legitimidade, a coisa julgada, e a própria
execução, sendo que já tramita no Congresso Nacional o futuro Código Processual Coletivo.

 

5. OS DESAFIOS DO DIREITO AMBIENTAL

 

O amplo contexto da questão ambiental denota que a ação do homem, por meio das relações de produção e
de consumo, afeta, concomitantemente, a integração dos sistemas ecológicos, biológicos, econômicos e
sócio-psicológicos.

O modelo de sociedade capitalista é caracterizado pela instabilidade de ciclos, pela quebra de sistemas
ecológicos, pela agressividade de produção e do consumo em confronto direto com a natureza, uma vez que
os princípios que regem tal estrutura político-econômica são princípios poluidores.

Assim, a melhoria da qualidade de vida está diretamente ligada e correlacionada com a melhoria da qualidade
ambiental, que por sua vez exige mudanças decisivas nessa organização político-econômica, que levem a
uma efetiva adequação tecnológica e de consumo.

O sistema de produção capitalista onde se concentra toda a gama de relações de produção, consumo e
trabalho, precisa revisar seus princípios visando o desenvolvimento sustentável, ou seja, aquele que se
conforma e se estrutura com respeito ao meio ambiente.

Não há como negar-se o fato de que o homem ocupando o seu lugar de destaque em qualquer ecossistema
onde ele se faz presente, toda ação econômica e social que empreenda tem um impacto positivo ou negativo
sobre o meio ambiente. Mas o homem depende da natureza e sempre continuará a depender dela, portanto,
se não redimensionar e reestruturar os efeitos de sua atuação degradadora sobre ela, estará implodindo o seu
"habitat".

Este é o complexo contexto conflituoso em que estão inseridos os desafios postos a proteção jurídica
ambiental, cabendo ao Direito Ambiental, por meio de sua normatividade, optar pelos limites que devem ser
impostos a utilização e apropriação crescente do meio ambiente e dos diversos elementos que o compõe. À
normatividade ambiental cabe rever e redimensionar a cultura jurídica clássica, que apenas se referia aos
elementos naturais como um mero recurso, passível apenas de apropriação e uso, e não de proteção jurídica
eficaz.

 Está colocado o desafio de se impor a sociedade uma ponderação adequada na integração entre o
desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Ponderação que exige sopesar valores altamente
essenciais a sadia qualidade de vida, mas que diante da falta de conscientização ambiental, são na realidade
social, econômica e cultural brasileira, considerados como opostos.
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Para enfrentar tal desafio, cabe ao Direito Ambiental superar a concepção patrimonialista de cunho material
do ordenamento jurídico tradicional, passando a exigir por sua normatividade, o respeito ao incontestável
valor intrínseco da Natureza, que primordialmente não possui apenas uma relação de pertença com o ser
humano, mas possui valor em si e per si, e nesse sentido deve ser considerada como passível de proteção
jurídica.

O Direito Ambiental, este novo e crescente ramo da ciência jurídica, possui assim um destacado papel na
Ciência Jurídica, pois a eficácia de suas normas é primordial na imposição de limites éticos e jurídicos na
atuação e interferência humana no meio ambiente, seja ele natural ou artificial.

Cabe ao Direito Ambiental esse essencial papel de impor um limite adequado, razoável e ponderado de
utilização dos recursos tecnológicos crescentes, sujeitando a aplicação do conhecimento técnico ao respeito
e consideração da capacidade de suportação dos recursos naturais, que por sua vez, não são ilimitados, e não
podem estar submetida à compulsão social pelo consumo sem a consideração de seus próprios limites. A
nomatividade ambiental possui a responsabilidade de buscar o equilíbrio ambiental, em prol da sadia
qualidade de vida.

É papel do legislador ambiental, por meio das escolhas legislativas  que definem as normas ambientais
infraconstitucionais, estabelecer os níveis de sustentabilidade de exploração e utilização dos recursos naturais
de forma adequada, visando não só a qualidade de vida humana, mas elevando o grau de respeito e proteção
devido à  natureza, também em si mesma considerada.

A proposta constitucional para uma digna e sadia qualidade de vida, levou em consideração que o homem e
o meio ambiente fazem parte da mesma teia de vida, portanto, a efetividade das normas ambientais implicam
na efetividade de direitos humanos fundamentais.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

O direito possui um indiscutível papel de regramento da conduta humana, conduta esta que no
relacionamento com a Natureza, descortinou a partir da revolução industrial, uma nova postura de utilização
e transformação dos recursos naturais, no ritmo determinado pelas descobertas das novas e crescentes
técnicas de exploração, determinando no atual estágio a crítica situação de devastação e desequilíbrio
ambiental.

A conduta humana de exploração crescente e ilimitada, de utilitarismo no  relacionamento com a Natureza,
em prol da qualidade de vida da sociedade, encontra-se em questionamento e em choque, em vista da
instabilidade de manutenção dos atuais níveis de consumo, da agressividade da exploração excessiva, da
inoperância de suporte de dejetos do processo produtivo e dos escassos limites dos próprios recursos
naturais,  que geram os riscos de colapso do sistema.

Tal é o contexto social, econômico e ético em que deve atuar o regramento jurídico imposto pelo Direito
Ambiental, cabe-lhe, portanto, um papel árduo, complexo e essencial, de se ver concretizado e aplicado em
um momento de transformação de um paradigma de conduta humana, representativo de um contexto
histórico a ser revisto e superado, e da implantação de um novo modelo, que leve em conta os riscos, não só
para as presentes, mas também para as futuras gerações. Além de considerar os níveis de sustentabilidade de
exploração e utilização dos recursos naturais, e a defesa e proteção não só da qualidade de vida humana, mas
elevando o grau de respeito e consideração devido à  natureza em si mesma considerada.

Sem consciência do seu papel, os operadores do direito não lograrão dar efetividade a esse arcabouço de
normas, que antes de qualquer outro parâmetro, devem observar na sua interpretação e aplicação - o
princípio da PRESERVAÇÃO DA VIDA, em todas as suas formas.

A extensão e a complexidade de tais desafios postos ao Direito Ambiental exigem uma postura de diálogo e
interação com todas as demais ciências que percorrem o caminho da temática ambiental, uma vez que a
busca da efetividade das normas ambientais é de suma importância para a própria manutenção da vida, em
todas as suas formas, e da saúde de todos, que uma vez considerados enquanto "direitos" não se efetivam
sem a qualidade ambiental.

A conjugação de todos os esforços se fazem necessários  no enfrentamento de tais desafios. Os operadores
do direito precisam ter claro que o meio ambiente, enquanto objeto científico principalmente das ciências
naturais, não é o objeto da ciência do Direito, mas sim o seu equilíbrio que, constitucionalmente é uma das
mais importantes responsabilidades normativas. E que o novo paradigma jurídico e ético proposto
constitucionalmente interligam, no parâmetro das ciências naturais, o homem e o meio ambiente na mesma
teia de vida.
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Resumo 

 

Este artigo se propõe a analisar a obra de Monteiro Lobato, mais especificadamente o 

livro intitulado “O Presidente Negro” (ou “O Choque das Raças”). O objetivo centra-se 

em apresentar os aspectos relevantes à discussão das garantias constitucionais, garantias 

civis, que no início do século XX passam a constituir a agenda de intelectuais da época 

e que podem ser apreciadas pelas denúncias divulgadas na arte deste escritor.  Apoiados 

em estudiosos de obra lobatiana, descreveremos as circunstâncias e os determinantes 

que contextualizam os elementos que compõem a trama do livro “O Presidente Negro” 

(ou “O Choque das Raças”). 

 

Palavras-Chaves: Garantias Fundamentais – Literatura - Crítica 

 

Abstract 

 

This article aims to analyze the work of Monteiro Lobato, more specifically the book 

titled "O Presidente Negro" (or "O Choque das Raças"). The objective focuses on 

presenting the aspects relevant to the discussion of constitutional guarantees, civvies 

guarantees in the early twentieth century are becoming the intellectual agenda of the 

time and that can be enjoyed by the complaints reported in the art of this writer. 

Supported in studious of lobatiana workmanship, we will describe the circumstances 

and factors that contextualize the elements that make up the plot of the book "O 

Presidente Negro" (or "O Choque das Raças"). 

 

Key Words: Fundamental Guarantees - Literature - Critical 

 

 

 

 

 

 

 

“Perca o hábito de assustar-se (...)” 

(Prof. Benson - personagem da obra “O Presidente Negro” (ou "O Choque das Raças"), 

p. 37).   
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Introdução 

 

 Fazer o estudo sobre a obra de determinado autor talvez seja um dos mais 

importantes desafios não apenas sobre a análise da obra em si e das intenções que o 

denunciam, mas ainda por ser um exercício de apreensão histórica e conjuntural aos 

determinantes que contingencialmente influenciaram a arte exposta. 

 A análise à obra de Monteiro Lobato, mais especificadamente ao livro “O 

Presidente Negro (ou o Choque das Raças)” escrito em 1926, se pauta neste exercício 

que “desnuda” não apenas os elementos que compõem o universo rico da literatura 

lobatiana, suas expectativas enquanto escritor e a tendência que se pronuncia nos 

escritos publicados e reconhecidos, mas também enquanto investigação a construção do 

pensamento do seu tempo, situado às circunstâncias do espaço e às condições para a 

materialidade e difusão de seu pensamento. 

 Iniciaremos este escrito rememorando os aspectos da vida, os elementos que 

determinaram o volume artístico deixado por Monteiro Lobato e suas possibilidades 

históricas a partir da revisitação comprometida de importantes estudiosos, como 

Cassiano Nunes, Antonio Candido, entre outros. Num segundo momento temos a 

intenção de pontuar especificadamente os elementos centrais ao estudo da obra “O 

Presidente Negro (ou o Choque das Raças)” para que sejam destacados os princípios 

que coadunam junto aos elementos que desvelam o “mundo da vida” no tempo de 

Lobato, em conluio com as tramas tecidas na obra deste escritor e que lhe desvelam a 

genialidade, sempre com vistas ao cotejo com os estudos em Direito.  Finalmente, 

faremos um destaque entre os aspectos que marcam a construção objetiva dos princípios 

fundamentais que em nossa sociedade no início do século XX ainda se apresentavam 

incipientes, mas que por meio de “vozes” como a literária, se fizeram ouvidas, iniciando 

um vigoroso movimento ante os dilemas nacionais e a agenda política no Brasil e no 

mundo.   

 Outro ponto para a análise deste artigo se apresenta na escolha política que 

através dos escritos de Monteiro Lobato é revelada. Nosso propósito não será o debate 

sobre o valor destas escolhas, mas temos a intenção de coincidir o escritor com sua arte, 

o que vem a ser, ao nosso entender, o importante mérito deste texto. 
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1. A literatura de Monteiro Lobato: um homem inquieto 

 

A literatura tem sido uma importante área de estudo porquanto nos apresenta a 

própria existência, “(...) de épocas e de instituições (...)” que por meio de uma forma 

particular de descrição, “(...) revela uma realidade” (GOGOY, 2002, p. 19).  

Para Candido (1989): 

 

A literatura pode ser um instrumento consciente de 

desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de 

restrição dos direitos, ou de negação deles, como a miséria, a 

servidão, a mutilação espiritual. 

 

Enquanto instrumento de descrição, embora particular ao estilo daquele que a 

realiza, a produção (obra) tem aspectos que não se opõem ao volume da realidade 

histórica do sujeito (autor) que faz do exercício literário sua marca, sua opinião. 

Marx e Engels (1982) assertam que os sujeitos se formam e se relacionam a 

partir de dadas condições, em determinado tempo e espaço, e isso ocorre em 

consequência ao desenvolvimento de determinado modo de produção.  Ao afirmar isso, 

o autor esclarece que será a partir das necessidades de existência supridas (e isso 

significa localizar em que dado momento histórico estamos falando, uma vez cada um 

destes urge por determinadas condições de existência), que o ser humano também 

complexifica suas relações imateriais. 

Um sujeito terá sempre como princípio para o acesso ao elemento imaterial a sua 

realidade histórica objetiva. 

A apresentação destes aportes se faz imediatamente necessário, uma vez que o 

estilo de um autor ou as premissas que apresenta para instruir o que sua obra, denuncia, 

exemplarmente, os determinantes e as complexidades sociais acumuladas 

historicamente e até onde é possível verificar, seu campo de acesso e trânsito aos 

mesmos. 

Como afirma Candido (2006, p. 35) sobre o artista, sua obra e seu tempo:  

(...) a obra exige necessariamente a presença do artista criador.  O que 
chamamos arte coletiva é a arte criada pelo indivíduo a tal ponto 

identificado às aspirações e valores de seu tempo, que parece 

dissolver-se nele, (...). Devido a um e outro motivo, à medida que 

remontamos na história temos a impressão duma presença cada vez 
maior do coletivo nas obras; e é certo, como já sabemos, que forças 

sociais condicionantes guiam o artista em grau maior ou menor.  
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Na obra de Monteiro Lobato é possível conferir a expressão dos determinantes 

de seu tempo porquanto não tenha se eximido em apresentar uma opinião que se 

derrama, sem constrangimentos, quanto sua condição de classe e que revela seus 

acessos - como em seu envolvimento em questões por vezes emblemáticas o suficiente 

para que construísse inimizades e provocasse “governos” (como no período que foi 

detido acusado de “proselitismo nacionalista ao petróleo” no período getulista - depois 

de sua experiência nos Estados Unidos exercendo a função de “adido comercial” - cf. 

GODOY, 2002, p. 104).  

Nunes (1998, p. 11) considera este traço inquieto de Lobato como “incomum” 

para o período e, constantemente interpretado como contraditório: aparência de um 

“maledicente negativista (...) quando era justamente um (...) otimista inesgotável”. 

A inquietação se pronuncia também pela alternância em diferentes cargos 

assumidos pelo autor ao longo da vida: de promotor a fazendeiro, de adido comercial a 

editor e escritor. Todos marcados pelo traço do intelectual insatisfeito com “nosso 

progresso material, (...) a infra estrutura” que demonstram as marcas do “(...) nosso 

contexto subdesenvolvido” (idem, ibdem).  

Este traço de país subdesenvolvido embora majestosamente exuberante em 

riquezas naturais, foi objeto do exercício literário de Monteiro Lobato.  Conforme 

Nunes (idem) Lobato escreve uma série de artigos cujo primeiro lote volta-se às 

questões de saneamento básico (assim como descrito na figura do Jeca Tatu), uma vez 

que prioritariamente não vencidas as más condições de higiene e existência da 

população, seria impossível superar a incapacidade do brasileiro em reagir frente aos 

demais dilemas nacionais.   

Não somente Lobato se pronunciou diante destes aspectos como foi influenciado 

a fazê-lo pela experiência compartilhada junto a iminentes personagens no Brasil entre 

os sécs. XIX e XX.  As incursões sanitaristas de Belisário Pena e Carlos Chagas pelo 

país eram reconhecidas por Lobato - amigo de Pena -, e, de tal forma lhe exacerbava a 

indignação que a denúncia ao descaso pela saúde básica da população era 

continuamente o alvo em seus escritos jornalísticos (idem, p.71). 

Outro importante testemunho retirado dos relatórios sanitaristas de Belisário 

Pena (e exposto nas cartas que este remetia a Lobato) encontra-se em sua queixa aos 

latifúndios expropriadores enquanto aspecto nocivo para o desenvolvimento da vida 

nacional: 
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A pequena propriedade é o bem estar coletivo: é a riqueza dividida 

entre muitos; é a prosperidade do Estado. O latifúndio é a riqueza 

concentrada em poucas mãos; é a miséria coletiva; é a pobreza do 
Estado. A pequena propriedade significa trabalho livre, voluntário e 

independência econômica. (...). O latifúndio implica trabalho 

escravizado e dependência. Mata o estímulo, anula a vontade, estiola 
as iniciativas, incentiva a ignorância, o vício e a doença e destrói o 

espírito de família (Belisário Pena, apud NUNES, idem, p. 70). 

  

Estes aspectos se destilam enquanto “pura gasolina” ao espírito inflamado de 

Lobato, acendendo-lhe ainda mais a indignação frente as disparidades de uma nação 

rica, que expropria o trabalho e a dignidade do caboclo, remetendo-lhe numa vida rural 

miserável e egoísta, de perfil concentrado no latifúndio. 

 As angústias de Lobato são sugeridas pelas bibliografias estudadas como 

resultado de um espírito sonhador com viés pragmatista, ou seja, seus apontamentos e 

resoluções se apresentam como manietados aos rigores futuristas que se regulam por 

uma mecânica de efeitos objetivos conseqüentes, o que se demonstra faticamente 

impossível, uma vez que desconsidera as armadilhas dialéticas presentes na própria 

existência e que não coaduna harmoniosamente enquanto “precisa regularidade” 

(GODOY, 2002). 

 Esta contingência existencial tem especial demonstração pública tanto nos 

resultados obtidos por Chagas e Pena, cujo incentivo científico se deu originalmente 

com Oswaldo Cruz, assim, como já aludimos anteriormente, pelo período que Lobato 

viveu nos Estados Unidos.    

 O emprego do método científico como resposta à vida prática e cotidiana do 

homem médio enchia de paixão o espírito de escritor: 

(...) o verdadeiro sábio não emite opinião; consulta o laboratório e 

repete o que o laboratório diz sem enfeite nem torsão.  É com esse 

espírito novo que havemos de estudar e resolver nossos problemas - e 
este espírito por enquanto só se demonstra em Manguinhos.  O povo 

cretinizado pela miséria orgânica de mãos dadas à mistificação 

republicana, olha em torno e só vê luz no farol erguido por Oswaldo 
num recanto sereno do Rio. Só de lá tem vindo, e só de lá há de vir, a 

verdade que salva.  Foi de lá que reboou esse veementíssimo brado 

de angústia que é o livro de Belisário Pena - Saneamento do Brasil -, 

voz de sábio que escarna ao vivo as mazelas do país idiotizado, 
exangue, leishmanioso, papudo, faminto na proporção de 80%, e 

grito de indignação dum homem de bem contra a pitiríase organizada 

em sistema político que rói com fúria acarina o pobre com organismo 
inânime (Monteiro Lobato, apud NUNES, idem, p. 76) 
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Enquanto realizamos a análise aos determinantes que compunham a realidade do 

início do séc. XX, não entendemos o otimismo de Monteiro Lobato pelo produto da 

ciência como algo exclusivo a este autor, mas sim, uma contingência de seu tempo. 

 Na era “auspiciosa” da revolução industrial e suas reconhecidas consequências 

sociais, é impossível a um homem de oportunos acessos, amplo trânsito entre a 

burguesia nacional e internacional e predicados que historicamente o aproximam dos 

quesitos mais caros às novas tecnologias que despontam, ficar alheio às mesmas. Pelo 

contrário, o autor apresenta fartamente em seus escritos os ventos desta modernidade, 

queixando-se da falta de iniciativa do Estado nacional em apropriar-se grassamente 

desta racionalidade para a reorientação de sua pauta pública: 

 
As mazelas econômicas e políticas do país são trazidas à luz sem 

cerimônia. O Brasil é retratado através da conhecida metáfora do 

gigante adormecido, ganhando, porém, roupagem um pouco 
diferente: „Quem trepa a um Corcovado imaginário e de lá procura 

ver em conjunto o Brasil, espanta-se da sua atitude. É um gigante 

deitado e adormecido. Mas não dorme; estertora com a respiração 

opressa e faz desordenados movimentos convulsivos para romper o 
cordoame enleador‟ (LAMARÃO, 2002, p. 60) 

 

 Deslindado dos determinantes que polarizam as nações dominantes e dominadas, 

Lobato pode nos levar a crer que seus manuscritos sejam portadores de uma 

ingenuidade descabida, haja vista que parece entender que seja possível uma 

transferência objetiva e imediata de recursos que se operam nas nações centrais, para 

com as de economia periférica, como o Brasil, de forma automática e tranquila.  

Sua grande preocupação pelo Brasil, que a princípio lhe parecia 

nação inviável, vai encontrar o alívio na estada nos Estados Unidos.  

A grande nação americana dá-lhe a fórmula de felicidade para os 

países subdesenvolvidos, e, simplista, esquematizador, Lobato trata 
logo de aplicá-las no Brasil, que deseja ver no papel dignificante de 

Estados Unidos da América do Sul (NUNES, 1998, p. 19). 

 

Esta interpretação da conduta do autor, para nós, possui duas suposições: está 

muito mais próxima de um estado de alienação, ou, de alguém que se configura 

enquanto participante de uma “burguesia esclarecida”, que ao invés de manifestar um 

pensamento revolucionário pretendia-se “radical” em contrapeso ao modelo 

conservador, mas que não se distancia deste (CANDIDO, 1988, p. 4): 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1978



  

Gerado na classe média e em setores esclarecidos das classes 

dominantes, ele não é um pensamento revolucionário, e, embora seja 

fermento transformador, não se identifica senão em parte com os 
interesses específicos das classes trabalhadoras, que são o segmento 

potencialmente revolucionário da sociedade. 

 

Sustentados por estes aportes iniciais é que fundamentaremos nossa análise as 

perspectivas político-sociais e econômicas de Lobato descritas no texto, “O Presidente 

Negro (ou o “Choque das Raças”)” de 1926, em cotejo aos elementos principiológicos 

das garantias humanas que despontavam naquele início de século no Brasil. 

 

 

2. A denúncia dos novos rumos do Direito na obra “O Presidente Negro (ou 

“O Choque das Raças”) 

 

Por certo que o espírito inventivo, idealista e sardônico de Lobato (NUNES, 

1998) nos forneceu rica e inquestionável produção literária - e a história brasileira 

merecidamente reconhece sua arte -, porém, o elemento que nos chama atenção na 

experiência lobatiana, enquanto construção literária e que se denuncia no volume de 

seus escritos, será a proximidade do autor com a reforma dos comportamentos, da 

ciência e a condição política brasileira.  

Estes temas são pertinentes ao próprio objeto de investigação e análise de outra 

área afeta ao estudo que aqui empreendemos: o Direito. 

Foi de fato uma transformação cheia de modernidade, que pôs 

em cheque o idealismo romântico e as explicações religiosas, 

questionando a legitimidade das oligarquias, propondo 

explicações científicas e interpretações de cunho relativista e 

comparativo, inclusive pela transformação profunda dos 

estudos de Direito que formavam o centro da cultura acadêmica 

(CANDIDO, 1999, p. 51). 

 

Segundo Ferraz Júnior (2003, p. 22) o Direito se aliança com as alterações da 

realidade porquanto ser fenômeno que resulta das escolhas humanas.   

O exercício da ação humana para a manutenção de existência da própria espécie 

não se dá no vazio nem se objetiva sem que gere efeitos.  É previsível que esta ocorra 

em meio a conflitos. Conflitos que necessariamente não incline por si os sujeitos à 

barbárie, mas que tenha por perspectiva a alteração do status quo das relações e da 
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própria existência diante da palavra empenhada, do que se decide, diante dos desejos 

expostas ou enquanto elemento regulador/limitador das vontades involuntárias. 

Outras questões apontadas pela própria Sociologia Jurídica são ricas para 

verificarmos o leque de imbricações entre os comportamentos sociais, as relações de 

poder, o cotejo entre a revolta e o disciplinamento, etc, que são orientados em 

consonância com a expressão do ordenamento jurídica e seus institutos. 

Como a linguagem é um instrumento imprescindível para ambas as artes (tanto 

para a Literatura quanto para o Direito), o exercício de resgate ao comportamento de 

uma época, assim como a análise e impressões do autor que desvelam a riqueza de seu 

trânsito e experiência na apresentação de sua leitura de mundo, deve ser por certo 

minucioso e ocorre nas entrelinhas do discurso descrito na obra. 

Cancellier de Olivo & Siqueira (2008, p. 260) destacam que a Literatura possui 

uma “função privilegiada para a compreensão do Direito”.  Isso ocorre por seu matiz 

“denunciador” contribuindo desta forma “diretamente à formulação e à elucidação das 

principais questões relativas à justiça, à lei e ao poder”.  O cotejo entre a Literatura e o 

Direito é instrumento eficaz para a investigação comprometida aos elementos que 

denunciam o ânimo dos sujeitos no exercício de suas vidas, na construção de suas 

rotinas, destacando tais atos a partir dos códigos de licitude/ilicitude acordados 

socialmente. 

É o que nos ensina Cândido quando destaca que o papel da Literatura no 

desvelamento dos atos à existência: 

(...) (d)aqueles traços que reputamos essenciais, como o 

exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição 

para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade 

de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a 

percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do 

humor (grifos nossos). 

 

 

2.1. As perspectivas políticas do autor conforme sua arte 

O livro aqui analisado é o resultado de uma série de folhetins publicados para “O 

Jornal”, um noticiário para quem Lobato começa a escrever assim que chega ao Rio de 

Janeiro. 

O desejo do autor desde o início era produzir um romance com um olhar 

futurístico e que discutisse a eugenia tão presente no Brasil no início do século XX 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1980



  

(CAVALHEIRO, 1955, p. 340). Além disso, havia seu entusiasmo que se materializava 

numa descrição exacerbada dos investimentos científicos deste novo século (como os 

inventos de Henry Ford) e a obsessão pelo my way norte americano. Conforme Lamarão 

(2002, p. 51): 

Os Estados Unidos foram construídos por Monteiro Lobato 

enquanto paradigma de superação do atraso – sobretudo 

econômico, mas também político e cultural – do Brasil. 

 

Outro aspecto que impulsiona a materialização da obra é o interesse que o autor 

possui na instalação de seu exercício intelectual em terras norte-americanas: a 

publicação de um livro em inglês e que tratasse de temas particulares àquela nação. 

O apresso de Lobato pelo modo de vida norte americano parece responder ao 

desequilíbrio existente entre sua condição de “pequeno burguês” original de um país 

subdesenvolvido (CAVALHEIRO. 1955).   

Sobre a opinião do atraso existente entre a população nacional temos neste autor 

a descrição do empobrecido e desmotivado Jeca Tatu, que destaca de forma contumaz a 

condição do caboclo brasileiro.  Este retrato recebe graves críticas porquanto sugere a 

“culpabilização da vítima”, ou seja, para os leitores de Lobato este culpou a população 

grassamente rural pelo descaso político e atraso tecnológico do Brasil do início do 

século (LAMARÃO, 2002; CAVALHEIRO, 1955). 

Por certo que o trânsito social, cultural, econômico e político de Lobato lhe 

permitem digerir informações privilegiadas de estudiosos sanitaristas (como Neiva e 

Pena) que mapeavam o país impingindo severas críticas às condições da população e 

das cidades brasileiras, principalmente pelo descaso ao saneamento básico.  Mas esta 

crítica sempre se dará a partir de uma visão de classe que possui o limite de seus 

privilégios. 

Por meio desta leitura é possível compreendermos as escolhas e decisões do 

autor denunciadas no farto volume de fatos descritos em suas cartas a amigos (idem, 

ibdem) e que não são contraditórias quando reconhecidas a partir do discurso de um 

intelectual “burguês esclarecido” (ou “radical” - CANDIDO, 1990) que apenas se 

opõem com veemência ao movimento conservador persistente enquanto “um dos traços 

fundamentais da mentalidade e do comportamento político no Brasil” (idem, p. 4), sem 

gerar mecanismos que inibam consistentemente o modelo, de tal forma que abalasse sua 

própria condição de classe.  
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2.2. Os temas debatidos na obra “O Presidente Negro (ou „O Choque das 

Raças‟)” de Lobato: a constituição de um povo e o desenvolvimento de uma nação 

 

Por todos os aspectos que acima conceituamos, reiteramos que entendemos a 

análise do discurso da obra enquanto uma forma interessante para “descortinar” tanto os 

elementos que caracterizam o período da sociedade vivida pelo autor quanto de sua 

visão de mundo.   

Todas as impressões que as correspondências de Lobato a amigos/conhecidos 

nos permitem fazer e as descrições destes sobre o autor são ratificadas pelo estudo ao 

volume de sua arte. 

No livro “O Presidente Negro” (ou “O Choque das Raças”) vários são os liames 

que se apresentam na trama da história e que justificam per si a prática do Direito, 

enquanto área que atua em direção a complexidade da existência humana.  Basicamente 

os encontraremos na trama enfrentada pelo funcionário de uma firma - personagem 

principal -, Ayrton Lobo, que insatisfeito com sua vida suburbana e ciente de sua 

condição latente de trabalhador, além de aliado aos “acasos” oportunizados pela mente 

imaginativa de Lobato, entrega-se à aventura de mudar sua rotina e dar início a uma 

jornada com segredos tecnológicos tais que têm o poder de interferirem na existência da 

humanidade. 

Dentre todas as possibilidades descritivas que podem surgir desta obra 

destacamos aquelas que auferem melhores dados do autor frente aos dilemas de seu 

tempo e que demonstram repercussão para a área do Direito em particular. Portanto, 

procuramos selecionar tópicos dentre os que surgem no livro aqui estudado para 

tematizar o Direito e a Literatura lobatiana orientando-nos, assim, a análise das 

perspectivas sócio-políticas e econômicas da época do autor.  São eles: 

a. A conduta dos indivíduos e a constituição de um modo complexo de 

Estado e de Direito; 

b. As novas tecnologias como elemento de avanço social e de urgente 

domínio; 

c. O enriquecimento dos sujeitos que se aliançam a esta apropriação 

tecnológica e de conhecimentos de ponta – o conhecimento mudando 

o destino das pessoas; 
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d. O reconhecimento de Lobato quanto a expropriação da mais valia pela 

mão de obra do trabalhador como condição do lucro capitalista. (p. 

10) 

 

 A conduta dos indivíduos e a constituição de um modo complexo de Estado 

e de Direito 

 

Nas páginas iniciais da obra (“O Presidente Negro” – (ou “O Choque das 

Raças”)), o autor descreve um diálogo curioso entre a personagem principal (Ayrton 

Lobo) e um sujeito numa agência bancária, enquanto esperam por atendimento: 

 

- (...) e enquanto espero filosofo sobre os males que trazem à 

vida a desonestidade dos homens. 

-? 

- Sim, porque se não fosse a desonestidade dos homens tudo se 

simplificaria grandemente. Esta demora no pagamento do mais 

simples cheque, donde provém? Da necessidade de controle dos 

artifícios da desonestidade.  Fossem todos os homens sérios, 

não houvesse hipótese de falsificações ou abusos, e o 

recebimento de um dinheiro, far-se-ia instantâneo. (...) (p. 7). 

 

Nesta conversa o autor descreve a desonestidade dos seres humanos como 

obstáculo a uma realidade mais simples.  Presume-se que Lobato escolhe a falta de 

caráter como uma “saída” para as relações sociais mais complexas e burocráticas para 

não enfrentar a discussão desta prática enquanto resultado de articulações da produção e 

decisões político-econômicas que se constituem muito além daquela ação do “homem 

médio” na realização de pequenas transações com as instituições em geral. 

Este quesito persegue as várias considerações do autor para com a complexidade 

das relações sociais, embora as considere como inevitáveis: 

- Tem razão, concordei eu, com os olhos parados de quem pela 

primeira vez reflete uma idéia. A vida é complicada, existem leis, 

polícia, embaraços de toda espécie, burocracia e mil peia? Tudo 

porque a desonestidade nas relações humanas constitui, como 

dizes, um elemento constante.  Mas é mal sem remédio... (p. 7 – 

grifos nossos). 

 

Como descrevemos na primeira parte deste texto, as relações sociais se 

coadunam com o modelo preponderante de produção. Em pleno início do século XX, o 

Estado brasileiro ainda insistia em sua “vocação” agrária e extrativa, porém as novas 

tecnologias e o desenvolvimento industrial propagam a exigência de um novo consumo, 
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exigindo principalmente a manufatura e a engenharia do que se colhia.  Tal modelo não 

se reduz a produção, mas ao planejamento social em amplo aspecto, alterando o status 

quo das relações estabelecidas entre os indivíduos e entre estes e o Estado: 

 

Desde os anos '30, do século XX, quando a Questão Social deixou de 

ser caso de polícia e virou desafio do Estado, a discussão sobre os 

métodos de sanar as justiças sociais tem sido o centro do debate 
político no país. Durante os anos '30, de 1930 até 1945, Getúlio 

Vargas acreditou que o autoritarismo político, a repressão, e um jogo 

dual entre patrões e trabalhadores seriam o suficiente para alterar a 
injusta divisão social do país. Foram dados, então, passos enormes, se 

comparamos com o imobilismo e a repressão vigente na República 

Velha (1889-1930). Justiça do Trabalho, sindicalismo oficial, CLT 

forma passos de refundação da Questão Social no Brasil. Porém, o 
autoritarismo político, a perseguição da esquerda não varguista e o 

atrelamento ao Estado constituíam o lado quase oculto da “dádiva” 

varguista (TEIXEIRA, 2010) 

 

 Seria Lobato indiferente a esta informação?   

Cavalheiro (1955) narra um episódio ocorrido durante a estada de Lobato nos 

Estados Unidos quando um truste de exploradores de terra subjuga o povo nicaraguense 

por meio da invasão, o que alavanca protestos por toda a América Latina. Nosso autor 

não se une a estas vozes (ainda que concorde que tal manifestação deva acontecer), e 

sobre a questão “o aspecto brutal do problema (...) não chega a comovê-lo. Pelo 

contrário. Faz piadas. Diz gracinhas” (idem, p. 364). 

Segundo este autor, Lobato justifica as injúrias que uma nação recebe por sua 

falta de desenvolvimento e ambição - como uma grande incompetência que deve ser 

repreendida (idem, ibdem). 

Outras impressões retiradas do texto de Lobato sobre as condutas do “homem 

médio” da sociedade brasileira são exemplares para nossa análise: 

 

1.  

- O senhor Ayrton, pelo que vejo e adivinho, é um inocente, 

começou ele.  Chamo inocente ao homem comum, de 

educação mediana e pouco penetrado nos segredos da 

natureza.  Empregado no comércio: quer dizer que não teve 

estudo. 

- Estudos ligeiros, ginasiais apenas, expliquei com modéstia. 

- Isso e nada é o mesmo. (...). Em regra, o homem é um 

bípede incompreensivo. Alimenta-se de idéias feitas e 

desnorteia diante do novo (p. 19 – grifos nossos). 
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2. 

- Se houvesse, ou antes, se predominasse no homem o bom 

senso, a inteligência superior, as qualidades nobres em suma, 

sem medo eu atiraria à divulgação a minha maravilhosa 

descoberta. Mas sendo o homem como é, vicioso e mau, com 

um pendor irredutível para o despotismo, não posso deixar 

entre eles tão perigosa arma. (p. 20 – grifos nossos). 

 

 

A avaliação que o autor possui da conduta dos sujeitos, em geral, nos parece 

uma percepção que provém de suas experiências relacionais. Também será encontrado 

um lascinante existencialismo em expressões como: “Penso e sou, dizia comigo, 

repetindo certo filósofo francês. Tudo gira em redor do meu ser. No dia em que eu 

deixar de pensar, o mundo acaba-se” (p. 10). Esta citação responde a opção do autor em 

descrever o mundo que vive a partir do imediato-vivido, impedindo reiteradas visitas ao 

passado e grandes projeções ao futuro (caso não se altere o “agora”).  

Por certo que o filósofo aqui citado trata-se de J. P. Sartre.  Assim como em “A 

Idade da Razão” (romance escrito por este), encontramos nas tramas vividas pelas 

personagens o mesmo dilema quanto a “condição de liberdade” no mundo da vida, de 

suas relações interpessoais, do impacto quanto as regras sociais e da moral assim como 

a consciência aguda e complexa na compreensão da existência, enquanto princípios de 

seu pensamento que são expressos na forma mais cruel e alheia: 

 
Boris ficou aniquilado, com a cabeça no travesseiro. Ouviu Lola abrir 

a porta da casa de banho e pensou: <<Quando romper com ela serei 
casto, já não quero mais histórias. É repugnante o amor. Não é bem 

repugnante, mas tenho horror a perder a cabeça. Não se sabe o que se 

faz, sentimo-nos dominados; e depois, que adianta escolher a mulher, 

será a mesma coisa com todas. É fisiológico>> (p.26 – grifos no 
original). 

 

Ainda que descrito com o “vozerio pastoril” que ainda circunda esta época na 

produção literária brasileira, Lobato também transfere às personagens a mesma rudeza 

material da existência, contudo, sempre através de uma ótica classista. Cavalheiro 

(1955) asserta que tal característica é resultado de uma indignação pela nação sem, 

contudo, aventurar-se a alterar a estabilidade burguesa da qual pertencia. 

Lobato também descreve o descrédito social que há sobre os sujeitos que 

possuem uma visão otimista quanto às novas tecnologias: 
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- (...). Mas desde já dou um conselho: guarde segredo de tudo (...). 

(...) vai o amigo ouvir e ver coisas tão extraordinárias que, se o for 

contar lá fora, o agarram e o metem no hospício como doido 

varrido (p. 14 – grifos nossos). 

 

A experiência deste tipo de descrédito e frustração foi vivida por Lobato em 

vários de seus empreendimentos.  Tanto como empresário na indústria editorial quanto 

nos sonhos nacionalistas para a economia brasileira. 

Neste aspecto, Cavalheiro (idem, ibdem) lembra as questões do ferro e do 

petróleo propaladas por nosso autor.  A celeuma travada por Lobato por estas duas 

riquezas naturais resultou até mesmo em sua prisão no período do governo getulista.  

Não nos surpreende o destaque em seus livros quanto aos resultados da ignorância ante 

a desconsideração de tais riquezas desperdiçadas – “Eis o binômio salvador” (...) “da 

lentidão de nosso desenvolvimento econômico” (idem, p. 365).  

Ainda que a vida do autor apresente modelos exemplares de empreendimento 

futurísticos muito aquém das posses de Lobato, as interpretações que se tem destes é 

que são resultados de uma grande ansiedade em alterar a realidade imediata com vistas a 

um resultado inexorável (NUNES, 1998).  Ou seja, Monteiro Lobato “sonha” a partir de 

uma realidade alterada com algo objetivamente realizado, criado; não através de 

especulações.  O autor parece perder de vista a trama de relações sociais e políticas que 

orientam a instituição do Estado e a conduta dos contratos e vontades humanas, que não 

são elementos submetidos a um fácil cálculo cartesiano.  E nem o máxima de “fazer a 

sua parte” significa uma positividade nos resultados esperados, uma vez que outros 

atores sociais e conjunturais devem ser avaliados para o empreendimento. 

 

 As novas tecnologias como elemento de avanço social e de urgente domínio 

por sua inexorável revolução nas condutas humanas; 

 

1.  

- Sonhei, portanto, mudar de casta e (...) entrei certa manhã 

numa agência e comprei a máquina que me mudaria a 

situação social. Um Ford. (p. 11 – grifos nossos) 

 

O protagonista da história expõe o que para Lobato deveria ser um elemento 

latente nas classes populares: descontentamento com sua condição de despossuído.  

Aqui, ter um “Ford” está muito além da aquisição de um veículo.  Para o autor, o 

acesso a esta tecnologia “mudaria a situação social” uma vez que ao invés de discursos 
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vazio e sonhos que poderiam não resultar em algo, a personagem materializaria a 

pretensão e adquire para si um bem que no imaginário coletivo o habilita a se inserir na 

uma classe de possuidores. Por certo que ao longo da história Lobato apresenta as 

fragilidades na manutenção do bem adquirido por aquele que é despossuído de 

condições para mantê-lo, tendo em vista as imprevisibilidades da vida (como acidentes, 

por exemplo), porém não tece críticas maiores por este dado, uma vez que o 

protagonista é “perdoado” pela atitude ante a insatisfação de sua realidade.  

Também se justifica a mudança de condição social pelo desejo que a 

personagem tem em acessar um bem que é produto da mais alta tecnologia de seu 

tempo: um “Ford”.  Ter o conhecimento do que há de mais avançado no campo 

tecnológico e apropriar-se de um exemplar significa não só riqueza material, mas o 

reconhecimento e a sapiência de informações privilegiadas que nos instala em meio a 

revolução industrial e que acarreta a projeção da nação em âmbito internacional.    

Esta parece ser a lógica com que o autor trata a si mesmo.  Possuir sonhos 

grandiloqüentes, porém materializáveis, mas que desmoronam pelas contingências 

objetivas da sociedade e seus determinantes.  Da mesma forma, destacamos o 

reconhecimento e os acessos do autor junto aos acessos tecnológicos de seu tempo.  A 

grandiosidade tecno-científica experienciada nos novos tempos de revolução científica 

será para Lobato a grande alavanca para superação do atraso das nações periféricas. 

 

2.  

- (...) estamos na Determinação, que é o que os filósofos 

chamam presente... o futuro é a Pré-determinação. (...).  O 

professor Benson expô-la com luminosa clareza mostrou-me o 

maravilhoso do determinismo (...) e da sua comparação do „2 + 

2 = 4‟. (...). (...) ao escrever o „2 + 2‟, vê imediatamente o 

futuro 4. (p. 29). 

 

 Ao expor a racionalidade de seu invento, a personagem (Dr. Benson) situa a 

existência planetária a partir do paradigma da determinação.  Como um cálculo 

matemático absoluto, a existência seria concebida por determinantes objetivos que 

deságuam em um futuro também objetivo e determinado pelas relações anteriores. 

 Este tipo de raciocínio foi duramente criticado por Marx na análise aos 

princípios fundantes do materialismo científico.  Feuerbach – principal representante 

desta concepção - descrevia um materialismo que não reconhece o processo histórico 

dos determinantes existentes: 
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A principal insuficiência de todo o materialismo até aos nossos dias - 
o de Feuerbach incluído - é que as coisas [der Gegenstand], a 

realidade, o mundo sensível são tomados apenas sobre a forma do 

objeto [des Objekts] ou da contemplação [Anschauung]; mas não 

como atividade sensível humana, práxis, não subjetivamente. Por 
isso aconteceu que o lado ativo foi desenvolvido, em oposição ao 

materialismo, pelo idealismo - mas apenas abstratamente, pois que o 

idealismo naturalmente não conhece a atividade sensível, real, como 
tal. Feuerbach quer objetos [Objekte] sensíveis realmente distintos 

dos objetos do pensamento; mas não toma a própria atividade 

humana como atividade objetiva [gegenständliche Tätigkeit] 
(MARX, 1982) 

 

 

 E a realidade que nos foge do controle? 

 

- Mas a leitura das linhas da mão? A quiromante que na 

Martinica predisse a Josefina, então burguesinha crioula que 

seria imperatriz da França? 

- Aí o acaso é diverso, como no de todas as profecias 

comprovadas. Havemos de conceber certas organizações 

possuidoras duma faculdade pré-determinante. E não me custa 

admitir isso, já que construí o pré-determinador (p. 32 – grifos 

no original). 

 

 

Assim como nas aventuras do Barão de Munchäusen, quando sem saída a 

personagem resolve o conflito puxando o cordão de suas próprias botas para sair ileso 

do pântano
1
 (Popper apud LÖWY, 2000, p. 57) nesta passagem o prof. Benson também 

“puxa seus próprios cadarços” para não enfrentar o que lhe foge a compreensão.  

O pensamento a-histórico reproduz de forma “mágica” a existência material 

das coisas do mundo como se elas assim sempre estivessem disponíveis. Da mesma 

forma, o elo incompreensível dos elementos que não podem ser explicados pela 

racionalidade, porquanto se pretendem puramente objetivos, são desdenhados como um 

“acaso diverso” – e sobre ele nos basta a contemplação do que existe mas que não 

regula a vida.  Objetivamente, seria o “desvio padrão” cuja existência “toleramos” em 

qualquer investigação. 

 

 

 

                                                
1 Em outras traduções podemos encontrar a mesma passagem com a personagem puxando seus 
próprios cabelos para escapar do pântano. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1988



  

 O enriquecimento dos sujeitos que se aliançam a esta apropriação 

tecnológica e de conhecimentos de ponta – o conhecimento mudando a 

história das pessoas; 

 

1. 

(...) a paixão da carreira grelara em mim e, depois de um mês já 

não contente com a velocidade desenvolvida por aquele carro, 

pus-me a sonhar a aquisição de outro, que chispasse cem 

quilômetros por hora (p. 11). 

 

Lobato parece nos lembrar que o estado de insatisfação é uma condição humana.   

Afora a insatisfação que pode crescer apenas com a usura do consumo, tal estado parece 

(em Lobato) muito mais próximo com uma pungente necessidade no desbravamento de 

novas possibilidades e novas tecnologias, o que acarreta maiores e contínuos 

investimentos do Estado no desenvolvimento da produção e da ciência.  

 

2. 

- Os efeitos dessa compra foram decisivos na minha vida. Ao 

verem-me chegar ao escritório fonfonando, os patrões abriram 

as maiores bocas que ainda lhes vi e vacilaram entre porem-me 

no olho da rua ou dobrarem-me o ordenado. Por fim dobraram-

me o ordenado, quando demonstrei o quanto lhes aumentaria o 

renome da firma o terem um auxiliar possuidor de automóvel 

próprio (p. 11). 

  

Nesta passagem Lobato orienta com sucesso a escolha do protagonista na 

compra de seu automóvel “Ford” e o “premia” com a receptividade social positiva e o 

aumento de salário, ou seja, o autor reforça o ideal de mérito individual para o 

insatisfeito com sua classe e condições materiais.  

 

3. - (...). Não caibo em mim de gosto ao ver o homem que podia 

ser dono do mundo, se quisesse, tratar-me como se eu fora 

alguém. 

- Não se espante disso. Meu pai é coerente com as suas idéias. 

Todos para ele somos meras vibrações do éter (p. 42). 

 

Neste trecho o autor trás um clássico conceito de cientista, como aquele que em 

nome de sua ciência, seus estudos e teorias, se encontra neutro e imparcial diante das 

alegorias do mundo da vida (LÖWY, 2000, p.19). Esta particularidade persegue 

falsamente um maior rigor científico ao elemento descoberto.  Além disso, a idéia de 

que os seres humanos se reduziriam a algo como um “éter em vibração” é um conceito 
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conveniente para as transformações da produção originais à Revolução Industrial e toda 

a sorte de avanços tecnológicos do início do século XX. 

 

 

 O reconhecimento de Lobato quanto a condição do trabalhador e ao lucro 

capitalista. (p. 10) 

 

Para eles era eu o empregado – e também vinte dias antes eu 

me considerava apenas um empregado, isto é, humilde peça da 

máquina de ganhar dinheiro que os senhores Sá, Pato & Cia. 

houveram por bem montar dentro de uma certa aglomeração 

humana (p. 16). 

 

O professor Benson falava das suas invenções com tanta 

simplicidade e me tratava tão familiarmente que jamais me 

senti tolhido em sua presença – como me sentida, por exemplo, 

na do Senhor Pato (...). Sempre que me cruzava com o 

comendador eu tremia, tanto se impunha aos subalternos, 

aquela formidável massa de banhas vestida de fraque, com anel 

de grande pedra no dedo e uma corrente de relógio toda 

berloques que nos esmagava a humildade sob a arrogância e o 

peso do ouro maciço (p. 36). 

 

Nestes dois recortes, a personagem principal descreve sua condição de 

empregado numa empresa de cobranças (Sá, Pato & Cia).  Auferimos que o autor 

reconhece a condição do trabalhador submetido aos auspícios da lógica de produção 

com vistas ao acúmulo do capital.  Mas Lobato também nos presenteia com outro 

aspecto deste modo de produção: é preciso dominar o trabalhador também pelo 

imaginário de poder e submissão além de uma existência submetida à expropriação de 

sua mão-de-obra,  

Em cotejo com passagens anteriores é perceptível que este reconhecimento não 

ultrapassa o campo da “denúncia”, uma vez que o autor o descreve apenas como uma 

alavanca, um estímulo, para que o sujeito despreze sua realidade e que lhe sirva como 

impulso para “mudar de casta”.  Ou seja, não vemos aqui um Lobato “revolucionário” 

com as diferenças de condições entre as classes dominantes e dominantes, mas sim, 

propala que os sujeitos, individualmente e por seus méritos, se destaquem em meio a 

esta existência já determinada, para o merecido acesso social. Esta lógica se coaduna 

com o princípio liberal da igualdade, cujo pressuposto orienta que todos partem com as 

mesmas condições de existência 
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A igualdade civil moderna nasceu com a Revolução Francesa e a 
filosofia política e jurídica que a antecedeu. Dois pensadores 

tornaram-se clássicos no exame da implantação do princípio da 

igualdade: Rousseau, que teorizou a igualdade civil, e Marx, que lhe 

conferiu a dimensão material ou econômica, derrogando aquela por 
ilusória, numa crítica contundente, cujas conseqüências alteraram 

depois, parcialmente, as bases do Estado moderno (BONAVIDES, 

2009). 

 

Os alicerces dessa igualdade, porém, se conflitavam entre o plano teórico e o 

plano da existência fática:  

 

A utopia de uma igualdade absoluta, alcançada por via da igualdade 

jurídica, ficou patente quando a reflexão demonstrou que esta última 

não eliminava as desigualdades materiais, aumentadas historicamente 
em razão da chamada Revolução Industrial, da introdução da 

máquina e do conseqüente surto do capitalismo (idem, ibdem). 

 

Neste excerto, prof. Bonavides destaca a impossibilidade da gerência do Estado 

de orientação liberal para estabelecer ações em todas as frentes por meio do princípio da 

igualdade.  A este tipo de Estado (liberal) caberia a aplicabilidade e garantias ao 

princípio da liberdade; quanto à igualdade caberia a legitimidade formal e política. O 

que possui outra aplicabilidade quando falamos do Estado Social. 

 

 

Considerações finais 

 

A descrição de Lobato de suas expectativas políticas através da trama do livro 

“O Presidente Negro” (ou “O Choque das Raças”) é um exercício rico para o 

reconhecimento não somente dos determinantes sócio-político e econômico da época 

que recorta o tempo de vida e da obra do autor, mas também enquanto elemento 

profícuo ao desvelamento ideológico do autor diante dos dilemas sociais e das respostas 

que oferece no enfrentamento destas temáticas. 

A conciliação da opinião do autor com a forma como expunha sua vida e resolve 

sua rotina só podem ser debatidas com personalidades públicas por quem muito se 

escreveu e denunciou suas perspectivas ao longo da vida.  A riqueza encontrada em 

Lobato neste sentido é impar.  O volume de escritos sobre sua vida particular e pública 

tem rendido vários exemplares de obras destinadas ao desvelamento de sua arte. Tal 
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notícia traz a beleza dos dados e a rudeza dos limites acadêmicos para exploração e 

recorte ao objeto.  

A pesquisa ao que melhor respondesse nosso estudo a obra “O Presidente 

Negro” (ou “O Choque das Raças”) se pautou na qualidade de documentos que 

denunciassem o tempo vivido pelo autor, da mesma forma que apresentassem em sua 

literatura a opinião que coaduna com sua experiência, com sua rotina. 

Em Lobato é possível descrever com riqueza esta comunhão de elementos, nos 

autorizando a apresentação da íntima relação que o autor possui com sua escrita, 

molhada de seu produto ideológico. 

Da mesma forma, este estudo nos deu a possibilidade de reconhecer que a 

Literatura trás em si o material suficiente a exposição do que há de mais íntimo ao 

Direito: 1. A orientação das condutas políticas, sociais e econômicas; 2. O 

estabelecimento e revisitação ao contrato social; e 3. A revelação do tipo de Estado 

constituído.   
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O DIREITO DE GREVE DO SERVIDOR PÚBLICO E SUAS REPERCUSSÕES SOCIAIS E
PROFISSIONAIS NA ESFERA PÚBLICA E PRIVADA

THE RIGHT TO STRIKE SERVER PUBLIC AND SOCIAL IMPAT AND PROFESSIONAL BALL IN
PUBLIC AND PRIVATE

JOSÉ JEFFERSON DE QUEIROZ LIMA

RESUMO
O assunto a ser tratado nessa pesquisa científica é de importância para o direito brasileiro. Neste trabalho
será abordado, por meio de uma análise descritiva, o estudo acerca do direito de greve do servidor público
que é considerado como um direito social fundamental dos trabalhadores na consecução de melhores
condições de trabalho. Para tal mister, serão analisados os aspectos referentes à greve no que diz respeito a
sua origem, evolução histórica em nosso ordenamento jurídico, conceituação, previsão constitucional do
referido direito, mencionando a dependência de regularização por meio de lei específica que até os dias atuais
ainda não fora criada, o que está gerando controvérsia acerca da eficácia da norma prevista na Constituição
Federal de 1988 (art. 37, inciso VII). Além do mais, será apresentado posicionamentos de doutrinadores
acerca do assunto, bem como entendimentos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal e os efeitos
sociais e profissionais decorrentes do direito em epígrafe.
PALAVRAS-CHAVES: Servidor Público. Direito de Greve. Constituição Federal de 1988.

ABSTRACT
The subject treated in this research is of importance to the Brazilian law. This work will be addressed
through a descriptive analysis, the study on the right to strike of public servants which is regarded as a
fundamental social workers in achieving better working conditions. For such a task, will be examined aspects
related to the strike as regards its origin, historical evolution of our legal system, conception, constitutional
provision of that law, citing the dependence of settlement by specific law to this day still not been created,
which is generating controversy about the efficacy of the standard provided in the Constitution of 1988 (art.
37, section VII). Furthermore, the placements will be presented to scholars on the subject, as well as
understanding jurisprudence of the Supreme Court and the social and professional under the law in question.
KEYWORDS: Public Servant. Right to Strike. Constitution of 1988.

 

DESENVOLVIMENTO

 

A Constituição Federal de 1988, em seu título III, capítulo VII, seção I, traça disposições gerais sobre a
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios e, na seção II, se refere aos servidores públicos. Nesse capítulo, a Constituição não define,
expressamente, a expressão "servidor público"; no entanto, as normas ali constantes são destinadas,
conjuntamente, aos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos. Pode-se dizer, então, que servidor
público, para fins constitucionais, é o titular de cargo, função e emprego público da administração direta e
indireta de qualquer dos poderes e de qualquer ente federativo. É importante frisar que a administração
pública direta compreende os seguintes entes: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; já a
administração pública indireta é constituída pelas autarquias, fundações públicas, sociedade de economias
mistas e empresas públicas.

 

1 SERVIDOR PÚBLICO

 

Os servidores públicos são uma espécie dentro do gênero agentes públicos. A expressão "agentes públicos"
tem sentido amplo, significando o conjunto de pessoas que, a qualquer título, exercem uma função pública
como prepostos do Estado, podendo tal função ser remunerada ou gratuita, definitiva ou transitória, política
ou jurídica. O gênero "agentes públicos" pode ser dividido em três grandes grupos: a) agentes políticos: são
aqueles aos quais incumbe a execução das diretrizes traçadas pelo poder público, desempenhando os destinos
fundamentais do Estado e criando as estratégias políticas por eles consideradas necessárias e convenientes
para que o Estado atinja os seus fins; diz-se que cabem a tais agentes traçar os destinos do país; são eles os
Chefes do Executivo (Presidente, Governadores e Prefeitos), seus auxiliares (Ministros e Secretários
Estaduais e Municipais) e os membros do Poder Legislativo (Senadores, Deputados Federais, Deputados
Estaduais e Vereadores); b) agentes particulares colaboradores: embora sejam particulares executam certas
funções especiais que podem se qualificar como públicas, sempre como resultado do vínculo jurídico que os
prende ao Estado; alguns deles exercem verdadeiro múnus público, ou seja, sujeitam-se a certos encargos em
favor da coletividade a que pertencem, caracterizando-se, nesse caso, como transitórias as suas funções;
vários desses agentes não percebem remuneração, mas, em compensação, recebem benefícios colaterais,
como a concessão de um período de descanso remunerado após o cumprimento da tarefa; exemplo clássico
desses agentes são os jurados, as pessoas convocadas para serviços eleitorais, como mesários e os
integrantes de juntas apuradoras, e os comissários de menores voluntários; e c) servidores públicos: é a
categoria dentre os agentes públicos que contém a maior quantidade de integrantes; tais agentes se vinculam
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ao Estado por uma relação permanente de trabalho e recebem, a cada período de trabalho, a sua
correspondente remuneração.

Em lato sensu, pode-se designar servidor público com sendo a pessoa física que presta serviços ao Estado e
às entidades da Administração Indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres
públicos. Conforme leciona Celso Antônio Bandeira de Mello1, servidores públicos:

São os que entretêm com o Estado e com as pessoas de Direito Público da Administração indireta relação de
trabalho de natureza profissional e caráter não eventual sob vínculo de dependência.

 

Consoante lição de José dos Santos Carvalho Filho2, existem algumas características que delineiam o perfil
da categoria dos servidores públicos, são elas: a profissionalidade (Significando que os servidores públicos
exercem efetiva profissão quando no desempenho de suas funções públicas.), a definitividade (O sentido aqui
é o da permanência no desempenho da função. Isso não quer dizer que não haja funções de caráter
temporário, mas todas estas vão representar sempre situações excepcionais, que, por serem assim, refogem à
regra geral da definitividade. A regra geral é a de que o servidor desenvolverá seus misteres com cunho de
permanência.) e a relação jurídica de trabalho (Nesta relação verifica-se a existência de dois sujeitos: de um
lado, a pessoa beneficiária do exercício das funções, que, em sentido amplo, pode qualificar-se como
empregador, e de outro, o servidor público que é aquele incumbido do efetivo exercício das funções e que
empresta sua força de trabalho para ser compensado com uma retribuição pecuniária.).

Quanto à classificação dos servidores públicos pode-se dizer que eles estão agrupados em algumas classes,
quais sejam: a) Servidores Públicos Civis e Militares: esta classificação obedece os dois ramos básicos de
funções públicas, a civil e a militar. As regras aplicadas aos servidores públicos civis se encontram entre os
artigos 39 a 41 da CF/88. De acordo com a EC nº. 18/98 há o grupo dos militares dos Estados, Distrito
Federal e Territórios (art. 42 e parágrafos, CF/88), e o dos militares das Forças Armadas, integrantes da
União Federal (art. 142, § 3º, CF/88). É importante mencionar que a partir da referida Emenda
Constitucional, o militar passou a não ser mais definido como servidor público; b) Servidores Públicos
Comuns e Especiais: os comuns são aqueles a quem incumbe o exercício das funções administrativas em
geral e o desempenho das atividades de apoio aos objetivos básicos do Estado, podendo ser estatutários ou
trabalhistas; e os especiais são aqueles incumbidos na execução de certas funções de especial relevância no
contexto geral das funções do Estado, sendo, por isso mesmo, sujeitos a regime jurídico funcional
diferenciado, sempre estatutário, e instituído por diploma normativo específico, organizador de seu estatuto;
nesta categoria estão incluídos os Magistrados, os membros do Ministério Público, os Defensores Públicos,
os membros dos Tribunais de Contas e os membros da Advocacia Pública; c) Servidores Públicos
Estatutários, Trabalhistas e Temporários: os estatutários são aqueles cuja relação jurídica de trabalho é
disciplinada por diplomas legais específicos, denominados estatutos regidos pelo Direito Administrativo;
certamente, para cada ente federativo há uma lei própria que rege seus servidores (plurinormativo); a relação
do servidor público estatutário com o Estado é não contratual, ou seja, o Estado impõem regras para os
servidores obedecerem, ou melhor, não há um contrato e sim um adesão a um regime, estatuto; quando há
conflitos entre tal servidor e o Estado a justiça competente para resolvê-los é a Justiça Comum (Servidores
Federais: o foro competente é a Justiça Federal; Servidores Estaduais e Municipais: o foro competente é a
Justiça Estadual); os trabalhistas ou celetistas são aqueles cuja relação jurídica de trabalho é disciplinada pela
Consolidação das Leis Trabalhistas; diz-se, então, que há uma unidade normativa; a relação do servidor
público celetista com o Estado é contratual; quando há conflitos entre tal servidor e o Estado a justiça
competente para resolvê-los é a Justiça do Trabalho; já os temporários são aqueles que se configuram como
um agrupamento excepcional dentro da categoria geral dos servidores públicos; quando há conflitos entre tal
servidor e o Estado a justiça competente para resolvê-los é a Justiça Comum (Servidores Federais: o foro
competente é a Justiça Federal; Servidores Estaduais e Municipais: o foro competente é a Justiça Estadual).

É importante mencionar que os entes da administração pública direta, as autarquias e as fundações públicas
podem contratar servidores sob qualquer um dos regimes, desde que mantida a suspensão do art. 39 da
CF/88 pelo Supremo Tribunal Federal (ADIN nº. 2135/2000), alterado pela emenda constitucional nº. 19/98,
o ente federativo adote como regime jurídico único o estatutário ou o celetista. Contudo, as empresas
públicas e as sociedades de economia mista somente contratarão sob o regime da legislação trabalhista.

No que diz respeita a estabilidade no serviço público sabe-se que são estáveis apenas os servidores nomeados
para cargos de provimento efetivo. Os requisitos para tal estabilidade são: ser aprovado em concurso
público; três anos de efetivo exercício no cargo; ser aprovado na avaliação de desempenho após o estágio
probatório. Certamente, esses servidores somente perdem seus cargos mediante procedimento
administrativo, com direito à ampla defesa, ou por sentença judicial transitada em julgado, sendo instituto
próprio do Direito Administrativo.

 

2 O DIREITO DE GREVE

 

O servidor público possui o seu direito de greve disciplinado no artigo 37, incisos VI e VII, da Constituição
Federal de1988, que garante, ao mesmo, o direito a livre associação sindical e regula o exercício do direito
de greve, que, por sua vez, deverá ser definido e delimitado por lei específica. O direito de greve, muito mais
do que um direito fundamental, é uma verdadeira garantia para os trabalhadores de laborar sob melhores
condições; garantia esta que, via de regra, só é utilizada quando o empregador (no caso, administração) se
opõe a negociação. Certamente, pode-se dizer que a greve é forma de autotutela justa e jurídica a todos os
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segmentos e nenhum óbice a ela deve se opor, pois na nossa sociedade o que comumente se pleiteia são
interesses e direitos implícitos no direito à vida e nos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor
social do trabalho.

2.1 ORIGEM DA PALAVRA GREVE:

Segundo Rinaldo Guedes Rapassi3, a palavra "greve" deriva do latim 'grava', que significa praia de areia. No
século XIX havia na França uma praça denominada "Place de Grève" (areal vizinho ao rio Sena), onde as
pessoas tornavam públicos seus inconformismos com algumas situações, firmavam contratações de
empregados e realizavam eventos diversos, como inúmeras execuções de penas de morte, momento em que o
povo parisiense se aglomerava para assistir aos espetáculos de tais crueldades. Além do mais, era em tal
praça onde os operários faziam suas reuniões quando se encontravam descontentes com as condições de
trabalho ou na hipótese de paralisação dos serviços, e onde os empregadores iam em busca de mão de obra.

Por outro lado, para Sérgio Pinto Martins4, a origem da palavra não parece vim da expressão "praia de
areia", mas por ser a praça uma localidade em que se acumulavam gravetos trazidos pelas enchentes do Rio
Sena.

Entretanto, para não correr o risco do regresso ao infinito, é mais pertinente que se associe o termo greve à
origem mais direta. Assim, no sentido que será abordado nessa pesquisa científica, tem sua origem direta no
nome "Place de Grève", um lugar em que os trabalhadores faziam protestos relativos aos interesses
operários.

2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS NO BRASIL:

Em princípio, no Brasil, o Código Penal (Decreto nº. 847, de 11 de outubro de 1890) proibiu o exercício de
greve, ainda que de forma pacífica, sendo considerada por tal diploma um delito. Além disso, a liberdade de
locomoção e de expressão, intrinsecamente ligadas ao direito de greve, também eram limitadas. Entretanto,
com o passar do tempo, surgiu o Decreto nº. 1.162, de 12 de dezembro de 1890 que restringiu a natureza
criminal apenas para as greves violentas e que contrariassem a ordem pública. Já a Lei nº. 38, de 04/04/1932,
que tratava da segurança nacional, conceituou a greve como delito.

Embora com o advento da Constituição de 1934 que trouxe significativo avanço no que concerne aos
direitos trabalhistas, a mesma nada dispôs sobre o direito de greve. Nesse momento histórico, foram criadas
várias normas sobre saúde e segurança do trabalho, surgiram órgãos administrativos especializados na
composição dos conflitos trabalhistas, buscando sempre alcançar a finalidade de regulação das relações
sociais.

No ano de 1937, com a Ditadura do Estado Novo, iniciou-se nova fase na história brasileira, em que o
presidente Getúlio Vargas, sob os ideais fascistas e em pleno regime ditatorial, outorgou a Constituição de
1937 que considerava a greve um recurso anti-social, nocivo ao capital e ao trabalho. O Decreto-Lei nº. 431,
de 18/05/38, tipificou a greve como um crime, pois ela incitava os funcionários públicos à paralisação
coletiva dos serviços.

O Decreto-Lei nº. 1.237, de 02 de maio de 1939, ao instituiu a Justiça do Trabalho, esclareceu que a greve
seria passível de punições, que variavam de suspensão e despedida até prisão. O Código Penal de 1940
(Decreto-Lei nº. 2.848) tipificou várias condutas, ligadas ao movimento paredista, como crime; considerava
crime a paralisação do trabalho, se houvesse perturbação da ordem pública ou se fosse contrária aos
interesses públicos. A Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº. 5.453, de 1º de maio de 1943), ao
reunir as legislações relativas ao trabalho e previdência social, deu seguimento às proibições atinentes a
greve.

No final do Estado Novo foi editado o Decreto-Lei nº. 9.070, de 15 de março de 1946, que admitiu a greve
nas atividades acessórias, apesar de ainda haver a proibição da Constituição de 1937, vedando nas atividades
fundamentais; ou melhor, definiu termos e limites ao exercício da greve, excetuando a paralisação dos
serviços essenciais e no setor público. Em 18 de setembro de 1946 foi promulgada uma nova Constituição
que, inspirada nos ideais de redemocratização, deixou de encarar a greve como um delito, reconhecendo seu
exercício como um direito que seria regulado em lei. No ano de 1964 foi criada a Lei da Greve (Lei nº.
4.330/64) que considerava ilegal o movimento paredista quando: não atendidas os prazos e condições
estabelecidos na referida lei; tivesse pôr objeto reivindicações julgadas improcedentes pela Justiça do
Trabalho, em decisão definitiva, há menos de um ano; fosse deflagrada pôr motivos políticos, partidários,
religiosos, morais, de solidariedade, sem quaisquer pretensões relacionados com a própria categoria; e
tivesse pôr fim rever norma coletiva, salvo se as condições pactuadas tivessem sido substancialmente
modificadas. Além do mais, esta Lei proibia a greve política e a selvagem aos trabalhadores autônomos e
profissionais liberais, aos funcionários e servidores públicos da União, dos Estados, dos Territórios, dos
Municípios e das Autarquias.

A Constituição de 1967 reconheceu o direito de greve aos trabalhadores, não permitindo a greve nos
serviços públicos e atividades essenciais. Com o advento da Emenda Constitucional nº. 1 de 1969 foi
outorgada a legalidade do movimento paredista, mantendo a exceção quanto aos serviços públicos e as
atividades essenciais, assim definidas em lei. A regulamentação das atividades essenciais veio a seguir com o
Decreto-Lei nº. 1.632, de 04 de agosto de 1978, que tratou da proibição da greve em serviços públicos e
enumerou as seguintes áreas como essenciais: serviços de água e esgoto, energia elétrica, petróleo, gás e
outros combustíveis, bancos, transportes e comunicações, hospitais, ambulatórios, farmácias e drogarias. O
Ministério do Trabalho se encarregava de declarar a ilegalidade da greve nas hipóteses mencionadas. Já a Lei
nº. 6.620/78, que definia os crimes contra a segurança nacional, estabeleceu punição ao incitamento à
paralisação de serviços públicos e à cessação coletiva de trabalho pelos funcionários públicos.
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Em relação à Constituição Federal do Brasil de 1988, a mesma assegurou o direito de greve, todavia, em
relação aos servidores públicos, o exercício desse direito dependeria da edição posterior de lei complementar
para a sua regulamentação. É notável que a mesma trouxe inovação ao estender tal direito aos servidores
públicos civis, mantendo a vedação apenas para os militares. Diz-se, portanto que os servidores públicos que
foram contemplados com o referido direito são os civis, porquanto os militares foram impedidos
expressamente, nos termos do artigo 142 da CF/88. A atual Carta Magna inseriu a greve dos trabalhadores
do setor privado no elenco dos direitos sociais fundamentais; prevê que a lei definirá os serviços ou
atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. O direito de
greve do setor privado foi regulamentado pela Lei nº. 7.783, de 28 de junho de 1989, que dispõe sobre o
exercício do direito de greve, definindo as atividades essenciais e regulando o atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade, revogando, então, a Lei nº. 4.330/64 e o Decreto-Lei nº. 1.632/78. No que se
refere ao setor público, a Emenda Constitucional nº. 19/1998 alterou o inciso VII, do artigo 37, da CF/88
apenas para dispor que o exercício da greve no serviço público será definido por lei específica que, até o
momento, contudo, ainda não foi criada.

2.3 DO CONCEITO

O termo "greve" é comumente utilizado como sendo a recusa, total ou parcial, pacífica, temporária,
voluntária e coletiva de cumprir obrigações decorrentes de contrato de trabalho, decidida por empregados e
pré-declarada por seu sindicato ou por assembléia geral, visando à melhoria das próprias condições de
trabalho ou, ainda, o mero cumprimento, em seu próprio favor, das disposições legais ou convencionais já
em vigor. Em outras palavras, a greve é toda interrupção do trabalho, decorrente de uma deliberação
coletiva dos trabalhadores, a fim de propugnarem por uma melhoria ou para pleitearem uma pretensão não
atendida pelos empregadores; diz-se, ainda, que será sempre impulsionada por interesse de um grupo de
pessoas ligadas por uma situação profissional. Certamente, não se poderá reconhecer uma greve intentada
por uma só pessoa, já que é um ato, necessariamente, plurissubjetivo; tampouco, que se trate de interesses
que não sejam profissionais. Uma paralisação individual poderá ser vista como desídia, insubordinação,
revolta ou qualquer outra manifestação do pensamento, mas nunca será uma greve. Outro elemento presente
no conceito de greve é o tempo. A greve não deve ter duração permanente; caso contrário, será abandono de
emprego. Ela pode ter prazo indeterminado, mas os trabalhadores deverão retornar ao trabalho assim que a
greve terminar. Diz-se, então, que a greve terá como reivindicação a satisfação de um direito ou a defesa de
um interesse relacionado à categoria profissional dos trabalhadores parados.

Qualquer interferência considerável na execução do contrato de trabalho, com suficiente força
reivindicatória, pode ser um método de realização de um movimento de greve. Com efeito, tal movimento só
se justifica enquanto perdurar a situação julgada insustentável pelos obreiros. Uma vez que seja findada a
negociação ou declarada a abusividade do movimento, aqueles deverão retornar às suas atividades laborais
ordinárias. Tal situação tem como justificativa direta a máxima de que a paralisação deverá ter uma utilidade,
ou seja, a greve, razoavelmente, deve buscar um fim útil para os participantes, enquanto trabalhadores. A
greve é um instrumento que se vale determinado segmento da sociedade civil para participar da organização
do Estado, da formulação de políticas públicas e da distribuição das prioridades de governo.

A Lei nº. 7.783/89 que regulamenta o direito de greve no Brasil, para fins de sua própria aplicabilidade,
define o que vem a ser greve, dispondo: "Art. 2º - Para os fins desta Lei, considera-se legítimo exercício do
direito de greve a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de
serviços a empregador.".

É importante mencionar que a greve é um direito que deverá ser exercido dentro de determinados limites,
uma vez que existem interesses maiores que se sobrepõem aos dos grevistas; trata-se dos direitos da
coletividade, entendida aqui como a sociedade em geral. O direito de greve deve, portanto, encontrar seus
limites no direito dos indivíduos.

Por oportuno, cabe tratar da greve nas forças auxiliares, constituídas pelos militares e bombeiros militares
dos Estados da Federação, responsáveis pelo policiamento ostensivo e preventivo (art. 144, §§ 5º e 6º da
CF/88). Assim como ocorre com as Forças Armadas, os integrantes das corporações militares estaduais
estão sujeitos ao princípio da hierarquia e disciplina, sendo-lhes expressamente vedado a realização de greve
(art. 142, § 3º, IV c/c art. 42, § 1º da CF/88) em atenção a manutenção da ordem e da tranquilidade públicas,
sujeitando os infratores ao previsto no Código Penal Militar (Título II - Dos Crimes Contra a Autoridade ou
Disciplina Militar, Capítulo I - Do Motim e da Revolta, arts. 149/153).

Certamente, conforme já referido anteriormente, no que concerne ao direito de greve, os servidores públicos
civis foram os contemplados com o referido direito, porquanto os militares foram impedidos, nos termos do
artigo 142 da Constituição Federal de 1988. Para os demais servidores públicos, o direito de greve é
plenamente aplicável, já que a constituição não faz nenhuma restrição. A restringibilidade ficou deferida à
legislação infraconstitucional, mediante lei específica, aonde se poderão excluir algumas categorias de
servidores da tutela paredista, a exemplo dos membros de Poder, os detentores de mandato eletivo, os
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais, considerando a natureza das funções que
exercem. É importante mencionar que, com a Emenda Constitucional nº. 18/98, o militar passou a não ser
mais definido como servidor público, o que demonstrou claramente a intenção do legislador constituinte em
dar aos civis regramento distinto ao dos militares.

Não interessa, para fins de greve, o regime que ampara cada categoria de servidores públicos. Os mesmos
podem estar amparados pelo regime legal (estatutário) ou pelo contratual (regidos pelo Decreto-Lei n°.
5.452, de 01 de maio de 1943 - CLT). Importa, efetivamente, qual regime jurídico a pessoa empregadora
está submetida: se de direito público ou de direito privado.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 1998



Percebe-se, então, que servidor público civil, em relação ao direito de greve prescrito no inciso VII, do art.
37, da Constituição Federal de 1988, deve ser, logicamente, o titular de cargo, função e emprego público da
administração direta e indireta de qualquer dos Poderes e de qualquer ente federativo.

2.4 PREVISÃO LEGAL DA GREVE NOS SERVIÇOS PÚBLICOS E EFICÁCIA DO INCISO VII DO
ARTIGO 37 DA CF/88

De início, é importante que se faça uma breve explanação sobre a aplicabilidade das normas constitucionais.
José Afonso da Silva5 classificou-as em normas de eficácia plena (de aplicabilidade direta, imediata e
integral), contida (de aplicabilidade direta e imediata, mas possivelmente não integral) e limitada (de
aplicabilidade indireta, mediata e não integral). Nessa classificação, são normas constitucionais de eficácia
plena aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem ou têm possibilidade de produzir
todos os efeitos essenciais, relativamente aos interesses, comportamentos e situações, que o legislador
constituinte, direta e normativamente, quis regular. Os direitos que porventura sejam originados de
semelhantes normas são aptos, direta e imediatamente, a serem usufruídos, pois originados de comandos
certos e definidos. Já as normas constitucionais de eficácia contida são aquelas em que o legislador
constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, mas deixou margem à
atuação restritiva por parte da competência discricionária do Poder Público, nos termos que a lei estabelecer
ou nos termos de conceitos gerais nelas enunciados. Por fim, normas constitucionais de eficácia limitada são
aquelas que apresentam aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, necessitando de providências estatais
para que possam surtir os efeitos essenciais desejados pelo Poder Constituinte. Assim, o conteúdo desta
norma somente se revela mediante ato de concretização posterior à vigência da mesma. No entanto, como
todas as demais normas constitucionais, possuem eficácia mínima, invalidando normas posteriores ou não
recepcionando as anteriores que lhes sejam contrárias.

O direito de greve no setor público está previsto no artigo 37, inciso VII, da CF/88, que em seu texto
originário, assim dispunha:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar.

 

A não elaboração da lei complementar regulamentando o direito de greve dos servidores públicos civis
ensejou a propositura do Mandado de Injunção nº. 20-DF, proposto pela Confederação dos Servidores
Públicos do Brasil e tendo como requerido o Congresso Nacional. Neste julgamento histórico, que declarou
a mora legislativa e culminou com decisão exortando a Casa Legislativa a propor a necessária lei
complementar, restaram vencidos os Ministros Marco Aurélio e Carlos Velloso que já anunciavam a
necessidade de estender os efeitos da Lei nº. 7.783/89 até que fosse disciplinada a greve no serviço público.
Este julgamento foi concluído em 19/05/1994.

Passados mais de 21 (vinte e um) anos de edição da Constituição Federal e mais de 15 (quinze) anos do
julgamento em que o STF exortou o Congresso Nacional a preencher a lacuna legislativa, o cenário mantém-
se inalterado. Um ponto, contudo, foi modificado. A disciplina de greve no serviço público não mais depende
de lei complementar, mas sim de lei ordinária. O art. 37, VII, da Constituição foi alterado com a Emenda
Constitucional nº. 19/98 e possui a atual redação que segue: "VII - o direito de greve será exercido nos
termos e nos limites definidos em lei específica;".

É bastante controvertida a doutrina pátria quanto à eficácia da norma contida no artigo supracitado. Não
obstante, o entendimento doutrinário majoritário é no sentido de que a norma inscrita no artigo em pauta é
de eficácia limitada, sendo assim, o direito de greve do servidor público só poderá ser exercido após a edição
de lei específica.

Nesse sentido também se manifestou o Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento do, já mencionado,
MI nº. 20 - DF de 01/05/1994, senão vejamos:

O preceito constitucional que reconheceu o direito de greve ao servidor público civil constitui norma de
eficácia meramente limitada, desprovida, em conseqüência, de auto-aplicabilidade, razão pela qual, para atuar
plenamente, depende da edição da lei complementar exigida pelo próprio texto da Constituição. A mera
outorga constitucional do direito de greve ao servidor público civil não basta - ante a ausência de auto-
aplicabilidade da norma constante do art. 37, VII, da Constituição - para justificar o seu imediato exercício.
O exercício do direito público subjetivo de greve outorgado aos servidores civis só se revelará possível
depois da edição da lei complementar reclamada pela Carta Política. (...). (MI 20/DF, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, julgado pelo Tribunal Pleno em 19/05/1994).

 

A partir de então, percebe-se, que relativamente ao mencionado direito, o Supremo Tribunal Federal
classificou artigo 37, VII, da Constituição Federal de 1988, como norma de eficácia limitada. É importante
deixar esclarecido que o exercício do direito público subjetivo de greve outorgado aos servidores civis só se
revelará possível depois da edição de lei específica reclamada pela Carta Magna. Conveniente se faz lembrar
que ao Tribunal cabe apenas dar ciência da omissão legislativa ao Poder Legislativo para que seja suprida,
pois o Mandado de Injunção não autoriza ao Poder Judiciário editar norma, para suprir a omissão legislativa
e fazer valer o direito fundamental.
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A greve é direito de todo trabalhador, seja ele da iniciativa privada ou da Administração Pública, reconhecido
e garantido pela Carta Maior, o qual não se pode olvidar, sob pena de debilitar e menoscabar a nossa
Constituição. É notável que toda greve tem que respeitar a supremacia do interesse público e a necessidade
de se manter intangível os serviços essenciais à dignidade e à existência da pessoa humana.

2.5 NATUREZA JURÍDICA

A colocação textual do dispositivo constitucional autorizador do direito de greve oferece suporte para defini-
lo como direito social fundamental. É notável que existem dois preceitos para tal definição: um para a greve
dos trabalhadores em geral, e outro específico aos servidores públicos. O primeiro dispositivo tem colocação
perfeita no capítulo relativo aos Direitos Sociais e no título "Dos Direitos e Garantias Fundamentais". O
segundo dispositivo, por sua vez, encontra-se disposto no capítulo relativo à Administração Pública, não
fazendo referência a que espécie de direito se enquadra.

Como o direito de greve é um só, e a diferenciação se encontra na particularidade do exercício de cada qual,
tem-se em conta que a natureza jurídica é única, independente da localização dos dispositivos constitucionais
que o regulam. Assim, a greve dos servidores públicos também se enquadra como direito social fundamental
à paralisação da atividade com vistas à aquisição, efetivação ou ampliação de um ou mais direitos
trabalhistas, sendo esta a natureza jurídica.

Além do mais, pode-se dizer que, quanto à natureza jurídica desse direito, a greve pode ser analisada sob os
efeitos que provoca no contrato de trabalho. Assim, ocorrerá uma suspensão do contrato de trabalho se não
ocorrer o pagamento de salários, com a consequente interrupção na contagem do tempo de serviço.
Outrossim, caso ocorra o pagamento, ocorrerá uma interrupção do contrato. 

2.6 CLASSIFICAÇÃO

No que se refere à classificação das greves, diz-se que elas podem ser classificadas quanto à sua legalidade e
extensão. Quanto à legalidade, as greves seriam: a) legais, porque atendem as determinações legais impostas;
b) ilegais, posto que não observam as prescrições legais; c) abusivas, em que se cometem abusos, indo além
da previsão legal; d) não abusivas, ou seja, exercidas dentro das previsões da legislação e sem excessos. No
tocante à extensão, as greves podem ser: a) globais, quando atingir toda a categoria de trabalhadores;
b) parciais, ao atingir apenas determinados setores.

2.7 FINALIDADE

A greve não é um fim em si mesmo, tem natureza instrumental, e somente deverá ser deflagrada após a
frustração das negociações com o empregador. Não sendo um fim, pode-se dizer que o movimento, como
mencionado, busca uma utilidade para seus participantes, consistindo na criação ou afirmação de interesses,
direitos ou prerrogativas inerentes à relação de trabalho. Serão estes os objetos das reivindicações da
categoria, desde que possível juridicamente.

2.8 LIMITES AO DIREITO DE GREVE

Conforme já visto, o direito de greve deverá ser exercido nos termos e limites estabelecidos em lei específica.
Os limites podem ser de duas ordens: de ordem prática, que diz respeito aos cuidados que os trabalhadores
devem observar durante o movimento; e de ordem jurídico-constitucional, que diz respeito aos limites da
atuação concretizadora do direito carente de interposição legislativa.

Assegura o "caput" do art. 5º da Constituição, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade. Certamente, as greves que venham a violar direitos estarão excedendo os limites
constitucionais. Já o inciso XXII do mencionado artigo garante o direito de propriedade, não sendo possível
que a greve venha a danificar bens ou coisas. De fato, os atos empregados pelos grevistas não poderão
causar ameaça ou dano à propriedade ou à pessoa.

Neste contexto, durante a greve, não poderá ser permitido qualquer ato que viole direitos e garantias
fundamentais dos participantes ou de terceiros, a exemplo da proibição do acesso ao ambiente de trabalho,
mediante ameaças dirigidas aos seus pares.

2.9 O SINDICALISMO E O DIREITO DE GREVE

O sindicalismo no serviço público nasceu e funcionou por muitos anos na ilegalidade. Muitos governos
brasileiros não permitiam que associações desse tipo desenvolvessem o trabalho de representar seus
associados diante do Estado, pois isso era visto como um problema que poderia prejudicar os rumos
políticos da época. Com a Constituição Federal de 1988, os sindicatos e a sindicalização no setor público
passaram a ser um direito reconhecido por lei, o que representou uma grande vitória, uma conquista dos
servidores. A partir de então, pode-se dizer que dentro da realidade brasileira, o sindicalismo no serviço
público é um fato histórico relativamente recente e muito importante na história das relações de trabalho no
Brasil, pois é, até hoje, capaz de mobilizar um imenso número de trabalhadores que lutam, entre outras
coisas, por melhorias nas condições de vida no emprego e pela não deteriorização de suas remunerações. De
fato, entende-se, que o sindicalismo no serviço público é o movimento social de associação de servidores
públicos para a proteção dos seus interesses.

O artigo 37, inciso VI, da Constituição Federal de 1988 assegura expressamente o direito à sindicalização
dos servidores públicos que lhes permitem a faculdade de se organizarem e constituírem entidades voltadas
para a defesa de seus interesses corporativos. A sindicalização dos servidores públicos compreende, por
obvio, o direito de seus sindicatos os representarem em juízo ou fora dele, nas demandas coletivas em que se
discutem os interesses da categoria. Entende-se que a defesa da classe profissional é o objetivo precípuo a
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que se dedicam as entidades sindicais.

É importante deixar claro que os servidores criaram o sindicalismo para lutar por seus direitos e por
melhores condições de trabalho. Os sindicatos acabaram sendo um instrumento de defesa do setor público.
Não há, neste setor, legislação que defina e estruture as formas de trabalho e o funcionamento dos sindicatos.
Já no que se refere ao setor privado, a Consolidação das Leis do Trabalho define toda a estrutura do trabalho
e dos sindicatos.

Além do mais, é preciso salientar que a greve deve ser a última alternativa, tendo em vista que antes de um
dissídio, deve-se haver uma tentativa de solucionar o problema de forma amigável, através de uma
negociação coletiva. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 114 § 2º, menciona a faculdade de
instauração do dissídio coletivo depois da recusa à negociação ou à arbitragem.

Não há sindicato cuja finalidade não seja a negociação. Pode até prestar assistência social; mas se trata de
atividade paralela. A principal atividade é promover o contato com a parte contrária, mesmo que seja sob a
pressão da greve, a fim de promover a negociação coletiva. A conciliação inteligente e oportuna, não só com
os servidores mas com todo e qualquer cidadão, vai demonstrar ao Estado que este é o meio mais barato de
compor interesses, pois dispensa o uso da burocracia.

2.10 MANDADO DE INJUNÇÃO E DIREITO DE GREVE

A previsão do mandado de injunção, no ordenamento pátrio está insculpida na Constituição Federal, no
Título II - "Dos Direitos e Garantias Fundamentais", Capítulo I - "Dos Direitos e Deveres Individuais e
Coletivos", mais precisamente no artigo 5º, inciso LXXI, com a seguinte redação:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade, nos termos seguintes: (...)

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e
à cidadania.

.

A partir da dicção do artigo supra citado, o Poder Judiciário concederá ordem de injunção, toda vez que, em
razão da falta de norma jurídica, direito ou liberdade constitucional e prerrogativas referentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania não possam ser fruídos, exercidos ou aproveitados pelo impetrante.
O pressuposto do mandado de injunção é, pois, a falta de regulamentação, ou melhor, quando a falta de
referida norma regulamentadora torne inviável ou obstaculize o exercício do direito.

O Texto Magno nada diz a respeito de quem possui legitimidade para o mandado de injunção, o que torna
possível a legitimidade de qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, pública ou privada, ter o direito a
impetrar referido mandado, desde que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos
direitos e liberdades constitucionais e/ou das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania da mesma, conforme o artigo 5º, inciso LXXI, CF/88. Os legitimados passivos no mandado de
injunção poderão ser qualquer pessoa política, quer seja a União, os Estados, o Distrito Federal ou os
Municípios, que esteja por uma ação positiva ou negativa, embaraçando a fruição do direito constitucional
do impetrante não regulamentado.

No que tange à competência, esta é definida ao STF no artigo 102, inciso I, alínea "q", da Constituição
Federal:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originalmente: (...)

q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da
República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas
Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio
Supremo Tribunal Federal.

 

É também competente, para a apreciação do mandado de injunção, o STJ, competência esta estabelecida no
artigo 105, inciso I, da alínea "h" da Magna Carta:

Art. 105 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originalmente: (...)

h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade
ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo
Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça
Federal.

 

Percebe-se, então, que a competência para o conhecimento e julgamento do mandado de injunção cabe,
exclusivamente, ao STF e ao STJ, cabendo-lhes, portanto, toda a instrução processual, com a colheita de
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todas as provas que se fizerem necessárias para o julgamento da causa.

 

3 DECISÃO DO STF SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI DE GREVE DO SETOR PRIVADO AO SETOR
PÚBLICO

 

Alexandre de Moraes6 elaborou um quadro, para fins didáticos, relativamente à natureza jurídica da decisão
do STF proferida em Mandado de Injunção e seus efeitos. O autor divide as posições dos membros da Corte
Constitucional em: de um lado, a) Concretista, que abrange: a.1) Concretista Geral e a.2) Concretista
Individual, a qual, por sua vez, se divide em: a.2.1) Concretista Individual Direta e a.2.2) Concretista
Individual Intermediária; e, de outro, b) Não Concretista. As orientações podem ser assim resumidas:

a) Concretista: o Poder Judiciário, através de decisão constitutiva, declara a omissão legislativa e implementa
o exercício do direito, até que sobrevenha a edição de lei regulamentadora.

a.1) Concretista Geral: a decisão proferida terá efeito "erga omnes", ou seja, o Judiciário ocupa o lugar do
legislador, até que este cumpra sua função.

a.2) Concretista Individual: a decisão terá efeito apenas entre as partes.

a.2.1) Concretista Individual Direta: o Judiciário implementa imediatamente a eficácia da norma
constitucional em favor da parte autora. 

a.2.2) Concretista Individual Intermediária: após reconhecer a omissão, o Judiciário fixa prazo de 120 dias ao
Legislativo para que elabore a norma regulamentadora, ao final do qual, persistindo a inércia, fixa as
condições necessárias ao exercício do direito por parte do autor.

b) Não Concretista: atribui ao mandado de injunção a finalidade de ensejar o reconhecimento formal da
inércia do Poder Público.

Os Mandados de Injunção que deram origem à decisão do STF sobre a questão em epígrafe foram
impetrados por três sindicatos profissionais no ano de 2003: MI nº. 670 ajuizado pelo Sindicato dos
Servidores Policiais Civis do Espírito Santo (Sindpol), MI nº. 708 ajuizado Sindicato dos Trabalhadores em
Educação do João Pessoa (Sintem) e MI nº. 712 ajuizado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder
Judiciário do Pará (Sinjep).

Esses sindicatos pediam a garantia para que pudessem iniciar uma greve, a declaração sobre as regras que
disciplinariam o movimento e a manifestação sobre a demora do Legislativo em aprovar uma lei de  greve e
do Executivo em propô-la.

O Supremo Tribunal Federal, em 25 de outubro de 2007, julgou os referidos Mandados de Injunção,
adotando a posição concretista geral para garantir o exercício de direito de greve por servidores públicos,
dando-lhes efeitos mandamentais, e não meramente declaratórios da omissão legislativa.

Segue a decisão no Mandado de Injunção nº. 670 que é igual às dos demais writs:

Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu do mandado de injunção e propôs a solução para a omissão
legislativa com a aplicação da Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989, no que couber, vencidos, em parte, o
Senhor Ministro Maurício Corrêa (Relator), que conhecia apenas para certificar a mora do Congresso
Nacional, e os Senhores Ministros Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa e Marco Aurélio, que limitavam
a decisão à categoria representada pelo sindicato e estabeleciam condições específicas para o exercício das
paralisações. Votou a Presidente, Ministra Ellen Gracie. Lavrará o acórdão o Senhor Ministro Gilmar
Mendes. Não votaram os Senhores Ministros Menezes Direito e Eros Grau por sucederem, respectivamente,
aos Senhores Ministros Sepúlveda Pertence e Maurício Corrêa, que proferiram voto anteriomente. Ausente,
justificadamente, a Senhora Ministra Cármen Lúcia, com voto proferido em assentada anterior. Plenário,
25.10.2007.

 

Em tais ações o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, declarar a omissão
legislativa quanto ao dever constitucional em editar lei que regulamente o exercício do direito de greve no
setor público e, por maioria, aplicar ao setor, no que couber, a lei de greve vigente no setor privado (Lei nº.
7.783/89). Em outras palavras, entende-se que a Suprema Corte Brasileira, surpreendentemente, alterou seu
posicionamento originário não só no que concerne às medidas passíveis de serem utilizadas pelo Poder
Judiciário com o fim de suplantar a mora legislativa referente à regulamentação do art. 37, VII, da
Constituição Federal, como também no que tange à aplicação subsidiária da Lei nº. 7.783/89 às greves
protagonizadas por servidores públicos, conforme noticiado no Informativo STF nº. 485:

No MI 670/ES e no MI 708/DF prevaleceu o voto do Min. Gilmar Mendes. Nele, inicialmente, teceram-se
considerações a respeito da questão da conformação constitucional do mandado de injunção no Direito
Brasileiro e da evolução da interpretação que o Supremo lhe tem conferido. Ressaltou-se que a Corte,
afastando-se da orientação inicialmente perfilhada no sentido de estar limitada à declaração da existência da
mora legislativa para a edição de norma regulamentadora específica, passou, sem assumir compromisso com
o exercício de uma típica função legislativa, a aceitar a possibilidade de uma regulação provisória pelo
próprio Judiciário. Registrou-se, ademais, o quadro de omissão que se desenhou, não obstante as sucessivas
decisões proferidas nos mandados de injunção. Entendeu-se que, diante disso, talvez se devesse refletir sobre
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a adoção, como alternativa provisória, para esse impasse, de uma moderada sentença de perfil aditivo.
Aduziu-se, no ponto, no que concerne à aceitação das sentenças aditivas ou modificativas, que elas são em
geral aceitas quando integram ou completam um regime previamente adotado pelo legislador ou, ainda,
quando a solução adotada pelo Tribunal incorpora "solução constitucionalmente obrigatória". Salientou-se
que a disciplina do direito de greve para os trabalhadores em geral, no que tange às denominadas atividades
essenciais, é especificamente delineada nos artigos 9 a 11 da Lei 7.783/89 e que, no caso de aplicação dessa
legislação à hipótese do direito de greve dos servidores públicos, afigurar-se-ia inegável o conflito existente
entre as necessidades mínimas de legislação para o exercício do direito de greve dos servidores públicos, de
um lado, com o direito a serviços públicos adequados e prestados de forma contínua, de outro. Assim, tendo
em conta que ao legislador não seria dado escolher se concede ou não o direito de greve, podendo tão-
somente dispor sobre a adequada configuração da sua disciplina, reconheceu-se a necessidade de uma
solução obrigatória da perspectiva constitucional. MI 712/PA, rel. Min. Eros Grau, 25.10.2007. (MI-712).

 

Com a superveniência de tal entendimento, não há como negar que foi instituído um novo perfil para o
direito de greve dos servidores públicos, a demandar uma releitura da Lei nº. 7.783/89, no sentido de
perquirir o grau de aplicabilidade de seus dispositivos no que concerne à regulamentação das paredes
estatutárias. É notável que a referida decisão terá validade até a aprovação da lei para o setor público.

 

4 COMENTÁRIO À LEI Nº. 7.783/89 ADAPTADA AO DIREITO DE GREVE DO SERVIDOR
PÚBLICO

 

A atual regulamentação do exercício do direito de greve do servidor público deu-se por meio da adaptação
da Lei nº. 7.783/89 pelo STF, pelo voto do Ministro Eros Grau7, que:

Compreende conjunto integrado pelos artigos 1º ao 9º, 14, 15 e 17 da Lei nº. 7.783/89, com as alterações
necessárias ao atendimento das peculiaridades da greve nos serviços públicos, que introduzo no art. 3º e seu
parágrafo único, no art. 4º, no parágrafo único do art. 7º, no art. 9º e seu parágrafo único e no art. 14.

 

Segue-se comentário acerca dos artigos, originais e alterados, da mencionada Lei de Greve aplicada ao setor
público que se constitui dos arts. 1º, 2º, 3º (com modificação), 4º (com modificação), 5º, 6º, 7º (com
modificação), 8º, 9º (com modificação), 14 (com modificação), 15 e 17.

Comentário ao art. 1º:

Art. 1º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de
exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

Parágrafo único. O direito de greve será exercido na forma estabelecida nesta Lei.

 

O artigo 1º foi incluído no conjunto sem mudança de texto. Em razão disso, o servidor público, à semelhança
do privado, pode exercer o direito de greve de modo amplo, cabendo-lhe decidir, não somente pela
oportunidade de usá-lo, mas também pelos objetivos que, por ele, queria obter.

Houve aqui uma efetiva conquista do servidor. A greve que é um direito instrumental serve de meio para a
obtenção de outros direitos, ou seja, é uma ferramenta de conquistas de que se serve o trabalhador
organizado em sindicatos.

Sendo livre para estabelecer o objeto da greve, pode o servidor exercê-la para fins profissionais e
corporativos (melhoria das condições de trabalho) como para quaisquer outros fins, mas que obedeça os
naturais limites do abuso do direito, dos princípios democráticos e do equilíbrio de forças que presidem o
êxito do trabalho produtivo. Diz-se, então, que o exercício é pleno, mas com restrições.

Comentário ao art. 2º: "Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se legítimo exercício do direito de greve a
suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a
empregador.".

O artigo 2º também foi incluído no conjunto sem mudança de texto. Mas, conforme a sistemática do acórdão
que concebe em qualquer hipótese a suspensão parcial da prestação de serviço, o adjetivo "total" foi
suprimido no corpo do acórdão, embora haja menção a modificações apenas no artigo 3º em diante.

A suspensão, embora parcial, não pode deixar de ser coletiva. Se não for, o ato do servidor estará sujeito ao
direito individual e não ao direito coletivo do trabalho. A suspensão é temporária, porque não existe greve
definitiva. Ademais, é pacífica, pois não se admite violência.

Comentário ao art. 3º:

Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação
coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão
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notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação.

 

A negociação coletiva e a via arbitral são instrumentos legais, reconhecidos pelo STF, para compor e
solucionar as controvérsias no serviço público. As alterações realizadas foram feitas para incluir que a
cessação do trabalho terá sempre que ser parcial, e para que a notificação, com antecedência mínima, à
entidade patronal ou ao empregador passe de 48 para 72 horas (o mesmo prazo para os serviços essenciais
do setor privado). É notável que o aumento do prazo se deu em virtude da importância da ciência à
sociedade da falta do serviço público durante a greve.

Assim sendo, a adaptação pelo STF do mencionado artigo 3º dar-se nos seguintes termos:

Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação
parcial do trabalho.

Parágrafo único: A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão
notificados, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, da paralisação.

 

Comentário ao artigo 4º:

Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembléia geral que
definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços.

§1º O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quorum para a
deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve.

§2º Na falta de entidade sindical, a assembléia geral dos trabalhadores interessados deliberará para os fins
previstos no "caput", constituindo comissão de negociação.

 

Aqui houve a alteração da paralisação, sendo permitida apenas a parcial e não a geral. Certamente, como a
paralisação é parcial, o sindicato está obrigado a apresentar um plano de garantia da prestação mínima de
serviço que, segundo a lógica do acórdão, deve sempre existir.

Assim sendo, a adaptação pelo STF do mencionado artigo 4º dar-se nos seguintes termos:

Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembléia geral que
definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação parcial da prestação de serviços.

 

Comentário ao artigo 5º: "Art. 5º A entidade sindical ou comissão especialmente eleita representará os
interesses dos trabalhadores nas negociações ou na Justiça do Trabalho.".

O artigo 5º foi incluído no conjunto sem mudança de texto. O artigo usa o termo "representação", mas o
certo seria "substituição", pois, em sede de dissídio coletivo, os sindicatos agem como substitutos e não
como representantes da categoria. Os sindicatos substituirão os interesses do trabalhador. Mas qual a Justiça
competente para processar e julgar as ações relativas ao exercício do direito de greve? Embora haja
divergência acerca de ser a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum, entende-se que a
competência é da Justiça Comum, em se tratando de servidores estatutários ou temporários, ou da Justiça do
Trabalho, no caso de servidores celetistas.

Comentário ao artigo 6º:

Art. 6º São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos:

I - o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve;

II - a arrecadação de fundos e a livre divulgação do movimento.

§1º Em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou
constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem.

§2º É vedado às empresas adotar meios para constranger o empregado ao comparecimento ao trabalho, bem
como capazes de frustrar a divulgação do movimento.

§3º As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao
trabalho nem causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa.

 

O artigo 6º também foi incluído no conjunto sem mudança de texto. É importante frisar que a realização do
movimento há que ser feita sem violência, agressões verbais ou indisciplina, ou seja, os obreiros deverão
atuar de forma pacífica. A greve não existe para o exercício da violência; sua finalidade não é colocar o
trabalhador na rua para incendiar carros e enfrentar a polícia; ela sempre teve a finalidade de obter melhores
condições de trabalho, que jamais se fará sem diálogo e compreensão das partes interessadas. Os direitos e as
limitações previstas neste artigo aplicam-se plenamente às greves deflagradas pelos servidores públicos.
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Comentário ao artigo 7º:

Art. 7º Observadas as condições previstas nesta Lei, a participação em greve suspende o contrato de
trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo acordo, convenção, laudo
arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho.

Parágrafo único. É vedada a rescisão de contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de
trabalhadores substitutos, exceto na ocorrência das hipóteses previstas nos arts. 9º e 14.

 

A alteração redacional pelo STF excluiu proibição de contratação de trabalhadores substitutos, que passa a
ser permitida, e, no que concerne à rescisão contratual, poderá ocorrer caso haja abuso do direito de greve,
nos termos do referido artigo 14. Houve, nessa alteração, omissão da referência ao art. 9º da Lei nº.
7.783/89, persistindo referência apenas ao art. 14.

A adaptação pelo STF do mencionado artigo 7º dar-se nos seguintes termos: "Art. 7º (...) Parágrafo único.
É vedada a rescisão de contrato de trabalho durante a greve, exceto na ocorrência da hipótese prevista no
art. 14".

Os servidores estatutários, o serem investidos em cargos públicos, não discutem com a Administração
Pública as condições que serão realizadas as atividades laborativas, não estabelecendo com aquela, contrato
de trabalho, uma vez que a relação jurídica de trabalho destes servidores com o Estado é disciplinada por
diplomas legais específicos, denominados estatutos, ou seja, é não contratual. Já em relação aos servidores
celetistas, a relação jurídica de trabalho deles com o Estado é contratual, sendo assim disciplinada pela
Consolidação das Leis Trabalhistas.

Em virtude de as normas que regem os servidores estatutários não prevêem a possibilidade de suspensão do
vínculo estatutário, não há como se aplicar o disposto no "caput" deste artigo aos movimentos paredistas
deflagrados por estes servidores. Em rigor científico, ao contrário do que dispõem este artigo, não há
suspensão do contrato, mas sim dos seus efeitos, isto é, das obrigações atribuídas a cada uma das partes
figurantes da relação de emprego. Certamente, é por esta razão que melhor seria falar em suspensão do
trabalho. É importante salientar que, em se tratando de greve de servidor público, não há, durante o
movimento, sustação do pagamento da remuneração, pois neste período os servidores farão jus às suas
remunerações. Entretanto, no caso de ilegalidade e abuso da greve, não é compatível o recebimento de
remuneração durante o período, pois o ilícito não pode gerar direitos.

Comentário ao artigo 8º:

Art. 8º A Justiça do Trabalho, por iniciativa de qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho,
decidirá sobre a procedência, total ou parcial, ou improcedência das reivindicações, cumprindo ao Tribunal
publicar, de imediato, o competente acórdão.

 

O artigo 8º foi incluído no conjunto sem mudança de texto. É importante registrar que a intervenção do
Ministério Público não será para julgar o dissídio, pois não lhe cabe requerer em nome do sindicato dos
servidores; sua atuação se limitará às medidas necessárias que surjam no curso da greve.

Comentário ao artigo 9º:

Art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal
ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de
assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de
bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da
empresa quando da cessação do movimento.

Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de
contratar diretamente os serviços necessários a que se refere este artigo.

 

A alteração refere-se à necessidade de, em qualquer greve, de qualquer categoria profissional, referente a
qualquer serviço, realizar-se acordo entre as partes para assegurar a regular continuidade da prestação do
serviço público. Ademais é fixado o direito da contratação de trabalhadores substitutos ou empresa
prestadora do serviço.

Na fixação deste acordo, as partes poderão contar com o auxílio do Ministério Público e será necessário um
justo equilíbrio: de um lado, a necessidade pública da continuidade do serviço, e de outro, os efeitos da
greve. É notável que se o serviço público continuar a ser prestado em nível suficiente, a greve não surtirá
efeito. Não havendo acordo, cumpre a qualquer das partes ou ao Ministério Público requer a fixação da
regular continuidade da prestação do serviço público. Para este fim, o empregador pode contratar os serviços
necessários.

Mas como será a contratação destes serviços? Aqui é aplicado o art. 37, inciso IX da CF/88: "A lei
estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público;". Contudo, é importante deixar registrado que tal dispositivo ainda não foi
regulamentado, sendo necessária a sua regulamentação para que seja possível a contratação pela
Administração Pública de agentes para garantir a continuidade dos serviços paralisados.
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A adaptação pelo STF do mencionado artigo 9º dar-se nos seguintes termos:

Art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal
ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de
assegurar a regular continuidade da prestação do serviço público.

Parágrafo único. É assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente
os serviços necessários a que se refere este artigo.

 

Comentário ao artigo 14:

Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como
a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.

Parágrafo único. Na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa não constitui abuso do exercício
do direito de greve a paralisação que:

I - tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou condição;

II - seja motivada pela superveniência de fatos novo ou acontecimento imprevisto que modifique
substancialmente a relação de trabalho.

 

A alteração realizada pela Suprema Corte Brasileira consistiu na introdução da expressão "comprometimento
da regular continuidade na prestação do serviço público", o que demarcou, ainda mais, a necessidade de que
o serviço público continue sendo prestado à população.

O STF adaptou o mencionado artigo 14 nos seguintes termos:

Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, em especial
o comprometimento da regular continuidade na prestação do serviço público, bem como a manutenção da
paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.

 

Comentário ao artigo 15:

Art. 15 A responsabilidade pelos atos praticados, ilícitos ou crimes cometidos, no curso da greve, será
apurada, conforme o caso, segundo a legislação trabalhista, civil ou penal.

Parágrafo único. Deverá o Ministério Público, de ofício, requisitar a abertura do competente inquérito e
oferecer denúncia quando houver indício da prática de delito.

 

O artigo 15 foi incluído no conjunto sem mudança de texto. Conforme já mencionado anteriormente, a greve
deve ser pacífica; contudo, ela tem em sua própria natureza uma certa dose de violência. Quando se chega à
greve, é porque não há mais diálogo. A legalidade ou a ilegalidade da greve será fundamental para se
apurarem as responsabilidades surgidas no movimento paredista.

Mas qual a Justiça competente para apurar as ilegalidades ocorridas durante uma greve? Aqui, como já
referido, a competência pode ser da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, conforme a categoria de
servidores, se estatutário ou celetista.

Comentário ao artigo 17:

Art. 17 Fica vedada a paralisação das atividades, por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar
negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados (lockout).

Parágrafo único. A prática referida no caput assegura aos trabalhadores o direito à percepção dos salários
durante o período de paralisação.

 

Se a obrigação de manutenção do serviço público existe do lado do empregado, ela também se estende ao
empregador, pois se trata de interesse público. O legislador definiu a suspensão ou paralisação das atividades
por parte do empregador, quando tenha por objetivo frustrar negociação ou dificultar o atendimento de
reivindicações dos respectivos empregados, e batizou a situação com o estrangeirismo "lockout" que constou
do texto da própria lei. Aqui o instituto é colocado exatamente como o oposto de greve, pois quem paralisa
a atividade é o empregador, até que o empregado aceite as condições por ele desejadas.

Em virtude ao que foi mencionado nos acerca das modificações da Lei de Greve, percebe-se que a
ilegalidade e o abuso da greve no serviço público consistem na violação dos artigos 1º ao 9º, 14, 15 e 17 da
mencionada lei.

 

CONCLUSÃO
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A inserção do direito de greve aos servidores públicos, previsto no inciso VII, do artigo 37, da Constituição
Federal de 1988, representou um avanço em termos de garantia de liberdade de agir. Certamente, ao
assegurar aos servidores públicos o direito de greve, apesar de notória resistência histórica em torno da
aplicação de tal instituto ao funcionalismo estatal, a Carta Magna avançou significativamente em relação à
regulamentação da matéria nos diplomas anteriores à sua promulgação. Tal situação significou uma mudança
positiva, na medida em que o referido instituto era ignorado ou até mesmo visto como um ilícito penal.

A greve, como direito dos servidores públicos, consiste numa paralisação passageira e sem emprego de
violência, em busca de melhores condições de trabalho. Ademais, é preciso deixar registrado que a greve é
um direito social fundamental em que se pleiteiam interesses e direitos implícitos no direito à vida e nos
princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho.

Diante da omissão legislativa em regulamentar o artigo 37, inciso VII, da CF/88 que prevê o direito de greve
dos servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal determinou que a Lei de Greve que disciplina as
paralisações na iniciativa privada passe a valer também para os servidores públicos, enquanto o Congresso
Nacional não legislar sobre o assunto.
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OS CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS E A DISCRICIONARIEDADE
ADMINISTRATIVA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

LEGAL CONCEPTS AND INDETERMINATE ADMINISTRATIVE DISCRETION IN THE
DEMOCRATIC STATE

Andrea Joffily Parahyba

RESUMO
O presente estudo tem como principal escopo avaliar a relação existente entre a margem de
discricionariedade conferida ao administrador quando da execução dos atos administrativos e os conceitos
jurídicos indeterminados. Discute se a existência de indeterminação no âmbito normativo significa,
necessariamente, a existência de discricionariedade no mundo dos fatos. Analisa a possibilidade ou não de ser
a atividade discricionária da Administração Pública controlada pelo Poder Judiciário. Delimitação dos limites
do controle da discricionariedade quando esta apresenta conceitos jurídicos indeterminados, diante da
interpretação da norma. Conclui-se que a forma mais comum de atribuição da discricionariedade é a
utilização pelo legislador de conceitos jurídicos indeterminados. A existência de indeterminação na norma é,
na grande maioria dos casos, diminuída ou reduzida a zero, quando da aplicação às situações fáticas. Em
geral, a existência de indeterminação no âmbito normativo, não implica a existência de discricionariedade
quando da aplicação às situações concretas. O controle por parte do Poder Judiciário deve incidir sobre as
condutas discricionárias do administrador sempre que estas atentem contra a finalidade legal, qual seja, o
interesse público.
PALAVRAS-CHAVES: INDETERMINAÇÃO – CONCEITOS JURÍDICOS – DISCRICIONARIEDADE
ADMINISTRATIVA – CONTROLE JURISDICIONAL – LIMITES

ABSTRACT
The present study is to assess the scope mainline link between the discretion given to the administrator when
the execution of administrative acts and legal indeterminate concepts. Discuss whether the existence of
uncertainty under regulatory necessarily mean the existence of discretion in the world of facts. It analyses
about the possibility or not to be a discretionary activity of government controlled by the judiciary.
Demarcation of the limits of control of discretion when it sets forth the legal concepts indeterminate
interpretation of the standard. It follows that the most common form of allocation is the use of discretion by
the legislature of unspecified legal concepts. The existence of uncertainty in the standard is, in most cases,
impaired or reduced to zero, when the application to real situations. In general, the existence of uncertainty
in the regulatory framework does not imply the existence of discretion in applying to concrete situations. The
control by the Judiciary should focus on the conduct of discretionary administrator when they offends against
lawful purpose, that is, the public interest.
KEYWORDS: INDETERMINATION – LEGAL CONCEPTS – ADMINISTRATIVE DISCRETION –
JUDICIAL CONTROL – LIMITS

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o Estado tem aumentado a sua ingerência nas mais diversas áreas da vida social
e assumido atribuições que antes não possuía. Esse fato ocasionou uma atividade administrativa mais intensa
e mais diversificada que a existente anteriormente. Com a ampliação da área de atuação da Administração
Pública, certos aspectos, cada vez mais, deixam de poder ser regulamentados em sua totalidade pela
legislação. Verifica-se, com isso, um crescimento no uso de conceitos indeterminados e fórmulas genéricas
por parte do legislador.

Por outro lado, desde o advento do Estado de Direito e da idéia de administração subserviente, a
inexistência de limites legais para a Administração Pública deixou de ser possível. Verifica-se, aliás, que a
evolução da doutrina e da jurisprudência tem sido no sentido de reduzir, cada vez mais, a esfera de
discricionariedade da Administração Pública.

O fato é que a forma mais comum de atribuição da discricionariedade é a utilização pelo legislador de
conceitos jurídicos indeterminados. Ocorre que, no Direito Administrativo, a análise dessa espécie de
conceitos deve ser feita de modo diferente do que aquela realizada no Direito Privado. É que, enquanto no
Direito Privado cabe ao Poder Judiciário aplicar a lei ao caso concreto, no Direito Público, em geral, e
especialmente no Direito Administrativo, essa competência está a cargo do Poder Executivo.[1] 

Essa relação de confronto entre os conceitos jurídicos indeterminados e a discricionariedade
administrativa é um dos problemas mais complexos com o qual se defronta a teoria e a prática do Direito
Administrativo. A interpretação e aplicação destes chamados conceitos indeterminados está no centro de
uma ampla e cerrada discussão doutrinal, particularmente quanto ao seu controle jurisdicional.

Para que se verifique o grau de importância do presente tema, basta que se tenha em conta que a
própria noção de interesse público, que norteia as relações jurídicas do Estado, é um conceito jurídico em
grande parte indeterminado.

Nesse sentido, o presente estudo busca responder vários questionamentos, os quais serviram como
pontos norteadores para a análise do tema. É possível elencar alguns deles: A existência de indeterminação
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no plano normativo significa necessariamente a existência de discricionariedade no mundo dos fatos? Quais
os limites de atuação do controle do Poder Judiciário quando da análise da atividade discricionária? A
discricionariedade reside somente nos conceitos jurídicos indeterminados?

Tem-se como justificativa para a abordagem do referido tema, a questão de o Direito se expressar
através da linguagem. De fato, a relação entre o Direito e a linguagem é essencial, pois o Direito não existe
sem a linguagem, assim como não existe pensamento fora da linguagem.

 

1 ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

O Direito Administrativo, desde a sua origem[2], assim como os demais ramos do Direito, atua
diante de dois aspectos: de um lado, visa à manutenção da autoridade do Poder Público ao mesmo tempo em
que, por outro lado, procura garantir o respeito às liberdades dos cidadãos por parte desse mesmo poder. No
decorrer da evolução do Direito Administrativo, esses dois aspectos variaram, havendo a predominância ora
de um ora de outro aspecto.

            O que importa ressaltar a esse respeito é que, no período de evolução do) d) Estado Liberal até o atual
Estado Democrático de Direito, as garantias dos cidadãos foram assumindo um grau cada vez maior de
importância. No primeiro, a Administração Pública não estava vinculada a qualquer tipo de norma que
limitasse a sua atividade, pois a autoridade era a senhora absoluta do interesse, imperava o arbítrio,
entendido como a ausência de limitações legais. No segundo, por sua vez, a atividade administrativa do
Estado passa a ser exercida somente de acordo com a lei[3].

            O Estado Democrático de Direito veio pôr fim a esta situação. A partir desse momento, o Estado
passou a ter suas atividades limitadas pela lei. Nesse novo modelo, os indivíduos devem respeito à lei, assim
como a própria Administração Pública passa a ter suas atividades inteiramente vinculadas aos ditames legais.

            Essa nova concepção de organização estatal vem trazer uma contribuição importante para o Direito
Administrativo que é o conceito de administração legal. A atividade administrativa passa a dever obediência
à lei e aos interesses dos indivíduos que, com seu consentimento, dão origem ao poder estatal. 

            Assim, o Direito Administrativo nasceu e se desenvolveu[4] baseado em duas idéias opostas: de um
lado, a proteção aos direitos individuais frente ao Estado, de outro lado, a necessidade de satisfação dos
interesses coletivos, que conduz à concessão de privilégios e vantagens para a Administração Pública, quer
para limitar o gozo dos direitos individuais em benefício do bem-estar coletivo, quer para a prestação de
serviços públicos.

         É nesse sentido que Maria Sylvia Zanella Di Pietro se manifesta a respeito do assunto:

Daí a bipolaridade do direito administrativo: liberdade do indivíduo e autoridade da Administração;
restrições e prerrogativas. Para assegurar-se a liberdade, sujeita-se à Administração Pública à
observância da lei, é a aplicação, ao direito público, do princípio da legalidade. Para assegurar-se a
autoridade da Administração Pública, necessária a consecução dos seus fins, são-lhe outorgadas
prerrogativas e privilégios que lhe permitem assegurar a supremacia do interesse público sobre o
particular. [5]
 

A supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade dos interesses públicos são as
pedras de toque do Direito Administrativo.  Observando os princípios ora em questão, a Administração
Pública, na prática de seus atos, deve respeitar a lei e zelar para que o interesse público seja alcançado.
Assim, sempre que se constate que um ato administrativo foi expedido em desconformidade com a lei, ou
que se encontre em colisão com os interesses públicos, os agentes públicos têm a prerrogativa administrativa
de revê-los, como uma decorrência do próprio princípio da legalidade.[6]

         Dessa maneira, discorre Luiz Alberto Araújo:

O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado coloca os interesses da Administração
Pública em sobreposição aos interesses particulares que com os dela venham eventualmente colidir.
Com fundamento nesse princípio é que se estabelece, por exemplo, a auto tutela administrativa, vale
dizer, o poder da administração de anular os atos praticados em desrespeito à lei, bem como a
prerrogativa administrativa de revogação de atos administrativos com base em juízo discricionário de
conveniência e oportunidade.[7]
 

            Considerando que o conceito de Administração Pública seja o conjunto de órgãos e pessoas
destinados ao exercício da ação executiva do Estado, a Constituição Federal de 1988 positivou os princípios
gerais norteadores da totalidade de suas funções, considerando todos os entes que integram a Federação
Brasileira (União, Estados, Distrito Federal e Municípios, além das Autarquias e Fundações).

         Cabe acentuar, que estes princípios se constituem mutuamente e não se excluem, não são jamais
eliminados do ordenamento jurídico. Destaca-se ainda a sua função programática, fornecendo as diretrizes
situadas no ápice do sistema, a serem seguidas por todos os aplicadores do direito.

 

1.1   Princípios Constitucionais da Administração Pública

         A Constituição Federal, no art. 37, caput, trata dos princípios inerentes à Administração Pública, quais
sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. [8]
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         Além dos princípios já citados anteriormente, outros se extraem dos incisos e parágrafos do mesmo
artigo, como o da licitação, o da prescritibilidade dos ilícitos administrativos e o da responsabilidade das
pessoas jurídicas (inc. XXI e §§ 1.º a 6.º). Todavia, há ainda outros princípios que estão no mesmo artigo, só
que de maneira implícita, como é o caso do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, o
da finalidade, o da razoabilidade e proporcionalidade, o da continuidade do serviço público.

 

1.1.1        Princípio da legalidade

Referido como um dos sustentáculos da concepção de Estado de Direito e do próprio regime
jurídico-administrativo, o princípio da legalidade vem definido no inciso II do art. 5.º da Constituição Federal
de 1988 q q uando nele se faz declarar que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei". Assim, de acordo com o dispositivo citado, o constituinte impediu o administrador
de, salvo se permitido por lei, impor qualquer obrigação ou dever aos administrados.

A afirmação de que a Administração Pública deve atender à legalidade em suas atividades implica a
noção de que a atividade administrativa é desenvolvida em nível imediatamente infralegal, dando
cumprimento às disposições da lei. Em outras palavras, a função dos atos da Administração é a realização
das disposições legais, não sendo possível, portanto, a inovação do ordenamento jurídico, mas somente a
concretização de previsões genéricas e abstratas anteriormente firmadas pelo exercente da função legislativa.

Sobre o tema, vale trazer a ponto a seguinte lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

Para avaliar corretamente o princípio da legalidade e captar-lhe o sentido profundo, cumpre atentar para
o fato de que ele é a tradução jurídica de um propósito político: o de submeter os exercentes do poder
em concreto – administrativo – a um quadro normativo que embargue favoritismos, perseguições ou
desmandos.[9]
 

         Enquanto no mundo privado se coloca como apropriada a afirmação de que o que não é proibido é
permitido, no mundo público assume-se como verdadeira a idéia de que a Administração só pode fazer o que
a lei antecipadamente autoriza.

 

1.1.2        Princípio da impessoalidade

         O princípio da impessoalidade da Administração Pública pode ser definido como aquele que determina
que os atos realizados pela Administração Pública, ou por ela delegados, devam ser sempre imputados ao
ente ou órgão em nome do qual se realiza, e ainda destinados genericamente à coletividade, sem
consideração, para fins de imposição de privilégios ou situações restritivas, das características pessoais
daqueles a quem porventura se dirija. Em síntese, os atos e provimentos administrativos são imputáveis não
ao funcionário que os pratica, mas ao órgão ou entidade administrativa em nome do qual age o funcionário.

            Custeada com o dinheiro público, a atividade da Administração Pública jamais poderá ser apropriada,
para quaisquer fins, por aquele que, em decorrência do exercício funcional, se viu na condição de executá-la.
É, por excelência, impessoal, unicamente imputável à estrutura administrativa ou governamental incumbida
de sua prática, para todos os fins que se fizerem de direito.

               Jamais poderá um ato do Poder Público, ao menos de modo adequado a esse princípio, vir a
beneficiar ou a impor sanção a alguém em decorrência de favoritismos ou de perseguição pessoal. Todo e
qualquer administrado deve sempre se relacionar de forma impessoal com a Administração, ou com quem
seu nome atue, sem que suas características pessoais, sejam elas quais forem, possam ensejar predileções ou
discriminações de qualquer natureza.

 

1.1.3        Princípio da moralidade

         Foi neste século, que o princípio da moralidade, de forma pioneira, estabeleceu-se no campo da ciência
jurídica, sendo capaz de fornecer, ao lado da noção de legalidade, o fundamento para a invalidação de seus
atos pelo vício denominado desvio de poder. Essa moralidade jurídica deveria ser entendida como um
conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da própria Administração, uma vez que ao agente
público caberia também distinguir o honesto do desonesto, a exemplo do que faz entre o legal e o ilegal, o
justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno.

            Isso posto, José Eduardo Martins Cardozo fornece uma definição desse princípio, hoje incurso na
órbita jurídico-constitucional:

Entende-se por princípio da moralidade, a nosso ver, aquele que determina que os atos da
Administração Pública devam estar inteiramente conformados aos padrões éticos dominantes na
sociedade para a gestão dos bens e interesses públicos, sob pena de invalidade jurídica.[10]
 

Merece destaque a importância que a Constituição de 1988 consagrou em seu art. 5o, LXXIII, qual
seja, a ação popular em casos que impliquem ofensa à moralidade (moral, bons costumes, regras de boa
administração, princípios de justiça e equidade e idéia comum de honestidade), no que diz respeito à
limitação dos atos discricionários administrativos. Por outra via, como forma de fazer respeitar esse
princípio, a nossa Lei Maior trata também da improbidade administrativa.
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        A moralidade administrativa e a probidade são tuteladas pela ação popular, de modo a elevar
imoralidade à causa de invalidade do ato administrativo. A improbidade é tratada ainda com mais rigor,
porque entra no ordenamento constitucional como causa de suspensão dos direitos políticos do ímprobo (art.
15, V).[11]

Considera-se, nesse momento, a relevância dos conceitos jurídicos indeterminados, que trabalham
com conceitos vagos, deixando uma margem de incerteza ao administrador. Se a interpretação subjetiva
desse administrador aca rretar improbidade, desarrazoabilidade, imoralidade ou má-fé, caberá o controle para
adequar o ato ao interesse público.

A própria questão do interesse público é um conceito impreciso, posto que não há unanimidade entre
todos os povos, lugares e ocasiões sobre qual seja a melhor escolha para o atendimento do interesse público.
O conceito de interesse público é um conceito jurídico indeterminado, de forma que um ato administrativo
que atenda ao interesse público em determinado lugar, em certo momento, pode vir a contrariá-lo em outro
lugar e em outra época; “boa-fé”, “notável saber”, “reputação ilibada”, “moralidade pública”, são alguns dos
vários conceitos indeterminados, que o administrador tem que saber interpretar de acordo com cada caso
concreto.[12]

 

1.1.4        Princípio da publicidade

         A publicidade sempre foi tida como um princípio administrativo, porque se entende que o Poder
Público, por ser público, deve agir com o máximo de transparência possível, a fim de que os administrados
tenham o conhecimento dos atos praticados pelos administradores.

         Caberá à lei indicar, pois, em cada caso, a forma adequada de se dar a publicidade aos atos da
Administração Pública. Normalmente, esse dever é satisfeito por meio da publicação em órgão de imprensa
oficial da Administração, entendendo-se com isso não apenas os Diários ou Boletins Oficiais das entidades
públicas, mas também – para aquelas unidades da Federação que não possuírem tais periódicos – os jornais
particulares especificamente contratados para o desempenho dessa função, ou outras excepcionais formas
substitutivas, nos termos das normas legais e administrativas locais.

         É, assim, que se costuma dizer que constituem desdobramentos do princípio da publicidade o direito de
receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral (art.
5.º, XXXIII, da CF), o direito à obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e
esclarecimento de situações de interesse pessoal (art. 5.º, XXXIV, da CF), e, naturalmente, o direito de
acesso dos usuários a registros administrativos e atos de governo (art. 37, § 3.º, II). Evidentemente, uma vez
violados esses direitos pelo Poder Público, poderão os prejudicados, desde que atendidos os pressupostos
constitucionais e legais exigidos para cada caso, valerem-se do habeas data (art. 5.º, LXXII, da CF), do
mandado de segurança (art. 5.º, LXX, da CF), ou mesmo das vias ordinárias.

         É forçoso reconhecer, todavia, a existência de limites constitucionais ao princípio da publicidade. De
acordo com nossa Lei Maior, ele jamais poderá vir a ser compreendido de modo a que propicie a violação da
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5.º, X, c/c. art. 37, § 3.º, II, da CF), do
sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional (art. 5.º, XIV, da CF), ou com violação de sigilo
tido como imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (art. 5.º, XXXIII, c/c. art. 37, § 3.º, II, da
CF).

 

1.1.5        Princípio da eficiência

O princípio da eficiência, outrora implícito em nosso sistema constitucional, tornou-se expresso no
caput do art. 37, em virtude de alteração introduzida pela Emenda Constitucional n. 19.

Numa idéia muito geral, eficiência significa fazer acontecer com racionalidade, o que implica medir os
custos da satisfação das necessidades públicas em relação ao grau de utilidade alcançado. Assim, o princípio
da eficiência, orienta a atividade administrativa no sentido de conseguir os melhores resultados com os meios
escassos de que se dispõe e a menor custo.

            Nesse sentido, observa José Eduardo Martins Cardozo:

Em seu sentido jurídico, a expressão, que consideramos correta, também deve abarcar a idéia de eficácia
da prestação, ou de resultados da atividade realizada. Uma atuação estatal só será juridicamente eficiente
quando seu resultado quantitativo e qualitativo for satisfatório, levando-se em conta o universo possível
de atendimento das necessidades existentes e os meios disponíveis.[13]
 

         Estará, portanto, a Administração buscando agir de modo eficiente sempre que, exercendo as funções
que lhe são próprias, vier a aproveitar da forma mais adequada o que se encontra disponível, visando chegar
ao melhor resultado possível em relação aos fins que deseja alcançar.

 

1.1.6        Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade

            Além dos princípios expressamente previstos no texto constitucional, existem princípios implícitos,
que resultam da própria estrutura do texto constitucional, como disposto no art.5o, parágrafo 2o, da
Constituição Federal de 1988 segundo o qual: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não
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excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em
que a República Federativa do Brasil seja parte”. 

            Não se pode negar que a razoabilidade integra o ordenamento constitucional brasileiro e constitui
princípio imprescindível para elaboração de leis e atuação do Poder Executivo. Assim, pode-se considerar
que no princípio da razoabilidade, o que se pretende é aferir se determinada decisão, atribuída ao Poder
Público, de integrar discricionariamente uma norma, contribuirá efetivamente para um satisfatório
atendimento dos interesses públicos.

            O princípio da proporcionalidade se apresenta como uma das idéias fundantes da Constituição, com
função de complementaridade em relação ao princípio da reserva legal (artigo 5o., II). Isto se deve ao fato de
que a ação do Poder Público deve ser conforme a lei, e que esta deve ter como parâmetro a
proporcionalidade, pois o legislador não está liberto de limites quando elabora as normas, mormente quando
estas tendem a reduzir a esfera de algum direito fundamental.

Conectam-se também ao princípio ora abordado, regendo sua aplicação, o princípio republicano, da
cidadania e da dignidade da pessoa humana. Os direitos e garantias individuais que deles decorrem
representam formas para o particular se defender sempre que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer lesão de
algum direito por abuso de poder ou ilegalidade praticados por agentes públicos. Os institutos do habeas
corpus, do mandado de segurança, do habeas data, assim como o direito de petição constituem subsídios de
proteção do cidadão face ao poder público.

Na medida em que o administrador público deve estrita obediência à lei e tem como dever absoluto a
busca da satisfação dos interesses públicos (princípio da finalidade), há que se pressupor que a prática de
atos administrativos discricionários se processe dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

            Portanto, a atuação do agente público e os motivos que a determinam, de um lado, devem ser
razoáveis (adequados, sensatos) e o resultado do agir administrativo, o objeto decorrente da atuação do
agente público, de outro, há de ser proporcional (adequado, compatível) aos fatos ou motivos que o
ensejaram.

Assim, pondera Celso Antônio que: “(...) as conseqüências administrativas só podem ser validamente
exercidas na extensão e intensidade proporcionais ao que realmente seja demandado para cumprimento da
finalidade de interesse público a que estão atreladas”.[14]

É importante ressaltar que esses dois princípios são comumente utilizados para exame e limitação do
juízo discricionário do agente público e das ações administrativas dele decorrentes, sendo consideradas
exorbitantes e, portanto, ilegais ou inconstitucionais aquelas que se originarem de motivos irrazoáveis ou
que, segundo o senso moral, são desproporcionais às necessidades administrativas, ou melhor dizendo, ao
resultado de interesse público que se pretende alcançar. 

São, portanto, princípios aplicados ao Direito Administrativo como uma das formas de tentativa de
impor limitações à discricionariedade administrativa, ampliando-se o âmbito de apreciação do ato
administrativo pelo Poder Judiciário.

 

2. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA E CONCEITOS JURÍDICOS
INDETERMINADOS

            Parte da doutrina, a exemplo de Antonio Francisco de Sousa [15] e Germana de Oliveira
Moraes[16], sustenta que a indeterminação dos conceitos no âmbito normativo, não significa não poderem
ser determinados no caso concreto, ou seja, os conceitos indeterminados ou fluidos somente apresentam essa
característica quando são considerados em abstrato; mas, quando da aplicação diante dos casos concretos, a
indeterminação não subsiste.

Em confronto com as situações do mundo dos fatos, tais conceitos ganhariam concretude e
univocidade, de tal maneira que, diante das situações fáticas, sempre se poderia perceber quando uma
determinada situação é considerada ou não “necessidade pública”, se determinada função é dotada ou não de
“periculosidade”, se o interesse em questão é ou não “relevante” e assim por diante. Sob essa concepção, ou
existe a boa-fé ou ela inexiste, e isso torna a apreciação dos conceitos jurídicos indeterminados um simples
caso de aplicação da norma, e não uma questão de discricionariedade, a qual supõe certa margem de
liberdade decisória para o administrador.[17]

            A melhor solução é a que considera a existência de discricionariedade no âmbito dos conceitos
jurídicos indeterminados, mas não em todas as hipóteses, pois a indeterminação dos conceitos é reduzida
pelo contexto em que estão inseridos e pela mutação que sofrem em virtude da apreciação pelo Direito.[18]

            A posição mais adotada pela doutrina pátria é a que admite a existência de discricionariedade nos
conceitos jurídicos indeterminados, sendo defendida por quase todos os autores brasileiros que tratam do
tema, a saber: Celso Antônio Bandeira de Mello[19], Maria Sylvia Zanella Di Pietro[20], Regina Helena
Costa[21], Weida Zancaner[22] e outros.

A propósito dos conceitos jurídicos indeterminados, ressalta Di Pietro:

No que diz respeito aos conceitos jurídicos indeterminados, ainda há muita polêmica, podendo-se falar
de duas grandes correntes: a dos que entendem que eles não conferem discricionariedade à
Administração, porque, diante deles, a Administração tem que fazer um trabalho de interpretação que
leva à única solução válida possível, e a dos que entendem que eles podem conferir discricionariedade à
Administração, desde que se trate de conceitos de valor, que impliquem a possibilidade de apreciação do
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interesse público, em cada caso concreto (...) [23]

 

Não é correto supor que inexiste discricionariedade no tema dos conceitos vagos ou indeterminados,
alegando-se que apreender-lhes o sentido constitui uma operação puramente interpretativa e aplicativa da lei,
inexistindo qualquer ato de valoração (único que ensejaria a discricionariedade) consistente em fazer uma
opção administrativa de mérito, mediante critérios de conveniência e oportunidade, por um dentre dois ou
mais comportamentos referidos pela norma[24].

A noção de discricionariedade serve justamente para se referir a situações em que a Administração se
utiliza de certa liberdade, por força do qual o Poder Judiciário não pode ir além de certos limites
estabelecidos.

A discricionariedade não se limita à esfera das opções administrativas com base em critérios de
oportunidade e conveniência, tema pertencente ao mérito do ato administrativo. Certamente que o abrange,
mas não se restringe a ele, pois também envolve tema da interpretação dos conceitos indeterminados.

É indiscutível que as próprias opções empregadas nos casos de conveniência e oportunidade se
interligam de tal modo com a questão dos conceitos indeterminados existentes na norma, que não podem ser
analisados separadamente, na medida em que, para se resolver se uma dada situação fática é suscetível de ser
considerada como conveniente e oportuna, deve-se compreender antecipadamente sobre a aplicabilidade ou
não do conceito vago aplicado pela lei.[25]

Reconhecer a discricionariedade em razão dos conceitos jurídicos indeterminados não significa que se
irá alargar o campo de liberdade do administrador. Na verdade, tem-se de aceitar, que mesmo sendo os
conceitos presentes na norma vagos ou imprecisos, ainda assim, têm alguma parcela determinável, pois, se
não o tivessem, não poderiam ser considerados conceitos.

            A discricionariedade jamais pode ser entendida como margem de liberdade que impeça o controle da
legalidade do ato, de verificar se a interpretação das palavras da norma jurídica, efetuada pelo agente
administrativo, ao aplicá-la, foi ou não discordante do campo significativo possível daquelas palavras,
considerando o padrão adotado em determinada sociedade.

 

2.1 Vinculação

A vinculação ocorre quando a norma, que confere competência à Administração, já determina,
antecipadamente, o único comportamento que o agente público deve tomar diante de uma dada situação
fática. A lei, nesse caso, elimina todas as condições de atuação do Poder Público, determinando de antemão
a conduta que o aplicador da norma deve tomar para que atinja a finalidade legal.[26] 

Nos atos vinculados, a lei constrói o ato administrativo com todas as especificações necessárias à sua
aplicação, devendo o administrador ater-se ao seu enunciado e aos requisitos e elementos indispensáveis a
plena eficácia jurídica da medida prevista, sob pena de invalidade.

Só há uma escolha para o agente público, qual seja, a que a lei objetivamente determinar, de modo a
não causar qualquer dúvida ou controvérsia na concretização da lei. Predominam as especificações da norma
jurídica sobre os elementos deixados livres aos agentes públicos.

Nesse sentido, ressalta Di Pietro:

A atuação da Administração Publica no exercício da função administrativa e vinculada quando a lei
estabelece a única solução possível diante de determinada situação de fato; ela fixa todos os requisitos,
cuja existência a Administração deve limitar-se a constatar, sem qualquer margem de apreciação
subjetiva.[27]

 

A atuação da Administração Pública no exercício da função administrativa é vinculada quando a lei
estabelece a única solução possível diante de determinadas situações de fato; ela fixa todos os requisitos, cuja
existência a Administração deve limitar-se a constatar, sem qualquer margem de apreciação subjetiva.

 

2.2 Discricionariedade

            Em oposição à atividade vinculada, a discricionariedade ocorre quando a norma deixa um campo de
liberdade que deve ser preenchido de acordo com critérios de conveniência e oportunidade a serem fixados
pelo administrador.

O legislador mostra-se incapaz de prever todas as situações possíveis de ocorrer na realidade dos
fatos e, por tal motivo, opta por atribuir ao administrador, a possibilidade de escolher, com base em seus
próprios critérios, qual a melhor solução diante do caso concreto.[28] Mas é necessário ressaltar que a
discricionariedade não é resultado de uma simples possibilidade de fato de escolher entre duas condutas
possíveis.

 Resulta, na verdade, de uma possibilidade jurídica da realização dessa escolha. Portanto, tal escolha
conferida ao administrador somente caracteriza a discricionariedade quando é determinada em lei; pois, caso
não haja essa determinação, não se pode falar em poder discricionário.
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O elaborador da norma decide fazer essa atribuição porque pretende que em cada caso concreto seja
adotada a medida mais adequada a alcançar a finalidade legal, qual seja, a satisfação ou o cumprimento do
interesse público.

Na maioria dos casos de discricionariedade, a lei poderia ter determinado uma única conduta a ser
aplicada por parte do administrador, portanto, é fácil perceber que a única razão pela qual se justifique a
existência da discricionariedade, é o fato de que não se considera possível estabelecer, antecipadamente, em
todos os casos a única solução capaz de atender o interesse público.

Se a lei sempre regulasse a conduta do administrador de forma vinculada, tornando-a invariável
mesmo diante de situações que precisassem ser diferenciadas e que não pudessem ser estabelecidas,
antecipadamente, com segurança, em muitos casos, tal posição não atingiria os resultados desejáveis.

O administrador, quando da utilização do poder discricionário conferido a ele pelo legislador, deve
sempre agir no sentido de pretender atingir a finalidade legal, optando pela melhor solução, diante das que
lhe são legalmente oferecidas a serem aplicadas ao caso concreto, realizando tal encargo através de um
processo de análise das circunstâncias nas quais os casos se inserem.

Vale ressaltar a posição que Germana de Oliveira Moraes faz sobre o tema:

Discricionariedade é a margem de liberdade de decisão, conferida ao administrador pela norma de
textura aberta, com o fim de que ele possa proceder, mediante a ponderação comparativa dos interesses
envolvidos no caso específico, à concretização do interesse público ali indicado.[29]

 

A discricionariedade é a existência de certa liberdade de escolha atribuída pela lei ao agente público, o
qual, diante de determinadas circunstâncias, mediante sua apreciação subjetiva, mas em conformidade com os
princípios gerais do Direito, especialmente os princípios constitucionais da Administração Pública
consagrados explícita ou implicitamente na Constituição e com os direitos fundamentais, decidirá pela
medida ou solução mais propícia a satisfazer a finalidade pública.

 

2.3 Limites à discricionariedade

A existência da discricionariedade é indispensável para uma correta aplicação do sistema jurídico-
normativo às situações fáticas existentes e o administrador não pode ser considerado apenas um mediador
entre a norma e os fatos.

Isso, entretanto, não significa dizer que a atividade discricionária possa ser exercida sem limites. O
poder discricionário pressupõe a aceitação pelo ordenamento jurídico daquilo que for julgado oportuno pela
Administração. Tal poder deve ser exercido para que se alcance o interesse público, não devendo o
administrador agir livremente, de maneira arbitrária. Não possui esse a liberdade para agir violando os
princípios do sistema, seja qual for a situação. Entretanto, nem sempre é fácil atacar as arbitrariedades
existentes.

Diversas espécies de vícios se relacionam ao exercício do poder discricionário. Dentre eles, pode-se
elencar: transgressão dos limites da discricionariedade, abuso ou desvio do poder discricionário e ausência
do exercício ou exercício deficiente do poder discricionário.

         A primeira hipótese verifica-se nos casos em que o agente público afronta os marcos legais fixados
como limites à discricionariedade. O segundo caso de vício ocorre quando o agente pratica ato visando ao
fim diverso daquele previsto na regra de competência ou para a qual o poder discricionário foi instituído.
Finalmente, a terceira possibilidade se dá quando o agente público julga que sua liberdade de escolha é
menor do que a lei efetivamente lhe concede ou que sua competência é vinculada ou, ainda, que não dispõe
de competência alguma, estando investido do poder discricionário.

            A existência de qualquer dos vícios pode ser objeto de controle, notadamente pelo Poder Judiciário.
E é justamente nas duas primeiras hipóteses que se pode verificar a influência de fatores externos ao Direito,
na argumentação utilizada em relação à atuação discricionária da Administração Pública.

 

2.4 Conceitos Jurídicos Indeterminados

A teoria dos conceitos jurídicos indeterminados é discutida há cerca de um século. Foram Edmund
Bernatzik e Friedrich Tezner os primeiros estudiosos do tema. Esses autores possuíam opiniões contrárias
sobre a matéria. Desde então, o assunto ganhou grande impulso, principalmente na Alemanha.[30]

            Essa doutrina surgiu relacionada à questão de saber se os conceitos indeterminados empregados pelo
legislador, ou alguns deles, eram ou não passíveis de ser controlados pelos tribunais.

            Nem todos os conceitos jurídicos pertencentes às normas que tratam de significados aplicáveis a
matérias (estados, situações ou coisas) de relevância para o Direito, são precisos ou unívocos quanto a sua
acepção ou ao sentido. Muitos deles apresentam significados variados, sem limites precisos, mutáveis no
tempo ou no espaço, em função dos diversos contextos fáticos em que devam ser empregados.

            Os conceitos jurídicos indeterminados, de acordo com a doutrina majoritária, dividem-se em duas
espécies: conceitos de experiência e conceitos normativos, esses últimos, subdivididos em conceitos
normativos em sentido estrito e conceito normativo de valor[31].
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            Por ser vago e impreciso, o termo indeterminado enseja o surgimento de conceitos diversos. Uns são
conceitos empíricos, referindo-se a fatos, situações ou estados da natureza ou da realidade, tais como: ruído,
dia, sentimento, saída etc.; outros são conceitos valorativos, sendo exigida hermenêutica jurídica para sua
apreciação de acordo com as circunstâncias em que se encontram, quais sejam: conduta desonrosa, motivo
torpe, segurança nacional etc. A própria noção de interesse público, que norteia todas as relações jurídicas
do Estado, é um conceito jurídico em grande parte indeterminado.

            Os conceitos empíricos o ouu de experiência referem-se a fatos, circunstâncias ou situações de
conhecimento empírico. São perfeitamente determináveis através da interpretação. O agente público, após
utilizar-se do processo interpretativo, torna o conceito preciso e definido, não restando qualquer margem de
discricionariedade na escolha de seu significado. É um conceito indeterminado no contexto da regra jurídica,
mas que pode ser determinado através da interpretação. Portanto, são conceitos vinculados, pois requerem
apenas o exercício da interpretação (e não de valorização), sem qualquer resíduo de discricionariedade.  

Os conceitos normativos em sentido estrito não são facilmente perceptíveis de imediato, pois, para
que se tenha uma verdadeira compreensão daquilo a que eles se referem, deve-se confrontá-los com as
normas jurídicas. Por exemplo, dizer que houve um roubo significa necessariamente fazer referência às
normas jurídicas sobre a apropriação de bens alheios com o uso da força.

Os conceitos normativos de valor dizem respeito a matérias ou questões não empíricas que se
relacionam com a sensibilidade ou valoração, requerendo, portanto, um juízo ou apreciação subjetiva.
Necessitam, pois, mais que interpretação para que seja determinado seu sentido ou conteúdo. Eles podem
apresentar significados variados quando aplicados às situações fáticas, o que impede precisá-los
objetivamente. É importante, assim, para que se tenha a correta significação desses conceitos, a avaliação
subjetiva do agente público competente para aplicá-los a certa situação concreta[32].

Percebe-se que tal juízo valorativo nada mais é que o próprio juízo discricionário. O agente público,
através da valoração, utilizando-se de critérios próprios ou pessoais, isto é, exercendo atividade
discricionária, define o significado do conceito jurídico de valor constante na norma jurídica, dentre as várias
significações possíveis, diante da situação de fato que irá lidar.

 

3 CONTROLE JURISDICIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA NÃO VINCULADA

3.1 Controle Judicial da Atividade Discricionária

A discricionariedade conferida ao administrador, para que o mesmo opte pela melhor maneira de
satisfazer os interesses públicos, está submetida a vários limites, sem os quais se evidenciaria uma verdadeira
arbitrariedade. Em um Estado de Direito não se concebe liberdades irrestritas, tendo em vista que todos os
atos estatais devem estar correspondentes aos princípios constitucionais.

            O controle, em geral, da atuação do administrador é absolutamente necessário. Dessa forma, à
medida que se dá certa liberdade a esse para a emanação de determinados atos, é restringido seu poder de
atuação. Sua atuação encontra limites nos princípios elencados em nossa Lei Magna. Ao exarar um ato
administrativo discricionário, não pode o administrador desprender-se de aspectos como legalidade,
moralidade, impessoalidade e eficiência, todos referenciais de controle da atividade administrativa
discricionária[33].

            Além dos princípios constitucionais expressos, outros critérios para o controle da discricionariedade
são a razoabilidade, a proporcionalidade, a lealdade e a boa-fé, que são conceitos jurídicos indeterminados;
os quais podem ser utilizados para fins escusos, dada a possibilidade de serem cometidas arbitrariedades a
partir da interpretação dos conceitos, como já foi observado. Deste modo, a ação discricionária está
vinculada aos limites postos pela própria lei que a permitiu, além dos princípios de direito público e
administrativos que vêm reafirmar a legalidade dos atos praticados por seus agentes.

Primeiramente, vale considerar o princípio da finalidade, o qual afirma que o administrador deve
buscar sempre o fim específico da norma, que, certamente, será coincidente com a finalidade maior da
Administração, ou seja, o bem comum. Em não agindo dessa forma, incidirá o agente na hipótese do desvio
de poder ou de finalidade, o que torna o ato passível de invalidação.

            A teoria do desvio de poder foi elaborada[34] exatamente para diminuir o âmbito da
discricionariedade e detectar os abusos administrativos cometidos no exercício de tal liberdade. Trata-se,
pois, de uma maneira de se verificar, através do controle pelo Judiciário, se determinado ato é ou não válido.
O desvio de poder representa um dos mais graves vícios do ato administrativo, pois o agente se desvia do
fim legal, extraviando-se da finalidade cabível em face da lei, o que poderá ocorrer mediante duas
modalidades.

            Na primeira ( delas, o agente, servindo-se de uma competência abstrata própria, pratica atos com o
propósito totalmente estranho à finalidade pública, havendo um desvirtuamento completo com relação ao
interesse público. Neste caso, atua para alcançar um fim pessoal, evidenciando a percepção de que o controle
do ato, nesta hipótese é mero controle de legalidade.

            Ocorre a segunda  (modalidade quando o agente, apesar de buscar atender a uma finalidade pública,
esta não é específica da competência utilizada. Também aqui, embora o vício seja irrelevante, pois a má fé
pode não ser evidenciada, haverá, do mesmo modo, desvio de poder, sendo o ato considerado nulo.
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            Vê-se, dessa forma, que em ambas as hipóteses a finalidade da norma é tomada como referência com
o objetivo de verificar se o ato foi praticado em desconformidade com a lei, isto porque a manifestação de
vontade do agente público terá, necessariamente, que se dirigir à finalidade específica relacionada com a
natureza da atividade exercida, caso contrário, sua atuação será invalidada através do controle interno ou
externo dos atos administrativos.

            Há de se observar, pois, que o controle jurisdicional do desvio de poder não ataca a margem de
liberdade administrativa que a lei haja conferido ao agente, visto que a finalidade é parte integrante da norma
legal, ou seja, um comportamento que não atende ao fim da norma é, em resumo, uma transgressão à lei.

Quanto ao controle judicial relativo aos atos administrativos discricionários, a história, no Brasil,
evidencia uma constante ampliação da revisão judicial. As diretrizes gerais do assunto foram determinadas,
no início da República, pela Lei n. 221, de 1894. Nesta, os limites do controle judicial começavam onde se
iniciava o mérito ou o merecimento do ato administrativo, não se permitindo que o exame se estendesse a
aspectos como conveniência e oportunidade.

            Após a edição da referida lei, contrapuseram-se duas correntes, uma inspirada no Direito americano e
outra com base no Direito francês. Para a primeira, o controle dos tribunais comuns deveria ser estendido
para os atos administrativos. A segunda tendência adotava o princípio da dupla jurisdição, impedindo o
exame dos atos do Executivo pelos tribunais comuns. Como se pode observar, a primeira orientação até hoje
é a prevalente.

O Supremo Tribunal Federal, desde o princípio, entendia que os limites da investigação do Judiciário
seriam o mérito dos atos administrativos[35]. O problema residiria exatamente na definição do que seria o
mérito. Portanto, anteriormente, no Judiciário, somente seria possível, quanto aos atos discricionários,
verificar a obediência aos seus aspectos formalísticos, não podendo o referido Poder, de maneira alguma,
adentrar o seu mérito, entendido este como a avaliação a respeito da oportunidade e conveniência.

Ocorre que o entendimento do que seja mérito do ato está cada vez mais limitado, de modo a se
entender atualmente que a análise meritória somente se inicia quando o administrador tem diante de si várias
alternativas igualmente satisfatórias, isto é, lícitas, razoáveis e proporcionais.

Quando se pode averiguar, sem maiores dificuldades, qual a melhor alternativa para a satisfação do
bem público, não haverá discricionariedade. Assim, é perfeitamente aceitável a análise, pelo Judiciário, da
razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos, a fim de se averiguar se a medida efetivamente
tomada está dentro dos limites legais e corresponde à finalidade pública.

Contudo, quando o administrador, após realizar o juízo de razoabilidade, proporcionalidade e licitude
dos atos, verificar mais de uma possibilidade igualmente satisfatórias a serem aplicadas ao caso concreto,
poderá decidir, através dos critérios de conveniência e oportunidade, qual a melhor opção. Daí falar-se em
mérito do ato, intocável pelo Judiciário.

A razoabilidade e a proporcionalidade são, portanto, limites à ação discricionária, de modo que
qualquer ato administrativo que não se mostre razoável ou proporcional, também não estará em
conformidade com a norma jurídica e, deste modo, será invalidado pelo Judiciário.

            Nesse sentido, observa Leonardo José Carneiro da Cunha:

O que não mais se admite é um poder discricionário absoluto, sem quaisquer limites ou critérios que
possam demarcar sua área de atuação. O atuar administrativo transbordante de tais limites expõe-se à
ilegalidade, merecendo a pronta correção ou invalidação pelo Judiciário.[36]

 

Ressalte-se ainda o princípio da motivação como limite da discricionariedade, apesar da existência de
algumas concepções doutrinárias no sentido de que, sendo o ato discricionário, o administrador estará livre
de justificá-lo. Apesar de existirem concepções de parte da doutrina, a exemplo de José dos Santos Carvalho
Filho[37], as quais negam a necessidade de motivação diante da discricionariedade de determinados atos, é
certo afirmar que o administrado tem o direito de conhecer o porquê da prática de todo e qualquer ato
administrativo, sobretudo quando este for discricionário, onde há certa liberdade já mencionada.[38]

            Ao justificar seus atos, a Administração Pública indicará os motivos, de fato e de direito, que a
levaram a adotar determinada decisão, o que irá permitir um maior controle pelo Poder Judiciário, pois,
através da motivação será possível identificar a existência e veracidade dos motivos e a adequação do objeto
aos fins de interesse público impostos legalmente[39].

Ainda relacionada com o motivo, há a teoria dos motivos determinantes, em consonância com a qual
a validade do ato se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, de tal modo que, se inexistentes
ou falsos, implicam a sua nulidade. Quando a Administração motiva o ato, mesmo que a lei não exija a
motivação, ele só será valido se os motivos forem verdadeiros.

Se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da
vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de invalidade.

            O princípio da publicidade, por sua vez, do qual decorre o dever de fundamentação dos atos
administrativos, funciona como mais um princípio que serve de base para a ampliação do controle
jurisdicional. Através dele, não se admite o sigilo da atuação administrativa, a não ser para resguardar a
segurança da sociedade e do Estado, como também para preservar a dignidade da pessoa humana.

Considera-se ainda a moralidade um limite dos atos discricionários, bem como de todos os atos da
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Administração. Tal princípio consagrado na Constituição Federal, artigo 37, “caput”, sujeita o administrador
à interferência do Judiciário quando da infração do mesmo. É admissível a existência de um ato formalmente
perfeito, mas atentatório à moralidade pública. Neste caso, o que estará sendo violado é a ideologia da lei e
não esta propriamente dita, do que se concebe haver efetivo desvio de poder ou de finalidade quando se
torna evidente a imoralidade administrativa.

Certo é que, principalmente na ação discricionária, a violação do princípio da moralidade se vê
freqüente, pois, como se sabe, o administrador nesse tipo de ato tem uma determinada liberdade que, apesar
de estar delineada pela lei, assim não é entendida pela maioria daqueles que a detém, o que facilita a prática
de atos desacobertados dos padrões correntes de ética, lealdade e boa-fé.

Depreende-se, portanto, que esses princípios da Administração Pública e os princípios gerais do
Direito geram para o Poder Judiciário a possibilidade de verificar além da conformidade dos atos
administrativos com a lei, ao exercer o controle dos seus aspectos vinculados, à luz do princípio da
legalidade, também aspectos não vinculados desses atos, em decorrência dos demais princípios
constitucionais da Administração Pública, da publicidade, da moralidade e dos princípios gerais da
razoabilidade e da proporcionalidade.

Pode-se concluir que quando a norma concede poder discricionário, tal poder deve ser exercido de
forma que a melhor decisão atenda ao interesse público. No entanto, essa idéia tem contra si as várias
situações em que a própria proposição normativa claramente equipara as alternativas possíveis. A definição
dos limites da discricionariedade é uma tarefa difícil, considerando-se a grande quantidade de elementos que
devem ser considerados.

Caso a norma exclua a possibilidade de controle judicial de certos atos, por considerá-los
discricionários, tal norma, sem dúvida, padecerá do vício de inconstitucionalidade. No entanto, não cabe ao
Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da Separação de Poderes, anular um ato por considerá-lo
inoportuno ou inconveniente, mas poderá anulá-lo quando este seja ilegítimo, ou seja, quando em nome
desses critérios praticar um ato contrário aos princípios constitucionais. Deve, portanto, tal controle verificar
os limites da discricionariedade, e não estabelecê-los.  

 

3.2 Controle judicial da valoração administrativa dos conceitos indeterminados

            O controle judicial da valoração administrativa dos conceitos jurídicos indeterminados, não raro, é
confundido com o controle judicial da discricionariedade, pois, são muitas as ocasiões nas quais os dois se
relacionam. Mas, nem sempre a valoração administrativa dos conceitos jurídicos indeterminados envolve o
exercício da discricionariedade. O controle judicial da valoração dos conceitos indeterminados somente se
confunde com o controle sobre o exercício discricionário diante dos casos de conceitos indeterminados
atributivos de discricionariedade.

            Há grande dificuldade na descoberta da solução exata no direito, prevalecendo, um elenco de
soluções concretas para o caso concreto. A ponderação  ( dos termos legais, fluidos ou não, é subordinada ao
juízo de juridicidade do administrador, que deve escolher a mais adequada para o ordenamento jurídico e a
mais conciliada com as exigências do caso concreto[40].

            Nesse elenco de opções jurídicas, a escolha do administrador pode ou não ser alterada pelo Poder
Judiciário. Se for cabível ao órgão jurisdicional encerrar o processo de concretização normativa do texto
legal, o juízo de juridicidade do magistrado acaba por prevalecer sobre o juízo de juridicidade do
administrador, se aquele constatar que a situação jurídica escolhida por este é rejeitada pelo ordenamento
jurídico.

            Com uma importante ressalva: a interpretação do texto legal nem sempre é suficiente para fixar a
melhor solução para o caso concreto. Uma coisa é interpretar o texto legal, e outra, é interpretar o texto
legal em conjunto com os elementos do caso concreto.

No entendimento de Charles Taylor:

Uma vez que percebemos que lidamos com eventos de significado, a história fica mais complicada. Não
podemos simplesmente tomar por foco o evento que ocorre; temos também de levar em conta o pano de
fundo que lhe confere seu significado. Esse pano de fundo, no entanto, não é um evento, nem pode se
localizar em indivíduos. Trata-se de uma linguagem, e localizá-lo não é tarefa simples.[41]

 

Quando provocado para apreciar um ato administrativo dotado de mérito, o órgão jurisdicional
revisará o juízo de juridicidade empregado pelo administrador, somente apreciando o seu juízo de
oportunidade quando imprescindível para verificação de sua compatibilidade para com a ordem jurídica. Se o
conceito jurídico baseado em termos fluidos é subordinado ao juízo de juridicidade do administrador, e esse,
necessariamente, submete-se à revisão judicial quando há indício de atentado à ordem jurídica, não pode o
Poder Judiciário deixar de invalidar a discricionariedade se isso for constatado.

            O conceito jurídico indeterminado não pode ser enquadrado, por conseguinte, como fonte necessária
do poder discricionário, ainda que este não esteja sujeito a um controle judicial pleno, por ser inviável ao
Poder Judiciário declarar a inteira correção ou o total equívoco do comportamento administrativo. No caso
dos conceitos jurídicos indeterminados, há a plenitude do controle jurisdicional, só esbarrando na fronteira da
impossibilidade cognitiva de declarar se a aplicação foi correta ou equivocada.
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            A complexidade do ato concreto e a diversidade de opiniões e pareceres constituem os limites que
impedem ao julgador alterar a decisão administrativa, quando do exame da aplicação de conceitos jurídicos
indeterminados pela Administração Pública. No exercício do poder discricionário, a lei toma para si a
demarcação das fronteiras proibidas à revisão judicial dos atos administrativos, que por sua vez,
compreendem a área de apreciação do administrador.

            Quando confrontado com a realidade fática, dispõe também o administrador de uma margem de
liberdade intelectiva, pois, afinal, ele também é aplicador do direito. É admissível ao agente público produzir
um ato portador de mérito em razão de ter sido adotado um comportamento administrativo aceitável para o
caso concreto, comportamento este que pode ser extraído do conceito legal fluido.

            Cabe ao Poder Judiciário v verificar se houve violação ao direito, devendo verificar se a
Administração Pública ficou dentro do campo significativo da aplicação do conceito vago ou se foi
desconhecido. Deve ainda reconhecer se a decisão administrativa é incensurável e a ausência de direito
subjetivo de terceiro ameaçado ilegalmente pelo comportamento administrativo adotado.

Quando o Poder Judiciário se depara com a impossibilidade de fixar a aplicação mais correta do
conceito jurídico indeterminado, é quase sempre impossível identificar a fronteira entre o juízo de
oportunidade e conveniência e o juízo de juridicidade, pois, nesse caso, houve a mistura de ambos. Se o
Poder Judiciário pudesse dissociar os elementos de juridicidade dos elementos de oportunidade na ação
administrativa, haveria, indubitavelmente, espaço para um controle total, sob a ótica da juridicidade. Aqui, o
Poder Judiciário não pode interferir na opção hermenêutica do Poder Executivo por lhe ser impossível fixar a
opção mais correta, que afaste por completo e, de modo inquestionável, outros caminhos interpretativos, já
que, do contrário, haveria a substituição daquele juízo de valoração administrativa por um indevido juízo de
oportunidade e conveniência jurisdicional que tem difícil existência no ordenamento jurídico dos países
regidos pelo princípio da separação funcional do poder.

            Conclui-se que, quando se verificar, no momento da aplicação do conceito vago à situação fática,
que a satisfação da finalidade normativa reclamaria, sem qualquer dúvida, apenas um determinado ato, e não
outro, não haverá que se falar em discricionariedade, pois esta requer várias alternativas igualmente
satisfatórias ao interesse público, ficando a escolha a rigor do administrador no exercício de sua função.
Contudo, quando no momento da referida confrontação for possível mais de uma opção razoável sobre o
cabimento ou descabimento de certo ato, haverá, então, discricionariedade e, neste ponto, descaberá a
análise do Judiciário.

            Vê-se, deste modo, que no âmbito dos conceitos imprecisos poderá ou não haver discricionariedade,
contrariando a tese de alguns doutrinadores defensores da idéia de que o tema dos conceitos fluidos é
estranho ao da discricionariedade. 

 

3.3 Conseqüência jurídica do controle da atividade administrativa não vinculada

Todo e qualquer ato administrativo, inclusive o discricionário e o resultante da valoração dos
conceitos indeterminados, é suscetível de revisão judicial, muito embora, nem sempre plena, por meio da
qual o Poder Judiciário examinará a compatibilidade de seu conteúdo com a ordem jurídica constitucional,
além da verificação dos aspectos vinculados do ato.

            A densidade do controle pelo Poder Judiciário dos atos não vinculados depende diretamente da
adequação desses atos aos princípios constitucionais da Administração Pública. A limitação desse controle
jurisdicional gera reflexos nas conseqüências, as quais se restringem, na maioria dos casos, apenas a invalidar
o ato impugnado, sem determinar sua substituição por outro. O Poder Judiciário, quando revê os atos
administrativos não vinculados, poderá invalidá-los, mas não poderá, via de regra, determinar a substituição
por outro.

Ao proceder à revisão do processo de tomada de decisão do ato discricionário e de definição de seu
conteúdo, poderá o juiz concluir que o ato administrativo foi elaborado em consonância com os princípios da
Administração Pública e não causou qualquer lesão a direitos protegidos pela Constituição. Nesse caso, é
dever do magistrado, abster-se de continuar a questionar a validade do conteúdo do ato administrativo.

            Se, por outro lado, concluir que o ato administrativo feriu os princípios jurídicos, poderá exercer um
controle negativo, restringindo-se a determinar a invalidação do ato, cabendo a Administração Pública
renovar sua expedição, excluindo, o anterior.

Em determinadas situações, não muito comuns, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto
e da conformidade com os princípios constitucionais da Administração Pública, é possível ao Juiz indicar
qual a única decisão cabível para a solução do caso, não só invalidando o ato administrativo, mas se
“substituindo” à atividade administrativa, determinando, qual o ato terá de ser realizado para atingir a
finalidade pretendida, independentemente da vontade da Administração Pública, que deverá apenas acatar a
decisão, praticando o ato na forma fixada judicialmente, sem qualquer margem de liberdade.[42]

Nesse sentido, o Recurso Extraordinário 192.568, relatado pelo Min. Marco Aurélio, do Supremo
Tribunal Federal, decidiu que, se a autoridade administrativa recusasse o pedido de prorrogação da validade
do concurso público para provimento de cargos de magistrados, ofenderia o princípio da razoabilidade, e
determinou que fosse prorrogada a validade do certame, para fins de admissão de candidatos aprovados.[43]

            Isso somente será possível, entretanto, quando o Judiciário concluir que a Administração Pública,
diante da invalidação do ato obtida judicialmente, incorrerá positiva ou negativamente, ou seja, através da
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prática de um novo ato ou pela sua omissão, novamente, em conduta violadora de princípios constitucionais,
situação em que aquele retirará, das mãos do administrador, esse poder que, de regra, é privativo da sua
função, qual seja, o poder de emanar atos administrativos no exercício de competência discricionária.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muito se discute acerca da possibilidade de ser a atividade discricionária da Administração controlada
pelo Poder Judiciário. Ademais, há divergências quanto à extensão de tal controle, quando admitida a sua
existência.

Considerar como intocáveis determinados atos, por terem como nota característica a
discricionariedade, significa dar amplos poderes ao administrador público. Em diversas ocasiões, a
Administração se utiliza de argumentação baseada na valoração, obtendo por via transversa soluções que
mais atendem ao interesse particular egoísta do administrador do que aos anseios da sociedade.

            Cabível, portanto, o controle dos atos administrativos, ainda que discricionários, podendo intervir
tanto as autoridades hierarquicamente superiores, no seio da própria Administração Pública, como o
Judiciário. Há limites à discricionariedade, cuja observância deve ser verificada por ocasião do controle,
tendo em vista que a liberdade concedida ao administrador público não deve ser utilizada em proveito
próprio ou de forma desviada da finalidade legal. O controle também pode incidir sobre certas condutas do
administrador que são discricionárias exatamente pelo fato de serem norteadas por conceitos indeterminados.

            Não se pode olvidar que, em muitos casos, são exatamente aquelas espécies de conceitos que
ensejam o surgimento de faculdades discricionárias. Também nessa hipótese, pode a Administração, com
base em interpretação equivocada de algum conceito exposto em lei, atuar arbitrariamente. Caso isso
aconteça, deve ser efetivado o controle de sua atuação, sendo anulado o ato, tendo em vista a ocorrência de
desvio de finalidade.

            A omissão quanto ao controle de atos discricionários, especialmente quando permeados por
considerações, ponderações ou reflexões, é conduta reprovável e inconstitucional. Nessas hipóteses, deve-se
observar, notadamente o Judiciário, se foram respeitados os limites à atuação discricionária e se foi correta a
exegese dos conceitos jurídicos indeterminados. 
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A DURAÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO EM CARÁTER EMERGENCIAL

THE DURATION OF CONTRACT SINGNED IN EMERGENCY SITUATION

Georgeanne Lima Gomes Botelho

RESUMO
Inicialmente, busca-se demonstrar a fundamentação, tanto constitucional como infra-constitucional, para a
contratação direta em casos de emergência e calamidade. A seguir, passa-se a verificar as distintas definições
conferidas às situações de emergência e calamidade pelos doutrinadores e pelos julgados das cortes de
contas, bem como os requisitos para que sejam firmadas contratações diretas, fundamentadas nestas
situações. Depois de verificada a doutrina e a jurisprudência, são apresentadas ponderações acerca da
possibilidade de serem prorrogados os contratos emergenciais. Por fim, considerando-se que o dispositivo
legal da Lei das Licitações, que regula as contratações em situação emergencial, expressamente, proíbe a
prorrogação de contrato desta natureza, e em face do princípio da legalidade, previsto no art. 37, da
Constituição Federal de 1988, não é possível prorrogar os instrumentos contratuais desta natureza, mesmo
que ainda não tenha sido resolvida a situação emergencial que ensejou a contratação. Assim, caso os
serviços, objeto do contrato emergencial, continuem sendo necessários, um novo instrumento contratual
deve ser celebrado, com esteio na situação emergencial atual, mesmo que seja com a mesma empresa.
PALAVRAS-CHAVES: contrato emergencial, duração, prorrogação

ABSTRACT
Initially, we seek to demonstrate the both constitutional and infra-constitutional reasons, to direct contracting
in emergency and disaster. After that, we start to verify the various definitions accorded to emergency and
disaster by scholars and judged by the courts of accounts, as well as requirements to be fastened direct hires,
based in these situations. After verifying the doctrine and jurisprudence, considerations are presented about
the possibility of being extended those emergency contracts. Finally, considering the legal provisions of the
Law on Bidding, which regulates the hiring in an emergency situation, expressly prohibits the extension of
such contract, and in keeping with the principle of legality, under art. 37 of the Constitution of 1988, it is not
possible to extend the contractual instruments of this nature, even if it has not yet been resolved in an
emergency situation that called for the hiring. Thus, if the services underlying the futures emergency, remain
necessary, a new contractual instrument should be signed, with mainstay in the current emergency situation,
even with the same company.
KEYWORDS: Emergency contract, duration, extension

 

 

 

INTRODUÇÃO

 

           Expirado o prazo de vigência do contrato celebrado em caráter emergencial, sem, entretanto, ter sido
resolvida a situação de emergência que ensejou a contratação direta, suscita-se sempre a dúvida se seria
possível prorrogar o prazo deste Contrato. Sendo este um tema cercado de grande controvérsia,
considerando que o dispositivo legal, que esteia a contratação direta em face da ocorrência de uma situação
emergencial, expressamente veda a sua prorrogação. No entanto, frequentemente, quando se encerra o prazo
de vigência do contrato emergencial, principalmente nos casos de contratação dos serviços der locação de
mão de obra especializada, a situação emergencial, que ensejou a referida contratação, ainda não foi
resolvida, sendo necessária a continuidade dos serviços contratados emergencialmente, sob pena de gerar
prejuízos aos serviços prestados pelo órgão ou entidade da Administração Pública.

 

           Em face desta dúvida, objetiva o presente trabalho, através de pesquisa bibliográfica, exploratória,
pura e qualitativa, analisar a possibilidade de prorrogar o prazo do contrato celebrado em caráter
emergencial, mostrando o posicionamento que tem adotado a doutrina e a jurisprudência acerca do tema, em
face das situações práticas, vivenciadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública e as disposições
taxativas, contidas no art. 24, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93, a chamada “Lei das Licitações”.

 

            Acredita-se que, considerando que o dispositivo legal, que trata da contratação direta fundamentada
em uma situação emergencial, veda, expressamente, a prorrogação deste tipo de contrato, não é possível
prorrogar os instrumentos contratuais desta natureza, embora a situação emergencial ainda não tenha sido
resolvida. Persistindo a necessidade premente dos serviços, objeto do contrato emergencial, deve ser
celebrada uma nova avenca, mesmo que com a mesma empresa, mas fundamentada na descrição da situação
emergencial atual.
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I  A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

 

            Considerando que os recursos financeiros gerenciados pelo administrador público compõem o
patrimônio do povo, devendo ser aplicados de forma a melhor atender suas necessidades e expectativas, e
considerando, ainda, que estes mesmos recursos são insuficientes, diante das necessidades populares, a
Constituição Federal determina, em seu artigo 37, inciso XXI, que as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação pública, o qual deverá garantir igualdade de condições a
todos os concorrentes.

 

             A exigência de realização de procedimento licitatório, como providência preliminar à celebração de
contratos pela Administração Pública, embora tenha sólidos constitucionais, sendo, assim, regra geral, é
certo que tal regra não é absoluta, comportando exceções, como previsto no mesmo dispositivo que a
obrigatoriedade de realizar procedimento licitatório deixará de existir nos "casos específicos ressalvados na
legislação", os quais estão disciplinados pela legislação ordinária.

 

            Para regulamentar o mencionado inciso constitucional, foi editada a Lei Federal n° 8.666/93, que
cuida, além de determinar e descrever as modalidades licitatórias, os casos excepcionais em que a
contratação ou aquisição poderá ser realizada sem que seja precedida de licitação, são as hipóteses contidas
nos artigos 24 e 25, que tratam, respectivamente, das situações de dispensa e de inexigibilidade de licitação.

 

             O artigo segundo, da Lei nº 8.666/93, determina que as obras, serviços, inclusive de publicidade,
compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com
terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

            

            As exceções, em que a Lei considera dispensável a licitação, ocorrem quando, mesmo sendo possível
a competição, ela não é o meio mais adequado para atender o interesse público naquele momento, pois,
avaliando os benefícios (possíveis) e os prejuízos (inevitáveis) que poderiam concretizar-se em virtude do
desenvolvimento do procedimento licitatório, o legislador permitiu a contratação direta. Em tais hipóteses, a
autorização legal para contratação direta deriva da previsão do legislador de prejuízos superiores aos
potenciais benefícios.

 

            Há, também, os casos em que a licitação é inexigível, que ocorrem quando, no mercado, para um
determinado seguimento de prestação de serviços ou fornecimento, não existe possibilidade de competição,
portanto, o procedimento licitatório seria ineficaz.

 

            Com relação à dispensa, o legislador discrimina os casos de contratação direta. Por isso, a
dispensa de licitação depende de previsão explícita em lei, cujo rol é exaustivo e não pode ser ampliado,
segundo a doutrina dominante. Já nos casos de inexigibilidade, o rol normativo tem natureza exemplificativa,
haja vista a impossibilidade, reconhecida pelo legislador, de prever um elenco exaustivo com todas as
situações em que ocorrerá a inviabilidade da competição.

 

            Verifica-se, como hipóteses em que a licitação é dispensável, os casos de emergência ou calamidade,
previstos no inciso IV:  

Art. 24. É dispensável a licitação:

 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento
de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam
ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; [1]

 

II OS CONCEITOS DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE
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            A primeira dificuldade, com que se depara o administrador público, na aplicação do inciso acima
transcrito, é identificar o conceito de casos de emergência ou calamidade, aos quais o legislador se refere, em
que seria permitida a aplicação desta previsão legal, pois, o que pode ser considerado emergência por uns
pode não o ser para outros.

 

            Para Jorge Ulisses Jacoby Fernandes[2],  A noção de uma situação de emergência deve coadunar-se
com o tema em questão, pouco aproveitando a noção coloquial do termo, dissociada da sede de licitação e
contratos.

 

             Aqui, emergência diz respeito à possibilidade de se promover a dispensa de licitação. Corolário
dessa premissa é, fundamentalmente, a absoluta impossibilidade de atender ao interesse público – fim único
de toda atividade administrativa -, se adotado o procedimento licitatório. Emergência, para autorizar a
dispensa, requer a caracterização de uma situação cujo tempo de atendimento implique a necessidade de
dispensar o procedimento licitatório.

 

             Compõe a situação de emergência, na finalidade desse dispositivo, certa dose de imprevisibilidade da
situação e a existência de risco, em potencial, à pessoas ou coisas, que requerem urgência de atendimento.

 

             Para Marçal Justen Filho[3], a necessidade (aí abrangida a emergência) retrata-se na existência de
situação fática onde há potencial de dano caso sejam aplicadas as regras-padrão.

 

             Observe-se que o conceito de emergência não é meramente “fático”. Ou seja, emergência não é
simplesmente uma situação fática anormal. A emergência é um conceito relacional entre a situação fática
anormal e a realização de certos valores. (...) A emergência consiste em ocorrência fática que produz
modificação na situação visualizada pelo legislador como padrão. A ocorrência anômala (emergência)
conduzirá ao sacrifício de certos valores se for mantida a disciplina jurídica estabelecida como regra geral. A
situação emergencial põe em risco a satisfação dos valores buscados pela própria norma ou pelo
ordenamento em seu todo.

 

             No caso específico das contratações diretas, emergência significa necessidade de atendimento
imediato a certos interesses. Demora em realizar a prestação produziria risco de sacrifício de valores
tutelados pelo ordenamento jurídico. Como a licitação pressupõe certa demora para seu trâmite, submeter a
contratação ao processo licitatório propiciaria a concretização do sacrifício a esses valores.”

 

             Sobre emergência, diz Antônio Carlos Cintra do Amaral,[4]

A emergência é, a nosso ver, caracterizada pela inadequação do procedimento formal licitatório ao caso
concreto. Mais especificamente: um caso é de emergência quando reclama solução imediata, de tal modo
que a realização de licitação, com os prazos e formalidades que exige, pode causar prejuízo à empresa
(obviamente prejuízo relevante) ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços ou bens, ou,
ainda, provocar a paralisação ou prejudicar a regularidade de suas atividades específicas. Quando a
realização de licitação não é incompatível com a solução necessária, no momento preconizado, não se
caracteriza a emergência.

 

Carmen Lúcia Antunes Rocha,[5] Conceito de urgência no Direito Público Brasileiro , in Revista
Trimestral de Direito Público, nº 1/1993, Malheiros Editores, p. 234, sobre o conceito de emergência: 
"Urgente é o que não pode esperar sem que prejuízo se tenha pelo vagar ou que benefício se perca pela
lentidão do comportamento regular, demasiado lerdo para a precisão que emergiu.

 

No Direito, o conceito de urgência não refoge a estas idéias que se alocam na definição leiga da
palavra. Também o conteúdo jurídico da palavra urgência contém quer o sentido de tempo exíguo e
momento imediato, de um lado, quer a idéia de necessidade especial e premente, de outro.

 

Urgência jurídica é, pois, a situação que ultrapassa a definição normativa regular de desempenho
ordinário das funções do Poder Público pela premência de que se reveste e pela imperiosidade de
atendimento da hipótese abordada, a demandar, assim, uma conduta especial em relação àquela que se nutre
da normalidade aprazada institucionalmente".

 

                Sobre emergência, manifesta-se Hely Lopes Meirelles,[6]
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Exemplificando, são casos de emergência o rompimento do conduto de água que abastece a cidade; a
queda de uma ponte essencial para o transporte coletivo; a ocorrência de um surto epidêmico; a quebra
de máquinas ou equipamentos que paralise ou retarde o serviço público, e tantos outros eventos ou
acidentes que transtornam a vida da comunidade e exigem prontas providências da Administração. Em
tais casos, a autoridade pública responsável, verificando a urgência das medidas administrativas, pode
declará-las de emergência e dispensar a licitação para as necessárias contratações, circunscritas à
debelação do perigo ou à atenuação de danos a pessoas e bens públicos ou particulares. O
reconhecimento da emergência é de valoração subjetiva, mas há de estar baseado em fatos consumados
ou iminentes, comprovados ou previstos, que justifiquem a dispensa de licitação.

 

            Já o conceito de calamidade está descrito no artigo 2°, do Decreto Federal n° 895, de 16 de agosto
de 1993, que entende por estado de calamidade pública o reconhecimento, pelo Poder Público, de situação
anormal, provocada por desastres, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou
à vida de seus integrantes; podendo ensejar a declaração de calamidade pública vendavais, enchentes,
inundações, doenças infecto-contagiosas em largas proporções e seca prolongada.

 

            Diante do conceito legal de calamidade pública, acima transcrito, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes[7],
em Contratação Direta sem Licitação, 2000, pgs 314 e 315, posiciona-se:

           

            Sem a declaração do estado de calamidade pública, deve ser reconhecida por portaria da Secretaria
Especial de Políticas Regionais da Câmara de Políticas Regionais, não pode pretender o administrador
utilizar-se do dispositivo sem a existência desse ato administrativo formal. Admissível, contudo, que na
época da efetivação das contratações ainda esteja em elaboração, e não publicado formalmente.

 

            Pelo exposto, verifica-se que, ao contrário do caso de emergência, incorre possibilidade de critério
subjetivo ou discricionário, sem que o ato formal da declaração de calamidade pública se exteriorize.(...)?

 

            Também a calamidade é circunstanciada pelo aspecto da imprevisibilidade, mas admite-se que, se
previsível e inevitável, justifique a contratação direta. Realmente, seria inaceitável que um fato previsível e
evitável pudesse ser posteriormente utilizado como justificativa para a declaração de calamidade pública de
modo repetitivo ou comum.”

 

            Define, como calamidade pública, Hely Lopes Meirelles[8],

 

Calamidade pública é a situação de perigo e de anormalidade social decorrente de fatos da natureza, tais
como inundações devastadoras, vendavais destruidores, epidemias letais, secas assoladoras e outros
eventos físicos flagelantes que afetem profundamente a segurança ou a saúde públicas, os bens
particulares, o transporte coletivo, a habitação ou o trabalho em geral.

 

            Observando–se, portanto, os conceitos doutrinários para emergência e calamidade e, ainda, diante
dos casos concretos, fica imprecisa a definição do que realmente seria situação de emergência que justificaria
a contratação sem licitação, principalmente, porque o entendimento das Cortes de Contas é muito variado.
Entretanto, é fato que toda contratação sem licitação deverá ser minuciosamente motivada, sendo, sempre, o
interesse público que a justificará.

 

            Desta forma, deparando-se com situações concretas, o administrador público deverá confrontar a
obrigação de licitar com os possíveis prejuízos ou riscos que poderão resultar da demora na celebração do
contrato diante da realização do procedimento licitatório. Se, como resultado desse confronto, concluir o
administrador que licitar irá causar ou poderá vir a causar sérios prejuízos à Administração ou à sociedade
em geral, será autorizada a contratação direta.

 

            Para efetivar-se a contratação direta, devem ser observados três requisitos básicos: situação
emergencial ou calamitosa que não enseje a imputação de desídia ao administrador, urgência de atendimento
e risco de ocorrência de sérios danos a pessoas ou bens.

 

            O primeiro requisito, situação emergencial ou calamitosa que autoriza a contratação direta, seria
aquela que a Administração não tem possibilidade normal de prevenir e que, por isso, não pode ser imputada
à falta de planejamento, à desídia ou à má gestão dos recursos disponíveis.
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            Com relação ao segundo requisito, a urgência de atendimento, esta ocorrerá quando, caso as
medidas requeridas não sejam adotadas prontamente, houver risco da ocorrência de prejuízo ou
comprometimento da segurança de pessoas ou bens públicos e particulares.

 

            Finalmente, o risco, tido como terceiro pressuposto para contratação direta, deve ser passível de
comprovação concreta. Isto significa que, constatada a situação emergencial ou calamitosa, possa a
Administração demonstrar objetivamente a probabilidade de ocorrer sérios danos a pessoas ou bens, caso
não seja, de pronto, efetivada a contratação de terceiro para execução de obra, serviço ou fornecimento.

 

            O Tribunal de Contas da União, por meio da Decisão n° 347/94 – Plenário, DOU de 21-6-1994,
disponível no site www.tcu.gov.br, firmou, em resposta à consulta, requisitos necessários à contratação
direta, fundamentada no art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93:

 

                                   O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo relator, DECIDE:

 

1. conhecer do expediente formulado pelo ilustre Ministro de Estado dos Transportes para informar a Sua
Excelência que, de acordo com as normas que disciplinam a matéria, o Tribunal não responde a consultas
consubstanciadas em caso concreto;

 

2. responder ao ilustre Consulente, quanto à caracterização dos casos de emergência ou de calamidade
pública, em tese:

 

a) que, além da adoção das formalidades previstas no art. 26 e seu parágrafo único da Lei n° 8.666/93, são
pressupostos da aplicação do caso de dispensa preconizado no art. 24, inciso IV, da mesma Lei:

 

a.1) que a situação adversa, dada como de emergência ou de calamidade pública, não se tenha originado,
total ou parcialmente, da falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos recursos
disponíveis, ou seja, que ela não possa, em alguma medida, ser atribuída à culpa ou dolo do agente público
que tinha o dever de agir para prevenir a ocorrência de tal situação;

 

a.2) que exista urgência concreta e efetiva do atendimento a situação decorrente do estado emergencial ou
calamitoso, visando afastar riscos de danos a bens ou à saúde ou à vida de pessoas;

 

a.3) que o risco, além de concreto e efetivamente provável, mostre-se iminente e especialmente gravoso;

 

a.4) que a imediata efetivação, por meio de contratação com terceiro, de determinadas obras, serviços ou
compras, segundo as especificações e quantitativos tecnicamente apurados, seja o meio mais adequado,
efetivo e eficiente de afastar o risco iminente detectado.

 

            Portanto, nos casos de contratação direta, em virtude se ser legalmente dispensável a licitação, o
administrador público tem ampliado o grau de discricionariedade para esses atos, não podendo, no entanto,
isto se constituir numa ação desprovida de regras. Embora seja certo que tais contratações exijam
formalidades menores, até pelas próprias circunstâncias inerentes à contratação direta, o administrador não
poderá deixar de atentar para a aplicação dos princípios gerais da licitação e atender às formalidades
adequadas, impostas pela lei.

 

III – A DURAÇÃO DO CONTRATO EMERGENCIAL       

 

            Analisada a primeira dificuldade, normalmente enfrentada na aplicação no inciso IV, do art. 24, da
“Lei das Licitações”, que é identificar o conceito de emergência e calamidade, tem-se o prazo de duração do
contrato, celebrado com esteio neste inciso, como outro ponto de muita polêmica.

 

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que é dispensável a licitação, nos casos de emergência ou
de calamidade pública, pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.
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Entretanto, na prática, no dia a dia da administração pública, é muito comum, chegando quase a ser
corriqueiro, acontecer de, findo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da contratação emergencial, a situação
que ensejou a emergência ou a calamidade ainda persistir, quer porque o procedimento licitatório instaurado
para contratação do serviço ou fornecimento não foi concluído, quer porque a obra, necessária à recuperação
dos danos causados pela calamidade não foi terminada. Nestes casos, encontra-se o administrador em um
impasse, pois a Lei veda expressamente a prorrogação do contrato, mas a prestação do serviço ainda é
necessária ou ainda não foi concluída, encontrando-se, na doutrina, posicionamentos divergentes sobre a
possibilidade de prorrogação de contrato emergencial.

 

Para Jorge Ulisses Jacoby Fernandes[9]:

 

Mesmo na ocorrência de qualquer fato alheio à vontade das partes, o tempo do ajuste conta-se de forma
contínua, em dias consecutivos e ininterruptos, contados os 180 dias do fato, numa homenagem à
interpretação literal. No mesmo prazo, contudo, poderá ser firmado mais de um contrato, se persistirem
os requisitos previstos a seguir, sendo admissível que no prazo de 180 dias se refira a um conjunto de
contratos, desde que atendidas, a cada nova contratação, as formalidades do art.26. Essa é a inteligência
que se extrai do fato de a lei referir-se a vedação da prorrogação dos respectivos contratos, expressão
que o legislador utilizou no plural.

 

Além de estabelecer a forma de contagem, o dispositivo acabou por vedar a prorrogação do contrato.
Obviamente, o fez sem o interesse de distinguir entre o que é precedido de licitação ou não. Não servem
ao caso concreto, em princípio, as hipóteses dos incisos ou dos parágrafos do art.57: em qualquer caso,
seja no interesse da Administração, seja por fatores supervenientes ao ajuste, descabe a prorrogação,
salvo se caracterizado outro dos motivos de dispensa ou inexigibilidade; sem amparo legal a prorrogação
por emergência pelo mesmo fato ensejado da primeira contratação direta.

 

Sobre o assunto, Ivan Barbosa Rigolin e Marco Túlio Bottino[10]:

 

Caso outro estado emergencial ou calamitoso ocorra dentro dos cento e oitenta dias do primeiro, outra
aquisição, devidamente justificada, através de outra contratação direta, sempre poderá ser realizada – e
ainda que seja com a mesma pessoa física ou jurídica; o que se veda é a prorrogação de um mesmo
contrato para além de cento e oitenta dias.

 

                Contrário a estes posicionamentos está Marçal Justen Filho[11]: A contratação direta deverá
objetivar apenas a eliminação do risco de prejuízo, não podendo a execução do contrato superar cento e
oitenta dias (vedada a prorrogação).

 

A prorrogação é indesejável, mas não pode ser proibida. Nesse ponto, a lei deve ser interpretada em
ternos. A prorrogação poderá ocorrer, dependendo das circunstâncias supervenientes. Embora improvável,
poderiam suceder-se duas calamidades em uma mesma região, de modo que a segunda impedisse a regular
execução do contrato firmado para atender situação emergencial criada pelo evento anterior.”

 

Analisando o assunto, Lucas Rocha Furtado[12], julgou por bem distinguir prorrogação e renovação:

Importa, aqui, distinguir entre prorrogação e renovação. Entendemos que temos renovação de vigência
de contrato quando, tendo sido fixado no contrato que este vigoraria por 12 meses, por exemplo, acerta-
se que o mesmo irá vigorar por mais 12 meses – além dos inicialmente pactuados (ver art. 57, II, que
admite esse tipo de renovação para contratos de serviço de natureza contínua). Ao contrário, temos a
prorrogação de vigência de contrato quando, tendo sido acertado que determinada obra seria iniciada
em determinada data e concluída em 30 dias, por exemplo, não é possível o início da execução do
contrato pelo fato de a Administração não ter disponibilizado o local. Nessa hipótese, ficará
automaticamente prorrogado o prazo de vigência do contrato.

            Na mesma obra, p. 74 e 75, continua Lucas Rocha Furtado:

O Tribunal de Contas da União, ao proceder ao exame do Processo TC n° 625.189/97-3, entendeu que a
ocorrência de nova situação calamitosa requer a celebração de novo contrato, não sendo possível a
renovação – e não prorrogação, como equivocadamente indica o dispositivo legal – do anteriormente
celebrado.

            Situação diversa, em que se examinou a possibilidade de prorrogação, e não renovação, de contrato
emergencial, foi igualmente objeto de manifestação do mesmo Tribunal de Contas da União. A interpretação
procedida pelo Tribunal levou à conclusão de que o art. 24, IV, a rigor, estaria a vedar a renovação do prazo
do contrato, e não a prorrogação do início ou da conclusão da execução de contratos celebrados sem
licitação sob o fundamento de urgência ou emergência. No exame do processo TC – 500.296/96, em que
restou evidente a distinção entre os termos renovação e prorrogação, manifestou-se o TCU nos seguintes
termos:

‘5. As premissas que fundamentam a consulta são as seguintes. Foi decretado estado de calamidade
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pública em um ente municipal. O município não tem recursos financeiros suficientes para arcar com as
despesas decorrentes desse estado calamintoso. Diante disso, encaminhou projetos a órgãos do governo
federal solicitando os recursos. Após aprovação, os recursos foram repassados 60 (sessenta) dias após a
ocorrência da calamidade e inclusive do respectivo Decreto. Por sua vez, o município só vai poder
iniciar as obras, serviços e aquisição de bens, oriundos dos projetos aprovados, após a efetivação dos
créditos, posto que só poderá empenhar à vista de tais créditos. Na suposição de que as obras, serviços e
aquisições foram realizadas de forma a atender o prazo contido no inciso IV do art. 24 da Lei n°
8.443/92, qual seja, 180 (cento e oitenta) dias após o evento calamitoso, decorrendo daí as contratações
emergenciais, tais obras, serviços e aquisições só findarão 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos e
ininterruptos após a ocorrência do evento. (...)

21. Consoante registrado anteriormente, a Lei determina que ocorrendo situação calamitosa ou
emergencial, as obras e serviços deverão ser concluídos no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
vedada a prorrogação dos respectivos contratos.

22. No entanto, a superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que
altere as condições do respectivo contrato, é razão suficiente para alteração do contrato, a teor do
disposto no art. 57, §1°, item II, da Lei n° 8.666/93.

23. Nesse sentido, compartilho com o entendimento proferido pelo Prof. Marçal Justen, que assim
prescreve: ‘A prorrogação é indesejável, mas não pode ser proibida. Nesse ponto, a lei deve ser
interpretada em ternos. A prorrogação poderá ocorrer, dependendo das circunstâncias supervenientes.
Embora improvável, poderiam suceder-se duas calamidades em uma mesma região, de modo que a
segunda impedisse a regular execução do contrato firmado para atender situação emergencial criada pelo
evento anterior’ (op. Cit. P.137).

24. Com respeito a Teoria da Imprevisão, a doutrina é pacífica no sentido de sua aplicação em contratos
administrativos. (...)

 

31. Diante do exposto, entendo, conclusivamente, que os contratos, firmados com dispensa de licitação,
com base no inciso IV, art. 24, da Lei n° 8.666/93, embora tenham prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias para a conclusão das obras e serviços, podem ser prorrogados, desde que ocorra,
posteriormente, fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições de execução do contrato.

 

Assim acolho a proposta da Unidade Técnica e VOTO no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que
ora submeto à apreciação deste Plenário’

É de se concluir, portanto, que os contratos emergenciais, diante de situações excepcionais e estranhas à
vontade das partes (conforme Decisão n° 820/96 supra), poderão sofrer prorrogação em seus prazos de
início e de conclusão; não se admite, no entanto, a renovação de referidos contratos.

 

O entendimento das Cortes de Contas, assim como da doutrina, tem variado ao longo do tempo e
dependendo do caso, senão vejamos:

1. Processo TC – n° 300.246/96-0, Decisão n° 678/98, TCU – Plenário. Ministro Relator: José
Antônio B. de Macedo, publicada no DOU de 13.10.1998, seção I, disponível no site www.tcu.gov.br : 

 

O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE: 8.1 - acolher as razões de
justificativa apresentadas (...) sem prejuízo de determinar: 8.1.1 - à Delegacia de Administração do
Ministério na Fazenda no Espírito Santo que: (...)1.4 - observe, fielmente, as normas de licitações e
contratos previstas na Lei n. 8.666/93, em especial: (...) o art. 24, inciso IV, abstendo-se de celebrar
contrato por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias contados da ocorrência da situação emergencial
ou calamitosa, em caso de dispensa de licitação de que trata esse inciso; (...)

 

2. Processo nº TC 625.189/97-3, Decisão 822/97 – TCU – Plenário, Ministro Relator: Ministro
Humberto Guimarães Souto, Sessão 1, Dou de 12/12/1997 - Página 29830, disponível no site
www.tcu.gov.br :

 

                                   Voto do Ministro Relator

Consigno, inicialmente, que a representação formulada pela empresa Elevadores Otis Ltda preenche os
requisitos de admissibilidade para o seu conhecimento por este Tribunal. Conforme observo, no
transcurso dos certames promovidos pela administração da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre
S.A - TRENSURB para a contratação dos serviços mencionados foram celebrados 03 (três) contratos:
em 14.03.1996 com a Elevadores Otis Ltda e em 22.10.1996 e 20.05.1997 com a Atos, Comércio e
Assessoria Técnica em Elevadores Ltda, todos com fulcro nas disposições do art. 24, inciso IV, da Lei nº
8.666/93. Verifica-se que, a princípio, tais contratações poderiam ser questionadas, especialmente ante a
possibilidade da falta de planejamento da administração. Contudo, vejo que, neste caso, como restou
assentado no relatório acima, a TRENSURB, desde da instalação das mencionadas escadas rolantes,
realizava a manutenção das mesmas com o próprio fornecedor, "dentro do critério de exclusividade e
única disponibilidade técnica existente no mercado local". Surgindo a possibilidade de competição, foi
iniciado o devido processo licitatório. Ocorre que, no decorrer desses procedimentos, circunstâncias
sucederam alheias a vontade da empresa, inclusive liminar concedida em mandado de segurança, que
ensejaram retardamento na contratação. No meu entendimento, a manutenção das escadas rolantes se
fazia imprescindível, pois seu funcionamento normal poderia ficar comprometido. Portanto, entendo não
procedentes as alegações da representante nesse particular. Por outro lado, com respeito à possibilidade

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2030



de ter havido prorrogação irregular de contrato emergencial na circunstância em exame, ressalto que
inocorreu a transgressão denunciada, pois, "in casu", foi celebrado um novo contrato. Sobre esse
assunto, trago a colação o entendimento de Ivan Barbosa Rigolin e Marco Túllio Bottino, na obra
Manual Prático das Licitações (São Paulo: Saraiva, 1995, pág. 261): "...Caso outro estado emergencial
ou calamitoso ocorra dentro dos cento e oitenta dias do primeiro, outra aquisição, devidamente
justificada, através de outra contratação direta, sempre poderá ser realizada - e ainda que seja com a
mesma pessoa física ou jurídica; o que se veda é a prorrogação de um mesmo contrato, para além de
cento e oitenta dias; isto parece mais razoável do que entender ter a lei proibido toda e qualquer
prorrogação dentro desse prazo, até porque estaria, nesse passo, tumultuando terrivelmente o
disciplinamento das prorrogações, previsto nos art. 57 e seguintes." Diante dessas considerações, Voto
no sentido de que este Tribunal adote a decisão que submeto à deliberação deste Plenário.

Decisão

O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE: 1 - conhecer da representação
formulada pela empresa Elevadores Otis Ltda nos termos do § 1º, do art. 113 da Lei nº 8.666/93, para,
no mérito, considerá-la improcedente; (...)

 

3. Processo n° 3.400/96 – Conselheiro Relator: Ronaldo Costa Couto, disponível no site
www.tc.df.gov.br :

 

Relatório

 

Cuidam os autos do Contrato n.º 07/94, celebrado entre a Fundação de Serviço Social do DF e a
Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A, objetivando o fornecimento de gêneros alimentícios e
material de higiene e limpeza, no valor de R$ 173.000,00 com vigência de 13.12 a 31.12.94.

 

Em exame ainda o termo aditivo ao referido contrato, prorrogando-se o seu prazo de vigência por 60
(sessenta) dias e alternando-se o seu valor para R$ 519.000,00.

 

Da análise formal de tais ajustes esclarece a instrução que a prorrogação por meio de termo aditivo é
incompatível com o art. 24, IV, da Lei n.º 8.666/93, que fundamentou a dispensa de licitação. Entretanto,
como o contrato encontra-se expirado há dois anos e inexistem indícios de danos ao erário ou mérito,
julga extemporânea e desnecessária a adoção de outras medidas, além de recomendação à entidade.(...)

 

Voto

 

Diante das considerações do órgão instrutivo, VOTO, acompanhando suas sugestões, por que a C.
Corte:

 

I.   (...)

 

II. determine à Entidade estrita observância ao disposto no art. 24, IV, da Lei n.º
8.666/93, especialmente quanto à vedação à prorrogação contratual; (...)”

 

4. Processo n° TC - 015.729/2001-1; Acórdão 518/2002 - Primeira Câmara; Ministro Relator:
MARCOS VINICIOS VILAÇA; Publicado no Dou 14/08/2002, disponível no site www.tcu.gov.br :

14. Finalmente, refiro-me ao item 8.2.6 da instrução, no qual se sustenta a cominação de multa ao
diretor-presidente da Codesp, por ter firmado um contrato emergencial sucessivo a outro emergencial,
com dispensa de licitação, caracterizando prorrogação, que é, nessa hipótese, proibida pelo art. 24,
inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

15. Convenho com a Secex/SP sobre a imperatividade da multa, porque, afora de a prorrogação em
contrato emergencial ser vedada por lei, aqui foi a própria Codesp que deu origem à necessidade
urgente, ao demorar na instauração e finalização do procedimento licitatório adequado.

16. Assim, ainda na vigência do contrato anterior ao primeiro contrato emergencial DP/28-A2000, uma
licitação já deveria ter sido promovida, a fim de evitar a contratação direta. Isso, entretanto, só ocorreu
na vigência desse último contrato, já emergencial, quando em 06/09/2000 foram iniciados os estudos
para a licitação. Depois disso, mais de cinco meses se passaram até a novo contrato emergencial DP-01-
A2001. Portanto, a delonga não pode ser atribuída somente às contestações e recursos das empresas
contra o edital de licitação lançado, como aduz o responsável.

 

CONCLUSÃO

 

            Sopesando os dispositivos legais, os mais diversos posicionamentos doutrinários e as decisões dos
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Tribunais de Contas sobre a duração do contrato emergencial, concluímos que os instrumentos contratuais,
celebrados com esteio no inciso IV, do art. 24, da Lei n° 8.66/93, não poderão ter duração superior a 180
(cento e oitenta) dias, por determinação expressa da Lei.

 

Ao estabelecer como prazo máximo de duração da contratação emergencial 180 dias e vedar
expressamente sua prorrogação (art. 24, inc. IV), a intenção da Lei foi, certamente, não permitir que uma
situação marcada pela excepcionalidade se tornasse ordinária, permanente, a ponto de desviar-se do dever
geral de licitar.

 

A hipótese de dispensa de licitação refere-se a casos de “urgência” que têm a clara conotação de
passageiros, transitórios, temporários, já que, a rigor, para atender às necessidades permanentes, o prévio
processo licitatório é indispensável, nos termos do art. 2º da Lei. Elegeu-se, então, o prazo de 180 dias como
adequado, senão, suficiente, para a possível normalização da situação.

 

Mas a lei não proíbe - e seria insensato admitir que pudesse fazê-lo - a continuidade da situação
emergencial após os 180 dias. A norma jurídica contém hipóteses, buscando prever e regular situações
fáticas. Não pode, entretanto, criá-las, permiti-las ou proibi-las. Se, vencido o prazo máximo previsto em lei,
caracteriza-se uma situação de emergência, quer seja a continuidade da anterior, quer uma nova situação,
juridicamente existe, para todos os efeitos, uma nova emergência. A essa nova emergência aplica-se a norma
que prevê a dispensa de licitação, acarretando a possibilidade de se efetuar uma nova contratação direta.

 

            Restando, por fim, concluir que, persistindo a situação emergencial ou calamitosa que ensejou a
celebração da avenca, a vigência do contrato emergencial não poderá ser prorrogada. No entanto, diante da
redação atual do inciso legal que lhe dá fundamento, não é vedada a continuidade da contratação, desde que
realizada através de um novo contrato, podendo até ser celebrado com a mesma empresa, baseado em um
novo parecer, que descreva o estágio atualizado da emergência, e desde que fique comprovado que a
contratação não foi precedida de licitação por circunstâncias alheias à vontade do administrador público, e
não por desídia, falta de planejamento ou má gestão dos recursos disponíveis.
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O DOMÍNIO PÚBLICO COMO INTEGRANTE DA POLÍTICA URBANA: UMA ANÁLISE DO
PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

THE PUBLIC DOMAIN AS INTEGRAL OF THE URBAN POLICY: AN ANALYSIS OF THE
PRINCIPLE OF THE SOCIAL FUNCTION OF PROPERTY

THALES JOSÉ PITOMBEIRA EDUARDO

RESUMO
A pesquisa sobre a aplicação do princípio da função social da propriedade ao domínio público é de
fundamental relevância por analisar os bens públicos como integrantes da política urbana, baseando-se na
concepção de que o Poder Público, muitas vezes, se dissocia da finalidade social a qual está vinculado. O que
se pretende neste trabalho, em sentido amplo, é analisar a possibilidade do princípio da função social da
propriedade ser aplicado aos bens públicos. E, em sentido estrito, espera-se comprovar, diante do confronto
da lei, jurisprudência e doutrina, se há possibilidade de sanções serem impostas ao ente político que possui
seus bens alheios à afetação social, considerando-se de que forma se dá a intervenção no ente, quais seus
efeitos e as conseqüências por ela trazidas.
PALAVRAS-CHAVES: Domínio Público. Política Urbana. Princípio da Função Social da Propriedade.

ABSTRACT
The research on the application of the principle of social function of property in the public domain, is of
fundamental importance for analyzing public goods such as integral of urban policy, based on the idea that
the Public Power, often dissociate from the social purpose which is bound. The aim in this work, in a broad
sense, is to analyze the possibility of the principle of social function of property be applied to public goods.
And, strictly speaking, it is expected to prove, before the confrontation of the law, jurisprudence and
doctrine, on the possibility of sanction being imposed on the political entity that has its goods away from the
social affectation, considering in which way is the intervention in the entity, what are its effects and the
consequences it brought.
KEYWORDS: Public Domain. Urban Policy. Principle of the Social Function of Property.

Introdução

A função social da propriedade foi inserida na Constituição Cidadã pelo constituinte originário como forma
de limitar a atuação desenfreada do particular, combatendo as desigualdades sociais e promovendo o bem-
estar social local.

Contudo, muito se percebe a inércia e omissão dos entes federativos na administração dos bens que integram
seu patrimônio. Muitas vezes, eles não são, por longo período, desprovidos de destinação pública ou,
quando afetados, não se permite uma maior exploração dos mesmos.

Assim, a doutrina vem admitindo a extensão da aplicação do princípio da função social da propriedade aos
bens públicos, máxime no que se refere aos bens dominicais, em razão do Poder Público supostamente está
agindo com desprestigio aos fins a ele impostos, quais sejam, aqueles que asseguram a satisfação e promoção
do interesse social.

Neste diapasão, analisa-se acerca da possibilidade desta regra já aplicada aos bens particulares serem
estendidos aos bens públicos e quais os efeitos a eles gerados, notadamente no que se refere às espécies de
domínio público e as sanções previstas no ordenamento jurídico.

 

Função social da propriedade na Constituição Federal de 1988

A função social da propriedade é princípio do direito que operacionaliza o urbanismo e se faz ser cumprido
através das diretrizes do plano diretor. A Constituição Republicana enaltece este princípio em seu texto
normativo, trazendo-o expressamente nos artigos 5º, inciso XXIII; 170, inciso III; 182, §2º; 184; 185,
parágrafo único; e 186.

Consoante doutrina de Márcia Walquiria Batista dos Santos (2006), a palavra função tem origem no latim
functione, que traduz a ação natural e própria de qualquer coisa. Na visão sociológica, entende ser a
contribuição prestada por um elemento cultural para a perpetuação de uma configuração sócio-cultural.

No que se refere à etimologia da palavra social, verifica-se ser um adjetivo que se refere a uma sociedade,
configurando-se para a sociologia como uma manifestação advinda das relações entre seres humanos. Dessa
forma, conjugados os dois significados, tem-se que a função social significa que o imóvel, enquanto coisa,
possui sua natureza sujeita às necessidades sociais.

            A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traduz, nas palavras do Ministro Celso de Mello, que
o imóvel atende às necessidades sociais, pois nele incide um gravame social que trilha os passos do possuidor
no que tange a sua forma de utilização:
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[...] O direito de propriedade não se reveste de caráter absoluto, eis que, sobre ele, pesa grave hipoteca
social, a significar que, descumprida a função social que lhe é inerente [...] legitimar-se-á a intervenção
estatal na esfera dominial privada [...] O acesso à terra, a solução dos conflitos sociais, o aproveitamento
racional e adequado do imóvel rural, a utilização apropriada dos recursos naturais disponíveis e a
preservação do meio ambiente constituem elementos de realização da função social da propriedade [...]
(BRASIL. STF. ADI 2213 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em
04/04/2002, DJ 23-04-2004 [...]).

            Analisando o entendimento firmado acima, constata-se que a propriedade possui duas formas de
entendimento: uma idéia de vínculo entre o homem e o bem, em que aquele extrai deste níveis de satisfação
para seu bem-estar; e, em outra dimensão, este mesmo bem possui relevante função no que se refere a
sociedade em comum.  

            Analise-se, ainda, a doutrina de Edmilson de Almeida Barros Júnior (2004, p.71) quanto ao conceito
de função social: "[...] conjunto de normas jurídicas que visam, por vezes até com medidas de gravidade
jurídica, a recolocar a propriedade na sua trilha normal de serviência à coletividade".

Quanto ao termo "função social", conforme salienta Giovanni Pellerino (2005), seria mais correto falar em
"função estrutural" da propriedade, pois esta é estrutura da sociedade e indispensavelmente necessária ao
funcionamento do sistema social. Haveria uma junção estrutural entre o direito e a economia, ambos
colaborando para constatação de premissas decisivas para a ulterior seleção se há ou não direito de
propriedade quando cumpridas as diretrizes legais. 

Consoante doutrina de Éderson Pires (2006), a função social da propriedade resulta do encontro das
perspectivas liberal e socialista, representando uma flexibilização do direito de propriedade, resultado das
pretensões resistidas pelas lutas de classes do século XIX e marcada pela liberdade, igualdade e fraternidade
entre os homens.

Victor Carvalho Pinto (2005) comenta a origem da função social da propriedade na filosofia política
positivista, que via com simpatia a concentração da propriedade pela facilidade da direção geral da economia
do Estado, desenvolvida na França, durante a revolução industrial do século XIX, tendo como principais
formuladores Saint-Simon e Comte.

À época, a propriedade privada era vista como a principal causa dos problemas econômicos, inclusive o
funcionamento imperfeito do mercado, em razão das pessoas não estarem sujeitas, até então, ao comando
geral.  

Os saint-simonianos acreditavam numa propriedade intermediária da privada clássica e da pública, em que o
possuidor era um depositário e administrador do bem de forma vitalícia, porém sem caráter hereditário, já
que, após sua morte, a propriedade voltaria ao Estado.   

Comte, secretário de Saint-Simon, demonstrou indiferença quanto ao caráter público ou privado da
propriedade, dando verdadeira importância ao seu aspecto produtivo e não distributivo. Assim, seu uso
deveria estar voltado ao beneficio da sociedade, conclui Victor Carvalho Pinto (2005).  

Conforme visto acima, a doutrina positivista falhava por pregar desenvolvimento produtivo na realidade da
propriedade não distribuída, o que impedia a possibilidade da produção variar e não ser monopolizada por
certo grupo de pessoas.

Além disso, com a diversidade de gestores da produção, não só tendo beneficiários, mas também atuantes na
participação da obra, a geração de emprego fluiria, bem como a visão diferenciada dos propulsores geraria
melhores conhecimentos e desenvolvimentos de técnicas que seriam mais proveitosas à economia.

Imperiosa se mostra a análise da teoria acerca da função social formulada por Léon Duguit, conforme
comenta Francisco Luciano Lima Rodrigues (2003), a qual não negava a propriedade, mas a adequava a um
interesse que se sobressaia aos interesses individuais. Essa teoria se revela em maior compatibilidade com a
linha adotada pelo nosso ordenamento, conforme se verifica na tradução de Orlando Gomes (1988 apud
RODRIGUES, 2003, p. 76):

A propriedade deixou de ser o direito subjetivo do indivíduo e tende a se tornar a função social do detentor
da riqueza mobiliária e imobiliária; a propriedade implica para todo detentor de uma riqueza a obrigação de
empregá-la para o crescimento da riqueza social e para a interdependência social. Só o proprietário pode
executar uma certa tarefa social. Só ele pode aumentar a riqueza geral utilizando a sua própria; a propriedade
não é, de modo algum, um direito intangível e sagrado, mas um direito em contínua mudança que se deve
modelar sobre as necessidades sociais às quais deve responder.

Nesta esteira, a propriedade passou a expressar um direito-dever, deixando de ser individual para se
transformar numa função, prevalecendo o interesse coletivo sobre o individual.

Jorgina de Fátima Marcondes Guidio (2003, p. 117) assevera o papel social da propriedade trazido pela
Constituição Cidadã, além de corroborar com a idéia da propriedade, para existir, dever corresponder à sua
função social:

Eduardo Espínola destaca que 'o pressuposto de confiança e boa fé, que integra no moderno conceito de
obrigação, encontra-se correspondência na função social, implícita no direito de propriedade, no sentido de
consideração à solidariedade social, compreendendo os direitos do proprietário e os deveres que lhe são
impostos pela política legislativa.'
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Importante a análise de Uadi Lammêgo Bulos (2005) do magistério de Celso Antônio Bandeira de Mello, no
qual se considera a propriedade um direito apto a exercer uma função social, já que a proteção não é dada à
propriedade que cumpre a função social, mas a que não a cumpre, pois esta é que será indenizada, nos
moldes do artigo 182, § 4º, inciso III, da Lei Maior.

Saliente-se que a função social não se contrapõe ao direito subjetivo da propriedade, impedindo seu
exercício, mas se complementam. Como pensa André Osório Gondinho (2000 apud RODRIGUES, 2003, p.
81), a função social está atrelada ao respeito à dignidade da pessoa humana, pois, em conseqüência, contribui
para o desenvolvimento social e promove a diminuição das desigualdades sociais e da pobreza.   

Imperiosa se mostra a análise feita por Sílvio Luís Ferreira da Rocha (2005), acerca dos ensinamentos de
Celso Antônio Bandeira de Mello, que afasta a idéia da propriedade ser uma função social; isto é, o bem só
seria protegido se cumprisse a função social. Tal entendimento mostra-se equivocado, pois se levaria a
conclusão que as propriedades não cumpridoras da função social estariam desprotegidas à luz do
ordenamento jurídico, o que não representa a realidade, já que a indenização, neste caso, far-se-á em títulos
especiais da dívida pública, resgatáveis em vinte anos.

A propriedade é garantida, mesmo não cumprindo sua função social; pois ninguém, no atual Estado
Democrático de Direito, pode ser privado arbitrariamente de seus patrimônios. Seria, portanto, mais
adequado referir-se que a propriedade cumpridora da função social possui uma proteção maior, já que o
valor da indenização será pago na ocasião do ato expropriatório; contudo, em ambas as propriedades,
cumpridoras ou não da função social, a indenização é justa, inclusive com o acréscimo de juros nos casos do
artigo 182, § 4º, inciso III e artigo 184, ambos da Constituição Federal de 1988, vulgarmente denominados
desapropriação sanção.  

             Para o cumprimento da função social da propriedade pelo titular, é exigida uma política estratégica,
até mesmo para não gerar revolta por parte do particular, senão analise-se a doutrina de Victor Carvalho
Pinto (2005, p. 174):

O proprietário só vai obedecer voluntariamente ao plano na medida em que as determinações neste contidas
coincidam com seus interesses. Assim sendo, o cumprimento do plano, nas demais hipóteses, depende de
algum tipo de sanção contra o proprietário recalcitrante, sanção esta que em geral redunda na própria perda
da propriedade.

Pela prescrição do artigo 184, caput, da Constituição Federal e pelo entendimento acima citado, percebe-se
que se torna grave o descumprimento do titular das diretrizes do plano diretor, amparadas pela norma
constitucional e infraconstitucional, uma vez que são necessárias à ordenação da cidade.

Le Corbusier (1989 apud PINTO, 2005, p. 175) mostra a necessidade de ordenação espacial do município
para garantia do bem-estar coletivo: "Hoje, o mal está feito. As cidades são desumanas, e da ferocidade de
alguns interesses privados nasceu a infelicidade de inúmeras pessoas".

A propriedade, portanto, seria um direito que tem uma função social, pois não seria permissível que aquela
fosse tida absoluta de forma que a sua exploração desenfreada ou sua inutilização prejudicasse a sociedade.
A propriedade não pode ser intangível e nem se submeter aos interesses privados para utilização inadequada
(uso anormal) e para especulação imobiliária.    

Para conceituar a propriedade imobiliária que não cumpre a função social e, portanto, sujeita a sanções, a lex
mater trouxe em seu texto a expressão geral "subutilizado". Não abrange somente, neste conceito, o imóvel
sem qualquer utilização por parte do proprietário, mas também um imóvel residencial localizado numa área
restrita pelo plano diretor (zoneamento) ao funcionamento de fábricas, sendo a recíproca também verdadeira.
Se o imóvel possuir dimensões incompatíveis para área aeroportuária, este, também, será subutilizado.

Para que sejam aplicadas as sanções ao imóvel subutilizado, é necessário que haja edição de uma lei
municipal específica, zoneando cada área para definir como deve ser a sua utilização, bem como as alíquotas
progressivas do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), aplicado ao proprietário por não utilizar seu
imóvel, não bastando a simples imputação do imóvel subutilizado. Isto traduz cumprimento ao princípio da
legalidade.

Em caso de desapropriação, enquanto sanção constitucional pelo descumprimento ao princípio da função
social da propriedade, o Estado, na condição de ente interveniente, assume um compromisso com a ordem
econômica e social, uma vez que deverá afetar o bem desapropriado para um fim relevante à sociedade,
garantido cumprimento aos pressupostos constitucionais atinentes ao instituto interventivo citado, máxime
no que se refere à necessidade e utilidade pública acrescido do interesse social.   

Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o proprietário deverá seguir determinados preceitos
para proceder com o cumprimento da função social em relação à sua propriedade:

[...] só se tem por atendida a função social que condiciona o exercício do direito de propriedade, quando o
titular do domínio cumprir a obrigação (1) de favorecer o bem-estar dos que na terra labutam; (2) de manter
níveis satisfatórios de produtividade; (3) de assegurar a conservação dos recursos naturais; e (4) de observar
as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que possuem o domínio e aqueles
que cultivam a propriedade. (BRASIL. STF. ADI 2213 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO,
Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2002, DJ 23-04-2004 [...])

A progressividade do referido imposto com fim extrafiscal está legalmente prevista no artigo 156, §1º, inciso
I, da Lei Maior, vedando, inclusive, o Estatuto da Cidade, em seu artigo 7º, §3º, a concessão de anistia ou
isenção relativa à tributação progressiva por parte do legislador municipal, ficando, neste ponto, limitado em
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sua discricionariedade.  

Ressalte-se que a natureza da progressividade do referido imposto é extrafiscal diante de uma atitude
omissiva do particular, ou seja, para desacorçoar o descumprimento às diretrizes do plano diretor; por isso,
desestimular a imobilização da propriedade privada para fins meramente especulativos, diferentemente da
natureza do imposto propriamente dito que tem intuito meramente arrecadatório.

Analise-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao objetivo extrafiscal do IPTU
progressivo:

[...] Esta Corte, ao finalizar o julgamento do Re 153.771, firmou o entendimento de que a progressividade
do IPTU [...] só é admissível, em face da Constituição, para o fim extra-fiscal de assegurar o cumprimento da
função social da propriedade [...] Recurso extraordinário conhecido e provido, declarando-se a
inconstitucionalidade dos artigos 2º, 3º e 4º da Lei 6.747, de 21 de dezembro de 1990, do município de
Santo André (SP). (BRASIL. STF. RE 192737, Relator(a):  Min. MOREIRA ALVES, TRIBUNAL
PLENO, julgado em 05/06/1997, DJ 05-09-1997 [...])

Consoante o magistério de Uadi Lammêgo Bulos (2005), dois são os destinatários da função social da
propriedade: o Estado e o particular. Quanto ao primeiro, subdivide-se em Executivo, que cumpre o
desempenho da função administrativa a quem cabe fiscalizar; ao Legislativo, a que se impõe a edição de leis
para concretização do referido princípio; e o Judiciário, que diz o direito, nas questões intersubjetivas
litigiosas. Quanto ao segundo compete cumprir a função social. 

Vê-se que o plano diretor, fazendo-se cumprir a função social da propriedade, em seu regramento espacial,
acaba se relacionando com a própria segurança da sociedade, não só garantindo o seu bem-estar. Porém,
nenhuma serventia se extrai do cumprimento do citado princípio sem canalizar a sua potencialidade em
benefício dos outros, pois esta característica figura da sua própria essência. Sem aquela sequer há função
social, tampouco a existência de uma sociedade mais equilibrada e igualitária.

A função social, na doutrina de Uadi Lammêgo Bulos (2007), canaliza a propriedade para uma destinação
economicamente útil da propriedade, em nome do interesse público, objetivando otimizar seu uso a fim de
que não possa ser utilizada em detrimento do progresso e da satisfação da comunidade.

Assim, a propriedade deve cumprir sua função economicamente útil e produtiva, de modo a satisfazer as
necessidades sociais atinentes à tipologia do bem e a promoção da sua utilidade especifica de acordo com o
fim social; ou seja, haveria uma otimização dos recursos disponíveis em mãos dos proprietários.

A instituição dos meios jurídicos que sancionam o particular pelo uso do bem em desacordo com o plano
diretor é meio excepcional para redistribuição de riquezas, principalmente quando se fala em IPTU
progressivo, que vai impactar na situação financeira do proprietário; e a desapropriação, que pode ser útil
para a afetação do bem à destinação pública necessária, como, por exemplo, à moradia popular.

 

Os bens públicos no meio social

         A propriedade privada possui importante função no meio privado, pois ela está intimamente ligada à
própria sobrevivência do homem. A simples relação que se tem ao comprar um alimento, uma vestimenta ou
um objeto qualquer caracteriza propriedade e garante ao titular direitos e deveres inerentes.

            A questão se mostra mais relevante juridicamente quando se trata de propriedade imobiliária, pois a
relação satisfativa que o titular aufere do bem é tão proeminente que difícil seria imaginar a existência de uma
vida digna se o vínculo entre pessoa e coisa não fosse reconhecida pela ordem jurídica, tanto constitucional
como infraconstitucional.

            Assim, se a propriedade para o particular é de tamanha importância para sua sobrevivência, da
mesma forma os bens para a Administração Pública são importantes instrumentos para o desempenho da sua
função. Isto se verifica tanto no uso dos bens públicos quanto nos bens privados, ocasião em que o Poder
Público se vale de bens particulares para o cumprimento das finalidades de interesse público em nome do
princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.

            A relação proveniente dos bens públicos com a Administração Pública difere do direito de
propriedade no sentido tradicional, pois constitui vínculo de natureza administrativa que permite ao Poder
Público garantir o regular uso do bem, protegendo-o de quaisquer ingerências de particulares.

            Primordialmente, em Roma, o ente público detinha domínio análogo àqueles dos particulares sobre
seus bens. Na idade média, o príncipe cobrava pedágio sobre o uso dos bens, indistintamente. No Brasil
colonial, havia os bens do rei, da coroa - administrados pelo rei -, e aqueles frutos dos impostos. No império,
a influência francesa alterou a repartição para domínio do Estado, Coroa e público. Em 1916, o Código Civil
estabeleceu os bens de uso especial, comum e dominical.   

Os bens públicos são divididos em três espécies: os de uso comum do povo, os de uso especial e os
dominicais. Consoante doutrina Odete Medauar (2007), o regime da dominialidade dos bens públicos não é
equivalente ao da propriedade privada, pois se trata de vínculo específico, de natureza administrativa,
permitindo ao Poder Público a proteção contra quaisquer ingerências e garantindo a sua destinação voltada à
atenção ao interesses públicos.
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            Conceitualmente, tem-se que os bens públicos de uso comum do povo são aqueles utilizados por
todos, indistintamente. Embora se tenha tal característica, o uso pode ser gratuito ou remunerado. O artigo
103 do Código Civil é norma permissiva e autorizadora da cobrança de pedágios, não destoando a natureza
do bem. Ainda sim, a Administração Pública poderá promover a fiscalização e a imposição de sanções a fim
de garantir a segurança e ordem na utilização, evitando a destruição, inutilização ou poluição do bem. Por
fim, é importante esclarecer que o uso de bens públicos pelos particulares, embora de uso comum, não
deverá contrariar o interesse público, tampouco retirar as características próprias de destinação do bem.    

            Os bens públicos de uso especial são utilizados para prestação dos serviços que são disponibilizados
pela Administração Pública. A sua utilização depende das regras e condições impostas pelo Poder Público.

            Consoante doutrina de José Cretella Júnior (2000), os usuários dos bens de uso comum são o povo
em geral, sem qualquer discriminação, e não especificamente o indivíduo. Cada pessoa se beneficia de tal uso
na qualidade de membro de uma coletividade. Diferente relação ocorre com os bens de uso especial, em que
os usuários são um determinado público específico, representados pelos titulares dos respectivos direitos,
genericamente determinado.

            Por fim, os bens públicos dominicais são aqueles que não possuem destinação, pois estão
desprovidos de uma finalidade pública. Tratam-se, assim, de patrimônio disponível da Administração Pública
e sujeitos à alienação.

            Mister se faz, ainda, comentar acerca das características dos bens públicos com base na doutrina de
Odete Medauar (2007). A inalienabilidade significa afirmar que não pode haver disponibilidade dos referidos
bens, porém não se apresenta de modo absoluto, pois os bens dominicais, conforme relatado acima, estão
sujeitos à alienação, dependendo, naturalmente, da manifestação volitiva da Administração Pública.

            A imprescritibilidade significa a impossibilidade dos bens públicos serem usucapidos,
independentemente da sua condição ou localidade, ou seja, embora não tenham afetação pública, conforme
preceitua os artigos 182, § 3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988 e artigo 102, do
Código Civil. Também não há possibilidade de haver, em caso de execução forçada contra o Poder Público,
penhora dos bens integrantes do domínio público, pela característica da impenhorabilidade. A lei
constitucional admite, excepcionalmente, em seu artigo 100, § 2º, o seqüestro de bens em caso de preterição
ou ferimento à ordem cronológica do pagamento dos precatórios.  

            Não há possibilidade, também, de pesar sobre os bens públicos um gravame real de garantia
(hipoteca, penhor ou anticrese). Chama-se impossibilidade de oneração. Já a chamada polícia dos bens
públicos destina-se à manutenção do patrimônio e não à limitação ao exercício de direitos, como se
habitualmente costuma entender, completa a doutrinadora Odete Medauar (2007).

Por fim, os bens públicos estão imunes de impostos instituídos pelos entes federativos, conforme artigo 150,
inciso VI, da Constituição Federal de 1988; ou seja, gozam de imunidade de imposto. 

A doutrina de Renan Lotufo (2003) remete importante comentário no que tange ao regime jurídico sobre o
qual os bens estão sujeitos ao Estado. Ao passo que analisa acerca do artigo 99, do Código Civil, ensina que
os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são considerados de domínio público do
Estado; enquanto que os bens dominicais são de domínio privado do referido ente.

Tal distinção é feita notadamente, em razão primordial, pelo fato dos bens públicos de uso comum do povo e
de uso especial serem afetados com uma destinação social específica e, portanto, insuscetíveis de alienação,
daí seu regime jurídico de domínio público. No que se refere aos bens dominicais, seu caráter é de domínio
privado, já que não estão afetados com nenhuma destinação pública específica, o que lhe possibilita a
alienação, daí o seu caráter disponível. Aqui, entende-se que a Administração Pública exerce "poderes de
proprietário", expressão utilizada por Clóvis Beviláqua, dado o caráter semelhantemente privado ao bem
dominical.     

 

O domínio público e o princípio da função social da propriedade

 

O princípio da função social da propriedade, expressamente previsto na Constituição Federal,
indiscutivelmente é norma que sujeita a propriedade privada a limites concernentes ao seu uso, gozo e
disposição, relativamente compatíveis ao interesse e bem-estar da coletividade.

Porém, no que tange ao domínio público, o princípio da função social da propriedade não goza de previsão
expressa, muito menos de certeza quanto à sua aplicabilidade. Não há dúvida que todo patrimônio público
está a serviço do interesse coletivo da sociedade no que se refere ao seu bem-estar. Assim, primordialmente,
parece até redundante falar em função social da propriedade pública.

O que existe entre a propriedade particular e a pública é uma diferenciação quanto ao tratamento da função
social da propriedade, posto que, na primeira, há visivelmente confronto quanto ao interesse individual do
titular do domínio e o interesse público. Já na segunda, não se vislumbra referido conflito com tamanha
dimensão, uma vez que os bens públicos, pela sua própria natureza, atendem primordialmente ao interesse
coletivo, na medida em que lhes atribuir função social não se mostra de certa estranheza, conforme defende
Maria Sylvia Zanella di Pietro (1989). 

Inicialmente, a propriedade particular não detinha o caráter social preconizado na norma. Com a intervenção
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estatal em razão da escassez de riquezas, do alastramento da miséria, da ambição desenfreada do homem, do
mau uso dos bens e dos conflitos decorrentes destes indicadores, a propriedade privada passou a servir como
meio para a promoção do bem comum, diferentemente da propriedade pública, que já nasceu com o aspecto
social.

Conforme defende Maria Sylvia Zanella di Pietro (1989), ao passo que o princípio da função social começou
a ser aplicado à propriedade privada, na Constituição de Weimar de 1919, a concepção doutrinária que
atribuía às pessoas jurídicas estatais a titularidade dos bens públicos estava em pleno crescimento, por isso,
não se cogitava em estender referido princípio à propriedade pública.

À época das monarquias absolutas, os bens pertenciam à Coroa; e esta relação não se coadunava com a
natureza da propriedade pública, já que grande parte dos bens era destinada ao uso de todos, cumprindo uma
função social, consoante as linhas doutrinárias de Maria Sylvia Zanella di Pietro (1989).

Na verdade, as pessoas jurídicas de direito público interno são meras gestoras do uso, conservação e
funcionamento adequado e organizado dos referidos bens, pois, em razão de serem utilizados pela
coletividade, necessitam de administração, até mesmo para garantir a segurança das pessoas e da preservação
dos mesmos.

Entender que a propriedade pública possui uma função social seria, na doutrina de Carlos Ari Sundfeld
(2002, p. 45-60):

[...] possibilitar a sanção jurídica da inércia do Poder Público (omissão em ordenar o emprego do solo e
proteger o patrimônio coletivo; [...] fornecer parâmetros normativos para controle das orientações seguidas
pela política urbana, com isso viabilizando a invalidação das normas e atos a eles contrários; ainda, permitir o
bloqueio dos comportamentos privados que agridam o equilíbrio urbano [...].

Ou seja, o poder público teria o dever de regular a utilização de bens públicos e de fiscalizá-la a fim de
reprimir as infrações, tudo com o intuito de que a propriedade se faça para fins públicos e garantir a cidade
sustentável.

A propriedade não é um direito subjetivo do possuidor, mas uma função a ele imposta, de forma que a sua
utilização necessitará está de acordo com o interesse público, máxime no que se refere a não possibilidade de
abuso dos poderes inerentes à propriedade.

A Administração Pública não pode dispor livremente do domínio público, pois, além de servir como meio à
consecução de fins públicos, referido ente está obrigado a usá-lo de modo a privilegiar o interesse social.

Os bens públicos estão, também, submetidos ao cumprimento da função social da propriedade, pois serve
para que a Administração Pública realize os fins os quais está obrigada a cumprir, notadamente pelo fato
daqueles estarem predestinados a atender a objetivos eminentemente públicos, dada a sua própria natureza.

Analisando-se o artigo 182, da Lei Maior, percebe-se que a política de desenvolvimento urbano definiu por
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais e garantir o bem-estar dos administrados.
Conclui-se, portanto, que, consoante doutrina de Sílvio Luís Ferreira da Rocha (2005, p. 127):

[...] a finalidade cogente informadora do domínio público não resulta na imunização dos efeitos emanados do
princípio da função social da propriedade, previsto no texto constitucional. Acreditamos que a função social
da propriedade é princípio constitucional que incide sobre toda e qualquer relação jurídica de domínio,
pública ou privada, não obstante reconheçamos ter havido um desenvolvimento maior dos efeitos do
princípio da função social no âmbito do instituto da propriedade privada, justamente em razão do fato de o
domínio público, desde a sua existência, e, agora, com maior intensidade, estar, de um modo ou de outro,
voltado sempre ao cumprimento de fins sociais, pois, como visto, marcado pelo fim de permitir à
coletividade o gozo de certas utilidades.   

É incontestável que, por premissa lógica, toda e qualquer ação do Poder Público deverá estar direcionada ao
desenvolvimento social, com o objetivo primordial de promover o bem-estar social. Éderson Pires (2006)
exemplifica, em sua doutrina, que o Estado, justificadamente no atendimento ao seu mister, necessite dispor
de bens imóveis, estes estariam sim atendendo a função social, respeitados os tramites formais atinentes ao
procedimento.

Verifica-se, neste diapasão, que os imóveis públicos devem, por meio da atuação da Administração Pública,
ser usados da melhor forma possível para que cumpram a função social da propriedade, não significando que
os bens públicos percam as suas características essenciais e prerrogativas legais quando verificado que não
estão cumprindo referido princípio constitucional. Neste aspecto, o Estado age com híbrida função, tanto
como responsável pelo cumprimento da norma abstrata como titular do direito, fiscalizado pelos cidadãos e
órgãos institucionais encarregados de defender os interesses difusos e coletivos.

Os entes federativos exercem uma cooperação com o objetivo de velar pelos interesses sociais, podendo,
segundo as lições de Helly Lopes Meirelles (1992), observado a hierarquia federativa e autorização
legislativa para o ato expropriatório, haver desapropriação, por entidades estatais superiores, de bens
públicos que não cumprem a função social da propriedade e verificada a governabilidade tendenciosa a
interesses individuais, já que a concepção contemporânea do Estado Social não pode desassociar-se do seu
objetivo maior, qual seja, a utilidade púbica.

Há, ainda, a possibilidade dos governantes serem compelidos judicialmente a corrigir o ato administrativo
desprovido de utilidade pública, em razão da má gestão administrativa voltada a interesses individuais, que
afrontam os princípios constitucionais norteadores da função pública, esculpidos no artigo 37, da
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Constituição Federal de 1988.

Uma vez analisado o domínio público e suas implicações atinentes ao administrador, resta, por fim,
considerar acerca dos bens públicos, distintamente, à luz do princípio da função social da propriedade.

Quanto aos bens de uso comum do povo e aos de uso especial, pode-se afirmar que estes desempenham, em
razão da sua afetação pública, por si só, uma função social que lhes é inerente. Contudo, não impede que se
amplie essa função, assegurando-se a possibilidade de utilização privativa que não contrarie o interesse
público. Ou seja, dos bens públicos devem-se extrair o máximo de benefícios à coletividade, desdobrando-se
em tantas quantas forem as possibilidades de utilização compatíveis com a destinação e conservação do bem.

A doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2006, p.07) ensina acerca das possibilidades de atuação da
Administração Pública face os bens públicos:

[...] o poder público tanto pode restringir como pode ampliar o uso de bens públicos. Quando restringe, está
exercendo o poder de polícia sobre o patrimônio público. Tais restrições abrangem medidas de diferentes
modalidades, como regras sobre circulação, sobre tráfego, sobre remuneração. Quando amplia, está
atendendo ao princípio da função social da propriedade pública, uma vez que está cumprindo o dever de
garantir que a utilização dos bens públicos atenda da forma mais ampla possível ao interesse da
coletividade.  

 Tais alargamentos das modalidades de uso privativo de bens públicos certamente não podem dar margem a
lesões ao patrimônio público, sob pena de gerar medidas judiciais capazes de frear a permissão ilegal do
Poder Público.

Complemente-se, também, acerca do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado que, na
concepção moderna, a Administração Pública atua como parceira do particular e não somente com atos
impositivos que se sobrepõem ao interesse privado. Há, aqui, o entendimento de que o indivíduo pode se
utilizar da permissiva do Poder Público e usar o bem público, maximizando o seu melhor aproveitamento,
atendendo, ao máximo o interesse público e promovendo uma melhor e maior utilização do bem.

Além do mais, o Estado não possui um fim em si mesmo, não se tolerando que se coloque a propriedade de
bens públicos com valor superior à vida humana e ao bem-estar da população; ocasião em que os imóveis
públicos não aproveitados deverão ceder lugar ao aproveitamento privado, uma vez que se se permite o uso
de terrenos de marinha para a construção de casas de veraneio, não há lugar para se inadmitir a concessão de
bens públicos desafetados para fins de uso especial de moradia - que encontra guarida no artigo 183, da Lei
Maior e na Medida Provisória nº 2.220, de 4 de setembro de 2001 -, locação - com previsão no artigo 64, §
1º, do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946 -, e cessão de uso - previsto no artigo 64, do
Decreto-Lei nº 9.760/46 e artigo 18, da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998 -, dentre outras modalidades
descritas no artigo 4º, do Estatuto da Cidade, estando compatíveis a utilização com o bem ao qual ela se
destina.  

     Embora o regime jurídico que regula a propriedade privada seja diferente da pública, notadamente pelo
fato dos princípios que a esta informam são próprios e específicos do direito administrativo, portanto
incompatíveis com os princípios informadores do direito privado, o princípio da função social da propriedade
é também aplicado ao domínio público, como analisado acima, em atendimento a outra norma abstrata que se
refere à dignidade da pessoa humana.

De outro lado, entende-se que os bem públicos estariam, também, vinculados ao disposto no plano diretor e
ao Estatuto da Cidade, uma vez que o texto constitucional não reservou aos imóveis públicos a prerrogativa
de não se sujeitarem ao princípio da função social da propriedade, afinal o desenvolvimento das cidades
também é interesse dos entes federativos detentores do domínio dos bens públicos, pois é fim social.   

Quanto aos bens dominicais, em arremate, os quais o Estado exerce sobre eles direito real de propriedade
semelhantemente ao do particular, não cumprem, a priori, a finalidade pública concernente ao princípio da
função social da propriedade. Referidos bens compõem o patrimônio disponível do Estado, pois não estão
destinados a cumprir nenhum fim público específico. 

Impossível tolerar que tais bens exercem puramente uma função patrimonial ou financeira do Estado, embora
componham o erário público, os bens públicos devem atender, utilitariamente, à finalidade pública. 

Assim, os bens dominicais, diferentemente dos bens de uso comum e especiais, estão sujeitos a sanções,
consoante as lições de Sílvio Luís Ferreira da Rocha (2005, p. 146): "Portanto, é possível que o ente público,
titular de tais bens, veja-se forçado, mesmo contra a sua vontade, a ter que realizar neles obras de
parcelamento compulsório, edificação ou ter os mesmos desapropriados."

             Há de se ponderar acerca das sanções acima citadas, uma vez que a aplicação da tributação
progressiva do Imposto Predial Territorial Urbano é medida impossível de ser aplicada dada a existência da
imunidade reciprocamente concedida aos entes federativos (princípio da isonomia das pessoas políticas).
Acrescente-se, ainda, o parcelamento e a edificação ou utilização compulsórios, como dependem de previsão
orçamentária e fontes de custeio, não são possíveis de aplicação, enquanto execução de sanção aos entes
públicos.

A usucapião não seria, também, possível, dada a dicção dos artigos 183, § 3º e 191, parágrafo único, da Lei
Magna e artigo 102 do Código Civil. Entende-se aqui, que o princípio da função social da propriedade não
autorizaria, por si só, a usucapião de bens dominicais, embora não cumpridores de tal norma abstrata, já que
haveria incompatibilidade de tais normas constitucionais. 
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Entender-se-ia, numa análise apressada da questão, que o princípio da função social da propriedade, por ser
uma norma mais abstrata e geral que os artigos 183, § 3º e 191, parágrafo único, da Lei Fundamental e
artigo 102, do Código Civil, se sobressaia; contudo não se deve olvidar acerca dos princípios interpretativos
da constituição, o que se verifica na leitura de Konrad Hesse, Friedrich Muller e J.J. Gomes Canotilho.

As regras não podem ser ponderadas e sua aplicação deve ocorrer na medida exata da sua prescrição. Além
disso, a Constituição Federal de 1988 deve ser interpretada de forma a evitar contradições entre as suas
normas (princípio da unidade), interpretando-a como um todo, segundo o método sistemático formulado por
Hans Kelsen.

Acrescente-se, ainda, que, diante da colisão entre normas constitucionais, o interprete deve coordenar os
bens em conflito, realizando uma redução proporcional de cada um deles, evitando uma exegese prejudicial
ao texto constitucional (princípio da concordância prática ou harmonização).

Entender que o descumprimento ao princípio da função social da propriedade pelos bens dominicais ensejaria
guarida à usucapião seria admitir que o parágrafo primeiro, do artigo 217, da Lei Maior, que condiciona, às
causas relativas ao desporto, o esgotamento das instâncias da justiça desportiva a apreciação do Poder
Judiciário, estaria em desconformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XXXV, do mesmo diploma, que
consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Tal limitação não ofende o princípio acima, pois
a própria lei constitucional prevê a exceção, embora não especifique regra.    

Analisem-se as linhas doutrinárias de Humberto Ávila (2009, p. 05) acerca da problemática em liça:

No caso de regras constitucionais, os princípios não podem ter o condão de afastar as regras imediatamente
aplicáveis situadas no mesmo plano. Isso porque as regras têm a função, precisamente, de resolver um
conflito, conhecido ou antecipável, entre razões pelo Poder Legislativo Ordinário ou Constituinte,
funcionando suas razões (autoritativas) como razões que bloqueiam o uso das razões decorrentes dos
princípios (contributivas). Daí se afirmar que a existência de uma regra constitucional elimina a ponderação
horizontal entre princípios pela existência de uma solução legislativa prévia destinada a eliminar ou diminuir
os conflitos de coordenação, conhecimento, custos e controle de poder. E daí se dizer, por conseqüência,
que, num conflito, efetivo ou aparente, entre uma regra constitucional e um princípio constitucional, deve
vencer a regra.        

 

Dessa forma, admite-se que os bens dominicais sofram certas intervenções, já que, em regra, não cumprem a
função social da propriedade. Contudo, a aplicação destas interferências deve ser compatível à natureza da
sanção, respeitando-se o status do ente político descumpridor e sua obrigação de fazer garantir o caráter
social bens públicos.  

 

Conclusão

 

Verificou-se, portanto, que a função social da propriedade é princípio constitucional que se faz ser cumprido
através do plano diretor, como forma de promover o urbanismo das cidades para a consecução do bem-estar
social. 

A priori, referido princípio é aplicado às propriedades particulares, sendo entendimento pacífico, inclusive
por ser forma de trilhar a atuação do proprietário na extração de satisfações atinentes ao bem possuído,
compatibilizando com o gravame social o qual a propriedade está conformada.

Apesar desta limitação, não se retira do secular direito seu caráter protetivo, uma vez que, mesmo aquele
bem que não cumpre o princípio da função social, tem protegida a relação com seu possuidor, ocasião em
que há o pagamento de indenização com títulos da dívida pública.

A questão nuclear que se coloca é a extensão da aplicação do princípio da função social da propriedade aos
bens públicos, considerando que estes são importantes instrumentos para o cumprimento do interesse
público.

Neste diapasão, não obstante o vínculo de natureza administrativa dos bens públicos ser diferente do sentido
tradicional aplicado do bem particular em relação ao seu possuidor, sente-se, aqui, que o princípio da função
social da propriedade é extensivo ao domínio público.

Dessa forma, os bens de uso comum do povo, em razão da sua afetação, por si só, já cumprem citada norma;
todavia nada impede que se amplie a função que lhes é inerente, assegurando uma utilização privativa com o
intuito de extrair o máximo de benefícios possíveis, sem que haja contrariedade ao interesse social.

Há, aqui, um verdadeiro desdobramento de tantas quantas forem as formas de utilização compatíveis com a
destinação, utilização e conservação do bem, notadamente pelo fato da coisa pública não possuir um fim em
si mesmo, sendo, portanto, sujeita ao bem-estar da população.

Repousa a maior controvérsia quanto aos bens dominicais; entretanto, verificando-se que o Estado possui
híbrida função - tanto é responsável pelo cumprimento da norma abstrata como titular do direito, fiscalizado
pelos cidadãos e órgãos institucionais encarregados de defender os interesses difusos e coletivos, podendo,
inclusive, se ver compelido pelo Poder Judiciário a corrigir o ato administrativo dissociado de
proporcionalidade e razoabilidade -, resta, portanto, afirmar que tais bens vão sim de encontro ao princípio
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da função social da propriedade.

Assim, sujeitos ao citado princípio, o Poder Público se vê vinculado aos ditames da Constituição Federal de
1988, do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor. Ou seja, tais diplomas não reservaram a prerrogativa do
domínio público não se sujeitar ao princípio da função social da propriedade, afinal o desenvolvimento
equilibrado e distributivo das cidades é fim social; portanto, interesse dos entes federativos.

No que se refere à aplicação de sanções, entende-se que são, relacionando o Poder Público e o particular,
aplicadas de forma restritiva, uma vez que não é possível a aplicação da tributação progressiva do Imposto
Predial Territorial Urbano, em razão do princípio da isonomia das pessoas políticas e a imunidade recíproca
dos entes federativos; também não é possível obras de parcelamento e edificação compulsórias, já que
dependem de previsão orçamentária e fontes de custeio.

Atinente a desapropriação, entende-se que, uma vez existente a relação de cooperação entre os entes
federativos que têm o objetivo de velar pelos interesses sociais, há a possibilidade, observada a hierarquia
federativa e autorização legislativa para o ato expropriatório, das entidades estatais superiores
desapropriarem os bens públicos não cumpridores do princípio da função social da propriedade, quais sejam,
os bens dominicais, verificada a governabilidade tendenciosa a interesses individuais, sob o pretexto de
atender ao interesse público.

A desapropriação, e somente ela no atual ordenamento jurídico brasileiro, seria admissível aos bens públicos
não cumpridores da função social da propriedade. Mesmo o instituto da usucapião também não poderia ser
aplicado em desfavor do Poder Público, dado o caráter imprescritível dos bens públicos e do referido
princípio não ser suficiente para permitir tal fim em relação aos particulares, consoante prescrição do artigo
183, §3º e artigo 191, parágrafo único, da Lei Fundamental e artigo 102 do Código Civil.    
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MÁ GOVERNANÇA COMO ESTORVO À REALIZAÇÃO DAS PROMESSAS DA
MODERNIDADE

BAD GOVERNANCE AS OBSTACLE TO THE ACHIEVEMENT OF SOCIAL RIGHTS

ANA PAULA CANOZA CALDEIRA

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo analisar em que medida o inadimplemento dos direitos sociais são
devidos à má-gestão dos recursos públicos. O tema justifica-se pela constatação de que a má-governança
acaba comprometendo as metas previstas na Constituição Federal. Busca-se igualmente enfrentar a questão
de que a corrupção é o principal empecilho para a realização das “promessas da modernidade”, onde os
direitos sociais se encontram inseridos. Também será discutido o alcance do conceito de discricionariedade e
que esta dever estar norteada pela prioridade, notadamente a estabelecida na própria Constituição. A
inefetividade constitucional no que tange os direitos sociais é resultado da má administração e malversação
do dinheiro público. Por outro lado, a boa governança mais do que faculdade passa a ser direito fundamental
do cidadão nessa quadra da História.
PALAVRAS-CHAVES: Má governança - prioridade – direitos sociais – efetividade

ABSTRACT
This study aims at examining the extent to which social rights are default due to the lack of good
management of public resources. The subject is justified by the fact that the lack of good governance end up
compromising the goals envisaged in the Federal Constitution. The paper also suggests that corruption is not
only an endemic factor but also the main obstacle to achieving the “promises of modernity”, including social
rights. Also will be discussed the scope of the concept of discretion and that this should be guided by the
priority, especially as written in the Constitution.
The constitutional ineffectiveness in relation to social rights is the result of mismanagement and
embezzlement of public sources. Moreover, today good governance more than faculty becomes the citizen's
fundamental right.

KEYWORDS: Bad governance – Priority – social rights - effectiveness

                                                                                
1)      À GUISA DE INTRODUÇÃO...

 
 
Classicamente sempre se entendeu que o Poder Público, pelas suas próprias características, deve ser

guiado pela discricionariedade, espelhada no binômio conveniência e oportunidade[1], e neste cenário só de
forma excepcional é que se admitiria a análise deste poder.

 
Ocorre que o que se vê em tempos coevos é que, infelizmente, essa tal discricionariedade tem

cedido espaço para toda a sorte de arbitrariedades e mau uso do dinheiro público pelos agentes que deveriam
ter como norte a aplicação dos preceitos constitucionais e implementação dos direitos fundamentais.
Descompromissados com as promessas resultantes da adoção do modelo de Estado Democrático de Direito
surgidas com a Constituição de 1988 – que neste momento completa 20 anos – a má governança tem sido
um fator que obstaculiza a correta fruição dos direitos sociais bem como a realização das “promessas da
modernidade[2]”.

 
O fato é que muito embora a Constituição de 1988 seja próspera em direitos e garantias

fundamentais, notadamente em direitos sociais, e que o Estado Democrático de Direito tenha como
finalidade precípua fazer do Direito um instrumento de transformação social[3] (e neste sentido, o Estado
Democrático de Direito é “um plus normativo em relação às formulas anteriores” [4]), o que se percebe é
que os preceitos constitucionais, em toda a riqueza de sentidos, não passam de formosos enunciados que não
chegam a ser aplicados no “mundo real” fazendo com que Lei Maior padeça nessa quadra do tempo de
verdadeira “Síndrome de Inefetividade”, muito devida à perversidade dos gestores da coisa pública.

 
 

2)      AFINAL, DIREITOS SOCIAIS SÃO MESMO DIREITOS?
 
 

Neste contexto, sabendo-se que os direitos sociais têm por função precípua estreitar as
desigualdades existentes na arena social em prol do mais débil, cabe questionar se os direitos sociais têm a
mesma fundamentalidade dos demais direitos.

 
De acordo com Robert Alexy[5] apenas pode-se qualificar como “’juridicamente vinculativas’

aquelas normas de direitos fundamentais cuja violação, seja em que procedimento for, possa ser verificada
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por um tribunal, que são portanto, ‘justiciáveis’”.
 
Conclui adiante o autor[6] que:
 

 Em uma Constituição como a brasileira, que conhece numerosos direitos fundamentais sociais
generosamente formulados, nasce sobre esta base uma forte pressão de declarar todas as normas que
não se deixam cumprir completamente simplesmente como não-vinculativas, portanto, como meros
princípios programáticos. A teoria dos princípios pode, pelo contrário levar a sério a Constituição
sem exigir o impossível.
 

 
 

Não vemos, pois, diferença qualitativa entre os direitos ditos de primeira dimensão e os de segunda
no que tange à sua aplicação. Costumam-se se rotular os direitos de segunda dimensão pelo seu caráter
prestacional alegando para diminuir a sua efetividade o fato de que estes demandam dispêndio financeiro pelo
Poder Público. Ocorre que os demais direitos também têm um custo econômico e isto nunca foi suscitado
como estratagema para diminuir a sua fundamentalidade ou aplicação.

 
Tal tema já foi tratado anteriormente sendo o principal estudo realizado por Stephen Holmes

e Cass Sustein[7], nos Estados Unidos onde os autores procuraram demonstrar que todos os direitos
implicam necessariamente num custo econômico, independente de sua classificação. Até os direitos de
primeira dimensão indicados, a priori, por deveres de abstenção do Estado também exigem do ente público
uma despesa para a sua garantia, o que por si compromete a alegada limitação financeira para esquivar o
Estado do dever de cumprir com os objetivos constitucionais.

 
Ocorre que vivemos uma crise paradigmática de aplicação dos direitos fundamentais e sua

sindicabilidade em juízo. Conforme preceitua Clémerson Merlin Cléve[8] “em relação aos direitos
fundamentais clássicos, há no Brasil, uma excelente dogmática que passa por um processo contínuo de
sofisticação e de verticalização teóricas”, mas quando se passa dos direitos fundamentais de primeira para os
de segunda dimensão, a tendência é a frouxidão da sua aplicação.

 
Parcela da doutrina visando a enfraquecer a efetividade dos direitos sociais convencionou

enquadrá-los como sendo oriundos de normas programáticas[9], isto é, seriam normas constitucionais que
tão-somente delineiam metas a serem alcançadas pelo Estado com a progressiva melhoria das condições
econômicas, sociais e políticas da população, tendo em vista o cumprimento dos objetivos fundamentais da
Constituição[10]. O que implica dizer que, por serem finalidades a serem atingidas paulatinamente diante de
conjuntura favorável, não poderiam ser, de plano, requeridas em juízo.

 
Todavia, ainda com Cléve[11] devemos partir do princípio de que “tudo que está na

Constituição Federal obriga, importando retirar as conseqüências desta afirmação para ultrapassar a doutrina
que pretende extrair das disposições tidas por programáticas normas despidas de eficácia”.

Neste contexto nada mais oportuno do que trazer ao debate o pensamento de Dworkin[12]
que dispõe que os “direitos devem, sim, ser levados a sério”, o que por certo inclui os direitos sociais, que
pela própria interdependência[13] que caracteriza os direitos fundamentais, só terão sua efetividade atingida
no grau máximo se não só os direitos de 1ª dimensão forem aplicados, mas também os direitos de 2ª e 3ª
dimensões[14].

 
Tendo por conta que a aplicação dos direitos sociais é instrumento imprescindível para a

superação do status quo de desigualdade no cenário brasileiro, é imperioso ter como paradigma a noção de
um Estado robusto para torná-los possíveis. Boaventura Santos[15] assim também se manifesta ao afirmar
que “precisamos de um Estado cada vez mais forte para garantir os direitos num contexto hostil de
globalização neoliberal. Fica evidente que o conceito de um Estado fraco é por si só um conceito fraco”.

 
A partir da idéia que a implementação das promessas da modernidade só é possível com a

assunção de um papel mais forte do Estado é que passamos ao ponto nodal deste trabalho, onde colocamos
em xeque a correta aplicação do dinheiro público e se tal fato é obstrutor dos direitos de 2ª dimensão.

 
 

3)      DINHEIRO PÚBLICO E O DESPERDÍCIO: EMPECILHOS À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS?

 
 
 

Indubitavelmente, a pior forma de violação dos direitos humanos é aquela perpetrada por
entes públicos que deveriam ter como norte justamente a aplicação efetiva dos direitos inerentes à pessoa
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humana. Conforme Antonio Augusto Cançado Trindade[16] estes órgãos “mediante decisões tomadas na
frieza dos escritórios, condenam milhares de seres humanos ao empobrecimento, se não à pobreza extrema e
à fome...”

 
Embora se possa vislumbrar um amplo rol de crimes tipificados que visam tutelar o

patrimônio público e a probidade administrativa como bens jurídicos, a verdade é que a maioria dos fatos
realizados no quotidiano, que em tese seriam enquadrados com relativa facilidade nos tipos penais aventados,
no mais das vezes não são denunciados e quando o são, chegam à impunidade, sobretudo por envolverem
autoridades públicas.

 
A situação é alarmante! Notadamente há um enorme desperdício do dinheiro público onde as

verbas se esvaem nos “ralos” da corrupção[17], “mordomias”[18] e outros vícios, que na outra ponta
comprometem a efetividade dos direitos fundamentais, notadamente os direitos sociais, que sabidamente
exigem do Poder Público, maior dispêndio de dinheiro público por serem prestacionais.

 
Neste contexto assumir a responsabilidade pelo gasto das verbas públicas é seguir à risca os

preceitos constitucionais, notadamente os dispostos no art, 37, caput, da Lei Maior onde destacamos os
princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

Quando a Constituição Federal ordena que o administrador público seja probo indica que este
deve conduzir a vida pública de forma ética, honesta e sincera. Ao clamar pela eficiência a Constituição
observa que a meta dos que militam na vida pública deve ser o atendimento dos benefícios ao maior número
de interessados. E no que tange à legalidade o agir do Administrador deve estar sempre jungido ao que
determina o primado da lei.

 
É a isto que se convencionou chamar de Boa Governança, que hoje, deve ser enxergado não

como uma recomendação ao administrador público, mas sim como verdadeiro direito fundamental dos
cidadãos de forma geral.

 
Conforme ensinam Jayme Weingartner Neto e Vinícius Diniz Vizzotto[19]:
 

 A Boa Governança (Good Governance) é um conceito gerado nos anos 90, no âmbito da economia e
da política do desenvolvimento tendo correlação com o Consenso de Washington, hoje trabalhado por
várias ciências, sendo aplicada tanto em empresas privadas como em órgãos públicos. O Acordo de
Cotonou, em seu artigo 9º, define “Boa Governança” como sendo a “gestão transparente e
responsável dos recursos humanos, naturais, econômicos e financeiros para efeitos de
desenvolvimento eqüitativo e sustentável”. (...) Significa, numa compreensão normativa, segundo
José Joaquim Gomes Canotilho, “a condução responsável dos assuntos do Estado”.

 
 

Se de um lado o conceito de boa governança está atrelado à gestão eficiente e que tenha por
escopo a observância dos deveres de eficiência, ética e atendimento aos fins sociais, na outra ponta temos
que a noção de má governança relaciona-se à gestão do dinheiro público que justamente contrarie as metas
colimadas pelos preceitos constitucionais.

 
Assim, se os recursos são escassos não sendo suficientes para o atendimento de toda e

qualquer demanda social é imperioso que com muito mais razão se dê a esse dinheiro um destino
responsável, revelando-se absolutamente incompatível com os ditames constitucionais, uma má governança e
uma gestão irresponsável da res publica[20].

 
Na mesma linha de pensamento é Canotilho[21] que preleciona que “Devemos ter serenidade

bastante para reconhecer que a optimização dos direitos sociais não deriva só, ou primordialmente, da
proclamação exaustiva do texto constitucional, mas da good governance dos recursos públicos (...).”

 
Além do mais, causa bastante estranheza sustentar o princípio da “reserva do possível”

quando o que se vê é o contínuo desperdício do dinheiro público[22] em setores de pouca (ou nenhuma)
relevância social, ou até mesmo se esvaindo nos ralos da corrupção[23], o que leva à conclusão de que o que
falta é o estabelecimento de prioridades públicas e compromisso do Administrador Público com o bem
comum.

 
Logo, muito embora não seja exatamente o cerne do trabalho, acredita-se inevitável não

mencionar, por estar intrinsecamente ligado à baixa efetividade constitucional e, conseqüentemente, dos
direitos sociais, o fato de que a sociedade de forma geral sofre de um verdadeiro alheamento (que chega a
ser cruel[24]) diante dos problemas comuns e das mazelas sociais. Tal situação acaba por permitir a
consolidação de uma postura antiética dos seus representantes e o citado “descompromisso” do poder
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público.
 
A partir do exposto conclui-se que diante da limitação de recursos  financeiros para a

realização de todas as prestações possíveis, e tendo como fator prejudicial a ampla e irrestrita
discricionariedade do administrador público, que por vezes, pela ausência de comprometimento com fins
sociais acaba não dando o uso devido do dinheiro público existente, é que se faz imprescindível a análise da
pauta de prioridades das políticas públicas para dar maior eficácia à gestão administrativa e
conseqüentemente a concretização dos direitos fundamentais.

 
Temos que concordar com Luciano Benetti Timm[25] quando afirma que apenas o controle

da corrupção, malversação do dinheiro público e demais desvios não será, por si só, suficiente para estancar
os problemas endêmicos brasileiros relacionados à desigualdade social. Todavia, pensamos que essa mudança
de paradigmas deve integrar o conjunto de medidas que devem ser adotadas no sentido de fomentar o
adimplemento dos direitos que compõem a Constituição Federal.

 
 

4)      A RELEVÂNCIA DO ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA A CONCRETIZAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO

 
 

 
Em um país com sérios problemas sociais como o Brasil é imprescindível que o Administrador

Público paute as políticas públicas tendo como norte as prioridades da população; sobretudo baseado
naquelas que a própria Constituição da República de 1988 estabeleceu.   

 
É sabido que tal Carta colocou a pessoa humana e sua dignidade como o epicentro de todo o

ordenamento jurídico, sendo estes valores o filtro axiológico através do qual as demais leis devem ser
enxergadas. Isto é, não se pode falar sobre a legalidade de qualquer ato se este não encontrar conformidade
na dignidade da pessoa humana. E isto se dá também quando se analisa aos atos administrativos praticados
pelos administradores públicos.

 
Tal raciocínio vem sistematicamente sendo adotado pelos setores mais modernos da doutrina

que entendem que não cabe mais falar, de forma absoluta e indistinta, na Supremacia do interesse público
sobre o privado[26] e que entendem ser o princípio da dignidade da pessoa “a condição de possibilidade para
a construção hermenêutica do Direito Administrativo[27]”.

 
Assim sendo, se o elemento basilar do Direito e sua aplicação prática espelhada na gestão

administrativa não pode se afastar da dignidade da pessoa humana, é preciso, para a concretização da
Constituição o estabelecimento de prioridades de políticas públicas, levando-se em conta aqueles fins que
mais atendam aos anseios da população envolvida.

 
Na esteira desse raciocínio, as escolhas feitas pelo administrador que impliquem em aplicação

de recursos orçamentários públicos devem estar estritamente pautadas na Constituição e nas prioridades
elegidas pela própria comunidade. Razão pela qual o agir do gestor público se desvirtuar deste norte
interpretativo, é possível que o mérito administrativo seja controlado, pelos órgãos do contencioso
administrativo, pela Jurisdição ou mesmo pelos cidadãos, por meio de instrumentos de participação direta na
coisa pública[28].

 
Logo, o velho entendimento de que o administrador, por ter nas mãos a discricionariedade

administrativa, e sendo esta um espaço livre de atuação e decisão do administrador, é frágil se (re)lido à luz
da Constituição e dos princípios nela inseridos.

A questão nodal aqui é saber se, diante da mudança de rota do administrador público na
inobservância das prioridades públicas no seu agir, se o Judiciário poderia fazer-se presente para corrigir tais
desvios.

 
Em outros termos: Até que ponto permite-se no Estado Democrático de Direito, sem ferir a

clássica tripartição de poderes, analisar o mérito do administrador público e suas escolhas?
 
Pensamos que a normatização constitucional da dignidade da pessoa humana conferiu novos

contornos à função pública, seja no agir administrativo como também no papel jurisdicional. Com Bolzan de
Morais[29] afirmamos que “tudo isto reflete um rearranjo das relações intrapoderes e dos papéis peculiares
de cada um.”
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E é nesse espírito que enfrentamos o debate acerca do papel do Judiciário na implementação

de políticas públicas e nos seus limites.
 

 
5)      A NECESSÁRIA ADOÇÃO DO SUBSTANCIALISMO PARA A REALIZAÇÃO DAS

PROMESSAS DA MODERNIDADE: O JUDICIÁRIO COMO ATOR DE JUSTIÇA SOCIAL
 
 
 

Um dilema intriga a comunidade jurídica de forma geral, que é: será que o Judiciário teria
legitimidade para, de certa forma, substituir o Executivo e fazer o papel do Administrador Público,
concedendo prestações, fazendo escolhas que deveriam ser tomadas por este?

 
A solução não pode ser encontrada sem que antes se aborde o embate travado pelos

procedimentalistas e substancialistas e a evolução histórica do tratamento aos direitos sociais no contexto
brasileiro. 

De pronto, cabe lembrar que o Brasil, desde a década de 30, vem negligenciando
investimentos na área social, em prol do desenvolvimento econômico. Desde então, o que se vê é que o
Estado assumiu explícita omissão no que tange à garantia dos direitos sociais em geral. Diante deste nefasto
quadro e pensando na garantia dos princípios constitucionais, é imprescindível definir o papel do Poder
Judiciário.

 
Nesse diapasão, parece induvidoso que, de um modo geral, a deficiência dos serviços públicos

tem forçado os profissionais do Direito, em especial os magistrados, a tomarem posição como agentes
públicos e não como meros “operadores do Direito”. Vale dizer, eles têm sido forçados a manifestar
concretamente compromisso e postura mais ativa e menos neutra, como tradicionalmente se defendia. 
Dizendo claramente: não há mais lugar para o juiz que é tão-somente la bouche de la loi [30], frente ao
agigantamento dos problemas sociais. Inegavelmente, a nova postura passa a gerar certa desconfiança na
comunidade, pois torna fértil o campo para possíveis arbítrios. 

 
Do ponto de vista doutrinário, duas correntes opostas surgiram com força no meio jurídico. A

primeira, cujos seguidores se intitularam procedimentalistas, representada principalmente por Jürgen
Habermas, entende que o controle judicial das políticas públicas, a médio prazo, acaba prejudicando o
exercício efetivo da cidadania, pois gera indevida dependência do Estado.  Para os procedimentalistas, o
Judiciário na atividade judicante, deve apenas se ater a garantir os procedimentos democráticos, não tendo
como fim o resultado gerado pela decisão.  A pedra de toque é, portanto, a garantia de instrumentos
democráticos para a solução dos conflitos, o que, certamente, confere maior responsabilidade à própria
sociedade, que deve criar espaços possíveis de comunicação.

 
Neste contexto, o controle de constitucionalidade só seria imprescindível nos casos em que

houver ofensa ao procedimento democrático pré-estabelecido e da vontade política (democracia
deliberativa).  O Judiciário não estaria autorizado a se imiscuir no conteúdo do direito; sobre o que decidir.

 
Enquanto para Habermas, que se debruça no estudo da teoria comunicativa, a fonte de

legitimidade do sistema jurídico se encontra na criação de um locus de consenso comunicativo, para “superar
a linguagem ’sistematicamente distorcida’ da tradição”, no outro lado tem-se Gadamer, que “vai resgatar o
valor da tradição, colocando a pré-compreensão como condição de possibilidade”.[31]

 
A crítica que se faz à corrente procedimentalista pura, em especial ao entendimento

habermasiano, é que tal consenso exigido pelos cidadãos pressupõe uma cultura anterior, um ambiente
favorável e propício ao discurso, ao amplo debate de idéias, que, é inexigível em países com cruel
desigualdade social como o Brasil.  Explicitando melhor: em um país onde boa parte dos habitantes luta pela
sobrevivência, é impossível que o Judiciário reduza o seu papel a somente assegurar procedimentos
democráticos, quando justamente os problemas sociais são os que mais lhe batem às portas. Logo, há um quê
de utópico nas teses procedimentalistas, que não se coadunam com a realidade brasileira.[32]

Aduza-se a isso o fato de se ter uma sociedade que padece de déficit de cidadania,
desarticulada e que pouco se interessa por assuntos que não lhe interessem diretamente. Isto é, não há no
país um “espírito-cidadão” que impulsione a discussão de assuntos comuns e a deliberação de temas da pauta
social.

 
Nessa contenda, vale refletir sobre os esclarecimentos de Lenio Streck[33], ao afirmar que:
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Em Habermas, fica claro que uma comunicação sem constrangimento nem distorção pressupõe uma
sociedade definitivamente emancipada, com indivíduos autônomos. Também, aqui, várias críticas
podem ser dirigidas a Habermas, como a de que condições ideais requeridas para as deliberações
práticas parecem constituir o cenário próprio de uma utopia.
Daí a indispensável indagação: como ter cidadãos plenamente autônomos, como Habermas propugna,
se o problema da exclusão social não foi resolvido? Mais: como ter cidadãos plenamente autônomos se
suas relações estão colonizadas pela tradição que lhes conforma o mundo da vida? Tais questões
encontram pronta resposta em Ackerman, que indaga: pode uma relação ser livre e justa, se uma grande
parte do eleitorado carece de instrução necessária para compreender as principais linhas do debate
político? Ou se estão passando fome ou trabalhando em condições opressivas durante a maior parte do
seu tempo? Minha resposta é não!

 
 
 

O próprio Habermas, quando esteve no Brasil,[34] reconheceu que suas idéias (importantes,
mas que devem ser encaradas como um ideal a ser perseguido, e não como uma realidade a ser atualmente
defendida) não foram elaboradas tendo como destinatários países não amplamente desenvolvidos, como é o
nosso caso.

 
Uma segunda corrente, denominada de substancialistas, que tem como um de seus defensores,

Ronald Dworkin, e entre os pátrios, Lenio Streck[35], entende que, frente aos inúmeros problemas sociais, a
jurisdição constitucional não só pode como deve ter postura mais intervencionista, vez que sua principal
função é deliberar sobre o conteúdo; ou seja, sobre o resultado provocado por aquela decisão[36].

 
A principal característica desta teoria (que revela, portanto, vantagem sobre as correntes

procedimentais) é a preocupação em criar obstáculos a decisões casuísticas por maioria eventuais, isto é, tal
linha de pensamento põe luz às chamadas regras contra-majoritárias.

 
Sob essa perspectiva de análise, pode-se inferir que o Judiciário não pode perder a

oportunidade de, verdadeiramente, “fazer a diferença”.  No caso brasileiro, sabe-se que o Judiciário não é
constituído por cidadãos eleitos.  Portanto, as suas escolhas acabam substituindo a vontade daqueles que
foram eleitos (parlamentares e governantes) pelos titulares da soberania – o povo. 

 
Ocorre que, diante de um Executivo que não atende às expectativas, e um Legislativo que

deixa a desejar, nada resta senão o Judiciário chamar para si a responsabilidade, assumir as rédeas da
situação e tentar (dentro de critérios possíveis e razoáveis) atender às demandas que lhe batem às portas e,
muitas vezes, não podem esperar um “consenso comunicativo”, ou ainda, a boa vontade dos demais Poderes,
tamanha a sua urgência.

 
Fica, então, o Judiciário com essa difícil missão de buscar o “justo social”.  Assim sendo, a

judicialização das políticas públicas finca suas bases no primado da supremacia da Constituição, tida como
lei fundamental.  Dentro desta ótica, o Poder Judicante não invade indevidamente o âmbito do Executivo,
apenas aplica a Constituição, que é superior a todos os Poderes Estatais, por serem poderes constituídos, ou
seja, o Judiciário apenas exerce sua função, aplicando a norma (constitucional).  E não há nada censurável
em agir deste modo.

 
É por demais relevante afirmar que a primazia constitucional se fundamenta pela necessidade

de se proteger certos núcleos de direitos, como os Direitos Humanos, confiando sua guarda a instituições
majoritárias (cortes constitucionais).  Por isso é que o controle judicial das políticas públicas faz mais sentido
no âmbito constitucional, pois as normas e princípios constitucionais prevalecem não somente sobre os Três
Poderes, mas sobre toda a sociedade, em certo sentido, sobre a própria vontade da maioria.  São, na
verdade, regras contra – majoritárias e por tal motivo, o âmbito de invasão deve ser o mínimo necessário
para assegurar aquele ideal de justiça perseguido.

 
Não se pode perder de vista que no limite do indesejável, os membros do Poder Judiciário

podem se tornar tão tiranos e arbitrários quanto os titulares de cargos eletivos; entretanto, o controle judicial
das políticas públicas se traduz em apenas mais uma forma de controle destas opções políticas.

 
É chegada a hora de o Judiciário buscar a concretização de direitos, o que requer perseguir

não só um Estado Democrático de Direito, mas também um Estado de Justiça Social, através da participação
da comunidade jurídica como um todo.
 
 

6)      CONSIDERAÇÕES FINAIS
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À guisa de conclusão precisamos reafirmar que nos moldes em que a atual Constituição foi
desenhada é imprescindível que o Estado assuma postura concretizadora de direitos sociais e não meramente
regulamentadora de liberdades públicas.

 
Para cumprir tais desafios que foram colocados com a Lei Maior é premissa que os

administradores públicos tenham em conta o papel que lhes foi designado, que deve ser sempre
compromissado com o bem da coletividade.

 
Seguindo esse espírito, não é lícito ao gestor público a realização de atos administrativos que

não tenham por fim a consecução dos princípios constitucionais e que  dêem elasticidade desmedida à
característica da discricionariedade de tais atos, vez que estes devem, inequivocamente, obediência às
prioridades públicas.

 
Por fim, temos a fiel certeza de que isto não basta.  É preciso destacar que a Síndrome da

Inefetividade da Constituição da República e o inadimplemento das promessas da modernidade, notadamente
as que perpassam pelo cumprimento dos direitos sociais, portanto, não se resolverá tão-somente com
medidas técnico-jurídicas, mas também, e principalmente, pelo enfrentamento da crise global pelo o qual o
país atravessa. Faz-se necessário, portanto, a criação de um projeto de nação para que o país consiga
também superar as crises ética, social e econômica, definindo as opções políticas a serem seguidas, para que
o Brasil consiga migrar de um Estado turvo no que concerne à aplicação e gestão dos seus recursos públicos
para um Estado comprometido com políticas coletivas, afinal de contas este é o conceito e sentido de
República, que rima com a transparência e não com a opacidade; um Estado translúcido, enfim.
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[22] Fartos são os exemplos do nosso cotidiano que demonstram o acima afirmado. Vamos a eles.
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qualquer desvio de verba pública constitui um prejuízo para a comunidade em geral, alcançando todas as classes, por suas
conseqüências nas interações sociais, em prazo maior ou menor. No entanto o desvio das verbas destinadas às políticas sociais
constitui prejuízo maior para uma vasta população, haja vista que enfraquece a implementação dos direitos econômicos, sociais e
culturais, que compõem a base do direito ao desenvolvimento, gerando um círculo vicioso de falta de perspectiva de promoção social
e afetando, muitas vezes, várias gerações.” P. 176
LIMA, M. Madeleine Hutyra de Paula. Corrupção: Obstáculo à implementação dos direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Revista
de Direito Constitucional e Internacional. São Paulo, Ano 09, n.36, p. 175-205, jul-set./2001.
 
[24] Citamos, neste sentido, Jurandir Freire Costa: “(...) A crueldade, portanto, pode vir a tornar-se uma prática absolutamente
corriqueira, dependendo do modo como apreendemos a descrever os outros e a nós mesmos. No Brasil da concentração de renda; da
dívida externa; da corrupção dos poderosos, do descrédito das leis, o exercício da crueldade aproxima-se do virtuosismo. A pequena
elite governante e endinheirada, por razões históricas que não nos compete analisar, fabricou e exportou para o resto da sociedade um
modelo de definição de ‘nós’, que, agora, em tempos de crise, mostra toda a sua violência e atrocidade. Descrevendo-se como branca,
ocidental e civilizada, esta elite conseguiu aprisionar grande parte do imaginário social na estereotipada ficção dos ‘dos povos’. De
um lado, diz a ficção está o ‘povo brasileiro’ por ela representado, que deve ser cópia caricata do europeu ou norte-americano; do
outro, está o ‘outro povo brasileiro’, negro, mestiço, inculto e abastardado, com quem, por destino ou má sorte, a elite tem que
conviver no mesmo espaço geográfico. Dadas estas premissas, todo salário mínimo e qualquer favela já é muito para essa massa
informe, feia, suja, estúpida e desdentada de ‘crioulos’, ‘paraíbas’, ‘suburbanos’. Ao mesmo tempo, como todo ‘povo superior fora do
lugar’, reevocando Roberto Schwartz, a regra de conduta básica desta elite é o alheamento diante da miséria dos ‘nativos’. (...)Para
que saúde, enfim, se proliferam aos milhares, entupindo nossas ruas de mendigos e crianças abandonadas? Não, essa gente não é
como nós, não sofre como nós, nem precisa viver como vivemos. Sempre foram e serão assim, porque são crias de ladrões e
degredados portugueses, índios indolentes e negros escravos. Portanto, como nada pode mudar, resta fazer deste país o que ele
sempre foi, e o que seu nome de batismo, como bem pontuou Calligaris, bem indica um produto de exploração. (...) Pode-se dizer, a
esta altura, que ninguém precisa de Freud para repudiar a injustiça social brasileira. Obviedades deste tipo apenas mostram o pânico
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das classes médias perseguidas pelo fantasma da impotência e da catástrofe. É possível. Mas sem Freud talvez tivéssemos mais
dificuldade em entender como podemos tão facilmente tornarmo-nos ‘cúmplices inocentes’ da crueldade. Sem Freud talvez fosse mais
difícil entender como os privilegiados deste país convivem com a mais negra miséria, guardando a consciência tranqüila de quem só
não está no céu por descuido de algum deus distraído, ou ostentando o ar cândido de quem está prestes a entrar num vitral. Não penso,
como preveniu Sartre certa vez, com respeito à França em fazer do “Brasil” nome de neurose em vez de nome de nação. Penso
apenas, já que se trata de rememorar Freud, em insistir no que ele disse no texto sobre “O futuro de uma ilusão”: ‘Quando uma
civilização não ultrapassou o estágio em que a satisfação de uma parte de seus membros tem por condição a opressão dos outros,
talvez da maioria (...), esta civilização não tem perspectiva alguma de manter-se de modo durável, e não merece ser mantida.”. O baú
de Freud, para usar a expressão de Mezan, tem sempre muitas surpresas. Ontem como hoje, acredito, ele ainda tem muito a nos
ensinar. Continuará tendo amanhã?
COSTA, Jurandir Freire. A Ética e o espelho da Cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. p. 143/150.
[25] TIMM, Luciano Benetti. Ministério Público, ética, boa governança e mercados: uma pauta do desenvolvimento no contexto do
direito e da economia. In: Direitos Fundamentais: Orçamento e “Reserva do Possível”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p.
59.
[26] Por todos citamos Gustavo Binenbojm e Daniel Sarmento.
BINENBOJM, Gustavo. A constitucionalização do Direito Administrativo no Brasil: Um inventário de avanços e retrocessos. In:
SOUZA NETO, Cláudio Pereira de Souza e SARMENTO, Daniel (Coord.). A Constitucionalização do Direito: Fundamentos
Teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007. p. 748.
SARMENTO, Daniel. Interesses públicos  vs. Interesses Privados na perspectiva da Teoria e da Filosofia Constitucional. In:
SARMENTO, Daniel (Org.). Interesses públicos vs. Interesses Privados : Desconstruindo o Princípio de Supremacia do Interesse
público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 23 e ss.
[27] OHLWEILER, Leonel Pires. A ontologização do Direito Administrativo: O exemplo da dignidade humana como elemento
hermenêutico. Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica. A Filosofia no Direito e a Filosofia do Direito. Porto Alegre, v. 1, nº. 5,
2007. p. 159.
[28] BINENBOJM, Gustavo. Op. Cit. p. 748.
[29] Prossegue o autor: “A jurisdição, neste aspecto, acaba, assim, através de uma crescente judicialização da política, alçada a uma
posição de garante positivo dos conteúdos legislados, promovendo uma reviravolta profunda na sua perspectiva clássica liberal,
deixando ser apenas um agente encarregado do expurgo do sistema jurídico de textos infraconstitucionais em dissonância com a
Constituição assumindo uma postura substancialista – não apenas procedimentalista – frente aos conteúdos constitucionais.”
MORAIS, José Luís Bolzan. O Brasil Pós-1988. Dilemas do/para o Estado Constitucional. In: SCAFF, Fernando Facury (Org.).
Constitucionalizando Direitos: 15 anos da Constituição Brasileira de 1988. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 108/109.
 
[30] Neste sentido pegamos carona nas palavras de Leonel Pires Ohlweiler quando afirma que “(...) Além do que acima foi retratado,
a missão atribuída ao Poder Judiciário de ‘guarda da Constituição’ exige também repensar o exercício da atividade jurisdicional.
Controlar políticas públicas requer muito mais do que simplesmente ser um juiz ‘boca da lei’, mas um agente público preocupado
com os destinos de toda um comunidade. Obviamente não é o único, mas questões constitucionais que envolvem a materialização dos
planos de governo merecem um juiz capaz de dar-se conta do conjunto de mazelas que assola a sociedade, das desigualdades e dos
férteis campos de patrimonialismo que pululam pelo Brasil. Corolário, não se pode ter um olhar ingênuo sobre as políticas públicas,
adotando posições que deixam ao alvedrio dos administradores decidirem o que fazer com a coisa pública.”
OHLWEILER, Leonel Pires. Políticas públicas e controle jurisdicional: Uma análise hermenêutica à luz do Estado Democrático de
Direito. In: SARLET, Ingo Wolfgang e TIMM, Luciano Benetti. (Org.).Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”.
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008. p.344.
[31] STRECK, Verdade e Consenso. Op. Cit. p. 4.
 
[32] É como pensa Streck: “(...) Tais fatores – entre outros tantos que serão assinalados na seqüência desta obra – denotam a
fragilidade e um certo grau de utopia nas teses procedimentalistas, as quais, por sua especificidade formal, longe estão de estabelecer
as condições de possibilidade para a elaboração de um projeto apto à construção de uma concepção substancial de democracia, em
que a primazia (ainda) é a de proceder a inclusão social (afinal, existem mais de trinta milhões de pessoas vivendo na miséria, ao
mesmo tempo em que a Constituição estabelece que o Brasil é um República que visa erradicar a miséria e a desigualdade...) e o
resgate das promessas da modernidade, exsurgente da refundação da sociedade proveniente do processo constituinte”.
Ibidem. p. 20.
É importante frisar, porém por ser salutar ao debate, a opinião em sentido contrário de um dos mais ardorosos defensores das teses
habermasianas no Brasil, Álvaro Ricardo de Souza Cruz, que sustenta que Habermas, pode e deve, ser absorvido a países com
realidade tal qual a nossa. Assim se manifesta na defesa de seu mestre: “(...) Ao contrário do que sustenta Streck, o projeto
emancipatório habermasiano tem, desde o seu início, um compromisso inafastável com a inclusão social através de uma conexão
factível entre teoria e prática de modo universalista, ou seja, pertinente não apenas a países desenvolvidos como a Alemanha ou os
Estados Unidos, mas também para países como o Brasil.”
CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. Habermas e o Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006. p. 24.
[33] STRECK, Verdade e Consenso. Op. Cit. p. 82.
[34] Segundo Streck: “(…) Aliás, repita-se – e se faça justiça a Habermas: sua preocupação não é com o Brasil, conforme ele mesmo
deixou claro em conferência no Rio de Janeiro, há alguns anos atrás. E não consta que tenha corrigido a assertiva de lá para cá.”. 
Ibidem. p. 82.
[35] STRECK, Lenio. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise – Uma exploração hermenêutica da construção do Direito. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2007. p. 41.
[36] Todavia é preciso ter em conta a advertência feita por Streck para que não se confunda a adoção de teses substancialistas com um
indesejável “ativismo judicial”.
STRECK, Verdade e Consenso. Op. Cit. p. 14.
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CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS CONCERNENTES À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA

LEGAL CONSIDERATIONS CONCERNING UNIVERSITY AUTONOMY

Ailsi costa de oliveira

RESUMO
O presente artigo traça uma análise sobre o momento atual da autonomia universitária, mormente depois da
consolidação da mesma através de norma principiológica positivada na Constituição de 1988. Percebe-se que
a oferta indiscriminada de cursos, bem como a facilitação no acesso dos cidadãos ao ensino superior não são
fatores determinantes para a disseminação do saber. O acesso ao ensino superior deve ser conseguido de
acordo com as capacidades individuais de cada candidato. O ingresso de pessoas despreparadas em face do
rigor mínimo dos processos seletivos desatende às necessidades sociais, precariza o conhecimento e
desvaloriza as profissões. Diante de tal problema, o Estado vem tentando regular o setor através de diversos
instrumentos normativos, visando à manutenção de padrões mínimos de qualidade de ensino e a
mercantilização do ensino superior, sobretudo pelas instituições privadas.
PALAVRAS-CHAVES: Autonomia Universitária. Educação superior. Princípio.

ABSTRACT
The current article makes an analysis about the present universitarian autonomy, mainly after its
consolidation through the principiological norms established in the Constitution of 1988. It is observed that
the undiscriminated offer of courses as well as the easy way of allowing people have access to the superior
level are not significant to the spread of knowledge. The access to the superior level must be reached
according to the individual abilities of each candidate. The admission of unprepared people before the
minimum accuracy of the selective processes does not attend to the social needs, harms the knowledge and
undervalues the professions. To face such a problem the State keeps trying to balance this sector through
several normative tools aiming the maintenance of minimum standards of teaching quality and the
mercantilization of the superior teaching, mainly by the private institutions.
KEYWORDS: Universitarian autonomy. Superior education. Principle.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
            A história da autonomia universitária, pautada numa gestão democrática, no respeito ao pluralismo
de idéias, enfim, no direito de decidir sobre quais rumos seguir dentro do contexto social, é bastante recente,
certamente não passa de 20 anos. Antes desse período tivemos um período ditatorial, capitaneado pelas
forças militares e, ao longo da história republicana, o poder esteve sempre direcionando o conhecimento aos
seus interesses.
            Essa mudança de rumo dentro do contexto universitário brasileiro, só é possível graças ao advento
da Constituição de 1988, pois alberga expressamente em seu texto a autonomia universitária.
            Trata-se de garantia constitucional capaz de preservar uma barreira entre os interesses acadêmicos e
sociais e os interesses políticos, evitando a ingerência do Estado dentro das instituições. Com isto, evita-se a
proliferação de planejamentos e condutas, mormente no âmbito administrativo, de práticas meramente
políticas, cujo fim é sempre diverso da função social que a academia deve preservar.
            O Poder Executivo tem adotado uma posição regulatória, no entanto percebe-se que tal atividade
deve estar plenamente instrumentalizada. Tal providência parece ter sido tomada tardiamente, pois a
excessiva liberdade de ação das instituições de ensino superior privadas na década de 1990 e início do século
XXI, provocou uma inflação de instituições de ensino superior, cuja qualidade é bastante questionável.
            Sem a pretensão de esgotar o tema, este trabalho pretende ampliar a discussão sobre o tema,
propondo-se, essencialmente, a mostrar uma visão panorâmica da autonomia universitária, sobretudo após a
consolidação democrática, enfatizando o instituto no contexto nacional. Trata-se de uma modesta
contribuição que se soma a ainda escassa doutrina concernente a matéria.
            Para enfrentar o tema, conceitua-se inicialmente, as diferenças entre autonomia e soberania,
seguindo-se da evolução histórica do conceito de autonomia universitária, bem como a consolidação deste
instituto como princípio constitucional na Lei Maior de 1988.
            A autonomia universitária é tratada como princípio constitucional, daí a necessidade de tecer algumas
considerações sobre os princípios constitucionais, enfatizando a aplicabilidade imediata da norma
principiológica.
            Visando a organizar o caos criado pela omissão do Estado, houve a edição de uma  série de leis e
regulamentos, objetivando disciplinar o setor, propiciando que as instituições de ensino superiores públicas e
privadas pudessem gozar de sua autonomia, em igualdade de condições e, sobretudo, atendendo aos
interesses sociais.
            Outrossim, é de bom alvitre comentar as principais leis e regulamentos que versam sobre a
autonomia universitária, tal assunto é tratado em linhas gerais nas páginas finais deste  artigo.               
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2. ASPECTOS GERAIS
 
2.1 Principais diferenças entre autonomia e soberania
 
            Apesar de muito parecidos, os conceitos de autonomia e soberania traduzem situações jurídicas
diferenciadas.
            A idéia de soberania está muito mais centrada no modelo de relacionamento do Estado com os
demais entes, sob o prisma do Direito Internacional. Porém, a idéia de soberania está sempre imbricada com
o exercício do poder, pois a liberdade de planejamento aliada a adoção de políticas públicas uniformes,
realizadas em sintonia com a Constituição e com os regulamentos internacionais, caracteriza um Estado
soberano.
            Com efeito, Dalmo de Abreu Dallari, no que se refere a conceituação de soberania, estabelece uma
síntese do pensamento de diversos estudiosos. Diz o Professor que existem autores que se referem a
soberania como um poder do Estado, entretanto, outra linha entende que a soberania é uma qualidade do
poder do Estado. Kelsen apresenta uma concepção normativista do tema, de maneira que trata a soberania
como expressão de unidade de uma ordem. No entendimento de Heller e Reale a soberania é vista como uma
qualidade essencial do Estado. Em outro entendimento Jellinek trata a soberania como nota essencial do
poder do Estado. Por fim, Dallari observa que Ranelletti estabelece uma distinção entre soberania como
elemento essencial do Estado, significando poder de império e qualidade do Estado, porém, neste último
caso, a falta não desnatura o Estado, fato que coincide com o disposto por Jellinek, quando afirma a
inexistência desta qualidade pelo Estado medieval[1]
            Modernamente, os Estados soberanos delegam para algumas instituições o poder de gerir sua própria
estrutura, especialmente nos aspectos administrativo e financeiro, liberando o Estado para administração da
máquina estatal em sentido lato, evitando desgaste de tempo e pessoal no controle de atividades que podem,
perfeitamente, serem geridas de maneira descentralizada.

Nesse sentido, “a doutrina vem denominando o atual estágio da soberania como o da ‘devolução de
poderes’, caracterizado pelo retorno a instituições da própria sociedade de prerrogativas de atuação e
regulação autônoma”[2]
            Para que tal fato ocorra dentro do interesse da administração pública, visando o atendimento dos
anseios sociais, o moderno estado liberal criou órgãos reguladores, cuja eficácia vem sendo questionada,
mormente após o processo de privatização que fulminou boa parte do patrimônio nacional na última década.
Porém o estudo dessas agências não é objeto deste trabalho. Apenas será tratado o papel do MEC, no que
tange a regulamentar a atividade das instituições de ensino superior.
 
2.2 A subserviência acadêmica aos ideais do golpe militar
 
            É impossível tratar da autonomia das instituições de ensino superior brasileiras nos dias de hoje, sem
fazer remissão ao período sombrio imposto pelo regime militar durante 20 anos da história recente brasileira.
            De início, é preciso lembrar que nenhuma instituição esteve livre da força desarrazoada e
desproporcional do Poder Executivo exercido por generais. Tal brutalidade foi sentida nas instituições de
ensino superior que, apesar de oferecerem uma pequena resistência através de grupos heróicos e isolados,
teve sua autonomia violada em todos os aspectos.
            A ditadura militar deixou enormes cicatrizes na República Federativa do Brasil. Como é de
conhecimento geral, foi um período onde as atividades intelectuais e culturais eram fortemente vigiadas. Não
havia espaço para divergências ou para a diversidade. Qualquer atitude inovadora era encarada como
transgressora ou subversiva.
            Idéias contrárias ao paradigma político vigente naquela oportunidade eram instantaneamente
fulminadas pelos seguidores do sistema. Destarte, este período foi recheado de exemplos de como o Estado
pode, através de seu poder desproporcional, macular os direitos fundamentais.

É dispensável dizer que muitos foram mortos e perseguidos por divergências políticas, dentre eles, os
dois últimos Presidentes da República, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva.

Nesse contexto de opressão, aqueles que eram adeptos a idéias inovadoras, discutiam tais assuntos na
clandestinidade, pois qualquer manifestação neste sentido era prontamente eliminada pelo sistema através de
seus informantes.

Durante o regime militar, portanto, havia apenas um repasse de conhecimentos. O processo criativo
era tolhido, intelectuais e artistas foram exilados ou mortos pelas forças de repressão. Como haviam
simpatizantes do sistema espalhados nos diversos cursos, tornava-se fácil a rápida apuração e provável
condenação daqueles que se manifestassem contrariamente ao regime vigente.

Infere-se, portanto, que a ausência de liberdade do corpo docente e, em conseqüência, de toda a
comunidade universitária, é um fator que fulmina a autonomia universitária, entravando a disseminação e a
produção do conhecimento, objetivo mínimo fundamental de qualquer instituição de ensino superior. Atento
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a tal fato, Eduardo Garcia de Enterria afirma que:
 

Autonomia universitária quiere decir, em primer término, pues, libertad de los docentes
para poner em cuestión la ciência recibida, para investigar nuevas fronteras de lo
cognoscible, para transmitir versiones propias de la ciencia, no reproductivas de versiones
establecidas. La autonomia universitária es, pues, em primer término, libertad de la
ciência e incorporación de esa libertad em el proceso formativo.[3]

 
Com a redemocratização do país as instituições universitárias começaram a acostumar-se com a

liberdade, desta forma, paulatinamente as amarras do passado de ódio as inovações sociais e políticas foram
sendo destruídas.

 
2.3. A consolidação da autonomia universitária na Constituição de 1988

     
            No final da década de 1980 havia um temor da sociedade numa retomada do poder por parte dos
militares. O país estava cansado da opressão, tornava-se, portanto, de extrema necessidade que providencias
fossem tomadas para que tal possibilidade fosse minimizada.
            Dentro deste cenário, as principais forças políticas se uniram objetivando elaborar um Estatuto
Supremo que albergasse os princípios que devem reger um Estado Democrático de Direito. Esta iniciativa
culminou com a promulgação da Constituição de 1988.
            Celebrou-se um pacto naquele momento, onde os direitos fundamentais seriam respeitados,
sobretudo a dignidade da pessoa humana, cujo conteúdo axiológico se espraia em todo o ordenamento
jurídico pátrio e, no caso em tela, nas diretrizes que regem o poder do Estado dentro das instituições
universitárias.
            Inegavelmente, percebe-se hoje que as instituições universitárias gozam de maior autonomia,
traduzida de diversas formas.
            Hoje o Estado não mais interfere, por exemplo, na criação e divulgação de novas idéias. Tal fato é
notadamente importante nas Ciências Sociais Aplicadas, pois idéias referentes à política, a organização e
aplicação de instrumentos sociais não são reprimidas pela força do Estado.
            A liberdade de cátedra é um direito exercido plenamente pelos professores, pois inexiste controle
prévio, nem muito menos censura aquilo que é exposto. Os debates são promovidos, sem o receio de
represálias e perseguições comuns durante o período ditatorial.
            Porém, a autonomia universitária não foi contemplada também sob o prisma didático-cientifico, mas
também sobre outros parâmetros. Neste novo contexto, o Estado passa a ser regulador da qualidade dos
cursos e, sobretudo, verificando se os cursos oferecidos atendem ao interesse social. Neste ponto verifica-se
uma mudança de paradigma fundamental, pois em qualquer regime ditatorial as instituições de ensino ficam
submissas aos interesses governamentais que, quase sempre divergem dos interesses sociais.
            O legislador constituinte libertou a instituições universitárias das amarras do Estado, facilitando o
caminho para que tais instituições cumpram seu dever de adequar seus investimentos, recursos humanos e
conteúdo aos interesses do contexto social em que se enquadra, adaptando-se aos interesses regionais.

 
2.4 A disponibilidade de vagas de acordo com as capacidades individuais
 
            A Constituição de 1988, objetivando a formação de profissionais bem preparados, mormente visando
que esses trabalhadores, ou mesmo futuros empreendedores, contribuam com o crescimento do país e,
sobretudo, confiando na capacidade da excelência técnica, como forma de capitanear a prosperidade da
nação, albergou no art. 208, V, que a garantia de acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da
criação artística, deve ser feito com base na capacidade de cada um.
            São cada vez maiores as denúncias comprovadas de distorções nos processos de seleção das
universidades privadas. É fácil perceber que o contingente de alunos das instituições de ensino superior
privadas é composto de alunos que não conseguiram êxito para o ingresso nas instituições de ensino superior
público, ou de alunos já formados que, por questões de mercado ou para ampliação de conhecimentos
buscam uma nova formação superior.
            Quanto aos alunos que buscam uma nova formação, o afastamento de conhecimentos adquiridos no
segundo grau que devem servir como padrão mínimo para o ingresso em qualquer carreira de ensino
superior, obsta o ingresso nas instituições públicas, tornando as instituições privadas a opção mais fácil para
o ingresso deste tipo de público.
            No que tange aos alunos que não prosperam na pretensão de ingressar numa instituição pública, logo
após concluírem o segundo grau podem estar incluídos dentro de dois grupos:
            O primeiro deles é composto por alunos que não conseguem ingresso nos cursos de menor
concorrência, por não conseguir atingir o mínimo necessário para tanto. Corroborando com este fato, tem-se
a constatação de que é bastante comum o encerramento do processo seletivo de instituições públicas de
ensino superior com vagas abertas em determinados cursos.
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            Por outro lado, é inegável que muitos ficam excluídos do ensino público superior, em face da
pequena quantidade de vagas disponíveis em alguns cursos de elite, caso de Medicina e Direito. É comum
que candidatos reprovados nestes cursos de elite, tenham um aproveitamento suficiente para que fossem
aprovados em qualquer outro curso.
            Causou enorme perplexidade, o fato de um garoto de 8 anos ter logrado êxito no processo seletivo
de uma instituição privada de ensino.[4] Ora, tal aprovação é uma aberração e uma afronta à moralidade dos
meios de aferição de conhecimento, in casu, desta instituição, não pela aprovação do garoto em si, mas
porque, pela tenra idade, é impossível que ele tenha adquirido um acervo de conhecimento mínimo das
disciplinas propedêuticas fundamentais para o ingresso numa instituição de nível superior, como matemática,
física, química, biologia, dentre outras.
            Se por um lado a instituição de ensino superior procurou justificar esta aprovação peculiar,
enaltecendo as qualidades intelectuais do garoto, por outro a Ordem dos Advogados do Brasil mostrou-se
preocupada com o fato, na medida em que considera tal situação como exemplo da mercantilização do
ensino jurídico no Brasil, pedindo imediata intervenção pelo MEC no curso de Direito da referida instituição,
visto que a OAB desconfia que este não é um fato isolado protagonizado por esta instituição de ensino
superior.[5] 
            A necessidade de seleção criteriosa é uma preocupação não apenas no Brasil, fato constatado por
Oliveira Ramos, quando afirma que:

 
A Universidade vem a ser uma instituição a que os cidadãos têm acesso segundo as suas
capacidades, para aí beneficiarem de um ensino elevado e aí participarem na investigação
científica e na criação. Daí constituir obrigação da Universidade reclamar a outorga de
meios que lhe permitam, segundo critérios próprios, abrir as suas portas aos estudantes
que estão em situação de fruir das garantias constitucionais existentes e, bem assim, de
meios e condições para proporcionar os frutos do seu labor ao País, desse modo
cooperando, já no estímulo ao desenvolvimento, já na promoção da democratização da
cultura, também aqui em consonância com a lei fundamental.[6]

 
            Enfim, não é cabível em um Estado Constitucional, que as instituições de ensino superior coloquem
em seu corpo discente qualquer um que possa apenas pagar as mensalidades, porém sem a estrutura básica
para aprender e contribuir com a sociedade. Tal prática deve, portanto, necessariamente, ser urgentemente
regulada, sob pena do descrédito total da própria sociedade nos profissionais formados.    
 
2.5 A mercantilização das instituições de ensino superior privadas
 
            O governo Fernando Henrique Cardoso colocou em prática a doutrina neoliberal, intervindo muito
pouco na iniciativa privada, fato que se refletiu na estrutura do ensino superior.
            É perfeitamente perceptível para o observador mais atento o aumento exponencial da quantidade de
cursos durante o período concernente ao governo de Fernando Henrique Cardoso. Porém, não houve
qualquer interesse em instrumentar mecanismos de regulação capazes de controlar a qualidade destas
instituições de ensino. Sobre a abertura descontrolada de instituições de ensino superior e, conseqüentemente
no descontrole no número de vagas oferecido, é pertinente transcrever a lição de Simon Schwartzman.
 

Em relação ao setor privado, parecia óbvio que, se não existem custos para o setor
público, não haveria razão para não autoriza-los a funcionar sem maiores delongas se eles
demonstrarem um mínimo de seriedade, probidade e competência. O argumento
contrário é que existem sérias dúvidas tanto quanto à qualidade dos cursos oferecidos
quanto sobre as opções que oferecem, inflacionando áreas do conhecimento já saturadas e
deixando outras mais necessitadas a descoberto. Daí a idéia de que o governo só deveria
autorizar a criação de novos cursos depois de um exame rigoroso de sua qualidade, a ser
garantida por um sistema também rigoroso de fiscalização, e também em função de uma
análise adequada das necessidades presentes e futuras de novos profissionais nas diversas
áreas do conhecimento.[7]

 
            O reflexo devastador deste fato foi percebido com o tempo, na verificação prática da ineficiência
deste modelo. Por isso, percebe-se que alguns conselhos profissionais, simplesmente tomaram a frente do
governo na questão, tentando impor limites a criação e manutenção de cursos, situação resultante do temor
de que estes profissionais formados a toque de caixa nestas instituições maculem o conceito social de
determinadas carreiras e, porque não dizer, tentam evitar que uma explosão de profissionais de determinada
categoria, constitua num fator de desvalorização da mão-de-obra como um todo, fato que resultará, por
exemplo, na diminuição dos honorários cobrados.
            A preocupação com a proliferação de instituições de ensino superior privadas, pode ser
exemplificada com a recente mobilização de entidades médicas, visando proibir a criação de novos, havia
inclusive projeto de lei nesse sentido, porém parece que o caminho tomado será o da maior fiscalização do
conteúdo programático e da adoção de uma maior fiscalização governamental.
            Conforme exposto anteriormente a autonomia e, in casu, a autonomia universitária não deve ser
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confundida com soberania. Portanto, questões de relevância social devem ser, necessariamente, discutidas e
analisadas pelo Poder Executivo em conjunto com a sociedade, visto que é deste Poder a tarefa de disciplinar
e regrar as condutas das instituições, sem interferir na produção acadêmica.
            O certo é que, o não intervencionismo estatal, autorizando a abertura de cursos através de critérios
objetivos e a liberalidade na abertura de vagas, trouxeram conseqüências nefastas em poucos anos.
            O descontrole provocado pela ausência do poder público provocou exatamente a mobilização de
determinadas categorias, visando coibir e proteger   algumas profissionais da desvalorização profissional,
fruto do descomprometimento social causado pela ação de determinadas instituições de ensino.
            Mais uma vez, o exame de ordem serve de exemplo, pois antes o objetivo do exame era ratificar a
qualificação do profissional formado para atuar na advocacia. Hoje, este instituto tornou-se um certame a
parte, fazendo surgir, inclusive, uma indústria paralela que prepara o egresso dos cursos jurídicos para
aprovação na tão festejada prova, situação que desprestigia e coloca a  universidade numa posição
desconfortável.    
                       
2.6 A ineficiência dos critérios de seleção
 
            Os atuais modelos de regulamentação utilizados para seleção de alunos nas instituições de ensino
superior necessitam de revisão.
            Percebe-se uma banalização explícita e imoral dos processos seletivos das universidades privadas,
constatação feita através de anúncios divulgando vestibulares semanais, agendamento de vestibulares,
processos seletivos feitos pela internet, simplificação de seleção feita para os portadores de cursos
superiores, dentre outros critérios nitidamente mercantilistas. Tal prática constitui motivo de comentários
desabonadores de todos os setores da sociedade.
            Não há dúvidas que a própria sociedade passará a desconfiar da capacidade profissional destas
pessoas, diante de tantas facilidade para ingresso nas instituições de ensino superior.
            Medidas moralizadoras visando disciplinar os critérios de ingresso nos cursos de ensino superior,
sobretudo das instituições privadas, precisam ser implementadas, sob pena destas mesmas instituições,
perderem o que lhes resta de credibilidade diante da sociedade.
            Até para o sentimento do leigo, do cidadão comum, é inconcebível a adoção de procedimentos
seletivos semanais, onde uma pessoa reprovada no exame numa semana, ingresse na universidade ou
faculdade na semana seguinte, pois se sabe que uma semana não é tempo suficiente para aprender os
conhecimentos adquiridos ao longo de anos de estudo.
            A forma predadora dos processos seletivos, longe de ser uma prática democrática que inclui pessoas
despreparadas, para aprender o que não podem, pela ausência do mínimo de embasamento exigido, é uma
prática predadora, cujo resultado é a desvalorização do conhecimento e o descrédito na educação superior.
            O rigor defendido para a adoção de critérios rígidos de seleção, não é uma maneira de elitizar o
ensino superior. Porém é uma maneira de adequar o modus operandi de instituições que mercantilizam a
nobreza do conhecimento ao texto constitucional, na medida em que o acesso aos níveis mais elevados de
ensino deve estar reservado aqueles que têm capacidade para tanto, conforme disposto no art. 208, V da
Constituição Federal.
            Insta ressaltar que não se pretende alijar as pessoas da possibilidade de ingresso nos níveis mais
elevados de ensino, até porque todos têm o mesmo direito de acesso, visto que o princípio da igualdade é um
direito fundamental consagrado no Estado Constitucional.
 
2.7 Relação entre o princípio da igualdade e a limitação da autonomia de selecionar
 
            O art 5º, caput, da Constituição Federal, reza que todos são iguais perante a lei. Infere-se, outrossim,
que os cidadãos devem ter suas vidas reguladas de forma forma eqüitativa, sendo defeso a edição de
legislação que venha a ser fonte de privilégios ou perseguições.[8]
            A mercantilização de ensino superior acarreta como conseqüência nefasta, não apenas a formação de
uma quantidade de profissionais além da capacidade de demanda do mercado, mas também diferencia os
estudantes através de um processo artificial de discriminação. Artificial, pois o modelo educacional vigente
propicia esta situação discriminatória. É fácil perceber as diferentes classes de estudantes que formam o atual
modelo universitário.
            Não há dúvidas que o desejo da grande maioria dos estudantes é cursar uma faculdade numa
instituição de ensino superior pública. Portanto, estes estudantes compõem um seleto grupo, selecionado
num processo seletivo bastante concorrido, cuja credibilidade ainda é bastante forte perante a sociedade.
            Os alunos que fracassam no processo seletivo, buscam uma melhor preparação para uma posterior
tentativa, ou ingressam numa instituição privada de ensino superior. Aqueles que ingressa no ensino privado
são compostos de dois grandes grupos:
            O primeiro é composto de alunos com possibilidade de pagar os elevados valores cobrados pelo
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ensino nas instituições privadas;
            O segundo é formado por aqueles que conseguem aderir as facilidade de crédito fornecidas pelo
governo, acumulando dívidas bancárias que serão cobradas futuramente, mesmo que o estudante não logre
êxito no mercado de trabalho, ou que sua remuneração seja tão baixa que o pagamento da dívida, certamente
prejudicará sua mantença.
            De toda forma o princípio da igualdade é atacado de diversos aspectos neste quadro, seja pela
diferença nos critérios de seleção, seja no tratamento que diferencia as oportunidades de cada um, vinculado
ao lado financeiro.

O ingresso de pessoas despreparadas nos níveis superiores de ensino é uma prática que desatende as
necessidades sociais, formando pessoas sem o patrimônio intelectual exigido para um profissional de nível
superior, bem como é fator que ataca o princípio da igualdade.
            Tal fato se verifica explicitamente quando um profissional formado através de critérios de seleção
rígidos é colocado lado a lado no mercado de trabalho formal com outro formado após um processo mínimo
de seleção. Todo o esforço de quem superou dificuldades buscando um ensino de excelência numa
universidade rigorosa em seus critérios é desprestigiado, sobretudo com o exponencial aumento de mão-de-
obra superior ociosa.
            Este é um fato que desencadeia uma série de problemas sociais, a começar pela desvalorização da
mão-de-obra especializada no que tange aos salários.
            É possível perceber o prejuízo social da proliferação indiscriminada das faculdades e, em
conseqüência, dos profissionais formados, quando se percebe a tendência crescente dos conselhos
profissionais em limitar e dificultar o acesso dos recém-formados nas carreiras que escolheram.
            A dificuldade dos egressos do curso de Direito em lograr êxito no exame de ordem patrocinado pela
Ordem dos Advogados do Brasil exemplifica o problema. Os baixos índices de aprovação traduzem a
conjugação de dois fatores que se completam: O primeiro é o gradual aumento nos níveis de dificuldade das
provas e, o segundo, é a multiplicação de pessoas formadas, diante da facilidade de ingresso nas centenas de
faculdades privadas.                   
3. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA SOB O PRISMA JURÍDICO
 
3.1 Os princípios constitucionais
 
            Antes de tratar a autonomia universitária como norma de eficácia plena, cabe tecer alguns
comentários sobre o forte caráter principiológico que está contido no texto da Constituição de 1988.
            Até meados do século XX, havia um entendimento que imputava aos princípios, apenas um caráter
programático. Porém, está visão está definitivamente superada, uma vez que, está idéia incorre no erro de
omitir “o traço que é qualitativamente o passo mais largo dado pela doutrina contemporânea para a
caracterização dos princípios, a saber, o traço de sua normatividade”.[9]
            Arrematando o raciocínio, Paulo Bonavides nos ensina:
 

As novas Constituições promulgadas acentuam a hegemonia axiológica dos princípios,
convertidos em pedestal normativo sobre o qual assenta todo o edifício jurídico dos novos
sistemas constitucionais.[10]

 
            É possível ainda extrair do pensamento do supracitado doutrinador algumas reflexões, que mostram
claramente a consagração da teoria dos princípios.
            Os princípios passaram do campo da especulação metafísica e abstrata para o campo concreto e
positivo do Direito, com um teor de densidade normativa bastante baixo. Percebe-se ainda, uma transição
dos princípios da ordem juspositivista, que trata da inserção destes nos Códigos, para uma esfera
juspublicista, através do ingresso nas Constituições, bem como uma suspensão da distinção outrora existente
entre normas e princípio. Os princípios perderam o caráter de norma programática, tendo sido reconhecido
definitivamente a positividade e concretude, mormente em virtude das Constituições. Por fim, segundo Paulo
Bonavides, o principal efeito de toda esta construção doutrinária está na hegemonia e preeminência dos
princípios.[11]
            Sem a pretensão de esgotar o tema, bastante explorado na doutrina pátria, infere-se que os princípios
atingiram um status de supremacia e nobreza dentro do ordenamento jurídico pátrio. O conteúdo axiológico
dos princípios, mormente aqueles albergados pela Constituição Federal e, in casu, no art. 207 da Lei Maior,
espraia-se no restante da legislação infraconstitucional.
 
3.2 A autonomia universitária como princípio constitucional
            O art. 207 é o dispositivo constitucional que alberga a autonomia universitária, cujo conteúdo é, in
verbis: 
                       

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de
gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre
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ensino, pesquisa e extensão.
§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na
forma da lei.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica.

 
            É possível considerar a norma constitucional que alberga a autonomia universitária como sendo de
eficácia plena. Este é o raciocínio, por exemplo, do Procurador da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, Giuseppi da Costa, quando ao discorrer sobre conceitos que versam sobre a aplicabilidade das normas
constitucionais, concluí não há dificuldades em se perceber que a norma albergada no art. 207 da
Constituição Federal, que trata da autonomia universitária, é de eficácia plena, para isto argumenta que não
existe na essência da norma indicação alguma, cujo fito seja limita-la, bem como existe uma regulação
completa promovida pela constituinte, não havendo nada a ser complementado pelo legislador ordinário.[12]
            De acordo com a lição de José Afonso da Silva[13], a doutrina contemporânea tende a reconhecer
eficácia plena e aplicabilidade imediata a maioria das normas constitucionais.[14] 
            Porém, outros estudiosos caminham para uma dimensão bem mais ampla da autonomia universitária,
tratando este instituto como um princípio constitucional. Essa linha pode ser exemplificada, no raciocínio de
Alexandre Santos de Aragão. O citado autor embasa-se na teoria dos princípios apresentada por alguns
doutrinadores, dentre eles Eros Roberto Grau e Celso Antônio Bandeira de Melo, e apresentada neste
trabalho no tópico acima na visão de Paulo Bonavides. Diz o autor:
 

Podemos inferir sem dificuldades que a autonomia universitária estabelecida pelo art. 207
da Constituição, que não possui qualquer esquema de “preceito/sanção”, é um princípio
jurídico, que propala seu conteúdo normativo por todo o ordenamento jurídico.[15]

 
            O autor supracitado aprofunda o conceito, identificando a autonomia universitária como um princípio
político constitucionalmente conformador, tais princípios traduzem um elo de ligação e consolidação de
posicionamentos políticos que fundamentam e organizam o Estado, caso das escolhas entre república, a
forma de separação dos poderes, a forma de intervenção do Estado (podendo ser liberal ou social).
            Insta ressaltar que os princípios constitucionais conformadores constituem garantias institucionais,
consubstanciando uma especial proteção outorgada pelo constituinte a algumas instituições que podem ou
não integrar o aparelho do Estado. “Neste campo encontram-se a autonomia universitária, a independência
dos poderes, a autonomia dos Entes da Federação, das entidades desportivas, do Ministério Público, a
essencialidade dos órgãos da advocacia pública, etc.[16]
            A autonomia universitária, como norma ôntica, é uma garantia institucional inteiramente auto-
aplicável. Destarte, o princípio protege as universidades com seu conteúdo axiológico das intervenções
indevidas do Estado, em especial daquelas promovidas pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. As
universidades públicas possuem direitos positivos contra o Estado, visto que cabe a este prover os meios
necessários, objetivando o desempenho pleno e independente das diversas funções.[17]
            Diante do exposto, resta concluir que a autonomia universitária goza de status de princípio
constitucional, sendo plenamente aplicável e espraiando seu conteúdo axiológico nas normas
infraconstitucionais que tratam da matéria.
 
3.3 Exemplo da ação direta de inconstitucionalidade no controle das normas que maculam a
autonomia universitária
 
            A ação direta de inconstitucionalidade é um dos instrumentos capazes de proteger o princípio da
autonomia universitária de normas, cujo conteúdo jurídico, mostra-se frontalmente contrário ao disposto
pelo legislador constitucional.
            Um exemplo claro pode ser extraído no Estado do Rio Grande de Norte, onde foi promulgada uma
Lei determinando que os escritórios de prática jurídica do curso de direito da Universidade do Estado,
mantivessem plantão criminal.
            O fato resultou na ação direta de inconstitucionalidade (ADI 3792) proposta pela governadora do
estado, focando dois pontos principais:
            O primeiro versa sobre a assistência gratuita aos necessitados deve ser prestada exclusivamente pela
Defensoria Pública, conforme expressamente albergado no texto constitucional nos arts. 5º, LXXIV e 134.
            O segundo trata exatamente da violação a autonomia universitária, tema albergado pela Constituição
Federal, mais especificadamente na violação a autonomia didático-científica.
            O Procurador-geral da República, Antonio Fernando Souza, através de parecer, manifestou-se
favorável a ADI. Entende o Procurador que ocorre ofensa a autonomia universitária:
 

Na medida em que a lei potiguar não interfere propriamente na liberdade de ensino e de
pensamento, mas sim na capacidade decisória da universidade de administrar os seus
serviços e de disciplinar as suas relações com os corpos docentes, discente e
administrativos.[18]    
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            A matéria está pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal, estando sob a relatoria do
Ministro Menezes Direito.
            A análise do tema autonomia universitária sobre o aspecto constitucional encerra-se neste tópico,
cabendo agora adentrar na legislação infraconstitucional, composta essencialmente pela lei de diretrizes e
bases e de um conjunto de decretos que regulamentam a matéria. 
 
3.4 A educação superior na Lei de Diretrizes e Bases
 
            A legislação infraconstitucional não tem o condão de estabelecer normas que limitem a autonomia
universitária, visto que tal investida, caso tentada pelo legislador, implicaria na provável colisão da norma
inferior com o albergado na Lei Maior. Não é o caso da Lei de Diretrizes e Bases, cujo conteúdo legal revela
perfeita sintonia com o texto constitucional.
            A Lei 9.394/1996 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, abordando também aspectos
referentes à educação superior.
            A Lei estabelece no art. 43, I a VII, as finalidade da educação superior, destacando-se a necessidade
da criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico, bem como estimula o acadêmico no
conhecimento dos problemas do mundo atual, estabelecendo uma relação recíproca com a sociedade,
prestando serviços especializados. Insta ressaltar que o termo albergado na lei é reciprocidade, não
subserviência a determinadas tendências ou modismos culturais.
            Com isto, a academia se compromete com o conhecimento sólido, cujo interesse é de todos, tendo
como preceito fundamental, o atendimento as demandas sociais que, por vezes, estão em choque com os
interesses econômicos.
            O art. 52 da lei de diretrizes e bases conceitua universidades, como instituições “pluridisciplianres de
formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do
saber humano”.
            Os incisos I, II e III do artigo supracitado determinam os critérios que caracterizam uma instituição
de nível superior como universidade. Um dos aspectos é que o corpo docente de uma universidade deve ser
composto de, pelo menos, um terço de mestres e doutores, bem como o regime de tempo integral deve ser
executado também por um terço do corpo docente.
            A autonomia universitária é expressamente mencionada no art. 53 da lei de diretrizes e bases, visto
que são asseguradas determinadas atribuições, visando que as próprias instituições otimizem seus recursos
financeiros e intelectuais. Diante da importância de tal previsão legal, é cabível sua transcrição, in verbis:
 

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo
de outras, as seguintes atribuições:
I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior
previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do
respectivo sistema de ensino;
II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais
pertinentes;
III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e
atividades de extensão;
IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do
seu meio;
V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas
gerais atinentes;
VI - conferir graus, diplomas e outros títulos;
VII - firmar contratos, acordos e convênios;
VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a
obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme
dispositivos institucionais;
IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição,
nas leis e nos respectivos estatutos;
X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de
convênios com entidades públicas e privadas.
        Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades,
caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos
orçamentários disponíveis, sobre:
I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos;
II - ampliação e diminuição de vagas;
III - elaboração da programação dos cursos;
IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão;
V - contratação e dispensa de professores;
VI - planos de carreira docente.

 
            Além dos aspectos abordados no art. 53, as universidades públicas gozam de um plus, na medida que
o art. 54 amplia a margem de autonomia, matéria albergada no §1º, I a VII do citado artigo. Esta ampliação
versa, essencialmente, na possibilidade de gerir, atendendo a normas gerais, o pessoal e recursos financeiros

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2061



disponíveis.
            Existe a possibilidade da suspensão da autonomia das universidades, conforme disposto no art. 46,
§1º, desde que não sejam atendidas as providências necessárias para o saneamento de deficiências
evidenciadas em procedimento avaliativo. Está norma está em sintonia com o disposto no art. 206, VII, da
Lei Maior que garante a manutenção do padrão de qualidade como princípio que deve reger o ensino.
            Por fim, a autonomia universitária pode ser estendida a instituições que comprovem alta qualificação
para o ensino ou para a pesquisa, com base em avaliação realizada pelo Poder Público, situação albergada no
§2º do artigo 54 da lei em análise.
             
3.5. O Sistema Nacional de Avaliação e Educação Superior - SINAES
           
            O SINAES foi instituído pela lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, objetivando assegurar o processo
de avaliação no que concerne ao ensino superior, Tendo como principal finalidade, melhorar a qualidade da
educação superior.
            Alguns critérios de avaliação devem ser assegurados, conforme albergado no art. 2° da lei em análise.
O resultado da avaliação de tais critérios constituirá o referencial básico dos processos de regulação e
supervisão da educação superior.
            É necessário que a instituição de ensino superior possua alguns requisitos essenciais. Assim, deve
possuir uma missão e um plano de desenvolvimento institucional; a política de ensino deve estar clara, assim
como os aspectos concernentes ao desenvolvimento da pós-graduação e da produção acadêmica, como um
todo.
            O art. 3º da lei alberga, nos incisos I a X, tais exigências legais. Destarte, para atender a estes
requisitos, deverá a instituição valorizar seu pessoal, bem como estimular e aperfeiçoar seu corpo docente e
pessoal técnico administrativo. A auto-avaliação institucional está devidamente albergada neste diploma
legal.
            O processo avaliativo deve identificar, conforme disposto no art. 4º, in verbis:
 

Art. 4o A avaliação dos cursos de graduação tem por objetivo identificar as condições de
ensino oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao perfil do corpo docente, às
instalações físicas e à organização didático-pedagógica.
§ 1o A avaliação dos cursos de graduação utilizará procedimentos e instrumentos
diversificados, dentre os quais obrigatoriamente as visitas por comissões de especialistas
das respectivas áreas do conhecimento.
§ 2o A avaliação dos cursos de graduação resultará na atribuição de conceitos, ordenados
em uma escala com 5 (cinco) níveis, a cada uma das dimensões e ao conjunto das
dimensões avaliadas.

           
            Ainda que tardiamente, está lei imputa ao Estado retomar a atividade avaliativa, que não macula a
autonomia das instituições de ensino superior, tratando-se de serviço público de enorme importância, pois
lida diretamente, com a aferição da qualidade da formação dos profissionais destinados a ocupar cargos de
nível superior em todos os setores da sociedade.
 
3.6 Decretos que regulamentaram a matéria
 
            Foram editados diversos decretos, objetivando regulamentar a educação superior, tendo em vista o
disposto na Lei de Diretrizes e Bases. Desta forma, foi editado o decreto nº 2.207, de 15 de abril de 1997
que permaneceu em vigência por um curto espaço de tempo, tendo sido revogado logo em seguida pelo
Decreto nº 2.306, de 19 de agosto de 1997. Posteriormente, foi editado o Decreto nº 3.860, de 9 de julho de
2001, sendo também revogado pelo Decreto nº 5.773, de maio de 2006, estando este último em vigor.
            De início, percebe-se a dificuldade governamental em regular a matéria, certamente pelo significativo
aumento da quantidade de instituições de ensino superior, trazendo uma situação peculiar, onde uma
atividade exercida quase que exclusivamente pela União, passou a ser exercida quase sem óbice pela
iniciativa privada.
            O decreto 5.773/2006, por tratar da regulamentação da matéria até o presente momento, merece uma
atenção especial, cabendo uma análise aprofundada sobre seu conteúdo normativo. 
            Apesar da criação de alguns instrumentos normativos, a legislação referente aos aspectos de
regulação, avaliação e supervisão das instituições de ensino superior estava muito dispersa. Este decreto
estabeleceu normas de controle, preenchendo as lacunas existentes e unificando a legislação existente.
            Percebe-se claramente que, com este decreto, o Poder Executivo tenta retomar o controle, mormente
o controle de qualidade das instituições de ensino superior, perdido durante os anos de excessiva liberdade
governamental, fato comprovado na explosão de cursos superiores privados durante a década de 1990 e
início do novo milênio.
 
3.7 Regulação, avaliação e supervisão das instituições de ensino superior
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            Conforme anteriormente citado, o decreto 5.773/2006 é o mais recente instrumento editado, cujo
objetivo é regulamentar, supervisionar e avaliar de maneira eficiente as instituições de ensino superior. 

A lei determina no seu art. 1º, §1°, §2º e §3°, como serão realizadas as atividades de regulação,
supervisão e avaliação. A competência para exercer tais funções será do Ministério da Educação, por
intermédio do Conselho Nacional de Educação – CNE, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP, e da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior –
CONAES.
            Especificamente, o art 5º determina que compete ao Ministério da Educação as funções de regulação
e controle da educação de ensino superior, através de suas secretarias. Tais secretárias possuem
competências devidamente albergadas na lei.
            A liberdade da iniciativa para prover ensino superior foi mantida, porém o art. 9º do decreto prevê
que devem ser observadas as normas gerais da educação nacional, que são aquelas albergadas na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem como é imprescindível à autorização e a avaliação do Poder
Público. O funcionamento e a oferta de curso superior dependem de autorização do Poder Público.
            Objetivando coibir a instituição irresponsável de faculdades e universidades de ensino superior, bem
como uma criação indiscriminada de cursos superiores, foi estabelecido que este tipo de conduta configura
irregularidade administrativa, podendo haver efeitos nas esferas civil e penal.
            O decreto estabelece critérios de credenciamento e recredenciamento das instituições de ensino
superior, bem como aspectos concernentes a autorização de cursos.
            No que tange a autorização, o art. 28 do citado Decreto, faz referencia à autonomia universitária, no
sentido de permitir que universidades e centros universitários, nos limites da referida autonomia, observados
critérios legais, independem de autorização para funcionamento de curso superior. Cabe às instituições o
dever de informar à Secretaria competente os cursos abertos, para que sejam tomadas as providências
cabíveis.
            No §2º deste mesmo artigo, reforça-se a participação dos conselhos profissionais das profissões que,
inquestionavelmente, atraem um maior número de pessoas, e conseqüentemente, resultam na maior criação
de cursos. Destarte, a criação de qualquer curso de direito, medicina, odontologia e psicologia está atrelada à
manifestação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ou do Conselho Nacional de Saúde.
            Cabe à Secretaria de Educação Superior, à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e à
Secretaria de Educação à Distância exercer as atividades de supervisão relativas, respectivamente, aos cursos
de graduação e seqüenciais, aos cursos superiores de tecnologia e aos cursos na modalidade de educação a
distância, conforme disposto no art. 45.
            No que tange a avaliação, esta será realizada no âmbito do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior), conforme disposto no art. 58. Devem ocorrer avaliações internas e externas das
instituições de educação superior, avaliação dos cursos de graduação e avaliação de desempenho acadêmico
dos estudantes de cursos de graduação.        
            Por fim, a lei estabelece que, a obtenção de conceitos insatisfatórios deverá ensejar a celebração de
protocolo de compromisso com a instituição de ensino superior. O art. 63 determina que o descumprimento
deste protocolo poderá resultar na suspensão temporária da abertura de processo seletivo de graduação, na
cassação de autorização ou do reconhecimento de cursos e na advertência, suspensão ou perda de mandato
do dirigente responsável pela ação não executada, caso a instituição seja pública.
            Este Decreto condensa num único instrumento normativo uma série de funções e competências, que
estavam desorganizadamente espalhadas em diversos decretos, tanto que revogou o Decreto nº 1.845, de 28
de março de 1996, que delegava competência ao Ministro da Educação e do Desporto, para a prática de atos
como concessão de autorização e recredenciamento periódico de universidades e instituições de ensino
superior isoladas.
            Também foram revogados os decretos 3.860, de 9 de julho de 2001, 3.864, de 11 de julho de 2001,
3.908, de 4 de julho de 2001 e 5.225, de 1 de outubro de 2004 que tratavam principalmente da organização
do ensino superior e da avaliação dos cursos.
            A própria dinâmica do sistema superior de ensino, resultante da enorme procura, fez com que o
governo agisse tardiamente, editando seguidos decretos que regulamentavam o setor. Insta ressaltar que a
edição de um decreto concentrando todos os aspectos regulatórios, tende a passar a idéia de que o governo
conhece a dinâmica do setor de forma macro, estabelecendo regras claras para as instituições públicas e
privadas, preservando a autonomia das instituições de ensino e consagrando a segurança jurídica. ecretos que
regulamentavam situaçultante da enorme procura, fez com que o governo agisse tardiamente editando
seguidos 2222222222222222
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
           
            A regulação do ensino superior, deve estar pautada no controle rígido da abertura de novos cursos,
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levando-se em consideração o interesse social, bem como na implementação dos mecanismos estabelecidos
de aferição qualitativa dos cursos já existentes, uma vez que a universidade não tem o poder de controlar o
desejo de realização profissional das pessoas, nem frustrar sonhos. A construção de uma sociedade com
profissionais graduados nos diversos ramos do conhecimento humano, somente será possível com a
concretização de políticas públicas que valorizem de forma mais igualitária as opções profissionais de cada
pessoa.
            Com isto, evita-se a notória tendência dos estudantes na escolha de áreas de atuação que, se antes já
eram bastante atrativas, hoje concentram uma enorme quantidade de instituições e alunos, conforme é
bastante perceptível no que tange a enorme procura dos cursos de Direito e Medicina em todo o país,
situação que preocupa, sobretudo aos profissionais que já atuam no setor e, mais especificamente, as
associações profissionais que os representam, cujo aval para abertura de novos cursos está consolidado.
            Os processos avaliativos, que devem estar pautados no acesso aos níveis superiores de ensino de
acordo com as capacidades de cada um, precisam de uma revisão e, sobretudo, de uma firme fiscalização
governamental, pois é notória a diferença de nível entre os processos seletivos realizada entre as
universidades púbicas e as privadas. Algumas universidades tem adotado um modelos semanais e, até mesmo
diários de seleção, o que desmoraliza, de per si, o processo seletivo, situação que leva a uma imoral
mercantilização do ensino superior e o natural descrédito destes futuros profissionais perante a sociedade.
            Tais providencias não extrapolam os limites do Estado, pois cabe a este exercer de forma plena sua
função regulatória, sob pena de perder de vez o controle sob a educação superior, tornando muito mais
difícil organizar a matéria, porém parece ser esta a tendência dominante para os próximos anos, visto que a
edição de leis e decretos objetiva, essencialemente, disciplinar o setor, respeitando as prerrogativas das
instituições, dentre elas, a autonomia universitária, que deve ser exercida de forma plena, desde que não
macule os interesses sociais.
            A consolidação democrática consagrou a autonomia universitária como princípio constitucional, com
isto, a comunidade universitária conseguiu significativos avanços, especialmente no que tange a capacidade
de direcionar, sem ingerências externas, a forma de administrar seus recursos financeiros e intelectuais.
            Ainda por força do disposto na Constituição Federal de 1988 sobre autonomia universitária, é defeso
ao legislador infraconstitucional estabelecer regras que atentem contra este comando normativo
constitucional, uma vez que trata-se de norma revestida de status principiológico, direcionando o restante do
ordenamento jurídico pátrio através do espraiamento do seu conteúdo axiológico.
            Por fim, pode-se concluir que, qualquer norma infraconstitucional que atente contra a autonomia
universitária, poderá vir a ser alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade. No entanto, a autonomia
administrativa limita-se, por exemplo, no que tange a remuneração dos servidores. Sob este aspecto, é
pacífico o entendimento de que é aplicável aos servidores das instituições federais de ensino superior, as
regras remuneratórias comuns a todo funcionalismo.[19]
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BREVE ANÁLISE SOCIAL E JURÍDICA DO TERCEIRO SETOR NO BRASIL

SOCIAL AND LEGAL BRIEF ANALYSIS OF THE THIRD SECTOR IN BRAZIL

Alan Fernandes Minori
Ana Luisa Celino Coutinho

RESUMO
Este artigo científico propõe analisar social e juridicamente o Terceiro Setor no Brasil, como o espaço
público não-estatal regido pela comunidade plural do país que se avigora em meio aos efeitos nefastos do
neoliberalismo e da globalização, mas que, ainda assim, tem o potencial de inverter esse processo excludente.
Nesse sentido, em harmonia com a Carta Magna de 1988, não compete a este setor substituir o Estado na
questão social, mas atuar em colaboração e coordenação com ele, bem como agir além, fiscalizando-o e
atuando de forma independente em prol de uma cidadania ativa.
PALAVRAS-CHAVES: Terceiro Setor – colaboração – cidadania ativa

ABSTRACT
This paper aims to analyze social and legally the Third Sector in Brazil, as the non-state public space
conducted by the brazilian plural community, which grown around the adverse effects of neoliberalism and
the globalization, although still has the potential to reverse this excluding process. Therefore, according to
the Federal Constitution of 1988, this sector should not replace the State in the socials issues, but collaborate
and coordinate with him and go further, controlling the government and act independently for active
citizenship.
KEYWORDS: Third Sector – collaboration – active citizenship

1 INTRODUÇÃO
 
 
A intensificação da participação da sociedade civil, ante a crise estatal vigorante desde o fim do

século passado, impõe maiores reflexões sobre a sua concepção social e jurídica. A análise desse tema ganha
destaque no contexto brasileiro porque as questões sociais do país ainda não foram bem resolvidas pelo
Poder Público e estão em processo jurídico de repasse da responsabilidade executiva para organismos não
estatais e distintos das empresas: o Terceiro Setor.  

Para ingressar no estudo analítico do Terceiro Setor em relação ao plano sócio-jurídico, faz-se
necessário, antes, tecer breves considerações sobre a evolução desse segmento a partir da sociedade civil.
Em seguida, perfilhar-se-á pela sua compreensão terminológica, conceituação e identificação dos sujeitos que
lhe compõe. Delimitado o objeto de estudo, a análise social do Terceiro Setor se fundará, principalmente,
nos estudos do assistente social Carlos Montaño, do sociólogo Boaventura de Souza Santos, do economista
Luiz Carlos Bresser-Pereira e do jusfilósofo Antônio Carlos Wolkmer.

Como a compreensão fática do tema resvala no seu exame no Direito, a análise jurídica da questão,
propriamente dita, restringir-se-á mais no plano do Direito Positivo e, especificamente, na avaliação da
Constituição Federal e das Leis n.º 9.637/98 e n.º 9.790/99, estas por se tratarem dos mais recentes diplomas
legais voltados ao Terceiro Setor. Para tanto, vale-se das obras de Tarso Cabral Violin, Maria Sylvia Zanella
Di Pietro e Paulo Modesto.

 
 

2 A SOCIEDADE CIVIL COMO EMBRIÃO DO TERCEIRO SETOR
 
 
A derrocada do Welfare State se caracterizou por aspectos endógenos e exógenos. Dentre os

primeiros, existe a versão de que a crise minou um dos elementos da concepção básica do Estado: a
soberania; e outra de que o colapso afetou não propriamente o Estado, mas uma de suas formatações: a que
se caracteriza como intervencionista na ordem econômica. Dentre os fatores exógenos, o modelo estatal
keynesianista debilitou-se a partir da década de 70 em um cenário de choques do petróleo (1973 e 1979),
altas taxas de inflação e de desemprego, crise de liquidez, perda da estabilidade do mercado (fim do
crescimento econômico pós-bélico e insucesso das políticas de câmbio fixo de Bretton Woods), fim da guerra
fria (1989-1991) e globalização (com novas exigências para integração à concorrência mercadológica).[1]

Entendia-se que o modelo estatal em vigor invadia as liberdades individuais e era incapaz financeira
e qualitativamente de fazer frente às necessidades coletivas (ingovernabilidade sistêmica). Essa conjuntura
fértil aos anseios mercadológicos fez com que a obra de Frederich Von Hayek, O Caminhão da Servidão, de
1942, viesse à tona para influenciar a retirada do Estado das relações sociais. Mais uma vez, a “mão
invisível”, por si só, orientaria naturalmente (até inconscientemente) as pessoas a promoverem o interesse
social.
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Vale dizer, com a crise fiscal, social e burocrática do “Estado Intervencionista”, um outro sujeito
deveria assumir as rédeas dos destinos das nações e uma outra lógica (que não a da igualdade em detrimento
da liberdade) deveria emergir para orientar tais caminhos. Em princípio, o mercado, como agente social e
com a sua perspectiva central de liberdade e acumulação de capital, intentou se (re)investir em tal posto ante
o vácuo estatal. Seria a presença mínima do Estado guiada pelas instituições financeiras multilaterais e dos
países centrais. Eis o Neoliberalismo, cujas premissas basilares são a desestatização (privatizações e
delegações) e desregulamentação da economia, a flexibilização/redução das proteções sociais ao trabalho, a
abertura de mercados nacionais e a inserção internacional dos países destacadamente no comércio.[2]

Conforme Boaventura de Souza Santos[3], tais medidas representaram a desestruturação das
estratégias do reformismo (paradigma de transformação social pelo Estado na sociedade), preponderando a
estratégia da acumulação de capital perante as estratégias de hegemonia (participação política e consumo
social, cultural, educacional e comunicação) e confiança (prevenção de riscos internacionais, sociais,
tecnológicos e ambientais), o que ensejou a incapacidade financeira e regulatória do Estado, exclusão social e
degradação da qualidade de vida da maioria. Especificamente nos países subdesenvolvidos, observaram-se
desvalorização internacional de seus parcos produtos e aumento da dívida externa e da miséria. Os países
centrais, por sua vez, não escaparam de sofrer os efeitos globalizados e negativos dessas nações, de modo
que começaram a conviver com problemas de imigração em massa, epidemias e terrorismo. Ou seja, o
Estado reformador começou a submeter todas as interdependências à razão mercadológica. Assim, verificou-
se que a supremacia do princípio do mercado também não era suficiente para a manutenção do crescimento
econômico e, muito menos, do progresso social.

Esse cenário globalizado de declínio da harmonia entre o princípio do Estado (ineficiente) e do
princípio do mercado (insuficiente) no trato da questão social (distribuição equitativa dos lucros),
representado pelo esgotamento da legalidade positiva de fonte estatal e baseada em valores liberal-
individualistas, implicou a deterioração da qualidade de vida, principalmente, dos países periféricos. Para
combater esse fenômeno, passou-se a defender formas de globalização contra-hegemônicas, consistentes na
“articulação transnacional de movimentos, associações e organizações que defendem interesses e grupos
subalternizados ou marginalizados pelo capitalismo global.”[4]

Segundo Antônio Carlos Wolkmer[5], trata-se de reordenar as relações tradicionais entre Estado
(universalismo ético, razão prática e formas convencionais de legalidade) e sociedade civil (relativismo
cultural, filosofia do sujeito e experiências não-formais de jurisdição), enfatizando-se esta como esfera
pública nova, dotada de alteridade cultural (anti-formalista e pluralista) e de novos procedimentos políticos e
de acesso à justiça (práticas jurídicas sociais comunitárias que independem da chancela oficial). É a
estruturação de um crítico pensamento político e jurídico para a elaboração de uma nova legitimidade, que
diagnostica uma realidade neoliberal, globalizada, opressora e marginalizante, e propõe a sua superação para
a emancipação social (práxis) com o auxílio de uma ordem jurídica comprometida democraticamente com os
atores sociais excluídos e diferenciados, organizando os movimentos sociais para a instituição do paradigma
da vida humana digna para todos (alteridade concreta).[6]

A partir de então, dentre os três princípios de regulação social na modernidade, iniciou-se a
fomentação da atuação da sociedade civil e da sua lógica solidária e comunitária. Ressalte-se que não se trata
de instituir o nascimento da sociedade civil no contexto do neoliberalismo. Na verdade, a sociedade civil já
existia antes mesmo do período do Welfare State, fazendo-se representar pela participação de movimentos
sociais, refletidos em ações filantrópicas (Santas Casas de Misericórdias da Igreja Católica, por exemplo) e
manifestações sindicais (a partir da Revolução Industrial). Porém, foi nesse período de retirada do Estado do
plano social, juntamente com a afirmação da democracia, que a sociedade civil se avigorou.

Essa “retirada estatal” impôs, por óbvio, uma alteração na feição preponderante da Administração
Pública. Emerge o princípio da subsidiariedade, por meio do qual o Poder Público se restringe ao exercício
das atividades estatais essenciais, de modo que apenas lhe incumbe executar atividades sociais e econômicas
quando os particulares não consigam desempenhá-las a contento no âmbito da livre iniciativa e da
competição. Se conseguirem fazê-lo, o Estado deve se afastar ou até fomentar o indivíduo (em se tratando
de atividade de interesse público).[7] Ou seja, o Estado subsidiário centraliza suas ações por via da exclusão
(apenas quando a sociedade apresentar-se incapaz de satisfazer seus próprios interesses) e da indução
(criando condições propícias para as atividades socioeconômicas dos particulares).[8]

A afirmação democrática, nesse período, foi o outro evento importante para o crescimento da
sociedade civil como agente destacado analiticamente das realidades mercadológicas e estatais. Segundo
Bresser Pereira[9], a consagração da democracia no século XX (sufrágio universal) teria sido, na verdade, o
principal fator para o crescimento da sociedade civil, pois não só seria o regime de governo que melhor
garante os direitos de cidadania, mas também o que, de forma mais estável, viabiliza a apropriação do
excedente econômico com apenas mecanismos de mercado (sem o uso da força). Assim, só a partir de então,
a sociedade civil se investe de poder para também reformar quem antes lhe reformava:

É só depois das revoluções burguesas e liberais na Inglaterra, nos Estados Unidos e
na França que Hegel poderá afinal distinguir com clareza a sociedade civil do Estado.
Mas naquela época, em que a democracia apenas engatinhava e os regimes
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continuavam essencialmente autoritários, era o Estado o agente e a sociedade o
objeto de regulação e controle.  Será somente na primeira metade do século vinte,
com a definitiva emergência da democracia nos países desenvolvidos, e no último
quartel deste século, quando a América Latina e o Leste Europeu se democratizam,
que a inversão ocorre, e a sociedade civil passa a ser o agente a reformar o Estado e
o mercado.[10]
 

De acordo com Maria Luiza Feitosa[11], como fatores do soerguimento das teses sobre a sociedade
civil, indicam-se a descrença na forma política pautada na totalidade social marxista, a intensidade das
críticas do Estado Social, o nascimento de novos movimentos sociais e a redemocratização da América
Latina e da Europa Ocidental; de modo a enfatizarem a pluralidade societária de Hegel, a solidariedade social
e a defesa da esfera pública de Durkheim e as participações políticas defendidas por Habermas e Hannah
Arendt.

Com a consolidação da democracia, os componentes da sociedade civil estavam instrumentalizados
para assumirem o posto de agente social ativo, pois lhes foi garantido institucionalmente o exercício de
direitos e prerrogativas políticas para escolher os destinos da nação. A democracia se perfaz em uma
exigência inerente ao dinamismo, ao ativismo e à pluralidade de sujeitos da sociedade civil. Ela se vale de um
espaço que não pertence ao Estado, mas que ainda assim é público e abrangente. Um espaço público não
estatal, a ser utilizado pelo povo, então constituído por movimentos e organismos sociais que refletem a
complexidade dos componentes dessa realidade distinta do mercado e do Estado (as diferenças individuais
e de classe sem prejuízo das minorias). Em decorrência desse exercício político e do espaço público não-
estatal, a sociedade civil também garante a sua atuação para dentro de si mesma em prol de causas para as
quais o mercado era indiferente e Estado era ineficiente e financeiramente falido.

Assim, o contexto da subsidiariedade estatal (como resposta à ineficiência do Poder Público[12]) e
da consagração da democracia permitiu a elevação da sociedade civil à condição de agente ativo e distinto do
Estado e do mercado, mas inter-relacionado com eles. Destacadamente nos países subdesenvolvidos sob
regimes autoritários (como o Brasil da década de 80), os ideais neoliberais também contribuíram para o
processo de democratização ao promoverem o desmantelamento do intervencionismo elementar do governo
ditatorial.[13]

No Brasil, Bresser Pereira teria concebido o princípio da subsidiariedade e as exigências
democráticas na Reforma Gerencial iniciada em 1995, oriunda do seu Plano Diretor da Reforma do Aparelho
do Estado, ao argumento de que o Estado Brasileiro continuava excessivamente burocrático, ineficiente e
falido para responder às demandas dos seus cidadãos. Desse modo, com a EC n.º 19/98, o então Ministro da
Administração Federal e Reforma do Estado, enfatizou a eficiência (os melhores resultados estatais),
restringiu os casos de cargos de confiança, exigiu transparência dos gastos públicos, permitiu a celebração de
contratos de autonomia de gestão a órgãos e entidades do Poder Público etc. Na ótica estrutural da
Administração Pública, Bresser Pereira[14] elaborou a desintervenção estatal, a partir da divisão entre
atividades elementares ou não do Estado: I) as que eram de propriedade do Estado (núcleo estratégico,
atividades exclusivas de formulação de políticas públicas e de execução e fiscalização) competiriam aos
políticos e à alta burguesia, às secretarias e às agências; II) as que eram de propriedade pública não-estatal
(atividades de advocacia política ou controle social, ofertas de serviços sociais, culturais e científicos)
incumbiriam a organizações de responsabilização social, a organizações sociais e a outras sem fins lucrativos;
III) as que eram de propriedade corporativa (defesa de interesses de classe) seriam dos sindicatos e
associações; e IV) e as que fossem de domínio privado seriam de responsabilidade das empresas.

Assim, denota-se que Luis Carlos Bresser deu especial enfoque à reforma estatal a partir da
atribuição de serviços públicos não exclusivos do Estado a entidades públicas não estatais, isto é, às situadas
na sociedade civil e formatadas como Terceiro Setor. Essa transferência executiva se deu por meio das Leis
n.º 9.637/98 e n.º 9.790/99.

Tecidas as circunstancias sobre a sociedade civil, é possível conceituá-la como um todo indivisível
onde ocorrem os conflitos sócio-econômicos que envolvem cidadãos, entidades sem fins lucrativos e
empresas, e cujos resultados influem no mercado e no Estado.

 
 

3 TERCEIRO SETOR: SEGMENTOS, CONCEITO E SUJEITOS
 
 
Quando se passa a desenvolver, no seio da sociedade civil, atividades de forma organizada e

desinteressada de lucro, isto é, com regularidade e por meio de pessoas físicas ou jurídicas (ou sociedades de
fato) constituídas para agir em determinado vetor social (educação, saúde, assistência social, lazer etc.), tem-
se o Terceiro Setor.

Desde então, é possível apreender que esse setor não se identifica plenamente com todas as figuras
denominadas Parcerias Público-Privadas (lato sensu) e não se confundem com as específicas Parcerias
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Público-Privadas da Lei n.º 11.079/04 (concessões patrocinadas e administrativas). Aquelas abrangem
também as entidades com propósitos lucrativos (empresas) que pactuam com o Estado (concessão comum
da Lei n.º 8.987/95 e contrato de empreitada da Lei n.º 8.666/93, por exemplo). Estas tratam exclusivamente
da contratação estatal das sociedades empresárias com grande potencial financeiro para investimento longo
na construção de obras e serviços de infra-estrutura. Assim, apenas algumas das Parcerias Público-Privadas
(lato sensu) se inserem no Terceiro Setor, pois a maioria envolve entidades com fins lucrativos.

A identificação do terceiro setor com o desenvolvimento de atividades não empresariais (de
interesse público) denota, por evidente, a sua conotação filantrópica e de reivindicação social, o que provém
da sua própria evolução (organização) na sociedade civil.

Na perspectiva da filantropia, o terceiro setor (ou sociedade civil organizada) se formatou
inicialmente por meio das Santas Casas de Misericórdias da Igreja Católica e, em seguida, por intermédio da
atuação de entidades associativas de fato ou juridicamente constituídas, pertencentes a outros segmentos
(religiosos ou não), como a Cruz Vermelha.[15]

Na ótica dos movimentos sociais, durante os anos 80, eles tornaram-se mais abrangentes com a
consolidação da democracia, incluindo grupos de defesa da preservação ambiental, dos direitos do
consumidor, dos interesses infanto-juvenis etc. Na década seguinte, tais movimentos sociais ganharam maior
formatação e organização, denominando-se como Organizações Não-Governamentais (ONGs). Por exemplo,
o Greenpeace, Wild World Foundation (WWF), Transparência Brasil, Viva Rio, Associação Brasileira de
Defesa do Consumidor, da Vida e dos Direitos Civis (ADCON) etc.[16] Vale lembrar que a Carta das
Nações Unidas, de 26 de junho de 1945, em seu art. 71, passou a reconhecer as ONGs como entidades
consulentes do seu Conselho Econômico e Social.

No Brasil, o Terceiro Setor se consolidou durante os governos neoliberais de Fernando Collor de
Mello e de Fernando Henrique Cardoso. Foi no período desse último que se promoveu o Plano Diretor de
Reforma do Aparelho do Estado (1995). Dentre as mudanças efetivas, realçam-se as contidas nas Leis n.º
9.637/98 e n.º 9.790/99, que tratam de típicas entidades de Terceiro Setor: Organizações Sociais (OS) e
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), respectivamente, as quais serão apreciadas
melhor a seguir.

Ademais, como o Terceiro Setor decorre da sociedade civil (organizada) e esta prepondera suas
ações no seio do mercado (atividades lucrativas) e não logra avocar as atribuições indisponíveis do Poder
Público (legislar, julgar e poder de polícia), resta às respectivas entidades a atuação nos referidos setores
sociais (assistência social, preservação ambiental, proteção à criança e ao adolescente, tutela de idosos,
defesa do consumidor etc.). Tendo em vista que a incumbência estatal se designa de Primeiro Setor, e às
atividades lucrativas se conferiu o título de Segundo Setor, conveniou-se denominar subjetivamente a
desenvoltura nas áreas restantes da sociedade civil organizada (natureza social e sem intuito lucrativo) de
terceiro setor (apesar da existência de outras designações como a americana non profit sector, a anglo-saxã
voluntary sector e a francesa troisième système).[17]

Essa denominação setorizada, por sinal, é bastante questionada por Carlos Montaño[18]. Segundo
ele, trata-se de uma expressão cunhada pelo empresariado norte-americano (John D. Rockfeller III) como os
three sector system, o que teria sido importado para o Brasil por meio de entidade ligada à mídia nacional
(Fundação Roberto Marinho). Isso demonstraria a forte ligação da expressão com o grande capital.

Conforme Montaño[19], a concepção tripartite da realidade (03 setores) seria incentivada pela
interpretação equivocada da obra de Antonio Gramsci (“Maquiavel, a Política e o Estado Moderno”), então
promovida por Norberto Bobio. Na verdade, Gramsci entende o Estado de forma ampliada, composto por
uma estrutura econômica e uma superestrutura formada pela sociedade política (dominação mediante
coerção-violência) e pela sociedade civil (hegemonia privada de poder pelas ideologias). Entretanto, Bobio
teria compreendido as ideias gramscianas no sentido de que a sociedade civil estaria intermediando tanto a
base econômica como a sociedade política; quando, na verdade, a sociedade civil gramsciana marcaria um
par conceitual unitário juntamente com a sociedade política na formação do Estado ampliado, dentro do qual
também não se negava os conflitos de classes e a hegemonia de uma delas. Ou seja, em Gramsci, não havia
segmentação da realidade social em setores.

Ainda que em análise distinta (referente ao equívoco da expressão “intervenção estatal na
economia”), Eros Grau também não discrepa da compreensão da indivisibilidade social, considerando que
haveria identidade entre mercado e sociedade civil, e esta, juntamente com a família e o Estado, não se
anulam, sendo, na verdade, manifestações de uma mesma realidade: a realidade associativa das pessoas.[20]

A inconveniência do sintagma “Terceiro Setor” também reflete na concepção do conteúdo de cada
setor. A partir da perspectiva extraída por Bobio da obra de Gramsci, se a sociedade civil intermedeia o
Estado e a estrutura econômica (o mercado), ela seria o segundo setor e não o terceiro (como se conveniou).
Ademais, além da evidente vagueza da expressão (que aparenta abranger desde o MST até o Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, por exemplo), há grande celeuma sobre qual dessas figuras é
precedente em relação às demais (se seria o mercado a primeira figura a nascer, por exemplo).[21] De todo
modo, não há dúvidas de que fora a sociedade civil a última a se consolidar como agente interveniente da
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realidade ao lado do Estado e do mercado. Assim, a designação responde a critério cronológico de ascensão
de agente da realidade.

Quanto à conceituação de Terceiro Setor, elas são inúmeras.
Inicialmente, impende destacar o multicitado conceito de Boaventura de Souza Santos: “é um

conjunto de organizações sociais que não são nem estatais nem mercantis, ou seja, organizações sociais que,
por um lado, sendo privadas não visam fins lucrativos, e, por outro lado, sendo animadas por objetivos
sociais, públicos ou coletivos, não são estatais.”[22]

No mesmo diapasão, Sílvio Luís Ferreira da Rocha concebe o Terceiro Setor como “entes privados
não vinculados à organização centralizada ou descentralizada da Administração Pública, mas que não
almejam, entretanto, entre os seus objetivos sociais, o lucro, e que prestam serviços em áreas de relevante
interesse social e público”.[23]

Gustavo Justino de Oliveira[24], observando a inter-relação entre os setores, revela que Terceiro
Setor é o conjunto de atividades voluntárias desenvolvidas por organizações privadas não-governamentais e
sem ânimo de lucro (associações e fundações), realizadas em prol da sociedade, independentemente dos
demais setores (Estado e mercado), embora com eles possa firmar parcerias e receber investimentos
(públicos e privados).

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, por sua vez, apresenta o Terceiro Setor de forma juridicamente mais
técnica, como entidades paraestatais, privadas e instituídas por particulares que desempenham atividades não
lucrativas e não exclusivas do Estado, mas sob especial proteção dele (com a concessão de benefícios
tributários, por exemplo), podendo, inclusive, agir em colaboração com o Poder Público, momento em que o
seu regime de direito privado sofre parcial derrogação das normas de direito público.[25] 

Flávia Piovesan e Carla Bertucci Barbieri[26], após revisaram o conceito de Terceiro Setor de
vários autores, identificam as seguintes características comuns: um setor não governamental, autogovernado
e não lucrativo, o que corresponde às conclusões do IV Encontro Ibero-Americano do Terceiro Setor.

Os sujeitos participantes do Terceiro Setor também geram certa celeuma no meio doutrinário.
Muito se discute sobre a necessidade ou não de formalização da personalidade jurídica desses sujeitos (o que
retiraria muitos movimentos sociais desse setor); se a atuação em benefício público é fundamental (não
apenas em prol das pessoas que compõem o agente do Terceiro Setor); e se importa ou não a vertente das
sociedades empresárias que atuam sob o slogan da responsabilidade social.[27] 

Pelo o que se denota, a compreensão do Terceiro Setor ainda está bastante turva na doutrina,
mormente no que se refere aos sujeitos abrangidos pelo termo. Isso se dá porque não se trata
necessariamente de um fenômeno jurídico. Trata-se, sim, de uma expressão social, de um fato social que
respira independentemente do Direito. Uma entidade pode atuar como terceiro setor sem sequer estar
formalmente constituída, assim como uma pessoa física pode compor esse segmento ainda que
ocasionalmente (com ações de assistência social a idosos nos períodos natalinos, por exemplo). A
importância da constituição e formatação jurídica do ser atuante como Terceiro Setor emergirá quando ele se
atrelar ao Poder Público, por exemplo, através de contrato de gestão ou termo de parceria, o que se justifica
muito mais por questões de controle social e administrativo do que de enquadramento temático.

  Nesse sentido, é possível extrair premissas consensuais sobre o Terceiro Setor. No plano
funcional, refere-se a atividades filantrópicas, reivindicantes e/ou fiscalizadoras da coisa pública, não se
propõem ao lucro e residem na conotação social como a educação, a saúde, a assistência social, a cultural
etc. No plano subjetivo, por sua vez, envolvem as associações, fundações, Organizações Não-
Governamentais (ONGs), movimentos sociais, sociedades de fatos, pessoas físicas etc., ou seja, qualquer
entidade (de fato ou jurídica) ou pessoa humana que realize as atividades referidas, desde que não pertença
ao Poder Público e nem componha a lógica do mercado. Vale destacar que a questão da lucratividade do
Terceiro Setor não se refere à proibição de se obter lucro, mas à obrigatoriedade de tais valores serem
reinvestidos na própria organização. O que é incompatível é a divisão desses rendimentos lucrativos entre os
dirigentes e/ou associados da entidade do terceiro setor.

 
 

4 ANÁLISE SOCIAL DO TERCEIRO SETOR
 
 
Como visto, a área objeto de atuação do Terceiro Setor se afina a questões sociais como educação,

cultura, assistência social, saúde, interesses de minorias ou grupos hipossuficientes etc. O desempenho desse
setor indubitavelmente se dimensiona no exercício das prerrogativas da cidadania, pois colocam os cidadãos
na posição ativa dos seus interesses, dos quais não são titulares apenas perante o Estado, mas também
perante outro particular.

Nada obstante, não é de se ignorar que, pelo menos, três aspectos destacados anteriormente
(confecção do termo “Terceiro Setor” por um próspero empresário norte-americano, consolidação da
democracia e falência do Welfare State) evidenciam que a ascensão desse setor foi incentivada pelo Segundo
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Setor (mercado) e tolerada pelo Primeiro Setor (Estado). Desse modo, os efeitos sociais da desenvoltura do
Terceiro Setor clamam por maiores considerações sobre a extensão e qualidade de suas funções e sobre a
equivalente mudança de postura dos outros setores: Estado (primeiro) e mercado (segundo).

Nesse sentido, há quem denuncie (como será apontado a diante) ser o espírito do (neo)liberalismo
que chancela essa “setorização” do mundo hodierno a fim de permitir a desregulamentação e a não
intervenção estatal em favor do mercado, conferindo aos movimentos sociais, antes comprometidos com o
fim da dominação burguesa, a responsabilidade que era do Estado quanto às questões sociais.

Entretanto, Bresser Pereira[28] acreditou que as reformas estatais que elaborara não eram
neoliberais e nem se afinavam com o Consenso de Washington (tanto que não receberam apoio do Banco
Mundial), mas que corrigiam o viés burocrático da CF/88 e ainda fortaleciam o Estado, tornando-o mais
eficiente e promovendo o consumo coletivo e gratuito (até com financiamento estatal). Outrossim, negou a
ocorrência de privatização quando da instituição das Organizações Sociais (OSs) ou Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), sob a alegação de que elas promoviam maior flexibilidade e
eficiência de gestão de serviços de relevância pública não exclusivos do Estado, assim como porque se
avigorava a democracia com a maior participação social e administrativa na fiscalização de tais atividades
(accoutability).[29]

Ao revés, Carlos Montaño[30] argumenta que se pretendeu forjar uma cidadania,
desresponsabilizando o Estado por meio da responsabilização solidária do cidadão e da despolitização do
conflito social, de modo a criar uma perspectiva individual de auto-culpa, autoajuda e ajuda mútua. Assim,
ao se substituir a solidariedade universal (efetivada pelas políticas públicas estatais garantidas pela tributação)
pela solidariedade voluntária e autorresponsabilidade, retirou-se o atributo de exigibilidade estatal dos
direitos em razão da sujeição do necessitado à sua auto-capacidade ou à voluntariedade do prestador.

Montaño também mitiga a importância das associações livres de Tocqueville (por meio das quais o
povo, que não participaria do Estado, participaria fora dele na sociedade civil através dessas organizações); a
supremacia da liberdade concorrencial e o reducionismo estatal de Hayek; bem como a solução da esfera
comunicacional (intersubjetiva) de Habermas (ao invés das lutas de classe, tem o agir comunicativo como o
motor da história). O primeiro porque o incentivo às associações livres em detrimento da promoção estatal
da igualdade material visava, na verdade, conter as insatisfações da maioria oprimida e explorada, retirando o
seu caráter revolucionário com a dispersão de seus interesses particulares em pequenas organizações
comunitárias.[31] O segundo em razão de permitir a intervenção estatal para realização da justiça social,
desde que não se ofendesse a liberdade individual, limitando a atuação do Primeiro Setor ao provimento da
estrutura concorrencial de mercado e dos serviços para quem não tiver acesso ao mercado.[32] O terceiro
em virtude das esferas habermasianas do mundo da vida e do sistema fragmentar a totalidade social marxista
em esferas autonomizadas (relações de produção no agir comunicativo e fora do sistema econômico),
substituir a contradição entre capital e trabalho pelo consenso da comunicação e reduzir o sujeito a suporte
da racionalidade comunicativa (deixando de ser agente ativo dos sistemas econômicos e políticos)[33]

Assim, para Carlos Montaño[34], a concepção de Terceiro Setor seria a promoção de uma
ideologia neoliberal projetada para desmontar a atividade social do Estado Democrático de Direito,
eliminando direitos trabalhistas e a seguridade social, subordinando o Estado-Nacional às instituições
financeiras multilaterais e retirando da esfera estatal o palco das lutas de classes e sociais e o seu dever de
responder a tais conflitos. Para tanto, ideologicamente, “sataniza-se” o Estado como ineficiente,
assistencialista e desprovido de recursos para tratar da questão social (teses da burocracia paternalista e da
escassez), o que seria compensado pela passagem consensual e solidária de tal responsabilidade ao Terceiro
Setor, então mais eficiente, democrático e livre (imagem da passagem compensatória).

Nas palavras de Carlos Montaño:
Em consequência do desenvolvimento do “terceiro setor” como complemento do
processo de desarticulação da responsabilidade social do Estado, processam-se
certos deslocamentos: de lutas sociais para negociação/parceria; de direitos por
serviços sociais para a atividade voluntária e filantrópica; da solidariedade
social/compulsória para a solidariedade voluntária; do âmbito público para o privado;
da ética para a moral; do universal/estrutural/permanente para o
local/focalizado/fortuito. [35]
 

A desconfiança quanto às entidades do Terceiro Setor é corroborada por Tarso Cabral Violin,
segundo o qual, elas perdem a sua histórica característica de combatividade e de reivindicação social contra o
Estado ou classes sociais hegemônicas e passam a se contentar com o fomento (financeiro) do Poder Público
que, por sua vez, se vale da flexibilidade, agilidade e eficiência daquelas para ser desonerado do seu ônus e
promover a fuga do regime administrativo.[36]

Boaventura de Souza Santos, reconhecendo o nascedouro do Terceiro Setor no princípio da
comunidade, desconfia da capacidade desse segmento protagonizar uma nova proposta de regulação e
emancipação social após um século de dominação dos princípios do mercado e do Estado, pois não
vislumbra o declínio desses dois princípios quando o período atual já tem a mercantilização do modo de estar
como racionalidade inserida em todas as dimensões da sociedade civil (cultura, educação, lazer, proteção
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social, produção e gestão de sentimentos), bem como quando a crise atingiu apenas uma forma de Estado (o
do Bem Estar), permanecendo o caráter repressivo estatal a serviço da liberalização nacional da economia e
da regionalização supranacional das atividades econômicas.[37]

Ademais, Boaventura[38] alerta que a emergência do Terceiro Setor não se deu por lutas sociais ou
políticas avançadas que primassem pela mudança do Estado Providência para um Estado solidário e
democrático, mas durante um período em que os direitos humanos econômicos e sociais são postos em causa
a ponto de se conceber a inevitabilidade de restringi-los; e, em se tratando de países periféricos, adiciona que
o Terceiro Setor dependeu de induções ou interferências internacionais (inclusive, financiamento de ONGs
de países centrais). Nas palavras do sociólogo português:

Este contexto sugere que é grande o risco de o terceiro sector ser chamado a
ressurgir, não pelo mérito próprio dos valores que subjazem ao princípio da
comunidade — cooperação, solidariedade, participação, equidade, transparência,
democracia interna —, mas para actuar como amortecedor das tensões produzidas
pelos conflitos políticos decorrentes do ataque neoliberal às conquistas políticas dos
sectores progressistas e populares obtidas no período anterior.[39]
 

Contudo, quanto às entidades de Terceiro Setor e suas intensidade público-privada, organização
interna e a relações com o Estado, Boaventura de Souza Santos prevê a possibilidade de uma nova reforma
deste para conter os excessos do princípio do mercado, propondo uma articulação privilegiada entre os
princípios do Estado e da comunidade sob a direção deste último, em que se aproveite os isomofirmos
normativos de ambos (cooperação, solidariedade, democracia e prioridade da pessoa humana sobre o
capital)[40].

Tratar-se-ía da reinvenção solidária e participativa do Estado a ser promovida pelo Estado-
novíssimo-movimento-social por meio de uma nova convergência entre cidadania e comunidade, consistente
na refundação democrática da administração pública e do próprio Terceiro Setor, de modo a visar à
transformação da cidadania abstrata em exercício de reciprocidade concreta num espaço público mais amplo
que o estatal. Para tanto, não se faria imprescindível a complementaridade ou a substituição do Estado pelo
Terceiro Setor (ou vice-versa). Seria plenamente possível a posição divergente entre eles, desde que o
propósito fosse a intensificação democrática (democracia participativa em lugar da representativa).[41]

Essa democratização participativa, includente e movida pelo Terceiro Setor (movimentos sociais)
está diretamente ligada à pluralidade de sujeitos e classes que compõem esse segmento social, qualificados
como oprimidos pelo mercado e marginalizados pelo Estado. Vale dizer, a controvérsia da análise fática do
Terceiro Setor reside nas consequências da sua concepção de via de exercício da democracia plural.

Antônio Carlos Wolkmer[42] equaciona a problemática da instituição de uma democracia plural em
duas espécies: uma como instrumento contra-hegemônico de emancipação das estruturas sociais oprimidas; e
outra que, introduzida estrategicamente pelos países centrais como alternativa ao
neoliberalismo/neocolonialismo, visa escamotear a concentração de riquezas e o agravamento da exploração
social e da miséria. Assim, para a concretização da primeira espécie, pressupõe: a) a articulação da
legitimidade de novos sujeitos sociais (campesinos, indígenas, negros, mulheres, minorias étnicas etc.),
pautados na satisfação justa das necessidades humanas (sistema complexo de necessidades atrelado aos
conflitos e demandas desses novos sujeitos); b) a democratização e descentralização de um espaço público
participativo (requestionar temas sobre comunidade, políticas democráticas de base, participação e controle
popular, gestão descentralizada); c) a defesa pedagógica de uma ética de alteridade (solidariedade e
dignidade do outro); e d) a consolidação de processos objetivados a uma racionalidade emancipatória
(construção de uma identidade cultural para a afirmação da liberdade e da autodeterminação).

Portanto, denota-se que o Terceiro Setor pode funcionar tanto para avigorar os nefastos efeitos
sociais do neoliberalismo globalizado nos países periféricos (como o Brasil) como também para contribuir
com a instituição e consolidação de uma democracia plural que atenda aos anseios dos grupos sociais
estigmatizados no sentido de constituir uma cidadania ativa, participativa e mais digna para todos.

 
 

5 ANÁLISE JURÍDICA DO TERCEIRO SETOR
 
 

A expressão “Terceiro Setor” não foi consagrada na Constituição Federal de 1988, mas são
inúmeros os dispositivos constitucionais que conclamam a sociedade civil organizada (no espírito do
Terceiro Setor) a desempenhar atribuições atinentes à consolidação do Estado Democrático de Direito, então
fundamentado na cidadania (art. 1º, II e parágrafo único; e art. 14) e na dignidade da pessoa humana (art. 1º,
III; e 170). Por exemplo: as normas que se referem aos objetivos do país e não só do Estado (art. 3.º); os
artigos sobre as liberdades de crença, expressão e associação (art. 5º, VI, IX, XVI a XX) e sobre as
possibilidades de controle social da máquina estatal (art. 5º, LXIX, LXX e LXXIII); os preceitos sobre os
direitos sociais e associação profissional ou sindical (arts. 6º a 11), bem como sobre prerrogativas tributárias
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que fomentam as suas atividades (art. 150, VI, c) e sobre as garantias de participação popular na formulação
do orçamento municipal (art. 29, XII) etc.

É de se destacar o tratamento constitucional para a prestação dos serviços ditos não exclusivos do
Estado, serviços sociais ou de relevância pública. Neles se enquadram a saúde, a educação, a assistência
social e a cultura.

Quanto ao serviço de saúde, prevê-se, por exemplo, a sua prestação estatal direta ou por meio de
terceiros (pessoas físicas ou jurídicas de direito privado), a participação da comunidade nas ações do Sistema
Único de Saúde (SUS), bem como a preferência, dentre as instituições privadas, de entidades filantrópicas e
sem fins lucrativos na atuação complementar desse sistema, nos termos dos arts. 197, 198 e 199, da CF,
respectivamente.

Relativamente ao serviço educacional, o art. 205, da CF, prescreve que a educação será promovida
e incentivada com a colaboração da sociedade, e o art. 213, da CF, permite que escolas comunitárias,
confessionais ou filantrópicas recebam recursos públicos se comprovarem finalidade não lucrativa e aplicação
de excedentes financeiros em educação e se assegurarem destinação de seu patrimônio à outra escola de
mesmo segmento.

No que atine à assistência social, o art. 204, I e II, da CF, dispõe, como diretriz das ações
governamentais nessas áreas, a participação popular em organizações representativas, na elaboração das
políticas e no controle das ações; bem como a coordenação e execução dos programas estaduais e municipais
pelas entidades beneficentes e de assistência social.

No que toca à cultura, a previsão do art. 216, §1.º, da CF, atribui à comunidade, com natureza de
colaboração, a promoção e a proteção do patrimônio cultural brasileiro.

Nos termos dos arts. 5.º, LXX e LXXIII; e 129, III, (c/c o art. 5.º, V, da Lei n.º 7.347/85) da
CF/88, as entidades do Terceiro Setor ainda gozam de legitimidade para a propositura de demandas judiciais
(mandado de segurança coletivo, ação popular, ação civil pública e outras ações coletivas) que se proponham
a defender os seus associados ou questões de interesse público (defesa do consumidor e preservação do meio
ambiente, por exemplo).

Infraconstitucionalmente, apesar da existência da Lei de Utilidade Pública Federal (Lei n.º 91/35), o
marco legal do Terceiro Setor na atual ordem jurídica brasileira são as Leis n.º 9.637/98 e n.º 9.790/99.

Em sede preliminar, urge ressaltar que todas essas leis conferem títulos a entidades para certificá-las
de que se submeterão a um regime jurídico diferenciado por terem preenchido certos requisitos. A primeira
lei entrou em crise e contribuiu para a elaboração das demais, porque é lacônica quanto a vários temas, não
distingue entidades de favorecimento mútuo ou de fins comunitários, não prevê formas mais efetivas de
controle de resultados etc.[43]

A Lei n.º 9.637/98 concerne às Organizações Sociais, que são entidades associativas ou
fundacionais que celebram contrato de gestão com o Estado. Trata-se de qualificação concedida pelo Poder
Executivo Federal às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos que desempenhem atividades de
ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e
saúde (art. 1.º).

Para tanto, essas entidades devem possuir ato constitutivo e preencher alguns requisitos como (art.
2.º): a) comprovar a natureza social de seus objetivos ligados à respectiva área de atuação; b) finalidade não-
lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das
próprias atividades; c) a previsão de órgãos de deliberação superior e de direção, de modo que o Poder
Público e membros da comunidade participem por meio de representantes escolhidos respectivamente pelo
Estado  e pela sociedade civil com, pelo menos ¼, dos membros natos; d) publicação dos relatórios
financeiros e de execução do contrato de gestão no Diário Oficial da União; e) aceitação de novos
associados, em se tratando de associação; f) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio
líquido em qualquer hipótese; e g) em casos de extinção ou desqualificação, previsão de incorporação de
bens por outra organização social de mesma área de atuação ou pelos entes federativos.

Nos termos do art. 2.º, II, da Lei da OS, mesmo que observadas essas condições, a entidade
solicitante da qualificação ainda não possui direito subjetivo correspondente, pois não se trata de ato
vinculado. Essa qualidade fica a critério da conveniência e oportunidade do Ministro ou titular de órgão
supervisor da área de atividade do objeto social em questão. Após a qualificação, como Organização Social,
a entidade estará apta a celebrar o contrato de gestão com o Poder Público (ar. 5.º), podendo, assim, fazer
jus aos recursos orçamentários e aos bens públicos necessários para o cumprimento do pacto (art. 12), bem
como, a critério do Poder Executivo, à cessão especial de servidor público (art. 13).

Ademais, a fiscalização legal dessas organizações ocorre pelo órgão ou entidade supervisora da área
de atuação correspondente à atividade fomentada, não havendo previsão sobre o controle das Cortes de
Contas. Entretanto, o controle do Tribunal de Contas impõe-se por força do art. 70, parágrafo único, c/c o
art. 71, II, da CF.

Um fator de alvo de críticas à Lei n.º 9.636/98, consiste na previsão da extinção da entidade ou
órgão estatal e da consequente absorção das suas atividades pelas Organizações Sociais (art. 22). Violin[44],
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por exemplo, entende que essa medida corresponde à adequação legal às políticas neoliberais que
desmantelam a prestação estatal dos serviços essenciais e se perfazem na construção do Estado Mínimo.
Ademais, ressalta que a discricionariedade estatal quanto à qualificação das entidades solicitantes seria
errada, pois daria margens a arbitrariedades e a favores imorais, sendo mais razoável que a entidade
promovesse licitação para a escolha da que melhor atenda as exigências estatais e legais.

Quanto à responsabilidade civil do Estado por atos da OS, Sílvio Rocha[45] a vislumbra apenas
subsidiariamente quando o dano provier de conduta de agente público cedido à Organização
(responsabilidade objetiva) ou quando a lesão decorrer da falta de fiscalização das atividades dessa entidade
(responsabilidade subjetiva), pois, nas outras hipóteses, não se aplica o art. 37, §6.º, da CF, uma vez que a
OS não compõem a Administração Pública e tampouco atua sob concessão/permissão de serviço público.

A Lei n.º 9.790/99, por sua vez, refere-se às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIPS). Nos termos do seu art. 1.º, essa qualificação também é de exclusividade das pessoas jurídicas sem
fins lucrativos (isto é, eventuais excedentes operacionais, dividendos, participações ou parcelas do seu
patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, devem ser aplicados integralmente na
consecução do respectivo objeto social, não havendo distribuição entre sócios, diretores, consultores etc.).

Entretanto, diferentemente da Lei n.º 9.637/98, a outorga da qualificação é ato vinculado quando do
cumprimento dos requisitos legais, conforme o disposto no art. 1.º, §2.º, c/c os arts. 5.º e 6.º, da Lei n.º
9.790/99. Isto é, preenchidas as condições legalmente exigidas, o Ministro da Justiça deve qualificar a
entidade solicitante como OSCIP. E, ao contrário da Lei das OS, o art. 2.º, da Lei das OSCIPS,
exaustivamente afasta a possibilidade de algumas entidades figurarem com essa qualidade (por exemplo,
sociedades comerciais, sindicatos, instituições religiosas, organizações partidárias, entidades de benefício
mútuo destinadas a proporcionar bens/serviços a um círculo restrito de associados, entidades que
comercializam planos de saúde, instituições hospitalares privadas não gratuitas, escolas privadas dedicadas
ao ensino formal não gratuito, organizações sociais, cooperativas e organizações creditícias vinculadas ao
sistema financeiro nacional).

Conforme o disposto no art. 3.º, da Lei nº 9.790/99, os objetivos destinados para as OSCIPs são
legalmente mais amplos e discriminados que os da OS. Dentre eles, destacam-se a promoção da assistência
social; a defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; a promoção gratuita da educação, saúde e
segurança alimentar e nutricional; a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e a promoção do
desenvolvimento sustentável; a promoção do voluntariado; o desenvolvimento econômico e social e o
combate à pobreza; a experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas
alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; a promoção de direitos já estabelecidos, a
construção de novos direitos e a assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; a promoção da ética,
da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais, entre outros.

Quanto aos requisitos a serem atendidos pelas OSCIPs, além dos objetivos alinhavados acima, o art.
4.º, da Lei n.º 9.790/99, elenca oito, dentre os quais, a adoção de práticas de gestão administrativa,
necessárias e suficientes a coibir a obtenção de benefícios ou vantagens pessoais; as mesmas preocupações
patrimoniais percebidas na OS nos casos de dissolução da entidade ou revogação do título; a constituição de
um conselho fiscal competente para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e a
possibilidade de remuneração de seus dirigentes, conforme os valores de mercado.

Auferida a qualificação/titulação, a OSCIP estará apta a firmar um Termo de Parceria com a
Administração, desde que esta entenda conveniente e oportuno, nos termos do art. 9.º e seguintes, da Lei n.º
9.790/99.

A formatação legal das OSCIPs é melhor que a das OSs, pois resguarda a perspectiva
complementar e concorrente das paraestatais (diferentemente das OSs que assumem, na íntegra, as
atribuições do Poder Público), o que denota melhor uma atuação de fomento do Estado, não havendo sequer
previsão de transferência de servidores e de bens públicos e tampouco de participação governamental nos
órgãos das OSCIPs.[46]

Paulo Modesto[47], porém, sugere a superação de algumas irregularidades nesse diploma legal,
dentre as quais: a) inviabilizar o usufruto simultâneo dos benefícios das OSCIPs com os da entidade de
utilidade pública, uma vez que essa vedação ensejaria desigualdade com as que mantivessem duas
qualificações por dois anos (art. 18, §2º); b) detalhar o processamento de cassação do título; e c) cominar
sanção para que o Poder Público libere os recursos acordados a fim de evitar contingenciamento financeiro
imotivado.
 
 
6 CONCLUSÃO
 
 

A articulação então exclusiva entre Estado e mercado, com nova preponderância deste, intensificou
a pobreza e a desigualdade social, bem como animou reivindicações por novos movimentos sociais,
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impondo-se uma articulação diferente (até mesmo para salvaguardar aqueles dois agentes reguladores da
sociedade). Deu-se margem à consolidação da democracia e abre-se o cenário para o protagonismo da
sociedade civil, ora organizada como Terceiro Setor, perante os outros atores da realidade, quais sejam,
Estado (Primeiro Setor) e mercado (Segundo Setor). Emerge a ideia de globalização contra-hegemônica em
um novo espaço público e não estatal (superando a estagnação dicotômica entre o público e o privado) que
inclui novos sujeitos sociais (antes marginalizados) e legitima suas demandas sob uma nova racionalidade
(plural e solidária).

No âmbito brasileiro, ao contrário do defendido por Bresser Pereira, a Reforma Gerencial ocorrida
a partir de 1995 foi neoliberal não apenas em razão do transpasse da execução de serviços públicos ao
Terceiro Setor, mas também por outras medidas (privatizações, reduções de direitos trabalhistas etc.), e esse
transpasse ganhou a conotação neoliberalista em virtude de não evidenciar o intuito de colaboração e
coordenação entre Estado e Terceiro Setor na execução das atividades públicas, mas a própria substituição
deste por aquele, reduzindo o tamanho estatal (como se percebe do art. 22, da Lei n.º 9.636/98).

A Constituição Federal de 1988 é peremptória quanto aos deveres do Poder Público de efetivar
direitos sociais dos cidadãos. Ademais, observa-se que não há sociedade civil ativa e, por corolário, Terceiro
Setor qualificado se não houver a prévia concretização dos direitos humanos (fundamentais) dos sujeitos que
lhes compõem, pois a falta de saúde, educação e cultura retira o poderio técnico, reivindicatório e físico para
dar conta das atividades de interesse público. Desse modo, como o Brasil ainda carece de substancial
efetivação desses direitos, é pouco provável que o seu Terceiro Setor já esteja apto a assumir
substancialmente as atividades do Poder Público no trato às questões sociais, tendo em vista que a sua base
(sociedade civil) não se encontrar suficientemente organizada sem a concretização preliminar daqueles
direitos.

Nada obstante, isso não quer dizer que a análise de Carlos Montaño sobre o tema esteja correta
quanto à “desresponsabilização” do Estado brasileiro sobre as questões sociais, pois, na mesma proporção, o
Texto Constitucional propõe a consolidação de uma democracia representativa e participativa, cujos
cidadãos também devem ativamente promover a satisfação de seus próprios anseios. Desse modo, é
perfeitamente defensável a manutenção da responsabilidade social do Estado em coordenação com a atuação
social do Terceiro Setor. O que não se ampara nos anseios democráticos do país e no seu Texto
Constitucional, na verdade, reside na atuação por substituição.

Não é por outra razão que o constituinte se vale de expressões como “colaboração” e
“coordenação” quando se refere à atuação do Terceiro Setor frente à prestação dos serviços públicos não
exclusivos do Estado. Outrossim, os dispositivos constitucionais também instrumentalizaram a sociedade
civil organizada com medidas judiciais eficientes para a preservação do interesses sociais e públicos (como a
ação popular, o mandado de segurança e a ação civil pública).

Quanto à perspectiva de voluntariedade no trato da questão social pelas entidades de Terceiro
Setor, não ocorre perda do direito do cidadão pela supressão da exigibilidade de usufruí-los com qualidade.
Como visto, constitucionalmente mantêm-se a titularidade e a responsabilidade social do Estado, de modo
que este ainda pode sancionar a OS ou OSCIP recalcitrante, revogar a qualificação e passar para outra
entidade a prestação das atividades, ou avocar a execução. Essas entidades ainda podem ser judicialmente
demandadas (inclusive por outras pessoas do Terceiro Setor) por conta de eventual ineficiência ou
irregularidade, assim como se submetem ao controle das Cortes de Contas e possibilitam a responsabilidade
subsidiária do Estado.

Ademais, não há que se limitar a compreensão desse setor apenas no aspecto prestacional de
atividades públicas não exclusivas do Estado. As entidades correspondentes podem perfeitamente atuar em
prol da democracia plural sem se atrelar à execução de serviços sociais dependentes do Estado, nos termos
da autonomia associativa prevista no art. 5.º, XVI a XVIII, da CF. Podem, por exemplo, agir na fiscalização
do trato da coisa pública ou filantropicamente promover cursos profissionalizantes alheios à chancela estatal.
O Terceiro Setor também não se restringe a relacionamentos pactuantes com a Administração Pública na
concepção de Poder Executivo. Ele, muitas vezes, diligencia em outras dimensões do Estado contra esse
mesmo Estado. Por exemplo, quando uma associação demanda a Fazenda Pública no Poder Judiciário ou
participa da elaboração do orçamento municipal.

Percebe-se que a fomentação do Terceiro Setor, mesmo que ele ainda esteja em fase gestacional, é
imprescindível para a democracia plural e para a concretização dos direitos humanos (fundamentais)
previstos na Carta de 1988, vez que realçam a participação popular executiva, fiscalizadora e reivindicante
do cidadão ativo, contribuindo para a eficiência do serviço.

Vale dizer, compreende-se que a problemática emergente do contexto brasileiro é “como” e “em
que intensidade” compete ao Estado e ao mercado viabilizar a atuação organizada da sociedade civil na
forma de Terceiro Setor e não antecipadamente negá-lo por tê-lo apenas sob a ótica dos anseios do capital,
pois o avigoramento desse segmento é democraticamente salutar para o país e convergente com a sua Carta
Magna. Para tanto, constata-se que o Terceiro Setor deve agir em coordenação e colaboração com o Poder
Público e nunca em substituição, de modo a concretizar democraticamente a dignidade humana plural dos
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seus cidadãos.
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A MODERNIZAÇÃO DO MODELO BRASILEIRO ANTE OS SISTEMAS DE JURISDIÇÃO
ADMINISTRATIVA NO DIREITO COMPARADO.

THE MODERNIZATION OF BRAZILIAN MODEL IN THE FACE OF THE JURISDICTION OF
ADMINISTRATIVE SYSTEMS IN COMPARATIVE LAW.

germana de oliveira Moraes
william paiva marques júnior

RESUMO
Devido à sua dimensão, inegável que a Administração Pública brasileira, apresenta os mais diversos litígios,
internos e externos: entre agentes públicos ou com seus cidadãos. Os principais modelos de jurisdição
administrativa são: o francês, o alemão e o anglo-saxão. Em França, os contenciosos a cargo do Executivo
coexistem de forma paralela aos integrantes da estruturas do Poder Judiciário, apresentando-se como opção
posta à disposição da parte interessada. Nos países de tradição anglo-saxã, não há uma clara delimitação das
dimensões administrativa e jurisdicional. À luz do modelo tedesco, há todo um organograma de jurisdição
administrativa. No Brasil inexiste atividade jurisdicional exercida administrativamente nos moldes do direito
comparado. A possibilidade de revisão pelo Poder Judiciário inviabiliza o reconhecimento de jurisdição
administrativa em nosso país. Várias propostas visam a criar contenciosos para as questões de Estado em
nosso país. O presente trabalho, portanto, pretende adequar a nossa atual sistemática às transformações
sofridas pelo Direito Administrativo e ao crescimento do Estado social, e, por conseqüência, a uma
verificação das propostas de alteração como mecanismos de realização da justiça.
PALAVRAS-CHAVES: JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA; SISTEMAS; DIREITO COMPARADO;
MODELO BRASILEIRO; PROPOSTAS.

ABSTRACT
Due to its size, no doubt that the Brazilian Public Administration, presents a wide variety of disputes, internal
and external: between public officials or citizens. The majors models of administrative courts are: French,
German and Anglo-Saxon. In France, the disputes over the executive co-exist in parallel to the members of
the judiciary structures, presenting as an option available to the interested party. In countries with Anglo-
Saxon tradition, there is no clear demarcation of administrative and legal dimensions. In light of the model
tedesco, there is a whole chart of administrative jurisdiction. In Brazil there is legal activity pursued
administratively along the lines of comparative law. The possibility of review by the judiciary rules out the
recognition of administrative jurisdiction in our country. Several proposals aim to create litigation for matters
of state in our country. This study therefore aims to bring our current systematic transformations suffered by
the Administrative Law and the growth of the welfare state, and, consequently, to review the proposed
amendment as delivery mechanisms of justice.
KEYWORDS: ADMINISTRATIVE JURISDICTION; SYSTEMS, COMPARATIVE LAW; BRAZILIAN
MODEL; PROPOSALS.

INTRODUÇÃO
O Estado, por seus agentes, exerce, segundo a doutrina clássica da Separação de poderes, as

funções de legislar, administrar e julgar.
A separação das funções estatais encontra-se consagrada pelo art. 2º da CF/88[1]. Desde a

Antiguidade, a atividade estatal compreende certo número de categorias, em razão das diferenças e
peculiaridades que apresenta, considerando-se a possibilidade de determinados atos do Estado apresentarem
entre si alguma uniformidade. Aristóteles já fixava em três essas categorias, na obra “A Política”[2].
Constitui erronia falar em tripartição de poderes estatais, uma vez que eles são frutos de um mesmo poder.

Detalhada posteriormente por John Locke[3], no “Segundo tratado do governo civil”, obra na qual
reconheceu uma separação dual e não tríplice. Apesar de reconhecer a existência das funções legislativa e
executiva, também distinguiu uma função, por ele denominada federativa, que consiste em manter relações
com outros Estados, especialmente por meio de alianças. Finalmente houve a sistematização na doutrina de
Montesquieu “O Espírito das Leis”[4], ao qual deve-se a distinção hodiernamente consagrada no
neoconstitucionalismo, tornando-se princípio fundamental da organização política liberal e transformando-se
em dogma pelo art. 16 da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1.789.
1. JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA COMO COROLÁRIO DA TEORIA DOS FREIOS E
CONTRAPESOS

Partindo-se da premissa consoante a qual o poder é uno, quaisquer que sejam as manifestações de
vontade emanadas em nome do Estado, mostra-se inadequado falar em tripartição de poderes estatais, razão
pela qual se prefere o uso do termo funções estatais legislativa, administrativa e  jurisdicional.

A função administrativa consiste na concretização e realização dos interesses públicos da
comunidade, quer dando execução a decisões ou deliberações, constantes de actos legislativos, actos de
governo e actos de planificação, quer intervindo, conformadora ou ordenadoramente, na prossecução de fins
(de interesse público) individualizados na Constituição e nas leis. Em segundo lugar, e em termos gerais, as
formas de actuação reconduzem-se a medidas concretas adequadas e necessárias à prossecução de fins de
interesse público e que vão desde os actos administrativos individuais aos contratos, passando pelos actos
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planificadores e directivos. Tal como as formas de actuação são variadas, também as tarefas administrativas
se distribuem por vários domínios, desde o clássico domínio da administração de polícia (garantia da ordem e
da segurança, nos termos do art. 272o-) à actividade planificadora e directiva da economia (art. 199o-a ),
passando pela actividade financeira e fiscal e pela actividade pela actividade social e prestacional (art. 199o-,
b e g). Todas as administrações (directa do Estado, autónoma, indirecta e concessionada) estão sujeitas ao
controlo contencioso, independentemente da forma do acto, seja ou não a entidade que cometeu a ilegalidade
uma pessoal colectiva pública, e qualquer que seja a tarefa prosseguida pelos órgãos ou agentes das várias
administrações (art. 268, 4). Nesta perspectiva, cabem na função administrativa os actos chamados de alta
administração[5].

Quando os agentes públicos exercem a função administrativa, existe a possibilidade de surgimento
de conflitos: de conflitos dos agentes públicos entre si, no âmbito interno da Administração Pública (como se
verifica no Mandado de Segurança No.: 20.999/DF[6]) ou com agentes do Legislativo e do Judiciário, e
também outra sorte de conflitos, esta mais frequente, dos agentes da Administração Pública com
particulares.  

Eis que surge a necessidade de escolher algum órgão do Estado ao qual se possa atribuir
competência – poderes para solucionar satisfatoriamente, de forma definitiva, esses conflitos ou litígios,
portanto, com o escopo de julgar esses conflitos. Cabe ao Legislativo, à própria Administração Pública ou ao
Judiciário dirimir os referidos litígios, inclusive com a possibilidade de aplicação, no âmbito da
Administração,  de um processo uniforme. Neste jaez, colacionamos, no Brasil, o disposto no art. 1º-, §1º-
da Lei 9.784/99: “Art. 1o Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da
Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e
ao melhor cumprimento dos fins da Administração. § 1o Os preceitos desta Lei também se aplicam aos
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa”.

Ao comentar tal dispositivo, José dos Santos Carvalho Filho[7] prevê que só não haverá a
incidência da Lei No.: 9.784/99, quando se tratar de processos institucionais, concernentes à função
institucional do órgão ou pessoa administrativa, tais como os processo de cassação ou apenação de
parlamentares, têm tratamento peculiar no âmbito do Poder Legislativo.

Para Jürgen Habermas[8]o emprego da função administrativa pelo Legislativo e pelo Poder
Judiciário pode gerar, a depender do caso, condições possibilitadoras de aplicação do direito, ou, condições
limitadoras (quando a administração assume funções que não as administrativas).

A função jurisdicional é exercida atipicamente pelo Poder Legislativo quando o Senado Federal
processa e julga o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os
Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma
natureza conexos com aqueles (art. 52, I da CF/88) ou os Ministros do Supremo Tribunal Federal, membros
do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da
República e o Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade (art. 52, inciso II da CF/88). As
condições históricas e culturais de determinado Estado condicionam a opção política pela atribuição dessa
competência jurisdicional, ora a um órgão administrativo, ora a um órgão judicial. E neste âmbito, com
jurisdição ordinária ou com jurisdição especializada.
              Para Montesquieu[9] também não haverá liberdade se o Poder de Julgar não estiver separado do
Legislativo e do Executivo. Se estivesse junto com o Legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos
cidadãos seria arbitrário: pois o Juiz seria Legislador. Se estivesse junto com o Executivo, o Juiz poderia ter
a força de um opressor.

Para Hans Kelsen[10], uma das deficiências do sistema da separação de poderes estatais é revelada
a partir do controle da Administração Pública pelos Tribunais ser tido como necessário.

Precisamente a filiação ao sistema de Direito continental ou anglo-saxão e a interpretação do
princípio da separação dos poderes influenciam fortemente sobre a configuração dos modelos clássicos de
sistemas de jurisdição administrativa, a saber o francês e o anglo-saxão e aquele decorrente da convergência
dos dois – o alemão. A partir dos dois grandes sistemas de Direito Administrativo– o continental (sistema de
Administração francês ou de administração executiva) e o anglo-saxão (sistema administrativo de tipo
britânico ou de administração judiciária), surgem dois modelos de sistema de jurisdição administrativa: o
francês o anglo-saxão, e a partir destes modelos, um terceiro intermediário, o alemão.

Esquematicamente, tem-se: 1. Modelos de Sistema de Jurisdição Administrativa[11] 1.1. Sistema
francês. 1.2. Sistema anglo-saxão. 1.3. Sistema alemão. 2. O modelo brasileiro de jurisdição uma.

O sistema de administração francês (ou de administração executiva) tem como característica
primordial sua forte centralização, com um modelo hierárquico de relações de supra ordenação, ou seja, os
órgãos são tipicamente estruturados em forma de pirâmide, com poderes de hierarquia dos superiores sobre
os inferiores, sobre os quais debruçam-se deveres de obediência. Os poderes hierárquicos mais elevados
estão localizados no Governo e nos Ministérios que os constituem[12].       

No modelo ora em análise, pelo fato de a administração se encontrar subordinada a um ramo
especial de direito sentiu-se necessidade de criar uma jurisdição especial: a competência para o julgamento
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dos litígios, que, de algum modo envolvem a Administração Pública, é atribuída a uma ordem administrativa.
Os agentes públicos julgam a Administração Pública, nos Tribunais estatais vinculados ao Poder

Executivo, sujeitos a recurso perante as Cortes administrativas de apelação e, finalmente, em grau definitivo,
ao Conselho de Estado. Quando a Administração atua ao abrigo de normas de Direito Administrativo ela
está sujeita aos tribunais administrativos e não aos tribunais judiciais ou comuns.
                Não podemos olvidar que é perceptível o exercício da função administrativa pelo Estado-juiz nas
situações de jurisdição voluntária (ou graciosa), em que o magistrado atua como mero fiscal da lei, e não
está presente o caráter de litigiosidade.

Outra característica típica do sistema francês traduz-se na faculdade que a Administração tem de
executar as suas decisões por autoridade própria, independentemente de qualquer decisão judicial
(“privilégio de execução prévia”)[13]. Na maioria dos casos, em homenagem ao princípio da separação dos
poderes, os tribunais administrativos não gozam de plena jurisdição face à Administração Pública, sob o viés
pragmático, o tribunal só pode anular o ato se ele apresentar vício de legalidade, mas não pode declarar as
conseqüências da referida invalidação, nem obrigar a Administração a proceder de determinada forma.

A interpretação rígida da separação de poderes, segundo a qual julgar a Administração é também
administrar, e a vontade de colocar de lado os tribunais judiciais, porque considerados conservadores e hostis
às novas idéias, são, segundo Jacqueline Morand Deviller[14], as duas causas principais da aparição de uma
jurisdição administrativa autônoma em França.

No sistema anglo-saxão, cabe aos juízes e tribunais ordinários julgar, em grau definitivo, os
conflitos de que a Administração Pública seja parte. O mesmo juiz que julga um litígio referente à colisão
entre veículos de particulares, em princípio, também será competente para julgar um litígio, se um ou todos
os veículos conflitantes pertencerem à Administração Pública ou estiverem no uso do serviço público.

A compreensão do princípio da separação dos poderes como sistema de freios e contrapesos,
justifica em alguma medida, a opção pela atribuição da competência para julgar a Administração Pública para
outro poder: o Judiciário.
               Pelo sistema anglo-saxão, a Administração Pública é caracterizada por uma forte descentralização,
existindo desde cedo uma distinção entre a Administração Central (central government) e a Administração
local (local government). Por outro lado, reconhece-se a existência de autarquias locais (counties, boroughs,
districts) que são encaradas como entidades independentes, verdadeiros governos locais, não sujeitos à
hierarquia dos órgãos centrais (daí a designação de local governments). Uma vez que a administração se
encontra subordinada ao mesmo direito que os particulares, não se justifica a existência de tribunais próprios
para o julgamento dos litígios entre as entidades administrativas e os particulares.

Uma característica típica deste sistema é a da execução judicial das decisões administrativas, o que
significa que a Administração não pode executar as suas decisões por autoridade própria: os órgãos
administrativos não dispõem, em regra de privilégios ou prerrogativas de autoridade sobre os cidadãos, ou
seja, as decisões administrativas não são dotadas de auto-executoriedade, ao contrário do que ocorre no
sistema administrativista francês. No sistema anglo-saxão, os particulares dispõem de um sistema de
garantias contra ilegalidades e abusos da Administração Pública e os tribunais judiciais gozam de jurisdição
plena face aos atos praticados pela Administração Pública[15].

No sistema alemão, também se atribui ao Judiciário a competência para julgar os litígios em que a
Administração Pública, seja parte, com o diferencial que há uma jurisdição administrativa especializada, ou
seja, no âmbito do sistema judicial, há juízes e tribunais com competência exclusiva para julgar a
Administração Pública.

Existem diferenças na solução de litígios pela Administração Pública e pelo Poder Judiciário, posto
que a primeira, ao revés do segundo é dotada de parcialidade e iniciativa[16]. Apesar desta diferenciação,
inegável que a Administração Judicante e o Poder Judiciário têm um escopo em comum, qual seja: o
restabelecimento da ordem jurídica violada, mediante solução da controvérsia gerada pela lesão ao direito.

A evolução do contencioso administrativo português deu-se, nos seus traços fundamentais, a partir
de um modelo administrativista mitigado, que transitou para um modelo quase-judicialista e, finalmente, para
um modelo judicialista puro de competência especializada[17], atualmente reconhecido no art. 212º- da
Constituição Portuguesa de 1.976[18].
2. SISTEMA FRANCÊS DOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS

Na França, a competência, para julgar, em caráter definitivo, os processos que envolvem a
Administração Pública, é atribuída a agentes administrativos, que a exercitam em órgãos da Administração
(Justiça Administrativa), ligados ao Poder Executivo, e não ao Poder Judiciário.

As razões da adoção de tal sistema são políticas e remontam à Revolução Francesa de 1.789.
Concatenam-se à necessidade de especialização exigida no mundo moderno: o direito administrativo e sua
aplicação exigem um juiz específico, afeto à técnica do contencioso administrativo[19]. Por razões históricas
os revolucionários franceses eram hostis à intervenção dos tribunais judiciais nos litígios suscitados pela
autoridade administrativa. Conseqüentemente, interpretaram o princípio da separação dos poderes no sentido
de proibir os juízes de interferir com as autoridades administrativas e de conhecer dos atos da Administração.
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Em Outubro de 1.790, uma outra lei determinou que as reclamações contra os atos ilegais dos corpos
administrativos seriam formuladas perante o Rei, enquanto chefe da Administração. A resolução efetiva das
reclamações caberia aos Ministros do Rei, posto que se tinha instaurado uma monarquia constitucional. A
Constituição Francesa do ano VIII (1.799) criou o Conselho de Estado, em substituição ao antigo Conselho
do Rei, enumerando as suas principais atribuições[20].

Ressalte-se que as mesmas razões de desconfiança que justificaram o surgimento do sistema do
contencioso francês, desapareceram com o surgimento e fortalecimento do Estado de Direito e do princípio
da legalidade administrativa[21].

Há, portanto, na organização jurisdicional, duas ordens de jurisdição independentes.
Além da ordem judicial, integrante do Poder Judiciário, à qual compete o julgamento dos litígios dos
particulares entre si, mediante aplicação do Direito Privado, e das questões criminais,  há  uma ordem
administrativa, com competência jurisdicional, para resolver os litígios dos cidadãos contra a administração e
dos seus entes entre si, ou seja, as causas concernentes ao funcionamento dos serviços públicos. Esta última
está sujeita a uma jurisdição suprema independente daquela, a saber, ao Conselho de Estado. Conforme
observam Laubadère, Venezia e Goudmet, para que haja verdadeiramente dualidade de jurisdições, é preciso
que os tribunais especializados no contencioso administrativo formem uma ordem hierárquica coroada por
um tribunal supremo, tal o Conselho de Estado francês, independente do Supremo Tribunal da ordem
judiciária[22]. 

A existência de uma jurisdição administrativa independente é considerada, segundo a jurisprudência
recente do Conselho Constitucional da França um princípio fundamental reconhecido pelas leis da República,
ou seja,um princípio de valor constitucional. Neste sistema francês, caracterizado, como visto, pela jurisdição
dual, composto, por duas ordens de jurisdição, a jurisdição especializada do contencioso administrativo,
também conhecida por Justiça Administrativa contem duas atribuições: uma contenciosa, ou seja, a função
de dirimir os litígios; e outra, consultiva.

A Justiça administrativa francesa organiza-se em Tribunais Administrativos, cujas decisões são
sujeitas a apelação perante as Cortes Administrativas de Apelação, tendo por órgão de cúpula o Conselho de
Estado. Paralelamente, algumas impugnações surgem originariamente, perante jurisdições administrativas
especiais (de um ou de dois graus), cujas decisões também se submetem à jurisdição suprema do Conselho
de Estado, também competente para cassá-las.

Os Tribunais Administrativos foram criados pelo Decreto de 30 de setembro de 1953, que os
considerava “juízes de direito comum do contencioso administrativo”. Os Tribunais administrativos exercem
a jurisdição de primeiro grau. Os magistrados que o compõem, em sua grande maioria, são nomeados por
decreto e recrutados entre os estudantes da E.N.A. (Ècole Nationale de l’Administration), sendo alguns
poucos designados pelo tour exterieur e outros recrutados  pela via do concurso específico. As Cortes
Administrativas de apelação, foram criadas por ocasião da reforma do contencioso administrativo
introduzida pela Lei de 31 de dezembro de 1987, começando a funcionar a partir de 1º de janeiro de 1989,
com competência para julgar em segunda instância – excetuadas as competências reservadas ao Conselho de
Estado, os recursos das decisões dos Tribunais Administrativos. As decisões dessas Cortes de apelação, por
sua vez, sujeitam-se à revisão do Conselho de Estado, quanto à apreciação da questões de direito (contrôle
de cassation). O Conselho de Estado, órgão supremo da jurisdição administrativa francesa, considerado uma
das instituições mais importantes da França, também exerce o papel de conselho do poder central. Ao
exercer suas atribuições consultivas, expede pareceres, em matéria legislativa e em matéria administrativa,
para o Governo.

No desempenho de suas atribuições jurisdicionais, funciona ora como o Supremo Tribunal
Administrativo, a corte de cassação encarregada de assegurar a unidade da jurisprudência, ora como órgão
julgador de primeira ou de última instância ou ainda como juiz de apelação. Predomina em França, o
princípio segundo o qual todos julgamentos administrativos são suscetíveis de recursos perante o Conselho
de Estado.

Para Sérvulo Correia[23] o sistema de dualidade de jurisdições francês, mantém-se ancorado no
princípio da proibição aos tribunais judiciais de decidir sobre a legalidade das decisões administrativas. O
Conseil d’État, as cours administatives d’appel e os tribunaux administratifs permanecem organicamente
ligados ao executivo e não ao Poder Judiciário. Trata-se de peculiaridade do contencioso francês, na medida
em que o julgador deve ter consciência que suas decisões tratam-se de complementos da ação administrativa.
A Administração dispõe do chamado privilégio da decisão executória (significa dizer que ela pode,
unilateralmente, impor ao particular deveres ou sujeições e conferir-lhes direitos sem o consentimento do
próprio e sem a intervenção prévia de um juiz. Uma das componentes dessa figura é o privilège du
préalable, que se exprime na transformação do ordenamento jurídico pela simples manifestação unilateral de
vontade da Administração Pública e pela imperatividade dos atos que produzem tais efeitos constitutivos. O
meio processual primordial é o denominado recurso por excesso de poder (ação por meio da qual qualquer
interessado pede ao juiz administrativo a anulação de um ato administrativo unilateral com fundamento em
ilegalidade. Mas o caráter geral do privilège  du préalable faz com que, mesmo quando se passa do
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contentieux de l’annulation ao contentieux de pleine juridction (em cujo âmbito os poderes do juiz são mais
extensos, incluindo os de condenar a Administração em prestações pecuniárias e os de reformar total ou
parcialmente a decisão administrativa), a iniciativa processual deva tomar a forma de um recurso. Os
processos no contencioso de plena jurisdição também se chamam recursos. A concepção rígida de separação
das funções estatais, serviu como fundamento justificador de uma dualidade de jurisdições e no âmbito do
Poder Executivo fez surgir o juiz administrativo e a administração ativa. O princípio geral da proibição das
injunções do juiz administrativo à Administração ativa, criado e defendido pela jurisprudência do Conseil
d’État, constitui uma concretização deste modo de pensamento. O desenvolvimento da jurisprudência
constitucional veio lançar um verdadeiro desafio ao Conseil d’État. Sobretudo no domínio das liberdades
públicas, o papel criativo transferiu-se em boa medida para o Conseil Constitutionnel. Trata-se da
constatação de uma crise pela qual passou a justiça administrativa francesa em meados do século XX.
Hodiernamente, o contencioso administrativo francês também teve que adaptar-se à concorrência com a
entrada em cena do TEDH (Tribunal Europeu dos Direitos do Homem) e do TJ (Tribunal de Justiça das
Comunidades Européias). Podemos concluir que no século XXI os tribunais que formam a ordem
jurisdicional administrativa francesa passam por uma estratégia de nova legitimação do juiz administrativo e
de sua atividade, e que desembocou em um novo dinamismo de sua atividade jurisprudencial administrativa.

Consoante Sérvulo Correia[24] a partir do aditamento, em 1.992 ao Code des Tribunaux
Administratifs et des Cours Administratives d’Appel, deu-se ao presidente do tribunal administrativo, ou a
outro juiz com poderes por aquele delegados, o poder de, em caso de violação das obrigações de publicidade
e de concorrência estabelecidas para os procedimentos pré-contratuais dos principais contratos
administrativos (passation des marches publics) e das convenções de delegação de serviço público, ordenar,
em processo urgente (en la forme des referes), ao autor da ilegalidade, que se conforme com as suas
obrigações, ou que suspenda a celebração do contrato ou a execução de toda e qualquer decisão a este
respeitante. O juiz pode igualmente anular decisões e suprimir as cláusulas ou prescrições destinadas a
figurar no contrato em violação de tais obrigações. Trata-se, pois, de um lado, de medidas provisórias
(injunção para o órgão se conformar com as suas obrigações, suspensão da celebração do contrato ou da
execução de decisões a ele respeitantes) e, pelo outro, de providência definitivas: anulação de decisões,
supressão de cláusulas destinadas a figurar no contrato. Nos anos noventa, sucessivos impulsos legislativos
vieram a alterar a compleição do contencioso administrativo francês. Ainda que tenha sido, num primeiro
momento, objeto de uma leitura de desvalorização institucional do Conseil d’État em face do Conseil
Constitutionnel- foi este último quem supriu o silêncio do texto da Constituição Francesa, procedendo pela
via jurisprudencial à definição do estatuto constitucional do Conseil d’État como órgão de jurisdição. Foram
assim declarados pelo órgão de jurisdição constitucional como princípios fundamentais reconhecidos pelas
leis da República a existência de uma ordem jurisdicional administrativa (1.987), o estatuto de independência
de seus juízes (1.980) e a titularidade por essa ordem jurisdicional de uma esfera reservada de competência
de anulação e reforma das decisões tomadas pelas autoridades administrativas no exercício de prerrogativas
de poder público (1.987). Apesar da referida dualidade entre o Conseil d’État e o Conseil Constitutionnel,
nunca o primeiro órgão alguma vez contestou um direito ou uma liberdade reconhecidos por este último.
Hodiernamente, ocorre uma integração e homogeneização da atuação de ambos na interpretação
principiológica. Extrai-se uma doutrina do direito constitucional ao juiz administrativo que advém do Conseil
Constitutionnel: (a) a faculdade de pedir diretamente a anulação de um ato administrativo ilegal, quer o seja
ab initio, quer o seja por via de conseqüência da ilegalidade de um ato preparatório; (b) faculdade de
requerer indenização pelos erros derivados de tal ato; (c) faculdade de pedir a suspensão jurisdicional da
eficácia de um ato impugnado, a qual constitui uma garantia essencial do direito de defesa; (d) faculdade de
dispor de um prazo razoável para iniciar o processo. Por outro lado, vem ganhando corpo a aplicação direta
do Direito Constitucional pelo Conseil d’État. O posicionamento abstencionista do Conseil d’État em face
das leis inválidas ou ineficazes começou, porém, a modificar-se. Em 1.989, o Conselho, por meio do Arrêt
Nicolo passou a garantir a primazia, na ordem interna, sobre as leis, ainda que posteriores, das convenções
internacionais e do Direito Comunitário derivado. No tocante às leis editadas posteriormente à Constituição
Francesa, os órgãos administrativos têm alargado o emprego da técnica de hermenêutica constitucional
atinente à interpretação conforme à Constituição. No domínio das relações do Conselho com o Tribunal de
Justiça das Comunidades Européias (TJ), o primeiro acatou definitivamente o primado do Direito
Comunitário, abandonando em relação a esta questão a teoria da loi- écra, em julgados como Nicolo,
Boisdet, Rothmans, Sté Arizona Tabacco. Depois de uma recusa inicial, o Conseil d’État controla por
ilegalidade os regulamentos e atos administrativos que se não conformem com os objetivos definidos por
uma diretiva comunitária. As perspectivas da ordem jurisdicional administrativa francesa, se têm vindo a
alargar graças à sua transformação, enquanto tribunais nacionais, em juiz comunitária de direito comum. O
juiz administrativo pode e deve todas as medidas provisórias próprias para assegurar os direitos provenientes
de Direito Comunitário, ainda que elas não integrem a sua competência à luz do Direito Processual
Administrativo Nacional.
3. SISTEMA ANGLO-SAXÃO DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA
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O desenvolvimento da Administração americana determinou a concessão de poderes de decisão
com força executiva a muitas autoridades e até mesmo a comissões dotadas de amplos poderes
regulamentares e também jurisdicionais. Quando estes órgãos administrativos podem apreciar
jurisdicionalmente os litígios nascidos de suas decisões, são considerados administrative tribunals. Tal como
sucede na Inglaterra, ainda se faz uma distinção nítida entre estes tribunals e os órgãos judiciais,
denominados courts[25].

A lei assegura, em todos os casos, a revisão perante as courts, salvas as exceções resultantes de
outra lei ou do exercício dos poderes discricionários legalmente conferidos. O tribunal competente será o que
a lei especial designar. Não havendo lei especial, deverão seguir-se as normas da jurisdição ordinária e
empregar a forma aplicável de legal action. Os Estados Unidos herdaram da Inglaterra o sistema da common
law, com os seus remédios de prerrogativas ou writs. Exatamente como acontecia na Europa Continental até
o século XVIII, a Coroa Britânica tinha o poder de controlar os atos de todas as autoridades do reino. Os
tribunais das colônias britânicas do exerciam os poderes da common law para conceder os remédios
extraordinários de retificação das decisões das autoridades. O mais conhecido dos writs é o habeas corpus,
que consiste num mandado que ordena a apresentação perante o juiz de uma pessoa que tenha sido privada
de sua liberdade, para que possam ser apreciados os motivos de sua detenção ou encarceramento, impondo-
se a sua libertação no caso de se considerar ilegal a prisão. O writ of mandamus trata da revisão dos atos
denegatórios ou abstenções da Administração no caso de atividades previamente reguladas (ministerial acts)
e consiste numa ordem à autoridade administrativa para que demonstre porque não pode atuar e, se não
fosse o caso, impondo-lhe a execução do dever imposto pela lei. O writ of prohibition é o mandado que um
tribunal superior dirige a outro inferior (ou a uma autoridade administrativa que se acha no exercício de
função jurisdicional) a fim de impedir que, em determinado assunto, chegue a atuar sem competência.
Mediante o writ of certiorari o tribunal superior ordena ao inferior que lhe submeta, para sua revisão, algum
processo pendente ou os autos de um litígio já encerrado nessa instância. São muito importantes no direito
norte-americano os writs of injuction, fundados na equity, que consistem em ordens dirigidas às autoridades
ou particulares para que levem a cabo (mandatory injuction) ou se abstenham de realizar (preventive ou
prohibitive injuction) um ato especificamente determinado. Este remédio tem caráter excepcional. Só é
concedido na ausência de disposições legislativas que prevejam meios especiais e encontra a sua justificação
num dos motivos de eqüidade (ground of equity), como sejam a falta de remédio legal adequado, a
multiplicidade de ações, um prejuízo irreparável, o dolo ou a má-fé, etc. Pode-se ainda utilizar o declatarory
judgement que consiste na declaração realizada por um tribunal de eqüidade (equity court), através da qual
se determinam os direitos das partes em conflito. Nas questões em que estão em causa matérias cíveis ou
criminais, a revisão judicial é solicitada por um organismo que deseja obter a confirmação de sua decisão.
Outras vezes, é o interessado quem pode utilizar o recurso de apelação perante o tribunal ordinário
competente, que normalmente é a Court of Appeals, cabendo recurso de revisão para a Supreme Court. As
courts podem adiar a data da execução do ato pendente de revisão e adotaras providências que considerem
adequadas para a proteção das situações ou dos direitos que dependam de conclusão do processo[26].

Acerca do sistema inglês, explica  Sérvulo Correia[27]: “...a delimitação daquilo que, no Direito
inglês, constitui verdadeiramente jurisdição administrativa, é dificultada pela ausência, neste sistema, de
uma clara demarcação entre as actividades administrativa e jurisdicional”.

Sobre seu funcionamento, temos que, distinta da apelação, a judicial review destinava-se
inicialmente a controlar apenas a legalidade externa da decisão recorrida, ou seja, a verificar se a mesma era
praticada fora do âmbito dos poderes do seu autor (ultra vires). Desde cedo se convencionou que um dos
modos- porventura o mais importante- de ultra vires era a violação de princípios da natural justice. Esta
expressão alberga duas proposições: a de que não pode se decidir contra alguém sem o ouvir primeiro (audi
alteram partem) e a de que quem decide não pode ter interesse nos efeitos da decisão (nemo iudex in causa
sua). Trata-se de princípios da common Law formalizados em precedentes da época medieval. Nesse tempo,
a sua fundamentação era a de que faziam parte de uma ordem imutável das coisas que nenhum podia
validamente contrariar. Mais tarde, a sua conciliação com o princípio da soberania do Parlamento fez-se na
base de uma presunção interpretativa dos statutes: as courts presumem que, ao conceber poderes através de
lei, o Parlamento pretende que estes sejam exercidos de uma maneira escorreita. A justiça da common law
preenche assim a ausência de repetição casuística da menção ao papel limitativos destes princípios em cada
diploma legisl.

A cizânia existente entre a função administrativa e a função judicial, exerceu, ao longo de certos
períodos do século XX, efeitos nocivos, servindo para isentar certas atividades administrativas do controle
jurisdicional, quer por se ter entendido que, não sendo “judiciais”, não estariam submetidas à judicial review,
quer por também se ter considerado que todas as condutas que coubessem no âmbito da jurisdiction da
Administração só seriam reapreciáveis pelos tribunais judiciais quando norma específica concedesse o
recurso de appeal. Por aqui se compreende desde logo a dificuldade em delimitar no sistema inglês o âmbito
da jurisdição administrativa, por vezes confundida com puras tarefas de aplicação administrativa do Direito e,
por outras, efetivamente repartida entre a Administração (sobretudo através dos administrative tribunals) e
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os tribunais judiciais[28].
4. SISTEMA ALEMÃO DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA

O modelo alemão é considerado intermediário entre os modelos dos sistemas de jurisdição
administrativa francês e anglo-saxão: há uma jurisdição administrativa especializada no âmbito do sistema
judicial. As decisões dos juízes e dos Tribunais administrativas são sujeitas a um Superior Tribunal
Administrativo judicial. Por isso, aproxima-se mais do modelo de jurisdição uma – e assim é apresentado.

Abarca a decisão de conflitos sobre atos da Administração Pública que afetam a propriedade ou a
liberdade dos cidadãos. Jurisdição administrativa ante tribunais independentes (no sentido que podem
sentenciar imparcialmente quando o governo apareça como parte litigante), se converteu em uma instituição
clássica do Estado de Direito, constituindo, de fato, seu fundamento[29].
            A especialização da jurisdição administrativa deve-se à influência francesa sobre o sul da Alemanha,
onde se iniciou, segundo Sérvulo Correia[30], “à progressiva redução da ampla competência dos tribunais
comuns em matéria administrativa.” Em 1863, instituiu-se em Baden, uma jurisdição administrativa
independente, separada dos tribunais judiciais comuns.
            Consoante a gênese do modelo tedesco, acreditava-se que o juiz civil seria incapaz de manter com o
direito público a intimidade necessária à jurisdição administrativa, especialmente o conhecimento
especializado necessário à apreciação dos fundamentos fáticos de uma disposição administrativa, e receava-
se subordinar a administração à justiça, contrariamente à teoria da divisão dos poderes, retirando-lhe
simultaneamente a total responsabilidade por suas regras. Por isso os diversos Estados alemães, primeiro
Baden em 1.863, destinavam tribunais administrativos especiais para os litígios administrativos. Esses
tribunais administrativos, por sua vez, não estão cercados de todas as garantias que conhecemos nos
tribunais de direito comum. Em todo lugar atuam, como tribunais administrativos de instância inferior,
órgãos que funcionam ao mesmo tempo como simples órgãos administrativos, embora estejam obrigados a
seguir as ordens dos órgãos superiores em sua atividade de mero órgão administrativo, são independentes de
tais ordens em sua atividade de tribunal administrativo; mas os agentes públicos que nos processo
administrativos atuam juntamente com os leigos não gozam das prerrogativas da independência judicial.
Apenas as instâncias superiores, os “tribunais administrativos superiores”, não são ao mesmo tempo órgãos
administrativos, e nele atuam juízes profissionais, com todas as garantias de independência judicial[31].

Durante o século XIX dividiam-se as opiniões entre os juristas da Alemanha a respeito da
especialização da jurisdição administrativa. Otto Bahr, na obra Der Rechtsstaat, publicada, em 1864,
defendia a atribuição da competência judicial administrativa a tribunais integrados no Judiciário, sujeitos à
autoridade de um único Supremo Tribunal Judicial. Rudolf von Gneist, em teoria, defendeu a jurisdição
administrativa especializada e influenciou a aprovação, em 1875, na Prússia, de uma lei sobre tribunais e
processo administrativo. No século XX, durante o regime nacional-socialista manteve-se formalmente a
jurisdição administrativa até princípio da década de 1.940, quando se dissolveram alguns tribunais
administrativos superiores e criou-se, por decreto do Füher o Tribunal Administrativo do Reich,
comprometendo a independência da jurisdição administrativa.

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o restabelecimento da Justiça administrativa alemã,
reiniciou-se seu processo de reconstrução, inclusive nas zonas de ocupação. Em 1952, criou-se o Tribunal
Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht-BverwG) , que é o supremo tribunal federal para a
jurisdição administrativa. Em 1.960, foi publicada a Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), ou seja, a Lei dos
Tribunais Administrativos, que constitui um verdadeiro código do contencioso administrativo, nos planos
organizatório e processual. Nos termos do art. 40, no-1, da VwGO, nas lides de direito público que não
respeitem ao Direito Constitucional, têm competência jurisdicional os tribunais administrativos sempre que a
lei federal a não defira expressamente a outros tribunais. Firmou-se pois o sistema da cláusula geral de
competência ou competência por definição.  

O sistema de jurisdição administrativa alemã compreende tribunais gerais e tribunais especiais. Há
tribunais administrativos especiais em duas ordens diferentes. Estes subdividem-se em tribunais sociais
(Sozialgerichtsbarkeit), competente para todos os litígios de direito público respeitantes à Segurança Social
e pelos tribunais financeiros (Finanzgerichtsbarkeit), competentes para litígios de direito público em matérias
tributárias e outras respeitantes a prestações pecuniárias; os tribunais administrativos gerais organizam-se em
três níveis. O primeiro nível é formado pelos tribunais administrativos dos Lander (VG). Das respectivas
decisões cabe recurso em matéria de fato e de direito para um tribunal superior do Land. Estes têm em
alguns casos a denominação de Verwaltungsgerichtshof (VGH), e, noutros, a de Oberverwaltungsgericht
(OVG). O vértice desta sistemática é o Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht-
BverwG), que é o supremo tribunal federal no tocante à jurisdição administrativa tedesca e tem sede em
Berlim[32].

Acerca do sistema tedesco, vale ressaltar que direitos a procedimentos judiciais e administrativos
são direitos a uma proteção jurídica efetiva dos direitos fundamentais, com o escopo de que sejam
respeitados os direitos materiais dos titulares de direitos fundamentais envolvidos. A essa proteção de
direitos materiais deve ser vinculada a fórmula do Tribunal Constitucional Federal, que descreve a tarefa do
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direito procedimental da seguinte forma: “O direito procedimental serve à produção de decisões que sejam
conformes à lei e, por esse ponto de vista, corretas, mas, para além disso, de decisões que, no âmbito dessa
correção sejam justas”. Tudo isso indica que, no âmbito do procedimento, dois aspectos devem ser
relacionados entre si: um procedimental e outro material[33].
5. SISTEMA BRASILEIRO (JURISDIÇÃO UNA- SISTEMA JUDICIALISTA)

Inicialmente, o Brasil Colônia adotou o sistema de jurisdição uma, mas em 1.761, com a criação do
Tesouro Real e Real Erário e o Conselho da Fazenda, , encontramos uma mitigação à aplicabilidade de tal
sistema em nosso território. Entretanto, em 1.831, restaram extintos tais órgãos, acarretando no
restabelecimento do sistema unitário[34].

No Brasil, adota-se o sistema de jurisdição una, em decorrência da amplitude do princípio da tutela
judicial efetiva enunciado no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, segundo o qual “a
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito.”

A Constituição Federal de 1967, em seu artigo 153, § 4º, admitia que o ingresso em juízo pudesse
ser condicionado à exaustão da via administrativa "desde que não exigida garantia de instância, nem
ultrapassando o prazo de cento e oitenta dias para a decisão sobre o pedido". Esta possibilidade seria
retirada pela Emenda Constitucional nº 1/1969 e restabelecida pela Emenda Constitucional nº 7/1977.
Paralelamente, esta última Emenda incluiu no texto constitucional o artigo 203, prevendo a criação de
"contenciosos administrativos, federais e estaduais, sem poder jurisdicional, para a decisão de questões
fiscais e previdenciárias, inclusive relativas a acidentes do trabalho", que constava da Constituição de 1967
e havia sido retirado pela Emenda Constitucional nº 1/1969.

Com o abandono da idéia de Estado Liberal absenteísta, e o consequente desenvolvimento e
amadurecimento de um modelo estatal voltado à satisfação do bem-estar de seus cidadãos, necessária se faz
a reconstrução da dogmática do Direito Administrativo e de seu papel. Passamos de um modelo autoritário e
superior para uma sistemática consensual e voltada ao atendimento do bem-estar coletivo em um viés
consensual. O vetusto princípio da supremacia do interesse público sobre o privado vem cedendo espaço a
aspectos paritários.

Eros Roberto Grau[35]mostrou-se atento ao caráter dinâmico do Direito Administrativo e a
necessidade da transformação de seus aspectos básicos.

A questão atinente ao controle da atividade administrativa não poderia ficar alheia a tais
transformações Hoje em dia, nosso Estado de Direito tem como núcleo básico a proteção aos direitos
fundamentais, em cuja base axiológica encontra-se a proteção à dignidade da pessoa humana (art. 1º-, inciso
III da Carta Política de 1.988). Com tais fundamentos, a administração pública apresenta uma maior
dinamismo, notadamente no que concerne à implementação de políticas públicas.

À luz deste novel contexto, Pedro Machete[36] nos lembra que na criação de seus tribunais, o
Estado sai de si e os cria como instâncias decisórias exclusivamente subordinadas à ordem jurídica e
destinadas a resolver conflitos de interesses de acordo com os critérios legais: em cada caso e a pedido de
um dos contendores, o juiz atualiza a decisão normativa, verificando a ocorrência concreta dos fatos de que
depende a pretensão reconhecida pela norma. Mesmo que o Estado ou outras entidades estatais sejam partes
no processo- defendendo pretensões próprias ou contrariando a pretensão de outrem – o tribunal não se
confunde com eles, uma vez que a sua atuação se encontra apenas ao serviço da lei a ser aplicada. O tribunal
judicial, justamente por ser imparcial (estranho aos interesses das partes litigantes), constitui uma voz viva da
lei, uma emanação do ordenamento jurídico ao qual as partes estão subordinadas. A superioridade do
tribunal perante as partes é um reflexo da supremacia da lei ao serviço da qual aquele se encontra e em
obediência à qual estas procuram resolver a sua contenda. Ao invés, no caso das autoridades administrativas,
é o próprio Estado (ou outra autoridade pública), enquanto sujeito de direito portanto, titular de direitos e
obrigações, quem está presente. A possibilidade de praticar atos administrativos significa para a
Administração- que, diferentemente dos tribunais, age em função de interesses cuja realização a lei lhe
confia, e não de um interesse objetivo uniforme, como o da realização da justiça do caso, designadamente a
solução de um conflito de pretensões à luz do direito aplicável- a disponibilidade de um instrumento que lhe
permite conformar relações jurídicas em que é uma das partes interessadas: ela não é essencialmente uma
instância decisória superior aos particulares, mas, tal como estes, sujeito de uma relação jurídica no âmbito
da qual pode exercer determinadas posições jurídicas subjetivas. Existe, assim, uma diferença essencial entre
a administração (a atividade desenvolvida pela autoridade administrativa) e jurisdição (a atividade dos
tribunais na decisão de litígios) que impõe uma diferenciação entre ato administrativo e sentença judicial:
aquele é uma decisão do Estado-sujeito de direito adotada no quadro de uma relação jurídica paritária com
os particulares atingidos por tal decisão. Tal criação, porém, não pode deixar que a Administração, quase à
maneira da Justiça, se abstenha da relação jurídica e que, em certa medida, de sujeito subordinado à lei se
converta numa colaboradora ou auxiliar da lei, de tal forma que a mesma Administração, tal qual a
autoridade jurisdicional, e enquanto representante da lei, surja naturalmente como “Estado-ordenamento”
numa posição de superioridade. Pelas idéias esposadas, Pedro Machete entende por incompatível o exercício
da função julgadora pelas autoridades administrativas.
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Inegavelmente, há um novo papel da Administração Pública, qual seja: a solução de conflitos entre
ela própria e seus administrados, em decorrência de sua própria atuação institucional (função administrativa),
enquanto convergente dos interesses coletivos.

Os atributos dos atos administrativos na sistemática pátria são: presunção de legitimidade e de
veracidade; imperatividade; auto-executoriedade e tipicidade. Uma das características básicas do sistema
francês é a auto-executoriedade dos atos da Administração Pública.

Em que pese reconhecer-se que os atos administrativos são dotados de auto-executoriedade, isso
por si só não nos enquadra no sistema francês de administração executiva em sua totalidade[37].

Por outro lado, a jurisdição administrativa somente pode ser exercida por juízes, pertencentes aos
quadros do Poder Judiciário. Não é possível atribuir a órgãos da Administração Pública, a função de julgar,
com caráter de definitividade, os litígios de que ela seja parte.

Neste sentido, não é técnica, no Brasil a utilização da expressão jurisdição administrativa pela
Administração Pública, tal como se deu no tocante ao disposto no art. 37, inciso XVIII da Carta Política de
1.988: “XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de
competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;”

Discorda-se que haja, no Brasil o exercício da função jurisdicional pelo Poder Executivo, em que
pesem algumas imprecisões da legislação pátria, é o que ocorre, por exemplo, no tocante ao disposto no art.
100, inciso II do Código Tributário Nacional, que vaticina: “Art. 100. São normas complementares das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos: (...) II - as decisões dos órgãos singulares ou
coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa...”

No sistema pátrio, não há jurisprudência administrativa. O Tribunal de Contas da União (órgão
integrante do Poder Legislativo), com competência para julgamento das contas dos administradores públicos,
com supedâneo no art. 71, inciso II da CF/88[38], não exerce jurisdição administrativa porque suas decisões
não são definitivas, podendo haver o controle jurisdicional.

A importância dos processos e procedimentos administrativos é tamanha que o legislador
constituinte originário, preocupou-se com os mesmos, em diversos direitos e garantias fundamentais
consagrados pelo art. 5o- da CF/88, aspecto que revela uma concatenação entre os mesmos e os princípios
gerais norteadores da Administração Pública, é o que encontramos nos incisos LIV (devido processo legal);
LV (contraditório e ampla defesa) e LXXVIII (razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação). Este último bastante relacionado ao princípio da eficiência e aos prazos
estabelecidos pelo legislador infra-constitucional no estabelecimento de prazos para solução dos litígios que
envolvam a Administração Pública, como se dá, por exemplo, com o art. 49 da Lei No.: 9.784/99[39]. Existe
um verdadeiro conúbio entre os princípios jurisdicionais nos processos administrativos, motivo pelo o TST,
em 2009, editou a Súmula No.: 424: “O § 1º do art. 636 da CLT, que estabelece a exigência de prova do
depósito prévio do valor da multa cominada em razão de autuação administrativa como pressuposto de
admissibilidade de recurso administrativo, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, ante a
sua incompatibilidade com o inciso LV do art. 5º”.

Merecem menção: (1) no âmbito dos processos administrativos ambientais (notadamente no tocante
à aplicação do poder de polícia ambiental e ao licenciamento de obras potencialmente causadoras de danos
ao meio ambiente); (2) órgãos de proteção e defesa ao consumidor, (3) os realizados no âmbito dos
Cartórios Extrajudiciais (na forma da Lei No.: 6.015/73), tais como retificações registrais.

Corrobora no sentido de que não há jurisdição administrativa no Brasil, o disposto no art. 217 da
CF/88 que trata da justiça desportiva. Acerca da natureza jurídica da Justiça Desportiva (art. 217 da
CF/88[40]) esclarece o redator do aludido dispositivo, Álvaro Mello[41] que as lides desportivas
relacionam-se à competição.

O STJ[42] entende que Tribunal de Justiça Desportiva não se constitui em autoridade
administrativa, muito menos judiciária.

No sistema judicial brasileiro, cabe aos juízes e tribunais da Justiça comum, seja estadual, seja
federal, o julgamento das causas que envolvem os serviços da Administração Pública. Não existe,
formalmente, uma jurisdição administrativa especializada, vale dizer, não há juízes nem Tribunais com
competência para tratar apenas das questões administrativas, como sucede, por exemplo, na República
Federal da Alemanha. No Brasil, há a especialização da jurisdição do trabalho, eleitoral e militar, sendo a
jurisdição ordinária ou comum atribuída aos juízes e tribunais estaduais e federais (art. 92 da CF).

Considerando que o Estado brasileiro, adota a forma federativa, há, no âmbito da Justiça ordinária
ou comum (não especializada), a Justiça Estadual, composta por Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito
Federal e Territórios (art. 92-VII da CF/88) e a Justiça Federal, que tem por órgãos os Tribunais Regionais
Federais e os Juízes Federais (art. 92-III da CF). As decisões jurisdicionais dos Tribunais dos Estados, do
Distrito Federal e Territórios e as dos Tribunais Regionais Federais estão sujeitas, em matéria infra-
constitucional a recurso perante o Superior Tribunal de Justiça (art. 105-II da CF)  e, em matéria
constitucional, perante o Supremo Tribunal Federal (art. 102-III da CF). Em princípio, os juízes estaduais
que resolvem os conflitos entre particulares são os mesmos que dirimem os litígios dos quais a administração
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pública estadual seja uma das partes. Nos termos da Constituição Federal cada Estado organizará a sua
Justiça (art. 125 da CF), sendo a competência dos tribunais definida na Constituição do Estado e a lei de
organização judiciária de iniciativa privativa dos Tribunais de Justiça. A lei de organização judiciária poderá
prever a especialização, em algumas cidades, de varas especializadas em julgamento de causas da
Administração Pública. De qualquer modo, na grande maioria das vezes, os processos da Justiça Estadual,
não envolvem a Administração Pública. 

Diferentemente, nos órgãos da Justiça Federal, um expressivo percentual de processos, envolve
conflitos com a Administração Pública Federal, uma vez que a Constituição Federal atribui aos juízes federais
a competência para processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública,
forem interessadas na condição de autoras, rés assistentes ou oponentes, excetuando as de falência, as de
acidente de trabalho e as sujeitas às jurisdições especializadas eleitoral e do trabalho (art. 109-I da CF), bem
como os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da
União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a
competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral (art. 109-IV).

Na prática, os juízes federais brasileiros atuam, na maior parte das vezes, como juízes administrativos.
Muito embora, inexista formalmente a jurisdição administrativa especializada[43], nota-se no âmbito federal,
sua intrínseca vocação de Justiça administrativa especializada por excelência. Delineia-se, também forte
tendência à especialização da jurisdição administrativa, o que se verifica a partir da proposta de criação, entre
os Tribunais superiores, de um Tribunal Administrativo, com competência privativa para processar e julgar
crimes de corrupção, cometidos contra a Administração Pública.

Conclui Sérvulo Correia[44] que  o sistema administrativo brasileiro de jurisdição una é marcado
por uma hibridez resultante da justaposição entre um Direito Administrativo substantivo assente nas formas
típicas de conduta administrativa de matriz francesa e um Direito de jurisdição administrativa caracterizado
acima de tudo pela competência dos Tribunais comuns e pelo poder generalizado de injunção que detêm
perante a Administração Pública.

De lege ferenda, é importante registrar que se encontra em tramitação no Congresso Nacional a
Proposta de Emenda à Constituição nº 578/2002, de iniciativa do Deputado Federal Moreira Ferreira, que
dispõe sobre a criação da Justiça Administrativa Fiscal no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios. Os principais pontos da Proposta são, em síntese, os seguintes: (1) a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios deverão organizar tribunais administrativos fiscais, com autonomia
administrativa e funcional; competência decisória ampla e definitiva (ressalvada a interposição de ação
judicial própria, ou de recurso, no foro competente); independência dos julgadores administrativos; estrutura
colegiada, paritária (com representantes do poder executivo e dos contribuintes) e especializada por espécie
de tributo ou contribuição; duplo grau de conhecimento, sendo garantido o acesso às instâncias de
julgamento independentemente de qualquer garantia, depósito ou outro ônus; mandatos coincidentes, de dois
anos, para todos os membros, permitida uma renovação; (2) o tribunal também abrangerá as questões
relativas às contribuições para a Previdência Social; (3) a função principal dos tribunais é julgar recursos
voluntários ou de ofício, formulados pelo sujeito passivo, pela Fazenda Pública ou por órgão competente da
seguridade social contra decisões de autoridade em processo administrativo fiscal, sempre que instaurado o
contencioso; (4) os tribunais administrativos fiscais poderão, pelo voto de três quintos de seus membros,
reconhecer a inconstitucionalidade de tratado, lei ou ato normativo do poder público; (5) as decisões
definitivas de mérito dos tribunais administrativos fiscais produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante,
relativamente aos demais órgãos do Poder Executivo correspondente; (6) as decisões dos tribunais
administrativos fiscais somente poderão ser apreciadas pelo Poder Judiciário em caso de ofensa à
Constituição, tratado ou lei; interpretação divergente daquela realizada por Tribunais superiores; oposição
manifesta à prova dos autos; (7) a competência originária para apreciação dos recursos contra decisões dos
tribunais administrativos fiscais será dos tribunais judiciais de segundo grau de jurisdição, cabendo à lei
prever a exigência de prévia garantia de instância, a condição de renúncia à via judicial em primeiro grau de
jurisdição e os efeitos do recebimento do recurso quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
(8) caberá à lei disciplinar o processo administrativo fiscal da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, explicitando garantias específicas dos contribuintes e os limites de atuação da Fazenda Pública e
do órgão arrecadador de contribuições e demais importâncias devidas à seguridade social; (9) a implantação
dos Tribunais Administrativos Fiscais far-se-á no prazo máximo de 2 (dois) anos, preservando-se no
interregno os atuais Conselhos de Contribuintes e Câmaras Recursais, ou equivalentes, bem como a
competência do Conselho de Recursos da Previdência Social, em matéria de interesse dos contribuintes; (10)
a lei que organizar o tribunal administrativo fiscal, em cada unidade federativa, poderá incorporar as
estruturas, composição e meios dos atuais órgãos de contencioso administrativo fiscal tributário e
previdenciário; (11) a implantação do tribunal administrativo fiscal pertinente à unidade federativa, acarretará
a extinção dos órgãos de contencioso administrativo fiscal, ou a competência dos órgãos de contencioso
previdenciário em matéria de interesse dos contribuintes.

A ideia central da Proposta é substituir os atuais órgãos de julgamento administrativo de segunda
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instância, em matéria fiscal e previdenciária, em verdadeiros tribunais, dotados de maior poder de cognição.
Contudo, não se trata de implantação do contencioso administrativo nos moldes franceses, mas sem dúvida
representa uma tentativa de caminhar em direção à harmonização processual entre as esferas administrativa e
judicial.

Afora o projeto acima esclarecido, vale mencionar a Proposta de Emenda à Constituição No.: 115,
de 2.007, de autoria do Deputado Paulo Renato Souza,  com o escopo de criar o Tribunal Superior da
Probidade Administrativa, com competência, especificamente, de julgamento de ações penais relativas a
crimes contra a Administração Pública e ações cíveis relativas a atos de improbidade administrativa, que
envolvam altas autoridades públicas. Como justificativa, o autor alega a impunidade, especialmente, para os
integrantes das elites sociais, econômicas ou políticas, de forma especial, no que diz respeito aos crimes
contra o patrimônio público. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados já
exarou parecer favorável à aludida proposta.

No modelo brasileiro (jurisdição uma ou sistema judicialista), os writs constitucionalmente
consagrados exercem o papel institucional de controlar os atos praticados no exercício da atividade
administrativa. Dentre eles, tem-se: o mandado de segurança, o mandado de injunção, a ação popular, a ação
civil pública. A Lei No.: 12.016/2009 (Nova Lei do Mandado de Segurança) atribuiu importância às decisões
tomadas no âmbito dos processos administrativos na medida em que estabeleceu no seu art. 5º-, inciso I a
não concessão do mandamus quando tratar-se de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito
suspensivo, independentemente de caução.

Ressalte-se a existência do direito de petição exercido em face dos órgãos que formam a
Administração Pública e sua importância no controle jurídico e político da atividade administrativa[45]. Em
nosso ordenamento jurídico, encontra-se ainda o pedido de reconsideração com fundamento nos arts. 106,
108, 109 e 111 da Lei No.: 8.112/90[46] e 56, §3o- da Lei No.: 9.784/99[47].
6.      CONSIDERAÇÕES FINAIS

A teoria da separação dos poderes revela-se intrinsecamente concatenada ao tema ora em comento,
uma vez que o exercício de poderes decisórios pela Administração Pública pode caracterizar-se como função
jurisdicional, exercida de forma atípica pelo Poder Executivo.

É discutível, entretanto, o exercício da função jurisdicional pelo Poder Executivo em alguns sistemas
de jurisdição administrativa.
            Dentre os vários sistemas apresentados o único que realmente apresenta um viés de maior
independência do Executivo no exercício de uma jurisdição administrativa, é o contencioso francês, que,
após muitos avanços e retrocessos, aos poucos vem conseguindo reconhecer seu novo papel ante a
integração da França na Comunidade Européia.
            Não podemos olvidar, contudo, que as raízes históricas do sistema do contencioso francês, que
remontam à Revolução Francesa são determinantes na compreensão de sua manutenção e desenvolvimento.
            À luz dos moldes franceses, existe toda uma estrutura de sodalícios voltados ao exercício específico
da jurisdição administrativa.
            O sistema anglo-saxão, baseado na common law, é fundamentado primordialmente na sistemática dos
writs, mas não existe uma clara distinção entre as jurisdições administrativa e aquela exercida pelo Poder
Judiciário.
            O sistema de jurisdição tedesco, é considerado intermediário entre o francês e o anglo-saxão. Há
vários tribunais administrativos, inclusive nos Länder. Toda a sua jurisprudência em sede de procedimentos
administrativos é voltada à proteção dos direitos fundamentais.
            O Brasil adotou o modelo de jurisdição una (sistema judicialista). A ordem jurídica constitucional
estabelecida pela Carta Política de 1.988 consagra o controle jurisdicional, independente do prévio
esgotamento das vias administrativas. Trata-se de sistemática diversa àquela que anteriormente vigorava.
            Existem no Congresso Nacional, algumas propostas de criação de tribunais administrativos (alguns
responsáveis pela execução extrajudicial dos créditos da Fazenda Pública e outros com competência para
processo e julgamento de causas cíveis e criminais que envolvam a conduta de ocupantes de cargos públicos
de maior importância).
            Caso tais propostas sejam aprovadas, entendemos que se tratará apenas de um resgate do sistema
estabelecido pelo Império Brasileiro, onde havia a dualidade de instâncias.
            Apesar de tão nítidas distinções entre os sistemas brasileiro e francês, ambos apresentam aspectos
comuns.
            O mais importante é que os contenciosos administrativos sejam instrumentos de aprimoramento e
exercício da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais (em todas as dimensões: individuais,
sociais e difusos) dos cidadãos.

A busca por um novo modelo de sistema de jurisdição administrativo brasileiro passa necessariamente
pela revisão do papel da Administração Pública, cada vez mais paritária, em substituição aos cânones
tradicionais herméticos e voltados apenas à satisfação de seus próprios interesses. Esta não mais se encontra
diante de súditos, mas sim de cidadãos que devem ter assegurados em seus litígios perante o Estado todas as

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2089



garantias consagradas constitucionalmente.
             Os modelos propostos apenas serão válidos desde que sirvam como mecanismos de realização da
verdadeira justiça.
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todas as pessoas e sociedades políticas externas e, se alguém quiser, pode chamá-lo de federativo. Sendo entendida a questão o
nome é-me indiferente”.
[4]              MONTESQUIEU, Charles de Secondat. O Espírito das Leis: as formas de governo, a federação, a divisão dos
poderes. Tradução: Pedro Vieira Mota. 9ª- edição. São Paulo: Saraiva, 2.008, págs. 168 e 169: “Em cada Estado há três espécies de
poderes: o Legislativo, o Executivo das coisas que dependem do Direito das Gentes; e o Executivo das que dependem do Direito
Civil. Pelo primeiro, o Príncipe ou Magistrado faz as leis para algum tempo ou para sempre, e corrige ou ab-roga as que estão
feitas. Pelo segundo, ele faz a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadas, estabelece a segurança, previne as invasões. Pelo
terceiro, pune os crimes, ou julga as demandas dos particulares. A este último chamar-se-á Poder de Julgar; e ao anterior,
simplesmente Poder Executivo do Estado”.
[5]              CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª- edição. 2a- reimpressão.
Coimbra: Almedina, 2.006, pág. 651.
[6]              “MANDADO DE SEGURANÇA - SANÇÃO DISCIPLINAR IMPOSTA PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA -
DEMISSÃO QUALIFICADA - ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR REJEITADA -
PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA -
INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE ILEGALIDADE DO ATO PRESIDENCIAL - VALIDADE DO ATO
DEMISSORIO - SEGURANÇA DENEGADA. 1. A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 PRESTIGIOU OS INSTRUMENTOS
DE TUTELA JURISDICIONAL DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS OU COLETIVAS E SUBMETEU O EXERCÍCIO DO PODER
ESTATAL - COMO CONVEM A UMA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA E LIVRE - AO CONTROLE DO PODER JUDICIARIO.
INOBSTANTE ESTRUTURALMENTE DESIGUAIS, AS RELAÇÕES ENTRE O ESTADO E OS INDIVIDUOS PROCESSAM-SE,
NO PLANO DE NOSSA ORGANIZAÇÃO CONSTITUCIONAL, SOB O IMPERIO ESTRITO DA LEI. A RULE OF LAW, MAIS DO
QUE UM SIMPLES LEGADO HISTÓRICO-CULTURAL, CONSTITUI, NO ÂMBITO DO SISTEMA JURÍDICO VIGENTE NO
BRASIL, PRESSUPOSTO CONCEITUAL DO ESTADO DEMOCRATICO DE DIREITO E FATOR DE CONTENÇÃO DO
ARBITRIO DAQUELES QUE EXERCEM O PODER. E PRECISO EVOLUIR, CADA VEZ MAIS, NO SENTIDO DA COMPLETA
JUSTICIABILIDADE DA ATIVIDADE ESTATAL E FORTALECER O POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DE TODA E
QUALQUER FISCALIZAÇÃO JUDICIAL. A PROGRESSIVA REDUÇÃO E ELIMINAÇÃO DOS CÍRCULOS DE IMUNIDADE
DO PODER HÁ DE GERAR, COMO EXPRESSIVO EFEITO CONSEQUENCIAL, A INTERDIÇÃO DE SEU EXERCÍCIO
ABUSIVO. O MANDADO DE SEGURANÇA DESEMPENHA, NESSE CONTEXTO, UMA FUNÇÃO INSTRUMENTAL DO
MAIOR RELEVO. A IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DE ATO DISCIPLINAR, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DESSE WRIT
CONSTITUCIONAL, LEGITIMA-SE EM FACE DE TRES SITUAÇÕES POSSIVEIS, DECORRENTES (1) DA INCOMPETENCIA
DA AUTORIDADE, (2) DA INOBSERVANCIA DAS FORMALIDADES ESSENCIAIS E (3) DA ILEGALIDADE DA SANÇÃO
DISCIPLINAR. A PERTINENCIA JURÍDICA DO MANDADO DE SEGURANÇA, EM TAIS HIPÓTESES, JUSTIFICA A
ADMISSIBILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE A LEGAL IDADE DOS ATOS PUNITIVOS EMANADOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO CONCRETO EXERCÍCIO DO SEU PODER DISCIPLINAR. O QUE OS JUIZES E TRIBUNAIS
SOMENTE NÃO PODEM EXAMINAR NESSE TEMA, ATÉ MESMO COMO NATURAL DECORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DE PODERES, SÃO A CONVENIENCIA, A UTILIDADE, A OPORTUNIDADE E A NECESSIDADE DA PUNIÇÃO
DISCIPLINAR. ISSO NÃO SIGNIFICA, POREM, A IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIARIO VERIFICAR SE EXISTE, OU NÃO,
CAUSA LEGITIMA QUE AUTORIZE A IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR. O QUE SE LHE VEDA, NESSE ÂMBITO, E,
TÃO-SOMENTE, O EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA, POR TRATAR-SE DE ELEMENTO TEMATICO
INERENTE AO PODER DISCRICIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 2. A NOVA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL
INSTITUIU, EM FAVOR DOS INDICIADOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, A GARANTIA DO CONTRADITORIO E DA
PLENITUDE DE DEFESA, COM OS MEIOS E RECURSOS A ELA INERENTES (ART. 5., LV). O LEGISLADOR CONSTITUINTE
CONSAGROU, EM NORMA FUNDAMENTAL, UM DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO OPONIVEL AO PODER ESTATAL. A
EXPLÍCITA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DESSA GARANTIA DE ORDEM JURÍDICA, NA ESFERA DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR, REPRESENTA UM FATOR DE CLARA LIMITAÇÃO DOS PODERES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DE CORRESPONDENTE INTENSIFICAÇÃO DO GRAU DE PROTEÇÃO JURISDICIONAL DISPENSADA AOS
DIREITOS DOS AGENTES PÚBLICOS”.( MS No.: 20999 / DF , Relator: Min. Celso de Mello, julgamento: 21/03/1.990).
[7]              CARVALHO FILHO, José dos Santos. Processo Administrativo Federal (Comentários à Lei No.: 9.784 de
29/01/1.999). 3ª- edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris , 2.007, pág. 44: “...Será inaplicável a lei, quando houver lei
específica regulando o processo administrativo, ou quando se tratar de processos institucionais, ou seja, aqueles que dizem
respeito à função institucional do órgão ou da pessoa administrativa. É o caso, por exemplo, dos processos de cassação ou
apenação de parlamentares, que, por terem caráter institucional, têm regulação nos próprios regimentos das Casas legislativas”.
[8]              HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre faticidade e validade- Volume I. Tradução: Flávio Beno
Siebeneichler. 2ª- edição. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2.003, pág. 217: “O emprego do poder administrativo pelo legislador e
pela justiça só não causa preocupações na medida em que esse poder possibilita a institucionalização de discursos
correspondentes. Enquanto o poder administrativo é consumido para a instalação, organização e aplicação do direito, opera à
maneira de condições possibilitadoras. Quando, porém, a administração assume outras funções, que não as administrativas, há
uma submissão de processos da legislação e da jurisprudência sob condições limitadoras. Tais intervenções ferem os pressupostos
comunicativos de discursos legislativos e jurídicos, estorvando os processos de entendimento dirigidos pela argumentação, que
são os únicos capazes de fundamentar a aceitabilidade racional de leis e decisões judiciais. Por isso, a autorização do executivo
para a promulgação de normas jurídicas necessita de uma norma especial, conforme ao direito administrativo. Esse direito
administrativo faz valer o princípio da proibição da arbitrariedade no interior do Estado”.
[9]              MONTESQUIEU, Charles de Secondat. O Espírito das Leis: as formas de governo, a federação, a divisão dos
poderes. Tradução: Pedro Vieira Mota. 9ª- edição. São Paulo: Saraiva, 2.008, pág. 170.
[10]             KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Tradução: Luís Carlos Borges. 4ª- edição. São Paulo: Martins
Fontes, 2.005, págs. 400 e 401: “O fato de o controle da administração pelos tribunais ser considerado necessário lança uma luz
esclarecedora sobre as deficiências da teoria da separação de poderes. Este princípio parece exigir que nenhum dos três poderes
seja controlado por qualquer um dos outros dois. Não obstante, invoca-se o princípio da separação dos poderes para justificar o
mais estrito controle da administração pelos tribunais, um estado que é alcançado pelos órgãos administrativos têm de recorrer
aos tribunais para a imposição de leis administrativas”.
[11]             DEVILLER, Jacqueline – Cours de Droit Administratif. Paris: Montchrestien, 1997, p. 14.
[12]             Neste sentido, conferir: DIAS, José Eduardo Figueiredo et. al. Noções Fundamentais de Direito Administrativo. 1ª-
edição. Coimbra: Almedina, 2.006, pág. 31.
[13]             Neste sentido, conferir: DIAS, José Eduardo Figueiredo et. al. Noções Fundamentais de Direito administrativo. 1ª-
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edição. Coimbra: Almedina, 2.006, pág. 32.

[14]            DEVILLER, Jacqueline. Cours de Droit Administratif. 5eme ed. Paris: Montchrestien,1997, p. 14.
[15]             Neste sentido, conferir: DIAS, José Eduardo Figueiredo et. al. Noções Fundamentais de Direito Administrativo. 1ª-
edição. Coimbra: Almedina, 2.006, págs. 33 e 34.
[16]             Acerca do tema, preleciona CASTRO, Alexandre Barros. Procedimento Administrativo Tributário: teoria e prática.
1ª- edição. São Paulo: Saraiva, 2.008, págs. 23 e 24: “O Poder Judiciário desempenha suas funções (jurisdicionais) por
provocação das partes, e não por iniciativa própria. Já no âmbito administrativo o mesmo não ocorre, pois a situação estatal se
dá a partir de sua própria iniciativa ao buscar a preservação da lei, agindo inegavelmente como titular dos interesses desta.
Assim, de forma totalmente diversa do que se dá na esfera judicial, a via administrativa possui com características basilares a
parcialidade e a iniciativa (...) Em suma, a Administração tem um único escopo: buscar, com base na lei, fatores e razões de
interesse ou utilidade pública. Essa é, em última análise, sua finalidade maior. Ocorre, no entanto, que a doutrina vem apontando
outra função que não aquela, qual seja, a de solucionar conflitos surgidos entre a administração e seus administrados, em
decorrência de sua própria atuação, enquanto convergente dos interesses coletivos”.
[17] ANDRADE, José Carlos Vieira de. A justiça administrativa (Lições). 8ª- edição. Coimbra: Almedina, 2006, pág. 32.
[18] “Artigo 212º- Tribunais administrativos e fiscais 1. O Supremo Tribunal Administrativo é o órgão superior da hierarquia dos
tribunais administrativos e fiscais, sem prejuízo da competência própria do Tribunal Constitucional.  2. O Presidente do Supremo
Tribunal Administrativo é eleito de entre e pelos respectivos juízes. 3. Compete aos tribunais administrativos e fiscais o julgamento
das acções e recursos contenciosos que tenham por objecto dirimir os litígios emergentes das relações jurídicas  administrativas e
fiscais”.
[19]             Neste sentido, conferir: CASTRO, Alexandre Barros. Procedimento Administrativo Tributário: teoria e prática. 1ª-
edição. São Paulo: Saraiva, 2.008, págs. 8 a 16.
[20]             Neste sentido, conferir: CAETANO, Marcello. Manual de Direito Administrativo- Volume II. 10ª- edição. Coimbra:
Almedina, 2.004, pág. 1.244.
[21]             Neste sentido, conferir: NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma Teoria do Estado de Direito. 1ª- edição.
Coimbra: Almedina, 2.006, págs. 100 e 101: “Numa primeira fase, uma visão algo mecanicista da divisão de poderes via com
desconfiança qualquer intervenção do judicial no restante dos poderes e, logo, na actividade da Administração; esta relutância
era particularmente acentuada em França, onde a anterior actividade dos ‘ parlamentos (que nos séculos XVII e XVIII actuavam
por delegação do Rei e concentravam funções jurisdicionais e administrativas) fazia recear aos revolucionários de 89 novas
intromissões do poder judicial, que, nos Pós-Revolução, constituía o principal bastião de reacção contra o ideal revolucionário.
Assim, desde 1.790, a divisão de poderes foi interpretada como ‘separação’, no sentido de impedir os juízes de interferir na
actividade administrativa. Porém, a constatação prática das insuficiências das garantias políticas e graciosas para uma efectiva
defesa dos direitos dos administrados acabaria por vencer as relutâncias iniciais, pelo que se passaria, progressivamente, a
consagrar o contencioso administrativo (inicialmente através do sistema do administrador-juiz, segundo o qual a Administração
chamava a si o julgamento – através de recursos hierárquicos jurisdicionalizados, judiciários na forma- das próprias ilegalidades
e, posteriormente, através dos tribunais comuns ou administrativos).Finalmente, o princípio da legalidade, entendido não só como
protecção dos direitos subjectivos dos particulares, mas igualmente dirigido à protecção da legalidade objectiva, assumirá nova
amplitude quando a legitimidade do recorrente contra ilegalidades da Administração passou a basear-se tanto na ofensa de
direitos como de interesses legítimos, abrindo caminho à sindicabilidade judicial da regularidade formal dos actos da
Administração e da sua correspondência com o fim previsto pelo legislador.”

[22]            LAUBADÈRE, André de/VENEZIA, Jean-Claude/GAUDEMET, Yves – Traité de Droit Administratif, Tome I,
4eme ed., L.G.D.J, Paris, 1996, p. 302.
[23]             CORREIA, Sérvulo. Direito do Contencioso Administrativo I. 1ª- edição. Lisboa: LEX, 2.005, págs. 50 a 64.
[24]             CORREIA, Sérvulo. Direito do Contencioso Administrativo I. 1ª- edição. Lisboa: LEX, 2.005, págs. 64 a 76.
[25]             CAETANO, Marcello. Manual de Direito Administrativo- Volume II. 10ª- edição. Coimbra: Almedina, 2.004, pág.
1.258.
[26]             CAETANO, Marcello. Manual de Direito Administrativo- Volume II. 10ª- edição. Coimbra: Almedina, 2.004, págs.
1.258 a 1.260.
[27]             CORREIA, Sérvulo. Direito do Contencioso Administrativo I. 1ª- edição. Lisboa: LEX, 2.005, pág. 131.
[28]             CORREIA, Sérvulo. Direito do Contencioso Administrativo I. 1ª- edição. Lisboa: LEX, 2.005, pág. 139.
[29] LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de la Constituicion. Traducción: Alfredo Gallego Anabitarte. Barcelona: Ediciones Ariel,
1.970, p. 305. Tradução livre.
[30]             CORREIA, Sérvulo. Direito do Contencioso Administrativo I. 1ª- edição. Lisboa: LEX, 2.005, pág.77.
[31]             RADBRUCH, Gustav. Introdução à Ciência do Direito. Tradução: Vera Barkow. 1ª- edição. São Paulo: Martins
Fontes, 1.999, pág. 170.
[32]             Acerca dos tribunais administrativos alemães, conferir: CORREIA, Sérvulo. Direito do Contencioso Administrativo I.
1ª- edição. Lisboa: LEX, 2.005, págs. 91 a 93.
[33]             Neste jaez, preleciona: ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução: Virgílio Afonso da Silva. 1ª-
edição. São Paulo: Malheiros, 2.008, pág. 488.
[34]             CASTRO, Alexandre Barros. Procedimento Administrativo Tributário. 1a- edição. São Paulo: Saraiva, 2.008, págs.
83/87.
[35]             GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 7ª- edição. São Paulo: Malheiros, 2.008, págs. 264 e
265: O fato é que essa doutrina se perde dentro de si própria porque construída desde a visão do individual, incapaz de perceber que
urge reconstruirmos o Direito Administrativo como regulação do Estado voltada à satisfação do social e não apenas como conjunto de
regras que regula as relações dos particulares com a autoridade administrativa.Impõe-se substituirmos o Direito
Administrativo/defesa do indivíduo por um outro, um Direito Administrativo/organização do Estado, que não apenas proteja o
indivíduo, mas, ademais, esteja a serviço da satisfação do social. Um Direito Administrativo erguido sobre uma distinta noção de
legalidade, que respeite aos procedimentos administrativos em si, e não atue exclusivamente na medida em que a eles seja correlata
uma situação subjetiva do particular, sobre a qual tenha incidência um efeito de extinção ou limitação. Uma legalidade que não se
manifeste exclusivamente no quadro da dialética da autoridade e da liberdade- uma necessariamente adversa da outra- mas que se
imponha como regra de conteúdo (não apenas de limite) da atividade administrativa; legalidade que consubstancie a garantia de fins
públicos, na implementação de políticas públicas, e não somente, e de modo exclusivo, a proteção do interesse privado”.
[36]             MACHETE, Pedro. Estado de Direito Democrático e Administração Paritária. 1ª- edição. Coimbra: Almedina,
2.007, págs. 436 a 441.
[37]             Acerca do privilégio de execução prévia que caracteriza o sistema do contencioso administrativo francês, conferir: DIAS,
José Eduardo Figueiredo Dias et. al. Noções Fundamentais de Direito Administrativo. 1a- edição. Coimbra: Almedina, 2.006,
pág. 32: “Outra característica típica deste sistema, traduz-se na faculdade que a Administração tem de executar as suas decisões
por autoridade própria, independentemente de qualquer pronúncia judicial (o tradicionalmente designado “privilégio de execução
préevia”). Este é, aliás, mais um dos poderes exorbitantes reconhecidos à Administração pelo direito administrativo. Assim,
quando um órgão da Administração toma uma decisão desfavorável em relação a um administrado esta impõe-se ao seu
destinatário, independentemente de qualquer outra pronúncia, e se este não acatar voluntariamente tal decisão, esse órgão poderá
mesmo, em determinados casos, empregar meios coactivos para impor o respeito de sua decisão”.
[38] “Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União,
ao qual compete: (...) II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;”
[39]             “Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para
decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.
[40]             “Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um,
observados: I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento; II – a
destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto
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de alto rendimento; III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional; IV - a proteção e o
incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. § 1º - O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às
competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. § 2º - A justiça desportiva terá o
prazo máximo de sessenta dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final.§ 3º - O Poder Público
incentivará o lazer, como forma de promoção social”.
[41]             MELO FILHO, Álvaro. Justiça Desportiva e novo CBJD: virtudes e vicissitudes. Artigo Jurídico disponibilizado via
eletrônica, dia 18/09/2.008, às 17:42, pelo e-mail: almelo@fortalnet.com.br: “As lides desportivas, em sentido estrito, são as
relacionadas às regras da competição, entre elas: suspensão após expulsão do campo de jogo, multa por infração a regra
disciplinar (como retirada do uniforme, por exemplo), etc. É importante destacar que as lides desportivas stricto sensu vigoram
em todas as confederações desportivas e, conseqüentemente, para todas as entidades de prática desportiva do mundo. Não estão
exclusivamente à mercê do legislador de cada país, pois derivam de um conjunto legal comum a todas as nações. Valem urbi et
orbi (em ou por toda parte), motivo pelo que não devem ser julgadas pelo magistrado comum, conhecedor e/ou aplicador apenas
de sua legislação pátria. Entretanto, o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal afirma peremptoriamente que nenhuma lesão ou
ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Em razão disso, também são admitidas perante a Justiça
Comum as ações relativas à disciplina e às competições desportivas, porém, existe uma indicação para que seja usada a Justiça
Desportiva e não a Comum. Não figuram no rol de lides tipicamente desportivas as relações trabalhistas entre atletas e entidades
de prática de desportiva; contratos de licença de uso de imagem de atletas profissionais; controvérsias oriundas da relação de
consumo entre torcedor e organizador de evento esportivo, etc. Igualmente, são estranhos à Justiça Desportiva atos praticados em
atividades desportivas não-oficiais ou não-oficializadas (jogos de campeonatos amistosos) e jogos não promovidos pela
respectiva federação (caso de um atleta que participa de uma “pelada” com amigos, por exemplo). Ademais, a velocidade com
que se desenvolvem as competições demanda um pronto atendimento por parte da Justiça Desportiva, de modo a evitar a
inocuidade dos processos. Não haveria sentido em julgar na Justiça Comum um caso de suspensão pelo recebimento de um cartão
vermelho (expulsão) em um campo de futebol, pois os trâmites processuais seriam demasiadamente longos, o que inviabilizaria a
punição do atleta para as próximas partidas, por exemplo”.
[42]             Neste jaez, colacionamos: CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA - NATUREZA
JURÍDICA - INOCORRÊNCIA DE CONFLITO. 1. Tribunal de Justiça Desportiva não se constitui em autoridade administrativa e
muito menos judiciária, não se enquadrando a hipótese em estudo no art. 105, I, g, da CF/88. 2. Conflito não conhecido.(CAT
53/SP, Relator: Min. Waldemar Zveiter, julgamento: 27/05/1.998).
[43]             Neste sentido, conferir: MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. 2ª-
edição. São Paulo: Dialética, 2.004, pág. 137: “O controle jurisdicional da Administração Pública pelo Poder Judiciário não se
encontra mais espartilhado pelo critério necessário, porém insuficiente do controle de legalidade, transmudado que foi em
controle de juridicidade, o qual se concretiza através da análise da compatibilidade do conteúdo dos atos administrativos com os
princípios gerais do Direito, inseridos expressamente na Constituição ou dedutíveis de seu espírito. Torna-se difícil, por esse
motivo, discernir a jurisprudência administrativa da jurisprudência constitucional, dificuldade essa também agravada, de modo
peculiar e especial, pelo modo de organização, estrutura e distribuição de competência do Poder Judiciário do Brasil, em que
inexiste uma jurisprudência administrativa especializada, vale dizer, conquanto não existam juízes administrativos no Brasil, soa
estranho falar-se de uma jurisprudência administrativa. Por essas razões, e ainda por causa da peculiar estrutura, organização e
distribuição de competência do Poder Judiciário Brasileiro, prescinde-se da distinção entre jurisprudência constitucional e
administrativa, circunscrevendo-se o campo deste estudo à jurisprudência ditada pelo Supremo Tribunal Federal, guardião da
Constituição, quer no exercício do controle concentrado, quer no exercício do controle difuso das leis, com algumas referências
telegráficas àquelas emanadas do Superior Tribunal de Justiça e aos julgados dos Tribunais Regionais Federais, justificável a
menção à Justiça Federal, por sua intrínseca vocação de justiça administrativa especializada por excelência. Observa-se, mais,
que a evolução do uso do princípio da proporcionalidade na jurisprudência brasileira ocorre pari passu com a evolução do uso
do princípio da razoabilidade, o que recomenda, no plano da jurisprudência brasileira, o estudo conjunto dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, antecedido da investigação acerca do conteúdo deste último, e de uma tentativa de
comparação entre os dois”. 
[44]             CORREIA, Sérvulo. Direito do Contencioso Administrativo I. 1ª- edição. Lisboa: LEX, 2.005, pág. 196.
[45]             Neste jaez, conferir: CAETANO, Marcello. Princípios Fundamentais do Direito Administrativo. 2a- reimpressão
portuguesa. Coimbra: Almedina, 2.003, pág. 393: “O primeiro meio administrativo de garantia da legalidade ou dos direitos dos
administrados resulta do direito reconhecido aos cidadãos em todas as Constituições de requerer, representar ou reclamar
perante as autoridades públicas, exercendo o chamado direito de petição. Incluímos esse direito entre as garantias políticas. Mas
ele transforma-se em garantia jurídica quando o seu exercício seja regulado por lei, de modo a tornar obrigatória a decisão pelo
destinatário da petição apresentada. Nalguns países a petição que a lei permite aos cidadãos que apresentem à autoridade autora
do acto por eles reputado injusto, inconveniente ou ilegal, denomina-se reclamação. No Direito Brasileiro pode ser designada
pelo seu objecto: pedido de reconsideração. Quando a tal seja designada”.
[46]            “Art. 106.  Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão,
não podendo ser renovado. Parágrafo único.  O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores
deverão ser despachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias.  Art. 108.  O prazo para interposição de
pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 (trinta) dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão
recorrida.  Art. 109.  O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente.
Parágrafo único.  Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do
ato impugnado. Art. 111.  O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição”.
[47]             “ Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito.  § 1o O recurso será
dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade
superior.  § 2o Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução. § 3o Se o recorrente alegar
que a decisão administrativa contraria enunciado da súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se
não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou
inaplicabilidade da súmula, conforme o caso”.
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A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO GOVERNO E AS COMPRAS VIA INTERNET

THE INFORMATION TECHNOLOGY IN THE GOVERNMENT AND THE ACQUISITIONS BY
INTERNET

SIMONE ZANOTELLO

RESUMO
Este trabalho será iniciado com uma breve análise sobre os principais aspectos do governo eletrônico, que
surgiu num panorama de modificações da forma de administrar as atividades governamentais, por imposição
constitucional. Será verificado como o uso da tecnologia da informação, num ambiente da Sociedade da
Informação, tem sido importante para as ações governamentais, tendo em vista a necessidade de se ter uma
administração pública mais eficiente. O estudo também nos mostrará a evolução do e-gov no Brasil nos
últimos anos, por meio de projetos importantes. Por fim, o estudo apresentará com destaque as compras via
internet, que representam economia e transparência para a atividade governamental.
PALAVRAS-CHAVES: administração pública – sociedade da informação – eficiência - governo eletrônico
– compras eletrônicas

ABSTRACT
This work will be started with a brief analysis about the main aspects of the electronic government, that
emerged in the panorama of the modifications in the way of to administer the government activities, for
constitutional imposition. Will be verified how the use of the information technology, in the environment of
the Information Society, has been important to the government actions, seeing the necessity to have a public
administration more efficient. The study will be show us the evolution of the e-gov in Brazil in the last years,
through important projects. At last, the study will be propound with prominence the acquisitions by internet,
that represent economy and transparency to the governmental activity.
KEYWORDS: public administration – information society – efficiency - electronic government –
acquisitions by internet.

 
INTRODUÇÃO

 
A informática vem exercendo grande influência nas sociedades contemporâneas, atingindo o modo

de ser e de agir das pessoas. Segundo Adalberto Simão Filho:
 

A questão é que está surgindo em ambiente de Internet uma realidade tida por
virtual que efetivamente se materializa por concreto no dia-a-dia das pessoas,
interferindo sobremaneira em seus hábitos, preferências, relacionamentos e em
última análise na forma de consumir e de ter seu lazer.[1]

 
Trouxe aspectos positivos, especialmente na questão do governo eletrônico, mas  também carrega

opiniões que servirão para nós como ponto de reflexão para a extensão de sua utilidade, a fim de que
analisemos até que ponto a informática também pode servir como meio de controle e de acumulação de
poder, embora esse não seja o cerne de discussão deste trabalho. Para Gilberto Dupas:
 

A informática, em particular, acelerou esse processo em direção à era pós-
moderna. A explosão das tecnologias da informação potencializou a organização,
estocagem e difusão dos dados. O saber transformou-se num mero fator de
produção, dissociando-se da formação e privilegiando os terminais de busca de
informação em detrimento do aprofundamento do conteúdo da formação. O
conhecimento foi apropriado pelas novas elites do poder, transformando o interesse
no conhecimento não como um fim em si, mas como meio de controle e acumulação
do poder.[2]

 
Inclusive, o Brasil é um palco de paradoxos com relação ao uso da internet. Ao passo que temos

uma parcela significativa da população brasileira que sequer possui energia elétrica, do outro lado, o país
lidera o ranking de internautas com mais tempo de uso, seguido dos Estados Unidos. O número de
internautas brasileiros cresceu 10% em apenas um mês: em junho de 2009 havia 33,2 milhões de usuários
que acessavam a internet de sua casa ou trabalho; em julho de 2009 já eram 36,4 milhões de pessoas.[3]

 
E foi nesse cenário que a Administração Pública passou a utilizar as tecnologias de informação e

comunicação (TICs), para imprimir outra forma de gestão governamental, tendo como crença o foco na
melhoria dos processos internos, na otimização dos gastos e no atendimento ao cidadão, como uma das
formas de cumprir o princípio da eficiência, insculpido no “caput” do art. 37 da Constituição Federal,
princípio esse que foi inserido pela Emenda Constitucional 19/98, não obstante o reconhecimento de sua
existência implícita no texto constitucional em momento anterior.  
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Além disso, outro objetivo do governo eletrônico é promover a transparência das ações. Para
Marcos Porta, “as informações na esfera pública nem sempre são claras, precisas e, muitas vezes, ficam
reservadas ao campo interno de determinada instituição pública, sem motivo relevante.” Para o autor, o
governo eletrônico é um instrumento, que juntamente com a imprensa, pode reverter esse quadro, assumindo
relevante papel de concretização do princípio democrático.[4]

 
Portanto, essas ferramentas vindas com a Sociedade da Informação vieram para auxiliar o

administrador público em sua tarefa de prestar serviços à população, bem como para gerir a máquina estatal,
o que fez surgir a figura do governo eletrônico (e-gov).

 
 
1. OS DESAFIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 
Para Florencia Ferrer, o setor público possui desafios cada vez maiores, principalmente porque

precisa responder a crescentes demandas sociais com orçamentos públicos cada vez mais apertados, sempre
focados na prestação de serviços de melhor qualidade à população. Isso exige diminuição de custos e busca
de novas formas de atuação apoiadas no uso intensivo da tecnologia da informação.[5]

 
Nas palavras de Juan-Cruz Alli Aranguren:
 

A informática, a robótica, a inteligência artificial, a domótica, os novos materiais e
as comunicações conduzem a uma variação dos meios e modos de trabalho e de
troca social. A tecnologia é um elemento decisivo do progresso, configurador de um
novo espaço histórico e cultural. As tecnologias da comunicação, o conhecimento
em tempo real no âmbito planetário e a facilidade de intercâmbio dos
conhecimentos produzem uma onda de transformações das estruturas e dos
conceitos culturais.[6] (tradução livre)

 
Segundo Martin Ferguson, na criação do governo eletrônico deve-se levar em consideração “a

otimização da prestação de serviços do governo, da participação dos cidadãos e da administração pública
pela transformação das relações internas e externas através da tecnologia, da internet e dos novos meios
de comunicação”.[7]

        
Diante desse panorama, o governo eletrônico enseja uma mudança na forma de gerir as atividades

governamentais, numa ideia de reforma da máquina estatal. Ainda segundo Florencia Ferrer e Cristian Lima:
 

Assim, o governo eletrônico é um meio de modernização da gestão pública, mas
depende fundamentalmente da mudança de gestão. O governo eletrônico deve ser
devidamente inserido numa política mais ampla de reforma do Estado, que
contemple a análise e a reformulação de processos da estrutura administrativa, do
marco regulatório, do relacionamento entre os agentes, das funções do próprio
Estado e do relacionamento do Estado com a sociedade civil etc.[8]

 
O governo eletrônico também envolve o conceito de governança eletrônica, pois, ao passo que a

“governança” define-se “como o modo ou processo de conduzir uma sociedade para melhor atingir suas
metas e interesses”[9], o “governo eletrônico” surge como a ferramenta para se efetuar essa tarefa, por meio
do uso da tecnologia da informação. Então, é possível afirmar que o  governo eletrônico está contido no
conceito de governança.

 
Nessa mesma linha de pensamento, temos Ali Chahin:
 

Essa área de governo eletrônico contempla, entre outras atividades, todo o suporte
digital para a elaboração de políticas públicas, para a tomada de decisões, para as
‘public choices’ e para o ‘workgroup’, entre os vários gestores públicos,
financeiros, humanos, informacionais e de conhecimento, patrimoniais e outros. Os
desafios ainda são imensos, mas na década de 90 o Brasil avançou inegavelmente
em governança eletrônica. [10]

 
De acordo com Partha Pratim Sarker[11], citando pesquisa das Nações Unidas, do ano de 2002, o

governo eletrônico apresenta alguns princípios: criar serviços que respondam à escolha dos cidadãos;  tornar
mais acessíveis o governo e seus serviços; promover a inclusão social; fornecer informações de forma
responsável; e utilizar a tecnologia da informação e os recursos humanos de forma eficiente e eficaz.

 
Oriol Mir Puigpelat também destaca questões importantes que devem nortear a atuação da

Administração, por meio do uso da informática, para garantir transparência e publicidade de suas ações, a
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fim de que o cidadão também participe desse processo:
 

Em geral, a comunicação entre a Administração e os cidadãos está sendo
intensamente potencializada nos últimos anos, de forma paralela ao
desenvolvimento de novas tecnologias e com o advento da sociedade da
informação. A transparência e a publicidade da informação de que dispõe a
Administração são consideradas indispensáveis para a efetiva realização das
liberdades comunitárias e dos direitos fundamentais, para um bom funcionamento
dos mercados, para garantir a sujeição da Administração ao Direito e - este é o
aspecto que mais nos interessa agora – para realizar o princípio democrático, na
medida em que o acesso à informação administrativa é um pressuposto necessário
para que os cidadãos possam participar ativamente na tomada de decisões
públicas[12] (tradução livre)

 
A atuação do governo eletrônico poderá ocorrer em três focos[13]: G2C – Government to citizen –

governo e a sua interação com os  cidadãos; G2B – Government to business - governo e a sua interação com
os  negócios; e G2G – Government to government - governo e a sua interação com outras esferas
governamentais.

 
Mas todos eles, segundo Rejane Esther Vieira, devem realmente estar  voltados para uma inter-

relação, e não para uma atuação unilateral do governo:
 

Compreende-se que o E-Governo (e-gov) não é simplesmente um portal de
informações e serviços do governo, mas um sistema de inter-relações, criado para
desenvolver e emancipar a sociedade nas novas tecnologias digitais. Entende-se que
o governo eletrônico tem entre seus objetivos contribuir com o aumento da
transparência e participação da sociedade nas ações governamentais.[14]

 
O governo eletrônico também necessita ser idealizado como um facilitador das atividades

governamentais. Naquelas que envolvem ações internas, de iniciativa dos funcionários, é preciso o uso da
internet, da intranet e da extranet (sistemas internos). Nas atividades externas, que abrangem os cidadãos,
empresas e outros setores do governo e da sociedade, deverá ser concretizado por meio da internet. E tudo
isso não poderá deixar de lado os mecanismos de segurança e sigilo nas transações e informações, já que
toda a sociedade ficará exposta em rede e deverá ter seus direitos preservados.

 
A doutrina apresenta o governo eletrônico em quatro estágios. O primeiro estágio utiliza a internet

apenas para disponibilizar informações da administração pública acerca de seus serviços. O segundo estágio
utiliza a internet para realizar transações on-line, sendo que o Brasil encontra-se nesse estágio. Já o terceiro
estágio tem como foco a utilização da internet para a integração entre os sistemas de informação dos
diversos níveis de governo (federal, estaduais e municipais), bem como entre aqueles de mesmo nível, numa
transação do tipo G2G – Government to Government – trata-se do estágio atualmente buscado, mais ainda
pouco amadurecido no Brasil. Por fim, o quarto estágio trata do uso da internet para a geração de
informação de forma inteligente, por meio do conceito de Business Inteligence - BI, com relatórios
gerenciais e adoção de estratégias de atuação por meio desses relatórios.[15]

 
Não vislumbramos registros significativos desse estágio atualmente. No entanto, o município de

Jundiaí, no mês de novembro de 2009, firmou contratação com empresa para prestação de serviços de
desenvolvimento do conceito de BI nas atividades da Secretaria Municipal de Administração, notadamente
nas ações de compras.  A utilização desse sistema nas atividades governamentais tem previsão de início em
maio de 2010.

 
Ao passo que o governo eletrônico surge como uma ideia de facilitador, ele também pode ser

responsável pelo aparecimento de outra categoria – os excluídos digitais. É uma via de mão dupla, pois de
nada adianta o governo disponibilizar serviços aos cidadãos, por meio eletrônico, se estes não tiverem
condições de acesso. Conforme disposto em “Sociedade da Informação no Brasil – Livro Verde”:

 
No novo paradigma gerado pela sociedade da informação, a universalização dos
serviços de informação e comunicação é condição fundamental, ainda que não
exclusiva, para se construir uma sociedade da informação para todos. É urgente
trabalhar no sentido de buscar soluções efetivas para que as pessoas dos diferentes
segmentos sociais e regiões tenham acesso à Internet, evitando assim que se crie
uma classe de “info-excluídos”.[16]

                    
Na mesma esteira, Marco Antonio Barbosa elenca alguns obstáculos que interferem no avanço de

uma sociedade do conhecimento compartilhado, pluralista, participativa e que mais  que exclua, inclua:
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Esses obstáculos são muitos, entre os quais devem ser considerados: o abismo
digital, pois dois bilhões de pessoas não são conectadas à rede elétrica e três
quartos da população global têm pouco ou nenhum acesso às telecomunicações
básicas; o abismo do conhecimento, pela concentração de conhecimento em áreas
geográficas restritas; o problema do equilíbrio entre a universalidade do
conhecimento e a propriedade intelectual; as divisões sociais, nacionais, nacionais,
urbanas, familiares, educacionais, culturais, de gênero, entre outras.[17]

 
Por outro lado, esse fenômeno da exclusão digital não pode se constituir num obstáculo para o

desenvolvimento tecnológico. Segundo Gilberto Dupas:
 

Não se trata de ir contra o desenvolvimento tecnológico, adotando um
posicionamento reacionário. A questão é bem outra: a tecnologia pode e deve se
submeter a uma ética que seja libertadora a fim de contemplar o bem-estar de toda
a sociedade, presente e futura, e não apenas colocar-se a serviço de minorias ou
atender necessidades imediatas.[18]

 
Portanto, o governo eletrônico necessita da implementação de políticas públicas para a

universalização do acesso, e isso é um desafio, principalmente para os países em desenvolvimento, como é o
caso do Brasil. Nesse aspecto, corroboramos com a opinião de Adalberto Simão Filho:
 

Realmente, esse será um dos grandes desafios nacionais. Como possibilitar o
direito de acesso e o acesso à informação às camadas da população que
insistentemente estão excluídas dos projetos sociais, pelos mais diversos fatores
sócios-políticos-econômicos? Como digitalizar e especializar pessoas se há um sem-
número de pessoas que ainda não tiveram contato com a escrita e a leitura?
Acreditamos que com o desenvolvimento de políticas públicas específicas e de uma
nova visão do exercício da atividade empresarial, poderá ser reduzida esta
distância que gera a exclusão digital, através do implemento de programas de
inclusão e de responsabilidade social no exercício da atividade e da disponibilidade
do empresariado em participar dos projetos pilotos instituídos pelo governo
(...)”[19]

 
Outra questão de igual relevância é o uso inteligente da tecnologia. Na lição de Win Oosterom:
 

O fornecimento de serviços públicos eficazes não poderá ser alcançado somente
através do uso da tecnologia. Nem poderá ser alcançado pela simples imposição de
uma estrutura de regulamentação. Será necessária uma transformação maior,
baseada na integração de mudanças nas políticas públicas, nas estruturas,
processos, nas competências e, claro, nas ferramentas tecnológicas utilizadas.
Entretanto, embora a tecnologia deva ser utilizada basicamente como uma
ferramenta, vemos um número cada vez maior de líderes do setor público confiando
como se fosse uma solução para alinhar o fornecimento de serviços do setor público
com as necessidades do cliente. Esse modo de pensar não considera o fato de que,
no mundo dos serviços capacitados pela tecnologia, ainda não existem substituto
para velhas qualidades como a cortesia, a amizade e o cuidado.[20]

 
Nessa visão, a tecnologia passa a ser uma ferramenta de “auxílio” nesse novo processo de gestão

governamental, não tendo o condão de substituir por completo a atuação dos servidores públicos. Serge
Latouche ilustra muito bem essa relação entre tecnologia e os outros elementos envolvidos no processo,
especialmente o homem. Para o autor, o “atalho tecnológico é um engodo porque a técnica não é somente a
máquina à qual gerou e sim o conjunto das relações dos homens, das ferramentas e do ambiente por
ocasião do processo de produção e consumo.” (grifo nosso) [21]

 
Outro ponto a ser observado é que a inclusão digital nesse aspecto não é apenas uma questão

somente de governo eletrônico, estando voltada a construção da democracia brasileira e de uma sociedade
mais justa e igualitária. Ela também não pode estar dissociada das demais ações de inclusão social. Há o risco
de que sejam implementados projetos de inclusão digital com fins eleitoreiros ou de marketing, para que
funcionem como propaganda, sem o real compromisso com o compartilhamento do saber, com a construção
de conhecimento, sem atingir os cidadãos, muito além dos consumidores de informação.[22]

 
Por fim, projetos de governo eletrônico também merecem continuidade. Não se trata de uma

proposta de um ou de outro governo, até mesmo porque os governos mudam. Seria inconcebível que uma
política de governo eletrônico fosse mudada ou excluída apenas porque teria sido originária da oposição. E
nesse aspecto, entendemos que cabe novamente à população esse controle. Se determinada política de
governo eletrônico estiver dando certo, ela precisa ser mantida.
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2. O GOVERNO ELETRÔNICO NO BRASIL

 
O governo eletrônico deu passos significativos no Brasil a partir do ano de 2000, embora desde

1996 já tivéssemos algumas tímidas ações voltadas para o uso da tecnologia da informação, como a votação
eletrônica e o envio parcial de declarações de imposto de renda via internet.

 
O ano de 2000 foi marcado pela criação do Grupo de Trabalho Interministerial, que tinha como

função examinar e propor políticas, diretrizes e normas para o uso da tecnologia da informação.
 
Nesse ano também houve a publicação do Livro Verde da Sociedade da Informação, pelo

Ministério da Ciência e Tecnologia do Governo Federal, com a participação de cerca de 150 especialistas na
área de gestão governamental por meio da tecnologia da informação.

 
O Livro Verde trata de políticas públicas que definem o conhecimento como fator de superação de

desigualdades, de agregação de valor, de criação de emprego qualificado e de propagação do bem-estar, e
seu conteúdo reflete um conjunto de ações para impulsionar a Sociedade da Informação.

 
Os principais aspectos dessas políticas estão voltados para a ampliação do acesso, a disponibilização

de meios de conectividade, a formação de recursos humanos, o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento, o
comércio eletrônico e as novas aplicações.

 
Segundo Paulo Miron e João Lins, no Brasil as inovações surgem nos diversos níveis da

administração pública e isto produz reflexos imediatos na visão sobre a gestão governamental por parte do
público em geral. Com isso, passa-se a acreditar ser possível obter melhores resultados pelos impostos
pagos, bem como a utilizar os mecanismos democráticos como forma de pressão.[23]

 
 O projeto de governo eletrônico no Brasil foi alavancado pelo governo federal, vindo a atingir as

esferas estaduais e municipais. Dentre os cases de sucesso de governo eletrônico no Brasil, que se encontram
no estado-da-arte, podemos destacar:

- a votação eletrônica, que teve início em 1996, de forma parcial, atingindo sua totalidade em 2002.
Refere-se a uma ação de reconhecimento mundial, pelos resultados positivos que proporciona.

- o Correiosnet, implantando no ano de 2000, que tem por objetivo disponibilizar terminais de
acesso nas agências dos Correios, para uso pela população, numa ação de inclusão digital.

- o IPVA eletrônico, no estado de São Paulo, disponibilizado em 2003, que apresentou resultados
significativos em seu custo interno de confecção e processamento, com uma redução de 91,59%[24], quando
comparados ao processo tradicional.

 
Tais exemplos demonstram que as ações de governo eletrônico são possíveis e importantes, e

acabam por trazer resultados significativos para esse novo modelo de gestão. E a vontade política traduz-se
numa das molas propulsoras para isso.

 
O segmento do governo também foi o que mais demandou e surpreendeu a indústria de software,

representando, para muitas empresas de tecnologia, mais de 70% dos negócios fechados em 2002.[25] Com
isso, o Estado parece estar descobrindo na indústria da tecnologia da informação o caminho mais curto para
se modernizar e, consequentemente, obter aprovação do cidadão, procurando tornar-se referência na
aplicação dos recursos de tecnologia nessa nova economia globalizada.

 
Mas o Brasil, não obstante esses avanços, tem muitos passos a dar rumo a uma “excelência” em

governo eletrônico. Nem todos os entes federados estão fazendo uso dele, e os que o fazem, às vezes não
esgotam sua potencialidade, transformando seus portais em meras revistas eletrônicas informativas.[26]

 
Muitas vezes, a rede também é usada apenas como um canal alternativo para os processos

tradicionais que já existem no âmbito da administração pública, não apresentando grandes inovações.
 

Além disso, há uma diversidade muito grande de portais, nas diversas esferas governamentais, que
não se relacionam entre si, dificultando a ação do cidadão. Trata-se de uma multiplicidade de redes
administradas isoladamente, sem interação vertical e horizontal.

 
O governo vem agindo com acertos, mas também com erros. Segundo Florencia Ferrer:
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Assim, vemos que o governo eletrônico realmente não é o mesmo que
‘reestruturação’ em si. Ele é, de fato, um catalisador de mudanças e um melhorador
de processos, mas para ser efetivo e relevante, existe a necessidade de um campo
fértil para que ele produza. Nesse caso, estamos analisando o campo da
administração pública, o qual, no momento, tem grandes dificuldades de aproveitar
os frutos do governo eletrônico, salvo raras exceções. [27]

 
A Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, nesse sentido, faz proposta de unificação ou conexão

de todos os serviços e informações eletrônicas disponíveis à sociedade, num único sistema de busca, e em
sítios-âncoras segmentados. Com isso, todo e qualquer projeto passaria a seguir normas e padrões
estabelecidos de apresentação básica e de indexação ao sistema nacional de busca de informações públicas.
Outra proposta seria disponibilizar ao cidadão um espaço virtual único, em que ele pudesse ter acesso a cada
um dos milhares de serviços públicos a que tem direito por meio de uma transação eletrônica e virtual,
seguindo um alto padrão de qualidade, e processos devidamente racionalizados e simplificados, os quais
serão úteis para a eliminação da burocracia e de exigências descabidas (aliás, muito comuns).
Consequentemente, isso geraria economia de tempo e de deslocamentos, melhorando a qualidade de vida do
cidadão, e também com uma possível redução de fraudes, face a um maior controle e segurança da
documentação. Ademais, vislumbra-se, com essas ações, uma redução de custos operacionais de toda a
estrutura pública, com a possibilidade de realocar recursos e pessoas para tarefas sociais mais relevantes.
[28]

 
         Em síntese, entendemos que o governo eletrônico no Brasil, ao mesmo tempo em que

apresenta grandes ações, também necessita evoluir no sentido de realmente atuar em direção ao cidadão, e
não na contramão dele. O e-gov precisa de amadurecimento, para que efetivamente atinja o que
consideramos ser seu principal objetivo: promover uma administração mais eficiente e eficaz, por meio do
uso da tecnologia da informação, com o envolvimento do cidadão.

 
 
3. AS COMPRAS GOVERNAMENTAIS VIA INTERNET
 
Uma das políticas públicas de maior impacto nas esferas governamentais, envolvendo o governo

eletrônico, tem sido a realização de compras via internet – o e-procurement, na atuação G2B – Government
to business.

 
Em que pesem os governos serem grandes compradores, eles sempre tiveram dificuldades em

utilizar todo esse potencial para aquisições mais baratas e com qualidade. Com isso, a compras
governamentais via internet vieram como uma ferramenta para tentar modificar esse panorama.

 
Elas ainda não englobam todas as modalidades de licitação previstas no nosso ordenamento jurídico,

mas abarcam uma boa parte delas. Atualmente, as compras governamentais via internet abrangem as
pequenas aquisições, feitas por meio de dispensa de licitação, cujo limite de valor é de R$ 8.000,00, as
licitações realizadas pela modalidade convite, com valor até R$ 80.000,00, e os pregões, destinados à
aquisição de bens e serviços comuns, sem limite de valor.

        
Essas inovações ainda não são uma realidade em todo o país, mas podemos destacar alguns portais

que realizam trabalhos significativos nesse tema: o “Comprasnet” do governo federal, o “Licitações-e” do
Banco do Brasil, a “BEC/SP – Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo”, o “Compra Aberta”
do município de Jundiaí, dentre outros. Para os entes federados que não possuem sistemas próprios e nem
parcerias com outros sistemas já existentes, verifica-se a possibilidade de realizar as compras via internet por
meio da intermediação de Bolsas de Mercadorias, conforme previsão contida no art. 2º., § 2º. da Lei
10.520/2002, que regula a modalidade de licitação denominada “pregão”.

 
Para demonstrar a eficácia das compras governamentais pelo meio eletrônico, pela redução de

valores que elas proporcionam, não só nos preços pagos, mas também nos custos internos, vejamos algumas
constatações.

 
Primeiramente, a avaliação do governo federal, com relação ao sistema de aquisições eletrônicas

denominado “Comprasnet”, que vem ao encontro do que já foi exposto, no sentido de que as compras
eletrônicas geram economia:

 
É passo fundamental para a modernização e a desburocratização dos processos de
aquisição, tendo como objetivo principal dotar a sociedade de um instrumento que
utilize as inovações tecnológicas da Internet, para oferecer facilidades aos
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fornecedores e, ao mesmo tempo, gerar economia para o Governo Federal, por
intermédio da adoção de novos padrões de qualidade e produtividade.[29]

 
Temos, também, a verificação feita pela “BEC/SP – Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São

Paulo”[30], no ano de 2003: o custo interno de um processo de compras tradicional girava em torno de R$
1.074,09, ao passo que o custo de um processo eletrônico foi de aproximadamente R$ 188,49. Isso
representou uma economia na ordem de 82,45%. Além disso, registrou-se uma redução de preços pagos
pelos produtos nas aquisições em torno de 17%.

 
 
No âmbito do município de Jundiaí, por meio do sistema “Compra Aberta”, os pregões eletrônicos

apresentam os seguintes números, desde 2004[31]:
 

Ano Número de
pregões

Valores de
referência

Valores
negociados/
contratados

Economia %

2004 41 4.583.826,51 3.869.109,20 714.717,31 15,59
2005 93 6.454.457,66 5.733.493,26 720.964,40 11,17
2006 139 10.073.232,66 8.616.729,59 1.456.503,07 14,46
2007 158 13.196.730,81 9.688.971,06 3.507.759,75 26,58
2008 150 12.801.136,07 10.447.001,45 2.354.134,62 18,39
2009 (até
21/12/2009)

131 18.973.698,28 17.167.149,05 1.806.549,23 9,52

 
Diante desses dados, é possível vislumbrar que o uso da tecnologia da informação para a realização

das compras governamentais representa um avanço na forma de gerir as verbas públicas, e que realmente
verifica-se uma economia aos cofres, por meio da diminuição dos custos internos e dos valores pagos nas
aquisições. No entanto, essa implementação deverá ser efetuada com muita cautela, a fim de que sejam
respeitados os preceitos de Direito que norteiam essa atividade administrativa.

 
Para Ali Chahin, as compras governamentais fazem surgir alguns desafios que devem ser

enfrentados pelos administradores nos próximos anos:
1) o abandono da velha ideia de que cada aquisição é um processo único, devendo se pensar numa

política unificada de compras;
2) a introdução, no setor público, do conceito de gerenciamento integral do processo de compras –

supply chain management (cadeia de suprimentos);
3) a busca de associações estratégicas de longo prazo com o setor privado, para o desenvolvimento

de portais e outras soluções;
4) a busca de associações permanentes e/ou ocasionais com outros níveis de governo, ou mesmo

com outros países, para agregar demanda e reduzir custos;
5) o treinamento e a atualização contínua dos funcionários encarregados dos processos de compras;
6) a aprovação de um novo quadro jurídico que seja mais adequado à realidade tecnológica e

institucional das relações do tipo G2B.[32]
 
Com relação às mudanças de legislação, necessárias para alavancar o e-gov, essas ainda encontram

grande resistência, principalmente por parte de fornecedores e até mesmo de servidores públicos.
Permanecem resquícios de um Estado mais protetor do interesse coletivo, e não figurado como um gestor e
provedor de bens e serviços públicos adequados à população. Segundo Ali Chahin e outros autores, isso até
se constitui num paradoxo, pois quanto mais restritiva uma legislação, mas ela acaba favorecendo a
corrupção e o corporativismo, situações que, em tese, quer-se evitar. Para os autores, o gestor de compras
públicas precisa de mais autonomia, a fim de que possa explorar sua verdadeira inteligência nessa atuação.
[33]

 
CONCLUSÃO
 
A Administração Pública brasileira tem passado por uma série de transformações nos últimos anos.

Notadamente a partir da Constituição Federal de 1988, em virtude da inserção de direitos fundamentais de
segunda geração no texto constitucional, houve a necessidade de uma atuação prestacional por parte do
Estado. E a partir da Emenda Constitucional 19/98, houve a inserção da eficiência dentre os princípios da
Administração Pública.

 
Essa nova exigência coincide com o surgimento da Sociedade da Informação e com o uso das

tecnologias da informação e comunicação, especialmente a informática, que passaram a ser utilizadas não só
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na esfera privada, mas também nas atividades governamentais, dando início ao chamado governo eletrônico.
 
Não restam dúvidas de que o governo eletrônico brasileiro deu passos significativos, notadamente a

partir do ano de 2000, com importantes projetos, tais como a votação eletrônica, a implantação de
telecentros pelos Correios, o envio do Imposto de Renda pela rede, o processamento do IPVA via internet
no estado de São Paulo, dentre outros.

 
No entanto, a implementação do governo eletrônico carece de uma atenção especial, pois ainda

temos uma realidade bastante diversificada em nosso país. Há que se ter cautela a fim de que essa ferramenta
de auxílio para uma boa gestão não se transforme em mais um instrumento de exclusão social. É preciso um
trabalho de inserção dos atores que participam do processo, pois o governo eletrônico é uma via de mão
dupla.

 
E nesse panorama, este estudo objetivou destacar um dos projetos mais significativos em termos de

governo eletrônico: as compras governamentais via internet, que se referem a uma política pública, traduzida
pelo relacionamento G2B – Government to Business, inserida em nosso ordenamento jurídico.

 
Podemos afirmar que se trata de um processo mais ágil e transparente. Além disso, seus números

demonstram redução de custos internos, bem como a diminuição dos valores pagos nas aquisições, trazendo
economia aos cofres públicos.

 
Em suma, as aquisições eletrônicas surgiram para imprimir nova dinâmica ao processo de compras

governamentais, sempre criticado em virtude de sua demora na concretização e por nem sempre resultar em
aquisições vantajosas para o interesse público primário. Com a economia obtida nessas aquisições,
certamente sobrarão mais recursos, e o governo deverá aplicá-los em outras políticas de interesse da
população. Nesse contexto, finalizamos com as palavras de Mário Covas, que vão ao encontro dos objetivos
que devem nortear as compras eletrônicas: “Chega de desperdício com o dinheiro do contribuinte. O
recurso arrecadado com imposto precisa voltar às suas origens, através de políticas sociais”.
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RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO ANTIÉTICO: UMA REFLEXÃO
NECESSÁRIA

THE RESPONSABILITY OF A PUBLIC SERVANT CONTRARY TO ETHICS: A NECESSARY
REFLECTION

Antiógenes Ferreira de Souza

RESUMO
O presente trabalho aborda o problema contemporâneo envolvendo a Eticidade na Administração Pública,
bem como a responsabilização (falta de) dos Agentes Públicos, em especial sob o enfoque não só do que
corriqueiramente o homem médio pensa, mas principalmente levando em conta as decisões proferidas no
âmbito do Poder Judiciário Brasileiro. Destaca que embora seja consenso a necessidade imperiosa de
mudança, ainda prevalece a ética privada em detrimento da ética pública e, infelizmente, algumas vezes
inclusive com amparo judicial nesse sentido. Tal quadro apresenta a responsabilização do improbo como
mito, mas que pode transmudar-se em realidade, se houver esforços conjuntos na busca da concretude das
normas constitucionais vigentes.
PALAVRAS-CHAVES: ÉTICA; AGENTE PÚBLICO; RESPONSABILIDADE.

ABSTRACT
This article tackles the contemporaneous problem involving the Ethics within the Public Management, and
also the (lack of) responsibility of the Public Agents, specially focusing not only what the average man
thinks, but on the decisions made in the sphere of the Brazilian’s Judiciary. Though it’s an agreement the
necessity of changing, the private ethic persists upon the public ethic and, unfortunately, sometimes with
judicial support. This situation presents the dishonesty’s responsibility as a myth, but with possibility of
turning into reality if there are united efforts trying to make the constitutional laws even more strong.
KEYWORDS: ETHICS; PUBLIC AGENT; RESPONSIBILITY.

1 Introdução

 

Há muito se estuda o aspecto da ética e suas correlações com outras matérias, como
política, democracia e direito. Salta aos olhos o problema contemporâneo envolvendo os atos
dos agentes públicos que, a pretexto de buscar o bem comum, perfazem verdadeira inversão
do princípio da preponderância do interesse público sobre o particular.

 
As regras envolvendo público e  privado e respectivas distinções são por demais

sombrias, já não é de hoje. A natureza humana envolta em tempos de globalização veio
reforçada da questão sociológica, onde é latente a prevalência do individualismo com margem
à negação da ética e consequentemente, do sentido humano de solidariedade — fazendo surgir
situações consolidadas do que se denomina verdadeiro ‘lixo humano’ (BAUMAN, 2005), ou
‘bagaço não reciclável’ (SALIBA, 2006).

 
De modo que o próprio direito transmudou-se de mero instrumento de garantia dos

direitos do indivíduo em elemento propulsor da justiça social, do bem comum ou, noutras
palavras, do bem-estar coletivo (DI PIETRO, 2000).

 
Assim, em uma época dita de tamanha modernidade, não se pode permitir a ingerência

privada em se tratando da coisa pública, merecendo aquela ser combatida de todas as formas
— principalmente pelo Judiciário quando da aplicação das normas aos casos concretos que lhe
forem submetidos.

 

2 A nefasta confusão entre o público e o privado

 

Mesmo com a evolução das sociedades, não se conseguiu aniquilar o velho hábito da
valorização das coisas ao invés das pessoas. A busca desenfreada pelo dinheiro e poder,
relegou ao segundo plano a solidariedade e o bem comum. Em nome de uma pseudo busca do
bem estar social, é que na maioria das vezes o interesse privado se sobrepõe ao público, ainda
que de forma mascarada e para garantir a mesmice de poucos usufruindo de muito —
originando a conhecida figura cunhada na expressão envolvendo os ‘amigos do rei’.
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Faz-se mister a não confusão do interesse público com o interesse do ente Estado, ou
com o agente público representante deste. De outro lado, tênue é a linha para em nome do
interesse público, surgirem práticas autoritárias antidemocráticas; bastando o exercício de
atos titulados de interesse público, mas que atendam aos anseios de poucos ou da classe
governante. Importante destacar aqui até mesmo a errônea classificação de que interesse
público estaria ligado ao interesse estatal, já que existentes os interesses públicos não estatais
alusivos aos atos praticados por organizações não governamentais, tal qual o  denominado
‘terceiro setor’ (JUSTEN FILHO, 2005).

 
E, atrelado a tais conceitos, não há como dissociar a eticidade dos agentes

públicos. Impossível reverter a situação, enquanto se verificar a preponderância da ética
privada contraposta à pública. É que infelizmente, assim como até hoje não se alcançou um
conceito forte de separação do que seja direito público ou privado, surge a dificuldade de se
firmar com exatidão a prevalência do verdadeiro interesse público sobre o privado.

 

3 A Ética Privada ou da Convicção e a Ética Pública ou da Responsabilidade

 

O poder vem sempre exercido por pessoas. Daí, difícil a separação de se atuar como
pessoa em si mesma, ou no interesse estatal para consecução do bem estar social.

 
         Com isto, no mais das vezes o detentor do poder é abordado ou tratado como pessoa e
não como representante do Estado, absorvendo para si privilégios que, paradoxalmente,
surgem em nome da necessidade de se preservar a figura estatal. Como simples exemplo, cite-
se o episódio do foro privilegiado para processo e julgamento de agentes públicos, em virtude
do cargo ou mandato.
 
         A falta de comprometimento dos agentes públicos para com a ética da responsabilidade
desencadeia o desalento perante administrados, que acabaram se acostumando a ouvir a frase
‘na política não existe ética’ ou até mesmo o incremento do pensamento de que o político
‘bom’ estaria vinculado àquele que ‘rouba, mas faz’. Termina ficando cada vez mais
estruturada uma cadeia com margem a ambições pessoais em vez do espírito de luta pela
melhoria de todos, visando uma igualdade material. Basta aqui trazer à baila as vultosas
quantias gastas em campanha pelos candidatos em épocas de eleição, ou até mesmo para fins
de alcance a algum cargo público, além das formas de financiamento com tal escopo.

 

4 A Ética na Administração Pública e a Constituição de 1988

 

         Na esteira do predito, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
marcada pelos ventos democráticos e buscando abafar qualquer fumaça almejante do retorno
de alguma modalidade de força ditatorial, acabou por trazer princípios e regras
especificamente voltados ao senso ético no trato da coisa pública.
 
         E, malgrado a existência de princípios não só explícitos como também implícitos,
mesmo naqueles, restou evidenciada a preocupação envolvendo a ética na administração
pública de acordo com o capítulo pertinente da Carta Magna (MARTINS, 2006):

É, todavia, no capítulo da Administração Pública, que está a serviço da sociedade,
onde mais clara fica a imposição da “necessidade ética”, no exercício da honrosa
função de servir a sociedade — muitas vezes distorcida, no país, pelo corporativismo
que permeia mais os direitos e menos os deveres dos servidores públicos, mesmo que
tais “direitos” que se auto-outorgam sacrifiquem excessivamente o povo —, pois este
princípio é colocado entre os cinco mais relevantes da administração pública, a saber:
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

 

Continua o mencionado autor:

“O princípio da moralidade administrativa é o mais relevante princípio da
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Administração. O artigo 37 da Constituição Federal contém quatro princípios
fundamentais a conformar o perfil de administrador público. São a saber: os
princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade e aquele da impessoalidade.
Um exame mais pormenorizado dos quatro princípios demonstra que, de rigor, todos
terminam por desaguar na moralidade pública. O princípio da legalidade reveste todo
o sistema jurídico do país. O artigo 5º, inciso I da Constituição Federal elenca, como
seu alicerce, a obediência à lei, que, nos regimes democráticos, aprovada pelos
representantes do povo, garante a ordem, oferta segurança e protege os cidadãos.
Dizer, pois, que os administradores devem cumprir a lei é reiterar formulação
essencial e postada no mais relevante artigo da Constituição Federal, que é voltada
ao cidadão mais do que àqueles que o devem servir. Por outro lado, determinar que o
administrador público deve ser impessoal, pois está à disposição da sociedade, não
podendo privilegiar amigos, parentes ou interesses em detrimento do bem servir, é
afetar faceta da ética administrativa, sendo, pois, a impessoalidade dimensão parcial
da moralidade. O mesmo se dá com o princípio da publicidade. Exceção feita às
questões de segurança nacional, os atos administrativos devem ser transparentes, não
se admitindo decisões escusas, resoluções de gaveta, visto que o administrado não
pode desconhecer as regras da Administração. O princípio da moralidade
administrativa, portanto, é princípio essencial. O mais relevante, aquele que se
destaca de forma absoluta. Que torna a Administração confiável perante a sociedade
e que faz do administrador público um ser diferenciado. Quem presta concurso para
servir ao povo, sabe de antemão que sua probidade deverá ser absoluta, pois seu
exemplo é fundamental para que as instituições sejam estáveis. Por esta razão, houve
por bem o constituinte tornar o princípio da moralidade o mais relevante do concerto
daqueles que perfilam a administração pública, não havendo setor desta, direta ou
indireta, que não deva ser por ele revestido”

 

Também não foi à toa que surgiu a Lei de Improbidade Administrativa, mas sim como
forma de se dar concretização ao mandamento constitucional, com ênfase na moralidade
almejada. Nascera a grande esperança de punição alicerçada na democracia, frente às
denúncias de desvios éticos dos agentes públicos.

 

5 A responsabilização do agente público improbo como mito

 

Para o homem médio, a impunidade soa como regra absoluta quando se trata de agente
público improbo, sendo que vários fatores colaboram para tal assertiva.

 
Não bastassem os aspectos históricos envolvendo a natureza humana conforme

supracitado, eis que surgem na atualidade escândalos como nunca vistos, ou ao menos
divulgados. Em um partido que sempre ostentou a marca ética da honestidade (PT), denúncias
relativas ao ‘mensalão’ (que resvalaram na investigação de membros do partido oposicionista
PSDB de Minas Gerais); em outro, o maior do País (PMDB), revista de circulação nacional
trouxe como reportagem principal o fisiologismo como sua marca indelével (VEJA, edição de
29.07.2009). Por fim, presenciou-se no final do ano de 2009 e início do de 2010, no Senado
de um lado, o Presidente à época José Sarney cercado de denúncias, todas com parecer de
arquivamento pelo Presidente do Conselho de Ética — função exercida por Suplente; de
outro, a inédita decretação da prisão do então governador do Distrito Federal, José Roberto
Arruda.

 
A descrença impulsiona jargões como ‘tudo acaba em pizza’, originando tão somente a

desmotivação do povo para o despertar da cidadania traduzida no voto. Na mesma linha, é
corriqueira a afirmação de que ‘se quiseres nada investigar, instale uma CPI’.

 

6 A Lei de Improbidade sob a ótica dos Tribunais

 

A Lei de Improbidade Administrativa sobreveio como grande alento em defesa do
patrimônio público e também como forma de buscar aniquilar a impunidade envolvendo
práticas a serem coibidas aos agentes públicos. Com base nela, pode o Ministério Público ou a
Pessoa Jurídica de Direito Público interessada resguardar a Administração nos casos
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especificados.
 
Importante salientar que a lei trata de atos que importem em enriquecimento ilícito ou

causem prejuízo ao erário e ainda, atos que atentem contra os princípios da administração
pública (Lei 8.429/92, artigos 9/11).

 
Nos dias atuais, em razão da dificuldade em se chegar à responsabilização de agentes

públicos, especialmente no alto escalão, de fundamental importância tem se mostrado a
formação da jurisprudência decorrente das decisões judiciais. Temas importantes são lançados
e dirimidos de acordo com os eventos que são submetidos ao Poder Judiciário para processo e
julgamento. Dentre eles registre-se, por exemplo: competência e foro privilegiado,
necessidade de dano ao erário e prescrição.

 

6.1 Improbidade Administrativa e Foro por Prerrogativa de Função

 

Quando a jurisprudência se firmava em considerar o  juízo de primeiro grau como
competente para as ocorrências de improbidade administrativa, surgiu posição diversa no STF
a partir da Reclamação 2138. Ali apareceu o entendimento de que os agentes políticos não se
submetem à disciplina da lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). No particular, fica
transcrita parte da decisão proferida pelo Ministro do STF, Ministro Gilmar Mendes na
Reclamação 4.895/RJ:

“Apesar da impossibilidade de conhecimento desta reclamação, não posso deixar de
registrar posicionamento pessoal sobre o tema, tendo em vista que os autos revelam
visível abuso por parte de membros do Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro na utilização da ação de improbidade administrativa para praticamente
inviabilizar a atuação administrativa da Chefe do Poder Executivo do Município de
Magé-RJ. Em verdade, há muito já me manifestei sobre o tema, em estudo elaborado
em co-autoria com o Professor Arnoldo Wald e publicado em março de 1997
("Competência para Julgar Improbidade Administrativa", JORNAL CORREIO
BRASILIENSE - 31/03/97 - PÁGINA 6/7). Referido estudo voltava-se exatamente à
questão relativa à competência para julgamento das ações de improbidade. Naquela
ocasião, a par de externar algumas perplexidades, foram firmados alguns
posicionamentos sobre o tema. De plano, apontou-se a incompetência dos juízos de
primeira instância para processar e julgar causas de improbidade administrativa em
que sejam réus agentes públicos que detêm prerrogativa de foro, tendo em vista
sobretudo a natureza das sanções aplicáveis. Nesse ponto, asseverou-se que admitir a
competência funcional dos juízes de primeira instância implicaria subverter todo o
sistema jurídico nacional de repartição de competências. Isto porque a Lei no 8.429,
de 2 de junho de 1992, haveria de ser interpretada em conformidade com as regras
constitucionais de competência hierárquica. De outro modo, também a ação de
improbidade ajuizada contra o Presidente da República, que não encontra expressa
previsão no texto do art. 102 da Constituição, poderia ser aforada perante o juiz de
primeiro grau de jurisdição que, por sua vez, seria competente para impor-lhe a
sanção de perda do cargo, o que configuraria um patente absurdo. Dessa forma,
naquele estudo de 1997, firmou-se posicionamento no sentido de que as normas da
Lei n° 8.429/92 "não seriam aplicáveis às autoridades submetidas a procedimento
constitucional especial, nas hipóteses de ser-lhes imputada a prática de crime de
responsabilidade". Registrou-se, ainda, que tal prerrogativa constitucional de foro
decorreria não de qualquer suspeição contra o juiz de primeiro grau, mas,
fundamentalmente, em decorrência do significado da decisão no quadro político
institucional. Afirmou-se, ademais, que a simples possibilidade de suspensão de
direitos políticos, ou a perda da função pública, isoladamente consideradas, seria
suficiente para demonstrar o forte conteúdo penal, com incontestáveis aspectos
políticos, da ação de improbidade. Nesse ponto, seguindo a doutrina, observou-se
que a sentença condenatória proferida nessa peculiar 'ação civil' é dotada de efeitos
que, em alguns aspectos, superam aqueles atribuídos à sentença penal condenatória,
sobretudo na perspectiva do equilíbrio jurídico-institucional. Tal observação,
registrou-se, daria razão àqueles que entendem, que, sob a roupagem da 'ação civil
de improbidade', o legislador acabou por estabelecer, na Lei no 8.429, de 1992, uma
série de delitos que, 'teoricamente, seriam crimes de responsabilidade e não crimes
comuns'. (Ives Gandra da Silva Martins, "Aspectos procedimentais do Instituto
Jurídico do 'Impeachment' e Conformação da figura da Improbidade Administrativa",
in Revista dos Tribunais, v.81, n.685, 1992, p. 286/87). Lembrou-se, também, que
muitos dos ilícitos descritos na Lei de Improbidade configuram igualmente ilícitos
penais, que podem dar ensejo à perda do cargo ou da função pública, como efeito da
condenação, como fica evidenciado pelo simples confronto entre o elenco de 'atos de
improbidade', constante do art. 9o da Lei no 8.429, de 1992, com os delitos contra a
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Administração praticados por funcionário público (Código Penal, art. 312 e
seguintes, especialmente os crimes de peculato, art. 312, concussão, art. 316,
corrupção passiva, art. 317, prevaricação, art. 319, e advocacia administrativa, art.
321). Tal coincidência, afirmou-se, evidenciaria a possibilidade de incongruências
entre as decisões na esfera criminal e na 'ação civil', com sérias conseqüências para
todo o sistema jurídico. Decorridos quase dez anos da publicação de referido estudo,
podemos verificar hoje que as reflexões ali colocadas jamais poderiam ser
consideradas meras especulações abstratas. Multiplicam-se as ações de improbidade
ajuizadas em primeira instância com o propósito de afastar de suas funções
autoridades que gozam de prerrogativa constitucional de foro. Hoje, tenho a firme
convicção de que os atos de improbidade descritos na Lei no 8.429, de 1992,
constituem autênticos crimes de responsabilidade. As sanções de suspensão de
direitos políticos e de perda da função pública demonstram, de modo inequívoco, que
as ações de improbidade possuem, além de forte conteúdo penal, a feição de
autêntico mecanismo de responsabilização política.

(....)

No âmbito da ação de improbidade, cabe repetir, verifica-se que os efeitos da
condenação podem superar aqueles atribuídos à sentença penal condenatória,
podendo conter, também, efeitos mais gravosos para o equilíbrio jurídico-
institucional do que eventual sentença condenatória de caráter penal. Ressalte-se que
é evidente que, se se trata de mover ação de conteúdo meramente reparatório, não
precisa o Ministério Público valer-se da ação de improbidade. O Parquet pode,
nesses casos, utilizar-se da ação civil pública. Por fim, quero registrar que não
impressionam eventuais objeções baseadas nos números espetaculares de ações de
improbidade ajuizadas em primeira instância. A proliferação de tais ações possui
razões óbvias. Em primeiro lugar, decorre dos tipos extremamente abertos e vagos
da Lei nº 8.429, o que tem permitido a impugnação de todo e qualquer ato
administrativo.”

 

O julgamento consistiu em abalo jurisprudencial, provocando alteração no
posicionamento de vários Tribunais e Juízes pelo País, que passaram a adotar a orientação.
Porém, a questão ainda não se definiu sem dúvidas, eis que atualmente muitos julgados negam
a aplicação, sob o argumento de que a Reclamação 2138 tratou de circunstância envolvendo
Ministro de Estado, servindo tão somente para a hipótese; devendo cada situação ser
apreciada de acordo com as particularidades e de forma diferenciada para outros fatos —
principalmente se consistentes de atos praticados por Prefeitos Municipais.

 

6.2 Improbidade Administrativa e dano imprescindível      

 

Em matéria de responsabilidade e  improbidade, afasta-se a possibilidade de
responsabilidade objetiva, ainda que decorrente do risco ao assumir as funções pelo agente.
Cabível a subjetiva, com os requisitos pertinentes para sua caracterização; ação ou omissão,
com dolo ou culpa, que deriva no prejuízo decorrente. Não basta o nexo causal, mas também
se exige o dolo ou culpa como pressuposto (má-fé). Interessante aqui é a jurisprudência no
sentido também, de que se ausente dano ao erário, descaracterizada está a possibilidade de
condenação por improbidade. Veja-se o julgado pelo TJTO:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NATUREZA
CÍVEL. PREFEITO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. USO DE
BEM PÚBLICO. CONJUNTO ELETRO-ELETRÔNICO. EMPRÉSTIMO.
AUSÊNCIA DE DOLO. DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO
ERÁRIO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VANTAGEM PESSOAL.
INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. Tratando-se de ação civil
pública que visa apurar improbidade administrativa, a competência para seu
julgamento é da Justiça cível. 2. Informando o Réu/Recorrente ter utilizado o bem
por empréstimo, e ausentes provas em sentido contrário, aliado ao fato de ter
providenciado a devolução antes da propositura da ação civil pública, afastada esta a
possibilidade da ocorrência de apropriação indébita. 3. Estando reparado o alegado
dano, não há interesse processual na via eleita suficiente a recomendar o manuseio do
Estado Juiz, uma vez que nenhum prejuízo adviera ao erário público ou à
municipalidade. Impondo-se, de ofício, a extinção do feito sem julgamento de mérito.
(TJTO - DJ 1440 de 06.02.2006)
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Fica o desafio de conjugar isto aos atos que atentarem contra os princípios da
administração pública, já que em casos tais, poderia haver discussão a respeito da inexistência
de dano, decorrente da sua reparação. Salvo melhor juízo, nem sempre o dano implicará em
prejuízo financeiro efetivo (mormente em havendo reembolso), mas remanescerá a afronta ao
preceito constitucional que impõe o dever da moralidade administrativa — ensejando a
condenação do agente comprovadamente improbo.

 

6.3 Improbidade Administrativa e prescrição

 

Passo importante fora dado pelo STJ no final de 2008, com julgamento noticiando a
imprescritibilidade da busca de ressarcimento aos cofres públicos (REsp 1069779):

STJ declara imprescritível ação de ressarcimento do erário por improbidade
administrativa

As ações de ressarcimento do erário por danos decorrentes de atos de improbidade
administrativa são imprescritíveis. A conclusão da Segunda Turma foi tomada
durante o julgamento de um recurso especial, seguindo, por unanimidade, o
entendimento do ministro Herman Benjamin, relator da questão.

Para o relator, o artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992)
– que prevê o prazo prescricional de cinco anos para a aplicação das sanções
previstas nessa lei – disciplina apenas a primeira parte do parágrafo 5º do artigo 37
da Constituição Federal, já que, em sua parte final, a norma constitucional teve o
cuidado de deixar “ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”, o que é o
mesmo que declarar a sua imprescritibilidade. Dessa forma, entende, prescreve em
cinco anos a punição do ato ilícito, mas a pretensão de ressarcimento pelo prejuízo
causado ao erário é imprescritível.

O entendimento é que o prazo de cinco anos é apenas para aplicação de pena
(suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, proibição de contratar
com o Poder Público), não para o ressarcimento dos danos aos cofres públicos.

Os ministros também estabeleceram que, no caso, as penalidades previstas na Lei de
Improbidade podem ser aplicadas às alterações contratuais ilegais realizadas na
vigência da norma, ainda que o contrato tenha sido celebrado anteriormente. Isso
porque, pela aplicação do princípio tempus regit actum (o tempo rege o ato), deve
ser considerado o momento da prática do ato ilícito, e não a data da celebração do
contrato.

Dessa forma, após a promulgação da Lei n. 8.429/1992, as sanções nela previstas
aplicam-se imediatamente aos contratos em execução, desde que os ilícitos tenham
sido praticados na vigência da lei.

“A Lei n. 8.429 não inventou a noção de improbidade administrativa, apenas lhe
conferiu regime jurídico próprio, com previsão expressa de novas sanções, não
fixadas anteriormente”, resume o relator. Antes dela, completa, já se impunha ao
infrator a obrigação de ressarcir os cofres públicos.

O ministro Herman Benjamin ressaltou que um dos fundamentos para chegar à
solução proposta em seu voto consiste na efetividade do princípio da moralidade
administrativa. Isso equivale a dizer que, em época de valorização do metaprincípio
da moralidade, não se admite a interpretação das ações de ressarcimento por atos de
improbidade administrativa seguindo-se a lógica da “vala comum” dos prazos
prescricionais, que tomaram por base conflitos individuais de natureza privada.

O caso

A discussão judicial teve início em uma ação proposta pelo município de Bauru
contra a Coesa Engenharia Ltda. e outros envolvidos pedindo fossem ressarcidos os
danos causados aos cofres públicos devido a irregularidades na celebração e
execução de contrato para construção de unidades habitacionais. No STJ, a empresa
tentava impedir o prosseguimento da ação determinado pela Justiça paulista, mas o
recurso especial foi rejeitado.
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É de se esperar que o julgado firme jurisprudência, já que de acordo com o reclame
social envolvendo a conjuntura e, no aspecto técnico jurídico, encontra respaldo no
constitucionalismo contemporâneo que induz à concretização da norma constitucional pelo
Poder Judiciário.

 

7 A responsabilização do agente público improbo como realidade

 

Se outras esferas deixarem de aplicar eventuais sanções cabíveis na forma da lei, restará
ainda a possibilidade de o Ministério Público acionar o  agente improbo, na busca da
condenação deste e restauração da ordem jurídica vigente — mediante a valorização da ética
no trato da coisa pública e relegando ao Poder Judiciário a nobre tarefa de aplicar a justiça,
até mesmo como forma de exemplo a todos os que lidam no serviço público, ou são detentores
de poder estatal.

 
O papel do Poder Judiciário em tais casos é de fundamental importância, para fins de

precedentes e demonstração à sociedade da concretização aos princípios e regras
constitucionais.

 
Vide neste particular o caso supracitado envolvendo a prisão do então governador do

Distrito Federal José Roberto Arruda, decretada pelo Superior Tribunal de Justiça e mantida
no âmbito do Supremo Tribunal Federal — desencadeada depois de denúncias veiculadas na
imprensa — dando conta do suposto recebimento de dinheiro pelo próprio e outras pessoas
(que ocorreria em troca de benesses dentro da administração pública distrital).

 

8 Considerações finais

 

Como visto e lançado o desafio, em um primeiro momento somos induzidos a classificar
a responsabilização dos agentes públicos improbos como simples mito.

 
De outro lado, inobstante seja consenso a necessidade imperiosa de mudança, esta pode

advir, desbancando o mito em realidade. E isto pode ser alcançado, mas a solução não virá
‘numa canetada ’ ,  ou ‘do dia para a noite’. Somente um conjunto de esforços com a rigidez
legislativa, educação trazendo mudança de mentalidade e participação social efetiva, dentre
outros aspectos, será capaz de alterar para melhor o ideal a ser buscado.

 
Por fim, para que o assunto não fique fadado à utopia, imprescindível a atuação firme

do Ministério Público, com respaldo do Poder Judiciário — já que os exemplos de condenação
tem surtido efeitos positivos na sociedade e como consagração do mandamento constitucional
de respeito à moralidade administrativa.
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O MINISTÉRIO PúBLICO E O COMBATE À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

THE PUBLIC MINISTRY AND THE COMBAT OF THE ADMINISTRATIVE IMPROBITY 

ANA CRISTINA MELO DE PONTES BOTELHO 

 

RESUMO 

Não há dúvida de que a honestidade é requerida no exercício da atividade política, e a desonestidade deve 

ser punida exemplarmente. Por isso, normas consistentes são necessárias e precisam ser efetivamente 

aplicadas para permitir a mudança da situação em que nos encontramos, em termos de corrupção política.  

Dessa forma, a conexão entre ética e política não pode ser interrompida, caso contrário estará sendo criado 

um campo muito fértil para a inobservância de princípios básicos do Estado Democrático de Direito, como 

o princípio da dignidade da pessoa humana.  

Nesse contexto, as normas legais devem fazer uma interface entre a política e a ética, harmonizando-as.  

Tendo em vista que a corrupção política traz malefícios inestimáveis para a sociedade, escolhemos estudá-la 

a partir da análise da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) e da atuação do Ministério 

Público, para observar suas competências constitucionais e a eficiência da sua atuação.  

Concluímos que não há uma receita ideal para a aplicação da Lei e que a atuação do Ministério Público é 

essencial e de suma importância para a sociedade, mas é necessário incrementar a aplicação da Lei nº 

8.429/92 e os mecanismos de punição para os corruptos. A impunidade deve ser banida de nossa sociedade.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Corrupção. Política. Ministério Público. Lei de Improbidade Administrativa. 

Impunidade. 

 

ABSTRACT 

There is no doubt that honesty is required in the exercise of political activity, and that dishonesty should be 

punished as an example. For that, consistent standards are needed to be effectively applied in order to 

change the status quo.  

Thus, the connection between ethics and politics can not be interrupted, in order to take the risk of settle a 

very fertile field for the failure of basic principles of Democratic Estate of Law, as such as the human 

dignity.  

In this context, the legal standard should make an interface between politics and ethics, and harmonize 

them.  

Given the harm brought by the invaluable political corruption to society, we choose to study it from 

analysis Administrative´s Law of Improbity (Law nº 8.429/92) and the actuation of the Public Ministry in 

order to observe their constitutional competences and the efficiency of their actuation.  

We conclude that there isn´t an ideal prescription to the application of the law and that the actuation of 

Public Ministry is essential and so important to the society, but it is necessary to improve the application of 

the law nº 8.429/92 and the mechanism of punishment to the corrupts. The impunity must be banished of 

our society.  

 

KEYWORDS: Corruption. Policy. Public Ministry. Administrative´s Law of Improbity. Impunity. 

INTRODUÇÃO 
  

Mesmo com a reconquista do Estado Democrático de Direito, que culminou com a instalação de 
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uma nova ordem constitucional voltada para o Estado Social, mais comprometida com a moralidade, 

impessoalidade, igualdade e legalidade, e, por consequência, com o bem-estar social, os episódios de 

corrupção envolvendo agentes públicos são cada vez mais frequentes.  

Por tratar-se de tema bastante atual, jornais, revistas, televisão, entre outros meios de comunicação, 

estão sempre veiculando notícias sobre corrupção, o que faz com que a população fique cada vez mais 

indignada. Lembremos de escândalos ocorridos após a promulgação da Constituição Federal de 1988, se 

não vejamos: Desvios do Instituto Nacional de Seguridade Social (caso Georgina), Superfaturamento do 

Prédio do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, Operação Anaconda, Operação Sanguessuga, 

Escândalo do Mensalão, Operação Navalha, entre outras. O mais recente escândalo em apuração é o que 

envolve o Governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Tudo começou com a divulgação na mídia 

de uma fita de vídeo onde ele e Durval Barbosa Rodrigues, seu ex-secretário de Relações Institucionais, 

conversam sobre a partilha de R$ 400 mil destinados ao pagamento de deputados distritais da base de apoio 

do governo. Procuradores da República investigam o caso e o Ministro Fernando Gonçalves, do Superior 

Tribunal de Justiça, é o Relator do Processo. Questionamo-nos, pois, sobre como esse mal pode ser 

combatido de maneira eficaz. 

O Estado Brasileiro tem sua história atrelada à corrupção, a qual se apresenta de forma enraizada, 

fazendo com que os ricos sejam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, o que acentua, 

paulatinamente, as desigualdades sociais.  

Durante o período ditatorial quase não ouvíamos falar em escândalos de corrupção política. Com o 

advento da Democracia, parece que houve uma espécie de “epidemia” desse fenômeno social. Podemos 

inferir, então, que, na Ditadura, o fenômeno estava sob controle e que a corrupção política era menor? 

Afigura-se-nos incabível tal dedução, pois, a nosso ver, a maior transparência trazida pela Democracia é a 

grande responsável pelo desbaratamento de quadrilhas montadas especialmente para fraudar o Erário e pela 

elucidação de fatos que poderiam sequer vir à tona na Ditadura. 

 Destarte, ao contrário da Ditadura, a Democracia é a única forma de Governo que permite mitigar 

as forças diabólicas a que se referia Max Weber, ao tratar do tema Ética e da necessidade de o verdadeiro 

político ser impulsionado por uma Ética de responsabilidade que lhe permite agir eticamente, mesmo que 

contrariando vontade íntima tendente a práticas corruptas.     

Buscar-se-á, então, nessa oportunidade, fazer uma reflexão acerca do papel do Ministério Público 

no combate à corrupção, tendo em conta as novas competências a ele atribuídas pela atual Carta Magna. 

Traçam-se considerações sobre suas formas de atuação, com destaque, mais especificamente, para a 

aplicação da Lei nº 8.429/92, que trata da improbidade administrativa e as correspondentes cominações 
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legais. Dentro desse contexto, sobressaem-se os contornos legais, doutrinários e jurisprudenciais atinentes 

às formas de combate aos atos de improbidade.   

  

ASPECTOS GERAIS DA IMPROBIDADE (CONCEITOS) 
  

Como ponto de partida, importa verificar de que forma a doutrina se posiciona acerca do tema 

“improbidade”, bem assim sobre a relação que há entre esse conceito e o de moralidade. Importa acentuar, 

ab initio, que o ímprobo é desonesto, age sem a moralidade necessária. Um agente público é ímprobo 

quando age fora dos padrões da ética da responsabilidade a ele impostos em virtude do cargo que ocupa e 

das atribuições públicas a ele conferidas. 

O conceito de improbidade pode perpassar os mais diversos ramos do Direito, como o Trabalhista, 

Penal, Civil, Administrativo Disciplinar, entre outros, por possuir demasiada flexibilidade de compreensão. 

Em razão disso, e tendo em conta os relevos jurídicos e morais que envolvem o conceito, não é fácil chegar-

se a uma definição totalmente delineada do que seja improbidade. 

Marcelo Figueiredo toma por base as raízes etimológicas de improbidade nos seguintes termos:  

Do Latim improbitate. Desonestidade. No âmbito do Direito, o termo vem associado à conduta do 

administrador amplamente considerado. Há sensível dificuldade doutrinária em fixarem-se os limites 

do conceito de „improbidade‟. Assim, genericamente, comete maus tratos à probidade o agente 

público ou particular que infringe a moralidade administrativa. [1]  

  

Fábio Medina Osório parte do conceito de moralidade para chegar ao de improbidade, asseverando 

que:  

A moralidade administrativa, dentro de uma concepção mais objetiva, é um princípio constitucional 

que guarda autonomia em relação à legalidade stricto sensu, com caráter plenamente vinculante, que 

direciona os agentes públicos aos deveres, dentre outros, de probidade, honestidade, lealdade às 

instituições, preparo funcional mínimo no trato da coisa pública, prestação de contas, eficiência 

funcional, economicidade. [2] 

  

Importa atentar para o fato de que da leitura do texto constitucional pode-se perceber que o 

conceito de improbidade administrativa difere do de imoralidade administrativa, estando o primeiro contido 

nos arts. 15, V, e 37, § 4º, e o segundo nos arts. 5º, LXXIII, e 37, caput. 

Caberá, portanto, ao intérprete fixar as distinções entre tais conceitos. O STF ainda não o fez, mas, 

no âmbito doutrinário, podem ser encontradas essas definições. O professor José Afonso da Silva[3], em 

abalizada lição, ensina que moralidade administrativa é definida como princípio da Administração Pública 

(art. 37 da CF/88), não podendo ser considerada moralidade comum, mas moralidade de feição jurídica. A 
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probidade administrativa, por sua vez, é espécie do gênero, vez que é forma de moralidade administrativa, 

que mereceu especial consideração pela Constituição de 1988, que prevê a punição do ímprobo com a 

suspensão dos direitos políticos (art. 15, inciso V da CF/88), dentre outras sanções.  

Destarte, consiste a probidade administrativa no dever de o agente público servir à Administração 

Pública com honestidade, procedendo no exercício de suas funções sem aproveitar os poderes ou facilidades 

delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem, a quem queira favorecer.  

  

CONTORNO LEGAL DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

  

Outrora, para punir disciplinarmente os servidores envolvidos em corrupção, foi editada a Lei 

Federal nº 3.164/57, para sujeitar a seqüestro os bens que tivessem sido adquiridos por influência ou abuso 

de cargo ou função pública, sem prejuízo da responsabilidade criminal que pudesse ser imputada. Criticava-

se esse diploma legal por ele não esclarecer a extensão e o conteúdo da expressão influência ou abuso de 

cargo, função ou emprego público.  

Após isso, editou-se a Lei Federal nº 3.502/58, também para regular o seqüestro e o perdimento de 

bens de servidor público da Administração Direta e Indireta, nos casos de enriquecimento ilícito, por 

influência ou abuso de cargo ou função. As críticas foram, basicamente, as mesmas da lei citada 

anteriormente. 

Tais leis representaram o pontapé inicial no caminho do combate ao enriquecimento ilícito 

provocado pela prática de atos de corrupção. No entanto, não conseguiram deter o avanço destes. Por seu 

turno, a Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429/92[4], editada com base no art. 37, § 4º, da CF/88, 

revogou as Leis nºs 3.164/57 e 3.502/58 e veio tutelar a “probidade administrativa”, de forma que os 

princípios insculpidos no caput do artigo aqui mencionado pudessem vir a ser obedecidos. O normativo 

regula sanções contra os atos de improbidade administrativa, os quais foram por ela classificados em atos 

que importem enriquecimento ilícito, que causem prejuízo ao Erário, que atentem contra os princípios da 

Administração Pública. 

Importa ressaltar que, muito embora haja na Lei conceitos afetos ao Direito Penal, tais como os 

contidos no Capítulo III “Das Penas” e Capítulo VI “Das Disposições Penais”, as sanções estabelecidas em 

seu bojo para os atos de improbidade administrativa não são de natureza penal, devendo ser julgadas e 

apreciadas pelo juízo cível. 

A Lei nº 8.429/92 evidencia, por conseguinte, uma multiplicidade de situações que caracterizam a 
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improbidade administrativa, e tem como principal foco a proteção do patrimônio público no âmbito da 

Administração Direta, Indireta ou Fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. Abrange, também, empresas incorporadas ao patrimônio público ou entidades 

para cuja criação ou custeio o Erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da 

receita anual. 

  

TIPOS DE IMPROBIDADE E CORRESPONDENTES COMINAÇÕES LEGAIS 

  

A Lei nº 8.429/92, ao dispor sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 

enriquecimento ilícito, tratou de separar os atos de improbidade administrativa por seções, da forma que se 

segue: Seção 1 – Dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito; Seção 2 – 

Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao Erário; Seção 3 – Dos atos de improbidade 

administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública. Trata-se, portanto, de espécies 

do gênero “improbidade administrativa”.  

A prática desses atos importa na aplicação de penalidades, as quais independem das sanções 

penais, civis e administrativas previstas em legislação específica. As sanções previstas na Lei de 

Improbidade podem levar a consequências pesadas ao patrimônio do agente público imputado, devendo o 

Ministério Público, portanto, ater-se aos liames conceituais consolidados nos artigos 9º, 10 e 11 da referida 

Lei.  

As sanções impostas aos ímprobos têm o fito se não de erradicar, pelo menos de diminuir a 

corrupção política e administrativa que assola o País e adquire, dia após dia, feições diferenciadas e 

descomedidas, envolvendo não só os pequenos e médios servidores públicos, como também titulares de 

cargos dos mais altos escalões, das administrações federais, estaduais e municipais, bem assim do 

Legislativo e do Judiciário. 

Com relação à necessidade de comprovação do dano ao Erário, a orientação do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido de que: 
para viabilizar a procedência da ação de ressarcimento de prejuízos, a prova da existência do dano 

efetivamente configurado é pressuposto essencial e indispensável. Ainda mesmo que se comprove a 

violação de um dever jurídico, e que tenha existido culpa ou dolo por parte do infrator, nenhuma 

indenização será devida, dês que dela não tenha ocorrido prejuízo. A satisfação, pela via judicial, de 

prejuízo inexistente implicaria, em relação à parte adversa, enriquecimento sem causa. O pressuposto 

da reparação civil está não só na configuração de conduta contra jus, mas, também, na prova do ônus, 

já que não se repõe dano hipotético. [5] 
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Nos casos em que a conduta administrativa estiver devidamente tipificada como ímproba, após 

observado o devido processo legal, entende-se que as sanções de suspensão dos direitos políticos e de perda 

do cargo devem ser imputadas de forma obrigatória, de acordo com o § 4º do art. 37 da Constituição 

Federal, uma vez que não se pode conceber que o ímprobo possa permanecer no serviço público. 

A questão da suspensão dos direitos políticos[6] tem gerado polêmica no que pertine ao 

afastamento de prefeito municipal no curso de processo instaurado por prática de ato de improbidade 

administrativa. Alguns magistrados têm acolhido a tese do afastamento, sob a alegação de que a 

permanência no cargo pode impedir o desenvolvimento da instrução probatória. 

Todavia, segundo o entendimento de Antônio Araldo Ferraz Dal Pozzo e Augusto Neves Dal  

Pozzo: 

não há a possibilidade jurídica de afastamento do prefeito  municipal de seu cargo (político) por mera 

decisão cautelar. Na ação cautelar em que se formule tal pedido, haverá a falta de uma das condições 

da ação: justamente a possibilidade jurídica do pedido imediato de cautelar, pois essa medida 

(afastamento cautelar do cargo daquele que exerce mandado eletivo) não está prevista, sequer em 

tese, no nosso ordenamento jurídico. [7] 

  

E assim se posicionam por entenderem que o fumus boni iuris, próprio da ação cautelar, não pode 

servir de base para a suspensão dos direitos políticos e para o consequente afastamento do cargo político, 

uma vez que o parágrafo único do art. 20 da Lei nº 8.429/92 deixou de prever a possibilidade desse 

afastamento cautelar. Vejamos o teor das normas aqui mencionadas:  

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito 

em julgado da sentença condenatória. 

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o 
afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 

remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. 

  

Para o deslinde da questão, urge buscar a interpretação do que seja agente público, lato sensu. O 

mestre Celso Antônio Bandeira de Mello assim explica: 

a expressão agente público é mais ampla do que se pode conceber para designar genérica e 

indistintamente os sujeitos que servem ao poder público como instrumentos expressivos de sua 

vontade ou ação, ainda quando o façam apenas ocasional ou episodicamente. Quem quer que 

desempenhe funções estatais, enquanto as exercita, é um agente público. [8] 

  

Observa-se, então, que a noção de agente público é bem ampla, envolvendo, inclusive, os chefes do 

Executivo Federal, Estadual e Municipal. Assim, entende-se que o legislador ordinário, ao colocar a 

expressão “agentes públicos” no parágrafo único do art. 20 da Lei nº 8.429/92, o fez com a intenção de 

incluir prefeitos no rol daqueles que estão sujeitos ao afastamento do cargo. É claro que, para que isso 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2117

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/DIREITO%20E%20ADMINISTRACAO%20PUBLICA/3399.html%23_ftn6
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/DIREITO%20E%20ADMINISTRACAO%20PUBLICA/3399.html%23_ftn7
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/DIREITO%20E%20ADMINISTRACAO%20PUBLICA/3399.html%23_ftn8


ocorra, há que existir provas inequívocas de que a permanência no cargo do agente público eleito pelo voto 

popular está a prejudicar a instrução  probatória do processo de improbidade administrativa em curso. 

  

SUJEITOS DOS ATOS DE IMPROBIDADE 

  

Os sujeitos dos atos de improbidade podem ser classificados como sujeitos ativos e passivos. 

Aqueles são os agentes públicos, servidores ou não, que, com ou sem a ajuda de terceiros, praticam tais 

atos, enquanto que estes são representados pela coletividade ou, mais especificamente, pelo Estado, 

encarnando a sociedade politicamente organizada. Os artigos 1º, 2º, 3º e 8º da Lei nº 8.429/92 evidenciam, 

de forma clara, quem são os sujeitos ativos dos atos de improbidade. 

  

O art. 1º da Lei nº 8.429/92 estabelece que são considerados atos de improbidade os praticados em 

detrimento da Administração de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios, de Territórios, de empresa incorporada ao patrimônio público, bem assim de entidade para cuja 

criação ou custeio o Erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou 

da receita anual, observando-se, outrossim, o que dispõe o parágrafo único do mesmo artigo.  

O sujeito ativo, por sua vez, do art. 2º da Lei nº 8.429/92, é o agente público em seu sentido lato. 

Pela parte final do artigo, podem praticar atos de improbidade pessoas físicas que possuam algum vínculo 

com as entidades mencionadas no art. 1º e no seu parágrafo único. Percebe-se, então, a amplitude conceitual 

do art. 2º, visto que confere a agentes privados a qualidade de públicos quando exerçam atividades junto a 

entidades que recebam numerário de origem pública.  

Os arts. 3º e 8º ampliam ainda mais o rol dos sujeitos ativos, incluindo, o primeiro, agentes 

privados[9] que induzam ou concorram para a prática de atos de improbidade, enquanto que o segundo faz 

com que a responsabilidade pela lesão ao patrimônio público se estenda aos sucessores, até o limite da 

herança.  

Como a maior vítima dos atos que importam enriquecimento ilícito, que causam prejuízo ao Erário, 

que atentam contra os princípios da Administração pública, é a própria sociedade, pode-se tê-la como 

sujeito passivo dos atos de improbidade administrativa. Nessa linha, como o Estado brasileiro representa a 

sociedade, sendo composto por pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios), pessoas jurídicas de capacidade administrativa (autarquias, fundações), pessoas jurídicas de 

direito privado prestadoras de serviços públicos (empresas públicas, sociedades de economia mista), é ele, 
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em ampla acepção, o sujeito passivo[10] de tais atos. 

O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO COMBATE À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 

BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 
  

Releva ter em conta que o Ministério Público vem-se aperfeiçoando sempre em observância às 

novas competências que lhe são atribuídas. Aos poucos, como suas funções foram ampliadas, passou ele a 

atuar não só na parte criminal, onde é o titular da ação penal, como também no processo civil, área na qual 

tem papel variado e importante. Antes de ser promulgada a atual Carta Magna, na esfera Federal, o Parquet 

brasileiro era quem representava os interesses do Poder Executivo em juízo (art. 126 da CF/67), o que 

significava uma verdadeira anomalia, uma vez que as atribuições institucionais do Órgão eram confundidas 

com a defesa dos interesses do Poder Executivo. 

Com o advento da Constituição de 1988, a instituição do Ministério Público teve especial relevo, 

figurando num capítulo à parte, sendo desvinculada dos demais Poderes da República, de forma a não 

guardar grau de subordinação com o Poder Executivo, quer de ordem profissional, quer de ordem 

administrativa, o que faz com que, hodiernamente, goze de plena autonomia e independência para o 

desempenho do seu mister (art. 127 da CF/88), qual seja: “[...] a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.”  

Dessa maneira, a Carta Magna conferiu ao Ministério Público a tutela do patrimônio público e da 

moralidade administrativa, razão pela qual assumiu o Órgão importante papel no controle da Administração 

Pública, visto que é legitimado para a ação civil pública e para a ação de improbidade administrativa e atua 

de forma independente e de acordo com os limites preconizados pelo Estado Democrático de Direito.  

Devido a essa independência, alguns querem ver na Instituição um quarto poder do Estado. No 

entanto, José Afonso da Silva, com suas ponderadas lições, e levando em conta que só existem três Poderes, 

assim se posiciona, verbo ad verbum:  

Não é aceitável a tese de alguns que querem ver na instituição um quarto poder do Estado, porque 

suas atribuições, mesmo ampliadas aos níveis acima apontados, são ontologicamente de natureza 

executiva, sendo, pois, uma instituição vinculada ao Poder Executivo, funcionalmente independente, 

cujos membros integram a categoria dos agentes políticos, e, como tal, hão de atuar com plena 

liberdade funcional, desempenhando suas atribuições com prerrogativas e responsabilidades próprias, 

estabelecidas na Constituição e em leis especiais. [11] 

  

Atualmente, o Ministério Público no Brasil é uma instituição que tem como princípios norteadores 

de sua ação a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, os quais asseguram ao Órgão sua 

autonomia administrativa, fazendo com que tenha iniciativa de lei para propor a criação e extinção de seus 
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cargos e independência para elaborar sua proposta orçamentária (art. 127, §2º da CF/88).  

O Ministério Público atua em dois segmentos básicos, quais sejam: extrajudicial e judicial. Neste 

intervém nos processos que tramitam no Poder Judiciário (promoção da Ação Civil Pública - art. 129, inc. 

III da CF/88), enquanto, naquele, age fora do âmbito dos processos judiciais (promoção do controle externo 

da atividade policial - art. 129, inciso VIII da CF/88).  

Quando atua no processo civil, o Ministério Público ora age como parte, fazendo as vezes de titular 

do direito defendido, por legitimação extraordinária, ora atua como órgão interveniente, por legitimação 

ordinária, na condição de custos legis (fiscal da lei), que decorre do seu interesse em ver a lei corretamente 

aplicada. A legitimidade extraordinária somente pode valer quando a lei expressamente autorizar. 

Diante disso, quando o Parquet atua com base na Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade 

Administrativa), ele está buscando defender interesses difusos e coletivos, com o fito de ver protegidos não 

interesses próprios, mas de toda a coletividade. Irá figurar, então, no pólo ativo da relação processual, com 

base na substituição processual ou legitimação extraordinária, expressamente conferida por lei específica, 

ou seja, a Lei de Improbidade Administrativa. 

Essa ação ministerial repercute, sem dúvida, nas esferas política e jurisdicional, motivando, não 

raro, a reação de segmentos da sociedade que não querem ver atos eivados de improbidade submetidos ao 

crivo do Judiciário. Um exemplo de reação política, que será analisado adiante com mais detalhes, foi a 

edição da Lei nº 10.628/2002[12] que, ao alterar o Código de Processo Penal ao arrepio da CF/88, buscava 

dilargar a competência originária do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, sem as devidas 

alterações constitucionais previstas nos arts. 60 e seguintes da CF/88, com o fito de limitar a atuação do 

Ministério Público no controle da improbidade administrativa.    

  

O USO DA LEI Nº 8.429/92 

  

O Ministério Público, no combate aos atos de improbidade administrativa, ora se utiliza da Ação 

Civil Pública (Lei nº 7.347/85), ora da Ação de Improbidade (Lei nº 8.429/92), e, mais esporadicamente, da 

Ação Popular (Lei nº 4.717/65), o que tem gerado controvérsias e questionamentos por parte da doutrina e 

da jurisprudência. 

Frise-se, por oportuno, que, enquanto a Ação Civil Pública, disciplinada pela Lei nº 7.347/85, tem 

natureza estritamente civil, cujos resultados não implicam perda de cargos ou de direitos políticos, a Ação 

de Improbidade, disciplinada pela Lei nº 8.429/92, tem repercussões penais, desde que reste demonstrada a 
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ocorrência de lesão ao patrimônio público, por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou terceiro 

beneficiário dos bens ou de valores acrescidos ao patrimônio. 

É bom atentar para o fato de que afirmar que a Lei nº 8.429/92 tem repercussões penais não quer 

dizer que esta defina crimes em suas entrelinhas.  Tem-se que os atos contidos nos artigos 9º, 10 e 11 não se 

caracterizam, nos termos da lei, como delitos, muito embora possam estar tipificados como crimes no 

Código Penal e na Lei nº 8.666/93, por exemplo. Dessa maneira, as sanções cominadas por essa Lei têm 

natureza política ou civil, mas podem ensejar sanções penais, civis e administrativas previstas nas 

legislações próprias. O art. 12 da Lei nº 8.429/92 ratifica o afirmado, vejamos: “Independentemente das 

sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de 

improbidade sujeito às seguintes cominações...”  

O mestre Hely Lopes Meirelles[13] leciona que, a despeito de ter-se tornado uma prática comum 

no Ministério Público e no próprio Judiciário o tratamento da ação prevista na Lei nº 8.429/92 como Ação 

Civil Pública de Improbidade Administrativa, essa prática não está revestida de boa técnica jurídica, vez 

que a Ação de Improbidade Administrativa tem contornos e regramentos próprios, os quais não devem ser 

confundidos com as regras específicas das ações civis públicas em geral. 

Nessa mesma linha de entendimento, parte considerável da doutrina entende ser imprópria a 

mistura dos fundamentos de direito da Ação Civil Pública, regida pela Lei nº 7.347/85, com os da Ação de 

Improbidade, regulada pela Lei nº 8.429/92. Segundo essa corrente, a combinação de uma lei com a outra é 

processualmente inaceitável vez que não podem ser mesclados fundamentos de ações diversas em uma 

única ação, pois os propósitos das ações não se confundem. 

O processualista brasileiro Vicente Greco Filho, em palestra proferida no 6º Seminário Nacional de 

Direito Administrativo, em São Paulo, no dia 9/11/1999, assim se manifestou, verbo pro verbum: 

a Ação de Improbidade é uma sancionatória que tem por finalidade a aplicação das sanções previstas 

na Lei de Improbidade, não é Ação Civil Pública, da Lei nº 7.347. Aliás, não é de lugar nenhum, é 

Ação de Improbidade. E este é um defeito que tenho constatado em todas as ações de improbidade 

que tenho visto; elas são fundamentadas, também na Lei nº 7.347, Lei de Ação Civil Pública, e se 

pede muitas vezes a nulidade do ato ou do contrato cumulando com a aplicação das sanções. [14] 

  

O fato é que, diante da prática de ato administrativo que cause lesão ao patrimônio público, seja ele 

provido ou desprovido da pecha de imoralidade administrativa, o Ministério Público da União ou do Estado, 

preliminarmente, há que se indagar: no ato ora analisado está ou não presente o caráter de improbidade? 

Em não restando configurado o caráter de improbidade do ato, a Constituição confere prerrogativa 

para que o Parquet intente Ação Civil Pública tendente à reparação do dano, quando o patrimônio público 

lesado confunde-se quer com interesse difuso, quer com coletivo (art. 129, II da CF/88). 

Já para os casos em que o ato reveste-se de improbidade, o Ministério Público dispõe da ação 

ordinária prevista na Lei nº 8.429/92, cujas principais sanções estão mencionadas na Constituição (art. 37, 
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§4º), quais sejam: suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens[15] 

e ressarcimento ao Erário na forma e gradação postas nessa Lei. O fato é que, em casos inequívocos de 

improbidade administrativa, ou seja, quando o bem jurídico “moralidade administrativa” é ferido e quando é 

caracterizado dolo ou culpa do agente público ou privado, o Ministério Público dispõe de ação ordinária 

própria para combater os atos de improbidade administrativa. 

Diante do peso das sanções mencionadas no parágrafo supra, vê-se que a improbidade é tratada 

com mais rigor, pois, além das sanções atinentes à reparação do dano ao Erário, que podem ser objeto de 

Ação Civil Pública e também de Ação Popular, há a suspensão dos direitos políticos e a perda da função 

pública, que são as principais sanções a serem aplicadas, cumulativa e imperativamente, aos agentes 

públicos ímprobos, em vista da flagrante impossibilidade de agentes públicos que agem desonestamente 

terem lugar na Administração Pública e exercerem seus direitos políticos. O parágrafo único do artigo 12 da 

Lei nº 8.429/92 não permite que o juiz, por ocasião da aplicação da pena, opte por uma ou outra sanção. 

Destarte, ausente o pedido cumulativo das sanções de suspensão dos direitos políticos e perda da 

função pública, a ação não se reveste do caráter de Ação de Improbidade e sim de Ação Civil Pública, vez 

que essas são medidas sancionadoras indispensáveis na propositura da Ação de Improbidade 

Administrativa.  

Como visto, para os casos em que o ato administrativo não tenha índole de improbidade, existem, 

no ordenamento jurídico pátrio, a Ação Civil Pública e a Ação Popular, que podem ser utilizadas para o 

restabelecimento da legalidade, da moralidade e do dano causado ao patrimônio público.  

A Ação Popular, regulada pela Lei nº 4.717/65 e prevista no art. 5º, inciso LXXIII da CF/88, 

ampara direito próprio do povo e permite que qualquer cidadão ajuíze demanda que vise a anular atos 

lesivos à moralidade administrativa, com isenção de custas e ônus da sucumbência.  

A Ação Civil Pública, por sua vez, prevista no inciso III do art. 129 da CF/88 e disciplinada pela 

Lei nº 7.347/85, visa à proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos, tendo natureza estritamente civil, cujos resultados não implicam perda de cargos ou de 

direitos políticos. 

A Ação de Improbidade Administrativa objetiva, no dizer do mestre Hely Lopes Meirelles[16], 

“apurar e punir a prática de ilícitos na Administração Pública direta e indireta, além de recuperar os 

prejuízos em favor dos cofres públicos.”  

Ainda, a Lei nº 8.429/92, ao dispor sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 

enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, 
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indireta ou fundacional, reza o que se segue, in litteris: 

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela 
pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.” 

[...] 

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: 

I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público; 

II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho 

de Contas. 

  

Vê-se, então, que, independentemente de ocorrência do dano ou da aprovação ou rejeição das 

contas, a Ação de Improbidade Administrativa prosseguirá em seu rito ordinário para a apuração das 

responsabilidades e consequente punição dos responsáveis. Isso decorre da independência das instâncias 

judiciais e administrativas na apuração da responsabilidade por ato de improbidade administrativa, o que 

vem ao encontro do art. 5º, inciso XXXV, que reza[17]: “a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão 

ou ameaça a direito.”   

Assim sendo, as decisões dos tribunais de contas não vinculam as conclusões do Ministério 

Público, o que faz com que o Parquet possa levar ao conhecimento do Judiciário, observados os prazos 

prescricionais, irregularidades e ilegalidades que possam ser caracterizadas como improbidades 

administrativas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça[18] assim se pronunciou:  

ainda que ilíquido o pedido, a ação não poderia ser extinta de ofício, considerando a inexistência de 
convencimento do Tribunal de Contas sobre a existência de eventual dano. Violação caracterizada, 

devendo a discutida ação civil ter seu mérito devidamente apreciado. 

  

Outro ponto que tem que restar claro é que a responsabilidade é pessoal[19] de quem praticou a 

infração administrativa, ou seja, subjetiva, dependendo de dolo ou culpa, não podendo ser de cunho 

objetivo. Portanto, deve ser imputada àquele que efetivamente realizou ou autorizou a prática de ato lesivo à 

Administração Pública. 

Já na Ação Civil Pública, a responsabilidade do réu é objetiva, daí que o autor não precisa 

demonstrar dolo ou culpa na conduta do réu, pois basta restar evidenciado o nexo de causalidade entre a 

ação ou omissão e a lesão ao bem protegido no processo. 

Relativamente à responsabilidade subjetiva do agente, a jurisprudência do TRF da 4ª Região é no 

sentido de que: “A caracterização do ato de improbidade, em qualquer das situações descritas, supõe a 

autoria – ainda que possa haver também a participação de terceiros – de agente público atuando contra os 

interesses da entidade a que está vinculado.”[20] 

Diante disso, preliminarmente à propositura da Ação de Improbidade, o Ministério Público tem 
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que se preocupar com a cuidadosa particularização do ato e dos envolvidos, de forma a evitar o ajuizamento 

de lides temerárias ou baseadas em meras suposições. Afinal, sendo o Parquet o autor, tem o ônus de provar 

o fato alegado, bem assim se o responsável pelo ato agiu dolosa ou culposamente.  

Nesse particular, releva colocar que, se o Ministério Público, diante de uma improbidade 

administrativa, opta por fazer o uso da Lei da Ação Civil Pública, em vez da Lei de Improbidade 

Administrativa, adequada ao caso, a responsabilidade deixa de ser subjetiva e passa a ser objetiva, o que não 

é adequado, visto que a conduta do réu, nos casos de improbidade, está eivada de dolo ou culpa. 

Assim, cabe deixar registradas, nesta oportunidade, algumas importantes contribuições doutrinárias 

e jurisprudenciais atinentes ao assunto ora em pauta e que deixam claro que, nas ações de improbidade, o 

elemento desonestidade tem que estar presente.      

Marcelo Figueiredo, ao escrever sobre a improbidade administrativa, assim se pronuncia:  

Nessa direção, não nos parece crível punir o agente público, ou equiparado, quando o ato acoimado 

de improbidade é, na verdade, fruto de inabilidade, de gestão imperfeita, ausente o elemento de 

„desonestidade‟, ou de improbidade propriamente dita. [21] 

  

Já Alexandre de Moraes[22], assim se pronuncia: “A Lei nº 8.429/92 consagrou a responsabilidade 

subjetiva do servidor público, exigindo o dolo nas três espécies de ato de improbidade administrativa.”  

A jurisprudência pesquisada mostrou-se uníssona no mesmo sentido, ou seja, vem considerando 

que, na irregularidade deve estar contida a desonestidade ou mesmo deslealdade dos envolvidos, sob pena 

de onerarem-se desarrazoadamente todas as condutas administrativas que se mostrem irregulares, conforme 

demonstrado a seguir: 

a) Tribunal de Justiça do Estado do Paraná[23]: Ação Civil Pública. Compra de combustíveis e 

lubrificantes sem licitação. Improbidade administrativa do agente público. Inteligência do art. 11, I, 

da Lei 8.429/92. Ausência de prejuízo ao Erário. Má-fé do alcaide não demonstrada. 

Descaracterização do ilícito civil. Apelação. Desprovimento.  

b) Tribunal Regional Federal da 5ª Região[24]: “Não tendo sido caracterizada a intenção manifesta 

de mitigar a moralidade administrativa, o que afasta a presença do dolo na conduta do agente 

político, injustificável o enquadramento da questão como improbidade. 

A configuração de ato de improbidade, para a imposição das sanções da Lei 8.429/92, mais 
precisamente pela violação do art. 10 deste Diploma, não dispensa a prova inequívoca de prejuízo ao 

Erário nem, igualmente, a existência de dolo no agir do agente público. 

c) Superior Tribunal de Justiça – STJ[25]: “Não havendo enriquecimento ilícito e nem prejuízo ao 

Erário municipal, mas inabilidade do administrador, não cabem as punições previstas na Lei nº 

8.249/92. (...) A lei alcança o administrador desonesto, não o inábil.” 

  

Dessa maneira, na petição inicial de uma Ação de Improbidade Administrativa deve haver 

preocupação em comprovar a responsabilidade subjetiva do agente, e de que este contribuiu efetivamente 

para a realização do ilícito. Exige-se, pois, uma imoralidade administrativa qualificada, em outras palavras, 
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a ocorrência de improbidade que denote a manifesta devassidão do agente. Em suma: nesse tipo de ação, o 

pré-requisito é que a desonestidade do agente público esteja cabalmente demonstrada.  

O que temos percebido é que as controvérsias na aplicação da Lei nº 8.429/92 são decorrentes da 

amplitude do conceito legalista de improbidade, tendo por base a ideia de que qualquer lesão à legalidade 

configura improbidade administrativa. Sabemos que não é bem assim, pois qualquer conduta que não se 

encaixe estritamente nos padrões de legalidade[26] estabelecidos na lei não pode caracterizar o ilícito. 

Nessa linha, a gravidade da conduta há que ser analisada subjetivamente, caso a caso. 

Querer, outrossim, caracterizar como ato de improbidade todo e qualquer ato que atente contra os 

princípios da Administração Pública, não conduz a uma realidade palpável, concreta. Isso implica confusões 

nas petições relacionadas às Ações de Improbidade Administrativa, e, em geral, conduzem ao nada, ao 

vazio de sentido, diante dos incontornáveis desvios da realidade. 

Isso não quer dizer, em absoluto, que não concordamos com a inserção de princípios no art. 11 da 

Lei nº 8.443/92, pois estes estão contidos literalmente em nossa Constituição, refletindo, diretamente, a 

textura aberta do sistema constitucional brasileiro. Vislumbramos, sim, a importância da inserção de 

hipóteses de atentado a princípios da Administração Pública na Lei nº 8.429/92, pois um sistema 

estritamente legalista excluiria a aplicação de princípios fundamentais, hoje constitucionalizados. 

O que membros do Ministério Público e juízes têm que levar em consideração é que, mesmo diante 

da relação de princípios que podem gerar, quando violados, atos de improbidade administrativa não se 

podem deixar levar por impulsos justiceiros, mas têm que pautar suas atuações na redução da 

complexidade[27] do sistema constitucional brasileiro composto, como é cediço, de regras e princípios, 

cada qual com sua função própria. 

O professor Inocêncio Mártires Coelho, em abalizada lição, registrou, de forma sintética, as 

diferenças existentes entre regras e princípios. Vejamos: 

Em poucas palavras, às regras „se obedece‟, e, por isso, é importante determinar com precisão os 

preceitos que o legislador estabelece por meio das formulações que as contêm; aos princípios, pelo 

contrário, „se presta adesão‟, e, por esse motivo, é importante compreendermos o mundo de valores, 

as grandes opções de cultura jurídica de que fazem parte e às quais as palavras não fazem mais que 

uma simples alusão. Noutros termos, enquanto as regras nos dizem como devemos, não devemos ou 

podemos atuar em situações específicas, os princípios a esse respeito nada nos dizem diretamente, 

embora nos proporcionem critérios para tomar posição em circunstâncias só aparentemente 
indeterminadas. Mais ainda, porque não contêm „suposto de fato‟, a eles, diversamente do que ocorre 

com as regras, só podemos atribuir algum significado operativo fazendo-os „reagir‟ diante de casos 

concretos[28].     

  

Essa lição mostra-nos que, ao trabalhar com a não observância a princípios para caracterizar ato de 

improbidade administrativa, o operador do direito deve atribuir significado operativo aos princípios, de 
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forma que estes possam reagir com a situação concreta sob análise. Só assim abrir-se-á um caminho bem 

sucedido para a aplicação de princípios, sem que sejam gerados os vazios de sentido a que outrora nos 

referimos. 

É inegável que a generalidade trazida por princípios[29] amplia por demais a liberdade dos juízes 

na adoção das suas decisões, mas esse fato não deve impor temor e descrença na relevância dos princípios. 

Novamente, ressaltamos a importância do bom senso e da prudência na aplicação de princípios para 

fundamentar ações de improbidade administrativa, uma vez que as regras são mais objetivas, pois suas 

linguagens normativas permitem análises mais racionais em relação às concepções principiológicas.  

Não se pode, é claro, desconsiderar a necessária liberdade de atuação do juiz. Quanto a ela, o 

professor Inocêncio novamente nos ensina que: 

Não por acaso já se proclamou que essa disponibilidade de métodos e princípios potencializa a 

liberdade do juiz, a ponto de lhe permitir antecipar as decisões – à luz da sua pré-compreensão sobre 

o que é justo em cada situação concreta – e só depois buscar os fundamentos de que precisa para dar 

sustentação discursiva a essas soluções puramente intuitivas, num procedimento em que as 

conclusões escolhem as premissas e os resultados selecionam os meios. (grifo do autor) 

  

Nesse diapasão, além da importância da atuação do Ministério Público, não é demais ressaltar a 

relevância da atuação dos juízes[30] em relação ao combate à corrupção no Brasil. Nesse sentido, a justiça 

brasileira tem que agir no sentido de desencorajar a reincidência de atos corruptos, sendo bastante severa 

nesses casos.  

Não se pode ignorar a realidade social de miséria de uma maioria que vive à margem da atuação 

estatal, miséria essa que tende a um incremento se a corrupção não for combatida eficazmente. Assim, o 

Judiciário tem que deixar sua marca e demarcar uma época de absoluto repúdio à corrupção. Isso pode ser 

feito com atitudes prudentes, tempestivas e céleres, de forma que processos[31] de improbidade 

administrativa não fiquem mergulhados no inferno kafkiano do processo perpétuo. Ao tratar da 

perpetuidade dos processos, Antoine Garapon[32] assim se posiciona: “A finalidade da justiça é corrigir 

uma perturbação profunda causada „à fortaleza da consciência coletiva‟, teria dito Durkheim, e interromper 

o ciclo da vingança pelo espetáculo catártico de uma violência deliberada e legítima.” 

Ressalte-se que, no afã de dar uma resposta convincente à sociedade, não pode o magistrado 

desrespeitar a presunção de inocência, o devido processo legal e a ampla defesa, conferida a todos 

constitucionalmente. 

  

PONTOS RELEVANTES DA LEI Nº 8.429/92 
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Quanto ao requerimento da tutela cautelar, é importante atentar para o fato de que ele pode dar-se 

de forma precedente à ação principal, ou mesmo em seu curso, a depender do caso concreto e da avaliação 

do autor da ação, muito embora a dicção do art. 17 da Lei nº 8.429/92 possa sugerir o contrário, ou seja, que 

a Ação de Improbidade teria que ter como pré-requisito a propositura de medida cautelar.   

No que diz respeito à sentença, quando julga a ação procedente, deflagra uma série de 

consequências, entre elas a determinação da reparação de danos, a decretação da perda dos bens havidos 

ilicitamente, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, o pagamento de multa civil. O 

juiz, então, na fixação das penas[33] levará em consideração a extensão do dano causado, assim como o 

proveito patrimonial obtido pelo agente (parágrafo único do art. 12 da Lei nº 8.429/92). 

Outro ponto que não poderia deixar de ser mencionado é a prescrição, que está regrada pelo art. 23 

da Lei nº 8.429/92, vejamos: 

Art. 23.  As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta Lei podem ser propostas:  

I – até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de 

confiança; 

II – dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com 

demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 

  

Assim, em casos que não impliquem a perda da função pública, o prazo prescricional será de cinco 

anos. Caso contrário, há que ser observado o prazo prescricional previsto em lei específica. O marco inicial 

da contagem do prazo deve ser a data do conhecimento do fato, bastando, para isso, a divulgação pública, 

inclusive a feita pela mídia de uma forma geral. 

Ao propor ações de improbidade, o Ministério Público tem que ser intransigente no que diz 

respeito à indisponibilidade dos interesses públicos. Nesse sentido, tem que buscar a fundo as questões 

atinentes à agressão à res publica, tendo em mente como o homem médio (homo medius) e o bom pai de 

família (bonus pater familiae) deveria conduzir-se no gerenciamento da coisa pública, levando em conta 

padrões morais e éticos exigíveis do Administrador Público.           

Pode-se adotar como medida acautelatória o sequestro de bens, previsto no caput do art. 16 da Lei 

nº 8.429/92. Havendo fundados indícios de responsabilidade do agente que tenha enriquecido ilicitamente 

(art. 16), a indisponibilidade de bens é uma forma de assegurar o integral ressarcimento do dano causado 

(art. 7º, parágrafo único). O enriquecimento, pelo menos à primeira vista, há que ser evidente, inegável, 

muito embora ainda não se possa calcular o valor exato do dano. 

Finalmente, quanto à atuação do Ministério Público na repressão à corrupção, é importante que se 
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diga que, após mais de 15 anos de existência da Lei nº 8.429/92, não se pode afirmar com firmeza que ela 

vem avançando. Em pesquisa empírica realizada na internet e na própria Procuradoria Regional da 

República no Distrito Federal, buscamos, sem sucesso, dados estatísticos sobre a referida atuação. A 

pretensão era saber quantas ações de improbidade foram movidas por Estado, qual o percentual de êxito 

obtido junto ao Judiciário e quais as falhas mais frequentes. O Ministério Público está devendo essas 

informações à sociedade.  

O estudo empreendido na doutrina e na jurisprudência mostra que há certa imprecisão e confusão 

quanto ao uso correto da ação adequada ao caso concreto. Diante de um ato de improbidade administrativa, 

ora o Ministério Público faz uso da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), ora da Ação de Improbidade (Lei 

nº 8.429/92), ora de ambas, e, ainda, por vezes, da Ação Popular (Lei nº 4.717/65), o que leva à conclusão 

de que, no âmbito do próprio Parquet, não há convergência quanto ao correto instrumento a ser utilizado. 

Esse é um ponto crítico identificado, merecedor, portanto, de uma reavaliação de atuação por parte da 

Instituição, de forma a conseguir maior objetividade e clareza quanto aos objetivos da ação para os casos 

concretos. O Ministério Público precisa definir seus rumos.  

Outra questão que merece relevo é o fato de que a amplitude do conceito de improbidade 

administrativa, ou seja, a demasiada abertura do conceito exige do operador jurídico esforço superior à sua 

capacidade cognoscitiva. 

Como visto, as espécies de improbidade administrativa estão delineadas em três blocos, quais 

sejam: atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito; atos de improbidade que causam lesão ao 

Erário; atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração. Um elemento comum a 

esses atos é a quebra do dever de honestidade e probidade para com a Administração. Assim, diante dos 

preceitos legais abertos e indeterminados, resta aos operadores do Direito não só aferir elementos 

subjetivos, mas também aplicar o princípio da proporcionalidade, agindo sempre com prudência na 

interpretação e aplicação das normas. Daí a conclusão enunciada por Eros Roberto Grau[34]: “Na 

interpretação, sobretudo de textos normativos que veiculem „conceitos indeterminados‟, inexiste uma 

interpretação verdadeira (única correta); a única interpretação correta – que haveria, então, de ser exata – é 

objetivamente incognoscível...” 

  

REPERCUSSÃO DA LEI Nº 10.628/2002, QUE CRIOU FORO PRIVILEGIADO ESPECIAL POR 

PRERROGATIVA DE FUNÇÃO, NA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
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Foro por prerrogativa de função, também denominado de competência em razão da pessoa, é um 

dos critérios para o estabelecimento da competência em sede criminal, nos termos do art. 69 do Código de 

Processo Penal. Dessa maneira, o cargo ou a função determinam o foro em que será processado e julgado 

aquele que exerce o múnus público, se não vejamos: “Art. 69. Determinará a competência jurisdicional: [...] 

VII – a prerrogativa de função.” 

Antes do advento da CF/88, relativamente a esse foro privilegiado existia a Súmula 394 do STF, 

criada em 3/4/1964, segundo a qual, quando o crime era cometido durante o exercício funcional, prevalecia 

a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal fossem iniciados 

após a cessação daquele exercício. 

Dito entendimento sumular gerou controvérsias, pois, segundo ele, o agente público, mesmo após o 

fim do mandato ou estando encerrada a causa que justificava o foro de função, ainda estava vinculado à 

competência em razão da pessoa (ratione personae) se o crime imputado tivesse sido cometido durante o 

exercício do cargo ou função. Esse posicionamento privilegiava, notoriamente, a pessoa e não o cargo. 

Portanto, não se levava em consideração que o foro privilegiado existia não em função da pessoa, mas da 

relevância do cargo e da própria necessidade de segurança jurídica. 

Com a Carta Magna de 1988, cancelou-se a Súmula 394 do STF, oportunidade em que se fixou 

nova interpretação do art. 102 da CF, segundo a qual, cessado o exercício da função ensejadora da 

prerrogativa de foro, este também desaparece.  

A despeito disso, a Lei nº 10.628/2002[35] veio conceder prerrogativa de foro a ex-agentes, além 

de ampliar o rol de competências dos Tribunais, o que só poderia ser feito pelo poder constituinte derivado, 

e nunca pelo legislador ordinário. Além do mais, como já havia entendimento do STF em sintonia com a 

CF/88, também não poderia lei dispor em sentido contrário, estando, pois, fadada a inconstitucionalidade.  

Diante da flagrante transgressão aos princípios da supremacia formal da Constituição e da sua rigidez, 

foram violados os arts. 102, I, 105, I, 108, I e 125, § 1º, da Lex Fundamentalis, que regulamentam a 

competência do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e 

Tribunais de Justiça, respectivamente.  

Relativamente à competência do STF, ao apreciar a Petição nº 693 AgR/SP, o Ministro Ilmar 

Galvão assim se pronunciou: 

COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA. LEI Nº 7.347/85. A competência do Supremo Tribunal Federal é 

de direito estrito e decorre da Constituição, que a restringe aos casos enumerados no art. 102 e 

incisos. A circunstância de o Presidente da República estar sujeito à jurisdição da Corte, para os 

feitos criminais e mandados de segurança, não desloca para esta o exercício da competência 

originária em relação às demais ações propostas contra ato da referida autoridade. 
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Referindo-se à Lei nº 10.628/02, Alexandre de Moraes assim se posicionou:  

A citada lei estabeleceu, ainda, que essa competência especial por prerrogativa de  função deverá 

prevalecer ainda que o inquérito ou a ação judicial se iniciem após a cessação do exercício da função 

pública, revigorando, no campo civil, a antiga regra da contemporaneidade fato/mandato prevista na 

Súmula 394 do STF, hoje cancelada. Essa perpetuação de competência, igualmente, fere a 

interpretação dada pelo STF à questão dos foros especiais e, conseqüentemente, deverá ser declarada 
inconstitucional. [36] 

  

Diante desse quadro, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP 

impetrou Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de suspensão liminar da eficácia dos parágrafos 

primeiro e segundo do art. 84 do Código de Processo Penal, os quais foram acrescidos pelo art. 1º da Lei nº 

10.628, de 24/12/2002, com o seguinte teor, in litteris: 

Art. 84.  A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior 

Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito 

Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de 

responsabilidade. 

§1º A competência especial por prerrogativa de função, relativa a atos administrativos do agente, 

prevalece ainda que o inquérito ou a ação judicial sejam iniciados após a cessação do exercício da 

função pública; 

§2º A Ação de Improbidade, de que trata a Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, será proposta 

perante o tribunal competente para processar e julgar criminalmente o funcionário ou autoridade na 

hipótese de prerrogativa de foro em razão do exercício de função pública, observado o disposto no 

§1º. 

  

Após a exposição dos fundamentos de fato e de direito, pronunciou seu pedido final nos seguintes 

termos, verbo ad verbum:  

Tendo em vista todo o exposto, a Associação proponente pede, após apreciado seu pedido de 

suspensão liminar de eficácia dos §§ 1º e 2º acrescidos ao art. 84 do Código de Processo Penal pelo 

art. 1º da Lei nº 10.628, de 24 de dezembro de 2002, sejam colhidas as informações de praxe e, após, 

seja dada vista dos autos aos Excelentíssimos Senhores Advogado-Geral da União e Procurador-

Geral da República. 

Pede, finalmente, seja julgada procedente esta ação, declarando-se a inconstitucionalidade das 

disposições supra citadas. 

  

A Requerente juntou ao pedido de declaração de inconstitucionalidade requerimento de suspensão 

cautelar da eficácia da Lei. Após as informações prestadas pela Presidência da República e Advocacia-

Geral da União, que foram pela constitucionalidade da norma atacada, o Exmo. Sr. Ministro Sepúlveda 

Pertence, Relator do feito, em Decisão Monocrática, proferida em 7/1/2003, indeferiu a providência cautelar 

requerida, oportunidade em que determinou fossem requisitadas informações ao Congresso Nacional e 

colhido Parecer da douta Procuradoria-Geral da República, de molde a que, sem maiores delongas, pudesse 

a Ação ser apreciada e julgada pelo Plenário. 
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O Sr. Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral da República, à época, instado a manifestar-se, emitiu, 

em 18/2/2003, o Parecer de nº 17.965/GB acerca da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.797-2/600-

DF movida pela CONAMP.  Ressaltou que a norma inserta no § 1º do art. 84 do Código de Processo Penal - 

CPP estava maculada por inconstitucionalidade formal, vez que competia ao STF adotar tal exegese da 

norma constitucional e não ao legislador ordinário. Quanto ao § 2º do art. 84, ressaltou que a questão de há 

muito causava angústia na doutrina e jurisprudência, haja vista que tratava da natureza jurídica do ato de 

improbidade administrativa. O Plenário do Tribunal, por unanimidade, em 22/9/2004, rejeitou as 

preliminares.  

O STF, em 15/9/2005, por maioria[37], julgou procedente a ação (ADIN nº 2.797), nos termos do 

Voto do Relator, para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 10.628, de 24/12/2002, que acresceu os §§ 

1º e 2º ao art. 84 do Código de Processo Penal.  

Felizmente, o STF exorcizou o fantasma declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 10.628/2002, 

haja vista que o retorno do foro privilegiado por prerrogativa de função, trazido pela Lei nº 10.628/2002, 

representava um retrocesso para o nosso Estado Democrático de Direito: Afinal, para que o combate à 

corrupção efetivamente se concretize, há necessidade de normas rígidas, restritivas e que não abram espaços 

para a impunidade. Ademais, a validade da lei no nosso ordenamento jurídico dificultaria sobremaneira a 

atuação institucional do Ministério Público e, por conseguinte, a efetividade de suas ações, uma vez que as 

condutas ímprobas seriam analisadas à distância, e é cediço que, na maioria das vezes, as ações de 

improbidade são viabilizadas em virtude da proximidade do Promotor de Justiça da sociedade local.  

Hodiernamente, a prerrogativa de foro, no Direito brasileiro, deve restringir-se a questões 

criminais. Destarte, quando ajuizada ação de improbidade, de natureza eminentemente extracriminal[38], 

contra o Presidente da República, o Governador, o Prefeito, por exemplo, deve ela ser processada e julgada 

perante a justiça de primeiro grau, seja ela Federal ou Comum, uma vez que o combate aos atos de 

improbidade administrativa deverá ocorrer no âmbito cível, devendo a persecução de eventuais ações penais 

transcorrer em separado, visto que a ação de improbidade correrá “sem prejuízo da ação penal cabível” (Lei 

nº 8.429/92, art. 12, caput).   

  

CONCLUSÃO 
  

Diante das considerações aqui alinhadas, entende-se que o combate eficaz da corrupção é o 

primeiro degrau para o alcance da justiça social e da efetividade da Administração Pública, pois, enquanto 
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houver malbaratamento, dilapidação e mau uso do patrimônio e recursos públicos, acentuam-se as 

discrepâncias sociais e o nível de pobreza da população. 

Para a reversão do quadro de corrupção que consterna o Brasil, a atuação do Ministério Público é 

de fundamental importância. Claro que não se podem desprezar os avanços já conseguidos, mas a 

caminhada ainda é longa, pois, muito embora disponhamos de um bom arcabouço jurídico para o combate 

aos atos de improbidade administrativa, ainda são poucas, em nosso sentir, as ações de improbidade 

impetradas, considerando-se a importância do tema e a frequência com que tais atos acontecem. 

 Na realidade, apesar do tempo de vigência da Lei nº 8.429/92, não houve ainda o devido 

amadurecimento da interpretação e da aplicação de tão importante instrumento processual posto à 

disposição do Ministério Público para combater a improbidade administrativa no nosso País. Isso pode ser 

decorrência da abertura demasiada do texto legal e das imprecisões conceituais a ele inerentes. 

Não se sabendo qual o melhor caminho a seguir, deve-se, ao menos, evitar a banalização da 

persecução judicial por improbidade administrativa, bem assim a utilização política do processo, caso 

contrário, prejuízos sérios poderão advir não só para a Administração Pública como também para seus 

agentes.  

Ainda há muitos ajustes na escalada rumo ao combate aos atos de improbidade administrativa. Na 

verdade, estamos diante de uma verdadeira guerra pela vitória da transparência e da probidade no trato da 

coisa pública. Nesse sentido, o controle exercido pelo Ministério Público deve buscar a máxima eficiência 

para golpear a malfadada corrupção, razão pela qual deve ser continuamente aprimorado e modernizado, 

para estar à frente dos corruptos e não a reboque deles.  

Mas é importante ter em conta que, embora a Lei nº 8.429/1992 seja uma ferramenta jurídica 

importante para que tenhamos uma sociedade mais justa e menos desigual, a comunidade jurídica, aí 

incluídos os membros do Ministério Público, tem que repensar essa Lei de forma que se possa extrair dela a 

máxima efetividade possível. Assim, o sentimento de indignação da sociedade deve ser voltado para ações 

concretas, seja provocando o Ministério Público, que é legitimado ativo para propor Ação de Improbidade, 

seja impetrando ações populares. Isso já é um bom começo. 
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interesse público, consistente no resguardo do patrimônio de posse do ímprobo ou terceiro beneficiário, para que eles não o 

desbaratem e para que se permita a desejável eficácia da sentença final condenatória, a ser proferida na ação principal, conforme 
o art. 18 da Lei. Aliás, o legislador regulou essa indisponibilidade nos arts. 7º e 16 da Lei 8.429/92, tratando, neste último do 

seqüestro de bens. (BERTONCINI, Mateus. Ato de Improbidade Administrativa: 15 anos da Lei 8.429/1992. São Paulo. Revista 

dos Tribunais, 2007. p. 237). 
[16]  MEIRELLES, Hely Lopes.  Mandado de Segurança. 24. ed.  São Paulo: Malheiros Editores, 2001. p. 194. 
[17]  O Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se sobre o tema proclamou que: “a ordem jurídico-constitucional assegura aos 

cidadãos o acesso ao judiciário em concepção maior. Engloba a entrega da prestação jurisdicional da forma mais completa e 

convincente possível”; pois “a garantia constitucional alusiva ao acesso ao judiciário engloba a entrega da prestação jurisdicional 

de forma completa, emitindo o Estado-juiz entendimento explícito sobre as matérias de defesa veiculadas pelas partes. Nisto está 

a essência da norma inserta no inciso XXXV do art. 5º da Carta da República.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso 

extraordinário nº 158.655-9/PA, 2ª Turma, Relator: Min. Marco Aurélio. Diário da Justiça, Seção I, 02/05/1997, p. 16.567; 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário nº 172.084/MG, 2ª Turma, Relator: Min. Marco Aurélio. Diário da 
Justiça, Seção I, 03/03/1995, p. 4.111).  
[18] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial. nº 125.166/MG, 5ª Turma, Relator: Min. José Arnaldo. Diário da 

Justiça, Seção I, 15/12/1997, p. 66.493. 
[19] A responsabilidade, segundo o STJ, pode também ser solidária na hipótese em que sejam vários os agentes, cada um agindo 

em determinado campo de atuação, mas de cujos atos resultem o dano à Administração Pública, caso em que todos estão 

obrigados, solidariamente, à restituição do patrimônio público e indenização pelos danos causados. (BRASIL. Superior Tribunal 

de Justiça. REsp. 678599/MG, Recurso Especial 2004/0098660-7, Relator: Min. João Otávio de Noronha, 24/10/2006. Diário da 

Justiça, 15/05/2007, p. 260).   
[20] BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). AgIn 67220, Relator: Juiz Teori Albino Zavascki. DJU, 18.07.2001, p. 

485. 
[21] FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade Administrativa. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 24. 
[22] MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional Administrativo. São Paulo: Atlas, 2002. p. 320-321. 
[23] BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 2ª Câm. Civ. ApCiv 108.769-8 de Capanema, Relator: Des. Ângelo 

Zattar, j.31.10.2001. 
[24] BRASIL. Tribunal Regional Federal (5. Região). Remessa ex officio 185968, Relator: Des. Araken Mariz, DJU, 26/10/2001; 

BRASIL. Tribunal Regional de Federal (5. Região). ApCiv 185875, Relator: Des. Edílson Nobre. DJU 07/02/2002, p. 830, 

respectivamente. 
[25] BRASIL Superior Tribunal de Justiça. Resp 213.994-MG, 1999/0041561-2, j. 17.8.1999, 1ª Turma, Relator: Min. Garcia 

Vieira. DJU, 27/09/1999. 
[26] Sobre o fato de alguns operadores do Direito quererem fazer coincidir a improbidade administrativa com a violação ao 

princípio da legalidade, o Promotor de Justiça Mateus Bertoncini, considerando entendimento doutrinário no sentido de que não é 

esse o objetivo perseguido pela lei de improbidade administrativa, acentua que: “Embora essa posição não seja infensa a críticas, 

ela merece ser prestigiada em razão de dois aspectos essenciais: primeiro, como já afirmado, porque a abertura permitida pelo 
princípio da legalidade é em si muito expressiva. Em última ratio, permite a punição de praticamente todos os comportamentos 

por ação ou omissão cometidos no âmbito da Administração Pública, por determinação constitucional, jungida a essa norma, o 
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que, no plano da realidade, é inconcebível e inviável. Em segundo lugar, porque a natureza excepcional da Lei 8.429/92 não pode 

ser esquecida, sob pena de pretensões punitivas absolutamente desnecessárias e não justificáveis apenas servirem como contra-

argumentos para o desprestígio e o esvaziamento dessa lei, que merece e deve ser contextualizada e prestigiada a partir de sua 

excepcional natureza, em consonância com o Estado Democrático de Direito, desenhado pela Constituição de 1988, ou seja, 

respeitados os direitos e garantias fundamentais, que impedem essa pretensão de totalidade punitiva. (BERTONCINI, Mateus. 

Ato de Improbidade Administrativa: 15 anos da Lei 8.429/1992. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2007. p. 169-170.) 
  
  
[27] Lembremos que, ao estudar a sociedade sob a forma de sistemas, Luhmann defende a redução da sua complexidade e a 

absorção de incertezas.  
Mesmo possuindo o Direito um alto grau de abstração, a ordem normativa precisa resolver as controvérsias jurídicas, o que 
requer a fixação de sentidos mais claros. Daí que a textura aberta do Direito defendida por Hart e por outros doutrinadores é 

aceitável na sociedade moderna, mas nem por isso as normas devem ser formuladas sem preocupação com a fixação de sentido. 

O que se busca é a consistência das decisões. 

[28]  COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 75. 
[29] A textura aberta do direito é uma realidade e sobre ela nos fala Hart que: “Em qualquer grande grupo, as regras gerais, os 

padrões e os princípios devem ser o principal instrumento de controlo social, e não as directivas particulares dadas separadamente 

a cada indivíduo. Se não fosse possível comunicar padrões gerais de conduta que multidões de indivíduos pudessem perceber, 

sem ulteriores directivas, padrões esses exigindo deles certa conduta conforme as ocasiões, nada daquilo que agora reconhecemos 

como direito poderia existir, Daí resulta que o direito deva, predominantemente, mas não de forma alguma exclusivamente, 

referir-se a categorias de pessoas, e a categoria de actos, coisas e circunstâncias, e o seu funcionamento com êxito sobre vastas 

áreas da vida social depende de uma capacidade largamente difundida de reconhecer actos, coisas e circunstâncias, e o seu 

funcionamento com êxito sobre vastas áreas da vida social depende de uma capacidade largamente difundida de reconhecer actos, 
coisas e circunstâncias particulares como casos das classificações gerais que o direito faz. (HART, Herbert L. A. O Conceito de 

Direito. 5 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007. p. 137). 
[30] Com respeito a atuação dos juízes e sua relação com a tentação populista, Garapon acentua, em relação à realidade francesa, 

que: “A busca direta da aprovação popular por intermédio da mídia, acima de qualquer instituição, é uma arma temível à 

disposição dos juízes, o que torna muito mais presente o desvio populista. O populismo, com efeito, é uma política que pretende, 

por extinto e experiência, encarnar o sentimento profundo e real do povo. Esse contato direto do juiz com a opinião é proveniente, 

além disso, do aumento de descrédito do político. O juiz mantém o mito de uma verdade que se basta, que não precisa mais da 

mediação processual. Esses juízes destacados pela mídia, saídos do anonimato devido a um caso, ou a um acusado célebre, 

reagem de formas diferentes.  Alguns são tentados a ver no exemplo de seus colegas italianos a prova de que, quando o Estado é 

corrupto, eles representam o último recurso. O desvio populista ocorre com a liberação das regras pelos próprios juízes. O caso 

do juiz Thierry Jean-Pierre é interessante, apesar de aparentemente isolado. Não é o primeiro magistrado a disputar um mandato 
eletivo, mas o primeiro a estabelecer uma ligação direta entre suas funções precedentes – às quais freqüentemente faz-se menção 

(sem suscitar, aliás, a menor reação de ordem deontológica) – e sua ação política. Seu programa apoiava-se na denúncia de 

corrupção e na criminalização do Estado. (GARAPON, Antoine. O Juiz e a Democracia: O guardião das promessas. 2. ed. 

Tradução Maria Luiza de Carvalho. Rio de Janeiro: Revan, 2001. p. 66-67).  
[31] Luhmann destaca que  a incerteza  é um momento essencial da estrutura do processo, motivando a participação ativa e o 

engajamento das partes, e que ela é simbolizada pelo princípio da imparcialidade do juiz, enquanto exigência da ética jurídica. 

(LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. p. 207-208). 
[32] GARAPON, Antoine. O Juiz e a Democracia: O guardião das promessas. 2. ed. Tradução Maria Luiza de Carvalho. Rio de 

Janeiro: Revan, 2001. p. 83.  
[33] Por várias oportunidades o STJ proferiu entendimento no sentido de que há que existir, quando da aplicação das sanções 

descritas na Lei nº 8.429/92, a dosimetria da pena, ou seja, deverá o julgador considerar não só o ganho ilícito auferido pelo 

agente ímprobo, como também o efetivo dano ao Erário. Sobressai-se a opinião de que as sanções do art. 12 da mesma lei não 
são, necessariamente, cumulativas, cabendo ao magistrado dosá-las como deixa entrever o parágrafo único do mesmo dispositivo 

legal. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. 678599/MG, Recurso Especial 2004/0098660-7, Relator: Min. 

João Otávio de Noronha, 24/10/2006. Diário da Justiça, 15/05/2007, p. 260; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 

631301/RS, Recurso Especial 2004/0008883-3, Relator: Min. Luiz Fux, 12/09/2006, Diário da Justiça, 25/09/2006, p. 234; 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 505068/PR, Recurso Especial 2003/0041973-1,  Relator: Min. Luiz Fux, 

09/09/2003, Diário da Justiça, 29/09/2003, p. 164).  
[34] GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 158. 
  
[35] Carlos Jatahy ressalta que “A conseqüência imediata da edição do dispositivo em exame era tornar incompetentes os juízes 

de primeira instância que conheciam de ações por improbidade administrativa ajuizadas pelo Ministério Público em face de 

Prefeitos, Secretários de Estado, Deputados Estaduais e outras autoridades, que gozassem, em sede criminal, de foro por 
prerrogativa de função junto aos tribunais de justiça. Tais demandas só poderiam ser aforadas pelo Procurador-Geral de Justiça e 

esvaziariam, de imediato, a ação dos Promotores de Justiça que, nos mais longínquos rincões da “Terrae Brasilis” perseguem a 

imoralidade administrativa. (JATAHY, Carlos Roberto de C. O Ministério Público e o Estado Democrático de Direito: 
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Perspectivas Constitucionais de Atuação Institucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 118). 
  
[36] MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2001.  
[37] O entendimento do Ministro Gilmar Ferreira Mendes, exposto no livro O Regime Democrático e a Questão da Corrupção 

Política, organizado pela Associação Brasileira dos Constitucionalistas e pelo Instituto Pimenta Bueno, foi no sentido de que os 

juízos de primeira instância seriam incompetentes para processar e julgar ações de improbidade administrativa movidas contra 

ministros de Estado ou membros de Tribunais Superiores. (ZILVETI, Fernando Aurélio; LOPES, Sílvia (Coords.). O regime 

democrático e a questão da corrupção Política. São Paulo: Atlas, 2004. p. 194-195). 
  
[38] Sobre a natureza cível da ação de improbidade administrativa, Fábio Konder Comparato leciona que “Se, por conseguinte, a 

própria Constituição distingue e separa a ação condenatória do responsável por atos de improbidade administrativa às sanções por 
ela expressas, da ação penal cabível, é obviamente, porque aquela demanda não tem natureza penal.” (COMPARATO, Fábio 

Konder. Ação de Improbidade: Lei nº 8.429/92. Competência ao juízo de 1º grau. Boletim dos Procuradores da República. São 

Paulo, n. 9, p. 6-9, jan. 1999).   
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CONSTRUÇÃO NORMATIVA DO INTERESSE PÚBLICO E DEVER DE MOTIVAÇÃO

COSTRUZIONE NORMATIVA DELL’INTERESSE PUBLICO E DOVERE DI MOTIVAZIONE

José Aparecido dos Santos

RESUMO
A Constituição não regula apenas aspectos públicos, mas também aspectos privados dos vários interesses
sociais em disputa por capital simbólico. Por isso, o interesse público resulta da interpretação da
Constituição da República e do restante do ordenamento jurídico. O interesse público é indeterminado, mas
isso não o torna indeterminável; portanto, esse conceito não é vazio e possui conteúdo normativo. Interesse
público, interesse coletivo e interesse privado são conceitos auto-referentes e complementares entre si. O
interesse público é valor construído a partir de referência a variados conteúdos constitucionais, mas só se
aperfeiçoa com a concretização dos efeitos pretendidos. O conceito de interesse público constitui um fio
condutor da racionalidade das escolhas e dos procedimentos dos agentes públicos. O interesse público é
racional justamente por não ser apriorístico, mas depender da exposição dos seus critérios, os quais vinculam
o ato administrativo, pois este é linguagem que cria a regra aplicável à situação concreta e, para que tenha
consistência e validade intrínseca, deve oferecer as condições de seu controle. A linguagem não é apenas
veículo, mas o próprio elemento que constitui a racionalidade do ato. A motivação dos atos administrativos
não é opcional ou acidental, mas um componente substancial sem o qual o verdadeiro ato nem sequer existe.
Impõe-se o dever de motivar o ato administrativo porque nele é criado dialética e dialogicamente o “interesse
público”, resultado da ponderação de princípios e regras constitucionais, um dado da realidade (a posteriori)
e não uma condição abstrata e prévia (a priori). A motivação é constitutiva do ato administrativo e requisito
indispensável de sua validade, razão pela qual deve ser prévia ou concomitante com sua produção. É
inadmissível a motivação baseada apenas na alegação de conveniência, oportunidade ou interesse público do
ato.
PALAVRAS-CHAVES: INTERESSE PÚBLICO; ATO ADMINISTRATIVO; MOTIVAÇÃO

RIASSUNTO
La Costituzione non regola solo gli aspetti pubblici, ma anche gli aspetti privati dei vari interessi sociali in
competizione per il capitale simbolico. Pertanto, l'interesse pubblico deriva dalla interpretazione della
Costituzione della Repubblica e dal restante dell’ordinamento giuridico. L'interesse pubblico è indeterminato,
ma ciò non lo rende indeterminabile; dunque, questo concetto non è vuoto e ha contenuto normativo.
L’interesse pubblico, l’interesse collettivo e l’interesse privato sono concetti auto-riferiti e reciprocamente
complementari. L'interesse pubblico è un valore costruito dal riferimento a diversi contenuti costituzionali,
ma solo si perfeziona con la realizzazione degli effetti desiderati. Il concetto di interesse pubblico costituisce
una guida della razionalità delle scelte e dei procedimenti degli agenti pubblici. L'interesse pubblico è
razionale appunto perché non è aprioristico, ma dipende dall’esposizione dei loro criteri, i quali vincolano
l'atto amministrativo, perché è questo linguaggio che crea la regola applicabile alla situazione particolare e,
perché abbia della consistenza e della validità intrinseca, deve offrire le condizioni del suo proprio controllo.
Il linguaggio non è solo il veicolo, ma lo stesso elemento che costituisce la razionalità dell'atto. La
motivazione degli atti amministrativi non è opzionale o accidentale, ma è un componente sostanziale senza il
quale l'atto stesso neppure esiste. Se ne impone l'obbligo di motivare perché nell'atto amministrativo il
"pubblico interesse" è creato in modo dialogico e dialettico, come un risultato dalla ponderatezza dei principi
e delle regole costituzionali, un dato della realtà (a posteriori) e non una condizione astratta e preccedente (a
priori). La motivazione è costitutiva dell'atto amministrativo e presupposto indispensabile della sua validità,
ragione per la quale deve essere fatta precedentemente o in concomitanza con la sua produzione. È
inaccettabile la motivazione basata unicamente sull’allegazione di convenienza, di opportunità o di pubblico
interesse dell’atto.
PAROLE CHIAVE: PUBBLICO INTERESSE; ATTO AMMISTRATIVO; MOTIVAZIONE

Introdução

Um importante debate se estabeleceu sobre o conceito de interesse público a partir da original crítica
desenvolvida por Humberto ÁVILA[1] e muito já se escreveu sobre o tema. Seria de pensar, portanto, se há
algo mais a dizer a respeito do assunto, pois os dois pontos de vista antagônicos e impermeáveis já foram
fixados, com bons argumentos para cada lado. Sucede, entretanto, que por se tratar de um tema central para
o direito administrativo, que repensa a estrutura do direito público, e por se conectar ao próprio conceito de
estado democrático de direito, penso que ainda seja possível revisitar o tema com o oferecimento de uma
perspectiva útil e, ao mesmo tempo, com alguma originalidade. É essa a tentativa deste trabalho.
A primeira das correntes firmadas aponta uma vagueza semântica na expressão “interesse público” e
propugna por uma revisão crítica desse instituto jurídico, principalmente por negar o seu caráter
principiológico. A segunda confirma a tradicional centralidade do direito administrativo no interesse público
e sustenta continuar válida a sua natureza normativa e principiológica. Pretende-se sintetizar os principais
aspectos do problema para contribuir com uma análise das repercussões que o tema gera. Ao mesmo tempo
em que se pretende defender uma concepção argumentativa do conceito de interesse público e uma relação
dialética com os interesses coletivos e privados, busca-se demonstrar que esses conceitos estão conectados
ao dever de motivação dos atos administrativos, elemento que lhes dá existência e permite o controle.
O que se pretende demonstrar é que a motivação não é apenas um requisito formal ou substancial dos atos
administrativos, mas um elemento constitutivo de sua normatividade. O interesse público só é enquanto
criado/fundamentado no próprio “veículo” que cria a norma jurídica individual. Assim, o que se pretende
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demonstrar é que a controvérsia sobre o conceito de interesse de agir exige um novo olhar para o próprio
conceito de fundamentação dos atos administrativos.

1. Indeterminação do conceito de interesse público

Indicar os fundamentos do direito administrativo não é tarefa das mais fáceis. Afirmar que o direito
administrativo possui “legitimação democrática..., o que envolve, em última análise, uma avaliação da
legitimidade do próprio poder público” [2], parece-me insuficiente, pois sem uma finalidade adequada o
procedimento democrático de pouco serviria. Com efeito, o exercício de qualquer poder, ainda que baseado
em procedimentos democráticos, nenhuma validade terá se não estiver “legitimado” por uma finalidade
“justa”[3]. Não se quer afirmar que a causa justa dispense o procedimento democrático, mas o procedimento
democrático por si só não legitima todas as ações humanas. Deve existir uma correlação permanente e
dialógica entre forma e conteúdo, mesmo no direito administrativo, no qual as questões de forma adquirem
tanta importância. Essa tensão dialética entre forma e conteúdo, presente em todo o Direito, assume em
alguns casos uma crucial importância.
Uma das alternativas para dar estrutura teleológica ao direito administrativo é a afirmação de que todo “o
direito administrativo é construído sobre dois pilares básicos: a supremacia do interesse público sobre o
interesse privado, e a indisponibilidade do interesse público”[4]. Criticam-se essas supostas bases do direito
administrativo porque elas “propiciam problemas insuperáveis, relacionados com a ausência de instrumento
jurídico para determinar o efetivo interesse público. Isso dá margem a arbitrariedades ofensivas à democracia
e aos valores fundamentais” [5].
Por isso, mostra-se relevante determinar o conteúdo de “interesse público” ou os mecanismos por meio dos
quais esse conteúdo possa ser verificado no caso concreto. De outra parte, se esse interesse é “supremo”, é
necessário delimitar como se dá sua relação com o “interesse privado” para que se permita inferir de que
modo se verifica essa supremacia, pois não raras vezes “o exercente do poder político refugia-se no princípio
da supremacia do interesse público para evitar o controle ou o desfazimento de atos defeituosos, violadores
de garantias constitucionais” [6].
Como bem demonstra Lúcia Valle FIGUEIREDO:

Interesse público, infelizmente, constitui-se em um desses conceitos que são tratados como se
fossem despidos de qualquer conteúdo e passíveis de receber aquele que se lhes queira
emprestar.
É de se notar que o conceito de interesse público, como conceito pragmático que é, terá
conotações diversas, dependendo da época, da situação sócio-econômica, das metas a atingir
etc.
Ocorre que, em nome do interesse público, atos são praticados sem se cogitar, sequer, se
aquele alegado “interesse público” encontraria guarida no ordenamento jurídico. [7]

Se “interesse público” é um conceito indeterminado[8], que precisa de preenchimento com dados extraídos
da realidade, como é possível estabelecer a priori que ele prevalece sobre outros interesses? Seria para isso
necessário utilizar uma entidade metafísica que dissesse, acima de todos, o que é interesse público, ou seja, o
que há de prevalecer. Somente um ente dotado de onisciência, de onipresença e de univocidade teria
condições de afirmar, acima da vontade dos homens, qual é o bem da coletividade e em que condições ele
prevalece sobre os bens dos seus membros.
É difícil, senão impossível, afirmar que exista um “interesse comum a toda a sociedade”. Qualquer interesse
em alguma medida contraria uma parte, ainda que diminuta, da sociedade. E, ainda assim, haverá momentos
em que um interesse diminuto deve prevalecer sobre o “interesse comum” da maioria, como no caso de
contraposição de interesses gerais com direitos fundamentais do cidadão. Nesse aspecto, parece-me
equivocada a afirmação de que o interesse público legitimador da atuação da Administração Pública só se
verifique “na exata medida em que corresponda à expressão da vontade geral da sociedade,
democraticamente expressa, positiva ou não, relativamente a determinado momento histórico-sociológico”.
[9] Com efeito, isso conduziria a um relativismo histórico que permitiria a qualquer administrador legitimar-
se pelo recurso a processos só formalmente democráticos, mas com a finalidade de expropriar as minorias.
Por isso, o mais razoável parece ser a afirmação de que o interesse público é tudo aquilo que resulta da
interpretação da própria Constituição da República em conjunto com o restante do ordenamento jurídico,
inclusive porque a Constituição não regula apenas os aspectos públicos, mas também os aspectos privados
desses interesses. O que seria o interesse público senão o liame de diversos interesses, inclusive os privados,
os de grupos e de minorias? Essa estrutura não configura uma mera unidade imutável e homogênea, mas é
composta por elementos contrapostos e dinâmicos, em contínua disputa por capital simbólico. Por isso,
interesse público é um conceito jurídico que se orienta ao mesmo tempo pela unidade e pela pluralidade, e
transita na tentativa de concretizar e tornar compatíveis múltiplos direitos.
De outra parte, a afirmação de que existe um vazio conceitual na expressão “interesse público” não parece
ser suficiente nem adequada, e incorre em certo nominalismo. A expressão “interesse público” para ter
conteúdo não exige uma substância preexistente e estática da realidade social. Essa concepção não reconhece
o caráter dinâmico dos conteúdos linguísticos e do próprio Direito.
Se o conceito de interesse público não pode constituir uma “fórmula mágica” que tudo por si apenas
signifique e justifique, também não há sentido no esvaziamento do seu conteúdo semântico, importante para
a realização de políticas públicas e para o próprio conceito de Estado. O fato de ser indeterminado não o
torna indeterminável nos casos concretos. Como bem pondera Fábio Medina Osório[10], há outros termos
tanto ou mais complexos e indeterminados, como justiça e democracia, com igual pretensão de
normatividade. É justamente por ser normativo e indeterminado que se sujeita a controle administrativo e
judicial, pois o próprio sistema democrático se encarrega de determiná-lo (criá-lo).
Com, efeito, como destaca GARCÍA DE ENTERRIA, interesse público é “uma expressão de grande
alcance, amplo conteúdo, mas isso não significa, nem pode significar, ausência de um conteúdo mínimo,
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impossibilidade de controle judicial, licença para arbitrariedades. Ao contrário, se há algum sentido nessa
expressão, tal é o sentido limitador”.[11] Afirmar que o conceito de interesse público é vazio é o mesmo que
dizê-lo inexistente, seja para justificar os atos administrativos, seja para limitá-los. Tal afirmação, de outra
parte, representaria também asseverar que o conceito de interesse privado não existe. Interesse público e
interesse privado não são apenas autorreferentes, mas também são complementares. Só há sentido nesses
enunciados porquanto mutuamente se supõem, pois são ao mesmo tempo antagônicos e co-significantes. O
significado de interesse privado só pode ser aferido pelo confronto com o interesse coletivo e com o
interesse público. Assim, não é razoável a afirmação de BINENBOIM de:

[...] não ser possível extrair “o princípio da supremacia do interesse público” da análise do
conjunto normativo constitucional, haja vista a ampla proteção dispensada aos interesses
particulares, de tal maneira que aceitá-lo como norma-princípio é deixar subsistir a
contrariedade sistêmica que representa e afrontar a constante busca pela unidade
constitucional.[12]

Ora, essa visão privatística dos conteúdos constitucionais não leva em consideração o fato evidente de que a
proteção aos interesses públicos só tem sentido na correlação desses interesses com outros interesses
igualmente tutelados. De outra forma, não haveria o que “constituir”. O próprio influxo do princípio da
dignidade da pessoa humana não tem finalidade egoísta nem fundamento transcendente[13], mas está
sedimentado nos interesses últimos da própria sociedade. Assim, é pressuposta em todo o sistema
constitucional a proteção ao bem comum, aos interesses mais gerais da sociedade. Há uma tensão
permanente entre interesses privados e interesses gerais, e isso não se resolve em favor de um desses polos
por conta de uma fictícia “unidade constitucional”, cujo conteúdo fosse puramente abstrato.
Os enunciados linguísticos, como interesse público e dignidade da pessoa humana, nunca serão vazios
enquanto estiverem conectados a um discurso mais amplo: esse é o discurso constitucional. O discurso
constitucional não se faz com um único enunciado, mas pelo confronto e conjunção com os demais
enunciados, como o da legalidade, motivação, impessoalidade e moralidade dos atos administrativos.
A crítica ao conceito de interesse público decorre de uma antiga disputa interna do Direito. É significativo
que um sociólogo, como BOURDIEU, mais do que um jurista, tenha tão bem percebido e definido esse
confronto:

[...] As lutas internas, entre os privatistas e os publicistas sobretudo, devem a sua ambiguidade
ao facto de ser como guardiães do direito de propriedade e do respeito pela liberdade das
convenções que os primeiros se tornam os defensores da autonomia do direito e dos juristas
contra todas as intrusões do político e dos grupos de pressão econômicos e sociais e, em
particular, contra o desenvolvimento do direito administrativo, contra as reformais penais e
contra todas as inovações em matéria social, comercial ou na legislação do trabalho. Estas
lutas [...] são ao mesmo tempo sobredeterminadas e ambíguas na medida em que os
defensores da autonomia e da lei como entidade abstracta e transcendente são, de fato, os
defensores de uma ortodoxia: o culto do texto, o primado da doutrina e da exegese, quer
dizer, ao mesmo tempo da teoria e do passado, caminham a par da recusa em reconhecer à
jurisprudência o menor valor criador, portanto, a par de uma denegação prática da realidade
econômica e social e de uma recusa de toda a apreensão científica dessa realidade.[14]

É evidente, pois, que a recusa do interesse público reflete em grande parte a ortodoxia da defesa da
propriedade e a limitação do espaço normativo do Estado. Por isso, afirmar que o conteúdo do enunciado
“interesse público” é indeterminado não é o mesmo que dizer que seu conteúdo seja vazio. O indeterminado
é um existente, pois pode ser determinado pelas circunstâncias concretas, em conformação com o restante do
discurso constitucional.
O fato de se interpretar sempre historicamente qualquer conceito, inclusive o de “interesse público”, não
quer significar que essa interpretação se legitime apenas pelo contexto democrático de uma época. Há de
fato um conteúdo ideológico nessa interpretação, mas as regras dessa ideologia são as postas na própria
Constituição da República, pois é nela que variados e contrapostos “interesses públicos” estão consignados
como projeto simbólico coletivo. Uma interpretação do conceito aberto de “interesse público” que pudesse
contrariar regras e princípios da Constituição da República seria uma aberração, pois significaria que a
“realidade” preenchida pelo intérprete pudesse se sobrepor à “imaginação” do texto constitucional,
procedimento que seria tipicamente autoritário.
Assim, parece-me que, de fato, interesse público não constitua um conceito apriorístico, mas seja o
“resultado de um longo processo de produção e aplicação do direito” [15]. Esse resultado, contudo, não é
fruto apenas da experiência histórica, mas também fruto da concretização de um projeto ideológico fincado
na Constituição, inclusive como resultado do sopesamento de seus eventuais conflitos principiológicos. É a
supremacia da Constituição a prevalecer sobre a supremacia do Estado ou dos indivíduos.

2. A prevalência do interesse público sobre o interesse particular: uma construção lingüística
da sociedade

Para Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO, o “princípio da supremacia do interesse público sobre o
interesse privado é princípio geral de Direito inerente a qualquer sociedade. É a própria condição de sua
existência... é um pressuposto lógico do convívio social” [16]. Embora com a distinção entre interesse
primário e secundário o referido autor procure vincular o interesse público ao da “sociedade como um todo”
[17], é difícil compatibilizar a preservação desse interesse como “dever” e não como “poder”.
Essa dificuldade é ainda mais relevante quando se atribui à “supremacia” do interesse público a natureza de
princípio constitucional implícito, fundamento do direito público. Com efeito, como os princípios possuem
conteúdo normativo, a admissibilidade da prevalência do interesse público sobre o particular como princípio
constitucional, em muitas circunstâncias, afastaria a necessidade de adequação do ato administrativo ao
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princípio da legalidade estrita, por meio do uso retórico de uma suposta supra-norma, tão auto-evidente que
dispensaria fundamentação lógica.
Como bem observou Humberto ÁVILA[18], o principal problema da admissão da supremacia do interesse
público como norma-princípio é que ele costuma ser explicado por duas características: a) seria um princípio
jurídico cuja função primordial seria regular as relações entre o Estado e o particular, obtido por raciocínio a
priori e sem prévio exame de sua referência no ordenamento jurídico (axioma); b) não seria apenas um
princípio, mas um “princípio relacional”, pois se pressupõe a existência de um conflito entre o interesse
público e o interesse particular, cuja solução deveria ser em favor do interesse público.
Ora, na sociedade não se concebe a relação entre público e privado como elementos em mera e permanente
contraposição, mas que também estão em constante correlação e em complementariedade. Essa é a
característica verdadeiramente dialética desse conceito. Em regra, interesse público e interesse privado
andam ombro a ombro, ainda que com solavancos. Por isso, tem razão Humberto ÁVILA quando afirma que
o “princípio da supremacia” é em realidade uma “regra de preferência” e não um princípio propriamente dito.
Essa afirmação, por si só, denuncia que há um conteúdo normativo a ser determinado.
Do modo como se imagina a “prevalência do interesse público”, esta deveria ser inconciliável com o interesse
privado, mas em realidade é impossível destacar do texto constitucional um ou outro interesse como
entidades inteiramente autônomas. Com efeito, “na definição de interesse público estão também contidos
elementos privados” [19] e na tutela de interesses privados está contida a tutela dos interesses gerais da
sociedade. Nem sempre o interesse privado se contrapõe com o interesse público, mas quando essa
contraposição ocorre nem sempre a primazia é do interesse público. Deve haver uma ponderação de todos os
enunciados constitucionais (e não apenas dos interesses envolvidos), pois “a função de unificação política se
remete à ideia de unidade de valores, de princípios, de interesses. E unidade, aqui, possui claramente o
sentido de pluralidade, de coexistência na diferença” [20]. “Deve haver... uma ponderação não somente dos
interesses reciprocamente implicados, mas, também, dos interesses públicos entre si. Os interesses públicos
são, como lembra LEISNER, igualmente carecedores de ponderação, tal como os interesses privados. Eles
devem ser, entre si, ponderados, pois podem apresentar-se em situações de conflito interno” [21].
Parece-nos que também não considera bem o problema, e muito menos o resolve, a ideia de que a
prevalência do interesse público constitui reflexo da reação ao individualismo político e econômico do século
XIX[22]. Com efeito, mesmo sob o liberalismo e sob o mais estreito individualismo econômico a ideia de
interesse público já existia. A associação de individualismo/liberalismo a “interesses individuais” e de
protecionismo/Estado de Bem Estar social a “interesse público” é equivocada, justamente por se imaginar
por um prisma ideológico uma contraposição necessária entre os dois grupos de interesse. O que sempre
esteve em questão, em realidade, é a quem favorece aquilo que se procura caracterizar como interesse
público, pois sob o individualismo econômico se imaginava que o interesse púbico tratava de proteger os
interesses dos cidadãos-proprietários que dominavam política e economicamente a nação. O que mudou com
o Estado de Bem Estar Social foi justamente a ideia de quais interesses devem ser considerados públicos e
dignos de proteção.
Para que se tratasse de uma norma-princípio, seria necessário que o “princípio da prevalência” fizesse uma
descrição abstrata que permitisse a concretização gradual. Contudo, a prevalência do interesse público é a
única possibilidade (ou grau) de sua aplicação segundo o pensamento mais tradicional. Essa característica
destoa da estrutura normativa dos princípios, nos quais existe uma relação de tensão (Alexy) [23].
O reconhecimento de que o “princípio da prevalência do interesse público” é uma regra abstrata de
preferência em favor do interesse público no caso de colisão, indica que, por qualquer prisma que seja
analisado, o respectivo fenômeno possui caráter normativo. Assim, e até porque é complexa e controvertida
a distinção entre princípios e regras, o que importa é relembrar que esse enunciado possui conteúdo e esse
conteúdo é normativo. O que há de peculiar é a estrutura desse conteúdo, pois o “interesse público” é valor
construído a partir de referência a variados conteúdos constitucionais, mas só se aperfeiçoa com a
concretização dos efeitos pretendidos.
Assim, a prevalência do interesse público pode resultar da tutela de interesses privados e coletivos, mas o seu
uso argumentativo prima facie é problemático porque exige uma técnica discursiva apropriada.
A Constituição assegura, por meio de normas-princípios e de normas-regras, direitos e garantias
fundamentais, de tal modo que a depender das circunstâncias concretas o que deve prevalecer é o interesse
privado sobre interesses potencialmente “públicos”, em razão do caráter fundamental (público) que aquele
assume no Direito Constitucional, principalmente em caso de aplicação concreta do princípio da dignidade da
pessoa humana. Por isso, é no próprio texto constitucional que os critérios de decisão e o conteúdo material
do interesse público devem ser buscados, e nunca em uma entidade indeterminada abstraída a priori.
Configura uma indevida entificação tanto o uso isolado e puramente retórico do “interesse público”, como
também a afirmação de sua inexistência.
O conceito de interesse público, portanto, constitui um fio condutor da racionalidade das escolhas e dos
procedimentos dos agentes públicos. Como ressalva Juarez FREITAS:

[...] a maximização do interesse público, sem ser facilmente objetável subproduto do
utilitarismo, mostra-se vital para que as escolhas do agente público sejam vistas segundo um
padrão objetivo de racionalidade, ainda que somente se logre alcançá-la analogicamente. Na
empiria, em vez disso, tem-se assistido a noção de discricionariedade servir de refúgio para o
devastador arbítrio, nem sempre de fácil ataque pelas vias assecuratórias atuais. Direitos
fundamentais continuam sendo sufocados em nome da discrição, embora a Constituição tenha
sido generosa ao estabelecer o catálogo aberto de tais direitos. O desafio do controlador,
pois, consiste em dar efetividade a esses direitos fundamentais, sobrepassando as barreiras
trazidas pelas preocupações baseadas em custos, ao menos no tocante ao núcleo
essencial.[24]

O interesse público é racional justamente por não ser apriorístico, mas depender da exposição dos seus
critérios, os quais vinculam o ato administrativo. É a partir do ordenamento jurídico que os interesses
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privados e públicos podem ser concretamente ponderados, razão pela qual “a condição racional para o
conhecimento do ordenamento jurídico deve ser outra, precisamente consubstanciada no ‘postulado da
unidade da reciprocidade de interesses’” [25]. Por isso, o “princípio da prevalência” deve ser ultrapassado
em favor das prescrições materiais, ou seja, das normas que dizem respeito aos bens jurídicos que se quer
descrever e explicar. O interesse público assim construído subordina tanto o particular como o Estado, pois o
equívoco é supor que interesse público se confunde com interesse estatal ou, pior ainda, com o interesse do
administrador.
Por muitas vezes não observar essa ponderação, a regra da prevalência do interesse público sobre o privado
pode constituir cláusula geral de restrição de direitos fundamentais e possibilitar “a emergência de
manipulações discursivas negadoras de direitos fundamentais e de seu regime jurídico-constitucional”. [26]
Acima de tudo, deve ser questionada a possível “entronização do interesse público num pretenso patamar
hierárquico superior àquele ocupado pelos direitos e liberdades individuais” [27]. É a partir dos direitos
fundamentais que se deve compreender e aplicar a Constituição da República, bem como no conflito de
interesses deve ser observada a multiplicidade dos papéis desempenhados pelos atores sociais e dos valores
que os cercam.
Não é possível por juízo apriorístico admitir a prevalência do interesse público sobre o privado como uma
cláusula geral de restrição dos direitos, liberdade e garantias constitucionais. Com efeito, “de pouco serviram
as lutas sociais e políticas pela positivação de direitos fundamentais pelo Poder Constituinte Originário (ou
derivado) caso o Parlamento (poder constituído) pudesse, ao seu alvedrio, restringi-los a ponto de anulá-los
sem nenhum critério, parâmetro ou autorização” [28]. O mesmo raciocínio se aplica aos atos dos demais
poderes constituídos.
Os direitos fundamentais “privados” devem integrar a própria noção do que seja o interesse público e este
somente se legitima conforme nele estejam presentes aqueles. A regra, portanto, é de que não se excluem,
pois confirmam uma tendência à unidade normativa e axiológica e é por isso mesmo que, às vezes, a
Constituição opta pelo interesse particular. O interesse público supõe e exige a multiplicidade normativa e a
complexidade do ambiente em que se produz a norma do caso concreto.
Embora correta, deve ser contextualizada, portanto, a afirmação de que “a ponderação constitucional prévia
em favor dos interesses público é antes uma exceção a um princípio geral implícito de Direito Público” [29].
Com efeito, toda a ponderação constitucional é em favor do interesse público, mas essa prevalência não se
afere isolada e previamente com base na premissa de que todos os direitos individuais são normativamente
inferiores (subordinados), como se tratasse de uma característica imanente de um conceito previamente
definido e determinado. Não se trata, portanto, de desconstruir a prevalência do interesse público, mas de
reconstruí-lo sob os influxos da constitucionalização dos direitos públicos e privados.

3. Construção do interesse público por meio da motivação

Em uma das perspectivas pelas quais pode ser analisado, o ato administrativo é um “veículo” (linguagem)
proveniente da administração pública e apto a produzir uma norma individual concreta[30], a qual afeta as
condições materiais e jurídicas de terceiros. Assim, o ato administrativo não apenas se reporta ao sistema
jurídico como condição de sua validade, mas ao mesmo tempo cria a norma jurídica para o caso que pretende
regular, com a peculiaridade de que essa norma tende a afetar interesses de particulares e de grupos.
Prevalece entre nós o entendimento de que o ato administrativo deve ser motivado. Como destaca
BANDEIRA DE MELLO:

A autoridade necessita referir não apenas a base legal que se quer estribada mas também os
fatos ou circunstâncias sobre os quais se apóia e, quando houver discrição, a relação de
pertinência lógica entre seu supedâneo fático e a medida tomada, de maneira a se poder
compreender sua idoneidade para lograr a finalidade legal. A motivação é, pois, a justificativa
do ato.[31]

Se o interesse público é o resultado da construção/interpretação dos princípios e regras fincados na
Constituição da República e no restante do ordenamento, essa construção há de se submeter a algum tipo de
controle. O ato administrativo é linguagem que cria a regra aplicável à situação concreta e, para que tenha
consistência e validade intrínseca, deve oferecer as condições lingüísticas necessárias para que possa se
confrontado com o discurso constitucional. Isso se dá porque a linguagem não é apenas veículo, mas o
próprio elemento que constitui a racionalidade do ato. Como essa construção é lingüística e social, a norma
individual que decorre do ato administrativo sujeita-se dialeticamente aos influxos de diferentes “visões de
mundo”, de modo que é necessário expor claramente os seus critérios racionais para tornar possível algum
tipo de controle.
É dessa necessidade que resulta o dever de motivação dos atos administrativos, motivação essa que em
nenhum caso é opcional ou acidental, um mero requisito formal do ato, mas é um componente substancial
sem o qual o verdadeiro ato administrativo nem sequer existe. De outra parte, como é na norma individual
concreta, resultante do ato administrativo, que o conceito de interesse público é construído, a motivação não
se pode basear apenas na afirmação retórica de que o ato é movido pelo interesse público. É necessário dizer
quais são os interesses públicos envolvidos e ponderá-los entre si, bem como considerar os eventuais direitos
privados ou coletivos que possam lhe estar contrapostos. É necessário, pois, uma motivação apropriada, por
meio da qual fique evidente todo o raciocínio que conduz o intérprete à ideia de qual é, no caso concreto, o
interesse público prevalecente, bem como os motivos pelos quais os interesses privados e coletivos podem
ser contrapostos.
É justamente a ideia de que o “interesse público” é o resultado da ponderação de princípios e regras
constitucionais, um dado da realidade (a posteriori) e não uma condição abstrata e prévia (a priori), que
impõe o dever de motivar o ato administrativo, pois a construção desse interesse é dialética e dialógica. Com
efeito, “a maximização do interesse público, sem ser um facilmente objetável subproduto do utilitarismo de
Bentham, é de mister para que as escolhas do agente público sejam vistas segundo um padrão de
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racionalidade...” [32], de sorte que a própria discricionariedade do administrador está vinculada aos
princípios e regras instituídos pela Constituição da República.
Assim, é a motivação do ato o elemento por meio do qual se constrói o conceito de interesse público no caso
concreto e por meio do qual são harmonizados interesses ditos públicos, coletivos ou privados. Eventuais
conflitos para os quais a Constituição não dê uma expressa resposta, e para os quais a situação histórica
específica exija alguma providência, podem requerer a invocação retórica do interesse público, mas a
construção desse valor social deve sempre ser efetuada mediante sopesamento com os demais interesses.
Nesse caso o administrador se vincula aos princípios e regras do ordenamento jurídico e também aos
fundamentos adotados (construção lingüística da regra aplicável no caso concreto) para motivar o ato. Como
bem destaca SADDY:

Para identificar o interesse público é, portanto, imprescindível uma democracia material
fundada na visibilidade das ações (transparência), para que se alcance maior participação dos
cidadãos e para que os mesmos possam confirmar que estão sendo executadas a contento.
Além disso, apesar de vaga e imprecisa, a noção de interesse público, quando in concreto, cria
a possibilidades de concluir o que é o interesse público com mais facilidade.[33]

Um grão de sal, entretanto, há de ser posto: o interesse público não é identificado no caso concreto, mas nele
construído. O interesse público não é um preexistente da realidade social, mas um juízo de valor construído
pela relevante atividade dos agentes públicos, que ao agirem estabelecem as condições para o seu
aparecimento. O interesse não é público, mas torna-se público e só se torna público pela discussão racional a
respeito dos valores constitucionais/éticos envolvidos. Convém lembrar, contudo, a advertência de
PUTNAM de que “aceitar que valores éticos podem ser discutidos racionalmente e que eles não precisam ser
‘naturalizados’ não é a mesma coisa que aceitar o apriorismo ou o autoritarismo com relação aos valores”
[34]. Assim, embora interesse público envolva uma discussão ética, esse conceito não pode ser concebido
como um a priori.
Com efeito, o reconhecimento da natureza dialógica e dialética da construção normativa do interesse público
acarreta uma nova visão sobre o papel do Estado e ao mesmo tempo decorre desse novo papel [35]. Este
não se fundamenta em si próprio ou em seus próprios interesses, mas nos interesses da sociedade como um
todo. Só é possível dimensionar e controlar esse novo modelo normativo por meio da fundamentação dos
atos administrativos. Se a construção normativa é linguística, ela só é possível por meio de uma adequada
fundamentação jurídica, que busque e permita sopesar os interesses envolvidos. Essa ponderação, de outra
parte, exige novos instrumentos democráticos que permitam que todos os interesses e seus respectivos
argumentos possam ser postos (ouvidos).
É necessário um duplo conjunto de mecanismos para tornar mais transparentes as atividades da
administração pública: o primeiro, preponderantemente formal, inclui os elementos intrínsecos do ato, que
visam lhe dar certeza e materialidade; o segundo, preponderantemente substancial, visa à participação dos
afetados na produção da norma individual concreta. Essa divisão, entretanto, é apenas metodológica, pois os
aspectos formais possuem finalidades substanciais e os aspectos substanciais estão em correlação com os
respectivos aspectos formais.
Entre os elementos formais, a motivação do ato administrativo é certamente o mais importante. Entre os
aspectos substanciais, surgem novos mecanismos como a consulta pública e o orçamento participativo. Mas
tudo isso se conecta a uma nova percepção da realidade social e do sistema público em geral e, portanto, os
aspectos formais não se desprendem de suas bases materiais.
Por isso, a motivação é constitutiva do ato administrativo e requisito indispensável de sua validade[36] e
deve ser prévia ou concomitante com sua produção. A motivação posterior à emissão do ato não atende aos
requisitos de sua formação, pois o discurso que nele deve ser produzido é ao mesmo tempo criador do
interesse público e seu limitante. Essa construção normativa, contudo, não pode realizar-se por meio de
raciocínios puramente lógicos e formais, como se fosse apenas um problema de construção estaticamente
silogística dos respectivos conteúdos. Veja-se, a guisa de exemplo, a identificação que FOLLONI faz entre
fato e motivo:

[...] o motivo do ato administrativo é a descrição linguística do fato jurídico, localizado no
antecedenteda norma introduzida; ... silogismo normativo, segundo alguns lógicos do direito,
é a operação na qual a premissa maior é o pressuposto de direito, a premissa menor é o
pressuposto de fato e a conclusão é o ato administrativo; ... motivação é a demonstração
desse silogismo, a cargo da autoridade administrativa, que deve, em regra, integrar o
instrumento que introduz o ato no sistema jurídico-positivo, isto é, o ato administrativo
enquanto documento.[37]

Essa concepção excessivamente formal da motivação do ato administrativo não se amolda à realidade.
Primeiro, há que se ter em conta que o motivo nem sempre é uma descrição de um fato, pois também pode
corresponder a uma situação de direito[38]. Segundo, porque o motivo é sempre composto por elementos
valorativos (juízos de valor), como bom/ruim, útil/inútil, racional/irracional etc., daí por que se fala em
“discricionariedade”. A própria dificuldade ou impossibilidade de distinguir em termos lógicos um fato de um
juízo de valor parece indicar que maior cautela deve ser reservada a essa pretensa construção silogística[39].
Em terceiro lugar, o motivo real[40] nem sempre corresponde ao motivo declarado (construído) no ato. A
motivação como resultado silogístico de um movimento de concreção parte da premissa de que todos os
motivos são construídos no ato de sua produção, o que nem sempre se verifica. O discurso, que é composto
de elementos fáticos e valorativos, também é composto por silêncios e por ocultamentos, ora conscientes e
ora inconscientes, seja voluntários ou involuntários. Em quarto lugar, o recurso ao silogismo faz supor um
fato (premissa menor) a ser subsumido a um direito (premissa maior), mas quase nunca essa estrutura se
verifica. Há não apenas diversos “fatos” como também vários “direitos”, alguns em colisão entre si e outros
em harmonia. Assim, construir o interesse público por meio de raciocínio silogístico seria, no mínimo,
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excessiva simplificação.
De outra parte, o Direito Administrativo está de tal modo centrado na dicotomia público/privado, construída
sob os influxos de uma já perdida noção de soberania, que possui dificuldades de se amoldar e de resolver
problemas práticos relacionados com os direitos coletivos, nestes incluídos os difusos. O reconhecimento
desses direitos, fruto da luta incessante de grupos e do aparecimento de novas relações sociais, já é um tanto
antigo, mas, ainda assim, no direito administrativo os direitos coletivos costumam ser vistos como mera
soma de interesses individuais (interesses individuais homogêneos) ou como personificação de direitos
coletivos em entidades representativas dos afetados pelo ato administrativo em caso de interesses. A
dificuldade brasileira de lidar com o coletivo tende a trazer para a análise individualista todo e qualquer ente,
por mais incongruente que isso se mostre.
Ao se referir à necessidade de integrar as três ordens distintas de interesses (individuais, coletivos e
públicos), GUERRA FILHO assim se manifestou:

[...] Note-se que apenas a harmonização das três ordens de interesses possibilita o melhor
atendimento dos interesses situados em cada uma, já que o excessivo favorecimento dos
interesses situados em alguma dela, em detrimento daqueles situados nas demais, termina, no
fundo, sendo um desserviço para a consagração desses mesmos interesses, que se pretendia
satisfazer mais que aos outros. Para que se tenha a exata noção disso, basta ter em mente a
circunstância de que interesses coletivos, na verdade, são o somatório de interesses
individuais, assim como interesses públicos são o somatório de interesses individuais e
coletivos, não se podendo, realmente, satisfazer interesses públicos sem que, ipso facto,
interesses individuais e coletivos sejam contemplados.
Assim é que se torna admissível e, mesmo, necessária a atribuição de competência ao Estado
para, tutelando primordialmente o interesse público, fazer o devido balizamento da esfera até
aonde vão interesses particulares e comunitários, para o que, inevitavelmente, restringirá
direitos fundamentais, a fim de assegurar a maior eficácia deles próprios, visto não poderem
todos, concretamente, serem atendidos absoluta e plenamente. É nessa dimensão, objetiva,
que aparecem princípios como o da isonomia e proporcionalidade, engrenagens essenciais do
mecanismo político-constitucional de acomodação dos diversos interesses em jogo, em dada
sociedade, sendo, portanto, indispensável para garantir a preservação de direitos
fundamentais, donde podermos incluí-los na categoria, equiparável, das “garantias
fundamentais”.[41]

Embora esse texto tenha o mérito de trazer para a análise os direitos coletivos, procedimento raras vezes
verificado no âmbito do direito administrativo, há nele alguns problemas que merecem análise. O primeiro
ponto a ser pensado é que, em realidade, o interesse coletivo não é a mera soma de interesses individuais,
mas um aspecto da realidade concreta que os compreende, mas não os elimina, não os absorve e não os
substitui. Nada impede até que existam interesses individuais contrários aos interesses coletivos dos quais
pudessem fazer, em tese, parte integrante. Assim, pensar por essa perspectiva não só reduz as expectativas
jurídicas dos interessados, mas também limita as possibilidades de emancipação social e política que o
aparecimento dos direitos coletivos visa propiciar.
O segundo aspecto, é que essa tentativa de harmonização, inspirada pelo ideal liberal de equilíbrio, é
marcadamente ideológica e sustentada por anseios de um mercado harmônico, seguro e confiável, que torne
possível o crescente consumo. Esse “jogo” é que torna o direito um produto de consumo, de sorte que o
mais importante seria o equilíbrio das expectativas do respectivo mercado, para tornar possível e estável o
sistema político. Sucede, entretanto, que as lutas por aquisição de capital simbólico remetem ao mesmo
tempo ao texto da Constituição e à realidade sócio-histórica, pois nesses contextos sempre há direitos que
são mais fundamentais do que outros, e pode-se exigir que um deles prevaleça sobre os demais, mesmo
quando o prevalecente seja um direito puramente individual.
O terceiro e mais preocupante aspecto é que, ao atribuir ao Estado a tutela do interesse coletivo, supõe-se
que ele seja um terceiro não interessado no resultado a ser produzido, e que possa sopesar imparcialmente os
interesses fundamentais contrapostos. Além disso, supõe-se que o interesse público, além de ser um
preexistente da realidade sócio-econômica, também seja de natureza diversa dos direitos fundamentais que
com ele estejam em conflito, de modo que estes possam ser restringidos em função da limitação dos recursos
disponíveis. Assim, competiria ao Estado a partilha dos bens disponíveis, por possuir clarividência sobre os
critérios adequados, o que exigiria que esses critérios também estivessem previamente exteriorizados aos
agentes públicos.
Já procuramos demonstrar o equívoco dessa concepção, mas há que se destacar que tão ou mais grave é a
dificuldade, no País, de dar voz aos interesses coletivos, ainda estigmatizados como mera soma de interesses
individuais. Um exemplo crucial é a dificuldade de os indígenas e dos grupos tradicionais de serem ouvidos
nos processos administrativos de construção de usinas hidrelétricas em suas terras, pois são tidos como
desprovidos de capacidade e de legitimidade; afinal, as terras não seriam suas, mas da União[42]. Os direitos
fundamentais de manutenção do território indígena, composto não apenas por terras, mas por crenças e
culturas a elas associadas, são desprezados em razão do “interesse público”, confundido com os interesses
econômicos privados, sem que se considerem outras possibilidades de obtenção de energia e sem a suficiente
motivação. Uma motivação que leve em consideração apenas os ganhos econômicos dos grupos privados
envolvidos no processo e o crescimento econômico do país não é suficiente nem democrática, pois não
pondera os demais direitos envolvidos.
Por isso, é inadmissível a motivação baseada apenas na alegação de conveniência, oportunidade ou interesse
público do ato, tendência da administração pública para ocultar intenções e suprimir direitos fundamentais.
Juarez de FREITAS, que tão enfaticamente tem defendido entre nós o dever generalizado de motivação dos
atos administrativos, assim se expressou:

Nessa senda exegética, o dever de motivação resulta devidamente orientado, pois a não-
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fundamentação, apesar da presunção (cada vez mais) relativa da legitimidade dos atos
administrativos, traduz-se como suficiente motivo, na maior parte das vezes, para o
impositivo dever de reconhecer que se trata de causa decisiva para a decretação da nulidade
absoluta. Claro que uma decretação de nulidade despida de motivação seria, ela mesma,
rigorosamente nula. Estas são, de qualquer sorte, implicações vertentes da leitura do processo
administrativo, sob o prisma de que o Direito Público precisa ser, antes de tudo, o Direito
não-autoritário, dialógico e, concomitantemente, promotor da concretização (mais
homogênea possível) do núcleo essencial dos direitos fundamentais, acima e além de
interpretativismos estritos.[43]

A motivação é precisamente a recusa do autoritarismo e o anseio democrático de participação das minorias
nos atos que lhes afetem. De outra parte, há que se rever a afirmação de que o ato administrativo “presume-
se esteja livre de qualquer defeito, cabendo entretanto prova da ilegitimidade” [44]. Por esse raciocínio
apriorístico, o ato administrativo gozaria de relativa presunção de legitimidade. Conquanto seja em muitos
aspectos razoável admitir uma presunção iuris tantum não apenas de validade, mas também de integridade
do ato administrativo, parece-me que isso não seja admissível quando se trate de ausência de suficiente
motivação. É que nesse caso ao ato administrativo faltam elementos primordiais para sua existência, pois,
como procurei demonstrar, a motivação do ato é que efetivamente cria a norma individual concreta.
Assim, cabe a aplicação extensiva do art. 93, IX, da Constituição da República[45] como uma condição do
ato administrativo, raciocínio que decorre do próprio princípio da legalidade estabelecido no art. 37, caput,
da Constituição. Com efeito, seria impossível aferir a legalidade do ato sem a indicação dos seus motivos e
fundamentos legais e jurídicos, principalmente quando se trate de aplicar conceitos abertos e indeterminados
como “interesse público”.
O art. 50 da Lei 9.784, de 29.1.1999, aparentemente restringe os casos em que o ato administrativo deve ser
motivado, pois estabelece que “os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:...”. Essa aparente restrição conduziu BANDEIRA DE MELLO[46] a
afirmar ser inconstitucional essa limitação do dever de motivação. Talvez a intenção original fosse
efetivamente a de limitar as hipóteses de motivação, mas penso que o resultado obtido seja outro. Com
efeito, a primeira das hipóteses em que se exige motivação do ato administrativo é justamente aquela do ato
que “I – negar, limitar ou afetar direitos ou interesses”. Sem considerar as demais hipóteses tratadas no art.
50 da Lei 9.784/1999, algumas também muito abrangentes, penso que o ato administrativo analisado neste
trabalho esteja totalmente inserido nesse dispositivo, pois um ato que apenas reconheça direitos já existentes
é absolutamente inócuo e, a rigor, nem sequer se enquadra naquele conceito. O verdadeiro ato administrativo
sempre afeta direitos e, conseguintemente, deve ser motivado. É impensável um verdadeiro ato
administrativo que não se enquadre no art. 50, I, da Lei 9.784, de 29.1.1999. De qualquer modo, uma
interpretação conforme a Constituição conduz a que se admita nesse dispositivo uma exigência de
fundamentação para os atos administrativos em geral.

4. Conclusões

Dessas considerações podem ser extraídas algumas conclusões, com as quais pretendo contribuir para o
debate desse importante tema:
a) o interesse público é tudo aquilo que resulta da interpretação da própria Constituição da República em
conjunto com o restante do ordenamento jurídico, inclusive porque a Constituição não regula apenas os
aspectos públicos, mas também os aspectos privados desses interesses;
b) o interesse público não é uma “fórmula mágica” que tudo signifique e justifique, mas também não há
sentido no esvaziamento do seu conteúdo semântico, importante para a realização de políticas públicas e
para o próprio conceito de Estado;
c) o fato de ser indeterminado não torna o interesse público indeterminável nos casos concretos. Assim, o
interesse público tem conteúdo e esse conteúdo é normativo. O que há de peculiar é a estrutura desse
conteúdo, pois o “interesse público” é valor construído a partir de referência a variados conteúdos
constitucionais, mas só se aperfeiçoa com a concretização dos efeitos pretendidos;
d) afirmar que o conceito de interesse público é vazio é o mesmo que dizê-lo inexistente. Essa afirmação
representaria também asseverar que o conceito de interesse privado não existe. Interesse público e interesse
privado não são apenas autorreferentes, mas também são complementares. Só há sentido nesses enunciados
porque mutuamente se supõem, porque são ao mesmo tempo antagônicos e co-significantes;
e) a proteção aos interesses públicos só tem sentido na correlação desses interesses com outros interesses
igualmente tutelados. O próprio influxo do princípio da dignidade da pessoa humana não tem finalidade
egoísta nem fundamento transcendente, mas está sedimentado nos interesses últimos da própria sociedade;
f) o conceito de interesse público constitui um fio condutor da racionalidade das escolhas e dos
procedimentos dos agentes públicos. O interesse público é racional justamente por não ser apriorístico, mas
depender da exposição dos seus critérios, os quais vinculam o ato administrativo;
g) o ato administrativo é linguagem que cria a regra aplicável à situação concreta e, para que tenha
consistência e validade intrínseca, deve oferecer as condições de seu controle. Isso se dá porque a linguagem
não é apenas veículo, mas o próprio elemento que constitui a racionalidade do ato. Como essa construção é
lingüística e social, a norma individual que decorre do ato administrativo sujeita-se dialeticamente aos
influxos de diferentes “visões de mundo”, de modo que é necessário expor claramente os seus critérios
racionais para tornar possível algum tipo de controle;
h) o “interesse público” é resultado da ponderação de princípios e regras constitucionais, um dado da
realidade (a posteriori) e não uma condição abstrata e prévia (a priori), o que impõe o dever de motivar o
ato administrativo, pois a construção desse interesse é dialética e dialógica. O dever de motivação dos atos
administrativos não é opcional ou acidental, nem é mero requisito formal do ato, mas é um componente
substancial sem o qual o verdadeiro ato administrativo nem sequer existe;
i) o reconhecimento da natureza dialógica e dialética da construção normativa do interesse público acarreta
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uma nova visão sobre o papel do Estado e ao mesmo tempo decorre desse novo papel. O Estado não se
fundamenta em si próprio ou em seus próprios interesses, mas nos interesses da sociedade como um todo.
j) a motivação é constitutiva do ato administrativo e requisito indispensável de sua validade e deve ser prévia
ou concomitante com sua produção;
k) é inadmissível a motivação baseada apenas na alegação de conveniência, oportunidade ou interesse
público do ato, tendência da administração pública para ocultar intenções e suprimir direitos fundamentais.
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O IMPACTO DA REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO NA (RE)CONSTRUÇÃO DO PODER
SANCIONADOR DAS AGÊNCIAS REGULADORAS

THE REGULATORY AGENCIES' POWER TO IMPOSE PENALTIES AGAINST THE
CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF LEGAL RESERVE.

Keity Saboya

RESUMO
Em face da hodierna flexibilidade do princípio da reserva legal e, por conseguinte, da admissão da profusão
de fontes normativas, não mais titularizadas apenas pelo Poder Legislativo, faz-se necessário refletir sobre a
(i)legitimidade do poder sancionador das agências reguladoras. Para tanto, serão analisados os aspectos mais
relevantes acerca da constitucionalização do Direito Administrativo, da primazia dos direitos fundamentais,
das funções normativas e sancionadora das agências reguladoras, das premissas sancionatórias da potestade
administrativa, da (in)diferença substancial entre as ilicitudes penal e administrativa, da aplicabilidade, ainda
que com nuances, dos princípios do Direito Penal ao Direito Administrativo Sancionador, para, afinal,
refletir-se acerca da (des)vinculação da função sancionadora das agências reguladoras ao princípio
constitucional da reserva legal.
PALAVRAS-CHAVES: Direito Administrativo Sancionador; agências reguladoras; princípio constitucional
da reserva legal.

ABSTRACT
Due to the flexibility of the principle of legal reserve and, therefore, the admission of normative sources, no
longer a responsibility of Legislative Branch only, it is necessary to analyze the (un)legitimacy of regulatory
agencies' power to impose penalties. For that, there will be analyzed the relevant aspects about the
constitutionalization of Administrative Law, the primacy of fundamental rights, the regulatory agencies'
impositive and regulative functions, the penalties premises of the administrative power, the differences
between the administrative and penal illicits, and the principles of Criminal and Administrative Law, in order
to consider about unlinking the regulatory agencies' power to impose penalties against the constitutional
principle of legal reserve.
KEYWORDS: Administrative´s impositive Power; regulatory agencies; constitutional principle of legal
reserve
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1. INTRODUÇÃO
 

Os tempos presentes são tempos de intensa dúvida. Paira no ar uma imensa crise sobre as disciplinas
humanísticas, que se reflete em uma crise sem precedentes.

Não se trata, apenas, da fragmentação pessimista representada pelos movimentos chamados pós-
modernos, da perda da noção de verdade e de totalidade em sede da Filosofia, caracterizada pelo abandono
dos velhos filósofos sistemáticos, o último dos quais, reconhecidamente, Hegel.

Estamos diante dos sintomas evidentes de uma crise ético-política de grandes proporções. Uma crise
que se mostra em dois momentos, de graves conseqüências, verificados no século XX: o vendaval ético
representado pelo retorno do bárbaro, na Segunda Grande Guerra, nos anos 1940, e o vazio político
decorrente da emergência do neo-liberalismo ideológico, a partir dos anos 1980.

Em ambos os momentos, os anos 1940 e os anos 1980, a humanidade foi posta à prova; vejamos suas
respostas[1].

É fato que os anos 1940 trouxeram, essencialmente, perplexidade. O século XX que emerge do
segundo pós-guerra é o século do medo, do risco e da desesperança. A dor do Holocausto, potencializada
pela brutalidade de Hiroshima e Nagasaki, levaram o Ocidente a estabelecer novos marcos em termos de
valores jurídicos, consubstanciados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948 e
contemporânea ao surgimento do sistema da Organização das Nações Unidas (ONU).

No plano jurídico, o Estado (re)toma seu papel essencial na concretização de direitos. O
juspositivismo é tomado com a expressão de um risco – o risco dos regimes totalitários e desumanos – e sua
crítica elevada em potência e em tom, de modo a buscar alternativas teóricas para sua insuficiência ética.

Volta à baila a Filosofia do Direito, e em um novo marco. Na cultura jurídica alemã, seminal, os
tempos dos jusfilósofos privatistas (século XIX) e do dos jusfilósofos penalistas (início do século XX) é
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definitivamente superado pelo tempo dos jusfilósofos constitucionalistas. Começa a surgir o chamado pós-
positivismo, um esforço pela retomada dos valores jurídicos sem o fetichismo legalista do início do século
XX. Menos técnica, menos ciência, mais Filosofia do Direito. Menos Direito nacional, mais Direito
Internacional.

O Estado, em permanente estado de fria beligerância, era cada vez mais caro, garantindo um
desenvolvimento sem precedentes da indústria bélica; as potências emergentes de Yalta retalham a Europa e
jogam com o restante do mundo; formalmente, concedia-se independência às colônias européias, mas
materialmente, impunha-se o alinhamento coativo ou com a potência de Hollywood ou com o ouro de
Moscou.

Diferenças culturais – imensas - cedem lugar a uma artificial polarização ideológica. Direita e
esquerda se auto-mitificam, dividindo o mundo. Nada mais existe, só o ideológico, de matriz econômica:
triunfa, portanto, por várias décadas, o olhar marxista.

Na insegurança bélica, a segurança ideológica; conhecemos o jogo e conhecemos o inimigo.
Florescem escolas de pensamento jurídico (e em Humanidades) de diferentes abordagens, especialmente,
entre nós, o pós-positivismo.

Mas os anos 1980 seriam tão ou mais devastadores para o espírito ocidental que os anos 1940. Nos
dois mundos, o primeiro e o segundo, na OTAN como na Cortina de Ferro, tudo mudou.

No primeiro mundo, o materialismo yuppie (e sua ideologia do lucro, tão materialista quanto
qualquer marxismo) se coloca em primeiro plano, rejeitando visceralmente a dimensão social da vida política
e diluindo o Estado no Mercado, que se afirmava como fonte e destino da vida.

Sobem ao poder, nos Estados polares do Atlântico Norte, dois líderes fortemente comprometidos
com reformas estruturais, que enfraquecem o Estado e fortalecem o Mercado, a Economia, as trocas
comerciais, e a mola mestra da cultura protestante: a livre iniciativa. Com Margareth Thatcher e Ronald
Reagan, triunfa o Mercado e traz-se o Estado à berlinda, retalhando-o com a pseudo-racionalidade
econômica.

A surpresa do tempo, ainda não digerida pela contemporaneidade, viria ao final da década de 1980: a
capitulação do mundo socialista, depois da transparência (glasnost) com que Mikhail Gorbatchov pretendeu
reestruturar (perestroika) a União Soviética.

Em 1989, cai o Muro de Berlim, e a vitória financeira do Ocidente é cantada como o fim da história:
o ocaso do socialismo real é o triunfo da livre iniciativa e do lucro, renovando velhas fórmulas de conquista
de mercados. A burocracia financeira internacional, outrora atuante no 3º Mundo, desfila ágil pelo planeta.

Já em 1989, a fera do Mercado afia as garras, no chamado Consenso de Washington. Desestatizar é a
ordem do tempo. Abrir os portos da economia, esvaziar a soberania, transnacionalizar a economia, globalizar
o mundo, despolitizar o Direito.

O Estado, assim, é cantado como o vilão dos povos, e enfraquecido com todos os argumentos
possíveis; seu tamanho e, sobretudo, seu custo terão de diminuir, necessariamente. Não pode haver espaço,
nem recursos, para o enfrentamento da globalização; espolia-se o Estado, cria-se o mito do Estado caro,
estimula-se o horror ao funcionalismo público; envereda-se pelo caminho estatofóbico.

Todo esse processo é representado na expressão Estado poiético, que Joaquim Carlos Salgado
propõe, a partir do grego poiein (fazer, produzir): é o Estado que se rege pela lei econômica do superávit e
do lucro - “o Estado Poiético é a ruptura no Estado Ético contemporâneo que alcançou a forma do Estado
de Direito”[2].

Esse, o contexto em que se insere a presente pesquisa. Com efeito, considerando o amplo processo
de desestatização do Estado brasileiro com a criação de autarquias especiais e independentes, denominadas
agências reguladoras, assim como a possibilidade do exercício de função normativa por tais autarquias,
propõe-se a estudar, na presente pesquisa, a restrição de direitos aplicada pelas agências reguladoras,
especificamente a incidência de sanções administrativas fundadas em atos normativos diversos de lei em
sentido estrito.

 
2. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO[3] E A PRIMAZIA DOS
DIREITOS FUNDAMENTAIS
 

Dentre os modelos de Estado, conforme visto anteriormente, destaca-se o Estado de Direito, cuja
principal ideologia é a limitação de poder, que até o seu surgimento era exercido de forma arbitrária e
discricionária nos modelos de organizações estatais absolutistas.

Nascido sob o influxo dos ideais das revoluções americana e francesa, o Estado de Direito teve sua
estrutura baseada na separação entre os poderes - ou funções - estatais, na submissão à vontade impessoal
das normas jurídicas e na possibilidade do controle da constitucionalidade das leis por parte do Poder
Judiciário.

Entretanto, com o desenvolvimento das relações sociais e o aumento dos conflitos, principalmente
entre indivíduos e Estado, passou-se a exigir uma organização estatal que não somente assegurasse a
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limitação formal do poder político, mas, também, substancial, no sentido de assegurar a efetivação dos
direitos e liberdades fundamentais do homem, até porque faltava, a “legitimação do poder”[4], alcançada
com o acréscimo de uma terceira característica ao modelo original do Estado de Direito, qual seja, a
democracia.

Surgiu, então, uma nova concepção do Estado de Direito, denominada Estado democrático de
Direito, no qual a lei “não é um ato livre dentro da constituição; é um ato, positiva e negativamente
determinado pela lei fundamental”[5].

No plano formal, o Estado democrático de Direito é informado por todos os fundamentos do Estado
de Direito. A diferença entre essas formas de organização estatal reside no plano substancial, uma vez que no
Estado democrático de Direito todos os poderes têm por fim garantir os direitos fundamentais dos cidadãos,
encontrando-se limitados por deveres jurídicos, relativos não apenas à forma, mas também aos conteúdos de
seu exercício.

Como bem observa Canotilho, o Estado de Direito democrático-constitucional – denominação que
atribui ao modelo de organização estatal em destaque – é mais do que um Estado de Direito, na medida em
que os poderes são delimitados e exercidos democraticamente, derivando o poder político do “poder dos
cidadãos”. O elemento democrático não foi apenas introduzido para “travar” o poder (to check the power),
mas também pela necessidade de legitimação do exercício do poder político (to legitimize State power) [6].

Por isso, ao mesmo tempo em que a lei é condicionante, uma vez que determina o agir dos poderes
públicos, é também condicionada, pois este agir é direcionado à efetivação dos direitos fundamentais.

Quanto ao modelo de Estado por nós adotado, consta do preâmbulo da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, a instituição de um “Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais”. Por sua vez, seu art. 1º dispõe que a República Federativa do Brasil constitui-
se em um Estado democrático de Direito, tendo como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da
pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.

Da leitura dos dispositivos constitucionais acima mencionados, dúvida não há de que a abruptas
transformações sofridas pelo Estado brasileiro nas últimas décadas, especialmente após a redemocratização
do país, consolidada com a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, aliadas a uma vasta quantidade de
normas constitucionais direcionadas à Administração Pública, além da densidade normativa atribuída aos
princípios, foram determinantes para a constitucionalização não apenas do Direito Administrativo, mas de
todo ordenamento jurídico.

É de frisar-se que, como aponta Luis Roberto Barroso, a partir do modelo constitucional de Estado
fundado na dignidade humana e na preservação dos direitos fundamentais, alterou-se a qualidade das
relações entre a Administração e os administrados, com a superação ou reformulação de paradigmas
tradicionais, destacando-se “a redefinição da idéia de supremacia do interesse público sobre o interesse
privado”, “a vinculação do administrador à Constituição e não apenas à lei ordinária” e “a possibilidade de
controle judicial do mérito do ato administrativo”[7].

Da mesma forma, ressalta Diogo de Figueiredo Moreira que, no triunfo da constitucionalização sobre
o Direito Administrativo, nenhum fato concorreu com mais intensidade do que “a épica ascensão dos direitos
fundamentais no Direito Público” [8].

Pelo exposto, em razão da adoção do modelo de Estado democrático de Direito, evidencia-se a
imprescindibilidade de concretização dos direitos fundamentais, mesmo no campo do Direito Administrativo,
razão pela qual, adiante, serão tecidas breves considerações acerca desses direitos.

Não obstante a influência da Magna Carta de 1215, outorgada na Inglaterra pelo Rei João Sem Terra,
assim como de outros documentos britânicos, tais como, a Petition of Rights e o Habeas Corpus
Amendment Act, costuma-se afirmar, entre os constitucionalistas, que a expansão das idéias sobre os direitos
fundamentais, direitos inerentes à condição humana e à cidadania, está localizada historicamente no século
XVIII.

Com efeito, com as declarações norte-americanas da última metade do século XVIII e com a
Revolução Francesa de 1789, firmou-se a idéia de que o indivíduo possuía direitos que não devia ao Estado,
mas que eram inerentes a sua própria natureza.

Numa perspectiva histórica, os direitos fundamentais são extremamente dinâmicos, tendo
incorporado, de um lado, valores que se formaram ao longo dos tempos e, de outro, autênticos direitos.

E, com a evolução desses direitos nos séculos XIX e XX, abandonou-se o caráter individualista das
declarações do século XVIII, havendo surgido reivindicações sociais, econômicas e culturais, além de ter se
consolidado a positivação dos direitos fundamentais, passando de meros preceitos éticos e axiomáticos à
categoria de normas positivadas.

Mesmo sendo difíceis de serem sintetizados, para Ingo Wolfgang Sarlet, direitos fundamentais são
todas as posições jurídicas concernentes às pessoas, que, do ponto de vista do Direito Constitucional
positivo, foram, por seu conteúdo e importância (fundamentalidade, em sentido material), integradas ao texto
da Constituição e, portanto, retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos, bem como as
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que, por seu conteúdo e significado, possam lhes ser equiparados, agregando-se à Constituição material,
tendo, ou não, assento na Constituição[9].

Nessa ordem, para que sejam reconhecidos como tais, os direitos fundamentais devem expressar
valores reconhecidos como próprios pela sociedade; positivar-se numa norma fundamental; consistir na única
forma de permitir que a vontade social se transforme em vontade política, transformando-se em fins do
Estado; revelar-se como forma social e democrática de serem eliminados os privilégios, sendo necessários
para realização dos princípios do Estado democrático de Direito[10].

Além das características acima referidas, relacionam-se aos direitos fundamentais a: a)
irrenunciabilidade; b) inviolabilidade; c) efetividade; d) interdependência; e) complementariedade; e f)
relatividade.

Por fim, a propósito ainda da matéria, deve-se ressaltar que não se há de confundir os direitos
fundamentais com os direitos subjetivos públicos, tampouco com os direitos humanos, pois, conforme
magistralmente explicitado por Ingo Wolfgang Sarlet, os direitos fundamentais são os direitos do ser humano
reconhecidos e positivados na esfera do Direito Constitucional positivo de determinado Estado, enquanto
que a expressão direitos humanos estaria relacionada “com os documentos de direito internacional, por
referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua
vinculação com determinada ordem Constitucional e que, portanto, aspiram à validade universal, para todos
povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional (internacional)”[11].

 
3. A DESESTATIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO E AS AGÊNCIAS REGULADORAS: A
VIRAGEM PARADIGMÁTICA DO PAPEL DO ESTADO PÓS-MODERNO
 

Nascidas do Poder Constituinte de reforma, as agências reguladoras são autarquias especiais e
independentes, com o fim de regular as atividades econômicas, o uso de bens públicos e a prestação de
serviços públicos.

 Suas atribuições envolvem, dentre outras, fiscalizar, negociar, normatizar, gerenciar, arbitrar,
sancionar. Em um esboço de compreensão, podemos dizer que as agências possuem funções executivas,
decisórias e mesmo normativas, com a flexibilização (polêmica, é bem verdade) do princípio da legalidade,
até mesmo no plano de uma deslegalização, entendida como uma retirada pelo legislador de certas matérias
do domínio legal, o que será comentado adiante, no item 3.2.

Merece, ainda, alusão a observação de Gustavo Binenbojm, para quem o modelo regulatório
brasileiro inspirou-se, em larga medida, no modelo norte-americano pós new-deal, pois “foi estruturado em
agências com acentuado grau de autonomia em relação à Chefia do Poder Executivo e fundado na ideia do
insulamento político de administradores pretensamente neutros, dotados de elevada qualificação
técnica”[12].
 
3.1. O poder normativo das agências reguladoras

                                                                                                                                                        
Considerando que os discursos dos novos tempos são o da desregulamentação e o da desestatização, através
das privatizações, da flexibilização dos monopólios públicos, da abertura ao capital estrangeiro, já tão
decantados nos tópicos anteriores, nada mais natural que tenha havido uma releitura ao princípio da
legalidade, fundando no sistema tripartite oitocentista, com a admissão da profusão de fontes normativas,
não mais titularizadas apenas pelo Poder Legislativo.

De fato, as leis, em seu sentido clássico, já não mais acompanham, em sua inteireza, as exigências da
sociedade pós-moderna.

Com maestria, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ao comentar a transição da fase eminentemente
legalista para a fase da legalidade temperada dos dias de hoje, afirma que

Este princípio de reserva legal, que se constitui numa garantia individual
fundamental, tem sido, por longa tradição, adotado nos ordenamentos
constitucionais, ditando uma interpretação restritiva do princípio da separação de
poderes, que assim prevaleceu durante um longo período de amadurecimento do
Direito Público, passando por duas fases: a primeira, de absoluta inaceitação e,
depois, da aceitação limitada da delegabilidade da função normativa. [...]. A lei,
como conceito iluminista-racionalista, enquanto produto do Estado formalmente
manifestado pelos órgãos legislativos constitucionais, parece ter atingido seu zênite
como instrumento regrador de condutas sociais. [...] O pluralismo, ao multiplicar os
centros de poder na sociedade, tornando-a policrática, fez despontar novas fontes
normativas autônomas e semi-autônomas que atuam com vantagem como sucedânea
da norma legal[13].
 

Nesse mesmo sentido é o pensamento de Marcos Juruena Villela Souto, para quem, as leis, como
regra, não mais atendem aos novos padrões da sociedade, “sendo necessárias normas que tratem das
especificidades, que realizem o planejamento dos setores, viabilizem a intervenção do Estado em garantia do
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cumprimento ou a realização de seus valores”[14].
Assim, não obstante entendimentos em sentido contrário, define-se o poder – ou função – normativa

das agências reguladoras, como a que “cuida de explicitar os comando técnicos voltados para o cumprimento
dos direitos e deveres estabelecidos em lei – função executiva”, não se confundindo com delegação
legislativa ou exercício do poder regulamentar, privativo do Chefe do Poder Executivo[15].

Há de ser registrado que esses comandos técnicos emitidos pelas agências reguladoras consistem em
atos discricionários, na medida em que elegem os meios técnicos adequados, não estabelecidos em lei, para
atingir o interesse público.

Há, ainda, de ser ressaltada a possibilidade de controle judicial dos atos normativos das agências
reguladoras, não obstante suas funções serem exercidas com base em conhecimentos técnicos.

Por isso, é de frisar-se que cabe ao Poder Judiciário examinar o mérito dos atos das agências
reguladoras – os motivos vinculantes e determinantes, a fim de determinar se houve ou não desvio de poder
regulatório.

E, nessa tarefa, deverá o julgador observar se a norma regulatória não viola os princípios da
legalidade e da proporcionalidade, ou seja, se é adequada (restringe-se às finalidades da criação da agência
reguladora), necessária (inexistência de meio menos gravoso para atingir a finalidade) e se comporta juízo de
conformação - proporcionalidade em sentido estrito -, que é a ponderação entre o ônus imposto pela medida
e pelo benefício trazido por ela, a fim de se constatar se a interferência da agência reguladora no direito dos
cidadãos através daquele ato é ou não justificável.

Com efeito, encontra-se hoje, como etapa superada, o reconhecimento judicial e doutrinário da
possibilidade de controle jurisdicional dos atos das agências reguladoras, “por força da universalidade da
jurisdição”, devendo o juiz decidir com base nos “princípios vetores da legislação que rege a matéria”[16],
sem olvidar dos parâmetros acima elencados, quais sejam, a verificação da legalidade e da proporcionalidade
lato sensu.
                                  
3.2. A função sancionadora das agências reguladoras

 
Quanto à função sancionadora das agências reguladoras, consubstancia-se num desdobramento lógico

da sua função normativa, indicando Diogo de Figueiredo Moreira Neto que a função reguladora “é, na
verdade, um híbrido de atribuições de natureza variada, inclusive fiscalizadoras e negociadoras, mas também
normativas, arbitradoras e sancionadoras [...]”[17].

Realmente, em linhas gerais, os doutrinadores e, via de regra, as próprias leis que as instituem,
definem como funções primordiais das agências reguladoras, dentre outras, a fiscalização das empresas
concorrentes, a resolução das eventuais controvérsias e dos conflitos que surgirem entre as agências, o
governo e os usuários, assim como a indicação da política de tarifação, com a proibição de práticas
prejudiciais à concorrência, concentrando-se sua atuação em três frentes: regulamentadora, fiscalizadora e
sancionadora, precipuamente, essa última, para assegurar o eficaz funcionamento dos seus misteres.

 
4. PREMISSAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
 

O Direito Administrativo Sancionador apresenta-se hoje como uma evolução na aplicação do clássico
“poder de polícia da administração pública”. Mas não se há de confundi-los.

A propósito, percucientes são as palavras de Diogo de Figueiredo Moreira Neto:
 
Há, efetivamente, uma distinção antiga e importante entre poder de polícia e poder sancionador,
lamentavelmente ignorada pelas autoridades públicas reguladoras, pois o embaralhamento se mostra
conveniente e, por outro lado, a doutrina brasileira não tem estado atenta a essa relevante distinção. O
poder de polícia, diz-se daquele que importa na imposição de um disciplinamento setorial: expedir
ordens, comandos, licenças, exercitar atos coercitivos sumários para satisfação do interesse público.
Costuma-se definir [...] como o poder de autoridade no setor.
Na raiz do poder de polícia está a formação do próprio Estado Moderno, com a eliminação do Estado
feudal e a centralização do poder no Estado, em detrimento da autoridade dos feudos. Assim, pode-se
considerar como um dos elementos estruturantes do Estado Moderno o conceito de poder de polícia. Já o
poder sancionador é um desdobramento, como que uma especialização, do poder de polícia, que se
projeta desde logo no Direito Penal, a partir do Iluminismo, tendo em CESARE BECCARIA seu grande
idealizador, como um auspicioso fruto do ideário humanístico moderno.
[...].
No início do século XX, intensifica-se um movimento, sobretudo na Itália, mas também na Alemanha, e
na Europa se alastra no decorrer das décadas e se multiplica de maneira extremamente veloz no pós-
guerra, especialmente na década de 60 em diante, como o fenômeno que ganhou a designação técnica de
Direito Administrativo Sancionador.
O poder sancionador, antes restrito aos domínios do Direito Penal, adentra a teoria da sanção e ganha
corpo no Direito Administrativo, passando a avançar ostensivamente sobre a teoria assente do poder de
polícia. Ocorre, nesse caso, autêntico recorte do poder de polícia, que perde uma fatia de seu conteúdo
para o Direito Administrativo Sancionador. [...]. O Direito Administrativo Sancionador é mais próximo
do Direito Penal do que do Direito de Polícia[18].

 
Para Fábio Medina Osório, ressalta aos olhos a atualidade e a importância do Direito Administrativo

Sancionador[19], pois basta observar o cotidiano da Administração Pública, em todos os níveis federativos,
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para se vislumbrar a aplicação das mais variadas sanções administrativas, nos campos que comportam as
funções de fiscalização e de repressão do Estado[20]. 

Daí a necessidade de serem estabelecidos os limites constitucionais de aplicação das sanções
administrativas, especificamente pelas agências reguladoras, como forma de resguardar os direitos
fundamentais dos administrados (regulados) – uma das finalidades precípuas de um Estado democrático de
Direito, modelo de Estado adotado pelo Brasil.
 
4.1. A (in)diferença ontológica entre infração penal e infração administrativa
 

Remonta ao séc. XIX a discussão acerca da existência, ou não, de traços distintivos entre as ilicitudes
penal e administrativa. Não obstante algumas variações, consolidaram-se na doutrina, basicamente, duas
teorias – a dualista ou diferenciadora e a monista ou identificadora.

Para os primeiros, o ilícito penal seria um aliud em relação à normatividade administrativa[21],
diferenciando-se qualitativamente. Já para os adeptos da teoria identificadora, sob a perspectiva do conteúdo
material do ilícito, haveria identidade substancial entre as ilicitudes em questão, uma vez que a distinção dar-
se-ia apenas em grau quantitativo.

Não há como discorrer sobre as teorias diferenciadoras sem mencionar, pela sua sistematização e
repercussão, o damnus emergens e lucrum cessans, preconizados por Goldschmidt, no início do século
passado (1902), como critérios qualitativos de distinção entre o ilícito penal e o ilícito administrativo.

Para Goldschmidt, seguido, dentre outros, por Bocklemann e Lange, os ilícitos penais seriam “delitos
naturais”, “previamente dados” ou “metapositivos”, enquanto os delitos administrativos seriam “delitos
artificiais” ou criados tão somente pela vontade do Estado[22], consistindo, esses últimos, apenas na
desobediência aos mandatos e proibições estabelecidos positivamente pelo legislador.

Como bem explica Lange, a distinção entre ilícitos penais– os quais corresponderiam aos delitos
naturais – e os ilícitos administrativos – chamados delitos artificiais - não se fundamenta numa concepção
jusnaturalista, significando unicamente que os delitos naturais apresentam relevante significação cultural ou
forte contéudo ético-social, enquanto os delitos artificiais constituem ações irrelevantes para a ética social
ou culturamente irrelevante[23].

Ademais, para os adeptos dessa vertente teórica, notadamente Goldschmidt, o ilícito administrativo
não seria uma ação contrária ao direito, ou seja, não representaria lesão ou perigo de lesão a um interesse
juridicamente tutelado. Refletiria apenas uma ação contrária à administração, um lucrum cessans ou a não
ocorrência de um resultado favorável.

Como pontua Fabio Roberto D´Avila, na formulação teórica de Goldschmidt, o lucrum cessans
representaria a nota característica distintiva do ilícito administrativo,

De um ilícito desprovido de ofensa a um bem jurídico, porém erigido segundo a
idéia da promoção de interesses públicos, logo de um ilícito que se faz
qualitativamente diverso do ilícito penal. Enquanto este alcança legitimidade apenas
quando, para além da oposição ao preceito normativo (dimensão formal), tem o seu
objeto de proteção violado, na forma de uma ofensa ao bem jurídico, ou seja, um
damnus emergens (dimensão material), ao ilícito administrativo, desprovido de bem
jurídico, bastaria o não-atendimento às exigências normativas de promoção, bastaria
um lucrum cessans[24].
 

Há de ser ressaltado que Goldschmidt não foi o precursor dessa concepção, pois Feuerbach
diferenciava os crimes em sentido estrito dos delitos de polícia, os quais seriam considerados não por
alguma qualidade intrínseca, mas por pôr em risco a segurança e a ordem jurídica[25], e Carmignani, em seu
Juris Criminalis Elementa, em 1833, já propunha a ofensividade como acento distintivo entre crime e
infração administrativa. De acordo com Carmignani, os crimes propriamente ditos representariam lesão à
segurança – “direito inerente à natureza do homem ou àquela da sociedade” - e os “crimes de polícia”
corresponderiam tão somente lesão à prosperidade pública[26].

Dando continuidade às teorias diferenciadoras, encontramos em Portugal diversas construções
doutrinárias sustentando a diferença qualitativa entre o ilícito penal e o ilícito de mera ordenação social
(administrativo).

Para Eduardo Correia, o ilícito administrativo não representa um minus relativamente ao ilícito penal,
uma vez que não corresponde a imperativos ético-jurídicos, resultando de uma “ampliada concepção de
justiça, [...] visando uma melhor produção ou distribuição das riquezas, uma maior promoção ou difusão da
cultura ou de outros interesses da sociedade”[27].

Da mesma forma, José de Faria Costa sustenta que entre o Direito Penal e o Direito de Mera
Ordenação Social intercede uma diferença qualitativa[28], uma vez que esse visa “ordenar ou promover
ordenando os comportamentos socialmente necessários ao harmónico desenvolvimento comunitário”, não
tendo, por conseguinte, como finalidade a proteção específica da defesa de bens jurídicos pessoais ou mesmo
“supra-individuais de radical pessoal”, como tem o Direito Penal[29].

Quanto à doutrina espanhola, não obstante a prevalência da tese da identidade substancial entre

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2155



ilícitos penais e administrativos, Silva Sánchez entende que o Direito Administrativo Sancionador correponde
a um reforço da gestão ordinária da administração, ao cuidar das condutas perturbadoras de modelos
setoriais de gestão. Seu interesse reside na integralidade – globalidade - do modelo, por isso tipifica
infrações sob perspectivas gerais, não sendo necessário que a conduta sancionada apresente relevância ou
lesividade para a proteção de um bem jurídico[30].

Por outro lado, sob a perspectiva do conteúdo material, não é possível encontrar diferenças essenciais
entre o ilícito penal e o ilícito administrativo, mas tão somente de grau, de um maior ou menor conteúdo de
injusto[31].

Com efeito, para Nelson Hungria, adepto da teoria identificadora, a ilicitude jurídica é uma só, do
mesmo modo que um só, na sua essência, é o dever jurídico, razão pela qual não se há de falar em um ilícito
administrativo ontologicamente distinto de um ilícito penal[32].

E, com fundamento nos ensinamentos de Bentham e Beling, afirma que
[...] A única diferença que pode ser reconhecida entre as duas espécies de ilicitude é
de quantidade ou de grau; está na maior ou menor gravidade [...] de uma em cotejo
com a outra. O ilícito administrativo é um minus em relação ao ilícito penal[33].
 

Cerezo Mir critica a construção dos partidários da teoria diferenciadora, notadamente no que se
refere à indiferença ético-social da infração administrativa, destacando que os mandatos e as proibições são
estabelecidos pelo legislador com o fim de criar um “estado ou situação valiosos ou impedir a produção de
um dano”, e não para exigir apenas obediência dos cidadãos, até porque dentro do ordenamento jurídico não
pode haver normas puramente arbitrárias ou em razão da vontade exclusiva do Estado[34]. Daí defende que
“a partir do núcleo central do Direito Penal até as últimas contravenções penais ou infrações administrativas
perpassa uma linha contínua de um ilícito material que se vai atenuando, mas que não chega a desaparecer
totalmente”.

Diante desse contexto, afirma Cerezo Mir que entre as penas e as sanções administrativas existem
apenas diferenças quantitativas, pois o ilícito penal e o ilícito administrativo possuem conteúdo material
semelhante e a mesma estrutura lógica. E conclui apontando que tanto as penas, como as sanções
administrativas encontram sua justificação “unicamente em sua proporção à gravidade da infração e em sua
necessidade”[35].

Para Roxin, a tutela de ofensa a bens jurídicos também está presente na formulação normativa do
ilícito administrativo, como, por exemplo, nas infrações administrativas de trânsito que protegem a vida e a
saúde, não constituindo de modo algum mera desobediência a uma ordem administrativa. Além disso,
muitos crimes contra o meio ambiente consistem em desobediência a ordens administrativas, sem perder,
contudo, seu caráter penal. Assim, a ratio dessas condutas estarem previstas em normatividades distintas se
dá, não em virtude da tutela de bens jurídicos, pois comum a ambas, mas em razão do princípio da
subsidiariedade[36].

Sustenta, ainda, Roxin que o juízo de desvalor ético das contra-ordenações somente é menor que os
dos crimes na medida em que diminui sua ofensividade social. Assim, a diferença entre eles é
predominantemente de acento quantitativo, conforme a opinião absolutamente dominante na atualidade,
apesar de reconhecer que há um limite, além do qual a quantidade se transforma em qualidade[37].

Por sua vez, aduz Garcia de Enterría que, havendo fracassado todos os intentos de distinguir
teoricamente os ilícitos penais dos administrativos, somente razões de política criminal[38] explicariam a
opção do legislador entre tais vias repressivas[39].

Nesse mesmo sentido, é a orientação de Enrique Bacigalupo, para quem o Direito Penal e o Direito
Administrativo Sancionador fazem parte do sistema jurídico das sanções estatais, competindo à política
criminal traçar os critérios que estabeleçam as condutas que podem ser punidas criminalmente e
administrativamente, respectivamente, cabendo, a essa última normatividade, as condutas menos graves[40].

Já Alejandro Nieto defende a existência de uma ontologia normativa, dado que a infração penal e a
infração administrativa são criações normativas, cabendo, em última instância, ao legislador qualificar
determinada conduta como uma ou outra, independentemente de seu contéudo material, de sua função e de
seus fins[41]. Correspondem, dessa forma, a meras etiquetas que o legislador vai colocando livremente por
razões de uma política criminal global na qual se utiliza as normas como simples instrumentos[42].

León Villalba, igualmente, adota essa postura, ressaltando, porém, que a decisão do legislador em
qualificar um comportamento como crime ou infração administrativa não é voluntariosa, baseando-se na
importância dos bens jurídicos tutelados e na gravidade de sua agressão, conforme os princípios da
proporcionalidade e da subsidiariedade[43].

Constata-se pelo exposto, não apenas nesse item, mas, também, no item 2 da presente pesquisa que,
num  Estado de Direito constitucional, como o Estado brasileiro, já não mais se admite a limitação de
direitos, seja na esfera individual, seja no âmbito das organizações empresariais ou sociais, mesmo que de
natureza administrativa, se não tiver por fim a defesa de valores ético-sociais.

Com efeito, é inconteste a profunda mudança nos paradigmas do Direito Administrativo, com a
reconstrução de sua função sancionadora, a partir um Direito Administrativo constitucionalizado em torno
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dos direitos fundamentais[44].
Por isso, carece de fundamentação a exclusão do conceito de bem jurídico do ilícito administrativo,

uma vez que uma conduta que não constitua, sequer abstratamente, perigo de lesão a interesse juridicamente
tutelado não pode ser sancionada pela potestade punitiva estatal, ainda que na esfera administrativa[45].

Assim, estabelecido que o ilícito administrativo, também, seria formado por fatos ofensivos a bens
jurídicos, entende-se que, em caso de condutas que representem ofensa ou perigo de violação a bens
jurídicos dotados de dignidade penal, não haveria diferença substancial entre as possíveis técnicas de
proteção a serem escolhidas pelo legislador – Direito Penal ou Direito Administrativo -, sendo os critérios de
delimitação vinculados aos princípios de direito, especialmente os princípios da subsidiariedade e da
fragmentariedade do Direito Penal, e aos interesses de política criminal[46].

Realmente, as infrações administrativas buscam tutelar bens jurídicos, até mesmo de caráter
individual, ainda que de menor valor ou em uma exposição menos prejudicial, “como ocorre em âmbito
viário, onde, no mais das vezes, o ilícito está orientado a evitar situações de perigo à vida, à saúde e à
propriedade”[47].

Nesse sentido, foram as conclusões do XIV Congresso Internacional de Direito Penal, ocorrido em
outubro de 1989, em Viena, ao estabelecer, na introdução de suas resoluções, que a questão de saber se uma
determinada conduta deveria ser punida pelo Direito Penal ou pelo Direito Administrativo penal não pode ser
determinada de maneira categórica. Dessa forma, competiria ao legislador optar por uma dessas esferas
sancionadoras, tendo em vista diversos critérios, especialmente o interesse social afetado pela conduta em
questão, a gravidade da exposição a perigo ou dos danos causados a referido interesse, a natureza e o grau
de culpa do ofensor[48].

Ainda sobre o tema, merece registro a jurisprudência do Tribunal Europeu de Direito Humanos, que
declarou a identidade intrínseca entre o ilícito penal e o ilícito administrativo, ao admitir a possibilidade de
eleição, por parte do legislador, entre o uso da potestade penal e a administrativa sancionadora, uma vez que,
nesse aspecto, não são compartimentos estanques[49].

Em síntese, afirma-se a identidade substancial entre o ilícito penal e o ilícito administrativo[50],
podendo um mesmo bem jurídico ser protegido por técnicas penais[51] ou administrativas, a critério do
legislador, não de maneira absolutamente discricionária, mas orientado pelos programas de política criminal
e, notadamente, pelos princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade do Direito Penal, com
ponderações de acento quantitativo, quais sejam, a intensidade do ataque ao bem jurídico tutelado,
consubstanciado na gravidade da conduta - seu desvalor ético-social -, e a respectiva magnitude da lesão ou
do perigo de violação.

Registre-se que não se está a defender a possibilidade, ou melhor, a legitimidade, de serem tutelados
pelo Direito Penal fatos materialmente vinculados tão somente ao Direito Administrativo Sancionador. Na
verdade, a postura adotada é no sentido de que corresponde a um ato político a titpificação de um
comportamento como crime ou infração administrativa, não se baseando, todavia, a decisão do legislador em
critérios voluntariosos, mas na importância dos bens jurídicos tutelados e na gravidade de sua ofensa, de
acordo com os princípios fundamentais do Direito Penal, especialmente os princípios da proporcionalidade e
da subsidiariedade[52].
 
4.2. A aplicação matizada[53] dos princípios garantistas do Direito Penal à potestade administrativa
 

Considerando a inexistência de diferença substancial – mas tão somente de grau - entre as ilicitudes
penal e administrativa, não haveria razão para a inaplicabilidade das garantias de diversos dos direitos
fundamentais individuais, cuja incidência se consolidou na esfera penal.

Com efeito, mesmo reconhecendo-se a diversidade de regimes jurídicos entre as sanções penais e as
administrativas – por escolhas meramente políticas, ressalte-se - assim como a autonomia e a independência
dessas searas, a tendência atual é no sentido da aplicação dos princípios informadores do Direito Penal, com
certos matizes, ao Direito Administrativo Sancionador, pelos mais diversos argumentos, salientando-se que a
interpretação constitucional, a doutrina universal dos direitos humanos e a teoria dos direitos fundamentais
conduzem a uma “progressiva aproximação dos métodos hermenêuticos, mormente em área comum ao
Direito Sancionador, seja ele Penal, seja Administrativo”[54].

Sobre a matéria, Diogo de Figueiredo Moreira Neto registra que
[...] Tanto o constitucionalismo inaugurado entre nós em 1988, quanto o direito regulatório, que nos veio
em meados da década de noventa, transformaram dramaticamente as premissas sancionatórias
administrativas do antigo dogmatismo, por muito tempo assentado em paradigmas hoje alterados,
quando não substituídos.
[...].
O Direito Administrativo Sancionador, como técnica jurídica de decisão racional, incrementa a
previsibilidade, como qualidade própria das deliberações informadas pelos princípios da juridicidade
(legalidade e legitimidade), da moralidade administrativa, da impessoalidade, da publicidade, da
eficiência e do resultado, postos todos como impedimentos para que a Administração em geral e as
agências, em particular, cedam à tentação voluntarista de se valerem de práticas sancionadoras que
vulnerem direitos fundamentais[55].
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 Na Europa, a partir da década de 1960, os Tribunais Constitucionais começaram a construir a
dogmática do Direito Administrativo Sancionador, aplicando, gradativamente, princípios penais, embora com
nuances, a esse domínio, para equiparar as garantias individuais, havendo o Tribunal Europeu de Direitos
Humanos consolidado essa orientação na década de 1990.

No Direito Espanhol, cenário no qual as premissas do Direito Administrativo Sancionador
encontram-se amplamente consolidadas, a Constituição de 1978 vinculou expressamente à potestade
sancionadora administrativa as garantias da legalidade e da tipicidade, ao estabelecer, em ser art. 25.1, que
ninguém pode ser condenado ou sancionado por fatos que ao tempo em que foram cometidos não
constituíam crime, contravenção ou infração administrativa, de acordo com a legislação vigente no momento
da ação ou omissão.

Corroborando a aplicação dos princípios gerais do Direito Penal ao Direito Administrativo
Sancionador, o Tribunal Constitucional Espanhol vem decidindo, desde 1981, que “os princípios inspiradores
da ordem penal são de aplicação, com certos matizes, ao Direito sancionador, uma vez que ambos são
manifestações do ordenamento punitivo do Estado”[56].

Oportunamente, como bem registra Alejandro Nieto, a Administração Pública, quando exerce a
função sancionadora, necessita ajustar-se à dogmática penal – tipificação da infração e da sanção – e aos
princípios gerais do Direito Penal, o qual mantém uma função integradora sobre o Direito Administrativo
Sancionador[57].

Quanto ao ordenamento jurídico brasileiro, poucos são os doutrinadores que defendem a necessidade
da observância, por parte do Direito Administrativo Sancionador, aos princípios consagrados pelo Direito
Penal.

Para Diogo de Figueiredo de Moreira Neto, tal descompromisso constitucional da doutrina
majoritária no Brasil, deve-se, talvez, ao fato da não percepção da indiferença substancial entre as sanções
administrativas e as sanções de natureza penal não privativa da liberdade[58].

Daniel Ferreira é um dos que não descartam a necessária observância dos princípios que protegem o
agente sancionado administrativamente, ao afirmar que, independentemente da natureza da sanção (penal ou
administrativa), alguns princípios são de aplicação cogente. “Tais princípios, representativos de normas
comuns à atividade punitiva do Estado – seja na esfera judicial, seja na esfera administrativa –, estão
dispostos no art. 5º da Constituição da República”[59].

Para Fernanda Palermo, as lindes principiológicas advindas dos princípios de Direito Penal refletem-
se na aplicação do Direito Administrativo Sancionador pátrio, através da incidência, dentre outros, dos
seguintes princípios:

a) legalidade: somente à lei compete a definição das infrações administrativas e respectivas penas; b)
tipicidade: a Administração, ao manejar sua competência punitiva, deve ajustar-se com precisão à
descrição típica da norma que prevê a infração. A tipicidade enuncia uma das conseqüências da adoção
da reserva legal: a taxatividade; c) culpabilidade: para fins de responsabilidade administrativa, este
princípio impõe a ocorrência de dolo ou culpa por parte do agente da infração; d) proporcionalidade: [...]
princípio angular na imposição de sanções penais administrativas[60] [...]; e) retroatividade da norma
mais favorável [...]; f) ne bis in idem: é inaceitável a dupla punição pelo mesmo fato; g) non reformatio
in pejus: a parte vencida não poderá, em decorrência do exercício de sua legítima pretensão em recorrer,
ver a sua situação agravada quando para esse fim, nada postulou a Administração Pública, em qualquer
de suas esferas[61].

 

De fato, como bem sintetizado por Diogo de Figueiredo Moreira Neto, não se permite falar em ius
puniendi sem a observância ao limites impostos pelo Direito Constitucional, no que se refere à restrição de
direitos, qualquer que seja o ramo a exercitar a pretensão punitiva.

Princípios como o nullun crimen sine lege e a nulla poena sine lege devem correspondência também no
direito sancionatório administrativo. De outra parte, também não se admite a aplicação de qualquer
sanção administrativa que não esteja prevista em lei. A natureza do ilícito e dos tipos de sanções, bem
como os seus limites, além das regras gerais do respectivo processo, devem estar previstos. O princípio
da proibição da aplicação retroativa da lei mais desfavorável também há de valer para a sanção
administrativa. Não se poderá qualificar como ilícito administrativo fato passado, nem tampouco aplicar-
lhe sanções mais graves. Deve-se, igualmente, observar o direito de ampla defesa e o contraditório.
Ademais, a todo aquele a quem se for aplicar uma sanção administrativa se concederá o direito de ser
ouvido e se pronunciar sobre ela[62].
 

Enfim, considerando que um mesmo bem jurídico pode ser protegido por técnicas penais ou
administrativas, como bem demonstrado no item 4.1, afirma-se a aplicação, com matizes, na esfera
sancionatória do Direito Administrativo dos princípios cardeais do Direito Penal, destacando-se o princípio
da reserva legal e seus corolários – nullum crimen nulla poena sine lege praevia (proibição da retroatividade
da lei penal), nullum crimen nulla poena sine lege scripta (proibição da tipificação de condutas pelo costume
ou analogia), nullum crimen nulla poena sine lege stricta (proibição da tipificação de condutas por ato
normativo diverso da lei em sentido formal) e nullum crimen nulla poena sine lege certa (proibição dos tipos
penais vagos e indeterminados).

Até porque, como já afirmava o Marquês de Beccaria, “apenas as leis podem indicar as penas de cada
delito e o direito de estabelecer leis penais não pode ser senão da pessoa do legislador, que representa toda a
sociedade [...]”[63].
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5. A (DES)VINCULAÇÃO DA FUNÇÃO SANCIONADORA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS
AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA LEGAL
 

Apesar da independência das agências reguladoras, a função normativa por elas exercida não é
ilimitada, devendo ser adequada aos parâmetros da respectiva lei permissiva e aos princípios constitucionais
atinentes à matéria.

Concretizando essa vertente principiológica, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em diversas
ocasiões, pela necessidade de observância ao postulado da reserva de lei formal, sob pena de ofensa ao
devido processo legal, sempre que se trate de aplicação de medidas restritivas de direitos.

Dentre os julgados da Suprema Corte brasileira, destaca-se, pela clareza das afirmações, o voto
proferido pelo Ministro Celso de Mello, adiante, parcialmente, reproduzido:
 

A imposição estatal de restrições de ordem jurídica, quer se concretize na esfera judicial, quer se realize
no âmbito estritamente administrativo (como sucede com a inclusão de supostos devedores em cadastros
públicos de inadimplentes), supõe, para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo Poder
Público, da garantia indisponível do "due process of law", assegurada, pela Constituição da República
(art. 5º, LIV), à generalidade das pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas de direito público, eis
que o Estado, em tema de limitação ou supressão de direitos, não pode exercer a sua autoridade de
maneira abusiva e arbitrária.
[...].
A reserva de lei em sentido formal qualifica-se como instrumento constitucional de preservação da
integridade de direitos e garantias fundamentais. O princípio da reserva de lei atua como expressiva
limitação constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão, não se
reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou criar obrigações. Nenhum
ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio
constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal. O abuso de poder
regulamentar, especialmente nos casos em que o Estado atua "contra legem" ou "praeter legem", não só
expõe o ato transgressor ao controle jurisdicional, mas viabiliza, até mesmo, tal a gravidade desse
comportamento governamental, o exercício, pelo Congresso Nacional, da competência extraordinária
que lhe confere o art. 49, inciso V, da Constituição da República e que lhe permite "sustar os atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar[64].

 
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, sem previsão

legal da infração, ou seja, sem observância ao princípio da reserva legal, não se pode falar em aplicação de
sanção administrativa, conforme se depreende, exemplificativamente, do seguinte julgado:

[...]. A jurisprudência assente no âmbito das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ é
no sentido de que: "Só a lei em sentido formal ou material é meio hábil para impor sanção" (REsp
274.423/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 20 de março de 2006).
Outro Precedente: AgRg no Ag 901.949/SP, Relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 10 de
dezembro de 2007[65].
 

E diferente não é a posição dos demais tribunais, citando-se, por oportuno, decisão do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região:

 
[...]. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA. PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1. No Estado Democrático de Direito ao qual se propõe o Brasil, por declaração contida na Constituição
Federal, vigora o princípio da legalidade dos atos administrativos, alçado a um maior valor quando se
trata da punição dos seus cidadãos, sejam eles servidores públicos ou não, na área administrativa ou
penal.
[...].
5. Esta Colenda Oitava Turma tem, reiteradamente, julgado que os atos administrativos não tem o
condão de impor penalidade. O art. 5º, II, da Constituição Federal, consagra o direito à liberdade de ação
do indivíduo, ao estatuir que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei, que deve ser entendida em seu sentido formal, por referir-se a direitos fundamentais
[...][66].
 

Há de ser, ainda, registrado que o princípio da legalidade ou da reserva legal, base estrutural do
próprio Estado de Direito, “compreende não apenas a previsibilidade da intervenção do poder punitivo, [...]
mas também o sentimento de segurança jurídica”[67].

Evidencia-se, dessa forma, a superação do argumento recorrente no Direito Administrativo
Sancionador, no sentido da prevalência do interesse público em face dos direitos individuais, não apenas pela
constitucionalização das relações administrativas e pela primazia dos direitos fundamentais, mas também pela
complexidade das relações sociais, que não mais comportam essa dualidade cartesiana[68].

Com efeito, assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao afirmar que o princípio da legalidade
estrita informa o direito de punir do Estado, globalmente considerado[69].

 
6. CONCLUSÕES
 

À luz das mutações sofridas pelo Estado e, conseqüentemente, pelo Direito, em especial nas últimas
décadas, as inovadoras agências reguladoras ocupam papel de notável destaque, desafiando o estudioso do
Direito, e do Direito Público em especial, a propiciar-lhes uma adequada caracterização teórica.

É preciso compreender as agências como fenômenos jurídicos complexos (porquanto inovadores), no
marco da construção de um genuíno Direito da Regulação. Mais ainda: é preciso esquadrinhar suas
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competências e, nesse diapasão, delimitar técnica e cientificamente seus poderes, em especial, no âmbito do
presente trabalho, seu poder sancionador.

Veja-se que a aplicação de sanções administrativas, não apenas pelas agências reguladoras, mas por
toda a Administração Pública, em todos os níveis federativos, somente se torna legítima quando o ato
praticado pelo administrado (regulado) estiver previamente previsto em lei – em sentido formal – como
infração administrativa.

De fato, mostra-se imperiosa a necessidade de (re)construção do conceito de função sancionadora
das agências, a partir de uma visão pós-moderna do Direito Administrativo – e de um direito
constitucionalizado em torno dos direitos fundamentais, coração das constituições democráticas e centro
axiológico do Estado de Direito.

Não se pode transigir com valores tão preciosos e duramente alcançados pela humanidade. Assim,
apesar da autonomia e da independência das agências reguladoras, bem como da hodierna flexibilidade do
princípio da legalidade, a função normativa por elas exercida não é ilimitada, devendo subordinar-se às
molduras constitucionais e legais, com a devida adequação aos princípios constitucionais atinentes à matéria
e aos parâmetros da respectiva lei permissiva[70].

Nesse sentido, somente será admissível a aplicação de sanções administrativas, quando observado o
princípio constitucional da reserva legal, norma reitora da pretensão punitiva de um Estado democrático de
Direito, não sendo por demais repetir que o poder de limitar e condicionar direitos constitui mais que
evidente reserva da lei.

Ademais, a aproximação do Direito Administrativo Sancionador com o Direito Penal, em termos de
salvaguardas de direitos individuais, reforça a necessidade de observância aos princípios cardeais não apenas
da reserva legal, com todos os seus corolários, mas também da segurança jurídica e da previsibilidade das
proibições e das respectivas sanções, dentre outros.

Não estamos, por hora, convencidos da unidade epistemológica e técnica do poder sancionador
estatal, hipótese que, de alguma forma, trespassa nossas reflexões, mas é ainda carente de uma adequada
configuração jurídica; todavia, no quadro de um Direito que se concebe cientificamente como unidade
dotada de coerência, e que se reconstrói a partir das ricas interfaces de seus campos disciplinares, o tema
aqui esposado recebe as luzes necessárias para sua apropriada reconfiguração.

Por isso, afirma-se que sempre deverá ser exigido, na esfera do Direito Administrativo Sancionador,
no mínimo, como forma de legitimar a aplicação de sanções, o cumprimento dos requisitos constitucionais da
legalidade formal e da tipicidade como garantia de segurança dos cidadãos. O melhor Estado, assim, será
sempre aquele que melhor tiver o Direito como genuíno norte.
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OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, JURIDICIDADE E SUPREMACIA DO INTERESSE
PÚBLICO, PARÂMETROS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO E JURISDICIONAL: UM

EXEMPLO CONCRETO NA DECISÃO DA ADPF Nº 101/DF

THE PRINCIPLES OF LEGALITY, JURIDICITY AND SUPREMACY OF THE PUBLIC INTEREST,
PARAMETERS OF ADMINISTRATIVE AND JURISDICTIONAL CONTROL: AN CONCRETE

EXAMPLE IN THE DECISION OF ADPF Nº 101/DF

Gabriel Antonio de Abreu Vieira

RESUMO
No mundo ocidental, a evolução da Administração Pública está relacionada à formação e desenvolvimento
do Estado de Direito nas concepções ideológicas de Estado liberal desde o final do século XVIII, Estado
social a partir do início do século XX, e Estado neoconstitucional após a Segunda Guerra Mundial. Inserida
nessas concepções está a construção dos significados de legalidade, juridicidade e interesse público,
parâmetros de aplicação do direito e de controle administrativo e jurisdicional. Na sequência é analisada a
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 101/DF, julgada em 24 de junho de 2009,
cujo objeto foi evitar e reparar lesão aos preceitos fundamentais previstos nos artigos 225 e 196 da
Constituição Federal, ou seja, o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde. A
questão incidiu sobre decisões judiciais que autorizaram de forma generalizada a importação de pneus usados
e consideraram como violação à legalidade formal a existência de atos administrativos de conteúdo
normativo que de inicio proibiram totalmente a referida importação de pneus, e posteriormente permitiram-
na apenas de forma parcial para cumprir decisão do Laudo do Tribunal Arbitral Ad Hoc do MERCOSUL. A
decisão da ADPF nº 101/DF declarando a inconstitucionalidade das interpretações, incluídas as judicialmente
acolhidas que permitiram a importação de pneus usados de qualquer espécie, ressalvadas as decisões judiciais
transitadas em julgado, com teor já executado e objeto completamente exaurido, envolveu a interpretação
dos significados de legalidade e juridicidade e a realização de um juízo de ponderação para materializar o
interesse público que é o supremo objetivo de uma sociedade organizada sob a forma político-jurídica de
Estado por meio de uma Constituição que objetiva o atendimento do bem comum.
PALAVRAS-CHAVES: Legalidade. Juridicidade. Interesse Público. ADPF nº 101/DF.

ABSTRACT
In the occidental world, the evolution of Public Administration is related to the formation and development
of the Rule of law in ideological conceptions of the liberal State since the late XVIII century, the welfare
State from early XX century, and new constitutional State after the Second World War. Inserted in these
concepts is the construction of the meanings of legality, juridicity and public interest, parameters of law
enforcement and administrative and jurisdictional control. In the sequence, is analyzed the Arguing of
Noncompliance of Fundamental Precept - ADPF nº 101/DF, judged on June 24, 2009, whose object was to
avoid and repair damage to the fundamental precepts laid down in articles 225 and 196 of the Federal
Constitution, that is, the right of everyone to the environment ecologically balanced and the health. The
question focused on judicial decisions that had authorized the importation of used tires in a general way and
considered as violation of the formal legality the existence of administrative acts of normative content that in
the beginning totally prohibited such importation of tires, and later allow-in only of partial form, fulfilling the
decision of the Appraisal of Ad hoc Arbitral Court of the MERCOSUL. The decision of the ADPF nº
101/DF declaring the unconstitutionality of interpretations, including judicially accepted that allowed the
importation of used tires of any kind, with the exception of judicial decisions become final, with content
already implemented and object completely exhausted, involved the interpretation of the meanings of legality
and juridicity and the accomplishment of a balance judgment to materialize the public interest that is the
supreme goal of a society organized in the political-legal form of State by means of a Constitution that aims
at the attendance of the common well being.
KEYWORDS: Legality. Juridicity. Public Interest. ADPF nº 101/DF.

INTRODUÇÃO

 

Os princípios da legalidade e da juridicidade constituem meios de aplicação do direito e parâmetros
de análise no âmbito do controle interno e externo, notadamente, neste último caso, o controle jurisdicional
de constitucionalidade no sentido de preservar a supremacia da Constituição e dos preceitos nela contidos.

A organização da sociedade na forma político-juridica de Estado por meio de uma Constituição visa
o atendimento do bem comum geral, portanto o interesse da coletividade está acima de interesses
particulares, disso decorre o princípio da prevalência do interesse público, consistindo a sua observância pela
Administração Pública um dever fundamental.

A Administração Pública, no mundo ocidental, é instrumental para o Estado de Direito, e
acompanha a sua formação e desenvolvimento em três fases: liberal desde o final do século XVIII, social a
partir do início do século XX, e neoconstitucional-democrática após a Segunda Guerra Mundial. Essas
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concepções ideológicas de Estado afetam o modo de compreensão dos significados de legalidade e
juridicidade e, portanto, influem na interpretação, tanto para aplicação quanto no controle dos atos
administrativos, bem como no como no controle jurisdicional de decisões judiciais que incidem sobre atos
administrativos, como, por exemplo, no caso da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº
101/DF, julgada em 24 de junho de 2009.

 

1 LEGALIDADE, JURIDICIDADE E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO NA EVOLUÇÃO
DO ESTADO DE DIRETO

 

O surgimento do Estado de Direito no final do século XVIII, impregnado em sua primeira fase pela
ideologia liberal, representa uma reação ao modelo de Estado Absolutista, vitória da burguesia
revolucionária, que apregoou as liberdades individuais em proclamações, tais como, Declaration of Rights
made by the Representatives of the Good People of Virginia (Declaração de Direitos feita pelos
Representantes do Bom Povo da Virgínia) de 1776 [1] e na Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen
(Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão) de 1789 [2], e defendeu a colocação de limites ao poder
estatal. As manifestações jurídicas iniciais do Estado de Direito concretizam-se, em 1787, com a
Constituição Americana [3] e suas dez primeiras emendas, conhecidas como Bill of Rights (Declaração de
Direitos) [4], adicionadas nos quatro anos após a sua promulgação, e, em 1791, com a Constituição Francesa
[5].

A construção teórica do Estado de Direito ocorre com fundamento na idéia nuclear de submissão à
lei, em sentido amplo, ou seja, o Estado deve produzir o Direito, representado pelas leis, expressão da
vontade geral, e se submeter ao Direito produzido, criando um “governo de leis e não de homens” como
explica Manoel Gonçalves Ferreira Filho [6], ao dar o exemplo da Declaração de Direitos redigida por John
Adams e adotada pelo Estado de Massachusetts em 1779.

Os princípios estruturais do modelo ideológico liberal do Estado de Direito, ou seja, a separação de
funções do poder, a legalidade, a igualdade e a justiciabilidade estão inter-relacionados e orbitam em torno
da idéia de submissão ao Direito cujo objetivo é garantir a ordem, a segurança e as liberdades individuais,
refletindo, portanto, os anseios da burguesia, que desejava expandir seu desenvolvimento. Dessa forma, a
Constituição, que é a lei fundamental do país, e as demais leis são produzidas por meio de uma função do
poder que represente a vontade popular; sendo que nessa fase foi valorizada a igualdade formal, ou seja, o
Direito produzido, deve ser aplicado, indistintamente a todos, ou seja, não podem ser alegados privilégios
com o pretexto de ocorrer uma subtração da incidência constitucional e legal, por sua vez, o princípio da
justiciabilidade implica na existência de uma função do poder que faça cumprir a Constituição e as leis no
propósito de realizar a justiça.

No contexto do Estado de Direito, a realização do princípio da legalidade tem por objetivo a
concretização do interesse público, inspirado na metáfora iluminista da fundação do Estado pelo
contratualismo social, em que os indivíduos se unem em sociedade policamentente organizada que almeja o
bem comum, portanto, adicionar o substantivo “Administração” ao adjetivo “Pública” denota essa finalidade,
além do sentido de distinguir-se da característica da gestão patrimonialista, típica do Estado Absolutista,
marcada pela falta de diferenciação entre a res principis (patrimônio privado do monarca) e a res publica
(patrimônio público).

No Brasil, a partir do liberalismo, o Direito Administrativo, segundo informa Maria Sylvia Zanella
Di Pietro [7], recebeu do direito europeu continental (francês, italiano e alemão) várias influências, dentre
elas, o princípio da legalidade, e quanto ao sistema do common law, no que se refere ao direito norte-
americano, destaca-se o sistema de unidade de jurisdição, com submissão dos atos administrativos ao
controle jurisdicional.

Durante o século XIX, período em que no mundo ocidental o Estado de Direito liberal se
encontrava em processo de afirmação, o campo de atuação administrativa abrangia a legalidade e a licitude,
nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro [8] esclarece que, como resíduo do período absolutista, havia
uma área de gestão pública livre do controle judicial, que foi denominada de atuação discricionária, pela qual
a “Administração podia fazer não só o que a lei expressamente autorizasse, como também tudo aquilo que a
lei não proibisse”.

Segundo Odete Medauar [9], essa concepção inicial de discricionariedade, paulatinamente, a partir
do início do século XX, vai se atenuando, por exemplo, na França, o Conselho de Estado irá
progressivamente exigir com relação ao ato administrativo, que na sua produção tenha sido observado: o
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cumprimento de regras de competência e de forma, a existência de motivo e o atendimento do interesse
público.

A construção ideológica da fase social do Estado de Direito representou uma das reações ao
liberalismo que pregava uma igualdade formal, mas quase nada se realizava para reduzir as desigualdades
materiais. Os exemplos iniciais da fase social do Estado de Direito derivam de situações de crise: em 1917, a
Constituição Mexicana [10] resultado do movimento revolucionário iniciado em 1911, enquanto que na
Alemanha a Constituição de Weimar [11], em 1919, foi consequência dos problemas sociais agravados pela
Primeira Guerra Mundial (1914-1918).

No Brasil, a Revolução de 1930, resulta na primeira manifestação jurídico-política do modelo
ideológico social do Estado de Direito no Brasil, a Constituição brasileira promulgada em 1934, recebendo
influência da Constituição de Weimar, conforme explica José Afonso da Silva [12].

O interesse público nessa época identificou-se de forma acentuada com as reivindicações de
implementação de políticas públicas concretizadoras de direitos sociais e a necessidade de intervenção para
solucionar problemas econômicos, como por exemplo, a depressão mundial (1929-1933), ambas as situações
voltadas à geração do bem-estar comum, que resultaram na necessidade de uma atuação mais incisiva do
Estado e no aumento da estrutura burocrática, nesse sentido, o exercício do poder discricionário pelo gestor
público adquire revelo, tendo em vista que não é possível que o legislador preveja todas as situações, bem
como o fato de que o Executivo necessita tomar decisões rápidas, principalmente no contexto econômico.

Vale ressaltar que, conforme Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández [13] a noção
inicial de discricionariedade, de atuação administrativa na ausência de uma determinação legal proibidora,
denominada de vinculação negativa da Administração pela lei, ou seja, a lei como “um limite externo a uma
básica liberdade de determinação”, era incompatível com a teoria normativista de Hans Kelsen, autor da
Reine Rechtslehre (Teoria pura do Direito), cuja primeira edição foi publicada em 1934, pois a “construção
kelseniana não podia admitir nenhum poder jurídico que não fosse desenvolvimento de uma atribuição
normativa precedente”.

Portanto, o administrativista Adolfo Merkl, seguidor do normativismo de Hans Kelsen, irá formular
a idéia de vinculação positiva da Administração à lei e ao Direito, ou seja, no sentido de que ação
administrativa deve estar contida nos limites das normas jurídicas, mencionando quanto à gestão pública, que
além da realização do princípio da legalidade decorrente da aplicação da lei em seu sentido formal, existe
princípio da juridicidade, ou seja, o dever de conformidade da ação administrativa, por referência ou
derivação, a um preceito do ordenamento jurídico, pois, em decorrência disso, “Se uma ação que se pretende
apresentar como ação administrativa não pode ser legitimada por um preceito jurídico que prevê semelhante
ação, não poderá ser compreendida como ação do Estado”. [14]

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), inicia-se a fase neoconstitucional-democrática do
Estado de Direito, uma construção ideológica de reação ao período anterior marcado pelas atrocidades
cometidas pelos regimes totalitários com base numa legalidade formal, com neutralidade a valores,
estruturada pelo positivismo normativista.

No neoconstitucionalismo conforme, Eduardo Ribeiro Moreira [15], contém uma teoria do direito
“lida a partir do direito constitucional”, portanto, o interesse público identifica-se com a preservação dos
valores de uma Constituição democrática.

As primeiras manifestações político-jurídicas, desse novo paradigma de Estado, conforme Luis
Roberto Barroso [16], foram a Constituição da Itália de 1947 [17] e a Lei Fundamental da Alemanha de
1949 [18], mencionando, também, outros exemplos, tais como a Constituição Portuguesa de 1976 [19], a
Constituição da Espanha de 1978 [20] e a Constituição do Brasil de 1988; indicando que os marcos teóricos
do neoconstitucionalismo consistem no reconhecimento da força normativa da Constituição e na expansão de
jurisdição constitucional com o desenvolvimento de uma nova dogmática de interpretação.

Nova Hermenêutica, conforme Paulo Bonavides [21], é a denominação da dogmática de
interpretação constitucional, que reconhece a normatividade dos princípios, expressão dos valores de uma
ordem jurídica, passando por amplo processo de constitucionalização. Exemplos da doutrina dos princípios:
a obra de Vezio Crisafulli, La Costituzione e le sue disposizioni di principio (A Constituição e as suas
disposições de princípio) de 1952; e o estudo de Robert Alexy na Theorie der Grundrechte (Teoria dos
Direitos Fundamentais) de 1986 [22], que demonstrou os direitos fundamentais podem apresentar a estrutura
de princípio ou de regra, definindo os princípios como normas cujo grau de realização depende das
possibilidades fáticas e jurídicas, sendo, portanto, mandamentos de otimização, e inspirado no estudo de
Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously (Levando os direitos a sério) de 1977 [23], estabeleceu critérios
de solução para conflitos normativos, que no caso das regras se resolvem por um juízo de validade, enquanto
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que para os princípios jurídicos, é utilizado um juízo de ponderação.

No Brasil, em 1988, ocorreu a constitucionalização de princípios e regras, processo que continua
com as emendas constitucionais, exemplo disso, é o próprio direito administrativo. Esse fato apresenta como
consequências: a proteção constitucional e o estabelecimento de parâmetros na materialização do princípio
da legalidade, que deverão ser observados na produção normativa, na aplicação pelo gestor e no controle
interno das Administrações, e externo pelos Tribunais de Contas e pelo Judiciário.

Enquanto que o princípio da legalidade está constitucionalizado, o princípio da juridicidade é uma
construção doutrinária do positivismo normativista que deve ser reinterpretado à luz do
neoconstitucionalismo.

Na aplicação do direito pelo gestor público com a finalidade de produzir o ato administrativo,
observa-se que os princípios da legalidade e da juridicidade, possuem âmbitos próprios de incidência.

Pode ocorrer que a Constituição determine expressamente que é necessária uma lei, no seu sentido
formal, para que a norma constitucional produza efeitos. Nesse sentido, os exemplos de José Afonso da Silva
[24] concernente às normas de eficácia limitada: “art. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e
judiciária dos Territórios” e “art. 173, § 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à
dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”. Nesses casos,
em que a Constituição exige lei formal, a atividade do gestor público somente poderá ser realizada com a
materialização do princípio da legalidade, ou seja, a lei, produzida na conformidade dos parâmetros
constitucionais, deverá existir para que se concretize a atuação do administrador público.

Porém, pelo princípio da juridicidade, vez que, ele abrange todos os princípios constitucionais,
desde não haja disposição constitucional prevendo a necessidade de lei, a produção de atos administrativos
pode ter como fundamento direto a Constituição.

Tendo em vista que o princípio da legalidade está previsto na Constituição, há doutrinadores
nacionais, tais como, Alexandre Santos Aragão [25] que denominam, alternativamente, o princípio da
juridicidade de “legalidade em sentido amplo”, pois, a Constituição é a Lei fundamental e suprema do
Estado, e no seu processo de interpretação deve ser considerada sua força normativa, conferindo as suas
normas a máxima eficácia.

Em relação ao controle da gestão pública, seja ele interno ou externo, vale ressaltar que, o princípio
da juridicidade é amplo, contém tanto a legalidade presente no ordenamento jurídico, quanto os princípios
constitucionais, sejam eles implícitos ou explícitos, portanto permite verificar se o ato administrativo está em
conformidade com o ordenamento jurídico como um todo.

Dessa forma, leciona Germana de Oliveira Moraes quanto ao controle jurisdicional dos atos
administrativos que, na época atual, a expressão “controle de mérito” deve ser substituída por “controle de
juridicidade”, ultrapassando o entendimento relacionado ao exame do ato sob a ótica de uma legalidade
formal, e permitindo uma compreensão que inclui os princípios como parâmetros de análise, portanto,
visando o interesse público “Existe sempre para o Poder Judiciário a possibilidade de invalidação de todo e
qualquer ato administrativo, inclusive daquele resultante da ação discricionária ou da valoração dos conceitos
verdadeiramente indeterminados ou de prognose” [26].

 

2 A ADPF 101/DF E A CONCRETIZAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO PELA PROTEÇÃO AO
MEIO AMBIENTE E À SAÚDE CONSIDERANDO A INTERPRETAÇÃO DO SIGNIFICADO
DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E JURIDICIDADE

 

No contexto do neoconstitucionalismo, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
inserida pela Emenda nº 3, de 17 de março de 1993, materializa a prevalência do interesse público pela
valorização da Constituição, ao proteger os preceitos nela contidos.

O parágrafo primeiro do artigo 102 da carta político-jurídico brasileira ao trazer a expressão “na
forma da lei” determinou ser a norma constitucional de eficácia limitada, portanto, para utilização da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, se necessitava da materialização da legalidade em
seu sentido formal, o que veio a ocorrer com Lei nº 9.882, de dezembro de 1999.

O constituinte derivado ao estabelecer a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
pela Emenda nº 3/93, fixou dois parâmetros de delimitação do conteúdo da lei que iria defini-la como
instrumento constitucional: o objeto geral e a apreciação. O objeto geral é o descumprimento de preceito
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fundamental e a apreciação é realizada pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, foi o legislador infra-
constitucional que determinou por meio da Lei nº 9.882/99, com alguns vetos do Presidente da República, o
detalhamento dos referidos parâmetros e a fixação de outros.

Na mencionada lei o objeto geral foi especificado pelas seguintes hipóteses de cabimento: evitar ou
reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público (caput do artigo 1º) e quando for
relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou
municipal, incluídos os anteriores à Constituição (inciso primeiro do parágrafo 1º do artigo único).

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 101/DF [27], proposta pelo Presidente
da República em 21/09/2006, envolve o choque entre dois tipos de atos do Poder Público: as decisões
judiciais e os atos administrativos normativos.

 As decisões judiciais contrariando comandos contidos em atos administrativos normativos estavam
autorizando a importação generalizada de pneus usados, provocando lesão ao direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à saúde, sendo, portanto, um interesse
público, matéria relacionada aos artigos 225 e 196 da Constituição Federal de 1988.

A questão sobre a eficácia de atos administrativos normativos com fonte de validade direta na
Constituição tem suas raízes históricas na Portaria DECEX nº 8/1991 que no seu artigo 27 não autorizava a
importação de bens de consumo usados. Na época, o Acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
que “sob a alegação de afronta ao princípio da isonomia, reconheceu ao recorrido o direito à obtenção de
licença de importação de veículo usado” foi objeto de Recurso Extraordinário nº 203954-3/CE [28] movido
pela União Federal, que sustentou que a decisão do TRF da 5ª Região vulnerou o caput do artigo 5º da
Constituição Federal, ou seja, de que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”,
referindo-se a lei no seu sentido amplo, incluindo o ato administrativo normativo, pois contém um “comando
normativo genérico que não faz distinção entre pessoas” que realiza medida política fiscal no âmbito do
poder discricionário, ou seja, da conveniência e oportunidade. O Ministro Ilmar Galvão, relator do recurso,
em seu voto afirmou que a autoridade administrativa ao vedar a importação de bens usados agiu
“estritamente no âmbito do exercício do poder de polícia previsto no referido art. 237 da CF, que tem como
principal escopo o interesse público”. Por sua vez, o Ministro Maurício Corrêa declarou em seu voto que “a
fiscalização e o controle o comércio exterior ficam a critério do Ministério da Fazenda que por autorização
constitucional poderá, evidentemente, até por meio de portaria, impedir o ingresso de produtos desse tipo no
território nacional”. Vale ressaltar que o Ministro Maurício Corrêa foi relator do Recurso Extraordinário nº
205335-0/CE [29] também sobre a importação de veículos usados, e juntou seu voto que havia sido
elaborado para o referido recurso ao RE 203954-3/CE, argumentando que as portarias estavam abrangidas
pela legislação tributária e que foi “emanada de expressa autorização constitucional ao Ministério da Fazenda
(art. 237)”. Diante do exposto, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, por seu Tribunal Pleno e
unanimidade de votos, decidiram em conhecer do recurso e lhe dar provimento, afirmando que a
determinação disposta na Portaria DECEX nº 8/91 “se revela consentânea com os interesses fazendários
nacionais que o art. 237 da CF teve em mira proteger, ao investir as autoridades do Ministério da Fazenda no
poder de fiscalizar e controlar o comércio exterior”.

A vedação da importação de bens de consumo pela Portaria DECEX nº 8/91 encontra respaldo
econômico na proteção aos interesses brasileiros relacionados ao comércio exterior encontrando fundamento
de validade diretamente no artigo 237 da Constituição Federal.

A importação de pneus usados, ainda que possa estar relacionada a objetivos da balança comercial
ou a proteção da indústria nacional, transcende esses objetivos estando relacionada à proteção ao meio
ambiente equilibrado, o que está vinculado à saúde, que é direito de todos e dever do Estado previsto
respectivamente nos artigos 225 e 196 da Constituição Federal, possuindo também significado econômico,
haja vista o custo das campanhas contra a proliferação do mosquito transmissor da dengue.

Essa proteção ao meio ambiente e à saúde possui correlação direta com a Convenção sobre o
controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito. A referida Convenção
aprovada pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo n° 34, de 16 de junho de 1992, foi
promulgada pelo Decreto nº 875, de 19 de julho de 1993.

No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA é órgão administrativo, consultivo
e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, instituído pela Lei 6.938/81, com
redação dada pela Lei nº 8.028/90 concernente a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo
Decreto 99.274/90.

O inciso II do artigo 6º da Lei 6.938/81 estabelece que o Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), possui a finalidade de assessorar, estudar e propor diretrizes de políticas governamentais para o
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meio ambiente e os recursos naturais ao Conselho de Governo, e, no âmbito de sua competência, deliberar
sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia
qualidade de vida.

 Nesse sentido, a Resolução CONAMA nº 23, de 12 de dezembro de 1996, publicada no Diário
Oficial da União nº 13, de 20 de janeiro de 1997, dispôs sobre as definições e o tratamento a ser dado aos
resíduos perigosos, conforme as normas adotadas pela Convenção da Basiléia, proibindo no artigo 4º a
importação de pneumáticos.

Posteriormente, a Resolução CONAMA nº 235, de 7 de janeiro de 1998, publicada no Diário
Oficial da União nº 6, de 9 de janeiro de 1998, ratificou a proibição à importação de pneus usados, e a
Resolução CONAMA nº 258, de 26 de agosto de 1999, publicada no Diário Oficial da União nº 230, de 2 de
dezembro de 1999, determinou a obrigação das empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos para
coletar e dar destinação final ambientalmente adequada aos pneus inservíveis, e ressaltou em suas
considerações a proibição à importação de pneus usados.

Posteriormente, a Portaria SECEX (Secretaria de Comércio Exterior do Ministério de
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) nº 8/2000, com base no inciso I do artigo 17 do Anexo I
do Decreto no 3.405, de 6 de abril de 2000, que por sua vez tem fundamento nas atribuições conferidas ao
Presidente da República pelo artigo 84, incisos IV e VI da Constituição Federal, estabeleceu no artigo 1º a
proibição da “importação de pneumáticos recauchutados e usados, seja como bem de consumo, seja como
matéria-prima, classificados na posição 4012 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM”.

O Decreto nº 3.919, de 14 de setembro de 2001, reforçando a proibição de importar pneu usado ou
reformado, acrescentou o artigo 47-A e seu parágrafo único ao Decreto no 3.179, de 21 de setembro de
1999, estabelecendo multa para quem realizasse a referida importação, incorrendo na mesmo pena, para
aqueles que efetuassem as atividades de comercialização, transporte, armazenagem, guarda ou manutenção
em depósito pneu usado ou reformado, importado nessas condições, considerando essas condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente.

O Uruguai, por meio da Nota n° 1798, de 27 de agosto de 2001, à Secretaria Administrativa do
MERCOSUL, solicitou que se notificasse o Brasil e o Grupo Mercado Comum, para procedimento arbitral
em conformidade com o Capítulo IV do Protocolo de Brasília, contra o Brasil, pela proibição da Portaria
SECEX (Secretaria de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior)
nº 8/2000 de importação de pneumáticos remoldados, o que estava prejudicando as exportações uruguaias
do referido produto para o Brasil.

A decisão contida no Laudo do Tribunal Arbitral Ad Hoc do MERCOSUL [30] foi favorável ao
Uruguai, considerando, dentre vários aspectos, a violação da Decisão N° 22/00 do Conselho do Mercado
Comum, pela qual os Estados se comprometeram a não adotar nenhuma medida restritiva ao comércio
recíproco, fosse qual fosse sua natureza, e determinando que o Brasil removesse as incompatibilidades
adaptando a sua legislação.

Cumprindo a determinação do mencionado Laudo do Tribunal Arbitral Ad Hoc do MERCOSUL, o
Brasil editou a Portaria SECEX nº 2, de 8 de março de 2002, autorizando o licenciamento de importação de
pneus remoldados, classificados nas NCM 4012.1100, 4012.1200, 4012.1300 e 4012.1900, procedentes de
Estados Partes do MERCOSUL na conformidade do Acordo de Complementação Econômica nº 18.

Também a Resolução CONAMA nº 301/2002, concernente à destinação do passivo ambiental
gerado pelos pneus usados oriundos de veículos automotores e bicicletas, alterou a Resolução nº 258/99,
abrangendo a importação de pneus reformados e os usados, de qualquer natureza, que ingressarem em
território nacional por força de decisão judicial.

O Decreto nº 4.592, de 11 de fevereiro de 2003, incluiu o parágrafo segundo ao artigo 47-A do
Decreto no 3.179, de 21 de setembro de 1999, isentando do pagamento de multa “as importações de
pneumáticos reformados classificados nas NCM 4012.1100, 4012.1200, 4012.1300 e 4012.1900,
procedentes dos Estados Partes do MERCOSUL, ao amparo do Acordo de Complementação Econômica
nº18”.

Por sua vez, a Portaria SECEX nº 17, de 1º de dezembro de 2003, revogou a Portaria DECEX nº
8/1991 e as Portarias SECEX nº 8/2000 e 2/2002, determinando no seu artigo 39, o não deferimento de
licença de importação de pneus recauchutados e usados, seja para destinação como bem de consumo, seja
para matéria prima, classificados na posição 4012 da NCM, “à exceção de pneumáticos remoldados,
classificados nas NCM 4012.1100, 4012.1200, 4012.1300 e 4012.1900, originários e procedentes dos
Estados Partes do MERCOSUL, ao amparo do Acordo de Complementação Econômica nº18”.
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Posteriormente, a Portaria SECEX nº 14, de 17 de novembro de 2004, revogou a Portaria SECEX
nº 17, de 1º de dezembro de 2003, sendo que no artigo 40 da Portaria SECEX nº 14/2004 foi mantido o
mesmo texto do seu artigo 39 da Portaria SECEX nº 17/2003.

Paralelamente, várias importadoras obtiveram autorizações, por meio de decisões judiciais, de
importação de pneus usados provenientes de países não integrantes do MERCOSUL. Em linhas gerais, tais
decisões judiciais consideraram que Portarias SECEX nº 2/2002, nº 17/2003, nº 14/2004; e às Resoluções
CONAMA nº 258/99 e 301/2002 ofenderam:

- os princípios da livre iniciativa e da “liberdade de comércio” (art. 170, IV, parágrafo único, da Constituição
Federal de 1988);

- o princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988), por permitirem a importação de
pneus remoldados provenientes de países integrantes do MERCOSUL;

- o princípio da legalidade, pois as restrições não poderiam ser veiculadas por meio de atos administrativos
de caráter normativo (resoluções e portarias), mas somente por lei em sentido formal.

Além disso, em 20 de junho de 2005, a União Européia deu início a um processo contencioso junto
à Organização Mundial do Comércio – OMC [31], no qual foi questionado o fato de que o Brasil proibia por
atos normativos as importações de seus pneus usados e remoldados, entretanto, por meio de decisões
judiciais brasileiras estava sendo autorizado a importação de pneus usados como matéria-prima, desta forma,
a vedação de importação de pneus reformados seria uma barreira comercial não tarifária, além disso, nos
mesmos atos normativos, o Brasil, em razão do Acordo de Complementação Econômica nº 18, permitiu a
importação de pneus remoldados de países integrantes do MERCOSUL, o que afrontava o livre comércio e a
isonomia.

Foi afirmado na petição inicial na ADPF nº 101/DF, que no caso de o Brasil fosse vencido no
referido contencioso poderia “ser obrigado a receber via importação, pneus reformados de toda a Europa,
que detém um passivo de pneus usados da ordem de 2 a 3 bilhões de unidades”, abrindo-se também a
“oportunidade de receber pneus usados do mundo inteiro, inclusive dos Estados Unidos da América, que
também possuem um número próximo de 3 bilhões de pneus usados”.

Tendo em vista a necessidade dar máxima eficácia aos preceitos da Constituição, consequência de
sua força normativa, interpretação que deve estar presente em todas as esferas de poder, inclusive no
Judiciário, demonstrando à OMC, o comprometimento do Brasil com a defesa do meio ambiente e da saúde,
foi pedido que no provimento final e definitivo da ADPF nº 101/DF fosse:

- reconhecida a existência de lesão aos preceitos fundamentais do meio ambiente ecologicamente equilibrado
e da saúde, respectivamente os artigos 225 e 196 da Constituição Federal;

- declarada a ilegitimidade e inconstitucionalidade das decisões judiciais autorizadoras da importação de
pneus usados de qualquer espécie, incluindo as decisões judiciais com trânsito em julgado;

- declarada a ilegitimidade e inconstitucionalidade, com efeito ex tunc, da interpretação judicial utilizada para
viabilizar a importação de pneus usados de qualquer espécie, que incidiu também sobre as decisões judiciais
com trânsito em julgado;

- declarada a legalidade e a constitucionalidade, com efeito ex tunc dos dispositivos das Portarias DECEX,
SECEX e Resoluções CONAMA referentes a matéria, bem como do Decreto nº 875/93, que promulgou a
Convenção de Basiléia, referendada pelo Decreto Legislativo nº 34/1992, sobre o controle de movimentos
transfronteiriços de resíduos perigosos e seus depósitos, e do § 2º no artigo 47-A no Decreto nº 3179/1999,
incluído pelo Decreto nº 4592/2003.

O julgamento da ADPF nº 101/DF, no qual foi relatora a Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha
ocorreu em duas datas: 11 de março e 24 de junho de 2009. O Informativo Supremo Tribunal Federal nº
538/2009 [32] registrou a primeira parte do julgamento, ocorrido em 11 de março de 2009, no qual se
observa os seguintes aspectos principais mencionados pela Ministra relatora:

- quanto à produção de atos administrativos de caráter normativo referentes ao comércio exterior foi
considerado plenamente atendido o princípio da legalidade, ou seja, uma legalidade no sentido amplo do
termo, ou juridicidade, portanto, as portarias DECEX e SECEX, atos administrativos discricionários,
realizados por motivos de conveniência e oportunidade da política econômica, não necessitam de lei formal,
pois têm fundamento direto no artigo 237 da Constituição Federal;

- as Resoluções do CONAMA, órgão instituído pela Lei nº 6.938/81 e reformulado pela Lei 8.028/1990,
atos administrativos de caráter normativo referentes à Política Nacional de Meio Ambiente, que

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2170



estabeleceram a proibição à importação de pneus usados, estão em consonância com os princípios
constitucionais da defesa do meio ambiente e da saúde, e com a Convenção de Basiléia sobre o controle de
movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seus depósitos;

- a exceção constante nos atos normativos que permitiu a importação de pneus remoldados de países
integrantes do MERCOSUL, ocorreu por causa de determinação do Tribunal Arbitral Ad Hoc a qual o Brasil
teve de se submeter, originada de reclamação do Uruguai por violação da Decisão N° 22/00 do Conselho do
Mercado Comum, pela qual os Estados se comprometeram a não adotar nenhuma medida restritiva ao
comércio recíproco.

Ao final, em 24 de junho de 2009, conforme registra o Informativo nº 552/2009 [33] e o Diário da
Justiça Eletrônico nº 146 [34], ambas publicações do Supremo Tribunal Federal, foi julgado, por maioria,
parcialmente procedente pedido da ADPF nº 101/DF, pois ficaram ressalvados os provimentos judiciais
transitados em julgado, com teor já executado e objeto completamente exaurido, realizando-se um juízo de
ponderação que resultou em declarar “inconstitucionais, com efeitos ex tunc, as interpretações, incluídas as
judicialmente acolhidas, que permitiram ou permitem a importação de pneus usados de qualquer espécie, aí
insertos os remoldados”, considerando-se o interesse público representado pelo meio ambiente
ecologicamente equilibrado e a saúde, direito de todos e dever do Estado, superior aos outros argumentos de
fundamentação das decisões judiciais questionadas, ou seja, a legalidade formal, a livre iniciativa, a
“liberdade de comércio” e a isonomia.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

O direito administrativo, no seu desenvolvimento histórico, resultou das necessidades de reger as
relações jurídicas entre o Estado e os administrados, no paradigma do Estado de Direito.

No século XIX, período do liberalismo, a atuação administrativa realizava-se nas dimensões da
licitude e da legalidade, porém, em decorrência da ascensão do normativismo na primeira metade do século
XX, o âmbito da discricionariedade foi delimitado, passando da vinculação negativa à vinculação positiva,
com a valorização da lei em sentido formal.

O neoconstitucionalismo iniciado após a Segunda Guerra Mundial, na Europa ocidental, com a
afirmação dos ideais democráticos e dos direitos fundamentais, a ampla constitucionalização dos princípios, e
a nova hermenêutica maximizadora da força normativa da Constituição, desenvolve-se no Brasil a partir
1988, repercutindo no direito administrativo, e colocando o princípio da juridicidade em destaque,
instrumento de interpretação, que ao considerar todos os princípios constitucionais, permite que seja
realizada análise adequada visando à produção e o controle dos atos administrativos no objetivo maior da
concretização da supremacia do interesse público.
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A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COMO FATOR DE INEFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO

THE ADMINISTRATIVE MISCONDUCT AS A FACTOR OF INEFFICIENCY IN THE EXECUTION
OF SENTENCE OF IMPRISONMENT IN THE BRAZILIAN PRISON SYSTEM

Jônica Marques Coura Aragão
Maria Marques Moreira Vieira

RESUMO
A execução penal em sede de pena privativa de liberdade objetiva a reintegração social do apenado, uma vez
que se adota a teoria mista, ou eclética, segundo a qual a pena apresenta natureza retributiva e preventiva,
vez que o Estado além de punir, busca, também prevenir novos delitos. Essa é a legítima expectativa que a
sociedade tem a respeito do sistema prisional. A execução penal é atividade complexa, possui natureza
jurídica nos planos jurisdicional e administrativo; envolve, portanto órgãos do Poder Judiciário e do Poder
Executivo em sua operacionalidade. Entretanto, mesmo intensamente envolvida na seara administrativa, não
se subtrai à apreciação judicial devendo o agente público obediência a todos os princípios, jurisdicionais e
administrativos. O presente trabalho se desenvolve através de pesquisas bibliográficas e práticas com
embasamento empírico, cujo intuito é investigar as hipóteses levantadas sobre o tema, a partir do método
hipotético-dedutivo, auxiliado pelo estatístico, ambos embasados num referencial teórico e empírico,
objetivando delinear um entendimento jurídico-sistêmico fundado na observação da realidade em que se
firma a questão. O resultado alcançado aponta para o fato de que os preceitos e princípios que informam a
Execução Penal e a Administração Pública, simultaneamente aplicados, conduzem a adequada execução da
pena privativa de liberdade, tornando o sistema prisional eficiente. Conclui-se que para se chegar a tal nível
de efetividade do sistema prisional, o Ministério Público desempenha importante função institucional, vez
que tanto em relação à aplicação da lei de execução penal, quanto da lei de improbidade administrativa, o
promotor de justiça deve perseguir a plenitude de um Estado Democrático; contudo, como última instância,
está o próprio povo, titular de todo o poder, que ao exercer a sua cidadania é capaz de transmudar a
realidade de todos os seguimentos sociais, inclusive, a atual realidade da população carcerária do sistema
prisional brasileiro.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Execução penal. Incidentes. Improbidade. Ineficiência.

ABSTRACT
The criminal enforcement in the prison sentence of objective social reintegration of inmates, since it adopts
the theory mixed, eclectic or that the sentence presents retributive and preventive nature, it is known that the
State than to punish, search, also to prevent further crimes. This is a legitimate expectation that society has
about the prison system. Implementation criminal activity is complex, has plans in legal and administrative
court, involves therefore bodies of the Judiciary and the Executive in its operation. However, even in
intensely involved seara administrative, not judicial discretion to remove the public servant must obey all the
principles, and administrative courts. This work is developed through research literature and practice in light
empirical whose aim is to investigate the assumptions made on the subject, from the hypothetical-deductive
method, aided by the statistics, both based on a theoretical framework and empirical, to shape an
understanding legal-systemic founded on observation of reality in which the firm concerned. The result points
to the fact that the precepts and principles that inform the Criminal Enforcement and Public Administration,
both applied, lead to appropriate enforcement custodial sentence, making the prison system efficient. It is
concluded that to reach this level of effectiveness of the prison system, the prosecutor plays important
institutional role, as both in relation to enforcement of criminal enforcement, as the law of administrative
dishonesty, the prosecutor must pursue the fullness of a democratic state, however, as ultimately it is the
people themselves, hold all the power, which to exercise their citizenship is capable of transmudar the reality
of all social follow, including the current reality of the prison population Brazil's prison system.
KEYWORDS: Keywords: Criminal enforcement. Incidents. Improbity. Inefficiency.

1. Introdução

 

A estruturação do Estado existe não como um fim em si mesmo, mas em razão dos direitos humanos
fundamentais e de suas garantias. Para tanto, necessário se faz organizar política e administrativamente a
estrutura estatal, sendo a Carta Magna a norma fundante dessa organização.

Na hodierna seara jurídica constitucional afigura-se pedra angular o valor dos princípios, que investidos de
natureza normativa apresentam caráter vinculante e informador do poder político estatal. Tais princípios,
junto às regras, compõem a instância normativa superior do Estado e encontram-se previstos de forma
expressa, ou implícita, na Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã.

O ordenamento jurídico brasileiro, a despeito destes sustentáculos constitucionais, sofre com as mais diversas
formas de ofensa e transgressões, dentre as mais graves, estão as que ocorrem no sistema penitenciário
brasileiro, quando da execução da pena privativa de liberdade, cuja finalidade é punir o condenado, sem
perder de vista a necessidade de ressocializá-lo como manifestação de uma política prisional consciente e
humana, que, no entanto, quase sempre espelha um instrumento estatal eivado de vícios; operando em franca
desobediência às regras e na inobservância dos princípios regentes das atividades estatais administrativas.

Em tal contexto os agentes estatais comumente realizam suas funções, praticando condutas excessivas ou
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desviadas da finalidade imposta pela norma (princípio ou regra), incorrendo assim, não raras vezes, em
improbidade administrativa. Eis o ponto em que se faz necessária uma investigação séria: a perniciosa
intercessão constatada entre a inadequação da execução penal e a correspondente improbidade
administrativa; e que quase sempre passa despercebida pela comunidade científica e, pior ainda, pelo povo,
titular de todo o poder estatal.

O presente trabalho se desenvolverá através de pesquisas bibliográficas e práticas, com embasamento
empírico, cujo intuito será investigar as hipóteses firmadas acerca do tema, a partir do método hipotético-
dedutivo, auxiliado pelo método estatístico, e embasados em um referencial teórico e empírico, será
delineado um entendimento jurídico-sistêmico fundado na observação da realidade em que se firma a
questão. Tem-se como hipótese o fato de que os preceitos e princípios que informam a Execução Penal e a
Administração Pública, simultaneamente aplicados, conduz a adequada execução da pena privativa de
liberdade, tornando o sistema prisional eficiente.

Concluir-se-á que para que se tenha a necessária efetividade do sistema prisional, uma segura via conduz ao
papel do Ministério Público no Estado Democrático de Direito, cuja função institucional, deve operar em
relação à adequada aplicação das leis em geral e, em especial, à lei de execução penal, bem como da lei de
improbidade administrativa.

 

 

2. Constituição Federal: Fundamento político da organização estatal

 

O Estado é a sociedade política e juridicamente organizada. A sociedade política é a unidade da ordem
jurídica que positiva, fundamenta e determina a finalidade do Estado como organização jus política
contemporânea. O Estado é produto da evolução e da cultura de outras formas de organização que a ele
antecederam. A Organização política e administrativa tem por escopo e fundamento a norma constitucional.
É na constituição como corpo de normas fundamentais que o Estado se estrutura e tem seu fundamento
político fixando direitos e deveres, em especial os direitos humanos fundamentais e as suas garantias.

Como assevera Canotilho e Moreira (1993 apud MORAES 2008, p. 7) numa concepção jurídica:

 

A constituição deve ser entendida como a lei fundamental e suprema de um Estado que contém normas
referentes a estrutura do Estado, à formação dos poderes públicos, forma de governo e aquisição do poder
de governar, distribuição de competência, direitos e garantias e deveres dos cidadãos. Além disso é a
constituição que individualiza os órgãos competentes para edição de normas jurídicas, legislativas ou
administrativa.

 

Com espeque nessa compreensão observa-se que a Constituição pode ser configurada sob o ponto de vista
jurídico como conjunto de normas que tem como objeto os direitos fundamentais, a estruturação do Estado,
e a organização dos poderes. E sob o aspecto da concepção juspolítica atual esse objeto tem sido modificado
para contemplar conteúdos que tratam não apenas das normas constitutivas do Estado, mas tratam também
de outros assuntos como preleciona Novelino (2008, p. 38): "O objeto das constituições pode variar
conforme a sociedade, local e a época". E acrescenta o autor (2008, p. 38) nessa linha de raciocínio que um
fenômeno vem ocorrendo relativo ao conteúdo das constituições destacando que:

 

Um fenômeno constatado no tocante a este aspecto é a ampliação gradativa do conteúdo das constituições,
que passaram a tratar não apenas das normas constitutivas do Estado, mas também de outros assuntos,
dando origem à distinção doutrinária entre normas materialmente e formalmente constitucionais. Da primeira
espécie, as normas referentes a estruturação dos poderes, bem como os direitos fundamentais materiais
constitucionais clássicas que vêm sendo consagradas desde as primeiras constituições escritas. Da segunda,
as normas que são constitucionais não em razão do seu conteúdo mas sim da forma como foram elaboradas e
do documento ao qual aderiram. [...]

 

E conclui o doutrinador o seu pensamento afirmando a respeito do conteúdo da Constituição Brasileira atual
(2008, p. 38):

 

A Constituição Brasileira de 1988 tem como conteúdo básico os direitos e garantias fundamentais; a
estrutura e organização do Estado e de seus órgãos; o modo de aquisição e a forma de exercício do poder. A
defesa da constituição do Estado e das instituições democráticas; e, os fins socioeconômicos do Estado.

 

Uma outra observação feita por Novelino (2008) merece comentários, relativo ao conteúdo das
Constituições e o da Dignidade da Pessoa Humana como núcleo central do constitucionalismo dos direitos
fundamentais e do Estado constitucional democrático. Despontado como forma de evitar que o positivismo
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pudesse ser utilizado como instrumento de justificação do regime autoritário decorrentes das atrocidades que
foram praticadas contra a pessoa humana durante a Segunda Guerra Mundial.

Ao tratar da temática da Dignidade da Pessoa Humana, ressalta, ainda, o autor (NOVELINO, 2008, p. 28):

 

Consagrada expressamente nas constituições de diverso países, sua ascenção à condição de valor jurídico
supremo é um dos traços marcantes do constitucionalismo do segundo pós-guerra, no qual se verifica uma
tendência de reconhecimento do ser humano como centro e fim do direito. A copiosa positivação nas
declarações de direitos e constituições possui relevância na medida em que a dignidade deixa de ser tão-
somente um valor moral para se converter em um valor tipicamente jurídico, revestido de normatividade.
Como consequência, a pessoa humana, de mero reflexo da ordem jurídica, passa a ser considerada o seu
objetivo supremo, impondo na relação indivíduo/estado uma presunção a favor do ser humano é de sua
personalidade: o Estado existe para ao homem e não o homem para o Estado.

 

E ainda relativo a positivação de direitos nas cartas políticas constitucionais, com pertinência ao seu
conteúdo, o doutrinador retro mencionado apresenta a importância que os princípios têm assumindo nesses
conteúdos constitucionais, Novelino (2008, p. 32)

 

Uma nova dogmática vem sendo desenvolvida, não com o intento de ressuscitar o jusnaturalismo, mas de
buscar a superação dos limites positivistas, sem o abandono da positividade do direito. Busca-se um ponto
de equilíbrio entre duas correntes por meio de uma concepção na qual os valores civilizatório ganham um
papel de destaque na conexão entre o direito e a moral. No Estado constitucional de direito, a jurisdição não
se limita a verificar apenas a validade formal das leis, mas também sua compatibilidade material com a
constituição, sobretudo no que se refere aos direitos fundamentais. O novo modelo tem um dos seus
elementos identificadores o reconhecimento da - até então duvidosa - normatividade dos princípios, segundo
a contribuição das teorias desenvolvidas por Roberto Alexy e Ronaldo Dworkin.

 

Evidencia-se na teoria alexyana que a compreensão doutrinariamente constituída nas concepções
jusnaturalista e positivas que consubstanciava princípios e normas como espécies distintas, passaram a se
configuradas como gênero e espécies na medida em que a norma é plasmada como gênero, e os princípios e
as regras constituem espécies da normatividade jurídica.

E nesse diapasão ao fazer a diferenciação entre regras e princípios como norma a teoria alexyana, enuncia
Novelino (2008, p. 33):

 

As regras [...] quando válidas, devem ser cumpridas na exata medida de suas prescrições (mandamentos de
definição) os princípios se caracterizam por possibilitar que a medida de seu cumprimento se dê em
diferentes graus, por serem "normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro
das possibilidade jurídicas e reais existentes (mandamentos de otimização).

 

E ao se referir à teoria de Dworkin, se depreende das lições de Novelino que o destaque é dado aos
princípios como normas válidas em virtude do seu conteúdo moral (2008, p. 33):

 

 

Apesar de sua teoria não ser idêntica a de Alexy, ambas apontam para a mesma direção. Segundo o jurista
norte-americano, quando afirma que o um princípio faz parte de um ordenamento jurídico, significa que os
aplicadores do direito devem levá-lo em consideração, conforme o caso, como critério de escolha do sentido
a ser seguido, Negar a normatividade dos princípios - adverte - é admitir que o juiz busca algo além das
normas que o vinculam como diretrizes seguidas ou não a seu critério. Neste caso, o juiz estaria aplicando
um ato discricionário ex post facto, e não impondo o cumprimento de direitos e deveres jurídicos
preexistentes.

 

Na ordem jurídica constitucional atual tornou-se inquestionável o valor dos princípios, que revestidos de
natureza normativa passam a ser proposta relevante de caráter vinculante que, informam e fundamentam o
poder político estatal. E a constituição como instância normativa superior prevê e consagra princípios e
regras consideradas fundamentais que deverão ser observadas pelo Estado para satisfazer as necessidades
coletivas constitucionais.

 

 

2.1 Princípios configurados em normas na ordem jurídica
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Aduz-se da análise da doutrina tradicional que as normas são configuradas com as regras e os princípios
utilizados como instrumentos de interpretação e integração do sistema normativo. Destarte, sob o influxo das
transformações sociais, esse sistema jurídico evoluiu para contemplar uma nova compreensão das normas
inserindo-as num critério classificatório dicotômico, que na condição de gênero bifurca em duas espécies:
normas princípios e normas regras.

Deixando os princípios de serem meros instrumentos de interpretação e integração e de funcionarem como
complemento das regras, para assumir o status de norma, como assevera Miranda (1990, p. 138)

 

Os princípios não se colocam pois, além ou acima do direito (ou do próprio direito positivo) também eles -
numa visão ampla, superadora das concepções positivistas, literalistas e absolutistas das fontes legais - fazem
parte do complexo ordenamental. Não se contrapõem às normas contrapõem-se tão somente aos preceitos;
as normas jurídicas é que se dividem em normas-princípios e norma disposições.

 

Percebe-se que nas discussões doutrinárias ainda não há uma unidade de concepção no sentido de estabelecer
um consenso que determine a linha de limite que separa princípios e regras plasmados como normas
integrantes do sistema jurídico estatal. É o que se extrai das lições de Garcia e Alves (2008, p. 42):

 

Não obstante a evolução, ainda não se chegou a um consenso quanto a identificação da linha limítrofe que
separa as regras dos princípios, vale dizer, quando determinada disposição consubstanciará uma regra ou
quando deve ser concebida como um princípio.

 

E nessa análise de compreensão os autores retro mencionados trazem a baila discussões relativas aos limites
que tentam se estabelecer entre princípios e regras, destacando, inicialmente duas concepções doutrinárias
bem distintas (2008, p. 42):

 

As concepções doutrinárias podem ser subdivididas, basicamente, em duas posições de acordo com a
primeira, denominada de concepção débil dos princípios, a distinção para com as regras é quantitativa, ou de
grau, enquanto a segunda, intitulada de concepção forte dos princípios, sustenta que a diferença é qualitativa.

 

E ao esclarecer o conteúdo dessas duas concepções de princípios (débil e forte) continua o autor (2008, p.
42):

 

A concepção débil de princípio está vinculada a uma visão positivista do direito, não visualizando uma
distinção substancial em relação às regras, mas, unicamente, uma maior generalidade e abstração, o que
conduz os princípios a condição de normas fundamentais do sistema e lhes confere um grande valor
hermenêutico, sem aptidão, contudo, para fornecer uma unidade de solução no caso concreto. A concepção
forte de princípios idêntica distinções sob os aspectos lógico e qualitativo, o que individualiza os princípios
como normas jurídicas que se diferenciam das regras em razão de sua composição estrutural. A
imperatividade da ordem jurídica não se esgotaria na previsão explicita das regras jurídicas, estendendo-se
aos valores consubstanciados nos princípios. Ante o prestígio auferido por esta concepção, para a qual
converge a grande maioria dos estudos contemporâneos.

 

Garcia e Alves (2008) apontam como defensor da concepção débil dos princípios Norberto Bobbio e da
concepção forte do princípio Dworkin e Robert Alexy, perfilhando os mesmo por esta última corrente.

E a distinção entre princípios e regras pode ser sintetizada na visão de Canotilho (1994 apud GARCIA E
ALVES, 2008, p. 45), nos seguintes termos:

 

Grau de abstração: os princípios são normas com um grau de abstração relativamente elevado. De modo
diverso, as regras possuem uma abstração relativamente reduzida. Grau de determinalidade na aplicação do
caso concreto, os princípios, por serem vagos e indeterminados, carecem de mediações caracterizadoras (do
legislador? do juiz?). Enquanto as regras são susceptíveis de aplicação direta. Caráter de fundamentalidade
no sistema das fontes de direito: os princípios são normas de natureza ou com um papel fundamental no
ordenamento jurídico devido sua posição hierárquica no sistema das fontes (ex: princípios constitucionais) ou
à sua importância estruturante dentro do sistema jurídico (ex: princípio do Estado de direito). Proximidade
da ideia de direito: os princípios são "stardads"juridicamente vinculantes radicados nas exigências de "justiça"
(Dworkin) ou na "idéia de direito" (Larenz). As regras podem ser normas vinculantes com um conteúdo
geralmente funcional. Natureza normogenética: os princípios são fundamento de regras, isto é, são normas
que estão na base ou constituem a ratio de regras jurídicas, desempenhando, por isso uma função
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normogenética fundamentante.

 

Não obstante as celeumas doutrinárias a respeito da distinção entre princípios e regras, resta incontroverso
que um direito justo e adequado é pautado por princípios e regras que refletem a organização jurídica das
instituições e o modo de ser da estrutura política e administrativa estatal.

Observa-se que os princípios como informadores da ação estatal tem suas raízes expressas ou implícitas na
carta constitucional, a exemplo do Art. 37, caput, da Constituição de 1988 que elenca cinco princípios
norteadores da administração pública: legalidade; impessoalidade; moralidade; publicidade e eficiência, entre
outros que estão previstos no texto constitucional por serem consequência lógica desses, e ainda outros são
consagrados por implicação natural do Estado de Direito, fazendo parte do sistema constitucional como um
todo, a exemplo do princípio regente da ação do agente público na condição de executor das funções estatais
que será dado destaque neste trabalho, por constituir cerne da investigação desta pesquisa a improbidade
administrativa como fator de ineficiência no comprimento da pena privativa de liberdade que incide numa
violação aos princípios regentes das atividades do Estado.

 

 

2.2 A probidade como princípio regente da ação do agente público na atividade estatal

 

A Constituição Brasileira atribui a determinadas pessoas, sob critérios: políticos, administrativos ou civis
competências para o desempenho da função estatal, permitindo a consecução dos seus fins na obtenção do
bem comum, o interesse público.

Como se extrai das lições de Carvalho Filho (2008, p. 55):

 

A expressão agentes públicos tem sentido amplo - significa o conjunto de pessoas que a qualquer título,
exercem uma função pública como preposto do Estado. Essa função, é mister que se diga, pode ser
remunerada ou gratuita, definitiva ou transitória, política ou jurídica. O que é certo e que, quando atua no
mundo jurídico, tais agentes estão de alguma forma vinculados ao poder público. Como se sabe, o Estado se
faz presente através de pessoas físicas que em seu nome manifestam determinadas vontade, e é por isso que
essa manifestação volitiva acaba por ser imputada ao próprio Estado. São todas essas pessoas físicas que
constituem os agentes públicos.

 

Configurados, como recursos humanos, para ao desempenho das funções estatais, a licitude dos atos dos
agentes públicos está submetida a observância obrigatória dos princípios e das regras que informam e
fundamentam a ordem jurídica estatal.

Nesse sentido, Garcia e Alves (2008, p. 46):

 

A licitude dos atos dos agentes públicos há de ser extraídos da conjungação das regras e dos princípios, quer
explícitos, quer implícitos, o que conferirá a este um grau de obrigatoriedade que há muito e difundido mas
que pouco tem se concretizado. A unidade da constituição indica que todas as normas por ela formalmente
encampadas têm igual força e hierarquia, sendo cogente sua observância pelos agentes públicos.

 

Na ordem normativa do Estado Brasileiro denota-se a importância atribuída aos princípios, quando
determina que a inobservância dos mesmos pelos agentes estatais, implica na incidência em atos de
improbidade administrativa, previstos no Art. 37 § 4º da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº
8.429/92, que ao instituir a tipologia desses atos o Art. 11 dispõe que qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade que atentem contra os princípios da
administração pública, constitui ato de improbidade administrativa, e o Art. 12, III, comina sanção aos
transgressores destas normas princípiológicos informadoras da conduta do agente público na execução das
atividades estatais.

Como ensina Garcia e Alves (2008, p. 46-47)

 

Face a própria técnica legislativa adotada, que considerou ato de improbidade a mera violação aos princípios
regentes da atividade estatal, devem ser buscadas novas perspectivas para a compreensão da probidade,
considerada por muitos mera especificação do princípio da moralidade administrativa.

 

Apesar de alguns doutrinadores a exemplo de Silva (1992, p. 563) considerarem a probidade administrativa
mera especificação do princípio da moralidade administrativa, como acima transcrito, desenvolvendo a linha
de entendimento da idéia de probidade-moralidade Garcia e Alves (2008) destacam:
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Em que pese ser a observância ao princípio da moralidade um elemento de vital importância para aferição, da
probidade, não é ele o único. Todos os atos dos agentes públicos devem observar a normatização existente,
o que inclui toda a ordem de princípios, e não apenas o princípio da moralidade. Assim quando muito, será
possível dizer que a probidade absorve a moralidade, mas jamais terá sua amplitude delimitada por esta.

 

Infere-se das formulações doutrinárias que não é fácil estabelecer, a priori, a distinção entre moralidade
administrativa e probidade administrativa, em decorrência das expressões estarem relacionadas à idéia de
honestidade na Administração Pública.

Depreende das lições de Di Pietro (2009, p. 803) que:

 

Quando se exige probidade ou moralidade administrativa, isso significa que não basta a legalidade formal,
restrita, da atuação administrativa, com observância da lei. É preciso também a observância de princípios
éticos, de lealdade, de boa fé, de regras que assegurem a boa administração e disciplina interna na
administração pública.

 

E ainda nessa linha de entendimento das expressões a ordem constitucional atribui uma abrangência maior, a
improbidade administrativa em relação a moralidade administrativa, como demonstra Di Pietro na evolução
do conteúdo das expressões argumentando que (2008, p. 804):

 

A inclusão do princípio da moralidade administrativa na constituição foi reflexo da preocupação com a ética
na administração pública e com o combate a corrupção e a impunidade no setor público. Até então, a
improbidade administrativa constituía infração prevista e defendida apenas para os agentes políticos. Para os
demais, punia-se apenas os enriquecimento ilícito no exercício do cargo. Com a inserção do princípio da
moralidade na constituição, a exigência de moralidade estendeu-se a toda a administração pública, e a
improbidade ganhou abrangência maior, porque passou a ser prevista e sancionada com rigor para todas, as
categorias de servidores públicos e abranger infrações outras que não apenas o enriquecimento ilícito.

 

A improbidade administrativa como consubstancia uma conduta reprovável praticada por agente estatal, que
conforme disposto na Lei 8.429/92 adota uma qualificação mais ampla para ímprobo, contemplando todo
aquele que mesmo não estando na condição de agente público, concorra para consumação ou benefícios dos
atos de improbidade submetendo a respectiva sanção prevista em lei.

E a respeito do conteúdo da expressão improbidade, afirma Justen Filho (2005, p. 687)

 

Improbidade é um conceito jurídico indeterminado. Por decorrência, o conceito de improbidade permite
diferenciar o universo das condutas examinadas em três conjuntos diversos. Há as condutas
inquestionavelmente configuráveis como ímprobas. Há condutas inquestionavelmente qualificáveis. E há
aquelas que geram dúvidas e que são o núcleo da discussão prática. É essencial reconhecer que a
indeterminação relativa ao conceito de improbidade não significa a instituição de competência discricionária,
a qual é radicalmente incompatível com a natureza de instituições de natureza punitiva. Configura uma
conduta como ímproba não é questão de convergência administrativa, mas de prova quanto aos fatos. Prova-
se a improbidade. Se não houver prova suficiente, não é possível emitir juízo de improbidade.

 

Da análise que se faz da Lei nº 8.429/92, verifica-se que para a tipificação de uma das condutas previstas no
art. 11, há a necessidade que se preencha os seguintes requisitos: conduta dolosa do agente; conduta
comissiva ou omissiva que em regra não gere enriquecimento ilícito ou não cause prejuízo ao patrimônio
público, violação dos deveres de honestidade; imparcialidade; legalidade e lealdade às instituições; existência
de nexo causal entre o exercício funcional e o desrespeito aos princípios da administração pública. E o
diploma legal de forma exemplificativa enuncia condutas que são consideradas ilícitas para a configuração do
ato de improbidade, tais como: praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele
previsto, na regra de competência. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente ato de ofício; revelar fatos
ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, entre
outras condutas ali descritas ou nas que possam caracterizar um ato de improbidade.

Como enunciam Garcia e Alves (2008, p. 49)

 

Evidenciada a harmonia entre os fatos, o ato praticado e os valores consubstanciados nos princípios regentes
da atividade estatal, estará demonstrada a probidade. Descumprida a regra ou inobservados os princípios,
ter-se-á um relevante indício de configuração da improbidade. Este pensamento pode se condensado com a
assertiva de que os agentes públicos devem estar em conformidade com o "princípio da juricidade",
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nomenclatura utilizada para englobar todas as regras e os princípios (inclusive a moralidade) a quem devem
estar cincunscritos os atos do poder público.

 

O ato praticado pelo agente público para adequação da finalidade institucional do Estado, deixou de ser visto
sob o aspecto formal, da concepção clássica de legalidade, que se consubstancia na estrita observância
formal, que se confundem com as regras, para elevar-se essa adequada aos valores que determina o direito
que formalizado em normas, passa a ser compreendido em princípios e regras que orientam e fundamentam o
Estado Democrático de Direito.

A Lei 8.429/92 visa combater atos dos agentes públicos que ferem direta ou indiretamente os princípios
constitucionais e legais da Administração Pública, mesmo que não demonstre enriquecimento ilícito ou
prejuízo ao erário público.

Como assevera Moraes (2008, p. 361)

 

A finalidade do combate constitucional à improbidade administrativa é evitar que os agentes públicos atuem
em detrimento do Estado, pois como já salientava Platão, a punição e o afastamento da vida pública dos
agentes corruptos pretende fixar uma regra proibitiva, de que os servidores públicos não se deixem 'induzir
por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado'.

 

Ao se referir o texto legal que disciplina os atos de improbidade administrativa ressalta Moraes (2008, p.
362)

 

A lei, portanto zela pela manutenção da retidão e da honestidade da conduta dos negócios públicos, pois
como afirmado por Cicero, "fazem mal a república os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de
vícios eles mesmos, mas os infudem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas
também porque a corrompem, e são mai nocivos pelo exemplo do que pelo crime (as leis III, XIV 32)".
Assim, para que se evite o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e ineficiência,
o legislador editou a Lei 8.429/92, com o intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrático do Estado.
No dizer de Wallace Paiva Martins 'a Lei Federal 8.429/92 institui no direito brasileiro um autêntico código
da moralidade administrativa'.

 

Nesse contexto, é importante assinalar que o dever de probidade é inerente à função pública em sua
concepção ampla (administrativa, legislativa e judiciária). Ser probo é uma qualidade que obrigatoriamente
integra o dever funcional de todo agente público no desempenho das atribuições que lhes são conferidas para
atuar em nome do Estado em todos os órgãos do poder constitucionalmente estabelecidos.

O fundamento da responsabilidade do agente público por incidir em práticas administrativas configuradas
ímprobas como se extrai das lições de Barreto (2008, p. 221):

 

O fundamento da responsabilização por improbidade repousa na necessidade de se estabelecer um conjunto
de medidas sancionatórias que visam coibir comportamentos contrários as regras, princípios e deveres
básicos no gerenciamento da coisa pública, sem as quais tais preceitos não passaram de metas positivadas,
cujo cumprimento ficaria condicionado ao alvedrio das autoridades administrativas.

 

E ainda acrescenta o autor (2008, p. 225):

 

As graves crises verificadas atualmente no âmbito governamental, nas quais se destacam as transgressões
explícitas ao ordenamento jurídico, como os casos de corrupção frequentemente levados ao conhecimento da
sociedade brasileira, estabelecem o nível de importância da matéria e dos seus institutos, enquanto
instrumentos de preservação das normas fundamentais da gestão pública e da própria confiabilidade social do
Estado.

 

A transgressão explícita ao ordenamento jurídico brasileiro e que constitui objeto deste trabalho, ocorre no
sistema penitenciário, quando a pena privativa de liberdade cuja finalidade é punir o condenado, ao tempo
que deve ressocializá-lo como manifestação de política humanizadora, acaba por se constituir num
instrumento marcado pela inobservância dos princípios regentes das atividades estatais, materializada na
improbidade administrativa.
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3. Natureza jurídica da Execução Penal

 

Antes de discutir acerca da conduta do agente que atua na operacionalização do sistema prisional brasileiro,
verificando o que pode ser configurado como improbidade administrativa, é necessária uma digressão sobre a
natureza jurídica da execução penal no ordenamento jurídico pátrio. Sobre esse aspecto, muito se tem
discutido na doutrina criminal.

A questão realmente suscita muita divergência; no cenário da doutrina brasileira observam-se três segmentos
com conclusões distintas sobre a natureza jurídica da execução penal, havendo quem defenda a conotação
administrativa, outros, apontam-no como jurisdicional; e ainda, há o segmento que entende correto o caráter
misto do sistema. Contudo, em nenhum deles se percebe divergência quanto à clara tendência no sentido da
jurisdicionalização.

Merece destaque o entendimento de Grinover (1987), que compreende como irrefutável o fato de a
execução penal demonstrar-se como atividade complexa que se desenvolve de modo a integrar os planos
jurisdicional e administrativo. Por isso mesmo é intuitivo que dessa atividade participam dois Poderes
estatais: o Judiciário e o Executivo. Em arremate a esse entendimento, acrescenta que se deve observar, em
apartado, cada um dos dois aspectos.

Nesse mesmo sentido se firma Nogueira (1996), para quem a execução penal tem natureza mista, complexa e
eclética; entendendo que as suas normas nascem nos dois ramos do direito - processual e o administrativo.

Emerge dessa discussão que, em verdade, a execução penal guarda consigo uma natureza essencialmente
jurisdicional, pois mesmo as decisões essencialmente administrativas, tomadas em sede de execução penal,
podem passar pelo crivo do Judiciário; principalmente no que diz respeito aos atos praticados ao arrepio das
disposições normativas, legais ou principiológicas.

Arremata, nesse mesmo sentido, Marcão (2008, p.2):

 

Envolvida intensamente no plano administrativo, não se desnatura, até porque todo e qualquer incidente
ocorrido na execução pode ser submetido à apreciação judicial, por imperativo constitucional (art. 5º,
XXXV, da CF), o que acarreta dizer, inclusive, que o rol do art. 66 da Lei de Execução Penal é meramente
exemplificativo.

 

Tal interpretação decorre do sistema administrativo adotado pelo Brasil ser aquele de jurisdição única ou do
controle judicial, assegura-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou da unicidade de jurisdição
plasmado no texto constitucional.

 

 

3.1 O excesso e o desvio na execução da pena privativa de liberdade

 

Tendo como esclarecida a questão de que a execução penal tem, para além do administrativo, incontestável
caráter jurisdicional, insta trazer a lume o pensamento de Nogueira (1996, p. 7):

 

Estabelecida a aplicabilidade das regras previstas no Código de Processo Penal, é indispensável a existência
de um processo, como instrumento viabilizador da própria execução, onde devem ser observados os
princípios e garantias constitucionais a saber: legalidade, jurisdicionalidade, devido processo legal, verdade
real, imparcialidade do juiz, igualdade das partes, persuasão racional ou livre convencimento, contraditório e
ampla defesa, iniciativa das partes, publicidade, oficialidade e duplo grau de jurisdição, entre outros. Em
particular deve-se observar o princípio da humanização da pena, pelo qual devem ser respeitados, sem que
haja excesso de regalias, o que tornaria a punição desprovida da sua finalidade.

 

Está assim desenhada a necessária postura de equilíbrio do agente público, que ao praticar necessários atos
relativos à execução da pena, deve sempre se pautar com equilíbrio atendendo ao que a lei exige, sem
encaminhar-se para a arbitrariedade, tampouco para condescendência, ambas igualmente prejudiciais ao que
se tem como o correto cumprimento de uma pena privativa de liberdade.

É precisamente nesse ponto que ganha relevo a discussão sobre o que teria conduzido a parte da doutrina a
considerar a execução penal como atividade administrativa ou mista, muito embora reconheça a prevalência
de sua índole ou essência jurisdicional. O fato é que para que seja possível ao Judiciário aplicar e executar
penas privativas de liberdade é mister que o Estado-Administração mantenha as suas expensas, e sob o seu
comando imediato um imenso aparato prisional, composto de variadas espécies de estabelecimento, a fim de
que se operacionalize a execução das penas e medidas de segurança impostas nas sentenças, condenatórias e
absolutórias impróprias, respectivamente.
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Tal aparato, considerado gigante, ainda se apresenta insuficiente para a demanda brasileira, fato que se
demonstra como um elemento complicador na execução das penas privativas no Brasil. Segundo a última
pesquisa sobre a população carcerária brasileira, realizada no qüinqüênio 2003 / 2007, pela Comissão de
Monitoramento e Avaliação do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão vinculado ao
Ministério da Justiça, investigou-se que há um déficit de 147.179 vagas no sistema prisional, visto que a
população carcerária, segundo a mesma pesquisa, na oportunidade, era de 422.373 presos, e o sistema
contava com 275.194 vagas.

Muito embora se observe nos resultados da pesquisa uma redução do déficit de vagas no ano de 2007, se
comparado aos anos anteriores, ainda não há motivos para comemorar diante de quase 150.000 vagas a
menos que o necessário, pois isso implica, por si só, em descumprimento do que preceitua a lei de execução
e os princípios constitucionais norteadores da execução penal, bem como da administração pública. Deduz-
se, por óbvio, que em um universo como esse é muito difícil que o Estado consiga, por seus agentes, operar
satisfatoriamente. Quase sempre se percebe que cumprir a norma é tarefa tormentosa aos operadores do
sistema prisional.

A toda evidência, malgrado se reconheça as dificuldades inerentes à atividade, é sabido que os agentes
estatais vinculados ao sistema prisional, são integrantes do Poder Executivo, e agem por conta e em nome do
Estado; devendo, pois, atender aos interesses dos cidadãos em geral, isto é, do povo, fonte de onde emana
todo o poder. Em outras palavras, todas as ações e omissões advindas desses agentes devem estar pautadas
na norma (princípios e regras), a fim de que sejam válidas e cumpridas a contento. Todavia, nem sempre é
assim que ocorre. E quando um agente estatal pratica um ato contrariando a Lei de Execução Penal, no que
diz respeito às regras de cumprimento das penas privativas de liberdade, verifica-se o que se denomina de
excesso ou desvio na execução da pena; pior que isso ainda é a flagrante ofensa aos princípios
constitucionais aplicáveis à espécie, tanto na órbita processual penal, quanto na órbita administrativa.

Conforme dispõe a Lei de Execução Penal, o cumprimento da pena privativa de liberdade e da medida de
segurança, implica em um conjunto de garantias que interessam ao indivíduo e à sociedade.
Complementando esse entendimento, dispõe Dotti (1998, p.463) que "um dos princípios fundantes dessa
direção radica na legalidade da execução. Consiste ela em se demarcar com nitidez o alcance da sentença e a
reserva dos direitos do condenado não atingidos pela decisão".

Quando tal não se realiza, mencionando a Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal, sobre o
conteúdo do excesso ou o desvio, esclarece Marcão (2008, p. 284):

 

Caracterizam fenômenos aberrantes não apenas sob a perspectiva individualista do status jurídico do
destinatário das penas e das medidas de segurança. Para muito além dos direitos, a normalidade do processo
de execução é uma das exigências da defesa social.

 

Sobre o tema assim dispõe a Lei de Execução Penal:

 

Art. 185. Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites
fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares.

 

Como se percebe a lei não faz distinção entre excesso e desvio, contudo, na doutrina se encontra
detalhamento distintivo quanto ao tema. Extrai-se que o excesso implica em tratamento mais rigoroso que o
descrito na sentença ou determinado pela lei. Já o desvio, pode implicar em benefício indevido concedido ao
executado. Comunga desse entendimento Marcão (2008, p. 284 usque p. 285) quando explica assim:

 

Haverá excesso sempre que na execução da pena ou medida de segurança se constatar algo que vá além, que
exceda ao decidido na sentença ou acórdão submetido à execução, de maneira que o excesso será sempre
prejudicial, gravoso ao executado.

[...]

O desvio é a mudança do curso normal da execução. Distingue-se do excesso na medida em que se revela
favorável qualitativamente ao executado, enquanto aquele sempre lhe será danoso.

 

Moraes e Smanio (2004, p. 221), destoando da opinião anterior, assim se imprime a conceituação dos dois
incidentes:

 

O excesso está sempre ligado ao caráter quantitativo da execução penal e sempre invade a esfera das
liberdades públicas, violando um direito do sentenciado. [...] O desvio está sempre ligado ao caráter
qualitativo da execução penal, podendo suas decisões ser a favor ou contra o sentenciado.
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Como exemplos de excesso vêem-se na doutrina a submissão do condenado a um regime mais rigoroso do
que aquele a que tem direito, em razão do fixado na sentença ou em decisão judicial no curso da execução;
ou submeter o executado a sanção administrativa além do limite fixado em lei. Tem-se o desvio, por
exemplo, na conduta de quem concede permissão de saída sem estrita observância das regras ditadas pelo
art. 120 da Lei de Execução Penal.       

Convém destacar que ambas as situações, uma vez praticadas pelo agente estatal, implica, não somente em
um incidente na execução da pena; sendo este o efeito para o condenado. Implica, necessariamente, em
figura de improbidade; vez que agindo contrariamente ao que dispõe a norma, estará praticando conduta
ímproba, não condizente com o seu mister de agente estatal.

A despeito disso, em sede de Lei de Execução Penal, o tratamento conferido às práticas ruinosas de excesso
ou de desvio na execução, se limita, como era de se esperar, ao procedimento judicial destinado a corrigir o
ato praticado aparando-lhe as arestas deixadas ante a desconformidade da sua realização com os ditames da
norma. Assim mesmo, é evidente que não tem havido uma discussão mais específica por parte da doutrina,
bem como da jurisprudência pátria no que diz respeito ao tema. Quando muito, diante da flagrante
constatação de excesso ou de desvio, se limitam a tratar sobre os aspectos procedimentais e de maneira
bastante simplificada.

Há que se trazer à colação as referências de Marcão (2008, p. 9) quando elenca os direitos assegurados ao
apenado, cuja garantia constitucional nem mesmo o decreto condenatório faz perder a força:

 

De outro vértice, não são atingidos pela sentença penal condenatória os seguintes direitos: a. inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos da Constituição Federal
(art. 5º, caput, da CF); b. de igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações, nos termos da
Constituição (art. 5º, I, da CF); c. de sujeição ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF); d. de integridade
física e moral, não podendo ser submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III e
XLIX, da CF; Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997); [...] p. direito à individualização da pena (art. 5º XLVI,
da CF);

 

Apresenta-se cabível comentá-los, ainda que suscintamente, pela pertinência com o objeto deste trabalho. No
tocante aos cinco primeiros, é indiscutível a relevância de cada um deles para os indivíduos em geral e, para
o apenado, em particular. A igualdade entre homens e mulheres deve ser observada em concomitância ao
direito à individualização da pena, cujas peculiaridades de gênero precisam ser consideradas com rigor.
Nesse mesmo viés, repousa o direito à integridade física e moral do apenado. Atrelado a todos esses
aspectos, impera a sujeição ao princípio da legalidade ao qual todos os agentes e todos os apenados devem
pautar suas condutas no decorrer da execução da pena.

Na precisa lição de Moraes e Smanio (2004, p. 165), o princípio da legalidade na execução penal implica em:

 

Evitar excessos ou desvios na execução (art. 3º 'Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os
direitos não atingidos pela sentença ou pela lei'). O sentenciado não fica sujeito ao poder discricionário ou à
arbitrariedade da autoridade administrativa, havendo a todo momento a fiscalização por parte do Ministério
Público e do Poder Judiciário.

 

Interpretando o art. 3º da Lei de Execução Penal, a contrario sensu, comprovou-se em franca análise do rol
de direitos humanos fundamentais, visto em pequena amostra acima transcrita e comentada, que muitos são
os direitos individuais não sucumbentes ante a sentença condenatória transitada em julgado. E neste ponto
reside a grande questão que se pretende investigar: Por que razão a doutrina e a jurisprudência pátrias
conferem aos incidentes de execução consistentes em excessos ou desvios, tão pouco espaço? Não teria o
tema a importância que se supõe? Ou seria mais cômodo aos agentes estatais (seja da esfera administrativa
ou judiciária) calar, fingir que nada houve?

Não pode vicejar essa expectativa leniente. Conforme demonstrado, ao ferir as normas (princípios e regras)
quando da condução da relevante tarefa de conduzir a execução de uma pena privativa de liberdade, o agente
estatal estará incidindo em conduta ímproba. E isso é duplamente grave. Porque além de infringir, tal agente,
em descumprimento do seu dever para com o Estado, simultaneamente, estará fazendo o apenado também
caminhar à margem do que dita a norma; seja desobedecendo dever legalmente imposto (desvio), seja não
exercendo direitos a que faria jus (excesso). As conseqüências de ambas as figuras são igualmente
perniciosas.

 

 

3.2 Excesso e desvio versus improbidade administrativa: as duas faces de uma realidade

 

Os efeitos desse quadro desolador são muitos. O pior deles é o descrédito na Justiça pelos executados que
dizem, no silêncio eloqüente que lhe é peculiar, ou nas ruidosas rebeliões e motins, que Justiça é ficção, é
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engodo. Justiça não existe. Seria, pois, no mínimo, razoável acreditar nesse desabafo cheio de cicatrizes.

É certo que as situações de excesso ou de desvio, até pela forma clandestina de como se verificam, embora
sejam assistidas pela população carcerária; acompanhadas pelos familiares dos apenados; quase sempre
passam despercebidas pela comunidade em geral, pelo povo, do qual, repita-se, emana todo o poder.

As autoridades quase nunca tomam conhecimento do que, verdadeiramente, ocorre nos cárceres e quando
sabem de algum fato que caracterize excesso ou desvio, em geral, não o apuram o fato e não punem o agente
a contento. Os desmandos de toda sorte acontecem, e a sociedade somente conhece a realidade quando
noticiada pela mídia, nem sempre com a isenção e a freqüência que se desejaria.

Para ilustrar com exemplos reais o que se afirma está acontecendo no sistema prisional brasileiro, serão
colacionados alguns casos de evidente conduta ímproba por parte dos agentes da execução penal, veiculados
na mídia nacional. O primeiro deles foi veiculado em 27/11/2007 pelo site[1] o caso de que uma mulher teria
dividido a cela com homens durante uma semana.

 

A Ordem dos Advogados do Brasil no Pará (OAB-PA) solicitou a autorização da Secretaria Estadual de
Segurança para entrevistar 15 detentas transferidas de presídios do interior para a capital. O objetivo é
descobrir se elas dividiam celas com homens. O problema veio à tona depois da descoberta de que uma
jovem, possivelmente menor de idade, ficou presa com mais de 20 homens em Abaetetuba (PA). Nesse
período, ela teria sofrido abusos sexuais. Outros casos similares foram registrados no interior paraense.

 

E continua a divulgar a existência do grave problema a partir da visão do Ministro da Justiça, que se reporta
a existência de crise no sistema penitenciário:

 

Na noite de segunda-feira (26), a OAB-PA divulgou um novo caso de uma mulher de 23 anos que disse
que dividiu a cela com homens durante uma semana, em Bragança. Ela disse que não foi violentada. Um
relatório entregue neste ano à Organização dos Estados Americanos (OEA) denuncia que muitas presas
sofrem violência sexual no Brasil. O ministro da Justiça, Tarso Genro, disse que problemas de 'violação dos
direitos humanos' acontecem em outros lugares do Brasil. 'Todos nós nos sentimos violentados e agredidos
com aqueles acontecimentos [no Pará], mas, lamentavelmente, esse tipo de violação dos direitos humanos
contra o homem, a mulher e a juventude no Brasil não é incomum. Isso faz parte de uma crise do nosso
sistema penitenciário', afirmou o ministro, ao sair de uma palestra na Escola de Comando do Estado-maior
da Aeronáutica, no Campo dos Afonsos, no Rio.

 

Se um fato isolado já causa estarrecimento, o que dizer quando várias situações alarmantes são noticiadas
por quem acompanha o quotidiano do cárcere, como é o caso da coordenadora nacional da Pastoral
Carcerária na Questão Feminina, que ao ser entrevistada pela equipe do site[2] Conexão Tocantins em
05/12/2007, destacou várias irregularidades a saber:

 

A coordenadora nacional da Pastoral Carcerária na Questão Feminina, Heidi Cerneka, destacou que, por
ficarem em unidades inadequadas, as presidiárias não contam, por exemplo, com espaços para amamentar.
Ela ressaltou também que casos como o da jovem presa em uma cela com 20 homens, na cidade paraense de
Abaetetuba ocorrem há anos no País sem que as autoridades tomem providências.A dirigente conta que, em
Minas, uma cadeia tinha 14 menores e 16 mulheres dentro da cadeia masculina. 'Ficavam em setores
separados, mas a porta estava sempre aberta, o que facilitava a ida e vinda dos homens. Há suspeitas de que
os funcionários ganham dinheiro com isso', disse.

 

Além desses fatos, outros igualmente preocupantes são ainda relatados pela entrevistada:

 

Ela cita também o caso de uma cadeia mista no Amazonas, em que as mulheres estão separadas, mas que,
por falta de funcionários, os presos ficam com as chaves. Outro caso citado foi o da cadeia de Petrolina (PE),
com capacidade para 30, que tem mais de 90 presos, sendo 20 mulheres e 7 estão grávidas. As 20 mulheres
estão dividindo 2 celas que são para duas pessoas. 'E a cadeia pública de Capela do Alto (SP), que tem
capacidade de 20, está com 93 presas, e duas delas são menores'.

 

Outra situação que chamou a atenção da mídia nacional, e em sentido oposto ao da situação anteriormente
narrada, foi o caso do preso que controlava, com facilidade, as ações de uma das maiores quadrilhas do
tráfico de drogas no país. Tal fato foi noticiado em 07/12/2001 pelo site[3]:

 

A Polícia Federal de Goiás e a 4ª Vara de Execuções Penais de Goiânia autorizaram ontem a transferência
para São Paulo de Orlando Marques dos Santos, 40, acusado de chefiar uma das maiores quadrilhas de
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traficantes de drogas do país. De dentro da CPP (Casa de Prisão Provisória), em Aparecida de Goiás,
Orlando controlaria um esquema de distribuição de maconha e cocaína para a capital e o interior de São
Paulo, com a conivência da direção do presídio. O detento conseguiu pelo menos cinco autorizações
especiais do diretor da CPP, o delegado Ronaldo Alexandre, para viagens e hospedagens em hotéis de luxo
de Goiânia, sob alegação de tratamento médico ou acompanhamento de saúde de familiares. A última saída
aconteceu no dia 16 de novembro - o preso só retornou à cadeia no último dia.

Segundo a PF, Alexandre dispensou até a escolta feita pela Polícia Militar para o preso. O acompanhamento
era usualmente feito pelo motorista do diretor. Em razão das denúncias, o delegado foi afastado anteontem
do cargo sob suspeita de facilitação de tráfico de drogas e conivência. Ele não foi encontrado para comentar
as denúncias, mas alegou inocência em depoimento à PF.

 

Como visto, tanto ocorrem absurdos em desfavor dos apenados, como em favor indevido e ilegal a eles
conferidos. A exemplo desses casos, outros semelhantes acontecem, todavia, muitas vezes, por
representarem comparados aos mencionados, pequenas irregularidades, terminam por nada significarem aos
olhos da justiça. Em verdade, são condutas perniciosas, verdadeiras ervas daninhas que deveriam ser banidas
do cenário da execução penal no Brasil, porque demonstram a incapacidade do sistema em toda a sua
inteireza.

 

 

3.3 O Ministério Público e o controle de uma execução penal ímproba

 

Quem seria responsável por estas iniciativas em busca de uma execução penal plena de legalidade? Sabendo-
se que nenhum ato praticado em sede de execução penal pode fugir à legalidade, aponta-se o obrigatório
respeito aos princípios, às leis e às normas administrativas por todos os agentes, devendo-se, pois,
compreender como excesso ou desvio de execução todo ato que afrontar este arcabouço legal, implicando,
assim, em motivo suficiente para que seja suscitado o incidente, perante o juízo das execuções. São partes
legítimas para propor o incidente, segundo a Lei de Execução Penal:

 

Art. 186. Podem suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução:

I - o Ministério Público;

II - o Conselho Penitenciário;

III - o sentenciado;

IV - qualquer dos demais órgãos da execução penal.

 

Malgrado todos sejam igualmente legitimados a propor o incidente de execução perante o juízo competente,
tem-se que o Ministério Público, não só como fiscal da lei que é, mas também como parte interessada na
defesa da ordem jurídica e dos direitos individuais indisponíveis. Nesse sentido dispõe Marcão (2008, p. 79):

 

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (Art.
127, caput, da CF).

Esse órgão fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos
incidentes da execução, conforme estabelece o art. 67 da Lei de Execução Penal.

 

Sobre a atuação do Ministério Público, especifica o art. 67 da Lei de Execução Penal:

 

Art. 68. Incumbe, ainda, ao Ministério Público:

[...] omissis

II - requerer:

[...] omissis

b) a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução;

[...] omissis

Parágrafo único. O órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando
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a sua presença em livro próprio.

 

Além do disposto no artigo e em seu parágrafo único, em complemento, acrescenta Renato Marcão (2008, p.
80) que "as atividades fiscalizatória e postulatória o legitimam, inclusive, a formular postulações em favor do
executado". Neste comentário se percebe a responsabilidade do Ministério Público em sede de Execução
Penal. 

Ademais, diante de situações de ilegalidade, a exemplo das que foram expostas neste trabalho, não basta
apenas suscitar o incidente de execução, que se limitará a definir como ficará a posição do apenado, se
comprovado o excesso ou o desvio. É preciso ir mais além, inclusive, investigando a hipótese de
improbidade administrativa do agente estatal responsável pela irregularidade; e ninguém melhor que o
representante do Ministério Público para fazê-lo.

Será tarefa do Ministério Público ao analisar o caso concreto, averiguar se é caso de processar o agente
público por improbidade, o que certamente será necessário sempre que a conduta praticada pelo agente
atentar contra os princípios da Administração Pública, especialmente da moralidade administrativa; o
lamentável é que identificar situações assim na seara da execução penal é bastante comum.

Deste modo, estará o Ministério Público possibilitando uma correção aos vícios presentes em um segmento
da Administração Pública já muito fragilizado e exposto às condutas desviadas. Uma vez comprovadas
judicialmente as condutas ímprobas pela prática de atos atentatórios aos princípios da Administração Pública,
a lei acena como pena: perda da função pública, ressarcimento integral do dano, suspensão dos direitos
políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo
agente e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de três anos.

Como se vê, a perda da função pública, por si só, já se apresenta significativa na necessária profilaxia do
sistema carcerário, e o melhor de tudo é que o agente não passará a integrá-lo na condição de apenado, o
que certamente seria desastroso.

 

 

4. Conclusão

 

A crise observada em todo o Brasil em sede de segurança pública tem seu ponto alto na execução da pena
privativa de liberdade. Eis uma ferida aberta. Curial que ao se descumprir as normas (princípios e regras) da
execução penal, descumprem-se, também, os preceitos constitucionais de garantia aos direitos individuais,
punindo-se o condenado fora dos ditames legais, o que implica em dupla punição, uma, segundo o que
determina a sentença, outra, ao alvedrio do agente estatal ímprobo.

Malgrado essa constatação, pior que isso é ter consciência que para a sociedade que suporta todo o ônus
proveniente do sistema carcerário, o efeito de uma prisão cheia de mazelas e vícios é, induvidosamente, a
repetição dos crimes pelos apenados, inclusive, dentro da prisão.

O cenário fica ainda mais tenebroso quando dentro desse sistema, caótico, por si mesmo, operam agentes
públicos capazes de cometer atos de desvios ou de excesso, implicando em condutas que se contrapõem aos
princípios da Administração Pública. Nesse caso, a comunidade é duplamente lesada: pois financia um
sistema para atuar repressiva e preventivamente contra o crime e ele falha. Falhando, igualmente, o corpo
administrativo mantido para bem gerir esse sistema.

E o cidadão é a maior vítima de suas próprias e legítimas expectativas. Vítima do crime. Vítima do sistema
que se propõe a controlar o crime. Vítima dos agentes que se comprometem de bem gerir esse sistema. Em
quem se poderá confiar? Não se sabe. Sabe-se apenas que o Ministério Público está dotado de forças para
provocar o movimento de correção a esse lamentável quadro da realidade brasileira, a partir do aparato
normativo: A Constituição Federal de 1988; a Lei de Execução Penal; a Lei de Improbidade Administrativa;
são fortes instrumentos para salvaguardar os princípios necessários à manutenção de um Estado
Democrático de Direito.

E quando também o Ministério Público falha? Será necessário o despertar pleno da cidadania. É preciso que
a população não perca a sua capacidade de se indignar; não perca a consciência de que a população é povo e
que todo poder emana do povo. Em verdade o exercício da cidadania é a última instância em uma Nação
como a nossa, cuja pecha da criminalidade e da improbidade permeia o quotidiano e se mistura em meio a
normalidade de todas os segmentos sociais.
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PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM A INICIATIVA PRIVADA COMO FORMA
DE GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS

PARTNERSHIPS OF THE PUBLIC ADMINISTRATION WITH THE PRIVATE INITIATIVE AS
FORM TO GUARANTEE THE FUNDAMENAL RIGHTS

Doris Canen
Manoel Messias Peixinho

RESUMO
O presente estudo, dividido em duas partes, visa demonstrar, em um primeiro momento, as teorias existentes
acerca dos direitos fundamentais e estes transcendem o direito positivo. Posteriormente, apresentam-se
diversas formas de parcerias entre a Administração Pública e o Setor Privado na nova concepção de Estado,
a fim de evidenciar como uma parceria entre o setor público e o setor privado pode garantir os direitos
fundamentais, em vista do afastamento da ideia de que tais setores têm interesses opostos. As parcerias entre
os setores público e privado são fundamentais para garantir a viabilização de políticas públicas,
principalmente em razão da escassez de recursos públicos destinados a suprir todas as demandas sociais
existentes no Brasil. Os desafios sociais para a erradicação da pobreza no país ainda são imensos e as
necessidades básicas nas áreas de infraestrutura são gigantescas. Desta forma, os acordos bilaterais entre a
iniciativa privada e o Poder Público podem viabilizar investimentos economicamente rentáveis aos parceiros
privados e politicamente estratégicos para os Estados. Há necessidades inadiáveis de realização de políticas
públicas em rodovias, portos, saneamento básico, aeroportos, segurança pública, saúde, educação, habitação,
cultura, dentre outras áreas em que o Brasil ainda patina no subdesenvolvimento. Desta forma, os direitos
fundamentais somente serão realizáveis mediante a assunção de políticas públicas voltadas ao pleno
desenvolvimento humano.
PALAVRAS-CHAVES: Parcerias. Administração Pública. Iniciativa privada. Direitos fundamentais.
Políticas públicas.

ABSTRACT
This article, divided in two parts, intends to show, at a first moment, the existing theories about fundamental
rights and how these transcend positive Law. After, different forms of partnerships between the public and
private sectors in the new conception of State will be shown, in order to evidence how a partnership between
the public and private sector can guarantee fundamental rights, pushing away the idea that such sectors have
opposite interests. Partnerships between the public and private sectors are essential to guarantee certain
public policies, specially due to the scarcity of public resources destined to satisfy all social demand existent
in Brazil. The social challenges to eradicate poorness in the country are still huge and the basic necessities of
infrastructure are gigantic. In this sense, bilateral agreements between the private initiative and the public
sector can allow investments that are economically interesting to the private sector and politically strategic to
the public sector. There are necessities that need public policies urgently such as highways, harbors,
sanitation, airports, public security, health, education, housing, culture, amongst other areas in which Brazil
is still underdeveloped. This way, the fundamental rights will only be respected through public policies
directed towards human development.
KEYWORDS: Public administration. Private initiative. Fundamental rights. Public politics.

1.      Introdução: Teorias de Direitos Fundamentais

 

A fim de melhor compreender como o setor público e o setor privado podem utilizar as parcerias para
a viabilização de políticas públicas e a concretização dos direitos fundamentais, cumpre  uma breve analise da
doutrina nacional sobre essa categoria de direito e das formas de parcerias da Administração Pública com a
iniciativa privada.

Segundo Manoel Messias Peixinho, os direitos fundamentais são os alicerces dos Estados de Direito e
objetivam proteger a “esfera do particular diante da intervenção do poder público”. Diante desta assertiva,
prossegue o aludido autor a enfatizar que tais direitos visam preservar a dignidade da pessoa humana e
fazem, assim, parte do Estado Democrático, além de vincular todo o ordenamento jurídico.[1]

Neste sentido, Peixinho ainda firma que a legislação no direito privado se dirige a situações concretas,
com a possibilidade de se visualizar tanto o formulador da norma como o seu destinatário, ao contrário da
norma constitucional que, por ser resultante de pacto político, encarna o projeto do Poder Constituinte.
Conclui, assim, que justamente por essas diferenças não se pode aplicar a metodologia tradicional de
interpretação do direito privado à interpretação da Constituição. Desta forma, verifica-se que o aludido autor
não pretende se ater à fundamentação das normas dos direitos fundamentais ao que se encontram previstos,
em sua maioria, no artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

Para cumprir tal objetivo, analisa as diferentes influências provenientes das visões: liberal (que
encaixa os direitos fundamentais em uma relação puramente individualista); institucional (que reduz tais
direitos àqueles de grupos sociais organizados institucionalmente); axiológica ou teoria de valores (que os
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visualiza como continuidade cultural e espiritual do Estado no contexto da democracia pluralista e  não se
limita a aferir a legitimidade da norma no âmbito individualista, mas abre ao intérprete a possibilidade de
levantar os valores que são subjacentes ao constituinte originário, na Constituição.) Finalmente, deve ser
citada a teoria social que articula as ideias anteriores, mas concebe os direitos fundamentais como aqueles
que “nascem e se concretizam condicionados por uma realidade histórica em que se busca superar a
dicotomia entre a liberdade jurídica e a liberdade real”.[2]

A partir de tais visões, as teorias democrática – tradicional e contemporânea – interpretam os direitos
fundamentais e a liberdade de formas diferenciadas. No caso da teoria democrática tradicional, os direitos
fundamentais têm a ver apenas com as normas que disciplinam os direitos dos cidadãos num determinado
processo democrático, sendo que a liberdade transforma-se em competência, serviço público ou dever para o
alcance deste fim. Na teoria democrática contemporânea os direitos fundamentais são expressão da dignidade
humana e não são meramente articulados às normas da esfera pública, ou a um único sentido do termo
democracia. Peixinho conclui que a teoria democrática não pode ser limitada a uma visão funcional estreita,
pois, desta forma, corre o risco de confundir direitos fundamentais com deveres estatais.

Na mesma perspectiva, Daniel Sarmento argumenta que o Direito pós-moderno pretende ser “mais
flexível e adaptável às contingências do que o direito coercitivo e sancionatório, próprio da
Modernidade”.[3] Desta forma, alerta o aludido autor que diversas correntes que se formaram na
jurisprudência e na doutrina de vários países enfatizavam posições que ressaltavam os direitos fundamentais
nas relações privadas. Discordâncias ideológicas estão presentes, desde aqueles que defendem o respeito ao
indivíduo de forma mais abstrata e generalizada, identificados com os conceitos de liberdade e igualdade
trazidos pela modernidade e impregnados no ideário liberal-burguês, até aqueles que, na outra ponta do
espectro, mais à esquerda, alertam para as desigualdades das sociedades e, portanto, para a necessidade de se
pensar melhor os aspectos sociais para que se imponham limites à autonomia da vontade.[4] De qualquer
forma, como argumenta o autor, mesmo nas sociedades em que a jurisprudência se constituiu na principal
lente para analisar os direitos fundamentais nas relações privadas, já há consenso de que existem fatores
universais que exigem uma abordagem das relações privadas em uma perspectiva mais pública dos direitos
fundamentais.

No entanto, isto também não quer dizer o retorno ao que Peixinho, acima citado, apresentou como a
teoria democrática tradicional, em que há o que Sarmento[5] intitula como “uma simples equiparação do ato
privado aos poderes públicos [...] já que esta pode conduzir a restrições à autonomia individual até
patamares inaceitáveis para os Estados constitucionais [...]”.

            Neste sentido, as reflexões dos aludidos autores dão força à argumentação deste trabalho, na medida
reiteram a importância de serem compreendidos os direitos fundamentais em termos da autonomia individual,
entendendo a necessidade de análise dos discursos que constroem as noções de democracia e liberdade.
Também trazem à tona a relevância das teorias de interpretação e das premissas jurisprudenciais para o
campo destes direitos.

           

2. Observações acerca das Parcerias entre o Setor Público e o Setor Privado

As parcerias entre a Administração Pública e a iniciativa privada podem ser estudadas a partir da
compreensão das premissas básicas do Estado Liberal e do Estado do Bem-Estar e, mais recentemente, para
o Estado Democrático de Direito. Esse ciclo desvela a insuficiência de uma proposta de Estado que responda
às necessidades de uma sociedade.[6] A distinção entre o público e o privado, neste contexto, passa a ser
pedra fundamental de análise.

De fato, no modelo de Estado Liberal, a premissa de individualismo igualitário, sem a interferência do
Estado, não se mostrou capaz de permitir o pleno desenvolvimento da pessoa humana, eis que a
desigualdade material humana era visível e havia interesse ideológico por parte da burguesia de manter o
modelo de dominação de classe e de exclusão social e econômica.

            No modelo do Estado do Bem-Estar Social a característica fundamental é a tentativa de romper com
as desigualdades herdadas pelo modelo liberal e prover, por meio de uma rede de proteção social e políticas
públicas, serviços e ações com vistas à garantia da igualdade material. Vanice Valle argumenta que “é natural
que, nesse contexto, cresça a importância da dimensão do público – provedor desse equilíbrio agora tido por
desejável no grupo social”.[7] Ao mesmo tempo e em decorrência dessa perspectiva, reduz-se o plano do
privado a um papel de menor destaque, pois é “associado agora às vertentes do egoísmo e do
individualismo”.[8]

Entretanto, essa visão de glorificação da dimensão pública e de quase “demonização” da dimensão
privada acaba por confundir o que é público (de interesse comum) e o que é estatal (do Estado), com a
identificação do Estado identificado como único e exclusivo provedor dos interesses e necessidades da
dimensão do público. Toshio Mukai[9] também enfatiza a necessidade de se diferenciar serviço público e
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atividade econômica do Estado.

De fato, uma das consequências da confusão entre público e estatal foi o esvaziamento da
participação popular e dos mecanismos de controle sociais, “eis que tais iniciativas só têm sentido em uma
esfera de público em que coexistam Estado e Cidadania”.[10] Outra consequência direta desse errôneo olhar
sobre a relação entre o público e o estatal foi o excesso de concentração de poder e, no limite, tendências ao
totalitarismo do Estado. Neste sentido, historicamente, o modelo do Estado do Bem-Estar Social acaba por
esgotar-se, seja pela insuficiência de recursos para a enorme rede social sob responsabilidade estatal –
particularmente em cenários de escassez desses recursos – e pela falta de eficaz controle sobre a qualidade de
serviços e pelas escolhas empreendidas, em termos de indução a ações financeiras futuras.

Assim, vale ressaltar o surgimento do modelo do Estado Democrático de Direito, que traz para o seio
da sociedade e de sua participação democrática o poder de interferir e de controlar a adequada concretização
dos atos que são realizados em nome do interesse coletivo e da cidadania. Nesse quadro, o Estado delibera
democraticamente e traduz suas deliberações por meio do Direito. Assim, a relação entre público e privado
adquire outro sentido, eis que o público não pode mais ser reduzido ao que é estatal, uma vez que o espaço
público de decisão passa a contar com outros atores sociais e políticos.

Essa modificação acaba por redefinir a relação público-privada, não mais vista na condição de pólos
opostos, mas complementares, para o bem comum, que se reflete, principalmente, no Direito Administrativo.
Maria Sylvia Zanella Di Pietro[11] argumenta que o que muda é principalmente a ideologia, a forma de
conceber o Estado e a Administração Pública. O Estado prestador de serviços passa a ser o Estado que
“estimula, que ajuda, que subsidia a iniciativa privada; quer-se a democratização da Administração Pública
pela participação dos cidadãos nos órgãos de deliberação [...] e pela colaboração entre público e privado na
realização das atividades administrativas do Estado”.

Os comentários supracitados contextualizam a introdução de parcerias entre a esfera pública e a
privada no marco da reinterpretação de ambas as dimensões, bem como do afastamento da exclusividade do
Estado como provedor de bens públicos.[12] Tal perspectiva imbui os contratos e outras formas de ligação
entre o Poder Público e o privado e está na base das diversas parcerias entre a Administração Pública e a
iniciativa privada.

3. Parcerias da Administração Pública com o setor privado

            O contrato de concessão de serviço público (Lei n.º 8.987/95) pode ser definido  como o ajuste pelo
qual a Administração delega a execução de um serviço do Poder Público ao particular, para que o explore
por sua conta e risco, pelo prazo e nas condições ajustadas, mediante remuneração por tarifa cobrada dos
usuários, conforme definição prevista na aludida lei. É um ajuste administrativo típico, bilateral, oneroso,
comutativo e realizado entre pessoas, não sendo ato unilateral da Administração.[13]

 

Os contratos de concessão têm o objetivo de delegar à pessoa privada o direito de explorar um
serviço considerado constitucional ou legalmente serviço público. A constituição elenca, de forma não
exaustiva, os serviços púbicos. (art. 21 a 32). É relevante registrar que os serviços públicos são prestados
pelo Estado ou por delegatários, sem que haja transferência da titularidade estatal desses serviços[14].

            Ademais, o artigo 2.º, II, da Lei das Concessões, apresenta a seguinte definição de concessão de
serviço público: “a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na
modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu
desempenho, por sua conta e risco”.

            Assim, podem ser destacadas as seguintes características do contrato de concessão: (a) intuito
personae (razão pela qual se submete a mesma à licitação prévia – arts. 175, CF, e 2.º, Lei n.º 8.987/95); (b)
temporariedade; (c) onerosidade (em virtude do benefício ou proveito material concretamente obtido pelas
partes mediante o cumprimento de prestações correspectivas)[15]; comutatividade (atende ao princípio da
igualdade no serviço público através do artigo 13 da Lei n.º 8.987/95,[16] que garante que o concessionário
será justamente remunerado, sem afrontar a modicidade tarifária) e regida pelo princípio da boa-fé.

 Ademais, não obstante a existência de três teorias[17] e diversos debates quanto à natureza jurídica do
contrato de concessão, não há dúvida de que o contrato de concessão tem a natureza de contrato
administrativo de direito público, conforme disposto no artigo 175, parágrafo único, I, da Constituição
Federal[18] e artigo 4º da Lei n.º 8.987/95.[19] 

 

            Como a concessão é uma forma de prestação de serviço público, aquele que o executa deve saber
que está sujeito a alterações unilaterais do contrato pelo Poder Público, no que diz respeito às cláusulas
regulamentares, como, por exemplo, preceitua o art. 29 da Lei n.º 8.987/95.[20]
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            Além dos contratos de concessão, outras formas são possíveis na celebração de parcerias entre o
serviço público e o particular, tais como a permissão de serviço público, a autorização e, por fim, as
parcerias público-privadas.

A permissão de serviço público está prevista no artigo 2.º, IV, da Lei n.º 8.987/95 que considera “a
delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder
concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e
risco”, através do qual se pode extrair o caráter precário da permissão.

            Aludida precariedade significa que o Poder Público pode, unilateralmente, com base no interesse
público, terminar a relação jurídica que possui com o permissionário, sem a obrigação de indenizar o
permissionário pelos prejuízos causados. Desta forma, podia-se associar a outorga da permissão às hipóteses
em que a revogação unilateral do ato pela Administração Pública não acarretasse maiores prejuízos para o
permissionário.

Marçal Justen Filho classifica a permissão de serviços públicos da seguinte forma: “ato unilateral,
precário e revogável a qualquer tempo, praticado no desempenho de competência discricionária”.[21]
Desta forma, o instituto seria diferenciado da concessão, eis que esta não possui a precariedade[22] da
permissão.

            O artigo 40, da Lei n.º 8.987/95, do qual se pode extrair o caráter contratual da permissão[23]
dispõe que “a permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os
termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à
revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente”.

A discussão acerca da autorização não é objeto deste trabalho. Entretanto, vale ressaltar a ausência
de uniformidade constitucional no emprego da terminologia. Isso porque, enquanto os artigos 175 e 30, V,
da Constituição Federal, fazem menção apenas à concessão e à permissão como modalidades de delegação
de serviços públicos, os artigos. 21, XI e XII, e 223, da Carta Magna, incluem o regime de autorização
juntamente com a concessão e a permissão, para a prestação de serviços públicos.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro[24] discorre, ainda, sobre a franquia e frisa que a maior parte dos
autores brasileiros e estrangeiros costuma estudar essa forma de parceria com mais intensidade no Direito
Privado, principalmente porque é um instituto nascido e desenvolvido no setor empresarial privado. No
Brasil, a aludida autora demonstra que a Lei n.º 8.955, de 15/12/1994, veio disciplinar a franquia empresarial,
que se caracteriza como concessão por meio de contrato, pela qual há a transferência de know-how para o
franqueado, que fica sujeito ao controle do franqueador. Neste sentido, ainda que com personalidade jurídica
própria, o franqueado assume o nome do franqueador no mercado, tendo por objeto a distribuição de
produtos, serviços ou bens.

 Entretanto, conforme a autora:

 

[a franquia] é uma forma de concessão que não traz prejuízo à Administração
Pública, mesmo porque nela as exigências para o franqueado (ou concessionário) são
maiores do que na própria concessão em sua forma tradicional, uma vez que este
último é obrigado a atuar segundo técnicas de organização e trabalho próprias do
concedente, o que não ocorre na concessão.[25]

 

Já a terceirização, conforme ensina a aludida autora, seria outra forma de, na verdade, privatizar a
administração pública, na medida em que a contratação de terceiros (terceirização) constitui-se, na
Administração Pública, forma pela qual esta celebra ajustes de variados tipos “para buscar a colaboração do
setor privado”, citando-se, como exemplos, contratos de gestão, convênios entre outros.

Detém-se a referida autora em outras formas plurais de parcerias, como aquelas com a presença de
fundações de apoio, sempre alertando para a necessidade de atenção à legalidade de tais acordos entre o
setor público e o setor privado.

As breves considerações supracitadas corroboram os atos contratuais e regulatórios que configuram
possibilidades de o Estado formar contratos e outras modalidades de acordos com a iniciativa privada, a fim
de estabelecer as bases para a compreensão da lógica da idoneidade e da equidade dos partícipes e do
interesse coletivo, motivo maior da administração pública, na celebração desses acordos. Tais acordos
pavimentam a compreensão das parcerias público-privadas e de seus instrumentos normativos, a serem
analisados a seguir.

As parcerias público-privadas, nova espécie de concessão no direito brasileiro,  inserem-se num
contexto de experiências internacionais. São três as razões que motivaram o crescimento das PPPs: busca de
eficiência, melhoras proporcionadas na gestão de recursos e gestão do risco. Entre os paradigmas de
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utilização das PPPs no Direito estrangeiro, podem ser citados França, Reino Unido, Portugal e Estados
Unidos.[26]

Embora não sejam objeto central deste trabalho,[27] vale demonstrar um pouco de seu histórico,
tendo em vista que tais parcerias são recentes no Direito brasileiro. Mauro Roberto Gomes de Mattos[28]
assevera que o Direito comparado como método de estudo no campo do Direito administrativo permite a
confrontação da legislação e do estudo de sua evolução, não só para a unificação internacional do direito –
cada vez mais relevante no mundo contemporâneo – mas, também, para obtenção de respostas para a
evolução do sistema jurídico nacional.

Assim, uma breve análise de sistemas internacionais pode auxiliar na compreensão da legislação
brasileira sobre as PPPs, bem como sobre seus desafios e possibilidades. O sistema francês, por exemplo,
possui um direito administrativo resultante dos princípios da Revolução Francesa, de grande influência no
mundo e no Brasil. A separação dos poderes leva a Lei 16, de agosto de 1790, que expõe que as funções
judiciais devem ser sempre separadas das funções administrativas.

Importante destacar que, no plano internacional, há elementos que mostram a não polarização das
dimensões pública e privada, no fenômeno da globalização, que se traduzem em ações para além das
fronteiras do que se costuma denominar “Estado-nação”.

Neste sentido, as parcerias público-privadas coincidem com o Estado Democrático de Direito,
conforme histórico na seção anterior deste estudo, em que o público não é igualado ao estatal, mas
compreendido como além do mesmo, pela garantia de direitos humanos e cidadãos, para a qual atores sociais
públicos, privados e do terceiro setor (ONGs, movimentos sociais e outros) são conclamados a participar.

A concessão de serviço público no estilo europeu – notadamente nos moldes do Direito
administrativo francês – “não se reproduz na doutrina ou na jurisprudência norte-americana”. Na França, o
Estado destaca uma parte de sua competência para atribuí-la à exploração do concessionário, o que não
ocorre no Direito norte-americano. No entanto, cabe ao sistema americano a característica da regulação
efetiva dos sistemas de utilidade pública. Ambas as perspectivas influenciaram, ainda na visão do autor, o
direito administrativo no Brasil, que mescla, no tópico em questão, experiências da doutrina francesa e da
norte-americana na concessão de serviço público.[29]

Ademais, ao analisar o objetivo das “Diretrizes para Parcerias Público-Privadas Bem-sucedidas”,
editadas pela Diretoria Geral de Política Regional da Comissão Européia, vale ressaltar que “o objetivo geral
das PPPs é estruturar o relacionamento entre as partes, de forma que os riscos sejam suportados por aqueles
mais capacitados a controlá-los e que seja obtido um maior valor com a exploração das habilidades e
competências do setor privado”.[30]

Há que se ter precaução em não adaptar diretamente modelos de outros países. O Brasil não tem uma
jurisdição administrativa como a francesa e a italiana, com função criadora do direito. A administração
pública brasileira se quiser criar figuras contratuais novas, “tem que procurar seu fundamento no direito
positivo”.[31]

Assim, o regime jurídico administrativo a que se submete a Administração Pública, no dizer de Maria
Sylvia Zanella Di Pietro, implica a outorga de prerrogativas e privilégios de que não dispõe o particular, mas,
também, impõe restrições a que o particular não se submete. Neste contexto, o princípio da eficiência
(pregado pela Ciência da Administração) e o princípio da legalidade (imposto pela Constituição) devem ser
conjugados e não tratados de forma oposta, como se tem verificado com a polarização entre tecnocratas e
burocratas.

            A fim de enriquecer os comentários acima, cumpre demonstrar abaixo um breve histórico do instituto
das parcerias público-privadas no Reino Unido, em Portugal e nos Estados Unidos, com base no artigo
apresentado no XVII Congresso Anual do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito
(CONPEDI), realizado em novembro de 2008.[32]

O modelo de parceria público-privada existente no Reino Unido é amplo e assume quaisquer formas
de parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada, enquanto na sistemática brasileira o modelo de
descentralização administrativa tem características próprias. Os princípios centrais das PPPs ou PFIs (private
finance initiatives) britânicas consubstanciam-se na assunção do risco do projeto pelo setor privado e na
observância do imperativo good value for money, segundo o qual o projeto de parceria público-privada deve
buscar a otimização da prestação do serviço por meio da conjugação de maior eficiência e qualidade
agregado de menor custo. As estimativas são de que os projetos permitiram economia relevante quando
comparados aos projetos convencionais financiados e operacionalizados exclusivamente pelo setor público.

Em Portugal é acentuada a diferenciação entre PPP em sentido amplo e PPP em sentido estrito.
Aquela abarca toda e qualquer parceria entre o ente público e o setor privado. Esta compreende o modelo de
delegação pelo parceiro público ao parceiro privado da responsabilidade de execução de obra ou serviço, por
um espaço de tempo suficientemente longo para permitir a amortização do investimento.[33]
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Nos Estados Unidos, as parcerias público-privadas ganharam grande espaço no governo de Bill
Clinton. Nesse país, as parcerias não têm legislação específica, mas concebidas a partir de diversos projetos.
No caso específico de tecnologia, vale atentar para programas como o SBIR (Small Business Innovation
Development Act of 1982), que incentivou a comercialização de inovações por microempresas que ganhou
força em 1997 ao atingir o marco de 1 bilhão de dólares. No entanto, as análises do US General Accounting
Office comprovaram que não se pode medir o sucesso do programa por números. Isso porque os projetos de
sucesso não precisariam do dinheiro do governo, que os patrocinava, pois seriam facilmente viabilizados pela
iniciativa privada. Assim, o investimento governamental serviu somente para reduzir os gastos das firmas
envolvidas e o dinheiro economizado foi direcionado a investimentos e não a pesquisa.

            Nos EUA, a privatização é, em geral, positiva. Entretanto, fugindo das ideologizações, a defesa das
parcerias público-privadas, segunda geração das privatizações, nos dizeres de Rosenau,[34] visa avançar em
áreas em que se percebe que é preciso que o Estado intervenha no papel de fomentador da atividade
econômica e sancionador dos desvios da legislação, a exemplo da da regulação da internet a fim de coibir o
mau uso da liberdade de expressão acobertada pela internet e a negociação do exercício desta liberdade de
expressão com os agentes envolvidos, foco do presente estudo.

Depois de mais de uma década desde as privatizações brasileiras em larga escala e a consequente
disseminação das concessões de serviços públicos a concessionárias privadas foi percebida, pela economia,
uma insuficiência no formato contratual da Lei de Concessões com a Lei de Licitações que tornasse a
iniciativa privada disposta a investir seus recursos em serviços públicos e infraestrutura nas condições e nos
locais entendidos necessários para a Administração Pública.[35]

O primeiro aspecto que releva pontuar no surgimento das parcerias público-privadas no Brasil é que
o processo de desenvolvimento econômico brasileiro enfrentou e enfrenta desafios relacionados à capacidade
de investimentos, principalmente em setores considerados estratégicos para o desenvolvimento do Estado,
como é o caso, por exemplo, dos setores relacionados à infraestrutura. O segundo aspecto a ser considerado
diz respeito à necessidade governamental de atrair investimentos privados para setores da economia em que
os recursos públicos são insuficientes e, em contrapartida, a iniciativa privada não teria condições de
participar sem a parceria estatal mediante a outorga de recursos públicos e outras contrapartidas
financeiras.[36]          

Do mesmo modo, conforme leciona Marcos Juruena Villela Souto,[37] “a ausência imediata de
recursos não autoriza a que medidas de interesse público não sejam imediatamente promovidas, sob pena de
se incorrer em estagnação econômica, produzindo resultado oposto ao desejado pelo artigo 3.º, CF”.
Prossegue o autor, ao aduzir que é nesse momento que figuram os contratos de parceria público-privada:

 

[...] como técnicas de associação do capital público ao gerenciamento privado, tendo
em vista uma necessidade de intervenção pública, que se justifica à luz do princípio
da subsidiariedade – ou seja, esgotadas as possibilidades de envolvimento da
iniciativa privada, legitimada está a presença do Estado.[38]

 

Nesse contexto de escassez de investimento público e privado, adveio a promulgação da Lei n.º
11.079/04 com o intuito de reduzir deficiências no financiamento de investimentos públicos, o que permite
ao Estado se desonerar de arcar sozinho com o financiamento do setor de infraestrutura. Mas tal modalidade
de colaboração entre o setor público e o particular não é novidade no direito administrativo pátrio, conforme
exposto.

            A Lei n.° 11.079/04 tem os objetivos principais de fornecer previsibilidade e segurança para o
parceiro privado, reduzindo os custos do investimento; garantir a prestação de serviço ao longo do tempo
com padrões de qualidade. As parcerias são uma nova estratégia para modificar a política de investimentos
públicos, pois o Estado, carente de recursos, não consegue mais arcar integralmente com os altos gastos de
obras em setores considerados fundamentais para o desenvolvimento econômico e social. Esse contexto
propiciou a criação da lei de parceria público-privada, que teria a finalidade de aumentar a alocação de
investimentos privados em setores governamentais estratégicos.

            Neste diapasão, Floriano de Azevedo Marques Neto[39] conceitua as parcerias público-privadas:

 

[...] o ajuste firmado entre a Administração Pública e a iniciativa privada, tendo por
objeto a implantação e a oferta de empreendimento destinado à fruição direta ou
indireta da coletividade, incumbindo-se a iniciativa privada da sua concepção,
estruturação, financiamento, execução, conservação e operação, durante todo o
prazo estipulado para a parceria, e cumprindo ao poder público assegurar as
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condições de exploração e remuneração pela parceria privada, nos termos do que for
ajustado, e respeitada a parcela de risco assumida por uma e outra das partes.

 

Assim, por intermédio destas parcerias, passa-se a ter um segmento de atividades em que a presença
do Estado não se constitui em “essencialidade jurídica”, mas em “opção política” para a garantia de
cidadania e dos fundamentais humanos. Nesse quadro, “planejamento e avaliação” passam a ser categorias
centrais para o agir estatal na formulação e implementação de políticas públicas. O planejamento da ação
estatal e o equilíbrio orçamentário constituem-se em ideário para a responsabilidade fiscal no Brasil,
parâmetro central para a avaliação de gestão fiscal responsável, introduzida em instrumento legislativo
específico – a Lei da Responsabilidade Fiscal.[40]

É através do planejamento de ações e na avaliação de sua eficácia, incluindo a qualidade da gestão e a
responsabilidade fiscal, que o Estado (bem como o Poder Público mais amplo) poderá analisar a adequação
das iniciativas públicas e privadas, incluindo a presença do próprio Estado em determinados setores. Será
este planejamento que permitirá o juízo de valor, auditável, acerca da compatibilidade dos contratos
propostos e o papel do Estado como agente subsidiário na atividade econômica em questão.

Nesse cenário histórico e político, no quadro do Estado Democrático de Direito e de sua função
como subsidiária das atividades econômicas, vale chamar atenção para o “ônus argumentativo”[41], que o
Estado deverá desenvolver no âmbito do planejamento a ser apresentado à sociedade que justifique o
desenvolvimento de uma “parceria público-privada” – classificada como “serviço não-exclusivo”, cuja
regulamentação dogmática encontra-se na Lei n.º 11.079/04, que define parâmetros de ação estatal
planejada, traduzidos na Lei Complementar n.º 101/00.

            De acordo com José Eduardo de Alvarenga,[42] “a necessidade de uma lei específica para as
parcerias público-privadas no Brasil se deu em virtude da necessidade de garantias para o investidor privado
e a conseqüente flexibilização de recursos públicos”.

            Ademais, esclarece-se que a Lei de PPP destina-se, em grande parte, a suprir lacunas de serviço
público adequado e infraestrutura estratégica por meio de regime jurídico que amenize o fator de repulsa ao
investimento, no exemplo representado pela baixa expectativa do particular sobre a dimensão (e o
adimplemento) do retorno privado.[43]

 

           

 Modernamente, como já exposto, no que tange à questão da ordem econômica, na afirmação do
princípio da subsidiariedade do Estado (art. 173, caput, da CF), ao mesmo é garantido um importante papel
como agente normativo e regulador da atividade econômica. 

A partir do exposto, devem ser feitas algumas considerações com relação aos tipos de parcerias entre
o setor público e o privado para garantia dos direitos fundamentais.

 Existem diversas atividades que não são serviços públicos que  não podem ser objeto de delegação.
Trata-se de atividades comunicadas, na medida em que o setor particular a exerce e comunica à
administração, vinculada à livre-iniciativa. Desta forma, conforme ressalta Paulo César Mello da Cunha,[44]
o comunicante, que age no exercício da livre-iniciativa, não pode ser penalizado caso sua atividade não seja
aprovada, eis que age fora da clandestinidade. O aludido autor[45] evidencia ainda:

 

[...] sendo uma atividade exercida em regime de liberdade constitucionalmente
assegurada (desenvolvida, portanto, em regime privado), a atividade comunicada
representa um incremento à competição com vistas à eficiência. O papel da atividade
comunicada é fornecer ao Estado elementos necessários ao controle das ações
privadas. [...]

 

Gustavo Binenbojm[46] fornece, nesta perspectiva, novas ideias para se pensar nas parcerias entre o
setor público e o setor privado. O caráter de atividade comunicada é explicado, pelo referido autor, como
atividades nas quais o particular comunica ao Poder Público o desempenho de certa atividade e este adota
providências de polícia administrativa.

Neste sentido, uma extensão do conceito de parcerias pode ser pensada. Para tal, as considerações de
Diogo de Figueiredo Moreira Neto[47] sobre a administração pública consensual são relevantes. De fato, o
aludido autor realiza uma tipologia com relação à atuação consensual na Administração Pública, que vai além
das categorias analisadas nas seções anteriores deste trabalho, que flexibilizo as relações do público e do
privado, a saber: Administração Pública regida pelo Direito privado; Administração Pública dispositiva de
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fomento público; administração pública sob contrato de direito público; Administração Pública sob acordos
de direito público; e Administração Pública a cargo de entidades independentes, privadas ou semipúblicas.

A tipologia acima evidencia maior gama de possibilidades de uma regulação consensualizada no
quadro da percepção do agente público na qualidade de polícia administrativa, que exerce a regulação de
forma negociada. Tal perspectiva é delineada, também, em outra obra de Diogo de Figueiredo Moreira
Neto,[48] que reforça, mais uma vez, o papel do consenso na ação administrativa. O presente estudo
corrobora tal perspectiva mais flexibilizada, na questão de garantia dos direitos fundamentais,
compreendendo que, assim como afirma o aludido autor, a administração pública deve mudar porque o
próprio Estado está mudando, em resposta às transformações da sociedade. 

Além do mais, é importante salientar que o modelo de parcerias público-privadas, na doutrina
estrangeira, é mais amplo do que no Brasil, pois, no caso dos outros países, conforme exposto no presente
capítulo, referem-se a quaisquer acordos entre o setor público e o privado e, no Brasil, conforme analisado
anteriormente, está restrito à Lei n.º 11.079/2004. De fato, como também apontado, esta lei, em seu art. 4º,
inciso IV, acaba por restringir e mesmo impedir sua utilização para efeitos de regulação. Neste sentido,
visões mais ampliadas de parcerias, conforme discutido nesta seção, que não se aprisionem na expressão
“PPP”, podem fornecer maior potencial regulador.

 

Conclusão

 

Assim, frisa-se que, a regulação por intermédio de acordos substitutivos é a ideal, o que inclui a
celebração de compromisso de desempenho, termo de ajustamento de conduta, entre outros, como formas de
consenso entre o setor público e o setor privado, a fim de garantir os direitos fundamentais.

 

As parcerias entre os setores público e privado são fundamentais para garantir a viabilização de
políticas públicas, principalmente em razão da escassez de recursos públicos destinados a suprir todas as
demandas sociais existentes no Brasil. Os desafios sociais para a erradição da pobreza no país ainda são
imensos e as necessidades básicas nas áreas de infraestrutura são gigantescas. Desta forma, os acordos
bilaterais entre a iniciativa privada e o Poder Público podem viabilizar investimentos economicamente
rentáveis aos parceiros privados e politicamente estratégicos para os Estados.     

 

            Há necessidades inadiáveis de realização de políticas públicas em rodoviais, portos, saneamento
básico, aeroportos, segurança pública, saúde, educação, habitação, cultura, dentre outras áreas em que o
Brasil ainda patina no subdesenvolvimento. Desta forma, os direitos fundamentais somente serão realizáveis
mediante a assunção de políticas públicas voltadas ao pleno desenvolvimento humano.  
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JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E RAZÃO PúBLICA: OS LIMITES DA DISCRICIONARIEDADE
TÉCNICA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS

JUDICIAL POWER AND PUBLIC REASON: LIMITS TO THE DELEGATION WITH PATTERN OF THE
REGULATORY AGENCIES

Daniel Ganem Misse

RESUMO
O presente artigo visa a trabalhar os conceitos de razão pública e judicialização da política, relacionando-os à postura do
poder Judiciário no ato da tomada de decisão em casos que envolvam a discricionariedade técnica das agências
reguladoras. É feito primeiramente um estudo teórico dos conceitos que serão operacionalizados em um segundo
momento quando do estudo de duas decisões judiciais envolvendo duas agências reguladoras (ANATEL e ANEEL) e os
limites impostos a seu poder de expedição de atos normativos. O objetivo é trazer a discussão acerca de como o
Judiciário julga quando atua de forma pró-ativa e de que forma a fundamentação de suas decisões baseada no princípio da
segurança jurídica poderia carecer de um complemento tal como as idéias de razão pública e de justiça como equidade, de
John Rawls. Observa-se que esses conceitos se apresentariam como argumentos possíveis não só na fundamentação de
decisões judiciais, mas também à superação do positivismo jurídico.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chaves: Discricionariedade Técnica; Razão Pública; Judicialização da Política.

ABSTRACT
This article aims to work with the concepts of public reason and judicial power, related to the position of the judiciary at
the time of decision making in cases involving technical discretion of regulatory agencies. Firstly a theoretical study of the
concepts that will be exploited, and secondly a study of two court decisions involving two regulatory agencies (ANATEL
and ANEEL) and the limits their power reaches. The goal is to discuss how judges act in a pro-active, and also how the
reasons for their decisions when based on the principle of legal certainty would require a supplement as per the ideas of
public reason and justice as equity of John Rawls. It is observed that these concepts as arguments are not only possible on
the grounds of judicial decisions, but also in the overcoming of legal positivism.
KEYWORDS: Technical Discretion; Public Reason; Judicial Power.

1. Introdução
 
Locke[1] propôs a bipartição dos Poderes como limitação ao Poder Absolutista do Monarca. Um Poder seria o

Legislativo, que teria como escopo a elaboração de normas jurídicas imperativas, genéricas e abstratas, tendo como órgão
competente para legislar o Parlamento, o outro seria o Administrativo, aplicando as leis de forma imperativa, particular e
concreta, sendo o encarregado o Rei.

Montesquieu[2] propôs, então, a Tripartição dos Poderes, cindindo a função Administrativa em duas:
Administração Stricto Sensu e Jurisdição. Destarte, como espécie da Administração Lato Sensu, jurisdição é a atividade
de particularizar e concretizar o que é genérico e abstrato, tendo como diferencial, quanto à administração Stricto Sensu,
cinco características cumulativas: Caráter Substitutivo; Escopo Exclusivo de Atuação do Direito; Objeto Litigioso;
Inércia; Definitividade.

Percebemos, portanto, que o surgimento dos Poderes Judiciário e Executivo se deu através da cisão da
Administração Pública, sendo que um se torna gênero e outro espécie.

A atuação do juiz surge com uma grande ideologia administrativa, já que o Judiciário seria administração lato
sensu.

Assim, a judicialização[3] é em certo grau um processo natural e até mesmo inerente ao Poder Judiciário. Saber
dosar essa judicialização para que não se ponha em risco a sociedade democrática e liberal é que se mostra um desafio,
vez que a linha que separa uma decisão judicial de outra da administração é tênue. Talvez possamos enxergá-la melhor se
percebermos a lei (o processo legislativo) como um guia para a atuação judicial.

Mais do que definir o conceito de judicialização da política e visualizar os limites implícitos da atuação judicial,
o objetivo de nossa pesquisa teórica é trazer para a discussão um conceito clássico, proveniente da escola liberal do
pensamento jurídico: a idéia de razão pública.

Dessa forma, recorreremos à idéia de “razão pública”, para que possamos compreender como uma Decisão que
em princípio nos parece razoável ou fundamentada pode, na verdade, não levar em consideração a razão pública e
critérios de equidade, como aqueles definidos por Rawls.

Para isso, recorreremos ao fim do trabalho a um teste empírico, ou seja, a duas decisões judiciais que se
encaixam no debate aqui travado. Em tais decisões, as idéias de “judicialização da política” e “razão pública” serão
observadas, tendo como pano de fundo a discricionariedade técnica da administração pública.     

Assim, será possível perceber de que forma e em quais circunstâncias o poder normativo das agências
reguladoras, na figura de atos discrionários-técnicos, poderia vir a ser ou não limitado pelo Judiciário.
 

2. Agências Reguladoras e Discricionariedade Técnica.
 
As Agências Reguladoras surgem no Brasil, como afirmam Alexandrino e Paulo, como resultado do “[...]
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fenômeno de retirada do Estado da exploração direta de atividades econômicas [Reforma do Estado], com a conseqüente
ampliação de sua atuação reguladora (intervenção indireta)” (ALEXANDRINO; PAULO, 2003, p. 9). Vale lembrar que,
apesar de a criação dessas agências ser um processo intimamente ligado ao fenômeno de privatização, não é sinônimo
desse processo.

Surgem essas agências como parte de um “compromisso regulatório”, segundo afirma Gustavo Binembojm:
 

Na verdade, mais do que um requisito, o chamado ‘compromisso regulatório’ (regulatory
commitment) era, na prática, verdadeira exigência do mercado para a captação de investimentos [em
mercados inseguros como os de países emergentes, nos quais sempre há risco de ruptura contratual
por governos que se sucedam]. [...] Assim, a implementação de um modelo que subtraísse o marco
regulatório do processo político-eleitoral se erigiu em verdadeira tour de force da reforma do Estado.
Daí a idéia de blindagem institucional de um modelo, que resistisse até a uma vitória da esquerda em
eleição futura. (BINENBOJM, 2008, pp.101-102).

 
Ainda, segundo BINENBOJM (2008, p.102-103), esse compromisso regulatório deveria prever uma autonomia

para as agências que assumisse os seguintes aspectos: 1a) independência política dos dirigentes – uma vez nomeado pelo
Poder Executivo e sabatinado pelo Congresso, tem cargo e mandato fixos, sendo impossível a exoneração ad nutum pelo
Presidente; 2a) independência técnica decisional – ato técnico não se sujeita a recurso hierárquico impróprio, não podendo
o Ministério supervisor ou mesmo o presidente rever as decisões das agências; 3a) independência normativa – fenômeno
da deslegalização (para parte da doutrina que crê que o poder normativo das agências seria apto a revogar até mesmo leis
anteriores) ou desregulamentação (para boa parte da doutrina que crê só ser possível a produção de regulamentos e nunca
de ato genérico e abstrato com caráter de lei); 4a) independência gerencial, orçamentária e financeira ampliada – por força
de rubricas orçamentárias próprias e de receitas atribuídas pela lei às agências.

Essa “autonomia reforçada”[4] garantiria independência suficiente para esses entes reguladores expedirem atos
normativos, dispondo de um poder discricionário próprio: discricionariedade técnica.

 
2.1. A Discricionariedade Técnica.
 
Para muitos doutrinadores, o poder discricionário é “a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de

elegerem, entre várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público”.
(CARVALHO FILHO, 2005, p.38).

Segundo definição de José dos Santos Carvalho Filho,
 

Conveniência e oportunidade são elementos nucleares do poder discricionário. A primeira indica em
que condições vai se conduzir o agente; a segunda diz respeito ao momento em que a atividade deve
ser produzida. Registre-se, porém, que essa liberdade de escolha tem que se conformar com o fim
colimado na lei, sob pena de não ser atendido o objetivo da ação administrativa [ocorrendo desvio de
poder]. (CARVALHO FILHO, 2005, p.38). 

 
No entanto, muitos doutrinadores identificam pelo menos três fatores exigidos para a legalidade do exercício da

discricionariedade: a adequação da conduta do agente à finalidade da lei; a razoabilidade para saber se está-se cumprindo
a finalidade da lei não havendo abuso de poder (desvio de finalidade); e a proporcionalidade para aferir se a conduta do
agente não é gravosa em excesso e não fere o princípio da igualdade. Tratam-se de limitações ou, para alguns juristas[5],
vinculações do poder discricionário.

Ao tecer um paralelo entre a discricionariedade e o mérito do ato administrativo, Diogo de Figueiredo Moreira
Neto[6] aduz, sinteticamente, que a discricionariedade é uma técnica, e o mérito, o resultado. O mérito se localiza na
análise Elemental do ato administrativo, comumente reconhecida e adotada pela doutrina e pelo direito positivo brasileiro
nos elementos motivo e objeto. Os elementos do ato (competência, finalidade e forma) aparecerão sempre vinculados, e
os dois outros (motivo e objeto), alternativamente vinculados ou discricionários, um ou outro. Essa concepção do mérito
acabaria por identificar a noção de oportunidade e conveniência com a da legalidade, destruindo exatamente aquilo que
serve de divisor para campos independentes e permitindo indébita “intervenção do Judiciário” no aspecto político
discricionário do ato[7].

A idéia de discricionariedade técnica tem as mesmas características da discricionariedade simples, porém está
relacionada à regulamentação técnica e não mais ao poder regulamentar de que trata o art. 84, IV, da Constituição da
República.

Essa espécie de discricionariedade ganha força no já referido contexto de compromisso regulatório para reforçar
o poder de expedição de atos normativos pelas agências reguladoras, se tornando um dos principais argumentos para
justificar a legitimidade de tais normas[8].

Para Sérgio Guerra[9], o termo “discricionariedade técnica” visa apenas uma tentativa de limitação jurisdicional
do controle de seu exercício, no sentido de evitar que as escolhas técnicas da Administração não sejam substituídas pelas
opções técnicas realizadas pelo juiz.

Desta forma, Sérgio Guerra conclui que editar atos normativos regulatórios representa confrontar o problema de
forma reflexiva, a ser solucionado em face da Constituição, com os bens e valores jurídicos que ali estariam conflitando,
de modo que se estabeleça qual ou quais dos valores em conflito deverá prevalecer. Pelas normas regulatórias não se deve
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pretender alcançar a “vontade geral” de viés liberal; pode ser alcançado, ao contrário, o exercício da capacidade técnica
dessas entidades descentralizadas (tecnicismo) para dispor, com maior densidade, sobre as matérias que lhe competem
para equilibrar reflexivamente o subsistema regulado, diversamente das leis que, editadas pelo Poder Legislativo,
assumem caráter genérico e sem concretude.

 
3. Judicialização da Política

 
            O fenômeno da judicialização da política começou a gerar discussões na segunda metade do século XX, com o
advento do Estado do Bem-Estar Social. Mario Cappelletti[10] salienta que o auto grau de interpretação por parte dos
magistrados pode ter sua origem na alteração dos princípios que norteiam a atividade jurisdicional, possibilitando uma
maior criatividade do juiz na interpretação das leis, em contra-posição ao modelo “boca-da-lei”, figura criada por uma
vertente clássica do liberalismo político.
 

3.1  Definições do termo
 
            A conceituação do termo “judicialização da política” não é pacífica entre os estudiosos da matéria. Sob uma
perspectiva geral, Andrei Koener afirma que: “'judicialização da política' ou 'politização do judiciário' seriam expressões
correlatas, que indicariam os efeitos da expansão do Poder Judiciário no processo decisório das democracias
contemporâneas”.[11]

Já para Luís Roberto Barroso, há judicialização na medida em que “algumas questões de larga repercussão política
ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais”[12].

Em uma análise mais sofisticada, Neal Tate e Torbjorn Vallinder[13] definem o termo “judicialização da política”,
ou “judicial power”, diferenciando dois processos distintos: a judicialização “de fora” e a judicialização “de dentro”. O
primeiro tipo corresponde à interferência dos juízes na alteração de políticas públicas feitas, ou mesmo criação de
políticas públicas que “deveriam ter sido feitas”, pelo legislador ou órgão do poder executivo, ou seja, a revisão judicial
em si. O segundo tipo corresponde à dominação de arenas não-judiciais de negociações e tomada de decisões por
procedimentos legalistas ou “quasi-jurídicos”. Seria a disseminação dos métodos de decisão judicial para além do âmbito
do poder judiciário, como por exemplo, métodos de trabalho judicial no setor administrativo do governo.
            A difusão de tais procedimentos em arenas que, tradicionalmente, destinam-se à deliberação política, tem como
pressuposto, para Tate e Vallinder, a existência de um sistema democrático de governo, com independência suficiente dos
juízes para interferirem na criação de políticas públicas, além de uma oposição governamental capaz de influenciar a
tomada de decisões por utilizar estrategicamente os tribunais, contrariando e obstruindo uma ação do governo. Vê-se que
a constitucionalização do princípio da separação dos Poderes também é reconhecida como facilitadora do processo de
judicialização, por presumir uma equalização entre magistrados, legisladores e membros do poder executivo, no que diz
respeito.
            Tate e Vallinder consideram ainda que uma democracia que convive com instituições majoritárias insuficientes ou
fracas é suscetível ao processo de expansão do “poder judicial”[14], uma vez que coalizões de governo que não contam
com partidos disciplinados em maiorias legislativas têm dificuldade em implementar políticas públicas. Isso porque o
apoio político e da opinião pública não é suficiente para rebater a oposição em disputas no âmbito do judiciário, que acaba
ficando encarregado de decidir a favor de governo ou oposição. Neal Tate chama atenção para a existência de uma
“política de direitos”, vital para o processo de judicialização, ao legitimar a atuação do magistrado para interferir em
questões políticas dessa natureza. Tal atividade judicial é baseada na proteção dos direitos dos indivíduos e das minorias
contra o poder sufocador de uma maioria. Nesse sentido, Marcos Faro de Castro afirma que:
 

“A judicialização da política ocorre porque os tribunais são chamados a se pronunciar onde o
funcionamento do Legislativo e do Executivo se mostram falhos, insuficientes ou insatisfatórios. Sob
tais condições, ocorre uma certa aproximação entre Direito e Política e, em vários casos, torna-se mais
difícil distinguir entre um 'direito' de um 'interesse político'”.[15]

 
            É claro que nenhum desses pressupostos pode ser examinado em separado, já que dificilmente o fenômeno da
judicialização ocorrerá sem a existência de um judiciário  forte institucionalmente, composto por juízes que crêem que
suas funções incluem uma atuação mais participativa no que diz respeito à interferência ou até formulação de políticas
públicas.

 
3.2  A Judicialização da Política no Brasil

 
            De modo a constatar e explicar a ocorrência desse fenômeno no Brasil, é preciso que se verifique a evolução do
modo organizacional do Estado brasileiro, permitindo ou não o processo de judicialização da política.
            Ao longo da história brasileira anterior à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o que se
observava em termos de interação entre os poderes era uma clara predominância do Executivo sobre o Legislativo. Essa
defasagem no modelo de “checks and balances”, pode ter levado o Estado brasileiro a um déficit democrático, na medida
em que os representantes se fecham às expectativas e demandas sociais dos representados. Segundo Luiz Werneck
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Vianna[16], o ciclo vicioso da democracia brasileira é demonstrado pela existência de clientelas jurisdicionais,
parlamentares com acesso aos recursos do poder político e legitimação do governo através de políticas assistencialistas.
            O poder executivo e sua maioria congressual tornam-se, portanto, intérprete da “vontade geral” e age sem que
seja necessário qualquer tipo de aprovação alheia. Diante desse cenário, a sociedade civil passa a recorrer com mais
freqüência ao judiciário contra leis e práticas ou omissões da administração. Esse processo exemplifica uma tentativa de
se limitar a função legislativa por parte do executivo (o que muitos chamam de processo de deslegalização).
            É com a Constituição de 1988 que o legislador constituinte define melhor os limites de cada poder, de modo a
permitir uma maior eficácia do sistema política. É criado o instituto do controle de constitucionalidade, herança do
“judicial review” norte-americano, podendo ser exercido por personagens institucionais da própria sociedade civil, junto
ao Supremo Tribunal Federal. É um novo canal da esfera pública aberto às demandas sociais, havendo também um
fortalecimento por parte do poder judiciário. Novos institutos processuais também aparecem para defender o cidadão
perante o Estado e o poder econômico. Nota-se então uma tentativa por parte do poder legislativo de dotar a sociedade
civil de instrumentos para possibilitar a garantia de direitos individuais e coletivos. Nesse aspecto, a judicialização da
política no Brasil pode ser vista como conseqüência de um comportamento legislativo desde a constituinte de 1988, e se
estrutura sobre dois principais eixos: (I) a predominância histórica do executivo sobre o legislativo, dando ensejo a
atuação corretiva por parte do judiciário, possibilitada pela edição de normas pelo legislativo; e (II) a crescente ampliação
da consciência democrática do cidadão brasileiro, que passa a utilizar o judiciário, através de novos institutos processuais,
como instrumento para a proteção e aquisição de direitos.
            Dessa forma, verifica-se que é do poder legislativo a iniciativa de reforçar as funções de “checks and balances”
por parte do judiciário, de modo a permitir, primeiramente, uma maior controle sobre a edição de normas pelo executivo.
Luiz Werneck Vianna sustenta, portanto, que:

 
“A chamada judicialização da política deve sua origem tanto ao legislador constituinte quanto à
cidadania que, progressivamente, foi se apropriando, em suas práticas, dos novos institutos criados pela
Carta, e não, como em outros contextos nacionais, pelo ativismo dos seus magistrados. Aqui, por várias
razões, entre as quais o peso de uma formação positivista na cultura jurídica dos juízes, a judicialização
da política encontrou mais resistência do que adesão”[17]

 
            A ampliação do controle normativo do poder judiciário problematiza o princípio da separação dos poderes e
coloca em xeque as idéias liberais de inércia e neutralidade desse poder, todos princípios adotados e protegidos pelo texto
constitucional.
            Ao estudarmos o fenômeno de judicialização da política no contexto de um Novo Estado Regulador, cujos
mecanismos de responsividade e prestação de contas entre os poderes estão bem mais desenvolvidos, observa-se a
interferência do judiciário na discricionariedade técnica de uma Agência Reguladora. Se, por um lado, a escolha do
administrador público baseia-se em um juízo de oportunidade, conveniência e efetividade, Paulo Todescan Mattos[18]

admite a possibilidade, principalmente nos Estados Unidos, de um controle sobre o conteúdo da regulação, ou seja, um
controle substantivo do judiciário sobre a decisão do administrador público, desde que com base em um juízo de
adequação ou suficiência das justificativas apresentadas em relação aos objetivos da política pública.
            Ainda, segundo Paulo Mattos, a posição da Suprema Corte Norte-Americana é bastante clara no sentido de que o
judiciário não pode fazer um juízo de mérito. O que ocorre, porém, é a admissibilidade de um juízo de suficiência na
fundamentação da decisão técnica proferida pelo administrador.
            De um modo geral, o termo “judicialização da política” é utilizado pejorativamente, como forma de rotular um
modo de atuação atípico e contrário à própria natureza do judiciário. A idéia de um magistrado tomando decisões de
“caráter político” sugere que sua escolha já não é mais neutra, já que fundamentada em valores morais e impulsos
externos ao sistema jurídico. Inércia é substituída por ativismo, colocando em xeque uma concepção clássica de
organização e separação dos três poderes.
 

4. A idéia de razão pública segundo John Rawls
 

Em 1971, John Rawls publicou Uma teoria da justiça, propondo, nesta obra, uma concepção não utilitarista da
justiça, fundada numa nova versão da tese do contrato social e voltada para a integração de um amplo sistema de
liberdades individuais com garantias de igualdade de oportunidades e de maior benefício aos menos favorecidos.

Rawls define a sociedade como um sistema eqüitativo de cooperação e os indivíduos dessa sociedade como sendo
livres e iguais. Cada um deles é racional, no sentido de que pode perseguir sua própria concepção de bem, e razoável, no
sentido de que está disposto a aceitar condições eqüitativas de cooperação. Nessa sociedade poderá haver conflitos
quanto à melhor distribuição dos benefícios e encargos da cooperação, de modo que uma concepção de justiça é
necessária para solucionar satisfatoriamente esses conflitos.

Define uma sociedade como bem-ordenada quando os indivíduos que a integram compartilham da mesma
concepção de justiça e as principais instituições da sociedade realmente atuam em conformidade com ela.

Diferencia entre conceito e concepção de justiça, pois os indivíduos defendem diferentes concepções de justiça,
sendo necessário um procedimento para produzir entre eles um acordo válido.
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Esse procedimento se chama “posição original” e consiste numa situação hipotética em que alguns representantes
da sociedade, colocados em condições de igualdade uns em relação aos outros, escolheriam os princípios de justiça
segundo os quais quereriam que a sociedade fosse regida.

Para assegurar a imparcialidade, Rawls, prosseguindo com esse modelo contra-factual, os coloca sob um “véu de
ignorância” em relação à sua particular situação social, bem como a suas convicções políticas, morais, religiosas e
metafísicas. Com este desenho, Rawls acredita que a posição original poderia garantir a correção do seu resultado.

Rawls defende que, na posição original, os representantes escolheriam dois princípios de justiça: o princípio de
liberdade garantiria aos cidadãos o máximo sistema de liberdades possível e o princípio da diferença só autorizaria
desigualdades na medida que elas resultassem de cargos abertos a todos e garantissem a melhor situação possível para os
menos favorecidos.

Para justificar porque seriam escolhidos esses princípios, Rawls atrela a ação dos representantes na posição
original à teoria da escolha racional, um de cujos axiomas é que, quando faltam informações, a melhor estratégia a seguir
é uma repartição igualitária.

É também a teoria da decisão racional que justificaria que a “justiça como eqüidade” – a concepção informada
pelos dois princípios acima – fosse preferida ao princípio utilitarista de utilidade máxima ou média. Como esse último
princípio permite que, em nome da utilidade máxima ou média, sejam sacrificados direitos de uma minoria e como
nenhum dos representantes está certo de que não pertencerá a essa minoria, não se trata da melhor opção.

Quanto ao equilíbrio reflexivo e o consenso sobreposto, tratam-se de dois testes de validação dos princípios de
justiça escolhidos na posição original.

O equilíbrio reflexivo exige que aqueles princípios possam ajustar-se às convicções morais mais bem estabelecidas
de nossa cultura, bem como que, em caso de desacordo, possam contribuir para esclarecê-las ou corrigi-las. Por essa via,
Rawls se previne dos resultados contra-intuitivos que derivavam, por exemplo, da aplicação da máxima utilitarista.

Para ele, uma vez que uma cultura aberta e democrática supostamente promove uma discussão racional de que se
pode esperar, pelo menos a longo prazo, resultados corretos, toda teoria que propuser orientações que contrariam as
convicções morais mais bem estabelecidas de nossa cultura, é à teoria que caberá o ônus da prova.

Já o consenso sobreposto exige que os mesmos princípios de justiça possam ser aprovados por cada uma das
diversas concepções de bem existentes na sociedade, sendo que cada uma delas os aprovaria como bons segundo o seu
próprio ponto de vista.

Rawls também se esforça para argumentar em favor da coincidência entre justiça e bem. Segundo ele, numa
sociedade bem-ordenada a conduta justa é também a melhor estratégia de realização da concepção de bem de cada um,
uma vez que a estrutura justa coordenaria os fins dos vários atores de modo que a satisfação de um não fosse obstáculo à
satisfação do outro, seguindo os preceitos Kantianos.
            Já quanto à idéia de razão pública[19], vem sendo definida em contraste com a de “doutrinas abrangentes”
(doutrinas – filosóficas, morais e religiosas). Estas são doutrinas compartilhadas por grupos particulares, mas que exibem
a pretensão de formular um projeto abrangente, capaz de envolver diversas dimensões da vida social, indo além do âmbito
estrito em que se situam os valores políticos informadores da “estrutura básica da sociedade”.

A razão pública é caracterizada pelo campo do que é consensual, do que pode contar com o assentimento das
diversas “doutrinas abrangentes razoáveis” que têm lugar nas sociedades atuais.

Desta forma, a razão pública não é abrangente, mas concerne tão-só à democracia, aos direitos humanos e às
teorias científicas incontroversas. Rawls enfatiza especialmente que é a possibilidade de um uso público da razão que
permite a cooperação social.

Como seres razoáveis, capazes de agir e argumentar com “reciprocidade”[20], podemos estabelecer termos justos
para a cooperação social com os quais os demais cidadãos, mesmo que adeptos de outras doutrinas abrangentes, devem
concordar.

O Poder Judiciário e, especialmente, as cortes constitucionais estão obrigados a restringir a justificação de suas
decisões à razão pública. Como suas decisões não se legitimam pelo voto popular, devem se ater a contribuir para a
consolidação das condições para a cooperação social.

Sendo assim, para Rawls, os juízes não podem “invocar sua própria moralidade particular”; não podem recorrer,
ao justificarem suas decisões, a “visões religiosas ou filosóficas”.

O fundamento das decisões judiciais deve se limitar ao que os magistrados julgam fazer parte do entendimento
mais razoável da concepção pública e de seus valores políticos de justiça e razão pública. Tais valores são aqueles que os
magistrados podem esperar que “todos os cidadãos razoáveis e racionais endossem”.

Por isso, se os adeptos de determinada doutrina abrangente alentam a intenção de influenciar as decisões
proferidas pelas cortes constitucionais, devem “traduzir” seus valores particulares para os termos adequados à razão
pública, ou seja, para a linguagem da democracia, dos direitos humanos e das teorias científicas incontroversas.

No tocante à ponderação, o conceito de razão pública é especialmente importante, porque delimita, para o
magistrado, um dever prévio à ponderação, que é o de atribuir um conteúdo razoável aos princípios a serem ponderados.
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Isso atua reduzindo, conseqüentemente a colisão entre princípios.

Isso é capaz de reduzir significativamente a colisão entre princípios, senão, em alguns casos, até mesmo de
eliminá-la.

 
5. As Decisões.

 
Como forma de ilustrar a discussão acerca da possibilidade interferência do Judiciário brasileiro em questões

tradicionalmente decididas pelo administrador público, através de um juízo de discricionariedade técnica in casu,
recorreu-se a duas Decisões judiciais versando sobre a possibilidade de modificação de tarifas fixadas por agências
reguladoras, no caso a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) e a ANEEL (Agência Nacional de Energia
Elétrica).

 
5.1. O Caso da ANATEL.
 
Essa primeira Decisão se refere ao Agravo Regimental na Liminar nº 57 – DF (2004/0004599-1), julgado no

âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A Decisão cassou uma liminar que suspendera o reajuste de 7,43% nas tarifas de
telefonia fixa autorizado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a ANATEL.
 

E M E N T A - AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LESÃO À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA CONFIGURADA. INSEGURANÇA JURÍDICA E
RISCO BRASIL AGRAVADO.
1. No âmbito especial da suspensão liminar, cujos limites cognitivos prendem-se à verificação das
hipóteses expressas na Lei nº 8.437/92, art. 4º, descabem alegações relativas às questões de fundo. 2.
Caracterizado o risco inverso, refletido no cenário de insegurança jurídica que pode se instalar com a
manutenção da liminar, que, em princípio, admite a quebra do equilíbrio dos contratos firmados com o
Poder Público, lesando a ordem pública administrativa e econômica e agravando o risco Brasil, defere-
se o pedido de suspensão. 3. Agravo regimental provido.
 

 
            Em seu relatório, o Ministro Edson Vidigal defende a inexistência de competência por parte dos magistrados para
modificar ou invalidar a escolha técnica do administrador:
 

Têm por indevida a ingerência do Judiciário no caso, em que o índice ajustado nada tem de ilegal, nem
se mostra abusivo, não se estando a coibir eventuais abusos, mas ditando nova política setorial. A Lei
Geral das Telecomunicações (Lei nº 9.472/97) atribui à ANATEL a competência para executar essa
política, traduzindo-se a pretensão do Ministério Público, chancelada pela liminar que se quer
suspender, verdadeira usurpação dessa função (art. 19, I e VII c/c art. 103, § § 1º e 3º), e, não declarada
a ilegalidade do IGP-DI, não se pode promover sua substituição.

Admitir tal postura, argumentam, 'significaria atribuir uma ilegalidade transitória ao maior índice
inflacionário da ocasião' (fl. 512); absurdo que mais se evidencia, quando se sabe que 'para o próximo
reajuste a ser concedido em junho de 2004, referente ao ano de 2003, a variação do IPCA tende a ser
maior do que a do IGP-DI, em razão da notória queda do dólar no ano de 2003' (fl. 513). E aí, o
Judiciário vai novamente determinar a aplicação do índice mais baixo, qualquer que seja ele? Retoma-
se o IGP-DI, tornando o IPCA ilegal para o reajuste? É um contra-senso que gera 'manifesto abalo à
ordem econômica, caracterizado, sobretudo, pela escolha circunstancial e casuística do índice
adequado para o reajuste de uma relação contratual presumivelmente estável' (fl. 513).

Arrematam reiterando os fundamentos trazidos na inicial, no
sentido de que a decisão : I - potencializa a responsabilização civil do Estado por quebra do equilíbrio

econômico-financeiro do contrato de concessão; II - ofende a ordem econômica, pela insegurança
jurídica a que induz; III - a ANATEL, ao editar os atos de autorização dos reajustes pelo IGP-DI, o fez
no exercício das prerrogativas legais que lhe atribuem o poder-dever de executar a política tarifária pré-
fixada pelo Executivo; 'a decisão dá um suposto benefício tarifário ao usuário com uma mão e o retira
com a outra, trazendo comprometimentos futuros, na medida em que se afeta a qualidade e a
continuidade do serviço, bem como as possíveis reduções tarifárias, com os ganhos de produtividade'
(fl. 515).

E, finalmente, afronta o devido processo legal e a plenitude do direito de defesa, ao proferir a decisão
sem ouvir a ANATEL, repetem, ocasionando injustificado estado de insegurança jurídica, haja vista
não se saber qual o índice a ser ocasionalmente escolhido quando do próximo reajuste.

 
          Nesta decisão do STJ, o principal argumento utilizado pelo ministro relator foi o da manutenção dos contratos,

com respaldo no princípio de direito civil clássico da pacta sund sevanda.  De acordo com o relatório, a questão jurídica
apresentada guarda relação com a validade ou não da cláusula referente a utilização do IGP-DI como índice de
atualização monetária dos contratos de concessão.

          O judiciário, em questões em que não há manifesta ilegalidade, reafirma que os contratos e leis devem ser
respeitados, cabendo à ANATEL revisar questões de natureza técnica, como o índice tarifário adotado.

          No caso, portanto, o próprio Judiciário afasta a possibilidade de interferência em uma decisão discricionária do
administrador público, reafirmando, ainda que implicitamente, o princípio da separação dos poderes. Além disso, o
ministro Edson Vidigal assume a incapacidade de realização de análises técnicas por parte do judiciário, principalmente
quando os próprios índices em discussão – IPC-A e IGP-DI – se mostram instáveis, variando excessivamente de ano em
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ano, como demonstra a tabela:
 
 

 
Mês/Ano

 

 
IPC-A

 

 
IGP-DI

05/2002 1.858,220000000 0,210% 219,070000000 1,106%

06/2002 1.866,020000000 0,420% 222,872000000 1,736%

07/2002 1.888,230000000 1,190% 227,441000000 2,050%

08/2002 1.900,500000000 0,650% 232,818000000 2,364%

09/2002 1.914,180000000 0,720% 238,973000000 2,644%

10/2002 1.939,260000000 1,310% 249,042000000 4,213%

11/2002 1.997,830000000 3,020% 263,580000000 5,838%

12/2002 2.039,780000000 2,100% 270,692000000 2,698%

01/2003 2.085,680000000 2,250% 276,578000000 2,174%

02/2003 2.118,430000000 1,570% 280,984000000 1,593%

03/2003 2.144,490000000 1,230% 285,640000000 1,657%

04/2003 2.165,290000000 0,970% 286,815000000 0,411%

05/2003 2.178,500000000 0,610% 284,900000000 -0,668%

Total Acumulado de
05/2002 a 05/2003 17,236%

 
30,05%

Quadro Comparativo IPC-A/IGP-DI acumulado de maio de 2002 a maio de 2003.
 

 
 
          Por estes fatores, conclui-se que a argumentação jurídica utilizada refuta a tese da judicialização da política neste

caso, inexistindo também qualquer argumento que fundamente uma atuação judicial baseada na idéia de razão pública, vez
que não se adota o índice inflacionário mais baixo.

          Superada a idéia de existência de judicialização da política no caso, passa-se o foco à apreciação da razão pública
no mesmo.

          O voto do ministro relator esclarece que a fixação de um índice que possibilite a manutenção da previsibilidade
nos contratos de concessão é superior à necessidade de redução tarifária. Enquanto solução estritamente econômica às
demandas sociais, a diminuição da tarifa funcionaria como afronta aos demais princípios norteadores da noção de
equidade e razão social, visto que a instabilidade e a mudança vinculada a decisões do poder judiciário afrontariam “o
devido processo legal e a plenitude do direito de defesa” podendo ainda ensejar um “injustificado estado de insegurança
jurídica, haja vista não se saber qual o índice a ser ocasionalmente escolhido quando do próximo reajuste”, nas palavras
do ministro relator Edson Vidigal.

          Ainda, vale dizer que, em cenário diverso, a razão pública poderia ser invocada no caso analisado. Se a decisão
proferida fosse favorável à diminuição tarifária, restaria clara a adaptação do conceito de John Rawls na argumentação
possivelmente dada pelo tomador de decisão. Aludir à “um ponto de vista aceitável para todos, a partir do qual as
reivindicações dos cidadãos dirigidas às principais instituições da estrutura básica podem ser arbitradas”, como cita John
Rawls em sua “Teoria da Justiça”, voltaria a discussão para a observância de uma base comum agradável à maior parte da
população como centro da solução de uma controvérsia, cabendo, portanto, aplicar a redução tarifária.

Em contrapartida, caberá nestes momentos ao poder judiciário a análise do caso e o adimplemento da lei,
mantendo o foco da demanda social voltado à estabilidade das relações e à verdadeira promoção da equidade, fazendo
com que este, quando necessário, rejeite a minora de uma tarifa que, abusando dos limites de atuação de seu poder, gere
insegurança jurídica, imprevisibilidade, desequilíbrio econômico-financeiro e uma ofensa à ordem econômica, afastando
cada vez mais a idéia de equidade perseguida pelo filósofo ao moldar a idéia de razão social. 

Assim, conclui-se que, tanto a judicialização da política quanto a idéia de razão pública mostram-se inobservadas
no caso da ANATEL, tendo o Poder Judiciário trabalhado estritamente em sua esfera de atuação, respeitando os limites a
ele impostos pela Constituição da República.

 
5.2. O Caso da ANEEL.

 
O outro caso que estudamos concerne à medida liminar concedida no Mandado de Segurança no

2009.34.00.014231-9, junto à 9ª Vara do Tribunal Regional Federal do Distrito Federal, que modificou ato da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) referente à fixação de reajuste tarifário. Ou seja, trata-se de caso inverso ao da
ANATEL discutido anteriormente.

          O Juiz Federal Alaôr Piacini concedeu uma liminar em Mandado de Segurança impetrado pela Companhia
Energética do Pernambuco (Celpe), ocasionando um aumento tarifário médio de 6,45%. Uma decisão da ANEEL anterior
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ao julgamento aprovou uma redução média de 1,08% nas tarifas, porém anulada pela liminar. A decisão determinou que
fossem considerados, no cálculo da revisão, os componentes financeiros relativos da primeira revisão tarifária da
distribuidora, ocorrido em 2005, e o passivo da revisão tarifária extraordinária de 2004, que somam R$ 197,7 milhões e
não tinham sido levados em conta anteriormente.

Com a decisão judicial, os consumidores residenciais terão um reajuste de 3,64% e para as indústrias o efeito
médio a ser percebido será de 11,46%. Anteriormente, os valores da revisão tarifária eram de -4,42% para as residências
e 4,86% para as indústrias.

O diretor-presidente da ANEEL, Nelson Hubner, destacou que a ANEEL realizou audiências públicas para balizar
o processo de revisão. “Achamos que a posição mais correta da agência era evitar esse impacto financeiro sobre a tarifa
da Celpe e deixar para considerar esses componentes financeiros em outros reajustes tarifários”[21], explicou.

Todavia, o Juiz Federal Alaôr Piacini alegou o seguinte:

A Diretoria da ANEEL sem maiores fundamentos rompe com a segurança jurídica das relações
público/privado. Por fim, não se pode, com fundamento em interesse público local, de forma unilateral
romper-se com ato jurídico perfeito e a segurança jurídica das relações público/privado.
Em nome da segurança jurídica não se pode deixar de cumprir o que foi estabelecido na Resolução
Homologatória nº 112/2005, modificada pela Resolução Homologatória ANEEL nº 642/2008.
Portanto, a última parcela da Revisão Tarifária de 2004, deve ser inserida no total dos componentes
financeiros reconhecidos para a Segunda Revisão Tarifária da Impetrante.

 
            Como podemos ver, este caso difere do anterior - ANATEL - por mostrar uma nítida interferência no processo
discricionário técnico da ANEEL, processo esse referendado por consulta pública, indo ao encontro da idéia de
judicialização da política discutido nesse trabalho de pesquisa. O fato de a Decisão ser em sede de liminar reforça ainda
mais a tese da judicialização.

Desta forma, a Decisão entra no mérito de um ato administrativo expedido por uma agência reguladora sob o
argumento de mantenimento da segurança jurídica e da equidade econômico-financeira dos contratos.

A equidade de Rawls é posta em detrimento do equilíbrio econômico-financeiro contratual. A idéia de proibição
de intervenção do Judiciário no mérito dos atos administrativos é mitigada em prol do princípio da segurança jurídica.

 Embora a questão da razão pública não guarde relação direta com a judicialização, trata-se de componente forte
para a sua fundamentação. Entretanto, a idéia de Rawls não foi levada em consideração nessa decisão, tendo o juiz
decidido até mesmo contrariamente a tal concepção de sorte que as tarifas tiveram que ser aumentadas, mesmo antes de
um julgamento final.

 
6.              Considerações Finais.
 
Ao realizar esse trabalho de pesquisa, deparamo-nos com questões importantes: “a judicialização da política

realmente existe?”, “Esta é benéfica ou não?”, “É um fenômeno diretamente relacionado à idéia de razão publica?”, “Há
reflexos da teoria de Rawls sobre a função jurisdicional no caso brasileiro?”.

A intenção deste trabalho ao realizar tal pesquisa foi levantar os argumentos teóricos e abordar duas decisões co-
relacionadas, mas que demonstram diferentes modos de atuação do Judiciário brasileiro.

Deveriam a judicialização e a razão pública ser levadas em consideração no processo decisório do Judiciário ou
isso se configuraria como um indevido ativismo judicial, ferindo os princípios da separação dos Poderes e da segurança
jurídica, este força motriz do direito, podendo ainda instituir o tão abominado “governo de juízes”?

Nas decisões estudadas, vimos que o princípio utilizado pelos órgãos julgadores seja para não atuar de forma
pró-ativa ou para fazê-lo, foi o da segurança jurídica. Este princípio foi tido como o fundamento tanto da decisão que
anulou o ato administrativo que traria benefício para a coletividade, no caso da redução da tarifa de energia elétrica, como
quando se manteve o IGP-DI como índice para reajuste de tarifas de telefonia, reafirmando o ato da ANATEL que
autorizava às concessionárias o reajuste por esse índice.

Observamos que para garantir pretensamente a segurança jurídica, a decisão judicial acaba por judicializar. O
fato é que a judicialização não guarda relação direta com o conceito de razão pública delineado por Rawls. Na verdade a
razão pública pode, muitas vezes, servir de argumento para fundamentar uma conduta judicializada do juiz e disciplinado
sua conduta.

Ambas juntas podem ter uma força positiva, pois a Judicialização sem um fundamento de validade tem um viés
autoritário e de desrespeito à lógica democrática, podendo ir contra ou a favor do interesse público de acordo apenas com
a vontade de quem julgou.

Trabalhamos, portanto, ambos os conceitos em decisões judiciais distintas com o objetivo de propor uma nova
perspectivas de análise do direito na sociedade, propondo uma nova forma de atuação ao Judiciário que escape ao
positivismo jurídico.
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A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: O CASO DAS CONTRATAÇÕES
COMPULSÓRIAS NAS TERCEIRIZAÇÕES ILÍCITAS

LA PRECARITE DE TRAVAIL DANS L'ADMINISTRATION PUBLIQUE: LE CAS DE CONTRATS OBLIGATOIRES DANS
SOUS-TRAITANCES ILLICITES

Ana Karmen Fontenele Guimaraes Lima

RESUMO
A terceirização tornou-se, nas últimas décadas, uma importante modalidade de contratação de trabalhadores. Isto porque, com o
repasse de atividades secundárias à prestadora de serviços, a empresa pode se concentrar nas suas atividades principais, o que lhe
permite maior competitividade econômica, melhor qualidade e eficiência nos seus serviços essenciais. Embora possa ser utilizada pelo
segmento público, verifica-se que a relação trilateral criada pelo fenômeno está sendo distorcida, ensejando diversas hipóteses de
fraudes a direitos trabalhistas. Observa-se que não somente atividades executivas (limpeza, conservação, vigilância) da Administração
Pública são desempenhadas por trabalhadores terceirizados, que vai de encontro à vedação constitucional expressa no art. 37, II e 2º, da
CF/88. Além desses inúmeros casos de ilegalidade na condução dos serviços públicos, destaca-se, ainda, o descumprimento do que
preconiza o art. 93, da Lei nº. 8.213/91, dispositivo que institui o sistema de cotas para deficientes. O presente estudo visa, portanto,
analisar o fenômeno da terceirização e sua utilização pela Administração Pública, para, assim, descrever e analisar como a atuação do
ente estatal favorece, nas terceirizações ilícitas, o descumprimento da lei que estabelece as admissões de trabalhadores deficientes no
âmbito das empresas prestadoras de serviços.
PALAVRAS-CHAVES: Terceirização. Administração Pública. Contratação compulsória.

RESUME
La sous-traitance est devenue au cours des dernières décennies, un important mode de recrutement de travailleurs. C'est parce que, avec
le transfert des activités secondaires à un prestataire de services, l'entreprise peut se concentrer sur leurs activités de base, vous
permettant d'accroître la compétitivité économique et améliorer la qualité et l'efficacité dans les services essentiels. Bien qu'il puisse être
utilisé par le secteur public, il semble que la relation trilatérale créée par le phénomène est faussée, ce qui permet des différentes
hypothèses relatives au droit du travail de la fraude. On constate que non seulement les activités opérationnels (nettoyage, entretien,
surveillance) de l'administration publique doit être effectué par des travailleurs contractuels, ce qui va à l'encontre de l'interdiction
constitutionnelle exprimée dans l'art. 37, II et 2, le CF/88. Outre ces nombreux cas d'illégalité dans la conduite des services publics, il ya
aussi l'échec de qui prône l'art. 93 de la loi n °. 8.213/91, dispositif instituant un système de quotas pour les personnes handicapées. Le
présente étude vise donc à examiner le phénomène de sous-traitance et de son utilisation par le pouvoir public, pour lequel, ils décrire et
d'analyser comment la performance de l'État entité favorise la sous-traitance illégale, violation de la loi instituant la admissions de
travailleurs handicapés la portée des entreprises de services.

MOT-CLES: Sous-Traitance. Administration Publique. Contrat obligatoire.

1. INTRODUÇÃO
 

 
Apesar de a terceirização ser fenômeno relativamente recente no Direito do Trabalho do país, o segmento privado da

economia, nas últimas décadas, passou a incorporar, de forma crescente, práticas de terceirização da força de trabalho em inúmeros
serviços ligados às áreas de organização da empresa (“atividades meio”).

 
As vantagens competitivas que a terceirização criam, especialmente no que se refere à redução dos custos da mão-de-obra,

não foram apenas vislumbradas pela iniciativa privada. O segmento estatal também adotou práticas terceirizantes.
 
Ocorre que, não somente atividades meramente executivas, operacionais (limpeza, conservação, vigilância) da

Administração Pública são desempenhadas por trabalhadores terceirizados. Inúmeros serviços ligados à finalidade estatal estão na
incumbência de profissionais sem a prévia aprovação em concurso público, em clara inobservância ao disposto no art. 37, II e 2º, da
CF/88.  

 
Além desses inúmeros casos de ilegalidade na condução dos serviços públicos, a ensejar a adoção urgente e necessária de

medidas eficazes com vistas a coibir tais abusos, destaca-se, ainda, o descumprimento do que preconiza o art. 93, da Lei nº. 8.213/91,
que determina a contratação compulsória de pessoas portadoras de deficiência, pelas empresas prestadoras de serviços terceirizados.

 
O presente estudo visa, portanto, analisar o fenômeno da terceirização e sua utilização pela Administração Pública, para,

assim, descrever e analisar como a atuação do ente estatal favorece, em algumas hipóteses, o descumprimento da lei que estabelece as
admissões de trabalhadores deficientes no âmbito das empresas prestadoras de serviços.

 
Tendo em vista que o assunto traz certa complexidade e, certamente, uma diversidade de críticas, o presente estudo, pela

sua brevidade, apenas propõe analisar a relação trilateral criada pela terceirização, como referido fenômeno está inserido no contexto
sócio-jurídico brasileiro e, por fim, o contexto em que se insere o descumprimento da legislação relativa às contratações trabalhistas
compulsórias pelo agente que deveria promover a harmonia e o equilíbrio social, e não propiciar situações que ampliam a precarização
do trabalho.  
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Embora em nossas reflexões se identifique a importância das contratações forçadas para os trabalhadores que elas

diretamente atingem, bem como a relação que possuem com a promoção de direitos fundamentais, particularmente os sociais, não será
objeto da pesquisa apresentar um apurado exame acerca das contratações trabalhistas compulsórias. Além de o já fazermos em outra
oportunidade, o elemento central aqui proposto é diverso, enfocando a problemática apenas no que tange à terceirização ilícita na
Administração Pública.

 
 

2. BREVES CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS ACERCA DA TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA
 

 
A necessidade de concentração de esforços da empresa nas suas atividades essenciais, propiciando que os serviços

complementares fossem executados por terceiros, ampliando, desta forma, os lucros e a competitividade do empreendimento frente aos
demais no mercado, permitiu o surgimento do que se atualmente denomina terceirização.

 
O estímulo ao aprimoramento das técnicas de produção, ocorrida, segundo a maior parte da doutrina, com a segunda guerra

mundial, impulsionou que as empresas aprimorassem suas atividades, tornando-as mais eficientes e com maiores e mais amplos
resultados, ganhando otimização econômica e satisfazendo as necessidades dos consumidores.
 

 A terceirização surgiu, assim, como uma técnica de verticalização da estrutura organizacional da empresa, evidenciando
que esta deverá procurar a qualidade final do produto, dedicando-se tão somente ao foco de sua atividade, delegando a terceiros suas
outras tarefas. [1]

 
Incorporado gradualmente no processo econômico, o fenômeno da terceirização tornou-se, com a expansão de empresas

multinacionais, imprescindível a qualquer empreendimento, especialmente diante da globalização, que exige o máximo de eficiência para
se enfrentar a concorrência externa. Onde a disputa por novos pólos de consumo é acirrada, a terceirização contribui para a agilidade e
para a versatilidade das empresas.

 
No Brasil, a terceirização vem sendo gradativamente implantada, tendo se iniciado na década de 50, com a chegada das

multinacionais, principalmente as do setor automobilístico. Como indica Lúcio Flávio Apoliano Ribeiro:
 

Desde essa época até o final da década de 1980, a terceirização vinha sendo aplicada principalmente para reduzir custos com mão-de-
obra. As empresas utilizavam-se desse recurso para obter vantagem econômica em atividades consideradas pouco significativas, não se
preocupando com ganhos de qualidade, eficiência, especialização, eficácia e produtividade. [2]

 
A implantação de projetos sérios de terceirização traz inúmeras vantagens às empresas. Sobre os benefícios advindos da

terceirização, José Janguiê Bezerra Diniz indica:
 

A empresa ciente ou tomadora tem a vantagem de receber um pessoal qualificado, experimentado, responsável, pronto a entrar em serviço
sem delongas nem prévios contrato de prova’. Essa é a estratégia utilizada para as grandes empresas se distanciarem da ‘complexa
atividade de gestão pessoal, confiando tais serviços a terceiros e podendo se dedicar totalmente às tarefas de produção. Poucos são os
casos em que antigos empregados das empresas, sabendo da necessidade das mesmas, transforma-se em pequenos empresários
prestadores de serviços especializados, oferecendo seus serviços para a sua antiga em empregadora, em face de conhecimento adquirido
quando empregados dessas empresas. [3]

 
 O principal propósito que deve motivar a adoção da terceirização é o aumento da competitividade e da produtividade em

decorrência da especialização, pela concentração de esforços no que é a vocação principal da empresa, bem como pela busca de uma
maior eficiência na sua finalidade original. A especialização é tônica da terceirização, devendo cada empresa se especializar em sua
atividade-fim.[4]

 
Apesar da inovação no plano da administração das empresas, o fenômeno é concebido com cautelas pela doutrina

trabalhista. [5] A relação jurídica que surge com o processo terceirizante é distinta do modelo clássico empregatício, baseado apenas em
uma relação bilateral (composta por empregador e empregado) e, por trazer tutela diversa pelo Direito do Trabalho, tende a ser vista
como forma excetiva de força de trabalho. [6]

 
Maurício Godinho Delgado observa que:
 

Para o Direito do Trabalho terceirização é o fenômeno pelo qual se dissocia a relação econômica de trabalho da relação justrabalhista que
lhe seria correspondente. Por tal fenômeno insere-se o trabalhador no processo produtivo do tomador de serviços sem que se estendam a
este os laços justrabalhistas, que se preservam fixados com uma entidade interveniente. A terceirização provoca uma relação trilateral em
face da contratação de força de trabalho no mercado capitalista: o obreiro, prestador de serviços, que realiza suas atividades materiais e
intelectuais junto à empresa tomadora de serviços; a empresa terceirizante, que contrata este obreiro, firmando com ele os vínculos
jurídicos trabalhistas pertinentes; a empresa tomadora de serviços, que recebe a prestação de labor, mas não assume a posição clássica de
empregadora desse trabalhador envolvido. [7]

 
 
Tem-se, assim, que a terceirização possui natureza jurídica contratual, já que consiste no acordo de vontades entre duas
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empresas, de um lado a contratante, denominada tomadora, e de outro lado a contratada, denominada prestadora, pelo qual esta
prestará serviços especializados àquela, de forma contínua e em caráter de parceria. Na terceirização, não há, portanto, formação de
vínculo de trabalho entre a empresa tomadora de serviços e o empregado, com quem apenas mantém relação civil.

 
Tal entendimento, no entanto, não prevalece nas hipóteses em que a pessoalidade e a subordinação hierárquica direta estão

presentes na relação entre o empregado e a empresa contratante dos serviços terceirizados, ou, ainda, quando o trabalhador desenvolve
suas atividades no estabelecimento da empresa locatária, com o uso de equipamentos desta, e o serviço é prestado nas dependências da
empresa contratante, sem que haja um preposto no local, para dirigir e fiscalizar o trabalho, deixando essas tarefas para os gerentes da
contratante.

 
Nestes casos, afasta-se o vínculo empregatício com a empresa prestadora de serviços, reconhecendo a empresa tomadora

como a real empregadora, além de assumir a responsabilidade subsidiária pelas obrigações trabalhistas. [8]

 
Nesse sentido, Fernando Basto Ferraz salienta que:
 

[...] não há, na ordem jurídica do país, preceito legal a dar validade trabalhista a contratos mediante os quais uma pessoa física preste
serviços não eventuais, onerosos, pessoais e subordinados a outrem, serviços considerados essenciais à dinâmica empresarial do tomador
de serviços, sem que esse tomador responda, juridicamente, pela relação laboral estabelecida. [9]

 
Ressalte-se, outrossim, que a expressiva maioria da doutrina nacional defende, ainda, que a terceirização só pode estar

ligada às atividades-meio – aquelas que não se dirigem ao núcleo da atividade empresarial, sendo somente caminho para alcançar a
atividade final, permanecendo a empresa tomadora de serviços com sua atividade-fim – onde se compreendem todas aquelas ligadas à
finalidade precípua da empresa. [10]

 
Persiste, no entanto, a dificuldade em se estabelecer quais atividades podem ser objeto de terceirização, para se evitar a

ocorrência de fraudes aos direitos dos empregados. A delimitação dos serviços intermediários e os essenciais da empresa devem ser
melhor esclarecidos, o que propiciaria evitar a ocorrência de nefastos artifícios para a precarização dos direitos dos obreiros.

Amauri Mascaro esclarece que:
 

[...] as empresas têm terceirizado em hipóteses mais amplas e em alguns casos assumem riscos extrapolando a área em que é possível
terceirizar, que é a das atividades-meio, o que é inevitável dada a insuficiência do referido critério. É que há atividades coincidentes com
os fins principais da empresa que são altamente especializadas e, como tal, justificar-se-ia plenamente, nas mesmas também, a
terceirização. O processo mundial de terceirização desenvolveu-se em função da necessidade de empresas maiores contarem com a
parceria de empresas menores especializadas em determinado processo tecnológico. [11]

 
 
As terceirizações oferecem muitas vantagens às empresas que a utilizam, com vistas a ampliar sua produtividade no

mercado. [12] O empreendimento passa a ter estrutura administrativa simplificada, sem se preocupar com os setores de apoio, podendo
se concentrar em sua produção principal. Ela deve ser vista como um avanço das técnicas de produção e administração que possibilita
maior número de empresas em funcionamento, torna mais ágil a prestação de serviços e possibilita o desenvolvimento e a
competitividade entre as empresas. [13]

 
Não se permite é que os benefícios que a terceirização proporciona possam servir de mecanismo de aviltamento da mão-de-

obra por interposta empresa, explorando o trabalho alheio como mercadoria, objeto de comércio.
 

Como bem defende Eduardo de Azevedo Silva:
 

O que não se pode admitir, isso sim, é o tráfico de mão-de-obra, ou seja, o marchandage. Porque ai é evidente a fraude, ensejando a
aplicação do disposto no art. 9º da CLT. Mas, afastada a prestação de serviço, ainda que esse serviço seja inerente à atividade principal do
empreendimento. [14]

 
Não se pode deixar de lamentar o fato de que ainda hoje existam empresários que utilizam a terceirização com a finalidade

de fraudar as normas tutelares do trabalho, através da redução de direitos dos empregados. Neste particular, é que se revela
extremamente importante a atuação da fiscalização do Ministério do Trabalho, para combater as diversas hipóteses de fraude à lei com
que se defronta no dia-a-dia.

 
 

3. NORMATIVIDADE JURÍDICA SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO
 

Realizado um breve estudo acerca do fenômeno da terceirização, permitindo-se identificar as vantagens que a modalidade
de contratação de trabalhadores proporciona às empresas, resta, neste momento, identificar o âmbito de normatização da matéria.

 
A terceirização é fenômeno relativamente recente no Direito do Trabalho brasileiro, apenas alcançando amplitude de

dimensão nas últimas décadas do século XX.
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 À época da elaboração da CLT, não se tinha qualquer diploma jurídico sobre o modelo trilateral terceirizante. O texto
celetista apenas mencionava a empreitada e a subempreitada (art. 455) como formas de subcontratação de mão-de-obra. Somente entre
as décadas de 1960 e 1970, institui-se uma referência normativa acerca da terceirização – ainda não designada sob tal epíteto, relativa
ao segmento estatal.

 
O Decreto-Lei nº. 200/67 (art. 10) e a Lei nº. 5.645/70 estimularam a prática de descentralização administrativa, através da

contratação de serviços de apoio, ligados à área operacional da Administração Federal.
 
 Segundo o Decreto nº. 200/67, a execução das atividades da Administração Federal deverá ser amplamente descentralizada

(art. 10, caput).  O diploma dispõe que:
 

§7º. Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle com o objetivo de impedir o
crescimento desmesurado da máquina administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas
executivas, recorrendo, sempre que possível, a execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada
suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução.

 
Embora a legislação citada induza que tarefas instrumentais deverão ser repassadas à execução indireta, não houve a

delimitação da extensão da terceirização na administração pública. Nesse sentido, adveio a Lei nº. 5.645/70, esclarecendo que:
 

Art. 3º. Omissis.
[...]
Parágrafo único. As atividades relacionadas com transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras
assemelhadas serão, de preferência, objeto de execução mediante contrato, de acordo com o art. 10, §7º, do Decreto-Lei nº. 200/67 [...].
 
 

Analisando o rol previsto na Lei nº. 5.645/70, verifica-se que o legislador cuidou em limitar a terceirização apenas às
atividades-meio da Administração Pública. Não há permissivo legal à terceirização em atividades precípuas (atividades-fim) dos
tomadores de serviço.

Pode-se citar, ainda, o Decreto nº. 2.271, de 7 de julho de 1997, que dispõe sobre a contratação de serviços pela
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, como orientação quanto à limitação de contratação desse tipo de
serviço. Eis a redação do dispositivo:

 
Art. 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades
materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade.
 
§1º As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, repografia,
telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações serão de preferência, objeto de execução indireta.
 
§2º Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão
ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro
geral de pessoas.

 
 
Na seara privada, a regulação da terceirização deu-se, inicialmente, com a Lei nº. 6.019/74, que permite o trabalho

temporário em atendimento a necessidades transitórias de substituição pessoal regular e permanente da empresa tomadora, assim como
diante da necessidade resultante de acréscimo extraordinário de serviços (art. 2º), [15] e a Lei nº. 7.102/83, alterada posteriormente pela
Lei nº. 8.863/94, que prevê a sistemática de terceirização permanente para os serviços de vigilância patrimonial de qualquer instituição e
estabelecimento público ou privado, inclusive segurança de pessoas físicas, além do transporte ou garantia do transporte de qualquer
tipo de carga (art. 10 e seus parágrafos).

 
A par das duas referências legais, o processo terceirizante expandiu-se largamente no segmento privado fora das hipóteses

previstas pela legislação. Sem a regulamentação expressa em textos trabalhistas, a jurisprudência brasileira encontrou dificuldades de
assimilar a inovação que desafiava a fórmula clássica de relação empregatícia bilateral.  

 
Apenas na década de 1980, o Tribunal Superior do Trabalho fixou súmula a respeito do problema. Através da Súmula 256,

o TST incorporou orientação restritiva dos casos permissivos de contratação de trabalhadores por empresa interposta. Senão vejamos:
 

Salvo os casos previstos nas Leis ns. 6.019, de 3.1.74 e 7.102, de 20.6.1983, é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa
interposta, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviços.

 
No entanto, como observa Maurício Godinho Delgado:
 

[...] a mencionada súmula pareceu fixar um leque exaustivo de exceções terceirizantes (leis n. 6.019/74 e 7.102/83), o que comprometia
sua própria absorção pelos operadores jurídicos. Afinal, as expressas e claras exceções contidas no art. 10 do Decreto-Lei n. 200/67 e Lei
n.5.645/70 – exceções consubstanciadoras de um comando legal ao administrador público- não constavam do leque firmado pela súmula
em exame. A par disso, a posterior vedação expressa de admissão de trabalhadores por entes estatais sem concurso público, oriunda da
Carta Constitucional de 1988 (at. 37, II, e §2º), não tinha guarida na compreensão estrita contida na Súmula 256. [16]
 
 
 

Diante da acirrada polêmica judicial acerca do entendimento incrustado no verbete da referida súmula, em 1994, o TST
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revisou o texto anterior e editou a Súmula 331, na qual indica:
 

Contrato de prestação de serviços. Legalidade – Inciso IV alterado pela Res. 96/2000, DJ 18.09.2000:
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo
no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração
pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de
conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade
e a subordinação direta.
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos
serviços, quanto àquelas obrigações, desde que este tenha participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.
 
 
 

Em 2000, o inciso IV recebeu nova redação, para indicar que a responsabilidade subsidiária abrangia também “os órgãos da
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista”.

 
Com o advento da Súmula 331, e suas alterações posteriores, o Tribunal Superior do Trabalho tentou superar as críticas

que pairavam sobre a súmula anterior, assimilando as leis que dispunham sobre a matéria (Lei nº. 6.019/74 e Lei nº 7.10/83) e a vedação
constitucional de contratação de servidores sem o prévio concurso público. Elencou as hipóteses cabíveis de terceirização no país,
promoveu a distinção entre atividades-meio e atividades-fim do tomador de serviços, marcando um dos critérios da aferição da licitude
da relação terceirizante, e, ainda, a natureza e a extensão da responsabilidade decorrente da terceirização.

 
 

4. A TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 

 
Como indicado em linhas anteriores, o segmento estatal foi o primeiro a receber previsão normativa acerca da utilização da

terceirização em suas atividades. Poderá o ente público possuir pessoal terceirizado, conquanto esteja este empregado em atividades-
meio (segundo a Súmula 331 TST).

 
A prática é até estimulada, para impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa. Permite-se a

descentralização dos serviços, principalmente daqueles que se relacionam com as áreas de apoio, organizacional (limpeza, conservação,
vigilância).

 
Embora seja cabível a contratação de mão-de-obra indireta, há, no caso da Administração Pública, peculiaridades a serem

observadas em relação ao fenômeno terceirizante no âmbito privado, especialmente no que se refere ao reconhecimento de vínculo
empregatício nos casos de terceirização ilícita [17] praticada pelo Poder Público e, ainda, no tocante à extensão da responsabilidade por
débitos trabalhistas.

 
Isto porque a Constituição Federal de 1988 determinou a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e

títulos como requisito indispensável para a investidura em cargo ou emprego público, considerando nulo o ato de admissão efetuado
sem a observância de tal requisito: [18]

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
 
[...]
 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
 
[...]
 
§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da
lei.

 

 
Neste sentido, juridicamente, não há como acatar-se a relação empregatícia com entidades estatais mesmo nos casos de

terceirização ilícita, tendo em vista que o requisito formal do concurso público não terá sido cumprido.
 
Como anota Maurício Godinho Delgado:
 

O que pretendeu a Constituição foi estabelecer, em tais situações, uma garantia em favor de toda a sociedade, em face da tradição
fortemente patrimonialista das práticas administrativas públicas imperantes no país. Tal garantia estaria fundada na suposição de que toda
a administração e patrimônios públicos sintetizam valores e interesses de toda a coletividade, sobrepondo-se, assim, aos interesses de
pessoas ou categorias particulares. [19]
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A despeito de a vedação constitucional ter sido absorvida pela Súmula 331 do TST (inciso II), o tema ainda não se
pacificou inteiramente na jurisprudência, especialmente em virtude de o texto de referida súmula não ter respondido a algumas
indagações sobre os efeitos da terceirização ilícita praticada por parte da administração estatal. [20]

 
Nesse contexto, surgem diversas correntes interpretativas que tentam superar o problema. A primeira defende o texto

constitucional, sustentando que a ausência de vínculo empregatício também ensejaria a falta de comunicação de qualquer diferença
trabalhista em prol do trabalhador ilicitamente terceirizado. Há outra que se põe em pólo oposto, indicando que a prática ilícita não
poderia beneficiar aquele que já foi desfavorecido. Na hipótese, confere validade ao vínculo jurídico com o ente estatal tomador de
serviços, que assume a posição de empregador. Uma terceira, em posição intermediária às outras, tenta harmonizar a vedação
constitucional ao reconhecimento do vínculo empregatício com entidades estatais sem concurso público com outras regras e princípios
também relevantes, como, por exemplo, o princípio isonômico. [21]

 
De fato, embora a última corrente tenha sido mais prestigiada pelos Tribunais, reside a dificuldade de compatibilizar-se a

regra do concurso público com o tratamento igualitário a ser conferido a trabalhadores que prestam idênticos serviços na mesma
entidade estatal, com a única distinção de um ser servidor e o outro ilicitamente terceirizado. Que motivo seria gravado de um mínimo
de razoabilidade para justificar a diferenciação?

 
Na tentativa de afastar os efeitos perversos da terceirização ilícita, confere-se, através da Súmula 331 do TST, à

Administração Pública a responsabilidade subsidiária[22] pelos encargos trabalhistas não pagos pela empresa prestadora de serviços.
[23]

 
Outrossim, o ente estatal se incumbiria, subsidiariamente, de assegurar ao trabalhador todas as verbas trabalhistas legais e

normativas aplicáveis ao empregado estatal direto que cumprisse a mesma função no ente estatal ou aquelas verbas próprias à função
específica exercida pelo terceirizado junto ao tomador estatal beneficiado com o trabalho. Em qualquer dos casos, conferir-se-ia a
comunicação e a isonomia remuneratória, propiciando que o ilícito trabalhista não perpetre maiores benefícios ao seu praticante.

 
 O reconhecimento desta responsabilidade, entretanto, também oscila na doutrina e na jurisprudência, tendo em vista o teor

do art. 71, da Lei nº. 8.666/93, que dispõe:
 

Art. 71 - O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
                                 
§ 1º - A inadimplência do contratado, com referência aos encargos estabelecidos neste artigo, não transfere à Administração Pública a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,
inclusive perante o Registro de imóveis.

 
Sob a ótica da lei das licitações, está expressamente ressalvado que a entidade estatal não seria responsável pelo pagamento

de qualquer encargo trabalhista, previdenciário, fiscal ou comercial não cumprido pela empresa terceirizada contratada. A
Administração Pública não se transforma em devedora solidária ou subsidiária perante os credores da empresa de serviços.

 
A orientação que a regra reflete, por se mostrar bastante prejudicial ao trabalhador, encontra até resistência por parte de

abalizados administrativistas, já que não incorpora as concepções de um Estado Democrático de Direito. [24]

 
A responsabilidade da administração Pública pelas dívidas trabalhistas já foi objeto de análise do Supremo Tribunal Federal

através do controle constitucional difuso, no entanto não foi apreciado o mérito das ações, por se tratar de questão infraconstitucional,
estando, portanto, fora da competência da Corte. [25]

 
O tema ainda mereceu questionamento com a ADC nº. 16, ainda não julgada pelo STF. Pela importância, destacamos o

despacho que negou a liminar, determinando o prosseguimento da ação:
 

Decisão: 1. Trata-se de ação direta de constitucionalidade, com pedido liminar, movida pelo Governador do Distrito Federal, em que se
busca o reconhecimento e a declaração de que o art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, é válido segundo a ordem constitucional [...] Inviável a
liminar. A complexidade da causa de pedir em que se lastreia a pretensão impede, nesse juízo prévio e sumário, que se configure a
verossimilhança necessária à concessão de medida urgente. Com efeito, seria por demais precipitado deferir, neste momento, liminar
destinada a suspender o julgamento de todos os processos que envolvam a aplicação do art. 71, §1º, da lei nº. 8.666/93, antes que se dote
o processo de outros elementos instrutórios aptos a melhorar moldar o convencimento judicial. A gravidade de tal medida, obstrutora do
andamento de grande massa de processos pendentes em vários órgãos judiciais, desaconselha seu deferimento, mormente em face de seu
caráter precário. (STF, MC em ADC nº. 16, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, liminar em 10.05.2007, DJ de 17.05.2007) 
 
 
 

Desta feita, enquanto o Supremo não resolver o impasse, continuarão surgindo diversas soluções jurídicas para aferir a
responsabilidade trabalhista da Administração por encargos devidos pelo particular aos empregados dele.

 
Verifica-se, portanto, diante das considerações feitas neste tópico, que muitas questões relacionadas à prática da

terceirização ilícita no âmbito da Administração Pública ainda não foram resolvidas, o que dificulta o entendimento, bem como o
enfretamento de situações que se mostram nocivas ao trabalhador.
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Embora se reconheça a prevalência do interesse público na matéria, não se pode afastar a dignidade do trabalhador
terceirizado, sob pena de comprometer os fundamentos em que se erige o atual Estado Democrático de Direito Brasileiro. A atual
experiência social-democrática demonstra que situações aviltantes de trabalho devem ser repelidas, evitando a exploração do homem,
especialmente em face de interesses puramente econômicos.

 
Nesse sentido, será objeto de análise no próximo tópico a dificuldade da efetividade das normas que determinam a

contratação compulsória de determinados trabalhadores nas hipóteses de terceirização ilícita praticadas pela Administração Pública.
 
 
 
4. AS CONTRATAÇÕES TRABALHISTAS COMPULSÓRIAS E AS TERCEIRIZAÇÕES ILÍCITAS NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
 
 

 
Apesar das diversas discussões que se travam na doutrina e na jurisprudência brasileira acerca da terceirização na

Administração Pública, não tivemos acesso a qualquer estudo sobre a temática aqui proposta. Por se tratar de matéria bastante
específica, que está inserida dentro de um contexto relacionado ao fenômeno terceirizante, não houve ainda um amadurecimento
científico para analisar os efeitos decorrentes da ilicitude de terceirizações que comprometem a efetividade das leis que impõem a
contratação de determinados trabalhadores, até mesmo porque quanto a este tema poucas pesquisas foram feitas. [26]

 
Embora se conceba que a relação trabalhista possua a natureza contratual, o que, a priori, indica a liberdade do empregador

para admitir livremente seus funcionários, pode-se constatar situações em que a contratação de alguns trabalhadores é compulsória. São
previstas hipóteses em que não se confere margem de liberdade para o empregador escolher quem devesse contratar ou não.
Simplesmente a lei, com suporte em fundamentos específicos, impõe que determinados sujeitos sejam admitidos nas empresas.

 
Tais contratações ora são determinadas como reserva de mercado para aqueles que, de outra forma, dificilmente

conseguiriam emprego, ora como interesse da sociedade, que requer o exercício de certas atividades por quem, além da competência
legal que lhe é conferida, possua formação científica para praticá-las. É o contexto em que se inserem, por exemplo, as pessoas
portadoras de deficiência (art. 93, Lei nº. 8.213/91), os aprendizes (art. 429, da CLT, com redação dada pela lei nº. 10.097/2000), o
farmacêutico (Lei nº. 3820/60, art. 24; Lei nº. 5991/73), o químico (art. 335, CLT), o professor de ensino superior com titulação de
mestre ou doutor (Lei nº. 9394/96, art. 52; Decretos nº. 57862006 e 5773/2006).[27]

 
Para a especificidade deste estudo, destaca-se o caso dos empregados portadores de deficiência, já que os demais

profissionais guardam tratamento próprio, pela relação jurídica que criam com a empresa empregadora, não suscitando os
questionamentos objeto desta análise. 

 

A despeito de representarem contingente expressivo, no Brasil e no mundo, as pessoas portadoras de deficiência estiveram,
ao longo da História, à margem da sociedade, excluídas pelos preconceitos com que eram e ainda são tratadas.

 
As preocupações com a pessoa portadora de deficiência para o direito do trabalho surgiram, apenas, a partir da Revolução

Industrial, quando as guerras e epidemias deixaram de ser as únicas causas das deficiências, e o trabalho, prestado em péssimas
condições nas fábricas, deixou muitos operários mutilados e com doenças profissionais, sendo necessária a criação do próprio Direito
do Trabalho, assim como um sistema de seguridade social a possibilitar, principalmente, a reabilitação dos acidentados.

 
A tal fato, acrescente-se a eclosão da II Guerra Mundial, fato que acentuou as preocupações com os portadores de

deficiência, tanto em relação aos militares como aos vitimados civis. [28] Foi, nesse contexto, que surgiram sistemas de reserva de
mercado a incorporar, inicialmente, os feridos das guerras e, depois, os deficientes não-combatentes.

 
As políticas internacionais de incentivo ao trabalho das pessoas com deficiência envolvem providências que vão desde a

reserva obrigatória de vagas até incentivos fiscais e contribuições empresariais em favor de fundos públicos destinados ao custeio de
programas de formação profissional, no âmbito público e privado.

 
No Brasil, o Constituinte de 1988 não se afastou da política traçada pela legislação estrangeira e dedicou diversos

dispositivos à proteção das pessoas portadoras de deficiência. Verifica-se a cuidadosa atenção com que a Constituição trata as pessoas
portadoras de deficiência, a fim de lhes propiciar o bem-estar pessoal, social e econômico.

 
Nesta seara é que se estabelece o dever do Poder Público e de seus órgãos de assegurar a tais pessoas o pleno exercício de

seus direitos básicos, dentre os quais o direito à educação, à saúde, ao lazer, ao amparo, à infância, à maternidade e ao trabalho se
encontram inseridos.

 
Quanto ao acesso ao mercado de trabalho, a Carta Magna vedou qualquer forma de discriminação nos salários e critérios de
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admissão do trabalhador em tal situação (art. 7º, inciso XXXI), assim como exigiu que lhe fosse reservado percentual dos cargos e
empregos públicos (art. 37, inc.VIII). [29]

 
Em relação à reserva de vagas em certames, o legislador inseriu na Lei nº. 8.112/90 (Estatuto dos funcionários públicos

civis da União) a obrigatoriedade de reserva de 5% a 20% (cinco a vinte por cento) das vagas existentes para preenchimento por
portadores de deficiência (art. 5º, §2º).

 
O tratamento dispensado a tais indivíduos no mercado de trabalho não existe somente no âmbito do poder público. [30] Na

seara privada, a admissão de pessoas portadoras de deficiência é obrigada pelo legislador infraconstitucional.
 
A contratação de minusválidos funciona, no Brasil, através de um sistema de reserva legal de vagas ou cotas, voltado para a

inserção e participação de tais pessoas no mundo do trabalho:
 

Trata-se de um mecanismo compensatório, inserido no contexto de ação afirmativa que busca a igualdade de oportunidade de grupos em
relação ao contexto social mais amplo. Fundamenta-se no princípio da inclusão que encarna o direito de todos aos serviços de educação,
saúde e assistência social; ao trabalho; a acessibilidade; ao lazer, esporte, etc., e no reconhecimento de que todo o cidadão, não importa
sua condição, tem o direito de acesso aos serviços e recursos que melhor atenderem as suas necessidades (empowerment). No direito
comparado, o sistema de cotas é adotado por países como a Itália, Alemanha, França, Espanha, Argentina e Venezuela.[31]

 
 

O sistema brasileiro de cotas para deficientes está expresso na Lei nº. 8.213/91, que, ao dispor sobre os planos de benefício
da Previdência Social, impõe, em seu art. 93, que a empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher seus cargos
com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência habilitada. [32]

 
O descumprimento à lei enseja a aplicação de multa, que pode variar de R$ 1.156,83 (mil cento e cinqüenta e seis reais e

oitenta e três centavos) a R$ 115.683,40 (cento e quinze mil seiscentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), conforme disciplinado
pela Portaria nº. 1.199, de 28 de outubro de 2005, do Ministério do Trabalho e Emprego.

 
O legislador ordinário, atento às necessidades de incorporar tais pessoas no mercado de emprego, estabeleceu que empresas

inseridas em determinadas situações, estariam obrigadas a contratar deficientes.[33]

 
Trata-se de uma medida de cunho coercitivo, que obriga a admissão de certa quantidade de empregados em situação

especial, sob pena de seu descumprimento ensejar a aplicação de penalidades, e que é intensificada pela previsão de que a despedida de
um deficiente apenas ocorra quando se der a contratação de outro em situação semelhante (quando não satisfeita a quota prevista).

 
Se o mandamento legal não reservasse vagas nas empresas a tais trabalhadores, dificilmente conseguiram emprego no

competitivo mercado. [34] Se o sujeito sem qualquer restrição física está submetido a uma implacável seleção natural forçada pela atual
competitividade, o que dirá daqueles que não contam com a potencialidade de seu vigor físico e, ainda, precisam romper com as quase
instransponíveis barreiras do preconceito.[35]

 
Por outro lado, deve-se constatar que a inclusão das pessoas portadoras de deficiência no mercado de trabalho é uma

importante medida em prol da efetiva realização de direitos fundamentais de tais indivíduos. Possibilitar o acesso ao trabalho permite-
lhes integrar-se na sociedade, conquistar seu pleno desenvolvimento, propiciam-lhe a cidadania.

 
Como indica Gérson Marques,

 
A inclusão da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho não é simples medida demagógica ou “caridosa”. Existem
importantes motivos de ordem econômica e política que fundamentam esse tratamento diferenciado. Ora, se essa pessoa não tem fonte
própria de renda, será improdutiva. Por conseqüência, ou o Estado ou a sociedade (por meio de entidades beneficentes ou filantrópicas)
deverão arcar com o seu sustento. A partir do momento que se assegura a vaga reservada por meio de cotas, possibilita-se que a pessoa
portadora de deficiência obtenha, por ela própria, fonte de renda, eximindo o Estado e a sociedade deste encargo, além, é óbvio, de dar-
lhe condições de se integrar à comunidade, efetivando-se os princípios a cidadania e da dignidade da pessoa humana. A existência das
cotas, portanto, é de absoluto interesse do Estado e da sociedade como um todo.[36]

 
A despeito do disposto no art. 93, da Lei nº 8.213/91, muitas empresas que prestam serviços de terceirização de mão-de-

obra, e que estão inseridas no âmbito de incidência da mencionada lei, encontram sérias dificuldades em cumprir o mandamento legal e,
por isso, são punidas com severas multas.

 
A práxis demonstra que numerosas empresas de terceirização apenas funcionam com contratos firmados com a

Administração Pública. Não sendo selecionada pelo processo de licitação (ou, ainda, nos específicos casos em que ocorre a dispensa do
certame), a maioria delas não consegue se manter no mercado.

 
Embora o ente público ajuste com a empresa contratada a prestação de serviços de mão-de-obra, os trabalhadores que

deveriam formar o quadro de funcionários da terceirizada, na verdade, tratam-se de pessoas escolhidas pelos gestores públicos. Existe,
apenas, a formalização do contrato empregatício entre a empresa e o obreiro, mas quem, de fato, realiza a seleção e aloca o empregado
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(certamente, antigos eleitores, apadrinhados, familiares) em determinada função é o administrador público.
 
Essa manobra imoral, encoberta por uma disfarçada contratação de terceirizados, permite manter enorme contingente de

servidores temporários de forma irregular, funcionários terceirizados em funções próprias de atividades essenciais, permanentes e
finalísticas no serviço público, cujos cargos deveriam ser preenchidos via concurso público.

 
A despeito de o atual Texto Constitucional repugnar tal prática, fechando os espaços para a contratação de empregados,

através da CLT, sem prévio concurso público, os velhos caciques da política, impregnados pela cultura do empreguismo,
apadrinhamento e nepotismo, práticas corriqueiras na Administração Pública Brasileira desde os primórdios da colonização, não
titubeiam em desconsiderar a Constituição (e demais leis), admitindo trabalhadores via terceirização ilícita.

 
A cada nova gestão pública, dá-se continuidade à prática clientelista, às expensas do contribuinte, para, desse modo,

agraciar eleitores e garantir curral certo nas lides eleitorais. As práticas aqui repudiadas, além de frustrar a eticidade e a transparência na
atuação dos governantes estatais, provocam sérios prejuízos ao erário e mitigam a efetividade da legislação que estabelece o sistema de
cotas para trabalhadores com deficiência.

 
Isto porque, em eventuais fiscalizações realizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, as empresas prestadoras de

serviços que não tiverem número suficiente de portadores de necessidades especiais em seu quadro de funcionários é que serão
responsáveis pelo descumprimento do sistema de cota, e não a Administração Pública, real empregadora.

 
Como as prestadoras de serviços apenas admitem os trabalhadores que irão satisfazer as necessidades do ente público

(maior cliente e, por vezes, o único que possuem) serão penalizadas com onerosas multas.
 
As admissões ilegais, assim, que reduzem as possibilidades de o trabalhador deficiente ter acesso ao emprego – a não ser

que o próprio gestor tenha o interesse de concedê-lo – não devem ser toleradas, evitando que a formação de uma competente e proba
Administração Pública e a construção de uma sociedade aberta, pluralista e fraterna torno-se um sonho inalcançável.

 
A questão, que não se cinge aos estreitos limites de mera contratação irregular de terceirizados, mas se amplia ao nível de

desobediência ao preconizado pela Carta de 1988 e pela legislação infraconstitucional vigente, em flagrante prejuízo ao interesse
público, deve ser solucionada através do combate a reprováveis práticas, com a responsabilização da autoridade pública.

 
Deve-se buscar uma fórmula responsabilizatória mais consentânea com a realidade socioeconômica e normativa trabalhista,

pois não se pode conceder privilégio anti-social à Administração Pública nestas situações. Deve-se criar um mecanismo hábil a propiciar
que o ilícito aqui tratado não perpetre maiores benefícios ao seu praticante. [37]

 
Enquanto o ente estatal torna-se um dos agentes que incentiva o descumprimento das leis que cria, o trabalho terceirizado

padece com a intensa precarização – já que, embora exerça as mesmas funções que os servidores públicos, o empregado nesta situação
aufere menores salários e vantagens.

 
A concretização dos direitos fundamentais, particularmente, os sociais, tendo em vista seu caráter positivo, a exigir atuação

por parte do Estado, bem como as limitações de ordem orçamentária que se lhes impõe, [38] exige, hodiernamente, que se dêem novos
impulsos, já que as reais condições para seu exercício precisam ser criadas. [39]

 
Na atual ordem jurídica, reafirmam-se e se ampliam os direitos fundamentais, indispensáveis para alcançar uma existência

digna. No conceito de Estado Democrático de Direito, compreende-se a promoção de direitos de várias ordens, como o direito à
moradia, à saúde, à educação, à educação, ao pluralismo político. Os valores da justiça e da dignidade da pessoa humana são seus
principais valores.

 
O Estado, como nunca, deve estar empenhado em assegurar os bens e direitos que garantam a dignidade de todos os

cidadãos. [40] Aliás, é nesse fundamento que se constitui o Estado Democrático Brasileiro (art. 1º, inciso III, CF/88).
 
Desta feita, o papel que é conferido ao Estado para que se assegure o exercício dos direitos individuais, da liberdade, da

segurança, do bem-estar, do desenvolvimento, da igualdade e da justiça, não se mostra compatível com casos em que o próprio poder
público ignora medidas que tentam assegurar o acesso ao direitos fundamentais sociais e seu gozo.

 
Ao seu lado, deve caminhar, nos mesmos passos, a iniciativa privada, a quem também cumpre, a preservação de direitos

fundamentais, já que inaceitável desproteger o cidadão diante do poder social, muitas vezes protagonistas de violações e abusos àqueles
direitos.

 
O trabalho não deve ser visto como mera atividade econômica, mas como elemento concretizador da dignidade da pessoa

humana. Não pode ser simples mercadoria, objeto comerciável, tampouco desprezado, já que funciona como difusor da harmonia social.
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Mesmo numa economia de mercado, a impor, em diversos momentos a desregulamentação, a flexibilização de direitos, o trabalho deve
ser admitido como principal meio de inserção social. [41]

 
O Estado, pois, não deverá estimular práticas de terceirização ilícita, tirar proveito financeiro das contratações irregulares –

sob o falso argumento de que seria um expediente menos oneroso que a realização de concursos públicos – nem, tampouco, dificultar o
acesso de empregados terceirizados que sejam deficientes de conquistar espaço no competitivo mercado.

 
É inconcebível que não se possa harmonizar a utilização da terceirização na Administração Pública com as contratações

compulsórias de deficientes – até porque não há nenhum conflito entre ambas.
 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
 

A terceirização, entendida como contratação de empresas especializadas para a execução de atividades que não constituem
o objeto principal da entidade contratante, constitui prática cada vez mais observável nas economias capitalistas.

 
No Brasil, a terceirização vem sendo amplamente adotada, notadamente pelas grandes empresas, que procuram

desvencilhar-se das atividades-meio e concentrar suas estratégias nas atividades-fim, como forma de viabilizar seu crescimento sem
perda da competitividade. A modalidade também é largamente utilizada pelo segmento estatal, o primeiro a receber regulamentação da
matéria, e estimulada para a execução de certas atividades, com o objetivo de descentralizar a máquina administrativa.

 
No entanto, verifica-se que não apenas as atividades meramente operacionais (limpeza, conservação, vigilância) da

Administração Pública são desempenhadas por trabalhadores terceirizados. Inúmeros serviços ligados à finalidade estatal são
desempenhados por profissionais que se inseririam no âmbito público sem a prévia aprovação em concurso, o que infringe a vedação
inserida no art. 37, II e 2º, da Constituição Federal de 1988.

 
Além desses inúmeros casos de ilegalidade na condução dos serviços públicos, destacou-se neste estudo um caso peculiar

em relação às terceirizações ilícitas: o descumprimento do art. 93, da Lei nº. 8.213/91, que determina a contratação compulsória de
pessoas portadoras de deficiência.

 
Embora de forma sucinta, vislumbrou-se situação em que o Estado propicia a precarização do trabalho nas terceirizações

ilícitas e, ainda, mais gravemente, dá ensejo a práticas que dificultam a realização de direitos fundamentais sociais, quando restringe o
acesso ao emprego de trabalhadores deficientes, ao invés de criar condições de seu pleno desenvolvimento e vida digna.

 
Embora o caso mencionado seja inconcebível diante de um Estado Democrático de Direito, fundado em valores sociais e na

promoção do trabalho, como forma de expressão da dignidade humana, não se tem, ainda, medida responsabilizatória específica para
enfrentar a ilicitude praticada pelos agentes públicos e impedir sua perpetuação pelas sucessivas gestões.

 
Isto porque, a despeito do crescimento da terceirização, falta clareza quanto à compreensão da dimensão e da extensão das

transformações que o fenômeno tem produzido no mercado de trabalho e na ordem jurídica do país. Muitas questões sobre a
contratação de mão-de-obra terceirizada – a exemplo da responsabilidade da Administração Pública, se subsidiária, se solidária, ou se
nenhuma das duas - são objeto de discussões doutrinárias e jurisprudenciais.

 
Tais circunstâncias induzem à realização de um destacado esforço hermenêutico, com vistas a compreender a natureza do

referido processo e do encontro da ordem jurídica a ele aplicável, evitando que se torne uma antítese dos princípios consagrados pelo
Direito do Trabalho.

 
O fenômeno da terceirização, que tem se desenvolvido de forma rápida, não poderá deixar de merecer cuidadoso esforço de

normatização do legislador pátrio, deixando inúmeras questões a serem resolvidas.
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pessoas portadoras de deficiência. ARAÚJO, Luiz Alberto David (org.). São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2006.
 
UNIÃO. Ministério Público do Trabalho. Manual – Inserção da pessoa portadora de deficiência e do beneficiário reabilitado no
mercado de trabalho. Disponível em: <www.pgt.mpt.gov.br>. Acesso em: 10.06.2008.
 
 

[1] Como bem registra Lúcio Flávio Apoliano, “o desenvolvimento econômico do mundo atual transforma a estrutura clássica das
empresas, que antes era totalmente vertical, auto-suficiente, responsável por todas as fases do processo produtivo. Atualmente, as
modernas estruturas empresarias são flexíveis e caracterizadas por uma desconcentração da produção, mediante a abstenção de várias
atividades, as quais são delegadas a outras. Os sistemas de franquia e de cooperativas são exemplos destas novas técnicas que levam a
um aumento da competitividade entre as empresas, pelo aprimoramento da qualidade dos seus produtos e ao incremento da atividade”.
RIBEIRO, Lúcio Flávio Apoliano. A terceirização de serviços na ordem jurídica brasileira. 197f. Dissertação – Faculdade de
Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2004, p. 48.
 
[2] RIBEIRO, Lúcio Flávio Apoliano. Op. Cit., p. 58.
 
[3] DINIZ, José Janguiê Bezerra. O fenômeno da terceirização. Revista LTr. São Paulo: LTr, n.2, v.60, fev./1996, p. 206.
 
[4] RIBEIRO, Lúcio Flávio Apoliano. Op. Cit., p. 61
 
[5] Como ressalta Godinho, “embora a terceirização trabalhista não seja, necessariamente ,redutora de postos de trabalho, ela é,
essencialmente, desorganizadora do sistema de garantias e direitos estipulados pelo Direito do Trabalho. Nesta medida ela propicia, ao
menos em um momento inicial, significativa redução de custos empresarias”. DELGADO, Mauricio Godinho. Capitalismo, Trabalho e
Emprego. Entre o paradigma da destruição e os caminhos de reconstrução. São Paulo: LTr, 2008b, p. 44.
 
[6] “Acima da globalização e do interesse de aumentar a produção reduzindo custos está a dignidade do trabalhador, devendo sempre
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surgir o Estado como agente moderador a fim de controlar melhor essa interferência externa”. MACIEL, José Alberto Couto.
Desempregado ou supérfluo? São Paulo: LTr, 1998, p. 106.
 
[7] DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2009a, p. 428.
 
[8] Somente em relação às empresas prestadoras de trabalho temporário (Lei 6.019/74) existe a previsão solidária da empresa
tomadora, e ainda assim, apenas no caso de falência da prestadora de serviços.
 
[9] FERRAZ, Fernando Basto. Terceirização e outras formas de flexibilização do trabalho. São Paulo: LTr, 2006, p. 245.
 
[10]ANDRADE, Dárcio Guimarães de. Terceirização atividade-fim e atividade-meio: Enunciado n. 331 do TST. LTr - Suplemento
Trabalhista. São Paulo, n. 172, p. 931-35, 2000, p. 932.
 
[11] NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Alcance da responsabilidade laboral nas diversas formas da prestação se serviços por terceiros.
In: Revista de Direito do Trabalho. Curitiba: Gênesis, n. 31, v.6, jul./1995, p.10.
 
[12] Há quem defenda, ainda, que a idéia de que a adoção da técnica de terceirização origina redução de custos seja ilusória, já que os
custos da empresa tomadora de serviços serão apenas transferidos para a empresa prestadora de serviços, que terá que contratar
funcionários, realizar o treinamento dos empregados, arcar com os encargos sociais, adquirir bens de produção.
 
[13] [...] A terceirização de serviços não implica necessariamente a ocorrência de marchandage, instituto mundialmente execrado e
banido pelos diversos sistemas jurídicos. Em face do conceito de marchandage, que significa arrendamento, locação ou tráfico ilícito de
mão-de-obra, praticado por empresas inidôneas e sem capacidade de arcar com suas obrigações trabalhistas, a terceirização trouxe, de
fato, um grande problema para o Direito do Trabalho, dado que nem sempre é fácil distinguir entre a terceirização lícita e este tipo
fraudulento de intermediação de mão-de-obra. RIBEIRO, Lúcio Flávio Apoliano. Op. Cit., p. 66.
 
[14] SILVA, Eduardo de Azevedo. Fornecimento de serviços e de mão-de-obra. In: Revista Trabalho & Processo, n. 4. São Paulo:
Saraiva, 1995, p. 18.
 
[15] Segundo a Lei nº. 6.019/74, trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma empresa, para atender à necessidade
transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços (art. 2º).
 
[16] DELGADO, Maurício Godinho. Op. Cit., p. 437.
 
[17] EMENTA: Não há que se falar em cerceamento do direito à produção de prova, pois o reclamante, mesmo expressamente ciente
de que deveria conduzir suas testemunhas, independentemente de notificação, sob as penas do parágrafo 1º, do art. 412, do CPC,
deixou de fazê-lo, acarretando o encerramento de sua prova. 1. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA - VÍNCULO DE EMPREGO COM O
TOMADOR DE SERVIÇOS. A intermediação ilegal de mão-de-obra firma o vínculo diretamente com o tomador de serviços,
consoante Súmula 331 do TST, donde não é possível conferir-se procedência ao pleito de vínculo empregatício com a cooperativa e
tão-somente de responsabilidade subsidiária da COELCE. RECURSO ORDINÁRIO conhecido e improvido. (TRT 7ª Região, RO nº.
1422-2004-012-07-00-6, Rel. Des. José Antônio Parente da Silva, julgado em 07.10.2006, DOE 4.08.2006).
 
[18] Nesse sentido, o STF já entendeu que: “Contratos de trabalho. Locação de serviços regida pelo Código Civil. A contratação de
pessoal por meio de ajuste civil de locação de serviços. Escapismo à exigência constitucional do concurso público. Afronta ao art. 37,
II, da Constituição Federal”. (STF, ADIn 890, Rel. Min. Maurício Correa, julgamento em 11.09.03, DJ de 6.02.04).
 
[19] DELGADO, Maurício Godinho. Op. Cit., p. 446.
 
[20] DELGADO, Mauricio Godinho. Op. Cit., p. 446.
 
[21] Sobre o assunto, sugere-se a leitura de MELLO, Celso Antônio Bandeira. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3ª Ed.
São Paulo: Malheiros, 2009.
 
[22] Há quem defenda que a responsabilidade deva ser solidária: “mais conveniente teria sido edição de lei atribuindo ao tomador de
serviços a responsabilidade solidária de todas as empresas integrantes da cadeia produtiva, para assegurar ao obreiro maior garantia, à
semelhança do Estatuto dos Trabalhadores da Espanha (art. 42). BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. São
Paulo: LTr, 2009, p. 429.
 
[23] Como ressalta Otávio Pinto e Silva, “buscou-se com isso a proteção do trabalhador, pois a garantia econômica dos direitos
trabalhistas dos empregados da empresa prestadora de serviços não poderia ficar entregue exclusivamente a ela, em função da sua
eventual idoneidade”. SILVA, Otávio Pinto e. Subordinação, Autonomia e Parassubordinação nas relações de trabalho. São
Paulo: LTR, 2004, p. 72.
 
[24] Dentre muitos, destaca-se JUSTEN FILHO, Marçal.  Comentários á Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13ª. Ed.
São Paulo: Dialética, 2009, p. 783.
 
[25] Nesse sentido: Agravo de instrumento – Responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos trabalhistas –
confronto da Lei nº. 8.666/93com o Enunciado nº. 331/TST (inciso IV) – Contencioso de mera legalidade – Recurso improvido – [...]
Situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição não viabilizam o acesso à via recursal extraordinária, cuja utilização
supõe a necessária ocorrência de conflito imediato com o ordenamento constitucional. Precedentes. – A discussão em torno da
responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, por débitos trabalhistas, fundada no confronto da lei nº 8.666/93 com o Enunciado
nº 331/TST (inciso IV), não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, por tratar-se de tema de caráter eminentemente
infraconstitucional. (AgRg  no AI nº 580.049/DF, 2ª T. , Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 18.04.2006, DJ de 29.09.2006).
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[26] Sobre o assunto, conferir: LIMA, Ana Karmen Fontenele Guimarães. Contratação Compulsória. 106f. Monografia - Faculdade
de Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2008.
 
[27] Em outro estudo, a despeito das polêmicas, defendíamos que os jornalistas configuravam mais um caso de contratação trabalhista
compulsória, especialmente em razão das atividades que desenvolvem e os interesses envolvidos no exercício da livre manifestação de
idéias. Com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº. 511961, reconhecendo a
inconstitucionalidade da exigência de diploma de jornalismo e registro profissional no Ministério do Trabalho como condição para o
exercício da profissão, preferiu-se não incluir tal profissional dentre as hipóteses aqui suscitadas de inserção forçada de trabalhadores no
mercado de trabalho, pois, com o advento do julgamento da Colenda Corte, são necessárias considerações maiores das que as feitas
neste estudo.
 
[28] Destaque-se, ainda, que a atenção da comunidade internacional ao deficiente esteve inserta em diversos diplomas: quando a
Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou, em 1971, a Declaração dos direitos das pessoas com retardo
mental e, em 1975, quando aprovou a Resolução XXX/3.447, que consistia na Declaração dos direitos das pessoas deficientes.
[29] Medidas que propiciem o tratamento prioritário e adequado, na área de formação profissional e do trabalho, tendente a viabilizar a
efetiva integração social das pessoas portadoras de deficiência, possuem previsão, ainda, na Lei nº. 7.853/89. Dentre elas, citamos: o
apoio governamental à formação profissional, e a garantia de acesso aos serviços concernentes, inclusive aos cursos regulares voltados à
formação profissional; o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à manutenção de empregos, inclusive de tempo parcial,
destinados às pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns; a promoção de ações eficazes que
propiciem a inserção, nos setores público e privado, de pessoas portadoras de deficiência, bem como a adoção de legislação específica
em favor das pessoas portadoras de deficiência, nas entidades da Administração Pública e do setor privado, e que regulamente a
organização de oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a situação, nelas, das pessoas portadoras de deficiência.
 
[30] Esse tratamento existe não só no âmbito da administração pública direta, mas também nas empresas públicas e sociedades de
economia mista. Embora tais pessoas se sujeitem ao regime das empresas privadas para fins de legislação do trabalho, possuem a
obrigatoriedade de realização de concurso público para admissões (art. 37, II, c/c art. 173 da CRF/88).
 
[31] UNIÃO. Ministério Público do Trabalho. Manual – Inserção da pessoa portadora de deficiência e do beneficiário reabilitado
no mercado de trabalho. Disponível em: <www.pgt.mpt.gov.br>. Acesso em: 10.06.2008.
 
[32] Considera-se pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que concluiu curso de educação profissional de nível básico, técnico
ou tecnológico, ou curso superior, com certificação ou diplomação expedida por instituição pública ou privada, legalmente credenciada
pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente, ou aquela com certificado de conclusão de processo de habilitação ou reabilitação
profissional fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (art. 36, § 2º, Decreto nº. 3.298/99), bem como pessoa
portadora de deficiência habilitada que, não tendo sido submetida a processo de habilitação ou reabilitação, esteja capacitada para o
exercício da função (art. 36, § 3º, Decreto nº. 3.298/99).
 
[33]Acrescente-se, ainda, que o legislador preceituou como crime, no art. 8º, da Lei nº. 7.853/89, quem nega, sem justa causa, a
alguém, por motivos derivados de sua deficiência, emprego ou trabalho.
 
[34]Importante destacar que “o trabalho do deficiente físico não importa unicamente ao próprio indivíduo minusválido. O interesse é da
sociedade. Deveras, da labuta de todos advém a produção nacional, importando ao mercado o maior contingente possível de mão-de-
obra ativa. Outrossim, as mentes desocupadas, estratificadas em corpos estagnados, não pensam nada de bom e há tendência natural de
maquiavelarem atitudes diabólicas e perniciosas em geral (não é à toa que o milenar provérbio salienta: O trabalho dignifica o homem).
E, psicologicamente, a sensação de utilidade impõe ao indivíduo maior gosto pela vida, afetando toda a funcionalidade orgânica de seu
corpo e as relações intersubjetivas, na melhor convivência com os semelhantes e a família”. LIMA, Francisco Gérson Marques de.
Igualdade de tratamento nas relações de trabalho. Anotações à lei nº. 9.029/95, em confronto com as leis nº. 9.263/96, 7.716/89,
7.437/85 e 9.459/97 (aspectos trabalhistas e penais). São Paulo: Malheiros, 1997, p. 203.
 
[35] “O trabalho, mais que fonte de riquezas, gerador de capitais e atributo essencial da atividade econômica, é sobretudo harmonizador
maior dos problemas sociais e de inúmeras mazelas da sociedade moderna. É através do trabalho que o homem consegue o seu sustento
e com esse a dignidade de ser pensante.” CARTAXO, Demóstenes Carvalho Rolim. A proteção ao trabalhador em face da
automação: uma visão atual do direito brasileiro. 142f. Dissertação – Faculdade de Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza,
2003, p. 80.
 
[36] LIMA, Francisco Gérson Marques de. Op. cit., p. 287.
 
[37] Para o caso das contratações irregulares de empregados públicos, destaque-se, deve a autoridade responsável ser punida como
impõem o art. 37, II e §§ 2º e 4º da Constituição Federal, combinado com os arts. 1º, 2º, 4º, 10º incisos I, II, XI e XII, 11 e inciso I, e
art. 12, inciso II, da Lei n. 8.429, de 2.6.92. Isto porque, as contratações procedidas, em contrariedade ao disposto no art. 37, II, da
Carta Magna constituem crime de responsabilidade e prática de ato de improbidade administrativa, ensejando, também, a devida
reparação de danos causados ao erário mediante ação regressiva e suspensão de direitos políticos, nas esferas cível e eleitoral.
 
[38] Acerca da “reserva do possível” em matéria de direitos fundamentais, confira-se BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica
dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
 
[39] SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 241.
 
[40] Sobre o assunto, como bem salienta Andréas Krell, “o Estado não é chamado somente para preservar e proteger o funcionamento
livre da ordem econômica, mas para desenhar e planejar a vida social e o futuro da sociedade como um todo. Esse tipo de Estado Social
já ultrapassa nas suas finalidades e pretensões o modelo do clássico Welfare State e procura a harmonia entre, num lado, idéias liberais
de uma economia livre e, no outro, a igualdade de chances e a distribuição de riquezas”. KRELL, Andréas Joachim. Controle judicial
dos serviços públicos básicos na base dos direitos fundamentais sociais. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org). A Constituição
Concretizada: Construindo pontes entre o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 37.
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[41] Acerca das terceirizações e da espoliação do trabalho humano, Ricardo Antunes destaca que:”Essa reestruturação produtiva
fundamentou-se ainda no que o ideário dominante como empresa enxuta. A empresa enxuta, a empresa moderna, lean production, a
empresa que constrange, coíbe, limita o trabalho vivo, ampliando o maquinário tecno-científico, que Marx denominou como trabalho
morto. E redesenha cada vez mais a planta produtiva, reduzindo força de trabalho e ampliando a sua produtividade. O resultado está em
toda parte: desemprego explosivo, precarização ilimitada, rebaixamento salarial, perda de direitos, etc. Esse é o desenho admirável do
mundo do capital”. ANTUNES, Ricardo. A desconstrução do trabalho e a perda de direitos sociais. Ricardo Antunes. In: PINTO,
Roberto Parahyba de Arruda (coord.). O direito e o processo do trabalho na sociedade contemporânea. Homenagem a Francisco
Ary Montenegro Castelo. LTr: São Paulo: 2005, p. 376-377.
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RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR NOMEAÇÃO TARDIA DE APROVADO EM
CONCURSO PÚBLICO: ANÁLISE CRÍTICA DA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA

STATE LIABILITY IN LATE NOMINATION OF CITIZENS APPROVED IN CIVIL SERVICE
EXAMINATION: CRITICAL ANALYSIS OF BRAZILIAN CASE LAW

Márcio Anderson Silveira Capistrano

RESUMO
É cada vez mais comum que candidatos de concurso público prejudicados durante o procedimento seletivo
obtenham judicialmente o reconhecimento do seu direito à nomeação. O objetivo do presente estudo é
analisar a responsabilidade do Estado por nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público,
tendo em vista os danos materiais causados no período compreendido entre a data em que deveria ter
ocorrido a investidura até o momento em que se efetiva a nomeação por ordem judicial. Como resultado do
trabalho, verifica-se a presença de todos os requisitos constitucionais necessários para a responsabilização
objetiva, em que pesem os numerosos precedentes em sentido contrário nos tribunais brasileiros.
PALAVRAS-CHAVES: Responsabilidade do Estado. Concurso público. Nomeação tardia.

ABSTRACT
It is increasingly more common that candidates of civil service examinations injured during the procedure of
selection obtain the recognition of their right of being nominated through the judicial branch. The present
work aims to analyze the State liability for late admission of citizens approved in civil service examination,
due to material damages caused from the time when the admission must have occurred to the moment when
the candidate is effectively nominated. As result of the study, it is verified that there are all necessary
requirements for objective liability, although there are several precedents in contrary direction in Brazilian
courts.
KEYWORDS: State liability. Civil Service Examination. Late nomination.

RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR NOMEAÇÃO TARDIA DE APROVADO EM CONCURSO
PÚBLICO

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
           
 
            O modelo contemporâneo de Estado apresenta como uma de suas principais notas distintivas a
limitação jurídica da sua atuação, quer pelo direcionamento das suas atividades para a persecução de
determinados fins, quer pelo reconhecimento de direitos e garantias dos cidadãos frente ao Poder Público.
            No paradigma do Estado liberal de direito, enfatizava-se a liberdade de todos, ou seja, todos seriam
livres, proprietários e iguais, num sistema alicerçado no império das leis, na separação de poderes e no
enunciado dos direitos individuais. Contudo, a conquista do ideal de liberdade em face do Estado reduziu-se
ao campo meramente formal. Foi apenas com o surgimento do paradigma do Estado social que se objetivou
a materialização dos direitos anteriormente formais.
            A Constituição Brasileira de 1988 consagrou o dirigismo intervencionista do Estado, atribuindo-lhe
funções concretizadoras dos princípios constitucionais, tendo em vista a diretriz geral do bem-estar. O direito
passou a ser visto como um sistema de regras e princípios que consubstanciam valores fundamentais, em
conformidade com a pré-compreensão hermenêutica do Poder Constituinte, sendo também previstos
programas e fins realizáveis no limite do possível, tudo de modo a satisfazer um mínimo material de
igualdade.
            Em razão dessa concepção de Estado social, em que o direito é materializado, o Estado experimenta
um momento de ampliação extraordinária da sua seara de atuação, máxime pela necessidade de abranger
tarefas vinculadas aos novos fins econômicos e sociais que lhes são atribuídos, assumindo presença cada vez
maior nos assuntos da coletividade, por meio de atuação concreta.
            Nesse contexto, potencializa-se a possibilidade de que o Estado, por conduta comissiva ou omissiva,
contrária ao ordenamento jurídico ou nele fundamentada, cause prejuízos patrimoniais a indivíduos
determinados. Cumpre indagar, portanto, sobre a feição da responsabilidade extracontratual do Estado por
danos causados aos particulares, em decorrência do exercício de atividades públicas constitucionalmente
atribuídas ao poder estatal.
            O presente trabalho investiga as relações entre a responsabilidade do Estado e a condução defeituosa
de concursos públicos. Com efeito, é comum que candidatos sejam indevidamente eliminados do processo
seletivo ou, mesmo após regular aprovação, sejam impedidos ilegitimamente de assumir o cargo público, em
razão de interpretações equivocadas da Administração Pública ou mesmo por patente arbitrariedade.

Socorridos pelo Judiciário, os cidadãos prejudicados conseguem a nomeação tardiamente. Resta,
todavia, o questionamento sobre a reparação dos danos materiais causados aos candidatos entre a data em
que deveria ter ocorrido a investidura até o momento em que se efetiva a nomeação por ordem judicial,
período em que lhes foi injustamente negado o exercício da função pública e a percepção de vencimentos. A
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quaestio iuris encontra tratamentos díspares na jurisprudência, sendo necessário uniformizar o entendimento,
em homenagem à segurança jurídica.
            A importância da temática atinente aos concursos públicos evidencia-se não apenas do ponto de vista
individual, considerando que um processo seletivo livre de irregularidades resguarda situações subjetivas dos
candidatos, mas também do ponto de vista coletivo, já que o respeito a esse modo de recrutamento resulta na
formação de quadros de servidores independentes e capacitados. Dessa forma, cada vez mais pesquisadores
se dedicam ao estudo do chamado Direito dos Concursos, diante do número crescente de vagas oferecidas e
de inscritos nesses processos seletivos, o que confere ampla repercussão social às questões jurídicas
envolvidas. Ademais, as causas de indenização por nomeação tardia costumam discutir valores vultosos,
podendo ser um nicho bastante profícuo para advogados preparados e uma fonte considerável de perda de
recursos financeiros por parte do Poder Público.
 
 
2 DELIMITANDO O OBJETO DE ESTUDO: OS CONTORNOS JURIDÍCOS DA
RESPONSABILIDADE DO ESTADO
 
 

O principal objetivo da ordem jurídica, consoante observa San Tiago Dantas[1], é proteger o lícito e
reprimir o ilícito. Dessa forma, ao tempo em que tutela as condutas humanas conforme o direito, também
reprime as atividades que o contrariam. Para tanto, o ordenamento jurídico estabelece deveres, consistentes
em fazer (“facere”) ou não fazer (“non facere”), de acordo com o dever geral de não prejudicar ninguém,
expresso pelo Direito Romano na máxima “neminem laedere”.[2]

Em seu sentido etimológico, o vocábulo responsabilidade exprime a ideia de obrigação, encargo,
contraprestação.[3] Em sentido jurídico, o termo designa o dever de reparar o prejuízo causado a outrem,
decorrente da violação de um dever jurídico preexistente.

De Plácido e Silva[4] ressalta que toda manifestação da atividade humana traz em si o problema da
responsabilidade, fazendo surgir as dificuldades de se estabelecer um conceito para o instituto, que pode ser
abordado por diferentes concepções jurídicas. Nas palavras do autor, a responsabilidade “revela o dever
jurídico, em que se coloca a pessoa, seja em virtude de contrato, seja em face de fato ou omissão, que lhe
seja imputado, para satisfazer a prestação convencionada ou para suportar as sanções legais, que lhe são
impostas”.

 
            Para Cretella Júnior[5],
 

a responsabilidade jurídica nada mais é do que a própria figura da responsabilidade, in
genere, transportada para o campo do direito, situação originada por ação ou omissão de
sujeito de direito público ou privado que, contrariando norma objetiva, obriga o infrator
a responder com sua pessoa ou bens.   
 

            Por sua vez, Caio Mário Pereira[6] expõe que a responsabilidade civil emerge tanto de um
sentimento social, pelo qual a ordem jurídica não admite a ofensa ao direito alheio, quanto de um sentimento
humano, daí surgindo, ao lado da necessidade pedagógica de punir o autor do dano, a ideia de garantia de
reparação para a vítima. Para o autor, a responsabilidade civil
 

consiste na efetivação da responsabilidade abstrata do dano em relação a um sujeito
passivo da relação jurídica que se forma. Reparação e sujeito passivo compõem o
binômio da responsabilidade civil, que então se enuncia como o princípio que
subordina a reparação à sua incidência na pessoa do causador do dano.[7]

 
A depender da natureza da norma que prevê a sanção ao infrator de um dever, a responsabilidade

pode ser penal ou civil. Configura-se a primeira quando há a tipificação como crime ou contravenção do ato
danoso praticado, com vistas a restaurar a harmonia social rompida pela ofensa a um bem jurídico
penalmente tutelado. Já a segunda tem origem no dever geral de não lesar a ninguém, tendo por escopo a
salvaguarda de direitos dos cidadãos.
            Interessa a este estudo apenas a denominada “responsabilidade civil do Estado”. Advirta-se, contudo,
que é redundante o uso do adjetivo civil para qualificar a responsabilidade estatal, considerando que a
responsabilização penal do Estado implicaria, contraditoriamente, a cominação de sanção penal à própria
sociedade que o compõe e em defesa da qual existe o Direito Penal.[8]

            Relevante, igualmente, verificar se a responsabilidade origina-se de um liame contratual, tendo
havido o descumprimento de uma das obrigações pactuadas, ou se é consequência da infração a um preceito
geral de não prejudicar alguém. Delineia-se, na primeira hipótese, a responsabilidade contratual, e, na
segunda, a responsabilidade extracontratual ou aquiliana, estando presente, em ambos os casos, a violação de
um dever jurídico.
             Para que a responsabilidade civil se constitua, é necessária a presença de alguns pressupostos, que
variam de acordo com a teoria adotada. No entanto, há determinados elementos que são comuns às diversas
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maneiras de compreender o instituto: a existência de uma ação comissiva ou omissiva, a ocorrência de um
dano e o nexo de causalidade entre ação e dano. Ademais, exige-se o elemento culpa nos casos de
responsabilização subjetiva, o que é dispensado se a responsabilidade for objetiva.

O presente estudo cuidará da responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado, ou seja,
 

a obrigação que lhe incumbe de reparar economicamente os danos lesivos à esfera
juridicamente garantida de outrem e que lhe sejam imputáveis em decorrência de
comportamentos unilaterais, lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou
jurídicos.[9]

   
            No Brasil, entendia-se que o Estado apenas poderia ser responsabilizado subjetivamente, até a
positivação da teoria da responsabilidade objetiva do Poder Público, na Constituição Brasileira de 1946, o
que se originou do processo de redemocratização do País, com a valorização dos direitos e liberdades
individuais. Assim, estabeleceu-se que o Estado seria responsabilizado independentemente da demonstração
de culpa na atuação de seus agentes, concepção mantida na Constituição de 1988, conforme previsão do
artigo 37, §6°[10].
            Desse modo, para configurar a responsabilidade estatal é preciso existir um dano advindo de fato
administrativo. Exige-se, igualmente, o nexo causal, elemento objetivo que indica a relação de causa e efeito
entre a ação e o dano, de modo a estabelecer que o fato imputado ao Estado efetivamente causou o dano.
Arnaldo Rizzardo[11] esclarece que, no Brasil, adota-se, para aferição do nexo de causalidade, a teoria do
dano direto e imediato, ou teoria da interrupção do nexo causal. Embora prevista no artigo 403[12] do
Código Civil, que diz respeito à responsabilidade contratual, a teoria aplica-se também à responsabilidade
extracontratual, inclusive a objetiva. Assim, a indenização apenas inclui os prejuízos efetivos e os lucros
cessantes oriundos direta e imediatamente do evento danoso.[13]

             
 
3 FUNDAMENTOS AXIOLÓGICOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: A
REPARAÇÃO DE DANOS COMO GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À
PROPRIEDADE
           
 

A responsabilidade deve ser compreendida como um fenômeno dinâmico, que acompanha a evolução
dos anseios da sociedade, em prol da segurança e estabilidade das relações sociais  e de uma maior
aproximação do ideal de justiça.

Caio Mário[14], tratando da responsabilidade civil em geral, sublinha a tendência histórica no sentido
de se estabelecer a responsabilidade objetiva, mudando-se o enfoque do problema, do autor do dano para a
vítima . Invocando Eugène Gaudamet, Ripert e Saleilles, o autor enfatiza o movimento pela substituição da
ideia de reparação pela noção de responsabilidade, resolvendo-se os conflitos atinentes à responsabilidade
civil simplesmente com a causalidade, pois a teoria da responsabilidade subjetiva encontra a dificuldade
prática de impor à vítima a prova do elemento culpa. 

No mesmo diapasão, Guilherme Couto de Castro[15] esclarece que, no direito romano, a
responsabilidade era consequência do dano, o que convinha à estrutura de poder e propriedade dominantes,
por acarretar maior discrição para o ofensor.[16] Modernamente, a elaboração do conceito de culpa civil
como pressuposto do dever de indenizar liga-se ao liberalismo do século XVIII, destacando-se como marco
inicial o Código Civil Napoleônico. Contudo, a tendência passou a inverter-se com o avanço da Revolução
Industrial e a multiplicação de casos em que a exigência da comprovação de culpa mostrava-se injusta.
            Tal como é hoje compreendida, a responsabilidade objetiva estatal apresenta-se como consectário do
reconhecimento do risco administrativo, quer dizer, da prática potencial, por parte do Estado, de condutas
danosas aos particulares, em virtude do exercício das funções estatais.
            Com efeito, enquanto pessoa jurídica, sujeito de direitos e deveres, o Estado, tanto quanto as pessoas
naturais, é capaz de ocasionar danos aos particulares. O reconhecimento de que o Estado se submete ao
Direito, podendo ser sancionado pelas lesões geradas, associa-se à noção de Estado de Direito, a partir da
qual ganha força a valorização do cidadão, como observa Norberto Bobbio[17]:
 

É com o nascimento do Estado de Direito que ocorre a passagem final do ponto de vista
do príncipe para o ponto de vista dos cidadãos. No Estado Despótico, os indivíduos
singulares só têm deveres, não direitos. No Estado absoluto, os indivíduos possuem, em
relação ao soberano, direitos privados. No Estado de Direito, o indivíduo tem, em face
do Estado, não só direitos privados, mas também direitos públicos. O Estado de Direito é
o Estado dos cidadãos.
 

Frise-se que o esforço em prol da efetiva aplicação da cláusula constitucional de responsabilização
estatal insere-se numa tendência de proteção dos cidadãos em face do poder estatal, pois, como adverte o
Professor Tomás Ramón Fernández[18],

 
a luta pelo controle do poder e por sua sujeição ao direito é uma luta permanente e,
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permanentemente também, inacabada, porque, de certa forma, é em si mesma uma luta
impossível. A essência do poder tem raízes, precisamente, em sua capacidade de impor-
se sem limitações. Por isso, justamente, inquieta-se sempre que parece dominado e adota
novas formas que o fazem, outra vez, inapreensível [tradução nossa].[19]       
 

            Por ser mais poderoso, o Estado deve arcar com o risco decorrente de sua atuação sobre a esfera
jurídica dos particulares: a uma maior quantidade de poder há de corresponder um maior risco. Assim,
reconhecido o risco administrativo e aceita a ideia de que a conduta é imputável ao Estado, enquanto pessoa
jurídica de Direito Público interno, surge a responsabilização objetiva do Poder Público, independentemente
da demonstração da culpa, consoante vaticina Amaro Cavalcanti[20], doutrinador de notória contribuição
para o desenvolvimento da teoria publicista da responsabilidade no Brasil:
 

[...] assim como a igualdade dos direitos, assim também a igualdade dos encargos é hoje
fundamental no direito constitucional dos povos civilizados. Portanto, dado que um
indivíduo seja lesado nos seus direitos, como condição ou necessidade do bem comum,
segue-se que os efeitos da lesão, ou os encargos de sua reparação, devem ser igualmente
repartidos por toda a coletividade. 
 

A responsabilização do Estado por danos ocasionados aos cidadãos acaba por implicar a
responsabilização da sociedade como um todo, sendo reconhecida a necessidade de que todos suportem os
encargos oriundos da atividade estatal. A responsabilidade objetiva do Estado funda-se, pois, em última
análise, no princípio da isonomia, proporcionando a distribuição equânime dos encargos públicos, os quais
advêm da atuação estatal e têm como razão de ser a busca pelo bem comum.

 O acatamento da teoria da responsabilidade objetiva do Estado também encontra guarida no
princípio da solidariedade, insculpido na Constituição Brasileira no artigo 3°, inciso I, dispositivo segundo o
qual é objetivo fundamental da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

Instituto surgido no Direito Privado, a solidariedade passou por nova compreensão à luz do Direito
Público, e a partir daí evoluiu-se em busca de um novo conceito, como expõe Régis Frota Araújo[21]:

 
Desenvolvido, no campo do direito privado, o conceito de solidariedade, como princípio
na ordem jurídica do direito público, segue a evolução necessária da crescente
publicização da norma jurídica, no final do século passado e começo deste século. As
contribuições teóricas de Condorcet, Paine, L. Blanc, Stuart Mill, Lassale, Durkheim,
Bernstein, Gurvitch, Leon Duguit o J. Vera contribuíram para a expressão e processo de
consolidação desta evolução. [...] ademais, da estreita relação com a unidade, contempla-
se a diversidade em seu conteúdo, quer dizer, o princípio da solidariedade se revela um
princípio de conexão do que é igualmente igualdade e diversidade [tradução nossa].[22]

 
Sobre a solidariedade social, Bodin de Moraes[23] esclarece:
 

Se a solidariedade fática decorre da necessidade imprescindível da coexistência humana,
a solidariedade como valor deriva da consciência racional dos interesses em comum,
interesses esses que implicam, para cada membro, a obrigação moral de ‘não fazer aos
outros o que não se deseja que lhe seja feito’ [...] É o conceito dialético de
‘reconhecimento’ do outro. 
 

Dessa forma, a responsabilização objetiva do Estado homenageia o princípio da solidariedade,
repartindo-se os encargos sociais e promovendo-se a justiça social, como observa Louis Trotabas[24]:

 
O desenvolvimento da responsabilidade do Poder Público, produto de um longo trabalho
da doutrina e da jurisprudência, justifica-se por considerações de justiça e solidariedade
social; não é justo deixar a cargo de uma pessoa o dano causado pelo funcionamento do
serviço público, que, por definição, traz proveito a toda a coletividade. É a ideia de um
direito social, o desejo de defender o indivíduo isolado, ou seja, o fraco, que
determinaram esta evolução, e seus resultados, até o presente, têm sido tidos como
generosos e conformes ao advento de uma justiça social melhor [tradução nossa].[25]

 
Aliás, é interessante notar que a ideia de solidariedade inspira todo o texto constitucional, surgindo

em outras passagens. À guisa de exemplificação, o art. 40, caput, da Carta Magna, prevê a existência de
regime de previdência de caráter contributivo e solidário aos servidores públicos, e, por seu turno, o art. 225
trata da solidariedade de forma implícita, ao dispor que incumbe à coletividade o ônus de defender e
preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.[26]

Ressalte-se que a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, consagrada pela
Revolução Francesa, prevê o princípio de que uns cidadãos não devem sofrer mais do que outros os
encargos impostos pelo interesse comum em razão da atividade estatal, devendo a responsabilidade pelos
danos sofridos por certos particulares recair sobre toda a coletividade, mediante a devida indenização.[27]

Responsabilizar o Estado pelos danos causados aos cidadãos atende também ao princípio da
moralidade, pois “a atividade dos administradores, além de traduzir a vontade de obter o máximo de
eficiência administrativa, terá ainda de corresponder à vontade de viver honestamente, de não prejudicar
outrem e de dar a cada um o que lhe pertence”.[28]
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Feitas essas considerações, avança-se com o objetivo de demonstrar que a indenização por danos
causados pelo Estado é garantia do direito fundamental à propriedade.

A distinção entre direitos e garantias constitucionais na doutrina nacional deve muito à contribuição
de Rui Barbosa[29], que alertava sobre a existência na ordem constitucional, a par dos direitos individuais,
de meios assecuratórios da observância de direitos violados ou ameaçados de violação. Para ele, o
reconhecimento de direitos não basta, por si só, para assegurar o seu respeito, devido à tendência de abuso
do poder estatal, razão por que a declaração de direitos perfectibiliza-se com o enunciado de garantias
protetivas.

Gérson Marques[30] observa que o desrespeito aos direitos humanos é uma realidade capaz de
comprometer sua própria existência, de forma que são necessários remédios para fazer valer os direitos
violados ou ameaçados de lesão. A problemática, segundo o professor, relaciona-se, portanto, com o tema
da eficácia dos direitos fundamentais, pois não basta a previsão dos direitos humanos em instrumentos
normativos, devendo existir uma política pública e um querer na sua aplicação, para evitar que se tornem
meros “direitos de papel”.

Jorge Miranda[31] diferencia direitos e garantias fazendo uso das seguintes notas:
 

Os direitos representam só por si certos bens, as garantias destinam-se a assegurar a
fruição desses bens; os direitos são principais, as garantias são acessórias e, muitas delas,
adjetivas (ainda que possam ser objeto de um regime constitucional substantivo); os
direitos permitem a realização das pessoas e inserem-se direta e imediatamente, por isso,
nas respectivas esferas jurídicas, as garantias só nelas se projetam pelo nexo que
possuem com os direitos; na acepção jusracionalista inicial, os direitos declaram-se, as
garantias estabelecem-se.

 
            O presente estudo sustenta que responsabilidade objetiva do Estado, positivada no texto
constitucional, apresenta-se como garantia individual dos cidadãos contra o poder estatal, devendo a
concretização do fenômeno jurídico, em cada caso, prestar-se a conferir a máxima efetividade ao preceito. A
inclusão dessa cláusula geral de responsabilidade objetiva do Estado na Constituição Brasileira acarreta
consideráveis diferenças nos meios de interpretação e concretização do instituto, que passa a ser considerado
uma garantia de “status” constitucional ao direito fundamental à propriedade.
            A propriedade privada é direito fundamental positivado, genericamente,no art. 5°, caput, da
Constituição Brasileira, incidindo sobre bens materiais e imateriais que constituem o patrimônio do indivíduo.
Com efeito, o conceito de propriedade sofreu profundas alterações no Direito Constitucional do século XX.
Já na Constituição de Weimar, passou a abarcar  “não só a propriedade sobre bens móveis ou imóveis, mas
também os demais valores patrimoniais, incluídos aqui as diversas situações de índole patrimonial,
decorrentes de relações de direito privado ou não”.[32] 

Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins[33] explicam que o conceito constitucional de proteção à
propriedade transcende o conceito civilístico:

 
O conceito constitucional de propriedade é mais lato do que aquele de que se serve o
direito privado. É que do ponto de vista da Lei Maior tornou-se necessário estender a 
mesma proteção, que, no início, só se conferia à relação do homem com as coisas, à
titularidade da exploração de inventos e criações artísticas de obras literárias e até
mesmo a direitos em geral que hoje não o são à medida que haja uma devida indenização
de sua expressão econômica. 
 

Dando continuidade ao desenvolvimento deste tópico, frise-se que, consoante aponta Paulo
Bonavides[34], as garantias constitucionais podem ser garantias da própria Constituição (sentido lato), com
a função de manter a eficácia da ordem constitucional contra fatores desestabilizadores, ou garantias dos
direitos subjetivos outorgados pela Carta Magna (sentido estrito), estabelecendo proteção direta e imediata
aos direitos fundamentais.

Com o surgimento do Estado social, as garantias constitucionais experimentam uma espécie de
alargamento, extrapolando a circunscrição dos direitos individuais liberais, para proteger instituições de
fundamental importância para a sociedade ou direitos providos de um componente institucional. Assim, as
garantias constitucionais passam a não apenas disciplinar e tutelar o exercício dos direitos fundamentais, mas
também a proteger o funcionamento das instituições existentes no Estado. [35]   

A partir de Canotilho, Bonavides[36] esclarece a existência de um “duplo caráter” de alguns direitos
fundamentais providos de dimensão institucional. Desse modo, a Constituição Portuguesa, por exemplo, ao
tempo em que assegura o direito de liberdade de imprensa, protege a própria instituição imprensa livre.
Igualmente, prevê o direito de casar e constituir família, resguardando a família enquanto instituição.

Outrossim, considera-se que o direito à reparação de danos, amparado na cláusula constitucional de
responsabilidade objetiva do Estado, expressa não apenas uma garantia ao direito subjetivo de propriedade
do cidadão lesado, como defendido anteriormente, mas também uma proteção à propriedade enquanto
instituição fundamental do ordenamento jurídico.
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4 CONTROLE JURISDICIONAL DE CONCURSOS PÚBLICOS E NOMEAÇÃO TARDIA POR
VIA JUDICIAL
 
 

A Assembleia Constituinte de 1988, ao tornar obrigatória a aprovação prévia em concurso público
para o provimento de cargos ou empregos na Administração Direta e Indireta, instituiu instrumento de perfil
moralizador que põe ao alcance de todos os cidadãos o acesso democrático ao exercício do mister público,
evitando-se práticas clientelistas e  nepotistas.

Com esteio na lição de Germana de Oliveira Moraes[37], define-se concurso público como “o
procedimento por meio do qual o Poder Público recruta recursos humanos para ocupar cargos e empregos
de seus quadros, mediante aplicação de provas, isoladamente, ou de provas conjuntamente com exame de
títulos”. Em outras palavras, o concurso público compreende uma sucessão ordenada de atos administrativos
tendentes à seleção de pessoas capacitadas para assumir cargos ou empregos públicos.

Em razão do fortalecimento do instituto, do controle cada vez mais rigoroso sobre a seriedade da
seleção e da disputa crescente por uma vaga nos certames públicos, inúmeros casos são submetidos ao Poder
Judiciário, tendo como pedido a nomeação do candidato que alega haver sido prejudicado.

Em resposta aos pleitos dos concursandos, os juízes têm exercido uma cognição cuidadosa dos
impasses, especialmente após a aceitação da ideia de que

 
o controle judicial da atuação administrativa não mais se esgota no âmbito da legalidade,
abrangendo também o exame da constitucionalidade, isto é, além de verificar a
conformidade do ato administrativo com a lei, o juiz há de decidir também sobre a
compatibilidade do ato impugnado com a principiologia constitucional [...] A
constitucionalização dos princípios gerais alargou o espectro de sindicabilidade judicial
dos atos administrativos. Aplicam-se, por isso, aos atos do procedimento do concurso
público tanto os princípios constitucionais gerais e os princípios constitucionais da
Administração Pública, quanto princípios e regras específicos disciplinadores deste
assunto.[38]  
 

Está ultrapassada a alegação de que a apreciação judicial de atos administrativos encontra óbice no
princípio da separação dos poderes, consoante a lição de Paulo Bonavides[39]:

 
a teoria da divisão dos poderes foi, em outros tempos, arma necessária da liberdade e
afirmação da personalidade humana (séculos XVIII e XIX). Em nossos dias é um
princípio decadente na técnica do constitucionalismo. Decadente em virtude das
contradições e da incompatibilidade em que se acha perante a dilatação dos fins
reconhecidos ao Estado e da posição em que se deve colocar o Estado para proteger
eficazmente a liberdade do indivíduo e sua personalidade.

 
Sendo assim, o controle jurisdicional pode recair mesmo sobre atos discricionários prolatados pela

Administração na condução do processo seletivo, sem que isso signifique que o Estado-juiz irá substituir-se
ao administrador na apreciação do mérito do ato administrativo, pois a intervenção judicial é apenas
restauradora da juridicidade da Administração Pública, tendo como parâmetro os princípios expressos no
ordenamento jurídico.

Gustavo Binebojm[40] explica como se dá o controle jurisdicional em comento:
 

A Administração não é mais órgão ativo do Estado. A demanda vem situá-la, diante do
indivíduo, como parte, em condição de igualdade com ele. O Judiciário resolve o
conflito pela operação interpretativa e pratica também os atos consequentemente
necessários a ultimar o processo executório. Há, portanto, duas fases, na operação
executiva, realizada pelo Judiciário. Uma tipicamente jurisdicional, em que se constata e
decide a contenda entre a Administração e o indivíduo, outra formalmente jurisdicional,
mas materialmente administrativa, que é a da execução da sentença pela força.

 
Ante a riqueza de situações ocorrentes no afazer administrativo, é impossível prever todas as

hipóteses de irregularidades que podem ensejar a nomeação de concursandos pela via judicial, mas convém
discorrer sobre algumas possibilidades, para a melhor compreensão do objeto deste estudo.

No âmbito do controle judicial da legalidade de provas, a jurisprudência admite pacificamente a
intervenção do Estado-juiz quando as questões padecerem de erro material ou não estejam abrangidas pelo
conteúdo programático do edital.[41] Para além dessa compreensão, Germana Moraes[42] observa a
tendência do Supremo Tribunal Federal de superar o mero controle de legalidade e aferir a
constitucionalidade do procedimento de correção de provas, inclusive subjetivas, especialmente à luz dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A depender da fase do concurso em que se insere a prova
eivada de vício e do momento em que se encontra o procedimento concursal, a consequência da intervenção
jurisdicional pode ser a admissão do candidato a uma fase posterior do concurso, a alteração da lista de
classificação ou até a própria nomeação do prejudicado.

Com frequência, candidatos impugnam sua eliminação numa fase do concurso e conseguem
provimentos judiciais liminares para participar das fases ulteriores. Entretanto, ao fim de todas as etapas, a
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Administração elabora duas listas de classificação: uma com aprovadores em situação regular e outra com
candidatos “sub judice”, e recusa-se a nomear os candidatos da segunda lista antes do trânsito em julgado do
processo em que discutem sua situação. Essa postura é rechaçada pela jurisprudência, que determina a
nomeação dos prejudicados.[43]

            Da mesma forma, com arrimo no enunciado n. 15 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal[44],  é uníssono o entendimento de que surge direito subjetivo à nomeação para o candidato
aprovado quando, no prazo de validade do concurso público, a vaga é preenchida por outros candidatos, sem
observância da ordem classificatória.

Outra hipótese de nomeação advinda do controle jurisdicional do concurso público ocorre quando a
Administração providencia o recrutamento de terceiros, mediante vínculo precário, para exercer as mesmas
funções do cargo ou emprego para o qual o candidato foi aprovado. O direito subjetivo à nomeação origina-
se da constatação de que a Administração   tem necessidade da função, não podendo suprir a lacuna por
contratação precária se há aprovados em concurso aguardando convocação.[45]

Em decisão bastante recente, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região garantiu a nomeação de um
concursado em um caso similar: no prazo de validade do concurso, ao surgirem vagas no Estado da
Federação para o qual o indivíduo prestou concurso, a entidade, de âmbito nacional, preferiu preencher os
claros com servidores de outros Estados, por meio de remoções sem respaldo legal.[46] 

A possibilidade de ser determinada a nomeação de candidatos judicialmente é potencializada com o
novel reconhecimento de direito subjetivo à nomeação aos aprovados com classificação até o limite de vagas
previstas no edital do concurso. A jurisprudência evoluiu do entendimento de que havia mera expectativa de
direito para considerar que há verdadeiro direito subjetivo, sendo a nomeação um ato vinculado ao edital, em
homenagem aos investimentos financeiros e emocionais dos candidatos e ao conceito de Administração
responsável.[47] A tese também encontra guarida no princípio da razoabilidade, tendo em vista que, na
análise da compatibilidade entre meios e fins da atuação administrativa, não se pode olvidar que o objeto do
concurso público consiste no preenchimento das vagas oferecidas.
           
 
5 NOMEAÇÃO TARDIA E RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO ESTADO
 
 
            Como se investigou anteriormente, a responsabilidade objetiva do Estado apresenta-se como o dever
de indenizar o terceiro prejudicado, independentemente de qualquer atuação culposa ou dolosa do agente
responsável, bastando para a sua configuração a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre fato e
dano, por força da cláusula constitucional de responsabilização estatal.
            Neste ponto do estudo, será examinada a responsabilidade objetiva estatal nas hipóteses de
nomeação tardia, em que aprovados em concurso público sofrem danos decorrentes do atraso na data de
suas investiduras, pois seu direito é negado pela Administração Pública e a investidura é obtida apenas após a
intervenção do Estado-juiz.

É de se advertir, inicialmente, que os candidatos de um concurso público e a Administração Pública
vinculam-se pelo edital, que não possui natureza de contrato, mas de ato administrativo geral e concreto.[48]

Portanto, como já se alertou, a responsabilidade contratual do Estado escapa ao objeto do presente estudo.
No âmbito da responsabilidade extracontratual, urge investigar se os danos atinentes à nomeação

tardia derivam de ação lícita ou ilícita do Estado. Como regra geral, o impedimento à nomeação origina-se
de ilegalidades praticadas pela Administração e assim reconhecidas pelo Judiciário. Trata-se, pois, de
atividade ilegal, irregular, ilegítima – como nos casos de flagrante erro material nas questões ou de
contratação precária de terceiros mesmo havendo candidatos aprovados aguardando a nomeação. Contudo,
vislumbra-se não ser, adequado, em certas situações, atribuir à ação administrativa a pecha da ilicitude. Pode
haver uma dúvida razoável acerca da situação subjetiva do candidato: ainda que a interpretação da
Administração seja diferente da interpretação judicial, não se pode afirmar que houve propriamente ilicitude
durante o certame.[49] Com base na ausência de ilicitude, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou a
reparação de danos por nomeação tardia, com o seguinte fundamento:

 
Desde que o ente público não tenha tido má-fé, mas, ao contrário, se tenha conduzido
com estrita obediência à lei de regência do certame, a reprovação de candidato não lhe
dá direito à indenização por dano moral. A Administração, não tendo agido com intuito
procrastinatório, não está obrigada a indenizar, se o candidato, inicialmente reprovado
em exame psicotécnico previsto em edital de concurso público, foi nomeado tardiamente
porque a matéria está sub judice. A interpretação, sob o aspecto da juridicidade e
legalidade, conferida pelo Judiciário às regras editalícias e aos atos da Administração
nelas fundamentados não tem o condão de revestir tais atos do caráter de ilicitude capaz
de legitimar pedido de reparação de danos.[50]

 
            Verifica-se que, embora a decisão tenha acertado quanto à licitude da conduta administrativa, a
conclusão haveria de ser diferente, tendo em vista que a responsabilização do Estado também se dá por atos
lícitos, com fundamento no princípio da isonomia ou da repartição equânime dos ônus oriundos da atividade
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do Poder Público. Assim, Danielle Annoni[51] frisa que os danos provocados pelo Estado podem decorrer
do exercício legal e legítimo de suas funções, sejam elas quais forem.

Convém mencionar importante precedente em que o Supremo Tribunal Federal condenou a União a
indenizar os prejuízos decorrentes de sua intervenção no domínio econômico, pela qual o poder estatal
determinou a fixação de preços, no setor sucro-alcooleiro, em patamar inferior aos valores propostos pela
autarquia federal com atribuição para tanto. A Corte considerou que, embora a intervenção estatal tenha sido
lícita e legítima,

 
o dever de indenizar, por parte do Estado, no caso, decorre do dano causado e independe
do fato de ter havido ou não desobediência à lei específica. A intervenção estatal na
economia encontra limites no princípio constitucional da liberdade de iniciativa, e o
dever de indenizar (responsabilidade objetiva do Estado) é decorrente da existência do
dano atribuível à atuação do Estado [...] Não se trata, no caso, de submeter o interesse
público ao interesse particular da Recorrente. A ausência de regras claras quanto à
política econômica estatal, ou, no caso, a desobediência aos próprios termos da política
econômica estatal desenvolvida, gerando danos patrimoniais aos agentes econômicos
envolvidos, são fatores que acarretam insegurança e instabilidade, desfavoráveis à
coletividade e, em última análise, ao próprio consumidor. [52]

 
            Mutatis mutandi, tem-se que a ação estatal que enseja atraso na nomeação de concursado, embora
seja lícita em certos casos, ofende o princípio constitucional do concurso público, assim como, em última
análise, o direito fundamental à propriedade. Igualmente, as incertezas no desenrolar dos concursos públicos
cultivam a insegurança e prejudicam tanto aqueles diretamente interessados quanto a própria coletividade,
haja vista a importância de que os certames públicos gozem de credibilidade.
            Superada a análise acerca da desnecessidade de que a atuação estatal seja ilícita, cumpre perquirir se
estão presentes os elementos necessários e suficientes para a responsabilização do Estado por nomeação
tardia.
            Não há dúvida de que o atraso na nomeação decorre da ação de agentes estatais, que, nessa
qualidade, conduzem o procedimento concursal de modo a prejudicar o candidato aprovado. Também parece
não haver polêmica sobre o nexo causal nos casos de nomeação tardia, mesmo se observadas as restrições da
teoria do dano direto e imediato. Sobre o tema, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
 

O ato que negou posse e exercício ao autor, ora recorrente, foi declarado nulo pelo
Judiciário nos autos de uma ação mandamental anteriormente impetrada, fato que gerou
o ajuizamento da presente ação, na qual se pleiteia, a título de indenização, o pagamento
dos vencimentos desde quando devida a posse. O nexo causal na hipótese, é aquela
decisão judicial,não necessitando, para que se evidencie a responsabilidade objetiva
estatal, a ocorrência de má-fé.[53]

 
Ademais, não se encontra na doutrina ou na jurisprudência alegação de que existe alguma excludente

de responsabilidade em favor do Estado (culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, acaso), razão por que o
exame de suas características extrapola os objetivos deste estudo limitado.

A maior resistência quanto ao cabimento da responsabilidade estatal nos casos de nomeação tardia
envolve as questões atinentes à licitude da conduta administrativa e às características do dano causado.
Como visto, é irrelevante a questão da licitude do ato administrativo impeditivo da nomeação. A respeito do
dano, contudo, faz-se necessária uma análise mais cuidadosa. 
            Bandeira de Mello[54] expõe que nem todo dano é indenizável, sendo preciso, para que adquira esse
“status”, que o bem ofendido esteja juridicamente protegido e a lesão seja certa, quer dizer, não apenas
eventual ou possível, embora possa ser presente ou futura. Esses requisitos bastam aos atos estatais ilícitos,
mas, no que toca aos atos lícitos, exige-se, ainda, que o dano seja especial, atingindo especificamente um
indivíduo ou grupo de indivíduos, e anormal, extrapolando agravos de menor monta. Sendo o  prejuízo
causado ao concursando um dano certo, individualizado e de considerável expressão econômica, resta
investigar se está protegido por uma norma jurídica, fazendo ser violada a esfera de direitos do cidadão
lesado.
            Com efeito, para que se distingam quais são os danos indenizáveis, é fundamental o papel da norma
jurídica, pois o ordenamento jurídico seleciona os bens e valores a serem tutelados. Em outras palavras, para
que haja ofensa à esfera jurídica de um indivíduo, é preciso que esse alguém possua um direito assim
reconhecido pela ordem jurídica.[55] Justifica-se a importância da caracterização do dano, pois “o interesse
em restabelecer o equilíbrio econômico-jurídico alterado pelo dano é a causa geradora da responsabilidade
civil”.[56]

Apesar da premente necessidade de que seja editada uma lei para regular os direitos e deveres na
seara dos concursos, o Congresso Nacional permanece inerte. Assim, pode não haver uma norma lei violada
quando o Poder Público impede ilegitimamente a nomeação de um aprovado. Em alguns casos, a conduta irá
malferir uma norma do edital, mas, como não há parâmetros claros para a elaboração do referido
instrumento, em outros casos a conduta administrativa, embora injusta, não ofenderá diretamente sequer uma
cláusula editalícia. Como o texto constitucional, no artigo 37, traz apenas as normas mais fundamentais sobre
a matéria, é possível que não se vislumbre, de forma clara e distinta, a quebra dos deveres nelas
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consubstanciados. Nesse contexto insere-se o problema: como garantir  a reparação aos denominados novos
direitos, ainda não claramente delineados no direito positivo?
            Para Antônio Carlos Wolkmer[57], os novos direitos são decorrência das necessidades humanas, as
quais são inesgotáveis e ilimitadas no tempo e no espaço, sofrendo constantes processos de redefinição e
recriação. Assim, motivações e interesses impulsionariam a conquista de novos direitos, bem como de novos
sujeitos sociais, antes excluídos do processo de participação no jogo democrático.
            No mesmo sentido, Bobbio[58] discorre sobre uma tendência de multiplicação de direitos,
decorrente dos seguintes fatores: o aumento da quantidade de bens considerados merecedores de tutela e a
consideração do homem não mais como ente genérico e abstrato, mas na concretude das formas de ele ser
em sociedade, tais como criança, velho, doente. Não se trata, contudo, da rotulação do indivíduo enquanto
elemento de um grupo, mas do reconhecimento de sua individualidade como sujeito de direitos, com
legitimidade para representar sua coletividade.
            Para Pasold[59], os novos direitos demandam instrumentos de efetivação, entendidos como o
“complexo que abrange os atos e as ações, bem como a dinâmica processual/procedimental que têm por
objetivo último o reconhecimento e a materialização de um Novo Direito”. Afirma o autor, ainda, que os
novos direitos requerem uma concepção avançada de processo para instrumentalizar a sua concretude, com a
incidência das normas constitucionais, de modo a extrapolar a sistemática do processo civil convencional.
            Nesse ponto, retorna-se à questão: como justificar um dano indenizável se não há amparo legal que o
assegure? A resposta pode começar com a seguinte reflexão:
 

Impõe-se, por certo, a derrocada do modelo estatal hierárquico-centralizador, uma
reformulação das instituições públicas, mas sobretudo, uma releitura dos direitos, suas
fontes, requisitos e exercícios [...] É preciso compreender o fenômeno jurídico não
apenas como uma relação de poder hierárquico que divide competências e garantias em
serviço do Estado, mas sim, como um verdadeiro instrumento de promoção de
satisfações e desejos coletivos, a serviço de toda a coletividade.[60]

 
            Deve-se compreender que toda ofensa do Estado à pessoa (sua dignidade, suas necessidades, seu
patrimônio) é uma violação ao ordenamento constitucional, configurando-se a responsabilidade estatal
mesmo sem que haja regra específica no direito posto. Tendo em vista que a Constituição Brasileira protege
a vida, a liberdade e a propriedade, em sentido lato, tendo como unidade axiológica a dignidade da pessoa
humana,[61] o dano causado a um cidadão pela atividade estatal será, necessariamente, inconstitucional, não
se podendo conceber que o particular suportará o prejuízo, a não ser que se negue a própria força normativa
da Constituição. 
            Assim, o reconhecimento de direito subjetivo do concursando prejudicado pode depender
precipuamente de novas concepções doutrinárias e jurisprudenciais, numa tendência cada vez mais robusta
de valorização do cidadão. Destaca-se a recente construção doutrinário-jurisprudencial que resultou no
reconhecimento do direito à nomeação do aprovado em concurso público que alcance classificação até o
número de vagas previsto no edital, como evolução do entendimento anterior de que existia mera expectativa
de direito, a despeito de qualquer modificação no direito posto.
            Encerrado esse ponto, cumpre discorrer sobre um equívoco comum nas decisões que negam a
pretensão reparatória de candidatos nomeados tardiamente, qual seja, o de considerar que o cidadão
prejudicado pede o recebimento retroativo de vencimentos. Mencionem-se dois precedentes do Superior
Tribunal de Justiça que representam essa vertente:
 

Não fazem jus à percepção de vencimentos retroativos à data que seriam nomeados,
muito menos a adicional de tempo de serviço, a título de indenização, os candidatos que
aprovados em concurso público, não foram nomeados, em razão de norma que, imposta
pela Administração, foi considerada inaplicável pelo Judiciário.[62]

 
[...] os candidatos preteridos na ordem de classificação em certame público, situação
esta, inclusive, reconhecida judicialmente, não fazem jus aos vencimentos referentes ao
período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva
investidura no serviço público, ainda que a título de indenização, na medida que a
percepção da retribuição pecuniária não prescinde do efetivo exercício do cargo.[63]

 
            Para a referida corrente, o pedido é incabível porque os vencimentos são a retribuição pecuniária
pelo exercício do cargo; se não houve exercício, não se pode receber vencimentos. O raciocínio simplista
confunde a natureza dos vencimentos com a natureza da indenização. Apenas por um relaxamento de
linguagem seria possível afirmar que os candidatos buscam no Poder Judiciário o recebimento de
vencimentos retroativos. Em verdade, buscam uma indenização pelo dano material suportado no período em
que foram ilegitimamente impedidos de receber vencimentos. Assim decidiu acertadamente o Ministro Castro
Meira:
 

Tenho por certo, à semelhança do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, que ‘o
direito à remuneração é conseqüência do efetivo exercício da função’ ou cargo público.
Discordo, entretanto, quanto à conclusão. A recorrente não pleiteia qualquer verba de
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natureza salarial. O que pretende é o ressarcimento pelos prejuízos morais e materiais
experimentados em razão de ato ilícito praticado pelo Poder Público (exigência de idade
mínima para participação no concurso), equivalente à importância que lhe seria devida
caso tivesse sido oportunamente empossada.[64]

 
            A tese é corroborada por José dos Santos Carvalho Filho:
 

Há dois aspectos a se considerar, um de natureza funcional, outro de caráter
remuneratório. No que tange ao primeiro, o ato de nomeação deve retroagir ao
momento em que houve as nomeações anteriores [...] Quanto à remuneração relativa ao
período anterior, entretanto, [o candidato] não tem direito à sua percepção, porquanto
não houve o fato gerador do direito aos vencimentos. Não obstante, tem direito a pleitear
indenização contra o Estado para a reparação dos prejuízos, com fundamento no art. 37,
§ 6°, da CF.[65]

 
Outrossim, o Ministro Luiz Fux expõe o seguinte paradoxo: como pode o Estado-juiz exigir do

particular, para o pagamento de indenização, o efetivo o exercício do cargo, se foi o próprio Estado-
administrador que, ilegalmente, negou-lhe o direito à posse?[66]

            A respeito do quantum da indenização, entende-se que deve corresponder aos vencimentos e demais
vantagens inerentes ao cargo que o cidadão lesado teria percebido caso nomeado oportunamente, pelo
princípio da restitutio in integrum.[67] Analisando o referido princípio na perspectiva da responsabilidade
civil em geral, Caio Mário[68] enfatiza que “em qualquer hipótese, o montante da indenização não pode ser
inferior ao prejuízo, em atenção ao princípio segundo o qual a reparação do dano há de ser integral”. No
mesmo sentido, ao tratar especificamente dos danos relacionados à nomeação tardia, assim se manifesta
Yussef Cahali[69]: “Nada impede que o valor da indenização seja fixado tendo em conta os vencimentos que
a autora receberia se tivesse sido nomeada e empossada juntamente com os demais aprovados no concurso.”

Ademais, é de se afastar a alegação de que a indenização representaria  enriquecimento sem causa
para o candidato, pois, na liquidação da decisão judicial, devem ser descontados os valores recebidos como
contraprestação ao trabalho que ele haja realizado no período em que foi prejudicado.[70] Nesse sentido,
Caio Mário[71] leciona que, tendo por objeto reparar o dano, a indenização não pode ser superior a ele, sob
pena de romper o binômio dano-indenização:

 
É também princípio capital, em termos de liquidação das obrigações, que não pode ela
transformar-se em motivo de enriquecimento. Apura-se o quantitativo do ressarcimento
inspirado no critério de evitar o dano (de damno vitando), não porém para proporcionar
à vítima um lucro (de lucro capiendo). Ontologicamente subordina-se ao fundamento de
restabelecer o equilíbrio rompido, e destina-se a evitar o prejuízo. Há de cobrir a
totalidade do prejuízo, porém limita-se a ele.

 
Por derradeiro, espera-se seja superada a cizânia na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e

nos demais tribunais nacionais, reconhecendo-se a responsabilidade estatal por nomeação tardia, tal como já
se firmou o Supremo Tribunal Federal, em postura à altura da sua missão de defesa da Constituição
Brasileira.[72]   

 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
 
            O desenvolvimento das concepções acerca da responsabilidade do Estado, produto de um longo
trabalho doutrinário e jurisprudencial, justifica-se por razões de solidariedade e justiça social. Com efeito,
não é justo deixar que um cidadão suporte sozinho o dano causado pela atividade estatal, que, por definição,
traz proveito a toda a coletividade.

Nos casos em que o candidato aprovado em concurso público tem sua nomeação negada
administrativamente de forma ilegítima, precisando socorrer-se do Judiciário para exercer o cargo público,
estão presentes os elementos necessários e suficientes para a responsabilidade extracontratual do Estado,
atinente ao período no qual o prejudicado deixou de perceber os vencimentos devidos. Não se justifica, na
época contemporânea, que o cidadão seja ofendido em seu patrimônio por qualquer tipo de ato lesivo
praticado por quem exerce atividade estatal. O dano é inegável, e seu ressarcimento é justo, necessário e
jurídico.
            Para além de responsabilizar o Poder Público nesses casos, é preciso refletir em busca de ações para
prevenir ou amenizar o problema.

Desse modo, ante as inúmeras demandas judiciais envolvendo os concursos públicos, as quais são
causadas ou por dúvidas razoáveis ou por pura arbitrariedade da Administração Pública, assume relevo a
necessidade de normas legais que disciplinem o regime jurídico dos certames. A ausência de regras claras
sobre os prazos e condições para a deflagração do concurso público, os requisitos para a inscrição e a posse
dos candidatos, as etapas do procedimento seletivo, a constituição das bancas examinadoras, o conteúdo dos
editais, a disciplina dos recursos, entre tantos outros aspectos, facilita a ocorrência de erros e abusos por
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parte do Poder Público. A omissão do Estado-legislador em estabelecer normas gerais em matéria de
concursos públicos deve ser corrigida, evitando-se a perpetuação do atual quadro de insegurança jurídica,
tanto no que toca às disposições editalícias e à condução do certame, quanto às decisões judiciais divergentes
nos casos submetidos à apreciação do Estado-juiz.  

Vislumbra-se, igualmente, como meio de suavizar as dificuldades enfrentadas pelos concursandos, a
superação da tese de que candidatos só podem ser efetivamente nomeados por via judicial após o trânsito em
julgado da decisão favorável, pois não poderia existir nomeação precária em cargo público, e a concessão de
provimentos liminares, portanto, deveria limitar-se a garantir a reserva de vaga. A corrente oposta entende
que tal orientação confunde indevidamente a precariedade da decisão judicial com a natureza do cargo
público: o provimento jurisdicional não teria o condão de transmudar a natureza do cargo efetivo em
precário, e, mesmo na hipótese de a decisão ser revertida em instância superior, o candidato não enriqueceria
sem causa, pois teria exercido o serviço como contraprestação ao recebimento de vencimentos. Não se
pretende determinar qual tese é a melhor, já que isso demandaria longa demonstração, mas apenas lançar o
seguinte argumento: o reconhecimento de que a nomeação e a posse podem ser determinadas precariamente
no curso da ação judicial acabaria por ser vantajosa tanto para o particular, a quem seriam garantidos o
trabalho e a percepção de remuneração durante os anos de tramitação do processo, quanto para o próprio
Estado, pois seria diminuído o quantum associado à eventual pretensão indenizatória do cidadão lesado, que
sofreria prejuízo material apenas até a data da nomeação provisória.  
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SISTEMA CONSTITUCIONAL E INTERESSE PÚBLICO

SISTEMA CONSTITUCIONAL Y INTERÉS PÚBLICO

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SANTANA

RESUMO
O artigo desenvolvido trabalha a ideia do interesse público enquanto finalidade da sociedade política que é o
Estado, colhido no sistema constitucional positivo, absorto no paradigma Estado Democrático de Direito,
enfatizando seu caráter deôntico de princípio fundamental, sem perder de vista as conformações axiológicas
necessárias para uma interpretação constitucionalmente adequada. Ademais, abordam-se noções necessárias
para a compreensão científica do tema, como o alcance do Direito Público, a teoria dos interesses, a ideia de
sistema, de paradigma de direito, as perspectivas dogmática e teorética. Os aspectos pontuados são uma
tentativa de estabelecer critérios adequados para aferir a projeção do interesse público no sistema
constitucional, os limites e possibilidades de sua interpretação de aplicação às relações jurídicas concretas.
PALAVRAS-CHAVES: Constituição – Princípio – Interesse Público – Sistema - Paradigma

RESUMEN
El artículo trabajado desarrolla la idea del interés público como un objetivo de la sociedad política que es el
Estado, reconocido en el sistema constitucional positivo, absorto en el paradigma Estado Democrático de
Derecho, subrayando su carácter deóntica de principio fundamental, sin perder de vista las conformaciones
axiológicas necesarias para una interpretación constitucionalmente adecuada. Además se discuten conceptos
necesarios para la comprensión científica del tema, del ámbito de aplicación del Derecho Público, la teoría de
los intereses, la idea de sistema, el paradigma Estado Democrático de Derecho, las perspectivas dogmáticas y
teóricas. Los puntos anotados son un intento de establecer criterios adecuados para medir la proyección del
interés público en el sistema constitucional, los límites y posibilidades de su interpretación y aplicación a las
relaciones jurídicas concretas.
PALAVRAS-CLAVE: Constitución – Principio – Interés Público – Sistema - Paradigma

 
INTRODUÇÃO

 
            A nova ordem constitucional inaugurou paradigma em que o Direito Público assume concepção
diferenciada, sendo que essa recente  “lira dos vinte anos” reitora da vida social   explicita a necessidade de
expor à ribalta o princípio do interesse público, mormente pelas constantes transformações havida nas
relações entre Estado e sociedade, e mesmo entre Estados e sociedades, ao mirar-se neste caso a órbita
internacional pública.
            O Estado Democrático Direito em que se conforta esse paradigma absorve correntes, tendências,
pensamentos do que se pode chamar de pós-positivismo, neoconstitucionalismo, conformando toda a ordem
jurídica com fulcro na correlação de princípios e direitos previstos no leito constitucional.
            O presente trabalho visa perfazer uma análise teórica, em leitura dogmática e também teorética, do
sistema constitucional brasileiro a fim de conceber o princípio do interesse público, perquirindo sua tipologia,
funções, alcance, limites e possibilidades.           
            O estudo pretendido navega nas águas do Direito Constitucional, Administrativo e da Teoria do
Estado, podendo-se, logo, acomodá-lo ao ramo do Direito que didaticamente    se chama de Teoria do
Direito Público, ou Teoria Geral do Direito Público, conforme se assenta das grandes curriculares dos cursos
de Graduação ou Pós-Graduação do país.

O método utilizado será o dedutivo, com tipo de pesquisa bibliográfica, e técnica de análise temática,
textual e interpretativa, buscando elementos na doutrina nacional e alienígena para formação de convicção
consoante o estudo pretendido.
            Indutivamente se procurará nos julgados dos Tribunais Superiores, especialmente o Supremo
Tribunal Federal, decisões que sejam importantes para o trabalho.
            As questões levantadas, ao nosso sentir, podem colaborar para a discussão do tema que é
intimamente ligado ao quotidiano dos Poderes Públicos e dos cidadãos, importando à toda sociedade a
compreensão do que venha a ser interesse público.  
 
1          -          DA TEORIA GERAL DO DIREITO PÚBLICO
 
            Ao labor do tema proposta cabe discorrer sobre algumas noções da disciplina em que ele se conforta,
a Teoria do Direito Público, mais precisamente noções de objeto e concepção.
 
1.1       -          OBJETO
1.1.1    -          DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
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            A dicotomia entre direito público e privado remonta à Roma Antiga, em que Ulpiano ventilou a
existência de duas perspectivas possíveis para o estudo do direito, sendo uma concernente ao modo de ser do
Estado romano ( organização política e religiosa ), e outra relativa aos interesses privados. (SUNDFELD,
2003, p. 139)
            A evolução das sociedades, a cada vez maior complexidade da organização estatal e o
aperfeiçoamento das instituições jurídicas, sempre permeadas pelo substrato político, social, econômico,
religioso e outras influências diversas, fizeram e fazem a abrangência do Direito Público variar de acordo
com o momento histórico e  a compreensão do paradigma, conforme a ser anotada adiante.
            CÉSAR FIÚZA (2009, p. 20-21), em esclarecedora resenha, anota que relativamente à dicotomia
mirada temos, primeiramente, uma teoria monista de Hans Kelsen, para quem não há Direito Privado, sendo
que todo Direito seria público, por ter sua origem no Estado.
            Aponta, especialmente, as teorias dualistas, que admitem a dicotomia, de acordo com o referencial
adotado para a distinção, falando, primeiramente, em teorias substancialistas, estas subdividindo-se em teoria
dos interesses em jogo, pela qual se o interesse tutela pela norma for público, tal norma será de Direito
Público, atribuindo-se tal fórmula a Ulpiano, e noutra margem uma teoria do fim, adotada por Savigny, de
sorte que se o objetivo da norma for o Estado, haverá Direito Público, se for o particular, Direito Privado.
            Ainda entre as dualistas têm-se também as teorias formalistas. A primeira uma teoria do titular da
ação, apresentada por Thon, pelo que o direito só se concretiza por uma ação, realizada por alguém,
pairando que se a ação couber ao Estado, o Direito será público, se ao particular, privado. A segunda aponta
normas distributivas e adaptativas, de acordo com a utilização dos bens pelo homem, havendo que se as
normas visarem distribuir bens entre os indivíduos, serão de Direito privado, e do contrário, impossível essa
distribuição, como bens tipo rios, ruas, serão normas adaptativas, e portanto de Direito público.
            A principal teoria dualista é a teoria das relações jurídicas, pairando como parâmetro principal para 
conceber-se o que seria Direito público e privado a classe, ou natureza, das relações jurídicas tuteladas,
emergindo que se as relações forem entre pessoas jurídicas de Direito público ou entre estas e particulares,
temos Direito público, se forem relações entre particulares, temos privado.
            Haveria ainda uma teoria trialista, para a qual, além do público e privado, haveria um terceiro ramo
do Direito, o misto ou social, abraçando normas desses dois primeiros ramos. Pertenceriam a esse ramo
misto ou social o Direito do Trabalho, Processual e de Família, entre outros. JOSÉ AFONSO DA SILVA
(2004, p. 31) também alude ao ramo Direito social.
            As teorias dualistas são as mais aceitas, e nesse passo temos, basicamente, entre ramos do Direito
Público, solenemente, o Direito Constitucional, Administrativo, Penal, Tributário, etc, e do Direito privado o
Direito Civil, Comercial, entre outros.
 
1.1.2    -          POR UMA TEORIA DO INTERESSE PÚBLICO
 
            As teorias acima, analisadas isoladamente, esboçam-se incompletas, emergindo a necessidade, no que
for possível, de compatibilizá-las, parecendo-nos como mais adequada a teoria dualista das relações jurídicas,
devendo ter como pedra fundamental o interesse público.
            É saber: o Direito público abrange as relações jurídicas que tenham por objeto interesses públicos.
            Em capítulo a parte versaremos sobre o interesse público, tratando sua natureza, alcance, limites e
possibilidades, podendo-se desde já frisar que interesse público é aquele concebido como tal por determinado
sistema constitucional, constituído em certo paradigma de Estado.
            O arcabouço constitucional é o habitat adequado para identificar-se o que é interesse público para
determinado Estado, e para tal diligência deve-se apegar, sistematicamente, afora ao parâmetro principal da
natureza pública dos interesses envolvidos, outros  critérios como a titularidade desses interesses, quais
pessoas envolvidas nessa relação jurídicas e  quais as finalidades intentadas, ou seja, uma compatibilidade das
teorias narradas.
            Vale frisar que eventual dicotomia deve ter um critério de preponderância, posto que não há
delimitação precisa e demarcada de onde inicia e termina cada campo do Direito.
            E importante: tratar essa dicotomia não é mera conveniência pedagógica, mesmo em se falando da
constitucionalização do direito privado com o advento da nova ordem constitucional. O regime de Direito
público é notadamente diferente de um regime típico de Direito privado, com princípios e institutos diversos.
            Portanto, identificar esse regime diferenciado e traçar a incidência desse regime  nas relações
jurídicas afetas, envolvendo interesses públicos, é múnus do jurista, sendo ainda de enorme utilidade
científica essa distinção, vez que repercute no quotidiano das atividades do Estado em todas as suas divisões
funcionais.
 
1.2       -          DA CONCEPÇÃO
1.2.1    -          TEORIA JURÍDICA: DOGMÁTICA E TEORÉTICA/ZETÉTICA
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            A Teoria Geral do Direito Público e da Cidadania aqui pretendida é uma teoria jurídica, tendo por
foco principal o sistema constitucional brasileiro. Uma teoria jurídica não significa olvidar aspectos políticos,
filosóficos e sociológicos, já que tais aspectos compõem o próprio Direito, estando insertos no sistema
constitucional por meio dos valores. Significa não se  ocupar deles precipuamente, atendo-se   ao sistema
positivo interno para identificação do regime jurídico especial que perfaz o Direito público.
            Sendo uma teoria jurídica, pode ser estudada sob uma leitura dogmática e/ou teorética.
            No Direito temos como dogma a norma positivada, dogma não no sentido absoluto, fechado  e
inquestionável, mas sim como ponto de partida necessário, sendo que os juristas, em perspectiva dogmática,
adotam a ordem vigente enquanto “uma espécie de limitação, dentro da qual eles podem explorar as
diferentes combinações para a determinação operacional de comportamentos juridicamente possíveis.”
(FERRAZ JR, 2003, p. 48)
            Destarte, sob a leitura dogmática o ordenamento vigente não pode ser negado,  desconsiderado para
análise, sendo pressuposto imprescindível para a investigação pretendida.
             Uma leitura teorética não condiciona o jurista a um ponto de partida necessário, pois a pesquisa
jurídica nessa perspectiva abre um vasto campo de investigação, ensejando intelecções, especulações de
qualquer natureza.
            No campo do Direito Constitucional, e.g., a disciplina Teoria da Constituição é laborada em caráter
teorético, posto que não se prende a determinado ordenamento constitucional positivo, desenvolvendo
raciocínios e perquirições sobre as teorias da constituição, teorias da democracia, funções ou multifunções
dos direitos fundamentais, etc.,(CANOTILHO, 1995, p. 2)
            A leitura teorética é concebida por FERRAZ JR. (2003, p. 41), com base em Viehweg, como um
enfoque de natureza zetética[1], que vem de zetein, que significa perquirir, anotando-se que o zetético
desintegra, dissolve opiniões, pondo-as em dúvida, tendo questões zetéticas uma função especulativa e
infinita.
            A definição de uma pesquisa, texto ou obra como teorético/zetético ou dogmático não tem divisor de
águas pronto e delimitado, emergindo na maioria das vezes os dois enfoques como entrelaçados e
complementares, cabendo o apego ao critério da preponderância, analisando qual a perspectiva predominante
em determinado trabalho, e diga-se, predominância se houver, de norte que um mesmo trabalho pode ser
equivalentemente teorético/zetético e dogmático.
            A Teoria Geral do Direito Público pode ser desenvolvida sob os dois enfoques, adotando-se neste
trabalho as duas perspectivas.
 
1.2.2    -          DO PREDICADO “GERAL”
 
             É comum na ciência jurídica encontrar disciplinas ou obras intituladas “teoria geral”, como em
particular alguma “Teoria Geral do Direito Público.
            Pode-se ter a pretensão, colhendo determinado tema, de analisar seus aspectos gerais, características
comuns identificáveis nas variações de determinado instituto. Em sua Teoria dos Direitos Fundamentais, e.g.,
ROBERT ALEXY (2008, p. 29) anota que
 

“uma teoria geral dos direitos fundamentais da Constituição alemã é uma teoria que se
ocupa com problemas relacionados a todos os direitos fundamentais, ou a todos os
direitos fundamentais de uma determinada espécie.”     

 
            Noutra margem, em se falando de uma Teoria do Direito Público, parece difícil apresentar uma
Teoria que seja aplicável, universal e indistintamente, a qualquer tipo de Direito Público, campo este que por
si abraça diversas outras disciplinas, consoante supra estudado.
            Afora essa dificuldade metodológica, ao debruçar-se sobre a Teoria “Geral” do Estado, aplicável a
intelecção a este caso, temos que esse predicado eleva um inapropriado, in casu, conteúdo ideológico
positivista. Essa corrente de pensamento pautava uma pretensa neutralidade das ciências, a qual se dava, no
Direito, por meio da lei, e essa  lei formal era a expressão de neutralidade.
            Conforme se pode se colher em  HANS KELSEN (1997, p. 316), o Estado é uma ordem jurídica,
uma ordem normativa ideal, há uma identidade entre Estado e Direito, e o conhecimento do Estado deve ser
isento de elementos ideológicos.
            Nessa senda, uma teoria geral seria analisar o Estado isento de conteúdo político, filosófico,
sociológico,   econômico, religioso, etc., de forma que tal geral teoria pudesse indistintamente aplicar-se a
qualquer tipo de Estado.
            O contraponto cabe a HERMAN HELLER (1968, p. 21), propondo uma “Teoria do Estado”,
explicando que ela
 

“propõe-se investigar a específica realidade da vida estatal que nos rodeia. Aspira a
compreender o Estado na sua estrutura e funções atuais, o seu devir histórico e as
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tendências da sua evolução.Não pode ser matéria da Teoria do Estado [...] a pesquisa
do ‘fenômeno do Estado em geral’, ou ‘o’ Estado ‘na totalidade das suas relações’.

 
            Conforme ensaiamos, a mesma intelecção cabe ao magistério de alguma teoria jurídica do Direito
Público, pois este campo do conhecimento deve mirar determinado Estado e sua sociedade, o paradigma em
que se conforta, reconhecido pela Carta Constitucional, e não indistinta e geralmente conceber alguma teoria
horizontal para todo e qualquer Estado.
            Portanto, seja pela dificuldade metodológica da aludida generalidade, seja pelo seu conteúdo
ideológico, acatamos e propomos o desenvolvimento deste trabalho enquanto absorto em uma  Teoria do
Direito Público.
 
2          -          SISTEMA JURÍDICO E PARADIGMA
 
            Avançando o trabalho,  necessário abordar  a ideia do Direito enquanto sistema, perquirindo objeto,
elementos e características, notadamente quanto a uma teoria dos princípios.
            Ademais, nos moldes ensaiados, uma teoria adequada do Direito Público somente se viabiliza quando
operada dentro das características do paradigma em que o Estado se constitui, sendo importante a
compreensão do instituto do paradigma de Direito.
             
2.1       -          SISTEMA JURÍDICO
 

A ideia de sistema, num sentido leigo, ou mesmo aplicável aos campos do conhecimento científico,
enseja noções de conjunto de elementos, alguma relação entre partes e todo, e vice-versa. A propósito,
oportuna a ilustração por meio dos conhecidos versos de GREGÓRIO DE MATOS: “O todo sem a parte
não é todo/ A parte sem o todo não é parte/ Mas se a parte o faz todo, sendo parte/ Não se diga que é parte,
sendo todo.”
            O sistema jurídico, regulando a vida dos homens em sociedade nas mais variadas relações, consoante
frisa CANARIS        (apud COELHO, 2001, p. 36-38) disciplina suas finalidades em uma adequação
racionalizadora de valores, assentando uma ordenação teleológica, valendo igualmente a noção de unidade
enquanto a conexão interna constante entre as disposições normativas e valorativas do sistema, emergido,
portanto, que ordem e unidade são palavras-chave para a concepção do sistema jurídico.
                       
2.1.1    -          PRINCÍPIOS, REGRAS E VALORES
 
            Alinhavados os conceitos-chaves para a compreensão do sistema jurídico, ergue-se a tarefa de
identificar quais seriam os elementos componentes e integrantes desse sistema.
            Podemos encontrar no sistema jurídico uma dimensão deontológica e uma axiológica (BORGES,
2003, p. 93), valendo a indicação e características das respectivas partes desse todo.
 
2.1.2    -          PRINCÍPIOS E REGRAS
 
            A esfera deontológica do sistema corresponde ao âmbito normativo, do dever-ser, sendo lugar
comum na doutrina que princípios e regras são espécie do gênero norma. (CANOTILHO, 1995, P. 166)
            A normatividade dos princípios, conforme lembra oportuna resenha de PAULO BONAVIDES
(2003, p. 232-236), pode ser analisada em três fases, jusnaturalista, positivista e pós-positivista.
            No Direito Natural princípios eram ideias muito vagas e abstratas, carentes de qualquer
normatividade, mesmo porque não se tinha a ainda a noção positivo-imperativa do direito posto. No
positivismo jurídico os princípios, embora já presentes em alguns códigos, apresentavam-se como fonte
normativa subsidiária, meramente supletiva à lei.
            Esse jaez supletivo pode ser ilustrado pelo texto da Lei de Introdução do Código Civil brasileira,
Decreto-Lei 4.657/42, diploma que no seu artigo 4º[2] aponta como parâmetro hermenêutico que os
princípios devem ser aplicados em último momento, apenas na ausência de expressão disposição de lei,
quando ela for omissa, e, ainda, na inteligência da disposição do enunciado, após a aplicação da analogia e
dos costumes. A mesma intelecção estende-se ao artigo 126[3] do Código de Processo Civil, Lei 5.869/73.
              O pós-positivismo avança enquanto corrente jusfilosófica para conceber a normatividade dos
princípios, mirá-los enquanto enunciados portadores de conteúdo de direito, proposições impositivas,
preceitos de cumprimento obrigatório, havendo sanções para o inadimplemento dos comandos encerrados.
(SANTANA, 2002, p. 329).                            
            Revelado o âmago mandamental dos princípios, em face da natureza normativa por excelência, vale
para o presente caso revelar suas características no que toca à diferenciação para com as regras.
            ROBERT ALEXY (2008, p. 87-90), importante autor pós-positivista, anota que a generalidade é um
importante diferenciador, pelo que princípios são normas com grau de generalidade relativamente alto,
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enquanto que o das regras é relativamente baixo. Complementa que ponto decisivo nessa distinção é que
princípios constituem mandamentos de otimização, normas as quais ordenam que algo seja realizado na
maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes.

CANOTILHO (1995, p. 166-167 ) resume que  os princípios têm grau de abstração elevado,
carecendo da mediação do jurista na aplicação do caso concreto, sendo normas dotadas de fundamentalidade
no sistema de direito, elevando-se enquanto enunciados juridicamente vinculantes e muito próximos da idéia
de justiça, contendo ainda natureza normogenética.

As regras incidem sobre um campo mais estrito do sistema jurídico, estão mais próximas do caso
concreto, são determinadas naquilo que apontam como dever-ser.

Os princípios são a base do sistema jurídico, mandamentos nucleares, a coluna vertebral para o filo
dos vertebrados, vetores de organização e conexão das partes do todo, ideias centrais conformadoras de
todo o sistema, jorrando-lhe mandamentos ao longo de todo esse tecido sistemático, abraçando as partes
quão tentáculos normativos, aglutinando-as, conferindo unidade ao sistema, numa perspectiva lógica e
ordenada.

Aspecto importante é que os princípios não precisam necessariamente ser expressos, podendo estar
implícitos no sistema, decorrentes da afinidade conectiva das partes do todo. 

Portanto, vale dizer: as regras hão de conformar-se aos princípios, hão com que eles de estar
compatíveis, harmônicas, mesmo porque elas nascem deles. Numa hierarquia axiológica, princípios são
superiores, e logo se sobrepõem às regras.

Ocasião em que vemos assaz ilustrada a normatividade de algum princípio é a quando da colisão
deste com alguma regra, sendo que o primeiro deve sobrepor-se, conforme sobredito, posto toda leitura da
regra somente há de ser feita em compatibilidade para com o princípio, independente de alguma omissão.

  Venha-nos ora a colisão entre princípios. Esta categoria de normas, nos moldes ensaiados, é mais
geral e abstrata, tem caráter de fundamentalidade. Destarte, numa colisão entre princípios, dada sua própria
mobilidade e plasticidade, “a solução para essa colisão consiste no estabelecimento de uma relação de
precedência condicionada entre os princípios, com base nas circunstâncias do caso concreto”. (ALEXY,
2008, p. 96) É a adoção, pois, da técnica de ponderação de pesos e interesses, conforme princípio da
proporcionalidade semeado no Tribunal Constitucional Alemão, dando-nos noções de adequação entre meios
e fins, intensidade/necessidade, de possibilidade/utilidade.

Faceta importante dessa colisão é que essa precedência condicionada não importa a declaração de
invalidade da norma principiológica cuja aplicação foi preterida no caso concreto, ou seja, não enseja a
exclusão do sistema.

No caso de colisão entre regras, tendo em vista o caráter determinado e âmbito estrito de incidência,
resta inviável a coexistência de regras contraditórias, pela própria necessidade de unidade do sistema. Logo,
em se colidindo duas regras, a primeira possibilidade seria a introdução de cláusula de exceção de acordo
com cada caso, que viabilizasse essa coexistência. Do contrário, deve prevalecer a regra compatível com o
sistema, e a outra deve ser invalidada e excluída. (ALEXY,2008, p. 92)

A afinidade e compatibilidade de determinada regra para com o sistema afere-se, num primeiro
momento, com a proximidade harmônica para com o princípio aplicável à relação em foco. Caso não haja,
sob critério de temático-material, do que se trata a colisão entre regras estudadas, algum princípio próximo
aplicável à relação, deve-se buscar fundamento no restante do sistema, sobretudo aos princípios com maior
grau de generalidade.

 
2.1.3    -          VALORES
 
            Os valores são componentes não-normativos e que também compõem o sistema jurídico, gravitando
numa dimensão axiológica.
            Segundo ALEXY (2008, p. 144-178), temos como valor aquilo que é bom, um predicado positivo, e
que juízos de valor podem ser classificatório ( bom) , comparativo ( melhor ou pior que tal ) e métrico (
determinada magnitude).

Tendo a norma como um supraconceito, o jurista alemão aborda a  norma deontológica, princípio e
regra, consoante sobredito, e a norma axiológica: regra de valoração e critério de valoração- valor. E pode-
se exemplificar: critério de valoração-valor: segurança. Regra de valoração: um carro é seguro se pára em
10s após a freada, se não derrapa nas curvas em alta velocidade, se  apresenta as características x + y, etc.
Aplicada a regra de valoração, temos um juízo concreto de valor: o carro A é  seguro, em razão da aplicação
da regra de valoração, sendo “segurança” o valor, critério de valoração. Se fosse a comparação entre dois
carros, poderíamos ter outro juízo concreto de valor, por exemplo, o carro A é mais seguro que B.

Podemos pontuar, pois, os passos de aplicação dos valores: 1) Valor-critério de valoração 2) regra de
valoração 3) juízo  de valor, e.g., comparativo – juízo concreto.

Ao longo da Constituição temos vários exemplos dessa dimensão axiológica, como justiça, paz, bem-
estar, solidariedade, e que representam muita vez  o vínculo político-ideológico do constituinte.
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Cabível igualmente é o sopesamento entre juízos de valor para uma adequada decisão. O juízo de
valor é “melhor” (predicado positivo) prima facie, dependendo da análise global do sistema de valores,
enquanto que no plano deôntico a decisão, após o sopesamento, é a decisão “devida”. Em havendo colisão
de valores, especialmente, especialmente para o Direito Constitucional, juízo comparativo é o mais
adequado.
            Segundo BORGES (2003, p. 102), os valores são os fundamentos do sistema, dando-lhe direção
normativa, podendo-se identificá-lo como portador de uma natureza axiológica e teleológica.
            Os valores servem como parâmetro hermenêutico para a busca da melhor decisão, filtrando e
orientando axiologicamente a subsunção de determinado fato concreto à norma deôntica devida, sempre sob
os postulados da ordem e unidade do sistema jurídico. 

 
2.1.4    -          TIPOLOGIA DE PRINCÍPIOS NO SISTEMA CONSTICIONAL BRASILEIRO
 
            A compreensão da tipologia dos princípios no sistema constitucional é essencial para qualquer
temática publicista, e quão mais para versar sobre princípios gerais do direito público.

O professor CANOTILHO (1995, p. 180-182), ao analisar o sistema interno constitucional esboça
uma tipologia de princípios em estruturantes, gerais e especiais.

Colhemos tal tipologia sob o critério da generalidade e fundamentalidade, sendo que ela, sem prejuízo
de outras ( COELHO, 2009, p. 169)[4], bem se faz adequar ao sistema brasileiro, conforme veremos adiante.

Estruturantes seriam aqueles princípios, conforme adjutório docente do autor português já dado em
referência,  constitutivos e indicativos das ideias directivas básicas de toda a ordem constitucional, traves-
mestras jurídico-constitucionais do estatuto jurídico do político.

Estruturantes são, pois, fundamentais. Essenciais, delineadores do próprio DNA do Estado, se a
metáfora o permitir, imprescindíveis ao reconhecimento do Estado enquanto tal, definidores das elementares
dessa sociedade política e sua relação com o indivíduo-cidadão, o paradigma em que se aleita, suas
finalidades, o poder, sua titularidade, modo de aquisição e exercício, o regime político, etc.

Por gerais temos os princípios que se desdobram dos estruturantes, tendo sua fundamentalidade
relativizada em relação a eles, mas igualmente com generalidade que alcança o sistema jurídico como um
todo.

Especiais são os princípios incidentes sobre campo determinado do  sistema, aglutinando e
fundamentando eventual feixe de regras, muita vez sob um eixo temático.

A Lei Complementar 95/98, sob o comando constitucional[5], ao cuidar da redação e articulação das
leis, em seu artigo 10 disciplina que o artigo é a unidade básica do texto legal, subdividindo-se em parágrafos
e incisos, e podendo agrupar-se em seções, capítulos, títulos, livros e partes.

O constituinte adotou como maior unidade de redação no texto de 1988 o título, tendo concebido o
Título I enquanto dos Princípios Fundamentais.

É saber: o próprio constituinte recortou um feixe de normas e formalmente os denominou com
princípios fundamentais, sendo que esse recorte compõe a estrutura dogmática da Constituição, e deve ser
ponto de partida a atividade do jurista.

Nos enunciados dispostos no Título I podemos, então, colher vários princípios que são fundamentais,
estruturantes, com as características já tecidas, como o princípio federativo ( forma de Estado), a dignidade
da pessoa humana e a separação de poderes, entre outros.

Esse recorte classificatório e identificador, componente da estrutura dogmática da constituição,
conforme visto, é ponto de partida, e não amarra ou demarcação peremptória, podendo-se conceber
igualmente outros princípios fundamentais, expressos ou não, que estejam ao longo do tecido textual do
sistema jurídico.

Princípios gerais há muitos também no texto magno, aplicáveis, conforme vimos, a todo o sistema
constitucional, podendo citar-se, oportunamente, a legalidade, que se desdobra do Estado de Direito,
insculpindo-se no artigo 5º, inciso II, no enunciado de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei.

Oportuna a invocação da legalidade porque ela, enquanto princípio geral,  desdobra-se, por sua vez,
em vários princípios especiais, abarcantes de segmento do sistema constitucional, muita vez coincidentes
com algum eixo temático referente a algum ramo do Direito. Nesta senda, pode-se indicar a legalidade da
administração pública (art. 37), legalidade penal (art. 5º, inciso XXXIX) e  legalidade tributária (art. 150, I).

Como especiais teríamos também os princípios da atividade econômica (art. 170), que embora foram
intitulados como gerais no capítulo iniciado pelo artigo citado, assim o foram tendo em vista sua aplicação às
relações que pretendeu informar, gerais da atividade econômica, e não do sistema constitucional como um
todo. Especiais também os princípios da administração pública (art. 37), e os da educação/ensino (art. 206).

As ilustrações citadas o foram porque o constituinte expressamente enunciou “princípios”, sem
prejuízo, conforme discutido, de outros princípios, em qualquer generalidade/fundamentalidade, que possam
ser reconhecidos no seio do sistema.
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Essa decorrência do sistema, independente de expressa previsão textual, é canal também de
reconhecimento, igualmente numa perspectiva aberta, de direitos fundamentais, valendo precipuamente o
aparte para indicar que, sob o teor do artigo 5º, § 2o, essa categoria jusfundamental pode ser reconhecida
decorrentemente dos princípios adotados pela Carta Magna, balizando a importância dessa espécie normativa
principiológica.
            Vale, por fim, apegando-se especificamente a uma tipologia pelo critério da
fundamentalidade/materialidade, dada a atenção da doutrina (TAVARES, 2003, p. 94-95), em citar como
presentes no texto constitucional os princípios sensíveis,   aqueles cuja violação constitui motivado de
intervenção federal e estadual (art. 34 e 35)[6], bem como os princípios espelhados nas cláusulas pétreas (
art. 60, § 4º), ambos da C.R.
 
2.2       -          PARADIGMA
 
            Os diversos campos do conhecimento podem acumular características, informações, aspectos que em
determinado momento histórico podem apresentar-se com alguma afinidade reconhecível cientificamente
enquanto uma tendência, linha de pensamento, corrente, etc.
            O paradigma, conforme leciona CANOTILHO (1995, p. 6), é uma espécie de “consenso científico
enraizado quanto às teorias, modelos e métodos de compreensão do mundo.”
            Outrora nos referimos à neutralidade positivista das ciências, que no Direito se caracteriza através da
lei.
            Na literatura, por exemplo, podemos observar essa neutralidade em um estilo literário de época
conhecido como parnasianismo, cujo importante traço é a supervalorização da forma poética, em detrimento
muita vez do conteúdo, assim como no positivismo jurídico há uma supervalorização da lei positiva, a forma
pela qual o Estado assume essa neutralidade.
            O  parnasiano OLAVO BILAC, em cediço poema, bem ilustra esse paradigma: “E assim  procedo.
Minha pena/ Segue esta norma/ Por te servir, Deusa serena/ Serena Forma!”
            O paradigma de Direito bem se espelha em conceito lapidar de JÜRGEN HABERMAS (apud
SOARES, 2001, p. 15)
 

“A expressão paradigma compreende as visões paradigmáticas, as imagens-modelo,
que uma determinada comunidade jurídica acolhe para a questão de como podem ser
realizados o sistema de direitos e os princípios do Estado de direito no contexto
percebido de uma dada sociedade.”

 
            Entre as teorias sobre o surgimento do Estado, conforme sintetiza DALLARI (2003, p. 52-53) em
três posições fundamentais, a primeira seria de que o Estado sempre existiu com a própria sociedade, desde
que o homem se integrou sob alguma organização no planeta; a segunda é de que o Estado constitui-se após
determinado período para atender às necessidades ou conveniências dos grupos sociais já existentes.
            A terceira posição é de que o Estado somente haveria surgindo enquanto sociedade política com
características bem definidas essenciais à sua concepção, como soberania, advinda com a planificação do
poder soberano absolutista[7], século XVII, e também como a fixação de limites territoriais entre os países
em decorrência de guerras religiosas[8] culminada com a Paz de Westfália, em 1648.
            Essa terceira posição, sem entrar no mérito do surgimento do Estado, ilustra sim o advento do
Estado Moderno, caracterizado pelo regime político absolutista, em que todo o poder cabia ao Rei, ou seja,
o poder do Estado se confundia com o poder pessoal do monarca, sendo célebre a frase de Luís XIV, rei
francês entre 1673 a 1745:  "L'État c'est moi". Esse poder supremo oportuniza a ideia de soberania, e a ser
exercida dentro em um território demarcado, conforme anotado.
            A concentração de poder nas mãos do monarca, com opressões de diversos aspectos, ensejando um
autoritarismo exacerbado, cultivou  diversidades de pensamento como o Renascimento, o Iluminismo,
levando vários  pensadores a manifestar em suas obras aspirações de liberdade e dignidade (KANT),
propriedade (LOCKE), soberania popular (ROUSSEAU)  e divisão do poder (MONTESQUIEU),
culminando com as revoluções burguesas que frutificaram o Estado de Direito Liberal.       
            Trabalharemos as noções do paradigma do Estado Direito ou Liberal e  do Estado Social adiante, ao
versar dobre direitos fundamentais e interesse público, e ora, precipuamente, sobre o  Estado Democrático
de Direito, ou seja, esse consenso científico reconhecível na correlação dos princípios e direitos concebidos
na sociedade brasileira no atual momento histórico.
 
2.2.1    -          ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
 
            O colapso da fórmula do Estado Social, nas suas mais variadas vertentes, semeou a necessidade de
um novo paradigma de Estado, em que se pudesse garantir a estabilidade constitucional do Estado de
Direito, mas com uma viável cláusula social, um Estado presente na economia entretanto sob uma veio
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democrática.
            Uma paradigma que ensejasse   compatibilizar as liberdades públicas dentro de uma perspectiva de
igualdade material, primando em todo e qualquer caso pela dignidade da pessoa humana.
            Esse fenômeno paradigmático não adveio uniformemente, sendo que, ao que se pode constatar,
sucedeu aos estados do bem-estar-social face à crise capitalista dos anos 80, decorrendo a globalização da
economia e abertura dos mercados, assentando-se o neoliberalismo, sendo que a política do Estado-
providência tornou-se mero assistencialismo (SOARES, 2001, p. 295-296), tendo-se como exemplo dessa
política neoliberal o ministério britânico de Margareth Thatcher.
            Especialmente o fenômeno substitui à derrocada dos regimes autoritários, emergindo a necessidade
de uma cláusula libertária, social e democrática.
            Na Alemanha, sua Lei Fundamental de 1949, artigo 1º, item 1, aponta que a dignidade humana é
intangível, sendo obrigação de todo o poder público respeitá-la e protegê-la, bem como, item 2, que o povo
alemão reconhece os direitos humanos como invioláveis e inalienáveis, como fundamento de toda a
comunidade humana, da paz e da justiça no mundo[9].
            A Constituição Espanhola de 1978, em seu artigo 1º, item 1, inscreve que a Espanha se constitui em
um Estado Social e Democrático de Direito, que propugna como valores superiores de seu ordenamento
jurídico a liberdade, a justiça, a igualdade e o pluralismo político. No artigo 10 aponta que a dignidade da
pessoa, os direitos invioláveis que são lhe são inerentes, o livre desenvolvimento da personalidade, o respeito
à lei e aos demais são fundamento da ordem política e da paz social[10].
            Em Portugal, a Constituição de 1976, artigo 1º, pauta-se que esse país é um República soberana,
baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade
livre, justa e solidária, sendo que no artigo 2º se finca que a República Portuguesa é um Estado de Direito
Democrático.
            No Brasil, após longos anos de Ditadura Militar, e quando já sopravam pelo mundo ventos
neoliberais, tivemos a promulgação da Constituição de 1988, texto magno que no seu artigo 1º frontalmente
aponta que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito.
            É saber: o Estado Democrático de Direito é princípio fundamental, estruturante (COELHO, 2009,
170-171), e por ser definidor do paradigma em que se constitui o Estado Brasileiro é princípio geral do
direito público por excelência, de senda que a absorção do alcance do conteúdo dessa fórmula estatal é
essencial para a compreensão de qualquer relação jurídica, posto que a correlação de seus princípios e
direitos é fonte irradiante para todos os ramos do Direito.
            O professor Canotilho (apud SOARES, 2001, p. 304-305) enumera vários princípios indispensáveis
para o conceito do Estado Democrático de Direito, a saber: da constitucionalidade, sistema dos direitos
fundamentais, legalidade da administração, segurança jurídica, proteção jurídica e das garantias processuais,
independência dos tribunais e vinculação do juiz, divisão dos poderes.
            Por ora, vez que todo princípio de direito público a ser abordado doravante o será no seio do
paradigma em tela, cabe frisar que a pretensão do Estado Democrático de Direito é a composição harmônica,
integrada, das cláusulas político-econômicas liberal e social, com fulcro na dignidade da pessoa humana.
Cláusulas podem espelhar falso antagonismo, dada o paradigma respectivo em que foram semeados, mas
cuja compatibilização é  viável e necessária para a concretização dos propósitos desse paradigma.
            O texto magno brasileiro propõe por várias vezes a conciliação dessas cláusulas, como, por exemplo,
anotando, artigo 1º, inciso IV, os valores sociais do trabalho (cláusula social) e da livre iniciativa (cláusula
liberal) como princípios fundamentais; e no artigo 170, inciso II, a propriedade privada (cláusula liberal) e a
função social da propriedade (cláusula social) como alguns dos princípios da atividade econômica.
            Embora não tenha em sua epígrafe a  expressão “Estado Social e Democrático de Direito”, assim
como prescrito na constituição espanhola, o Estado brasileiro constitui, na perspectiva integradora
alinhavada, indubitavelmente um Estado Social, bastando colher, seus objetos e finalidades, um extenso rol
de direitos fundamentais sociais, disciplinando a contento uma ordem social.
            O Estado Democrático de Direito, vale notar, é paradigma em que bem se assenta as dimensões
deôntica e axiológica do sistema constitucional, dando vazão à normatividade dos princípios, e são muitos
encartados no texto magno, assim como são os valores, constituindo sistema dotado de plasticidade e
mobilidade. Essa característica, laborada no pós-positivismo conforme supra abordado em Robert Alexy,
propicia a operação das relações no sistema constitucional à luz da proporcionalidade, com ponderação de
interesses, genuinamente plurais nesse paradigma,  sob noções, consoante já citado algures, de adequação
entre meios e fins, necessidade/intensidade e possibilidade/utilidade.
            Ademais, sendo princípio que norteia a correlação de todos os princípios e direitos do sistema
constitucional, pela própria noção de paradigma, importa e exige uma conformidade de todos os ramos do
Direito, daí ideias de panconstitucionalização, especialmente constitucionalização do direito privado. Todas
as relação jurídicas, em quaisquer ramos do Direito, hão que ser lidas, operadas, interpretadas sob o prisma
constitucional, princípios, regras e valores, de acordo com o paradigma  em que o sistema constitucional se
funda.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2247



            Estes caracteres sublinhados, dentre outros, próprios do Estado Democrático de Direito, compõem
também a denotação de uma linha, tendência, corrente  cultivada no paradigma versado, comum no
vocabulário dos publicistas como neoconstitucionalismo, e que já vem povoando, com aplausos ou
admoestações, as decisões do Supremo Tribunal Federal (SARMENTO, 2009, p. 1-49).
             Estabelecidas as noções básicas da concepção desse paradigma, sigamos aos demais princípios
gerais do direito público, ressalvando que constantes, por razões já explicitadas, serão as alusões e
correlações ao princípio do Estado Democrático de Direito.
 
3          -          DO PRINCÍPIO DO INTERESSE PÚBLICO
 
            Neste tópico defenderemos que o interesse público é verdadeiro princípio geral do Direito Público, e
mais, estruturante, fundamental, não obstante a doutrina ainda não se tenha debruçado sobre ele com essa
perspectiva.
            Para tanto, passaremos pela noção de interesse, do interesse público e seu aspecto plurívoco,
pautaremos o interesse público enquanto finalidade do Estado, e esta como elemento de formação deste, e,
por fim, a identificação  do interesse público consoante o regime estabelecido no paradigma constitucional,
asseverando   sua natureza principiológica.
 
3.1       -          DOS INTERESSES
 
            O “interesse” é terminologia utilizada em vários ramos do conhecimento, sendo que numa acepção
laica traduz a ideia de vantagem, entretanto desenvolvida nos limites psíquicos da própria pessoa, não sendo
oponível a terceiros, que lhes são indiferentes, nem a  outros interesses, e eventual vantagem ou frustração
idealizada com tais interesses é gozada ou suportada pelo próprio indivíduo. Os interesses, nessas condições,
estão no plano primário da existência-utilidade, e não são passíveis de tutela jurídica (MANCUSO, 1994, p.
19-21)
            O mero interesse deve transcender para o sistema jurídico quanto estiver envolvo em relação fática
reconhecível por esse sistema, que seja permitida, ou não proibida, de acordo com cada caso.
            Um cidadão pode ter o sonho, vontade, interesse de ganhar prêmio da loteria esportiva, havendo que
esse interesse é-lhe interno, e indiferente para terceiros. Contudo, caso ele formalize uma aposta, seu
interesse juridicamente já não pode ser ignorado. Num contrato de locação, o locador tem o interesse de
receber o aluguel, e o inquilino de morar tranquilamente no bem alugado, interesses ambos reconhecíveis
pelo Direito.
            Reconhecíveis na perspectiva de quedarem como interesses legítimos, o que não significa
necessariamente que compõe direito subjetivo do interessado, o que somente poderá tutelar-se com a
ponderação ou subsunção da norma aplicável ao caso concreto.
            Essa noção de interesse pode ser ilustrada pela previsão do artigo 3º do CPC: para propor ou
contestar uma ação é necessário ter interesse, que a priori não encerra direito subjetivo, mas sendo sim um
interesse de tutela, pois assim reconhecível pelo sistema jurídico.
            A Lei 8.079/90, CDC, bem previu determinadas categorias de interesses, os difusos, coletivos e
individuais homogêneos, e procedeu distinção entre “interesses” e “direitos”, sob o foco acima discriminado.
            Estas categorias serão trabalhadas, no que couber, doravante, dentro da noção de interesse público.
 
3.2       -          INTERESSE PÚBLICO
 
            Se formos ao pátio de alguma Faculdade de Direito, ou a alguma praça movimentada, e indagarmos
o que é interesse público, certamente teremos resposta como: é o interesse do povo, do Estado, de todos.    
            Interesse público, geral, e social são terminologias comumente usadas indistintamente, sendo que o
próprio texto constitucional por várias o faz, carecendo a investigação do jurista para elucidação do sentido
empregado.
            Exemplificativamente, ao versar sobre a desapropriação, o texto constitucional (art.5º, inciso XXIV)
anota “por interesse social”. Adiante se fala em direito a informações (inciso XXXIII) de “interesse coletivo
ou geral”. No artigo 66, § 1o , dentre as normas do processo legislativo, prevê-se o veto presidencial a
projeto de lei contrário ao “interesse público.” No artigo 57, § 6o , inciso II, motiva-se a convocação
extraordinária do Congresso Nacional em caso  de “interesse público” relevante.
            Um rigor terminológico poderia ser utilizado, sob a nota de MANCUSO (1994, p. 25-29), para
perquirir o sentido de social, geral ou público. O social poderia apreender algo relativo à maioria da
sociedade civil, o geral a todo o povo, e o público relativo ao Estado, sendo, contudo, que tal diferenciação,
aponta o autor, não teria maiores utilidade, e assim concordamos, em razão das mínimas eventuais
diferenças, aportando-se as expressões como termos equivalentes, postadas num mesmo arcabouço.
            Não obstante as diferenças terminológicas do texto constitucional, elas deveriam ter sido pensadas
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organicamente quanto da técnica legiferante, e seu frisar  neste escorço serve muito mais para explicitar a
necessidade de abordar qual tal interesse  esse envolvido em situações fático-jurídicas de tamanha
envergadura  sistema constitucional, eliminando eventual vagueza conceitual, valendo que as concepções,
sentidos, alcance, limites e possibilidades  motivadores da atenção doutrinária quanto a esse tipo de interesse
serão conduzidas e trabalhadas num expressão uniforme: interesse público.
 
3.3       -          FINALIDADE DO ESTADO E PRINCÍPIO FUNDAMENTAL
 
            As sociedades têm por seu elemento característico, ao lado das manifestações de conjunto
ordenadas, e do poder social, uma finalidade ou valor social, sendo que o Estado é uma sociedade política
por excelência, que visa criar condições para a consecução dos fins particulares de seus membros, ocupando-
se da totalidade das ações humanas, coordenando-as em função de um fim comum (DALLARI, 2003, p. 22-
49).
            Entre as várias teorias sobre os fins do Estado (JELLINEK, 1970, p. 171-196), cabe-nos neste
estudo investigar a caráter da finalidade enquanto elemento de formação do Estado, ao lado da soberania,
povo, e território.
            Se as sociedades têm uma finalidade, e o Estado é uma sociedade, o Estado tem uma finalidade, num
silogismo simples.
            HANS KELSEN e ALEXANDRE GROPPALI (apud DALLARI, 2003, p. 102-103)  advogam teses
contrárias. O autor positivista opõe-se à finalidade enquanto elemento de formação do Estado porque se
trata de uma questão política e os estudos da Teoria Geral do Estado, conforme já comentado algures tal
pensamento, deve restringir-se ao campo técnico-jurídico. Noutra margem o italiano que é absurdo negar
que a defesa, a ordem, o bem-estar e o progresso constituam uma finalidade estatal e um elemento de
formação do Estado, posto que tais finalidades representam  o fim supremo de qualquer Estado, constituindo
o conteúdo de toda a atividade estatal, determinando a estrutura fundamental do Estado. 
            A resistência positivista em negar a existência esse elemento formador do  Estado justifica-se pela
aspiração de neutralidade estatal, liberal e abstencionista, sem ocupar-se de algum compromisso político,
filosófico ou sociológico visando a transformação da sociedade.
            No paradigma Estado Democrático de Direito, ao revés, esse compromisso transformador é essencial
a fim de coadunar-se liberdade, igualdade material e dignidade da pessoa humana.
            Nosso texto magno, artigo 3º, arrola um plexo de objetivos fundamentais que nitidamente ilustram a
finalidade do Estado Brasileiro, sendo simbólico, no inciso I, o enunciado “construir uma sociedade livre,
justa e solidária”, visando coadunar o desenvolvimento nacional, inciso II, com a erradicação da pobreza e da
marginalização, reduzindo as desigualdades sociais, inciso III.
            Esses objetivos e compromissos postam-se enquanto imposições à atividade estatal, vinculando essas
finalidades ao labor quotidiano dos Poderes Públicos, denotando-lhes como dirigentes, fazendo da
Constituição, canteiro dessas finalidades,  na lição de CANOTILHO (1982, p. 12) não apenas um estatuto
organizatório, simples instrumento de governo definidor de competências e regulador de processos,   mas
sim instrumento que deve aspirar a transformar-se num plano normativo-material global que determina
tarefas, estabelece programas e defines fins.
            O interesse público ergue-se como finalidade do Estado. O bem comum, a promoção do bem de
todos (art. 3º, inciso IV), pluralmente considerado.
            O povo, sob a narrativa de JELLINEK (1970, p. 304), pode ser encarado subjetivamente, é
“elemento de la asocioación estatista”, parte integrante do Estado, e objetivamente  “es el pueblo objeto de
la actividad del Estado”,  valendo a lição para, no último aspecto, apreender o povo enquanto destinatário
das atividades estatais, corroborando o bem comum, interesse público, enquanto finalidade do Estado.
            As ponderações tecidas levam à conclusão de que o a finalidade, notadamente no paradigma Estado
Democrático de Direito, é um elemento de formação do Estado, finalidade então representada pelo interesse
público, nos moldes caracterizados.
            Examinamos que a normatividade dos princípios é manifestação  hodiernamente inconteste, laborada
em fenômenos como  o pós-positivismo, Estado Democrático de Direito e neoconstitucionalismo.
            Sucede, pois, por clareza conceitual, que se pode conceber o plexo normativo e axiológico
organizado sistematicamente como uma ordem de juridicidade, em razão de que há princípios outros, além
da legalidade estrita, constituintes de categorias jurídicas autônomas, e de dotados de normatividade,
apresentam-se como lei em sentido amplo.
            Logo, essa legalidade em sentido amplo, afeta em particular aos normativos princípios, podemos
denominar juridicidade, diferenciando-se conceitualmente da legalidade estrita.
            Destarte, estando no interesse público condensada a finalidade do Estado e seus objetivos
fundamentais, ele toma a envergadura de princípio estruturante, imbricado no sistema constitucional e
jorrando-lhe, como um todo, seus mandados de otimização, podendo ser colhido implicitamente enquanto
princípio fundamental dada ao grau de generalidade e importância para a concepção do Estado Brasileiro
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aferível nas diversas partes desse todo sistemático.
            Ademais, no plano infraconstitucional, especialmente a Lei 9784/89, que trata sobre o Processo
Administrativo Federal, embora sem a envergadura que lhe foi denotada acima, o interesse público é
expressamente reconhecido como princípio da Administração Pública.
 
3.4       -          INTERESSE PÚBLICO: DIMENSÃO E CONCEPÇÃO
 

A análise dicotomia entre interesse privado e público, assim como o Direito, é essencial para
compreender-se as dimensões do princípio em apreço. pio estruturante, imbricado no sistema constitucional
e nele espraiado, conformando toda a ordem jurinctarefa
            O interesse individual, conforme nota MANCUSO (1994, p. 41) é aquele cuja fruição se esgota no
círculo de atuação do seu destinatário, e exemplifica acentuando que caso o interesse é bem exercido só o
indivíduo, do contrário, somente ele suporta os encargos.
            Já concluímos que o interesse público é o bem comum. E qual a dimensão desse interesse?
            A doutrina francesa de G. Vedel e P. Delvolvé ( apud MANCUSO, 1994, p. 28-29), ao nosso sentir,
fornecem o substrato para essa compreensão, anotando que o interesse público comporta uma concepção
política e outra jurídica.
            Na primeira, em método de exclusão, anotam que o interesse público não é a mera soma dos
interesses individuais, e nem é antagônico a eles. Interesses  completamente opostos, como de fabricantes de
cigarro e vítimas do tabagismo, somados não podem perfazer um interesse público. E também, e.g., numa
cidade pode haver interesses comuns entre vários cidadãos individualmente considerados, como relativos ao
meio-ambiente.

O interesse público seria uma espécie de arbitragem, sob um enfoque  quantitativo e qualitativo.
            O quantitativo, numa dada sociedade, pode ser aferido pela numerosidade das pessoas interessadas,
em que o interesse da maioria pode ser arbitrado como público, como no caso da construção de uma
hidrelétrica, em que o interesse dos beneficiários da energia elétrica, a maioria, deve sobrepor-se aos
interesses dos proprietários a serem desapropriados para a construção da obra.
            Num enfoque qualitativo, nessa mesma sociedade, certo número de interessados pode ser reduzido,
mas certas características podem lhe conferir um tratamento diferenciado em benefício, como no caso dos
índios, dos idosos, dos portadores de necessidades especiais, sendo de interesse público a tutela dessa
parcela ainda que pouco numerosa da sociedade.
            No caso da população negra, por exemplo, tendo em vista a dívida histórica do Brasil para com ela,
pode haver adoção de políticas afirmativas visando  compensar as centenas de anos de desigualdade em
quando medida de interesse público, tanto pelo enfoque quantitativo, face à numerosidade expressiva da
população de negros e pardos do Brasil, e também qualitativo, tendo em vista as particularidades que
justificavam uma tratamento diferenciado a esses interessados.
            Cumpre anotar que perante o Supremo Tribunal Federal tramita a Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental número 186, sob relatoria  do Ministro Ricardo Lewandowsky, em que é questionada
a validade constitucional do programa de cotas raciais para ingresso na Universidade de Brasília.
            Volvendo à doutrina francesa já referenciada, numa acepção jurídica tem-se que o estabelecimento
dessa arbitragem é uma questão de competência, a qual pode derivar da própria constituição, vinculando ao
legislador e ao administrador.
            Já acenamos que o arcabouço constitucional é o habitat adequado para identificar-se o que é
interesse público para determinado Estado. No estatuto jurídico do político que é o sistema constitucional
deve-se estabelecer, pelo enfoque quantitativo e qualitativo, qual a extensão do interesse público, aferível
pela absorção da finalidade do Estado esboçada nos seus objetivos fundamentais desdobrados por todo o
leito magno.
            Obviamente o interesse público é reflexo do paradigma de
Estado, e varia de acordo com o paradigma adotado em cada Estado.
            Conforme acenado, a extensão do interesse público acomodada no sistema constitucional são
mandados de otimização vinculantes de toda a ordem jurídica, todas as esferas do Poder Público e cidadãos.
            O estabelecimento de um interesse como público, portanto, é feito de acordo com a natureza da
relação fático-jurídica em que ele é protagonista, ou seja, de acordo com  o regime jurídico (SUNDFELD,
2003, p. 42) estabelecido constitucionalmente, ou nas espécies normativas desdobradas do texto magno.
            Essa dimensão material, de acordo com o regime, faz distanciar algum  critério processual, afeto à
titularidade, quando defrontamos eventualmente o individual e o público.
            O  individual não é dissociado do público. Este interesse público, em oportuno magistério de
BANDEIRA DE MELLO (2002, p. 71), deve ser entendido  como o “interesse resultante do conjunto dos
interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da
Sociedade e pelo simples fato de o serem.”  O interesse público é “dimensão pública dos interesses
individuais”, o “interesse do todo é a função qualificada do interesse das partes”.
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            Algures foi dado o exemplo da hidrelétrica. Os desapropriados, embora tiveram, no caso, o interesse
individual da propriedade preterido relativamente, tiveram também, na dimensão pública do seu interesse,
benefícios com a expansão da energia elétrica, etc, assim como todos os moradores da localidade.
            Quanto à titularidade-processualidade, o Código de Defesa do Consumidor, artigo 81,  trabalha
conceitos de interesses por esse critério: I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos
deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e
ligadas por circunstâncias de fato; II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste
código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas
ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; III - interesses ou direitos individuais
homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.
            Essas três categorias, independente de serem individuais ou transindividuais, podem constituir, de
acordo com o regime jurídico em que se confortam, interesses públicos.
            O meio-ambiente, por exemplo, um interesse difuso        ( titulares indeterminados, conceito
processual). A Constituição de 1988, em seu artigo 225, estabelece para ele um nítido de regime de direito
público, anunciando que todos têm direito a ele, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as  presentes e futuras gerações.
            Desmistificando o critério processual para identificação de um interesse público, há que um cidadão,
individualmente, sozinho, pode bater às portas do Poder Judiciário para defender o meio-ambiente.
            Igualmente, um incapaz, em juízo, embora seja um indivíduo apenas, qualitativamente o regime
jurídico encara a relação ali travada como de ordem pública, tendo em vista a qualidade da parte.
            A respeito a letra do CPC, artigo 82, inciso III, é esclarecedora para observar que o parâmetro a ser
observado é a natureza da relação, ou a qualidade da parte, e não o número de titulares processualmente
considerados, ordenando a intervenção do Ministérios públicos nas causas em que há interesse público
evidenciado pela natureza da lide ou pela qualidade da parte.
            Voltando à hidrelétrica, em tal caso se discutem interesses que gravitam na órbita do direito de
propriedade de determinado fazendeiro, digamos. Se essa mesma propriedade, por exemplo, estiver
envolvida num contrato de arrendamento para uma empresa produtora de bananas, o regime jurídico
aplicado a essa relação é de direito de privado, conquanto no caso de desapropriação o regime é de direito
público, envolvendo interesses públicos.
            Portanto, o regime jurídico, de acordo com a relação envolvida, dará o caráter de interesse público,
sendo que a titularidade do interesse pode ser critério para essa identificação, mas não pelo número de
titulares, mas sim pela qualidade da parte, qualidade distinta a ser colhida no próprio regime.
            Importantes, por fim,  as notas sobre interesse público primário e secundário procedidas por
RENATO ALESSI (apud MAZZILI, 2002, p. 42-43). Para o italiano o interesse público primário é aquele
do povo, da coletividade, da cidadania, enquanto o secundário é aquele do Estado enquanto pessoa jurídica.
            Muita vez há colidência entre esses dois interesses. Quem não se lembra do bloqueio das poupanças
no Governo Collor de Melo, por exemplo.
            O interesse primário deve sobrepor-se ao secundário, mas sempre com base na lei, e com critérios
proporcionais. A atualização dos valores venais do IPTU, por exemplo, é medida que em tese contraria o
interesse primário, posto que os contribuintes pagarão mais caro, porém  é medida necessária em face das
finanças públicas. Um aumento abusivo na tarifa de ônibus, do contrário, pode ser considerada ação
governamental que, conforme o acaso, pode ser admoestada judicialmente.
 
3.5       -          SUPREMACIA E INDISPONIBILIDADE
 
            Balizada a dimensão e concepção do interesse público enquanto finalidade do Estado assentada no
sistema constitucional, cumpre destacar sua supremacia e indisponibilidade, as quais BANDEIRA DE
MELLO (2002, p. 38) aponta como os dois princípios que fundamentalmente norteiam o regime jurídico-
administrativo.
            Esses dois postulados merecem sim atenção doutrinária, tanto que ora os sublinhamos, havendo,
entretanto, que o alcance teorético e dogmático do interesse público é mais além, nos termos supra
delineados, de sorte que deveras temos um princípio do interesse público, sob as letras esposadas, sendo a
supremacia e a indisponibilidade sub-princípios dele decorrentes.
            Ressalvadas as noções de interesse primário e secundário, sendo o interesse público finalidade do
Estado cujos mandamentos vinculam aos Poderes e aos cidadãos, há que esse interesse deve prevalecer sobre
os interesses particulares, assim definidos pelo regime jurídico competente, a fim de viabilizar as tarefas
institucionais que importam à sociedade política como um todo, seja quantitativa ou qualitativamente.
            A supremacia, portanto, é instrumental, fazendo constituir ferramentas ao Estado para que ele possa
dar concretude às finalidades condensadas no interesse público.
            Os atos administrativos, então, face aos particulares, são dotados de unilateralidade para bem
cumprir o múnus público, tendo tais atos atributos como a presunção de legitimidade, imperatividade,
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exigibilidade e autoexecutoriedade (DI PIETRO, 2009, p. 197-201).
            Exemplo clássico dessa supremacia é a disposição do CPC em seu artigo 188, concedendo à Fazenda
e ao Ministério Público prazo computado em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer, no sentido
esses dois entes visam tutelar, em tese, em suas funções institucionais, interesses públicos.
            O poder de autotutela da Administração também é expressão dessa supremacia, conferindo ao
Estado a prerrogativa-dever de anular seus atos, quando de algum vício de legalidade, ou de revogá-los, sob
critério de conveniência e oportunidade calcado no interesse público, sendo que Lei 9784/99, em seu artigo
54, expressamente normativa nesse sentido, bem como a matéria é sumulada pelo STF[11].
            A indisponibilidade caminha entrelaçada com o sub-princípio acima ditado, e  está no sentido de que
o interesse público deve ser operado na medida estrita da juridicidade, não podendo de qualquer maneira ser
tolhido, preterido ou lesado, havendo que sua preservação é incumbência dos Poderes Públicos e da
sociedade como um todo.
            Essa indisponibilidade pode ser ilustrada no regime diferenciado dos bens públicos, os quais, a priori,
não são passíveis de alienação (Código Civil, artigo 100), não podem ser usucapidos, (CC, artigo 102), e são
impenhoráveis, face à sistemática de precatórios (CR, artigo 100).
             A previsão de controle interno e externo da Administração (CR, artigo 70 e ss.), a previsão de
estatuto próprio dos atos de improbidade administrativa (CR, artigo 39, § 4o , e Lei 8.429/92), previsão de
penas maiores, ou qualificadoras, nos crimes cometidos por agentes públicos, etc, são todas medidas que
ilustram a perspectiva de zelo pela indisponibilidade do interesse público.
                       
4          -          DIREITOS FUNDAMENTAIS e INTERESSE PÚBLICO
 
            Não é objetivo deste escorço aprofundar sobre uma teoria dos direitos fundamentais, anotando as
análises zetéticas e dogmáticas dessa categoria normativa.
            Para o fim que se almeja, basta-nos abordar as dimensões dos direitos fundamentais, preferindo-se
essa terminologia, dimensão, ao invés de geração, para evitar engano na acepção eventualmente hierárquica
ou antagônica que o termo gerações pode ensejar, tratando-se, pois, de dimensões dos mesmos direitos,
dimensões que se completam.
            Na primeira dimensão temos os direitos civis e políticos surgidos que, primeiramente, começaram a
povoar as declarações de direitos, como a Magna Carta de 1215, a Bill of Rights, de 1689, e, principalmente,
a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, 1689, e, após, com o advento do Estado Constitucional,
foram sendo positivados nas Constituições Liberais como a Francesa e na Americana.
            Aspiram, em sua maioria, uma não-intervençao do Estado na esfera de liberdade pessoal do
indivíduo, verdadeiros direitos de defesa, daí chamados também de direitos individuais.
            São, em suma, os direitos à vida, liberdade, à igualdade perante a lei e à  propriedade, e,
politicamente, ainda que com muitas restrições às várias camadas da sociedade, o direito de sufrágio.
            Na segunda dimensão temos os direitos semeados em meio às desigualdades econômicas ocorridas
com a industrialização, sustentados ideologicamente por doutrinas socialistas.
            A igualdade formal perante a lei e o abstencionismo do Estado apenas davam vazão ao crescimento
econômico da burguesia industrial, de molde que a organização social de trabalhadores e camponeses,
especialmente com o fenômeno da Revolução Russa, fez invocar a necessidade de uma intervenção do
Estado para garantia de um mínimo igualdade e dignidade para as camadas mais desfavorecidas.
            Assim, temos como de segunda dimensão os direitos sociais, econômicos e culturais, previstos de
forma mais aparente nas Constituições alemã de Weimar e Mexicana do início do século passado.
            No texto brasileiro há um extenso catálogo de direitos sociais, como a saúde, segurança, trabalho,
educação, cultura, etc...além de uma bem delineada Ordem Social.
            O Estado Social, conforme sabido, foi o paradigma em que esses direitos foram cultivados, havendo
muitas diferenças contudo quanto ao regime político em que houve a condução governamental da
implementação desses direitos. Sendo característica, nesse paradigma, a intervenção maior do Estado na
economia e na sociedade como um todo,  muitos regimes políticos descambaram para o totalitarismo, seja de
esquerda, como na Rússia, seja de Direita, como na Alemanha e Itália.
            Nos Estados Unidos, especialmente, e em alguns países da Europa teve-se a experiência do Welfare
State, idealizado por Keynes, pelo que se evitava o desgaste capitalista gerado pela Crise de 1929, com a
queda da Bolsa de New York, criando uma série de benefícios aos trabalhadores, e à sociedade como um
todo, numa espécie de Estado-Providência, a fim de que pudesse novamente agitar a máquina consumista,
coração do capitalismo.
            A derrocada dos regimes totalitários, e a abertura globalizante dos mercados, conforme já
comentado, ensejou a falência desse paradigma, semeando-se nova fórmula, o Estado Democrático de
Direito, versado no item 3.1.1.
            Nesse paradigma deu-se abertura a  direitos de titularidade difusa, desprendendo-se do homem
indivíduo e tutelando direitos humanos, conforme observa  SARLET (2009, p. 48), ligados à solidariedade e
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fraternidade, como o direito à paz, ao meio-ambiente, do consumidor, idosos, criança e adolescente,
portadores de necessidades especiais, etc.
            Sem prejuízo de outras dimensões abordadas pela doutrina, cumpre destacar o papel dessas três
narradas no Estado Democrático de Direito e correlação com o interesse público.
            No paradigma Estado Democrático de Direito tem-se a premissa de que as várias dimensões de
direitos fundamentais  devem ser interpretadas e operadas visando sua integração, compatibilização
harmônica (SILVA, 2004, p. 184), lidando com noções de adequação entre meios e fins, necessidade e
intensidade – proporcionalidade - mormente quando se tornam princípios face ao seu grau de abstração e
generalidade, ocasião em que deverá haver o sopesamento no caso de eventual colisão, prestigiando-se
sempre o mandamento nuclear dos direitos fundamentais no paradigma mirado, a dignidade da pessoa
humana.
            A projeção do interesse público, logo, por ele ser princípio fundamental, deve dar-se a todo o sistema
de defesa e proteção dos direitos fundamentais, ou seja, o interesse público compreende gozo, uso, e fruição
dos direitos fundamentais em todas as dimensões, que se integram e se completam.
            Nesse esteio vale a nota do Professor MÁRTIRES COELHO (2009, p. 171):
 

“...considera-se democrático aquele Estado de Direito que se emprenhar sem assegurar
aos seus cidadãos o exercício efetivo não somente dos direitos civis e políticos, mas
também e sobretudo dos direitos econômicos, sociais e culturais, sem os quais de nada
valeria a solene proclamação daqueles direitos.”
 

            O Supremo Tribunal Federal, com as vozes do ativismo judicial semeado no neoconstitucionalismo,
em muitas ocasiões determinou ao Estado a prestação material visando garantir a efetividade de direitos
sociais e difusos, ilustrando, ainda que timidamente, uma concepção ampla do interesse público  em relação
aos direitos fundamentais.
            Decidiu a cúpula do Judiciário Nacional pela obrigação do Estado de realizar transplante de células
mioblásticas para salvar a vida de criança; determinou a entrega de medicamentos para portadores de HIV;
bem como o fornecimento de vagas para educação infantil pelo município, com atendimento em creches e
pré-escola. ( SARMIENTO, 2009, p. 30)
            Destarte, é evidente a amplitude do conceito de interesse público, dada sua envergadura
constitucional de princípio fundamental, sendo que o Estado deve encaminhar suas funções na senda de
efetivar-se os direitos fundamentais em sua tridimensionalidade, e mesmo nas relações privadas que
envolvam direitos fundamentais.
 
CONCLUSÃO
 
            Esposadas as concepções ao longo do trabalho, noute-se que a plasticidade e mobilidade jungida no
sistema constitucional, face à presença de duas dimensões, normativa, de princípios e regras, e axiológica,
valores, faz com que o tema interesse público seja cada vez mais trabalhado sob as novas visões do
paradigma Estado Democrático de Direito e do neoconstitucionalismo.
            Após essa concepção de sistema constitucional, procuramos revelar o âmbito de incidência do
Direito Público, para cuja noção, primeiramente, deve-se abordar o interesse público, concluindo que este é
representante da finalidade do Estado, elemento de formação dessa sociedade política, e cuja compreensão é
devida consoante o regime jurídico tratado no sistema constitucional, numa arbitragem quantitativa e
qualitativa.
            Revelado o âmago deôntico dos  princípios, e sua tipologia no sistema constitucional brasileiro,
bateu-se pela caracterização do interesse público anotando-se aspectos de sua projeção, limites e
possibilidades de aplicação, sempre em consonância com outros princípios igualmente estruturantes, como o
sistema de direitos e garantais fundamentais.
            Conclui-se, finalmente, que o interesse público é a molas matriz do Direito Público, e sua
envergadura estruturante faz emergir a amplitude com que sua concepção deve laborada, sendo viável
academicamente, com fulcro no sistema constitucional, seu entrelace com todos os princípios fundamentais,
cujos direitos e deveres absorvidos podem e devem ser todos cultivados no jardim do interesse público.
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[1] Na obra citada o autor bem desenvolve noções da zetética jurídica, bifurcando-a em possibilidades de zetética empírica e analítica,
e cada uma delas como pura ou aplicada.
[2] Art. 4o  Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.
[3] Art. 126. O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-
á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.
[4] Inocêncio Mártires Coelho agrupa os princípios mais importantes da Constituição de 1988 em quatro grandes conjuntos:
princípios da ordem política, da ordem tributária e orçamentária, da ordem econômica e financeira e da ordem social, sob u m critério
nitidamente temático.
[5] C.R., Art. 59, Parágrafo Único: Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.
[6] Certas normas constantes dos dispositivos citados, embora motivadoras de intervenção, não possuem a generalidade e
fundamentalidade próprias dos princípios, como, por exemplo, o inadimplemento da dívida fundada, que por seu caráter determinado
é tida como verdadeira regra.
[7] A pluralidade de autonomias e centros de poder característicos do feudalismo, no medievo, ensejou o estabelecimento de um
poder planificado cabido ao rei soberano.
[8] Principalmente a Guerra dos Trinta Anos, movida pela França e aliados contra a Alemanha.
[9] Tradução livre de versão em espanhol.
[10] Tradução livre.
[11]   SÚMULA 346/STF - A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. E SÚMULA 473/STF - A
administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial.
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REGIME JURÍDICO DE RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PúBLICO

RESPONSIBILITY OF THE LEGAL REGIME OF THE PUBLIC ADVOCATE

RICARDO VIEIRA DE CARVALHO FERNANDES

RESUMO
A discussão sobre a responsabilidade do advogado público ganhou novo combustível com o julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal de dois mandados de segurança em 2007 (MS 24584 e MS 24631), os quais
revelaram em certa medida uma mudança de posicionamento da Corte acerca da responsabilização na
atividade consultiva. Além disso, nuances sobre a responsabilidade nas atividades contenciosa e de
assessoramento também precisaram ser desvendadas. O objetivo principal foi a identificação de parâmetros
doutrinários e jurisprudenciais sobre o tema com o intuito de identificar do que pode ser chamado de regime
jurídico da responsabilidade do advogado público. Para tanto, foi utilizada a pesquisa bibliográfica com a
colaboração do método dedutivo. A conclusão atingida foi de que esse regime jurídico permite a
responsabilidade dos advogados públicos em sua atividade funcional, porém com diversos temperamentos
quanto à identificação da culpa em sentido lato e à inviolabilidade funcional.
PALAVRAS-CHAVES: Advocacia Pública; responsabilidade; parecerista; Procurador; Supremo Tribunal
Federal.

ABSTRACT
The discussion about the responsibility of the Public Advocate has gain new power after the Supreme Court
trial of two court injunctions in 2007 (MS 24584 and MS 24631), which revealed to some extent a change in
position of the Court's responsibility in the advisory activity. Moreover, the nuances of the responsibility in
litigation and advisory activities also needed to be clarified. The main objective was to identify parameters
and jurisprudential doctrine on the subject in order to identify what might be called the legal responsibility of
the Public Advocate. For this, we used literature research and the deductive method. The conclusion reached
was that the legal regime allows the responsibilities of public lawyers in their functional activity, but with
different cum grano salis as to the identification of the guilt in its broad sense and the functional sanctity.
KEYWORDS: Public Advocacy; responsibility; reviewer, Attorney, Brazilian Supreme Court.

Introdução
A discussão sobre a responsabilidade do advogado público ganhou especial relevância no meio

jurídico a partir do julgamento de dois mandados de segurança pelo Supremo Tribunal Federal, quais sejam,
MS 24584 e MS 24631, ambos julgados em 09.08.2007.

O julgamento desses processos revelou certa mudança de posição da Corte em relação à posição
anteriormente estabelecida no julgamento do MS 24073, julgado em 06.11.2002, qual seja, a de que somente
haveria responsabilidade do parecerista que laborou “com culpa, em sentido largo, ou que cometeu erro
grave, inescusável”.

O objetivo do presente estudo foi identificar parâmetros doutrinários e jurisprudenciais acerca da
responsabilidade do advogado público em suas principais atividades constitucionais, quais sejam, a
consultoria, a postulatória e a assessoria, para a construção do que pode ser considerado como o regime
jurídico de sua responsabilidade.

Para atingir os objetivos propostos foi utilizada a pesquisa bibliográfica, em que se buscou
identificar os trabalhos científicos mais relevantes sobre o tema, com o objetivo de realizar um trabalho com
amplitude suficiente para sua utilização como revisão bibliográfica a demonstrar a realidade social estudada.
O método foi o dedutivo, tendo como ponto de partida o geral para se chegar ao particular. Alguns
precedentes jurisprudenciais foram utilizados para o enfrentamento da temática.

Antes de adentrar no tema específico, cumpre realizar uma pequena digressão na matéria.
Como o advogado público é espécie do gênero advogado, mostra-se importante a análise da

responsabilidade civil deste. A Constituição Federal estabeleceu expressamente no art. 133 uma prerrogativa
de independência funcional do advogado; função também essencial à justiça, declarando-o “inviolável por
seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”. O estatuto da advocacia, Lei nº
8.906/94[1], também traz alguns dispositivos que asseguram a liberdade, autonomia e  independência do
exercício profissional. O escopo desta proteção advém do valor e relevância social da advocacia.

A parte final do art. 133 da CF – “nos limites da lei” – já demonstra a relatividade dessa imunidade.
Somando-se a isso, acrescenta-se que é da própria essência do sistema jurídico pátrio a adoção do princípio
da relatividade das liberdades públicas, o qual informa a relativização de todos os institutos jurídicos, não se
admitindo direito de forma absoluta.

Assim, a delimitação de parâmetros para a identificação do conteúdo dessa imunidade
constitucional, sucedânea do livre exercício da profissão jurídica, é um dos focos da doutrina balizada. A
prerrogativa funcional de liberdade de opinião não pode ser contrária ao ordenamento, nem tampouco ser
utilizada para a prática de ato ilícito[2], sob pena de resultar em responsabilidade do causídico, a qual pode
ser criminal, funcional (OAB) ou civil.
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Sobre a origem da responsabilidade causídica, Paulo Luiz Neto Lôbo (1994, p. 120), identifica as
Ordenações Filipinas (Livro 1, Título XLVIII) como o fundamento histórico para sua responsabilização, cujo
texto ressaltava: “se as partes por negligência, culpa, ou ignorância de seus Procuradores receberem em seus
feitos alguma perda, lhes seja satisfeito pelos bens deles”.

No tocante ao aspecto privado, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (2003, p. 239-
240), por sua vez, explicam que o Código Civil trouxe dois sistemas de responsabilidade civil: o geral e o
subsidiário. O primeiro reflete a responsabilidade civil subjetiva, enquanto o segundo, a responsabilidade civil
objetiva. Como regra geral, o sistema utilizado é o primeiro, salvo nos casos em que a legislação afirmar que
a responsabilidade é objetiva ou em que o tipo de atividade, por sua natureza, crie risco a outrem.

Como o advogado exerce obrigação de meio, sua responsabilidade é subjetiva, que se funda na
teoria da culpa. Sílvio de Salvo Venosa (2004, p. 216) acrescenta que “a responsabilidade do advogado, na
área litigiosa, é uma obrigação de meio (...) não se obriga pelo resultado, que sempre é falível e sujeita às
vicissitudes intrínsecas ao processo”. O mesmo se pode dizer da atividade consultiva e do assessoramento
que são tipicamente atividades advocatícias.

 A responsabilidade subjetiva tem como requisitos: a) ação ou omissão do agente, b) culpa em
sentido lato, c) dano e d) nexo causal entre o dano e a conduta. Nessa seara, para a configuração da
responsabilização há que se provar a culpa lato sensu, que se subdividide em dolo ou culpa stricto sensu
(imprudência, negligência ou imperícia).

No caso de serviços profissionais, como o advocatício, a culpa em sentido estrito configura-se
como imperícia, que é o despreparo em exercer uma atividade em que o conhecimento técnico é fundamental
para seu exercício, ou como negligência, que se refere à falta de cuidado no executar da profissão como a
perda de prazo ou omissão caracterizadora da prescrição.

A imperícia e a negligência, no caso dos serviços de advocacia, caracterizam-se somente pela
constatação de erro grave e inescusável. Isso porque a natureza de suas atividades, bem como a
inviolabilidade funcional insculpida na Constituição (art. 133) impõem um regime diferenciado às suas
funções essenciais, a permitir o exercício funcional com independência nas escolhas das teses, estratégias,
argumentos, precedentes, recursos a serem utilizados. Diante disso, mesmo que a escolha não seja bem
sucedida, esse fato não acarreta sua responsabilidade por simples erro; o erro deve ser, portanto,
indesculpável e grave.

No mesmo sentido, Sílvio de Sávio Venosa (2004, p. 216), ao tratar da responsabilidade do
advogado, assevera que “sua negligência ou imperícia pode traduzir-se em várias de várias formas. A
ineficiência de sua atuação deve ser apurada no caso concreto. O que se repreende é o erro grosseiro,
inescusável no profissional”.

O dolo, por sua vez, exige uma conduta (ação ou omissão) com o intuito direcionado ao resultado
lesivo. É, pois, uma vontade consciente para no sentido de um fim vedado pelo ordenamento. Como exemplo
de dolo na atividade advocatícia é possível citar a não interposição de um recurso, com o intuito de restar
derrotado na demanda, mesmo sabendo que a tese do cliente é vencedora na justiça.

Configuradas as linhas iniciais, verifica-se que, para a responsabilização do advogado, há que se
provar primeiramente sua culpa em sentido lato: dolo ou culpa (imperícia ou negligência)[3]. Como dito,
compatibilizando-se a teoria da culpa com a imunidade constitucional do advogado chega-se à conclusão de
que para a caracterização da culpa stricto sensu não é uma simples imperícia ou negligência que pode
determiná-la, mas sim um erro grave e inescusável. Situação esta que é aplicável tanto para o advogado
privado quanto para o advogado público.

Dessa forma, a responsabilização de um advogado público somente é possível caso seja provado o
dolo ou um erro grave e inescusável no exercício de seu múnus público. Nesse sentido é a reflexão dos
trabalhos de José Mendonça (2009, p. 9-10), Omar de Souza (2008, p. 789), bem como o entendimento do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS 24073, cuja ementa foi redigida afirmando que o advogado
“somente será civilmente responsável pelos danos causados a seus clientes ou a terceiros, se decorrentes de
erro grave, inescusável, ou de ato ou omissão praticado com culpa, em sentido largo: Cód. Civil, art. 159;
Lei 8.906/94, art. 32”. Grifos não originais.

Erro grave e inescusável pode ser definido como erro grosseiro[4]. Assim, para a caracterização da
culpa do advogado não basta um simples erro ou, por exemplo, o desconhecimento de determinada
jurisprudência ou doutrina, mas de um erro grosseiro e indesculpável; um erro claro, que não se poderia
tolerar de um profissional médio. Somente em casos flagrantes há erro grave; como, por exemplo, no caso
em que demanda cujo andamento é atribuído ao advogado e fica parada inadivertidamente por anos a fio
causando danos[5].

A título de exemplo, toma-se de empréstimo os casos reais citados por José de Mendonça (2009, p.
10): (a) elaborar parecer jurídico referente à matéria atual de trânsito com base no revogado Código
Nacional de Trânsito, Lei nº 5.108/66; (b) enquadrar caso de dispensa de licitação em artigo inteiramente
inaplicável da Lei 8.666/93; (c) Aplicar legislação da União relativa a pregão a hipótese em que a legislação
estadual sobre o tema estabelece regra diversa e incompatível. Outro exemplo noticiado recentemente nos
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informativos do STJ (MS 13.861) é o parecer apresentar conclusão diametralmente oposta a uma súmula
administrativa da Casa Jurídica, no caso da AGU. Em todos os exemplos, patente está o erro grave e
inescusável.

Esse erro também pode ser fático ou jurídico. Regra geral, os erros fáticos decorrentes de
informações errôneas advindas da Administração não geram a responsabilidade do advogado público, salvo
se notadamente fosse possível perceber o erro. O contexto para a produção do parecer é controlado pela
própria qualidade das informações fáticas recebidas. Por isso, há irresponsabilidade, em regra, diante do erro
fático induzido por informações inverídicas, incompletas ou omissas. O erro que gera a responsabilidade é o
erro de direito, consubstanciado na prática indevida de seu ofício jurídico, podendo se apresentar na
modalidade imperícia (inabilidade) ou negligência (omissão de cuidado).

A essa argumentação insculpida no MS 24073 juntaram-se alguns outros pontos decorrentes da
evolução da jurisprudência do Pretório Excelso, os quais, por serem mais restritos à atividade consultiva,
serão analisados no item subsequente.

Cumpre ainda destacar que o advogado público, caso identificada alguma das situações acima,
poderá ser responsabilizado civil, administrativa, criminalmente e por improbidade administrativa (punição
político-administrativa) como qualquer servidor que descumpra seus deveres funcionais[6].

Essa é a regra geral de responsabilização para toda e qualquer atividade exercida pelo advogado
público, seja consultiva, postulatória ou de assessoramento. Há, contudo, em cada uma delas diversas
especificidades que serão esmiuçadas nos itens seguintes. Adiante.

 
1.      Responsabilidade no contencioso

A atividade de representação judicial do ente federado tem uma série de diferenças em relação à
atividade consultiva. Há presença do litígio, tratar de atuação judicial e não administrativa, a liberdade de
atuação é mais restrita, etc. Por isso, o contencioso não demanda uma larga discussão sobre temas que
podem influenciar na responsabilidade, como a natureza jurídica do ato praticado (se seria ato administrativo
ou não), ou sobre a realização de políticas públicas com base nesses atos, situações que serão comentadas no
próximo item sobre o consultivo. A discussão, na atividade contenciosa, é muito mais simples.

Todo que foi dito até aqui tem validade para a atividade postulatória, ou seja, na atuação judicial, o
advogado público somente tem responsabilidade em face da constatação de sua culpa: dolo ou culpa estrita,
neste caso, restrita ao erro grave e inescusável. Ele também está protegido com a imunidade profissional
constitucional (art. 133).

Na diferenciação entre as atividades do Procurados, o que se deve ter em mente é que o advogado
que atua no contencioso deve defender a entidade com todas as armas disponíveis. Sua liberdade de atuação
é bem mais restrita que na atividade consultiva. Tem a liberdade técnico-funcional de defendê-la com todo e
qualquer argumento que lhe convier, mas deve sempre atuar na defesa dos seus interesses do ente federado
seja no pólo passivo ou no ativo.

Assim, o Procurador tem, em regra, a opção de ficar ao lado do Estado. Ele não poderá afirmar em
juízo que o ente estava errado ou que deve arcar com indenizações. Essa argumentação é vedada pela
própria natureza da atividade judicial; da mesma forma que, sem a concordância de seu cliente na esfera
privada, o advogado não poderia fazer essas colocações. Contudo, ao verificar que não há o que ser feito em
determinado caso concreto, convencendo-se da derrota do ente federado, resta-lhe solicitar
administrativamente (ao seu “cliente”: o Estado) ou o reconhecimento do pedido em juízo ou a dispensa de
algum determinado recurso permitindo o trânsito em julgado da demanda.

 
1.1.Dispensa recursal e reconhecimento do pedido

A natureza jurídica desse reconhecimento e da dispensa recursal é de ato administrativo composto;
que é “o que resulta da vontade única de um órgão, mas depende da verificação por parte de outro, para se
tornar exequível” (MEIRELLES, 2008, p. 175).

No caso, quando houver a constatação por parte do Procurador do feito de que o recurso ou a
contestação é inviável, extremamente improvável, jurídica ou economicamente insustentável, tornando a
defesa em juízo contrária aos interesses (primários ou secundários) do Estado, ele deve requerer a ratificação
prévia de seu ato de desistência ou reconhecimento, tornando-se, assim, um ato composto. Procedimento
que se fundamenta no fato das legislações dos entes federados, em decorrência do cuidado com a coisa
pública, determinarem que a atribuição para a dispensa recursal é do Procurador-Geral ou Advogado-Geral;
a qual pode ser delegada ao Procurador ou Advogado-Adjunto ou ao Procurador ou Advogado-Chefe a
depender da legislação de cada órgão.  

Uma vez ratificada a dispensa, houve uma concordância da autoridade suprema do órgão com a
realização da atividade judicial. Com isso, especificamente por esta razão, caso seja constatado dano em face
dessa prática (requerimento + ratificação = ato composto), a responsabilidade poderá ser dividida entre
ambos. Todavia, para tanto, há que existir conduta culposa de ambos; dolo ou culpa em sentido estrito, neste
caso com a verificação de erro grave e inescusável. Situação que dificilmente ocorrerá na realidade, salvo se
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comprovada má-fé de ambos em conluio. É por esse motivo de proteção do interesse público, com a
prevenção de erros profissionais a partir da aderência de uma vontade à outra, que o regime jurídico da
Advocacia Pública prevê essa rotina.

Todavia, caso o requerimento de dispensa não seja ratificado, resta ao Procurador do feito
apresentar a contestação ou interpor o recurso cabível. Nesse caso, o Procurador do feito confecciona a peça
processual com todos os argumentos que lhe estejam ao alcance. Nessa situação em que, como dito, sua
liberdade é somente técnica de escolha dos argumentos e dispositivos que irá embasar sua peça. Atividade
em que a responsabilidade pela boa execução postulatória é exclusiva do Procurador do feito.

No consultivo, por outro lado o Procurador pode informar que o ente errou, concedendo direitos ao
administrado, ou que foi omisso a deixar prescrever ou decair um direito do próprio Estado, sem qualquer
controle prévio. Note que há uma sutil e peculiar diferença entre as atividades. 

 
1.2.Derrota no processo

Conforme exposto acima, a advocacia, seja pública ou privada, é uma obrigação de meio, ou seja,
independe de resultado positivo para ser realizada a contento. O advogado público tem que realizar seu
ofício com zelo, cuidado, lealdade, presteza e diligência. Além de utilizar a melhor técnica e perícia que
estiver a seu alcance, com o objetivo reto de ganhar a causa. Mas não necessita necessariamente alcançar o
êxito.

Rui Stoco (2004, p. 480) acrescenta que há obrigação de meio “quando o profissional assume
prestar um serviço ao qual dedicará atenção, cuidado e diligência exigidos pelas circunstâncias, de acordo
com o seu título e com os recursos que dispõe e com o desenvolvimento atual da ciência, sem se
comprometer com a obtenção de um certo resultado.”

Sendo assim, o resultado do litígio não gera responsabilidade do advogado público. A derrota em
alguma causa em que o Estado litigava, mesmo que seja uma causa de extrema importância para o ente
federado não resulta em punição, desde que tenha sido realizada com o devido zelo e diligência. Se o
Procurador laborou com diligência e presteza suficiente, não há qualquer responsabilidade em função de não
alcançar a vitória.

Contudo, essa regra geral comporta uma exceção, qual seja, a comprovação de dolo ou culpa
grave e  inescusável, bem como de nexo causal entre essa conduta e o dano efetivo ao estado. Para a
delimitação dessa culpa, a título de exemplo, impende ressaltar que peças sem citação de jurisprudência
atual, sem a disponibilização de doutrina para embasar a argumentação apresentada, ou que para um
advogado mediano não estariam bem feitas, não dão ensejo à responsabilização, vez que somente se mostra
possível a responsabilização do advogado diante da prova cabal dessas ocorrências que demonstram sua
culpa.

Uma defesa mal feita segundo o critério de alguns, pode não o ser conforme o de outros, pois se
trata de questão absolutamente subjetiva. Por isso, a prova da culpa em sentido lato e da relação de
causalidade são muito difíceis na prática. Há que se demonstrar que conforme o padrão médio, com certeza
o labor seria praticado de maneira bem diferente.

Por outro lado, o mesmo não se pode dizer da falta de diligência verificada segundo critérios
objetivos como a prescrição ou a perda de prazos judiciais preclusivos.

 
1.3.Critérios objetivos: perda de prazo judicial e prescrição

Reativamente à prescrição, por se tratar de constatação objetiva ocorrida em face de morosidade no
exercício de um direito postulatório pode gerar a responsabilidade do advogado público[7].

No caso da prescrição, são exemplos de falta de diligência os casos em que o Procurador,
cientificado da necessidade de ajuizar alguma ação de cobrança contra um particular, deixa de ajuizar a
demanda antes do fim do prazo prescricional, dando causa à prescrição, ou quando deixa prescrever a ação
executiva para a cobrança de créditos tributários.

Em casos como esses, o Procurador poderá ser chamado a responder pela falta de diligência.
Porém, não é a simples constatação da prescrição do direito de ajuizar uma ação que resulta, ipsu iuris, na
responsabilização do advogado público. Há que se provar o dano, o nexo, a omissão e a culpa em sentido
lato. Se, mesmo verificando a prescrição, identifique-se que houve, por exemplo, vício na inscrição da dívida,
não haverá, em tese, responsabilização civil ou criminal.

Em todos os casos, deve ser respeitado sempre o contraditório e a ampla defesa, uma vez que ele
pode conseguir provar a inexigibilidade de conduta diversa como, p. ex., que a quantidade de processos em
sua responsabilidade era tão absurda que era humanamente impossível diligenciar com presteza em todas as
ações[8], ou que não foi cientificado pela área administrativa que o processo estava em sua responsabilidade,
ou ainda que estava de férias na época, entre outros.

A perda de prazos recursais ou de prazos preclusivos também é uma situação que possibilita a
responsabilização do Procurador por erro grave e inescusável ou por dolo, caso configurados. É por isso que
Carlos Roberto Gonçalves (2005, p. 285) adverte que “na dúvida entre o prazo maior e o prazo menor, deve
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a medida judicial ser tomada no prazo menor, para não deixar nenhuma possibilidade de prejuízo ao cliente”.
Nesse caso deve ser provado, sobretudo, o dano, vez que, mesmo objetivamente provada a perda

do prazo, os requisitos quanto à responsabilidade continuam. A perda de prazo, por exemplo, de
contrarrazões em processo que transita em julgado com decisão favorável à Fazenda Pública é um exemplo
que não gera qualquer prejuízo para o ente federado.

Além disso, mesmo com a perda de prazo configurada, os requisitos para a configuração da
responsabilização civil, administrativa, criminal e político-administrativa devem ser devidamente
comprovados para a responsabilização de um advogado público, como dito, com ênfase no dano. Há,
inclusive, julgados em que não resta comprovada a responsabilidade civil do advogado mesmo com a não
apresentação de contestação em audiência e a declaração da revelia e seus efeitos de confissão ficta[9].

Nestas situações de perdas de prazo, há que se ressaltar que, sobretudo para a análise da
responsabilidade administrativa (advertência, suspensão ou demissão), o Corregedor-Geral deverá sempre
observar o contexto em que o fato ocorrera. Sendo um Procurador extremamente diligente, com serviços
relevantíssimos prestados à Casa que perdeu um único prazo em toda sua carreira funcional, cujos reflexos
para o ente federado foram mínimos, essa situação deverá sim ser levada em conta até mesmo para sua
absolvição.

Lado outro, um Procurador desleixado, que reiteradamente perde prazos judiciais, causando
prejuízos ao Erário, este sim pode receber de punição funcional em face da constatação de falta de zelo e
cuidado com a coisa pública, sem embargo dos reflexos cíveis, penais e político-administrativos.

 
2.      Responsabilidade no consultivo

Como dito acima, a responsabilidade na atividade consultiva pública tem recebido, sobretudo após
2007, enorme destaque pela doutrina e jurisprudência. Naquele ano, o Supremo Tribunal Federal julgou dois
mandados de segurança que resultaram na modificação de algumas balizas de seu posicionamento. Situação
que afetou diretamente a Advocacia Pública consultiva.

No julgamento do MS 24073, em 06.11.2002, cujo relator foi o Ministro Carlos Velloso, que foi
durante algum tempo o leading case sobre a matéria, discutiu-se se o TCU poderia chamar o parecerista
público para prestar informações, bem como se este poderia ser pessoal e solidariamente responsabilizado
por danos ao erário. A essência da fundamentação do TCU para a responsabilização do advogado público
seria de que os pareceristas não haviam atuado “com o devido rigor nas situações concretas, inclusive com
base na doutrina e jurisprudência pertinentes”.

A posição estampada por unanimidade pelo STF teve dois fundamentos. O primeiro foi de que de
que os “pareceres não são atos administrativos, mas opinião emitida pelo operador do Direito, opinião
técnico-jurídica, que orientará o administrador na tomada de decisão (...). É dizer, o parecer não se constitui
no ato decisório, na decisão administrativa (...) (voto do relator)”. Por isso, a conclusão desse argumento foi
de que o autor do parecer, por ter emitido “opinião não vinculante”, não pode ser responsabilizado, salvo
evidente má-fé.

O segundo fundamento de decidir foi de que a inviolabilidade do advogado, conforme art. 133 da
CF e art. 2º, § 3º da Lei nº 8.906/94, em que pese não se tratar de inviolabilidade absoluta, permite o
exercício independente da profissão. O relator ainda ressaltou que são comuns a divergências de
interpretações inclusive nos Tribunais e que, sob esse fundamento, para a responsabilização do parecerista há
que se demonstrar que laborou “com culpa, em sentido largo, ou que cometeu erro grave, inescusável”.

Essa foi a posição que perdurou por cerca de cinco anos na Suprema Corte. Ocorre que o
julgamento de dois mandados de segurança sobre o mesmo tema, MS 24584 e MS 24631, ambos julgados
em 09.08.2007, deram outros ventos ao estipulado acima. Não se trata substancialmente de uma mudança de
posição da Corte, mas sim da colocação de temperamentos em sua posição anterior, uma vez que o
parecerista continua a ser responsabilizado somente em caso de dolo ou culpa (imperícia ou negligência)
decorrente de erro grave e inescusável.

No julgamento do MS 24584 , de relatoria do Ministro Marco Aurélio, a tese jurídica girava em
torno da possibilidade do advogado público ser chamado pelo Tribunal de Contas, sob pena de multa, a
apresentar justificativa sobre seus pareceres. O caso concreto tratava de aprovação de minuta de convênio e
aditivos por imposição do art. 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93[10].

Nesse precedente, o que ficou decidido foi somente que o advogado público pode ser convocado
pelo Tribunal de contas para prestar informações acerca de seu parecer. A fundamentação foi da
inexistência de imunidade absoluta de quem quer que fosse, incluído aí o advogado público. Por esse motivo,
poderia sim ser chamado dar explicações. Mas ficou ressaltado que os advogados públicos poderiam, a
qualquer tempo, recorrer ao judiciário para discutir qualquer imputação de responsabilidade pelo TCU em
desfavor deles.

Em suma, convocar para ouvir explicações é uma coisa, a imposição de responsabilização, porém, é
outra. Para esta é necessário, além do contraditório e ampla defesa, prova de culpa decorrente de erro grave
ou inescusável ou dolo, nele incluída a má-fé. Com isso, este fundamento foi acrescido ao entendimento
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anterior (MS 24073), com o qual não se mostrou incompatível.
Em obter dictum, discutiu-se a natureza jurídica do parecer exarado com base do parágrafo único

do art. 38 da Lei nº 8.666/93, mas essa fundamentação não pode ser tida como uma posição pacificada do
Pretório Excelso. Como argumento acessório, mesmo que constante da ementa, foi firmado que o parecer
que aprova essas minutas, contratos e convênios trata-se de uma espécie de parecer distinto em que “não se
limita a simples opinião, alcançando a aprovação, ou não”.

No outro precedente, MS 24631, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, diferentemente do
anterior, discutiu-se a possibilidade de imputação de responsabilidade ao advogado público que exarou
parecer opinando favoravelmente a transação judicial. O Ministro relator, citando René Chapus, trouxe a
diferenciação entre parecer facultativo, obrigatório e vinculante para afirmar que “a obrigatoriedade ou não
da consulta tem influência decisiva na fixação da natureza do parecer”. Sobre a classificação:

EMENTA: (...) I. Repercussões da natureza jurídico-administrativa do parecer jurídico: (i) quando a
consulta é facultativa, a autoridade não se vincula ao parecer proferido, sendo que seu poder de decisão
não se altera pela manifestação do órgão consultivo; (ii) quando a consulta é obrigatória, a autoridade
administrativa se vincula a emitir o ato tal como submetido à consultoria, com parecer favorável ou
contrário, e se pretender praticar ato de forma diversa da apresentada à consultoria, deverá submetê-lo a
novo parecer; (iii) quando a lei estabelece a obrigação de decidir à luz de parecer vinculante, essa
manifestação de teor jurídica deixa de ser meramente opinativa e o administrador não poderá decidir
senão nos termos da conclusão do parecer ou, então, não decidir. (...) (MS 24631, Relator(a):  Min.
JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 09/08/2007, DJe-018 DIVULG 31-01-2008
PUBLIC 01-02-2008 EMENT VOL-02305-02 PP-00276 RTJ VOL-00204-01 PP-00250)
 

Duas fundamentações podem ser tiradas do presente julgamento. A primeira refere-se à relação
entre a natureza jurídica do parecer e a responsabilização do Procurador.

Em outra obra, já comentamos que o entendimento acerca desse primeiro argumento é de que o
parecer vinculativo permite a responsabilização solidária do advogado com o administrador. “Não há
responsabilização, contudo, se ele for somente facultativo” (FERNANDES e CAVALCANTI, 2009, p. 36).
Essa é a regra geral estabelecida na primeira fundamentação do julgado, cuja exceção é o caso de dolo ou
erro grave e inescusável, que permite a responsabilização mesmo em pareceres facultativos.

O Ministro relator ainda frisou que, no parecer vinculativo, o ato administrativo que ele embasa só
pode ser praticado se em conformidade com o opinativo; caso contrário, o ato não pode ser praticado. Por
isso, o advogado parecerista poderia ser responsabilizado como se administrador fosse. Nesse diapasão,
concluiu o relator que nesses casos em que a lei impõe que a manifestação favorável do parecer técnico
jurídico é condição para a prática do ato administrativo, “a lei estabelece o efetivo compartilhamento do
poder administrativo de decisão, e assim, em princípio, o parecerista pode vir a ter que responder
conjuntamente com o administrador, pois ele é também administrador nesse caso”.

Os Ministros Carlos Brito e Marco Aurélio fizeram ressalva quanto a este último argumento.
Porém, como a votação se deu à unanimidade, nos termos do voto do relator, há que se entender que essa foi
a motivação do decisum. Contudo, em análise mais aprofundada do voto condutor, conforme se demonstrará
logo abaixo, essa argumentação ficou em segundo plano na conclusão do julgado, o que demonstra que ficou
como questão de passagem ou como um argumento acessório.

A segunda refere-se à comprovação dos requisitos da responsabilidade (conduta, culpa lato
sensu, dano e nexo), sobretudo no que se refere à comprovação do nexo causal.

A par de toda a argumentação sobre a natureza jurídica do opinativo, o relator passou a outra linha
de argumentação relativa ao nexo de causalidade. Ressaltou a impossibilidade de se adotar uma “concepção
de causalidade perversa, com a responsabilização de todos aqueles que ‘potencialmente’ tenham dado ensejo
à irregularidade verificada na auditoria”. Nesse ponto, frise-se, abandonou a questão relativa à natureza
jurídica do parecer para enfrentar somente a questão do nexo de causalidade. Concluiu, então, pela
inexistência de nexo entre o parecer a o ato administrativo impugnado pelo TCU, concedendo a segurança
para afastar a imputação de responsabilidade do Procurador.

Para tanto, o Ministro Joaquim Barbosa ressaltou que “não deve haver essa noção de ato
potencialmente motivador de irregularidade”. E continuou: na “decisão do TCU não há qualquer
demonstração de culpa ou de seus indícios; o que houve foi uma presunção de responsabilidade”. Do voto,
se retira o entendimento de que o nexo causal entre o parecer e a tomada de decisão do administrador
deve estar cabalmente provado para permitir a responsabilização do parecerista público. Sem isso,
não há como imputar responsabilidade a ele.

Impende ressaltar que os Ministros, após debate (fl. 296 e 297 do julgado), admitiram que o caso
concreto não se tratava de parecer vinculante. Mas esse fato não alterou a conclusão do julgado que se
baseou na segunda linha argumentativa (nexo).

Conforme exposto, como toda a conclusão do julgado se deu com base no segundo argumento, há
que se concluir que o primeiro argumento foi somente uma questão de passagem para o argumento principal.
Com o primeiro argumento ressaltou-se a possibilidade de responsabilização do parecerista diante de um
parecer não vinculante para, então, adentrar no segundo e principal fundamento e informar a ausência de
nexo de causalidade. Em suma, imperou no caso concreto a posição de não responsabilização do advogado
público diante da ausência de qualquer prova do nexo causal.
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Nesse ponto indaga-se: no caso de parecer vinculante em que, conforme voto do relator,
acompanhado somente pela maioria nesse argumento, o advogado atua como administrador, seria possível a
responsabilização do parecerista sem a comprovação de todos os requisitos da responsabilidade (conduta,
culpa em sentido amplo, dano e nexo)?

Com certeza, não. Caso contrário haveria uma hipótese de responsabilidade objetiva do advogado
público. Conforme se demonstrou acima, a responsabilidade civil somente ocorre em duas hipóteses, quais
sejam, ou decorre de dispositivo legal, que não há na espécie, ou da natureza da atividade que crie risco a
outrem, o que também não ocorre com a emissão de pareceres, mesmo na modalidade vinculante. José de
Mendonça (2009, p. 7) critica o critério estático, trazido pelo Ministro Joaquim Barbosa, pois “a análise de
uma responsabilização pessoal sempre deve se dar de modo subjetivo”.

Assim, é possível concluir que a natureza jurídica do parecer tem caráter acessório em relação
aos outros critérios a serem aferidos, como a culpa em sentido largo e o nexo causal. Isso porque,
mesmo diante de um parecer vinculante não há como se responsabilizar o advogado público sem a
comprovação da culpa em sentido lato e do nexo causal, uma vez que sua responsabilidade será sempre
subjetiva.

É bem verdade que a comprovação do nexo causal é mais fácil em um parecer vinculante que em
um parecer facultativo, uma vez que neste último caso o administrador se apóia no parecer simplesmente
porque entendeu suas conclusões convenientes e oportunas, afastando-se mais facilmente o nexo, enquanto
no caso do parecer vinculante o embasamento decorre diretamente da lei. Não se está a dizer que a simples
emissão de um parecer vinculante comprova o nexo causal com o ato administrativo danoso nele embasado,
mas que a comprovação desse nexo é mais simplória que no caso dos pareceres não vinculantes. Essa parece
ser a única diferença decorrente da natureza jurídica destacada.

Nesse sentido, afora a questão pragmática suscitada, não importa a vinculação ou não do parecer, o
que importa é se “efetiva e concretamente induziu a autoridade a erro – se há, portanto, nexo causal”
(MENDONÇA, 2009, p. 8).

Portanto, sendo o parecer facultativo, obrigatório ou vinculante os resultados jurídicos são os
mesmos; só se responsabiliza o advogado público em face da constatação de culpa em sentido estrito (no
caso imperícia, em face de sua inabilidade, decorrente de erro grave e inescusável) ou de dolo, além, é claro,
do nexo causal, o qual deve ser mais contundentemente provado nos casos de parecer não vinculante[11].

Diante do exposto, cumpre concluir o presente tópico com um resumo da atual visão do Supremo
Tribunal Federal acerca da responsabilidade do parecerista público. Primeiro, os advogados públicos não são
irresponsáveis pelos pareceres que produzem, pois isso não se coaduna com o Estado Democrático de
Direito; segundo, podem ser convocados a prestar explicações perante o Tribunal de Contas sobre sua
atividade consultiva, desde que as imputações digam respeito à constatação de responsabilidade conforme
descrita no item seguinte; terceiro, a responsabilidade pessoal do Procurador do consultivo depende da
comprovação cabal de dolo ou culpa em sentido estrito, na modalidade imperícia decorrente de erro grave
e inescusável, bem como do nexo causal entre o opinativo e a confecção do ato administrativo que deu
causa ao dano, em qualquer espécie de parecer e, quarto, pode haver alguma relação entre a natureza
jurídica do parecer e a responsabilidade do parecerista, mas essa relação ainda não está suficientemente
clara e madura nos precedentes do STF. Na presente análise, a única constatação foi de que a diferença entre
as três modalidades de parecer somente modifica a aferição prática da relação de causalidade, mais próxima
em relação ao parecer vinculante e mais remota no que se refere ao parecer facultativo.

A administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2010, p. 231), na nova edição de sua obra,
chegou à mesma conclusão que a terceira conclusão destacada acima, ao delinear que a “responsabilização
não pode ocorrer a não ser nos casos em que haja erro grosseiro, culpa grave, má-fé por parte do consultor;
ela não se justifica se o parecer estiver adequadamente fundamentado; a simples diferença de opinião – muito
comum na área jurídica – não pode justificar a responsablilização do consultor”.

 
2.1.Providências de cautela
Em aprofundado estudo sobre a responsabilidade do parecerista público, José Vicente Santos de

Mendonça (2009, p. 12-14) apresentou duas recomendações práticas, destacadas como condicionantes de
cautela, que buscam evitar a responsabilização do parecerista público ao demonstrar o exaurimento dos
deveres ínsitos à sua função. Evitando, com isso, convocações desnecessárias pela Corte de Contas.

A primeira delas é o uso de expressões denotativas do término do espaço de opinião jurídica e
do início da área de decisão administrativa. O uso de expressões como “a juízo da autoridade
competente” ou “a critério do administrador” indicam que a opinião jurídica acabou, e que, a partir desse
ponto é ora do administrador decidir. Essas expressões são capazes de demonstrar objetiva e claramente que
não houve nexo de causalidade entre o parecer e as decisões estranhas a sua conclusão, de responsabilidade
somente do administrador.

A outra é o dever de informar acerca dos riscos jurídicos. José Vicente (2009, p. 13) ressalta que
“é dever do parecerista informar acerca da existência de riscos jurídicos na adoção desta ou daquela linha de
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ação”. Grande instabilidade doutrinária, divergência jurisprudencial, riscos pessoais com a tomada de
determinada decisão, riscos para o ente federado, todos são exemplos dos riscos jurídicos que devem ser
informados sob pena de, não o fazendo, poder ser chamado a dar explicações.

Além das duas condicionantes apresentadas pelo autor, o respeito aos limites formais e materiais
à liberdade de opinião profissional (Inq 1674 do STF) também pode ser interpretado como uma
condicionante de cautela (MENDONÇA, 2009, p. 16-20). A transcrição de dispositivos legais acompanhada
da análise de sua incidência ao caso concreto, a consulta à jurisprudência atualizada, o apelo ao suporte
doutrinário usual, a indicação de que se utilizou de uma tese jurídica inovadora e dos riscos dessa utilização
para o administrador, a rejeição do uso exclusivo ou majoritário de opiniões pessoais são todos limites
formais ao opinativo público, os quais demonstram zelo, cuidado e diligência bastantes a evitar qualquer
responsabilização do advogado público.

O limite material, continua José de Mendonça (2009, p. 19), “é a razoabilidade da tese defendida”.
Para tanto, um mínimo de coesão sistêmica do parecer com o mundo jurídico a sua volta deve ser observado.
Embora de difícil conceituação, a razoabilidade da tese apresentada também deve ser buscada com o intuito
de demonstrar não só uma cautela, mas, sobretudo, o respeito à legalidade, legitimidade e licitude.

 
3.      Responsabilidade no assessoramento

Para Diogo de Figueiredo (1992, p. 46), na assistência jurídica “não se outorga ao advogado
qualquer parcela de responsabilidade sobre a decisão técnica a respeito da juridicidade de interesses: dele
se espera apenas uma orientação do agente, órgão ou entidade ao qual incumbe a decisão que, para tomá-la,
têm plena responsabilidade”. Continua:

O assistente jurídico, embora possa, substancialmente, emitir opiniões de direito e fazer
encaminhamentos jurídicos – como, de resto qualquer agente público pode fazê-lo, mesmo sendo leigo,
pois a administração pública se perfaz através de atos jurídicos próprios – não é um órgão do Estado,
mas um mero assessor de órgão. Seus pronunciamentos e encaminhamentos (e não pareceres, no
sentido técnico próprio) não vinculam o Estado e nem mesmo o assistido, que poderá, não só
deixar de seguir a orientação pedida como não solicitá-la e, se o fizer, até ignorá-la.
Essas manifestações assistenciais não estão dotadas de eficácia jurídica própria, enquanto
encaminhamentos administrativos, servindo apenas como elementos de informação para suportar a
decisão do agente, órgão ou entidade assistidos, essa sim, a que vem dotada de eficácia própria. Grifos
não originais.

 
Nota-se, com essas ponderações, que a atividade de assessoramento diferencia-se muito da

consultoria jurídica, sobretudo no que se refere à natureza jurídica das suas emissões de opinião, que na
assessoria não precisam nem mesmo de contrafundamentação da autoridade para afastar sua aplicação que é
obrigatória na consultoria.

Como o viés dessa atividade é muito mais técnico-jurídico-política, com natureza de informação, a
responsabilização do advogado público nessa atividade corresponde à irresponsabilidade, salvo na
hipótese de dolo que induza o administrador a erro.
 
Conclusões

Por todo o exposto, é possível desenhar as linhas gerais do que pode ser chamado de regime
jurídico de responsabilidade do advogado público. Nesse ínterim, ressalta-se que esse regime deve levar em
conta a inviolabilidade de seu exercício funcional, a qual não é absoluta mas limita a responsabilização do
advogado público aos casos em que seja comprovado o dolo ou a culpa grave e inescusável. Isso porque
suas atividades exigem uma maior proteção do Estado quanto à consecução de sua atividade constitucional
essencial à jusitiça (art. 131 e 132).

No contencioso, em face da jurisprudência não apresentar muitos casos concretos que colaborem
com as explanações, suas conclusões são mais sucintas. As considerações doutrinárias permitem concluir que
a responsabilização do advogado também se restringe à constatação de culpa em sentido largo: dolo ou
culpa, sendo na modalidade imperícia ou negligência diante de erro inescusável e grave.

No que se refere ao consultivo, as conclusões acerca do pensamento atual do Supremo Tribunal
Federal impendem ser novamente ressaltadas, quais sejam:

(i)            os advogados públicos não são irresponsáveis pelos pareceres que produzem, pois isso não se
coaduna com o Estado Democrático de Direito;

(ii)          podem ser convocados a prestar explicações perante o Tribunal de Contas sobre sua
atividade consultiva, desde que as imputações digam respeito à constatação de responsabilidade
conforme descrita no item seguinte;

(iii)        a responsabilidade pessoal do Procurador do consultivo depende da comprovação cabal de dolo
ou culpa em sentido estrito, na modalidade imperícia decorrente de erro grave e inescusável,
bem como do nexo causal entre o opinativo e a confecção do ato administrativo que deu causa
ao dano, em qualquer espécie de parecer e

(iv)         pode haver alguma relação entre a natureza jurídica do parecer e a responsabilidade do
parecerista, mas essa relação ainda não está suficientemente clara e madura nos precedentes do
STF. Na presente análise, a única constatação foi de que a diferença entre as três modalidades de
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parecer somente modifica a aferição prática da relação de causalidade, mais próxima em
relação ao parecer vinculante e mais remota no que se refere ao parecer facultativo.

No assessoramento, por fim, vige em regra uma irresponsabilidade do advogado, salvo na
hipótese de dolo que induza o administrador a erro. Isso porque nesta atividade o Procurador atua como
prestador de informações jurídicas, não podendo ser responsabilizado pelas decisões políticas que acarretem
de alguma forma dano ao Estado.
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[1] Em seu art. 2º, § 3º transcreve literalmente o dispositivo constitucional e acrescenta no art. 31, § 1º que “o advogado, no exercício
da profissão, deve manter independência em qualquer circunstância”.
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indenizar. (TJRJ, APC 4891 /96 – relatora DESembargadora MARIANNA PEREIRA NUNES, julgamento em 05/11/96). Grifos não
originais.
[6] Para aprofundamento no tema, vide Hely Lopes Meirelles (2008, p. 504-516); Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2010, p. 611-620).
[7] Nesse sentido, tratando da advocacia privada, vide TJRJ, APC 3933/95, Relator: Desembargador Gustavo Kuhl Leite, Julgado em
15/08/95 e 1º TACSP, 2ª Câmara, Apelação, Relator: Jobina Rabello, JTACSP, RT 123/45.
[8] Situação esta que, conforme se tem notícia, ainda hoje ocorre com certa frequência em algumas unidades da Procuradoria Geral
Federal, sobretudo em se tratando da representação do INSS.
[9] RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. SENTENÇA DESFAVORÁVEL. OBRIGAÇÃO DE MEIO, NÃO DE
RESULTADO. AUSÊNCIA DO CAUSÍDICO À AUDIÊNCIA. (...) Ainda, deve verificar as possibilidades de êxito do cliente.
Confissão ficta aplicada em causa solvida em prova documental (...). Assim, conclui-se que a omissão do advogado não acarretou o
decaimento. Não reconhecimento da responsabilidade civil. Recurso provido. (TJRS. AP. Nº 71000513929. 3ª trc-jec. REL. DES.
MARIA JOSÉ SCHMITT SANTANNA).
[10] Art. 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93: As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios
ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração.

[11] No mesmo sentido da conclusão descrita nesta última oração, mas com fundamentação diversa da apresentada, ver excelente
trabalho de José Vicente Santos de Mendonça apresentado no XXXV Congresso Nacional de Procuradores de Estado em 2009. A
argumentação por ele desenvolvida afirma, na esteira das palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, que não há no Brasil parecer
vinculante. Por isso, como todos os pareceres são não vinculantes, a responsabilidade do advogado público ocorreria somente com a
comprovação de dolo ou erro evidente e inescusável. Também tece críticas à transmutação do parecerista em administrador.
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O PLENO EMPREGO NA AMÉRICA LATINA

CAPITAL AND EMPLOYEE AT LATIN AMERICA.

Eliana Galvão Dias
IVELISE FONSECA DA CRUZ

RESUMO
O texto visa apresentar uma nova visão do direito econômico nas relações do trabalho dando uma nova
diferenciada da relação entre o capital e o trabalhador.

As relações econômicas/laborais na América Latina criaram uma postura de construção de coesão social com
características eminentemente próprias.

A necessidade de segurança nas reformas econômicas que se iniciaram a partir de 1980 passaram a impingir
uma tendência moderna humanista traçando um novo perfil do espírito do capitalismo como figura e
instrumento de proteção da classe trabalhadora.

PALAVRAS-CHAVES: Palavras chave – direito econômico, capitalismo humanista, trabalho
contemporâneo, coesão social, América Latina.

ABSTRACT
This paper presents a new Economic Law vision regarding  labor relations,  showing a new perspective
between capital and employee at Latin America.
 
                                   The economic and labor relations at Latin America have created a social environment
with their own characteristics.
 
                                    The need of an economic reform that have begun on 80´s demanded a new profile of
capitalism spirit as character and instrument of worker class.

KEYWORDS: economic ,labor relations , Latin America , created a social

 

I - I NTRODUÇÃO

 

O presente trabalho visa analisar a influência do direito econômico nas
relações de trabalho no mundo moderno, em especial na América Latina que tem
características próprias em decorrência de sua multi colonização.

 

Percebe-se que há a necessidade de renovação da sistemática jurídica
atual, afastando o poderio do Estado como força coarctação e coerção, apontando a
fraternidade, solidariedade, eqüidade e distribuição de riqueza como instrumentos da
transformação social.

Evidentemente que somente cabe ao Direito - embasado na doutrina
humanista - único instrumento de proteção contra as distorções geradas pelo capitalismo,
comprovar que sem fraternidade é impossível a inclusão social.

 

A “racionalidade reformada”, interpreta a fraternidade1 como elemento
essencial do pensamento jurídico, apresentando e comprovando a necessidade de se dar
uma nova visão ao Capitalismo. Uma visão eminentemente fraterna !

 

Ricardo SAYEG sustenta a teoria da Economia Humanista demonstrando
que a Fraternidade é categoria jurídica com aplicação horizontal dos Direitos Humanos
comprovando que não deve haver a supressão desses direitos ou prevalência de uns sobre
os outros, mas a condensação de primeira, segunda e terceira dimensões outorgando à
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população sua satisfatividade, proporcionando a justiça social.2

Para o referido Professor o Capitalismo Humanista de Direito Econômico é
um regime econômico fundado na Constituição Federal, dando liberdade calibrada que vai
além do capitalismo do Estado, pois a evolução está justamente no respeito aos direitos
humanos.

 

Acreditamos que mais importante que o Estado é o indivíduo, ente que
constitui a sociedade civil, sendo que dela decorre a terceira dimensão de direitos, os
direitos coletivos.

 

A teoria HUMANISTA ECONÔMICA representa a sistematização do
conceito de justiça como eqüidade assentando-se numa base razoável e suficiente
aceitando, por conseguinte que o capitalismo é necessário, porém , propondo a superação
das desigualdades e apontando a fraternidade enquanto categoria jurídica.

 

É razoável afirmar que, a teoria econômica do capitalismo deve firmar-se
como imperativo categórico3, levando em consideração um mundo político com a
aplicabilidade do respeito ao mundo social, garantindo a liberdade dos cidadãos através do
reconhecimento dos direitos humanos, abstraindo-se outras dimensões éticas e políticas
jurídicas não como metas utópicas, mas alcançáveis.

A crise global que teve início em 2007 e atingiu o planeta ao final de 2008 constatou que
ciclos exuberantes de crescimento da economia internacional e nacional costumam
terminar em crises, e que mesmo os países mais desenvolvidos são vulneráveis. E, embora
alguns países estejam mais preparados, os instrumentos que patrocinam o resguardo à
igualdade social precisam estar preparados e engajados na satisfatividade dos Direitos
Humanos.

 

II - RELAÇÕES ECONÔMICAS E DO TRABALHO NA
AMÉRICA LATINA

 

Os sistemas de relações econômicas da América Latina sofreram fortes
pressões por mudanças nos últimos 30 anos, resultando na adoção de reformas baseadas
num consenso liberal na origem, demonstrando a existência de um modelo de
industrialização por substituição de importações .

 

Em decorrência disso, as mudanças na esfera econômica afetaram
demasiadamente as relações entre trabalhador, empregador e o Estado, afetando a
estrutura e padrões de classe e da coesão social.

Com o esgotamento parcial do modelo instalado na América Latina, a partir
da década de 70, o problema da coesão social ganhou contornos diversos com novos
desafios ao reconhecimento do ser humano enquanto centro dos questionamentos com
base preponderantemente humanitária.

 

Os vários sistemas econômicos encontrados na América Latina evoluíram e
se consolidaram como processo de incorporação política das massas nas sociedades pós-
coloniais. Preparando o caminho para desenvolvimento na industrialização por substituição
de importações, apoiado por Estados mais ou menos autoritários, mais ou menos
populistas e mais ou menos democráticos, conforme o caso.4
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Na verdade, não é possível compreender a configuração dos sistemas de
relações econômicas sem mencionar imediatamente o papel do Estado como ente
direcionador do desenvolvimento político/econômico!

 

 

Na América Central, a Constituição revolucionária mexicana de 1917,
inseriu os trabalhadores no ordenamento político geral – entendendo-o como sujeito de
direito, iniciando uma visão do ser humano enquanto centro das relações econômicas. O
modelo foi visto como o de “proteção social’, no qual um Estado forte agiria como mediador
entre capital e trabalho assegurando relações harmoniosas , protegendo o mais fraco
(trabalhadores) por meio de uma legislação, cuja premissa central era a idéia de que eles
tinham direito não apenas ao trabalho, mas sobretudo ao emprego que ocupavam.

 

Alguns países latino-americanos oligárquicos, muitos deles francamente
autoritários, deram extrema importância às relações de classe, resultando na incorporação
subordinada do trabalho organizado ao sistema político e à dinâmica capitalista global.E
em muitos países do continente, o corporativismo estatal modelou o processo de
incorporação das massas àquele sistema, sendo a tutela sua marca distintiva até muito
longe no Século XX. 5

Esses elementos deram sustentação a uma experiência exclusiva, latino-
americana, de construção da coesão social de relações de classe, marcado pela afirmação
autônoma de interesses do trabalho na esfera pública e no sistema político.

 

Entre 1980 e 1990 no Brasil, Argentina e Chile, Bolívia e Venezuela e
México foram adotadas políticas com impactos importantes,enfraquecendo as organizações
tradicionais de capital e trabalho, reduzindo o papel do Estado na economia, repaginando o
ambiente das relações de trabalho, modificando o padrão de coesão social.

 

Essas mudanças, significativas num novo contexto latino americano, criam
a necessidade de uma nova leitura do Capitalismo, pois, o homem não poderá mais ser
visto como um instrumento, mas sim um agente de transformação e progresso.

 

Esse homem, nesse novo contexto na visão econômico-humanista, visto
como trabalhador/agente passa a ser considerado como elemento essencial na construção
da coesão social num sistema de relações de trabalho latino-americano, apontando meios
de consolidação nas relações entre o Estado e a sociedade.

 

 

Esse sistema latino - que tem características próprias - atravessou períodos
de alta dificuldade em decorrência de disputas das oligarquias tradicionais (Brasil, Chile,
Argentina, Bolívia, Venezuela), por vezes em associação com a burguesia industrial e as
forças armadas, resultando em modelos de regulação altamente restritivos da liberdade de
organização e ação sindical.

A partir da década de 70 na história, observa-se que no Chile e,
posteriormente em outros países, entre 1980 e 1990 há uma mudança dos sistemas
econômicos em especial nas relações de trabalho.

 

No México – país que marca estabilidade nas relações - as linhas gerais da
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legislação trabalhista foram estabelecidas a partir de 1917, na forma do Artigo 123 da
Constituição Federal. Em 1931, com a edição da Lei Federal do Trabalho o processo de
regulação estatal do mercado de trabalho e de suas instituições estava completo.

A legislação mexicana referente às relações de trabalho resulta naquilo que descrevemos
como base dos direitos sociais como uma conseqüência direta dos acordos firmados a
partir da Revolução de 1910, daí o caráter tutelar das leis, não conquistadas aos
empregadores por meio da luta direta de classes.

 

Já no Brasil durante o segundo governo Vargas (1950-54), no Chile pós-
Ibañez, na Venezuela após do Pacto de Punto Fijo de 1958 e na Argentina de Perón, o
quid pro quo entre governo e trabalho foi claro e direto em troca de proteção legal, direito à
existência, garantia de recursos financeiros e, principalmente, uma legislação trabalhista
voltada para afastas força de trabalho da visão eminentemente comercial. A partir desse
período as associações de trabalhadores ofereceram o controle de seus membros e apoio
às políticas públicas estatais, com isso limitando o conflito capital/trabalho aos marcos legal
controlados pelo Estado.6

Durante o segundo governo Vargas, o controle do Estado sobre os
sindicatos via medidas administrativas e repressoras, incluindo a possibilidade de controle
de eleições, dificultava a legitimidade das lutas e o reconhecimento do trabalhador
enquanto sujeito de direitos. Observamos que nesse período apenas um sindicato
representava todos os trabalhadores de uma empresa específica e que todos eles deviam
se filiar a esse sindicato.

 

Melhor esclarecendo, o ‘padrão de revolução’ de relações contratuais
significava, ainda, a regulamentação de mecanismos de contratação, regras para promoção
e demissão; regras de procedimentos para a negociação coletiva e determinação de
salários e benefícios; de mecanismos e formas de resolução de conflitos; do número de
horas de trabalho, turnos noturnos, dias de folga e férias; da atribuição de privilégios a
representantes sindicais nos locais de trabalho e assim por diante.7

Frisamos que o padrão latino com base mexicana de relações de trabalho,
mostrou-se estável e longevo, conquanto autoritário e, com o tempo, excludente em relação
às populações rurais e, sobretudo, indígenas.

 

Porém, o corporativismo de estado com mobilização eleitoral da
experiência mexicana não foi, nem de longe, excepcional. Brasil, Chile e Argentina, embora
com menor e menos longeva densidade institucional que a do México, apresentou
resultados mais interessantes.

 

O processo de regulação no Brasil das relações entre capital e trabalho
pelo Estado tem início com a Revolução de 1932, instituindo padrão de industrialização e
de relações de trabalho.

 

Nesse específico a Revolução tomou para si a tarefa de proteger o
operariado emergente das cidades através medidas tutelares.

 

A regulamentação do trabalho no Brasil foi considerada importante tanto
para a estabilidade política quanto para o desenvolvimento urbano-industrial. E a
consolidação da legislação trabalhista deu estreita conexão com o processo de construção
da nação e de consolidação de um tipo específico de Estado, intervencionista na economia
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e na sociedade (corporativismo).

 

 

No Brasil a CLT na década de 40, regularia tanto o mercado de trabalho
quanto as instituições de representação de interesses de trabalho e de capital. Ela
ofereceu a regimes populistas e/ou autoritários as ferramentas para controlar as
organizações da massa urbana e, ao mesmo tempo, proteger os trabalhadores com
políticas sociais e provisões mínimas, que aumentariam ao longo dos anos.

 

No instável mundo do trabalho, certas categorias ou grupos de
trabalhadores começaram a se definir, ou a ser definidos por outros, como, em certo
sentido, uma “classe trabalhadora”. Essa definição cultural teve conseqüências em relação
à maneira como eles pensavam e agiam com características latino-americanas de relações
de econômicas de trabalho.

 

Ainda que tenha desposado ideologias socialistas, comunistas ou
anarquistas nos inícios de sua trajetória social e política, o trabalho organizado foi
incorporado como elemento da ordem capitalista inclusiva, logo inIcia-se os primeiros
passos da visão humanista com base em uma posição fraterna.

 

Como observamos a maioria dos países latino-americanos, consolidou seus
sistemas de relações de trabalho com processo de desenvolvimento econômico, baseado
na industrialização por substituição de importações e controlado pelo Estado.

 

Na Argentina por Perón, no Brasil a Era Vargas, os líderes mexicanos pós-
Cárdenas, os chilenos pós- Ibañes ou os Venezuelanos depois de 1958, fortaleceram e
controlaram os trabalhadores ao mesmo tempo em que expandiram o poderio estatal
através de subsídios a indústria e agricultura, através da criação de empresas e do
controle de investimentos estrangeiros, fecharam os mercados internos à competição
externa.

 

Nas burocracias Latinas a partir dos anos 20, criadoras de um modelo
duradouro do ‘desenvolvimentismo, sustentava-se que crescimento econômico com paz
social somente se daria através de um controle mais autoritário e inclusivo das demandas
do trabalho organizado.

 

 

Com o tempo a legislação trabalhista passou a ordenar as expectativas e
as práticas de capital e trabalho, embora criadas inicialmente por regimes autoritários, e
isso de forma cada vez mais intensa e profunda no decorrer do século XX. Modernamente
com as novas necessidades embasadas no desenvolvimento econômico/tecnológico as
necessidades do trabalhador definiram um campo de luta no Brasil, México, Chile,
Argentina e na Venezuela e, essas necessidades, ressaltam a função reformadora do
Direito, apontando como instrumentos da transformação: a fraternidade, solidariedade,
eqüidade e distribuição de riqueza.

O trabalho como instrumento da economia na visão latina

 

É importante salientar que o Direito econômico é a regência jurídica da
economia disciplinando as relações intersubjetivas decorrentes do conflito, como assinala o
professor Fabio Nusdeo, entre “duas simples observações da vida cotidiana: por um lado,
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as necessidades humanas tendem a se multiplicar indefinidamente; por outro, os recursos
para o seu atendimento são rigorosamente limitados e finitos – numa palavra: escassos.
Ainda no esteio daquele doutrinador: “em função dessas duas realidades , estabelecem-se
em qualquer sociedade relações tendentes a ordenar e disciplinar o uso dos recursos
limitados. E continua: “Economia e Direito são assim indissociáveis, pois as relações
básicas estabelecidas pela sociedade no emprego dos recursos escassos são de caráter
institucional, vale dizer, jurídico.8

O Brasil, apesar de registrar entre os séculos XIX e XX a taxa de
crescimento mais elevada do mundo e de ter uma das maiores economias do planeta,
apresenta desníveis sociais consideráveis sendo classificado no contexto internacional 9

em 2009 em 75º lugar no índice de IDH, instituído pelo PNDU ( Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento) estando atrás da Russia, Venezulea, Trinidade Tobago.

 

 

Inquestionável que, a construção de um Brasil com base na geração de
oportunidades à classe trabalhadora dá-se somente através da inclusão social pelo
trabalhos, pois a necessidade de sobrevivência, sempre com lutas em busca da satisfação
das necessidades essenciais coloca sobre o crivo os anseios entre o capital e o labor.

Observamos que desde os primórdios o homem utilizava seu trabalho como
meio de sobrevivência e defesa sem a consciência da necessidade de uma
contraprestação ( salário).

 

Como disse Segadas Vianna, “o homem sempre trabalhou; primeiro para
obter seus alimentos, já que não tinha outras necessidades em face do primitivismo de sua
vida. Depois, quando começou a sentir o imperativo de se defender dos animais ferozes e
de outros homens, iniciou-se na fabricação de armas e instrumentos de defesa”. 10

Ou seja, esse homem primitivo com consciência limitada sempre buscou
meios eficazes que poderiam patrocinar sua sobrevivência num meio inóspito. Agindo,
portanto por instinto não tinha informação, e sequer tecnologia que favorecem
desenvolvimento pleno.

Nesse período verifica-se a necessidade de cooperação entre indivíduos
dentro da comunidade ou entre comunidades, em quaisquer circunstâncias,
independentemente do modo como decorrem ou do fim a atingir, surgindo ai a primeira
visão sobre a relação econômica.

 

As relações econômicas são também relações sociais, mas que assumem
forma por intermédio dos bens materiais e dos serviços. Refletem a maneira como os
homens produzem e distribuem os seus produtos num determinado modo de produção.
Estabelecem-se entre os homens o processo direto de produção, mas abrangem também
as restantes fases, inclusive, a de distribuição do produto criado, a da troca dos produtos e,
finalmente, a do consumo. Todas estas fases diferenciam-se conforme estão ou não
ligadas à apropriação dos meios de produção e dos produtos do trabalho.

Entre a evolução das relações econômicas e sociais latinas e a evolução
das forças produtivas existe uma relação dialética. As primeiras são influenciadas pelas
segundas que, por sua vez, influenciam aquelas num sentido favorável ou desfavorável.

 

Observamos que as relações econômicas latinas surgem de inicio:

1. Diretamente no processo de produção;

2. Nas relações de distribuição;

3. No processa de troca;

This version of Total HTML Converter is unregistered.

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da Anhanguera Educacional S.A – Brigadeiro
* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2272



4. Com as formas de propriedade dos instrumentos de trabalho, de outros meios de
produção e, ainda, dos próprios produtos do trabalho;

5. Na posição de intervenção na produção dos grupos e classes sociais e as suas relações
recíprocas e intercâmbio de atividades;

6. Nas formas de repartição dos rendimentos dos bens materiais e dos serviços;

7. Nas relações resultantes da aplicação de novas técnicas, dos excedentes de produção e
da divisão social do trabalho;

8. Nas relações transmitidas de anteriores estruturas econômicas mantidas pela tradição
latina ou pela força da inércia patrocinadas pelo poderio das oligarquias e pela força
Estatal.

 

Verifica-se que na América Latina, o modo de produção é detalhado em quatro setores.O
setor primário abrange a produção natural, ou seja, recursos da natureza, característica
iminente em nosso continente.

Observa a doutrina que no setor primário por tratar-se da produção natural, a sua
exploração é dependente do clima e suas exportações e importações são bastante
vulneráveis em relação aos outros setores. Afinal é aqui onde tudo se inicia, ou seja, tudo
depende desse setor o que acaba tornando uma linha de produção.

O segundo setor tem a característica da transformação da matéria-prima em produtos
materiais usuais, ou seja, onde os recursos naturais são transformados. Temos aqui a
indústria e construção civil.

CASTRO & LESSA 11 de forma objetiva coloca que, “em termos de composição fatorial, o
setor secundário está, em qualquer sistema, inequivocamente associado ao fator capital. A
absorção de mão-de-obra por unidade de capital instalado nas indústrias tem variado,
intensamente, ao longo do tempo, como reflexo da revolução tecnológica. As relações entre
o estoque de capital progressivamente acumulado em várias frentes, mas
fundamentalmente nas atividades industriais e a mão-de-obra acrescida pela expansão
demográfica, ou egressa da agricultura, a ser absorvida em novos empregos, constitui uma
das mais graves questões com que se defrontam os sistemas no tempo.

Nesse setor a base econômica tem mais destaque por agregar
conhecimentos tecnológicos aos produtos naturais.

 

Setor terciário, ou seja, comércio e serviços prestados têm-se a indústria
de transformação que objetiva trabalhar com os produtos extrativos ou beneficiados,
fazendo gerar outro que o mercado exige a cada instante.

 

É, portanto no terceiro setor que há a distribuição e a fixação do conceito
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de acumulação, propriedade e economia, pois surge ai a figura do consumidor. Esse setor
passou a receber mais atenção em meados do século XX em decorrência dos avanços
tecnológicos em especial a partir de 1950, com dois importantes fenômenos, o rápido
aumento da produtividade industrial que significou modernização das indústrias, maior grau
de tecnologia e conseqüente automatização e a intensiva imigração da zona rural para os
centros urbanos.

 

Para atender esse setor o preparo e a qualificação profissional são
condições essenciais para o crescimento tecnológico e modernidade que o mundo exige.
Por esse motivo o seu desenvolvimento ocorre primeiro nas áreas mais ricas e favorecidas.

 

Evidentemente que os três primeiros blocos devem estar sempre adiante
das inovações tecnológicas, devem antes de tudo serem inovadores para acompanhar e
viverem num mercado instável e inquieto em especial o latino. Nas Américas observamos
que o terceiro setor é o que tem se desenvolvido, destacado através da modernidade –
instituto de pesquisa cientifica e tecnológica, enquanto os outros dois setores ocuparão
junto 20% da força de trabalho dos países latinos industrializados.

No terceiro setor encontram-se os mais diversos tipos de instituições sem
fins lucrativos e os investimentos em projetos sociais desenvolvidos pela iniciativa privada.
Este setor, que movimenta bilhões de dólares mundialmente e gera milhões de empregos e
tem como objetivo maior tornar a sociedade mais justa economicamente e mais igualitária
socialmente. A importância do tema nos leva à uma reflexão sobre o editorial da revista
"Falando de Qualidade" (edição de 04/2004): "Tem como base de sustentação a ética, que
se expressa por meio dos princípios e valores adotados pela organização,pois não adianta
remunerar mal os empregados corromper a área de compras dos clientes, pagar propinas
aos fiscais do governo e, de outro lado, desenvolver programas junto a entidades sociais da
comunidade. Esse comportamento não segue uma linha de coerência entre o discurso e a
ação."

   Modernamente se fala no quarto setor, sinônimo da economia
informal,tem a característica de não ter preconceito, não discrimina e não provoca exclusão
social, profissional, racial, eleitoral, empresarial ou digital.

        Além da "informalidade oficial", se é que podemos assim denominá-
la,entre as causas da economia paralela destacam-se o centenas de milhares de
trabalhadores latinos desempregados, a, elevada carga tributária, ambição desenfreada,
legislação trabalhista ultrapassada, burocracia excessiva, custos elevados para abertura de
empresas, ineficiência do Estado, além de atividades incompatíveis com a transparência
contábil.

Não há duvida alguma sobre a necessidade de aliar a manutenção da
estabilidade latino americana ao crescimento econômico e a ampliação da justiça social,
dando-se o desenvolvimento humano sustentável, como base no Capitalismo sobre o
prisma humanista

DA INCLUSÃO SOCIAL

 

Contribuir para a erradicação da pobreza por meio do trabalho digno talvez
seja uma afirmação simples, porém de enorme complexidade. Todo pessoa tem direito ao
trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho conforme
prevê a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948.

 

Porém a América latina necessita enfrentar esse desafio, desafio do
trabalho digno e pleno, ou seja integração para milhões de latino americanos, sendo um
passo importante para o resgate de uma dívida social marcada pelas oligarquias e o
totalitarismo.
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O debate sobre o crescimento econômico porém com desenvolvimento
humano e sustentável, com o ser humano como referência central.

Há quem sustente que enquanto o capitalismo prospere a sociedade se
degrada, pois numa visão tradicional enquanto há o crescimento do lucro, cresce a
exclusão. A crise atravessada não é a do capitalismo mas a sua crítica.

 

Ainda na América Latina se observa a existência da escravidão que é a
prática social pela força em que um ser humano tem direitos de propriedade sobre outro.
Essa escravidão não figura muitas vezes no sentido literal, porém é um fenômeno
detectado que afasta a visão do pleno emprego com inclusão social e sustentável o
desenvolvimento como um todo .

 

Na definição etimológica, originária, clássica, escravo é aquele que está
inteiramente sujeito a um senhor, como propriedade dele. Não é considerada uma pessoa,
mas um objeto que tem proprietário, um “senhor”. Escravo é alguém sem qualquer tipo de
direitos, sem liberdade, sujeito à opressão e a dependência. Aquele que trabalha em
demasia. A força do trabalhador é voltada para os fins econômicos daqueles que são seus
“donos”.12

Surgimento

 

Com base nos estudos sobre as características latino -americanas sobre a
relação econômica e do trabalho com base em dados lançados a partir do século XIX e
depois de meio século de proibição, formas modernas de escravidão persistem.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura,
Unesco, deu início, tem uma série de estudos e recomendações contra a escravidão, como
lembrança de um dos mais escuros capítulos da história mundial e latino americana.

A escravidão foi duramente condenada pela comunidade internacional
reunida na Conferência Contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Toda
Intolerância Relacionada, em 2001, e o Artigo 4 da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, estabelece que :

“Ninguém estará submetido à escravidão nem à servidão; a escravidão e o
tráfico de escravos estão proibidos em todas suas formas”.

Considera-se como forma de escravidão no mundo moderno o trabalho
obrigatório mediante ameaças psicológicas ou físicas, com maus-tratos, físico ou mental,
ameaças a desumanização. Ou seja, não se trata mais tão somente de compra e venda de
pessoas como mercadorias, mas a exploração do homem sobre o homem.

Atualmente, a escravidão ainda se manifesta em práticas como trabalho em
condições de servidão para pagamento de dívidas, trabalho forçado de adultos e crianças,
exploração sexual de crianças, tráfico e deslocamento de seres humanos e casamento
forçado.

Segundo a ong Anti-Slavery International, 20 milhões de indivíduos se
convertem em trabalhadores em servidão quando lhes exigem seu trabalho como meio de
pagar um empréstimo. Essa organização estima que cerca de 70% de meninos
trabalhadores atua no setor agrícola, enquanto a maioria das meninas no mundo o faz no
trabalho infantil doméstico em casas de terceiros.

Entre os movimentos de meninos e meninas que buscam atender este
problema se encontram o grupo de Meninos e Meninas Trabalhadores na América Latina
(NATS), o

De acordo com a ong American Anti-Slavery Group (AASG), entre os
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produtos elaborados utilizando mão-de-obra em condições de escravidão estão o açúcar
da República Dominicana .

Estão disponíveis na Internet páginas que listam os convênios e protocolos
relacionados com a escravidão. No portal da Unesco há informação histórica sobre a
escravidão na América Latina e no Caribe, bem como no África.

Segurança e prosperidade foram os temas centrais da reunião do Fórum
Econômico Mundial (FEM), ao qual assistiram membros do setor empresarial, acadêmicos,
representantes de organizações não-governamentais e líderes religiosos.

Criado em 1971, o FEM tenta encontrar soluções para os desafios mundiais
através de conferências e painéis de discussão e através desta iniciativa se promove a
globalização da justiça e a sustentabilidade ambiental e social e se faz um chamado para
que as corporações assumam responsabilidade por suas ações, como danos ao meio
ambiente e a comunidades locais.

A escravidão não abolida

 

Na América Latina falamos da escravidão não abolida, ou seja, o
recrutamento de trabalhadores que são mantidos em condições subumanas. A lógica da
exploração e a utilização de mão-de-obra de forma arcaica e insustentável.13

Na Amazônia brasileira e peruana a forma de ganhar dinheiro é enganar
alguém que a vida já tratou de enganar. Pois, Passados 118 anos da abolição oficial da
escravidão, o Brasil do século XXI, ainda convive, inacreditavelmente, com a prática do
trabalho escravo. O fenômeno desconhecido pela maioria da população tem maior enfoque
na fronteira agrícola, no chamado “arco do desmatamento amazônico”. 14

A escravidão ainda é fenômeno existente não somente no mundo europeu
como no latino americano. Evidentemente não aquela em que os senhores feudais
utilizavam-se de grilhões e correntes mas sim aquela, que cerceia a liberdade e de forma
degradante emprega aqueles que não têm outra forma de sobreviver suprindo-lhes a
liberdade econômica.

 

Nesse sentido, esclarece Celso Furtado: “não foi difícil, em tais condições,
atrair e fixar uma parte substancial da antiga força de trabalho escravo, mediante um
salário relativamente baixo. (...) seria difícil admitir que as condições materiais de vida dos
antigos escravos se hajam modificado sensivelmente, após a abolição.” 15

Liberdade, fraternidade e igualdade, um tríduo afastado daqueles que são
impedidos de escolher, ter cerceado o direito de ir e vir, são suprimidos do poder de
consumo, são impingidos a dívidas não existentes, tem seus documentos civis apreendidos
e muitas vezes sequer possuem o conhecimento das letras.

 

Não há que se falar em comparação do Brasil ou qualquer outro país da
América Latina com a realidade européia ou norte-americana. A maior parte dos
trabalhadores submetidos a trabalho escravo são recrutados em regiões muito pobres para
trabalhar em local bem distante da contratação através de profissionais, conhecidos por
“gatos”, que “vendem” as suas aquisições aos futuros exploradores desta força de trabalho.
16

Esse tipo de mão de obra tem baixo poder econômico, baica influência
econômica e política, ou seja, a exclusão é evidente em especial pela clandestinidade
daqueles que necessitam de garantias fundamentais, tai como moradia, alimento, recursos
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financeiros. Ou seja, a escravidão contemporânea manifesta-se na clandestinidade e é
marcada pelo autoritarismo, corrupção, segregação social, racismo, clientelismo e
desrespeito aos direitos humanos.

 

No Brasil a fim de eliminar esse tipo de exploração foi criado em 2005 o
Plano Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo que atende as determinações do
Plano Nacional de Direitos Humanos, um acordo cujos signatários tem, entre outros
compromissos, o de cancelar qualquer contrato com quem for flagrado condição subumana
de trabalho, bem como, contemplar as vítimas com seguro desemprego e alguns benefícios
sociais temporários. E, em sede de conscientização - estimular a produção, reprodução e
identificação de literatura básica, obras doutrinárias e normativas multidisciplinares sobre
trabalho escravo, como literatura de referência para capacitação das instituições parceiras;
informar aos trabalhadores sobre seus direitos e sobre os riscos de se tornarem escravos,
por intermédio da mídia local, regional e nacional; incluir o tema de direitos sociais nos
parâmetros curriculares nacionais.

 

IV - TRABALHO INFORMAL

 

Outro fenômeno encontrado é o trabalho, desvinculado a qualquer
empresa, trabalho indireto onde não há vínculo empregatício por meio de documentação
legalizada. Esse tipo de trabalho teve grande crescimento na década de 90 quando a
competitividade fez com que as empresas optassem por mão-de-obra qualificada e também
frente à crise econômica com a necessidade de diminuir seu quadro de funcionários e
baixar o valor de suas mercadorias.

 

A tecnologia e a automação, ou seja, a aceleração dos avanços gerou
aumentos substanciais na produtividade dos setores e criou condições para o fornecimento
de um nível sem precedentes de produtos e serviços17 .

 

Porém acarretou a substituição do homem por máquinas que encerrou a
massa de trabalhadora não qualificada na informalidade. Nos tempos atuais na América
Latina e Caribe, o trabalho informal atinge aproximadamente 50% da ocupação 18.

 

No Brasil, o entendimento popular de "trabalho formal" ou "informal" deriva
da ordem jurídica. Tudo começou no início do século XX com a implantação do
Corporativismo da era Vargas e se estendeu entre as décadas de 1930 e 1940 onde foi
possível observar as noções de formalidade e informalidade sendo construídas pouco a
pouco no cenário nacional.

 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostra que, em 92, os
informais no Brasil representavam quase 52% dos trabalhadores. O índice subiu em 99 e
caiu um pouco em 2001 e em 2005. Mas nas metrópoles brasileiras a informalidade só
subiu: de 24% em 92 para 34% em 2005.

 

O pesquisador e economista Lauro Ramos explica que os dois grandes
pólos industriais, São Paulo e Rio, perderam empresas para o interior do país. O fantasma
do desemprego levou muita gente para a informalidade.

 

Os negócios informais nos grandes centros estão concentrados,
atualmente, no comércio, nos pequenos serviços, nas fabriquetas de fundo de quintal e na
construção civil. São setores com forte presença na economia e que garantem a
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sobrevivência de muita gente, mas apenas no curto prazo. São ocupações precárias, sem
proteção social ou legal.

 

O uso da expressão trabalho informal tem suas origens nos estudos
realizados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) no âmbito do Programa
Mundial de Emprego de1972. Ela aparece, de forma particular, nos relatórios a respeito
das condições de trabalho em Gana e Quênia, na África. Nestes países, constatou-se um
grande contingente de trabalhadores vivendo de atividades econômicas consideradas à
margem da lei e desprovidas de qualquer proteção ou regulação pública.

 

O ponto de partida de exame e classificação do trabalho informal da OIT é
a unidade econômica, caracterizada pela produção em pequena escala, pelo reduzido
emprego de técnicas e pela quase inexistente separação entre o capital e o trabalho. Tais
unidades também se caracterizariam pela baixa capacidade de acumulação de capital e
por oferecerem empregos instáveis e reduzidas rendas.

 

A economia informal não se restringe apenas ao trabalhador autônomo,
também existem empresas com essa característica econômica e que é bom conhecermos a
estrutura.

 

Não existindo outra de forma emprego as pessoas que foram acometidas
por desemprego, falta de qualificação profissional, idade avançada, entre outros, não
visualizaram outra forma senão o trabalho informal o que fere conceito do pleno emprego e
a proteção constitucional do art. 170.

 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios:

...

VIII - busca do pleno emprego;

 

Como já vimos as características latino americanas deu ênfase - em
decorrência a crise mundial - ao aumento do trabalho informal. Pode-se supor que, além do
desemprego e das dificuldades de encontrar emprego no setor formal, a baixa qualificação
profissional, os baixos salários, a rotatividade e a eliminação de benefícios legais estão
empurrando os trabalhadores para o setor informal, movidos pela expectativa de melhores
condições de trabalho e a busca do pleno emprego.

 

Além do excesso de encargos sociais sobre a folha de pagamento, há
outros motivos para o grande número de adeptos do trabalho informal. O nosso sistema de
relações trabalhistas está baseado numa frágil estrutura: sindicatos não atuantes, extrema
instabilidade empregatícia e dependência em relação à Justiça do Trabalho nas
resoluções. Diz-se que um empregado informal, apesar de não ter certos direitos previstos
na CLT 19, pode garantir ganhos maiores em relação aos trabalhadores formais. Na
verdade, um trabalhador informal acaba ficando à margem das estatísticas e da realidade
da classe trabalhadora americana.

 

A informalidade aparece na realidade latina como uma alternativa
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encontrada, tanto pelo empregador como pelo próprio trabalhador em busca de suprir suas
necessidades para uma vida digna.

 

Esclarecemos que o trabalho informal pode ser reconhecido sob dois
parâmetros legal e ilegal, primeiro pelo fato de não atingir diretamente aqueles que estão
devidamente empregados e por outro lado ilegal, por não pagar impostos e em
compensação não possui direitos e sim deveres, como qualquer outro cidadão trabalhador.

Indiscutivelmente, o fator que dá força ao trabalho informal em nosso país é
o excesso de encargos sociais incidentes sobre os salários, para demonstrar a alegação
apresentamos tabela descritiva que deixa evidenciada a realidade brasileira, que não é
distante do resto da América Latina .

 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS20

(APLICADA SOBRE SALÁRIO MÊS)

G R U P O S

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS A B C D TOTAL

GRUPO A

a.1 I. N. S. S. 20,00%

a.2 SEGURO DE ACIDENTE TRABALHO 3,00%

a.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50%

a.4 INCRA 0,20%

a.5 SENAC 1,00%

a.6 SESC 1,50%

a.7 SEBRAE 0,60%

a.8 F.G.T.S. 8,00%

36,80%

GRUPO B

b.1 Férias-(sem abono constitucional) 9,09%

b.2 Férias-(abono constitucional) 3,03%

b.3 13º Salário 9,09%

b.4 Faltas Justificadas 0,55%

b.5 Auxílio Doença 2,45%

b.6 Acidente de Trabalho 0,20%

b.7 Licença Paternidade 0,03%

b.8 Ausência para Reciclagem 0,81%

b.9 Aviso Prévio Trabalhado 0,34%

25,58%

GRUPO C

c.1 Aviso Prévio Indenizado 4,12%

c.2 F.G.T.S. s/Aviso Prévio Indenizado 0,33%

c.3 Multa s/FGTS em Rescisão s/justa causa 3,99%

c.3 Contribuição social Artigo 1 Lei C. 110/01 0,99%

c.4 Reflexo A.P.Ind. s/férias e 13º salário 1,19%

c.5 F.G.T.S. s/Reflexos A.P.Ind. s/férias e 13º 0,09%

10,71%

GRUPO D

INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS:

GRUPO "A" S/ GRUPO "B" 9,41%

9,41%

TOTAL GERAL DOS ENCARGOS 36,80% 25,58% 10,71% 9,41% 82,50%

 

Portanto, evidentemente que há a necessidade de uma reestruturação, pois enquanto o

capitalismo prospera, a sociedade se degrada.
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O crescimento das desigualdades e o reaparecimento da miséria nas sociedades ricas

teriam o efeito de despertar a atenção social e suscitar movimentos e a partir da década de

90 a politização da exclusão21 em busca de uma estabilidade.

 

V - DA ESTABILIDADE MACROECONÔMICA

 

A reestruturação econômica que se iniciou a partir dos anos 1970 nos
países latino-americanos – em especial no Brasil - geraram vários programas 22. A
liberalização dos mercados de trabalho, produtos, serviços e capitais, ao lado da reforma
do Estado, e a proeminente necessidade da transformação social estão sendo pilares da
reforma geral.

 

No Brasil, Venezuela, Chile e Argentina, a reestruturação significou
desindustrialização reduzindo a participação no PIB quanto na criação de empregos e com
aumento do desemprego, da informalidade e da precariedade dos vínculos empregatícios.
No México e Bolívia, houve mudanças da estrutura fabril ou sua transferência para outras
regiões do país, com crescimento do nível de emprego.

Mas as taxas de desemprego também cresceram e o setor informal que ainda acolhe a
maior parte da força de trabalho em muitas regiões importantes23, e embora a produtividade
tenha crescido a economia a mexicana tornou-se altamente dependente das exportações
para os EUA, fenômeno não percebido no Brasil e Argentina.

A Argentina cresceu economicamente até quase o final dos anos 1990, ao
custo de maior concentração e desigualdade de renda. No México as taxas de desemprego
cresceram até a metade da mesma década, caindo constantemente a partir de então. No
Brasil a pobreza caiu bruscamente no início do plano de ajuste econômico, mas a partir de
1998 voltou a crescer ao passo que a renda real dos trabalhadores começou a declinar ao
tempo em que as taxas de desemprego dispararam. No Chile os custos iniciais da
reestruturação. A recuperação dos anos 1980 reduziu a pobreza a níveis equivalentes aos
da década de 1960, mas não a desigualdade nem o desemprego.

Após as reformar ocorridas percebe-se a efervescência pós-neoliberalismo.
na direção de um neo-keynesianismo no âmbito das políticas econômicas. Há quem fale no
surgimento de um ‘neo-corporativismo’ , sendo que no Brasil a estabilidade é mantida via
controle da inflação e das contas públicas. Esta, porém, se acompanha de medidas de
concessão ao trabalho organizado e de políticas compensatórias mais incisivas voltadas
para as populações mais afetadas por aquelas mesmas reformas. Se for possível construir
um padrão latino-americano de relações de trabalho no período pré-reformas, o período
mais recente apresenta grande diversidade estrutural entre os países.

 

VI - CONCLUSÃO

 

A idéia da teoria HUMANISTA ECONÔMICA representa ponto de reflexão e
inflexão para a sistematização do conceito de justiça como eqüidade e, por conseguinte,
refletir sobre idéias tradicionais do capitalismo propondo a superação das desigualdades e
a fraternidade enquanto categoria jurídica sem deixar de levar em consideração o mundo
social, garantindo a liberdade dos cidadãos através do reconhecimento dos direitos
humanos.

Não sustentamos metas utópicas, mas alcançáveis, pois a crise global de
2008 fez constatar, uma vez mais, que ciclos exuberantes de crescimento da economia
internacional e nacional costumam terminar em crises, e que mesmo os países mais
desenvolvidos são vulneráveis. Embora alguns países estejam mais preparados, os
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instrumentos que patrocinam o resguardo à igualdade social precisam estar preparados e
engajados em perceber a fraternidade como categoria jurídica, visando a satisfatividade
dos Direitos humanos.

 

Por outro lado as reformas econômicas dos anos 1980 e 1990 deixaram
como herança a insegurança no mercado de trabalho para uma parte considerável da
população do Continente. A informalidade é uma fator considerável na América Latina
colocando um obce ao conceito do PLENO EMPREGO. Porém, questão importante é
detectarmos que PLENO EMPREGO NÃO SIGNIFICA A POSSIBILIDADE dos
trabalhadores desfrutarem períodos mais ou menos longos de emprego formal.

 

A maior parte da população ainda depende do trabalho pesado para sua
subsistência. O trabalho ainda é um elemento central nas biografias da vasta maioria da
população na América Latina. A crise do trabalho nos anos recentes, fruto da adoção de
programas de ajuste estrutural que, ao tentar despolitizar a economia, desorganizaram os
centros tradicionais de construção de identidades sociais e coletivas, redundou na quebra
da promessa de inclusão representada pela economia capitalista formal e pelo mercado
formal de trabalho, apagando do horizonte de boa parte dos trabalhadores a perspectiva de
um trabalho decente para uma vida digna. Os trabalhadores, temerosos de perder seus
empregos formais e os direitos a eles vinculados, aceitaram relações de trabalho
draconianas, reduzindo o ímpeto para a ação coletiva e, com isso, o poder para assegurar
direitos adquiridos anteriormente às reformas. Desempregados, sem-terra, sem-teto, sem-
direitos, os trabalhadores pobres ganharam a cena, pedindo inclusão social de algum tipo,
por fora dos instrumentos tradicionais de representação de interesses.

 

Passado o período mais agudo das reformas, Argentina e Brasil são casos
de reversão das tendências gerais de degradação do trabalho. O emprego e os salários
reais inverteram a curva anterior de queda, enquanto a pobreza e a desigualdade sociais
diminuíram. No Chile, ainda que o emprego estivesse em recuperação já em fins do
período Pinochet, a tendência se aprofundou nos governos da Concertación, sobretudo em
anos mais recentes, acontecendo o mesmo com os salários reais e com a queda na
desigualdade.

 

No México, ao contrário, os salários reais continuam caindo ou estão
estancados em patamares 33% inferiores aos vigentes antes da crise de 1994, ainda que
as taxas de desemprego se mantenham muito baixas. Na Venezuela o quadro é mais
complexo, com aumento da pobreza e do desemprego nos inícios do governo Chávez, e
reversão das curvas mais recentemente. Na Bolívia, ainda não houve tempo para a
produção de dados confiáveis.

 

A combinação dessas tendências distintas, ou seja, arranjos institucionais
persistentes ou em mutação, e ambientes econômicos em transformação, mas em direções
diversas segundo os países, não permite generalizações. O grande desafio das políticas
públicas voltadas para a coesão social no continente parece ser o de reconhecer que as
pessoas que vivem de sua capacidade de trabalho têm direitos relacionados a essa mesma
capacidade, em contraposição à exploração injusta ou violenta, ou à privação Em resumo,
este tem sido o pilar da instituição do direito do trabalho no mundo ocidental, fundamento,
ainda hoje, da aquiescência dos trabalhadores à ordem capitalista.

O Direito através da doutrina humanista figura como instrumento de
proteção contra as distorções geradas pelo capitalismo, uma vez que todo homem tem
natureza econômica. E, embasado na fraternidade comprova que não existe dignidade sem
inclusão social.
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DIREITO ECONÔMICO E DEMOCRACIA: OS EUA, O SISTEMA DE SOLUÇÃO DE
CONTROVÉRSIAS DA OMC E O CASO DO ALGODÃO (OSC - DS 267 – EUA).

ANTITRUST AND DEMOCRACY: THE USA, THE WTO DISPUTE SETTLEMENT SYSTEM AND
THE CASE OF COTTON (OSC-DS 267 – USA).

Eduardo Biacchi Gomes
luís alexandre carta winter

RESUMO
O recente caso dos subsídios do algodão, trouxe à baila a importância do Brasil no cenário comercial
mundial, pois uma economia, que representa, aproximadamente 2% (dois por cento) do PIB mundial, é um
dos principais atores junto ao Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio e,
frequentemente, obtêm expressivas vitórias contra as economias mais ricas, como a dos Estados Unidos da
América ou a do bloco econômico da União Européia, o que demonstra a eficiência do sistema de solução de
controvérsias da OMC, que se constitui em um foro democrático e legítimo para que os seus países-membros
possam debater os temas afetos ao livre-comércio. Por outro lado, o recente caso dos subsídios norte-
americanos ao algodão demonstram a realidade de se buscar o consenso, dentro do multilateralismo, no que
diz respeito à eliminação, progressiva dos entraves afetos ao livre-comércio, porque cada país buscará, antes
de tudo, proteger os seus próprios interesses e, consequentemente, de seus mercados internos. Assim, nada
mais correto que o país vencedor em uma controvérsia, possa adotar as denominadas medidas
compensatórias ou de efeito equivalente, como forma buscar a compensação dos prejuízos advindos com a
política ilícita, adotada pelo outro Estado e, mais do que isto, buscar fazer com que este mesmo Estado
reveja as suas políticas internas, que violam o livre-comércio. Trata-se da dicotomia entre o direito
econômico e a diplomacia.
PALAVRAS-CHAVES: Comércio Internacional. Direito Econômico e Democracia. Subsídios. OMC.
Setor Agrícola

ABSTRACT
The recent case of cotton subsidies, brought up the importance of Brazil in the global trading landscape, as
an economy, which represents approximately 2% (two per cent of world GDP, is one of the main actors from
the dispute settlement Body of the World Trade Organisation and often get impressive victories against the
richest economies, such as the United States of America or the European Union's economic bloc, which
demonstrates the efficiency of the WTO dispute settlement system, which is a democratic and legitimate
forum for its member countries to discuss the themes affects the free-trade. On the other hand, the recent
case of American subsidies for cotton demonstrate the reality seek consensus within multilateralism for the
progressive elimination of barriers to the free-trade affects because each country will, first and foremost,
protect their own interests and therefore their domestic markets. Thus, nothing more correct that the country
winner in a dispute, can adopt the so-called compensatory or measures having equivalent effect, as a means
to seek compensation for losses arising from unlawful policy, adopted by another State and, more than this,
seek make this same State review their internal policies, which violate the free-trade. The dichotomy between
economic law and diplomacy.
KEYWORDS: Keywords: international trade. Antitrust and democracy. Subsidies. WTO. The agricultural
Sector

Sumário. 1.Introdução. 2 . Os EUA, as Rodadas Comerciais e os Princípios do comércio
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1.                  Introdução

A Organização Mundial do Comércio (OMC), criada na Rodada Uruguai, que teve início no ano de 1986 e
terminou em Marraquesh, Marrocos no ano de 1994, representou um grande avanço para as políticas
voltadas ao livre-comércio, pois desde o Pós Guerra e Bretton Woods 1944[1],  pela primeira vez sob os
auspícios dos efeitos da globalização econômica, os Estados buscavam adotar novas políticas voltadas para a
promoção do livre comércio, o que deveria contribuir para o maior desenvolvimento, econômico e comercial
entre os parceiros e  para uma distribuição de riquezas, de forma mais democrática.

O momento histórico não poderia ser melhor, pois o mundo acabava de presenciar momentos históricos e
decisivos: a Queda do Muro de Berlim,1989  e   a desintegração da União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas, 1990, acontecimentos históricos que contribuiram, decisivamente, para a derrocada do socialismo
e o triunfo, ao menos em tese, do capitalismo, com o final da guerra-fria.  Por outro lado, o desenvolvimento
tecnológico fomentou  o maior intercâmbio comercial entre as economias dos países.

Eram os novos rumos da globalização econômica do admirável mundo novo que se apresentava frente aos
parceiros do comércio internacional, que teriam a falsa impressão de que todas as questões e diferenças
políticas, econômicas e comerciais, seriam dirimidas pelo livre comércio, sob o trinômio: comércio,
distribuição de riquezas e democracia.
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Com os atentados ao World Trade Center, ocorridos em 11 de setembro do ano de 2001, os resultados
promissores, advindos das políticas que foram consensadas há menos de dez anos atrás, começavam a ser
revistas, notadamente porque as economias desenvolvidas, como os Estados Unidos da América e os
Estados da União Européia, passaram a adotar, cada vez mais, políticas voltadas para a proteção de seus
mercados.

O protecionismo ao mercado ficou em voga e distanciavam-se, cada vez mais, os interesses comerciais e
econômicos dos países exportadores de  commodities e os exportadores de  produtos com valor agregado e
 tecnologia, como os Estados Unidos da América, porque além das políticas de segurança, que foram
obrigados a adotar, o mercado interno reclamava, cada vez mais uma atuação do Estado voltada para a
concessão de subsídios ao setor agrícola, que em qualquer economia de mercado a questão alimentária é
esencial, porque nenhum Estado pretende depender do mercado externo, neste sentido.

Desta maneira os países que exportam produtos sem valor agregado, isto é, commodities, passaram a sofrer
maiores prejuízos  ao exportarem os grãos para as economias desenvolvidas, porque  a política de subsídios,
praticada pelos Estados Unidos ou pela União Européia, trouxe uma   enorme distorção, em relação ao valor
final do produto. Não raras as vezes que ditos subsídios são questionados pelo Brasil frente ao Órgão de
Solução de Controvérsias (OSC) da OMC e com sucessivas vitórias ao Brasil.

Uma das últimas controvérsias disse respeito ao contencioso do OSC  - DS 267 – EUA – subsídio do
algodão, interposto pela República Federativa do Brasil, com vitória ao Brasil, o que demonstra que a
OMC pode, também ser democrática, porque possibilita que economias muito menores, se comparadas à
norte-americana ou a do bloco da União Européia, possam obter expressivas vitórias, em relação a questões
de interesse essencial, dentro do livre-comércio.

O presente artigo, portanto, tem como escopo estudar, de modo sintético, a visão norte-americana à luz do
direito econômico, e o recente caso referente ao subsídio do algodão dentro do Órgão de Solução de
Controvércias, e sua solução dada para possibilitar a existência de um comércio internacional mais justo e
democrático.

 

2.                  Os EUA, as Rodadas Comerciais e os  Princípios do Comércio Internacional
 

            Com a adoção, em parte, da Carta de Havana (1948)[2], no GATT-47  (General Agreement on
Tariffs and Trade),  mas com a visão anglo-saxã do capitalismo, dois princípios foram consagrados: a da
nação mais favorecida[3] e o do tratamento nacional[4]. Esses dois princípios se justificam no contexto pós-
guerra em uma perspectiva norte-americana, já que estes não tiveram seu território invadido e que possuiam
um excedente agro-industrial gigantesco, em razão dos esforços de guerra. Por característica, os EUA
sempre tiveram um mercado interno muito competitivo. As empresas norte-americanas devem dar lucros e
dividendos, convidando a seus acionistas a sempre investirem mais. Como a competição é acirrada, a
diminuição dos custos e maximização dos lucros passa a ser o mote. Para os americanos, a conjugação dos
dois princípios é extremamente vantajosa:  de um lado, poder exportar um produto a um país que não
cobrará os impostos de importação, fazendo com que o produto tenha um custo menor; de outro, constituir
empresas neste país, onde os encargos sociais são menores, fazendo com que o custo diminua, e mais, não
podendo ser discriminado no tratamento com as demais empresas nacionais deste país,  constituindo-se,
desta forma, no melhor dos mundos.

É significativo que as cinco primeiras Rodadas Comerciais, até a Rodada Dillon (1960-61), como passaram a
ser chamadas as negociações dentro do sistema GATT, tenham trabalhado basicamente com tarifas. Com a
recuperação das economias ocidentais, do pós-guerra, estas passaram a competir com as empresas norte-
americanas, e, mais, passam a usufruir do benefício do princípio da nação mais favorecida, diminuindo o
superavit da balança comercial, exportando para o mercado norte-americano com preços que a indústria
norte-americana não poderia rivalizar. Tornava-se, desta forma, necessária novos acordos para minorar esta
tendência. A Sexta rodada, Kennedy (1964,67) trata então, de discutir as medidas antidumping[5].

 Os EUA, ainda durante a década de sessenta, tiveram que enfrentar dois grandes desafios: a conquista da lua
e o conflito do Vietnã. O custo destes dois empreendimentos quase quebraram a economia norte-americana,
fazendo com que houvesse uma desvalorização do dólar e o abandono do padrão-ouro, como lastro da
moeda. Para complicar, há, em 1973, o primeiro choque do petróleo. Aparentemente a economia mundial
estava-se voltando para o Japão, como carro-chefe do sistema capitalista. Logo, a próxima rodada, pós
Kennedy, deu-se em Tóquio, com um número recorde de participações (7a rodada: Tóquio 1973,79- 102
Países participantes), onde, além de tarifas, também foram discutidas as medidas não tarifárias[6].

A reação norte-americana se fez com o Federal Reserve (FED), o Banco Central Americano. Este 
aumentou de sobremaneira as taxas de juros. Por um dos cânones do capitalismo, o risco da economia norte-
americana de quebrar é zero. Ora, ao elevar sua taxa de juros, a compra de títulos da dívida pública norte-
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americana passou a ser muito atraente, levando investidores e os novos-ricos xeiques árabes a passar a
comprar os títulos e, com estes novos investimentos, os bancos abrem crédito para o mercado interno. Neste
contexto, novas indústrias surgem, há uma revolução tecnonógica. O PIB dispara[7]. Começa a preocupação
em proteger essa nova indústria. Resultado: na Rodada do Uruguai (8ª. Rodada-1986/93), em plena
revolução tecnológica norte-americana, com a participação de 123 Países, novos assuntos além das tarifas
são debatidos, como  agricultura, serviços, propriedade intelectual, medidas de investimento, e, com a queda
da URSS, um novo marco jurídico, um plus, a OMC[8], órgão criado nos termos da visão do capitalismo
anglo-saxão.

 Na consonância desta nova Organização, na esteira do desaparecimento do bloco socialista, e com o início
da Rodada de Doha-(2001,?-  149 Países participantes), novos princípios foram consagrados, como o
princípio da não-discriminação(que reuniu os princípios da nação mais favorecida e do tratamento nacional);
o princípio da previsibilidade, que defende a idéia de regras claras sobre o acesso ao comércio internacional;
princípio da concorrência leal, para impedir práticas desleais de comércio, como o dumping e até mesmo os
subsídios; o princípio de proibição de restrições quantitativas, visando impedir adoção de formas unilaterais
para proteger a indústria nacional; e o princípio do tratamento especial e diferenciado para países em
desenvolvimento, na esteira da idéia que um tratamento igualitário entre nações desenvolvidas e em
desenvolvimento, em termos comerciais, apenas perpetuaria a diferença.

A Rodada de Doha, teve como marco, pela primeira vez em um grau maior, ao ponto de impedir sua
aprovação da negociação[9], a não concordância dos países em desenvolvimento com a aprovação pura e
simples da pauta apresentada pelos países desenvolvidos, que pretendiam que aqueles abrissem os seus
mercados para serviços. Não  que houvesse discordância disso, mas liderados pelo Brasil[10], passaram a
exigir uma contrapartidas e a discutir “totens” impostos pelos países desenvolvidos, particularmente a
questão dos subsídios[11] e que estes seriam contrários a livre concorrência[12]. A vantagem é que agora há
uma OMC, e dentro dela, um órgão de solução de controvérsias.  
 
3.                        Sistema de solução de controvérsias da OMC – Sistema democrático de solução de

controvérsias
 
Não obstante os impasses da Rodada de Doha, iniciada no Qatar no ano de 2001, a qual encontra-se sem
data para a sua conclusão,  em virtude da impossibilidade de se buscar um consenso em relação aos
interesses dos Estados, pois de um lado tem-se os interesses das economias desenvolvidas, representadas
pelo G-7 (países mais ricos do mundo) e que exportam produtos com valor agregado e desejam ter maior
acesso aos mercados das economias excluídas do seleto clube.

Os países excluídos do seleto grupo, de uma forma ou de outra, possuem certa representatividade no cenário
econômico e comercial mundial, como é o caso do Brasil, África do Sul, México e a própria China, sendo
que a principal característica do referido grupo de países, à exceção da China, que também exporta produtos
industrializados, é a de que são fortes no mercado exportador de commodities.

Os interesses do referido grupo de países, denominado de G-20, é o de buscar uma regulamentação maior na
área de subsídios agrícolas, com vistas a  que haja a sucessiva redução, porque assim, os seus produtos
poderão competir em condições de igualdade com os do mercado interno dos países do G-7.

Enquanto as negociações, no sistema do multilateralismo econômico, encontram-se sem qualquer solução, ao
menos momentânea, o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC (OSC), passou a desempenhar papel
decisivo e preponderante, de forma a buscar um comércio internacional mais justo e equilibrado,  tornando-
se um foro legítimo e democrático em que as questões pertinentes às condutas adotadas pelos Estados, que
violam as regras do comércio, podem ser debatidas.

A fim de demonstrar como o OSC tem exercido papel prepondetante, legítimo e democrático, como foro de
contestação  dos países que estão de fora do G-7, na seara do multilateralismo econômico, há que se
mencionar os casos em que o Brasil participou, até o ano de 2009, naquele órgão. Há que se consignar que a
participação brasileira é a de destaque, porque uma economia que representa, em termos absolutos, 2% (dois
por cento) do comércio internacional, já participou,  de inúmeros contenciosos, nas mais variadas áreas,
desde questões agrícolas, como temas complexos, que envolvem produtos com elevado valor agregado e
tecnológico, como foi o caso que envolveu a Bombardier vs. Embraer.

Os principais , em que o Brasil figurou como demandante, casos estão abaixo assinalados[13]:

a)      Caso: DS4 – Padrões para a gasolina reformulada e convencional – Demandantes: Brasil e
Venezuela – Demandado: EUA.

b)      Caso: DS69 – Medidas relativas à importação de certas aves domésticas. Demandante:
Brasil. Demandado: União Européia. Terceiras partes: Tailândia e EUA.

c)      DS70 – Medidas relatívas à exportação de aeronaves civil. Demandante: Brasil.
Demandado: Canadá. Terceiras partes: União Européia e EUA.

d)      DS71 – Medidas Relativas à exportação de aeronaves civis. Demandante: Brtasil.
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Demandado: Canadá;
e)      DS112- Investigação de direitos compensatórios sobre importação de ônibus do Brasil.

Demandante: Brasil. Demandado: Peru.
f)       DS154- Comunidade Européia -  meiddas relativas ao tratamento diferenciado favorável

ao café. Demandante: Brasil. Demandado: União Européia.
g)      DS190 – Argentina – medidas de salvaguarda transitórias sobre certas importações de

produtos têxteis de algodão e misturas de algodão originãrias do Brasil. Demandante:
Brasil. Denandado: Argentina. Terceiras Partes: Paquistão, Paraguai e EUA.

h)      DS208 – Turquia -  direito antidumping sobre conexões de aço e ferro. Demandante:
Brasil. Demandado: Turquia.

i)        DS209 – Comunidade Européia -   medidas relativas ao café solúvel. Demandante: Brasil.
Demandado: União Européia.

j)        DS 217 – EUA- Lei de compensação por dumping e subsídio continuado de 2000.
Demandantes: Austrália, Brasil, Chile, União Européia, Índia, Indonésia, Japão, Coréia e
Tailândia. Demandado: EUA.  Terceiras partes: Argentina, Canadá, Costa Rica, Hong
Kong, China, Israel, México e Noruega.

k)     DS218 – EUA – medidas compensatórias sobre certos produtos siderúrgicos do Brasil.
Demandante: Brasil. Demandado: EUA.

l)        DS222 -  Créditos relativos à exportação e garantias de empréstimos para aeronaves
regionais. Demandante: Brasil. Demandado: Canadá. Terceiras Partes: Austrália, União
Européia, Índia e EUA.

m)    DS241 – Argentina -  direitos antidumping relativos ao frango do Brasil. Demandante:
Brasil. Demandado: Argentina. Terceiras Partes: Canadá, Chile, União Européia,
Guatemala, Paraguai e EUA.

n)      DS259 – EUA – Medidas de salvaguarda definitivas sobre importação de certos produtos
siderúrgicos. Demandante: Brasil. Demandado: EUA. Terceiras partes: Canadá, Taiwan,
México, Tailândia, Turquia e Venezuela.

o)      DS 266 – Comunidade Européia – subsídios à exportação do açúcar. Demandante: Brasil.
Demandado: União Européia. Terceiras partes: Austrália, Barbados, Belize, Canadá,
China, Colômbia, Cuba, Fiji, Guiana, Índia, Jamaica, Quênia, Madagascar, Malaui,
Mauricio, Nova Zelândia, Paraguai, São Cristóvão e Névis, Suazilândia, Tânzania,
Tailândia, Trindade e Tobago, EUA, Costa do Marfim.

p)      DS 267 -  EUA – subsídios ao algodão. Demandante: Brasil. Demandado: EUA. Terceiras
Partes: Argentina, Austrália, Benim, Canadá, Chade, China, Taiwan, União Européia,
Índia, Nova Zelândia, Paquistão, Paraguai, Venezuela, Japão e Tailândia.

 
O  sistema de solução de controvérsias[14]  trata de temas afetos às  práticas comerciais desleais dos Estados
com a finalidade de falsear a concorrência no mercado internacional, representadas por atos que restringem a
competitividade mundial dos produtos, tais como a imposição de barreiras aduaneiras não tarifárias, práticas
de dumping, concessão de subsídios indiscriminados com a finalidade de incentivar a indústria local,
proibição de importação de determinados produtos segundo sua espécie ou condicionando a sua quantidade
e outras[15].

Especificamente, em relação aos procedimentos de solução de controvérsias da OMC, eles têm como base
legal o sistema estabelecido pelo GATT, que se pautava por consultas (art. XXII) entre os interessados; caso
frustradas, solicitava-se a constituição de um painel, formado por três expertos, procedimento esse previsto
no art. XXIII.

O sistema de solução de controvérsias está previsto no Anexo 2 da Ata final da Rodada Uruguai, incumbindo
ao OSC, como órgão administrador, auxiliado por grupos especiais, criar painéis (grupos de peritos, que
deverão emitir relatório sobre o caso), monitorar o cumprimento das decisões proferidas pelos painéis,
autorizar a suspensão de concessões e informar a OMC sobre o andamento dos litígios. Existe ainda na
organização o Órgão Permanente de Apelação, com a finalidade de rever as decisões dos painéis.

Os procedimentos nos panels  têm como objetivo principal analisar, à luz das normas da OMC e dos
princípios, usos e costumes do comércio internacional (lex mercatoria), as questões preponderantes da
controvérsia e então formular um parecer com recomendações e decisões a serem eventualmente adotadas
pelo OSC para solucionar o conflito.

A composição dos membros do panel assemelha-se à de um tribunal arbitral. Seu número varia de três a
cinco, eleitos nos Estados litigantes, escolhidos entre pessoas de notório conhecimento sobre a matéria a ser
discutida. É vedada a participação de nacionais dos Estados litigantes, salvo prévia disposição em contrário.
Não havendo acordo entre as partes, no prazo de vinte dias quanto à escolha dos especialistas que proferirão
o relatório, estes serão escolhidos pelo OSC[16].

Destaque-se que as decisões ou resoluções do OSC, quer em relação à votação do parecer, quer em fase
recursal, são de imediata aplicação, exceto se os membros do Conselho Geral, que são os mesmos que
integram a OMC, por consenso, incluído o Estado reclamante, votarem contra – o chamado “consenso
negativo”.
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O parecer deverá ser votado no prazo de sessenta dias; o resultado final é passível de apelação caso a parte
comunique formalmente sua intenção.

O Órgão Permanente de Apelação é integrado por sete pessoas, que atuam em casos alternados, como uma
espécie de câmara judiciária composta por três membros cada uma, sendo votados para mandato de quatro
anos, permitida uma vez a sua recondução.

O prazo para que o Órgão Permanente de Apelação aprecie o recurso não deverá ser superior a sessenta
dias, podendo ser prorrogado desde que não exceda noventa dias.

Votadas as recomendações, estas deverão ser imediatamente observadas pelo Estado, em um prazo máximo
de trinta dias a partir da sua deliberação. Obriga-se a parte perdedora a comunicar a aplicação dessas
medidas em seu ordenamento jurídico no prazo estabelecido pelo relatório ou, se não aplicada, comunicar o
prazo necessário para a sua efetivação[17].

A comunicação desses prazos permite ao OSC monitorar a execução das recomendações ou decisões
emitidas no parecer, possibilitando à parte interessada promover as medidas compensatórias ou de suspensão
de direitos em relação ao Estado inadimplente.

A compensação e a suspensão de concessões, conforme dispõe o art. 22 do Anexo 2, são “medidas
temporárias”, condicionadas ao cumprimento da resolução ou decisão votada pelo OSC, devendo o Estado
que se julgar prejudicado consultar o Estado obrigado pela incorporação, a fim de “buscar uma
compensação mutuamente aceitável”[18]; transcorridos vinte dias sem resolução da questão, qualquer parte
que tenha recorrido ao sistema de solução de controvérsias poderá requerer ao OSC a aplicação das medidas
cabíveis.

Regido pelos princípios do Direito Internacional Público, o sistema de solução de controvérsias da OMC
consiste em um misto de atividades diplomáticas – realização de consultas recíprocas entre os Estados
litigantes – e jurisdicionais – realização dos painéis com prazos e procedimentos específicos, segurança do
sigilo das informações e possibilidade de reexame do parecer, em grau de recurso.

Não obstante os procedimentos próprios do OSC, possibilita-se às partes em qualquer fase recorrer a outros
meios diplomáticos, como os bons ofícios, a conciliação ou a mediação, e, a critério dos litigantes,
suspender ou não o trabalho dos Grupos Especiais, facultando-se ao diretor geral, de ofício, oferecer essas
medidas diplomáticas para ajudar os membros a resolverem as divergências comerciais[19].

Em decorrência das peculiaridades do comércio mundial, em que na medida do possível os Estados devem
evitar conflitos e buscar, mutuamente, as melhores soluções para divergências, o OSC exerce função
primordial, possibilitando que terceiros membros da OMC com interesse direto na resolução de uma disputa
comercial possam, mediante prévia notificação ao órgão competente, apresentar suas manifestações por
escrito, atuando como uma espécie de assistentes simples no processo.

Além de eficácia no cumprimento dos relatórios propostos nos painéis e, em face de sua dinâmica, maior
possibilidade de solução conciliatória, o sistema da OMC confere aos Estados maior segurança em relação
aos prazos – que, no máximo, se estendem por quinze meses[20], podendo em casos excepcionais ser
dilatados para dezoito meses. Esse procedimento inova em relação ao sistema arbitral proposto pelo Direito
Internacional, mesmo no Mercosul, ao possibilitar às partes o reexame da matéria em recurso de apelação,
deixando a critério de seus membros a não aplicabilidade do relatório através do consenso negativo, tendo
ainda o OSC competência para monitorar a aplicação das recomendações, atribuindo eficácia ao sistema.

Mencione-se, neste aspecto, que o OSC está pautado pela negociação e pela diplomacia entre os Estados,
notadamente porque o que se privilegia é a continuidade das relações comerciais entre os Estados,
decorrendo, deste aspecto o sucesso e a eficiência do OSC, notadamente porque permite, conforme
verificado anteriormente, uma maior eficácia no cumprimento de suas decisões, traduzindo-se em um órgão
especializado e democrático, dentro do direito internacional, para dirimir as controvérsias existentes entre os
Estados, decorrentes do comércio internacional.

Como forma de melhor compreender o tema, passa-se a examinar, no ítem seguinte, o emblemático caso dos
subsídios, concedidos pelos EUA ao setor do algodão.

4.         Os subsídios do algodão e a política norte-americana: o contencioso DS 267

            O emblemático caso dos subsídios do algodão, WT-DS267, que recentemente chegou ao notíciário
brasileiro é um dos exemplos que bem demonstram a eficácia da atuação do OSC, como jurisdição
internacional para dirimir as controvérsias, de natureza comercial entre os países-membros, pois neste caso,
os Estados Unidos da América, foram condenados a revisar a sua políticas de subsídios, concedidas ao
referido setor agrícola.
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            Antes de examinar o caso em si, importante resgatar o histórico das negociações da Rodada Uruguai,
no que diz respeito ao tema dos subsídios no setor agrícola e o posicionamento brasileiro sobre o tema,
especialmente dentro do CAIRNS.[21]

            No início das negociações da Rodada Uruguai, 1986, o Brasil, de acordo com o que esclarece
Rogério de Souza Farias[22], pautou-se pelo pragmatismo e pela adoção de decisões estratégicas, buscando
um acordo com os países da antiga Comunidade Econômica Européia, atual União Européia, a qual,
sabidamente, era contrária a redução dos subsídios agrícolas, porque estes representam um dos elementos
mais fortes do mercado europeu, através da PAC, política agrícola comum.

            O Brasil, relata o autor acima citado que, antes da década de 80, concedia inúmeros subsídios para o
setor agrícola, situação que mutou a partir da década de 80, com as sucessivas crises financeiras pelas quais
o país atravessou. A partir daquela década, os agricultores tiveram que se acostumar com a escassez dos
créditos  e a mudança da estratégia brasileira nas negociações, que passou a defender a política da redução
dos subsídios para os países desenvolvidos, sendo que em relação aos países em desenvolvimento, como o
Brasil, a política de subsídios não deveria sofrer alteração.

            Com o passar dos anos o promissor mercado agrícola brasileiro, tornou-se ainda mais competivivo e,
atualmente, as commodities são produzidas em um grau maior de eficiência do que aquelas oriundas das
economias mais ricas do mundo.  Todavia, no setor agrícola ainda não existe uma linha de ação concreta, por
parte dos países mais ricos, no sentido de eliminarem os subsídios, mas simplesmente um compromisso de
buscar a redução do mesmo, a longo prazo, ainda que indefinido, assim como a adoção de políticas voltadas
para favorecer as economias menos favorecidas. Ocorre que, no setor agrícola, o Brasil não é considerado
como uma economia menor.

            Referida situação traz inúmeros prejuízos para o setor agrícola brasileiro, notadamente porque os
grãos brasileiros, exportados ao mercado norte-americano, por exemplo, não concorrem em condições de
igualdade com os produtos internos, tendo em vista a política ilegal dos subsídios, como é o caso do
algodão.

            A controvérsia referente ao caso do algodão pode ser assim resumida:[23]

Os EUA são o segundo maior produtor e o maior exportador de algodão, tendo sido responsáveis
por cerca de 40% das exportações mundiais em 2002. (...). Comparativamente a produção brasileira
de algodão cresceu, no período de 1998 a 2002, de 3,8% para 5% da produção mundial, enquanto as
exportações brasileiras nunca superaram a parcela de 2,4% das exportações mundiais no mesmo
período O crescimento da produção e da exportação norte-americana de algodão ocorreu em um
período em que os preços internacionais estavam em queda (...) o que levantou suspeitas de outros
membros da OMC – em especial do Brasil – de que tal participação dos EUA estaria ocorrendo
graças ao auxílio de subsídios agrícolas concedidos aos seus produtores (...).
 
Assim o panel concluiu pela ilegalidade dos referidos subsídios e determinou que os Estados Unidos

da América alterassem a sua legislação, de forma a eliminar as referidas políticas, o que não foi observado
pelo país demandado.

No ano de 2009 a OMC autorizou ao Brasil a adoção de medidas de retaliação, em outros setores da
economia norte-americana (a chamada retaliação cruzada), de forma a buscar a compensação dos prejuízos,
estimados na ordem de U$ 294,7 milhões de dólares norte-americanos.[24]

Em 15 de março do ano de 2010, através do Diário Oficial da União, o Brasil divulgou a lista, com
mais de 100 produtos que poderão ser objeto da referida retaliação.[25]
 
5. Considerações Finais
            Em termos de comércio internacional  há uma máxima: “no comércio internacional não há amigos, há
parceiros”, o que significa afirmar que os interesses podem unir ou desunir momentaneamente países. Para os
americanos é mais compensador manter os subsídios, mesmo com a retaliação autorizada pela OMC, pelo
Brasil. O cuidado da escolha dos produtos da lista que poderão ser objeto de retaliação e o prazo mais
dilatado para que estas tenham início, indicam a vontade de negociar, da parte do Brasil.
            Por outro lado, embora o valor não seja em termos de comércio norte-americano significativo, a
escolha dentre os produtos, da possibilidade de não repassar os royalties de produtos farmacêuticos, cria
algo novo em termos de medidas compensatórias. Haverá, provavelmente, reclamos por parte da poderosa
indústria farmacêutica norte-americana.
            O novo embaixador americano no Brasil, Thomas Shannon, ao tomar posse em fevereiro deste ano,
ameaçou com contrarretaliações o Brasil, se este adotar as retaliações autorizadas pela OMC. A posição
americana  é uma exteriorização de uma política unilateral que, a princípio, ignora atos contrários a seus
interesses em contraposição ao Brasil, que estaria amparado pela OMC. A posição norte-americana  em nada
contribuiria para a construção de um sistema realmente mais democrático.
            Ocorre, contudo, que o sistema econômico internacional nunca foi democrático. No sistema
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capitalista vence quem é melhor e mais forte, cabendo ao Brasil bancar a posição e arcar com as
consequências, ou mostrar-se mais “flexível” e contemporizar. Não há meio termo.
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[1] A Conferência  de Bretton Woods, realizada no ano de 1944, teve por finalidade criar mecanismos para
buscar a reconstrução dos países devastados pela segunda guerra mundial, pautado no novo tripé da
economia mundial. FMI (Fundo Monetário Internacional) criado com a finalidade de prestar auxílio para os
países que estivessem em dificuldades em suas balanças de pagamento, BIRD (Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento, também chamado de Banco Mundial, criado com o objetivo de realizar
investimentos na área da infra-estrutura dos países) e a OIC (Organização Internacional do Comércio, que
deveria ser a primeira organização internacional, de caráter multilateral, que deveria adotar as políticas
voltadas para o  livre-comércio. Nunca chegou a funcionar porque os Estados Unidos não ratificaram a Carta
de Havana, tendo em vista o início da Guerra Fria.)
 
[2] Base da Organização Internacional do Comércio, não ratificada pelos EUA, e era composta por três
partes: A primeira, composta da estrutura da organização; a segunda, pelas normas comerciais; e a terceira,
pela relação dos produtos beneficiados pela redução e/ou eliminação de tarifas. A segunda e terceira partes
constituirão o GATT-47.
[3] Presente no artigo primeiro do GATT-47 : Qualquer vantagem, favor, imunidade ou privilégio concedido
por uma Parte Contratante em relação a um produto originário de ou destinado a qualquer outro país, será
imediata e incondicionalmente estendido ao produtor similar, originário do território de cada uma das outras
Partes Contratantes ou ao mesmo destinado. Este dispositivo se refere aos direitos aduaneiros e encargos de
toda a natureza que gravem a importação ou a exportação, ou a elas se relacionem, aos que recaiam sobre as
transferências internacionais de fundos para pagamento de importações e exportações, digam respeito ao
método de arrecadação desses direitos e encargos ou ao conjunto de regulamentos ou formalidades
estabelecidos em conexão com a importação e exportação bem como aos assuntos incluídos nos §§ 2 e 4 do
art. III.
[4] Artigo terceiro do GATT-47 : As Partes Contratantes reconhecem que os impostos e outros tributos
internos, assim como leis, regulamentos e exigências relacionadas com a venda, oferta para venda, compra,
transporte, distribuição ou utilização de produtos no mercado interno e as regulamentações sobre medidas
quantitativas internas que exijam a mistura, a transformação ou utilização de produtos, em quantidade e
proporções especificadas, não devem ser aplicados a produtos importados ou nacionais, de modo a proteger
a produção nacional. 2. Os produtos do território de qualquer Parte Contratante, importados por outra Parte
Contratante, não estão sujeitos, direta ou indiretamente, a impostos ou outros tributos internos de qualquer
espécie superiores aos que incidem, direta ou indiretamente, sobre produtos nacionais. Além disso nenhuma
Parte Contratante aplicará de outro modo, impostos ou outros encargos internos a produtos importados
nacionais, contrariamente as principais estabelecidas no parágrafo 1.
[5] MEDIDAS ANTIDUMPING  Pelo acordo, sinteticamente, Dumping é a discriminação de preços entre
dois mercados nacionais, entre o mercado exportador e o mercado importador. Considera-se que há prática
de dumping quando uma empresa exporta para o Brasil um produto a preço ( preço de exportação) inferior
àquele que pratica para produto similar nas vendas para o seu mercado interno (valor normal). Desta forma,
a diferenciação de preços já é por si só considerada como prática desleal de comércio. Produto Similar: Um
produto é considerado similar a outro quando é idêntico àquele ou, quando não existir produto idêntico, a
um outro que apresente características suficientemente semelhantes.  Valor Normal: é, em princípio, o preço,
normalmente ex fabrica, sem impostos, e à vista, pelo qual a mercadoria exportada é vendida no mercado
interno do país exportador, em volume significativo e em operações comerciais normais, isto é, vendas a
compradores independentes e nas quais seja auferido lucro. Preço de Exportação: O preço de exportação
será o preço efetivamente pago ou a pagar pelo produto exportado ao Brasil. Tal preço, em princípio, deverá
ser o preço ex fabrica (isto é, sem impostos) e à vista. Margem de dumping: É a diferença entre o valor
normal e o preço de exportação. Para que tal diferença seja calculada é necessário que se faça comparação
justa entre o preço de exportação e o valor normal, vigentes durante o período estabelecido para
investigação de existência " dumping". Tal período é de normalmente um ano e nunca inferior a 6 meses. A
margem de dumping será calculada para cada um dos conhecidos produtores estrangeiros do produto
investigado ou, caso esse número seja muito grande, poderá ser feita através de uma amostra. A margem de
dumping será calculada para cada um dos que compõem a amostra e - para os não incluídos na amostra - se
atribuirá a margem ponderada de dumping obtida a partir das margens de cada uma das empresas incluídas
na amostra. Para o cálculo da margem de dumping, podem ser utilizados, em princípio, dois métodos: a) a
diferença entre o valor normal e o preço de exportação para cada transação; ou b) a diferença entre o valor

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2291



normal médio ponderado e o preço médio ponderado de exportação de todas as transações comparáveis.O
dumping constitui objeto de regulamentação apenas quando o preço praticado no mercado exportador é
inferior ao preço praticado no mercado importador. A prática de dumping decorre com a conjugação de dois
fatores: Dano ou ameaça de dano e o nexo causal.
 

[6] São medidas onde não há uma sobretarifação na entrada do produto no país, mas se utilizam de outros
meios, como certificados, padronização do produto, etc. A esta época, o programa IS0 surge como uma
eficiente como uma eficiente barreira técnica e, ao mesmo tempo, possibilita parâmetros objetivos para que
um produto possa ser considerado bom em qualquer mercado do mundo.
[7] Nos anos 80, com Ronald Reagan, os americanos investem 15%  do PIB na defesa e, como a URSS não
podia fazer frente a isso, quebra.
[8] A OMC entrou em funcionamento em 1º. de Janeiro de 1995. E, nos termos de sua constituição, suas
funções são a de gerenciar os acordos que compõem o sistema multilateral de comércio, além de servir de
fórum para o comércio internacional, firmando acordos internacionais,  bem como supervisionar a adoção
dos acordos e implementação destes acordos pelos membros da organização consistente na verificação das
politicas comerciais nacionais.
 

[9] Pela teoria geral dos tratados, as fases de elaboração dos tratados internacionais são: negociação,
assinatura, ratificação, promulgação, publicação e o registro. Nas Rodadas Comerciais do sistema GATT-
OMC é necessário o consenso (artigo.IX, da OMC).
[10] O primeiro G-20.
[11] O artigo primeiro do acordo sobre subsídios e medidas compensatórias caracteriza subsídio quando há
contribuição financeira por parte do Estado, implicando transferência direta de fundos (empréstimos, aportes
de capital). Potenciais transferências diretas de fundos ou obrigações (garantias de empréstimos; quando
houver o perdão de receitas públicas ou as mesmas não forem recolhidas); Quando o governo oferecer bens
ou serviços além dos que são destinados à infra-estrutura geral ou mesmo quando adquire bens e, por fim,
quando se constatar formas de apoio às empresas através de receita ou sustentação de preços.
[12] Já que há subsídios permitidos e subsídios proibidos. Os permitidos são gerais, e são irrecorríveis, em
geral, abarcam, na prática, basicamente, os produtos agro-pecuários. Os proibidos são específicos e,
portanto, recorríveis à OMC, geralmente, na prática, estão ligados a algum setor da indústria. Daí a
reclamação do Brasil, já que quem mais utiliza os subsídios são os países desenvolvidos para seus setores
agro-pecuário, justamente os setores que a economia dos países em desenvolvimento é mais competitiva.
[13] Ieda Miyuki Dias de Lima. Síntese dos contenciosos do Brasil no Órgão de Solução de Controvérsias da
OMC.  In. O Brasil e o Contencioso na OMC. Tomo II. Série GVlaw. São Paulo:Saraiva, 2009. Pp. 279 e
ss. (Coords. Maria Lucia L.M. Padua Lima e Barbara Rosenberg).
[14] Esse sistema está previsto no Anexo 2 da Rodada Uruguai (entendimento relativo  às  normas  e 
procedimentos  que regulamentam a solução de divergências), que consiste em 27 artigos e 4 apêndices.
Apêndice 1 – Acordos englobados pelo entendimento – aborda quais os acordos efetuados no âmbito da
OMC que podem ser objeto de apreciação pela OSC, dentre estes: o acordo que estabelece a OMC e os
acordos comerciais multilaterais efetuados no âmbito da Rodada Uruguai; Apêndice 2 – Normas e
procedimentos especiais e adicionais contidos nos acordos efetuados – acordos sobre a aplicação de medidas
sanitárias e fitossanitárias, acordos sobre têxteis e vestuário, acordos sobre obstáculos técnicos ao comércio,
acordos relativos à aplicação dos arts. VI e VII do GATT de 1994, e outros, que criam normas e
procedimentos especiais a serem observados pelo OSC na solução de divergências; Apêndice 3 –
(procedimentos de trabalho dos Grupos Especiais, que têm como função auxiliar o OSC); Apêndice 4 –
(Grupos Consultivos de Expertos, que têm a finalidade de emitir opiniões a pedido dos membros dos Grupos
Especiais, sobre determinadas questões que envolvam conhecimento técnico especializado, como subsídio
para a resolução da disputa, cuja faculdade está prevista no art. 13.2 do Anexo 2).
O art. 2.1 do Anexo 2 assim dispõe: “Em virtude do presente entendimento estabelece-se o Órgão de
Solução de Diferenças para administrar as presentes normas e procedimentos e as disposições em matérias
de consultas e soluções de diferenças dos acordos inseridos salvo disposição em contrário de um destes.
Em conseqüência, ao OSC é facultado estabelecer grupos especiais, adotar os informes dos grupos
especiais e do Órgão de Apelação, vigiar a aplicação das resoluções e recomendações e autorizar a
suspensão de concessões e outras obrigações no marco dos acordos inseridos [...]”.
[15] Como forma de exemplificar a prática de alguns atos que podem ser caracterizados como concorrência
desleal, esclarece Lígia Maura COSTA que as medidas sanitárias não poderão ter como objetivo restringir o
comércio, aduzindo ainda que as barreiras técnicas ao comércio praticadas por um Estado não podem ter
como objetivo proteger a indústria doméstica, não obstante reconhecer a importância de tais medidas como
forma de proteger a saúde e a segurança do cidadão. Em geral, dumping, como prática de concorrência
desleal, pode ser conceituado como venda de produtos em valor abaixo do seu efetivo custo com a finalidade
de prejudicar empresas e falsear a concorrência (p. 42-50).
[16] Vide Anexo 2, art. 8°.
[17] Vide Anexo 2, art. 21.3, que estabelece a fixação dos prazos, na hipótese de não cumprimento dos trinta
dias, observando-se os seguintes requisitos: a) o prazo proposto pelo membro afetado deverá ser aprovado
pelo OSC; poderá igualmente ser livremente acordado entre os litigantes ou, ainda, poderá ser fixado através
da via arbitral dentro dos noventa dias seguintes à data em que deveriam ser adotadas as recomendações ou
decisões.
[18] Anexo 2, art. 22.3.
[19] Rodada Uruguai, Anexo 2, art. 5° – Entendimento relativo às normas e procedimentos para solução de
controvérsias.
[20] Vide Anexo 2, art. 21.4.
[21] Grupo de 19 países, dentre os quais o Brasil é integrante e que negocia os temas voltados ao comércio
agrícola.
[22] O Brasil e o GATT (1973-1993) – Unidades Decisórias e Política Externa. Coleção Relações
Internacionais. JURUÁ:Curitiba, 2009. Pp. 173 e 174
[23] Leandro Rocha de Araújo e outros. Agricultura e subsídios: o caso do algodão. WTDS267. In. O Brasil
e o Contencioso na OMC Vol. I.  Saraiva:São Paulo, 2009. Pp. 255 e ss. (Maria Lucia L. M. Padua Lima e
Barbara Rosenberg, Coords.).
[24] http://ictsd.org/i/news/pontesquinzenal/54931/ (acesso em 21 de março de 2010).
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[25] http://portal.in.gov.br/in/leitura_jornais (acesso em 21 de março de 2010)
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A BUSCA PELO DESENVOLVIMENTO NACIONAL E OS OBSTÁCULOS À SOBERANIA
ECONôMICA: UMA ANÁLISE DA ORDEM ECONôMICA CONSTITUCIONAL DE 1988 FACE À

GLOBALIZAÇÃO

THE SEARCH FOR NATIONAL DEVELOPMENT AND THE OBSTACLES TO THE ECONOMIC
SOVEREIGNTY: AN ANALYSIS OF THE 1988´S CONSTITUTIONAL ECONOMIC ORDER IN

TERMS OF GLOBALIZATION

Thiago Holanda González

RESUMO
Este trabalho pretende empreender uma análise do objetivo constitucional fundamental de garantir o
desenvolvimento nacional. Parte-se da identificação do Brasil como um país subdesenvolvido, marcado por
heterogeneidades e contradições, para, a partir disso, identificar o sentido e o alcance que se deve atribuir, no
caso brasileiro, à noção de desenvolvimento. Percebe-se que a Constituição Federal de 1988 fornece
substrato jurídico para a perseguição do objetivo fundamental mencionado. Entretanto, os empecilhos à
plena manifestação da soberania popular e a acentuação do processo de globalização têm imposto obstáculos
à afirmação da soberania econômica, o que dificulta uma intervenção planejada do Estado na economia,
voltada à superação da condição de subdesenvolvimento.
PALAVRAS-CHAVES: Constituição Federal de 1988. Desenvolvimento nacional. Intervenção do Estado.
Economia. Soberania econômica.

ABSTRACT
This paper intends to undertake an analysis of the fundamental constitutional objective to ensure national
development. It starts with the recognition of Brazil as an underdeveloped country, marked with
heterogenities and contradictions, and later with the identification of the notion and scope of development in
the Brazilian case. The 1988´s Federal Constitution provides juristic substrate to the pursuit of the referred
fundamental objective. However the obstacles to the complete popular sovereignty´s manifestation and the
emphasis on the globalization process have caused difficulties to the affirmation of the economics
sovereignty, which hampers a planned State intervention in the economy, oriented to overcome
underdevelopment condition.
KEYWORDS: 1988´s Federal Constitution. National development. State intervention. Economy. Economic
sovereignty.

1. Introdução
 
            A interpretação e a aplicação da Constituição exigem, necessariamente, em uma sociedade com alto
grau de complexidade, uma constante preocupação com o sentido que devem assumir diante do plano
concreto, pois a Constituição, por meio de suas normas, confere estruturação às searas política, econômica e
social. Destarte, têm os juristas verificado que o estudo isolado do Direito não basta para o correto
entendimento do Direito, uma vez que este direciona-se à regulação de situações fáticas, a partir de decisões
axiológicas, pautadas numa concepção última de justiça. Ganha espaço, portanto, a noção de
transdisciplinariedade.
            Ao se propor uma análise de um objetivo constitucional fundamental, tal qual o de garantir o
desenvolvimento nacional (art. 3º, II, CF/88), é indispensável a observação da norma constitucional que o
prescreve dentro de um sistema coeso, levando-se em conta, ainda, aspectos políticos, econômicos e sociais
que permeiam seu sentido e alcance, bem como os obstáculos, nos planos fático e jurídico, à consecução do
objetivo enunciado.

Parte-se, pois, neste trabalho, de duas premissas: a) o Brasil é um país subdesenvolvido, marcado por
heterogeneidades e contradições, o que atribui, ao objetivo fundamental de garantir o desenvolvimento
nacional, um significado específico, distinto do que a ele seria destinado em um país desenvolvido, uma vez
que necessariamente relacionado à idéia de mudança, a um salto de qualidade nos campos econômico, social,
cultural e intelectual; b) a Constituição Federal de 1988 é dirigente e traz à baila um sistema de normas
voltado à superação da condição de subdesenvolvimento.

Entretanto, o “novo” processo de globalização, iniciado na década de 1980, tem posto em xeque a
concepção moderna de Estado, sobretudo no que se refere a um de seus fundamentos: a soberania nacional.
Diante disso, os países subdesenvolvidos deparam-se com a acentuação das influências dos setores
capitalistas internacionais em suas tomadas de decisões, o que os afasta do cumprimento das normas
constitucionais e, consequentemente, do processo de desenvolvimento.

É nesse contexto que se buscará identificar, no texto constitucional, substrato jurídico para a
perseguição do objetivo constitucional fundamental de garantir o desenvolvimento nacional, atentando-se,
contudo, à análise dos obstáculos político-econômicos existentes, no que tange, notadamente, à afirmação da
soberania nacional em um contexto de globalização.
 
2. Do constitucionalismo liberal ao constitucionalismo social. A constituição dirigente.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2294



 
As constituições do Estado Liberal serviram à burguesia em duas ordens de interesses: em um

primeiro momento para protegê-la contra a aristocracia absolutista; após, para consolidá-la como classe
dominante[1]. Estabeleceram uma separação entre o Estado, de um lado, e a sociedade e a economia, de
outro, atribuindo àquele a tarefa de garantir a inviolabilidade da liberdade do indivíduo, contra a qual nem
mesmo ele, Estado, poderia atentar.[2] Ocorre que tal liberdade, indispensável para que a burguesia
mantivesse o domínio do poder político, estendia-se às demais classes sociais tão-somente se considerada sob
o prisma formal ou nominal.

 
A burguesia, classe dominada, a princípio e, em seguida, classe dominante, formulou os princípios
filosóficos de sua revolta social. E, tanto antes como depois, nada mais fez do que generalizá-los
doutrinariamente como ideais comuns a todos os componentes do corpo social. Mas, no momento em
que se apodera do controle político da sociedade, a burguesia já se não interessa em manter na prática a
universalidade daqueles princípios, como apanágio de todos os homens. Só de maneira formal os
sustenta, uma vez que no plano de aplicação política eles se conservam, de fato, princípios constitutivos
de uma ideologia de classes. Foi essa a contradição mais profunda na dialética do Estado moderno.[3]

 
As constituições liberais limitaram-se, destarte, a disciplinar o poder estatal, definindo sua

estruturação básica e os direitos individuais.[4] Para tanto, afirmaram uma rígida técnica de separação de
poderes, desenvolvida por Montesquieu, a partir do modelo ideológico de Locke, trazendo consigo,
inicialmente, o enfraquecimento e a desintegração da doutrina da soberania.[5] Acreditava-se que, com a
fragmentação do poder, preservar-se-ia a liberdade individual. Por outro lado, assentaram-se essas
constituições na concepção de igualdade de Rousseau, que, embora fosse meramente formal, acarretava a
rejeição ao absolutismo e ao “direito divino dos reis”. Segundo Marcio Augusto de Vasconcelos Diniz, o
essencial, para Rousseau, era buscar um modo de organização política que, conquanto universal, protegesse
a todos os indivíduos associados e resguardasse os seus direitos naturais à liberdade e à igualdade.[6] Note-
se que Rousseau, ao contrário de seus antecessores, não pretendia enfraquecer a soberania; pelo contrário,
afirmava-a, por meio da transferência de todo o poder ao povo.[7] Conforme Paulo Bonavides, “a ideologia
revolucionária da burguesia soube, porém, encobrir o aspecto contraditório dos dois princípios e, mediante
sua vinculação, construiu a engenhosa teoria do Estado liberal-democrático”.[8]          

No final do século XIX, a tese liberal segundo a qual “a economia e a sociedade, confiadas à mão
invisível (às leis naturais do mercado), proporcionam a todos os indivíduos, em condições de liberdade igual
para todos, as melhores condições de vida”[9] esbarrou em fatores como a concentração do capital e o
aumento da dimensão das empresas, decorrentes do progresso técnico, e como o fortalecimento do
movimento operário.[10] Tal conjuntura impôs a modificação do papel do Estado face à sociedade e à
economia, cabendo-lhe, a partir de então, não apenas garantir os direitos individuais, mas também oferecer
aos indivíduos prestações positivas, relacionadas à busca da melhoria das condições sócio-econômicas.[11]
Começa, então, com a Constituição de Weimar, de 1919, a surgir um novo modelo de constitucionalismo, o
constitucionalismo social.[12]

Característica típica das constituições sociais (também adjetivadas de econômicas ou
programáticas)[13] é a estipulação de tarefas a serem realizadas pelo Estado e pela sociedade na seara
econômica, em busca de objetivos traçados pela Constituição.[14] Tal aspecto foi observado pela Teoria da
Constituição Dirigente, segundo a qual a constituição, além de estruturar e organizar o Estado e a sociedade,
e estabelecer direitos e garantias aos indivíduos, prevê um programa, a ser seguido pelo legislador, visando à
transformação das condições sócio-econômicas.

O primeiro a utilizar a expressão “constituição dirigente” (“dirigierende Verfassung”) foi Peter
Lerche. Para o jurista, todas as constituições dividem-se em quatro partes: as linhas de direção
constitucional, os dispositivos determinadores de fins, os direitos, garantias e repartição de competências
estatais e as normas de princípio. Além dessa composição, seria característica das constituições modernas a
presença de diretrizes que configurariam imposições permanentes ao legislador. É para tais diretrizes que se
destina, segundo Lerche, a denominação “dirigierende Verfassung”. Ademais, entende o autor que é no
âmbito da “constituição dirigente” que se poderia observar uma discricionariedade material do legislador,
uma vez que a este seria dado atualizar, continuadamente, as diretrizes constitucionais.[15]

José Joaquim Gomes Canotilho também propôs um conceito de constituição dirigente, que apresenta
relevantes distinções em relação ao modelo desenvolvido por Lerche. Assim, para o professor português, a
definição de uma constituição como dirigente diz respeito à sua concepção como um todo, e não apenas à
caracterização de uma de suas partes. O núcleo essencial de sua análise transita em torno do que deve (e
pode) uma constituição ordenar ao legislador e o que deve ele fazer para cumprir, adequada e
oportunamente, as imposições constitucionais. Diante disso, pretende-se empreender uma reconstrução da
Teoria da Constituição, “através de uma teoria material da constituição concebida como teoria
social”.[16]            

A tese defendida por Canotilho busca, portanto, estabelecer um fundamento constitucional para a
política, por meio da vinculação do legislador aos preceitos estabelecidos na constituição. Como aponta
Gilberto Bercovici, a questão das “imposições constitucionais” não é uma simples discussão sobre a
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adequação da execução das normas constitucionais, mas um problema de cumprimento da Constituição
mesma.[17]   

Delineando o perfil da constituição dirigente, escreve Canotilho:
 

A <<intenção>> do bloco constitucional dirigente, plasmada nas linhas de direcção política, nos
princípios determinadores de fins, nas normas determinadoras de tarefas estaduais e em imposições
constitucionais não é, como por vezes se pretende, estabelecer um <<caminho-de-ferro espiritual>> para
a política e reduzir a direcção política a <<execução>> dos preceitos constitucionais. Pelo contrário: o
sentido dinâmico-programático destas posições postula mesmo a existência de actos de <<direcção
política>> e de governo como actos directivos, planificadores, conformadores, programáticos e
criadores. A <<dinâmica constitucional>> exige <<dinâmica política>>; o programa constitucional
aponta para <<programa de governo>> e para actos de direção político-programática. Sendo assim, a
vinculação jurídico-material do <<programa constitucional>> não visa eliminar o Ermessen, a
<<liberdade de conformação>> dos órgãos constitucionais titulares de competência de direcção política;
procura, antes de tudo, estabelecer um <<fundamento constitucional>> para a política. Esta deve mover-
se no âmbito do programa normativo-constitucional. Em síntese: o bloco constitucional dirigente não
substitui a política; o que se torna é premissa material da política.[18]  

 
Recentemente, o jurista português procedeu a uma revisão da sua tese, o que levou alguns

doutrinadores a entender que, para ele, a constituição dirigente estaria “morta”. Andreas J. Krell,
reportando-se às novas concepções de Canotilho[19], diz que tal mudança de visão deve-se à forte influência
da doutrina tradicional alemã (especialmente Konrad Hesse) e à modificação da situação social de Portugal
no seio do processo de integração econômica e política da União Européia, não devendo ser transportada,
com a mesma conformação, para o Brasil.[20] Não se pode reconhecer a “morte” da constituição dirigente,
sobretudo quando se admite a seguinte premissa de Gilberto Bercovici:

 
Ao nos debruçarmos sobre a problemática da Constituição dirigente, ou seja, a constituição que define
fins e objetivos para o Estado e a sociedade, precisamos fixar-nos ao texto de uma determinada
constituição. Isso porque o texto constitucional é o texto que regula uma ordem histórica concreta, e a
definição da Constituição só pode ser obtida a partir de sua inserção e função na realidade histórica. Esse
é, nas palavras de José Joaquim Gomes Canotilho, o “conceito de constituição constitucionalmente
adequado”.[21]  

 
Pode-se afirmar, portanto, que é dirigente a Constituição Federal de 1988, porquanto traz diretrizes e

fins a serem buscados pelo Estado brasileiro, prestando-se a fornecer embasamento jurídico à realização de
mudanças de cunho sócio-econômico, oferecendo fundamento constitucional para a política.[22]

 
3. O desenvolvimento nacional

 
Note-se que a Constituição de 1988, já em seu art. 3º, passa a estabelecer os objetivos fundamentais

da República Federativa do Brasil. Trata-se, seguindo-se a classificação dos princípios elaborada por
Canotilho[23], de “princípios constitucionais impositivos”, uma vez que impõem ao Estado executar tarefas
orientadas à consecução de fins constitucionalmente estabelecidos. Não obstante, observa Eros Grau[24],
também guardam os objetivos fundamentais características próprias dos “princípios políticos
constitucionalmente conformadores”, que, segundo Canotilho, resplandecem os valores que guiaram a
atividade do legislador constituinte. Devem, assim, nortear toda interpretação que se faça da Constituição. 
Ressalte-se, ainda, que as normas contidas no art. 3º, uma vez voltadas à modificação da sociedade, devem
servir de fundamento à reivindicação da sociedade em favor da realização de políticas públicas pelo
Estado.[25]

Entre os objetivos fundamentais da Constituição Federal de 1988, está o de garantir o
desenvolvimento nacional (art. 3º, II, CF). Para a identificação do significado e do alcance de tal objetivo,
cumpre mencionar o que se deve entender por desenvolvimento. Deixe-se claro, entretanto, que o delinear
dessa noção, para os objetivos que se propõe alcançar no presente trabalho, não se pode cingir a aspectos
gerais, conceituais. O vocábulo ganha significado específico quando relacionado a países periféricos, uma vez
que se associa, particularmente, à superação de uma condição de subdesenvolvimento historicamente
imposta a essa gama de países. Como ensina Celso Furtado, “o subdesenvolvimento é, portanto, um
processo histórico autônomo, e não uma etapa pela qual tenham, necessariamente, passado as economias que
já alcançaram um grau superior de desenvolvimento”.[26] A superação do subdesenvolvimento, resta claro,
requer a atuação do Estado no sentido de romper com um sistema que tende a se perpetuar.    

Faz-se necessário, destarte, averiguar algumas circunstâncias da formação econômica do Brasil para,
diante disso, identificar o que significa, no caso brasileiro, garantir o desenvolvimento nacional.

Deve-se, primeiramente, distinguir da noção de desenvolvimento a idéia de crescimento econômico.
Esta é apenas componente daquela. Desenvolvimento supõe, nas palavras de Eros Grau, “dinâmicas
mutações e importa que se esteja a realizar, na sociedade por ele abrangida, um processo de mobilidade
social contínuo e intermitente”.[27] Desse modo, deve o desenvolvimento conduzir a uma nova estrutura
social, em um processo que envolve não só a elevação do padrão econômico, mas também dos níveis sociais,
culturais e intelectuais. Trata-se, conforme se depreende, de aspectos qualitativos, e não meramente
quantitativos.
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Entre as teorias do desenvolvimento elaboradas ao longo do século XX, foi a teoria do
subdesenvolvimento, da CEPAL (Comisión Económica para América Latina), que mais influenciou a
política brasileira de desenvolvimento.[28] Tal teoria baseia-se na idéia de desenvolvimento desigual da
economia mundial, em obediência a uma divisão internacional do trabalho, observada na relação centro-
periferia.

João Manuel Cardoso de Mello, analisando esse sistema, assim o define:
 
de um lado, o centro, que compreende o conjunto das economias industrializadas, estruturas produtivas
diversificadas e tecnicamente homogêneas; de outro, a periferia, integrada por economias exportadoras
de produtos primários, alimentos e matérias primas, aos países centrais, estruturas produtivas altamente
diversificadas e duais.[29]  

 
Assumindo tal posição, os países periféricos tornavam-se dependentes das demandas decorrentes do

desenvolvimento tecnológico-industrial nos países centrais. O desenvolvimento naqueles países mostrava-se
setorial, limitado às exigências externas: era o que se convencionou chamar de desarollo hacia afuera. Não
havia, assim, na periferia, comando sobre a própria economia.

A partir do primeiro pós-guerra, dois fatores primordiais desencadearam um processo de
industrialização latino-americano, a saber, as dificuldades de importação e a grande depressão da década de
1930. No entanto, esse processo, ratificado no segundo pós-guerra, mostrou-se problemático, sobretudo por
três razões: (i) as técnicas modernas, oriundas do centro, exigiam um capital por homem muito elevado para
os países periféricos; (ii) a demanda para os produtos industrializados era frágil; (iii) havia uma aparente
tendência ao desemprego estrutural, principalmente pela ausência de indústrias de bens de capital.[30]

Diante desse quadro, a economia política da CEPAL buscou desvendar o processo de industrialização
latino-americano entre os anos de 1914 e 1945, prognosticar problemas e apresentar políticas públicas para
enfrentá-los.[31] Como observa Gilberto Bercovici, para a CEPAL, somente por meio da industrialização os
países periféricos poderiam desenvolver-se e gozar de seus progressos técnicos.[32] Porquanto buscasse
subverter uma dinâmica econômica mundial consolidada, em que os centros de decisão situavam-se nos
países desenvolvidos, fazia-se necessária a presença de um Estado forte, promotor do desenvolvimento.
Assim, para a implementação de suas idéias, entendia a CEPAL ser indispensável a planificação econômica
pelo Estado.

Entretanto, a partir de 1964 adotou-se um chamado “modelo de desenvolvimento”[33] em que se
buscou atrair corporações multinacionais, mediante benefícios tributários e baixo custo de mão de obra, entre
outros fatores. Tal política estagnou a produção científico-tecnológica do Brasil e muito contribuiu para o
aumento das desigualdades sociais. Conforme Caio Prado Júnior, o sistema empregado reafirmou a
economia brasileira no capitalismo internacional, enquadrando-a “na posição de simples dependência
dele”.[34] Os centros de decisão econômica e, conseqüentemente, em boa parte política, voltaram-se
intensamente para o exterior. O “milagre econômico” da década de 1970 nada mais foi que um surto de
crescimento econômico, estimulado por uma conjuntura internacional de liquidez financeira e estabilidade
cambial, fruto de circunstâncias excepcionais,[35] alheio a mudanças qualitativas nas estruturas sociais.

Face ao que foi dito, cumpre-se entender que a garantia do desenvolvimento nacional impõe, no caso
brasileiro, uma participação ativa do Estado, mediante a implementação de políticas públicas voltadas à
superação das desigualdades sociais, e ao desenvolvimento científico, tecnológico e cultural. Tal participação
passa, inexoravelmente, pela intervenção estatal na economia, como ente regulador e como agente
econômico, de modo a criar um contexto político-econômico favorável às mudanças, nas estruturas sociais,
capazes de superar a condição de subdesenvolvimento. Nesse ponto situa-se o maior entrave ao processo de
desenvolvimento brasileiro: o enquadramento do Brasil, enquanto país periférico, em um sistema econômico
mundial historicamente consolidado e que dele exige um papel secundário e subserviente.         

 
4. O problema constituinte: a “soberania bloqueada”.

 
Pelo próprio desenrolar do século XX, com os caminhos e descaminhos políticos e econômicos

trilhados pelo Brasil, apresentou a Constituição Federal de 1988 uma ordem econômica que, embora
coerente, traz consigo a projeção das contradições do Estado brasileiro.[36] Conquanto estabeleça como
escopo assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social (art. 170, caput, CF),[37]
prevendo, para isso, formas de atuação sobre e no domínio econômico[38], bem como o exercício estatal, na
seara econômica, das funções de fiscalização, incentivo e planejamento (art. 174, caput, CF), a Constituição
de 1988 deixa clara a opção por uma economia de mercado, ao estabelecer princípios como o da propriedade
privada (art. 170, II, CF) e o da livre concorrência (art. 170, IV, CF), bem como dispositivos tais qual o art.
170, parágrafo único, CF, que a todos assegura o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização estatal, ressalvados os casos expressos em lei.

Nota-se, assim, uma complexidade que se deve, sobretudo, à heterogeneidade da sociedade brasileira,
que bem se refletiu nos debates e decisões que se exsurgiram da Assembléia Nacional Constituinte de 1987.
Segundo Eros Grau, é justamente essa capacidade de refletir os conflitos sociais que dota a ordem
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econômica constitucional de 1988 de complexidade e riqueza.[39] Para Paulo Bonavides, o Brasil apresenta
uma “crise constituinte”, observada ao longo de toda a sua história constitucional, que consiste em uma
usurpação do poder constituinte do povo pelas forças reais de poder:

 
A crise constituinte não é, por conseguinte, a crise de uma Constituição, senão a crise do próprio poder
constituinte; um poder que quando reforma ou elabora a Constituição se mostra nesse ato de todo
impotente para extirpar a raiz dos males políticos e sociais que afligem o Estado, o regime, as
instituições e a Sociedade mesma em seu conjunto.[40]

 
Trata-se, como observa Gilberto Bercovici, do exercício de uma “soberania bloqueada”, típica dos

países periféricos. Tais países deparam-se com graves limitações de cunho interno e externo, que fazem com
que a soberania de seu povo não se manifeste de forma plena.[41] Para o ilustre professor, “a questão na
periferia está ligada aos limites históricos e estruturais que o poder constituinte encontra para se manifestar
plenamente como formação da vontade soberana do povo”.[42]

Conquanto se possa enaltecer a adequação da ordem econômica da Constituição de 1988 à regulação
das relações econômicas e sociais tais quais se observam no Brasil, bem como entendê-la instrumento apto a
fundamentar a busca por uma sociedade de bem-estar, há de se alertar para os empecilhos à manifestação da
soberania, em plenitude, pelo povo brasileiro, máxime ao nos depararmos com as seguintes palavras de
Bercovici: “o poder constituinte atua de forma permanente. Ele se refere ao povo concreto, com autoridade
e força para estabelecer a constituição, manter sua pretensão normativa e revogá-la”.[43] Na (falta de)
manutenção da força normativa da Constituição Federal de 1988 os fatores reais de poder têm se
manifestado.

Pode-se assim explicar (justificar, jamais) algumas Emendas à Constituição que visaram a suprimir
ferramentas importantes de atuação do Estado na economia, fundamentais à concretização dos objetivos
propugnados pela ordem econômica constitucional. Nesse sentido procedeu a Emenda à Constituição nº 6,
de 1995, à revogação do art. 171, que estabelecia uma distinção entre empresas brasileiras e empresas
brasileiras de capital nacional, e previa a possibilidade de a lei conceder às segundas benefícios para
desenvolver atividades estratégicas ou imprescindíveis ao desenvolvimentos no País. Ademais, prescrevia o
§2º do art. 171 tratamento preferencial, nas aquisições de bens e serviços, a ser dispensado às empresas
brasileiras de capital nacional. Tratava-se o art. 171, CF, portanto, de forte instrumento para a promoção do
desenvolvimento científico, tecnológico e econômico nacional. Como bem expõe Eros Grau, “discriminações
dessa ordem são praticadas mesmo pelos Estados desenvolvidos, em defesa da economia nacional, em nome
do princípio de sua soberania”.[44]

Pelo que foi até aqui exposto, pode-se depreender (i) que a Constituição Federal de 1988 traz, em seu
texto, objetivos fundamentais, dentre os quais o de garantir o desenvolvimento nacional, e, para sua
consecução, exige-se a intervenção do Estado na economia, a ponto de promover mudanças nas estruturas
sociais, econômicas e científico-tecnológicas, capazes de superar o subdesenvolvimento; (ii) que a
intervenção estatal é necessária, e deve estar voltada à busca do bem-estar social e à superação das
desigualdades, sem que isso represente a planificação da economia, uma vez que se deve sujeitar a princípios
e regras informadores do sistema capitalista, inseridos na Constituição; (iii) que o Brasil, como país
periférico, depara-se com limitações no que se refere à manifestação da soberania de seu povo, que vê
usurpado seu poder pelos detentores do poder econômico, conforme se percebe na análise de algumas
Emendas à Constituição, voltadas à supressão de mecanismos de incentivo ao desenvolvimento tecnológico
nacional e de regulação do mercado pelo Estado.

Nesse complexo contexto em que se insere o Estado brasileiro, ganha relevo o princípio da soberania
econômica nacional, expressamente mencionado pela Constituição Federal de 1988, no art. 170, I. É
essencial, para a superação das barreiras do subdesenvolvimento, que se dê ao referido princípio a devida
interpretação e que se busque a medida de sua aplicabilidade, sobretudo quando se observa, no cenário
mundial, uma crescente tendência à integração econômica entre os países.  

 
5. A soberania econômica nacional face à integração econômica mundial.

 
Da leitura do art. 170, I, da Constituição Federal de 1988, percebe-se que o legislador constituinte

não lança mão da expressão “soberania econômica nacional”, mas sim do termo “soberania nacional”. No
entanto, inserto que está no Título VII, “Da Ordem Econômica e Financeira”, Capítulo I, “Dos Princípios
Gerais da Atividade Econômica”, o princípio da soberania nacional recebe, neste topos, significado distinto
do vocábulo “soberania” contido nos artigos 1º, I; 5º, LXXI; 17, caput; 91, caput; e 231, §5º, todos da
Constituição de 1988. Nessas hipóteses, manifesta-se a soberania política, atributo essencial do Estado,
poder de ordenação territorial de caráter supremo e exclusivo, que parte de sua concepção como sujeito de
direito capaz de vontade e de ação, impondo-se, de forma regular, a todos os poderes, organizados ou não,
existentes no território.[45] Não exprime, também, o mesmo significado atribuído à palavra “soberania”
encontrada expressamente no art. 14, caput, CF, ocasião em que trata a Constituição da soberania popular,
inerente à própria forma republicana de governo, de acordo com a qual “todo poder emana do povo”, nos

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2298



termos do art. 1º, parágrafo único, CF. Dito isto, a soberania nacional prevista no art. 170, I, CF, tem um
sentido próprio, que diz respeito à ruptura da situação brasileira de dependência em relação às sociedades
desenvolvidas, o que impõe a modernização da economia e da sociedade, sem que isso represente isolamento
econômico.[46] É essa a concepção adotada, no presente trabalho, para a soberania econômica nacional.

Conforme lição de Eros Grau, os princípios enunciados no art. 170, CF, entre eles a soberania
econômica nacional, são dotados de dupla função. Isso porque, se por um lado representam instrumento para
a consecução do objetivo da ordem econômica de a todos assegurar existência digna, segundo os ditames da
justiça social (art. 170, caput, CF), de outro são objetivos específicos a serem alcançados. Tal configuração
permite inferir, segundo o autor, que afirmar a soberania econômica nacional “é definir políticas públicas
voltadas à viabilização da participação da sociedade nacional, em condições de igualdade, no mercado
internacional”.[47]

Não obstante, o tratamento jurídico do princípio da soberania econômica nacional não é bastante,
ainda que se tome seu sentido de modo correto, atento às peculiaridades do ordenamento jurídico e da
realidade brasileiros. Faz-se necessário perquirir a sua adequada aplicabilidade, considerando os entraves que
lhe são opostos, sobretudo quando situado em um contexto de elevado grau de integração econômica.

A expressão “globalização” foi amplamente difundida, a partir do final do século XX, para designar
um complexo sistema de integração política, econômica, jurídica, cultural e social de nível mundial.[48]
Como bem esclarece José Eduardo Faria, a globalização, em sua essência, não é um fenômeno novo, pois, no
decorrer da história, podem-se observar diversos momentos de rápida modernização econômica, cultural e
jurídica, impulsionada por características conjunturais. Todavia, o contemporâneo processo de integração
traz consigo novidades decorrentes, sobretudo, do acentuado desenvolvimento tecnológico e da transposição
de obstáculos à comunicação, exigindo a adaptação das estruturas política, jurídica e institucional do Estado,
bem como a revisão de seu papel em relação à ordem sócio-econômica:

 
O que parece ser realmente novo é sua aplicação a um inédito processo de superação das restrições de
espaço pela minimização das limitações de tempo, graças ao vertiginoso aumento de capacidade de
tratamento instantâneo de um gigantesco volume de informações; a um fenômeno complexo e intenso de
interações transnacionais, onde a empresa privada progressivamente substituiu o Estado como ator
principal, criando algo qualitativamente diferenciado de quase tudo que se teve até agora em matéria
de ordenação sócio-econômica e de regulação político-jurídica; à avassaladora dimensão alcançada
pelos movimentos transnacionais de capital, especialmente o financeiro; e à formação de uma hierarquia
dinâmica de acesso e trocas desiguais entre os fatores de produção, com amplitude mundial.[49] (grifo
nosso).

 

Diante disso, o Estado brasileiro vê um acentuado condicionamento dos problemas nacionais às
questões internacionais e depara-se com um feixe de interesses privados que direciona as decisões político-
econômicas para o exterior, o que vai de encontro ao princípio da soberania econômica nacional. Nas
palavras de José Eduardo Faria, “em vez de uma ordem soberanamente produzida, o que se passa a ter é uma
ordem crescentemente recebida dos agentes econômicos”.[50] Para tanto, é intensa a pressão exercida por
setores vinculados ao sistema capitalista internacional, no sentido de criar condições favoráveis para sua
atuação, por intermédio da desregulamentação dos mercados e da liberalização.[51]

Como consectário disso, promoveu-se, no Brasil, entre 1995 e 2002, a reforma administrativa
neoliberal, buscando-se afastar o Poder Público das relações econômicas, o que se deu por intermédio das
privatizações e da desregulação.[52] Almejou-se, enfim, instituir um Estado Regulador, em que o Estado
deixa de controlar os meios, deslocados para outras entidades, inclusive quando se trata de serviços públicos,
e passa a controlar os fins, com o intento de obter eficiência. Tais modificações constituíram um obstáculo a
mais para a atuação estatal planejada, fundamental para o desenvolvimento nacional, prevista na Constituição
Federal de 1988, pois distribuíram os serviços públicos em diferentes centros de autonomia. Confiram-se,
nesse sentido, as palavras de Gilberto Bercovici:
 

Ora, sabemos que as “agências independentes” não são independentes. E a regulação no Brasil não
significa a “republicização” do Estado. Pelo contrário, a regulação significou o desmonte da estrutura do
Estado, o sucateamento do Poder Público e o abandono de qualquer possibilidade de implementação de
uma política deliberada de desenvolvimento nacional.[53]
   

Não se pode negar, diante das mudanças ocasionadas pelo recente processo de globalização, que
houve um enfraquecimento da soberania nacional. De fato, procedeu-se a um deslocamento de alguns
elementos da soberania do Estado “para cima”, para o âmbito de alguns organismos regionais ou
internacionais, e “para baixo”, para alguns agentes privados e locais. “Em síntese, existem camadas
adicionais de instituições políticas e jurídicas independentes do Estado, que o complementam, mas não o
substituem”.[54] Pode-se constatar a formação, atualmente, com relativa autonomia diante do Estado-nação
e da política internacional, de setores distintos da sociedade mundial que produzem, por si mesmos,
ordenamentos jurídicos globais sui generis.[55] Não se deve entender, entretanto, que tal circunstância
implica o esvaziamento do significado da Constituição enquanto norma fundamental ou a relativização da
aplicabilidade dos dispositivos por ela prescritos. Diante disso, a Constituição Federal de 1988, no art. 3º, II,
enuncia o desenvolvimento nacional como objetivo fundamental a ser perseguido, o que passa,
necessariamente, pelo desenvolvimento educacional, científico e tecnológico, relacionado à capacidade de o
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Brasil gerar tecnologia apta a viabilizar a modernização da economia e da sociedade, permitindo, diante
disso, a participação, em condições de igualdade, no mercado internacional. A busca pelo desenvolvimento
nacional exige, portanto, no caso brasileiro, a afirmação da soberania econômica.[56] Nesse sentido,
conforme aponta Eros Grau, deve-se compreender o art. 219 da Constituição, segundo o qual, “o mercado
interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e
sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia do País, nos termos de lei federal”.[57]

Resta claro que a observância dos preceitos constitucionais exige a intervenção do Estado, a bloquear
o excesso de ingerência político-econômica do mercado internacional, promovendo, por meio de políticas
públicas, o desenvolvimento dos setores incapazes de competir, em condições de igualdade, em escala
mundial.[58] Note-se que a Constituição Federal de 1988, mesmo alvo de Emendas Constitucionais de
constitucionalidade questionável[59], continua a fornecer substrato jurídico a intervenções dessa natureza,
uma vez que, desde seus princípios e objetivos fundamentais, enuncia um Estado Democrático de Direito
direcionado ao desenvolvimento, o que não pode ser ignorado pelos Poderes Públicos.

Cabe fazer, ainda, uma observação. A atual crise econômica mundial, que culminou com a falência de
algumas das maiores empresas transnacionais, fez ressurgir, mesmo em países desenvolvidos
tradicionalmente liberais, a discussão acerca do papel do Estado na economia. A atualidade desse debate
pode ser constatada em recentes publicações de periódicos especializados em economia e política. A revista
Exame, na edição de 10 de março de 2010, traz, como matéria central, uma análise da atuação do Estado
brasileiro na economia, a partir do seguinte questionamento: “No difícil, mas vital, equilíbrio entre Estado e
mercado, que caminhos seguiremos?”.[60] Tal discussão, ademais, promete ser a tônica da campanha
eleitoral presidencial de 2010.  

Trata-se, como se pode perceber, no caso brasileiro, de uma oportunidade de se afirmar, no plano
concreto, a soberania econômica nacional, uma vez que, juridicamente, ela jamais deixou de ser garantida, de
modo a se estabelecer e, de fato, cumprir um planejamento voltado à realização das medidas necessárias à
mudança qualitativa dos níveis econômico, social, cultural e intelectual.           
 
6. Conclusão
 

Buscou-se realizar, neste trabalho, uma análise do sentido e do alcance do objetivo fundamental de
promover o desenvolvimento nacional, previsto no art. 3º, II, da Constituição Federal de 1988. Para tanto,
fez-se necessário reconhecer o Brasil como um país subdesenvolvido, marcado por heterogeneidades,
desigualdades e contradições, para, diante disso, identificar um sentido específico para a noção de
desenvolvimento, necessariamente relacionado à idéia de mudança, a um salto de qualidade nos campos
econômico, social, cultural e intelectual. Partindo-se, então, dessa premissa, intentou-se apontar, em linhas
gerais, o substrato jurídico, fornecido pela Constituição Federal, para a perseguição do desenvolvimento,
sem esquecer, todavia, dos obstáculos político-econômicos existentes, no que se refere, notadamente, à
afirmação da soberania nacional em um contexto de globalização.

Pode-se depreender dessa análise (i) que a Constituição Federal de 1988 é dirigente, e enuncia, em
seu texto, objetivos fundamentais, dentre os quais o de garantir o desenvolvimento nacional, exigindo-se,
para sua consecução, a intervenção do Estado na economia, a ponto de promover mudanças nas estruturas
sociais, econômicas e científico-tecnológicas, capazes de superar o subdesenvolvimento; (ii) que a
intervenção estatal é necessária, e deve estar voltada à busca do bem-estar social e à superação das
desigualdades, sem que isso represente a planificação da economia, uma vez que se deve sujeitar a princípios
e regras informadores do sistema capitalista, inseridos na Constituição; (iii) que o Brasil, como país
periférico, depara-se com limitações no que se refere à manifestação da soberania de seu povo, que vê
usurpado seu poder pelos detentores do poder econômico, conforme se percebe na análise de algumas
Emendas à Constituição, voltadas à supressão de mecanismos de incentivo ao desenvolvimento tecnológico
nacional e de regulação do mercado pelo Estado; (iv) que, conquanto esteja inserido o Brasil em um
processo de globalização, o princípio da soberania econômica não deve ter sua aplicabilidade relativizada,
uma vez que reveste-se de singular importância para o alcance do objetivo fundamental de garantir o
desenvolvimento nacional, o que não pode ser ignorado pelos planos de governo, haja vista o caráter
dirigente da Constituição Federal de 1988. 
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foi bem captado pelo cientista político americano Ian Bremmer: “Com o mundo rico chafurdando [sic] em
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soberanos.” (LAHÓZ, André; CAETANO, José Roberto. Estado grande ou Estado forte?. Revista Exame.
ed. 963. a. 44. n. 4. São Paulo: Abril, 2010, pp. 20-30).
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RELAÇÕES ENTRE DIREITO E ECONOMIA NO PENSAMENTO DE MAX WEBER:
PEQUENAS COMPARAÇÕES COM RUDOLPH STAMMLER E A ANÁLISE ECONÔMICA DO

DIREITO

RELATIONS BETWEEN LAW AND ECONOMY IN MAX WEBER: SOME COMPARISONS WITH
RUDOLPH STAMMLER AND THE ECONOMIC ANALYSIS OF LAW

Lucas Noura de Moraes Rêgo Guimarães

RESUMO
Direito e economia se encontram em constante diálogo e, na sociedade em que vivemos, baseada em
instituições que precisam lidar com aspectos da vida social cada vez mais dinâmicos e complexos, nem
sempre tal diálogo se dá de forma tranquila. No intuito de entender melhor as perguntas e respostas trocadas
neste diálogo, o pensamento weberiano acerca do tema nos parece profícuo, pois vê direito e economia
apenas como dois – dentre inúmeros outros – fatores que afetam o vasto universo das relações sociais,
relações estas não estanques e não mecânicas. Embora reconheça os fatores econômicos como
preponderantes nas escolhas das pessoas, Weber rechaça o materialismo histórico marxista e refuta a análise
mecânica stammleriana entre direito e economia. Ademais, a coação jurídica não é o instrumento primeiro na
determinação da conduta das pessoas e não há um direito natural “apriorístico” e afastado de qualquer
costume ou prática regular de determinado ato. Para Weber, portanto, há aspectos do direito que não
guardam relação com a economia; uma ordem jurídica pode não mudar, embora mude a economia, da mesma
forma que uma ordem econômica pode mudar, embora permaneça imutável o direito; pode-se falar numa
independência da economia frente ao direito; e, conceitualmente, o Estado e seu uso do aparato coativo do
direito não são fundamentais para o funcionamento da economia.
PALAVRAS-CHAVES: DIREITO E ECONOMIA; MAX WEBER; VISÃO SOCIOLÓGICA DO
DIREITO; AUSÊNCIA DE MECANICIDADE NA RELAÇÃO ENTRE DIREITO E ECONOMIA.

ABSTRACT
Law and economy are in permanent dialogue and, in the society in which we live in, based on institutions that
must deal with social life aspects each day more dynamic and complex, not always that dialogue is held
calmly. In order to better understand the questions and answers exchanged in this dialogue, the weberian
thinking about the subject looks fruitful, for it sees law and economy merely as two – among others –
circumstances that affect the social relations wide universe, marked by untight and non mechanical relations.
Although he recognizes economic factors as meaningful in people`s choices, he repels Marx`s historical
materialism and refutes the Stammler`s mechanistic analysis of law and economy. Besides, legal coercion
itself is not the main instrument in determining people`s conducts and there is not an “aprioristic” natural law,
apart from any habit or the regular practice of a particular act. In Weber`s thoughts, therefore, there are legal
aspects that have no relation with economy; a legal order, sometimes, can remain without change, while
economy changes, as well as an economic order can change without being verified changes in legal order;
one can speak of economy as independent from law; and, conceptually, the State and its law`s coercive
apparatus are not fundamental for the economy`s functioning.
KEYWORDS: LAW AND ECONOMY; MAX WEBER; LAW`S SOCIOLOGICAL VIEW; ABSENCE
OF MECHANICALNESS IN THE RELATION BETWEEN LAW AND ECONOMY.

Introdução
O presente artigo tem por escopo analisar, tomando por base trechos de algumas obras de Max

Weber, as relações entre direito e economia. O interesse no estudo deste tema surgiu depois de verificar o
crescente movimento da análise econômica do direito, encabeçado principalmente pela Escola de Chicago.
Após alguma pesquisa, verificamos alguns problemas com relação aos argumentos daqueles que sustentam
uma maior instrumentalização do direito em direção à realização de fins puramente econômicos, em especial
no que diz respeito à diferença de métodos de operacionalização do direito e da economia[1], bem como
alguns pressupostos desta última, tais como o da racionalidade do homem[2] (homem como “maximizador”
de interesses) e da eficiência como critério de análise[3] a ser inserido no Direito. Para não fugir ao objeto
deste artigo, não será analisada a fundo a análise econômica do direito. Para os efeitos deste texto, portanto,
consideraremos que a análise econômica do direito – movimento de estudos surgido na década de 60 do
século passado e que busca um maior diálogo entre direito e economia –, reconhece o impacto e importância
do direito na determinação dos resultados econômicos e, assim, oferece ao aplicador do direito ferramentas
econômicas na resolução de casos judiciais, na criação de políticas públicas e em outras situações diversas.
Ademais, vê a lei como um incentivo, ou seja, entende ser possível, por meio de leis, direcionar e prever o
comportamento humano.

Certos de que a análise econômica do direito não trazia respostas satisfatórias com relação ao
diálogo entre os dois campos – direito e economia –, nossa pesquisa tomou outras direções, havendo
estacionado na obra de Rudolph Stammler intitulada “Economia y derecho segun la concepción materialista
de la história”[4], onde fica claro que direito e economia teriam objetos comuns – o homem –, enquanto ser
social que, sob uma regulação, coopera com outros homens para a satisfação de suas necessidades. Assim, o
direito seria a forma da vida social – regulação exterior – e a economia seria a matéria da vida social –
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cooperação para satisfação de necessidades –, não havendo a distinção entre necessidades materiais e ideais.
Nesse sentido, a contribuição de Stammler para um entendimento das relações entre direito e economia
fazem frente ao movimento da análise econômica do direito, que vê a economia como importante ferramenta
para a elaboração de normas mais eficientes, partindo de pressupostos de racionalidade, eficiência e
maximização das necessidades. Em virtude do espaço concedido para este artigo, não se abordará, da mesma
forma, todo o pensamento de Rudolph Stammler acerca das relações entre direito e economia, o que não
prejudicará, entendemos, as comparações feitas ao longo do texto.

Não obstante, percebemos que Max Weber também se debruçou sobre o tema, razão pela qual
sentimos a necessidade de ampliar as pesquisas a respeito do diálogo entre direito e economia, com vistas a
entender outras maneiras de se compreender este fenômeno. Este terceiro passo é importante porque, para
Weber, Stammler está equivocado ao relacionar frontalmente os dois campos, como se houvesse alguma
relação lógica e mecânica que permitisse atribuir uma regulação – jurídica ou não – a determinada conduta
do homem. Weber, pelo contrário, vê direito e economia como fenômenos importantes, porém não únicos e,
inclusive, não determinantes para a conduta do indivíduo, influindo aí outros aspectos, tais como costumes,
convenções sociais, dentre outros. Neste sentido, cumpre-nos verificar como Weber vê estes dois campos, a
fim de ampliar nosso conhecimento sobre o tema.

 
1. Uma outra visão de direito

Um ponto importante, que deve desde logo ser destacado, guarda relação com a distinção feita por
Weber entre o conceito de direito segundo os próprios juristas, e aquele de cunho sociológico. Assim,
enquanto o primeiro conceito seria normativista, ou seja, cuidaria de verificar quais “devem ser” idealmente
as condutas humanas, o segundo verificaria o que, de fato, ocorre na comunidade, em razão da existência de
determinada ordem jurídica.

Da mesma forma que o direito “segundo a visão sociológica”, a economia debruça-se sobre
questões reais. Ter-se-ia aí um primeiro problema, que seria o de estabelecer um diálogo possível e inteligível
entre a ordem jurídica normativa e a esfera econômica positiva[5]. Ocorre que, para Weber, tal interação é
frequentemente verificada, razão pela qual devemos acreditar que algum outro tipo de visão do direito toma
forma; e é neste ponto que ganha importância a noção sociológica de direito, que verifica, na prática, como o
direito influi sobre o comportamento das pessoas. O direito passa ser visto como instituição que fornece
inputs quanto ao modo das pessoas se comportarem, empiricamente verificável[6], e não como algo estanque
que apenas prescreveria como alguém deveria comportar-se.
 
 
2. Direito e coação jurídica

Ademais, ponto importante abordado por Weber é aquele da probabilidade. O direito e, por
conseguinte, a existência de uma regra jurídica, passa a ser visto como probabilidade, isto é, como um fator –
dentre inúmeros outros – que pode ou não ser levado em consideração por uma pessoa quando da prática de
condutas. Por este “cálculo” passa considerações referentes à validade da norma, confiança no sistema
jurídico e garantia de que outras pessoas também agirão conforme outras agirào, em relação ao respeito pelo
sistema jurídico vigente[7]. Dito de outro modo, não obstante a força que o direito exerce sobre a tomada de
decisão das pessoas, esta não é a única, e nem mesmo a determinante força. Weber é bastante claro neste
sentido:

“O fato de que alguns homens se conduzem de um determinado modo porque
consideram que assim está prescrito por normas jurídicas constitui, sem dúvida, uma
componente essencial para o nascimento empírico, real, de uma “ordem jurídica” e
também para seu prolongamento. Mas não significa isso, de modo algum, que todos
e nem sequer que a maioria dos participantes naquela conduta atue em virtude de tal
motivo. Isto não ocorre nunca. As amplas camadas de participantes se conduzem de
acordo com a ordem jurídica porque o mundo circundante assim aprova ou reprova o
contrário, ou por uma nova habituação rotineira às regularidades da vida arraigadas
como costumes; mas não por uma obediência “sentida” como obrigação jurídica”[8].

Para Weber, portanto, não há no homem um sentimento natural de que ele deve obedecer ao direito,
porque o ordenamento jurídico assim demanda. Na verdade, outros fatores influem no atendimento a uma
norma, e não apenas a existência da punição ou da reparação, razão pela qual se diz que é “possível” que
alguém cumpra uma norma porque o direito assim prescreve, muito mais do que é “provável”. O “aparato
coativo” do direito, portanto, possui destaque apenas dentro da lógica interna do próprio direito, ou seja,
para fazer valer os seus preceitos (direito como sistema válido), e não para ajustar as pessoas conforme o
direito. Para esta segunda missão, o direito – com seu “aparato coativo” – seria apenas mais um elemento na
equação. A coação jurídica estaria para sustentar o direito como arranjo formal, para reforçá-lo, e não para
determinar, por si só, as ações das pessoas. Em uma frase, não é a coação jurídica que faz com que as
pessoas ajam conforme o direito.
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Weber aduz que “os motivos de submissão ao preceito jurídico podem ser os mais distintos que se
pode imaginar. Em sua maioria adotam, segundo o caso, um caráter mais utilitário ou mais ético ou mais
‘convencional’, em sentido subjetivo, temendo a desaprovação do ambiente”[9]. Assim percebe-se que
quando da tomada de decisão sobre a disposição ou não de um bem de valor econômico, pessoas levam em
consideração, em algum grau, o quão válida uma norma é dentro da sociedade. Dependendo da situação, a
pessoa decide alienar determinado bem ou mantê-lo por mais tempo. A análise econômica do direito, por
exemplo, entende ser possível mensurar esse grau de validade de uma norma e relacioná-lo com as escolhas
feitas pelas pessoas, as quais sempre girariam em torno de um fim econômico. Ver as normas como
probabilidades (de influírem na conduta das pessoas), e não como meros comandos a serem cumpridos e
respeitados, é uma das funções da análise econômica do direito. Esta instrumentalização do direito acaba por
diminuir seu papel como sistema que dirime conflitos e traz paz social – partindo-se da ideia de que, em tese,
é essa sua função. Desta forma, podemos citar como exemplo o cálculo realizado por uma empresa de
telecomunicações sobre os gastos anuais com indenizações frutos de ações judiciais, com vistas a considerar
tais cálculos na tarifa que é cobrada de seus consumidores. Direitos transformam-se em números e cifras,
abrindo-se mão da realização de preceitos tais como serviço adequado, tarifas módicas, dentre outros.

Vale destacar, ademais, que não há, no pensamento weberiano, uma relação pura e simples entre
direito e coação jurídica, pois, para ele, pode existir direito quando não há coação jurídica, bem como o
aparato coativo jurídico muitas vezes se vê fortalecido por forças externas ao próprio direito, como os
cartéis, boicotes, “listas negras”, e, ainda, podem tais instrumentos existir sem que sequer exista coação
jurídica[10].
 
 
3. Direito natural e costumes

Weber cuidou de afastar os argumentos que defendiam a existência de um direito natural,
“apriorístico” e que, em consequência, guiaria as condutas dos homens. Utilizou, para tanto, o exemplo dos
“homens primitivos” e seus padrões de regularidade, os quais existiam não em razão de uma “regra” ou
“ordem” que os impelia a agir de tal ou qual forma, mas sim pelo costume, repetido constantemente, até criar
o padrão (regularidade). Nesse sentido, ao invés de uma regra dispondo que tal conduta é obrigatória, a qual
guiaria a ação humana, há primeiro a verificação da regularidade, a qual, posteriormente, soma-se sua
“ordem naturalizada”, seja por meio de convenções, seja por meio do direito[11]. Não há um direito natural
“apriorístico” e afastado de qualquer costume ou prática regular de determinado ato. Muito pelo contrário,
qualquer convenção ou “direito” vem depois de verificada a regularidade (costume), que é moldada sempre
de forma orgânica, por nosso ambiente e pelas interações entre pessoas.

Há clara crítica ao jusnaturalismo de Stammler, para quem, ao separar forma e matéria da vida
social, entende que direito é a forma da vida social, enquanto a economia é a matéria. Assim, Stammler reduz
a relação entre direito e economia a uma relação lógica entre forma e matéria da vida social, sendo o direito
condicionante lógico – não temporal-causal – da economia[12]. Embora Stammler deixe claro que a
condicionante é lógica, e não causal, ou seja, não se trata de um vir “primeiro” que o outro, mas sim de um,
para existir, “depender” do outro; há uma preponderância de um (direito) sobre o outro (economia). Esta
preponderância é rechaçada por Weber, não obstante, em suas críticas à Stammler, entenda que este último
vê relação causal entre os dois campos, o que não é verdade. Desta forma, o fato de Weber afirmar que a
relação entre direito e economia trazida por Stammler é causal – o que não é verdade, pois Stammler deixa
claro que a relação é lógica –, não prejudica o argumento de que, na verdade, há outros fatores que
impulsionam o agir do homem (costumes), e que o direito nada mais é que reflexo destas formas de agir.

Sendo o direito algo determinado pelas regularidades de conduta, ao invés do contrário, então as
ordens das associações e demais agrupamentos humanos apenas em pequena medida são consequências de
regras jurídicas[13]. Primeiro há o costume, depois a convenção, e apenas depois o direito. O direito,
portanto, em termos absolutos, não cria comportamentos, nem funciona de forma predominante e única
como incentivos às condutas humanas. Tal ponto é frequentemente ignorado pela análise econômica do
direito, rotulada como reducionista ao mirar apenas no direito como instrumento de realização de
“eficiências econômicas”, passando ao largo das questões que geraram os próprios direitos. Ademais, não se
escapa à ideia reducionista ao responder que são os fins econômicos que guiarão a elaboração de normas;
apenas estar-se-ia sendo reducionista em outro sentido, ignorando que há outros fatores, que não os
econômicos, que são levados em consideração pelo legislador e pelos juízes.
 
 
4. Direito e economia: 6 relações

Para Weber, vale anotar que, teoricamente, a economia é indiferente aos motivos que levam as
pessoas a trocarem bens:                       

“O fato de que alguém deve um bem a outro significa, do ponto de vista sociológico,
que existe a probabilidade de que quem se ligou por este ato, seja uma promessa de
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dívida, seja uma obrigação de indenizar ou o que for, corresponderá à expectativa do
outro, fundada no curso normal das coisas, de que, no momento determinado,
colocará na sua efetiva disposição o bem em questão. Para a economia são
primariamente indiferentes os motivos mediante os quais isto acontece”[14].

O que faz com que as transações ocorram não é o medo da sanção caso não seja cumprida a parte
que cabe à determinada pessoa no negócio. O direito vem para dar mais garantia e segurança às relações,
mas ele não é por si só “A” garantia. Não é requisito necessário a existência de uma “ordem” – jurídica ou
convencional –, externa às partes, que obrigue a conclusão do negócio ou realização das trocas. Não é o
direito que determina o proceder econômico das pessoas. Não obstante, Weber arrola dois fatores
importantes na condução dos negócios, de forma a aumentar a confiança que as pessoas nutrem entre si: (i)
alta difusão da crença subjetiva de que as normas são válidas, ou seja, quanto mais pessoas acreditarem que
as normas são válidas, mais confiança teríamos; e (ii) que a aprovação ou desaprovação social tenha um
status de “garantia” convencional ou, se tal aprovação ou desaprovação é corroborada ou reprimida,
respectivamente, pelo aparato coativo, tenha-se uma “garantia jurídica”[15]. Para Weber, o direito e as
instituições encarregadas de aplicar o direito nem sempre são levadas em consideração pelas pessoas, quando
da realização de suas trocas econômicas. Ora, se é assim, muito menos então o direito e suas instituições
precederiam à economia, como faz Stammler. Por outro lado, podemos dirigir o pensamento de Weber como
crítica também à análise econômica do direito, no sentido de que esta não faz bem quando dá importância
demasiada às regras como fator de influência no comportamento das pessoas. Por fim, Weber é claro ao
colocar que “a princípio, (...) para fins sociológicos e econômicos, a intervenção da garantia jurídica significa
apenas um aumento da segurança com que se pode contar, a respeito da realidade do fato economicamente
importante”[16].

É notório que o direito não consegue prever todas as situações e todos os intrincados
comportamentos do homem enquanto ser que convive junto a outros. Neste sentido, ele espera o fato social
precisar de regulação, e aí sim atua – embora tenha previamente fixado parâmetros, princípios, ideais, a
serem buscados. Por isso que, para a sociologia jurídica, é dito que o que o direito não proíbe, está
permitido, já que o direito é uma “componente histórica que aparece quase sempre tardiamente”. Não se
concebe o direito estabelecer uma sanção ou vedar uma prática que ainda não foi verificada – ou ao menos
imaginada – no mundo dos fatos. A justificar este pensamento, Weber traz o exemplo da negativa de um
monarca a nomear um novo ministro, em lugar do outro deposto, deixando o cargo vago. Tal situação
poderia não estar regulada pelo direito, e assim seria porque faltaria um “costume” em que possa se basear o
direito para regular dita situação. Nesta linha, Weber conclui:

“Uma vez mais, isto nos ensina, de um modo muito claro, que o direito, a convenção
e o costume não são, de maneira alguma, os únicos poderes com os quais se conta ou
se pode contar como garantidores de uma conduta que se espera do outro, por
promessa ou porque para ele vale como obrigatória, mas sim que junto a eles se
conta, sobretudo, com o próprio interesse do outro na continuação de um
determinado atuar consensual”[17].

O modo de agir das pessoas pode ser visto sob diversos ângulos e responder a diferentes ordens:
costumes, convenções, ordenamentos jurídicos, regulação pelo chefe de família, ou pelo chefe da igreja.
Todavia, o agir existe por si (gerando costumes), e não em razão destas ordens. A ordem jurídica, portanto,
é apenas parte de algo maior, que é a atividade do homem. A regulação normativa, portanto, é apenas uma
circunstância, e não a “forma” universal, tal como defendido por Stammler. Da mesma forma, não é a coação
que faz com que uma norma seja válida; na verdade, segundo Weber, a ordem jurídica é tida por válida
porque está arraigado nas pessoas o “costume” de obedecer ao direito – reconhecendo, assim, sua validade
–, e o desrespeito ao direito é reprovado pela “convenção”[18].

São seis as considerações de Weber sobre as relações entre direito e economia. Primeiro, ele afirma
que o direito não é função meramente da economia, pois há regulações jurídicas que não possuem viés
econômico, tais como alguns preceitos direcionados à honra da pessoa, questões procedimentais, de direito
de família, formalidades políticas. Há inúmeras atuações do direito que não tem envolvimento algum com
motivos econômicos. Ainda a demonstrar que direito e economia não possuem uma relação tão direta e
mecânica, as segunda e terceira considerações de Weber, respectivamente, afirmam que uma ordem jurídica
pode seguir imutável, embora as relações econômicas sofram acentuadas mudanças[19], bem como uma
ordem jurídica pode ser amplamente alterada, sem que tal alteração impacte na economia[20]. Há, aqui,
notória crítica de Weber ao materialismo histórico[21], o qual situa todos os fenômenos sociais como
tendentes à realização de fins econômicos.

Com relação à crítica ao materialismo histórico, um outro texto de Weber deixa muito claro que não
é tarefa das ciências empíricas, tal como a economia, estabelecer normas e ideais obrigatórios a partir de
práticas verificadas[22]. Entende Weber que a economia não pode, enquanto ciência empírica, ser o fim de
alguma ação humana – tal como coloca o materialismo histórico – porque a escolha de meios e fins cabe
sempre ao homem, que toma suas decisões baseado em suas próprias vivências. O que a ciência pode – e
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deve – fazer, é deixar claro para o homem que suas escolhas representam ações e inações em favor ou
desfavor de determinados valores. Weber acredita na importância e “promissoriedade” de uma análise das
práticas sociais condicionadas por fatores econômicos, embora rechace o materialismo histórico marxista,
pois este apresenta a economia como denominador comum e explicação causal (fim, portanto) de toda a
realidade histórica. Na verdade, a economia tem grande importância para a explicação dos fenômenos
sociais, mas não é a única explicação[23].

Na sua quarta consideração, contudo, Weber deixa claro que o direito está a serviço dos interesses
econômicos[24], pois reconhece que o poder jurídico é mantido, de alguma maneira, pela ação consensual de
grupos sociais, os quais são formados, em alto grau, pelos interesses materiais comuns[25].

O quinto ponto diz respeito ao fato de que o direito, especificamente a coação jurídica, é um fraco
instrumento de assunção de resultados diante da economia. Assim, embora o direito deva priorizar a
realização de interesses econômicos – conforme vimos acima –, este não possui força para, por si só e
mediante o uso da coação jurídica, promover mudanças na economia, caso os interesses econômicos em jogo
queiram manter o status quo. Embora o direito deva priorizar a realização das necessidades materiais do
homem, há uma independência da economia com relação ao direito. No trecho abaixo Weber deixa isso
claro:

“O grau de possibilidade de influência sobre a conduta econômica humana não é,
portanto, uma simples função da sujeição geral à coação jurídica. Os limites de êxito
da coação jurídica resultam mais dos limites do poder econômico dos interessados:
não apenas os recursos são limitados, mas também as possíveis formas de utilização
são limitadas pelas formas usuais de utilização e de troca entre as unidades
econômicas, as quais podem ser acomodadas, se é que se acomodam, a ordens
heterônomas somente após uma difícil reorientação de todas as disponibilidades
econômicas, e quase sempre com perdas ou, ao menos, desgastes”[26].

Assim, o direito por si só não é suficiente para alterar as práticas econômicas das pessoas. Tal ponto
já foi reconhecido no início, quando Weber explica que pode haver uma mudança na ordem jurídica sem
reflexo na economia, e vice-versa, já que o campo de um não se limita pelo campo do outro. Todavia, ainda
que se proceda a uma mudança no direito intencionada a mudar aspectos das relações econômicas, ainda
assim, apenas o direito – e seu aparato coativo – não bastaria. Seria também necessária uma inclinação das
pessoas a abandonar o status quo econômico – em razão de critérios utilitaristas e pessoais, como destacou
Weber – e partir para o acatamento da nova mudança legislativa, a qual, acredita-se, poderia trazer maiores
benefícios no que diz respeito a garantir interesses econômicos.

Por último, a sexta consideração, que decorre desta última citada, implica a prescindibilidade do
direito, enquanto instrumento de força de que se vale o Estado, para a manifestação dos fenômenos
econômicos. Contudo, devemos lembrar a ressalva feita por Weber: tal pensamento vale do ponto de vista
puramente “conceitual”, pois, com a aceleração das relações de troca verificada na sociedade moderna,
torna-se cada vez mais necessário o socorro a um direito rápido e seguro. Talvez resida aí a grande
importância que a análise econômica do direito dá ao próprio direito, relegando, por vezes, outros aspectos
da vida social. Neste sentido, a ordem econômica moderna precisa do direito[27], mas de um direito,
segundo o próprio Weber, “calculável segundo regras racionais”.

Em síntese, os seis comentários de Weber sobre a relação entre direito e economia são os seguintes:
(i) há aspectos do direito que não guardam relação com a economia, razão pela qual a relação entre estes
dois campos não é meramente mecânica; (ii) uma ordem jurídica pode não mudar, embora mude a economia;
(iii) uma ordem econômica pode mudar, embora permaneça imutável o direito; (iv) há um predomínio dos
interesses econômicos dentro do que o direito busca proteger, tendo em vista a forte influência – mas não
única, como quer o materialismo histórico – que as relações econômicas desempenham no agir humano; (v) a
fraca e não determinante influência que o direito exerce sobre a economia, razão pela qual se fala numa
independência da economia frente ao direito; e (vi) conceitualmente, o Estado e seu uso do aparato coativo
do direito não é fundamental para o funcionamento da economia, podendo-se falar, então, em
prescindibilidade da garantia estatal do direito para a manifestação de fenômenos econômicos.
5. Conclusões

Diante destas considerações, Maria José Fariña Dulce conclui:
“... para Weber, no âmbito das relações entre direito e economia se produz uma
quebra da eficácia da coação jurídica – ou do direito –, como meio de controle
social. Evidentemente, do ponto de vista material, as ‘leis’ meramente econômicas da
luta do mercado podem conduzir a inexoráveis situações de coação. Cada
ordenamento econômico, bem como a repartição da riqueza, impõe sua própria
coação, à margem da coação jurídica institucionalizada, de característica formal, que,
por outro lado – como já se disse –, supõe uma garantia de caráter histórico”[28].

Para Max Weber, direito e economia são dois campos que apenas dialogam enquanto se considera o
direito não do ponto de vista normativo, mas como produto das interações do homem. Superado este ponto,
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torna-se possível comparar as duas áreas. Permeia o pensamento weberiano a necessidade de ser abandonada
qualquer concepção mecânica e estanque que relacione direito e economia. Tal assertiva pode ser
direcionada ao materialismo histórico, à distinção stammleriana entre forma e matéria da vida social, e à
análise econômica do direito. Ao primeiro porque este vê as interações sociais, dentro das quais está o
direito, como tendo por único objetivo a realização de fins econômicos. À segunda porque Stammler atribuiu
ao direito, universalmente, a forma da vida social, enquanto que há, para Weber, outras “formas” da vida
social. Ademais, o direito sequer seria “forma” de algo, pois trata-se de algo posterior às interações. Assim,
há regulações alheias ao direito que, da mesma forma, moldam comportamentos, tais como aquelas
verificadas no seio do lar, na igreja, nas organizações e associações de pessoas. Devemos somar a isso o fato
de que, em Weber, a “matéria” da vida social não é apenas a economia, pois nem toda ação humana é
direcionada a um fim econômico, ou à cooperação entre pessoas. Desta forma, cai por terra a dicotomia
direito como “forma” – economia como “matéria” da vida social, ainda que Stammler defenda um
“monismo”. Com relação à análise econômica do direito, dá-se o oposto ao jusnaturalismo de Stammler:
instrumentaliza-se o direito em prol da criação – seja por juízes, em países do common law, seja por
legisladores – de regras mais eficientes e que, em última instância, diminuam os custos incorridos por quem
se vale do direito. Ocorre que, ao assim proceder, dá-se demasiada importância ao direito, a qual tem por
consequência reduzir tanto o papel do direito – já que este não lida apenas com questões que tenham a
economia como pano de fundo – quanto simplificar o rol de instituições que influem na economia,
desconsiderando o fato de que o direito não está em tudo nem as pessoas agem sempre pensando nas
consequências jurídicas de suas ações.

As relações entre direito e economia para Weber cuidam para diminuir a importância destes dois
campos dentro de um espectro de possibilidades muito mais amplo, que envolvem costumes, convenções,
instituições alheias ao direito, entre outros. Em Weber, economia e direito não se preenchem mutuamente,
não se encaixam perfeitamente como duas peças de um quebra-cabeça, feitas uma para a outra. Weber
reconhece que o direito, na sociedade moderna, é importante para a economia, e que o direito deve primar
pela realização de interesses econômicos; mas, ao mesmo tempo, adverte que a economia dele não depende,
pois essa interação não é única e sobre ela deitam inúmeros outros fatores. Ao fim, portanto, fica o
entendimento de que uma visão sociológica do direito – tal como feita por Weber – nos ajuda a compreender
o fenômeno jurídico enquanto possibilidade, e não como tábua de salvação das relações entre homens.   
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public revenues. In this sense, it is presented a description of the discussions held after the 

Constitution of 1988 and the PEC 233/08 authored by the executive power, evaluating the 

perspectives and the potential impacts if it is approved, in the regional redistribution. 

 

  

Key-woords: fiscal federalism; regional redistribution; Proposals for Constitutional 

Amendments 233/08 
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Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação (Brasil, 2008a).  

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Federalismo fiscal brasileiro tem sido discutido por diversas áreas da ciência, 

entre elas Política, Sociologia, Economia e Direito. Os elementos considerados na discussão 

do mesmo são vários: evolução histórica nas Constituições, autonomia entre os entes 

federados, forma de relacionamento e cooperação, obrigações e competências, entre outros. 

O presente artigo objetiva apresentar a discussão do federalismo na Constituição 

Federal de 1988 e seus desdobramentos no campo fiscal, enfocando a Proposta de Emenda 

Constitucional – PEC 233/2008.  

Não se trata da redução do federalismo ao aspecto fiscal, mas sim de ser este o 

objeto de estudo aqui apresentado para que se possa discutir o conteúdo da PEC 233/2008, 

possibilidades de reforma tributária e possíveis impactos na redistribuição regional. 

É sabido que uma das grandes dificuldades no estabelecimento de um sistema 

tributário no Brasil, bem como de reforma tributária, além da relação entre o setor público que 

quer mais recursos para execução de suas obrigações e o setor privado que sente uma pesada 

carga tributária, é a repartição vertical e horizontal dos recursos. 

Na repartição vertical, isto é, distribuição entre União, Estados e Municípios, há uma 

disputa por recursos, que em diferentes momentos apresentou diferentes configurações, 

conforme será apresentado no item 2 deste artigo. 

No que se refere à repartição horizontal, isto é, entre Estados e entre Municípios, há 

uma disputa nos critérios no que se relaciona a princípios compensatórios ou redistributivos, 

na qual Estados mais desenvolvidos defendem princípios compensatório, enquanto Estados 

menos desenvolvidos defendem princípios que promovam uma redistribuição regional, sendo 

uma difícil equação para o sistema tributário brasileiro. O mesmo ocorre na partilha de 

recursos entre os Municípios. 

Desta forma, o artigo apresenta no primeiro item uma discussão do federalismo 

fiscal brasileiro, no segundo item é dada atenção especial à composição estabelecida pela 
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Constituição Federal de 1988, na seqüência, abordam-se algumas discussões sobre a reforma 

tributária no Brasil para que, finalmente, se possa analisar a PEC 233/08 apresentada pelo 

Poder Executivo. 

Não se pretende esgotar as possibilidades de análise da PEC 233/08, portanto, 

privilegiou-se na construção do texto a análise dos impactos no sistema para União, Estados e 

Municípios e a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. 

Assim, no tópico a seguir inicia-se com a discussão do federalismo fiscal. 

  

2 FEDERALISMO FISCAL 

 

No Brasil, dada a adoção do federalismo na Constituição Federal de 1891 muito se 

tem discutido sobre o assunto, para alguns o federalismo foi estabelecido sem uma prévia 

discussão da participação dos entes federados (SIMONSEN, 1993; AFONSO, 1995). 

Entretanto, apesar destas questões, há um consenso sobre as duas principais dimensões a 

serem tratadas pelo federalismo: o desenho constitucional e a divisão territorial de poder 

governamental (SOUZA, 2005), sendo que deve haver a coexistência de autonomia e 

cooperação ente as esferas, sendo uma forma de estado composto (BORJA, 1985). 

Importante observar que se podem encontrar várias formas de federalismo; segundo 

Porfírio Júnior (2004) o federalismo pode ser dual ou dualista, cooperativo, de integração e de 

equilíbrio. 

O Federalismo dual ou dualista caracteriza-se por duas esferas de governo com 

atribuições e competências próprias, não havendo preocupação com uma coordenação ou 

harmonização das atividades exercidas por cada esfera. 

Já no federalismo cooperativo, é fundamental que haja uma harmonização das 

políticas das esferas governamentais. Ao se pensar no federalismo de equilíbrio o objetivo é 

justamente que esta forma de organização mantenha a autonomia dos entes locais, mas 

promova uma melhor distribuição dos recursos e da renda nacional 

Neste trabalho, o principal aspecto a ser analisado será o das relações 

intergovernamentais, discutindo aspectos cooperativos e de equilíbrio, não somente no que se 

refere à questão centralização-descentralização, mas procurando discutir o próprio texto 

trazido na Constituição Federal de 1988, no art. 3, no qual a redução das desigualdades sociais 

e regionais é contemplada como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil.  

Para esta análise é de grande importância o conhecimento histórico do federalismo 

fiscal no Brasil. 
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2.1 Federalismo fiscal no Brasil: uma perspectiva histórica 

 

O sistema federativo foi estabelecido na Constituição Federal de 1891, neste 

momento, na divisão de recursos entre União e Estados, o imposto de importação permaneceu 

sobre competência da União e o de exportação sobre competência dos Estados, levando a que, 

por um lado, a União tributasse mais nos Estados que os próprios Estados e, por outro lado, 

uma desigualdade muito grande entre os Estados, sendo que alguns tinham grande parte das 

receitas públicas (LEAL, 1975).  

A Constituição de 1934 tentou alterar o quadro, inclusive estabelecendo recursos 

próprios aos Municípios (BRASIL, 1937). 

Neste sentido, Oliveira (1991) observa que 

A instituição do imposto sobre vendas e consignações (IVC), ampliando o 

campo da incidência do antigo imposto sobre vendas mercantis de 1923, a 
ampliação da área de incidência para outros produtos do imposto do 

consumo, e a maior abrangência do imposto sobre a renda, emergiam como 

medidas mais consentâneas à nova realidade da economia, então calcada, 

basicamente, na atividade interna. Assim, a ampliação e generalização do 
imposto sobre a produção e circulação de mercadorias e do imposto sobre a 

renda, ao lado do estabelecimento de um teto ao imposto de exportação, 

apresentavam-se como a principal tentativa ensaiada para coadunar os 
instrumentos de política econômica à nova realidade. Com a criação de 

tributos de competência dos municípios, pode-se dizer que foi com esta 

constituição que o sistema tributário do país, pela primeira vez, delimitou 
expressamente o campo de competência de tributos para a esfera federal, 

estadual e municipal (OLIVEIRA, 1991, p. 24). 

 

A autorização para que as constituições estaduais estabelececem as alíquotas do 

Imposto sobre Vendas e Consignações é importante para ser observada, uma vez que este se 

constituiu no principal tributo estadual, principalmente a partir de sua transformação em 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICM e posteriormente em Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, é também objeto de recorrente discussão sobre 

as diferentes alíquotas
1
, conforme será tratado no item III. 

Na Constituição de 1937 voltou a haver uma concentração na esfera da União e 

redução de autonomia fiscal.  Na Constituição de 1946 houve a criação de mecanismos de 

transferência da União para os Municípios, objetivando a redução dos desequilíbrios verticais, 

assim, foi nesta Constituição que se estabeleceu a atual sistemática: transferências da União 

                                                
1
 Na reforma de 1966/67 o IVC foi transformado em Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICM e a União 

passou a definir suas alíquotas, um claro mecanismo de centralização das decisões. 
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para Estados e Municípios e de Estados para Municípios (BRASIL, 1946).  Desde então, os 

critérios de distribuição bem como da participação da União têm sido discutidos. 

Vale destacar que nas Constituições de 1934, 1937 e também 1946, a tributação 

sobre as exportações concentrou boa parte do debate, uma vez que, conforme observado por 

Oliveira (1991) havia uma modificação da estrutura produtiva brasileira. 

Já a reforma tributária de 1966 e a Constituição de 1967 centralizaram na esfera da 

União a receita tributária, objetivando a centralização das decisões sobre políticas públicas 

(OLIVEIRA, 1991). Houve uma expansão da capacidade de arrecadação da União, 

racionalização dos impostos federais e melhoria na eficiência da máquina federal 

(ARRETCHE, 2005). Neste sistema as transferências do Fundo de Participação dos 

Municípios – FPM e do Fundo de Participação dos Estados – FPE passaram a ser de 

fundamental importância, bem como as transferências negociadas (SOUZA, 2005). 

Com o passar dos anos, após a reforma de 1966, foram ocorrendo modificações no 

que se refere à centralização na esfera da União. No final da década de 70 e início da de 80 do 

século XX, com o agravamento da crise econômica, da situação financeira de endividamento 

interno e externo do setor público e com a abertura do sistema político, na qual as eleições de 

1982 (governadores) e 1985 (prefeitos das capitais) foram importantes marcos, houve um 

movimento dos Estados e Municípios para o aumento de suas receitas (SERRA, 1991). 

Foi com a redução da participação da União nas decisões da condução econômica e 

política que começaram a ocorrer mudanças no sistema tributário.  

Os percentuais de composição do FPE e FPM foram majorados, uma vez que entre 

1965 e 1975 tiveram baixa participação:
2
 5%; em 1976: 6%; 1977: 7%; 1978: 8%; 1979/80: 

9%; 1981: 10%. 

Nos anos 80 ocorreram as eliminações de transferências vinculadas, mas 

mantiveram-se as transferências negociadas.
3
 Havia uma crescente pressão exercida pelos 

Estados e Municípios para alterações no sistema tributário e estas vieram com a Emenda 

“Passos Porto” 
4
, também chamada de mini-reforma tributária, a qual aumentou a participação 

dos Estados, Distrito Federal e Municípios nas receitas da União. As mudanças mais 

importantes foram as elevações do FPM e do FPE: O FPM foi elevado de 10% em 1983 para 

                                                
2
 Os valores para composição do FPM e FPE sempre foram mantidos como percentuais do Imposto de Renda - 

IR e do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. 
3
 As transferências vinculadas representavam a decisão por parte da União do setor a ser investido, as 

transferências negociadas, originárias de verbas que não pertencem às transferências estabelecidas em 
Constituição, são concedidas pela União, representando um importante elemento de negociação política. 
4
 Emenda Constitucional nº 23 de 1983. 
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13,5% em 1984 e para 16% em 1985 e o FPE elevado de 9% em 1983 para 12,5% em 1984 e 

14% para 1985. 

Em 1985 novas medidas foram tomadas para o aumento da participação de Estados e 

Municípios. Aumentou-se a carga tributária com a elevação do Imposto de Renda e 

juntamente a isso, houve novo aumento do percentual que compunha o FPM e FPE, levando 

ao fortalecimento de Estados e Municípios e a uma rediscussão do federalismo no Brasil. 

Essas mudanças, a restauração do debate sobre o federalismo fiscal, além da abertura 

política com o fim do período autoritário militar e o aumento da participação de Estados e 

Municípios, levaram à configuração assumida pela Constituição Federal de 1988. 

Não se deve analisar a Constituição Federal de 1988 somente sob a ótica do 

restabelecimento do federalismo no seu aspecto financeiro uma vez que Estados e Municípios 

recuperam sua participação, mas também na forma de atribuições e encargos. 

Arretche (2005) discute a dificuldade em se discutir centralização-descentralização 

nas federações. Ressalta a importância da análise da distribuição de competências, recursos 

tributários e fiscais e mecanismos institucionais para a representação da vontade das 

diferentes esferas. Ressalta também a dificuldade que existe na análise da distribuição de 

recursos e competências, uma vez que nestas últimas, muitas vezes há o estabelecimento de 

forma cooperada. Apesar disto, reconhece que 

A autonomia dos governos para tomar decisões deriva em boa medida da 
extensão em que detêm autoridade efetiva sobre recursos tributários e/ou 

fiscais. Governos desprovidos de autonomia para obter – por meio de 

taxação – recursos, em montante suficiente para atender minimamente às 

demandas de seus cidadãos, tendem a incorporar à sua agenda as 
orientações políticas do nível de governo – ou agente privado, ou ainda 

organismo internacional – que de fato tem controle sobre tais recursos. 

Simetricamente, governos dotados de autoridade sobre recursos tributários 
têm mais condições de definir com autonomia sua própria agenda de 

governo (ARRETCHE, 2005, p. 71) 

 

É neste sentido que se apresenta a análise da questão tributária na Constituição 

Federal de 1988, aumentando a participação de Estados e, principalmente, Municípios, mas 

sendo necessária uma maior discussão sobre critérios para a redistribuição regional. 

  

3 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E O FEDERALISMO 

 

A Constituição Federal de 1988 elevou o município à condição de ente federado, 

estabelecendo uma descentralização e a existência de soberania, para União, Estados e 

Municípios (ROSSINHOLI, 2008). 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2318



  

A Reforma tributária de 1988 caracterizou-se por um aumento da participação de 

Municípios e Estados nas receitas disponíveis. Em relação à repartição horizontal as 

principais transferências federais, o FPM e o FPE, não sofreram alterações nos critérios, 

havendo apenas aumento das porcentagens do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e 

Imposto de Renda - IR que compõem esses fundos, o valor destinado a composição do FPM 

passou de 17,5% para 22,5% e recompensa de 10% do IPI para Estados exportadores. 

Na transferência de Estados para Municípios da QP-ICMS (Quota Parte do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) também não houve modificações, mas ocorreu 

aumento da alíquota de 20% para 25%. 

O ITBI - Imposto de Transmissão de Bens Imóveis "inter vivos" e "causa mortis", 

antes pertencente aos Estados, foi desmembrado, ficando o "inter vivos" a cargo do 

Município. Proíbe-se a União de isentar impostos de abrangência municipal. O ICM é 

transformado em ICMS, incorporando os impostos, antes de competência federal, sobre 

combustíveis e lubrificantes, energia elétrica e mineração, serviços de transporte e 

comunicação, aumentando a transferência para os municípios de 20% para 25%.  

Para Rezende (1995) há dois aspectos do federalismo brasileiro que devem ser 

destacados: as disparidades regionais e a forte tradição municipalista. No que se refere às 

desigualdades regionais, o autor ressalta que é a fonte do conflito entre um sistema tributário, 

no qual ocorre pressão por autonomia dos Estados mais fortes economicamente, e pressão por 

transferências dos Estados menos desenvolvidos.  

Por ocasião da Constituição Federal de 1988 vários estudos foram elaborados 

discutindo o estabelecimento do federalismo e a responsabilidade de cada ente federado.
5
 

Vale destacar o problema proporcionado pela Guerra Fiscal, isto é, redução de 

alíquotas do ICMS para atração de empresas, existente entre os Estados (ELALI, 2005). 

Não obstante os estudos apontem para o aumento das receitas estaduais e 

municipais, nos últimos anos verifica-se um aumento da participação da União no total 

tributado. 

Também é importante analisar o aumento da carga tributária total na economia 

brasileira, que foi justamente após a Constituição Federal de 1988 que teve seu grande 

aumento. Este aumento pode ser explicado por meio da busca pelo equilíbrio fiscal que 

passou a ser presente na economia brasileira a partir do Plano Real, para o aumento da receita 

novas alíquotas e contribuições corroboraram. 

                                                
5
 Destacamos os estudos de Dain (1995), Escola Nacional de Administração Pública – ENAP (1993) e Affonso 

(1995). 
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As análises do aumento da carga tributária total, bem como, da reversão do quadro 

de redução da participação da União na receita disponível, podem ser realizadas por meio da 

Tabela 1 

Tabela 1 - Evolução da Receita Tributária por nível de governo – 1960/2004 

 
Conceito/Ano Carga tributária - % do PIB Composição - % do total 

 Federal Estadual Local Total Central Estadual Local total 

Arrecadação direta - A  

 

       

1960 11,10 5,50 0,80 17,40 64,0 31,3 4,9 100,0 

1980 18,50 5,40 0,70 24,60 75,1 22,0 2,9 100,0 

1988 15,79 5,94 0,65 22,40 70.5 26,5 2,9 100,0 

2002e 24,39 9,47 1,68 35,54 68,6 26,7 4,7 100,0 

2003e 24,42 9,45 1,63 35,49 68,8 26,6 4,6 100,0 

2004o 24,99 9,46 1,74 36,18 69,1 26,1 4,8 100,0 
Receita Disponível -B         

1960 10,40 5,90 1,10 17,40 59,4 34,0 6,6 100,0 

1980 17,00 5,50 2,10 24,60 69,2 22,2 8,6 100,0 

1988 14,00 6,00 2,40 22,40 62,3 26,9 10,8 100,0 

2002e 20,56 9,06 5,92 35,54 57,9 25,5 16,7 100,0 

2003e 20,94 8,83 5,73 35,49 59,0 24,9 16,1 100,0 

2004o 21,42 8,90 5,87 36,18 59,2 24,6 16,2 100,0 

Fonte: Dados da FGV/IBGE, Contas Nacionais, STN, SRF, IBGE, MPAS, CEF, CONFAZ 

FINBRA/STN e = estimativas preliminares; o= orçamento da União. Parte C – elaboração 
própria.  (AFONSO, 2004).  

 

 

A participação dos Municípios na receita tributária disponível do país teve um 

aumento significativo a partir dos anos 80 do século XX, mas verifica-se que em 2003 e 2004 

houve redução.  

Na análise da participação dos Estados pode-se concluir que tanto a arrecadação 

direta quanto a receita disponível diminuíram, enquanto a arrecadação própria que era de 

31,3% foi reduzida para 26,1% do total da tributação do país, representando uma queda de 

16,61%. A participação, no total da arrecadação depois das transferências, teve uma redução 

de 34,0% do PIB para 24,65, representando uma queda de 27,5%, mostrando que aumentaram 

as transferências dos Estados para os Municípios (uma vez que no Brasil não existe 

transferência de Estados para a União).  

A participação da União teve aumento com as políticas centralizadoras, pós 

Constituição de 1988 reduziu-se e voltou a se recuperar em 2003 e 2004.  

Assim, conclui-se que historicamente houve uma redução da participação dos 

Estados, um grande aumento da participação dos Municípios e a relativa estabilidade na 

participação da União.  
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Um dos principais fatores do aumento da participação da receita da União no total 

tributado nos últimos anos ocorreu, entre outros motivos, em função da prerrogativa, não 

estabelecida para Estados e Municípios, da criação de contribuições
6
 e do estabelecimento da 

Desvinculação das Receitas da União – DRU que permite que o governo retenha 20% da 

receita antes das transferências constitucionais
7
. 

Sobre isto Afonso (2004) apresenta 

Se a descentralização inicialmente tinha sido mais um movimento de 

municipalização dos recursos públicos, o avanço recente do governo federal 
na divisão do bolo nacional tributário (ressalvando que também aumenta o 

bolo, isto é, a carga tributária global) consolida uma perda de importância 

relativa dos governos estaduais e começa a apontar, a partir do biênio 
2003/04, para uma tendência recentralizadora da arrecadação direta e 

também da receita disponível (ainda que em menor grau). Logo, se alguém 

avaliar que há uma crise na Federação, ela é, antes de tudo, uma crise 
estrutural no nível intermediário do governo, e nesta época de maior 

redução dos repasses dos fundos de participação, uma crise conjuntural dos 

governos, especialmente pequenas Prefeituras, muito dependentes de tais 

transferências (AFONSO, 2004, p. 12) 

  

Assim, é a partir das questões aqui destacadas que objetiva-se discutir a PEC 233/08, 

enfatizando-se as questões relativas a participação da União no total tributado, divisão dos 

recursos entre os entes federados de forma vertical: União, Estados e Municípios; a 

distribuição entre os Estados em função de proposta de mudança na sistemática do ICMS e 

criação de fundo regional para desenvolvimento, uma vez que se verificou serem estes 

importantes elementos de discussão. 

O artigo esta concentrado na PEC 233/08 por representar a atual proposta do Poder 

Executivo, entretanto é importante constar que desde o estabelecimento do novo sistema pela 

Constituição Federal de 1988 várias propostas foram apresentadas com objetivo de alterar o 

sistema tributário
8
. 

 

 

                                                
6
 Sobre isto, em texto explicativo sobre a PEC 233/08 o próprio Executivo apresenta: “(...) De fato, nas duas 

últimas décadas, o aumento da receita da União baseou-se essencialmente em contribuições sociais não 
partilhadas, como a Cofins, a CSLL e a CPMF, o que levou a um esgarçamento da solidariedade federativa e a 
um profundo descontentamento dos governos subnacionais.” (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2008, p.19) 
7 A DRU foi criada como Fundo Social de Emergência em 1994, transformado em Fundo de Estabilização Fiscal 
até 1999 e, a partir de 2000, transformado na DRU, com aprovação pelo Congresso Nacional até 2007. Em 
dezembro de 2007 a DRU foi aprovada pela Emenda Constitucional nº 56 de 20 de dezembro de 2007 para 
vigência até 2011 (ROSSINHOLI, 2008). 
8
 Entre as propostas que tramitaram no período posterior à Constituição Federal de 1988 merece destaque a 

PEC 175/95 apresentada pelo Poder Executivo, no momento representado pelo governo do PSDB e do 
presidente Fernando Henrique Cardoso, apresentava a extinção do IPI e criação de uma alíquota federal no 
ICMS, objetivando, entre outros elementos, o fim da guerra fiscal. Esta mesma análise será feita por ocasião da 
PEC 233/08 a ser discutida neste artigo. 
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4 PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 233/2008 

 

A PEC 233/08 foi enviada ao Congresso pelo Executivo
9
 em 28 de Fevereiro de 

2008 tendo como objetivos principais 

(...) simplificar o sistema tributário nacional, avançar no processo de 

desoneração tributária e eliminar distorções que prejudicam o crescimento 

da economia brasileira e a competitividade de nossas empresas, 
principalmente no que diz respeito à chamada “guerra fiscal” entre os 

Estados. Adicionalmente, a Proposta amplia o montante de recursos 

destinados à Política Nacional de Desenvolvimento Regional e introduz 

mudanças significativas nos instrumentos de execução dessa Política. Com 
estas mudanças, pretende-se instituir um modelo de desenvolvimento 

regional mais eficaz que a atração de investimentos através do recurso à 

“guerra fiscal”, que tem se tornado cada vez menos funcional, mesmo para 
os Estados menos desenvolvidos (BRASIL, 2008b). 

  

Nas discussões promovidas pelo Ministério da Fazenda, apresenta ainda como 

objetivo “(...) melhorar a qualidade das relações federativas, ampliando a solidariedade 

fiscal entre a União e os entes federados, corrigindo distorções e dando início a um processo 

de aprimoramento do federalismo fiscal no Brasil.” (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2008, p. 

8). 

A proposta foi apensada à PEC 31/2007 em 22 de abril de 2008, em função de esta 

última tratar do mesmo assunto e ter sido apresentada em data anterior, conforme prevê o 

regimento interno da Câmara dos Deputados (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2000). Após 

esta data, foi tema de debate na Assembléia Legislativa do Paraná para avaliar os impactos 

para as finanças daquele estado; em março de 2009 foi aprovado requerimento para discutir o 

impacto da PEC 233/08 na seguridade social.     

Ao analisar-se o conteúdo, verifica-se que a PEC 233/08 contempla princípios que 

têm sido discutidos no decorrer do federalismo brasileiro, conforme mencionado 

anteriormente, as questões da distribuição regional, da Guerra Fiscal e da relação entre Setor 

Público e Privado, no que tange à oneração da produção, são elementos muito discutidos na 

bibliografia pertinente ao assunto. 

Como forma de atender a estes objetivos a PEC 233/08 possui 13 artigos 

 

                                                
9
 Uma das possíveis formas de apresentação de uma PEC é o envio pelo Executivo da mesma à Câmara dos 

Deputados. Seja pelo envio direto pelo Executivo, ou pela apresentação por meio das assinaturas necessárias, 
uma PEC para ser transformada em Emenda Constitucional deve ser votada em dois turnos na Câmara dos 
Deputados e aprovada por três quintos dos votos dos membros. Após aprovação na Câmara é encaminhada ao 
Senado, também devendo ser aprovada em dois turnos com três quintos dos votos, se houver alteração no texto 
deve voltar à Câmara dos Deputados (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2000). 
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(...) O art. 1º altera vinte artigos da Constituição Federal (arts. 34, 36, 61, 

62, 105, 114, 146, 150, 151, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 167, 195, 198, 

212 e 239) e insere um novo artigo no Texto Constitucional permanente 
(art. 155-A); o art. 2º altera dois artigos do ADCT (arts. 60 e 76); o art. 3º 

trata do atual ICMS; o art. 4º, do novo ICMS; o art. 5º, do Fundo de 

Equalização de Receitas; o art. 6º, das destinações para educação básica e 

ações na área de transportes; o art. 7º, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Regional; o art. 8º extingue o Salário-Educação; o art. 9º 

prevê estabelecimento de limites para a carga tributária, relativamente ao 

IR, IVA-F e novo ICMS; o art. 10, sanções para Estados e Distrito Federal, 
em caso de concessão de benefícios irregulares do atual ICMS; o art. 11 

trata de redução de alíquotas da contribuição do empregador à Previdência 

Social; o art. 12, da eficácia dos dispositivos da futura Emenda 

Constitucional; e o art. 13, da revogação de dispositivos constitucionais em 
vigor (SOARES, 2008, p.3) 

 

O Governo Federal destaca a importância da PEC como forma de desoneração da 

atividade produtiva, uma das principais justificativas para criação do IVA-F, todavia, neste 

texto os objetivos principais, conforme apresentados, são o da discussão da distribuição para 

redução das desigualdades regionais e questões da repartição entre os entes federados. 

Assim, para uma melhor análise, apresenta-se a seguir as principais modificações 

nas finanças da União, Estados e Municípios, a proposta de criação de Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Regional que tem como objetivo a redução das desigualdades regionais e da 

Guerra Fiscal. 

 

4.1 Modificações nas Finanças da União, Estados e Municípios 

 

Entre outros elementos, a PEC nº 233/2008 extingue a Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido - CSLL, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -COFINS 

(art. 195, I, CF-88, alterado pelo art. 1º da PEC, c/c art. 13, I, “d”, da PEC), a CIDE-

Combustíveis (art. 13, I, “c”, da PEC), a contribuição do Salário-Educação (art. 8º da PEC) e 

adapta o texto Constitucional para a extinção do Programa de Integração Social - PIS (art. 

239, CF-88). 

Para substituí-los cria o Imposto sobre Valor Adicionado Federal – IVA-F, podendo 

haver uma alíquota adicional para substituir parcialmente a contribuição do empregador sobre 

a folha de pagamento, a CSLL deve ser absorvida pelo Imposto de Renda Pessoa Jurídica - 

IRPJ. 
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Se a PEC for aprovada as alterações ocorrerão de forma gradativa, iniciando-se em 

1º de janeiro do 2º ano subseqüente ao da promulgação da Emenda, sendo que a redução de 

alíquota da empresa sobre a folha de pagamento entra em vigor imediatamente. 

É importante observar que a alteração modifica as transferências já estabelecidas 

uma vez que altera tributos que compõem transferências tributárias, assim, estabelece que 

50,3% do produto da arrecadação do IR, IPI e IVA-F fiquem vinculados aos seguintes 

dispêndios: 

a) 38,8% para financiar a Seguridade Social (art. 159, I, “a”, CF-88); 

b) 6,7% para pagar o seguro-desemprego e o abono salarial (art. 159, I, “b”, 
CF-88); 

c) 2,5% para subsidiar combustíveis, financiar projetos ambientais a eles 

relacionados e financiar projetos de infra-estrutura de transportes, 

percentual que permanecerá aplicável até que lei complementar o altere (art. 
159, I, “c”, 1, CF-88, e art. 6º, I, da PEC); 

d) 2,3% para financiar a educação básica, percentual que permanecerá 

aplicável até que lei complementar o altere (art. 159, I, “c”, 2, CF-88, e art. 
6º, II, da PEC) (SOARES, 2008, p. 4-5). 

 

Também se prevê mudanças na vinculação de receitas de impostos federais para a 

educação em função das mudanças nos tributos, a DRU é mantida, mas após as transferências 

que substituem o salário-educação. A DRU tem sido muito discutida por reduzir o montante a 

partir do qual as transferências são realizadas. Entre outros momentos, este debate esteve 

presente no momento da aprovação da Emenda Constitucional 53 de 2006 que criou o Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação- FUNDEB. 

Pela PEC 233/08, os critérios de transferência do Fundo de Participação dos Estados 

– FPE e Fundo de Participação dos Municípios – FPM também são alterados, os percentuais 

de 21,5% para o FPE e 23,5% para o FPM são mantidos, mas é alterada a base de cálculo, 

pois o IVA-F passa a fazer parte. De acordo com estudos da Confederação Nacional dos 

Municípios – CNM não haveria nem perdas e nem ganhos. 

Com respeito à vinculação das receitas estaduais às despesas com ensino, o 

percentual não foi modificado (25%) e, devido à redação vigente da Constituição, as 

substituições são realizadas automaticamente, sem necessidade de alteração do texto 

Constitucional. Também não foram alterados os vínculos à saúde. 

Nas transferências os percentuais de transferências de receitas dos impostos 

estaduais para os Municípios mantiveram-se inalterados: 25% do ICMS e 50% do IPVA. 

Em relação às transferências da União para os Estados e Municípios, cria o Fundo de 

Equalização de Receitas - FER, que substitui o Fundo IPI-Exportações, sendo que os Estados 
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devem repassar 25% aos Municípios. Para a composição deste fundo serão destinados 1,8% 

dos 49,7% composto pelo IR, IPI e IVA-F, 100% do Imposto sobre Grandes Fortunas - IGF e 

de impostos residuais de competência da União. 

O Poder Executivo deverá enviar ao Congresso nacional, em até 180 dias, da data da 

promulgação da Emenda Constitucional resultante da aprovação da PEC nº 233/2008, projeto 

de lei complementar para instituir o Fundo de Equalização. Até a entrada em vigor da lei 

complementar 

Os recursos do Fundo de Equalização de Receitas serão distribuídos 

aos Estados e ao Distrito Federal proporcionalmente ao valor das 

respectivas exportações de produtos industrializados, sendo que a 

nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a 

vinte por cento do total. (BRASIL, 2008b)  

 

 Além das questões a serem discutidas de impactos para os Estados é importante 

constar que hoje a lei federal estabelece que na transferência da QP-ICMS dos Estados para os 

Municípios 75% deve ser vinculado ao Valor Adicionado, sendo assim uma transferência 

compensatória, e os critérios dos outros 25% devem ser estabelecidos na legislação estadual, 

ao propor a retirada deste vínculo entende-se que a União pode estar transferindo parte da 

discussão para a relação entre Estados e Municípios.  

Em estudo realizado pelo Ministério da Fazenda (2008) apresentam-se as distorções 

causadas pela atual legislação enfatizando que, em alguns casos, a diferença per capita entre 

Municípios de um mesmo Estado é de 138 vezes.  

Sem dúvida este valor trata-se de uma distorção, mas é importante lembrar que a 

QP-ICMS tem princípio compensatório, ao contrário do FPE e FPM que, apesar do vínculo 

proporcional à população para estabelecimento da participação, tem princípios redistributivos. 

Portanto, se aprovada a PEC a discussão sobre os critérios de transferência do ICMS para os 

Municípios será uma questão de fundamental importância. 

 

4.2 Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional – FNDR e Guerra Fiscal 

 

Com o objetivo da redução das desigualdades regionais o Fundo IPI-Exportações 

(10% do IPI) e os recursos de 3% do IR e IPI para financiar o setor produtivo das Regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste são substituídos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Regional - FNDR, que receberá recursos de 4,2% no 2º ano e terá aumento de 0,1% até atingir 

o 4,8%. 
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Este fundo deverá ser destinado em, no mínimo, 99% do seu valor, para as regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sendo reduzido em 1% ao ano até atingir 95%. Destes 

percentuais, 80%, a partir do 2º ano, devem ser destinados ao financiamento da atividade 

produtiva, sendo reduzido até 60% no 8º ano.   

A vinculação do Fundo pode ser visualizada por meio da Tabela 2 

 

Tabela 2: Transição da Política de Desenvolvimento Regional (R$ bi. de 2008) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
% base partilha destinada ao FNDR 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 
% FNDE destinado a financiamento 80 76 72 68 64 62 60 
% mínimo destinado ao N/NE/CO 99 98 97 96 95 95 95 
valor 9,5 10,3 11 11,8 12,7 13,6 14,6 
financiamento 7,6 7,8 7,9 8,1 8,1 8,5 8,8 
Investimento estrut./transferências 1,9 2,5 3,1 3,8 4,6 5,2 5,8 
Projeções realizadas com base na hipótese de crescimento de 5% do PIB ao ano. 

Fonte: Ministério da Fazenda, 2008, p.15. 

 

A proposta foi encaminhada pelo Executivo em fevereiro de 2008 o que justifica a 

projeção feita com a expectativa de 5% de crescimento do PIB, entretanto, dada a conjuntura 

econômica nacional e mundial, a mesma não se verificou nem em 2008 e nem em 2009. 

O texto prevê a necessidade de lei complementar para destinação dos recursos, mas 

inicialmente a distribuição se daria em 72,9% por meio das instituições financeiras regionais, 

16,2% para o Fundo ao de Desenvolvimento do Nordeste e 10,9% para o Fundo de 

Desenvolvimento da Amazônia. 

Nas suas considerações o Executivo apresenta que este fundo substituirá com 

eficiência a Guerra Fiscal que se encontra como um modelo de desenvolvimento que perdeu 

sua eficácia, representando na verdade uma renuncia fiscal 

Para resolver o problema da Guerra Fiscal a partir de 1º de janeiro do 8º ano 

subseqüente ao da promulgação da Emenda, o ICMS seria substituído por imposto de alíquota 

única. Nos argumentos da PEC 233/08 o Poder Executivo considera que 

A principal alteração no modelo é que o novo ICMS contempla uma 

competência conjunta para o imposto, sendo mitigada a competência 

individual de cada Estado para normatização do tributo. Assim, esse 

imposto passa a ser instituído por uma lei complementar, conformando uma 

lei única nacional, e não mais por 27 leis das unidades federadas. 
Dada a peculiaridade dessa lei complementar, que vai além da norma geral, 

fazendo as vezes de lei instituidora do imposto para cada Estado e o Distrito 

Federal, são propostas, no § 3o do art. 61 da Constituição, regras especiais 
para a iniciativa dessa norma, que ficará a cargo do Presidente da República 

ou de um terço dos Senadores, dos Governadores ou das Assembléias 
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Legislativas, sendo que nessas hipóteses deverão estar representadas todas 

as Regiões do País. Tal configuração tem o objetivo de prover maior 

estabilidade à legislação do imposto, que, com isso, estará sujeita a um 
menor volume de propostas de alteração (BRASIL, 2008). 

  

Assim, um dos pontos principais da PEC é a nivelação do percentual estipulado para 

o ICMS, com o objetivo acabar com a Guerra Fiscal entre os Estados. Para isto, nas operações 

interestaduais, o produto da arrecadação pertencerá ao estado de destino da mercadoria ou 

serviço e ficará com o estado de origem, o correspondente a 2% do imposto, só não ocorrerá 

se caso a alíquota a tributar for menor que esta, neste caso o imposto ficará no seu percentual 

total com o Estado de origem, também ficará nos casos em que houver transações que envolva 

petróleo, lubrificantes, ou combustíveis dele derivados e energia elétrica.  

O Ministério da Fazenda (2008) apresenta a progressão das tarifas interestaduais da 

forma que se segue 

 

Tabela 3: Alíquota do ICMS no Estado de Origem 

Alíquota 

atual 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

12% 11% 10% 8% 6% 4% 2% 2% 

7% 6,5% 6% 5% 4% 3% 2% 2% 

Fonte: Ministério da Fazenda, 2008. 

 

No que tange a Guerra Fiscal é importante analisar e estudo apresentado por 

Medeiros Netto (2003) na Consultoria Legislativa  

A guerra fiscal – protagonizada pelos Estados para atrair 

investimentos, através de ações que procuram conceder vantagens 

apenas os benefícios fiscais, mas também incentivos financeiros e 

imobiliários que representam vantagens locacionais aos olhos dos 

empresários (MEDEIROS NETTO, 2003, p.5) 

 

Assim, é de se considerar a possibilidade que mesmo com a harmonização das 

alíquotas para o ICMS interestadual não haja uma total impossibilidade da Guerra Fiscal, uma 

vez que Estados e Municípios poderão continuar a promovê-la com os incentivos financeiros 

e imobiliários. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procurou-se apresentar no decorrer do artigo as diferentes formas de configuração 

do federalismo fiscal brasileiro no decorrer de sua trajetória, verificando que, apesar do 
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princípio federativo prever a cooperação entre os entes federados, historicamente no Brasil 

tem havido a disputa por recursos que é acompanhada de uma disputa pelo poder político, 

muitas vezes associado à receita disponível pelos entes federados. 

Ao analisarem-se os elementos relacionados às alterações na distribuição de recursos 

entre União, Estados e Municípios que a PEC 233/08 apresenta não se pretende novamente 

sobrepor esta discussão a discussão da necessidade de cooperação ente os entes federados, 

mas sim analisar se alguns dos principais problemas, desigualdade regional e disputa 

horizontal pelos recursos, tendem a ser minimizados. 

Entre os principais elementos da PEC 233/08 está a criação do IVA-F que absorverá 

a PIS, COFINS e CIDE, mudará a legislação inibindo a Guerra Fiscal por meio do ICMS e 

criará o Fundo de Desenvolvimento Regional. 

Mudanças no sistema tributário que permitam a redução das desigualdades regionais 

são de fundamental importância, assim como, iniciativas que tentem impedir a realização de 

Guerra Fiscal.  

Entende-se que na Guerra Fiscal há uma renúncia tributária, mas a mesma não é 

exercida como uma política macroeconômica organizada e com objetivo de desenvolvimento, 

mas como atitudes locais e de análise de curto prazo. 

A PEC 233/08 propõe mudanças significativas no ICMS, bem como na Quota-Parte 

dos Municípios, entende-se assim que é fundamental a discussão dos impactos, uma vez que 

tal tributo representa aproximadamente 20% de toda carga tributária brasileira. 

Mesmo considerando que a PEC 233/08 apresenta no seu texto elementos 

importantes e que devem ser enfrentados no debate brasileiro, verifica-se a ausência de 

análise quantitativa que aponte os reais impactos das mudanças propostas, sendo de 

fundamental importância para a discussão da mesma. 

Também será necessário um debate político, no qual a desproporcionalidade de 

representatividade no Congresso poderá influenciar na decisão.  

Finalmente, entende-se que a discussão da Reforma Tributária de forma geral, e da 

PEC 233/08 de forma específica, é de fundamental importância para o amadurecimento do 

debate e aprovação de mudanças que se fazem necessários no atual sistema. 
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AGÊNCIAS REGULADORAS E O MITO DA INDEPENDÊNCIA: UMA VISÃO
INTERDISCIPLINAR DOS MECANISMOS INSTITUCIONAIS DE INTERAÇÃO NO ÂMBITO

DA ANATEL.

REGULATORY AGENCIES AND THE MYTH OF INDEPENDENCE: AN INTERDISCIPLINARY
VIEW OF THE INSTITUTIONAL MECHANISMS OF INTERACTION WITHIN THE ANATEL.

Victor Epitácio Cravo Teixeira

RESUMO
O presente artigo versa sobre a independência das agências reguladoras, com o objetivo de demonstrar a
impropriedade com que críticos do vigente sistema jurídico regulatório brasileiro acreditam no insulamento
democrático de tais agências. Nessa trilha, comentam-se propostas legislativas, resumidas no Projeto de Lei
nº. 3.337/2004, de devolver ao poder centralizado da Administração Pública parcela significativa da
competência decisória hoje legalmente delegada às Agências Reguladoras. O artigo emprega uma perspectiva
interdisciplinar, acrescentando uma visão político-econômica à análise jurídica do fenômeno da regulação
setorial. De modo a restringir o objeto do estudo, o artigo contempla apenas o sistema regulatório das
telecomunicações, considerando, embora com foco nos mecanismos institucionais de participação pública, as
diferentes relações entre a Anatel, Poderes Legislativo e Executivo, grupos de interesse e sociedade.
PALAVRAS-CHAVES: agências reguladoras; Anatel; déficit democrático; interdisciplinaridade;
neoinstitucionalismo; centralização; delegação.

ABSTRACT
This paper focuses on the independence of regulatory agencies, intending to demonstrate the impropriety
with which critics of the Brazilian current regulatory system believe that such agencies are in democratic
isolation. This study also aims to comment legislative proposals, outlined in the Bill of Law nº. 3.337/2004,
which is designed to return to the centralized government’s power significant portion of today's decision-
making function legally delegated to regulatory agencies. The paper employs an interdisciplinary perspective,
adding a political-economic vision to the legal analysis of the phenomenon of sectorial regulation. In order to
restrict the object of this study, the paper considers only the telecommunications regulatory system,
regarding the different relationships between the Anatel, Legislative and Executive branches, interest groups
and society, though with a focus on institutional mechanisms for public participation.
KEYWORDS: regulatory agencies; Anatel; democratic deficit; interdisciplinarity neoinstitutionalism;
centralization; delegation.

1.         Introdução.

 
O Brasil conheceu em meados da década de 90 o nascimento de um fenômeno jurídico parido da

mesma política que gestou o processo de privatização dos setores de serviços estatais. À medida que o
Estado descasou sua confusa e improfícua atuação prestadora e ao mesmo tempo reguladora de serviços,
delegando a primeira à iniciativa privada, voltaram-se então todas as atenções à missão regulatória estatal.
Vieram à luz da ordem jurídica nacional, numa febre de criação (SUNDFELD, 2000), as diversas agências
reguladoras incumbidas de levar aos recém libertos setores econômicos regras e diretrizes orientadas ao
interesse público e à concorrência.

A veloz redução da participação direta do Estado na economia, porém, não resultou em
proporcional abstinência de intervenção estatal. Ao contrário, o que se descobriu chamar de nova regulação
estatal brasileira caracterizou-se pela profusão de normas jurídicas pelas quais o Estado almejou intervir,
agora de maneira indireta, na cadeia de produção de utilidades públicas já em mãos de particulares
(MARQUES NETO, 2000). Essa intervenção por via oblíqua passou a assinalar a missão regulatória do
Estado, a qual, em sua forma mais relevante, foi atribuída às agências reguladoras, surgidas sob os signos da
especialidade técnica e da independência funcional.

No setor de telecomunicações não foi diferente. A privatização do Sistema Telebrás foi
acompanhada pela promulgação da Lei nº. 9.472, de 16 de julho de 1997, a Lei Geral das Telecomunicações
– LGT, que criou a Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel e estabeleceu o marco legal segundo o
qual essa agência auferiu competência para organizar a exploração econômica do setor. Deu-se vida a uma
autarquia federal em regime especial, não subordinada hierarquicamente ao Poder Executivo, e legalmente
competente para expedir resoluções contendo normas, de caráter geral e abstrato, dirigidas a todos os atores
cuja atividade esteja submetida à fiscalização da Agência.

É a respeito da propalada independência das agências reguladoras, da Anatel em particular, que o
presente ensaio pretende se deter. Tenciona-se demonstrar a impropriedade com que alguns críticos do
vigente sistema jurídico regulatório brasileiro apelidam de independentes as agências reguladoras, como
fossem ilhas isoladas de qualquer comunicação com o mundo a elas exterior. Da mesma forma, e seguindo
essa trilha, comentar-se-ão as propostas legislativas, resumidas no Projeto de Lei nº. 3.337/2004, de devolver
ao poder centralizado da Administração Pública parcela significativa da competência decisória hoje
legalmente delegada às Agências Reguladoras.
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Com esse propósito, empregar-se-á uma perspectiva interdisciplinar, acrescentando uma visão
político-econômica à análise jurídica do fenômeno da regulação setorial. Para tanto, e de modo a restringir o
objeto deste estudo às poucas linhas que se lhe reservam, contemplar-se-á apenas o sistema regulatório das
telecomunicações, considerando, embora com foco nos mecanismos institucionais de participação pública, as
diferentes relações entre a Anatel, Poderes Legislativo e Executivo, grupos de interesse e sociedade.

 
2.         Análise político-econômica da regulação setorial.

 
Em primeiro plano, convém trazer a este ensaio o enfoque da análise econômica sobre a

organização do sistema regulatório brasileiro, cujo estudo é objeto da Teoria Política Positiva da Regulação.
Trata-se de teoria que leva em consideração aspectos políticos ao abordar questões econômicas, tendo como
arcabouço instrumental a Nova Economia Institucional, centrada no papel das instituições políticas, sociais e
econômicas na resolução de problemas de agência, coordenação e contratos entre empresas, reguladores,
consumidores, governos e outros grupos de interesse (MUELLER, 2001).

Fazendo uso da teoria dos jogos e modelos de informação assimétricos, a Teoria Política Positiva
da Regulação baseia-se na premissa da existência de falhas de mercado. Com o propósito de as corrigir e
maximizar o bem-estar social, a regulação estatal procura intervir na economia por meio de políticas que
resultarão, necessariamente, em redistribuição de riquezas, na medida em que gera custos para alguns grupos
e benefícios para outros. Presumindo-se todos os atores potencialmente afetados por tais políticas como
racionais e dedicados a buscar seu próprio interesse, prevê-se que eles agirão de modo a impedir,
redirecionar ou proteger a política proposta de acordo com a forma que ela os afeta (MUELLER, 2001).

A regulação se revela, portanto, um bem econômico do qual os diversos grupos de interesse
procuram se apropriar, criando para ela um mercado dotado de oferta e demanda. Ao passo que a demanda
pela regulação é requisitada pelos grupos de interesse afetados pelas políticas, a oferta é propiciada pelos
legisladores, administração pública direta e pelos próprios órgãos reguladores.

Na demanda por regulação, os legisladores e governantes sofrem pressão dos variados grupos
interessados para que determinem as políticas regulatórias tais quais as pretensões destes. Assim, na
negociação pela formulação das políticas regulatórias, os legisladores e administradores do governo ofertam
a regulação consoante a ponderação entre apoio e oposição marginais recebidos, proporcionalmente à
redistribuição de uma unidade monetária adicional via regulação (MUELLER, 2001). Essa foi a descoberta
de STIGLER (1982), ganhador do prêmio Nobel de Economia. Aqueles que não corresponderem às
expectativas dos demandantes tenderão a ser substituídos por outros que o façam, tornando patente a
existência da chamada conexão eleitoral entre políticos e grupos de interesse como fator determinante do
conteúdo regulatório (PELTZMAN, 1984).

Do ângulo da oferta, observa-se que legisladores e governantes, num processo de autolimitação,
entenderam vantajoso delegar a tarefa de regular setores da economia a entes públicos externos a seus
aparatos administrativos. Nesse processo, avaliaram proveitoso se especializarem em sua missão precípua,
consistente em criar novas e diferentes leis e políticas públicas, em lugar de se encarregarem diretamente
também das correspondentes implementações. Encontraram vantagem, pois, na credibilidade de que tais
órgãos delegados passariam a gozar, devido à expertise técnica de seus membros e à insubmissão direta
destes às pressões vindas dos ciclos eleitorais, garantindo aos entes delegados continuidade e coerência
(SOUZA, 2006).

Entretanto, nas relações entre os Poderes Legislativo e Executivo central, de um lado, e agências
reguladoras, de outro, a teoria político-econômica aqui resenhada supõe a existência de uma assimetria de
informações cujo principal efeito é conferir certa liberdade às agências para perseguirem seus próprios
objetivos. Constata-se que essas possuem maior informação sobre os atores regulados e as políticas a serem
implementadas que o falado binômio Legislativo-Executivo, cujos interesses, por vezes guiados pela conexão
eleitoral, nem sempre conseguem ser impostos na regulação elaborada pelas agências. A seu turno, essas
tendem a ser movidas por outros fatores, sejam eles a maximização de influência no setor regulado ou a
maior empregabilidade no setor privado (MUELLER, 2001).

É nesse ponto da cadeia de transações econômicas que entram as instituições políticas, as quais
impõem regras e limitações sobre o escopo da autoridade concedida aos reguladores e aos formuladores de
políticas, compreendidos estes no binômio Legislativo-Executivo. Essa combinação entre delegação de
atribuições pelos legisladores e governantes e limitações de atuação da agência é traduzida como custo de
transação político, o qual possui o indesejado efeito de diminuir a eficiência das políticas idealmente
formuladas.

Nessa lógica, soluções aparentemente ineficientes podem ser resultado das restrições impostas
pelos custos de transação sobre os agentes envolvidos. E, avaliando-se a política segundo o conceito da
remediabilidade, pode-se considerá-la a mais eficiente se para ela não existir nenhuma alternativa viável que
possa ser implementada com ganhos líquidos para os atores envolvidos (MUELLER, 2001). Em outras
palavras, a aparente ineficiência decorrente da imposição de regras institucionais, enquanto custos de
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transação políticos, podem na verdade compreender a melhor opção regulatória disponível.
Assim, ao contrário da percepção da teoria da escolha pública (public choice theory), de que o

processo decisório sobre políticas públicas resulta somente de barganhas entre sujeitos movidos pelo
autointeresse, as teorias neoinstitucionais ora preferidas sublinham que interesses – ou preferências – são
mobilizados por processos institucionais de socialização, por novas ideias e por processos gerados pela
história de cada país (SOUZA, 2006).

Nesse contexto, as instituições políticas podem ser consideradas como as regras do jogo
regulatório, capazes de equacionar os diversos interesses disputados entre os atores envolvidos. As
instituições são capazes de tornar o curso de certas políticas mais fáceis que outras, no mesmo passo em que
redefinem alternativas políticas e modificam a posição relativa dos atores no tabuleiro decisório.

As teorias neoinstitucionalistas têm o mérito de demonstrar o peso das regras formais e informais
de funcionamento das instituições, para além da função dos agentes políticos e dos grupos de interesse. Na
luta pelo poder e por recursos entre grupos sociais, foco da formulação das políticas públicas, medeiam as
instituições políticas e econômicas, entre as quais se debatem interesses, ideias e padrões históricos (SOUZA,
2006). Como a percepção dos homens sobre as consequências de seus atos não pode ser calculada num
modelo econômico, privilegiam-se neste estudo as teorias neoinstitucionalistas que rejeitam o método
analítico da teoria clássica e sua obsessão por reduzir todas as relações econômicas a sistemas matemáticos
(NORTH, 2005).

Nesse contexto, de forma a ajustar os respectivos incentivos regulatórios, e com fins de lidar
com os custos da assimetria de informações e monitoração imperfeita, entre delegante e delegado, são
comumente debatidos e revistos os mecanismos institucionais de avaliação e acompanhamento do
desempenho das agências reguladoras.

Justamente nesse instante de discussão sobre as regras do jogo entra em cena a análise jurídica
do sistema regulatório brasileiro, centrada no setor de telecomunicações, para demonstrar como o Direito
positivou as instituições políticas de maneira a equilibrar os interesses dos atores envolvidos na política
regulatória. Nessa peça, as luzes serão jogadas no papel da Anatel, figurando como protagonista sob o pano
de fundo dos espaços institucionais de participação pública.

 
 

3.         Análise jurídico-positiva da regulação sobre as telecomunicações, com foco nos espaços
institucionais de participação pública.

 
A Constituição da República, em seu art. 21, XI, e a Lei nº. 9.472, de 16 de julho de 1997 – Lei

Geral das Telecomunicações (LGT) –, no correspondente art. 1º, atribuíram à Anatel a qualidade de órgão
regulador das telecomunicações, competindo-lhe organizar a exploração dos serviços de telecomunicações.

 No seu art. 19, a LGT conferiu à Anatel competência para adotar as medidas necessárias para
implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional de telecomunicações. Tal política, aprovada
pelos Poderes Executivo e Legislativo em suas respectivas esferas de competências, pode ser compreendida
como o conjunto de preceitos e diretrizes estatuídos nas Leis Federais e Decretos Presidenciais editados em
pertinência à matéria de telecomunicações. Dela são exemplos a própria LGT e os decretos instituidores do
Plano Geral de Outorgas, do Plano Geral de Metas de Universalização e das Políticas Públicas de
Telecomunicações.

No exercício de sua competência, o Poder Legislativo estabeleceu, nos artigos 2º, 5º e 6º da
LGT, as diretrizes e princípios a serem perseguidos pelo Poder Público, no afã de organizar a exploração dos
serviços de telecomunicações. De modo geral, coube ao Poder Legislativo, por meio da LGT, fixar as balizas
cujos limites o Poder Executivo não pode ultrapassar, ficando este incumbido de detalhar as políticas
públicas expressamente mencionadas em lei, ou mesmo de instituir outras políticas com as quais o diploma
legal se compatibilize.

Nessa esteira, o art. 18 da LGT reservou ao Poder Executivo a definição, por meio de decreto,
de políticas públicas ali expressamente mencionadas, concernentes a: (i) instituição ou eliminação da
prestação de modalidade de serviço no regime público; (ii) aprovação do plano geral de outorgas de serviço
prestado no regime público; (iii) aprovação do plano geral de metas para a progressiva universalização de
serviço prestado no regime público; (iv) autorização da participação de empresa brasileira em organizações
ou consórcios intergovernamentais destinados ao provimento de meios ou à prestação de serviços de
telecomunicações.

Compete ao Presidente da República expedir os decretos aludidos no art. 18 da LGT, no
exercício de seu poder constitucional de expedir decretos e regulamentos para dar fiel execução às leis, de
acordo como art. 84, IV, da Constituição da República. Além disso, ainda com fundamento na Lei Maior, no
seu art. 84, II, cabe ao Chefe do Poder Executivo exercer, com o auxílio de seus Ministros, a direção
superior da Administração Pública Federal. Tal competência confere ao Presidente da República a
prerrogativa de instituir políticas públicas consonantes aos princípios constitucionais e legais, cuja
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observância e implementação são obrigatórias a todos os órgãos da Administração Pública Federal e
entidades a ela vinculadas.

Nos termos da LGT, o processo de elaboração de políticas públicas de telecomunicações sob a
competência do Poder Executivo requer a participação da Anatel, por vezes em caráter obrigatório, em
outras, facultando-lhe propor ao Poder Executivo inovações sobre políticas de telecomunicações.

A necessária participação da Anatel na elaboração, proposição e revisão de políticas públicas
predeterminadas ao Poder Executivo está consignada no art. 19, III e XXX da LGT:

 
Art. 19. À Agência compete adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse
público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com independência,
imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, e especialmente:
(...)
III - elaborar e propor ao Presidente da República, por intermédio do Ministro de Estado das
Comunicações, a adoção das medidas a que se referem os incisos I a IV do artigo anterior[1],
submetendo previamente a consulta pública as relativas aos incisos I a III;
(...)
XXX - rever, periodicamente, os planos enumerados nos incisos II e III do artigo anterior,
submetendo-os, por intermédio do Ministro de Estado das Comunicações, ao Presidente da
República, para aprovação;
(...).”
 
Por seu turno, além disso, a LGT atribuiu competência ao órgão máximo da Anatel para propor

o estabelecimento e alteração de outras políticas governamentais de telecomunicações e editar normas sobre
matérias de competência da Agência, segundo previsto nos incisos III e IV do art. 22 desse estatuto legal:

 
Art. 22. Compete ao Conselho Diretor:
(...)
III - propor o estabelecimento e alteração das políticas governamentais de telecomunicações;
IV - editar normas sobre matérias de competência da Agência;
(...)
 
Note-se que, além das hipóteses previstas nos incisos I a III do art. 18 da LGT, existe a

obrigatoriedade de submissão à consulta pública de quaisquer atos normativos a serem expedidos pela
Anatel, de acordo com o art. 42 desse mesmo texto legal:

 
Art. 42. As minutas de atos normativos serão submetidas à consulta pública, formalizada por
publicação no Diário Oficial da União, devendo as críticas e sugestões merecer exame e
permanecer à disposição do público na Biblioteca.
 
Em cumprimento às disposições legais pertinentes à consulta pública, o Regimento Interno da

Anatel, aprovado por sua Resolução nº. 270 de 19 de julho de 2001, regulamentou em seu art. 45 o instituto
da consulta pública, estendendo-o aos documentos e assuntos de interesse relevante às competências da
Agência:

 
Art. 45. A Consulta Pública tem por finalidade submeter minuta de ato normativo a comentários
e sugestões do público em geral, bem como documento ou assunto de interesse relevante.
§ 1o A Consulta Pública será formalizada por publicação no Diário Oficial da União, com prazo
não inferior a dez dias, devendo as contribuições ser apresentadas conforme dispuser o
respectivo ato.
§ 2o Os comentários e as sugestões encaminhados e devidamente justificados deverão ser
consolidados em documento próprio a ser enviado à autoridade competente, contendo as razões
para sua adoção ou não, ficando o documento arquivado na Biblioteca da Agência, à disposição
do público interessado.
 
Afora a consulta pública, o Regimento Interno da Anatel também estabeleceu a possibilidade de

realização de audiências públicas e sessões públicas de seu conselho diretor. Apesar de não ter imposto à
Agência a obrigatoriedade de realizar tais eventos públicos em situações objetivas, os arts. 8º, 9º, 42 e 43 se
prestaram ao intento de concretizar os princípios da publicidade e impessoalidade, previstos no art. 37 da
Constituição da República e no art. 19 da LGT.

 
Art. 8o As Sessões destinam-se a resolver pendências entre agentes econômicos, bem como
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entre estes e consumidores ou usuários e fornecedores de bens e serviços de telecomunicações.
(...)
§ 2o Matérias de interesse relevante para a Agência, em caráter excepcional, por decisão do
Conselho Diretor, poderão ser debatidas em Sessão.
§ 3o As Sessões destinam-se, ainda, a dar oportunidade de debate oral aos interessados nas
decisões da Agência.
 
Art. 9o As Sessões serão públicas, permitida a sua gravação por meios eletrônicos e assegurado
aos interessados o direito à obtenção de transcrições.
 
Art. 42. A Audiência Pública destina-se a debater ou apresentar, oralmente, matéria de interesse
geral, sendo seu objeto e seus procedimentos definidos no instrumento convocatório.
 
Art. 43. A data, a hora, o local e o objeto da Audiência serão divulgados, com pelo menos cinco
dias de antecedência, pelo Diário Oficial da União e pela Biblioteca daAgência.
 
Parágrafo único. A participação e manifestação na Audiência não dependerão de inscrição
prévia, sendo facultado o oferecimento de documentos ou arrazoados.
 
Ainda no intento de ensejar participação pública nas atividades relevantes da Agência, o art. 44

do Regimento Interno prevê, de forma bastante abrangente, que a Agência poderá adotar outros meios de
participação dos interessados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente
reconhecidas.

Por último, existe ainda o Conselho Consultivo da Anatel, criado pelo art. 33 da LGT como
órgão de participação institucionalizada da sociedade na Agência, integrado por representantes indicados
pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados, pelo Poder Executivo, pelas entidades de classe das
prestadoras de serviços de telecomunicações, por entidades representativas dos usuários e por entidades
representativas da sociedade.

Ao Conselho Consultivo da Anatel compete: (a) opinar, antes de seu encaminhamento ao
Ministério das Comunicações, sobre o plano geral de outorgas, o plano geral de metas para universalização
de serviços prestados no regime público e demais políticas governamentais de telecomunicações; (b)
aconselhar quanto à instituição ou eliminação da prestação de serviço no regime público; (c) apreciar os
relatórios anuais do Conselho Diretor; (d) requerer informação e fazer proposição a respeito de todas as
competências do Conselho Diretor da Agência.

 
 

4.         Análise jurídico-doutrinária sobre os espaços institucionais de participação pública.
 
Vistos em espécie os mecanismos institucionais de interação entre a Anatel e os diversos atores

envolvidos na regulação econômica do setor das telecomunicações, conforme previstos pelo arcabouço legal
e infralegal acima dissecado, importa agora comentá-los, com ênfase nos espaços de participação pública,
enquanto institutos jurídicos de permeabilidade a valores sustentados por grupos de interesse organizados.

Tais espaços públicos institucionais servem como fórum apropriado ao recolhimento e à
ponderação sobre as diversas possíveis manifestações formuladas por indivíduos e grupos sociais
interessados em um tema específico. Esses espaços públicos, portanto, atuam como local de encontro de
interesses ainda em processo de definição (ARANHA, 2005), de modo a os conformar às expectativas
comuns daqueles abrangidos pela regulação estatal.

Cuida-se de oportunizar a consumidores, empresas privadas ou públicas, a oportunidade de
defenderem claramente os seus próprios interesses em confronto com aqueles sustentados pelos demais. O
próprio Estado, na medida em que autolimita sua atuação, sujeita-se à discussão de suas políticas públicas,
na medida em que é provocado a responder motivadamente às pretensões dos diversos grupos de interesse,
sem que, para tanto, percam-se de vista o interesse público e os demais princípios norteadores do setor
regulado.

Na interpretação de MARQUES NETO (2003), os entes públicos incumbidos de exercer a
regulação estatal sobre um determinado setor da economia devem ser concebidos com ampla transparência e
permeabilidade, sem descuidar de certa neutralidade. A permeabilidade se revela no diálogo permanente,
transparente e aberto do regulador com os agentes sujeitos à regulação.

Ainda segundo o mesmo autor, o fato de o operador estar sujeito ao regulamento, à licença, ao
plano ou ao contrato não lhe retira o direito de ser ouvido, participar, negociar e tentar fazer prevalecer seus
interesses. É preciso que essa colaboração ocorra, entretanto, de forma institucionalizada e previamente
estipulada, com o fito de garantir a transparência desse processo de abertura à sociedade, em que os diversos
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atores econômicos e Poder Público possam contrapor interesses, objetivos e políticas entre si. Como
exemplos desses canais institucionalizados de participação da sociedade, o autor cita as consultas públicas,
audiências, sessões e deliberações abertas.

Ao tratar do assunto, a E.M. n°. 231 do Ministério das Comunicações – Exposição de Motivos
da LGT afirmou a consulta pública como instrumento capaz de dificultar comportamentos oportunistas e
inibir ações indesejáveis por parte de operadoras e grupos de interesses, realçando a característica de
transparência e permeabilidade institucionalizada imprimida à Anatel:

 
“O órgão regulador difere de outros organismos governamentais porque, em vez de
simplesmente prestar um serviço ao público, tem de tomar decisões que pressupõem o exercício
de poder discricionário. Para que ele seja eficiente e eficaz, portanto, é necessário que disponha
de competência técnica; além disso, é fundamental que:
(...)
(d) disponha de regras e controles internos para limitar o poder das pessoas individualmente, de
maneira a dificultar o comportamento oportunista e inibir ações indesejáveis por parte de
operadoras e grupos de interesse. Exemplos dessas regras e controles são: decisão colegiada;
processo de decisão variável em função do impacto da decisão (maior o impacto, maior o
envolvimento colegiado na decisão); utilização de grupos consultivos; adoção do mecanismo de
submeter a consulta pública os assuntos de maior relevância, antes da tomada de decisão; e
período de carência entre a tomada de uma decisão e sua entrada em vigor, dando oportunidade
às várias partes afetadas de se manifestar.”
 
Segundo estudo de ARANHA, não foi sem propósito que os mecanismos da consulta e da

audiência públicas foram introduzidos na atual legislação e regulamentação setorial. Trata-se de um passo de
reorientação da função das agências para a sua vocação inicial de espaços públicos e, portanto, mediadores
do diálogo para preservação da virtude política dos interessados em verem suas vozes traduzidas em ação.

No mesmo sentido, ARAGÃO (2002) explica que os espaços públicos de discussão foram
criados como mecanismos de legitimação do processo decisório, no intento de reduzir o déficit democrático
da regulação administrativa. Vê-se, pois, que o viés democrático é impingido às instituições públicas na
medida em que nela se abrem espaços destinados à manifestação do indivíduo, no exercício direto de sua
cidadania. Em complemento, BINENBOJM (2005) defende que o fomento da participação dos cidadãos nos
processos regulatórios se apresenta como a mais alentada forma de suprimento do problema do déficit de
legitimação democrática das agências reguladoras.

O interesse pelos mecanismos de participação da sociedade na formulação de políticas públicas é
compartilhado internacionalmente. A União Europeia, por exemplo, na elaboração das Orientações para
Avaliações de Impacto, deixou evidente que o recebimento de opiniões e informações dos interessados é
parte essencial do processo de definição de políticas públicas. Assim é na medida em que se reforça a
transparência da Administração Pública que se assegura que o propósito da política governamental sugerida
é viável e legítimo, segundo o crivo dos administrados.[2]

O Office of Communications - Ofcom, órgão regulador britânico, também demonstra
preocupação a respeito da garantia de existência de espaços públicos de discussão. Na perspectiva do
Ofcom, a consulta pública representa a oportunidade de o administrado apontar as possíveis consequências
que a política pública proposta pode acarretar nos interesses deste. Trata-se da ocasião apropriada para que
os grupos interessados possam expressar suas opiniões a respeito do quê e do porquê das políticas levadas à
consulta. É, pois, elemento essencial à prestação de contas estatal de sua atividade regulatória.[3]

É de se ver que, longe de se configurar uma efemeridade burocrática, a prévia submissão das
propostas de políticas governamentais à consulta pública, aliada a outros mecanismos institucionais de
participação pública, é corolário do conceito de Estado Democrático de Direito, na busca de legitimação e
controle social das decisões administrativas das Agências Reguladoras pela participação do público
interessado.

Assim, ao lado da atuação direta do Poder Executivo[4] centralizado na formulação das políticas
públicas de telecomunicações, pautada nas diretrizes instituídas na LGT (art, 18), ficam evidenciadas as
diversas pontes institucionais que unem a ilha-Anatel ao continente da participação pública.
 
 
5.         Análise crítica do Projeto de Lei nº 3.337/2004, à luz da abordagem interdisciplinar resenhada.
 

A implantação no Brasil do modelo de regulação da política econômica setorial, lastreada na
criação de entidades públicas munidas de autonomia técnico-regulatória sobre suas respectivas áreas de
atuação, foi seguida de ferrenhas críticas. Tais ataques foram, no mais das vezes, motivados em argumentos
de ilegitimidade das políticas públicas elaboradas por tais entes reguladores, afastados dos representantes
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eleitos pelo voto popular (NUNES et al., 2007).
Animados por semelhante motivação, um conjunto de partidos políticos[5] ajuizou perante o

Supremo Tribunal Federal a ADI nº. 1.668-5/DF, objetivando, dentre outros dispositivos, fulminar por
inconstitucionalidade a garantia de independência técnica e administrativa da Anatel, insculpida nos arts. 8º, §
2º, 9º da LGT.

Embora tais partidos políticos não tenham obtido êxito nesse anunciado desiderato[6], a Anatel,
assim como as demais agências reguladoras, não cessou de sofrer acusações por falta de controle político-
social de suas atividades, tachadas como primordialmente voltadas para a proteção do equilíbrio-econômico
financeiro dos contratos de concessão e do investimento realizado pelos agentes regulados.

Mesmo após o exame de congruência constitucional da essência do novel modelo regulatório,
persistiram fortes as reações contrárias ao paradigma de exercício de política regulatória via intensiva
delegação de competências – descentralização administrativa. Seguindo essa tendência, a Casa Civil da
Presidência da República encaminhou ao Congresso o Projeto de Lei nº. 3.337/2004, com o intento de impor
modificações, de maneira uniforme e reducionista, aos diferentes marcos legais garantidores da
independência técnica das variadas agências reguladoras integrantes da Administração Pública Federal
Indireta (NUNES; NOGUEIRA; COSTA; ANDRADE e RIBEIRO, 2007).

A exposição de motivos do referido Projeto de Lei, a EM nº. 12/C.Civil-PR, fundou-se na
necessidade de instituição, quanto às agências reguladoras, de maior “rigor na delimitação de seus poderes;
controle mais eficaz de suas atuações pelos órgãos especializados do Congresso; e, por fim, ampliando-se
a legitimidade do exercício da função regulatória pelas Agências Reguladoras, de sorte a evitar que elas,
pelo excessivo grau de insulamento, possam tornar-se facilmente capturáveis, ou que se distanciem do
objetivo maior de atender ao interesse público e dos consumidores e usuários”.[7]

Em que pese o referido Projeto de Lei não tenha ainda sido votado em quaisquer das Casas do
Congresso Nacional, tal proposta legislativa foi classificada pelo Poder Executivo como prioritária, incluída
nos objetivos do Programa de Aceleramento do Crescimento – PAC, a título de medidas para melhoria do
ambiente de investimento no Brasil[8]:

 
“b) Marco Legal das Agências Reguladoras - em tramitação no Congresso
Essa medida disciplina a gestão, a organização e o controle social das agências reguladoras,
definindo também o padrão de interação entre estas e os órgãos de defesa da concorrência. Ela
proporcionará a criação de um ambiente institucional/legal que favoreça a elevação do
investimento privado em infraestrutura.”
 
Nada obstante a expressa intenção governamental de proporcionar ambiente econômico mais

favorável ao incremento do investimento privado, convém evidenciar que as proposições contidas no Projeto
de Lei nº. 3.337/2004, principalmente no que toca à Anatel, não parecem corresponder ao objetivo
propalado.

O capítulo das Disposições Finais e Transitórias do aludido Projeto de Lei, segundo substitutivo
apresentado pelo relator, Deputado Ricardo Barros,[9] introduz uma série de modificações ao regime
jurídico-institucional do setor das telecomunicações, a qual, uma vez aprovada e sancionada, acarretará
substancial mudança no conjunto de regras anteriormente instituídas para o desencadeamento do processo
decisório da implementação de políticas públicas setoriais.

De um lado, o Projeto de Lei consolida e detalha os espaços de participação pública no processo
decisório das Agências Reguladoras, ao estabelecer: (a) a regra da publicidade para as reuniões deliberativas
dos conselhos diretores; (b) prazo mínimo de trinta dias para duração de consultas públicas; (c) ampla
divulgação e disponibilidade de estudos, dados e material técnico empregados na elaboração de propostas
normativas.

Em seu reverso, põe-se a instituir, com ligeiro disfarce, significativa involução no processo
decisório sobre algumas das mais relevantes medidas de implementação de políticas de telecomunicações, a
exemplo da transferência ao Ministério das Comunicações das seguintes competências, hoje reservadas à
Anatel: (a) edição dos atos de outorga e extinção de direito de exploração do serviço no regime público e
dos serviços de interesse coletivo no regime privado; (b) definição das diretrizes para a elaboração do edital
de licitação para a celebração de contratos de concessão para a prestação do serviço no regime público,
incluindo seus objetivos, os objetos da licitação e o cronograma das outorgas; (c) aprovação da transferência
de contratos de concessão e eventual imposição de condicionamentos.

O retrocesso aqui alertado não se resume à simples mudança de conjuntura no processo
decisório sobre as normas de regulação econômico-setorial. Não se pretende criticar a manutenção ou
transferência do poder concedente e regulatório do Estado num ou para outro ente integrante da
Administração Pública Federal. Ataca-se, com precisão, a incoerência entre as regras institucionais sobre
elaboração e tomada de decisão em assuntos regulatórios desenhadas para uma e outra ponta da linha
procedimental de produção normativa.
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Para as Agências Reguladoras, o Projeto de Lei se esmera em cimentar múltiplos degraus
imprescindíveis à ascensão de uma proposta normativa ao patamar da deliberação pelo Conselho Diretor, em
reuniões públicas. Tais degraus podem ser falsamente percebidos como obstáculos à eficiência e à celeridade
da produção normativa, enquanto, de fato, representam regras institucionais criadas para conferir maior
controle social e participação pública no processo de produção normativa, em diminuição do risco de captura
dos agentes reguladores e no incremento da qualidade e legitimidade das normas elaboradas.

Para os Ministérios aos quais se vinculam as Agências Reguladoras, na contramão dos nobres
objetivos perseguidos pelas rígidas regras institucionais acima comentadas, restou o conforto libertador
proporcionado pelo silêncio indiferente da lei.

A modo de ilustração, tomando-se o exemplo da Anatel, o Projeto de Lei ordena a execução de
longos, dispendiosos e complexos procedimentos de consulta pública, sucedidos de eventuais e igualmente
intrincadas audiências públicas, para, em seguida, alcançar a maturidade para deliberação do Conselho
Diretor, então exposto em reunião aberta, em que será forçado a apresentar suas razões de concordância ou
discordância em tempo real.

O produto sofisticado desse ritual valioso é, por força da proposta legal, encaminhado à
apreciação do Ministério das Comunicações. O correspondente Ministro de Estado, por sua vez e ainda com
respaldo no Projeto de Lei, não encontrará degraus, mas um corredor livre para, com um ato de seu próprio
punho, afastado do olhar curioso do controle social simultâneo, desconsiderar a produção anatelina para
conceber norma inteiramente nova e diversa, cuja fecundação prescindirá da participação pública.

Se o Projeto de Lei mirou no reforço da legitimidade e do controle social do exercício da função
regulatória das Agências Reguladoras, demonstra-se que, em verdade, atingiu alvo diferente: a diminuição do
controle social e ausência de participação pública na última esfera decisória para a validade de um ato
normativo de regulação econômica.
 
 
6.         Conclusão.

 
Sob a conjugação das lentes de diferentes teorias, sejam jurídicas ou político-econômicas, torna-

se possível enxergar com nitidez as múltiplas interações dos participantes do jogo regulatório, tanto quanto
se mostra viável perceber as regras com que o direito se pôs a disciplinar a partida.

Em especial, nota-se que os espaços de participação pública institucionalizados pela ordem
jurídica legal e infralegal aparecem como verdadeiros fóruns ordenadores e equalizadores dos interesses
embatentes num dado setor da economia ou da sociedade. A um só tempo, tais espaços se revelam
permeáveis aos diversos atores envolvidos na atividade regulada, entre consumidores, produtores de insumos
e prestadores de serviço, e promotores dos interesses públicos difusos, mormente daqueles que não possuem
representação nem no nem perante o aparelho estatal (MARQUES NETO, 2000).

Percebe-se que as agências reguladoras, em que pesem taxadas de independentes, foram
idealizadas pelo legislador de forma a que pudessem sofrer determinadas pressões exteriores a seu próprio
corpo, sejam estas da administração direta ou dos diversos grupos de interesse existentes na sociedade.
Nesse sentido, a LGT é um exemplo de marco legal fixado para definir os limites da participação pública nos
processos de implementação de políticas de telecomunicações. Igualmente, esse mesmo diploma legal
demarca as vias pelas quais o Poder Executivo centralizado pode determinar os rumos da execução de tais
políticas, a exemplo dos decretos presidenciais e das indicações dos componentes do conselho diretor.

Ao positivar instituições regulatórias por meio de normas jurídicas, o legislador estipulou de
forma objetiva, técnica e clara a missão das agências reguladoras, qual uma tarefa que uma pessoa delega a
outra. A esse respeito, ARIÑO ORTIZ (2004) diferencia a missão do órgão regulador da visão que este
eventualmente pode ter de si mesmo. No vazio de critérios sobre a missão da agência reguladora, sobrar-lhe-
ia apenas o conceito subjetivo sobre seu papel, o que resultaria em puro voluntarismo, arbitrariedade e
imprevisibilidade de sua atuação frente aos administrados.

Nesse contexto de estabilização institucional do papel das agências reguladoras na formulação e
implementação de políticas públicas, convém perceber que o falado atributo da independência não exclui tais
entes do império da lei. Continuam, portanto, orientados segundo o mapa desenhado em suas próprias leis
instituidoras, assim como pela direção política determinada pelo Poder Executivo central, ainda que não
estejam sujeitos a sua hierarquia administrativa. Por essa razão, em lugar de independente, as agências seriam
melhor apelidadas como autônomas, na medida em que possuem, dentro das margens intransponíveis da lei,
a discricionariedade necessária para se auto-organizar e cumprir sua missão institucional, sob o crivo
participativo do público interessado.

O conceito de agência reguladora autônoma é corroborado por SUNDFELD, que chegou
mesmo a afirmar exagerada a característica da independência atribuída a tais entidades. Ponderou que esse
predicado mais se tratava de um desejo de que as agências fossem autônomas em relação ao Poder
Executivo, que atuassem de maneira imparcial e não flutuassem sua orientação de acordo com as oscilações
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que, por força do sistema democrático, são próprias desse Poder.
Nessa direção, seguindo o objetivo de apartar as decisões regulatórias sobre telecomunicações da

conexão eleitoral da qual dependem os legisladores e os integrantes do Poder Executivo central, chegou-se
como resultado do processo democrático à promulgação da Lei Geral das Telecomunicações, à criação da
Anatel e ao arcabouço regulatório infralegal. Por evidente, tais normas não constituem marco legal indene de
defeitos.

Pelo contrário, a Exposição de Motivos nº. 12/C.Civil-PR revela fundamentadas preocupações
com a melhoria dos mecanismos de controle e de legitimidade democrática sobre a atuação das Agências
Reguladoras, em prol do interesse público e dos consumidores. Extrapolando o âmbito nacional, a
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE igualmente diagnosticou, em 2008, a
necessidade de reforma administrativa para conferir maior transparência e participação pública nos
procedimentos regulatórios no Brasil.[10]

Critica-se, entretanto, o caminho escolhido pelo Projeto de Lei nº. 3.337/2004, modificado pelo
substitutivo informalmente proposto pelo seu relator, ao descuidar da atribuição, à esfera decisória dos
Ministérios, dos mesmos avançados e democráticos mecanismos institucionais imprimidos às Agências
Reguladoras. Estas, por conseguinte, arcariam com uma maior complexidade, transparência, controle social e
participação pública em seu processo decisório, ao mesmo tempo em que, de forma incoerente e
desproporcional, sofreriam a transfiguração do resultado de sua produção técnica, hoje norma infralegal
validamente elaborada, para a pequena função de subsídio técnico-opinativo à decisão discricionária do
Ministro de Estado. E tal discricionariedade exacerbada, destituída de mecanismos de vigilância e
responsabilização eficientes, pode ser equiparável ao criticado insulamento democrático de que as Agências
são acusadas.

Aperfeiçoamentos das regras institucionais sobre as relações entre os diversos atores envolvidos
são certamente desejáveis, de maneira a torná-las mais transparentes e objetivas para os agentes econômicos
regulados e para os cidadãos dependentes dos serviços por estes prestados. Todavia, não se deve desprezar
as décadas de estudos acadêmicos e de resultados empíricos cultivados em outros países acerca do relevante
papel das instituições na otimização da elaboração e implementação das políticas públicas, cuja direção foi
seguida pelo Estado brasileiro nos finais da década de 1990.

Toda reorientação nos rumos das organizações institucionais formuladoras e executoras das
políticas econômico-regulatórias devem ser planejadas e efetuadas com suavidade e precisão, de maneira a
não tirar de seu eixo a Ordem Econômica nacional, em momento de crescimento da confiança de investidores
privados internos e externos sobre a solidez e longevidade de nossas instituições. Se o poder central e
soberano tende a resistir à aceitação de freios duradouros às suas vontades, sua credibilidade decai em igual
proporção, na medida em que a ausência de pré-compromissos autorrestritivos torna provável uma atuação
inconsistente dos agentes políticos ao longo do tempo, pressionados por demandas momentâneas e
irresistíveis (ELSTER, 2009).

Impõe-se recordar que a reconciliação entre independência política e controle/participação
democrática depende da forma como são estruturalmente equilibradas as relações entre agentes políticos
dependentes de eleições, instituições não sujeitas ao controle eleitoral e o público em geral (MAJONE,
1998). São instituições bem desenhadas, portanto, capazes de impor uma combinação de freios e contrapesos
envolvendo transparência, fiscalização social e participação pública, que possibilitam garantir satisfatório
controle democrático sobre as agências, mesmo que estas não sejam subjugadas única e diretamente por
nenhum ator político em especial.
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[1] “Art. 18. Cabe ao Poder Executivo, observadas as disposições desta Lei, por meio de decreto:
I - instituir ou eliminar a prestação de modalidade de serviço no regime público, concomitantemente ou não com sua prestação no
regime privado;
II - aprovar o plano geral de outorgas de serviço prestado no regime público;
III - aprovar o plano geral de metas para a progressiva universalização de serviço prestado no regime público;
IV - autorizar a participação de empresa brasileira em organizações ou consórcios intergovernamentais destinados ao provimento de
meios ou à prestação de serviços de telecomunicações.”
 

[2] Impact Assessment Guidelines” (Orientações sobre Avaliações de Impacto – tradução livre). Disponível na internet via
http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/SEC2005_791_IA%20guidelines_annexes.pdf (consultado em 16/04/2008).

[3] “Ofcom Consultation Guidelines” (Orientações do Ofcom sobre Consultas Públicas – tradução livre). Disponível na internet em
http://www.ofcom.org.uk/consult/consult_method/ofcom_consult_guide (consultado em 16/04/2008).

[4] De maneira indireta, o Poder Executivo também influencia a implementação de políticas públicas pela Anatel, por meio da
indicação dos membros e do presidente do Conselho Diretor da Agência (art. 23 da LGT e art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 9.986, de
18 de julho de 2000).

[5] Partido Comunista do Brasil – PC do B, o Partido dos Trabalhadores – PT, o Partido Democrático Trabalhista – PDT e o Partido
Socialista Brasileiro – PSB.

[6] Decisão Plenária do STF, datada de 01/10/1997, em sede da ADI nº. 1.668-5/DF, pela qual se resolveu não conhecer da ação
direta quanto aos arts. 8º e 9º da Lei Geral de Telecomunicações, por unanimidade. Publicada no D.J. em 14/04/2004.

[7] Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/EXPMOTIV/CCIVIL/2004/12.htm

[8] Disponível em: http://www.brasil.gov.br/pac/medidas-institucionais-e-economicas/melhoria-do-ambiente-de-investimento

[9] O substitutivo ao Projeto de Lei nº 3.337/2004 foi apresentado informalmente pelo respectivo relator, Deputado Ricardo Barros,
de modo a que fossem adiantados os debates políticos em torno de suas disposições, a exemplo da apresentação feita pelo Subchefe
de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil da Presidência República, Luiz Alberto dos Santos, o qual
fez referência aos termos do mencionado substitutivo. Disponível em:
http://www.senado.gov.br/web/comissoes/ci/ap/AP20091207_Dr_Luis_Alberto.pdf

[10] Disponível em: http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/casa_civil/publicacoes/ocde_portugues.pdf
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A PERDA DA PROPRIEDADE IMÓVEL EM RAZÃO DO ABANDONO E O CAPITALISMO
HUMANISTA

THE LOSS OF REAL STATE PROPERTY IN REASON OF ABANDONMENT AND HUMANIST
CAPITALISM

Leandro Reinaldo da Cunha
Terezinha de Oliveira domingos

RESUMO
O artigo tem por objetivo refletir sobre as questões concernentes ao abandono da propriedade imóvel e sua
função social sob o enfoque do Capitalismo Humanista. O estudo compreende uma explanação dos conceitos
básicos da perda da propriedade pelo abandono. O artigo 1.276 do Código Civil e o artigo 170 da
Constituição Federal de 1988 são analisados brevemente, apresentando um enfoque sob a perspectiva do
Capitalismo Humanista. O direito de propriedade não pode ser exercido em detrimento do conceito de
função social, parâmetro básico de sua compreensão na estrutura da Constituição Federal de 1988 e também
do Código Civil, e que deve reger toda e qualquer análise pertinente ao tema.
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ABSTRACT
The article aims to discuss issues concerning the abandonment of real estate property and its social role from
the view of Humanist Capitalism. The study comprises an explanation of the basic concepts of loss of
property through abandonment. The article 1.276 of the Civil Code and the article 170 of the 1988 Federal
Constitution will be briefly analyzed, with a focus of Humanist Capitalism. The property right can not be
exercised to the detriment of the concept of social function, and the understanding of basic parameter in the
structure of the 1988 Federal Constitution and also the Civil Code, and which must conduct any pertinent
analysis about.
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1 - INTRODUÇÃO

A sociedade brasileira, fundada no Estado Democrático de Direito, tem como um
de seus alicerces básicos de sustentação o direito de propriedade, fato este facilmente
constatado quando do contato com a Constituição Federal vigente, que insere a propriedade
entre os direitos e garantias fundamentais (art. 5º, XXII).

A propriedade que tanta relevância tem hoje na vida de nossa sociedade ganhou
verdadeira relevância legislativa no Código napoleônico (1804), momento quem que passou a
ser vista como sendo o núcleo do ordenamento jurídico[1].

A proteção à propriedade é o que possibilita a estruturação do nosso Estado nos
moldes que conhecemos hoje, com fundamentos na livre iniciativa (art. 3º, IV da Constituição
Federal), diretriz essencial a uma sociedade capitalista.

Pode-se sustentar que a propriedade caracteriza-se por ser o maior direito que
pode incidir sobre um determinado bem, sendo certo que o Código Civil dispensa todo o Título III
do Livro III para a apreciação do tema, podendo-se até mesmo afirmar que tudo o quanto está
vinculado ao direito das coisas tem íntima ligação com a questão da propriedade.

O Código Civil define que o direito de propriedade é aquele que confere ao
proprietário a faculdade de usar (dar à coisa a destinação que lhe é peculiar), gozar (extrair do
bem os frutos e rendimentos que esta puder proporcionar), dispor (a liberdade de alteração
material das configurações físicas da coisa ou de alienação do bem) e o direito de reaver ou
seqüela (o poder de exigir o bem de quem quer que o detenha indevidamente).

Em que pese todo este poder que a legislação confere ao detentor do direito de
propriedade, é fato que, conforme sustenta o texto constitucional (art. 5º, XXIII), não há como se
pensar no seu exercício se não for com plena atenção á sua função social, bem como
respeitando ao princípio da autonomia do interesse público.
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A legislação quando passa a tratar do tema propriedade confere atenção especifica
às formas pelas quais pode vir a ser adquirida, distinguindo as modalidades de aquisição dos
bens imóveis e as de bens móveis, ante as especificidades técnicas de cada uma destas coisas.

Da mesma maneira que se preocupa com os meios pelos quais se passa a ser
proprietário de um bem, o legislador também se preocupa com a perda da propriedade, o
fazendo nos artigos 1.275 e 1.276 do Código Civil.

Neste momento o legislador criou uma modalidade de perda da propriedade que,
decorrente da ausência da concessão de função social ao imóvel, atrelado (eventualmente) à
falta de satisfação dos ônus fiscais referentes ao bem, acarretaria a perda da propriedade em
favor do Poder Público, ante ao estabelecimento de uma figura de abandono, sem que o
proprietário tenha direito a qualquer sorte de indenização ante a perda do bem.

 

2 - DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

Não há como se falar em propriedade e se olvidar que tal direito há de estar
atrelada a sua função social.

Primeiramente é importante dizer que a Constituição Federal garantiu o exercício
dos direitos sociais e individuais como valores supremos; da cidadania e da dignidade da
pessoa humana como fundamentos; da construção de uma sociedade livre, justa e solidária,
bem como da erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais como
objetivos fundamentais e, finalmente, da prevalência dos Direitos Humanos como princípio.

Nota-se que a atual Carta Magna, no capítulo Dos Princípios Gerais da Atividade
Econômica, em seus princípios constantes no artigo 170, assegura a existência digna, conforme
os ditames da justiça social no que tange tanto a propriedade privada quanto a função social da
propriedade, cabendo até mesmo a sustentação de que o conteúdo da propriedade privada é a
própria função social[2].

O artigo 182, § 2º, da Constituição Federal, descreve que para cumprir sua função
social, a propriedade urbana deve atender aos requisitos fundamentais expressos no plano
diretor da cidade. Quanto à propriedade rural, a Carta Magna, ressalta que para atender sua
função social necessário se faz cumprir respectivamente os requisitos estabelecidos em lei, são
eles: artigo 186 “I - aproveitamento racional e adequado; II - utilização adequada dos recursos
naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III - observância das disposições que
regulam as relações de trabalho; IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e
dos trabalhadores.”

 Diante disso, a propriedade privada para atender os preceitos constitucionais,
necessita, indubitavelmente, observar a sua função social, tendo em vista que seu embasamento
tem estreita ligação com o direito fundamental. No entanto, embora seja um direito fundamental,
a propriedade não é um direito irrestrito, conforme já preconizava o art. 17º da Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão de 1789.

A concepção individualista de propriedade descrita anteriormente a Declaração
dos Direitos de Homem e do Cidadão veio evoluindo, até atingir o estágio atual, estabelecido
pela Constituição Federal de 1988.

Vale destacar, que essa foi a primeira Constituição brasileira que consagrou o
conceito de função social da propriedade, tanto que em seus 5º, XXII e XXIII; 170, II e III; 182;
184; 186 e 243, estabeleceu que a garantia da propriedade somente será bem sucedida se
atender a sua função social.

Ora, uma propriedade que não cumpre sua função social deixa de ter a proteção
constitucional, portanto, nos termos da Constituição Federal o direito de propriedade somente
prevalece enquanto cumprir sua função social, conforme estabelecido nos artigos supracitados.

Certo é que há uma interpretação harmônica do sistema civil-constitucional, ou
seja, existe indicação expressa de que a propriedade atenderá a sua função social.

Conforme já citado acima, não havendo interesse por parte do proprietário em
valer-se do bem imóvel poderá abandoná-lo, no entanto, verificando a ocorrência do abandono
pode o Estado exercer o seu direito/dever de zelar pelo patrimônio. E, na constatação do
abandono, após três anos sem que haja o interesse privado na manutenção da propriedade do
bem, cabe ao Estado tomar o bem para si e usá-lo de forma a promover condições para o
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exercício da função social da propriedade, conforme preceitua o artigo 1.276, do Código Civil.

Neste mesmo entendimento, poderá o Estado destinar este bem ao assentamento
de colonos em caso de zona rural ou aproveitá-lo para promover condições de moradia digna em
caso de bem urbano, ou ainda retomá-lo para que a comunidade usufrua deste bem para
atividades coletivas ou de fins cooperativos. 

Deste modo, prevalece sobre o direito individual o bem comum, portanto, a
propriedade não perde sua característica de particular, embora, ultrapasse o interesse
individual, em razão dos interesses do bem coletivo. Contudo, embora, consagrada a
propriedade privada, a Constituição Federal condiciona à sua função social.

Sob a ótica da Ordem Econômica, vale ressaltar que parece que existe uma
relação entre a função social da propriedade privada e os fins da ordem econômica, de modo
que resguarda a dignidade de todos, segundo os ditames da justiça social. 

De acordo com o artigo 170, II, da Constituição Federal, a propriedade privada, é
aquela que se insere no processo produtivo, envolve fundamentalmente a propriedade em
constante evolução dos bens produção e bens de consumo, assegurando a existência digna
fundada na valorização do trabalho humano e livre iniciativa.

 

A respeito do assunto, atente-se para o primor da lição de José Afonso da Silva[3]

A Constituição inscreveu a propriedade privada e sua função social como
princípios da ordem econômica (art. 170, II e III). Já destacamos antes a
importância desse fato, porque, então, embora também prevista entre os direitos
individuais, ela não mais poderá ser considerada puro direito individual,
relativizando-se seu conceito e significado, especialmente porque os princípios
da ordem econômica são preordenados à vista da realização de seu fim:
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.
Se é assim, então a propriedade privada, que, ademais, tem que atender a sua
função social, fica vinculada à consecução daquele fim. O regime da propriedade
denota a natureza do sistema econômico. Se se reconhece o direito de
propriedade privada, se ela é um princípio da ordem econômica, disso decorre,
só por si, que se adotou um sistema econômico fundado na iniciativa privada. A
Constituição o diz (art. 170). (grifo do autor)

 

Diante do exposto, podemos concluir que, a propriedade privada e sua função
social são alicerces da ordem econômica, resultado de um Estado Democrático de Direito, que
busca uma sociedade mais justa, fundada na dignidade da pessoa humana.

Evidencia-se ainda que a função social da propriedade é um valor constitucional de
suma relevância, contudo há de se harmonizar a outros valores, também de jaez constitucional,
não se podendo asseverar a existência de um direito fundamental absoluto, ante ao dever de
ponderação de valores colidentes[4].

Não se pode aqui esgotar o assunto no tocante a função social da propriedade sob
a ótica da ordem econômica, tendo em vista a abrangência do tema. No entanto, após esta
breve exposição há que se retornar a questão da perda da propriedade no tocante a perda da
propriedade resultante da abandono.

3 - DA AQUISIÇÃO E PERDA DA PROPRIEDADE

A legislação pátria confere relevância considerável às formas de aquisição da
propriedade, separando as modalidades levando em conta a natureza do objeto sobre o qual
incide a propriedade. Assim, o legislador determina de maneira apartada as formas de aquisição
da propriedade imóvel e móvel, o fazendo graças as características inerentes a cada uma destas
modalidades.

No que concerne a aquisição dos bens imóveis o Código Civil afirma que esta pode
se dar por meio da usucapião (art. 1.238), pelo registro do título (art. 1.245) e pela acessão (art.
1.248), esta sendo possível por meio da formação de ilhas, pelo aluvião, pela avulsão, pelo
álveo abandonado e pelas construções e plantações, sem que se possa olvidar da aquisição da
propriedade por intermédio da sucessão (art. 1.784).

A usucapião pressupõe o exercício reiterado da posse como requisito essencial
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para a sua caracterização, sendo certo que tal posse há de ser qualificada, a chamada de posse
ad usucapionem (posse exercida sem oposição, sem interrupção e com animus domini).
Basicamente podemos sustentar que as modalidades de usucapião serão a extraordinária, a
ordinária, a especial (rural ou urbana), a especial coletiva (prevista no Estatuto da Cidade) e a
indígena, tendo como diferencial a necessidade de uma maior ou menor quantidade de
requisitos para a sua caracterização (prazo, boa-fé, localização, tamanho do terreno a ser
usucapido).

Além da usucapião, a propriedade imóvel pode vir a ser adquirida ante o registro
perante o Cartório de Registro de Imóveis decorrente de um contrato de compra e venda,
doação ou dação em pagamento que o precederia.

De se considerar ainda a aquisição da propriedade imóvel ante a acessão, por
meio da união ao solo de algum bem, tornando-o também imóvel, como se dá com o aluvião
(acréscimo de terreno pelo aglutinamento de materiais à margem do rio ou pela parcial redução
das águas), na avulsão (junção de uma parcela de terra descolada de um terreno alheio que
vem a unir-se a um terreno pertencente a outra pessoa), e nas construções e plantações. A
acessão ainda pode ser verificada pela formação de ilhas (surgimento de uma porção de terra
em um leito d’água) ou pelo desaparecimento das águas do leito do rio (álveo abandonado).

Ainda é possível se afirmar que a aquisição da propriedade pode decorrer da
sucessão, baseada no droit de saisine, que assevera que o patrimônio do falecido será
transferido imediatamente aos seus herdeiros, tão logo se dê a abertura da sucessão (com a
morte do sujeito).

Importante a verificação destas hipóteses em vista da consideração de que além
de gerar a aquisição da propriedade elas podem dar ensejo também a uma perda de
propriedade, como se dá com a usucapião, registro, avulsão, construções e plantações, e a
sucessão.

Já quanto aos bens móveis o Código Civil descreve a possibilidade de sua
aquisição pela usucapião (art. 1.260), pela ocupação (art. 1.263), pelo achado de tesouro (art.
1.264), pela tradição (art. 1.267), pela especificação (art. 1.269) e pelas hipóteses de mistura de
coisas pertencentes a pessoas distintas (confusão, comistão e adjunção), tratadas a partir do art.
1.272. Pode-se ainda sustentar a aquisição da propriedade móvel através da descoberta,
conforme apresenta o art. 1.233 e ss. e sucessão, esta nos mesmos termos descritos para a
propriedade imóvel.

Quanto às figuras da aquisição da propriedade móvel, o legislador pressupõe que
a usucapião decorra do exercício contínuo e reiterado da posse ad usucapionem, por um prazo
determinado (05 anos para o caso de má-fé, e 03 para as hipóteses de boa-fé). Já pela
ocupação se tem como requisito a necessidade de ser o objeto de tal instituto coisa que nunca
teve dono (res nullius) ou coisa abandonada (res derelictae), pois a lei assevera que quem toma
para si tais coisas passa a ser o detentor do direito de propriedade sobre elas.

O achado de tesouro requer a que seja encontrada coisa valiosa, cujo dono não se
tenha notícias e que se encontre oculta (enterrada ou emparedada), sendo certo que se tal
achado se deu em terreno próprio, o bem será integralmente do proprietário do terreno. Se o
achado se der em terreno alheio, sem o intento de quem a localizou, a propriedade será
partilhada entre ele e o dono do terreno, sendo certo, por fim, que se o achado é conseqüência
de busca para tal fim ou se deu por ordem do dono do terreno, a este caberá a integralidade do
bem.

A propriedade móvel pode ainda ser objeto de aquisição pela especificação, ante a
transformação de matéria prima pertencente a outrem, cabendo, em regra, ao especificador a
propriedade do bem objeto de alteração, ante o pagamento do valor do bem utilizado ao seu
proprietário.

As hipóteses de mistura levam em consideração a existência da junção de coisas
pertencentes a pessoas distintas, sem que seja possível a separação dos bens de cada um, bem
como a inexistência do perecimento da coisa decorrente da mistura, tendo por modalidades a
confusão (mistura de coisas líquidas), comistão (mistura de coisas sólidas) ou a adjunção
(sobreposição de peças).

Ainda é possível se pensar na aquisição da propriedade móvel ante a descoberta,
que se dá pelo achado de coisa perdida sem que o proprietário apareça para recuperá-la,
passando ao Poder Público inicialmente, sendo certo que este, ante a sua discricionariedade,
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pode entender por bem não manter a coisa consigo e encaminhá-la a quem a encontrou, como
paga ao achádego.

A perda da propriedade, por sua vez, é tratada nos arts. 1.275 e 1.276 do Código
Civil, afirmando que além das demais hipóteses consideradas na lei, o sujeito poderá ser privado
de seu direito de propriedade caso ocorra a alienação do bem, por meio da renúncia ou
abandono, pelo perecimento da coisa ou ainda pela desapropriação.

Importante se considerar que, em que pese o fato de a lei sustentar que a
alienação do bem venha a gerar a perda da propriedade, tal assertiva não corresponde à
realidade, vez que o que gera a perda não é a alienação em si, por meio do contrato firmado
entre as partes, mas sim o registro (no caso dos bens imóveis) e a tradição (nos bens móveis).

 

4 - DO ABANDONO DO BEM IMÓVEL

Das formas pelas quais pode se dar a perda da propriedade ganha relevância a
hipótese do abandono da coisa, mormente quanto tal figura está relacionada aos bens imóveis.
O abandono, segundo Paulo Nader, se caracteriza pela composição de dois elementos: o
objetivo ou externo (despojamento da coisa, deixando o dominus de utilizar da coisa e de
exercer os atos inerentes ao direito de propriedade) e o subjetivo ou interno (que seria o animus
ou a intenção de se desfazer da coisa, sem a transmitir a outra pessoa)[5].

A forma essencial de transferência da propriedade imóvel se dá pelo registro,
decorrente de um contrato oneroso (compra e venda) ou gratuito (doação), ou mesmo por uma
dação em pagamento, hipóteses em que alguém se compromete a transferir a propriedade do
referido bem a outrem, sendo certo que será proprietário aquele cujo nome conta da matrícula
do bem perante o Cartório de Registro de Imóveis, de sorte que a questão do abandono do bem
imóvel se afigura como um tanto delicada de ser aferida na prática.

Tal assertiva se faz clara face ao fato de que o simples abandono material ou físico
do bem imóvel pela inexistência do exercício de atos de posse não caracteriza por si só a perda
do direito de propriedade vez que o proprietário se manterá como detentor de tal direito
enquanto o seu nome constar da matrícula do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Caso não se tenha uma ação com o fim de gerar a caracterização jurídica do
abandono o sujeito cujo nome consta dos registros oficiais continuará como o proprietário.

O legislador, ante a tal situação, busca sanar tal complexidade mediante a
apresentação de meios para que possa ser caracterizada a figura do abandono da propriedade
imóvel, desenvolvendo tal tese no art. 1.276 do Código Civil, fazendo distinção entre o
abandono do bem imóvel urbano e do bem imóvel rural ou rústico.

Quanto ao imóvel situado em área urbana, a legislação afirma que caso o seu
proprietário o abandone com a intenção de não mais o conservar como parte integrante de seu
patrimônio, desde que este não esteja sob a posse de qualquer outra pessoa, pode vir a ser
arrecadado como bem vago.

Após ser tido como vago, passados 3 (três) anos, poderá vir a ser incorporado ao
Município ou ao Distrito Federal, conforme se ache em suas respectivas circunscrições,
passando a compor o patrimônio público, nos termos do § 1º do art. 1.276 do Código Civil.

Verificadas as mesmas circunstâncias relativas a um imóvel rural, atendidos os
mesmos requisitos legais, este passará a União, havendo de se ressaltar que, em ambos os
casos, ante a existência da figura do abandono, tal incorporação ao patrimônio público ocorreria
independentemente de qualquer espécie de indenização, diferenciando-se, portanto, da idéia da
desapropriação.

Finalmente o art. 1.276, no § 2º apresenta uma figura de presunção absoluta de
abandono para o caso de que inexistam atos de posse por parte do proprietário e este não
venha satisfazendo os ônus fiscais pertinentes ao bem.

Seja na hipótese do caput ou do § 1º do art. 1.276 do Código Civil, ou na descrita
no § 2º, a aquisição da propriedade pela municipalidade, pelo Distrito Federal ou pela União,
ainda que já definida judicialmente, não terá a sua caracterização plena enquanto não houver a
transcrição perante o Cartório de Registro de Imóveis, momento em que passará a ter eficácia
erga omnes[6].
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Inquestionável ainda que para a incidência das hipóteses de abandono do bem
imóvel com o seu encaminhamento em favor do erário público é importante ressaltar ainda e
mais uma vez que não pode haver o exercício de posse por quem quer que seja, vez que em tal
hipótese haveria a atribuição de função social à propriedade, mesmo que não seja pelo
proprietário.

A previsão contida neste último parágrafo mostra-se de complexidade elevada e
passível de ensejar grande celeuma, pois trará por base a existência de uma presunção absoluta
de abandono de um bem, que virá a incidir sobre a idéia de garantia constitucional de
propriedade, e sem que esteja alicerçada pelo preceito de conveniência e oportunidade do
Estado atrelada a prévia e justa indenização (como se dá na desapropriação).

Contudo não há que se falar na inconstitucionalidade do artigo ou do parágrafo,
vez que atendido ao devido processo legal como descrito (já que sua inobservância traria a
inconstitucionalidade nos termos do que assevera Adolpho Mamuro Nishiyama[7]), a ausência
de indenização não se mostra como um obstáculo à aplicação do conteúdo descrito na lei, como
sustenta Cristiano Chaves de Farias[8], por existirem outras hipóteses (independentemente de
expressa previsão constitucional) em que há a perda da propriedade sem qualquer contrapartida
em razão disso, como se dá na usucapião.

Tampouco há que se falar em inconstitucionalidade com base no art. 150, IV da
Constituição Federal que veda a utilização de tributos com efeito de confisco (nos termos do
Enunciado 243 da III Jornada de Direito Civil do STJ), o que também é levantado por Cristiano
Chaves de Farias[9], vez que o inadimplemento fiscal não é a causa única para a caracterização
do abandono, ainda mais ao se considerar que a questão dos ônus fiscais só é pertinente à
hipótese de presunção absoluta de abandono trazida no § 2º do art. 1.276 do Código Civil.

Nem mesmo o princípio constitucional da razoabilidade[10] é fustigado  vez que a
determinação da perda da propriedade ante ao abandono caracterizado nos termos do art. 1.276
do Código Civil se reveste de finalidade específica, buscando atender ao interesse social de
concessão de função à propriedade.

 

5 - DOS REQUISITOS PARA O ABANDONO PRESUMIDO

A presunção de abandono do bem imóvel depende da conjunção de uma série de
requisitos a para que possa gerar a perda da propriedade por parte do particular, fazendo com
que o bem venha a ser incorporado ao erário. O simples fato de o proprietário não cuidar da
coisa por período mais ou menos longo não traduz de per si em abandono e perda da
propriedade.[11]

Imprescindível, portanto, a análise dos requisitos que permitem tal conclusão como
forma de gerar a plena compreensão do instituto e de suas conseqüências jurídicas e sociais.

O atual Código Civil determina que a caracterização do abandono está vinculada
ao ato do proprietário atuar de forma a demonstrar a intenção de não mais conservar o
patrimônio como seu, razão pela qual o Poder Público poderia, caso não houvesse ninguém
exercendo atos de posse sobre o bem, arrecadar o bem como vago, passando, após 3 anos, à
propriedade do Estado. Neste intervalo de tempo pode o proprietário se arrepender do
abandono que está por se caracterizar e reivindicá-lo de quem quer que o tenha indevidamente,
vez que o seu direito apenas deixará de existir após findo o referido decurso de tempo[12].

De tal sorte, se faz necessário a conjunção de todos os elementos pertinentes a fim
de permitir a transferência do bem ao Poder Público independentemente de qualquer sorte de
indenização ou compensação que o valha, haja vista que estaria caracterizada uma situação em
que o detentor do direito de propriedade não mais tem interesse de ter a coisa como sua.

Inicialmente é necessário que o titular do direito de propriedade deixe de exercer
atos de posse com relação ao bem imóvel objeto de análise, bem como que não tenha nenhum
terceiro fazendo o mesmo, vez que se tal situação se configurar o Estado não atuará ante o
exercício da posse direta por alguém que pode vir a pleitear a caracterização de usucapião
oportunamente. O interesse do Poder Público sobre o bem só pode se manifestar na inexistência
do exercício de posse direta por quem quer que seja, assumindo um caráter subsidiário.

Configurada a inexistência do exercício de atos de posse por quem quer que seja
(proprietário ou terceiro) autoriza a legislação que o bem seja arrecadado como vago. O
momento em que o Código de Processo Civil trata dos bens vagos é no art. 1170 e ss., não
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restando outra alternativa senão seguir o procedimento ali estabelecido, no que couber, haja
vista que a previsão legal é destinada à caracterização como vago de bem móvel ante a
descoberta (art. 1.233 CC).

O Código de Processo Civil, se devidamente adequado para a utilização para o
caso de abandono do bem imóvel, vai pressupor que a notícia do abandono chegue ao
Judiciário por intermédio da atuação dos órgãos da advocacia pública, vez que na hipótese não
seria possível se vislumbrar a figura prevista na lei do encaminhamento, ao juiz competente, do
auto de entrega da coisa à autoridade policial.

Noticiada ao juiz a existência de abandono do bem, por petição simples, relatando
a existência dos requisitos, haverá de se realizar a publicação de edital no órgão oficial, por
duas vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, a fim de que o dono ou legítimo possuidor o reclame,
nos termos do art. 1.171 do Código de Processo Civil. A ausência de manifestação de quem
quer que seja atendendo ao chamamento decorrente do edital faz com que se entenda que o
bem seja arrecadado e considerado como vago.

Transitada em julgado a decisão que tornou o bem vago há de se aguardar o prazo
de 03 (três) anos para que o bem tido por vago passe à propriedade do Município ou Distrito
Federal se o bem estiver em área urbana, ou da União no caso do bem em região rural.

Todavia pode ser ignorado o procedimento acima descrito (mas não a necessidade
de uma decisão judicial), sem sequer haver a necessidade de tornar o bem vago e se aguardar
03 (três) anos antes de incorporá-lo ao erário caso a falta de exercício de atos de posse por
parte do proprietário vier acompanhada da não satisfação dos ônus fiscais, ante a presunção
absoluta de abandono estabelecida no § 2º do art. 1276 do Código Civil.

A partir do instante em que houver o fim do exercício de atos de posse por parte do
proprietário, não apenas com uma mera ausência temporária[13], mas com a sua não presença
física no local de caráter contínuo ou ausência de cuidados com a manutenção do imóvel, e não
mais realizar pagamento de qualquer tributo, taxa ou contribuição haverá a incidência do
disposto no referido artigo, com a imediata transmissão do bem imóvel para o Município, Distrito
Federal ou União, tão logo transite em julgado a decisão judicial que reconhecer a presença dos
requisitos necessários.

Ressalte-se que basta o não pagamento de um dos ônus fiscais, ainda que tenha
realizado o adimplemento de outros, para que fique perfeitamente caracterizada a incidência do
disposto no artigo, com a conseqüente perda propriedade. 

Há de se considerar que em tal situação se configura uma presunção absoluta
(iuris et de iure) conforme assevera expressamente o texto legal, o que se mostra um tanto
quanto delicado no presente caso, vez que em razão desta modalidade de presunção se
inviabiliza ao proprietário a apresentação de qualquer prova em contrário por parte dele acerca
da sua não intenção de abandonar a coisa.

Assim sendo não se admitirá ao proprietário a alegação de que não reunia
temporariamente condições financeiras de satisfazer as obrigações fiscais, ou ainda que estava
fisicamente impossibilitado de exercer atos de posse, ante a natureza da presunção, cabendo-
lhe apenas alegar a existência da satisfação dos ônus fiscais ou o exercício da posse (o decurso
de tempo não cabe neste caso vez que é desnecessário a caracterização da hipótese do
parágrafo segundo do artigo).

De se notar que no caso de abandono do bem imóvel conforme descrito, a perda
da propriedade estará atrelada a uma sentença de caráter declaratório, pois a caracterização
dos elementos legais gera a perda da propriedade, dependendo apenas de sua confirmação
judicial, nos termos do que se dá no processo de usucapião, com efeitos retroativos à data do
cumprimento dos requisitos.

Impossível se pensar no abandono da coisa imóvel sem a participação do Poder
Judiciário, vez que não se admite a perda da propriedade sem o devido processo legal (art. 5º,
LIV da Constituição Federal), como já se definiu na III Jornada de Direito Civil do STJ:

242 – Art. 1.276: A aplicação do art. 1.276 depende do devido processo legal, em
que seja assegurado ao interessado demonstrar a não-cessação da posse.

 

Face a natureza declaratória[14] da decisão a ser proferida, o fato do proprietário
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retornar ao imóvel ou mesmo voltar a satisfazer os ônus fiscais após a configuração dos
requisitos legais não será o suficiente para que possa manter a propriedade, vez que esta se
perdeu com o implemento fático daqueles requisitos, sem que tenha direito a qualquer sorte de
indenização em razão disso, já que caracterizado o abandono.

Fato é que de qualquer sorte não se admitirá a perda da propriedade sem a
atenção ao devido processo legal, vez que ninguém pode vir a ser privado da liberdade e de
seus bens sem a atenção a este pressuposto (Art. 5º, LIV da Constituição Federal) e ao
contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal).

 

6 - ABANDONO DA PROPRIEDADE SOB A PERSPECTIVA DO CAPITALISMO
HUMANISTA

Delimitado a função social da propriedade, é possível visualizar, nitidamente, as
vias pelas quais procede o Estado nos casos de abandono. Lembrando, como já afirmado acima,
o conceito de abandono, que muito bem leciona Maria Helena Diniz[15]

O abandono (CC, art. 1.275, III) é uma das modalidades de perda de
propriedade, pois é o ato unilateral em que o titular do domínio se desfaz,
voluntariamente, do seu imóvel, porque não quer mais continuar sendo, por
várias razões, o seu dono. É necessário, para que haja derrelição, a intenção
abdicativa; simples negligência ou descuido não o caracterizam.

 

É importante dizer também que é condição essencial para perda por abandono que
o proprietário fique omisso quanto ao exercício dos atos de posse e, eventualmente, aos seus
deveres fiscais, que demonstra seu total desinteresse pelo imóvel resultando ao Estado
arrecadação do imóvel. Certo também que aqui é preciso animus abandonanti, já que o simples
fato de não usar o imóvel não resultará a perda da propriedade.

Isso porque estamos diante de um Estado Democrático de Direito, com seus
fundamentos, objetivos e princípios, bem como dos deveres sociais com os quais se
compromete, que emerge a noção do Capitalismo Humanista. Corroborando com esse ideário
Ricardo Hasson Sayeg[16] ensina com propriedade

(...) a Constituição Federal de 1988 não descuidou de consignar no artigo 170
como preceitos fundamentais da ordem econômica no Estado Brasileiro
Democrático de Direito, os valores sociais do trabalho humano e da livre
iniciativa, com o fim de garantir a todos existência digna, observados os
princípios de soberania nacional, da propriedade privada, da função social da
propriedade, de defesa do consumidor, de defesa do meio ambiente, de
liberdade de competição, de redução das desigualdades sociais e regionais,
de busca do pleno emprego, de tratamento favorecido à empresa nacional de
pequeno porte e de prevenção e repressão ao abuso do poder econômico. (grifo
nosso)

 

Considerando-se a visão apresentada pela vertente do Capitalismo Humanista,
continua Ricardo Hasson Sayeg[17]

Assim, a prestação jurisdicional também merece pontual atenção nas presentes
reflexões, porque a ela cabe concretizar o Bem pela aplicação do direito natural
da fraternidade, para interferir de fato em favor do Homem, de todos os Homens
e de tudo. Isso também no ambiente econômico.

 

Nesse diapasão, fica o Estado responsável em promover o bem estar-social, não
se confundindo com paternalismo, mas apresentando uma solução para o caso concreto do
abandono do imóvel, quer seja urbano ou rural, que poderá ocorrer em função de diversos
fatores. Analisando nesse sentido, o Estado, age em conformidade com a proposta Capitalista
Humanista Fraterna apresentada por Sayeg.

(...) a aliança entre os Homens liberais e democratas, tal como está na
Constituição do Brasil, mediante a aplicação do princípio natural da
proporcionalidade, é justamente a solução da indagação de como se construir,
sob a plataforma cultural da Humanidade, um capitalismo estruturado sob a
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economia de mercado, em conformidade com as perspectivas de fraternidade do
humanismo integral, que se aplicam ao domínio econômico em prol da vida e do
Planeta, com vetor na dignidade do ser humano.

 

Notemos que, a atitude do Estado em uma situação de abandono da propriedade
está de acordo com a essência do Capitalismo Humanista, pois, a idéia de um Estado
Democrático de Direito tem por cerne os valores e direitos contemporâneos, como o bem
comum, a solidariedade, a paz e a justiça social, a busca pela erradicação da pobreza, que são
as marcas deste Estado.

A busca constante do ser humano por uma vida digna, pela felicidade e pela
liberdade remete o homem a um Capitalismo Humanista de Mercado, conforme ensina Ricardo
Hasson Sayeg[18] ao asseverar que “as presentes reflexões propõem que a tendência mundial
se direcione além disso, ou seja, em prol de uma economia humanista de mercado: Um
capitalismo humanista.”

A propriedade não tem um fim em si mesma, e sim tem um fim de caráter social,
que serve ao homem como mecanismo de equilíbrio e desenvolvimento social. Se
desconsiderarmos a tão apregoada mão invisível do mercado, será possível termos no Estado
um aliado ao desenvolvimento, legitimando ao aplicar a norma ao caso concreto de abandono
da propriedade para restituir a sociedade em concretização da função social.

 

7 - CONCLUSÃO

De tudo o que se expôs, evidencia-se claramente que a legislação civil que trata da
possibilidade de abandono da coisa imóvel está em perfeita consonância com a Constituição
Federal e com a visão do Capitalismo Humanista.

Face ao Estado Democrático de Direito vigente não se pode admitir o exercício de
forma absoluta e irrestrita do direito de propriedade particular, sem atenção ao preceito da
função social, sendo certo que é esta que confere a proteção constitucional a este direito.

A perda da propriedade pelo abandono, nos termos do art. 1.276 do Código Civil
só se dará ante a perfeita atenção ao processo judicial em que se irá conferir ao proprietário o
direito de provar que não houve de sua parte a intenção de abandonar, consignando-se que a
inclusão do bem no quadro do patrimônio público haverá de ser precedida pela vacância do bem
e posterior decurso de tempo (03 anos).

O decurso de tempo, segundo o § 2º do art. 1.276, pode ser dispensado na
hipótese de ter o proprietário deixado de satisfazer os ônus fiscais atinentes ao bem
abandonado, sem que, contudo, se possa afastar o procedimento judicial cabível.

Nesta última hipótese não há que se falar em confisco ou em utilização de
ausência de pagamento de tributos como forma de arrecadação de patrimônio, vez que o não
pagamento por si só não é requisito suficiente para gerar a perda da propriedade em razão do
abandono. O bem só passará ao Poder Público caso não exista quem esteja exercendo a posse
sobre ele e se houver a desídia no dever de satisfação com suas responsabilidades fiscais.

Por não se tratar de uma hipótese de desapropriação não há que se falar em
indenização prévia, justa e em dinheiro. Por características, é possível mesmo se afirmar que a
idéia descrita na lei está mais relacionada à usucapião (não que seja uma hipótese deste
instituto), na qual o decurso de tempo sem o exercício da posse por parte do proprietário gera a
aquisição da propriedade a quem a exerce.

Na hipótese, contudo, não há a posse exercida por terceiro, mas apenas a
ausência de posse, sendo certo que se esta existir, não é possível a caracterização do
abandono.

Atendendo a uma visão plana e social da propriedade não se pode admitir a
existência de direito sobre um bem imóvel sem que ele atinja seus fins precípuos, buscando
atender aos interesses da coletividade, sem descuidar dos preceitos capitalistas inerentes à
sociedade atual, atendendo ao Capitalismo Humanista.
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REGULAÇÃO FINANCEIRA TRANSNACIONAL: SUPERANDO A CRISE DOS DERIVATIVOS
FINANCEIROS

TRANSNATIONAL FINANCIAL REGULATION: OVERCOMING THE DERIVATIVE FINANCIAL
CRISIS

Paulo André Silva Nassar
Vitor Martins Dias

RESUMO
O presente artigo faz uma crítica à atual conjuntura normativa regulatória transnacional do mercado
financeiro. Para tanto, parte-se da análise um dos principais responsáveis pela deflagração da crise financeira
ocorrida em 2008: os derivativos financeiros. A abordagem consiste na demonstração dos riscos envolvidos
neste mercado e como isso contribui para a propagação de um modelo em especial de risco, o sistêmico. O
processo de globalização econômica faz com que este tipo de risco se torne ainda mais preocupante do
ponto de vista regulatório, em especial para o mercado financeiro transnacional. Ao excluir a participação
das economias em desenvolvimento do procedimento decisório das normas regulatórias, a ordem regulatória
tal qual se apresenta enfrenta problemas de eficiência e legitimidade quando da internalização dessas normas
pelos países que foram excluídos do referido processo decisório. A proposta deste artigo reside em indicar
uma alternativa para suprir as falhas constantes no atual panorama regulatório transnacional e, assim, propor
um modelo mais democrático de participação dos países emergentes na discussão regulatória dos mercados
financeiros. Isto se dá através do direito a voto e uma composição não permanente dos órgãos de cúpula
formuladores das normas regulatórias do sistema financeiro internacional, proporcionando graus mais
satisfatórios de eficiência e legitimidade da aplicabilidade de normas supranacionais por países excluídos do
procedimento decisório.
PALAVRAS-CHAVES: regulação financeira, derivativos, globalização, risco sistêmico, Joint Forum.

ABSTRACT
This paper is a critique of the current transnational financial regulatory framework. It starts from an analysis
of the main cause for the outbreak of the 2008’s financial crisis: the financial derivatives. The approach is to
demonstrate the risks involved in this market and how it contributes to the spread of a particular type of risk,
the systemic risk. The process of economic globalization makes this type of risk even scarier from the
regulatory standpoint, especially for the transnational financial market. By excluding the participation of
developing economies in decision-making procedure of regulatory standards, the regulatory policy as it
stands facing problems of efficiency and legitimacy when the internalization of those standards by countries
that were excluded from the decision process. The aim of this paper is to indicate an alternative to overcome
the failures listed in the current regulatory landscape transnational and, thus, suggest a more democratic
model of participation in the discussion of emerging regulatory financial markets. This is accomplished
through the voting and non-permanent membership on the main policy-makers bodies of regulatory standards
of the international financial system, providing more satisfactory degree of efficiency and legitimacy of
supranational applicability of standards for countries excluded from decision-making procedure.
KEYWORDS: financial regulation, derivatives, globalization, systemic risk, Joint Forum.

INSTRUMENTOS DERIVATIVOS: uma análise introdutória
As relações comerciais físicas de simples troca de mercadorias e dinheiro entre vendedor e

comprador representam um modelo clássico de funcionamento de mercado. Ocorre que, dada a
complexidade das relações comerciais que se aperfeiçoaram com o passar dos anos, este modelo também
teve de se alterar para ser capaz de responder aos anseios do intercâmbio comercial mais dinâmico e com um
volume muito maior de operações, além de um espaço geográfico muito mais amplo, rompendo as fronteiras
dos Estados nacionais, alcançando níveis transnacionais promovidos pelo processo de globalização.

Com isso, a partir de um incremento das relações mercantis fortificadas com o processo de
globalização econômica, que se viu mais acentuado a partir da Revolução Industrial e, principalmente no
decorrer do século XX (em especial na sua segunda metade), o mercado apresentou a necessidade de se
criarem mecanismos para acompanhar a velocidade e a intensidade deste processo.

É neste contexto de fortalecimento da globalização econômica que começa a se destacar o
funcionamento dos mercados financeiros, que, ao longo do tempo e, pela constante inovação deste tipo de
mercado, ficaram dotados de diversos instrumentos que lhes permite operar com este nível de mercado muito
mais complexo. Dentre estes instrumentos há um que merece especial destaque por ter sido um fator central
na deflagração da recente crise financeira: os derivativos financeiros.

Vale destacar que a partir de 1970 as inovações financeiras começaram a apresentar a sua feição
mais semelhante a que se vê nos dias de hoje, seja através da criação de novos produtos financeiros, bem
como a atualização de alguns já existentes, dentre eles, os derivativos, quando estes evoluíram de um
tradicional instrumento de controle contra mudanças de preços de commodities agrícolas e passaram a
trabalhar com a idéia de controle de risco (YAZBEK, 2007, p.106), o que será analisado em seu devido
momento.

Feita essa breve observação, a fim de se fazer uma introdução geral à primeira parte do estudo,
passa-se agora a análise dos derivativos financeiros a partir de seu conceito e do seu aspecto de
inovabilidade.
 
1 CONCEITUAÇÃO

É importante aqui fazer a definição do conceito operacional de derivativos financeiros.
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Deste modo, o conceito que a doutrina apresenta para os derivativos financeiros é pouco divergente.
Sendo assim, note-se a seguinte definição do termo:

Usualmente, ela se encontra em livros e manuais de finanças, para os quais se enquadra
naquela categoria todo instrumento financeiro cujo valor ‘deriva’ ou depende de uma
variável mais básica. Essa variável mais básica é, geralmente, o preço de um determinado
‘ativo subjacente’ (underlying asset), que pode ser um bem ou mesmo uma taxa ou
índice. (YAZBEK, 2007, p.106).
 

Para complementar esse conceito, interessante se faz trazer a definição que a doutrina de língua
inglesa apresenta sobre o assunto:

Derivatives securities are financial instruments that derive value from other assets to
which their values are linked. The underlying asset may be a particular stock, a stock
index, a foreign currency, or for that matter anything for which a market interest has
developed. (COX; HILLMAN; LANGEVOORT, 2006, p. 85)
 

Para demonstrar o seu aspecto jurídico, bem como algumas de suas conseqüências legais note-se o
seguinte excerto:

Legal risk is the risk of loss because a contract is found not to be legally enforceable.
Derivatives are legal contracts. Like any other contract, they require a legal infrastructure
to provide for the resolution of conflicts and the enforcement of contract provisions. Legal
risk is a prime public policy concern, since it can interfere with the orderly functioning of
markets. (JOMADAR, 2007, p, 22) (grifo nosso)
 

Apresentadas as definições de derivativos financeiros que foram transcritas e algumas observações
traçadas sobre as mesmas, é importante destacar que uma mera definição do referido termo não é o suficiente
para conseguir demonstrar todos os nuances e desdobramentos envolvidos nas operações de derivativos
financeiros e suas espécies.

É importante essa breve incursão na definição dos derivativos financeiros para, de maneira didática,
ficar bem delimitado qual o sentido do termo que será utilizado ao longo deste trabalho, tendo em vista a
existência de várias espécies de derivativos, as quais não serão objeto de estudo neste artigo, mas sim os
derivativos financeiros em seu sentido amplo, conforme exposto neste tópico.

As operações envolvendo derivativos financeiros no sentido aqui tratado são inúmeras e as
consequências econômicas e jurídicas disso também, fatores estes, que são expandidos pelo processo de
constante inovação presente nestes mercados, o que aliado ao fenômeno da globalização econômica
alcançam proporções e uma velocidade ainda maiores.
 
2 INOVAÇÃO FINANCEIRA: o caso dos derivativos

Com base no que foi descrito nos tópicos anteriores, no tocante ao aspecto da estruturação do
mercado financeiro mais semelhante com o que se vê atualmente e a insuficiência do conceito de derivativos
financeiros, parte-se agora para a análise de um dos desdobramentos de ambos, qual seja, o processo de
inovação dos mercados financeiros e o caso dos derivativos.

Em razão da atual dinâmica dos mercados, diversos foram os fatores surgidos para conseguir
acompanhar esta evolução. A partir de uma especialização cada vez maior, os agentes do mercado tiveram
de conseguir inovar cada vez mais e de uma maneira a gerenciar de forma mais eficaz as suas atividades,
administrando melhor os riscos da atividade. Com o fortalecimento da globalização econômica, os agentes
do mercado financeiro se viram obrigados a lidar com problemas cada vez mais sofisticados e estes tiveram
de estar aptos a conseguir lidar com as mais variadas situações que lhes foram e continuam sendo
apresentadas na dinâmica atual do mercado.

Deste modo, pode-se entender que a inovação financeira “consiste na criação de instrumentos ou
estratégias, alterando padrões vigentes, apresentando soluções e, conseqüentemente, gerando resultados
distintos daqueles que se esperaria originariamente” (YAZBEK, 2007, p.63).

Note-se a importância desta afirmação quando se diz que o Estado[1] deve estar apto a entender
tais mudanças trazidas pelas inovações de um ambiente institucional cada vez mais dinâmico e movimentando
uma quantidade de valores cada vez maior.        

Isto posto, pode-se trazer para este debate que a inovação financeira funciona como um fator
exógeno ao funcionamento tradicional do mercado e repercute no funcionamento interno deste, sendo estas
repercussões que devem ser levadas em conta e entendidas por uma autoridade reguladora eficiente e capaz
de entender tais mudanças trazidas por uma inovação para o mercado financeiro, já que os prejuízos de uma
regulação mal feita podem ocasionar perdas significativas e irreversíveis ao mercado. [2]

Dessa forma, além de funcionar como um fator exógeno ao mercado, como exposto pela escola
econômica neoclássica[3], a inovação pode ser entendida como uma resposta aos problemas internos que o
mercado apresenta – autoridades estatais, reguladoras, tributárias. Nesse contexto, pode-se aplicar a idéia de
destruição criadora de Schumpeter[4] também para as inovações financeiras. (YAZBEK, 2007, p. 63)      

Vale destacar que nos mercados financeiros estamos trabalhando com outro nível de capitalismo,
diferenciado do produtivo. O capitalismo financeiro se pôs de frente aos poderes do Estado nacional; “essa
guinada, por sua vez, levou a uma ‘explosão de novos instrumentos e mercados financeiros, ligada à
ascensão de sistemas muito sofisticados de coordenação financeira em escala global’”. (ARRIGHI, 2000,
p.03)

Sendo assim, para que se dê continuidade bem-sucedida à atividade capitalista e de acúmulo de
capital dentro do mercado financeiro, os agentes precisam estar aptos a desenvolver um processo de
inovação financeira constante em decorrência da interligação, velocidade, e valores movimentados por estes
mercados na atual economia globalizada.

A partir disto, mesmo quem apresente críticas à tese de Schumpeter quanto às práticas competitivas
impostas pelas empresas, há de se concordar que os mercados financeiros, e o modelo capitalista
transnacional com que este tipo de mercado trabalha, foi muito bem sucedido em seu funcionamento,
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superando qualquer outro modelo de capitalismo antes existente em face do atual.
Para se ter uma idéia melhor acerca da inovação dentro dos instrumentos derivativos, várias são as

combinações de operações e produtos em que estes podem ser utilizados nas suas mais variadas espécies.
Todavia, é importante ressaltar que algumas espécies de derivativos financeiros são mais usuais, as quais
podem ser trazidas a título exemplificativo, sendo elas: os contratos a termo, os futuros, as opções, os swaps
e os derivativos de crédito.

A instituições que trabalham de maneira “agressiva” no mercado financeiro tendem a buscar sempre
inovar em seus produtos e operações dentro desse mercado, de modo a conseguir ter sucesso nas suas
operações e conquistar todo o lucro possível advindo de uma inovação financeira bem sucedida, já que uma
porcentagem muito alta de programas de inovação falha, mas aquelas que logram êxito, freqüentemente
obtêm lucros extraordinários[5]. (HOVENKAMP, 2008, p. 03) (Tradução nossa).

Sendo assim, como o mercado de derivativos financeiros movimenta uma monta de capital de
grandes proporções em suas operações, quem desenvolve uma idéia inovadora captura para si uma parcela
substancial do mercado, com ganhos extremamente significativos – lucro de monopólio – bem como, ainda
consegue se eximir de “barreiras” e entraves que surgem a partir da dinâmica tradicional do mercado.

Ainda seguindo a lógica de Schumpeter no sentido de que o mercado gradualmente volta ao seu
funcionamento normal, decorrido um lapso de tempo que varia de cada mercado, isto também é verdadeiro
quando se trata dos derivativos financeiros, assim como, junto com os benefícios advindos da inovação do
mercado de derivativos, isto traz consigo uma série de preocupações tanto pelos participantes daquele
mercado, como da autoridade responsável por um bom funcionamento dele.

A partir disso, pode-se inferir a idéia de que um dos fatores que envolve a busca de inovação no
mercado de derivativos é, além da busca por lucros extraordinários, estar também um passo a frente da
autoridade reguladora.  Dessa maneira, as inovações financeiras surgem para atender às mais distintas
necessidades. (...) [Dentre elas] o desejo de fugir à atividade regulatória estatal ou à tributação (...).
(YAZBEK, 2007, p. 64)

Vale destacar ainda, que de acordo com o funcionamento do mercado, este volta a se equilibrar pela
sua própria dinâmica. Se por um lado, o produto inovador pode gerar lucro de monopólio ao seu inventor, é
bem verdade que a possibilidade de cópia do derivativo por seus concorrentes é freqüente. Dada a alta
velocidade das mudanças tecnológicas nesse nicho, os direitos de propriedade intelectual não são capazes
acompanham esse ritmo de inovação, o que reduz substancialmente o tempo de gozo do período de lucro de
monopólio pelo empresário empreendedor e acelerar o retorno do mercado a condição de normalidade. Para
exemplificar as idéias apresentadas, leia-se o seguinte:

Investment banks develop their own innovative derivatives to underwrite corporate issues
but they cannot preclude other banks from imitating them. However, during the process of
underwriting an innovator can learn more than its imitators about the potential clients.
Moving first puts him ahead in the learning process. Thus, he develops an information
advantage and he can capture rents in equilibrium despite being imitated. In this context,
innovation can arise without patent protection. Consistently with this hypothesis, case
studies of recent innovations in derivatives reveal that innovators keep private some
details of their deals to preserve the asymmetry of information. (SCHROTH; HERRERA,
2003, abstract)
 

Importante ressaltar a volatilidade do mercado em que se inserem os derivativos financeiros, com
uma velocidade acentuada inerente ao funcionamento dos mercados financeiros, fazendo com que o que foi
dito sobre inovação financeira seja visto como um fenômeno veloz e impulsionado pela rapidez desses
mercados. Isto posto, pode-se inferir que a hipótese de imitação tardia não é coerente com a prova mais
evidente do objeto de inovação financeira. Tufano demonstrou que os lucros de “monopólio” advindos de
inovações financeiras são relativamente curtos.[6] (SCHROTH; HERRERA, 2003, p. 01) (Tradução nossa)

Nota-se que um dos objetivos do inovador no mercado de derivativos é sim guardar consigo
informações acerca dos negócios firmados por conta da inovação financeira desenvolvida; assim como, vale
destacar que nestes mercados, a cada negociação da inovação, o modelo se altera para melhor atender aos
anseios do cliente.

Na economia da inovação, os agentes de mercado potencializam seus lucros através da exploração
das assimetrias informacionais que esse processo traz em seu bojo. Levando-se em conta que a assimetria de
informações se enquadra como uma falha de mercado, observa-se um aumento de risco na atividade
econômica.

Neste sentido,
a economia da informação procura analisar os resultados decorrentes das chamadas falhas
de mercado associadas à assimetria de informações, ou seja, situações em que os
mercados deixam de cumprir eficientemente seu papel em função da ausência de
informações completas e simétricas sobre a qualidade dos produtos, dos trabalhadores,
dos consumidores, etc.; ou seja, situações nas quais um agente detém um conhecimento a
respeito de informações não disponíveis para os outros agentes participantes da transação.
(FAGUNDES, 2003, p. 233)
 

Note-se que se neste tópico se apresenta a idéia de inovação como forma de estar à frente da
concorrência pelos “privilégios” que as inovações financeiras proporcionam, ou seja, a relação entre
concorrentes. Da mesma maneira, há de se deixar claro que esta assimetria informacional se dá também entre
aqueles que irão contratar (clientes) com quem desenvolveu a inovação e as autoridades reguladoras.

A partir disso, fica clara a relação entre as inovações dos mercados de derivativos e as assimetrias
de informação, que são uma falha de mercado. Deste modo, se tentará demonstrar que as assimetrias
informacionais são uma das causas que ensejam um aumento dos riscos inerentes às atividades que envolvam
derivativos financeiros, de modo que a regulação destes mercados é necessária para reduzir os riscos da
atividade.
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3 ASSIMETRIA DE INFORMAÇÕES E RISCO
Importante se falar desde já que vários são os riscos que envolvem os derivativos financeiros. Nesta

primeira parte deste tópico irá se trabalhar, em breves palavras, com a idéia de risco em seu sentido amplo,
pois a assimetria de informações, enquanto falha de mercado, acaba por afetá-lo como um todo, repercutindo
em todas as espécies de risco; para em seguida trabalhar cada tipo de risco que for compatível com a
proposta deste trabalho.

Para a análise introdutória deste tópico, merecem destaque duas das principais conseqüências das
assimetrias informacionais, sendo elas, o moral hazard (risco moral) (ARROW, 1963, p.945)  e o problema
da seleção adversa (AKERLOF, 1970, p. 493).

No caso do moral hazard, observa-se sua origem nos contratos de seguro. Após a celebração do
contrato, a seguradora tem menos informações de como está se dando o comportamento do segurado, sendo
incapaz de verificar os cuidados que ele está tomando com o objeto tratado no contrato. O problema reside
justamente aí, na falta de capacidade de monitoramento de um dos contraentes sobre o outro para o fiel
cumprimento do contrato, denominando-se tal fenômeno de hidden action.

Ao se falar de seleção adversa, ocorre outra situação, que é quando o contratado possui mais
informações acerca do objeto contratual do que o contraente. Ao se trazer para a discussão dos derivativos,
um investidor em face de uma instituição financeira. Há, neste caso, o problema de hiden knowledge, pois o
contraente sabendo da assimetria informacional inerente ao contrato busca compensá-la através de uma
negociação mais cuidadosa das cláusulas contratuais, ou mesmo, pode ocorrer de abandonar a intenção de
contratar.

Em um mercado altamente inovador, como é o dos derivativos financeiros, no qual surgem diversas
oportunidades novas de negócio e o volume pactuado nos contratos sendo, em sua essência de grande valor,
nota-se neles a existência de ambos os problemas relacionados à assimetria informacional supramencionados.

Neste contexto, enquanto o moral hazard envolve uma relação individual entre as partes, já que o
problema é entre o monitoramento de um pelo outro; o risco de seleção adversa pode ameaçar todo o
mercado financeiro, já que por conta do risco ocasionado pelo descompasso de conhecimento de um
contraente para com o outro pode se expandir para os demais participantes daquele mercado, podendo
assim, afetar negativamente o mercado como um todo.

Em razão da clareza da exposição de Climeni e Kimura (2008, p. 14), optou-se por reproduzi-los na
integralidade.

Deve-se ressaltar, porém, que, dadas a sofisticação das inovações e a complexidade do
relacionamento entre variáveis econômicas e financeiras, os derivativos embutem riscos
ocultos que muitas vezes são de difícil mensuração e avaliação e que podem causar risco
sistêmico. Assim, o domínio dos elementos que impactam comportamento de derivativos
consiste em importante diferencial competitivo. (grifo nosso)
 

Assim sendo, é importante ter em mente a necessidade de se pensar em uma mensuração desses
riscos decorrentes, em parte, da assimetria informacional no mercado de derivativos, aliados ao poder
econômico e a atividade especulativa. Entretanto, a autoridade reguladora não deve ter um olhar maniqueísta
acerca dos operadores financeiros, pois o pensamento de que todos os que trabalham com derivativos são
especuladores não é verdadeiro; há de se olhar também para aqueles aqueles que optam por mensurar os
riscos, como os hedgers.

Dentre as variáveis de risco existentes no mercado financeiro foram selecionadas algumas
modalidades para análise, quais sejam: os riscos de crédito, de liquidez e sistêmico.
 
3.1 Risco de crédito

O risco de crédito envolve diretamente a outra parte negociante dos derivativos, ou seja, é o risco
que o outro contratante não arque com as suas obrigações e deixe de executar o contrato da maneira
pactuada.

A borrower that enters into a derivative transaction assumes not only market risk, but also
the possibility other party may fail to perform. This risk is referred to as “credit risk”. The
lender is concerned about credit risk because if a borrower’s counterparty fails to meet its
obligations to the borrower, the borrower may become economically imperilled.
(JOHNSON, 1998, p. 22)
 

Nesse contexto, as bolsas de valores desempenham o importante papel de garantir maior
confiabilidade à operação, o que acaba diminuindo o risco de crédito. Já nos mercados de balcão, em que se
negocia diretamente com a contraparte – sem o intermédio da bolsa – o risco de crédito é maior e a
volatilidade das operações também.

Isso ocorre em razão da bolsa ser a contraparte das operações realizadas em seu mercado, pelo que
o risco da operação se atrela ao risco da própria bolsa.       

Evidente a maior confiabilidade das negociações de derivativos em bolsa, em termos de diminuição
do risco de crédito. Em contrapartida, os contratos, em parte, são menos negociáveis, há uma padronização,
então, dependendo do interesse do agente, há de se mensurar a possibilidade de atuar em mercado de balcão
ou em bolsa de valores para cada situação.

 No caso da crise do subprime deflagrada em 2008 nos EUA, o uso de derivativos associados ao
crédito para financiamento de imóveis transferiu o risco de crédito de forma sequencial e em larga escala,
gerando uma grande incerteza ao “último” mutuante dessa cadeia de financiadores, impossibilitando-o de
saber qual a natureza dos débitos a que estava aportando capital. Em último análise, era impossível estimar o
nível do risco a que se estava submetendo.

Assim, [...] o uso de derivativos associados ao crédito para financiamento de imóveis
possibilitou uma transferência de riscos extremamente dinâmica e causou uma grande
incerteza sobre o agente que ultimamente assumiu o risco de crédito e que arcaria com as
perdas decorrentes de inadimplência. (CLIMENI; KIMURA, 2008, p. 52)
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Isto posto, podemos inferir que o mercado chegou a um dinamismo tão elevado e obscuro, que, ao
final, não se sabia a que débitos os seus créditos correspondiam, resultando clara a assimetria informacional
existente nesse mercado. Aliado a esse fator, observa-se a ausência de uma regulação eficiente da atividade
financeira.

Deste modo, uma deficiência oriunda do setor de crédito imobiliário inicialmente ligado a pessoas
de baixa renda, acabou por se alastrar pelo sistema financeiro norte-americano, devido a problemas que
envolvem má gestão de risco de crédito e a disposição dos agentes que atuam em derivativos de mercado de
balcão em assumir tais riscos, o que resultou em perdas significativas para o mercado financeiro.

The downside of this lax regulatory regime for OTC derivatives – and, in particular, for
credit default swaps (CDS) – became disastrously clear during the recent financial crisis.
In the years prior to the crisis, many institutions and investors had substantial positions in
CDS – particularly CDS that were tied to asset backed securities (ABS), complex
instruments whose risk characteristics proved to be poorly understood even by the most
sophisticated of market participants. At the same time, excessive risk taking by AIG and
certain monoline insurance companies that provided protection against declines in the
value of such ABS, as well as poor counterparty credit risk management by many banks,
saddled our financial system with an enormous – and largely unrecognized – level of risk.
(UNITED STATES OF AMERICA, [2009], p. 47).
 

A má gestão do risco de crédito pode desencadear o risco de liquidez, em razão do montante de
dinheiro perdido por esta situação. Faz-se um breve estudo deste risco a seguir.
 
3.2 Risco de liquidez

Tem-se risco de liquidez quando o risco de crédito se concretiza em razão do não pagamento das
obrigações subjacentes ao derivativo. Como o montante de capital e a velocidade das operações vinculado a
derivativos é muito alto, o inadimplemento dos contratos subjacentes põe em risco o funcionamento da
instituição financeira como um todo. Como estão ligados em cadeia, o inadimplemento dos contratos
subjacentes causa um efeito dominó que atinge com muita força as últimas peças do conjunto. Isso tudo gera
um déficit de caixa no banco, o que pode não ter como arcar com as suas obrigações perante outras
negociações, geralmente de curto prazo. Neste sentido, leia-se a seguinte explanação sobre risco de liquidez:

Os riscos de liquidez envolvem perdas potenciais decorrentes de:(...)falta de recursos para
honrar compromissos de curto prazo.(...) Já o risco de liquidez decorrente da escassez de
recursos de curto prazo representa o tradicional problema de solvência, no qual dívida
vencida e não paga pode acarretar um processo de falência contra a empresa. (CLIMENI;
KIMURA, 2008, p. 67)
 

Destarte, a falta de liquidez de um agente financeiro que lida com derivativos pode ocasionar sérios
problemas ao sistema como um todo, tendo em vista que um banco, por exemplo, possui, em geral, uma
carteira com inúmeros clientes, bem como obrigações com diversas outras instituições financeiras. A partir
do momento em que começa a ocorrer falta de liquidez desta instituição isso resulta em outra modalidade de
risco inerente ao mercado financeiro, qual seja, o risco sistêmico.

Essa situação é acentuada pelo fenômeno de globalização econômica, levando os seus efeitos a um
patamar supranacional dos mercados financeiros. Esta última modalidade de risco será trabalhada em um
capítulo a parte, por conta de sua intrínseca relação com a globalização econômica.
 
4 RISCO SISTÊMICO E GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA: os conglomerados financeiros
internacionais e a necessidade de uma regulação transnacional
4.1 Os conglomerados financeiros: relação entre risco sistêmico e globalização econômica

A globalização econômica pode ser entendida como um processo, participante ativo da construção
de um cenário conjuntural das relações econômicas que transpassam as barreiras dos países.

Sob essa perspectiva, a  globalização econômica pode ser descrita como um processo
caracterizado pela sobreposição e inter-relação de diversos fatores, cujos principais são:
1) aumento do volume do comércio internacional e formação de blocos regionais do
comércio; 2) intensificação do fluxo de capitais entre as nações, tanto por motivos
especulativos quanto para fins de investimento produtivos, gerando a intensa ligação entre
os mercados financeiros; (...) 4) ampliação da importância dos fatores tecnológicos e da
inovação de produtos nas condições de concorrência nos mercados; 5) maior importância
das empresas multinacionais.[7] (NUSDEO, 2002, p. 15)
 

É nessa conjuntura que os conglomerados financeiros[8] trabalham. Destaque-se o fato de que o
cenário do sistema financeiro é de concentração econômica, o que, ao contrário de outros mercados, neste,
isso é um fator que enseja mais concorrência.[9] Destarte, o panorama de concentração econômica e elevada
competitividade se torna um ambiente adequado para o desenvolvimento de atores no mercado com as
características descritas sobre os conglomerados financeiros.

Por conta da inovação financeira dos derivativos e a vantagem em termos competitivos que este
fenômeno proporciona; o que lhe foi dito também pode ser aplicado à atuação dos conglomerados
financeiros (levando em consideração a sua atuação com derivativos financeiros), de maneira que estes, por
ser uma organização de players do mercado financeiro, possuem um leque de serviços em constante
atualização e inovação, o que, pelas conseqüências apontadas neste estudo podem aumentar os riscos da
atividade.

A partir do momento em que estes agentes estão reunidos em um só corpo, a probabilidade de se
assumir riscos mais elevados também cresce, tendo em vista que o poder econômico destes se torna maior do
que atuando individualmente e, com a idéia de que, no mercado de derivativos, a assunção de certos riscos
pode ocasionar lucros significativos, tornando-se mais atrativo para os conglomerados financeiros.

Assim sendo, as assimetrias informacionais (falhas de mercado microeconômicas), são acentuadas
pelo impacto do processo de globalização econômica, podendo originar falhas de mercado a níveis
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macroeconômicos pela atuação análise de risco calculada de maneira equivocada por parte de agentes
transnacionais como os conglomerados financeiros, ocasionando crises no mercado como um todo.

Já para as instituições financeiras em geral esses riscos são uma constante. Dada a
centralidade dos mercados financeiros na atualidade, o alto grau de exposição das
empresas a tais riscos e o peso da atuação dos intermediários, os riscos tipicamente
financeiros tornaram-se objeto de análises mais detalhadas e classificações. Em uma das
mais comuns dessas classificações, aqueles riscos são apresentados da seguinte forma:
(...) (vi) risco sistêmico (systemic risk): é um risco de natureza distinta, dizendo respeito à
integridade do sistema financeiro em caso de qualquer falha – isso porque, ante a
interligação das diversas unidades que ali operam, um problema isolado pode gerar
problemas que se alastrariam, afetando terceiros. (YAZBEK, 2007, p.26)
 

Observa-se, portanto, que um risco de natureza microeconômica – a assimetria de informação – tem
o condão de causar uma crise financeira de natureza macroeconômica – em razão do risco sistêmico.

Em razão disso, é necessário pensar uma regulação capaz de suprir estas falhas de mercado, visando
manter um nível de mercado equilibrado para o seu desenvolvimento.

Apresentados os devidos argumentos acerca da relação entre globalização econômica e a idéia de
conglomerados financeiros; passa-se agora a expor de maneira mais detalhada aspectos acerca do risco
sistêmico inserido no contexto de economia globalizada e alguns dos motivos ensejariam uma regulação
global do mercado de derivativos financeiros.
 
4.2 Risco sistêmico e a necessidade de regulação global

Um mercado perfeitamente competitivo, com pleno conhecimento de informações, ausência de
barreiras à entrada e agentes tomadores de preço é algo que praticamente se vê somente no plano teórico.
Ao mesmo tempo é uma situação de equilíbrio de mercado que deve se almejar, “construir” para as
atividades econômicas. Desta maneira, determinados mercados necessitam de uma regulação efetiva e eficaz
para conseguir suprir falhas de mercado que porventura existam; dentre eles pode-se incluir o de derivativos
financeiros pelos problemas apresentados neste artigo.

Foi explicado que a assimetria informacional do mercado de derivativos leva a um aumento de
riscos, dentre eles o risco sistêmico. Devido à conjuntura globalizada da economia e a formação dos
conglomerados financeiros internacionais, uma regulação do mercado de derivativos financeiros a nível
global é necessária para manter o equilíbrio do funcionamento e da competição destes mercados, evitando
que falhas de mercado se alastrem pela economia mundial, podendo causar um colapso ao sistema financeiro
como um todo.

O objetivo deste tópico é demonstrar como o risco sistêmico alcançou uma integração a nível global
e apontar para a importância de uma regulação visando combater as falhas que possam originar uma crise
sistêmica do mercado de derivativos financeiros.

A necessidade da regulação transnacional dos mercados financeiros se dá em razão de certos fatores
da globalização econômica.

But they have also made financial institutions more interdependent and thus more exposed
to systemic risk that can arise from bank failures and to volatility in international portfolio
capital flows. (...) these factors have destabilized financial systems, thus undermining
national economic growth and social stability. These are the forces of financial
globalization that lend urgency to efforts to strengthen the institutional framework of
international financial regulation.(…) (ALEXANDER; DHUMALE; EATWELL, 2006, p.
14)
 

Nota-se que, assim, praticamente se deixa de lado o cenário no qual estes agentes estão inseridos,
um mercado financeiro extremamente volátil e com uma mobilidade de capital muito grande entre agentes,
dentro do qual um está intimamente ligado ao outro, cada um com pensamento individualista acerca das suas
movimentações financeiras, por isso a crítica a um olhar unicamente interno dos riscos e não a todo o
contexto.

A partir destas idéias, aparece mais uma falha que envolve o mercado de derivativos financeiros,
outra falha própria deste tipo de mercado, o financeiro, no qual a atuação dos agentes não leva em
consideração o meio no qual eles estão inseridos.

O funcionamento do mercado não é capaz de suprir estas falhas, vindo a ser um mercado com
imperfeições sérias, que necessitam de um olhar atento de autoridades capazes de trabalhar com as suas
inovações e de tornar este mercado mais equilibrado e competitivo, ou seja, visando assegurar um cenário de
estabilidade financeira.

Para tanto, há de se ter em mente todas as falhas e imperfeições do mercado de derivativos que
foram abordadas neste trabalho (bem como inúmeras outras) e somá-las ao fato da grande exposição dos
agentes ao risco (em suas variadas espécies) sem o acompanhamento necessário dos agentes de fiscalização
deste mercado.

Tome-se como parâmetro o fato de que
There is a persuasive evidence that a stable financial system provides a favourable
environment for efficient resource allocation and therefore promotes economic growth.
However, experience shows that, left to themselves, financial systems are prone to bouts
of instability and contagion.(…)(DAVIES; GREEN, 2008, p. 15) (Tradução nossa)
 

A crise financeira de 2008 teve como uma de suas causas a regulamentação falha no olhar sobre os
derivativos financeiros.  As operações de mercado de balcão que envolvem derivativos, não eram reguladas
de forma proativa. O mercado se auto-regulava e as consequências desse laissez-faire são sentidas até hoje.
Isso tudo exige uma reação das instituições reguladoras dessas relações.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América afirmou também em sua proposta de
regulação financeira (UNITED STATES OF AMERICA, [2009]) que alguns riscos inerentes às atividades
de derivativos financeiros não eram devidamente compreendidas por agentes do mercado financeiro. Isto nos
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leva a crer que é necessária a competente atividade regulatória, para que o mercado possa mensurar os riscos
de maneira mais clara e objetiva e deixe isso claro para os demais players, para que o ambiente de mercado
se torne mais equânime e com uma quantidade de informações maior disponíveis aos agentes, levando-se em
consideração a interligação existente entre estes.

Desta maneira, pode-se apresentar a idéia do Pêndulo de Pirenne[10] e a sua relação com os ciclos
sistêmicos de acumulação de capital de Giovanni Arrighi (2000) quando este autor mostra esta relação em
que há períodos sucessivos de alta e de baixa regulação das atividades econômicas; de maior liberdade e mais
regulação da atividade econômica, tendo em vista que há um determinado momento em que o funcionamento
tradicional entra em crise, sendo sucedido por um novo modelo de atividade do mercado.

As oscilações seculares – mediante as quais se materializou a alternância de Pirenne entre fases
de “liberdade econômica” e fases de “regulação econômica” – correspondem, em linhas gerais, à nossa
sucessão de ciclos sistêmicos de acumulação. (ARRIGHI, 2000, p. 252)

A liberdade econômica ampla em si só não é algo ruim, porém, no momento em que se observam
questões que podem desencadear uma crise sistêmica é necessário que a regulação passe a atuar de maneira a
gerenciar e não controlar a maneira de atuação dos atores privados, não devendo adentrar no funcionamento
do mercado, mas sim participando de forma gerencial das atividades econômicas. Ao mesmo tempo em que
mercados perfeitamente competitivos são vistos praticamente somente no plano teórico, Karl Polanyi afirma
que um mercado auto-regulado também (ARRIGHI, 2000, p. 339).

O ambiente de mercado dos derivativos financeiros não mais pôde continuar a funcionar desta
maneira. O modelo até então tradicional de cessão de riscos em derivativos, conforme apresentado aqui, não
mais se demonstrou adequado para os agentes financeiros em seu tradicional modo de assumir os riscos de
negociação dos derivativos financeiros, podendo aplicar a este contexto que a oscilação do pêndulo de
Pirenne aponta para um período que deve se pautar em mais regulação.

Deste modo, ao mesmo tempo em que há uma integração e cooperação existente entre os agentes
privados, há de se pensar o mesmo para as agências internacionais que deveriam fazer esta regulação, para
que estas possam estar aptas a entender melhor o funcionamento do mercado de derivativos e, assim, possam
fazer a regulação de maneira eficiente, gerenciando o mercado com dois objetivos: reduzir as falhas de
mercado e proporcionando maior transparência quanto à assunção de risco dos atores privados.
 
5 UMA PROPOSTA PARA A REGULAÇÃO TRANSNACIONAL DOS DERIVATIVOS
FINANCEIROS: a superação do déficit democrático da atual conjuntura regulatória      

É necessário que a regulação seja feita através de instrumentos capazes de acompanhar as mudanças
e os processos que seguem o funcionamento dos derivativos financeiros, para que a regulação seja feita de
maneira eficiente. Ao mesmo tempo em que, devido ao processo de globalização, a autoridade reguladora
não deve mais se limitar às fronteiras nacionais, devendo existir um ente regulatório a nível transnacional
capaz de entender e regular este mercado, de modo a evitar prejuízos ainda maiores que os ocasionados pelo
próprio mercado, bem como uma transferência de áreas de maior para menor regulação.

Neste sentido é importante que os instrumentos regulatórios sejam pensados de maneira uniforme,
garantindo maior precisão aos aspectos da regulação; bem como, a partir de uma integração dos entes
reguladores se possam reduzir os custos de transação necessários para a regulação de um mercado a nível
global e uniformizar o entendimento de como regular um mercado como o de derivativos financeiros.

Sendo assim, dois aspectos são fundamentais para que a regulação transnacional dos derivativos
possa ser discutida e aplicada por organismos multilaterais de regulação, sendo eles: legitimidade e eficiência.
Outros requisitos para a uma melhor regulação também são imprescindíveis (accountability, por exemplo),
porém as críticas a serem apresentadas aqui para o modelo atual de regulação financeira internacional se
pautarão principalmente naqueles dois.

Uma integração das entidades reguladoras transnacionais em um único corpo institucional capaz de
provir, de maneira uniforme, a elaboração de normas reguladoras é essencial para a redução dos custos de
transação tanto para os agentes privados, quanto públicos. Para melhor situar esta discussão e apresentar
uma idéia acerca de custos de transação que existe entre normas internacionais e domésticas; leia-se o
seguinte excerto:

International norm building involves various forms or levels of legally non-binding soft
law standards as rational responses to the uncertainty that surrounds the negotiations of
agreements between states that do not want to bind their freedom of action in the face of
unforeseen circumstances. Indeed, in domestic law, parties confront similar problems as
they negotiate a contract, which often makes legally nonbinding arrangements preferable.
Transaction costs arise because of a number of factors, including the complexity of the
subject matter, technical aspects of negotiations and drafting, and coordination problems
among the parties. These factors and others make it difficult for private parties – as they
would for governments – to agree on legally binding and prescriptive obligations
(ALEXANDER; DHUMALE; EATWELL, 2006, p. 157)
 

A partir do momento em que se tem uma regulação transnacional com órgãos integrados, se pode
falar em uma cooperação complementar, no âmbito extraterritorial, para a aplicação de normas
nacionais[11]. Um dos grandes desafios da regulação transnacional reside justamente aí, neste limiar de
aplicação de normas internacionais por entes nacionais e vice-versa.

O déficit de legitimidade existente no atual cenário de regulação financeira internacional pela
composição das entidades é um fator que aumenta este problema, pois mesmo que as normas supranacionais
sejam elaboradas e aplicadas eficientemente neste âmbito, quando os problemas a serem enfrentados
adentrarem as fronteiras dos Estados nacionais esta aplicabilidade pode restar comprometida.

Vale lembrar que o escopo de regulação transnacional deve ser manter o equilíbrio financeiro do
mercado de derivativos, reduzindo as suas falhas e com o devido cuidado de não causar prejuízos ainda
maiores através de falhas de regulação. Uma ordem regulatória composta por um corpo institucional legítimo
está muito mais apta a aplicar normas a um mercado que muitas vezes não tem fronteiras definidas.

Sendo assim, é interessante se analisar os dois problemas de maneira separada, para que, explicando

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2357



ambos individualmente se torne mais claro como a questão de uma norma capaz de acompanhar as inovações
no mercado de derivativos compense a eficiência do atual quadro regulatório, bem como uma integração
mais efetiva das entidades reguladoras internacionais compense o déficit de legitimidade.
 
5.1 A organização da regulação transnacional do sistema financeiro: superando o déficit de
legitimidade e a busca da eficiência a partir do multilateralismo institucional

Em consonância com o pressuposto de que já existe uma integração institucional no framework
regulatório do mercado financeiro internacional, a crítica a ser feita aqui é no sentido de apontar aspectos
falhos da atual composição dos órgãos de deliberação da conjuntura normativa regulatória, em termos de
eficiência e legitimidade.

Ao seguir estes critérios, a idéia central reside em demonstrar a interligação entre os dois, de
maneira a apresentar que sem a legitimidade para se editar normas acerca da regulação e comportamento dos
agentes financeiros, não há como se falar na eficiência de tais medidas.

A partir do momento em que os Estados nacionais que serão afetados pelas decisões de políticas
financeiras internacionais não participam do debate em que estas são formuladas, nota-se intuitivamente que
há problemas na aplicabilidade destas medidas, o que prejudica a sua efetividade quando da sua
implementação. Para tanto, leia-se esta crítica quando se fala da tomada de decisões pelo G10, “excluindo” a
participação de países em desenvolvimento.

Thus, the global impact of G10 international standard setting raises issues regarding the
legitimacy of the standards, especially when countries subject to the standards have not
been allowed to participate in any meaningful way in their development. (ALEXANDER;
DHUMALE; EATWELL, 2006, p. 33)
 

Em um quadro institucional regulatório isto se torna ainda mais preocupante, tendo em vista que a
edição normativa se dá através das entidades reguladoras e não necessariamente por um organismo político
(Estado) soberano em termos internacionais.

Enquanto os agentes do mercado reconhecem os marcos regulatórios transnacionais,
independentemente da participação democrática dos países envolvidos na discussão, como válidos; a
discussão entre os reguladores nacionais e supranacionais sobre aplicabilidade e legitimidade das normas
emanadas persiste. Leia-se o seguinte o excerto:

Enquanto a capacidade normativa de conjuntura não é reconhecida pela doutrina
predominante, o dia-a-dia do mercado financeiro desenvolve-se completamente alheio às
querelas jurídicas. As instituições financeiras obedecem às normas do CMN e do BCB
porque os reconhecem como legítimos reguladores. Esse contraste entre law in books e
law in action, entre a doutrina jurídica e a realidade da regulação financeira, é uma
característica marcante do atual direito público brasileiro. Alienada em relação à dinâmica
dos mercados e de sua regulação, essa doutrina tem bloqueado o debate sobre o controle
democrático dos poderes da burocracia, especialmente de seu poder normativo (ROCHA,
2004, p. 68)
 

Apesar de o transcrito se referir ao cenário brasileiro, entende-se que as suas idéias podem ser
trazidas pra este debate de regulação supranacional, tendo em vista o argumento que aponta o tecnicismo do
mercado como fonte de legitimidade das agências reguladoras.

Isto posto, analisar-se-á agora uma proposta multilateral para a regulação do mercado de
derivativos financeiros, o que será feito de maneira objetiva, sem se adentrar especificamente sobre o
funcionamento de cada entidade.        

Do mesmo modo que o mercado necessita de um equilíbrio para o seu desenvolvimento, a
regulação também o faz. Ao se partir desta premissa, a proposta de instituição regulatória transnacional
visando atingir graus satisfatórios de eficiência e legitimidade dar-se-á através dos princípios basilares do
próprio Estado contemporâneo, quais sejam, a função normativa, executiva e judicante, congregando em um
só corpo institucional estas características. Desta maneira, note-se:

Com efeito, não há que se falar em regulação eficiente, sem que a entidade reguladora
tenha o poder de estabelecer regras gerais para o mercado que regular; da mesma forma,
não há regulação eficiente sem que a entidade reguladora tenha o poder de fiscalizar o
cumprimento das normas; finalmente, não há eficiência regulatória sem que à entidade
reguladora seja conferido o poder de julgar e infligir sanções aos agentes infratores.
(DUBEUX, 2006, p. 17)
 

A proposta de regulação multilateral a ser aqui tratada não se dá no sentido democrático de
governo da maioria e sim em um modelo alternativo, através de uma legitimidade procedimental[12], que
reside na delegação do poder regulador através de leis democraticamente promulgadas. Isto possui um viés
compensatório entre as opiniões minoritárias e majoritárias que compuseram o poder instituído, evitando
assim um “governo da maioria” sobre o ambiente democrático.

Vale ressaltar também que, na separação de poderes estatal reside uma idéia compensatória da
atuação dos agentes, fazendo com que, quando um não está funcionando como deveria o outro deva intervir,
de modo a assegurar o funcionamento do aparelho como um todo.

Os custos de soberania podem ser um dos principais entraves de uma proposta para a regulação
supranacional como ela ocorre nos moldes atuais, ou seja, mesmo estando de fora do debate acerca de como
deve ser feita a regulação, muitos Estados são afetados por ela, demonstrando o descompasso do atual
modelo[13]. Isto posto, nota-se que este é um dos principais desafios a serem superados para uma regulação
eficiente e efetiva do mercado de derivativos.

Ao se analisar todo o exposto neste trabalho, principalmente quanto aos chamados conglomerados
financeiros, chegou-se à conclusão de que estes agentes, através da concentração existente no mercado
financeiro, trazem consigo um aumento de risco sistêmico alavancado pelo processo de globalização
econômica através da atuação transnacional de tais atores do mercado.

Sendo assim, tomando como contexto este cenário de interligação do sistema financeiro e da
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atuação além das fronteiras nacionais desses agentes que congregam produtos e serviços inovadores no
mercado, é neles que se concentrará nossa proposta regulatória, através de críticas ao atual responsável pela
sua regulação, o Joint Forum. Sobre ele leia-se:

The Joint Forum was established in 1996 under the aegis of the Basel Committee on
Banking Supervision (BCBS), the International Organization of Securities Commissions
(IOSCO) and the International Association of Insurance Supervisors (IAIS) to deal with
issues common to the banking, securities and insurance sectors, including the regulation
of financial conglomerates. The Joint Forum is comprised of an equal number of senior
bank, insurance and securities supervisors representing each supervisory constituency.
(Bank for International Settlement, 2009)
 

Ao se tomar como base o que foi escrito acerca da delegação dos poderes à autoridade reguladora
com base em normas promulgadas de maneira democrática, se falou que isto se torna ainda mais complicado
no âmbito supranacional. É justamente o que se verifica na composição do Joint Forum, tendo vista a
composição do Comitê da Basiléia e o seu funcionamento sob a ótica da legitimidade.

O Comitê da Basiléia é formado pelos Bancos Centrais do grupo dos treze países mais ricos do
mundo sob o parâmetro de renda per capita (G10) que, somente após a abertura econômica promovida nos
anos 80 passou a levar em consideração mercado bancário de países em desenvolvimento. Ao seguir o
movimento da globalização econômica e transpor decisões deliberadas de fora para dentro dos Estados
nacionais, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial recomendaram aos países em
desenvolvimento a adoção de medidas regulatórias desenvolvidos pelo referido Comitê, como o Capital
Accord, demonstrando o importante papel desta entidade.

Mesmo que a sua composição seja a partir de Bancos Centrais e que estes se enquadram no
panorama regulatório de delegação por um poder democraticamente eleito, não é o que se nota quando se
transpõe isto a um nível supranacional, já que não há a possibilidade de participação na tomada de decisão do
Comitê.

         Sendo assim, o Comitê da Basiléia figura como sendo um dos principais formuladores de
políticas regulatórias em matéria bancária, representando as principais economias do mundo. Porém, excluem
muitas outras também importantes para a conjuntura econômica integrada como se vê atualmente, o que
macula a sua imagem sob a ótica da legitimidade, senão veja-se:

Although there is a vast literature on concepts of legitimacy, we adopt this term with
respect to the notion of ownership of policy development. That is, in international
economic relations, the legitimacy of international standards and rules that regulate state
behavior, especially in the area of financial regulation, should be determined, in part, by
the extent to which all states that are subject to such standards have an opportunity to
participate in their development. (ALEXANDER; DHUMALE; EATWELL, 2006, p. 45)

A idéia aqui não é a de discutir a participação efetiva de todos os que serão afetados na discussão
de política econômica e financeira, mas sim demonstrar que a composição sem a participação de países em
desenvolvimento com movimentações financeiras importantes no cenário mundial, ao menos pudessem ter
mais poder de discussão.

O problema é que a composição do Comitê não se altera. Ao passo que os governos que indicam os
representantes dos Bancos mudam e indicam novos representantes que irão participar do Comitê, não há
quem possa indicar a possibilidade de câmbio da forma de representação dentro da própria entidade, a qual
trabalha com a economia de vários países, a economia globalizada tal qual dos derivativos financeiros e dos
conglomerados.

Isto posto, resta analisar o papel de outro dos integrantes do Joint Forum, qual seja a Organização
Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO), esta sim uma das principais entidades que
representa o âmbito regulatório financeiro que engloba os derivativos, pois enquanto o Comitê da Basiléia é
responsável pela questão bancária, a IOSCO tem como foco os valores mobiliários e demais instrumentos
financeiros.

Quando se observa o funcionamento das assembléias da IOSCO, em termos de participação, pode-
se chegar à conclusão de uma maior possibilidade em termos de expressão de opinião dos membros do que
como ocorre em relação à crítica realizada ao modo de operação do Comitê da Basiléia. Este cenário se
mostra verdadeiro; porém, ainda apresenta falhas, que devem ser criticadas para que não fique uma falsa
impressão de um órgão que preze pelo discurso participativo de todos.

Pode-se começar falando acerca do escopo da regulação do mercado de valores mobiliários, o qual
preza pelas economias mais desenvolvidas, o que nos traz de volta ao debate exposto quanto à participação
de economias emergentes quando se criticou a regulação bancária. Deste modo, mesmo que haja um poder
participativo maior, bem como uma abrangência de membros na referida Organização, nota-se que esta
incorre em alguns dos erros já criticados neste artigo, como se nota a partir da seguinte leitura:

The decision-making structure lacks transparency because all committee meetings are not
open to outside observers, including IOSCO members who are not members of the
particular committee.(…)It appears  that the Committee’s influence derives in part from
the expertise of its membership and staff and the important issues it addresses that
concern the regulation of the world’s leading financial markets. Because of the important
impact that these markets have on less sophisticated markets, it may be necessary to
change the composition of the Committee so that it provides more representation from
developing countries and emerging economies.(…)IOSCO has a broader and more
diverse membership and therefore is more legitimate in its institutional structure because
it provides the regulators of most jurisdictions with the opportunity – either directly or
indirectly – to influence the standard-setting process. This is not the case with other
international financial bodies, such as the BIS Committees and the Financial Action Task
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Force”. (ALEXANDER; DHUMALE; EATWELL, 2006, p. 59-60)
           

Vale ressaltar agora, em breves linhas, o funcionamento do Joint Forum, como sendo uma entidade
autônoma, a qual reúne as duas entidades supramencionadas (além da IAIS) e o papel regulatório
desempenhado em face dos conglomerados financeiros internacionais, trazendo como exemplo a sua atuação
falha na crise que envolveu os derivativos atrelados ao mercado de crédito imobiliário.

Isto posto, é importante se ter em mente a especificidade dos mercados que estão inseridos no
mercado financeiro, como o bancário, por exemplo e, para este trabalho, principalmente, o de derivativos
financeiros. Deste modo, reguladores específicos para cada um destes mercados, pela tecnicidade envolvida
na regulação, isto se mostra imprescindível.

Porém, ao se congregar institucionalmente estes reguladores dos diversos mercados, há uma maior
possibilidade de harmonia regulatória, pois as diretrizes a serem tomadas serão aplicáveis aos agentes
financeiros como um todo; o que se torna adequado ao cenário integrado no qual os conglomerados
financeiros internacionais trabalham.

Acontece que este papel, o qual deveria ser desempenhado pelo Joint Forum se mostra inadequado
pela sua composição, a qual, pelos entraves existentes em termos políticos (entenda-se aqui a crítica quanto
ao déficit democrático) acaba por resultar em uma regulação com falhas em termos de capacidade de a
autoridade reguladora conseguir diminuir as falhas de mercado, pondo em xeque assim, um dos principais
pilares que constituem a legitimidade da regulação, qual seja a capacidade técnica de regulação.

Ao ficar explícito que as falhas na composição da entidade que deveria regular os conglomerados
financeiros, nota-se que é necessário se repensar o atual modelo, de modo a se propor uma reforma
institucional na agenda regulatória do mercado de derivativos financeiros, a partir do Joint Forum, tendo em
vista a função deste como supervisor das atividades dos referidos conglomerados. Passa-se assim a esta
discussão sobre a reforma.

 
CONCLUSÃO: o papel do discurso na regulação financeira internacional

Para tentar se superar o desafio da regulação dos derivativos financeiros a um nível supranacional, é
necessário que uma proposta seja capaz de conseguir suprir os entraves impostos pela arena política
internacional. Deste modo, nota-se um espaço muito grande entre a participação de economias mais
desenvolvidas em face dos países emergentes, sendo este um desafio a ser superado a partir de uma maior
capacidade de interação das economias em desenvolvimento, diminuindo os custos de soberania de
aplicabilidade nas normas regulatórias.

Deste modo, o fluxo de capitais entre os dois extremos é verificado diariamente, com investimentos
significativos dos conglomerados financeiros nas mais variadas economias, o que, por vezes, se dá como uma
alternativa de fuga de economias menos reguladas.

Para um desenvolvimento, tanto do mercado, como das normas regulatórias, o ambiente
democrático se demonstra adequado, pois passa a suprir falhas vistas desde a intensificação do processo de
globalização econômica no decorrer do século XX.

Deste modo, a nossa proposta reside em uma composição mais participativa da cúpula que compõe
o Joint Forum. Isto se daria não a partir de uma formação permanente que congregaria representantes de
economias mais e menos desenvolvidas, pois seria, a nosso ver, um argumento no mínimo utópico a ser
alcançado. A idéia reside em uma capacidade de deliberação através de voto de uma composição não
permanente da referida entidade, a partir da qual, tentaria se reduzir o controle nas diretrizes regulatórias
internacionais como atualmente se vê.

O foco desta proposta é em uma alternância de poder (um dos pressupostos básicos da democracia
contemporânea) da autoridade reguladora, conforme se vê dentro dos Bancos que compõe o Comitê da
Basiléia, autoridades reguladoras do quadro institucional da IOSCO etc. A partir do direito de voto para
quem irá representar o Joint Forum por um período de tempo, seria uma idéia razoável de se superar este
déficit em termos democráticos que atualmente existe e que cria entraves à implementação de políticas
regulatórias por conta dos custos de soberania.

Assim sendo, o diálogo que se formaria entre países desenvolvidos e emergentes através do direito a
voto seria muito mais palpável em contrapartida de uma proposta de formação permanente da composição
do Joint Forum, já que, em um futuro as economias hoje em desenvolvimento poderiam alcançar patamar de
países desenvolvidos e o ciclo de poder que hoje existe se permearia ao longo do tempo, o que acabaria por
prejudicar uma regulação mais participativa.

Vale apresentar aqui uma idéia da comunicação como meio de um discurso a se chegar a uma
conclusão com base no melhor argumento de forma a combater um ambiente institucionalizado, tal qual a
atual formação do Joint Forum, senão note-se:

O que vale ressaltar, de início, é que no mundo da vida, enfim, diante de convicções
constituídas, é o que o agente, através da comunicação, de uma ação orientadas ao
entendimento, pode sustentar sua pretensão, ou tê-la refutada de maneira crítica e
argumentativa, em razão da força do melhor argumento, tido como tal perante este
mesmo pano de fundo. (CHAMON JUNIOR, 2007, p. 121-122) (Grifo nosso)
 

Ao se utilizar um ambiente democrático e aberto ao discurso, bem como a alternância de poder é
algo importante para o desenvolvimento do mercado, tendo em vista que discurso e democracia são
institutos que convivem em um só corpo, não podendo ser visto um sem o outro e não é o que ocorre na
regulação dos conglomerados financeiros internacionais.

Deste modo, em um cenário anterior a recente crise que ultrapassou diversas barreiras nacionais,
nota-se o papel imprescindível de um ambiente democrático e aberto ao discurso quando a

sua comprovada utilidade na prevenção de desastres econômicos é, em si,
importantíssima. Quando as coisas correm bem, a ausência desse papel da democracia
pode não ser fortemente sentido. Mas ele fala muito alto quando a situação piora, por
uma razão ou por outra. Desta forma, resta claro que é este o momento a se discutir para
evitar falhas de regulação por conta de déficit democrático, tendo em vista que não só a
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força da discussão pública é um dos correlatos da democracia, com um grande alcance,
como também o seu cultivo pode fazer com que a própria democracia funcione melhor.
(SEN, 2000, p. 186)
 

Portanto, a nossa proposta não se resume a apresentar o que deva ser alterado dentro do Joint
Forum, mas sim apresentar argumentos que incitem ao debate possível de se pensar em mudança, já que o
que se discute aqui é apenas transpor o que acontece dentro dos Estados nacionais, quando estes determinam
os representantes do Banco Central, por exemplo, da autoridade responsável pelos valores mobiliários,
conferindo a estes a legitimidade democrática necessária para a sua atuação como órgão regulador, esta
discussão necessita urgentemente ser levada ao cenário internacional.

Isto posto, vale agora apresentar como, através de uma ordem institucional baseada em um poder
democrático, mesmo que seja através de uma idéia procedimental é um arcabouço para a implementação de
normas e mais palpável assim de ser aplicado pelos países que terão de instituir a regulação decidida a nível
supranacional, senão leia-se:

Destaca-se o caráter legitimador do processo legislativo democrático, compreendido
como ‘o lugar próprio da integração social no sistema jurídico’. A coerção jurídica só se
justifica quando a sua autorização baseia-se na expectativa de legitimidade vinculada à
deliberação do legislador: ‘À positividade do direito está vinculada a expectativa de que o
procedimento democrático de produção jurídica fundamenta a suposição de
aceitabilidade racional das normas estatuídas. Na positividade do direito, não se expressa
a facticidade de uma vontade arbitrária, simplesmente contingente, mas sim a vontade
legítima, que se deve à autolegislação presumivelmente racional de cidadãos
politicamente autônomos.’ (NEVES, 2006, p. 112) (Grifo nosso)
 

O escopo da nossa proposta tenta superar esta dificuldade imposta por um arcabouço regulatório
dotado de um déficit de legitimidade, que proporciona um aumento dos custos de soberania, reduzindo o
poder coercitivo de normas regulatórias impostas por um corpo institucional que não se propõe a um
ambiente de democracia discursiva.

Portanto, ao mesmo tempo em que se tentaria suprir este déficit de legitimidade com a participação
na eleição do corpo diretivo, estaria tentando também se suprimir os problemas de eficiência da aplicação das
normas de regulação do mercado de derivativos financeiros.
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[1] Entenda-se aqui a expressão Estado em seu sentido mais amplo possível, não se referindo a um país específico, mas ao aparelho
que constitui o poder do Estado, para que este esteja apto a lidar com as situações descritas no texto.
[2] Neste sentido, anote-se a seguinte lição exposta por Herbert Hovenkamp (2008), citando Rorbert Solow: “For example, the
neoclassical growth model developed by Robert W. Solow in the 1950s assumed that innovation is an exogenous factor in the
economy, and one can test for its presence and magnitude by assessing the impact of endogenous factors and then assuming that the
“residual,” or the amount by which growth exceeds these expectations, must be the result of innovation.”
[3] Ver nota 2.
[4] Leia-se o conceito do autor: “Esse processo de destruição criadora é básico para entender o capitalismo. É dele que se
constitui o capitalismo e a ele deve se adaptar toda a empresa capitalista para sobreviver”(SCHUMPETER, 2005, p.105-106)
[5] No original: “A very high percentage of innovation programs fail, but the ones that succeed frequently provide enormous
payoffs.”
[6] Leia-se no original: “The delayed imitation hypothesis is not consistent with the most important pieces of evidence of product
innovation in finance. Tufano [30, 1989] found that periods of “monopolistic” issuing of new financial services are relatively
short.(…)”
[7] Interessante aqui a observação de ALEXANDER; DHUMALE; EATWELL, 2006, p.26: “The lack of a coherent international
regime to provide Standards for the risk-taking activities of financial institutions has exposed financial systems to an increased risk
of systemic failure. Indeed, increasing linkages among the world’s financial markets have led to a significant expansion in the
number, size, and types of activities, and in the organizational complexity of multinational financial institutions.(…)”
[8] Para ALEXANDER; DHUMALE; EATWELL, 2006, p. 26: “An international financial conglomerate is an integrated group of
companies that offers a broad range of financial services.”
[9] Neste sentido, ver GOLDBERG, 2008, p. 06. “(...)Além disso, não é óbvio, no mercado bancário, que aumentos nos níveis de
concentração venham associados a uma diminuição no patamar de concorrência. Ao contrário, diversos estudos empíricos têm
chamado atenção para o fato de que mercados bancários mais concentrados aparentemente apresentam mais, e não menos,
concorrência. Isto é, as transformações pelas quais tem passado a indústria nas últimas décadas acabam atuando sobre o setor de
forma a selecionar os atores mais eficientes, excluindo os bancos menos competitivos, que acabam fechando suas portas ou adquiridos
por rivais.(...)”
[10] Neste sentido, ver ARRIGHI, 2000, p. 251: “(...)Na evolução do capitalismo histórico como sistema mundial, esse tipo de
movimento pendular foi observado pela primeira vez há oitenta anos, por Henri Pirenne. Em seu levantamento da história social do
capitalismo, que inspirou nossa conceituação dos ciclos sistêmicos de acumulação, Pirenne também observou uma ‘regularidade
surpreendente’ na alternância de fases de ‘liberdade econômica’ e fases de ‘regulação econômica’. A livre expansão do comércio
cedeu lugar ao espírito regulatório que é característico da economia urbana, o qual, por sua vez, foi seguido pelo ardor individualista
do Renascimento. Este atingiu seu auge na segunda metade do século XVI, quando o pêndulo começou novamente a oscilar na
direção oposta. Assim como o espírito regulatório da economia urbana seguiu-se à liberdade do século XII, o ‘mercantilismo impôs-
se ao comércio e à indústria nos séculos XVII e XVIII’.”
[11] Para melhor visualizar a idéia aqui tratada, leia-se o seguinte excerto: “In this framework, bilateral cooperation agreements are
designed not to replace unilateralism, but to complement it by enlisting the assistance of foreign authorities in carrying out
extraterritorial enforcement.” (VERDIER, 2009, p. 160)
[12] A legitimidade procedimental implica, entre outras coisas, que as agências são criadas por leis democraticamente promulgadas
que definem a autoridade legal e os objetivos das agências; que os reguladores são nomeados por funcionários eleitos; que a tomada
de decisões em matéria regulatória obedece a regras formais que muitas vezes exigem a participação pública; finalmente, que as
decisões das agências devem ser justificadas estando abertas ao escrutínio judicial.(...)” (MAJONE, 2006, p. 77)
[13] Note-se: “’Sovereignty costs’ pose a major obstacle to the negotiation of binding international agreements because the
obligations undertaken can result in reduced national autonomy and freedom of action (Martin, 1993). These costs can be significant,
especially where a supranational organization assumes authority over essential areas of economic policy or regulation.”
(ALEXANDER; DHUMALE; EATWELL, 2006, p. 159)

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2362



DIREITO E ECONOMIA: UMA ABORDAGEM SOBRE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA

DROIT ET ÉCONOMIE: À PROPOS DE L´ACCèS GRATUIT À LA JUSTICE

Irineu Galeski Junior
Marcia Carla Pereira Ribeiro

RESUMO
O acesso à justiça é um primado constitucional. A gratuidade desponta na Constituição Federal como um
direito do cidadão que comprovadamente for destituído de condições econômicas que possam suportar os
custos de um processo. A disciplina da gratuidade processual, assim como a posição dos Tribunais sobre o
assunto influenciam na utilização da prerrogativa. As teorias econômicas que trabalham conceitos como os
de gratuidade, custos, conhecimento, ética e comportamento oportunistas podem contribuir para a análise de
institutos jurídicos, auxiliando na busca de um sistema jurídico que assegure direitos essenciais, mas que
também privilegie a melhor alocação possível dos recursos, contribuindo para o desenvolvimento econômico
e social de um país. A proposta do artigo é de apresentar o benefício da gratuidade processual em sua
extensão na prática nacional e as conseqüências que gera e pode gerar na administração da justiça. Ao final,
apresenta-se um esboço da conformação que o benefício pode adotar para a minimização de
comportamentos oportunistas.
PALAVRAS-CHAVES: Direito; Economia; Gratuidade processual; Efeitos; Alternativas

RESUME
L´accès à la justice est une règle constitutionnelle. L´ accés sans frais fait son apparition dans la Constitution
Fédérale Brésilienne comme un droit pour ceux qui s' avérént être dépourvues de conditions économiques
pour supporter les coûts d'une procedure judiciaire. La discipline de la reconnaissance de ce droit, ainsi que
la jurisprudence des tribunaux ont une influence sur l'utilisation de la prérogative. Les théories économiques à
l´aide de concepts tels que la gratuité, le coût, les informations, l'éthique et les comportements opportunistes
peuvent contribuer à l'analyse des institutions juridiques et à suivre le chémin pour aboutir à un système
juridique qui garantisse les droits fondamentaux, et au même temps favorise la meilleure allocation possible
des ressources de façon à contribuer au développement économique et social d'un pays. Le but de cet article
est de présenter l'accés sans frais à la justice dans son extension dans la pratique national et les conséquences
qui sont produites et peuvent être produites à l'administration de la justice. A titre de conclusion, il présente
un aperçu de la conformation que la prestation sans frais peut prendre pour minimiser les comportements
opportunistes.
MOT-CLES: Droit; Economie; l´acés sans frais à la justice; effets; alternatives

1.      Introdução

 

O movimento denominado Análise Econômica do Direito ou  “Law and Economics”, pode ser
definido como a aplicação da teoria econômica, em especial, seu método, para o exame da formação,
estruturação e impacto da aplicação das normas e instituições jurídicas na sociedade. Os primeiros
pensamentos surgiram a partir do desenvolvimento das doutrinas econômicas e da atenção dos economistas
para os assuntos jurídicos, vindo, posteriormente, também a chamar a atenção dos juristas para esse novo
enfoque do fenômeno jurídico (RIBEIRO e GALESKI JR, 2009, p.53).

A garantia de gratuidade no acesso ao Poder Judiciário, por outro lado, responde a um comando
constitucional e é normatizada por lei própria. Porém, a existência de comandos normativos por si só não
garante que os ideais de justiça e eficiência sejam alcançados, transformando muitas vezes a pretensão de
acessibilidade ao Poder Judiciário num longo e insatisfatório caminho, tanto para aqueles que se beneficiam
da gratuidade como para os demais usuários das formas estatais de solução de controvérsias.

Princípios originários da economia podem auxiliar na formação do olhar do jurista. Na confecção da
norma, dirigindo-a a patamares realizáveis ou com potencialidade para alteração das condições de fato a
ponto de modificá-las – evitando a triste realidade que as vezes se confirma em nosso país no que se refere à
aceitação de normas que são absolutamente vazias de aplicabilidade. Na aplicação da norma, chamando a
atenção do intérprete para a repercussão que algumas decisões pode trazer para além das partes envolvidas
diretamente na lide – colocando-o, a depender da natureza da lide, no difícil mas responsável papel de decidir
entre o interesse individual e o interesse coletivo. No estabelecimento de políticas públicas realizáveis e
eficientes – e talvez aqui esteja a maior dificuldade-, permitindo a separação entre políticas públicas e
demagogia.  

Partindo desta premissa, o presente trabalho se propõe a analisar a regulamentação legal e
jurisprudencial acerca da concessão do benefício da gratuidade da justiça no Brasil (análise econômica
positiva), para, quiçá, apresentar uma proposta para a busca da eficiência (análise econômica normativa) que
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permita a conjugação do princípio constitucional de acesso à justiça com critérios econômicos de eficiência
que poderão colaborar, por exemplo, para o exercício consciente do direito de ação, evitando-se a
propositura indiscriminada de demandas amparadas na certeza da impunidade, no caso de julgamento pela
improcedência.

 

2. Ética e Economia

 

A utilização mais criteriosa do acesso ao Poder Judiciário pode ser vista como um agente auxiliar na
busca da celeridade processual, permitindo com que as lides amparadas no direito possam receber uma
resposta mais ágil, deixando de concorrer espacialmente e temporalmente com lides que muitas vezes são
propostas sem qualquer perspectiva de serem acolhidas, seja em razão de sua não compatibilidade com o
melhor direito, seja pelo excesso de demanda estimulados pelo não risco de aplicação dos efeitos da
condenação em ônus de sucumbência, ou pela má gestão do processo, por vezes agravada pela não
remuneração da atividade advocatícia e baixa possibilidade de sucesso.

Evidentemente que além da possibilidade de serem revistos os princípios gerais da gratuidade,
também a percepção do elemento ético do exercício da advocacia deve ser reforçado, orientando-se os
advogados a uma conduta profissional responsável, associada à defesa de interesses que mereçam a tutela
judicial, na correta medida da extensão da pretensão, cônscios de que a noção de gratuidade é meramente
aparente, uma vez que existem custos na administração da justiça e externalidades que atingirão terceiros
como conseqüência da utilização abusiva do acesso à justiça.

A associação entre economicidade e ética está longe de ser um disparate. Há correntes
desenvolvidas por economistas que destacam que a economia pode e será mais produtiva se der atenção às
considerações éticas que determinam o comportamento e o juízo humanos (SEN, 2006). Num ambiente
ético, noções como as de lealdade, dever e boa vontade auxiliam o desenvolvimento econômico, para Sen,
pode-se tomar como exemplo a cultura japonesa e seus reflexos na economia daquele país (SEN, 2006,
p.34).

Portanto, assim como a economia pode ser mais eficiente se conjugada a elementos éticos, a
administração da justiça pode ser otimizada a partir destes mesmos elementos.

As lides apresentadas ao Poder Judiciário se inserem num dado ambiente institucional. O ambiente
institucional em que se processam as lides são estruturados a partir de elementos formais e informais
(NORTH, 2004). As instituições formais são estatuídas pela força de uma autoridade e adquirem o status de
oficiais, como as leis de um país, ou o estatuto de uma empresa. Já as instituições informais nascem do perfil
histórico, moral e social de uma dada organização. São, normalmente, mais fluídos e dispares do que as
instituições formais.

As teorias econômicas consolidadas sobre a rubrica de Nova Economia Institucional percebem a
interferência das instituições no comportamento do agente econômico (ZYLBERSZTAJN, 1995), vale dizer,
no que se refere à prática econômica, as normas incidentes sobre o mercado podem estabelecer as balizas
sobre as quais a atividade empresarial será desenvolvida. A opção normativa e os comportamentos que são
por ela impostos podem ter por resultado uma maior ou menor eficiência no campo econômico, a depender
da adequação de sua determinação e da compatibilidade entre o comando normativo e as necessidades da
organização.

Transpondo-se para o tema deste artigo, a gratuidade de acesso à justiça, a perspectiva
constitucional é de que a possibilidade do cidadão recorrer de forma ilimitada ao Poder Judiciário, sem
entraves de ordem econômica, condiz com os princípios norteadores do Estado Brasileiro. A legislação,
bastante branda quanto aos requisitos para a invocação da gratuidade, funciona como estímulo à sua
invocação, ao mesmo tempo em que aparece como indispensável a que sejam confirmados na prática alguns
dos princípios norteadores da sociedade brasileira.

No que se refere às instituições informais, tanto a conduta do advogado, ao eventualmente estimular
uma pretensão insustentável, como a pouca resistência da população brasileira em geral em valer-se de
prerrogativas associadas à gratuidade e programas assistenciais, juntam-se para um quadro de abusividade no
exercício do direito de acesso à justiça pela via da gratuidade.

A via da análise econômica do direito pode trazer ferramentas aptas ao controle da eficiência do
sistema adotado no Brasil e da efetiva confirmação do objetivo constitucional, ao assegurar a plenitude de
acesso à justiça.
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3. A Assistência Judiciária

 

A Lei Federal nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950 regulamentou no Brasil a concessão de assistência
judiciária a todo aquele considerado pobre na acepção jurídica do termo, vale dizer, todo aquele cidadão que
não pudesse prover os custos de um processo judicial sem prejuízo de seu próprio sustento.

O artigo 3º da mencionada lei elencou as rubricas abrangidas pela isenção: taxas judiciárias; selos;
emolumentos e custas devidos aos Juízes, órgãos do Ministério Público e serventuários da justiça; despesas
com as publicações indispensáveis no jornal encarregado da divulgação dos atos oficiais; indenizações
devidas às testemunhas que, quando empregados, receberão do empregador salário integral, como se em
serviço estivessem, ressalvado o direito regressivo contra o poder público federal, no Distrito Federal e nos
Territórios; ou contra o poder público estadual, nos Estados; dos honorários de advogado e peritos. A Lei
Federal nº 10.317 de 2001 acrescentou o inciso VI, abrangendo as despesas com a realização do exame de
código genético – DNA quando for requisitado pela autoridade judiciária nas ações de investigação de
paternidade ou maternidade.

A lei, em sua redação original, previa que o benefício seria concedido à parte que requeresse ao Juiz
o deferimento, “mencionando, na petição, o rendimento ou vencimento que percebe e os encargos próprios e
os da família”, de acordo com a redação do artigo 4º. Entretanto, de acordo com o parágrafo 1º do mesmo
artigo, não bastava a mera afirmação, mas também se fazia necessária a comprovação mediante juntada de
um atestado de que o necessitado não poderia arcar com as despesas do processo, cabendo sua expedição à
autoridade policial ou prefeito municipal. Essa exigência teve sensível alteração, com a modificação de sua
redação dada pela Lei Federal nº 6.707, de 1979, quando passou a ser admitida a substituição do atestado,
quando apresentado contrato de trabalho comprobatório de que o pretendente recebia salário igual ou
inferior ao dobro do salário mínimo regional.

Ocorre que a sistemática de alegação e comprovação pela parte acabou sendo alterada de forma
ainda mais substancial, depois que a Lei Federal nº 7.510, de 1986, deu nova redação ao artigo 4º e
parágrafo 1º. Assim, de acordo com a literal disposição da lei, a partir de então, para que a parte pudesse ser
beneficiária, passou a bastar a simples afirmação de que não estava em condições de pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, sendo que tal afirmação teria
força de presunção relativa, exigindo prova em contrário para sua cassação, sendo que neste caso, o
beneficiado poderia ser condenado ao pagamento de até o décuplo das custas judiciais. O parágrafo 2º do
artigo 4º passou a prever a figura da impugnação que caberia à parte contrária, que seria autuada em
apartado e seu processamento não suspenderia o processo.

A legislação mencionada é anterior à Constituição Federal hoje vigente, a qual consagra em seu
artigo 5, como direito fundamental, o acesso à justiça, garantido pelo Estado: “XXIV - o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Está expresso no texto constitucional que cabe ao Estado prestar assistência jurídica integral,
condicionada à comprovação da insuficiência de recursos pelo demandante.

As leis infraconstitucionais ampliaram, a partir de suas modificações, a própria extensão do direito
assegurado pelo Estado, dispensando o requerente da comprovação de seu real estado econômico.

Cotejando-se as normativas específicas com a Constituição Federal, observa-se que a norma
máxima foi de um lado respeitada, pela garantia de acesso gratuito ao Poder Judiciário, de outro lado
desrespeitada, ao se retirar do demandante o dever de comprovação de seu estado de carência.

Porém, a posição dos Tribunais brasileiros tem sido no sentido de admitir a mera alegação do
solicitante.

 

4. O Entendimento Jurisprudencial sobre a Assistência Judiciária e sua extensão

 

O entendimento consolidado nos tribunais superiores brasileiros acerca da concessão do benefício
da gratuidade judiciária atendem à literalidade do artigo 4º da Lei Federal nº 1060/50, ou seja, basta a mera
afirmação da parte para que lhe seja concedido o benefício, cabendo à parte contrária impugnar tal
deferimento.
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Além do amplo reconhecimento pelo Poder Judiciário do cabimento do benefício da assistência
gratuita àquele que a requer por mera declaração, há precedentes que extrapolam até mesmo este limite.

Para tanto comprovar, traz-se precedente do Supremo Tribunal Federal, órgão responsável, em
última análise, por garantir a aplicabilidade da Constituição Federal, que apresenta uma interpretação
exacerbada com relação ao disposto na Carta Constitucional, ao considerar deferido o benefício, mesmo sem
manifestação jurisdicional a respeito; em outras palavras, havendo pedido, considera-se automaticamente
deferido o benefício, a não ser que haja decisão interlocutória negativa do Juiz, ou tenha sido acolhida a
impugnação da parte contrária. Veja-se:

 

AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE
SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - CONSEQÜENTE
DESCUMPRIMENTO DE DEVER PROCESSUAL QUE INCUMBE À PARTE AGRAVANTE -
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, FORMULADO
POR SERVIDORES PÚBLICOS, QUE NÃO FOI APRECIADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO
COMPETENTE - HIPÓTESE DE DEFERIMENTO TÁCITO - INOCORRÊNCIA DE
DESERÇÃO RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O RECURSO DE
AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. - O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos
do CPC, deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O
descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de
agravo por ele interposto. Precedentes. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. - O acesso ao benefício da gratuidade, com
todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa
física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes
ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da
alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas
processuais. Precedentes. - Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de
concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que
incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se
configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca
situação de necessidade. Precedentes.[1]

 

No mesmo sentido de que o benefício será garantido à parte que simplesmente afirmar não ter
condição de arcar com os custos financeiros do processo, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA NA HIPÓTESE A PARTIR DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO NOS AUTOS. REEXAME NA VIA
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 07/STJ.

1. É assente na Corte que "para o benefício da assistência judiciária basta requerimento em que a
parte afirme sua pobreza, somente sendo afastada por prova inequívoca em contrário a cargo do
impugnante" (AgRg no AG n.º 509.905/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros).

2. Estando consignado pelas instâncias de cognição plena que "os elementos dos autos evidenciam
que o recorrente tem condições de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários de sucumbência, sem o prejuízo do próprio sustento", rever referida conclusão revela-
se labor proscrito à esta Corte Superior, na via especial, ante o teor do enunciado sumular n.º
07/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Agravo regimental a que se nega provimento[2].

 

Os Tribunais Estaduais e Regionais Federais não apresentam entendimentos que discrepem dos
acima demonstrados, de modo que pode ser afirmado com segurança que hoje no Brasil vige um sistema de
concessão de gratuidade baseado na mera afirmação do pretendente, sem que sobre ele recaia qualquer ônus
probatório, como acontecia no regime instituído pela redação original da Lei Federal nº 1060/50.

Há de se relembrar mais uma vez que nem mesmo o texto constitucional prevê tal extensão, pois
sua redação expressamente contempla a necessidade de comprovação, o que é ignorado pela normativa
específica e pelos julgados que confirmam sua desnecessidade.

A percepção social da extensão dada pelos órgãos julgadores pode servir como estímulo à
invocação descabida do benefício. Ainda mais quando se sabe a dificuldade que recai sobre o outro litigante
que se vê na contingência de fazer prova dos rendimentos de outro, utilizando-se de dados pessoais e muitas
vezes sigilosos.

A lei aplicável permite à parte que se oponha ao pedido de gratuidade que promova uma
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impugnação incidental contra o benefício. Nela, deverá comprovar a capacidade financeira do solicitante, o
que encontra obstáculos fáticos no sigilo de que se revestem dados financeiros e tributários.

Ainda sobre a gratuidade frente às lides judiciárias, cabe uma ponderação quanto à própria noção de
gratuidade. Num processo instaurado com o benefício, a outra parte, normalmente pagante – uma vez que
não haveria interesse econômico do não pagante em propor ações cíveis contra outro não pagante, em face
da impossibilidade de efetivação de seu direito, caso confirmado – terá de arcar com os custos de sua própria
defesa, sem possibilidade de reembolso, ainda que suas razões prevaleçam. Na hipótese de realização de
prova pericial, o adiantamento dos custos de perícia muitas vezes recaem sobre o demandado, seja porque
este a requer para poder comprovar suas alegações, seja por determinação legal, quando a perícia é solicitada
por ambas as partes, pelo Ministério Público ou de ofício pelo juiz.

 Logo, num ambiente institucional em que as instituições formais (leis e julgados) facilitam o acesso
ao benefício e as instituições informais não reforçam comportamentos ponderados nesta questão, a eficiência
do instituto pode ser contestada sob vários aspectos: (i)excesso de demandas que corroboram para o
estrangulamento do Poder Judiciário com a perspectiva de retardamento geral dos julgamentos em
tramitação; (ii)transferência de oneração para a parte pagante, responsável pela contradita à invocação
do benefício e por custas incidentais no processo; (iii) impossibilidade de recomposição ao status quo
ante para o demandado mesmo quando a ação é julgada improcedente ou o pedido excessivo em face da
suspensão da incidência dos ônus de sucumbência aplicáveis ao beneficiado pela gratuidade; (iv) a baixa
qualidade geral das demandas propostas sob o manto da gratuidade; (v) o incentivo a pleitos
desqualificados respaldados na ausência de qualquer conseqüência no caso de improcedência.

 

 

5. A Racionalidade e o Oportunismo

 

Os efeitos negativos do sistema atual da gratuidade forense podem ser explicados a partir de
conceitos clássicos da economia.

Os adeptos da teoria econômica neoclássica afirmavam que os agentes econômicos agem de forma
racional, ou seja, analisando os custos e benefícios com base nos dados concretos apresentados, para com
isso maximizar seus resultados. Deixam de lado decisões que refogem à lógica racionalista, pautadas, por
exemplo, numa simples vontade sem correspondente econômico ou num capricho. Também desconsideram a
própria dificuldade de acesso aos dados necessários à formação do juízo de convencimento para a tomada de
decisão.

Pinheiro e Saddi (2005, pp. 64-65) apontam para a Teoria dos Custos de Transação (TCT) como
uma resposta de adequação à realidade contra a Teoria Neoclássica, especialmente, em três pontos: a
racionalidade dos agentes não é ilimitada, como entendiam os neoclássicos, pelo contrário, nenhum agente
consegue ter toda a informação possível para adotar a melhor decisão, além de que as partes estão sujeitas a
restrições cognitivas; em segundo lugar, ao contrário dos neoclássicos, os agentes buscam maximizar seus
resultados e nem sempre obedecem as regras do jogo, mas agem com oportunismo, definido como uma
maneira de buscar o interesse próprio mediante práticas desonestas, incluindo mentir, trapacear e roubar; por
último, nem sempre as transações ocorrem sem custo, vale dizer, quase sempre haverá perda na transferência
de propriedade, ou haverá perda no valor do ativo quando é transferido de uma atividade mais rentável para
outra em que não seja tão importante.

A partir destes conceitos, pode-se analisar a regra que permite a concessão do benefício da
gratuidade judiciária por mera afirmação da parte.

A consequência do deferimento do benefício é permitir que a parte litigante fique isenta de custas
processuais em geral (incluindo as relativas à instauração e andamento do processo, incluindo despesas com
publicações e demais comunicações, como mencionado), indenização a testemunhas, honorários de
advogados, de peritos e com exame de DNA, quando a lide versar sobre investigação de paternidade.

Voltando-se à questão dos auxiliares da Justiça, especialmente os peritos, é importante esclarecer
que atuarão no processo de forma gratuita, mas apenas em um primeiro momento – e com a possibilidade do
Juiz determinar o adiantamento de valores pela parte pagante, se indispensáveis à instalação dos atos
periciais ainda que, por força do artigo 19 do Código de Processo Civil[3], os honorários periciais não sejam
em regra depositados no início da produção da prova, como nos demais casos em que não há o benefício.
Caso o vencedor da demanda seja o beneficiário, os honorários serão exigidos do sucumbente, por força do
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artigo 20 do Código de Processo Civil.[4]  

Questão complexa, ainda que mais rara, ocorre quando ambas as partes são beneficiárias da
assistência judiciária. Não raro, a prova pericial depende da atuação de um particular nomeado pelo Juiz,
uma vez que o Estado, até o presente momento, não tem a estrutura suficiente para oferecer técnico
habilitado nas diversas áreas técnicas que podem ser chamadas para a realização de perícia. A inviabilidade
da remuneração se torna, sem dúvida, não atraente para o profissional, estimulando sucessivas recusas dos
profissionais indicados.

Partindo-se exclusivamente de raciocínios lógicos, quando o autor é beneficiário da assistência
judiciária e o réu pagante, tomando-se em consideração que a remuneração será devida ao final pelo vencido,
talvez se revele mais oportuno, no caso da dúvida, opinar pela procedência do pedido do beneficiado em
detrimento da outra parte, pois assim o perito terá garantido o percebimento de seus honorários.

Se na hipótese da invocação da assistência judiciária gratuita existe a condenação aos honorários e
custas, acompanhada de uma suspensão de sua exigibilidade enquanto perdurar a condição financeira
desfavorável do perdedor da demanda, há que se considerar ainda aquelas demandas para as quais a lei prevê
isenção de tais ônus pelo vencido.

É o que decorre, por exemplo, da previsão constitucional expressa no art. 5º, LXXIII: “qualquer
cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de
entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico
e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.

Sem dúvida que a Constituição Federal quer afastar os riscos normais de uma ação para estimular a
defesa do interesse coletivo consubstanciado no patrimônio público ou na moralidade administrativa. Porém,
também esta defesa do interesse público se insere num ambiente institucional que favorece abusos,
principalmente quando tal defesa na verdade oculta interesses eleitorais ou pessoais.

Tanto no caso da assistência judiciária, como naquela da ação popular a própria ordem normativa
estabelece uma potencialidade de sanção, prevendo condenações punitivas se comprovada a irregularidade
ou abuso. Porém, lembre-se, cabe à outra parte comprovar a real situação econômica daquele que se utilizou
do benefício da gratuidade, no primeiro caso, ou a má-fé (elemento subjetivo) no segundo caso, conservando
ainda aqui uma posição de passividade por parte de quem invoca um benefício especial e excepcional de
afastamento dos ônus financeiros que incidem sobre o perdedor.

Tome-se como exemplo no início dos anos 2000, quando dos processos de desestatização de
empresas estatais, decisão administrativa das mais polêmicas, não foi incomum a instalação de sites que
instavam as pessoas a ajuizarem ações populares, utilizando-se dos modelos lá postados, sob o argumento de
que os postulantes não corriam riscos, em razão da isenção de custas e honorários assegurada pela
Constituição. Apenas em um dos procedimentos de desestatização no Estado do Paraná foram ajuizadas 99
demandas contra os integrantes da comissão de desestatização, sendo que todas as ações foram na sequencia
abandonadas e julgadas extintas. Em razão do tema especialmente polêmico relacionado à decisão
administrativa de afastamento do Estado do exercício direto de atividades econômicas, a comprovação da
má-fé dos demandantes mostrava-se bastante polêmica. Mais uma vez, a partir deste último exemplo, torna-
se possível identificar que a gratuidade é apenas aparente, pois os demandados contrataram advogados ou
despenderam tempo produtivo na elaboração de suas defesas, para depois terem as ações extintas por
abandono dos interessados, isto sem se falar dos custos da estrutura judiciária.

Por conseqüência, tanto na hipótese do deferimento da assistência judiciária gratuita, quando
naquela de isenção geral de custa e honorários, cria-se um ambiente, sobretudo em razão do quadro
institucional vigente, favorável ao comportamento oportunista das partes, estimulando a promoção de
demandas temerárias.

Se as teorias clássicas da economia estivessem corretas, a opção pelo recurso ao Poder Judiciário
existiria apenas e tão somente quando a racionalidade perfeita das partes lhes permitisse concluir pelo ganho
que adviria de sua conduta, capaz de justificar a interrupção de uma atividade produtiva (o que pressupõe
que os agentes todos sejam produtivos) em proveito próprio e da coletividade, e não como expressão da
busca de benefícios abusivos ou como estratégia de manipulação popular. As falhas na racionalidade, as
desigualdades e imperfeições dos arranjos sociais destroem a base teórica do classicismo, vencida pela
conduta oportunista de determinados agentes.

Logicamente que nas lides pagas também existe o risco de ações temerárias, não sendo um risco
eminentemente ligado à parte realmente carente no sentido jurídico. Entretanto, o regime que atualmente
vige incentiva o oportunismo também daqueles que ostentam capacidade econômica para arcar com as custas
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processuais e o peso da sucumbência, mas alcançam o benefício apenas com sua mera afirmação de pobreza,
na busca de um enriquecimento não justificado e do afastamento dos riscos naturais de um processo.

No sistema que hoje vige há uma situação de inversão do ônus da prova quanto à condição
financeira do demandante do benefício. Quando se inverte o ônus da prova em relação à condição financeira
pessoal, impõe-se obrigação justamente a quem tem a menor possibilidade de provar, em razão da
impossibilidade ou dificuldade material de se obter os elementos necessários para se comprovar o contrário.
Ou seja, ao invés de se considerar a assimetria de informação da situação e imputar-se ao requerente que
comprove sua condição, foi criada regra que justamente exacerba essa dificuldade, invertendo as tarefas.

Ademais, impõe-se à parte contrária o ônus financeiro de buscar a prova, quando nem sempre se
revela racional buscar tal informação. Em demandas de pouca expressão financeira, quando os eventuais
honorários advocatícios no caso de sucumbência também serão de baixa monta, não há incentivo para o
advogado adversário, quiçá, da parte contrária, para diligenciar sobre a condição financeira da parte
pleiteante.

Outrossim, os tribunais tem estendido indevidamente o benefício da gratuidade judiciária para
eventos processuais que deveriam ser aplicados com isonomia para todas as partes litigantes, em virtude da
exigência irrestrita de todas as partes em relação à moralidade e boa-fé processuais. São os casos relativos às
multas impostas pela utilização indevida de recursos, especificamente previstas no artigo 538, parágrafo
único e 557, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça tem precedente que suspende a exigibilidade e consequentemente o
depósito do valor da multa para a parte que conte com o benefício da gratuidade:

Agravo regimental. Embargos de declaração. Multa. Art. 557, § 2º, c/c 545 do Código de Processo
Civil. Justiça gratuita. Omissão inexistente.

1. A circunstância de ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça não impossibilita a
imposição das multas em razão da interposição dos recursos manifestamente improcedentes e
protelatórios. A Corte, assim, impõe a multa na hipótese referida, porém, tem determinado a
suspensão do pagamento em razão da concessão de gratuidade de justiça.

2. O acórdão embargado contém amplos e suficientes fundamentos ao negar provimento ao
agravo, aplicando a Súmula nº 182/STJ, esclarecendo, ainda, que a tese recursal é manifestamente
improcedente, motivo da incidência da multa. As apontadas omissões e contradições, portanto, não
estão caracterizadas, revestindo-se os embargos de mero caráter infringente, incompatível com a
via eleita.

3. Reconsiderada a decisão agravada (fls. 816/817) e rejeitados os embargos de declaração (fls.
813/814)[5].

 

Não se pode olvidar que a mens legis em relação à concessão da assistência judiciária é possibilitar
que o pobre no sentido jurídico possa litigar, vale dizer, deduzir sua pretensão, sem precisar adiantar as
despesas processuais. Em nenhum momento, foi instituído em prol do beneficiário que estaria ele isento
também dos deveres processuais das partes, previsto no Código de Processo Civil.

Decisões como a acima citada, em que se toma uma solução ofensiva à isonomia das partes em
relação às responsabilidades processuais, seja ela pobre ou apta juridicamente, acabam por incentivar
comportamentos oportunistas das partes litigantes, estimulando não apenas a propositura de demandas
temerárias, como também de recursos protelatórios.

 

6. Das Despesas

 

De acordo com o último relatório elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, intitulado “Justiça
em Números”[6], a partir dos dados coletados durante o ano de 2008, percebe-se que a prestação
jurisdicional é extremamente deficitária no cotejo entre despesas e receitas – não se está tendo por base o
resultado financeiro da demanda que beneficia o demandante e não o Poder Judiciário para se chegar a esta
conclusão, mas sim a relação entre as custas recebidas e as despesas para manutenção da estrutura da Justiça
Federal.

Considerando como créditos os valores arrecadados com taxas, custas, emolumentos, alvarás,
certidões e fotocópias, no âmbito da Justiça Estadual, foram arrecadados cerca R$ 56 milhões para despesas
na ordem de R$ 5,2 bilhões, o que representa o ínfimo percentual de 1,1% do total das despesas. Não se
deve desconsiderar, contudo, que a competência desse ramo da jurisdição se faz basicamente pelo critério
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pessoal, tratando das demandas geralmente promovidas por pessoas jurídicas de direito público que são
isentas de adiantamento das despesas processuais.

Já a Justiça do Trabalho teve como receita de custas cerca de R$ 220 milhões de reais, que
significou apenas 2,4% de seus gastos na ordem de R$ 9,3 bilhões. Também deve ser considerada que essa
justiça especializada atua geralmente em prol do trabalhador, concedendo de forma generalizada o benefício
da assistência judiciária, não raro isentando até mesmo as empresas reclamadas, sem maiores razões.

Acredita-se que esse regime deficiente, que representa um custeio quase total sem a contrapartida
necessária dos litigantes, pode se justificar pelo dever estatal de organização e manutenção das estruturas de
solução de litígios. Porém, a oferta de gratuidade processual de forma indiscriminada, sem critérios objetivos,
pode se configurar um elemento de agravamento de uma situação deficitária por sua própria natureza. Não
há estudos específicos sobre o impacto da assistência judiciária sobre os números acima apresentados, mas
acredita-se que a existência não levaria a conclusões muito distantes das aqui expostas. O instrumental da
economia aparece como uma importante alternativa para a realização de pesquisas quantitativas que possam
servir de parâmetro para conclusões e eventual modificação das instituições formais

Até mesmo as considerações que tomam a prestação jurisdicional como função  exclusiva e
indelegável do Estado esbarram no entendimento já pacificado em relação à natureza das custas processuais.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que as custas processuais tem
natureza jurídica de tributo, especificamente, taxa, logo, a prestação do serviço jurisdicional, segundo uma
interpretação do posicionamento da Corte, é uma espécie de serviço público que deve ser prestado mediante
o recolhimento de tributo da categoria das taxas, por ter caráter divisível e específico.[7]

Há uma lógica, portanto, em se pretender que a gratuidade judiciária seja tratada com maior
atenção, pois se relaciona à contraprestação a uma prestação Estatal, remunerada por taxa, para que, em
tese, recaia sobre os beneficiários diretos da prestação pública e não como ônus geral a recair sobre terceiros
não contemplados pelo serviço, o que acaba por acontecer em função da necessidade de repasses públicos
que cubram a situação deficitária.

 

7. As Externalidades

 

Vasco Rodrigues afirma que a externalidade é o custo ou benefício que um agente, na realização de
uma atividade econômica, impõe a um terceiro, fora do sistema de preços. Do ponto de vista econômico, a
externalidade é relevante porque analisa decisões que do ponto de vista individual são maximizadoras, porém
não são eficientes do ponto de vista coletivo. O papel do Direito em face das externalidades negativas é
evitar que elas prejudiquem a obtenção de resultados sociais eficientes ou, em outras palavras, desincentivar
as atividades lesivas à eficiência coletiva (RODRIGUES, 2007, pp. 42-44).

Nos Estados-membros em que ainda há serventias judiciais não-oficializadas verifica-se que a
assistência judiciária tem sido um pesado gravame para a organização, manutenção e prestação dos serviços.
Nas serventias mantidas pelos Estados, o custo de seu financiamento se faz com a arrecadação pública, uma
vez que, conforme foi demonstrado acima, as custas e emolumentos são praticamente irrisórios frente às
despesas contabilizadas.

Nas serventias dirigidas em regime de delegação por particulares, é com base na arrecadação das
custas processuais recolhidas que a estrutura do cartório se organiza. Não fosse as despesas com a
remuneração dos juízes e auxiliares ser destacada da rentabilidade dos cartórios, em muitos casos o valor
arrecadado não seria suficiente para remunerar o particular, cobrir a folha de pagamento e as despesas de
suprimentos, causando com isso a degradação da qualidade do serviço, especialmente com relação às
serventias menos favorecidas.

Independentemente de ser o custeio totalmente público ou ainda mediante concessão ao particular,
a carência de eficiência na prestação jurisdicional relaciona-se facilmente à falta de estrutura dos serviços
cartoriais.

De acordo com estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, em relação a quatro serventias do
estado de São Paulo, foi possível concluir que “o tempo em que o processo fica em cartório é grande em
relação ao tempo total de processamento. Descontados os períodos em que os autos são levados ao juiz para
alguma decisão ou retirados por advogados para vista e manifestação, eles ficam nos cartórios por um
período equivalente a 80% (no cartório A) e 95% (nos cartórios B e C) do tempo total de
processamento”.[8]
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Portanto, é fato que no Brasil a prestação jurisdicional célere está diretamente relacionada à
estrutura e agilidade dos serviços cartoriais. Contudo, tais serviços, ao menos nos Estados-membros em que
há serventias administradas em caráter privado não há subsídios para sua manutenção, realizada
ordinariamente com base nos valores provenientes das custas processuais. Assim, a conclusão é lógica:
havendo ampliação demasiada da concessão da gratuidade da justiça (leia-se incentivo para o
comportamento oportunista), a médio e longo prazo não haverá aportes suficientes para a ampliação e
desenvolvimento dos serviços (informatização, treinamento e ampliação do quadro funcional) independente
do custeio ser totalmente público (recursos escassos) ou no regime de concessão.

Nesse contexto, a externalidade do regime atual de benefício da assistência judiciária gratuita
repercute em dois aspectos econômicos: (i) no caso do custeio público, na extensão dos custos que seriam
cobertos pelas taxas cobradas dos querelantes para outros administrados, mediante repasse de verba
arrecada por outros tributos para a cobertura do déficit do sistema; (ii) no caso do custeio privado, pela
deterioração do serviço e conseqüências para todo tipo de litigante, pagante, não pagante, razoável ou
oportunista.

 

8. Conclusões

 

O acesso à justiça, como parte do ideal de oferta de uma condição razoável de vida a todo cidadão
tem como um de seus pilares a determinação constitucional de gratuidade para aquele destituído de
condições econômicas para arcar com os custos de um processo.

A realidade do Poder Judiciário brasileiro, especialmente quando se considera o número de
demandas em tramitação, o tempo gasto para tramite do processo, o número de recursos utilizados pelos
litigantes, o grau de satisfação dos usuários do sistema público de justiça, expressa uma condição bastante
distante da ideal e que acaba por macular o ideal constitucional.

Diante da racionalidade imperfeita dos agentes, dos comportamentos oportunistas e das carências
de um ambiente institucional que necessita de aperfeiçoamentos, os fundamentos da economia podem
auxiliar o jurista no entendimento do fenômeno jurídico, e, especialmente, na elaboração de propostas de
modificação das imperfeições do sistema.

A forma como está disciplinada a justiça gratuita no Brasil, além de conflitar com norma expressa
da Constituição que prevê a comprovação da situação de insuficiência financeira, cria condições para o
exercício irregular do benefício. A condição informacional do requerente do benefício faz com que seja muito
menos custoso e mais lógico que a comprovação se dê por sua iniciativa, não havendo eficiência no sistema
atual que remete ao demando o ônus de tal comprovação.

O custo da máquina judiciária não permite tal elasticidade no deferimento da gratuidade sem
comprovação, sob pena de produzir externalidades que atingirão seja a eficiência do sistema, seja a prestação
de outros serviços indispensáveis, em razão da transferência de fundos para cobertura do déficit do serviço
dos cartoriais.

Uma possível reforma do sistema atual autorizador do acesso gratuito à justiça poderia considerar,
no mínimo, a necessidade de comprovação por parte de quem a requer, ou, um passo mais ousado,
estabelecer ônus processuais percentualmente compatíveis com os níveis de rendimentos do querelante, para
induzi-lo a ponderar racionalmente sobre a escolha em querelar, sem que tais níveis de taxação esvaziem por
completo o interesse em recorrer ao Poder Judiciário.

Esta seria uma tarefa nada simples para o jurista e para o economista, mas ninguém nunca afirmou
que mudanças responsáveis seriam necessariamente fáceis de serem concebidas e implementadas.
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TEORIAS DE JUSTIÇA SOCIAL E PROTEÇÃO SOCIAL: UMA ANALISE DO PAPEL DO
ESTADO NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

THEORIES OF SOCIAL JUSTICE AND SOCIAL PROTECTION: AN ANALYSIS OF THE STATE'S
ROLE IN REDUCING SOCIAL INEQUALITIES

Francisco Paulino da Silva Junior

RESUMO
O trabalho ora exposto apresenta como objetivo precípuo investigar os postulados das teorias de justiça
social que fundamentam a proteção social como mecanismo de redução das desigualdades sociais. Neste
sentido, buscar-se-á entender o papel do Estado na proteção social, ou seja, no fato de como o Poder
Público pode interferir na ordem econômica para favorecer igualdade de oportunidades e o exercício das
liberdades básicas dos indivíduos. Desse modo, tornar-se-á fundamental uma proteção social efetiva para a
garantia do bem estar social e da paz coletiva. Para tanto irá se fazer um arcabouço teórico acerca das
principais correntes de pensamento sobre a justiça social, e de como esse pensamento é apresentado
hodiernamente, sempre correlacionando com o instrumento da proteção social e, mais adiante, com o
advento da globalização que trouxe novas facetas no âmbito econômico e modificou a ética econômica,
fazendo emergir com mais afinco ainda, a necessidade de se velar pelo equilíbrio das relações
socioeconômicas, em nome da ordem, da paz, do bem-estar e, por conseguinte, da própria justiça.
PALAVRAS-CHAVES: Justiça Social; Proteção Social; Estado.

ABSTRACT
The work has now exposed as its main objective to investigate the postulated theories of social justice that
underlie the social protection as a mechanism for reducing social inequalities. In this sense, it will seek to
understand the role of the state in social protection, ie the fact of how the Government can interfere in the
economic order to promote equal opportunities and the exercise of basic freedoms of individuals. Thus, it
will become a key social protection effective in ensuring the welfare and peace conference. To do so will do
a theoretical framework about the main currents of thought about social justice, and that thought is presented
as of today, always correlate with the instrument of social protection and, later, with the advent of
globalization has brought new faces in the economic and changed the economic ethics, triggering harder still,
the need to ensure the balance of socioeconomic relations in the name of order, peace, welfare and therefore
of justice itself.
KEYWORDS: Social Justice; Social Protection; State.

1 INTRODUÇÃO

 

            O debate acerca da função estatal no tocante à ingerência econômica torna-se oportuno nos dias
atuais de globalização sociocultural. Os desníveis sociais que comprometem o pleno acesso a uma ordem
econômica justa constitui assunto de fundamental importância nos meios acadêmicos e digno de maior
atenção por parte do Poder Público.

            O problema da pobreza e da limitação de outros direitos em sua decorrência implica em oposição
direta aos pilares da justiça social e, desse modo, emerge a necessidade do amparo do Estado para a
resolução de tais conflitos e restabelecimento do equilíbrio nas relações econômicas e da paz social.

            Assim sendo, torna-se curial um debate mais aprofundado sobre os ditames da justiça social para que
se fundamente a necessidade da proteção social por parte do Estado como instrumento dessa justiça e
mecanismo de paz e bem-estar social.

            O advento da globalização incidiu reflexos em todo o mundo ao tornar a economia e as relações
sociais universais, trazendo uma série de benefícios tecnológicos para as sociedades, mas, em contrapartida,
fazendo brotar novidades que interessam ao mundo do Direito, da Sociologia e, sobretudo, da Economia,
com a mudança de alguns interesses e parâmetros éticos.

            O trabalho aqui proposto apresenta como objetivo precípuo investigar a justiça social e suas teorias
de sustentação, sempre correlacionando com o mecanismo de proteção social como fundamento para
diminuição de pobreza, desigualdades sociais e limitação de direitos, justificando, por conseguinte, o papel
do Estado neste contexto e a necessidade de tornar essa proteção social realmente efetiva.

            Ademais, resta uma análise mais apurada da estreita relação entre justiça social e proteção social, de
como uma serve de base para a obtenção da outra e, ainda mais, de como a proteção social funciona como
instrumento de justiça social e se torna logicamente necessária para a manutenção de uma sociedade justa e
equânime.
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2 TEORIA DA JUSTIÇA SOCIAL E PROTEÇÃO SOCIAL

 

A proteção social, mecanismo de redistribuição de renda àquelas categorias de indivíduos que não
apresentam condições suficientes para proverem seu próprio sustento, constitui fator de justiça social, ao
passo que incide diretamente na estruturação das bases da sociedade (EUZÉBY, 2004).

Entende-se que uma sociedade socialmente justa funciona com a observância da proteção social aos
pobres, aos desempregados, aos inválidos, aos doentes e todos os demais indivíduos que possuam restrições
ao seu desenvolvimento econômico. Desse modo se promove também, um maior equilíbrio socioeconômico,
na medida em que são supridas necessidades básicas e imediatas daqueles que não têm mecanismos para
fazê-lo.

Neste sentido, é importante destacar as palavras iniciais do Preâmbulo da Constituição da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), que afirmam que uma paz universal e duradoura somente
pode ser consolidada sobre a base da justiça social (OIT, 1946).

É importante destacar também que, mesmo no século passado, quando o termo justiça social ainda
não era habitualmente usado, a idéia dessa justiça impulsionou a criação das garantias sociais alemãs que, por
sua vez, constituíram a gênese dos sistemas de proteção social (EUZÉBY, 2004).

Justiça social e proteção social, portanto, nutrem estreita relação. Não há como se aproximar da
justiça social se não houver a promoção da proteção social por parte do Estado.

O estudo sobre a justiça social foi evoluindo e ganhando novas perspectivas no decorrer do tempo,
tendo seu ápice com os postulados de John Rawls, em 1971, que renovou alguns ditames político-filosóficos,
com a Teoria da Justiça, abrindo espaço para uma infinidade de discussões acadêmicas.

De modo idêntico, a lógica compensatória de Amartya Sen também contribuiu para significativos
avanços na interpretação da justiça social e, conseqüentemente, traça novos parâmetros de fundamentação da
proteção social, ao passo que sua atenção se debruça sobre temas como fome, pobreza e desenvolvimento,
núcleos de interesse do amparo estatal.

Hoje, a expressão ora analisada, ainda é passível de múltiplas interpretações, haja vista seu
recorrente uso para solucionar ou fundamentar os mais variados problemas de cunho socioeconômico e obter
um modelo social mais equânime.

 Propõe-se, a partir de agora, um breve estudo sobre as teorias de justiça social, na tentativa de se
esclarecer os fundamentos da proteção social, ou seja, onde a proteção social ganha amparo. A posteriori,
correlacionar a necessidade da proteção social com o advento da globalização que relativizou, de certo
modo, preocupações da justiça social em nome de preocupações econômicas. E em um último momento,
analisar o papel do Estado frente à proteção social.

 

2.1. As Teorias de Justiça Social e Seus Postulados

 

Partindo da sensível e inteligente assertiva de John Rawls (2002, p.1): ”A justiça é a primeira
virtude das instituições sociais assim como a verdade é a virtude principal dos sistemas de pensamento”,
pode-se deduzir a importância de uma teoria da justiça social pra se distribuir o conjunto de normas, direitos
e deveres entre aqueles que compõem o corpo social.

Através dessa distribuição equitativa de direitos, deveres e funções entre os membros da sociedade,
torna-se mais próxima e viável a obtenção de uma ordem social justa. Todavia, o conceito de justiça social é
passível de múltiplas deduções interpretativas, pois evolui e se adapta consoante os avanços da própria
sociedade, sobretudo, com aquilo que ela mesma julga ou entende como básico, necessário e/ ou
fundamental.

Neste contexto, a proteção social assume maior importância, ao passo que estuda o que deve ser
entendido como prioridade e o que merece a ingerência do Estado para amparar os hipossuficientes e, desse
modo, equilibrar as disparidades sociais que, na maioria das vezes, compromete o desenvolvimento de toda
uma sociedade.

A partir da publicação da obra de J. Rawls, as teorias de justiça social se desenvolveram e abriram
espaço para uma série de debates acadêmicos. Não obstante, o pensamento contemporâneo de Amartya Sen
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também colabora decisivamente nos estudos sobre a justiça social, analisando os desníveis econômicos que
perduram nas sociedades, suscitando discussões importantes sobre pobreza, fome e limitação de liberdades.

Assim, a proteção social, enquanto fator de justiça social, também constitui objeto de análise de
algumas dessas teorias, pois, como fora salientado inicialmente, a proteção social aos menos favorecidos é
instrumento indispensável para a promoção da justiça dentro da sociedade, assegurando-lhes o direito a uma
vida digna, com o suprimento de suas necessidades básicas e o fomento ao seu desenvolvimento
socioeconômico,

A seguir, algumas teorias sobre a justiça social são apresentadas, na tentativa de se entender melhor
seu objeto e obter uma interpretação mais elucidativa acerca de seus postulados, sobretudo no que diz
respeito à relação entre a justiça social, a proteção social e a redução das desigualdades sociais, ponto inicial
do estudo aqui pretendido.

 

2.1.1.      Liberdade Absoluta e Rejeição à Justiça Social como Pilares do Libertarismo

 

Fundada por Friedrich August Von Hayek, a corrente político-filosófica do libertarismo agrega
cientistas políticos e economistas que convergem na idéia de liberdade individual absoluta.

Para essa corrente, uma sociedade justa é, sobretudo, uma sociedade livre e, portanto, seus
postulados defendem a propriedade privada, a supremacia do mercado e a mitigação do poder estatal
(EUZÉBY, 2004), reforçando a importância da liberdade individual para o desenvolvimento da sociedade em
todos os aspectos.

Os libertarianos distinguem-se dos liberais clássicos pelo radicalismo de suas teses. Como
contrapartida ao liberalismo clássico de outrora, que tinha fulcro no rompimento das tradições feudais, o
libertarismo se apresenta como uma reação teórica e política face às políticas intervencionistas nas diferentes
versões: Estado de Bem-Estar (Welfare State) nos países desenvolvidos e as experiências
desenvolvimentistas e/ou populistas na América Latina.

Em sua obra O Caminho da Servidão, escrita em 1944 e lançada após a Segunda Guerra Mundial,
Hayek ataca contra qualquer limitação dos mecanismos de mercado por parte do Estado, denunciadas como
uma ameaça letal à liberdade, não somente econômica, mas também, política.

Neste contexto, vale destacar aqui, algumas de suas palavras no tocante à interferência estatal no
planejamento econômico (1990, p.68):

 

O Estado deve limitar-se a estabelecer normas aplicáveis a situações gerais deixando os indivíduos
livres em tudo que depende das circunstâncias de tempo e lugar, porque só os indivíduos poderão
conhecer plenamente as circunstâncias relativas a cada caso e a elas adaptar suas ações. (...) Daí o
conhecido fato de que, quanto mais o Estado planeja, mais difícil se torna para o indivíduo traçar seus
próprios planos.

 

Desse modo, os libertarianos tentavam limitar o poder de gerência por parte do Estado, acreditando
estar na liberdade individual, a chave para o desenvolvimento de uma sociedade, uma vez que, para eles,
somente os indivíduos são capazes de conhecer as circunstâncias de cada caso e, por essa razão, têm
legitimidade pra para adaptar suas ações.

Há, portanto, pela corrente defendida por Friedrich Hayek, uma rejeição à justiça social que, em
sua obra, aparece com ares de miragem, superstição quase religiosa ou pretexto para ser usado como pressão
sobre os outros homens (EUZÉBY, 2004), como na obra A Miragem da Justiça Social/ The Mirage of
Justice Social, de 1976 que defende a existência de um Estado mínimo, em oposição direta às políticas
estabelecidas pelo Estado do bem-estar social.

Hayek desconsidera a idéia de justiça social, pois para ele, a ordem do mercado é livre e
espontânea, independo de correspondência entre indivíduos e organizações. Sobre esse pensamento de
Hayek, assinala o economista e cientista político Alain Euzéby (2004, p.13):

 

A idéia de justiça social, segundo Hayek é duplamente perigosa, pois procura personificar a sociedade,
enquanto esta é, na verdade, a soma de seus membros e ela (a justiça social) não como uma ordem
espontânea de homens livres, mas como uma organização cujos membros devem servir a uma única
escala de objetivos.
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               Na defesa por uma liberdade individual absoluta (livre concorrência) e contra as políticas
intervencionistas do Estado (economia planificada), Hayek entende que o sentimento de crença permanente
em uma justiça social compromete a liberdade de uma sociedade, ao passo que relegar toda essa construção
ao poder estatal pode fazê-la se aproximar de um sistema totalitário, limitando essa liberdade dos indivíduos.

               Ainda criticando o planejamento econômico pelo Estado, Hayek (1990, p. 118) afirma que:

               

O controle econômico não é apenas o controle de um setor da vida humana, distinto dos demais. É o
controle dos meios que contribuirão para a realização de todos os nossos fins. Pois quem detém o
controle exclusivo dos meios também determinará a que fins nos dedicaremos, a que valores
atribuiremos maior ou menor importância - em suma, determinará aquilo em que os homens deverão
crer e por cuja obtenção deverão esforçar-se.

 

                    O filósofo defende, portanto, que assim como o direito de escolha, o indivíduo deve ter o direito
de arcar com os riscos emanados de suas decisões, sem transferir essa competência aos governantes, como
meio de coibir ou mitigar o totalitarismo estatal que, para ele, não se restringe somente à interferência nas
questões econômicas de menor relevância, mas a vários outros âmbitos da vida humana, ao passo que a
liberdade econômica constitui requisito prévio para o exercício de qualquer outra liberdade.

               O expoente contemporâneo dessa corrente libertariana é Robert Nozick, autor da obra Anarquia,
Estado e Utopia, surgida em 1974. Para o pensador, entende-se como sociedade justa, aquela que respeita a
liberdade absoluta dos indivíduos e assegura a inviolabilidade dos seus direitos de propriedade.

               Já no prefácio de sua obra, Nozick (1991, p. 13) leciona:

 

Os indivíduos têm direitos e há coisas que nenhuma pessoa ou grupo lhes pode fazer (sem violar os
seus direitos). Estes direitos são de tal maneira fortes e de grande alcance que levantam a questão do
que o estado e os seus mandatários podem fazer, se é que podem fazer alguma coisa.

 

                    Com tais palavras, o filósofo já imprime a essência de seus postulados, que nascem na noção de
liberdade absoluta dos membros da sociedade, corroborando a déia de que cada indivíduo é dono de si
próprio e não propriedade de outrem, ou seja, a atuação estatal na economia, mesmo na tentativa de
assegurar determinados direitos, pode relativizar ou mitigar a liberdade absoluta dos indivíduos.

               Nozick desenvolve uma teoria da justiça social baseada em três princípios:

1.O primeiro deles é o princípio da apropriação original e diz respeito à possibilidade de qualquer
indivíduo tornar-se proprietário de um bem que, anteriormente, não tenha sido propriedade de ninguém, sem
que o bem-estar de outro indivíduo seja diminuído por essa razão. É o direito de possuir tudo aquilo que
adquiriu justamente;

2.           O segundo é o princípio da transferência, através do qual qualquer indivíduo pode se tornar
proprietário de um bem após uma negociação voluntária, a exemplo de uma troca, doação, etc. Traduz-se no
direito de possuir tudo o que adquiriu justamente do proprietário precedente;

3.           O terceiro e último princípio é o da retificação que, segundo a própria nomenclatura
estabelece, os bens adquiridos ou transferidos de maneira ilegítima estão sujeitos a compensação ou
reparação (EUZÉBY, 2004);

Deduz-se que o mais importante para Nozick, não são as desigualdades de renda ou mesmo as
tentativas de se equilibrar as disparidades sociais por parte do Estado, mas sim, a proteção dos direitos
fundamentais dos indivíduos, ou seja, a propriedade que eles têm sobre si mesmos e sobre aquilo que são
proprietários legítimos.

               Dessa forma, o filósofo defende a existência de um Estado mínimo, que não interfira totalmente nas
relações econômicas e se restrinja somente à função de proteção contra a violência, roubos e fraudes. Nesta
órbita, cada indivíduo deve dispor livremente de suas riquezas e qualquer forma de proteção social proposta
pelo Estado para redistribuição de renda ou redução de desigualdades sociais estará afrontando diretamente a
liberdade individual de cada membro da sociedade e o seu respectivo direito de propriedade.

               Assim, depreende-se a rejeição dos libertarianos à uma teoria de justiça social, pautada na proteção
social, pois para os adeptos dessa corrente, o Estado não pode figurar como gestor da economia, sequer em
nome do equilíbrio das relações socioeconômicas. A gerencia estatal deve ser mínima e não dizer respeito a
políticas de redistribuição de riquezas, ao passo que essas, podem comprometer a propriedade daqueles que
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já as detêm.

               A visão libertariana é, um tanto quanto, egocêntrica. Os seus postulados imprimem a idéia de que
tudo começa e termina em seus próprios umbigos e que, a sociedade é um conjunto homogêneo, formado
por pessoas com as mesmas possibilidades e oportunidades, ou ainda, mesmo havendo algum tipo de
disparidade, o Estado não deva atuar em favor dos menos favorecidos.

               É uma liberdade defendida a qualquer preço. Mas não há como se exercitar algum tipo de liberdade
se não há o mínimo necessário ao desenvolvimento social e econômico daqueles que estão em condições
díspares dos demais membros do seio social.

 

2.1.2.      A Maximização do Bem Estar sugerida pelo Utilitarismo

 

Baseada em um critério de felicidade, atribuída ao maior número de indivíduos de uma sociedade,
surge a doutrina utilitarista fundada pelo filósofo inglês Jeremy Bentham no século XVIII e, posteriormente
desenvolvida por Stuart Mill no século XIX. O utilitarismo funda-se na utilidade como valor maior no qual
deve se erguer uma sociedade justa.

O primado utilitarista permite a limitação de liberdades individuais por parte do Estado, desde que,
se justifique na utilidade de suas conseqüências. Ou seja, mesmo que haja algum tipo de restrição à liberdade
dos indivíduos, ela estará justificada na medida em que proporcionar um máximo de felicidade e bem-estar à
coletividade.

Desse modo, o objeto dessa corrente revela-se na maximização da utilidade coletiva, aqui entendida
como a somatização das utilidades individuais. Todavia, a apreciação do critério de utilidade, proposto pelos
utilitaristas, é de natureza complexa, uma vez que adentrar na vontade individual, para se entender o que o
indivíduo elege como útil é, praticamente, impossível.

A polêmica acerca dos critérios norteadores do utilitarismo se instaurou nos meios acadêmicos e
fomentou inúmeras discussões. Não há como se encontrar um meio viável e eficaz de se medir a intensidade
de preferências e utilidades individuais.

Se o que propõe a doutrina utilitarista é a maximização do bem-estar coletivo, traduzido na soma
das utilidades individuais, como se chegar a esse núcleo de interesse? Cada indivíduo possui seus próprios
valores e, sobretudo, é diferente um do outro, como bem lembra John Rawls (2002, p. 30) ao afirmar que “o
utilitarismo não leva a sério a diferença entre as pessoas”.

Não há como identificar esses núcleos individuais de satisfação em sociedades extremamente
numerosas e, obviamente, heterogêneas.

Ainda sobre o assunto, Rawls (2002, p.24) indica que assim como no campo individual a
maximização do bem-estar de uma pessoa se constrói com a soma de suas satisfações ao longo da vida e em
diferentes momentos, com um cálculo de perdas e ganhos, elegendo aquilo que é mais útil e prioritário, a
sociedade, no campo coletivo, também obedece à mesma lógica, ou seja, o bem estar de uma sociedade deve
ser construído de acordo com o sistema de desejos ou satisfações dos numerosos indivíduos que a compõem.

Entende-se, com isso, que a sociedade deveria se comportar com relação aos seus membros do
mesmo modo que cada indivíduo se comporta ou com relação a cada um de seus interesses e necessidades
particulares.

Rawls acusa, portanto, o utilitarismo de considerar como bem ordenada e justa uma sociedade que
privasse alguns indivíduos da satisfação de seus interesses em prol da maximização do bem-estar e satisfação
da coletividade ou da maioria.

Tal indicativo corrobora as críticas de impossibilidade da doutrina utilitarista como meio de
obtenção de justiça social, ao passo que, levando-se em consideração a multiplicidade de sentimentos
individuais, não há como se criar um sistema homogêneo de desejo social.

Neste contexto, outro questionamento levantado por Alain Euzéby (2004, p. 15) é o seguinte:

 

A soma de todas elas (utilidades) não leva em conta como estão distribuídas, e a maximização dessa
soma pode resultar em grandes desigualdades na distribuição das riquezas. Será que a maximização da
utilidade coletiva não corre o risco de conduzir ao sacrifício dos direitos de certas pessoas?
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                    É bem provável que na tentativa de maximizar esse bem-estar coletivo, haja alguma limitação de
liberdades individuais, ou mesmo a mitigação de certos direitos dos indivíduos que, por ventura, se
diferenciem dos demais, já que essa corrente não leva em conta tais fatores distintivos entre os indivíduos.
Entretanto o objeto de se estudar essas teorias de justiça social reside na proteção social e em premissas que
a ela digam respeito, portanto, não constitui objeto da presente pesquisa suscitar aqui, outro tipo de debate
mais profundo.

               Importante destacar, aqui, que o utilitarismo consiste em uma ética consequencialista, isto é, ele
avalia uma ação (ou regra) unicamente em função de suas consequências. As conseqüências de certos
sistemas, políticas ou instituições, por exemplo, devem ser apreciadas mediante critério de utilidade para
designar os prazeres e preferências de cada pessoa, dentro de uma dinâmica racional.

               Na obra Desenvolvimento como Liberdade, Amartya Sen (2000, p. 75) assim critica o utilitarismo:

 

(...) a estrutura agregativa do utilitarismo não tem interesse na efetiva distribuição das utilidades – nem
sensibilidade para essa distribuição – pois a concentração se dá inteiramente sobre a utilidade total de
todos considerados em conjunto. Tudo isso provoca uma base informacional muito restrita, e essa
insensibilidade generalizada constitui uma limitação significativa da ética utilitarista.

 

                    No mesmo sentido, na obra Sobre Ética e Economia, Sen indica que a economia do bem-estar
deve-se aproximar mais dos pilares da ética, afastando-se de premissas de auto-interesse que observam
escolhas ou objetivos direcionados ao próprio bem-estar, traduzindo comportamentos incompatíveis com a
maximização de um bem-estar efetivamente coletivo (SEN, 1999).

               A corrente utilitarista abre, portanto, espaço para as mais variadas interpretações no tocante à
proteção social. Existem apreciações negativas, baseadas nas premissas de que a proteção social em um
sistema utilitarista causaria impactos desfavoráveis na economia, ao frear incentivos à poupança, ao
investimento, ou ainda diminuir a competitividade das empresas com as cotizações sociais, ou mesmo ao
transferir benefícios aos desempregados, incitando-lhes a continuarem em suas posições.

              

               Entretanto, outras apreciações direcionam a uma análise positiva da proteção social dentro dos
contornos utilitaristas, baseando-se nas premissas de que a redistribuição de renda e riquezas e a redução das
disparidades econômicas representam uma utilidade maior para os seus beneficiários, dos que as perdas de
utilidades de seus contribuintes.

               Ao mencionar o utilitarismo de regras - que propõe o estabelecimento de regras que escolham a
maximização da utilidade total, através do respeito da coletividade, em detrimento à maximização das
utilidades individuais - de R. H. Harrod, Alain Euzéby (2004, p. 16) assim analisa a proteção social:

 

A proteção social pode ser analisada como um conjunto de regras que são justificadas pela insuficiência
de autoproteção, de caridade, de solidariedade familiar e de mecanismos de seguro privado. Assim, por
exemplo, garantindo uma cobertura para a velhice e a doença tanto aos previdentes como para os
imprevidentes, ela irá corrigir as negligências dos últimos, barrar a extensão da pobreza, evitar a
propagação de moléstias transmissíveis ou contagiosas e evitar que os previdentes sejam obrigados a
prestar socorro aos imprevidentes.

 

Depreende-se, desse modo, que a necessidade de uma proteção social aos menos favorecidos
justifica-se não somente por incidir em linhas individuais, mas, também, na coletividade como um todo.

O amparo social, através de benefícios do governo, de resdistirbuição de renda e outras políticas,
não apenas favorece o crescimento socioeconômico ou fomenta o desenvolvimento humano em escala
individual, mas, de idêntico modo, gera vantagens em escala social, equilibrando a economia da sociedade,
tornando-a mais coesa e harmônica, reduzindo desigualdades sociais, violência, delinqüência e favorecendo a
paz e o bem-estar coletivo.

 

2.1.3. O Pensamento de John Rawls

 

               Outra linha de pensamento instaurou-se nos meios acadêmicos com os postulados do filósofo
político John Rawls com a obra A Teoria da Justiça/ A Theory of Justice, datada de 1971. Esta obra marca o
início de uma série de discussões e debates acerca do entendimento e alcance da justiça social.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2379



               O legado de Rawls ganha relevo por constituir reserva ao utilitarismo. A teoria da justiça por ele
proposta funciona como alternativa às premissas utilitaristas, sobre as quais ele incide suas criticas,
sobretudo, no tocante à distribuição das satisfações e liberdades de cada indivíduo, uma vez que na corrente
do utilitarismo não importa se a felicidade é distribuída de maneira igual ou desigual.

               O objeto precípuo da justiça social, no pensamento de John Rawls repousa na estrutura de base da
sociedade. Diz respeito à maneira pela qual as instituições sociais distribuem direitos e deveres fundamentais
e orientam divisão de vantagens oriundas da cooperação da sociedade (RAWLS, 2002).

               A propósito, o filósofo escreve (2002, p.8):

 

Tomadas em conjunto como um único esquema, as instituições sociais mais importantes definem os
direitos e deveres dos homens e influenciam seus projetos de vida, o que eles podem esperar vir a ser e
o bem-estar econômico que podem almejar. A estrutura básica é o objeto primário da justiça porque
seus efeitos são profundos e estão presentes desde o começo.

           

               É justamente a partir da análise dessa estrutura de base da sociedade que se identificará sobre quais
desigualdades sociais os princípios de justiça devem incidir.

               Rawls indica alguns bens, os quais ele denomina como bens primários (ou primeiros), tais como:
direitos e liberdades básicos; liberdades civis; cargos e posições abertos; renda e riqueza (saúde e educação);
bases sociais do auto-respeito. São assim classificados porque constituem desejo precípuo de toda pessoa
racional devendo ser, portanto, governados pelos parâmetros de justiça social.

               Propõe, também, a construção de uma situação fictícia a qual denominou de “posição original”,
com a finalidade de se vislumbrar quais os princípios de justiça seriam acordados entre os indivíduos de uma
sociedade numa situação hipotética de desinteresse e ausência de informação. Tal construção corresponderia
à situação onde todos os indivíduos, sob o véu da ignorância (abstraindo-se, sem conhecimento sobre sua
cor, sexo ou posição econômica, elegeriam quais os princípios de justiça que deveriam nortear suas relações.

               Nesse contexto, os seguintes princípios de justiça social são ilustrados:

1.           Principio da igualdade das liberdades de base: segundo esse principio toda pessoa deve ter o
direito igual ao conjunto mais abrangente de liberdades básicas, que seja compatível com um sistema similar
de liberdades para todos;

2.           O segundo principio diz respeito às desigualdades econômicas e sociais que deve satisfazer
duas perspectivas:

2.1. Principio da igualdade equitativa de oportunidades: posições e funções abertas a todos e em
condições de igualdade eqüitativa de oportunidades;

2.2. Principio da Diferença: que sejam para benefício dos membros menos privilegiados da
sociedade (RAWLS, 2002);

               John Rawls ainda cria uma ordem lexical entre os princípios, onde o primeiro sempre orienta o
segundo. Isto é, o principio da igualdade das liberdades de base se sobrepõe ao principio da igualdade
equitativa de oportunidades que, por sua vez é prioritário em relação ao principio da diferença.

               Analisando o principio da diferença, preconizado na obra de Rawls, encontra-se uma preocupação
inicial com as camadas mais desfavorecidas da sociedade. Esse postulado confirma a idéia de que a justiça
social para tornar-se efetiva tem que alcançar a todos e, sobretudo, aqueles que não têm possibilidade de
obtê-la por suas próprias vias.

               Mesmo não tendo efetivado uma proteção social em termos técnicos, o pensamento de Rawls
conseguiu esboçar essa idéia ao imprimir em sua filosofia uma igualdade democrática obtida através do
principio da diferença. Em outras palavras, a sociedade deve promover a distribuição igual da riqueza, exceto
se a existência de desigualdades econômicas e sociais gerar o maior benefício para os menos favorecidos, por
Rawls compreendidos como aqueles que detêm menor numero de bens primários.

               Os indivíduos que ocupam esses lugares menos privilegiados carecem de amparo e suporte para se
desenvolverem de forma igualitária aos demais. Cabendo ainda afirmar que, o fomento ao desenvolvimento
dos que não possuem riquezas também implica no crescimento de quem as possui e, por conseguinte, o
amparo fornecido à parcela social carente é revertido em equilíbrio e bem-estar para toda sociedade.

               John Rawls preconiza medidas favoráveis à educação, à redução de desigualdades de riquezas
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assim como sugere a garantia de um mínimo social, seja sob forma de seguro, seja sob a forma mais
sistemática de suplemento de renda escalonado (EUZÉBY, 2004).

               O legado de Rawls ressalta a importância do papel que as instituições de proteção social
desempenham na busca pela justiça social que, em nome da eficiência econômica, devem beneficiar os menos
favorecidos e identicamente, abraçar o principio da justa igualdade de chances e da distribuição, fazendo
circular de forma equitativa a renda e as riquezas entre as camadas da sociedade.

               O pensamento de John Rawls constitui inegável avanço aos estudos sobre a justiça social. A partir
de seus ensinamentos, a sociedade passou a ser reconhecida em sua heterogeneidade, tendo devotada
preocupação por parte da corrente rawlsiana, que vislumbrou nas estruturas sociais, distinções entre os
indivíduos que, seguramente, comprometem o equilíbrio econômico e, para tanto, ergueu princípios
norteadores dessas relações como forma de reduzir tais circunstancias e promover a igualdade.

               Ainda assim, a corrente de Rawls sofre críticas por parte dos estudiosos que indicam, entre outras,
o fato da teoria rawlsiana deixar espaço para a influência de desigualdades naturais, sobre as quais apenas é
dito que os mais agraciados em talentos pela natureza podem ter um rendimento maior se com isso
beneficiarem os menos favorecidos.

               Em outros termos, a teoria aqui ilustrada não oferece meios diretos de resolver o fato do
surgimento de desigualdades naturais, como por exemplo, no caso de dois indivíduos com as mesmas
liberdades, direitos e oportunidades, se distinguirem por razões de ordem natural, como o acometimento de
grave doença ou participação em acidente, que limite suas capacidades. Inegavelmente, tal evento natural
distingue os indivíduos que, outrora, estavam em posição de igualdade.

               Como o indivíduo acometido por doença ou vítima de acidenteacidente, possui as mesmas
condições sociais que o outro, não há possibilidade, segundo a doutrina de Rawls, de compensá-lo. A crítica
reside no fato de que, assim como as desigualdades sociais, as naturais também devem ser passíveis de
compensação.

               Outras correntes brotaram na tentativa de suprir esse tipo de lacuna e fundamentar o direito de
compensação, na tentativa de se contribuir diretamente para a justificação da proteção social, a exemplo dos
indicativos de Amartya Sen, ilustrados a seguir.

              

2.1.4. O Raciocínio de Compensação Proposto por Amartya Sen

 

               Ainda com os avanços ideológicos estabelecidos pela doutrina de John Rawls, no que toca à
proteção social como instrumento de justiça social, algumas fissuras careciam de reparo para que se
justificasse melhor a necessidade de um amparo social efetivo por parte do Estado.

               É evidente que uma proteção socialmente eficaz precisaria levar em conta critérios que não foram
analisados pela corrente rawlsiana, a exemplo das supracitadas desigualdades naturais que, por conseguinte,
tornam os indivíduos díspares em capacidade para usufruírem dos seus direitos e liberdades.

               Neste aspecto, o economista indiano Amatya Sen trouxe outras inovações ao pensamento sócio-
jurídico da justiça social e, obviamente, da proteção social, ao passo que atribui uma nova compreensão aos
conceitos sobre miséria, fome, pobreza e bem-estar social.

               Sen desenvolveu uma lógica de compensação para as desigualdades naturais, que devem ser
corrigidas por uma ação redistributiva coletiva. Isto significa que todo indivíduo que, por razões externas e
alheias à sua vontade, tenha seu bem-estar comprometido, este, será passível de compensação por parte do
Estado e de sua proteção para que se garanta a igualdade no exercício de direitos e oportunidades a todos.

               Mesmo reconhecendo o valor da obra de Rawls, a partir desse ponto, Amartya Sen se distancia das
concepções por ele impressas. Sen defende, portanto, a idéia de que mesmo tendo assegurados os mesmos
bens primários, de forma igualitária, os indivíduos se distinguem quanto aos caracteres de idade,
hereditariedade, saúde, condições físicas e aptidões intelectuais (EUZÉBY, 2004).

               E essa prerrogativa, levantada por Sen, já é capaz de conferir aos indivíduos diferentes
possibilidades de escolha, pautadas de acordo com suas limitações e (in) capacidades, as quais, nem sempre,
traduzem seus desejos reais ou conduzem ao bem-estar que almejam.

               Em outros termos, pessoas com os mesmos direitos e oportunidades asseguradas, em virtude
dessas desigualdades naturais – aqueles eventos extrínsecos ao seu alcance, como condições de saúde,
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aptidões físicas e/ ou intelectuais - podem figurar discrepância social, na medida em que, em virtude, de tais
condições, não podem ter o direito a escolher na mesma proporção ou medida das outras pessoas, ainda que
gozem de igualdade em esfera civil, política, educacional e demais liberdades básicas.

               Já no prefácio de sua obra Desenvolvimento como Liberdade, Amartya Sen levanta a importância
de se verificar o alcance da liberdade individual em um determinado contexto, separando as condições sociais
das condições de agente individual (SEN, 2000). Esse ponto diz respeito, justamente, ao fato de se analisar
as condições particulares de cada indivíduo para o exercício de suas escolhas, para a obtenção de uma efetiva
igualdade entre os membros da sociedade.

               Para o autor, a justiça social deve está diretamente ligada à liberdade e à capacidade que cada
indivíduo tem para exercê-la (SEN, 2000). Estabelece, portanto, o uso de dois critérios que norteiam sua
argumentação sobre justiça social: capabilities e functionings.  

               A respeito do primeiro critério, há o entendimento (EUZÉBY, 2004) de que a tradução do
neologismo se aproxima, justamente, da idéia de capabilidades e, por sua vez, designa as possibilidades que o
indivíduo tem de autodeterminar-se, melhor dizendo, realizar seus desejos e escolher o tipo de vida que tem
razão para valorizar. Propõe a ampliação da capacidade de escolhas e opções dos indivíduos.

               Com relação ao segundo critério estabelecido por Sen, seu conceito remete à idéia de
funcionamento e diz respeito ao modo de agir dos indivíduos e o seu modo de ser, ou seja, de como eles
funcionam dentro de uma perspectiva social, englobando um universo vasto de dimensões que implicam em
um bem-estar traduzido como qualidade de vida. Há abrangência nessa concepção por envolver todas as
coisas necessárias ao bem-estar, das mais básicas, tais como saúde, comida, educação, segurança, às mais
elaboradas, como ser feliz, preservar a própria dignidade, participar das ações sociais, etc.

               Assim, a tese de Amartya Sen, sobre a teoria de justiça social, repousa no seio dos dois fatores
acima referidos, se afastando do pensamento de John Rawls que elegia a garantia igualitária de bens sociais
primeiros como fator de justiça. Para Sen, a noção de bem-estar está ligada não apenas à distribuição desses
bens, mas à possibilidade que cada pessoa tem para desfrutá-los e convertê-los em oportunidades e liberdade
de decisão.

               É como no caso já ilustrado anteriormente de um indivíduo possuir as mesmas premissas ou
condições sociais que outro, mas se tornar diferente em virtude de suas possibilidades, em decorrência de
enfermidade ou limitação natural. Esse fato a torna dispare ou desigual em oportunidade de escolha ou em
possibilidade de buscar seus próprios objetivos.

               Por conseguinte, a lógica de Sen repousa em uma nova perspectiva de igualdade que não somente
abrange a igualdade na distribuição de bens sociais primeiros, mas defende, sobretudo, a igualdade de
chances e possibilidades para os indivíduos, observando suas características distintivas, as quais diferenciam
as pessoas umas das outras e fazem possuir visões diversas acerca de bem-estar e condições diferentes de
perquirir seus objetivos.

               Dentro desse contexto Sen institui liberdades fundamentais para a promoção do desenvolvimento e,
portanto do bem-estar coletivo, incluindo a proteção social como um desses instrumentos: liberdades
políticas, facilidades econômicas, oportunidades sociais e garantia de transferência (EUZÉBY, 2004).

               Denota-se, lucidamente, que o autor imprimiu em suas linhas uma preocupação com a proteção
social aos mais vulneráveis, na medida em que elege as oportunidades sociais e a garantia de transferência
como liberdades fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico e humano de uma sociedade.

               Sobre as oportunidades sociais, as mesmas têm seu nascedouro nas políticas de educação e saúde,
e constituem serviços sociais de base sendo, portanto, indispensáveis para a estruturação e manutenção do
bem-estar coletivo.

               A propósito da garantia de transferência, essa liberdade designa a garantia de uma rede social
protetora aos indivíduos menos favorecidos, corroborando a idéia de necessidade de redistribuição de rendas
e riquezas aos hipossuficientes, como forma atender suas necessidades fundamentais, conferir-lhes igualdade
de possibilidades e também reduzir as disparidades socioeconômicas no núcleo da sociedade.

               Em Sen, encontra-se uma relação mais estreita e justificada entre a proteção social e a justiça
social, realçando a importância da existência de uma para a efetiva consecução da outra. A partir dessa
lógica compensatória que, propôs uma análise mais aprofundada das diferenças entre os indivíduos e permitiu
a verificação de limitações de ordem natural, se justifica a necessidade da existência de um arcabouço
protetivo àqueles que, por tais razões, precisam de um amparo diferenciado.

               Através desse raciocínio, a proteção social ganha novos contornos e passa a ser entendida como
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instrumento efetivo de justiça social, reduzindo desigualdades anteriormente não analisadas e constituindo
fonte de desenvolvimento social em todos os seus aspectos.

               Tanto John Rawls, com seu critério distributivo de riquezas, quanto Amartya Sen, com seu
pensamento compensatório às restrições naturais, e até mesmo o utilitarismo com suas máximas sobre a
potencialização do bem-estar, abriram caminho pra a justificação de uma proteção social aos menos
protegidos da coletividade. Entendendo, cada um à sua maneira, ser preciso um amparo por parte do Estado
à garantida das liberdades individuais na ânsia de se conferir igualdade de chances entre todos pra se chegar
ao caminho da justiça social.

               Em notas conclusivas, Alain Euzéby (2004, p. 22) assim analisa a proteção social:

 

Conjunto de mecanismos de redistribuição de rendas que têm por missão beneficiar os menos
protegidos pela eficácia do sistema econômico, ampliar o leque de possibilidades oferecidas aos
indivíduos no curso de sua vida, favorecer a igualdade de chances, reduzir ou apagar as desigualdades
ligadas a fatores negativos e, assim, contribuir para a realização do bem-estar coletivo.

              

               Filiando-se a essa linha de pensamento preconizada por Amartya Sen, a proteção social fica assim
entendida como o instrumento de alcance da justiça social. Pilar onde deve se sustentar o desenvolvimento
da sociedade. Meio através do qual se reduzem desigualdades de cunho social e também natural, através da
lógica compensatória. O fulcro da proteção social reside não apenas em redistribuir riquezas para sanar
necessidades imediatas mas também em proporcionar maior independência aos menos favorecidos que tendo
compensadas suas restrições poderão se equiparar aos demais em termos de possibilidades de escolhas,
ampliando o seu celeiro de opções.

               Ademais, a proteção social é o fio condutor de uma ordem econômica eficaz. Pois através de sua
aplicação se confere bem-estar aos indivíduos de uma maneira abrangente. Não apenas os beneficiários dessa
proteção desfrutarão dessas vantagens, mas a sociedade como um todo receberá os frutos desse crescimento
socioeconômico.

               Mais adiante analisar-se-á a necessidade de uma proteção social em tempos globalizados e de como
o fenômeno da globalização incidiu sobre a ética econômica.

 

3 PROTEÇÃO SOCIAL EM FACE DA GLOBALIZAÇÃO

 

               O fenômeno da globalização não constitui novidade em nossos dias. Desde a Revolução Industrial,
fala-se em modernização tecnológica, integração da economia e ruptura de fronteiras socioeconômicas,
tendo nos anos oitenta do século XX o ápice de tais discussões e o desenvolvimento desse processo.

               Todavia é importante destacar em linhas iniciais que o advento da globalização incide reflexos em,
praticamente, todos os âmbitos da vida em sociedade e, por conseqüência, também reforma o pensamento
acerca da ética econômica, o que implica, conforme elucidado a seguir, em uma maior necessidade de uma
proteção social efetiva.

               Esmiuçando o conceito de globalização, assim escreve Göran Therborn (2001, p. 124):

 

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

 

               A globalização sustenta o objetivo de diluir fronteiras regionais para uma melhor circulação de
bens, serviços e produção, fomentando assim, o crescimento da economia em escala global. Desse modo, tal
fenômeno traduz-se em diferentes aspectos econômicos, a exemplo do crescimento do comércio
internacional, vencendo barreiras geográficas e culturais; aumento do fluxo financeiro que circula pelo
mundo; e a mundialização da produção, que distribui-se entre os países.
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               Neste contexto de priorização da economia de mercado, os ideais neoliberais ganharam força,
sobretudo com os governos Margaret Thatcher e Ronald Reagan, na Inglaterra e Estados Unidos,
respectivamente, como reação aos postulados intervencionistas do Estado do Bem-estar Social.

               Para Alain Euzéby, a globalização tronou-se um “instrumento ideológico a serviço dos ideais
neoliberais”, difundindo os preceitos da sistemática neoliberal em todo o mundo, universalizando a livre
concorrência, com a abertura dos mercados e fragmentado o poder de gerência estatal que, por vezes,
apresentava caráter excessivo (EUZÉBY, 2004).

               Nas concepções neoliberais que se fortaleceram com a globalização, o Estado deve exercer uma
mínima interferência na economia, devendo, pois, fazê-lo somente através de políticas econômicas que
garantam o equilíbrio da ordem econômica.

               Importante destacar também que em virtude da interferência excessiva por parte do Estado
anteriormente, o neoliberalismo preconiza que a sociedade deve ser suficientemente capaz de resolver seus
conflitos e desigualdades, afastando-se das prerrogativas assistencialistas quando, justamente, elas se fazem
mais necessárias.

               Alguns autores, a exemplo de Paulo Bonavides, entendem que o processo de globalização,
associado aos ditames neoliberais pode provocar uma era de dominação totalitária por parte dos países
hegemônicos em detrimento dos periféricos, sem uma preocupação maior com questões assistenciais, o que
pode aumentar a miserabilidade e os desníveis sociais (BONAVIDES, 2002).

               É evidente que a internacionalização da economia trouxe uma série de avanços e benefícios para a
comunidade global. A abertura das fronteiras, a integração cultural e econômica são fatores que podem
fomentar o desenvolvimento das sociedades, desde que não se distanciem de políticas repressoras das
desigualdades, uma vez que, em escala global, elas ocorrem com intensidade bem mais perceptível.

                A ética econômica se corroeu com o processo de globalização. A idéia de bem-estar ou igualdade
social cedeu lugar para a busca incessante por capital e produção de riquezas. Com esse tipo de postura, as
desigualdades entre as nações, como também dentro delas mesmas, vão se acentuando, com o
estabelecimento de hierarquias e a ocorrência de exploração e exclusão social, frutos do processo de
dominação.

               O advento da globalização atinge a todos, mas só permite que poucos gozem dos seus benefícios,
ao passo que existem bem delimitadas as figuras dos detentores de todo o poder econômico, em detrimento
dos seus subalternos, que fornecem mão de obra, participam do processo de produção, mas não usufruem na
mesma escala, do retorno econômico, continuando segregados à sua categoria de inferioridade
(COUTINHO, 2001).

               O mundo globalizado faz com que o crescimento econômico se concentre nas mãos de quem detém
a maior fatia de poder, mas também respingue nas outras camadas, o que, de certo, acentua as desigualdades
de ordem social, podendo-se deduzir, sobremaneira, que a globalização não representa compromisso com a
busca pela igualdade.

               Observa-se, por fim, que a hegemonia da economia se sobrepôs à sociedade. Ao invés de a
economia funcionar em torno da sociedade, o que ocorre é o processo diretamente inverso: a sociedade
serve à economia e se subjuga a ela.

               Neste aspecto, evidencia-se que a sociedade, em suas camadas menos favorecidas precisa de uma
atenção redobrada por parte do Poder Público que deve ser promotor de justiça social e servir à coletividade.
Daí se realça a necessidade de uma proteção social em decorrência do que fora erguido pela globalização.

 

 

3.1. O Enfraquecimento da Proteção Social e a Necessidade de Sua Efetivação

 

               Neste tópico se discute a relativização da proteção social em um contexto globalizado, sabendo-se,
desde logo, que nos mais recentes moldes políticos, o amparo social tem sido desmerecido em nome da
autodeterminação dos indivíduos e da liberdade do mercado, conforme aludido anteriormente, bem como se
discutem as necessidades atuais de torná-la efetiva para a obtenção da justiça social.

               A proteção social, por funcionar ou ser regida sob a égide do Poder Público, se expõe a criticas de
toda sorte por parte de economistas e políticos liberais (EUZÉBY, 2004), que defendem os sistemas de
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proteção estatal como pesos à economia, em virtude de encargos obrigatórios à sua manutenção, o que, em
outras palavras, causaria deficiência econômica.

               Esse tipo de pensamento permeia as intenções das empresas e também se instala nas camadas de
senso mediando que julgam absurdo e desnecessário cooperar com o sistema de amparo social.

               Fundamentalmente, é o senso de solidariedade que legitima os programas de assistência e proteção
social e, neste aspecto, há uma deficiência por parte da estruturação de princípios de solidariedade que
sirvam de base à viabilização da proteção social (CORTEZ, 2008).

               O que se observa é que neste contexto de desenvolvimento, fomentado pelas políticas neoliberais e
pela globalização, a competitividade se tornou mais importante que a solidariedade e a cooperação social. O
Estado, por vezes, relega à sociedade o desafio de resolver seus próprios conflitos e disparidades e, esta se
fragmenta na busca de interesses individuais.

               A proteção social, portanto, se enfraquece, ou perde valor, na medida em que passa a ser entendida
como encargo oneroso aos cofres públicos ou mesmo como contribuição pesada à economia nacional. O
bem-estar da coletividade é, nitidamente, desmerecido em nome dos interesses particulares e em nome da
liberdade dos mercados, da competitividade e da circulação de riquezas.

               Esse tipo de raciocínio que, de fato, existe em dias atuais, compromete o equilíbrio e a paz social,
ao passo que a economia também constitui base ao desenvolvimento humano. Não há como se sustentar as
premissas de igualdade se não houver cooperação entre os indivíduos e, mais, se o Estado, não abraçar para
si determinadas responsabilidades.

               Assim, é importante destacar também que parcela desse pensamento egoísta parte da negligencia
ou omissão do Estado em face de suas obrigações enquanto promotor de justiça social. Ou seja, ao observar
que as políticas sociais protetivas não são efetivadas ou não se traduzem em resultados, os contribuintes não
encontram bases para justificar essa contribuição.

               Também entender a pobreza ou demais desigualdades como inevitáveis, corrobora a negligencia
com as questões sociais e, logicamente, enfraquecem os sistemas de proteção.

               Atacando o neoliberalismo, Pierre Bourdieu, defende que o senso de responsabilidade coletiva
estabelecido pelo Estado do Bem Estar Social, inclusive no tocante à pobreza e miserabilidade, fora
desmerecido em detrimento do “retorno ao individualismo” que, por sua vez, também acusa a vítima – o
próprio indivíduo – como responsável pela sua própria infelicidade e lhe atribui o encargo da “auto-
proteção” (BOURDIEU, 1998).

               Diante do que fora explicitado até aqui, entende-se que a política neoliberal, que prega a
intervenção mínima do Estado não somente em vias econômicas, mas também sociais, aliada ao advento da
Globalização, que realçou desigualdades na sociedade, em nome da competitividade e sobreposição de
poder, enfraquecem a proteção social.

               Mesmo havendo contribuição obrigatória ou responsabilidade atribuída ao Poder Público, nota-se
que o amparo social não é efetivado, seja em virtude da negligência estatal, seja em virtude da ausência do
pensamento coletivo de bem-estar social. A cooperação entre os indivíduos se afastou, portanto, das
premissas de solidariedade e igualdade e esse fato, indubitavelmente, acentua o crescimento das disparidades
sociais e o aumento da necessidade de tornar esse sistema protetivo realmente efetivo.

               A importância de proteção social é percebida pela insegurança gerada pelos reflexos da
globalização. Essa insegurança consiste na instabilidade das relações econômicas provocada pela
competitividade, que esboça figuras de perdedores e vitimas no seio da sociedade (EUZÉBY, 2004).

               É importante destacar alguns fatores dessa situação de insegurança. Entre outras determinantes, o
desemprego se opõe à paz e ao equilíbrio das relações sociais. O emprego, como é sabido, é fonte de
rentabilidade e desenvolvimento, sendo o instrumento de se adquirir poder econômico e possibilidades de
escolhas. Sua perda, sobremaneira, constitui fator de insegurança e mal estar.

               O que se tem notícia é que, com a modernização das tecnologias e o avanço dos sistemas
econômicos, as empresas evoluíram de tal modo a não mais permitir em suas redes profissionais que não
estejam extremamente gabaritados, o que diminui as chances de emprego e exclui aqueles que, por razões
naturais ou não, não tiveram acesso a uma formação adequada. Sem contar na infinidade de máquinas que
substituem o trabalho humano atuam de forma autônoma (EUZÉBY, 2004).

               Outro ponto a ser frisado é a questão da estagnação de algumas atividades laborais. Com o acesso
ilimitado à informação, a modernização tecnológica e as novas tendências da era globalizada, algumas
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atividades profissionais não mais constituem fonte de renda, ou por serem, hoje, desmerecidas e mal
remuneradas, ou por, simplesmente terem sucumbido.

               Tais fatores incidem no aumento não só do desemprego, mas identicamente da pobreza,
aumentando a escala de desigualdade entre os indivíduos.

               Por todas essas questões, o sistema de proteção social se torna cada vez mais imprescindível para
dirimir os riscos      da atividade econômica, sobretudo, quando esses riscos são potencializados em virtude
da macro dimensão imprimida pela pelo processo de evolução das relações econômicas.

               Portanto, é defeso ao Poder Publico proteger a população administrando essas relações díspares,
subsidiando os riscos que, por ventura, ocorram e restrinjam a igualdade de oportunidades ou fomentem
desemprego e miséria.

               É neste sentido que a efetivação de um sistema de proteção social atende aos argumentos da justiça
social, protegendo a sociedade de conflitos que ela não tenha mecanismos para resolver sozinha. Afasta-se,
aqui a idéia de distanciamento ente sociedade e Estado, pois este deve existir em função daquele, e organizar
as relações de modo a suprir deficiências e promover desenvolvimento e bem-estar coletivo.

 

4 O PAPEL DO ESTADO NA PROTEÇÃO SOCIAL

 

               Diante do que fora exposto acerca dos ditames neoliberais, depreende-se a negligencia ou
defasagem estatal para com as políticas de amparo social. O neoliberalismo imprimiu no pensamento político
idéias de intervenção mínima que, não se limitam puramente ao âmbito econômico, mas também ao âmbito
social.Também ficou evidente até aqui, a necessidade de se efetivar um sistema de proteção social capaz de
fomentar desenvolvimento e bem-estar, conferindo equilíbrio à as relações econômicas e reduzindo
desigualdades sociais.

               A partir dessa constatação surge um debate importante na comunidade acadêmica e política sobre o
papel do poder público frente essas desigualdades e de como o Estado deve atuar em função da promoção de
políticas de proteção social.

               Sabendo-se que a promoção social contribui grandemente para o progresso da justiça social
(EUZÉBY, 2004), o ponto de partida da discussão aqui pretendida reside no objetivo da justiça social que,
desde logo pode-se antecipar, versa sobre igualdade e bem-estar na vida coletiva.

               A definição de justiça social, ao longo da história, ganhou contornos sofisticados que, por vezes
impede ou limita sua efetiva operação. Destaca-se a infinidade de interpretações acerca da justiça, recortadas
no inicio deste capitulo naquilo que interessava à proteção social. A partir do legado dessas teorias, a justiça
social passou a ser positivada e definida de forma mais precisa, na tentativa de facilitar sua obtenção, por
parte da sociedade e do Estado.

               Neste sentido, três referências legislativas de organismos internacionais, no tocante à análise do
objetivo da justiça social, são sugeridas por Alain Euzéby (2004, p.27):

1.           Declaração de Filadélfia – esse documento, adotado em 1944, pela Conferência Internacional
do Trabalho e anexada à sua Constituição, valorizava premissas de liberdade e igualdade ao instituir que
“todos os seres humanos, seja qual for sua raça, crença ou sexo, têm o direito de buscar o seu progresso
material ou seu desenvolvimento espiritual dentro da liberdade e da dignidade, com segurança econômica e
chances iguais” (OIT, 1944);

2.            Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento (PNUD) – Em afirmação à idéia
anterior, esse programa entende que o conceito de justiça social deve ser aplicado igualmente ao conceito de
desenvolvimento humano, citando a justiça como “a ampliação das possibilidades de escolha aberta aos
indivíduos. Entre essas possibilidades, citamos, em primeiro lugar, como fundamentais, a capacidade de ter
uma vida longa e de preservar a saúde, de receber educação e de beneficiar-se de condições de vida
decentes”

3.           Declaração dos Direitos do Homem – datado de 1948, esse documento afirma diretrizes
baseadas na proteção a direitos econômicos, sociais e culturais do homem, conforme preceituado em seus
artigos 23 a 27 (ONU, 1948), sendo respeitado também pelo Pacto Internacional Relativo aos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais (ONU, 1966).

               Diante desse breve relato, pode-se deduzir que a justiça social envolve, em seu objeto, a garantia
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de um conjunto de direitos fundamentais e indivisíveis, sendo, portanto, necessária a observância desses
direitos em sua totalidade, para que esta justiça seja efetiva nas relações humanas.

               A proteção social, por conseguinte, surge como pilastra fundamental dessa justiça, na medida em
que fora positivada pelos instrumentos acima referidos como meio necessário à proteção de direitos
fundamentais. Ainda nesta perspectiva, a proteção social também funciona como base ao exercício de outros
direitos importantes, como civis e políticos, que pressupõe um nível de vida digno.

               Assim, a proteção social ganha entendimento universal a respeito de sua necessidade, constituindo
obrigação do Estado e não meramente uma faculdade a sua promoção. A estruturação do princípio da
dignidade humana como principal sustentação dos modernos ordenamentos jurídicos também contribuiu para
o entendimento de que a proteção social é um instrumento de desenvolvimento, haja vista que através dela se
fornece condições àqueles menos favorecidos e segregados socioeconomicamente.

               Afastando-se dos postulados neoliberais difundidos hodiernamente, o que se deve reforçar é a idéia
de um Estado protetor, que tem o dever de promover justiça da todos indistintivamente e funcionar em prol
da sociedade e não somente para interesses econômicos erguidos pelo mundo globalizado. O Estado é o
condutor da ordem e da paz social e dele o dever de favorecer os menos privilegiados, em respeito aos
ditames universais de justiça. É desse modo que deve se erguer uma sociedade, pautada no desenvolvimento,
na igualdade de oportunidades, no suprimento de suas necessidades e no respeito ao exercício de suas
prerrogativas legais. Essa ética que é que subtrai a insegurança tão nítida nos olhares dos membros da
coletividade.

               A retomada da confiança no Poder Público se dará com a garantia de proteção social efetiva, que
se traduza em resultados e caminhe ao lado da justiça e do desenvolvimento, erradicando desníveis
provocados, em sua grande maioria, por questões como pobreza e miserabilidade.

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

               Diante do que fora aludido até aqui, evidenciou-se a necessidade de se efetivar a proteção social
como instrumento de redução de desigualdades sociais, sendo defeso ao Poder Público, portanto, sua
promoção, em conformidade com os postulados de justiça social.

               Esclareceu-se, de idêntico modo, as lacunas deixadas pelo pensamento libertariano, que rejeitava a
justiça social em detrimento de uma liberdade absoluta, o que comprometia seriamente a igualdade de
oportunidades e de escolha dos indivíduos, além de não favorecer o equilíbrio das relações econômicas.

               Ainda nesta órbita, evidenciou-se também os postulados da corrente utilitarista com as premissas
de maximização do bem-estar, encontrando entraves nas questões que envolvem coletividade, ou seja, o
bem-estar individual nem sempre é correspondente ao bem-estar coletivo e, neste aspecto, a justiça social
também não é obtida em sua totalidade.

               Mais adiante, analisou-se os ensinamentos do pensamento de John Rawls, que escreveu a teoria da
justiça e reconheceu a heterogeneidade da sociedade, preconizando medidas de educação, saúde, e cultura,
indispensáveis a uma vida digna e equilibrada. Tal corrente ainda sofreu críticas por não levar em
consideração condições naturais do indivíduo para o exercício de seus direitos e liberdades.

               Por fim, chegou-se ao pensamento contemporâneo de Amartya Sen, que trouxe uma lógica de
compensação a esses indivíduos e se preocupou com mais afinco com as questões socais e com as políticas a
serem adotas pelo Estado para a diminuição da pobreza e da miserabilidade, ao entender que esses quesitos
constituem insuficiência de liberdades.

               Com base nessas assertivas, vislumbrou-se a necessidade de o Estado tomar para si a
responsabilidade de manter a ordem econômica e diminuir as desigualdades sociais que comprometem o
acesso à justiça social, através de uma proteção social efetiva, conforme disposto nos tratados internacionais
mencionados ao longo desta pesquisa.

                Com o advento da globalização a ética econômica tomou novos rumos e o crescimento acelerado
das nações abriu espaço para o esquecimento das questões sociais e, ainda, para o afastamento da idéia de
que só haverá justiça e paz social quanto todos tiverem as mesmas oportunidades de crescimento de
desenvolvimento humano e socioeconômico.
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CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA E O CAPITALISMO: UMA ANÁLISE SEGUNDO A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ECONOMIC CONSTITUTION AND THE CAPITALISM: AN ANALYSIS ACCORDING TO
JURISPRUDENCE OF THE SUPREME COURT OF BRAZIL

Leonardo Araujo Negrelly

RESUMO
O presente trabalho tem por finalidade o estudo da Constituição Econômica e a sua correlação com o
sistema econômico capitalista. Para o seu desenvolvimento foram abordadas questões relativas à teoria
jurídica e à teoria econômica, sendo considerado, para tanto, o título VII da Constituição Federal brasileira,
especificamente os artigos 170 a 181, cumulando-os com os preceitos contidos nos artigos primeiro e
terceiro do mesmo diploma, e, no tocante à teoria econômica, será analisado o significado e elementos
constitutivos do sistema econômico capitalista. Por fim, serão conjugados tais conceitos, confrontando-os ao
posicionamento adotado pelo Tribunal Constitucional brasileiro para verificar a real aplicabilidade do sistema
capitalista no Brasil.
PALAVRAS-CHAVES: Constituição Econômica – Capitalismo – Supremo Tribunal Federal – Direito
Econômico – Sistema Econômico.

ABSTRACT
The present work has for purpose the study of the Economic Constitution and its correlation with the
capitalist economic system. For its development they had been boarded relative questions to the legal theory
and to the economic theory, being considered, for in such a way, the heading VII of the Brazilian Federal
Constitution, specifically from the articles 170 to 181, accumulating them with the rules contained in articles
first and third of the Constitution, and, in regards to the economic theory, will be analyzed the meaning and
constituent elements of the capitalist economic system. Finally, such concepts will be conjugated, collating
them with the positioning adopted for the Brazilian Constitutional Court to verify the real applicability of the
capitalist system in Brazil.
KEYWORDS: Economic Constitution - Capitalism - Supreme Court - Economic Law - Economic System.

1)      INTRODUÇÃO
 
Este trabalho visa a realização de um estudo sobre a Constituição Econômica e sua relação com o sistema
econômico capitalista. Para tanto, no desenvolvimento deste trabalho foram tratados de tópicos relacionados
à teoria jurídica e à teoria econômica que estão vinculados à noção de sistema econômico, e, mais
especificamente, o capitalismo.
 
Assim, para o cumprimento do objetivo traçado, será analisado o título VII da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 que trata da ordem econômica nacional entre os seus artigos 170 e 181.
Cumulando o conteúdo destes dispositivos com os preceitos contidos nos artigos primeiro e terceiro do
mesmo diploma buscar-se-á extrair a opção eleita pelo legislador constituinte acerca do sistema econômico
adotado no país.
 
Na sequência será abordado o significado de capitalismo e será definido, segundo Max Weber, os elementos
constitutivos deste sistema econômico. Dos vários elementos indicados por este autor, dois merecerão
destaque para a finalização deste artigo, sendo eles a liberdade, que é associada à livre iniciativa, e a auto
regulamentação do mercado, associada a não intervenção estatal.
 
Com o desígnio de verificar, objetivamente e na prática, a execução da sistemática capitalista no Brasil,
posteriormente serão analisados os julgados mais atuais sobre a ordem econômica nacional no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição. Esta alternativa foi escolhida em razão da objetividade
decisória e certeza decorrente da consecução da atividade jurisdicional, o que não é característico das
conjecturas teóricas sobre o tema.
 
Por fim, tentar-se-á sintetizar as idéias apresentadas para se concluir se realmente existe o capitalismo no
Brasil.
 

2)      CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA NA REALIDADE BRASILEIRA
 
Usualmente os estudiosos da Ciência do Direito e da Ciência Econômica mantêm o seu âmbito de pesquisa
restrito a uma das duas áreas, tendendo a pregar uma preponderância de uma sobre a outra. No entanto,
sabe-se que na Ciência Econômica reverberam fatos sociais que têm o condão de repercutir nas atividades
econômicas, sendo que tais condutas assumem algum valor referencial decorrente da ponderação dos
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interesses conflituosos presente na sociedade. Estes interesses contraditórios são justamente o campo de
atuação da Ciência do Direito. Neste sentido, apesar de aparentemente contraditórias, as Ciências Econômica
e Jurídica são complementares e dependentes, não sendo o Direito submisso à Economia nem o inverso,
mantendo-se ambos equilibrados e equivalentes, “pois o direito se nutre dos relacionamentos sociais,
conseqüentemente [sic] das relações econômicas, e ele não apenas os reafirma como também os produz”.[1]
 
Por essa razão, não poderia a Lei Maior de um Estado se manter inerte a tal situação, e certamente não o é,
de forma que o tratamento da economia pelo direito foi observado pela Constituição brasileira de 1988 em
seu Título VIII e também esteve presente, em algum grau, em suas predecessoras mais recentes.
 
Assim, o Direito Econômico é norteado pela Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 170 deste
diploma que dispõe sobre a ordem econômica, onde são enumerados seus fundamentos, princípios e
compromissos, sendo este artigo, evidentemente, subserviente aos artigos primeiro e terceiro da
CRFB/88.[2]
 
Decorre daí que os princípios da ordem econômica que compõe a Constituição 1988 são conformadores dos
processos econômicos, sendo elas consideradas “o conjunto de normas que define, institucionalmente, um
determinado modo de produção”.[3] Neste sentido Vital Moreira define a Constituição Econômica sendo
 

O conjunto de preceitos e instituições jurídicas que, garantindo os elementos
definidores de um determinado sistema econômico, instituem uma determinada
forma de organização e funcionamento da economia e constituem, por isso
mesmo, uma determinada ordem econômica; ou, de outro modo, aquelas
normas ou instituições jurídicas que, dentro de um determinado sistema e
forma econômicos, que (sic) garantem e (ou) instauram, realizam uma
determinada ordem econômica concreta.[4]

 
Para tanto o legislador constituinte bem optou em dirigir a economia segundo a observância da integralidade
normativa constitucional, sem, contudo, se descuidar de incluí-las também neste tópico, a fim de evitar uma
possível interpretação atomística de um destes princípios, o que poderia contrapor todo o ordenamento
constitucional.[5]
 
Assim, apenas de forma indicativa, a ordem econômica é regida segundo os princípios constitucionais
econômicos da soberania nacional, da propriedade privada, da função social da propriedade, da livre
concorrência, da defesa do consumidor, da defesa do meio ambiente, da redução das desigualdades regionais
e sociais, da busca do pleno emprego e do tratamento favorecido das empresas de pequeno porte.
 
Contudo, para a economia é também importante a determinação de um sistema econômico a ser seguido,
sendo esperado que em uma Constituição Econômica seja consagrado o sistema a ser seguido ou, caso não
seja feito de forma explícita, que seja ao menos possibilitada a dedução por meio interpretativo do caminho a
ser seguido.[6] 
 
A importância de tal definição fica evidenciada na explicação sobre sistema econômico prolatado por Eros
Roberto Grau citando Nunes e Franco:
 

Cuida-se de sistema afetado por determinado regime econômico.  O sistema
econômico compreende um conjunto coerente de instituições jurídicas e
sociais, de conformidade com as quais se realiza o modo de produção –
propriedade privada, propriedade estatal ou propriedade coletiva dos bens de
produção – e a forma de repartição do produto econômico – há rendimentos da
propriedade? ou só rendimentos do trabalho? ou de ambos? – em uma
determinada sociedade. A natureza das relações sociais de produção – isto é, a
posição relativa dos homens em face dos meios de produção – é que, em última
instância, distingue os sistemas econômicos (v. A. J. Avelãs Nunes, “Os
Sistemas Econômicos”, separata do Boletim de Ciências Econômicas,
Coimbra, 1973, p. 24). O regime econômico pode ser definido, na dicção de A.
L. Souza Franco (ob. cit., p. 142), qual a forma como – no âmbito de cada
sistema – “o poder (máxime, o poder político) se articula com a realidade
econômica. A caracterização do regime econômico é um moldura explicativa
dos princípios da intervenção do Estado e da sua [sic] actuação financeira,
tanto no plano das ideologias inspiradoras como no das instituições de
enquadramento... A noção de regime não se esgota – quer-nos parecer – na
forma política do poder, mas inclui as demais formas de poder: os poderes
sociais (sindicais, patronais), os próprios poderes econômicos...”.[7] (grifos do
autor)
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Neste sentido, é essencial que fique evidenciado qual é a inclinação da sistemática econômica adotada pela
Constituição em razão da forte interferência que esta exercerá nos campos político, econômico e social. No
entanto, o constituinte brasileiro de 1988 não foi direto em sua opção, porém, deixou pistas de sua escolha.
 
Diante disto, a partir de uma análise dos dispositivos que tratam da ordem econômica é constatado que na
cabeça do referido artigo 170 da Constituição Federal de 1988 há a determinação da valorização do trabalho
humano e da livre iniciativa, sendo ambos fundamento da República brasileira e com forte ligação na
concepção de Estado Democrático de Direito. Em uma análise mais acurada destes mandamentos facilmente
se verifica a estreita ligação deles com a liberdade.
 
A liberdade, por sua vez, é um instituto jurídico de primeira grandeza e positivado no artigo quinto da
CRFB/88 como direito fundamental. Em um estudo de cunho econômico, como o que se propõe, a liberdade
é também considerada elemento fundamental para a caracterização do sistema econômico capitalista, o que
“indica a opção do constituinte por um modelo capitalista de produção, onde os agentes disputam livremente
em uma economia de mercado”.[8]
 
A mesma linha de raciocínio segue o pensamento de Eros Roberto Grau:
 

Os princípios, na sua interação, registram as marcas da ideologia
constitucionalmente adotada. À luz por eles projetada, na sua globalidade,
parte daquelas questões é prontamente dilucidada: a ordem econômica na
Constituição de 1988 define opção por um sistema econômico, o sistema
capitalista.[9] (grifos do autor)

 
Destarte, a República Democrática do Brasil tem como matriz econômica os ideais liberais que permeiam o
capitalismo. Contudo, como mencionado acima, a análise de um princípio isoladamente ou mesmo de um
sistema econômico não pode ser convertido em um misto de idolatria e rigidez sob pena de se tornarem
disposições espoliativas dos anseios sistemático-axiológicos do conjunto normativo.
 
Com isso, apesar de uma opção constitucional, o sistema capitalista realmente vige na realidade brasileira?
Tal resposta somente poderia ser alcançada a partir da solução de outro problema correlato: o que é
capitalismo? Essa é aparentemente uma resposta simples, afinal o capitalismo está presente no discurso de
grande parte da população sendo ele apontado como a mazela que aflige a sociedade, mas o delineamento de
um sistema econômico envolve questões técnicas que por vezes passam desapercebidas. Para isso tentaremos
expor de forma singela os contornos do capitalismo para ao final verificarmos a sua compatibilidade com o
sistema econômico do Brasil.
 

3)      O CAPITALISMO
 
O termo capitalismo é amplamente empregado no discurso popular e em trabalhos científicos, especialmente
na área jurídica, e, nos anos mais recentes vem assumindo significação variada em razão da não especificação
deste termo por seus utilizadores. Essa realidade não gera surpresa aos leitores mais atentos, haja vista tal
discrepância léxica estar presente também em obras de cientistas econômicos.
 
Por essa razão se faz necessária a elucidação do termo e a clarificação do sentido que será empregado neste
opúsculo para a manutenção do pretenso rigor científico que se objetiva manter. Para tanto não há como
alcançar a essência léxica da palavra capitalismo sem que se toque em alguns fatos históricos, contudo, não
se objetivando aqui uma narrativa histórica sobre as origens do capitalismo, mas sim, e somente, a correta
definição do vocábulo.
 
Neste sentido adverte Maurice Dobb[10] que o sentido atribuído à palavra “capitalista” entre alguns
economistas, em especial entre os partidários da Escola Austríaca, não é compatível com a acepção que
decorre de uma interpretação histórica dos fatos econômicos, concluindo da seguinte forma:
 

“Capitalista” tem sido usado pelos economistas num sentido puramente
técnico, ao se referirem ao uso dos chamados métodos de produção “indiretos”
ou que encurtam o tempo, e em grande parte se prendeu a uma visão particular
da natureza do capital. Não diz respeito à modalidade de propriedade dos
instrumentos de produção, e se refere apenas à sua origem econômica e à
medida de seu uso. Como toda produção, excetuada a mais primitiva, sempre
foi em algum grau “capitalista” nesse sentido técnico, o termo apresenta pouco
valor para fins de diferenciação histórica, e seus inventores não tentaram usá-lo
desse modo. O uso que dele fazem, na verdade, é, por implicação, uma
negativa de qualquer significado específico ao capitalismo como sistema
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histórico especial.[11]
 
Assim, uma das concepções que aparece implícita no contexto utilizado do termo capitalismo a identifica a
um “sistema de empresa individual sem obstáculos”, cujas relações sociais e econômicas são regidas por
regras contratuais pactuadas entre homens livres e desapegados à quaisquer restrições legais.[12] Essa
compreensão da expressão em estudo se mostra reducionista acerca do entendimento do fato sócio-
econômico, tornando-a praticamente sinônimo do que é depreendido do regime de laissez-faire ou mesmo
do regime da livre concorrência.
 
De forma semelhante, para Dobb[13], aparecem em destaque três significações da noção de capitalismo.
Estas definições, apesar de em certos pontos se sobreporem, abarcam distintas visões sobre o
desenvolvimento histórico do sistema capitalista, apresentando fronteiras cronológicas bem diferentes para o
mesmo, assumindo, por conseguinte, posições díspares em relação à origem do capitalismo e ao crescimento
do mundo moderno.
 
Neste sentido, a primeira definição por ele mencionada foi engendrada nas obras de Werner Sombart, sendo
remetida a essência do capitalismo ao aspecto espiritual. Assim, o conteúdo que estava presente no “espírito”
seria um sentimento empreendedor associado à prudência e racionalidade, o que permitia que a organização
econômica se moldasse e desenvolvesse segundo cada época que estava em curso. Ainda é tocado na
questão do homem pré-capitalista e capitalista, sendo o primeiro desapegado de interesses acumulativos
enquanto o segundo vê no lucro (acumulação de capital) a razão dominante da atividade econômica.
 
Em seguida é tratada da concepção que para o autor é verificada de forma implícita no tratamento material
histórico do capitalismo. Nesta idéia há a identificação do sistema capitalista como uma organização
destinada à produção focada em mercados externos. Karl Bücher bem demonstra o critério caracterizador do
capitalismo ao mencionar que é “a relação existente entre produção e consumo de bens ou, para ser mais
exato, a extensão da rota percorrida pelos bens, ao passarem do produtor ao consumidor”[14]. Nesta
segunda significação era utilizada a idéia de lucro irrestrito por intermédio da riqueza, sendo caracterizada
como uma economia de trocas cujo objetivo central é o alcance do lucro, devendo estar presentes também a
diferenciação da população entre “proprietário e trabalhadores sem propriedades”[15].
 
Já o terceiro significado foi inicialmente criado por Marx. Este autor, diferentemente dos anteriores, na busca
da essência do capitalismo não se utilizou do espírito de empresa ou mesmo da utilização da riqueza com o
fito de obtenção de lucro, mas sim, pautou a sua teoria com base em um determinado formato de produção.
Este modo de produção não se atrelava somente às técnicas produtivas empregadas para a execução da
atividade, mas estavam vinculadas às relações sociais provenientes da ligação do homem com o processo de
produção, ou seja, estão baseadas na relação entre empregador e empregado. De forma mais clara, o sistema
capitalista para Marx se caracterizava pela definição da propriedade dos meios de produção.
 
A partir dessa idéia não se concebia este sistema econômico como um mero sistema de produção de
mercadorias destinados à venda com o fim do auferir lucros irrestritos, mas passava a constar a força de
trabalho como uma mercadoria que passara a estar disponível no mercado para ser comprada de acordo com
as conveniências empresárias, sendo esta equiparada a qualquer outro bem material disponível nas prateleiras
dos comerciantes.
 
Assim, como condição para a caracterização do capitalismo surgia a concentração de capital nas mãos de
uma pequena classe proprietária que figuravam em um pólo da relação enquanto, do outro lado, se
encontrava a classe operária não proprietária e que contavam somente com a venda de sua força de trabalho
como único meio de subsistência.
 
Diante dos vários significados atribuídos ao capitalismo, Maurice Dobb se posiciona como adepto da teoria
criada por Marx, alegando que tanto a concepção de Sombart quanto a do capitalismo como um sistema
comercial compartilham de defeito em razão de sua incapacidade de restrição deste sistema econômico a um
determinado período histórico, gerando a idéia de que quase todas as épocas da história teriam sido
capitalista em algum grau.[16]
 
Deste modo, por força das inúmeras definições encontradas entre teóricos, para que não restem dúvidas
acerca do que efetivamente é capitalismo, é recomendável que no momento da avaliação econômica seja
realizada uma análise histórica dos elementos conformadores do capitalismo para que não pairem incertezas
sobre sua existência, que a seguir serão especificadas.
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Assim, como precondição da existência do capitalismo se encontra a apropriação dos meios de produção,
estando esta diretamente ligada à idéia de direito de propriedade privada, ficando, portanto, condensado em
somente um dos pólos da relação social as terras, maquinários, ferramentas, imóveis etc, necessários a plena
consecução da atividade produtiva. Desta forma fica evidenciado a acúmulo de propriedade nas classes mais
abastadas dirigentes das empresas industriais e comerciais, reflexo do acúmulo de capital oriundo do lucro.
 
Por conseguinte, a liberdade de mercado é fator preponderante para a caracterização do capitalismo, não
podendo haver ingerências estatais que dificultem a circulação de mercadorias. Neste mesmo sentido e
estritamente correlacionado esta a presença de técnicas racionais que visem a maximização dos resultados
produtivos e logísticos.
 
Igualmente essencial é a estabilidade estatal, especificada pela previsibilidade política e pela segurança
jurídica. Estes fatores interferem fortemente na capacidade de gestão e planejamento das empresas e estão
vinculadas às técnicas racionais para maximização do resultado acima mencionadas.
 
Outro fator caracterizador do capitalismo é o trabalho livre, pois somente essa liberdade que possibilitará a
venda da força de trabalho. Complementando essa idéia há a necessidade da existência de uma classe
despossuída, fazendo com que as pessoas que a compõem sejam obrigadas a ofertar seu trabalho ao
mercado, possibilitando a movimentação econômica e produtiva.
 
Por fim, como elemento do capitalismo está a presença das práticas comerciais orientadas a cobertura das
necessidades alheias buscando o atendimento das oportunidades de mercado com o único e exclusivo
objetivo de alcançar a maior rentabilidade possível. Neste ponto surge um outro elemento constante no
capitalismo, sendo ele a especulação, que é viabilizada a partir disponibilidade de capital e das flutuações
existentes na relação entre demanda e oferta.[17]
 
Com isso, pode-se concluir que o sistema econômico capitalista será pautado na propriedade privada e na
ampla liberdade de iniciativa, de concorrência e de contratação de mão-de-obra, sendo, portanto, a liberdade
o seu pressuposto e fundamento, tudo correlacionado e sempre direcionado para a chamada economia de
mercado. Neste sentido, estando presentes os elementos acima elencados, aferir-se-á a existência do sistema
capitalista, sendo que a ausência de algum de seus elementos colocará em dúvida a sua existência.
 

4)      A POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
RELAÇÃO AO CAPITALISMO

 
Consoante o demonstrado linhas acima, a existência de uma Constituição Econômica e a sua opção, ao
menos formal, pelo sistema capitalista é indubitável. Entretanto a real significação de capitalismo, por estar
vinculada essencialmente à Ciência Econômica, depende de sua verificação no plano do ser.
 
Por força da grande discussão acerca dos limites de uma suposta sujeição da economia ao ordenamento
constitucional, este último ostentando robusta carga social, vale perquirir sobre a posição adotada pela mais
alta instância jurisdicional brasileira e defensora da Constituição, isso porque, em sua função interpretativa e
julgadora poderá seus julgados modificarem o sentido da Carta Constitucional. Ademais, é do Supremo
Tribunal Federal (STF) a função de harmonização entre possíveis conflitos principiológicos virtualmente
contraditórios, situação esta comum na Magna Carta brasileira.
 
Tais conflitos são expressos objetivamente por Flávio Pansieri:
 

Observa-se como conflito basilar em nosso texto constitucional a falta de
definição do Brasil sendo um Estado Social ou um Estado Liberal, e esta
característica, ou melhor, a falta de uma definição desta característica, hoje
acaba por colocar em cheque grande parte da doutrina constitucional.[18]

 
Assim sendo, a árdua harmonização entre duas ideologias colidentes tende a gerar mutações conceituais com
interferência nos mais variados setores, impelindo, assim, que a sociedade mantenha constante observância
na hermenêutica constitucional imposta pelo STF.
 
Neste sentido, buscando a postura adotada pelo órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro, é inteligível o
seu perfilhamento aos fundamentos essenciais à ordem econômica, como se vê a seguir:
 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ECONÔMICO. INTERVENÇÃO
ESTATAL NA ECONOMIA: REGULAMENTAÇÃO E REGULAÇÃO DE
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SETORES ECONÔMICOS: NORMAS DE INTERVENÇÃO. LIBERDADE
DE INICIATIVA. CF, art. 1º, IV; art. 170. CF, art. 37, § 6º. I. - A intervenção
estatal na economia, mediante regulamentação e regulação de setores
econômicos, faz-se com respeito aos princípios e fundamentos da Ordem
Econômica. CF, art. 170. O princípio da livre iniciativa é fundamento da
República e da Ordem econômica: CF, art. 1º, IV; art. 170. II. - Fixação de
preços em valores abaixo da realidade e em desconformidade com a legislação
aplicável ao setor: empecilho ao livre exercício da atividade econômica, com
desrespeito ao princípio da livre iniciativa. III. - Contrato celebrado com
instituição privada para o estabelecimento de levantamentos que serviriam de
embasamento para a fixação dos preços, nos termos da lei. Todavia, a fixação
dos preços acabou realizada em valores inferiores. Essa conduta gerou danos
patrimoniais ao agente econômico, vale dizer, à recorrente: obrigação de
indenizar por parte do poder público. CF, art. 37, § 6º. IV. - Prejuízos
apurados na instância ordinária, inclusive mediante perícia técnica. V. - RE
conhecido e provido.[19]

 
Na mesma linha de raciocínio, no encalço da posição firmada pelo Poder Judiciário pátrio, demonstra o
Supremo no julgamento da ação direita de constitucionalidade número 3.710/GO, veiculada no Informativo
455 do STF, o reconhecimento por uma ordem econômica livre e respeitadora da propriedade privada,
confirmando assim a posição tendente à sistemática capitalista, como segue:
 

O Tribunal julgou procedente pedido formulado em ação direta ajuizada pela
Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino - CONFENEN, para
declarar a inconstitucionalidade da Lei 15.223/2005, do Estado de Goiás, que
dispensa do pagamento pelo uso de estacionamento em shopping centers,
hipermercados, instituições de ensino, rodoviárias e aeroportos, instalados no
Estado, os clientes, alunos e usuários que comprovarem despesas
correspondentes a pelo menos dez vezes o valor cobrado por esse uso.
Preliminarmente, o Tribunal, por maioria, conheceu da ação. Vencidos, no
ponto, os Ministros Cármen Lúcia, Marco Aurélio, Celso de Mello e Sepúlveda
Pertence, que dela não conheciam, ao fundamento de ser a requerente
carecedora da ação, ante a ausência de pertinência temática. No mérito,
entendeu-se caracterizada a ofensa à competência privativa da União para
legislar sobre direito civil (CF, art. 22, I), já que, pela norma impugnada, faz-se
uma limitação genérica ao exercício do direito de propriedade. O Min. Marco
Aurélio ressaltou que, em se tratando de atividade econômica, a atuação do
Estado, a teor do disposto no art. 174, da CF, quanto à iniciativa privada, é
simplesmente de fiscalização, incentivo e planejamento, e não pode ser
vinculante. O Min. Carlos Britto considerou não haver afronta ao direito de
propriedade, nem à competência privativa da União para legislar sobre direito
civil, mas sim à liberdade econômica dos estabelecimentos de ensino. O Min.
Sepúlveda Pertence, embora acompanhando o relator, ressalvou continuar com
a convicção expressa na ADI 1472/DF (DJU de 25.10.2002) e na ADI
1918/ES (DJU de 1º.8.2003). ADI 3710/GO, rel. Min. Joaquim Barbosa,
9.2.2007. (ADI-3710)[20]

 
Neste mesmo sentido, tutelando o princípio da livre concorrência que é caro à conformação de uma ordem
econômica livre e inserta na concepção de economia de mercado, o Ministro Joaquim Barbosa demonstra
consonância com o ordenamento constitucional econômico ao decidir a medida cautelar a seguir enunciada:
 

EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Efeito suspensivo. Inadmissibilidade.
Estabelecimento industrial. Interdição pela Secretaria da Receita Federal.
Fabricação de cigarros. Cancelamento do registro especial para produção.
Legalidade aparente. Inadimplemento sistemático e isolado da obrigação de
pagar Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. Comportamento ofensivo
à livre concorrência. Singularidade do mercado e do caso. Liminar indeferida
em ação cautelar. Inexistência de razoabilidade jurídica da pretensão. Votos
vencidos. Carece de razoabilidade jurídica, para efeito de emprestar efeito
suspensivo a recurso extraordinário, a pretensão de indústria de cigarros que,
deixando sistemática e isoladamente de recolher o Imposto sobre Produtos
Industrializados, com conseqüente redução do preço de venda da mercadoria e
ofensa à livre concorrência, viu cancelado o registro especial e interditados os
estabelecimentos.[21]

 
No entanto, como alhures mencionado, a interpretação sistemática e contextualizada do ordenamento
jurídico é primordial para a manutenção da consistência lógica constitucional. Neste sentido, outros
princípios também resguardados pelo constituinte devem ser observados, apesar da grande dificuldade de
conciliação, gerando, portanto, algumas incoerências conceituais ao confrontá-las com seu formato original.
Esta situação é exatamente o que ocorre ao persistir com a análise dos julgamentos proferidos pelo Supremo
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Tribunal Federal quando cotejado com a significação de capitalismo, sistema econômico este acatado pela
República brasileira, senão vejamos:
 

O Tribunal, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação direta
ajuizada pela Associação Brasileira das Empresas de Transporte Rodoviário
Intermunicipal, Interestadual e Internacional de Passageiros - ABRATI contra
a Lei nacional 8.899/94, que concede passe livre no sistema de transporte
coletivo interestadual às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente
carentes. Mencionando o contexto social e constitucional vigentes, destacou-
se, inicialmente, a existência da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, assinado pelo Brasil, na sede da ONU, em 30.3.2007, e em
tramitação no Congresso Nacional, e os valores que norteiam a Constituição,
contidos no seu preâmbulo. Asseverou-se que, na esteira desses valores, é que
se afirmaria, nas normas constitucionais, o princípio da solidariedade, projetado
no art. 3º. Ressaltou-se que, na linha dos princípios fundamentais da República,
a Constituição teria acolhido como verdadeira situação, a ser alterada pela
implementação de uma ordem jurídica que recriasse a organização social, a
discriminação contra os deficientes, tendo em conta sua inegável dificuldade
para superar, na vida em sociedade, os seus limites. Afastou-se, em seguida, a
alegação de ofensa ao art. 170, da CF. Afirmou-se, no ponto, que a livre
iniciativa presta-se à garantia de liberdade empresarial para atividades desta
natureza, sendo que para os concessionários e permissionários de serviço
público o regime não seria de livre iniciativa, mas de iniciativa de liberdade
regulada nos termos da lei, segundo as necessidades da sociedade. Tendo em
conta o disposto no art. 175, parágrafo único, II, da CF ("Art. 175. Incumbe
ao poder público, na forma a lei, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão,... a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá...
II - sobre os direitos dos usuários..."), aduziu-se que a pessoa portadora de
carências especiais haveria de ser considerada como um potencial usuário do
serviço público de transporte coletivo interestadual, e tratando-se de titular de
condição diferenciada, nesta condição haveria de ser cuidado pela lei, tal como
se deu com o diploma questionado. Rejeitou-se, de igual modo, a apontada
ofensa ao princípio da igualdade, ao fundamento de que a lei em questão teria
dado forma justa ao direito do usuário que, pela sua diferença, haveria de ser
tratado nesta condição desigual para se igualar nas oportunidades de ter acesso
àquele serviço público. Reputou-se, ademais, improcedente o argumento de
que a norma combatida teria instituído uma "ação de assistência social", com
inobservância ao art. 195, § 5º, da CF, haja vista que o passe livre não
constituiria benefício ou serviço da seguridade social. Julgou-se insubsistente,
também, a afirmação de que a lei impugnada consubstanciaria forma de
confisco, porque o ônus das passagens usadas pelos portadores de deficiência
seria assumido pelas empresas. Considerou-se que o que a requerente estaria
querendo demonstrar seria que o direito reconhecido aos portadores de
deficiência conduziriam ao desequilíbrio da equação econômico-financeira do
contrato firmado pelas prestadoras do serviço com o poder concedente.
Salientou-se que eventual desequilíbrio nessa equação seria resolvido na
comprovação dos dados econômicos a serem apresentados quando da
definição das tarifas nas negociações contratuais. Concluiu-se que a
Constituição, ao assegurar a livre concorrência, também, determinou que o
Estado deveria empreender todos os seus esforços para garantir a
acessibilidade, para que se promovesse a igualdade de todos, em cumprimento
aos fundamentos da República de cidadania e dignidade da pessoa humana, o
que se realizaria pela definição de meios para que eles fossem atingidos. Um
desses meios se poria na lei analisada que dotaria de concretude os valores
constitucionais percebidos e acolhidos pelos constituintes e adotados como
princípios e regras da CF/88. Vencido o Min. Marco Aurélio, que julgava o
pleito procedente. Precedente citado: ADI 2163 MC/RJ (DJU de 12.12.2003).
ADI 2649/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, 8.5.2008. (ADI-2649)[22]

 
No mesmo sentido, instituindo uma turbulenta sistemática capitalista, os dois julgados a seguir colacionados,
ambos de relatoria do Ministro Eros Roberto Grau, demonstra o claro reconhecimento do Supremo Tribunal
Federal da opção constitucional pelo capitalismo, contudo, no mesmo momento fere um dos preceitos
fundamentais deste sistema que é a não intervenção estatal e plena regulação pelo mercado, in verbis:
 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.
7.737/2004, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. GARANTIA DE MEIA
ENTRADA AOS DOADORES REGULARES DE SANGUE. ACESSO A
LOCAIS PÚBLICOS DE CULTURA ESPORTE E LAZER.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO, ESTADOS-
MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE
DIREITO ECONÔMICO. CONTROLE DAS DOAÇÕES DE SANGUE E
COMPROVANTE DA REGULARIDADE. SECRETARIA DE ESTADO DA
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SAÚDE. CONSTITUCIONALIDADE. LIVRE INICIATIVA E ORDEM
ECONÔMICA. MERCADO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
ECONOMIA. ARTIGOS 1º, 3º, 170 E 199, § 4º DA CONSTITUIÇÃO DO
BRASIL. 1. É certo que a ordem econômica na Constituição de 1.988 define
opção por um sistema no qual joga um papel primordial a livre iniciativa. Essa
circunstância não legitima, no entanto, a assertiva de que o Estado só intervirá
na economia em situações excepcionais. Muito ao contrário. 2. Mais do que
simples instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia diretrizes,
programas e fins a serem realizados pelo Estado e pela sociedade. Postula um
plano de ação global normativo para o Estado e para a sociedade, informado
pelos preceitos veiculados pelos seus artigos 1º, 3º e 170. 3. A livre iniciativa é
expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas também pelo
trabalho. Por isso a Constituição, ao contemplá-la, cogita também da "iniciativa
do Estado"; não a privilegia, portanto, como bem pertinente apenas à empresa.
4. A Constituição do Brasil em seu artigo 199, § 4º, veda todo tipo de
comercialização de sangue, entretanto estabelece que a lei infraconstitucional
disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a coleta de sangue. 5. O
ato normativo estadual não determina recompensa financeira à doação ou
estimula a comercialização de sangue. 6. Na composição entre o princípio da
livre iniciativa e o direito à vida há de ser preservado o interesse da col
etividade, interesse público primário. 7. Ação direta de inconstitucionalidade
julgada improcedente.[23]

 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.
7.844/92, DO ESTADO DE SÃO PAULO. MEIA ENTRADA
ASSEGURADA AOS ESTUDANTES REGULARMENTE
MATRICULADOS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. INGRESSO
EM CASAS DE DIVERSÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO, ESTADOS-
MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE
DIREITO ECONÔMICO. CONSTITUCIONALIDADE. LIVRE
INICIATIVA E ORDEM ECONÔMICA. MERCADO. INTERVENÇÃO DO
ESTADO NA ECONOMIA. ARTIGOS 1º, 3º, 170, 205, 208, 215 e 217, § 3º,
DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. É certo que a ordem econômica na
Constituição de 1.988 define opção por um sistema no qual joga um papel
primordial a livre iniciativa. Essa circunstância não legitima, no entanto, a
assertiva de que o Estado só intervirá na economia em situações excepcionais.
2. Mais do que simples instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia
diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado e pela sociedade.
Postula um plano de ação global normativo para o Estado e para a sociedade,
informado pelos preceitos veiculados pelos seus artigos 1º, 3º e 170. 3. A livre
iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas
também pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao contemplá-la, cogita também
da "iniciativa do Estado"; não a privilegia, portanto, como bem pertinente
apenas à empresa. 4. Se de um lado a Constituição assegura a livre iniciativa,
de outro determina ao Estado a adoção de todas as providências tendentes a
garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura e ao desporto
[artigos 23, inciso V, 205, 208, 215 e 217 § 3º, da Constituição]. Na
composição entre esses princípios e regras há de ser preservado o interesse da
coletividade, interesse público primário. 5. O direito ao acesso à cultura, ao
esporte e ao lazer, são meios de complementar a formação dos estudantes. 6.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.[24]

 
Nesta toada, é depreendido da decisão judicial, que se deu em sede de ação direta de inconstitucionalidade
acima transcrita, que diante da necessidade de uma composição entre o princípio da livre iniciativa e outros
direitos de cunho coletivo, este deve preponderar sobre aquele. Esta postura entremeada da ideologia social-
democrática aborda de forma sistêmica o texto constitucional, no entanto, limita, no caso concreto, a livre
iniciativa e, consequentemente, a liberdade, elementos estes essenciais ao conceito de capitalismo.
 
Assim, por meio de uma análise rasa da evolução histórica do período liberal, em especial nos séculos XVII e
XVIII, fica claro que a sociedade e o livre mercado são elementos indispensáveis para o desenvolvimento da
economia, porém, estes não são os únicos atores propiciadores deste crescimento.[25] Sob um prisma atual,
já em um caminho de aprimoramento proporcionado pelas dificuldades surgidas no passado, “a atual filosofia
liberal é apresentada como tendo por principal meta não um Estado afastado, mas um Estado
valorativamente neutro”.[26]
 
Este é certamente o rumo eleito pelo Tribunal Constitucional brasileiro a fim de atingir a almejada
pacificação social, mas, também, é a vereda do afastamento de uma teoria pura a caminho de uma teoria
híbrida e de árdua delimitação. Sabe-se, que neste contexto de socialização da ordem econômica, essa
trajetória escolhida não é merecedora de crítica ou apologia, pois, neste momento, o sistema econômico se
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encontra em evolução, com suas nuances sendo equalizadas com base no método empírico em busca de um
utópico ideal harmonizante entre social e econômico.
 

5)      CONCLUSÃO
 
No desenvolvimento deste trabalho foram tratados de tópicos relacionados à teoria jurídica e à teoria
econômica que estão vinculados à noção de sistema econômico, mais especificamente, o capitalismo. Para
tanto foi estudado o título VII da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 que trata da ordem
econômica nos artigos 170 a 181. Cumulando o seu conteúdo com os preceitos contidos nos artigos primeiro
e terceiro do mesmo diploma foi possível extrair a opção eleita pelo legislador constituinte pelo sistema
econômico capitalista.
 
Na sequência foi abordado o significado de capitalismo e definido, segundo Max Weber, os elementos
constitutivos deste sistema econômico. De seus vários elementos, dois merecem destaque para a finalização
deste artigo, sendo eles a liberdade, que é associada à livre iniciativa, e a auto regulamentação do mercado,
associada a não intervenção estatal.
 
Com o desígnio de verificar, objetivamente e na prática, a execução da sistemática capitalista, posteriormente
foram analisados os julgados mais atuais sobre a ordem econômica nacional tratados no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, guardião da Constituição. Esta alternativa foi escolhida em razão da objetividade decisória
e certeza, necessária à consecução da atividade jurisdicional, o que não é característico das conjecturas
teóricas sobre o tema.
 
Neste tocante, verificou-se o reconhecimento pelo Supremo que a opção constitucional acerca do sistema
teórico matriz para a ordem econômica é o capitalismo, mencionando-se com frequência o respeito à livre
iniciativa, à livre concorrência e a propriedade privada. Contudo, em razão da ideologia de Estado Social que
também está presente na Constituição de 1988, o Tribunal Constitucional, em busca de uma hermenêutica
conciliadora entre princípios virtualmente contraditórios, foi compelido a restringir algumas liberdades que
são caras à caracterização do capitalismo.
 
Por essa razão, a afirmação da utilização ou não do sistema econômico capitalista perpassar pelo
posicionamento individual escolhido relativamente ao embate teórico sobre o capitalismo ser um sistema real
e efetivado nas economias das nações ou simplesmente ser uma construção teórica ideal a ser seguida como
um padrão referencial de modelo econômico para as nações, e inatingível em sua plenitude.
 
Neste sentido, se for adotada a teoria de que a o sistema capitalista é apenas um referencial teórico, um
modelo que a economia nacional deve observar e que paulatinamente deverá ser conformada para a sua
execução plena e irrestrita, poder-se-á afirmar que a o Brasil realmente é um Estado capitalista.
 
No entanto, caso a teoria assumida como verdadeira seja a do capitalismo como realidade (que na prática é
muito difícil de ser alcançado em sua plenitude – tem-se como exemplos mais próximos deste ideal capitalista
somente os Estados Unidos da América e a Inglaterra em um passado não muito distante), por meio de uma
análise pura e estrita da teoria econômica, não há como aceitar o Brasil como uma República que tenha o
capitalismo como sistema econômico. Essa conclusão não poderia ser diferente sob essa ótica teórica, isso
porque é nítido o intervencionismo estatal realizado por meio do Poder Judiciário na restrição da livre
iniciativa e liberdade de contratação, afastando, assim, alguns elementos fundamentais para a caracterização
deste sistema econômico.
 
Corroborando o acima exposto, pode-se indicar a interpretação restritiva dada ao direito de propriedade com
espeque no princípio da função social, ambos positivados na Constituição de 1988. A sistematização
interpretativa imposta ao judiciário pelo legislador constituinte certamente trouxeram grandes benefícios
sociais, contudo, contribuem para o estremecimento de outro pilar da teoria capitalista: o respeito pela
propriedade privada.
 
Por fim, pode-se concluir que, independente de opção teórica adotada, o Brasil segue em rumo à efetivação
do sistema capitalista, mas, para executá-la em sua plenitude, ainda há um longo caminho a ser percorrido!
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APLICABILIDADE DO ART. 745-A (PAGAMENTO PARCELADO) NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. UMA VISÃO HUMANISTA 

 

APPLICABILITY OF ART. 745-A (INSTALMENT PAYMENT) IN COMPLIANCE WITH 

THE VERDICT. A HUMAN VISION 
 

Túlio Augusto Tayano Afonso 

 

RESUMO 

O trabalho tem como objetivo analisar o pagamento parcelado previsto no art. 745-A em suas 

especificidades e verificar a possibilidade de aplicação na nova sistemática de execução do 
Código de Processo Civil que é o cumprimento de sentença. Veremos ainda a questão da 

discricionariedade do juiz em deferir ou não o parcelamento tendo em vista o preenchimento 

dos requisitos legais. 

PALAVRAS-CHAVES: parcelamento da execução; parcelamento da obrigação; cumprimento 
de sentença. 

 

ABSTRACT 
The study aims to examine the payment installments provided for in art. 745-A in their 

specificities and to verify the possibility of applying the new system for implementing the Code 

of Civil Procedure which is the completion of sentence. See also the question of the discretion 
of the judge to grant or not to split aimed at fulfilling the legal requirements. 

KEYWORDS: fragmentation of the implementation, splitting the obligation; completion of 

sentence. 

 

INTRODUÇÃO 

Muitas vezes os alunos de graduação possuem a sensação de que Código de Processo Civil 

acaba protegendo até de maneira demasiada a figura do devedor. Importante ressaltar que a 
proteção ao que o Código se presta, não é a essa ou àquela figura, mas sim a dignidade da 

pessoa humana, que no caso é a do devedor. 

Sempre temos que ter como presunção a boa-fé da pessoa. Muitas vezes a pessoa está em uma 

posição de executada sem ter sequer passado pela cabeça dela agir de má-fé, mas sim por um 
fato ou uma condição da vida. 

Por uma questão de justiça, o Código acaba se posicionando de maneira a conceder várias 

oportunidades para o devedor arcar com sua obrigação. Isso não é auferir benefícios demasiados 
ao devedor, mas sim de cumprir a grande finalidade da execução que é sem sombra de dúvidas 

satisfazer a obrigação constante no título executivo. 

Uma primeira discussão que surge em relação a esse assunto, é se o juiz possui o poder 
discricionário de deferir ou não o pedido de parcelamento feito pelo devedor, ou se presentes os 

requisitos legais, o juiz deverá necessariamente conceder tal "benefício". 

Um outro problema que vem surgindo, no nosso entendimento um pouco mais sério, e portanto 

fruto central de nosso estudo, é o da aplicabilidade do art. 745-A do Código de Processo junto 
ao cumprimento de sentença. Referido artigo, abre expressamente a possibilidade do devedor, 

no processo de execução, dentro do prazo dos embargos, e reconhecendo a obrigação, depositar 

neste momento 30% (trinta por cento) do valor da obrigação, e o restante dividir em 6 (seis) 
vezes, a ser pago em parcelas mensais, com juros de 1% (um por cento ao mês) mais correção 

monetária. 

O Processo Civil, como todos os outros ramos do Direito, deve consagrar a Constituição Federal 
de 1988, que possui a finalidade de consagrar e garantir a dignidade da pessoa humana. É nesse 

sentido que iremos direcionar o estudo do nosso trabalho. 

Muitos doutrinadores passam longe destes debates, e por isso o tema ganha relevância na 

comunidade jurídica. 

1. Cumprimento de Sentença e Processo de Execução 

Nos últimos anos, o Código de Processo Civil mudou substancialmente no que diz respeito ao 

processo de execução. A partir de 2005, apareceu de maneira plena o cumprimento de 
sentença[1] que ao lado do 
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processo de execução[2] formam o sistema de execução brasileiro.

Essas modificações tiveram início em 1994, com a Lei 8.952. Inicialmente foi instituído no art. 461 do
Código de Processo Civil, o procedimento de cumprimento de sentença somente para as obrigações de fazer
e não fazer. A partir desse momento, as ações que tinham por objeto obrigações de fazer ou não fazer, não
seriam mais executadas em um novo processo, pois o juiz deveria conceder a tutela específica, ou fazer a
conversão garantindo resultado prático equivalente dentro dos mesmos autos processuais que originaram a
decisão.

Assim dispõe o art. 461,

 

Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela
específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado
prático equivalente ao do adimplemento.

 

A regulamentação desse cumprimento[3], foi feito nos parágrafos desse artigo, e não são objetos de nosso
estudo, e por esse motivo não serão especificados detalhadamente em nossa pesquisa.

Continuando esta esteira de modificações na execução, tivemos em 2002 o advento da Lei 10.444, que
ampliou essa nova sistemática de cumprimento da obrigação dentro dos mesmos autos processuais de onde a
decisão houver sido proferida.

Inseriu-se o art. 461-A, que determina que nas ações que tiverem por objeto a entrega de coisa, o juiz deverá
ao proferir sua decisão, fixar de plano um prazo para o cumprimento da obrigação. A partir desse momento
estava ampliado o cumprimento de sentença também para as ações que tivessem como objeto uma obrigação
de entrega de coisa.

Essa foi a redação dada ao art. 461-A: "Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao
conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação".

Os parágrafos desse artigo[4] regulamentam o cumprimento da sentença para esse tipo de obrigação, e
também não serão objeto em nosso estudo de suas especificidades.

E, continuando com as reestruturações efetuadas na execução, em 2005 foi editada a Lei 11.232, que
incorporou a sistemática do cumprimento de sentença, com algumas especificidades junto às obrigações para
entrega de quantia certa, até então aplicadas somente às obrigações de fazer e não fazer, e à obrigação para
entrega de coisa.

Com isso se inseriu o capítulo X (Do Cumprimento da Sentença), e o artigo matriz dessa nova modificação é
o art. 475-J, que dispõe da seguinte maneira:

 

Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo
de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a
requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de
penhora e avaliação.

 

Diante dessas modificações, o Código instituiu plenamente uma nova sistemática na execução prevista no
Código de Processo Civil, consagrando assim de uma vez por todas o cumprimento da sentença, levando a
execução nesses casos a uma mera fase dentro do processo que originou a decisão a ser executada.

Vale lembrar que essa nova fase de execução, por força do art. 475-R[5] utilizará de maneira subsidiária as
normas do processo de execução de título executivo extrajudicial.

 

2. Cerne do art. 745-A do Código de Processo Civil

 

O art. 745-A foi fruto da Lei 11.382 de 2006. Foi uma das últimas alterações que se fizeram necessárias no
Código de Processo Civil Brasileiro. "Trata-se de inovação, porquanto a lei anterior não previa essa
possibilidade textual, muito embora às partes fosse livre formulá-la, uma vez que em torno da execução
gravitam interesses disponíveis"[6].

O caput do art. 745-A do Código de Processo Civil possui a seguinte redação:

 

No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta
por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer
seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de
1% (um por cento) ao mês.
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Temos nesse dispositivo a concessão de uma nova possibilidade de pagamento que é concedida ao devedor,
só que aqui o pagamento será parcelado. Inicialmente o devedor deve reconhecer a sua obrigação, e no
prazo de exercitar sua "defesa" (contraditório) via embargos, deverá fazer o pagamento de pelo menos 30%
(trinta por cento) do valor da obrigação (acrescidos de custas e honorários advocatícios), e o restante propor
pagar em até 6 (seis) vezes, em parcelas mensais, mais correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[7], entendem que,

 

A norma estabelece o direito subjetivo de o executado pagar parceladamente a dívida, desde que a reconheça
e preencha os requisitos legais estabelecidos na norma comentada. Em virtude do contraditório (CF 5º LV),
o juiz poderá mandar ouvir o exeqüente que, contudo, não poderá opor-se ao parcelamento caso o
executado preencha os pressupostos legais para seu deferimento.

 

Esse dispositivo (parcelamento) se fundamenta também na Constituição Federal, que na sua essência visa
consagrar a dignidade da pessoa, e no caso, a dignidade do devedor, dando mais uma oportunidade de arcar
com suas obrigações.

No sentido processual, é uma grande oportunidade que o devedor encontra de satisfazer o grande objetivo e
a razão de ser da execução, que é o cumprimento da obrigação.

Antônio Cláudio da Costa Machado[8] entende que esse dispositivo é,

Uma nova forma de concessão de moratória a favor do executado, com o que procura a reforma da
Execução Extrajudicial, a um só tempo, encorajar devedores renitentes ao pagamento voluntário de suas
dívidas (ainda que em parcelas) e fomentar a eficiência das execuções no sentido da mais ampla recuperação
dos créditos.

 

Os dispositivos que regulamentam tal possibilidade seguem com os parágrafos do art. 745-A. O § 1º assim
dispõe: "Sendo a proposta deferida pelo juiz, o exeqüente levantará a quantia depositada e serão suspensos
os atos executivos; caso indeferida, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito".

Aqui temos uma celeuma a ser resolvida. Pela expressa disposição legal, entende-se que o juiz possui grande
discricionariedade no sentido de deferir ou não a proposta. Se o julgador, agindo de maneira a consagrar a
sistemática da execução e o princípio da dignidade humana, deferir a proposta, de plano o credor levantará a
quantia depositada e se suspenderá a execução (todos os atos executivos). Caso contrário, poderá indeferir o
pedido, mantendo-se o depósito e continuando a execução.

Respeitando posições contrárias, entendemos que pela nova lógica processual e pela consagração do texto
constitucional, esse dispositivo expresso no § 1º, não deve ser abarcado. O juiz é obrigado se cumprido os
requisitos, a acatar a proposta do devedor, mesmo porque como veremos a seguir, o não cumprimento do
que foi proposto, não possui o condão de trazer prejuízos ao credor e nem ao judiciário, e mais, ainda faz
com que o devedor incida em uma multa de 10% (dez por cento) sobre o que não foi cumprido da proposta.
Em suma, o juiz não possui esse poder discricionário, ele deverá aceitar o acordo se a proposta cumprir com
os requisitos estipulados em lei. Isso é o que as partes esperam. Isso é o que a sociedade espera.

Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini[9], entendem que,

 

Não é discricionária a atividade do Juiz, quando decide se defere ou não o pleito de pagamento parcelado. A
lei não lhe conferiu nenhuma margem de apreciação subjetiva de conveniência e oportunidade. Se cumpridas
as condições para o pagamento parcelado do saldo (tempestividade do pleito, manifestação de
reconhecimento do débito e depósito adequado dos 30%), caberá ao juiz deferi-lo. Caso contrário, terá o
dever de rejeitar o pleito.

 

Ao indeferir a proposta, o julgador estará impondo ao devedor um grande ônus a ser suportado, uma vez que
já terá reconhecido a dívida e assim não poderá mais discuti-la, e também será retido o depósito mínimo de
30% (trinta por cento).

Podemos ainda aqui, justificar esse dever do juiz, trazendo para a questão o art. 620[10] do Código de
Processo, que consagra o princípio do menor sacrifício do executado ou da menor onerosidade possível do
devedor, que deverão ser aplicados tanto no processo de execução propriamente dito, quanto no
cumprimento de sentença.

Esse princípio vem intimamente ligado com o princípio da máxima utilidade da execução[11]. Pelo princípio
do menor sacrifício do executado, entendemos que a execução não é uma maneira de penalizar o devedor,
não é punição. "O objetivo da execução civil é a atuação da sanção mediante a satisfação do credor"[12].

Por esse princípio, havendo mais de uma possibilidade de se implementar a execução, o juiz deverá optar
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faze-la pela menos gravosa possível ao devedor, ou seja, da maneira que o onere menos possível.

Luiz Fux[13] utiliza outra nomenclatura para esse princípio. Ele chama de princípio da economicidade.
Assim nos ensina,

O princípio da economicidade é fruto da humanização histórica que se operou em relação às conseqüências
do inadimplemento das obrigações. Outrora, como sabido, o devedor respondia com o seu corpo ou com sua
liberdade e a de sua família, pelo descumprimento de suas obrigações. [...] Essa ótica conduziu o legislador a
inserir regras no processo executivo das quais dessume-se o princípio da "economicidade", que se traduz
pela efetivação da execução de forma menos onerosa para o devedor.

 

Cumprido os requisitos legais, pela ótica do princípio em tela, deve o magistrado necessariamente conceder o
pagamento parcelado, sob pena de não açambarcar esse dispositivo e com isso descumprir o art. 621 do
Código de Processo, bem como a própria Constituição Federal (pois esse princípio também visa proteger a
dignidade do devedor).

Nesse sentido, Araken de Assis, nos ensina esclarecendo que "o art. 745-A representa poderoso estímulo ao
cumprimento voluntário e meio hábil para encerrar execução que, inexistisse o parcelamento, recortaria o
patrimônio do executado"[14].

A aplicação desse pagamento parcelado, independe ainda da vontade do credor, sendo desnecessária sua
concordância.

Terminando a regulamentação desse parcelamento, o art. 745-A traz em seu § 2º a seguinte redação:

 

O não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e o
prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos executivos, imposta ao executado multa de
10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de embargos.

 

Esse parágrafo reforça ainda mais a tese de que o julgador é obrigado a acatar a proposta feita nos moldes
do caput, pois concede instrumentos intimidatórios que servirão para coibir o devedor em descumprir ao que
se propôs.

Sendo assim, a lei dispõe que o não pagamento de qualquer uma das prestações, causa o vencimento
antecipado de todas as demais, e a execução prossegue em seu curso normal. E ainda, prevê de imediato, a
imposição de multa de 10% (dez por cento) que incidirá sobre as prestações ainda não vencidas. O último
ato desse dispositivo, é vedar a oposição dos embargos.

José Miguel Garcia Medina[15], ao tratar desse dispositivo, dispõe o seguinte,

De acordo, ainda, com o § 2º deste artigo, em caso de não pagamento de qualquer das prestações, ficará
"vedada a oposição de embargos". Trata-se de medida, em nosso sentir, que, se vista como punição do
executado relapso, seria de duvidosa constitucionalidade. Em nossa opinião, porém, o que ocorre no caso é
que, como requerimento de pagamento parcelado, preclui o direito de embargar à execução. Afinal, se o
executado reconhece o crédito do exeqüente, como impõe o caput do art. 745-A, seria incompatível a
posterior oposição do executado.

 

Diante desse dispositivo, podemos perceber o tamanho das conseqüências que a lei prevê no caso do
devedor não cumprir com sua proposta.

 

3. Aplicabilidade do art. 745-A no cumprimento de sentença

 

A questão que será analisada a partir de agora diz respeito a aplicação do parcelamento previsto no art. 745-
A junto ao cumprimento de sentença.

No que diz respeito a esse artigo, vimos acima que,

A regra, informada pelo princípio da economicidade e de efetividade da prestação jurisdicional, recomenda a
exegese de que, cumprido os requisitos consistentes na manifestação inequívoca de vontade de reconhecer a
legitimidade do crédito e efetivado o depósito, é direito subjetivo do executado o parcelamento, que se
rompe diante do inadimplemento[16].

 

Diante disso, surge a questão da possibilidade ou não da aplicação do parcelamento da obrigação, no que diz
respeito ao cumprimento de sentença.

Enfrentaremos esse problema analisando inicialmente o art. 475-R do Código de Processo, que determina a
aplicação subsidiária ao cumprimento de sentença, das normas que regulamentam o processo de execução.
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Art. 475-R: "Aplicam-se subsidiariamente ao cumprimento da sentença, no que couber, as normas que
regem o processo de execução de título extrajudicial".

Expressamente o Código de Processo estabelece que no que couber, podemos e devemos aplicar as regras
do processo de execução na nova sistemática do cumprimento de sentença.

Nesse sentido, Antônio Cláudio da Costa Machado[17] comenta o referido dispositivo:

 

[...] Assim, se para o processo autônomo pareceu importante para o legislador de 1973 estabelecer a
aplicabilidade subsidiária das "disposições que regem o processo de conhecimento" (v. nota ao art. 598), ao
legislador reformista de 2005 pareceu bem instituir a aplicabilidade subsidiária "das normas que regem o
processo de execução de título extrajudicial". Note-se, a bem da verdade, que o disposto no art. 598 também
se aplica ao "cumprimento de sentença", porque não se pode deixar de reconhecer que muito da disciplina
anterior do Título VIII, muito dos demais Títulos do Livro I, indiscutivelmente aplicam-se a esta nova fase
(executiva) do processo de conhecimento.

 

Em seu ministério, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[18] assim dispõem no que diz
respeito ao artigo em questão:

 

 

As regras dispostas nos artigos constantes do Livro II do CPC (Processo de Execução), relativas à execução
fundada em título executivo extrajudicial (CPC 576 e 585), aplicam-se subsidiariamente ao instituto do
cumprimento da sentença. Como já afirmamos acima (coment. CPC 162), a execução de sentença continua a
ter natureza jurídica de ação. Pela reforma trazida com a L. 11232/05, houve simplificação procedimental da
execução de sentença, mas não alteração da essência da pretensão executória. Essa é a razão pela qual,
havendo lacunas no tocante ao regramento do cumprimento da sentença, a ele se aplicam as regras previstas
no Livro II para a execução dos títulos extrajudiciais, que são as mesmas previstas para a antiga, e não mais
existente, execução fundada em título judicial.

 

Podemos perceber que a doutrina caminha em um mesmo sentido, de reconhecer a aplicação das regras do
processo de execução na fase de cumprimento de sentença, uma vez que a natureza jurídica do cumprimento
da sentença é executiva (de ação).

Apesar do art. 745-A, estar inserido em um capítulo do Código de Processo intitulado "Dos Embargos à
Execução" não há problema nenhum nisso. Em uma primeira leitura, poderíamos entender que tal
aplicabilidade do dispositivo em questão, somente seria possível junto ao processo de execução, quando da
oportunidade de oposição de embargos, não se aceitando assim, sua aplicação em sede de cumprimento de
sentença na oportunidade da impugnação. Esse pensamento não deve prosperar.

Podemos sim perfeitamente aplicar esse dispositivo junto ao cumprimento de sentença, só que ao invés de
ser consagrado no prazo para os embargos, deve ser implementado no prazo para a impugnação.

O momento da aplicação no cumprimento da sentença é durante o prazo para a impugnação, e igualmente
acontece no processo de execução, ao requisitar o parcelamento, o devedor reconhece a dívida e dispõe do
seu direito de impugnar. De resto, segue-se a mesma sistemática do artigo 745-A e seus parágrafos. Apenas
temos que adaptar o art. 745-A na nova realidade em que ele será aplicado, que é a do cumprimento de
sentença.

Não existe nenhum tipo de vedação nessa aplicação. Luiz Fux reconhece expressamente ser possível a
aplicação desse parcelamento no cumprimento de sentença, pois para ele, "[...] nada obsta seja
implementado o reconhecimento na impugnação de sentença por integração subsidiária"[19].

José Miguel Garcia Medina[20], ao tratar do art. 475-R acaba por conjugá-lo expressamente com o art. 745-
A, considerando perfeitamente possível a aplicação do parcelamento junto ao cumprimento de sentença.
Assim determina:

 

Outras disposições deverão adaptar-se à nova sistemática, dando o devido rendimento à aplicação das novas
normas jurídicas. Assim, por exemplo, no que diz respeito (a) à averbação da certidão de ajuizamento da
execução (art. 615-A do CPC), (b) à possibilidade de o juiz impor ao executado a indicação de bens à
penhora (art. 652, § 3º, do CPC), (c) à possibilidade de o executado requerer o pagamento parcelado da
dívida, no prazo da impugnação (e não dos embargos, como se refere o art. 745-A) etc.

 

Sendo assim, não conseguimos visualizar nenhuma contradição em aplicar o disposto no art. 745-A
(pagamento parcelado) no cumprimento da sentença.

Como vimos, o cumprimento de sentença deve contemplar todas as regras do processo de execução, e de
maneira geral, não há motivos da não aplicabilidade do art. 745-A em sede de cumprimento de sentença.
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Tanto no processo de execução quanto no cumprimento da sentença, devemos respeitar os dispositivos de
proteção à dignidade do devedor, que inclusive podemos fundamentar no próprio texto constitucional e no
Código de Processo Civil.

Exemplo dessa consagração em seara processual civil e constitucional, é a previsão no art. 620 do Código de
Processo, quando consagra o menor sacrifício possível ao devedor, ou seja, "quando por vários meios o
credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor".

Esse artigo do Código de Processo Civil (620), tem sua essência no texto constitucional que a todo
momento caminha para a consagração e proteção da dignidade da pessoa humana, e isso deve ser aplicado
tanto no processo de execução quanto no cumprimento da sentença, da mesma maneira que vimos acima.

Ainda em comentário sobre aplicação do art. 745-A no cumprimento de sentença, Luiz Fux reforça nosso
entendimento:

"Poder-se-ia objetar que o exeqüente pode opor-se diante da solvabilidade patrimonial do devedor. Sucede,
porém, que o parcelamento é atualizado e a execução deve ser levada a efeito de forma menos onerosa
para o devedor"[21].

A Aplicação do parcelamento (745-A) no cumprimento de sentença, é uma das formas de se aplicar o
princípio da menor onerosidade do devedor, uma vez que o parcelamento é menos gravoso ao seu
patrimônio, contempla sua boa-fé em resolver a questão, e ajuda a tingir o objetivo do processo de execução,
que é realmente a satisfação da obrigação.

 

CONCLUSÃO

Estudamos em nosso trabalho o art. 745-A do Código de Processo Civil Brasileiro, que consagra ao devedor
a possibilidade de propor o pagamento parcelado de sua obrigação, tendo para isso que, efetuar o pagamento
de pelo menos 30% (trinta por cento) do valor total da obrigação e se compromissar a quitar o restante no
máximo em (seis) parcelas.

Em uma primeira leitura do dispositivo, podemos ter a impressão que o juiz possui o poder discricionário de
deferir ou não a proposta. Mas, ao verificar a sistemática do Código de Processo Civil, em consonância com
a Constituição Federal, e com uma visão humanista, chegamos a conclusão que, estando presentes os
requisitos legais, o juiz deverá deferir o parcelamento, estando esta decisão fora de sua esfera de
discricionariedade.

No que diz respeito a aplicação do parcelamento no cumprimento de sentença, entendemos ser plenamente
possível e compatível sua utilização. Justifica sua implementação na determinação do Código de Processo
que determina que no cumprimento de sentença se aplica subsidiariamente as regras do processo de
execução, em consonância com o princípio da menor onerosidade do devedor, que possui fundamentação
legal no art. 620 do Código de Processo e na Constituição Federal de 1988. Apenas se adapta às regras do
art. 745-A na nova realidade em que será utilizado, ou seja, na nova realidade do cumprimento de sentença.
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[1] No cumprimento de sentença, a decisão judicial é "executada" dentro dos mesmos autos processuais do
processo onde ela é proferida.
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[2] No processo de execução temos a instauração de um "novo" processo, não havendo nenhum ato judicial
anterior. São para os casos de execução de títulos executivos extrajudiciais.

[3] § 1o A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a
tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. § 2o A indenização por perdas e danos
dar-se-á sem prejuízo da multa (art. 287). § 3o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo
justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou
mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer
tempo, em decisão fundamentada. § 4o O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença,
impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a
obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§ 5o Para a efetivação da tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz,
de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a busca e apreensão, remoção de
pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força
policial.§ 5o Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o
juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por
tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de
atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.§ 6o O juiz poderá, de ofício, modificar o
valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

 

[4] § 1o Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e quantidade, o credor a individualizará na
petição inicial, se lhe couber a escolha; cabendo ao devedor escolher, este a entregará individualizada, no
prazo fixado pelo juiz. § 2o Não cumprida a obrigação no prazo estabelecido, expedir-se-á em favor do
credor mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.
§ 3o Aplica-se à ação prevista neste artigo o disposto nos §§ 1o a 6o do art. 461.

[5] Art. 475-R. Aplicam-se subsidiariamente ao cumprimento da sentença, no que couber, as normas que
regem o processo de execução de título extrajudicial.

[6] FUX, Luiz. O Novo Processo de Execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. Rio
de Janeiro: Forense, 2008. p. 435.

[7] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e
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ECONOMIA E DIREITO PARA O ROMPIMENTO DE BARREIRAS NO COMÉRCIO
INTERNACIONAL: A DISCIPLINA JURÍDICA DO GATT E DA OMC.

ECONOMY AND LAW FOR THE DISRUPTION OF BARRIERS IN THE INTERNATIONAL TRADE:
THE LEGAL DISCIPLINE OF THE GATT AND OMC.

Everton das Neves Gonçalves
Joana Stelzer

RESUMO
O artigo analisa a disciplina jurídica do comércio internacional, destacando sua evolução a partir de acordo
geral de comércio até a conquista de verdadeira instituição adequada para a condução das ações voltadas
para a liberação do comércio internacional das praticas político-econômicas restritivas tarifárias e não-
tarifárias. Aprecia a formação histórica do Sistema GATT-OMC, as áreas de atuação da OMC, as práticas
protecionistas e desleais no comércio internacional, as subvenções; as possibilidades de acordos entre países,
a estipulação de quotas para o comércio e a prática de dumping. Da mesma forma, atenta para as rodadas de
negociações que culminaram para a criação da Organização Mundial do Comércio; seu Acordo Constitutivo,
os acordos correlatos e os princípios do GATT-OMC como: o Princípio do Tratamento da Nação Mais
Favorecida e o Princípio da Nacionalidade. Como método de abordagem, tem-se o método indutivo e, como
método de procedimento, o histórico-comparativo.
PALAVRAS-CHAVES: Organização Mundial do Comércio, GATT, Comércio Exterior, barreiras ao
comércio internacional.

ABSTRACT
The article analyzes the juridical disciplines of the international commerce, detaching its evolution from
general agreement of commerce until the conquest of true institution adjusted for the conduction of the
actions go toward the release of the international trade, free of restrictive political and economic taxes
barriers and no taxes barriers. It appreciates the historical formation of System GATT-OMC, the areas of
performance of the OMC, the practical disloyal protectionists and in the international trade, the subventions;
the possibilities of agreements between countries, the stipulation of quotas for the commerce and the
practical one of dumping. In the same way, intent for the rounds of negotiations that had culminated for the
creation of the World Trade Organization; the Constituent Agreement, the relative agreements and the
principles of the GATT-OMC as: the Principle of the Treatment of the Most Favored Clause Nation and the
Principle of the Nationality. The inductive method is the boarding method and the procedure method is the
description-comparative degree.

KEYWORDS: World Trade Organization; GATT; Foreign commerce; barriers to the international trade.

1 Introdução e formação histórica do GATT-OMC

 

            O artigo trata da disciplina jurídica do comércio internacional, resgatando perspectiva histórica e
culminando com a criação da Organização Mundial do Comércio - OMC, instituição adequada para a
liberação do comércio internacional. Analisa as áreas de atuação da OMC, as praticas restritivas tarifárias e
não-tarifárias no comércio internacional como as subvenções, as possibilidades de acordos entre países, a
estipulação de quotas para o comércio e a prática de dumping. Enumera as rodadas de negociações que
culminaram para a criação da OMC, seus acordos e princípios. Objetiva identificar a necessidade do
rompimento das barreiras protecionistas a partir de quadro institucional econômico-jurídico próprio como a
OMC.

            Em virtude da reestruturação dos sistemas político-jurídico-econômicos mundiais no pós-guerra na
década de quarenta, intentou-se a criação de três organismos internacionais, a saber: o Banco Mundial, o
Fundo Monetário Internacional e a Organização Internacional do Comércio - OIC, essa última, conforme a
Carta de Havana[1] que não logrou êxito, em 1947. Acomodando os interesses de vinte e três países,
inclusive o Brasil, surgiu, entretanto, no cenário internacional, o acordo conhecido como General Agreement
on Tariffs and Trade - GATT; tratado multilateral voltado para a disciplina e o incremento do comércio
internacional de bens e harmonização de práticas comerciais.

            Efetivamente, na sistemática de aprimoramento do referido Acordo, foram desenvolvidas oito
rodadas de negociações progressivas, na medida em que evoluíram as relações comerciais entre os Estados
pactuantes do GATT/47. Assim verificaram-se: a Rodada de Genebra, Suíça, em 1947, com 23 países; a
Rodada de Annecy, França, em 1949, com 33 países; a Rodada de Torquay, Inglaterra, em 1951, com 34
países; e as Rodadas de Genebra, Suíça, em 1956, com 22 países; em 1960/62, com 45 países, conhecida
como Dillon Round; em1964/67, com 48 países, conhecida como Kennedy Round; em 1973/79, conhecida
como Tóquio Round e, em 1986/94, a Rodada que terminou em Punta del Este, conhecida como Uruguai
Round.

            De forma sui generis, em 30 outubro de 1947, foi assinado acordo comercial na cidade de Genebra -
Suíça a respeito de tarifas e comércio resultando na assinatura do GATT como compromisso internacional
de eliminação de medidas protecionistas na prática comercial. Os objetivos precípuos de sua criação
estiveram relacionados com o desenvolvimento do comércio internacional, a melhoria do padrão de vida das
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populações, a busca do pleno emprego, a utilização eficiente dos recursos mundiais e o aumento do nível de
renda dos diversos povos envolvidos, dentre outros.

            O acordo assumiu a existência de disparidades econômicas mundiais, prevendo concessões a países
em desenvolvimento - Peds[2] - inclusive, permitindo a criação do Sistema Geral de Preferências e de
acordos setoriais. No intuito de propiciar a liberdade de trânsito de mercadorias estabeleceu máximas de
valoração e aboliu práticas restritivas como estabelecimento de quotas, fixação de tributos, encargos,
emolumentos e formalidades excessivas por parte de autoridades governamentais. Condenou, assim, todas as
práticas que não se justificavam em ambiente de competitividade internacional como o almejado.

            Corolário da política de livre comércio do GATT/47 - e, atualmente, do GATT/94 - se verifica na
cláusula da nação mais favorecida pela qual, nenhuma benesse concedida a um país será negada aos demais
associados - Art. I do GATT/47[3]; ainda que, em verdade, acomodando interesses, o próprio Acordo
apresente exceções que não impliquem retaliação ou prática abusiva no comércio internacional. Portanto, em
situações específicas, os Estados pactuantes podem adotar, unilateralmente, medidas restritivas para proteger
a moral pública, a vida e a saúde humana, animal e vegetal, o comércio de metais preciosos, patrimônios
nacionais artísticos, históricos e arqueológicos, etc.

            Em 15 de abril de 1994, a Rodada Uruguai do GATT teve seu fim estabelecendo a tão sonhada
Organização Internacional do Comércio, dessa vez, denominada World Trade Organization - WTO[4],
verdadeira instituição voltada para o comércio mundial com personalidade jurídica de Direito Público
Internacional. Na atual estrutura da WTO, verificam-se códigos distintos para eliminar as disparidades
comerciais e as barreiras ao livre comércio - restrições quantitativas, tarifárias e não tarifárias em geral.

            O GATT/47[5] foi e o GATT/94 é, pois, acordo não institucional que, entretanto, devido a sua
natureza consensual quanto aos pontos abordados em relação às diversas práticas comerciais serve de
parâmetro para os diversos signatários elevando o padrão de vida dos diversos povos e o
desenvolvimento[6] de suas economias através do incremento das transações comerciais internacionais.

 

2 Áreas de atuação do GATT-OMC

 

            O GATT/47, em trinta e oito artigos, dispostos em quatro capítulos, tratou dos mais variados temas
como, v.g.; a cláusula da nação mais favorecida, a liberdade de trânsito, a disciplina de imposição de taxas e
formalidades concernentes à importação e à exportação, as políticas de anti-dumping, de direitos
compensatórios e de subsídios, a certificação de origem, a eliminação geral de restrições quantitativas, as
exceções à regra de não-discriminação, as regras para atuação de empresas de comércio estatais, as
restrições para garantir o balanço de pagamentos, os princípios e objetivos do tratado, os programas de
concessões, o tratamento nacional sobre regulação e taxação interna, as provisões especiais relacionadas a
filmes cinematográficos, a publicação e a administração de regulamentos de comércio, a administração não-
discriminatória de restrições quantitativas, os acordos para o comércio, a assistência governamental para o
desenvolvimento econômico, a ação de emergência para importação de produtos particulares, as exceções
quanto aos seguros, as consultas, as ações conjuntas pelas partes contratantes, as nulidades ou prejuízos, a
modificação de programas e a negociação de tarifas dentre outros temas relacionados ao comércio.

            A Magna Carta do Comércio Internacional, tem como princípios fundamentais, dentre outros, os
seguintes a serem lembrados: 1 a não discriminação entre países através da cláusula da nação mais
favorecida; 2 o mantenimento de mínimas restrições comerciais por parte dos governos com vistas à
estabilidade do comércio internacional; 3 a eliminação de barreiras não-tarifárias; 4 a desaprovação de
subsídios à exportação e de barreiras tarifárias que devem ser diminuídas ou extintas; 5 os acordos regionais
- uniões aduaneiras e zonas de livre comércio devem preservar os princípios básicos da não-discriminação e
do comércio multilateral; 6 a priorização do comércio multilateral livre de restrições e incentivo aos arranjos
de comércio internacional; 7 as salvaguardas ao balanço de pagamentos; 8 as salvaguardas em ações de
emergência sobre importações.[7] e 9 a determinação de procedimentos de consulta, conciliação e resolução
de disputas, evitando conflitos retaliativos entre as Partes Contratantes;

            A principiologia do GATT/47, portanto, foi mantida pelo GATT/94, assim como as premissas do
Tratado Original, acrescidas às inovações da Rodada Uruguai. Portanto, resta como objetivo imediato do
GATT/94; assim como da OMC, eliminar todas as formas de discriminação do comércio e protecionismo
internacional, equalizando tarifas aduaneiras e outras barreiras que venham a interromper ou dificultar o
fluxo internacional de comércio; almejando comércio mundial com bases eqüitativas.

            A hegemonia de determinados países, entretanto, distorce as relações comerciais pela imposição de
condições e termos aos países potencialmente menos desenvolvidos. Na intenção de melhorar,
regionalmente, os termos de troca, por vezes, obstáculos são criados em relação às demais nações. Muito se
tem discutido quanto à regionalização como possível fator de entrave ao comércio internacional. Na verdade,
a regionalização é um passo prévio e necessário no processo de busca do grande e livre comércio
internacional. Os países, primeiramente, devem ajustar suas arestas e discrepâncias comerciais para, em um
segundo momento, após obter razoável equilíbrio em mercados supra-nacionais regionais, inserirem-se em
propósitos mais arrojados almejando ingressar em negociações internacionais niveladas por todos os demais
agentes do comércio internacional.

            O próprio GATT/94 apresenta cláusula de escape - Art. XXIV - incentivando e reconhecendo a
importância das transações em mercados locais - regionais - que, assim, criam condições suficientes para uma
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integração mais ampla e com menores custos econômico-sociais. Importante, no entendimento deste
dispositivo, são as colocações previstas no Entendimento sobre a Interpretação do Artigo XXIV do
GATT/1994 que, dentre outras coisas, prevê, no § 6º o respeito aos acordos regionais sem impor condições
de compensação aos países acordantes previstas para os demais Membros:

 

O GATT 1994 não impõe obrigações sobre os Membros que venham a se beneficiar da redução de tarifas
resultantes da formação de uma união aduaneira ou de acordo interino que leve à formação de uma união

aduaneira no sentido de prover ajustamento compensatório aos países partes nos mesmos

 

            De qualquer forma, todos os acordos regionais devem ser comunicados à OMC para que, através de
Consulta e exame das condições de integração por grupo de trabalho específico, sejam verificadas, à luz da
legislação GATT/94, as sua bases reais e feitos em relação ao desiderato de comércio livre, segundo § 7º do
Entendimento sobre a Interpretação do Artigo XXIV do GATT/1994.

            O GATT/94 - tanto quanto a OMC - alinha seus objetivos com política de concorrência interna
moderna e liberal, assim como com políticas de comércio internacional voltadas para a competitividade entre
nações; eliminando barreiras e restrições às transações competitivas, sempre, atentando para o uso eficiente
dos recursos econômicos e para a maximização das expectativas. Imperativo, destarte, é a superação do
protecionismo, verificável a partir da estipulação de barreiras ao livre comércio que pode ocorrer conforme
três formas básicas: imposição tarifária, restrições quantitativas e imposição de barreiras outras,
administrativas, fito-sanitárias, etc. Clive Stanbrook chama a atenção para a crescente preocupação com o
incremento do uso de barreiras não-tarifárias no comércio internacional e a necessidade de definição daquilo
que se convenciona chamar fair competition; uma vez que a equivocada aplicação das regras de proteção e
defesa comercial acabam por gerar resultados negativos para o comércio mundial[8].

            A fundamentação do protecionismo, como forma de política econômica nacional, pode ser vista a
partir das alegações de defesa nacional: da economia interna, dos recursos naturais não-renováveis, da
melhor distribuição de renda, da recuperação de déficits da balança comercial, da criação e proteção do nível
de empregos, da proteção à indústria nascente ou insipiente, do evitar a concorrência desleal internacional e
da busca do desenvolvimento econômico interno em função dos recursos próprios do país, dentre outras
afirmativas.

            Dentro do modelo neo-liberal político-econômico, o GATT/94 e a OMC estão organizados em
perspectiva de mercado internacional na qual a metodologia individualista e racional busca a satisfação
individual das necessidades dos agentes; mas, que, por conseqüência, leva a um bem estar geral - utilitarismo
economicista.

            Como Órgão de implementação do comércio internacional, o Sistema GATT-OMC tem, de fato,
favorecido o crescimento do volume de mercadorias transacionadas nestes últimos sessenta e dois anos,
ainda buscando a consecução do desiderato do comércio livre, eliminando as barreiras ao comércio que, por
sua vez, podem ser tarifárias ou não-tarifárias.

 

3 Barreiras ao comércio internacional: o protecionismo tarifário e não-tarifário

 

            Basicamente, a imposição de restrições causa verdadeiro desvio ao comércio; acobertando a
ineficiência da indústria local, possível poder de monopólio e o efetivo prejuízo aos consumidores locais; seja
pela falta de produtos substitutos; pela imposição de preços altos em função da não competitividade própria
da imposição de barreiras à entrada de concorrentes ou; ainda, em virtude da prática de expedientes outros,
que impeçam o equilíbrio de mercado em condições de concorrência interna. Como ensina José Tavares de
Araújo Jr e Leane C. Naidin o comércio internacional é obstaculizado, ora pelo protecionismo das
economias industrializadas, ora pela manutenção efetiva, e não apenas formal, das condições preferenciais
assinaladas no texto do GATT[9].

            As práticas protecionistas podem ser diretas ou indiretas. Segundo a doutrina, práticas protecionistas
diretas implicam a imposição de tarifas e a estipulação de quotas de importação. Por outro lado, as medidas
restricionistas indiretas, como são, v.g., as medidas de vigilância e de salvaguarda, podem incidir,
entretanto, sobre importações leais, mas, causadoras de prejuízo à indústria doméstica de dado território. É
nesse contexto que se tem de analisar a diferença entre comércio leal e comércio desleal. As medidas de
defesa comercial tendem a anular os efeitos prejudiciais à liberdade do comércio internacional conforme
ditames do GATT-OMC. Assim, as medidas restricionistas advindas de dada investigação de dumping ou de
subsídios, por exemplo, determinam a contra-partida de ação comercial desleal imputada a sujeito passivo
determinável: uma ou várias empresas, ou um ou vários terceiros Estados. O problema maior está no uso
adequado das medidas evitando o desvio de comércio injustificado e, o exercício potestativo das medidas.
Com a evolução do grau de internacionalização dos mercados nas duas últimas décadas, muitos países,
inclusive e principalmente, aqueles que participam da OMC utilizaram-se de expedientes processuais e legais
ligados à política anti-dumping, de direitos compensatórios e de medidas de salva-guarda para intimidar a
entrada de produtos externos concorrentes. Essas medidas são mais apropriadas para a defesa comercial e
para o protecionismo devido à possibilidade de discriminação dos agentes econômicos ou dos Estados,
quando da sua aplicação, bem como, em função da própria utilização do processo como forma de
intimidação na realização de novos negócios; inibindo muitos importadores de contratar novas entradas nas
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condições dos produtos investigados[10].

            As barreiras tarifárias são comumente utilizadas sob a forma de tarifas de trânsito, de exportação, de
importação; além de outros, como é o caso, no Brasil, do Imposto sobre Produtos Industrializados que recai
sobre os produtos importados, além do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. A estipulação de
tarifas ao comércio ainda pode ser previamente acordada entre pactuantes - tarifa convencional; ou não -
tarifa geral. A tarifa múltipla, por sua vez, engloba referenciais, máximo e mínimo de tarifação, enquanto; a
tarifa efetiva refere ao nível de protecionismo, por fim, estabelecido.

            Forma tradicional de impedir o livre comércio de bens e serviços e, por conseqüência, de propiciar
concorrência no consumo interno é a imposição de tarifas aduaneiras[11] que oneram o valor do produto
quando de sua internalização no país importador tornando-o opção desfavorável quando do exercício de
escolha por parte do consumidor doméstico. Apesar de danosa, a imposição tarifária é menos restritiva do
que, por exemplo, a imposição de quotas de importação em virtude da não discriminação dos potenciais
concorrentes que são todos, igualmente, onerados. As tarifas aduaneiras são impostas de forma genérica
beneficiando a indústria local que se vê protegida pela ação governamental.

            Como justificadoras da tributação aduaneira[12], diversas são as alegações, muito próximas das
mesmas utilizadas para assegurar o protecionismo alfandegário. Assim, protegem-se áreas específicas, por
razão de defesa, de segurança, de proteção da indústria incipiente, de manutenção de níveis de trabalho para
ocupação da mão de obra interna. H. Roberto Heller chega a apresentar, em seu estudo da influência das
tarifas no comércio internacional, argumentos a favor do protecionismo, em geral, tais como o desejo do
isolamento por parte dos habitantes de um país, auto-suficiência, argumentos econômicos embasados na
divergência entre custos e benefícios sociais, etc.[13]

            A Teoria Clássica condena a utilização protecionista de tributos em função da diminuição do bem-
estar geral do país, entretanto, reconhece-se que uma indústria doméstica protegida por tarifas aduaneiras
tem melhores condições para implementar seu crescimento uma vez que seja assistida com recursos diversos
e tecnologia para tanto[14].

            Em situações de concorrência imperfeita - em que existem falhas de mercado a serem eliminadas, não
raras vezes, a política fiscal para o comércio exterior pode ser, estrategicamente, bem vinda, provocando
resultados adequados para a recuperação de condição mais próxima à de concorrência perfeita, obtendo-se,
por exemplo, o máximo de utilidade do monopólio ou a conquista de mercados pela concessão de subsídios.

            De outra forma, o aumento dos preços das mercadorias importadas através de tarifação pode
ocasionar sérios transtornos ao comércio internacional. Ao ficarem mais caras as mercadorias estrangeiras,
efetivamente, verifica-se o fenômeno da substituição das importações em virtude do efeito protecionista da
tarifação voltada para a defesa da indústria nacional nem sempre eficiente podendo, ainda, ocasionar a
transferência de renda dos consumidores para produtores ineficientes. Outro efeito das importações sujeitas à
tarifação é o efeito fiscal em relação à arrecadação governamental e o efeito no consumo pela diminuição do
bem-estar dos consumidores que tem menores opções de escolha e despendem mais renda por produtos nem
sempre idênticos, em qualidade, aos importados de países com know how avançado.

            As barreiras tarifárias são, na verdade, importantes instrumentos de política econômica que podem,
ora favorecer o comércio internacional, ora prejudicá-lo em função de protecionismo exacerbado à indústria
local. A imposição tarifária exerce diversos efeitos não só na economia interna, como, também, na economia
dos parceiros comerciais. Conforme determinantes da Teoria Econômica, a proporção de influência destes
efeitos sobre a ordem econômica interna e internacional dependerá do valor da imposição tributária, ad
valorem ou específica, e a inclinação das curvas de demanda e oferta- elasticidades. Heller, ainda, define o
que chama de tarifa ótima como sendo aquela que permite ao país que a impõe atingir a curva de
indiferença comunitária mais elevada possível - e com isto o mais elevado nível de bem-estar possível[15].

            Quando da imposição tarifária, existe, de fato, a possibilidade de utilização do tributo como
instrumento de política econômica capaz de influenciar na estruturação econômica do País seja através da
política fiscal do Governo voltada para a arrecadação de receita, seja através do uso para-fiscal do tributo,
inclusive, como meio de defesa da indústria nacional quando da tarifação de importados[16] ou imposição de
direitos anti-dumping. Desta forma, conforme ao modelo Keynesiano, através de política fiscal, ora se torna
possível expandir a demanda agregada, seja através da diminuição da carga tributária ou do aumento de
gastos governamentais, ora se torna possível o reverso através de política recessiva.

            O imposto de importação, como direito alfandegário ou tarifa aduaneira; tem como fato gerador, a
entrada de mercadorias no território alfandegado, tendo, como base de cálculo, o preço CIF - Cost,
Insurance and Freight - dessa mercadoria. De qualquer modo, devem ser observadas, na estipulação de
tarifas aduaneiras, as disposições do GATT/94 que determinam a extensão de favorecimentos tarifários
concedidos a determinado parceiro comercial, aos demais Estados; além de serem observadas as disposições
do Sistema Geral de Preferências e, no caso brasileiro, o próprio Código Tributário Nacional - Lei n.º 5.172,
de 25/10/1966 - em seu Art. 98 que afirma: Os tratados e as convenções internacionais revogam ou
modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha[17].

            De outra banda, as barreiras não-tarifárias são medidas controladas direta ou indiretamente pelo
governo que alteram o fluxo de comércio internacional seja em quantidade de mercadorias transacionadas,
seja através do desvio de comércio. Adotando a metodologia de Roberto L. Silva[18], têm-se três grupos,
como barreiras-não-tarifárias: a) Restrições Quantitativas - Proibições às importações, estabelecimento de
quotas às importações, necessidade de licenças prévias para importação, limitações voluntárias à exportação,
práticas discriminatórias em matéria de compras do setor público, estabelecimento de regulamentações
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relativas à proporção de insumos internos no valor adicionado, contingenciamento, restrições às exportações,
acordos bilaterais com operações de troca; b) Medidas impostas sobre o mecanismo de preços: Impostos
variáveis e gravames suplementares às importações, depósitos prévios, preços mínimos, máximos e controle
de preços, incluindo procedimentos de valoração aduaneira, taxas de câmbio diferenciadas e, c) Restrições
indiretas às importações: Proibições e quotas derivadas da participação do governo na fabricação; venda e
comercialização de determinados produtos, restrições derivadas de medidas governamentais de incentivo ao
desenvolvimento regional e setorial, vantagens fiscais, creditícias e subvenções, restrições relativas aos meios
de informação e comercialização interna, restrições creditícias ao setor importador, impostos internos
discriminatórios. Acrescenta-se, ainda, a título de outras restrições: normas de qualidade e regulamentações
sanitárias, normas técnicas e regras de segurança industrial, procedimentos arbitrários na classificação
aduaneira e programas de investigação e desenvolvimento financiados pelo governo.

            As barreiras não-tarifárias são comuns como formas disfarçadas de protecionismo comercial e, mais
utilizadas do que as barreiras tarifárias pelo fato de poderem ser mais facilmente dissimuladas em relação às
determinações internacionais de não discriminação[19]. Não raras vezes, sob a escusa de serem priorizados
determinados interesses não necessariamente justificáveis; os governos incidem em comportamentos anti-
competitivos que levam ao desvio de comércio e à ineficiência na exploração dos fatores de produção em
escala mundial. São citados como comportamentos restricionistas ao comércio internacional, dentre outros: a
exigência de tarifas de importação e de emolumentos diversos e não justificáveis para o comércio livre; a
proibição e imposição de quotas de importação; a estipulação de preços mínimos e máximos a serem pagos
pelos produtos importados; a determinação de restrições à ação estatal no comércio internacional; a
utilização discriminatória e arbitrária na concessão de permissões para importação; a estipulação de
percentual mínimo de insumos nacionais na composição do produto final; o contingenciamento; a falta de
apoio financeiro, mercadológico e institucional ao exportador e ao importador por parte dos governos; a
sujeição das operações de comércio exterior ao crivo burocrático e às práticas desencorajadoras nas aduanas;
a imposição de impostos e gravames outros sobre a importação; a estipulação de teto máximo para a entrada
de mercadorias livres de impostos nas aduanas; a exigência de depósitos prévios; a determinação de preços
mínimos, máximos e o controle de preços; a prática de procedimentos de valoração aduaneira e de
fiscalização inibidores da importação; a imposição de taxas de câmbio desvantajosas; a estipulação de normas
de qualidade e regulamentos sanitários excessivamente distantes da realidade dos países negociadores; o uso
indiscriminado de investigações para aplicação de medidas anti-dumping como meio de deter o livre fluxo de
comércio; etc. O sucesso da OMC depende não só da abertura comercial; mas, principalmente, do não uso
de medidas restritivas do comércio como as citadas; além do mais, necessária é a difusão da cultura de
comércio voltada para a internacionalização da economia.

            Dentre as barreiras não-tarifárias estão, as barreiras técnicas ao comércio necessárias à proteção, por
exemplo, da saúde, da qualidade dos bens produzidos ou consumidos, da segurança dos cidadãos, do meio
ambiente e dos consumidores dentre tantas. Em 1979, foi implementado Código de Padrões próprio para
evitar o uso restricionista e impeditivo de medidas que caracterizam verdadeiras barreiras ao comércio a
exemplo das citadas barreiras técnicas. Atualmente, impera, no âmbito da OMC, o Acordo sobre Barreiras
Técnicas ao Comércio que está conforme aos três princípios básicos do GATT/94; quais sejam: princípio da
não-discriminação, princípio do tratamento nacional e princípio da nação mais favorecida.

            O princípio da não-discriminação entre os Estados Membros permite; entretanto, três exceções, a
saber: as integrações regionais previstas no art. XXIV do GATT/94, o tratamento excepcionalmente mais
favorecido aos Peds e aos países de economia planificada em processo de liberalização comercial. O
princípio do tratamento nacional impede a discriminação entre produtos nacionais e estrangeiros,
consideradas as suas características e peculiaridades e o princípio da nação mais favorecida estende, aos
demais Países, as benesses atribuídas a outro país quando da realização de negociações comerciais isoladas.

            Complementa o disciplinamento do Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio o Código de Boa
Conduta para a Elaboração, Adoção e Aplicação de Normas, também, anexo ao Acordo Constitutivo da
OMC.

            Ainda, como medidas restricionistas não-tarifárias do comércio internacional e condenáveis pela
OMC, se tem a concessão de subsídios, como práticas desleais no comércio internacional que ocorrem em
função do auxílio por parte do governo de países que desejam proteger sua indústria local tornando-a
competitiva, internacionalmente, através de expedientes ou subterfúgios financeiros, creditícios e de outras
espécies que criam condições artificiais de competição no ambiente internacional. A possibilidade de acesso a
subsídios corresponde à implementação de políticas governamentais de fomento de setores específicos da
economia nacional, entretanto, que desconsidera o prejuízo ou alto-custo ocasionado pelo real desvio de
comércio. Os produtores, em situação de produção subsidiada, desconhecem ou não operam submetidos aos
reais custos do processo o que leva ao desperdício e má alocação de fatores produtivos escassos.

            O subsídio, atualmente, segundo o Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias, é definido
conforme o Art. 1º, letras a e b; na medida em que determinada prática do governo implique transferência ou
potencial transferência direta de fundos, perdão de receitas públicas devidas ou seu não devido recolhimento,
fornecimento de bens ou serviços além daqueles destinados à infra-estrutura geral, aquisição de bens,
pagamentos a sistema de fundo, ou determinação a órgão privado para que realize uma ou mais das funções
anteriormente descritas diferentemente do modo habitual pelo qual o próprio governo desincumbir-se-ia da
função, forma de receita ou sustentação de preço nos moldes do Artigo XVI do GATT/94; ainda
acrescentando, que todas estas condutas são investigáveis e, conseqüentemente puníveis quando impliquem
vantagem para a parte subsidiada.

            Os subsídios podem ser recorríveis ou irrecorríveis; conforme apuração do efetivo dano ou ameaça
de dano causada pela sua concessão, ainda, sendo classificados como diretos ou indiretos.
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            Outra barreira não tarifária a ser lembrada, trata da estipulação de acordos bilaterais que estimulam o
comércio inter-partes ou restinge-o de forma anti-competitiva, na medida em que benesses e favorecimentos
não sejam ofertados aos demais países. Procedimentos desse tipo contrariam o princípio da nação mais
favorecida estipulado no âmbito da OMC.

            Retrai, também, o comércio internacional, a estipulação de quotas[20] ou quantidade de mercadorias
que podem adentrar as fronteiras nacionais. São estipuladas para específicos países fornecedores em prazo
determinado e em efetiva discriminação quanto a outros países ou fornecedores. É medida extrema e
condenada pela OMC; podendo inserir instabilidade no equilíbrio de preços do mercado mundial e
insegurança no comércio. As limitações quantitativas estimulam a criação de cartéis, criação e manutenção
de poder de monopólio e, por conseqüência, a criação de barreiras à entrada de novos concorrentes no
mercado nacional. A imposição de quotas é possível sobre a quantidade física de mercadorias ou sobre o
valor máximo a ser transacionado internacionalmente, inclusive, através do uso de licenças de exportação ou
importação; bem como, pela discriminação de países.

            Prática restricionista do comércio internacional e, conseqüentemente, punida pela OMC, conforme o
Acordo sobre a implementação do Art. VI do GATT 1994, é o dumping. De fato, não menos restricionista
no comércio internacional é a prática própria da ação caracterizada pelo verbo inglês to dump - descarregar,
tirar - que dá origem à palavra dumping. Do ponto de vista do comércio internacional, caracteriza forma de
concorrência desleal, exercida através da diminuição artificial de preços de mercadorias exportadas,
tornando-as competitivas no mercado importador.

            A Legislação Anti-dumping tem se transformado, em muitos países, verdadeiro instrumento
protecionista[21] à disposição dos governos; de tal forma que Nelson Koiffman afirma terem, tais
legislações, deixado de ser mecanismo de defesa dos particulares e passaram a integrar políticas
econômicas dos governos[22]

            O  dumping trata da importação de produtos com valor de mercado distorcido em relação ao
mercado de origem o que ocasiona efetivo desvio de comércio e de processo produtivo - equivocado ou
ineficiente emprego dos fatores de produção, extinguindo indústrias locais ou submetendo-as a danos
ocasionados pela concorrência predatória[23].

            Os países em desenvolvimento utilizam-se da legislação anti-dumping como que para proteger a
indústria insipiente ou setores mais avançados de sua economia, enquanto os países desenvolvidos o fazem
de forma retaliativa ou como instrumento de pressão em nome do livre comércio que, em verdade, impõe aos
demais países pauta comercial desfavorável na tentativa de aniquilar qualquer resistência ou obstáculo ao
livre câmbio dos produtos oriundos daquelas super-potências econômicas.

            Se o dumping, per si, é prejudicial ao comércio internacional, a utilização indiscriminada de medidas
anti-dumping também o é. A prática da utilização da legislação anti-dumping de forma protecionista não é
tão impossível quanto, à primeira vista, se possa imaginar. Todo o processo de investigação de suposto
dumping pode demorar tempo suficiente que, por conseqüência, acabe obstaculizando novas operações de
importação até que se obtenha resultado da investigação[24]. A própria imposição de direitos pode, por sua
vez, retrair o mercado e desestimular a entrada de concorrentes externos. Ainda deve ser lembrado que, a
opção pela aplicação da Legislação Anti-dumping como medida protecionista[25], embora condenada pela
OMC, é politicamente correta em relação às alternativas condenadas como manutenção de barreiras
alfandegárias, quotas, exigências injustificadas e, até mesmo, o uso de salvaguardas. A tomada de decisão,
nesse sentido, antes de ser econômica, passa a ser política.[26]. Se a busca de um ambiente competitivo -
geralmente, desiderato da Legislação Antitruste - é necessária para o espraiamento da política de livre
comércio; intolerável, no entanto, passa a ser a política anti-dumping que, se deve proteger o competidor,
não pode acobertar sua ineficiência.[27]

            Michael Leidy afirma que, na verdade o anti-dumping protege uma classe privilegiada de
concorrentes (produtores de similares nacionais) em detrimento da competitividade. Assim, a política anti-
dumping apresentar-se-ia como corolário do protecionismo comercial em desacordo com a legislação
antitruste no que diz respeito à discriminação de preços. Se o apreçamento predatório é condenável, o
favorecimento saudável do mercado consumidor por preços que recuperem mínimos custos médios é
adequado e oportuniza a competitividade necessária para desacomodar a situação de inércia em que a
indústria doméstica afetada pelo dumping possa se encontrar. O estímulo da competitividade externa
eficiente pode e deve acelerar o processo de reciclagem dessa indústria ineficiente. De outro modo, pode ser
repensada a aplicação do anti-dumping como que para evitar o custo de ajustes estruturais temporários
ocasionados pela imposição de preços desleais no mercado doméstico; ou para desestabilizar ou eliminar as
barreiras protecionistas, que tornam possível a segmentação do mercado e a prática do dumping; ou para
finalmente viabilizar política comercial multilateral através do subterfúgio do anti-dumping que, de forma
mais suave, proporciona a proteção específica e discreta para as economias afetadas, evitando o desgaste de
retaliações comerciais e a ruptura com princípios, eventualmente, pactuados na OMC.

            Outro problema que acorre à legislação anti-dumping refere ao poder discricionário que, não raras
vezes o texto legal confere a autoridade investigatória quando da determinação dos parâmetros utilizados no
cálculo da margem de dumping e do respectivo dano; é o que J. A. Estrela Faria refere como tentação das
mesmas partes contratantes pelo emprego dos critérios de definição do dumping como medidas
protecionistas[28].

            Diversas são as práticas que acobertando real interesse protecionista, assumem posições defensivas
genéricas e, nem sempre, reais. Assim, barreiras zootécnicas, bioéticas, sociais, ecológicas e tantas outras
barreiras técnicas, políticas e administrativas são erigidas de forma a impedir o livre acesso dos produtores
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estrangeiros aos mercados. Trata-se de verdadeiro desvio de comércio, na medida em que, antes de
pretenderem, realmente, proteger interesses nobres, não raras vezes, conservam verdadeiros nichos de poder
econômico nas e sobre as economias nacionais que, em muitos casos, é mais forte que o poder político local.

            Faz parte do Anexo 1 A, do Acordo Constitutivo da OMC/94, o Acordo sobre Barreiras Técnicas ao
Comércio. O documento referido procura padronizar os sistemas de avaliação de conformidade[29]
aumentando a eficiência da produção e a qualidade dos produtos ocasionando comércio internacional
adequado e compensador para ofertantes e consumidores. Desencoraja-se o uso das normas técnicas
internacionais como barreiras ao comércio e incentiva-se o uso racional dos regulamentos técnicos e das
normas, assim como estipulações para embalagem, rotulagem, marcação e avaliação dos diversos produtos,
incrementando a qualidade dos produtos, assegurando melhores condições de vida para os consumidores,
proteção à natureza - animais, vegetais e meio ambiente. Desta forma é evitado o uso discriminatório,
arbitrário e injustificável de práticas inibidoras do comércio ou desvirtuadoras do mesmo. Se existem direitos
ou prerrogativas inerentes aos diversos países e que devem ser preservados, também devem ser garantidas
normas de integração mundial que ocasionem ambiente profícuo para a troca de experiências, tecnologia e
recursos para o incremento do bem estar geral dos povos. Como regra geral, prevalece o tratamento para
produtos estrangeiros não menos favorável ao concedido aos produtos nacionais ou similares originários de
qualquer outro país. Da mesma forma, são permitidas medidas restritivas de comércio desde que conformes a
dado objetivo legítimo tal como: proteção da saúde humana e de animais ou vegetais, segurança nacional e a
proteção do meio ambiente; ainda sendo levado em consideração aspectos relativos ao grau de
desenvolvimento dos Países Membros possivelmente questionados, a disponibilidade de informação técnica e
científica, tecnologia e a apropriada utilização dos produtos. Dentro da OMC é desejado que exista troca de
informações ou consulta entre os diversos Membros a respeito da possível adoção de regulamentos ou
normas que porventura possam atingir o comércio entre países; sendo priorizada a discussão e adoção de
sugestões que tornem dita legislação apropriada para o incentivo do comércio internacional; aliás é o que se
vê, por exemplo, no parágrafo 2.11 do Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio: Os Membros
assegurarão que todos os regulamentos técnicos que tenham sido adotados sejam prontamente publicados
ou colocados à disposição de outra forma, de modo a permitir que, em outros Membros, as partes
interessadas tomem conhecimento dos mesmos.

            Uma das exigências estipuladas para a criação e aplicação de normas em geral, no âmbito dos
Membros da OMC, é a observância do Código de Boa Conduta para a Elaboração, Adoção e Aplicação de
Normas contido no Anexo 3 do Acordo Constitutivo da OMC/94; da mesma forma, sempre que possível,
devem ser adotados sistemas internacionais para avaliação de conformidade.

            Como disposição substantiva do Código de Boa Conduta, tem-se que a instituição de normalização
visa elaborar, adotar ou aplicar normas que não gerem obstáculos desnecessários ao comércio internacional.

            Todos os esforços devem ser envidados no sentido de cooperação entre os Membros para a difusão
das normas, a busca de consensos, a manutenção de canais informativos e o assessoramento entre Membros;
ainda, não se esquecendo de que os Países em Desenvolvimento Membros devem receber tratamento
especial - diferenciado e mais favorável.

            A OMC, como Órgão responsável pelo cumprimento das disposições do Acordo sobre Barreiras
Técnicas ao Comércio e seus demais tratados e acordos, desenvolve-se através de rodadas de negociação em
que, hoje, participam cento e cinqüenta e três Estados efetivos, além de trinta e dois Estados Observadores.
É o que se passa a ver.

 

4 As rodadas de negociações e os acordos da OMC

 

            Uma vez que não foi conseguido imediato consenso a respeito do comércio internacional quando da
tentativa de institucionalização da OIC; implementaram-se rodadas para discussão dos diversos assuntos
econômico-comerciais de forma à obtenção de gradual consenso, respectiva superação das divergências e
acomodação de interesses por parte dos Países-Membros do Acordo que se conheceu como GATT, a partir
de 1947. As rodadas de negociação foram em número de oito culminando com a Rodada Uruguai que, por
fim, institucionalizou a OMC, aos 15/04/1994; após tratar de assuntos diversos como: o comércio de bens e
serviços, medidas anti-dumping, subsídios e medidas compensatórias, salvaguardas, propriedade intelectual,
agricultura, investimentos relacionados ao comércio, medidas não tarifárias ligadas ao comércio, etc.

            Enquanto as cinco primeiras rodadas trataram a diminuição das imposições tarifárias individualmente
para cada produto, a partir de 1964, implementou-se sistema de redução tarifária linear chegando-se à média
de imposição de cinco por cento, quando da Rodada Tóquio, assim como, trataram-se de temas não-
tarifários no comércio internacional.

            Na Rodada Kennedy pactuou-se o Agreement on the Implementation of the Article VI of the GATT -
conhecido como Código Anti-dumping; acomodando divergências entre os países-membros e aperfeiçoando
o entendimento sobre regras de determinação do dumping e do dano à indústria local. Efetivamente, na
Rodada Kennedy do GATT, realizada entre 1964 e 1967, esboçou-se, de forma a tornar mais compreensíveis
artigos específicos do Acordo, textos normo-interpretativos; dentre os quais se destaca o Código Anti-
Dumping-Kennedy Round que entrou em vigor em 1º de Julho de 1968 e foi substituído pelo Código Anti-
Dumping, elaborado na Rodada Tokyo[30] do GATT, a partir de 1º de Janeiro de 1980.

            A Rodada Tóquio surgiu como necessidade de acomodação da Legislação do GATT às dificuldades
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econômicas mundiais enfrentadas na década de setenta, além das imposições norte-americanas que,
amparadas pela Grandfather Clause[31] esquivavam-se da integral aplicação dos dispositivos do GATT,
assim como, também a, então, Comunidade Européia tornava sua política econômica externa mais agressiva.
Estipulava-se, então, na Rodada Tóquio, o Agreement on Interpretation and Application of Articles VI, XVI
and XXIII for the GATT.

            Neste contexto de expansão comercial, o GATT/47 mostrava-se ineficiente quanto a aspectos
importantes do comércio internacional, tais como: a inexistência de aparato para solução de controvérsias
eficiente e a não abrangência de suas regras a determinados setores importantes do comércio internacional,
como serviços, propriedade intelectual, área de investimentos e compras, inclusive, governamentais,
parâmetros de definição de práticas comerciais desleais, ou seja, dumping, salvaguardas e direitos
compensatórios.

            Realizou-se, então, a Rodada Uruguai[32] do GATT/1947 que iniciou em 20/09/1986 através da
Ministerial Declaration on the Uruguay Round e encerrou com a assinatura de Ata Final na Reunião
Ministerial de Marraqueche, Marrocos, em 15 de abril de 1994, resultando em grandes avanços no trato
normativo do comércio internacional com a conclusão das Negociações Comerciais Multilaterais conduzidas
no âmbito do GATT/47, a institucionalização da OMC[33], a inclusão de assuntos polêmicos como a
propriedade intelectual e investimentos, os serviços e a exploração agrícola reduzindo subsídios concedidos
ao setor, barreiras não-tarifárias e liberando progressivamente o setor, a desarticulação das barreiras
protecionistas e reservas de mercado, ainda, mantidas pelo antigo Acordo Multifibras no campo têxtil e sua
inclusão no GATT/94, a regulamentação mais rígida sobre compras governamentais sujeitando-as ao
Government Procurement Code negociado na Rodada Tóquio, o disciplinamento mais adequado das ações
de salvaguarda, assim como, dos Códigos Anti-dumping e subsídios; definindo critérios mais rígidos para o
cálculo da margem de dumping e das situações previstas nessas legislações além de tratar assuntos como
propriedade intelectual, investimentos e serviços; em última análise, a facilitação do império da norma como
alternativa ao imperialismo econômico sem limites, desta vez, não como mero acordo e sim através de efetiva
institucionalização de órgão internacional de comércio - a OMC que passou a contar com mecanismos
aperfeiçoados para solução de controvérsias, combate ao dumping e subsídios, determinação de medidas
compensatórias e de salvaguarda, além de diminuir o arbítrio dos diversos Estados na conduta de suas
políticas econômicas.

            Com o final da Rodada Uruguai do GATT/47, após quase cinqüenta anos, restou coesão suficiente,
pôr parte dos diversos países - inicialmente, oitenta e, hoje, cento e cinqüenta e três - em implementar
ambiente seguro e propício ao livre comércio e fortalecer o multilateralismo.

            A OMC[34], em 15 de abril de 1994, implementou, institucionalmente, o GATT/94, como sucedâneo
do GATT/47, tornando possível a difusão e a aplicação de normas de comércio que são pactuadas e aceitas
na sua totalidade pelos países signatários submetidos ao seu império. Tratou-se da saída do império do poder
econômico internacional para o império da lei sendo de observar que esta, antes de cogente, é persuasiva, na
medida em que excluiu do ambiente comercial internacional os Estados faltosos, protecionistas e desleais.

            A OMC atua, decisivamente, no disciplinamento do comércio internacional, na medida em que
estipula, dentre outras, a cláusula de nação mais favorecida; assim como, determina a obrigatoriedade de
suas normas que, inclusive, devem alterar e embasar a legislação interna de seus Membros e, por fim,
institucionaliza efetivo sistema de solução de controvérsias. Eliminam-se favoritismos políticos ou aleatórios
e impõe-se critério técnico-racional de comércio em meio a normas absoluta e amplamente conhecidas pelos
parceiros comerciais.

            O império da lei não sendo perfeito, pelo menos, foge à injustiça do despótico proceder de grandes
superpotências comerciais que, unilateral e arbitrariamente atuam mediante uso de poder econômico,
medidas protecionistas e imposição de poder de barganha de forma a constranger, principalmente, os Peds.
Como propósito da nova Lei Internacional de Comércio está a conquista e observação, por parte dos
Estados pactuantes, dos diversos princípios multilaterais de comércio a prevalecerem sobre as imposições
unilaterais, as tratativas bilaterais ou o regionalismo fechado. As negociações que levaram à constituição da
OMC foram fruto de descontentamentos por parte de países desenvolvidos assim como, dos Peds; aos
primeiros, restavam angústias em torno da necessidade de inclusão de serviços nas tratativas do GATT ou de
impedir a ação dos chamados free riders como, por exemplo, o Japão que, para os norte-americanos
comercializavam segundo condições unreasonable que não podiam ser coibidas através dos princípios e
acordos multilaterais; enquanto, aos segundos - Peds - restava descontentamento em função da exclusão, no
GATT, do tratamento de assuntos ligados a setores cruciais para suas economias: como o comércio de
produtos agrícolas e de têxteis, a imposição unilateral de medidas, além de outros.

            Se a criação da OMC revolucionou as relações comerciais internacionais, respeitando a posição dos
diversos Membros e favorecendo os Peds de forma a viabilizar o desenvolvimento imprescindível dos
diversos povos; de outra parte, ainda, enfrenta problemas estruturais; tais como: a não erradicação definitiva
da possibilidade de retaliação comercial unilateral, a acomodação das associações econômicas regionais em
relação aos demais Membros; bem como, problemas conjunturais: como o desemprego, a recessão mundial,
a diferenciação das economias desenvolvidas em relação às economias em desenvolvimento.

            As inovações do novo Tratado Internacional de Comércio, além de ampliarem o entendimento das
disposições previamente pactuadas, no âmbito do GATT/1947, intentaram arrojadas metas tarifárias,
prevendo equalização tarifária através de cinco reduções, a partir de 01/01/99.

            A ata final exarada quando do encontro de Marraqueche, pelos cento e vinte e cinco países[35], em
15 de abril de 1994, é composta dos seguintes documentos: o Acordo constitutivo da Organização Mundial
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de Comércio - OMC e seus quatro anexos. O Anexo A, por sua vez, contém, da mesma forma, três anexos:
O Anexo (1 A), que trata dos Acordos Multilaterais sobre o Comércio de Bens: Acordo Geral sobre Tarifas
e Comércio 1994 - GATT/94[36]; o Entendimento sobre a Interpretação do Artigo II: 1(b) do GATT /94; o
Entendimento sobre a Interpretação do Artigo XVII do GATT/94; o Entendimento sobre as Disposições
Relativas a Balanço de Pagamentos do GATT/94; o Entendimento sobre a Interpretação do Artigo XXIV do
GATT/94; o Entendimento sobre Derrogações - Waivers - de Obrigações sobre o GATT/94; o
Entendimento sobre a Interpretação do Artigo XXVIII do GATT/94; o Entendimento sobre a Interpretação
do Artigo XXXV do GATT/94; o Protocolo de Marraqueche do GATT/94; o Acordo sobre Agricultura; o
Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias; o Acordo sobre Têxteis e Vestuário; o
Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio; o Acordo sobre Medidas de Investimento Relacionadas ao
Comércio; o Acordo sobre a implementação do Artigo VII Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio/94; o
Acordo sobre Inspeção Pré-Embarque; o Acordo sobre Regras de Origem; o Acordo sobre Procedimentos
para o Licenciamento de Importações; o Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias e o Acordo
sobre Salvaguardas.

            O Anexo (1B), refere ao Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços e o Anexo (1C) apresenta o
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio.

            O Anexo 2 alude ao Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de
Controvérsias; enquanto o Anexo 3, estipula os Mecanismo de Exame de Políticas Comerciais. Por fim, o
Anexo 4 enumera os Acordos Comerciais Plurilaterais em que se destaca o Acordo sobre Comércio de
Aeronaves Civis, o Acordo sobre Compras Governamentais, o Acordo Internacional sobre Produtos Lácteos
e o Acordo Internacional sobre Carne Bovina.

            O Acordo Constitutivo do Sistema OMC - GATT/94 é aberto à aceitação como um todo, enquanto
os Acordos Plurilaterais do Anexo 4 do GATT/94 são regidos segundo disposições de cada um,
individualmente. Tais acordos têm; como princípios fundamentantes: o desenvolvimento sustentável da
atividade comercial e da econômica mundial; a elevação dos níveis de vida; o pleno emprego; o incremento
de volume considerável e progressivo de receitas reais e demanda efetiva; o aumento da produção e do
comércio de bens e serviços e a otimização no uso dos recursos mundiais; o aumento da movimentação e
transferência internacional de bens, serviços, pessoas e investimentos; o fortalecimento de políticas
macroeconômicas globais de comércio; bem como, de fórum de discussão facilitador das negociações
envolvendo seus Membros e o uso racional dos recursos mundiais dentro de perspectiva de desenvolvimento
sustentável. Também, é considerada a necessidade de realizar esforços positivos para o desenvolvimento dos
Peds possibilitando-lhes participar do incremento do comércio internacional.

            A OMC tem caráter institucional constituindo-se em entidade de Direito Público Internacional
responsável pela condução das relações comerciais entre seus Membros nos assuntos relacionados com os
acordos e instrumentos legais conexos incluídos nos Anexos do GATT/94. Suas funções, conforme o artigo
3º do Acordo Constitutivo envolvem: 1 zelar pela aplicação, administração e funcionamento do GATT/94 e
dos Acordos Comerciais Multilaterais, constituindo, ainda, quadro jurídico para aplicação, administração,
funcionamento e negociações entre seus Membros acerca de suas relações comerciais Plurilaterais; 2
administrar o entendimento para aplicação dos resultados obtidos na solução de controvérsias e o
Mecanismo de Exame das Políticas Comerciais - TPRM instituídos no Anexo 3 do GATT/94 e 3 cooperar,
juntamente com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento, na consecução de políticas macroeconômicas em escala mundial; formando o tripé do
sistema econômico mundial.

            A estrutura da OMC envolve a Conferência Ministerial; o Conselho Geral, que pode desempenhar as
funções do Órgão de Soluções de Controvérsia e do Órgão de Exame das Políticas Comerciais estabelecido
no TPRM; o Conselho para o Comércio de Bens, O Conselho para o Comércio de Serviços, o Conselho para
os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio - Conselho de TRIPS;
além dos comitês estabelecidos pela Conferência Ministerial: Comitê de Comércio e Desenvolvimento,
Comitê de Restrições por Motivo de Balanço de Pagamentos e o Comitê de Assuntos Orçamentários,
Financeiros e Administrativo e, finalmente, a Secretaria Permanente chefiada por um Diretor Geral.

            O processo decisório, na OMC, pugna pelo consenso que, uma vez não alcançado e ressalvada
disposição particular em contrário[37] determinada por algum acordo, poderá ser encaminhado através de
votação em que um voto corresponde a um Estado-Membro. A tomada de decisões assume caráter
democrático respeitando a vontade dos Membros e, qualquer divergência quanto ao entendimento ou
interpretação das decisões tomadas passa a ser objeto de análise por parte da Conferência Ministerial e do
Conselho Geral que possuem autoridade exclusiva para tal; sendo que, no caso da análise dos assuntos que
envolverem algum dos Acordos Multilaterais de Comércio de Bens, deverão embasar sua decisão em
recomendação do Conselho responsável pelo funcionamento do Acordo específico. Essa decisão é tomada
por maioria de três - quartos dos Membros, observadas; no entanto, as disposições sobre quantidade de
votos previstas para alterações específicas previstas no artigo X do Acordo Constitutivo da OMC, que
destaca as possibilidades de alterações nos diversos Acordos da OMC.

 

Considerações Finais

 

            O artigo tratou sobre a evolução da disciplina jurídica do comércio no âmbito internacional,
destacando o Acordo Geral de Tarifas e Comércio - GATT que, criado em 1947, revestiu-se, em 1994, sob
os auspícios da Organização Mundial do Comércio, instituição adequada para a condução das ações voltadas
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para a liberação do comércio internacional das praticas restritivas tarifárias e não tarifárias.

            O Sistema GATT-OMC implica a tentativa de corrigir as distorções que levam ao desvio de
comércio, em busca das melhores condições alocativas para os diversos fatores de produção em escala
mundial, vencendo-se as atitudes xenófobas e protecionistas no comércio internacional. Para tanto, o Direito
Internacional Econômico, através dos acordos constitutivos oriundos da Rodada Uruguai do GATT/47, tem
suma importância, na medida em que institui foro adequado para a tomada de decisão jurídico-eficiente;
eliminando-se os desmandos ocasionados pela possível atitude unilateral de um dos cento e cinqüenta e três
países que, hoje, compõem a OMC.

            O Acordo Constitutivo, os acordos correlatos e os princípios do GATT-OMC, como o Princípio do
Tratamento da Nação Mais Favorecida e o Princípio da Nacionalidade; têm fim principal de persuadirem os
diversos governos a partilharem de ambiente comercial internacional próprio de concorrência saudável, com
eficiente aproveitamento de escassos recursos e, ainda, em busca de soluções ótimas para o enfrentamento
dos diversos desafios verificáveis, seja no âmbito internacional ou, mesmo, no próprio território dos países
pactuantes da OMC. Para tanto, as áreas de atuação do Sistema GATT-OMC visam, em especial, vencer as
barreiras ao comércio internacional, sejam elas, tarifárias ou não-tarifárias; segundo rodadas de negociações
que desvanecem, gradualmente, os egoísmos e os distanciamentos comerciais nos diversos cantos do Globo
Terrestre.

            O protecionismo direto, próprio da tarifação e da imposição de quotas à importação; tanto quanto as
práticas restricionistas indiretas, como o uso de barreiras técnicas ao comércio, devem sucumbir segundo a
Ordenação da OMC que, antes, deve ser instrumental próprio para evitar o desvio de comércio e, nunca, ser
meio legal para propiciar os desmandos das superpotências, a submissão e o empobrecimento dos Peds e,
finalmente, para acirrar as diferenças econômico-políticas das diversas nações.
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[1] A Reunião de Havana, ocorrida entre novembro de 1947 e janeiro de 1948, culminou com proposta
assinada por cinqüenta e seis países para a criação da OIC que, por sua vez, não teve força político-
institucional para permanecer como órgão internacional de comércio; restando, porém, como saldo positivo
das negociações realizadas, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT, que entrou em vigor em
meados de 1948 através do Protocolo de Aplicação Provisória sendo atualizado e ampliado por oito
rodadas de negociação, até 1994.
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[2] Para a OMC, não há nenhuma definição de países desenvolvidos ou em desenvolvimento, porém, tão
somente, são identificados os países menos desenvolvidos - less developed counties. Os países em
desenvolvimento, assim, se auto-declaram nas negociações com outros Estados membros da OMC que
poderão aceitar ou não tal declaração para fins de concessão das benesses comerciais previstas nos tratados
da OMC. De outra banda, os países menos desenvolvidos, assim designados pelas Nações Unidas, têm
garantidas suas prerrogativas na OMC. Atualmente, eles são quarenta e nove; dos quais, trinta e dois já são
membros da OMC. São eles: Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camboja, Chade, Congo,
Djibuti, Gâmbia, Guiné, Guiné Bissau, Haiti, Lesoto, Madagascar, Malavi, Maldivas, Mali, Mauritânia,
Moçambique, Mianmar, Nepal, Níger, República Centro- Africana, Ruanda, Senegal, Serra Leoa, Ilhas
Salomão, Tanzânia, Togo, Uganda e a Zâmbia.

Estão em fase de negociação, para a entrada na OMC, os seguintes países menos desenvolvidos:
Afeganistão, Butão, Guiné Equatorial, Etiópia, Laos, São Tome e Príncipe, Samoa, Sudão, Vanuatu e
Iêmen.

[3] Reza, de fato, o Acordo GATT/47, em seu artigo primeiro, que qualquer vantagem, favor, privilégio ou
imunidade concedida por uma Parte contratante a um produto originário de outro País ou destinado a ele,
será concedida imediata e incondicionalmente a todo produto similar originário dos territórios de todas as
demais Partes contratantes ou a elas destinado

[4] Até a data de 23 de julho de 2008, a OMC tinha, como integrantes efetivos, 153 membros que se
apresenta, juntamente com a respectiva data de inscrição: África do Sul, 1 de janeiro de 1995; Albânia, 8 de
setembro de 2000; Alemanha, 1 de janeiro de 1995; Angola, 23 de novembro de 1996; Antígua e Barbuda, 1
de janeiro de 1995; Arábia Saudita, 11 de dezembro de 2005; Argentina, 1 de janeiro de 1995; Armênia, 5 de
fevereiro de 2003; Austrália, 1 de janeiro de 1995; Áustria, 1 de janeiro de 1995; Bangladesh, 1 de janeiro de
1995; Barbados, 1 de janeiro de 1995; Bélgica, 1 de janeiro de 1995; Belize, 1 de janeiro de 1995; Benin, 22
de fevereiro de 1996; Bolívia, 12 de setembro de 1995; Botsuana, 31 de maio de 1995; Brasil, 1 de janeiro
de 1995; Brunei Darussalam, 1 de janeiro de 1995; Bulgária, 1 de dezembro de 1996; Burkina Faso, 3 de
junho de 1995; Burundi, 23 de julho de 1995; Cabo Verde, 23 de julho de 2008; Camboja, 13 de outubro de
2004; Camarões, 13 de dezembro de 1995; Canadá, 1 de janeiro de 1995; Catar, 13 de janeiro de 1996;
Chade, 19 de outubro de 1996; Chile, 1 de janeiro de 1995; China,11 de dezembro de 2001; Chipre, 30 de
julho de 1995; Cingapura, 1 de janeiro de 1995; Colômbia, 30 de abril de 1995; Congo, 27 de março de
1997; Coréia do Sul, 1 de janeiro de 1995; Costa Rica, 1 de janeiro de 1995; Côte d'Ivoire, 1 de janeiro de
1995; Croácia, 30 de novembro de 2000; Cuba, 20 de abril de 1995; Dinamarca, 1 de janeiro de 1995;
Djibuti, 31 de maio de 1995; Dominica, 1 de janeiro de 1995; Egito, 30 de junho de 1995; El Salvador, 7 de
maio de 1995; Emirados Árabes Unidos, 10 de abril de 1996; Equador, 21 de janeiro de 1996; Eslovênia, 30
de julho de 1995; Espanha, 1 de janeiro de 1995; Estados Unidos da América, 1 de janeiro de 1995; Estônia,
13 de novembro de 1999; Fiji, 14 de janeiro de 1996; Filipinas, 1 de janeiro de 1995; Finlândia, 1 de janeiro
de 1995; França, 1 de janeiro de 1995; Gabão, 1 de janeiro de 1995; Gâmbia, 23 de outubro de 1996; Gana,
1 de janeiro de 1995; Geórgia, 14 de junho de 2000; Granada, 22 de fevereiro de 1996;Grécia, 1 de janeiro
de 1995; Guatemala, 21 de julho de 1995; Guiana, 1 de janeiro de 1995; Guiné, 25 de outubro de 1995;
Guiné-Bissau, 31 de maio de 1995; Haiti, 30 de janeiro de 1996; Holanda, Para o Reino na Europa e para as
Antilhas Holandesas, 1 de janeiro de 1995; Honduras, 1 de janeiro de 1995; Hong Kong, China, 1 de janeiro
de 1995; Hungria, 1 de janeiro de 1995; Ilhas Salomão, 26 de julho de 1996; Índia, 1 de janeiro de 1995;
Indonésia, 1 de janeiro de 1995; Irlanda, 1 de janeiro de 1995; Islândia, 1 de janeiro de 1995; Israel, 21 de
abril de 1995; Itália, 1 de janeiro de 1995; Antiga República Iugoslava da Macedônia (ARJM), 4 de abril de
2003; Jamaica, 9 março de 1995; Japão, 1 de janeiro de 1995; Jordânia, 11 de abril de 2000; Kuwait, 1 de
janeiro de 1995; Letônia, 10 de fevereiro de 1999; Lesoto, 31 de maio de 1995; Liechtenstein, 1 de setembro
de 1995; Lituânia, 31 de maio de 2001; Luxemburgo, 1 de janeiro de 1995; Macau, China, 1 de janeiro de
1995; Madagáscar, 17 de novembro de 1995; Malavi, 31 de maio de 1995; Malásia, 1 de janeiro de 1995;
Maldivas, 31 de maio de 1995; Mali, 31 de maio de 1995; Malta, 1 de janeiro de 1995; Marrocos, 1 de
janeiro de 1995; Mauritânia, 31 de maio de 1995; Maurício, 1 de janeiro de 1995; México, 1 de janeiro de
1995; Mianmar, 1 de janeiro de 1995; Moçambique, 26 de agosto de 1995; Moldávia, 26 de julho de 2001;
Mongólia, 29 de janeiro de 1997; Namíbia, 1 de janeiro de 1995; Nepal, 23 de abril de 2004; Nicarágua, 3 de
setembro de 1995; Níger, 13 de dezembro de 1996; Nigéria, 1 de janeiro de 1995; Noruega, 1 de janeiro de
1995; Nova Zelândia, 1 de janeiro de 1995; Omã, 9 de novembro de 2000; Paquistão, 1 de janeiro de 1995;
Panamá, 6 de setembro de 1997; Papua Nova Guiné, 9 de junho de 1996; Paraguai, 1 de janeiro de 1995;
Peru, 1 de janeiro de 1995; Polônia, 1 de julho de 1995; Portugal, 1 de janeiro de 1995; Quênia, 1 de janeiro
de 1995; Reino de Bahrain, 1 de janeiro de 1995; Reino Unido, 1 de janeiro de 1995; República Centro-
Africana, 31 de maio de 1995; República Checa, 1 de janeiro de 1995; República Democrática do Congo, 1
de janeiro de 1997; República Dominicana, 9 março de 1995; República do Quirguistão, 20 de dezembro de
1998; República Eslovaca, 1 de janeiro de 1995; Romênia, 1 de janeiro de 1995; Ruanda, 22 de maio de
1996; Santa Lúcia, 1 de janeiro de 1995; São Cristóvão e Nevis, 21 de fevereiro de 1996; São Vicente e
Granadinas, 1 de janeiro de 1995; Senegal, 1 de janeiro de 1995; Serra Leoa, 23 de julho de 1995; Sirilanka,
1 de janeiro de 1995; Suazilândia, 1 de janeiro de 1995; Suécia, 1 de janeiro de 1995; Suíça, 1 de julho de
1995; Suriname, 1 de janeiro de 1995; Tailândia, 1 de janeiro de 1995; Taipe Chinês, 1 de janeiro de 2002;
Tanzânia, 1 de janeiro de 1995; Togo, 31 de maio de 1995; Tonga, 27 de julho de 2007; Trinidad e Tobago,
1 de março de 1995; Tunísia, 29 de março de 1995; Turquia, 26 de março de 1995; Ucrânia, 16 de maio de
2008; Uganda, 1 de janeiro de 1995; União Européia, 1 de janeiro de 1995; Uruguai, 1 de janeiro de 1995;
Venezuela (República Bolivariana da), 1 de janeiro de 1995; Vietnã, 11 de janeiro de 2007; Zâmbia, 1 de
janeiro de 1995 e Zimbábue, 5 de março de 1995.

[5] Para maiores esclarecimentos sobre o GATT ver JACKSON, john H e DAVEY, William J., Legal
Problems of International Economic Relations, 2ª ed., West Publishing Co., St. Paul U.S., 1986; _____,
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Some reflections on a conference. In: Aides et measures de sauvaguarde en droit international économique
- Feduci. Paris, Editions du Moniteur, 1979, p. 301/4; _____; The changing international law framework
for exports: the General Agreement on Tariffs and Trade. G. J. Int'l & Comp. L. , v. 14, n.º 3, 1984, p.
505/20; _____; GATT and the treaty clause. The Journal of Commerce, August 16,1994, p. 8A; dentre
outras.

[6] Além dos países pactuantes da OMC, trinta outros países encontram-se na condição de observadores,
devendo entabular tratativas com os Membros efetivos em cinco anos após sua aceitação como
observadores, excepcionando-se o Vaticano. São eles: Afeganistão, Andorra, Argélia, Azerbaijão, Bahamas,
Bielorrússia, Bósnia e Herzegovina, Butão, Cazaquistão, Comores, Etiópia, Guiné Equatorial, Iêmen, Irã,
Iraque, Libéria, Montenegro, República da Líbia, República Popular Democrática do Laos, República do
Líbano, Rússia, Samoa, Santa Sé (Vaticano), São Tomé e Príncipe, Sérvia, Seychelles, Sudão, Tajiquistão,
Uzbequistão e Vanuatu.

[7] Os princípios do GATT/1947 estão elencados e estudados em THORSTENSEN, Vera. Comunidade
européia : líder do comércio internacional. São Paulo: Aduaneiras. 1993, pp.61/62 e, in SILVA, Roberto
Luiz. Direito Econômico Internacional e Direito Comunitário. Belo Horizonte: Del Rey, 1995. pp. 74-75.

[8] STANBROOK, Clive. International trade law and practice. 2nd. ed. London: Euromoney Publications,
1990, p. 75.

[9] ARAÚJO JÚNIOR, José Tavares e NAIDIN, Leane Cornet. Salvaguardas, Dumping e Subsídios: a
perspectiva brasileira. Universidade Federal do Rio de Janeiro . Instituto de Economia Industrial. Nov./1988,
 p. 1-2.

[10] No mesmo sentido, ver Op. cit  p. 5.

[11] Para Paulo Caliendo, tarifas são tributos cobrados sobre o valor de uma mercadoria na sua importação e
exportação, sem que um tributo correspondente incida sobre as mercadorias nacionais. Ver in SILVEIRA,
Paulo Antônio Caliendo Velloso da. Defesa da Concorrência no Mercosul: acordos entre empresas, abuso
de posição dominante e concentrações. São Paulo: Ltr. 1998. p.37. Da mesma forma, José A. E. Faria
define tarifas como tributos cobrados sobre o valor de uma mercadoria na sua importação ou exportação,
sem que um tributo correspondente incida sobre as mercadorias nacionais, pelo que impostos de circulação
ou de consumo (impostos indiretos não se incluem na mesma categoria, eis que incidem também sobre o
produto nacional. Ver in FARIA, José Ângelo Estrella. O Mercosul: Princípios, Finalidade e Alcance do
Tratado de Assunção, Brasília, DF: MRE/SGIE/NAT. 1993. p. 28.

[12] A tributação aduaneira pode ser verificada sob três aspectos: ad valorem ou pela fixação de um
percentual fixo do valor do bem, específica - atribuição de valor constante por unidade importada ou
exportada e composta - segundo mescla dos anteriores processos impositivo-tributários.

[13] Heller ainda lembra que, através da estipulação de uma tarifa, economicamente, podem ser detectados
quatro efeitos a saber: 1.efeito-consumo: diminuição em virtude da imposição tarifária; 2. efeito-produção:  a
tarifa protecionista leva à expansão da indústria interna, 3. efeito receita: mudança nos recebimentos
governamentais em função da tarifa; 4. efeito redistribuição: os produtores passam a receber um preço
superior ao aumento dos custos de produção. Ver in  HELLER, Heinz Robert. Comércio Internacional:
teoria e evidencia empírica. Trad. Carmen Terezinha Santoro dos Santos; ver. Téc. José Paschoal Rossetti.
São Paulo: Atlas. 1978.p p. 179-183.

[14] Lembre-se que, no caso brasileiro, a reserva de mercado não surtiu os efeitos esperados, de forma que,
quando da abertura das fronteiras em função do Mercosul, um drástico processo de equalização econômica
foi acionado. Muitos empreendimentos ainda ineficientes tiveram de ser extirpados do contexto econômico
dos países envolvidos, infelizmente, à custa de sacrifícios pessoais e falência de empreendimentos expostos à
competitividade globalizante.

[15] HELLER, Heinz Robert. Op. cit. pp.180/86.

[16] Condenam-se as tarifas protecionistas por tratarem de tributos incidentes sobre a importação de
mercadorias com o propósito de aumentar o preço do artigo estrangeiro e a competitividade do artigo similar
nacional.

[17] Aliomar Baleeiro comenta: (...) do ponto de vista tributário, precípua é a importância dos tratados de
comércio com recíprocas concessões em matéria alfandegária, porque, nesses casos, as cláusulas
negociadas substituem as alíquotas da Tarifa Aduaneira, formando a chamada Tarifa Convencional. (...)
Em regra, os tratados só produzem efeitos entre as partes que os celebram. Mas, além da hipótese de
adesão, os tratados de comércio, com concessões alfandegárias contêm, em geral, há alguns séculos, a
cláusula de nação mais favorecida. Por ela, esses atos internacionais consiganam que se maiores
concessões, no futuro, forem feitas a um terceiro país, elas se tornarão extensivas automaticamente aos
signatários. Ver in BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 10ª ed. rev. e atualizada. por Flávio
Bauer Novelli. Rio de Janeiro: Forense. 1993, p.411.

[18] SILVA, Roberto Luiz. Direito Econômico Op. cit. pp. 66-72.

[19] Nas palavras de Armando Alvares G. Junior, as barreiras não-tarifárias servem ao mesmo propósito de
impedir o livre acesso ao mercado nacional (interno), relativamente aos bens e serviços oriundos do exterior,
porém o fazem de modo mais sutil, mais camuflado. Ver in GARCIA JUNIOR, Armando Alvares. Conflito
entre normas do Mercosul e direito interno: como resolver o problema?: o caso brasileiro. São Paulo:Ltr.
1997, p. 30..
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[20] Quotas são determinações governamentais praticadas durante certo lapso de tempo no qual somente um
valor ou uma quantidade determinada de um produto poderá ser importado. As quotas não traduzem uma
restrição derivada de um aumento do custo de importação, mas uma impossibilidade de importação de
determinado produto além de determinada quantidade ou valor, ensina SILVEIRA, Paulo Antônio Caliendo
Velloso da. Op. cit. p.37.

[21] A respeito, ver GATT: The protection racket. South, n° 64, pp. 33/42, fev. 1986 e STARR, Peter. New
push in a dirty war, nª 102, pp. 20/25, abr. 1989.

[22] CASELLA, Paulo Borba et alii. Contratos Internacionais e direito econômico no Mercosul após o
término do período de transição. Colab. Nádia de Araújo, Umberto Celli Jr. e Ricardo Th. da Cunha. São
Paulo: Ltr, 1996, p. 390.

[23] STANBROOK alerta que não é qualquer importaçào de produtos mais baratos que indica dumping ou
subsídios de forma a protegerem a indústria doméstica da competitividade externa; devendo serem
comprovados, além do dumping - ou subsídio - a existência de dano ou ameaça de dano potencial e nexo
causal. Nesse sentido, Ver in STANBROOK, Clive. International trade law and practice. 2ª ed. London:
Euromoney Publications, 1990. p. 76.

[24] No mesmo sentido, adverte Aluisio G de Lima Campos: (...) essas investigações, resultem elas em
direitos ou não, têm um efeito inibidor muito grande sobre os importadores, que, em geral, simplesmente
param de comprar das empresas sob investigação enquanto o resultado não é conhecido. (...) Na medida
em que o volume de comércio aumenta, tornando mais acirrada a competição pelo mercado local, a
tendencia será no sentido de as empresas mais ameaçadas buscarem proteção na legislação de medidas
compensatórias. Trata-se da única forma legal, à luz dos compromissos multilaterais, de uma indústria
proteger-se contra produtos importados de origens selecionadas. A alternativa, processos de salvaguardas,
é menos atraente para o empresário que faz a petição, pois, pelo GATT, aqueles processos não permitem
seletividade quanto à origem, (ou seja, eventuais restrições se aplicam a todos os países exportadores do
produto), implica programa de ajustamento para a indústria solicitante e, ao obrigar o governo do país
importador a oferecer compensação comercial, requer negociação governamental com os países
exportadores, o que, do seu ponto de vista político, insere dificuldades no processo. Ver in CAMPOS,
Aluisio G. de Lima, Dumping e subsídios: impacto para o Brasil da nova Legislação dos Estados Unidos.
Revista Brasileira de Comércio Exterior. nº 44, pp. 17/31, Jul./set. 1995.

[25] José R. P. Rodrigues afirma: (...) se o dumping é uma das formas de abuso do poder econômico e,
conseqüentemente, passível de repressão pelos mecanismos internos e externos criados para essa
finalidade. Se a ligação do dumping com a prática do comércio parece inquestionável, ou seja, o dumping
é uma das  formas dos comerciantes tomarem para si parcela dos mercados, não se pode dizer que as
formas de se coibir sua utilização pelos agentes do comércio internacional busquem, necessariamente, a
concorrência. (...) a legislação antidumping, na verdade, serve como um escudo protecionista para
empresas ineficientes. Ver in RODRIGUES, José Roberto Pernomian. Os efeitos do dumping sobre a
competição. In Revista de Direito Econômico. Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. V.
22., pp. 29/44. Jan./Mar. 1996.

[26] Da mesma forma, ver in LOFTIS, Larry B. United States - European Economic Community
Antidumping Laws: the need for a comprehensivege aproach. Georgia Journal of International and
Comparative Law, v. 15, nº 3, p.469, 1985.

[27] Autores como Larry B. Loftis e Rusk Award chamam a atenção para o fato da inconsistência entre a
política antitruste e a política de defesa comercial; mormente se relevado o fato da primeira importar-se,
primordialmente com a defesa da competição e a segunda com a defesa dos competidores. Salvo melhor
juízo, parece que, em verdade, as duas políticas não se contrapõem; e, sim, complementam-se em um mesmo
objetivo que é o livre e eficiente conmércio; seja interno ou externo. Ver in LOFTIS, Larry B.  United States
- European Economic Community Antidumping Laws: the need for a compreensive aproach. Georgia
Journal of International and Comparative Law, v. 15, n° 3, 1985. p.470 e AWARD, Rusk e BEHM, Roland
J. A proposed modification  of U.S. import relief measures in the context of a U.S. - Canada free trade
agreement: safeguard, countervail and antidumping. Georgia Journal of International and Comparative 
Law. v. 17. nª 1, 1987. pp.115-116.

[28] FARIA, José Ângelo Estrella. Op cit.  p. 138.

[29] No Anexo 1 ao Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio, procedimentos de avaliação de
conformidade significa qualquer procedimento utilizado, direta ou indiretamente,para determinar que as
prescrições pertinentes de regulamentos técnicos ou normas são cumpridos. Tais procedimentos podem
incluir, dentre outros, procedimentos para amostragem, inspeção e teste, avaliação, verificação e garantia
de conformidade, registro, credenciamento e homologação.

[30] O Código Anti-dumping-Kennedy Round foi suplantado, quando da Rodada Tokyo por dois outros
códigos: O Código Anti-dumping e o Código de Subsídios.

[31] Através desta cláusula, excepcionavam-se os países-membros de cumprirem disposições do GATT/1947
quando fosse verificado conflito entre as disposições deste e a Lei interna daqueles. A cláusula Grandfather
esteve prevista no Protocol of Provisional Application of The General Agreement on Tariffs and Trade.

[32] Roberto L. Silva aprecia, em seu trabalho, as tratativas implementadas nos Grupos de Negociação do
GATT durante a Rodada Uruguai que são: Grupo Negociador  n.º 1 - Tarifas, Grupo Negociador  n.º 2 -
Barreiras não-Tarifárias, Grupo Negociador  n.º 3 - Produtos Derivados de Recursos Naturais, Grupo
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Negociador  n.º 4 - Têxteis e Vestuário, Grupo Negociador  n.º 5 - Agricultura, Grupo Negociador  n.º 6 -
Produtos Tropicais, Grupo Negociador n.º 7 - Artigos do GATT, Grupo Negociador  n.º 8 - Salvaguardas,
Grupo Negociador  n.º 9 - Acordos e Arranjos das Negociações Comerciais Multilaterais, Grupo
Negociador  n.º 10 - Subsídios e Medidas Compensatórias, Grupo Negociador  n.º 11 - Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, inclusive ao comércio de bens contrafeitos, Grupo
Negociador  n.º 12 - Medidas de Investimento relacionadas ao Comércio, Grupo Negociador  n.º 13 -
Solução de Controvérsias, Grupo Negociador  n.º 14 - Funcionamento do GATT, Grupo Negociador  n.º 15
- Comércio de Serviços. Ver in SILVA, Roberto Luiz. Direito Econômico. Op. cit.  pp.88-98.

Artigo, que merece ser consultado, a respeito da Rodada Uruguai é visto in CROOME, John. Reshaping the
World Trading System: a history of the Uruguai Round. World Trade Organization. Genebra. 1995.

[33] Interessante artigo sobre a OMC a ser consultado é visto in LEAL, João Paulo G. A Organização
Mundial de Comércio. IPEA. Texto para Discussão n.º 517. Set. 1997.

[34] Dentre outros, podem ser consultados os seguintes textos sobre a OMC: Perfil de la Organización
Mundial de Comercio. Capitulos SELA, nº 39, pp. 179 a 183, abr/jun 1994. RUGGIERO, Renato. La
politica de comercio internacional en la era de la OMC. Capítulos SELA, nº 47, pp. 7 a 16, jul/set. 1996;
MACIEL, George Alvares. A dimensão multilateral: o papel do GATT na expansão da economia. A
Rodada Uruguai: e a criação da OMC em 1994. Boletim de Diplomacia Econômica, nº 19, pp. 130/146
fev/1995; NÓBREGA, Francisco Adalberto. A OMC. Revista da Procuradoria Geral da República nº 5, pp.
47/51. 1993; REGO, Elba Cristina Lima. Do GATT à OMC: O que mudou, como funciona e para onde
caminha o Sistema Multilateral de Comércio. Revista do BNDS, v. 1, nº 1, jun. 1994. Rio de Janeiro: Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1994; SATO, Eiiti. Do GATT à Organização Mundial
do Comércio: as transformações da Ordem Internacional e a harmonização de políticas comerciais.
Revista Brasileira de Política Internacional. ano 37, nº2, pp. 5/25, 1994; MACADAR, BEKY MORON DE,
et alii O acordo do GATT, o mercado de câmbio, os movimentos de bense de capitais e o Mercosul.
Indicadores Econômicos FEE, v. 21. nº 4, p. 99/126, out/dez 1993; ALVARES, José Frederico. Acordos da
Rodada Uruguai: uma visão geral. Boletim de Conjuntura Internacional.nº 9, p. 49/62, maio/94;
TANNURI, Maria Eduarda e GOMES NETO, Aloísio Tupinanbá. Os efeitos da Rodada Uruguai sobre os
fluxos comerciais brasileiros. Boletim de Conjuntura Internacional.nº 9, p. 63/62, maio/94; LAMPREIA,
Luiz Felipe. Resultados da Rodada Uruguai: uma tentativa de síntese. Estudos Avançados. v. 9. nº 23. pp.
247/260, jan/abr. 1995.

[35] Dos 125 países, 111 assinaram a Ata Final e 104 aderiram à OMC de imediato, restando, aos outros
sete aderir, conforme disposição de suas legislações internas, em futuro próximo daquela data.

[36] A OMC recepciona as legislações incorporadas ao GATT/47 e as conclusões da Rodada Uruguai,
última rodada do GATT/47, bem como, as normatizações do GATT/94.

[37] A tomada de decisões pelo Conselho Geral quando atuando  na qualidade de Örgão de Solução de
Controvérsias ocorre segundo disposto no § 4º do Art. 2 do Entendimento Relativo a Normas e
Procedimentos de Solução de Controvérsias.
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RESUMO 

O presente estudo trata do sistema brasileiro de defesa da concorrência (SBDC) e sua atuação no mercado de 
financeiro. Trata-se de tema significativo no atual cenário da defesa da concorrência no Brasil diante da 

polêmica acerca do aparente conflito entre Banco Central e SBDC nas análises de concentração e repressão às 

infrações à ordem econômica. Primeiramente, faz-se uma abordagem da defesa da concorrência e sua 

fundamentação no modelo capitalista liberal; em seguida é feito um estudo do sistema brasileiro de defesa da 

concorrência e sua atuação; posteriormente são traçados comentários acerca do sistema financeiro e suas 

peculiaridades. Depois, enfrenta-se a questão do aparente conflito entre Banco Central e SBDC. Conclui-se que 

urge na política antitruste brasileira um maior debate acerca desse setor em específico que demanda uma 

resposta efetiva, eficiente e definitiva do Estado regulador.  

 

Palavras-chave: Antitruste. Mercado Financeiro.  Liberalismo econômico. 

 

ABSTRACT 

The present study deals with the Brazilian antitrust system (SBDC) and its actions towards the financial market. 

This is a significant issue in the current scenario of antitrust in Brazil given the controversy on the apparent 

conflict between the Central Bank and the SBDC concerning the analysis of concentration events and repression 

of violations of economic order. First, an approach on antitrust policies in Brazil, and their priciples based on the  

liberal capitalist model. Then, a study of the Brazilian anti-trust system and its operations is carried on, with  
comments about the financial system and its peculiarities. After, the question of the apparent conflict between 

BACEN and SBDC is faced. As a conclusion, the authors believe that it is urgent that the Brazilian antitrust 

policy further discussion about this particular sector in which demand an effective, efficient and final of the 

regulatory state. 
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No presente trabalho, busca-se fazer uma análise acerca do Sistema Brasileiro de Defesa 

da Concorrência - SBDC e sua atuação em relação ao Mercado Financeiro. O intuito é, 

considerando a estrutura e normatização do antitruste no Brasil, averiguar o tratamento dado a 

este importante setor da economia, bem como o conflito de competência entre o Banco 

Central – BACEN e o SBDC. 

A defesa da concorrência visa o ideário da concorrência perfeita, ou seja, que nas 

relações de mercado nenhum dos indivíduos tenha poder suficiente (poder de mercado) para 

alterar ou determinar a seu exclusivo critério os elementos dessas relações como preço, 

produção, criação de barreiras a entrada de novos concorrente, medidas com o intuito de 

diminuir ou eliminar a concorrência, dentre outras possibilidades. Ou seja, que existam 

consumidores e produtores em quantidades equivalentes, agindo de forma independente. 

O sistema financeiro regula um mercado extremamente especializado ao qual as regras 

gerais do mercado e defesa da concorrência não se aplicam diretamente. Em virtude de sua 

importância para economia e higidez econômica do país é um setor exaustivamente regulado 

pela autoridade monetária – Banco Central, que trata desde a possibilidade de entrada de 

novos agentes no mercado (barreiras à entrada) até as possibilidades de atuação e integração 

dos agentes. 

Diante desse quadro, visualiza-se um possível conflito de competência entre a 

autoridade de defesa da concorrência e a autoridade monetária em relação aos casos de 

infração à ordem econômica e análises de concentração no mercado financeiro nacional. O 

conflito é visível, inclusive na legislação sobre o tema que atribui a ambos os órgão 

competência de atuação o que gera uma intensa discussão em relação a atuação prática nesse 

setor. 

Neste trabalho, primeiramente é feita uma contextualização do direito antitruste, 

posteriormente segue-se tratando da ordem econômica na Constituição de 1988, em seguida é 

apresentado o atual sistema brasileiro de defesa da concorrência, depois se analisa o mercado 

financeiro e suas peculiaridades; por fim trata-se de forma mais específica do conflito de 

competência entre o BACEN e o SBDC. 

 

 

1. Direito antitruste  
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O direito antitruste tem direta ligação com o capitalismo e o pensamento econômico 

liberal. Tal doutrina tem sua base no trabalho de Adam Smith. Em sua obra, “a Riqueza das 

Nações”, o autor estabelece o pensamento de que a riqueza das nações está diretamente 

relacionada à conduta dos indivíduos que a compõem, estes movidos tão somente por seus 

interesses próprios (self-interest), findam por contribuir com o crescimento e 

desenvolvimento da nação. 

Só o trabalho produtivo, aquele que produz um excedente de valor em relação ao custo 

de sua produção, é capaz de contribuir para o aumento da riqueza e bem-estar da nação, tais 

fatores podem ser medidos pela renda anual per capta de seus cidadãos, trabalhadores 

produtivos. 

Nesse sentido, as necessidades individuais devem ser satisfeitas por esforço próprio, 

constituindo uma rede de trocas de interesses e de excedentes, e não por benevolência, como 

deixa claro Adam Smith (1983, p.50): 

O homem, entretanto, tem necessidade quase constante da ajuda dos semelhantes, e 
é inútil esperar esta ajuda simplesmente da benevolência alheia. Ele terá maior 

probabilidade de obter o que quer, se conseguir interessar a seu favor a auto-estima 

dos outros, mostrando-lhes que é vantajoso para eles fazer-lhes ou dar-lhes aquilo de 

que ele precisa. É isto o que faz toda pessoa que propõe um negócio a outra. Dê-me 

aquilo que eu quero, e você terá isto aqui, que você quer – esse é o significado de 

qualquer oferta desse tipo; e é dessa forma que obtemos uns dos outros a grande 

maioria dos serviços que necessitamos. Não é da benevolência do açougueiro, do 

cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles 

têm pelo seu próprio interesse: Dirigimo-nos não à sua humanidade mas à sua auto-

estima, e nunca lhes falamos das nossas próprias necessidades, mas das vantagens 

que advirão para eles. Ninguém, a não ser o mendigo, sujeita-se a depender 
sobretudo da benevolência dos semelhantes.  

Com base nisso, o autor defende a não interferência no mercado, ou seja, o próprio 

mercado, com sua “Mão invisível” e leis próprias, levariam os indivíduos a buscar seu bem-

estar e, por conta disso, gerar o bem-estar coletivo, tendo por conseqüência o 

desenvolvimento e a riqueza da nação. 

No entanto, embora o pensamento de Adam Smith seja a base da teoria econômica 

atual, a ausência total do Estado, chamado lassez-faire, mostrou-se ineficiente, sobretudo no 

sentido de garantir o desenvolvimento econômico das nações, pois o modelo capitalista de 

produção pode sofrer distorções e falhas em alguns mercados, como a ocorrência de 

monopólios e cartéis, práticas anticoncorrenciais, causando uma concentração inadequada de 

renda e uma ineficiência do mercado. O bom funcionamento do mercado depende de forma 
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direta da existência de um sistema de concorrência eficaz, capaz de inibir práticas nocivas à 

economia. 

 Em verdade, nem o Estado máximo nem Estado mínimo constituem o mais adequado 

meio de intervenção estatal na economia, o Estado nem deve explorar a atividade econômica 

de forma direta tampouco abster-se de nela interferir quando for absolutamente necessário, 

visando essencialmente a eficiência do mercado e o bem estar coletivo, fomentando a um só 

tempo a livre iniciativa e o desenvolvimento econômico. 

Com o desenvolvimento da teoria de Adam Smith, tem-se como papel do Estado a 

função de regular a economia, justamente no sentido de evitar e reprimir distorções que 

comprometam a liberdade de transação entre os indivíduos, ou seja, o Estado deve criar Leis e 

mecanismos que garantam o ambiente mais próximo da concorrência perfeita e do mercado 

livre.  

Nesse contexto, mercado é um organismo artificial, voltado a regular a economia, 

construído a partir de uma decisão política, uma escolha do Estado. Tal escolha é, portanto, o 

ponto nodal para definição de mercado na Ciência Jurídica, notadamente no sentido das 

regras, legislações e princípios aplicáveis às relações econômicas em determinado país.  Para 

Daniel Goldberg (2006 p.28), sob o ponto de vista da teoria do direito, pode-se definir 

mercado como um conjunto de instituições jurídicas que permitem que os consumidores, em 

conjunto ou individualmente, comuniquem aos produtores e fornecedores, através do conjunto 

de suas preferências, qual quantidade demandam de determinado bem ou serviço ofertado, 

sempre no intuito de se chegar à eficiência, à troca satisfatória para ambos de bens e direitos, 

até um nível onde qualquer troca adicional seria forçada. Esta é a concepção de auto-

regulação do mercado.  

Nesse sentido, a eficiência do mercado depende de forma direta dessas escolhas e 

decisões, ou seja, de como se dá a intervenção do Estado na economia. A intervenção do 

Estado pode ser direta ou indireta, sendo a primeira caracterizada pela adoção da atividade 

empresarial por parte do próprio Estado, através de empresas públicas ou sociedades de 

economia mista em um sistema de concorrência com os particulares ou no exercício de um 

monopólio, iniciativa rechaçada pelo pensamento econômico liberal; e a segunda através de 

planos econômicos, fiscalização e regulação do mercado. (FONSECA, 1998) 
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Assim, o mercado pode existir dentro de um sistema de concorrência perfeita ou 

imperfeita, conforme afirma João Bosco Leopoldino da Fonseca (1995, p.3): 

A concorrência pode definir-se como perfeita ou imperfeita. A concorrência perfeita 

pressupõe uma absoluta igualdade de todos os integrantes do mercado, ou seja, 

pressupõe que todos os concorrentes são equivalentes a um átomo (atomicidade) e 

que a saída individual de um deles do mercado não afete a formação do preço dos 

bens. 
[...] 

A concorrência imperfeita se caracteriza pelo rompimento ou mau funcionamento 

dos elementos que identificam a primeira. Em lugar de atomicidade, existe 

molecularidade, em que existe heterogeneidade dos sujeitos que atuam no mercado. 

(destaques do original) 

Milton Friedman (1984, p.23) sustenta que o mercado garante a eficiência econômica 

desde que assegurada a liberdade dos indivíduos, ou seja, a função do governo deve ser 

resguardar a liberdade dos componentes do mercado, no sentido de garantir a concorrência e a 

livre iniciativa, eliminando eventuais distorções, tal qual um árbitro: 

Enquanto a liberdade efetiva for mantida, a característica central da organização do 

mercado da atividade econômica é a de impedir que uma pessoa interfira com a 

outra no que diz respeito à maior parte de suas atividade. O consumidor é protegido 

da coerção do devedor devido à presença de outros vendedores com quem pode 

negociar. O vendedor é protegido da coerção do consumidor devido à existência de 

outros consumidores a que pode vender. O empregado é protegido da coerção do 
empregador devido a outros empregadores para quem pode trabalhar, e assim por 

diante. E o mercado faz isto, impessoalmente, e sem nenhuma autoridade 

centralizada. 

[...] 

A existência de um mercado livre não elimina, evidentemente, a necessidade de um 

governo. Ao contrário, um governo é essencial para determinação das “regras do 

jogo” e um árbitro para interpretar e pôr em vigor as regras estabelecidas. 

Dentro dessa concepção de mercado, bem como de atuação do Estado na economia 

surge o direito antitruste tendo como objetivo final a garantia da liberdade dos cidadãos e a 

promoção do bem estar social na sociedade, determinando as regras de atuação das empresas 

e os limites necessários para garantia da livre concorrência e do mais próximo do ideário da 

concorrência perfeita. Ressalte-se que, talvez, o maior objetivo da defesa da concorrência 

fosse a sua não existência e a auto-regulação do mercado, concorrência perfeita, devendo o 

Estado agir tão somente no sentido de garantir a atuação do mercado de forma eficiente do 

ponto de vista econômico. 

2. Ordem econômica no Brasil 

No Brasil, a ordem econômica fundamenta-se nos arts. 170 e seguintes da Constituição 

Federal de 1988, sendo clara a posição do constituinte de defesa e incentivo à livre iniciativa e 
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à livre concorrência, sendo ambos princípios basilares por expressa determinação 

constitucional. 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: 

[...] 

IV - livre concorrência; 
[...] 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 

previstos em lei. 

Mais adiante o legislador constituinte reitera sua opção pela posição do Estado como 

regulador da economia e não como explorador direto da atividade econômica: 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de 
atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos 

imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme 

definidos em lei. 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 

sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.  

Eros Roberto Grau (2004, p.312), entende que a ordem econômica na Constituição 

Federal não adota, todavia, a economia liberal e o princípio da auto-regulação da economia, 

consagrando-se como um claro regime intervencionista do Estado: 

Explicitado o sistema capitalista como aquele pelo qual faz opção a ordem 

econômica na Constituição de 1988, cabe indagarmos se ao fazê-lo, o texto 

constitucional rejeita – ou não rejeita - a economia liberal e o princípio da auto-
regulação da economia. 

Essa indagação é, também, prontamente respondida: há nela nitidamente rejeição da 

economia liberal e do princípio da auto-regulação da economia. Basta para tanto, ler 

o art. 170; como anotei anteriormente, neste ensaio, a ordem econômica liberal é 

substituída por uma ordem econômica intervencionista. Sucede que dizer que a 

ordem econômica na Constituição de 1988 é intervencionista, simplesmente, ou 

neoliberal, é nada dizer. 

O autor parece ter razão na medida em que o sistema constitucional prevê diversas 

formas de intervenção do Estado na economia, entretanto, não parece correto dizer que o 

Estado brasileiro rejeita por completo o pensamento liberal, uma vez que a intervenção da 

economia é limitada, atuando o Estado como regulador do mercado. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe para o âmbito constitucional a regulação da 

economia no mercado brasileiro, consagrando um regime de mercado organizado, numa 

postura liberal, uma vez que só admite intervenção do Estado para coibir abusos e preservar a 

livre concorrência, tendo ainda como corolário a defesa e incentivo à livre iniciativa, sendo 
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certo, no entanto, que o liberalismo adotado se distancia do modelo liberal puro de Adam 

Smith (laissez faire, laissez aller, laissez passer), associando-se ao neo-liberalismo ou social-

liberalismo, contemplando a economia de mercado e buscando a auto-regulação da ordem 

econômica como cenário ideal. A importância da escolha pela regulamentação da ordem 

econômica em nível constitucional está no fato de que as normas jurídicas constitucionais 

devem ser interpretadas enquanto princípios, se sobrepondo a todo ordenamento 

infraconstitucional. 

Não há, portanto, contradição entre intervenção estatal na economia e o pensamento 

econômico liberal, este de há muito já reconheceu a necessidade do Estado, entretanto, esta 

atuação deve ser pautada no respeito à livre iniciativa e livre concorrência, princípios 

norteadores da atuação do Estado na economia. 

3. Bem estar e perspectiva “welfarista” 

Como já dito, o objetivo principal da defesa da concorrência é a promoção do bem estar 

social por meio da garantia da eficiência do mercado coibindo condutas anticompetitivas e 

restritivas às liberdades dos cidadãos. Para esse fim é necessária a adoção de regras 

delimitando a atuação dos indivíduos que atuam no mercado (enforcement), cumprindo o 

Estado o papel de regulador da economia. 

Nesse contexto de busca pelo bem estar (welfare) vê-se na defesa da concorrência uma 

forte corrente welfarista, conforme assinala Daniel Goldberg (2006, p. 32): 

Teorias que buscam no bem-estar (individual, social ou agregado) a razão última 

para qualquer política pública partem da intuição de que qualquer alocação deveria 

preocupar-se com o efeito concreto sobre o nível de satisfação das pessoas. Ao 

conjunto maior dessas teorias – que podem ser significativamente distintas entre si – 
denominamos neste trabalho tradição welfarista, uma vez que gira em torno do 

conceito de bem-estar (welfare). (destaques do original) 

Deve-se definir o critério de eficiência econômica para busca do bem estar (welfare) e 

adoção de políticas de defesa da concorrência,  seguindo a tradição da eficiência do ótimo de 

Pareto, ou se feita por intermédio de uma visão econômica do direito (Law & Economics), 

adotando o critério de eficiência Kardor-Hicks. 

A eficiência em Pareto ocorre sempre que a situação beneficia alguém sem prejudicar 

um outro indivíduo, ou seja, caso o beneficio de um ocasione prejuízos a outrem a situação 

não será eficiente; já no critério Kardor-Hicks, a situação será eficiente sempre que o valor da 
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riqueza do ganho ou benefício for superior à perca ou ao prejuízo experimentado por outro 

indivíduo. (PINHEIRO;SADDI, 2006, p.120-121). 

Percebe-se que o ótimo de Pareto tem influência ética, com carga moral, no sentido de 

buscar a solução mais eficiente em relação ao bem estar coletivo, enquanto que o critério 

Karldor-Hicks, baseia-se em fatores econômicos, levando em consideração a quantidade de 

riqueza e bem estar gerado na relação, estando mais de acordo com os critérios de análise 

econômica do direito, inerentes à política antitruste (Law & Economics). 

3.1 Análise econômica do direito e política antitruste 

O movimento do Law&Economics, traduzido por Jairo Saddi e Armando Castelar de 

forma sugestiva como “Direito&Economia” também conhecido como “Análise Econômica do 

Direito” tem origem na década de 60 do século XIX, tendo grandes nomes e influências como 

Ronald H. Coase e Richard Posner. Atualmente vem se desenvolvendo a pesquisa nessa área, 

não só nos Estados Unidos, difundindo-se em vários países, como o Brasil. 

A idéia da escola é, basicamente, a união das ciências jurídica e econômica, aplicando 

conceitos econômicos no direito como a racionalidade dos agentes, bem como a busca da 

eficiência econômica na aplicação do direito e não do critério subjetivo de justiça. Ronald 

Coase (1990, p. 27-28) adverte que o critério de eficiência econômica é benéfico à sociedade 

já que visa um bem estar social. 

O objetivo da política econômica é garantir que as pessoas, quando decidem que 
caminho seguir; escolham aquele que resulta na melhor escolha para o sistema como 

um todo. 

[...] 

Já que, na maior parte das vezes, as pessoas optam por fazer aquilo que elas pensam 

que promove o seu próprio bem-estar, a forma de alterar o seu comportamento na 

esfera econômica é fazer com que seja do seu interesse fazer isso (agir como é 

melhor para o sistema). A única forma disponível para os governos fazerem isso 

(que não por meio da exortação em geral completamente ineficaz) é alterar a lei ou 

sua aplicação.1 (destaques do original) (traduziu-se) 

Nesse sentido, o papel do direito seria garantir a eficiência econômica, tanto por meio 

da elaboração da legislação quanto na sua aplicação. A escola do Law&Economics é, em 

última análise, uma visão econômica do Direito, trabalhando-o a partir de dados empíricos. 

                                                
1  The aim of economic policy is to ensure that people, when deciding which course of action to take, 

choose that which brings about the best outcome for the system as a whole. […] Since, by an large, people 

choose to perform those actions which they think will promote their own interests, the way to after their 

behaviour in the economic sphere is to make it in their interest to do so. The only means available to the 

government for doing this (apart from exhortation, which is commonly ineffective) is a change in the law or its 

administration. 
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Muitas são as críticas a esse pensamento, principalmente em países de tradição jurídica 

romano-germânico, como é o caso do Brasil, argumentando-se as diferenças metodológicas 

entre as duas ciências, principalmente o fato do Direito buscar sempre o critério de justiça 

enquanto a economia busca a eficiência; bem como alegando-se que a visão econômica seria 

demasiadamente simplista para complexa realidade das relações sociais tuteladas pelo Direito. 

Em resposta aos críticos da escola, Rachel Sztajn (2005, p. 82) assim se posiciona: 

Reagir contra o diálogo entre Direito e Economia, para condená-lo, é posição que 

carece de racionalidade. Isso porque, ainda que os fatos sejam considerados sob a 

óptica quantitativa e empírica, própria do método econômico, em nada destrói a 

argumentação jurídica, qualitativa. Lembre-se de que, no direito romano, o 
desempenho e o esforço dos pretores estavam voltados para a busca de eficiência na 

distribuição de justiça e no respeito às normas sociais. Isso em nada é muito 

diferente do que se faz em Law&Economis. Trata-se de aplicação da teoria da 

escolha racional ao Direito (quer se trate de Direito positivo, de usos e costumes, 

decisões dos Tribunais ou normas sociais), uma forma de pensar as normas jurídicas 

levando em conta que os prêmios e punições estão associados tanto às instituições 

quanto à racionalidade econômica e, por isso, devem ser considerados elementos 

formadores do substrato normativo. 

A defesa da concorrência é sem dúvida uma das áreas em que a dimensão entre direito e 

economia é mais evidente, nesse ramo do direito, a necessidade de compatibilizar as análises 

jurídicas e econômicas mais é uma realidade, fazendo com que a aplicação dos preceitos e 

institutos da chamada escola do Law&Economics, mais que uma possibilidade, seja uma 

regra. 

4. Sistema brasileiro de defesa da concorrência 

O Sistema brasileiro de defesa da concorrência – SBDC, tem atribuição de zelar pela 

defesa da concorrência e pelo respeito à Lei 8.884 de 11 de junho de 1994. Referido diploma 

legal regulamenta a concorrência no mercado brasileiro, instituindo ainda a divisão de 

competências e a forma de atuação dos órgãos de cúpula de proteção da economia, quais 

sejam: Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, autarquia federal, Secretaria 

de Direito Econômico – SDE, vinculada ao Ministério da Justiça e Secretaria de 

Acompanhamento Econômico – Seae, vinculada ao Ministério da Fazenda. 

O SBDC e a Lei 8.884/94 atuam, basicamente, em duas frentes principais de combate à 

concorrência desleal. A primeira seriam as infrações à ordem econômica, como prática de 

cartéis, combinação de preços, produção ou quaisquer atitudes voltadas a reduzir ou anular a 

concorrência e o monopólio, quando determinado agente domina de forma isolada mercado 
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relevante, detendo assim forte poder de mercado. Referidas práticas, além das outras espécies 

de infração à ordem econômica estão previstas nos arts. 20 e 21 de referida Lei. 

Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os 

atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os 

seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: 

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre 

iniciativa; 
II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; 

III - aumentar arbitrariamente os lucros; 

IV - exercer de forma abusiva posição dominante. 

Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem 

hipótese prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem 

econômica; 

A segunda se refere às chamadas análises de atos de concentração, ou seja, nos termos 

do art. 54 da Lei a aquisição de uma empresa ou grupo por outros em determinados mercados 

deve ser informada ao SBDC, bem como deverá ser por ele autorizada ou não, dependendo da 

constatação de prejuízos à concorrência. 

Art. 54. Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de 

qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de 

mercados relevantes de bens ou serviços, deverão ser submetidos à apreciação do 

Cade. 

Ressalte-se que a lei antitruste segue a ótica da chamada regra de razão, ou seja, 

diversamente do que ocorre com o Código Penal, por exemplo, a não se pode adotar um 

conceito de tipificação da conduta, não havendo, portanto, nenhuma conduta de ilegalidade 

per si. É necessário que no caso concreto se avalie e identifique o dano gerado ao mercado, 

não se tratando de simples verificação de nexo causal ou de culpabilidade, mas sim do caso 

em si, podendo, inclusive, haver condutas não previstas na lei mas que sejam gravosas ao 

mercado, à livre concorrência ou aos princípio norteadores da ordem econômica 

constitucional  

Cabe ao CADE, nos termos do art. 7º da Lei 8.884/94, dentre outras funções, a tarefa de 

decidir acerca dos processos instaurados pela SDE, bem como sobre a existência ou não de 

infração à ordem econômica. 

Art. 7º Compete ao Plenário do Cade: 

I - zelar pela observância desta lei e seu regulamento e do Regimento Interno do 

Conselho; 

II - decidir sobre a existência de infração à ordem econômica e aplicar as 

penalidades previstas em lei; 

III - decidir os processos instaurados pela Secretaria de Direito Econômico do 

Ministério da Justiça; 
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A SDE é por onde se iniciam os processos no sistema brasileiro de defesa da 

concorrência, cabendo a ela receber e averiguar preliminarmente denúncias de infração à 

ordem econômica ou de atos de concentração, além de outras atribuições, de acordo com o 

art. 14 da Lei 8.884/94. 

Art. 14. Compete à SDE: 

I - zelar pelo cumprimento desta lei, monitorando e acompanhando as práticas de 

mercado; 

II - acompanhar, permanentemente, as atividades e práticas comerciais de pessoas 

físicas ou jurídicas que detiverem posição dominante em mercado relevante de bens 

ou serviços, para prevenir infrações da ordem econômica, podendo, para tanto, 

requisitar as informações e documentos necessários, mantendo o sigilo legal, quando 

for o caso; 

III - proceder, em face de indícios de infração da ordem econômica, a averiguações 

preliminares para instauração de processo administrativo; 
IV - decidir pela insubsistência dos indícios, arquivando os autos das averiguações 

preliminares; 

V - requisitar informações de quaisquer pessoas, órgãos, autoridades e entidades 

públicas ou privadas, mantendo o sigilo legal quando for o caso, bem como 

determinar as diligências que se fizerem necessárias ao exercício das suas funções; 

VI - instaurar processo administrativo para apuração e repressão de infrações da 

ordem econômica; 

VII - recorrer de ofício ao Cade, quando decidir pelo arquivamento das averiguações 

preliminares ou do processo administrativo; 

VIII - remeter ao Cade, para julgamento, os processos que instaurar, quando 

entender configurada infração da ordem econômica; 

A Seae teve origem em 1995, com o surgimento do plano real e, de início, teve a função 

de controlar os preços e tarifas públicas. Atualmente, como o aumento do liberalismo 

econômico e o desenvolvimento da defesa da concorrência, a Seae assumiu a função de 

acompanhar a regulação de setores passíveis de grandes assimetrias de informação ou de 

estruturas de mercado concentrado, com pouca competitividade. (PINHEIRO; SADDI 2006, 

p.388). 

4.1 Projeto de Lei nº: 3.937/04 SuperCADE e alterações no Sistema 

Tramita no Congresso Nacional desde 07 de julho de 2004 o projeto de lei ordinária de 

autoria do deputado Carlos Eduardo Cadoca do Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro – PMDB, sob o nº: 3.937/04. Referido projeto traz uma série de alterações na 

estrutura do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC, como a fusão das 

atividades atualmente desenvolvidas em separado pelo CADE e pela SDE e a criação do 

cargo de Superintendente do CADE. 
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Tais alterações estruturais, provocando conseqüentemente o aumento de estrutura, 

atividades e pessoal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, fizeram com que o 

projeto ficasse conhecido como “SuperCADE” . 

Mesmo há tanto tempo em deliberação e discussão, mais de seis anos, sendo também, 

de há muito esperado pelas autoridades de defesa da concorrência no Brasil, o processo 

legislativo de aprovação do projeto vem se desenvolvendo de maneira lenta e gradual. Talvez 

seja tal demora reflexo da influência de grandes investidores e empresários no Congresso 

Nacional, receosos de que tais mudanças venham aprimorar o crescente desenvolvimento e 

melhoramento do SBDC conforme se espera. Tanto isto é verdade que o projeto foi recém 

aprovado na câmara dos deputados mas ainda deverá passar pelo Senado Federal. Sobre o 

projeto afirmam Mariana Tavares e Arthur Badin (2009 on line):    

Nesta semana, a Câmara dos Deputados deve votar o projeto de lei 3.937/04, que 

visa a modernizar a lei de defesa da concorrência brasileira e reformar o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE). O texto final (disponível em 

www.cade.gov.br) foi aprovado por comissão especialmente criada para analisar a 

matéria e representa amplo consenso obtido durante mais de oito anos de debates. 

Referido projeto faz parte da agenda de reformas institucionais do Plano de 

Aceleração do Crescimento (PAC), pois objetiva fomentar um ambiente de negócios 
mais dinâmico e competitivo, que assegurará o crescimento econômico de longo 

prazo e a competitividade global da indústria nacional. Sua aprovação dotará o 

Brasil de um dos mais modernos e avançados sistemas antitruste do mundo, 

incentivando o aumento da eficiência econômica, da produtividade e da inovação 

tecnológica. 

Além dessas modificações o projeto altera ainda o tratamento dado pela atual lei 

antitruste, 8.884 de 11 de junho de 1994 às infrações a ordem econômica tipificando algumas 

das principais condutas infrativas mas sem todavia se afastar da regra de razão acima 

apontada, facilitando assim na compreensão por parte dos administrados e do SBDC o que 

constitui efetivamente uma infração. 

A atual redação do projeto de lei, aprovado pela Câmara e pronto para iniciar as 

deliberações no Senado Federal (2008, on line) assim dispõe: 

Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de 

culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou 

possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: 
I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre 

iniciativa; 

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; 

III - aumentar arbitrariamente os lucros; e 

IV - exercer de forma abusiva posição dominante. 

§ 1º A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior 

eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o 

ilícito previsto no inciso II do caput deste artigo. 
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§ 2º Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas 

for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou 

quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do mercado relevante, podendo este 

percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da economia. 

§ 3º As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem 

hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da 

ordem econômica: 

I - acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente, 

sob qualquer forma: 

a) os preços de bens ou serviços ofertados individualmente; 

b) a produção ou a comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de bens 
ou a prestação de um número, volume ou freqüência restrita ou limitada de serviços; 

c) a divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de bens ou 

serviços, mediante, dentre outros, a distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou 

períodos; 

d) preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública; 

II – promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou 

concertada entre concorrentes; 

III - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado; 

IV - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de 

empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou 

serviços; 
V - impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, 

equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição; 

VI - exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de 

comunicação de massa; 

VII - utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros; 

VIII - regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou 

controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou 

prestação de serviços, ou para dificultar investimentos destinados à produção de 

bens ou serviços ou à sua distribuição; 

IX - impor, no comércio de bens ou serviços, a distribuidores, varejistas e 

representantes preços de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades 
mínimas ou máximas, margem de lucro ou quaisquer outras condições de 

comercialização relativos a negócios destes com terceiros; 

X - discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação 

diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de 

serviços; 

XI - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de 

pagamento normais aos usos e costumes comerciais; 

XII - dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações 

comerciais de prazo indeterminado em razão de recusa da outra parte em submeter-

se a cláusulas e condições comerciais injustificáveis ou anticoncorrenciais; 

XIII - destruir, inutilizar ou açambarcar matérias primas, produtos intermediários ou 

acabados, assim como destruir, inutilizar ou dificultar a operação de equipamentos 
destinados a produzi-los, distribuí-los ou transportá-los; 

XIV - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou 

intelectual ou de tecnologia; 

XV - vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de 

custo; 

XVI - reter bens de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos 

custos de produção; 

XVII - cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa 

comprovada; 

XVIII - subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um 

serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição 
de um bem; 

XIX - exigir ou conceder exclusividade, inclusive territorial, de distribuição de bens 

ou de prestação de serviços; e 
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XX – exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, 

intelectual, tecnologia ou marca. (Grifou-se) 

Evidencia-se que a redação do art. 36 e parágrafo terceiro acima transcritos em destaque 

em muito se aproximam da redação atual dos arts. 20 e 21 da Lei 8.884/94, restando a maior 

parte das modificações em relação a tipificação de condutas visando o legislador dar uma 

maior certeza e segurança jurídica no tocante a determinação das condutas tidas por infrações. 

No entanto percebe-se que não foi abandonada a regra de razão segundo a qual quaisquer 

condutas, tipificadas ou não, que tenha o condão de gerar dano na economia poderão ser 

analisadas e punidas pelo SBDC, a criatividade dos agente de mercado em burlar a lei poderia 

ser enorme caso assim não fosse. Além disso, eventuais condutas tidas como infração nos 

exatos termos da nova redação da lei, somente poderão ser punidas se verificada a lesividade 

ou ao menos a possibilidade de ocorrência desta no mercado relevante analisado.  

Em relação à estrutura o CADE passará a contar com o Tribunal Administrativo de 

defesa econômica que corresponderá à atual função desenvolvida pelo órgão; o Departamento 

de estudos econômicos que absorverá parte da atual função da SDE e da Secretaria de 

Acompanhamento Econômico – SEAE, voltada ao auxílio das análises dos efeitos 

econômicos nos mercados; e, ainda, a Superintendência Geral composta pelo Superintendente 

Geral e dois adjuntos. 

A Superintendência Geral, além de absorver a função investigativa atualmente 

desenvolvida pela SDE, terá a função de instruir processos, requisitar documentos, bem como 

desafogar a função dos Conselheiros e do Presidente do Tribunal Administrativo, gerando 

uma maior eficiência na análise de processos que, atualmente, são todos indistintamente 

analisados pelo plenário do CADE. O art. 13 do projeto assim dispõe sobre as atribuições da 

Superintendência: 

Art. 13. Compete à Superintendência-Geral: 
I - zelar pelo cumprimento desta Lei, monitorando e acompanhando as práticas de 

mercado; 

II - acompanhar, permanentemente, as atividades e práticas comerciais de pessoas 

físicas ou jurídicas que detiverem posição dominante em mercado relevante de bens 

ou serviços, para prevenir infrações da ordem econômica, podendo, para tanto, 

requisitar as informações e documentos necessários, mantendo o sigilo legal, quando 

for o caso; 

III - promover, em face de indícios de infração da ordem econômica, procedimento 

preparatório de inquérito administrativo e inquérito administrativo para apuração de 

infrações à ordem econômica; 

IV - decidir pela insubsistência dos indícios, arquivando os autos do inquérito 
administrativo ou de seu procedimento preparatório; 

V – instaurar e instruir processo administrativo para imposição de sanções 

administrativas por infrações à ordem econômica, procedimento para apuração de 
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ato de concentração, processo administrativo para análise de ato de concentração 

econômica e processo administrativo para imposição de sanções processuais 

incidentais instaurados para prevenção, apuração ou repressão de infrações à ordem 

econômica; 

VI - no interesse da instrução dos tipos processuais referidos nesta Lei: 

a) requisitar informações e documentos de quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, 

órgãos, autoridades e entidades, públicas ou privadas, mantendo o sigilo legal, 

quando for o caso, bem como determinar as diligências que se fizerem necessárias 

ao exercício de suas funções; 

b) requisitar esclarecimentos orais de quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, órgãos, 

autoridades e entidades, públicas ou privadas, na forma desta Lei; 
c) realizar inspeção na sede social, estabelecimento, escritório, filial ou sucursal de 

empresa investigada, de estoques, objetos, papéis de qualquer natureza, assim como 

livros comerciais, computadores e arquivos eletrônicos, podendo-se extrair ou 

requisitar cópias de quaisquer documentos ou dados eletrônicos, desde que a 

inspecionada seja notificada com pelo menos 24 horas de antecedência e a inspeção 

seja iniciada entre as 6 e as 18 horas; 

d) requerer ao Poder Judiciário, por meio da Procuradoria Federal junto ao Cade, 

mandado de busca e apreensão de objetos, papéis de qualquer natureza, assim como 

de livros comerciais, computadores e arquivos magnéticos de empresa ou pessoa 

física, no interesse de inquérito administrativo ou de processo administrativo para 

imposição de sanções administrativas por infrações à ordem econômica, aplicando-
se, no que couber, o disposto no art. 839 e seguintes da Lei nº 5.689, de 11 de 

janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sendo inexigível a propositura de ação 

principal; 

e) requisitar vista e cópia de documentos e objetos constantes de inquéritos e 

processos administrativos instaurados por órgãos ou entidades da administração 

pública federal; 

f) requerer vista e cópia de inquéritos policiais, ações judiciais de quaisquer 

natureza, bem como de inquéritos e processos administrativos instaurados por outros 

entes da federação, devendo o Conselho observar as mesmas restrições de  sigilo 

eventualmente estabelecidas nos procedimentos de origem; 

VII - recorrer de ofício ao Tribunal quando decidir pelo arquivamento de processo 
administrativo para imposição de sanções administrativas por infrações à ordem 

econômica; 

VIII - remeter ao Tribunal, para julgamento, os processos administrativos que 

instaurar, quando entender configurada infração da ordem econômica; 

IX – propor termo de compromisso de cessação de prática por infração à ordem 

econômica, submetendo-o à aprovação do Tribunal, e fiscalizar o seu cumprimento; 

X - sugerir ao Tribunal condições para a celebração de acordo em controle de 

concentrações e fiscalizar o seu cumprimento; 

XI - adotar medidas preventivas que conduzam à cessação de prática que constitua 

infração da ordem econômica, fixando prazo para seu cumprimento e o valor da 

multa diária a ser aplicada, no caso de descumprimento; 

XII - receber, instruir e aprovar ou impugnar perante o Tribunal os processos 
administrativos para análise de ato de concentração econômica; 

XIII - orientar os órgãos e entidades da administração pública quanto à adoção de 

medidas necessárias ao cumprimento desta Lei; 

XIV - desenvolver estudos e pesquisas objetivando orientar a política de prevenção 

de infrações da ordem econômica; 

XV - instruir o público sobre as diversas formas de infração da ordem econômica e 

os modos de sua prevenção e repressão; 

XVI - exercer outras atribuições previstas em lei; 

XVII - prestar ao Poder Judiciário, sempre que solicitado, todas as informações 

sobre andamento das investigações, podendo, inclusive, fornecer cópias dos autos 

para instruir ações judiciais; e 
XVIII – adotar as medidas administrativas necessárias à execução e ao cumprimento 

das decisões do Plenário. 
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Tais alterações vêm em consonância com o atual estágio de desenvolvimento da defesa 

da concorrência no Brasil, consolidando a posição do país como potência econômica e 

desenvolvimento, reforçando a estrutura do SBDC que, atualmente, não corresponde 

eficientemente à demanda existente nos mercados nacionais. Nesse sentido é o entendimento 

de Arthur Badin e Mariana Tavares (2009, on line): 

Dados os significativos avanços assistidos nos últimos anos, o Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência encontra-se muito próximo do “limite de exaustão dos 
fatores de produção”. Atualmente, apenas 22 técnicos são responsáveis pela 

condução das investigações de cartéis em todo país. O CADE, por seu turno, assiste 

à baixa efetividade de sua política de controle de fusões e aquisições, devido ao 

sistema legal atualmente em vigor, que não impõe prazos fixos para uma decisão 

final do CADE, submete, de forma redundante, o mesmo processo à análise de 

diversos órgãos e permite que as empresas apresentem a operação somente depois de 

realizada. A conjunção desses três fatores impede que as decisões do CADE sejam 

tempestivas e impõe às empresas elevados custos associados à incerteza do negócio 

jurídico. 

Nesse sentido, há uma grande expectativa na implementação das alterações do projeto 

de lei que unificará as funções do CADE e da SDE, notadamente investigatória, instrutória e 

decisória em relação às análises de atos de concentração bem como de condutas 

potencialmente geradoras de infrações à ordem econômica. Tais modificações certamente 

refletirão positivamente nas questões abordadas nesta pesquisa, algumas delas decorrentes, 

inclusive, na lentidão e ausência de coesão no tratamento dado a matéria pelos órgãos 

componentes do SBDC. Espera-se, portanto, que o “SuperCADE” contribua ainda mais para 

o crescimento e desenvolvimento do pensamento de defesa da concorrência no Brasil. 

5. Sistema financeiro: conflito de competência entre BACEN e SBDC? 

Em relação ao sistema financeiro, existe uma divergência acerca da competência de 

atuação do SBDC na análise dos atos de concentração e de infração à ordem econômica, 

alegando-se que seria caso de competência privativa da autoridade monetária – Banco Central 

– em virtude das especificidades desse setor. 

O mercado financeiro é de extrema importância para economia de um país não se 

sujeitando às regras ordinárias de um mercado como as acima expostas. Em primeiro lugar, 

não há livre acesso a esse setor, devendo o ingresso de novos agentes ser autorizado pelo 

Banco Central – BACEN. Não há, portanto, a livre iniciativa, principio constitucional e 

objetivo da defesa da concorrência. Ademais, a higidez econômica e estabilidade financeira 

de todos os mercados dependem diretamente do mercado financeiro sendo certo que, nesse 
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setor específico, tais objetivos são mais importantes que o bem estar do consumidor, outro 

objetivo direto da política de defesa da concorrência. 

Confirmando tais aspectos a Constituição Federal estabelece um tratamento 

diferenciado ao mercado financeiro em relação a ordem econômica em geral, no termos do 

art. 192: 

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o 

desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em 
todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será 

regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do 

capital estrangeiro nas instituições que o integram. 

Rachel Sztajn (2002, p. 248), ao tratar da questão, assim se manifesta: 

A especialidade dada ao mercado financeiro no texto constitucional tem fundamento 

na estreita ligação com a função político-social que o ordenamento lhe confere. A 

especificidade estrutural e funcional do setor financeiro demanda um conjunto de 

regras próprias que aparece sob a forma de regulação das instituições financeiras. 

Por isso que as normas que regem a atividade bancária dispõem sobre o poder do 

BACEN quanto à autorização (discricionária) para a entrada do mercado, a 

fiscalização e a supervisão do sistema, além, claro, das barreiras à saída. As 

restrições decorrem da necessidade de controles para o bom funcionamento do 

sistema e são, por si mesmas, restritivas da concorrência. O mercado financeiro é 

pouco contestável. 

Além disso, a divergência é existente também em relação a interpretação das leis que 

tratam sobre a questão. Assim afirma o art. 10 da Lei 4.595/64, que trata do sistema 

financeiro: 

Art. 10. Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil: 

IX - Exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades 

previstas;  

X - Conceder autorização às instituições financeiras, a fim de que possam:  

a) funcionar no País;  

b) instalar ou transferir suas sedes, ou dependências, inclusive no exterior; 

c) ser transformadas, fundidas, incorporadas ou encampadas; 

d) praticar operações de câmbio, crédito real e venda habitual de títulos da dívida 

pública federal, estadual ou municipal, ações Debêntures, letras hipotecárias e outros 
títulos de crédito ou mobiliários; 

e) ter prorrogados os prazos concedidos para funcionamento; 

f) alterar seus estatutos. 

g) alienar ou, por qualquer outra forma, transferir o seu controle acionário. 

(Grifou-se) 

Mais adiante, estabelece o art. 18 do mesmo dispositivo legal: 

Art. 18. As instituições  financeiras  somente poderão   funcionar  no País  mediante  

prévia autorização do Banco Central  da República do Brasil ou decreto do  Poder  

Executivo, quando forem estrangeiras. 

§ 1º Além dos estabelecimentos bancários oficiais ou privados, das sociedades de 

crédito, financiamento e investimentos, das caixas econômicas e das cooperativas de 
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crédito ou a seção de crédito das cooperativas que a tenham, também se subordinam 

às disposições e disciplina desta lei no que for aplicável, as bolsas de valores, 

companhias de seguros e de capitalização, as sociedades que efetuam distribuição de 

prêmios em imóveis, mercadorias ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua 

emissão ou por qualquer forma, e as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por 

conta própria ou de terceiros, atividade relacionada com a compra e venda de ações 

e outros quaisquer títulos, realizando nos mercados financeiros e de capitais 

operações ou serviços de natureza dos executados pelas instituições financeiras. 

§ 2º O Banco Central da Republica do Brasil, no exercício da fiscalização que 

lhe compete, regulará as condições de concorrência entre instituições 

financeiras, coibindo-lhes os abusos com a aplicação da pena (Vetado) nos 

termos desta lei. 

§ 3º Dependerão de prévia autorização do Banco Central da República do Brasil as 

campanhas destinadas à coleta de recursos do público, praticadas por pessoas físicas 

ou jurídicas abrangidas neste artigo, salvo para subscrição pública de ações, nos 

termos da lei das sociedades por ações. (Grifou-se) 

Conforme já mostrado neste trabalho, o art. 54 da Lei 8.884/94 parece atribuir igual 

competência ao SBDC, não excluindo de sua atuação nenhum mercado específico: 

Art. 54. Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de 

qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de 

mercados relevantes de bens ou serviços, deverão ser submetidos à apreciação do 

Cade. 

Diante disso, chegou-se inclusive a questionar se o dispositivo da Lei 4.595/64 teria 

sido revogado pela Lei 8.884/94, mais nova, conforme afirma Rachel Sztajn (2002, p. 249): 

Entendo que o sistema financeiro não segue, no que concerne a entrada no setor e à 

competição, a regra geral do art. 170 da Constituição da República. O mercado é 

modelado pelo BACEN (art. 192 da Constituição de 1988), em razão da importância 

da defesa da moeda e da estabilidade macroeconômica. Com base nesse fundamento 

constitucional pode-se afastar as regras gerais da concorrência e permitir a 

concentração fora das regras previstas na Lei 8.884/94? Teria sido revogado o art. 

18 da Lei 4.595/64? 

Entretanto essa revogação, seguindo a inteligência da Lei de Introdução ao Código 

Civil, somente seria possível se o dispositivo constante na Lei 8.884/94 fosse expresso nessa 

revogação ou, se fosse o caso de revogação tácita, referida lei viesse a tutelar a matéria 

abrangida pela legislação posterior de forma completa, o que não é o caso. 

Confirmando esse entendimento a Lei 9.447/97 reafirma a competência do Banco 

Central em matéria de concentração no mercado financeiro, o que não poderia ser diferente 

dada a especificidade do setor: 

Art. 5º Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 2º e 15 

da Lei nº 6.024, de 1974, e no art. 1º do Decreto-lei nº 2.321, de 1987, é facultado ao 

Banco Central do Brasil, visando assegurar a normalidade da economia pública e 

resguardar os interesses dos depositantes, investidores e demais credores, sem 

prejuízo da posterior adoção dos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou 

administração especial temporária, determinar as seguintes medidas: 
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I - capitalização da sociedade, com o aporte de recursos necessários ao seu 

soerguimento, em montante por ele fixado; 

II - transferência do controle acionário; 

III - reorganização societária, inclusive mediante incorporação, fusão ou cisão. 

Parágrafo único. Não implementadas as medidas de que trata este artigo, no prazo 

estabelecido pelo Banco Central do Brasil, decretar-se-á o regime especial cabível. 

Diante disso como solucionar a questão? Seria o caso de afastar a atuação do SBDC do 

mercado financeiro e deixa-la privativamente sob a guarda do BACEN? De outro lado, seria 

correto afastar a competência do BACEN em relação aos assuntos de defesa da concorrência 

para atuação exclusiva do SBDC no mercado financeiro, ou ainda seria caso de competência 

concorrente dos dois órgãos? 

Rachel Sztajn (2002, p. 253) se posiciona no sentido de que, dada as peculiaridades do 

mercado financeiro aqui apontadas e a não revogação dos dispositivos legais, a competência 

seria privativa do BACEN. 

No que se refere ao risco sistêmico percebe-se que o sistema financeiro não tem as 

mesmas características de outros setores da economia, que a ele aplicam-se regras 

próprias e o BACEN, como autoridade monetária, tem competência exclusiva para 

fixar as regras que garantam a higidez do sistema. Considerando as diferentes 
acepções da expressão risco sist6emico anteriormente propostas, mesmo em 

presença de concentrações voluntárias – aquisição e controle, seguida ou não de 

fusão ou incorporação – cabe ao BACEN manifestar-se isoladamente diante do risco 

potencial que podem gerar. Se há possibilidade, mesmo remota, de risco sistêmico a 

competência do BACEN em relação à concentração da instituições financeiras para 

a salvaguarda do sistema é absoluta pois essa salvaguarda se sobrepõe a qualquer 

outra. 

[...] 

Não revogado o art. 10 da Lei 4.595/64, compete privativamente ao BACEN 

autorizar a fusão, incorporação e encampação de instituições financeiras. 

Outro é o entendimento de Calixto Salomão Filho (2002, p. 140-141) que aponta para a 

possibilidade de uma competência concorrente. 

Em primeiro lugar é preciso ter em conta que a hierarquia é princípio administrativo 

incompatível com a autonomia. Órgãos exatamente por não se inter-relacionarem, 

não se colocam naturalmente em posição de revisão de atuação de outros órgãos. 

[...] 

Assim, por exemplo, no que se refere à recente polêmica entre o CADE e o Banco 

Central em matéria de atos de concentração, é perfeitamente possível ao CADE, 

após decisão no sentido de aprovação pelo Banco Central, aplicar multas por atos de 
concentração entre instituições financeiras a ela não apresentadas. 

O autor parece ter razão na medida em que a competência de ambos os órgãos parece ter 

sido o objetivo do legislador que não estabeleceu qualquer restrição de atuação, ademais, 

tratando-se de sistema financeiro, não se pode afastar completamente a atuação do BACEN, 

sob pena de gerar prejuízos maiores a toda economia. Não bastando isso, na prática, em casos 

de concentração, os agentes de mercado têm se submetido tanto à apreciação do BACEN 
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como do SBDC, confirmando o entendimento acima esposado. Tem-se como exemplo a 

recente fusão entre os bancos Itaú e Unibanco em grande parte incentivada pela crise mundial. 

(2008, on line). 

Nesse sentido, facilmente se percebe a necessidade de uma atuação consistente e 

eficiente do SBDC em relação a esse mercado, no intuito de evitar o elevado poder de 

mercado das instituições financeiras, bem como de garantir a existência de ambiente 

concorrencial nesse mercado. Quanto à coexistência entre a atuação de agências reguladoras 

como o Banco Central e o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, é corrente o 

entendimento de que a atuação de ambos não se exclui, mas se complementa, estando o 

primeiro mais voltado a regular mercados com falhas naturais, e o segundo a manter o 

ambiente concorrencial. Nesse sentido é a lição de Luciano Sotero Santiago (2008, p. 387): 

Por outro lado, "a agência reguladora não possui o instrumental apto para efetivar a 

defesa da concorrência, uma vez que a Lei n0 8.884-94 estabelece-o exclusivamente 

para o CADE”.  

[...] 

Neste contexto, a doutrina ressalta a imprescinbilidade da aplicação da legislação da 

defesa da concorrência não somente a setores não regulados, mas também aos 

tradicionalmente regulados e aos recentemente regulados, fruto de desconcentração, 
em setores anteriormente dominados por monopólio naturais. 

Calixto Salomão Filho (2007, p. 249-250), por sua vez, entende que a interação entre 

defesa da concorrência e regulação dependerá da opção do Estado pelo modelo regulatório em 

cada setor da economia: 

O sistema de concessão e permissão do serviço público não é, ao menos no caso 

típico, compatível com o mercado, pois o Estado tudo regula: tarifas, qualidade do 

serviço e a própria entrada e saída do mercado. A concessão e a permissão são, via 

de regra, atribuídas a um só agente econômico, criando-se portanto um monopólio, 

cuja fiscalização e o controle é responsabilidade do órgão que outorga a concessão 

ou a permissão. 

[...] 
Bastante diferente deve ser a análise quando a regulamentação visa não à 

substituição completa do sistema de mercado, mas apenas corrigir imperfeições de 

seu funcionamento. 

Nos mercados em que há a total interferência do agente regulador haveria, portanto, 

uma isenção antitruste, até porque o próprio mercado é incompatível com as estruturar 

analisadas, já nos mercados em que o agente se restringe a corrigir falhas, necessária é a 

aplicação da lei antitruste até pelos termos da lei 8.884/94, não estabelecerem exceção. 

No entanto, a polêmica continua no caso de divergência entre as duas autoridades como, 

por exemplo, a autorização de uma concentração por parte do BACEN e uma vedação do 
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SBDC. Nesses casos, a única saída aparente seria recorrer ao judiciário o que prejudica a 

autonomia da autoridade administrativa financeira e de defesa da concorrência, além de gerar 

uma demora incompatível com as necessidades dinâmicas do mercado financeiro. 

Recentemente é discutida a concentração de mercado em relação aos cartões de crédito 

e débito, conforme aponta Thiago Cid (2009, on line):  

O BC já listou vários problemas e enfatizou seu interesse em controlar o setor, num 

relatório preliminar feito com os ministérios da Justiça e da Fazenda. Esse primeiro 
diagnóstico destacou como o mercado de cartões no Brasil é virtualmente controlado 

por apenas duas empresas e como esse acúmulo de poder faz com que o consumidor 

pague mais pelas compras – mesmo sem utilizar o cartão – sem que o comerciante 

se beneficie com isso.  

Para entender as distorções, é preciso analisar o elo menos conhecido do público na 

cadeia dos cartões de pagamento: os credenciadores. São as empresas que alugam, 

para as lojas, os terminais e a estrutura tecnológica necessária aos pagamentos com 

cartões. Eles também processam as informações de compra e transferem para o 

lojista o dinheiro do banco que tem a conta do consumidor. No Brasil, dois 

credenciadores dominam 80% do mercado, e cada um trabalha apenas com uma 

prestadora de serviços financeiros (a “bandeira” do cartão).  
A credenciadora Visanet, maior do Brasil, tem contrato de exclusividade com a 

Visa. A Redecard, segunda maior, trabalha apenas com a Mastercard, mesmo sem 

ter contrato de exclusividade. Se um lojista quiser oferecer aos clientes a 

possibilidade de pagar com Visa e Mastercard, tem de pagar pelos serviços das duas 

credenciadoras, separadamente. O equipamento de uma não aceita cartões de outra. 

Sem opções no mercado, os lojistas aceitam as tarifas e condições da Visanet e da 

Redecard e repassam os custos ao consumidor.  

É claro que as credenciadoras e as bandeiras precisam ser pagas. Além da facilidade 

de usar crédito, seu serviço dá mais segurança aos usuários, principalmente em 

grandes cidades. Deixar o cliente sem poder pagar com cartão é uma péssima 

escolha para o lojista. Os cartões de crédito, de débito e de loja são o meio de 
pagamento que mais cresce no país. Em julho, havia cerca de 540 milhões de cartões 

ativos, respondendo por 22% dos pagamentos. O índice deve chegar a 30% em 

2012, segundo a consultoria Boanerges e Cia, especializada em varejo financeiro.  

Tal situação traz mais uma vez esses questionamentos acerca de competência de 

atribuição; seria atribuição do BACEN ou do SBDC adotar medidas para sanar essa 

distorção? Em verdade, ao que parece, o mais indicado seria uma atuação conjunta dos órgãos 

que poderiam estabelecer um sistema unificado de atuação no mercado financeiro, 

beneficiando a economia e toda a sociedade. 

 

Conclusão 

O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência é essencial ao bom funcionamento do 

mercado e conseqüente desenvolvimento da economia. Ao longo deste trabalho, procurou-se 
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demonstrar a sua direta relação com o pensamento econômico liberal e a ordem econômica 

vigente na constituição de 1988. 

O mercado financeiro merece especial atenção no tocante ao controle de sua atuação, 

sendo certo que, por suas especificidades, não se enquadra no modelo liberal de busca pela 

“auto-regulação”, necessitando de uma regulação exaustiva do Estado que deve atuar de 

forma eficiente. A falta de uma política bem estruturada e definida no setor financeiro pode 

gerar crises em toda economia como é bom exemplo a recente crise de crédito de proporções 

mundiais. 

Importa destacar mais uma vez que o papel do Banco Central é de singular importância 

para garantir a eficiência econômica. Acredita-se que a atuação estatal de forma eficiente 

nesse setor é a única saída efetiva para busca de um sólido desenvolvimento econômico. 

O presente trabalho não pretendeu, e certamente não conseguiu esgotar o tema tratado. 

Todavia, há aqui um claro direcionamento no sentido de se chegar a uma conclusão sobre a 

questão: há espaço para atuação do SBDC no mercado financeiro? E mais especificamente: 

seria possível uma atuação conjunta de BACEN e SBDC?  

Acredita-se que muitos elementos apontam para essa viabilidade, bem como sua 

efetividade prática geraria muitos benefícios como maior celeridade na regulamentação estatal 

e o afastamento da possibilidade de conflitos de decisões por órgãos administrativos distintos. 
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INTERFERÊNCIA DO ESTADO NA ECONOMIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

INTERFERENCE OF THE STATE IN THE ECONOMY AND DIGNITY OF THE HUMAN PERSON

Elizabeth Alice Barbosa Silva de Araujo

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo estudar os limites legais da intervenção do Estado na economia, tendo como
parâmetro o princípio da dignidade da pessoa humana. Será feito o estudo da pertinência da intervenção na
economia nas diversas concepções de Estado e sua conexão com o conceito de soberania nacional. A
atuação do poder judiciário é fundamental no sentido de não permitir que a política econômica adotada pelo
governo apresente medidas recessivas capazes de ofender aos princípios constitucionais da ordem econômica
e, principalmente, à dignidade da pessoa humana. Para ilustrar os problemas ocasionados pela interferência
do Estado na economia em dissonância com os limites impostos pela Constituição Federal de 1988 e o
conseqüente envolvimento do Poder judiciário para coibir estas medidas, será estudado um caso específico
dentre os planos econômicos brasileiros, talvez o mais dramático em sua ofensa à dignidade da pessoa
humana: o Plano Collor I (Lei 8.024/90) que realizou o bloqueio dos ativos financeiros, dentre outras
medidas recessivas.
PALAVRAS-CHAVES: INTERVENÇÃO NA ECONOMIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA,
PLANOS ECONÔMICOS, DIREITO E ECONOMIA.

ABSTRACT
This work aims to study the legal limits of state intervention in the economy, having as parameter the
principle of human dignity. The study of the appropriateness of intervention in the economy in the various
concepts of State and its connection with the concept of national sovereignty will be performed. The role of
the judiciary power is essential in order not to allow that the economic policy adopted by the Government
present recessionary measures that can offend the constitutional principles of economic order and especially
the human dignity. To illustrate the problems caused by state interference in the economy in disagreement
with the limits imposed by the Constitution of 1988 and the consequent involvement of the Judiciary power
to avoid these measures a specific case from the Brazilian economic plans, perhaps the most dramatic in its
affront to human dignity: the Collor Plan (Law 8.024/90) conducting the blocking of financial assets, among
other measures recessive, will be studied.
KEYWORDS: INTERVENTION IN THE ECONOMY, DIGNITY OF HUMAN PERSON, ECONOMIC
PLANS, LAW AND ECONOMICS.

 

INTRODUÇÃO

Este trabalho se origina do entendimento de que o princípio da dignidade da pessoa humana é o
núcleo essencial dos princípios da ordem econômica na Constituição Federal Brasileira. A sociedade, no
momento em que escolheu se tornar um Estado Democrático de Direito que tem por fundamento esta
dignidade, deixou de se prender a uma determinada doutrina econômica, vinculando-se apenas ao bem estar
social.

Há, portanto, que se fazer uma análise da atuação estatal no tocante à regulação econômica e
estudar a possibilidade de atuação do judiciário como garantidor de que as políticas econômicas brasileiras
sejam pautadas dentro do fundamento da dignidade da pessoa humana e dos princípios da Ordem Econômica
e Social.

O objetivo maior será a definição de parâmetros para o controle jurisdicional da atuação do Estado
na economia, delimitando a abrangência do princípio da dignidade da pessoa humana ante a ordem
econômica brasileira e os mecanismos estatais de controle de mercado, notadamente no que concerne à livre
concorrência. Deste modo, será avaliada e defendida a legitimidade do controle jurisdicional das políticas
públicas na área econômica como fomento à dignidade da pessoa humana.

A pesquisa se delineará através de documentação indireta, pois foram utilizados dados colhidos de
fontes bibliográficas e documentais. Em face da origem destes dados, a pesquisa se classifica, quando ao
delineamento, em bibliográfica e documental.

Será feito o estudo da intervenção na economia na evolução da concepção de Estado moderno, a
interferência desta evolução no conceito de soberania nacional e uma análise dos conceitos envolvidos no
embate entre a economia e a interferência estatal no mercado, com o objetivo de definir quando o poder
judiciário poderá atuar no sentido de não permitir que o limite da dignidade humana seja ultrapassado pela
política econômica.

Para ilustrar as conclusões teoricamente construídas será feito o estudo dos planos econômicos
brasileiros e de um caso específico, talvez o mais dramático, de intervenção do Estado na economia de forma
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a ofender a dignidade da pessoa humana: o Plano Collor I (Medida Provisória convertida na lei 8.024/90).
Este “pacote” de medidas econômicas teve como ato mais invasivo o bloqueio dos ativos financeiros, ou
seja, de contas correntes e de poupança que superassem determinado valor de todos os brasileiros. Neste
tópico trataremos da ofensa cometida contra a dignidade dos brasileiros e do comportamento do poder
judiciário no combate a esta afronta. Ou seja, se analisará se estes planos, em suas tentativas de controlar a
inflação artificialmente respeitaram a dignidade do cidadão brasileiro e qual o papel do judiciário  nesta
apreciação.

1 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E INTERVENÇÃO NA ECONOMIA

A dignidade da pessoa humana é princípio fundamental do Estado brasileiro e se integra
indissociavelmente com todo o arcabouço constitucional. Está inserida no cerne de todos os princípios
adotados pelo ordenamento pátrio, inclusive daqueles que tratam da ordem econômica, aos quais serve de
base, por terem a finalidade precípua de assegurar a todos uma existência digna (art. 170, caput, CF). Desta
forma, tais princípios não podem ser analisados isoladamente, vez que se imiscuem e trabalham de forma
coordenada para alcançar os desígnios de um Estado Democrático de Direito.

Eros Grau referindo-se ao princípio da dignidade e seu envolvimento com a atividade econômica
assevera que  “... o exercício de qualquer parcela da atividade econômica de modo não adequado àquela
promoção expressará violação do princípio duplamente contemplado na constituição...”[1]. Ou seja, dentre
todos os princípios elencados na ordem econômica, mesmo os que se referem à liberdade de mercado e de
empresa, devem ter como supedâneo o princípio da dignidade humana.

Para estudar o relacionamento da dignidade da pessoa humana com os princípios da ordem
econômica devemos escolher uma linha conceitual. É que se trata aqui de um daqueles conceitos abertos, aos
quais se pode delinear inúmeras vertentes. Esta dificuldade de conceituação, no entanto, não pode ceder ao
erro de transformá-la em um tabu que dispensa fundamentações e nem deixar que cada caso concreto resulte
em entendimentos diferentes de seu conteúdo[2]. Embora se saiba que os conceitos carregados de axiologia
não admitem uma delimitação engessada do tipo que não deixe margem para a pluralidade e riqueza de seu
conteúdo, deverá sempre se vislumbrar um conceito mínimo que possa se infiltrar na seara do viver social em
que se está trabalhando. Será utilizado, por considerado o mais completo na linha de pesquisa aqui proposta,
o conceito jurídico de dignidade da pessoa humana conforme preconizado por Ingo Wolfgang Sarlet:

...temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser
humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade,
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa
tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as
condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação
ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres
humanos.[3]

 

Como ponto de destaque deste conceito, devido a seu relacionamento com o  intervenção estatal na
economia, temos a condição de respeito e consideração que deve o Estado à pessoa humana e a garantia de
condições existenciais mínimas para uma vida saudável. Salta aos olhos já na delimitação inicial da dignidade
humana, que a intervenção estatal na economia é fundamental para sua efetivação. Resta saber o limite entre
a intervenção que garante dignidade e intervenção que, ao contrário, vilipendia o ser humano. Conforme
Eros Grau tais limites estão colocados na Constituição Federal, notadamente nos princípios da ordem
econômica:

[...] O direito não descreve situações ou fatos senão para a eles atribuir conseqüências jurídicas. Por isso
o texto do artigo 170 não afirma que a ordem econômica está fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa e tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, senão que ela deve estar – vale dizer, tem que necessariamente estar – fundada na
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, e deve ter – vale dizer, tem que necessariamente
ter – por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. A perfeita
compreensão dessa obviedade é essencial, na medida em que informará a plena compreensão de que
qualquer prática econômica (mundo do ser) incompatível com a valorização do trabalho humano e com a
livre iniciativa, ou que conflite com a existência digna de todos, conforme os ditames da justiça social,
será adversa à ordem constitucional. Será, pois, institucionalmente inconstitucional. Desde a
compreensão desse aspecto poderão ser construídos novos padrões não somente de controle de
constitucionalidade, mas, em especial, novos e mais sólidos espaços de constitucionalidade. A amplitude
dos preceitos constitucionais abrange não apenas normas jurídicas, mas também condutas.[4] (grifos do
autor)

 

A política econômica escolhida por uma nação poderá ser considerada uma agressão à dignidade da
pessoa humana, caso esta conduza à recessão, ao desemprego e à intromissão do Estado de forma direta na
liberdade de escolha do cidadão de como empregará o resultado de seu trabalho. Por outro lado sua saúde
econômica é condição para que seus componentes tenham uma existência digna e livre.

Em que pese que tais políticas devam ser realizadas mediante estudos técnicos específicos que, de
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fato, não tem os profissionais de direito como idealizadores. Não poderão deixar de ter como elementos
balizadores os princípios do direito. E, dentre estes princípios, a dignidade da pessoa humana avulta o mais
importante e pertinente,  pois assegura condições de existência que não podem restar prejudicadas por
decisões técnicas, por melhor fundamentadas que sejam.

2 INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA E SUA EVOLUÇÃO NAS VÁRIAS
CONCEPÇÕES DE ESTADO

No nascedouro do movimento constitucionalista, época do estado liberal, a preocupação com a
regulação econômica era assunto de só menos importância, afinal, apregoava-se um estado com intervenção
mínima para que os ideais de liberdade da burguesia florescessem plenos. 

A burguesia como classe dominante formulou as bases de sua ideologia. A grande contradição foi
que a universalidade dos princípios existia  apenas formalmente, pois no plano de sua aplicação concreta
somente beneficiou diminuta parcela da população. A consciência de que a maior parte das pessoas ficou à
margem dos ideais de liberdade começou a modificação do Estado tal como idealizado pela burguesia.
Segundo Paulo Bonavides:

Começa daí a obra de dinamitação da primeira fase do constitucionalismo burguês. O curso das idéias
pede um novo leito. Da liberdade do homem perante o estado, a saber, da idade do liberalismo, avança-
se para a idéia mais democrática da participação total e indiscriminada desse mesmo Homem na
formação da vontade estatal. Do princípio liberal chega-se ao princípio democrático.[5]

 

Como no liberalismo se presenciou uma revolta ao poder absolutista, no marxismo vislumbrou-se
uma revolta da classe operária. Ambas as revoluções, extremadas em sua ideologia, abduziram o princípio
democrático e a dignidade da pessoa humana. A primeira apregoando um estado mínimo e a segunda
revivendo o Estado onipresente, sendo que desta vez com o proletariado como soberano.

As duas experiências políticas demonstram a exigência de uma intervenção ótima, que não pode
permitir nem que os homens degradem-se mutuamente em um capitalismo selvagem e nem que o Estado
interfira de tal forma a retirar do homem sua dignidade e vontade própria. A liberdade já não pode ser
considerada sem levar em conta os fatores econômicos que garantam sua efetividade. Nasce daí a
necessidade premente da atuação judicial como sucedâneo dessa liberdade “social” que emerge exigindo do
estado políticas públicas garantidoras de vida digna.

Na realidade brasileira temos a Constituição de 1988 com  seu caráter eminentemente social, como
a pedra de toque no balizamento da atuação estatal na atividade econômica. Temos também o poder
judiciário como garantidor desta Constituição que se fundamenta na dignidade da pessoa humana. No Estado
Social não poderá um dos poderes se furtar a intervir no sentido de garantir o pleno desenvolvimento das
pessoas que  compõem o corpo social.

3 ECONOMIA DE MERCADO E SOBERANIA

Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que toda política econômica que induza a uma retração de
mercado e conseqüente recessão, fere os princípios constitucionais da ordem econômica e social e é
inconstitucional[6]. Recessão traz pobreza, desemprego e, portanto, ofende a dignidade do cidadão. Junte-se
a isto o fato da valorização do trabalho como fator essencial à subsistência e dignidade humanas.

Frente ao mercado globalizado, crises externas e internas exigem do Estado papel cada vez mais
ativo, levando-o a quase tornar-se um tutor da economia.

Ocorre que o fenômeno da globalização confere aos grandes grupos empresariais, notadamente os
multinacionais, uma parcela de poder que parece superar a soberania de qualquer nação. Este poder se
manifesta tanto no âmbito do acúmulo de riquezas que permite intervenções calculadas no mercado,
formando monopólios e oligopólios, quanto no poder social ocasionado pela geração de empregos.

Como exemplo tem-se a cidade de Sobral no interior do Ceará em que 40% da população
economicamente ativa trabalha em uma única empresa de calçados[7]. Isto gera um poder político e social
facilmente explicado. De certa forma, a decisão da cúpula deste grupo empresarial gera impactos sociais e
econômicos tão ou mais fortes que qualquer decisão democrática deliberada pelo povo ou seus
representantes naquele município em particular.

Este fenômeno também ocorre em nível nacional e transnacional. As grandes empresas e sua saúde
financeira causam as grandes crises econômicas que temos atravessado ao longo dos séculos. A mais recente,
ocorrida na primeira década do século XXI começou em um determinado ramo da economia americana, o
mercado imobiliário, e se expandiu por quase todo o planeta, com conseqüências desastrosas.

Esta redução dos espaços políticos oriunda da globalização econômica, segundo Gilberto Bercovici,
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substitui a política pela técnica. É a participação popular sendo substituída por decisões de cunho
administrativo e econômico. A tendência seria a substituição dos governos, enquanto expressões da
soberania popular, por estruturas de “governance” que poderiam ser bancos, agências governamentais
independentes, organizações não governamentais, agências reguladoras, etc. Esta estrutura tem por objetivo
fazer com que as decisões econômicas não passem pelo debate político, ficando de fora do controle
democrático.[8]

Para Fabiano Mendonça a figura do cidadão está sendo substituída pela do usuário ou consumidor.
Da mesma forma como a presença do estado está sendo substituída pela presença de empresas, notadamente
as multinacionais, que hoje representam as verdadeiras fronteiras soberanas.[9]

Esta aparente independência e clamor por liberdade das amarras do Estado por parte dos grandes
grupos empresariais traz grandes conseqüências de cunho conjuntural e se mostra perigosa para a soberania
das nações. Até porque o afã do desenvolvimento econômico pode fazer com que se perca o foco da
dignidade humana. E talvez o primeiro aspecto da dignidade a ser atacado seja o direito fundamental à
participação na tomada de decisões, como corolário da soberania.

4 ESTADO E ECONOMIA - REVISITANDO CONCEITOS

 É essencial que os demais poderes, mormente o judiciário, se acerquem de mecanismos de atuação
potentes para garantir o ideário constitucional em seu núcleo essencial. A efetivação destes princípios
visando a concretude da dignidade humana mediante amparo judicial, carece que  alguns conceitos sejam
revisitados.

Em primeiro lugar, a clássica teoria da tripartição dos poderes, preconizada por Montesquieu e
constante no artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem da Constituição francesa de 1791, é um
dogma com tendências à reavaliação imposta pelo equilíbrio político de uma situação nova, em que a mera
proteção à direitos individuais, condizente com o liberalismo,  já se mostra insuficiente. Andreas Krell
enfatiza que este efeito paralisante da separação dos poderes não contribui para a efetivação dos valores de
cunho social.[10]

A possibilidade de controle dos meios de atuação estatal na economia por parte do Poder Judiciário,
dentro do contexto da nova doutrina da separação dos poderes, e, principalmente, acatando a dignidade da
pessoa humana é fundamental para o real balanceamento dos poderes do executivo. Este, muitas vezes
pressionado por questões externas vinculadas a relações comerciais e cambiárias internacionais, ou pela ação
de grandes grupos econômicos, prescinde de uma análise do impacto de sua política econômica na vida e na
dignidade dos cidadãos. Ao judiciário, que garante os valores escolhidos pelo legislador constituinte, cabe
analisar o grau de invasão destas decisões de ordem econômica na dignidade e na efetivação dos direitos
fundamentais do cidadão.

A questão, todavia é delicada, vez que ainda é forte o argumento segundo o qual os juízes, mesmo
os de nossa corte suprema, não foram eleitos e, portanto, não possuem legitimidade para decidir acerca
destas questões de cunho político e técnico, menos ainda econômico.[11] 

Segundo Gérson Marques de Lima “a legitimidade, assim, é responsável pelo convencimento do
dever de aceitação das ordens, das decisões, das diretivas de quem comanda e das medidas coercitivas”[12].
A própria maneira como são escolhidos os membros do judiciário em nosso país, notadamente os do
Supremo Tribunal Federal, mediante indicação do Presidente da República, torna difícil posições antagônicas
às do governo nas questões da política econômica. Existiria uma espécie de “...compromisso da toga, através
do que o Ministro nomeado assumiria compromissos com o Presidente da República, e com outros
responsáveis pela sua nomeação”[13].

Ou seja, haveria uma dupla dificuldade em apreciações judiciais de matéria econômica. Além do
entendimento tradicionalista do dogma da tripartição dos poderes que se consubstancia no mito de que o
judiciário não poderá apreciar atos de cunho político do poder executivo, ainda temos a cúpula do judiciário
com sua legitimidade para tais decisões pouco convincente ante a escolha não democrática e também não
técnica de seus membros.  

O próprio conceito de direito como um instrumento intermediador de conflitos deve ser
redimensionado de modo a dirigir ou promover a consecução do bem comum, garantida a dignidade da
pessoa humana. Sendo agora um instrumento para que cada pessoa atinja sua realização pessoal dentro de
uma perspectiva coletiva.

Para Germana Moraes o “julgar” é um ato de humanidade, que tem como valor superior na
hierarquia axiológica a dignidade da pessoa humana “daí porque  a função de julgar abriga em si própria
como fim e razão de ser a humanização, no sentido de conscientização que conduzirá à prática da
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fraternidade entre os seres humanos”[14]

Desta forma é o judiciário o grande guardião da dignidade humana frente às decisões políticas de
cunho econômico tomadas pelo Estado. O quando e o como intervir na economia são decisões que realmente
cabem ao executivo e seus técnicos. O limite desta intervenção, entretanto,  quando esta fere de alguma
forma a dignidade humana já é da seara do judiciário.

5  INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

A intervenção do estado no domínio econômico ocorre segundo José Afonso da Silva em duas
modalidades: a participação, balizada nos artigos 173 e 177 da Constituição Federal, e que mostra sua
capacidade administrativa das atividades econômicas e a disposta no artigo 174 em que o Estado
efetivamente regula a atividade econômica com suas funções de fiscalização, incentivo e planejamento[15].

Eros Roberto Grau fala da intervenção em três tipos. Na intervenção por absorção o estado assume
o controle dos meios de produção de determinado setor econômico Na participação ele atua em regime de
competição com empresas privadas. E, a terceira modalidade, notadamente a que terá realce no trabalho ora
proposto é a ação por direção, quando o estado induz a economia a se comportar compulsoriamente de
determinada maneira[16]. A medida desta intervenção para a busca de relações de mercado saudáveis, que
não tornem vítimas os direitos fundamentais, é o principal objetivo deste trabalho. 

5.1 Quando o Estado deve Intervir?

Para os economistas Robert S. Pindyck e Daniel L. Rubinfeld existem quatro razões básicas para a
existência de falhas de mercado, que justificam a intervenção estatal: poder de mercado, informações
incompletas, externalidades e bens públicos[17].

Possuir poder de mercado significa deter o poder de monopólio podendo modificar a quantidade
posta em mercado e seu preço, coisa que não ocorreria em um mercado competitivo. Da mesma forma, no
mercado de fatores, se os sindicatos detivessem o poder de mercado sobre a oferta de trabalho, e ofertassem
uma quantidade pequena de trabalho por uma remuneração alta, ocorreria uma falha de mercado.

Outro fator que acarretaria falhas de mercado seriam as informações  incompletas “ se os
consumidores não tiverem  informações exatas a respeito dos preços de mercado ou da qualidade do
produto, o sistema não pode funcionar eficientemente”[18]. Como exemplo temos a venda de determinado
medicamento que na verdade não possui nenhum efeito. O  consumidor induzido  pela falta de informação ou
por informações incompletas investe em um produto ineficaz. As informações privilegiadas dentro do
mercado, relativas a questões de planos econômicos também geraram no passado, e continuam gerando,
concorrência desleal entre empresas e investidores.

As externalidades ocorrem quando a produção ou o consumo de um determinado produto interfere
em outros fatores que não são o produto em si e seu consumo. Como exemplo temos a fábrica de
detergentes que joga seus dejetos no rio onde a população ribeirinha pesca para consumo próprio. Embora a
empresa possua relações saudáveis na compra e venda de seu produto, ela produz um custo muito maior
para o meio ambiente e para a sociedade.

Outra falha seria o desestimulo à invenção e à pesquisa, fazendo com que o mercado não consiga
produzir mercadorias importantes para vários consumidores, pois estas são copiadas por outras empresas. È
a chamada falha de bem público. O Estado pode resolver esta falha fornecendo estes bens de maneira direta
ou estimulando sua produção por outras empresas. [19]

         Estas falhas são como doenças que geram inflação, recessão e desemprego. Estes fatores
justificam a intervenção do Estado na economia. E ele tem interferido fortemente no mercado brasileiro, seja
controlando taxas de juros seja modificando artificialmente taxas cambiais. O afã de controlar a inflação que
campeou o país tragicamente nas décadas de 70 e 80 gerou interferência marcante do Estado na Economia.
O brasileiro praticamente vivia a mercê dos planos econômicos.

5.2 O papel da Livre Concorrência

Dentre os princípios que devem ser observados para a plenitude da ordem econômica está o da livre
concorrência que evita o poder de mercado na mão de poucos, beneficiando desse modo, consumidores e
estimulando a livre iniciativa que fundamenta a ordem econômica em conjunto com a valorização do trabalho
humano.

O princípio da livre concorrência é a máxima garantidora do acesso a um mercado pleno para
produtores e consumidores de todos os portes, permitindo o desenvolvimento isonômico. Políticas públicas
recessivas levam ao desequilíbrio social com aumento das desigualdades, o que mina a dignidade humana.
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O foco na livre concorrência se baseia no prejuízo à dignidade da pessoa humana que a
concentração capitalista e o mercado desregulado podem causar[20]. O primeiro teorema do bem-estar diz,
considerando o pressuposto de mercado competitivo, que a não intervenção é eficiente no sentido de Pareto,
ou seja, cada pessoa ou empresa já se encontra na situação ideal.  Esse resultado é exatamente um dos
argumentos da chamada escola de Chicago, que é favorável ao menor envolvimento do governo.[21]

Para Inocêncio Martires Coelho se trata mais de saber os mecanismos de que se dispõem para
conter o abuso do poder econômico:

[...] há de se ter presente a questão de saber até que ponto e em que medida os mecanismos disponíveis
em nosso ordenamento jurídico são eficazes para coibir os abusos de um poder – o poder econômico –
que, por natureza, tende a se expandir e não conhecer limites. Noutras palavras, da mesma forma que no
plano político, para que haja equilíbrio entre os poderes é preciso que eles sejam mutuamente
controláveis – le pouvoir arrête le pouvoir – o mesmo há de se impor, também, no domínio econômico,
dotando-se o Poder Público de meios capazes de controlar o poder econômico para preservar a livre
concorrência práticas abusivas – dumping, cartel ou monopólio, por exemplo – incompatíveis com esse
princípio fundamental da economia de mercado.[22]

 

Ocorre que os pressupostos que dão alicerce ao primeiro teorema na prática são quebrados já que
no mundo real existem falhas de mercado, ou seja, existem externalidades, tais como o poder de mercado de
certos grupos econômicos, não existência do pleno emprego, dificuldade na concorrência entre pequenas
empresas e empresas de grande porte. Enfim, a desigualdade é uma realidade, e esta desigualdade leva a
menor possibilidade de efetivação dos direitos fundamentais. Desse modo, ou seja, como os pressupostos são
violados, é imperioso para o Estado o cumprimento das normas constitucionais visando o bem-estar e a
dignidade da população através da implementação de políticas intervencionistas.

6 PLANOS ECONOMICOS BRASILEIROS E A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

O Brasil nos anos 80 experimentou variados planos econômicos com diferentes estratégias para
conter a inflação. Nem sempre, no planejamento e elaboração destes planos foi considerada a dignidade
humana como núcleo essencial. Elaborados com critérios técnicos e em gabinete, os planos geraram efeitos
nefastos na vida de muitos cidadãos brasileiros e o judiciário se mostrou apático quanto a seus malefícios.
Em 15 anos, de 1979 a 1994, foram implantados nada menos que 14 pacotes econômicos com o objetivo de
Controlar a inflação.

Dentre os principais podemos citar o Plano Cruzado (Decreto-lei 2.283, de 27 de fevereiro de
1986), com mudança de padrão Monetário, aumento salarial  e tabelamento de preços. Para vários
economistas “a princípio foi considerado um sucesso, pois as taxas da inflação efetivamente caíram no curto
prazo. O plano obteve então grande apoio popular, o que se podia constatar pelo trabalho de fiscalização
pela população – os chamados fiscais do Sarney – dos preços congelados”[23]. Na realidade este plano
gerou uma explosão de consumo, desabastecimento e pressões pelo aumento de preços. Para corrigi-lo
vieram tardiamente outros planos econômicos como o Cruzado II, editado em 21 de novembro de 1986
poucos dias após as eleições em que saiu vitorioso o partido do então Presidente José Sarney. Este
funcionou como um catalisador de toda a inflação reprimida durante os meses de congelamento. Apenas para
ter uma noção do impacto na vida do cidadão, houve em um mesmo dia aumento de 60% no preço da
gasolina e 120% nos preços de tarifas telefônicas e de energia.

Com o fracasso do Plano Cruzado II o Brasil passou a ter como ministro da fazenda Luís Carlos
Bresser Pereira, que implementou, em 16 de junho de 1987, o “Plano Bresser” – Decretos Legislativos
2.335/87, 2.336/87 e 2.337/87 – com congelamento de preços, aluguéis e salários. Mais uma vez, não foi
possível conter a inflação no país, até porque o plano foi lançado no epicentro de uma crise ocasionada pelos
fracassos anteriores.

O Plano Bresser gerou conseqüências que até hoje assoberbam as varas do poder judiciário. A
questão é que o Decreto Legislativo 2.284/86, em seu artigo 12, determinava que as cadernetas de poupança
existentes à época deveriam ser corrigidas pelo Índice de Preços ao Consumidor – IPC ou pelas Letras do
Banco Central – LBC, adotando a que fosse maior. Ocorre que a Resolução 1.338/87 do Banco Central
determinou que fosse concedido reajuste pelas Letras do Banco Central, e assim foi feito pelas instituições
financeiras. Como o IPC do período foi superior ocorreu uma avalanche de ações judiciais, que estão sendo
julgadas caso a caso, para que sejam pagas aos poupadores a diferença do reajuste a que fazem juz.

Novamente, houve troca do Ministro da Fazenda, saí Bresser Pereira e assume Maílson da Nóbrega
que edita o plano Verão em janeiro de 1989. Novamente houve congelamento de preços e salários e a
criação do Cruzado Novo como moeda, que inicialmente teria paridade com o dólar. Como no plano
anterior, ainda hoje o judiciário é demandado por medidas tomadas durante tal plano que modificaram
índices de indexação da poupança e de reajuste salarial. 
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Os Planos Bresser e Verão não evitaram que o Presidente José Sarney terminasse seu mandato com
a inflação mais elevada no Brasil até então.[24]

Observa-se que todos os planos econômicos acima mencionados causaram prejuízos ao cidadão
brasileiro. Os planos econômicos no Brasil tiveram em comum não conferir a devida relevância aos direitos
fundamentais, como o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Os custos sociais e jurídicos não podem ser
desprezados na elaboração e implantação destas medidas. O importante é que a idéia de justiça social, como
promoção humana não pode passar se afastar da economia.[25]

Armando Castelar Pinheiro, em pesquisa realizada sobre “Magistrados, Judiciário e Economia no
Brasil” sugere que:

[...] a maioria dos magistrados acredita que os juízes tem um papel retributivista a desempenhar e que o
objetivo de favorecer a parte mais fraca na disputa justifica a violação de contratos. Esse posicionamento
reduz a segurança jurídica com que se desenrola a atividade econômica e pode fazer com que
determinados mercados não se desenvolvam, prejudicando exatamente os grupos sociais que os juízes
buscam beneficiar.[26]

 

Tal posicionamento, entretanto, não considera que este papel voltado para o amparo ao
hipossuficiente não é feito individualmente pelos magistrados, ele foi escolhido como modelo pelo Brasil ao
ver promulgada a Constituição de 1988. A observância do princípio da dignidade da pessoa humana na
disputa entre contratos, a valorização do trabalho humano, e todos os outros princípios fundados na questão
social obrigam ao magistrado a este papel. No caso dos planos econômicos passados, o que resta ao
judiciário é assegurar o ressarcimento das perdas efetivadas da maneira mais célere possível.

6.1 Estudo de caso específico – Plano Collor I

Como caso de estudo específico elegeu-se o Plano Collor I (Medida Provisória 169/90 convertida
para a lei 8.024/90), exatamente por ser o que ocasionou maiores ofensas à dignidade humana. Em março de
1990, visando retrair a forte liquidez do mercado, o governo de Fernando Collor de Melo confiscou 75% da
poupança do país, mudou novamente o padrão monetário, liberou exportações, e adotou mais uma série de
outras medidas, todas com o objetivo de conter a inflação.

Ao chegar à Presidência do País em 1990, Fernando Collor de Melo era o primeiro Presidente eleito
diretamente pelo povo brasileiro após a ditadura militar e gozava de amplo apoio popular. Com a intenção de
conter o fluxo inflacionário que castigava a economia do país há anos e com esteio em vários planos
econômicos anteriores, foi lançado o Plano Collor I, anunciado apenas um dia após a posse deste novo
presidente.

Dentre as ações planejadas as principais seriam o congelamento das contas correntes, de overnight e
de poupança que excedessem  NCz$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzados novos) pelo período de 18 (dezoito)
meses, substituição da moeda cruzado novo (NCz$) para cruzeiro (Cr$), criação do Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF) que incidiria sobre todos os ativos financeiros, transações com ouro e ações e
retiradas de conta de poupança; congelamento de preços e salários; eliminação de incentivos fiscais,
aumentos de preços de serviços públicos como gás, energia elétrica e serviços postais; abertura da economia
brasileira para o mercado externo; intenção do governo de demitir 350.000 (trezentos e cinqüenta mil)
funcionários públicos para conseguir a redução de gastos administrativos.

O povo brasileiro se viu aviltado, tendo o seu patrimônio de certa forma “usurpado” pelo poder
público. Afinal, o dito bloqueio adquiria ares de confisco e todo o povo temia o confisco definitivo dos
valores. Ademais, como já mencionado anteriormente, não se tratou de um bloqueio direcionado a grandes
especuladores. Os mais atingidos foram os assalariados de classe média que juntavam com muita dificuldade
suas economias almejando a compra de imóveis, uma sonhada viagem, a comemoração de uma data
importante. Enfim, não cabe ao governo definir como o cidadão deve utilizar o dinheiro que ganhou
honestamente. Foi uma intervenção desmedida na intimidade e no poder de decisão das pessoas. Sem dúvida
uma ofensa importante à dignidade dos brasileiros.

O plano, além de lançar o país em uma forte recessão[27] levou a uma série de pequenas tragédias
nas famílias brasileiras. Inúmeros foram os casos de pessoas que guardavam o dinheiro destinado à compra
do único imóvel da família e que, de repente, se viram impedidas de utilizá-lo para a compra da casa própria.
Casais que planejavam casamento, ou a alegria do primeiro filho, etc. Enfim, as economias duramente
amealhadas, e para as quais sempre se tem um destino sonhado foram da noite para o dia, retiradas das mãos
dos brasileiros. Que golpe pode ser maior para a dignidade de um homem do que ver o fruto do seu trabalho
ser sorrateiramente confiscado pelo governo a fim de controlar uma inflação, para a qual aquele cidadão de
forma individual sequer concorreu. Isto sem falar das pessoas que estavam em tratamento médico,
necessitando de uma cirurgia, medicação, etc. Foram vidas e sonhos de brasileiros modificados por uma
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decisão governamental.

E qual foi o papel de nosso judiciário em todo este problema ?

Segundo Francisco Gérson Marques de Lima o bloqueio dos cruzados pelo governo Collor (plano
Collor I)  ensejou uma enxurrada de ações judiciais o que levou à edição da MP 173, de 18/03/1990, cujo
texto determina que “não será concedida liminar em mandado de segurança e em ações cautelares
decorrentes da MP 151,154... 168 de 15/03/1990”.  O STF afastou a questão da inconstitucionalidade do
bloqueio dos cruzados, negando liminar ao pedido de suspensão da eficácia da MP 168, requerida pelo
Partido Democrático Trabalhista - PDT. Enquanto as instâncias inferiores da Justiça federal questionavam a
constitucionalidade do plano, o Supremo Tribunal Federal se esquivava em apreciá-lo no mérito. Somente
em junho de 1991, em liminar, decidiu não suspender a eficácia dos dispositivos da lei 8024/90, conversão da
Medida Provisória que bloqueava os ativos financeiros, fundamentando-se na perda do periculum in mora.
Enfim, o STF primeiro negou a liminar de inconstitucionalidade da norma, depois demorou a apreciar a
matéria e quando o fez extinguiu o feito, por se encontrar prejudicada a ação ante o deslinde natural do
desbloqueio dos cruzados administrativamente pelo governo. As conseqüências sociais do bloqueio dos
cruzados pelo governo e o seu não desbloqueio pelo Supremo Tribunal Federal alentaram  no povo um clima
de desconfiança nas Instituições Brasileiras. [28]

CONCLUSÃO

A história brasileira de intervenção do Estado na economia traz contornos dramáticos. O que se
aduz da pesquisa realizada é um constante desrespeito ao cidadão, com ofensas graves ao princípio da
dignidade humana. Sabe-se que o Estado precisa e deve intervir, principalmente para corrigir as falhas
inerentes ao sistema de mercado. A questão se dá na extrapolação desta interferência de forma a
desconsiderar os princípios constitucionais eleitos e que consubstanciam o Estado Democrático de Direito.

No momento em que os princípios constitucionais da ordem econômica não são obedecidos, ou
mesmo não interpretados sob o esteio da dignidade da pessoa humana pelo poder público, restará ao cidadão
o âmbito judicial. O judiciário aqui se transforma num guardião garantindo que as políticas públicas na área
econômica se concretizem primando pelo atendimento aos aspectos sociais.

A solução para o impasse seria um poder judiciário atuante e eficaz, capaz de refrear decisões
administrativas da economia nacional, permitindo tanto o crescimento econômico como o desenvolvimento
social, o que resulta na obtenção da finalidade maior do Estado que é o atendimento ao princípio da
dignidade da pessoa humana.

Por fim, o que se defende é que a atuação do judiciário em casos de intervenção na ordem
econômica que resulte em grave ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, como nos casos
estudados, deva ser direta e célere. O judiciário, como guardião dos princípios constitucionais, não pode
exercer função passiva ou omissa. Não obstante as decisões de ordem técnica e política e de estar o
executivo cumprindo seu papel ao definir a política econômica nacional, não pode ser esquecido em nenhum
momento seu limite último: a dignidade da pessoa humana.
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INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E GLOBALIZAÇÃO. AS RELAÇÕES ENTRE POLÍTICAS
PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO NACIONAL

TECHNOLOGICAL INNOVATION AND GLOBALIZATION. RELATIONS BETWEEN PUBLIC
POLICY AND NATIONAL DEVELOPMENT

Luciana Souza da Silva

RESUMO
A inovação tecnológica e a difusão de conhecimento têm se colocado como fatores determinantes de
competitividade nas estratégias de desenvolvimento das nações. Diante disso, diversos têm sido os esforços
dos países para compreender o processo de produção e difusão dos conhecimentos científicos e inovações
geradas por eles, concomitantemente, em estabelecer políticas públicas de apoio apropriadas às atividades de
Ciência, Tecnologia e Inovação. O presente artigo tem como objetivo fazer algumas reflexões a cerca dos
conceitos de inovação tecnológica, suas influências no processo de globalização, relacionando-os com o
estabelecimento da política de inovação tecnológica brasileira e a esperada criação de ambiente propício a
parcerias estratégicas que visem a promoção do desenvolvimento nacional.
PALAVRAS-CHAVES: Inovação tecnológica, globalização, políticas públicas, desenvolvimento.

ABSTRACT
Technological innovation and diffusion of knowledge have been raised as determinants of competitiveness in
development strategies of nations. Thus, several have been the countries' efforts to understand the process of
production and dissemination of scientific knowledge and innovations generated by them, simultaneously, to
establish appropriate public policies to support the activities of Science, Technology and Innovation. This
paper aims to make some points about the concepts of technological innovation, its influence in the
globalization process by linking them with the establishment of the Brazilian public policy of technological
innovation and the expected creation of enabling environment for strategic partnerships for the promotion of
national development.
KEYWORDS: Technological Innovation, globalization, public policies, development

Introdução

A partir dos anos 1990, a conjugação dos processos de globalização com as profundas mudanças
das tecnologias de informação e comunicação, vêm provocando alterações visíveis no regime econômico, no
modo de regulação e no modelo de societalização das sociedades contemporâneas.

Tais mudanças trazem implicações sociais, culturais e econômicas nas sociedades. Algumas delas
são a flexibilização de fluxos de capitais, de bens e de serviços; comunicação em tempo real em escala
mundial entre os mercados; mudança nos padrões de consumo, lazer e estilo de vida; surgimento de novas
profissões e novas formas de trabalho, culminando em uma forte transformação cultural nas sociedades em
escala global.

Para acompanhar essas mudanças, instrumentos de política vêm sendo desenvolvidos e aprimorados
pelos governos com intenção de lidar com as novas realidades e alavancar o desenvolvimento dos países e
prepará-los para a sociedade baseada no conhecimento.

Este texto pretende trazer algumas reflexões acerca de inovação tecnológica e globalização e as
relações entre políticas públicas e desenvolvimento nacional. O artigo está organizado em cinco partes. Na
primeira, busca-se analisar o contexto da inovação tecnológica e algumas teorias que a envolvem. A segunda
parte aborda a globalização e seus efeitos sobre a sociedade atual. Na terceira seção, discute-se  alguns
conceitos de políticas públicas e teorias de desenvolvimento. Na quarta, discorre-se sobre a política de
inovação tecnológica brasileira. A última seção apresenta as considerações finais deste artigo com destaque a
análise dos primeiros resultados já observados sobre os esforços para alavancar o desenvolvimento nacional
através da ciência, tecnologia e inovação.

 

1 Inovação Tecnológica

O dicionário da língua portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda, indica a palavra “inovação”
como o “ato ou efeito de inovar”, e “inovar”, por sua vez, significa “renovar, introduzir novidade em”. Ainda
no mesmo dicionário, a palavra “tecnologia” é definida como “um conjunto de conhecimentos, especialmente
princípios científicos, que se aplicam a um determinado ramo de atividade”.
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O Manual de Oslo define “inovação” como “a implementação de um produto (bem ou serviço) novo
ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método
organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas”. Da
própria definição de Inovação do Manual de Oslo infere-se que basicamente existem quatro tipos de
inovação: organizacional, de marketing, de produto e de processo (OCDE, 2005, p.55).

As inovações organizacionais referem-se à implementação de novos métodos organizacionais e as
inovações de marketing envolvem a implementação de novos métodos de marketing (OCDE, 2005, p.23).

As inovações de produto envolvem mudanças significativas nas potencialidades de produtos e
serviços no que concerne a suas características ou usos previstos. As inovações de produto podem utilizar
novos conhecimentos ou tecnologias, ou podem basear-se em novos usos ou combinações para
conhecimentos ou tecnologias existentes. A empresa pode ganhar uma vantagem competitiva por meio de
introdução de um novo produto, o que lhe confere a possibilidade de maior demanda e maiores margens
sobre custos (OCDE, 2005, p.57).

Inovações de processo representam mudanças significativas nos métodos de produção e
distribuição. Em geral buscam aumento de produtividade. A empresa adquire uma vantagem de custo sobre
seus competidores permitindo uma margem sobre custos mais elevado para o preço de mercado prevalecente
ou, dependendo da elasticidade da demanda, o uso de uma combinação de preço menor e margem sobre
custos maior em relação a seus competidores, para ganhar fatia de mercado e aumentar os lucros. Podem
visar reduzir custos de produção ou de distribuição, melhorar a qualidade, ou ainda produzir ou distribuir
produtos novos ou significativamente melhorados (OCDE, 2005, p.59).

Schumpeter influenciou bastante as teorias de inovação. De acordo com ele, “a inovação é um
aspecto da estratégica de negócios ou uma parte do conjunto de decisões de investimentos para criar
capacidades de desenvolvimento de produto ou para melhorar a eficiência” (Schumpeter, 1988, p. 48). Seu
argumento é de que o desenvolvimento econômico é conduzido pela inovação por meio de um processo
dinâmico em que as novas tecnologias substituem as antigas, em um processo por ele denominado
“destruição criadora”. De acordo com ele as inovações “radicais” propagam rupturas mais intensas, enquanto
inovações “incrementais” dão continuidade ao processo de mudança. Em seus trabalhos Schumpeter propôs
uma lista de cinco tipos de inovação:

i)                    introdução de novos produtos;

ii)                  introdução de novos métodos de produção;

iii)                abertura de novos mercados;

iv)                desenvolvimento de novas fontes provedoras de matérias-primas e outros insumos;

v)                  criação de novas estruturas de mercado em uma indústria.

Um aspecto geral de uma inovação é que ela deve ter sido implementada. Hoje a inovação é mais
usada no contexto de idéias e invenções assim como a exploração econômica relacionada, sendo que
inovação é aquela invenção que chega ao mercado. Um produto novo ou melhorado é implementado quando
introduzido no mercado. Novos processos, métodos de marketing e métodos organizacionais são
implementados quando eles são efetivamente utilizados nas operações das empresas (OCDE, 2005, p.56).

As atividades de inovação são etapas científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e
comerciais que conduzem, ou visam conduzir, à implementação de inovações. A capacidade que as empresas
possuem de se apropriar dos ganhos provenientes das atividades de inovação é um fator importante com
efeitos sobre a inovação. Se, por exemplo, as empresas não estão aptas a proteger suas inovações da
imitação dos concorrentes, elas terão menos incentivo para inovar. Por outro lado, se uma indústria funciona
bem sem os métodos formais de proteção, a promoção desses métodos pode refrear o fluxo de
conhecimentos e tecnologias e conduzir a preços maiores para os bens e serviços (OCDE, 2005, p. 131).

As leis e regulações são parte da estrutura na qual as empresas operam. Regulações e padrões bem
delineados podem fornecer um forte indício para sustentar e guiar atividades inovadoras. Eles afetam o
acesso à informação, direitos de propriedade, encargos tributários e administrativos (em particular para
empresas pequenas) e padrões ambientais. Todos são importantes para políticas de inovação, mas as
necessidades de políticas podem variar muito de setor para setor (OCDE, 2005, p.54).

As políticas atuam de forma central na concepção dos métodos legais de proteção às inovações. Os
dados sobre quais tipos de métodos são usados e sua importância relativa podem ajudar a instruir as
empresas para a maximização dos benefícios econômicos e sociais provenientes dos direitos de propriedade
intelectual (OCDE, 2005, p. 131).
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As abordagens sistêmicas da inovação alteram o foco das políticas em direção a uma ênfase na
interação entre instituições e observam processos interativos na criação, difusão e aplicação de
conhecimentos. Elas ressaltam a importância das condições, regulações e políticas em que os mercados
operam e assim o papel dos governos em monitorar e buscar a harmonia fina dessa estrutura geral (OCDE,
2005, p.41).

 

2 Globalização

Historicamente pode-se afirmar que o processo de globalização tem sido contínuo. Ora com
momentos menos intensos, mas sempre com alguma movimentação relevante. Pode-se classificar a
globalização em três períodos:

·         primeira globalização, ocorrida a partir da expansão mercantilista (de 1450 a 1850) da economia-
mundo européia;

·         segunda globalização que se inicia por volta de 1850 e se estende até 1950, caracterizada pelo
expansionismo industrial-imperialista e colonialista;

·         globalização recente, acelerada a partir do colapso da União Soviética e a queda do muro de
Berlim, e que foi intensificada com o desenvolvimento das novas tecnologias.

Para o contexto desse artigo, referimo-nos somente à análise dos impactos produzidos pela
globalização contemporânea, em particular às consequências advindas do que Eros Grau denomina terceira
Revolução Industrial (Grau, 2008, p. 53).

Como consequências à globalização, o mundo experimenta o aprofundamento da integração
econômica, social, cultural e política que teria sido impulsionada pela diminuição dos custos de transporte e
da revolução das tecnologias de informação e de comunicação dos países no fim do século XX e início do
século XXI. Tal fenômeno tem origem na necessidade da dinâmica do capitalismo de formar uma aldeia
global que permita maiores mercados para os países desenvolvidos cujos mercados internos já estão
saturados.

Nos anos de 1990 o termo “globalização” tornou-se popular. Zygmund Bauman afirma que a
globalização está na ordem do dia; “uma senha capaz de abrir as portas de todos os mistérios presentes e
futuros” (Bauman, 1999, p.7). Ulrich Beck, afirma que é “com toda a certeza a palavra mais usada – e
abusada – e a menos definida nos últimos e próximos anos; é também a mais nebulosa e mal compreendida, e
a de maior eficácia política. É preciso distinguir entre as diversas dimensões da globalização, a saber, a da
comunicação técnica, a ecológica, a econômica, a da organização trabalhista, a cultural e a da sociedade
civil, etc.” (Beck, 1999, p. 44).

Giddens define globalização como "a intensificação de relações sociais em escala mundial que ligam
localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos que acontecem a
muitas milhas de distância e vice versa" (Giddens, 2005, p. 64).

No entanto, embora comentários sobre globalização tenham se tornado lugar comum, não significa
que se tenha claro entendimento sobre todo o conjunto de transformações ocorridas nas últimas décadas,
como por exemplo: das alterações nas perspectivas de tempo e espaço; da eliminação das barreiras
geográficas e redução de fronteiras burocráticas e jurídicas entre as nações; da revolução dos sistemas de
produção transformando os investimentos em ciência, tecnologia e inovação em instrumentos de vantagem
competitiva; da multiplicação do fluxo de idéias, conhecimentos, bens, serviços, valores culturais e
problemas sociais.

A globalização consegue ser um fenômeno positivo e também negativo, capaz de produzir efeitos
sobre o desenvolvimento econômico de acordo com as desigualdades que a economia produz trazendo
consequências também para as esferas política, cultural e social. É também um processo de transformação
social pois suas consequências provocam modificações nas estruturas política e econômica das sociedades,
trazendo avanços bem como retrocessos. O crescimento e a estabilidade econômicos fundamentam-se na
redução dos custos salariais, para o que é necessário liberar a concorrência no mercado de trabalho,
reduzindo os direitos trabalhistas, proibindo a indexação dos salários aos ganhos de produtividade e os
ajustes em relação ao custo de vida e reduzindo a legislação sobre o salário mínimo. O objetivo é impedir “o
impacto inflacionário dos aumentos salariais” (Santos, 2002, p. 34-35).

Conforme salienta Eros Grau, “a globalização ameaça a sociedade civil, na medida em que: i) está
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associada a novos tipos de exclusão social, gerando um subproletariado, em parte constituído por
marginalizados em função da raça, nacionalidade, religião ou outro sinal distintivo; ii) instala uma contínua e
crescente competição entre os indivíduos; iii) conduz à destruição do serviço público. Enfim, a globalização,
na fusão de competição global e de desintegração social, compromete a liberdade” (Grau, 2008, p. 49).

Segundo o Manual de Oslo, a globalização conduziu empresas a crises dramáticas no que diz
respeito ao acesso à informação e a novos mercados; trouxe também maior competição internacional e novas
formas de organização para lidar com cadeias de fornecimento global. Como consequência ainda, o
conhecimento é cada vez mais percebido como a via central do crescimento econômico e da inovação
(OCDE, 2005, p. 15).

O processo de globalização afeta a inovação em um grande número de países por causa do aumento
da competição internacional, dos fluxos de bens, serviços e conhecimentos entre fronteiras nacionais, e das
interações internacionais. As empresas multinacionais exercem um importante papel nesse processo e
representam uma força poderosa para a inovação. Elas são um importante elemento juntamente com os
mercados financeiros globais e com os blocos comerciais transnacionais. A competição internacional força as
empresas a aumentar sua eficiência e desenvolver novos produtos. (OCDE, 2005, p.30).

3 Políticas Públicas e Desenvolvimento

Entende-se por Políticas Públicas o elenco de ações e procedimentos coletivos que visam a garantia
de direitos sociais, configurando um compromisso público com fins de atender determinada demanda, em
várias áreas. É a transformação daquilo que é do âmbito privado em ações coletivas no espaço público.
Permite estudar o espaço social antes da implementação. Está relacionada com questões de liberdade e
igualdade, ao direito à satisfação de necessidades básicas, como emprego, educação, saúde, habitação,
acesso à terra, meio ambiente, transporte, etc.

De forma genérica, as políticas públicas são resultado do esforço de segmentos da população que
pleiteiam a melhoria de suas condições de vida, cumprindo seu poder de participação política, exercendo a
democracia. Sua finalidade é reduzir as desigualdades sociais e garantir a justiça à coletividade. Devem
acompanhar o redirecionamento da sociedade, assegurando que suas mutações estejam nela refletidas e por
conseguinte o bem estar conjunto de sua população, causando ainda algum tipo de impacto.

As políticas públicas têm caráter preventivo e organizativo da sociedade; são concebidas mediante
participação social - o mesmo se dá em sua execução e fiscalização. O direito de participação da sociedade
nas políticas públicas está previsto no art. 204, da Constituição Federal de 1988[1]. A possibilidade de uma
democracia participativa garantida pela Constituição Federal denotam às políticas públicas a expressão pura
e genuína do interesse geral da sociedade.

As políticas públicas têm distintos suportes legais. Podem ser expressas em normas infralegais,
como decretos e portarias e até mesmo em instrumentos jurídicos de outra natureza (Bucci, 2006, p. 11).

A fonte de justificação das políticas públicas é o Estado Social, marcado pela obrigação de
implemento dos direitos fundamentais positivos, aqueles que exigem uma prestação positiva do Poder
Público. Bucci (2006, p. 39) define política pública como sendo:

“(...) programa de ação governamental que resulta de um processo ou conjunto de processos
juridicamente regulados – processos eleitoral, processo de planejamento, processo de governo,
processo orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo judicial - visando
coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos
socialmente relevantes e politicamente determinados.

Como tipo ideal, a política pública deve visar a realização de objetivos definidos,
expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios necessários à sua consecução e o intervalo
de tempo em que se espera o atingimento dos resultados”.

As políticas públicas têm, em cada Estado, o respaldo legal da Constituição Federal, da
Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município. As funções que sustentam as políticas públicas são: i) o
planejamento, concepção ou formulação das políticas, onde se identifica o problema e o incorpora a agenda
pública, formulam-se alternativas e selecionam-se respostas; ii) o orçamento, onde se aloca recursos para
viabilização das políticas; iii) a execução, ou seja, a implementação ou operacionalização das medidas para
realização das políticas públicas, com avaliação e seguimento da política. As políticas públicas concretizam
direitos sociais declarados e garantidos em lei.
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Muitas políticas públicas fracassam por falta de planejamento, não existindo desenho estratégico e
direção para tais políticas. A história recente divulga esta carência, no entanto, procura inovar ou qualificar a
gestão através de processos de participação.

A Constituição Federal de 1988, prevê em seus artigos 218 e 219[2] a criação de políticas para
fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico do país.

As políticas de ciência e tecnologia perpassam o campo das necessidades sociais, articulando-se,
também, às exigências do desenvolvimento capitalista e assumindo, nos Estados centrais, um papel
estruturante em conjunto com outras políticas responsáveis por áreas e setores infra-estruturais
(Baumgarten, 2008, p. 67).

No que se refere a desenvolvimento, segundo José Eli da Veiga, três são os entendimentos acerca
do desenvolvimento. O primeiro e mais frequente trata o desenvolvimento como sinônimo de crescimento
econômico. Ainda apresenta grande força na atualidade e tem como principal exemplo de aplicação a
medição de desenvolvimento com base no Produto Interno Bruto per capita. O segundo trata o
desenvolvimento como mito, como uma armadilha ideológica construída para perpetuar as relações
assimétricas entre as minorias dominadoras e as maiorias dominadas, defendido por Celso Furtado. O
terceiro e mais complexo entendimento diz que o desenvolvimento só poderia ocorrer se fossem garantidos a
todas as pessoas os seus direitos individuais que efetivariam a sua liberdade, defendido por Amartya Sen
(Veiga, 2006, p. 17-18).

Eros Grau enuncia que o desenvolvimento supõe dinâmicas mutações e não apenas crescimento
econômico. Importa em realizar na sociedade por ele abrangida um processo de mobilidade social contínuo e
intermitente, elevando seu nível cultural-intelectual” (Grau, 2008, p. 216-217).

De forma imediata, o desenvolvimento de uma sociedade refere-se a forma como os frutos do
crescimento são nela distribuídos, à redução da pobreza, à elevação dos salários e de outras formas de
obtenção de renda, ao aumento da produtividade do trabalho e à repartição de ganhos, ao aperfeiçoamento
das condições de trabalho, à melhoria das condições habitacionais, ao maior acesso à saúde e à educação,
aos aumentos do acesso e do tempo de lazer, à melhora da dieta alimentar e à melhor qualidade de vida em
seu todo envolvendo condições de transporte, segurança e baixos níveis de poluição em suas várias
conotações, para citar alguns.

Para Schumpeter, o desenvolvimento se dá através da inovação. Já o crescimento, através do
incremento da população e da riqueza. Para ele o processo de desenvolvimento realiza-se em saltos de uma
estrutura social para outra, salto este que acarreta mudanças não só econômica, mas também social
(Schumpeter, 1988, p. 48).

 

4 Política de Inovação Tecnológica

Na atualidade, a inovação e o conhecimento passaram a ser considerados, as principais fontes de
crescimento econômico tanto dos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. As políticas
públicas de apoio a difusão da inovação passaram então a representar um importante papel para o
desenvolvimento das economias dos países por promoverem um processo de desenvolvimento prevendo
capacitações tecnológicas, ganhos com inovações, aumento da participação no mercado internacional,
ampliação e fortalecimento do mercado interno.

As políticas públicas de desenvolvimento científico e tecnológico devem visar a criação de
ambientes de inovação que sejam favoráveis à interação entre os atores, com uma visão para investimentos
de longo prazo que gerencie tantos os altos custos quanto os riscos envolvidos no processo de inovação. As
políticas públicas de inovação mais relevantes podem ser categorizadas da seguinte forma:

1)      Políticas industriais e setoriais que visem promover a atividade produtiva, direcionadas a estágios
de desenvolvimento mais longos que os pré-existentes;

2)      Políticas de comércio exterior, com regras de importação destinadas a proteger as indústrias
nascentes, e regras de exportação que ajudem a aumentar a competitividade da indústria nacional
em relação aos concorrentes internacionais. Além disso, os governos também devem prever
colaborações;

3)      Políticas de promoção e financiamento que permitam investimentos a longo prazo e o
desenvolvimento de novas tecnologias com despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D).
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Investimentos em P&D têm um alto grau de incerteza e normalmente não são considerados no
sistema de financiamento privado. Assim, há espaço para os governos atuarem através de
financiamentos não-reembolsáveis a juros baixos (sem subsídios);

4)      Políticas de concorrência e de regulação que visam criar e manter um ambiente econômico
competitivo em áreas críticas para a inovação, incluindo políticas de propriedade intelectual, bem
como parques de inovação;

5)      Políticas de apoio a micro, pequenas e média empresas (PME) que sejam capazes de
desempenhar um papel significativo em economias inovadoras;

6)      Políticas de educação para formar mão de obra qualificada e nos campos da ciência, tecnologia e
inovação que promovam e estimulem a geração de conhecimento na sociedade através do apoio à
pesquisa acadêmica e científica.

Além disso, é também importante que as políticas macroeconômica, fiscal e monetária harmonizem-
se com este objetivo, auxiliando a aplicação e o desenvolvimento de políticas inovadoras. Políticas públicas
para estimular a inovação vem se tornando cada vez mais mandatórias nos países que tentam obter um lugar
de destaque na escala evolutiva das nações. Há vários anos, países como os Estados Unidos, Japão e os
países da União Européia têm ampliado o leque de suas políticas de ciência e tecnologia para incluir a
inovação. No entanto, não existe um modelo de sucesso pré-estabelecido. Em cada país, a combinação
dessas políticas ocorre de forma específica.

No caso do Brasil, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) é o órgão da administração direta
que tem, dentre outras atribuições, a competência de gerir a política nacional de pesquisa científica,
tecnológica e inovação; planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades da ciência e tecnologia.
Atua fortemente na construção e consolidação das bases legais sobre inovação tecnológica.

O marco regulatório sobre inovação tecnológica está organizado em torno de cinco grupos de
normas. O dispositivo legal que o prevê é a Lei 10.973 de 2 de dezembro de 2004, a Lei de Inovação.

A Lei de Inovação prevê várias formas de socialização dos riscos e custos da inovação, em
alternativa ou cumulativamente com a proteção por direitos exclusivos. A estratégia da Lei é associar
estímulos diretos à inovação pelo setor privado, como concessão direta de recursos financeiros, infra-
estrutura e pessoal, como transferência de recursos do contribuinte; o uso estratégico da capacidade
inovadora das instituições em aliança com o setor privado; o uso do poder de compra do Estado,
essencialmente através das compras de tecnologia; e a renúncia fiscal, através da Lei 11.196/2005 - a Lei do
Bem, especificamente em seu capítulo III, arts. 17 a 26 (Barbosa, 2006, p. xxii).

O marco regulatório da inovação tecnológica tem como função essencial implementar os arts. 218 e
219 da Constituição Federal de 1988, onde está previsto que cabe ao Estado tomar medidas de incentivo à
inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance
da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do país.

Para cumprimento de seus objetivos, a Lei de Inovação está prevista em cinco grande grupos: i) a
constituição de ambiente propício às parcerias estratégicas entre as universidades; ii) estímulo à participação
de instituições de ciência e tecnologia no processo de inovação; iii) normas de incentivo ao pesquisador –
criador; iv) incentivo à inovação na empresa; v) apropriação de tecnologias.

O primeiro grupo – constituição de ambiente propício às parcerias estratégicas entre as
universidades, institutos tecnológicos e empresas - tem como motivo condutor propiciar cooperação entre os
atores do processo inovador, reduzindo as barreiras institucionais entre o setor privado e as instituições
científicas e tecnológicas (ICTs).

Em sua segunda vertente – estímulo à participação de instituições de ciência e tecnologias no
processo de inovação – a lei tem como propósito induzir a mobilidade dos pesquisadores entre ICTs e sua
transferência temporária ao setor privado, para os propósitos de estímulo à inovação. Faculta ainda às ICTs a
celebração de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento de patentes de sua propriedade,
prestação de serviços de consultoria especializada em atividades desenvolvidas no âmbito do setor produtivo.

No terceiro grupo – incentivo ao pesquisador-criador – são grupos de normas qe estimulam a a
natureza especial do trabalho criativo, prevendo que os pesquisadores vinculados as ICTs beneficiem-se do
resultado financeiro dos serviços prestados, além de sua remuneração normal. Caso o pesquisador seja
criador ou inventor, terá participação dos ganhos da exploração comercial de sua criação. Há previsão de
pagamento de bolsas diretamente de instituição de apoio ou agência de fomento, e até mesmo um direito do
pesquisador explorar diretamente suas criações.
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Já no quarto grupo – incentivo à inovação na empresa - a Lei de Inovação prevê a concessão, por
parte da União, das ICTs e das agências de fomento, de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infra-
estrutura, para atender às empresas nacionais envolvidas em atividades de pesquisa e desenvolvimento,
segundo as prioridades da política industrial e tecnológica nacional. Os recursos financeiros virão como
subvenção econômica, financiamento ou participação societária; no caso da subvenção, haverá contrapartida
da empresa beneficiária. Nesse grupo há também a previsão de incentivos fiscais às micro e pequenas
empresas que participarem de iniciativas que promovam a inovação.

O quinto grupo de normas – apropriação de tecnologias – prevê que toda produção de
conhecimento das ICTs fica sujeita a uma regra primordial de apropriação, devendo ser apropriada em favor
do setor produtivo nacional.

A lei federal de inovação tem como objetivo incentivar a inovação visando ao aumento da
competitividade empresarial nos mercados nacionais e internacionais e é reflexo da necessidade do país
contar com dispositivos legais eficientes que contribuam para o delineamento de um cenário favorável ao
desenvolvimento científico, tecnológico e ao incentivo à inovação.

A criação de uma cultura de inovação no país encontra amparo na constatação de que a produção
de conhecimento e a inovação tecnológica passaram a ditar crescentemente as políticas de desenvolvimento
dos países. Segundo o Manual de Oslo, “o efeito da inovação sobre o produto, a produtividade e o emprego
é de particular interesse às políticas de inovação, tanto no âmbito nacional como para setores específicos e
regiões” (OCDE, 2005, p. 52). O conhecimento torna-se o elemento central das novas estruturas econômicas
que surgem e a inovação, o condutor de transformação de conhecimento em riqueza e melhoria da qualidade
de vidas das sociedades.

Alguns estados brasileiros já aprovaram leis complementares a Lei de Inovação Federal. Seguindo o
disposto no marco legal da Inovação do país, o governo Federal dispõe também de instrumentos para
estímulo à inovação, dentre eles o Prêmio FINEP Inovação.

A Lei do Bem em seu capítulo III, que foi editado por determinação da Lei de Inovação Federal,
veio consolidar os incentivos fiscais que as pessoas jurídicas podem usufruir de forma automática desde que
realizem pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. Os benefícios do capítulo III da
Lei do Bem são baseados em incentivos fiscais, tais como: i) deduções de Imposto de Renda e da
Contribuição sobre o Lucro Líquido - CSLL de dispêndios efetuados em atividades de P&D; ii) a redução do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na compra de máquinas e equipamentos para P&D; iii)
depreciação acelerada desses bens; iv) amortização acelerada de bens intangíveis; v) redução do Imposto de
Renda retido na fonte incidente sobre remessa ao exterior resultantes de contratos de transferência de
tecnologia; vi) isenção do Imposto de Renda retido na fonte nas remessas efetuadas para o exterior destinada
ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares (Brasil, 2005).

Outro estímulo à Inovação constante do marco legal são as subvenções ecônomicas concedidas em
virtude de contratações de pesquisadores, titulados como mestres ou doutores, empregados em empresas
para realizar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica.

A garantia do desenvolvimento nacional dá-se mediante a realização de políticas públicas cuja
reivindicação, pela sociedade, encontra fundamento no art. 3º, II da Constituição Federal[3]. O papel do
Estado é assegurar meios para que o cidadão possa construir em coletividade uma sociedade livre, justa e
solidária.

 

5 Considerações Finais

De acordo com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos em relatório publicado sobre a avaliação
dos instrumentos disponíveis para alavancar a inovação tecnológica brasileira, o país experimentou mudanças
expressivas nesta década, iniciando com a instituição do marco legal para o apoio à inovação e a criação de
um conjunto de instrumentos destinados a incentivar a adoção de estratégias inovativas pelas empresas
(CGEE, 2008, p.7).

De acordo com o último relatório do Índice de Inovação Global publicado pela Escola Mundial de
Negócios INSEAD em parceria com a Confederação da Indústria Indiana, o Brasil é a maior das economias
da América Latina e uma das mais importantes economias emergentes no cenário global. Em comparação
com seus vizinhos, é o único país a ter uma política de inovação tecnológica positivada. O relatório ainda
revela que a pesquisa tecnológica no Brasil é realizada em grande proporção pelas universidades públicas e
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institutos de pesquisa, com grande parte dos fundos oriundos do governo (GII, 2010, p. 28).

No entanto, o mesmo documento publica um ranking mundial de inovação do qual fazem parte 132
países. Nesse ranking o Brasil figura na 68ª posição. O relatório é anual e está em sua terceira edição. Na
edição anterior o Brasil figurava na 50ª posição do mesmo ranking. Apesar desse aparente cenário negativo,
o Brasil desponta como um país com futuro promissor em termos de inovação tecnológica.

Já é quase consenso que a boa governança de um país primada pela inovação tecnológica promove
seu crescimento, criatividade e desenvolvimento. O cenário propício a inovação deve garantir que os
governantes tenham o papel de desobstruir as barreiras à inovação de um país, quer seja na definição de
novas leis ou em assegurar o cumprimento das normas já existentes, como patentes, direitos autorais e o
problema da pirataria.

O relatório destaca que o Brasil ocupa nichos importantes em energia, energias renováveis e
biocombustíveis, bem como biotecnologia, agricultura, indústrias de serviços e mesmo mercados de alta
tecnologia. As principais fontes de inovação são a exploração de petróleo em águas profundas, a agricultura
tropical e a fabricação de aeronaves regionais.

O Índice de Inovação Global considera três parâmetros principais: instituições, capacidade humana
e sofisticação de negócios. Cerca de 60 indicadores diferentes são agrupados nesses três parâmetros, dentre
eles: patentes por milhão de habitantes, investimentos em P&D, usuários de internet banda larga e celulares
por 100 pessoas e prazo médio para abertura de empresas no país. Também tenta medir o impacto da
inovação para o bem estar social, incluindo dispêndios com educação, PIB per capita e o Índice Gini de
desigualdade social.

Segundos as previsões do Índice de Inovação Global, o Brasil será após 2014 a 5ª maior economia
do mundo e destaca como elementos que potencializam essa previsão o fato de o país ser uma democracia,
não possuir conflitos étnicos e religiosos, possuir carteira de itens de exportação diversificada, um a cada
oito brasileiros com potencial empreendedor, atualmente é o 13º país em número de publicações de artigos
científicos em revistas acadêmicas e dispõe de uma política de inovação tecnológica que busca melhorar a
estrutura de vários setores inovativos.

Como obstáculos à inovação no país, estão, a desigualdade social, problemas de infraestrutura
propícia para Ciência, Tecnologia e Inovação e a ainda fraca proteção a propriedade intelectual. Com relação
ao Estado, a diminuição da burocracia e ineficiência e a necessidade de maior coerência na administração dos
processos de inovação são obstáculos que precisam ser superados.

Questões ainda não solucionadas como os baixos gastos com P&D, a má qualidade do ensino
primário, a capacidade limitada para inovação comercial e a discrepância entre ofertas de inovação e a
demanda impulsionada pelo mercado deixam o Brasil em posição delicada.

No que diz respeito a política de inovação tecnológica brasileira, é visível o esforço ao incentivo à
inovação, inclusive com proteção rigorosa a propriedade intelectual e uma rede integrada de instituições, leis
e normas. No entanto, essa iniciativa dá-se ainda somente no mercado interno e está desvinculada da agenda
internacional do país. Caso o Brasil corrija essa lacuna, as possibilidades de tornar-se mais competitivo
globalmente aumentam muito, pois o cenário para inovação estaria realmente completo.
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[1] Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social,
previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:

I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos
respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social;

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos
os níveis.

Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco
décimos por cento de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:

I - despesas com pessoal e encargos sociais;
II - serviço da dívida;
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados.
[2] Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.
§ 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências.
§ 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do

sistema produtivo nacional e regional.
§ 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se

ocupem meios e condições especiais de trabalho.
§ 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e

aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário,
participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.

§ 5º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao
ensino e à pesquisa científica e tecnológica.

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-
econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

[3] Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
 III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
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HEDGE E DERIVATIVOS: ASPECTOS JURÍDICOS DA INTERNALIZAÇÃO DO RISCO

HEDGE AND DERIVATIVES: LEGAL ASPECTS OF THE INTERNALIZATION OF RISK

Letícia Moresca
Renato Amoedo Nadier Rodrigues

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo descrever quais as operações de derivativos mais comuns nos
mercados financeiros, em primeiro lugar; para, em sequência, apresentar suas possíveis intenções, causas e
consequências econômicas e jurídicas – na adição ou redução de risco. A aplicação de diversos diplomas
legais – desde a Constituição, passando pelo Código Civil vigente em suas disposições contratuais; até a Lei
das Sociedades Anônimas brasileira – são descritos e analisados em face das consequências financeiras e
econômicas do uso abusivo dos meios de contenção de riscos; ou seja do uso especulativo de derivativos
para buscar lucros, ao invés de fazer Hedge. Para demonstrar na prática as lições da doutrina; por fim, são
usados exemplos de diversas épocas onde há uso de contratos derivativos, gestões temerárias de risco
causando perdas econômicas significativas; e, responsabilizações dos administradores – pela aplicação da
teoria da agência ou das responsabilidades legais.
PALAVRAS-CHAVES: Direito de Empresa; Direito e Economia; Hedge; derivativos; risco;
responsabilidade empresarial.

ABSTRACT
This article aims to describe the basics derivative operations in the financial markets, at first; and then,
present it's possible intentions, causes and juridical and economic consequences – adding or subtracting risks.
The application of several laws – the Brazilian Constitution, the Civil Code in it's contractual rules; and even
the Brazilian regulations of Corporative Law – are described and analyzed considering the financial and
economic consequences in the misuse of the meanings to contain risks; in other words, the speculative use of
derivatives aiming financial profit. To demonstrate in reality the referred lessons of the doctrine; at last,
historical and contemporaneous examples are used to show derivative contracts; reckless administration
causing economic losses; and, accountabilities of executive directors – by application of agency theory or
legal liabilities.
KEYWORDS: Corporative Law; Law and Economics; Hedge; derivatives; risk; business liabilities.

 

 

1. Introdução Metodológica

Como pressuposto e preliminar é necessário advertir que não há outra seara em que os princípios particulares
do Direito Mercantil sejam mais significantes que no mercado de capitais; cosmopolitismo, informalismo,
fragmentarismo, responsabilidade presumida, onerosidade, individualismo; e, at last but not least a indução
que, nesta matéria, contraria a lógica dedutiva típica do pensamento cartesiano adotado pela Civil Law
(DAVID, 2002).

O fato do Direito Mercantil, antes comercial e hoje empresarial, obedecer a sistema lógico inverso aos dos
demais ramos do Direito no sistema europeu continental, no que a doutrina denomina lex mercatoria,
representa sua característica mais marcante. Isso é demonstrado pela grande consideração dada nesta
disciplina aos usos e costumes e às soluções privadas, para-estatais, a ponto de haver doutrina que já enuncie
o “soberano supra estatal privado” (CAPELLA, 2002).

Há conceitos e institutos jurídicos que exigem estudos multidisciplinares, abordagens particulares para cada
disciplina, sem necessária interligação entre as mesmas. Além da multidisciplinaridade, existem no Direito
Mercantil temas interdisciplinares, onde são integrados conhecimentos de diferentes componentes, no que se
denomina reconciliação epistemológica, como no Direito Penal Empresarial, no Direito Empresarial
Econômico, no Planejamento Tributário ou mesmo no Direito Processual Empresarial. Os estudos quanto ao
mercado de capitais e seus fenômenos atingem uma complexidade metodológica ainda maior, são
transdisciplinares, pois suas investigações integram várias ciências – tais como a Macroeconomia, a
Engenharia Econômica, o Direito Econômico, a História; e, até a Psicologia1 – indo além dos seus limites,
criando uma nova unidade do conhecimento, conciliando ciências exatas e sociais (RODRIGUES, 2008).
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1.1 Conceito e contexto

Dentro desta macrodisciplina, os contratos de derivativos consistem em negócio jurídico bilateral no
qual são pactuados pagamentos futuros baseados no comportamento dos preços de um ativo de mercado –
que pode ser uma ação, uma moeda ou até commodities. É importante lembrar que o retorno em qualquer
investimento é proporcional ao retorno e ao risco, neste caso, uma parte adquire um direito sobre um ativo
(derivativo) e a outra assume o risco pela diferença entre o valor na data da aquisição e na data de entrega. É
uma tecnologia, conhecimento humano aplicado a uma finalidade, no caso, uma transferência de direitos com
dois objetivos possíveis: proteção ou especulação.

Uma vez entendido que, quanto à finalidade, os derivativos podem ser usados para reduzir ou
neutralizar o risco de variação na precificação de certo ativo; ou como investimento, buscando lucro pela
assunção do risco; pode-se, conceituando pelo exemplo, afirmar que são três as espécies de derivativos: os
swaps, as operações em mercados a termos e futuros e as opções.

A denominação do contrato deriva da estrutura fundamental do negócio, o fato dos direitos e
obrigações das partes derivarem da cotação de um bem, de um índice ou taxa subjacente. Salomão Neto
(2005) explica sobre os derivativos que: “assim, tipicamente, os direitos e obrigações das partes poderão
sofrer variações de acordo com a variação dos bens subjacentes, nos mercados que são negociados”
complementando que “Isso não exclui entretanto que se dê o inverso, ou seja, que a manipulação de
determinado ativo financeiro por meio de derivativos leve à flutuação de seu valor”.

Em um exemplo rasteiro, um produtor agrícola, mesmo que tenha recursos para financiar todo o
ciclo produtivo antes da colheita e da venda, não precisa empregar sua própria liquidez arriscando-se a
vender toda sua produção pela cotação incerta do período após a produção. Se a cotação do trigo, da soja,
do milho ou de qualquer outro bem compensa o investimento em sua produção, em vez do agricultor assumir
todo o risco de financiar a produção – e, eventualmente, encarar a possibilidade de vender a colheita por uma
cotação mais baixa que a esperada e até inferior ao custo de produção, em certos casos – ele pode vender
seu produto antes mesmo de plantá-lo, no mercado futuro, financiando a produção e garantindo o preço de
uma fração da produção muito antes dela existir.

Trata-se de uma modalidade de uso do conceito secular do crédito, a troca de algo presente por algo
futuro, ou como prefere a definição clássica de Stuart Mill2 “a troca no tempo em vez do espaço”, neste
caso, uma troca que representa a internalização3, ou contabilização, de um risco.

O custo de transação nos contratos de derivativos para o produtor é o preço da segurança, para
garantir a não ocorrência de prejuízo no investimento – independente do valor de mercado do seu produto
no momento da distribuição e consumo. Porém, quando o produtor passa a contratar a entrega de um
volume superior ao que é esperado, ou da quantidade que é capaz de produzir, ele deixa de usar os contratos
de derivativos como proteção (hedge4) para utilizá-lo com fins de especulação, como investimento –
ganhando se a cotação cair e perdendo se subir. Paracelso5, ainda no século XVI, já registrava que a
diferença entre o remédio e o veneno é a dose.

A questão fica ainda mais importante no caso das sociedades exportadoras, que adquirem obrigações
em reais para produzir no Brasil – pagando salários, tributos e insumos internamente – e adquirindo recursos
em outra moeda através da exportação. Nestes casos, os contratos de derivativos como hedge cambial é uma
forma de garantir que flutuações futuras no valor do cambio não interfiram de maneira crucial no
desempenho da empresa.
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Os profissionais de finanças – sejam administradores, economistas ou contadores – publicam e
estudam o tema em diversos aspectos estratégicos e teóricos; desde as estratégias de uso até a precificação,
atingindo o estado da arte no modelo teórico de valorização6 agraciado com o prêmio em memória de Alfred
Nobel7 de economia de 19978. Porém, os referenciais doutrinários quanto ao marco regulatório são raros; e
não poderia ser diferente, vez que a criação de jurisprudência é evitada pelas soluções supra-estatais e os
diplomas legais relativos ao tema, sem necessidade socialmente sentida, não há disciplina sólida e sistemática.

Quanto à doutrina jurídica tradicional da matéria, publicada pelas grandes editoras, os manuais
ignoram os contratos de derivativos (COELHO, 2009; NEGRÃO, 2008; MAMEDE, 2006) e os cursos ou
mantém o volume relativo no prelo por anos (MAMEDE, 2006; NEGRÃO, 2008) ou ignoram tema
(COELHO, 2009; REQUIÃO, 2003).

A importância dos derivativos – e dos mecanismos de alavancagem por ele propiciados – são
notórios no Brasil e no exterior tanto para os que compram quanto para os que vendem o risco. Exemplo
disso são as sociedades abertas que tiveram lucro operacional e prejuízo liquido devido a essas operações
financeiras – a exemplo da Sadia que nunca tinha registrado prejuízo e, mesmo apresentando lucro
operacional de mais de um bilhão de reais, apresentou prejuízo de mais de dois bilhões devido ao mecanismo
de alavancagem.

Como ilustra o artigo de Roberta Nioac Prado (2009) publicado no sítio eletrônico da Bovespa, a
Sadia apresentou um desempenho excelente em sua atividade fim definida em seu objeto social, a de
frigorífico que visa produzir e comercializar alimentos; mas, os seus executivos preferiram arriscar o
patrimônio da sociedade em contratos de risco que além de consumirem todo o lucro ainda o superaram.
Isso não quer dizer que todos os executivos que fazem contratos de derivativos para proteção cambial estão
errados, ao contrário, fica claro neste caso, pelo valor contratado, que a intenção não era a de criar um
hedge, ou defesa cam bial, mas sim, puramente especular, buscando lucros financeiros com o capital dos
acionistas que investiram em uma indústria de alimentos.

Os casos observados recentemente no Brasil9 têm precedentes históricos, Salomão Neto (2005)
enumera exemplos como o do conglomerado industrial alemão Mettallgesellschaft AG amargando prejuízos
bilionários em 1993 com derivativos de petróleo; o do Condado de Orange declarado insolvente em 6 de
dezembro de 1994 devido a contratos de derivativos de juros; e até o leading case do Bankers Trust VS. Pt
Dharmala Sakti Sejahtera (DSS) onde se firmou a jurisprudência inglesa de que sociedades de grande porte
deveriam ser responsáveis pelas suas escolhas financeiras, não podendo responsabilizar corretoras ou
consultores por falhas de informação.

É importante citar, logo na introdução, que a especulação não representa necessariamente prejuízo ao
mercado, até porque a transação de qualquer derivativo é uma troca apenas com custos privados e isenta de
custos sociais – ou na linguagem das ciências exatas, são um jogo de soma zero – ninguém perde mais do
que outro ganha. A busca do lucro lícita, mesmo que individualista, não traz prejuízos materiais à sociedade,
ao contrário, sem empresários aplicando e, conseqüentemente, arriscando recursos não haveria empresa, nem
organização capitalista de produção, nem empregos privados, nem economia de escala. Tanto que o
desenvolvimento figura junto ao bem estar social no preâmbulo constitucional, assim como, a livre iniciativa
e o trabalho estão expressos juntos, nas mesmas sentenças, tanto no artigo 1o quanto no 170o do mesmo
diploma.

Na verdade a elevação do padrão de vida das populações, com a redução do custo da produção e
circulação de riquezas depende diretamente de liquidez, ou seja, que investidores estejam dispostos a adquirir
ativos para financiar sua produção, nem que sejam ativos futuros. O problema é quando uma sociedade
divulga uma imagem aos investidores, acionistas, donos do negócio – ao definir certas atividades fins como
objeto social – e, em seguida, desvirtua sua ação empregando mais recursos em aplicações financeiras do que
na produção.
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John Kenneth Galbraith (1992) demonstra, através de diversas experiências históricas, como
mecanismos de alavancagem propiciam diferentes tecnologias financeiras e jurídicas através dos séculos,
sempre festejadas como inovações geniais com os mais altos níveis de retorno, até quando, ciclicamente, se
percebe que os altos níveis de retorno remuneram os altos níveis de risco e surgem as crises econômicas,
geralmente, provocadas por mecanismos de alavancagem, tais como os derivativos.

Como explicam as obras de Análise Econômica do Direito, como no best-seller do Richard Posner
(2002), a internalização é o processo pelo qual um agente econômico assume em termos financeiros suas
externalidades (efeitos econômicos) de suas atividade – seja recebendo, se a externalidade é positiva; ou,
pagando, se a externalidade é negativa. Segundo o Teorema de Coase, nos casos de externalidades privadas
a solução ótima para eliminação da imperfeição deriva exatamente da negociação direta entre as partes
interessadas – como ocorre nos mercados financeiros.

Ainda na esfera dos trabalhos teóricos que consideram os pressupostos do “mercado eficiente”10

pode-se afirmar que a gestão de derivativos com a redução dos riscos, a princípio, não reduz nem adiciona
valor a empresa; pois a valoração dos ativos em modelos financeiros de precificação de ativos como o
popular CAPM (Capital Asset Pricing Model) depende da proporção entre lucro e retornos esperados; e, no
caso de redução de exposição ao risco de desvalorização de um ativo, também estaria sendo reduzidos os
ganhos se o mesmo se valorizasse – isso, sem considerar as teorias que defendem que os preços comportam-
se em “passeio aleatório” – o que propiciaria a conclusão de que as probabilidades de valorização ou
desvalorização seriam, a princípio, iguais como se observa na obra de Engenharia Econômica de Samanez
(2009, p.161) ou na doutrina sobre derivativos de Castellano (2009, p.25).

Considerando – pelo menos em teoria – que o aumento de ganho máximo possível propiciado pelo
aumento de risco não aumenta o valor da empresa – já que também aumenta o valor da máxima perda
possível – fica claro de o interesse nas operações especulativas com derivativos não é dos acionistas (e muito
menos dos credores!); mas sim dos administradores, que muitas vezes ganham bônus e prêmios por
resultados acima das metas estipuladas – mas não assumem nem uma perda financeira em caso da empresa
ter perdas significativas.

O custo relativo ao estimulo, monitoramento e controle de agentes a quem foi delegado poder –
como os administradores de empresas – para evitar os conflitos de interesse é estudado pela Teoria da
Agência. Fenômenos de estruturação organizacional, como a governança corporativa, positivada no Brasil
através dos mercados diferenciados, é uma das alternativas de redução desse custo com a instituição de
limites e regras orgânicas para as ações destes agentes.

2. DESENVOLVIMENTO: Aspectos jurídicos

2.1 O direito nos mau uso dos derivativos

De fato, não há vedação legal para que sociedades façam investimentos financeiros tendo objetos
sociais diversos, em qualquer sociedade é atribuição as sua administração gerir o caixa e definir sua política
de investimentos. Porém, em um sistema de boa governança corporativa a definição desta política deve
ocorrer de maneira transparente e fundamentada – no que se denomina dever de diligência e está expresso no
artigo 153 da Lei das Sociedades Anônimas.

O dever de diligência, ou duty of care como preferem os americanos, refere-se a um padrão de
comportamento exigível a administradores, qual seja o comportamento em que as decisões sejam tomadas de
forma fundamentada e transparente. A questão se há ou não violação deste padrão de conduta no mau uso
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dos derivativos é que depois da ocorrência das crises financeiras os investidores alegam, de maneira típica,
que o administrador não poderia agir de forma abusiva e negligente assumindo riscos financeiros além da
capacidade de pagamento da sociedade.

O problema é que a atividade do administrador é de meio e não de fim e, ademais, em regra eles não
tem a capacidade de prever o futuro – se o gestor age da maneira que considera diligente e o resultado é
desastroso, por fatos alheios a sua vontade e capacidade de compreensão e previsão, não há que se falar em
violação.

Considerando que os elementos fundamentais da atividade empresarial são a iniciativa e o risco, não
parece razoável que haja legislação indicando o quanto de risco uma empresa pode assumir. De fato, as
pessoas são livres para dispor seu patrimônio, de maneira segura ou não. O que se pode pretender é a
instituição de normas de informação, de transparência das operações, e isso a Comissão de Valores
Mobiliários – CVM fez em sua deliberação 550 e anteriores – dispondo sobre a apresentação de informações
acerca de instrumentos derivativos em notas explicativas. Como comenta Roberta Nioac Prado (2009): Não
podemos afirmar se essa providência vai solucionar 100% problemas futuros. Inclusive a CVM, ao que
parece, está discutindo a possibilidade de tornar tais disposições obrigatórias, e não simples recomendações.

Governança é um processo de confiança, jargão puramente verdadeiro. Não são normas que
impediram administradores de assumir riscos, mas sim a atitude e as exigências dos investidores. Também é
elemento essencial as relações empresariais a fidúcia e quem oferecer mais governança propiciará mais
garantia.

De maneira diversa aos Estados, a legitimação dos diligentes societários não ocorre pelo carisma nem
pela tradição, mas sim, pela racionalidade. Os sócios, na proporção de suas participações, elegem executivos
para executar políticas que podem trazer retornos proporcionais ao risco aos que os elegeram – por isso,
devem igualmente se responsabilizar nos casos de insucesso. Onus pro bonus, não há bônus sem ônus ou,
pelo menos, não deveria haver; ou, como preferem os neoclássicos, there’s no such thing as a free lunch11.

Como demonstrado por Galbraith (1992), desde a tulipomania de 1636, observa-se colapsos de
colossos econômicos públicos e privados com desempenho operacional positivo graças a operações
financeiras alavancadas – posteriormente condenadas como irresponsáveis e até criminosas, mas quando as
mesmas operações são bem sucedidas são consideradas geniais e lícitas. Mutatis Mutandis, ocorre agora com
a crise em sociedades como a Sadia graças a mau uso de derivativos cambiais no mercado brasileiro. De fato,
o autor referenciado resume essa grande verdade ao profetizar o presente:

Como se tem dito há muito tempo, os tolos, mais cedo ou mais tarde, acabam sendo separados de seu
dinheiro. Infelizmente, o mesmo acontece com aqueles que, diante de um otimismo generalizado, são enlevados por
um senso de sua própria argúcia financeira. Assim tem sido há séculos; assim continuará a ser por muito tempo no
futuro. (Galbraith, 1992, p.78)

Quem define os parâmetros de atuação dos administradores de uma sociedade, em última análise, são
os investidores – eles os elegem, convencionam as regras de sua atuação em contratos e estatutos e, ademais,
tem o direito essencial de retirada quando desejarem. Se os investidores entregam seus recursos a uma
administração agressiva que assume riscos significativos em busca de altos retornos também deve assumir as
conseqüências negativas deste tipo de política de investimento. O que se pode exigir – para a proteção do
investidor e dos demais stakeholders12 – é que as políticas da administração, seus objetivos, seus meios e
seus valores estejam claramente definidos e divulgados – e, diga-se de pronto, é para isso que existe o
desenvolvimento e a exigência de crescentes níveis de governança corporativa. A solução para o problema é
muito mais cultural que jurídica.

2.2 Derivativos em face do Código Civil e do Consumidor
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Como registra Salomão Neto (2005), a popularização de muitas modalidades de contratos de
derivativos – e, em especial, no mercado de capitais – só se tornou significativa na década de 1980. Porém, o
mesmo autor, cita relato em que Aristóteles busca provar que os filósofos seriam ricos se o desejassem,
embora seus propósitos fossem outros, usando como exemplo a celebração de um contrato primitivo de
derivativo por Tales de Mileto.13

É público e notório que o mercado acionário brasileiro cresce em ordem geométrica, tanto em
volume quando no número de participantes; a democratização e a pulverização deste mercado, como política
pública de substituição aos empréstimos diretos, é uma tendência crescente impulsionada, inclusive, pela
inclusão digital associada aos sistemas de home broker, algumas vezes oferecidas até mesmo no sistema de
internet banking. Pode-se inclusive afirmar, com base em dados da própria Bovespa, que o mercado de
derivativos cresce ainda mais que o de ações, em termos percentuais.

Com a popularização, dispersão e mudança de perfil dos participantes – de poucos entes
institucionais de grande porte para a gama de pequenos investidores – os diplomas legais civis e do
consumidor se tornam mais aplicáveis.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) no artigo 20 prevê a responsabilidade do fornecedor por
vícios dos serviços “que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por
aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou da mensagem publicitária”.
Ora, o derivativo é um produto arriscado em sua essência, e não seria lícito ou razoável supor na
impossibilidade de perdas nessas operações, não sendo aplicável, portanto, este dispositivo, quando
apresentado devidamente ao consumidor.

Apenas no caso do derivativo ser apresentado como seguro e isento de possibilidade de gerar perda –
ou como dotado de outras características inexistentes nessa modalidade de contrato – é que se pode argüir a
aplicação do CDC em seu artigo 20, mas apenas com fundamento do dever de informação do artigo 31 do
mesmo diploma. Cumpridos os artigos 20 e 31 do CDC sobra apenas o problema da lesão e da onerosidade
excessiva.

Como previsto no Código Civil artigos 157 e 478, é possível que haja anulação do negócio por lesão,
tendo como requisito a premente necessidade ou inexperiência da parte prejudicada que se obrigue a
prestação desproporcional desde o início do negócio; porém, a resolução por onerosidade excessiva, que tem
como requisito que a desproporção entre as prestações seja superveniente à celebração do contrato, e que
decorra de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, parece inviável, ou como prefere Salomão Neto
(2005) “seria ineqüitativo e contrário a lógica”.

De fato, ao se considerar que os contratantes entendem, desde o inicio, que há a possibilidade de
variações favoráveis ou contrárias a suas posições, sendo inclusive a razão do negócio e, conseqüentemente,
que a perda de todo o capital investido é previsível neste tipo de operação não há que se falar em
onerosidade excessiva.

Considerando o alto risco das operações pode haver cogitação de aplicar-se aos contratos de
derivativos a regra da obrigação natural, constante no Código Civil artigo 814, que trata das dívidas oriundas
de dividas de jogo e apostas.

A diferença entre as apostas e os contratos de derivativos é que os swaps, contratos a termo, futuro e
opções, pelo menos em teoria, servem a proteção de posições financeiras, ativos ou dívidas. Além disso, o
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artigo 816 do mesmo diploma assegura que as obrigações naturais não se aplicam aos contratos sobre títulos
de bolsa, mercadorias ou valores, liquidáveis por diferença – o que é uma característica quase universal dos
derivativos. Ou seja, os derivativos se diferenciam das apostas: a) pela sua função de hedge, mesmo que
aplicada na minoria das vezes; b) por ser tipificada, permitida e defendida em lei; e c) por ser idônea a
promover ganhos e perdas de proporções maiores que a ampla maioria das apostas14.

3. Delimitação epistemológica

Segundo a Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976, com redação dada pela Lei 10.303, de 31 de outubro de
2001, são incluídos como valores mobiliários “os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos
ativos subjacentes sejam valores mobiliários” (artigo 2o, inciso VII) assim como “outros contratos
derivativos, independente dos ativos subjacentes” (artigo 2 o, inciso VIII).

Dessa maneira, o inciso VIII considera todos os derivativos como títulos mobiliários, enquanto o inciso VII
considera apenas quando o ativo subjacente é um valor mobiliário – como no caso das opções sobre ações
ou debêntures. Eduardo Salomão Neto (2005) argumenta que não existem palavras desnecessárias na lei e,
portanto, a lógica do inciso VII deveria prevalecer15.

O contrário também pode ser alegado, de que a lei não usou palavras desnecessárias, mas repetiu para
enfatizar a importância de que todos os derivativos fossem considerados valores mobiliários e, em
conseqüência, regulados pela CVM. Por exemplo, os swaps, protagonistas do caso debatido do mau uso dos
derivativos, não está incluído no inciso VII. De fato, na realidade fática, não há exigência de registro para
swaps não padronizados em âmbito de negociação privada; porém, é necessário registro no caso dos swaps
padronizados publicamente oferecidos na Bolsa de Mercadorias e Futuros.

4. Espécies de derivativos

4.1 Operações de swap

A palavra swap16 significa “troca ou permuta” na língua inglesa e, segundo Stuber (2009),
consiste basicamente no contrato de troca de pagamentos periódicos com uma contraparte, como, a troca de
pagamentos de rendimentos pré-fixados por pagamentos de rendimentos pós-fixados; ou na troca de um
valor mobiliário por outro, com o propósito de melhorar o rendimento, alterar a data de vencimento ou
mudar o risco de crédito.

Segundo Salomão Neto (2005) “o termo nasceu nos mercados financeiros para designar precisamente
operações envolvendo o intercâmbio de obrigações, independente da precisa qualificação jurídica que
assumam”. Essa observação é sagaz considerando que não deve haver muita preocupação na precisão
jurídica do instituto nos ambientes de origem deste negócio – tais como as mesas de operações de
instituições financeiras.

Esse contrato é denominado pela função, ou causa, do negócio17. É causa tradicional dos negócios
sinalagmáticos a troca de prestações equivalentes; mas, neste caso consiste em uma troca de posições com
propósitos particulares, não se contrata o swap para uso ou consumo do bem contratado, mas para assunção
do risco inerente aquela posição.

Devido à diversidade de objetos negociados nos contratos de swap – protagonistas inclusive das
crises das sociedades abertas com bom desempenho operacional e desastres financeiros por especulações em
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contratos cambiais – é importante advertir, senão das particularidades, pelo menos da existência dos swaps
creditícios (venda do risco de créditos muito usados por instituições financeiras); mútuos cruzados (como na
troca de juros fixos por flutuantes); e, dos swaps de reporte (compra de títulos representativos de valor a
vista com simultânea retrocessão a termo) que, em ambos os casos, podem estar vinculados a taxas cambiais.

4.2 Contratos de opções

A opção é um instrumento financeiro que confere a seu titular o direito de comprar ou vender um
ativo por um determinado preço. Segundo Salomão Neto (2005) é “um negócio jurídico por intermédio do
qual uma parte confere a outra o direito de vincular à primeira realização de outro negocio jurídico no
futuro, o qual fica dependendo apenas da vontade da parte titular do referido direito de vinculação”.

Os contratos de opções podem recair, por exemplo, sobre ações ou mercadorias e garantem a seus
detentores o direito de adquirir ou vender – a depender se são opções de compra e venda18 – os bens
referidos por valor pré-definido em uma data futura.

A lógica dos contratos de opções permite, inclusive, que investidores lucrem com a queda de um
ativo – como na venda a descoberto de opções de compra em que o preço pactuado for superior ao de
mercado no vencimento reduzindo o valor da opção a zero. Ou mesmo, com a aquisição de opções de
compra, no caso de valorização do ativo que ganhem muitas vezes mais do que adquirindo o próprio ativo.

De maneira simplificada, o emitente da opção de compra ou venda tem a vantagem de obter de
imediato um prêmio em dinheiro pago quando criada a opção. Este valor representa para o adquirente da
opção um acréscimo ao preço se houver exercício da opção de compra, e uma diminuição do benefício
representado por esse preço se houver exercício da opção de venda.

Para o adquirente da opção o contrato pode ser feito a título especulativo, de forma a permitir ganho
sobre ativo cujo preço se acredita que subirá ou, cairá; em qualquer caso de variação do valor do ativo, o
adquirente da opção terá fixado o preço imediatamente quando da aquisição dela, não sendo
economicamente afetado por posteriores flutuações.

As opções de compra para fins especulativos podem ser identificadas por uma característica
freqüente: a convenção da faculdade de liquidação pela diferença entre o preço ajustado e o valor de
mercado, uma vez que as partes se interessam pela possibilidade de ganho pecuniário e não pela aquisição do
bem. Evidentemente, se o preço de exercício da opção for superior ao de mercado, a opção não será
exercida, e o direito contratado não terá valor econômico. Nas opções de venda aplica-se a mesma lógica,
mas no sentido inverso; a opção só será exercida se o preço de mercado for inferior ao contratado.

Além dos objetivos especulativos, os contratos de opções podem ter a finalidade de hedge, quando o
adquirente de uma opção de compra deseja ter segurança de obter um ativo que necessitará por preço pré-
determinado, preço que sabe dispor; ou, ao contrário, ao adquirente de opção de venda a segurança de que
receberá um valor determinado por suas mercadorias ou ativos em prazo futuro pactuado.

Sobre a natureza jurídica das opções Salomão Neto (2005) cita a doutrina italiana de Francesco
Messineo que a considera “cláusula potestativa aposta a um contrato” – inaplicável ao sistema pátrio pela
vedação de cláusulas potestativas em contratos pelo artigo 122 do Código Civil vigente. Considerando os
dispositivos já citados, é razoável considerar as opções como contratos autônomos, mesmo que de natureza
preliminar, cujo objeto é obrigação de fazer (comprar ou vender a certo preço em – ou até – data pactuada);
bilaterais e sinalagmáticos, vez que é elemento essencial para sua caracterização a remuneração denominada
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prêmio a quem se obriga ao negócio futuro. O mesmo autor ao diferenciar as opções dos contratos a termo
ainda deixa mais claras essas características:

[...] as opções se diferenciam de um contrato a termo porque este é desde logo
um instrumento de compra e venda tendo por objeto coisas a serem compradas e
vendidas, enquanto as opções têm por objeto as obrigações de fazer que constatamos,
são contratos prevendo obrigações de fazer. (Salomão Neto 2005, p.338)

4.3 Contratos a termo e operações no mercado futuro

As operações em mercados a termo e futuros são operações prontas e acabadas de compra e venda
de ativos a serem liquidadas no futuro, com o preço estabelecido desde o inicio. As opções, como visto, não
são contratos de compra e venda, mas sim, um negócio que institui direito a apenas uma das partes contra
um prêmio, um pagamento, surgindo a faculdade de comprar ou vender, que pode ou não ser exercido, a
depender da diferença entre o preço pactuado e o valor de mercado. Salomão Neto (2005) resume está
diferença ao afirmar que: “as operações nos mercados a termo e futuros representam obrigações de dar, as
opções representam obrigações de fazer”.

Contudo, até mesmo a Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005; como fazia o diploma anterior,
Decreto-lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945, trazem um dispositivo semelhante as operações a termo e
futuro no processo falimentar que assemelha-se as opções, qual seja, a liquidação pela diferença.

Salomão Neto (2005) relembra a lição de Tullio Ascarelli sobre os negócios jurídicos indiretos
afirmando que “não se descaracteriza a compra e venda o fato de ser a liquidação diferencial no silêncio das
partes, visto que sempre podem de comum acordo avençar a entrega física e pagamento integral do preço”.
Em realidade não é uma compra e venda com sua finalidade clássica, mas ainda não se descaracteriza por
isso.

Diferenciando, os contratos a termo têm caráter isolado e individual, negociados em âmbito privado
por partes determinadas; por outro lado, as operações no mercado futuro compreendem operações
normalmente sujeitas à intermediação e regulamentação da bolsa ou mercado onde são negociadas. Essa
regulamentação significa padronização dos objetos negociados, dos prazos e ajustes diários em relação à
variação das cotações de mercado, ficando a parte em desvantagem obrigada a depositar a diferença entre o
preço e o valor de mercado diariamente, como ocorre na Bolsa de Mercadorias e Futuros – BM&F.

A maior questão jurídica referente aos contratos a termo e aos contratos futuros ocorre exatamente
nas situações em que não há liquidação por diferença, mas sim, dependem da aquisição do ativo contratado
para entrega no futuro. O problema é que, eventualmente, a parte vendedora não consegue obter no mercado
o que se comprometeu a entregar.

Nestes casos, quando a parte vendedora não honra o contrato por incapacidade de adquirir o bem
que se comprometeu a entregar (default), muitas vezes busca defesa no instituto do caso fortuito ou força
maior – como expresso no Código Civil vigente em seu artigo 393. Porém, não há razoabilidade neste
argumento a não ser que a possibilidade de obtenção seja absoluta, ou seja, que o bem não exista no mercado
e não seja possível obter o ativo por preço algum, por mais exorbitante que seja – única situação em que
estão previstos os requisitos legais.

5. Natureza jurídica de certos ativos envolvidos
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5.1 Ações

A definição da natureza jurídica – categoria ou classificação jurídica – da ação, como título representativo ou
de crédito, é um dos maiores pontos de divergência do Direito Mercantil a ponto de Rubens Requião (2003)
considerar esta questão um mistério. O problema é iniciado na compreensão entre as diferentes concepções
das relações patrimoniais e políticas entre a ação e o acionista.

O crédito expressa inicialmente em suas formas essenciais a venda à prazo e o empréstimo, este instituto é
definido como troca no tempo em lugar do espaço, é confiança, fé na solvabilidade, soma posta a disposição,
o que o negociante tem a haver. O crédito importa em um ato de fé, de confiança, do credor. Ainda segundo
Stuart Mill (apud REQUIÃO, 2003, p. 358) “credito não é mais do que a permissão de usar o capital alheio”.
Título de crédito, em conseqüência, seria o documento necessário ao exercício no direito nele mencionado.

Da definição podem ser identificados os três elementos fundamentais do crédito: a) a fidúcia, ou ato de
confiança; b) a devolução obrigatória de valor (seja por pagamento ou outra forma de compensação); e, c) o
uso do capital por tempo determinado.

Os que combatem a natureza jurídica da ação como título de crédito – como J.X. Carvalho Mendonça
(2000) que o caracteriza como título patrimonial de permanência e não de resgate – alegam que há fidúcia na
ação, mas que, em regra, não há devolução obrigatória de valor (já que o resgate não é obrigatório ou
necessário) ou uso do capital por tempo determinado (vez que o capital da sociedade na maioria dos casos
tem caráter permanente).

Superando a categoria do documento, um segundo aspecto relacionado na natureza jurídica das ações é a
classificação do direito do acionista com a universalidade de bens sociais. Se as entradas feitas pelos
acionistas ao integralizar as ações subscritas no mercado primário constituem ou não operação de crédito.

De forma simplificada, quando se considera que há operação de credito na emissão da ação, então o
acionista será credor, mas se não houver operação de crédito a relação será majoritariamente patrimonial
(sob a sociedade e não contra a sociedade) e, em decorrência, subsidiariamente pessoal vez que existem
direitos políticos não patrimoniais derivados da condição de sócio, como o direito de fiscalizar. Desta
maneira, a ação seria título representativo patrimonial e não de crédito.

5.2 Commodities

Commodity é um termo de língua inglesa que significa mercadoria. O termo no plural commodities é
utilizado para designar ativos padronizados de origem primária nas transações nas bolsas de mercadorias.
Usada como referência aos produtos de base em estado bruto, matérias-primas, ou com pequeno grau de
industrialização, de qualidade quase uniforme, ofertados em grandes quantidades e por diferentes produtores.
Estes produtos usualmente cultivados ou de extração mineral, podem ser estocados por determinado período
sem perda significativa de qualidade.

A importância econômica das commodities, como objeto de muitos contratos de derivativos, é que são
produzidos e, ao mesmo tempo, comprados por diversas indústrias; obtendo precificação e liquidez global e,
conseqüentemente, impacto significativo nos fluxos financeiros nacionais e transnacionais. Como a economia
de grandes indústrias e até de países dependem diretamente dessas cotações, os contratos de derivativos
dessas commodities surgiram como uma forma proteção aos agentes econômicos contra perdas provocadas
pela volatilidade nas cotações dos produtos de base.
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São exemplos de commodities: a) recursos agrícolas, como o café, o gado e a soja; b) recursos minerais,
como petróleo; c) recursos financeiros, como reais, dólares ou euros; d) ou recursos energéticos.

A última e mais recente modalidade de commodity é aquela que traz mais inovações no campo jurídico: as
commodities ambientais, como os créditos de carbono. Para começar, elas foram criadas por uma norma – à
saber, o artigo 12 do Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima. O referido artigo, composto de 10 parágrafos, cria o mecanismo de desenvolvimento19 limpo e define
as formas de criação, certificação e aquisição destes créditos.

6. Síntese, recomendações e conclusões

Os derivativos são contratos idôneos para a transferência de riscos, seja com a intenção de especular
ou de produzir proteção contingencial quanto a variações futuras (hedge) de ativos ou valores de ativos.
Estes contratos são tecnologias financeiras necessárias para o financiamento de atividades produtivas
propiciando liquidez e reduzindo risco e, conseqüentemente, o custo – quando empregados no momento e
quantidade apropriados. Assim como, teoricamente, podem ocasionar perdas ilimitadas, quando os ativos
não são de titularidade ou interesse das partes.

Com o crescente ingresso de pequenos investidores ao mercado de derivativos, atraídos muitas vezes
por ofertas públicas fundadas em campanhas publicitárias significativas, a aplicação de disposições do
Código Civil e do CDC são crescentes nesse ambiente, considerando as peculiaridades destas relações.

Os prejuízos financeiros, simultâneos a lucros operacionais significativos, apresentados por empresas
brasileiras de capital aberto, graças à celebração do contrato estudado não revelam atos propriamente ilícitos,
violando apenas as regras de governança corporativa e demonstrando a necessidade de aprimoramento da lex
mercatoria mesmo que através da soft law, em casos análogos, não para proibir tais operações, mas sim,
para informar os verdadeiros donos da sociedade, acionistas, dos riscos assumidos pelos gestores. Não estará
caracterizada desobediência do dever de diligência (LSA artigo 153) desde que os atos sejam fundamentados
e transparentes, por mais arriscados que sejam, exatamente porque quem elege a administração representa o
capital dos proprietários que são os beneficiários principais, caso haja sucesso na gestão. A solução para esse
problema não estará nas leis, mas sim, na cultura da governança corporativa.

A História demonstra que os mecanismos de alavancagem, como os contratos de derivativos, foram usados
desde tempo remotos com no exemplo de Aristóteles e com significativo reflexo global desde a tulipomania
de 1636. Essa tecnologia, como a maioria dos conhecimentos humanos, pode ser usada de diversas maneiras
– entre a extrema cautela até a total falta de responsabilidade.

Quando aqueles que assumirem altos riscos não tiverem problemas serão festejados como gênios e
administradores competentes, por outro lado, quando houver outra crise especulativa – e certamente haverá
dada a natureza cíclica dos mercados – e os administradores sofrerem revezes, serão execrados como vilões,
responsabilizados por todos os males da economia20 e até taxados como criminosos. Só esquecem os
acusadores, quando se consideram vítimas, que o poder de administração e as regras para a atuação destes
gestores foi emitida por eles, como investidores.
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1 A Psicologia é necessária até para o entendimento dos termos próprios do mercado de capitais – onde
ficam claros os mitos e os arquétipos nas figuras metafóricas do bear (ou bearing); ou do bull (ou bullish –
dentre outras polissemias, como go-go boys referenciada até mesmo por Galbraith (1992). É importante
citar, ainda nessa seara, que há termos que não podem ser confundidos como o problema do golden shower
com a questão do golden share nem o wife swap com os contratos de swap devidamente detalhados a seguir.

2 Essa definição é repetida em diversas obras diferenciadas como em Requião (2002) e em Galbraith (1992).

3 O Teorema da internalização das externalidades de Coase (1990) é o fundamento de muitas tutelas e
tecnologias jurídicas contemporâneas como demonstrou Rodrigues (2008), esse conceito de <> também é
desenvolvido como base da análise econômica nas obras de Posner (2002) e Becker (1997).

4 Hedge é uma expressão inglesa que significa originalmente sebes, barreira, cerca, muro, limite – proteção;
no mercado de capitais são assim denominados os dispositivos de proteção, através de operações financeiras,
contra o risco de grandes variações de preço de determinado ativo. Ou seja, fazer hedge significa usar
contratos de derivativos para internalizar o risco.

5 Paracelso, pseudônimo de Phillipus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, foi um famoso médico, alquimista, físico
e astrólogo suíço.
6 Robert Merton e Myron Scholes desenvolveram um método de precificação dos derivativos conhecido
como modelo ou equação de Black-Scholes – motivo que fundamentou expressamente a atribuição do
referido prêmio.

7 O Prêmio de Ciências Econômicas, oficialmente denominado Prêmio Sveriges Riksbank de Ciências
Econômicas em Memória de Alfred Nobel (em sueco Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till
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Alfred Nobels minne), foi instituído em 1968 pelo Sveriges Riksbank, o Banco Central da Suécia , e
atribuído pela primeira vez em 1969 . Devido a inclusão da dedicatória a Alfred Nobel é vulgarmente
referido como Prêmio Nobel de Economia ou Prêmio Nobel de Ciências Econômicas. De fato, não é
concedido pela Fundação Nobel, nem reconhecido pelos seus descendentes, mas sim pago com dinheiro
público.
8 Para uma fonte segura sobre os aspectos financeiros das sociedades por ações, dos mercados monetários e
de capitais, inclusive explicando o modelo citado sobre derivativos, aconselha-se a leitura da obra do
catedrático do Massachusetts Institute of Technology – MIT Stephen A. Ross (2008): “Administração
Financeira: corporate finance”.

9 Também houve casos análogos em outras sociedades abertas como a Aracruz Celulose (ARCZ) em que as
perdas com derivativos cambiais de R$2,9 bilhões – produziram um resultado negativo de mais de 4 bilhões;
mas, as conseqüências foram mais complicadas e menos previsíveis neste caso do que no da Sadia, incluindo
operações societárias com severos prejuízos a preferencialistas.

10 São pressupostos dos mercados eficientes – como simplificação da realidade cheia de imperfeições – a
pulverização dos agentes a ponto que o comportamento de um não afeta de maneira significante os preços
(mercado atomizado); a uniformidade e amplo acesso à toda informação existente; a ausência de impostos e
de custos de transação.

11 Uma tradução literal expressa “não existe essa coisa de almoço grátis”, mas esse jargão em português
costuma ser expresso como “não existe lanche grátis” com variantes até mesmo em inglês como o “no pain
no gain” muito aplicado nos esportes e ambientes competitivos. Essa frase era a favorita de Milton Friedman
que, inclusive publicou um livro utilizando-a como título, embora existam referências anteriores de seu uso.
A idéia expressa é simples – uma vez que os recursos são limitados e as demandas ilimitadas; assim como, os
serem humanos comportam-se como maximizadores de suas satisfações pessoais, mesmo sob
condicionamentos – alguém sempre tem que pagar a conta. Essa verdade singela e concreta é o grande
obstáculo naturalístico para a prática do Estado Social, dos Estados Socialistas e das construções teóricas
homologas que prevêem maior distribuição que produção de riquezas.

12 Em uma noção mais ampla que os shareholders (acionistas) a expressão stakeholders inclui todos os
interessados na empresa – que além dos sócios abarca empregados, fornecedores, consumidores e outros.

13 Segundo este relato, o filósofo Tales usou seus conhecimentos da natureza, baseado na filosofia clássica, para prever uma safra
recorde de azeitonas em sua cidade natal na Ásia Menor, Mileto. Feito isto, comprou opção de usar com exclusividade os moinhos
que as processavam, opção esta que alienou por significativa remuneração quando a safra favorável se verificou.

 

14 Na transação de derivativos é possível perda de todo o montante investido e, em certos casos, é possível
perda maior que o investimento inicial. Assim como, nesta modalidade de contrato é possível lucros acima de
1000% em curto prazo (e sem deixar de ser lícito).

15 A conseqüência jurídica deste entendimento seria a obrigatoriedade para toda e quaisquer operação de
derivativos de registro em mercado de balcão organizado ou em sistema administrado por bolsa de valores,
bolsa de mercadorias e de futuros ou por entidade de registro e de liquidação financeira de ativos,
devidamente autorizado pelo Banco Central ou pela CVM.

16 Stuber (2009) ainda considera as operações de swap como o instrumento mais eficaz para proteção
contra flutuação indesejada de taxas, pela possibilidade, em um só contrato, de realizar o hedge (proteção)
de duas posições, cada uma com um indexador diferente. Os principais fatores que dão origem ao contrato
de swap são: (i) diferença entre ativo e passivo dos contratantes, ocasionando algum tipo de risco; e (ii)
diferença nos dias de vencimentos de obrigações a pagar. Os tipos mais comuns de swap são: (a) swap de
vencimento; (b) swap de taxa; e (c) swap de qualidade (quando se buscam garantias mais eficazes). A
operação pode ainda ser estimulada por variações nos impostos incidentes sobre a obrigação, gerando
vantagens fiscais ou perdas dedutíveis pela mudança de posição. A modalidade mais comum de swap é
denominada plain vanilla, que é a troca de uma taxa pré-fixada por uma taxa flutuante, e vice-versa.
Operações com swap são utilizadas nos mercados de ouro ativo financeiro, taxas de câmbio, taxas de juros,
ações, mercadorias e índices de preços e de ações, além de opções não padronizadas referenciadas em
debêntures simples ou conversíveis em ações, em notas promissórias e em ações de companhias abertas.

17 Para um aprofundamento na doutrina sobre causa (ou função) dos contratos uma referência segura é a
Dissertação do Prof. Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras “A causa e os contratos”.

18 As opções de compra e venda também são denominadas de call e  put – quando, mais uma vez, a
terminologia técnica adota o idioma inglês. Ainda comparando padrões estrangeiros e nacionais, sobre o
exercício da opção, pode-se detalhar que existe o sistema americano (exercer a qualquer tempo) e o europeu
(exercer apenas em data pré-estabelecida). No Brasil co-existem os dois sistemas; no caso das opções sobre
ações i.e. – por determinação da Bovespa – há opções disciplinadas pelos diferentes sistemas e o vencimento
ocorre na terceira segunda-feira do mês.

19 Na época da Livre Docência em Economia Política de J.J. Calmon de Passos, Edivaldo M. Boaventura e
do próprio professor Washington Trindade (1964) o grade desafio do Estado e do Direito era modificar a
realidade – superando as metas de crescimento ou progresso – promovendo o desenvolvimento através do
Direito Econômico. Hoje o desafio que a realidade impõe ao Estado e ao Direito é ainda mais complexo:
promover o desenvolvimento sustentável – uma mudança de paradigmas que satisfaça as necessidades
presentes sem privar as gerações futuras – sob pena de extinção da raça humana, ou pelo menos, do fim do
progresso material da civilização. Outro argumento definitivo em prol da teoria da justiça como eficiência e
que demonstra a seriedade do atual desperdício de recursos no assistencialismo estatal a que muitos
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denominam Estado Social Brasileiro.

20 Essa visão ingênua e ignorante é repetida até mesmo pelo Presidente da República Federativa do Brasil a
fazer afirmação pública e notória – de uma maneira reprovável e maniqueísta – que os responsáveis pelos
problemas nacionais eram “os banqueiros brancos e com olhos azuis” que teriam, segundo ele, provocado
uma crise mundial vitimando, mais uma vez, “negros e índios”. 
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ECONOMIA ATRAVÉS DO DIREITO: APONTAMENTOS SOBRE A SITUAÇÃO ECONÔMICA
DE PORTUGAL NO FINAL DO ANTIGO REGIME

ECONOMY THROUGH LAW: NOTES ON PORTUGUESE ECONOMIC SITUATION AT THE END
OF THE ANCIEN RÉGIME

Gustavo César Machado Cabral

RESUMO
Este trabalho pretende apresentar um panorama geral da situação econômica de Portugal no final do século
XVIII, relacionando-a com o Direito. O estudo desse período é muito importante, já que ele marca os
últimos anos do Antigo Regime. Tentou-se, a partir de intensa atividade legislativa, reformar o sistema
econômico, na esperança de melhorar os resultados e salvar o sistema colonial, que atravessava uma crise
desde a independência das Colônias Inglesas. Para entender a ideologia econômica que dominou esse
reformismo, analisaram-se as Memórias Econômicas da Academia Real de Ciências de Lisboa, nas quais se
perceberam influências fisiocratas e liberais clássicas, sem predominar uma só corrente. O ecletismo marcou
as reformas do mercantilismo, que prolongou a sua existência e adiou o colapso do sistema colonial
português, e essa sobrevida só se efetivou em razão da atuação legislativa do Estado.
PALAVRAS-CHAVES: Mercantilismo. Antigo Regime. Legislação.

ABSTRACT
This paper aims to present an overview of the Portuguese economic situation in the late 17th century,
establishing a relation to Law. Studies of this age are important, because it marks the last years of the Ancien
Régime. The Portuguese Government has tried to reform the economic system using an intense legislative
activity, hoping to improve the results and to save the colonial system, which was in crisis since the
independence of the British Colonies. To understand the reformism’s predominant economic ideology, the
Economic Memories of the Royal Academy of Sciences of Lisbon was studied, and Physiocratic and
Classical Liberal influences were perceived, without a dominant one. Eclecticism marked the reforms on
Mercantilism, which has prolonged its existence and postponed the collapse of Portuguese colonial system,
and this survival was accomplished only because of the state legislative action.
KEYWORDS: Mercantilism. Ancien Régime. Legislation.

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo apresentar um panorama geral da situação econômica de Portugal

nas últimas décadas do Antigo Regime, mais precisamente na segunda metade do século XVIII,
relacionando-o com questões jurídicas, como se verá. Nesse período, uma série de mudanças foi
implementada no reinado de D. José I (1750-1777) pelo governo liderado pelo Marquês de Pombal. No
reinado seguinte, o de D. Maria I (1777-1816), as tendências reformistas continuaram até quando foi
possível.

As razões dessas mudanças foram as alterações nas conjunturas política, econômica e cultura na
Europa do período. No aspecto econômico, a passagem da primeira para a segunda parte do século XVIII
representou a consciência da complicada situação econômica portuguesa, acompanhada de uma crescente
diminuição na maior de suas fontes de riquezas, as minas de outro e de diamantes do Brasil. Assim, para
controlar esses problemas, os dois monarcas precisaram implementar reformas no Estado, as quais se
manifestaram em diversas áreas.

Para assegurar o sucesso das medidas econômicas adotadas, fez-se necessário alterar
substancialmente o Direito português. Não somente a edição de leis para tornar práticos os planos
governamentais, mas também uma mudança estrutural, quanto às fontes do direito, teve de ser realizada.
Caso contrário, a autoridade das determinações reais poderia restar seriamente prejudicada.

No campo econômico, o velho sistema mercantilista, corrente adotado pelo governo português
desde o final do século XV, dava sinais de cansaço, e mantê-lo como estava fatalmente anteciparia o seu fim.
Da mesma forma como se reformou a organização administrativa do Estado e o Direito, reformas pontuais
no sistema mercantilista tiveram de ocorrer.

Portanto, o que se pretende com este trabalho é investigar em que pontos se relacionaram Direito e
Economia neste contexto, indicando de que maneira um influenciou o outro. Para isso, serão apresentadas,
rapidamente, as características econômicas de Portugal no período; o sistema jurídico português da época,
com enfoque na disciplina das fontes do direito, na idéia de polícia e no conceito de leis econômicas; e, por
fim, na grande fonte ideológica do reformismo econômico dos últimos anos do Antigo Regime, as Memórias
Econômicas da Real Academia de Ciências de Lisboa.

Ao final do trabalho, serão apresentadas as considerações finais e as rápidas conclusões as quais se
pode chegar, quanto às relações entre esses dois ramos tão próximos do conhecimento.

 
1 A ECONOMIA PORTUGUESA NO SÉCULO XVIII

Antes de entrar no tema do trabalho, pensa-se ser por bem apresentar um curto perfil da situação
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econômica em Portugal no século XVIII. Período fundamental das histórias lusitana e brasileira, o
Setecentos não pode ser encarado como uma época com características uniformes, e tampouco é adequado
explicá-lo sem fazer menção, ainda de que de forma superficial, aos acontecimentos imediatamente
anteriores.

Das origens eminentemente agrárias da economia portuguesa nos primeiros tempos da
independência, passou-se a desenvolver o comércio em Portugal até o ponto de, já nos tempos da Revolução
de Avis, entre 1383 e 1385, haver uma forte classe de comerciantes, especialmente nos principais centros
urbanos, como Lisboa e no Porto[i]. Ligada ao comércio marítimo, essa classe passou a exercer papel
influente em Portugal com a ascensão de D. João I ao trono, em 1385[ii].

O comércio marítimo se intensificou a partir das navegações pela costa da África, nas primeiras
décadas do século XV, consolidando-se com a descoberta da rota marítima para a Ásia e do Novo Mundo.
Nesse período, Portugal transferiu o foco do comércio do Mediterrâneo, dominado pelas cidades italianas,
para o Atlântico e exerceu essa atividade praticamente sem concorrência por várias décadas[iii]. Data dessa
época o começo da empresa colonial, com a dominação de vastas áreas na África, na Ásia e na América,
especialmente.

A ideologia econômica preponderante era o mercantilismo, que, com alterações pontuais,
predominaria até o final do Antigo Regime, já no começo do século XIX. A prioridade, com ele, era manter
superavitária a balança comercial[iv]; para atingir esse intento, Portugal lançou mão de todas as atividades de
que dispunha nas colônias: extrativismo vegetal, agricultura, comércio e, a partir do final do século XVII,
mineração.

No Reino, porém, a situação era diversa. A agricultura era problemática já desde o século XIV,
tendo obrigado o rei Fernando I a publicar a Lei das Sesmarias, que não resolveu as dificuldades do acesso a
terra[v]. O problema persistiu durante os tempos, fazendo surgir uma dependência econômica de Portugal
perante outros países, que, com o passar dos anos, deixou de se resumir a alimentos: a produção portuguesa
era escassa em quase todas as áreas, principalmente quanto aos itens de primeira necessidade[vi]. Como
conseqüência, o endividamento externo cresceu assustadoramente, sendo utilizada a enorme quantidade de
riqueza proveniente da mineração no Brasil para ajudar a saldar essas dívidas, que pareciam infindáveis.

O começo do século XVIII, que representou o auge da extração do ouro nas Minas Gerais[vii], foi
o período em que mais se esbanjou riqueza em Portugal. O reinado de D. João V (1706-1750) foi marcado
pelo luxo da Corte, pela construção de palácios exuberantes e pela construção da suntuosa Biblioteca Real,
que chegou a ter mais de sessenta mil volumes[viii], tudo isso empregando boa parte dos recursos gerados
pelo ouro. Em contraste, Lisboa, uma das cinco maiores cidades européias da época, possuía uma infra-
estrutura lastimável, com ruas imundas e mal iluminadas[ix].

Logo depois da morte de D. João V, o seu sucessor, D. José I, auxiliado pelo seu Secretário de
Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho Mello, o futuro Conde de Oeiras e Marquês de
Pombal, ao verificar que o País estava indo à bancarrota, resolveu adotar uma série de medidas que visavam
ao desenvolvimento. Pombal, fortemente influenciado por figuras como D. Luís da Cunha[x] e Luís António
Verney[xi], tentou modernizar o País ao seu estilo, implementando reformas econômicas, religiosas e
jurídicas, sem deixar de imprimir certo autoritarismo em relação aos súditos e especialmente para com as
colônias.

Os resultados do período josefino foram satisfatórios e as finanças públicas melhoraram de estado,
mas não o suficiente para resolver a crise. A diminuição da dependência da Inglaterra, em razão do incentivo
da produção local, não alcançou os níveis esperados, apesar de ter sido diminuída[xii]. No entanto, as
reservas auríferas e diamantinas estavam sensivelmente reduzidas, o que obrigou a Metrópole a tentar
diversificar a produção, incentivando a agricultura na Colônia, que anteriormente tantas riquezas já havia
gerado.

O reinado de D. Maria I, que subiu ao trono em 1777, foi um período de reformismo em Portugal,
quando se tentou salvar o sistema colonial e o mercantilismo ainda existentes. Nessa época, o iluminismo das
décadas anteriores, utilizado justamente para manter o status quo, com alterações pontuais, em diversos
países[xiii], continuou a ser instrumento útil, como fora nos tempos de D. José I e de Pombal. No Direito,
uma manifestação dessa tendência reformista foi a instituição de comissão, em 1785, para elaborar um novo
Código de Direito Público, chefiada pelo então desembargador Paschoal José de Mello Freire dos Reis.

Já no campo econômico, essa influência foi marcada pela utilização de elementos do fisiocracismo e
do liberalismo clássico. Tanto um quanto o outro colaboraram para reformar o mercantilismo, que não
desapareceu senão em 1808, quando o príncipe regente D. João abriu os portos do Brasil, principal colônia
portuguesa e que passara a ser a nova sede da monarquia lusitana. Ao contrário, essas reformas ajudaram a
dar uma sobrevida ao mercantilismo, em razão dos resultados satisfatórios alcançados.

 
2. O DIREITO PORTUGUÊS NO SÉCULO XVIII

2.1 Sobre as fontes do direito em Portugal
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Não é possível entender os fenômenos jurídicos de uma determinada região sem passar pelo estudo
das suas fontes. A própria etimologia do termo indica a sua essencialidade; trata-se do nascedouro, o ponto a
partir do qual emerge o Direito.

Ao longo da sua história, e não poderia ser diferente, Portugal valorizou diversas fontes,
alternando-se ao longo dos tempos a sua preferência, o que se explica pelos acontecimentos que se
desenrolaram.

A independência do Condado Portucalense frente ao Reino de Leão, obtida em 1140 e reconhecida
pelo papa Alexandre III em 1179[xiv], implicou a autonomia da região frente ao soberano leonês. De um
modo geral, os reinos ibéricos, sob o aspecto temporal, se proclamavam plenamente autônomos, não se
submetendo ao Império[xv] [xvi], mas isso não implicava o desuso do direito oriundo deste: ao contrário, o
Direito Romano era plenamente utilizado pela cúpula de governo portuguesa. A razão para isso, segundo
Nuno J. Espinosa Gomes da Silva, seria o fato de a Igreja se reger, no aspecto temporal, pelo Direito
Romano[xvii].

A recepção do Direito Romano não implicou a sua imediata adoção como principal fonte do direito,
nem, tampouco, a sua perpetuidade nessa posição. Em tempos em que a maioria da população era analfabeta,
o conhecimento de textos em latim, língua na qual foram elaboradas fontes romanas, era escasso. Assim, o
direito português do tempo da Reconquista e do início da independência foi majoritariamente
consuetudinário[xviii].

O início da atividade legislativa ibérica, ainda que tenha como ancestral o Liber Iudiciorum ou Lex
Visigothorum, compilação de leis visigóticas do século VII[xix], data do século XIII, quando passa a ser
mais exigida. Em Castela, as Siete Partidas, foram finalizadas em 1265, durante o reinado de Alfonso X,
tendo sido largamente aplicadas em Portugal. Isso constata a edição de leis pelos monarcas ibéricos em
época anterior e com bem mais frequência do que em regiões outras[xx].

Em Portugal, desde o reinado de Afonso II (1211-1223), começam a ser publicadas leis. O Livro de
Leis e Posturas, códice de fins do século XIV que reúne leis promulgadas entre os reinados de Afonso II e
Afonso IV, traz vinte e quatro leis de 1211[xxi], o que indica que já nessa época a atividade legislativa
começava a ganhar corpo. Cerca de um século depois da elaboração dessa coleção, são finalizadas as
primeiras grandes ordenações do Reino, as Ordenações Afonsinas (1446-1447), consolidação sistemáticas
das leis até então publicadas, a fim de que se tornasse mais fácil o conhecimento desse instrumento
normativo.

Essa digressão histórica serve para se constatar a importância conferida às leis desde a Idade Média.
A transição desta para a Idade Moderna foi marcada pela consolidação do papel do rei como legislador,
ocasionando uma sensível diminuição do pluralismo característico do medievo. Esse direito nacional (iura
propria), fortalecido ao longo dos tempos, conviveu, contudo, com direitos externos, de matrizes romano-
canônicas (ius commune) [xxii], até o final do Antigo Regime.

Essas leis caracterizavam-se por generalidade e destinação a todos os súditos ou a uma parte deles,
já que era possível a edição de atos voltados especificamente a uma parcela da população. Estava
intimamente ligada à idéia de iurisdictio, que, antes do século XVIII, correspondia à titularidade do poder de
aplicar e de produzir direito, seja a produção anterior ou concomitante com a aplicação[xxiii]. Mas o termo
latino lex, ao qual se faz a correspondência com a idéia de lei, era bem mais amplo no Setecentos:
compreendia os atos legislativos do soberano, o direito romano, os costumes e a legislação estatutária[xxiv].
Mais próximo ficava da idéia de fonte do direito, portanto.

As Ordenações Filipinas seguiram a tradição inaugurada pela Ordenações Afonsinas de se privilegiar
o direito pátrio, nascido internamente em Portugal; igualmente, previa o que se convencionou chamar dirieto
subsidiário, aplicável nos casos em que o direito principal, o pátrio, não pudesse ser utilizado. As hipóteses
de emprego do direito subsidiário, contudo, eram tão extensas que há autores, como Paulo Ferreira da
Cunha[xxv], que se posicionam pela ligeira falseabilidade dessa idéia de subsidiaridade: as hipóteses em que
cabia o direito subsidiário eram tão freqüentes que estaria descaracterizada a própria de idéia de
subsidiaridade.

O Título LXIV do Livro Terceiro das Ordenações Filipinas indica as fontes do direito: leis, estilos
da Corte e costumes; subsidiariamente, o direito romano, o direito canônico[xxvi] e a doutrina, em primeiro
lugar as Glosas de Acúrsio e, em segundo, as de Bártolo[xxvii]. Caso ainda assim não se resolvesse o
problema, cabia a interpretação autêntica, por decisão do próprio Rei, já que atuava como legislador.

Havia, contudo, um condicionamento à aplicação do direito romano: “As quaes Leis Imperiais
mandamos, sómente guardar pola boa razão em que são fundadas”. Tratava-se, portanto, de limitar o
emprego do direito romano aos casos que a razão o considerasse adequado. Não obstante a tentativa de se
impor barreira ao uso do direito romano, tal determinação, na verdade, servia para muitas interpretações, por
ser a expressão muito vaga.

Ciente disso, Pombal fez publicar, em 18 de agosto de 1769, a Lei da Boa Razão, que se propôs a a
declarar a “authoridade do Direito Romano e Canonico, Assentos, Estylos, e Costumes”, disciplinando a
utilização dessas outras fontes. O diploma, portanto, se propôs a discutir a interpretação autêntica, a
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racionalização do direito romano, a laicização do sistema normativo, o condicionamento do costume e a
conciliação das leis nacionais com os seus contextos originais e com as novas correntes da época. Dessa
forma, a opinião de Mário Reis Marques, de que na referida lei a idéia de progresso é solidária com a
emergente necessidade de um regresso às leis pátrias interpretadas agora à luz do “espírito nacional”[xxviii],
parece ser extremamente adequada.

Com a Lei da Boa Razão, incentivou-se o uso da interpretação autêntica e limitaram-se os estilos da
Corte. Estes eram, na linguagem contemporânea, a jurisprudência dos tribunais portugueses, cujo função se
aproximava das atuais súmulas. Até a edição da Lei da Boa Razão, havia ampla emissão de assentos por
todos os tribunais do Reino; com ela, contudo, limitou-se a possibilidade de se lançar mão dos assentos: só à
Casa de Suplicação seria permitido assentar.

Para a aplicação do direito romano, estabeleceu-se ampla limitação do conceito de boa razão, a qual
deveria ser entendida como:
 

aquella boa razão, que consiste nos primitivos princípios, que contém verdades essenciaes, intrinsecas,
e inalteraveis, que a Ethica dos mesmo Romanos havia estabelecido, e que os Direitos Divino, e Natural,
formalizarão para servirem de Regras Moraes, e Civis entre o Christianismo; ou aquella boa razão, que
se funda nas outras Regras, que de universal consentimento estabeleceo o Direito das Gentes para a
direcção, e o governo de todas as Nações civilisadas; ou aquella boa razão , que se estabelece nas Leis
Politicas, Economicas, Mercantis, e Maritimas, que as mesmas Nações Christãs tem promulgado com
manifestas utilidades, do socego publico, do estabelecimento da reputaçao, e do augmento dos cabedaes
dos povos, que com as disciplinas destas sabias, e proveitosas Leis vivem felices à sombra dos thronos, e
debaixo dos auspicios do seus respectivos Monarcas, e Principes Soberanos.

 
Os costumes, por fim, tiveram o seu uso seriamente restringidos. O item 14 da Lei em comento traz

três requisitos cumulativos para a utilização dos costumes: “de  ser conforme as mesmas bôas razões, que
deixo determinado que constituem o espirito de minhas Leis; de não ser a ellas contrario em cousa alguma, e
de ser tão antigo, que exceda o tempo de cem annos”. Subordinaram-se, portanto, os costumes à leis, já que
não mais se permitiram costumes contra legem. 

Desta forma, o que se percebe é que, com a Lei da Boa Razão, fortificaram-se, definitivamente, três
elementos: o direito pátrio, em detrimento dos direitos produzidos fora do âmbito nacional; a lei, cuja forma
deveria ser escrita e genérica; e o legislador, de onde se originava a lei, cabendo necessariamente a ele
realizar a interpretação quando não fosse claro o sentido do texto normativo.

Assim, a lei voltou a ser um instrumento largamente utilizado pelo soberano para conduzir os rumos
do país, especialmente para matérias ligadas à gerência dos assuntos internos de Portugal.
 
2.2 A idéia de “polícia”

Termo de suma importância no período analisado foi polícia. Atualmente, polícia se liga tanto à
polícia judiciária, com as suas atribuições de investigação e de segurança ostensiva da sociedade, quanto à
polícia administrativa, ou seja, certas atividades que cabem ao Estado. Mas esse não foi o único significado
do termo ao longo dos tempos.

Em estudo sobre o tema, Airton Seeländer demonstrou que o termo já era utilizado no século XV
português, na poesia[xxix].  Desde o século XVII, contudo, passou a ser empregado no âmbito da
governança, principalmente em razão da influência do pensamento de autores europeus como Nicolas de
Lamare e Johann Heinrich Gottlob von Justi.

Em razão da importância dos seus escritos para o tema ora estudado, a Justi será dedicado um item
específico.
 
2.2.1. Polícia e economia nas obras de Justi

Justi, autor fundamental sobre o tema, foi conhecido em Portugal através das traduções francesa, de
1769, e espanhola, de 1784, da sua obra Grundsätze der Policeywissencschaft, de 1756[xxx], o que se
constata a partir da sua citação feita por Paschoal José de Mello Freire, importante jurista português da
segunda metade do século XVIII e autor do Projeto do Código de Direito Público. Daí o porquê de se dar
atenção aos trabalhos do autor alemão, cujos trabalhos, os quais trataram majoritariamente do Estado e da
Economia, comportam duas fases.

Num primeiro momento, representado pela já mencionada Grundsätze der Policeywissencschaft,
encontra-se uma idéia de polícia bem próxima de política: todos os assuntos internos do País deveriam ser
objeto da ação estatal, como melhorias nas cidades, aumento da população, manufaturas e fábricas,
comércio, combate à criminalidade e até mesmo correções de maus costumes[xxxi]. Nessa fase do seu
pensamento, o autor defendia uma identidade de interesses entre os objetivos dos súditos e os do
Estado[xxxii], numa clara identificação entre Estado e sociedade[xxxiii].

Poucos anos depois de publicar a sua primeira obra importante, Justi lança, entre 1760 e 1761,
Grundfaste zu der Macht und Glückseeligkeit der Staaten e Natur und Wesen der Staaten, livros em que
algumas de suas concepções são revistas.  A harmonia entre os indivíduos e o Estado havia deixado de ser
encarada como um a priori, uma vez que Estado e sociedade não mais eram vistos pelo autor como uma
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unidade. Assim, Justi deixa de encarar a população, ou parte dela, como súditos (Untertanen) para
compreendê-los como cidadãos (Bürger), e essa nova concepção vem acompanhada de serem esses membros
da sociedade detentores de liberdades[xxxiv].

No campo econômico, pode-se dizer que Justi foi um representante do Cameralismo, em razão dos
objetivos fiscalistas por ele defendidos. O Estado, através do seu poder de polícia, deveria fiscalizar o
comércio e as outras atividades econômicas, com o intuito de preservar os seus interesses; entretanto,
conforme mencionado acima, os cidadãos possuíam certas liberdades, aplicáveis, inclusive ao âmbito
comercial. Esses elementos são complementares no pensamento de Justi: influenciado, em certa medida, pelo
liberalismo, ele defendia as iniciativas individuais no âmbito econômico e a liberdade de comércio, as quais,
em caso de colisão com os interesses fiscais do Estado, deveriam sobre estes prevalecer[xxxv].

São perceptíveis as mudanças de direcionamento de Justi nesses dois momentos; de defensor
incondicional do absolutismo, o autor se aproxima do despotismo esclarecido. Ao mesmo tempo em que
trouxe elementos próprios do liberalismo que ainda estaria por se consolidar, não abriu mão dos
instrumentos de polícia utilizados pelo Estado tanto no campo econômico quanto em outras esferas da vida
privada, a exemplo da defesa da censura quanto à impressão de livros.

Nessa linha, Michael Stolleis indica que Justi contribuiu para a concepção de polícia e “direito de
polícia” (Policey-Recht) como entes distintos, assim como não se confundem Administração e Direito
Administrativo[xxxvi].
 
2.2.2. Polícia em Portugal

A transição da primeira para a segunda metade do século XVIII em Portugal representou uma
ruptura na utilização do termo polícia. Enquanto antes de 1750 o uso da palavra era mais restrito,
remetendo-se às idéias de “bom governo”, “boa ordem” e “civilidade”, após essa data utilizou-se o termo
com o sentido de gestão interna racional do Estado, no sentido de promover sua prosperidade e o seu
desenvolvimento[xxxvii]. Seeländer ilustra uma imensa quantidade de assuntos que foram relacionados ao
tema polícia a partir de 1750, muitos dos quais ligados a questões econômicas[xxxviii].

Em 1813, o Visconde da Lapa sistematizou as idéias de polícia encontradas à época, constatando
três variedades. Na primeira, mais tradicional, as preocupações giravam em torno da vida em comunidade e
da administração desta, ligando-se à idéia de “boa ordem” e de limpeza urbana[xxxix]. Na segunda, o mais
importante era a idéia geral de “segurança pública” [xl]. Na terceira, por fim, há a preocupação com o
alcance dos objetivos governamentais, que eram o crescimento e o bem-comum do Estado[xli].

Não é difícil de perceber que as matérias envolvidas nesses conceitos de polícia se relacionam
diretamente à forma como o Estado Português era conduzido. De uma definição mais restrita, a idéia de
polícia se expandiu para alcançar qualquer ação governamental no sentido de atingir os objetivos do Estado.

Desta forma, limitavam-se as liberdades dos súditos, ou, mais precisamente, não lhes eram
concedidas liberdades extensas. Paschoal José de Mello Freire dos Reis, ao tratar do tema, indicou que “os
direitos dos cidadãos fluem dos deveres dos governantes” e que os dois principais direitos eram o de pedir
proteção e defesa ao soberano e de preferência pelos nacionais quanto ao preenchimento dos cargos
públicos[xlii]. Essa ligação entre polícia e limitação das liberdades foi tão forte e tão característica do Antigo
Regime que o termo passou a ser visto como um tabu no regime liberal que se instalou em princípios do
século XIX[xliii].
 
2.3. Leis econômicas

Foram os próprios Estatutos da Universidade de Coimbra, reformados em 1772, que cuidaram de
dar o nome de Direito Econômico ao Direito Pátrio Público Interno. A reforma universitária pombalina,
materializada com a publicação desses Estatutos, cuidou, dentre vários assuntos, da grade curricular da
Universidade. No que toca ao estudo do Direito, a preocupação com que o deveriam estudar os discentes se
relacionou diretamente com os rumos do governo josefino, tendendo-se a valorizar, como já se mencionou, o
Direito Pátrio.

Os Estatutos previram o Direito Pátrio como disciplina a ser ministrada no quinto e último ano do
curso de Leis, dividindo-o em Direito Pátrio Particular e Público e este em Interno e Externo[xliv]. O Direito
Pátrio Público Interno era, de acordo com os Estatutos, o que “prescreve tão sómente a fórma do Governo
no interior do Estado (…) a que outros chamam também Económico, por nelle se tratar precisamente do
Governo do interior do Estado” [xlv].

As disposições sobre as matérias objeto de consideração pela disciplina proporcionam uma visão
mais robusta daquilo que se entendia por direito público interno no período:
 

Nas Lições delle dará a conhecer aos Ouvintes: A Constituição Civil da Monarquia Portugueza: A forma
da successão hereditária della: O supremo, e independente Poder, e Authoridade Temporal dos Senhores
Reis destes Reinos: O modo da Legislação Antiga, e Moderna, e da Administração da Justiça, e da
Fazenda: A natureza das Cortes, e das Decisões, que nellas estableciam, os Senhores Reis, em quanto
não houve Tribunaes, e Magistrados Sedentarios: Os diferentes Tribunaes que tem sido deputados para o
Governo Civil, Politico e Economico: As differentes Jurisdicções, que lhes tem sido commettidas: As
naturezas dos Tributos, e Imposições Públicas: O modo de os establecer: A suprema Jurisdicção para
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establecer penas, crear, e prover Officios; e dirigir os estudos dos Vassallos: E todos os outros Artigos,
que são da inspecção do mesmo Direito Pátrio Publico Interno[xlvi].

 
Conhecendo essas disposições legais, tem-se que a concepção de economia que se tinha na segunda

metade do século XVIII se ligava profundamente não somente a assuntos internos, mas também ao próprio
Estado. Trata-se de relação lógica: o Direito Pátrio provinha do próprio Estado, sendo a lei a principal fonte
desse Direito, e a sua criação cabia ao Rei, o que implica ser o Direito Econômico matéria eminentemente
interna, a ser decidida pelo Soberano.

Partindo dessa distinção entre Direito Pátrio Interno e Externo, José Homem Correia Telles dividiu
as leis pátrias em dois grupos, as políticas e as econômicas. Enquanto aquelas se refeririam a assuntos de
Estado, estas tratariam de qualquer dos membros de uma família, regulando a vida privada[xlvii]. Essa
divisão, mais do que decorrência direta do que prelecionava as leis, retrata essa concepção de que os
assuntos econômicos eram assuntos de Estado.

A influência, nesse ponto, do pensamento aristotélico é visível. A própria etimologia do termo
economia indica as relações entre ele e os assuntos internos; ο?κος, em grego, significa casa, e foi a partir
dessa noção que Aristóteles chamou de ο?κονομ?α a boa administração da casa[xlviii].

Nada há de novo nessas constatações. Com elas, tampouco se pretende fazer do Portugal do final
do século XVIII o berço da ciência econômica. O que se quer demonstrar é que, à época, a figura do rei
ainda era comparada com a do chefe de uma família, sendo o seu reino, analogicamente, a sua casa.
Pensamento típico do Antigo Regime, essa idéia reflete a concepção de que todos os assuntos internos
tinham natureza econômica, possuindo, desta forma, o direito interno um caráter eminentemente econômico.
As leis econômicas funcionavam como as determinações de um pai de família sobre como deveriam conviver
aqueles que viviam sob o seu teto[xlix].

A proximidade entre os significados de economia e de polícia ficam, agora, visíveis. À primeira
vista, há uma identificação, ficando as diferenças para a difusão dos termos: o modelo de Estado do Antigo
Regime, especialmente no período iluminista, onde ele se manifestou, foi o do Polizeistaat, e não um
Ökonomiestaat.

Apesar disso, a situação econômica portuguesa – e aqui o termo é utilizado com a sua moderna
conotação – na segunda metade do século XVIII aproximou Portugal dos Estados policiais[l], através da
adoção de medidas de ordem econômica por meio de leis que, dentro da sistemática de então, tinham caráter
marcadamente econômico[li]; não obstante isso, muitas delas, se analisadas sob o prisma da atualidade,
permaneceriam com caráter econômico[lii] [liii].

Por fim, há outra importante constatação que se faz a partir do que foi exposto: a crença de que
somente através de leis, ou seja, por meio de determinação do Soberano, poderiam ser alterados aspectos
econômicos. Os reis determinavam os rumos econômicos de Portugal e faziam-no através das suas leis. A
confirmação dessa tese se dará no capítulo subseqüente.
 
3. AS MEMÓRIAS ECONÔMICAS DA ACADEMIA REAL DE CIÊNCIAS DE LISBOA
 
3.1 A Academia Real de Ciências e as suas Memórias

Não se pretende aqui dissecar a história da Academia Real de Ciências de Lisboa, mas é preciso
chamar atenção a alguns pontos úteis ao desenvolvimento deste trabalho. Fundada em 1779 por iniciativa do
Duque de Lafões, não foi a primeira agremiação científico-cultural portuguesa. Antes dela, houve a
Academia dos Generosos, fundada em 1647, a Academia Real, de 1717, e a importante Academia Real de
História Portuguesa, de 1720[liv], da qual, inclusive, foi membro o Marquês de Pombal.

A atuação da Academia Real de Ciências, no final do século XVII, foi marcante, em virtude das
pretensões que possuía a instituição: incentivar a produção científica e cultural portuguesa, com o intuito de
que surgissem trabalhos úteis e com aplicabilidade prática que colaborassem com o desenvolvimento do País.
E, nesse conceito de desenvolvimento, o campo econômico se destacava.

O oferecimento de prêmios incentivava a produção científica, a qual era divulgada através da
publicação de memórias, obras coletivas que reuniam textos das diversas áreas de interesse da Academia. Foi
nesse contexto que surgiram as Memórias Econômicas, publicadas a partir de 1789.

A leitura dessas memórias faz com que se perceba o contexto geral do pensamento econômico
português nos últimos anos do século XVIII, sendo ainda mais relevante a leitura quando se averigua quem
eram os autores desses trabalhos: muitos deles eram aristocratas ligados ao governo real, a exemplo de D.
Rodrigo de Sousa Coutinho, o primeiro Conde de Linhares e Secretário de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Guerra; Tomás António de Villa Nova Portugal, desembargador Paço e Secretário de
Estado dos Negócios do Reino; e José Bonifácio de Andrada e Silva.

Ao introduzir uma das mais relevantes obras sobre a história econômica luso-brasileira no final do
Antigo Regime, Fernando A. Novais indica que as Memórias Económicas caracterizam perfeitamente qual a
ideologia econômica das últimas décadas do Setecentos[lv]. Ou seja, a partir delas se pode entender o porquê
da tomada de algumas decisões de governo.
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Desta forma, decidiu-se analisar essas Memórias para delas tirarem-se subsídios úteis à proposta
deste trabalho.
 
3.2. Os temas abordados e as atividades econômicas
3.2.1. Aspectos Gerais

As Memórias foram publicadas em cinco tomos, cada um com quatrocentas páginas em média. Há
autores com mais de um trabalho publicado, destacando-se, entre os mais prolíferos, Domingos Vandelli e
Tomás António de Villa Nova Portugal.

Partindo do pressuposto de que “o primeiro passo huma Nação, para aproveitar as suas vantagens,
he conhecer perfeitamente as terras que habita, o que em si encerrão, o que de si produzem, o de que são
capazes”[lvi] e de que “o conhecimento do que a Nação he, e do que pode ser, pelo que já tem sido, he dos
mais úteis para a sua felicidade, e so pode esperar-se dos esforços unidos de hum Corpo tal, como a
Academia”[lvii], os temas tratados dizem respeito às atividades econômicas especificamente desenvolvidas
no império português, tanto no Reino quanto em ultramar, às descrições de determinadas regiões e dos seus
potenciais econômicos e às técnicas de produção, dentre outros temas a esses relacionados.

Para os objetivos deste artigo, deu-se preferência ao primeiro grupo, o das atividades econômicas
desenvolvidas em Portugal, em virtude não somente da pertinência temática, mas também da importância do
que se escreveu. Assim, dividiu-se o trabalho de acordo com as atividades.
 
3.2.2. Agricultura

Basta verificar o sumário dessas memórias para perceber que a agricultura, direta ou indiretamente,
foi o tema que mais chamou a atenção dos memorialistas. No primeiro tomo, por exemplo, dos vinte
trabalhos publicados, nada menos do que onze tratavam de temas ligados à agricultura.

Como se demonstrou no primeiro capítulo, a agricultura, que, durante muito tempo, foi a principal
atividade econômica na principal colônia portuguesa, o Brasil, vinha atravessando um período de decadência.
Pouca atenção recebia tanto da Coroa quanto da população, que a ela preferia outros ramos.

Domingos Vandelli foi um grande defensor da agricultura e da preferência que a ela deveria ser
dada. Chamou a atenção para o fato de que a maior parte das terras do Reino era inculta, e a isso atribuiu
razões físicas e morais[lviii]; nas primeiras, criticou as grandes propriedades, a falta de infra-estrutura para
combater as enchentes dos rios, a escassez de recursos e de meios e pouca quantidade gente e de gado[lix],
enquanto que, entre as segundas, teceu críticas ainda mais contundentes: falta de instrução dos lavradores,
êxodo rural, onerosidade fiscal, desprezo pela classe dos lavradores e dificuldades em se trazer colonos
estrangeiros[lx]. Apesar de não ser expresso nesse sentido, quando Vandelli indica o preconceito para com
os lavradores, vem à mente a lembrança da pouca disposição dos portugueses para o trabalho braçal, e isso
se aproxima de uma das razões trazidas por José Veríssimo Álvares da Silva para o que ele chamou de “luxo
prejudicial”[lxi].

Em outro trabalho, Vandelli indica produções naturais disponíveis em Portugal, mas que eram
subaproveitadas[lxii]; já no texto seguinte, trata dos produtos coloniais, também em estado de pouca
exploração[lxiii]. Quanto aos produtos disponíveis no além-mar, o autor fala de muitas matérias-primas para
a indústria, como a lã e o algodão brasileiro, mas a sua posição quanto a isso é bastante clara, conforme se
tratará em seguida: não há um número suficiente de pessoas para trabalhar na indústria sem que falte mão-
de-obra para a agricultura, e essa situação não se poderia admitir[lxiv].

Esse apreço pela agricultura, evidenciado pela grande quantidade de trabalhos ligados ao tema, é
fruto da influência do pensamento fisiocrático francês[lxv]. Fernando A. Novais nega que a produção da
Academia seja filiada à fisiocracia, sendo mais correto falar, de fato, na influência dessa corrente em alguns
autores, porque outros pendiam mais para a adoção dos pressupostos liberais clássicos ingleses, como se
examinará. Portanto, essa pluralidade de influências fez da Academia Real de Ciências uma instituição
eclética, utilizando as contribuições fisiocráticas e liberais não para alterar o sistema mercantilista em
vigor[lxvi], mas para reformá-lo, fazendo surgir o que Novais apropriadamente se chamou de mercantilismo
ilustrado[lxvii].
 
 
3.2.3. Indústria e fábricas

Em um de seus textos, Vandelli dá início à exposição com uma frase emblemática: “Se em Portugal
não fossem tão difficultozos, e quasi insuperáveis os obstáculos, que impedem o augmento da Agricultura; e
se a indústria tivesse chegado ao estado de se aproveitarem todas as uteis producções da natureza; infelices
serião os estrangeiros, que não possuem Conquistas!”[lxviii]. Essas palavras são importantes para se verificar
uma ordem lógica no pensamento de Vandelli quanto às atividades econômicas: à necessidade de um
aumento e de se incentivar a agricultura seguir-se-ia o aproveitamento industrial da produção.

Vandelli, como os outros autores das Memórias, não eram contrários às indústrias e às fábricas. Ao
contrário, viam nas indústrias um passo importante para o desenvolvimento econômico, como se
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demonstrará. Vandelli, no entanto, escreveu um artigo no qual argumenta que não pode haver
industrialização se não houver desenvolvimento agrícola.

A separação entre agricultura e indústria e a anteposição desta àquela eram paradoxos para
Vandelli, e a as experiências históricas demonstraram que seria um erro fazer as coisas nessa ordem[lxix]. A
valorização do cultivo se dá sob clara influência fisiocrata, perceptível quando o autor afirma,
categoricamente, “que as producções da terra são a única, e verdadeira riqueza, e a cultura della o único
principio da sobredita”[lxx]; no mesmo texto, porém, faz declaração de aparente inspiração liberal[lxxi], o
que só comprova o já comentado ecletismo. O autor fundamenta a preferência lógica da agricultura às
fábricas no exemplo inglês[lxxii].

Outros autores também se preocuparam com questões industriais. João de Loureiro, ao tratar da
cultura do algodão, afirma estarem “já estabelecidas a cultura do Algodão nas Conquistas, e as fábricas neste
Reino. As quaes, indo sempre como vão, continuando em augmento, poderão em breves anos vencer
qualquer industria, e emulação estrangeira”[lxxiii].

João António Judice, por sua vez, tratou de uma antiga fábrica de pedra hume que exista na ilha de
São Miguel no século XVI, mas que há muito tempo havia sido desativada. Lamentando o não-
funcionamento, o autor defende a importância dessas fábricas, “porque além de pouparmos dez, ou doze mil
cruzados, que annualmente nos levão os estrangeiros na importação nos fazem desses mineraes, nós lhos
levaríamos a elles com grande vantagem” [lxxiv], o que evidencia a velha preocupação fiscalista tão cara ao
mercantilismo. Silva Feijó, por sua vez, tratou de uma fábrica de anil instalada na ilha de Santo Antão que
pertencia à Coroa, apresentando os métodos de preparação do anil, os erros em que se incorriam
encarregados da fábrica e as soluções para esses problemas[lxxv]. 

 A cultura e o aproveitamento rícino ou mamona foram os objetos da contribuição de Vicente
Coelho de Seabra Silva Telles, cujo trabalho teceu considerações sobre a utilização e as aplicações do óleo
da mamoneira[lxxvi].

Como se percebe do que foi escrito sobre fábricas nas Memórias, a concepção de indústria que
então se tinha estava diretamente ligada ao beneficiamento de produtos naturais e ao suprimento de itens de
primeira necessidade, como o caso da indústria têxtil. Tomás António de Villa Nova Portugal é expresso no
sentido de qual a indústria preferencial para Portugal: as grandes fábricas devem ser de artefatos
populares[lxxvii]. As indústrias ligadas ao aproveitamento dos minerais, como o ferro, não mereceram a
atenção dos acadêmicos.
 
3.2.4. Comércio

Grande é a tradição portuguesa no comércio, largamente favorecida pela propícia posição
geográfica portuguesa. Atentando-se a esse aspecto, alguns autores das Memórias abordaram, em seus
textos, temas relacionados ao comércio.

No mesmo artigo acima citado, Tomás António de Villa Nova Portugal defendeu uma preferência
ao estabelecimento de mercados, substituindo-se as feiras comumente realizadas no País, alegando diversos
benefícios na fixação desses pontos de comércio. Ao contrário das feiras, que geravam grandes tumultos
durante pouco tempo e ociosidade ainda maior durante a maioria dos meses[lxxviii], os mercados ocasionam
a perenidade do comércio onde elas ficam instaladas, a constância dos preços e a necessidade de se aumentar
a produção agrícola e industrial[lxxix], já que é o comércio constante fato decisivo para impulsionar o giro
dos negócios[lxxx].

Em outro artigo, Tomás António Villa Nova Portugal trata dos juros a serem empregadas no
comércio e na agricultura e sinaliza ser a favor dessa cobrança. No entanto, eles não podem ser abusivos:
caso os juros sejam excessivos, fatalmente se extinguirá a cultura; segundo o autor, “sempre parece que a
menor taxa, sendo proporcional, he a mais favorável”[lxxxi].
 
3.2.5. Mineração

Nas investigações das Memórias Econômicas, foram encontradas três espécies de trabalhos
envolvendo a mineração. O primeiro deles é o descritivo, em que, geralmente, se identificam alguns erros na
produção e apontam-se sugestões para corrigi-los; no segundo, a mineração não é a questão central do texto,
mas por ela se passa, a fim de se tecerem críticas; no terceiro, por fim, há um elogio, na tentativa de se
desmitificar a imagem negativa que essa atividade ganhou no final do século XVIII, quando já não era mais
tão lucrativa como fora em meados desse século, mas continuava a atrair a atenção do Governo e da
população. Essas três espécies serão aqui analisadas.

Quanto ao primeiro grupo, um trabalho bem representativo foi o de Manoel Ferreira da Câmara
sobre uma mina de carvão em Portugal. O autor diz ter sido convocado para verificar a serventia do carvão
encontrado na região, tendo constatado não somente a utilidade do carvão mineral, mas a superioridade
deste frente ao carvão inglês[lxxxii], largamente utilizado em Portugal na época. A conseqüência de uma
constatação como essa, para aquele momento, era a de que tanto se deixaria importante carvão mineral da
Inglaterra como, se a quantidade fosse considerável, seria possível até pensar em exportá-lo.
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Bastante representativa do segundo posicionamento é uma passagem extraída de um texto de
Domingos Vandelli, na qual o autor renega qualidades à posse de minas em seus territórios: “os [países] que
tem as minas dos metaes mais preciozos, e que fazem o seu maior cabedal nestas, são menos ricos do que
aquelles, que cuidão na Agricultura, nas Artes e no Commercio”[lxxxiii]. Para comprovar, utiliza exemplos
das riquezas da Inglaterra e da Holanda em comparação com a situação de Portugal e Espanha. Dentro da
lógica estabelecida no pensamento de Vandelli, não poderia ser outra a conclusão, em razão da sua pregação
em favor das atividades agrícolas.

Mas de tudo o que se escreveu sobre mineração nas Memórias o mais importante foi o artigo de D.
Rodrigo de Sousa Coutinho, o primeiro Conde de Linhares. Extremamente envolvido com o governo
português, tendo sido membro, inclusive, do Ministério, Coutinho tomou a posição que se esperava de um
membro do governo para esse caso, optando por defender a atividade mineradora.

Inicia o seu texto reconhecendo que boa parte dos homens eruditos da sua época encarava a
mineração como um ponto extremamente negativo para os rumos do país que nela se envolve[lxxxiv]. Em
seguida, contudo, afirma que, uma vez aumentando a indústria da Metrópole, a existência de atividade
mineradora causa os mesmo efeitos da uma balança muito vantajosa, ocasionando o crescimento da
povoação e, com isso, o das necessidades desta, o que se relaciona diretamente com o aumento da produção
industrial metropolitana e com o desenvolvimento do comércio[lxxxv].

As críticas de Coutinho foram dirigidas diretamente à tese contrária às minas levantada por
Montesquieu, já que esta só seria aplicável, segundo o Conde de Linhares, às nações que já tivessem uma
balança comercial desfavorável, pois usariam o apurado na mineração para reequilibrar as finanças. Contudo,
caso o país já possuísse outras atividades anteriormente à descoberta das minas, como indústrias, não haveria
que se falar nesses negativos[lxxxvi].

Coutinho não negou a problemática situação econômica de Portugal, que possuía minas, mas
defendeu que ela não guardava relação direta com a existência de atividade mineradora. Os seguidos déficits
comerciais foram fruto de posições equivocadas tomadas ao longo da história portuguesa, agravadas depois
do Tratado de Methuen, “o qual destruindo todas as manufacturas do Reino, e fazendo cahir todo o nosso
Commercio nas mãos de huma Nação alliada e poderoza, fixou contra nós a balança do Commercio em tal
maneira, que o immenso producto das Minas foi limitado para a soldar” [lxxxvii], o que denota a consciência
de um aristocrata no sentido de que a crise econômico-financeira portuguesa tinha razões mais complexas do
que a simples opção por investir em uma atividade econômica, bem como a visão crítica quanto a posições
adotadas pelo Estado português em tempos passados.
 
3.2.6. Pesca

Não foram raros os trabalhos nas Memórias Econômicas que trataram do tema da pesca, a qual,
segundo posição unânime daqueles que escreveram sobre o assunto, era atividade subaproveitada nos
domínios portugueses.

À pesca, precisamente a da baleia, dedicou um estudo José Bonifácio de Andrada e Silva, que, antes
de se tornar uma das personagens mais importantes na cena política brasileira nos primeiros anos de
independência, foi um dos cientistas e intelectuais mais respeitados em Portugal. Logo no início do artigo,
José Bonifácio fala dos vultosos lucros que ingleses tinham com a venda de bacalhau aos portugueses e se
questiona se não seria mais proveitoso economicamente o aperfeiçoamento da pesca de atum e de sardinha
no Reino[lxxxviii], a fim de abastecer o consumo interno e exportar o restante.

Especificamente quanto à pesca das baleias, José Bonifácio reconhece a sua importância e os lucros
que ela poderia dar, caso fosse aperfeiçoada, já que a pesca praticada pelos portugueses padeceria, segundo
o autor, de diversos problemas, dentre os quais a falta de embarcações no litoral brasileiro[lxxxix], a pesca
ser realizada somente nas barras, sem entrar em águas profundas[xc] e a caça a baleias fêmeas e a
filhotes[xci]. O uso econômico do azeite de baleia também pode ser maior do que já era, e, para tanto, o
autor indica quais os erros mais comuns na fabricação do produto[xcii].

Constantino Botelho de Lacerda Lobo dedicou uma memória à pescaria desenvolvida na região
portuguesa do Monte Gordo. Segundo o autor, a atividade estava em franca decadência desde a metade do
século XVIII, principalmente em razão da concorrência com os pescadores espanhóis, os quais estavam em
situação de vantagem sobre os lusitanos por não pagarem “direitos alguns do peixe fresco” [xciii], ou seja,
não serem tributados nessa atividade. Para salvar a pescaria da região, o autor propõe que se reduzam os
tributos devidos[xciv]. O mesmo autor dedicou outro estudo sobre a pescaria, mais precisamente sobre a
atividade desenvolvida na região do Algarve[xcv].

 
3.3. Economia e Direito

O modo como se relacionavam, no final do século XVIII, Direito e Economia vem sendo explorado
desde o princípio deste trabalho, e acredita-se ter ficado claro, até aqui, que se tratam de temas não somente
afins, mas interligados e interdependentes. Seria, portanto, desnecessário tratar novamente deste tema se não
houvesse um ponto que não foi objeto de consideração até agora.
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E essa nova consideração foi retirada de uma das memórias escritas por Domingos Vandelli, sendo
uma ideia recorrente e presente em vários dos seus artigos. Trata-se da necessidade de coexistirem leis e
medidas positivas e incentivadoras do aumento da produção agrícola[xcvi], a fim de que este, de fato, se
concretize.

Ao contrário dos demais autores que colaboraram com essas obras coletivas, Vandelli foi além de
apontar problemas, trazer explicações e apresentar soluções, uma vez que ele estava ciente de que tais
medidas não surtiriam efeitos se não fizessem parte de uma política estatal atuando nesse sentido. A coação
estatal, exercida, no caso, através da edição de leis, era extremamente necessária para a efetivação dessas
medidas.

Vandelli, contudo, não se contenta com a edição de leis, pois somente a previsão de ordens estatais
não seria suficiente para o sucesso dos empreendimentos almejados. Só através de incentivos, como a
concessão de prêmios e honras aos lavradores, é que se implementariam os planos.

Desta forma, quando Vandelli fala que “para promover a Agicultura no Brazil, e nas outras
Conquistas, e no Reino, não são sufficientes as mais sabias Leis, quando não forem auxiliadas com alguns
premios”[xcvii], fica demonstrada a crença na insuficiência da sanção abstratamente prevista nas leis para o
caso do seu descumprimento, sendo mais efetiva a possibilidade de se promover uma conduta através do
incentivo.

Não se quer aqui fazer de Vandelli um precursor do direito premial e das chamadas sanções
positivas, que ganharam força no Direito europeu[xcviii] e no brasileiro[xcix] nas últimas décadas no século
XX. Trata-se de um posicionamento isolado nas Memórias Econômicas, não tendo sido observado em outro
autor. No entanto, por ter sido um dos membros mais destacados da Academia Real de Ciências de Lisboa e
por esta, através dessas Memórias, ter exercido relevante papel na formação ideológica da política
econômica portuguesa do final do Antigo Regime, acredita-se na importância dessa menção, a fim de
comprovar as mudanças no modo de encarar as relações entre Estado e particulares, especialmente no campo
econômico.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não se pretende, nesta parte final do texto, se resumir a conclusões às quais se pode chegar a partir
do que foi exposto. Prefere-se, a isso, aliar algumas conclusões pontuais, já previamente indicadas durante o
desenvolvimento do trabalho, com uma rememoração dos pontos mais importantes apresentados.

Pelo que se expôs, não restam dúvidas de que Direito e Economia se relacionaram profundamente
no período. Era crença geral que as medidas econômicas só se efetivariam através do Direito, ou seja,
através de leis elaboradas com essa finalidade. Por conta disso, diversos diplomas foram publicados, para
assegurar a aplicabilidade dessas pretensões reformistas.

O conceito de economia que se tinha em Portugal se aproximava bastante da idéia aristotélica de
bom governo da casa, o que indica a difusão da ideologia de que o rei funcionaria como um pai de família a
cuidar da sua casa e de todos que nela habitassem, sendo o seu reino uma representação desta. Desta forma,
toda lei interna seria uma lei econômica, concepção esta adotada pelas reformas legislativas do período
josefino.

Esse conceito de lei econômica se aproxima da idéia de polícia, fortemente influenciada por autores
europeus da época, como de Lamare e Justi: tratava-se de qualquer determinação do Estado aos seus súditos
no sentido de regular-lhes as condutas, a fim de melhorar a convivência interna e alcançar, assim, a felicidade
e a bem-aventurança e garantir os bons resultados econômicos para o Estado. É relevante lembrar que o
cameralismo encontrado no pensamento de Justi foi um desdobramento do mercantilismo.

A partir da análise dos artigos publicados nas Memórias Econômicas da Academia Real de
Ciências de Lisboa, pode-se ter uma noção de qual a ideologia predominante no reformismo do final do
século XVIII. Não se pretendia fazer uma revolução, mas tão-somente reformar o sistema econômico
vigente, e essas reformas, apesar de relativamente bem-sucedidas, como se demonstrou, não conseguiram
mais do que postergar o fim do mercantilismo.

Esse reformismo foi caracterizado pelo ecletismo, já que as sugestões dos acadêmicos misturavam
influências liberais clássicas e fisiocráticas, em que pese predominar a tese de que as medidas mais urgentes
deveriam ser destinadas ao revigoramento da agricultura, a fim de salvar do déficit a balança comercial
portuguesa.

Diante do exposto, conclui-se que foi através do Direito, ou seja, através da edição de leis, que o
Estado conseguiu trazer à realidade as reformas necessárias para salvar Portugal da crise ou para diminuir-
lhes os efeitos. Sem essa forma de coação do Estado, não se conseguiria alterar a contento os aspectos que
clamavam por mudanças.

Não obstante, o posicionamento de Domingos Vandelli merece ser lembrado, por demonstrar que,
já à época, havia a consciência de que a simples ameaça de coação pelo não adimplemento das determinações
legais não seria suficiente para se atingir o objetivo. O Estado, além de editar leis, deveria cuidar de
incentivar o seu cumprimento; assim, para ver o Direito cumprido, a Coroa deveria atuar positivamente, e,
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com isso, alcançaria os resultados econômicos almejados.
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chamado de Sacro Império Romano-Germânico. Os primeiros imperadores não tiveram pretensões de estender os seus poderes além
dos domínios sob suas ordens, mas, por influência dos juristas bolonheses, os imperadores do século XIII, a começar com Frederico
II, passaram a adotar a concepção de que poderiam legislar para toda a cristandade. Sobre esses temas, cf. VALLA, Lorenzo. La falsa
donazione di Constantino. Trad. Olga Pugliese. 2 ed. Milão: RCS Libri, 2001; HALPHEN, Louis. Charlemagne et l’Empire
carolingien. Paris: Albin Michel, 1995, p. 111-126 e 265-281; ULLMANN, Walter. Frederick II’s opponent, Innocent IV, as
Melchisedek. In: Atti del Convegno Internazionale di Studi Federiciani. Palermo: [s.e], 1952, p. 53-81.
[xvi] São marcas dessa insubmissão a utilização, pelo reis de Leão, do título de imperator e a alguns posicionamentos dos reis
portugueses, que, expressamente, negam a autoridade política do imperador em território português. Sobre o tema, cf.
CASESNOVES, José Antonio Maravall. El concepto de España em La edad média. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales,
1997, p. 412-429 e 459-463; SILVA, Nuno J. Espinosa Gomes da. p. 139-140.
[xvii] “É que, na verdade, o direito romano não é apenas o direito do Império; é, também, e principalmente, um dos ordenamentos do
utrumque ius, é o direito, de um modo geral, aprovado pela Igreja in temporalibus. Deste modo, em certa medida, a recepção do
direito romano em Portugal (e noutros Reinos europeus), é precedida e condicionada pela recepção do direito romano no direito
canónico”.  SILVA, Nuno J. Espinosa Gomes da, op. cit., p. 155.
[xviii] “O Estado da Reconquista é um Estado cuja atenção principal se não volve para as tarefas administrativas, nem para a
produção do direito: é um Estado guerreiro e não, essencialmente, administrador ou legislador. Acresce que, de acordo com as
concepções de direito germânico, deve o rei observar o direito e não criá-lo. É o rei-juiz e não o rei-legislador”. SILVA, Nuno J.
Espinosa Gomes da, op. cit., p. 106.
[xix] Sobre as fontes do direito no período godo na Espanha, cf. ADRIÁN, Salvador Minguijón. História del derecho español. 2 ed.
Barcelona, Labor, 1933, p. 44-48.
[xx] Grossi reconhece esse fato: “De ‘leggi’ – cioè di atti autoritati generali e rigidi destinati a tutti i sudditi o a una parte cospicua di
essi – nemmeno il primo medioevo è scarso. I monarchi visigoti in Spagna e quelli longobardi in Italia, al vertice di regni che per più
secoli costituiscono un regime stabile, rispettivamente, per l’intera penisola iberica e per buona parte dell’Italia centro settentrionale
(secc. Vi-VIII), sono impegnati in una ripetuta attività legislativa” GROSSI, Paolo. L’ordine giuridico medievale. 2 ed. Bari:
Laterza, 1996, p. 55.
[xxi] Cf. Livro de Leis e Posturas. Lisboa: Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito, 1971, p. 9-20.
[xxii] Falando mais precisamente da Baixa Idade Média, Paolo Grossi trata dessa pluralidade: “Nel secondo medioevo – medioevo
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sapienziale – un’altra singolarissima convivenza ci segnalerà il marcato pluralismo di questa esperienza giuridica: nello stesso
territorio avranno vigenza e applicazione – nei modi che si tenterà di precisare più innanzi – sia i considdetti iura propria, cioè le
norme particolari consolidate in consuetudini o emanate localmente da monarchi e da città libere, sia lo ius commune, cioè il maestoso
sistema giuridico universale elaborato sulla piattaforma romana e canonica da un ceto agguerritissimo di giuristi (maestri, scienziati,
pratici), patrimonio scientifico ovunque presente a fornire schemi interpretativi, invenzioni tecniche, soluzioni per i troppi casi
localmente non previsti dalla miopia dei singoli legislatori” GROSSI, Paolo, op. Cit., p. 54.
[xxiii] “Anteriormente al seccolo XVIII la parola ‘iurisdictio’ (e le parole che nelle varie lingue traducevano piú o meno
soddisfacentemente quella parola latina) indicava la titolarità e l’estensione di un potere giuridico di applicare diritto (di creazione sia
altrui sia propria) e di producere diritto (sia precedentemente, sia in concomitanza con l’applicazione)”. TARELLO, Giovanni. Storia
della cultura giuridica moderna: assolutismo e codificazione del diritto. Bologna: Il Mulino, 1993, p. 53.
[xxiv] “Per lex si intendeva l’intervento legislativo del sovrano, Il texto del Corpus iuris ove recepito ed in quanto legge del sovrano,
le consuetudini in quanto fissate e compilate, e tutta la legislazione statutaria (da qualsiasi potere statutante provenisse)”. TARELLO,
Giovanni, op. Cit., p. 67.
[xxv] CUNHA, Paulo Ferreira da. Para uma história constitucional do Direito Português. Coimbra: Almedina, 1995, p. 174.
[xxvi] Em verdade, o direito canônico não era subsidiário; tratava-se de direito especial, pois cuidava de matérias ligadas à fé e à
espiritualidade. Como o rol destas era bastante extenso, via-se, na prática, um enorme aplicação do direito canônica em Portugal,
principalmente através do Tribunal do Santo Ofício.
[xxvii] Sobre os glosadores, cf. WIEACKER, Franz. História do direito privado moderno. 3 ed.Trad. António Manuel Hespanha.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 54-59.
[xxviii] MARQUES, Mário Reis. História do Direito Português Medieval e Moderno. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 161.
[xxix] Entre os autores que do termo se utilizaram, encontram-se Garcia de Resende e Luís de Camões. No Cancioneiro Geral,
antologia poética organizada em 1516, também é encontrado o termo. Cf. SEELÄNDER, Airton Cerqueira Leite. Polizei, Ökonomie
und Gesetzgebungslehre: ein Beitrag zur Analyse der portugiesischen Rechtswissenschaft am Ende des 18. Jahrhunderts. Frankfurt
am Main: Vittorio Klostermann, 2003, p. 66-70.
[xxx] SEELÄNDER, Airton Cerqueira Leite, op. cit., p. 72.
[xxxi] STOLLEIS, Michael. Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. Erster Band: Reichspublizistik und
Policeywissenschaft, 1600-1800. München: C. H. Beck, 1988, p. 380.
[xxxii] “Das Wohl des Staates und der von ihm beherrschten Untertanen sind identisch; was den Staat stärkt, kommt den Untertanen
zugute. Eine Differenz zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Zielen ist zunächst nicht erkennbar, vielmehr strebt alles nas der
‚gemeinschaft Glückseeligkeit‘”. STOLLEIS, Michael, idem, ibidem.
[xxxiii] Sobre essa identificação, que foi a regra até o início do Estado Liberal, cf. DINIZ, Marcio Augusto de Vasconcelos.
Sociedade e Estado no pensamento moderno e contemporâneo. Fortaleza: Universidade de Fortaleza, 1999, p. 05-38.
[xxxiv] Michael Stolleis indica que é inseguro o status da liberdade dos cidadãos no pensamento de Justi, uma vez que subordina à
bem-aventurança (Glückseligkeit), a qual é a finalidade do Estado, não sendo nem um direito humano de matriz jusnaturalista nem
uma garantia de direito positivo. Sua característica essencial seria, justamente, a obediência às leis para a felicidade comunitária.
STOLLEIS, Michael. Untertan – Bürger – Staatsbürger: Bemerkungen zur juristischen Terminologie im späten  18. Jahrhundert.
Staat und Staatsräson in der frühen Neuzeit: Studien zur Geschichte des öffentlichen Rechts. Frankfurt am Main: Suhrkamp,
1990,  p. 305-306.
[xxxv] “Die nun sichtbare Trennlinie zwischen Staats- und Gesellschaftsinteressen zeigt sich da, wo fiskalische Gesichtspunkte mit
der Handels- und Gewerbefreiheit kollidieren. Justi entscheidet sich im Sinne des heraufziehenden Liberalismus, indem er der
Handels- und Gewerbefreiheit den Vorrang vor fiskalischen Staatsinteressen einräumt”. STOLLEIS, Michael. Geschichte des
öffentlichen Rechts in Deutschland. Erster Band: Reichspublizistik und Policeywissenschaft, 1600-1800. München: C. H. Beck,
1988, p. 381.
[xxxvi] STOLLEIS, Michael, idem, ibidem.
[xxxvii] SEELÄNDER, Airton Cerqueira Leite. A polícia e o rei-legislador: notas sobre algumas tendências da legislação portuguesa
no Antigo Regime. In: BITTAR, Eduardo. C. B. História do Direito Brasileiro: leituras da ordem jurídica nacional. São Paulo:
Atlas, 2008, p. 92.
[xxxviii] “Von de 1750er Jahren an sind die Wörter ‚polícia‘ und ‚policial‘ in Gesetzen über mehrere Gegenstände erschienen:
Stadtplanung, öffentliche Sicherheit, Indianer, Getreidehandel, Aufbau um Erhaltung Von Straßen zwischen Städten, Kontrolle und
Verfolge der Müßiggänger, Errichtung des Postkutschendienstes und Kontrolle der dazu verbundenen Gasthäuser, Flußregulierung,
öffentliche Gesundheitspflege, Berg- und Metallhüttenwerk, Erziehungsanstalten, Vermehrung und Disziplinierung der
Arbeitskraft,Forstverwaltung, Waisenhäuser, Verpfegung der Armee, Bücherzensur, usw. Weenn man hier auch die Gesetze und
Verfügungen miteinbezieht, in denen ‚polícia‘ nichts anderes als den Namen eines Staatsorgans meinte, dann kommen noch weitere
Themen hinzu: Stadtbeleuchtung, Aufsicht der Gefängnisse, Karnevalverbot, Hausnummerierung, Verbot Von Flugblättern,
Schießpulverhandel, usw. Diese thematische Vielfalt deutete eine Bedeutungserweiterung des Wortes ‚polícia‘ und die entsprechende
Ausdehnung des Feldes der Staatstätigkeit an”. SEELÄNDER, Airton Cerqueria Leite. Polizei, Ökonomie und
Gesetzgebungslehre: ein Beitrag zur Analyse der portugiesischen Rechtswissenschaft am Ende des 18. Jahrhunderts. Frankfurt am
Main: Vittorio Klostermann, 2003, p. 60-61.
[xxxix] “Die erste entsprach den traditionellen, seit dem Mittelalter festgelegten Aufgaben der Kommunalverwaltung. Objekt diser
Gemeindepolicey wären sowohl die Beibehaltung der ‘guten Ordnung um der städtischen ‘Sauberkeit’, als auch die ‘Aufsicht über
Nahrungsmitell’, Handwerker und ‘Maße und Gewichte’”. SEELÄNDER, Airton Cerqueira Leite, op. Cit., p. 74.
[xl] “Die zweite bezog sich vor allem auf die Idee der öffentlichen Sicherheit”. Idem, ibidem.
[xli] SEELÄNDER, Airton Cerqueira Leite, op. Cit., p. 74-75.
[xlii] REIS, Paschoal José de Mello Freire dos Reis. Instituições de direito civil português. Boletim do Ministério da Justiça 162.
Lisboa: Ministério da Justiça, 1967, p. 137.
[xliii] “Konsequenz dieser engen Verbindung der ‘Polícia’ mit den Freiheitsbeschränkungen des Ancien Régime war eine
Tabuisierung des Wortgebraucht in den liberal gesinnten Zirkel der 1820er und 1830er Jahrer”. SEELÄNDER, Airton Cerqueira
Leite, op. Cit., p. 75.
[xliv] Livro II, Título VI, Capítulo II, Parágrafo 3.
[xlv] Estatutos da Universidade de Coimbra / compilados debaixo da immediata e suprema inspecção d'el-Rei D. José I pela Junta
de Providencia Litteraria ... ultimamente roborados por sua magestade na sua Lei de 28 de Agosto deste presente anno. v. 2. Lisboa:
Regia Officina Typografica, 1772, p. 454.
[xlvi] Idem, p. 454-455.
[xlvii] TELLES, José Homem Correia. Commentario crítico á Lei da Boa Razão, em data de 18 de agosto de 1769. Lisboa:
Typografia de N. P. de Lacerda, 1824, p. 53.
[xlviii] Sobre o tema, cf. BITTAR, Eduardo C.B. Curso de Filosofia Aristotélica. Barueri: Manole, 2003, p. 1185-1191.
[xlix] “Die bei ihm häufig Kennzeichnung des Königs als eines großen ‚Hausvater‘ spielte auch hier eine wichtige Rolle. Wie die
Quellen zeigen, ermöglichte diese Gleichstellung, dass der Herrscher im Namen des innerstaatliche/‘häuslichen‘ Gemeinwohls Rechte
und Privilegien umging und ohne Rücksicht aud Gerichtsformalitäten und ‚iura quaestia‘ seinen Wille autoritär durchsetzte. Die Idee,
der Staat sei ein großes Haus mit einen gekrönten ‚Hausvater‘, erleichterte auf der anderen Seite die Übertragung der Handlungsweise
und –methoden der häuslichen Ökonomie auf die Staatsebene. Auch dies kann in den Quellen festgestellt werden”. SEELÄNDER,
Airton Cerqueira Leite, op. Cit., p. 217.
[l] Nas conclusões da sua tese de Doutoramento, Airton Cerqueira Leite Seeländer defende que Portugal não adotou integralmente o
cameralismo e as idéias de polícia oriundas das outras partes da Europa, mas reconhece que elas foram importantes na construção do
sistema econômico da época, e as idéias de “boa governança”, “polícia” e “economia” foram bastante utilizadas para analisar e
solucionar problemas específicos. Cf. SEELÄNDER, Airton Cerqueira Leite, op. cit., p. 216-217.
[li] Entre diversos exemplos, menciona-se um decreto de 30de junho de 1753, que manda fabricar pólvora à conta da Real Fazenda.
SILVA, António Delgado da. Collecção da Legislação Portugueza desde a última compilação das Ordenações. Lisboa:
Typografia Maigrense, 1828, p. 156-157.
[lii] Caso, por exemplo, de uma lei de 20 de fevereiro de 1752 que concede privilégios aos que plantarem amoeiras e que proíbe a
exportação de seda. SILVA, António Delgado da, op. cit., p. 128-130.
[liii] A vasta produção legislativa sobre assuntos de natureza econômica entre 1750 e 1808 será objeto de estudo específico, ainda em
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fase de preparação.
[liv] Sobre a Academia Real de História, cf. KANTOR, Iris. A Academia Real de História Portuguesa e a defesa do patrimônio
ultramarino: da de Westfália ao Tratado de Madrid (1648-1750). BICALHO, Maria Fernanda; FELINI, Vera Lúcia Amaral (Org)..
Modos de Governar: idéias de práticas políticas no Império Português, séculos XVI a XIX. São Paulo: Alameda, 2005, p. 257-276;
KANTOR, Iris. Antigos e Modernos na historiografia acadêmica portuguesa e brasileira: cronografia e representações de passado.
PIRES, Francisco Murari (Org.). Antigos e Modernos: diálogos sobre a (escrita da) História. São Paulo: Alameda, 2009, p. 451-
466.
[lv] NOVAIS, Fernando A., op. Cit., p. 7.
[lvi] SERRA, José Correia da. Discurso preliminar. Memórias econômicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa, para o
adiantamento da agricultura, das artes e da indústria em Portugal, e suas conquistas. Tomo 1. Lisboa: Officina da Academia
Real das Sciencias, 1789, p. VIII.
[lvii] SERRA, José Correira da, op. cit., p. X
[lviii] VANDELLI, Domingos. Memória sobre a agricultura deste Reino, e das suas conquistas. Memórias econômicas da
Academia Real das Sciencias de Lisboa, para o adiantamento da agricultura, das artes e da indústria em Portugal, e suas
conquistas. Tomo 1. Lisboa: Officina da Academia Real das Sciencias, 1789, p. 165.
[lix] VANDELLI, Domingos, op. cit., p. 172.
[lx] VANDELLI, Domingos, op. cit., p. 173.
[lxi] José Veríssimo Álvares da Silva apontou o “ócio natural” como uma das razões para o luxo ter sido prejudicial aos portugueses.
Memória sobre as verdadeiras causas, por que o luxo tem sido nocivo aos Portuguezes. Memórias econômicas da Academia Real
das Sciencias de Lisboa, para o adiantamento da agricultura, das artes e da indústria em Portugal, e suas conquistas. Tomo
1. Lisboa: Officina da Academia Real das Sciencias, 1789, p. 214. Em seguida, o autor, ao tratar das razões do sucesso econômico
inglês, aponta o fato de que, com as revoluções do século XVII, os nobres britânicos perderam as suas riquezas e tiveram que se
despir “dos prejuízos de honrar o ócio, e vituperar o trabalho”. Op. cit., p. 215.
[lxii] VANDELLI, Domingos. Memórias sobre algumas producções naturaes deste Reino, das quaes se poderia tirar utilidade.
Memórias econômicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa, para o adiantamento da agricultura, das artes e da
indústria em Portugal, e suas conquistas. Tomo 1. Lisboa: Officina da Academia Real das Sciencias, 1789, p. 176-186.
[lxiii] VANDELLI, Domingos. Sobre algumas produções naturaes das conquistas, as quaes são pouco conhecidas ou não se
aproveitão. Memórias econômicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa, para o adiantamento da agricultura, das artes
e da indústria em Portugal, e suas conquistas. Tomo 1. Lisboa: Officina da Academia Real das Sciencias, 1789, p. 187-206.
[lxiv] “He verdade porém que tendo-se as ditas Producções em quantidade tão grande, que não haja no Estado suficiente numero de
pessoas para as manufaturar sem prejuizo da Agricultura, convem vender-se o superfluo aos Estrangeiros”. VANDELLI, Domingos,
op. cit., p. 224.
[lxv] NOVAIS, Fernando A., op. cit., p. 226.
[lxvi] NOVAIS, Fernando A., op. cit., p. 228-230.
[lxvii] NOVAIS, Fernando A., op. cit., p. 230.
[lxviii] VANDELLI, Domingos. Memória sobre algumas producções naturaes deste Reino, das quaes se poderia tirar utilidade. 
Memórias econômicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa, para o adiantamento da agricultura, das artes e da
indústria em Portugal, e suas conquistas. Tomo 1. Lisboa: Officina da Academia Real das Sciencias, 1789, p. 176
[lxix] VANDELLI, Domingos. Memória sobre a preferência que em Portugal se deve dar à Agricultura sobre as Fábricas. Memórias
econômicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa, para o adiantamento da agricultura, das artes e da indústria em
Portugal, e suas conquistas. Tomo 1. Lisboa: Officina da Academia Real das Sciencias, 1789, p. 245.
[lxx] VANDELLI, Domingos, op. Cit., p. 248-249.
[lxxi] “Augmentar os direitos de entrada, ou prohibir as manufacturas estrangeiras, para facilitar o consumo das próprias, he o
mesmo, que conceder hum monopólio aos Fabricantes com grave prejuízo do Povo, obrigando-o a comprar manufacturas mal
fabricadas muito caras, e augmentar o contrabando”. Op. Cit., p. 252.
[lxxii] VANDELLI, Domingos, op. Cit., p. 250.
[lxxiii] LOUREIRO, João. Memória sobre o algodão, sua cultura e fábrica. Memórias econômicas da Academia Real das
Sciencias de Lisboa, para o adiantamento da agricultura, das artes e da indústria em Portugal, e suas conquistas. Tomo 1.
Lisboa: Officina da Academia Real das Sciencias, 1789, p. 39.
[lxxiv] JUDICE, João António. Memória sobre a antiga Fábrica de Pedra Hume da ilha de S. Miguel. Memórias econômicas da
Academia Real das Sciencias de Lisboa, para o adiantamento da agricultura, das artes e da indústria em Portugal, e suas
conquistas. Tomo 1. Lisboa: Officina da Academia Real das Sciencias, 1789, p. 303.
[lxxv] FEIJÓ, J. da Silva. Memória sobre a Fábrica Real do Anil da Ilha de Santo Antão. Memórias econômicas da Academia Real
das Sciencias de Lisboa, para o adiantamento da agricultura, das artes e da indústria em Portugal, e suas conquistas. Tomo
1. Lisboa: Officina da Academia Real das Sciencias, 1789, p. 407-421.
[lxxvi] TELLES, Vicente Coelho de Seabra Silva. Memória sobre a cultura do Ricino em Portugal, e manufactura de seu óleo.
Memórias econômicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa, para o adiantamento da agricultura, das artes e da
indústria em Portugal, e suas conquistas. Tomo 3. Lisboa: Officina da Academia Real das Sciencias, 1791, p. 342-343.
[lxxvii] PORTUGAL, Tomás António de Villa Nova. Memória sobre a preferência que entre nós merece o estabelecimento de
mercados ao uso de feiras de anno para o comércio intrínseco. Memórias econômicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa,
para o adiantamento da agricultura, das artes e da indústria em Portugal, e suas conquistas. Tomo 2. Lisboa: Officina da
Academia Real das Sciencias, 1790, p. 9.
[lxxviii] PORTUGAL, Tomás António de Villa Nova, op. Cit., p. 1.
[lxxix] PORTUGAL, Tomás António de Villa Nova, op. Cit., p. 5.
[lxxx] PORTUGAL, Tomás António de Villa Nova, op. Cit., p. 9.
[lxxxi] PORTUGAL, Tomás António de Villa Nova. Memórias sobre os juros relativamente à Cultura das terras. Memórias
econômicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa, para o adiantamento da agricultura, das artes e da indústria em
Portugal, e suas conquistas. Tomo 3. Lisboa: Officina da Academia Real das Sciencias, 1791, p. 249.
[lxxxii] CAMARA, Manoel Ferreira da. Observações feitas por ordem da Real Academia de Lisboa acerca do carvão de pedra, que se
encontra na Freguezia da Carvoeira. Memórias econômicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa, para o adiantamento
da agricultura, das artes e da indústria em Portugal, e suas conquistas. Tomo 2. Lisboa: Officina da Academia Real das
Sciencias, 1790, p. 294.
[lxxxiii] VANDELLI, Domingos. Memória sobre algumas producções naturaes das Conquistas, as quaes são pouco conhecidas, ou
não se aproveitão. Memórias econômicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa, para o adiantamento da agricultura, das
artes e da indústria em Portugal, e suas conquistas. Tomo 1. Lisboa: Officina da Academia Real das Sciencias, 1789, p. 187.
[lxxxiv] COUTINHO, Rodrigo de Souza. Discurso sobre a verdadeira influencia das Minas dos metaes preciozos na indústria das
Nações que as possuem, especialmente da Portugueza. Memórias econômicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa, para o
adiantamento da agricultura, das artes e da indústria em Portugal, e suas conquistas. Tomo 1. Lisboa: Officina da Academia
Real das Sciencias, 1789, p. 237.
[lxxxv] COUTINHO, Rodrigo de Souza, op. Cit., p. 238.
[lxxxvi] COUTINHO, Rodrigo de Souza, op. Cit., p. 239.
[lxxxvii] COUTINHO, Rodrigo de Souza, op. Cit., p. 242.
[lxxxviii] SILVA, José Bonifácio de Andrada e. Memória sobre a pesca das baleas, e extracção do seu azeite; com algumas reflexões
a respeito das nossas pescarias. Memórias econômicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa, para o adiantamento da
agricultura, das artes e da indústria em Portugal, e suas conquistas. Tomo 2. Lisboa: Officina da Academia Real das Sciencias,
1790, p. 389.
[lxxxix] SILVA, José Bonifácio de Andrada e, op. Cit., p. 396-397.
[xc] SILVA, José Bonifácio de Andrada e, op. Cit., p. 398.
[xci] SILVA, José Bonifácio de Andrada e, op. Cit., p. 399-400.
[xcii] SILVA, José Bonifácio de Andrada e, op. Cit., p. 402-410.
[xciii] LOBO, Constantino Botelho de Lacerda Lobo. Memória sobre a decadência da pescaria de Monte Gordo. Memórias
econômicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa, para o adiantamento da agricultura, das artes e da indústria em
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Portugal, e suas conquistas. Tomo 3. Lisboa: Officina da Academia Real das Sciencias, 1791, p. 368.
[xciv] LOBO, Constantino Botelho de Lacerda, op. Cit., p. 372.
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O DIREITO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL: AS RELAÇÕES ENTRE ECONOMIA E
MEIO AMBIENTE VISTAS SOB A EPISTEMOLOGIA DA TRANSDISCIPLINARIEDADE

EL DERECHO ECONÓMICO Y SOCIOAMBIENTAL: LAS RELACIONES ENTRE ECONOMIA Y
MEDIO AMBIENTEL DESDE LA EPISTEMOLOGIA DE LA TRANSDISCIPLINARIEDAD

FRANCISCO CARLOS DUARTE
Leonel Vinicius Jaeger Betti Jr.

RESUMO
O presente estudo tem por objeto a análise das relações entre Direito e Economia sob a ótica da
transdisciplinariedade sistêmica, necessária à qualquer abordagem que se pretenda útil em face dos diferentes
tempos nos quais operam uma e outra disciplina. O trabalho ressalta os problemas ambientais decorrentes das
interações entre Economia e Meio Ambiente, apontando sua origem na diferença de tempo entre um
referencial e outro, na medida em que o sistema econômico atua sobre o meio ambiente sem considerar a
necessidade de coesão e perpetuidade que demanda a sustentabilidade das relações socioambientais. Neste
sentido, o Direito apresenta-se como nexo comunicacional entre tais referenciais. Ainda que o Direito
possua, também, seu tempo próprio, suas especificidades operacionais permitem que ele se apresente como
instrumento hábil à promoção da comunicação intersistêmica, por meio da abertura à transdisciplinariedade
hermenêutica. proporcionada pela análise econômica. Assim, a escassez dos recursos naturais obriga o
discurso jurídico a considerar o tempo próprio do meio ambiente natural e das relações econômicas, de
forma a entre eles construir uma ponte, sedimentando-a sobre as necessidades do presente e os interesses do
futuro. É de se concluir, portanto, que o atendimento aos legítimos interesses socioambientais do presente e
do futuro passa, necessariamente, por um processo de regulação teleológica e pragmática, que somente é
possível quando se tem claros os limites do discurso jurídico (e de suas possibilidades aplicativas) em face
das especificidades temporais e referenciais da economia e da política. Com efeito, isso somente é possível
sob o referencial epistemológico da transdisciplinariedade, que se consubstancia na forma do Direito
Econômico e Socioambiental.
PALAVRAS-CHAVES: DIREITO, ECONOMIA, MEIO AMBIENTE; TEMPO, SUSTENTABILIDADE,
TRANSDISCIPLINARIEDADE.

RESUMEN
Este estudio se centra en el análisis de la relación entre el derecho y la economía desde la perspectiva
sistémica de la transdisciplinariedad necesaria a cualquier enfoque que se pretende de util en vista de los
diferentes tiempos en los que operan esas disciplinas. El trabajo pone de relieve los problemas ambientales de
las interacciones entre la economía y el medio ambiente, señalando su origen en la diferencia de tiempo entre
un referencial y otro, en la medida en que el sistema económico actúa sobre el medio ambiente sin tener en
cuenta la necesidad de cohesión y la perpetuidad que demanda la sostenibilidad de las relaciones
socioambientales. En este sentido, el derecho se presenta como un enlace de comunicación entre estos
puntos referenciales. Aunque el jurídico tenga también su propio tiempo, la especificidad de su
operaciolalidad se presenta como un instrumento eficaz para promover la comunicación intersistémica través
de la apertura a la trandisciplinariedad hemeneutica proporcionada por el análisis económico. Por lo tanto, la
escasez de recursos naturales obliga el discurso jurídico a considerar el tiempo proprio del medio ambiente y
lo de as relaciones económicas con el fin de construir un puente entre ellos, por medio de las necesidades y
los intereses de las presentes y futuras generaciones. Por ello, cabe concluir que la atención a los intereses
legítimos de le actual sociedad y de la del futuro es, necesariamente, un proceso de regulación teleologicas y
pragmática que sólo es posible cuando se tiene claro los límites del discurso jurídico (y sus posibilidades de
aplicación), debido a los tiempos específicos de la economía y la política. Eso, en efecto, solo és posible por
intermedio de la transdisciplinariedad epistemológica, que se concretiza em la forma del Derecho Económico
y Socioambiental.
PALAVRAS-CLAVE: DERECHO, ECONOMÍA, MEDIO AMBIENTE; TIEMPO, SOSTENIBILIDAD,
TRANSDISCIPLINARIEDAD.

 

Introdução

O presente trabalho analisa as intersecções entre o Direito, Economia e Meio Ambiente1 principalmente em
relação às dificuldades de interação (e compreensão decorrentes) da diferença intrínseca do tempo próprio a
casa um destes sistemas. Tais diferenças, com efeito, acabam por produzir dificuldades de comunicação
intersistêmicia entre o direito, economia e o meio ambiente quanto que, em termos práticos, redundam em,
por um lado, efeitos socioambientalmente indesejáveis das relações de produção e consumo e, de outro, na
ineficácia dos instrumentos normativos na mitigação ou solução destes problemas. Sob tal referencial, a
investigação que ora se propõe será procedida tendo em vista a necessidade de o Direito promover, por meio
da transdisciplinariedade hermenêutica, uma ponte comunicacional entre os diferentes tempos dos sistemas
econômicos e ambientais.

Não se olvida, neste sentido, que o Direito tem, também, seu próprio tempo e idiossincrasias. Ainda assim, o
que se propõe é que a abertura hermenêutica do sistema jurídico, proporcionada pelas modernas técnicas
normativas principiológicas, tem potencial para constituir um elemento estabilizador destes diferentes tempos
sistêmicos, institucionalizando-os em relações de influência e complementariedade recíprocas. Em outras
palavras, tal abertura constitui elemento promotor e catalizador da sustentabilidade de tais sistemas, de forma
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que, em sentido mais amplo, pode-se considerá-la como fator de promoção do desenvolvimento2 sustentável.

Partindo de tal premissa, quando se fala em abertura, há que se falar, necessariamente, em
transdisciplinariedade. Não no sentido de "interdisciplinariedade", da mera comunicação formal entre
conhecimentos outrora estanques mas, em verdade, na penetração transversal destes conhecimentos uns
pelos outros.

A abertura do Direito aos códigos de outros sistemas e à compreensão dos tempos próprios consubstancia a
admissão da complexidade como paradigma epistemológico da contemporaneidade. Em relação à esta,
MORIN e KERN, ao analisar os problemas sociais, econômicos e ambientais decorrentes da complexidade
do atual modelo de produção e consumo, concluem que o estado da civilização atual é o de uma policrise,
definindo a complexidade como característica do conjunto de "inter-retro-ações entre os diferentes
problemas, agentes, crises e ameaças". Partindo de tal definição, citam como exemplo desta policrise
(definida pela complexidade) os problemas como os de modos de vida, de civilização (como o consumismo),
os de meio ambiente e os de percepção de futuro.3

Para problemas complexos, fazem-se necessárias respostas normativas capazes de captar as diferentes
nuances desta realidade multifacetada, de forma a captar sua operacionalidade e direcioná-la de acordo com
a satisfação das necessidades do presente e os interesses do futuro, realizando as finalidades
constitucionalmente postas de desenvolvimento sustentável.

Em face da complexidade contemporânea (caracterizada por relações cada vez mais interdependentes,
massificadas e difusas) devem ser perquiridas as formas pelas quais o Direito pode institucionalizar os ritmos
(tempo) próprios de cada sistema (econômico, ambiental etc), fazendo-os operar em harmonia intersistêmica
(de forma sustentável, enfim).

Na medida em que para o Direito contemporâneo não basta enunciar pretensões, deve-se buscar a
efetividade da interpretação apresentada, buscando-se compatibilizar, pragmaticamente, os interesses
presentes e futuros em jogo, o que depende de uma clara consciência dos limites do discurso normativo em
face dos referenciais operacionais econômicos e ambientais. Tal paradigma representa, sem dúvida, o
principal desafio do Direito no Século XXI.

 

1. O Tempo e o Direito: contemporaneidade e transdisciplinariedade

Atualmente, percebe-se a dificuldade que a dogmática jurídica (construída sob uma função de tempo
duradoura, que permitia a ponderação e a antecipação normativa) encontra ao se deparar com a realidade
contemporânea, de relações massificadas, instantâneas e fluidas, na qual a interação tempo-espaço parece ser
cada vez menos estável e mais relativizada.4

Para lidar com essa realidade, na qual o passado perde-se na velocidade das transformações contínuas
(rápidas e efêmeras demais para permitir que sobre elas se possa construir qualquer alicerce normativo), o
Direito volta-se para o futuro.

O discurso jurídico busca, com isso, superar as formas dogmáticas tradicionais (fundadas na subsunção
normativa: se "A" é, "B" deve ser), vindo a elaborar um instrumental normativo de caráter teleológico
(finalístico). Este instrumental consolida-se na forma de princípios, que estabelecem tal ou qual estado de
coisas a ser atingido e o correlato dever de se adequar as condutas imediatas à consecução mediata de tal ou
qual finalidade.

Consagra-se, assim, uma técnica normativa identificada com o marco filosófico pós-positivista e com o
fenômeno que se convencionou denominar neoconstitucionalismo. Seu objetivo e desafio é a busca pela
adequação da interpretação e aplicação do Direito ao cenário de incertezas e imediatismos da
contemporaneidade. Para tanto, rompe com o paradigma positivista (que identifica o esquema de subsunção
como manifestação precípua do jurídico), abrindo margem à construção normativa dos princípios
(identificados com valores e com estados de coisas a serem atingidos no futuro e, portanto, com uma
promessa). Por meio deste discurso renovado, busca-se a reabilitação da razão prática na argumentação
jurídica, formando o que se pode considerar, efetivamente, um novo paradigma hermenêutico.5

Em um ambiente no qual a evolução demasiado rápida das técnicas comprime espaço e tempo em um estado
permanente de urgência, de um presente eternizado sem fundamento e sem propósito, proliferam as leis de
ocasião e, com elas, a insegurança jurídica. Postos em nível constitucional como fundamentos dos sistemas
jurídicos, os princípios acabam por cumprir importante papel de coesão social pois, apesar de seu alto grau
de incompletude, contêm em si um projeto: a promessa de um futuro melhor (como não se sabe o que a
sociedade de hoje é, busca-se, normativamente, o que ela quer e pode vir a ser). Liga-se o presente ao futuro
por uma finalidade e pelo comprometimento com sua realização.

Ocorre, sem embargo, que a referida compressão de espaço e tempo traz um alto grau de interdependência,
massificação e difusividade aos fenômenos sociais contemporâneos, o que acaba por tornar suas relações de
causalidade bastante difíceis - e, muitas vezes, impossíveis - de serem identificadas.

Tais características identificam-se com o moderno conceito de complexidade. Esta, entendida como nota
diferencial da contemporaneidade, caracteriza-se, como bem desenvolveu MORIN, pelas "inter-retro-ações
entre os diferentes problemas, agentes, crises e ameaças".6 Para tal autor, é o que ocorre entre os atuais
problemas dos modos de vida e de civilização (como os econômicos e os de consumo), os de meio ambiente
e os de, essencialmente, (in)capacidade de percepção de futuro.7
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Em face da complexidade e dos males da civilização que ela é capaz de gerar, MORIN entende necessária
uma desaceleração que permita à regulação e ao controle tomar a dianteira.8 O problema é que, dadas o
diferente tempo entre o Direito e os avanços da técnica/ciência, muito provavelmente uma tal "tomada de
dianteira" simplesmente não seja possível.

É aqui, neste ponto, que este estudo volta-se para a questão da transdiciplinaridade. Se não é possível ao
Direito "domar" os demais sistemas sociais, impondo-lhes sua lógica subsuntiva, faz-se necessário que
entenda a lógica e os tempos próprios destes, tornando o discurso jurídico apto a regular os agentes e
relações da forma proporcionalmente mais apta das finalidades normativamente (constitucionalmente) postas.
Tal compreensão, como já referido, passa pela consciência dos limites do discurso puramente jurídico e por
sua abertura à transdisciplinariedade.

É cabível,, assim, pensar uma regulação econômica (ou regulação jurídica da economia, como se preferir)
que, a partir da ciência dos limites temporais de seus referenciais possa construir um arcabouço normativo de
real efetividade pragmática. Para os novos e complexos problemas, faz-se necessária uma nova e igualmente
complexa resposta normativa.

A complexidade contemporânea, neste contexto, impõe uma abordagem analítica transdisciplinar que, para
além do texto, considere a complexidade socioambiental das inter-retro-relações sistêmicas, integrando-as à
construção dos institutos jurídicos e à reconstrução aplicativa das finalidades normativas.

Esta contemporânea e constante construção e reconstrução do Direito passa, com efeito, pela compreensão
transdisciplinar dos referenciais sistêmicos próprios aos fenômenos que pretende regular. Com isso, não se
quer dizer que o Direito deva operar sob tais referenciais. Em verdade, quer-se significar que, para ter
pretensão de utilidade, o discurso jurídico não pode pretender substituir o referencial (e o tempo) próprio de
outros sistemas sociais (como o econômico, por exemplo), pelo seu próprio, ignorando as consequências de
sua aplicação (sob pena de ineficácia).

Todavia, há que se evitar o perigo oposto: o da substituição do referencial próprio do Direito pelos de outros
sistemas. Tal postura traz, em si, o risco de diluição não só do ordenamento, mas do próprio pensamento
jurídico, em meio a referenciais teóricos que lhe são estranhos9, gerando efeitos potencialmente tão
imprevisíveis e indesejados quanto a não abertura comunicativa do Direito às transdisciplinariedade
necessária à compreensão dos demais sistemas sociais.

O Direito pensado em vista apenas do "puramente jurídico" é um fim em si mesmo, objeto de utilidade
questionável, na medida em que nega as reais necessidades do presente presente e, com isso, ignora o ponto
de partida necessário à construção do futuro. Com isso, pretende construir tal futuro sem sem bases
pragmáticas sólidas, sem o necessário vínculo com o presente. Um Direito assim pensado e admitido
descamba para a utopia que justifica o arbítrio, tornando a sociedade mero laboratório daqueles sem
responsabilidade pelas reais consequências do que apregoam. Na melhor das hipóteses, o Direito assim
construído e implementado não passa de um inócuo amontoado de boas intenções; na pior, produz efeitos
mais socialmente deletérios do que aqueles advindos do fenômeno que pretende regular.10

É por isso que, como bem observou CANOTILHO, a hipertrofia no reconhecimento de direitos e finalidades
programáticas, sem o necessário pragmatismo quanto aos meios necessários para sua concretização, expressa
mais uma "ética da convicção" do que uma "ética da responsabilidade prática", resultando na grandiloquência
das palavras, mas na fraqueza dos atos.11

Neste sentido, a proposição defendida pelo presente trabalho é a de que a compatibilização das necessidades
socioambientais do presente com os interesses do futuro e a harmonização entre os diferentes tempos dos
sistemas econômicos e sociais somente é possível por meio da transdisciplinariedade consubstanciada na
compreensão jurídica da operacionalidade econômica dos fenômenos de produção e consumo em suarelação
ao meio ambiente natural.

 

2. Economia e meio ambiente: alguns possíveis caminhos para o Direito transdisciplinar

As assertivas apresentadas no item anterior tornam-se relevantes na medida em que a degradação ambiental
decorrente do atual modelo de produção e consumo constitui, em essência, um problema econômico, ou
seja: um problema de suprimento das necessidades humanas sobre bases escassas, proporcionado por uma
ineficiente12 alocação de recursos no tempo. Para sua compreensão (e busca de soluções), por conseguinte,
há que se voltar o estudo para a "mecânica operacional" das relações de mercado, particularmente no que diz
respeito às interações entre os agentes econômicos e suas consequências socioambientalmente indesejáveis.

Os mercados13 são, geralmente, mecanismos úteis e eficientes para a organização da vida econômica.14 Em
tese, suas estruturas são capazes de proporcionar uma administração eficiente dos recursos escassos,
satisfazendo as necessidades humanas e maximizando o bem-estar social (aumentando benefícios e
diminuindo custos sociais, tanto para produtores quanto para consumidores). Para a teoria econômica
clássica15, isso ocorreria porque em um ambiente de livre mercado as forças da oferta e da demanda16

tenderiam ao equilíbrio, resultando na fixação de preços capazes de sinalizar, com exatidão, as circunstâncias
de escassez (ou abundância) de produtos e serviços, o que levaria compradores e vendedores a uma alocação
eficiente de recursos.17

Ainda que tais condições e consequências via de regra se façam presentes, o período de aplicação (ou
tentativa de implementação) da ortodoxia econômica liberal produziu situações socialmente indesejáveis,
levando à constatação de que os mercados livres nem sempre são capazes de promover a alocação eficiente
de recursos (e os efeitos socialmente benéficos decorrentes). Na Modernidade, ao lado de um notável
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desenvolvimento econômico e tecnológico, observou-se um igualmente notável desenvolvimento da análise
econômica, a qual acabou por submeter o mecanismo de mercado a uma minuciosa e abalizada crítica. A
partir disso consolida-se, na contemporaneidade, a percepção de que o bom funcionamento dos mercados
depende, operacionalmente, de certos pressupostos fáticos não contemplados pela teoria liberal clássica.18

Tome-se, por exemplo, o clássico axioma de que as transações econômicas são realizadas por agentes que
alocam recursos visando maximizar o bem-estar19 que tais alocações podem lhes proporcionar20: seu primeiro
pressuposto operacional é que os agentes envolvidos tenham acesso às informações necessárias à instrução
de seu processo decisório e que possam processá-las de acordo com as suas preferências; o segundo é que
tais informações sejam adequadamente transmitidas por meio dos preços, que, em tese, constituiriam
sinalização precisa e suficiente acerca das características e circunstâncias de escassez ou abundância (tanto
presente quanto potencial/futura) dos produtos e serviços.21 Por consequência, as decisões (escolhas)
tomadas com base no sistema de preços (e, por decorrência, nas informações a eles subjacentes), ainda que
racionalmente limitadas, conduziriam ao equilíbrio do mercado e à alocação mais eficiente de recursos.

Com o tempo, entretanto, restaram identificadas diversas circunstâncias nas quais os referidos pressupostos
operacionais não se fazem presentes, impossibilitando a alocação eficiente de recursos pelo mercado. Tais
circunstâncias, denominadas falhas de mercado, constituem distorções que não permitem que os preços
forneçam sinais adequados e suficientes aos agentes econômicos (fornecedores e consumidores), levando as
relações econômicas a gerar custos sociais superiores aos benefícios que proporcionam. Geralmente, estas
distorções são identificadas quanto à concorrência (concentração e abuso de poder econômico), assimetria
de informações, suprimento de bens coletivos e externalidades negativas.22

As falhas de concorrência são apenas secundárias para o objeto do presente trabalho e, portanto, serão aqui
referidas apenas incidentalmente, quando isso for útil para a análise da questão principal. O problema da
assimetria de informações, por seu turno, será objeto de estudo no próximo tópico, quando se analisará a
formação das preferências dos consumidores. Por ora, faz-se apropriada uma breve exposição acerca das
falhas de mercado imediatamente relacionadas aos problemas ambientais: as externalidades negativas23 e o
uso dos bens comuns.

Para MANKIW, existe externalidade negativa quando uma atividade provoca um impacto no bem-estar de
um terceiro que dela não participa, sem que este receba qualquer compensação por isso.24 Em termos
monetários, ALMEIDA refere que as externalidades negativas ocorrem quando o consumo ou a produção de
um determinado bem gera prejuízos a outros indivíduos ou firmas, sem que estes sejam efetivamente
compensados no mercado via sistema de preços.25

Em suma, as externalidades negativas ambientais ocorrem quando os efeitos deletérios das atividades
poluentes não implicam em custos diretos aos agentes produtores. Por não implicarem em custos, não são
refletidos nos preços dos produtos e serviços resultantes de tais atividades que, por consequência, são
ofertados no mercado sem sinalizar corretamente as circunstâncias de escassez dos bens ambientais
degradados em seu processo produtivo. Desta maneira, instaura-se um descompasso entre a demanda
(estimulada por preços baixos que não consideram o custo ambiental) e a oferta (cuja circunstância de
escassez não é adequadamente sinalizada), o que leva a um sobre-aproveitamento dos recursos naturais e,
consequentemente, à insustentabilidade do corrente modo de produção e consumo em face da capacidade de
metabolismo26 dos ecossistemas. Como os agentes econômicos27 tomam suas decisões sem levar em
consideração a aludida degradação, acabam por perpetuá-la (e aumentá-la), em um verdadeiro ciclo vicioso
ambientalmente negativo.

Além dos prejuízos diretos não compensados, as externalidades negativas possuem outra consequência
negativa: inibir a demanda por (e a oferta de) produtos ambientalmente corretos. Tais produtos são, com
efeito, resultado de processos produtivos que levam em consideração a variável ambiental, adotando
tecnologias e insumos de menor impacto, diferenciados daqueles que geram externalidades negativas. Isso
representa, via de regra, maiores custos que, por consequência, preços mais elevados do que as alternativas
ambientalmente incorretas.

Conforme aventado, a busca por soluções jurídicas para o problema das externalidades pode ocorrer com a
instituição de instrumentos de regulação direta (com a proibição de certas atividades ou a imposição de
limites a elas) ou de instrumentos jurídico-econômicos (mecanismos de mercado). O objetivo principal destes
instrumentos é criar condições que levem os agentes econômicos a internalizarem os custos externos das
atividades degradantes, de forma a desincentivá-las (e, a contrário senso, incentivar adoção de padrões
ambientalmente adequados de produção). Além disso, com a internalização das externalidades, os custos
ambientais acabam sendo refletidos nos preços, tornando mais caros os produtos resultantes dos processos
com maior impacto ambiental. Com esse aumento de preços, alteram-se os sinais transmitidos aos
consumidores, o que representa incentivo à demanda por produtos ambientalmente adequados.

As teorias econômicas usualmente sugerem políticas públicas voltadas à promoção da internalização de
externalidades ambientais por dois meios referenciais distintos: um tributário e outro contratualista.

A abordagem tributária dá-se por meio da tributação ambientalmente orientada, procedida por meio dos
chamados impostos pigouvianos (assim denominados em homenagem a Arthur PIGOU, um dos primeiros
economistas a defender sua utilização).28 PIGOU, em sua obra The Economics of Welfare, afirmou a
necessidade social de se promover a internalização de externalidades negativas decorrentes da atividade
produtiva e indicou a tributação como melhor forma de fazê-lo.29 Tal tributação ambientalmente orientada30,
em suma, deveria incidir sobre as atividades geradoras de externalidades impondo-lhes um custo privado
igual aos prejuízos sociais por elas externalizados.31 Assim, um montante equivalente aos prejuízos gerados
pelas externalidades passaria a integrar o cálculo dos agentes econômicos por elas responsáveis, constituindo
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um desincentivo à sua geração. Por extensão, a tributação pigouviana, ao alterar a estrutura de custos,
acabaria refletida nos preços, sinalizando as circunstâncias de escassez dos bens ambientais degradados no
processo produtivo. Apesar de suas aparentes vantagens, os tributos pigouvianos nunca foram efetivamente
implementados, provavelmente em razão das dificuldades inerentes à valoração dos custos sociais32 e dos
evidentes obstáculos políticos envolvidos.33

A outra abordagem possível, de cunho contratualista, funda-se no que se convencionou referir como o
"Teorema de Coase". De fato, Ronald COASE34, em seu seminal artigo The Problem of Social Cost35,,não
pretendia estabelecer "teorema" algum mas, tão somente, proceder uma critica a alguns conceitos expostos
por PIGOU em seu The Economics of Welfare (além de responder a críticas que seu trabalho anterior - The
Federal Communications Commission - havia recebido de seus colegas de departamento na Universidade de
Chicago36). Especificamente, COASE rebate a idéia pigouviana de que o Estado deve, necessariamente e por
meio do Direito (regulação econômica), promover a internalização das externalidades. Para ele, nem toda
externalidade negativa é socialmente indesejável37, e algumas não devem ser compensadas se os benefícios
sociais (fruídos pela coletividade) dela advindos superarem, em termos de maximização de riqueza (valor
econômico), os prejuízos causados a terceiros38. Além disso, critica o que considera a generalização da
percepção de que a solução regulatória será sempre mais eficiente do que a negociação privada, atribuindo-a
a uma simplificação que ignora o fato de que a máquina administrativa estatal também pode vir a falhar e a
ser extremamente custosa39 Apesar de reconhecer que a intervenção estatal pode, em certas circunstâncias,
gerar resultados desejáveis a menores custos que o mercado, COASE clama pelo debate público e por uma
análise pontual e profunda de cada situação.40 Em suma, a principal conclusão de sua obra (a qual usualmente
é referida como Teorema), é a proposição de que na presença de externalidades, os agentes privados são
capazes de negociar entre si e chegar a uma solução capaz de promover a alocação mais eficiente de
recursos, independentemente da distribuição inicial de direitos.41

Assim, exsurge um conceito fundamental do pensamento de COASE: o de que fatores de produção não
deveriam ser vistos como "coisas materiais" que os fornecedores adquirem e usam, mas, em verdade, como
"direitos de realizar certos atos".42 Neste sentido, o direito de fazer algo capaz de gerar efeitos danosos a
terceiros (é dizer: de gerar externalidades negativas) é, também, um fator de produção, que pode ser
negociado pelas partes interessadas e/ou afetadas, o que, levaria a uma alocação ótima de recursos.
Extrapolando esta circunstância, a negociação destes direitos impactaria de forma eficiente nos custos das
atividades produtivas envolvidas, de forma que os preços dos produtos e serviços delas advindos
sinalizariam, com precisão, as circunstâncias de escassez dos bens ambientais objeto dos direitos negociados.

Para o referido autor, o que impediria a livre negociação (e consequente alocação mais eficiente de recursos)
seriam os custos de transação. Estes, definidos como "todos aqueles custos em que as partes incorrem no
processo de efetivação de uma negociação"43, podem decorrer de circunstâncias de fato (por exemplo: a
dificuldade em se obter consenso quanto existem muitos agentes envolvidos), falhas de mercado (por
exemplo: dificuldade de acesso à informação) ou falhas de regulação (por exemplo: formalidades
burocráticas excessivas, que aumentam desproporcionalmente os custos legais para a formação dos
contratos).

Em que pese as idéias de COASE não serem imunes à crítica, seus estudos resultaram em diversas
contribuições significativas para as abordagens regulatórias relativas à questão ambiental.

Quanto às críticas, pode-se destacar a constatação de que na presença de externalidaes e ausência total de
regulação, a livre negociação somente pode levar à solução mais eficiente em condições que dificilmente são
observadas na prática. No mundo "real" existem diversos custos de transação44 e, além disso, os agentes
econômicos comportam-se de forma estratégica, aproveitando-se do seu poder econômico ou das
necessidades das outras partes para obter vantagens desproporcionais (que afastam a solução real daquela
que seria mais eficiente). Por isso, o Teorema de COASE, se tomado como paradigma único da regulação
ambiental, pode levar a profundas injustiças em relação às vítimas das externalidades negativas. Neste
sentido, ainda que o resultado mais eficiente seja alcançado independentemente da alocação inicial de direitos
(existência ou não de responsabilidade pelos danos decorrentes das externalidades), remanesce uma diferença
distributiva fundamental (relevante para o Direito): no primeiro caso, quem paga pelo filtro é o poluidor e,
no segundo, as vítimas.45 Ainda, as soluções negociadas pressupõem que todos os direitos estejam definidos
(podendo ser negociados por alguém) e que possam ser facilmente avaliados (monetariamente).46 Ora, muitos
dos obstáculos encontrados na proteção dos bens ambientais reside, justamente, no fato de que eles
constituem o que os economistas denominam "bens comuns"47, não apropriados (ou apropriáveis)
individualmente por ninguém, o que obtaculariza sua avaliação pecuniária e leva à chamada "Tragédia dos
Comuns".48

Há, todavia, que se compreender a abordagem de COASE em perspectiva histórica49 pois, à sua época,
mesmo no meio acadêmico não se tinha noção do alcance das consequências difusas da degradação
ambiental50. Por isso, uma interpretação precipitada e/ou sectária de suas proposições, que não considere a
evolução das necessidades sociais surgidas desde então, poderia levar à conclusão de que toda e qualquer
degradação ambiental seria socialmente desejável e justificável na medida em que implicasse em ganhos
pecuniários superiores aos custos que provocasse (segundo um referencial puramente pecuniário51). Com
efeito, por mais que a preservação ambiental não possa ser assumida como valor absoluto (mas que deve ser
compatibilizada com outros valores sociais52), atualmente não se pode admitir tal espécie de justificativa,
independentemente do paradigma analítico adotado.

Ainda assim, é a partir das próprias críticas que se depreende a utilidade das idéias de COASE para a
promoção da sustentabilidade socioambiental na contemporaneidade. Em um primeiro momento, seu
Teorema permite inferir que o caráter difuso dos atuais problemas ambientais53 implica em custos de
transação proibitivos e na inexistência de direitos suficientemente definidos para serem negociados, o que
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inviabiliza a negociação privada per se como principal caminho para a solução do problema e torna
necessária a intervenção estatal por meio da regulação econômica.54 A partir desta conclusão, o Teorema
indica um possível foco para tal regulação: o estabelecimento de condições jurídicas que viabilizem a livre
negociação entre os agentes econômicos.55 Com efeito, isso pode ocorrer com base em duas espécies de
medidas regulatórias: a) o estabelecimento de direitos similares aos de propriedade sobre os bens comuns; e
b) a diminuição dos custos de transação.56

Quanto ao estabelecimento de direitos similares aos de propriedade sobre os bens comuns, pode-se referir à
criação de licenças (cotas) negociáveis de exploração de bens ambientais e aos denominados certificados pela
redução de emissões.

Os certificados pela redução de emissões, funcionam de maneira semelhante mas, em vez da criação de
licenças, tem-se o estabelecimento de níveis máximos de emissões e a concessão de certificados aos agentes
que promovem sua diminuição. Tais certificados podem ser negociados com os agentes para os quais os
custos para adquiri-los é menor do que o de diminuição das próprias emissões, conferindo a estes, então, um
direito de poluir em montante equivalente. Em que pese seu caráter aparentemente reprovável (por
concederem um direito de poluir), tais instrumentos são úteis em um contexto de transição para formas mais
sustentáveis de produzir, posto que representam um significativo incentivo ao desenvolvimento de
tecnologias ambientalmente adequadas.57 A principal e mais conhecida experiência deste tipo é o mecanismo
do Protocolo de Kyoto58, existindo, também, importantes iniciativas localizadas, tanto em nível europeu59

quanto norte-americano.60

Quanto à meta de redução dos custos de transação, a regulação econômica pode ser efetiva por meio da
diminuição da burocracia para a realização de negócios, da simplificação da complexidade para a formação
dos contratos e pela garantia de que as partes tenham prévio e facilitado acesso às informações pertinentes à
operação na qual pretendem se envolver. Como exemplo da primeira hipótese pode-se citar a diminuição dos
custos administrativos nos quais incorre um pequeno empreendedor para registrar uma empresa; da segunda,
o fornecimento de termos usuais que, na ausência do direito contratual, as partes teriam que negociar
explicitamente (incorrendo tanto em custos diretos quanto de oportunidade); e da terceira, as regras de
disclosure61 que determinam que as empresas de capital aberto divulguem seus balanços e informem fatos
relevantes ao mercado (possibilitando que seus investidores e parceiros comerciais - tanto atuais quanto
potenciais/futuros - conheçam sua situação financeiras/administrativa e possam melhor avaliar os riscos de
com elas negociar).

Com efeito, nas sociedades contemporâneas, caracterizadas pela complexidade decorrente de transações
massificadas, as relações de consumo constituem o âmbito de maior abrangência e impacto no qual a
regulação econômica tem por função garantir o acesso dos agentes às informações relevantes ao seu
processo decisório. Para garantir sua liberdade de escolha (do que, em tese, decorre a alocação mais eficiente
de recursos em termos de maximização de bem-estar social), o Direito estabelece a informação para o
consumo como direito básico dos consumidores.62

É no âmbito das relações de consumo que se torna clara a conexão entre custos de transação e o problema
ambiental, especificamente no que diz respeito à inexistência e/ou dificuldade de acesso dos consumidores às
informações pertinentes ao impacto ambiental dos produtos e serviços que lhes são ofertados. Em face da
emergência socioambiental e do surgimento de consumidores conscientes, interessados na sustentabilidade de
seus hábitos, percebe-se que o acesso às informações ambientalmente pertinentes aos produtos e serviços
representa um elevado custo de transação (tanto em termos pecuniários quanto de oportunidade) e, assim
sendo, um grande obstáculo às práticas de consumo sustentável.

 

3. O Direito Econômico e Socioambiental como resposta à complexidade e instrumento de
transdisciplinariedade

A constatação da operacionalidade econômica dos problemas ambientais demanda seu tratamento por meio
de normas de Direito Econômico, sob o referencial do Direito Socioambiental. Neste sentido, vale ressaltar
que termo "emergência socioambiental" é utilizado para designar a constatação de que, na
contemporaneidade, as interações dialéticas entre os sistemas sociais (cultura) e o meio ambiente (recursos
naturais) provocam, como síntese, o surgimento de novos fenômenos e características que não são
exclusivamente ambientais ou sociais e, por isso, não podem ser analisados de forma satisfatória
isoladamente.63

Tais questões emergentes demandam, portanto, tratamento jurídico complexo e transdisciplinar, trazem
consequências tanto em termos de interpretação das normas existentes (de lege lata) como em relação à
concepção de novas formas de regulação (de lege ferenda).

Em um primeiro momento, quando as preocupações ambientais restringiam-se à degradação proveniente da
atividade produtiva, o papel do Direito (do que então se convencionou denominar Direito Ambiental) referia-
se a promover a preservação (de espécies, de ecossistemas etc.) e a impor limites diretos à degradação
ambiental advinda da atividade produtiva (industrial, principalmente).

Esta imposição de limites não se dava em relação ao nível total de produção (o "quanto" era produzido)64,
mas, sim, à forma pela qual se procedia a produção ("como" se produzia), buscando minimizar os níveis de
poluição/degradação dela decorrentes. Para tanto, foram implementados mecanismos de regulação direta que
visavam "comandar e controlar" o comportamento dos agentes produtivos, por meio de: a) exigências de
instalação de equipamentos antipoluição (como os filtros) e uso de determinadas tecnologias "mais limpas";
b) estabelecimento de limites para a emissão de poluentes; c) proibição do uso de certos insumos poluentes;
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d) concessão de licenças (não comercializáveis) para a instalação e funcionamento de algumas atividades; e,
e) exigências de compensação (como o reflorestamento etc.).65

A proteção ambiental, então, ocorria por meio do controle de condutas, pelo estabelecimento do que é
permitido (lícito) ou proibido (ilícito) no desempenho da atividade produtiva. Tal normativa obedecia à
lógica jurídica clássica, desenvolvida na Modernidade: a da imputação66.

Com o tempo, percebeu-se a insuficiência de tal concepção regulatória pois, como afirma FERRAZ, "a
imensa maioria dos atos nocivos à Ecologia são atos que a Humanidade não se atreve ainda a proibir. [...].
Não ousamos proibir e muito relutamos em admitir como real a necessidade de vedar tais práticas."67

Também restaram identificadas outras desvantagens da regulação "comando e controle", como seus altos
custos (tanto para o estabelecimento de especificações técnicas quanto para garantir sua fiscalização) e,
principalmente, a falta de incentivos à inovação tecnológica (o que ajuda a perpetuar a própria estrutura de
mercado que se pretende alterar).68

Com a ampliação das contestações acerca da (in)eficácia dos instrumentos normativos de regulação direta,
observa-se o surgimento de formas de regulação baseadas em mecanismos econômicos, ou seja: pensadas
para atuar de acordo com a lógica das relações de mercado. Com referencial teórico na economia
neoclássica, estes mecanismos partem da constatação de que o mercado possui distorções em virtude das
quais os custos da degradação ambiental decorrente da produção (esgotamento de recursos e poluição do
meio) não são refletidos nos preços que, por seu turno, acabam por não refletir o grau de escassez dos
recursos naturais.

A partir desta constatação, são concebidos mecanismos normativos69, usualmente denominados instrumentos
econômicos (ou, como este trabalho assume mais adequado: instrumentos jurídico-econômicos70) que visam
corrigir tais distorções, tornando relativamente mais caros os produtos mais degradantes e/ou mais baratos
os mais ambientalmente adequados. Em comum, os diferentes tipos deste gênero de instrumentos possuem
como característica o fato de não restringirem o comportamento dos agentes de mercado mas, em verdade,
buscarem influenciar o seu cálculo econômico, incentivando-os à adoção de condutas socioambientalmente
desejáveis.71 Esta "correção de condutas" ocorre gradativamente, sem grandes choques ou rupturas para os
agentes que há muito desenvolvem suas atividades de forma insustentável72, os quais são livres para
responder aos incentivos da forma e no tempo que melhor lhes convier economicamente (o que é salutar,
dada a ampla gama de indivíduos e relações sociais dependentes do corrente modelo produtivo). Desta
forma, espera-se obter uma maior adesão dos fornecedores a menores custos para o Estado, além de se
incentivar a inovação e a busca por novas soluções ambientalmente adequadas.

A concepção dos referidos instrumentos representa um aspecto e uma resposta, no âmbito jurídico, ao
aprofundamento das condições da Modernidade, uma transição para novas formas de regulação econômica
consubstanciadas em um Direito Econômico que se pretende capaz de responder, satisfatoriamente, à
complexidade dos problemas e desafios contemporâneos.

Entretanto, seja pela regulação direta, seja por meio de instrumentos jurídico-econômicos, as existentes
políticas públicas voltadas à proteção ambiental referem-se, exclusivamente, à regulação da produção. Com
isso, ignoram a outra face da moeda (o consumo e os estilos de vida surgidos na Modernidade), não sendo
inteiramente capazes de enfrentar a complexidade da questão ambiental.73

Neste contexto, percebe-se que a regulação sobre a produção não é de todo eficiente em termos de redução
da degradação ambiental, na medida em que: a) nem toda poluição decorre diretamente da produção (há
também aquela consubstanciada nos resíduos sólidos provenientes do descarte dos produtos consumidos); b)
a regulação da produção lida com as consequências desta enquanto sua causa (a demanda) permanece
inalterada; e c) em maior ou menor medida, as formas de regulação sobre o atual modelo de produção já
foram suficientemente pensadas e, até mesmo, implementadas.

Assim, dado o atual deslocamento das preocupações ambientais da produção para o consum, o surgimento
de um anseio social por padrões de consumo sustentáveis e o potencial promissor de uma abordagem
consumerista da questão ambiental, surge a necessidade de se pensar e implementar estratégias regulatórias
focadas no consumo.74

O mesmo raciocínio que explica a não proibição de determinadas atividades produtivas insustentáveis
explica, por analogia e em parte, os porquês da inviabilidade de se proibir certos hábitos de consumo. Se a
humanidade não ousa proibir a produção, seria teratologicamente contraditório proibir o consumo (e, diga-se
de passagem, medida de eficácia duvidosa, dada a correlação de causa e efeito entre oferta e
demanda/produção e consumo).

Tanto quanto a simples proibição, outras matizes da regulação direta, do tipo "comando e controle",
mostram-se igualmente problemáticas no que diz respeito aos consumidores. Colocar limites diretos ao
consumo privado (como cotas, por exemplo) ou pretender impor certas "formas" de consumir75 também seria
inviável, na medida em que consubstanciaria potencial atentado à liberdade de escolha e, por extensão,
violação dos direitos e liberdades individuais.76 Simplesmente pedir que as pessoas "consumam menos" não
acabaria sendo efetivo, além de deixar indivíduos e a sociedade sem muitas perspectivas. Por outro ângulo,
os efeitos imediatos da implementação brusca de uma regulação que diretamente limitasse o consumo
tenderiam a ser desproporcionalmente indesejáveis. Na formulação de políticas públicas regulatórias há que
se atentar para o que a teoria econômica define como "dependência da trajetória."77 Dadas as condições do
mundo tal qual postas em determinado momento histórico, medidas drásticas que determinem uma alteração
brusca dos parâmetros produtivos provocam, no curto (e até médio) prazo, instabilidade social (desemprego
e outros efeitos socialmente deletérios decorrentes). Tendo em mente que uma das funções precípuas do
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Direito é garantir a paz e a estabilidade social, resta claro que tal caminho não é o mais razoável e/ou
proporcional. Somente um sistema jurídico capaz de assimilar e canalizar a evolução dos valores sociais
fundamentais pode levar adiante as correspondentes e necessárias transformações sem que ocorram rupturas
que, no curto e médio prazo, gerariam mais prejuízos do que benefícios socioambientalmente desejáveis. Nas
palavras de CALIXTO SALOMÃO78, "só um sistema legal apto a incorporar constantemente as
transformações e valores econômicos fundamentais de uma sociedade pode levar adiante uma revolução
constante e silenciosa, capaz de evitar outras, abruptas e sangrentas."

Caracterizadas as dificuldades de se regular o comportamento dos consumidores por meio do "comando e
controle", apresenta-se a possibilidade da regulação por meio de normas de Direito Econômico e
Socioambiental que, em vez de operar proibindo condutas, atuem estabelecendo incentivos às escolhas
individuais socioambientalmente adequadas. Tal opção mostra-se promissora, ademais, tendo em vista o
aludido fenômeno do consumerismo político, que possibilita a utilização do mecanismo de mercado como
meio de afirmação de valores éticos e identidade culturais coletivas voltadas à sustentabilidade. O foco,
então, passa a ser mudar os "padrões" e não os níveis de consumo, objetivo mais plausível e politicamente
viável nas contemporâneas sociedades democráticas.79

Como já se referiu, os instrumentos de Direito Econômico atuam introduzindo variáveis ao cálculo dos
atores do mercado, estimulando ou reprimindo comportamentos que, provavelmente de acordo com a
racionalidade econômica, seriam adotados caso não existisse regulação alguma.80 Esta forma de se conceber
(e aplicar) o Direito é permeada pela macrológica81 própria da macroeconomia (ramo da ciência econômica
que estuda as relações de causalidade entre os fenômenos agregados82), que identifica, estuda e,
eventualmente, propõe disciplina normativa às tendências gerais de mercado.

Diante de todo o exposto nos itens anteriores, resta estabelecido que tanto a degradação decorrente da
produção e do consumo quanto a necessidade por um modelo de consumo sustentável constituem tendências
gerais de mercado.83 Cabe, assim, ao Direito (Econômico) reprimir a primeira e estimular a segunda.

Em termos de regulação voltada à produção, as variáveis que se apresentam capazes de estimular ou reprimir
o comportamento dos agentes econômicos (fornecedores) são aquelas que impactam em seus custos e, por
consequência, em suas margens de lucro.84 Em termos de regulação voltada ao comportamento do
consumidor, a variável é a informação, determinante fator de sua educação e que pode ser afetada pela
regulação de forma a induzir comportamentos e as escolhas socioambientalmente adequadas Na medida em
que o conceito jurídico de interesse do consumidor adquire uma nova dimensão de significado em face da
emergência socioambiental85, faz-se necessário garantir o acesso de tais indivíduos a informações que tornem
possível a efetiva tomada de decisões de consumo socioambientalmente orientadas.

 

4. Conclusões

Devido às diferenças referenciais inerentes aos sistemas sociais, tem-se a dificuldade de comunicação entre
eles, o que somente pode ser superado pela comunicação proporcionalizada pela assunção da
transdisciplinariedade como referencial epistemológico da contemporaneidade.

Na medida em que o sistema econômico que, operando imediatamente sobre o referencial lucro-prejuízo,
atua sobre o meio ambiente sem considerar a necessidade de coesão e sustentabilidade socioambiental, faz-se
necessário repensar o direito posto, considerando as finalidades e a operacionalidade de tal sistema para,
assim, tornar-se apto à induzir seus agentes e relações, pautando-os de acordo com padrões sustentáveis de
produção e consumo.

Em face da diferença entre os diversos tempos sociais (do Direito, da Economia e do Meio Ambiente), há
que se conceber a regulação como um âmbito mediador de comunicação inter-sistêmica, ou seja: em face do
risco posto pela falta de comunicação, o Direito deve ser concebido de forma a consubstanciar mecanismos
capazes de garantir o mínimo de concordância entre os diversos sistemas sociais.86 Na contemporaneidade,
portanto, a sincronização normativa entre os diferentes ritmos sociais (entre homem e natureza, entre
presente e futuras gerações) passa pela abertura do pensamento jurídico à transdisciplinariedade sistêmica
que se manifesta na forma do Direito Econômico e Socioambiental.

Assim, a compreensão transdisciplinar do funcionamento da realidade que se pretende regular é um
imperativo de necessidade Deve-se buscar entender os códigos e os referenciais operativos do sistema
econômico e sua relação com o meio ambiente que lhe serve de suporte, possibilitando-se uma intervenção
normativa eficaz e efetiva, que não se prenda excessivamente ao presente (inviabilizando que se pense o
futuro) e, tampouco, que olhe apenas para o futuro (impossibilitando que se descubra como
pragmaticamente realizá-lo a partir do presente).87

A já referida complexidade das relações contemporâneas tornou ineficazes os instrumentos jurídicos
clássicos, baseados na lógica da subsunção. Por seu caráter difuso e massificado, tais relações são
identificadas por meio de tendências gerais, nas quais a individualização de causalidades é dificílima (se não
impossível).

Desta feita, o instrumental jurídico passa por uma adaptação: primeiro de cunho finalístico (com o
desenvolvimento da técnica principiológica) e, em um segundo momento, com a busca de instrumentos
melhor adaptados à lógica própria das relações difusas e massificadas.

Como proposto, o atual estágio de interdependência da economia global e a constatação da questão
ambiental apresentam novos desafios que rompem com os paradigmas de análise jurídica, social e econômica
consolidados na modernidade. Para resolver conflitos em quaisquer destes âmbitos individuais faz-se
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necessário o recurso aos referenciais postos pelos demais; faz-se necessário o recurso aos intrumentos
transdiscilplinares.

Com isso, a concepção e implementação de políticas públicas no domínio econômico passa por uma drástica
alteração de forma de conteúdo, incorporando a lógica dos fenômenos e agentes difusos de forma a dar
resposta eficaz mais para as complexas exigências de um presente cada vez mais conectado ao futuro. O
paradigma regulatório passa a ser mais qualitativo e menos quantitativo, incorporando as consequências da
aplicação normativa ao seu próprio juízo de validade. A validade das intervenções normativas estará,
necessariamente, vinculada à sua aptidão para concretizar os pressupostos que lhe serviram de justificativa.
Tal aptidão/eficiência depende, necessariamente, da compreensão de como operam os referenciais dos outros
sistemas sociais (especialmente o econômico) e de como a informação advinda do sistema jurídico (sob a
forma de normas) é lida e interpretada por estes. O desafio do Direito contemporâneo, portanto, não é
controlar a economia mas compreendê-la; o desafio da economia não é subordinar Direito. O desafio de
ambos é, com efeito, compreender-se mutuamente, o que se dá por meio da abertura epistemológica à
transdisciplinariedade e, com efeito, consubstancia-se na forma do Direito Econômico e Socioambiental.
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sinal decorrente de uma falha de incentivo); e v) quanto à mobilidade de fatores (falha física ou cultural).
Apesar do vulto de seu autor e da qualidade da obra na qual se encontra inserida, tal classificação não é
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and Liberty. Disponível em http://www.econlib.org/library/NPDBooks/Pigou/pgEW.html. Acesso em: em 10
de fevereiro de 2010.

30Sobre o tema, consulte-se, por todos: TÔRRES, Heleno Taveira. Direito tributário ambiental. São
Paulo: Malheiros, 2005.

31FAURE, Michael G., Designing Incentives Regulation for the Environment (October 27, 2008).
Maastricht Faculty of Law Working Paper No. 2008-7. p. 27. Disponível em:
http://ssrn.com/abstract=1290523. Acesso em: em 10/02/2010.

32BORTOLOZZI, Madian. Mudança climática e a necessidade de aplicação da dimensão integradora do
princípio do poluidor-pagador no Direito internacional ambiental. In: BENJAMIN, Antonio Hermann;
LECEY, Eladio; CAPPELLI, Sílvia. (Coords.). Mudanças Climáticas, biodiversidade e uso sustentável
de energia. São Paulo: Imprensa oficial do Estado de São Paulo, 2008, v. 2. p. 955.

33Por tais razões, FAURE afirma que apesar da atenção que lhes é dedicada pelos economistas, os tributos
pigouvianos, mesmo nos países nos quais foram implementados, desempenham um papel bastante modesto,
sendo estabelecidos em patamares bem abaixo do que os acadêmicos considerariam como o ideal para
promover uma internalização eficiente das externalidades (FAURE, Michael G. op. cit., p. 5)

34Professor da Universidade de Chicago. Prêmio Nobel de Economia de 1991.

35COASE, Ronald H. The Problem of Social Cost. Originalmente publicado em Journal of Law and
Economics nº 1 (1960). Disponível em http://www.sfu.ca/~allen/CoaseJLE1960.pdf. Acesso em: em
10/02/2010.

36COASE, Ronald H. Autobiography. Les Prix Nobel. The Nobel Prizes 1991, Editor Tore Frängsmyr,
[Nobel Foundation], Stockholm, 1992. Disponível em
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1991/coase-autobio.html. Acesso em: em
10/02/2010;

37Em sentido estrito, pode-se dizer que a entrada de uma nova empresa em determinado mercado gera
externalidades negativas às demais que nele concorrem, na forma de perda de clientes e lucro (MANKIW, N.
Gregory. op. cit., p. 379). Entretanto, tal externalidade não é socialmente indesejável (muito pelo contrário,
posto que o aumento de concorrência leva, em tese, a uma alocação mais eficiênte de recursos e à
maximização do bem-estar social) e, nesta medida, tampouco capaz de gerar direito de compensação.

38COASE, Ronald H. The Problem of... op. cit., p. 1/2. É de se observar que o critério de eficiência
adotado por COASE (ao admitir que as externalidades não devem, necessariamente, ser compensadas)
identifica-se com o eficientismo de POSNER, calcado no critério de KALDOR-HICKS (que define certa
ação como eficiente quando os benefícios superem os custos por ela gerados de forma tal que permitam aos
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beneficiados compensarem (indenizarem) os prejudicados, ainda que, efetivamente, não o façam). Tal critério
contrapõe-se à eficiência de PARETO, segundo a qual uma ação é eficiente se deixar algum indivíduo melhor
sem deixar nenhum outro pior (ocritério de melhor ou pior é subjetivo, sendo dado pela preferência do
referido sujeito. Uma alocação é ótima (isto é, eficiente, no sentido de PARETO quando não é possível
realizar mais nenhuma melhora de PARETO. Tal critério além de irreal (é muito difícil que, sob um critério
subjetivo, existam, de fato, situações nas quais um indivíduo fique melhor sem que nenhum outro fique pior),
se utilizado como norte de interpretação, m um "engessamento" das possibilidades de regulação jurídica da
economia, a qual se tornaria refém do status quo (nenhuma alteração da realidade seria possível, seja por um
critério de maximização de riquesa, seja por um de proporcionalidade, pois para barrá-la, bastaria que
quaisquer um dos afetados se sentissem prejudicados). Sobre a questão, consulte-se SALAMA, Bruno
Meyerhof. A História do Declínio... op. cit., p. 16/20.).

39COASE, Ronald H.. The Problem of... op. cit., p. 9.

40Idem, p. 21/23. Com isso, a meta de internalização/compensação de externalidades não poderia ser fixa ou
generalizada, sendo preferível que a sociedade compreenda a operacionalidade econômica do problema com
o qual se depara nestas situações e, sopesando os custos e benefícios correlatos, venha a decidir qual é o
arranjo econômico e socioambiental mais desejável. Nas palavras de FAURE, a sociedade há que decidir.de
forma bem informada e democrática, qual o grau de proteção ambiental que deseja e por quais políticas
públicas pretende implementá-la (FAURE, Michael G. op. cit., p. 3).

41A quem pertencem os direitos de propriedade relevantes à situação em análise ou como são estabelecidas
as regras de responsabilização. Em outras palavras, ainda que sucintamente: se o poluidor tem o direito de
poluir sem ser incomodado ou se a vítima da poluição tem o direito de ser indenizada.

42COASE, Ronald H. The Problem of... op. cit., p. 22.

43MANKIW, N. Gregory. op. cit., p. 211.

44Para exemplificar tais custos, dentro do exemplo já referido: caso existam milhares de indivíduos
prejudicados pela poluição, os custos de se reunir e negociar com todos (na medida das óbvias dificuldades
de se obter consenso) constituiriam custos proibitivos à solução contratual. Em igual sentido, é razoável
supor que mesmo com somente duas partes envolvidas, se a legislação civil for por demais intrincada e, por
consequência, os honorários dos advogados responsáveis pela elaboração do contrato por demais elevados
(mais de R$ 300,00 - trezentos reais -, por exemplo), a solução negociada será preterida. É de se observar
que, em se tratando de problemas ambientais, via de regra, se estará a tratar de sujeitos difusos o que, com
certeza, inviabiliza a solução contratual (cabendo ao Estado atuar em nome destes na busca da solução que
maximize o bem-estar social).

45FAURE. Michael. op. cit., p. 8.

46A necessidade de definição de direitos e inexistência de custos de transação para a viabilidade da solução
negociada levou PINHEIRO e SADDI a sintetirzar o Teorema de COASE da seguinte forma: "Quando os
direitos de propriedade são bem definidos e o custo de transação é igual à zero, a solução final do processo
de negociação entre as partes será eficiente, independentemente da parte a que se assinalam os direitos de
propriedade" (PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. op. cit., p. 105).

47Categoria que, juridicamente, enquadra-se no conceito de bens públicos de uso comum, conforme
definição de BANDEIRA DE MELLO (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito
Administrativo. 14ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p.768/769). MANKIW diferencia, economicamente,
bens públicos de bens comuns: os primeiros como aqueles que não são excludentes e nem rivais, ou seja,
ninguem pode ser excluído de seu gozo e a fruição por uma pessoa não diminui as possibilidades de fruição
pelas demais (ex: uma sirene anti-tornado ou anti-terremoto em uma cidade); já os segundos como aqueles
que são rivais mas não excludentes (ex: os peixes, já que quando um indivíduo pesca um diminui os peixes
disponíveis para os demais mas, considerando que se encontram em ambientes vastos (rios, mar), é difícil
impedir que se tenha acesso a eles (MANKIW, N. Gregory. op. cit., p. 225).

48Segundo MANKIW, a Tragédia dos Comuns é "uma parábola que ilustra por que os recursos comuns são
mais utilizados do que o desejável do ponto de vista de toda a sociedade" (MANKIW, N. Gregory. op. cit.,
p. 231). Como exemplo de tal tragédia, pode-se citar a hipotética situação de uma comunidade de
pescadores instalada à beira de uma lagoa. Como os peixes são "bens comuns" (não pertencem a ninguém),
cada pescador tem, individualmente, incentivos para pescar todos os peixes do local (pois se não o fizer, seu
vizinho pode fazê-lo, deixando-o sem peixe algum). Se todos os indivíduos atuarem assim, é provável que,
com o tempo, extingam a população de peixes da lagoa. Outro exemplo possível é o de uma pequena cidade
medieval cuja principal e próspera atividade é a produção de lã. Nela, cada cidadão leva suas ovelhas para
pastar em terras comuns, localizadas entre os limites da cidade e um acidente geográfico próximo. Com o
crescimento da cidade e o consequente aumento no número de ovelhas, ocorre o sobre-aproveitamento da
terra (cuja superfície permanece fixa), excedendo sua capacidade de suporte e recuperação da vegetação.
Com a desertificação dos pastos comuns, a criação de ovelhas torna-se impossível, levando à ruína a
próspera indústria têxtil local. A Tragédia dos Comuns é intrinsecamente relacionada com o problema das
externalidades, na medida em que o sobre-aproveitamento de um bem comum diminui a possibilidade de que
os demais venham dele fruir. A expressão foi celebrizada por Garret HARDIN, no clássico artigo "The
Tragedy of the Commons" (HARDIN, Garret. The Tragedy of the Commons. Science, vol. 162. Nº.
3859968. p. 1243/1248. Disponível em
http://www.garretthardinsociety.org/articles/art_tragedy_of_the_commons.html. Acesso em: em: 10 de
fevereiro de 2010.) HARDIN definiu a tragédia como o dilema no qual diversos indivíduos agindo em seu
interesse individual vêm a destruir uma fonte limitada de recursos comuns (não individualmente apropriados
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por alguém), mesmo que seja claro que, no longo prazo, tal destruição será prejudicial a todos.

49Além da perspectiva histórica, é importante ter em mente que muitas das críticas às idéias de COASE
decorrem de uma interpretação deficiente de suas proposições. Neste sentido, o próprio autor afirma que foi
amplamente mal compreendido, pois nunca afirmou a possibilidade de inexistência de custos de transação ou,
em face disso, a preferibilidade das soluções privadas; ao contrário: defendeu, em verdade, o reconhecimento
da existência dos custos de transação como o ponto de partida para a busca de soluções efetivas para os
problemas alocativos (COASE, Ronald H. The firm, the market and the law. Chicago: Chicago University
Press, 1988. p. 174/175).

50O artigo referido é de 1960, enquanto a preocupação ambiental somente veio a se difundir e acentuar
algum tempo depois, fenômeno que tem como marco a Conferência de Estocolmo 72, apenas no início da
década seguinte (cf. Capítulo 2, item 2.2, supra).

51Segundo o referido critério de KALDOR-HICKS.

52O que está implícito na idéia de desenvolvimento sustentável. (cf. BETTI JR., Leonel. O
Desenvolvimento Sustentável... op. cit., passim.)

53Envolvendo uma quantidade indeterminável de sujeitos que não bastasse, muitas vezes encontram-se, ao
mesmo tempo, na ambígua posição de agentes e vítimas do problema (cf. Capítulo 2, item 2.3, supra).

54Atualmente, mesmo o mainstream economico reconhece a necessidade da atuação estatal para garantir o
bom funcionamento dos mercados (para uma definição de mainstream econômico, vide ALMEIDA, Luciana
Togeiro de. op. cit., p. 24). A autora qualifica as teorias neoclássicas como o mainstream economico, dada
sua preponderância no debate, tanto em número de autores como por apresentar teorias mais desenvolvidas
e/ou consolidadadas). Neste sentido, N. Gregory MANKIW, professor da Universidade de Harvard e autor
de manuais básicos da matéria (o que, indubitavelmente qualifica-o como mainstream) estabelece que "às
vezes os governos podem melhorar os resultados dos mercados" como um de seus 10 (dez) princípios
básicos de economia (MANKIW, N. Gregory. op. cit., p. 10), vindo a aplicá-lo, especificamente, ao tratar do
tema externalidades e bens comuns (idem, p. 212 e p. 223/236).

55Constituindo uma regulação dotada de efitividade e não presa às limitações e efeitos colaterais da
regulação direta (cf. Capítulo 2, item 2.4., supra).

56O estabelecimento de direitos similares aos de propriedade sobre bens/recursos comuns pode ser visto
como uma diminuição de custos de transação a patamares compatíveis com a viabilização da livre
negociação pelas partes interessadas. Isso porque a não existência de direitos para serem negociados
obsctaculariza as transações de forma tal que corresponde, ipso facto, a custos de transação impossíveis ou
infinitos (proibitivos, em suma). Todavia, por suas peculiaridades e desdobramentos, a opção metodológica
do presente trabalho foi tratar estas duas questões (criação de direitos similares aos de propriedade e
diminuição de custos de transação), didaticamente, em separado.

57Na medida em que a diminuição de emissões redunda na aquisição de certificados cuja comercialização
representa ganhos pecuniários ao desenvolvedor da tecnologia que a proporcionou.

58Objeto de percuciente estudo em trabalho elaborado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em
Direito da PUCPR (BORTOLOZZI, Madian Luana; FERRAZ, Roberto Catalano Botelho. O problema do
aquecimento global no sistema da Organização das Nações Unidas: desafios na concepção de
mecanismos de intervenção na atividade econômica socioambientalmente orientados. Dissertação -
Mestrado - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2007).

59COMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Green Paper on market-based instruments for
environment and related policy purposes. Brussel: 2007. p. 6/9. Disponível em http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0140en01.pdf. Acesso em: em 10/02/2010.

60FAURE. Michael. op. cit., p. 32.

61Dever de tornar pública informação outrora privada.

62BRASIL. Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), Art. 6º. São direitos básicos do
consumidor [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, [...];

63VEIGA, José Eli da. A emergência socioambiental. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2007. p. 113,
129 e 129.

64Na medida em que seria politicamente inviável estabelecer limites diretos à produção, tanto em virtude de
interesses econômicos imediatistas quanto pelo fato de não se poder precisar (com certeza científica
suficiente), o que constituiria um limite sustentável à produção (em virtude da heterogeneidade das
atividades produtivas, entre setores econômicos etc.).

65ALMEIDA, Luciana Togeiro de. Política Ambiental: uma análise econômica. Campinas: Universidade
Estadual Paulista - Campus Marília, 1998. p. 42/43.

66A lógica da imputação refere-se ao paradigma jurídico-positivista da Modernidade, no qual os valores e as
finalidades normativas foram afastados da aplicação do Direito. Neste cenário, entendia-se que a
manifestação normativa por excelência era a regra jurídica, composta pela estrutura lógico-normativa de
hipótese-conseqüência: uma vez realizado o fato previsto no antecedente (hipótese) de uma regra,
desencadeia-se o fenômeno da subsunção e, automaticamente, devem ser observados os efeitos determinados
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em seu conseqüente normativo (mandamento). A estrutura pode ser resumida no enunciado "se A é, B deve
ser" (onde A é o antecedente e B o conseqüente normativo).

67FERRAZ. Roberto. Instrumentos econômicos de proteção ao meio ambiente. In: BENJAMIN, Antonio
Hermann; LECEY, Eladio; CAPPELLI, Sílvia. (Coords.).Mudanças Climáticas, biodiversidade e uso
sustentável de energia. São Paulo: Imprensa oficial do Estado de São Paulo, 2008, v. 2. p. 1081

68Neste sentido, a tentativa de regulação "comando e controle" que se tentou promover na cidade de São
Paulo-SP em relação às ditas "sacolinhas plásticas" (usualmente fornecidas como forma de transporte de
mercadorias nos estabelecimentos comerciais, principalmente em supermercados) é paradigmática:naquele
Município, a Câmara de Vereadores aprovou uma Lei obrigando os estabelecimentos comerciais a adotarem
sacolas plásticas feitas de um específico novo material biodegradável. Tal lei recebeu o veto do Prefeito
(acredita-se que com razão), sob a justificativa de que ainda não era possível dimensionar o efetivo impacto
daquele novo material no meio ambiente e, ademais, a obrigatoriedade de seu uso constituía descabido
desincentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias e novos materiais potencialmente ainda menos
poluentes. (cf. BETTI JR., Leonel; FREITAS, Vladimir Passos de. O caso das sacolas plásticas: o poder
de polícia ambiental e a atuação do Instituto Ambiental do Paraná - IAP. Artigo aceito para publicação.
Revista Diálogos pelo Desenvolvimento. Curitiba: Editora Russel).

69Diz-se "mecanismos normativos" com o objetivo de ressaltar o fato de que se está diante de mecanismos
econômicos deliberadamente pensados para influenciar os rumos da economia com vistas à consecução de
finalidades politicamente definidas (normativamente, portanto). O design de mecanismos econômicos (sob a
lógica da teoria dos jogos) tem recebido bastante atenção dos economistas, o que se comprova pelo fato de o
Premio Nobel de Economia de 2007 (The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of
Alfred Nobel) ter sido concedido a seus principais teóricos: Leonid HURWICZ (University of Minnesota)
Eric S. MASKIN (Institute for Advanced Study, Princeton) e Roger B. MYERSON (University of Chicago)
Cf.:. ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES. Mechanism Design Theory. Disponível em:
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2007/ecoadv07.pdf. Acesso em: 10/02/2010.

70BETTI JR., Leonel. O Desenvolvimento Sustentável... op. cit.,. p. 57.

71Em que pese esta ser uma explanação bastante sintética e simplificada acerca dos instrumentos jurídico-
econômicos, acredita-se que seja suficiente ao desenvolvimento do presente raciocínio. Ainda que se trate de
tópico dos mais interessantes, uma apresentação mais minuciosa da tipologia e forma de funcionamento
destes instrumentos representaria um desvio em relação ao objeto do presente estudo.

72E dentro da legalidade, conforme o paradigma social/produtivo vigente na Modernidade.

73De acordo com a definição de MORIN e KERN (op. cit. p. 94), o problema ambiental é um exemplo
paradigmático de complexidade, posto que envolve diversos agentes, em diversos âmbitos de atuação, com
múltiplas relações de causa e efeito que se retro-alimentam continuamente. Desta forma, é razoável inferir
que a busca por sua solução passa, em igual medida, por uma regulação que alcance diversos agentes, em
diversos âmbitos não excludentes (como, por exemplo, regulando-se tanto a produção quanto o consumo, na
medida das características e possibilidades de cada fenômeno).

74Não se está afirmar que a regulação da produção é de todo ineficiente e que a regulação voltada ao
consumo é a solução para os problemas socioambientais. O que se está a propugnar é, de fato, a regulação
da produção e do consumo como âmbitos complementares de atuação normativa voltada à sustentabilidade.

75Note-se que o argumento ora exposto volta-se, tão somente, à regulação normativa do comportamento do
consumidor. Não se está, aqui, a tratar da produção. Neste sentido, a definição de padrões de segurança e
qualidade, ainda que presentes na legislação dita consumerista (CDC), referem-se à regulação da produção (à
forma como são produzidos os produtos ofertados no mercado, e não ao comportamento do consumidor,
strictu sensu).

76A limitação direta do consumo privado (por meio de cotas etc.) não é algo inédito no mundo. Todavia,
sua implementação ocorreu somente ou em sociedades submetidas a regimes de exceção (como em tempos
de guerra, por exemplo) ou de privilégio à planificação sócio-econômica em detrimento dos direitos e
garantias individuais (como na Cuba atual ou na antiga URSS). Desta feita, depreende-se que tal espécie de
medida não encontraria suporte em um Estado Democrático de Direito. No ordenamento brasileiro, óbice,
prima facie , nos fundamentos e princípios da Ordem Econômica (art. 170) além de nos postulados da
razoabilidade e da proporcionalidade (ressalte-se que questão da liberdade em face do binômio
consumo/meio ambiente será retomada no Capítulo 4. item 4.2.). Ademais, a limitação dos níveis de
consumo seria difícil, pois não há consenso sobre o quanto tais níveis deveriam ser diminuídos para serem
considerados sustentáveis ou como promover diretamente tal diminuição (PORTILHO, Fátima. op. cit.,. p.
149.)

77LICHA, Antônio Luis. Dependência da trajetória, irreversibilidade e o papel da história na seleção
de tecnologias. Revista de Economia. v 30, nº 1. Curitiba: Editora da UFPR, 2004. p. 107/127.

78Salomão Filho, Calixto. Direito como Instrumento de Transformação Social e Econômica. p. 17.

79PORTILHO, Fátima. op. cit., p.146.

80BETTI JR., Leonel. O Desenvolvimento Sustentável... op. cit., p. 50/51.

81FERRAZ, Roberto. A Macrológica do Direito Econômico. Revista de Direito Mercantil Industrial,
Econômico e Financeiro, v. 142. 2007. p. 81.
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82Em contraposição à microeconomia, que estuda os comportamentos (motivações, ações, consequências)
dos agentes econômicos individualmente considerados.

83Tornando adequado, portanto, sua disciplina jurídica por meio de normas de Direito Econômico, dentro
do quadro conceitual apresentado.

84E, portanto, o Direito Econômico trata de introduzir tais variáveis, com vistas à promoção de padrões
mais sustentáveis de produção (por meio da tributação ambientalmente orientada, da atribuição de direitos
similares as de propriedade em relação aos bens comuns e a criação e incentivo à comercialização de direitos
oriundos da redução de emissões de gases do efeito estufa e da redução de desmatamento e degradação
etc.).

85Correspondendo aos anseios de consumidores-cidadãos eticamente comprometidos com a repercussão de
seus atos sobre a coletividade.

86BETTI JR, Leonel; DUARTE, Francisco Carlos. Direito Econômico e Meio Ambiente: a
institucionalização do tempo social e a promessa de um futuro sustentável. Trabalho apresentado e a ser
publicado nos anais do XVIII Congresso Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em
Direito - CONPEDI.

87BETTI JR, Leonel; DUARTE, Francisco Carlos. Direito Econômico e Meio Ambiente: a
institucionalização do tempo social e a promessa de um futuro sustentável. Trabalho apresentado e a ser
publicado nos anais do XVIII Congresso Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em
Direito - CONPEDI.
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COMPROMISSO DE DESEMPENHO: UMA PROPOSTA COMUNICATIVA PARA O
AMBIENTE ECONÔMICO REGULADO

CONSENT ORDER: A COMMUNICATIVE PROPOSAL FOR THE REGULATED ECONOMIC
ENVIRONMENT

JOANA DE SOUZA MACHADO
Marcos Vinício Chein Feres

RESUMO
A partir do paradigma do entendimento, proposto por Jürgen Habermas, o presente artigo analisa a hipótese
de que o instrumento compromisso de desempenho pode propiciar a adoção de uma ação comunicativa
necessária aos ambientes econômicos regulados. Cuida-se de contextualizar a complexidade dos setores de
infra-estrutura, relativa aos interesses opostos que naturalmente habitam esses ambientes e identificar no
compromisso de desempenho, solução prevista na Lei de Concorrência, um instrumento com potencial
comunicativo, embora ainda não explorado, para harmonizar as relações conflitantes dos ambientes
econômicos regulados. Para obter tais resultados, a bibliografia disponível sobre o tema foi revista, mediante
raciocínio reconstrutivo. Com esse processo, foi possível obter relevante interpretação acerca do
compromisso de desempenho, cujo conteúdo foi reconstruído a partir do referencial teórico escolhido, o que
permite falar na institucionalização de uma esfera pública de discussão entre agentes econômicos (empresas e
consumidores) no mercado e nas consequências dos atos desses agentes no mercado relevante.
PALAVRAS-CHAVES: MERCADOS REGULADOS; AÇÃO COMUNICATIVA; COMPROMISSO DE
DESEMPENHO.

ABSTRACT
Taking into account the theory of communicative action, developed by Jürgen Habermas, this paper intends
to reconstruct the meaning of the consent order as a mean of incorporating the communicative action in the
economic environment. In this vein, once the complexity and the antagonism typical of infrastructure sectors
is detected, it is possible to identify the consent order, legally established in the Brazilian Competition Act, as
a relevant communicative tool to resolve the conflicts in the regulated economic markets. In order to achieve
a substantial result from this research, the existing bibliography was revised and critically reconstructed. To
sum up, the final conclusion is achieved through a reconstructive approach of the possible interpretation of
the consent order taking into consideration the institutionalization of the public discussion of all economic
variables in the specific market and the consequences of economic agents (firms and consumers) acts in this
market.
KEYWORDS: REGULATED MARKETS; COMMUNICATIVE ACTION; CONSENT ORDER.

1 INTRODUÇÃO

 

            Com a crise do intervencionismo, articulou-se no Brasil a necessidade de uma reforma do aparelho
estatal, como tentativa de resgatar a sua autonomia financeira, a sua capacidade de implementar políticas
públicas eficazes e de promover o desenvolvimento.

            Assiste-se, então, a um intenso processo de privatização, de ampliação da esfera pública não-estatal,
aliado à redefinição do papel regulador do Estado, na qual despontam as Agências Reguladoras. Há uma
série de requisitos para uma regulação eficiente, os quais, por vezes, colocam-se em choque, tornando de
certo modo ambíguo o papel das agências.

            Os setores econômicos por elas regulados, antes marcados pela presença de monopólios naturais,
hoje se direcionam para o chamado controle de estruturas de mercado. Embora não se verifiquem, ainda,
ambientes concorrenciais efetivos, a simples entrada de novos operadores gera a tendência de atuações
estratégicas por parte daqueles que antes monopolizavam os mercados, fazendo imperioso o controle
preventivo da concorrência. 

            O pano de fundo que se instala requer uma forte interação entre a atividade de regulação e a
atividade de defesa da concorrência, demandando uma reflexão acerca da atuação das autoridades
reguladoras e autoridades de antitruste em meio a essas transformações e conflitos.

            Sinalizada a complexidade do ambiente econômico regulado, é necessário repensar instrumentais
jurídicos que possibilitem uma relação harmônica entre agências reguladoras e órgãos de defesa econômica,
bem como viabilizem uma mediação justa dos interesses institucionais, das empresas concorrentes e dos
consumidores.

            Procedendo-se à revisão bibliográfica do tema, nota-se que não faltam contribuições doutrinárias
acerca do papel das agências reguladoras (PEREZ, 2003), da atividade regulatória (MOREIRA NETO,
2003), e da concorrência (SALOMÃO FILHO, 2001). Contudo, são escassos os trabalhos direcionados a
analisar tais temáticas em conjunto, de modo transdisciplinar, e os que o fazem não veiculam propostas
práticas para o aprimoramento das relações travadas nos ambientes econômicos regulados.

            Revisitando-se os instrumentais fornecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, encontra-se na
Legislação de Concorrência, especificamente no art. 58, da Lei n.º 8.884/94, o compromisso de desempenho,
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expediente por meio do qual o Plenário do CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica - pode
autorizar atos em tese comprometedores do direito da livre concorrência, desde que observadas
determinadas condições necessárias para assegurar que a prática do ato signifique um maior benefício para o
sistema do que a própria proteção da concorrência.  

            Desse modo, considerando o paradigma comunicativo proposto por Habermas (2003b), esse trabalho
afirma, provisoriamente, que é possível contornar as tensões inerentes aos mercados regulados, por meio da
utilização do compromisso de desempenho agregado a uma ação comunicativa.

            Com fulcro na esparsa legislação vigente sobre o tema, no Direito Comparado e na doutrina, busca-
se compreender as características dos mercados regulados, para verificar se é pertinente a aplicação do
compromisso de desempenho em tais setores.

            O paradigma teórico desse trabalho corresponde à racionalidade comunicativa habermasiana, que
valoriza a linguagem como instrumento coordenador de ações, orientadas pelo entendimento; em
substituição da lógica instrumentalista que fomenta, nas sociedades avançadas, as pseudolegitimações,
raciocínios utilitários, a competitividade e o consumismo exacerbados.

            A partir desse referencial teórico, que orienta a adoção de um raciocínio reconstrutivo
(HABERMAS, 1989), o artigo buscará reler as relações entre agências reguladoras, concorrência, órgãos de
defesa econômica e consumidores, e assumirá caráter projetivo, analisando uma proposta prática para o
aprimoramento das relações travadas entre os atores dos ambientes econômicos regulados.

            Por intermédio de documentação indireta (bibliográfica e documental), colheram-se dados e
informações que tiveram seu conteúdo analisado e reconstruído a partir do referencial teórico escolhido,
permitindo-se a realização de novas inferências.

            O trabalho é desenvolvido em três grandes itens. O primeiro permite uma compreensão global do
referencial teórico adotado - ação comunicativa habermasiana. O segundo imprime uma análise acerca da
complexidade dos mercados regulados, deduzindo a necessidade de privilegiar nesses ambientes soluções
dialógicas, conciliatórias. O último estuda o instrumento compromisso de desempenho e analisa a hipótese de
que a sua utilização em mercados regulados viabilizaria uma necessária ação comunicativa entre os atores
envolvidos.

 

2 A AÇÃO COMUNICATIVA HABERMASIANA

           

            Insatisfeito com a lógica instrumentalista inerente ao capitalismo avançado, herdada do positivismo
clássico, Habermas (2002) empenha-se na reconstrução do conceito de racionalidade, desvinculando-o do
aspecto puramente cognitivo.

            A racionalidade, sob a ótica habermasiana, diz menos respeito à produção do saber, do que ao modo
pelo qual os sujeitos, capazes de linguagem, aplicam ou utilizam seus saberes.

 

Se pudermos pressupor por um momento o modelo da ação orientada ao entendimento [...] deixa de ser
privilegiada aquela atitude objetivante em que o sujeito cognoscente se dirige a si mesmo como a entidades no
mundo. Ao contrário, no paradigma do entendimento recíproco é fundamental a atitude performativa dos
participantes da interação que coordenam seus planos de ação ao se entenderem entre si sobre algo no mundo.
(HABERMAS, 2002, p. 414).

 

            A partir desse aparato teórico, por ele desenvolvido, torna-se possível repensar as relações
estabelecidas no tecido social sob um novo enfoque - o paradigma da comunicação orientada ao
entendimento. O sujeito e as coisas no mundo não existem em si e para si, mas somente, a partir de uma
interação intersubjetiva, pode-se dar existência a ambos, sujeitos e coisas no mundo, por meio da linguagem.

            A racionalidade voltada ao entendimento é, para Habermas (2002), mais rica que a racionalidade
orientada pelo êxito, pois demonstra que o discurso pode ter um potencial unificador desprovido de coerções
e de argumentos de autoridade, e instrui um consenso em que os participantes superam suas noções iniciais,
parciais e subjetivas, para atingirem um acordo racionalmente motivado, que se imponha pela qualidade da
argumentação e não pela qualificação técnica dos participantes.

            Esse processo reconstrutivo tem por pano de fundo a reviravolta lingüística, com a conseqüente
valorização da linguagem, e materializa-se por meio da Teoria da Ação Comunicativa.

            Neste item, serão inicialmente visitados alguns conceitos centrais à Teoria da Ação Comunicativa,
para que se viabilize uma compreensão global desse referencial teórico e seja percebida a pertinência de sua
utilização também em pesquisas eminentemente jurídicas, como a presente. Em seguida, será analisado o
potencial unificador do agir comunicativo para o capitalismo contemporâneo, antecipando, por fim, a
necessidade de uma solução dialógica (obtida comunicativamente) em ambiente econômico regulado.     

 

 2.1 Premissas conceituais
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            O conceito de Ação Comunicativa se torna mais inteligível quando confrontado aos diversos modelos
de ação manejados pela sociologia.

            Segundo Habermas (2003b), essa pluralidade de modelos pode ser, sem prejuízo, reduzida a quatro
noções básicas: 1) ação teleológica; 2) ação regulada por normas; 3) ação dramatúrgica; 4) ação
comunicativa.

            Entende-se por ação teleológica aquela em que o ator realiza um fim, por ele desejado, escolhendo,
em uma situação determinada, os meios mais eficientes e a maneira adequada de aplicá-los.

            A ação teleológica pode ser concebida em termos mais amplos. Quando o cálculo que o agente
formula de seu êxito é capaz de intervir na expectativa de decisões de ao menos outro agente o qual também
atua em função de seus próprios objetivos, está-se diante de uma ação estratégica. Cuida-se de uma conduta
utilitarista, pois a eleição dos fins e dos meios é orientada por uma lógica de maximização de utilidade.

             A ação regulada por normas refere-se ao comportamento de um ator, tomado em conjunto com
outros atores ou membros de um grupo social, os quais orientam sua ação por valores compartilhados. Nesse
modelo, não há propriamente uma busca pelo sucesso da ação, como no modelo acima descrito, há tão-
somente a expectativa razoável de que os demais agentes também se comportem conforme as normas das
quais são destinatários.

            Por sua vez, a ação dramatúrgica não se refere nem a um ator isoladamente, nem ao integrante de
um grupo social. Refere-se aos participantes de uma interação, em que uns configuram para os outros um
público, diante do qual passam a encenar.

            O ator age inicialmente no sentido de despertar uma determinada imagem de si em seu público e,
posteriormente, no sentido de mantê-la.  Ele controla o acesso de seu público à sua própria subjetividade. De
seus pensamentos e sentimentos, transmite apenas o que lhe convém, manipulando a impressão que os outros
terão sobre ele.

            Habermas (2003b) afirma não haver maiores desenvolvimentos teóricos acerca desse modelo de
ação, o que é lamentável, afinal, é quase intuitiva a percepção de que a ação dramatúrgica, ainda que
inconscientemente, encontra-se sobremaneira disseminada nas sociedades contemporâneas, em que a imagem
parece conquistar um espaço cada vez mais central, em prejuízo da espontaneidade das ações.

            Finalmente, é possível explorar o conceito da ação comunicativa, distinguindo-a dos modelos
apresentados.

 

O conceito "agir comunicativo", que leva em conta o entendimento lingüístico como mecanismo de
coordenação da ação, faz com que as suposições contrafactuais dos atores que orientam seu agir por
pretensões de validade adquiram relevância imediata para a construção e a manutenção de ordens sociais: pois
estas mantêm-se no modo do reconhecimento de pretensões de validade normativas. (HABERMAS, 2003a,
v.1, p. 35)

 

            Como a ação dramatúrgica, a ação comunicativa se refere a sujeitos participantes de uma interação, e
não a atores isoladamente considerados. Mas refere-se a sujeitos qualificados, na medida em que neles
supõe-se uma capacidade lingüística que lhes possibilita travar uma relação intersubjetiva.

            Os atores, ao se interagirem, procuram se entender sobre uma situação prática que estão
enfrentando, entendimento a partir do qual poderão coordenar, consensualmente, seus planos de ação.
Chegar a um entendimento significa, para Habermas (2003b), atravessar um processo cooperativo de
interpretação, de que resulte definições intersubjetivamente reconhecidas para uma determinada situação, um
acordo alcançado comunicativamente, com base em convicções comuns.

            Esse processo de entendimento tem como pano de fundo a noção de mundo da vida: uma espécie de
saber não refletido, implícito, não questionado; horizonte de convicções comuns, de que são elementos a
cultura, a sociedade e a personalidade. O mundo da vida contextualiza a ação comunicativa e, ao mesmo
tempo, fornece subsídios para que ela ocorra, pois permite "uma certeza imediata, a partir da qual nós
vivemos e falamos diretamente" (HABERMAS, 2003a, v.1, p. 41).

            No intuito de tornar mais operativo o conceito de ação comunicativa, é importante enfocar o seu
aspecto racional, o qual se constitui a partir das relações que esse modelo estabelece com os três mundos
referidos por Habermas (2003b): o mundo objetivo, o mundo social e o mundo subjetivo.

            Na elaboração da Teoria da Ação Comunicativa, Habermas (2003b) concebe o ser humano na
condição de sujeito, lingüisticamente capaz, movido para a compreensão dos fatos por meio dos três
aludidos mundos:

- o mundo objetivo (conjunto de todas as entidades sobre as quais são possíveis enunciados
verdadeiros);
- o mundo social (conjunto de todas as relações interpessoais legitimamente reguladas);
- o mundo subjetivo (totalidade das vivências do falante, a que este tem um acesso privilegiado).

            A ação comunicativa diferencia-se das demais especialmente por permitir, por meio da linguagem,
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que o agente interaja simultaneamente com os três mundos.

            A ação comunicativa explora a linguagem sob os seus diversos aspectos; adota o meio lingüístico
como verdadeiro mecanismo de coordenação da ação, isto é, de produção de padrões subseqüentes de
interação, o que requer um confronto com a subjetividade dos agentes, com a situação objetiva a qual
pretendem compreender e com os padrões sociais compartilhados e legitimamente regulados.

            Na ação comunicativa, em que se persegue o entendimento, os atores realizam uma performance,
apresentando, uns aos outros, pretensões de validade que podem ser aceitas, dando-se continuidade à
interação; ou problematizadas, inaugurando-se procedimentos discursivos.

            Precisamente, são apresentadas as seguintes pretensões universais de validade: 1) de que o enunciado
que se faz é verdadeiro (verdade); 2) de que o ato de fala é correto na relação com o contexto normativo
vigente (correção); 3) de que a intenção expressada pelo falante coincida realmente com o que pensa
(veracidade/sinceridade).

            Uma vez aceitas tais pretensões, o ato de fala que as implica logra êxito perante o ouvinte, o que
significa dizer que o falante produz uma ação. Isso porque Habermas concebe o ato de fala com a força
ilocucionária referida por Austin, do que decorre que, para ele, o agente realiza uma ação ao dizer algo
(realiza uma promessa, uma confissão, etc.) - trata-se de um "fazer dizendo algo" (HABERMAS, 2003b, t.I,
p. 370).

            Traçadas as principais distinções entre os modelos de ação e as suas correspondentes formas de
racionalização, importa salientar que a estrutura teleológica é parte integrante de cada um deles. Em todas as
espécies de ação, presume-se no ator a capacidade de propor fins e o interesse de concretizá-los. A linha
divisória entre as ações não reside, portanto, na presença ou não de um elemento finalístico, mas, sim, na
forma pela qual o ator empenha-se no alcance de seus objetivos.

 

2.2 Potencial unificador do agir comunicativo: uma resposta às patologias do capitalismo contemporâneo

 

            A reconstrução do conceito de racionalidade, empreendida por Habermas (2002), não se limita à
tarefa filosófica de superar o paradigma positivista clássico.

            Dando prosseguimento à teoria crítica da sociedade, deflagrada pelos primeiros integrantes da Escola
de Frankfurt, Habermas (2002) elabora uma proposta de cunho teórico e prático, a fim de contornar os
efeitos colaterais do capitalismo moderno.       

            A crítica webberiana da modernidade é retomada, na medida em que é diagnosticada no mundo
moderno a dissociação das esferas de racionalidade - de um lado, as instituições públicas e privadas, o
mundo da vida, cenário em que se desenvolve o agir comunicativo; de outro lado, os subsistemas econômico
(dinheiro, mercado) e administrativo (poder).

            Esses subsistemas avocam para si, hoje, a função de integrarem a sociedade, o que fazem, contudo,
de uma forma totalmente divorciada do meio lingüístico. Esse divórcio é contemplado por Habermas (2002)
na metáfora da colonização do mundo da vida: as esferas da vida privada e da opinião pública, antes
configuradas comunicativamente, sofrem um processo de monetarização e burocratização, submetendo-se a
imperativos sistêmicos que não incorporam elementos prático-morais.

            À medida que os subsistemas econômico e administrativo passam a nortear a forma de vida
doméstica, as relações humanas são cada vez mais instrumentalizadas, dominadas por motivações ligadas ao
rendimento e à competitividade. A prática comunicativa cotidiana é substituída por uma racionalidade
unilateral, que prestigia o utilitarismo e a especialização (HABERMAS, 2003b).

            São racionais, nessa dinâmica, as ações que passem pela filtragem do custo-benefício e são
procedentes os argumentos provenientes de agentes especializados, com habilidades técnicas que lhes
atribuam autoridade.

            A racionalização a partir de sistemas, cognitivo-instrumental, é referida por Habermas (2003b) como
uma patologia do capitalismo contemporâneo, haja vista que ameaça a integridade do ser humano, como ser
crítico, capaz de linguagem, e, conseqüentemente, hábil a conduzir suas ações de forma democrática e
harmônica com o contexto de coletividade.

            A análise habermasiana da sociedade moderna não é pessimista, a despeito dos apontamentos
negativos que faz. Ao contrário de Weber, não encara as patologias como inevitáveis, pois acredita na
possibilidade de restauração da unidade da razão, da reunificação dos elementos cognitivos-instrumentais,
prático-morais e expressivos, por meio do paradigma do entendimento.

             A resposta prática às patologias do capitalismo contemporâneo consiste na assunção da força
discursiva de uma vontade geral como elemento integrador da sociedade. Por meio do discurso, de uma
racionalidade comunicativa emancipatória, desnudam-se as pseudolegitimações impingidas pelos subsistemas,
o que reclama uma performance argumentativa dos agentes econômicos e políticos, pautada em estruturas
democráticas.

            Essa resposta encontra-se na construção e valorização de espaços que propiciem a formação do
poder comunicativo, o que remete à noção de esfera pública habermasiana. Cuida-se de instituir loci
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autônomos, em que se vocalizem questões relevantes para a sociedade, em que seja formada uma vontade
coletiva, consensual, dialogada e, por isso, legítima. 

            O poder comunicativo, nascido das esferas públicas, distingue-se de um poder meramente político,
econômico ou administrativo, porque não tem uma pretensão normativa imediata, serve para detectar
problemas, estabelecer diretrizes, inclusive a serem cumpridas pelo poder administrativo, mas não de forma
cogente, e, sim, consensual, refletida.

            Habermas (2003a), de modo algum, sugere a possibilidade de substituição do poder administrativo
pelo poder comunicativo, pois percebe a imprescindibilidade de instâncias decisórias institucionalizadas. O
que preconiza é o entrelaçamento entre esses poderes, de forma a viabilizar decisões dialógicas, não
centradas unicamente no Estado.

            Os agentes que tomam parte em esferas públicas realizam um intercâmbio de informações, de mundo
da vida, negociam interesses, avaliam resultados. Como já aludido, o agir comunicativo engloba uma
estrutura teleológica, mas nela não se esgota, uma vez que os agentes se deixam guiar pelo entendimento.
Essa compreensão, gerada pela ação comunicativa, cria um padrão comportamental dialogado, que torna
menos conflituosas as interações entre agentes que integram ambientes complexos.

            A inviabilidade de um agir estratégico contínuo intensifica-se, sobretudo, em interações marcadas por
interesses opostos, como é o caso do ambiente econômico regulado. A racionalidade cognitiva-instrumental,
fomentadora do consumismo e competitividade desenfreados, não consegue contornar as tensões que
necessariamente surgem entre os agentes econômicos. Ao contrário, tal lógica acirra os embates, leva a
impasses, na medida em que incentiva estratégias individualistas que se tornam inconciliáveis.

            Sob essa ótica, para que as relações entre agências reguladoras, órgãos de defesa econômica,
empresas reguladas e consumidores possam desenvolver-se sem maiores tensões ou sem supressão de
interesses, torna-se necessário privilegiar soluções econômicas cujos benefícios sejam compartilhados,
soluções dialogadas, pautadas no paradigma do entendimento. Para tanto, é preciso desenvolver
procedimentos que retomem a noção habermasiana de esfera pública e, dentro desses parâmetros, é que se
propõe a análise do expediente do compromisso de desempenho.            

 

3 COMPLEXIDADE DO AMBIENTE ECONÔMICO REGULADO

 

               O objetivo deste item é o de pontuar os fatores responsáveis pela complexidade dos mercados
regulados, caracterizá-los como ambientes integrados por interesses e princípios conflitantes, demonstrando-
se, assim, que em tais contextos devem ser privilegiadas as práticas com potencial conciliatório, voltadas ao
entendimento, forjando-se adequado cenário para proposições, a exemplo do que se fará em item
subseqüente.

               Para tanto, o presente item é dividido em duas seções: a seção 3.1 oferece um panorama acerca da
nova configuração estatal e define os contornos da atividade regulatória e a seção 3.2 aponta a gradativa
transição dos setores regulados para estruturas concorrenciais e conseqüentes conexões entre as atividades
de defesa da concorrência e de regulação.

 

3.1 A nova configuração do modelo estatal

 

            A partir da década de 90, o Estado Brasileiro sofre em seu perfil profundas mudanças que apontam
para o fortalecimento da função regulatória, como uma necessária síntese dos Estados Mínimo e
Intervencionista.

            A reforma do aparelho estatal sinaliza a redução da intervenção direta do Estado no domínio
econômico, com o intuito de atenuar os impactos das decisões políticas, cambiantes que o são, nas atividades
econômicas. Isso porque a intervenção direta na economia é motivada por interesses gerais, e não lhe é,
portanto, subjacente, a preocupação com o equilíbrio específico de cada setor sobre o qual incide.

            A justificativa da regulação de atividades econômicas repousa principalmente sobre os setores de
infra-estrutura, tradicionalmente, caracterizados pela presença dos chamados "monopólios naturais". O
conceito econômico de monopólio natural guarda relação estreita com as situações em que a competição é
economicamente inviável, devido a algumas características intrínsecas àquele setor específico.

 

A primeira e principal delas é a forte prevalência dos custos fixos sobre os custos variáveis, tornando possível
a obtenção de expressivas economias de escalas com o aumento da quantidade produzida. Se a essas
economias de escala se somar uma grande proporção de custos irrecuperáveis (sunk costs), a entrada de
competidores no mercado torna-se completamente inviável (SALOMÃO FILHO, 1998, p. 192).

 

               Na atual estrutura do Estado brasileiro, observa-se na economia de mercado a preponderância de
empresas privadas em importantes áreas de infra-estrutura. A presença de significativos custos irrecuperáveis
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nos setores de infra-estrutura, somente amortizados em um longo espaço de tempo, representa, contudo, um
forte risco de que as empresas investidoras e o governo ajam de forma estratégica e oportunista: as
empresas, uma vez garantida a concessão de um serviço público essencial, podem passar a exigir de forma
abusiva benefícios não contemplados; já o governo, uma vez realizado o investimento esperado no setor,
pode passar a remunerá-lo de modo ineficiente.

            Diante desse impasse, ocorreu um necessário incremento da atividade regulatória estatal, qual seja, a
criação de entidades independentes, potencialmente neutras em relação a esses interesses conflitantes e,
portanto, capazes de monitorar de forma eficiente os monopólios concedidos. A inovação está, portanto, na
separação entre o Poder Executivo, tomado em seu aspecto político, e o ente encarregado da regulação, o
que tende a assegurar a necessária estabilidade do setor regulado.

            Nesse contexto surgem e disseminam-se, no cenário brasileiro, as Agências Reguladoras, inspiradas
no modelo estatal norte-americano, como entidades públicas, dotadas de autonomia, alta especialização
técnica e competências, que lhes permitem, quando necessário, intervir nos respectivos setores econômicos,
de modo eficiente e sensível às peculiaridades do mercado regulado (PIRES; PICCININI, 1999).

               Em sede de regulação, há pelo menos três atores sempre representados - empresas reguladas,
órgão regulador, governo. Tomando-se esses três atores, constata-se um aspecto problemático no papel do
regulador: de um lado, ele deve contemplar os interesses da sociedade, intermediados pelo governo; de
outro, deve se sensibilizar com os interesses das empresas reguladas, de modo a alcançar compromissos
satisfatórios.

               Essa tensão pode provocar algumas distorções no funcionamento dos órgãos reguladores,
materializadas com o risco de captura do órgão por interesses de uma parte ou de outra. A captura por
grupos de pressão da sociedade, intermediados pelo governo, ocorre por meio de mecanismos políticos ou
administrativos. Já a captura por empresas reguladas ocorre por mecanismos mais sutis, relacionados ao
problema da assimetria de informação entre regulador e regulado e à natural identidade profissional entre os
especialistas integrantes dos órgãos reguladores e os das empresas reguladas (RELATIONSHIP, 2009).

            O quadro das autoridades reguladoras revela-se, portanto, significativamente tenso, pois uma
regulação eficiente passa por uma equilibrada permeabilidade das agências aos interesses conflitantes: a
captura dos órgãos, por uma ou por outra parte, compromete a credibilidade e eficiência da regulação; por
sua vez, a total impermealibidade aos interesses presentes compromete a legitimidade democrática de sua
atuação.

            Ao analisar a função administrativa no contexto de pós-intervencionismo, Habermas (2003a)
preconiza a necessidade de uma nova fonte de legitimação dos órgãos administrativos, por meio da abertura
de canais de comunicação com a sociedade, chamados por ele de filtros de legitimação. Essa abertura se
mostra essencial não apenas em termos de transparência, mas para que se evitem pseudolegitimações.

            Uma vez  privilegiados procedimentais dialógicos, as agências e demais atores envolvidos na
regulação serão conduzidos a um desempenho argumentativo, possibilitando uma troca de experiências
salutar que iniba o tecnicismo, isto é, a decisão adstrita ao rol de experts e, portanto, imune a efetivos
controles sociais.

            Percebe-se que esse impasse entre neutralidade e legitimidade das agências, primeiro dos vários
aspectos conflituosos inerentes aos mercados regulados, já demonstra por si só a necessidade de
procedimentos voltados à compreensão, de abertura dialógica. Tal necessidade ficará ainda mais evidente no
próximo item, ao serem retratadas as mudanças estruturais que se iniciam nos ambientes econômicos
regulados.

 

3.2 Setores de Infra-estrutura em transição: conexões entre regulação e defesa da concorrência

 

            Os setores de infra-estrutura são constantemente associados à presença de "monopólios naturais",
hábeis a operar com custos de produção inferiores aos presentes em uma estrutura de mercado competitiva.
Por essa razão, os preços dos serviços prestados pelas concessionárias são objeto constante de regulação,
para que os consumidores desses serviços não sejam prejudicados pelas estruturas monopolísticas.

            Ocorre que tais setores têm experimentado um processo de transformação estrutural, muito em
função dos avanços tecnológicos por eles conquistados, o que permite a incorporação de elementos
concorrenciais nesses ambientes.  Formulando novas técnicas de produção, é possível imprimir uma
variabilidade de processos e tecnologias na elaboração de um mesmo produto, com escalas mínimas e custos
fixos menores. Surgem, também, novos produtos substitutivos, em decorrência das alterações das fronteiras
entre os mercados, o que possibilita um mercado amplo, composto por diversos produtores concorrentes
(PIRES; PICCININI, 1999).

            Em suma, a ampliação e sofisticação do mercado, e conseqüente crescimento da demanda, torna
sustentável uma estrutura composta por mais de uma empresa sem comprometimento da eficiência.

            Ainda que essa transição seja apenas potencial em alguns setores, é imprescindível que ela seja
acompanhada por uma reestruturação dos arranjos institucionais desses mercados. Essa reestruturação deve,
a um só tempo, preparar esses ambientes para os prováveis problemas de concorrência que passarão a
enfrentar; e ser flexível o bastante para que a burocracia não represente um entrave ao desenvolvimento dos
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setores.

            Essa reestruturação passa necessariamente por uma conexão entre regulação e defesa da
concorrência, pois a competição, com a eventual entrada de novos operadores, coexiste com a necessidade
de monitoramento sobre os segmentos ainda monopolistas. A conseqüência dessa dualidade é a submissão
desses setores simultaneamente às normas produzidas pelas autoridades reguladoras e às regras de defesa da
concorrência. Isso torna os mercados regulados ainda mais complexos, porque sujeitos a legislações díspares
e, assim, suscetíveis a decisões dúbias e divergentes.

            A integração harmônica entre as legislações de regulação e de concorrência não é uma tarefa fácil,
como também não o é a interação entre as autoridades reguladoras e de antitruste. Isso porque não há
qualquer uniformidade entre as leis das diversas Agências Reguladoras brasileiras, cada uma dispondo de
forma diferenciada sobre as atividades de regulação, defesa da concorrência e outras similares.

               Para uma correta compreensão das possíveis conexões entre regulação e defesa da concorrência,
remete-se à distinção entre as funções de: a) regulação técnica (relacionada ao estabelecimento de padrões e
metas de qualidade, de cunho eminentemente técnico); b) regulação econômica (controle de tarifas, taxas,
quantidades de bens e serviços, outorga de licenças, concessões e autorizações de funcionamento); c)
regulação do acesso ao mercado (repressão de prática que iniba o acesso de novos concorrentes ao mercado
regulado); e d) defesa da concorrência (controle preventivo e repressivo das condutas nas estruturas de
mercado). (RELATIONSHIP, 2009)

            São possíveis várias combinações entre essas funções e as autoridades reguladoras e de antitruste,
cada uma com os seus benefícios e efeitos colaterais. No Direito Comparado não se constata uma tendência
uniforme no sentido de adotar um ou outro modelo, cada país, de acordo com o desenvolvimento de seus
mercados, faz a sua própria arquitetura institucional (OLIVEIRA; RODAS, 2004).

            No Brasil, a "autoridade antitruste" corresponde ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência -
SBDC, composto pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica); pela SEAE (Secretaria
Especial de Acompanhamento Econômico); e pela SDE (Secretaria de Direto Econômico). Não há no país
um desenho institucional único entre o SBDC e as agências reguladoras, o que contribui para uma confusa e
ineficiente interação entre tais autoridades.

            Note-se que essa fase de transição de estruturas monopolistas para estruturas concorrenciais requer
um zelo especial com a função de defesa da concorrência, com particular atenção para as práticas das
operadoras, diante da forte tendência de ações estratégicas, anticompetitivas, por parte das empresas que
ainda se encontrarem em posição dominante no mercado, informadas pelos subsistemas do dinheiro e do
poder.

            O longo histórico de monopólio em tais setores permite aos operadores, antes exclusivos, um
acúmulo tal de vantagens que lhes possibilita a manutenção de uma posição privilegiada em relação aos
novos operadores, criando um território fértil para o abuso dessa posição por meio de práticas restritivas da
concorrência. Nesse contexto, torna-se imperioso o monitoramento dos atos de concentração desses agentes,
porquanto tendencialmente estratégicos no sentido de restringir a competição no mercado em que atuam. A
função de proteção da concorrência, sobretudo em seu aspecto preventivo, torna-se, nessa passagem, a
pedra de toque para o futuro desses setores.

            Por essa razão, é de extrema relevância um estudo mais aprofundado do controle preventivo,
verificando-se as possibilidades de otimização entre a atuação das autoridades reguladoras e de antitruste,
com relação às novas estruturas que vêm sendo implementadas. 

            Nesse item foi evidenciada a complexidade dos ambientes econômicos regulados, estabelecendo-se,
assim, o pano de fundo para a análise do instrumento contido no art. 58 da Lei 8.884/94, o compromisso de
desempenho, como uma proposta comunicativa potencialmente harmonizadora dos interesses concorrentes
em tais ambientes.

 

4 COMPROMISSO DE DESEMPENHO

 

            No item anterior, afirmou-se que, em função da transição dos setores de infra-estrutura para
situações de mercado, poderá haver uma forte tendência dos operadores antes exclusivos em se
comportarem de modo a inibir a incipiente concorrência.

            Para que não haja entraves à implementação da desejada situação competitiva, é essencial que se
monitorem os atos de concentração empreendidos pelas concessionárias.

            Há de se ressaltar, contudo, que as concentrações entre empresas, a exemplo da fusão e da aquisição,
nem sempre são prejudiciais ou tão-somente prejudiciais para os mercados, como se pode precipitadamente
supor. É possível que da associação entre as empresas, a despeito ou não da restrição à concorrência,
possam resultar sinergias em diversos aspectos, com benefícios para o próprio mercado consumidor.

            Por tal razão, ao se analisarem os atos de concentração, abrem-se ao órgão julgador três
possibilidades jurídicas: a sua efetiva aprovação, a sua aprovação condicionada ou a sua desaprovação.

            Essa última alternativa pode se revelar muito severa em determinados casos e, como pondera
Salomão Filho (1998), até mesmo ineficiente para a promoção da concorrência, tendo em conta a
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possibilidade de as partes, para obterem a aprovação do ato, comprometerem-se a cumprir metas que
assegurem o equilíbrio do mercado.

            A aprovação condicional de atos de concentração parece relativizar indevidamente o valor
concorrência, mas há nesse ponto que se remeter à teoria da concorrência-instrumento, segundo a qual a
concorrência não constitui um valor absoluto, figurando apenas como um dos instrumentos hábeis a
promover o equilíbrio econômico. 

            Sendo assim, é possível conceber, de acordo com a demanda do caso concreto e com os interesses
envolvidos, soluções econômicas eficientes e legítimas que não prestigiem ou, mesmo, sacrifiquem a
concorrência, em prol de outros valores igualmente tutelados pela ordem econômica brasileira (ALVES,
1992).

            Feitas essas considerações, é possível deflagrar propriamente a análise do instrumento compromisso
de desempenho e verificar o seu potencial harmonizador para os complexos ambientes regulados.
Inicialmente será traçada a configuração jurídica desse instituto, em cotejo com mecanismos análogos. Por
fim, os elementos fornecidos por tais análises serão dissociados de seus contextos originários e serão
refletidos a partir do paradigma comunicativo, de forma a possibilitar a sua adequação às necessidades
peculiares dos ambientes econômicos regulados.

 

4.1 Configuração jurídica e institutos análogos

 

            O instrumento compromisso de desempenho tem vida jurídica relativamente recente no ordenamento
brasileiro, no qual foi introduzido pela Lei 8.884/94, no art. 58:

 

O Plenário do CADE definirá compromissos de desempenho para os interessados que submetam atos a exame
na forma do art. 54, de modo a assegurar o cumprimento das condições estabelecidas no §1º do referido artigo.

§ 1º Na definição dos compromissos de desempenho será levado em consideração o grau de exposição do setor
à competição internacional e as alterações no nível de emprego, dentre outras circunstâncias relevantes.

§ 2º Deverão constar dos compromissos de desempenho metas qualitativas ou quantitativas em prazos pré-
definidos, cujo cumprimento será acompanhado pela SDE.

§ 3º O descumprimento injustificado do compromisso de desempenho implicará a revogação da aprovação do
CADE, na forma do art. 55, e a abertura de processo administrativo para adoção das medidas cabíveis
(BRASIL, 2005).

 

            Pela leitura do dispositivo acima, constata-se que a lei permite que o Conselho Administrativo de
Defesa Econômica autorize atos que, em tese, poderiam prejudicar o direito da livre concorrência, como, por
exemplo, a reunião de controle acionário de duas sociedades; desde que sejam atendidas algumas condições
específicas que demonstrem que a conduta empresarial pode implicar um benefício maior para o sistema do
que a sua simples proibição[1].

                Trata-se de uma solução alternativa de conflitos concorrenciais, na medida em que não é imposta,
mas, sim, negociada com a parte interessada; e de caráter preventivo, uma vez que se antecipa à efetiva
ocorrência do ato de concentração, evitando a concretização de eventuais prejuízos. Ressalte-se que a
celebração do compromisso não é obrigatória, mas o cumprimento das metas a partir dele fixadas certamente
o é (NASCIMENTO; KLAJMIC, 1997).

                O compromisso de desempenho não conta, ainda, com uma sistematização doutrinária a seu
respeito no Brasil. Em verdade, escassas são as contribuições teóricas acerca desse instituto, que, no entanto,
já foi assim definido:

 

Um instrumento formal, que se constitui em elenco de metas, de caráter impositivo e compensatório, a serem
cumpridas por empresas que requerem aprovação do CADE com relação a atos com grau potencial ou efetivo
de nocividade à concorrência, metas essas que garantem ao mercado o preenchimento de condições
indispensáveis. (NASCIMENTO; KLAJMIC, 1997, p. 21 - 41).

 

                Para que possa ser celebrado o compromisso de desempenho, faz-se necessária a concreta
possibilidade de que o ato em apreciação limite ou prejudique a concorrência ou que cause o domínio de
mercado relevante. Por meio desse compromisso, torna-se possível ao órgão administrativo antitruste
monitorar a realização do elenco de metas qualitativas e quantitativas que condicionaram a aprovação, bem
como fiscalizar a produção dos benefícios esperados.

                O compromisso de desempenho tem, portanto, pretensão de efetividade, mas para tanto é preciso
que a estipulação das metas leve em conta as reais possibilidades de seu cumprimento pelo compromissário.
Sobre esse aspecto, acentua Salomão Filho (1998) que só devem constar do compromisso de desempenho as
metas que se revelarem viáveis na ótica do CADE, sendo irrelevante se sugeridas ou não pelo próprio
compromissário.
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                O mesmo autor alerta, ainda, sobre o risco de se transformar esse instrumento em mecanismo de
planejamento econômico, isto é, de torná-lo um substitutivo não à aprovação pura e simples do ato, mas à
desaprovação do mesmo, o que, no ponto de vista dele, subverteria o sistema concorrencial em camuflagem
para a direção econômica, afrontando-se o art. 174, caput, da Constituição Federal de 1988 (SALOMÃO
FILHO, 1998).            

                O compromisso de desempenho não se confunde com o compromisso de cessação de prática,
previsto no art. 53 da Lei 8.884/94. Esse último, embora apresente caráter transacional, fornece
possibilidades bem mais limitadas de negociação de interesses. Isso porque esse instrumento é utilizado
quando já há uma prática restritiva em andamento produzindo seus efeitos, ele é proposto após o início do
processo administrativo, em qualquer fase deste.

                A margem transacional, assim, é bem mais restrita, na medida em que se resume para o
compromissário em cessar a prática e, para o órgão administrativo, em cessar a investigação, com
possibilidade de arquivamento do processo administrativo. A celebração do compromisso de cessação de
prática não implica confissão de culpa, principalmente quando firmado antes da finalização do procedimento
investigatório junto à Secretaria de Direito Econômico, consoante ao art. 53, caput, da Lei 8884/94. Outro
instituto interessante no combate às práticas anticompetitivas, previsto na lei de antitruste, no art. 35-B, é o
acordo de leniência, criado para estimular a colaboração dos partícipes em condutas lesivas à ordem
econômica na investigação dos agentes que estejam à frente das infrações. A colaboração pode ensejar a
extinção da ação punitiva em sede administrativa ou a redução de um a dois terços da penalidade aplicável.
Como resta evidente, o objetivo desse instituto é completamente diverso do objetivo do compromisso de
desempenho, que se dispõe à ponderação entre valores econômicos e à orientação de comportamentos
futuros.

                Das aproximações e distinções entre o compromisso de desempenho e demais soluções
alternativas contempladas na Lei de Concorrência, sobressai a configuração jurídica desse instrumento.
Contudo, alguns de seus aspectos mais interessantes só se revelam quando analisados a partir da ação
comunicativa habermasiana.

                A partir dos conceitos desenvolvidos no item 2, percebe-se que o compromisso de desempenho se
presta exatamente ao estabelecimento de padrões comportamentais futuros. Para a celebração desse
instrumento, torna-se necessária a compreensão do ato avaliado, de seus possíveis e prováveis efeitos, para
que sejam coordenados os planos de ação entre: o compromissário, os consumidores e as autoridades
envolvidas.

                Desse aspecto já se evidencia o potencial de uma efetiva ação comunicativa por meio do
compromisso de desempenho, pois ele permite a coordenação de ações orientadas pelo entendimento.

 

4.2 Revitalização do Compromisso de Desempenho: uma proposta comunicativa para o ambiente
econômico regulado

 

                O compromisso de desempenho, tal como configurado na legislação brasileira, foi inspirado por
mecanismos semelhantes presentes nas legislações de países mais avançados em matéria de antitruste, como
os E.U.A e os países membros da União Européia.

                Nos E.UA é de larga utilização pela Federal Trade Comission (agência de antitruste) o
instrumento do consent order, proposto nos casos de mergers (uniões, fusões etc.), estabelecendo metas a
serem cumpridas pela empresa no sentido de preservar a concorrência no mercado relevante, orientado pela
cláusula do Due Process of Law, isto é, por um procedimento justo, com ampla oportunidade de
contraditório (FREQUENTLY, 2009). Nascimento e Klajmic (1997) ressaltam que na União Européia há, no
mecanismo análogo ao compromisso de desempenho, discussões prévias com a parte sobre todo o teor do
compromisso, o que aumenta sua legitimidade e eficácia. A negociação é constante, as metas são
amplamente discutidas com a empresa.

                A proposta que se faz, quanto à revitalização do compromisso de desempenho, é a de agregá-lo a
uma ação comunicativa, transformando-o em uma efetiva esfera pública, nos moldes habermasianos
enfocados no item 2.

                A leitura do compromisso de desempenho a partir da lógica habermasiana é coerente e racional.
Percebe-se que, na efetivação do compromisso de desempenho, procede-se à celebração de um acordo,
negociando-se as conseqüências do mesmo. Para que seja efetivamente realizada uma ação comunicativa no
ato da celebração, resta apenas que todas as partes com interesse nessa interação tenham a possibilidade de
argumentar, cooperar nesse processo interpretativo dos custos e benefícios.

 

[...] falo em agir comunicativo quando os atores tratam de harmonizar internamente seus planos de ação e de só
perseguir suas respectivas metas sob a condição de um acordo existente ou a se negociar sobre a situação e as
conseqüências esperadas (HABERMAS, 1989, p. 165).

 

            As bases legais e principiológicas para a associação do compromisso de desempenho à ação
comunicativa já se encontram alinhavadas, basta aprimorar a práxis para efetivá-la, conferindo à empresa
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interessada a possibilidade de amplo debate das metas a serem estabelecidas. Seria ainda mais incrementada a
legitimidade desse acordo e, conseqüentemente, sua eficácia, se fosse ouvido, para estipulação das cláusulas,
um representante do mercado consumidor, ponderando os impactos do ato de concentração sob a ótica dos
consumidores.

            O compromisso de desempenho concebido nesses termos representa uma solução apropriada para os
ambientes econômicos regulados, visto que os diversos interesses conflitantes serão harmonicamente
equacionados, pois os agentes, a despeito de suas metas individuais, serão guiados pelo entendimento.

            A empresa regulada, interessada na aprovação do ato de concentração, naturalmente terá que
argumentar os benefícios do ato não apenas sob a sua ótica, mas sob a ótica dos consumidores, ou não será
convincente o bastante para obter o resultado pretendido. Os atores tenderão, sob pena de insuperável tensão
entre seus interesses, a uma performance comunicativa, isto é, voltada ao entendimento mútuo.

            Por meio dessa performance, os agentes envolvidos no compromisso de desempenho deverão
submeter, uns aos outros, suas pretensões de validade em torno do ato de concentração - pretensões de
verdade, de correção e de veracidade. Os agentes argumentarão acerca dos benefícios e prejuízos oriundos
da prática do ato; da conformidade e legitimidade da prática frente às normas de concorrência vigentes.
Nessa performance argumentativa entre empresas reguladas e respectivos consumidores, não procedem
argumentos oportunistas ou estratégicos, sendo os agentes conduzidos a um processo de entendimento,
gerando um consenso em torno da solução que mais socializa benefícios.

            Ressalte-se a imprescindibilidade da participação da correspondente agência reguladora nesse
processo comunicativo. De um lado, permitir-se-á uma relevante contribuição de ordem técnica para esse
processo co-interpretativo e a troca de experiências entre autoridades reguladoras e de antitruste na defesa
de concorrência em setores específicos; de outro, será formado um importante canal de comunicação entre as
agências e demais atores envolvidos em sua regulação, estabelecendo-se, assim, um precioso filtro de
legitimação para a sua atuação.

            Com esse canal, as agências passam a ter que justificar seus posicionamentos de forma argumentativa
e não apenas invocando autoridade técnica, o que permite uma atuação mais democrática e menos tecnicista.

            Práticas como essas devem ser privilegiadas para que o processo de transição dos setores de infra-
estruturas rumo às estruturas concorrenciais seja bem sucedido, com a equilibrada mediação dos interesses
de todos os agentes econômicos.   

 

5 CONCLUSÃO

 

            Os mercados regulados encontram-se sob grande tensão. Os subsistemas do poder e do dinheiro
ditam posturas estratégicas e oportunistas para os agentes econômicos. Essa lógica instrumentalista, porém,
não se sustenta a longo prazo, porquanto provoca insuperáveis incompatibilidades de interesses e valores.

             Para que se evitem maiores impasses entre os distintos objetivos tutelados nesses setores, é
necessário analisá-los à luz de um novo paradigma, que realce a possibilidade de ações racionais divorciadas
da dinâmica utilitarista. Nesse sentido, a racionalidade comunicativa fornece elementos importantes para uma
reflexão otimista acerca da complexidade dos mercados regulados.

            A partir desse novo enfoque, que identifica no diálogo um potencial harmonizador, é possível
repensar instrumentais que propiciem interações cooperativas entre os agentes econômicos, como o
analisado compromisso de desempenho.

            Com a revitalização desse mecanismo, a partir do incremento de seu aspecto dialógico nos termos
propostos por esse trabalho, será possível convergirem para um só fim os conhecimentos prévios das
autoridades reguladoras e de antitruste, das empresas reguladas e dos consumidores. Da união desses
conhecimentos prévios, será produzido um novo saber, fruto da intersubjetividade, o qual indicará a solução
mais adequada à mediação dos interesses conflitantes.

            Conforme destacado nesse trabalho, os órgãos administrativos necessitam de filtros legitimadores de
sua atuação, já que esta, no atual contexto, não se encontra totalmente contornada pela lei.

            Assim, é preciso que as autoridades reguladoras e de antitruste implementem canais de comunicação
com a sociedade, o que é viabilizado por meio de consultas e audiências públicas, do incentivo à participação
dos cidadãos na administração e de mecanismos como o compromisso de desempenho, fomentadores de uma
Administração Pública pluricêntrica.

            De outro lado, esse mesmo mecanismo propicia a mitigação da dicotomia entre os interesses das
empresas reguladas e dos consumidores, pois a solução a que se chegará por seu intermédio,
necessariamente, culminará com benefícios compartilhados entre esses agentes.

            Por todas as referidas características do compromisso de desempenho, conclui-se que por meio dele
é efetivamente possível desenvolver uma performance lingüística dos agentes econômicos, na qual uns
possam submeter aos outros as suas respectivas pretensões de validade em torno do ato de concentração,
derivando, assim, um entendimento mútuo, a partir do qual os agentes programarão suas respectivas ações.

            Essa análise autoriza, assim, a conclusão de que por meio do compromisso de desempenho é
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perfeitamente factível uma ação comunicativa entre os agentes dos mercados regulados, o que, certamente,
poderá contribuir para uma desejada simbiose nesses setores.

            Mais do que comprovar a eficiência do compromisso de desempenho como instrumento dialógico e
harmonizador de opostos, o que se pretende é incrementar o debate em torno dos setores de infra-estrutura e
respectivas autoridades administrativas a partir do paradigma do entendimento.

            Isso porque através desse referencial poderão ser revelados outros instrumentais tão ou mais
adequados para aliviar as tensões desses ambientes. A racionalidade comunicativa permite a identificação de
mecanismos que privilegiam a efetiva argumentação como coordenadora de ações e não se deixa seduzir por
"argumentos" de autoridade ou tecnicistas, que restringem o espaço público de decisão.

            A discussão em torno do papel das agências, da dicotomia entre regulação e defesa da concorrência
requer, para a sua fecundidade, uma análise transdisciplinar, que não se isole em justificativas de caráter
meramente econômico, sociológico ou jurídico. A unilateralidade da análise distorce a compreensão,
permitindo as indesejáveis pseudolegitimações.

            Nesse sentido, revela-se adequada a escolha do referencial habermasiano, que dialoga com os
diversos setores das ciências sociais, permitindo, com isso, a reconstrução de soluções harmônicas para os
diversos problemas das sociedades contemporâneas.

             Diante dos apontamentos desse artigo, e da proposta prática por ele formulada, a expectativa é a de
reativar a reflexão sobre o específico problema dos mercados regulados, sob um enfoque que extraia das
relações conflitantes a possibilidade de entendimento, elemento fundamental à vida em coletividade.
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REFORMA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O CONSUMO E O PACTO
FEDERATIVO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

THE TRIBUTARY REFORM OF TAXES OVER CONSUMPTION AND THE FEDERALISM IN
DEMOCRACY

fLÁVIO COUTO BERNARDES
Maria Juliana de Almeida Fonseca

RESUMO
O presente estudo tem como objetivo central examinar a reforma tributária que sugere a introdução no
Sistema Tributário Nacional do IVAfederal. Este tributo tem finalidade precípua de reduzir a complexidade
da legislação tributária e atribuir maior segurança ao sujeito passivo, que a cada dia se depara com uma nova
tributação ou com alguma obrigação tributária acessória. Sua abrangência engloba tão somente determinadas
contribuições instituídas pela União Federal, permanecendo a competência tributária ativa dos entes
federados discriminada na Constituição no que tange à instituição de impostos sobre o consumo, como o ISS
e o ICMS, o que poderá ensejar algumas complicações, tendo em vista que o IVAfederal não é capaz,
aparentemente, de pacificar conflitos de competência tributária, tal como foi proposto.
PALAVRAS-CHAVES: Reforma tributária. IVA. Federalismo. Impostos sobre consumo.

ABSTRACT
The main goal of this article is to analyze the tributary reform that introduces IVA in Brazil, with the purpose
to reduce the complexity taxation and its legislation, and also give security to the taxpayer, that is surprised
almost everyday with new taxation and new tributary obligations. The study will demonstrate that this
peculiar tax includes only contributions established by the Federal Union, while the other states maintain their
constitutional capacity to create taxes over consumption, like ICMS and ISS, remaining the possibility of
emerging some problems, considering that IVA has no capability of reducing conflicts involving the
constitutional capacity to create taxes, like it was purposed.
KEYWORDS: Tributary reform. IVA. Federalism. Taxes over consumption.

1. Introdução

 

              Os impostos sobre o consumo no Brasil foram divididos entre os entes federados, cabendo o IPI à
União Federal, o ICMS aos Estados-membros e o ISS aos Municípios. Esta distribuição prejudica a
racionalização lógica da tributação para fins de harmonização tributária, acarretando excessiva complexidade
nas normas jurídicas. Não raras vezes há fundadas dúvidas quanto à incidência de um destes impostos sobre
determinado fato econômico, isto é, se há a subsunção do mesmo à hipótese de incidência tributária,
ocasioando conflitos de competência entre os entes da federação.

              Ademais, há complexa estrutura de obrigações tributárias para cada um dos impostos, previstas na
legislação de cada ente federado. Assim, quando o sujeito passivo instala-se num determinado local, deve
observar as regras dispostas nas normas jurídicas municipais, estaduais e federais. E caso realize operações
com outros Estados-membros da federação, tem-se que seguir as diretrizes fixadas pela referida legislação.
Na hipótese de existir filiais em diferentes Estados-membros, a complexidade é ainda maior.

              Isto sem falar nos incentivos fiscais concedidos pelos entes federados, muitas vezes sem obedecer as
normas legais, apenas com o intuito de atrair as empresas e arrecadar mais impostos. Com a Constituição de
1988, aliando-se a globalização que permitiu a entrada de recursos estrangeiros em grandes volumes, os
Estados-membros passaram a disputar bilhões de dólares na implantação e ampliação de indústrias
estrangerias acarretando a Guerra fiscal.

              Esta confusão de incidências tributárias sobre o consumo seriam seguramente simplificadas pela
introdução do imposto sobre o valor agregado, tornando mais eficiente e menos complexa para os
administradores públicos e para os sujeitos passivos do tributo, além de permitir uma economia na estrutura
de fiscalização.

              A grande questão que se coloca para a instituição do imposto sobre o valor agregado é justamente
sua compatibilidade com a estrutura do Estado Federal brasileiro. Extinguindo-se o IPI, o ICMS e o ISS, de
quem ficaria a titularidade da competência impositiva do IVA? E a arrecadação pertencente aos demais entes
federados? E o princípio federativo, pilar do Estado brasileiro?

              Com a difícil introdução de apenas um imposto que englobasse os três impostos sobre o consumo, a
reforma tributária evoluiu para a introdução do IVAfederal, mas apenas no que toca às contribuiçoes federais
(PIS, PASEP, salário educação e CIDE-combustível), mantendo-se o ICMS estadual, com a competência do
Estado-membro, mas com a legislção federal, o que accareta inúmeras críticas sobre a conciliação desta
legislação com o federalimo, e mantendo-se o ISSQN municipal.
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              Ocorre que, não obstante as dificuldades de se viabilizar uma reforma tributária no Brasil, é
inquestionável ser esta urgente e necessária para tornar mais efeciente a arrecadação pelo Estado, ao mesmo
tempo que concede maior liberdade e possibilidade de planejamento ao sujeito passivo.

              Da forma como está posta, o contribuinte está adstrito a uma legislação confusa, complexa,
permitindo a instauração da guerra fiscal entre os entes federados, restando claro que a regulação estatal,
quando o Estado apenas olha seus interesses próprios, atua de forma incisiva e prejudicial na iniciativa
privada.

 

2. Sistema tributário brasileiro

 

              Sendo o Brasil uma federação, também aqui se impôs, como questão fundamental, o problema da
repartição da competência tributária entre as três esferas do poder federativo (União, Estados-membros /
Distrito Federal e Municípios): era necessário dotar cada uma destas esferas de poder tributante de receita
compatível com sua necessidade de autonomia financeira. Buscou-se, simultaneamente, conferir ao sistema
tributário nacional certo grau de uniformidade, a fim de que as diferenças entre os sistemas tributários
parciais não viessem a se tornar entrave ao desenvolvimento econômico do país e evitar que, no exercício do
poder de tributar, os entes federativos se vissem envolvidos em conflitos de competência.

              De forma simplificadora, pode-se afirmar que a Constituição da República traça o arcabouço
fundamental do sistema, dando-lhe suas linhas mestras, tarefa em que é auxiliada pelas leis complementares,
que vêm minudenciar os comandos constitucionais a respeito de tributação. A partir destas normas, os
sistemas tributários parciais extraem seu fundamento de validade, devendo observar rigorosamente as regras
insculpidas no texto constitucional e nas leis complementares.

              No tocante aos impostos, a Constituição Federal de 1988 discriminou, explicitando as respectivas
hipóteses de incidência, aqueles exigíveis pela União, pelos Estados-membros (e Distrito Federal) e pelos
Municípios, assentando, destarte, os pilares da repartição de competências tributárias quanto a esta espécie
tributária. Com relação aos Estados-membros e Municípios, a discriminação constitucional é taxativa,
restando à União Federal o poder residual de criar impostos não previstos expressamente na Constituição,
desde que observados os requisitos estabelecidos em seu artigo 154, inciso I.

              No entanto, o que na realidade se verifica é que a autonomia dos Estados-membros e dos
Municípios da federação brasileira chega, em alguns pontos, a ser ilusória. Vários entes federados vêm
demonstrando que não têm condições de assumirem sua própria estrutura, em virtude de sua incapacidade
financeira. Sendo assim, restam sempre na dependência do governo federal ou do governo estadual, no caso
das municipalidades, para assegurarem sua sobrevivência.

              Este centralismo que ocorre na prática, existente na federação brasileira, vem dificultando a
implementação de uma série de conquistas sociais e efetivar, definitivamente, a democracia. A ausência da
autonomia financeira acaba por inviabilizar a consecução de projetos relevantes para as comunidades locais e
estaduais, o que implica a impossibilidade destes entes federados exercerem efetivamente as competências
repartidas pelo texto constitucional.

              Tem-se, ainda, que a federação delineada pela Constituição Federal de 1988 não atingiu os anseios
daqueles que viam na descentralização do poder o norte necessário ao ressurgimento da democracia.
Permaneceu o excesso de competências atribuídas ao governo central, em detrimento das esferas locais e
estaduais.

              Aguardava-se acentuada descentralização caracterizada pela distribuição de grande parte das
competências para os Estados-membros e Municípios, restando para a União Federal os assuntos
estritamente de interesse geral, compreendendo todo o território nacional. Funções estas cujo exercício
ficaria garantido pela real autonomia financeira, através, sobretudo, da repartição das competências e receitas
tributárias, o que não se efetivou na estrutura normativa e na prática federativa brasileira.

 

3. O imposto sobre o valor agregado e sua instituição no Brasil

 

              O imposto sobre o valor agregado vem sendo adotado em diversos países, demonstrando que sua
instituição difundida a nível mundial decorre seguramente das vantagens comparativas a outras formas de
tributação incidentes sobre o consumo. Representa a melhor forma de incidência quando se trata de
integração de países num mercado comum, em blocos regionais de comércio, como ocorreu com a União
Européia. A maior parte dos Estados da América Latina, especialmente os demais componentes do
Mercosul, utilizam desta sistemática de tributação. O IVA também vem sendo introduzido na Comunidade
de Estados Independentes - CEI (antiga URSS) na transformação das respectivas economias para o regime
de mercado. Este fato é constatado na Associação de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). Na
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OECD ("Organization for Economic Co-operation and Development), integrada por 55 países, somente os
Estados Unidos da Amércia e a Austrália não possuem um imposto sobre o consumo no molde do IVA,
decorrente de sua forma peculiar de repartição de competências tributárias.

              Como visto, o imposto sobre o valor agregado é um tributo incidente sobre o consumo, sendo pago
de forma fracionada, desde a etapa inicial de produção até a aquisição final do produto pelo consumidor
final. Em cada elo da cadeia produtiva recolhe-se o imposto sobre o montante acrescido em seu valor venal,
transferindo seu encargo nas operações realizadas até ser suportado na última etapa, pelo indivíduo que
estará sendo tributado, indiretamente, sobre o consumo de sua renda, e não por sua obtenção. Ressalte-se
que a incidência é ampla, almejando atingir todo fato econômico que constitua consumo.

              O Brasil foi um dos primeiros países a implementar um tributo que possuía as características
primordiais do imposto sobre o valor agregado, por ser não-cumulativo e englobar as diversas etapas do
ciclo econômico até o consumo. No entanto, ao invés de aprimorar, como os demais Estados, sobretudo os
europeus (ex.: França, Dinamarca e Uruguai), tornou mais complexa e ineficiente sua estruturação,
repartindo suas hipóteses de incidência para contemplar três novos impostos: o IPI, de competência federal,
o ICMS de competência estadual e o ISSQN de competência municipal.

              Surgiram vários conflitos sobre o eventual enquadramento de determinado fato econômico em cada
uma das hipóteses de incidência, ocasionando disputas entre os entes federados. Isto resultou na elaboração
de inúmeras leis e atos normativos, tornando mais confusa a incidência destes impostos. Instalou-se no país
uma "guerra fiscal" entre os Estados-membros e entre os Municípios, no sentido de atrair investimentos a
serem tributados, concedendo uma série de privilégios que, na verdade, desestruturam o pacto federativo e o
regular desenvolvimento da nação.

              Sem a reforma tributária, as condições de uniformização das incidências tributárias sobre o
consumo tornam-se quase que inviáveis, e, em consequência, mais complexas as negociações e as diretrizes a
serem traçadas pelas normas internacionais. Caso permaneça ou se acentue os encargos tributários
cumulativos, haverá grave prejuízo à condição de competitividade dos bens nacionais no mercado integrado,
contrariando as regras ratificadas nos tratados internacionais.

              Em razão destas circunstâncias, aliadas a outras de natureza econômica e política, procurou-se
debater e alavancar a reforma tributária.

              Elaboradas estas considerações iniciais, torna-se imprescindível comentar alguns pontos dos
projetos de reforma tributária, destacando o projeto que se já tramitou no Congresso Nacional em 1995, há
quase quinze  anos, e o apresentado pelo governo do Estado de Minas Gerais, bem como o atual projeto de
emenda constitucional que tramita no Congresso Nacional - PEC 233.

 

4. Reforma tributária constitucional

 

              O governo federal, em 1995, apresentou proposta de emenda objetivando implementar uma reforma
constitucional tributária ampla. A primeira sugestão foi a criação do ICMS federal, com a eliminação do IPI,
substituindo-o por uma alíquota adicional do imposto estadual, na medida em que este possui uma hipótese
de incidência mais ampla, permitindo maior arrecadação. Tal fato ensejaria a modificação da repartição de
competências tributárias, usualmente adotada pelo Estado federal brasileiro, utilizando-se as chamadas
competências concorrentes, como ocorre nos Estados Unidos e na Austrália.

              O imposto sobre serviços permaneceria na competência dos Municípios, pretendendo-se,
futuramente, incorporá-lo ao ICMS (criar mais uma alíquota municipal?), já que as condições políticas
daquele momento não possibilitavam a unificação completa dos tributos incidentes sobre o consumo.

              Seguramente a proposta apresentada causaria uma série de empecilhos se viesse a ser aprovada da
forma apresentada, já que não racionalizaria o sistema tributário. Ao invés de reestruturar a carga tributária
adequadamente, como se faz necessário, procurando alternativas para não afetar o pacto federativo (o que
seria inconstitucional), o governo simplesmente resolve parcialmente o problema, sem gerar um resultado
positivo, para voltar a discutí-lo num futuro próximo.

              Diante da ausência de vontade política em conduzir qualquer proposta de reforma tributária,
embora houvesse consenso de sua necessidade, o governo retirou a matéria de discussão, apresentando
outros projetos de seu interesse.

              A questão restou estagnada até o início do segundo mandato do primeiro presidente reeleito no
país, quando se retomou o debate sobre a reforma tributária, voltando à discussão do projeto apresentado em
meados de 1995, que passou a ser amplamente criticado pelo próprio governo federal. O discurso da base
governista demonstrava que a reforma era contrária aos interesses da União Federal, demonstrando que o
projeto teria o mesmo destino dos anteriores.
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              A ausência de interesse também foi notada com relação aos Estados-membros, que não desejavam
ver reduzida sua competência tributária no imposto de maior arrecadação - ICMS, que lhes propicia amplo
poder de exoneração tributária, equivocadamente concedido, ensejadora da "guerra fiscal" em curso na
federação brasileira.

              No tocante aos Municípios, ao mesmo tempo que não arrecadam e fiscalizam adequadamente os
tributos de sua competência, pretendem não ver suprimida sua competência para instituir o imposto sobre
serviços, ainda que compensada a "perda" de receita por outra fonte de recurso tributário, diretamente ou
através de repasses.

              O problema político deve ser enfatizado, embora extrapole o conteúdo eminentemente jurídico do
trabalho, para justificar a nefasta causa da morosidade de projeto de relevante interesse para o país.

              Dessa forma, passa-se a breve análise dos aspectos pertinentes aos impostos incidentes sobre o
consumo na proposta que tramitou no Congresso Nacional, bem como ao substitutivo apresentado pelo
Estado de Minas Gerais, finalizanndo com a atual proposta que tramita no Congresso Nacional - PEC 233.

 

4.1. Projeto de emenda Constitucional 175-A

 

              A Proposta de Emenda Constitucional n. 175-A, apresentada em 1995 e posteriormente
reformulada em alguns de seus pontos originais, estabelecia uma nova redação ao artigo 154 do texto
constitucional, que passaria a tratar exclusivamente do imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestação de serviços. O dispositivo indicado tornou-se extremamente longo e confuso,
face às minúcias que abordava, prejudicando a clareza em sua interpretação.

              O pacto federativo brasileiro ainda não evoluiu o suficiente para  experimentar a previsão
constitucional da competência tributária concorrente entre a União Federal e os Estados-membros. A própria
realidade atual demonstra que há eterna desconfiança, sempre pautada em atos, normalmente do governo
central, que objetivam diminuir a autonomia e consequente influência dos demais entes federados na
condução da política econômica, administrativa e social do país.

              O imposto, conforme delineado na proposta, deveria ser instituído e regulamentado por lei
complementar, com alíquota uniforme em todos os Estados-membros e na esfera federal. As alíquotas
estaduais seriam fixadas por Resolução do Senado Federal, enquanto as da União seriam determinadas por
mera lei ordinária, sem quaisquer restrições quanto aos percentuais a serem utilizados. Fica demonstrado,
mais uma vez, a superioridade do poder central, que poderia estabelecer sua própria alíquota, sendo que os
entes regionais não possuiriam qualquer resíduo de competência legislativa, exceto majorar em até vinte
pontos percentuais suas respectivas alíquotas[1], repita-se, fixadas pelo Senado Federal.

              A lei complementar determinaria, ainda, a forma de compensação das parcelas estaduais e federais,
além das demais regras de incidência da norma tributária, inclusive a forma de fiscalização conjunta e
individual.

              A previsão do aumento uniforme das alíquotas estaduais para todos os produtos inviabilizaria a
aplicação do princípio da seletividade, embora o mesmo estivesse contido na proposta com a denominação
de "alíquota seletiva", que corresponde, na realidade, à previsão de se incorporar o imposto seletivo sobre o
consumo do ICMS. A criação de apenas três faixas de alíquotas não condiz com a aplicação adequada do
princípio da capacidade contributiva.

              A permanência da tributação diferenciada em prol da União Federal, nas operações e prestações
interestaduais, e a posterior repartição da arrecadação com os entes regionais, constitui nova complexidade
na prática do imposto. Esta sistemática contradiz o objetivo de simplificação e equacionalização da
incidência dos impostos sobre o consumo, sendo um contrasenso sua inserção na proposta de emenda
constitucioinal.

              Os incisos VII, VIII e IX do §2o, do artigo 154, da proposta, ao tentarem delimitar as hipóteses de
incidência e não incidência do imposto, acabam por deixar obscura sua aplicação. Isto porque, se se
limitassem a determinar uma incidência ampla, como ocorre no IVA da União Européia e de outros países,
não deixariam margem para a discussão sobre a abrangência de todos os fatos econômicos de consumo. No
entanto, a partir do momento que explicita quais são os produtos objeto da incidência tributária, abre
oportunidade para questionamentos sobre determinas hipóteses que não foram relacionadas no dispositivo,
impossibilitando uma reforma adequada e homogênea dos impostos de consumo.

              A proposta inovava, positivamente, ao adotar o princípio do destino para o recolhimento da parcela
estadual do imposto a ser instituído, a ser regulamentado em lei complementar.
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              Concederia aos Municípios a competência tributária para instituir o imposto sobre vendas a varejo
de mercadorias, permanecendo a competência relativa aos serviços listados em lei complementar. Todavia, a
competência legislativa permaneceria, em quase sua integralidade, como competência do Congresso
Nacional, tendo em vista a necessidade de se editar lei complementar disciplinando o imposto.

              A forma redacional do dispositivo que atribuia as competências  municipais admitia a hipótese de se
tributar, pelo imposto sobre serviços, fatos que deveriam ser submetidos à incidência do ICMS, dependendo
exclusivamente da vontade do legislador complementar. O sistema de lista de serviços já se mostrou
inadequado em seus vários anos de aplicação no direito brasileiro. A norma constitucional deve especificar as
hipóteses amplas: prestação de serviços a não contribuintes, além daquelas que se esgotem em uma única
operação e não se utilize de insumos ou matérias-primas em sua execução.

              A proposta continha inovação importantíssima, apesar de óbvia, que seria o condicionamento da
transferência de encargos aos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios ao respectivo repasse dos
recursos correspondentes à sua execução, pelos entes federados que realizarem esta transferência. É o
reconhecimento de que tal artifício vinha sendo praticado no direito brasileiro, provocando sérias distorções
no equilíbrio permanente que deve existir entre os integrantes do Estado federal.

              Verifica-se, portanto, que a proposta apresentada, embora combatida em alguns aspectos pelo
próprio governo federal, acarretaria uma centralização ainda maior da arrecadação tributária, na medida em
que a União teria participação similar aos entes regionais no novo imposto sobre o consumo, que passaria a
unificar as incidências tributárias, eliminando parcela expressiva do imposto sobre serviços da competência
municipal. A repartição das receitas tributárias praticamente não se alteraria, apesar das significativas
mudanças na distribuição das competências, o que evidenciava a concentração das rendas tributárias.

              Finalmente, deve-se registrar que não existiria a propalada racionalização do sistema tributário
nacional, face à complexidade do imposto compartilhado proposto, o que prejudicaria o sistema produtivo,
em virtude das diversas e variadas obrigações a serem direcionadas aos contribuintes.

 

4.2. Substitutivo ao projeto apresentado pelo Estado de Minas Gerais

 

              O governo do Estado de Minas Gerais elaborou substitutivo à proposta anteriormente citada,
alterando e aprimorando pontos essenciais do projeto original. A proposta apresentada foi desenvolvida e
coordenada pela eminente professora Misabel Abreu Machado Derzi, na função de Procuradora Geral do
Estado, que teceu sólidos argumentos sobre o tratamento dos impostos sobre o consumo no sistema
tributário brasileiro.

              A proposta contemplava uma ampla reformulação dos impostos sobre o consumo, procurando
atingir o imprescindível equilíbrio no funcionamento do pacto federativo. Principiava por eliminar a
competência da União Federal para instituir o imposto sobre produtos industrializados - IPI, substituindo-o
por um imposto seletivo sobre o consumo, que abrange operações relativas a bebidas, tabacaria, veículos
automotores e outros itens considerados supérfluos, através de lei complementar, em estrita consonância
com os sistemas tributários de países europeus.

              No que tange ao ICMS, além de tributar as operações relativas à circulação de mercadorias,
passaria a incidir sobre a integralidade dos serviços prestados a contribuintes, ou seja, que integrassem
efetivamente a cadeia produtiva, permitindo a aplicação do princípio da não-cumulatividade. Em seguida,
especificava a abrangência do fato jurígeno ao estabelecer sua incidência sobre:

"a) a importação de mercadorias ou bens do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda quando se tratar de bem destinado a uso,
consumo ou ativo permanente de estabelecimento;

b) a transferência de mercadoria e bens de uso, consumo ou ativo permanente entre estabelecimentos do mesmo titular, situados em
Estados diferentes da Federação;

c) a prestação de serviço a tomador domiciliado no território nacional, quando realizada ou iniciada no exterior, independentemente
do domicílio do prestador;

d) alienações com reserva de domínio, locações de bens móveis com ou sem opção de venda;

e) exploração, com ou sem cessão de direitos, de bens móveis corpóreos ou não corpóreos, que assegurem a fruição ou criem
utilidades por meios eletrônicos ou por quaisquer outros meios;

f) fornecimento de água tratada, independemente do regime de exploração do serviço;

g) o tratamento previsto na alínea 'b' deste inciso poderá ser estendido para a transferência de mercadoria e bens de uso, consumo ou
ativo permanente, entre estabelecimentos do mesmo titular, situados em países diferentes em processo de integração de mercadorias
com o Brasil."

 

              Verifica-se que os fatos jurígenos abordados na proposta transformavam o ICMS num tributo de
incidência ampla, bastante semelhante aos aspectos materiais atingidos pelo IVA, embora a conceituação
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deste último seja mais abrangente, evitando a enumeração exaustiva das hipóteses de incidência e a
dificuldade de enquadramento de algum fato econômico de consumo.

              Comparando-se os aspectos controvertidos dos impostos sobre o consumo existentes em nosso
país, já enumerados, e os retro-descritos, conclui-se que a integralidade dos casos são solucionados pela
forma apresentada na mencionada proposta, destacando-se: tributação da importação realizada por pessoa
física; fornecimento de água, evitando a já superada discussão se se trata de mercadoria; a incidência sobre
locação de bens móveis, por se referir a operação que não constitui circulação de mercadoria ou prestação de
serviços; exploração de quaisquer bens corpóreos ou incorpóreos que gerem benefícios.

              A restrição enumerativa empreendida no projeto não permitia a tributação sobre operações de
transmissão de bens imóveis, incluídas por alguns países no imposto sobre o valor agregado e objeto de
imposto próprio no Brasil, de competência dos Municípios. A proposta prevê a tributação da transferência de
bens do mesmo titular entre estabelecimentos situados em diferentes Estados-membros, ou para o exterior.

              O imposto sobre serviços, de competência municipal, seria mantido apenas para operações
realizadas com não-contribuintes, evitando-se a ocorrência de uma das hipóteses salientadas acima, que não
se poderia aplicar o princípio da não-cumulatividade na espécie, onerando, demasiadamente, a incidência do
ICMS/IVA sobre os mencionados fatos econômicos. Compensando-se a eliminação da competência
tributária e consequente redução da arrecadação, retornaria o imposto sobre vendas a varejo para a
competência dos Municípios, que não permite o efeito cascata, por se tratar de operações geralmente
realizadas diretamente com o consumidor final, e, certamente, permitiria a obtenção de mais recursos, se
comparado com o ISS.

              No entanto, permaneceria a necessidade de tratamento especial na incidência do ICMS em algumas
prestações de serviços, como a dos profissionais liberais, aniquilando qualquer distorção decorrente da
insuficiência do princípio da não-cumulatividade, face à inexistência da utilização de produtos na execução
da atividade, equivalendo à tributação direta do faturamento do contribuinte.

              Tratando-se de imposto neutro e incompatível com as diversas formas de exoneração, a proposta
apresentada foi precisa ao estabelecer a vedação de concessão de qualquer espécie de benefício ou incentivo,
inclusive a devolução do tributo, excetuando as hipóteses de remissão e anistia.

              Registre-se, também, a exoneração integral das operações de bens ou serviços destinados à
exportação, em absoluta consonância com a tendência mundial, permitindo a saída do produto nacional sem
qualquer ônus fiscal, tributando-o no destino, assegurando a condição de competitividade das empresas
brasileiras.

              Ressalte-se que pela proposta restaria vedado o aproveitamento ou a concessão de crédito nas
hipóteses de operações que não hovesse incidência do imposto, salvo determinação em contrário da
legislação. Sistema idêntico ao atual ICMS e semelhante ao IVA, exceto nos casos da chamada "taxa zero"
(não incidência com direito de crédito). Esta sistemática afeta substancialmente o princípio da não-
cumulatividade, permanecendo a contradição existente na redação do texto constitucional. Com a redução
extrema da possibilidade de concessão de exonerações, o que poderia ser aperfeiçoado com a legislação do
imposto, através de leis complementares, dever-se-ia permitir o reconhecimento do crédito nos casos de
exonerações previstos no ordenamento, visando restringir, ainda mais, a sua forma de concessão, pois
acarretaria a maior diminuição da arrecadação tributária dos Estados-memboros e Distrito Federal, pelo
acúmulo de créditos por parte destes contribuintes. Ademais, como fator principal, não afetaria o importante
princípio constitucional da não-cumulatividade, beneficiando o consumidor final do produto, a quem é
repassado o encargo tributário.

              Outro ponto significativo da proposta consistia na unificação das alíquotas nas prestações internas e
interestaduais, permitindo aos Estados-membros e ao Distrito Federal estabelecerem, apenas e tão somente,
adicionais em operações internas. Desta forma, evita-se distorções na imposição do ônus tributário dentro do
território nacional, além de eliminar, definitivamente, a "guerra fiscal" entre os entes federados.[2]

 

              Admitia-se, outrossim, a aplicação do princípio da seletividade, forma de expressão do princípio da
isonomia e da capacidade contributiva, como apresentado acima, buscando atingir a situação econômica do
consumidor final através do tipo de produto adquirido. Logo, quanto maior a essencialidade do produto,
menor deve ser a alíquota aplicada, devendo estabelecer vários níveis de incidência, como forma de aplicação
adequada deste princípio.

              O inciso XIII, do referido artigo 155, disporia sobre algumas hipóteses que deveriam ser
regulamentadas por lei complementar, revelando o caráter nacional do imposto sobre o consumo, nos moldes
do princípio da não-cumulatividade. Destacava-se a disciplina do regime de substituição tributária,
garantindo a devolução imediata do valor recolhido antecipadamente, decorrente de operação não realizada
ou cuja base de cálculo seja menor que a operação presumida; mecanismos de compensação e ressarcimento
de créditos; regimes especiais, inclusive para pequenas e micro empresas; outros aspectos da norma tributária
do imposto.
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              O imposto seria exigido "pelo Estado onde estiver situado o estabelecimento que promover a
operação ou a prestação ou tiver domicílio a pessoa física ou jurídica que importar bem, mercadoria ou
serviço (...)". Constata-se, assim, que na cobrança prevaleceria o princípio da origem, em qualquer tipo de
operação, inclusive na exigência do adicional (art. 155, inciso XII, da Proposta). No entanto, na repartição
da receita tributária arrecadada, a maior parte do valor seria deslocada aos Estados-membros e ao Distrito
Federal onde foi consumida/adquirida a mercadoria, bens ou serviços em seu território, isto é, aplica-se uma
conjugação de origem (parte menor da arrecadação nacional e cobrança do adicional) e destino, com o
prevalecimento deste último na distribuição da arrecadação, como atualmente ocorre na estipulação da
alíquota interestadual.

              Haveria uma harmonia na repartição da receita tributária, decorrente da incidência do ICMS,
beneficiando o ente federado onde se consome a mercadoria, sem prejudicar integralmente os Estados-
membros produtores, além de evitar a aplicação da alíquota interestadual. Esta sistemática permitiria melhor
distribuição das rendas tributárias, assegurando maior fluxo de recursos para os integrantes da federação em
pior estágio de desenvolvimento econômico e social, objetivando corrigir o desnivelamento existente, meta
determinada por expressa disposição constitucional e por ser imperativo do pacto federal.

              Estes são os principais pontos desta proprosta, mas como a própria Professoa Misabel Derzi
assevera "todo projeto ideal de reforma pressupõe um amplo debate público sobre o papel do Estado, seus
deveres e encargos, distribuídos segundo as distintas esferas da Federação, e a estratégia de desenvolvimento
econômico a ser adotada."[3]

 

              Tanto a proposta anterior como esta foram as duas principais propostas em debate, que já sofreram
inúmeras alterações, valendo destacar, portanto, a proposta mais recente que  por ora tramita no Congresso
Nacional.

                  

4.3.  Proposta de Emenda Constitucional - PEC 233/2008

 

              A proposta de emenda constitucional 233/2008 prevê a extinção das contribuições ao PIS,
COFINS, Salário Educação e CIDE combustível e, em substituição, a criação do IVA federal, ao mesmo
tempo que unifica a CSSL e o IR. Há, ainda, a manutenção do ICMS previsto no art. 155, II da CF/88, mas
com modificações substanciais, uma vez que o mesmo terá regulamentação única, nacional, mantendo-se,
ainda, o ISSQN na competência municipal.

              Percebe-se, portanto, pelo que foi analisado nas propostas anteriores, que a reforma mais parece ter
sofrido um retrocesso do que ter evoluído. Na impossibilidade de instituir o IVA nos moldes dos países
europeus (já que os entes federados não querem abrir mão dos seus impostos), em que a hipótese de
incidência seria ampla, englobando os três impostos sobre o consumo no Brasil (IPI, ICMS e ISSQN), foi
realizada uma pseudo reforma, apenas unificando as contribuições federais para instituir o IVAfederal, mas
mantendo-se os três impostos referidos. Ou seja, pouco se simplifica nos tributos sobre o consumo, uma vez
que apenas as contribuições federais serão unificadas, mantendo-se os três impostos sobre o consumo
distribuídos para os três entes federados, reconhecendo expressamente que a União já exige uma tributação
concorrencial com os Estados-Membros e os Municípios no que pertinente à cobrança dos impostos
incidentes sobre o consumo.

              Ë verdade, no entanto, que a reforma prevê mudanças substanciais no ICMS, especialmente no que
concerne à unificação das alíquotas por lei complementar. A nosso ver, esta mudança é eficaz e não fere o
federalismo brasileiro. Mas é exatamente neste ponto que a proposta sofre maiores críticas, pois se sustenta a
possível incoerência desta legislação nacional com o princípio federativo, acabando com a autonomia
administrativa e legislativa do Estados-membros no que tange ao ICMS, que apenas passariam a arrecadar e
fiscalizar.

              Não concordamos com esta tese, já que a competência tributária em si mesmo não é cláusula pétrea
ou a expressão maior do pacto federativo. O denominado federalismo fiscal consiste exatamente na
existência da autonomia financeira dos entes federados, já que a ausência de recursos financeiros suficientes
para a execução das funções públicas constitucionalmente estabelecidas é o próprio antagonismo da
autonomia. E esta autonomia financeira ocorre justamente na equação receita / despesa, e não
necessariamente no exercício pleno da competência tributária. Ademais, o fator importante que caracteriza
esta autonomia, no caso em análise, não se modifica, pois o ICMS permanece arrecadado e fiscalizado pelos
Estados-membros da federação.

              Este é um caminho eficaz para acabar com a guerra fiscal entre os Estados-membros. A critica de
que como a legislação será nacional o imposto passará a ser também federal não procede.Quem ganha com
esta mudança é o sujeito passivo da relação jurídica tributária, que terá uma simplificação dos procedimentos
tributários e a eliminação de uma "guerra fiscal" que prejudica a própria concorrência do setor produtivo.
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              Neste contexto, o ICMS passaria a ser editado por Lei Complementar. Os deputados federais não
poderão propor LC que versem cobre matéria do ICMS, mas o Presidente da República e 1/3 dos
representantes do Senado Federal (quorum de emenda constitucional), com um diferencial que é a exigência
de representantes do todas as regiões do país. Também poderão propor LC os governadores de estado e do
distrito federal ou as assembléias legislativas, manifestando-se cada uma delas por maioria relativa de seus
membros, desde que estejam representandos em ambos os casos todas as regiões do país.

              Para melhor compreensão do novo ICMS, é importante observar as alíquotas que estão definidas na
PEC 233:

 

"I - resolução do Senado Federal, de iniciativa de um terço dos Senadores ou de um terço dos Governadores, aprovada por três
quintos de seus membros, estabelecerá as alíquotas do imposto, definindo também a alíquota padrão aplicável a todas as hipóteses
não sujeitas a outra alíquota;

II - resolução do Senado Federal, aprovada pela maioria de seus membros, definirá o enquadramento de mercadorias e serviços nas
alíquotas diferentes da alíquota padrão, exclusivamente mediante aprovação ou rejeição das proposições do órgão de que trata o § 7o;

III - o órgão de que trata o § 7o poderá reduzir e restabelecer a alíquota aplicável a determinada mercadoria ou serviço, observadas as
alíquotas do inciso I;

IV - as alíquotas das mercadorias e serviços poderão ser diferenciadas em função de quantidade e de tipo de consumo;

V - a lei complementar definirá as mercadorias e serviços que poderão ter sua alíquota aumentada ou reduzida por lei estadual, bem
como os limites e condições para essas alterações, não se aplicando nesse caso o disposto nos incisos I a III."

 

              Note-se, assim, que a alíquota uniforme definida no inciso I pretende eliminar a guerra fiscal entre
os Estados-membros. No inciso III está prevista a redução de alíquotas para determinadas mercadorias ou
serviços, que poderá ser estabelecida pelo CONFAZ. O inciso IV prestigia a seletividade e o inciso V define
que a própria lei complementar definirá as mercadorias e serviços que poderão ter suas alíqutoas aumentadas
ou reduzidas por lei estadual.

              Quanto às operações e prestações interestaduais, nos termos da lei complementar, o imposto
pertencerá ao estado do destino da mercadoria ou serviço, retendo-se, no entanto, 2% (dois por cento) para
a unidade federativa de origem (hoje a alíquota interestadual das regiões norte, nordeste e centro-oeste é de
7%, que passaria para 2%; e nas regiões sul e sudeste, que é de 12%, passaria para 2%). Assim, há a
manutenção da retenção de 2% no estado de origem (produtor) mesmo que no destino (consumidor) a
alíquota seja inferior a 2%.  

    

               A PEC prevê ainda duas hipóteses: quando a prestação ou operação for sujeita a uma incidência
inferior a 2%, o imposto pertencerá integralmente ao Estado de origem e nas operações com petróleo,
inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica,  o imposto
pertencerá integralmente ao Estado de destino.

              Outro ponto positivo é o direito imediato ao crédito do IVA e do ICMS referente aos bens do ativo
permanente, sendo que no imposto estadual deverá observar o transcurso do prazo de 8 anos a título  de
transição (como se já não se esperasse há mais de 20 anos pela correta interpretação do texto constitucional
no reconhecimento do crédito decorrente da aquisição de bens do ativo).

              Há também a previsão de aproveitamente ou tranferência automática para terceiros de crédito de
ICMS, IVAFederal e IPI, especialmente para contribuintes que utilizem a nota fiscal eletrônica.

              Será criada uma câmara de compensação com a criação do FER - Fundo de Equalização de
Receitas, formado pela receita decorrente do percentual de 1,8% da arrecadação dos impostos federais,
objetivando ressarcir estados que perderem arrecadação com o novo ICMS. A crítica procedente que se faz é
que o fundo demorará 8 anos para entrar em vigor. Até lá será feita a distribuição de recursos de forma
decrescente por critérios vinculados às exportações e de forma crescente para compensar a eventual redução
de arrecadações dos estados.

              Outro dado importante é que a PEC (arts. 3, 4, 5, 10) cria sanções aos governantes que não
observarem as normas do CONFAZ. A situação atual é que muitos Estados-membros concedem benefícios
fiscais a revelia do CONFAZ, sendo que os contribuintes acabam por serem autuados sob a alegação de que
teriam que conferir se referidos benecífios foram autorizados pelo CONFAZ, uma prática onerosa e inviável
para as empresas. Ou seja, os Estados decumprem as normas e os contribuintes pagam o imposto, Com a
previsão de sanções para os Administradores Públicos espera-se que tal sitação seja resolvida.

              No que tange à unificação das contribuições do PIS, PASEP e salário educação, háverá a queda da
alíquota de 20% para 14%, ou seja, redução de um ponto percetual por ano durante seis anos da
contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração. Há ainda a redução da contribuição do salário
educação, cuja alíquota é de 2,5% e a base de cálculo também é a remuneração paga pelos empregadores.
Logo, o ponto positivo neste aspecto é a desoneração da folha patronal em 8,5%.
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              Por outro lado, ao prever a redução da carga tributária empresarial incidente sobre a remuneração,
a PEC implicará perda da autonomia que a Previdência Social tem para gerir seus recursos, uma vez que na
atual Constituição está disposto que a receita da Seguridade Social constará de orçamento próprio e, com a
reforma, a Previdência terá que disputar recursos dentro do orçamento da União para pagar os benefícios
previdenciários.

              É verdade que a PEC não extingue o orçamento da Seguridade Social, mas esta perderá a
pluralidade de fontes de financiamento para ser financiada com recursos do RGPS (Folha de salários e
Concursos de Prognósticos) e outros vindos do orçamento, fazendo com que a Seguridade Social acabe por
disputar recursos com outras áreas. 

              Estas são as principais mudanças previstas na PEC 233, que apresenta significativos avanços no que
se refere ao novo ICMS, mas novamente tangencia a questão primordial da reforma tributária dos tributos
incidentes sobre o consumo, que é a eliminação de vários impostos incidentes sobre este fato econômico,
segregando suas hipóteses de incidência, tornando complexo e oneroso para ambas as partes esta
sistematização. A idéia vencedora da instituição do IVA, presente há mais de 40 anos no sistema jurídico dos
principais países europeus, novamente será relegada a pretexto da disputa política que imperra a discussão
técnica da matéria.

              Assim, ao invés de estruturar a carga tributária como de faz necessário, procurando alternativas
para não afetar o pacto federativo (o que seria inconstitucional), o governo simplesmente resolve
parcialemnte o problema, sem gerar um resultado positivo na ordem tributária como um todo.

 

5. Considerações finais

 

              Um dos problemas inerentes ao federalismo é a compatibilização das receitas com as funções a
serem desempenhadas pelo ente federado. A autonomia financeira é elemento imprescindível para se
caracterizar a descentralização de poder, típica do Estado Federal. Logo, a equacionalização das ações
autônomas de cada entidade, face à necessidade de um planejamento econômico e fiscal nacional, é obstáculo
a ser transpassado, mediante a distribuição de recursos e encargos e a regulamentação das relações
intergovernamentais.

              No entanto, a prática tem demonstrado que a atribuição de receitas com base na mera repartição de
competências tributárias não se mostra suficiente para assegurar os recursos necessários aos entes estaduais e
municipais. Por isso, criou-se a chamada teoria das fontes mútuas de receitas, buscando assegurar a
autonomia financeira dos entes federados.

              Visualiza-se, portanto, a necessidade de um novo imposto sobre o consumo, nos moldes do
imposto sobre o valor agregado, com a unificação dos fatos jurígenos que revelem consumo. Com isso,
ampliaria consideravelmente o campo de incidência do tributo, eliminando, em definitivo, as distorções
oriundas da repartição destes fatos econômicos entre os entes federados, como ocorre atualmente no direito
positivo pátrio. Ademais, acabaria com os constantes conflitos de competência, além de permitir a adequada
aplicação do princípio da não-cumulatividade, pois o mesmo não era adotado no imposto sobre serviços, de
competência municipal.

              Evidencia-se, assim, a aceitação generalizada do IVA como o imposto que apresenta as
características necessárias a este tipo de incidência sobre operações que englobem fatos econômicos de
consumo (neutralidade; não-cumulatividade; harmonização; mínimo de exonerações; ampliação dos fatos
jurígenos e base de cálculo; incidência somente sobre o valor agregado em todas as etapas da cadeia
produtiva; dentre outras).

              A unificação da norma tributária do imposto sobre o valor agregado, com relação à sua incidência
sobre os serviços, aniquilaria a concorrência predatória entre os entes federados na busca de investimentos e
recursos privados, além de permitir uma possível ampliação da base de arrecadação tributária face à
eliminação das exonerações tributárias e à efetiva exigência do imposto onde este não é cobrado.

               No entanto, a reforma que está em trâmite no Congresso Nacional não prevê a instituição deste
IVA, mas apenas de uma IVAF - IVA federal, que é a unificação de contribuições federais, sem modificações
quanto ao IPI, o ICMS e o ISSQN. Quanto ao ICMS, este sofre importantes modificações, que já
atenuariam a guerra fiscal entre os Estados-membros (conflito de competência horizontal); no entanto, em
nada modificaria quanto aos conflitos de competências entres a União, Estados-membros e municípios
(conflito de competência vertical).

              Poder-se-ia indagar, de imediato, qual das propostas seria mais vantajosa para se instituir
definitivamente a reforma tributária no Brasil. Não se trata, contudo, de simplesmente adotar o modelo
apresentado por esta ou aquela entidade. No presente trabalho foram examinados criticamente os principais
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pontos apresentados, objetivando as modificações dos impostos sobre o consumo, com os respectivos
comentários sobre sua importância, destacando vantagens e desvantagens dos principais projetos.

              A reforma tributária tem que ser analisada sobre todos estes prismas, ou seja, o projeto deve
assegurar as condições de desenvolvimento do sistema produtivo, mas também garantir o funcionamento
harmônico do Estado como forma de atender aos interesses da coletividade e das empresas que não podem
ficar a mercê da guerra fiscal sob pena de estarmos diante de uma intervenção do Estado que prejudica a
iniciativa privada.
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[1] O aumento das alíquotas por parte de somente alguns Estados-Membros pode prejudicar a economia dos
mesmos, tendo em vista que o mercado nacional encontra-se cada vez mais integrado, em razão das
facilidades estruturais hoje existentes. Sendo assim, tornar-se-ia uma desvantagem competitiva. Frise-se a
importância de se estabelecer uma alíquota mínima uniforme, na medida em que acaba definitivamente com a
chamada "guerra fiscal", sem prejudicar a garantia do recebimento de uma receita tributária mensurada em
conformidade com as necessidades dos entes federados.

[2] "Sobretudo, e acima de tudo, é preciso fortalecer a lealdade e a solidariedade existentes etre os Estados
da Federação. A guerra fiscal não será coibida por meio da cassação do poder tributário estadual. É preciso,
primeiro, reparar a injustiça decorrente do fato de o ICMS dos Estados mais ricos ser financiado pelos
cidadãos dos Estados mais pobres da Federação. Tal situação desigual gera insatisfações generalizadas e
'autoriza' a oferta incessante de vantagens fiscais para alocação de investimentos regionais. Para se limitarem
ou se desautorizarem subsídios e incentivos discriminatórios, é preciso antes recompensar os Estados
importadores líquidos da Federação, que custeiam o imposto arrecadado pelos Estados exportadores
líquidos." (DERZI, Misabel Abreu Machado. Texto de justificativa do substitutivo da proposta de reforma
tributária do Estado de Minas Gerais).

[3] DERZI, Misabel Abreu Machado. Reforma tributária, federalismo e Estado democrático de direito.
Texto apresentado juntamente com a proposta de substitutivo encaminhada pelo Estado de Minas Gerais ao
Congresso Nacional.
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NAS COMARCAS DO BOLSÃO SUL-MATO-GROSSENSE COMO INSTRUMENTO 
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USE OF PUBLIC CIVIL ACTION BY STATE PUBLIC PROSECUTORS IN 

DISTRICTS OF THE BULGE MATO GROSSO DO SUL AS A TOOL FOR 

PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF CONSUMER 
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Resumo: O presente trabalho trata sobre ―o uso da ação civil pública pelo Ministério Público 

usada como instrumento de viabilização da proteção do direito fundamental do consumidor‖. 

O texto busca esclarecer que na atual etapa do capitalismo onde se produz e se consome em 

massa, as demandas oriundas das relações de consumo também tem se dado em massa. Neste 

contexto precisamos lançar mão de instrumentos jurídicos que busquem a defesa em massa 

(coletiva) dos consumidores. Escolheu-se o Ministério Publico dentre outros legitimados para 

que fosse feita uma pesquisa por amostragem. Na pesquisa se averiguou o quanto o Ministério 

Público tem usado deste instrumento para galgar a defesa do consumidor. 

  

Palavras-chave: Direitos fundamentais. Capitalismo. Produção em massa. Consumo. 

Consumidor. Tutela jurisdicional. Ação civil pública. 

 

Abstract: This paper deals with the "use of public civil action by the prosecutor used as a tool 

to rescue the protection of the fundamental right of the consumer." The text seeks to clarify 

that in the present phase of capitalism which is produced and consumed in mass, the demands 

from the consumer relations has also given weight. In this context we must resort to legal 

instruments that seek to protect mass (collective) of consumers. Picked up the Public Ministry 

and others for legitimate research that was done by sampling. In research that examined how 

the prosecutor has used this instrument to climb the consumer. 
 

Key-words: Fundamental rights. Capitalism. Mass production. Consumption. Consumers. 

Judicial review. Class actions. 

 

1. Direito do Consumidor: Um Direito Fundamental 

 

Ao se tratar de direito do consumidor não devemos deixar de tratar de Direitos 

Fundamentais, e conseqüentemente classificar esse direito fundamental do consumidor dentro 

de uma das várias classificações formuladas para tais direitos. 
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Mas antes é pertinente a seguinte indagação. Afinal o que é ter um direito? Para 

responder a essa pergunta recorremos a definição trazida por Oscar Vilhena Vieira
1
  

 
Embora todos os dias falemos sobre direitos, parece ser mais fácil 

compreender o que é ter um objeto ou poder criticar o governo livremente 

que entender o significado de ter direito à propriedade ou à liberdade de 

expressão. O objeto nós podemos ver ou pegar; quanto a criticar o governo, 

nós simplesmente criticamos. Mas o Direito é algo mais abstrato. Por outro 

lado, nós sabemos que as pessoas não podem pegar o que é nosso ou impedir 

a nossa crítica. Ou seja, as demais pessoas têm o dever de respeitar nossa 

propriedade ou nossa liberdade, porque estes são nossos direitos. Daí se dizer 

que ter um direito é ser beneficiário de deveres de outras pessoas ou do 

Estado (grifos do autor). 

 

Logo, se ter um direito é contar com o dever de respeito dos demais concidadãos 

devemos citar o posicionamento do cientista político Norberto Bobbio em sua obra ―Direitos 

e deveres na República‖, escrita em parceria com Maurizio Viroli
2
 

 
V.: (...) Você escreveu um livro que se intitula L’età dei diritti (A era dos 

direitos). Você acrescentaria a esse livro um ensaio sobre a necessidade do 

dever? Não lhe parece que, para a era dos direitos se realizar 

verdadeiramente, seja necessário o senso do dever? (...) B.: Se eu ainda 

tivesse alguns anos de vida, coisa que não terei, estaria tentando escrever 

L’età dei deveri ( A era dos deveres).  

 

No contexto do presente artigo então podemos vislumbrar o seguinte: para que um 

cidadão (consumidor) tenha seu direito garantido é necessário que todos os demais 

reconheçam e respeitem esse direito. Ou seja, além da existência do direito é necessário o 

ânimo de respeitá-lo por parte dos demais cidadãos. 

 

1.1. A Classificação dos Direitos do Consumidor quanto Direito Fundamental. 

  

 Traremos as classificações de três obras para podermos posteriormente identificar 

onde se enquadram os direitos do consumidor dentro de cada uma das classificações. Os 

escolhidos foram Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins; Oscar Vilhena Vieira; e Ingo 

Wolfgang Sarlet. 

 

1.1.1 Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins
3
 

                                                
1 VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos Fundamentais: uma leitura da Jurisprudência do STF. São Paulo: Malheiros 

Editores Ltda, 2009. p. 19.  
2
 BOBBIO, Norberto; VIROLI, Maurizio.  Direitos e Deveres na República: os grandes temas da política e da 

cidadania. Tradução Daniela Beccaccia Versiani. Rio de Janeiro: Elsevier. 2007. p. 41-43. 
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Segundo os autores a principal finalidade dos direitos fundamentais é conferir aos 

indivíduos uma posição jurídica de direito subjetivo como forma de limitar a liberdade de 

atuação dos órgãos do Estado. 

 Então trazem a lição do constitucionalista alemão Georg Jellinek que definiu como um 

direito público subjetivo, ou seja, um direito que vincula o Estado.  

Mas, não são os direitos fundamentais apenas direitos de competência negativa do 

Estado, poderão também ser de competência positiva. O que irá determinar isso será a 

interação entre Estado e Indivíduo.  

Por isso Georg Jellinek criou duas esferas de interação, o Estado (E) e o Indivíduo (I). 

Com isso surgem três categorias de direitos fundamentais ditados pela forma de interação 

entre as duas esferas citadas. Essas três categorias são as seguintes:  

a) Direitos de Status Negativo: Aqui a esfera (E) não pode interferir na esfera (I). 

Neste caso o indivíduo irá repelir o Estado com os meios jurídicos cabíveis. Um exemplo é o 

fato de o Estado promover a censura a imprensa, seja por meio da criação de um órgão para 

tanto ou por meio do Poder Judiciário.  

b) Direitos de Status Positivos; Sociais: Aqui a Esfera (E) deve interferir na esfera 

(I). Tais direitos possibilitam ao indivíduo exigir do Estado uma atuação direta que melhore 

as condições básicas de vida. O termo direitos sociais se justifica porque seu objetivo é a 

melhoria de condição de grande parte da população. E o instrumento para realizar isso são as 

políticas públicas.  

 As prestações estatais que buscam concretizar esses direitos se dividem em duas 

categorias ou espécies: 1º) material: são ações fáticas positivas, e estão relacionadas ao 

oferecimento de bens ou serviços a pessoas que não dispõe de condições de adquiri-los no 

mercado, por exemplo, alimentação, saúde, educação. 2º) normativas: se concretizam na 

criação de normas jurídicas que visem tutelar os interesses individuais. Estes direitos são 

encontrados em textos dos séculos XVIII e XIX e amplamente garantidos no inicio do século 

XX na Rússia pós-revolução. 

 c) Direitos de Status Activus, Políticos, ou de Participação: Nesta categoria a esfera 

do Indivíduo (I) interfere na esfera do Estado (E). Tal categoria de direitos permite a 

participação do indivíduo no processo de determinação de vontade da política estatal, de 

forma ativa. 

                                                                                                                                                   
3
 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. São Paulo: Ed. Revista 

dos Tribunais, 2008.  
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Como exemplo destes direitos temos: o sufrágio (direito de escolher nossos 

representantes); o referendo (direito de participação na formação da vontade política); 

iniciativa popular (§ 2º do artigo 61 da Constituição Federal); orçamentos participativos. Ao 

longo da História foram sofrendo evoluções como, por exemplo, a diminuição da idade para 

votar, e o voto feminino. 

d) Direitos Coletivos: A classificação de Jellinek não prevê a possibilidade de 

contemplação de titularidade coletiva aos direitos fundamentais, porém isso é algo de que não 

se pode deixar de tratar. Tais direitos de titularidade coletiva se distinguem em duas 

categorias:  

I) Direitos Coletivos Tradicionais: Encontramos aqui direitos de resistência, políticos ou 

prestacionais que só podem ser exercidos por um grupo de pessoas. Cite-se, por exemplo, os 

direitos de reunião e associação previstos no artigo 5º, XVI e XVII da Constituição Federal. 

 Além destes podemos citar o direito de criação de partidos, pois são direitos que se 

exercem em grupo.  

II) Direitos Coletivos Novos: São muitas vezes denominados direitos difusos, tais direitos 

começaram a ser garantidos no século XX principalmente após a 2ª Guerra Mundial. Como 

exemplo cite-se os direitos ao ambiente saudável, os direitos do consumidor, os direitos de 

solidariedade (desenvolvimento econômico e a paz). 

 Os beneficiários destes direitos continuam sendo as pessoas físicas ou jurídicas, mas 

seu exercício não é sempre individual, pois se pleiteia a tutela de direitos que também são de 

pessoas estranhas a relação processual, não são apenas os que reivindicam que serão 

beneficiados. Assim sendo, o exercício individual, embora não seja vedado, desses direitos ou 

contraria a sua natureza ou se mostra incapaz de tutelar o seu público alvo, a coletividade 

indistintamente. 

 

1.1.2. Oscar Vilhena Vieira
4
 

 O autor traz uma distinção dos direitos fundamentas que segundo ele seriam divididos 

em gerações. Seriam quatro gerações de direitos que confrontadas com a classificação dos 

autores anteriores percebemos algumas divergências.  

Segundo Oscar Vilhena Vieira os direitos de resistência (status negativos) seriam os 

direitos de 1ª geração: Seriam os direitos de não sermos molestados pelo Estado. É o direito 

                                                
4 VIEIRA, 2009, p. 39. 
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de termos nossa integridade, propriedade, liberdade garantidas. São direitos que demarcam os 

limites de atuação do Estado liberal. 

Os direitos de status activos seriam os direitos de 2ª geração: São os direitos de 

participação no processo político. Estão relacionados aos direitos políticos. Os de status 

positivos seriam os direitos de 3ª geração: Seriam direitos sociais estabelecidos pela ordem 

legal. São caracterizadores das Democracias Sociais. 

E por último os direitos coletivos são direitos de 4ª geração: Aqui estão os direitos 

relacionados ao bem estar da comunidade como um todo, como o meio ambiente, ou de 

comunidades específicas, como os consumidores, por exemplo. 

 

1.1.3. Ingo Wolfgang Sarlet
5
 

 

 O autor não concorda com o uso da terminação geração de direito, pois segundo ele 

essa terminologia da uma noção de superação da geração mais antiga pela mais recente. 

Vejamos
6
 

 
Desde o seu aparecimento nas primeiras Constituições, os direitos 
fundamentais passaram por diversas transformações, tanto no que diz com o 

seu conteúdo, quanto no que concerne à sua titularidade, eficácia e 

efetivação. Costuma-se, neste contexto marcado pela autêntica mutação 

histórica experimentada pelos direitos fundamentais, falar da existência de 

três gerações de direitos, havendo, inclusive, quem defenda a existência de 

uma quarta geração. (...) Com efeito, não há como negar que o 

reconhecimento progressivo de novos direitos fundamentais tem o caráter de 

um processo cumulativo, de complementaridade, e não de alternância, de tal 

sorte que o uso da expressão ―gerações‖ pode ensejar a falsa impressão da 

substituição gradativa de uma geração por outra, razão pela qual há quem 

prefira o termo ―dimensões‖ dos direitos do fundamentais, posição esta que 
aqui optamos por perfilhar, na esteira da mais moderna doutrina. 

 

 Explicado o porquê da escolha pela denominação de dimensões devemos especificar 

cada uma das dimensões previstas pelo autor. Para Ingo os direitos de primeira dimensão
7
 

―são o produto peculiar (...), do pensamento liberal-burguês do século XVIII, de marcado 

cunho individualista, surgindo e afirmando-se como direitos do indivíduo frente ao Estado‖. 

São os direitos de status negativos trazidos por Dimitri e Leonardo; e os direitos de 1ª geração 

trazidos por Oscar Vilhena. 

                                                
5 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos fundamentais. 3ª ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2003. 
6
 Ibid., p. 49-50. 

7 Ibid., p. 51. 
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 Direitos de segunda dimensão
8
 ―[...] caracterizam-se, ainda hoje, por outorgarem ao 

indivíduo direitos a prestações sociais estatais, como assistência social, saúde, educação, 

trabalho.‖ Seriam os direitos de status positivos para Dimitri e Leonardo; e os direitos de 3ª 

geração para Oscar Vilhena. 

 Ingo denomina ainda os direitos de terceira dimensão
9
 

 

Os direitos fundamentais da terceira dimensão, também denominados de 

direito de fraternidade ou de solidariedade, trazem como nota distintiva o fato 

de se desprenderem, em princípio, da figura do homem-indivíduo como seu 

titular, destinando-se à proteção de grupos humanos (família, povo, nação), e 

caracterizando-se, consequentemente, como direitos de titularidade coletiva e 

difusa. 

 

 Estes direitos aos olhos de Dimitri e Leonardo seriam os direitos coletivos que se 

dividem em tradicionais e novos; e para Oscar Vilhena seriam os direitos de 4ª geração. Ingo 

Sarlet ainda não reconhece a quarta dimensão de direitos fundamentais, para ele o que existe é 

uma tendência em se reconhecer isso
10

 

 

Direitos fundamentais de quarta dimensão? Ainda no que tange à 

problemática das diversas dimensões dos direitos fundamentais, é de se 

referir a tendência de reconhecer a existência de uma quarta dimensão, que, 

no entanto ainda aguarda a sua consagração na esfera do direito internacional 

e das ordens constitucionais internas. 

 

Analisados os ensinamentos destes autores devemos buscar agora definir qual seria a 

classificação dos direitos do consumidor tomando-se por base as classificações trazidas por 

estes autores. 

Logo, segundo a classificação trazida por Dimitri e Leonardo o direito do consumidor 

trata-se de um direito coletivo novo, também dito difuso. Na definição de Oscar Vilhena trata-

se de um direito de 4ª geração, e por último segundo Ingo Sarlet seria um direito de 3ª 

dimensão.  

 

2. Capitalismo: Sua origem e a importância do consumo neste modo de produção. 

 

Importante explanar inicialmente sobre o capitalismo porque entende-se ser umbilical 

a relação entre consumo, consumidor e capitalismo. Quando se fala em capitalismo devemos 

buscar enumerar as características deste modo de produção para que possamos refletir e 

                                                
8 Ibid.,. p. 52. 
9
 Ibid.,. p. 53. 

10 SARLET, 2003, p. 55. 
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chegar a uma idéia definidora. Portanto, daí a importância de enumerar o máximo de 

características ao invés de conceituarmos o tema de maneira direta e pouco reflexiva.  

Neste sentido encontramos uma série de características arroladas pelo professor José 

Jobson de A. Arruda, em sua obra
11

: 

 

No capitalismo, definem-se as relações assalariadas de produção; há a nítida 

separação entre os detentores dos meios de produção (capital) e os que só 
possuem o trabalho. O capitalismo também se caracteriza por: produção para o 

mercado, trocas monetárias, organização empresarial e espírito de lucro. 

 

 Hoje, entende-se que entre as características arroladas a ―produção para o mercado‖ 

ocupa lugar de destaque, pois é o consumo que propicia que as ―engrenagens‖ do sistema se 

movimentem de maneira veloz ou lenta. O destaque é merecido principalmente nessa fase do 

capitalismo em que produzimos e consumimos em massa. Logo, o objetivo principal da 

produção é ter alguém que a consuma. 

 O Professor Hunt da Universidade de Utah nos Estados Unidos da América ensina o 

que aos seus olhos são os conjuntos que caracterizam o capitalismo
12

 

 
O capitalismo é caracterizado por quatro conjuntos de esquemas institucionais 

e comportamentais: produção de mercadorias, orientada pelo mercado; 

propriedade privada dos meios de produção; um grande segmento da 

população que não pode existir, a não ser que venda sua força de trabalho no 

mercado; e comportamento individualista, aquisitivo, maximizador, da maioria 

dos indivíduos dentro do sistema econômico. 

  

Para que possamos entender o capitalismo é importante termos em mente que o seu 

aparecimento se deu por um processo lento onde se pode perceber que quem ditou a 

intensidade da mudança foi a sociedade consumidora. Tal mudança ocorreu por etapas, ou 

fases, daí a dificuldade de fixar um marco histórico, uma data em que a mudança 

precisamente ocorreu. 

 Isto vai ao encontro aos ensinamentos do professor E. K. Hunt
13

: 

 
O capitalismo como sistema econômico, político e social dominante surgiu 

muito lentamente, num período de vários séculos, primeiro na Europa 

Ocidental e, depois, em grande parte do mundo. À medida que surgia, as 

pessoas buscavam compreendê-lo. 

 

 Segundo José Jobson existem quatro fases bem definidas do capitalismo
14

: 

                                                
11 ARRUDA, José Jobson. Piletti, Nelson. Toda a História. 5.ed.. São Paulo: Editora Ática, 1996. p. 128. 
12 HUNT, E. K. História do Pensamento Econômico. 7. ed. Tradução José Ricardo Brandão Azevedo.  Rio de 

Janeiro: Editora Campus, 1981. p. 26. 
13 HUNT, 1981, p. 25.  
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Dos fins da Idade Média até hoje, o capitalismo passou por quatro fases bem 

distintas: 1. Pré-capitalismo – Período da economia mercantil, séculos XII a 

XV, em que a produção se destina a trocas e não apenas a uso imediato. Não se 

generalizou o trabalho assalariado; predominavam trabalhadores independentes 

que vendiam o produto de seu trabalho, mas não seu trabalho. Os artesãos eram 
donos de suas oficinas, ferramentas e matéria-prima. Trabalhadores sem meios 

de produção, obrigados a produzir mediante pagamento diário (jornaleiros), só 

apareciam nos centros mais desenvolvidos. 2. Capitalismo Comercial – Entre 

os séculos XVI e XVIII, apesar de predominar o produtor independente 

(artesão), generaliza-se o trabalho assalariado. A denominação ―comercial‖ se 

relaciona ao fato de existir preponderância do capital mercantil sobre a 

produção. Esta se subordinava ao capital comercial. A maior parte do lucro 

concentrava-se na mão dos comerciantes, intermediários, não nas mãos dos 

produtores. Lucrava mais quem comprava e vendia a mercadoria, não quem a 

produzia. Por isso, o capital se acumulava na circulação (comércio), não na 

produção (indústria). A fase primitiva do processo de acumulação de capital 
permitiria a Revolução Industrial. 3. Capitalismo industrial – Tem início na 

segunda metade do século XVIII na Inglaterra. O capital acumulado na 

circulação de mercadorias é investido na produção; o capital industrial domina 

o conjunto da produção, inclusive distribuição e circulação. O trabalho 

assalariado se instala, em prejuízo dos artesãos, separando claramente os 

possuidores de meios de produção e o exército de trabalhadores. O processo se 

espalha por Europa, América do Norte e Ásia no século XIX; e ganha o mundo 

no século XX, quando numerosas nações passam a lutar para atingir a condição 

de país industrializado. 4. Capitalismo financeiro – Fase atual. Delineou-se 

em fins do século XIX e cristalizou-se no século XX: o sistema bancário e 

grandes corporações financeiras tornam-se dominantes e passam a controlar as 

demais atividades – indústria, comércio, agricultura e pecuária. As empresas 
concentram-se, tornam-se cada vez mais poderosas, assumem dimensão 

internacional: são as multinacionais. Considerando a concentração do capital, 

com a formação de empresas tentaculares, também chamamos esta fase de 

capitalismo monopolista. 

 

 Analisando estas fases, ou etapas, do capitalismo devemos ressaltar que só ocorreram 

porque a sociedade manteve os seus desejos de consumo elevados. O capitalismo somente 

sofreu mutações porque na outra extremidade do ciclo produtivo a população sempre 

consumiu e até aumentou o seu padrão de consumo. 

 Neste quadro tanto José Jobson, quanto Hunt abordaram como característica do 

capitalismo a ―produção para o mercado‖. Mas que mercado é esse? Podemos dizer que 

quando se fala em produção para o mercado estamos dizendo ―produção para o consumo‖, ou 

mais além, a necessidade de que haja consumo para que se aumente ou mantenha a produção. 

 Vive-se um período em que é vendida a idéia de que o consumo traz felicidade e pode 

nos propiciar um bem estar maior. Não raro encontra-se pessoas que coadunam desta idéia, 

porém o que entendemos inescusável é a relação que a baixa no consumo tem com 

manutenção da prosperidade capitalista. Neste aspecto o professor Hunt diz que
15

: 

 

                                                                                                                                                   
14

 ARRUDA, 1996, p. 128. 
15 HUNT, 1981, p. 28-29. 
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Os costumes sociais do capitalismo têm levado as pessoas a acreditar que 

praticamente toda necessidade ou infelicidade subjetiva pode ser eliminada 

simplesmente comprando-se mais mercadorias. O mundo competitivo e 

economicamente inseguro no qual se movem os trabalhadores cria sentimentos 

subjetivos de ansiedade, solidão e alienação. A maioria dos trabalhadores vê 

como causa desses sentimentos sua própria incapacidade de comprar 

mercadorias suficientes para fazê-los felizes. Mas na medida em que recebem 

salários maiores e compram mais mercadorias, verificam que o sentimento 

geral de insatisfação e ansiedade continua. Então, os trabalhadores tendem a 

concluir que o problema é que o aumento dos salários é insuficiente. Como não 

identificam a verdadeira origem de seus problemas, caem num circulo vicioso 
asfixiante, onde quanto mais se tem, mais necessidade se sente; quanto mais 

rápido se corre, mais devagar se parece andar; quanto mais arduamente se 

trabalha, maior parece ser a necessidade de se trabalhar cada vez mais 

arduamente. (...) O consumerismo entre capitalistas tem sido importante 

também para o adequado funcionamento do capitalismo. No processo de 

produção, os capitalistas se apropriam do excedente produzido, a mais-valia, 

sob a forma de mercadorias. Para que esta mais-valia seja convertida em lucro 

monetário, essas mercadorias devem ser vendidas no mercado. Pode-se 

esperar, de modo geral, que os trabalhadores gastem todo o salário em 

mercadorias, mas seus salários podem comprar só parte das mercadorias 

produzidas (ou não haveria qualquer excedente social). Os capitalistas 
comprarão muitas mercadorias como investimento a acrescentar à sua 

acumulação de capital. Mas estas duas fontes de procura jamais foram 

suficientes para gerar o gasto necessário para os capitalistas, como classe, 

venderem todas as suas mercadorias. Então, para que haja uma procura 

monetária suficiente para os capitalistas venderem todas as suas mercadorias, é 

preciso uma terceira fonte de procura: os gastos crescentes de consumo dos 

próprios capitalistas. Quando tal procura não se concretiza, o capitalismo sofre 

depressões; quando as mercadorias não podem ser vendidas, os trabalhadores 

são despedidos, os lucros caem, havendo uma crise econômica geral. O 

capitalismo, através de sua história, tem sofrido crescentes crises dessa espécie. 

 

 Extraímos do texto a idéia de que o consumo não necessariamente é importante para a 

felicidade humana, conforme ensinou Aristóteles (2007, p. 22) por volta de 340 a.c., mas sim 

para manter o capitalismo sem grandes turbulências. O que nos permite dizer que todas as 

crises capitalistas estão direta ou indiretamente relacionadas com o consumo. Não se pode 

mais negar o fato de que o consumo nada mais é do que o indicador da vitalidade do 

capitalismo. 

 Inegável que o consumo é importante. Porém, mais importante que o próprio consumo 

é o consumidor, pessoa responsável pelo consumo, e por conta disso é que os Estados 

capitalistas têm demonstrado uma preocupação em defender o consumidor, pois indiretamente 

estão defendendo o próprio capitalismo. 

 No Brasil a nossa Constituição Federal reza no inciso XXXII do artigo 5º que o Estado 

promoverá a defesa do consumidor. Muitos entendem ser este dispositivo a fonte deste novo 

ramo do direito. Recorremos aos ensinamentos do doutrinador Antonio Herman
16

: 

                                                
16

 BENJAMIN, Antonio Herman V. Manual de direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 

p. 24. 
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Considera-se que foi um discurso de John F. Kennedy, no ano de 1962, em que 

este presidente norte-americano enumerou os direitos do consumidor e os 

considerou como novo desafio necessário para o mercado, o início da reflexão 

jurídica mais profunda sobre este tema. O novo aqui foi considerar que ―todos 

somos consumidores‖, em algum momento de nossas vidas temos este status, 
este papel social e econômico, estes direitos ou interesses legítimos, que são 

individuais, mas também são os mesmos no grupo identificável (coletivo) ou 

não (difuso), que ocupa aquela posição de consumidor. Do seu aparecimento 

nos Estados Unidos levou certo tempo par ―surgir‖ legislativamente no Brasil, 

apesar de ter conquistado facilmente a Europa e todos os paises capitalistas da 

época. Isso porque o direito do consumidor é direito social típico das 

sociedades capitalistas industrializadas, onde os riscos do progresso devem ser 

compensados por uma legislação tutelar (protetiva) e subjetivamente especial 

(para aquele sujeito ou grupo de sujeitos). 

 

 Mas porque falar em capitalismo inicialmente? Como buscou-se evidenciar até agora é 

o consumo o objetivo principal do referido sistema. Sem consumo não há lucro, e a falta de 

lucro gera crise econômica. Neste diapasão devemos frisar a idéia de que a medida que o 

consumo aumentou na história o capitalismo se modificava e entrava em um novo momento. 

 Disso podemos concluir que ao longo da história a sociedade foi induzida a consumir 

para que o sistema capitalista mantivesse o seu vigor. Isso nos fez chegar aos dias de hoje 

produzindo, e principalmente, consumindo em massa. Por isso a necessidade premente de 

proteger essa massa consumidora, uma vez que, todos dentro da sociedade são consumidores 

conforme ensina o professor Herman. 

 

2.1. Capitalismo e Liberdade: uma reflexão necessária. 

 

 Ao falarmos de capitalismo entendemos necessário fazer algumas ponderações sobre a 

liberdade, analisada a luz do referido sistema. Recorremos ao professor Herman citado acima, 

que enumera a liberdade de escolha como um dos direitos básicos do consumidor. 

 Nessa direção José Ferrater Mora
17

 ensina-nos que: 

 
Para Santo Tomás (cf. S. Theol. , I q. LXXXII, a 1 e 2; LXXXIII a I; I-II, q. 

VI, a 1), o homem goza de livre-arbítrio ou liberdade de escolha. Também 

possui, naturalmente, vontade, a qual está livre de coação, pois se assim não 

fosse não mereceria esse nome. Mas estar livre de coação é uma condição, não 

é toda a vontade. É necessário, com efeito, que algo acione a vontade. Esse 
algo é o intelecto, que apreende o bem como objeto da vontade. Parece, desse 

modo, que a liberdade fica eliminada. Mas o que ocorre é que não se reduz ao 

livre-arbítrio; a liberdade propriamente dita é também o que logo viria a ser 

chamada uma ―espontaneidade‖. Esta consiste em seguir o movimento natural 

próprio de um ser e, no caso do homem, consiste em seguir o movimento para 

                                                
17

 MORA, José Ferrater. Dicionário de Filosofia. Tradução Roberto Leal Ferreira e Álvaro Cabral. 3. ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 411-412. 
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o bem. Assim, não há liberdade sem escolha, mas a liberdade não consiste 

unicamente em escolher e ainda menos em escolher a si mesma, de forma 

completa e absoluta: consiste em escolher algo transcendente. 

 

 Queremos então focar a atenção em um detalhe. No sistema capitalista nos é dada a 

liberdade de escolha. Porém, não nos é dada a liberdade de escolher, ou não, se iremos 

consumir. Pois conforme o professor Antonio Herman Benjamim ―[...] somos todos 

consumidores‖ 
18

. 

 Mas o que é a liberdade? Tal resposta irá variar, pois sempre dependerá de qual é o 

destinatário da pergunta, e em qual período histórico este destinatário se encontra. Por 

exemplo, se tal pergunta for feita a um detento, a um burguês, ou a um escravo, teremos 

grande chance de que as três respostas sejam diferentes.  

 Nicola Abbagnano
19

 entende que a liberdade possui três definições. 

 
Liberdade (...) Esse termo tem três significados fundamentais, correspondentes 

a três concepções que se sobrepuseram ao longo de sua história e que podem 
ser caracterizadas da seguinte maneira: 1ª L. como autodeterminação ou 

autocausalidade, segundo a qual a L. é ausência de condições e de limites; 2ª L. 

como necessidade, que se baseia no mesmo conceito da precedente, a 

autodeterminação, mas atribuindo-a à totalidade a que o homem pertence 

(Mundo, Substância, Estado); 3ª L. como possibilidade ou escolha, segundo a 

qual a L. é limitada e condicionada, isto é, finita. Não constituem conceitos 

diferentes as formas que a L. assume nos vários campos, como p. ex. L. 

metafísica, L. moral, L. política, L. econômica, etc. As disputas metafísicas, 

morais, políticas, econômicas, etc., em torno da L. são denominadas pelos três 

conceitos em questão, aos quais, portanto, podem ser remetidas as formas 

específicas de L. sobre as quais essas disputas versam.. 

 

 Para entendermos o que é a liberdade devemos analisar em qual contexto estamos 

inseridos. Ademais devemos ter em mente que a liberdade plena não existe, levando-se em 

conta a vida em sociedade regida pelo contrato social, conforme previu Jean Jaques 

Rousseau
20

 ao dizer, em linhas gerais, que ―o Estado foi criado a partir do somatório de uma 

fração da liberdade de cada indivíduo‖. 

 Porém, isso não impede que o homem seja livre. Para tanto é necessário ter 

consciência dos acontecimentos externos, ou seja, o homem é livre quando tem conhecimento 

dos fatos e mediante reflexão intima autoriza sofrer limitações em sua liberdade. 

Segundo José Ferrater
21

 é essa consciência que dirá se o homem é livre ou não: 

                                                
18 BENJAMIN, 2008, p. 24. 
19 ABBAGNANO, Nicola, 1901. Dicionário de Filosofia. Tradução Alfredo Bosi. 2. ed. São Paulo: Ed. Martins 

Fontes, 1998. p. 605. 
20 ROUSSEAU, Jean-Jacques.  Do contrato social: ou princípios do direito político. Tradução Pietro Nassetti. 

São Paulo: Editora Martin Claret, 2003. 
21 MORA, 1998, p. 409. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2545



 
E para os filósofos que, como os neoplatônicos, equiparavam ser si mesmo a 

poder consagrar-se à ‗contemplação‘, a liberdade consiste fundamentalmente 

em ‗contemplar‘ e em recusar a ação – ou, o que dá no mesmo, a agir como se 

não se agisse, tirando toda a importância da ação. Além disso, em muitos 

casos, concebeu-se a liberdade como a consciência da necessidade; quando se é 
um ser racional, chega-se à compreensão do destino, e essa compreensão é 

essencialmente ‗libertadora‘. Por isso, o sábio é aquele que compreende e 

aceita a ordem cósmica, ou então o Destino, que deixam de ser, então, pelo 

menos no sentido ‗pessoal‘, uma ‗coação‘. 

 

 Ocorre, que o capitalismo com sua produção em massa em ritmo frenético levou a 

sociedade a consumir sem se dar conta de todo o processo, e isso não é liberdade segundo a 

citação. Para que tenhamos uma noção dessa produção em massa recorremos a informação 

dada pela Fabrica Internacional de Automóveis de Turin – FIAT
22

, filial do Brasil: 

Instalada em Betim (MG), desde 1976, a Fiat Automóveis opera atualmente em 
três turnos com ritmo de produção diária superior a 3.000 carros. Com 

investimentos na ordem de R$ 5 bilhões até 2010, a Fiat Automóveis prepara-

se para consolidar uma capacidade de produção de 800 mil veículos por ano, o 

que a torna uma das maiores fábricas de automóveis do mundo. A Fiat 

Automóveis investe também em pesquisa e desenvolvimento de produtos, 

novas tecnologias, qualidade e capacitação da engenharia para executar 

projetos cada vez mais ousados e inovadores. Tudo em sintonia com os desejos 

e as aspirações dos clientes. Em 2007, o faturamento da Fiat foi de R$ 22,7 
bilhões, 39,6% maior que o obtido no ano anterior, refletindo o maior volume 

de vendas no mercado brasileiro. A maior empresa do Grupo Fiat no Brasil 

fechou o ano com 607.598 veículos emplacados. Já as exportações atingiram 

cerca de 102.609 unidades. 

Liberdade no capitalismo seria o consumo consciente. Consciente de toda a estrutura 

que envolve o processo de produção e consumo. 

 Essa consciência comunga com os ensinamentos de Kant citados por José Ferrater
23

 

 
Kant estabelece que, no domínio dos fenômenos, que é o reino da Natureza, há 

um completo determinismo; é totalmente impossível ‗salvar‘ dentro dele a 

liberdade. Esta, em Contrapartida, apresenta-se dentro do domínio do númeno 
(ver), que é fundamentalmente o reino moral. A liberdade, em suma, não é, 

nem pode ser, uma ‗questão física‘; é só e unicamente uma questão moral. 

 

 

 Isso nos permite entender que no capitalismo atual não estamos exercendo a liberdade, 

não somos livres, estamos presos ao consumo involuntário e inconsciente. 

 

2.2. O que é Consumo/Consumo Consciente? 

 

                                                
22

 Mundo Fiat – Institucional. Disponível em: <http:www.fiat.com.br>. Acesso em: 11 mar. 2010. 
23 MORA, op cit.,  p. 413. 
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 Como vimos anteriormente o consumo é a força motriz do capitalismo. Segundo 

Aurélio Buarque
24

 consumo é, ―1 Ato ou efeito de consumir; gastar. 2. Extração de 

mercadorias. 3. Aplicação das riquezas na satisfação das necessidades econômicas do 

homem”. 

 Tamanha a importância do consumo em nossas vidas que hoje os padrões de consumo 

de um cidadão pode ser usado para demonstrar a qual classe social pertence. Ademais como 

nos ensina Antonio Herman todos nós hoje assumimos em vários momentos de nossa vida a 

condição de consumidor. 

   Se Aurélio nos diz que consumo é o ato ou efeito de consumir, devemos buscar uma 

definição para o verbo. Na página do Instituto Akatu encontramos a seguinte definição
25

 

 
Consumir implica em um processo de seis etapas que, normalmente, 

realizamos de modo automático e, mais ainda, muitas vezes impulsivo. O mais 

comum é as pessoas associarem consumo a compras, o que está correto, mas 

incompleto, pois não engloba todo o sentido do verbo. A compra é apenas uma 

etapa do consumo. Antes dela, temos que decidir o que consumir, por que 

consumir, como consumir e de quem consumir. Depois de refletir a respeito 

desses pontos é que partimos para a compra. E após a compra, existe o uso e o 

descarte do que foi adquirido. 

 

 Mas a definição do que seja consumo e consumir não deve ser o nosso destino e sim 

parte de um trajeto, pois hoje não basta saber do que se trata o substantivo e o verbo citados 

acima. Hoje precisamos ir mais além e saber o que é o ―consumo consciente‖. Seria a ação de 

refletir sobre a ação de consumir a sua conseqüência para a humanidade
26

 

 
E o que é consumo consciente? É consumir levando em consideração os 

impactos provocados pelo consumo. Explicando melhor: o consumidor pode, 

por meio de suas escolhas, buscar maximizar os impactos positivos e 

minimizar os negativos dos seus atos de consumo, e desta forma contribuir 

com seu poder de consumo para construir um mundo melhor. Isso é Consumo 
Consciente. Em poucas palavras, é um consumo com consciência de seu 

impacto e voltado à sustentabilidade. 

 

 Não se pode negar que quando o homem optou em se agrupar em sociedade conforme 

a descrição de Aristóteles em sua obra ―Política‖ onde o homem primeiro se agrupou em 

família, depois em aldeias, e por último em cidades-estado, estava na verdade abrindo mão do 

indivíduo para priorizar o coletivo, e de lá para cá uma ação do indivíduo passou a refletir em 

todo o conjunto social. 

                                                
24 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário de Língua Portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Editora Nova Fronteira. 1986. p. 461-462.  
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 E hoje isso não é diferente, diga-se de passagem, parece-nos mais freqüente. Afinal 

hoje somos mais de seis bilhões de pessoas no mundo
27

 ―O relógio da população mundial, 

mecanismo criado pelo censo dos Estados Unidos para contar quantos somos e em que ritmo 

crescemos, indicará nesta noite que o mundo atingiu a marca de 6,5 bilhões de pessoas‖.  

Dessa forma o ato de um individuo pode trazer conseqüências para toda a raça humana. 

 Para ser mais didático
28

 

Para ficar mais claro, vamos dar um exemplo simples. Você já deve ter ouvido 

falar que a água é um recurso natural escasso e que cerca de 30% da população 

mundial não tem acesso à água tratada de boa qualidade. Portanto, mesmo que 

você consiga arcar com sua conta de água, e portanto possa, em princípio, 
gastar o montante de água que lhe aprouver, tal fato trará como impacto a não 

disponibilidade de água, um recurso precioso e muito escasso, para um grande 

número de pessoas. (...) A falta de água de boa qualidade provoca diversos 

males. Entre 1995 e 2000, só no Brasil, ocorrerram 700 mil internações 

hospitalares por doenças relacionadas à falta de água e saneamento básico. 

Portanto, quando você fecha a torneira ao escovar os dentes, ao se ensaboar no 

banho e ao lavar a louça, você está praticando um ato de consumo consciente, 

um ato que terá um impacto positivo sobre a sociedade porque ajudará a 

preservar água para os outros; terá um impacto positivo para a economia 

porque adiará a necessidade de novos investimentos no setor; terá um impacto 

positivo sobre a natureza porque não estará pressionando as nascentes; e terá 

um impacto positivo para você, que vai economizar na conta de água. 

 

 Logo, quando estivermos, nós sociedade, refletindo sobre as ações e conseqüências do 

consumo para a coletividade é que seremos uma sociedade madura, no contexto da atual fase 

do capitalismo, pois essa maturidade ainda não é uma realidade em nossa sociedade. 

 

3. O Bolsão Sul-Mato-Grossense 

 

 Antes de adentrarmos ao assunto propriamente dito é salutar que se explique o que é o 

bolsão sul-mato-grossense. O bolsão trata-se de uma região informal do estado do Mato 

Grosso do Sul. É uma região que tem valores sociais, econômicos e culturais próprios. 

A referida região abrange 11 (onze) municípios da região leste do Mato Grosso do Sul
29

 

O Bolsão Sul-Matogrossense trata-se, ainda, da área de maior arrecadação 

fiscal do estado e também da mais rica em termos de PIB per capita, com quase 

o dobro do PIB per capita de qualquer uma das outras três mesorregiões do 
estado. Abrange os seguintes municípios: Três Lagoas, Brasilândia, Santa Rita 

do Pardo, Água Clara, Selvíria, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência, 

Cassilândia, Chapadão do Sul e Costa Rica. 

                                                
27 http://noticias.terra.com.br/mundo. Acesso em: 18 mar. 2010. 
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 Destes onze municípios apenas nove são comarcas
30

. São comarcas do estado de Mato 

grosso do Sul: Três Lagoas, Brasilândia, Água Clara, Paranaíba, Aparecida do Taboado, 

Inocência, Cassilândia, Chapadão do Sul e Costa Rica. 

Escolheu-se a região do bolsão por tratar-se de uma região importante dos pontos de 

vista sociocultural e econômico, além disso para facilitar a pesquisa. 

 

4. Ação Civil Pública: Um Instrumento Jurídico para  a Tutela do Consumidor. 

 

 Como foi dito anteriormente nessa fase do capitalismo, financeiro, onde a industria 

produz e a população consome em massa, os danos aos consumidores consequentemente são 

de proporção coletiva. Cite-se o jurista Uadi Lammêgo
31

 em comentário sobre o inciso XXXII 

do artigo 5º da Constituição Federal. 

 
Com o advento do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 11-9-

1990), implementou-se este inciso constitucional, que incumbiu ao Estado a 

importante missão de extirpar os danos que eentualmente atingissem 

consumidores. Realmente, a vida moderna das sociedades de massas e de 
consumo, nas quais o ter substitui, quase sempre, o ser, a preocupação 

preponderante é o lucro, a riqueza o aumento do patrimônio. Nisso, afloram 

com maior frequencia os problemas economicos, que repercutem nas relações 

de consumo. 

 

 Neste contexto é preciso que o Estado, que tem a incumbência de proteger o 

consumidor, temém lance mão de instrumentos jurídicos que sejam capazes depromover a 

defesa coletiva do consumidor. E o instrumento jurídico que pode auxiliar a defesa coletiva do 

consumidor é a Ação Civil Pública. 

Dessa forma, dispõe o artigo 1º da lei 7.347 de 24 de Julho de 1985, ―Regem-se pelas 

disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos 

morais e patrimoniais causados: l - ao meio-ambiente; ll - ao consumidor; III – à ordem 

urbanística; IV – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

V - por infração da ordem econômica e da economia popular‖. 

Mas o que vem a ser a Ação Civil Pública e qual a sua importância social? A resposta 

a tal pergunta pode ser encontrada nos ensinamentos do jurista Marcelo Abelha
32
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A ação civil pública constitui um dos remédios mais importantes do Direito 

brasileiro. O papel que este instrumento exerce no ordenamento jurídico 

transcende qualquer função meramente jurídica. Tal como ocorreu com o 

mandado de segurança, com as liminares, com o habeas corpus, entre outros 

institutos, a ação civil pública faz parte do cotidiano do brasileiro, que já a 

reconhece como o instrumento típico de proteção jurisdicional dos interesses 

coletivos (em sentido lato). Enfim, a ação civil pública é um instituto jurídico 

bastante popular. Sem dúvida que esta fama e respeitabilidade foi conquistada 

por causa da publicização jornalística das inúmeras ações civis públicas 

ajuizadas com o fim de proteger o meio ambiente, o consumidor, a moralidade 

administrativa, em fim, bens e valores que são caros a coletividade, mas que 
até o seu aparecimento, não eram tratados judicialmente com a adequação que 

o tema exigia. 

 

 Outro aspecto importante e que também foi lembrado por Marcelo Abelha é o 

referente a mudança da paradigma do Estado Liberal para o Estado Social. Ou seja, o Estado 

Liberal era caracterizado pelo detrimento do coletivo em função do indivíduo. Cite-se 

novamente o referido autor
33

. 

 
Pode-se, portanto, constatar que no Estado Liberal a participação deste ente 

supremo deve se dar por abstenção (omissão), como um dever negativo, qual 
seja, não podendo interferir na liberdade individual (direitos individuais). Em 

outros termos, podemos dizer que caberia ao Estado, como ente soberano, 

evitar que as liberdades individuais fossem cerceadas. A esfera de proteção era 

o indivíduo egoisticamente considerado e tudo se dava em função disso. 

 

 O que permite concluir que inicialmente o Estado atuava apenas como fiscal 

garantidos dos direitos individuais, nunca intervindo de maneira direta nas relações de seus 

cidadãos. Num segundo momento o Estado percebe a necessidade de intervir para promover a 

justiça social almejada.  

Percebe-se que a liberdade levada ao extremo pode propiciar que os fortes subjuguem 

os fracos e imponham condições pela força. Daí a necessidade da intervenção de um ser, 

Leviatã
34

, maior que ambos para garantir um mínimo de igualdade. Entendendo-se Leviatã 

como o Estado criado pelos cidadãos, segundo a idéia de Hobbes. 

Esta transformação, ou mudança de paradigma, do Estado Liberal para o Social foi 

explicada por Abelha
35

 da seguinte maneira:  

 

A transformação do Estado Liberal em Estado Social deve-se a uma série de 

mudanças de comportamento, inclusive, do próprio sistema capitalista, que 

passou a ser refém da necessidade de proteger em certa dose o trabalho 
humano que explorava ( o lado social), porque em última análise dele dependia 

para a formação da riqueza e manutenção do status quo. 

 

                                                
33 Ibid., p. 251. 
34 HOBBES, Thomas. Leviatã: ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. Tradução Pietro 

Nassetti. São Paulo: Editora Martin Claret, 2001. 
35 DIDIER JUNIOR; ABELHA, 2007, p. 252. 
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 Neste novo modelo de Estado, o Social, a ação civil pública ganha destaque ímpar, 

pois é um instrumento eficaz de promoção do que se denomina justiça social. 

 

4.1. Os Legitimados; e o porquê da escolha do Ministério Público dentre os demais.  

 

 São legitimados para propor a ação civil pública, segundo o artigo 5º da lei 7.347 de 

24/07/1985: ―Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: I - o Ministério 

Público; II - a Defensoria Pública; III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios; IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; V - 

a associação que, concomitantemente: a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos 

termos da lei civil; b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio 

ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico‖. 

 Importante frisar que um exemplo de autarquia que pode propor a ação civil pública é 

a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. O jurista James Eduardo Oliveira
36

 ensina sobre a 

referida legitimidade. 

 

A OAB está legitimada a pleitear a Defesa Coletiva dos Consumidores na 

condição de substituta processual, no caso de interesses de relevância social, 

como cumprimento de suas finalidades, dentre as quais o de Defesa da 

Constituição e da Justiça Social. (Conclusão Aprovada no 5º Congresso 

Brasileiro de Direito do Consumidor). 

 

Um outro legitimado para a propositura da Ação Civil Pública é o PROCON. Isso 

graças ao que dispõem os artigos 81 e 82, III do Código de Defesa do Consumidor – CDC 

(Lei 8.078/1990). Vejamos: ―Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e 

das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. (...) Art. 82. 

Para fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: (...) III – as entidades 

e órgãos da Administração Pública, Direta ou Indireta, ainda que sem personalidade jurídica, 

especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código‖. 

Portanto, extraímos do inciso III, citado acima, que o PROCON é uma entidade que se 

encaixa no perfil descrito pelo inciso, ou seja, mesmo sem a referida personalidade jurídica 

pode figurar no pólo ativo de ação civil pública que vise tutelar os direitos da coletividade 

consumidora. 

                                                
36

 OLIVEIRA, James Eduardo. Código de Defesa do Consumidor: anotado e comentado: doutrina e 

jurisprudência. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 681. 
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Nesta direção o jurista James Eduardo Oliveira
37

 traz um posicionamento do Superior 

Tribunal de Justiça – STJ: 

 

O PROCON – Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, por meio 

da Procuradoria Geral do Estado, tem legitimidade para ajuizar ação coletiva 

em defesa de interesses individuais homogêneos, assim considerados aqueles 
direitos com origem comum, divisíveis na sua extensão, variáveis 

individualmente, com relação ao dano ou à responsabilidade. São direitos ou 

interesses individuais que se identificam em função da origem comum, a 

reconhecer a defesa coletiva, isto é, a defesa de todos os que estão presos pela 

mesma origem. No caso, o liame esta evidenciado, alcançando os candidatos a 

inquilinos que são cobrados de taxas indevidas. (STJ, REsp. 200.827/SP. 3ª T., 

rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 25.5.2006, p. 176).    

 

Essa legitimidade pode causar dúvida devido ao fato de o PROCON não estar 

elencado no rol do artigo 5º da lei 7.347 de 24/07/1985. Ocorre, que a legitimidade do 

PROCON para a propositura de ação civil pública decorre da interpretação do artigo 82 do 

CDC, conforme o posicionamento do Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, também trazida 

por James Eduardo Oliveira
38

 

 
ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – Telefonia – Ação civil pública proposta 

pelo PROCON de Campinas – Concessão de liminar para sustar cobrança 

referente a serviço de consulta à lista de assinantes acionado por telefone 

celular – Alegação de da Telesp de ilegitimidade, ativa e passiva – Matéria de 

ordem pública que pode ser apreciada nesta instância – Descabimento da 

argüição – Legitimidade ativa reconhecida pelo CDC – Inteligência do art. 82, 

II e III – Legitimidade passiva que decorrente da existência de relação jurídica 

entre TELESP e Telesp Celular – Serviço e cobrança realizados pela TELESP 

e debitados pela Telesp Celular – Relação de litisconsórcio configurada – 

Argüição afastada. (1º TACivSP, AI 1145706-2. 9ª Câm., rel. Juiz Grava 

Brasil, j. 11.3.2003). 

 

Então, entende-se importante dizer que o PROCON tem sim a legitimidade para 

ajuizar ação civil pública para tutelar os direitos do consumidor, e este também é o 

posicionamento de Antonio Herman V. Benjamin
39

.  

Arrolados quais são os legitimados optou-se por escolher um em especial para servir 

de objeto de pesquisa. Cumpre-nos, então, esclarecer que o legitimado escolhido foi o 

Ministério Publico. 

Mas a que se deve a escolha? A escolha se deve a alguns motivos que serão descritos 

abaixo. Em primeiro lugar escolheu-se o Ministério Publico por se tratar a nossa pesquisa de 

uma pesquisa feita por amostragem. Além disso, essa limitação de apenas um legitimado 

                                                
37 OLIVEIRA, 2009, p. 681. 
38

 Ibid., p. 683. 
39 BENJAMIN, 2008. p. 329. 
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facilita a pesquisa, afinal a região do Bolsão é composta por onze municípios que somam uma 

área extensa que soma um total de 80.907 km² (oitenta mil novecentos e sete quilômetros 

quadrados)
40

. 

O terceiro motivo é o fato de o texto constitucional deixar claro que ―são funções 

institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos (art. 129, III). Embora se saiba que não se trata de legitimado exclusivo para tanto a 

propositura da referida ação. 

Outro motivo é a importância para a humanidade que tem o Ministério Público, pois 

estudiosos dão a informação de que a origem do Ministério Público data de 4.000 (quatro mil) 

anos no Egito onde um funcionário real denominado magiai desempenhava funções 

semelhantes as do órgão hoje
41

. 

No Brasil foi o alvará de 7 de Março de 1609 que criou o Tribunal de Relações da 

Bahia e inaugurou ainda as figuras do Procurador de feitos da coroa e do Promotor de 

Justiça
42

. 

Tamanha a importância do Ministério Público em nossa atualidade que não raro há 

quem defenda tratar-se o Ministério Público do ―quarto poder‖ da República. Parte dos 

operadores do direito combatem esta idéia
43

 

 
Não se trata de quarto poder, como pretendem alguns. É engano pensar que o 

alargamento de suas funções é o bastante para tal conclusão. Também é 

equivocada a postura de alguns, no sentido de invocarem o seu locus 

constitucional. Ora, pouco importa a posição tópica do Parquet, se o conteúdo 

normativo da Seção I, do Capítulo III, está posta neste ou naquele lugar. No 

dizer do Ministro Rodrigues Alckmin, ―a questão da colocação constitucional 

do Ministério Público entre os poderes é uma questão de somemos, pois o 

verdadeiro problema é a sua independência‖. De fato garantida a autonomia da 

instituição, torna-se despiciendo o problema, cujo interesse passa para o âmbito 
das especulações teóricas (STF, RTJ, 147: 120-130).       

 

 Entende-se que os defensores da idéia do Ministério Público como o quarto poder 

apenas estão buscando corresponder uma importância dada pelo próprio legislador 

constitucional. Tal importância se externa no artigo 127 da Constituição Federal: ―O 

Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

                                                
40 WIKIPÉDIA. Bolsão sul-mato-grossense. Disponível em: <http:www.wikipedia.org/busca/Bolsão Sul-Mato-

grossense>. Acesso em: 16 mar. 2010.  
41 BULOS, 2007, p. 1118. 
42

 Ibid., p. 1118. 
43 Ibid., p. 1121. 
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incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis‖. 

 Além disso, ensina-nos o doutrinador Ricardo Castilho
44

 que: 

 
Cumpre observar que a legitimação ativa é atribuída por lei a uma série de 

entidades, sendo que a maioria delas é afeta à administração pública (direta ou 
indireta). Se, por um lado, esta atuação é vantajosa na medida em que se 

consubstancia na substituição dos titulares dos interesses em tela, garantindo a 

efetiva tutela dos direitos lesionados, por outro implica a necessidade de se 

reconhecer que, no mais das vezes, é o próprio Estado que põe em risco ou 

causa danos efetivos aos interesses de toda a coletividade, o que torna difícil, 

portanto, a defesa desses interesses pelo mesmo Estado.  

 

Portanto, essa gama de nobres motivos contribuíram para que fosse escolhido o 

Ministério Público como o legitimado escolhido para ser objeto de estudo do presente 

trabalho. 

 

5. A Pesquisa Realizada 

 

 Dessa forma, foi realizada pesquisa entre os dias 12 e 14 de março de 2010 no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul – TJ/MS, respeitados os seguintes passos (primeira 

página, consulta processos, 1º grau, comarca desejada, e nome da parte). 

 Importante que se destaque o fato de que tal pesquisa via site do TJ/MS é limitada a 

500 (quinhentos processos) por comarca consultada. Destaque-se ainda o fato de que na 

comarca de Inocência no ato da busca foram disponibilizados apenas 438 (quatrocentos e 

trinta e oito) processos. 

 Dessa forma na região do Bolsão composta por onze municípios e nove comarcas 

foram pesquisados um total de 4.438 (quatro mil quatrocentos e trinta e oito) processos. 

 Deste montante apenas 77 (setenta e sete) processos, ou 1.73 % (um vírgula setenta e 

três por cento) são ação civil pública. E quando buscamos uma proporção de quantas dessas 

ações civis são para tutelar o consumidor o percentual diminui consideravelmente a casa dos 

0,0675% (zero virgula zero seiscentos e setenta e cinco por cento). 

 Tal percentual corresponde a apenas 3 (três) processos dentre 4.438 (quatro mil 

quatrocentos e trinta e oito) processos pesquisados. Tais processos foram propostos pelo 

Ministério Público das comarcas de Paranaíba (Autos: 018.09.003711-9); Inocência (Autos: 

036.06.000364-8); Chapadão do Sul (046.08.001594-3). 

                                                
44
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Ante ao baixo percentual de ações civis utilizadas em prol da proteção com 

consumidor em uma época, em que frise-se, se produz e se consome em massa. E que 

conseqüentemente deve-se priorizar ações que defendam, protejam, em massa. 

 

 

6. A Sociedade Consumidora Brasileira 

 

 Evidentemente não devemos, e não podemos, atribuir culpa ao Ministério Público 

devido aos baixos índices de uso da ação civil pública na defesa do consumidor na era do 

consumo em massa. 

 Nos sociedade, não podemos nos deixar por essa verdadeira letargia social que faz 

com que de maneira irresponsável a sociedade apenas cobre resultados das instituições 

criadas, e que não assuma a sua parcela, considerável, de responsabilidade pelo atual quadro. 

Portanto, pertinente é a citação de uma pesquisa idealizada pelo Instituto Akatu para 

testar a maturidade dos brasileiros com relação ao consumo consciente. Tal pesquisa foi 

exibida no programa ―Fantástico‖ da rede globo de televisão no dia 28/02/2010
45

 

 
A reportagem idealizada pelo Akatu e pela agência de publicidade 

Lew’Lara\TBWA e exibida no Fantástico, no domingo, dia 28 de fevereiro, 

flagrou brasileiros aprovando empreendimentos de alto padrão nos mais 
famosos cartões postais do país, mesmo sabendo que eles causam danos ao 

meio ambiente. A maioria dos entrevistados se mostrou interessado em 

comprar apartamentos projetados em lugares públicos destinados ao lazer. Nas 

areias da Boa Viagem, em Recife, 61% aprovou o empreendimento e, na praia 

de Pitangueiras, no Guarujá, 59% das pessoas gostaram da idéia de construir o 

prédio na areia da praia. ‗Havia o pressuposto de que as pessoas achariam um 

absurdo construir um prédio na areia da praia, mas essa não foi a reação da 

maioria, que pelo contrário, se mostrou muito interessada em comprar. Alguns 

ainda questionaram a legalidade dos empreendimentos, mas poucos ficaram 

indignados do ponto de vista ético‘, expõe Helio Mattar, diretor presidente do 

Akatu. 

 Evidentemente uma população que ainda pensa dessa forma ainda esta muito aquém 

do padrão de consciência ideal para que possa desenvolver um papel de destaque na estrutura 

do capitalismo. 

Então, ao invés de atribuir culpa a alguém, a sociedade deve assumir sua própria 

culpa. Isso porque a própria sociedade ainda precisa evoluir do ponto de vista sociocultural e 

conseqüentemente entender três aspectos fundamentais do ato de consumir; 1º) que o cidadão 
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é forçado a consumir; 2º) esse consumo tem impactos; 3º) e que consumir implica em exercer 

direitos e deveres. 

Novamente fez-se necessária a citação do pronunciamento do diretor presidente do 

Instituto Akatu
46

 

 

Mattar chama atenção para o objetivo principal das reportagens: ‗acredito que 

foi um jeito muito criativo e ousado de levar as pessoas à reflexão e, é 
fundamental que não apontemos o dedo para quem manifestou desejo de 

comprar o apartamento. Isso tem de ser colocado no contexto da cultura de 

uma sociedade em que não há sensibilidade para os impactos do consumo. Se a 

pessoa tem dinheiro, e se é algo legal, compra e está resolvido. As pessoas não 

têm consciência dos impactos. Entretanto, quando isso for levado ao nível da 

consciência, elas não comprarão e tomarão outras decisões. Hoje, não é assim 

— hoje, se é legal, é ético‘. 

 

De fato evidenciamos que a cultura ainda pesa muito nas escolhas do cidadão 

brasileiro, e conseguiremos promover uma mudança neste quadro quando tivermos de fato 

uma sociedade mais madura, que não consuma sem antes promover uma reflexão sobre as 

reações geradas por suas escolhas. 

 

7. Considerações Finais 

 

 Entende-se que de fato o presente foi eficaz em nos demonstrar que hoje vivemos em 

uma sociedade de massas, isto é, que produz e consome em massa. Demonstrou-se também 

que desde a época de Aristóteles já se dizia que o consumismo exacerbado não era caminho 

para a felicidade. 

 Neste sentido, o que se vê hoje é uma sociedade que consome de maneira involuntária. 

Tal prática de consumo sem reflexão esta se perpetuando no meio social, promovendo uma 

verdadeira letargia que se reflete em toda a sociedade. 

Logo, percebe-se que tal letargia atingiu inclusive o Ministério Público das comarcas 

pesquisadas; o que é natural uma vez que este é parte dessa sociedade. Ousa-se dizer isso 

porque conforme consta no item 4 (quatro) deste artigo, foi realizada pesquisa em 4.438 

(quatro mil quatrocentos e trinta e oito) processos, dos quais apenas 0.675% (zero virgula 

seiscentos e setenta e cinco por cento) eram ação civil pública que objetivavam a defesa do 

consumidor. 
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Evidente que a sociedade não tem legitimidade moral para atribuir culpa ao Ministério 

Público, pois conforme uma pesquisa realizada pelo Instituto Akatu a nossa sociedade não 

esta amadurecida para ocupar seu papel dentro do capitalismo de massas. Isso se evidencia 

pelo resultado da pesquisa onde se constatou que ―[...] os brasileiros aprovam 

empreendimentos de alto padrão nos mais famosos cartões postais do país, mesmo sabendo 

que eles causam danos ao meio ambiente‖ 
47

. 

Portanto, constatou-se de fato que a ação civil pública esta sendo usada pelo 

Ministério Público de maneira a quem do ideal. Com isso a ―defesa em massa‖ dos 

consumidores fica prejudicada. Ademais deixa evidente que não estamos garantindo 

efetividade aos direitos fundamentais do consumidor. 

Porém, importante deixar-se claro que tal quadro somente poderá ser alterado com 

uma mudança de cultura da sociedade.         
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OS INIMIGOS DA GLOBALIZAÇÃO: UMA REFLEXÃO SOBRE O "LUGAR" DOS POBRES
NO CONTEXTO ECONOMICO GLOBAL

THE ENEMIES OF GLOBALIZATION: A REFLECTION ON THE "PLACE" OF THE POOR IN THE
GLOBAL ECONOMIC CONTEXT

SORAIA DA ROSA MENDES

RESUMO
Neste artigo intitulado OS INIMIGOS DA GLOBALIZAÇÃO: UMA REFLEXÃO SOBRE O “LUGAR”
DOS POBRES NO CONTEXTO ECONOMICO GLOBAL é analisada a construção ideológica das
concepções de underclass e inimigo enquanto estratégia econômica global de encarceramento e
criminalização da pobreza. Um programa político-ideológico que encontra sentido atualmente nos termos
underclass e inimigo. Underclass como a síntese de um pensamento segundo o qual os pobres são
responsáveis pelos males da degeneração social. E, inimigo como aquele que deve responder penalmente
pelo que é e não pelo ato que tenha praticado. Em qualquer hipótese, na concepção aqui adotada de algum
modo underclass e inimigo são os indivíduos descartáveis e descartados pelo sistema produtivo.
PALAVRAS-CHAVES: underclass, inimigo, sociedade civil, globalização economica. underclass, inimigo,
sociedade civil, globalização economica. underclass, inimigo, sociedade civil, globalização economica.

ABSTRACT
In this article titled THE ENEMIES OF GLOBALIZATION: A REFLECTION ON THE "PLACE" OF
THE POOR IN THE GLOBAL ECONOMIC CONTEXT analyzes the ideological construction of the
concepts of underclass and enemy while overall economic strategy of incarceration and criminalization of
poverty. A political-ideological program that is currently under way underclass and enemy. Underclass as the
synthesis of a thought according to which the poor are responsible for the evils of social degeneration. And
the enemy as one who must answer for what is criminal and not the act he has committed. In any case, the
design adopted here somehow underclass and enemy individuals are disposable and discarded by the
production system.
KEYWORDS: underclass, enemy, civil society, economic globalization.

 

 

INTRODUÇÃO

Não parece assustador o fato de que nos Estados Unidos mais de 5% da população viva nas prisões? De que
existam 750 pessoas presas por 100 mil habitantes?  Que existam 5 milhões de pessoas cumprindo penas
alternativas? Enfim, que 7,5 milhões estadunidenses estejam penalmente controlados? Entretanto, como bem
diz David Garland (2008), nós rapidamente nos acostumamos às coisas como elas são e facilmente viver no
imediatismo do presente e perder o senso do processo histórico que gerou o atual estado de coisas.
(GARLAND, 2008, p. 41)

Longe de qualquer forma de determinismo, muito especialmente econômico, a história que precisa ser
(re)lembrada  é a de que no Estado Moderno a instituição do capitalismo como modo de produção central e
determinante de uma estrutura social dividida basicamente em duas classes deu ao cárcere (até então
entendido como uma mera sala de espera de torturas e suplícios) um novo significado Surgindo, a partir daí,
as primeiras instituições destinadas à reclusão dos pobres.

A prisão passa a ser a proposta para o controle das classes marginais. Independentemente das camadas da
população às quais pode ser aplicada (pobres, vagabundos, prostitutas, criminosos), sua utilidade consiste no
fato de que agora o corpo é valorizado por encerrar uma potencialidade produtiva, e os sistemas de controle
têm início concentrando-se nas atitudes, na moralidade, na alma dos indivíduos. (DE GIORGI, 2006, p. 41)

Como afirmam Rusch e Kirchheimer (2004) os diferentes sistemas penais e suas variações estão intimamente
relacionados às fases do desenvolvimento econômico. E é com a constituição do Estado Moderno que o
cárcere se torna a materialização de um modelo ideal de sociedade capitalista industrial, um modelo que se
consolida através de um processo de “desconstrução” e “reconstrução” contínua dos indivíduos no
interior da instituição penitenciária. O pobre se torna criminoso, o criminoso se torna prisioneiro e, enfim,
o prisioneiro se transforma em proletário. (DE GIORGI, 2006, p. 44/45)

Começa a funcionar a gangorra cárcere-fábrica em cujas extremidades estão a mão-de-obra excedente a ser
deslocada de uma a outra extremidade de acordo com necessidade do novo sistema econômico. A
penitenciária nasce e se consolida como uma instituição complementar à fábrica. Ou seja, como mecanismo à
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disposição das exigências do sistema de produção industrial nascente.

Séculos se passaram e os pobres, vagabundos, prostitutas e pequenos criminosos continuam sendo o alvo
central, senão único, do sistema punitivo encarcerador consubstanciado em um programa político-ideológico
que encontra sentido atualmente nos termos underclass e inimigo. Underclass como a síntese de um
pensamento segundo o qual os pobres são responsáveis pelos males da degeneração social. E, inimigo como
aquele que deve responder penalmente pelo que é e não pelo ato que tenha praticado. Em qualquer hipótese,
na concepção aqui adotada de algum modo underclass e inimigo são os indivíduos descartáveis e
descartados pelo sistema produtivo.

Como ressalta Loïc Wacquant (2001) no início dos anos 90 (embora com contornos já delineados desde a
década que os antecedeu), a par da aceleração do processo de globalização econômica, inicia-se o processo
de globalização de um modelo específico de política criminal cuja tese fundante é a necessidade de
diminuição (ou, se possível, extinção) de políticas sociais de amparo aos pobres, aos quais a única ação
estatal possível seria a criminal.

Contudo, da mesma forma que a economia globalizou-se também a idéia de uma sociedade civil mundial ou
transnacional globalizou-se. Daí porque o objetivo deste trabalho é refletir sobre as possibilidades de reação
contra-hegemônica de parte da sociedade civil globalizada e contrárias aos paradigmas punitivos instalados
com as doutrinas da tolerância zero ou movimentos do tipo lei e ordem.

 

O CONTROLE DA UNDERCLASS

Desde os anos 80 do século XX, na acepção que lhe cunhou Charles Murray (mentor intelectual da tolerância
zero), a palavra underclass serve para identificar as legiões de pobres que beneficiários de programas sociais
seriam avessos ao trabalho e, por tal motivo, responsáveis pela ruína social e devastação moral tanto das
metrópoles norte-americanas, quanto de cidades européias.[1]

Em seu livro Losing ground. American social policy 1950-1980 (1984), Murray prega a necessidade de, por
exemplo, impor o matrimônio sobre aos jovens pobres. Por um lado porque os jovens seriam essencialmente
bárbaros e indolentes. E por outro porque as jovens sempre estão prontas a engravidar pela mera diversão
que manter relações sexuais lhes proporciona e pelo  “status social” que adquirem ao ter um filho.

Na ótica de Murray as políticas de bem-estar social, de um lado, foram responsáveis por um aumento do
orçamento público entre 1950 e 1980, e por outro não  levaram à diminuição dos problemas sociais. Segundo
ele, ao contrário, os índices de pobreza e desemprego, de famílias monoparentais chefiadas por mulheres, de
filhos ilegítimos e gravidez de adolescentes aumentaram muito nos guetos negros, assim como as várias
modalidades de violência e criminalidade. (KOWARICK, 2003)

Segundo os conservadores, os programas dos anos 60 (a chamada War on Poverty), tiveram péssimos
resultados. E, neste sentido, além de culpar as vítimas da pobreza, estava-se também atacando a
generosidade dos governos do Partido Democrático que corroeu a vontade de trabalhar, solapando a vida
familiar estável e estimulando comportamentos ilegais, já que a ajuda vinda de programas sociais
estimulavam o desemprego voluntário e a desorganização familiar. Como vale transcrever do trabalho de
Kowarick (2003)

 

O raciocínio do autor [Murray] no que concerne a filhos ilegítimos está baseado na trama
hipotética de dois jovens trabalhadores sem qualificação profissional – Harold and Phyllys – na
qual, não estando casados, ela está grávida. Em 1950, quando inexistiam subsídios a mães
solteiras, seguindo um cálculo racional, eles, supostamente, escolhem o casamento e a busca de
remuneração por meio de inserção no mercado de trabalho. Dez anos depois, há subsídio para
mães solteiras, e, portanto, nesse momento, a escolha lógica seria a de não se casarem. Já nos
anos de 1970, a ajuda é maior do que o salário que Harold poderia obter na hipótese de não se
casarem e, assim, enquanto ele opta por permanecer desempregado e não se casar, ela prefere
continuar tendo filhos (...) (KOWARICK, 2003, p. 67)

 

O conservadorismo sempre suscitou fortes críticas. E nos anos 90 estas teses foram denunciadas como novas
modalidades de racismo e de sexismo.  Todavia, as propostas de Murray se popularizaram pelo mundo. E na
Europa, no seio do Partido Trabalhista inglês de Tony Blair, nasce a idéia de medidas punitivas que visavam
impedir as jovens mães de ter filhos e pressionar os “pais ausentes” a assumir encargos financeiros de sua
progenitura ilegítima.
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Vê-se desenhar assim um franco consenso entre a direita americana mais reacionária e a
autoproclamada vanguarda da ‘nova esquerda’ européia em torno da idéia segundo a qual ‘maus
pobres’ devem ser capturados pela mão (de ferro) do Estado e seus comportamentos, corrigidos
pela reprovação pública e pela intensificação das coerções administrativas e das sanções penais.
(WACQUANT, 2001, p. 40)

 

   

A argumentação dominante deixou de estar centrada nas análises macroestruturais – mudanças tecnológicas
e organizacionais, desindustrialização, deterioração e êxodo urbano, dinâmica das classes, preconceito racial,
ou na questão feminina. Esses enfoques perderam grande parte de sua capacidade persuasiva na medida em
que sucumbiram na avalanche explicativa que culpabilizava os pobres por sua situação. (KOWARICK, 2003,
p. 68)

Para a Criminologia que a aguda crítica de Muñoz Conde (2008) denomina de “criminologia da vida
cotidiana” (caracterizada por um pragmatismo desprovido de qualquer bagagem teórica), o cidadão comum
não se interessa pela eficácia preventiva geral das cominações penais em abstrato, e desvinculadas dos casos
concretos, senão pela forma de prevenir o cometimento do delito e de chegar a ser vítima de tais crimes.
(MUNOZ CONDE, 2008, p. 255/256)

Assim, o que importa é reduzir as taxas de criminalidade que, em tese, mais importunam os cidadãos, como
furtos, roubos, danos, agressões ou outras condutas consideradas socialmente nocivas, mas desprovidas de
lesividade relevante, como consumo de drogas em público, pichações, pedir dinheiro para cuidar automóveis
estacionados em via pública ou mendigar, prostituir-se ou dormir nos parques. Estes pobres, prostitutas,
alcoólatras e vagabundos, são conhecidos, agora, sob o rótulo de underclass.

É interessante notar que, no Brasil, este ideário, direta ou indiretamente tem eco em propostas como a do
parlamentar brasileiro Antonio Carlos Biscaia, do PT do Rio de Janeiro, que torna crime a cobrança para
vigiar veículos estacionados em vias públicas, normalmente praticada pelos conhecidos flanelinhas[2], ou de
outros importantes políticos ao redor do mundo que buscam criminalizar a prostituição[3].

Mas, enfim, o substrato político-ideológico sintetizado na repressão da underclass da era Reagan-Bush/pai,
em tempos de Bush/filho ainda encontrará contornos punitivos melhor delineados com a concepção de
inimigo: nossa próxima abordagem.

 

PUNIR O INIMIGO

O despontar da chamada tolerância zero cuja prática implica coibir delitos menores (tais como a embriaguez,
jogatina, mendicância, atentados aos costumes, ameaças) e outros comportamentos anti-sociais associados
aos sem-teto tem objetivos ideológicos ainda maiores do simplesmente tratar os pobres como uma
underclass.

Por ocasião de uma conferência na Heritage Foundation, um dos grandes think tank neoconservador aliado
ao Manhattan Institute na campanha de penalização da pobreza, William Bratton, que foi chefe da polícia
municipal de Nova York, nos anos 90, dizia:

Em Nova York, sabemos onde está o inimigo[4]’, [...]os ‘squeegee man’, esses sem-teto que
acossam os motoristas nos sinais de trânsito para lhes propor lavar seu pára-brisa em troca de uns
trocados (o novo prefeito Rudolph Giuliani fez deles o símbolo amaldiçoado da decadência social
e moral da cidade, e a imprensa popular os assimila abertamente à epidemia: ‘squeegee pests’),
‘os pequenos passadores de droga, as prostitutas, os mendigos, os vagabundos e os pichadores’.
Em suma, o subproletariado que suja e ameaça. É nele que se centra prioritariamente a política de
‘tolerância zero’ visando restabelecer a ‘qualidade de vida’ dos nova-iorquinos que, ao contrário,
sabem se comportar em público.  (WACQUANT, 2001, p. 26-27)

 

No mundo acadêmico a tese justificadora e legitimadora de um “direito penal do inimigo” deve-se a Günther
Jakobs (2008) para quem os inimigos são os criminosos econômicos, terroristas, delinqüentes organizados,
autores de delitos sexuais e outras infrações penais perigosas. Ou seja, o inimigo é quem se afasta de modo
permanente do Direito e não oferece garantias cognitivas de que vai continuar fiel à norma.

Este inimigo para Jakobs (2008) não é pessoa e contra ele, portanto, não se justifica um procedimento penal
(legal), mas, sim, um procedimento de guerra. Afinal, alguém que não oferece segurança cognitiva suficiente
de um comportamento pessoal, não deve esperar ser tratado como pessoa. E o Estado não deve tratá-lo
como pessoa, sob pena de vulnerar o direito à segurança dos demais cidadãos.

Surgem, então, dois tipos de Direito Penal. Um para o cidadão, que deve ser respeitado e contar com todas
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as garantias penais e processuais. E outro Direito Penal: o do inimigo, que deve ser tratado como um perigo
em potencial.

O Direito Penal do cidadão é um Direito Penal de todos; o Direito Penal do inimigo é contra aqueles que
atentam permanentemente contra o Estado: é coação física, até chegar à guerra. Cidadão é quem, mesmo
depois do crime, oferece garantias de que se conduzirá como pessoa que atua com fidelidade ao Direito.
Inimigo é quem não oferece essa garantia. (GOMES, 2008, P. 296/297)

Em verdade, a idéia de inimigo está intimamente ligada ao fato de que, com a globalização o capital muda de
natureza. Diferentemente do capital produtivo, o capital globalizado não é controlado por empresários, mas
por administradores de grandes conglomerados de visam obter o maior lucro possível no menor tempo
possível.  (ZAFFARONI, 2007)

Como ressalta Zaffaroni (2007) em decorrência primordialmente deste fenômeno, foi estimulada uma
legislação de caráter inquisitorial à semelhança das formas punitivas medievais, que inclui espiões, delatores,
procedimentos secretos etc, aplicados indistintamente ao que se convencionou chamar de crime
organizado.[5] E com o 11 de setembro de 2001 o ideário de radicalização repressiva chega a seu ponto
culminante ao encontrar o inimigo perfeito: o terrorismo.

Quer parecer óbvio que não haveria de se falar de inimigos dentro das fronteiras do próprio Estado. Todavia,
como se pretende justificar um controle maior sobre toda a população para evitar a infiltração de terroristas,
é preciso reforçar o controle que se exerce sobre todos e principalmente os estrangeiros. O que vem muito a
calhar com os interesses europeus que vêem nos imigrantes competidores potenciais pelo mercado de
trabalho, moradia, serviços de assistência social e outros. (ZAFFARONI, 2007, p. 66/67)

Nos marcos de uma política econômica neoliberal, desde os anos 80, especialmente nos EUA, o sistema
penal vem sendo utilizado para encher os presídios. E, não coincidentemente, desde lá também vem sendo
difundida a proposta de privatização dos presídios.  

Na era da globalização o direito penal caracteriza-se (sobretudo) pelo encarceramento em massa dos velhos
inimigos do sistema penal: os pobres, marginalizados, prostitutas. Esta gente, que nunca cumpriu nenhuma
função econômica enquanto consumidores, empregadores, ou contribuintes sempre constituiu um “exército
de reserva”, mantido encarcerado. Mas, agora em uma nova dimensão. (GOMES, 2005)

 

A presença massiva de pobres e marginalizados nas cadeias gera a construção de mais presídios
privados, mais renda para seus exploradores, movimenta a economia, dá empregos, estabiliza o
índice de desempregado etc. Os pobres e marginalizados finalmente passaram a cumprir uma
função econômica: a presença deles na cadeia gera dinheiro, gera emprego etc. Como o sistema
penal funciona seletivamente (teoria do labelling approach), consegue-se facilmente alimentar os
cárceres com esse “exército” de excluídos. Em lugar de ficarem jogados pelas calçadas e ruas,
economicamente, tornou-se útil o encarceramento deles. Com isso também se alcança o efeito
colateral de se suavizar a feiúra das cidades latino-americanas, cujo ambiente arquitetônico-
urbanístico está repleto de esfarrapados e maltrapilhos. Atenua-se o mal-estar que eles “causam”
e transmite-se a sensação de “limpeza” e de “segurança”. O movimento “tolerância zero” (que
significa tolerância zero contra os marginalizados, pobres etc.) é manifestação fidedigna desse
sistema penal seletivo. Optou claramente pelos pobres, eliminando-lhes a liberdade de
locomoção. Quem antes não tinha (mesmo) lugar para ir, agora já sabe o seu destino: o cárcere.
Pelo menos agora os pobres cumprem uma função socioeconômica! Finalmente (a elite político-
econômica) descobriu uma função para eles. (GOMES, 2005)

 

Também no Brasil a noção de inimigo não é estranha. Basta observar que muitas das garantias fundamentais
inerentes ao princípio de proibição de tratamento desumano ou degradante (constitucionalmente vedado)
vêm sendo mitigadas a partir de um inimigo que deve ser punido pelo o que é e não pelo que fez. O Regime
Disciplinar Diferenciado, conhecido como RDD, é exemplo disso. Trata-se, pois, de sanção disciplinar
imposta ao preso e prevista no artigo 52 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), que visa o
encarceramento do preso perigoso em celas individuais dentro da prisão, limita em dois dias as visitas
semanais, e ainda os banhos de sol são reduzidos em duas horas diárias.

A pseudo-existência de inimigos nos limites dos Estados e a reconhecida impossibilidade de identificá-los
onticamente cria uma roda-viva de inimigos que momentaneamente servem para reduzir a anomia produzida
pela globalização econômica. E nesta circularidade pobres, prostitutas, negros são sempre a clientela.

Mas o que fazer?

 

O DESAFIO DA SOCIEDADE CIVIL
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Um primeiro e bom passo neste ‘estado de coisas’ seria pensar formas de atuação da sociedade civil. O que,
em tempos de globalização, exige repensar categorias forjadas no seio do Estado nacional. E, neste sentido, a
natureza coordenada das ações coletivas impõe um novo entendimento do que seja pluralidade e  potencial
de organização. Como afirma Cohen (2003)

A grande inovação é a “rede transnacional”, que vem se convertendo na forma paradigmática de
pluralidade da sociedade civil (como modo de associação e solidariedade) nesta primeira parte do
século XXI.

(...) a rede é uma nova forma de pluralidade que torna possível uma nova forma de conexão
social, novas formas de ação coletiva e uma “solidariedade entre estranhos” mais ampla que as
anteriores. Não me refiro à “ação coletiva” ou à conexão realizada unicamente pela internet,
como uma campanha por correio eletrônico ou as conversas em salas de bate-papo. Estou
pensando na articulação de grupos locais que se inter-relacionam por intermédio da rede virtual
de computadores e se comunicam em parte através da nova mídia eletrônica. É essa combinação
que constrói um todo maior que a soma de suas partes.

(...) Mas a organização é apenas um dos cinco níveis a considerar na análise do formato de rede.
A força de uma rede também é influenciada pelos níveis narrativo, doutrinal, tecnológico e social.
A rede será forte se incluir uma história que persuade e integra seus membros; se abranger
estratégias e métodos colaborativos baseados em uma doutrina bem definida; se utilizar sistemas
avançados de comunicação e apoiar-se em vínculos sociais e pessoais fortes. Com a devida vênia
a Robert Putnam, até a forma de rede global não prescinde de uma dimensão associativa de
âmbito local; do contrário, tenderá a ser muito frágil e efêmera. (COHEN, 2003, p. 434-436)

 

As redes participam da política nacional e internacional. E a influência dessas novas formas de ação coletiva
se faz sentir, como afirma Cohen (2003) na criação de causas e na definição de questões, no subsídio ao
discurso adotado por Estados e organizações internacionais, nos procedimentos institucionais e na
modificação das políticas públicas. O referente da ação coletiva agora é algo que se denomina de “opinião
pública mundial”.

Tal como as redes constituem uma nova forma de pluralidade que não substituí as anteriormente existentes,
mas a estas se soma, opinião pública mundial não substitui a opinião pública nacional ou os incontáveis
pequenos grupos civis e contra-públicos[6] que afloram nos níveis locais. (COHEN, 2003, p.438/439)

Mas, no que tange à publicidade, a velocidade das novas comunicações é vital. Surge o que se convencionou
chamar de “padrão bumerangue”, ou seja, o processo pelo qual associações da sociedade civil ou
organizações não-governamentais de origem nacional passam por cima dos seus Estados e se vinculam
diretamente a aliados transnacionais para tentar exercer pressão sobre seus Estados (ou outros Estados que
tenham como alvo).

O “efeito bumerangue” implica, portanto, passar por cima de um Estado local, acionar uma rede
transnacional para dar publicidade a uma questão, criar uma “opinião pública mundial” e apelar para normas
e princípios acordados no plano supranacional a fim de pressionar outros Estados, organismos regionais ou
organizações que, por sua vez, tentarão fazer pressão sobre o Estado cujas políticas estão em causa.
(COHEN, 2003, p. 439)

É especialmente emblemático que no episódio da intervenção dos Estados Unidos no Iraque, os militantes
residentes nos Estados Unidos tenham logrado articular-se a grupos de igual pensamento, espalhados pelo
mundo inteiro, os quais procuraram exercer pressão sobre a “sociedade política” que se tornou relevante no
assunto: o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Embora, é verdade, não se tenha evitado a
intervenção, o governo de George W. Bush certamente perdeu legitimidade, e jamais conseguiu alegar que
contava com o apoio da opinião pública mundial.

As conseqüências dessa falta de legitimação sempre se fazem sentir quando o assunto “Iraque” vem à tona.
Ou será que não é em busca desta opinião pública mundial (ou por conta dela) que o novo presidente dos
Estados Unidos tenha adotado como suas primeiras medidas a suspensão dos processos em curso contra os
inimigos em Guantanamo?

Sem qualquer ingenuidade que implique desconsiderar, por exemplo, que os fluxos financeiros controladores
de impérios midiáticos também trabalham em rede, é importante salientar que os processos de transformação
social em uma sociedade em rede ultrapassam a esfera das relações sociais afetando a cultura e o poder de
forma profunda. (CASTELLS, 2001) E que isso é necessário para enfrentar, não uma classe capitalista
global, mas uma rede integrada de capital global que sem oponentes submete o Estado a seus ditames, dando
curso às piores barbáries.

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Tal já afirmavam Rush e Kirchheimer (2004) no início do século, todo sistema de produção tende a descobrir
e utilizar sistemas punitivos que correspondem às próprias relações de produção, de modo que, na sociedade
capitalista, o sistema penitenciário varia conforme o mercado de trabalho. Assim, a medida da população
carcerária e o emprego desta como mão-de-obra dependem do aumento ou da diminuição da força de
trabalho disponível no mercado, e da sua utilização. O sistema penal sempre serviu, e serve, para o controle
da mão-de-obra descartada pelo sistema econômico capitalista.

 

 

Reunir  e  garantir a  implementação  dos  interesses dos  indivíduos  organizados em associações e grupos
junto ao Estado é uma tarefa política já que provisões como a seguridade social, seguro-saúde e seguro-
desemprego, programas de treinamento ocupacional e medidas de apoio familiar, como creches e licença
maternidade, ou a legislação referente à negociação coletiva e outros procedimentos relativos à resolução
participativa de conflitos, não debilitam a sociedade civil. Longe de criarem dependência e fragmentação,
políticas sociais ajudam a constituir a sociedade econômica (civilizando a economia), enquanto as medidas
substantivas provêem as precondições básicas para a autonomia e a solidariedade no interior da sociedade
civil. (COHEN, 2003, p. 429)

Em contraposição ao argumento conservador, é se afirmar a responsabilidade do Estado para com a garantia
da igualdade de oportunidades para as mulheres no mercado de trabalho, com a alocação de recursos para a
instalação de Varas Especializadas em Violência Doméstica e Familiar e manutenção de redes de apoio às
vítimas de violência de gênero, bem como de serviços de assistência a idosos, de centros comunitários, a
redução da jornada de trabalho para todos etc.

O processo de implementação de um Estado penal para responder às desordens suscitadas pela
desregulamentação da economia, pela dessocialização do trabalho assalariado e pela pauperização relativa e
absoluta de amplos contingentes do proletariado urbano, aumentando os meios, a amplitude e a intensidade
da intervenção do aparelho policial e judiciário, equivale a (r)estabelecer uma verdadeira ditadura sobre os
pobres. (WACQUANT, 2001, p. 10) Há, neste contexto uma redução significativa de ação do Estado em
relação aos imperativos econômicos globais que já não se permitem influenciar por meios políticos.   

Considerando que os limites do poder punitivo, nos termos do que vimos discorrendo, estão ligados aos
influxos da economia mundial, o desafio que se impõe à sociedade civil globalizada é de retomar a política
como eixo das decisões relativas ao sistema penal (re)traçando os espaços próprios do Estado, da economia
e da própria sociedade civil.

A toda vista é preciso denunciar as artimanhas que se engendram na concepção conservadora de underclass,
e que justificam e legitimam o direito penal do inimigo. Mas a questão que nos colocamos é também a de
como reagir propositivamente a partir de uma concepção fundada na democracia como um processo sempre
contínuo e nunca acabado de construção de um verdadeiro Estado Democrático de Direito no qual somente
se pode conceber uma sociedade livre, justa e solidária.
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[1] Vale lembrar que, é antes,  na  década de  60, que o  termo aparece pela primeira vez por obra do sueco Gunnar Myrdal em seu no
livro Challenge to affluence, como o resultante de fatores ligados ao desemprego estrutural. Ou seja, a underclass seria uma categoria
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econômica de desfavorecidos e com menor mobilidade social. Segundo Myrdal a pobreza tenderia a perenizar-se e reproduzir-se
ainda mais pelo efeito das discriminações a que essas populações são submetidas. (IVO, 2007, p.14) A essa visão mais estrutural,
como refere Ivo (2007), advirá uma visão mais conservadora, que desconsidera os determinantes estruturais da pobreza, mas essa
classe como resultante de comportamentos individuais desviantes (behavioral deficiencies). O centro da questão é posto sobre “os
indivíduos e suas condutas” e não a sociedade em suas desigualdades.[1] Como ressalta a pesquisadora soteropolitana: (...) essa visão
moral da pobreza não é nova e desde o século XIX as instituições caritativas dividiam os pobres em meritórios e os não meritórios,
estes que, na versão mais moderna, constituem a underclass. O que é novo, segundo Fassin (1996), é que os não meritórios do século
XX compõem-se na sua maioria da população negra, de origem rural à qual associou-se um conjunto de traços estigmatizantes
característicos de uma certa “cultura da pobreza”, como passividade, irresponsabilidade, instabilidade e dependência. (IVO, 2007, p.
15)
 
[2] Trata-se  do  projeto  de  lei 4501/08  de  autoria  do  deputado Antonio  Carlos  Biscaia, do PT do Rio de Janeiro.  Pela proposta,
a prática deve ser enquadrada no crime de extorsão indireta, cuja pena prevista no Código Penal é detenção de um a três anos e multa.
Segundo Biscaia, o objetivo do projeto é impedir que os motoristas sejam reféns da ação desses guardadores, que controlam as vias
públicas sem possuir qualquer autorização para isso. Confira a íntegra da reportagem no site 
http://www.biscaia.com.br/site/midia/projeto-preve-ate-tres-anos-de-prisao-para-flanelinhas.
[3] A criminalização da prostituição é algo há muito desejado na Itália, muito mais agora em novos tempos de Berlusconi. Há dez
anos já se tornou crime na Suécia e, a partir de 2009, o será na Noruega. E na Holanda, não raro se fala neste tipo de tipificação penal.
[4] Grifamos.
[5] A maior  parte das  atividades do  crime  organizado,  por  outro  lado,  requerem  a  participação  pública,  obviamente, através da
corrupção. E isso desencadeou, nas palavras de Zaffaroni (...) campanhas paralelas de caça às bruxas que, não por acaso, nunca
identificam os responsáveis pelo esvaziamento de países inteiros, mas motivou uma enorme burocracia nacional e internacional e,
com seu falso moralismo, chegou ao absurdo de pretender o impeachment de um presidente dos Estados Unidos por um coito oral
extra-matrimonial consentido com uma pessoa adulta. (ZAFFARONI, 2007, p. 63)
 
[6] Ao discutir a equidade para a participação e a igualdade social  necessárias  à  esfera  pública,  Nancy Fraser reporta a existência
de impedimentos informais que podem persistir mesmo após as pessoas terem recebido formal e legalmente o direito de participação.
Segundo ela, a pesquisa feminista tem documentado uma síndrome de que, em espaços de discussão mistos, há uma tendência de que
os homens interrompam as mulheres mais do que estas os interrompem; que  os homens falem mais, por mais tempo, e com maior
freqüência  que as mulheres; e  que as intervenções das mulheres sejam, com mais freqüência, ignoradas ou não respondidas.  Razão
pela qual  os membros de grupos sociais subordinados, tais como o das mulheres, dos negros e dos homossexuais têm encontrado
vantagens em constituir públicos alternativos, que a autora designa como contra-públicos subalternos, contrapostos ao espaço público
único. Para Fraser, os “públicos” seriam cenários paralelos nos quais os membros destes grupos sociais subordinados criam e
circulam contra-discursos para formular interpretações condizentes com suas identidades, interesses e necessidades. Nestes espaços
próprios, pondera  Fraser, seria possível  reduzir (embora ela reconheça que não eliminar), as desvantagens enfrentadas em esferas
públicas “oficiais”. (FRASER, 1992)

Nos dias de hoje praticamente nenhum país escapa às estratégias  de investimento  de pequeno número de
empresas que comandam o mercado financeiro e, em última análise, de trabalho em escala mundial. Sendo os
dramáticos os problemas de emprego, o resultado de relações produtivas globalmente interligadas.
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O MITO DE MIDAS E O CAPITALISMo 

 

THE MYTH OF MIDAS AND THE CAPITALISM 

 

Camila Castanhato 

Thiago Lopes Matsushita 

 

Resumo 

 

O presente ensaio analisa o capitalismo moderno do ponto de vista Mitológico. 

Através da sabedoria do “Mito de Midas” buscamos trazer novas luzes para a compreensão do 

fenômeno do capitalismo. 

Introduzindo este estudo, uma rápida diferenciação entre Mitologia, religião, 

filosofia e ciência, se fez necessária. 

No primeiro capítulo tratamos da visão de mundo antiga e a visão de mundo 

moderna. A partir do segundo capítulo entramos no universo mítico explicando, primeiro, 

Diké e Hybris para compreender mais a fundo a visão de mundo traduzida na sabedoria dos 

Mitos antigos e, em seguida, passamos a uma análise da personagem escolhida para a 

comparação com o capitalismo: o famigerado Rei Midas. 

Por fim, restou-nos pontuar alguns aspectos desse capitalismo moderno que por 

força da globalização vem se impondo naturalmente a todo o planeta. 

 

Palavras-chave: Mito de Midas, Capitalismo e Felicidade. 

 

 

Abstract 

 

This essay examines modern Capitalism in terms of Mythology. Through the wisdom 

of the Myth of Midas, we seek to bring new light on the understanding of the phenomenon of 

Capitalism. 

Introducing this study, a distinction between Mythology, Religion, Philosophy and 

Science was necessary. 
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The first chapter dealt with the ancient and modern view of the world. From the 

second chapter, we went into the mythical universe explaining Dike and Hybris for a deep 

understanding of the view of the world reflected from the wisdom of ancient myths; then we 

passed to an analysis of the character chosen for comparison with Capitalism: the infamous 

King Midas. 

Finally, we pointed out some aspects of modern Capitalism that, because of 

globalization, has been naturally growing around the planet. 

 

 

Keywords: Myth of Midas, Capitalism and Happiness. 
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Introdução 

“(...) quanto mais a pessoa dispõe de 

valores culturais, morais e espirituais 
fortes, menos vulnerável está à 

necessidade de comprar por comprar e de 

zapear por zapear. Por conseguinte, estará 

menos vulnerável à insatisfação crônica 

que inevitavelmente nasce da 

multiplicação infinita dos desejos 

artificiais. Em outras palavras, é preciso 

ajudá-los a privilegiar a lógica do Ser, em 

detrimento da do Ter, (...)”.1  

 

Durante a antiguidade os valores morais eram transmitidos através dos Mitos. Os 

Mitos gregos são de um valor inestimável para a cultura ocidental, ao passo que carregam o 

seu gérmen, a origem de tudo. Para alguns, os Mitos são a pré-história da filosofia
2
. Para 

outros a pré-história da ciência
3
. 

 

Não se confunde, entretanto: filosofia com Mitologia; Mitologia com religião, ou 

ainda; Mitologia com ciência. 

 

Cabe ressaltar que os Mitos aproximam-se mais da filosofia do que das religiões. A 

Mitologia não tem um único referencial como, por exemplo, a Bíblia dos cristãos e o Corão 

dos islâmicos. Pelo contrário, a Mitologia é baseada em escritos de mais ou menos 12 séculos 

(do VIII a. C ao V d. C) e em tradições orais, das quais quase nada se sabe. O fato é que os 

Mitos têm diferentes versões, dependendo da época em que foram escritos e por quem foram 

escritos ou contados. Daí vem a riqueza de seus ensinamentos: nunca estaques, sempre sendo 

novamente interpretados, a fim de auxiliar na compreensão do cosmos e na busca da 

felicidade por meio da vivência harmônica com ele. 

 

Mas Mitologia não se confunde com filosofia. Enquanto a Mitologia baseia-se em 

narrativas concretas para trazer lições de sabedoria, a filosofia apresenta-se conceitual e 

reflexiva para este mesmo intento.  

 

A Mitologia é ao mesmo tempo filosófica e poética, donde decorre em parte sua 

perenidade, em nossa opinião. 

                                                             
1 Luc Ferry. “A sabedoria dos Mitos gregos”. p. 41. 
2
 Luc Ferry. Ibid. p. 25. 

3 Eduardo Giannetti. “Felicidade”. p. 102. 
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Por fim, cabe ressaltar que para nós a Mitologia é o oposto da ciência. Elas buscam 

coisas diferentes. A Mitologia considera o universo uma realidade a se viver, daí porque 

busca significados possíveis à existência humana; A ciência considera o universo um objeto a 

se conhecer e, contudo, busca a verdade. 

 

Não obstante, os Mitos greco-romanos são parte de nossa cultura ocidental comum 

(arquétipos para Carl Gustav Jung) e além da importância histórica e estética que suas 

narrativas carregam, trazem em si lições de sabedoria. 

 

Daí a escolha do Mito de Midas para uma análise comparativa com o capitalismo 

moderno.  

 

Neste ensaio não apresentaremos soluções. A proposta é apenas apresentar uma 

analogia entre o capitalismo e o Mito de Midas. Mas adiantamos que, o grupo de pesquisa 

sobre o “Capitalismo Humanista”, criado e desenvolvido na Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo desde 2002 e registrado no CNPq - MCT, conta com diversos pesquisadores de 

graduação, mestrado e doutorado, empenhados em trazer soluções para a criação de um novo 

capitalismo, que seja atrelado necessariamente a todas as dimensões dos direitos humanos, em 

sua integralidade e para todos. De nossa parte pretendemos faze-lo em um próximo artigo 

com de nossos pensamentos sobre as possíveis soluções do capitalismo. 

 

Então a que se presta esse estudo?  

 

Buscamos com ele trazer à baila a arte da zetética
4
, aquela forma de conhecimento 

mais pautada nas perguntas do que nas respostas. Pretendemos estimular novas perguntas a 

partir dessa analogia, a fim de estimular o leitor a encontrar novas soluções para o problema 

do capitalismo. 

 

Como afirma Tercio Sampaio Ferraz Junior: 

                                                             
4 “(...) Questões zetéticas têm uma função especulativa explícita e são infinitas. Questões dogmáticas têm uma 

função diretiva explícita e são finitas. Nas primeiras, o problema tematizado é configurado como um ser (que é 

algo?). Nas segundas, a situação nelas captada configura-se como um dever-ser (como deve-ser algo?). Por isso, 

o enfoque zetético visa saber o que é uma coisa. Já o enfoque dogmático preocupa-se em possibilitar uma 

decisão e orientar a ação”. Tercio Sampaio Ferraz Jr. “Introdução ao Estudo do Direito”, p. 41. 
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“(...) é preciso reconhecer que o fenômeno jurídico, com toda a sua complexidade, 

admite tanto o enfoque zetético, quanto o enfoque dogmático, em sua 

investigação.”5  

 

Acrescentamos nós que, também o capitalismo, em toda a sua complexidade, admite 

uma investigação tanto dogmática quanto zetética. 

 

Dentro, pois, de uma perspectiva zetética, comparamos o fenômeno do capitalismo 

com o antigo Mito de Midas, reconhecendo na figura do próprio rei Midas o capitalismo, que 

pretende transformar em ouro tudo que toca, mas que, com esse poder, pode gerar uma 

desarmonia completa do cosmos, levando à morte seus organismos. 

 

 

Capítulo I – A visão de mundo dos antigos e dos modernos 

 

Para compreender o Mito de Midas e compará-lo ao capitalismo é preciso 

compreender a visão de mundo dos antigos, para daí então extrair dele a sabedoria aplicável à 

analogia pretendida. 

 

É sabido que a visão de mundo dos antigos em muito difere da visão de mundo 

moderna.  

 

Decorre dos mitos o entendimento de que o cosmos é harmônico e perfeito e, sendo 

assim, a ética que dele decorre é a ética da busca do seu lugar adequado neste cosmos perfeito 

e harmônico. Felicidade significa viver em harmonia em seu justo lugar no cosmos
6
. A maior 

virtude para eles é a Diké, que significa a justa posição dentro do cosmos; ao passo que o 

maior pecado para eles é a Hybris, a arrogância daqueles que querem uma posição diferente 

da que lhes cabe no cosmos, querendo igualar-se aos deuses ou, ainda, querendo inverter a 

ordem justa, harmônica e perfeita estabelecida pelo cosmos. A mitologia traz exemplos tanto 

de deuses como de homens que incorreram no mal da Hybris. 

 

Já a ciência demonstra que o cosmos é um caos, ao contrário do que defendiam os 

antigos, que o consideravam perfeito e harmônico. Dessa feita, o cosmos não mais se mostra 

                                                             
5
 Ibid., p. 43 

6 Essa visão é muito próxima da visão racional dos estóicos, bem como da religião budista.  
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adequado como modelo para as condutas morais. Uma nova ética teve de ser construída 

dentro dessa nova visão de mundo. Trata-se da ética do caos, decorrente não da divindade do 

cosmos ou de qualquer ser transcendental exterior ao homem, mas tão somente da razão do 

próprio homem. Inicia-se a era das luzes. 

 

Diante deste novo desafio para o qual não basta a pura contemplação do cosmos para 

agir de forma correta – ao passo que o cosmos não mais se apresenta harmonioso –, e tendo 

em vista que a questão de agora em diante é construir leis para dar um sentido ao cosmos – 

base da ciência moderna – tem-se aí a nova ética estabelecida pelo universo moderno: a 

criação também de regras de condutas morais por via da razão humana. Estando, portanto, o 

mundo desencantado pela ciência e explicado via suas leis, também a ética de agora em diante 

seria um construído de leis decorrentes da lógica da razão humana. Esta é a base do 

humanismo moderno no plano moral, político e jurídico: a vontade do homem, contanto que 

eles aceitem se autolimitar, na consciência de que a sua liberdade deve parar no momento em 

que começa a liberdade alheia.  

 

Kant afirma que o homem passa a ser “um fim em si mesmo”, 

 

“não mais um meio, um ser que poderíamos „instrumentalizar‟ se o grande Todo 

assim exigisse, mas o alfa e o ômega de todo valor e de toda dignidade morais. Em 

suma, não é mais um universo entregue pronto pela natureza, mas, ao contrário, é 
inteiramente forjado pelos seres humanos e para eles – e a esse respeito, 

logicamente, o advento da democracia também desempenha um papel no 

nascimento desse novo paradigma ético”. 7 

 

As grandes revoluções científicas, desde Isaac Newton, aliadas ao pensamento 

filosófico iluminista do Séc. XVIII, transformaram a visão organicista do cosmos e da 

sociedade numa visão individualista, pautada nos pressupostos do antropocentrismo, dos 

direitos naturais subjetivos, que levaram à ideia de democracia e à formação dos Estados 

modernos, pautados em Constituições escritas que estabelecem direitos e obrigações para 

governados e governantes. 

 

 

Capítulo II - Diké e Hybris. O Mito de Midas. 

 

                                                             
7 Luc Ferry. “Kant: uma leitura das três „Críticas‟”. p.14 
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Da narrativa primordial do nascimento dos deuses e dos homens no universo 

mitológico decorrem três ideias filosóficas fundamentais: vida boa é aquela em harmonia com 

o cosmos; o maior pecado que se pode cometer é a Hybris; a maior virtude é a Diké. 

 

Hybris é arrogância, insolência, orgulho, descomedimento, etc. Caracteriza aquele 

que quer mais que o seu lugar no cosmos, aqueles que tentam se igualar ou equiparar aos 

deuses – lembrando que os deuses também cometem Hybris.  

 

“(...) Se formos ao essencial, a Hybris, afinal, não passa de um retorno das forças 

obscuras do caos ou, falando como os ecologistas de hoje, de justamente uma espécie de 

„crime contra o cosmos‟”.
8
  

 

Diké (justiça), para os gregos, significa a harmonia com a ordem cósmica. No 

templo de Delfos, do deus Apolo, lê-se: “Conhece-te a ti mesmo”.  

 

“(...) A expressão quer dizer que devemos conhecer nossos próprios limites.  Saber 

quem somos é ter conhecimento de nosso „lugar natural‟ na ordem cósmica”.
9
  

 

Inscrito também está, no templo de Delfos, a expressão: “Nada em excesso”, que 

nada mais é que o alerta para que não se caia em Hybris.  

 

Nesse ponto já podemos adentrar o Mito escolhido para este estudo. 

 

Segundo conta Ovídio, no poema “Metamorfoses”, Midas é rei da região de Frígia. 

Dizem ser ele filho de uma deusa com um mortal. Trata-se de um completo idiota no sentido 

de que age tolamente, sem raciocinar.  

 

Certa vez, Sileno, filho do deus Hermes (para alguns ele é filho de Pan), chegou à 

cidade completamente bêbado. Os homens de Midas prenderam então o vagabundo e o 

conduziram até o Rei.  

 

                                                             
8
 Luc Ferry. “A sabedoria dos Mitos gregos”, p. 89. 

9 Id. Ibid., p. 89. 
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Sileno é assustadoramente feio, mas inteligente e sensato. Zeus chegou a lhe confiar 

a educação do filho nascido de sua coxa, Dioniso. Sileno e Dioniso tornaram-se grandes 

amigos.  

 

Midas reconhece Sileno trazido pelos guardas. Sabendo da relação que Sileno tem 

com Dioniso, Midas manda soltarem imediatamente o embriagado e mais, oferece à Sileno 

uma festança, que durou dez dias e dez noites. Após, Midas devolveu Sileno a seu velho 

amigo Dioniso, que agradecido oferece à Midas a recompensa que ele desejar.  

 

Midas então faz um pedido exorbitante, desmedido: tornar ouro tudo que toca! É o 

famoso “Toque de Midas”. E assim é feito.  

 

Num primeiro momento Midas ficou muito contente por ficar rico, transformando 

tudo ao seu redor em ouro. Mas, no momento que foi comer e beber deu-se conta da besteira 

que sua cobiça o havia levado a fazer. Foi então que Midas pediu a Dioniso que revertesse o 

dom concedido, pois era, na verdade, uma maldição.  

 

Dioniso o aconselhou a banhar-se na nascente do rio próximo da cidade de Sardes, 

para que a água pura lavasse seu corpo e seu erro. Midas assim o fez e o dom foi revertido.  

 

“(...) Midas confundiu o superficial com o essencial e acreditou que a riqueza, o 

ouro, o poder e as posses que isso traz constituem a meta maior da vida humana. Confundiu o 

ter e o ser, a aparência e a verdade. (...)”.
10

 

 

Cabe ressaltar que o Mito de Midas não traz a mensagem de que dinheiro não traz 

felicidade. A sabedoria que se extrai desse Mito é muito mais profunda, liga-se à harmonia do 

cosmos. Midas, ao transformar tudo em ouro na verdade altera profundamente a natureza das 

coisas. Tudo que ele toca, morre! Transforma o orgânico em inorgânico.  

 

“(...) De certa maneira, ele é o contrário de um criador de mundo, uma espécie de 

antideus, para não dizer de demônio. As folhas, os galhos de árvore, as flores, os 

pássaros e demais animais em que ele toca deixam de ocupar o lugar e a função no 

coração do universo com o qual, até um instante atrás, ainda viviam em perfeita 

harmonia. Basta que Midas encoste neles para que mudem de natureza e, 

potencialmente, tal poder devastador é infinito, sem fim; ninguém sabe até que 

                                                             
10 Id. Ibid., p. 94/95. 
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ponto isso pode chegar. No limite, talvez o cosmos inteiro possa ser assim alterado. 

(...)”.11 

 

Midas representa a hybris, a possível vitória do caos sobre a harmonia do cosmos na 

visão da sabedoria antiga. 

 

Segundo Luc Ferry
12

, se quisermos comparar o Mito de Midas com o cristianismo, 

deve-se recorrer ao Mito do doutor Frankenstein que retrata esta mesma ideia. Trata-se de 

Mito inspirado nas antigas lendas originárias da Alemanha do século XVI. 

 

Assim como Midas, doutor Frankenstein queria se igualar aos deuses. O sonho do 

doutor era igualar-se ao criador, sendo ele mesmo criador das criaturas. Tornou-se um gênio 

da medicina ao conseguir dar vida a um monstro a partir de corpos mortos em decomposição. 

Mas o mostro foge de seu criador e espalha o terror sobre a terra. 

 

“(...) Privação trágica: a criatura escapa de seu criador, que fica, por assim dizer, 

frustrado. Ele perde o controle – o que, é claro, na perspectiva cristã que domina 

esse Mito, significa que o homem que se toma por Deus segue direto para a 

catástrofe”.13 

 

“(...) Midas, como Frankenstein, quis atribuir a si mesmo, como o toque de ouro, um 

poder divino, uma capacidade que ultrapassa de longe qualquer sabedoria humana 

(...)”.14 

 

 

Capítulo III - O Capitalismo 

 

O capitalismo é Midas, quer transformar tudo em ouro. Mas à custa do quê? Da 

fome de muitos! Do risco do perecimento do próprio capitalismo. A meta maior da vida 

humana não é o lucro. Lucro não é sinônimo de felicidade. O capitalismo confundiu o 

superficial com o essencial, o ter e o ser. 

 

O capitalismo, assim como a democracia, é fruto das revoluções burguesas do século 

XVIII. Sem o surgimento dos chamados direitos individuais, sobretudo os relacionados à 

liberdade, não haveria campo propício para o nascimento do sistema capitalista. Foi com a 

                                                             
11 Id. Ibid., p. 95. 
12 Id. Ibid., p. 96. 
13

 Id. Ibid., p. 96. 
14 Id. Ibid., p. 96. 
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garantia da propriedade privada, da validade dos contratos, da livre iniciativa e da livre 

concorrência que foi possível a construção de um sistema capitalista. 

 

Os iluministas colocaram o homem no centro de tudo (antropocentrismo), 

invertendo, contudo, a ordem antiga. Agora não mais a sociedade (o todo) é mais importante 

do que o homem (as partes) como ensinava Aristóteles, na “Política”. No Estado Moderno é o 

indivíduo o mais importante, é ele o sujeito não só de obrigações, mas, sobretudo, de direitos. 

 

Num primeiro momento vigorou um capitalismo liberal, pautado nas ideias de Adam 

Smith e Davi Ricardo. Trata-se da fase do “Laissez Faire”, do entendimento de que o mercado 

é capaz de se organizar naturalmente, somente com base na lei fundamental da oferta e da 

procura. Suas externalidades cessam dentro de sua própria sistemática natural, sem qualquer 

intervenção estatal em seu funcionamento.  

 

Com a revolução industrial, a primeira guerra mundial, as ideias socialistas como as 

de Karl Marx e, sobretudo, com a quebra da bolsa de Nova York em 1929, houve uma 

mudança radical no sistema capitalista do século XX.  Entra em cena o Estado do Bem-Estar 

Social, implantado por políticas públicas como o “Welfare State”, ideologicamente vinculadas 

às ideias de John Maynard Keynes. 

 

Alguns acreditavam que a intervenção do Estado no mercado econômico seria o fim 

do capitalismo. Mas isso não ocorreu. A história mostra que o sistema capitalista comporta as 

duas posições extremadas – a intervenção ou não do Estado na economia –, sem, contudo, se 

descaracterizar enquanto sistema econômico. 

 

É certo que a partir de 1980 o Estado intervencionista passou a ser rechaçado, uma 

vez ser ele incapaz de se sustentar por um longo período. Impulsionados pelas ideias da 

chamada Escola de Chicago, o grupo dos sete países mais ricos da época resolveram, a partir 

do Conselho de Washington, impor o neoliberalismo numa pauta global. O discurso é que a 

abertura total dos mercados geraria mais riqueza para os países mais ricos e, por 

conseqüência, para os países mais pobres também.
15

 

                                                             
15 “Como efeito, o capitalismo, obra humana, em sua versão mais selvagem, o liberal, foi elevado pelos países 

mais ricos ao status de política econômica para o mundo no consenso de Washington de 1989. A esse tempo, já 

estava constituído, desde 1975, o G7 (Grupo dos sete países mais industrializados e desenvolvidos 
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Isso não tem se verificado. Pelo contrário. Pesquisas recentes apontam que a 

globalização tem deixado os ricos mais ricos e os pobres mais pobres, aumentando cada vez 

mais o fosso que separa os incluídos dos excluídos. 

 

Parece que a história se repete. O projeto iluminista do século XVIII acreditava na 

equação: progresso = felicidade. Algo não deu certo. O progresso não veio acompanhado de 

mais felicidade.  

 

Conforme aponta Ricardo Hasson Sayeg: 

 

“Basta ver os números da miséria no Brasil no estudo da Fundação Getúlio Vargas 

de 2008, “Miséria e a Nova Classe Média na Década da Desigualdade” sob a 

coordenação dos pesquisadores Néri e Carvalhães, a qual, conquanto demonstre o 

aumento da classe média, ainda é avassaladora ao revelar que a população brasileira 

de 2007, estimada em cento e oitenta e três, novecentos e oitenta e sete mil pessoas, 

na proporção de dezoito inteiros e onze centésimos por cento, isso significa que 

trinta e três milhões e meio de pessoas está abaixo da linha de miséria estabelecida 
no patamar de cento e trinta e cinco reais por mês; das quais, na proporção de quatro 

inteiros e noventa e quatro por cento, nove milhões pessoas, está abaixo da linha de 

pobreza extrema estabelecida em um dólar por dia.”16 

 

Para parte dos autores da segunda metade do século XIX, o iluminismo falhou na 

busca da felicidade porque o projeto transformador ainda não se completou. Trata-se da tese 

da incompletude que se encontra, entre outros, em Hegel, Marx, na Escola de Frankfurt, bem 

como em Bentham, John Stuart Mill e em toda tradição de reformismo dos utilitaristas.
17

  

 

                                                                                                                                                                                              
economicamente), formado por Estados Unidos da América, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Japão e 

Canadá, atualmente G8, com a inclusão da Rússia. 

Dá-se o início da globalização econômica e o G7, com a força do capital, principalmente por meio de 

investimentos e negócios multilaterais, passa a impor ao Planeta a pauta neoliberal do consenso de Washington, 

em especial, aos países financiados pelo Fundo Monetário Internacional, praticamente todos os emergentes e em 

desenvolvimento. 

O mundo se abre para a economia de mercado e retomasse a aplicação concreta das teorias liberais econômicas 

de Adam Smith e David Ricardo, sob a idéia de que, dentro da comunidade, cada um agindo em favor de seus 

interesses individuais, sem consideração com o outro, tem maior eficiência e, ao final das contas, acaba agindo 

naturalmente em prol do interesse coletivo. Para esse pensamento, o atrito entre todos tem como resultado a 
acomodação econômica, em que a eficiência prevalecerá. É a transposição para a economia da seleção natural de 

Darwin, em que sobrevive o mais apto e a evolução pressupõe o descarte do ineficiente, assim, determinando sua 

manifesta tendência de exclusão social e intolerância à pobreza. 

Daí se sustentar a função social do individualismo e hedonismo, embora não haja como deixar de reconhecer que 

a aplicação efetiva desse pensamento tem a potencialidade de produzir melhores resultados econômicos em seu 

aspecto puramente matemático-monetarista.” SAYEG, Ricardo Hasson. “Doutrina Humanista de Direito 

Econômico: A construção de um marco teórico”, p. 3/4. 
16

 Id. Ibid, p. 138. 
17 GIANNETTI, Eduardo. “Felicidade: diálogos sobre o bem-estar na civilização”. p. 54. 
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Outra vertente entende que o projeto iluminista falhou porque era contraditório em 

suas próprias premissas. Para eles a civilização entristece o animal humano. Esta posição 

encontra-se, por exemplo, em Diderot, Rousseau, Nietzsche, Weber e Freud.
18

 

  

O projeto iluminista visava uma revolução tecnológica, uma revolução política, bem 

como uma revolução social. Dessas pretensões o maior progresso foi, sem dúvida, o 

tecnológico científico. 

 

Pouco importa para este estudo onde o projeto iluminista falhou ou não se 

completou. O que interessa é reconhecer que, dentro de uma visão de mundo mítica, o sistema 

capitalista é como o caos, traz movimento ao cosmos, propicia vida ao planeta ao passo que 

gera aumento na produção de riquezas. Mas, por outro lado, ele deixa grande parte dos seres 

humanos excluídos do sistema, levando-os ao óbito. Daí sua semelhança com o “Toque de 

Midas”.
19

 O que parece claro é a necessidade de se combater e canalizar esse caos 

(capitalismo) para encontrar seu devido lugar em equilíbrio no cosmos, já que o seu sistema 

econômico antitético, o socialismo, não apresentou respostas satisfatórias às necessidades 

humanas.  

 

 

Conclusão 

 

Todos buscam felicidade. 

 

Felicidade, na visão dos antigos, é estar em harmonia com o Todo (Cosmos). Já para 

os iluministas, felicidade decorre de mais progresso. O sistema capitalista proporciona uma 

                                                             
18 “(...) o processo civilizatório e o avanço da racionalidade têm custos substantivos do ponto de vista das 

aspirações ancestrais do animal humano e o preço é pago na moeda do bem-estar subjetivo. A civilização 

entristece o animal humano. Ela acarreta uma corrosão progressiva da alegria espontânea de viver e do que se 

chamou certa feita de „o doce sentimento da existência‟. O processo civilizatório traz benefícios, mas implica 

custos. Há uma troca incontornável. A equação iluminista não fecha: ela não apresenta solução computável no 
eixo do tempo. É a tese da permuta civilizatória”. Id. Ibid. p. 54/55. 
19 O historiador Eric Hobsbawm, professor da Universidade de Londres, conta, pormenorizadamente, sobre o fim 

do socialismo, narrando que “na década de 1970 era claro que não só o crescimento econômico estava ficando 

para trás, mas também os indicadores sociais básicos, como o da mortalidade, estavam deixando de melhorar. 

Isso minou a confiança no socialismo, talvez mais do que qualquer outra coisa, pois sua capacidade de melhorar 

a vida da gente comum, através de maior justiça social não dependia basicamente de sua capacidade de gerar 

maior riqueza.” O acidente radioativo, em 1986, na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, o de pior dimensão 

na história da Humanidade, é a comprovação histórica da obsolescência do socialismo e o sucateamento que 

provoca nos meios produtivos e tecnológicos, com efeitos negativos concretos para todos e tudo. Id. Ibid. p. 94. 
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maior geração de riquezas, que serve de mola propulsora para o desenvolvimento técnico-

científico que leva ao progresso. 

 

Entretanto, estudos recentes têm demonstrado que riqueza não gera necessariamente 

aumento da felicidade. E mais, o sistema capitalista não tem se mostrado eficaz na função de 

gerar maior desenvolvimento do ser humano em sua integralidade. E o desenvolvimento aqui 

tratado, não é apenas o desenvolvimento econômico, mas sim o desenvolvimento político, 

econômico, social e cultural, sendo que as liberdades individuais e o desenvolvimento político 

não se efetivam em uma população que não têm um desenvolvimento econômico, social e 

cultural. 

 

Em recente artigo que trata da questão da felicidade, a jornalista Elizabeth Kolbert, 

(Revista New Yorker, de 22 de março de 2010), comentou diversos livros e estudos sobre a 

relação entre a economia e a felicidade, um deles é de autoria do ex-presidente de Harvard, 

Derk Bok (The politics of Happiness: What Government Can Learn from the New Research 

on Well-Being) e traz as seguintes informações: 

 

“(...)Over the past three and a half decades, real per-capita income in the United 

States has risen from just over seventeen thousand dollars to almost twenty-seven 

thousand dollars. During that same period, the average new home in the U.S. grew 

in size by almost fifty per cent; the number of cars in the country increased by more 

than a hundred and twenty million; the proportion of families owning personal 

computers rose from zero to seventy per cent; and so on. Yet, since the early 

seventies, the percentage of Americans who describe themselves as either “very 

happy” or “pretty happy” has remained virtually unchanged (...)”.20 

 

Como se não bastasse a análise da população americana que apesar de ter um 

crescimento no seu poder aquisitivo e não ter qualquer aumento no seu nível de felicidade, o 

mesmo artigo analisa o livro Happiness Around the World: The Paradoxo of Happy Peasants 

and Miserable Millionaires, de autoria de Carol Graham, da Universidade de Maryland: 

 

“Take the case of Nigeria. The country‟s per-capita G.D.P. last year was about 

fourteen hundred dollars. (In real terms, this is significantly lower than it was when 

the nation declared its independence, in 1960.) Yet the proportion of Nigerians who 

rate themselves happy is as high as the proportion of Japanese, whose per-capita 

G.D.P. is almost twenty-five times as great. The percentage of Bangladeshis who 

report themselves satisfied is twice as high as the percentage of Russians, though 

Russians are more than four times as rich, and the proportion of happy Panamanians 

                                                             
20 http://www.newyorker.com/arts/critics/books/2010/03/22/100322crbo_books_kolbert, acessado em 

04.04.2010.  
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is twice as high as that of happy Argentines, though the Argentines have double the 

income. Research that Graham has done in Afghanistan shows that, despite three 

decades of war and widespread destitution, Afghans are, on average, a pretty 

cheerful lot. (The most cheerful areas of the country tend to be those in which the 

Taliban‟s influence is stronger.) Graham‟s research in Latin America shows that the 

very poor are often remarkably upbeat. “Higher per capita income levels do not 

translate directly into higher average happiness levels,” she writes.” 

  

 

Frank Knight, um dos adeptos do pensamento da conhecida escola de Chicago, 

tendo uma formação filosófica na graduação afirma: 

 

“A visão científica da vida é uma visão limitada e parcial; a vida é no fundo uma 

prospecção no terreno dos valores, uma tentativa de descobrir valores, em vez de, 

com base no conhecimento deles, produzir e desfrutá-los ao máximo. Nós nos 

esforçamos para nos conhecermos a nós mesmos, para descobrir os nossos reais 

desejos, mais do que para obter o que queremos. (...)”.  

 

Assim, não há que se falar somente no simples acúmulo de riquezas à população de 

qualquer território da terra, pois ele, por si só, não traz ao ser humano a sensação de saciedade 

das suas necessidades, devendo o mesmo ser acrescido de outros valores e sentimentos 

intangíveis. 

 

As externalidades provocadas pelo capitalismo liberal absoluto provoca um 

desequilíbrio imenso ao planeta, seja ele no âmbito da economia (recente crise econômica 

mundial) ou no ecossistema com o estímulo acentuado no consumo de produtos, dentre eles, 

os não renováveis. 

 

Para a solução da problemática do capitalismo, figurado aqui como o “Toque de 

Midas”, o mesmo deve ser realinhado, para que o feitiço seja desfeito, assim como Midas o 

fez se banhando na nascente do Rio da mitológica cidade de Sardes. 

 

O inverso imediato dos efeitos de seu “Toque” é solução do problema causado pelas 

externalidades do capitalismo, cujo objeto será análise de um futuro estudo.   
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CAPITAL SOCIAL E DESENVOLVIMENTO LOCAL: PERSPECTIVAS DE COMBATE À
POBREZA NOS PAÍSES PERIFÉRICOS E DE FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES

DEMOCRÁTICAS

CAPITAL SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL: PERSPECTIVAS DE LA LUCHA CONTRA LA
POBREZA EN LOS PAÍSES DEL PERIFÉRICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES

DEMOCRÁTICAS

Andreia Maria Santiago
MÔNICA MOTA TASSIGNY

RESUMO
Na atual conjuntura geopolítica internacional ainda não se concretizou uma política exitoria de combate à
pobreza, principalmente nos países periféricos que são os mais afetados pelas agruras sociais. Tal quadro
reflete a crise das instituições democráticas que em decorrência da falta de políticas públicas eficazes, torna
os cidadãos descrentes com a governança e, por conseguinte, totalmente afastados do cenário político.
Frente a essa realidade, o artigo visa analisar como a dinâmica de formação e inserção do capital social no
seio da coletividade pode auxiliar na construção de uma consciência cívica voltada para o desenvolvimento
local e para uma maior participação na arena política. Fortalecendo, desse modo, as instituições democráticas
e por consequência o estabelecimento de políticas públicas eficazes de combate a pobreza. Trata-se de
pesquisa bibliográfica, enfocando principalmente os seguintes autores: Putnam, Coleman, Amartya Sen e
Marcello Baquero.
PALAVRAS-CHAVES: CAPITAL SOCIAL. DESENVOLVIMENTO LOCAL. INSTITUIÇÕES
DEMOCRÁTICAS.

RESUMEN
En la actual geopolítica internacional todavía no tiene desarollado una exitoria política de lucha contra la
pobreza, especialmente en los países periféricos que son los más afectados por las penurias sociales. Este
marco refleja la crisis de las instituciones democráticas que, debido a la falta de una política pública eficaz,
hace que los ciudadanos escépticos sobre el gobierno y, por tanto, totalmente retirado de la escena política.
Frente a esta realidad, este artículo busca analizar cómo la dinámica de la formación y la integración del
capital social dentro de la comunidad puede ayudar en la construcción de una conciencia ciudadana hacia el
desarrollo local y una mayor participación en el ámbito político. Fortaleciendo las instituciones democráticas
por lo tanto, y en consecuencia el establecimiento de políticas públicas eficaces para combatir la pobreza. Es
la literatura, centrándose principalmente los siguientes autores: Putnam, Coleman, Amartya Sen y Marcello
Baquero
PALAVRAS-CLAVE: CAPITAL SOCIAL. DESARROLLO LOCAL. INSTITUCIONES
DEMOCRÁTICAS.

INTRODUÇÃO

            O modelo neoliberal apresentado na década de 1980, baseado nas recomendações do Consenso de
Washington não resultou no esperado, no que se refere ao combate à pobreza.

            A dinâmica desse modelo acoplada com a era da globalização tem demonstrado que mesmo nos
países em desenvolvimento, onde se adotou as diretrizes neoliberais, destarte pudessem constatar um
razoável crescimento econômico, os problemas sociais persistiram e aprofundaram-se.  Ficou notório que o
crescimento econômico não implica necessariamente na melhoria do bem-estar da população como um todo,
acentuando-se as enormes disparidades na distribuição de renda.  

            Nesse cenário de conservação da pobreza, em que as pessoas tem como maior preocupação a
garantia de sua sobrevivência cotidiana, há, na maioria das vezes, um afastamento da arena política. Isso
porque preocupações mais amplas e de certa forma consideradas mais complexas passam a ser postergadas.
Rompe-se, assim, o elo entre Estado e sociedade e ampliam-se as incertezas quanto ao futuro da nação e,
consequentemente, estrutura-se um ambiente de pleno descrédito com a política, comprometendo, dessa
forma, o processo de fortalecimento democrático.

            Ante essa realidade, o presente artigo visa demonstrar como a criação de mecanismos que favorecem
a formação de redes de integração pode contribuir para modificação desse quadro. Apresenta-se o conceito
de capital social como um instrumento de coesão e de inspiração na formação de ideais de cooperação mutua
e de solidariedade com vistas à redução da pobreza.

            No primeiro tópico faz-se um panorama da realidade político-econômica que se encontra a sociedade
mundial, demonstrando alguns fatores que influenciam no crescimento das disparidades sociais e na
proliferação da pobreza.

            No segundo, aborda-se a conceituação teórica de capital social, adentrando nas dimensões que lhe
foram atribuídas por Robert D. Putnam (1995). Apresenta-se também fatores considerados por Neto e Froes
(2002) como determinantes para a sua formação e consolidação.

            Por fim, traça-se um paralelo entre o desenvolvimento local e o fortalecimento das instituições
democráticas, tentando demonstrar como o empoderamento dos cidadãos e seu enquadramento no cenário
político reflete na operacionalização de políticas públicas com vistas a redução da pobreza.

1 RETRATO DE UMA REALIDADE NOS PAÍSES PERIFÉRICOS[1]
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            É incontestável o alto nível de pobreza que assola grande parte da humanidade, principalmente nos
países periféricos que contam com histórico de dominação econômica, agravado ainda mais na década de
1980, quando se inseriu na conjuntura internacional um novo modelo de capitalismo, ligado a era da
globalização, conhecido por neoliberalismo.

                        Esse novo sistema foi desenvolvido pelas Nações Unidas, como bem esclarece Chomsky (2002,
p. 21-22):

O termo neoliberalismo sugere um sistema de princípios que, ao mesmo tempo que é novo, baseia-se em
idéias liberais clássicas (...). Esse sistema doutrinário é também conhecido como Consenso de
Washington, expressão que sugere algo a respeito da ordem global.

........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................

 O Consenso [neoliberal] de Washington é um conjunto de princípios orientados para o mercado,
traçados pelo governo dos Estados Unidos e pelas instituições financeiras internacionais que ele controla
e por eles mesmos implementados de formas diversas – geralmente, nas sociedades mais vulneráveis,
como rígidos programas de ajuste estrutural.

            Segundo Milton Friedman (1984), um dos inspiradores do neoliberalismo, a doutrina neoliberal tem
como características a mínima intervenção do Estado na economia, a abertura do mercado para a entrada das
multinacionais, a livre circulação de capitais internacionais com ênfase na globalização e a política de
privatização das empresas estatais, sendo a base da economia formada por empresas privadas.

            Dentro do atual contexto mundial de aplicabilidade desses princípios neoliberais, percebe-se que esse
modelo agravou problemas estruturais da sociedade, impossibilitando as pequenas economias de se
desenvolverem em bases nacionais, aumentando as desigualdades e contribuindo para exacerbação da
pobreza, em suma, acentuando a exclusão social.

            Nessa linha de expansão capitalista e crescimento do comércio global, bem assevera Muhammad
Yunus (2008, p.18):

(...) nem todos estão se beneficiando. A própria distribuição de renda global expõe os fatos: 94% da
renda mundial vai para 40% da população, ao passo que os 60% têm de viver com somente 6% da
mesma renda. Assim, metade da população mundial vive com cerca de dois dólares por dia, enquanto
quase um bilhão de pessoas vivem com menos de um dólar por dia.

            Considerando que o neoliberalismo patrocina o acúmulo de riquezas nas mãos de uma minoria, como
bem demonstrado acima, é fácil compreender como esse modelo contribui para uma desestruturação das
relações de convivência social, dissolvendo entre as pessoas valores de confiança recíproca e de
solidariedade.

Não obstante as grandes disparidades sociais acentuadas por tal modelo, este contexto propicia uma
desilusão coletiva em relação à gestão dos governantes, fazendo que os cidadãos não acreditem no modos
operandi da política como forma de equacionar as mazelas sociais. Assim, algumas das consequências é o
descrédito nas instituições políticas, acarretando um desengajamento da sociedade civil do cenário político,
enfraquecendo os regimes democráticos (BAQUERO; CREMONESE, 2006).

A reflexão sobre esse quadro demonstra o quanto é necessário e urgente buscar mecanismos que
solucionem ou pelo menos reduzam os problemas sociais contemporâneos, principalmente, o da pobreza nos
países periféricos. Nessa empreitada é que se apresentam as posteriores considerações sobre um dos
instrumentos aptos a auxiliar na solução desta problemática, qual seja: o capital social.

2 CAPITAL SOCIAL: ASPECTOS TEÓRICOS

A temática do capital social vem ganhando espaço significativo no mundo acadêmico, sobretudo no
âmbito das ciências sociais. Apesar de sua importância e da vasta literatura já existente sobre o assunto,
ainda não há um consenso sobre o conceito de capital social.

            De acordo com Coleman (1988, p.96), o capital social pode ser definido como um conjunto de:

(...) normas, confiança interpessoal, redes sociais e organização social [...], importantes no
funcionamento, não apenas da sociedade, mas também da economia, configurando-se uma coligação de
relações sociais e de recursos acessíveis.

            O autor supracitado entende que o capital social deve ser entendido de forma funcional, ou como um
recurso para os indivíduos que estão inseridos em uma dada estrutura econômica, social e política,
possibilitando aos membros satisfazerem seus objetivos. Segundo ele, são os aspectos desta estrutura que
facilitam certas ações comuns dos agentes sociais.

            Outro teórico de grande destaque na tratativa do tema é Robert D. Putnam (2007), responsável pela
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popularização do termo capital social, dando-o visibilidade internacional após a publicação, em 1993, da obra
Marking democracy work: civic traditions in modern Italy, quando apresenta ao mundo seus estudos nas
regiões da Itália, objetivando a exploração de questões fundamentais da vida cívica e sua relação causal com
o desempenho institucional. Dessa forma define capital social: “(...) o capital social diz respeito a
características da organização social, como confiança, normas e sistemas, que contribuam para aumentar a
eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas” (2007, p. 177).

            Seus estudos demonstram que o capital social possui uma natureza multidimensional, assim, à medida
que as redes vão se formando e se ampliando, passa-se de um patamar para outro, o que Putnam (apud
MARTELETO & SILVA) classificou como as três dimensões essenciais do capital social. 

            A primeira dimensão é conhecida como capital social de ligação (redes Bonding), nessa dimensão as
redes formam-se entre pessoas muitas próximas, seja por laços de parentesco, de amizade ou de etnia. Por
terem características semelhantes elas resolvem agruparem-se, no intuito de desenvolverem mecanismos de
cooperação que facilite a vida de todo o grupo. Nesse sentido dispõe Marteleto e Silva (2004, p.44):

O capital social possui uma natureza multidimensional. A visão mais estreita o define como um conjunto
de normas e redes sociais que afetam o bem-estar da comunidade na qual estão inscritas, facilitando a
cooperação entre os seus membros pela diminuição do custo de se obter e processar informação. Nesse
caso, as relações de base para a formação das redes seriam entre iguais, isto é, entre indivíduos similares
do ponto de vista de suas características demográficas.

            A segunda dimensão é a do capital social de ponte (redes Bridging). Ela consiste na ampliação das
redes Bonding, rompendo fronteiras e fazendo pontes com outras comunidades distintas, ligadas nesse nível
não mais por laços fortes de amizade, mas pela busca de objetivos comuns, conservando a horizontalidade
das relações. A formação dessas teias possibilita um acesso a novas estruturas que aumentam o alcance das
ações.

            Na terceira dimensão, capital social de conexão (redes linking), a formação de redes se dá por
conexão das comunidades às instituições de poder, na qual as pessoas se unem, objetivando alavancar
recursos para o desenvolvimento das comunidades. Assim, quando as comunidades agem conjuntamente
ganham maior força para pressionar a governança a disponibilizar os recursos para atender as demandas
locais.

            Compreender teoricamente essas dimensões do capital social requer uma profunda análise em redes
já formadas, haja vista que conseguir efetivá-las pressupõe  muito mais que vontade. Exige, primeiramente, a
concepção na comunidade, mesmo que intuitivamente, do espírito de virtude cívica, pois há uma forte
relação entre comprometimento cívico e desenvolvimento de uma região, nessa linha teoriza Putnam (2007,
p.30-31): “ (...) a comunidade cívica se caracteriza por cidadãos atuantes e imbuídos de espírito público, por
relações políticas igualitárias, por estrutura social firmada na confiança e na colaboração”.

             Posto isto, e depois de pontuadas as dimensões do capital social, é importante relatar quais são as
condições que antecedem e propiciam a sua implementação.

            Segundo Neto e Froes (2002), são três essas condições: a primeira, diz respeito à ampliação social
da cooperação, ocorrendo pela formação de comportamentos altruístas que estimulam sentimentos de
solidariedade, bem como pela criação de cooperativas institucionais que priorizam formas horizontais de
gestão; a segunda, ao fomento de novas parcerias com vista ao envolvimento de empresas, governo e
entidades do terceiro setor, objetivando entradas para o desenvolvimento técnico e proliferação de capital; a
terceira, à criação de redes que o autor define como “arranjos institucionais inovadores”.

            Conforme esses a autores, além dessas condições propicias, elencaram seis fatores determinantes na
formação do capital social: organização, confiança, iniciativa, solidariedade social e participação.

            Feitas essas considerações teórica é importante ponderar que a análise da dinâmica de formação do
capital social não se encerra nos modelos apresentados, mesmo porque a temática do capital social ainda está
em construção, contudo esses modelos servem de referencial para se extrair conceitos importantes na
compreensão de como se formam essas redes de integração.

3. DESENVOLVIMENTO LOCAL ATRELADO AO FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES
DEMOCRÁTICAS

            Ao falar-se em redução da pobreza, não há como não vinculá-la ao desenvolvimento local de uma
dada região. Mas é importante ponderar que esse desenvolvimento não deve está vinculado apenas ao viés
econômico, pois nem sempre que se tem crescimento econômico, tem-se uma melhoria na condição
socioeconômica das pessoas menos favorecidas.

            Nessa perspectiva é que o conceito de desenvolvimento local se sustenta na ideia de que as
localidades devem dispor de recursos econômicos, humanos, institucionais, ambientais e culturais, nessa linha
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dispõe Sen (2000, p. 29):

O desenvolvimento tem de estar relacionado, sobretudo com a melhoria da vida que levamos e das
liberdades que desfrutamos. Expandir as liberdades que temos razão para valorizar não só torna nossa
vida mais rica e mais desimpedida, mas também permite que sejamos seres sociais mais completos,
pondo em prática nossas volições, interagindo com o mundo em que vivemos influenciando esse mundo.

            Assim, a noção de desenvolvimento local encerra em um conjunto de valores, princípios e métodos,
profundamente inovadores, através da utilização de práticas radicalmente diferentes das utilizadas, fazendo
interagir práticas setoriais em busca de objetivos comuns que visem o desenvolvimento interno de um dado
local.

            Para Boisier (2000, p.166), o desenvolvimento local é:

Um processo de crescimento econômico e de câmbio estrutural que conduz a uma melhoria no nível da
qualidade de vida da população local, no qual se pode identificar três dimensões: uma econômica, em
que os empresários locais usam sua capacidade para organizar os fatores produtivos suficientes para ser
competitivos nos mercados; outra, sociocultural, em que os valores e as instituições servem de base ao
processo de desenvolvimento; e, finalmente, uma dimensão político administrativa em que as políticas
territoriais permitem criar um entorno econômico local favorável, protegendo de interferências externas
e impulsionando o desenvolvimento local.

            Essa prática de desenvolvimento local funcionaria como um exercício dinâmico de cooperação,
envolvendo fatores sociais, culturais e políticos que não se regulam exclusivamente pelo sistema de mercado.
Nessa forma de desenvolvimento, o crescimento econômico é variável essencial, porém não suficiente para
ensejar desenvolvimento social.

            Assim, para que o crescimento de uma região reflita em desenvolvimento social é necessário que
políticas públicas sejam estabelecidas no sentido de redistribuir renda. Portanto, salutar é a importância do
Estado no estabelecimento de programas de governo que visem o bem-estar social, mas a adoção dessa
prática por parte dos governantes tem-se demonstrado deficiente, fato que comprova a impotência das
instituições tradicionais.

 A democracia mostra a sua fragilidade em não conseguir agregar os interesses da sociedade,
demonstrando a atual crise que perpassa as democracias. Nesse sentido, aborda Marcello Baquero, (2004,
p.265, 266):

[...] não só a precariedade da dimensão social torna imperativo pensar em outros modelos e estratégias
de análise que proporcionem as bases de construção de uma sociedade plena, com acesso mínimo das
pessoas aos bens materiais (moradia, habitação, saúde e educação), mas, sobretudo, a crescente
desconexão que se estabeleceu entre o Estado e a sociedade. Tal situação de crise tem produzido a
fragmentação e a atomização da sociedade brasileira, limitando severamente seu avanço como entidade
autônoma, soberana e com poder de interferência nos negócios públicos.

 

                Esse entendimento, apesar de referir-se a realidade brasileira, é perfeitamente aplicável a várias
outras democracias, principalmente as dos países periféricos; refletindo a necessidade de se buscar novas
soluções para a resolução das desigualdades sociais.

            É dessa necessidade que desponta a importância do capital social que se apresenta, segundo os
ensinamentos de Robert Putnam (2007), com algumas características inerentes a utilização de redes de
integração como forma de resgatar a confiança e a utilização de normas baseadas em relações de
reciprocidade, auxiliando a formação associativa como indutora da prática de atitudes que fomentem o
espírito de cooperação e de solidariedade, fatores propícios para o desenvolvimento local. 

Dessa forma o fortalecimento democrático e desenvolvimento de uma dada localidade caminham na
mesma direção, por isso faz-se necessário o fortalecimento de ideais de confiança, de associativismo e de
cooperação entre as pessoas, como uma alternativa capaz de fazer frente à crise de desconfiança nas
instituições democráticas.

Nesse aspecto, deve-se promover o capital social como mediação do empoderamento dos cidadãos,
fortalecendo o grau de consciência cívica da sociedade no sentido de estarem estimulados a desenvolverem
ações que resultem no bem coletivo. Putnam (2007, p.102) descreve aspectos de uma comunidade cívica que
vem referendar esse pensamento:

Em muitos aspectos, os cidadãos de uma comunidade cívica são mais do que meramente atuantes,
imbuídos de espírito público e iguais. Os cidadãos virtuosos são prestativos, respeitosos e confiantes uns
com os outros, mesmo quando divergem em relação a assuntos importantes. A comunidade cívica não
está livre de conflitos, pois seus cidadãos têm opiniões firmes sobre as questões públicas, mas são
tolerantes com seus oponentes.

O grau de informação dos cidadãos é fundamental na hora de cobrar dos governantes um
desempenho satisfatório. Assim a participação política dos cidadãos torna-se uma condição imprescindível
para um bom desenvolvimento local.

O grau de empoderamento político das pessoas, muitas vezes, aponta os caminhos do
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desenvolvimento. De modo mais especifico, pode-se afirmar que a participação dos cidadãos legitima a
democracia e conduz, de modo mais seguro, a redução das desigualdades sociais. Nessa linha esclarece
Putnam (2007, p 103-104):

Diz-se que as associações civis contribuem para a eficácia e a estabilidade do governo democrático, não
só por causa de seus efeitos ‘internos’ sobre o individuo, mas também por causa de seus efeitos
‘externos’ sobre a sociedade. No âmbito interno, as associações incutem em seus membros hábitos de
cooperação, solidariedade e espírito público. (...). No âmbito externo, a ‘articulação de interesses’ e a
‘agregação de interesses’, como chamam os cientistas políticos deste século, são intensificadas por uma
densa rede de associações secundárias.

 Assim, em sociedades em que o grau de consciência cívica é elevado tem-se maior força para o
estabelecimento de mobilizações, para a liberalização de forças produtivas que visem por em prática um
desenvolvimento com fundamento na ética e na sustentabilidade que tenha por escopo o bem-estar social.

Nesse campo é que se pode utilizar o capital social como um instrumento de ligação das pessoas,
como um meio de fazer surgir no seio da sociedade regras de reciprocidade e de participação cívica com
vistas ao desenvolvimento local, promovendo, por fim, o fortalecimento das instituições democráticas.

3.1 PERSPECTIVAS DE APLICABILIDADE DO CAPITAL SOCIAL

            Dentro de uma apreciação do modus operandi de desenvolvimento e de expansão do capital social e
baseado em relações de cooperação entre uma rede de pessoas, percebe-se que para a formação,
implementação e um bom desempenho dessas redes, algumas ações poderiam ser tomadas como as indicadas
abaixo:

A formação e execução de projetos pedagógicos, nas redes já existentes, com o intuito de auxiliá-las
no crescimento e ampliação. Nessa perspectiva, associa-se as ideias de capital social à noção de cultura,
esclarecendo Silva Junior (2007, p. 2): “certos padrões culturais possibilitam a fruição de práticas de
reciprocidade e cooperação impactando diretamente no desenvolvimento  econômico das nações”.

Promoção pelas instituições de ensino de palestras nas comunidades de baixa renda e com pouca
perspectiva de alcançar um emprego formal, com o into de mostrar para os integrantes dessas comunidades
como unidas poderão desenvolver alguma atividade que gere renda. O ideal seria que a instituição além de
incentivar o trabalho coletivo, demonstrar-se para as comunidades quais são os serviços mais procurados no
entorno delas e como elas poderiam se organizar para oferecer tal serviço. Tassigny (2008, p. 97): “ La
Dimensión Democrática tiene como objetivo el fortalecimiento de la ciudadanía, favoreciendo el acceso a las
oportunidades de trabajo, por medio de la oferta de cursos de formación profesional”.

O empoderamento das pessoas, principalmente nas comunidades mais vulneráveis, estabelecendo-se
políticas públicas que visem o fortalecimento de sua autonomia, dando a elas perspectivas mais amplas de
empreendedorismo, mostrando como há diversas formas de garantir uma existência digna. Conforme Silveira
(2006, p. 252):

(...) a defesa da necessidade de fomentar a participação da cidadania se associa ao conceito de
empoderamento. Este termo tem sido utilizado em vários países e por diversas áreas do conhecimento,
mas, no que se refere a essa discussão, a sua aplicabilidade tem-se concentrado em como desencadear
maior envolvimento dos indivíduos em ações cooperativas, solidarias e políticas, capacitando-os para se
articularem em prol de interesses coletivos.

Por fim, o estabelecimento de colaborações mútuas entre Estado, setores privados e os mais diversos
segmentos sociais, com o escopo de promover o pensamento cívico entre as pessoas, despertando no intimo
da sociedade sentimentos de solidariedade e responsabilidade social, instrumentos indispensáveis para um
desenvolvimento baseado na ética e com vista à redução das mazelas sociais.

 CONCLUSÃO                   

            O presente artigo expos o conceito de capital social, apresentando-o como um instrumento de auxilio
no combate à pobreza e como um mecanismo de promoção do desenvolvimento local.

            Nessa linha, demonstrou-se brevemente que a atual conjuntura neoliberal incentiva práticas
comerciais voltadas apenas para o lucro, fato que repercuti de modo negativo nos países periféricos, pois
elava o nível de desigualdade social, propiciando um enfraquecimento de valores de cooperação e
solidariedade.

            Nesse contexto, as instituições democráticas também perderam força e cada vez que os governantes
não conseguiam traçar políticas públicas eficazes de combate a pobreza mais os cidadãos se afastavam do
centro político, demonstrando uma grande desilusão com referidas instituições.

            É nesse cenário de plena crise das instituições que surge o capital social como um instrumento
alternativo na solução desses problemas, pois por intermédio de suas características de formação de teias
sociais integrativas que incitam a consolidação de ideais éticos voltados para a confiança e para
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solidariedade. Uma sociedade que tem em seu seio consolidado ideais e virtudes cívicas passa a participar
mais ativamente da vida política, e a pressionar com mais ênfase seus governantes, resultando de forma
reflexa na efetivação de políticas pública , por conseguinte, na redução da pobreza.
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ORIGENS, ELEMENTOS E REFLEXÕES 

SOBRE O DIREITO ECONÔMICO 

ORIGINS, ELEMENTS AND REFLECTIONS 

ABOUT ECONOMIC LAW 

Marília Pedroso Xavier 

William Soares Pugliese 

RESUMO 

O presente artigo tem como objeto a origem e o desenvolvimento da disciplina do Direito 

Econômico.  Para tanto, serão investigadas suas raízes históricas no século XIX, identificando 

elementos que se tornariam seu objeto de estudo. Já no século XX, no período do pós-guerra, 

observou-se o nascimento do Direito Econômico, em busca de movimentar o mercado, que se 

via sem forças para se reerguer.  Mais adiante, os elementos do Direito Econômico serão 

apresentados ao leitor: eminentemente, seu objeto, natureza e suas principais características, 

além de uma breve apresentação da regulação, sua forma de manifestação mais comum. 

 

Palavras-chave: Direito Econômico. Origem Histórica. Elementos Distintivos. Regulação. 

ABSTRACT 

The present article has as its object the origin and the development of the discipline of 

economic law. Therefore, its origins shall be harvested on the nineteenth century, by 

identifying elements which would later become its object of study. In the twentieth century, 

on the post-war period, the birth of economic law was witnessed, in search of reviving the 

economy, that had not had strength to revitalize itself. Furthermore, the elements of economic 

law will be presented to the reader: eminently, its object, nature and its distinctive features, 

besides a brief exposure of the regulation, its most common manifestation. 

 

Keywords: Economic Law. Historical Origin. Distinctive Elements. Regulation. 
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INTRODUÇÂO 

Tratar do Direito Econômico como disciplina jurídica, e como ramo do Direito, 

oferece, de início, dois problemas. O primeiro é externo ao Direito, e se refere à relação entre 

economia e direito, como fenômenos sociais.1 O segundo, interno ao Direito, envolve as 

razões pelas quais se criou este novo ramo, e quais efeitos ele produz sobre o quadro da 

dogmática clássica. 

A resposta ao primeiro problema não poderá ser dada neste trabalho. A relação entre 

direito e economia envolveria uma pesquisa em sentido diverso, e mereceria atenção especial.  

Já o segundo problema merece ser enfrentado. Importa investigar o motivo pelo qual 

passou a se falar em Direito Econômico e quais foram suas origens históricas. Mais do que 

isso, é preciso buscar o objeto deste Direito, bem como sua natureza. 

Esta tarefa envolve alguns momentos distintos. Para se identificar a origem do 

Direito Econômico, é vital a investigação histórica de dois séculos, ao menos: o século XIX e 

o século XX. Como se demonstrará no item seguinte o século XIX não contemplou o Direito 

Econômico como um ramo autônomo. No entanto, mesmo em uma economia que se dizia 

absolutamente liberal, é possível encontrar alguns elementos que se tornariam, posteriormente, 

objeto de estudo do Direito Econômico.  

Mais do que isso, a análise da economia do Estado Liberal terá também a função de 

contrastar com as mudanças sofridas na estrutura da sociedade e do Estado no século XX, 

após a Primeira Guerra Mundial e, de modo ainda mais incisivo, após o crash da bolsa de 

1929 e da Segunda Guerra. 

Com estes dois itens, espera-se demonstrar as razões pelas quais surgiu o Direito 

Econômico, bem como introduzir alguns dos temas que lhe são objeto de estudo. Mais adiante, os 

elementos do Direito Econômico serão apresentados ao leitor: eminentemente, seu objeto, 

natureza e suas principais características, além do exame de sua forma de manifestação mais 

comum: a regulação. 

                                            

1 SANTOS, Antonio Carlos; GONÇALVES, Maria Eduarda; LEITÃO MARQUES, Maria Manuel. Direito 

econômico. 5.ed. Coimbra: Almedina, 2006. p.7. 
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Por fim, retomar-se-á a noção de indispensabilidade do Direito Econômico, na 

tentativa de se demonstrar que ele deve permear o estudo das demais áreas da dogmática, e 

desta forma atualizar os institutos clássicos do direito. 

1 O ESTADO LIBERAL DO SÉCULO XIX 

A doutrina reconhece que a origem do Direito Econômico se deu com a Primeira 

Guerra Mundial, e que ele se consolidou ao final da Segunda Guerra. No entanto, não se deve 

pensar que ele foi meramente criado. Na verdade, em todos os períodos históricos anteriores 

ao século XX é possível identificar tentativas de regulação da economia, que, bem ou mal, 

tiveram influência sobre o que atualmente se chama Direito Econômico. 

No entanto, há um período que merece maior atenção dos juristas, que é o século XIX. 

Neste momento, na Europa continental, o modelo de Estado que se observava era o Liberal, que 

tinha como alguns de seus objetivos o desenvolvimento do livre mercado e a não intervenção 

econômica. Mas foram poucos os autores da época que perceberam existir algo a mais neste 

modelo, que associaram a manutenção do regime capitalista com a existência de regras 

jurídicas. Quem o fez, de forma muito avançada foi o civilista Georges Ripert.2 

Sua proposta inicial, na obra Aspectos Jurídicos do capitalismo moderno, era a de 

explicar por quais regras e institutos jurídicos o regime capitalista era capaz de se manter.3 

Para o autor, esta seria a contribuição que um jurista poderia dar ao capitalismo, identificando 

as regras que o mantém e as que podem prejudicá-lo. Afinal, de nada adiantaria criar um novo 

regime econômico sem se alterar o regime jurídico. 

                                            

2 RIPERT, Georges. Aspectos jurídicos do capitalismo moderno. São Paulo: Freitas Bastos, 1947. 

3 "Se um jurista lança a atenção sobre o capitalismo moderno, o que entra em competência não é o valor desse 

regime para a produção ou a distribuição das riquezas, nem tampouco a soma de virtudes ou males que ele cria 

para a sociedade. A contribuição que o jurista pode trazer é explicar por que instituições ou regras esse regime 
se estabeleceu e se manteve, ou como novas instituições já podem abalar sua aparente solidez." (Ibid., p.10). 
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Note-se, ainda, que Ripert considerava o diálogo entre o Direito e a Economia Política 

como essencial.4 A economia depende do trânsito jurídico, o qual é objeto de estudo do 

Direito. Por isso o capitalismo também pode ser estudado a partir de suas instituições e regras, 

sem descuidar da forma da economia.5 

O contexto histórico em que a obra foi escrita era marcado pela incerteza acerca do 

futuro do capitalismo. Isto porque não há capitalismo em estado puro, pois ele se instalou em 

um mundo que já tinha suas próprias regras e instituições; teve que alterá-las, e criar tantas 

outras. Por isso é seguro dizer que o regime do capitalismo fundou um regime jurídico 

próprio.6 Resta saber como isto aconteceu. 

O regime capitalista surgiu, na França, com a revolução de 1789. Já em 1791, ao se 

afirmar a liberdade do comércio e da indústria, pela Lei dos 2-17 de Março de 1791, o legislador 

pretendia algo a mais. Com esta mesma lei, ele destruiu a ordem social anterior, que se 

pautava pela obrigatoriedade dos agrupamentos obrigatórios. 

Destaque-se o que Ripert pretendia demonstrar: com um único ato do Poder Legislativo, 

toda a ordem social construída por Napoleão estava extinta. E o que foi criado para substituí-la? 

Nada fora criado para substituir tal ordem, mas de propósito. Fiava-se no benefício 
da liberdade. A propriedade individual, livre e sagrada, a convenção livremente 

formada e tendo foros de lei, são as duas bases que vão permitir a criação da nova 

ordem. Daí em diante, o homem tem a disposição dos capitais que acumulou ou 

obteve emprestado; exerce o comércio ou a indústria que lhe apraz, vende 

livremente os produtos, obtém pelo contrato o trabalho de outrem. O regime que foi, 

senão criado, ao menos tornado possível, será chamado mais tarde de regime 

capitalista A Revolução permitiu seu aparecimento, dando-lhe um lugar definido. 

Ela foi útil, não pelo que deu, mas pelo que destruiu.7 

                                            

4 "Peço aos economistas para prolongar seus estudos até as regras de direito aplicáveis aos fatos que analisam. 

Peço-lhes, com timidez, pois desde alguns anos não testemunham bastante interesse pelas disciplinas 

jurídicas." (RIPERT, 1947, p.11). 

5 "Não se poderá compreender a evolução de nossa legislação civil a partir de século e meio, se não se levar 
em conta a forma da economia." (Ibid., p.14). 

6 "A economia capitalista não pode ser utilmente estudada em estado puro; instalou-se num mundo que já tinha 

suas instituições e regras. Precisou, para se instalar, modificar o que existia e, para vencer, criar o que não 

existia. Fundou um regime jurídico." (Ibid., p.16). 

7 Ibid., p.18. 
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Neste trecho, o autor condensa uma série de informações essenciais para a compreensão 

do regime capitalista. Ele indica seus dois pilares, a propriedade privada e o contrato, bem 

como seu principal fundamento, que é a liberdade. 

Não se pode esquecer, ainda, que a Revolução Francesa pregava os ideais de igualdade, 

liberdade e fraternidade, que podem ser traduzidos na idéia de liberdade política.8 Estes 

objetivos foram – e ainda são – vitais para a proteção e o desenvolvimento do regime capitalista. 

Não se pode imaginar, todavia, que em 1791 todas as armas do capitalismo foram 

criadas. Neste momento ele se tornou possível, mas ainda não tinha um conjunto de instituições e 

regras que o disciplinassem integralmente. Nos dizeres de Ripert, "a liberdade tudo permitia, 

mas não dava nada"9. Não havia um conjunto de regras e instituições que permitissem reunir o 

capital, e que garantissem ao detentor deste uma preponderância econômica e política.10 A mera 

afirmação de liberdade, portanto, não era suficiente para seu desenvolvimento. 

O direito comum, regido pelo Code Civile de 1804, apesar de se dirigir à sociedade 

pós-Revolução, tinha como preocupação o direito da exploração rural do século XVIII, e não 

a produção industrial. A propriedade de que ele tratava era a imobiliária, e por conseqüência, 

eram os bens imóveis os objetos dos contratos.11 

O Code, com seu ideal de completude, rapidamente se revelou insuficiente. Tanto 

que, quatro anos mais tarde, foi elaborado um código para os comerciantes. Talvez não se 

possa dizer propriamente "elaborado", pois o Código Comercial foi uma cópia de ordenanças 

sobre comércio de terra e de mar. Desta informação já se pode imaginar que a indústria não 

foi devidamente tratada pelo Código. 

No entanto, o regime capitalista incluiu no Código Comercial um ponto, o qual fez grande 

diferença: o direito das sociedades comerciais. Com respaldo nas sociedades comerciais os 

                                            

8 "Houve uma feliz oportunidade para o regime capitalista nascer ao mesmo tempo que a liberdade política. 

Crescerá ele sob a proteção dos princípios de 1789, que ainda o protegem." (RIPERT, 1947, p.18). 

9 Ibid., p.19. 

10 "O que falta ao capitalismo é um conjunto de instituições e regras que permitam reunir e utilizar os capitais, 

que assegurem ao detentor de capitais a preponderância na vida econômica e mesmo na vida política, que 

dêem à produção e à repartição das riquezas o primeiro lugar no espírito dos homens." (Ibid., p.21). 

11 Ibid., p.22. 
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franceses passaram a dar aos institutos clássicos uma nova roupagem.12 Foi por esta abertura 

dada pela lei que se permitiu, portanto, o desenvolvimento do regime capitalista. Neste sentido: 

O capitalismo jacta-se de dizer que nada pede, que simplesmente lhe basta a 
liberdade; apraz-se em repetir: deixai fazer; nada poderia fazer se o legislador não 

lhe tivesse dado ou permitido lançar mão dos meios próprios à concentração e à 

exploração dos capitais. O direito comum não lhe bastava. Criou seu próprio direito.13 

Esta afirmação de Ripert parece de grande importância. Afinal, se nem mesmo o 

regime capitalista do Estado Liberal se desenvolveu sem o auxílio de regras e instituições 

jurídicas, é bastante improvável que exista desenvolvimento econômico sem qualquer tipo de 

estruturação legal. 

O autor prossegue seu raciocínio, ao afirmar que o capitalismo está sempre buscando 

regras jurídicas que melhorem o funcionamento da empresa. Ele se caracteriza pelo fato de 

que a detenção do capital garante a predominância na empresa. Os operários obedecem aos 

detentores de capital.14 

O empresário é, portanto, o detentor do capital. Seus objetivos são buscar mais 

capital e mão de obra para a exploração da atividade econômica. Para que isto seja realizado, 

é preciso técnica jurídica, a qual se aprimorou cada vez mais: 

O direito civil não conhece a empresa, mas só o proprietário. Foi mister criar os 
meios pelos quais uma pessoa possa procurar os capitais necessários à produção, 

regulamentar a constituição das sociedades e o apelo ao crédito, e prever também o 

emprego do trabalho de outrem. A legislação tornou-se mais abundante à medida 

que o regime capitalista se enrijecia.15 

                                            

12 "É através dessas formas que se insinua o capitalismo. Conserva-lhes os nomes e a aparência. Mas é bastante 

nelas penetrar para modificar profundamente seu sentido. O vocabulário e a técnica jurídicos nos encobrem a 

realidade." (RIPERT, 1947, p.23). 

13 RIPERT, loc. cit. 

14 "os operários não estão fora da empresa, mas são sujeitos na empresa e não fazem a lei, a que, antes, 

obedecem; quanto aos patrões, não são necessariamente os que fornecem os capitais, mas os que deles têm a 

livre disposição". (Ibid., p.24). 

15 RIPERT, loc. cit. 
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Se houve produção legislativa neste período, deve-se atentar ao fato de que se deu 

uma conciliação entre o capitalismo e a democracia. Embora cada uma dessas forças tenha 

crescido separadamente,16 uma contribuiu para o desenvolvimento da outra. 

Mais do que isso, é preciso atentar ao fato de que o regime capitalista desta época 

desenvolveu um espírito: a busca ilimitada pelo manejo dos capitais. 

Após estabelecer os traços distintivos do regime capitalista, é preciso averiguar como 

ele evoluiu. Isto pode ser feito por meio de uma divisão em dois períodos. O primeiro, do 

século XIX, em que os burgueses detinham o poder econômico e político, no qual foram 

criadas leis permissivas e meios de ação. O segundo, que se inicia no final do séc. XIX, é 

marcado pelo sufrágio universal e pela invasão do legislador sobre o capitalismo.17 

A respeito do primeiro período, é essencial a observação do autor: 

O capitalismo não pede nada de mais, pois que obtém da lei a permissão de criar 
toda sorte de sociedades e sobretudo essas maravilhosas sociedades por ações que 

vão lhe permitir drenar capitais para estabelecer a grande indústria e desenvolver o 

comércio. Para os contratos, que se lhe deixe a liberdade concedida pelo Código Civil; 

ele bem saberá imaginar os que lhe são necessários, abrandá-los em modalidades 

infinitas, realizá-los por formas variadas. Fixa tipos de estatutos, apólices de 

seguros, pro-forma de vendas. Cria a ação e a obrigação, a parte de fundador, o título 

nominativo e o título ao portador, a conta corrente, a apólice de seguro. Nossos 

Códigos nada ou quase nada dizem de tudo isto. Mas em vida industrial e comercial 

tornada mais intensa, os interessados criam eles mesmos livremente os instrumentos 

jurídicos que lhes são úteis. O capitalismo forja suas armas, embevecido nas 

leituras de Adam Smith e de J-B Say.18 

Este trecho pode ser tomado como a verdadeira síntese do primeiro período a que se 

reporta Ripert. Extinguiram-se as corporações de ofício, as sociedades foram disciplinadas, a 

indústria crescia. Houve, inclusive, a classificação das indústrias, que necessitavam de 

autorização administrativa se houvesse perigo, incômodo ou insalubridade em sua atividade. 

Além disso, neste período foi aprovada a lei de exploração de minas, que criou o instituto das 

concessões perpétuas na França. 

                                            

16 RIPERT, 1947, p.26. 

17 O exame feito pelo autor é bastante extenso. Ao longo de dezenas de páginas, ele se reporta à diversas leis 

criadas tanto no primeiro quanto no segundo período. Para este artigo, porém, procurou-se identificar tão 

somente as informações mais relevantes. 

18 RIPERT, op. cit., p.30. 
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O desenvolvimento da indústria e do regime liberal alterou o espírito público: o 

rápido enriquecimento se tornara o melhor meio para se obter poder. Este período, cujo início 

de deu por volta de 1830, contemplou ampla produção legislativa, inclusive a lei de falências, 

que protegia o devedor, e não os credores. 

Em seguida, o capitalismo experimentou a Revolução (e crise) de 1848. No entanto, 

o que se tem para destacar deste período não é qualquer fraqueza, mas sim sua força política. 

É bem verdade que foi um ano difícil para a economia francesa, mas em nenhum momento se 

questionou o fracasso do regime capitalista. Pelo contrário, "os novos homens políticos que se 

esforçavam por acalmar a agitação operária viram que na economia da França nova todos 

estavam interessados no jogo normal das instituições capitalistas"19. Após a eleição de Luiz 

Napoleão Bonaparte à presidência da República, teve início a retomada econômica.20 

O 2.
o
 Império foi de prosperidade para a indústria e o comércio. Afinal, uma das 

idées napoléoniennes respeitadas por Luís Bonaparte era a de manter a burguesia satisfeita 

com o governo e com a situação econômica.21 Os financeiros tomaram o poder político, e o 

aproveitaram para realizar uma reforma legislativa favorável ao capital. Dentre as leis aprovadas, 

destacou-se a reforma das sociedades comerciais, que facilitou a direção da economia. Foram 

também aprovadas leis de propriedade industrial, propriedade literária, dentre outras.22 

Em 1870, uma nova Revolução derrubou o Império. Tratou-se, porém, de uma Revolução 

puramente política, tanto é que a Constituição de 1875 manteve-se favorável ao regime capitalista. 

A atividade bancária se desenvolveu, e uma série de leis foram aprovadas, de modo a fortalecer o 

regime. Ao final do primeiro período, portanto, o capitalismo experimentou seu auge, fortalecido 

                                            

19 RIPERT, 1947, p.36. 

20 Ao se tratar da Revolução de 1848, não se pode deixar de mencionar a obra de Karl Marx, o 18 Brumário de 

Luis Bonaparte. A visão de Marx é, como se pode esperar, bastante diversa da de Ripert. Na ótica marxista, 

Bonaparte não passava de um "personagem medíocre e grotesco", e todos os acontecimentos deste período 

são narrados com detalhes, tendo como pano de fundo a luta de classes. É também interessante notar que, 
para Marx, não foi Bonaparte que retomou a economia, mas foi a economia um dos fatores que permitiu o 

golpe de Estado – que teve como um de seus passos o roubo ao Banco da França. (Ver MARX, Karl. O 18 

Brumário e Cartas a Kugelmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. p.11-159). 

21 "Uma vasta burguesia, bem engalanada e bem alimentada, é a idée napoléonienne mais do agrado do 

segundo Bonaparte." (Ibid., p.133). 

22 RIPERT, 1947, p.39-40. 
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pela intervenção do legislador. "O capitalismo não se contentou, com afirma, com a liberdade 

e a aplicação do direito comum. Criou o direito que permitiu seu triunfo."23 

O começo do séc. XX marcou as dificuldades do capitalismo, pois contra ele se opõe 

o regime democrático e o sufrágio universal. Afinal, "[h]á mais consumidores do que produtores, 

mais assalariados do que patrões, mais não-possuidores do que capitalistas. Se os mais numerosos 

têm direito de fazer a lei, é de esperar que eles a façam em seu favor e contra a minoria"24. 

O povo assumiu o Parlamento, e prometeu acabar com a sociedade burguesa. Mas 

para isso era preciso uma nova ordem jurídica. Os franceses, incertos do que realmente 

queriam, produziram grande número de leis. 

Atacou-se a liberdade de contratar, pois não havia igualdade de forças e liberdade de 

discussão. Surgiu, na doutrina desta época, o termo 'contrato de adesão', a partir da noção de 

que um dos contratantes podia impor sua vontade. No entanto, somente a doutrina não poderia 

desafiar a lei. 

O legislador, a seu turno, deu aos contratos um caráter novo, com regras imperativas, 

o que foi chamado por Josserand de 'a publicização do contrato'. Ripert considera esta 

classificação como um barbarismo, mostrando-se um verdadeiro civilista da época. Afirma, 

ainda, que esta intervenção, cujo efeito se observou principalmente no contrato de trabalho, 

perturbou a economia capitalista.25 

Estas alterações pontuais deixaram de ser o centro do problema com a Primeira 

Guerra Mundial. A destruição por ela provocada gerou escassez, e a economia capitalista 

sentiu dificuldade de servir a todos, como fazia anteriormente. Nas palavras de Ripert: 

Tudo muda no dia em que a economia capitalista não é mais suficiente para satisfazer as 

necessidades, seja por insuficiência da produção e do comércio, seja porque os 

preços não estão mais em conexão com os rendimentos e os salários. Então a queixa 

do consumidor eleva-se até ao legislador, que se vê obrigado, a dirigir a economia. 
É preciso organizar a produção e a repartição, ou ao menos vigiá-la estreitamente, 

estabelecer uma ordem econômica que, como a ordem pública, não possa ser 

perturbada pelas convenções particulares.26 

                                            

23 RIPERT, 1947, p.44. 

24 Ibid., p.46. 

25 Ibid., p.48. 

26 Ibid., p.52-53. 
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Isto quer dizer que, com o final da Primeira Guerra, o regime capitalista não seria 

mais capaz de sobreviver por si só. Ou melhor, como o próprio Ripert demonstrou, ele nunca 

foi capaz disso. Mas a partir deste momento, o Estado deveria ter um papel mais ativo, 

ordenando a economia, e não apenas permitindo que ela se desenvolvesse. Este é o grande 

diferencial entre o capitalismo do longo século XIX e o do século XX. 

A observação de Ripert, muito em função do período em que escreveu seu texto, 

trata também da Segunda Guerra e de suas repercussões, mas esta matéria será examinada a 

seguir.  O que fica desta exposição são as noções de que houve, efetivamente, uma alteração 

do papel do Estado impulsionada pela Primeira Guerra, que deixou de realizar meras 

intervenções pontuais na economia, e passou a dirigi-la. Como conclusão: 

A vontade dos governantes se exprime pela lei. As leis se multiplicam e mudam sem 
cessar, pois é preciso seguir uma economia, ela mesma, mutável. São quase todas 

proibitivas, pois é preciso impedir a ação individual tida por desordenada. Mas o 

interesse privado leva os homens a não respeitar os preceitos legais. É preciso então 

recorrer às sanções e, se há fraude, às sanções penais. A empresa capitalista é detida 

em sua exploração, ameaçada em sua atividade.27 

O autor francês notou que havia algo diferente se formando no âmbito do direito. 

Mas sua estruturação só ocorreu mais tarde. 

2 O EFEITO DAS GUERRAS 

É verdade que poucas obras de Direito Econômico tratam do período anterior à 

Primeira Guerra Mundial. No entanto, a melhor compreensão das alterações provocadas no 

Direito europeu continental só pode ser realizada pelo estudo das características do 

capitalismo do Estado Liberal. A investigação que foi realizada até aqui, portanto, servirá 

como um contraponto absolutamente necessário para a análise da configuração econômica do 

século XX, bem como para se entender o motivo pelo qual se afirma que o nascimento do 

Direito Econômico ocorreu com a Primeira Guerra mundial. 

                                            

27 RIPERT, 1947, p.53. 
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Até seu início, portanto, o regime de liberalismo econômico regia as intervenções 

públicas. Em número reduzido, limitavam-se ao policiamento e à proteção econômica e à 

regulamentação de algumas profissões. O Estado emitia moeda e detinha algumas empresas. 

No entanto, a característica principal era a exceção destas medidas.28 

Andrè de Laubadère também acrescenta que o setor que mais se desenvolveu neste 

período liberal foi o de atividade econômica das pessoas públicas, de forma que os contratos 

administrativos – em especial os de empreitada – eram bastante utilizados.29 Note-se que a 

abordagem deste autor já é voltada ao Direito Público, voltando maior atenção aos institutos 

de Direito Administrativo utilizados no período.30 

Enfim, marcou-se o fim do longo século XIX com a Primeira Guerra Mundial. Até 

este momento, a guerra era uma atividade marginal, e que podia se desenvolver em conjunto 

com as demais atividades de uma nação.31 Em 1914, porém, a concepção romântica da 

atividade militar se acabou, e deu lugar a um fenômeno absolutista, que tomou conta de todas 

as esferas da sociedade: economia, ciência, arte, religião.32 

Destaque-se, de todas estas esferas, a econômica. A Primeira Guerra demonstrou que 

a vitória não seria obtida somente nas áreas de combate, mas sim nas indústrias e nos laboratórios, 

pesquisando, produzindo, e abastecendo todos os envolvidos no combate.33 

No entanto, não eram todos os produtores que tinham interesse em voltar suas atividades 

econômicas para a guerra. Para contornar este fato, deu-se início a um processo de "regulamentação 

abundante, estrita e minuciosa das atividades econômicas, que transforma em pouco tempo o 

panorama clássico do direito patrimonial, abolindo princípios, deformando institutos e 

confundindo fronteiras"34. 

                                            

28 LAUBADÈRE, André de. Direito Público Económico. Coimbra: Almedina, 1985. p.36-37. 

29 Ibid., p.39. 

30 Laubadère classifica o Direito Público Econômico do Estado Liberal como um direito de contratos 

administrativos, instituto bastante utilizado já naquela época. 

31 COMPARATO, Fábio Konder. O indispensável direito econômico. Revista dos Tribunais, São Paulo, 

v.353, p.15, 1965. 

32 COMPARATO, loc. cit. 

33 COMPARATO, loc. cit. 

34 COMPARATO, loc. cit. 
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A liberdade do regime capitalista foi, assim, reformada pela intervenção do Estado. 

Já neste momento, parte da doutrina constatou que esta forma de direcionamento da economia 

daria início a um novo ramo do Direito, não um direito bélico, mas um que teria forte 

influência na vida social: tratava-se do germe do Direito Econômico.35 

O período que se seguiu à Primeira Guerra foi de mutação. O liberalismo absoluto 

passou a ser contestado em face do caráter "fornecedor" recém-assumido pelo Estado. Em 

outras palavras, tinha-se experimentado um intervencionismo, de certa forma, forçado.36 

Houve um fato, porém, com importância vital na evolução do Direito Econômico, e 

da própria História: a crise de 1929,37 que, "colhendo de improviso as economias nacionais 

que mal se recompunham das conseqüências das grandes guerras, e espraiando largamente 

seus efeitos sobre as economias coloniais periféricas, representou o verdadeiro dobre de 

finados do clássico 'laissez faire'"38. 

Os fatores de produção pararam quase que por completo, as ações tiveram quedas 

vertiginosas, o desemprego se deu em massa, e as insolvências se tornaram muito comuns. Os 

Estados Unidos experimentaram a deflação e a superprodução. Não havia mais atividade 

econômica; não havia mais agentes econômicos – tinha-se na prática um laissez ne pas faire39. 

E não havia mais nenhum agente privado com condições de reerguer a economia. 

Esta tarefa foi assumida pelo Estado. Surge, em 1930, a expressão "economia 

dirigida", e nos anos seguintes ela é colocada em prática na França40: "a partir de 1931, o 

Estado assume o controlo das importações e substitui a simples política alfandegária pela 

prática da contingenção e das licenças; passa-se do protecionismo ao dirigismo."41 Também 

                                            

35 COMPARATO, 1965, p. 16. 

36 LAUBADÈRE, 1985, p.40. 

37 O foco da crise de 1929, como se sabe, foram os Estados Unidos da América. Para uma abordagem exaustiva 

do desenvolvimento do Direito Econômico neste país, cf. LESSA MATTOS, Paulo Todescan. O novo 

Estado regulador no Brasil. São Paulo: Singular/FAPESP, 2006. p.77 e segs. 

38 COMPARATO, op. cit., p.16. 

39 COMPARATO, loc. cit. 

40 LAUBADÈRE, op. cit., p.40. 

41 LAUBADÈRE, loc. cit. 
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em 1931, o Estado passa a dirigir a economia no âmbito da agricultura, e em 1934 ele chega 

ao setor de transportes. 

O plano político também foi fértil ao intervencionismo. Os governos da frente popular 

realizaram reformas econômicas, as quais compreenderam nacionalizações e instituições dirigistas. 

Neste período surgiu a chamada economia mista,42 a qual que teve grande influência na formação 

do Direito Econômico. Surgiram também os organismos públicos intervencionistas. No entanto, 

de todas essas novidades, merece destaque o desenvolvimento dos serviços públicos industriais 

e comerciais, cujo contencioso seria de competência da jurisdição judiciária, e seu regime 

jurídico seria de direito privado. 

Já se encontram neste período algumas das figuras que, atualmente, são comuns para 

o Direito Administrativo e Econômico. 

Alguns anos depois, a Segunda Guerra trouxe à Europa os problemas de penúria e 

inflação.43 Sua importância no desenvolvimento do Direito Público Econômico foi imensa, a 

começar pela Lei sobre a organização da nação para o tempo de guerra, de 1938. Ela previa 

uma economia totalmente dirigida.44 Já o efetivo início da guerra determinou uma série de 

medidas intervencionistas, as quais se exacerbaram após a intervenção alemã na França.  

Também tem grande importância as tarefas de reconstrução que a sucederam. 

Comparato assim sistematiza esta tarefa: 

Face às tarefas da guerra e da reconstrução que se lhe sucede, e a fim de eliminar a 
procura excedentária e a abundância de signos monetários no mercado, o Estado 

lança mãe de novos processos de captação da poupança popular, de empréstimo 

compulsório à emissão sistemática de títulos da dívida pública em concorrência com 

os títulos privados (open market). Por outro lado, a repartição do produto nacional é 

racionalizada através de medidas compulsórias de contingenciamento, de estocagem, 

de licenciamento da produção, da venda ou do comércio exterior. O Direito deixa-se 
assim penetrar de conteúdo econômico, ao mesmo tempo em que a Economia torna-

se sempre mais administrativa ou regulamentada, isto é, jurídica.45 

                                            

42 LAUBADÈRE, 1985, p.41. 

43 COMPARATO, 1965, p.16. 

44 LAUBADÈRE, op. cit., p.44. 

45 COMPARATO, op. cit., p.17. 
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Mais do que isso, a forma de atuação do Estado na economia se alterou. O que, no 

período anterior às guerras era somente uma produção legislativa que permitia o desenvolvimento 

do regime capitalista, passou a ser uma atuação forte, com a imposição de obrigações e restrições 

aos agentes privados. 

É bastante interessante o fato de que, tanto ao final da Primeira quanto da Segunda 

Guerra, o conjunto legislativo direcionado à economia não foi eliminado por completo. E o 

seu legado passou a ser cada vez mais utilizado, de modo a atingir novos objetivos.46  

O intervencionismo se estendeu a setores dos quais nunca mais o Estado deixou de 

intervir, como o comércio exterior e o controle cambial. Outra lição que não foi esquecida se 

refere ao método de intervenção, por meio de organismos profissionais.47 

Isto foi agravado, é verdade, em função da Guerra Fria,48 a qual incentivou o 

desenvolvimento bélico das potências mundiais, e impediu a retração da intervenção econômica: 

A corrida armamentista não poderia deixar de provocar uma revalorização do fato 

econômico. Destinada por um lado a sustentar o extraordinário esforço de armamento 
atômico, a política de vigorosa expansão industrial impunha-se por outro lado como 

arma indispensável no conflito ideológico. No Ocidente, o desenvolvimento 

deixava de ser o produto aleatório do livre jogo das forças do mercado, para 

constituir-se em objetivo fundamental do Estado.49 

Faça-se aqui uma pequena reflexão: o desenvolvimento econômico deixou de ser 

competência somente dos agentes privados. Ele ingressou no âmbito de interesse do Poder 

Público. Mas isto se deu com uma peculiaridade. O objetivo do Estado não era o lucro. Sua 

intenção ao ingressar no plano econômico era, além de reerguer as atividades, assegurar à 

população necessidades básicas, que não mais eram oferecidas em função da crise e das 

guerras. Forma-se, aqui, um dos problemas centrais do Direito Econômico atual, que é conciliar a 

busca pelo lucro dos agentes privados com os interesses sociais do Poder Público.50 

                                            

46 LAUBADÈRE, 1985, p.45-46. 

47 Ibid., p.46. 

48 COMPARATO, 1965, p.17. 

49 COMPARATO, loc. cit. 

50  É comum associar esta mudança ideológica do Estado com a Constituição de Weimar, de 1919. 
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Esta realidade era mais exacerbada nos países subdesenvolvidos, que tinham 

infraestruturas econômicas precárias, ao mesmo tempo em que enfrentavam o acréscimo 

demográfico.51 

No período imediatamente após a Segunda Guerra se destacaram a planificação 

econômica e as nacionalizações. Ao mesmo tempo, a economia dirigida se mantinha. Uma 

novidade deste momento foi o fomento estatal aos investimentos privados, influenciado 

principalmente pela necessidade de modernização e expansão da economia.52 E tudo isto não 

se dava somente no plano dos fatos. A Constituição francesa trazia, já em seu preâmbulo, 

princípios econômicos e sociais.53 

A doutrina jurídica, porém, foi a última a reconhecer as mudanças pelas quais o 

direito e a economia passavam. Ela "continuava placidamente a se ocupar das instituições 

tradicionais, concedendo, vez por outra, uma atenção superficial e desdenhosa àquilo que se 

lhe afigurava como novidades sem consistência nem futuro"54. 

Um dos primeiros autores a se rebelar contra esta imutabilidade doutrinária foi, 

justamente, Georges Ripert, ao publicar textos como "Aspectos Jurídicos do Capitalismo 

Moderno" e "Le Regime Democratique et le Droit Civil Moderne". Aos poucos, porém, o 

Direito Econômico passou a ser mais e mais aceito, principalmente na Alemanha e, em 

seguida, na Itália.  

De início, não se falava sequer de um novo ramo do Direito. O jurista Hedemann, 

pioneiro na doutrina alemã, preocupava-se porque as relações jurídicas em geral passaram a 

ser impregnadas por conteúdo econômico.55 

Posteriormente, autores discutiram se o Direito Econômico era parte do Direito Público 

ou do Direito Privado. Tinha-se somente uma certeza: estas novas instituições jurídicas não se 

enquadravam em nenhum dos ramos tradicionais da dogmática jurídica. 

                                            

51 COMPARATO, 1965, p.18. 

52 LAUBADÈRE, 1985, p.47-48. 

53 Ibid., p.50. 

54 COMPARATO, op. cit., p.18. 

55 Ibid., p.19. 
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E é neste contexto que passou a se desenvolver o Direito Econômico. Como um novo 

ramo, inquieto, de difícil definição, que reúne elementos de Direito Público e de Direito 

Privado. Vista sua origem, é preciso, a seguir, examinar seus elementos essenciais. 

3 ELEMENTOS DO DIREITO ECONÔMICO 

Como se propôs no início deste trabalho, resta analisar os efeitos do Direito 

Econômico na dogmática clássica, bem como definir seu objeto, natureza, e algumas de suas 

principais características. 

Este problema se acentua em relação ao Direito Econômico porque são vários os 

ramos e disciplinas tradicionais que tangenciam a economia, dentre eles o direito civil 

(especialmente em relação ao patrimônio e ao contrato), o direito comercial e o direito 

financeiro.56 Muitos outros também poderiam ser citados. 

É, na verdade, natural que as discussões sobre a natureza, objeto, sentido e limites da 

disciplina ainda não tenha se pacificado. Afinal, trata-se de um ramo do direito com 

aproximadamente 95 anos, o que é muito pouco para que a doutrina entre em um acordo sobre 

estas questões. O que se pode fazer, porém, é definir quais os fundamentos e quais as 

condições sociais e teóricas que presidem a necessidade de sua emergência.57 

O primeiro fundamento é o de que nem mesmo as economias de mercado mais 

liberais são, atualmente, produto de um funcionamento automático do mercado, regido 

somente pelas leis econômicas do século XIX. Neste sentido: 

Com as transformações da ordem liberal clássica, surgiram, com efeito, formas 

específicas de regulação pública da economia, dando origem a um conjunto de 
normas, princípios e instituições que regem a organização e direcção da actividade 

económica nas suas diversas manifestações (produção, circulação, distribuição e 

consumo), impondo limites, condicionando ou incentivando os agentes económicos 

ou mesmo alterando, de um ponto de vista estrutural, algumas tendências que 

resultam do livre funcionamento do mercado.58 

                                            

56 SANTOS; GONÇALVES; LEITÃO MARQUES, 2006, p.9. 

57 SANTOS; GONÇALVES; LEITÃO MARQUES, loc. cit. 

58 Ibid., p.10. 
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Este conjunto de normas, princípios e instituições de origem pública buscou suprir as 

lacunas deixadas pelo direito privado clássico e até hoje constitui o núcleo mais relevante do 

Direito Econômico: a regulação. Mas esta regulação não se confunde com a típica regulação 

administrativa; pois ela utiliza técnicas privatísticas que as diferenciam consideravelmente. 

O exame das formas de regulação será realizado adiante. 

Já o segundo fundamento é o de que as próprias entidades privadas passaram a 

produzir normas, seja por delegação pública, seja por sua própria iniciativa. Isto se deve, em 

grande parte, à multiplicação e complexificação dos agentes econômicos.59 Algumas dessas 

normas são fruto de negociações, nos moldes do direito privado, entre o Poder Público e os 

agentes econômicos. É possível, inclusive, discutir a validade e a natureza destas normas, mas 

é inegável que elas tratam de matérias vitais para a compreensão de diversos setores 

econômicos.  

Acordos de concertação social, pactos sociais, regulamentos associativos, códigos de 

conduta, instituições mistas, são fenômenos de direcção ou organização, global ou 
sectorial, da economia e que traduzem complexa imbricação das esferas pública e 

privada clássicas, possibilitando um especial desenvolvimento do Direito Econômico.60 

O terceiro e último fundamento refere-se à crescente complexidade das relações entre 

o sistema econômico e os sistemas jurídico e político.61 Ao longo do século XX descobriu-se 

que a economia também é um poder, e que por isso a política e a justiça não podem 

permanecer indiferentes. Isto toma ainda mais forma no momento em que se configura um 

Estado Social, preocupado em garantir aos cidadãos as necessidades básicas e a proteção de 

seus direitos fundamentais. Este fundamento traz consigo as questões de controle do poder 

econômico pelo Poder Público e da constituição econômica (direito do trabalho, do 

consumidor e ambiental são alguns exemplos).62 

Expostos os três fundamentos que justificam a necessidade de se conceber o Direito 

Econômico, pode-se buscar definir o seu objeto. 

                                            

59 SANTOS; GONÇALVES; LEITÃO MARQUES, 2006, p.10. 

60 Ibid., p.10-11. 

61 Ibid., p.11. 

62 SANTOS; GONÇALVES; LEITÃO MARQUES, loc. cit. 
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3.1 OBJETO 

A questão do objeto do Direito Econômico não é tratada de forma unívoca pela 

doutrina. A maioria dos autores sustenta que se trata de uma nova disciplina, com identidade 

própria e autonomia científica. Para outros, o que existe é uma mera justaposição de diversas 

disciplinas tradicionais.  

Para Andrè de Laubadère, o objeto do Direito Público da Economia são as intervenções 

do Estado na economia, ou melhor, "o direito aplicável às intervenções das pessoas públicas 

na economia e aos órgãos dessas intervenções"63. 

A definição do autor francês é bastante interessante. Porém, comete-se um descuido 

terminológico que merece ser explicado. A noção de "intervir" pressupõe um agir numa esfera 

da qual não se tem domínio. Ocorre que, na grande maioria das constituições atuais, inclusive 

a do Brasil, a ordem econômica é tratada como um dos objetos de ação do Estado, e não como 

um fator externo. Desta forma, o Poder Público não tem condições de intervir em algo que é 

seu. O que ele pode fazer é regular. 

Além desta questão terminológica, pode-se argumentar que o conceito aqui exposto 

deixa de fora um dos fundamentos do Direito Econômico; mais especificamente, o segundo. 

Laubadère não se refere à possibilidade de regulação da economia pelos entes privados, e 

também não deixa claro se os órgãos regulatórios podem ter personalidade de direito privado. 

Tendo isto em mente, pode-se citar um conceito mais recente de Direito Econômico, 

que procura dar conta de toda a sua complexidade: 

No presente estádio do conhecimento, e de forma aproximativa, define-se o objecto da 
disciplina do Direito Econômico como o estudo da ordenação (ou regulação) jurídica 

específica da organização e direcção da actividade económica pelos poderes públicos e 

(ou) pelos poderes privados, quando dotados de capacidade de editar ou contribuir 

para a edição de regras com carácter geral, vinculativa dos agentes económicos.64 

Mesmo assim, algumas críticas podem ser direcionadas a este conceito. Em primeiro 

lugar, o Direito Econômico não se preocupa somente com a regulação. É bem verdade que esta é 

                                            

63 LAUBADÈRE, 1985, p.28. 

64 SANTOS; GONÇALVES; LEITÃO MARQUES, 2006, p.13. 
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uma de suas principais facetas, mas parece mais adequado se referir somente à ordenação da 

atividade econômica. Com isto, abre-se espaço para outras figuras que também são acolhidas 

por este ramo do Direito, como as privatizações, a economia mista e a autorregulação. 

Em segundo lugar, deve-se questionar se as regras de Direito Econômico devem ter 

caráter geral e vincular todos os agentes econômicos. Parece que não. Este mesmo raciocínio 

é seguido por Agustin Gordillo, ao tratar da regulação econômica e social: "Pero em modo 

alguno há de verse aqui um muestrario de reglas generales a aplicar a casos concretos; antes 

bien al contrario, intentaremos uma vez más demonstrar la ausência de reglas generales en 

materia regulatoria."65 

Diz-se isso porque existem regras que não se aplicam a todos os agentes econômicos, 

mas somente a alguns deles. Existem, por exemplo, regras destinadas somente aos agentes 

que atuam no setor de telecomunicações; outras que se dirigem ao setor de transportes. 

Pode-se argumentar que este tipo de regra não deixa de ser geral, pois se aplicam a 

todos que pretenderem ingressar naquele mercado específico. Para estes casos pode-se dar um 

outro exemplo, que é bastante complexo: a obrigação de contratar, imposta pelo Estado, ao 

detentor de essential facilities, as quais podem ser traduzidas como instalações essenciais para 

a concorrência.66 Estas regras são destinadas a agentes econômicos específicos, e contrariam o 

conceito que limita o Direito Econômico ao exame de regras gerais destinadas à ordenação 

da economia. 

A pretensão seria grande demais ao se formular um novo conceito de Direito Econômico. 

No entanto, parece necessário levar em consideração estas duas críticas e procurar compreender o 

objeto do Direito Econômico como algo mais amplo do que os conceitos apresentados. 

                                            

65 GORDILLO, Agustin. Tratado de Derecho Administrativo. 5.ed. Belo Horizonte: Del Rey e FDA, 2003. 
T. 2. p.VIII-6. 

66 O tema das essential facilities é bastante extenso e complexo. Para explicá-lo de forma extensiva, seria 

necessário examinar uma série de questões, o que exigiria, no mínimo, um novo artigo. Sobre o tema, cf.  

VILLAR ROJAS, Francisco José. Las instalaciones esenciales para la competencia. Granada: Comares, 

2004; e, no Brasil, NESTER, Alexandre Wagner. Regulação e concorrência: compartilhamento de infra-
estruturas e redes. São Paulo, Dialética, 2007. 
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3.2 NATUREZA 

Não se encontram no Direito Econômico algumas das manifestações clássicas dos 

ramos clássicos do Direito, como a codificação.67 Mas isso não impede que ele seja tratado 

como um ramo em formação: 

Como ramo de direito (e na constituição dos ramos de direito jogam factores 
histórico-culturais mas também um certo convencionalismo), o Direito Econômico 

tem vindo a construir-se a partir da reavaliação de certos núcleos temáticos oriundos 

de outros ramos de direito (relações entre economia e constituição, intervenção 

económica do Estado, bens produtivos, etc.) e da consideração de novas realidades 

para as quais os ramos existentes se mostraram insuficientes ou inadequados 

(empresa, concorrência, concertação social, etc.).68 

Levando em consideração estas advertências, é difícil estabelecer o plano em que se 

situa o Direito Econômico. Ele é direito público ou privado? 

No Brasil, é possível situá-lo, preponderantemente, no âmbito do direito público, 

pois a maioria de suas regras tem origem constitucional, ou no Direito Administrativo. No 

entanto, com os processos de privatização a que se tem dado efeito tanto no Brasil quanto na 

Europa – seja a privatização de gestão ou substancial69 – uma série de normas tem assumido a 

natureza de direito privado. 

A verdade, portanto, é que dois movimentos convergem em direção ao Direito 

Econômico: a privatização da esfera pública e a publicização da esfera privada,70 e nenhum 

destes movimentos tem sido taxado de barbarismos. Isto não quer dizer que estes movimentos 

puseram um fim à distinção entre público e privado, o que seria um exagero. Uma opinião 

mais comedida parece indicar o caminho correto: 

                                            

67 SANTOS; GONÇALVES; LEITÃO MARQUES, 2006, p.16. 

68 SANTOS; GONÇALVES; LEITÃO MARQUES, loc. cit. 

69 Sobre privatizações, ver, dentre outros, OTERO, Paulo. Coordenadas jurídicas da privatização da administração 

pública. In: Os caminhos da privatização da administração pública: IV colóquio luso-espanhol de Direito 

Administrativo. Studia Iuridica 60. Coimbra: Coimbra ed., 2001. p.31-57. 

70 SANTOS; GONÇALVES; LEITÃO MARQUES, op. cit., p.16. 
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Mais correcto parece ser afirmar que no campo do Direito Econômico há um relativo 
apagamento da importância dessa distinção o que, longe de ser um obstáculo à sua 

afirmação como disciplina autônoma, constitui mesmo uma das problemáticas mais 

aliciantes que contribuem para a sua diferenciação.71 

Não há, portanto, como se definir com certeza a natureza do Direito Econômico. 

Mas, por outro lado, também não há como negar que ele tem se fixado, cada vez mais, como 

um ramo autônomo, com seus próprios desafios e objetos de estudo. 

Esta constatação leva ao próximo passo na identificação dos elementos do Direito 

Econômico: a enumeração de algumas de suas características. 

3.3 CARACTERÍSTICAS 

Com tudo o que já foi exposto, é possível enumerar algumas das características do 

Direito Econômico.72 

- Suas fontes são dispersas e heterogêneas. O Direito Econômico tem uma 

pluralidade de fontes. Existem, em primeiro lugar, fontes internas. Dentre elas, a primeira 

fonte é a Constituição. A Constituição brasileira contém um conjunto extenso de preceitos que 

se referem diretamente à economia, e constitui a essência da ordem econômica.73 À 

Constituição seguem as Leis, os Decretos e os demais atos do Poder Público que produzem 

efeitos sobre a economia. 

Há também fontes internacionais, costumeiramente previstas em tratados ou convenções. 

As fontes internacionais tem grande importância para os países da União Européia, a qual 

emite uma série de diretivas a fim de ordenar um direito comunitário. Estas diretivas, diga-se, 

tem apontado para a privatização da economia, inclusive dos serviços públicos. 

Ainda, as regras de Direito Econômico podem ter origem privada, ou mista. Como já 

se noticiou anteriormente, os agentes econômicos privados podem se reunir e emitir regras 

                                            

71 SANTOS; GONÇALVES; LEITÃO MARQUES, 2006, p.16. 

72 A enumeração das características, de forma sintetizada, encontra-se em Ibid., p.25. 

73 Ibid., p.22. 
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com caráter supletivo ou complementar,74 ou eles podem se reunir com o Poder Público, e 

definir medidas de concertação. Não se pode esquecer, por fim, da importância das decisões 

jurisdicionais e administrativas para o desenvolvimento da disciplina. Neste âmbito, merece 

destaque a repercussão das decisões do CADE no Brasil, órgão responsável pela defesa da 

concorrência. 

- A ampliação do âmbito das fontes tradicionais. Como fontes tradicionais, deve-se 

compreender "leis". O Direito Econômico não se restringe ao modelo clássico de lei, que 

prevê uma regra primária e outra secundária (preceito-sanção). Pelo contrário, há a inclusão 

de leis-plano, leis-medida, atos de fomento. Todas estas modalidades não eram conhecidos 

pela doutrina jurídica clássica. 

- Mobilidade, ou mutabilidade. Esta característica se manifesta "na transitoriedade da 

vigência e na plasticidade na adaptação aos casos concretos de uma parte das suas normas, em 

parte justificada pela sua natural sensibilidade às mudanças sociais e políticas e pela sua 

ligação às políticas econômicas conjunturais"75. 

- Privatização das fontes. Trata-se da elaboração de normas pela autorregulação, pelo 

processo de concertação entre autoridades privadas e públicas, e também pelo processo de 

privatização de gestão das entidades governamentais. 

- Declínio da coercibilidade. No Direito Econômico predominam as regras de 

conteúdo positivo, ou seja, regras que permitem e incentivam. As regras proibitivas são 

menos numerosas. 

Estas características podem até mesmo fazer alguns juristas questionarem o caráter 

jurídico do Direito Econômico, já que suas regras não trabalham com o sistema clássico de 

preceitos e sanções. Mas a eles o que se pode responder é que a realidade é esta, e ela deve ser 

observada no âmbito jurídico. Este texto não é espaço, porém, para se confrontar o Direito 

Econômico com a Teoria do Direito, embora este tema desperte grande interesse. 

Passa-se, enfim, à exposição da manifestação mais comum do Direito Econômico: a 

regulação. A intenção é demonstrar, sumariamente, como o objeto de estudo é aplicado, na prática. 

                                            

74 Sobre a autorregulação, cf. MOREIRA, Vital. Auto-regulação profissional e administração pública. 

Coimbra: Almedina, 1997. 

75 SANTOS; GONÇALVES; LEITÃO MARQUES, 2006, p.25. 
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4 REGULAÇÃO ECONÔMICO-SOCIAL 

Para Marçal Justen Filho "a regulação econômico-social consiste na atividade estatal 

de intervenção indireta sobre a conduta dos sujeitos públicos e privados, de modo permanente 

e sistemático, para implementar as políticas de governo e a realização dos direitos 

fundamentais"76. 

Destaca-se, no conceito do professor, a dualidade de dimensões da regulação, que é 

sempre econômica e social, o que significa que, como noticiado anteriormente, a intervenção 

estatal no âmbito econômico corresponde sempre à promoção de valores sociais. 

Ainda, a regulação é uma forma de atuação indireta, ou seja, normativa. Pela regulação 

não se aplicam recursos estatais para o desempenho direto de atividade econômica.77 "A regulação 

estatal se traduz numa atuação jurídica, de natureza repressiva e promocional, visando alterar 

o modo de conduta dos agentes públicos e privados."78 

Pode-se citar outro conceito, de Vital Moreira. Para o autor, regulação econômica é 

"o estabelecimento e a implementação de regras para a actividade econômica destinadas a 

garantir o seu funcionamento equilibrado, de acordo com determinados objectivos públicos"79. 

O professor português apresenta outros conceitos divergentes, que permitem observar três 

concepções: amplo, menos abrangente e restrito. 

O primeiro conceito cobre qualquer atividade estatal sobre a economia. O segundo 

sentido deixa de fora a participação direta do Estado. Já o terceiro reduz a regulação à mera 

imposição de regras sobre a atividade econômica. 

É possível observar, portanto, que a posição adotada por Vital Moreira é mais 

abrangente que a de Marçal Justen Filho. Para o professor português, a regulação se dá pela 

implementação de regras, não necessariamente de maneira indireta. Para atingir o objetivo 

deste item, os modelos de regulação explicitados a seguir seguirão justamente esta noção mais 

abrangente, o que não significa, de forma alguma, que os demais conceitos não tenham validade. 

                                            

76 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.562. 

77 Alguns autores tratam da endorregulação, modelo pelo qual o Estado se insere como agente econômico e 

passa a competir com os entes privados. A posição citada no texto, porém, é mais restrita. 

78 JUSTEN FILHO, op. cit., p.563. 

79 MOREIRA, 1997, p.34. 
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As regulações assumem diversas modalidades:80 

1. Intervenções globais, setoriais e pontuais. Afetam a economia no seu conjunto, ou 

em um determinado setor. As intervenções globais e setoriais têm as características 

de serem gerais; as pontuais se referem a uma situação particular. As primeiras 

são realizadas por medidas regulamentares; as últimas por atos individuais. 

2. Intervenções diretas e indiretas. As ações diretas visam os agentes econômicos; 

já as indiretas têm a economia como objeto mediato. 

3. Intervenções por via unilateral e por via convencional. A via unilateral é a mais 

comum, pela qual o estado regulamenta, autoriza, proíbe a atividade econômica. 

Por sua vez, a via convencional tem sido preferida, em especial por meio de contratos. 

4. Intervenções relativas às empresas privadas e setor público econômico. Trata-se 

da distinção mais importante para o Direito Público Econômico. As pessoas 

públicas podem adotar medidas em relação a agentes privados, mas também 

podem, elas mesmas, tomar a atividade econômica para si. 

Com esta breve exposição das modalidades de regulação parece ter se atingido o 

objetivo proposto no início do texto: explicitar a origem e os principais elementos do Direito 

Econômico. No entanto, há um espaço final para a exposição de algumas reflexões. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não resta dúvida quanto à importância do Direito Econômico, que cresce cada vez 

mais. Para se comprovar este fato basta abrir os jornais. Entidades que emitem normas – 

fontes do Direito Econômico – como as Agências Reguladoras e o CADE aparecem muito 

mais que notícias de novas leis aprovadas pelo Congresso. 

Até mesmo no dia a dia a regulação tem dividido espaço com as regras de direito 

comum. Basta observar que grande parte das normas referentes à telefonia decorrem da 

ANATEL, e não de leis. 

O que preocupa, porém, não é a quantidade de normas postas pelas agências 

reguladoras. Longe disso. O que tem ocorrido, e que preocupa, é o inverso do que observou 

                                            

80 A sistematização tem como base a obra LAUBADÈRE, 1985, p.28 e segs. 
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Ripert no século passado. No intuito de conceder garantias fundamentais aos cidadãos, a 

doutrina daquela época passou a realizar uma certa desvirtuação dos institutos clássicos. Mas 

isto não era suficiente, porque era o legislador que precisava intervir. 

Hoje em dia, o que se observa é que grande parte da doutrina tem virado as costas para o 

Direito Econômico. Com exceção de alguns autores que se dedicam ao Direito Administrativo, as 

obras publicadas a respeito dos demais ramos do Direito demonstram pouco – ou nenhum – 

interesse pelo Direito Econômico. Não se vê nos livros de Direito Civil, por exemplo, textos 

que tratem da dicotomia de planos (público e privado) e que levem em consideração as obras 

de Direito Econômico. Pior, não se observa sequer um questionamento a respeito dos efeitos 

da regulação sobre os ditos pilares do Direito Civil, como a propriedade e o contrato. A impressão 

que se tem é que os próprios civilistas desprezam a célebre lição de Ripert: "quando o Direito 

ignora a realidade, a realidade se vinga ignorando o Direito". 

A primeira advertência que se faz, portanto, é a de que o Direito Econômico precisa 

procurar um maior contato com os demais ramos do direito, a fim de que todos possam 

aproveitar suas investigações. 

A segunda advertência que se faz é interna ao Direito Econômico. Na elaboração 

deste trabalho, observou-se a preocupação dos autores em delimitar o objeto e a natureza da 

disciplina, de modo a conferir-lhe autonomia em relação aos demais ramos do direito. 

É bem verdade que esta prática é bastante comum em todos os ramos do direito, com 

exceção daqueles consolidados já há muito tempo, como o Direito Penal e o Direito Civil.  

No entanto, esta busca incessante por um ponto distintivo, por um objeto próprio, 

pode gerar consequências negativas. Tome-se como exemplo o Direito Processual italiano, 

que influenciou sobremaneira o brasileiro. 

Os processualistas italianos, preocupados em dar uma identidade à ciência processual, 

fizeram da Teoria Geral do Processo um conjunto de ensinamentos absolutamente neutro, ou 

melhor, indiferente em relação ao direito material. Com isso o processo limitou-se a ter um 

fim em si mesmo, sempre falseado pelo discurso de instrumentalidade. 

A comparação pode parecer um pouco exagerada, até porque é difícil pensar em 

neutralidade e Direito Econômico. Mas o que se pretende, aqui, é alertar os juristas para que não 

tornem o Direito Econômico um fim em si mesmo. Para que ele se mantenha indispensável 

aos demais ramos do direito, o Direito Econômico não deve esquecer que teve suas origens na 

realidade, e não em uma dogmática cega.   
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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar o processo educativo ambiental na prevenção 

e controle da Dengue no município de Fortaleza, buscando refletir sobre a sadia qualidade de 

vida do cidadão que depende profundamente do equilíbrio do meio ambiente em que habita e 

das políticas públicas que visem a garantir esse equilíbrio. A metodologia utilizada traduziu-

se em uma pesquisa exploratória e descritiva, buscando levantar informações sobre o objeto 

em estudo, através de levantamento bibliográfico e documental, com consulta a livros, 

impressos, documentos eletrônicos acessíveis na rede mundial de computadores, tratados e 

convenções internacionais, descrevendo o seu contexto histórico. Pretende-se, com este 

estudo, realizar um questionamento acerca da eficácia da educação ambiental na prevenção e 

controle da dengue no município de Fortaleza, do embasamento legal, adotado nas políticas 

preventivas, bem como verificar os resultados relativos à sua eficácia (educação ambiental). 

Os resultados demonstram que a Educação Ambiental, no âmbito da saúde, considerada como 

Ação de Educação em Saúde, é uma importante ferramenta na prevenção de doenças e 

epidemias, dentre estas a Dengue, um grave problema de saúde pública crescente ao longo 

dos anos. O problema em questão auxilia na mudança de comportamento e consciência da 

população, motivado pelas diversas ações já realizadas, seja na esfera nacional, ou local, na 

certeza de que a vida, a saúde e o meio ambiente ecologicamente equilibrado são direitos 

essenciais ao ser humano, propulsores de um perfeito desenvolvimento, aliado à 

sustentabilidade ambiental. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Direitos Fundamentais, Saúde, Dengue, Aedes 

Aegypti. 

 

 

RESUMEN 

  

Esta investigación tiene como objetivo analizar el proceso educativo ambiental en relación al 

control del “Dengue” en el municipio de Fortaleza y además pretende reflexionar sobre la 

saludable calidad de vida de los ciudadanos, la cual depende profundamente del equilibrio del 
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medio ambiente en que vive y de las políticas públicas orientadas a garantizar ese equilibrio. 

La metodología utilizada se traduce en una investigación exploratoria y descriptiva que busca 

levantar informaciones sobre el objeto en estudio a través de levantamiento bibliográfico y 

documental, por medio de consulta a libros, impresos, documentos electrónicos accesibles en 

la red mundial de computadoras, tratados y convenciones internacionales que describen su 

contexto histórico. Los resultados demuestran que la Educación Ambiental en el ámbito de la 

salud, considerada como Acción de Educación en Salud, es una herramienta importante en la 

prevención de enfermedades y epidemias, entre ellas el “Dengue”, un grave problema de 

salud pública que ha crecido a lo largo de los años. El problema en cuestión auxilia en lo que 

se refiere al cambio de comportamiento y conciencia de la población motivado por las 

diversas acciones ya realizadas, ya sea en la esfera nacional o local, y da la certidumbre que la 

vida, la salud y el medio ambiente ecológicamente equilibrado son derechos esenciales del ser 

humano, propulsores de un perfecto desarrollo aliado a la sostenibilidad ambiental. 

 

PALABRAS CLAVE: Educación Ambiental, Derechos Fundamentales, Salud, Dengue, 

Aedes Aegypti. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar o processo educativo ambiental na 

prevenção e controle da Dengue no município de Fortaleza, buscando refletir sobre a sadia 

qualidade de vida do cidadão que depende profundamente do equilíbrio do meio ambiente em 

que habita e das políticas públicas que visem a garantir esse equilíbrio. Tais políticas públicas 

devem ser desenvolvidas através de ações educativas que proporcionem aos indivíduos 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à sensibilização e conscientização da 

sociedade acerca das questões ligadas ao meio ambiente, como é o caso da educação 

ambiental, bem como esclarecimentos acerca das doenças, através de campanhas específicas, 

posto que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais constitucionalmente garantidos 

aos cidadãos, indispensáveis ao desenvolvimento sustentável. 

Pretende-se, com a presente pesquisa, responder aos seguintes questionamentos: 

1. A educação ambiental é realmente eficaz na prevenção e no controle da dengue no 

município de Fortaleza? 

2. Qual embasamento legal adotado nas políticas de educação ambiental voltada à 

prevenção à saúde e bem-estar da população, notadamente, na prevenção e controle da 

Dengue no município de Fortaleza? 

3. Como é procedido o treinamento dos agentes responsáveis pela prevenção e 

controle da Dengue no município de Fortaleza? 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2618



 

4. Que tipo de material de divulgação é distribuído à população na prevenção e 

controle da Dengue no município de Fortaleza? 

5. De que forma são verificados os resultados relativos à eficácia da educação 

ambiental na prevenção e no controle da Dengue no município de Fortaleza? 

A metodologia utilizada traduziu-se em uma pesquisa exploratória e descritiva, 

buscando levantar informações sobre o objeto em estudo, através de levantamento 

bibliográfico e documental, com consulta a livros, impressos, documentos eletrônicos 

acessíveis na rede mundial de computadores, tratados e convenções internacionais, 

descrevendo o seu contexto histórico. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, trouxe em 

seu Título II, Capítulos I e II, respectivamente, “Dos Direitos e Deveres Individuais e 

Coletivos” e “Dos Direitos Sociais”, a tutela por parte do Estado da inviolabilidade do direito 

à vida (Art.5º, caput) e à saúde (Art. 6º, caput), erigidos à categoria dos direitos fundamentais 

de primeira e segunda geração, sendo o direito à vida “considerado o mais fundamental de 

todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à exigência e exercício de todos os 

demais direitos (Moraes, 2005).” 

Nesta seara, a Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), 

estabelece no art. 3º que: 

A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, 

a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis 
de saúde da população expressam a organização social e econômica do País. 
Parágrafo Único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do 

disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade 

condições de bem-estar físico, mental e social. 

 

O art. 225, caput, da já referida Carta Magna instituiu que: “Todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Importa salientar que, ao defini-lo como 

bem de uso comum do povo, transgeracional na medida em que não pertence apenas à atual 

geração, mas também às futuras gerações, a sua proteção jurídica abrigou dois objetos de 

tutela ambiental: a qualidade do meio ambiente e a saúde, o bem-estar e a segurança da 

população. 
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Assim, fica caracterizada a íntima relação do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e a sadia qualidade de vida dos cidadãos, uma vez que ambos estão perfeitamente 

interligados, um influenciando ao outro.  

Mas, como buscar essa interação? Como prover o equilíbrio do meio ambiente que 

resulte numa sadia qualidade de vida dos cidadãos? A resposta a esses questionamentos veio 

através de um profundo processo educativo e conscientizador do ser humano em relação ao 

meio ambiente no qual habita, por isso, o inciso VI, do parágrafo 1º do supra mencionado 

Art.225 da Constituição vigente, albergou a necessidade educacional ao instituir que “...§1º 

Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...)VI- promover a 

educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente”. 

Em cumprimento ao preceito institucional supra, foi sancionada a Lei 9.795, de 27 de 

abril de 1999, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, trazendo em seu art. 

1º o conceito de educação ambiental, a saber: 

 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e 

a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

 

Ainda em seu art. 3º, assevera que “...Como parte do processo educativo mais amplo, 

todos têm direito à educação ambiental, incumbindo: 

 

I- ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal, definir 

políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação 

ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na 

conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente; 
 

Em face do exposto, podemos perceber a importância do trinômio meio ambiente, 

educação e saúde como ferramentas indispensáveis à sadia qualidade de vida da população 

como um todo, bem como sua correta utilização, com vistas a proporcionar um 

desenvolvimento sustentável mais dinâmico, que atinja todas as camadas sociais, 

principalmente as menos favorecidas, padecendo estas de doenças e epidemias, como no caso 

da Dengue. 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2620



 

1 CONTEXTO HISTÓRICO INTERNACIONAL DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

A Primeira Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente Humano, sediada em 

Estocolmo, em 1972 abriu caminho para a tomada de uma conscientização global acerca das 

questões ambientais, muito embora já existissem vários precedentes que apontavam à 

necessidade de uma inclusão da pauta ambiental nas agendas governamentais mundiais. 

Por intermédio desta Conferência surgiram princípios globais fundamentais à 

implementação de políticas de proteção ambiental, viabilizadas através do Plano de Ação 

(Action Plan), consolidado por intermédio do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), com intuito de acompanhar os problemas ambientais nacionais e 

internacionais. Nesta fase, a necessidade de se iniciar a educação ambiental surgiu com a 

Recomendação 96, aprovada na Conferência de Estocolmo, criando-se um Programa 

Internacional de Educação Ambiental (PIEA), a cargo da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), com enfoque interdisciplinar em todos os 

níveis de ensino.  

Decorridos três anos da Conferência de Estocolmo, aconteceu em Belgrado, em 

1975, o Seminário Internacional de Educação Ambiental que resultou na Carta de Belgrado 

onde foram apontadas as diretrizes básicas para o desenvolvimento da Educação Ambiental 

na esfera global, sendo reforçada dois anos mais tarde com a Declaração de Tbilisi, realizada 

em 1977, que assinalou as bases da educação ambiental, tornando-se esta última, referência 

internacional na evolução da Educação Ambiental.  

Dez anos mais tarde, em 1987, o Congresso de Moscou confirmou os objetivos e os 

princípios orientadores para a Educação Ambiental propostos em Tbilisi, que deveriam ser 

considerados como alicerces para o seu desenvolvimento em todos os níveis de ensino (além 

dos formais e informais).  

Em 1992, com a realização da Conferência RIO 92, surgiram mais dois importantes 

documentos que contribuíram para o aprimoramento da educação ambiental: a Agenda 21, 

cujo capítulo 36 foi especialmente dedicado à educação ambiental, e o Tratado de Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, com enfoques de 

sustentabilidade equitativa e aumento da consciência pública. 
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Em 1997, a Declaração de Thessaloniki trouxe um novo vocábulo em substituição à 

educação ambiental, denominado “Educação para o Desenvolvimento Sustentável”, com um 

apelo mais voltado à questão da sustentabilidade contida no Cap. 36 da Agenda 21. 

Por fim, a Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável realizada em 

Joanesburgo, em 2002, proporcionou um momento de reflexão sobre o andamento da 

educação ambiental no nível global. Na ocasião foi proclamada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), através da Resolução nº 57/254, a Década das Nações Unidas da Educação 

para o Desenvolvimento Sustentável, no período dos anos de 2005 a 2014, a cargo da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). A Década 

ainda se encontra em desenvolvimento, com a realização de eventos globais ligados à 

educação ambiental. 

 

2 CONTEXTO HISTÓRICO NACIONAL DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Após a ocorrência da Conferência de Estocolmo, marco internacional que inaugurou 

a pauta ambiental global, em 1972, foi criado pelo governo brasileiro, no ano seguinte, 1973, 

a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), através do Decreto nº. 73.030/73 (revogado 

pelo Decreto nº. 99.604, de 13.10.1990) cuja missão precípua era criar uma agenda ambiental 

oficial acerca dos problemas locais ligados ao meio ambiente, competindo, em seu art. 4º, i): 

“promover, intensamente, através de programas em escala nacional, o esclarecimento e a 

educação do povo brasileiro, para o uso adequado dos recursos naturais, tendo em vista a 

conservação do meio ambiente ” . 

Oito anos mais tarde, a Lei nº. 6.938/81, que instituiu a Política Nacional de Meio 

Ambiente, trouxe em seu bojo, notadamente no art. 2º, X, a “educação ambiental a todos os 

níveis do ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para 

participação ativa na defesa do meio ambiente.” (BRASIL, 1981). 

Com a promulgação da Carta Constitucional, em 5 de outubro de 1988, a proteção ao 

meio ambiente ganhou relevância em nosso cenário nacional, dado ao direito 

constitucionalmente garantido ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225) caput 

“bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”, tendo o § 1º disposto 

que: “Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:(...)VI – promover 
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a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente ”. 

A Agenda 21 global, lançada durante a RIO-92, um dos importantes documentos 

globais considerados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

Cultura (UNESCO), de natureza programática, originada através da “Cúpula da Terra”, 

considerada por alguns doutrinadores como “a cartilha básica do desenvolvimento 

sustentável”, deu ensejo, no âmbito nacional, à Agenda 21 brasileira, com vistas à 

implantação de um modelo de desenvolvimento sustentável para o país, através de ações 

compartilhadas entre a sociedade civil e o poder público (AGENDA 21). 

Para Silvia Czapski (1998, p.51) , a Agenda 21 era um documento de ações com 

medidas concretas para programar os princípios da Carta da Terra, bem como auxiliar os 

países em desenvolvimento a terem acesso às tecnologias ambientalmente saudáveis e de 

como fortaleceriam as instituições voltadas ao meio ambiente e desenvolvimento. 

O Capítulo 36, da Agenda 21 global, tratou com especialidade da “Promoção do 

Ensino, da Conscientização e do Treinamento”, buscando a “reorientação do ensino no 

sentido do desenvolvimento sustentável o aumento da consciência pública”, exaltando, assim, 

a educação ambiental como ferramenta indispensável nesse processo.  

Segundo Dias (2004, p. 172): 

 

A Agenda 21 não restringiu a EA à Seção IV. A Educação Ambiental está presente 

em quase todos os 39 capítulos do documento, prevendo ações até o Século XXI. 

(...) No Capítulo 36 da Agenda 21 sugere-se a implantação de Centros Nacionais ou 

Regionais de Excelência especializados em Meio Ambiente. 

 

Em 27 de abril de 1999, foi sancionada a Lei nº. 9.795 que instituiu a Política 

Nacional de Educação Ambiental, cujo conceito de Educação Ambiental encontra-se no Art. 

1º: 

Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

 

Mencionada Lei também tratou de pautar a educação ambiental como um 

“componente essencial e permanente da educação nacional”, inserindo-a em todos os níveis 
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de ensino, tanto em caráter formal e informal, corroborando, assim, com os princípios e 

objetivos estatuídos em Tbilisi, em 1977. Dentre estes princípios, podemos citar no Art.4º: 

 

Art. 4o São princípios básicos da educação ambiental: 

I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 

II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o 

enfoque da sustentabilidade; 

III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi 

e transdisciplinaridade; 

IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 

V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo; 

VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e 

globais; 

VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 

cultural. 

 

Dentre os objetivos fundamentais da educação ambiental, destacam-se, ainda: 

 

Art. 5o São objetivos fundamentais da educação ambiental: 

I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 

múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, 

legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; 

II - a garantia de democratização das informações ambientais; 

III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental e social; 

IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 

preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade 

ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; 

V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e 

macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente 
equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, 

democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade; 

VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; 

VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade 

como fundamentos para o futuro da humanidade. 

 

A Política Nacional de Educação Ambiental,  segundo Edis Milaré (2007, p. 165): 

Veio consagrar, de maneira auspiciosa, esta nova abordagem da formação da 

consciência ecológica (...) Ela não se detém nas esferas mais modestas da sociedade, 
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como se aos pequenos não fossem dados voz e voto no que atine aos seus interesses 

fundamentais. 

 

Para Dias (2006, p. 26) “a educação ambiental tem como finalidade promover a 

compreensão da existência e da importância da interdependência econômica, política, social e 

ecológica da sociedade”, uma vez que esses elementos estão interligados, não havendo a 

possibilidade de se tratar assuntos ligados à temática ambiental, sem envolver os demais. 

 

3 A SAÚDE NO CONTEXTO AMBIENTAL COMO UM DIREITO 

FUNDAMENTAL 

 

O direito à saúde foi abrigado no Art. 6º da Constituição Federal de 1988, no rol dos 

Direitos Sociais do cidadão e reafirmado no Art. 196, caput, como um “direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos”, ou seja, cabendo ao Poder Público medidas eficazes e 

eficientes a fim de garantir a saúde e o bem-estar dos cidadãos, posto que é um direito 

fundamental do ser humano. 

Os direitos sociais, conforme Moraes (2005, p. 25) 

 

Caracterizam-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória 

em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de 

vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, que 

configura um dos fundamentos de nosso Estado Democrático, conforme preleciona 

o Art. 1º, IV. 

 

A Lei n. 8.080, de 19.9.1990, que dispõe acerca das condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, além da organização e do funcionamento dos serviços 

correspondentes, a exemplo do Sistema Único de Saúde (SUS), agregou à saúde fatores 

determinantes e condicionantes, tais como: “a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 

meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 

serviços essenciais”. Além disso, acrescentou em seu Art. 18, ao competir, à direção 

municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), em seu inciso VI, a colaboração na 

“fiscalização das agressões ao meio ambiente, que tenham repercussão na saúde humana, e 

atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las”.  

Neste contexto, Freitas (2006, p. 599) afirma que: 
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As questões ambientais são partes integrantes de saúde, logo, meio ambiente e saúde 

relacionam-se em vários pontos. O problema do lixo, a poluição em todas as suas 

dimensões, a camada de ozônio e o uso/conservação da água são apenas alguns dos 

muitos exemplos que poderíamos citar. Contudo, a visão moderna de saúde que 

assimila a condição de ' meio ambiente’, ainda que já aceita em documentos oficiais 

diversos, não está satisfatoriamente incorporada no âmbito de diferentes grupos. 

 

Por esse motivo, não se pode questionar a importância do meio ambiente como fator 

essencial à saúde, pois esta poderá ser afetada em consequência das condições de vida do ser 

humano, e essas condições estão intrinsecamente ligadas ao ambiente em que ele vive, tanto 

que o Art. 225 da Carta Magna, ao consagrar “o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado”, considerou-o “essencial à sadia qualidade de vida”, ou seja, à própria saúde. Na 

análise das gerações de direitos (também conhecidas por alguns doutrinadores como 

dimensões de direitos), assim destacou o Ministro Celso de Mello, do STF: 

O direito à saúde, como direito social, enquadra-se nos direitos de segunda geração e 

o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade 

de vida, compreende os direitos de terceira geração, tido como direitos de 

solidariedade, constituindo-se num ' momento importante no processo de 

desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, 

enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial 

inexauribilidade' (STF- Pleno-MS nº. 22164/SP – rel. Min. Celso de Mello, Diário 
da Justiça, Seção I, 17 nov. 1995, p. 39.206). 

 

Assim, tanto o direito à saúde como o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado são, reconhecidamente, pilares dos direitos humanos, um, não menos essencial 

que o outro, inexauríveis e indisponíveis em sua essencialidade, sendo, portanto, merecedores 

de toda a atenção, sejam por parte do Poder Público ou pela coletividade. 

 

4 A DENGUE NO BRASIL 

 

As mudanças que ocorrem no meio ambiente têm favorecido o aparecimento de 

epidemias ao longo do tempo. Dentre estas, destaca-se a Dengue, uma doença causada por 

arbovírus, transmitida ao homem através da picada de duas espécies de mosquitos: Aedes 

Aegypti e Aedes Albopictus, sendo este último menos frequente no ambiente urbano, ao passo 

que o Aedes Aegypti se reproduz facilmente no ambiente domiciliar da população, 

principalmente em recipientes onde se acumula água limpa e parada e caracterizando-se por 

ser um inseto de comportamento estritamente urbano, propiciado “pela urbanização acelerada 

que criou cidades com deficiências de abastecimento de água e de limpeza urbana” 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 
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A Dengue tornou-se, nos últimos anos, problema de saúde pública para os governos 

no Brasil (federal, estadual e municipal), necessitando-se, sem demora, de uma política de 

prevenção e controle da doença através do combate ao Vetor, que é o mosquito Aedes 

Aegypti, tendo o Ministério da Saúde, nesse sentido, instituído em 24 de julho de 2002, o 

Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), contendo ações específicas a ser 

desenvolvidas em parceria com governos estaduais e municipais, bem como o Comitê 

Nacional de Mobilização contra a Dengue, objeto da Portaria Ministerial n º 2001, de 17 de 

outubro de 2003. 

O Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) incorporou experiências 

nacionais e internacionais de controle da Dengue, de caráter permanente, através de 

campanhas informativas aliadas à participação popular, posto que é imprescindível no 

combate ao vetor, bem como fortaleceu as ações de vigilância epidemiológica e 

entomológica, possuindo três objetivos: 1. Reduzir a infestação por Aedes Aegypti (com 

manutenção de índices inferiores a 1%); 2. Reduzir a incidência da dengue;3.Reduzir a 

letalidade por febre hemorrágica de dengue (MINISTÉRIO DA SAÚDE, PCND,2002). 

Sob a ótica educacional, o Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) 

propiciou o desenvolvimento de “ações educativas para a mudança de comportamento e 

adoção de práticas para a manutenção do ambiente domiciliar preservado da infestação por 

Aedes Aegypti”, assim denominadas de: “Ações Integradas de Educação em Saúde”, um outro 

contexto da educação ambiental mais voltado à saúde, porém com o mesmo enfoque de 

percepção de conhecimentos, habilidades e atitudes focados no meio ambiente. 

 

4.1 A Dengue no Município de Fortaleza 

 

A detecção dos primeiros casos de dengue no município de Fortaleza ocorreu em 

1986. No decorrer dos anos, a evolução da doença apresentou características epidemiológicas 

marcadas pela circulação do vírus DEN-1, DEN-2 e DEN-3, tendo o ano de 2008 apresentado 

a maior epidemia de dengue no Município, com uma curva epidêmica intensificada nos meses 

de abril e maio, totalizando mais de 35.591 casos confirmados, dentre os clássicos e 

hemorrágicos (Secretaria Municipal da Saúde, Fortaleza, 2009), conforme dispõe o gráfico a 

seguir: 
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Gráfico 1: Número de Casos de Dengue (todas as formas), Fortaleza, 1986 a 2008. 

 

FONTE: Boletim de Saúde de Fortaleza: Dengue (1986 a 2003) SMS/COPS/Célula de Vigilância Epidemiológica. 
Dados sujeitos a alterações (Atualizado em 15/01/2009). SMS-Fortaleza-Plano de Contigência para o controle da 
dengue no município de Fortaleza, em 2009,  pg. 5. 

 

Baseando-se em estudos epidemiológicos, percebeu-se que a sazonalidade da dengue 

tem apresentado maior incidência no primeiro semestre de cada ano, notadamente no período 

chuvoso, dada a maior infestação predial do mosquito Aedes Aegypti, com decréscimo dos 

casos, geralmente no segundo semestre. O Núcleo de Controle de Endemias da Secretaria 

Municipal de Saúde realiza análises periódicas acerca do Índice de Infestação Predial (IIP), 

através de Levantamento do Índice de Amostragem Predial (LIA). 

Em cumprimento aos ditames do Programa Nacional de Controle da Dengue 

(PNCD), a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza elaborou o Plano de Contingência para 

o Controle da Dengue no Município, contendo 61 páginas, com ações conjuntas ao controle 

do Vetor, além de apresentar dados estatísticos acerca da situação epidemiológica da Dengue 

nas áreas que compreendem as regionais I, II, III, IV, V e VI. 

Dentre as ações em andamento, podemos destacar: 

a) a assistência ao paciente acometido por Dengue (forma clássica e hemorrágica); 

b) o combate ao Vetor da Dengue (Aedes Aegypti); 

c) ações na rede assistencial hospitalar, incluindo-se a Atenção Básica (PSF/PACS); 

d) saneamento ambiental; 
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e) Ações integradas em educação em saúde, comunicação e mobilização social, dentre 

outras. 

Todas essas ações fazem parte dos esforços envidados pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Fortaleza, merecendo destaque as ações integradas em educação em saúde, 

comunicação e mobilização social, importante ferramenta de educação ambiental, como 

veremos no capítulo a seguir. 

 

5 AS AÇÕES EDUCATIVAS EM SAÚDE DESENVOLVIDAS NA 

PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE NO MUNICÍPIO DE 

FORTALEZA 

 

Com a necessidade de ser elaborado, no âmbito dos municípios, um programa 

eficiente no quesito educação em saúde e mobilização social em atendimento ao que foi 

instituído no Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), o Município de Fortaleza 

elaborou o Plano de Contingência para o Controle da Dengue, contendo ações de âmbito 

educativo a fim de combater com maior eficácia a proliferação do Vetor. O referido plano 

conta com a colaboração da sociedade através da participação popular, tida como importante 

ferramenta para a prevenção e o controle mecânico do Aedes Aegypti, uma vez que a maioria 

dos criadouros encontra-se no ambiente domiciliar. 

As ações realizadas no município têm como objetivo alcançar o patamar sugerido 

pelo Ministério da Saúde no tocante à manutenção dos índices de infestação inferiores a 1% - 

índice considerado satisfatório, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).  

Segundo dados disponibilizados no portal da Secretaria Municipal de Saúde: 

“durante os dois primeiros meses do ano de 2009, já foram realizadas  433.278 mil 

visitas domiciliares pelos agentes sanitaristas, onde são repassadas orientações de 

prevenção e controle da dengue, como também eliminação de criadouros, pesquisa 

larvária e tratamento de depósitos”. 

 

Essas ações conscientizam a população sobre a importância na participação da 

eliminação dos criadouros do Aedes Aegypti, sendo também promovidos eventos 

comunitários, visando à criação de uma conscientização coletiva e, segundo o Núcleo de 

Educação em Saúde e Mobilização Social (NESMS) “a abordagem educativa através de 
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visitas domiciliares superou outras atividades, relativas à dengue”, conforme demostradas na 

tabela abaixo: 

ATIVIDADES DENGUE 

Contatos 5.608 

Divulgação/carro de som 209 

Divulgação/cartazes 2.128 

Divulgação/folders 5.175 

Exposições 696 

Gincanas 11 

Monitoramentos 287 

Operação Quintal Limpo 67 

Palestras 2.867 

Participação em eventos 245 

Passeatas 106 

Pedágios 15 

Programas de rádio 82 

Reuniões comunitárias 2.436 

Reuniões de equipe 264 

Treinamentos 137 

Visitas domiciliares 61.601 

TOTAL 81.934 

FONTE: Relatório das Ações de Educação em Saúde e Mobilização Social desenvolvidas no ano de 2008. 

Secretaria Municipal da saúde. Núcleo de Educação em Saúde e Mobilização Social (NESMS). 

 

No ano de 2005 foram iniciadas as capacitações dos servidores envolvidos no Núcleo 

de Educação em Saúde e Mobilização Social com vistas a serem desenvolvidas habilidades no 

sentido de prover as ações educativas tanto no universo estudantil (educação formal), como na 

comunidade em geral (educação informal), sendo que os servidores que já receberam 

capacitação transmitirão seus conhecimentos adquiridos aos demais servidores no âmbito de 

cada Regional (I, II, III, IV, V, VI). O Núcleo de Educação e Saúde e Mobilização Social 
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(NESMS) é composto atualmente por 144 (cento e quarenta e quatro) servidores distribuídos 

em funções diversificadas. 

Já no ano de 2009, o Núcleo intensificou suas ações educativas, tendo alcançado, 

segundo levantamento realizado pelo setor, uma população estimada em 234.883 pessoas 

beneficiadas, e, além dessas atividades, foi desencadeada no mês de fevereiro a Operação 

Fronteira com o município de Caucaia devido às características ambientais de alto risco, 

principalmente em áreas próximas ao METROFOR e ao Rio Maranguapinho, contemplando 

os seguintes bairros: Tabapuá, São Miguel, Parque Albano, Guadalajara e outros. Esse 

trabalho contou com a participação ativa de vários distritos, como: Educação, Infra-Estrutura, 

Meio Ambiente, Ação Social e os setores de Epidemiologia, Vigilância Sanitária e Controle 

Vetorial (Principais Ações Educativas Realizadas em Dengue - Jan. a Jun./2009). 

A tabela abaixo mostra as principais ações realizadas no primeiro semestre de 2009, 

nos municípios de Caucaia e Fortaleza: 

AÇÕES DESCRIÇÕES RESULTADOS INDICADORES 

ALCANÇADOS 

OPERAÇÃO 
QUINTAL 

LIMPO 

Esta ação consiste na 
retirada do lixo exposto 

inadequadamente nos 

quintais dos domicílios 

e nas proximidades. 

Foram efetivadas 83 
ações de Quintal Limpo 

com a retirada de 325 

toneladas de lixo. 

Redução dos depósitos 
inservíveis do meio 

ambiente, que servem 

de criadouros do 

mosquito transmissor 

da dengue. 

PALESTRAS Consiste no repasse de 

informações sobre as 

medidas de prevenção 

da dengue. 

Foram proferidas 1.107 

ações de sensibilização. 

Considerada quantidade 

de pessoas informadas 

sobre a dengue. 

AÇÕES DESCRIÇÕES RESULTADOS INDICADORES 

ALCANÇADOS 

PASSEATAS Consiste em mobilizar 

grande contingente de 
pessoas sobre a 

problemática da 

dengue. 

Foram realizadas 15 

ações de sensibilização. 

Grande quantidade de 

pessoas sensibilizadas 
para a problemática em 

pauta. 

CAPACITAÇÃO Consiste na formação 

de agentes 

multiplicadores para o 

repasse de informações 

inerentes à prevenção 

da dengue. 

Foram realizadas 61 

ações de capacitações. 

Considerada quantidade 

de pessoas capacitadas 

para transmissão das 

mensagens educativas. 
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EXPOSIÇÕES 

EDUCATIVAS 

Esta ação consiste na 

amostra do ciclo 

evolutivo do mosquito 

Aedes Aegypti. 

Foram realizadas 300 

exposições educativas 

com ovo, larva, pulpa e 

mosquito Aedes 

Aegypti. 

Número significante de 

pessoas informadas 

sobre a transmissão da 

dengue. 

VISITAS 

DOMICILIARES 

Realizadas nos bairros 

com maior índice de 

infestação do mosquito 

Aedes Aegypti e casos 

de dengue. 

Foram realizadas 4.987 

visitas. 

Pessoas informadas e 

sensibilizadas para 

contribuir com as ações 

de controle da dengue. 

 

FONTE: Secretaria Municipal da Saúde. Principais Ações Educativas Realizadas em Dengue- Jan. a 

Jun./2009 

  

Com o intuito de ampliar as ações educativas e preventivas no combate ao Vetor da 

Dengue a Secretaria Municipal da Saúde tem buscado realizar parcerias com a sociedade 

civil, contando com o apoio de diversos setores, dentre estes: Câmara de Dirigentes Lojistas 

(CDL), Universidades Públicas e Privadas, notadamente, os cursos e Centro de Ciências da 

Saúde (CCS) Escolas Públicas e Privadas, Corpo de Bombeiros, Igrejas, Policia Militar, 

Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE) e Sindicato da Construção Civil 

(SINDUSCON). 

Segundo dados coletados no Núcleo de Educação e Saúde e Mobilização Social 

(NESMS) a abordagem educativa através de visitas domiciliares, superou as outras atividades, 

principalmente por terem sido realizadas 67 ações de Quintal Limpo, onde em cada operação 

foram visitadas, em média 1.000 residências com o recolhimento de 355.850 toneladas de lixo 

exposto inadequadamente nos quintais dos domicílios e nas proximidades que são possíveis 

criadouros do Aedes Aegypti (SMS - Principais Ações Educativas Realizadas em Dengue – 

Jan. a Jun./2009). 

Para subsidiar essas ações educativas o Núcleo de Controle de Endemias, através dos 

Distritos Técnicos (DTs) de cada Regional (I, II, III, IV, V, VI) realiza o levantamento dos 

índices de infestação do Vetor da dengue e repassa aos demais setores envolvidos no Plano de 

Contingência a fim de que possam ser desenvolvidos os indicadores que orientarão as 

mencionadas ações de educação na prevenção e controle do Vetor. È relevante ressaltar que o 

índice preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de até 1%, índice este que 

seria perfeitamente alcançado não fosse à problemática dos imóveis que se encontram 

fechados ou apresentam recusa à visita domiciliar por parte de seus proprietários, bem como 

os terrenos abandonados, cuja propriedade é incerta.  
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Atualmente, segundo dados do setor, atualizados até 31 de julho de 2009, o índice 

geral de infestação predial no primeiro ciclo foi de 0,68% e no segundo ciclo foi de 2, 25%, 

não significando, necessariamente, uma equivalência proporcional ao número de casos 

notificados de dengue no município.  

Traçando-se um comparativo entre o número de casos notificados de Dengue no 

Município de Fortaleza, entre os anos de 2007, 2008 e 2009, percebe-se que, em relação ao 

último ano, houve um decréscimo no número de casos, conforme gráfico a seguir: 

 

FONTE: SMS/COPS/Célula de Vigilância Epidemiológica/SINANW 

*Dados sujeitos a Alterações (Informações até 30 de julho de 2009) 

 

Do acima exposto, percebeu-se que, em relação aos anos de 2007 e 2008, o primeiro 

semestre de 2009 apresentou redução significativa de casos notificados possivelmente 

decorrentes do fortalecimento das ações educativas de prevenção e controle da dengue por 

parte dos setores responsáveis, em cumprimento às políticas contidas no Plano de 

Contingência Municipal, bem como ao Plano Nacional de Controle da Dengue, de âmbito 

Federal, aliados à participação popular, razão de ser de toda medida educativa, seja na esfera 

da saúde ou na ambiental. 

  

CONCLUSÕES 
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A Carta Magna de 5 de outubro de 1988 erigiu à categoria dos direitos fundamentais 

de primeira, segunda e terceira gerações (ou dimensões), respectivamente, o direito à vida 

(art. 5º, caput), à saúde (art. 6º, caput) e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 

225, caput). Com isso, formou-se entre eles um verdadeiro trinômio, ferramentas 

indispensáveis à sadia qualidade de vida da população como um todo, bem como sua correta 

utilização com vistas a proporcionar um desenvolvimento sustentável mais dinâmico, que 

atinja todas as camadas sociais, principalmente as menos favorecidas, padecendo estas de 

doenças e epidemias, como no caso da Dengue. 

Neste contexto, a Legislação (Lei nº. 8.080, de 1990 - Lei Orgânica da Saúde), ao 

definir os fatores determinantes da saúde, inserindo-se entre esses o meio ambiente e a 

educação, agregou-os de tal maneira que se tornou indispensável a implementação de ações 

educativas com vistas à criação de uma conscientização pública acerca dos fatores ambientais 

que propiciam o aparecimento de doenças e epidemias. 

Assim, a Educação Ambiental ganhou forças ao longo do tempo, seja na esfera 

internacional, por intermédio dos grandes encontros internacionais que ampliaram as suas 

ações e objetivos, dentre esses o Encontro de Belgrado, Tbilisi, Rio 92, Thessaloniki e 

Joanesburgo (os últimos focando uma educação para o desenvolvimento sustentável), seja na 

esfera nacional, com a ampliação da temática ambiental inserida na legislação, especialmente, 

na Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº. 9795/99), além de propagar a discussão 

da Agenda 21 brasileira no âmbito dos Municípios, através da criação de Agendas locais 

focadas no Desenvolvimento Sustentável. 

A Educação Ambiental contribuiu, assim, com as ações planejadas pelo poder 

público no combate às epidemias, em especial à Dengue, sendo inserida no Programa 

Nacional de Controle da Dengue (PNCD) através do desenvolvimento de “ações educativas 

para a mudança de comportamento e adoção de práticas para a manutenção do ambiente 

domiciliar preservado da infestação por Aedes Aegypti”, assim denominadas de” Ações 

Integradas de Educação em Saúde”, um outro contexto da educação ambiental mais voltado à 

saúde, porém com o mesmo enfoque de percepção de conhecimentos, habilidades e atitudes 

focados no meio ambiente. 

Tomando como exemplo o Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), do 

Governo Federal, o Município de Fortaleza elaborou o Plano de Contingência para o Controle 

da Dengue no Município, contendo este 61 páginas, com ações conjuntas ao controle do 

Vetor, além de apresentar dados estatísticos acerca da situação epidemiológica da Dengue nas 
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áreas que compreendem as regionais I, II, III, IV, V e VI, servindo os mesmos como um 

embasamento legal adotado nas políticas de prevenção à saúde e bem-estar da população, bem 

como no combate ao Vetor transmissor da Dengue, o mosquito Aedes Aegypti.  

As ações educativas realizadas no município objetivaram alcançar o patamar 

sugerido pelo Ministério da Saúde no tocante à manutenção dos índices de infestação 

inferiores a 1% - índice considerado satisfatório segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS). Para alcançar tal intento, várias ações de educação em saúde e mobilização social 

foram e continuam sendo realizadas ao longo do ano em curso, observando-se a sazonalidade 

de casos diagnosticados de dengue no município, sendo sempre enfocada a participação da 

população na prevenção e controle do mosquito transmissor, com a necessária eliminação dos 

focos de transmissão, devidamente monitorados pelo Núcleo de Controle de Endemias.  

Conclui-se que a Educação Ambiental, no âmbito da saúde, considerada como Ação 

de Educação em Saúde, é uma importante ferramenta na prevenção de doenças e epidemias, 

dentre estas a Dengue, um grave problema de saúde pública crescente ao longo dos anos, pois 

auxilia na mudança de comportamento e consciência da população.A sociedade é motivada 

pelas diversas ações já realizadas, seja na esfera nacional, ou local, na certeza de que a vida, a 

saúde e o meio ambiente ecologicamente equilibrados são direitos tão essenciais ao ser 

humano, propulsores de um perfeito desenvolvimento aliado à sustentabilidade ambiental. 
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O DIREITO À EDUCAÇÃO NA SOCIEDADE INFORMACIONAL: DESAFIOS POSTOS À
ESCOLA EM FACE DAS NOVAS TECNOLOGIAS.

THE RIGHT TO EDUCATION IN THE INFORMATIONAL SOCIETY: CHALLENGES THE SCHOOL
FACES DUE TO THE NEW TECHNOLOGIES

Rosane Leal da Silva

RESUMO
Este trabalho oferece subsídios para se refletir sobre o papel da escola na sociedade informacional,
defendendo que esta instituição pode contribuir positivamente na formação de crianças e adolescentes. Para
tanto, sustenta a necessidade de superação dos discursos de resistência de muitos docentes, que ainda
insistem em ignorar a realidade informacional, comportamento que não raras vezes encobre o receio do
professor em perder o espaço de sala de aula, no qual era o único detentor do conhecimento. Vencidas as
resistências, torna-se imperioso preparar adequadamente os professores para o uso pedagógico das novas
tecnologias, pois a subutilização dos instrumentos informáticos também pode comprometer o processo de
ensino-aprendizagem na medida em que reduz as possibilidades de formar um sujeito crítico e capaz de não
se deixar instrumentalizar pelas mensagens que instigam ao consumo e à espetacularização da vida. Ao lado
da abordagem crítica, aspectos de ordem relacional precisam ser destacados, pois a escola pode e deve
incentivar crianças e adolescentes a desenvolverem relações intersubjetivas respeitosas e seguras no
ciberespaço, evitando-se as situações que possam fragilizar os direitos fundamentais elencados no artigo 5º
da Carta Constitucional. A temática abordada no presente artigo se mostra permeada por pontos e
contrapontos, o que determinou a escolha do método dialético, com ênfase na dialética da
complementaridade, por se entender que é o mais adequado para o enfrentamento de temas que apresentam
oposições internas. Sua aplicação determinou a divisão do trabalho em três partes: num primeiro momento
são destacados os argumentos de resistência utilizados pelos docentes que se mostram refratários ao uso das
tecnologias informacionais, ao que se segue a apresentação de experiências pedagógicas compatíveis com a
sociedade informacional, apontando-se, ao final, várias estratégias e cuidados que devem ser observados por
esta importante instituição para promover a educação para a sociedade informacional.
PALAVRAS-CHAVES: Crianças e Adolescentes – Direito – Educação – Novas tecnologias – Direitos
Fundamentais.

ABSTRACT
This work offers subsidies to reflect about the role of school in the informational society, supporting that this
institution can contribute positively in the formation of children and adolescents. To do this it defends the
need to overcome the resistance of many docents who still insist on ignoring the informational reality, a
behavior that many times hides the teacher’s worry in losing his space in the classroom, in which he was the
only person retaining knowledge. After overcoming the resistances, it is imperative to suitably prepare
teachers to use the new technologies pedagogically, because the sub-use of computing instruments may also
implicate the teaching-learning process since it reduces the possibilities to form a critical individual, able to
not be influenced by messages that instigate the consumerism and turn life into a show. Besides the critical
approach, some aspects of relational order need to be emphasized because school can and must stimulate
children and adolescents to develop respectful and safe inter-subjective relations inside the cyberspace,
avoiding situations which may make the fundamental rights described in the 5° article of Constitutional
Document fragile. The theme developed in the present paper is surrounded by points and counterpoints,
something that has determined the choice of the dialectic method with emphasis in the dialectic of
complementarily, because we understood it is the most suitable to face themes that present internal
oppositions. Its application has determined the division of work into three parts: in a first moment the
arguments of resistance used by teachers who are not submissive to the use of informational technologies are
highlighted; following this the presentation of pedagogical experiences compatible with the informational
society and at the end indicating several strategies and precautions that must be observed by this important
institution to promote the education for the informational society.
KEYWORDS: Children and Adolescents – Right – Education – New Technologies – Fundamental Rights.

SUMÁRIO: 1 As resistências ao uso das tecnologias informacionais; 2 A escola e a educação para a
cidadania digital: alternativas possíveis; Considerações finais; Referências.
 
 
INTRODUÇÃO:
 
            A imersão de crianças e adolescentes no ambiente virtual confronta a escola em vários sentidos. O
saber novo, a informação da última hora, a interação e imagens, as habilidades desenvolvidas com a prática
de jogos eletrônicos e o hábito de manter várias conexões em curso simultaneamente desafiam os padrões
utilizados pela escola, apresentando-lhe alunos que se cansam facilmente diante de tarefas que mobilizam
apenas o pensamento linear e que se mostram impacientes com os velhos métodos da educação tradicional.
            Somadas a isso, novas conflituosidades oriundas do ambiente virtual eclodem no espaço físico da
escola e, outras vezes, situações de mal-estar ou antagonismos entre colegas ou entre alunos e professores
têm sua dimensão potencializada no ambiente virtual, resultando em situações de vulnerabilidade aos direitos
fundamentais de educandos e educadores. Quer seja pelo aspecto pedagógico, quer no trato das relações
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interpessoais, a verdade é que a utilização das novas tecnologias da informação e comunicação por parte de
crianças e adolescentes afetam diretamente a escola. Nada mais natural, portanto, que discutir o papel dessa
importante instituição na sociedade informacional, pois se entende que o espaço escolar pode oferecer ricas
contribuições na adequada formação de crianças e adolescentes. Para tanto, é preciso vencer resistências por
parte dos professores reconhecendo, em meio aos argumentos utilizados, aqueles que são legítimos e os que,
por outro lado, encobrem o temor dos docentes diante do despreparo para o uso das novas tecnologias.
Diante da tarefa de cotejar argumentos que se contrapõem, optou-se por abordar o tema a partir do método
dialético, entendendo-se o mais adequado para revelar as contradições internas existentes nos argumentos
apresentados. Uma vez identificados os pontos de resistência, o estudo avança em direção à oferta de
alternativas pedagógicas para o uso das novas tecnologias, tônica da segunda parte deste trabalho.
            Considerando que a Lei 11.525/2007 determina que a escola tem o dever de incorporar em sua
matriz curricular conteúdos referentes ao Direito da Criança e do Adolescente e dos esforços no sentido de
dotar as escolas da rede pública de acesso à banda larga, o que permitirá a conexão à internet de milhares de
estudantes, esforços esses materializados no Projeto de Lei nº 1481/07, tramitando em regime de urgência na
Câmara de Deputados,  entende-se que um dos temas a ser privilegiado é a preparação da população infanto-
juvenil para o uso responsável e seguro das tecnologias informacionais que aportam nas escolas, o que
contribuirá para o desenvolvimento da cidadania digital, tema que se aborda no final do trabalho.

 
 

1 AS RESISTÊNCIAS AO USO DAS TECNOLOGIAS INFORMACIONAIS.
 

O rápido desenvolvimento tecnológico imprime ritmos diferentes entre as atividades que os alunos
realizam fora dos muros escolares e aquelas propostas na maioria das salas de aula do país, havendo um
descompasso entre as possibilidades oferecidas pelas tecnologias da informação e comunicação e as
atividades ainda desenvolvidas nas escolas, alicerçadas no modelo tradicional de educação. Conforme
ensinado por Mizukami (1986), a abordagem tradicional que ainda persiste na maioria das escolas está
centrada na prática de transmissão de conhecimentos feita pelo adulto, personificado na figura do professor e
considerado detentor exclusivo do saber. Na maior parte das vezes, o aluno ainda é visto como aquele que
precisa ser atualizado, figurando como mero coadjuvante ou mesmo depositário passivo do conhecimento
que lhe é transmitido pelo professor[1].

Calcado no modelo unidirecional, este ensino é de conotação verbalista e encontra na voz do
professor o fio condutor que transmitirá o saber. Ao aluno, cabe assumir posição passiva, acompanhando
ponto por ponto do que está contemplado nos planos de ensino, que normalmente são executados de
maneira linear, onde as informações partem do mais simples ao mais complexo, conforme preconizado pelo
método dedutivo.

As informações, selecionadas pelo professor, têm como fonte o repositório de saberes oficiais
disponíveis nos livros e manuais didáticos utilizados em aula e, após ouvir a exposição feita pelo mestre e
realizar (normalmente individualmente) alguns exercícios de treino e repetição, o aluno deve devolver ao
professor o que foi “aprendido”, respondendo às provas propostas. Nessa abordagem educacional, as
reações e respostas esperadas são estereotipadas e toda a vez que o aluno se afasta do modelo desejado
entende-se que ele não adquiriu os conhecimentos e, por conseguinte, se impõe a sua reprovação.

A educação sob esta perspectiva tradicional é vista como produto e não como processo, mantendo
um forte apego ao passado, constantemente revisitado em crenças e valores. O que impera é a idéia de
instrução e o locus adequado para aprender é a escola, espaço oficial no qual ocorre a sistematização e a
transmissão desse conhecimento. Assim, sob esta ótica, a escola cumpre o papel de agência de ajustamento
social, mantendo e reproduzindo as estruturas socioculturais dominantes.
            Toda essa construção, que perdurou inabalada ao longo de muitos séculos, sofre uma série de
questionamentos em razão das transformações ocorridas no século XX, que são tanto de ordem legal, quanto
tecnológica. Com efeito, conforme sustentado por Veronese e Vieira (2006, p. 150-152), a adoção da
Doutrina da Proteção Integral, com previsão constitucional no artigo 227 e cuja legislação
infraconstitucional – Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente tratou de divulgar impõe que o
modelo de educação considere crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, o que não combina com a
imagem de um ser passivo, objeto de aprendizagem, no qual o professor irá depositar os conhecimentos.
Diante disso, torna-se necessário que o professor incentive a participação dos educandos no processo
educacional, que deve primar pela formação integral do ser humano, desenvolvendo-se a dimensão humana e
os valores de boa convivência social, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, tal como preconizado pelo
artigo 53, da Lei 8.069/90, o que por certo conduz a uma maior participação do educando ao longo do
processo.
            Aliado a isso, o desenvolvimento tecnológico e as descobertas realizadas no último século passaram
a interpelar o modelo tradicional de educação, o que leva Borges (2007, p. 62-65) a falar de uma crise
irreversível no paradigma tradicional. O golpe mais recente foi desferido nos últimos anos do século passado,
com a projeção e incorporação das novas tecnologias da informação e comunicação, que não só
descortinaram infinito repositório de informações, como as tornaram facilmente acessíveis aos alunos,
confrontando os professores e fragilizando seus discursos de poder[2].
            O novo que emerge do universo virtual transforma muitos docentes em imigrantes digitais num
universo em que crianças e adolescentes são nativos e isso, de certa forma, acaba contribuindo para que os
últimos percebam as notas de violência simbólica que, por vezes, se ocultam no processo de ensino-
aprendizagem.
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E aqui podem ser aplicadas as lições de Bordieu e Passeron (1982), posto que muitos docentes
resistem às mudanças, preferindo permanecer presos ao modelo no qual foram forjados, onde figuravam
como detentores do conhecimento. Tudo o que foge ao seu controle, qualquer conhecimento que o aluno
obtenha a partir de outra fonte que não as indicadas por ele, em seu planejamento, são logo vistas com
desconfiança, pois não provém da autoridade educacional.

O acesso à Internet e à riqueza de materiais disponíveis na web coloca os alunos diante de novas
realidades, pensamentos e ideias, evidenciando que há outras possibilidades de ser e estar no mundo além
daquelas transmitidas com pretensão de verdades incontestáveis que lhe chegaram pela boca do professor.
Nesse processo de revelação de outros saberes, os alunos podem assumir postura mais inquieta diante do
ritmo da sala de aula, o que leva o professor a relacionar sua conduta com indisciplina[3].
            Essa reação do docente em certa medida é compreensível, porque nesse novo cenário ele não só vê
seu lugar abalado, como também o território pacientemente mapeado e fichado rapidamente é contestado
pela informação que o aluno acessou no laboratório da escola (ou antes de sair de casa). Aos seus olhos,
parece que além da crise de autoridade, agora se opera a migração do saber dos livros para os instrumentos
de busca; do professor aos portais, o que produz uma crise de identidade e de funções nos docentes.

Esse panorama mostra que os educadores estão diretamente implicados com o uso das tecnologias da
informação e comunicação, posto que os alunos, de tão mergulhados na rede mundial de computadores,
passam a desenvolver outras habilidades cognitivas e manifestar novos campos de interesse que nem sempre
se coadunam com aquilo que é proposto na escola. Apesar do intenso uso feito pelos alunos, observa-se que
a percepção dos docentes sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação é bastante variada e sua
postura diante dessa tecnologia oscila entre a aceitação e a resistência. Os que partilham deste último
sentimento justificam-no a partir dos mais variados argumentos, dentre eles, que os alunos internautas se
tornam irrequietos e impacientes, mostrando pouca concentração para a leitura de textos e livros indicados
pelo professor.

Essa alegação é rechaçada por Veen e Vrakking (2009), para quem o largo uso das tecnologias por
parte das crianças, que desde cedo dominam o controle remoto da televisão, o mouse e o telefone celular,
confere-lhes maior rapidez na busca e seleção das informações, o que os faz reconhecer rapidamente o que
procuram sem a necessidade de ler todo o texto. Segundo os autores, este comportamento dos alunos não
pode ser identificado como déficit de atenção ou concentração, e os adultos que pensam dessa forma não
compreendem o processo no qual os adolescentes estão imersos desde o nascimento. Com efeito, enquanto
os adultos foram treinados e educados a realizar uma tarefa de cada vez, as crianças e os adolescentes da era
digital (considerados pelos autores como verdadeiros homo zappiens) aprenderam a executar múltiplas
atividades simultaneamente: realizam as tarefas escolares, ouvem música, atendem ao celular, respondem
mensagens instantâneas, tudo ao mesmo tempo. Segundo explicado por Veen e Vrakking (2009, p. 32),

 
A velha regra de fazer uma coisa de cada vez para fazer a coisa certa não se aplica a esta

geração. Eles dividem sua atenção entre os diferentes sinais de entrada e decidem processá-los quando
adequado, variando seu nível de atenção de acordo com seu interesse.

 

No novo contexto marcado pelo desenvolvimento informacional, a escola já não ocupa mais o lugar
central que outrora desempenhava na vida dos alunos, que hoje podem ter acesso a todo o tipo de
informação com um simples clique no mouse.
            Aliado a isso, o tipo de material a que têm acesso na web é mais atrativo do que aquele reproduzido
nos livros. Conforme explicado por Veen e Vrakking (2009, p. 53), além da tela ser colorida e apresentar
imagens múltiplas, os textos em geral são mais curtos e possuem uma série de hiperlinks, o que direciona a
busca do leitor para outras fontes, aumentando a praticidade em obter as informações. Essa estrutura permite
que se tenha acesso imediato a materiais de variadas fontes, o que torna a pesquisa no ambiente virtual bem
mais atrativa se comparada à forma linear e tradicional com que os conteúdos são apresentados nos livros.
            Outra alegação recorrente de quem é resistente ao emprego das tecnologias informacionais é de que
as novas práticas que surgem no ambiente virtual promovem transgressões dos gêneros linguísticos, com
excessivas trocas de letras, abreviaturas, pontuações irregulares e onomatopéias, prejudicariam a notação
escrita no ambiente escolar.
            Argumentos deste teor têm sido objeto de estudo de vários pesquisadores, dentre eles Caiado (2007,
p. 38), para quem o tipo de escrita levado a efeito no ambiente virtual[4] não prejudica a textualidade nos
outros espaços, especialmente na escola. Segundo a autora, as transgressões que os adolescentes realizam na
web consistem numa “renúncia deliberada” às convenções ortográficas e são um sinal de que eles dominam
as regras. Longe de representar ausência de conhecimento ou de atrapalhar o que é ensinado na escola, a
linguagem articulada no meio digital representaria a criatividade dos atores e sua vontade de inovar.
            Para esta autora (2007, p. 40), as abreviaturas, muito comuns em chats, nos contatos realizados por
meio dos comunicadores instantâneos e nos textos publicados em blogs de adolescentes representam o
refinamento da escrita, que consegue expressar as ideias com reduzido número de caracteres, permitindo
maior fluxo comunicacional em menor espaço de tempo. Segundo este ponto de vista, só quem já conhece e
domina a linguagem correta consegue fazer uso das abreviaturas, posição que não encontra acolhida unânime
no meio acadêmico, já que muitos outros autores discordam dessas ideias. 
            Fontes (2007, p. 71-72) partilha do mesmo ponto de vista de Caiado, entendendo que a linguagem
digital é “[...] dinâmica e camaleônica por ser ao mesmo tempo instrumento e meio de comunicação
humana”. Para ela, “Os usuários de computador, portanto, utilizam gêneros e signos semióticos
estabelecidos dentro de outras esferas comunicativas, mas também – e necessariamente – os transformam em
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seu processo de interação”. Nesta vertente de entendimento, o fato que se mostra decisivo é o internauta
saber para quem escreve e a qual ambiente seu texto se dirige, ou seja, o conhecimento do interlocutor e do
ambiente determina o uso de expressões e abreviações típicas, bem como permite que o emissor da
mensagem faça uso de símbolos (emoticons) que o ajudarão a expressar suas emoções em meio digital. Essa
escolha lexical deliberada indica que o internauta domina os padrões da língua materna, não sendo
prejudicado pela linguagem digital.
            Há, ainda, quem faça a abordagem pelo viés cultural, ou seja, entendendo que a linguagem utilizada
na Internet (ou internetês) integra o momento que se vive, sendo típica da sociedade informacional e que,
portanto, trata-se de mais uma forma de expressão, a conviver com a língua culta sem necessariamente
empobrecê-la. Essa é a visão externada por Ledo Ivo, para quem a linguagem empregada na Internet é
fonética e cifrada e, por isso, econômica[5] (BJS P VC, BLZ?, 2004).
            Segundo sustentado pelos defensores das novas tecnologias, o emprego da linguagem em meio
digital oferece potencial para promover o acesso social a muitas crianças e adolescentes de locais periféricos,
que a partir do uso das tecnologias informacionais podem estabelecer contatos com diferentes grupos, o que
facilitaria na superação das barreiras geográficas, econômicas e culturais. Assim, as interações na web
proporcionam uma espécie de polifonia, oportunizando que inúmeras vozes se manifestem, o que permite
que os excluídos possam ter facilitadas as oportunidades de comunicação que servirão para contestar o
próprio saber escolar estabelecido de forma hegemônica.
            Com efeito, o tipo de linguagem mais livre e informal que é a praticada na web facilita a participação
de muitos internautas, vez que não impõe dificuldades linguísticas para crianças e adolescentes se
expressarem, ao contrário do que pode ocorrer em outros espaços, dentre eles, a escola. Assim, como no
ciberespaço a inobservância dos padrões da língua culta não impede o internauta de realizar interações,
aqueles que apresentam mais dificuldades em expressar suas idéias se sentem mais à vontade para interagir,
pois dificilmente ficarão expostos ao constrangimento da correção.
            No entanto, é inegável que muitos textos e comunicações estabelecidas no ambiente virtual contêm
erros que vão muito além do uso de abreviaturas e da adoção da linguagem digital, apontando que as pessoas
se permitem todo o tipo de troca ou desleixo no uso da língua materna, apenas porque se expressam on line.
Acredita-se que, de tanto esses erros serem visualizados, eles acabam se incorporando no vocabulário e na
maneira de escrever dos internautas, especialmente em se tratando daqueles cujas bases de conhecimento e
hábitos de leitura (fora do ambiente virtual) são menos frequentes, passando do ambiente virtual para a vida
diária.
            Como se vê, em que pese os enfoques partirem de distintas abordagens, acabam confluindo para a
mesma ideia, qual seja, de que a linguagem empregada em meio virtual não prejudica as práticas de ensino.
Nesse ponto, entende-se que os dados até agora obtidos e as bases sobre as quais as pesquisas antes
comentadas se amparam não autorizam generalizações desta maneira, pois se entende que, de tanto escrever
errado ou de ler palavras com incorreções de grafia, os internautas ficam sujeitos a confusões linguísticas.
            Outro argumento também recorrente, ligado ao emprego da linguagem, diz respeito à redução do
poder de argumentação que decorreria do emprego de abreviações, como de certa forma mencionado por
Virilio (1997) quando o autor propõe a recuperação da língua, como forma de se insurgir contra os efeitos
devastadores do emprego das tecnologias da informação e da comunicação.
            Outra crítica relaciona-se à possibilidade de os estudantes menos experientes se confundirem diante
da variedade de links e da vastidão de informações disponíveis no ambiente virtual, o que provocaria a
distração dos usuários menos disciplinados, levando-os a perder o foco da pesquisa educacional. Este
argumento parece frágil, pois qualquer pesquisa ou busca descortina aos alunos novas possibilidades de
leituras, já que as remissões de um autor a outro não são exclusivas dos textos disponíveis na web, o que
mostra que a possibilidade de distração do público infanto-juvenil ao longo do processo de estudo pode se
dar independentemente do veículo. O que ocorre é que este universo apresenta novas possibilidades,
permitindo o acesso simultâneo a vários ambientes, diferente do que ocorre com o manuseio do livro o com
o deslocamento físico dentro de uma biblioteca.
            Ademais, acreditar neste argumento equivaleria a negar que a possibilidade de distração e de desvio
de rota ao longo da pesquisa também pode acontecer quando se visita uma biblioteca ou um centro de
pesquisa e armazenamento de dados, onde a simples circulação entre as estantes de livros pode produzir
desvios na busca, despertando no pesquisador novos centros de interesse. Mas não será justamente esta a
finalidade da pesquisa, abrir novas possibilidades de pensar e relacionar os conhecimentos, inicialmente não
previstas?
            O que se percebe é que por trás de muitos desses argumentos há algo velado, que é o medo da perda
de controle por parte do professor, pois como ficará sua situação, que papel desempenhará no processo
educacional se os alunos puderem, livremente[6], obter fontes de pesquisa e informações sobre qualquer
assunto, num simples clicar de teclas? Será que o direito de questionar os critérios de avaliação, garantidos
pelo artigo 53, III, da Lei 8.069/90 não será ampliado, o que de certa forma preocupa os docentes?
            Este temor é, até certo ponto, compreensível, pois se liga à forma como os docentes são preparados
e exercem seu mister. Ainda ancorados no paradigma tradicional, não conseguem se ver senão como
detentores de todo o conhecimento e muitos não imaginam outro processo educacional senão o ensino
unidirecional, que tem no professor seu ator principal e onde cada aluno apenas reproduz o conhecimento
(num processo de memorização extremamente individualista) que recebeu fragmentado, devolvendo-o ao
professor, num círculo vicioso. Esta lógica, tão cômoda ao professor, se vê abalada pela utilização das
tecnologias da informação e da comunicação, o que leva Borges (2007, p. 53-85) a acreditar que as
inovações tecnológicas oferecem potencial para romper com o paradigma tradicional, o que pode se dar em
qualquer das modalidades de ensino (presencial, a distância, continuada) e em todos os níveis (ensino
fundamental, médio, superior), desde que as ferramentas sejam bem utilizadas.

Zwierewicz (2007, p. 94) também caminha no mesmo sentido e, ao contrapor a educação digital ao

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2641



referencial educativo industrial, aponta algumas diferenças básicas entre os dois modelos: a) a educação
digital é centrada na aprendizagem do aluno, e não no ensino, como no referencial anterior; b) permite que se
respeitem as várias formas e ritmos de aprendizagem, colocando em contato pessoas de diversos locais e de
culturas distintas; c) a educação digital favorece a formação permanente e o desenvolvimento do pensamento
crítico, levando o aluno a aprender a aprender.
            Embora não se discorde da maioria dos pontos defendidos por Zwierewicz, um dos aspectos listados
merece ser visto com mais cuidado, pois se considera temerário afirmar que a educação digital ou o emprego
das novas tecnologias informacionais, por si só, desenvolve o pensamento crítico.
            É claro que o fato de o aluno ter acesso a materiais variados, obter indicação de livros e periódicos,
visitar virtualmente bibliotecas de outros locais, manter contatos com alunos, professores e pesquisadores de
diversas culturas lhe confere experiências que poderão auxiliar na ampliação de seus conhecimentos,
contribuindo inclusive para fomentar o respeito à diversidade cultural[7] e aos direitos humanos
(considerando, especialmente, o fato de que os contatos extrapolam as fronteiras dos Estados). No entanto, a
posição que ele vai assumir em suas interações no ambiente virtual dependerá de uma série de fatores, tanto
internos, relacionados com sua personalidade, suas motivações e projetos pessoais, quanto externos, o que
varia muito de pessoa à pessoa.
            Outro aspecto criticado no emprego das tecnologias da informação e comunicação liga-se à
proliferação de expedientes pouco honestos por parte dos alunos, o que tanto pode ser facilitado pelas
operações de cópia e colagem, como também pela simples aquisição de trabalhos prontos que se encontram
disponíveis na web.
            Esta questão precisa ser analisada com cautela, pois se é verdadeiro que o uso da Internet acentuou
os processos de cópia, também é inegável que este expediente não se iniciou com a rede. Ainda, há que se
considerar que o largo uso da cópia de trabalhos é motivado por alguns fatores que precisam ser
considerados. O primeiro deles refere-se às práticas empreendidas por muitos docentes que solicitam
trabalhos de seus alunos e sequer leem o que foi escrito, num claro convite a que o discente também não se
esforce para desenvolver habilidades e alcançar suas produções próprias. O segundo fator que serve de
estímulo à cópia se liga às estratégias usadas, pois se o tema de pesquisa é apresentado de forma
problematizada e seu enfrentamento exige comparação entre conteúdos e reflexão por parte do educando, as
chances de cópia ficariam reduzidas. Somado a isso, se a pesquisa solicitada for seguida de arguição verbal,
de apresentação oral ou qualquer outra estratégia que exija que o aluno relacione as novas informações com
o conteúdo anteriormente trabalhado, torna-se quase impossível que ele logre êxito simplesmente copiando o
material disponível na web.
            Tudo isso sem falar na utilização de programas e softwares que permitem que as cópias sejam
detectadas, o que, se não afasta, ao menos relativiza a alegação de que tecnologias como a Internet devem
ser evitadas em razão de propiciar o plágio. Portanto, tudo dependendo de como os atores agem ao longo do
processo ensino-aprendizagem, pois, se o aluno perceber que o professor faz exigências que sequer ele
cumpre (na medida em que também não prepara suas aulas, não se atualiza, não lê os trabalhos que exige,
etc) estará a um passo da cópia.
            E por fim, alguns docentes são refratários ao uso dos ambientes virtuais de aprendizagem por
entenderem que eles quebrariam o clima de proximidade existente no contato real, de face a face,
prejudicando a aquisição do conhecimento. Bem, é preciso lembrar que a presença física não significa
necessariamente interação e assimilação do que acontece no ambiente de sala de aula. E, nesse aspecto, há
que se concordar com Soares (2006) quando a autora afirma que a utilização de ambientes virtuais de
aprendizagem exige que o aluno participe mais do que se estivesse fisicamente na sala, posto que nesta, o
professor se conforma em ver sua presença física e, naquele, exige-se que o aluno contribua indicando links,
poste mensagens, o que o provoca a sair da passividade em que muitas vezes se mantém.
            Como se vê, muitas das oposições apresentadas por alguns professores não passam de resistência a
um novo modelo, no qual perderão parte do controle que ainda dispõem e seus argumentos não resistem a
uma análise mais detida.
            A realidade, no entanto, aponta em direção à necessária revisão das posturas refratárias ao uso das
novas tecnologias, pois sua incorporação ao dia-a-dia dos nativos digitais, além de ser irreversível, apresenta
tendência de considerável aumento, o que acontecerá no momento em que o Programa Banda Larga nas
Escolas estiver integralmente implementado, o que certamente terá maior impulso caso seja aprovado o
Projeto de Lei nº 1481/07, que prevê que amplia a destinação dos recursos do Fundo de Universalização das
Telecomunicações (FUST), o que permitirá que esses recursos sejam canalizados para levar até as escolas a
banda larga de rápida conexão.
            É preciso, portanto, que a escola esteja pedagogicamente preparada para o emprego das tecnologias
e não se furte à tarefa de educar para a sociedade informacional. É sobre esse desafio que versa a próxima
seção.
2 A ESCOLA E A EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA DIGITAL: alternativas possíveis.
 
            Vislumbra-se na escola forte potencial para auxiliar na formação dos internautas infanto-juvenis,
incentivando-os a utilizarem as tecnologias da informação e comunicação para a construção de conhecimento
e para a disseminação de cultura de respeito e segurança nas interações virtuais promovendo, dessa forma, a
cidadania digital[8], sem atentar aos direitos fundamentais de outros internautas[9].
            Nesse ponto, há experiências pedagógicas que podem ser úteis para alcançar esses objetivos e que
não exigem grande infraestrutura. Uma delas é o fomento à aprendizagem de língua e cultura estrangeiras, a
partir da troca de correspondências (e-mails e da conversa em chats) entre alunos e professores de países
diferentes. Um destes exemplos é noticiado por Souza (2007, p. 205-220) ao apresentar a aprendizagem no
Regime Tandem, que consiste em experiência colaborativa a partir da formação de parcerias de
aprendizagem (tandem learning) em que os parceiros se encontram virtualmente, com regularidade,
trocando informações e correspondências e, ao mesmo tempo em que exercitam a língua (tirando dúvidas e
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obtendo dicas para facilitar a aprendizagem), entram em contato com a cultura de outros povos.
            Além de simples troca de e-mail, o ciberespaço oportuniza que se desenvolvam fóruns de discussão,
ferramenta que permite uma maior variedade de interações, mas, ao mesmo tempo, oferece mais
complexidade para ser operacionalizada, conforme narrado por Barbosa e Santos (2005, p. 155-167). O
projeto divulgado pelos educadores chama-se Contries of the World e visava à criação de um espaço virtual
onde os alunos pudessem realizar atividades educacionais interdisciplinares, resultando num site com os
tópicos desenvolvidos por professores e alunos durante o projeto.
            O fato de envolver vários professores (da Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Brasil, Portugal
e Argentina) que atuavam em diversas áreas do conhecimento e inúmeros alunos (com média de idade de 14
anos) tornou o projeto de difícil operacionalização, especialmente quanto à necessidade de todos se
manterem participativos. Segundo narrado, a maior dificuldade desse tipo de iniciativa é quando os docentes
não detêm o mesmo nível de conhecimento e experiências similares nesta atividade, pois de sua motivação e
da atuação na correção das tarefas e comunicações feitas pelos alunos depende grande parte da sorte do
projeto.
            A forma como os autores descreveram as experiências pedagógicas coloca a ênfase na parte
instrumental da atividade, ou seja, no objetivo relacionado ao domínio da língua estrangeira eleita para os
processos cooperativos. Ultrapassando este aspecto, ao observar a narrativa das diversas experiências
empreendidas fica evidenciado o aspecto humano envolvido nos projetos, pois o contato mantido entre os
estudantes brasileiros e de outras nacionalidades por certo contribui para a valorização da cultura e dos
hábitos daqueles povos, fomentando postura pró-ativa em favor do respeito e da diversidade cultural,
embora esse objetivo não decorra imediatamente das propostas narradas. Assim, em que pese esta questão
não ter sido destacada pelos professores que descreveram as experiências e colocavam a ênfase na
instrumentalização de seus alunos para o emprego de outro idioma, é essencial que as relações intersubjetivas
baseadas na cooperação e respeito entre os povos sejam incentivados entre crianças e adolescentes, pois
atitudes como essa podem mudar o quadro de intolerância e desrespeito aos direitos fundamentais que, por
vezes, se observam nos contatos estabelecidos no ciberespaço.
            Ao lado dessas iniciativas, há inúmeras outras, como a organização de chat pedagógico, em que os
alunos de determinada série ou disciplina têm possibilidade de, em horário previamente agendado (para
encontros semanais, por exemplo), acessar a Internet e discutir determinado tema que esteja em pauta, sob a
mediação do professor. Segundo Leal (2007, p. 50), a vantagem das salas de bate-papo é que “[...] o aluno
não precisa pedir autorização para falar, a ‘sala’ não tem que estar em silêncio para ouvir o professor e/ou os
alunos, as idéias são desenvolvidas e expostas, como também a possibilidade do desenvolvimento da
interaprendizagem”.
            Além de possibilitar que os alunos tenham mais liberdade para se expressar, especialmente aqueles
que se mostram mais tímidos, essa atividade aproveita e valoriza as experiências que os alunos têm no
ambiente virtual, pois em que pese muitas vezes se mostrarem resistentes em expor ideias em ambientes
públicos, como a sala de aula, no ciberespaço são desinibidos.
            Outra alternativa potencialmente útil para fomentar o trabalho em grupos, incentivando o
desenvolvimento da inteligência coletiva[10] é introduzir, no âmbito escolar, a experiência da construção de
blogs coletivos. Essa provocação encontra no público infanto-juvenil, principalmente em adolescentes, boa
receptividade, pois muitos deles são internautas bastante ativos e por certo achariam estimulante produzir
parte do material a ser utilizado na aprendizagem.
            As vantagens de experiência desta natureza poderiam ser inúmeras, pois além dos alunos terem que
pesquisar para manter os blogs atualizados, produziriam textos e demais materiais, num exercício de
interação coletiva que poderia se revelar bastante útil até mesmo para que o professor, paulatinamente, fosse
se valendo das interações para sugerir condutas e atitudes éticas que se mostrem adequadas nas demais
interações dos alunos no ambiente virtual.
            Em termos de custo, não haveria praticamente nenhum ônus, pois há inúmeros provedores de
hospedagem que ofertam gratuitamente espaço na web, e muitos alunos já dominam as informações
necessárias para enviar material para o ambiente virtual. Ademais, como os mecanismos são mais
simplificados, organizar e manter essa atividade não exigiria muitos conhecimentos por parte dos professores
que, inclusive, poderiam aprender, valendo-se da interação com seus alunos.
            Como se observa a partir destes exemplos, a Internet, por ter sido projetada como tecnologia de
comunicação livre, oferece uma estrutura maleável que permite a incorporação e transformação em razão da
utilização social[11]. Assim, há inúmeras experiências pedagógicas que podem ser implementadas nas
escolas, desde aquelas mais simples, em que o professor se utiliza basicamente da troca de mensagem por
meio do correio eletrônico, até experiências mais elaboradas, que exigiriam melhor estrutura técnica e
treinamento dos docentes.
            O ideal parece ser valer-se das ferramentas virtuais para aliar interação e aprendizado coletivos, no
qual o professor se insere como provocador e mediador dos trabalhos. No entanto, mesmo que não seja
utilizada para esta finalidade, o amplo universo de informações e de acesso a bibliotecas, banco de dados e
sites governamentais e de instituições privadas descortina inúmeras possibilidades de promover o acesso ao
conhecimento.
            Caso a escola disponha de computadores, as vantagens poderiam ser maiores, pois oportunizaria o
acesso e a inclusão dos alunos provenientes de populações que integram os estratos menos favorecidos
economicamente cujas dificuldades de aquisição de livros e outros materiais didáticos são maiores. Dessa
forma, através do uso da web poderiam acessar imagens e vídeos, ver fotos, visitar virtualmente outros países
e conhecer seus pontos geográficos e sua cultura, atividades que se bem conduzidas podem contribuir para a
aquisição de conhecimento.
            Ao que se vê de todo este elenco de atividades virtuais apresentadas, as tecnologias da informação e
comunicação, se bem empregadas, podem se converter em aliados na tarefa educativa, contribuindo tanto
para a aquisição do conhecimento, quanto para a formação de posturas favoráveis ao uso ético e respeitoso
por parte dos adolescentes internautas, servindo, ademais, para inserir, no âmbito dos currículos, conteúdos
voltados aos Direito da Criança e do Adolescente, em atendimento ao que estabelece a Lei 11.525/2007.
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            Não obstante, é preciso ir além. Como visto, a ausência de controles ou hierarquias nas
comunicações realizadas on line, ao mesmo tempo em que despertam interesse dos adolescentes, também os
expõe a vários riscos que podem convertê-los em vítimas, ou então servir de convite para que violem os
direitos fundamentais de colegas e professores. Portanto, a escola também precisa pensar numa pedagogia
das relações humanas no espaço virtual.

Nesse novo contexto descortinado pela sociedade informacional, a escola terá dupla
responsabilidade, especialmente no caso brasileiro, onde o projeto de inclusão digital tem a escola um
importante canal de inserção e se encontra em franca expansão, o que se manifesta não somente pelo envio
de laboratórios de informática para as escolas, permitindo que as mesmas tenham acesso à Internet, bem
como pelo que prevê o Projeto de Lei nº 1.481/2007, de autoria do Senador Aluízio Mercadante, que se for
convertido em lei alterará a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a Lei nº 9.998, de 17 de agosto de
2000, para dispor sobre o acesso a redes digitais de informação em estabelecimentos de ensino.

De acordo com tal proposição, até 31 de dezembro de 2013 todos os estabelecimentos de educação
básica e superior do País devem dispor de acesso à Internet, para o que o Projeto de Lei autoriza que 75%
(setenta e cinco por cento) dos recursos do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações
(FUST), a partir de 2008, sejam destinados para equipar os estabelecimentos de ensino com redes digitais de
informação e recursos da tecnologia da informação. Tal projeto tramitou no Senado, tendo inúmeros outros
apensados por versarem sobre o mesmo conteúdo, cujas comissões que o analisaram entenderam pela sua
constitucionalidade, oportunidade e boa técnica legislativa. A aprovação determinou seu envio à Câmara de
Deputados, onde em 24 de março de 2010 foi apresentado requerimento n. 6546/2010, para a tramitação do
mesmo em regime de urgência (BRASIL, 2007).

Apesar do pedido de prioridade, a discussão do Projeto de Lei, que estava designada para o dia 30 de
março de 2010 foi retirada de pauta, conforme se denota do acompanhamento da tramitação disponível no
site da Câmara de Deputados (BRASIL, 2007), não havendo mais notícias de sua tramitação naquele órgão a
partir de então.

O exame do referido Projeto de Lei permite afirmar que sua preocupação é voltada a destinar verbas
que permitam equipar as escolas com computadores e permitir o acesso dos estabelecimentos de ensino à
Internet, com treinamento (capacitação) dos recursos humanos. Não se vislumbra, no entanto, qualquer
outra preocupação que vai para além da mera preparação instrumental dos docentes, conforme se vê na
redação abaixo (BRASIL, 2007):

 
Art. 1o A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 87-A:
“Art. 87-A. Até 31 de dezembro de 2013, todos os estabelecimentos públicos e particulares de educação
básica e superior deverão dispor de acesso a redes digitais de informação para uso dos profissionais da
educação e dos estudantes, conforme as especificações definidas pelos respectivos sistemas de ensino.
Parágrafo único. A União deverá garantir, para os estabelecimentos públicos de ensino e para aqueles,
sem fins lucrativos, que atendem pessoas com deficiência:
I - a instalação e manutenção, em cada estabelecimento, de, no mínimo, 1 (um) computador com acesso
à Internet para cada 10 (dez) alunos, em cada turno;
II - treinamento dos profissionais da educação, que os capacite ao uso dos equipamentos;
III - instalação de equipamentos de proteção contra oscilações da corrente elétrica;
IV - contratação de seguro contra furto dos equipamentos instalados.” (NR)

 
            Apesar dos esforços no sentido de equipar os estabelecimentos de ensino públicos da rede urbana e
rural, sabe-se que somente essas ações não serão suficientes se não forem acompanhadas da preparação dos
docentes para o uso pedagógico dos equipamentos, ou seja, os professores precisam ser mais do que
simplesmente treinados e sim preparados para compreender todos os desdobramentos, possibilidades e riscos
que o uso das novas tecnologias informacionais produzem.

Diante dos esforços para a inclusão digital a partir das escolas, essas instituições, além de se
constituírem em espaço de construção de conhecimento, onde se espera que as oportunidades e riscos do uso
das tecnologias sejam discutidos com os alunos, ainda terão o dever de cumprir a tarefa educativa, ou seja,
educar para o ambiente virtual[12]. E aqui começam a aparecer alguns problemas que transcendem o envio
de equipamentos para as escolas, relacionando-se à necessidade de formação específica dos professores para
atuar em meio a tantas novas demandas produzidas a partir do uso das tecnologias da informação e
comunicação.

Esta formação exige que, ao lado da parte técnica, referente ao conhecimento mínimo das
ferramentas que permitam realizar alguma experiência pedagógica, ou no mínimo, incentivar e conduzir as
pesquisa dos alunos na web, seja dada ênfase na dimensão humana envolvida nas interações on line. Para
tanto, em primeiro lugar é preciso superar as resistências que muitos docentes ainda apresentam, conforme
evidenciado na primeira parte do trabalho. Depois de ultrapassada esta etapa e obtida a sensibilização, é
imperioso que se invista na formação dos docentes.

Com efeito, os exemplos extraídos dos países europeus que introduziram as tecnologias da
informação e comunicação nas escolas, ainda nos anos 80, indicam que há necessidade de adotar inúmeras
iniciativas para que o uso destas tecnologias nas escolas produza frutos positivos, sendo a adequada
formação docente um importante fator para seu sucesso. Segundo relatado por Pouts-Lajus e Riché-Magnier
(1999, p. 50), o balanço crítico da primeira tentativa de uso pedagógico, realizado após os esforços de uma
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década mostraram que a frustração foi proporcional ao entusiasmo inicial: Segundo eles,
 

O fracasso relativo destas políticas, pelo menos no Reino Unido e em França, deve-se em parte a
escolhas tecnológicas aleatórias ou ditadas por uma política industrial proteccionista, à imaturidade dos
materiais que desencorajou não poucos professores, à qualidade muitas vezes insuficiente dos programas
informáticos propostos, mas acima de tudo a uma iniciativa autoritária por parte da administração
central, imposta sem verdadeira preparação nem concertação, e sem atender às realidades do terreno.

 
Apesar da frustração destas primeiras iniciativas, os autores afirmam que o saldo positivo se deu em

virtude de os professores terem sido sensibilizados para a necessidade de possuírem a formação adequada às
demandas postas pela sociedade informacional. A partir de 1994, quando inúmeros Estados Europeus
começaram as experiências nas infovias, iniciaram-se os investimentos para levar às escolas novos
equipamentos que permitissem a conexão à Internet, lançando-se programas destinados à formação contínua
de professores (POUTS-LAJUS; RICHIÉ-MAGNIER, 1999, p. 57).

As opções políticas de cada Estado determinam a prevalência de uma estratégia ou outra, ou seja, em
direcionar os investimentos à aquisição de equipamentos atuais e dotar as escolas de conexão à Internet ou
priorizar a formação docente, mas pelo que se depreende da análise ofertada por Pouts-Lajus e Riché-
Magnier (1999, p. 53-78), os Estados que se iniciaram há mais tempo no processo de inclusão digital logo
perceberam o importante papel desempenhado pelas escolas, incentivando os professores por meio de
formação contínua, fornecendo materiais e recursos para o uso pedagógico das tecnologias e permitindo o
intercâmbio e a cooperação entre os docentes.

É preciso considerar, todavia, que a realidade econômica, política e social vivenciada em cada Estado
oferece os condicionantes para a adoção de diferentes estratégias e, nesse ponto, a que se considerar o
quadro brasileiro, em que muitos professores não dispõem de equipamentos pessoais (computador) e de
acesso à Internet a partir de seus domicílios, o que os torna menos familiarizados com seu uso. A falta de
conhecimento inibe os docentes a trabalharem a temática em sala de aula, pois se sentem imigrantes num
território dominado por verdadeiros nativos digitais. Com isso, as agências oficiais, encarregadas da
educação formal de crianças e adolescentes brasileiros deixam de atender importantes aspectos relacionados
ao desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania, objetivos visados pela educação
nacional, conforme se depreende da leitura do artigo 205, da Constituição Federal de 1988.

A escola não pode mais ignorar as interações realizadas por crianças e adolescentes no ciberespaço,
não sendo plausível que se exima de incluir a temática na sua pauta de ensino, pois como importante ator
social é também responsável pela proteção integral dos internautas menores de idade.

Aliado a isso, o uso das tecnologias da informação e comunicação, em especial a Internet, contempla
vários aspectos que merecem ser analisados criticamente, tanto no que se refere à forma de atuação do
segmento que explora os serviços e na disseminação dos modelos padronizados, típicos da sociedade do
consumo, quanto discutir a atuação publicitária, muitas vezes sequer percebida[13]. A escola, portanto,
como responsável pela educação formal, é o local adequado para tratar criticamente de assuntos tão caros à
formação integral das crianças e adolescentes sob sua responsabilidade educacional.

Deve-se ter presente que inserir a temática na agenda escolar não se trata de mera liberalidade, pois
de acordo com a Lei 11.525, de 25 de setembro de 2007[14], o currículo do ensino fundamental deve incluir
conteúdo que trate do Direito da Criança e do Adolescente, e o tema ora em discussão[15], além da
atualidade e importância, liga-se diretamente a vários dispositivos previstos no Estatuto da Criança e do
Adolescente, como já destacado. No mesmo sentido, se o Projeto de Lei nº 1.481/2007 efetivamente for
convertido em lei, é preciso que se amplia a interpretação do disposto em seu artigo 1º, entendendo-se que
“treinar” os profissionais da educação deve compreender prepará-los integralmente para o uso das novas
tecnologias, dotando-os de conhecimentos técnicos, aos quais deve se aliar às condições pedagógicas e
críticas para que fomentem entre os seus alunos o uso seguro e ético das ferramentas informacionais.

Como salientado por Veronese e Oliveira (2008, p. 98), o ensino ministrado não pode se reduzir a
algo instrumental, devendo “[...] transcender o ‘copismo’ no ensino da escrita, motivando e exercitando a
criatividade, assim como transcender a simples leitura despertando, progressivamente, uma hermenêutica
pessoal que viabilize ao aluno tornar-se crítico e autônomo [...]” e nesta seara, a inclusão de tema referente à
atuação dos adolescentes na sociedade informacional deve favorecer o desenvolvimento da criticidade,
sensibilizando os alunos para que reflitam sobre o uso das tecnologias da informação e na compreensão da
sua própria atuação, o que se constitui em passo imprescindível para que adotem posturas mais seguras.
Essa, portanto, é uma das grandes, senão a maior e mais difícil tarefa da escola: educar para a sociedade
informacional.
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
 

Como afirmado acima, a escola tem uma importante contribuição a dar na preparação de crianças e
adolescentes para a sociedade informacional. Para tanto, é preciso, num primeiro momento, repensar as
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posturas de muitos docentes quanto ao uso das tecnologias da informação e comunicação, postura que tem
oscilado entre a resistência e a subutilização desses instrumentos, pois inserir a escola na sociedade
informacional transcende à mera existência de laboratórios com computadores conectados à Internet aos
quais se conduzem os alunos vez por outra, para ter aulas de informática. De igual forma, a atividade
pedagógica docente deve ultrapassar as tarefas simplesmente relacionadas à realização de pesquisas e buscas
na web cuja validade ou eficácia real ao aprendizado são postas em questionamento até pelos próprios
mestres que exigem a tarefa.

Diante disso, a postura da escola em face das tecnologias informacionais deve levar em conta os
aspectos epistemológicos que importa seu uso, as questões humanas referentes aos direitos fundamentais que
são impactados pela sua utilização, com destaque para aquelas relacionadas com a segurança e a ética nas
interações no ciberespaço e, por fim, num enfoque macro, considerar os problemas referentes à chamada
brecha digital, portando-se criticamente frente aos discursos produzidos em favor da construção da
sociedade do conhecimento.

Quanto ao aspecto epistemológico, deve-se ter presente que a mera utilização do instrumental
disponibilizado pela área informacional de nada adiantará em termos de alteração do paradigma tradicional
de ensino se docentes e seus alunos continuarem a reproduzir os velhos modelos, há séculos praticados: o
conhecimento centra-se no professor, que transmite (quase sempre verbalmente) seus saberes aos alunos,
considerados sujeitos despossuídos de conhecimentos prévios, verdadeiras tábulas rasas onde devem ser
depositados os ensinamentos.

Assim como não é possível ignorar ou apresentar resistências imotivadas à incorporação das
tecnologias informacionais nas escolas, também não é concebível que se adote postura em sentido oposto,
creditando às novas tecnologias à tarefa educativa, em substituição à tarefa humanizadora da educação, que
envolve os sujeitos do processo: educador e educandos. Na sociedade informacional resta evidenciado que
nenhum dos sujeitos do processo educativo pode se eximir de seu papel: nem os alunos devem ser levados a
assumir postura meramente passiva, como receptáculos de saberes, tampouco o professor pode pretender
substituir-se pelo uso de qualquer instrumento ou material didático (dentre eles os recursos informáticos),
que deve ser escolhido por se mostrar adequado para alcançar os objetivos pretendidos pelo plano de ensino.

Aliado a isso, a educação para a sociedade informacional exige que o uso das tecnologias seja feito de
forma segura e crítica, incentivando os alunos a pensarem sobre qual o modelo de sociedade que os diversos
padrões comportamentais on line contribuem para forjar, assim como sobre os modelos de inclusão digital
existentes.

Cabe ao educador dessa quadra da história contribuir por meio de suas práticas educativas para que
os alunos não se tornem reféns de pessoas mal-intencionadas e tampouco pratiquem no ciberespaço atos que
violem os direitos fundamentais de outros internautas, o que exige que promovam discussões e insiram a
temática do uso seguro, ético e responsável das tecnologias informacionais. Somado a isso, devem provocar
as crianças e os adolescentes cuja formação se encontra sob sua responsabilidade para que antes de tudo
sejam cidadãos e não meros internautas facilmente manipulados pelas estratégias do mercado informacional.
É preciso, portanto, educar com o objetivo de desenvolver a cidadania digital, tarefa da qual a escola não
conseguirá se furtar por muito tempo e para as quais os esforços do Governo Brasileiro por ora tem se
apresentado insuficientes, haja vista que a preparação dos docentes para esse mister é um elemento de suma
importância e tem sido reiteradamente confundida com “mero treinamento”, como se depreende da leitura do
Art. 1º, do Projeto de Lei nº 1.481, de 2007. Tal fato sinaliza para a necessidade de o direito à educação para
a sociedade informacional ser discutida pela academia, que pode oferecer importante contribuição,
apontando possibilidades e riscos que não podem ser desconsideradas pela Escola nessa quadra da história.
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emprego de sons e letras das palavras associadas a símbolos matemáticos (como D+); escrita com a utilização apenas das letras
consoantes, como “bj” (beijo), “tb” (também), “mt” (muito); expressões que são reduzidas a apenas três letras, como “fds) (fim-de-
semana); uso da letra K substituindo o dígrafo QU, como nas palavras akeli, aki, eskeceraum; uso do “aum” em lugar de vogais
nasalizadas; subtração de vogais, como em “qm” (quem), “qnd” (quando) e  “tbm” (também).
[5] Afirmações retiradas da publicação intitulada “Bjs p vc, blz?”, publiada em 24.10.2004. Ressalte-se que na Internet há inúmeras
referências a essas afirmações do Imortal, constantes não apenas em entrevista escrita, mas também em matéria veiculada no
Programa Fantástico, da Rede Globo, exibido naquele mesmo período.
[6] Sobre o papel que a liberdade exerce no processo educativo, leia-se Savater (1998).
[7] Neste sentido, Savater (1998) refere que a educação deve promover a abertura para o entendimento e o respeito entre as mais
variadas culturas e as ações realizadas devem estar voltadas para valores universais, pois só assim será considerada a dimensão de
humanidade que deve permear o processo educativo.
[8] Para Pérez Luño (2004, p. 47), a partir da Modernidade, a cidadania significa um vínculo jurídico de pertencimento ao Estado de
Direito, abrangendo um conjunto de direitos políticos que definem a participação imediata dos titulares na comunidade estatal. São
direitos que variam de um Estado a outro, recebendo influência direta do período histórico e das escolhas políticas realizadas. Assim,
se o conceito moderno se satisfazia com a noção de nacionalidade, nas sociedades complexas e plurais do tempo presente, há uma
fragmentação desse conceito em face dos fenômenos de multinacionalidade e multiculturalidade. Este novo cenário conduz o autor a
sustentar a substituição do enfoque unilateral de cidadania pela cidadania multilateral, assim entendida aquela que estenderia a
possibilidade de a pessoa ser simultaneamente titular de várias cidadanias, exercendo-as em maior ou menor intensidade segundo os
sentimentos que o vincula a cada comunidade. Esse modelo, segundo ele, evitaria descriminações e privilégios, além de permitir
avançar para soluções baseadas no reconhecimento do pluralismo e multiculturalismo, o que em sua opinião se mostra mais adequado
para conviver com a supraestatalidade (submissão do Estado a ordens internacionais) e com a infraestatalidade (assunção de
competências por entes menores que o Estado) (PÉREZ LUÑO, 2004, p. 52). Sêda (1995, p. 16), ao se debruçar sobre o estudo da
cidadania sustenta que o termo deve ser compreendido em sentido amplo, abarcando várias esferas da vida apara além da política.
Para ele, esse conceito apresenta três dimensões: a civil, referente à forma como a pessoa manifesta e tem reconhecida a sua vontade
na esfera civil, sendo autorizada a negociar, contratar, fazer testamentos; a dimensão política, que se refere à participação nas
questões públicas e, por fim, sustenta que há a dimensão social. Segundo ele, esta seria a primeira dimensão da cidadania, pois se liga
ao exercício de proteção dos próprios direitos fundamentais, ou seja, seria o momento em que a pessoa, independentemente da idade,
busca nos mecanismos sociais a proteção dos seus direitos fundamentais. É nessa acepção ampla que o temo será empregado neste
artigo.
[9] Dentre os direitos fundamentais que se mostram mais vulneráveis nas interações de crianças e adolescentes no ambiente virtual se
encontram a imagem, o nome e a intimidade, o que deve inspirar cuidado por parte das famílias e da escola.
[10] Lévy (1997; 1999) é um dos principais autores a explorar este tema, servindo de referencial teórico para os demais
pesquisadores que trabalham na área pedagógica.
[11] Castells (2003) após detalhada análise das interfaces produzidas a partir da Internet, aponta a maleabilidade e a abertura do
sistema como um dos fatores que tornam esta ferramenta tão atrativa aos usuários.
[12] Da mesma maneira que há educação sexual ou educação para o trânsito seguro, deve-se pensar em educar para a “navegação
segura” no ambiente virtual.
[13] Neves (2007, p. 176-181) oferece o exemplo de Daniela, menina de 11 anos que para não ser flagrada desrespeitando as regras
de uso da Internet estabelecidas pelos pais, levanta às 4 horas da manhã para interagir no Neopets, espécie de mundo virtual (um
Second Life para adolescentes).  O autor narra que os pais da garota não perceberam as estratégias publicitárias empreendidas
naquele ambiente virtual: ao invés de propaganda, as agências ofertavam os produtos que os animais de estimação usariam. Assim,
brincando, inscrevia-se no imaginário da criança que o bom era consumir determinado produto.
[14] Esta Lei ampliou o artigo 32, da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB), acrescentando-lhe o
parágrafo 5º.
[15] Apesar da previsão legal, pesquisas realizadas no site do Ministério da Educação não evidenciam que o disposto nesta Lei esteja
sendo observado.
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O DIREITO À EDUCAÇÃO JURÍDICA DE QUALIDADE, ABORDAGENS DO ENADE E DO
EXAME DE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL: A BUSCA DE CRITÉRIOS SEGUROS

PARA CONSTRUÇÃO DO MODELO AVALIATIVO

THE RIGHT TO THE LEGAL EDUCATION OF QUALITY, BOARDINGS OF THE E.N.A.D.E. AND
THE EXAMINATION OF BAR ASSOCIATION OF BRAZIL: SEARCH OF SAFE CRITERIAL FOR

CONSTRUCTION OF MODEL AVALIABLE

Cássio Marcelo Mochi
IVAN DIAS DA MOTTA

RESUMO
A educação é um dos principais temas que preocupam a sociedade atual, porque se articula com reflexos em
toda a esfera social. Se de um lado ainda não definimos um sistema educacional consistente e coerente com a
nossa realidade, de outro, no campo jurídico, também nos faltam elementos mais consistentes para a sua
aplicação. Da Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o caminho a ser
percorrido sempre foi tortuoso, em todas as áreas da educação. Mas, no ensino superior, face a maior
participação do setor privado, desde o credenciamento até os instrumentos de avaliação, ainda não foi
possível estabelecer parâmetros que nos permitam aferir uma melhora na qualidade de ensino. Parte desta
responsabilidade se encontra nas formas recentes de avaliação, que praticamente impossibilitam uma análise
mais profunda, pela ausência de uma linha do tempo. Sendo assim, ainda tateamos na busca destes
referenciais de qualidade de ensino.
PALAVRAS-CHAVES: Educação; Direito Educacional; Instrumentos de Avaliação; Direitos da
Personalidade.

ABSTRACT
The education is one of the main subjects that worry the current society, because the social sphere is
articulated with consequences in all. If of a side not yet we define a consistent and coherent educational
system with our reality, of another one, in the legal field, also in lack more consistent elements to them for its
application. The Federal Constitution of 1988, the Law of Lines of direction and Bases of the Education, to
be covered way always was crooked, in all the areas of the education. But in superior education, face the
biggest participation of the private sector, since the credential until the evaluation instruments, not yet was
possible to establish parameters that in allow them to survey an improvement in the quality of education. Part
of this responsibility if finds in the recent forms of evaluation, that practically disable a deeper analysis, for
the absence of a line of the time. Being thus, still we totems in the search of these referential of quality of
education.
KEYWORDS: Education; Educational right; Instruments of Evaluation; Rights of the Personality.

1. O QUE É EDUCAÇÃO?

 

Não é possível falar de ensino, gestão, fiscalização, sem antes realizar uma abordagem, ainda
que de forma sintética, de um conceito fundamental para a existência, a transformação e a
continuidade do conhecimento, que é a educação. Antes de conhecer os órgãos fiscalizadores é
necessário saber o que se pretende fiscalizar, e no caso especifico desta análise, esta não se
situa nas condições materiais, mas no que antecede esta própria existência, em outras palavras,
buscar uma compreensão acerca da educação e que modelo de educação se pretende adotar. A
proposta é realizar uma análise do conceito de educação nos três períodos da história, a saber:
o mundo clássico, o mundo medieval e o mundo moderno.

Segundo Maria Helena da Rocha Pereira, na Grécia Antiga inicialmente o ensino assumia a
função de instrução militar, pois a defesa da pólis seria garantida por esta arte. Com o
estabelecimento do aparato administrativo necessário para o harmonioso funcionamento da
pólis, o mundo grego entende ser imprescindível que este mesmo guerreiro, tenha “um sistema
de desenvolvimento harmônico das faculdades”[1], pois é preciso prepará-lo para assumir
cargos onde o uso da força não se faz necessário, mas sim a articulação do logos  e suas
relações com a finalidade do bom funcionamento de todos os elementos que constituíam a vida
na pólis.

Para Aristóteles o homem é um “animal político” e sua finalidade é a vida harmoniosa na pólis,
sendo assim, o grego, mais especificamente aquele filho de pai e mãe grega, tinha que se
preparar para assumir os mais diversos cargos que a pólis iria lhes apresentar, tais como

participar do Conselho dos Quinhentos, que elaborava as leis para Assembléia, recebia as embaixadas, dirigia
a celebração do culto [...], ou da Assembléia, com amplos poderes legislativos, judiciais e executivos, e sobre
a política externa; dos tribunais; ou ainda ser eleito para as magistraturas, como a de estratego ou arconte[2].
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Sendo assim, as atividades a serem exercidas por um grego, exigiam uma formação muito mais
ampla do que somente à arte da guerra, o conhecimento da estratégia, precisava ser aliado ao
conhecimento necessário ao exercício de suas atividades com os cidadãos, com o estrangeiro e
mesmo com os escravos. A educação no sentido amplo de sua existência na vida coletiva.

A educação no mundo grego não surge por acaso, e nem como resultado do fim ou início de um
único período, mas como uma conquista que ocorre durante num certo tempo, pois inicialmente,
temos apenas o ensino da ginástica[3], tarefa esta de incumbência do mestre de educação física
(paidotribhv), a seguir o mestre que ensina a tocar cítara (xitqaisthv), pois este era um
instrumento essencial para participar dos cantos dos grandes poetas, depois teremos o mestre
para o ensino da arte de ler e escrever (grammatisthv), todos eles citados em vários momentos
da cultura grega.

Contudo, a educação não se restringia somente a estas disciplinas, pois um cidadão grego
precisa de outro componente essencial na sua formação, é o convívio ocasional com os demais
membros da pólis, entre os quais, os grandes debates na ágora, os longos diálogos, que
parecem se iniciar do nada, da análise das coisas fúteis da vida, e que acaba por ser conduzido
a um tema relevante do dia a dia do homem grego, tal qual nos diz Sócrates, ou seja: o que é a
justiça? O que é o belo? O que é o amor? O que são as leis? O que é o conhecimento? O que é
a amizade?. Quase todos terminados num discurso aporético, onde o mais importante parece-
nos não ser o fato de ter encontrado uma resposta verdadeira e absoluta, senão o prazer de
compartilhar o conhecimento, melhor dizendo, a educação que formou o cidadão grego. É pela
sutileza, consistência, pelo logos do diálogo, que se mede a formação do homem grego.

A educação projetada pelo mundo grego, em outras palavras, a Paidéia[4], tinha por telos a
formação do homem na sua totalidade, e a preocupação com a sua participação na vida da polis.

Na idade média a educação sofre as transformações decorrentes do poderio desenvolvido pela
Igreja Católica, pois

durante os séculos V e VI, o sistema público de educação desapareceu. Isso proporcionou à Igreja uma
oportunidade única de capturar a sociedade cristã total por suas raízes. Tinha a chance não só de dominar a
educação com mãos de ferro como recriar todo o processo, conteúdo e objetivo dentro de um contexto
cristão.[5]

A educação e seu desenvolvimento ficam restritos aos monges, e sábios da Igreja Católica, que
a conduziam como um instrumento de revelação, e necessário a evangelização. Neste sentido,
“os monges eram transmissores de cultura, não criadores”[6]. O monastério, as Igrejas e alguns
poucos locais, de acesso restrito ao clero a uma pequena parte da nobreza, eram os locais
aonde poderia desenvolver algumas discussões, mas sempre sob o crivo da Igreja. Mas existiam
outros fatores intrínsecos, pois ”além disso, o elemento cristão impregnava não apenas a
palavra escrita, mas todos os demais aspectos da cultura. A idéia de arte secular praticamente
desapareceu, junto com a educação secular”[7].

Contudo, temos outro período ímpar na história da humanidade, e que muito contribui para
delinear a educação que será estabelecida no final da modernidade, permanecendo grande
parte deste legado, até os dias atuais. Este período é o Renascimento, mais especificamente o
Renascimento Italiano. O Renascimento caracteriza-se principalmente pelo que Jacob
Burckhardt[8] chamou de reflorescimento da antiguidade, e foi composto por elementos das mais
variadas ordens, ou seja, político, social, cultural, antropológico, entre outros, mas que não
podem ser separados. No entanto, este reflorescimento surge mesmo antes do período
renascentista propriamente dito, e seu precursor mais importante é Dante Alighieri (1265-1321)
que “projetou a antiguidade para a cultura nacional”[9]. Ele vai desenvolver “uma realeza
centrada no homem”[10], provocando uma profunda cisão com os medievalistas de sua época,
que defendiam uma realeza “centrada na idéia de Deus-homem”[11].

A educação desenvolvida e apresentada pelos humanistas procurava tratar o homem enquanto
homem, tinha uma tendência a “cultivar em todos os seus aspectos a personalidade humana, os
físicos não menos que os intelectuais, os estéticos não menos que os religiosos”[12], era uma
educação formal e integral, uma vez que procurava educar o homem como um todo. Os
humanistas romperam uma barreira importante, pois permitiram o acesso das mulheres à cultura,
com condições e métodos aplicados a ambos os sexos, a ponto de existir “uma verdadeira co-
educação”[13].

As características da Educação Clássica Grega e do Renascimento Italiano é que ambas traziam
um ideal libertário, sonhavam com a liberdade, almejavam e viam possibilidade de buscá-la, e
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esta forma era a educação. No mundo grego, a educação ao mesmo tempo em que possibilitava
ao homem a sua inserção dentro das atividades da pólis, também permitia o livre pensar e
questionar, sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a possibilidade de repensar a própria
formação do pensamento grego, exemplo desta atividade, pode ser buscada no sofista Antifonte
de Atenas, que “formulou a antinomia entre a lei natural (phýsys) e a lei humana (nómos) e
proclamou a igualdade entre bárbaros e gregos”[14], quando sabemos que o mundo grego
praticava o escravagismo, resultante das guerras e como forma do vencido resgatar o seu débito
sobre o vencedor. Se a educação era a forma de inserção no mundo grego, sendo um
instrumento da pólis, e o cidadão era ensinado de que o fim máximo, o télos era a pólis,
inúmeros foram os gregos que buscavam alternativas para romper esta ordem, e questionar o
próprio sistema, como o fez Sócrates, sendo inclusive condenado à morte, mas em nenhum
momento teve o cerceamento do direito de expressar as suas opiniões. A modernidade nos
apresenta uma nova forma de ser da educação, cujos reflexos incidirão diretamente no século
XX.

O século XX é marcado pelos reflexos da “depressão de 1873-1886 e a dificuldade agrária da década de
1870 aumentaram permanentemente a tensão”[15], culminando, entre outros fatores, com a Primeira Guerra
Mundial (1914-1918), a Revolução Russa de 1917, e posteriormente a Grande Depressão Americana, com a
queda da bolsa de Nova York em 1929.

                   Mas os fundamentos econômicos que mudaram significativamente a edificação social antecedem
a estas épocas. Segundo Acácia Zeneida Kuenzer o racionalismo adentrou ao mundo do trabalho, e de forma
direta na educação, “a partir do século XVIII para institucionalizar-se definitivamente no fim do século XIX
e início do século XX”[16], a mudança na forma de produção, interferiu diretamente no modelo educacional
capaz de atender às expectativas do capitalismo, se antes do advento da Revolução Industrial o comércio
primariamente uma relação de necessidades eminentes, não mais o será a partir deste momento histórico,
pois foi necessário encontrar novas formas racionais de execução e “organização do trabalho, isto só foi
possível com o surgimento de novas relações de produção, que determinaram o abandono violento do
sistema artesanal pela introdução da máquina no processo produtivo”[17].

                   Na construção destas teorias, destaca-se Adam Smith (1723-1790) com a obra Investigação
Sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, desenvolve a teoria do valor-trabalho, e nos “mostra
que a riqueza de uma nação depende fundamentalmente do aumento da produtividade do trabalho, que
decorre do grau crescente de especialização determinado pela complexificação da divisão do trabalho”[18], é
a fragmentação do homem. Educação é a educação para o trabalho produtivo, não como essência, a
construção do conhecimento que propicia o deleite da própria existência humana.

                   A educação do mundo clássico, e posteriormente do Renascimento Italiano que buscava a
construção de um conhecimento universal, considerando a universalidade como aquela contida dentro dos
limites da Europa, principalmente no século XIX e XX, será substituída pela educação destinada à produção,
e sendo assim, como resultante de um processo necessário ao cumprimento do modelo capitalista, temos a
fragmentação do conhecimento. Educar assume a função pragmática de educar para o trabalho, e, portanto,
“mais do que a natureza, é a própria divisão do trabalho a maior responsável pelas diferenças entre as
capacidades naturais dos homens; essa diversificação de talentos se desenvolve através da educação”[19]. Na
teoria desenvolvida por Adam Smith, que o liberalismo aceitará como um de seus referenciais, é que a
divisão do trabalho, coordenada pela educação contribui de forma significativa para o aumento da
produtividade, e como conseqüência, propiciará à nação que melhor dominar este processo, uma riqueza
compatível com a sua capacidade de assimilação da fragmentação do ser homem e do conhecimento.

                   Administrar o capital e o incremento das riquezas resultantes de sua circulação implica em
administrar também o processo educacional capaz de propiciar as formas adequadas para o seu
desenvolvimento, e a própria sobrevivência do capitalismo. É um processo que isola o trabalhador e a
sociedade da participação coletiva, porque “a administração deverá responsabilizar-se pelo planejamento das
tarefas a partir do conhecimento profundo do processo produtivo, cabendo ao operário apenas a execução
segundo instruções superiores”[20]. O processo embora seja racional kantiano, através das sutilezas
resultantes de um véu que encobre a verdade, tal qual uma nuvem que se adensa diante dos olhos de uma
população menos esclarecida, na realidade, enquanto aumenta a capacidade produtiva do trabalhador, ao
poucos suprimes outras categorias pertinentes à sua própria existência, e principalmente, na realização de sua
própria essência.

                   Um dos ícones de percepção deste processo e que o aplicará com êxito Frederick Taylor (1856-
1915), conhecido como o pai da administração científica, “institucionaliza definitivamente a heterogestão[21]
como fundamento básico da organização capitalista do trabalho, tirando do trabalhador a possibilidade de
pensá-lo, criá-lo, controlá-lo”[22]. Esta teoria se explica pelo estabelecimento de tarefas específicas para
trabalhadores, também treinados, ou educados, para o desenvolvimento de habilidades específicas,
aumentando assim a produtividade e diminuindo a possibilidade de erros durante a sua execução, portanto,
“o operário, cada vez mais expropriado do saber sobre o trabalho, desempenha funções cada vez menos
qualificadas e sub-remuneradas”[23].

                   De Frederick Taylor a Henry Ford, a base da teoria manteve a sua semelhança, o incremento do
segundo, se deu através de uma linha contínua de produção, associada a salários motivadores. Para Acácia
Zeneida Kuenzer, o resultado destas séries de mudanças no trabalho e a sua forma de produção, terminaram
por exigir a formação de outro tipo de homem, “em função do novo tipo de produção racionalizada surgiu a
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necessidade de um novo tipo de homem, capaz de ajustar-se aos novos métodos de produção”[24].

                   A educação neste sentido transforma-se num discurso ideológico do Estado, capaz de garantir
ao capitalismo o fornecimento constante de mão-de-obra suficiente para manter o equilíbrio entre a oferta e a
procura. Na análise de outra vertente deste processo, para Karl Polanyi, quando, por exemplo, inúmeros
foram os momentos históricos, em que o Estado não pode se manifestar de forma diferente às forças que
levaram a sua construção, em outras palavras, o liberalismo e o capitalismo. Os momentos que antecederam
à crise de 1929, a Inglaterra, um Estado já bem estabelecido em equilibrado em suas relações com o cidadão,
pois mantinha sob a égide do interesse capitalista, uma série de políticas públicas de assistência a uma classe
marginalizada da sociedade, teve que tomar medidas politicamente inadequadas, mas economicamente
corretas para aquele momento, pois na década de 1920,

os partidos preocupados com a segurança da moeda protestavam tanto contra os déficits orçamentários
ameaçadores como contra as políticas do dinheiro barato, opondo-se, assim, tanto à ‘inflação do tesouro’
quanto à ‘inflação do crédito’ ou, em termos mais práticos, denunciando encargos sociais e os altos salários,
os sindicatos profissionais e os partidos trabalhistas.[25]

                   Expõe Karl Polanyi que certas ações já não seriam um direito facultativo do Estado, mas
estariam entregues às relações de mercado. E num mundo que já adentrava a um processo de globalização,
isolar-se economicamente, seria o mesmo que retroceder política, histórica e economicamente, portanto, já
na década de 1920, quando o governo inglês teve que tomar medidas mais drásticas, com cortes em diversas
áreas de sua ação, o posicionamento adotado fora o seguinte: “quer fossem os salários ou os serviços sociais
que tivessem que ser cortados, as conseqüências de não cortá-los eram determinadas inexoravelmente pelo
mecanismo de mercado”[26].

                   O Estado do século XX, já cooptado pelo capitalismo e sua forma de produção que fragmentou
o homem, que nos conduziu a um processo de globalização irreversível, compreendeu que simplesmente
explorar as forças físicas dos homens, já não seriam mais suficientes e tão pouco lucrativas. E necessário ir
além deste simples processo de exploração desenvolvido pela Revolução Industrial, sendo assim,

Os capitalistas compreenderam então que, em vez de limitar a explorar a força de trabalho muscular dos
trabalhadores, privando-os de qualquer iniciativa e mantendo-os enclausurados nas compartimentações
estritas do taylorismo e do fordismo, podiam multiplicar seu lucro explorando-lhes a imaginação, os dotes
organizativos, a capacidade de cooperação, todas as virtualidade da inteligência. Foi com este fim que
desenvolveram a tecnologia eletrônica e os computadores e que remodelaram os sistemas de administração
de empresas.[27]

                   Que a educação é um elemento essencial e imprescindível para formação do homem, é afirmação
que o mundo grego já tinha exposto de forma extensiva, como o faz Platão na obra República, Teeteto;
Aristóteles, também o faz, tanto na obra Metafísica,  e também na Política. Mas o mundo contemporâneo
traz junto de si, entre outras crises, uma outra que permeia o nosso trabalho, que é a crise da educação,
sendo assim, István Mészáros se posiciona desta forma:

A educação que poderia ser uma alavanca essencial para a mudança, tornou-se um instrumento daqueles
estigmas da sociedade capitalismo: ‘fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à maquinaria produtiva
em expansão do sistema capitalista, mas também gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os
interesses dominantes. Em outras palavras, torna-se uma peça do processo de acumulação de capital e de
estabelecimento de um consenso que torna possível a reprodução do injusto sistema de classes. Em lugar de
instrumentos da emancipação humana, agora é mecanismo de perpetuação e reprodução deste sistema.[28]

                   A questão essencial e a crítica a ser estabelecida, não é a do trabalho como o grande responsável
por um possível desvirtuamento do conceito e da prática da educação, como agente de construção e
transformação; mas sim a apropriação ideológica de uma classe com poder de decisão e acesso a recursos
próprios, que é uma minoria significativa, sobre uma classe de participação indireta, que representa uma
maioria quantitativamente elevada, mas que possui poder de decisão apenas no momento de votar. E nada
além deste momento. E o pior, por não ter uma sólida formação educacional, são mais influenciados por
discursos ideológicos, dos chamados “salvadores da pátria”, conforme nos ensina Lênio Luiz Streck[29].

                   No caso específico da educação brasileira, Antônio Ermírio de Moraes após refletir sobre a
manchete de uma revista estrangeira, que dizia o seguinte: Educação: riqueza das nações; expressa a sua
indignação e ao mesmo a sua crença no papel importante reservado à educação, pois “esse foi o título da
reportagem de capa do último número da revista The Economist. A tese é simples: a capacidade do seu povo
constitui o capital mais valioso de uma sociedade”[30]. A sua obra expressa indignação com a situação de
nossa educação, mas ao mesmo tempo uma certa esperança na tomada de um fanal seguro e que nos
conduza em direção a uma justiça social.

                   Mesmo que as análises sejam deslocadas do campo conceitual, para o campo da aplicação
econômica, o panorama não se apresenta nos extremos, se comparados, por exemplo, com os Estados
Unidos da América, os gastos públicos com educação foram da ordem de 5,9% do Produto Interno Bruto,
enquanto, no mesmo ano, o Brasil investiu 4,1%[31]. A projeção realizada por Antônio Ermírio de Moraes,
ao analisar a reportagem da revista The Econmist, nos diz que

a capacidade de investimento dos países tem pouco a ver com o sucesso educacional. Os estudantes
americanos dispõem de recursos três vezes maiores que os dos coreanos e, no entanto, o seu desempenho é
muito inferior. O modo de investir conta mais do que o montante.[32]

                   Sendo assim, não temos como negar a indissociabilidade entre educação e mundo do trabalho,
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no entanto, não se pode perder a perspectiva da educação voltada à formação humanística, ainda que
tenhamos que tratar as questões tecnológicas no seu campo de formação.

                   Numa análise preliminar podemos inferir que a educação na sua essência, ainda que necessária
ao mundo do trabalho continua sendo elitista, pois por motivos diversos, não permite o acesso de uma
imensa camada da população, principalmente aos bancos acadêmicos, onde estão os grandes centros de
pesquisas e desenvolvimento de tecnologia. Dados publicados pela Associação Brasileira das Mantenedoras
de Ensino Superior (ABMES), relatam que de 1990 a 2002 o número de estudantes no Ensino Superior
aumentou em 126%, mas se tal índice se apresenta como um crescimento considerável, a análise não pode
ser universalizada, pois,

Mesmo com esse aumento de vagas, o acesso ainda é bem restrito. No Brasil, de cada cem pessoas com 18 a
24 anos de idade, apenas 9 estão matriculadas no ensino superior. No Chile, esse índice é mais que o dobro,
e, na Argentina, é quatro vezes maior, isso para citar apenas nossos vizinhos latino-americanos. Além de
baixo, o índice de atendimento brasileiro é desigual entre as regiões do País. Enquanto no Sul 12,8% dos
jovens freqüentam a universidade, no Nordeste a taxa é de 5%.[33]

                   Sendo assim, podemos concluir que ainda nem foi possível suprir uma possível demanda de
mercado, se analisarmos sob a perspectiva de educação enquanto meio de consumo, mas os dados continuam
não sendo animadores, quando analisamos a categoria qualidade de ensino,

Outro ponto que preocupa a sociedade brasileira em relação à educação superior é a sua qualidade. O Exame
Nacional de Cursos de 2003, apesar de suas restrições como uma avaliação educacional, mostrou que dos
5.897 cursos participantes do teste, nenhum obteve média acima de 80, numa escala de zero a 100, e apenas
1,5% obteve entre 60 e 80 pontos.[34]

                   Os dados foram obtidos através dos relatórios fornecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)[35]. Não se pode confundir educação, com qualquer tipo de
educação. A máxima popular de que “é melhor isso do que nada”, não pode prevalecer numa análise
científica acadêmica, e tão pouco, quando se procura compreender o que é educação.

                   Finalizando, e já se aproximando de um problema mais próximo de nossa realidade, que é a
educação em nosso país, Antônio Ermírio de Moraes observa que:

No Brasil, todos conhecem o melancólico desempenho de nosso sistema educacional. É de fazer dó. Às
portas do terceiro milênio, apenas 3% concluem o primeiro grau em oito anos. A maioria leva dez, onze ou
doze anos para completar esse ciclo, sendo que 45% abandonam a escola no meio do caminho.[36]

                   Se países como Coréia do Sul, Hong Kong, Japão, e outros, conseguiram romper o paradigma,
associando educação com qualidade e trabalho, o mesmo não pode dizer dos países subdesenvolvidos, ou
ainda, em desenvolvimento.

 

 

1.1 A finalidade da educação na Constituição de 1988

 

Há duas vertentes de análise sobre a importância da educação e a Constituição Federal de
1988. A primeira é aquela cuja interpretação é sistêmica e exegética, que será a primeira
proposta de análise. A Constituição Federal de 1988 estabelece no artigo 23 algumas
competências comuns, ou seja, que devem ser compartilhadas entre a União, os Estados e os
Municípios, e no inciso V, determina que é competência comum “proporcionar os meios de
acesso à cultura, à educação e à ciência”, sendo assim, proporcionar não significa
necessariamente uma realização imediata. No tocante à legislação, o artigo 24 determina
algumas competências concorrentes, entre as quais, no inciso IX, legislar sobre “educação,
cultura, ensino e desporto”.

Nenhum dos dois artigos expõe a importância da educação. No entanto, o legislador constituinte
no artigo 205 determina que

a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.

Neste sentido, a educação é apresentada como um direito com correspondência de deveres, ao
mesmo tempo em que destaca o pleno desenvolvimento da pessoa, sem deixar de relacionar a
necessidade de sua qualificação para o trabalho. O problema não se encontra no
estabelecimento deste direito, mas nas condições reais de sua aplicabilidade, pois

ao enunciar alguns desses direitos (e.g., saúde e educação), a nossa Carta Política afirma que eles constituem
‘direito de todos e dever do Estado’ –, a primeira e radical indagação que suscitam esses novos direitos é
saber como torná-los efetivos sem sacrificar os valores liberais, a cuja luz devem ser mínimas quaisquer
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intervenção na vida dos cidadãos.[37]

É o princípio da reserva do possível, ou seja, embora o Estado reconheça a legalidade e
legitimidade destes direitos, alega nem sempre poder realizar estes direito na sua plenitude, e
quando o faz, não provê a estrutura necessária para o desenvolvimento de uma educação com
qualidade. No entanto, tal princípio não pode ser aplicado no caso da educação, pois no artigo
208 o legislador constituinte assim determina:

o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I – educação básica obrigatória e
gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada sua oferta gratuita para todos os que a
ela não tiveram acesso na idade própria; II – progressiva universalização do ensino médio gratuito.

Portanto, o Estado, dentro das determinações do artigo 208, deve disponibilizar o acesso a
educação básica, sendo a mesma obrigatória, mas o mesmo não acontece com a educação no
ensino médio, aonde, embora destaque a universalização e gratuidade do mesmo, não obriga os
pais ou responsáveis, ao encaminhamento do jovem.

Ainda no artigo 208, inciso VII, parágrafo 1º, determina o legislador que “o acesso ao ensino
obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, em outras palavras, é um direito objetivo
colocado à disposição de um sujeito de direito, que no presente caso, são os cidadãos. Leciona
Luis Roberto Barroso, que o legislador constituinte, ao inserir este direito como direito público
subjetivo, “com isto evita que a autoridade pública se furte ao dever que lhe é imposto,
atribuindo ao comando constitucional, indevidamente, caráter programático e, pois, insuscetível
de ensejar a exigibilidade de prestação positiva”[38].

A Constituição Federal de 1988 insere a educação como um dos sustentáculos para a
construção de uma sociedade mais justa, mas o Estado ainda não percebeu que educação sem
qualidade, produz distorções sociais tão graves quanto a sua ausência, Antônio Ermírio de
Moraes, com fundamentos em dados levantados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), no ano de 2005, expõe que,

Quanto à qualidade do ensino, o quadro é desalentador. Quando se examina o domínio da linguagem, cerca
de 55% os alunos da 4ª série estão nos estágios críticos ou muito crítico por apresentarem deficiências de
leitura e de interpretação de texto simples. No campo da matemática, o problema é mais grave: 57% dos
alunos da 8ª série e, pasmem, 69% dos alunos da 3ª série do ensino médio também estão com enormes
deficiências em função da enfermidade curricular.[39]

É este perfil de aluno que termina por chegar ao ensino superior, principalmente o ensino
superior privado, onde as barreiras de seleção não se apresentam tão rigorosas, prevalecendo,
como é próprio do mundo liberal, a lei da oferta e da procura.

Dados recentes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)[40],  demonstra que a
nossa educação vai mal, e que nem a estrutura mínima, garantida pela Constituição Federal, o
governo tem procurado aplicar, falta infra-estrutura, embora os governos afirmem que sobram
vagas nas escola, aponta o excessivo aumento de alunos em Sala de Aula, no caso do Estado
de São Paulo, o salto é de 20 para 30 alunos por Sala de Aula. O relatório ainda esclarece que
os

pobres vão menos à escola. Falta educação profissional. Apenas metade dos alunos brasileiros conclui o
ensino fundamental e 67% finalizam o ensino médio. Constatações como estas expõem problemas crescentes
de uma triste realidade da educação brasileira: nossos estudantes não permanecem na escola nem o período
mínimo sugerido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para
os países em desenvolvimento.[41]

As garantias constitucionais não foram suficientes para que o Brasil desenvolvesse uma
educação com qualidade, e as desigualdades sociais acentuam-se ano após ano,

os dados do ensino médio também reforçam o que o CDES (Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social) já tem como uma de suas metas, a eqüidade. Há uma lacuna enorme entre ricos e pobres também no
ensino médio. Em 2006, a proporção de jovens de 15 a 17 anos cursando o ensino médio era de 24,9% entre
os 20% mais pobres, e de 76,3% entre os 20% mais ricos, registrando uma desigualdade de 51,4 pontos
percentuais.[42]

Sendo assim, embora a Constituição Federal de 1988 tenha declarado a sua preocupação com a
educação, a realidade tem se mostrado mais pragmática e quantitativa, deixando de lado as
questões referentes à qualidade, e a reconstrução de nossa realidade social.
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2. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, A LDB E A EDUCAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR:
EDUCAÇÃO E CONHECIMENTO

 

A preocupação primeira da Constituição Federal de 1988, no campo educacional, foi trazer para
o Estado, sob forma de dever subjetivo, e norma constitucional de aplicação imediata, a
educação fundamental, e no segundo plano, a universalização da gratuidade do ensino médio.

Embora a Constituição Federal de 1988 não eleja o ensino superior[43] como prioridade na
formação educacional, no artigo 207 o legislador assim expressa a sua vontade: as
universidades gozam de autonomia didático-científica, administração e de gestão financeira e
patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Nem todo forma de disponibilizar o conhecimento é necessariamente um processo de ensino,
pois neste sentido, a simples existência de uma vasta biblioteca, caracterizaria uma ação
imperiosa de ensino. No desenvolvimento do pensamento de Pablo Jiménez Serrano,

ensinar significa facilitar a aprendizagem. Saber ensinar é saber conduzir o processo de aproximação do
homem à realidade em que ele vive e se desenvolve. De forma objetiva ensinar é educar, instruir, pré-
lecionar, adestrar ou iniciar alguém no conhecimento.[44]

Fica assim, delineado o referencial para o conceito e desenvolvimento do ensino. Quanto à
pesquisa ela deve ter caráter de cientificidade, pois “nem toda atividade humana é criativa ou
científica. Dessa forma, nem todo processo se refere a pesquisa, assim como nem todo processo
é científico”[45]. Quando o leitor lê um jornal, ou uma revista, sem ter um método e objetivo
traçado, para poder delinear posteriormente, o ponto de saída e de chegada e o que se
construiu ou não durante este processo, está atividade não é uma pesquisa, ainda que o mesmo
possa estar a procura de algo.

A pesquisa científica tem caráter específico, ou seja, “a atividade de pesquisa deve se orientar
ao enriquecimento da ciência. Isso diferencia essencialmente a pesquisa de qualquer atividade
teórico-prática”[46]. O enriquecimento não está na capacidade de reconhecer as verdades já
apresentadas pela ciência, mas na possibilidade do confronto, do conflito, capaz de suscitar
novas possibilidades acerca da verdade. A possibilidade de apresentar perspectivas capazes de
derrubar o saber já instituído, em direção ao um novo saber, sem, contudo, deixar de reconhecer
que o conhecimento é resultante da soma de conhecimento já conquistado ao longo da
humanidade. É uma construção histórica e social, ainda que seja compartilhada com uma
minoria.

Portanto, a pesquisa científica tem origens e responsabilidade na contínua formação da
sociedade, ou ainda, nos seus próprios desastres, como por exemplo, o conhecimento científico
utilizado para a construção da bomba atômica, sendo assim,

a pesquisa científica é sempre uma parte necessária ao desempenho da humanidade, por querer o homem
resolver os problemas próprios da vida, pela necessidade sempre incansável de conhecer e transformar a
natureza, para assim, poder satisfazer suas necessidades materiais e espirituais.[47]

 

A pesquisa científica deve extrapolar a necessidade de simplesmente conhecer, para caminhar
em direção da necessidade cada vez maior, da humanidade conhecer e buscar soluções para os
seus problemas, sejam eles de ordem material ou espiritual.

Com relação à extensão a LDB n artigo 43, inciso VII, assevera que o ensino superior deve
“promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e
benefícios resultantes e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científicas e
tecnológicas geradas na instituição”. A Instituição de Ensino Superior, de forma específica as
universidades, tem a função de retribuir a sociedade, e com a participação desta, o
conhecimento desenvolvido e construído, como forma de compartilhamento do saber necessário
à humanidade.

Quanto ao Ensino Superior, no artigo 208, o legislador constituinte determina como o Estado
dará efetivação à política educacional, e no inciso V expressa que é dever do Estado “acesso
aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade
de cada um”, portanto, além da educação fundamental, e numa visão mais recente, o ensino
médio.
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A Lei de Diretrizes e Base da educação brasileira, ou Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996,
tem por finalidade estabelecer leis e diretrizes norteadoras da educação brasileira. Enquanto na
Constituição Federal de 1988, apesar de contemplar a importância da educação, não apresenta
um conceito claro e objetivo da mesma. Este papel ficou sob a responsabilidade da Lei de
Diretrizes e Base (LDB), que assim conceitua:

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organização da
sociedade civil e nas manifestações culturais.

Sendo assim, expressa que a educação assume um universo abrangente da vida do cidadão, no
entanto, existe uma preocupação central desta lei, quando no artigo 1º, §1º, determina que “esta
lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino,
em instituições próprias”, o delimita o campo de ação da prática de educar, enquanto
responsabilidade social e jurídica do espaço escolar.

Complementando o que determina a Constituição Federal de 1988, no artigo 205, em que
demonstra ter preocupação de que a educação prepare o indivíduo para o seu pleno
desenvolvimento e sua “qualificação para o trabalho”, a Lei de Diretrizes e Base da educação
brasileira, no artigo 1º, § 2º, esclarece que “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do
trabalho e à prática social”. Sendo assim, a LDB define os parâmetros gerais sobre o conceito de
educação.

Se na Constituição Federal de 1988 não fica explícito o papel e a importância do Ensino
Superior e a responsabilidade do Estado, pode-se inferir que a realidade atual apresenta-se de
outra forma. Em reunião realizada em julho de 2009, pela UNESCO, com a participação de
representantes brasileiros, assim manifestou-se a preocupação com o ensino superior:

Nunca na história foi tão importante investir na educação superior como força maior na construção de uma
sociedade inclusiva e de conhecimento diversificado, além de avançar em pesquisa, inovação e criatividade.

A década passada deixou evidências de que a pesquisa e o ensino superior contribuem para a erradicação da
pobreza, para o desenvolvimento sustentável e para o progresso, atingindo as metas internacionais de
desenvolvimento, que incluem as estabelecidas nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e em
Educação para Todos (EPT). A pauta da educação mundial deve refletir essas realidades.[48]

Portanto, se constitucionalmente a preocupação do Estado deve centrar-se no ensino
fundamental, e também no ensino médio, fica evidente que institucionalmente, se o Estado
deseja avançar em relação ao desenvolvimento que se encontra no Ensino Superior,
principalmente através da pesquisa, deverá ser o caminho a ser percorrido.

A LDB no artigo 43 e demais incisos estabelecem as finalidades da educação superior, quando
no inciso I, que o ensino superior “estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito
científico e do pensamento reflexivo”. Coaduna assim tal inciso, com as preocupações recentes
com a educação, principalmente nos países subdesenvolvidos e os emergentes.

Reforçando esta questão, ainda no artigo 43, quando o inciso III se aprofunda no
desenvolvimento conceitual, já apresentado, pois a educação superior deve “incentivar o
trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da
tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do
homem e do meio em que vive”, portanto, já se vislumbrava o papel importante do ensino
superior, para o desenvolvimento e autonomia científica, ao menos em campos específicos, de
um saber, de um conhecimento, que tem mais valor que a simples produção de matéria prima.

Na LDB a educação e o conhecimento assumem conceitos mais específicos, uma vez que a
Constituição Federal de 1988 fornece as diretrizes gerais. No artigo 43, qu trata de forma
específica da educação superior, o inciso IV afirma que esta deve “promover a divulgação de
conhecimentos culturais, científicos técnicos que constituem patrimônio da humanidade e
comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação”.
Demonstra assim a preocupação da socialização do conhecimento, em todos os seus aspectos,
para que todos tenham acesso ao mesmo, assim como, a possibilidade de que as necessidades,
sofrimentos, angústias da sociedade, possam ser amenizadas quando de posse do
conhecimento.
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2.1 A educação no Ensino Superior: preparar para o mercado ou para a pesquisa?

 

A questão proposta situa-se dentro de uma conjuntura administrativa de credenciamento e de
finalidades da Instituição de Ensino Superior. O Decreto Nº 5773/2006, no artigo 2º determina a
estrutura de formação deste ensino superior, sendo que, “o sistema federal de ensino superior
compreende as instituições federais de educação superior, as instituições de educação superior
criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação superior”. Sendo
assim, estabelece a competência para legislar, fiscalizar e demais atos necessários ao
desempenho de suas finalidades, ou seja, todas a cargo da união.

Quanto a divisão da estrutura interna deste ensino, determina no artigo 12 que “as instituições
de educação superior, de acordo com sua organização e respectivas prerrogativas acadêmicas,
serão credenciadas como: I - faculdades; II - centros universitários; e III – universidades”.

A Constituição de 1988 no artigo 207, expressa que “as universidades gozam de autonomia
didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio
da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”, portanto, no entendimento do
legislador constituinte, é esta a instituição de ensino superior que tem o maior grau de
autonomia. No entanto, deve manter-se indissociável o trinômio ensino-pesquisa-extensão. A
LDB, no artigo 52 assim define o conceito de universidade: “são instituições pluridisciplinares de
formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e
cultivo do saber humano [...]”, reforçando assim, o que já havia sido determinado pela
Constituição Federal de 1988. No entanto, acrescenta o termo “pluridisciplinar”, ou seja, a
universidade tem um caráter de buscar a formação do conhecimento, específico dentro de cada
curso, mas sem esquecer a universalidade do conhecimento.

Para reforçar a preocupação com a pesquisa, o artigo 52, nos seus incisos, ainda determina que
a universidade se caracterize por:

I – produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais
relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional;

II – um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;

III – um terço do corpo docente em regime de tempo integral.

Sendo assim, fica claro que preparar o acadêmico para o mercado deve ser a preocupação
consonante com todas as formas de ensino superior, a universidade agrega a esta
responsabilidade, uma de cunho mais elaborado e de exigência no aprofundamento do
conhecimento, que é a pesquisa. Com relação a autonomia da universidade, pela análise da
legislação vigente, fica claro de que a mesma não situa-se apenas no campus da sua sede, mas
pode ir além desta localização física, criando os chamados campus avançados.

Com relação aos centros universitários, cuja previsão legal consta do Decreto 5773/2006, no
artigo 12, mantendo as mesmas determinações do artigo 52, é a Resolução CNE/CES 10, de 11
de março de 2002, quem estabelece delimitações mais precisas, quando afirma:

Art. 8º O credenciamento de centros universitários e Universidades será feito por meio de novo
credenciamento de instituições de ensino superior já credenciadas e regularmente implantadas que atendam,
além do descrito nos artigos anteriores, aos seguintes requisitos:

I - possuir cinco ou mais cursos de graduação reconhecidos;

II - ter obtido em seus cursos de graduação, nas avaliações a que tiver sido submetida, mais da metade de
conceitos A, B ou C nas três últimas edições do Exame Nacional de Cursos e, pelo menos, nenhum conceito
insuficiente no item corpo docente na avaliação das condições de oferta do curso;

III - não ter pedido de reconhecimento de curso superior negado pelo Conselho Nacional de Educação, ou
pela SESu/MEC, nos últimos 5 (cinco) anos;

IV - ter institucionalizado programa de avaliação;

V - ter sido avaliada positivamente na avaliação institucional realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais - INEP, de acordo com as normas aprovadas pela Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação.

 

No entanto, o Conselho Nacional de Educação, através da Câmara de Educação Superior,
estabeleceu condições mais específicas para a criação de novos centros universitários, com a
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Resolução No 1, de 20 de Janeiro de 2010, determina no seu artigo 2º que

a criação de Centros Universitários será feita por credenciamento de Faculdades já credenciadas, em
funcionamento regular há, no mínimo, 6 (seis) anos, e que tenham obtido conceito igual ou superior a 4
(quatro), na avaliação institucional externa, no ciclo avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES) imediatamente anterior.

O artigo 8º da mesma resolução faz previsão para as transições e os recredenciamentos dos
centros universitários já existentes. Como é possível inferir na legislação pertinente,
estabeleceu-se um maior rigor, tanto para o credenciamento, quanto para o recredenciamento
dos respectivos centros universitários.

Quanto à autonomia dos centros universitários são as mesmas daquelas determinadas pelas
universidades, exceto que as universidades podem solicitar credenciamento fora de seu campo
sede, desde que no mesmo Estado, conforme determina o Decreto Nº 6.303, de 12 de dezembro
de 2007, artigo 24 e seus respectivos incisos. Sendo assim, por interpretação restritiva, não
deseja o Estado, e nem o legislador, conceder aos centros universitários e faculdades, as
mesmas prerrogativas das universidades. Os centros universitários tem autonomia para criar
novos cursos e mesmo encerrar cursos que não atenderem às expectativas econômicas e
mesmo sociais, mas somente dentro de sua sede.

No tocante ao aspecto pertinente à pesquisa e extensão, inúmeras são as críticas que
apresentam a indissociabilidade entre o conceito de universidade (aqui extensivo ao centro
universitário), como centro de pesquisa e desenvolvimento das áreas do saber humano, sendo
que

Não é impossível que uma instituição privada ofereça um bom ensino sem institucionalizar a pesquisa. São
necessários: um projeto que enfatize a questão de um bom ensino, adequado à características do seu alunado;
professores mais qualificados, uma parcela dos quais em tempo integral ou com horário de trabalho
compatível com a adequada preparação dos cursos e avaliação dos alunos; um bom plano de carreira que
estimule a competência e a dedicação do corpo docente: o estímulo à participação do corpo docente em
cursos de atualização ou especialização e em congressos.[49]

O desenvolvimento de pesquisa já é um dos condicionantes para a transformação de uma
faculdade em centro universitário, conforme explicita a Resolução no 1, de 20 de Janeiro de
2010:

Art. 3o São condições necessárias para a Faculdade solicitar credenciamento como Centro Universitário:

[...]

V - programa de extensão institucionalizado nas áreas do conhecimento abrangidas por seus cursos de
graduação;

VI - programa de iniciação científica com projeto orientado por professores doutores ou mestres, podendo
também oferecer programas de iniciação profissional ou tecnológica e de iniciação à docência;

A pesquisa e extensão constam das exigências necessárias, tanto para o credenciamento,
quanto para o recredenciamento, quanto a instituição de ensino superior, também será avaliada
pela sua contribuição nestes respectivos campos.

Segundo José Rubens Lima Jardilino, é preciso superar essa dicotomia entre universidade de
ensino e universidade de pesquisa, que surge principalmente como campo de disputa entre o
público e o privado,

para superarmos essa dicotomia entre público e privado, universidade de ensino e universidade de pesquisa,
que nos últimos trinta anos tem acirrado a disputa no sistema de Ensino Superior no Brasil, devemos
acomodá-los, na medida em que ambas se entendam como responsáveis pela formação dos profissionais de
todos os setores e da intelectualidade científica brasileira.[50]

Tomando como exemplo o número de programas de mestrado e doutorado do Estado do
Paraná, para o ano de 2008[51], têm-se um total de 172 programas, dos quais somente 34
pertencem às Instituições de Ensino Superior privadas. No entanto, é preciso considerar que os
centros universitários, tiveram sua regulamentação a partir de 1997, contrariando o ensino
público federal ou estadual, que datam em sua maioria da década de 70, no interior do Paraná.
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Para as faculdades ficam excluídas as possibilidades de autonomia concedidas às
universidades, um pouco mais restritivas aos centros universitários, em outras palavras, não tem
vinculo direto com a pesquisa, e necessitam de autorização prévia para criação de novos cursos.

Sendo assim, não se pode dissociar um ensino de qualidade sem o amparo da pesquisa, do
conhecimento que forma e se transforma, ainda que tal necessidade tenha que ser amparada
pelo mercado.

 

 

3. ENSINO SUPERIOR PRIVADO: COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS E DE FISCALIZAÇÃO

 

As existências de competências legislativas, jurídica e executiva constituem um dos alicerces
sob o qual se sustenta o pacto federativo, pois concedem poderes dentro de limitações legítima
e legalmente constituídas. A União tem a missão singular de respeitar e fazer cumprir o que
determina a Constituição Federal de 1988. Neste sentido, “nem as normas gerais nem a lei de
diretrizes e bases podem invadir a esfera própria das demais pessoas políticas, nem versar
sobre matéria alheia aos encargos atribuídos à União, sob pena de incompetência absoluta”[52],
tornando-se assim, uma ação inconstitucional.

Seguindo linha de raciocínio desenvolvida por Nina Beatriz Ranieri[53], a Constituição Federal
de 1988, determina no seu artigo 22 que “compete privativamente a união legislar sobre: [...]
XXIV – diretrizes e bases da educação nacional”, sendo assim, “a norma nacional é geral,
global, total. Não se circunscreve ao âmbito de qualquer pessoa política, mas os
transcende”[54]. Norma que se aplica a tudo e a todos que a ela estejam subordinados, a
Constituição não é “apenas expressão de um ser, mas de um dever ser; ela significa mais do
que o simples reflexo das condições fáticas de sua vigência, particularmente as forças sociais e
políticas”[55].

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) no Capítulo IV: Da Educação Superior, no artigo 45 apenas
faz referência que “a educação superior será ministrada em instituições de ensino superior
públicas ou privadas, com vários graus de abrangência ou especialização”, sendo assim, não
estabelece de forma explícita a competência para legislar. A respeito da discordância de que
sendo diretriz ela não impõe, mas apenas aponta caminhos, Nina Beatriz Ranieri defende a
posição de que “a origem do vocábulo é latina, derivada de ‘direito’, no sentido de diretiva, e
designa as idéias de ‘dirigir’, ‘conduzir’, ‘guiar’’[56]. Tal interpretação produz reflexo na tomada
de posição de que “em face da ordem jurídica brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) é lei
nacional, que alcança todos os sistemas de ensino (artigo 23, XXIV); por ser norma fundamental,
diretriz, não tem a natureza de legislação exaustiva”[57], permitindo assim, a existência de
outras normas que complementem, sempre que necessário o for, mas sem perder a essência de
sua origem, tanto a Constituição Federal, quanto a Lei de Diretrizes e Bases da educação
brasileira.

É através do Decreto 5773 de 9 de maio de 2006, que se fará presente as determinações legais,
de forma específica no ensino superior, através do artigo 2º onde afirma que “o  sistema federal
de ensino superior compreende as instituições federais de educação superior, as instituições de
educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação
superior”, portanto, fica definido a competência, no âmbito das ensino federal e do particular.

O conceito de fiscalização é substituído pelo de regulação e de supervisão, caracterizando-se
por finalidades distintas. O Decreto 5773 de 9 de maio de 2006, no artigo 1º, §1º tem os
seguintes dizeres: “a regulação será realizada por meio de atos administrativos autorizativos do
funcionamento de instituições de educação superior e de cursos de graduação e seqüenciais”,
portanto, sendo ato administrativo, pode incidir sobre o mesmo, o poder discricionário, uma vez
que todos estes atos, estão necessariamente sob a responsabilidade do poder executivo e de
seus agentes subordinados. Ainda que se possa cobrar a justificativa da negativa do ato, tal fato
não garante a observância de outras normas. No mesmo artigo do decreto já citado, o § 2º tem o
seguinte teor: “a supervisão será realizada a fim de zelar pela conformidade da oferta de
educação superior no sistema federal de ensino com a legislação aplicável”, sendo assim,
introduz-se o conceito de oferta da educação, o que não poderia ser diferente, para um Estado
cuja Constituição Federal adere aos ideais liberais, procurando, na medida do convenientemente
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possível, aliar aspectos liberais e direitos sociais.

Quanto ao órgão estatal responsável pela regulação e supervisão, assim determina o artigo 5º:
“no que diz respeito à matéria objeto deste Decreto, compete ao Ministério da Educação, por
intermédio de suas Secretarias, exercer as funções de regulação e supervisão da educação
superior, em suas respectivas áreas de atuação”. Portanto, estabelece que o Ministério da
Educação é o órgão do qual devem, sempre que necessário o for, e dentro de sua competência,
criar normas e regulações necessárias ao desenvolvimento da educação pertinente ao sistema
de ensino superior federal. Com referência ao artigo 5º, ainda se apresenta outros órgãos de
apoio ao Ministério da Educação, no exercício pertinente às suas competências, através do § 1º,
onde,

no âmbito do Ministério da Educação, além do Ministro de Estado da Educação, desempenharão as funções
regidas por este Decreto a Secretaria de Educação Superior, a Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica e a Secretaria de Educação a Distância, na execução de suas respectivas competências.

Criando assim, secretarias específicas para tratar de dois novos segmentos do ensino superior,
que é o ensino profissional e tecnológico, e o ensino à distância.

No que tange ao ensino superior privado, a interpretação que se têm dado é de absoluta
concordância com esfera legislativa e reguladora da União, até porque, o decreto 5773 de 9 de
maio de 2006, não deixa a menor dúvida. Não teve o legislador nacional a intenção de partilhar
com os Estados e nem municípios, qualquer possibilidade neste aspecto, e muito menos, por
parte do Ministério da Educação, estabelecer convênios ou outros, com a finalidade de
conceder, pelo menos aos Estados esta responsabilidade, demonstrando assim, conforme nos
ensina Demerval Saviani que a educação brasileira carece de um sistema[58], pois entre outros
aspectos, não tem preocupação com os problemas nacionais e nem com a compreensão de
nossas diferenças. Existe uma centralização de poder, que não se coaduna com a
descentralização de um sistema federativo, sendo assim, os entes federados, ficam a mercê das
normas impostas pela União, mesmo quando o compartilhamento para legislar e fiscalizar
determinadas normas, poderia contribuir de forma significativa para a construção do todo.

 

 

4. ÓRGÃOS DE REGULAÇÃO, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO
SUPERIOR

 

Com uma maior e incisa participação do mercado privado, notadamente no ensino superior,
onde a educação insere-se como um negócio e, portanto, será objeto de lucro, ainda que tenha
a contrapartida de responsabilidade social, foi necessária a especificação e criação de órgãos
para acompanhar desde a regulação, até as avaliações.

Sendo assim, o Decreto 5773 de 9 de maio de 2006, esclareceu de forma explícita, como iriam
se constituir estes órgãos, através do artigo 3º, que assim determina:

as competências para as funções de regulação, supervisão e avaliação serão exercidas pelo Ministério da
Educação, pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira - INEP, e pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior -
CONAES, na forma deste Decreto.

Dentro da hierarquia, onde o Ministério da Educação assume a responsabilidade e decisão final,
os demais órgãos assumem funções de assessoramento e de colaboração, com o cumprimento
de funções específicas. Quanto a legalidade da competência do Ministério da Educação no
tocante à educação superior, o Decreto 5773 através do artigo 4º nos apresenta a seguinte
redação:

ao Ministro de Estado da Educação, como autoridade máxima da educação superior no sistema federal de
ensino, compete, no que respeita às funções disciplinadas por este Decreto:

I - homologar deliberações do CNE em pedidos de credenciamento e recredenciamento de instituições de
educação superior;

II - homologar os instrumentos de avaliação elaborados pelo INEP;

III - homologar os pareceres da CONAES;

IV - homologar pareceres e propostas de atos normativos aprovadas pelo CNE; e

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2660



V - expedir normas e instruções para a execução de leis, decretos e regulamentos.

 

Portanto, fica explícita a supremacia hierárquica máxima do Ministério da Educação, assim como
a sua competência para homologar as decisões tomadas pelos órgãos que lhe assessoram ou
colaboram. É necessário compreender o significado e a extensão da palavra homologar, com a
finalidade de dimensionar a autoridade do Ministério da Educação, diante de outros órgãos a ele
legal e administrativamente vinculado. Ensina-nos De Plácido e Silva que “homologação, ato de
retificação ou de confirmação, não dá direito novo nem novo título, não dispondo, pois, de modo
diferente àquele ajustado ou estabelecido no ato homologando e homologado. Somente lhe dá
força e ativa o direito de execução”[59].

Assim sendo, o Ministério da Educação tem a função de homologar ou não homologar, as
decisões tomadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, e pela Comissão Nacional de
Avaliação da Educação Superior – CONAES, não entrando nos detalhes do termo homologado,
por tratar-se de exercício de funções técnicas específicas. Tal interpretação fundamenta-se
dentro da órbita administrativa, que uma vez esgota, permite aos interessados recursos na
esfera jurídica, direito garantido pela própria Constituição Federal de 1988, principalmente
através do artigo 5º, no inciso XXXIV, onde “são a todos assegurados, independentemente do
pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou
contra ilegalidade ou abuso de poder”, e ainda, no inciso XXXV, aonde o legislador originário
determina que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

O Conselho Nacional de Educação, no aspecto da educação em geral, desenvolve a seguinte
missão:

as atribuições do Conselho são normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro de Estado da
Educação, no desempenho das funções e atribuições do poder público federal em matéria de educação,
cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino, velar pelo
cumprimento da legislação educacional e assegurar a participação da sociedade no aprimoramento da
educação brasileira. Compete ao Conselho e às Câmaras exercerem as atribuições conferidas pela Lei
9.131/95, emitindo pareceres e decidindo privativa e autonomamente sobre os assuntos que lhe são
pertinentes, cabendo, no caso de decisões das Câmaras, recurso ao Conselho Pleno.[60]

Mas o decreto 5773 de 9 de maio de 2006, no tocante ao ensino superior federal, determina as
seguintes atribuições e competências ao Conselho Nacional de Educação, entre as quais se
destacam o contido no inciso II,

deliberar, com base no parecer da Secretaria competente, observado o disposto no art. 4o, inciso I, sobre
pedidos de credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior e específico para a
oferta de cursos de educação superior a distância.

Deliberação está que deverá ser homologada ou não pelo Ministério da Educação. No inciso IV
apresenta-se um outro elemento importante para a análise do presente trabalho, que é a
“deliberar sobre as diretrizes propostas pelas Secretarias para a elaboração, pelo INEP, dos
instrumentos de avaliação para credenciamento de instituições”, sendo assim, apresenta-se os
instrumentos de avaliação como de sua responsabilidade, mas cuja execução ficará a cargo do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  (INEP). E finalmente, o
inciso V, onde cabe ao Conselho Nacional de Educação, “aprovar os instrumentos de avaliação
para credenciamento de instituições, elaborados pelo INEP”. Portanto, a deliberação e a
aprovação dos instrumentos de avaliação para credenciamento, ficam sob a órbita da
responsabilidade do Conselho Nacional de Educação, que se apresenta como um órgão de
grande concentração de poder.

Outro órgão de assessoramento do Ministério da Educação, ao Conselho Nacional de
Educação, é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP),
que

é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), cuja missão é promover estudos,
pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro com o objetivo de subsidiar a formulação e
implementação de políticas públicas para a área educacional a partir de parâmetros de qualidade e eqüidade,
bem como produzir informações claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e público em
geral.[61]

Pode-se inferir que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), realiza o chamado trabalho de campo propriamente dito, principalmente depois do
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Decreto 5773 de 9 de maio de 2006, que no artigo 7º determina as competência do INEP, e nos
seus respectivos incisos assim determina:

I - realizar visitas para avaliação in loco nos processos de credenciamento e recredenciamento de instituições
de educação superior e nos processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de
cursos de graduação e seqüenciais;

II - realizar as diligências necessárias à verificação das condições de funcionamento de instituições e cursos,
como subsídio para o parecer da Secretaria competente, quando solicitado;

III - realizar a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes;

IV - elaborar os instrumentos de avaliação conforme as diretrizes da CONAES;

V - elaborar os instrumentos de avaliação para credenciamento de instituições e autorização de cursos,
conforme as diretrizes do CNE e das Secretarias, conforme o caso; e

VI - constituir e manter banco público de avaliadores especializados, conforme diretrizes da CONAES.

O INEP participa desde o processo de credenciamento, até as fases posteriores e de
continuidade da instituição de ensino superior, que são os instrumentos de avaliação, assim
como a organização, tabulação e disponibilização das tabulações destes dados.

Outra função desempenhada pelo INEP é participar do Sistema Nacional de Avaliação do
Ensino Superior (SINAES),

criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(Sinaes) é formado por três componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do
desempenho dos estudantes. O Sinaes avalia todos os aspectos que giram em torno desses três eixos: o
ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o
corpo docente, as instalações e vários outros aspectos.[62]

O SINAES tem tanto âmbito de avaliação interna das instituições de ensino superior, quando o
de avaliação externa, uma vez que procura instituir-se de instrumentos para a verificação do
cumprimento ou não, entre outros, da responsabilidade social das respectivas instituições.

Para assessorá-la o Ministério da Educação e seus demais órgãos, assim como participar de
forma incisiva na elaboração das avaliações desenvolvidas pelo SINAES, foi criado o Conselho
Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), “órgão colegiado de coordenação e
supervisão do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior SINAES, instituído pela Lei
nº 10.861, de 14 de Abril de 2004”[63].

O Decreto 5773 de 9 de maio de 2006, no tocante ao Ensino Superior de âmbito federal, no seu
artigo 8º, estabelece as competências do Conselho Nacional de Avaliação da Educação
Superior, entre estas, encontra-se o contido no inciso II que assim determina: “estabelecer
diretrizes para a elaboração, pelo INEP, dos instrumentos de avaliação de cursos de graduação
e de avaliação interna e externa de instituições”. Portanto, estabelecer diretrizes, aponta
caminhos, não assumindo caráter coercitivo de dever ser. No entanto, no tocante a avaliação a
sua missão não se esgota neste momento, pois o inciso IV nos apresenta o seguinte conteúdo
legal: “aprovar os instrumentos de avaliação referidos no inciso II e submetê-los à homologação
pelo Ministro de Estado da Educação”. Sendo assim, estabelece diretrizes e depois aprova ou
não os instrumentos de avaliação.

Apesar de não ter um sistema e tão pouco uma estrutura educacional, conforme nos ensina
Demerval Saviani[64], o Estado e neste caso, de forma específica a União, procurou, desde a
Constituição Federal de 1988, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), criar órgãos,
definir e redefinir competências, de forma a construir um intrincado sistema administrativo, que
controla desde a autorização, credenciamento, supervisão e avaliação do Ensino Superior, e de
forma mais particular, o Ensino Superior Privado.

Se este sistema tem contribuído ou não para a melhoria da qualidade do Ensino Superior, não é
por falta de instrumentos de supervisão e avaliação, mas por elementos e forças externas, tanto
de ordem administrativa, quanto das partes envolvidas no processo.

                                                                                                                         

 

 

5 O ENADE E O EXAME DA OAB: A AFERIÇÃO DA QUALIDADE DE ENSINO
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O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes é um dos instrumentos de avaliação, tanto do
ensino privado quanto público. Este exame, também chamado de ENADE, substituiu o antigo
Exame Nacional de Cursos (ENC – Provão), que não produziu os resultados esperados. Sendo
assim, através da Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004, foi criado o ENADE. Através desta lei
ficou instituído a criação do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, que no
seu artigo 1º, e no 1§ assim determina:

o SINAES tem por finalidades a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da
sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e,
especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das
instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores
democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade
institucional.

Ainda que não tenha ficado esclarecido quais critérios de qualidade, ao menos deu-se início à
criação de parâmetros, que permite verificar, ao longo de uma série corrente, uma possível
melhora, ou não, da qualidade de ensino. No artigo 5º desta mesma Lei, ficam delineadas as
finalidades do ENADE, “a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação
será realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes –
ENADE”, portanto, este será o instrumento de avaliação externa, em outras palavras, a
avaliação da suposta aprendizagem dos acadêmicos, tomando como ponto de referência a idéia
de um currículo mínimo para cada curso.

A referência a este currículo mínimo é apresentada no artigo 5º, no seu § 1º, cujo conteúdo é o
seguinte:

o ENADE aferirá o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas
diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências
decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito
específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento.

Explicita o Estado que os cursos devem ter diretrizes curriculares comuns em todo o território
nacional, para Horácio Wanderlei Rodrigues, a alegação de que não existe mais currículo
mínimo e sim diretrizes curriculares não faz sentido, pois

é equivocada, portanto, a afirmação de não existem mais atualmente currículos mínimos, mas apenas
diretrizes curriculares. As diretrizes curriculares são fixadas por normas juridicamente competente, e
possuem conteúdos e atividades que devem, obrigatoriamente, compor todos os currículos plenos da área
específica, em todas as IES.[65]

Portanto, o conteúdo a ser abordado pelo ENADE será aquele constante deste currículo comum.
O ENADE utiliza como parâmetro base o conhecimento geral e específico dos alunos
ingressantes e dos alunos concluintes, sendo assim, pretende dimensionar o conhecimento na
sua fase inicial e compará-lo com aquele obtido na fase final do curso, gerando o Índice de
Diferença de Desempenho (IDD).

Os resultados referentes ao ENADE seus reflexos na melhoria da qualidade de ensino, ainda
não se apresentam de forma concreta, com dados estatísticos que forneçam informação capaz
de afirma de forma categórica, que o ensino superior sofreu reflexos com o aumento de
qualidade. Que um instrumento de avaliação é necessário, não se coloca em questão, ainda que
o ENADE seja de caráter obrigatório, e a partir de 2009 a sua realização é universal, em outras
palavras, aplicada a todos os alunos, pois anteriormente se realizava pela amostragem de um
grupo, mas qual real comprometimento dos acadêmicos frente a esta avaliação.

Os dados ainda não permite uma análise científica desta avaliação, porque ainda existe o fator
boicote,

Como a participação na prova do Enade é obrigatória, o boicote se dá quando o aluno “zera” a prova. Isto é,
quando o aluno responde às questões objetivas aleatoriamente e não responde às questões subjetivas. Como
conseqüência, a nota do aluno fica muito abaixo do que poderia e assim a nota média daquela turma fica
aquém do que poderia. Como o boicote não se dá em todos os cursos de uma mesma graduação do Brasil,
isto resulta, fundamentalmente, na mudança da distribuição normal obtida das médias de todos os cursos do
Brasil na área a que pertence o curso a ser avaliado.[66]

O problema se acentua quando trata de instituição de ensino superior privada, pois os
acadêmicos, por motivos diversos, ao qual se propõe analisar o presente trabalho, não dedicam
a seriedade necessária a esta avaliação. O acadêmico pode zerar a prova, sem que isto traga
conseqüências maiores à sua pessoa, no entanto, compromete a avaliação da instituição, que
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sofrerá, ou ainda, deixará de demonstrar as suas deficiências ou suficiências,

Outro ponto fraco do Enade é a falta de responsabilidade do aluno com o seu desempenho no Exame. Nesse
ponto, provão e Enade são igualmente inconseqüentes. O único compromisso do aluno sorteado para realizar
o Enade é o seu comparecimento. O desempenho discente negativo – não precisa responder a nenhuma
questão –, incluindo “zero”, é utilizado apenas para penalizar o curso e a IES. A situação regular do aluno
perante o Enade é somente o registro de sua presença, que burocraticamente deve ser “inscrita no histórico
escolar”. Em contrapartida, a IES é obrigada a assinar um “termo de saneamento de deficiências”.[67]

Portanto, ainda faltam dispositivos mais eficientes para determinar a importância desta
avaliação, por outro lado, a noção de sistema educacional e estrutura, não serão construídas
sem um instrumento de avaliação condizente com a importância que a educação assume no
século XXI.

O Exame de Ordem (OAB) foi aprovado pela Lei 8906 de 4 de julho de 1994, e no artigo 8º
determina que para o exercício da advocacia é necessário, entre outros requisitos, a aprovação
em Exame de Ordem (inciso IV). Portanto, o diploma concedido pela instituição de ensino
superior, concede apenas o grau de bacharel em direito, habilitado para o exercício de outras
funções, inclusive dentro do serviço público, na área jurídica, mas não para ser “advogado”.

Uma das justificativas para o surgimento e a manutenção do Exame de Ordem, foi o crescimento
estratosférico dos cursos de direito, onde, em 1998 tínhamos 160 cursos no Brasil e em Janeiro
de 2008, segundo dados oficiais do Ministério da Educação e Cultura, têm-se 1.088 cursos[68].

Apresenta-se assim uma contradição entre a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes
e Bases do Ensino, que defendem a universalização e facilidade de acesso ao conhecimento, as
barreiras impostas depois de vencidos os dispositivos legais para a obtenção do grau de
bacharel em direito. De outro lado, temos posições mais conservadoras, mas não menos
realistas, quando afirmam com base em informações do Ministério da Educação e Cultura que

os cursos menores oferecem apenas 100 vagas anuais. Mas, já temos cursos oferecendo mil vagas ou mais.
Com isso, não é demais afirmar que hoje temos uma oferta superior a 250.000 (duzentos e cinqüenta mil
vagas) anuais para os cursos de Direito, contra 36.000 (trinta e seis mil), em 1993.[69]

Dentro da mesma perspectiva de análise, parece-nos que a quantidade assusta e afugenta a
qualidade, principalmente quando no ano de 2007, durante o segundo Exame de Ordem a
“média brasileira ficou entre 20% e 30%”[70], portanto, estatisticamente os dados são
irrefutáveis quanto a qualidade, mas por outro lado, críticas são apresentadas quanto ao
conteúdo das avaliações, pois enquanto a academia prepara o seu aluno no contexto de uma
formação geral, ou seja, a parte humanística e a parte de conhecimento específico, as
avaliações do Exame de Ordem privilegiariam somente a parte operacional do direito.

Não se pode afirmar ainda, que o Exame de Ordem alterou de modo significativo ou não, a
qualidade do ensino, no entanto, a disponibilização no site da OAB (www.oab.org.br), dos
resultados da aprovação obtidos em cada respectiva fase do Exame, tem levado algumas
instituições de ensino superior, a repensar parte de sua prática docente.

Enquanto o ENADE pode ser boicotado pelos acadêmicos, e portanto coloca em risco uma
avaliação mais precisa sobre a qualidade de ensino, o Exame de Ordem não pode ser
enfrentado pelo já bacharel desta forma, porque é um limitador no exercício de sua profissão, e
analisando os resultados do

Exame de Ordem unificado entre os 23 estados da Federação demonstram a péssima qualidade do ensino
jurídico no país, que, sem sombra de dúvida, devem ser refletidos, tanto pela OAB, como pelo Poder
Público, no intuito de verificarem os instrumentos, até então utilizados, como autorizadores ou revalidadores
das instituições de ensino superior.[71]

Sendo assim, ainda é muito cedo para se falar em melhoria na qualidade do ensino jurídico, até
porque ainda não existe um consenso no que se entende por qualidade deste ensino,
justamente, retomando os problemas levantados por Demerval Saviani[72], porque não temos
nem um sistema educacional e tão pouco uma estrutura que se articule como um todo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

É preponderante antes de tratar sobre a educação no ensino superior, delinear um modelo
educacional que realmente possa ser aplicado dentro de nossa realidade. No entanto, não é
possível discursar sobre educação, quando o homem não se torna o centro desta preocupação.
Tratá-lo simplesmente como um mecanismo dentro de um sistema social caótico, é não
reconhecer a sua possibilidade de se fazer um agente ativo de sua história. É tratar o homem e
sua história com um determinismo insuperável.

Ainda que a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Base da Educação brasileira,
tenha dado a sua contribuição para uma mudança na educação, ambas, e nem tão pouco as
demais normas, conseguiram desenvolver a idéia de um sistema educacional com unicidade e
coerência interna e externa, para utilizar o conceito de Demerval Saviani.

O ensino, a pesquisa e a extensão, devem manter-se como um tripé que move a educação não
em direção apenas à reprodução de um conhecimento já apropriado pelos homens, mas como
forma de transformação, desenvolvimento de novos conhecimentos, capaz de superar, ou ainda,
amenizar os sofrimentos da humanidade, e de uma sociedade ainda carente de tecnologias
acessíveis a todos, principalmente na educação e na saúde. Com reflexos diretos no mundo
jurídico.

No tocante as competências legislativas, e demais ações necessárias ao credenciamento,
supervisão e avaliação, parece-nos consolidada a posição jurídica da supremacia da União, ao
menos no setor privado. Mas é necessário esclarecer ainda alguns pontos deste processo, onde
o Estado abuso do seu poder.

Se a avaliação é um elemento necessário, até porque precisamos saber de onde saímos a até
onde chegamos, dentro do processo de ensino e aprendizagem, o sistema apresentado, seja
pelo SINAES ou pelo Exame de Ordem, ainda não nos permite uma avaliação mais consistente,
pois neste caso, não se pode ficar no campo meramente especulativo, sendo necessários os
dados estatísticos confiáveis para o desenvolvimento destas análises.

O caminho é longo, mas é preciso ter um início e um referencial a ser adotado. O que não é
possível, é o estabelecimento de novos parâmetros todas as vezes que no campo político, existe
a alternância de forças.
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O DIREITO À EDUCAÇÃO SUPERIOR DE QUALIDADE E SEUS REFLEXOS 

COMPARATIVOS 

LO DERECHO A EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA CALIDAD Y SUS REFLEJOS COMPARATIVOS 

ADALBERTO SIMÃO FILHO 

Lucas de Souza Lehfeld 

 

RESUMO 
A educação com qualidade, nos termos do art. 205, é direito de todos e dever do Estado e da família, 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Como direito fundamental, o 

acesso à educação de qualidade é fator crucial para o desenvolvimento socioeconômico de um país, 

havendo, portanto, a necessidade de implementação de um sistema de avaliação e reavaliação do ensino 

superior condizente com o crescente processo de internacionalização do conhecimento. A partir da análise 

crítico-reflexiva dos objetivos propostos pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES, levando-se em consideração a experiência internacional da Declaração de Bolonha na 

Comunidade Européia e seus reflexos no ensino público-privado, verifica-se que a obtenção de uma 

educação superior com qualidade, em especial na área jurídica, compreende a necessidade de se adotar, por 

parte dos gestores das instituições de ensino, preceitos éticos, organizacionais e gerenciais bastantes ao 

enfrentamento das exigências do mercado, sem detrimento da responsabilidade social que essas entidades, 

sejam públicas ou privadas, possuem na formação acadêmico-profissional do aluno e também do docente. 

PALAVRAS-CHAVES: SINAES; Bolonha; Direito; Educação; Governança. 

 

RESUMEN 
La educación con calidad, en los términos del art. 205, es derecho de todos e deber del Estado y de la 

familia, promovido y estimulado con la contribución de la sociedad, teniendo como objetivo el desarrollo 

pleno de la persona, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía y su calificación para el trabajo. Como 

derecho fundamental, el acceso a la educación de calidad es factor crucial para el desarrollo social y 

económico de un país, teniendo, por lo tanto, la necesidad de la implementación de un sistema de la 

evaluación y de revaluación de la educación superior adecuado con el crecimiento de la internacionalización 

del conocimiento. Del análisis crítico y reflexiva de los objetivos considerados para el Sistema Nacional de 

la Evaluación de la Educación Superior - SINAES, se levando en consideración la experiencia internacional 

del Declaración de Bolonia en la Comunidad Europea y sus consecuencias en la educación público-privada, 

se verifica que la obtención de una educación superior con calidad, en especial en el área jurídica, 

comprende la necesidad de si adoptar, de parte de los encargados de las instituciones educacionales, 

preceptos éticos, organizacionales y gerenciales suficientes a lo enfrentamiento de las exigencias del 

mercado, sin detrimento de la responsabilidad social que estas entidades, públicas o privadas, posee en la 

formación académico-profesional de lo aluno y también del profesor. 

PALAVRAS-CLAVE: SINAES; Bolonia; Educación; Gobernanza. 

Introdução 

  

              A partir da década de 80, em razão do crescimento econômico acelerado, os países industrializados 

e os latino-americanos implementaram importantes reformas em seus sistemas de Educação Superior. 
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Principalmente com o crescente processo de globalização, esse mercado tornou-se dinâmico, pulverizado a 

vários provedores com diferentes metodologias de ensino e particulares perfis do corpo docente. Essa 

realidade à época proporcionou aos dias de hoje real aumento das matrículas e crescente competitividade 

entre as instituições de ensino. 

  

              “Por outro lado, a globalização educacional e a internacionalização do conhecimento, em 

resposta aos desafios da globalização econômica, trazem consigo o enorme desafio de a educação superior 

conciliar as exigências de qualidade e inovação com as necessidades de ampliar o acesso e diminuir as 

assimetrias sociais”. (INEP, 2009, p. 23).  

  

              Frente à esse desafio, o direito à educação de qualidade, de natureza coletiva e fundamental, tem 

guarida constitucional no art. 205 da Lei Maior, o qual determina ser dever do Estado e da família a 

educação, “promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

               

              O ensino será ministrado com base em princípios declarados no art. 206 da Constituição Federal de 

1988, como o da isonomia quanto às condições para o acesso à instituição de ensino, liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de idéias e de concepções 

pedagógicas e a coexistência entre as instituições públicas e privadas de ensino; gratuidade do ensino 

público em estabelecimentos oficiais e valorização dos profissionais da educação escolar. 

  

               São normas constitucionais que por enquanto não surtem eficácia plena na realidade fática 

brasileira haja vista ser notória a má qualidade do ensino superior no país, conforme levantamento do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, a partir dos Exames Nacionais de 

Desempenho de Estudantes (ENADE) e de outros processos de avaliação, como os dos cursos de graduação 

e das instituições de ensino. Fato preocupante, pois, com a abertura dada pela Constituição Federal à 

iniciativa privada em explorar essa atividade de interesse público, hodiernamente há uma diversidade 

gigantesca de cursos oferecidos por faculdades, centros universitários e universidades particulares. 

  

              No entanto, vale ressaltar que os critérios de avaliação do ensino superior passam, nesse século, 

por importante reestruturação, sob à égide da centralidade dos processos de avaliação e de regulação da 

educação superior. Destaque, por exemplo, à contribuição das Leis n. 9.131/1995 e de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), que implementaram mecanismos de avaliação, como o Exame 
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Nacional de Curso (ENC), realizado por concluintes de cursos de graduação; o questionário sobre condições 

 de ensino do curso freqüentado; a Análise das Condições de Ensino (ACE); a Avaliação de Condições de 

Oferta (ACO); e a Avaliação Institucional dos Centros Universitários. 

  

              Nesse sentido, trata-se de momento oportuno para realizar uma análise crítico-reflexiva dos 

objetivos propostos pelo SINAES, levando-se em consideração a experiência internacional proporcionada 

pela Declaração de Bolonha na Comunidade Européia e seus reflexos no ensino público-privado e nos 

interesses transindividuais em ambiente de sociedade da informação.  

  

  

  

1.    Educação Superior e evolução do marco regulatório do sistema de avaliação 

  

            A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aprovada pela Lei n. 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, além de inovações quanto à estruturação da educação nacional, deu ênfase aos processos de 

avaliação, objetivando a melhoria da qualidade de ensino e, como recurso para a regulação do setor, a 

acreditação de instituições e cursos. 

             

            A importância do processo de avaliação da educação superior, no entanto, já constava da análise de 

dispositivos normativos anteriores à Lei n. 9.394/1996. Em 1988, com a promulgação e publicação da 

Constituição Federal, o tema foi disciplinado no Título VIII, “Da Ordem Social”, em Seu Capítulo III, “Da 

Educação, da Cultura e do Desporto”. 

  

            Assim, a Seção I do referido Capítulo estabelece os princípios e normas fundamentais relativos à 

educação brasileira como dever do Estado (art. 208), com os seguintes destaques: 

  

            “Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] VII – garantia de 

padrão de qualidade”. 

  

            “Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada atendidas as seguintes condições: I – cumprimento 

das normas gerais da educação nacional; II – autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público”.  

  

            “Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual, visando à 
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articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do Poder 

Público que conduzam à: [...] melhoria da qualidade do ensino”. 

  

            A Lei n. 9.131, de 24 de novembro de 1995 instituiu o Conselho Nacional de Educação (CNE), que 

colabora com o Ministério da Educação na formulação e avaliação da política nacional de educação, no 

intuito de zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis que o regem. 

  

            O referido diploma também previu a criação de um conjunto de avaliações periódicas das 

instituições e cursos superiores, com a realização anual de exames nacionais, baseados em conteúdos 

mínimos estabelecidos e previamente divulgados para cada curso. 

1.1    Avaliação e regulação na LDB 

  

            Como um dos fundamentos da educação, o processo de avaliação, seja no que se refere à orientação 

das diretrizes políticas na busca de um ensino melhor (qualidade), seja quanto à definição de ações de 

acreditação do sistema de ensino superior por parte de órgãos competentes (supervisão e controle estatal), 

foi consolidado pela Lei de Diretrizes e Bases – LDB (Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996). 

            Pelo seu art. 9°, incumbe à União coletar analisar e disseminar informações sobre a educação (inciso 

V), bem como assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, 

médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, no intuito de se definir prioridades e critérios 

de melhoria da qualidade de ensino (inciso VI). 

  

            Também incumbe à União baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação (inciso 

VII), como também assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a 

cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino (inciso VIII). 

  

            Cabe ressaltar que a LDB trouxe importante processo de avaliação da educação superior ao 

estabelecer, em seu art. 46, a periodicidade quanto à autorização e ao reconhecimento de cursos, bem como 

ao credenciamento de instituições de educação superior, sendo que os resultados desse sistema avaliativo 

constante podem gerar sanções e punições, conforme o §1° do referido dispositivo legal. Assim, uma vez 

constatas deficiências, abre-se prazo para saneamento, o qual geral nova reavaliação, podendo a partir de 

então resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em 

suspensão temporária de prerrogativas da autonomia, ou em descredenciamento. 
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1.2    Plano Nacional de Educação e sistema de avaliação da educação superior 

  

            O Plano Nacional de Educação – PNE, cuja origem se encontra no art. 214 da Constituição Federal 

de 1988, e nos arts. 9°, inciso I; e 87, §1°, da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, foi disciplinado pela 

Lei n. 10.172, de 9 de janeiro de 2001. 

  

            O PNE define diretrizes para a regulação do sistema de educação superior. Nesse sentido, reconhece 

a importante contribuição do setor privado, pois é ele que oferece a maior parte das vagas na educação 

superior. Por isso, o Plano estabelece parâmetros de qualidade de ensino sob o qual as instituições de ensino 

estão submetidas. 

  

            Quanto às suas metas, cabe destacar as seguintes: a) institucionalizar um amplo e diversificado 

sistema de avaliação interna e externa para os setores público e privado com o objetivo de promover a 

melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão acadêmica; b) instituir programas de 

fomento para que as instituições de educação superior constituam sistemas próprios e nacionalmente 

articulados de avaliação institucional e de cursos; c) estender, com base no sistema de avaliação, diferentes 

prerrogativas de autonomia às instituições públicas e privadas; d) estabelecer sistema de recredenciamento 

periódico das instituições e de reconhecimento dos cursos superiores, com base no sistema nacional de 

avaliação; e e) exigir melhoria progressiva da infraestrutura das instituições de ensino a partir de padrões 

mínimos fixados pelo Poder Público. 

  

            No intuito de regulamentar esse sistema nacional de avaliação definido pela Lei n. 10.172/2001, o 

Decreto n. 3.860/2001 estabeleceu em seu art. 16 que o Ministério da Educação coordenará a avaliação de 

cursos, programas e instituições de ensino superior, com periodicidade através dos processos de autorização 

e reconhecimento de cursos e credenciamento e recredenciamento de IES. 

  

            Para tanto, o referido ato administrativo de caráter normativo atribuiu ao Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP[1] a responsabilidade de organizar e executar a 

avaliação de cursos de graduação e das IES, contemplando principalmente: a) a avaliação dos principais 

indicadores de desempenho global do sistema nacional de educação superior, por região e unidade da 

Federação; b) a avaliação institucional do desempenho individual das instituições de ensino superior; e c) a 

avaliação dos cursos superiores mediante a análise dos resultados do Exame Nacional de Cursos e das 

condições de oferta de cursos superiores. 
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            O Decreto n. 3.860/2001, em seu art. 35, traz também as normas de supervisão de cursos e 

instituições de ensino superior, sendo que identificadas deficiências ou irregularidades por meio de ações de 

supervisão ou de avaliação e reavaliação, o Poder Executivo poderá determinar, conforme o caso, a 

suspensão do reconhecimento de cursos superiores; a desativação de cursos; a suspensão temporária de 

prerrogativas de autonomia de universidade e centros universitários; a intervenção na instituição de ensino 

superior; e o descredenciamento de instituições de ensino superior. 

  

            Quanto à autonomia universitária, o §4° do art. 36 do supracitado Decreto estabelece que se 

universidades e centros universitários possuírem “desempenho insuficiente na avaliação do Exame 

Nacional de Cursos e nas demais avaliações realizadas pelo INEP, terão suspensas as suas prerrogativas 

de autonomia, mediante ato do Poder Executivo”.  

             

            Como se observa, pela imensa participação do setor privado na prestação de serviços educacionais, o 

Estado regulador contemporâneo brasileiro é colocado à prova, principalmente quanto ao sistema nacional 

de avaliação da educação superior (SINAES). Não obstante o extensivo rol normativo a respeito da 

qualidade de ensino e regulação do setor através de processos de avaliação e reavaliação de cursos, 

credenciamento e recredenciamento de instituições de ensino superior, o que se coloca em pauta é a 

eficiência desses mecanismos e sua adequação a outros sistemas frente a um crescente processo de 

internacionalização do conhecimento. 

  

2.    Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES 

  

  

              O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior foi criado pela Lei n. 10.861, de 14 de 

abril de 2004, que institui, para a sua formação, três componentes principais, quais sejam, a avaliação das 

Instituições de Ensino Superior, dos cursos e do desempenho dos estudantes.  

               

Trata-se de sistema que avalia o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o 

desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o seu corpo docente, as instalações e outros aspectos que 
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dimensionam o processo ensino-aprendizagem da instituição. Como instrumentos para tal mister conta com 

a auto-avaliação (através das Comissões Próprias de Avaliação – CPAs), avaliação externa (institucional), o 

Exame Nacional de Desempenho dos Estados, a avaliação de curso e outros mecanismos de informação, 

como censo e cadastro realizado pelas Instituições de Ensino na base de dados do Ministério da Educação 

(E-MEC). 

               

Os processos avaliativos são coordenados pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Conaes), sendo que a sua operacionalização é realizada pelo INEP. 

  

              Quanto ao arcabouço normativo que disciplina o SINAES e a atuação do INEP, pode-se ressaltar, 

de forma exemplificativa, os principais diplomas, quais sejam: 

  

a)      Lei 9.384 de 20 de dezembro de 1996 que estabeleceu as diretrizes básicas da educação nacional; 

b)      Lei 10.861 de 14 de abril de 2004 que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior- SINAES; 

c)      Decreto 5.773 de 9 de maio de 2006 que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, 

supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e 

seqüenciais no sistema federal de ensino; 

d)     Portaria Normativa 40, de 12 de dezembro de 2007 do Ministério da Educação que instituiu o e-

MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos 

processos de regulação da educação superior no sistema federal de educação; 

e)      Portaria Normativa 01 de 10 de janeiro de 2007 do Ministério da Educação que institui o calendário 

e ciclo avaliativo do SINAES; 

f)       Portaria Normativa 04 de 05 de agosto de 2008 do Ministério da Educação que renovou a aplicação 

do conceito preliminar de cursos superiores, para fins dos processos de renovação de 

reconhecimento no âmbito do ciclo avaliativo do SINAES; 

  

              O SINAES trabalha com três indicadores, a saber: a) avaliação das instituições, no intuito de 
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identificar seu perfil e o significado da sua atuação, através de suas atividades desenvolvidas, cursos 

oferecidos, programas, projetos e setores, com respeito à diversidade e especificidades das organizações 

acadêmicas; b) avaliação dos cursos de graduação, buscando identificar as reais condições de ensino, bem 

como o perfil do corpo docente, a infra-estrutura institucional (instalações) e a organização didático-

pedagógica; e c) avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação, obtida pela realização 

do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), no intuito de aferir o desempenho do corpo 

discente em relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades e competências. Trata-se de exame 

aplicado aos ingressantes e egressos dos cursos de graduação, com periodicidade trienal, complementado 

por instrumento de levantamento do perfil dos acadêmicos (questionário socioeconômico). Cabe ressaltar 

que a realização do ENADE, hodiernamente, é obrigatória, sob pena de o aluno não obter seu diploma.        

  

              Quanto aos seus objetivos, o SINAES, pretende: a) identificar o mérito e valor das instituições, 

áreas, cursos e programas de graduação, nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão, gestão e formação; b) 

melhorar a qualidade da educação superior, orientar a expansão da oferta; e c) promover a responsabilidade 

social das IES, respeitando a identidade institucional e a autonomia. 

  

              As informações decorrentes dos processos avaliativos realizados pelo SINAES são de suma 

importância para diversos agentes interessados, como instituições de ensino, estudantes e órgãos 

governamentais. Para as primeiras, são fundamentais para a orientação da eficácia institucional e 

efetividade acadêmica e social. Para os acadêmicos, proporcionam amplo conhecimento da realidade 

educacional brasileira e sua qualidade e, para os órgãos governamentais, subsidiam o desenvolvimento de 

políticas públicas voltadas para o cumprimento dos dispositivos constitucionais que prescrevem a educação 

de qualidade como direito coletivo fundamental. 

  

              Evidentemente que essa estrutura orgânica e procedimental do SINAES esbarra em alguns óbices 

que dificultam a sua busca pelos objetivos propostos. Falta de recursos orçamentários, bem como humanos 

são fatores que, por muitas vezes, resultam em ausência da devida fiscalização e fomento da educação 

superior prestada pelas instituições de ensino. Ademais, os processos de avaliação, embora já direcionados 

para uma análise mais qualitativa do que quantitativa da Instituição, do seu entorno socioeconômico, dos 
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cursos oferecidos e do desempenho dos acadêmicos, são realizados, em razão do grande número de 

faculdades, centros universitários e universidades no país, em visitas de avaliadores que, pelo pouco tempo 

disponível, não conseguem traçar o real perfil da organização pedagógica e estrutural da instituição e dos 

cursos de graduação. 

  

              Outra realidade que se mostra na educação superior brasileira é a presença de cursos de graduação 

e pós-graduação oferecidos à distância (Educação a Distância – EAD). A possibilidade da instituição de 

ensino abrir pólos em vários locais (municípios), abordando diversas camadas sociais, faz com que essa 

modalidade de ensino ganhe espaço no mercado, principalmente em razão da flexibilidade de estudo e 

também pelo valor das mensalidades (amplo acesso como sendo um dos principais pontos positivos). Mais 

um desafio para o INEP/MEC na aplicação do SINAES, já que se trata de uma forma diferente de ensinar, o 

que pode acarretar prejuízos aos estudantes em virtude de  eventuais deficiências na prestação desse serviço, 

como infra-estrutura tecnológica inadequada, docentes não capacitados para essa modalidade de ensino, 

instrumentos avaliativos incoerentes com o EAD, desconhecimento dos métodos de ensino-aprendizagem 

desenvolvidos para essa forma de ensinar etc. 

  

              Sob esse diapasão, imprescindível compreender a experiência internacional em relação aos 

sistemas de avaliação da educação superior existentes no globo. Em especial, foca-se em uma das propostas 

européias, como o processo de Bolonha, como paradigma para o desenvolvimento de instrumentos de 

avaliação e organização pedagógica da educação superior, sem detrimento da possibilidade de favorecer um 

processo de integração com o fomento ao intercâmbio entre as instituições nacionais e estrangeiras, em 

especial pela sociedade de informação que se posta, nesse século, como instrumento fundamental no 

processo educacional através da utilização de tecnologias adequadas.   

  

3.    A percepção de qualidade no ensino universitário 

  

              O ideal constitucional da qualidade no ensino universitário brasileiro relaciona-se também com a 

regra de eficiência e as instituições públicas ou privadas de ensino que optarem por explorar este segmento 
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da educação, em especial no que tange ao ensino jurídico, não devem se distanciar destes dois pilares, quais 

sejam, qualidade e eficiência. 

  

              Observa-se a partir do art. 26 da Declaração Universal dos Direitos do Homem (UNESCO,2000, 

p.15) que “a educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e o reforço dos direitoss do 

homem e das liberdades fundamentais e favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as 

nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações 

Unidas para a manutenção da paz”. 

  

              Trata-se assim de um dever ser; de um ideal a ser perseguido pelas nações na busca da 

transformação do homem pela via da educação. O ensino de qualidade deverá refletir algo deste ideário.  

  

            A busca da qualidade na educação de modo a gerar eficiência e resultados ao País faz parte também 

das premissas estabelecidas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) que agrega 

em seu espírito  não só os governos de mais de 160 países, como também a iniciativa privada e sociedade 

civil. Desde o ano 2000, quando foram assumidos pelos líderes globais compromissos relacionados com o 

que se convencionou denominar de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, houve o incremento das 

políticas públicas relacionadas a estes objetivos onde se inclui a busca da qualidade na educação. No Fórum 

Mundial de Educação de Dacar ocorrido nesta época no Senegal, 127 países assinaram o acordo onde se 

comprometiam para com seis metas básicas relacionadas à educação assim descritas: expandir o acesso a 

cuidados e à educação para a primeira infância; garantir a educação primária universal; criar oportunidades 

aprimoradas de aprendizado para jovens e adultos; gerar um aumento de 50% em taxas de alfabetização de 

adultos; promover a igualdade de gênero; melhorar todos os aspectos da qualidade da educação. Os lapsos 

temporais para o cumprimento destas metas se alongam no tempo e no espaço de acordo com as 

características de cada país comprometido e devem se finalizar em 2.015. 

  

            O Brasil situa-se em 72º lugar no ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Para Todos 

que é baseado em indicadores para as quatro metas que podem ser medidas a saber: educação primária 

universal, alfabetização entre adultos, qualidade (utilizando como indicador a taxa de permanência dos 

alunos até a 5ª série do Ensino Fundamental) e paridade de gênero. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2680



  

Na primeira dessas metas, o Brasil está no 32º lugar. Na segunda, no 67º e, na paridade de gênero, 

na 66º colocação. No entanto, no índice que mede a qualidade do ensino, está em 87º lugar o que é deveras 

preocupante e, para ser debelada a falta de qualidade, há que se investir em capacitação profissional, 

treinamento e salários modificando-se a cultura do gestor de entidades de ensino do País e dos responsáveis 

pela educação a nível governamental. 

  

            São inúmeras as iniciativas brasileiras com o objetivo de melhorar a qualidade no ensino a exemplo 

da Bolsa Escola, do Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério – FUNDEF, além da possibilidade de  treinamento de professores através de ensino à 

distância  possibilitado pelo ambiente de sociedade da informação. 

             

            Na reunião de 17 de janeiro de 2005, em Nova Iorque idealizou-se uma força-tarefa da Organização 

das Nações Unidas – ONU para traçar estratégias para melhorar o acesso à educação de qualidade em países 

em desenvolvimento. Nesta oportunidade, os lideres mundiais comprometidos com o escopo ratificaram o 

direito de toda criança à educação de qualidade e, após dois anos de estudos e pesquisas, geraram um 

relatório[2] conhecido por Força-tarefa sobre Educação e Igualdade de Gênero do Projeto do Milênio das 

Nações Unidas, no qual foram oferecidas várias recomendações para países em desenvolvimento 

relacionadas à educação de qualidade, dentre estas pode-se sintetizar as seguintes; educar meninas e 

mulheres para quebrar o ciclo de baixa educação; encorajar a freqüência escolar de crianças ausentes da 

escola :melhorar a educação pós-primária; melhorar a transparência por meio de controle local; melhorar a 

qualidade e disponibilidade da informação; definir critérios internacionais para avaliar a aquisição de 

habilidades e conhecimento e fortalecer o papel das organizações da sociedade civil. 

  

            Observa-se assim não só a importância da busca de uma educação de qualidade em âmbito global e 

principalmente junto aos países em desenvolvimento, como também que para a geração da eficiência há que 

se criar programas multidisciplinares de natureza educacional que possam ser desenvolvidos em todos os 

ciclos desde a infância, com os investimentos adequados.  

  

              Já no tocante à educação superior, a exigência da melhoria da qualidade da educação pelas 

universidades brasileiras é parte de políticas públicas mas, primordialmente, deve ser importante 

preocupação social daquela instituição que resolva adentrar ao segmento. Para tanto urge que se busque não 
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só o cumprimento de indicadores por força de lei, mas sim a plena excelência no ensino que deve vir a 

partir dos investimentos em infra-estrutura, equipamentos de pesquisa e tecnológicos de auxílio ao 

apreendizado e, principalmente, no elemento humano e sua formação.  

  

              Não parece razoável que a busca incessante de lucros através do ensino jurídico proporcionado por 

determinadas instituições de ensino privado, através da prática da redução clara das despesas com o 

comprometimento da qualidade e da eficiência, seja a medida mais correta. No entando, parece ser esta a 

proposta que se apresenta por parte de muitas das instituições de ensino do Brasil onde somente se 

capacitam para atrair alunos e  melhorar  a qualidade de seus ativos (leia-se investimentos) sem a contra 

partida da esperada qualidade. 

  

              Não estará de acordo com os ideários previstos nas leis que disciplinam a educação brasileira esta 

incessante luta por lucros sem qualquer retorno no aprendizado daquele que acorreu ao vestibular e 

acreditou que teria ali uma educação eficiente. 

  

              As instituições educacionais neste ponto possuem muito a apreender com as empresas 

contemporaneas que professam um padrão ético no exercício da sua atividade-fim. Não obstante estas 

visem sempre a maximização de riquezas aos seus acionistas, através da incessante e necessária busca do 

lucro, na nova empresarialidade que emerge no seio social procura-se conjugar esta necessidade primária 

com outros fatores sociais relacionados a todos aqueles que direta ou indiretamente se relacionam com a 

empresa. 

  

              Assim é que não mais pode ser justificativa a agressão ao meio ambiente, ao consumidor ou aos 

empregados, como forma de aumentar a liucratividade. A empresa contemporanea está harmonizando 

interesses sociais das mais diversas naturezas de forma tal que tambem possa ser um elemento na 

contribuição da redução da pobreza e inclusão social. E para tanto não visa apenas redução pura e simples 

de custos na sua operação, mas sim a mais eficiente forma de operar dentro destas novas possibilidades, 

submetendo-se a regras de cunho ético que são possibilitadas pela implementação de governança 
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corporativa na sua gestão e administração, válida para todos os atores sociais internos e relacionados. 

  

              A nossa proposta se faz na institucionalização de uma gestão de  tal forma que possam ser 

aplicados conceitos e preceitos do que denominamos de  Governança Educacional[3] em que, 

principalmente a instituição privada, se submeteria a um conjunto de regras de cunho ético e social no 

sentido sempre de se manter ou buscar  primordialmente  a qualidade e a eficiência no ensino com 

responsabilidade social. Estas regras seriam colocadas num Código de Melhores Práticas nos procedimentos 

educacionais e deveriam ser seguidas por todos os gestores e administradores alem das partes relacionadas à 

atividade instituicional desenvolvida.  

  

              Dentro deste prisma, caberia uma harmonização entre a necessidade de se reduzir custos para 

viabilizar empreendimentos educacionais e de se obter resultados satisfatórios aos consumidores de 

educação com serviços de qualidade e eficientes.  

               

              É certo que há universidades e instituições de ensino privadas  que possuem mensalidades 

reduzidas, possibilitando o atendimento de classes sociais menos favoirecidas economicamente.  Todavia,  

este fato, na nossa ótica, não poderá redundar numa renúncia à qualidade e à eficiencia. 

  

              O País não precisa de volume de universitários, mas sim de universitários que possam obter uma 

formação minimamente qualitativa de forma tal que eles possam ingressar no almejado mercado de 

trabalho, não importando que Instituição de ensino cursaram. 

  

              Por esta razão que são importantes os exames nacionais visando a verificação da qualidade do 

ensino praticado pela Instituição de Ensino Superior e os indicadores, cabendo ao Estado ter meios 

apropriados para aplicar as sanções àqueles establecimentos que não se adequam e apenas visam o lucro 

engodo popular. 
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              Imaginemos uma faculdade de direito que está formando sua segunda ou terceira turma e o nível de 

aprovação dos alunos no Exame Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é próximo de zero. 

Algo aconteceu nestes anos todos de formação para que esta educação recebida não gerasse a eficiencia 

necessária.  

  

              A melhoria da qualidade de ensino em ambiente de sociedade da informação passa pelo bom uso 

das ferramentas tecnológicas que podem proporcionar e auxiliar na construção da educação de qualidade. 

  

              O momento de expansão da fontes de conhecimento e as facilidades geradas pela auto-estrada da 

informação na busca de conteúdos apropriados ao ensino, resultam num diferencial de aprendizado. As 

Instituições de ensino devem se preparar para esta realidade pois o seu público-alvo consumidor é formado 

em grande parte por pessoas que desde cedo estão afeitas às tecnologias de qualquer natureza e habituadas a 

lidar com as mesmas e por pessoas que podem estar excluídas de alguma forma do mundo informatizado . 

  

              Imaginemos este grupo de jovens habilitados com tecnologias informacionais,  recém ingressados 

numa faculdade de direito onde não há em classe nenhum – absolutamente nenhum – equipamento 

informático ou eletrônico que possa contribuir para a boa assimilação das aulas e de conteúdos ou até para 

uma boa realização de  pesquisas e seminários mais eficientes. Apostar na qualidade de uma aula ou de um 

curso inteiramente fundado nos velhos principios da sala de aulas, professor e giz quando sequer os bons 

professores foram preservados naquela instituição de ensino em razão do custo que representavam, é não 

entender a sociedade do conhecimento em que vivemos e desprezar por completo as benesses da tecnologia 

da informação a favor do ensino. 

  

              Uma Instituição de Ensino comprometida com estes ideias renovadores e conceitos éticos na sua 

operacionalidade está em sintonia com as diretrizes geradas pelas políticas públicas. A propósito Maria 

Carmina Mendonça Neves de Almeida (2007, p. 42) traz importante texto sobre qualidade em educação 
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como um conceito ético, político, cultural e técnico: “Queremos salientar que a qualidade é antes de tudo 

um conceito ético, que emerge de uma mediação acerca do por quê e do para quê; é também um conceito 

político, as acçõeseducativas são sempre para alguns; e também um conceito cultural, relativo a uma 

determinada forma de ver e realizar as coisas, e, finalmente, um conceito técnico, entendido no seu sentido 

mais amplo, que inclui os aspectos oranizativos.Daí que seja um conceito simultaneamente polissémico e 

polémico.Daí, também, que na busca da vias de acordo e de especificação do que se entende por qualidade, 

seja necessário contextualizar as propostas e remetê-las a cenários e concretos, embebidos de 

determinados referenciais éticos, políticos, culturais e organizacionais.”  

  

              Neste cenário o professor universitário não deve ser visto como um mero facilitador (simples 

“comodities” daqueles que operam na indústria do ensino com vistas exclusivas ao lucro fácil) ou prático 

reflexivo do ensino,  mas um educador especializado em aprendizagem  a partir de seu universo de saberes 

adquiridos e a adquirir em demonstração de contínua progressão numa visão antropocêntrica do direito e da 

vida. 

  

              Ainda, servindo-nos da experiência acerca da qualidade no universo empresarial, numa visão 

dinâmica e não estática, pode-se observar como se infere inclusive na aplicação das normas ISO 9000:2000 

que se baseiam em principios da gestão de qualidade, que podem ser descritos em síntese como busca da 

melhoria contínua; definições de qualidade orientada ao aluno; mudança cultural; envolvimento de toda a 

organização na qualidade; estrutura organizacional; comprometimento da gestão superior; contrução da 

qualidade passo a passo; formação da cadeia de qualidade e utilização de técnicas estatísticas para medir a 

evolução e desenvolvimento. Maria Carmina Mendonça Neves de Almeida (2007, p. 74) menciona que na 

busca da gestão de qualidade total  o Conselho Diretivo da Instituição de ensino deve estabelecer um 

compromisso administrativo; eleger um coordenador de qualidade; redigir a missão; identificar os clientes e 

os fornecedores; envolver os clientes externos e internos; conhecer mais a fundo o processo e 

institucionalizá-lo. 

  

              Para que se possa buscar a qualidade total no ensino, a exemplo das empresas, deve-se  assim 

definir objetivos e estratégias organizativas eficientes alem de procurar estabelecer a cultura da instituição e 
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missão na a busca do ensino de qualidade.  

  

              Qualidade e eficiência podem ser vistos em conjunto de princípios que se comunicam e visem um 

objetivo comum consubstanciado na melhoria sistêmica da educação e do apreendizado. 

  

4.    Declaração de Bolonha e a qualidade de ensino 

  

              A questão da avaliação da qualidade do ensino superior na Europa Comunitária não só é um vetor 

estratégico no desempenho global das instituições, como gera o rigor nos procedimentos avaliativos a 

demonstrar a importância deste quesito. A Recomendação CE n.561/98 do Conselho de 24 de setembro de 

1.998 já demonstrava a preocupação do Conselho Europeu com a qualdiade no ensino e nos critérios 

avaliativos. A lei 1/2003 de 06 de janeiro traduziu este ideário ao objetivar a preservação e melhoria da 

qualidade do ensino superior[4]. 

               

              Antecede a Declaração de Bolonha a edição da “Magna Charta Universitatum” subscrita em 1988 

pelos Reiores das Universidades Européias, reunidos em Bolonha para a comemoração dos novecentos anos 

da Universidade mais antiga do planeta. Com vistas às transformações continuas no campo social e 

internacional, com reflexos nas ciências e nas universidades, foram redigidos os princípios fundamentais 

constantes da Carta Magna que devem sustentar, no presente e no futuro, a vocação da Universidade. São 

esses: a independência ética e científica face ao poder político e econômico, no seu esforço de investigação 

e ensino; a indissociabilidade entre o ensino e a investigação de maneira que o ensino possa acompanhar a 

evolução das necessidades e exigências da sociedade e do conhecimento científico; o respeito pela 

exigência fundamental de liberdade na investigação e formação, como princípio nuclear à vida universitária; 

a universalidade no seu ambito de atuação, enquanto depositária da tradição do humanismo europeu, 

expressa na preocupação constante  em alcançar o saber universal, no ignorar das fronteiras  geográficas ou 

políticas, e na afirmação da necessidade vital do conheicmento mútuo e interação entre as diferentes 

culturas. 
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              Embora a Declaração de Bolonha[5] não seja um tratado na acepção jurídica do termo, os governos 

dos países signatários comprometem-se a reorganizar os sistemas de ensino superior dos seus países de 

acordo com os princípios dela constantes. A Declaração de Bolonha  emitida em 19 de Junho de 1999  

resultou do denominado Processo de Bolonha. O documento conjunto foi assinado pelos Ministros da 

Educação de 29 países europeus, reunidos na cidade italiana de Bolonha. 

  

              A declaração marca uma mudança em relação às políticas ligadas ao ensino superior dos países 

envolvidos e procura estabelecer uma Área Europeia de Ensino Superior a partir do comprometimento dos 

países signatários em promover reformas de seus sistemas de ensino internos. 

               

              A declaração reconhece a importância da educação para o desenvolvimento sustentável de 

sociedades tolerantes e democráticas e objetiva alcançar através da promoção da mobilidade e agentes 

educativos, a empregabilidade com o reforço da competitividade internacional do ensino superior europeu 

no contexto da globalização dos sistemas de ensino e formação. 

               

              Na definição das linhas gerais da atuação do Espaço Europeu de Ensino Superior, como a 

promoção da mobilidade e intensificação da cooperação entre as instituições criou-se um sistema único na 

tentativa de equalizar a formação entre os países signatários do acordo ao mesmo tempo em que permite 

que o estudante se desloque de uma instituição a outra, observando-se o seguinte regramento: 

  

a)     Adoção de um sistema com graus acadêmicos de fácil equivalência, também através da 

implementação, do Suplemento ao Diploma, para promover a empregabilidade dos cidadãos 

europeus e a competitividade do Sistema Europeu do Ensino Superior;  

b)    Adoção de um sistema baseado essencialmente em duas fases principais, a pré-licenciatura e a 

pós-licenciatura. O acesso a segunda fase deverá requerer a finalização com sucesso dos estudos 

da primeira, com a duração mínima de 3 anos. O grau atribuído após terminado a primeira fase 
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deverá também ser considerado como sendo um nível de habilitações apropriado para ingressar 

no mercado de trabalho Europeu. A segunda fase deverá conduzir ao grau de mestre e/ou doutor, 

como em muitos países Europeus;  

c)    Criação de um sistema de créditos - tal como no sistema ECTS - como uma forma adequada de 

incentivar a mobilidade de estudantes da forma mais livre possível. Os créditos poderão também 

ser obtidos em contextos de ensino não-superior, incluindo aprendizagem feita ao longo da vida, 

contando que sejam reconhecidos pelas Universidades participantes;  

d)    Incentivo à mobilidade por etapas no exercício útil que é a livre circulação, com particular 

atenção: 1) aos estudantes, o acesso a oportunidades de estudo e de estágio e o acesso aos 

serviços relacionados; 2) aos professores, investigadores e pessoal administrativo, o 

reconhecimento e valorização dos períodos dispendidos em ações européias de pesquisa, 

docência e de formação, sem prejudicar os seus direitos estatutários.  

e)    Incentivo à cooperação Européia na garantia da qualidade com o intuito de desenvolver critérios 

e metodológicas comparáveis;  

f)    Promoção das necessárias dimensões em nível europeu no campo do Ensino Superior, 

nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento curricular de cooperação 

interinstitucional, projetos de circulação de pessoas e programas integrados de estudo, estágio e 

pesquisa. 

  

              Segundo informa Renato Marques (2006), um dos pontos focais da Declaração de Bolonha é a 

questão da mobilidade estudantil. Permitir que os alunos circulem por todo o sistema segue uma tendência 

já presente na constituição da União Européia, expandindo as fronteiras e criando estados transnacionais. 

Desta forma, os currículos seriam unificados e os créditos validados em qualquer instituição dos países que 

optarem por integrar o Espaço Europeu de Ensino Superior. 

               

              "A Europa precisava desenvolver a questão da unidade de uma forma que proporcionasse coesão 

no sistema, com reconhecimento de umas universidades para as outras. Isso resulta em dois fatores 

principais - mobilidade e empregabilidade", explica a professora Luciane Stallivieri, presidente do Fórum 

de Assessorias das Universidades Brasileiras para Assuntos Internacionais (Faubai). E continua: "Com essa 

mobilidade, o estudante pode desenvolver parte dos estudos em Portugal, seguir para a Espanha em um 
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segundo momento e, depois, concluir na França". 

               

É esclarecedora a contribuição de  Renato Marques acerca do Sistema 3+2+3 que permitimo-nos 

reproduzir: 

  

              “A modificação que é, talvez, a mais importante da Declaração de Bolonha se dá na unificação 

dos ciclos para as carreiras superiores. A partir da implantação definitiva do tratado, a organização 

passará a operar no formato 3+2+3, ou seja, três anos de graduação, dois de mestrado e outros três de 

doutorado. Os ciclos também podem ter sua duração ajustada em alguns casos para o formato 4+1 (quatro 

anos de graduação e um de mestrado). Uma vez implantado, o sistema reduziria sensivelmente o tempo 

total da formação - hoje girando em torno de doze ou treze anos. Seriam três ciclos, organizados da 

seguinte forma: 

  

1º Ciclo (equivalente ao Bacharelado ou Licenciatura no Brasil) - grau acadêmico conferido após 

os três primeiros anos de freqüência com aproveitamento equivalente a 240 ECTS (Créditos 

Estudantis do Sistema Europeu, na sigla em inglês);  

2º Ciclo (equivalente ao Mestrado no Brasil) - grau acadêmico concedido após dois anos de 

freqüência, obrigatoriamente ligado ao 1º Ciclo, culminando com a organização e apresentação de 

uma tese dissertação - equivalente a 120 ECTS;  

3º Ciclo (equivalente ao Doutorado no Brasil) - título acadêmico de maior prestígio, conferido 

normalmente após três anos, culminando com a organização e apresentação de uma tese”.  

  

              Segundo Arnaldo Comin (2009), nos últimos meses de 2007, houve uma onda de insatisfação e 

protestos de estudantes na Espanha, contra a Declaração de Bolonha e a unificação do sistema universitário 

europeu. Milhares de estudantes se manifestaram em Madrid e centenas em outras cidades espanholas em 

14 de novembro, contra uma reforma que, segundo eles, representa aumento das taxas e mercantilização do 

ensino, isto é, a adequação dos programas educacionais às necessidades das empresas. 
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              Muito embora em países como Portugal adotaram uma estratégia própria para lidar com este 

assunto educacional baseada  numa relação triangular entre economia sustentável, conhecimento e 

competitividade e coesão social, é fato que há ainda pleitos que demonstram interesses transindividuais, 

apresentados na Assembléia da República de Portugal e Direção Geral da Administração e do Emprego 

Público onde os signatários procuram demonstrar os prejuízos incorridos pela Declaração de Bolonha e 

apresentam propostas relativamente ao funcionamento e aplicação dos graus acadêmicos reconhecidos em 

âmbito de concursos públicos.  

  

              Alegam que o tratado de Bolonha introduziu alterações profundas na reestruturação dos cursos. Os 

graus atribuídos são também diversos: se anteriormente com cinco anos de estudo universitário se podia 

obter um grau de Licenciado, atualmente o grau atribuído è de Mestre e o antigo “Bacharelato”, 

reestruturado, passou a “Licenciatura”.  

               

              Procuram demonstrar que a reestruturação vem favorecer o intercâmbio com o estrangeiro trazendo 

uma série de outras vantagens associadas, na sua essência, mas que não deve promover na discriminação 

dos antigos Licenciados ou Mestres que vêem o seu grau acadêmico desvalorizado.  

  

              Especificamente com relação aos cursos de direito, registra-se a crítica formulada por Justo (2003, 

p. 625) no sentido de que as Faculdades de Direito existem para formar juristas e a sua formação não se faz 

sem tempo. Entende o autor que não cumprirão estas a sua função se abdicarem da excelência dos seus 

docentes e da qualidade do seu ensino, pois o jurista não pode ser um simples técnico-servidor de qualquer 

Poder Legislativo; é muito mais porque lhe cabe a nobre função de servir à justiça sem a qual a sociedade 

será impossível. Nota-se que a crítica se dirige diretamente à redução de carga proporcionada pelo processo 

de Bolonha.  

  

              A outro lado se observarmos os clamores das áreas de engenharia e tecnologia na Europa[6], pode-

se constatar que neste segmento se pretende a adoção de uma principiologia geral que possa levar a três 

pontos básicos: a) as mesmas condições de autonomia para as universidades e institutos politécnicos; b) a 

possibilidade de concessão dos mesmos graus acadêmicos, quer nas universidades, quer nos institutos 

politécnicos, mediante o cumprimento de requisitos comuns para os dois subsistemas e c) estatuto único de 

carreira docente do ensino superior, ainda que permitido perfis diversificados, com maior ou menor 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2690

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/DIREITO%20E%20EDUCACAO/3288.html%23_ftn6


articulação com atividades profissionais fora do ensino. 

  

               José Veiga Simão, Sérgio Machado dos Santos e Antonio de Almeida Costa (2005, p. 28) 

apresentam neste cenário os dois grandes desafios ao sistema de educação para a construção da sociedade 

do conhecimento. O primeiro desafio refere-se a forma de proporcionar aos cidadãos uma possibilidade real 

de acesso ao conhecimento , rompendo a barreira do analfabetismo digital relacionado às novas tecnologias  

da informação criando-se uma cultura digital adaptada aos grupos populacionais em sintonia com as suas 

características regionais visando coesão social aumentando o índice de empregabilidade. O segundo desafio 

ao sistema educacional refere-se à forma de garantir um equilíbrio criativo entre a economia da 

globalização e a economia de proximidade visando inserção nos paises mais desenvolvidos na luta 

competitiva de economia de escalas. Afirmam os autores que ganharia destaque a aliança entre a ciência, 

tecnologia e cultura como forma de se implementar certos objetivos mencionados. 

  

              Há ainda um grande desafio a ser vencido pelos subscritores da Declaração de Bolonha que 

consiste justamente na busca da qualidade do ensino e sua forma mensurativa e critérios de exigências em 

universidades similares. Neste ponto José Veiga Simão, Sérgio Machado dos Santos e Antonio de Almeida 

Costa (2005, p. 32) afirmam que a avaliação da qualidade surge como um referente incontornável do 

desempenho das instituições de ensino superior, dentro do conceito de que a atividade realizada em 

ambiente de independência e credibilidade. Permite não só o estímulo da qualidade e excelência como 

também o benchmarkings decisivo para o bom posicionamento da universidade na Europa em face das 

congêneres.  

  

              Seja como for, nenhum sistema de qualidade poderá desprezar o desenvolvimento da pesquisa 

científica que contribui para a evolução do direito e da sociedade e um ensino de qualidade pode também 

ser medido pela qualidade e excelência da pesquisa realizada. A observação de Raffaele De Giorgi (2006, p. 

26) neste tema é esclarecedora: “A estratégia do futuro, ao nosso ver, pode ser caracterizada, 

exclusivamente, pela pesquisa das formas de conquista de graus mais altos de racionalidade do sistema 

jurídico. Racionalidade é- repetimos – potencial de autocontrole do sistema.Altos graus de racionalidade, 

capazes de adequar a complexidade do sistema à complexidade do ambiente da sociedade, representam 

uma conquista improvável, mas não impossível. Lembremos que, na sociedade contemporânea, esta 

pesquisa pode representar o desafio da pesquisa em direito, sob o influxo de um novo iluminismo,m voltado 

à busca de graus mais altos de legalidade e, consequentemente, de democracia.” 
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              A necessidade de se habilitar à pesquisa evolutiva e a cooperação dos paises aderentes na busca de 

metas periódicas para serem atingidas com vistas à boa implementação do processo de Bolonha bem 

demonstra o animo na promoção de sistemas nacionais de avaliação eficientes que possam gerar a direta 

melhoria na qualidade de ensino, além de refletir no próprio sistema de reconhecimento de graus que tanta 

controvérsia está ainda ocasionando como visto na realidade. 

  

Conclusões 

  

            Para a obtenção de um ensino superior com qualidade, notadamente na área jurídica, há que se 

preparar o gestor  para a adoção de preceitos éticos, organizacionais e gerenciais tais que possam ter como 

uma das atividades meio a busca do binômio qualidade-eficiência, com reflexos diretos em sua atividade-

fim e cumprimento do preceito constitucional estabelecido no art. 205 da Constituição Federal. O Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), quando parte da premissa avaliativa de três 

componentes principais, quais sejam, a avaliação das Instituições de Ensino Superior, dos cursos e do 

desempenho dos estudantes, acaba por dar às Instituições de Ensino do País um norte a ser buscado, pois o 

sistema também tratará da avaliação da educação genericamente falando, desenvolvendo pela entidade 

pública ou privada além da pesquisa, cursos de extensão e responsabilidade social a demonstrar que o 

ensino não se resume em um elemento de fomento de receitas da Instituição.   

  

            Com a avaliação do desempenho dos alunos; da gestão da instituição; do seu corpo docente e das 

instalações, além de outros aspectos que dimensionam o processo ensino-aprendizagem, pode-se contribuir 

para que sobrevenha naquela Instituição habilitada em sintonia com estes ideais a necessária qualidade no 

ensino com reflexos diretos na formação do alunado e sua boa integração no mercado de trabalho. 

  

            Vimos que na Europa Comunitária a busca da qualidade na educação é uma constante e a 

Declaração de Bolonha, não obstante às críticas que devem ser valoradas pela profunda reestruturação que o 

referido documento propõe no ensino superior, coloca parâmetro claro para o processo de melhoria do 

sistema de educação e demonstra que esta mutação nas estruturas curriculares sem perda de qualidade 

produzirá um profissional com mais capacidade de acesso ao mercado globalizado quando implementado 
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totalmente o processo. 

  

            A educação superior brasileira e as instituições que a patrocinam devem se adequar e ajustar para 

não só gerarem a infra-estrutura e condições necessárias ao propagado ensino de qualidade, 

disponibilizando o uso das ferramentas tecnológicas adequadas ao aprendizado em ambiente de sociedade 

da informação e o fomento da acessibilidade à educação, como também para possibilitar a real inclusão do 

professor educador ao sistema, adaptando-o aos ideais a serem conquistados, através de procedimentos 

dignos e apropriados aos seus esforços.  

  

            A experiência ainda em desenvolvimento e implementação, gerada pela Declaração de Bolonha 

aliada à incessante busca de melhoria do sistema educacional brasileiro e à disposição das Instituições de 

Ensino para uma gestão mais apropriada num regime que se pode denominar de Governança Educacional, 

possibilitará no futuro a boa integração do estudante ao mercado globalizado a partir da constatada 

eficiência técnica resultante da aplicação da educação de qualidade, demonstrando-se assim um fator de 

sucesso e uma nova concepção de educação superior independente das condições econômicas do alunado.   
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[1] O INEP é uma Autarquia Federal, criada pela Medida Provisória n. 1.568, de 14 de fevereiro de 1997, posteriormente 

convertida na Lei n. 9.448, de 14 de março do mesmo ano. É responsável, entre outras competências, “pelo sistema de 

informação e documentação do sistema de ensino, além da elaboração e implementação dos projetos e sistemas de avaliação 

educacional”. (INEP, 2009, p. 49). 
[2] O relatório – Alcançando o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio do Ensino Básico Universal – foi um dos dois lançados 

hoje pela Força-tarefa como parte de um detalhado plano global de ação para combater a pobreza, doenças e degradação 

ambiental nos países em desenvolvimento. A equipe foi liderada por Nancy Birdsall, presidente fundadora do Centro para 

Desenvolvimento Global; Anima J. Ibrahim , coordenador nacional para Educação para Todos no Ministério da Educação da 

Nigéria; e Geeta Rao Gupta, presidente do Centro Internacional de Pesquisa sobre a Mulher. 
[3] A expressão  Governança Educacional que propomos neste ensaio é advinda e construída a partir  dos conceitos e preceitos 

das práticas empresariais de Governança Corporativa onde regras de melhores práticas de cunho moral e ético são aceitas pelos 

órgãos de direção e gestão como balizadoras dos procedimentos e processos internos e externos, com reflexos claros nas partes 

relacionadas. 
[4] As Comissões de auto-avaliação que se instalaram em ambiente europeu para facilitar a implementação da formação 

profissional destinada aos docentes estabeleceram como objetivos os seguintes: avaliar o estado atual do debate em torno da 

qualidade do ensino superior; analisar conceitos e modelos na área da qualidade organizacional; refletir sobre o sistema de 

avaliação existente; identificar estratégicas de auto-avaliação; desenvolver competências que permitam a concretização dos 

processos de auto avaliação. 

[5] Lista de países que, através de seus ministros ligados à Educação Superior subscreveram à Declaração de Bolonha Alemanha, 
Áustria, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, Grécia, França, Holanda, Hungria, 

Irlanda, Islândia, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, 

Romênia, Suécia e Suíça. 

  
[6] Princípios extraídos do periódico denominado “Cadernos do Ensino Superior. O Ensino superior em discurso directo - o 

processo de Bolonha; o caso das engenharias e das tecnologias. Instituto Politecnico de Leria, Leria, v. 05, Jun., p. 47, 2.005. 
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O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO DAS PESS OAS COM 
DEFICIÊNCIA 

THE FUNDAMENTAL RIGHT TO EDUCATION OF PERSONS WITH 
DISABILITIES 

Rafael Amorim Santos 
 
RESUMO 

O presente artigo foi elaborado com o intuito de examinar o direito à educação 
das pessoas com deficiência. Através da revisão bibliográfica, foram obtidos 
dados relacionados à evolução do tratamento educacional concedido às 
pessoas com deficiência ao longo da história do Brasil. Transformação esta 
intimamente ligada à concepção de deficiência adotada em cada época. Por 
outro lado, discute-se a terminologia mais adequada para a designação dos 
indivíduos em questão, bem como os critérios para caracterização da pessoa 
como sendo possuidora de deficiência. Por outro lado, discute-se a 
fundamentalidade do direito à educação das pessoas com deficiência, inclusive 
no que se refere à garantia de atendimento educacional especializado 
destinado a eliminar os eventuais impedimentos decorrentes da deficiência. 
São analisados, ainda, os impactos da Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi recepcionada por nosso 
ordenamento com força de emenda constitucional, especificamente no que se 
refere ao direito à educação. Por fim, será demonstrado que os problemas 
relacionados ao acesso dos alunos com deficiência a um ensino adequado não 
está relacionado à falta de previsões constitucionais e legais garantidoras do 
referido direito, mas sim da ausência de efetividade de suas normas. 
PALAVRAS -CHAVES: Direitos Fundamentais. Direitos Sociais. Direito à 
Educação. Pessoa com Deficiência. Convenção Internacional sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência. 
 
ABS TRACT 
This article was prepared with the aim of examining the right to education of 
persons with disabilities. Through literature review, we obtained data related to 
changes in the educational treatment given to people with disabilities 
throughout the history of Brazil. Transformation is closely linked to the concept 
of disability adopted in each period. Furthermore, we discuss the most suitable 
terminology to describe the individuals concerned, as well as criteria for 
characterizing the individual as possessing a disability.Furthermore, we discuss 
the fundamentality the right to education of persons with disabilities, including 
with regard to ensuring specialized educational services designed to eliminate 
any obstacles resulting from disability. Are analyzed, yet the impacts of the 
International Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which was 
approved by our legal system to force a constitutional amendment, specifically 
as regards the right to education. Finally, it is shown that problems related to 
access for students with disabilities an appropriate education is not related to 
the lack of predictions constitutional and legal guarantor of this right, but the 
lack of effectiveness of its standards. 
KEYWORDS: Fundamental Rights. Social Rights. Person with Disability. 

International Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
 

1. INTRODUÇÃO 
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O presente artigo tem como temática a análise do direito fundamental à educação das pessoas com

deficiência. O tema tratado foi eleito a partir da verificação, através de estudos anteriores, de que o direito à

educação e a tutela da pessoa com deficiência encontram ampla guarida na legislação pátria. No entanto, tais

dispositivos constitucionais e legais carecem de eficácia social.

Malgrado as  questões referentes  ao assunto sejam de notável relevância, tanto para o estudo do

direito  quanto  para  a  sociedade,  constata-se  que  são  poucas  as  contribuições  dadas  pela  doutrina,

principalmente no que concerne à ligação do tratamento jurídico dos direitos fundamentais com as tutela das

pessoas com deficiência.

Nesse diapasão, dedicou-se ao estudo do direito fundamental à educação da pessoa com deficiência.

No tocante à metodologia adotada no presente trabalho, utilizou-se a técnica da pesquisa bibliográfica com a

consulta de doutrina nacional.

No primeiro momento, abordaram-se os principais fatos históricos registrados no Brasil acerca da

promoção  do  ensino  das  pessoas  com deficiência,  desde o  descobrimento  do  território  nacional  pelos

colonizadores portugueses até os dias atuais. Além disso, foram estudadas tanto as denominações utilizadas

para se referir  às  pessoas  com deficiência,  como também,  tratou-se dos  requisitos  legais  exigidos  para

caracterização da deficiência.

A etapa seguinte foi dedicada ao aprofundamento da questão do direito fundamental à educação da

pessoa com deficiência. Nessa oportunidade, foram abordados os principais aspectos referentes ao acesso à

rede de ensino regular e ao tratamento educacional especializado conferido às pessoas com deficiência.

Finalmente,  no  terceiro  momento,  foram realizados  breves  comentários  acerca do  problema da

efetivação do direito à educação das pessoas com deficiência.

 

2.  HISTÓRIA  DA  EDUCAÇÃO  ESPECIAL  E  BREVES  COMENTÁRIOS  ACERCA  DAS

DESIGNAÇÕES E DAS CARACTERIZAÇÕES DA DEFICIÊNCIA

2.1. PESSOAS  COM DEFICIÊNCIA E SEU ATENDIMENTO  EDUCACIONAL AO  LONGO  DA

HISTÓRIA DO BRASIL.

 

Durante os primeiros séculos de história brasileira, quase nada fora documentado sobre as pessoas

com deficiência,  sendo a maior parte das  informações  encontradas  a esse respeito originadas  de escritos

relacionados  a políticas  de exclusão dos  indígenas,  ao assistencialismo dos  jesuítas,  aos  maus-tratos  que

geraram problemas físicos nos escravos e ao fortalecimento da cultura que associa a deficiência à doença[1].
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A história da educação voltada às  pessoas  com deficiência tem origem no Brasil Colônia,  com a

Companhia de Jesus[2]. Muito embora sua chegada em território nacional date de 1549, somente por volta

de 1722 é que se têm registros das primeiras atividades destinadas ao ensino de pessoas com deficiência[3].

Os primeiros sinais de educação especializada no Período Jesuítico decorreram da publicação da obra

“Nova  Escola  para  Aprender  a  Ler,  Escrever  e  Contar”  do  autor  português  Manuel  de  Andrade  de

Figueiredo, a qual previa diretrizes para o ensino de alunos com deficiência mental, tais como abolição de

punições  e fomento das  aptidões  e talentos  dos  alunos,  bem como afirmava que o estímulo do sistema

nervoso através de exercício proporcionaria o aperfeiçoamento de seu intelecto[4].

No entanto, desde o início do Brasil Colônia até o início do século XX, a deficiência era encarada

como uma forma de doença. A partir de tal premissa, predominava o entendimento de que os indivíduos com

deficiência deveriam ser tratados em ambientes hospitalares e assistenciais. Como decorrência, as propostas

educacionais aos alunos com deficiência foram orientadas em grande parte pela medicina.

O despertar do interesse dos profissionais  de saúde ocasionou, inclusive, a participação direta de

médicos como diretores e professores de instituições voltadas ao ensino de alunos com deficiência. Nesse

período,  quase  que  a  totalidade  dos  trabalhos  científicos  relacionados  às  pessoas  com deficiência  foi

elaborada por aqueles profissionais, especialmente no que se refere às deficiências mentais de crianças e suas

dificuldades de aprendizagem[5].

Os primeiros médicos que se dedicaram ao estudo da deficiência e de sua repercussão no ambiente

escolar  desenvolveram  uma  preocupação  de  catalogar  os  déficits  dos  alunos,  relacionando-os  com  as

possíveis  deficiências  por eles  sofridas. Acreditavam, ainda, que as  dificuldades  sofridas  pelas  chamadas

“crianças  com  defeitos  pedagógicos”  eram  causadas  pelo  grau  de  inteligência  e  instrução  inferior  ao

normalmente constatado nas respectivas faixas etárias[6].

No entanto, somente a partir do ano de 1854 é que se pode considerar o efetivo início da Educação

Especial. Esta, por sua vez, pode ser dividida em três períodos distintos: o nascimento das instituições e

entidades, o desenvolvimento de legislações específicas e a era da Inclusão Social[7].

O primeiro período teve início, em 12 de setembro de 1854. Nesta data, o Imperador Dom Pedro II,

por intermédio do Decreto Imperial nº 428, fundou na cidade do Rio de Janeiro a primeira instituição de

educação especial da América Latina, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos[8]. Sua criação foi resultado

do empenho do escritor José Álvares de Azevedo, que estudou no Instituto dos Jovens Cegos de Paris, em

decorrência de cegueira congênita[9].

Suas  atividades  eram voltadas  ao  ensino profissionalizante,  no  qual se destacavam as  atividades

destinadas  à  formação  de encadernadores,  organistas,  afinadores  de  piano  e  professores  de  Português,

Francês, Música e História Sagrada. Em 1861, o artesão Nicolau Henrique Soares, criou uma tipografia para

a impressão de materiais voltados ao público cego, fato este considerado como o marco inicial da Imprensa
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Braille no Brasil[10].

Em 26 de setembro de 1857, por intermédio do Decreto-Lei nº 839, Dom Pedro II criou no Rio de

Janeiro  o  Imperial  Instituto  dos  Surdos-Mudos[11].  Em seu  início,  o  Instituto  desenvolvia  atividades

semelhantes a de um internato, onde somente eram aceitos alunos do sexo masculino, os quais, na maioria

das vezes, tinham sido abandonados por suas famílias[12].

Em 1925,  o  referido  instituto  passou a desenvolver  o  ensino  profissionalizante,  tendo fundado,

inclusive, em 1931, o externato feminino onde as alunas aprendiam costura e bordado. Por sua vez, em 1950,

foi criado o primeiro curso regular para a formação de professores especializados no ensino de pessoas com

deficiência auditiva[13].

Com o passar dos anos, a Instituição ampliou cada vez mais suas atividades. Em 1952, foi instituído

seu Jardim de Infância, e, nos anos seguintes, foi criado o curso de Artes Plásticas e o primeiro Centro de

Logopedia[14] do Brasil. Em 1980, foi criado naquela unidade acadêmica o Curso de Especialização para

professores na área de surdez[15].

No referido período, verifica-se que todas  as  medidas  oficiais  voltadas  ao ensino de pessoas  com

deficiência  eram  limitadas  ao  atendimento  de  indivíduos  com  surdez/deficiência  auditiva  ou

cegueira/deficiência visual.

Muito embora desenvolvessem atividades avançadas para a sua época, o Instituto Benjamin Constant

(antigo  Imperial  Instituto  dos  Meninos  Cegos)  e  o  Instituto  Nacional  de Educação  de Surdos  (antigo

Imperial  Instituto  dos  Surdos-Mudos)  não  atendiam  as  necessidades  educacionais  relativas  a  todos

brasileiros com deficiência, uma vez que, em 1872, eram atendidos 35 cegos e 17 surdos, ao passo que, na

época, registrava-se uma população de 15.848 cegos e 11.595 surdos no Brasil[16]

Por  seu  turno,  somente na década de 1920  é que foram iniciadas  as  primeiras  medidas  oficiais

voltadas aos alunos com deficiência mental. Em 1925, teve início o atendimento médico e pedagógico das

crianças  com o  tipo  de deficiência em questão,  com a criação  das  chamadas  “Escolas  para Anormais”

fundadas por Ulysses Pernambucano de Melo[17].

Naquele período as pessoas com deficiência eram encaradas como possuidoras de algum defeito ou

vício, devendo, por conseguinte, toda e qualquer atividade a elas  destinadas  ter com objetivo a correção

daquela “anormalidade”. Esse tipo de pensamento orientou a IV Conferência da Associação Brasileira de

Educação, ocorrida em 1932. Nela foi oficializado o “ensino emendativo”, que tinha como finalidade corrigir

os  indivíduos  considerados  fora dos  padrões  normais  da sociedade,  englobando os  chamados  “anormais

físicos (débeis, cegos e surdos-mudos)”; “anormais de conduta”, isto é, menores “delinqüentes, perversos

viciados” e “anormais de inteligência”, pessoas com déficits de aprendizagem de uma forma geral[18].

Ainda na década de 1930, os  trabalhos  da psicóloga Helena Antipoff influenciaram o sistema de

ensino das pessoas com deficiência, no sentido de se adotar a educação através do trabalho multiprofissional,
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envolvendo especialistas da área médica, psicológica, pedagógica e de assistência social[19].

A referida psicóloga criou, ainda, a denominação “alunos excepcionais”. Tal expressão era utilizada

para designar toda e qualquer criança que não se enquadrasse nos padrões normais de ensino, englobando,

por conseguinte, tanto os alunos com deficiência, quanto as crianças e adolescentes que tinham inteligência

acima do normal[20].

Por sua vez, o segundo Período da Educação Especial, pode ser apontado como aquele que se iniciou

no ano de 1957 e perdurou até meados dos anos de 1990. Naquela época surgiram campanhas patrocinadas

pelo Governo Federal, voltadas às pessoas com deficiência[21].

Durante essa etapa histórica,  foi  publicação  a  primeira  Lei  de Diretrizes  e  Bases  da Educação

Nacional (Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961), que, em seu art. 88, a integração dos chamados “alunos

excepcionais”, no que for possível, ao sistema geral de educação. No entanto, a referida norma nunca possuiu

efetividade[22].

Por sua vez, a Constituição Federal de 1967, após a edição da Emenda Constitucional nº 1, de 1969,

trouxe pela primeira vez, em sede constitucional, disposições relacionadas à educação especial. No entanto,

deve-se destacar que naquela Constituição, o ensino das pessoas com deficiência não estava inserido nos

dispositivos  referentes  à Educação em geral, mas  sim era tratado como matéria de âmbito da assistência

social[23].Nesse período o ensino especial apresentava caráter clínico e/ou terapêutico, uma vez  que tinha

como finalidade “curar” ou “corrigir” os eventuais problemas apresentados pelos alunos[24].

Na década de  1970,  foi  criado  o  Centro  Nacional  de  Educação  Especial  (CENESP),  voltado  à

promoção, em todo o território nacional, da melhoria do atendimento educacional especializado. Deve-se

destacar que esse órgão não fazia parte do Ministério da Educação, uma vez que naquela época a educação

especial era considerada como área estranha ao sistema escolar. No citado período, a educação das pessoas

com deficiência  passou  a  ter  a  finalidade  integracionista,  ou  seja,  o  ensino  tinha  como  fundamento  a

adaptação das pessoas com deficiência às condições impostas pela sociedade[25].

Novos avanços ocorreram com a edição da Emenda Constitucional nº 12, de 17 de outubro de 1978,

que assegurava às  pessoas  com deficiência acesso  aos  meios  para a melhoria de sua condição  social e

econômica,  dentre os  quais  estava inserido o dever do Estado de fornecer de forma gratuita a educação

especial.

Com a Constituição Federal de 1988, o atendimento educacional aos alunos com deficiência passou a

ser especializado e disponibilizado preferencialmente na rede regular de ensino. Foram os primeiros passos

para a abolição do ensino especial e para a inclusão de alunos com deficiência nas classes de aulas comuns.

Esse novo posicionamento foi confirmado com a edição da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996).

No entanto, somente a partir do ano de 1995 é que o sistema inclusivo de educação ganhou força no
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país,  dando início  ao  terceiro  período da educação das  pessoas  com deficiência no  Brasil.  Tal fato  foi

influenciado pela Resolução 45/91 da Assembléia Geral das Nações Unidas, editada em 1990.

Com isso, iniciou-se o declínio das instituições que mantinham equipes multidisciplinares, formadas

por  professores  especializados,  médicos,  fisioterapeutas,  fonoaudiólogos,  terapeutas  ocupacionais,

psicólogos e outros profissionais menos comuns. Concluiu-se que o isolamento dos alunos com deficiência

em classes especiais não mais poderia ser aceito, defendendo-se, por conseguinte, a formação de salas de aula

com variedade de alunos. Tal sistema predomina até os dias atuais [26].

Verifica-se, assim, que o ensino voltado a alunos  com deficiência sofreu grandes  modificações  ao

longo da história brasileira. Tais modificações estão intimamente ligadas à concepção da sociedade sobre o

que seria a deficiência. Durante aquele período, houve uma gradual substituição da noção de deficiência como

uma forma de doença pela idéia de deficiência como sendo mais uma das características do ser humano.

A  partir  dessa mudança de pensamento  da sociedade brasileira,  foram sendo realizadas  medidas

(edição de leis, implementação de políticas públicas, entre outras) destinadas à garantia de maior inclusão

social possível aos indivíduos em questão. Nessa seara, estão situadas as alterações do sistema de ensino

especializado.

O ensino voltado aos  alunos  com deficiência deixou de ter seu caráter médico-pedagógico. Dessa

forma, a educação deixou de ter como foco principal a “cura” ou “redução” das características da deficiência.

Após várias modificações, o ensino dos sujeitos em questão chegou ao patamar atual que inclui os alunos

com deficiência nas classes comuns, sem prejuízos de eventuais atividades especializadas que o indivíduo

necessite.

 

2.2. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: DENOMINAÇÕES E CARACTERÍSTICAS.

 

Conforme demonstrado no tópico anterior,  os  termos  utilizados  para designar  as  pessoas  com

deficiência  tiveram  ampla  variação  ao  longo  da  história,  refletindo,  na  maioria  das  vezes,  os  valores

predominantes na sociedade de cada época. Por outro lado, podem surgir dúvidas com relação à terminologia

que deve ser adotada nos dias  atuais, bem como no que se refere à caracterização dos indivíduos  que se

enquadram em tais denominações.

A Constituição Federal de 1988 trouxe grandes avanços no tocante às pessoas com deficiência, seja

através da previsão de diversos direitos - por exemplo, o direito à educação especializada preferencialmente

na rede regular de ensino (art. 208, inc. III), o direito aos espaços públicos e transportes coletivos acessíveis

(art. 227, §2º), entre outros – seja pela inovação conceitual decorrente da adoção do termo “pessoa portadora

de deficiência”.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2700



Tal expressão  “tem o  condão  de diminuir  o  estigma da deficiência,  ressaltando  o  conceito  de

pessoa”.  Há  valorização  do  termo  pessoa,  apresentando  a  palavra  deficiência  apenas  uma  função

complementar[27].

Naquela mesma época surgiu também a expressão “pessoas portadoras de necessidades especiais”.

Esta, por sua vez, engloba todo e qualquer indivíduo que necessite de um atendimento diferenciado, fora dos

padrões considerados normais pela sociedade. Esse grupo de pessoas engloba não só aquelas que possuem

deficiência, como também todos os demais indivíduos que necessitem de um tratamento diferenciado, como é

o caso, por exemplo, das  gestantes, que, por enquanto perdurar o estado gravídico, gozam de tratamento

diferenciado  (facilitação  de  aceso  aos  prédios  públicos,  direito  ao  transporte  especial,  preferência  de

atendimento, entre outros)[28].

A mesma idéia se aplica no âmbito educacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº

9.394/96), em seu art. 4º, inc. III, garante “atendimento educacional especializado gratuito aos educandos

com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino”. Nesse ponto, impende frisar que o

mencionado dispositivo legal abrange a educação de todo e qualquer aluno que necessite de educação fora dos

“padrões considerados normais”, independentemente dos motivos que gerem tais carências educacionais.

Sendo assim, os chamados alunos com necessidades especiais envolvem àqueles que se encontram

tanto abaixo da média escolar (aluno que necessite de um cuidado redobrado), quanto acima dela (alunos com

altas habilidades ou, como mais comumente são conhecidos, pessoas superdotadas).

Atualmente, a grande maioria dos doutrinadores e dos membros do segmento social ligado ao tema

prefere a utilização da expressão “pessoa com deficiência”, uma vez  que o termo “pessoa portadora de

deficiência” dá a idéia de que o indivíduo está carregando um objeto ou alguma doença, que não é o caso.

Ademais, a terminologia aqui defendida trata aqueles indivíduos de forma mais natural, respeitando-se suas

características singulares e as considerando normais para o meio social[29].

Nesse sentido se orienta a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,

assinada em Nova York, em 30 de março de 2007, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 2008 e

promulgada pelo Decreto nº 6.949, de agosto de 2009, ao adotar a terminologia supracitada[30].

No entanto, tais expressões, por si só, não definem quem são as chamadas pessoas com deficiência.

Muitos são os problemas enfrentados para a especificação daquele grupo de indivíduos. Mostra-se tarefa

árdua e controversa a delimitação da marca divisória entre o que é considerado deficiência e o que não é.

Nesse sentido se orienta João Ribas, in verbis: “Definir deficiência é uma atividade quase impossível. Saber

onde começam os limites de uma pessoa e até onde chegam os seus alcances é tarefa intangível”[31].

A Organização Mundial de Saúde, por sua vez, não define as diversas deficiências existentes, no

entanto, insere-as num conjunto fático a partir do qual poderá ser verificada a maior ou menor capacidade de

inclusão social do indivíduo. Na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, criada
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pela referida instituição, o conceito de deficiência é relativizado, através da análise do contexto social em que

está inserido o indivíduo. Dessa forma, não basta que o indivíduo apresente apenas alguma alteração mental,

física ou sensorial, tais  alterações  deverão acarretar de alguma forma impedimentos  para os  atos  da vida

comum, observando-se sempre o contexto social do indivíduo[32].

No entanto, não foi este o parâmetro adotado pela legislação brasileira. O Decreto nº 5.296/04, que

regulamenta as  Leis  nº 10.048/00 e 10.098/00,  seguindo a orientação do Decreto  nº 3.298/99,  define as

pessoas com deficiência com base única e exclusivamente em critérios médicos. O referido diploma legal traz

em seu artigo  5º especificações  destinadas  ao  enquadramento  dos  indivíduos  em uma das  categorias  de

deficiência por ele elencadas[33].

Nesse passo, constata-se que, para fins legais, a pessoa com deficiência é todo e qualquer indivíduo

que apresente alguma das características físicas, mentais ou sensoriais elencadas no Decreto nº 5.296/04. No

entanto, este não parece ser o melhor entendimento sobre o assunto.

Atualmente, mostra-se mais adequada a caracterização da pessoa com deficiência através da análise

de critérios individualizados. Com isso, quer-se dizer que deverá ser examinado em determinada situação se

aquele indivíduo necessita de um tratamento diferenciado em relação aos demais. Muito embora a pessoa

possua deficiência, esta, por sua vez, não necessariamente trará dificuldades para todo e qualquer ato da

vida[34].

 

O que define a pessoa portadora de deficiência não é a falta de um membro nem a visão ou audição
reduzida. O que caracteriza a pessoa portadora de deficiência é o grau de dificuldade de se relacionar, o
grau de dificuldade de se integrar na sociedade.  O grau de dificuldade para integração social é que
definirá quem é ou não portador de deficiência (...) Em muitas situações a deficiência física não chega
a constituir um  grau de inferioridade que possa reclamar,  para aquelas  situações,  um  tratamento
diferenciado do legislador ou do aplicador da norma.  Determinados deficientes físicos ortopédicos
podem exigir adaptações  no prédio da escola,  mas não podem exigir o mesmo tratamento que a
escola concede a um deficiente visual[35].

 

Verifica-se, assim, que, muito embora o indivíduo tenha alguma deficiência, nem sempre se mostra

razoável  que goze de tratamento  diferenciado.  Um exemplo  que pode ser  dado  diz  respeito  às  vagas

reservadas  às  pessoas  com deficiência.  Tal reserva tem como finalidade atender  àqueles  indivíduos  que

apresentem algum tipo de dificuldade de locomoção. Não se parece razoável que uma pessoa que tenha um

braço amputado, por exemplo, se utilize de tais  vagas, uma vez  que sua deficiência não compromete sua

mobilidade.

Por  outro  lado,  no  âmbito  educacional,  as  pessoas  com deficiência  física,  por  exemplo,  não

necessitam de um atendimento educacional especializado propriamente dito, mas sim de um meio ambiente

escolar  acessível,  livre de barreiras  e obstáculos.  Cada deficiência possui sua singularidade e exige,  por

conseguinte, tratamento especializado somente em determinadas situações.
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Ademais,  a  Convenção  Internacional  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com Deficiência,  que  foi

recepcionada com força de emenda constitucional nos  moldes  do  art.  5º,  §3º da Lei Maior,  traz  como

princípio a igualdade de oportunidades  entre às  pessoas  com e sem deficiência (art. 3º, e). Com base no

citado princípio, o tratamento diferenciado somente será autorizado nos casos em que seja de fundamental

importância para que se possibilite o exercício de determinado direito pela pessoa com deficiência.

O mencionado tratado estabelece, ainda, em seu artigo 5, regras  para a promoção da igualdade e

não-discriminação das pessoas com deficiência. A promoção da igualdade, nos ditames daquela convenção,

consiste na adoção  por  parte do  Estado  de todas  as  medidas  apropriadas  para a garantia da razoável

adaptação dos indivíduos com deficiência.

A Convenção Internacional sobre os  Direitos  das  Pessoas  com Deficiência tem como objetivo a

diminuição das desigualdades, e não a garantia de privilégios desarrazoados aos indivíduos com deficiência.

Sendo assim, nas situações em que a deficiência não acarrete nenhum prejuízo ao sujeito, deverão eles ser

tratados de forma idêntica àqueles que não possuem qualquer tipo de deficiência.

 

A própria Convenção reconhece ser a deficiência um conceito em construção, que resulta da interação
de pessoas com restrições e barreias que impedem a plena e efetiva participação na sociedade em
igualdade com os demais. Vale dizer, a deficiência deve ser vista como o resultado da interação entre
indivíduos e seu meio ambiente e não como algo que reside intrinsecamente no indivíduo[36].

 

A referida convenção de certa forma reforça a necessidade da substituição, para efeitos legais, do

critério médico pelo critério social de caracterização da deficiência. Os tratamentos diferenciados devem estar

fundamentados nos eventuais impedimentos decorrentes da deficiência frente ao caso concreto. Não mais se

pode admitir a concessão de privilégios pelo simples fato do sujeito possuir uma deficiência.

Tais diferenciações devem ser garantidas somente nos casos em que a deficiência, em determinado

caso,  gere impedimentos  ao  indivíduo.  Nas  demais  situações,  a  pessoa com deficiência deverá possuir

tratamento igual aos proporcionado aos sujeitos sem deficiência.

 

3. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO

3.1. DIREITOS FUNDAMENTAIS, DIREITOS HUMANOS E DIREITOS DO HOMEM.

 

Inicialmente,  deve-se  destacar  a  ausência  de  um  consenso  doutrinário  relativo  à  terminologia

utilizada para a designação dos chamados direitos  fundamentais. Muitas  são as  expressões adotadas, tais

como:“direitos humanos”, “direitos do homem”, “direitos subjetivos públicos”, entre outras[37].

Seguindo  a  orientação  de  Ingo  Sarlet[38],  neste  trabalho  será  utilizada  a  expressão  “direitos
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fundamentais” para se referir ao grupo que abrange os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos

sociais, a nacionalidade, os direitos políticos e o regramento dos partidos políticos[39].

Devem-se  diferenciar,  ainda,  os  direitos  fundamentais  dos  chamados  direitos  humanos.  Os

primeiros são aqueles garantidos e positivados no ordenamento constitucional de cada Estado, ao passo que

o segundo grupo é formado por aqueles provenientes do Direito internacional e que gozam de um status de

universalidade.  Os  direitos  humanos,  portanto,  são  relacionados  a  todo  e  qualquer  indivíduo,

independentemente  de  sua  vinculação  com determinada  ordem constitucional.  Aspiram,  assim,  a  uma

pretensa  validade  universal  e,  para  que  seja  alcançado  tal  objetivo,  são  previstos,  comumente,  em

documentos internacionais[40].

No entanto,  os  chamados  “direitos  humanos” não se confundem com a noção de “direitos  do

homem”. Os direitos do homem, tendo em vista a sua idéia de direitos inerentes ao ser humano pelo simples

fato de existirem, apresentam limites de complexa delimitação. Dessa forma, todos os enunciados destinados

a definir aquela espécie de direito se apresentam intimamente dependentes do intérprete. Em outras palavras,

cada sujeito, no ato da interpretação dos enunciados e aplicação da norma, irá impor os seus valores próprios

para a elaboração de um conceito de direitos do homem[41].

Deve-se  destacar,  ainda,  que  comumente  os  direitos  humanos  têm  sido  positivados  pelas

constituições nacionais, transformando-se, por conseguinte, em direitos fundamentais. Esse seria o chamado

processo de fundamentalização dos direitos humanos indicado por Ingo Sarlet[42].

Por outro lado, as condições históricas são fatores determinantes para a modificação do elenco dos

direitos  fundamentais. “O  que prova que não existem direitos  fundamentais  por natureza. O que parece

fundamental numa época histórica e numa determinada civilização não é fundamental em outras épocas e em

outras culturas”[43].

 

3.2. O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO

 

Os direitos fundamentais, independentemente de sua dimensão, possuem um caráter negativo e um

prestacional. O caráter negativo consiste na atribuição de uma esfera individual de liberdade ao indivíduo, na

qual o Estado não pode interferir. No tocante ao caráter prestacional dos  direitos  fundamentais, este diz

respeito ao direito da pessoa de exigir prestações positivas por parte do Estado[44].

 

Em  que pesem  as  distinções  apontadas,  não  se  deve  olvidar  que  também  os  direitos  sociais
prestacionais apresentam uma dimensão negativa,  porquanto a prestação que constitui o seu objeto
não pode ser imposta ao titular em potencial do direito,  assim como os próprios direitos de defesa
podem,  consoante já ressaltado,  reclamar uma conduta positiva por parte do Estado,  como ocorre
com determinados direitos fundamentais de cunho procedimental,  alguns direito políticos e direitos

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2704



que  dependem  de  concretização  legislativa,  de  tal  sorte  que  se  aponta  corretamente  para  uma
interpenetração  entre ambos  os  grupos  de direito  fundamentais  também  no  que concerne ao  seu
objetivo[45].

 

Observa-se, assim, que as  dimensões  dos  direitos  fundamentais  não passam de artifício didático

para sua compreensão de acordo com o contexto  histórico em que se originaram. Sua divisão não mais

comporta a idéia de que os direitos de primeira dimensão corresponderiam àqueles em que se exige apenas

uma omissão do Estado na esfera do particular, ao passo que os chamados direitos de segunda dimensão

abrangeriam as situações em que o Poder Público deve realizar condutas positivas. Independentemente da

dimensão  em  que  estejam  inseridos,  os  direitos  fundamentais  apresentam  caráter  negativo  e  caráter

prestacional, variando apenas os aspectos quantitativos de cada uma dessas características[46].

Cite-se o exemplo do direito à integridade física e à propriedade privada. Ambos fazem parte da

primeira dimensão dos direitos fundamentais, a qual, a princípio, exige uma abstenção do Poder Público face

ao indivíduo. Contudo, tais direitos também exigem que o Estado mantenha um aparato policial e judiciários

destinado  ao  combate  da  criminalidade.  Dessa  forma,  mostra-se  necessária  a  realização  de  prestações

positivas por parte do Estado, para que tais direitos sejam resguardados.

Por sua vez, no que se refere ao direito à educação, a Constituição Federal de 1988 prevê de forma

clara suas duas vertentes. Como típico direito social, o direito à educação obriga o Estado a oferecer ensino

gratuito na rede regular de ensino. Por outro lado, também são previstas liberdades no âmbito educacional.

Conforme dispõe o artigo 206, II da Norma Fundamental, constitui princípio da educação a liberdade de

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber[47].

Nesse passo, o Estado não está apenas obrigado a realizar prestações positivas no sentido de ser

garantido o acesso ao ensino a todos, mas  também deve se omitir, fazendo com que seja possibilitada a

liberdade de ensino.  Esta é representada tanto  pela liberdade de cátedra propriamente dita atribuída às

instituições de ensino, quanto pela liberdade de escolha dos pais e responsáveis, no que se refere à escolha da

unidade educacional que será freqüentada pelo menor[48].

A Constituição Federal prevê, ainda, em seu art. 209, que o ensino é livre à iniciativa privada, desde

que cumpridas as normas gerais da educação nacional e haja autorização e avaliação de qualidade por parte do

Poder  Público[49].  Reforça-se,  assim,  a dimensão individual do direito  à educação,  ao  se proporcionar,

inclusive, a possibilidade de se escolher não freqüentar a rede pública de ensino[50].

“Assim, é possível falar  numa dimensão não-prestacional do direito à educação, consistente no

direito de escolha, livre, sem interferências do Estado, quanto à orientação educacional, conteúdos materiais e

opções ideológicas”[51]. No entanto, essa não intervenção do Estado no âmbito da liberdade educacional não

significa a total impossibilidade de o Poder Público editar normas sobre o ensino.

A própria Constituição Federal, em seus artigos 22, inc. XXIV, estabelece a competência da União
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para editar normas relacionadas às diretrizes e bases da educação nacional. Sendo assim, a intervenção do

Estado  somente  será  indevida  quando  destinada,  por  exemplo,  a  impor  “versões  oficiais  da  história”,

posicionamentos filosóficos, econômicos e políticos[52].

A  liberdade educacional preconizada pela Constituição  Federal não  afasta de forma absoluta a

intervenção do Estado na rede privada de ensino, uma vez que esta se submeterá às diretrizes educacionais

editadas pelo Governo. Ademais, o próprio art. 210 da Constituição de 1988 traz de forma clara o dever de a

União fixar conteúdo mínimo a ser ministrado no ensino fundamental. Busca-se, dessa forma, que as redes de

ensino pública e privada forneçam uma quantidade mínima de conhecimento aos seus alunos, nada impedido

que em seus programas estejam incluídas matérias não obrigatórias.

Por outro lado, a Lei Maior estabelece ainda que o ensino religioso deverá integrar a grade acadêmica

nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, porém sua matrícula será facultativa (art.

210, §1º). Assegura-se, mais  uma vez, a dimensão negativa do direito à educação, quando veda o ensino

religioso obrigatório, resguardando-se, por conseguinte, a liberdade de crença do indivíduo.

No que se refere à dimensão prestacional do referido direito, depreende-se da leitura do caput do

art.  205  da  Constituição  Federal  de  1988  que  o  dever  do  Estado  não  se  limita  apenas  a  aspectos

quantitativos  - número de vagas  existentes  nas  escolas  públicas  -, mas  também a questões  qualitativas  -

existência de escolas e professores capazes de proporcionar um ensino adequado. Sendo assim, além das

vagas  disponibilizadas  na rede pública,  o  ensino  ali  ministrado  deverá atender  aos  seguintes  objetivos:

desenvolvimento  pleno  da pessoa,  seu  preparo  para o  exercício  da cidadania e sua qualificação  para o

trabalho.

Para que sejam alcançados tais objetivos, a Norma Fundamental estabelece uma série de princípios

orientadores  do Sistema de Ensino Nacional.  O  acesso e permanência na escola deverá ser  guiado  pela

igualdade de oportunidades entre os diferentes. O ensino deverá, ainda, ser público nas instituições oficiais,

bem como deverá ser garantido um padrão de qualidade[53].

A Lei Maior prevê, ainda, a necessidade de o Estado assegurar o ensino fundamental obrigatório e

gratuito (art. 208, inc. I) e o dever de se garantir atendimento educacional especializado às  pessoas  com

deficiência (art. 208, inc. III). Observa-se, assim, que o Poder Público passou a assumir o dever de prestar a

educação  a todo  e qualquer  indivíduo,  independentemente de possuir  ou  não  deficiência.  Ademais,  tal

atividade  de  inclusão  dos  alunos  com  deficiência  deverá  ser  realizada  através  da  disponibilização  de

atendimento  educacional  especializado,  ou  seja,  concessão  de  ajudas  técnicas  destinadas  a  diminuir  os

eventuais impedimentos decorrentes da deficiência.

A Lei Maior reforça o dever do Estado de prestar o ensino gratuito, quando estabelece no §1º do art.

208 o acesso ao ensino obrigatório e gratuito como sendo um direito público subjetivo e complementa, no §2º

do citado dispositivo,  que o  não-oferecimento  do ensino obrigatório  pelo  Poder  Público,  ou  sua oferta

irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
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Por outro vértice, deve-se analisar, ainda, a fundamentalidade das referidas normas constitucionais.

O art. 5º, §2º da Lei Maior traz expressa previsão da existência de direitos fundamentais elencados em outros

pontos de nossa Constituição Federal, bem como em tratados internacionais em que a República Federativa

do Brasil seja parte. No entanto, resta saber se todas as normas constitucionais que tratam do ensino podem

ser consideradas como direitos fundamentais.

Ao tratar do direito à educação, o constituinte adotou como técnica legislativa a sua previsão no art.

6º como  direito  fundamental  social  e,  mais  adiante,  nos  arts  205  a  214,  foram inseridas  normas  que

regulamentam o referido direito. Contudo, conforme defende Ingo Sarlet, somente as normas previstas nos

arts.  205  a  208  da  Carta  Magna  são  “integrantes  da  essência  do  direito  fundamental  à  educação,

compartilhando, portanto, a sua fundamentalidade material e formal[54]”.

Por sua vez, os demais dispositivos inseridos na Constituição Federal relacionados ao tema[55] são

considerados  apenas  como  sendo  normas  de cunho  organizacional  e  procedimental,  gozando  de status

jurídico-positivo idêntico ao das demais previsões constitucionais[56].

Observa-se, assim, que o direito fundamental à educação está claramente definido na Constituição

Federal de 1988. Nesta estão presentes normas que garantem não só o acesso dos indivíduos ao sistema

público de ensino – garantia da existência de vagas em escolas públicas – mas também resguardam o direito a

uma educação de qualidade que proporcione o pleno desenvolvimento do indivíduo, seu preparo para o

exercício da cidadania e sua capacitação para o trabalho.

Por outro lado, não só o direito social à educação, previsto no artigo 6º da Constituição Federal,

pode ser considerado como norma de caráter fundamental. As normas que veiculam princípios, objetivos e

diretrizes educacionais, previstas nos artigos 205 e 208 da Lei Maior, também gozam de fundamentalidade,

uma vez que integram a essência do direito fundamental à educação.

 

3.3. O DIREITO FUNDAMENTAL AO TRATAMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

 

Conforme exposto em linhas precedentes, o direito fundamental à educação, tal qual disposto na

Constituição  Federal  de  1988,  está  vinculado  a  princípios,  objetivos  e  diretrizes,  os  quais  têm como

finalidade assegurar uma qualidade mínima do ensino aos indivíduos de uma forma geral. Nesse contexto, o

referido diploma normativo, através de seu art. 208, inc. III, fixa o dever do Estado de efetivar a educação

mediante a garantia de atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência.

Destaque-se que as normas elencadas no mencionado enunciado constitucional, com base no art. 5º,

§2º da Lei Maior, são consideradas direitos fundamentais sociais. Dessa forma, as pessoas com deficiência

não só têm o direito ao acesso à educação, como também à concessão de meios através  dos quais  sejam

reduzidos ou eliminados os possíveis impedimentos ocasionados pela deficiência.

O  atendimento  educacional  especializado  decorre  do  processo  de  especificação  indicado  por
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Norberto Bobbio, por intermédio do qual são consideradas  as  características  específicas  de determinados

grupos e indivíduos durante a tutela de direitos dos mesmos[57]. Nesse passo, as  singularidades de cada

indivíduo com deficiência deverão ser consideradas durante o fornecimento de ensino por parte do Estado,

fazendo com que a tais indivíduos sejam efetivamente possibilitados meios de aprendizagem.

Por sua vez, o Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008 - que trata do apoio técnico e financeiro
prestado pela União aos sistemas públicos de ensino dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no que se
refere à oferta de atendimento educacional especializado -,  define a referida modalidade de ensino como
sendo “o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente,

prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular”[58].

A  partir  da  leitura  do  aludido  decreto,  verifica-se  que  tais  medidas  visam promover  amplas
condições  de acesso, permanência e aprendizagem nas  classes  da rede regular de ensino dos  alunos  com
necessidades  educacionais  especiais, incluindo-se nesse grupo os  alunos  com deficiência. Busca-se, dessa
forma,  a  eliminação  das  eventuais  dificuldades  apresentadas  por  tais  alunos  durante  o  processo  de
aprendizagem.

No  que  se  refere  aos  alunos  com  deficiência,  destaque-se  que  tal  atendimento  é  dotado  de
características peculiares, de acordo com o tipo de deficiência e da manifestação desta em cada indivíduo.
Deverão ser observadas as  necessidades de cada aluno, sejam elas  relacionadas à estrutura material (meio
ambiente escolar acessível, equipamentos e materiais didáticos diferenciados, entre outros) ou profissional.

São ajudas  técnicas  que facilitam o trabalho de inclusão da pessoa com deficiência nas  classes

comuns e na sociedade. Como exemplo, pode-se citar a disponibilização: de um ambiente escolar fisicamente

acessível, de intérpretes da Língua brasileira de sinais (Libras), do ensino do código Braile, de Sorobans, entre

outros.

Observa-se, dessa forma, que o atendimento diferenciado concedido aos  alunos  com deficiência,

conforme disposto no art. 208, inc. III de nossa Carta, integra a essência do direito fundamental à educação,

compartilhando, por conseguinte, sua fundamentalidade formal e material.

 

3.4. AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E O ACESSO À REDE REGULAR DE ENSINO.

 

No tocante à educação de alunos com deficiência, observa-se que basicamente dois modelos ainda

são oficialmente adotados nos dias de hoje, quais sejam: o ensino especial e o ensino inclusivo. Grandes são

as diferenças entre uma forma e outra de lecionar, conforme será demonstrado.

A educação especial tem como característica a utilização de classes destinadas exclusivamente aos

alunos  com deficiência.  Todos  aqueles  que não  se  enquadrem nos  padrões  considerados  normais  pela

sociedade deveriam estar reunidos em salas específicas separadas da rede regular de ensino.

Essa utilização de salas de aulas segregadas tem como fundamento o modelo médico de educação,
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segundo o qual as eventuais dificuldades apresentadas por tais alunos decorreriam de sua própria deficiência.

Por conseguinte, tal modelo defende um tratamento “remediador”, com a realização de procedimentos que,

em tese, seriam destinados à diminuição das características decorrentes da deficiência[59].

A  referida  prática  educacional  mostra-se  inadequada,  uma  vez  que  pode  acarretar  uma  falsa

percepção da realidade por parte dos alunos com deficiência. O isolamento de tais indivíduos, inserindo-os

em padrões  incompatíveis  com os  encontrados  fora das  salas  de aulas,  mostra-se contrário  ao  próprio

desenvolvimento pessoal do aluno, garantido pela Constituição Federal em seu art. 205. Por outro lado, a

deficiência não pode ser encarada como um tipo de doença que deve ser combatida, mas sim como sendo

apenas mais umas das diversas características do ser humano.

Já a educação inclusiva tem como princípio a diversidade de alunos na sala de aula. Para tanto, são

reunidos alunos com e sem deficiência na mesma classe. São garantidos, ainda, todos os meios necessários

para a adaptação do indivíduo ao programa educacional[60].  Por outro vértice,  deve-se destacar  que tal

modalidade de ensino não se confunde com a “educação integracionista”.

A educação integracionista pode ser considerada como sendo um meio termo entre o ensino especial

e o ensino inclusivo. Na referida modalidade, muito embora se assegure ao indivíduo com deficiência o direito

de  freqüentar  as  “classes  comuns”,  tal  possibilidade  se  encontra  limitada  à  capacidade  do  aluno  com

deficiência de se integrar  às  características  do  sistema regular  de ensino.  Neste modelo,  a pessoa com

deficiência é tratada de maneira exatamente igual às pessoas sem deficiência, não lhe sendo proporcionado,

portanto, qualquer instrumento que reduza seus eventuais impedimentos decorrentes da deficiência.

Sendo assim, enquanto que no ensino integracionista são os alunos com deficiência que devem se

adequar à rede regular de ensino, no ensino inclusivo é a rede quem deve se adaptar para o recebimento

daqueles alunos.

Por  sua vez,  o  art.  208,  inc.  III  da Lei Maior  ao estabelecer  que o  Estado deverá assegurar  a

educação  mediante  a  garantia  de  atendimento  educacional  especializado  aos  portadores  de  deficiência,

preferencialmente na rede regular de ensino, fixa a preferência do Poder Público pelo fornecimento do ensino

inclusivo, sem, contudo, ter eliminado o ensino especial.

Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), em seu art. 58,

dispõe que a educação das pessoas com deficiência deve ser oferecida na rede regular de ensino, no entanto,

em seu §2º prevê a possibilidade da inserção do aluno em classes especiais, desde que não seja possível a sua

integração nas classes comuns da rede regular.

Contrariando  as  tendências  sociais  de  inclusão  das  pessoas  com deficiência  nas  salas  de  aula

comuns, a referida lei condiciona o acesso dos alunos em questão a sua capacidade de adaptação ao ambiente

escolar. Nos casos em que tais indivíduos não se adéqüem a rede regular, deverão ser inseridos em classes

especiais, impedindo-se, conseqüentemente, a inclusão escolar e dificultando-se a inclusão social daqueles

alunos.

Não obstante a Lei de Diretrizes  e Bases  da Educação Nacional preveja a possibilidade de ser

substituído o ensino regular (salas  de aulas  comuns) pela educação especial (salas  de aulas  isoladas), tal

substituição  não  mais  pode  ser  admitida,  principalmente  após  a  recepção,  com  força  de  emenda

constitucional,  pelo  Estado  brasileiro  da  Convenção  Internacional  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com
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Deficiência, assinada em Nova York, em 2007[61].

Em seu art. 24 o referido tratado estabelece a obrigação dos Estados Partes de efetivarem o direito à

Educação das  pessoas  com deficiência sem qualquer  tipo  de discriminação,  assegurando-os  o  acesso ao

sistema educacional inclusivo em todos os níveis.

Com a recepção da Convenção Internacional sobre os  Direitos  das  Pessoas  com Deficiência o

Ordenamento Jurídico brasileiro confirmou a adoção da atual tendência pedagógica relacionada ao ensino dos

sujeitos em questão, qual seja, a inclusão dos alunos com deficiência na rede regular de ensino e a abolição

das classes de aula especiais.

Com isso, a legislação pátria põe fim às eventuais dúvidas relacionadas à obrigatoriedade ou não da

inserção dos alunos com deficiência nas classes comuns. Ressalte-se que antes da vigência do aludido tratado

não havia vinculação legal para a adoção unicamente do ensino inclusivo, toda e qualquer iniciativa nesse

sentido tinha como fundamento exclusivamente as  políticas  educacionais  adotadas órgãos educacionais  de

cada esfera federativa.

Por outro lado, o diploma legal sob exame, em seu artigo 24, inciso 1, estabelece que os Estados

Partes reconhecem o direito à educação das pessoas com deficiência e reconhecem que sua disponibilização

deverá ser orientada pela não discriminação e pela igualdade de oportunidades.

Nos dizeres de Norberto Bobbio, a igualdade de oportunidades “não passa da aplicação da regra de

justiça a uma situação  na qual existem várias  pessoas  em competição  para a obtenção de um objetivo

único[62]”. Tal princípio tem como finalidade diminuir as diferenças concretas existentes entre os indivíduos

de uma sociedade, fazendo com que eles  se situem em posições  iguais  quando da busca de determinada

prestação.

Dessa forma,  a aludida norma objetiva a concessão de tratamento diferenciado às  pessoas  com

deficiência apenas  nos casos  em que se faça necessário. Nas demais  situações  os  tais  indivíduos deverão

competir de igual para igual com os demais integrantes da sociedade.

Verifica-se, assim, a necessidade da adoção do ensino inclusivo por parte do Poder Público, seja

pelas  disposições constantes  da Convenção Internacional sobre os  Direitos  das Pessoas com Deficiência,

seja pelo fato de que a inserção de alunos com deficiência em classes de aula isoladas contraria, inclusive, o

objetivo educacional do pleno desenvolvimento do indivíduo, uma vez que insere o aluno num ambiente não

condizente com a realidade social.

Ademais, na perspectiva do ensino inclusivo a deficiência é tratada como apenas  mais  uma das

diversas características do ser humano e o ambiente escolar é transformado num meio de inserção social dos

sujeitos em questão. Tais peculiaridades fundamentam o dever de o Estado adotar o referido modelo durante

a elaboração de suas Políticas Públicas educacionais.

 

4. O  PROBLEMA DA EFETIVIDADE DAS  NORMAS  RELATIVAS  AO  DIREITO À EDUCAÇÃO
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DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

 

Inicialmente,  cumpre distinguir  a eficácia jurídica,  como a aptidão ou possibilidade de a norma
vigente ser aplicada no caso concreto, da eficácia social (ou efetividade) que consiste na efetiva aplicação da

norma e seus resultados concretos[63].

Por sua vez, o problema da educação no Brasil não está relacionado à ausência de normas  que
regulamentam o  referido  direito,  mas  sim  à  aplicação  daquelas  normas.  Conforme  exposto  em linhas
precedentes, muitos  são os  dispositivos constitucionais  e legais  destinados  à regulamentação do direito à
educação  das  pessoas  com  deficiência.  No  entanto,  poucas  dessas  normas  estão  sendo  efetivamente
cumpridas pela Administração Pública.

A falta de estrutura do Estado representa óbice à efetivação de direitos fundamentais que já foram
suficientemente regulamentados pelo legislador infraconstitucional. A esse respeito, convém transcrever o
entendimento de Andreas Krell:

 

A eficácia social reduzida dos Direitos Fundamentais Sociais não se deve à falta de leis ordinárias; o
problema maior é a não-prestação real  dos serviços sociais básicos pelo Poder Público.  A grande
maioria das normas para o exercício dos direitos sociais já existe.  O problema certamente está na
formulação,  implementação e manutenção das  respectivas  políticas  públicas  e na composição dos
gastos nos orçamentos da União, dos estados e dos municípios[64].

 

A técnica de positivação utilizada no art. 205 da Constituição Federal, indica o cunho programático
do direito fundamental à educação.  Isso não significa que o legislador constituinte negasse a eficácia da
norma. Ao contrário, ao prever apenas diretrizes a serem alcançadas, reconheceu a limitação estrutural do

Estado na concretização das Políticas Públicas relativas ao ensino público[65].

É sabido que as normas programáticas são dotadas de baixa densidade normativa, razão pela qual se
faz  necessária  a  mediação  legislativa.  O  que  significa  que  essas  espécies  normativas  não  podem  ser

consideradas  meras  proclamações  de  cunho  ideológico  ou  político[66].  Corroborando  com  esse

entendimento, manifesta-se Ingo Sarlet:

 

Com  efeito,  já se assinalou  alhures  que todas  as  normas  constitucionais,  mesmo as  que fixam
programas ou tarefas para o Estado, possuem o caráter de autênticas normas jurídicas, no sentido de
que  mesmo  sem  qualquer  ato  concretizador  se  encontram  aptas  a  desencadear  algum  efeito
jurídico[67].

 

Por sua vez, não se pode negar que a concreção legislativa do artigo 205 da Lei Maior já foi atingida
com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, não mais existindo argumentos que
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possam afastar a plenitude de efeitos do referido dispositivo constitucional.

Ao dizer que a Educação é direito de todos e dever do Estado, a Constituição Federal consagrou a
promoção e proteção da Educação como objetivo (tarefa) do Estado, que na condição de norma impositiva de
políticas públicas, assume a condição de norma de tipo programático. Contudo, faz-se necessário frisar que a
assim  denominada  dimensão  programática  convive  com  o  direito  fundamental,  inclusive  assumindo
contornos de direito subjetivo.

Ademais, no que se refere à educação fundamental, a própria Lei Maior, em seu art. 208, §1º, prevê

expressamente o  caráter  de direito  subjetivo público daquela modalidade de ensino.  Ao tratar  do  tema,

Clarisse Seixas Duarte define o direito público subjetivo da seguinte forma:

“ Trata-se de uma capacidade reconhecida ao indivíduo em decorrência de sua posição especial como
membro da comunidade, que se materializa no poder de colocar em movimento normas jurídicas no
interesse  individual.  Em  outras  palavras,  o  direito  público  subjetivo  confere  ao  indivíduo  a
possibilidade de transforma a norma geral e abstrata contida num determinado ordenamento jurídico
em algo que possua como próprio”[68].

 

O direito público subjetivo configura-se como um instrumento jurídico através do qual poderá ser
exercido o controle da atuação do poder estatal, uma vez  que permite que seu titular, através dos meios

jurídicos, constranja o Estado a executar o que deve[69].

Assumindo essa qualidade, é possível que o sujeito titular do direito à educação possa reivindicar a
tutela jurisdicional tanto por meio de ações de caráter individual, quanto por meio de tutela coletiva. Nesse
último aspecto,  deve-se destacar  a estrema relevância da Ação Civil Pública para a defesa do direito  à
educação das pessoas com deficiência em seu viés difuso.

Com o advento da Lei nº 7.347/85, foi conferido ao Ministério Público a legitimidade para propor
ação civil pública na defesa de alguns direito difusos, inserido-se nesse grupo os  direitos  da pessoa com
deficiência. Via de regra, a atuação ministerial somente será legítima nos casos em que estejam em discussão

problemas relacionados com a própria deficiência[70].

Entretanto,  no que se refere ao direito à Educação, as  eventuais  dificuldades  relacionadas  à sua
efetivação  dizem respeito  não  ao  grau  de  densidade mandamental,  concretização  legislativa  ou  eficácia
jurídica das normas contidas na Constituição Federal, mas sim a ausência de políticas públicas capazes de
garantir a eficácia social do direito à educação. Nesse sentido, observe-se o posicionamento de Norberto
Bobbio:

 

Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual é sua natureza e seu fundamento, se são
direitos naturais ou históricos,  absolutos ou relativos,  mas sim qual  é o modo mais seguro para
garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados[71].

 

Finalmente, deve-se frisar que a questão dos baixos níveis do atendimento educacional especializado
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destinado aos  alunos  com deficiência está intimamente ligada ao fornecimento do ensino de uma forma

geral[72]. Não se pode esquecer que a falta de estrutura física e a escassez de profissionais qualificados na

rede pública de ensino apresenta-se como um problema geral e não apenas como uma dificuldade exclusiva
do ensino especializado.

Muitas são as leis  que regulamentam a matéria, contudo nenhuma delas vem sendo efetivamente
aplicada. As dificuldades enfrentadas pelos alunos com deficiência decorrem, portanto, da inércia do Poder
Público de implementar Políticas educacionais que contemplem os indivíduos em questão.

Nesse passo,  ao  menos  que a Administração  Pública assuma para si a  obrigação  de prestar  a
educação  aos  sujeitos  com deficiência,  as  diretrizes  constitucionais  decorrentes  da recepção  Convenção
Internacional sobre os  Direitos  das  Pessoas  com Deficiência,  relacionadas  à inclusão escolar  e social do
indivíduo com deficiência não passarão de meros enunciados jurídicos desprovidos de eficácia social.

 

5. CONCLUSÃO

 

Durante  a  história  do  Brasil  o  atendimento  educacional  fornecido  às  pessoas  com deficiência

possuiu grandes  variações.  Nos  primeiros  séculos,  quase nenhuma atividade de ensino foi destinada aos

referidos  indivíduos,  umas  vez  que a sociedade da época vinculava a deficiência à inferioridade e a um

possível castigo divino.

Por sua vez, história da educação voltada às pessoas com deficiência teve início no país apenas no

ano de 1854. A partir de então o referido ensino se desenvolveu em três etapas distintas. A primeira delas

teve como  característica  a educação  em instituições  e entidades  específicas,  nas  quais  o  ensino  estava

diretamente vinculado a tratamentos médicos e psicológicos da deficiência.

Em 1957, teve início o segundo período, marcado pelo surgimento de campanhas patrocinadas pelo

Governo Federal voltadas ao ensino das pessoas com deficiência. A partir de então o Poder Público passou a

assumir  gradativamente  a  responsabilidade  pela  garantia  de  atendimento  educacional  aos  alunos  com

deficiência. No entanto, tal atendimento era fornecido em classes especiais, formadas apenas por pessoas

com deficiência.

Por volta do ano de 1995, o Estado passou a abolir as salas especiais para então adotar o sistema

inclusivo de ensino.  Com isso as  instituições  educacionais  passaram a ser  marcadas  pela diversidade de

características  de seus  alunos,  tornando,  por conseguinte,  o ambiente escolar  mais  próximo da realidade

social.

De igual maneira houve uma evolução  da terminologia adotada para se referir  as  pessoas  com

deficiência. Com o passar dos anos foi se verificando que termos do tipo aleijado, inválido, incapacitado,

defeituoso, desvalido (Constituição de 1934), excepcional (Constituição de 1937 e Emenda Constitucional n.
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1 de 1969), pessoa deficiente (Emenda Constitucional 12/78) e pessoa portadora de deficiência (Constituição

Federal de 1988) não mais poderiam ser aceitos.

Atualmente, a doutrina e os  movimentos  sociais  relacionados  ao tema defendem a utilização da

expressão pessoa com deficiência, seja pelo foco dado à palavra pessoa, seja pela naturalidade de que trata a

deficiência.  De  igual  forma  se  orienta  a  Convenção  Internacional  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com

Deficiência, assinada em Nova York, em 30 de março de 2007, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de

2008 e promulgada pelo Decreto nº 6.949, de agosto de 2009, ao adotar a terminologia supracitada.

Por  conseguinte,  houve a adequação  da terminologia constitucional relacionada aos  sujeitos  em

questão, uma vez  que a referida convenção, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei Maior, passou a vigorar em

território nacional com força de emenda constitucional.

No  entanto,  a  utilização  da  aludida  expressão  não  encerra  por  si  só  as  eventuais  discussões

relacionadas à caracterização das pessoas com deficiência. Contrariando as atuais tendências relacionadas ao

assunto, a legislação brasileira se utiliza do critério médico para definição da deficiência. Dessa forma, para

fins  legais,  a pessoa será considerada possuidora de deficiência caso se enquadre em uma das  situações

elencadas no art. 5º do Decreto nº 5.296/04.

No entanto, a adoção do citado critério pode acarretar a concessão de tratamento privilegiado ao

indivíduo  pelo  simples  fato  de  possuir  uma deficiência,  independentemente  de  a  aludida característica

acarretar ou não limitações que justifiquem o tratamento diferenciado.

Constata-se, portanto, a necessidade de substituição, para efeitos  legais, do critério médico pelo

critério social de caracterização da deficiência. Em sua perspectiva social, a deficiência é encarada a partir dos

eventuais impedimentos sofridos pelo indivíduo frente ao caso concreto. Seguindo tal orientação, a pessoa

com deficiência deve ser tratada do mesmo modo que os demais indivíduos da sociedade, no entanto, nos

casos  em que sua deficiência o  ponha em situação de desvantagem em relação às  demais  pessoas,  será

permitida a concessão de tratamento diferenciado.

Dentre os  direitos  fundamentais  resguardados  pela Constituição Federal de 1988, encontra-se o

direito social à educação. No referido diploma o direito ao ensino é tratado em suas duas vertentes. De um

lado  são  garantidas  prestações  positivas  por  parte do  Estado  (dimensão  prestacional),  e  de outro  são

resguardas liberdades no âmbito educacional aos indivíduos (dimensão negativa).

No tocante à dimensão prestacional, a Constituição Federal tratou o direito à educação segundo

aspectos  quantitativos  - número de vagas  existentes  nas  escolas  públicas  -, e qualitativos  - existência de

escolas e professores capazes de proporcionar um ensino adequado. Para tanto, foram elencados princípios e

objetivos a serem alcançados pelo Estado durante a promoção do ensino.

No que se refere à fundamentalidade dos diversos dispositivos constitucionais que tratam sobre a

educação, observa-se que somente as normas constantes dos arts. 205 e 208 podem ser consideradas como
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direitos fundamentais, uma vez que tratam de assuntos que integram a essência do direito à educação. Dessa

forma, as demais previsões daquele diploma relacionadas ao ensino são consideradas apenas como sendo de

cunho organizacional e procedimental, gozando, por conseguinte, de status-positivo idêntico ao das demais

normas constitucionais.

O direito fundamental à educação, tal qual disposto na Constituição Federal de 1988, está vinculado

a princípios,  objetivos  e  diretrizes,  que se destinam a assegurar  uma qualidade mínima de ensino  aos

indivíduos de uma forma geral. Nesse contexto, o referido diploma normativo, através de seu art. 208, inc.

III,  fixa  o  dever  do  Estado  de  efetivar  a  educação  mediante  a  garantia  de  atendimento  educacional

especializado às pessoas com deficiência.

O  atendimento  diferenciado  concedido  aos  alunos  com  deficiência,  conforme  disposto  no

mencionado  dispositivo  constitucional,  integra  a  essência  do  direito  fundamental  à  educação,

compartilhando, por conseguinte, sua fundamentalidade formal e material. Tal direito decorre do processo de

especificação, por intermédio do qual são consideradas as características singulares de determinados grupos e

indivíduos durante a tutela de direitos dos mesmos.

Em  outros  termos,  o  atendimento  educacional  especializado  consiste  na  observância  das

características próprias de cada indivíduo com deficiência durante o fornecimento de ensino por parte do

Estado, fazendo com que sejam efetivamente possibilitados meios de aprendizagem.

Tal atendimento deve ocorrer, ainda, através  da adoção do sistema inclusivo de ensino, onde as

classes de aula são formadas por pessoas com e sem deficiência. Busca-se, assim, evitar falsas percepções da

realidade ocasionadas  pelo isolamento dos  alunos  com deficiência em classes  especiais,  e a conseqüente

facilitação da inclusão social daqueles indivíduos.

Ademais, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em seu art. 24,

estabelece a obrigação dos Estados Partes de efetivarem o direito à Educação das pessoas com deficiência

sem qualquer tipo de discriminação, assegurando-lhes o acesso ao sistema educacional inclusivo em todos os

níveis.

O atendimento educacional especializado previsto Constituição Federal de 1988 (art. 208, inc. III) e

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (art. 58) deve possuir características peculiares, de acordo

com o tipo de deficiência apresentada pelo aluno. Sendo assim, o a obrigação do Estado poderá consistir no

fornecimento de um ambiente escolar com as  devidas  adaptações  de acessibilidade (rampas, pisos  táteis,

entre outras),  ou  na concessão  métodos  educacionais  diferenciados  (ensino  do  Braille e de Libras,  por

exemplo).

Por outro lado, observa-se a reduzida eficácia social das normas relacionadas ao direito à educação

das  pessoas  com deficiência.  O  aludido  direito  encontra-se  vastamente  delimitado  através  de  normas

constitucionais  e infraconstitucionais,  no entanto,  não são realizadas  políticas  públicas  destinadas  a sua

efetivação.
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Contudo,  não se pode esquecer  que os  baixos  níveis  de atendimento educacional especializado

destinado aos alunos com deficiência estão intimamente ligados à questão do fornecimento do ensino de uma

forma geral. A falta de estrutura física e a escassez de profissionais qualificados na rede pública de ensino se

apresenta como um problema geral e não apenas como uma dificuldade exclusiva do ensino especializado.

As  eventuais  dificuldades  enfrentadas  pelos  alunos  com  deficiência  decorrem  da  inércia  da

Administração Pública de realizar Políticas educacionais voltadas aos indivíduos em questão. Dessa forma,

ao menos que União, Estados e Municípios assumam a obrigação de prestar de forma adequada educação aos

alunos com deficiência, as diretrizes constitucionais e legais relacionadas à inclusão escolar e social daqueles

indivíduos não passarão de meros enunciados jurídicos desprovidos de eficácia social.
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DOCÊNCIA JURÍDICA: CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE

JURIDICAL TEACHING: THE BUILDING OF THE TEACHER IDENTITY

Fernanda Heloisa Macedo Soares
Raquel Cristina Ferraroni Sanches

RESUMO
No presente trabalho pretende-se abordar a questão sobre a identidade do docente nos cursos de direito, uma
vez que os muitos, normalmente, apresentam atividades em outras carreiras jurídicas tratando a docência
como algo secundário. Ao longo do estudo se destaca que o professor do curso de direito não dimensiona a
importância do seu papel perante a sociedade, na qualidade de mediador de conhecimentos jurídicos, tendo a
possibilidade de profissionalmente, utilizarão seu aprendizado para a resolução de conflitos que lhes serão
apresentados, não somente com uma visão dogmática, mas sim de forma reflexiva e humanística como
agente social participativo.
PALAVRAS-CHAVES: IDENTIDADE DOCENTE, PROFESSOR DE DIREITO, ENSINO JURÍDICO.

ABSTRACT
The present work intents to approach the matter when it comes to the identity of a teacher of a Law Course,
considering that law teachers are, usually, active in other areas of juridical carriers treating teaching as a
secondary option. As the study progress, it is emphasized that the law teacher does not dimension the
importance of his role to the society as a mediator of juridical knowlegde with the possibility to create a
critical and participative conciouness on students, who will utilize what they learn to solve conflicts given to
them when acting on the job market, not only with a dogmatic vision, but also with a reflexive and
humanistic vision as an participative social agent.
KEYWORDS: TEACHERS IDENTITY, LAW TEACHERS, JURIDICAL TEACHING.

INTRODUÇÃO
 
O ensino superior no Brasil tem sido alvo de grande interesse aos estudiosos da área de educação,

principalmente em relação aos cursos de direito por este ser um dos mais antigos cursos universitários
criados no país. À época de sua instalação visava suprir a necessidade do Estado na formação de
profissionais que preenchessem as vagas dos quadros funcionais existentes e que, os mesmos, representassem
e resguardassem a vontade do seu governo.

Desde seu surgimento o curso de direito não teve intenção de formar operadores do sistema jurídico
com qualificação diferente da formal, não necessitando, por isso que os alunos recém-formados fossem
críticos ou mesmo sensibilizados com a situação e anseios da sociedade brasileira.

O papel do docente de direito se resumia a ministrar as aulas, reproduzindo leis e lendo codificações
para que esses discentes se habituassem ao ambiente jurídico e que ao deixarem os bancos universitários, se
tornassem rigorosos reprodutores de leis. Nesse cenário, o professor não tinha intenção nem interesse em
mudar a situação instalada.

Com o passar do tempo a sociedade foi necessitando, cada vez mais, de cidadãos conscientes de seu
papel e exigindo mudanças na maneira de resolver seus problemas. Alguns professores deram início a um
processo de mudança, por meio da prática docente, objetivando aprimorar a maneira como o direito era
apresentado, trabalhando de forma mais crítica e reflexiva, notando que, com essas atitudes, se poderiam
influenciar a história de um país.

Compreendemos que, para uma transformação do ensino jurídico em sua totalidade, é necessário
que ocorram mudanças, não só na atuação do docente, mas também, em outros aspectos relacionados ao
processo de ensino-aprendizagem, tais como do papel das instituições de educação na formação de seus
alunos, as condições do trabalho docente, as opções pedagógicas para condução dos processos de ensino, as
funções sociais da educação, entre outros. Nesse contexto, é importante destacar que também, o programa
de políticas públicas de nosso país, deixa muito a desejar para o real desenvolvimento do ensino superior.

O que salientamos, entretanto, é que o foco principal, no presente trabalho, não é esgotar os
entraves que atingem o processo educativo nacional, mas abordar, no processo de ensino-aprendizagem nos
cursos de Direito, um dos aspectos relacionado à atuação do professor: a compreensão sua identidade como
docente.

Pretende-se, ao longo desse artigo, então, mostrar que professor de direito é o ator principal para a
modificação da visão dogmatista dos cursos jurídicos e, ao se tornar atuante nesse papel, pode ajudar na
transformação para uma sociedade mais justa, para a qual alunos saem formados e preparados para atuações
mais humanistas e menos legalistas da concepção do direito.

 
 
1. DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
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Há uma crescente preocupação com a docência no ensino superior e isso tem causado um aumento
dos estudos sobre a formação e desenvolvimento profissional dos professores, mas essa preocupação vai
além da formação teórico-disciplinar exigido pelo mercado de trabalho, pois exige também profissionais com
formação no campo dos saberes pedagógicos e políticos.

É notório que a educação é uma prática social que ocorre em todas as instituições. Segundo
Libâneo apud Anastasiou, Cavallet e Pimenta (2002, p. 209): "A docência, entendida como o ensinar e o
aprender, está presente na prática social em geral e não apenas na escola”.

Dessa forma o professor universitário precisa atuar como profissional reflexivo, crítico e
competente no âmbito de sua disciplina, capacitado a exercer a docência e realizar atividades de
investigação.

 
O aperfeiçoamento da docência universitária exige, pois, uma integração de saberes complementares.
Diante dos novos desafios para a docência, o domínio restrito de uma área científica do conhecimento
não é suficiente. O professor deve desenvolver também um saber pedagógico e um saber político. Este
possibilita ao docente, pela ação educativa, a construção de consciência, numa sociedade globalizada,
complexa e contraditória. Conscientes, docentes e discentes fazem-se sujeitos da educação.
(ANASTASIOU, CAVALLET e PIMENTA, 2008, p. 212)

 
É de suma importância tratar do papel do docente do ensino superior e sua relação com o currículo

de seu curso, visto que uma das competências pedagógicas do professor é saber atuar como “conceptor e
gestor do currículo”. (MASETTO, 2003, p. 70)

De fato, cabe ao professor discutir as características do profissional que pretende formar, os
princípios de aprendizagem que serão norteadores de diferentes atividades, a organização das atividades e
disciplinas que tenham condições de mediar à aprendizagem, as técnicas a serem usadas, o processo de
avaliação e as técnicas avaliativas que acompanharão o aluno em sua caminhada em direção aos objetivos e
metas apresentadas. O professor ao iniciar sua ação em uma instituição, deve se inteirar do Projeto
Pedagógico do Curso para planejar sua disciplina e atividades, para que sejam coerentes com o currículo do
mesmo.

Os docentes precisam discutir com seus pares de modo a colaborar para que a organização
curricular integre atividades e disciplinas, para que trabalhe conjuntamente, integrando-se com o intuito de
alcançar os mesmos objetivos educacionais e desenvolver um trabalho interdisciplinar. Com isso podem
administrar melhor seu tempo, sua carga horária e os recursos técnicos oferecidos em função dos objetivos
propostos e das necessidades dos alunos, procurando realizar uma interação entre as disciplinas do mesmo
período, bem como, dos períodos antecedentes e subseqüentes.

 
Ao professor cabe não apenas seguir as orientações curriculares como também estar atento à realidade
de seus próprios alunos, ao meio social em que vivem, o que o chama a intervir no próprio processo
curricular. Concebe-se o professor como um mediador decisivo entre o currículo estabelecido e os
alunos, um agente vivo no desenvolvimento curricular. (MASETTO, 2003, p.72)

 
O trabalho educacional deve ser exercido em equipe, tendo o professor lugar de destaque, uma vez

que ele atua como mediador, do conhecimento a ser construído. Para tanto, é necessário que o docente tenha
um preparo específico para exercer a função do magistério, não sendo suficiente ter conhecimento das
disciplinas a serem ministradas, mas, também, conhecimentos pedagógicos para saber usar todos os recursos
disponíveis para sua atuação em sala de aula, objetivando o aprendizado significativo aos discentes, por meio
de aulas que proporcionem reflexão sobre conteúdos apresentados.

 
 
2. ATIVIDADE DOCENTE NO BRASIL
 
2.1. Breve relato histórico
A Lei de 1827, que implantou os cursos jurídicos no Brasil, em seu artigo 2º determinava que, para

a regência das cadeiras do primeiro ao quinto ano do curso de direito, o governo nomearia nove lentes[1]
proprietários e cinco lentes substitutos. Estabelecia, ainda, que os lentes proprietários teriam o mesmo
ordenado e as mesmas honras dos desembargadores.

Quanto à atuação do docente, o texto de lei especificava que os lentes escolheriam os compêndios
de sua profissão ou deveriam arranjá-los quando não existissem, desde que as doutrinas tivessem condizentes
com o sistema jurado pela nação. Os compêndios, conforme a mesma lei, depois de aceitos pela congregação
serviriam interinamente. Depois de aprovados pela Assembléia Geral, o governo faria imprimir e os
forneceria às escolas, cabendo aos autores o privilégio do direito autoral por dez anos.

O Decreto de 7 de novembro de 1831 manteve a disposição com relação à escolha dos compêndios
por parte dos lentes exigindo a aprovação da Assembléia Geral para uso daqueles selecionados ou
compostos pelos docentes.

No Decreto Regulamentar do Curso de Direito n. 1.386, de 28 de abril de 1854, o artigo 72
estipulava premiação para os professores ou qualquer pessoa que compusesse compêndios ou obras para uso
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nas aulas, assim como para aqueles que melhor traduzissem os compêndios e as obras publicadas em língua
estrangeira.

Em 1865, o Decreto nº 3.454, em seu artigo 16, determinava que competia à congregação exercer a
inspeção científica da faculdade no tocante ao sistema e método de ensino, aos livros e compêndios seguidos
nas aulas. No mesmo decreto constava do artigo 92 que os lentes deveriam se abster totalmente de propagar
doutrinas subversivas ou perigosas, sem no entanto caracterizar o que seriam essas doutrinas.

Com a implantação dos cursos superiores livres pelo Decreto nº 7.247 de 1879, os alunos ficaram
desobrigados de aulas, lições e sabatinas. Em compensação, os professores catedráticos e substitutos
passariam ser contratados por meio de concurso.

Em 1882, o Parecer de Rui Barbosa sobre a instituição pública, que antecedeu o Projeto de Lei nº
64 tocava diretamente no ensino de direito ao propor que se substituísse a orientação ideológica, abstrata e
hipotética que norteava esse ensino para que, em seu lugar, se adotasse uma orientação apoiada em métodos
empíricos de vocação científica.

 
O Parecer de Rui Barbosa é considerado um dos mais importantes documentos legais da história do
direito. Defendia que a liberdade universitária não se confundia com o relaxo ou com a falta de seriedade
na educação. Como forma de coibir os abusos e evitar os excessos Rui Barbosa propunha que os
programas de cada disciplina deveriam ser organizados por lições, que os professores não poderiam
encerrar as aulas antes de cumprir os programas e que fossem jubilados se durante dois anos seguidos
não conseguissem cumprir o programa do curso. (CARLINI, 2007, p. 326)

 
Com maior ou menor intensidade a idéia de freqüência livre esteve presente nos cursos jurídicos até

o período republicano, com variações como aquela introduzida por Carlos Maximiliano que impunha a
realização de exames de aprovação em primeira e segunda época e, estabelecia a necessidade de o aluno
alcançar médias anuais.

O Decreto nº 11.530, de 1915, de autoria de Carlos Maximiliano, determinava que o quadro
docente fosse composto por professores, professores catedráticos, honorários e livre-docentes. Entre as
principais atribuições dos professores destacavam-se a regência efetiva da cadeira, a elaboração dos
programas de seu curso, a indicação de assistentes e a obrigação de ensinar toda matéria constante do
programa.

Em 11 de abril de 1931, o Decreto nº 19.852, de Francisco Campos, trazia na Exposição de
Motivos referência direta à necessidade de formação de professores para os cursos de direito. Francisco
Campos observa, naquele documento, que tais cursos continham um excesso de disciplinas e os professores
não tinham preparo didático para exercer suas funções. Determinava, ainda, o Decreto, no artigo 77, que a
congregação dos institutos universitários tinha poderes para a cada cinco anos, rever a formação do quadro
docente, excluindo aqueles que não tivessem atividade eficiente no ensino ou não tivessem publicado
trabalho com valor doutrinário, de observação pessoa ou de pesquisa.

Também é do Decreto de Francisco Campos a orientação para reduzir, ao mínimo, as aulas na
forma de palestras e conferências , viabilizando trabalhos práticos que permitissem aos alunos aprender
observando, fazendo e praticando.

 
Embora a Reforma Francisco Campos tenha sido marcada por modificação no currículo dos cursos de
direito no Brasil, é importante constatar que ela trouxe uma importante reflexão sobre a necessidade de
formação de professores para os cursos de direito. Propunha ainda a criação de doutorado para nele
serem realizados estudos de alta cultura, conforme denominação original do texto, que seriam diferentes
dos estudos entendidos como necessários à aqueles que iriam se dedicar à prática do direito. (CARLINI,
2007, p. 327)

 
Em 19 de março de 1932, o Decreto nº 3.810 criou a Universidade do Distrito Federal, trazendo

uma proposta pedagógica bem diferenciada para os cursos de direito no Brasil. A instrução nº 1, de 12 de
junho de 1935, de Anísio Teixeira, então reitor da Universidade do Distrito Federal, sugeria a criação de um
centro de estudos de Economia e de Direito que seria a um só tempo, um centro de documentação e
formação de professores. Bastos apud Carlini (2007, p.327) considera essa proposta totalmente inovadora
no Brasil “que procurava romper com o quadro universitário oligárquico, comprometido com os parâmetros
tradicionais de ensino e organização econômica”.

 
Ainda que o projeto da Universidade de Brasília não tenha sido implementado inteiramente, sobretudo
em razão das sucessivas crises institucionais e políticas vivenciadas pela universidade, em especial no
período de ditadura militar, é correto afirmar que ele se constituiu em importante contribuição, em
especial para a construção da crítica a atuação docente nos cursos de direito e para a proposta de uma
nova prática docente. (CARLINI, 2007, p. 328)

 
As recentes portarias nº 1886, de 1994 e a Resolução nº 9, de 29 de setembro de 2004, documentos

que regulamentam os cursos de direito no Brasil, não trouxeram nenhuma contribuição significativa para a
questão didática dos cursos. Não sinalizaram no sentido de que é importante a formação de professores de
direito, a capacitação de professores em serviço, para que possam compreender com maior amplitude as
características e possibilidades da atuação docente.
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2.2. Formação Docente
Existe uma crescente preocupação, nos meios educativos, com a formação e o desenvolvimento

profissional de professores universitários. Isso se explica pela expansão quantitativa da educação superior e
do, conseqüente, aumento do número de docentes, em sua maioria, improvisada nessa função.  A quantidade
de professores universitários, no período de 1950 a 1992, mudou de vinte e cinco mil para um milhão,
conforme dados da “Conferência Regional de Ministros de Educación 1996”. (ANASTASIOU, CAVALLET
E PIMENTA, 2002, p. 213)

A preocupação com a qualidade dos resultados do ensino superior direciona para a importância de
uma preparação política, científica e pedagógica de seus docentes.

No Brasil, ao se tratar do tema de formação de professores, na maioria das vezes refere-se aos
professores de níveis de ensino não-universitário. Na legislação educacional brasileira o tema é tratado de
forma pontual e superficial. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional dedica um artigo ao tema:

 
Art. 66: A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação,
prioritariamente em programas de mestrado e doutorado.
Parágrafo único: O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim,
poderá suprir a exigência de título acadêmico.

 
Nota-se que a LDB não trata da docência universitária como um processo de formação, mas sim

como uma preparação para o exercício do magistério superior, sendo realizada prioritariamente nos cursos
de pós-graduação stricto sensu. Essas preparações vem acontecendo por meio de uma disciplina de 45 a 60
horas, com diferentes características;  apesar de serem restritas trazem a possibilidade de algum crescimento
pedagógico, de incentivo à reflexão sobre a atuação docente.

Segundo apontamentos de Anastasiou, Cavallet e Pimenta: “Uma preparação pedagógica que
conduza a uma reconstrução da experiência por parte do professor-aprendiz pode ser altamente mobilizadora
para a experiência e a construção de novas formas de ensinar”. (2002, p. 215)

Cabe também destacar o que preceitua Nalini:
 

É função inerente dos educadores formar os seres educandos. Formar para a vida cidadã e para a vida
profissional. Mas formar integralmente para a curta aventura da existência humana e não apenas
informar, adicionar conhecimentos e descuidar-se do uso que deles farão os egressos do sistema
educacional. (2007, p. 285)

 
Rodrigues apud Carlini chama atenção a formação didático-pedagógica dos professores de direito:
 

Na área didática, o ensino do Direito continua adotando basicamente a mesma metodologia da época de
sua criação: a aula-conferência. É ela a técnica preferencial do ensino tradicional. Em grande parte, seus
professores possuem uma formação pedagógica insuficiente (ou mesmo nenhuma preparação didático-
pedagógico) e se restringem, em sala de aula, a expor o ponto do dia, comentar os artigos dos códigos e
contar casos de sua vida profissional, adotando um ou mais livros-texto, que serão cobrados dos alunos
nas verificações. (2007, p.331)

 
O que se nota é que, não é somente com estudo aprofundado de códigos e leis que permitirá a

formação de profissionais com qualidade, mas é necessário, também, que esse profissional tenha uma solida
formação humanística e axiológica, capacidade de análise, valorização dos fenômenos jurídicos e sociais,
conjuntamente com uma postura reflexiva e visão crítica.

Observa-se uma grande preferência dos professores de direito, no Brasil, a ministrar somente aula-
expositiva ou aula-conferência em detrimento da utilização de outros recursos didático-pedagógicos que
poderiam contribuir para a formação de uma relação ensino-aprendizagem mais conectada com as
necessidades do aluno no mundo contemporâneo.

Segundo Mello (2007, p.64) “Toda prática pedagógica encontra suas dimensões significativas uma
vez que é uma ação educativa. Portanto, ensinar Direito é mais do que proferir lições em sala de aula, é
sobretudo, despertar a consciência jurídica do acadêmico.”

Logo, para a formação do docente do curso de direito não é necessário somente erudição, mas
também uma qualificação pedagógica, pois além de dominar o conteúdo programático de sua disciplina, para
torna-se um educador, precisa possuir consciência do seu papel acadêmico, político e social.

Convém destacar as observações feitas por ASSIS, SOUZA E SOUZA JÚNIOR (2004, p. 15)
referente ao assunto da formação do docente em direito:

 
A realidade tem demonstrado que o ensino pedagógico deve ser colocado como prioridade na formação
do docente, com o intuito de se obter uma melhora significativa da qualidade educacional. Assim, a
formação pedagógica dos professores nos Cursos Jurídicos é imprescindível para se modificar o perfil do
profissional hoje existente, capacitando para estar atento às mudanças sócio-econômica e culturais de
nossa realidade, de modo que seja ele inquiridor, investigador, reflexivo e crítico, que não acate o saber e
o tenha de forma cristalizada, ou seja, uma fórmula pronta e acabada, mas sim que ele entenda o
conhecimento como um processo contínuo e a atividade de ensino uma atividade dinâmica e
eminentemente dialética.
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2.3. Atuação Docente x Profissão Docente
Muitos dos professores de direitos são profissionais que exercem dupla jornada de trabalho, tais

como magistrados, advogados, promotores de justiça, procuradores, delegados, dentre outras profissões
jurídicas, além da atribuição de docente.

Pesquisas apontam que o corpo docente dos cursos de Direito é composto por 90% de juristas e
apenas 10% possuem formação, também, na área pedagógica. De um modo geral esses professores encaram
com naturalidade a evidência de que ensinam Direito por meio da transmissão de conteúdos que aprenderam,
sem ter, de fato, aprendido a ensinar. (MELLO, 2007, p. 64)

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas de Educação (INEP), em abril de 2007 já
existiam mais de mil cursos de direito em todo o país, com currículos e metodologias de ensino-
aprendizagem bastante semelhantes, qual seja, baseado na transmissão de conhecimento do professor para o
aluno por meio de aulas expositivas não dialogadas.

Conforme a proposta política de retratação do Estado, maioria dos cursos de Direito no Brasil são
ministrados em escolares particulares. Na medida em que o Estado não cumpre satisfatoriamente seu papel
de proporcionar vagas suficientes para atender toda demanda, os cursos de direito do ensino privado
permitem uma democratização do acesso ao ensino superior.

No ensino privado o professor ministra aulas conforme sua disponibilidade de tempo e,
habitualmente, possui outra atividade como principal, por exemplo: advocacia, magistratura, ministério
público, defensoria pública, dentre outras.

Como nas escolas privada de direito os professores, na maioria das vezes, são contratados como
horistas, o que dificulta a realização de tarefas de atividades preparatórias ou complementares ao trabalho
docente de sala de aula. Já nas escolas de direito de ensino público essa realidade também ocorre, mas em
menor proporção, pois existem professores que se dedicam exclusivamente a docência.

As escolas públicas têm parte do seu quadro funcional em regime de dedicação exclusiva à docência
e, conseqüentemente, à pesquisa. Mas também nas escolas públicas é possível encontrar professores com
carreiras jurídicas paralelas à docência, que remuneram melhor que a carreira docente.

Nesse quadro o exercício da docência é apresentado em segundo plano, tendo, o profissional, que
dedicar mais a carreira jurídica, não usufruindo de tempo adequado para a preparação de aulas e avaliações,
para pesquisas ou estudar novas propostas didáticas diferenciadas para serem aplicadas em sala de aula.
 

O ingresso na docência nos cursos de direito em instituições privadas quase sempre é resultado de um
convite formulado pelo coordenador ou diretor do curso. Nas instituições públicas o ingresso se faz por
concurso público, com exigências de titulação e de pesquisa entre outras a serem cumpridas. (CARLINI,
2007, p.329)

 
A sociedade brasileira de um modo geral se acostumou a pensar em um ensino de direito baseado

no ensino de leis, como também, a ver docentes do curso de direito, com outras profissões da área jurídica,
como ideais para a atuação docente. Os próprios alunos esperam que seus professores já tenham uma
carreira jurídica consolidada, como se isso convalidasse sua qualidade como educador.

Torna-se usual utilizar, em sala de aula, exemplos vivenciados nas carreiras jurídicas de seus
professores, pois isso parece ter ser tornado, para a maioria dos alunos, como condão capaz de suprir as
eventuais deficiências dos docentes, por unir teoria e prática. Mas essa forma de ministrar aulas tem um lado
a ser obsevado, pois ao exemplificar casos relacionados às suas carreiras jurídicas apresenta somente sua
versão (ou sua solução) para resolver determinado problema, impedindo que o aluno conheça outras
formas/versões e desenvolva sua própria argumentação.

 
A vivência como profissional de carreira jurídica se adéqua perfeitamente ao modelo de ensino de direito
que se pratica com habitualidade no Brasil, modelo que privilegia a dogmática jurídica e não o estudo
dos fenômenos sociais e sua repercussão na sociedade. O ensino do direito se faz com muita freqüência,
a partir do estudo da lei e, nessa perspectiva, nada melhor que um docente que conheça a lei e os casos
em que ela pode ser aplicada. (CARLINI, 2007, p. 330)

 
A docência pressupõe, também, que exista uma comunicação entre o professor e o aluno, diferente

de qualquer relação estipulada em outra carreira jurídica, pois a prática docente engloba uma dimensão de
cordialidade, humanismo, cooperação mútuas entre professor e aluno, colaboração recíproca, compreensão,
respeito e afeto.

Segundo Mello (2007, p. 64) o fato de o docente ter pouca consciência do papel que representa (ser
professor) traz ao menos duas conseqüências:

a)      baixo desempenho dos sujeitos da aprendizagem, que melhor apoiados e orientados poderiam
produzir melhores resultados;

b)      utilização, pelo professor, no seu dia-a-dia, de atitudes e idéias que não são as que, realmente,
acredita ou que gostaria de reproduzir.

Para que as instituições possam construir um corpo docente comprometido com a política
acadêmica adotada não basta que sejam profissionais titulados, mas sim  profissionais com um bom
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desempenho, que consigam empregar técnicas e dinâmicas metodológicas interativas com os alunos, pois a
sala de aula não pode ser um lugar de narração e sim um “palco de debates” (MELLO, 2007, p.64), onde irá
possibilitar a formação do raciocínio, da participação, da reflexão e da crítica.

 
 
3. IDENTIDADE DOCENTE PARA O PROFESSOR DE DIREITO
 
Diante dessa constatação, nota-se a importância de criar uma identidade como docente para o

professor de direito, desvinculando-o da atividade jurídica que possua além da docência, pois há a
necessidade do professor ser reconhecido por essa atividade, não compreendendo as aulas como algo
secundário em sua vida profissional.

Não se pode negar que, além da necessidade da identidade do professor, existem vários outros
fatores que são importantes para melhoria dos cursos de direito, que necessitam de amparo de diferentes
setores para aprimoramento, pela sociedade, dessa qualidade de ensino.

Mas o papel do professor é fundamental no auxílio para implementação de mudanças positivas no
curso, sobretudo se esse desejo de mudança vier apoiado no anseio dos alunos e da comunidade.

 
O docente é o ator do processo ensino-aprendizagem que deve estar permanentemente interessado em
cada um de seus alunos, também atores desse processo, incentivando-os na aprendizagem, motivando-os
a buscar novos conhecimentos e a construir uma reflexão crítica sobre eles, conhecendo suas
dificuldades e criando condições de superação delas, entusiasmando-os a pesquisar e a desenvolver
permanentemente as habilidades e competências necessárias para sua profissionalização. (CARLINI,
2007, p.333)

 
A maioria dos professores dos cursos de direito não têm noção da sua importância para a melhoria

dos cursos e, conseqüente, do ensino jurídico na sua totalidade, pois não possui uma identidade docente e
acaba não agregando novas possibilidades de atuação. Isso ocorre, mais comumente, no ensino privado, no
qual o professor não possui poder ativo nas decisões e, habitualmene, não atuam somente na área da
educação.

A educação cumpre um papel importante para os países ditos “emergentes” no século XXI, como o
Brasil, que possuem o conhecimento como único meio de alcançar melhores condições econômicas e sociais
de maneira efetiva.

Mas para educar adequadamente um povo, é preciso que tenhamos professores em condições de
realizar seu papel na relação ensino-aprendizagem e, também, na sociedade, rompendo com os limites
estabelecidos em sala de aula e assumindo, efetivamente, a função de educador e agente político e social.

No Brasil, ainda é comum a idéia de que é necessário treinamento de profissionais para atender as
demandas do setor produtivo do país, mas esse pensamento traz como conseqüência pouca participação do
docente nas decisões curriculares, reduzindo sua atuação. Os professores acabam por se preocupar com a
execução de suas disciplinas, distanciando-se do principal objetivo do curso de direito que é a formação
harmoniosa e integral de um profissional de nível superior.

Diante das necessidades de transformações sociais e da limitação do modelo de formação dos
docentes são de grande relevância as palavras de Anastasiou, Cavallet e Pimenta: “O avançar no processo da
docência e do desenvolvimento profissional, por meio da preparação pedagógica, não se dará em separado
de processos de desenvolvimento pessoal e institucional: esse é o desafio a ser hoje considerado na
construção da docência no ensino superior”. (2002, p.220)

O professor de direito não compreende sua responsabilidade perante a sociedade, mas cabe aqui
citar Rios apud Nalini que “em toda ação docente encontra-se uma dimensão técnica, uma dimensão política
e uma dimensão moral” (2007, p. 289).

A dimensão técnica é a mais simples e de fácil compreensão, pois o domínio do conhecimento
especializado é adquirido por quem exerce uma função meramente técnica. A dimensão política é algo que
tem que ser inerente a todo cidadão brasileiro, em decorrência do modelo de democracia participativa trazido
ao contexto a partir da Constituição de 1988. E, por fim, a dimensão ética, que é a mais importante, pois
significa a redução do espaço meramente jurídico; pois com ética teria a função de apaziguar uma série de
problemas jurídicos.

O direito possui encantos inexplorados. Ninguém achará maçante uma aula, se o professor conseguir
mostrar ao seu aluno que é o direito que redime as pessoas de suas angústias. O direito neutraliza as
diferenças, premia as ações de acordo com seu mérito, restaura situações afetadas por desequilíbrio,
restitui a paz, o patrimônio e a liberdade. As situações de injustiça vivenciadas pelo alunado precisam
ser trazidas ao ambiente universitário. Para merecerem análise e a alternativa de encaminhamento para a
solução possível. Com esse proceder, não haverá desencanto, nem passividade, muito menos sensaboria.
(NALINI, 2007, p. 291)

 
O ambiente de ensino superior é local ideal para a análise crítica do conhecimento construído e para

a pesquisa de possibilidade de construção de novos conhecimentos a partir da atividade profissional exercida,
mas o docente tem que levar em consideração que essa é apenas uma visão da realidade social e não significa
que esta é a mais adequada ou correta.
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A identidade do docente de direito não deve se basear apenas nas opções feitas no cotidiano
profissional como se fossem únicas, mas sim, buscar outras possibilidades para que o aluno possa discernir a
melhor opção, com embasamento mais consistente.

Observa-se que é necessário, também, ao docente de direito criar uma nova postura com relação à
dimensão de autoridade em sala de aula, não reproduzindo em sua atuação docente resquícios de postura
adquirida em outras carreiras jurídicas, pois a docência comporta uma dimensão afetiva, solidária, que une
aprendizes e professores em busca de objetivos comuns.

Outro fator relevante para identidade do professor de direito é o domínio de aspectos inerentes à
atividade docente, como teorias, estudos, métodos e técnicas de ensino-aprendizagem. Requer, ainda, para
construção dessa identidade que o docente tenha uma maior proximidade com a instituição que leciona, para
que exista a possibilidade de promover debates sobre as condições de ensino-aprendizagem e sua
conseqüente melhoria.

Segundo CARLINI
 

A construção da identidade docente inclui, necessariamente, responsabilidade por todos os aspectos que
compõem a formação do aluno, colocando por terra a idéia de que o papel do professor se resume ao seu
trabalho em sala de aula, que não lhe cabe agir intervindo na instituição, na forma de sua organização ou
na forma como os alunos são tratados por ela. (2007, p.338)

 
Mello (2007, p. 70) entende que o desenvolvimento da profissão de docente universitário deve

necessariamente iniciar pelo conhecimento da realidade educacional, promovendo um diagnóstico desta
realidade e discutindo com seus pares uma proposta para ser colocada em ação, abrangendo, assim, toda
coletividade docente. Outro aspecto, que deve ser considerado, também, é o tempo, pois requer o
restabelecimento de objetivos, etapas e encaminhamentos para o trabalho com os problemas diagnosticados,
a fim de transformá-los em metas.

Outro ponto de destaque, para este autor, é a busca de condições concretas de efetivação das
mudanças, contando com o apoio institucional, envolvendo a construção e a sistematização do coletivo que
se pretende atender; mas destacando que a adesão a este trabalho deve ser voluntária.

 
Realça-se que o professor deve efetivamente dominar os conteúdos da disciplina que ministra,
conhecendo de forma segura as ciências correlatas, tendo, portanto uma sólida formação técnico-
científico. Deve igualmente, conhecer na prática seu ramo do conhecimento, o que permite fazer as
devidas interseções entre a teoria e a prática (formação prática). Deve ser comprometido com sua
missão, entendendo o processo educacional como no mínimo um pacto de solidariedade entre as
gerações, dando uma visão própria de educação, do próprio homem e do mundo (formação política).
Mas, como se não bastasse, o professor deve ter conhecimento pedagógico específico (formação
pedagógica), porquanto a função primordial do professor é justamente fazer a mediação entre o
conhecimento e seus alunos. Assim, somente com o conhecimento específico desta tão nobre atividade é
que poderá vislumbrar um resultado seguramente positivo. Ser um bom professor, não é uma questão de
dom , mas sim uma conjugação entre conhecimento, reflexões, práticas e ações, que resultam na
aquisição de competências específicas e no desenvolvimento de habilidades necessárias. (ASSIS,
SOUZA E SOUZA JÚNIOR; 2004, p. 09)

 
Logo, pode-ser afirmar que a construção de uma identidade docente, para o professor dos cursos

jurídicos é de suma importância para que a formação do aluno de direito seja mais crítica e,
consequentemente, que este aluno esteja preparado pra os desafios do mundo contemporâneo. Essa
identidade se constrói e reconstrói no dia-a-dia a partir de experiências pessoais e coletivas vividas e
refletidas, exigindo, para isso, muito trabalho, estudo, ação, reflexão sobre a ação e novas ações a partir
disso.

 
 

CONCLUSÃO
 
Após esse estudo, pode-se compreender que a figura de um professor de direito reflexivo pode

modificar, não só a formação de seus alunos, mas também a maneira como as instituições conduzem seus
cursos.

Desde a instalação dos cursos jurídicos no Brasil já nota-se uma massificação no ensino do Direito,
visto que os professores eram notáveis juristas que somente reproduziam as leis para seus alunos, com a
preocupação exclusiva de formar profissionais que exerceriam cargos públicos, não tendo interesse em
formar cidadãos críticos, mas sim aqueles que protegessem a política estatal, trazendo esta maneira de
ensinar vestígios até os dias atuais.

Na atualidade, o professor universitário tem uma grande responsabilidade na formação de
profissionais qualificados, além de cidadãos atuantes na sociedade, logo, o professor de ensino do direito
deve ser o mediador na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, para tanto é necessário que
compreenda sua responsabilidade e a importância de sua influência sobre os alunos em formação.

A identidade do docente jurídico pode ser entendida, como aquele profissional que independente da
atividade que exerce, em outras carreiras jurídicas, compreende docência como dedicação exclusiva, sempre
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estudando, se renovando, ensinando, impondo respeito, criando vínculos entre aluno e professor, valorizando
o ensino-aprendizagem.

Se o docente de direito realmente agregar à sua atuação essas características, estará construindo a
identidade de educador e de profissional atuante em sua carreira, trazendo confiança para os alunos e as
instituições das quais prestar serviço, além de auxiliar na construção de uma sociedade igualitária e justa. 
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REFORMAS CURRICULARES: A PESQUISA NO CURSO DE DIREITO

CURRICULAR REFORMS: THE RESEARCH IN THE LAW COURSE

Newton Carlos Freire Pereira

RESUMO
O presente artigo discute as recentes reformas curriculares empreendidas a partir do início do terceiro
milênio protagonizando reflexões e mudanças no âmbito da formação do bacharel em Direito, com enfoque
na atividade de investigação científica como referencial para potencializar a qualidade do formando nas
instituições de ensino superior. Objetiva-se analisar a relevância da pesquisa no ensino jurídico como forma
de aprofundar os conhecimentos doutrinais e teóricos na formação do bacharel, com ressalte na perspectiva
social e política inserida no Direito. Devido à abrangência que a temática comporta, problematizo a seguinte
questão para investigação: as reformas curriculares empreendidas nos cursos de Direito comportam a
atividade de pesquisa como fundamento na formação do bacharel? Que impactos tais reformas empreendem
na formação do professor dos cursos jurídicos? A relação teoria-prática é relevante para elevação do nível da
qualidade da formação do bacharel? Utilizar-se-á a abordagem qualitativa, desenvolvida pela pesquisa
bibliográfica, ancorada em estudiosos do ensino jurídico no Brasil, mediante a sistematização da revisão
bibliográfica expressa em livros, artigos, periódicos.
PALAVRAS-CHAVES: reforma curricular, pesquisa, qualidade, curso de Direito

ABSTRACT
The present article shows the recent curricular reforms undertaken from the beginning of the third millennium
carrying out reflections and changes in the scope of the formation of the bachelor in law, with approach in
the activity of scientific inquiry as referential of potentiating the quality of forming at the high school
institutions. Objective to analyze the relevance of the research in law education as form to deepen the
doctrinal and theoretical knowledge in the bachelor formation, with it stands out in the social perspective and
inserted politics in the Rights. Due to the thematic floodgate inclusion the following question for inquiry are
problematized: the undertaken curricular reforms in the law school courses hold the activity of research as
bedding in the bachelor formation? What impacts such reforms undertake in the formation of the law
professors courses? The theory-practice relationship is relevant to improve the quality level of bachelor
formation? The qualitative method will be used, developed by bibliographical research, anchored in studious
of law education in Brazil, for the systematization of the bibliographical revision in books, articles, periodics.
KEYWORDS: curricular, reform, research, quality, law school course

NOTAS INTRODUTÓRIA

 

As reformas curriculares do curso de Direito tem aprofundado as discussões em torno da utilização da
pesquisa na formação do bacharel com vistas a superar a dimensão tecnicista que por décadas se manifestou
no desenho curricular pautado na instrumentalização do estudante para uso da norma e dos procedimentos
processuais como eixo central da formação.

A pós modernidade caracteriza-se pela complexidade e a pluralidade dos sujeitos, o que comporta um
currículo em níveis de abrangência que leve a reflexão critica do bacharel em torno dos problemas gerais e
específicos tratados no Direito. A pesquisa na atividade jurídica tem se colocado à parte na formação do
bacharel, resultando no esvaziamento do debate cientifico, em favor da valorização do domínio do
instrumental nos meios acadêmicos.

O exame da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB reforça o posicionamento tecnicista no currículo dos
cursos brasileiros, a partir do modelo dos instrumentos de avaliação utilizados para habilitar o bacharel ao
exercício da advocacia, tornando-se o principal referencial para a formação com o fortalecimento dos
espaços destinados à prática jurídica.

A pesquisa no curso de Direito limita-se basicamente a busca e identificação nos manuais normativos capazes
de instruir os acadêmicos quanto a aplicabilidade dos postulados, tornando o ensino mecânico, técnico e
instrumental; superficial para a formação de um profissional capaz de dialogar e participar na construção e
transformação da sociedade.

A limitação da atividade de pesquisa nos cursos jurídicos se reflete na formação do professor; pois os
quadros docentes são compostos por profissionais com larga experiência e habilidade quanto ao uso dos
instrumentos processuais, mas com lacunas no domínio da prática da pesquisa, devido à ausência da
formação acadêmica em nível de mestrado e doutorado.

Assim, é impossível exigir uma formação no curso de Direito com ênfase na pesquisa, quando os docentes
não estão habilitados para tal, o que reforça nos cursos jurídicos o viés tecnicista, esgotando a formação o
caráter acadêmico e científico. É importante assinalar que a educação superior caracteriza-se pela tríade
ensino-pesquisa-extensão, logo a formação do bacharel em Direito deve contemplar o mínimo de vivência do
aluno nessas atividades para que ele possa responder aos desafios impostos pela sociedade pós moderna.

Pautado nos princípios do dogmatismo[1], o ensino jurídico tem caminhado em favor da instrumentalização
do estudante para ação na realidade a partir do uso dos dispositivos legais, o que limita a reflexão e a busca
de novas alternativas de compreensão do papel do Direito na sociedade.
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A inserção da pesquisa nas atividades acadêmicas constitui-se no desafio posto aos currículos como forma de
garantir a elevação do nível da qualidade da formação do bacharel, avançando em direção ao diálogo do
Direito com as ciências afins, tornando possível abordar o fenômeno jurídico numa perspectiva
interdisciplinar.

 

AS REFORMAS CURRICULARES E SEUS IMPACTOS NO ENSINO DO DIREITO

 

As reformas curriculares realizadas no curso de Direito apresentam ressonância na prática docente em função
da necessidade de promover adequações no ensino com a finalidade de formar o bacharel capaz de intervir na
realidade contemporânea[2]. No entanto, é possível perceber que as mudanças apresentadas fortalecem o
viés tecnicista na medida em que priorizam a prática em detrimento à atividade investigativa, acentuando-se
o valor qualitativo da formação a partir de espaços educativos onde o prospectivo advogado pode exercer os
primeiros passos da advocacia nos Núcleos de Prática Jurídica - NPJ, estruturados nas instituições para
atender as exigências do Ministério da Educação.

Mesmo com as "inovações" implementadas a partir da Resolução nº 09 do Conselho Nacional de Educação,
de 29 de setembro de 2004 que prevê dentre outras condições para o funcionamento do curso de Direito, as
atividades complementares, flexibilizando o currículo para o desenvolvimento da pesquisa, tal iniciativa ainda
é incipiente para fomentar a investigação científica na formação do bacharel.

O caráter livresco no ensino do Direito perdura no cotidiano das salas de aula apenas com a finalidade de
desenvolver competências e habilidades quanto ao manuseio dos manuais e dos instrumentos processuais
necessários ao prospectivo profissional postular as argüições em favor do reclamante nas diversas varas, de
modo que o professor deve buscar uma abordagem do fenômeno jurídico que promova no aluno o
desenvolvimento de suas capacidades de leitura e interpretação, sem olvidar do estímulo constante à
produção textual e à manifestação oral do seu aprendizado. A aula, especialmente a expositiva, não deve ser
a exclusiva forma de abordagem do mundo do Direito, mas deve configurar-se apenas como momento de
produção de sínteses, onde a intervenção do professor se torna, neste viés, indispensável. (CERQUEIRA e
FRAGALE FILHO, 2007, p. 09).

A Portaria nº 1.886 de 30 de dezembro de 1994 em seu artigo 3º dá orientações quanto a estruturação
curricular dos cursos jurídicos incluindo as atividades de ensino, pesquisa e extensão, interligadas e
obrigatórias, segundo programação e distribuição aprovada pela própria instituição de ensino superior, de
forma a atender às necessidades de formação fundamental, sociopolítica, técnico-jurídica e prática do
estudante.

A fim de cumprir com o estabelecido na referida portaria, e para contemplar a pesquisa como parte
integrante da formação do bacharel, os cursos devem programar projetos de pesquisa para exercitar a
atividade de investigação e produção do conhecimento na área jurídica.

A atividade de pesquisa propicia o domínio dos métodos e das técnicas de investigação científica, necessárias
para a futura formação docente em nível de mestrado e doutorado. Assim, a iniciação científica pode ser
fortalecida para incentivar e municiar o acadêmico na inserção da pesquisa como parte para a formação da
docência.

O processo científico em determinados momentos é escamoteado mediante atividades que fazem parte do
ensino, com destaque a trabalhos de cunho bibliográfico, estudos de caso, trabalhos de campo, ou em
escritórios de advocacia, que são insuficientes para proporcionar aos alunos o domínio das técnicas, dos
métodos e do referencial teórico suficiente para concessão do status de pesquisa científica[3].

A inexistência de projetos de pesquisa na maioria dos cursos de Direito apenas comprova a fragilidade da
formação do docente que atua nos cursos e que em sua maioria só contam com experiência forense,
insuficiente para orientar os alunos no caminho do aprendizado do percurso investigativo de um fato,
obedecendo ao método científico.

Submetido ao modelo mercantilista com o apoio do Estado, a atividade de pesquisa no currículo dos cursos
de Direito serve apenas para dar eloqüência da suposta qualidade da formação do bacharel, sem que haja
realmente uma ação dos órgãos fiscalizadores do Ministério da Educação, quanto ao cumprimento de fato
das normas relativas ao funcionamento dos cursos de Direito.

Embora a faculdade de Direito tenha passado por reformas substanciais a partir do Parecer CES/CNE nº
142/02, percebe-se que a pesquisa como elemento central na formação do bacharel insere-se apenas como
elemento complementador, muitas vezes, com relevo na construção do trabalho monográfico, o que não é
suficiente para projetar o ponto de partida para os futuros docentes em nível de mestrado e doutorado.

 

O currículo tem sido mostrado historicamente como o grande vilão do ensino do Direito. A sua defasagem se
atribui grande parte dos males ali presentes. Como conseqüência, a maioria das propostas de reforma inicia
por essa instância, acreditando poder resolver uma crise estrutural através de um novo conjunto normativo e
de um novo currículo. O vício positivista se instala, historicamente, também nas proposições das reformas.
Prova disso é que mais de cem anos de continuadas mudanças curriculares não tem resolvido nenhum dos
problemas básicos do Ensino do Direito. (RODRIGUES e JUNQUEIRA, 2002, p. 52).
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As reformas curriculares adotadas no curso de Direito tem repetido o viés positivista no ensino, assumindo
uma postura modernizadora conservadora que impede maior dinamicidade no curso. Submetida à lógica dos
grupos que mantém o poder no Estado o Direito não avança em mudar a configuração da estrutura do
ensino, supervalorizando os profissionais com experiência técnica para ocupar o espaço da docência e
desvalorizando a formação acadêmico-científica, como pressuposto indispensável para o exercício do
magistério nos cursos jurídicos.

As reformas efetivadas no curso de Direito tem apontado para o direcionamento do currículo voltado ao
cenário construído no mundo do trabalho. Para Rodrigues (2002, p. 33), as mudanças propostas em 1991
pelo Conselho Federal da OAB abrigaram um conjunto de medidas destinadas a sistematizar o conhecimento
em vista de novos desafios que se revelam no cenário global, que exigem uma leitura crítica da realidade em
sua complexidade, de modo que a organização curricular:

 

Deve ter uma composição tridimensional integrada, interligando-se disciplinas de formação geral, disciplinas
profissionalizantes e atividades práticas. As disciplinas de formação geral devem desenvolver a formação
fundamental do aluno, capacitando-o ao raciocínio jurídico, a interdisciplinaridade, a reflexão crítica, as
transformações sociais e jurídicas [...] as disciplinas profissionalizantes devem igualmente observar uma
perspectiva crítica, capacitando o futuro profissional a enfrentar as transformações que o futuro for
determinando. (RODRIGUES, Horácio Wanderlei e JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Ensino do Direito no
Brasil. Diretrizes Curriculares e Avaliação das Condições de Ensino. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2002,
p. 34).

 

Percebe-se que as reformas projetadas para o curso de Direito conforme sugeridas pelos órgãos
representativos de classe ainda no início da década de 1990 não se efetivaram de imediato, o que revela
limitações quanto a sistematização do conhecimento e da prática necessária para a formação do bacharel na
área. Dessa forma, compreende-se que os avanços no curso não dependem basicamente da reflexão dos
intelectuais da área e dos órgãos de classe.

O desenho curricular, ao buscar uma aproximação com a realidade social do Brasil, possibilita avançar na
formação de um bacharel dotado de uma leitura crítica do quadro sócio-político e capaz de questionar a
operacionalidade das normas.

 

A CRISE DOS PARADIGMAS CIENTÍFICOS NA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO

A produção científica dos períodos que antecederam o século XX é expressa na vida social demonstrando o
atraso que vivemos em termos de novas produções no campo do conhecimento. Por outro lado prevalece
nos últimos séculos uma visão de ciência pautada nos valores cartesianos e newtonianos em que o princípio
da racionalidade legitimou e hierarquizou o saber ampliando as barreiras da desigualdade.

O paradigma dominante é pautado nos valores da racionalidade predominando os princípios matemáticos e
racionais das ciências naturais e nem relações com as ciências sociais. O modelo global de racionalidade nega
outras formas de conhecimento que não se assentam em suas caracterizações descritas segundo o discurso
do método cartesiano[4].

A dicotomia entre a natureza e o ser humano é apresentada no paradigma dominante[5] revelando a
prevalecência da matemática enquanto meio de experimentação e observação dos fenômenos em bases
quantitativas e ausentes de particularizações, uma vez que a totalidade é assumida num único modelo de
produzir ciência para toda humanidade.

Orientado por leis que regem o mundo segundo uma ordem e estabilidade determinada pelas ciências
naturais, o paradigma dominante destaca em suas concepções o determinismo mecanicista[6].

A crise do paradigma dominante revela-se em meio a um sucessivo quadro de condições plurais vivenciadas
no espaço social, sendo, portanto incapaz a este modelo explicar o modo plural da vida social e assim o local
passa a ter relevância na explicação dos fatos e das relações que se processam entre o homem e a natureza.

A dimensão quantitativa não é mais suficiente para explicar as relações em meio à sociedade, superando o
modelo que a ciência moderna imputou para validar o conhecimento. O paradigma emergente se assenta na
dimensão social em que o conhecimento se apresenta a partir das relações que ciência estabelece com a
sociedade; e nesse caso, ela sofre metamorfoses decorrentes das interações que se apresentam no espaço de
construção do conhecimento[7].

A superação da quantificação é assumida segundo valores sociais que o conhecimento apresenta em sua
relação dialética com o meio e com os sujeitos que dele participam na elaboração de um modelo capaz de
responder aos homens sua condição diversa. A superação das características matematizadas e hierarquizadas
que o conhecimento apresentou é assumida no campo da valorização social que a produção cientifica
apresenta.

A dominação que levou a ampliação da desigualdade teve na ciência a serviço dos interesses burgueses uma
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relação fragmentada entre as ciências naturais e as ciências sociais, de modo que a valorização da dimensão
humana é caracterizada no paradigma emergente em que todo conhecimento é local e total, implicando na
reflexão sobre a relevância dos diferentes saberes.

A relação sujeito-objeto é expressa na perspectiva do conhecimento se constituir como autoconhecimento,
implicando na valorização das dimensões e relações dialéticas que os diferentes sujeitos apresentam na vida
social, e no instante que as relações entre o conhecimento científico e a vida social se estreitam, ele passa a
senso comum devido sua massificação em todos os recantos, respeitando a pluralidade e as diferentes formas
historicamente manifestas de compreender a realidade.

Segundo Boaventura Santos o final do século XX revela uma situação na ciência que remonta os séculos
anteriores uma vez que grande parte dos conhecimentos usados é decorrente das descobertas anteriores a
nossa época.

Todo potencial tecnológico e científico que se manifesta nos dias atuais atesta que o século XXI ainda não
começou ao mesmo tempo em que o rigor da ciência é questionado, tendo em vista seus resultados que
assumem cada vez mais situações complexas[8].

A ciência, ao investigar a realidade considera as limitações em relação a apreensão do mundo em sua
totalidade. Para Morin (2004), o conhecimento científico curvou-se diante da imensa complexidade que a
vida moderna apresenta, sendo impossível investigar e esgotar um objeto.

A ciência deve mudar sua forma de facilitar a vida humana, proporcionando um retorno às coisas simples que
melhoram as condições de vida dos homens como foi defendido há dois séculos por Rousseau.

Substituir o conhecimento vulgar pelo conhecimento científico não tem conseguido diminuir as condições de
desigualdade e promover o bem estar na sociedade global. Assim a revolução coperniana das ciências no
século XVI ainda nos deixa perplexos face aos resultados que se apresentam.

Ao se voltar aos interesses do poder econômico e político, a ciência se limitou à pesquisa de interesses de
grupos que detém o poder de vincular o conhecimento para elevar suas riquezas e alargar o fosso de
desigualdade na sociedade global.

A complexidade apresentada no campo das ciências tem resultado na elaboração de uma situação
hegemônica do pensamento científico em meio à tecnologia que ela oferece para suprir as necessidades de
uma minoria; ao passo que a grande parte da população é restringida de se beneficiar com os resultados e das
descobertas científicas.

As distinções entre o conhecimento científico e o vulgar apontam para uma condição hierárquica que a
ciência construiu na sociedade deram origem a um abismo entre os que podem e os que não podem ter
acesso aos resultados que ela oferece.

Boaventura Santos destaca que o modelo de racionalidade que orienta a ciência moderna decorrente do
século XVI e caracteriza-se pela prevalecência das ciências naturais, em que os princípios de racionalidade
assumem todas as esferas humanas, sendo esta sua principal marca.

Os modelos newtonianos e cartesianos se apresentam como os principais traços do paradigma dominante em
que a racionalidade dos fatos é a essência chegando a separar as relações homem-natureza. O domínio da
racionalidade construída segundo as bases matemáticas prevalece na compreensão de mundo e na
investigação dos fatos, privilegiando os valores quantitativos.

A complexidade do mundo passa a ser explicada por um corpo de homens que detém o conhecimento e as
explicações para os fenômenos. Esse quadro é orientado pelas leis do conhecimento que dão os princípios a
serem seguidos na elaboração do saber disponibilizado à sociedade global[9].

A objetividade que predominou nas ciências sociais foi influenciada pelos valores da cientificidade que o
paradigma dominante apresentou na explicação do homem e seu comportamento social.

A ciência social será sempre subjetiva, assumindo critérios epistemológicos particulares. Esta concepção de
ciência que supera os laços do positivismo e sua visão mecanicista distingue o ser humano do ser social
revela outro estado de natureza capaz de ser compreendido em sua diversidade.

A noção de diversidade orientou as pesquisas nas ciências sociais com a finalidade de revelar novas formas
de apreensão da realidade. A crise da racionalidade é irreversível dada a condição de pluralidade que se
manifesta no plano global, em que novas relações se apresentam na sociedade e as perspectivas quanto ao
conhecimento tomam outras direções superando a objetividade científica.

A ciência ocidental ao se tornar o modelo de investigação da realidade, apropriada pela burguesia para
produzir o conhecimento com o objetivo de elevar as perspectivas de acumulação, desprezou o saber popular
e o conhecimento de diversas culturas, estabelecendo valores de juízos inferiores.

Os princípios da matematização, precisão, racionalidade, não conseguem responder aos anseios que a
sociedade expressa, assim o rigor do conhecimento segundo sua visão determinística e mecanicista passam a
ser questionados na crise do paradigma newtoniano.

O determinismo dá lugar a novas relações expressas no conhecimento em que as reflexões sobre a ciência e
seu papel na sociedade levam a intensos questionamentos quanto a sua presença na vida prática.

Os questionamentos em torno da causalidade que fundamenta os valores positivistas que se assumiram na
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produção do conhecimento apontam para grandes reflexões no campo filosófico em que novos saberes
emergem como forma de explicação do mundo que não pode ser concebido apenas numa única ótica, nem
tampouco ser investigado segundo uma concepção científica unilateral.

A ciência articulada aos interesses do capital impulsionou o processo de industrialização, ao mesmo tempo
em que estratificou as relações de poder no mundo científico e no social. Assim a crise do paradigma
dominante destaca a superação da racionalidade na construção do conhecimento levando à adoção de um
novo paradigma, capaz de tornar o ato de conhecer uma aventura encantada.

A ciência, ao ser controlada pelos grupos detentores do poder econômico desenvolve projetos de pesquisas e
estudos para disponibilizar novos produtos de consumo. O paradigma emergente é resultante da síntese das
especulações que se fazem no plano da imaginação sociológica quanto às diferentes formas de se conceber o
conhecimento. Nesse caso a valorização do social emerge como enfoque central em suas caracterizações.

 

Todo conhecimento cientifico natural é conhecimento social e nesse aspecto é observado o quanto a
dimensão social se revela como princípio orientador da produção do conhecimento em que o homem é
projetado para conhecer suas relações e possibilidades de transformação de sua realidade, por meio de
interações que se fazem no plano das condições sociais em que vive (SANTOS, 2005, p.112).

 

O conhecimento do paradigma emergente funda-se nas constantes superações que as relações dicotômicas
apresentaram no campo das ciências, que fragmentaram as ciências naturais das ciências sociais e o novo
sentido que se dá está relacionado a novos modelos explicativos da realidade.

A superação da racionalidade é o enfoque central que se assume no paradigma emergente em que o sentido
global que a revolução científica oferece para expressar as novas situações no campo da ciência é orientado
por valores sociais[10]. Assim a superação da dicotomia entre ciências naturais e sociais, busca revalorizar
os estudos humanísticos.

A concepção humanística coloca o ser, enquanto sujeito e autor do mundo e que interage num processo
dialético para conhecer a realidade, e dessa forma conhecer suas relações na vida social.

Na pós modernidade, todo conhecimento é local e total no sentido de caracterizar-se em suas
especificidades, e cada vez mais se parcelam os saberes em torno de suas hiper especializações.  No
paradigma emergente o conhecimento é total, pois ele se adapta às diferentes formas de vida e existência
humana. Por outro lado, sendo local ele é capaz de reconstruir novos espaços, não se colocando como
determinístico, mas refletindo sobre a pluralidade metodológica que se apresenta em diferentes linguagens
que assume.

A aproximação entre as ciências sociais e as naturais permite a construção de um quadro de tolerância nas
relações apresentadas na sociedade, assim a composição transdisciplinar do conhecimento é expressa no
meio social.

A relação que o conhecimento expressa a dimensão humana que se assenta a partir da participação do sujeito
no processo de criação. Assim nas ciências, o homem constrói diretamente a partir de uma relação dialética
com o mundo e com suas condições um autoconhecimento considerando a realidade que vivencia.

A relação sujeito-objeto leva a um constante quadro reflexivo das dimensões em que se baseiam os
conhecimentos na vida social, e então no paradigma emergente o caráter autobiográfico e auto-referenciável
da ciência é assumido como enfoque central nas suas considerações.

A perspectiva da incerteza leva a uma constante busca da transformação do real em que o senso crítico é
capaz de responder às necessidades que se apresentam em relação ao conhecimento e na relação sujeito-
objeto estes valores estão manifestos.

Todo conhecimento científico visa constituir-se em senso comum a partir de sua ação e sentido que é dado
para a vida social. A superação da hierarquização e elitismo que o conhecimento produzido pela ciência
assumiu deve ser exercitado na sociedade como forma de construir novas relações entre os sujeitos[11].

No instante que o conhecimento científico constitui-se em senso comum ele é capaz de transcender os
reduzidos espaços que assumiu anteriormente, colocando seu acesso em condições de igualdade para todos
na sociedade, e nesse caso a valorização do saber a serviço dos interesses sociais passa a ter sentido no
instante que ele torna-se senso comum, possibilitando discussão e acesso para todos.

 

OS IMPACTOS DO PARADIGMA EMERGENTE NA PESQUISA NO CURSO DE DIREITO

De acordo com a LDB 9.394/96 em seu artigo 43, a educação superior tem como finalidade estimular a
criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, de modo que é por
meio dele que se incentiva a pesquisa voltada a descoberta de bens e demandas da sociedade. Assim, a
caracterização do ensino superior o faz de forma particularizada, proporcionando ao aluno desenvolver sua
criatividade, desvendar situações e problemas através do uso de métodos e técnicas de investigação cientifica
que geram conhecimentos.
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Conforme é apresentado no Inciso III, o incentivo do trabalho de pesquisa e investigação científica vem
trazer inovações no campo das ciências, revelando condições de avanço para a sociedade.

A pesquisa no curso de Direito é um dos caminhos que possibilitam a aprimoramento social, especialmente
na compreensão da complexidade descrita no fenômeno jurídico em decorrência do reconhecimento da
pluralidade. Conforme é apresentado no inciso VI do artigo 43 da LDB 9.394/96 o ensino superior
possibilita ao aluno conhecer os problemas do mundo presente, destacando aqueles que estão mais perto de
sua realidade, de modo que o incentivo à pesquisa nos cursos jurídicos pode trazer benefícios para a
sociedade em geral.

Conforme prevê o artigo 44 da LDB 9.394/96, a educação superior abrange cursos e programas de
graduação, pós-graduação e extensão, possibilitando ao aluno condições de exercer a atividade de pesquisa
em níveis cada vez mais profundos e possibilitando que ele se torne um pesquisador.

A atividade de pesquisa no curso de Direito reserva-se à pós-graduação e não há uma articulação com a
graduação para socialização dos estudos desenvolvidos por pesquisadores, o que representa sucessivas
perdas na qualidade da formação do bacharel[12].

A pesquisa no campo das ciências jurídicas tem contribuído para o avanço social, de modo que é necessário
que as instituições de ensino incentivem essa atividade para contribuir com tal desenvolvimento social,
político e cultural, a partir do contato do aluno com o objeto de estudo, tornando possível a produção do
conhecimento.

Nesta atividade, o envolvimento dos professores é de fundamental importância, seja na coordenação, ou na
prática investigativa, resultando na produção de conhecimento científico. Assim, a construção da cultura
investigativa no curso de Direito exige mudanças radicais quanto a qualificação do quadro docente,
especialmente em mestrado e doutorado, pois é na pós-graduação que de fato o aprendizado da pesquisa é
exercitado e consolidado.

As reformas curriculares apontam para a pesquisa como base fundamental na formação do bacharel, no
entanto, para materializar tal processo é essencial que a docência seja exercida por profissionais com
titulação suficiente para exercer o magistério, principalmente, mestres e doutores com vivência na prática
investigativa que podem contribuir para transformar a prática pedagógica cristalizada nos cursos jurídicos, a
partir da presença de profissionais com experiência forense e prática, contudo, sem o respaldo pedagógico
suficiente para o exercício da arte de ensinar o Direito.

 

APROXIMAÇÕES CONCLUSIVAS

A reflexão sobre o curso de Direito à luz das reformas curriculares vem trazer um novo mote para discussão
com base na perspectiva social que a profissão deve desenhar em decorrência das mudanças experimentadas
na sociedade e que induzem a revisão das normas.

O paradigma emergente, ao valorizar a subjetividade do conhecimento coloca em cheque as práticas
educativas tradicionais, e em especial no ensino do Direito, a positividade dá lugar ao diálogo como ponto de
partida para compreender a relação da norma com a sociedade.

Aproximar o curso da realidade social é fundamental para construção do conhecimento capaz de levar a
compreensão da complexidade em que o direto se insere, reconhecendo a possibilidade de superação do foco
positivista na prática educativa.

A investigação do conhecimento jurídico como parte componente da formação do bacharel em Direito é o
ponto de partida para elevar a qualidade do ensino. Os cursos precisam incentivar a pesquisa desde o
primeiro ano, como forma de superação do ensino verbal, repetitivo e memorizador, que ainda persiste nas
instituições de ensino superior para a formação do advogado.

As reformas experimentadas no currículo do curso de Direito tem contribuído para fortalecer o processo
interdisciplinar como referencial na formação do bacharel, reconhecendo a necessidade de aprofundar a
leitura de mundo e de sociedade, essencial para uma atuação mais eficaz.

A superação do modelo positivista na formatação do currículo do curso alcança representatividade no
sentido de transpor o ensino pragmático, de cunho tecnicista, esvaziado de fundamentação teórica e
metodológica suficiente para inserir o bacharel na pesquisa com a finalidade de aprofundar o saber jurídico.

Orientado segundo as relações estabelecidas no mercado, o currículo do ensino jurídico tende a preparar o
estudante para alternativas de acesso ao mundo do trabalho, deixando em segundo plano a formação social,
política e científica, reduzindo a participação do jurista na discussão dos problemas sociais.

A crise enfrentada nos cursos de Direito brasileiros decorre em parte da distância do currículo em relação a
realidade vivenciada na sociedade, tornando-o incapaz de dialogar e construir alternativas significativas
voltadas ao bem estar comum.

É fundamental que se desenhe uma matriz curricular que exerça o diálogo com a sociedade, interligando
conhecimentos das ciências sociais que sejam capazes de subsidiar a leitura crítica da realidade. É importante
considerar que as reformas curriculares no curso de Direito efetivadas a partir da década de 1990 estiveram
orientadas pela lógica do mercado, deixando de lado da formação a perspectiva crítica social e política.
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[1] A dogmática, como o próprio termo parece significar no senso comum, é uma forma de conhecimento
que se estrutura a partir de dogmas, ou pontos de partida inquestionáveis para o Direito. Esses pontos de
partida são definidos de forma a criar limites à aplicação do Direito positivo, ou seja, o Direito vigente no
contexto da cidadania. Um dos motivos da existência da dogmática jurídica é a criação de condições para a
formulação e decisão dos conflitos dentro do campo jurídico. (PORTO, Inês da Fonseca. Ensino Jurídico,
Diálogos com a Imaginação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2000, p.53).

[2][2] Com o advento da modernidade, deixa de haver a crença em uma autoridade última, capaz de servir
como fonte de legitimação e da qual pudessem emanar valores capazes de agregar os homens em torno de
um projeto coletivo [...] a fragmentação, característica da modernidade, vai implicar a impossibilidade de os
homens identificarem a si mesmos dentro de uma única possibilidade significativa, levando-os a abrirem a
infinitas opções de articulação de sentido. (CERQUEIRA, Daniel Torres e FRAGALE FILHO, Roberto. O
ensino jurídico em debate. São Paulo: Millenium, 2002, p. 16)

[3] Se a redução do direito ao Estado converteu o direito num instrumento do Estado, a redução do Estado
ao direito não converteu o Estado num instrumento do direito: o direito perdeu poder e autonomia no
mesmo processo político que os concedeu ao Estado [...] a medida que o direito foi politizado, enquanto
direito estatal, foi também cientificizado, contribuindo, assim, pela sua reconstrução científica do Estado,
para despolitizar o próprio Estado: a dominação política passou a legitimar-se enquanto dominação técnico-
jurídica (SANTOS, 2005, p. 143).

[4] A matemática fornece a ciência moderna, não só o instrumento privilegiado de análise, como também a
lógica da investigação [...] em primeiro lugar, conhecer significa quantificar. O rigor científico afere-se pelo
rigor das medições. As qualidades intrínsecas do objecto são, por assim dizer, desqualificadas e em seu lugar
passam a imperar as quantidades em que eventualmente se podem traduzir. O que não é quantificável é
cientificamente irrelevante. (SANTOS, Boaventura da Silva. A Crítica da Razão Indolente. São Paulo:
Cortez, 2005, p.63)

[5] É um conhecimento causal que aspira à formulação de leis, à luz de regularidades observadas, com vistas
a prever o comportamento futuro dos fenômenos. (Idem, p. 63)

[6] O modo como o modelo mecanicista foi assumido [...] consistiu em aplicar, na medida do possível, ao
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estudo da sociedade, todos os princípios epistemológicos e metodológicos que dominavam o estudo da
natureza desde o século XVI. (Ibidem, p. 65)

[7] A ciência social será sempre uma ciência subjetiva e não objectiva como as ciências naturais; tem de
compreender os fenômenos sociais a partir das atitudes mentais e do sentido que os agentes conferem às suas
acções, para o que é necessário utilizar métodos de investigação e mesmo critérios epistemológicos
diferentes dos correntes nas ciências naturais, métodos qualitativos em vez de quantitativos, com vistas à
obtenção de um conhecimento intersubjectivo, descritivo e compreensivo, em vez de um conhecimento
objectivo, explicativo e nomotético. (op.cit, p. 67)

[8] A ciência jurídica não tem por finalidade nenhum esquema de justificação do mundo ou da realidade
normativa de uma sociedade dada [...] dessa forma, a necessidade de criação de uma ciência jurídica pura,
centrada no rigor metodológico e objetivando um conhecimento não valorativo da norma jurídica surge
como resposta kelseniana à inevitável complexidade do mundo e a abertura infinita de sentidos que
acompanham o advento da modernidade. (CERQUEIRA, Daniel Torres e FRAGALE FILHO, Roberto. O
ensino jurídico em debate. São Paulo: Millenium, 2002, p. 17)

[9][9] A delimitação das fronteiras do saber jurídico deve se dar dentro desta concepção de
interdisciplinaridade. É necessária uma teoria do direito que possa refletir sobre este enquanto objeto de uma
ciência específica, criando paradigmas e construindo hipóteses a serem analisadas. Da mesma forma como é
necessária uma dogmática jurídica, a qual deve ser capaz de compreender a complexidade do direito
enquanto instrumento regulador de comportamentos e técnica de decisão de conflitos. (CERQUEIRA,
Daniel Torres e FRAGALE FILHO, Roberto. O ensino jurídico em debate. São Paulo: Millenium, 2002, p.
20)

[10] A configuração do atual momento leva-nos à constatação de que só iremos transformar a realidade do
ensino jurídico em crise se corrermos, todos, o risco do aprendizado. Essa, entretanto, é uma tarefa que gera
insegurança e resistência, e por isso tendemos a facilitar as coisas submetendo-nos a formulas-padrão que
não levem em conta a complexidade do processo. Temos muito que aprender, não somente os alunos, e este
aprendizado só poderá acontecer num ambiente de diálogo e de abertura permanente. (PORTO, Ines da
Fonseca. Ensino Jurídico, Diálogos com a Imaginação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2000, p.
90)

[11] As formas de um novo modelo de ensino jurídico vão se formando paulatinamente, mas ainda são
fragmentos da periferia do mapa. Esses fragmentos são alternativas a um modelo historicamente
hegemônico. À medida que este modelo hegemônico em crise se abre ao novo, transforma o centro do mapa
do ensino jurídico [...] as inovações curriculares são um exemplo disso, porque oferecem alternativas ao
processo ensino/aprendizagem do modelo central do ensino jurídico através de algumas "brechas" do projeto
pedagógico (Idem, p. 92-93).

[12] O delineamento metodológico da pesquisa auxilia à compreensão dos caminhos teóricos-práticos
percorridos em seu processo de desenvolvimento, possibilitando refletir criticamente sobre o mesmo.
(MELLO, Reynaldo Irapuã Camargo. Ensino Jurídico. Formação e Trabalho Docente. Curitiba: Juruá, 2007,
p. 30)
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PROFESSOR DO ENSINO SUPERIOR: CONSIDERAÇÕES SOBRE A (IN)EXISTÊNCIA DE UM
PERFIL IDEAL

TEACHER OF HIGHER EDUCATION: CONSIDERATIONS

JORGE RENATO DOS REIS
SUZETE DA SILVA REIS

RESUMO
O presente trabalho pretende desenvolver uma reflexão acerca da existência, ou não, de um perfil ideal para
o professor do ensino superior, especificamente para o professor dos cursos de graduação em direito. A
importância da discussão sobre essa temática repousa no fato de que os cursos de pós-graduação,
especialmente de Mestrado, objetivam, dentre outros, a formação dos profissionais que irão atuar no ensino
superior em direito. Por essa razão, se faz necessário refletir sobre o perfil desse profissional, considerando a
articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, que deve estar assentada no domínio
de conhecimentos científicos das diversas áreas além de conhecimentos didáticos específicos e suas
respectivas metodologias, superando a concepção de que basta competência profissional para assegurar a
habilitação e a qualidade para a docência jurídica. Assim, a formação dos professores do ensino superior em
direito deve estar fundada numa reflexão da prática educativa enquanto promotora da autonomia dos alunos,
ao mesmo tempo em que estar assentada em práticas de pesquisa.
PALAVRAS-CHAVES: DIREITO - DOCÊNCIA – EDUCAÇÃO - ENSINO SUPERIOR – FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

ABSTRACT
The present work aims to develop a reflection about the existence or not of an ideal profile for the teacher in
higher education, specifically for the teacher of graduate courses in law. The importance of discussion of this
theme lies in the fact that postgraduate courses, especially the Masters, aim, among others, training of
professionals who will work in higher education in law. Therefore, it is necessary to reflect on the profile of
this professional, considering the relationship between theory and practice in the process of teacher training,
which should be settled in the area of scientific knowledge from various areas of knowledge beyond
textbooks and their specific methodologies, overcoming the view that sufficient professional expertise to
ensure the quality and qualification for teaching law. Thus, the training of teachers in higher education in law
must be grounded in a reflection of educational practice as a promoter of students' autonomy, while to be
seated in research practices.
KEYWORDS: LAW - TEACHING – EDUCATION – HIGER EDUCATION – VOCATIONAL
TRAINING

À guisa de introdução

            É indiscutível a importância do professor no processo ensino-aprendizagem, em qualquer dos níveis
de ensino. Uma das tarefas do professor é organizar as atividades de tal modo que as mesmas possibilitem a
aprendizagem dos alunos. Para tanto, é necessário que o mesmo tenha habilidades e competências específicas
no exercício de sua atividade docente.

            O enfoque a ser abordado nesse texto se restringirá ao ensino superior e, mais especificamente, aos
cursos de graduação em direito. Contudo, há que se ressaltar que algumas características e competências são
requisitos para o exercício da docência dos professores que atuam desde a educação infantil, passando pelo
ensino fundamental e básico e alcançando o ensino superior. Entretanto, para o estudo em tela, a restrição
aos cursos superiores em direito se dará por uma questão metodológica.

            Muito se tem discutido acerca de qual seria o perfil ideal do professor do ensino superior, de modo
geral, e mais especificamente, qual o perfil do professor da graduação em direito.  Neste sentido, vários são
os autores que se debruçam sobre a temática, estabelecendo alguns pressupostos a serem observados e que
servirão de norte para este texto.

Ressalta-se, todavia, que o objetivo do presente trabalho não é estabelecer um perfil ideal, mas sim
trazer algumas características que podem ser consideradas indispensáveis ao professor, tendo em vista as
diferentes realidades e os diferentes contextos nos quais o mesmo está inserido. Para alcançar este propósito,
inicialmente serão feitas algumas considerações sobre a educação enquanto direito fundamental e essencial
para o exercício da cidadania e o desenvolvimento pleno do ser humano.

Na sequência, a abordagem será sobre a formação do professor do ensino superior no atual contexto
das universidades brasileiras. Ao final, o texto buscará apontar as competências profissionais do professor,
ensejando estabelecer um perfil, se é que tal intento é possível, do professor no Brasil, destacando-se a
importância dos programas de pós-graduação em Direito, especificamente de Mestrado, para a formação
desse profissional.

1 Breves considerações sobre o direito fundamental à educação
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            O termo educação deriva do latim – educare ou educere – que significa, em sentido amplo, um
processo permanente, que se dá ao longo da vida; é inerente ao homem e à sociedade e se configura como
um processo que inicia e termina juntamente com a própria existência do homem.  Em sentido mais restrito,
a educação refere-se ao processo organizado e sistematizado da educação formal.

 A educação, conforme garante o texto constitucional brasileiro, é direito fundamental do homem,
imprescindível para a sua formação plena, preparação para o trabalho e exercício da cidadania. É, portanto,
uma dos requisitos para se usufruir dos demais direitos constitutivos do estatuto da cidadania, representando
a política pública mais eficaz de inclusão social.

A partir da educação, o homem tem acesso às ferramentas necessárias à transformação das suas
condições de vida. Mas ela vai além do campo material, pois propicia aos homens a participação, e não
somente a observação, dos acontecimentos sociais, pois através dela, os homens adentram em mundos antes
desconhecidos. Os conhecimentos historicamente construídos são, dessa forma, assimilados e reconstruídos,
transformando-se em novos conhecimentos. E, como bem se sabe, aqueles que detêm o conhecimento detêm
também o poder, a organização da sociedade e o governo dos países.   Desse modo, o homem assume o
papel de ator social, responsável pelos destinos não só da sua vida, mas também da coletividade.[1]

            Para Demo, a educação possui dois aspectos: o formal, que instrumenta a pessoa com a habilidade de
manejar a arma mais potente de combate que é o conhecimento; e o aspecto político, que alimenta a
cidadania. Segundo o autor, sociedade educada é aquela composta por cidadãos críticos e criativos, capazes
de indicar e de intervir nos rumos históricos.[2]

De acordo com Peces-Barba[3], a educação é um dos principais instrumentos para conscientização
acerca da importância dos direitos, do seu significado e do seu alcance. A partir da educação, portanto, o
homem tem condições de exigir o cumprimento dos direitos que lhe são assegurados, seja no âmbito
nacional, seja no âmbito internacional.

A educação permite que o homem deixe de ser um mero expectador e passe à condição de ator
social, de partícipe e de interventor nos rumos no desenvolvimento da sociedade na qual está inserido. Neste
contexto, Demo define a educação como o processo de formação da competência histórica, que pretende
construir “um sujeito histórico capaz de manejar seu destino, dentro das circunstâncias dadas”[4].

Para o autor, é possível fazer a história, mesmo que seja até certo ponto. E, segundo ele, a educação
busca alargar ao máximo esse ponto, enfatizando que o conhecimento é o instrumento decisivo para ser e
fazer oportunidades, desde que seja dotado de qualidade formal e qualidade política. Diz ainda que a
educação, com “qualidade formal e política consegue fazer tornar um povo competente para construir
projeto próprio e moderno, sobretudo humano, de desenvolvimento”[5].

A Constituição brasileira, ao incluir a educação como direito fundamental, demonstra a preocupação
com a implantação de uma ordem social mais equânime, de modo a aproximar mais da realidade a afirmação
de que todos são iguais perante a lei. Para Schulte, a educação engloba “o desenvolvimento cultural da
personalidade, formação profissionalizante, bem como direitos de acesso a pessoas socialmente menos
favorecidas a possibilidades de desenvolvimento social e cultural”[6].

Ao contrário do ensino, que tem um caráter de treinamento, de instrução e de informação, a
educação pretende ser um processo formativo. A partir desta compreensão, Demo destaca que o professor
não pode ser um mero transmissor de conhecimento, apesar de ressaltar que o professor que não sabe não dá
aulas. O professor tem a missão “insubstituível de (reconstruir) conhecimento com qualidade formal e
política, algo que é inerente ao processo de formação da competência popular e no qual ocupa lugar só
próprio, mas principalmente estratégico”[7].

No que concerne aos profissionais que atuam no ensino superior em direito, é preciso que os mesmos
procurem, constantemente, articular a teoria e prática com a realidade na qual estão inseridos, observando-se
as diretrizes estabelecidas para o ensino superior.

 

2 A formação do professor do ensino superior

A discussão sobre a formação do professor do ensino superior ganhou novo fôlego com o lançamento
do Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE), em abril de 2007, pelo Ministério da Educação, que
sedimentou a modalidade do ensino a distância, através do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), e
que tem como prioridade a formação de professores para a educação básica.

Do mesmo modo, o Sistema Nacional Público de Formação dos Profissionais do Magistério
(SNPFP), estabelecido pela LDB, parece estar mais próximo de sua concretização. Em 2008 foi apresentada
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uma proposta para o Decreto que institui este Sistema que tem, dentre seus princípios o enfoque na
formação do professor como compromisso com um projeto social, político e ético que contribua para a
consolidação de uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação dos
indivíduos e grupos sociais.

A proposta também destaca que é necessário considerar a articulação entre a teoria e a prática no
processo de formação docente, que deve estar assentada no domínio de conhecimentos científicos das
diversas áreas além de conhecimentos didáticos específicos e suas respectivas metodologias. Não basta,
portanto, o professor ter um arcabouço teórico sobre as disciplinas que compõem sua área de atuação.

O professor é de fundamental importância no processo educativo da escola, e por esta razão,
demanda políticas permanentes de estímulo à profissionalização, à jornada única, à progressão na carreira, à
formação continuada, à valorização profissional, à dedicação exclusiva ao magistério, à melhoria das
condições de remuneração e à garantia de condições dignas de trabalho, pois do contrário, sua atuação pode
ficar comprometida.

Do mesmo modo, o Decreto estabelece que seja garantida a equidade no acesso à formação inicial e
continuada, considerando as desigualdades regionais e sociais, bem como o reconhecimento da
especificidade da formação docente contemplando propostas curriculares próprias quanto aos conteúdos a
serem estudados e apropriados, às habilidades e competências de ensino, de pesquisa e de gestão a serem
desenvolvidas, ao perfil do profissional desejado e às condições de ensino ofertadas pelos cursos de
licenciatura, garantindo sólida formação teórica e interdisciplinar.

 A formação do professor sempre foi motivo de reflexões e debates, tanto por doutrinadores quanto
por gestores. A razão está no fato de que os professores são essenciais para a consolidação de um sistema de
ensino voltado, conforme previsão constitucional, para o desenvolvimento pleno do ser humano, sua
preparação para o trabalho e exercício da cidadania.

Para Freire, a formação dos professores deve estar fundada numa reflexão da prática educativa
enquanto promotora da autonomia dos alunos. Para ele, formar é muito mais do que educar: é preciso, além
do ensino dos conteúdos, fazê-lo com uma formação ética dos educandos, aliando prática e teoria,
autoridade e liberdade, respeito ao professor e respeito ao aluno, e por fim, ensinar e aprender[8].

Este entendimento parece bastante claro quando se trata da formação dos profissionais da Educação
Básica. Todavia, quando se refere ao ensino superior parece que há uma certa barreira, pois, em muitos
casos, há uma compreensão equivocada de que para ser professor no ensino superior somente o referencial
teórico, mesmo que bem consolidado, é suficiente. Despreza-se, não poucas vezes, a importância da
formação pedagógica.

Neste sentido, Pimenta refere que há, atualmente, uma preocupação com o crescente número de
profissionais não qualificados para a docência no ensino superior. Segundo o autor, essa situação poderia
estar se refletindo nos resultados do ensino da graduação, pois embora possuam um embasamento teórico
sólido e uma vasta experiência profissional, falta, para alguns profissionais, preparação e conhecimento
científico acerca do que seja um processo de ensino-aprendizagem[9] .

Há, portanto, que se pensar na formação pedagógica dos professores do ensino superior. Do
contrário, a formação dos alunos poderá sofrer prejuízos, comprometendo os principais objetivos do ensino
universitário e formando profissionais desconectados com a realidade na qual estão inseridos e com o
momento histórico do qual fazem parte. Nesse sentido, é de suma importância que os cursos de pós-
graduação – Mestrado – que habilitam para a docência superior, privilegiem as disciplinas pedagógicas.

            A qualidade da formação do professor tem relação com as concepções sobre o papel profissional do
educador e com as concepções de ensino, surgindo daí a necessidade de assegurar “as competências
intelectuais, técnicas, pedagógica e política na formação dos professores”[10]. Não basta o domínio dos
conhecimentos científicos, porque o professor é muito mais do que um mero transmissor de conteúdos.
Assim, não é possível dissociar a prática pedagógica da sala de aula do seu aspecto político.

            Para Vasconcelos, a formação do professor deve privilegiar uma formação prática, que se refere ao
conhecimento da prática profissional, de modo a proporcionar ao aluno uma visão real e mais atualizada,
permitindo que o mesmo construa um significado para o conteúdo que está sendo ensinado[11].  Por outro
lado, a prática profissional necessitar estar assentada numa base teórica sólida.

            O autor destaca, ainda, que é fundamental o professor saber articlar a teoria à prática, pois este é um
fator de garantia de competência para o exercício da docência no ensino superior:

O processo de ensino-aprendizagem torna-se mais fácil quando o professor possui condições de trazer
para a sala de aula dados efetivos de um mundo verdadeiro, de um mercado de trabalho concreto, mais
atualizado, mais coerente com a vida real. O docente com essa formação é capaz de estabelecer uma
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ponte entre a Academia e a sociedade, [...] criando condições de concretizar, com maior eficiência e
eficácia, a formação de seu alunado para o mundo do trabalho[12].

 

            Contudo, Vasconcelos destaca que essa formação dificilmente será adquirida nos cursos oferecidos
pelas instituições de ensino superior, especificamente nos cursos de pós-graduação, que se destinam a
formação do professor universitário, visto que a carga horária destinada às disciplinas pedagógicas é
infinitamente menor do que às destinadas às demais disciplinas.

            Ademais, a formação de um profissional para atuar no ensino superior não se faz em um único
momento: ela decorre, ou deveria decorrer de um processo de formação ampla, que permitisse visitar as
áreas da sociologia, da filosofia, da didática, das metodologias, da antropologia e de tantas outras áreas
imprescindíveis para a formação pedagógica.

            Da mesma forma, a formação deve contemplar a formação técnico-científica, considerando o
conteúdo específico a ser ensinado pelo professor. Ao mesmo tempo, esta competência científica deve estar
voltada para a construção de um novo conhecimento. Para ensinar, o professor precisa conhecer o conteúdo
que pretende ensinar. Segundo Vasconcelos, o “domínio do conteúdo específico, acompanhado da constante
atualização do mesmo, é cobrança facilmente identificada no discurso tanto institucional, como
discente”[13]. Em outras palavras, o professor deveria ser uma referência de excelência na sua área de
atuação.

            A formação pedagógica do professor tem fundamental importância, pois não se restringe tão somente
a ministrar aulas. Contempla, também, o planejamento do ensino, incluindo todos os processos da atividade
docente: objetivos. Desse modo, os professores que não tiveram esta formação encontram mais dificuldades
em desenvolver suas competências profissionais, pois as competências pedagógicas, como conhecer e
envolver os alunos no processo de aprendizagem, além de incentivá-los a fazerem um processo de auto-
avaliação, são essenciais. Para Gil, a “habilidade de criar estímulo intelectual apresenta dois componentes: a
clareza da apresentação do professor e seu impacto emocional sobre os estudantes”[14].

            Há, ainda, que se destacar a importância da formação social e política. A partir desta formação o
professor consegue reconhecer o aluno enquanto pessoa, visualizando o meio em que ele vive e
reconhecendo as diferenças que se apresentam em sala de aula, bem como das necessidades e das
responsabilidades que o mesmo tem para com a formação integral dos seus alunos. A educação jamais pode
se afastar do seu papel transformador, comprometido com a emancipação dos sujeitos.

            Nesse sentido, Demo destaca que o professor deve ser um profissional reflexivo, para assim atingir
“a condição fundamental de educador para além de instrutor, treinador, comunicador, [...] líder teórico e
prático de processos construtivos de conhecimento e cidadania”[15]. Apenas assim a educação poderá
caminhar no sentido que lhe foi atribuído pelo texto constitucional, de formação integral e de preparo para o
exercício pleno da cidadania.

            A formação do professor deve, então, ser uma formação completa, aliando conhecimentos técnicos,
pedagógicos e sociais. Apenas deste modo o professor passa a ter condições de ser um verdadeiro educador,
contribuindo para a formação dos seus alunos de modo que possam agir de modo a transformar a realidade
na qual estão inseridos, tornando-se agentes, e não mero expectadores,  dos rumos da sua própria história.

            Em se tratando especificamente do ensino jurídico, há um caminho longo a trilhar, pois o mesmo
ainda é permeado por uma proposta pedagógica que precisa ser revista, sob pena de ficar cada vez mais
distante da realidade, ultrapassando a crença de que um ensino livresco, assentado em manuais e códigos,
basta para preparar o acadêmico para o exercício da advocacia ou de qualquer outro relacionado ao universo
jurídico.

            Diante disso, é importante salientar a posição de Morais:

É preciso uma proposta pedagógica inovadora para um curso jurídico tenha presente os aspectos
político-institucionais que, ao longo da modernidade, orientaram e delimitaram as práticas jurídicas e,
desde meados do século XX, sofreram o influxo de uma série de fatores que apontam para o que
podemos nominar de uma crise dos programas institucionais da modernidade.[16]

           

Outros autores partilham com Morais a preocupação com os cursos jurídicos e, por extensão, com o
papel que o professor desempenha. Para Rodrigues, um dos problemas repousa na inexistência de pesquisa e
de extensão universitária, acrescentando que é preciso tomar “consciência da indissociabilidade desses
elementos. Sem pesquisa não há novo conhecimento a transmitir. Sem extensão não há o cumprimento da
função social do conhecimento produzido." [17] Afirma, também, que o ensino jurídico precisa avançar,
abandonando a postura jusnaturalista ou positivista. Para ele, nem uma nem outra embasa uma verdadeira
práxis jurídica. Alerta que é preciso estar atento à complexidade social contemporânea.[18]
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Na mesma esteira, salienta que

A maioria dos bacharéis de Direito nunca irá exercer essa profissão liberal. (.....) uma boa parte daqueles
que batem às portas dos cursos jurídicos estão apenas em busca do diploma que lhes proporcionará
realizar ma série de concursos públicos para cargos que se as vezes não são tão bem remunerados,
possuem ainda, pelo menos um status social que a figura do advogado já perdeu. São os concursos para
a magistratura e o ministério público. A esses se somam outros talvez não tão bem cotados socialmente,
mas com vantagens econômicas."[19]

 
            Desse modo, os profissionais que atuam na formação dos futuros profissionais precisam estar cientes
desta realidade, para que possam, a partir das suas intervenções, atender a esta realidade e buscar superar o
quadro que se apresenta, de modo a assegurar a efetivação dos direitos fundamentais e o pleno exercício da
cidadania.

            O professor é, conforme Mizukami, o principal mediado entre os conhecimentos socialmente
construídos e os seus alunos. Mais ainda, ele é fonte de modelos, crenças, valores, conceitos e pré-conceitos.
Uma educação de qualidade implica em conhecer quem é esse profissional, qual a “sua trajetória escolar, sua
formação básica, como ele se desenvolve ao longo de sua trajetória profissional é, sob essa perspectiva, de
fundamental importância.”[20] quando se pensa em oferecer um ensino de qualidade a toda população,
assumindo isso como a função social da escola.

            Novamente, cabe reforçar que para ser um bom professor dos cursos de direito não basta ser um
bom profissional na sua área de atuação – bom magistrado, bom advogado, bom promotor, entre outros. A
competência profissional não assegura habilitação e qualidade para a docência jurídica. Ao contrário, não há
garantia de que suas ações didáticas não se tornem ineficazes e rotineiras, correndo ainda o risco de torná-las
autoritárias e dogmatizadas, onde o professor é o único modelo e o livro adotado é a referência maior.[21]

            Partindo-se do que dispõe a Resolução nº. 09/04, do CNE/CES, que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, e mais especificamente do que dispõe o seu art.
4º, que prevê as habilidades e competências que deverão ser buscadas na formação profissional, pode-se, por
extensão, entender que o professor que atua nos cursos de graduação em direito tenham, eles próprios,
desenvolvidos as mesmas.

            Diz o referido artigo que entre as habilidades e competências estão a leitura, compreensão e
elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos, com a devida utilização das normas
técnico-jurídicas; interpretação e aplicação do Direito; pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência,
da doutrina e de outras fontes do Direito; adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias,
administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos; correta utilização
da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de
persuasão e de reflexão crítica; julgamento e tomada de decisões; e, domínio de tecnologias e métodos para
permanente compreensão e aplicação do Direito.

            As normativas dizem respeito ao aluno do curso de direito, entretanto, é de se acreditar que o
professor, para desenvolver suas atividades docentes de modo a formar um profissional com estas
habilidades e competências, necessita ter as mesmas desenvolvidas.

 

3 Competências profissionais do professor

O exercício da atividade docente exige capacidades distintas das que são exigidas para o exercício de
outras atividades, pois não basta simplesmente ele dominar o assunto que pretende ensinar. É imprescindível
que o professor tenha, além dos conhecimentos a serem ministrados em sua disciplina, ações e atitudes
capazes de promover a aprendizagem dos seus alunos.

Ademais, exige-se que professor tenha, ao menos, uma parcela mínima de conhecimento sobre as
demais áreas do conhecimento, tais como epistemologia, filosofia, psicologia, sociologia, enfim, que saiba de
que modo se dá a construção do conhecimento e quais os processos que esta construção envolve, incluindo o
domínio e o emprego de novas tecnologias.

            Nesse sentido, Nóvoa assevera que:

As situações conflitantes que os professores são obrigados a enfrentar (e resolver) apresentam
características únicas, exigindo portanto características únicas: o profissional competente possui
capacidades de autodesenvolvimento reflexivo (...) A lógica da racionalidade técnica opõe-se sempre ao
desenvolvimento de uma práxis reflexiva[22].

 

O autor Philippe Perrenoud, na obra “Dez novas competências para ensinar”, salienta que é
necessário um conjunto de competências ao professor, a saber: organizar e dirigir situações de
aprendizagem; administrar a progressão das aprendizagens; conceber e fazer evoluir os dispositivos de
diferenciação; envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; trabalhar em equipe; participar
da administração da escola; informar e envolver os pais; utilizar novas tecnologias; enfrentar os deveres e os
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dilemas éticos da profissão; e administrar sua própria formação continuada[23].

O professor precisa, inicialmente, conhecer os conteúdos que fazem parte da sua disciplina, para
poder elaborar uma proposta didática que contemple o ensino e a aprendizagem. Entretanto, esta é a menor
das tarefas. É preciso estabelecer, para cada conteúdo a ser ensinado, quais os objetivos que se pretende
alcançar, bem como elaborar as estratégias para garantir que as situações de aprendizagem sejam
eficazes[24].

Mas apenas isto é insuficiente, ele precisa saber que tipo de conhecimento, experiências, expectativas,
habilidades e dificuldades os seus alunos possuem, para, a partir deste diagnóstico, estabelecer um
planejamento adequado às reais condições. O professor precisa ter sempre em mente o caminho que os
alunos percorrem ao construírem o conhecimento, reconhecendo as dificuldades e incompreensões que fazem
parte do processo. Neste sentido, o diálogo é fundamental. O professor precisa saber ouvir e perceber o que
acontece com os seus alunos, para poder intervir quando necessário[25].

Da mesma forma, é necessário que o professor consiga estabelecer e fazer com que seus alunos
estabeleçam relações entre a teoria e a prática, entre os conhecimentos teóricos e a realidade concreta na
qual estão inseridos. Os conteúdos não podem ser tão somente memorizados, como era característico da
educação bancária. É preciso que os alunos apreendam, absorvam as informações, elaborem e construam
novos conhecimentos a partir do que lhes é oferecido em sala de aula.

Para alcançar tal objetivo, o professor precisa planejar atividades que envolvam e exercitem a
participação dos alunos, tais como as atividades de pesquisa e os relatos de experiências, auxiliando-os a
avançar na construção e ressignificação dos conhecimentos. Ainda, é preciso respeitar as diferenças, evitando
a homogeneização e valorizando as habilidades e competências individuais.

Da mesma forma, o professor deve procurar desenvolver a cooperação entre seus alunos, partindo do
pressuposto de que ele não é a única fonte de impulso e de regulação da aprendizagem. Esta postura do
professor em sala de aula, de acordo com Perrenoud, perpassa pelo desenvolvimento de atitudes, de regras,
da cultura da solidariedade, da tolerância e da reciprocidade. E nesta ótica, a construção desta competência
pelo professor implica participar de um “procedimento coletivo que mobilize os professores inovadores e
tecnológicos”[26].

Outra competência do professor diz respeito à sua capacidade de mobilizar os alunos para o
conhecimento. Assim, cabe ao professor criar, intensificar e diversificar o desejo de aprender e favorecer ou
reforçar a decisão de aprender, pois ensinar é, também, estimular o desejo de aprender[27].

Mas a ação do professor não se restringe apenas à sala de aula. Outra característica fundamental é
que o mesmo saiba trabalhar em equipe, que saiba dialogar com seus colegas, que ouça suas angústias e
preocupações, que aprenda com as suas experiências.  As atividades docentes envolvem, ainda, o mínimo de
conhecimento sobre a organização e o funcionamento da escola. Portanto, é preciso que o mesmo participe
das atividades administrativas, juntamente com a equipe diretiva. Além disso, é essencial que estabeleça um
diálogo e uma interação com os pais, envolvendo-os no processo ensino-aprendizagem[28]. O autor reforça
ainda que o professor deve ser um profissional com autonomia e dotado de competências específicas e
especializadas, de acordo com a especificidade da atividade por ele desenvolvida.  

Em relação a sua tarefa precípua, que é a de “ensinar” os conteúdos aos alunos, o professor precisa
ter clareza sobre esta função, distinguindo a função didática quanto à de conteúdos da função pedagógica,
que diz respeito à gestão e organização dos processos que se desenvolvem em sala de aula.

Também é imprescindível ao professor que se mantenha atualizado, tanto em termos de informações,
quanto em termos de conteúdos. As informações, mesmo sendo mais superficiais, são importantes para a
docência, pois é a partir das mesmas que, muitas vezes, o professor extrai elementos para embasar a
discussão sobre determinado assunto ou para exemplificar determinado conteúdo teórico já estudado.

Em relação aos conhecimentos, é necessário o professor manter-se atualizado, buscando novos
referenciais e novos paradigmas que possam vir a sustentar sua prática pedagógica, visto que os mesmos se
encontram em permanente transformação, especialmente com o desenvolvimento das novas tecnologias.

Em se tratando do ensino superior, em alguns casos, o problema está no fato de o professor ministrar
disciplinas um tanto quanto distintas da sua área de atuação ou de pesquisa, o que acaba comprometendo a
qualidade e isto decorre da própria organização institucional:

Geralmente os professores ingressam em departamentos que atuam em cursos aprovados, em que já
estão estabelecidas as disciplinas que ministrarão. Aí recebem ementas prontas, planejam
individualmente (...) os resultados obtidos não são objetos de estudo (...) não recebem qualquer
orientação sobre processos de planejamento (...). Como se percebe, a questão da docência na
universidade ultrapassa os processos de sala de aula, pondo em discussão as finalidades do ensino da
graduação, o que tem sido reconhecido em diferentes países.[29]
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            Aliado a esta problemática, está o fato de que, ao trabalhar isoladamente, o professor se vê sozinho
na tarefa de dar continuidade a um projeto pedagógico. E atuando sem dialogar com seus colegas, para troca
de informações e de experiências, acaba por se restringir ao que entende ser a melhor metodologia a seguir.
Neste contexto, o papel do professor fica adstrito à mera reprodução de conteúdos elaborados a priori e
com os quais ele nem mesmo se sente comprometido.

 

Considerações finais

            O professor desempenha, no exercício de sua atividade docente, um papel de significativa
importância não apenas para a formação dos seus alunos, mas também para a transformação da sociedade. A
partir da sua prática, a educação vai assumir, ou não, o seu papel transformador. Pode, ao contrário, servir
para perpetuar as estruturas e as relações de dominação que existem e que estão estabelecidas.

            Para dar conta deste papel transformador, o professor precisa ter desenvolvidas algumas habilidades
e competências, sem as quais sua tarefa educativa se restringirá tão somente à repetição e perpetuação do
sistema, tal qual ele se apresenta. E esse não é o objetivo da educação. Muito ao contrário, a educação é
primordial para a transformação e para a emancipação, não podendo, em hipótese alguma, servir de
instrumento de perpetuação e de manutenção da ordem social tal qual ela se apresenta.

            Assim, o professor precisa, antes de tudo, ser um conhecedor da sua área de atuação, englobando
não apenas os conteúdos a serem desenvolvidos, mas, sobretudo, o significado e a importância dos mesmos
para a formação profissional e pessoal de seus alunos. Do mesmo modo, precisa conhecer a metodologia a
ser empregada para que os conteúdos por ele ministrados sejam assimilados e transformados.

            Nesse sentido, é de vital importância que o professor do ensino superior seja um profissional
comprometido com a qualidade do ensino e que tenha como propósito, através da sua atividade, desenvolver
o senso crítico, a responsabilidade, a solidariedade e os laços de fraternidade nos seus alunos. Contudo, em
relação aos cursos de direito, ainda há uma resistência quanto a necessidade de formação pedagógica dos
professores. Entende-se que uma boa formação, respeitabilidade e conhecimentos sólidos na sua área de
atuação sejam suficientes. O que não é verdade.

            Para ser professor não basta tão somente ter o domínio dos conteúdos a serem ensinados. O
professor precisa conhecer como se dá o processo de conhecimento, como os alunos constroem o seu
conhecimento, quais os processos que envolvem as relações de ensino e de aprendizagem. Para tanto, o
mesmo precisa estar em constante atualização, seja de conteúdos, seja em relação às práticas pedagógicas e
as novas metodologias de ensino.

            Ser professor não é tarefa fácil nem simples. A atividade docente implica num compromisso com
valores que fundamentam o modelo de Estado e que orientam a vida de todos os cidadãos. Diante disso, é
preciso investir na formação dos professores do ensino superior, qualificando-os e preparando-os para a
difícil tarefa de formar os futuros profissionais que ditarão os rumos do país.
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EDUCAÇÃO MORAL E EMPATIA: CONTRIBUIÇÕES PARA A PROMOÇÃO DE UMA
EDUCAÇÃO EM/PARA OS DIREITOS HUMANOS

EDUCACIÓN MORAL Y EMPATÍA: CONTRIBUCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE UNA
EDUCACIÓN EN/PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Raffaela Medeiros e Morais
Saulo de Tarso Gambarra da Nóbrega

RESUMO
O presente trabalho se propõe a pensar possibilidades de articulação entre a Psicologia e os Direitos
Humanos, partindo de discussões psicológicas voltadas para a educação moral, desenvolvimento sócio-moral
e empatia, e refletindo sobre as possíveis interlocuções e contribuições para a promoção de uma educação
em/para os Direitos Humanos. Assim, tendo a temática da educação em direitos humanos como pano de
fundo, será refletido a importância da educação moral para a formação de sujeitos autônomos,
comprometidos socialmente, e habilitados para a convivência interpessoal, ressalvando ainda a importância
da empatia nesse processo. Assim, abraçando-se uma abordagem interdisciplinar, será abordada a educação
moral numa vertente psicológica, destacando-se os trabalhos de Piaget, Kohlberg e Hoffman sobre
desenvolvimento moral. Ainda dentro desse tema da moralidade, será enfatizada também a importância da
empatia, tema ainda incipiente dentro do direito, demonstrando-se como a mesma pode servir de instrumento
para promoção de uma educação em/para os direitos humanos.
PALAVRAS-CHAVES: Educação Moral; Empatia; Direitos Humanos.

RESUMEN
Este trabajo se propone a pensar posibilidades de articulación entre la Psicología y los Derechos Humanos,
partiendo de las discusiones psicológicas que se vuelven a la educación moral, desarrollo socio moral y
empatía, y reflejar acerca de las posibles interlocuciones y contribuciones para la promoción de una
educación en/para los Derechos Humanos. Así, teniendo la temática de la educación en derechos humanos
como telón de fondo, se reflejará la importancia de la educación moral para la formación de sujetos
autónomos, comprometidos socialmente, y habilitados para la armonía interpersonal, recordando aún la
importancia de la empatía en este proceso. Por lo tanto, abarcando un enfoque interdisciplinario, se abordará
la educación moral en una dimensión psicológica, destacándose los trabajos de Piaget, Kohlberg y Hoffman
acerca del desarrollo moral. Aún dentro de este tema de la moralidad, se hará hincapié en la importancia de la
empatía, un tema todavía incipiente dentro de la ley, demostrando que se puede servir como un instrumento
para la promoción de la educación y los derechos humanos.
PALAVRAS-CLAVE: Educación Moral, Empatía, Derechos Humanos.

INTRODUÇÃO
Só se educa em direitos humanos quem se humaniza e só é possível
investir completamente na humanização a partir de uma conduta
humanizada.

Ricardo Ballestreri
 
 
Diante dos quadros cotidianos de violência, guerras, aumento da xenofobia, crise mundial,

discriminação racial, corrupção, exclusão social, intolerância religiosa e todo um rol de injustiças, mostra-se
pertinente a temática da educação em direitos humanos, justamente por ela servir de instrumento para
formação de indivíduos habilitados para uma consciência cidadã, para práticas democráticas, para o exercício
da tolerância, para o respeito às diferenças, para a convivência pacífica.

Inicialmente, será feita uma breve abordagem histórica sobre os direitos humanos a fim de demarcar
o lugar de partida da reflexão, abordando o desafio de coadunar, num mesmo cenário, a pretensão da
universalização dos direitos humanos e a necessidade de se respeitar o multiculturalismo e às diferenças.

Logo após será discutido a interlocução entre educação moral e educação em/para os direitos
humanos. Neste momento, as discussões ganharão contornos interdisciplinares, pois será abordada a
educação moral também sob uma vertente psicológica, destacando-se os trabalhos de Piaget, Kohlberg e
Hoffman (apud SAMPAIO, 2007) sobre desenvolvimento moral.

Dentro do tema da moralidade, será enfatizada também a importância da empatia. Partir-se-á de
uma breve reflexão sobre o conceito de empatia; em seguida, será discutida a importância da empatia para o
desenvolvimento moral dos indivíduos; e, conseqüentemente, como a mesma pode servir de instrumento para
promoção de uma educação em/para os direitos humanos.

Assim, em linhas gerais, o presente trabalho se propõe a pensar possibilidades de articulação entre a
Psicologia e os Direitos Humanos, partindo de discussões psicológicas voltadas para a educação moral,
desenvolvimento sócio-moral e empatia, e refletindo sobre as possíveis interlocuções e contribuições para a
promoção de uma educação pautada em valores com vistas a contribuir para uma educação em/para os
Direitos Humanos.
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1. BREVE ABORDAGEM HISTÓRICA SOBRE OS DIREITOS HUMANOS

 
Para o breve exame do percurso dos Direitos Humanos, o nosso estudo terá com marco temporal a

Modernidade, período que se inicia as grandes descobertas geográficas e a criação de um mercado
mundial[1] nos séculos XV/XVI, até a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948.

Tipicamente modernos e ocidentais, os Direitos Humanos nascem num determinado período da
história e numa determinada civilização: na Europa a partir do século XVI/XVII. Neste contexto, os Direitos
Humanos foram, desde o início, relacionados com todo processo que fez da história européia a história do
Mundo. Com o advento da modernidade, ou modernidade clássica, nos séculos XVII/XVIII, enraizaram-se
nas revoluções liberais da Inglaterra e França; na experiência das treze colônias inglesas na América do Norte
como processo formativo dos Estados Unidos da América; e estendendo-se por alguns outros países
europeus (Bélgica, Alemanha, Itália, etc.) (SANTOS, 2006). Nessa época, ainda não são caracterizados
como Direitos Humanos, mas já encontravam-se codificados nas Declarações de Direito inglesa (Bill of
Rights) de 1689 e na francesa (Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789) que buscavam
assegurar, juridicamente, direitos para membros de seus respectivos Estados Nacionais, consignando-os
como cidadãos.

A expansão do ideário liberal e sua concepção de cidadania, indissociável da própria expansão do
capitalismo, repercutiu sobre parte da Europa e das Américas, no século XIX, e, fortificado pelo
imperialismo europeu sobre a África e Ásia, a partir de meados de mesmo século, o seu modelo de estado
moderno e de cidadania foi se cristalizando em seus contornos: democrático liberal, capitalista, branco,
masculino, cristão. Nesse percurso histórico, deparamo-nos com acontecimentos centrais para a
consolidação, ainda que formalmente, da pretensão liberal traduzida na Declaração Universal dos Direitos
Humanos (DUDH), em 1948. Após os horrores e as barbáries cometidas durante a Segunda Guerra Mundial
(1939-1945), a Organização das Nações Unidas (ONU) mobiliza-se na consecução de respostas ao disparate
do plano liberal e, assim, expede a DUDH, documento elaborado dentro dos contornos da tradição ocidental
moderna, que declara como principais pressupostos: a natureza humana universal, a dignidade do indivíduo e
a ordem social democrática[2].

Mais além, a sociedade contemporânea pós-guerra e, sobretudo, pós anos setenta, complexifica-se e
diversifica-se, como resultado tanto de processos de âmbito socioeconômico (como os intensos
deslocamentos demográficos intercontinentais de mão-de-obra e mudanças nos contornos da sociedade
mundial devido à reestruturação do mercado de trabalho) quanto de processos de cunho político-ideológico-
cultural.

Com a queda do muro de Berlim, em 1989, e a conseqüente derrocada de, aproximadamente,
quarenta anos de regime bipolar no mundo, marcados pela contraposição político-ideológica ente Leste e
Oeste e pela estratégia de recíproca dissuasão termonuclear dos dois blocos, o mundo, agora descortinado,
enxerga com maior clareza um evento de grandes proporções e de enorme alcance desde as últimas décadas
do século passado e na inauguração do século XXI, quer seja: a globalização. Movimento de alargamento
territorial de mercado capitalista, intensificado pela constituição de grandes conglomerados econômicos
multinacionais, tendo como suporte poderosas redes informacionais e de telecomunicações.

Desta forma, a perspectiva dos Direitos Humanos, desde a sua formalização representacional, após
a 2ª Guerra Mundial, vem se esbatendo, em suas dimensões teóricas e práticas, entre um horizonte
universalizante, em que se põe com uma cultura para a espécie humana, posto que os direitos são
configurados como patrimônio de todos, e as territorialidades de culturas específicas, que não só apontam
diferentes maneiras de recepcionar os Direitos Humanos e ainda manifestam refratividade aos mesmos.

Talvez este seja o grande desafio da atualidade, tentar universalizar os direitos humanos,
respeitando o multiculturalismo e recepcionando as diferenças. A busca pela universalização dos direitos
humanos precisa superar a visão meramente eurocêntrica, acolhendo o diálogo entre todos os povos, no qual
cada um poderá discutir, em condições de igualdade e respeito, uma pauta precisa para persecução da
efetividade dos direitos humanos. Talvez o diálogo intercultural e o respeito às diferenças sejam caminhos
possíveis para que todos os povos possam solidariamente marchar na incessante luta pela paz e pela justiça.

Deste modo, convém examinarmos de forma sintética, sem, contudo, não desconsiderar os eventos
históricos anteriormente expostos, a emergência de uma cidadania plural e universal, apta a lutar pelos
interesses comuns a todo gênero humano e, não apenas, uma universalização pautada na tradição de uma
cultura específica. E a construção dessa cidadania pretende consolidar o respeito ao multiculturalismo, aos
princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, o reconhecimento do outro, a tolerância entre os povos, a
busca pela paz, a solidariedade entre as nações, a persecução da justiça. Entretanto, para se atingir tamanha
pretensão, torna-se imprescindível o investimento em educação, e educar em/para Direitos Humanos nada
mais é do que educar para esses valores.

Por isso, partimos do pressuposto que a educação moral possa se constituir como mais um
instrumento eficaz para a promoção de uma cultura voltada para atenção aos direitos humanos e à dignidade
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da pessoa humana, tendo em vista que ela não apenas habilita o indivíduo para a autonomia moral, como
também colabora para a construção de uma convivência interpessoal mais pacífica.

 
 

2. IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO MORAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA
EM/PARA OS DIREITOS HUMANOS

 
Apesar de vários documentos internacionais já tratarem sobre a necessidade de implementação da

educação em direitos humanos, esta ainda é um campo recente tanto no contexto brasileiro como no latino-
americano. O Relatório do Instituto Interamericano de Direitos Humanos, sobre o tema, revela que desde a
Declaração Universal e particularmente, no Protocolo Adicional à Convenção Interamericana sobre Direitos
Humanos, especificamente no que tange aos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, o direito à educação
em direitos humanos integra o direito à educação (TAVARES, 2007). Em 1993, a Conferência Mundial de
Direitos Humanos, através da Declaração de Viena, já indicava que "a educação, a capacitação e a
informação pública em direitos humanos são indispensáveis para estabelecer e promover relações estáveis e
harmoniosas entre as comunidades e para fomentar a compreensão mútua, a tolerância e a paz" (NACIONES
UNIDAS, 1993, apud TAVARES, 2007).

A própria ONU (Organização das Nações Unidas) oferecer uma atenção especial ao tema,
devidamente retratada em seus documentos, a exemplo do Decênio das Nações Unidas para a Educação na
Esfera dos Direitos Humanos (1995-2004) e do Programa Mundial para a Educação em Direitos Humanos,
aprovado em 2004 (TAVARES, 2007). Este Programa estabelece a necessidade de fortalecer o respeito aos
direitos humanos e às liberdades fundamentais; exercitar a compreensão, a tolerância e o respeito;
desenvolver a personalidade de forma plena e o sentido da dignidade do ser humano; fomentar a paz e a
justiça social; promover o desenvolvimento sustentável; facilitar a participação efetiva de todos numa
sociedade livre, democrática e igualitária. (NACIONES UNIDAS, 2007 apud TAVARES, 2007).

Assim sendo, Tavares (2007) nos aponta a maior finalidade da educação em direitos humanos é:
 
[...] atuar na formação da pessoa em todas as suas dimensões a fim de contribuir ao desenvolvimento de
sua condição de cidadão e cidadã, ativos na luta por seus direitos, no cumprimento de seus deveres e na
fomentação de sua humanidade. Dessa forma, uma pessoa que goza de uma educação nesse âmbito, é
capaz de atuar frente às injustiças e desigualdades, reconhecendo-se como sujeito autônomo e, ademais,
reconhecendo o outro com iguais direitos, dentro dos preceitos de diversidade e tolerância, valorizando
assim a convivência harmoniosa, o respeito mútuo e a solidariedade.
 
 

Segundo Benevides (2007), a Educação em Direitos Humanos parte de três pontos: primeiro, é uma
educação permanente, continuada e global. Segundo, é uma educação voltada para a mudança cultural.
Terceiro, "é educação em valores, para atingir corações e mentes e não apenas instrução, ou seja, não se
trata de mera transmissão de conhecimentos". Este último ponto é o cerne de nossa discussão quando nos
referirmos da importância de se educar em valores a fim de contribuir para uma educação em/para os
Direitos Humanos.

Os direitos humanos são mais do que simplesmente direitos no sentido estrito do termo, são valores
éticos[3] que orientam o próprio direito e que a sociedade civil e o Estado procuram efetivar através das
instituições. Foi pensando sobre os princípios e conteúdos da educação aos direitos humanos, que, em 1997,
23 educadores de vários Estados do Brasil, num encontro promovido pela Rede (Rede Brasileira de
Educação aos Direitos Humanos), elaboraram um documento no qual foi apresentado as dimensões, os
valores, os conteúdos, a metodologia e os princípios que deveriam orientar uma educação para os direitos
humanos (TOSI, 2006).

Percebe-se, desse modo, que educar em valores é um dos investimentos imprescindíveis para
orientar uma educação em direitos humanos. Segundo TOSI (2006), "a eticidade é o mundo dos valores
coletivos próprios de um povo e cabe ao Estado promover, garantir, defender estes valores éticos
indispensáveis para a formação do bom cidadão". Assim, segundo ele, cabe à sociedade e ao Estado
promover alguns valores éticos coletivos que fundam a convivência civil e o ordenamento jurídico,
demonstrando, assim, que é esta a tese que está implícita nos documentos oficiais que incentivam a
promoção da cidadania e dos direitos humanos como temas transversais ou como disciplinas obrigatória para
os cursos universitários.

Acrescenta-se que não apenas nos cursos universitários, mas também em outros setores da
educação com um todo, essa proposta deve ser perseguida. Tavares (2007) esclarece que no Brasil, o campo
normativo referente aos direitos humanos e a sua educação se incorporam nos seguintes documentos:
Constituição (1998), Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), Parâmetros Curriculares da Educação (a
partir de 1996), Programa Nacional de Direitos Humanos (primeira versão em 1996 e segunda em 2002) e o
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, cujas diretrizes e ações voltam-se para a formação
cidadã.

Para ilustrar cita-se o texto do PCNs quando destaca que um dos objetivos do ensino fundamental é
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capacitar os alunos para:
 
[...] compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e
deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia a dia, atitudes de solidariedade,  cooperação e
repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito (BRASIL apud
SAMPAIO, 2007, grifo nosso).
 
 

Assim, para se educar para a solidariedade, cooperação, justiça, respeito ao outro, habilidades
precisam ser acionadas. A educação técnica, especialista, voltada apenas para o treinamento[4], não será
suficiente para despertar no indivíduo essas habilidades. Deve-se investir em práticas voltadas para a
formação de uma consciência cidadã, respeito à igualdade, à liberdade, o cuidado consigo, com o outro, com
o meio ambiente, participação e responsabilização pela vida social, política e econômica. Para Bittar (2007),
preparar o sujeito para o exercício democrático significa, acima de tudo, prepará-lo para o desenvolvimento
de habilidades que giram em torno da capacidade de convívio, de socialização, de responsabilização na
relação ego-alter.

 
Não fica difícil perceber que uma concepção de educação baseada no paradigma da consciência,
centrada no sujeito, não consegue oferecer uma solução adequada para as questões relativas à
convivência das pessoas, mormente para as que envolvam noções de dever e de justiça. Só o conceito de
uma racionalidade comunicativa, centrada na intersubjetividade, pode dar conta das múltiplas dimensões
que fazem parte dos processos educativos (BOUFLEUER, apud BITTAR, 2007).
 
 

Isto se mostra urgente e, ao mesmo tempo, extremamente desafiador na contemporaneidade, tendo
em vista que nesta habita a crise dos valores, o abandono da tradição, a cultura do niilismo, o estímulo à
competitividade, ao consumismo, ao materialismo, ao individualismo. Trabalhar com a proposta de educação
moral é se propor a andar na contra-mão desses valores pós-modernos e acatar o desafio de estimular valores
como solidariedade, cooperação, altruísmo, respeito ao outro, à dignidade humana. Fenômenos como a
globalização e o avanço na tecnologia da informação intensificaram o intercâmbio entre pessoas de todo o
mundo, mas a constatação dessa proximidade e da interdependência entre os povos não garantiram o
aumento da tolerância, o respeito às diferenças, o acolhimento do outro, à hospitalidade ao estrangeiro, a
consagração da paz entre as nações. Mesmo estando próximos, não se está com o outro e para o outro.

Maritain (1966) analisa que o reconhecimento da interdependência atual das nações não é garantia
alguma de paz, mas antes uma expectativa de guerra, tendo em vista que esta interdependência é meramente
econômica e não uma interdependência politicamente organizada, desejada e construída. Adler (apud
MARITAIN, 1966) citando uma sentença do Sr. Emery Reves, diz que:

 
Os processos técnicos que tornam o mundo menor, e mais interdependente em suas partes, podem ter duas
conseqüências: 1) uma aproximação política e econômica ou 2) lutas e dissídios mais devastadores do que
nunca, precisamente em virtude da proximidade em que os homens se encontram uns dos outros. Qual
dessas duas possibilidades virá ocorrer depende de causas essencialmente não técnicas. [...] Ambas
ocorrerão dentro da próxima grande época histórica, mas a segunda antes da primeira.
 
 

Talvez uma das saídas para, ao menos, minimizar esses dissídios devastadores possa ser o
investimento na educação moral, na qual valores caros para a cultura e consecução dos direitos humanos
possam ser trabalhados. Assim, a educação deve ser vista como "[…] um processo que se afirma na
microscopia de valores e desinculcação de desvalores. Somente assim é capaz de operar verdadeiras
revoluções. […] Um projeto em direitos humanos deve acima de tudo ser capaz de sensibilizar e humanizar
[…]" (BITTAR, 2007). Segato (2006) acrescenta dizendo que mais do que nos tribunais internacionais, é
pelo caminho da transformação da sensibilidade que os direitos humanos correm o mundo e apropriam-se de
uma época.

Segato (2006) traz o discurso filosófico de Emmanuel Lévinas, no qual este defende a idéia de ética
enquanto uma disponibilidade existencial para um outro, cumprindo, assim, um papel humanizador. Assim, o
outro se apresenta perante o sujeito ético como um rosto irredutivelmente outro, obrigando-o ao
desprendimento. Diz Lévinas (apud SEGATO, 2006):

 
Toda complacência destrói a lealdade do movimento ético. Ser eu significa, portanto, não poder subtrair-
se à responsabilidade, como se todo o edifício da criação repousasse sobre minhas costas [...] O eu ante o
outro é infinitamente responsável. O outro que provoca este movimento ético na consciência, que
desajusta a boa consciência da coincidência do mesmo consigo mesmo , implica uma aproximação
inadequada com a intencionalidade. Isto é o Desejo: arder de um fogo distinto da necessidade que a
saturação apaga, pensar além do que se pensa […]. O outro, justamente, é plenamente outro quando tem
por conseqüência fraturar o nós, não o deixar incólume. [...] O outro torna o sujeito mais humilde e o
infiltra com dúvidas: convida-o a desconhecer-se e a abandonar suas certezas, entre elas a sua
superioridade moral.
 
 

Talvez o que Lévinas expõe filosoficamente possa ser comparado com o processo de descentração
exposto por Piaget. Segundo este, as interações sociais eferecem oportunidades para que os sujeitos se
descentrem cognitivamente e sejam capazes de enxergar a realidade a partir dos pontos de vista de outras
pessoas. Talvez essa descentração seja a fratura no eu, estimulando o sujeito a pensar para além do que se
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pensa, infiltrando dúvidas em suas certezas, e chamando-o a ver a realidade a partir do outro.
É nesse sentido que as interações sociais[5] mostram-se essenciais para o desenvolvimento da

consciência moral autônoma, desde que seja respeitada a igualdade das partes envolvidas, que elas se
reconheçam como dignas de respeito e sintam comprometidas com o respeito às opiniões e valores dos
outros (PIAGET apud SAMPAIO, 2007). Por isso que: "o agir no mundo, segundo esta consciência do
educando formado para pensar em agir sem o outro, apesar do outro, sobre o outro, deve ser substituída por
uma consciência de que agir no mundo é sobretudo interagir com o outro, a partir da consideração do
outro" (BOUFLEUER, apud BITTAR, 2007).

Warat (2003) ver a educação como uma atenção à diferença, como um processo de produção da
diferença. Diz ele que a pergunta pela educação é uma pergunta pelo outro e que a transformação da
educação é uma alteração no modo de ver o outro.

 
Transformar a educação não é outra coisa senão uma alteração do modo como vejo o outro, não requer
outra coisa do que uma firme vontade de arriscar-se a pensar de outro modo minha relação com os
outros, que não deixa de ser uma forma de arriscar-se a pensar de outro modo a mesmidade.
Metamorfose? No fundo sim. Educar é ajudar ao outro em um permanente processo de metamorfose. [...]
A educação tradicional negou a natureza mutante da educação; hipocritamente e fiel aos desígnios da
bio-política apresentou a educação como um processo fixo de produção de verdades imutáveis.
Desvirtuou a essência da educação.
 
 

Em atenção a esse estar para e com o outro e ao mesmo tempo consigo, é que se torna pertinente
refletir sobre a educação moral. Esta reconhece a educação num processo contínuo de transformações, no
qual através da relação ego/alter, das incessantes e pertinentes interações sociais, é possível desenvolver
competentes habilidades sociais voltadas para otimização da convivência interpessoal, bem como desenvolver
a autonomia moral dos indivíduos.

Dentro do campo da psicologia, destacam-se os estudos de Piaget, Kohlberg e Hoffmam acerca do
desenvolvimento moral. Mesmo ocorrendo algumas divergências téoricas entre esses autores, cuja análise[6]

esse trabalho não se propõe a fazer, cabe destacar a grande contribuição que suas teorias trouxeram para a
análise e intervenção no campo do desenvolvimento sócio-moral e refletir a importância dessas descobertas
para a promoção da educação em/para os Direitos Humanos.

 
 

3. EDUCAÇÃO MORAL E A EMPATIA
 
Tanto para Kohlberg como para Piaget, o desenvolvimento da moralidade está relacionado ao

desenvolvimento cognitivo e afetivo e às interações sociais estabelecidas ao longo da vida dos sujeitos. Foi
assim que a partir de seus trabalhos e de pesquisas realizadas ao longo dos anos, Blatt e Kohlberg, em 1975,
elaboraram um programa de intervenção voltado para a promoção do desenvolvimento moral,
demonstrando, assim, a possibilidade dos sujeitos evoluírem um ou dois estágios morais[7] através da
promoção de debates coordenados cujos temas abordassem dilemas morais. Em linhas gerais, a proposta do
programa era organizar grupos formados por sujeitos de diferentes níveis de desenvolvimento e, estimulá-los
ao respeito entre os membros do grupo, promovendo confronto de argumentos, conflitos sociocognitivos e
oportunidade de tomadas de perspectivas.(SAMPAIO, 2007).

Percebe-se, desse modo, que esse tipo de proposta requer um espaço para diálogo dentro da
educação, sendo incapaz de ser efetivada através da tradicional transmissão de conteúdos curriculares
adotada por nosso sistema de ensino. A aplicabilidade da educação moral dependerá da promoção de
intervenções que busquem desenvolver habilidades sociais[8] e morais nos sujeitos, a fim de se construir uma
cultura de interações sociais competentes.

É sob esse enfoque que Sampaio (2007) nos esclarece que cada vez mais se tem discutido (Ruiz,
Vallejos, 1999; Araújo, 2000; Verducci, 2000) sobre a importância da educação moral, ressaltando que a
mesma deve ser guiada não apenas por parâmetros puramente racional/cognitivistas, mas sobretudo que se
paute na constituição de programas nos quais aspectos afetivos possam ser englobados às propostas de
intervenção. Segundo ele, "a educação moral tem muito a contribuir para a construção de uma sociedade
mais justa e solidária, na qual os sujeitos são moralmente autônomos e se respeitam mutuamente" (2007).

Sampaio (2007) ainda esclarece que nas três últimas décadas, as investigações psicológicas sobre a
moralidade e a afetividade evoluíram muito, produzindo um corpo de dados significativos para se
compreender os processos envolvidos na vida em sociedade. Assim, muitos países, a exemplo dos Estados
Unidos, têm investido bastante em programas de intervenção que buscam promover o desenvolvimento
sócio-moral e afetivo em contextos educacionais. Porém, no caso do Brasil, mesmo os PCNs propondo o
estímulo ao desenvolvimento moral e a formação da consciência cidadã nas escolas, não se tem notícia de
ações significativas para promover esse desenvolvimento.

É seguindo esse mesmo norte que Pavarino, Del Prette e Del Prette (2005) defendem que a
promoção das habilidades empáticas deve ser um objetivo pertinente à função social da escola para promover
o desenvolvimento integral da criança. No entanto, declaram que o que ainda se verifica são demandas
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freqüentes e notórias para comportamentos competitivos e agressivos. Revelam ainda que visando alterar
esse quadro, diversos países (Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, França, Bélgica, Espanha), há mais de uma
década, vêm introduzindo programas de “desenvolvimento socioemocional” nas escolas. Com relação à
realidade brasileira, comentam que os esforços ainda são incipientes nas instituições escolares, mas que
algumas clínicas-escolas vêm realizando programas de orientação a pais que incluem essa preocupação
preventiva, tal como defendida por Silvares (1993).

Por isso a pertinência de trazer essa temática não apenas para o âmbito da escola formal, mas,
sobretudo, para a intervenção na educação de forma mais ampla, incluindo nesse rol a atenção para a
educação em direitos humanos. Acreditamos que para educar em/para os direitos humanos não basta investir
em estratégias meramente racional/cognitivista, pois estas se mostram insuficientes para promover o
desenvolvimentos sócio-moral nos indivíduos, mas sobretudo, introduzir aspectos afetivos nas práticas de
intervenção. Por isto, nos propusermos a elencar a empatia para se trabalhar o desenvolvimento sócio-moral,
e conseqüentemente, mostra-se pertinente que sua discussão seja incorporada dentro temática da educação
em direitos humanos.

Sampaio (2007) esclarece que apesar de Piaget e Kohlberg considerarem o importante papel da
afetividade na construção da moralidade, eles não a estudaram em profundidade. Com base nessa lacuna
empírica-teórica, outros autores passaram a focar também a afetividade, sendo um deles Martin L. Hoffman.
Em sua teoria, Hoffman destaca o impacto que o desenvolvimento da empatia tem sobre o julgamento e
comportamento morais, passando, assim, a desenvolver várias pesquisas em torno dessa temática.

 
 

3.1. REFLETINDO O CONCEITO DE EMPATIA
 
O conceito de empatia teve uma história longa, apresentando, algumas vezes, definições

conflituosas em diferentes áreas de investigação tais como a estética, a sociologia e a psicologia. De acordo
com Goldstein e Michaels (apud PAVARINO, DEL PRETTE, DEL PRETTE, 2005), o termo que mais se
aproxima do significado de empatia, a palavra alemã einfühlung (“sentir-se dentro”), foi introduzido, em
1897, em trabalhos sobre percepção e apreciação estética. Alguns anos depois, a palavra empatia foi usada
com o significado técnico original de mímica motora (DEL PRETTE e DEL PRETTE apud PAVARINO,
DEL PRETTE, DEL PRETTE, 2005). Este significado é muito diferente de sua introdução original ao
inglês, do grego empátheia, “entrar no sentimento”. Este termo foi usado inicialmente por teóricos da
estética para designar a capacidade de perceber a experiência subjetiva de outra pessoa (PAVARINO, DEL
PRETTE, DEL PRETTE, 2005).

Numa perspectiva evolucionista, empatia seria a capacidade de captar sinais emocionais nos outros,
consistindo numa habilidade de base inata, que é necessária à sobrevivência das espécies, a fim de facilitar,
por exemplo, a reprodução e a fuga de predadores. Um comportamento comum entre animais que vivem em
bandos é justamente tomar uma atitude desfavorável para si para proteger os companheiros.(PLUTCHIK
apud FALCONE, 2006).

Mesmo a empatia não sendo uma característica exclusiva da espécie humana, ela é mais
desenvolvida em humanos do que em outros animais (BJORKLUND e PLUTCHIK apud FALCONE et al,
2006). Talvez isso se justifique pela demora dos bebês humanos em se tornarem independentes dos pais,
exigindo, assim, que os adultos desenvolvessem suas qualidades de comunicação e cooperação para garantir
o cuidado de que as crianças necessitam. Do mesmo modo, os bebês são predispostos a captar e a responder
a sinais socioemocionais. Tais comportamentos facilitam a vinculação afetiva com os adultos, despertando
atenção e cuidados (BJORKLUND apud FALCONE et al, 2006). Além disto, a aprendizagem e a
experiência social permitem o uso mais efetivo destas capacidades comunicativas inatas entre os humanos.
Desta forma, quanto melhor as condições de socialização, mais as crianças poderão desenvolver a empatia de
forma acurada. Assim, ambientes desfavoráveis, negligência e abuso podem resultar em déficits de empatia
(Del Prette & Del Prette, 2003 apud FALCONE et al, 2006).

 
De maneira mais completa, empatia pode ser definida como uma habilidade social constituída de três
componentes: o cognitivo, o afetivo e o comportamental. O componente cognitivo consiste na
capacidade de adotar a perspectiva dos demais e inferir seus pensamentos e sentimentos. O componente
afetivo é caracterizado por uma predisposição para experimentar compaixão e preocupação com o bem-
estar das outras pessoas. O componente comportamental traduz-se pela habilidade de expressar
compreensão e reconhecimento para com os sentimentos e pensamentos de outrem.
 
 

Cecconello e Koller (2000) revelam que a "empatia consiste em compartilhar uma emoção
percebida de outra pessoa, sentindo a mesma emoção que ela está sentindo". Hoffman (apud SAMPAIO,
2007) diferentemente de outros autores do campo da psicologia da personalidade, afirma que na empatia não
ocorre um encontro exato de emoções, porque as pessoas são incapazes de sentir exatamente o que os
outros sentem.

Desse modo, ele sugere que, mediante as representações mentais que as pessoas constroem umas

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2752



das outras e das pistas situacionais relevantes que ocorrem durante as interações sociais, os seres humanos
são capazes de vivenciar, vicariamente, diferentes tipos de afetos empáticos, como o sentimento de injustiça,
ódio, simpatia, entre outros. Assim, para esse autor, "a empatia diz respeito a uma experiência vicária, na
qual um sujeito vivencia uma resposta afetiva que é mais adequada a uma outra pessoa do que a ela mesma"
(apud SAMPAIO, 2007). Diz ainda que comumente essa resposta se produz quando o sujeito percebe que a
outra pessoa vivencia sensações negativas ou de dor, ou quando se está em situação de perigo potencial,
despertando, assim, estados afetivos semelhantes no próprio observador.

É por acreditarmos que o desenvolvimento empático possa ser capaz de construir uma sociedade
mais solidária, pacífica, tolerante, sensível às diferenças que reconhecemos a pertinência da inclusão do
estudo sobre empatia em programas de intervenção voltados para educação em/para os direitos humanos.

 
 

3.2. IMPORTÂNCIA DA EMPATIA
 
Hoffman considera que tanto a empatia como fatores cognitivos são fundamentais para

desenvolvimento moral, e acrescenta que a medida que evoluem as capacidades de tomada de perspectiva e
de elaboração de representações mentais, os indivíduos passam a poder empatizar com "pessoas que estão
distantes espacialmente e/ou temporalmente, aplicando a elas os mesmos julgamentos morais aplicados a
pessoas que estão mais próximas" (apud SAMPAIO, 2007). Talvez seja por isso que Waal (2007) declare
que "a empatia é a única arma no repertório humano que pode nos livrar da maldição da xenofobia".

Se o desenvolvimento da empatia nos indivíduos pode alcançar tamanhos feitos, então, por si só se
justifica a necessidade de intervenções nessa área, a fim de fomentar uma cultura voltada para os direitos
humanos, tendo em vista que a xenofobia, a discriminação racial, a apatia social diante dos marginalizados e
excluídos, a economia neoliberal desumanamente exploratória, o crescimento da violência, da corrupção,
entre outros fatores, são grandes desafios postos pela contemporaneidade para a efetividade dos direitos
humanos. Não que a empatia venha ser a solução unívoca para todas essas problemáticas, mas ela pode ser
mais um instrumento de promoção de cidadania e solidariedade.

A Revolução Francesa, em sua Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, tornou
emblemática a defesa da liberdade, igualdade e fraternidade. Até hoje, esse emblema serve de referência para
muitas discussões em torno dos direitos humanos; porém, apenas a liberdade e a igualdade têm merecido a
devida atenção dos estudiosos. O tema da fraternidade ainda é muito incipiente, mesmo se mostrando
urgentemente necessário para a efetivação de uma cultura de paz entre os povos. É justamente nesse viés que
o tema da empatia tem muito a contribuir, pois ao empatizar com o outro, alarga-se a possibilidade de
manifestação da fraternidade.

Não é à toa que a empatia se revela como "uma habilidade de comunicação intrinsecamente ligada à
formação de vínculos afetivos e à qualidade dos relacionamentos interpessoais. [...] Os benefícios para a
qualidade das interações sociais aparecem refletidos em diversos estudos" (FALCONE, 1998; FREY,
HIRSCHSTEIN & GUZZO, 2000; STEPHAN & FINLAY, 1999 apud FALCONE ET ALL, 2006).

Por exemplo, um trabalho de treinamento da empatia desenvolvido e implementado por Falcone
(1998) em estudantes universitários, indicou que o aumento do nível de empatia dos participantes de sua
pesquisa se reflete na redução de conflitos interpessoais e na melhoria qualitativa dos relacionamentos. Em
contrapartida, deficiências nesta habilidade parecem prejudicar tanto o convívio social (gerando o
acirramento de preconceitos sociais e violações dos direitos de outras pessoas) como a saúde mental
(comportamentos anti-sociais e vários transtornos psicológicos) (BEYERS & LOEBER, 2003; BLAIR,
COLLEDGE, MURRAY & MITCHELL, 2001; FERNANDEZ & MARSHALL, 2003; HASTINGS,
ZAHN-WAXLER, ROBINSON, USHER & BRIDGES, 2000 apud FALCONE et all, 2006).

Hoffman (apud SAMPAIO, 2007) nos ensina que a empatia é importante para a internalização e
escolha de princípios morais em situações com possibilidades de cursos de ação diferentes e que dilemas
morais se estabelecem. Com base em Hoffman, Sampaio (2007) esclarece que:

 
Essa importância se revela na medida em que a associação entre um princípio moral e um afeto
empático/simpático cria uma representação mental afetivamente carregada, chamada de hot-cognition.
Essa representação é fundamental para a promoção do desenvolvimento moral, pois, em uma situação na
qual o sujeito tenha que escolher entre um ou mais princípios disponíveis, ou tenha que internalizar um
novo princípio, o processo passa a ser mediado por um componente afetivo, com características
claramente altruísticas. Além disso, as hot-cognitions teriam a capacidade de dirigir o comportamento
do sujeito em situações futuras, o que possibilita a aplicação imparcial de princípios morais a contextos
diferentes daqueles nos quais as hot-cognitions foram originalmente constituídas.
 
 

Diante do que foi exposto, ratifica-se a importância de trabalhos voltados para o desenvolvimento
empático, dentro de uma perspectiva de investimento na educação moral. Educar em valores e fomentar
sentimentos e comportamentos empáticos mostram-se viáveis para a efetivação de uma cultura de paz e de
respeito aos direitos humanos. Quanto maior o nível de empatia, maior a capacidade de tomada de
perspectivas pautadas no respeito ao outro, na solidariedade, na tolerância, na persecução da justiça. Talvez
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seja no desenvolvimento dessas competentes habilidades sociais que repouse a esperança da instauração de
uma cultura de igualdade, liberdade e fraternidade. Pois como bem revela Kohlberg (apud BITTAR, 2007)
“El objetivo de la educación social es desarrollar una persona con capacidad para realizar una sociedad
democrática con la habilidad y la motivación como para hacer una sociedad más justa y más comunitaria de
lo es ahora”.
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
A pior tentação que se depara humanidade nas épocas de noite escura e de crise
universal, é abandonar a Razão Moral. A razão não se deve jamais abdicar. A tarefa
da ética é uma tarefa humilde, mas também magnânima ao levar a aplicação mutável
dos princípios morais imutáveis até o próprio coração das agonias de um mundo
desgraçado, enquanto nele existir um lampejo de humanidade.

Jacques Maritain

 
 
Talvez estejamos transitando por épocas de noite escura, onde a violência, a intolerância, o

individualismo, a corrupção, a xenofobia, a exploração, o consumismo, o medo, a depressão, as injustiças, as
discriminações raciais, sociais e econômicas produzem um temebroso nevoeiro que nos impossibilita
enxergar para mais além onde habita a renovação ética. Talvez esse nevoeiro só possa ser dissipado se
valores outros forem chamados a compor essa paragem: solidariedade, tolerância, respeito às diferenças,
sede de justiça, responsabilidade social, autonomia moral. Enquanto existir um lampejo de humanidade,
iremos recobrar as esperanças de construção de um mundo mais fraterno e pacífico, e para isso, torna-se
imprescindível o investimento na educação moral dos indivíduos.

As propostas de educação em/para os direitos humanos apelam para a construção de uma cultura de
paz, de solidariedade entre os povos, de tolerância entre as nações, de respeito à liberdade, à igualdade, à
fraternidade, à diversidade, mas seus atuais mecanismos de intervenção mostram-se ainda em construção.
Tendo em vista isto, esse trabalho se propôs a refletir a importância da educação moral para a promoção de
uma cultura voltada para os direitos humanos, cuja intervenção busca superar as práticas educacionais
meramente racionais e tecnicistas, por outras que também englobem aspectos afetivos e sócio-morais. Para
tanto, destacou-se a importância da empatia como mais um mecanismo eficaz para a consecução dessa
finalidade.

Este trabalho, implicitamente, também ressalvou a importância da interdisciplinaridade, indo beber
em fontes outras para além do que comumente se discute dentro dos Direitos Humanos. O Direito,
especialmente, quem lida ou almeja lidar com a temática dos Direitos Humanos, necessita ampliar suas
concepções para além de uma abordagem meramente jurídica. Trabalhar interdisciplinarmente temas
complexos permite nos descentrarmos cognitivamente, ampliando nossos limitados pontos de vista.

Desse modo, refletindo sobre a importância da educação moral e da empatia para o
desenvolvimento de habilidades sociais competentes e para a otimização da convivência interpessoal,
sugerimos que essas temáticas sejam trabalhadas nas cinco áreas de socialização da cultura dos Direitos
Humanos propostas pelo Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH): educação básica,
ensino superior, educação não-formal, educação dos profissionais dos sistemas de justiça e segurança e
educação e mídia.

Que a formação em/para os Direitos Humanos seja capaz de sensibilizar e humanizar os sujeitos, a
fim de efetivamente formar para a cidadania, para a responsabilidade social e ambiental, para o respeito ao
outro, para a autonomia, para a liberdade, para a solidariedade. Talvez esse seja o prenúncio de uma nova
era com noites não mais escuras, mas enluaradas e estreladas, resplandecendo pela claridade do brilho ético.
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[1] Para Karl Marx (1982), a História Universal que estava se constituindo a partir da expansão da civilização da Europa sobre o
resto do mundo, e que Hegel havia idealizado como tendo como sujeito o Espírito do Mundo, é, de fato, a história da criação do
mercado mundial: Na história existente até o momento é certamente um fato empírico que os indivíduos singulares, com a
transformação da atividade em atividade histórico-mundial, torna-se cada vez mais submetidos a um poder que lhes é estranho(uma
opressão que representava como uma astúcia do assim chamado Espírito do Mundo – Weltgeist), um poder que se tornou mais maciço
e se revela, em última instância, como mercado mundial.
[2] Raimundo Panikkar (2004, p. 216) ao eleger estes três pressupostos, não pretende afirmar que estivessem nas mentes dos
formuladores da DUDH. Todavia, declara que há evidências de que tal declaração foi construída claramente em consonância com as
tendências históricas do mundo ocidental, durante os três últimos séculos, e em sintonia com determinada antropologia filosófica ou
humanismo individualista, o que contribuiu para justificá-los.
 
[3] Os Direitos Humanos constituem, se não propriamente um novo ethos mundial (KÜNG, 1992), certamente o grande progresso de
“auto consciência da humanidade” e pode se tornar o ponto de interseção e de consenso(um verdadeiro consensum gentium) entre
diferentes doutrinas filosóficas, crenças religiosas e costumes culturais (MARITAIN, 1966).
 
[4] Bittar (2007) destaca a importância de se diferenciar a educação enquanto treinamento (Ausbilgung) e educação enquanto
formação (Bildung), ao afirmar que "o esforço de compreensão de como a razão pôde conduzir aos eventos que marcaram Aushwitz,
é de fundamental importância, e o segundo mito a se desfazer é exatamente aquele que prega que a razão é sinônimo de cultura, de
progresso, de evolução. No entanto, um exame detido do tema faz perceber que a racionalidade está profundamente impregnada pelo
gérmen de sua própria contradição, de sua própria destruição. Quanto mais especialista, mais ignorante! Quanto mais racional, menos
sentimental! Formação e de-formação podem estar andando lado a lado! Estas forças contraditórias são capazes de produzir horroses
históricos, morais, políticos, ideológicos, o que motiva por si só que se repense que sentido possuem as práticas científicas, as
pedagogias educacionais e o que engendram a partir de si mesmas.
 
[5] "Kohlberg (1964 apud HOFFMAN, 1976, 1992) destaca que um fator primordial para a construção da noção de justiça - que é
central na sua teoria - seria as interações nas quais existem oportunidades de role-taking e durante as quais os sujeitos interagem e
tomam a perspectiva de outras pessoas, imaginando o que elas pensam ou sentem. A idéia por trás desse pressuposto baseia-se na
concepção piagetiana de que o desequilíbrio socio-cognitivo provocado por processos de tomada de perspectiva obriga os indivíduos
a vivenciarem conflitos capazes de motivá-los a buscar níveis mais elevados de desenvolvimento e estados de equilíbrio cada vez
mais estáveis. Nesse sentido, à medida que o sujeito confronta seu ponto de vista com o de outras pessoas, vê-se obrigado a refletir
sobre suas próprias idéias e a buscar o refinamento ou o melhoramento das mesmas, através da construção de argumentos mais
sólidos e complexos, o que transforma um processo cognitivo em uma atividade de ordem metacognitiva" (SAMPAIO, 2007).
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[6] Para conhecer de forma sucinta e esclarecedora, algumas divergências teóricas entre as idéias desses autores, vide o artigo "A
psicologia e a educação moral", de Sampaio (2007), disponível no site www.scielo.com.br.
[7] "Utilizando-se de um instrumento denominado Moral Judgment Interview (MJI), que se constitui de uma série de dilemas morais
hipotéticos, Kohlberg construiu uma tipologia na qual se organizam três grandes níveis, compostos, cada um, por dois estágios. O
primeiro nível seria o pré-convencional (estágios 1 e 2), durante o qual predominam noções hedonistas e egoístas, nas quais se busca
assegurar apenas os interesses pessoais; o segundo nível é o convencional (estágios 3 e 4), em que as noções morais se vinculam ao
cumprimento das convenções sociais, para que o sujeito seja aceito e bem-visto pelos outros; por fim, o terceiro nível é o pós-
convencional (estágios 5 e 6), no qual prevalece o respeito pelas instituições sociais e pelos direitos humanos. Segundo os dados
obtidos por Kohlberg e seus colaboradores, ao longo dos anos, uma parcela muito pequena da população estadunidense chega a
atingir o 5º estágio de desenvolvimento moral, e apenas algumas figuras históricas, como Gandhi, Madre Tereza e Luther King, teriam
alcançado o 6º estágio" ( SAMPAIO, 2007).
 
[8] "Pode-se definir habilidades sociais, enquanto construto descritivo, como o conjunto dos desempenhos apresentados pelo
indivíduo diante de demandas interpessoais, que contribuem para interações socialmente competentes" (PAVARINO, DEL PRETTE,
DEL PRETTE, 2005).
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SUSTENTABILIDADE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CONSIDERAÇÕES ACERCA DA
POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – A CONSCIENTIZAÇÃO ECOLÓGICA

EM FOCO.

SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL EDUCATION – REFLECTIONS ABOUT THE
NATIONAL ENVIRONMENTAL EDUCATION – ENVIRONMENTAL AWARENES IN FOCUS.

Maiara Cristina Lima Massine

RESUMO
O presente trabalho de pesquisa objetiva o estudo do novo modelo de desenvolvimento proposto pela
Constituição Federal, qual seja, o desenvolvimento sustentável, efetivado por meio da Política Nacional de
Educação Ambiental através da educação ecológica como meio conscientizador visto que se vale da ética
para proteger e preservar o meio ambiente. O fato é que os desastres relacionados ao meio ambiente, que
resultam em inúmeras crises ambientais ao redor do planeta, ocupam grande parte de nossas preocupações,
figurando como desafios a serem vencidos tanto pela sociedade, como pela ciência, uma vez que ameaçam a
vida como um todo. Nesse panorama, as questões da sustentabilidade e da educação ambiental ganharam
destaque junto às diversas reuniões ambientais realizadas por todo o mundo, pois a educação aqui tratada,
baseada na ética ecológica, possui papel fundamental na modificação do agir humano, conscientizando-os
para a proteção ambiental, o que implica no uso sustentável dos recursos naturais, viabilizando dessa maneira
o modelo contido na Constituição brasileira. Assim, a presente pesquisa visa delinear a temática que há entre
sustentabilidade e educação ambiental, tendo como foco a conscientização ambiental fruto deste ensino
ambiental e sob o fundamento proposto pela Constituição Federal de 1988 e pela Política Nacional de
Educação Ambiental de 1999 quando do reconhecimento da necessidade de uma mudança efetiva dos
paradigmas sócio-jurídicos presentes na relação entre o homem e o meio ambiente.
PALAVRAS-CHAVES: SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO AMBIENTAL; POLÍTICA NACIONAL
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL; CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA.

ABSTRACT
The present research aims to study the new development model proposed by the Federal Constitution, which
is, the sustainable development, done by the National Environmental Education through the environmental
education as a conscientizing means since it applies to ethics to protect and preserve the environment. The
fact is that the disasters related to the environment, which result in numerous environmental crises around the
world, occupy much of our concerns, appearing as challenges to be overcome not only by society, as well as
by science, once life-threaten as a whole. In this perspective, issues of sustainability and environmental
education have gained prominence with the various environmental meetings held throughout the world,
because the education here treated, based on ecological ethics, have a fundamental role in the modification of
human action, educating them to protect environment, which implies the use of natural resources, thus
enabling the model contained in the Brazilian Constitution. Thus, this research aims to outline the issue that
there is sustainability and environmental education, focusing on environmental awareness, result of this
environmental education and on the basis proposed by the 1988 Federal Constitution and by the National
Environmental Education in 1999 when the recognition of need for an effective change of socio-legal
paradigms in the relationship between man and the environment.
KEYWORDS: SUSTAINABILITY; ENVIRONMENTAL EDUCATION; THE NATIONAL
ENVIRONMENTAL EDUCATION; ENVIRONMENTAL AWARENESS.

1. INTRODUÇÃO

 

Os processos de desastres relacionados ao meio ambiente, cumulados com a questão mundial das crises
ambientais constantemente divulgadas através dos meios de comunicação, se mostram na atualidade como
uma das grandes preocupações e um dos maiores desafios sociais da humanidade na medida em que
ameaçam a própria sobrevivência humana.

Nesse contexto, a questão da sustentabilidade, e, consequentemente, da educação ambiental, ganharam
destaque, uma vez que não é possível falar em meio ambiente sustentável sem remetermos à figura da
educação ambiental como instrumento essencial para viabilizar o desenvolvimento pleno, sadio e harmônico,
segundo os aspectos abordados pela ótica sócio-jurídica que envolve o ecossistema.

A educação ambiental figura como instrumento na prevenção e recuperação das áreas degradadas, vez que,
amparada na ética ecológica, gera uma conscientização acerca da preservação do planeta. Ou seja, devido ao
seu compromisso com o desenvolvimento humano e ambiental, auxilia para o despertar da percepção
ambientalista por meio de mudanças nos valores, nas ações, nos pensamentos, nas metodologias, entre
outros hábitos humanos, sob o fundamento de uma ética ambientalista, assim entendida como a
exteriorização dessa consciência.

No Brasil a educação ambiental possui um papel que vai além da proteção relacionada à utilização dos
recursos naturais, uma vez que figura como instrumento conscientizador que, por meio da ética ecológica
prevista pela Constituição Federal de 1988, viabiliza o modelo proposto quando da adoção do modelo de
desenvolvimento sustentável para com o planeta.
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Dessa forma, através da análise dos textos legais é possível notar a preocupação com a construção de uma
verdadeira sociedade sustentável, pois busca despertar a sociedade para a consciência de que o homem faz
parte do meio, propondo a superação da concepção antropocêntrica onde este se porta como verdade
máxima e absoluta, possuidor de um valor incondicional, o que o coloca acima do bem e do mal, e o faz
assumir uma figura de superioridade em relação à natureza não-humana.

Um dos primeiros diplomas legais pátrios a fazer referencia à educação ambiental foi a Política Nacional de
Meio Ambiente (Lei n 6.938, de 31 de agosto de 1981), onde se reconheceu a necessidade da inclusão "da
educação ambiental a todos os níveis de ensino, e a educação da comunidade objetivando capacitá-la para a
participação ativa na defesa do meio ambiente" [1] (art. 2º, X). Referido documento foi seguido pela
Constituição Federal de 1988 (art. 225, parágrafo 1º, inciso VI) e, mais recentemente, pela Política Nacional
de Educação Ambiental (Lei n. 9.795/99), conforme se verá ao longo do presente trabalho de pesquisa.

Nesse panorama, o docente, enquanto professor-educador, possui papel de altíssimo grau na questão do
resgate de uma conscientização ecológica eficaz, por assim dizer cidadã, sendo verdadeiro sujeito ideológico
na medida em que orienta o educando nas suas ideias, práticas, pensamentos, reflexões, entre outros.

Assim, com a educação ambiental, pautada na ética ambiental, o homem passa a compreender, por vezes
racionalizar a questão do respeito para com o ecossistema como meio e fim último a ser alcançado tanto na
órbita social, como jurídica, econômica, científica, cultural, etc. Acredita-se que a sociedade somente tem
condições de exercer sua cidadania de forma ativa quando tem consciência de seu papel para a melhoria da
qualidade de vida e para a proteção ambientalista por meio de suas atitudes.

Desse modo, passando pelas definições que envolvem sustentabilidade e educação ambiental, a pesquisa
buscou traçar a ligação entre esses dois temas para se alcançar o pretendido pela Constituição em relação à
preservação ambiental para as presentes e futuras gerações, pois entende-se que a educação ambiental forma
uma consciência crítica nos atores sociais, alertando-os para a necessidade de preservar os recursos  naturais,
sem, contudo, estagnar os avanços econômicos, sociais, culturais, tecnológicos, entre outros tão presentes
no mundo moderno, mostrando que preservação e progresso devem ser lados da mesma moeda.

Abordou-se ainda a sustentabilidade e a educação ambiental sob o aspecto constitucional, pois para garantir
o direito ao meio ambiente ecologicamente saudável para todos, ou seja, pautado na sustentabilidade, a
Constituição conferiu ao Poder Público a promoção da educação ambiental tanto na sala de aula como em
atividades extracurriculares, visando alertar a sociedade para a preservação e tutela ambiental.

Na esfera infraconstitucional foi abordado o tratamento conferido pela Política Nacional de Educação
Ambiental às questões relacionadas à sustentabilidade e à educação ambiental, vez que a lei constitui meio
basilar para a construção de uma visão crítica pautada na conscientização ecológica, e conseqüente meio de
efetivação da cidadania. Sendo ainda que referida norma efetivou o modelo de desenvolvimento proposto
pela Constituição, qual seja, o modelo do desenvolvimento sustentável.

Finalmente, delimitou-se um paralelo entre educação ambiental, sustentabilidade e cidadania, uma vez que se
entendeu não ser de bom tom separar meio ambiente, sustentabilidade, política e cidadania, pois essa
compreensão se faz necessária para reforçar a importância do exercício da democracia que nos é direito, já
que a educação ambiental gera conhecimento político, meio onde se brota a cidadania, para que haja a
prática de uma sustentabilidade concreta, aperfeiçoando assim a percepção crítica acerca dos problemas e
soluções ambientais.

Portanto, a presente pesquisa objetiva o estudo do novo modelo de desenvolvimento, qual seja, o do
desenvolvimento sustentável. Para tanto se procurou traçar a relação existente entre a temática da
sustentabilidade e da educação ambiental, tendo como foco a conscientização ecológica fruto deste ensino
ambiental e sob os fundamentos da Constituição Federal de 1988 e da Política Nacional de Educação
Ambiental de 1999 quando do reconhecimento da necessidade de uma alteração concreta nos paradigmas
sócio-jurídicos presentes na relação entre homem e meio ambiente.

 

2. A SUSTENTABILIDADE

 

Nas últimas décadas a questão do crescimento econômico, e as alternativas ligadas ao mesmo, vêm sendo
repensadas por grande parte da população que teme pelo destino da humanidade, vez que as atividades
econômicas se encontram intimamente ligadas à preservação ambiental. Assim, termos como
ecodesenvolvimento ou desenvolvimento sustentável ganharam respeito ao redor do mundo, na medida em
que apareceram como processos a serem estudados a fim de se atingir a necessária integração entre
desenvolvimento, preservação ambiental e qualidade de vida.

Nesse contexto, no início dos anos 70, surgiu no relatório encaminhado ao Clube de Roma (em 1974) por
cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e conhecido como The limits to growth ou Relatório
Meadows, o denominado princípio do desenvolvimento sustentável. Referido relatório influenciou nos
primeiros estudos realizados para a Conferência de Estocolmo sobre Meio Ambiente (1972). Conferência
esta que chamou a atenção do mundo para as consequências do desenvolvimento a qualquer custo, realizado
sem planejamento e cuidado para com os recursos naturais.

Já o termo sustentabilidade, como expressão ampla e por isso aplicável a todas as atividades humanas,
apareceu pela primeira vez em 1980, em um relatório da International Union for the Conservation of Nature
and Natural Resources (IUCN), World Conservation Strategy, propondo "uma aproximação estratégica à
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integração da conservação e do desenvolvimento coerente com os objectivos de manutenção do ecossistema,
preservação da diversidade genética e utilização sustentável dos recursos". [2] Ou seja, trata-se de um
processo alternativo, fruto de uma visão crítica em prol da contínua preservação ambiental sem que haja,
contudo, oposição ao progresso, funcionando como ponto de equilíbrio entre o bem-estar social, econômico
e ecológico, vez que reconhece a finitude dos recursos ambientais, sendo por assim dizer ético.

 Contudo, a questão da sustentabilidade somente passou a ficar conhecida em 1987 com o documento Nosso
Futuro Comum, também conhecido como Relatório de Brundtland, [3] elaborado pela Comissão Mundial
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, da ONU, presidida por Gro Harlem Brundtlandt e por Mansour
Khalid.

Referido relatório trouxe inicialmente o termo de desenvolvimento sustentável para definir o processo que
"(...) atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem
as suas próprias necessidades". [4] Trata-se de uma verdadeira revolução social tanto na forma do agir como
na forma do pensar, o que significa um novo paradigma que integra homem, atividade econômica e meio
ambiente em favor de um futuro comum.

Édis Milaré nos ensina que o dilema "ou desenvolvimento ou meio ambiente" é falso, já que meio ambiente
serve de base (fonte de recursos) para o desenvolvimento, devendo ambos conciliar-se e completar-se, [5]
definindo sustentabilidade como a

 

 

qualidade, característica ou requisito do que é sustentável. (...) a sustentabilidade pressupõe o equilíbrio entre
'entradas' e 'saídas', de modo que uma dada realidade possa manter-se continuamente com suas características
essenciais. Na abordagem ambiental, a sustentabilidade é um requisito para que os ecossistemas permaneçam
iguais a si mesmos, assim como os recursos podem ser utilizados somente com reposição e/ou substituição,
evitando-se a sua depleção, de maneira a manter o equilíbrio ecológico, uma relação adequada entre recursos
e produção, e entre produção e consumo. [6]

 

 

Milaré também aponta que a ausência da sustentabilidade afeta a própria biodiversidade, ou seja, vai além da
espécie humana, atingido a continuação da vida e os valores essenciais do mundo natural, pois "a
sustentabilidade inerente aos próprios recursos da natureza prende-se às cadeias ecossistêmicas, nas quais a
existência e perpetuação de alguns desses recursos dependem naturalmente de outros recursos". [7]

Segundo Pedro Roberto Jacobi as ações humanas para serem consideradas sustentáveis necessitam de 4
(quatro) requisitos básicos, quais sejam, (I) serem ecologicamente corretas, (II) economicamente viáveis,
(III) socialmente justas e (IV) culturalmente aceitas. Assim, a questão da sustentabilidade "implica uma
necessária interrrelação entre justiça social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e a necessidade de
desenvolvimento com capacidade de suporte". [8]

Já José Renato Nalini atenta para o fato de que o desenvolvimento sustentável  alia "desenvolvimento
econômico e atividades que não esgotam nem degradam os recursos ambientais, dos quais depende o
crescimento econômico presente e futuro". [9] Portanto, a sustentabilidade ambiental visa a conciliação da
ausência de degradação ecológica (preservação) com os avanços econômicos e de consumo (progresso), e
por isso não configura matéria fácil, no entanto, não se mostra atitude inconjugável.

Nalini se refere ainda a um importante documento produzido em 1991 pelo Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (Pnuma), pelo Fundo Mundial para a Natureza (WWF) e pela União Internacional
para a Conservação da Natureza (UICN), denominado Cuidando do Planeta Terra, onde é possível
constatar nove princípios de sustentabilidade do planeta, a saber:

 

 

1. Construir uma sociedade sustentável;

2. Respeitar e cuidar da comunidade dos seres vivos;

3. Melhorar a qualidade da vida humana;

4. Conservar a vitalidade do planeta Terra;

5. Modificar atitudes e práticas pessoais;

7. Permitir que as comunidades cuidem de seu próprio meio-ambiente;

8. Gerar uma estrutura nacional para integrar desenvolvimento e conservação;

9. Construir uma aliança global. [10]
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O autor destaca que a importância desse documento reside no fato de que nele está ratificado a convocação
de todos para a "luta da preservação ambiental" tão almejada. Ou seja, todos são legitimados (constitucional
e eticamente) para cuidar e salvar o meio ambiente, e, consequentemente, a vida.

Entretanto, para a efetivação desses princípios é necessário que a sociedade seja alertada acerca do direito
que todos possuem a um meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado. Essa conscientização se
torna possível por meio de instrumentos públicos e políticos como é o caso da educação ambiental, na
medida em que a mesma, conforme se verá a seguir, figura como meio implementador da proposta
constitucional no que se refere à sustentabilidade, orientando pois o homem nas suas ações.

Também é essa a  vertente proposta por Édis Milaré ao constatar que, para superar o cenário de degradação
e desconsideração ecológica, é necessário modificar a compreensão e a conduta do homem, o que será
conseguido "em primeiro lugar, através da adequada educação ambiental, nas escolas e fora delas". E, em
segundo lugar, pela "criação (e implementação) de instrumentos legais apropriados". [11]

 

3. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL

 

A expressão educação ambiental foi usada pela primeira vez em março de 1965 na Grã-Bretanha. Nesse
momento, passa-se a aceitar "que a Educação Ambiental deva se tornar uma parte essencial da educação de
todos os cidadãos e deixe de ser vista essencialmente como conservação ou ecologia aplicada, cujo veículo
seria a biologia". [12] Ou seja, o processo educacional contribuir tanto como ferramenta para se acrescentar
informações, como meio apto para se preservar e conservar a natureza.

No ano de 1972, a Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano estabeleceu o desenvolvimento da
educação ambiental como solução das crises ambientais ao redor do planeta. Para tanto previu, em seu
princípio 19, como essencial um trabalho de educação no que tende às relações ambientais, voltado tanto aos
jovens como aos adultos, reservando atenção aos setores da população mais carente, a fim de fundamentar
bases sólidas de uma opinião pública informada de seu papel, e de uma conduta responsável por parte dos
indivíduos, das empresas e das comunidades no que se refere à proteção e ao melhoramento do meio
ambiente em toda sua dimensão humana.

Na seqüência, um documento de extrema importante a ser destacado em razão dos rumos que dá à educação
ecológica em todo o planeta, é a I Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, realizada em
Tbilisi, em outubro de 1977. Organizada pela Unesco em conjunto com o Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente (Pnuma), a Conferência de Tbilisi, como é conhecida, representa o início de um programa
internacional de educação ambiental, na medida em que contribuiu para definir a natureza da mesma,
demonstrando suas peculiaridades e objetivos, além das estratégias a serem adotadas no plano nacional e
internacional.

Genebaldo Freire Dias atenta para o fato que "a evolução dos conceitos de EA esteve diretamente
relacionada à evolução do conceito de meio ambiente e ao modo como este era percebido". [13] Dessa
forma, no que tange ao conceito de educação ambiental (para uma sustentabilidade justa), o Tratado de
Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, elaborado durante a Rio-92,
logo na sua introdução a considera como

 

 

um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida. Tal educação
afirma valores e ações que contribuem para a transformação humana e social e para a preservação ecológica.
Ela estimula a formação de sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que conservam
entre si relação de interdependência. [14]

 

 

Já em dezembro de 1997, com a Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação e
Consciência Pública para a Sustentabilidade, organizada pela Unesco e pelo governo da Grécia, em
Thessaloniki, a educação ambiental passou a ser definida "como um meio de trazer mudanças em
comportamentos e estilos de vida, para disseminar conhecimento e desenvolver habilidades na preparação do
público, para suportar mudanças rumo à sustentabilidade oriundos de outros setores da sociedade". [15]

Nesse sentido caminha o artigo 1º da Lei n. 9.795/99 ao definir educação ambiental como sendo

 

 

os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. [16]
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Carla Canepa adota uma concepção freiriana de educação ("educar é conscientizar-se"), para interpretar
referido artigo, pois, segundo seu entendimento, este representa "uma proposta de reconciliação do ser
humano com a natureza mediante uma ação voltada para a preservação e regeneração da mesma". [17] Sob
esse aspecto Ana Maria Araújo Freire afirma residir "a necessidade de ser a educação ambiental (...) não uma
educação apenas de conteúdos, mas, prioritariamente, de postura. De um comportamento frente ao mundo.
De conscientização dos valores da VIDA e da ética humana". [18]

Para Antônio Silveira Ribeiro dos Santos a educação ambiental pode ser definida como "o processo
educacional de estudos e aprendizagem dos problemas ambientais e suas interligações com o homem, na
busca de soluções que visem a preservação do meio ambiente como um todo". [19] Portanto, a educação
figura como ferramenta para conservar a natureza, auxiliando no desenvolvimento de uma sociedade ciente
de seu papel ambiental, se mostrando para tanto capaz de renovar valores e alterar dogmas presentes na
relação entre o homem e o meio ambiente, considerando uma nova dimensão que se incorpora no processo
de ensino. 

Dessa forma, concorda-se com Marcos Reigota quando o mesmo afirma que "o grande desafio à educação
ambiental é ampliar as noções políticas e existenciais da vida, como direito e valor universais e continuar leal
aos princípios que fizeram até o momento a sua história e legitimaram a sua pertinência". [20] Desse modo, a
educação ambiental pode ser entendida como o verdadeiro procedimento na criação de uma compreensão
crítica e holística acerca do funcionamento do meio ambiente, conhecendo-o e compreendendo-o a fim de se
encontrar soluções sustentáveis para os problemas que os cerca.

Nesse contexto, surge a questão da ética ambiental para nortear o ser humano no agir ambiental, ou seja,
para a sua relação com o meio ambiente. Assim, a educação ambiental para ser eficaz precisa estar calcada
em uma ética ecológica, entendida esta como "a compreensão que o homem tem da necessidade de preservar
ou conservar os recursos naturais essenciais à perpetuação de todas as espécies de vida existentes no
planeta". [21]

José Renato Nalini, baseado no Dicionário de Ecologia e Ciências Ambientais de Henry W. Art., define ética
ambiental como sendo a "aplicação da ética social a questões de comportamento em relação ao meio
ambiente". [22] Nesse sentido, conforme nos ensina Peter Singer é possível afirmar que "uma ética ambiental
consideraria virtuosos o aproveitamento e a reciclagem de recursos, e veria como perversos o consumo e a
extravagância desnecessários". [23]

Assim sendo, a ética ambiental é a exteriorização da própria conscientização ecológica fruto da educação
ambiental, que, indiscutivelmente, gera mudanças a fim de preservar os recursos ambientais, conservando,
dessa forma, a vida no planeta por meio de transformações das atitudes humanas. Ou seja, a ética baseada em
uma educação ambientalista traça medidas a serem buscadas para se alcançar o meio ambiente
ecologicamente equilibrado e sadio, que denota uma responsabilidade ambiental por parte da população
mundial, centrada no respeito a todas as formas de vida, reconhecido aqui a sua diversidade.

 

3.1 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO TRANSFORMADOR

 

Como bem descreve José Renato Nalini "o único problema real do Brasil é a educação. (...) O terceiro
milênio é a era da educação e da informação. Se houver consciência disso, o caminho estará aberto à
consecução do ideal de uma civilização peculiar, mais humana e mais feliz, neste imenso continente tropical".
[24]

Para tanto a educação ambiental como um fenômeno possível não pode ser entendida como uma ação
pronta, repassada e acabada, mais do que isso, ela deve ser entendida e aceita como um relevante método de
transformação para um despertar ecológico, comprometido com a vida e com o bem-estar de toda a
humanidade, desenvolvendo-se ininterruptamente a fim de contribuir para uma melhoria na qualidade de
vida. Ou seja, trata-se de um processo de ensino-aprendizagem que se encontra em constante evolução e
aperfeiçoamento para auxiliar na formação de cidadãos dignos e comprometidos com o meio em que vivem.

Neste sentido figura a recomendação n. 1, letra h da Conferência de Tbilisi[25] ao expressar que "a educação
ambiental deve ser entendida como um processo contínuo que propicie aos seus beneficiários - graças a uma
renovação permanente e suas orientações, métodos e conteúdos - um saber sempre adaptado às condições
variáveis do meio ambiente".

Contudo, para que a educação ambiental atinja o seu objetivo enquanto ferramenta social se faz necessário
que haja uma adequada e ética formação de professores-educadores, não só do ensino fundamental ao
universitário, mas em todos os âmbitos de aprendizagem, o que engloba tanto a sala de aula como qualquer
outra atividade extracurricular, [26] a fim de alertar a sociedade de seu papel crítico, concretizando-a na
busca de melhor qualidade de vida a todos, pautada sobre tudo na sustentabilidade e no respeito aos limites
dos recursos naturais.

Assim, a figura do professor-educador enquanto sujeito ideológico não se restringe a um simples depositário
de informações, sua função vai muito além, uma vez que através de ideias, pensamentos, reflexõs, visões de
mundo, entre outros, o mesmo orienta o educando para suas ações, sejam elas sociais, políticas, regiliosas,
enfim, ações de mundo, conscientizando-o ecologicamente como personagem ativo de todo o processo que
envolve o ecossistema, e mais amplamente, a biosfera.
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Nesse sentido, leciona Edis Milaré quando o mesmo afirma que

 

a Educação Ambiental tem um papel integrador: integra disciplinas, saberes, ensinamentos, aprendizado,
práticas. Sob o ponto de vista pedagógico e educacional, ela contribui para dar unidade e convergência aos
diferentes tratamentos que se encontram nos sistemas educacionais. [27]

 

 

Dessa maneira, essa conscientização ecológica se torna possível quando o ensino ambiental ressalta a
multidisciplinariedade que o envolve, auxiliando na geração de práticas que incentivam a mudança dos
paradigmas presentes na utilização dos recursos naturais, bem como na valorização do equilibrio natural
como fim a ser buscado por todos.

Entretanto, os resultados em questão ambiental demandam tempo, uma melhora significativa na qualidade do
meio ambiente e da vida, não ocorre da noite para o dia, é preciso persistência. Contudo, acredita-se que a
educação ambiental se mostra como o instrumento mais eficaz no combate à degradação do meio ambiente,
auxiliando em uma sadia relação entre homem e natureza não-humana por meio da criação de uma
consciência crítica por parte da sociedade em relação ao meio em que vive, para então se atingir um modelo
ético de desenvolvimento pautado na sustentabilidade.

 

3.2 CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

 

O Brasil possui ordenamentos legislativos eficientes relacionados à proteção ambiental. Contudo, por mais
bem elaborada que seja a norma, ela não surtirá os efeitos desejados se não for comprometida com a
conscientização da população. Portanto, acredita-se não ser possível falar em preservação ambiental e
sustentabilidade sem as ligarmos à questão da consciência ecológica, preocupada com a mudança do
comportamento em prol do meio ambiente.

Os desastres, os conflitos, as destruições, entre tantas outras preocupações com o meio ambiente vêm se
tornando cada vez mais frequentes nas pautas das reuniões políticas, econômicas e sociais ao redor do
mundo, chamando a atenção de grande parcela da população e suscitando, mesmo que de forma tímida,
algumas mudanças nos hábitos e na preocupação ecológica entre os povos.

Diversas são as agressões sofridas pelo meio ambiente, como, por exemplo, os maus tratos contra a fauna, a
poluição das águas, as queimadas das florestas, entre outras. Sendo que grande parte dessas agressões ocorre
em razão do desconhecimento, do desrespeito e da ignorância por parte de quem as comete.

Para mudar tal cenário e proteger efetivamente o meio ambiente, é preciso alertar o homem da sua relação
com a natureza não-humana através de um ensino ambiental preocupado com a ética, pois se entende que
esta afasta a sociedade do chamado analfabetismo ambiental, haja vista que, como dito acima, muitas vezes
"o cidadão não conhece o ciclo da vida e dos recursos ambientais. Muitas pessoas têm nível superior e até
pós-doutorado, mas não possuem a mínima noção do que se passa a sua volta". [28]

A consciência ecológica que nasce com o ensino proposto pela educação ambiental, se mostra como um dos
caminhos mais racionais e eficazes para se atingir uma ética realmente ativa, por assim dizer esperada pelo
legislador quando da elaboração da norma jurídica ambiental, qual seja, a preservação dos recursos naturais
em toda a sua abrangência por meio, primeiramente, do conhecimento de novos paradigmas para
consequente manutenção da própria vida, seja ela animal ou vegetal, racional ou não, conhecimento este
traduzido no uso sustentável dos recursos ambientais.

Assim, a educação ambiental deve ser vista e entendida como o meio conscientizador que é, verdadeiro
processo cognitivo holístico essencial para a preservação ambiental. Além, da necessidade de "ser
considerada como uma atividade-fim, visto que ela se destina a despertar e formar a consciência ecológica
para o exercício da cidadania". [29]

                                                    

4. TUTELA CONSTITUCIONAL: SUSTENTABILIDADE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

 

A preocupação com a educação ambiental somente passou a ganhar notoriedade nos anos setenta com as
orientações formuladas pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em
Estocolmo.

 A Declaração de Estocolmo sobre Meio Ambiente Humano foi seguida por uma série de outros
documentos, conferências, congressos e encontros, como, por exemplo, o seminário realizado pela Comissão
Nacional Finlandesa para a UNESCO em Tammi, Finlândia (1974), a Conferência de Belgrado em Educação
Ambiental (1975), a Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental de Tibilisi (1977), a
Conferência de Educação Ambiental e Treinamento de Moscou (1987), o Congresso Mundial de Educação e
Comunicação sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizado em Toronto - Canadá (1992), a
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Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - Rio/92 (1992), a Declaração
de Thessaloniki organizada pela UNESCO e o governo da Grécia (1997), entre tantos outros.

Nesse contexto, ladeada por inúmeros documentos relativos ao assunto, a Constituição Federal brasileira, em
1988, consagrou em seu texto a  educação voltada à temática ambiental, dentre tantas outras preocupações
com o meio ambiente, como um dos objetivos a ser alcançado para a concretização da cidadania. [30] Sendo
inclusive a mesma a primeira Constituição do país a tratar da questão ambiental de maneira expressa,
dedicando um capítulo exclusivo à matéria (Capítulo VI - Do Meio Ambiente), além, é claro, das referências
implícitas ao longo de quase todo o seu texto.

Do mesmo modo, a Constituição Federal de 1988, no caput do artigo 225, [31] garantiu a todos o direito a
um meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que implica dizer pautado no princípio da sustentabilidade,
pois, conforme explica Édis Milaré, "a manutenção do ambiente saudável é fator integrante do processo de
desenvolvimento sustentável". [32] Mais do que isso implica dizer que o novo paradigma de
desenvolvimento adotado pela Lei Maior é o do desenvolvimento sustentável, proposta esta que contempla a
ética ecológica, e em razão disso se faz possível afirmar que a educação ambiental disposta na Constituição
brasileira viabiliza a proposta de sustentabilidade nela contida a fim de se preservar os recursos ambientais.

E, para garantir a efetividade desse direito, a Constituição trouxe no corpo do parágrafo 1º e em seus incisos
os meios necessários para assegurar a efetividade da norma contida no caput do artigo 225, o que inclui por
parte do Poder Público a promoção da educação, no que se refere ao meio ambiente, em todos os níveis de
ensino, bem como a conscientização pública para a preservação ambiental (CF, art. 225, parágrafo 1º, inciso
VI[33]).

Dessa forma, como bem elucida Édis Milaré, o legislador constituinte inaugurou "o princípio e a
determinação de que a educação ambiental permeie os currículos de todos os níveis de ensino, e que a
população em geral seja conscientizada acerca da necessidade de preservar o meio ambiente". [34] Continua
o autor afirmando que "a Educação Ambiental, como preceito constitucional, é uma exigência nacional que
engloba dois aspectos distintos, contudo complementares: trata-se de exigência social e natural - duas faces
da mesma moeda". [35]

José Afonso da Silva quando aborda a significação geral dos incisos do artigo 225 da Constituição, ensina
que o inciso VI implica em: "promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização
pública para a preservação do meio ambiente constitui meios de conscientização ecológica que propiciará, no
futuro, o exercício de práticas conscientemente preservacionistas". [36]

Tem-se que "a Educação Ambiental, portanto, é um meio eficaz para alcançar a efetividade do direito
constitucional. Sem ela, os dispositivos constitucionais relativos à Ordem Social seriam claudicantes por falta
de apoio". [37]

Referido inciso da Constituição foi regulamentado em abril de 1999 por meio da Lei n. 9.795, [38] que
instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental e dispõem sobre a educação ambiental. Ou seja, referida
lei estabeleceu a inclusão do ensino ambiental em todos os níveis educacionais do Brasil, seja ele formal ou
informal, além de disponibilizar as ferramentas necessárias à concretização do direito a uma educação
ambientalista, efetivando o modelo de sustentabilidade proposto pela Lei Maior como direção a ser seguida,
baseado em uma nova cultura de preservação e proteção da vida.

 

5. A POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

 

A fim de se estabelecer uma Política Nacional de Educação Ambiental, com uma nova abordagem ecológica,
pautada na ética para uma sociedade equitativa e um mundo dignificado, correspondente à nova proposta de
sustentabilidade estabelecida pela Constituição Federal, foi proposto em 1993 pelo Congresso Nacional o
Projeto de Lei n. 3.792, que após ser aprovado pelo Plenário do Senado e encaminhado para sanção do
Presidente da República, foi publicado, no Diário Oficial da União em 27 de abril de 1999, a Lei n. 9.795 que
dispõe sobre educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil. Referida lei
foi regulamentada em 25 de junho de 2002 pelo Decreto n. 4.281, responsável pelos órgãos da Política
Nacional de Educação Ambiental e das suas respectivas competências.

A Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA - além de explicitar o princípio constitucional alusivo à
incumbência dada ao Poder Público e à coletividade em relação ao cuidado para com o meio ambiente,
também ampliou os horizontes da educação ambiental, pois dirimiu dúvidas pedagógicas sobre as
peculiaridades da mesma.

Assim, o seu destaque se dá pela importância atribuída ao tema em tela na medida em que figura no âmbito
jurídico como uma importante ferramenta para a implementação de uma nova cultura de conscientização
ecológico-social através dos ensinamentos ministrados pelo educador diretamente na sala de aula ou por
meio de atividades extracurriculares, concebendo o meio ambiente em seu conjunto e sob o enfoque
holístico, sobretudo, da sustentabilidade.

Nesse sentido se mostra o inciso II do artigo 4º da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, segundo
o qual a educação ambiental possui como princípio básico "a concepção do meio ambiente em sua totalidade,
considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da
sustentabilidade". [39] Assim, conforme destaca José Renato Nalini "a exigência da sustentabilidade há de
ser assegurada, a ela condicionando os instrumentos públicos de fomento ao desenvolvimento".
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O artigo 6º da Lei 9.795/99 institui a Política Nacional de Educação Ambiental, deixando a cargo de seu
artigo 7º a descrição dos envolvidos em sua área de atuação, quais sejam, os órgãos e entidades integrantes
do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), as instituições públicas e privadas dos sistemas de ensino,
os órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e organizações não-
governamentais com atuação em educação ambiental.

Quando o artigo 2º da Lei estabelece que "a educação ambiental é um componente essencial e permanente da
educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do
processo educativo, em caráter formal e não-formal", [40] responsabiliza e obriga toda a sociedade pela
mesma, [41] pois a educação ambiental constitui direito fundamental do cidadão, o que implica em direito e
dever relacionados à cidadania.

Em seu artigo 8º a Lei estabelece que as atividades relacionadas à educação ambiental devem ser
desenvolvidas tanto na educação escolar como na educação em geral, através de linhas de atuação inter-
relacionadas com a "capacitação de recursos" (inciso I),  com o "desenvolvimento de estudos, pesquisas e
experimentações" (inciso II), com a "produção e divulgação de material educativo" (inciso III) e com o
"acompanhamento e avaliação" (inciso IV). Respeitando em todos os casos os princípios e objetivos básicos
da educação ambiental fixados na lei (parágrafo 1º).

Tais princípios e objetivos encontram-se dispostos nos artigos 4º e 5º da Política Nacional de Educação
Ambiental, e demonstram o aspecto social da educação ambiental, uma vez que os procedimentos
democráticos predominam na lei, sobretudo na democratização (popularização) do conhecimento ambiental,
bem como no caráter holístico que detém o meio ambiente.

Acerca dos princípios da educação ambiental dispostos na Lei, Milaré afirma que, com a "inserção da pessoa
nos processos naturais e sociais da vida sobre o planeta Terra" [42] ocorreu uma revolução didática e
pedagógica com bases técnicas e científicas. Já sobre os objetivos fundamentais o autor destaca que os
mesmos "revelam descortino do legislador em vista da dinâmica da sociedade brasileira", [43] pois a norma
enfatiza a integração da sociedade, bem como de seu progresso, em todos os campos do desenvolvimento
humano.

Entretanto, mesmo com as limitações inerentes à maioria das leis, a Política Nacional de Educação Ambiental
se mostra como meio essencial para o exercício e desenvolvimento da educação ambiental para as presentes
e futuras gerações, bem como meio necessário para a implementação e efetivação da sustentabilidade
pautada na consciência crítica da sociedade, enquanto exercício da cidadania, como se verá no próximo
tópico.

Em resumo, ao se referir aos sistemas educacionais e ao educando, a Lei n. 9.795/99 reafirmou a educação
ambiental como uma ferramenta para se atingir a cidadania através de novos modelos na busca pela
conservação da vida em si, consolidando assim o processo de inserção da questão ambiental na esfera
educacional e inaugurando, consequentemente, uma nova ética para com o meio ambiente.

 

6. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SUSTENTABILIDADE E CIDADANIA

 

Não é possível afastar meio ambiente, sustentabilidade, política e cidadania. A questão da cidadania está
profundamente ligada à noção de direitos e deveres, sobretudo os políticos. Nesse sentido, a educação
ambiental age na produção do conhecimento político, campo onde se realiza a cidadania, para que haja a
implementação de uma sustentabilidade eficaz, vez que propicia ao cidadão uma participação ativa na gestão
e na organização do meio em que vive.

Anderson Aparecido Cruz atenta para o fato que "a educação ambiental deve ser vista como processo
participativo, onde o cidadão assume o papel central, participando ativamente no exame dos problemas
ambientais e na busca de soluções, através de uma conduta ética, condizente ao literal exercício da
cidadania". [44] Afirma também que "a educação ambiental transforma-se num ato político voltado para a
transformação social". [45]

Sob esse argumento, Milaré nos ensina que

 

 

a questão ambiental é altamente política e seu equacionamento exige a interferência de cada cidadão, no
debate e nas decisões (...). Trata-se, consequentemente, de um processo educativo a realizar-se com a
comunidade e não para a comunidade, até porque na vivência ensino-aprendizagem, adequadamente
estruturada, a pessoa é sujeito e não objeto da ação educativa. [46]

 

 

Neste sentido, Ivanildo Soares da Silva Junior afirma que
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a educação, que é o alicerce do Estado Democrático de Direito, é um direito público subjetivo do cidadão,
por intermédio do qual ele assume a plenitude de sua dignidade e resgata a cidadania, figurando no rol dos
direitos humanos, reconhecidos pela comunidade internacional. (...) é um processo que se busca despertar a
preocupação individual e coletiva para a questão ambiental, garantindo o acesso à informação em linguagem
adequada, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica e estimulando o enfrentamento
das questões ambientais e sociais. [47]

 

 

Seguindo os mesmos fundamentos, a Lei 9.795/99, concretizou o processo de inserção da questão ambiental
na esfera educacional para se atingir a cidadania através de modelos e práticas preocupadas com o meio
ambiente, na medida em que busca a conservação da vida em si. Assim, o aspecto desempenhado pela
educação ambiental, nos seus mais variados campos (entenda-se educação ambiental formal ou informal),
ocupa papel transformador da realidade social e política dentro dos limites em que é proposta.

Apoiada em valores, como, por exemplo, o da ética, a educação ambiental norteia o ser humano para
compreender a "necessidade de preservar ou conservar os recursos naturais essenciais à perpetuação de
todas as espécies de vida existentes no planeta". [48] Ou seja, ela estimula, por meio de debates, o
surgimento de novas ideias que apontam para alternativas de uso do meio ambiente, sem que haja desrespeito
com os seus recursos e assim esteja comprometido com as presentes e futuras gerações.

Desta forma, acredita-se que a educação ambiental se mostra como condição indispensável na construção de
uma sociedade verdadeiramente apoiada no bem-estar, vez que tece uma relação de respeito e consideração
pela vida, seja ela humana ou não, o que se mostra condizente com a necessária renovação dos paradigmas e
valores plantados pela atual ordem constitucional, e obra da conscientização crítica resultante do
conhecimento amplo que nos é permitido através do ensino da mesma.

 

7. CONCLUSÃO

 

A sustentabilidade, em todas as atividades humanas, é a base para se alcançar o bem-estar pleno, vez que
gera harmonia entre o homem, o meio ambiente e o desenvolvimento mundial. Nesse cenário, a educação,
aqui entendida de maneira ampla, assume relevante papel, na medida em que trabalha valores e conceitos,
bem como auxilia nas mudanças de atitudes e posicionamentos do homem dentro da relação ambiental, o que
gera a formação de cidadãos conscientes, individual e coletivamente, para a dissolução dos conflitos
socioambientais.

Assim, através dessa pesquisa é possível observar que a educação ambiental é necessária para que seja
possível primeiro esclarecer, para então estabelecer políticas públicas de soluções eficazes e sensatas.
Entretanto, para ser atingir o seu objetivo, o ensino ecológico deve se mostrar conscientizador acerca dos
valores e dos respeitos para com a natureza não-humana. Por isso pode-se afirmar que a sua finalidade é a
divulgação do conhecimento sobre o meio ambiente, visando atingir a sua proteção e preservação, o que
gera o uso sustentável e racional dos seus recursos por vezes finitos.

Entende-se que a educação ambiental figura como um forte e indispensável instrumento para o exercício da
cidadania, sendo tratada na esfera legal como lei fundamental prevista no inciso VI do artigo 225 da
Constituição Federal de 1988, e, por assim dizer, finalidade do Estado enquanto ente representante de toda a
sociedade, o que lhe confere caráter transcendental, vez que objetiva a salvação, presente e futura, de todo o
planeta.

Acredita-se ainda que a educação ambiental se mostra como um dos instrumentos mais importantes na
implementação da sustentabilidade, sendo um pré-requisito, ou mesmo condição essencial para alcançá-la,
pois auxilia na melhoria da qualidade de vida da humanidade, estando de acordo com a norma constitucional,
protegendo e preservando o meio ambiente de ações predatórias e destrutivas.

Na esfera infraconstitucional foi observado que a Política Nacional de Educação Ambiental constitui
ferramenta essencial para o exercício e desenvolvimento da educação ambiental. Ou seja, ela se mostra
necessária para a implementação e solidificação de uma sustentabilidade pautada na consciência crítica da
sociedade, enquanto meio de exercício da cidadania.

Constatou-se ainda que a consciência ecológica que nasce por meio da educação ambiental aperfeiçoa o
saber crítico em relação aos problemas relacionados à degradação ambiental, o que gera a busca por saídas
válidas e concretas para os mesmos.

Contudo, a educação ambiental requer uma adequada formação de professores-educadores (entenda aqui
todos aqueles que transmitem conhecimento e saber, seja tanto de maneira formal como informal), para que a
sociedade seja efetivamente alertada de seu papel e para que haja um real avanço em busca de uma melhor
qualidade de vida.

Assim, é possível observar que o professor-educador é mais que um simples depositário de informações,
figurando como sujeito ideológico, pois, por meio de ideias, pensamentos, reflexõs, etc, ele orienta o
educando nas suas ações sociais, políticas, regiliosas, entre outras, alertando-o ecologicamente como ator
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ativo de todos os processos que envolvam o planeta.

Abordou-se também que a educação ambiental integra disciplinas, saberes, ensinamentos, práticas,
reafirmando a sua importância na conscientização ambiental que a envolve em razão da sua
multidisciplinariedade, gerando incentivo para as mudanças dos dogmas presentes na estutura social, bem
como valorizando o equilibrio natural a ser buscado por todos. Ou seja, a educação ambiental implica em
uma transformação paradigmática, sendo um instrumento extremamente necessário para se alcançar um
desenvolvimento sustentável equivalente ao pretendido pela norma jurídica e social, buscando ainda a
equidade entre o homem e o meio ambiente como forma de perpetuar a vida no âmbito de sua complexidade
e beleza.

Com tais considerações, entende-se ser a educação ambiental uma das estratégias mais eficazes para barrar
os processos de degradação ambiental sofridos pelo planeta, uma vez que visa aliar homem, meio ambiente e
desenvolvimento, preservando e recuperando áreas afetadas pela má utilização dos recursos naturais,
funcionando como instrumento dinâmico na promoção da conscientização social acerca dos problemas
ambientais. Enfim, essa conscientização que se dá, inegavelmente, através do ensino ecológico, é capaz de
gerar mudanças nos hábitos e atitudes do agir humano para se alcançar o bem-estar pleno por meio de um
mundo desenvolvido, sustentável, sadio e equilibrado para todo.
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A EDUCAÇÃO COMO SISTEMA NORMATIVO AUTÔNOMO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988

L’EDUCATION COMME SYSTEME NORMATIF AUTONOME DANS LA CONSTITUTION
BRESILIENNE DE 1988

JULIANA CRISTINE DINIZ CAMPOS

RESUMO
Este trabalho busca definir a pretensão à educação como direito fundamental cujas especificidades deram
origem a um sistema normativo autônomo no contexto constitucional, fundado numa principiologia e num
campo de sentido próprio. O objetivo é estabelecer quais são os componentes estruturais desse sistema e a
partir de que referencial de sentido pode-se compreender o educar como valor indispensável na ordem
jurídico-política brasileira. Por meio da definição dos valores republicanos principais, é possível deduzir dos
dispositivos normativos os princípios da educação, as competências legislativas e executivas e o regime
orçamentário independente. Tais elementos permitem uma interpretação e uma aplicação específica do
direito à educação em relação aos demais direitos fundamentais. Dado sistema autônomo, plenamente
estruturado no texto constitucional, é possível concluir que o direito à educação deve ser imediatamente
aplicável, exigindo-se níveis de efetividade crescente ao longo do tempo.
PALAVRAS-CHAVES: DIREITOS FUNDAMENTAIS. EDUCAÇÃO. SISTEMA CONSTITUCIONAL.

RESUME
L’objet de ce travail est la définition de la prétention à l’éducation comme droit fondamental spécial, dont ces
particularités ont donné origine à un système normatif autonome dans le contexte constitutionnel, fondé dans
une principiologie et dans une sphère de signification propre. L`objectif est établir les composants
structuraux de ce système et la réference de signification par laquelle est-il possible comprendre l`éducation
comme valeur indispensable dans l`ordre juridique et constitutionnelle bresilienne. Parmi la définition des
valeurs republicaines principaux, est-il possible de faire la déduction des príncipes de l`éducation, les
compétences législatives et exécutives et le regime budgétaire indépendent. Ces élements permettent
l`intérpretation et l’aplication spécifiques du droit à l`éducation en relation aux autres droits fondamentaux.
En face du système autonome, tout structuré dans le texte constitutionel, c’est possible de conclure que le
droit à l’éducation doit avoir une application immédiate.
MOT-CLES: DROITS FONDAMENTAUX. ÉDUCATION. SYSTÈME CONSTITUTIONNEL.

 1.    Introdução

 

A educação, como prática, adquire um sentido na história, que define a sua intencionalidade como
processo de transformação da realidade. Tendo-se por pressuposto a liberdade, é possível afirmar que o
modelo educativo da modernidade – e, também, o contemporâneo – é iluminista, relacionado, portanto, a um
quadro de valores, projetos e referências que culminam na transformação do homem em cidadão,  titular de
direitos e obrigações na sociedade política.

            Tem-se, a partir da modernidade, uma concepção de homem como ser vocacionado à liberdade,
como potência. A aptidão para a autonomia constitui sua dignidade imanente e é produto de sua
racionalidade. A liberdade existe, aqui, em uma dimensão que Oliveira[1] conceitua como transcendental,
porque ainda não realizada, mas pressuposta. A transformação da potencialidade em fato histórico se dá pela
mediação educativa – o processo social de inclusão do sujeito, pelo desenvolvimento de sua racionalidade.
Por essa razão, garantir o direito à educação é, sobretudo, possibilitar a ambiência ideal a uma democracia.

A relação entre liberdade e estado democrático é demonstrada por Salgado[2] nos seguintes termos:

A idéia de justiça no mundo contemporâneo deve ser buscada a partir de uma teoria do estado
democrático de direito, portanto dos direitos fundamentais, como resultado dos vetores dialeticamente
opostos da história do Ocidente: o poder como liberdade unilateralizada e o direito como liberdade
bilateralizada (ou plurilateralizada).

            Para o jurista, o direito, nesse contexto histórico, surge como realização ética plena, no sentido da
concretização da liberdade em sua forma subjetivada e objetivada, direito norma e direito do sujeito [3].
Sem o agir livre, não há como sustentar a organização política referente ao estado democrático, de modo que
o processo educativo apresenta-se como prática indispensável para a democracia contemporânea.

É possível afirmar que a constituição brasileira recebeu o direito à educação conforme uma
orientação filosófica historicamente situada, relacionada ao ideal civilizatório da modernidade. A crença do
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potencial transformador da educação, que conduz o homem ao agir livre e autônomo é inteiramente
condizente com o projeto político explicitado na carta constitucional, que busca a promoção de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, em que sejam asseguradas a liberdade e a igualdade,
conforme a orientação de seu preâmbulo[4].

            Nesse sentido, tem-se que a base axiológica do direito à educação é relacionada à perpetuação de
determinados valores republicanos fundamentais deduzidos dos dispositivos constitucionais [5], mas
indutivamente identificados pela mediação filosófica. À estruturação valorativa associa-se um capítulo
específico, destinado à organização do sistema nacional do ensino, que estabelece os conteúdos possíveis do
direito à educação na concretude dos serviços públicos.

            Como salienta Horta [6], a constituição estabeleceu os sentidos da educação a partir das noções de
pessoa, cidadania e  trabalho, que servirão de vetores axiológicos da estrutura normativa do direito à
prestação educacional. Para o autor:

A amálgama dos três fatores (pessoa-cidadão-trabalhador), que se acerca da faceta múltipla da vida
humana, elucida talvez o sentido maior da existência do próprio Estado, e está aqui também a tomar de
sentido a atividade educacional, que não poderá descurar de nenhum dos aspectos, aplicando-os
conjuntamente a cada ato referente ao processo educacional. [7]

            É possível afirmar que, por meio de associação dos valores republicanos identificados ao sistema
nacional de ensino, tem-se a explicitação concreta (efetiva) do sentido do educar na realidade brasileira, ou,
em outros termos, do conteúdo do direito à educação. A partir de então, passa-se à análise dos elementos
constitutivos da prestação educacional, a partir da Constituição Federal de 1988, tendo em vista a
construção de um sistema normativo autônomo, cujo centro é a ideia de liberdade do indivíduo e o escopo a
formação para a cidadania.

 

2. Os Valores Republicanos Fundamentais

 

A função normativa dos princípios fundamentais referentes ao título I é fornecer uma coesão de
sentido ao texto constitucional, que se apresenta como estrutura racional, ou sistema, concebido para
instituir um estado de direito. Para Diniz[8]:

Constituição, como Constituição do Estado de Direito, é uma estrutura normativa superior a todas as
demais no interior da ordem jurídica, que, de forma sistemática e numa perspectiva dinâmica, constitui e
estrutura juridicamente o Estado e suas instituições, dividindo o exercício do poder estatal, que é
unitário, em funções e órgãos especializados para atender à complexidade de suas tarefas.

            Há, portanto, uma pretensa unidade axiológica e de significado, que é alcançada pela aplicação de
determinados valores fundamentais a todo o arcabouço normativo geral e específico da constituição. Pela
compreensão de educação como processo de emancipação intelectual do sujeito para a convivência pública,
é possível identificar, a partir do título primeiro, associado ao artigo 205, três valores[9] republicanos,
amparados na idéia geral de dignidade da pessoa humana como escolha fundante do estado democrático
brasileiro. São eles: a cidadania participativa; o trabalho livre e a tolerância à diversidade.

Para Landa:

A dignidade não é apenas um valor e princípio constitucional, mas igualmente o motor dos direitos
fundamentais; pois ela serve tanto de parâmetro fundamental da atividade do estado e da sociedade,
como também de fonte dos direitos fundamentais dos cidadãos. Dessa forma, a dignidade da pessoa
humana se projeta não apenas defensiva ou negativamente ante as autoridades e os particulares, mas
também como um princípio de ações positivas para o livre desenvolvimento do homem.[10] [tradução
nossa]

            Nesse sentido, é possível afirmar que o núcleo axiológico da constituição, especificamente no que se
refere aos direitos fundamentais e ao direito à educação, é a dignidade na qualidade de valor imanente à ideia
moderna de homem, como ser dotado de consciência e de aptidão de escolha[11]. O homem moderno é o
sujeito, que, ao refletir sobre sua condição, projeta-se na relação com o outro e, a partir daí, pretende fazer-
se senhor do próprio destino mediante a razão[12]. É nesse sentido que Vaz identifica a antropologia
filosófica como resultado da interiorização reflexiva da relação sujeito-objeto[13]. A partir desse raciocínio,
é possível, a partir de uma dialética do reconhecimento, identificar em cada ser humano um potencial de
liberdade que deve ser protegido e, ao mesmo tempo, desenvolvido por meio da mediação educacional.
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            A constituição, ao explicitar o princípio da dignidade como condição de interpretação de todo
sistema normativo e como fim último da comunidade política, institui o direito à educação como pretensão
fundamental, ao mesmo tempo em que a elege como serviço público indispensável no momento em que a
enumera entre os capítulos da ordem social. O sujeito titular do direito à educação não é, entretanto, um
sujeito isolado, mas o membro de um grupo que, mediante de uma organização democrática, busca reger-se
de modo livre, a partir da perspectiva da igualdade. É por essa razão que, a partir da base da dignidade,
pode-se enumerar a cidadania, o trabalho e a tolerância como valores republicanos básicos orientadores da
prestação educacional.

            O artigo 205 enumera, de forma explícita, os fins da educação, indicando o reflexo dos valores
mencionados. Para o texto constitucional, a educação visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional[14], por sua vez, indica o respeito à liberdade e o apreço à tolerância como um dos
princípios a partir dos quais o ensino será ministrado no Brasil, o que justifica a  inclusão, no currículo
obrigatório da educação básica, do conteúdo referente à cultura afro-brasileira e indígena, conforme o
disposto na lei federal nº 11.645/2008, diploma alterador da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei Federal nº 9.394/96).

Para Carvalho:

O ideal de uma educação que se empenhe em formar e aprimorar a conduta dos jovens, de forma que
esta venha a ser fundada no respeito a certos princípios fundamentais da vida pública e da dignidade do
ser humano – ou seja, o ideal de uma formação para o exercício da cidadania e para a conduta ética, está
entre os objetivos mais amplos e ao mesmo tempo mais consensuais da ação educativa escola.[15]

            É inegável, portanto, a possibilidade hermenêutica de um significado unívoco de educação como
prática social complexa e orientada a partir de um dada concepção de homem enquanto ser livre em potência
e voltado à participação política, através da qual constitui sua subjetividade e sua liberdade existencial (ou
efetiva).

Os valores têm, assim, uma função essencial na definição da prestação (ou serviço) educacional como
adequado ou não à Constituição. Esse conteúdo material não é deduzido diretamente dos comandos
normativos, porque o significado da prestação é condicionado pelos anseios sociais relacionados à prática
educativa. Nesse sentido, é preciso salientar que a simples garantia de acesso à instituição escolar, por si só,
não implica a efetivação do direito à educação, que, como prática especial, orientada um fim que é,
sobretudo político, exige uma determinada qualidade deduzida do significado constitucional da mediação
educativa[16], já tematizada nesse trabalho.

            A partir de então, parte-se para demonstração de como esse conteúdo filosófico foi recebido pelo
constituinte[17] e permeia os dispositivos constitucionais referentes à educação. Disciplinado em capítulo
próprio, inserido na ordem social, o direito à prestação educacional assume contornos explícitos que
corroboram o conteúdo axiológico sustentado neste trabalho, a partir da definição de deveres, direitos
subjetivos, diretrizes e uma organização orçamentária próprios.

 

3. O Sistema Nacional de Ensino

3.1 Os Princípios da Educação Nacional

           

A Constituição de 1988 apresenta-se como um marco na elaboração de um sistema nacional de
educação no Brasil. Tem-se, já no artigo 206, a definição de um rol de princípios que devem orientar o
ensino – como prática educativa refletida e institucionalizada – os quais terão uma função normativa
precipuamente hermenêutica, na medida em que estabelecem uma orientação axiológica clara às disposições
subsequentes no próprio texto constitucional, bem como à legislação infraconstitucional. Britto, sobre o
caráter sistematizador da principiologia constitucional, assim se expressa:

Já no plano das funções, eles, princípios constitucionais materiais: a) conferem unidade material à Lex
Maxima, que é uma função unificadora, portanto; b) estabilizam e ao mesmo tempo atualizam a
Constituição, dotando-a, nesta segunda variante, de um caráter eminentemente dinâmico e processual.
[18]
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            Ávila, por sua vez, autor de uma teoria dos princípios original na literatura jurídica brasileira,
sustenta a existência de normas que atuam sobre as outras normas do mesmo sistema jurídico,
especialmente definindo-lhes o seu sentido e o seu valor. Para Ávila, os princípios atuam como instâncias
significantes, na medida em que, como normas finalísticas, estabelecem um estado ideal de coisas a ser
buscado, auxiliando a compreensão do sentido das regras[19]. Pela sua função, inicia-se a estruturação de
um sistema normativo próprio a partir da definição de sua base principiológica, responsável pela coesão de
sentido de todo o complexo normativo mais específico, identificado pelas “regras”.[20]

            Especificamente sobre a inovação da carta no que se refere ao sistema nacional do ensino, Vieira e
Farias esclarecem:

A Constituição de 1988 apresenta o mais longo capítulo sobre a educação de todas as constituições
brasileiras. Dez artigos específicos (Art. 205 a 214) detalham a matéria, que também figura em quatro
outros artigos do texto constitucional (Art. 22, XXIV; 23, V; 30, VI; e Art. 60 e 61 das Disposições
Transitórias). [21]

            No mesmo sentido, Horta defende que

O Constituinte de 1988, fortemente inserido nas novas tendências do constitucionalismo aqui chamado
democrático, optou por estabelecer sólida base principiológica ao Texto Constitucional. Assim, entre
todas as leis magnas brasileiras, é a Constituição de 1988 a que apresenta o maior e mais bem
estruturado conjunto de princípios constitucionais. [22]

O autor defende a subdivisão dos princípios relativos ao sistema educativo em três classes: princípios
gerais, princípios especiais e princípios conexos, elencados a partir de uma gradação de especialidade. Na
primeira categoria têm-se os princípios do dever estatal, da participação sócio-familiar e da máxima
finalidade ética do ato educacional, que se relacionam aos fins da educação expressos no artigo 205[23].

Independentemente da classificação adotada, é possível verificar que o rol do artigo 206, ao inaugurar
o sistema normativo educacional pela definição de seus princípios fundamentais, especifica os valores
republicanos fundamentais já enunciados no artigo 205, relativos à cidadania participativa, ao trabalho livre e
à tolerância à diversidade. O que há, portanto, é apenas um desdobramento de normas já existentes no título
primeiro da carta, a partir da densificação do conteúdo dos princípios gerais. Para Dimoulis:

O texto das normas jurídicas deve ser visto como filtro ou tecido, cuja textura é mais ou menos densa. O
grau de porosidade (abertura, abstração) do texto normativo é indicado pelo número e pela diversidade
das alternativas de interpretação que esse texto autoriza, isto é, das alternativas que podem passar pela
“peneira” do próprio texto.[24]

Nesse sentido, as diretrizes previstas no artigo 206 diminuem as interpretações possíveis do artigo
205, tornando o sentido do texto constitucional mais claro. Por essa razão, tem-se a garantia de aspectos
como a liberdade de ensino e aprendizagem (inc. II), o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas (inc.
III), a valorização dos profissionais da educação escolar (inc. V) e a gestão democrática da escola (inc. VI),
todos princípios relacionados à tríade pessoa-cidadania-trabalho[25]. Inegavelmente, o sentido constitucional
do ato de educar se mostra como uma prática voltada à formação do ser livre, capaz de participar de sua
comunidade.

            Pode-se sintetizar os princípios específicos relativos à educação a partir de quatro pilares valorativos
básicos, identificados pela: igualdade, pluralismo político, valorização do trabalho docente e democratização
da  gestão escolar.

No artigo 206, como expressão do princípio da isonomia, tem-se a garantia de igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola (inciso I) e a gratuidade do ensino público em
estabelecimentos oficiais, como condicionante do dever do estado com a educação, na qualidade de serviço
público (art. 208). Sendo as desigualdades sociais no Brasil resultado de um processo histórico de exclusão
de grande parcela da população aos serviços fundamentais, a instituição de um dever constitucional de
manutenção do ensino público representa um desdobramento do princípio da igualdade em seu sentido
material [26].

Sustenta-se que, a partir da leitura da principiologia constitucional da educação, o dever de garantia
do ensino público gratuito estende-se a todas as modalidades de ensino, para além da educação básica.
Considerada como um processo de formação integral, não é condizente com os fins da educação nacional o
argumento de que a obrigação estatal em manter o ensino público se restringe aos níveis básicos, dada a
imprescindibilidade do ensino superior para a produção, difusão do conhecimento e desenvolvimento social
da nação.
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Em artigo específico sobre a questão, argumentou-se:

Assim, a inexistência da locução “obrigatoriedade” no artigo 208, incisos II e V, não   implica a
restringibilidade própria do direito à educação, mas o reconhecimento de que as condições estruturais do
Estado ainda não permitem assegurar, concretamente, o acesso universal aos níveis médio e superior de
ensino, muito embora esteja assegurado em abstrato. Essa limitação fática não impede a preservação do
direito à educação em sua amplitude de acesso, apenas reconhece limitações transitórias.
[...]
Os níveis de proteção e preservação do direito devem ser progressivos, em observância ao princípio da
proibição do retrocesso social, extraído de forma implícita da carta constitucional brasileira, a partir de
seu teor dirigente e socializante. Ao buscar construir um estado de bem-estar, pautado pela ação cidadã,
privilegiou o constituinte o comprometimento público com essa finalidade, exigindo do Poder Estatal a
ação voltada à efetivação crescente do direito à educação no Brasil.[27]

            Nesse sentido, tem-se que o princípio do dever estatal estende-se a todos os níveis de ensino, como
desdobramento do valor fundamental da igualdade, extraído do artigo 5º, caput, da constituição e
estruturante do capítulo próprio sobre a educação.

            No que se refere ao pluralismo político, temos a garantia de: liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar o pensamento a arte e o saber (inc. II); pluralismo de idéias e concepções pedagógicas e
a coexistência de instituições educacionais públicas e privadas (inc. III). Ao reconhecer que a educação
resulta na formação moral e política do sujeito, tem o constituinte a preocupação de assegurar a liberdade de
pensamento a partir da preservação do pluralismo, inclusive no âmbito educacional. Tendo em vista a
diversidade cultural e política do Brasil, cuida a norma de estabelecer o direito à diferença, inclusive quanto
ao projeto pedagógico.

            A valorização do trabalho docente é extraída do reconhecimento dos profissionais da educação
escolar, garantidos os planos de carreira (inc. V) e da previsão de piso salarial profissional nacional nos
termos de lei específica (inc. VIII). Sendo o processo educativo o resultado da interação entre professor-
aluno, mediante a qual a aptidão cognitiva do indivíduo é desenvolvida, revela-se fundamental assegurar
condições dignas de trabalho para os profissionais da área da educação, inclusive no que se refere a tempos
diferenciados de aposentadoria, em virtude da peculiaridade da atividade exercida.

            A democratização da gestão escolar é, assim, o quarto dos pilares valorativos a partir dos quais os
princípios específicos do sistema nacional de ensino irão se estruturar no artigo 206. A previsão de um
instrumento escolar de democracia – o projeto político-pedagógico – prevê a necessidade de se abrir a
gestão da escola à participação e comprometimento de todos os envolvidos, que passam a refletir sobre a
organização e o planejamento da instituição escolar, como exercício de cidadania participativa. É essa a
razão da inclusão do inciso VI, que prevê, na forma da lei, a gestão democrática do ensino público. Em
trabalho sobre a temática, defendeu-se:

A participação democrática de toda a comunidade acadêmica encontra-se assegurada na constituição
federal e disciplinada na lei n° 9.394/96, em seus artigos 12, 13 e 14, os quais prevêem a elaboração da
proposta pedagógica com a participação dos docentes e demais profissionais da educação. A
interpretação dos dispositivos deve dar-se de forma extensiva, incluindo-se, no que se refere ao ensino
superior, a participação dos discentes e dos servidores técnico-administrativos da instituição, como
forma de aprimoramento das escolhas e decisões.[28]

            Conforme Veiga, a finalidade do projeto político-pedagógico é:

[...] organizar as atividades-fim e meio da instituição educativa, por meio do projeto político-pedagógico
sob a ótica da inovação emancipatória e edificante, traz consigo a possibilidade de alunos, professores,
servidores técnico-administrativos unirem-se e separarem-se de acordo com as necessidades do
processo.[29]

            A partir dos quatro vetores axiológicos elencados, é possível organizar os princípios do sistema
nacional de ensino. O conjunto de normas referente à educação deve ser formado a partir da aplicação da
principiologia elencada, mediante o exercício de competências legislativas e executivas próprias, conforme se
pretende demonstrar. A partir dos princípios, o conteúdo do direito à educação toma forma, através da
atribuição das competências administrativa, legislativa e da previsão de fontes orçamentárias que viam a
garantir – materialmente – a prestação da prática pedagógica.

 

3.2 Competências Legislativa e Executiva
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            A construção de um sistema normativo dotado de coerência interna depende da organização das
competências pela carta constitucional, delimitando-se matérias e ações que devem estar no âmbito de
atribuição de cada entidade federativa. Notadamente no capítulo sobre educação, observa-se uma divisão
complexa, orientada pelo nível do ensino e pela existência do interesse predominantemente local, regional ou
nacional na execução das tarefas.

            No que se refere à produção legislativa, a Constituição é clara ao instituir a competência privativa da
União para determinar as diretrizes e bases da educação nacional, já no art. 22, inciso XXIV. A regra se
justifica na medida em que, sendo a educação prática orientada valorativamente ao atendimento de fins que
são constitucionais, o direcionamento do serviço educativo deve ser nacional, de modo a favorecer a criação
de um sistema escolar único em toda a federação, em relação ao regramento, organização interna e currículo
mínimo.

            A lei federal nº 9.394/96 cuidou de estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional,
disciplinando, em sete títulos principais, as seguintes matérias: conceitos gerais sobre educação (título I);
princípios e fins da educação nacional (título II); direito à educação e do dever de educar (título III);
organização da educação nacional (título IV); níveis e modalidades de educação e ensino (título V); dos
profissionais da educação (título VI); recursos financeiros (título VII) [30].

            As normas federais previstas na lei de diretrizes e bases têm caráter geral e são, por essa razão,
direcionamentos que conformam a noção de sistema, a partir do esboço previsto na carta constitucional. Sua
aplicação é restrita à educação escolar, conforme já salienta o artigo 1º, §1º. A institucionalização da
educação escolar não implica a destruição de todos os mecanismos educativos não formais e espontâneos
presentes na sociedade, de modo que há, assim, uma coexistência de saberes que se relacionam na dinâmica
social em que o indivíduo está inserido. Sem desconsiderar a educação espontânea, a lei cuida de estabelecer
a organização do ensino escolar, institucional, reconhecendo a impossibilidade de regular processos de
aprendizagem muitas vezes inconscientes operados pelo corpo social [31].

            Para além da competência privativa da União para produção de diretrizes para a educação nacional, a
Constituição prevê a competência legislativa concorrente para elaboração de normas referentes à educação
em sentido amplo, conforme previsto no artigo 24, inciso IX. Desse modo, interpretando as regras dos
artigos 22 e 24 é possível afirmar que, à exceção das regras gerais relacionadas a diretrizes e bases da
educação, a elaboração de normas referentes ao sistema educativo é compartilhada pelas entidades
federativas, revelando um  princípio organizacional de colaboração a partir do qual o sistema educativo será
formado e executado pelo poder público.

No que se refere à competência executiva, observa-se uma divisão clara de atribuições pela carta
constitucional, a partir da organização da competência comum, ilustrada pela ideia de colaboração
federativa. Conforme a prescrição do artigo 211 da Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios organizarão, em regime de colaboração seus sistemas de ensino. O parágrafo 4º do mesmo
dispositivo assegura que, na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios definirão
formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório.

Desse modo, tem-se a previsão do artigo 23, inciso V, no sentido de que é competência comum da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à
ciência. As atribuições são, entretanto, claramente organizadas pela Constituição, em seu art. 211, ao
estabelecer a competência da União para organização do sistema federal, notadamente no que se refere ao
ensino superior, bem como para o exercício de função redistributiva e supletiva, garantindo o padrão mínimo
de qualidade em âmbito nacional (§1º); competência estadual para atuação no ensino fundamental e médio (§
3º); e competência municipal para atuação na educação infantil e educação fundamental (§ 2º). A
competência comum, entretanto, não é descartada, na medida em que a atuação será prioritária e não
privativa. Há, inegavelmente, um âmbito de atuação separado para cada entidade federativa, conforme o
nível de ensino e a complexidade do sistema educacional, nada impedindo que os Estados possam oferecer o
ensino superior, por exemplo, de atribuição prioritária federal. A ideia é confirmada pelo disposto no §3º do
art. 9º da LDB, que autoriza a delegação de competências próprias da União para os Estados, quando
mantenham instituições de ensino superior.

A Lei de Diretrizes e Bases, em seu artigo 8º e seguintes, estabelece um desdobramento das regras
gerais previstas na Constituição, estabelecendo a competência da União para: coordenação da política
nacional de educação; elaboração do plano nacional de educação; criação de normas gerais sobre cursos de
graduação e pós-graduação; autorização, reconhecimento, credenciamento, supervisão e avaliação dos
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cursos e estabelecimentos do ensino superior, etc. Percebe-se a criação de um poder normativo da
administração pública federal, relacionado à ordenação dos serviços educativos prestados pelas iniciativas
pública e privada, notadamente no que se refere ao controle de qualidade. Desse modo, é possível falar em
uma gradação de competências definidas pela Constituição e suplementada pela legislação específica,
ilustrada pela Lei de Diretrizes e Bases.

Especificamente em relação à competência executiva dos Estados, verifica-se a atribuição de
assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade o ensino médio, garantir o transporte dos alunos
da rede pública estadual, organizar e manter os órgãos e instituições de ensino estaduais, etc. Aos
municípios, prevê a lei a competência para oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, bem como
a obrigação de manter, com prioridade, o ensino fundamental, o que nos indica, mais uma vez, a incidência
do princípio da colaboração como orientador das competências em matéria educacional no Brasil.

Para além da previsão de uma principiologia complexa e de um quadro de competências bem
definido, a elaboração de um sistema nacional integrado de ensino pressupõe a garantia de recursos
orçamentários que assegurem o fomento e a manutenção do serviço público, inclusive quanto ao dever de,
progressivamente, proporcionar a universalização de acesso de cada indivíduo a todos os níveis de ensino.
Veja-se, então, como se dá o regramento constitucional da questão orçamentária, relativamente à
organização educativa nacional.

 

3.3 Regime Orçamentário

 

            A Constituição Federal estabeleceu um regramento rigoroso para a aplicação dos recursos públicos
na manutenção do serviço educativo, por meio de: a) vinculação de receita dos impostos; b) subvinculação
através da criação de um fundo estadual de manutenção e desenvolvimento da educação básica (FUNDEB)
[32]; e c) instituição de uma contribuição social específica para a educação, o salário-educação.

            O art. 212 da CF/88 prevê a aplicação da receita dos impostos no percentual mínimo de 18%, para a
União, e 25% para Estados e Municípios, na estruturação do sistema de ensino, na medida das competências
executivas estabelecidas no art. 211. Há, portanto, a vinculação de receita, como exceção ao princípio da
não-vinculação estipulado pelo constituinte. 

É preciso esclarecer que, em relação a esses percentuais, o orçamento não configura uma faculdade
de gastar do gestor, mas um dever de agir [33]. Isto é, na qualidade de postulados constitucionais que visam
à efetivação do direito fundamental à educação, não haveria uma mera “autorização”, mas obrigação de
aplicação da receita relacionada à eficácia do direito[34].

            Gastos relacionados a programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, ainda que
realizados no contexto da instituição escolar, devem ser custeados com recursos orçamentários outros, não
sendo incluídos no percentual mínimo previsto no caput do art. 212. Desse modo, tem-se que a aplicação da
receita vinculada à educação estabelecida nesse dispositivo é restrita à prestação educacional, não se
incluindo, aí, gastos com aspectos complementares, mas alheios à prática educativa, tais como a merenda
escolar aos alunos da rede pública. Esse é o sentido da prescrição do artigo 212, §4º [35], associado à
disciplina do art. 208, inc. VII [36], numa perspectiva sistêmica.

             Conforme a orientação constitucional, as parcelas transferidas em razão da repartição das receitas
tributárias previstas na própria constituição, em seu artigo 157 e seguintes, não são consideradas receitas do
governo que a transfere, de modo que a verificação do percentual de 18% da União e 25% dos Estados
sobre a receita não deve incluir o quantum repassado aos Estados e Municípios, respectivamente, sob pena
de inconstitucionalidade. A aplicação desses recursos é, ainda, subvinculada a determinadas atividades,
definidas pela emenda constitucional nº 53.

            Para esse fim, com a intenção de favorecer o desenvolvimento da educação básica nacional, foi
criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB), incluído no texto constitucional por meio da emenda nº 53, em substituição ao
FUNDEF, que, por sua vez, foi inserido pela emenda nº 14 e regulamentado pela lei federal nº 9.424/1996. 
Pompeu define:
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O FUNDEF foi criado com o objetivo de universalizar o ensino fundamental e melhorar a remuneração e
o nível pedagógico do magistério. Para tanto, criou-se um mecanismo de rateio que recolhe um
percentual da receita de impostos e redistribui na proporção do número de alunos matriculares na rede
de ensino fundamental de cada estado ou município. A essência da sua criação está na vinculação dos
recursos recebidos em proporção ao número de alunos matriculados na rede de ensino fundamental, o
que oferece grande motivação para a administração ampliar suas matrículas nas escolas públicas. [37]

            Regulamentado pela lei federal nº 11.494/2007, o fundo é formado por 20% da arrecadação dos
seguintes tributos[38]: ICMS; IPVA; Imposto sobre a transmissão causa mortis; incidindo também o
percentual sobre a parcela dos tributos federais repassada aos estados e municípios em virtude da repartição
tributária (Imposto de Renda, Imposto Territorial Rural e Imposto sobre Produtos Industrializados). A
distribuição dos recursos deve se dar mediante a criação de fundos estaduais, que receberão uma parcela
proporcional ao número de alunos matriculados na educação básica presencial, mediante a definição de uma
média nacional por aluno.

Observa-se, relativamente ao FUNDEF, uma alteração significativa, na medida em que o FUNDEB
passou a vincular a aplicação no desenvolvimento do ensino básico do total dos recursos destinados à
educação no desenvolvimento do ensino básico, em sentido amplo, enquanto que o FUNDEF restringia a
vinculação ao ensino fundamental. Conforme a orientação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tem-se
por educação básica a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, conforme a prescrição do
art. 21, inc. I.  Conforme esclarece Davies:

Previsto para durar 14 anos, o FUNDEB pretende, na visão de seus proponentes e defensores, corrigir as
falhas que apontaram no FUNDEF, como a exclusão da educação infantil, EJA e ensino médio e de seus
profissionais e a irrisória complementação federal.[39]

            A lógica dos fundos especiais é justamente favorecer uma mudança na forma de financiamento do
ensino público no país, ao subvincular uma parcela dos recursos constitucionalmente destinados à
educação ao nível fundamental, no caso do FUNDEF[40], e ao ensino básico, no caso do FUNDEB.

            Ainda como fonte adicional de receita para educação foi criada a contribuição social referente ao
salário-educação, previsto no art. 212, § 5º da Constituição e regulamentado pela lei federal nº 9.766/1998.
Equiparado às contribuições sociais de natureza previdenciária, o salário-educação é recolhido pelo INSS e
tem o produto de sua arrecadação distribuído entre Estados e Municípios, nos termos da lei estadual. A lei
federal estabelece que pelo menos 50% do montante será distribuído conforme o número de alunos
matriculados no ensino básico, conforme dados do Ministério da Educação, decorrentes de censo
educacional[41].

            É possível afirmar, portanto, que o constituinte, ao estabelecer explicitamente as fontes de receita
necessárias ao custeio da prestação educacional, deu densidade normativa ao disposto no art. 6º e 205 da
Constituição, de modo que dificilmente se poderá definir as normas garantidoras do direito à educação como
“programáticas”. Nesse sentido, ao estabelecer um conteúdo para o serviço educacional, mediante a
estruturação de competências e de um regime orçamentário próprio, deixou a constituição pouco de
discricionariedade ao gestor público, obrigado a aplicar os índices mínimos sob pena de prática de
improbidade administrativa e do crime de responsabilidade.

 

4. Conclusão: O Conteúdo Material do Direito à Educação

 

            A partir de uma interpretação da tradição cultural e filosófica do Ocidente, especificamente no que se
refere à postura diante do ato de educar, é possível estabelecer uma significação da práxis educativa na
história, que oriente o intérprete da definição do sentido da educação já prevista no art. 6º da carta
constitucional. Assim sendo, o conteúdo formal do direito já pressupõe uma dada orientação axiológica que
complemente seu aspecto estritamente deontológico.

            Neste artigo, buscou-se associar um dado sentido de educar aos dispositivos constitucionais, a fim de
demonstrar que o ato educativo previsto na Constituição recebeu uma orientação inegável, que envolve o
pressuposto da liberdade e a busca da emancipação dos sujeitos para a cidadania, a partir da perspectiva da
igualdade.
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            Assim, organizam-se os dispositivos constitucionais naquilo que se pode chamar de disciplina
específica do direito à educação, que por seu aspecto material, integra o próprio conteúdo da prática
pedagógica. Tem o intérprete um arcabouço normativo que lhe permite compreender a Constituição como
um projeto de mudança, que já estabeleceu, desde a promulgação, os principais passos em direção à
transformação.

            Sabendo, portanto, por que o direito à educação é fundamental, é possível analisar, em momento
posterior, as repercussões de sua fundamentalidade na dimensão deontológica, no que se refere à estrutura
normativa do direito na ordem constitucional, diretamente complementada pelas leis ordinárias pertinentes ao
tema.
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CRISE NO ENSINO JURÍDICO: REFLEXO DA NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO E DA
DEMOCRACIA

CRISIS IN LEGAL EDUCATION: THE EFFECT OF LEGAL RIGHTS AND DEMOCRACY

Juliana Aprygio Bertoncelo
Marcela Berlinck Pereira

RESUMO
RESUMO:

Traz breve relato histórico para a compreensão da crise no ensino jurídico atual. A partir de uma notícia jornalística
sobre os concorridos Exames de Ordem e as notas baixas obtidas pelas instituições de ensino nos exames aplicados pelo
Ministério da Educação – MEC, conclui que se enfrenta uma crise no ensino jurídico, diante de sua debilidade e
incapacidade de atender as exigências atuais. Ilustra os sintomas dessa crise, que se apresentam tanto na figura do
educador, como do aluno. Salários baixos e pouca qualificação versus carência de expectativas e motivação, entre
outros fatores. A partir daí, analisa os pressupostos da mencionada crise. Verifica que o próprio entendimento da
natureza do direito encontra-se em discussão, o que influencia diretamente o ensino jurídico e constata que o “casuísmo
legislativo” também reflete no ensino do Direito. Desfecha ao estabelecer que a crise do ensino jurídico vai muito além
de uma crise isolada, pois resultou da própria crise do Direito e da democracia. O desejo de reforma no ensino do
Direito exige uma adequação diante de uma nova visão. Para tanto, indispensável que se associe o ensino ao tipo de
sociedade almejada para o futuro.

PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS CHAVES: Crise do Direito; Crise do Ensino Jurídico e Direito.

ABSTRACT
It brings brief historical story for the understanding of the crisis in current legal education. From a journalistic notice on
the concurred Examinations of Order and low notes gotten by the institutions of education in the examinations applied
for the Ministry of Education – MEC, it concludes that a crisis in legal education is faced, ahead of its atony and
incapacity to take care of the current requirements. It illustrates the symptoms of this crisis, that if present in such a way
in the figure of the educator, as of the pupil. Low wages and little qualification versus lack of expectations and
motivation, among others factors. From then on, it analyzes the estimated ones of the mentioned crisis. Checks own
understanding of the nature of law is under discussion, which directly influences the legal education and notes that the
legislative casuistry also reflects the teaching of law. Outcome by providing that the crisis in legal education goes for
beyond a criseis alone, it resulted from the very crisis of law and democracy. The desire to reform the teaching of law
requires and adjustment before a new vision. For both essencial to link education to the kind of society desired for the
future.
KEYWORDS: KEY WORDS: Crisis of the Right; Crisis of Legal Education and Right.

INTRODUÇÃO
 

Hodiernamente, os noticiários pátrios informam a sociedade da baixa aprovação nos Exames da
Ordem e das faculdades que sofrem com notas baixas atribuídas nos exames do Ministério da Educação – MEC, o que
implica no descrédito do título de bacharel em Direito.

 
Esses fatos, por si só, comprovam a crise no ensino jurídico no Brasil.
 
Crise, palavra oriunda do latim, significa vento. Indica um estágio de alternância, é a tranformação de

algo que não mais retornará a ser o que era.
 
É o que ocorre com o ensino jurídico, que a cada dia se torna mais deficiente, pois não atendem as

exigências nacionais, ou seja, há um descompasso do ensino jurídico com a realidade contemporânea.
 
O objeto de estudo do presente trabalho é analisar suscintamente os sintomas dessa crise, o que é

facilmente constatado e, a partir daí, verificar os pressupostos que a informam. Para tanto, ocupa-se em proporcionar
um enfoque direcionado à crítica, mediante a análise da práxis a fim de demonstrar que a crise do ensino jurídico implica
no reconhecimento da crise do próprio Direito e da democracia.

 
2. BREVE RELATO HISTÓRICO DO ENSINO JURÍDICO

 
Estudar a história do curso de Direito é também estudar a história dos direitos civis e da cidadania no

Brasil, pois “é a consciência jurídico-curricular que consolida e firma os propósitos essenciais da cidadania
brasileira”[1].

 
Os cursos jurídicos no Brasil estão intimamente ligados a consolidação do Estado Imperial e
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“refletem as contradições e as expectativas das elites brasileiras comprometidas com o processo de independência”[2].
 
O primeiro projeto de criação de curso de Direito no Brasil foi apresentado na Assembléia

Constituinte de 1.823, onde se estudava em conjunto qual o papel de uma instituição de ensino, qual a melhor
metodologia a ser utilizada, a sua importância institucional e política, enfim, todas as peculiaridades que circundavam o
assunto. Destaca-se que foi neste momento que surgiu a discussão da formação curricular doutrinária, inclusive da
bibliografia a ser utilizada.[3]

 
Datada de 11 de agosto de 1.827 a lei que criou os primeiros cursos de Direito no país, sendo estes

nas cidades de São Paulo e Olinda. Neste período os cursos de Direito eram denominados de academias de Direito. Em
São Paulo, no ano de 1.828, a sede da academia de Direito foi acomodada no Convento de São Francisco, bem como
em Olinda, no Mosteiro de São Bento. Essa nomenclatura foi alterada em 1.854, pois deixaram de chamar-se academias
de Direito para chamar-se então faculdades de Direito, sendo neste ano transferida a faculdade de Direito de Olinda para
Recife. Em 1.869 surgiu nestas instituições a reforma do ensino livre, pois neste período os alunos não precisavam
frequentar as salas de aula, bastando realizar os exames para conseguir a aprovação.[4]

 
Tércio Sampaio Ferraz Júnior afirma que, nesta época, no curso de Direito, “conservou-se o espírito

da escolástica, onde os conhecimentos eram desvinculados da realidade circundante e a lógica visava a preparar o
estudante para disputas retóricas e de sentido ornamental”[5].

 
No momento da criação do curso de Direito muito se discutiu acerca da matéria de Direito Romano,

pois alguns entendiam que ela deveria fazer parte da grade curricular, outros não. Saíram vitoriosos aqueles que
entendiam pelo estudo da referida matéria, todavia, durante muito tempo se discutiu a necessidade de seu estudo. Rui
Barbosa, na tentativa de inovar o curso de Direito, propõe, em 1.878, que a matéria de Direito Romano fosse
substituída por aulas de Sociologia. Interessante que foi justamente essa parte de seu projeto que impediu a aprovação
do todo.[6]

 
Grande polêmica gerou o apoio de Rui Barbosa a substituição do Direito Romano pela Sociologia,

pois esta ia de encontro às idéias da Academia de São Paulo, que defendia a manutenção do estudo do Direito Romano.
Devido à pressão exercida, Rui Barbosa retirou seu projeto de incentivo a Sociologia e passou a apoiar o estudo do
Direito Romano, levando em consideração os pressupostos que possuía.

 
Somente após cem anos de referida proposta é que o estudo da Sociologia passou a fazer parte do

currículo do curso de Direito.[7]

 
Durante o Império, o ensino jurídico possuía as seguintes caracterísitcas: Era subordinado ao

governo central, que controlava toda a atividade, posto que o currículo, a metodologia, nomeação dos diretores,
programas de ensino, etc., eram definidos por eles; predominava o jusnaturalismo, até meados de 1.870, quando surgiu
o evolucionismo e o positivismo; seguia-se a metodologia de ensino de Coimbra, que ministrava aulas-conferências; não
acompanhava as evoluções da estrutura social; e as faculdades eram frenquentadas pela Elite, posto que elas formavam
seus filhos para trabalharem na política ou administração do país.[8]

 
Frisa-se que com o passar do tempo, observando-se a necessidade social, outras profissões surgiram

para auxiliar o advogado nas suas atividades, sendo estes os administradores, economistas, contadores, sociólogos,
entre outros. Isto influenciou nas disposições curriculares, posto que a interdiciplinariedade passou a ser trabalhada.[9]

 
Com a chegada da República, algumas mudanças se iniciam no país em termos de faculdade de

Direito, pois se criam as faculdades livres, ou seja, surgem as faculdades privadas, com a supervisão do governo,
possuindo todas as peculiaridades das faculdades públicas. Referidas faculdades concediam ao aluno diploma de curso
superior àqueles que cumpriam as exigências do estatuto. Devido a isso, o número de cursos se multiplicou, facilitando
assim à classe média o acesso ao curso universitário, finalizando o dualismo entre São Paulo e Recife. Salienta-se,
conforme determina alguns doutrinadores, que este foi o marco para o início da crise do ensino de direito.[10]

 
O curso de Direito discutia a natureza do Estado, sua linguagem e seus propósitos oficiais. Portanto,

apenas reproduzia esse conhecimento oficial. E essa função foi alvo de críticas, pois gerou problemas na história
curricular.[11]

 
Nesta época o ensino continuava desligado da realidade social, e as principais mudanças foram:

Transformação do currículo, buscando uma maior profissionalização do formando; o positivismo passou a ser o foco de
atenção do ensino, influenciando-o; principiou-se uma discussão quanto a metodologia aplicada, malgrado as aulas-
conferências mantinham-se como regra didática.[12]
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Uma grande mudança ocorreu em 1.931, denominada de reforma Francisco Campos, e tinha como

principal finalidade dar um caráter profissionalizante ao curso de Direito, sendo que com ela duas vertentes surgiram: O
bacharelado e o doutorado. O bacharelo formava os operadores técnicos do direito, ou seja, aqueles que iriam exercer a
advocacia. Por sua vez, o doutorado formava professores e pesquisadores do Direito. Na prática, essa reforma não
apresentou os resultados almejados, visto que os bacharéis não perceberam nenhuma diferença no ensino, continuando
este no mesmo nível, e os doutores não conseguiram atingir a formação esperada.[13]

 
Nesta reforma, conseguiu Francisco Campos retirar o ensino do Direito Romano e do Direito Natural

do currículo do curso de Direito, incluindo a disciplina de Introdução à Ciência do Direito. Por conta disso, foi
apelidado de “Chico Ciência”.[14] Defendeu essa modificação na grade curricular pois acreditava que:

 
Na formação do advogado, para a reforma de 1931, o prioritário não era discutir as leis e a sua origem
divina, ou discutir as leis e o racionalismo iluminista, ou mesmo as leis e os costumes. O problema do
advogado é discutir o Direito enquanto ciência, a Ciência do Direito enquanto conhecimento
sistemático, um conhecimento neutro sobreposto às contradições e as divisões de natureza ideológica,
política e pessoais[15]. (Grifou-se)

 
Todavia, os cursos apresentavam sérios problemas. Destaca-se que em 1.955, San Tiago Dantas, em

uma palestra ministrada na Faculdade Nacional de Direito, apontou os problemas do curso como sendo: “uma projeção
do problema geral da educação superior e de todo o sistema educacional; e, como um aspecto da própria cultura
jurídica”[16].

 
Mencionado autor afirma que as faculdades não passavam de reprodutoras de conhecimentos

tradicionais, pois não se importavam com as transformações sociais que poderiam influenciar e trazer o aspecto prático
à atividade. Portanto, mister se fazia retomar a criação, que deveria ser o foco principal da faculdade.[17] Para ele o
raciocínio jurídico deveria ser a base do aprendizado.[18]

 
Devido aos problemas supra mencionados, entendia San Tiago que o curso de Direito estava ficando

desacreditado e para resgatá-lo era necessária uma reforma do ensino, cujo principal objetivo deveria ser o
“desenvolvimento, o treinamento e o efetivo desempenho do raciocinío jurídico”[19].

 
E complementa:
 

O ponto de partida de onde, a meu ver, devemos partir, nesse exame que hoje praticamos, é a
definição do próprio objetivo da educação jurídica. Quem percorre os programas de ensino das
nossas escolas, e sobretudo quem ouve as aulas que nelas se proferem, sob a forma elegante e
indiferente da velha aula-douta coimbrã, vê que o objetivo atual do ensino jurídico é proporcionar
aos estudantes o conhecimento descritivo e sistemático das instituições e normas jurídicas.
Poderíamos dizer que o curso jurídico é, sem exagero, um curso de institutos jurídicos, apresentados
sob a forma expositiva de tratado teórico-prático[20]. (Grifou-se)

 
A grande contribuição de San Tiago para o ensino do Direito foi iniciar a “discussão sobre o

problema do método da reflexão jurídica, seu aprendizado e desenvolvimento”. Defendia ele que a reflexão jurídica não
podia limitar-se ao Código, sendo fundamental a interpretação, correlata a lógica jurídica e as alterações sociais.[21]

 
Observando a realidade atual, pode-se constatar que pouco mudou o ensino jurídico de 1.955.

Durante esse período pode-se destacar pequenas alterações, como a de 1.962, onde os currículos foram modificados,
sendo que antes era necessário o currículo pleno, e nesta época, passou-se a admitir o currículo mínimo. Todavia, no
período de 1.930 a 1.972, a qualidade de ensino permaneceu a mesma, ou seja, de nível baixo, onde o aprendizado era
realizado através das aulas-conferências. Houve também um grande aumento das faculdades particulares, o que agravou
o ensino.[22]

 
Nesta época – 1.930 – quem atuou eficientemente para derrubar a estrutura de formação tradicional

nos cursos de Direito foi Francisco Campos, sendo seguido por Levy Carneiro, parlamentar atuante na Constituinte de
1.933, e ambos influenciados por Hans Kelsen, defendiam que o Direito deveria ser estudado cientificamente, pois é
necessário raciocinar sobre ele.[23]

 
Com a Resolução n.º 3 do Conselho Federal de Educação, de 1.972, foi introduzido um currículo

mínimo nos cursos de Direito, com a intenção de deixá-lo mais próximo a realidade das pessoas, tornando-se assim,
adaptado as necessidades de mercado. Porém, novamente essa transformação não atingiu o objetivo esperado.[24] Foi
neste momento que a Sociologia passou a ser considerada matéria curricular no curso de Direito.[25]

 
Rui Barbosa, um dos grandes juristas brasileiros, contribui exacerbadamente para a formação

moderna do advogado. Isto porque questionou o conhecimento de natureza dogmática e positivista, uma vez que
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defendia que além dos conhecimentos filosóficos, deveria o advogado se ater as questões inerentes à vida.[26]

 
Assim, levando-se em conta a preocupação com a crise no período contemporâneo, que se inicia em

1.972 e chega até os dias atuais, doutrinadores interessados em solucionar esse problema passam a escrever
sistematicamente sobre o assunto, podendo-se citar Alberto Venâncio Filho, Luís Alberto Warat, Roberto Lyra Filho,
dentre outros.[27]

 
Todavia o problema só se agrava, pois devido a grande procura pelos cursos de direitos, aliado ao

baixo custo de sua instalação, o número de vagas ofertadas continua se multiplicando.[28]

 
Essa realidade é muito bem expressada na seguinte passagem:

 
É conhecida a expressão dos empresários que exploram a educação universitária no Brasil
(especialmente cursos de Direito, Administração de Empresas e Economia): Monta-se esses cursos
dada a facilidade de fazê-lo: é só cuspe e giz”. E, claro, um prédio[29]. (Grifou-se)

 
Analisando a presente situação, o Ministério da Educação criou uma Comissão de Especialistas em

Ensino em Direito, em meados de 1.980, na tentativa que estes apresentassem uma nova proposta para o curso de
Direito, contudo, esta jamais foi utilizada pelo Conselho Federal de Educação. Entretanto, em 1.990, o referido
Conselho criou a Comissão de Ensino Jurídico, que possuía a finalidade de avaliar os cursos de Direito e apresentar uma
solução aos problemas detectados. Essa atividade foi desenvolvida com empenho, o que gerou um retorno positivo.
Neste diapasão, nova Comissão de Especialista fora convocada, e a proposta por eles apresentada foi aprovada, sendo,
portanto, aplicada, conforme determinação da Portaria MEC n.º 1.886/1994.[30]

 
Uma inovação surge em 1.996, considerando que foi promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases na

Educação Nacional, extinguindo o método de currículos mínimos para implantar as diretrizes curriculares. E para dar
efetividade à nova lei, o Conselho Nacional de Educação começou a ouvir os estudantes e os professores sobre a nova
diretriz. Entretanto, existiu grande resistência a sua aceitação, pois a portaria do MEC n.º 1.886/1994 foi desenvolvida
mediante grande estudo da área acadêmica. Assim, só em 2.004, ou seja, após 14 (quatorze) anos da publicação da nova
diretriz é que esta passa a ser utilizada, devido a Resolução CNE/CES n.º 9/2004, que trouxe alguns conteúdos da
norma revogada.[31]

 
Toda esta preocupação com o curso de Direito deve-se ao fato de estar ele relacionado diretamente

as instituições democráticas, pois nem todos aqueles de terminam o curso de Direito seguirão a carreira de um juiz,
promotor ou advogado. Desta forma, é muito importante que os professores estejam preparados para a formação desses
futuros profissionais.[32]

 
O Estado também limita a atuação desse profissional, haja vista que um magistrado ou promotor de

justiça, deve ser aprovado em concursos públicos de alto rigor para atuar, bem como o advogado que deve ser
aprovado no Exame da Ordem do Brasil para exercer a profissão.[33]

 
Já em relação a preparação dos docentes, o curso de Direito deixa a desejar, posto que:

 
Enquanto, por exemplo, os cursos de Medicina, ou os cursos de Engenharia, que são cursos que
também tem problemas de formação de docentes, têm uma relação média de 25 (vinte e cinco)
alunos para um mestre-doutor, o curso de Direito tem uma relação de 500 (quinhentos) alunos para
um mestre-doutor. Esta relação percentual é fator determinante de perda de potencial reflexivo das
Faculdades de Direito
(...)
O Curso de Direito é o curso de maior número de alunos no Brasil e aquele que, comparativamente,
tem o menor número de alunos em programas de mestrado e doutorado[34]. (Grifou-se)

 
Devidos a esses problemas detectados, em 1.989 surgiu o Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Direito - CONPEDI, com a finalidade de identificar os projetos destinados a promover a qualificação
docente na área de Direito e de específicos programas de pesquisa.[35]

 
Medida necessária, pois “o modelo estabelecido nas faculdades ou cursos de Direito é arbitrário e

sem nenhum sentido científico nem pedagógico. Não se faz ciência nem se ensina a conhecer”.[36]

 
Para reestruturar o curso de Direito não basta apenas uma reformulação da base curricular, mas sim

da metodologia a ser aplicada.[37]

 
Portanto, as faculdades de Direito devem estar atentas aos desafios da sociedade científica, pois

embora já tenham se passado mais de 170 (cento e setenta anos) anos do curso de direito, os problemas identificados no
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início do seu surgimento são aqueles que perduram até os dias atuais. Assim, se espera que num futuro os cursos de
Direito estejam direcionados à busca de solução de problemas e não simplesmente no estudo da lei.[38]

 
3. A CRISE NO ENSINO DO DIREITO
 

O trecho a seguir foi extraído de jornal de alta circulação e ilustra as dificuldades enfrentadas
atualmente por diversos cursos superiores, em especial, o curso de Direito:

 
18/01/2008 – 02h31
 
26 cursos de direito com notas baixas têm de fechar vagas

ANGELA PINHO da Folha de S. Paulo, em Brasília
 
Por determinação do Ministério da Educação, 26 cursos particulares de direito cortarão 6.323
vagas a partir do próximo processo seletivo. São cursos que receberam notas baixas no exame
do MEC que avalia alunos do ensino superior.
O número equivale a 44,5% das vagas oferecidas por esses cursos no último vestibular. A
redução, segundo o ministério, não afeta os alunos que já estão matriculados.
O presidente da Anup (Associação Nacional das Universidades Particulares), Abib Salim Cury,
diz que a medida não deve ter grande impacto porque a maior parte das vagas cortadas já
estava ociosa.
O secretário de Educação Superior do MEC, Ronaldo Mota, porém, afirma que
aproximadamente 3.600 vagas cortadas estavam ocupadas.
De acordo com o último censo da educação superior, com dados de 2006, havia 228 mil vagas
em cursos de direito, sendo 33,7% não-preenchidas.
O corte de vagas foi definido em um acordo entre as instituições e o MEC. O acerto prevê
ainda melhorias de infra-estrutura, ampliação de bibliotecas, contratação de mais professores
em regime integral e aumento da titulação do corpo docente, entre outras medidas.
Daqui a um ano, as faculdades serão reavaliadas para ver se o acordo foi cumprido.
As instituições que cortarão vagas fazem parte de um grupo de 89 que tiraram notas 1 e 2 --
em uma escala de um a cinco-- no conceito do Enade (Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes), que avalia o conhecimento dos estudantes, e no IDD (Indicador de Diferença de
Desempenho), que mede o conhecimento agregado pelos cursos aos estudantes.
Em setembro, o MEC, provocado pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), anunciou
uma supervisão nesses cursos que poderia resultar, no limite, no fechamento.
Dos 89 cursos elencados, nove foram excluídos --cinco porque são municipais, três porque
ainda não tinham formado turma e um porque havia recebido uma nota incorreta.
Vinte e nove cursos assinaram termos de compromisso com o MEC, mas o corte de vagas vale
para 26 deles. Outros 51 cursos ainda não fizeram acordo com o ministério --36 ainda
receberão visitas de avaliadores e outros devem assinar termos de compromisso nos próximos
dias.
De acordo com o ministro Fernando Haddad, as instituições que não aceitarem as mudanças
sugeridas estarão sujeitas a processos administrativos que podem resultar em suspensão dos
próximos vestibulares.
Segundo o secretário Ronaldo Mota, se as instituições demitirem professores ou aumentarem o
número de estudantes por sala, estarão infringindo o compromisso com o MEC e poderão ser
punidas.
Segundo o MEC, nenhum curso de direito já foi fechado por questões de qualidade --embora
eles já tenham sido avaliados nove vezes desde 1996-- e esse não é o objetivo atual. "Evitamos
qualquer tentativa, ainda que justificável do ponto de vista do clamor popular, de sair fechando
cursos", disse o secretário.
Durante o anúncio dos cortes de vagas, dirigentes de instituições particulares se intercalaram
ao microfone com os jornalistas, fizeram perguntas e reclamaram do MEC.
Um deles disse ao microfone que a divulgação dos cursos como uma "lista negra" fez com que
a instituição perdesse um convênio para estágio (...).[39] (Grifou-se)
 

Pela simples análise textual, denota-se uma crise no ensino do Direito. No caso mencionado vê-se as
disputas que envolvem o Exame da Ordem, a baixa qualidade de ensino universitário e, consequentemente, a queda de
prestígio que sofre o título de bacharel em Direito.

 
Tércio Sampaio Ferraz, ao analisar o ensino jurídico no país, bem colocou que:
 

A demanda crescente de vagas e oportunidades na Universidade, sobretudo a partir de 1964,
gerou uma população de jovens bacharéis, jogada anualmente num mercado de trabalho em
regressão, que mal absorve 40% dos habilitados.[40] (Grifou-se)
 

Jean Carbonnier também contribuiu:
 

(...)
Os juristas também ficaram abalados. Poderia ser uma característica de nosso tempo a de que
o direito, pela primeira vez, participa da angústia histórica. O direito, até então, distribuidor de
certezas, pleno de certeza ele próprio, cólula de mármore, mesa de bronze. É certo que, já de
algum tempo, os juristas se apercebiam de que o direito se modificava. (...)
(...) Mais ou menos explícita, mais ou menos consciente, a angústia histórica tomou assim
conta dos juristas diante das transformações de sua disciplina: para onde vai esse direito, onde
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não há mais nada de estável e certo? Onde colocar então as certezas necessárias?
O direito chegou a duvidar de si mesmo. E o homem, o leigo, a duvidar do direito. Porque o
direito é coisa de todos – sobretudo o direito constitucional, pergunta feita ao cidadão, e o
direito penal, para o homem de rua um risco. (...)[41] (Grifou-se)

 
Mas, afinal, o que é a crise no ensino jurídico? Como se apresenta?
 
Tércio Sampaio Ferraz Júnior elenca como um dos fatores geradores dessa crise e merecedor de

destaque, o fato de que a partir da década de 50, desapareceu a figura do juriscolsulto, aquele que pincelava os mais
variados assuntos na vida profissional jurídica e extrajurídica, para surgir a figura do especialista, o que exigiu das
faculdades uma reavaliação dos processos de ensino, dos docentes contratados, dos currículos, entre outros.

 
Esse fato se acentuou de maneira que o próprio mercado passou a selecionar os bacharéis, vez que

deles exige competência especializada.
 
Acrescenta ainda que o ensino não acompanhou essas mudanças e ao invés de beneficiar-se com um

acréscimo de mão-de-obra especializada, contou apenas com um acréscimo de mão-de-obra, sem qualquer
especialização.[42]

 
E finalmente conclui:
 

(...)
Da parte do ensino, porém, as decisões para acompanhar as mudanças não foram imediatas.
Ao pedido de mão-de-obra especializada respondia-se apenas com o aumento de mão-de-
obra, pura e simplesmente. Até que vieram as reformas. No plano nacional, um novo currículo
mínimo. As Faculdades se agitaram: abriram-se as especializações; multiplicaram-se os corpos
docentes, criando-se novos cargos e funções; transformou-se o status do antigo catedrático;
deu-se maior maleabilidade na formação profissional através da possibilidade do regime de
créditos; deram-se condições para mobilidade dos programas. Com o tempo, porém, as
estruturas antigas absorveram as reformas sem reformar, gerando uma curiosa situação em que
as roupas novas no corpo velho se revelaram uma dolorosa confirmação do ditado: o hábito
não faz o monge. E a crise, ao invés de diminuir, assumiu novas características.
(...) [43] (Grifou-se)

 
Assim, as aulas dos docentes são extremamente técnicas, de forma que o aprendizado dos alunos

limita-se a um acúmulo de informações baseadas em teorias desvinculadas da prática.
 
Isso porque do professor nada se exige além do diploma de bacharel, o que impossibilita seu

aperfeiçoamento no ensino. Além disso, o ofício apenas se apresenta como um emprego extra, em razão dos baixos
rendimentos ou então, em um título gerador de prestígio, o que resulta em sua desconceituação por parte dos alunos.

 
O aluno também contribui para a crise, pois geralmente é obrigado a trabalhar para estudar. O estudo

é carecedor de motivação, pois não oferece boas perspectivas. O aluno, então, se acomoda, basicamente por dois
motivos: porque seu alvo direto não é a atuação na área do Direito e sim um outro mercado ou então porque transfere
suas forças para o estágio extracurricular.

 
A crise no ensino jurídico, portanto, é fato. Mas a que se deve essa crise? Quais os seus

pressupostos?
 

4. A NATUREZA DO DIREITO
 

Vicente Barreto constata que o próprio entendimento da natureza do direito encontra-se em debate,
o que influencia o ensino jurídico.[44]

 
Verifica em primeiro lugar que:
 

 (...)
Partiu-se da constatação de que somente a ciência é capaz de analisar corretamente a
realidade, e sendo a verdade identificada com a realidade, o conhecimento científico é o único
caminho para a verdade, no caso do direito para a justiça. Esta concepção de ciência, no
entanto, reduz-se a simplificação da variedade dos meios de conhecimento. Trata-se de
identificar a ciência com um tipo de método científico, aquele utilizado pelas ciências físicas e
naturais. Dentro dessa ótica as ciências humanas, sociais e econômicas somente passaram a ser
consideradas verdadeiramente científicas quando puderam expressar-se através de números,
estatísticas, curvas, etc. Nessas condições cabe perguntar se o direito existe como ciência e se
cabe ensiná-lo como tal? É verdade que os juristas romanos referiam-se ao direito como sendo
uma scientia; o sentido, porém, desta palavra nada tem a ver com o sentido moderno de
ciência.
(...)”[45] (Grifou-se)

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2788



 
Nessa identificação de Direito como ciência que se esgota a própria natureza do Direito, vez que se

abstrai o fato de que a norma jurídica resulta de uma valoração, o que depende do critério humano e não de métodos
científicos. Disso resulta que os ensinamentos conferidos aos estudantes são técnicas para lidar com normas e não um
modo de pensar o fenômeno jurídico.

 
E de maneira brilhante conclui Vicente Barreto que:
 

(...) os fatores econômicos, a forma da civilização, as estruturas sociais podem modificar o
conteúdo, o significado da norma do direito, mas não alteram a existência do direito em si
mesmo, suas características e seu sentido global na sociedade. (...)[46]

 
Num segundo momento, o estudioso relata que a dominação do que ele chama de “casuísmo

legislativo” agrava a crise do ensino jurídico, o que ocorreu justamente porque o direito se descaracterizou em seu
conteúdo e reduziu-se a sombra dos fatos sociais.[47]

 
Ao casuísmo legislativo se deve a instabilidade das regras jurídicas, que reflete diretamente na

insegurança do direito.
 
O Direito que antes era um amontoado de certezas, baseado em poucas leis, hoje se mostra duvidoso

diante de uma incerteza de fontes. Inúmeras leis que mudam rapidamente, que deixaram de ser a máxima de conduta
universal, hoje não passam de normas de condutas do Estado destinadas a um grande número de pessoas.

 
Esse fato sugere refletir até mesmo no abandono da ideia de que existiram, em algum momento,

princípios imutáveis oriundos do Direito Natural.
 
Nesse sentido se posicionou Jean Carbonnier:
 

(...)
Leis numerosas que mudam rapidamente, muitas vezes incoerentes entre si, raramente bem
redigidas; não há grande originalidade em criticar o legislador moderno. Valeria mais a pena
observar, para seu desencargo, que a lei não tem mais em nossos dias a significação que tinha
outrora. Não é mais, em muitos casos, aquela máxima de conduta universal que era
solenemente proclamada na intenção das gerações futuras (a perpetuidade se continha na
vontade da lei), mas um simples processo de governo, uma maneira, para o Estado, de dar
suas ordens, no presente, a um grupo mais ou menos extenso de súditos. Daí aquelas
características que repugnariam às verdadeiras leis, mas que são naturais aos comandos: a
precipitação, a mobilidade e também uma certa vulgaridade de estilo.
(...).[48] (Grifou-se)

 
O Direito, diante dessa volatilidade, já que as leis mudam tão velozmente que não mais se incorporam

ao saber dos indivíduos, onde se incluem os docentes, que por sua vez restam impossibilitados de adquirir e
posteriormente transmitir seus conhecimentos jurídicos, resulta na debilidade geral do saber jurídico.

 
Por todo o exposto, denota-se que contribui para a crise do Direito no país, a crise na democracia,

vez que a lei é criada ilegitimamente, fruto apenas dos fatos sociais, pois se afastou de seu conteúdo valorativo e,
portanto, tornou-se altamente mutável.

 
5. PROPOSTA DE REFORMA DO ENSINO JURÍDICO

 
Falar em reforma do ensino jurídico é falar em reforma da visão do Direito, pois não basta apenas

modificar a estrutura da educação jurídica, mister se faz uma transformação geral. Como bem determina Horácio
Wanderlei Rodrigues, "é necessário implodir a estrutura existente e construir uma nova"[49].

 
Pelos estudos realizados constata-se que para a melhoria do sistema de ensino do curso de Direito é

importante uma reestruturação geral. Equivocam-se aqueles que acreditam que uma modificação da grade curricular é
suficiente para aprimorar o estudo do Direito no Brasil. A metodologia de ensino é fundamental para essa
transformação, ou seja, ver o aluno como um simples depósito de informação e conhecimento, não permite que ele
consiga efetivamente resolver os problemas práticos do dia-a-dia.

 
Portanto, a realidade social deve ser trazida para os bancos acadêmicos, para que os alunos, a partir

de um problema apresentado, consigam aplicar a lei pertinente. É preciso fazer do estudante um sujeito pensante, e não
aquele que apenas estuda a lei, e muitas vezes não sabe em que momento aplicá-la.

 
É preciso, antes de se trabalhar a reestruturação do curso de Direito, definir o que ele é para

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2789



prosseguir a presente discussão. Miguel Reale define o direito como: "a categoria primordial, segundo a qual se poderão
determinar as demais"[50].

 
Partindo dessa conceituação, mister se faz traçar uma nova teoria para se determinar qual é o foco

principal desse estudo. Mas para isso não se pode esquecer que:
  

1º devemos estabelecer vários métodos diferenciados para a produção de um conhecimento
jurídico crítico, métodos que não são utilizados pelo positivismo e pelo jusnaturalismo; 2º em
função do objeto a ser elaborado, deve-se estabelecer a instrumentalidade do método, ele não é
neutro e sua escolha deve ser política; 3º o direito nunca está só na sociedade, por isso ele
somente pode ser estudado de forma interdisciplinar, em verdadeira interligação com as
demais disciplinas.[51] (Grifou-se)

 
Portanto, deve-se agrupar no estudo do Direito as questões teóricas e as questões práticas para que

os alunos consigam se aproximar da realidade social. Ademais, diversas possibilidades de soluções devem ser
trabalhadas, para que dentro de uma situação real os alunos consigam visualizar quais são as saídas possíveis e
identificar a melhor forma de resolver o problema.

 
Estudar apenas os códigos não proporciona o desenvolvimento necessário ao estudante, pois o retira

do foco social. Como dito, é preciso mesclar o estudo dos problemas sociais com as legislações existentes. Mesmo
porque as leis são criadas por conta da necessidade social em determinado momento histórico. Destarte, essencial a
integração entre professores, universidade, alunos e comunidade.

 
Destaca-se que a função principal dos cursos de Direito é formar profissionais que vão realizar a

justiça dentro da sociedade. E justiça não significa, necessariamente, a aplicação da lei ao caso concreto. Portanto,
reproduzir o texto legal não faz com que o operador do Direito atinja seu objetivo principal. Contudo, deve ele
conseguir identificar o problema e a melhor forma de solucioná-lo. Mas para isso, mister se faz que o aprendizado tenha
lhe proporcionado essa visão ampla da função do Direito.

 
Sérgio Lessa ensina que:
 

(...) toda nova situação concreta é avaliada através de uma contraposição com todos os
conhecimentos e experiências passadas, com elementos da situação presente (...) não apenas a
situação concreta, presente, é delimitada no confronto com todos estes elementos, como
também as possíveis alternativas de resposta a ela são avaliadas e, dentre elas, uma é a
escolhida como a melhor para responder ao problema do qual se trata.[52] (Grifou-se)

 
Frisa-se que é justamente dessa forma que o conhecimento é construído, uma vez que apenas

armazenar informações não significa ter conhecimento.
 
O mecanismo desse aprendizado está diretamente relacionado a comunicação entre professor e aluno,

que através de técnicas diversas deverá transmitir seus conhecimentos.
 
Em uma pesquisa realizada por Claudino Piletti[53], concluiu-se:
 

Aprendemos: Retemos:

1% através do
paladar;

10% do que lemos;

1,5% através
do tato;

20% do que escutamos;

3,5% através
do olfato;

30% do que vemos;

11% através
do ouvido;

50% do que vemos e escutamos;

83% através
da visão.

70% do que ouvimos e logo discutimos;

 90% do que ouvimos e logo realizamos.

 
Portanto, a diversificação dos métodos de ensino propiciam ao aluno a oportunidade de assimilar

melhor o que esta sendo-lhe transmitido, permitindo um melhor aproveitamento da matéria.
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Outrossim, a troca de informações entre professor e aluno é fundamental para o crescimento de
ambos, pois não apenas o professor pode ensinar, mas também aprender. E aqueles que não estão abertos a essas
informações, não conseguem se adequar a uma nova proposta pedagógica. Assim preleciona Paulo Freyre:

 
Quem apenas fala e jamais ouve; quem "imobiliza" o conhecimento e o transfere a estudantes, não
importa se de escolas primárias ou universitárias; quem ouve o eco apenas de suas próprias palavras,
numa espécie de narcisismo oral (...) não tem realmente nada que ver com libertação nem
democracia. Pelo contrário, quem assim atua e assim pensa, consciente ou inconscientemente, ajuda
a preservação das estruturas autoritárias.[54] (Grifou-se)

 
Desta forma, deve o professor estar aberto as mudanças necessárias. É importante que ele tenha

humildade para admitir que não conhece tudo, uma vez que apenas dessa forma é que buscará aprimorar seus
conhecimentos. Ademais, devem sempre estar atualizando seus conhecimentos através de cursos de pós-graduação lato
e strictu sensu, pois assim, estarão mais preparados para lecionarem de forma condizente.

 
Outro ponto importante a destacar é que a interdisciplinaridade é fundamental para a formação dos

alunos de Direito. Portanto, além de trabalharem a realidade social, deve-se também analisar a influência de outras áreas,
ligadas ou não, ao Direito.

 
Diversas são as modificações a serem realizadas dentro do ensino jurídico, pois os problemas estão

em todos os setores da instituição, que devem ser reformulados.
 
As propostas apresentadas não são utópicas, ao contrário, perfeitamente aplicáveis e necessárias para

que, a partir daí, os próprios estudiosos do Direito possam unir esforços para uma resignificação da natureza jurídica do
Direito e da Democracia. Logo, o emprego de esforços direcionados neste sentido solucionará os problemas que vem
enfrentando o ensino jurídico.

 
CONCLUSÃO
 

A crise do ensino jurídico estabeleceu-se e foi constatada pelos estudiosos do Direito, mas atingiu
tamanha amplitude, que já é constatada diariamente pela sociedade, seja empiricamente ou ainda mediante informações
nos meios de comunicação.

 
Isso se deve a uma série de fatores que incluem tanto o docente, quanto o discente.
 
O professor transfere aos aprendizes apenas informações técnicas, limitando-se a descrever os

manuais de Direito, isso porque possuem baixa qualificação e a profissão não é sua principal atividade, em razão dos
baixos salários. Dessa forma, o ofício limita-se a complementar sua fonte de renda ou então é apenas um título para lhe
conferir uma boa conceituação.

 
Dessa forma, os aprendizes não vislumbram os educadores com bons olhos, ou seja, o educador fica

desprestigiado.
 
O aluno, por sua vez, normalmente precisa trabalhar para manter-se estudando. Carece de motivação

e expectativas, portanto, não se dedica com entusiasmo aos estudos, o que torna deficiente o aprendizado.
 
Todos esses acontecimentos são reflexos da sociedade em que se vive. Portanto, é inútil almejar a

reforma do ensino do Direito sem reformulá-lo diante de uma nova concepção e, para tanto, necessário se faz vincular o
ensino ao tipo de sociedade em que se pretende viver.

 
A primeira postura a ser adotada é firmar o professor em sua tarefa de docente e várias medidas

devem ser tomadas para tanto, como a necessidade de aprofundar seu saber jurídico e melhorar sua remuneração para
que a profissão se transforme em sua principal fonte de renda, o que, automaticamente, o faz dedicar-se exclusivamente
ao ensino, voltando-se as pesquisas, estudos, etc.

 
Num segundo momento, mister se faz evoluir o ensino do Direito também no sentido de aprimorar a

vocação política da sociedade, a fim de se obter no Brasil a democracia que se adequa aos valores da equidade e
solidariedade, na medida em que as leis serão votadas pela sociedade.

 
Assim, a legislação será criada legitimamente, não mais como sombra dos acontecimentos sociais, e

seu número crescente será diminuído, de maneira que a sociedade e, portanto, os catedráticos, poderão assimilar seu
conteúdo, o que implica no aperfeiçoamento do ensino.
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Em outras palavras, para redefinir o ensino jurídico, o sistema político e o sistema jurídico devem
acoplar-se, vez que esta ligação entre esses dois sistemas é a alternativa mais viável para um Estado de Direito.

 
E na configuração do Estado de Direito é que se compreende um instrumento de realização da

liberdade, igualdade e justiça social para o aperfeiçoamento e progresso, o que se conquista mediante um ensino
democrático.
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A EDUCAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL

EDUCATION AS A SOCIAL FUNDAMENTAL RIGHT

rogerio luiz nery da silva

RESUMO
O presente estudo tem o propósito de discutir o Direito Fundamental à Educação, segundo o filtro da
Filosofia, da Sociologia e da Antropologia, no intuito de ampliar a abrangência do olhar para além dos
alicerces jurídicos tradicionais, assumindo que o problema em foco tem natureza interdisciplinar.
Formalmente, a educação escolar é garantida como direito fundamental universal pelas mais variadas fontes
de direitos conhecidas; seus sujeitos, entretanto, conjugam aspectos comuns, mas reservam particularidades
que demandam tratamento individualizante e local. Do ponto de vista da prática, no contexto brasileiro, as
estatísticas apontam resultados preocupantes, os quais situam os resultados nacionais em posição
hierarquicamente inferior, em relação a outros da própria América Latina. A prática educacional pedagógica
e os conteúdos curriculares evidenciam conflito entre programas fechados e homogêneos e currículos
multiculturais abertos e abrangentes. Nesse especial aspecto, discute-se a prática de uma educação para
todos, confrontada ao sistema que propicia educação para alguns; ou ainda, uma educação livre e cidadã em
contrapartida a uma educação reprodutora dos valores das classes dominantes. Discute-se, ainda, uma
educação que instrumentalize para o exercício da cidadania ou uma educação produtora de pessoas dóceis e
compatíveis com os valores de determinado grupo socialmente hegemônico. Em que pese robusto suporte
legislativo à garantia do direito constitucional subjetivo à educação, sua efetividade demanda políticas
públicas estatais, em parceria com iniciativas coerentes da sociedade civil. A esse respeito, a premissa é de
que a educação, que vise à inserção social deve estar comprometida com o multiculturalismo, rechaçando as
iniciativas homogeneizadoras de discurso fechado. Somente com uma educação aberta, desenvolvida na e
para a vida serão cumpridos os objetivos da República referentes à cidadania, erradicação da pobreza e
promoção da igualdade material, livre de preconceitos e discriminações de qualquer natureza.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: direito fundamental à educação – direito subjetivo – inclusão
social – multiculturalismo – efetividade.

ABSTRACT
The present study has the purpose to discuss the fundamental right to education, with the help of sociology
and anthropology, in order to implement a new view of this right beyond traditional juridical structures,
starting from the idea that this kind of issue has interdisciplinary nature. Education is granted as a universal
subjective fundamental right by the plenty of known sources of rights; its personal objectives, therefore, work
very similar traces, despite of having some particularities that ask for individual and local approach.
Pedagogic educational praxis and its contents live the conflict between closed homogeneous programs and
the multicultural open ones. In this special point, the discussion about the praxis of an “education for all”
beats another “education for some”; a “free education” beats a dominant classes “reproductive education”.
Another discussion is taken about educate for life or educate to make kind and useful people for some
objective. Despite of the heavy legislative constitutional warranty, the subjective right to education, in its
effectiveness, needs and claims for bigger efforts beyond governmental public politics and private actions by
the civil society. Statistics can point out questionable optimistic results, when compared to social reality.
Education, with its central objective – of social insertion – should be engaged with the multiculturalism view,
able to fight against actions that reach the homogenization – full of a closed and manipulative speech. Only
an open education for life will be able to rise up all republican objectives as the effective citizenship and the
poverty eradication or the material equality promotion, both free of discrimination of any kind or nature.
KEYWORDS: Key words: fundamental right to education, subjective rights – social inclusion –
multiculturalism – effectiveness.

1. A EDUCAÇÃO FORMAL: SUJEITOS UNIVERSAIS OU VALORES LOCAIS[1]

 

Neste estudo, procura-se buscar fundamentos sócio-filosóficos à compreensão do desafio da
eficácia do Direito Fundamental à educação escolar, bem como identificar alguns óbices que se precisa
enfrentar para superar a crônica situação de exclusão social no que concerne à concretização desse direito. 
Com essa intenção, examinam-se contribuições de estudiosos da Antropologia, da Sociologia e da Filosofia
que contribuem significativamente para a compreensão do objeto de reflexão, cuja natureza, certamente não
se esgota no discurso jurídico stricto sensu.  

De início, aborda-se o conceito de multiculturalismo, para, em seguida, trazer à tona algumas
críticas vigorosas de Foucualt[2] à dinâmica da microfísica do poder e das relações de poder no contexto da
sociedade em perspectiva histórica.  Em continuidade, a ênfase recai no exame da análise de um dos
expoentes da Sociologia Crítica, Bourdieu[3], acerca da face reprodutora da instituição escolar, para ao final
identificar possibilidades de avanço, por meio da incorporação das diferenças no espaço escolar, certamente,
uma das possibilidades de resgate da cidadania pela via da freqüência ao espaço educativo institucional

Num esforço de contextualização do problema que dá origem à reflexão, é pertinente assinalar
que a Constituição Brasileira de 1988 consagra a Educação como direito – fundamental social – de todos e
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dever compartilhado pelo Estado, família e sociedade.  Os contornos intrínsecos de fundamentalidade
exsurgem da inclusão no texto de uma Constituição rígida – limitada materialmente contra emendas ou
revisões constitucionais ou, ainda, contra agressões infraconstitucionais –, e os extrínsecos, que resultam da
natureza principiológica do direito de todo cidadão receber educação fundamental, que propicie o
desenvolvimento de suas potencialidades e a participação ativa, consciente e comprometida com a
construção de uma sociedade justa e solidária.

Ademais, seja pela definição dos direitos que compõem o Texto Fundamental apresentar
identidade em relação às etapas evolutivas[4] da história da humanidade, destaca-se o reconhecimento das
características[5] geralmente atribuídas aos direitos fundamentais, a saber: a petrificação (status de cláusulas
pétreas a esses direitos), historicidade (evolução de seu reconhecimento), a inalienabilidade
(intransferibilidade por seus legítimos titulares), a imprescritibilidade (a exigibilidade independe da constância
de seu exercício), a relatividade (por mais axiológica a justificativa desses direitos, quando em eventual
conflito, não se admite a supressão de um por outro, por mais privilegiado que se o considere, devendo os
mesmos ser exercidos de forma harmônica) e, dentre outras tantas[6], modus in rebus, a tão discutida
universalidade, que permite concluir, pela possibilidade de se sustentar a noção de sujeitos universais, quando
se trata do direito à educação.

Contudo, no trato da universalidade, persiste séria controvérsia entre duas visões extremadas,
desde a linha teórica que peremptoriamente não lhe reconhece concretude imediata, sob o argumento de que
o exercício dos direitos sofre influência e, portanto, limites impostos pelo contexto sócio-político ideológico
e cultural, que, em algumas situações, impede sua “universalização” – completa e irrestrita, ao passo que
outros estudiosos, mais restritos ao plano abstrato e teórico defendem a universalidade como direito
inalienável de todos. (vai colocar nome dos estudiosos)

De forma específica, a segunda perspectiva, embora não antagônica à primeira, por sua
complexidade, deriva de duas outras vertentes: a um, a universalidade ampla e irrestrita quanto ao objeto:
pleno acesso e gozo de direitos humanos a todos, em função da condição humana.  Como se demonstrará ao
longo do trabalho, os adeptos dessa corrente pregam a máxima efetividade de todo e qualquer direito
humano a todos os homens; a dois, a universalidade quanto aos destinatários: que prevê a legitimidade de
todos os seres humanos à titularidade de direitos humanos, mas sem a noção abrangente de rol infinito de
direitos.  Nessa linha de pensamento, propõe um rol mínimo inafastável, comum a todos, independentemente
do Estado-nação a que pertençam, sob o inarredável argumento de proteger sua dignidade como pessoa, em
concepção de “mínimo existencial”. 

A Constituição brasileira de 1988, no art. 60, § 4º, IV erige a essencialidade dos "direitos e
garantias individuais", à condição de "cláusulas pétreas" inarredáveis do texto e, segundo a melhor
doutrina, quando, além de fundamentais, forem direitos sociais, fazem-se insuscetíveis de qualquer
modificação que possa reduzir – qualitativa ou quantitativamente –, a abrangência de seu conteúdo, na
esteira do Princípio da Proibição do Retrocesso Social[7].

Com base nessa premissa, partindo-se do status de Direito Fundamental Social conferido pela
Constituição, a educação, merece o reconhecimento das características teóricas que, a priori impregnam esse
elenco de direitos, o que inclui a noção de direito universal, exigível por todos, como condição precípua ao
desenvolvimento como pessoa, ponto basilar ao exercício consciente de sua cidadania. 

A esse respeito, cumpre sublinhar que o constituinte originário, incluiu tal direito no núcleo
imutável da Carta Política, como manifestação da “decisão política fundamental[8], que o Texto
Fundamental representa, destinado a sujeitos universais.

Assim, no tocante aos direitos sociais, dentre eles o Direito à Educação, não se admite a
reforma e, ainda que não mencionados expressamente pelo art. 60, § 4º da Constituição, os direitos sociais se
amalgamam aos direitos individuais (liberdades individuais) para usufruir a proteção pétrea, não se podendo
cogitar de restringir a proteção constitucional ao rol de direitos do art. 5º.  Ao contrário, a referida proteção
prima por expandir-se, conforme teor do parágrafo segundo do citado dispositivo, assim formulado: "Os
direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros, decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja
parte".

Esse ponto de vista encontra respaldo em autores como Antônio Augusto Cançado
Trindade[9], ao salientar que as ''categorias'' de direitos fundamentais individuais, sociais ou coletivos são
complementares, não concorrentes, apenas com modulada formulação, mas identificadas pela unidade
fundamental entre os direitos humanos.  Decorre daí atribuir-se outra característica a esses direitos, a da
indivisibilidade, que não permite serem os mesmos destacados uns dos outros, independentemente de sua
abrangência individual, coletiva ou difusa, como muito bem dispõe[10] a  Declaração sobre o Direito ao
Desenvolvimento[11].

A respeito do direito à educação básica, Ingo Sarlet[12] indica que o princípio da dignidade
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da pessoa humana serve como referencial de definição do padrão mínimo dos direitos sociais; por essa razão,
o reconhecimento dos direitos fundamentais subjetivos não se circunscreve às hipóteses de risco de perda da
vida humana.  O referido autor[13] cita como exemplo o direito ao ensino fundamental obrigatório[14], cuja
violação consubstancia desrespeito ao mencionado princípio, pela negação do acesso à capacidade de
compreensão do mundo e da liberdade concreta de se autodeterminar e usufruir seu potencial para dar
sentido à existência.  Por certo que tal desiderato não é alcançado, quando as pessoas são condenadas à
ignorância, por falta de acesso aos bens da cultura e a outros recursos proporcionados pela educação escolar
de qualidade.

Também Olsen[15], ao tratar da cláusula constitucional de abertura dos direitos fundamentais,
identifica como protegidos pelo conceito de direito humano material aqueles que, embora não contidos no
rol do art. 5º, sejam dotados de igual importância para a dignidade do homem.  A autora vai além, ao
pontuar que a finalidade do conceito de direito material não se limita à possibilidade de atrair direitos
situados fora do texto constitucional a fim de serem reconhecidos como fundamentais; transborda o referido
conceito essa topografia, para alcançar também a compreensão da real fundamentalidade de direitos que,
embora constantes do texto constitucional, se vejam externos ao art. 5º.  Comungando do entendimento de
Sarlet (supramencionado), também empresta ao direito à educação básica (ensino fundamental) a
característica de direito fundamental constitucional, de particular interesse para a análise da presente Tese. 

Ademais, no plano internacional[16], diversos documentos dão suporte à universalidade dos
direitos fundamentais; por consequência, passíveis de extensão, ao direito à educação: A Declaração
Universal dos Direitos do Homem[17] – instrumentalizada pela Resolução 217 A (III), da Assembléia Geral
das Nações Unidas (de 10 de dezembro de 1948), o faz em seu art. XXVI[18], números 1 a 3.

Como se depreende do teor do dispositivo mencionado é imperativo o respeito aos valores da
educação, como forma de produção e transmissão do conhecimento necessário ao pleno desenvolvimento da
personalidade humana e ao fortalecimento dos direitos e liberdades.  Levando essa premissa ao plano da
prática, não restam dúvidas de que, quanto mais efetiva a garantia do acesso à educação, mais fortalecido
estará o indivíduo, eis que suprido de conhecimentos e saberes diversificados que o habilitarão a usufruir os
benefícios inerentes à vida mais autônoma, apta ao exercício do livre-arbítrio, o qual não se pode cogitar em
um ambiente de dominação pela ignorância.

Também no âmbito das Américas, merece relevo a Declaração Americana dos Direitos e
Deveres do Homem[19], que estabeleceu, em seu art. XII[20], os pontos nodais de criação da Organização
dos Estados Americanos, em 13 de dezembro de 1951.

Da mesma forma, na Carta de Bogotá[21], a referência ao direito à educação encontra
fundamento nos princípios de liberdade, moralidade e solidariedade humana, como suporte ao preparo para a
vida digna, com qualidade e ação participativa e útil à sociedade.  Sob estes aspetos, é evidente o vínculo
entre o conceito e potencial da educação com o ideal de transformação pessoal e participação social[22]. 

O tema ocupou lugar de destaque também na Declaração dos Direitos da Criança[23], a qual
ressalta, em seu Princípio 7º[24], que a educação básica se reveste da maior importância como direito
fundamental social.

Para que se aquilate a relevância que a ONU atribui à fundamentalidade do direito à Educação
cumpre assinalar que, à mesma época, (em 14 de dezembro de 1960), organizou, por intermédio da
UNESCO, uma reunião específica para tratar do tema: a Conferência Geral da Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, da qual resultaram como instrumentos jurídicos uma
Recomendação e uma Convenção[25], esta última baseada na Declaração Universal de Direitos Humanos,
que proclama o Princípio da Não-Discriminação e o direito universal de acesso à educação para todos os
seres humanos; sobre esse ponto, convém pontuar que qualquer violação dos direitos enunciados pela
referida Declaração é tida como “ato discriminatório”.

Na oportunidade, a UNESCO propôs estabelecer a cooperação entre as nações, com vistas ao
respeito universal dos direitos humanos e a igualdade de possibilidades de educação, observando que, em
respeito à diversidade dos sistemas nacionais de educação, vedou a prática de discriminações no domínio de
ensino, firmou a Convenção voltada a prevenir e inibir toda e qualquer forma de discriminação, assim
entendidas as iniciativas que privassem qualquer pessoa ou grupo do acesso aos tipos e graus de ensino;
limitasse a educação de qualquer pessoa ou grupo, a determinado nível inferior ou impusesse condições
incompatíveis com a dignidade do homem.

A Convenção preconizou, na eliminação de toda e qualquer forma de discriminação, a
formulação e desenvolvimento de políticas nacionais de promoção da igualdade de oportunidades no ensino,
coerentemente com a tendência dos tratados e convenções internacionais precedentes, emprestando ênfase à
oferta gratuita e obrigatória do ensino primário; a crescente generalização do acesso ao ensino secundário,
segundo as diversas formas e variantes possíveis; a igualdade de acesso ao ensino superior “conforme a
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capacidade individual”; o cumprimento das obrigações escolares; a garantia de igual nível de qualidade,
segundo os mesmos graus de ensino, nos educandários públicos; quanto às pessoas que não receberam ou
não concluíram a instrução primária para a continuidade nos estudos, a pesquisa, seleção e adoção de
métodos adequados à sua educação, conforme suas aptidões; e especial cuidado à preparação para o
magistério.

O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU[26], da Res.
2.200A, da XXI Assembléia Geral, realizada em 16 de dezembro de 1966, instrumento de relevo em razão
de sua maior coercitividade entre as altas-partes contratantes, de igual sorte, prestigiou o direito subjetivo à
educação e a prática educacional, ratificando os conteúdos dos documentos já examinados e inova na
preocupação com bolsas de estudos para docentes, como forma de otimizar a qualidade do ensino e da
formação escolar em geral.  Igual destaque atribui-se ao Protocolo Adicional ao Pacto de San José da Costa
Rica[27] – também denominado Protocolo de San Salvador, de 17 de novembro de 1988, que, em seu art.
13, reconhece o direito universal à educação como necessário ao pleno desenvolvimento da personalidade
humana, enaltecendo o respeito aos direitos humanos, ao pluralismo ideológico, à liberdade, à justiça e à paz.

Também no esforço de construção dos alicerces internacionais do Direito à Educação, a
Convenção sobre os Direitos da Criança[28], de 20 de novembro de 1989, representa inovação, eis que,
além de ratificar disposições constantes nos documentos pré-existentes, quanto ao tema dos ensinos
“primário”, “secundário”, “superior”, conforme a terminologia empregada no texto, e “educação de jovens e
adultos”, tratar da educação de crianças portadoras de necessidades especiais, chamadas no texto de
“deficientes”, prevendo ensino diferenciado, de modo a atender as suas particularidades.

Em 1994, a UNESCO[29] – agência associada à ONU – elaborou a Declaração de
Salamanca[30], a prever o atendimento inclusivo às crianças portadoras de necessidades especiais, pela
realização de matrícula, sempre que possível, em escolas regulares, ressalvadas as situações de extrema
excepcionalidade, taxativamente determinadas.

Também a novel Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia[31], demonstrando
inegável preocupação com o a efetivação dos valores indivisíveis e universais da dignidade do ser humano,
reconheceu a todas as pessoas o direito à educação, expandido pelo acesso à formação profissional
continuada, e pela previsão de gratuidade no ensino fundamental obrigatório.

Conforme bem se pode depreender do conjunto de previsões internacionais referidas, há um
esforço geral no sentido de solidificar não apenas o reconhecimento formal do direito à educação, como
também propor medidas para sua efetiva observância pelos países-membros das diversas organizações
internacionais, tendo em vista concretizar universalmente esse direito aos cidadãos.

                        Em paralelo ao reconhecimento – ao menos formal –, da universalidade do direito à educação
e tendo em consideração as diversidades sócio-culturais, econômicas que caracterizam as populações de
países como o Brasil, é forçoso refletir sobre a abrangência e natureza do saber a ser disseminado, se
igualmente universal, ou localmente dimensionado. 

Com essa preocupação, de pronto, recorre-se ao pensamento de Geertz[32], que fundamenta
sua crítica, na análise dos reflexos da perspectiva iluminista sobre o homem para, a seguir, desconstruí-la. 
Nessa perspectiva analítica, verifica-se que o referencial do Iluminismo considera o homem como peça única,
amoldada à natureza, binômio impessoal e imutável, caracterizado por tamanha uniformidade genérica
quanto à composição, que poderia ser submetido a leis exatas, “tão perfeitamente invariante e tão
maravilhosamente simples, como o universo de Newton. 

Em análise crítica, Geertz alerta que, mesmo em ciência, não raros são os exemplos leis
ameaçadas pelas exceções, a quebrar a festejada imutabilidade iluminista – armadilha aplicada pela “moda”
local – o “saber local”.  O autor em tela[33] examina a visão iluminista em um cenário dinâmico, de atores
que trocam de indumentária e aparência, mas cujos movimentos “internos” – essenciais se conservam –
produzindo os mesmos resultados e efeitos nas expectativas dos reinos e dos povos, e, embora reconheça sua
persistência no pensamento antropológico contemporâneo, ele o contesta, entendendo não ser viável manter
o mesmo texto, em qualquer contexto. 

A partir dessa linha de pensamento, não se pode supor que, pelo fato de uma pessoa não
alterar sua essência por meras circunstâncias de tempo e lugar, sua interação com outras pessoas, em
diferentes tempos e lugares será necessariamente a mesma, igual, perene, ou que, por esse motivo, seja para
todo o sempre igual às que a antecederam.

A esse respeito, Geertz[34] exemplifica que Johnson[35], animado pela genialidade de
Shakespeare destaca que os caracteres não são modificados pelos costumes de determinados lugares, não-
praticados pelo restante do mundo; pelas peculiaridades dos estudos ou profissões seguidas por pequeno
número de pessoas, pelos acidentes de modas passageiras ou opiniões temporárias. 

Ao mesmo tempo, expressa crítica a Racine[36], que considerava o êxito de suas peças ou
temas clássicos como conclusão e prova de que Paris e Atenas teriam, “necessariamente”, o mesmo o gosto
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teatral, pois os espectadores seriam provocados pelos mesmos estímulos que, em outros tempos, teriam
emocionado as classes mais cultas da Grécia[37].

                        Geertz, já mencionado, define como cômica a imagem de uma natureza humana constante,
independentemente de tempo, lugar e circunstância, de estudos e profissões, modas passageiras e opiniões
temporárias.  O autor traz a lume a possibilidade de ser ilusória a hipótese de que a essência do homem
possa se encontrar tão relacionada, tão envolvido pelo “onde” ele está, quem ele é e no que ele acredita, que
é inseparável deles 

O pensador acrescenta que decorre justamente dessa possibilidade o surgimento do conceito
de cultura, vale dizer, daquilo que é objeto do verbo cultuar, de opções até inconscientes, advindas da
tradição familiar ou grupal, mas que, sem embargo, decretam a derrocada da perspectiva uniforme do ser
humano homogeneizado.

                        Das experiências que desenvolveu em Bali, Geertz colheu o “transe balinês”, ponto alto de
um cerimonial em que os habitantes entregam-se à completa descompostura, tornando-se capazes de
executar os mais diversos comportamentos espetaculares, tais como arrancar cabeças de galinhas com uma
mordida, passando por equilibrismos miraculosos, até alcançar a imitação atos de sexuais e a ingestão de
fezes como alimento.  Conforme sua descrição, diversas pessoas se entregavam ao transe, em cadeia, como
se fosse uma guirlanda de foguetes estuporando, advindo, posteriormente, a indiferença ao que tenha
acontecido, como desinformados de tudo, crendo ter vivenciado extraordinária experiência. 

Dessa descrição, Geertz infere que, a partir do estudo de uma ou de diversas espécies
peculiares de coisas e fatos estudados pelos antropólogos, a natureza humana não muda, vez que os seres de
Bali são similares aos demais, apenas com alguns costumes igualmente “peculiares” incidentes ou incidentais,
que destoam dos ocidentais.  Quanto a concluir que sejam mais instintivos em seus atos, ou que a natureza
humana, em si, não existe e que os homens sejam apenas pura e simplesmente resultado da cultura, essas são
interpretações insatisfatórias que ainda desafiam a Antropologia...

                        Segundo o autor[38], do choque entre o universalismo e o localismo, tem-se que um
pesquisador poderá afirmar a penetração do direito ocidental (universalizante) na rotina, por exemplo, dos
esquimós, dos africanos ou dos turcos, mas, somente a pesquisa de campo (local) poderá depurar a visão
estigmatizada ocidentalizante, demonstrando o que efetivamente tiver sido assimilado.

                        A concepção mais aceitável é de que a cultura e a variabilidade cultural possam ser mais
levadas em conta do que concebidas como capricho ou preconceito, devendo, por isso, ser harmonizadas ao
principio antropológico da Unidade Básica da Humanidade, de aceitação dominante entre os profissionais da
área.

A Antropologia Crítica moderna assegura não haver homens não-modificados pelos costumes
locais ou por particularismos; aliás, nunca houve, por sua própria natureza.  Conforme palavras textuais do
autor em comento, na obra já referida: “Não existem, não podem existir, bastidores onde possamos ver de
relance os atores como pessoas reais, perambulando em suas roupas comuns, afastados de suas profissões,
revelando com uma candura natural seus desejos espontâneos e paixões não-incitadas”.

O autor, no texto já mencionado, acrescenta ser reconhecidamente embaraçoso e impreciso
demarcar uma fronteira entre o natural (universal e constante) e o convencional (local e variável) nos seres
humanos e conclui que a tentativa de fazê-lo, implica falsear a situação humana ou, no mínimo, cometer sério
equívoco de interpretação.

                        A partir desses ensinamentos, pode-se inferir que a educação deve focar o olhar sobre as
realidades universais (inerentes às diversas etapas do processo de desenvolvimento humano), sem esquecer
de peculiaridades locais, de modo a fazer-se compreensível e interessante para o educando, na esteira da
chamada aprendizagem significativa.

Esse conceito foi muito bem analisado por autores como Vygotsky[39], ao destacar que: a
criança não é um adulto em miniatura e, como tal, deve ter sua educação ajustada à sua realidade, ao mesmo
tempo em que não se pode perder de vista a dimensão universal, no intuito de afastar a possibilidade de
fechar o aluno sobre si, ou condená-lo a um mundo significativo pré-operante, que represente fronteira
intransponível ao seu desenvolvimento como ser humano. 

Esses requisitos decorrem da natureza humana, desbravadora por essência e da necessidade
de crescimento pessoal, conforme o pensamento clássico de Comenius[40], reconhecido tradutor do ideal de
internacionalização da educação. 

                        A título de conclusão parcial, das lições de Geertz, parece claro que o tratamento adequado
às questões inerentes aos seres humanos deve centrar-se na preocupação de, mesmo sabendo tratarem-se,
essencialmente, de pessoas humanas – portanto, presumidamente iguais – não se pode ignorar suas
transversalidades multiculturais, sob pena de não se lhes alcançar a essência.  Sob essa vertente analítica, não
se pode esperar êxito na ação educativa que se orienta para tratar os educandos de maneira estereotipada. 
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Cada grupo, mesmo cada indivíduo, quando afastado de seu grupo, terá características e vicissitudes
peculiares, devendo a prática pedagógica levá-las em consideração, sem olvidar o potencial que tais embates
parecem esconder. 

Essa premissa remete à reflexão, ainda que superficial, sobre o problema dos currículos, um
dos motivos reconhecidos como mecanismos de exclusão de alunos oriundos de classes populares, no
sistema escolar, como se tratará com mais cuidado no decorrer do estudo.  Por enquanto, cumpre assinalar
que não se pode mais admitir a visão de currículos fechados, herméticos, padronizados, iguais para todos, em
quaisquer ambientes e grupos.  O multiculturalismo dá origem a diferentes experiências, derivadas do “saber
local”, que deve ser considerado na formulação dos currículos, segundo particularismos regionais ou grupais,
sem perder de vista a dimensão universal.

Em outras palavras: ainda que se adote um núcleo comum, não se pode homogeneizar as
práticas a serem desenvolvidas junto aos destinatários da prestação educacional, o que corresponderia a um
fechar os olhos à realidade sócio-cultural, com o sério e provável risco de fracasso, induzindo a sensação de
que se trabalha muito, para não alcançar o resultado desejado, por expressa ineficácia das iniciativas
implementadas.  O pior dessa situação é que, por carência de melhor compreensão do fenômeno, não raro, a
culpa do insucesso tende a ser atribuída aos excluídos, em razão de suposta falta de cultura, de nível de
socialização ou a (pre)ssupostos problemas de saúde, empiricamente diagnosticados. 

Nessa linha da discussão, é forçoso reiterar que o objetivo maior da educação deve ser a
inclusão, estímulo e respeito à interatividade do outro e nada disso se alcança, ao violar ou ignorar sua
realidade sócio-cultural.  Aceitar o multiculturalismo e respeitar as necessidades, prestigiando o saber local,
sem reducionismos populistas, é tarefa que requer coragem e preparo adequado, embora infinitamente
desafiadora, em particular, quando se tem em mente as limitações da formação e atualização docente.

Geertz[41] adverte para o perigo de enxergar o homem por “trás, ou por debaixo, ou além”
de seus costumes, substituindo-o por homem “dentro” dos costumes, o que pode conduzir ao equívoco de se
perder a referência de homem por completo.

Num esforço de síntese, pode-se afirmar que, na perspectiva focalizada, é prevista uma
educação universal, para todos, mas cuja prática deve observar e ajustar-se aos saberes locais, de modo a
constituir efetivamente a possibilidade e necessidade de inclusão, que alcance as mentes e corpos de todos,
liberta da acomodação ou covardia de homogeneizar tratamentos e conteúdos que limitem o homem a uma
dada realidade, que não se coadune com a de sua origem. 

A universalidade é da prestação do direito social subjetivo à educação, os sujeitos educandos
desse processo são, como salienta Geertz, essencialmente iguais por natureza, mas transversalmente
individualizados, em função das perspectivas locais, que merecem e devem ser consideradas pela arte e pelo
dever constitucional de educar. 

 

2. A EDUCAÇÃO COMO CONTROLE E REPRODUÇÃO SOCIAL

                       

                        Nesta parte do estudo, procura-se aprofundar a análise, trazendo à baila, dentre outros
autores, algumas idéias de Michel Foucault[42] referentes ao que ele designou como “produção de seres
dóceis e úteis”, e de outros estudiosos da temática da influência da instituição escolar na reprodução social,
na expectativa de que tais esclarecimentos constituam instrumental teórico para enfrentar criticamente o
problema da inefetividade do direito universal à educação fundamental no Brasil, objeto precípuo desta Tese
de Doutorado.

Inicialmente, cumpre recorrer a Charlot[43], quando adverte que a produção do
conhecimento pela educação não pode ser tomada como mero discurso pedagógico, pois está impregnada de
muitos outros fatores, trazidos à luz por outras vertentes de análise nem sempre levadas em conta pelos
pedagogos, nem pelos estudiosos do Direito. 

                        Gadamer[44], com a hermenêutica filosófica, oferece lição muito esclarecedora, ao ressaltar
que a prática de interpretação pode ser turva por princípio, mas também pode se fazer bem distinta, se inserta
em um contexto de caráter existencial, com as características da tradição na história do ser humano.  Nessa
linha de argumento, o ato de interpretar pode significar progressiva autocompreensão, em movimentos de “ir
e vir” por parte do intérprete, colmatando o que denomina de espiral hermenêutica.  Tomando essa senda,
pode-se dizer que, por meio da hermenêutica filosófica, depura-se a dificuldade de compreender o alcance do
ser, tarefa que exige a pré-compreensão por etapas, para que se alcance a totalidade do fenômeno, que é
objeto de reflexão.  Nessa ordem de pensamento, é incompreensível qualquer orientação fechada e livre de
revalidações, quanto aos seus métodos, pronta para ser adotada pelo Estado.  Na hipótese de aceitação, a
mesma estaria impregnada de pretensão de totalidade e, portanto, dissociada da verdade interpretativa sobre
as necessidades presentes em dada sociedade.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2800



A esse respeito, é forçoso recordar que Foucault trata da Educação na modernidade como
instrumento de poder e dominação.  O pensador francês, ao analisar a educação formal, sob vertente
histórica, constatou a presença de estratégias de vigilância e adestramento do corpo do homem, definido
como objeto de manipulação para moldagem, preparação, determinação, otimização e utilização e objeto do
ensino, a serviço dos valores dominantes na sociedade capitalista.

Seu estudo sobre as instituições e sistemas de pensamento tornou-o referência nos mais
diversos campos do conhecimento; sendo forçoso reconhecer que sua notoriedade navega desde a Sociologia
até o Direito, passando por outras tantas Ciências Humanas e Sociais.  No Direito, a propósito, auxilia tanto
o estudo do fenômeno social e dos direitos sociais dele decorrentes, como a compreensão do Direito Penal e
Processual Penal, pela profunda análise do efeito da sanção, na obra Vigiar e Punir (1975).

Segundo sua interpretação, a instituição escolar constitui espaço de visibilidade para o
exercício da vontade e, por via de consequência, de exercício de poder, onde se presume a detenção da
verdade suprema – caracterizada pelo “saber” –; investe-se a Escola como ente legitimado a apresentar,
observar, avaliar, distinguir, classificar, validar, mensurar toda sorte de referência técnicas, a fim de tabular
de forma burocrática os resultados, como ato de extração da verdade (exercício do poder).  A instituição
escolar trata-se, portanto, de locus do “dito” e do “visto”.

Na esteira do pensamento de Foucault, os mencionados instrumentos mostram-se
inadequados e insuficientes à reflexão; a construção da subjetividade na educação ocorre em consonância
com o que ele designa como microfísica do poder[45].  Ao tomar-se o espaço pedagógico exemplo
privilegiado de rede de dominação, dotado de caráter relacional, essas redes podem assumir a função de
condição de possibilidade quanto à formação, à reprodução, à produção e à resistência aos “verbetes”
enunciados, sejam de ordem política, econômica, social ou cultural.  O exercício desse poder decorre de
relações difusas de força, não de mera detenção ao acaso; mister a sua múltipla aplicação e a validação,
através da ultrapassagem dos pontos de resistência.

Seja pelo conceito de Estado, seja pelo de classe dominante, o poder opera por estratégias,
espécie de jogo polivalente, abstraído de perspectivas morais.  Tem-se o paradoxo: os que são detentores do
poder – donos do bem – são acusados pelos outros – alijados e desprovidos do poder –, de serem os
legítimos causadores de toda espécie de mal à sociedade.  Os alijados devem acatar a eterna submissão e
serão tomados pela angústia e pelo ressentimento, ou viverão saturados pela insatisfação, ou, ao contrário,
desfrutarão de terrível passividade resignada, esperançosos de futuro mais justo, livre da dominação pelas
relações de poder.

As práticas pedagógicas voltadas à obtenção de produtividade para a positividade do poder,
resultam na adoção de mecanismos pseudo-libertadores no espaço escolar.  O poder é complexo, flexível, e,
portanto, produtivo – pode desdobrar-se em infinitas configurações, que lhe traduzam novas visibilidades, a
fim de alcançar novos indivíduos-sujeitos (objeto).  Nessas hipóteses, a educação presta desserviço à
sociedade, ao contribuir para a submissão, em vez de promover a libertação, numa clara demonstração de
que o tecido social se encontra entremeado por rede de múltiplas relações de força.

Frago[46] entende que o desenvolvimento interno do espaço escolar ocorre de forma
segmentada, que registra constante conflito entre ocultamento e aprisionamento contra a visibilidade, a
abertura e a transparência.  A valorização do ritual e do simbólico se faz pela racionalização burocrática,
segundo a qual se opera a necessária divisão do tempo e repartição das tarefas escolares, que, sob o
argumento de conferir racionalidade ao uso do espaço coletivo e individual, confere especial destaque à
localização e à posição, ao deslocamento e ao encontro dos corpos.  Em razão da segmentação, a vigilância
e o controle – a coordenação – só se viabilizam pela comunicação, ante a existência de órgãos colegiados.  A
visibilidade espacial, os elementos simbólicos unificadores, ou a ritualização das principais atividades serão
centralizadas na instituição escolar.

Foucault[47] afirma que o poder não existe autonomamente; ele apenas é exercido, efetivado
e desfrutado.  Funciona, pois, como uma maquinaria social, distante de uma posição exclusiva ou destinada
a privilegiados, mas difundida, disseminada por toda a estrutura social.  Constitui, portanto, uma relação,
ultrapassando em muito a mera noção material de objeto ou coisa a ser detida, o que faz com que, mesmo a
resistência ao seu exercício, não opere externamente (“de fora”), como possa parecer, mas, ao contrário, já
que o poder está em tudo e em todos, nada se vendo dele isento. 

A educação, tomada sob o ângulo do saber pedagógico, constitui das mais eficientes formas
de controle do discurso sobre a verdade, ao explicitar, tanto o “saber”, como o “poder”, pela implantação de
uma técnica institucional de vigilância, de hierarquia e de disciplina; vale dizer, de controle.  Conforme essa
vertente interpretativa, a educação não constitui terreno neutro, no contexto das relações sociais.  O espaço
pedagógico é campo aberto, entrelaçado por relações de poder, entabuladas desde a aprendizagem infantil, a
regular, moldar, produzir indivíduos, de modo a promover manipulação técnica e ideológica, no interior das
instituições educacionais, voltadas à sujeição do homem.
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Nessa relação social, o sujeito é concomitantemente produto e objeto do exercício do poder,
no concerto das práticas educacionais-institucionais, configuradas a partir de saber, poder e subjetivação.  O
sujeito pedagógico é produto em relação aos discursos e enunciações ditos científicos, que imobilizam,
segmentam, a fim de aparentemente subjetivar.  Decorre daí o conceito foucaultiano de sociedade
disciplinar, voltada à fabricação de indivíduos úteis e dóceis, com base na individualização, normatização e
disciplinamento.  Por analogia, no sistema penitenciário, presumidamente concebido para “reeducar” o
indivíduo para o convívio com a sociedade, Foucault observa que as instituições adotam estratégia análoga:
vigilância contínua e classificação permanente, na qual a disciplina trabalha a serviço do poder.

A ordenação disciplinar[48] dos indivíduos apresenta quatro classes, a saber: a um, a
celular[49], que promove a repartição dos indivíduos pelo espaço.  A estratégia de dividir permite melhor
vigiar o comportamento de cada um, adotando a noção de “espaços úteis”.  Na escola, o indivíduo é visto
pelo “lugar” que ocupa, segundo a posição física nas salas de aula, ou segundo a colocação em turmas, série,
ano ou equivalente.  Na instituição escolar, esses loci viabilizam o controle concomitante de todos os
“sujeitos”, ao subverter a massa aleatória e confusa em uma matriz alinhada e dotada de multiplicidade
orgânica; a dois, a classe orgânica, que impõe as regras e o rigor relativos à prática das atividades e quanto
aos horários; todas as atividades físicas ou intelectuais devem ter um fim produtivo específico, de modo que
o tempo seja utilizado na intensificação, através da condensação das atividades supostamente voltadas à
aprendizagem.  O indivíduo será “adestrado” e “codificado” em prol da otimização do tempo e dos
movimentos; a três, a genética: os seres serão avaliados e classificados em função de sua produtividade e da
aprendizagem, o que, por vezes, pode implicar alteração[50] na classificação celular; a quatro, a
combinatória, uma vez que definido o locus do corpo e sua regularidade no tempo e espaço, deve-se
combinar esforços, concertando forças com outros, para otimizar o resultado conjunto, em operatividade e
funcionalismo.

Outro ponto que não pode ser desconsiderado é a disciplina pelo castigo.  A esse respeito,
Foucault[51] reporta que a instituição do suplício buscava a obtenção da verdade, por meio da dor, em meio
a uma sessão pública punitiva, restauradora do poder real, sob a forma de morte pública: punitiva e
pedagógico-exemplificativa (pedagogia do horror).  A educação, pelo espetáculo público do corpo
supliciado, serviu a inibir quaisquer atitudes de indisciplina contra o poder soberano; secundariamente,
desestimulava a prática do delito.  O suplício, portanto, tinha natureza corretiva e preventiva – e mesmo
formativa (França, 1757); punia-se com a morte, educavam-se os vivos, pela ameaça sempre presente de
igual punição para insurreições ou desobediências.  O governo da razão do soberano sobre o indivíduo
estabeleceu o corpo como o limite para toda a afecção, afirmando a soberania, pela técnica da dominação da
sociedade, pela brutalidade do castigo e proximidade da morte: o medo serviu como instrumento de sujeição.

Assim concebida, a educação assume a forma de ação para preparação e distanciamento do
castigo.  Por seu turno, o judiciário exerceria a sujeição, multiplicando sujeitos obedientes, esboçando seu
modus vivendi pelo medo.

No final do século XVIII, a punição por castigos corporais – suplício – cedeu espaço à prisão
pela via de interdição do corpo do apenado, submetendo-o a deveres e tarefas.  A prisão passa a exercer
função social, econômica e política.  A morte do criminoso passa a ser vista como desnecessária, eis que
idêntico resultado poderia ser usado como força útil à sociedade.

A produção da docilidade e submissão passa a ser objetivo da educação, sob a forma de
“reeducação”, sujeição e utilização da mão de obra.  O corpo assume a conotação de força produtiva,
exigindo adaptação à nova ordem do poder e, via de consequência, a função da educação cresce quanto ao
caráter transformador e positivo de reprodução e contenção social.

A formação dos indivíduos ocorre, portanto conforme aparato institucional específico,
segundo o qual o sujeito é analisado meticulosamente, de modo que cada movimento possa ser
controladamente racionalizado e seu corpo submetido à disciplina organizada e produtiva.  No âmbito das
prisões, ou no escolar, cada qual ao seu modo, prestigiará o confinamento para estimular a disciplina. 

Analisando o tema, Foucault[52] explicita que, no Sec. XVIII, a organização por fileiras
determina ordenação escolar: filas em todos os espaços, para entrar para as aulas, para sair ao “recreio”, para
receber a “merenda”, pelos corredores ou pátios, o que traz, subjacente a noção de que as crianças precisam
ser disciplinadas.  Além disso, merece relevo a ordenação, sob a forma de classificação retributiva do êxito:
os alunos passam a ser ordenados segundo resultados escolares, a cada tarefa, a cada prova, numa espécie de
aplicação de estímulo-reforço, sob a forma de prêmio ou punição, diga-se, bem ao estilo behaviorista,
descrito por Skinner[53].  Dessa forma, a estratificação dos alunos se altera dia após dia, sob a forma de
ameaça aos que se acomodarem e deixarem de apresentar resultados satisfatórios (segundo a lógica do
sistema).

A estratégia linear (das fileiras) permite ainda o alinhamento por faixa etária, como espécie de
status e  também influencia os conteúdos a serem estudados, que serão “programados” sob a forma de
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progressão linear, segundo ordem crescente de dificuldade.  Instituem-se, dessa forma, diversos ritos de
passagem a serem transpostos, através de um conjunto de alinhamentos “necessários” e obrigatórios, todos
segundo critérios de idade, desempenho e comportamento, que resultarão em status, em consonância com as
expectativas ideais às quais corresponde uma hierarquia do saber ou das capacidades.

Segundo a mesma orientação, demarca-se o espaço físico das salas de aula (assim como nos
presídios), em decorrência dos bons comportamentos; ou seja, alunos melhor sucedidos sentarão, por
exemplo, nas primeiras fileiras, gozarão de privilégios reconhecedores de seus méritos[54].  Foucault adverte
para a existência de um movimento perpétuo, segundo o qual cada indivíduo pode substituir ou ser
substituído, segundo a lógica espacial, dissimulada por intervalos alinhados, de modo que o status alcançado
pode ser perdido a qualquer momento e, por isso, deve ser objeto de esforço persistente, para ser
preservado.

Foucault[55] denuncia também que a disciplina do corpo orienta-se para dois aspectos: a um,
agir sobre o corpo, individualizando-o e objetivando-o; a dois, agir no interior do indivíduo objetivado:
avaliando, mensurando e serializando, de modo a subjetivá-lo.  Conforme essa interpretação, a educação e
seus dispositivos associados ao espaço fechado da instituição escolar imobilizam o homem, como
investimento, controlando, submetendo, apavorando, regulando e reprimindo, pela via de práticas
supostamente educacionais.  A rigor, resulta o esquadrinhamento do homem, sempre monitorado,
aperfeiçoado e continuamente adestrado: conforme palavras textuais do pensador em tela: “Se a exploração
econômica separa a força e o produto do trabalho, digamos que a coerção disciplinar estabelece no corpo
o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma dominação acentuada”.   Os esforços de disciplina,
mediante técnica de confinamento ou da separação, impregnam todo o tecido social: quartéis, asilos,
hospitais, prisões e escolas, onde se verifica a meta de adaptação ou readaptação à vida social: isola-se o
indivíduo, para estudar e produzir saberes sobre ele; depois, para prepará-lo economicamente.  É interessante
registrar que J. B de La Salle[56], citado por Foucault[57], concebeu a sala de aula como espaço
diferenciado[58].

O confinamento constituía estratégia de educar a pessoa para o convívio social, com regras
rígidas que promovam mudanças de comportamento para torná-lo compatível com os padrões desejados. 
Infere-se que o emprego do tempo, a ocupação do espaço físico, pelo isolamento, pela imposição de horário
de controle, pelo ordenamento do indivíduo, sob a forma de classificação, como recurso de disciplina e
adaptação ao sistema.  Como ressalta Foucault[59] é clara essa preocupação, nos espaços de produção de
subjetividade (escola), em especial na educação básica, que ele designa ensino elementar.

Foucault[60] explica que a “serialização”, linear por meio de atividades distribuídas
sucessivamente viabiliza o investimento do poder e promove o controle detalhado, permitindo, a todo o
momento, pontuais intervenções para diferenciação, correção, sanção ou até mesmo eliminação; assim
também quanto à caracterização dos indivíduos de acordo com o comportamento, através das séries que
cumprem.  Admite-se, ainda, a possibilidade de acumular o tempo e a atividade, totalizando-os, para
avaliação em resultado último, representado pela classificação da capacidade total do indivíduo.

Em consonância com essa visão, a educação atua como espaço de visibilidade para fins de
ajuste e aperfeiçoamento, através de mecanismos disciplinares educacionais que refletem, pela organização,
procedimentos análogos àqueles operacionalizados na pena de prisão.  Nos espaços de confinamento das
instituições, desenvolve-se o processo disciplinar penitenciário: guardas, monitores, supervisores, agentes
penitenciários, religiosos, que passam a perseguir objetivos comuns: educar, disciplinar, cuidar, higienizar,
produzir e punir. 

Outro aspecto de especial relevância nessa linha de análise diz respeito à realização do
“exame” que, para Foucault[61], combina a hierarquia da vigilância, com a sanção normatizante, ferramenta
de controle, que permite qualificar, classificar e punir.  Sua aplicação aos indivíduos tem sérias conseqüências
bem concretas: discriminando-os e sancionando-os, razão pela qual, em termos de disciplina, o resultado do
exame é sempre bastante prestigiado, justamente por congregar solenidade (poder e experiência) à
demonstração da força e ao definitivo estabelecimento da verdade (dogma). 

No cerne dos processos disciplinares, busca-se estabelecer o padrão de docilidade do
indivíduo, expressa pela sujeição de quem é tomado por objeto e a objetivação dos que se sujeitam.  Poder e
saber se sobrepõem, conferindo ao exame status de confiável visibilidade.  Com essa forma subjacente de
organização e funcionamento, a instituição escolar opera como poderosa máquina de codificação e de
captura do desejo, em busca de um homem-sujeito, alinhado às exigências econômicas e políticas, produtoras
de subjetividades.  A engrenagem escolar é subliminarmente instrumento principal de dominação de afetos
dos indivíduos; agencia técnicas disciplinares e de controle intensivo das forças físicas e do desejo,
expandindo a hegemonia dos procedimentos de subjetivação.

Em última análise, administrar afetos do sujeito-aluno implica restringir sua expressão e
criatividade.  Nessa perspectiva operacional, torná-lo sujeito, corresponde a pô-lo submisso às possibilidades

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2803



impessoais de ação.  O indivíduo é produzido, não apenas pelo confinamento dos meios fechados, mas
difusamente por dispositivos tecnológicos, telemáticos, modernamente denominados como escola aberta e
educação à distância.  Essa modalidade é conferida aos indivíduos-sujeitos, desde a mais tenra idade, sob o
argumento de educação permanente ou formação continuada e da comunicação instantânea (Web).

A sociedade de controle apresenta modelos fluidos de dominação.  Deleuze[62] antevê que a
educação tende a ser cada vez menos um meio fechado, dissociado do meio meramente, também fechado,
para o surgimento de nova formação permanente, voltada ao controle contínuo exercido “sobre o operário-
aluno ou o executivo-universitário”.  O mesmo pensador[63] denuncia o mascaramento da liquidação como
simples aperfeiçoamento do sistema.  Segundo o filósofo francês, na “Sociedade de Controle”, a educação
passa a ser aliada da regulação social dos indivíduos, selo de garantia de governabilidade dos poderosos, por
agenciamento deletério e invisível, muito bem articulado.

Na educação básica/fundamental, esse controle mostra-se ainda mais vigoroso.  Foucault, na
obra já mencionada, destaca que a singularidade nasce a partir de uma relação consigo, o que, nesses termos,
se vê inibido desde cedo, impedindo o desenvolvimento do potencial de vida da criança.  Trata-se de uma
“traição” do sujeito subjetivado, fazendo da vida uma “estilística da existência”, minando a educação com
seus empobrecidos métodos de aprendizagem, instaurados desde a mais tenra infância.

Guattari e Rolnik[64] são coerentes com esse entendimento e alertam para o fato de que, já a
partir da  infância se instaura a máquina de produção de subjetividade capitalísta, desde a entrada da
criança no mundo das línguas dominantes, com todos os modelos, tanto imaginários quanto técnicos, nos
quais ela deve se inserir

Foucault[65] trata a ética, observando o desdobramento dos dispositivos subjetivadores: a
um, identifica a produção dos discursos na sociedade moderna em função de jogos de verdade, estabelecidos
sob a forma de saberes enunciados; a dois, caracteriza a sociedade moderna como disciplinar, que separa,
confina e divide seus componentes para fazê-los úteis, dóceis e produtivos. O autor em comento confere
relevo ao binômio: saber-poder e às estratégias de subjetivação, atribuindo ponto central à questão do
sujeito, a partir de sua constituição pelas práticas subjetivantes, no interior do espaço escolar, por meio das
práticas formativas.

Em resumo, pode-se inferir que a contribuição de Foucault para a educação, tem-se que, em
seu pensamento crítico, o sujeito surge envolto por relações de poder, fabricado no interior dos espaços
institucionais fechados, os quais atuam por meio de ferramentas dogmáticas de saberes e poderes e jogos da
verdade, segundo estruturas rígidas de disciplina e sujeição, voltadas a formar indivíduos “dóceis e úteis” ao
sistema social de poder. 

Essa constatação tem lugar na sociedade ocidental moderna e toma, dentre outros, o exemplo
o próprio espaço escolar, além de outros contextos sociais de clausura.  A educação é a produtora de
sujeitos da modernidade, conforme suas esferas de dominação pelo saber e pelo poder, sujeitando todos os
indivíduos a um plano de utilidade e positividade.

                        Nesta parte do estudo, embora sejam mencionados outros autores, dar-se-á certo destaque a
algumas das posições teóricas de Bourdieu, sob a premissa de que seu contributo à análise dos efeitos da
educação escolar igualmente constituem ferramenta teórica valiosa para análise crítica da (in)efetividade do
direito à educação fundamental no Brasil, como já informado, objeto precípuo desta investigação.

                        O sociólogo mencionado trata de alguns conceitos e os aplica ao processo de formação
educacional, entre os quais cabe salientar: capital cultural, currículos ocultos e, violência simbólica.  Os
méritos dos estudos de Bourdieu têm origem já nos anos 1960 do século XX, quando se dedicou à análise de
questões atinentes à desigualdade na escola.  Ele identifica a prática do que denomina “violência simbólica”,
praticada contra os “dominados” pelos “dominantes” e pelos que, intencionalmente ou não, labutam a serviço
desses últimos.  A violência simbólica significa uma espécie de coação e imposição, quer econômica, social
ou simbólica. Nesse contexto de análise, a violência simbólica implica o estabelecimento continuado de
crenças socializantes, indutoras de posicionamento social do indivíduo, no contexto do espaço social, a partir
de padrões ditados pelo discurso dominante.  A violência simbólica serve de instrumento de legitimação do
discurso dominante, por meio de exercício do poder simbólico.  Segundo esse enfoque, os valores cultuados
pela elite, os hábitos reproduzidos tomam por referência os dominantes e são impostos aos dominados, como
fizessem parte da realidade de todos. 

Bourdieu[66] assinala que, nas Ciências Sociais, predominava um “senso-comum”, com visão
de consenso pelo otimismo extremado, cuja inspiração se adequava à linha funcionalista, que conferia à
instituição escolar o papel central no sentido de duplo processo: para superar o atraso econômico, com nítido
viés capitalista, conforme a teoria do Capital Humano; ou para preservar os privilégios das classes
dominantes das sociedades tradicionais.

Nessa linha de pensamento, conforme o ideário do liberalismo clássico, formalmente, a escola
pública e gratuita resolveria o problema do acesso à educação, propiciando igualdade de oportunidades a
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todos, o que implicaria ascensão social, como resultado do esforço e mérito pessoal.  Nessa ordem de idéias,
como em outras situações do mundo capitalista, pela meritocracia, esforço, dedicação e competência,
deveriam os indivíduos competir no sistema de ensino, em “igualdade” de condições.  Seriam vencedores, os
que melhor alcançassem o sucesso.  Assim, ao lado dos merecimentos, os dons individuais os impulsionariam
a avançar na vida escolar e, via de conseqüência, a progredir em sua vida profissional, de modo a galgar
posições superiores na pirâmide social. 

Nada mais “justo” e, ao mesmo tempo, mais maquiavélico, pois com base nessa ideologia,
criou-se um mecanismo de perpetuação dos dominantes e de condenação dos excluídos.  Ora, num sistema
sócio-econômico e cultural marcado por desigualdades e injustiças, obviamente que os critérios e sistemática
de progressão tendem a privilegiar as habilidades e aptidões dos mais abastados economicamente, oriundos
de famílias cujos valores e condições materiais e sócio-culturais se aproximavam daqueles veiculados e
reforçados pela instituição escolar. 

Entre muitas outras críticas ao ideário liberal aplicado à educação escolar, Bourdieu et
Passeron[67] destacam que o capital cultural e o capital simbólico constituem aspectos de interesse que
perpetuam a posição social dos grupos dominantes, geralmente tomados e validados como referência de
sucesso.

Os anos 1960 denunciam quão profunda a crise desse conceito de escola, requerendo radical
releitura do papel desempenhado na prática pelos sistemas de ensino para a sociedade.  O discurso
idealizado, que atribuía à escola papel social redentor cedeu lugar a um posicionamento crítico e até
descrente das possibilidades de ascensão social pela via da escolarização, cujo modelo, de raiz só servia para
reproduzir a estrutura da sociedade.  Caiu o véu do pedagogismo ingênuo, constatando-se que o
desempenho escolar não depende apenas dos dons individuais, mas, sobretudo, da origem social dos alunos,
dentre outros determinantes. 

A contrario sensu, vem a lume a noção de que a instituição escolar orienta-se, na prática,
precipuamente para a reprodução social e cultural.  Como em outras áreas, tende-se a atribuir a culpa do
fracasso escolar à vítima, sendo então compreensível a frustração e auto-desvalorização dos estudantes, bem
como sua rejeição ao caráter autoritário e elitista do sistema educacional e o baixo retorno social e
econômico conferido pelos diplomas, quando postos à prova fora de condições “controladas”.  Bourdieu
denominou de “a decepção da geração enganada” aquilo que sustentaria severa crítica aos sistemas
educacionais, contribuindo indiretamente para a erosão daquele sistema e eclosão da revolta dos estudantes
de 1968, em Paris.

A análise de Bourdieu, em gerais linhas, traduziu uma interpretação crítica aos efeitos da
escola e da educação, apto a condenar a prática educacional meritocrática, confirmando forte vínculo do
desempenho escolar com a origem social.  Conforme sua análise, o sistema funciona de maneira a disfarçar o
privilégio a quem dispõe previamente de capital cultural, que obterá bons resultados, ao passo que os que
não dispõem desse instrumental teórico e prático terão que admitir o processo que legitima sua exclusão
social, pois, supostamente, tiveram acesso a iguais oportunidades e não as aproveitaram devidamente. 

Assim concebida, a educação apresenta-se como ferramenta de reprodução e de legitimação
da posição social, persistindo cada qual em seu lugar.  A igualdade de oportunidades, meritocracia, justiça
social são desmascaradas por Bourdieu, ao denunciar mecanismos como reprodução e legitimação das
desigualdades sociais.  Certamente por isso, a Sociologia da Educação trazida a lume por Bourdieu alcançou
repercussão enorme. 

Bauman[68], a seu turno, assevera que preparar para a vida traduz tarefa perene e indeclinável
de toda e qualquer educação.  De pronto, vale trazer à baila as palavras do autor em tela ao defender o: viver
diariamente e em paz com as incertezas e ambivalências, com os diferentes pontos de vista e a ausência de
autoridade infalível e digna de confiança.  As prescrições autoritárias devem ser rechaçadas, pois as
qualidades necessárias são fortalecer as faculdades críticas e autocríticas; vale dizer, desenvolver a
capacidade de análise e de crítica, nunca de simples reprodução de conteúdos. 

Conclui-se, portanto, que, dessa forma, será possível enriquecer a formação do indivíduo
como pessoa autônoma, segura para definir os propósitos de sua vida e objetivos em um ambiente de rápidas
e constantes mudanças, conforme valoriza o próprio autor[69]: “... tais qualidades dificilmente podem ser
totalmente desenvolvidas por esse aspecto do processo educacional, que se presta melhor para designar e
controlar o poder dos teóricos e práticos da educação através dos conteúdos do currículo explicitados
verbalmente.”
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3. EDUCAÇÃO FORMAL: MULTICULTURALISMO E INCLUSÃO SOCIAL

 

                        Numa tentativa de síntese conclusiva, pode-se afirmar que, em contrapartida às perspectivas
analíticas que conferem ênfase à reprodução social pela via da educação escolar, merece relevo a perspectiva
do multiculturalismo.  Na esteira do pensamento de autores como McLaren[70] e Canen[71]
multiculturalismo é termo polissêmico, que pode comportar vários significados, como o reconhecimento da
diversidade cultural, permeado de exotismo e certo folclore, migrando para ações de assimilação cultural, até
aportar em panorâmicas mais críticas, como desafio de enfrentar estereótipos e outros processos de
construção das diferenças, conhecidas como perspectivas interculturais críticas ou multiculturalismo crítico. 
Nessa senda, a pluralidade cultural e a representação das plúrimas identidades culturais nos variados campos
sociais, em especial na educação institucional, tendem a receber maior atenção. 

Segundo essa vertente, a educação e a formação docente, assim como os discursos e as
práticas curriculares, devem ser norteados pelo reconhecimento e valorização da diversidade cultural,
representada pelo enfrentamento dos preconceitos relacionados a determinantes de raça, cor, origem, gênero,
religião, deficiências, níveis e padrões culturais, apenas para exemplificar.   Nesse passo, surgem
questionamentos às práticas pedagógicas ortodoxas e aos discursos curriculares viciados, homogeneizadores
ou etnocêntricos.  Para sair do plano da crítica e atingir a realidade cotidiana das instituições, com direta
repercussão na vida de indivíduos e grupos, cumpre buscar soluções alternativas que prestigiem o
multiculturalismo, tanto na prática pedagógica, como na seleção e no estabelecimento dos currículos e
experiências de avaliação de resultados.

                        A diversidade e a desigualdade emergem com status de maiores desafios da educação
contemporânea.  Segundo McLaren[72], a tensão entre a pluralidade étnico-cultural e a política de justiça
universal é questão inadiável e inarredável.  Sem embargo, a diversidade cultural e a questão da
(des)construção das diferenças deve ser entremeada pelo viés de cidadania multicultural, aspecto nodal a ser
reconhecido de forma legal e concreta, que precisa ser incorporado pelos discursos e trabalhado nos espaços
escolares, conforme o ideário de escola progressista, em especial, no que se relaciona com a educação e a
formação docente – espaços discursivos privilegiadíssimos na consolidação das identidades. 

A ênfase ao preparo dos docentes se justifica, eis que, de nada adianta defender formalmente
uma educação libertária, sem que a equipe docente esteja devidamente preparada e consciente do que lhe
compete para realizar essa verdadeira revolução no cotidiano escolar, que extrapola o âmbito das salas de
aula e atinge também a relação com as famílias dos alunos e a comunidade em que se insere a escola.  A
formação docente, sob perspectiva intercultural crítica ou de multiculturalismo crítico, como proposta por
McLaren[73] ou de Canen,[74] exige o enfrentamento das questões teóricas e práticas sobre a formação de
identidades, em ambiente de compromisso multicultural, em desafio aos discursos pretensamente "universais"
estereotipados, direcionados a calar e a interditar as identidades plurais.

                        O ambiente escolar, sob a citada ótica, deve articular a dimensão individual de construção
identitária, com a pluralidade cultural; vale dizer, ao mesmo tempo em que se trabalha a identidade
individual, é forçoso ter em mente a importância de estabelecer elos com as diversas identidades culturais. 
Em caso contrário, corre-se o risco de criar ambiente experimental, artificial, estéril, inócuo ao desafio de
construção do conhecimento a partir das diferenças, que precisa ser superado, de modo a articular a
convivência, em processo de paulatina hibridização, na área do multiculturalismo.

                        A inclusão social constitui verdadeira conquista da sociedade e requer a implementação de
políticas públicas, que venham a concretizar diretrizes legais e parâmetros curriculares incorporadores de
diversidade cultural ou lingüística.  Assim procedendo, o ente estatal e, no caso em exame, a escola abre as
portas para assuntos antes silenciados e inebriados por dissimulação. Em sociedades tão marcadas pela
multiculturalidade como a brasileira, onde se preservam, em paralelo às diferenças, as desigualdades,
preconceitos de origem social, cultural e de gênero, tornam-se ainda mais prementes e imperativos as
políticas públicas que garantam vida às diferenças, num ambiente que abra espaço aos questionamentos de
discursos homogeneizadores e promova alternativas que privilegiem a pluralidade cultural.  Especificamente,
é urgente o combate às atitudes (ilegais) xenófobas, discriminatórias, verdadeira razão de ser da educação
escolar, em termos de reflexão curricular e princípio orientador das práticas educacionais em um Estado
Social Democrático de Direito.

Também impende demarcar que a atividade educacional só deve estar a serviço do cidadão
como destinatário legítimo da prestação desse direito social de segunda geração; não se admite, portanto,
uma educação reprodutora dos padrões de determinados grupos, elites dominantes ou agrupamentos
ideológicos outros.  A educação precisa reorientar-se no sentido libertar e incluir; jamais para vincular seus
titulares ao status de origem.  Somente dessa forma é que se poderá cogitar uma educação institucional de
verdade, promotora de inclusão social.
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[18] DUDH - Art. XXVI: "1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e
fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico profissional será acessível a todos, bem como a
instrução superior, esta baseada no mérito. 2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade
humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das
Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será
ministrada a seus filhos”..

[19] Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem - instrumentalizada pela Resolução XXX, da IX Conferência
Internacional Americana (abril de 1948), na Cidade de Bogotá.

[20] Ib idem - Art. XII. “Toda pessoa tem direito à educação, que deve inspirar-se nos princípios de liberdade, moralidade e
solidariedade humana. Tem, outrossim, direito a que, por meio dessa educação, lhe seja proporcionado o preparo para subsistir
de uma maneira digna, para melhorar o seu nível de vida e para poder ser útil à sociedade. O direito à educação compreende o
de igualdade de oportunidade em todos os casos, de acordo com os dons naturais, os méritos e o desejo de aproveitar os recursos
que possam proporcionar a coletividade e o Estado. Toda pessoa tem o direito de que lhe seja ministrada gratuitamente, pelo
menos, a instrução primária”. (Grifos nossos).

[21] A Carta de Bogotá foi adotada em 30 de abril de 1948, durante a IX Conferência dos Estados Americanos, cujo conteúdo
entrou em vigor em 13 de dezembro de 1951, versando sobre a Estrutura da Organização dos Estados Americanos (OEA).

[22] Em sentido contrário, destacam-se: a obra de Paul-Michel Foucault cuja crítica se refere aos objetivos da educação, baseada na
disciplina, manipuladora do corpo e do comportamento do indivíduo e a obra de Pierre Bourdieu, cuja crítica se centra no conflito:
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dominadores e dominados, a denunciar a desigualdade da prática educativa. 

[23] A Declaração dos Direitos da Criança. Adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1959.

[24] Princípio 7º: "a criança terá direito a receber educação, que será gratuita e compulsória pelo menos no grau primário. Ser-
lhe-á propiciada uma educação capaz de promover a sua cultura geral e capacitá-la a, em condições de iguais oportunidades,
desenvolver as suas aptidões, sua capacidade de emitir juízo e seu senso de responsabilidade moral e social, e a tornar-se membro
útil da sociedade”.

[25] Convenção Relativa à Luta Contra a Discriminação no Campo do Ensino. Adotada pela Conferência Geral da Organização
das Nações Unidas (ONU) para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), por ocasião da XI Sessão, em Paris, em 14 de dezembro
de 1960, passando a vigorar na ordem internacional em 22 de maio de 1962.

[26] Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU: Art. 13.  "1. Os Estados Partes no presente
Pacto reconhecem o direito de toda pessoa à educação. Concordam em que a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da
personalidade humana e do sentido de sua dignidade e fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais.
Concordam ainda em que a educação deverá capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre,
favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e
promover as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 2. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem
que, com o objetivo de assegurar o pleno exercício desse direito: a) a educação primária  deverá ser obrigatória e acessível
gratuitamente a todos; b) a  educação secundária em suas diferentes formas, inclusive a educação secundária técnica e
profissional, deverá ser generalizada e tornar-se acessível a todos, por todos os meios apropriados e, principalmente, pela
implementação progressiva do ensino gratuito; c) a educação de nível superior deverá igualmente tornar-se acessível a todos,
com base na capacidade de cada um, por todos os meios apropriados e, principalmente, pela implementação progressiva do
ensino gratuito; d) dever-se-á fomentar e intensificar, na medida do possível, a educação de base para aquelas pessoas que não
receberam educação primária ou não concluíram o ciclo completo de educação primária; e) será preciso prosseguir ativamente o
desenvolvimento de uma rede escolar em todos os níveis de ensino, implementar-se um sistema adequado de bolsas de estudo e
melhorar continuamente as condições materiais do corpo docente (...)."

[27] Protocolo Adicional ao Pacto de San Jose da Costa Rica - Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: art. 13, 3. "Os Estados Partes neste Protocolo reconhecem que, a fim de conseguir
o pleno exercício do direito à educação: a) O ensino de primeiro grau deve ser obrigatório e acessível a todos gratuitamente; b) O
ensino de segundo grau, em suas diferentes formas, inclusive o ensino técnico e profissional de segundo grau, deve ser
generalizado e tornar-se acessível a todos, pelos meios que forem apropriados e, especialmente, pela implantação progressiva do
ensino gratuito; c) O ensino superior deve tornar-se igualmente acessível a todos, de acordo com a capacidade de cada um, pelos
meios que forem apropriados e, especialmente, pela implantação progressiva do ensino gratuito; d) Deve-se promover ou
intensificar, na medida do possível, o ensino básico para as pessoas que não tiverem recebido ou terminado o ciclo completo de
instrução do primeiro grau; e) Deverão ser estabelecidos programas de ensino diferenciado para os deficientes, a fim de
proporcionar instrução especial e formação a pessoas com impedimentos físicos ou deficiência mental".

[28] Convenção sobre os Direitos da Criança: Art. 28. "1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança à educação e, a
fim de que ela possa exercer progressivamente e em igualdade de condições esse direito, deverão especialmente: a) tornar o
ensino primário obrigatório e disponível gratuitamente a todos; b) estimular o desenvolvimento do ensino secundário em suas
diferentes formas, inclusive o ensino geral e profissionalizante, tornando disponível e acessível a todas as crianças, e adotar
medidas apropriadas tais como a implantação do ensino gratuito e a concessão de assistência financeira em caso de necessidade;
c) tornar o ensino superior acessível a todos com base na capacidade e por todos os meios adequados; d) tornar a informação e a
orientação educacionais e profissionais disponíveis e acessíveis a todas as crianças; e) adotar medidas para estimular a
freqüência regular às escolas e a redução do índice de evasão escolar (...)".

[29] UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – criada em 19 de novembro de 1945 visa a
difundir a solidariedade intelectual da humanidade. No Brasil, a representação da Unesco, em Brasília, iniciou suas atividades em
1972. A partir de 1992, ganha grande força em razão da Declaração Mundial Sobre Educação para Todos. Hoje, suas atividades se
disseminaram por diversas áreas, a saber: educação, cultura, ciência, tecnologia, comunicação, informática, meio-ambiente, direitos
humanos e gestão social. (Fonte: http:///unesco.org.br)

[30] Declaração de Salamanca. Segundo a qual, cada criança tem o direito fundamental à educação e deve ter a oportunidade de
conseguir e manter um nível aceitável de aprendizagem, com o respeito às suas características, interesses, capacidades e necessidades
de aprendizagem que lhe são próprias. Por isso, os sistemas de educação devem ser planejados e os programas educativos
implementados tendo em vista a vasta diversidade destas características e necessidades, cujos portadores devem ter acesso às escolas
regulares, que a elas se devem adequar através duma pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao encontro destas necessidades.
Essas escolas devem seguir a exclusiva orientação da Declaração, combatendo as atitudes discriminatórias, criando comunidades
abertas e solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos; com isso, proporcionar uma educação
adequada à maioria das crianças e promover a eficiência, em ótima relação custo-qualidade, de todo o sistema educativo.

[31] Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia – reune em síntese os valores comuns dos Estados-Membros da UE.
Congrega num único texto todos os direitos civis e políticos clássicos, bem como os direitos econômicos e sociais. O preâmbulo: "é
necessário, conferindo-lhes maior visibilidade por meio de uma Carta, reforçar a proteção dos direitos fundamentais, à luz da
evolução da sociedade, do progresso social e da evolução científica e tecnológica" define sua finalidade. Foram consolidados todos os
direitos que se encontravam dispersos por diversos instrumentos legislativos, como legislação nacional e convenções internacionais
do Conselho da Europa, das Nações Unidas e da Organização Internacional do Trabalho. Desenvolveu-se o conceito de cidadania da
União, bem como facilitou a criação de um espaço de liberdade, de segurança e de justiça, ao reforçar a segurança jurídica quanto à
garantia dos direitos fundamentais, até então tutelada pela jurisprudência do Tribunal de Justiça e pelo artigo 6º do Tratado da UE, tão
somente.( http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33501_pt.htm - acesso:
13.12.2009)

[32] GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. 1. ed. 13. reimp. Rio de Janeiro: LTC, 2008. Cap. II. pp. 26–39.

[33] Ib Idem  p. 26.

[34] Ib Idem  p. 27.
[35] JOHNSON, Samuel. "Preface to Shakespeare", Johnson on Shakespeare (Londres, 1931), pp. 11-12.

[36] RACINE, Jean Baptiste. Teatrólogo francês clássico.

[37] Tragédia teatral de Racine: Iphigenie.

[38] GEERTZ, C. Op Cit. (2008, p. 24)

[39] VYGOTSKY, Lev Semenovitch. Psicologia Pedagógica. Porto Alegre, ARTMED, 2003 et al. Linguagem, desenvolvimento e
aprendizagem. SP, Ícone/EDUSP, 1988.

[40] COMENIUS, Jean Amós.  Pages Choisies.  Paris: UNESCO, 1957.

[41] GEERTZ, C. Op cit. p. 28.

[42] VEIGA-NETO, Alfredo. Foucault e a Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

[43] CHARLOT, Bernard. A pesquisa educacional entre conhecimentos, políticas e práticas: especificidades e desafios de uma
área de saber. Revista Brasileira de Educação, v.11, n.31, p. 7-18, jan./abr. 2006. “a pedagogia não é fundamentalmente um campo
de saberes, é um campo de axiologia prática, (...) um campo de valores com os meios de colocá-los em ação, ou um campo de práticas
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ordenadas para determinados fins”

[44] GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. São Paulo: Vozes, 2005.

[45] FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. Trad. Roberto Machado. 4. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1984.

[46] FRAGO, A. V. e ESCOLANO A. Currículo, Espaço e Subjetividade: a arquitetura com programa . (Trad. Alfredo Veiga-
Neto). Rio de Janeiro: DP&A, 1998. p. 80.

[47] FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. Trad. Roberto Machado. 4 ed. Rio de Janeiro: Graal, 1984, parte XIV.

[48] A Ordenação Disciplinar é “uma técnica, um dispositivo, um mecanismo, um instrumento de poder, são “métodos que
permitem o controle minucioso das operações do corpo, que asseguram a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma
relação de docilidade-utilidade...” (Foucault, 1987: 126).

[49] A classe celular é também denominada de a “arte das distribuições”.

[50] Na escola, o poder de domínio sobre o tempo e sua utilização poderá ser demonstrado pelo aproveitamento nas avaliações ou na
proficiência em resolver exercícios, diferenciando o indivíduo por graduação ou por série.

[51] O suplício era uma espécie de execução pública que submetia o criminoso (corruptor do pacto social instituído pelo soberano)
ao sofrimento público espetacular. Os corpos eram mutilados; o criminoso não morria de imediato, deveria viver intensamente a dor
pela agressão ao soberano e à sociedade. Quanto maior a dor e sua exteriorização pelos gritos, maior o efeito de demonstração do
arrependimento pelo delito praticado, o que serviria a educar a população para o cumprimento das leis reais. (Foucault, 1987, cap. I.
O corpo dos condenados, p. 11).

[52] FOUCAULT, M. As palavras e as coisas. Trad. Salma Tannus Muchail. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1987, p. 134.

[53] SKINNER, B. F. Skinner desenvolveu os princípios do condicionamento operante e a sistematização do modelo de seleção por
consequências para explicar o comportamento. O condicionamento operante segue o modelo Sd-R-Sr, onde um primeiro estímulo Sd,
dito estímulo discriminativo, aumenta a probabilidade de ocorrência de uma resposta R. A diferença em relação aos paradigmas S-R e
S-O-R é que, no modelo Sd-R-Sr, o condicionamento ocorre se, após a resposta R, segue-se um estímulo reforçador Sr, que pode ser
um reforço (positivo ou negativo) que "estimule" o comportamento (aumente sua probabilidade de ocorrência), ou uma punição
(positiva ou negativa) que iniba o comportamento em novas situações semelhantes. (fonte:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Behaviorismo>)

[54] Meritocracia: no Estado burocrático é a forma pela qual os funcionários estatais são selecionados para seus postos, de acordo
com sua capacidade (através de concursos, por exemplo). Também se refere aos exames de ingresso ou avaliação nas escolas, nos
quais não há discriminação entre os alunos quanto ao conteúdo das perguntas ou temas propostos, de modo a indicar as posições ou
colocações conseguidas por mérito pessoal. Historicamente, A origem do vocábulo se estima tenha sido com o livro "Rise of the
Meritocracy", de Michael Young (1958), que lhe emprestou conteúdo pejorativo, pois na trama, passada em sociedade futura, a
posição social de uma pessoa era determinada pela inteligência e pelo esforço. Para os defensores da meritocracia, mérito significa
algo relacionado com habilidade, inteligência e esforço. A principal crítica à meritocracia reside no suposto subjetivismo das
avaliações e critérios de escolha. Os primeiros indícios de adoção desse mecanismo remonta à Antiguidade oriental, na China:
Confúcio e Han Fei teriam proposto um sistema semelhante. Outra forma de referência pode ser atribuída, no oriente a Gengis Khan e,
no ocidente, a Napoleão Bonaparte, por aplicarem em seus exércitos e na vida política dos estados elementos da meritocracia
(adaptação). Fonte:<http://dicionario.sensagent.com/meritocracia/pt-pt/> (acesso em:12.09.09)

[55] FOUCAULT, M. As palavras e as coisas. Trad. Salma Tannus Muchail. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1987, p. 127.

[56] Jean-Baptiste de La Salle (Reims, 1651 - Ruão, 1719) Dedicou sua vida às crianças e jovens pobres, sem acesso à escola. João
Baptista de La Salle a tudo renunciou, para fundar a Congregação Religiosa dos Irmãos das Escolas Cristãs que se dedicaria a dar uma
educação integral a todos aqueles que frequentassem as suas aulas. (Fonte: http://www.sallep.net/saocaetano/mod/resource/view.php?
id=25 – acesso: 13.12.2009)

[57] FOUCAULT, M. As palavras e as coisas. Trad. Salma Tannus Muchail. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1987, p. 134.

[58] LASSALLE, J. B. (Apud Foucault. Op. Cit p. 134): “(...) onde a distribuição espacial pudesse realizar ao mesmo tempo toda
uma série de distinções: segundo o nível de avanço dos alunos, segundo o valor de cada um, segundo seu temperamento melhor ou
pior, segundo sua maior ou menos aplicação, segundo sua limpeza, e segundo a fortuna dos pais. Então, a sala de aula  formaria um
grande quadro único, com entradas múltiplas, sob o olhar cuidadosamente “classificador” do professor.”

[59] Ib Idem.  (1987: p. 135) “A organização de um espaço serial foi uma das grandes modificações técnicas do ensino elementar.
Permitiu ultrapassar o sistema tradicional (um aluno que trabalhava alguns minutos com o professor, enquanto fica ocioso e sem
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[60] Ib Idem. (1987: p. 135)
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VIOLÊNCIA NA ESCOLA: O BULLYING NA RELAÇÃO ALUNO-PROFESSOR E A
RESPONSABILIDADE JURÍDICA

VIOLENCE IN SCHOOLS: BULLYING IN TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP AND LEGAL
LIABILITY

Grasiele Augusta Ferreira Nascimento
Maria Aparecida Alkimin

RESUMO
Um dos maiores problemas enfrentados pela sociedade atual é a violência. A escola vivencia o problema de
várias formas, envolvendo alunos, professores e funcionários. Uma das formas de violência do cotidiano
escolar é o bullying, que é caracterizado através de comportamentos agressivos e que tem gerado no corpo
docente um sentimento de impotência, medo e insegurança que afeta a pessoa do professor. Entre as
conseqüências do bullying, além de afetar o processo pedagógico de ensino e aprendizagem, gera
conseqüências psíquicas, com reflexos na esfera cível, envolvendo os pais e as instituições de ensino, no que
tange à responsabilidade civil.
PALAVRAS-CHAVES: violência escolar – bullying – responsabilidade civil

ABSTRACT
One of the biggest problems facing society today is violence. The school experiences the problem in several
ways, involving students, faculty and staff. One form of violence is the daily school bullying, which is
characterized by aggressive behavior and that the faculty has generated a feeling of powerlessness, fear and
insecurity that affects the person of the teacher. Among the consequences of bullying, affect the educational
process of teaching and learning, generates psychological consequences, reflected in the civil sphere,
involving parents and educational institutions, with regard to liability.

KEYWORDS: school violence - bullying - liability

Introdução

 
        Qual é a finalidade da escola na atualidade?  Essa é a primeira indagação que surge ao

estudarmos o tema proposto.
            Para a socióloga Miriam Abramovay (2009: 1), “a escola é espaço de construção de

saberes, de convivência e socialização”.
                        Muito além de ser um local de transferência de saberes, a escola

contemporânea tem como finalidade promover a formação integral do aluno, para que tenha condições
de enfrentar a vida adulta de forma equilibrada, tanto sobre o aspecto pessoal, como social, familiar e
profissional. 

                        Através da formação escolar, o educando deve superar problemas como a
pobreza, exclusões sociais e discriminações.  Para tanto, a escola deve receber alunos de todas as classes
sociais e oferecer ensino de qualidade para promover a efetiva formação integral e o pleno
desenvolvimento humano.  Além disso, a escola precisa ser necessariamente inclusiva e capaz de
proporcionar o desenvolvimento das habilidades técnicas, científicas, profissionais e pessoais.

                        Infelizmente, porém, a escola muitas vezes é o primeiro espaço que gera a
exclusão, a discriminação e a disseminação da violência, nas suas mais variadas formas, “na medida em
que sua estrutura, seu modo de organização, acaba impossibilitando que ela cumpra seu papel, que é o de
formar, de maneira positiva, crianças e jovens”. (ABRAMOVAY, 2009: 2)  Tal realidade se torna ainda
mais presente nas escolas públicas, embora sejam as que recebam a população que mais precisa do apoio
governamental para o seu desenvolvimento pessoal.

                        Miriam Abramovay também identifica uma cultura “adultocrata” na escola
atual, caracterizada pela ausência do diálogo entre professores e alunos, com a predominância de atitudes
conservadoras, incompatíveis com a mentalidade do jovem atual. (2009:2).  Segundo a autora, a idéia da
hierarquização das relações escolares propõe a imposição de regras rígidas, que ao serem questionadas
figuram muitas vezes como fatos geradores de violência por parte dos alunos a elas subordinados.  Não
estamos propondo a ausência de regras de convivência, tão essencial em todos os setores da vida em
sociedade, mas apenas que não sejam impostas de modo coercitivo e sem qualquer diálogo entre as
partes envolvidas.

                        Para promover a formação e a socialização do educando, a escola precisa,
sobretudo, oferecer um ambiente de respeito aos alunos, acompanhando as suas formas de pensar e
vestir, para depois promover seu crescimento intelectual e pessoal.  A ausência do respeito, gera
violência.

                        O objetivo do presente estudo é analisar uma das formas de violência
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vivenciadas nas escolas e suas conseqüências jurídicas: o bullying na relação aluno-professor.
                       
 
 

I)                   Violência no ambiente escolar: causas e efeitos

 
                             
                              Um dos maiores problemas enfrentados pela sociedade contemporânea é a violência. 
                              Em primeira análise, entende-se por violência toda ação que empregue força, opressão,
intensidade.  Nas palavras de Julio Groppa Aquino (2000: 159), “trata-se de um constrangimento que se
exerce sobre outrem com o objetivo de obrigá-lo tanto a fazer como a deixar de fazer um ato qualquer”.
                              A violência pode ser praticada de forma direta ou indireta, atingindo física ou
moralmente a vítima, passando a “designar um amplo espectro de danos impingidos a outrem, em
determinada situação relacional; danificação esta que pode comportar diferentes alvos: desde a integridade
física e/ou moral, passando pelos bens materiais, até a participação simbólica e/ou cultural daquele”
(AQUINO, 2000: 160).
                              O aumento da violência em diversos setores da sociedade pode ser visualizado na mídia
todos os dias, não sendo um privilégio apenas do Brasil.
                              Em pesquisa realizada sobre as representações sociais sobre violência (RIBOLLA;
FIAMENGHI JR, 2007:115-116), 28 (vinte e oito) adolescentes de três escolas distintas indicaram 38 (trinta
e oito) revistas de sua preferência.  O resultado final elegeu a revista VEJA em primeiro lugar, com 61,39%
dos alunos, seguida pela revista Época (46,07%) e da revista Capricho (34,88%) .  Após análise das imagens
ali divulgadas, os adolescentes constataram a predominância de notícias que envolviam cenas violentas, como
explosões e cenas de destruições explícitas, violência nos esportes, violência envolvendo crianças e
adolescentes, violência contra a mulher, objetos associados à violência, cenas de violência relacionadas à
política, crimes, violência cultural, entre outros.
                              No âmbito escolar, a realidade não é diferente.
                              Na lição de Sônia Maria Koelher,

 “A violência escolar pode envolver tanto a violência entre classes sociais (violência macro) como a
violência interpessoal (violência micro).  No primeiro caso, a escola pode ser cenário de atos
praticados contra ela (vandalismo, incêndios criminosos, atentados em geral). No entanto, a escola –
enquanto organismo de mediação social – também pode ser veículo da violência de classe: a violência
da exclusão e da discriminação cuja resultante maior tem sido o fracasso escolar.  No segundo caso, a
escola também pode ser cenário de relações interpessoais de violência:  relações intergeracionais
(professor-aluno, por exemplo) e relações intrageracionais (aluno-aluno).”(KOEHLER:. 27-28)

 
                               Entre as causas geradoras do aumento da violência na escola, além do “adultocentrismo”
relatado por Miriam Abramovay, encontram-se o tráfico ou o uso de drogas. O respeito entre alunos e
professores também ficou prejudicado ao longo dos anos, pela decadência disciplinar e banalização da
violência, sendo a indisciplina uma das principais queixas dos educadores.
                               Desta forma, “o ensino teria como um de seus obstáculos centrais a conduta
desordenada dos alunos, traduzida em termos como “bagunça”, “tumulto”, “descontrole”, “falta de limites”,
“comportamentos inadequados”, “desrespeito generalizado”, etc.” (AQUINO, 2000:82).   Diversos são os
casos de alunos que freqüentam escolas armados, ameaçam os professores mais rígidos, os quais muitas
vezes chegam a ser agredidos física ou moralmente por seus alunos. Vários também são os casos de violência
gerados por denúncias realizadas pelos docentes à direção ou à entidade policial a respeito de atos ilícitos
praticados pelos alunos.
                              Em pesquisa realizada na cidade de Salvador, por exemplo, constatou-se que os “casos
de violência dentro das salas de aula alcançaram média de uma ocorrência por dia registrada em Salvador
desde março pela Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI). (..) Do total, 98% ocorrem dentro de
colégios públicos” (SOMBRA, 2009:01).
                                A socióloga Miriam Abramovay critica a atuação dos docentes e diretores, entendendo
que não estão preparados para enfrentar os problemas relacionados à violência no âmbito escolar.  Segundo
ela, os professores não recebem em sua formação uma visão da realidade e que deveriam ter condutas menos
passivas em relação aos alunos. (SOMBRA:2009:01).
                              Em virtude dessa realidade, o professor passou a assumir uma condição complexa na
relação educacional, atuando muitas vezes na qualidade de vítima do próprio aluno.  O desequilíbrio nesta
relação compromete o processo de ensino-aprendizagem e de formação integral do aluno, ocasionando,
sobretudo, a desvalorização do professor enquanto pessoa e profissional.
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II)                Bullying na relação aluno-professor

 
                              A escola como espaço para inclusão, socialização, civilização, politização e de
construção e prática da cidadania só tem sentido diante dos dois sujeitos principais no processo ensino-
aprendizagem e de formação integral: o professor e o aluno ou o aluno e o professor.
                              A relação entre aluno-professor e vice-versa deve se pautar nos princípios éticos,
incluindo o respeito e consideração à pessoa do próximo, onde cada autor desempenha seu papel para que a
escola seja um ambiente de construção de saberes e de formação moral e de socialização, com base na
solidariedade, fraternidade e democracia.
                              Tratando-se a relação aluno-professor de relação interpessoal constante e que atravessa
vários ciclos e etapas da vida de uma pessoa, é comum nessa relação o surgimento de conflitos que podem
ser controlados pelo professor ou não, transformando-se em microviolências (descaso, xingamentos,
agressões verbais, etc) ou até mesmo macroviolências (agressão física e outras condutas previstas no Código
Penal, por exemplo).
                              A essa violência do cotidiano escolar os psicólogos, pedagogos e médicos tem
denominado de bullying, que significa a presença da incivilidade (HIRIGOYEN, 2002:17) nas escolas
manifestada através de comportamentos agressivos e que tem gerado no corpo docente um sentimento de
impotência, medo e insegurança que afeta a pessoa do professor nos seus atributos pessoais e profissionais,
tornando-se um grande mal não só para o professor vitimado como também para o aluno, destinatário do
processo ensino-aprendizagem e que depende da ação educativa para formação científica, profissional e para
o desenvolvimento do espírito de cidadania, enfim, representa um mal para a sociedade como um todo.
                              Importante ponderar que a violência praticada contra o professor tem raízes no ambiente
familiar e social em que a criança ou o jovem vive e quando a violência é constante e não pontual, poderá
corroborar para o desenvolvimento da personalidade agressiva na vida adulta e conduzir o agressor para
delinqüência ou criminalidade, gerando, o bullying, repercussão e reflexos fora do ambiente escolar.
                              Portanto, o bullying na relação aluno-professor é uma vertente da violência institucional
ou estrutural nas escolas, fruto da desestruturação ou desagregação familiar e social, desigualdades sociais,
preconceitos, desemprego, pobreza e fome, inversão de valores, falta de estrutura nas escolas, menosprezo à
autoridade docente, professores com formação precária e até mesmo despreparados para lidarem com
questões extracurriculares que visem muito mais que a formação curricular e científica, havendo necessidade
de uma formação ampla e interdisciplinar do professor para que tenha habilidades e funcione como mediador
em situações de conflitos e de violência, contribuindo para a formação do jovem de hoje e cidadão ético e
com responsabilidade social de amanhã.

 
 
III.a) Conceito de bullying
 
                           O bullying é uma expressão em inglês e vem do verbo to bully que significa tratar de
forma grosseira, desumana e bully que se refere a uma pessoa grosseira, autoritária que ataca os mais
fracos (HIRIGOYEN, 2002: 78-79).
                           Diversos estudiosos denominam o fenômeno bullying de mobbing ou de assédio moral.
Todavia, como bem se posicionou a estudiosa do assunto, a psiquiatra francesa Marie-France Hirigoyen,
as expressões podem ter afinidades, porém, não se confundem. Nesse sentido, apresenta em sua obra
“Mal-Estar no Trabalho-Redefinindo o Assédio Moral”, as seguintes distinções:
-O mobbing se refere a perseguições coletivas ou à violência das organizações, podendo eclodir em
violência física;
-O assédio moral se refere a agressões sutis, de natureza psicológica ou moral, cuja perseguição ou
agressão moral, dificilmente, são provadas;
-Já o bullying é mais amplo, refere-se a simples chacotas, piadas até abuso sexual e violência física;
manifesta-se através de ofensas individuais e não organizacional como nos outros dois casos.
(HIRIGOYEN, 2002: 85).
                           Feitas essas considerações, podemos definir bullying como sendo um comportamento
abusivo e agressivo, manifestado através de gestos, palavras, atitudes, comportamentos ou qualquer
outro meio, de forma intencional e repetitiva, que atenta contra a dignidade e integridade física e psíquica
de uma pessoa, causando-lhe medo, insegurança, dor, angústia e sofrimento, engendrando,
conseqüentemente, doenças psíquicas e físicas (psicossomáticas), desordem pessoal e profissional, além
de refletir na qualidade e finalidade do processo educativo, bem como na sociedade e na saúde pública.
                        O bullying na relação aluno-professor é denominado bullying ascendente, ou seja, parte
de baixo para cima, quando o aluno ignora a autoridade do professor e age com instinto de perversidade,
ou até mesmo identifica ato de insegurança e/ou inexperiência do professor, e procura desestabilizá-lo
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e/ou excluí-lo da organização de ensino. A má qualidade do ensino, o tráfico na escola, professores mal
preparados e autoritários, professor que possui atributo pessoal que o diferencia de outros, como idade,
doença, etc, também conduz ao bullying ascendente.
 

III.b) Formas de manifestação

 
                              O bullying pode ser confundido com uma simples brincadeira de criança ou fruto do
amadurecimento do jovem, mas, na verdade, o bullying deriva de fatores estruturais, culturais e
comportamentais, podendo nascer de uma simples brincadeira ou até mesmo de um comportamento
esporádico, evoluindo para a eclosão da violência escola através de agressão física ou violência psíquica ou
moral repetitiva e nem sempre declarada, hodiernamente, denominada de violência simbólica, que atinge a
dignidade e integridade física-psíquica da vítima.
                              O bullying se manifesta de várias formas:
-verbal: xingamentos, apelidos, insultos, insinuações;
-moral: atentado à honra, difamação, discriminação em razão do sexo, idade, opção sexual, deficiência física,
doença,etc;
-psicológico: perseguição, intimidação, chantagem, ameaça de morte, etc;
-físico: agressão através de empurrões, socos, chutes,etc;
-material: furto de material e pertences, dano a veículo; e
-virtual: divulgar imagens não autorizadas pelo professor, criar comunidades para depreciação da imagem do
professor, enviar mensagens invadindo a privacidade e intimidade do professor.
 

 
IV)             O bullying como ato ilícito e violador da dignidade e dos direitos da personalidade

 
IV.a) Ato ilícito: caracterização
                       
                        O homem tem por natureza a coexistência através de agrupamento social, estabelecendo
relações com o grupo, tanto no seio da família como no trabalho, escola, etc, cuja relação de convivência
é pautada em regras de dever-ser, ou seja, normas de conduta que controlam a atuação do indivíduo na
sociedade, visando adequar o convívio social e atuação humana à vida social e à ordem jurídica.
                        As regras de conduta podem ser de ordem moral ou ética, ou seja, está situada no agir de
acordo com moral e bons costumes, situa-se na esfera da consciência humana em conceber e praticar o
que é justo e reto, “dar a cada um o que lhe é devido”, “praticar o bem e evitar o mal”, “amar ao próximo
como a si mesmo”, enfim, o descumprimento de uma norma moral causa repercussão no foro íntimo de
cada agente violador, não há coação, pressão externa, tão menos sanção, apenas reprovação na
consciência subjetiva; assim como a regra de conduta pode ser de ordem jurídica, ou seja, quando um
poder acima da vontade da pessoa-o Estado- impõe regras de bem viver na sociedade que, uma vez
violadas, gera sanção e punição para o agente violador.
                        O convívio ético dita as regras de bem viver numa sociedade e no dizer de Caio Mário da
Silva Pereira: “Para viver em sociedade, tem de pautar a sua conduta pela ética, de zoneamento mais
amplo do que o direito, porque compreende as normas jurídicas e as normas morais .” (Instituições de
Direito Civil, Vol.I, p. 78). Na escola é que se deve aprender e praticar o exercício da cidadania e a
conhecer e respeitar os direitos e garantias dos cidadãos.
                        A regra de conduta ditada pela ordem jurídica, também denominada ordenamento
jurídico, pertence ao mundo do direito que, por sua vez, tem por base as regras de ordem moral para
ditar regras de convívio na sociedade, logo, pode-se afirmar que a regra jurídica ou a lei escrita é ditada
em razão de uma norma moral. Assim, tudo que violada a ordem jurídica, viola a ordem moral,
maculando o convívio social.
                        Toda conduta humana que se pauta na observância da ordem jurídica estabelecida pelo
Estado-Legislador denomina ato lícito, ao passo que se a conduta desobedece as normas jurídicas,
gerando dano a outrem denominamos ato ilícito, trata-se de conduta anti-social, antiética e contrária à
moral e aos bons costumes praticados na sociedade ou no grupo social, em destaque, na escola.
                        O bullying praticado no ambiente escolar em face da pessoa do professor é uma espécie
do gênero violência contra a pessoa, configurando-se, portanto, um comportamento ilícito, ou seja, anti-
social e contrário à ordem jurídica, caracterizando uma violação ao ordenamento jurídico (legislação que
rege a conduta em sociedade). Nesse aspecto, todo aquele que comete um ato ilícito tem a obrigação
legal de reparar o mal causado.
                        No caso do bullying como agressão à pessoa do professor, manifestada de diversas
formas: comentários depreciativos, preconceituosos, indecorosos, agressão verbal ou até física, ameaças,
falsas acusações, discriminação, etc., constitui-se em um ilícito, pois viola o ordenamento jurídico
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constitucional, que protege a dignidade de toda pessoa e os direitos da personalidade de todo cidadão.
                        A conclusão lógica, em matéria de proteção jurídica, é que o bullying  viola a dignidade e
os direitos da personalidade do professor , e, como sanção a esse grande mal que afeta a dignidade e
integridade psíquica e/ou  física do professor é o dever de reparar o dano moral e material causados pelo
cometimento de um ato ilícito, por força do nosso ordenamento jurídico: Código  Civil, arts. 186 e 927.
                        A reparação do dano gerado pela prática do bullying no ambiente escolar e em face ao
professor, merece consideração especial, haja vista que a violência ou agressividade poderá partir de uma
criança ou adolescente ou de uma pessoa adulta, maior de 18 anos, com a plena capacidade civil e penal.
                        No caso do ato agressivo praticado por criança ou adolescente (VIDE ECA:RODAPÉ:
conceito criança e adolescente), é de se destacar que se tratando de menor de 16 anos de idade, os pais
responderão pelo dano, sem prejuízo da responsabilidade do Estado ou da IE; quando o adolescente tiver
entre 16 e 18 anos de idade, responderá de forma solidária com os pais, e, no caso do agressor maior de
18 anos, responderá de forma independente e por ato próprio, conforme será abordado adiante, no item
V que trata da responsabilidade civil.
 
IV.b) Dignidade Humana e os Direitos da Personalidade
 
                        Dignidade é um atributo de ordem natural inerente a todo ser humano, portanto:
“Somente a pessoa, enquanto ser dotado de razão e liberdade, além de representar uma unidade espiritual
e corporal, possui inerente à sua essência a dignidade, sendo esta, portanto, qualidade peculiar a toda
pessoa humana” (ALKIMIN, 2008a: 39).
                        Portanto, a dignidade humana como atributo natural e individual não é valorável ou
substituível, pois a dignidade não tem preço; seu valor é intrínseco e absoluto sendo que ela abrange
direitos inerentes à condição humana como a vida, a liberdade, a igualdade, o respeito e consideração, o
trabalho, assistência social, ou seja, tudo aquilo que de forma elementar constitui o mínimo de vida digna
para o desenvolvimento e convivência na sociedade.
                        Somente se preservará a dignidade humana numa sociedade onde se prima pela liberdade,
igualdade, fraternidade e solidariedade entre as pessoas, e, nesse sentido é o que dispõe a Declaração
Universal dos Direitos do Homem:
                                         “Art. 1o. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em
direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os outros com espírito de
fraternidade.” (Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10/12/1948-ONU)
                        O legislador constituinte adotou a dignidade humana como um dos fundamentos do
Estado Democrático de Direito (art. 3o, III, da CF/88) e, pautando-se na dignidade humana o mesmo
legislador constituinte instituiu os chamados direitos e garantias fundamentais dando relevância jurídica
ao princípio universal da dignidade humana, através da proteção à vida, à saúde e integridade física e
psíquica, à liberdade, à igualdade, à intimidade e privacidade, ao trabalho, à educação, à propriedade,
enfim, visou proteger aquilo que é essencial para uma vida digna.

            Celso Ribeiro Bastos, tratando da dignidade humana afirma que: “embora tenha um
conteúdo moral, parece que a preocupação do legislador constituinte foi mais de ordem material,
ou seja, a de proporcionar às pessoas condições para uma vida digna... este foi, sem dúvida, um
acerto do constituinte, pois coloca a pessoa humana como fim último de nossa sociedade e não
como simples meio para alcançar certos objetivos, como, por exemplo, o econômico”. (2007:
158)

                        Assim, podemos considerar a dignidade humana como valor supremo e fundamento
primário de todo ordenamento jurídico brasileiro, sendo princípio basilar a ser pontuado em toda relação
humana, pois implica o dever de respeito e consideração à pessoa do próximo.
                        Nesse sentido, o bullying praticado na escola, seja do professor em relação ao aluno ou
do aluno em relação ao professor constitui-se em flagrante atentado à dignidade humana, pois o bullying,
conforme já ressaltado, é um ato de violência que atenta contra a liberdade, integridade psíquica e física,
intimidade e privacidade, enfim, fere atributos inerentes a toda pessoa vitimada por essa violência que se
constitui em realidade no ambiente escolar, sendo que é forçoso reconhecer que a violação à dignidade
humana implica a violação dos direitos e garantias fundamentais protegidos pela Constituição Federal,
Carta Magna da Nação.
                        Quando afirmamos que as relações entre aluno-professor e professor-aluno devem ser
pautadas na observância do princípio constitucional da dignidade humana, devemos estender esse dever
de observância aos direitos da personalidade, ou seja, aqueles que dizem respeito aos atributos inerentes
a toda pessoa e que representa valores pessoais que se projetam na sociedade.
                        Os direitos da personalidade são absolutos e inatos, não possuem valor de mercado, são
tidos como atributos inerentes a toda pessoa humana, tal como: vida, integridade física e psíquica, saúde,
liberdade e vida privada, cujo respeito e consideração à pessoa do próximo condiz com a observância e
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preservação dos direitos da personalidade e, por conseguinte, com a preservação da dignidade humana da
pessoa.
                        Nesse compasso, quando o aluno xinga o professor, dirige-lhe palavra de baixo calão,
intimida-o, seja com ameaça de morte ou de outra forma, estará em cheio atingindo os direitos da
personalidade do professor, ou sejam, aqueles que integram a essência de toda pessoa, logo, constituem
direitos inerentes à pessoa humana e integram o rol dos direitos fundamentais de todo
cidadão.(ALKIMIN, 2008b: 50).
                        Os direitos da personalidade estão intimamente relacionados com o princípio da
dignidade humana, consagrado pela Constituição Federal  como fundamento do Estado Democrático de
Direito, tendo recebido os direitos da personalidade atenção especial do legislador quando editou o
Código Civil de 2002 e que assim dispôs:
                        “Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.
                        “Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e
reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.”
                        Depreende-se que o legislador buscou proteger a dignidade e personalidade de toda e
qualquer pessoa, impondo a todos o dever de não lesar por ato concreto ou por simples ameaça a
personalidade e dignidade de outrem, sob pena de ter o violador que reparar o dano moral e material que
a agressão ou lesão gerar à personalidade de outrem. Reforçando esse dever de observância foi que o
legislador constituinte assim dispôs no art.5o., inciso X da CF/88 (trata dos Direitos e Garantias
Fundamentais):
                        “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado
o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”
                        Na relação com o aluno, o professor desempenha um papel relevante e de destaque, pois
é o condutor e mediador do processo ensino-aprendizado, em cujo processo detém o poder e autoridade
sobre a pessoa do aluno, que, necessariamente, implica no respeito, consideração e dever de obediência,
sendo certo que numa situação de bullying perpretada pelo aluno o poder e autoridade do professor
ficam ameaçados e até mesmo suprimidos, prevalecendo o medo, a insegurança e a inversão de papéis e
valores na relação aluno-professor.
                             Para intimidar, rebaixar, humilhar o professor, o aluno através do bullying busca uma
forma de atingir a pessoa do professor e depreciá-lo publicamente, sendo mais comum no ambiente
escolar a violência psicológica ou moral com comentários depreciativos, preconceituosos e indecorosos,
além de gestos que revelam descaso e indiferença; o bullying pode ser praticado de forma insidiosa ou
declarada, e, em muitos casos, o aluno costuma se valer da internet como ferramenta ou instrumento de
agressão, praticando a denominada “cyberviolência” contra o professor, lançando comentários
pejorativos e injuriosos, fotos sem autorização e até montagem visuais com a caricatura do professor.
                        Não pairam dúvidas que qualquer tipo de violência (psicológica ou física), atinge em
cheio a intimidade, a privacidade, a honra e a imagem do professor, além da sua integridade psíquica e
física, causando-lhe conseqüências danosas na esfera pessoal e profissional, com danos de natureza
psicológica que tendem a serem somatizados e desencadear danos físicos (distúrbios psicossomáticos),
como cefaléias, problemas digestivos, distúrbio hormonal, insônia, estresse, depressão, conduzindo ao
interesse pelo magistério[1]. 
                       

V)                Conseqüências jurídicas do bullying: na esfera civil

 
V.a) O dano e  o dever de indenizar
 
                        O bullying como comportamento ilícito e antijurídico gera dano, ou seja, lesa, causa
prejuízos à vítima da agressão, cujo prejuízo ou dano, via de regra, é moral ou extrapatrimonial porque
fere a dignidade e personalidade da vítima- lesão à integridade física ou moral/psíquica- pois causa dor
sentimental, tristeza, angústia, revolta, enfim, sofrimento no foro íntimo da vítima, não sendo possível
aferir de forma certa e determina o valor do prejuízo moral/psíquico; além do dano material que se
caracteriza como sendo aquele que é matematicamente aferível, pois lesa patrimônio da vítima. Qualquer
que seja a natureza do dano (moral ou patrimonial) traz a correlata obrigação de reparar o mal causado.
                        A conseqüência imediata do bullying é o dano moral, ou seja, aquele que se traduz em
sofrimento humano em razão da lesão à dignidade e personalidade, cujo sofrimento não tem nenhuma
ligação com perda de patrimônio ou perda pecuniária, mas está relacionado à reputação da vítima, à
honra, à sua imagem e autoridade, ao pudor e amor-próprio, à saúde e integridade física e psíquica, bens
jurídicos que não possuem valor de mercado, todavia, valor subjetivo para cada indivíduo, posto que
relacionados a atributos pessoais e individuais com projeção na sociedade.       
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                        A obrigação de indenizar é a conseqüência jurídica do ato ilícito, ficando os bens do
agressor sujeito à reparação do dano (prejuízo) causado.      Segundo Maria Helena Diniz
(2004:794/796): “O ato ilícito (CC, arts. 186 e 187) é o praticado em desacordo com a ordem jurídica,
violando direito subjetivo individual. Causa dano a outrem, criando o dever de reparar tal prejuízo (CC,
art. 927).
                        Sabemos que a dignidade e personalidade do professor vítima do bullying não tem preço,
e não é a indenização ou pagamento de certa soma em dinheiro que vai resgatar a autoridade e os valores
atingidos pelo comportamento violento através do bullying, ou seja, a indenização por dano moral não
terá o condão de ressarcir os prejuízos morais sofridos pela vítima como ocorre quando se indeniza ou
repara um dano material/patrimonial.
                        É crível que a indenização pelo dano moral não visa ressarcir os prejuízos morais e
psíquicos, visa, na verdade, compensar toda dor, sofrimento íntimo e angústia que atingem a vítima da
violência, assim como visa proporcionar para o autor da violência uma perda patrimonial como forma de
punição pelo ato ilícito cometido, impedindo que pratique novamente a conduta ilícita e antijurídica.
 
V.b) Responsabilidade jurídica dos pais

 
                              A responsabilidade jurídica nasce com o dever de indenizar, sendo facultado à vítima do
bullying exigir esse dever de reparação dos prejuízos experimentados através do acionamento do Poder
Judiciário por meio da Ação de Indenização.
                              No caso do bullying cometido por alunos menores de idade (menores de 18 anos) os pais
respondem pelo ato ilícito cometido pelo filho, devendo-se considerar os seguintes aspectos:

a)      a lei considera o menor de 18 anos de idade incapaz de reger os atos da vida civil e de assumir
obrigações e responsabilidades, sendo que o legislador dividiu a incapacidade em absoluta (menores
de 16 anos de idade) e relativa (dos 16 aos 18 anos de idade);

b)      como são incapazes de assumir obrigações, em especial, o pagamento de indenização pelo ato ilícito
(bullying), os pais, responsáveis pela criação, educação e guarda dos filhos, é que deverão responder.

                              Aos pais, detentores do poder familiar e do exercício do direito de guarda e proteção em
relação à pessoa dos filhos menores, incumbe o dever de incutir princípios morais rígidos na formação de
seus filhos, dentre eles, respeito e consideração aos seus semelhantes, orientação para que o filho entenda
que a escola é ambiente para convivência social e de construção da civilidade e cidadania, além de exercer
sobre eles vigilância contínua para que sua prole não cause prejuízo a outrem, sob pena de responder pelo
pagamento da indenização causada por ato de violência (bullying) praticada na escola, tratando-se de
responsabilidade com base na culpa por falha  na vigilância (“in vigilando”) e na educação (“in educando”).
                                   O Código Civil Brasileiro (arts. 932, inciso I e 933) dispõe de forma clara que os pais
respondem por atos lesivos de seus filhos, pelo simples cometimento do ato ilícito, não importando se agiram
com culpa ou não, o legislador considera, no caso de ato ilícito, como o bullying, por exemplo, cometido por
menor, a culpa presumida (responsabilidade sem culpa) por parte dos pais, não podendo invocar o
argumento de que não tinham conhecimento ou de que não havia obediência por parte dos filhos, trata-se,
como dito, de responsabilidade sem culpa, que decorre de imperativo legal.
                              Em termos de responsabilidade jurídica dos pais no caso de bullying perpetrado pelo
filho, há de se considerar duas hipóteses:

a)      ao filho menor de idade, com idade inferior a 16 anos de idade, em razão de sua incapacidade
absoluta não recairá o dever de indenizar e sim aos pais, detentores do poder familiar e do dever de
guarda e vigilância;

b)      o  filho maior de 16 e menor de 18 anos de idade que pratica o bullying, como é relativamente capaz,
responderá solidariamente com os pais em eventual ação de indenização pela reparação dos danos
causados pela conduta antijurídica, ou seja, tanto o menor autor do bullying como seus pais poderão
ser acionados judicialmente.

 
                              É importante ponderar que tanto no caso de incapacidade absoluta como relativa, o
patrimônio do menor responderá pelo pagamento da indenização, caso seus genitores não disponham de
recursos suficientes para pagamento da indenização fixada pelo Poder Judiciário (art. 928 do Código Civil).

 

V.c) Responsabilidade jurídica das Instituições de Ensino e do Estado
                        As escolas públicas são consideradas pessoas jurídicas de direito público, cuja atividade de
ensino corresponde à prestação de serviços públicos sob controle estatal e que visa satisfazer as necessidades
essenciais da coletividade; enquanto que as escolas particulares são consideradas pessoas jurídicas de direito
privado e que prestam serviços públicos por delegação do Estado. A educação é uma atribuição do Poder
Público, tal como a saúde, a segurança, etc.
                        A escola ou instituição de ensino, através de seus agentes públicos ou privados (dirigentes)
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deve zelar pela integridade física e psíquica tanto de seus alunos como de seus professores, e assim sendo,
tem o dever de vigiar, fiscalizar e empreender medidas que visem prevenir e evitar que a escola seja um
cenário para a prática do bullying.
                        A indagação que se coloca é a seguinte: a escola tem responsabilidade jurídica no caso do
bullying praticado no ambiente escolar?
                        A resposta encontra amparo na doutrina e na legislação brasileira. O Estado responde por
danos causados a terceiros por ato de seus agentes (funcionários ou servidores), cuja responsabilidade
jurídica é denomina de responsabilidade civil objetiva, ou seja, basta a conduta ilícita (bullying) por parte de
seus educandos e o dano (físico e/ou psíquico) causado a um professor, a outros alunos ou a terceiros, cuja
teoria tem como supedâneo o risco de dano que a atividade pública pode gerar para os beneficiários da
prestação do serviço público.
                        Ao lado da responsabilidade jurídica do Estado está a responsabilidade jurídica das
instituições de ensino privadas, as quais, tal como as escolas públicas, devem zelar pela integridade física e
psíquica dos discentes e docentes, tanto que o legislador civil dispôs que as instituições de ensino respondem
civilmente, ou seja, deverão pagar a indenização e, conseqüentemente, reparar o dano causado por seus
educandos, e certo que de forma objetiva, ou seja, não se pauta a responsabilidade do Estado em eventual
ato culposo (negligência, imprudência ou imperícia) ou doloso (intencional) de seus agentes públicos, pois
mesmo que não haja culpa da parte dos mesmos, o Estado responderá. (arts. 932, inciso IV e 933 do Código
Civil).
                        Independentemente da responsabilidade objetiva do Estado, é certo que o bullying cometido
na escola caracterizará violação ao dever de vigilância, fiscalização e eleição em relação aos seus discentes,
recaindo a responsabilidade jurídica sobre o Estado, no caso de escola pública, ou sobre a instituição de
ensino, no caso da escola privada.
                        Tratando-se de bullying cometido por menor de idade, os pais poderão responder
solidariamente com o Estado ou com a IE; no caso do bullying cometido por aluno maior de 18 anos de
idade (maioridade) o aluno responderá por ato próprio, não afastando a responsabilidade solidária da IE ou
do Estado (§ único do art. 942 do Código Civil), conforme o caso.

 

VI)             Considerações finais: Sistema Preventivo de D. Bosco

 
        O Sistema Preventivo de D. Bosco propõe uma educação participativa do professor

junto aos alunos, possibilitando o acompanhamento de seus costumes, preferências, sabores e dissabores. 
Agir preventivamente, segundo D. Bosco, é conhecer, participar, dialogar, orientar, fiscalizar e inclusive
repreender os alunos, caso seja necessário.

                  Seguindo o sistema proposto por D. Bosco, acreditamos que previnir o bullying é medida
para qualidade do ensino, saúde pública e formação do espírito de cidadania, solidariedade e fraternidade.
                           A escola deve ser um espaço de segurança e de garantia da integridade física e moral dos
alunos e professores, servindo como local para a convivência harmônica e exercício da cidadania.  Desta
forma, não basta a criação de lei ou medidas paliativas para repressão, há necessidade de uma educação
preventiva, através de políticas públicas e participação da sociedade.  O bullying é um problema social e toda
a sociedade, em especial, pais, professores, pedagogos, psicólogos, sociólogos e juristas, devem participar de
programas de prevenção e combate ao bullying nas escolas.
                         Para evitar o “adultocentrismo”, identificamos o “diálogo” como o caminho para
reconhecer, discutir e buscar uma solução democrática, ouvindo todos os atores do processo educativo.
                         Além disso, a escola deve incluir no Projeto Político Pedagógico disciplinas focadas no
conhecimento e prática de cidadania e dos direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição
Federal, mas, para tanto, os professores necessitam passar por esse aprendizado, somente assim serão
formados bons cidadãos.
                        Para concluir, destacamos a recente publicação da Lei n. 14.651 de 12/01/2009, que instituiu
o Programa de Combate ao Bullying, de ação interdisciplinar e de participação comunitária nas escolas
públicas e privadas do Estado de Santa Catarina, como uma das boas iniciativas no combate ao blullying nas
escolas.
                       Acreditamos, contudo, que campanhas, atividades didáticas, orientações, palestras
informativas e educativas, dinâmicas, com a participação de profissionais, pais, educadores, voluntários da
comunidade, direcionadas às escolas e às famílias, sejam medidas de extrema importância e urgência para o
combate ao bullying nas escolas, e que podem ser resumidos pelos pilares: conscientização e prevenção.
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[1] O professor vitimado pelo bullying tende a desenvolver aquilo que os especialistas em medicina do trabalho denominam de
Síndrome de Burnout, doença ligada a condições de vida e de trabalho degradantes. Gera afastamento do professor por motivo de
doença ou até mesmo medo e insegurança, mudança de ambiente escolar que acaba gerando a denominada rotatividade no meio
escolar, o que significa prejuízo para o processo ensino-aprendizagem.
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ENTRE A EDUCAÇÃO DO CAMPO E A EDUCAÇÃO JURÍDICA: A TURMA ESPECIAL DE
DIREITO DA UFG

ENTRE LA EDUCACIÓN CAMPESINA E LA EDUCACIÓN JURIDICA: LA CLASE ESPECIAL DEL
DERECHO DE LA UFG

Hugo Belarmino de Morais

RESUMO
O presente artigo busca relacionar dois temas com tradições teóricas bastante diferentes, a partir de um caso
concreto: a iniciativa da Universidade Federal de Goiás (UFG) com a criação de uma Turma de Direito nos
moldes do Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária (PRONERA). De um lado, a construção
da Educação do Campo como resultado das lutas pela terra e pela Reforma Agrária, afirmando direitos a
partir da atuação dos movimentos sociais. De outro, a tradição de mais de 180 anos de cursos jurídicos no
Brasil que, nos moldes pensados por Inês Fonseca Porto, desenvolveu historicamente um “modelo central de
Educação Jurídica”, caracterizado pela descontextualização, dogmatismo e unidisciplinaridade. Nesta
perspectiva, toda a construção teórica e metodológica da Educação do Campo assume uma perspectiva
dupla quando interligada à criação da Turma Especial de Direito: a proposta expõe a contradição entre o
modelo central de educação jurídica e suas características e os princípios teórico-metodológicos do
PRONERA, e desafia a Universidade e os movimentos sociais a pensar criticamente sobre novas
possibilidades num cenário mais amplo de análise da relação entre Educação e Direito, numa perspectiva
emancipatória.
PALAVRAS-CHAVES: Educação do Campo – Educação Jurídica – Direitos Humanos

RESUMEN
Lo presente artículo pretende relacionar dos temas con tradiciones teóricas muy diversas, embasado en una
realidad concreta: la iniciativa de la Universidad Federal de Goiás (UFG) con la creación de una Clase del
Derecho en los moldes del Programa Nacional de la Educación para la Reforma Agraria (PRONERA). Por
un lado, la construcción de la Educación campesina según lo resultado de las luchas por la tierra y la
Reforma Agraria, construyendo derechos por la acción de los movimientos sociales. De otro, la tradición de
más de 180 años de cursos jurídicos en Brasil que, en los moldes propuestos por Inês Fonseca Porto,
desarrolló históricamente un “modelo central de educación jurídica”, caracterizado por la
descontextualización, lo dogmatismo y la unidisciplinaridad. En esta perspectiva, la construcción teórica y
metodológica de la Educación Campesina asume dos configuraciones cuando conectase con la creación de la
Clase Especial del Derecho: la propuesta exhibe la contradicción entre el modelo central e sus características
e los principios teórico-metodológicos del PRONERA, e desafía la Universidad e los movimientos sociales a
reflexionar críticamente nuevas posibilidades en un escenario más amplio del análisis de la relación entre la
Educación e el Derecho, en una posición emancipadora.
PALAVRAS-CLAVE: Educación campesina – Educación Jurídica – Derechos Humanos

APRESENTAÇÃO
 
O presente artigo é fruto de reflexões para interligar dois temas tão distantes quanto contraditórios:

de um lado, o processo de consolidação da Educação do Campo como política pública, resultante da luta
pela afirmação dos direitos humanos por parte de homens e mulheres do campo, para resistir e fortalecer a
Reforma Agrária; de outro, um cenário bastante conhecido e exautivamente discutido no universo jurídico: a
existência de um modelo central de Educação Jurídica[1] notadamente descontextualizado, dogmatista e
unidisciplinar, conforme a caracterização feita por Inês Fonseca Porto (2000).

Nesse raciocínio, busca-se compreender a construção destas duas “Educações”, confrontando-as com
um caso concreto: a criação da “Turma Especial de Direito para pessoas provenientes de áreas de
Assentamento Rural, estendida aos cidadãos(ãs) beneficiados(as) pela Política Nacional de Agricultura
Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais”[2], iniciativa do PRONERA (Programa Nacional de
Educação para a Reforma Agrária) que está em desenvolvimento no campus da Cidade de Goiás-GO.

Na opinião do autor, a Turma, só pela sua criação, já é um marco simbólico no campo da Educação
Jurídica. No entanto, o desenvolvimento das atividades e o questionamento judicial da experiência[3] ajudam
a compreender ainda melhor a dialética estabelecida entre Educação do Campo e Educação Jurídica – ou,
ampliado o raio da reflexão, entre o contexto do Campo e o contexto jurídico. Nesse sentido, as reflexões
ajudam a repensar o modelo tradicional de Direito para a construção efetiva dos Direitos Humanos, não
numa perspectiva idealista ou romantizada, mas fruto de lutas concretas e disputas de hegemonia[4].

A exposição começa com as discussões do amplo tema da Educação do Campo. Com a contribuição
sobretudo da coleção “Por uma educação do Campo”[5], buscar-se-á conceituar o tema e compreender,
suscintamente, como este é produto das próprias contradições estruturais existentes no campo e na luta pela
afirmação dos direitos humanos por parte dos movimentos sociais. Ainda nesse capítulo será caracterizado o
Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária (PRONERA), uma das principais iniciativas fruto
da construção de políticas públicas neste campo.
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Depois será brevemente analisada a questão da Educação Jurídica, já fruto de muitas reflexões no
Brasil. A intenção do autor não é se ocupar de todos os detalhes de uma “evolução histórica” da Educação
Jurídica no país, nem das questões curriculares. Busca-se tão somente delinear como se consolidou um
“modelo central de Educação Jurídica” no Brasil, que ajudar a explicar a dificuldade de pensar juridicamente
e politicamente um modelo progressista ou alternativo.

O artigo finaliza-se com uma breve análise sobre a criação da Turma Especial de Direito como um
espaço de confrontação entre o modelo central da educação jurídica e os princípios teórico-metodológicos
do PRONERA, indicando alguns apontamentos críticos.

 
Capítulo 1 - Educação do Campo: um paradigma construído a partir dos movimentos sociais
 
            Poder-se-ia conceituar a Educação do Campo como o conjunto de processos educativos voltados
aos trabalhadores e trabalhadoras do campo, a partir de uma acepção ampla do termo camponeses[6] ou de
diversos tipos de assalariados vinculados à vida e ao trabalho no meio rural (KOLLING, 1999, p. 26). Estes
processos pressupõem uma identidade camponesa forjada historicamente e situada nas lutas sociais, que
demandam uma compreensão política acerca do campo e da construção educativa.

O paradigma[7] da Educação do Campo, nas palavras de Bernardo Mançano Fernandes (2004), foi
construído historicamente num cenário de lutas relacionadas ao campo brasileiro e à afirmação de direitos:
“O paradigma da Educação do Campo nasceu da luta pela terra e pela Reforma Agrária. Afirmamos que esta
luta cria e recria o campesinato em formação no Brasil” (FERNANDES; MOLINA, 2004, p. 67).

Neste paradigma, a noção de território é bastante importante, para caracterizar não somente uma
“dimensão geográfica” mas também um espaço político por excelência, no qual “se realizam determinadas
relações sociais” (FERNANDES; MOLINA, 2004, p. 53). Justamente por isso – e se contrapondo à tradição
conservadora que caracteriza o campo somente como “rural” ou “agrícola” – as questões suscitadas tem por
escopo não só questionar as contradições históricas existentes no campo brasileiro mas também demonstrar a
viabilidade de propostas alternativas.

Para compreender esta construção, também é necessário buscar suas origens. O termo “Educação do
Campo” surge[8] nas discussões realizadas no ENERA (Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da
Reforma Agrária) em 1997, fruto de uma articulação entre MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem-Terra), Universidade de Brasilía (UnB), UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância),
UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e CNBB (Comissão
Nacional dos Bispos do Brasil).

Neste movimento, consolida-se uma Articulação Nacional “Por uma educação do Campo” e são
realizadas diversas conferências[9] que tem por objetivo refletir, sistematizar e propor políticas nessa área,
incentivando a produção teórica e assumindo compromissos estratégicos (KOLLING, 1999, p. 78-95).
Nesse sentido, os movimentos sociais assumem um papel ativo e contribuem com suas vivências e práticas na
formulação de propostas.

Ao longo dos anos a proposta foi se aperfeiçoando, concebendo o processo educativo não dissociado
das condições reais dos sujeitos, numa perspectiva integradora entre campo e cidade, na qual o
reconhecimento da diferença e de sua identidade resulte em possibilidades concretas de emancipação e
permanência do povo no campo, promovendo o desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2004, p. 17).

Esta noção, portanto, pressupõe uma atitude de questionamento, própria dos movimentos sociais,
que historicamente tanto contribuíram para a construção do direito à terra como direito fundamental,
percebendo de forma diferenciada o processo educativo, como elemento estratégico para um projeto popular
(BENJAMIN, 2000, p. 28), que contemple a diversidade do campo e seu papel transformador.
 
1.1 A indissociabilidade entre Educação do Campo, questão agrária e luta por direitos dos
camponeses no Brasil

 
Neste sentido, a análise da Educação do Campo é indissociável de uma reflexão mais ampla

relacionada com a questão agrária e a luta do camponeses por seus direitos.
A questão agrária é entendida aqui a partir de uma dupla perspectiva: de um lado, um componente

estrutural, como “conjunto de interpretações e análises da realidade agrária que procura explicar como se
organiza a posse, a propriedade, o uso e a utilização das terras na sociedade brasileira” (STEDILE, 2005, p.
17-18). De outro, reflexões culturais e identitárias, que servem para “compreender as razões, os meios e os
processos que permitem um determinado agregado qualquer se instituir como grupo, ao reivindicar para si o
reconhecimento de uma diferença em meio à indiferença” (ARRUTI, 2006). Quer-se fugir, portanto, da
dimensão meramente produtivista ou econômica (comumente associada ao termo “agrícola”), contemplando
as relações sociais do campo e compreendendo o esquema contraditório que estas encerram.

As questões sociais derivadas do contexto agrário nacional ajudam a explicar tanto o processo de
exclusão quanto as reivindicações derivadas desses movimentos sociais. Conforme Batista (2006, p. 127):
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As manifestações de lutas sociais no campo sempre tiveram como elemento central dos conflitos as
demandas por acesso à terra, a busca por direitos sociais e trabalhistas, a luta contra as injustiças sociais
e pela cidadania dos camponeses e camponesas, e, mais recentemente as questões de etnias e raças.

 
Tendo isso em conta, os dados comprovam o cenário de concentração fundiária que compõem essa

“moldura” na qual se inserem as questões da Educação do Campo. Segundo dados do INCRA de 2003,
43,7% da área total em hectares é ocupada por somente 1,4% dos imóveis, enquanto que 73,7% dos imóveis
ocupam somente 12% da área total (FERNANDES; MOLINA, 2004, p. 77). O cenário, portanto, de
“modernização” do campo brasileiro só pôde se construir ocultando o caráter concentrador e expropriatório
próprio do agronegócio.

Bernardo Mançano Fernandes pontua que o termo agronegócio é relativamente novo, remontando à
década de 1990, compreendida como resultado do processo de globalização econômica, de aperfeiçoamento
do processo produtivo e do neoliberalismo. No entanto, o novo nome encerra dentro de si as contradições
antigas do modelo de plantation: “Se o latifúndio efetua a exclusão pela improdutividade, o agronegócio
promove a exclusão pela intensa produtividade” (FERNANDES; MOLINA, 2004, p. 65).
            Neste mister, o “campo da educação do campo” representa, na verdade, uma contraposição a este
modelo concentrador, baseado em princípios diferentes, que recoloca a centralidade do campo como “espaço
de vida”. É uma tentativa de fugir de uma visão “urbano-centrada” e produtivista do campo, que sempre
procurou homogeneizar propostas distintas de desenvolvimento ou eliminar as vozes destoantes
(FERNANDES; MOLINA, 2004, p. 69-84).

Quanto à reivindição de direitos, lição lapidar é trazida por Jacques Alfonsin, que em seu livro “O
acesso à terra como conteúdo de direitos humanos fundamentais à alimentação e à moradia”, dispõe sobre a
“força normativa das necessidades vitais”, demonstrando como “a terra, do ponto de vista jurídico, é espaço
físico sobre o qual convergem inúmeros direitos alheios ao do seu proprietário” (ALFONSIN, 2003, p. 19;
65, passim). Nesse sentido, demonstra como a luta cotidiana dos movimentos, além de socialmente legítima,
é juridicamente possível e necessária.

Num contexto de iniquidades sociais como o brasileiro, a questão do acesso à terra e o direito à
Reforma Agrária transcendem as questões do campo, são efetivamente questões nacionais. O processo,
portanto, de consolidação da Educação do Campo tem a ver com a reivindicação de direitos – notadamente
 o direito à terra, um direito a ter direitos – pelos camponeses e camponesas do Brasil.

Também é assim quando se fala especificamente sobre o direito à educação[10]. O art. 5º da
Constituição Federal estabelece a necessidade de tratamento isonômico, na construção da chamada igualdade
material, que transcende à noção de igualdade perante à lei. O art. 6º da Constituição elenca a educação
como um direito social, portanto, um direito público subjetivo no sentido mais corrente da doutrina
constitucional[11]. Entre os arts. 205 e 214 do mesmo diploma legal estão delineadas as diretrizes para a
garantia da educação como direito social, garantindo a igualdade de condições para acesso e permanência e
sua gestão democrática. Todos esses dispositivos demandam uma interpretação adequada do direito positivo,
no sentido de referendar políticas públicas educacionais para concretizar o direito à educação. A esse
respeito vem à lume a consideração trazida por Clarice Duarte (2008, p. 37):

 
As políticas públicas educacionais devem ser universalizantes, mas devem também ser específicas, para
que determinados grupos vulneráveis da sociedade possam ter acesso aos direitos previstos nos
documentos oficiais. [...] A garantia de acesso diferente à educação não é um privilégio, mas sim uma
política que pode ser justificada racionalmente a partir de uma situação de desigualdade.

 
            A proposta da Educação do Campo, neste sentido, aparece como espaço de síntese desses vários
processos conflituosos. Enquanto política pública, se inicia num debate mais específico quanto à Educação
Básica, mas logo se amplia para pensar em possibilidades também no campo da Educação Superior.

 
1.2 Da educação básica à Universidade: o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária -
PRONERA

 
A principal proposta de política pública construída a partir do paradigma da Educação do Campo foi

o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA.
O programa é contemporâneo do ENERA (Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da

Reforma Agrária) e foi criado através da Portaria 10/98 pelo então Ministério Extraordinário de Política
Fundiária. Em 2001, foi vinculado ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA
(BRASIL, 2004, p. 15-16). Segundo o seu Manual de Operações (BRASIL, 2004, p. 17):

 
O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA – é uma política pública de
educação envolvendo trabalhadores(as) das áreas de Reforma Agrária. O PRONERA é um programa
articulador de vários ministérios; de diferentes esferas de governo; de instituições e movimentos sociais e
sindicais de trabalhadores (as) rurais para qualificação educacional dos assentados da Reforma Agrária.

 

O PRONERA, portanto, segue o caminho trilhado pela articulação “Por uma Educação do Campo”.
Como destacado anteriormente, a proposta inicial estava vinculada às questões da Educação Básica, mas em
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Novembro de 2002, após o Seminário Nacional “Por uma Educação do Campo”, ocorrido no Centro
Comunitário Athos Bulcão na Universidade de Brasília, a articulação assume a mudança para “deixar mais
claro em nosso nome que a educação que queremos vai além do final do Ensino Médio e também dos limites
da escola formal” (KOLLING, CERIOLI; CALDART, 2002, p. 7).

No seu início, o programa privilegiou atividades de alfabetização de jovens e adultos, mas desde a
criação já estavam previstas atividades de formação em todos os níveis, inclusive de formação técnico-
profissional superior.  A professora Maria do Socorro Silva (2006, p. 86) assim caracteriza a proposta:

 
O Pronera é executado por uma ampla articulação interinstitucional, que envolve Estado, universidade e
movimentos sociais, o objetivo geral do Pronera é fortalecer a educação nos assentamentos estimulando,
propondo, criando, desenvolvendo e coordenando projetos educacionais, utilizando metodologias
específicas para o campo. O programa tem como essência a preocupação de capacitar membros das
próprias comunidades onde serão desenvolvidos os projetos, na perspectiva de que sua execução seja um
elemento estratégico na promoção do Desenvolvimento Rural Sustentável.

 
Também segundo o Manual de operações, o objetivo geral do programa é “executar políticas de

educação em todos os níveis nas áreas de Reforma Agrária”, entendendo que a vida no campo (BRASIL,
2004, p. 13)

 
[...] tem especificidades quanto à sua maneira de se relacionar com o tempo, o espaço, o meio-ambiente,
de organizar a família, a comunidade, o trabalho, a educação e o lazer que lhe permite a criação de
identidade cultural e social própria.

 
Nesta perspectiva e tomando por base as reflexões que interessam para o prosseguimento do presente

trabalho, o PRONERA já conseguiu, em pouco mais de 11 anos de existência, formar cerca de 500 mil
jovens e adultos nas várias esferas de educação (FERNANDES; SANTOS, 2008, p. 12). Assim dispõe o
Presidente do INCRA sobre o balanço da proposta:

 
Atualmente, mais de 50 mil jovens e adultos estudam nos cursos do Pronera, seja em processo de
alfabetização, nível fundamental e médio, seja nos cursos técnico-profissionalizantes de agroecologia,
agropecuária, saúde, formação de educadores, nos cursos superiores de Direito, Pedagogia, Agronomia,
Geografia, História, ou ainda em cursos de pós-graduação em Educação do Campo e Agroecologia
(FERNANDES; SANTOS, 2008, p. 12) (grifo nosso).

 
Destarte, com todas as dificuldades, recebendo critícas e contestações, a proposta do PRONERA

vem avançando e assumindo uma importância cada vez maior na agenda das políticas públicas nacionais,
embora com as vicissitudes características de qualquer política pública de um Estado como o brasileiro, que
privilegiou historicamente um modelo educacional e social voltado à manutenção do status quo.

Neste sentido, foram construídos alguns princípios e pressupostos teórico-metodológicos para os
projetos de educação vinculados ao PRONERA, que “devem ter por base a diversidade cultural, os
processos de interação e transformação do campo, a gestão democrática, o acesso ao avanço científico e
tecnológico” (BRASIL, 2004, p. 27). São chamados de princípios orientadores e dividem-se em: princípio do
diálogo, princípio da práxis e princípio da transdisciplinaridade, com notória inspiração na proposta
freireana[12].

O princípio do diálogo demanda uma postura de constante abertura para a produção coletiva do
conhecimento e o respeito à cultura do grupo. Desta forma, se pressupõe uma abordagem metodológica que
contemple os diversos saberes e a contextualização do educando como “ser-no-mundo” e, portanto,
carregando valores e saberes necessários ao processo educativo.

O segundo princípio indica uma postura dialética, de movimento ação-reflexão-ação com vistas à
transformação da realidade. A postura metodológica deve indicar possibilidades de ações concretas e
valorizar a experiência como espaço de construção e aplicação crítica do saber. Parte-se, portanto, da
constatação de que a realidade (tanto global quanto local) está em constante movimento e que a ação
educativa tem um papel na construção de propostas para modificá-la.

Já o princípio da transdisciplinaridade indica a necessidade do processo educativo articular os saberes,
transitando com mais liberdade entre os campos do conhecimento com vistas a identificar necessidades e
potencialidades, buscando demonstrar a complexidade de análise do contexto do campo. Nesse sentido,
leituras históricas, sociológicas, filosóficas, geográficas e econômicas, por exemplo, devem se comunicar
com o campo específico do projeto proposto (BRASIL, 2004, p. 27).

Conclui-se esta parte com uma reflexão trazida por Mônica Molina, ao analisar os 10 anos do
PRONERA. Discutindo a Justiciabilidade dos direitos sociais – notadamente o próprio direito à educação – a
autora comenta a atuação de Promotores e Juízes que questionaram as ações do PRONERA quando foram
criados cursos superiores como Agronomia e Direito. Sua opinião é de que a proposta do PRONERA, mais
do que força e legitimidade, também é uma proposta juridicamente legal (MOLINA, 2008, p. 25), pois se
fundamenta numa concepção concreta de dignidade humana e numa visão de igualdade material.

Uma das razões que explica estas contestações é que, do ponto de vista do Direito e mais
especificamente da Educação Jurídica, há um modelo hegemônico historicamente estabelecido que mais se
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coaduna com fórmulas abstratas e distantes da realidade. Tal modelo não se conforma com a possibilidade
concreta de ver a Universidade ocupada, mesmo que timidamente, por Movimentos Sociais e populares.

 
Capítulo 2 - O “modelo central” de Educação Jurídica: descontextualização, dogmatismo e
unidisciplinaridade

 
O debate sobre a Educação Jurídica no Brasil remonta, pelo menos, à década de 1950, com as

reflexões de San Tiago Dantas[13]. Não se pode negar, portanto, que reflexões e propostas para modificar o
cenário dos cursos jurídicos – constatada a sua crise – já tem certa tradição na doutrina[14].

Pela natureza do presente trabalho, no entanto, não se buscará as minúcias históricas e conceituais
destes 180 anos[15] de Educação Jurídica. A idéia principal é apresentar um roteiro para compreender o
chamado “modelo central” de Educação Jurídica no Brasil, com base numa releitura da análise feita pela
Profa. Inês Fonseca Porto (2000)[16].

A autora busca demonstrar como foi realizado o estudo e sistematização para a cartografia[17] da
chamada reforma do ensino jurídico. Identificou, através de seu trabalho na Comissão de Ensino Jurídico
(CEJ) da OAB, um “mapa” do modelo central de Educação Jurídica, em que despontam três características
principais: descontextualização, dogmatismo e unidisciplinaridade (PORTO, 2000, p. 15).

Estes três elementos combinados dialeticamente indicam um bom panorama sobre a situação
hegemônica dos cursos jurídicos[18] e são úteis para a compreensão de processos mais complexos, como a
proposta da Turma Especial de Direito da UFG.
           
2.1 Descontextualização

 
A primeira característica é a descontextualização, por alguns autores chamada de encastelamento

(SANTOS, 2002, p. 50). Em resumo, poder-se-ia afirmar que há um deliberado distanciamento entre o saber
produzido, reproduzido e discutido nos cursos jurídicos e a realidade material – manifestada tanto no
distanciamento teórico dos estudos feitos em sala de aula quanto no seu descompromisso prático correlato.

Pensar, portanto, a descontextualização é refletir sobre o enclausuramento do campo jurídico, que se
reivindica auto-suficiente e auto-referente. Embora as relações jurídicas se dêem no mundo concreto, as
idéias do direito são construídas de forma apartada, com conceitos e fórmulas que são, em geral, estranhos
aos próprios estudantes em formação. Há certa naturalização, entendida como a retirada do fenômeno
jurídico do contexto histórico-social, para elevá-lo ou a um patamar metafísico ou a uma mera técnica
(LYRA FILHO,1980a).

A Educação Jurídica é descontextualizada quando, indiferente das influências que recebe da
Sociologia, Filosofia, Política, Educação e Economia – ou, recebendo as influências numa perspectiva
conservadora – ainda subjaz um discurso de auto-suficiência e auto-referência. O discurso da autonomia do
direito acaba, pois, por descontextualizá-lo.

Inês Fonseca Porto diz que a formação jurídica implantada parte de uma “pedagogia do
ocultamento”, em que há uma pretensão de explicar o complexo fenômeno jurídico a partir do ocultamento
de outros saberes da vida (2000, p. 38). O raciocínio jurídico, entendido como a capacidade mais simples de
desenvolver a correlação entre normas e institutos jurídicos junto ao seu contexto social - que o influencia e
condiciona - escapa ao modelo central. Segundo a autora (2000, p. 39), o conhecimento jurídico já não é
fruto de uma conquista, mas um dado a ser adquirido passivamente no processo educativo.

Descontextualizar significa, finalmente, negar o contexto do estudante. O trabalho
com abstrações e situações distantes do cotidiano, impede que o estudante indague sobre a
sua realidade:

 
Toda transmissão autoritária do conhecimento gera como resposta a passiva memorização dos alunos, a
construção, por parte dos mesmos, de um conjunto de imagens pré-fabricadas, que servem para lograr
um título universitário mas que não habilitam a decisões maduras e autônomas (WARAT; CARDOSO,
1977, p. 61).

 

2.2 Dogmatismo

 

A segunda característica, o dogmatismo, está relacionada com o conceito de dogma e
de dogmática (sem se confundir com eles). “Etimologicamente, o dogma assinala, primeiro,
uma tese ou doutrina e, depois, uma regra ou norma, como a própria lei, a cuja
imperatividade atribui um caráter intocável” (LYRA FILHO, 1980a, p. 11).
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Tal caractere aparece no modelo central a partir de uma exarcebação do que se
entende como dogmática jurídica – chamada por alguns de autêntica ciência do direito, por
outros de ciência do direito positivo, por outros ainda como ciência empírica do direito
positivo estatal (AZEVEDO, 1989).

Surge daí, do ponto de vista lógico-jurídico e normativo, a auto-referência, fenômeno
no qual o Estado busca a sua legitimidade e autoridade nas normas, e as normas buscam
sua legitimidade e autoridade no Estado, redundando num processo tautológico. Nesse
sentido, Podgorecki (apud LYRA FILHO, 1980a, p. 36), indaga com muita propriedade:

 

Não parecem preocupados [os dogmáticos] com a natureza obviamente tautológica
de tal posição. Na verdade, se direito é o que é válido, e não é direito o que não o é,
uma pergunta emerge: em que princípio se funda a própria validez? Os que se
dispõem a desprezar a tautologia responderiam que o válido o é, por ser jurídico.
Alguns advogados dogmáticos, mais escrupulosos, modificariam um pouco essa
posição, dizendo que o válido o é, devido à sua produção por um poder autorizado.
Mas que princípio o autoriza? Um princípio jurídico – é a resposta. Assim, reaparece
a tautologia, apesar de ampliado o raio do círculo.

 

Enquanto algumas correntes críticas já preconizam, com certo grau de consenso, que
o Direito não se esgota na norma jurídica estatal (das leis em vigor em determinado
momento histórico), o fenômeno de apreensão do direito continua, em larga escala,
delimitado pela dogmática jurídica – o que redunda num ensino dogmático e formalista
(WARAT; CARDOSO, 1977, p. 59 e ss.).

Além disso, não há como negar que a afirmação histórica do dogmatismo como
caractere predominante nos cursos jurídicos exerce uma função político-ideológica muito
forte. O direito que é produzido pelo Estado deriva de interesses de classes e grupos
conflitantes na sociedade – lembre-se das discussões acerca da Educação do Campo. Ao
afirmar que a “autêntica” ciência jurídica (ou a ciência jurídica em sentido estrito) é aquela
que estuda com rigor metodológico (método lógico-formal) o direito produzido pelo
Estado, sem emitir juízos de valor sobre o mesmo (neutralidade axiológica), já há uma
postura, também ideológica, de omissão, que mascara interesses de classe e de grupos que
detém o controle da produção desse direito estatal. Afirma Lyra Filho (1980a, p. 30):

 

O erro mais escandaloso do positivismo é imaginar que disse tudo, quando falou em
direito positivo, reservando para a ciência jurídica as normas formalizadas e
instrumentalizadas, sejam elas as estatais, como as leis, sejam elas o seu tanto mais
amplas, porém igualmente ligadas ao Estado ou àquilo que o formou. (grifos do
autor)

 

O dogmatismo é, nesse sentido, conveniente. Se a educação jurídica é e sempre foi fonte da política desde a
sua criação (RODRIGUES, 1993, p.100) e as Faculdades de Direito são espaços para o aprendizado e
reprodução somente de institutos jurídicos (decorar leis em vigor) de forma a-histórica (CAMPILONGO;
FARIA, 1991, p. 34 e ss.), os estudantes e futuros profissionais são doutrinados para uma cultura de
submissão e conformismo com o status quo:

Neste viés [a cultura jurídica], terá, sempre, uma tendência a cristalizar as ideologias, mascarando
interesses e conveniências dos grupos que se instalam nos aparelhos de controle social, para ditarem as
normas em seu próprio benefício (LYRA FILHO, 1980a, p. 12).

 

Desta forma, a própria dogmática jurídica – extremamente importante enquanto forma para produzir
soluções e mecanismo para um estudo sistemático das normas em vigor, dirigido a constituir “um
instrumento, ao qual os juristas poderiam recorrer, para o melhor desempenho de suas funções” (PORTO,
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2000, p. 53) – acaba por sofrer com o dogmatismo. Isto porque de uma forma ou um instrumento específico
para a apreensão do direito, passa a ser a única forma a ser apropriada nos cursos jurídicos.
           Modelados na cultura dogmática, os estudantes de direito são, regra geral, avessos à transformação
social e assumem uma postura conservadora frente aos problemas concretos que surgem no seio da vida em
sociedade.
 
2.3 Unidisciplinaridade
 

Já a terceira característica, a unidisciplinaridade, é decorrência lógica das reflexões
anteriores. Vincula-se também ao fechamento, enclausuramento do saber. Ou seja, a
unidisciplinaridade estaria contraposta à idéia de inter ou transdisciplinaridade. A partir
dessa contraposição inicial, identificam-se aspectos que, interligados, ajudam a entender
essa característica do modelo central da educação jurídica.

O primeiro, de traço mais geral, diz respeito à já discutida questão da autonomia do
próprio direito enquanto ciência. Em nome da autonomia do jurídico frente a outros
conhecimentos científicos (sociológico, filosófico, político, etc.), uma verdadeira muralha
foi se construindo, com métodos próprios, centralidade do sujeito cognoscente afastado do
objeto, a idéia de conhecimento claro, objetivo, sistemático, enfim, racional (SANTOS,
2003, p. 66-67), que, a pretexto de dar cientificidade ao fenômeno jurídico, tornou-se
isolado, mesmo das Ciências Humanas e Sociais.

A Unidisciplinaridade seria, nesse mister, a idéia rigorosa de delimitar essas
fronteiras do direito. Nesta delimitação no caso do direito, as normas definem seu objeto
privilegiado (PORTO, 2000, p. 54). Mesmo que o estudo do Direito se fixasse somente na
análise das normas, onde é que são produzidas? Servem a que ou a quem? Sua análise deve
ser feita de forma isolada ou integrada com princípios? Todas estas questões levam a crer
que a Unidisciplinaridade não contribui para a melhor formação nos cursos jurídicos.

A Unidisciplinaridade pode ser vista também como a falta de comunicação entre os chamados ramos
autônomos do próprio direito. A formação é fragmentada em disciplinas que não dialogam entre si e
produzem, por isso, um conhecimento também fragmentado (WARAT; CARDOSO, 1977, p. 63:

 

No campo do Direito já existem sociólogos jurídicos, lingüistas normativos, filósofos do Direito,
epistemólogos jurídicos, etc. A riqueza do trabalho realizável através de uma reflexão interdisciplinar
leva a concluir que a segregação dos conteúdos disciplinares, ainda vigente, é arbitrária e arcaica.

 

Destarte, no modelo unidisciplinar não se compreende que o Estado e a Economia
discutidos nas disciplinas de Ciência e Economia Política sejam os mesmos que estão
presentes fortemente no Direito Constitucional, que influenciam todo o ordenamento
jurídico, inclusive o Direito Civil, disciplina presente praticamente nos cinco anos de curso
(SANTOS, 2002, p. 55-56) – certamente uma formação tipicamente privatista e
individualista prevalece com essa fragmentação.

Desde o bacharelismo liberal, famoso perfil ideológico da nossa cultura jurídica
(ADORNO, 1988) até os estudantes da atualidade, é inegável que a formação permanece
contraditória: perfil liberal-conservador buscando compor os quadros burocráticos do
Estado (RODRIGUES, 1993, p.13), antes através da indicação política, agora através dos
diversos concursos públicos.

A questão fundamental do modelo central é perceber que, do ponto de vista
conceitual e prático, as várias possibilidades de mudar esse cenário buscaram soluções
curriculares[19], cometendo na maioria das vezes os mesmos erros elencados acima.

Outra questão fundamental é proliferação das Faculdades de Direito. Em 1961,
segundo VENÂNCIO FILHO (1982), havia 61 faculdades de Direito no Brasil. Uma
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década depois, em 1971, esse número passou para 122 faculdades. Do início dos anos 1990
até agora, observa-se um crescimento desenfreado, chegando ao número de 235 faculdades
em 1995, passando para 505 em 2001. Já em 2006, o registro chega a 971 faculdades e os
dados atuais ultrapassam o número de 1200 faculdades[20], com um universo que
ultrapassa 200.000 estudantes. A hegemonia é do setor privado, segundo dados do
INEP/MEC: 85% privadas e 15% públicas, aproximadamente.

Com estas reflexões sobre o modelo central de Educação Jurídica, em muito contrastantes com as propostas
constantes da Educação do Campo e seus princípios, fica mais compreensível a postura de determinados
operadores do Direito quando se trata da defesa dos direitos humanos e de políticas públicas relacionadas à
terra e à Reforma Agrária (como o PRONERA). Mais ainda quando se trata da criação e implantação de
uma proposta que “ocupa” o espaço de reprodução da cultura jurídica na Universidade, como é o caso da
Turma Especial de Direito da UFG.

Neste sentido, o trabalho será finalizado apresentando alguns traços gerais desta
iniciativa diferenciada e alvo de controvérsias judiciais.

 

 

Capítulo 3 – A Turma Especial de Direito da UFG: o conflito é pedagógico
 

No ano de 2005, a partir da articulação entre as diversas categorias da Universidade (estudantes,
docentes e servidores técnico-administrativos) e os Movimentos Sociais e Sindicais do Campo, surgiu a
proposta de criação de uma Turma Especial de Direito, a funcionar no campus da cidade de Goiás, tomando
por base as propostas do PRONERA.

Nesse sentido, em maio de 2006 foi apresentado o projeto de criação de uma TURMA ESPECIAL
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO PARA BENEFICIÁRIOS DA REFORMA AGRÁRIA,
experiência pioneira desse tipo num Curso de Direito[21], a despeito de já haver outras experiências
similares em Pedagogia, Agronomia, Geografia e História.

O público-alvo da Turma são estudantes provenientes de áreas de Assentamento Rural, além de
cidadãos(ãs) beneficiários(as) da Política Nacional de Agricultura Familiar. Para sua criação e implantação, o
projeto passou por um longo processo (FREITAS; SOUSA, 2008, p. 10):
 

Entre a formação das parcerias, a elaboração do projeto, a realização do vestibular e a implantação da
turma, esta teve que passar pelo Conselho Diretor da UFG e pela aprovação da OAB subseção Goiás,
além de ter sido objeto de discussão no Judiciário, por meio de ações civis públicas e de constante
ataque da mídia.

 
Já em 15 de setembro de 2006, através da Resolução n. 18/2006 (BRASIL, 2006), o Conselho

Superior Universitário aprovou o projeto de criação da Turma. Em janeiro de 2007, o Edital 02/2007
(BRASIL, 2007) estabeleceu as normas do Processo Seletivo Especial para ingresso na Turma Especial de
Direito da Terra, realizada em fase única no dia 18 de março do mesmo ano. No dia 17 de agosto de 2007
foi realizada a Aula Inaugural no Teatro São Joaquim na cidade de Goiás, com a presença do Ministro do
Supremo Tribunal Federal Eros Roberto Grau.

A intenção é diplomar 60 trabalhadores(as) rurais com o título de bacharel em Direito, para atuarem
nas demandas jurídicas de suas comunidades, com vistas à consolidação da Reforma Agrária e ao
fortalecimento dos elementos produtivos necessários à transformação da realidade do campo. Nessa mesma
ordem, o projeto ressalta a educação como um direito humano fundamental[22], instrumento de
conscientização, de preparação profissional e de conquista de cidadania (BRASIL, 2006, p. 4).
              Salta aos olhos na proposta a necessidade técnica de formação, porque a instância jurídica (Fóruns,
Tribunais, etc.) – mesmo com seus graves problemas e limitações - é um espaço importante de embates e de
garantia dos direitos fundamentais. Como tal instância é geralmente espaço de criminalização dos
movimentos sociais, a atuação destes futuros profissionais objetiva redimensionar o conflito na esfera judicial
e abrir margem para discussões no âmbito da Academia sobre o contexto agrário e as contradições presentes.
              Após o Processo de Seleção, a Turma foi composta por uma heterogeneidade de atores. Tal
diversidade foi retratada no perfil da turma, que é formada por 60 homens e mulheres de 19 estados
brasileiros (FREITAS; SOUSA, 2008, p. 10), atuando em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e
no movimento sindical.
              No que tange à proposta, é inegável sua relação com a Educação do Campo. Obviamente, como é
próprio de cada contexto acadêmico, com suas normas e diretrizes curriculares, a proposta precisou se
adequar e demonstrar viabilidade na consecução dos seus fins.
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              Mesmo assim, a situação desde a criação até os dias de hoje está longe de ser pacífica. No âmbito
do Judiciário – quase que como metalinguagem trágica do cenário do Direito no Brasil – a proposta sofreu e
ainda sofre com contestações, onde através de uma Ação Civil Pública indicando “desvio de finalidade” na
proposição de uma Turma Especial de Direito no âmbito do PRONERA, haveria inadequação da “atividade
técnico-jurídica” com a “manutenção do homem no campo” ou com o “desenvolvimento sustentável”
(BRASIL, 2007, p. 07). O processo encontra-se em segunda instância e, ao menos por enquanto, a Turma
não está ameaçada e continua suas atividades, atualmente no sexto semestre.
 
CONCLUSÃO
 

Destaca-se, para finalizar, alguns apontamentos[23] que se retiram desta experiência em movimento.
Primeiro, o elemento pedagógico deste conflito entre os princípios do PRONERA e o modelo central

de educação jurídica. Este parece ser um grande espaço para discussões. Se o modelo central de Educação
Jurídica foi sempre tão hegemônico e consolidou-se sem maiores dificuldades, quase que naturalizando esta
(de)formação jurídica, a iniciativa, a duras penas e com todas suas contingências, vai questionando o modelo
central.

Segundo, o PRONERA como proposta da Educação do Campo, se vê na necessidade não só de
consolidar-se enquanto política pública, mas também de demonstrar flexibilidade, contemplando discussões
novas e ricas em cenários não muito receptivos – sem que isto represente perda em seu caráter político e
potencial transformador.

Terceiro, a possibilidade de um diálogo entre estas “Educações” abre um campo ainda inexplorado de
questões, com muito mais perguntas do que respostas. Uma dessas perguntas difíceis foi formulada no início
do presente artigo: Dada a conjuntura histórica dos cursos jurídicos, como conciliar uma proposta do
PRONERA com um curso de Direito?

Acredita-se que somente uma resposta dialética – e por isso crítica – pode satisfazer a esta questão.
Se a conjuntura nos cursos jurídicos consolidou um modelo conservador e o PRONERA tem princípios de
caráter transformador, poder-se-ia afirmar que na teoria os modelos são contrapostos. No entanto, essas
questões se resolvem na prática, e a realidade interligou essas propostas pela Turma Especial. O seu caráter
crítico e emancipatório decorrerá do processo de construção cotidiana da proposta.

Independente disso, o marco simbólico de negação que a Turma representa já justificaria sua criação.
Os resultados desta interligação de processos tão distantes já apontam, por contraste, para questões nunca
antes discutidas dessa forma no âmbito dos cursos jurídicos.

A concepção de direitos humanos e o rompimento com uma certa tradição na Educação Jurídica que
esta experiência apresenta pode ser um espaço extremamente interessante para, talvez, dar um salto em
relação à formação mais crítica e emancipatória.
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[1] O termo comumente usado para referir-se aos processos de apreensão do fenômeno jurídico é “Ensino Jurídico”. No entanto, o
autor já defendeu em outro trabalho a necessidade de ampliação desta compreensão, utilizando o termo “Educação Jurídica” por três
motivos: a) ser qualitativamente mais amplo; b) possibilitar a relação com algumas “concepções de educação”; e c) adequar-se ao
princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão no art. 207.
[2] A Lei nº 11.326/06 estabelece as diretrizes para a Política Nacional de Agricultura Familiar, definindo os requisitos para a
caracterização do agricultor familiar e empreendedor familiar rural.
[3] Apesar de ser uma Turma de apenas 60 estudantes, num universo de mais 200.000 distribuídos pelo Brasil, esta experiência ainda
convive com muitos questionamentos, sobretudo no âmbito judicial, com a propositura de uma Ação Civil Pública pelo Ministério
Público Federal de Goiás.
[4] O termo hegemonia aqui é utilizado no sentido do pensador italiano Antônio Gramsci, como capacidade de direção intelectual e
moral que as classes dominantes imprimem em seu projeto “totalizador”, abrangendo tanto os aspectos econômicos quanto culturais,
políticos, etc. Para mais, ver CAUBET (2003).
[5] O conjunto de textos “Por uma educação do campo” é o resultado bibliográfico das lutas travadas, ao menos desde 1997, na
construção da “Educação do Campo” enquanto política pública.
[6] Esta acepção ampla de camponeses pode ser encontrada em BATISTA (2006, p. 127).
[7] O autor trabalha com a noção de “paradigma” no sentido kuhniano, como: “realizações científicas universalmente reconhecidas e
que fornecem problemas e soluções para as questões da comunidade científica” (FERNANDES; MOLINA, 2004, p. 55).
[8] Apesar do debate acerca da “origem” da Educação do Campo seja bastante interessante, esta reflexão não caberia no presente
estudo. Para uma visão panorâmica da construção pedagógica dos movimentos sociais e das políticas relacionadas, ver o texto “Da
raiz à flor: produção pedagógica dos movimentos sociais e a escola do campo” de Maria do Socorro Silva (2006).
[9] Como a “Primeira Conferência Nacional Por uma educação básica do campo” em 1998 e a “Segunda Conferência Nacional Por
uma educação do campo” em 2004. Observa-se que a retirada do termo “básica” da segunda Conferência resulta de uma ampliação
para contemplar propostas no campo da educação não-formal e também de cursos profissionalizantes, técnicos e de nível superior.
Esta questão será discutida mais à frente.
[10] Transcende os objetivos do artigo o aprofundamento das questões constitucionais ou infraconstitucionais sobre o direito à
educação. Mesmo assim é importante notar que existe dignidade constitucional nas políticas construídas para a Educação do Campo.
[11] A esse respeito, ver SILVA (2006).
[12] A presença de Paulo Freire nas reflexões críticas sobre a Educação talvez seja um dos poucos consensos entre os autores das
várias áreas do conhecimento. Para este trabalho, indica-se a reflexão de síntese – e, de certo modo, de despedida – que o grande
educador brasileiro realizou no fim da vida, no livro Pedagogia da Autonomia (2003).
[13] San Tiago Dantas é considerado por boa parte dos pensadores da Educação Jurídica como um dos primeiros grandes críticos do
modelo educacional gestado e aplicado nas Faculdades de Direito do Brasil. A esse propósito, ver RODRIGUES (1993, p. 48 e ss).
[14] Um bom cenário das discussões contemporâneas acerca do tema pode ser encontrado no livro: “Ensino Jurídico e mudança
social”, de Alberto Machado (2009). Além deste, para uma visão mais panorâmica, ver o livro do Prof. Aurélio Wander Bastos: “O
ensino jurídico no Brasil” (2002). Na perspectiva histórica, sempre atual a reflexão de Alberto Venâncio Filho no livro “Das arcadas
ao bacharelismo” (1982).
[15] Os primeiros cursos jurídicos datam de 1827, quando foram criadas as Academias de Direito em São Paulo e Olinda.
[16] Cumpre esclarecer que a autora utiliza o termo “modelo central de ensino jurídico”, no entanto, utilizar-se-á neste artigo o termo
“modelo central de Educação Jurídica”, pelos motivos já elencados na Introdução.
[17] A noção de cartografia das representações sociais, utilizada como base para a construção deste “mapa” foi baseada no teórico
Boaventura de Sousa Santos (2002, p. 198).
[18] Nesse sentido, o modelo hegemônico dos cursos jurídicos, não representa, por óbvio, a sua totalidade. Do contrário estar-se-ia
negando qualquer possibilidade de transformação qualitativa. Outras possibilidades alternativas como a Assessoria Jurídica Popular e
a Extensão Popular são extremamente importantes e também ajudam a questionar esse modelo central hegemônico.
[19] Embora, obviamente, qualquer discussão curricular traga consigo uma percepção epistemológica subjacente e uma proposta
“político-pedagógica”.
[20] Os dados constam no próprio sitio do INEP/MEC.
[21] A turma é pioneira não somente no contexto brasileiro mas no âmbito internacional. Não se tem notícia de uma proposta de curso
jurídico que contemple essa relação de interligação com o campo e com a Reforma Agrária.
[22] Segundo os arts. 6º e 205 da Constituição Federal de 1988.
[23] O termo denota uma concepção de demonstração, de indicação, e não de conclusão. Como é uma experiência em movimento o
que é possível apontar é o processo.
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EDUCAÇÃO E EMANCIPAÇÃO: O DIREITO A PARTIR DA EDUCAÇÃO JURÍDICA
POPULAR.

LA EDUCACIÓN Y LA EMANCIPACIÓN: EL DERECHO DESDE LA EDUCACIÓN POPULAR
LEGAL.

Fredson Oliveira Carneiro

RESUMO
O presente artigo visa contribuir com os estudos acerca da emancipação social a partir da educação.
Entende-se aqui que o processo assim denominado advém das formulações de Paulo Freire que se estruturam
a partir de uma lógica social distinta do processo que estruturou historicamente a educação formal no Brasil.
As relações entre emancipação social e regulação social estruturam esse estudo como os seus pressupostos
conceituais, já que se demarca aqui a concepção de que foi a partir das tensões entre estas que se constituiu a
sociedade moderna. Por isso, esse estudo precede à análise das formas de educação que possam superar essa
lógica social imposta pelas tensões provocadas por tais pilares da modernidade ocidental. Pretende-se
apresentar a discussão acerca da educação como parte essencial do processo de libertação do homem das
amarras sociais que o aprisionam, bem como problematizar questões entre a educação formal e a produção
do conhecimento jurídico como formas de legitimação da dominação social. Objetiva-se também analisar a
crítica da educação jurídica popular como proposta de renovação das bases às quais se estrutura a educação
nos direitos para uma formação do jurista comprometido com transformações mais profundas na realidade
social.
PALAVRAS-CHAVES: EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO POPULAR, DIREITO, ENSINO JURÍDICO,
EMANCIPAÇÃO.

RESUMEN
Este artículo objetiva contribuir a los estudios de la emancipación social desde la educación. Se entiende aquí
que el proceso viene de las fórmulas bien conocidas de Paulo Freire que se estructuran a partir de una lógica
social diferente de los procesos históricamente estructurados de educación formal en Brasil. Las relaciones
entre la emancipación social y estructura de regulación social acá estudiado y sus supuestos conceptuales, ya
que marca el diseño de aquí, que era de las tensiones entre los que formaron la sociedad moderna. Por lo
tanto, este estudio precede al análisis de las formas de enseñanza que puedan superar esta lógica impuesta
por las tensiones sociales que surgen de estos pilares de la modernidad occidental. Se pretende presentar el
debate sobre la educación como parte del proceso de la liberación humana de las limitaciones sociales que
aprisionan y discutir cuestiones entre la educación formal y la producción de conocimiento, tales como
formas jurídicas de legitimación de la dominación social. Su objetivo es tener en cuenta también la crítica de
la educación jurídica popular como una propuesta de renovación de las bases para que la estructura de la
educación en los derechos a una formación de un jurista comprometido con cambios más profundos en la
realidad social.
PALAVRAS-CLAVE: EDUCACIÓN, EDUCACIÓN POPULAR, DERECHO, LA ENSEÑAZA DE
DERECHO, EMANCIPACIÓN

 

 

 

INTRODUÇÃO
 
Segundo Boaventura de Sousa Santos a modernidade ocidental estruturou seu desenvolvimento a

partir das tensões entre dois pilares constitutivos: o pilar da regulação social e o pilar da emancipação social.
Tais pilares são compostos por princípios que os organizam na concretude das relações humanas. Os
princípios da regulação social são: o princípio o Estado, o princípio do mercado e o princípio da
comunidade. Por sua vez, o pilar da emancipação social é constituído por três dimensões da racionalização e
secularização da vida coletiva na sociedade ocidental: a racionalidade moral-prática do direito moderno; a
racionalidade congnitivo-experimental da ciência e da técnica modernas; e por fim a racionalidade estético-
expressiva das artes e da literatura modernas. O que Boaventura aponta, entretanto é que a pretendida
relação harmoniosa que garantiria o desenvolver equiparado dos dois pilares só existiu nas formulações
idealistas.

O que se deu no plano concreto das relações sociais foi o estabelecimento de relações desiguais em
que preponderou o princípio do mercado sobre os demais princípios da regulação social subordinando tanto
o princípio do estado quanto o princípio da comunidade à sua normatização. Tal só se deu dessa forma por
conta do desenvolvimento das condições históricas que redundaram no aprofundamento das relações que
desencadearam a organização capitalista da vida individual e coletiva nas sociedades modernas. . Isso quer
dizer que ao normatizar as relações econômicas, o mercado acaba desconsiderando as demais formas de
normatização capazes de impedir o seu pleno desenvolvimento, que podem ser exemplificadas com o
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processo de flexibilização das legislações tributárias e trabalhistas dos Estados nações frente à globalização
das forças produtivas.

Ao dominar o pilar da regulação social, o princípio do mercado subjugou também todas as dimensões
do pilar da emancipação social ao que seria compatível com o desenvolvimento deste tipo de sociabilidade.
Ou seja, as formas de emancipação social modernamente consideradas são aceitáveis apenas quando não
representam alternativas à este modelo de regulação dominado pelo mercado[1].

É por isso que todas as experiências historicamente empreendidas na luta pela concretização da
emancipação social e humana resultaram falíveis, em grande parte determinada pela visão de totalidade
sistêmica já apontada por Marx desde o Manifesto Comunista, não conseguido pelas tentativas de
concretização dos ideais socialistas. Tal ficou conhecido como socialismo real e apesar dos ideais de
internacionalização que nortearam a política externa dos países socialistas esta mundialização sistêmica não
atingiu a escala global – dado que todas as formas de emancipação pretendidas esbarraram num intrincado
sistema determinado pelo mercado e mediado pelo estado. A comunidade a seu turno, como teorizada por
Rousseau, nunca existiu de forma efetiva, dado a ausência da participação popular ou quando presente a
debilidade dos instrumentos de participação direta nas decisões políticas nos regimes democráticos
representativos tipicamente capitalistas.

É nesse contexto que se insere o estudo aqui pretendido a partir da necessidade de entender o
processo de educação imerso nessas relações historicamente constituídas que redundaram numa concepção
de educação formalmente imposta nos limites anteriormente referidos. Deve-se, contudo ressaltar a produção
do conhecimento, as condições em que é produzido, para que e a que grupos sociais ele se destina.
Permeando essa análise elegeu-se o direito como uma das formas por excelência de construção do saber
tipicamente elitista promovido pelas forças que se hegemonizaram nessa ordem social em que é o direito
moderno, circunscrito à normatividade estatal, um mecanismo de controle social.

Pretende-se também aferir os limites e possibilidades do desenvolvimento de propostas contra-
hegemônicas de construção do saber que contemple um processo de educação libertador. Essa análise
resultará no estudo das propostas e críticas da educação jurídica popular na tentativa de aferir as
possibilidades emancipatórias do saber – e nesse caso do saber jurídico – a partir do seu empoderamento
pelos movimentos sociais.
 
O CONHECIMENTO
 

A espécie humana difere dos demais animais que habitam o planeta terra não só pela racionalidade
que possui, ou seja, pela autoconsciência a esta inerente, mas também pelo processo que dessa racionalidade
se desencadeia através dos objetivos – prévia ideação - impregnados nas atividades que desempenha,
previamente orientadas, para a realização de determinados fins a que se propõe. Essa capacidade de
apreensão consciente do mundo e da realidade natural e social que o constitui torna o ser humano, o mais
apto possível para uma intervenção mais profunda nessa realidade. É por isso que a atividade de
compreensão do mundo pelos seres humanos além do contato sensorial e emocional é constituída pelas
formulações conceituais e categoriais características do desenvolvimento do pensamento filosófico e
científico, elaborados a partir da superação do contato aparente com o mundo, em outras palavras, parte da
necessidade de se chegar à essência do mundo para melhor compreender sua estrutura existencial. É através
desta compreensão que torna-se possível, após a apreensão da totalidade que compõe o mundo, uma
intervenção direta nas relações que nele se afiguram a fim de transformá-las ou conservá-las.

O processo de conhecimento se constitui a partir da relação dialética que ocorre na materialidade do
mundo entre o sujeito do conhecimento e o ser, o existir que está à sua volta. Esse ser é o seu objeto. Essa
relação é sintetizada pela construção de conceitos que refletem, inclusive ideologicamente, as tensões
travadas entre esses elementos – sujeito, objeto e conceito. Contemporaneamente não se pode sustentar essa
segmentação, principalmente nas ciências sociais, da relação sujeito-objeto como outrora formulada, dado
que o entendimento do objeto de estudo como uma totalidade complexa de relações na qual o sujeito do
conhecimento está imerso evidencia a impossibilidade de separação total da realidade pelo sujeito que se
propõe a estudá-la. O desenvolvimento de formas mais elaboradas de conhecimento do mundo redundou na
criação de distinções básicas que separam totalmente as formas de produção do saber em: científico e
filosófico por um lado e vulgar por outro.

O conhecimento vulgar – denominação que já denota certa subordinação às demais formas de
produção do saber - é entendido como aquele que é produzido pelas pessoas comuns a partir das suas
experiências sensoriais com o mundo, ou seja, pelo entendimento que tem da complexidade das relações
travadas no mundo, que reproduz a compreensão de um mundo aparente, superficial, em outras palavras é o
senso comum. O conhecimento científico e filosófico por outro lado, constituídos a partir da observação do
ser existente, ganhou mais complexidade com a superação da aparência dos fenômenos, na busca pela
essência que os constitui, ainda que esta se apresente, para a dialética, como relativa, sendo o seu âmbito de
validade a realidade mesma, a história. Para tanto se propôs a superar o senso comum a partir das abstrações
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que possibilitam ao sujeito ir além das aparências assumidas pelos fenômenos, relacionando-os na busca de
sua razão de ser, para isso, esse modelo teve que se ordenar num sistema racional caracterizado pela
tradição filosófica do ocidente que assim o legitimava enquanto conhecimento científico e, portanto, criador
de um modelo de saber, ou seja, de um paradigma. 

O modo de produção do conhecimento assim modernamente constituído subjugou as outras formas
de se conceber o mundo através da imposição de uma hierarquia que o delegou a lugar de destaque. A
função que esses modos de produção do conhecimento têm é tema recorrente no debate filosófico-científico.
Desde a simples compreensão do mundo até a sua transformação são delegadas a esses processos de
construção do saber diversos objetivos, a partir de posicionamentos político-ideológicos bastante
demarcados que influenciam diretamente o rumo das resultantes produzidas por estes conhecimentos no
mundo concreto. O debate que aqui se põe é, portanto, a necessidade de se repensar o modo de produção
desses saberes, em específico o saber jurídico oficial, a partir de outras concepções metodologicamente
cravadas no pensamento dialético. 

A viabilidade desse projeto está diretamente vinculada ao amadurecimento das investigações
científicas no âmbito do direito crítico. Como forma de procurar respostas para perguntas ou problemas não
encontrados na literatura especializada no tema que se propõe a estudar, nesse caso o próprio conhecimento
jurídico, a pesquisa se funda então nas indagações quanto a determinadas formas de concepção e vivência no
mundo. Tais questionamentos se originam das inquietações provocadas pelo incômodo pairar da pretensa
homogeneidade do saber jurídico que oculta a riqueza social e acadêmica a esse entendimento não
visibilizada por diversos fatores e ocultada através de diferentes formas. Miracy Gustin apresenta - em obra
paradigmática no que se refere à pesquisa jurídica – a necessária percepção da demarcação do que é direito
para além do fenômeno jurídico estatal a partir da importância da investigação científica na busca de
possibilidades emancipatórias.  

 
As investigações no campo do Direito estarão, portanto, sempre voltadas à procura de possibilidades
emancipatórias dos grupos sociais e dos indivíduos e pelo conteúdo moral dessa emancipação. Afirma-
se, assim, que o Direito e a produção de seu conhecimento não se restringem à regulação social. Se
assim fosse, as investigações seriam desnecessárias, pois o caminho social não seria transformador. [...]
Logo, a produção do conhecimento é sempre contextualizada. Ela tem um tempo e um espaço e se
inicia pela crítica não só de seu contexto como dos próprios meios e teorias que utiliza para a produção
do conhecimento jurídico. Por essa razão, o conhecimento científico origina-se em si mesmo, por meio
de seus procedimentos e de formas sistematizadas e críticas de raciocínio, mas aspira a um
conhecimento final que promova um senso comum emancipado em relação a seus sentidos ético,
político, estético e do próprio saber que produz. (GUSTIN, M. DIAS, M. 2006, p. 7-8)
 

            Estabelecer um novo paradigma para a produção jurídica radica muito mais do que avanços no
pensar jurídico, como também no seu ensino, e como está estruturada a perspectiva educacional a partir do
direito. Pensar a educação é por isso tarefa primordial para um esboço analítico a esse respeito. Entender
minimamente como se estrutura a educação no Brasil é base sob a qual se deve debruçar para compreender
os interstícios entre a formação básica e a formação universitária no que se refere ao direito, que é a
proposta no ponto que se segue.
 
A EDUCAÇÃO

O ordenamento jurídico brasileiro expressa em seu rol normativo uma série de determinações
constitucionais quanto à educação. Reconhecida como um direito social, o que explica o seu caráter coletivo
a educação é concebida como um direito de todos e dever do Estado e da família. Para ser concretizada nas
relações sociais deve ser promovida como um processo junto à sociedade para efetivar o pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho[2].

A educação acaba desempenhando na prática social um papel parcial de formação apenas profissional,
no âmbito das relações capitalistas, para possibilitar a legitimação do sistema imposto, através de um
processo que não só visa a formação de indivíduos devidamente educados, como também da mão de obra
especializada ou não para o desenvolvimento das forças produtivas que movem as sociedades capitalistas
modernas. O que descaracteriza as determinações constitucionais quanto à formação cidadã e
desenvolvimento das potencialidades da pessoa. A definição apresentada por Emir Sader ao prefaciar A
educação para além do capital acerca das deturpações ao processo de educação na sociedade capitalista
revela um pouco dessa mesma preocupação:

 
No reino do capital, a educação é, ela mesma, uma mercadoria. Daí a crise do sistema público de
ensino, pressionado pelas demandas do capital e pelo esmagamento dos cortes de recursos dos
orçamentos públicos. Talvez nada exemplifique melhor o universo instaurado pelo neoliberalismo, em
que “tudo se vende, tudo se compra”, “tudo tem preço”, do que a mercantilização da educação. Uma
sociedade que impede a emancipação só pode transformar os espaços educacionais em shopping
centers[3],  funcionais à sua lógica do consumo e do lucro. [...] Antes disso, educação significa o
processo de “interiorização” das condições de legitimidade do sistema que explora o trabalho como
mercadoria, para induzi-los à sua aceitação passiva. Para ser outra coisa, para produzir insubordinação,
rebeldia, precisa redescobrir suas relações com o trabalho e com o mundo do trabalho, com o qual
compartilha, entre tantas coisas, a alienação. (SADER in MÉSZÁROS, 2005, p.16-17).
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Assim tem se organizado a educação formal nas sociedades capitalistas, como é o caso da sociedade
brasileira, e o que é mais preocupante é a total ausência de participação popular na organização e orientação
das políticas educacionais que os afetam diretamente através da formação de gerações inteiras sob o
paradigma educacional vigente. O nível de desarticulação do movimento estudantil, por exemplo, é desolador
dado que este não tem conseguido fazer frente às determinações do capital nos processos de
desenvolvimento das políticas educacionais. Exemplo que margeia tal situação ocorreu no ensino superior
através da aprovação do decreto-lei que instituiu o REUNI (Programa de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais) aprovado na grande maioria das universidades federais, a exemplo da Universidade
Federal da Bahia, que apesar de caminhar no sentido da valorização e fortalecimento das universidades
federais foi aprovado sem a possibilidade de estudo e discussão de suas propostas por parte do conjunto que
compõe a universidade, especialmente dos estudantes que se tornaram expectadores desse processo.

A percepção de que essa realidade é cada vez mais presente nas Instituições Federais de Ensino
Superior (IFES) é preocupante, dado que a universidade a partir de sua própria fundação enquanto
instituição acadêmica de produção do conhecimento científico deveria ser autônoma em relação aos
princípios do Estado e Mercado. Para Mészáros a denúncia deve se sustentar para além das formas
institucionalizadas da educação, incluindo principalmente as formas de internalização dos saberes
socialmente impostos.

 
A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, serviu – no seu todo – ao propósito
de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à máquina produtiva em expansão do
sistema do capital, como também gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses
dominantes, como se não pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da sociedade, seja na forma
“internalizada” (isto é, pelos indivíduos devidamente “educados” e aceitos) ou através de uma
dominação estrutural e uma subordinação hierárquica e implacavelmente impostas. (MÉSZÁROS,
2005, p.35).

 
No panorama em análise se afigura extremamente pertinente a proposta de Paulo Freire para uma

educação voltada para a libertação do ser humano, educação que o emancipe das amarras sociais que o
aprisionam historicamente. Tal se constitui enquanto pressuposto para a conscientização de ser e estar no
mundo como sujeito de si mesmo e detentor do poder transformador capaz de modificar esse mundo do qual
faz parte. Tal proposta será melhor analisada no ponto que se segue.
 
REGULAÇÃO SOCIAL VERSUS EMANCIPAÇÃO SOCIAL
           

As tensões entre os pilares constitutivos da modernidade ocidental – regulação social e emancipação
social - como apontado anteriormente compõe a base através da qual se fundam as relações sociais, políticas
e econômicas da sociedade capitalista estruturada como promotora da exclusão e da opressão da maior parte
da população dos países onde quer que tenha se estabelecido. Sempre organizado por uma elite que se
constitui em escala interna, porém conectada e subordinada (no caso brasileiro) a uma elite global, a partir da
exploração e manipulação das populações mais pobres e vulneráveis economicamente.  É através dessa
manipulação que se produz uma das mais perversas formas de dominação social que é a imposição ideológica
dos grupos sociais dominantes sob os dominados, capazes de moldar o comportamento e a vida a partir das
necessidades deste mesmo mercado em favor de sua manutenção social, bem como do status quo que é seu
fruto. Como afirma Marx no trecho que se segue:
 

Os indivíduos que constituem a classe dominante possuem entre outras coisas uma consciência, e é em
conseqüência disso que pensam; na medida em que dominam enquanto classe e determinam uma época
histórica em toda a sua extensão, é lógico que esses indivíduos dominem em todos os sentidos, que
tenham, entre outras, uma posição dominante como seres pensantes, como produtores de idéias, que
regulamentem a produção e a distribuição dos pensamentos da sua época; as suas idéias são, portanto,
as idéias dominantes da sua época. (MARX, Karl. ENGELS, F. 1976, p. 55-56) [4]
 

                Aqui se reconhece a condição da produção de conhecimento numa sociedade marcada pelas
desigualdades de classe. Marx já apontava como mostra o fragmento aqui transcrito que na sociedade
capitalista a dominação de uma classe sobre as demais se dá em todos os níveis da vida social inclusive no
que se refere à imposição de uma ideologia que também se hegemoniza com o introjetar de seus valores
pelas classes sociais dominadas como se estes valores representassem os seus anseios reais de existência
social. A educação como um processo de formação da vida social representa assim o campo por excelência
para a legitimação dos pressupostos de validade do capitalismo enquanto ordem social naturalmente
existente e inevitavelmente necessária ao desenvolvimento do ser humano.  No que relativiza Ivana Jinkings
(JINKINGS apud MÉSZARÓS, p. 13) ao apresentar o livro A educação para além do capital quando
afirma que “a história é um campo aberto de possibilidades” ao qual aqui se conflui. Ao estudar o poder da
ideologia na sociedade capitalista Mészáros afirma:
 

Nas sociedades capitalistas liberal-conservadoras do Ocidente, o discurso ideológico domina a tal
ponto a determinação de todos os valores que muito frequentemente não temos a mais leve suspeita de
que fomos levados a aceitar, sem questionamento, um determinado conjunto de valores ao qual se
poderia opor uma posição alternativa bem fundamentada, juntamente com seus comprometimentos
mais ou menos implícitos.  (MÉSZÁROS, 2004, p. 58)
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A ideologia permeia então todos os âmbitos da vida social inclusive, e principalmente, a educação. A

educação formal pretensamente destituída de seu potencial formador de ideologia não foge a essa regra,
dado que é pensada e organizada segundo os interesses históricos de determinado grupo social que a
legitima socialmente. A educação assim tratada – formal – compõe no contexto de análise aqui proposto
uma das faces de atuação do estado e também do mercado, com evidente preponderância deste último nas
determinações, inclusive curriculares, para a organização e desenvolvimento das práticas educativas numa
intrínseca relação com os padrões e a necessidade de organização do trabalho na sociedade capitalista como
aponta Mészáros na obra Educação para além do capital. Um exemplo marcante é a atuação da OAB na
formação e orientação dos conteúdos ministrados aos acadêmicos em direito no Brasil.

 
EDUCAÇÃO ENTRE A REGULAÇÃO E A EMANCIPAÇÃO

 
A educação entendida como todo o processo de formação humana capaz de tornar os sujeitos

históricos e sociais conscientes de si, dotada da complexidade que possui em suas mais diversas faces, deve
ser analisada dentro do paradigma de sua produção. Falar em educação contemporaneamente é
necessariamente falar acerca das influências modernas para a sua constituição enquanto instituição, disciplina
e coerção social. Por isso, cabe demarcar teoricamente a territorialidade espaço-temporal em que se
assentam as delimitações da educação dentro do paradigma em que é produzida.

Segundo o que se afirma no âmbito desse trabalho, de acordo com o eminente professor português
Boaventura Santos a constituição da sociedade moderna, como é concebida contemporaneamente, se deu a
partir dos conflitos entre os pilares que a constituem[5], com o que se deve pressupor o papel ou papéis
desempenhados pelos processos educacionais na conjuntura a qual se observa. Deve-se, contudo ressaltar
que ao fazer essa análise conceitual o referido autor analisa a experiência européia. Tais pressupostos
conceituais servem à análise da experiência brasileira pelo processo de colonização aqui imposto, como
propõe o presente trabalho, mas não de forma completa, dadas as distinções sociais historicamente
observadas nos diferentes países que compõem os blocos em análise. Deve-se, contudo ressaltar que nos
fenômenos sociais aqui desenvolvidos outros elementos devem ser inseridos na análise como a presença
determinante de processos de apropriação e a violência[6] que são uma constante nesse paradigma social.

Para se impor enquanto padrão hegemônico da regulação social, o princípio do mercado também
engoliu as expressões da emancipação social que passaram a ser permitidas apenas quando suas
conseqüentes rupturas não colocavam em xeque o cerne da organização social capitalista. Entretanto, cabe
ressaltar que tais movimentos emancipatórios se constituíram a partir de mobilizações e organizações sociais
que impuseram suas agendas através das pressões políticas. Exemplo maior desse processo é a conquista do
sufrágio pelas mulheres. Conquista do movimento feminista, o sufrágio feminino ampliou tanto os níveis de
subjetividade e cidadania quanto da emancipação, mas não representou uma ruptura sistêmica, ao contrário
reforçou sua reprodução social.

Os processos educacionais, a seu turno também podem ser melhor visualizados a partir desse
paradigma teórico. A educação formal, ou seja, aquela restrita ao processo de ensino legalmente estabelecida
pelo estado serviu – e ainda serve em muitos contextos – para legitimar e aprofundar as relações reguladas
pelos princípios da regulação social, especialmente o Mercado a partir de um Estado moldado aos interesses
dominantes global e regionalmente. A educação formal quando se propõe a criar os parâmetros e diretrizes
do ensino voltados para a famigerada qualificação profissional dá provas da subordinação das formas de
emancipação social à uma emancipação tutelada, ou seja, normatizada pelos princípios regulatórios que
redundam na reprodução capitalista das relações sociais. 

Contudo, dentro desse mesmo processo intrincado de organização da educação a partir de uma
perspectiva formal e burocratizada houve inúmeros processos de insubordinação contra-hegemônica que
visavam dotar a educação de um caráter mais humano, universal, público, gratuito, laico, plural,
transdisciplinar etc. Tais processos de ressignificação e reconstrução dos ideais educacionais que têm como
importantes marcos históricos o Manifesto dos pioneiros da educação nova e a militância de Paulo Freire
trouxeram à baila o debate acerca da crise da racionalidade e objetividade do processo educacional fundado
nos marcos da racionalidade da ciência e filosofia modernas. Todas essas contribuições, ressalvados as suas
possibilidades limites e históricos contribuíram como o desenvolvimento dos princípios da educação popular
que começam a redesenhar novos sentidos ao processo educacional.   

Por isso se assistem inúmeros conflitos que têm ocupado lugar de destaque nos debates teóricos
acerca da educação. Percebe-se que há movimentos hegemônicos que fundam e reproduzem a educação para
um padrão social regulado. O que afasta o processo de formação formal dos ideais emancipacionistas e
libertários. E por outro lado há a defesa ferrenha de um potencial transformador inerentemente vinculado à
educação como forma mais adequada de superação da ignorância que justifica as desigualdades cognitivas e
sociais do país que caracterizam movimentos contra-hegemônicos por uma educação libertadora com o qual
aqui se filia compatibilidade teórica.
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A EDUCAÇÃO FORMAL, O DIREITO E A CRÍTICA DA EDUCAÇÃO POPULAR
           
            Enquanto a educação formal, em sua organização moderna, caminha para um rumo regulatório, as
propostas de educação popular trilham os vieses que delegam à educação o seu potencial emancipatório. As
faces emancipatórias da educação se desenvolvem ao redor do entendimento das potencialidades críticas ao
processo de conscientização através do resgate da subjetividade individual e coletiva do educando para uma
plena compreensão do mundo à sua volta, bem como a sua transformação cidadã[7]. A construção da
cidadania e radicalização da participação popular no contexto de redemocratização política do Brasil assume
centralidade nos debates acerca da educação para o novo. O novo que emerge das transformações sociais no
país de então traz à educação os contornos possíveis para reais e profundas mudanças no paradigma social
em transição.   
            Apesar de reconhecidamente haver no sistema jurídico brasileiro toda uma ampla proposta de
garantias para a educação, a sua concretização com uma real universalização e efetivação dos princípios
constitucionais é muito mais complexa do que se afigura. Tudo isso desencadeado pela própria estrutura
social do pensamento moderno colonizado pelas expressões cognitivas do norte global. Exemplo maior é o
caso da produção do conhecimento jurídico. O direito é produzido nas universidades a partir de todo um
padrão normativo hegemônico. Tal processo de dominação se inscreve por isso no paradigma de uma
regulação social deturpada de seu modelo europeu através das experiências sociais subalternas regidas por
outras lógicas de organização social.
            É pelo exposto que se infere que a produção do direito se funda nos marcos de uma educação
puramente formal, em que as dimensões do desenvolvimento pleno e da formação para a cidadania são
deturpadas através da reprodução de um ensino voltado essencialmente para a qualificação profissional,
devendo ressalvar-se que tal qualificação se restringe apenas aos modos de reprodução social necessários à
manutenção do sistema político e econômico vigente.
            A reprodução e a secularização dessas expressões da racionalidade moderna serviram na maior parte
das teorias sociais e jurídicas para explicar a complexidade da realidade social na tentativa de controlar os
conflitos no seio da sociabilidade ocidental. Os parâmetros positivos, que se impuseram enquanto lógicas
dominantes no pensamento social moderno acabaram justificando o estado de coisas que desencadeou as
suas próprias formulações. A manutenção do status quo fez-se realidade a partir da produção do
conhecimento vinculado aos interesses hegemônicos que financiaram a sua elaboração teórica. Para
confirmar tal assertiva é só analisar como as desigualdades sociais se relacionam intrinsecamente às
desigualdades cognitivas e como tais elementos se plasmam na codificação da vida social.  
            É contra essa condição de produção cognitiva desigual e tipicamente moderna que se volta a
educação popular. Os princípios norteadores da sua produção denotam a fundamentação crítica necessária à
superação dos entraves para a construção de alternativas ao modelo hegemônico até aqui demonstrado pelas
exemplificações e caracterizações práticas do que se constrói na realidade educacional brasileira. Como
expõe ROCHA (2007):

 
A educação popular tem como pressuposto o trabalho de conscientização, agregada e articulada ao
processo organizativo da população, com o objetivo de alfabetizar e mobilizar pessoas, a fim de torná-
las capazes de compreender as injustiças que lhes são impostas e, consequentemente, reivindicar, exigir
do poder público uma intervenção efetiva para resolver problemas relacionados com a vida concreta
dos educandos. (ROCHA et al. 2007, p. 36)
 

Como demonstra BRANDÃO (1980, p. 129) “O horizonte da educação popular não é o homem
educado, é o homem convertido em classe. É o homem libertado”. É BRANDÃO (2006) que explicita a
educação popular como o saber da comunidade que se plasma num movimento político realizado pelas e
para as classes trabalhadoras. Para ele apesar de autônoma, dado que não observa os limites burocráticos da
educação formal, a educação popular luta primordialmente pela democratização do ensino. Como se percebe
no fragmento a seguir exposto:

 
Até aqui estive considerando, leitor, dois sentidos antecedentes e pouco usuais para a educação
popular: primeiro enquanto processo geral de reprodução do saber necessária a anterior divisão social
do saber, como educação da comunidade; segundo, como o trabalho político de luta pela
democratização do ensino escolar através da escola laica e pública. Considerei também como, na
sociedade desigual, o sistema formal de educação produz instruídos e excluídos, e se nutre de repetir
como retórica da educação aquilo que nega como prática na escola. (BRANDÃO, 2006, p. 55)

 
Resposta às insuficiências da educação formal, a educação popular emerge nas denominadas

Comunidades Eclesiais de Base (CEBS) vinculadas à teologia da libertação da igreja católica em consonância
com o processo de articulação dos movimentos sociais pela transição democrática e conquista de direitos
reprimidos pela ditadura militar no país. Na conjuntura da redemocratização os movimentos sociais
impulsionados num primeiro momento pela igreja católica, sindicatos e partidos políticos[8] assumem a
educação como seu pressuposto central. E é a partir dessa educação para os direitos que a práxis dos
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movimentos sociais passa a trazer a necessidade de revisar e radicalizar a concepção do fenômeno jurídico a
partir de uma função social cada vez mais fortemente expressa na Constituição Federal de 1988.       

Princípios como o desencastelamento do saber jurídico demonstram o caminho traçado para a crítica
aos próprios pilares que sustentam a produção do conhecimento no direito positivo. Outros princípios como
a socialização do saber, a formação política e a emancipação popular (ROCHA, 2007, p. 46,47 e 48)
constituem as bases sob as quais se erige uma proposta concreta de superação dos liames que conduzem o
direito a um lugar de conservadorismo e reprodução das desigualdades sociais. Contudo, como aponta
MACHADO (2009, p. 18) o conhecimento jurídico ainda está “aprisionado por uma pedagogia dogmática e
formalista” que impede a concretização dos ideais de defesa da sua reformulação. Aponta também que:

 
[...] o ensino jurídico centrado no paradigma científico do positivismo normativista e no paradigma
ideológico do liberalismo nem permite a produção de uma cultura enciclopédica e humanística,
portanto, uma cultura jurídica mais ampla e mais consistente que não se resuma apenas no ensino de
normas; nem fornece aos bacharéis em direito a formação adequada para que pudessem entender os
reais problemas políticos de seu tempo, ou os problemas específicos da realidade brasileira atual, de
modo que viessem a atuar consequentemente na conjuntura deles. (MACHADO, 2009, p. 20)
 
 

O reconhecimento da diferença, pluralidade e diversidade do mundo e das experiências sociais e
políticas nos mais diversos espaços globais demarcam as distintas concepções de mundo e de pensamento
que são cotidianamente produzidos com maior rigor metodológico ou não. Um pouco do que aqui se afirma
é o que será tratado no ponto que se segue.
 
EDUCAÇÃO E PLURALIDADE
           

Assim como se traçou até aqui a educação deve ser entendida no seu mais amplo sentido, o que
demarca uma proposta plural do processo de formação. As críticas da educação popular, bem como suas
propostas de superação da estrutura formal e burocratizada do ensino no país levaram muitos teóricos a
defender a construção de um outro ensino, uma outra prática pedagógica. A pedagogia da autonomia
fundada em marcos paradigmáticos que revelaram as possibilidades de pensar a educação sob outras
perspectivas trouxe a noção de que o ensinar é uma prática muito mais ampla e inclusiva do que se pratica
num país como o Brasil. Segundo FREIRE (2002) ensinar não só exige uma rigorosidade metódica, como
também a pesquisa, a criticidade, a rejeição a qualquer forma de discriminação, aceitação ao novo, bem
como o respeito aos saberes dos educandos.

É justamente nesse respeito, aos saberes dos educandos, que se define um dos limites através dos
quais os processos educativos, desde a formação básica à superior devem estar vinculados: a pluralidade.
Por isso uma das dimensões mais importantes nesse estudo é sem dúvida a da pluralidade. A diversidade do
mundo e das experiências sociais é tamanha que não se pode falar em um único processo de formação
educacional. Não se constitui o novo a partir do nada. O ser humano não é uma tábua rasa de experiências.
As experiências sociais, cotidianas, políticas etc. desempenham um papel crucial no desenvolvimento de uma
dada sociedade. Quanto mais desigual e injusta for a sociedade, mais serão complexas as suas relações
humanas e de apreensão cognitiva em cada um dos seus distintos grupos e classes sociais. O plural, por mais
que os projetos de homogeneização social tenham obtido êxitos estrondosos, ainda se impõe, e só se impõe
pela resistência dos saberes populares e das tradicionais formas de se conceber o mundo que persistem como
expressão dessa pluralidade e diversidade.

Reconhecer a pluralidade como elemento central para o estudo das relações sociais, nas quais a
educação é um pilar, é se posicionar contra um das principais expressões do conhecimento moderno: o
monismo da ciência como única forma legítima de explicação do mundo e no caso do direito do monopólio
do estado para a sua produção. Frutos do que outrora foi explicado a partir das tensões entre os princípios
regulatórios modernos. Contra esse paradigma cientificista Boaventura de Sousa Santos assim se expressa:

 
Esse paradigma, cuja melhor formulação tinha sido o positivismo em suas várias vertentes, assentava
nas seguintes idéias fundamentais: distinção entre sujeito e objeto [...], redução da complexidade do
mundo a leis simples suscetíveis de formulação matemática; uma concepção da realidade dominada
pelo mecanicismo determinista e da verdade como representação transparente da realidade; uma
separação absoluta entre conhecimento científico – considerado o único válido e rigoroso – e outras
formas de conhecimentos como o senso comum ou estudos humanísticos; (SANTOS, 2008, p. 25).
 

Por estar fundada em demarcações teóricas coloniais, a superação desse paradigma em crise de
legitimidade acadêmica, só poderá ser observada com um real e profundo processo de descolonização. A
descolonização como é entendida pelos estudos pós-coloniais centra-se fundamentalmente na ruptura com
tais estruturas da produção do conhecimento, com a denúncia do desperdício das experiências levada à cabo
pelo processo de legitimação social de um pensamento indolente. E é tal pensamento que através de uma
sociologia das ausências[9] produz as invisibilidades do que não deve ser considerado e verificado
cientificamente.

É nessa perspectiva que a pluralidade está emergindo como essencial para o desenvolvimento das
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sociedades contemporâneas na América do Sul. Exemplo desse reconhecimento é a própria denominação
que o Equador recebe com a sua nova constituição (2008): República plurinacional e intercultural do
Equador. A dimensão de pluralidade e interculturalidade denotam o momento histórico que demonstra a
necessidade de superação da colonização do saber e construção de outros marcos educacionais que
realmente indiquem a construção de uma cidadania ampla e profunda capaz de radicalizar a democracia para
as raias da participação popular.

Assim como expresso no art. 206 da CF/1988[10], o ensino – acredita-se aqui que a palavra mais
indicada seria educação para demonstrar que os princípios por este artigo elencados devem ser constantes
em todo o processo educacional, muito mais amplo que o ensino propriamente dito – deve radicar-se no
pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas. Só reconhecendo as especificidades de suas experiências
sociais e os processos plurais que compõem essa especificidade histórica é que um povo poderá emancipar-
se realmente, emancipação não tutelada, tampouco regulada pelos detentores do poder global, mas
construída de baixo, da sociedade e para a sociedade.

 
 
 CONCLUSÃO
 
            Propostas e projetos não faltam quando o ideal é superar as condições em que se encontra a
educação pública do Brasil. Todo o debate de universalização caminha para o alargamento das
possibilidades de qualificação da população para um novo regime democrático, agora mais maduro e sólido
do que à época de sua fundação ao fim da década de 1980. O percurso teórico até aqui delineado pressupõe
justamente a necessidade de discussão dos parâmetros educacionais levados a cabo pelas políticas públicas
educacionais no país. Propostas como as cotas sociais e raciais, apesar das distinções em cada caso, se
enquadram nessa conjuntura de mudança substancial na composição social e étnica das universidades
públicas no país através da inserção qualificada desses grupos sociais.
            A revisão crítica dos processos educacionais desde a formação básica até a educação superior deve
ser um constante exercício dos profissionais vinculados à educação. As formulações teóricas, as práticas e
métodos engendrados pela educação popular podem e possuem a legitimidade teórica e social para
desenvolver propostas consistentes para mudanças mais profundas nas grades curriculares e organização dos
cursos.
            A preocupação com o ensino superior, face mais avançada do processo educacional, ápice da
pesquisa e da extensão como práticas conjuntas dos ideais de um ensino global que contemple uma
formação mais ampla do sujeito social é fundada na atual conjuntura educacional. O Brasil assiste
atualmente a ascensão de grandes corporações privadas de ensino superior que não respondem às
determinações exigidas para um ensino de qualidade, dado que se voltam apenas à promoção de estudantes
aptos ao mercado. Contudo, propostas de fortalecimento da educação superior pública e gratuita têm se
fortalecido com a abertura de novas universidades federais ou estaduais como a UNILA – Universidade
Federal da Integração Latino-americana - em Foz do Iguaçú e de cursos novos e paradigmáticos tais quais
os bacharelados interdisciplinares criados no âmbito da ampliação da Universidade Federal da Bahia.
            Essa ampliação e qualificação do ensino superior não têm reverberado no direito com a mesma
ênfase que em outros cursos e departamentos das demais áreas do conhecimento. A produção do
conhecimento jurídico ainda se restringe aos marcos teóricos e práticos delimitados no paradigma
cientificista do século XIX.  A introdução de outras referências e práticas sociais é contemporaneamente
recebida com toda a sorte de ressalvas quando se trata de mudanças. O que se exemplifica pelo fato de
atualmente ser o Ministério da Educação o maior promotor das mudanças nos cursos jurídicos no país e
muito timidamente outros atores sociais que não o próprio estado, com exceção do caso da OAB que
tacitamente e explicitamente determina os conteúdos das disciplinas que se voltam ao exame de ordem.
            Concretizar os ideais da educação popular no direito é muito mais do que revisar a estrutura
acadêmica do curso é sobretudo resgatar as experiências desperdiçadas no que se refere às práticas sociais
que possuem efeitos jurídicos e que são reprimidas pelo estado e pela força normativa do mercado.  A
reafirmação dos ideais de universalização do ensino superior com qualidade e excelência acadêmica
comportam o necessário debate a se fazer no direito. O que se assiste na dinâmica das instituições do ensino
e pesquisa no direito é uma execrável reprodução de ordens superadas pelas dinâmicas sociais que visam
antes de mais nada a manutenção da ordem social como está. Lutar contra as formas de afastamento do
direito e sua produção jurisprudencial dos problemas reais da sociedade fundam aqui uma demarcação da
necessidade de compreender e efetivar uma função social inerente ao sistema jurídico no Brasil.

Todas as expressões sociais que caracterizam o colonialismo político, econômico, ideológico,
filosófico, científico e jurídico que ainda hoje fundam a racionalidade contemporânea estão nas bases sob as
quais se erige toda a tradição ocidental dos direitos.  Superar e reparar todas as condicionantes que
anacronicamente justificam as relações jurídicas se inicia com uma necessária reviravolta na formação
acadêmica do jurista através da defesa da construção de alternativas fundadas na realidade subalterna e
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colonizada da qual somos parte. Devendo para tanto considerar a importância dos princípios da educação
popular capazes de demonstrar o potencial emancipatório da utilização do direito como uma instância
libertadora e democrática contra as opressões e injustiças sociais.
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SOBRE MARX-ENGELS E EDUCAÇÃO: TENTATIVAS PARA ENTENDER O (NÃO-)PAPEL
DO ESTADO NO SISTEMA EDUCACIONAL

MARX-ENGELS AND EDUCATIONS: UNDERSTANDING THE STATE'S ROLE IN THE SCHOOL
SYSTEM

Felipe Bley Folly

RESUMO
O texto que abaixo segue, nasceu como idéia pretensa do autor (a qual se desfaz ao longo dos parágrafos e
suas frases, não totalmente) de desmontar a concepção de Educação que temos imbricado, cada vez mais, em
nossos diversos discursos, inclusive no jurídico. O que restou da pretensão inicial, se deve ao recurso que fiz
às idéias de Marx e Engels, a partir das quais empreendi cinco tentativas de esclarecer o tema.
Primeiramente, busquei observar em que sentido a Educação e o Ensino são utilizados na perspectiva de uma
manipulação de indivíduos, através de práticas alienadas da realidade do ser humano e do embrutecimento
deste através de exercícios laborais exploradores; momento em que se expurga da Educação qualquer
essência libertadora. Em seguida, ao aproximar Estado e capitalismo, a tentativa buscada foi a de analisar
como a conexão destes dois contribui para a criação e reprodução de um sistema educacional burocrático e
opressor, muitas vezes utilizado somente para fornecer mão-de-obra profissional. Por fim, e com aporte no
pensamento do filósofo István Mészáros, as tentativas finais seguem no exame da possível construção de
uma Educação transformadora, em conjunto com a transformação da estrutura social. Assim, a defesa por
uma conscientização popular (superação do individualismo da “Educação capitalista”) em consonância com a
construção de uma Educação entendida em seu sentido amplo (além da Educação-formal), e como isso pode
concretizar uma transformação social radical são algumas pretensões que, ao final, se fizeram presentes.
PALAVRAS-CHAVES: Pensamento de Marx-Engels; Educação, Estado e Direito; Educação além do
capital.

ABSTRACT
The present text intends to analyze a conception of Education we have been applying in different discourses,
including the juridical one. Five efforts were taken, based on the Marx-Engels thinking, in order to explain
the articles’ aim. Initially, I tried to focus on how Education and Teaching can be (mis)used to support
exploiting practices leading to a dehumanization of individuals, so the understanding of Education as practice
of freedom can be neglected. Subsequently, the analysis tried to approach State and capitalism, in order to
scrutinize how Education can be bureaucratically institutionalized only to provide labors to the industry.
Finally, based on the Istaván Mészáros thinking, we defend the construction of a critical pedagogy which
leads to a social revolution. Hence, the struggle for a popular conscientization (overcoming an individualistic
“capital-centered Education”) represents the role of an Education not only formally understood, but radically
dedicated to a social transformation.
KEYWORDS: Marx-Engels Thinking; Education, State and Law; Education Beyond Capital.

ZUSAMMENFASSUNG
The present text intends to analyze a conception of Education we have been applying in different discourses,
including the juridical one. Five efforts were taken, based on the Marx-Engels thinking, in order to explain
the articles’ aim. Initially, I tried to focus on how Education and Teaching can be (mis)used to support
exploiting practices leading to a dehumanization of individuals, so the understanding of Education as practice
of freedom can be neglected. Subsequently, the analysis tried to approach State and capitalism, in order to
scrutinize how Education can be bureaucratically institutionalized only to provide labors to the industry.
Finally, based on the Istaván Mészáros thinking, we defend the construction of a critical pedagogy which
leads to a social revolution. Hence, the struggle for a popular conscientization (overcoming an individualistic
“capital-centered Education”) represents the role of an Education not only formally understood, but radically
dedicated to a social transformation.
SCHLüSSELWöRTER: Marx-Engels Thinking; Education, State and Law; Education Beyond Capital.

INQUÉRITO PARA SABER SE O HOMEM AJUDA O HOMEM
 

O Líder do Coro – Um de nós atravessou o mar e
                              Descobriu um novo continente.

                             Mas muitos depois dele
                             Lá construíram grandes cidades com

                             Muito esforço e inteligência.
 

O Coro (responde) – Nem por isso o pão ficou mais barato.
 

O Líder do Coro – Um de nós construiu uma máquina
                             Na qual o vapor aciona uma roda, e
                                                                        [essa foi

                             A mãe de muitas outras máquinas.
                            Mas muitos trabalham nelas

                            Todos os dias.
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O Coro (responde) – Nem por isso o pão ficou mais barato.
 

O Líder do Coro – Muitos de nós já meditaram
                             Sobre a rotação da Terra ao redor do
                                                                       [Sol, sobre

                             O que vai no interior do homem, as leis
                             Universais, a composição do ar

                             E sobre os peixes no mundo do mar.
                             E descobriram

                             Grandes coisas.
 

O Coro (responde) – Nem por isso o pão ficou mais barato.
                                 Pelo contrário.

                                 A miséria aumentou em nossas cidades.
                                 E já há muito tempo

                                 Ninguém mais sabe o que é um
                                                                       [homem.

                                Por exemplo: durante o vosso vôo,
                                                                       [pelo chão
                                Rastejava um ser semelhante a vós,

                                Não como um homem!
 

(Bertolt Brecht, terceiro ato de “Peça Didática de Baden-Baden sobre o
Acordo)

 

1. PRIMEIRA TENTATIVA: EXPLICAR PORQUÊS
 
Ao primeiro lugar trago os riscos que assumo correr no presente artigo. Como ressalva inicial

gostaria de salientar a vontade real de expressar-me em primeira pessoa, a fim de evitar recalques acadêmicos
e apartar-me, ao menos em meio-termo consciente, das neutralidades científicas que tanto nos geram mal-
estar, que tanto nos brutalizam enquanto investigadores e/ou curiosos do mundo que integramos.

Ressalvo, da mesma forma, que o medo de arriscar pode gerar algumas vezes lacunas,
especialmente no que diz respeito ao pensamento de Marx e Engels, e outras vezes pode gerar erros ao
acrescentar criações visitantes não convidadas pelos dois pensadores. Por outro lado, a complementar
dialética do medo, a coragem, pode provocar neste autor algumas conclusões precipitadas, às quais já me
antecipo em um perdão científico.

Ressalvadas, então, algumas falhas de percurso, justifico o porquê da escolha e, de fato, qual o
presente tema.

Parto da análise de uma obra intitulada Crítica da Educação e do Ensino, de Karl Marx e Friedrich
Engels, obra organizada pelo francês Roger Dangville, o qual selecionou textos dos dois pensadores sobre
análises feitas acerca do papel da educação, formas de ensino, efeitos alienantes de um sistema educacional
capitalista, pensamentos que revelam algo além do discurso muito em voga de que educação representa
desenvolvimento social.

Assim, pareceu-me oportuno, em face das discussões realizadas quando do estudo de Marx,
observar qual o papel, ou qual não deve ser o papel do Estado diante da construção de um sistema
educacional por e para uma sociedade, ou justamente o contrário, quando a sociedade abstém-se de qualquer
participação devido à presença de um Estado negador de diálogos e atento somente a interesses meramente
econômicos.

Com a análise do filósofo húngaro, erradicado na Inglaterra, István Mészáros, busquei, também,
entender de que forma e em que molduras o sistema educacional vem sendo produzido e reproduzido de
acordo com os olhares de um Estado capitalista. Para isso, recorri especificamente à sua obra A Educação
para além do Capital, na qual o autor apresenta de forma estreitamente conexa ao pensamento marxiano, de
que maneira deve ser repensada a educação enquanto sistema formal e enquanto práticas assimiladas pela
sociedade, com a proposição de formas de contra-internalização das relações humanas mercantilizadas pelo
capital.

Portanto, desde uma ótica estruturada a partir de um pensamento crítico, porque interessado em
analisar a realidade concreta de resultados nefastos operados pelo capitalismo corrente, que através de uma
educação alienante sustenta sua expansão, é que se guiará o presente esboço de idéias.

A citação como epígrafe do trecho da obra teatral de Bertolt Brecht, um dos grandes mestres do
teatro do século XX, engajado em explícita luta socialista, e preocupado em fazer de seu teatro um ato
educativo, vem servir de apoio à mente sensível, ou ao coração do(a) leitor(a) do presente escrito, a fim de
que possamos repensar a estrutura econômico-política-educacional-cultural tanto local, quanto global,
reprodutora de desigualdades imensas. Já nos dizia que mesmo com a descoberta de grandes coisas, como
diz o autor, empreendidas por dúzia e meia de seres humanos, elas serviram para criar e recriar a exploração
e exclusão de dúzias e meias de milhões de outros seres humanos mundo afora.
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A nós caberia construir um pensamento-ação, ou seja, em que teoria e prática instruem-se
mutuamente, em prol de fundamentos para uma luta não-reformista ou ingênua, mas com soluções
essenciais[1] – e não formais! – e de empoderamento daqueles mais de dois bilhões que sobrevivem com
menos de dois dólares por dia[2]. Como conclui Marx em sua segunda tese, em Onze Teses sobre
Feuerbach, “é na práxis que o homem deve demonstrar a verdade, isto é, a realidade e a força, o caráter
terreno de seu pensamento.”

 
2. SEGUNDA TENTATIVA: EDUCAÇÃO E ENSINO (alienadas no olhar do capital)
 
Tem-se tornado cada vez mais recorrentes as análises realizadas a respeito da Educação e do Ensino

em diversos campos da sociedade, seja dentro da Universidade, no âmbito escolar, nos programas dos
diversos governos, nos discursos políticos, acadêmicos e na conversa-nossa-de-cada-dia.

Há uma aposta na Educação como caminho para superação da pobreza, da pequenez humana, uma
idealização que soa um tanto ingênua e pouco concreta. Como aponta Roger Dangeville, em sua introdução
à obra Crítica da Educação e Ensino, de Marx e Engels,

 
Fazendo tudo derivar do Espírito, e não das condições materiais determinadas, os
burgueses atribuem todos os males da humanidade à falta de educação das massas: a
comparação entre os rendimentos das classes cultas (privilegiadas) sugeriu-lhes, além
disso, que o remédio para a pobreza e para o desemprego é pois... a educação! Marx
ironiza sobre estes pobres paliativos que para nada contribuem senão para “abolir o
proletariado” por meio de algumas reformas, o que demonstra a sua
inconsistência...[3]

 
Desde esta ótica, a Educação se apresenta como instrumento formal de enfraquecimento popular,

em que a redução de sua interpretação a aspectos idealizados, não interventores no mundo concreto e não
compreendidos como ferramenta a ser construída de baixo para cima, ou seja, a partir do mundo da exclusão
e pobreza, corrobora e mantém um sistema educacional alienador.

Nessa linha, estrutura-se uma forma de encarar as relações no mundo de maneira alienada, sendo
que o indivíduo apenas está nele e não com ele, no qual a sua possibilidade de realizar escolhas autônomas é
praticamente nula e a tomada de consciência de que pode vir a desempenhar um papel na sociedade, sem que
seja a simples reprodução alienada do trabalho, é algo próximo a uma ilusão. Educação torna-se sinônimo de
manutenção alienante das coisas como são, um processo de mero acúmulo de conhecimentos (isso quando se
tem acesso ao ensino regular), em que até muito se sabe, mas pouco se entende.

Dentro desta lógica, Marx e Engels teceram diversas análises e estudos a respeito da Educação e do
Ensino, especificamente na Inglaterra do século XIX, momento em que a industrialização acelerava-se,
literalmente, a muito vapor e ausência de sensibilidade, e, também, sobre as reformas educacionais ocorridas
na Alemanha.

A Educação era, então, artigo raro para a maioria do proletariado, a quem pouco tempo restava
para exercer atividades diversas, sendo que a maior parte do tempo guardavam-se dentro dos ambientes
insalubres das indústrias, a repetir atos até à exaustão com a função de produzir bens materiais, em
intermináveis jornadas de trabalho. Condições de degradação da classe trabalhadora levaram, ante sua
própria precariedade, a lutas populares por melhores meios de trabalho, jornadas encurtadas, direitos
mínimos a quem pouco ganhava por muito trabalhar – todas características ainda presentes na sociedade,
mesmo porque, a lógica fundante do mercado capitalista pouco tem se alterado.

No processo de explosão da industrialização européia, que mais tarde seria exportada para as
colônias latino-americanas, o que se observava era uma intensa brutalização do humano, que passava a se
confundir com a própria máquina que operava em tom de repetição e agonia. O proletariado perdia qualquer
feição humana, pois agora se dedicava à exclusiva produção de bens para o capitalista, apropriador da mais-
valia, e não se via mais inserido na realidade imediata ao seu redor, sua vida tornava-se algo trancado entre o
real e o imaginário.

Em verdade, espanto-me em perceber o quanto tal processo segue vivo em nosso meio.
Acentuava-se o processo de divisão das coisas, afinal, a sociedade da época fragmentava-se ainda

mais, e o Estado buscava controlar os procedimentos, para que nada fugisse ao seu controle e o lucro de
poucos seguisse astronômico. Outra grande separação ocorrida envolvia a concepção de mundo das idéias (a
ciência) e mundo do trabalho, a distinção entre sensibilidade e praticidade, entre o pensar e o fazer. Como
analisa Roger Dangville

 
No mercado a explorar, a necessidade de ciência apresenta-se, evidentemente, como
a necessidade de todos, mas o saber é monopolizado por uma minoria – aquela que
teve acesso aos templos do conhecimento que são as faculdades e universidades. O
saber – separado da vida e da produção cotidiana imediata – é um segredo
destilado nos institutos, ficando o resto para a massa que é nisso iniciada apenas
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elementarmente, sem nunca lhe serem fornecidos os conhecimentos elevados. [...] A
educação burguesa parte, em conseqüência, de um princípio abstrato da produção, o
do iluminismo da Razão, que é oposto ao materialismo dialético. Assim, coloca na
base da ação humana o saber “que se aprende”, ou seja, um conceito que está
separado da vida imediata do grande número.[4] [grifo meu]

 
Restringe-se, intencionalmente, através da Educação o acesso ao conhecimento, que é dessa forma

isoladamente construído e servirá de alicerce ao sistema movido pelo capital, em que predomina a ganância
do produzir mais em menos tempo e ao menor custo, independente da situação daqueles que o produzem. O
saber é separado da vida, a ciência separada do trabalho e o ser humano de sua essência. Desse
encadeamento resta, talvez, o desprezo de si mesmo, que “é como uma serpente que corrói o nosso peito,
suga o sangue vital do nosso coração e aí instila o veneno da misantropia e do desespero.”[5]

Nesse sentido, Marx e Engels criticam a especialização dos indivíduos no processo de trabalho, que
ante as condições materiais do mundo em que vivem, terão seu desenvolvimento engessado, em que suas
capacidades se dilaceram ante a ausência de condições outras que lhe propiciem o descobrimento de outras
habilidades. A sociedade acaba composta por sujeitos individualistas e aparentemente autônomos, mas que,
na verdade, funcionam na medida em que possuem base material para isso, ou seja, confunde-se o ser
humano com o objeto que possui. Suas relações e mediações com o mundo se dão através de coisas.
Agrava-se a situação justamente porque os bens materiais encontram-se nas mãos de poucos, aos quais
seriam, dentro da lógica capitalista, proporcionadas as condições a um (suposto) pleno desenvolvimento.

Afirma-se uma alienação do ser humano em relação a si próprio e em relação ao mundo no qual está
inserido, através de um sistema sofisticado de aprendizagem, em especial em relação às escolas, em que há
uma inculcação de idéias e comportamentos pré-fabricados pelo poder estatal, com o constante afastamento
do poder criativo livre de cada um inserido em uma coletividade – a qual permanece em estado letárgico.

Os dois pensadores realizaram, também, uma análise sobre as escolas de educação profissional da
época, as quais possuíam mero escopo econômico. Eram escolas formadoras de operários hábeis em lidar
com máquinas diversas, repetidores de procedimentos exaustivos, componentes de um exército de mão-de-
obra excedente, ou seja, desenvolvidas com a frieza e ganância da sociedade industrial, a fim de dar-lhes um
treinamento bruto e brutalizante.

Ainda, mulheres e crianças passavam a ser empregadas junto às fábricas, como mão-de-obra barata.
Dessa forma, ao levar todos ao trabalho extenso e exaustivo, fragilizavam-se as relações familiares,
desestruturava-se a concepção de família e a Educação dos filhos era esquecida. Mesmo porque, como
critica Engels, “se a família da sociedade atual se dissolve, esta dissolução mostra precisamente que no fundo
não é o amor familiar que constituía o laço da família, mas o interesse privado necessariamente conservado
nesta hipócrita comunidade de bens.” [6] Assim, mais uma estrutura demonstra as contradições da sociedade
burguesa, o que denuncia não ser possível pensar a Educação das crianças dentro de tal lógica, na qual
inexiste entre os pais e filhos o mínimo de uma relação afetiva estável e sólida.[7]

Estão traçados, inicialmente, os contornos dessa lógica educacional em que prevalece o abandono
do indivíduo por si mesmo, uma alienação em detrimento de interesses opressores e ávidos pelo lucro.
Educação entendida, em sua essência, como promotora do bem-estar de poucos e loucura de milhões.

Assim, apresentadas as principais críticas realizadas por Marx e Engels a respeito de características
de uma Educação sustentada dentro da lógica do e para o capitalismo, bem como os efeitos produzidos
sobre a população-objeto, tentarei analisar o papel do Estado capitalista e seu poder sobre a conformação do
sistema educacional.

 
3. TERCEIRA TENTATIVA: ESTADO, CAPITALISMO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO
 
Empreender a tarefa de analisar a concepção de Estado para Marx e Engels não é, de fato, tarefa

simples, especialmente ante todas as influências que o seu pensamento vem sofrendo há mais de um século.
Outro aspecto relevante a se considerar, são as modificações ocorridas na própria idéia de Estado de acordo
com o avanço do capitalismo.

Mas, a meu ver, há algo de bastante permanente nisso tudo, o que seria, na verdade, a maneira
como o modo de produção capitalista tem se rearranjado para continuar a respirar, ou melhor, a sugar vidas.
O tom pode parecer dramático, talvez raivoso – afinal, dentro de nosso senso comum inculcado, falar em
concepções de socialismo ou comunismo é interpretado como maldade, ou simples rebeldia e subversão
(resquícios do discurso das ditaduras recentes) – mas o que se buscará aqui é abordar aspectos de um
sistema que ao ser controlado por poucas mãos, distante da vida concreta de sujeitos pobres (sim, porque em
países como Brasil, grande parte da população sobrevive excluída do acesso à realização de seus direitos
básicos), cria e recria uma vida vazia de sentidos – sejam de que ordem for: humanistas, espirituais,
transcendentais –, pois nem esse espaço parece mais existir em uma sociedade baseada na fabricação e
consumo interminável de bens materiais.

O Estado, nessa ótica, torna-se o gestor de uma sociedade construída sem participação direta, em
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verdade, constrói-se uma estrutura gestora, uma máquina burocrática, e Estado e burocracia se confundem.
Em verdade, “a burocracia é o Estado imaginário que flanqueia o Estado real, é o espiritualismo do
Estado.”[8] Tudo passa a ter um significado real e outro burocrático, “a burocracia tem na sua posse o
Estado, o ser espiritual da sociedade: é a sua propriedade privada.”[9]  Dessa forma, o Estado passa a
caracterizar uma estrutura distante, a ser respeitada, porque dotada de uma autoridade, princípios e
formalidades. A fetichização se concretiza e os indivíduos resignam-se a uma passividade que será
corroborada pelo sistema educacional.

 
Esta fixação da atividade social – esta consolidação de nosso próprio produto num
poder objetivo superior a nós, escapa ao nosso controle, que contraria nossas
expectativas e reduz a nada nossos cálculos – é um dos momentos capitais do
desenvolvimento que até aqui tivemos. É justamente desta contradição entre o
interesse particular e o interesse coletivo que o interesse coletivo toma, na qualidade
de Estado, uma forma autônoma, separada dos reais interesses particulares e gerais e,
ao mesmo tempo, na qualidade de uma coletividade ilusória [grifo meu], mas sempre
sobre a base real dos laços existentes, em cada conglomerado familiar e tribal – tais
como, laços de sangue, linguagem, divisão do trabalho em maior escala e outros
interesses...[10]

 
Constrói-se um poder objetivo superior, baseado em realidades imediatas, mas que ao mesmo

tempo fortalece a individualização e enfraquece a criação de vínculos coletivos. Há um interesse geral
ilusório apregoado pelo Estado e construído como discurso ideológico[11]. Uma instituição pretensamente
neutra, auto-proclamada defensora de interesses gerais, apresenta-se como a base para a promoção de uma
Educação individualista e apolítica[12].

Ainda, a partir do momento em que se passa a exaltar essa individualização, abre-se caminho para
uma exaltação de outros vínculos como os destacados Marx-Engels, por exemplo, os de sangue, de
linguagem, que utilizados para forjar laços de identidade de uma “nação”, de união dentro de um próprio
Estado – com o intuito maior de garantir sua sobrevivência e proteção ante a concorrência de um mundo
capitalista economicamente “globalizado” –, podem gerar um sistema educacional em que a exaltação da
superioridade de determinado povo, etnia e/ou cultura, torna-se algo fácil de manejar. Uma educação estatal
voltada para o afastamento do diferente, daquele que pode interferir na economia de seu país, torna-se o
grande objetivo em uma sociedade capitalista amedrontada pela invasão do estrangeiro.

O aumento das forças produtivas, o aprimoramento dos meios de produção, os resultados buscados
pela ciência, o avanço das tecnologias, as invenções, a expansão das mídias de comunicação, as reformas
implementadas por governos, por organismos internacionais (p.ex., FMI, BID), os planos de reajuste das
grandes corporações multinacionais apontam para uma proteção exaustiva do capital, ou seja, da dominação
sobre o trabalho. Conforme Marx, “como o capital está em oposição ao operário, tudo isto apenas aumenta a
dominação objetiva sobre o trabalho”[13], e como comentou Dangville a este respeito, “à medida que o
capital se acumula, o seu jugo torna-se mais pesado, aumentam a alienação e a miséria do operário. A ciência
e técnica não são portanto neutras, enquanto subsistirem as relações capitalistas e a ciência se objetivar no
capital fixo em oposição ao trabalho vivo”[14].

Dentro da lógica capitalista, com acompanhamento do Estado, produz-se uma mão-de-obra
minimamente qualificada, que domine o mínimo de uma técnica para saber operar um sistema maquinário. De
tal forma, os custos com a Educação são pífios e não se comparam aos lucros proporcionados pela produção
da força de trabalho. Em verdade, a Educação passa a ser um instrumento nivelador do ser humano, pois este
recebe uma formação medíocre que atenda somente às necessidades de atividades pouco complexas, o que
reduz os custos da produção, aumenta os lucros e desvaloriza a força de trabalho, tornando-a facilmente
substituível e descartável.[15]

Observemos estes movimentos, então, não da forma neutra como querem defender os discursos
mercadológicos dos Estados, mas sim, com uma consciência de resistência e de rompimento da lógica
opressora e excludente, que tem se expandido difusamente pela sociedade, em especial através do,  e no
âmbito educacional.

 
4. QUARTA TENTATIVA: RUPTURAS E “EDUCAÇÃO PARA ALÉM DO CAPITAL”
 
Diante das caracterizações e argumentações apresentadas nos tópicos segundo e terceiro, gostaria

agora de pensar as conseqüências e mesmo as respostas que podemos dar ao sistema capitalista, que tem
implementado um determinado modelo de Educação que lhe sustenta no poder. Sempre conscientes da busca
por uma maneira de transformação qualitativa e não de mera reforma, como nos alerta István Mészáros.

Inicialmente, importante observar a seguinte análise de Engels a respeito da situação dos
trabalhadores e como a condição de exploração é internalizada, mas ao mesmo tempo, também acredita em
uma indignação transformadora:
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Esta condenação a ser enterrado vivo na fábrica, a vigiar interminavelmente uma
máquina incansável, é sentida pelo operário como a pior das torturas. Tem de resto
um efeito absolutamente embrutecedor tanto sobre o organismo como sobre as
faculdades mentais do operário. Não se poderia inventar melhor método de
embrutecimento do que o trabalho fabril. Só revoltando-se contra o seu destino e
contra a burguesia, lhe é possível salvar a sua razão, até mesmo desenvolver e
aguçar a sua inteligência, mais do que os outros.  Mas se esta indignação contra a
burguesia não se torna o sentimento predominante nos operários, eles caem
necessariamente no alcoolismo e naquilo a que correntemente se chama a
desmoralização.[16] [grifo meu]

 
Alguns poderiam chegar a pensar que nossa realidade pouco tem a ver com o escrito àquela época

por Marx e Engels, entretanto, ela segue mais viva do que nunca. Como exemplos, possível citar países
orientais, em que manufaturas não oferecem condições mínimas aos seus trabalhadores, restando
caracterizado, inúmeras vezes, um regime de escravidão. Ainda, em países latino-americanos[17], ou no
Brasil, por exemplo, em que nas grandes cidades existem pequenas, curiosamente denominadas, facções de
roupas, que seriam fabriquetas para a confecção de roupas, empregadoras, geralmente, de estrangeiros
ilegais, dos quais são apreendidos os passaportes pelo patrão e lhes obrigam a morar no mesmo lugar em que
trabalham, em condições insalubres, com longas jornadas de trabalho e salários irrisórios. Ou ainda, em
países da rica Europa, como denunciado no livro-reportagem Gomorra, do jornalista italiano Roberto
Saviano, do qual resultou a produção de filme com mesmo título em 2008, em que o autor relata, dentre
vários outros problemas, o que está por trás da alta-costura mundial.

Eis, então, a importância de pensarmos, de fato, como seria possível a conquista por uma tomada de
consciência a respeito da situação de exploração pelo capital, na qual muitas vezes nos encontramos. E tenho
proposto aqui como “resposta”, com aporte nos referenciais citados, a luta por uma Educação
transformadora, lembrando com Mészáros, que “uma reformulação significativa da educação é inconcebível
sem a correspondente transformação do quadro social no qual as práticas educacionais da sociedade devem
cumprir as suas vitais e historicamente importantes funções de mudança.”[18] Ou seja, para que não caiamos
em meras propostas de reforma, que não extraem o radical do problema, temos que discutir, defender e
valorizar “um determinado modo de reprodução da sociedade como necessário quadro de intercâmbio
social”[19].

Há, obviamente, um sistema educacional em funcionamento a ser observado, o qual se auto-
reproduz de forma viciada e repetitiva, sem dar grande importância, sem ouvir a grande massa. Um silêncio
institucional paira na relação entre Educação e sociedade. Mészáros conclui:

 
A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, serviu – no seu
todo – ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à
máquina produtiva em expansão do sistema do capital, como também gerar e
transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes, como se não
pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da sociedade, seja na forma
“internalizada” (isto é, pelos indivíduos devidamente “educados” e aceitos) ou
através de uma dominação estrutural e uma subordinação hierárquica e
implacavelmente impostas.

 
Educação vem sendo tratada como um processo de internalização pelos indivíduos, dos princípios

norteadores do sistema em que predomina o capital. Ocorre uma aceitação direta da “posição que lhes foi
atribuída na hierarquia social, juntamente com suas expectativas ‘adequadas’ e as formas de conduta
‘certas’”[20]. Por fim, observa de forma reveladora “que a educação formal não é a força ideologicamente
primária que consolida o sistema do capital; tampouco ela é capaz de, por si só, fornecer uma alternativa
emancipadora radical.”[21] Portanto, a Educação há que ser encarada em sua totalidade, nas diversas formas
como é praticada na sociedade, caso queiramos defender e construir outros caminhos. A quebra do sistema
de internalização, proposto pelo filósofo húngaro, deve trazer consigo uma alternativa concreta e ampla.

A construção de um entendimento amplo da Educação, inclusive a partir da ótica de Marx-Engels, é
um caminho inicial para romper com a lógica excludente e alienadora que analisamos até aqui. É a maneira
de inserir a esmagadora maioria da humanidade na atividade criativa e transformadora. Isso significa dizer
que Educação é algo presente na atividade humana, e tem razão Mészáros quando cita Gramsci, para quem

 
Não há nenhuma atividade humana da qual se possa excluir qualquer intervenção
intelectual – o Homo faber não pode ser separado do Homo sapiens. Além disso,
fora do trabalho, todo homem desenvolve alguma atividade intelectual; ele é, em
outras palavras, um “filósofo”, um artista, um homem com sensibilidade; ele partilha
uma concepção do mundo, tem uma linha consciente de conduta moral, e portanto
contribui para manter ou mudar a concepção do mundo, isto é, para estimular novas
formas de pensamento.[22]
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O reconhecimento dessa força para mudança da concepção do mundo depende, em grande medida,
da intensidade que se dá o choque entre posturas hegemônicas e antagônicas. E para fortalecermos estas
diante daquelas, trata-se da “necessidade de modificar, de uma forma duradoura, o modo de internalização
historicamente prevalecente. Romper a lógica do capital no âmbito da educação é absolutamente
inconcebível sem isso.”[23] Afinal, as exclusões e opressões empreendidas pelo atual sistema já demonstram,
por si só, um atentado contra a vida de milhões de pessoas (dentre elas, talvez eu e você) para quem não se
aplica a visão de um ser humano integral, como a concepção gramsciana acima.

A visão comunista (de Marx-Engels) da sociedade seria uma coerente ferramenta a ser utilizada
nesse processo de estabelecimento de uma contra-internalização, para me utilizar da expressão de
Mészáros.[24] Marx afirma, inclusive, a respeito do pensamento científico, que este seria necessariamente
social, ou seja, recorre, também, a uma visão ampla de Educação:

 
Ainda quando realizo trabalho cientifico, etc., uma atividade que raramente posso
conduzir em associação direta com outros homens, efetuo um ato social, por ser
humano. Não é só o material de minha atividade - como a própria língua que o
pensador utiliza - que me é dado como um produto social. Minha própria existência
é uma atividade social. Por essa razão, o que eu próprio produzo, o faço para a
sociedade, e com a consciência de agir como um ser social.[25]

 
Assim estão propostos fundamentos para se compreender a Educação enquanto processo social e

coletivo, em busca da superação da sistemática imposta através de uma metodologia estanque e que
segmenta a formação do indivíduo. Realidade no momento histórico em que Marx e Engels analisavam,
especificamente, a condição do proletariado europeu, mas que ainda se arrasta entre nós, mais de um século
após a consolidação daquela lógica capitalista. Uma proposta que valoriza a integração do local e do global,
em ações nas quais os indivíduos “na sua realidade material e determinada por necessidades materiais,
conseguem produzir um sistema de trocas à escala do mundo.”[26]

 
5. QUINTA TENTATIVA: CONCLUSÕES EM ABERTO E EXEMPLOS CONCRETOS
 
Oferecer conclusões me parece sempre tarefa difícil, para não dizer impossível, por isso, escolho

deixar abertas as que aqui se apresentarem, não porque as considero fracas de significado, mas porque são,
antes de tudo, sensíveis às mutações desse mundo-de-meu-deus e às posteriores possíveis críticas e adendos
dos(as) leitores(as) deste presente aglomerado de idéias (ou de ideais?).

É coerente analisarmos, por fim, algumas formas sustentáveis e concretas, a partir dos pensamentos
trazidos nos tópicos anteriores, de práticas educacionais dentro de uma perspectiva emancipadora e política,
sem esquecer o ser humano em sua integralidade. Educação popular, justamente não no sentido criticado por
Marx, de uma Educação popular pelo Estado[27], em que este se torna mero executor e gestor burocrático
de recursos e fiscalização, mas sim aquela em que o povo é sujeito criador, apresenta-se como exterioridade
afirmada e reconhece-se enquanto sujeito participante e transformador do mundo. Nesse sentido, Marx muito
bem caracteriza o homem:

 
A apropriação sensível para os homens e pelos homens da vida e do ser humano, dos
homens objetivos, das obras humanas, não deve ser compreendida apenas ao nível do
gozo imediato, exclusivo, sob o ângulo da posse, do ter. O homem apropria-se do
seu ser universal de maneira universal, portanto enquanto homem total. Cada uma
das suas relações humanas com o mundo – a vista, o ouvido, o cheiro, o gosto, o
tato, o pensamento, a intuição, o sentimento, a vontade, a atividade, o amor, em
suma, todos os órgãos que formam a sua individualidade e que, na sua forma, são
imediatamente órgãos sociais – é, no seu comportamento objetivo ou na sua relação
com o objeto, apropriação deste. A apropriação da realidade humana, a sua relação
com o objeto é a atividade da realidade humana. Ela é portanto tão múltipla como o
são as determinações do ser humano e as suas atividades. Comporta o agir ao mesmo
tempo que o sofrer, porque o sofrimento é, no sentido humano, um prazer próprio
do homem.[28]

 
Assim, diante da percepção marxiana a respeito da amplitude do ser humano, é possível perceber

que este é ser histórico e responsável pela construção de sua realidade, nos diversos níveis pelos quais esta é
composta. Não devemos ter pena de nossa miserabilidade, da exploração que sofremos pelo mercado, pelos
jogos publicitários. Não nos resta ter dó de pedintes à rua ou olhares compassivos e tristes diante da carência
afetiva de nossa sociedade. Temos que assumir responsabilidades diante da desgraça (própria e alheia), pois
em que pese as condições materiais não serem muitas vezes favoráveis, sobre elas podemos agir. “Pelo
próprio trabalho, é possível superar a alienação com a reestruturação radical das nossas condições de
existência há muito estabelecidas e, por conseguinte, de ‘toda a nossa maneira de ser’”.[29]  

Eis que a Educação, pensada como ferramenta nessa tarefa, tem dois caminhos sobre os quais deve
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trilhar: “tanto para a elaboração de estratégias apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas de
reprodução, como para a auto-mudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar a criação de uma
ordem social metabólica radicalmente diferente.”[30] O que deve ser pensado a partir de uma luta pela
universalização da Educação, o que implica dizer que não se trata somente de Educação formal, e da
universalização do trabalho como atividade plena, na qual o indivíduo exerça suas plenas potencialidades,
sem que seja fragmentado e embrutecido pelas máquinas, como criticam Marx e Engels.[31] De tal forma,
esse processo não se dá de forma individual e isolada, depende do outro, “a natureza imediatamente sensível
para o homem é o mundo sensível humano, ou – o que é o mesmo – o fato de que o outro homem existe
concretamente para ele, porque é apenas graças ao outro que a sensibilidade de um se torna humana
sensibilidade para ele mesmo.”[32] Reconhecimento de alteridade que gera um sentido concreto de
coletividade, posto que assim se torna possível a transformação fundada na universalização da qual tratamos
aqui.

Métodos criados na América Latina, como “Yo, si puedo”[33] tem representado uma
transformação nesse sentido. São processos recentes, mas que tem apontado rumos de superação da lógica
reinante do capital. Em países como Cuba, Venezuela e Bolívia o analfabetismo está erradicado, o que já
demonstra o início de uma transformação estrutural, levando em conta as particularidades de cada país. O
chamado “método” Paulo Freire foi extensamente utilizado no Brasil, pouco antes do regime da ditadura
militar, quando foi extirpado, e à época obteve resultados bastante significativos nos denominados “Círculos
de Cultura”, como bem explica Francisco Weffort[34] em introdução feita ao livro Educação como Prática
da Liberdade, de Paulo Freire.

Em lição bastante realista o professor Mészáros chama a atenção para o fato de que “nossa tarefa
educacional é, simultaneamente, a tarefa de uma transformação social, ampla e emancipadora [...]. A
transformação social emancipadora radical requerida é inconcebível sem uma concreta e ativa contribuição
da educação no seu sentido amplo [...].”[35] Ambas devem representar uma ferramenta, caso contrário não
há transformação efetiva.

A ruptura com antigos padrões de exploração pelo capital, de reprodução de trabalhos alienantes e
exaustivos, de desvalorização da vida em suas diversas espécies, é cada vez mais crucial para a sobrevivência
humana, sua criação e reprodução. A hiperbólica acumulação de capital por pouquíssimos chega a um
extremo insustentável diante da vida do outro, que apenas tenta sobreviver, e já nem é mais escutado pelas
instâncias oficiais.
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PERFILOLOGIA DO PROFESSOR DE DIREITO: PESQUISA DE CAMPO NA GRANDE
FLORIANÓPOLIS

THE PROFILE OF THE LAW PROFESSOR: FIELD RESEARCH IN THE FLORIANÓPOLIS
DISTRICT

Adriana de Lacerda Rocha

RESUMO
Resumo: Este artigo apresenta os primeiros dados de uma pesquisa de campo sobre o perfil do professor de
Direito na grande Florianópolis. Trata-se de pesquisa realizada ao longo do segundo semestre de 2009,
durante o período letivo, em todas as faculdades particulares e a universidade pública federal; todas
localizadas na área geográfica denominada grande Florianópolis. A coleta de dados foi feita com a aplicação
de um questionário em 100% dos professores ativos e com formação jurídica, e através de registro em diário
de campo das observações feitas, além de alguns depoimentos espontâneos ouvidos durante a realização da
pesquisa: tanto de professores universitários de outras áreas quanto de pessoas ligadas à área acadêmica em
geral. O objetivo foi ir a campo para verificar se as principais hipóteses levantadas na bibliografia do ensino
jurídico nos últimos 30 anos se confirmariam ou não. Pudemos também coletar algumas informações sobre a
imagem do professor de Direito. Este trabalho trás, portanto, uma primeira análise desta pesquisa. Alguns
aspectos observados revelaram que, até o momento, determinados aspectos apontados pela pesquisa
bibliográfica permanecem até os dias de hoje.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Docência jurídica, Perfil do Professor, Grande Florianópolis

ABSTRACT
Abstract: This article presents a preliminary survey of the profile of the Law professor. The research was
done by applying a questionnaire to 100% of the Law professors and registering in a field diary the
observations and the spontaneous testimonies heard during the field research from the Law professors,
professors from other areas of study, and people related to university teaching in general, who talked about
the teaching of Law and the Law teachers profile. The aim was to check if the main hypothesis about the
teaching of Law raised in the part 30 years would be confirmed or not. We could also get information which
would picture the image of a Law professor. Therefore, this work deals with the initial analysis of this
research. Partial results, however, have revealed that some aspects of the bibliography remains until now
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1 INTRODUÇÃO

 

A escolha desta temática de investigação pode parecer, num primeiro contato, periférica ao universo
da pós-graduação em Direito, mas num detalhamento sobre o assunto é possível considerar que enfrentar
este objeto de pesquisa – o perfil do professor de Direito – implica checar o cerne do futuro do profissional
da área e o próprio direcionamento da profissão uma vez que é no âmbito universitário que se dá a formação
profissional jurídica.

                   Com relação ao papel formador do futuro profissional da área jurídica, Ventura (2004) aponta
como o professor de Direito não consegue reconhecer a sua parcela de responsabilidade em relação à
decadência e à crise do Direito hoje, especificamente no que se refere ao sistema judiciário

Ao confrontar-se com o egresso que ajudou a formar, não é raro que o docente o
critique duramente, sem reconhecer na criatura as mazelas do criador. Assim,
testemunha-se, nas “salas de professores” das Faculdades de Direito, as veementes
críticas feitas ao sistema judiciário, sem que nelas o crítico reconheça sua parcela
de responsabilidade (VENTURA, 2004, p. 2)

 

                   Libâneo (2006, apud BAZZO, 2007) descreve o ensino de graduação na universidade. Seu
comentário sobre o ensino superior ratifica a questão da aula universitária no âmbito do Direito e o papel da
docência jurídica inserido neste trabalho

 

[...] E não existe ensino em geral, existe ensino nas salas de aula. [...] Ou seja, o
aluno aprende a ser profissional e cidadão [neste espaço]. [...] É na sala de
aula que os professores exercem sua influência direta sobre a formação e o
comportamento dos alunos: sua postura em relação ao conhecimento específico
de sua matéria, aspectos do relacionamento professor-aluno. [...] seu planejamento,
sua metodologia de ensino, seus valores [...]. Na relação social que se estabelece
em sala de aula, o profissional liberal que ministra aulas –  o  engenheiro, o
advogado, arquiteto, físico, economista, veterinário, biólogo – passa a seus alunos
uma visão de mundo, uma visão das relações sociais, uma visão da profissão, ou
seja, passa uma intencionalidade em relação à formação dos futuros
profissionais que é eminentemente pedagógica (LIBÂNEO, 2006, p.1-2, apud
BAZZO, 2007, p.21, grifo nosso).

 

Desta maneira, indagamos: Quem é o professor de Direito? Qual a imagem que esta equipe
passa? Como é este professor no seu dia-a-dia docente? Ele é um professor reflexivo? Como é sua atuação
docente? A exigência legal para qualificação docente é suficiente para melhorar o perfil deste professor?

A fim de responder a estas perguntas, e partindo-se da hipótese de que o perfil do professor de
Direito revela inexistência de auto-reflexão quanto à responsabilidade de seu papel pedagógico, fomos a
campo levantar que tipo de postura este profissional tem e se a imagem consubstanciada na bibliografia
jurídica das três últimas décadas seria mito ou realidade.

      Nosso foco primou, portanto, por averiguar através de questionário aplicado aos professores com
formação jurídica que estavam efetivamente em sala de aula durante a pesquisa de campo realizada nos
segundo semestre de 2009, qual seria o perfil do professor de Direito.

O local escolhido foi a região da grande Florianópolis por ser a área onde se localiza a Universidade Federal
de Santa Catarina – UFSC à qual esta pesquisa está vinculada. O universo foi de todas as faculdades
particulares da região além da própria universidade pública.

Enquanto aplicávamos os questionários durante a pesquisa, também observamos, na medida do possível, os
professores-respondentes em sala de aula e o comportamento do corpo discente.

Com esta observação, foi possível anotar no diário de campo os acontecimentos surgidos.

O objetivo deste trabalho surgiu da premissa de que uma boa formação profissional depende do
exemplarismo docente, pois, como lembra Rubem Alves (2006) o professor também interage com os
estudantes através de uma linguagem não verbal e, a quase unanimidade dos professores está inconsciente em
relação a esta expressão física, o que faz com que este campo de interação se torne fator de desintegração,
contrariamente ao que deveria ocorrer.

Neste artigo trazemos uma primeira análise dos relatos observados durante dois momentos
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metodológicos.

Com o questionário buscamos informações sobre se, apesar do empenho legislativo, ainda
permaneceriam posturas impeditivas a uma formação docente profissional, e voltada para um profissional
ético e responsável.

Como nos lembra Ventura (2004) quando aborda a necessidade do professor de Direito se
conscientizar sobre seu papel de educador

 

trata-se apenas de permitir ao professor que ele se reconheça como um profissional da educação e com isto
perceba a necessidade de adotar uma pauta de reflexão, contínua, diversa e complementar àquela que adota
como lidador do Direito (VENTURA, 2004, p.5).

 

 A análise, de maneira alguma, é taxativa ou definitiva, mantendo-se exclusivamente com abordagem inicial
da pesquisa.

 

2. Metodologia empregada

 

      Nossa pesquisa de campo se propôs a checar in loco se a literatura sobre ensino jurídico dos
últimos 30 anos[1] estaria correta ou não em sua abordagem sobre a docência jurídica. Nossa curiosidade era
saber se este senso comum iria se confirmar através de uma pesquisa científica.

       Na fase inicial de levantamento de dados (pré-pesquisa de campo), a proposta foi obter e trazer à
baila informações a respeito de como é vista a equipe docente jurídica por ela própria, pelos profissionais do
ensino superior e pelas pessoas do mundo acadêmico.

Esta fase de observação e depoimentos espontâneos aconteceu no em 2007 e 2008 enquanto
fazia levantamento bibliográfico.

Nela fiquei atenta aos comentários a respeito dos professores de Direito em diversos ambientes e
no próprio contexto do curso de pós-graduação em Direito da UFSC e da graduação em Direito nesta
universidade federal.

                   Neste momento também busquei quem eram os autores que haviam falado sobre o ensino
jurídico no Brasil. Fiz então um levantamento bibliográfico dos autores que escreveram sobre ensino jurídico
desde a década de 80 e autores representativos sobre professor reflexivo.

                   No segundo momento metodológico sistematizei os pontos em comum de cada autor a respeito
do ensino jurídico: instrumentos sintetizadores com corpus conteudístico do ensino jurídico. Organizei o
conteúdo em tabelas correlacionando os autores.

                   Na terceira etapa metodológica defini as categorias a serem investigadas no questionário para,
em seguida, na quarta fase, elaborar o questionário resultante das categorias do terceiro momento para ser
aplicado a 100% dos professores com formação jurídica e que lecionam nos cursos de Direito da grande
Florianópolis.

                   O quinto momento metodológico foi à ida a campo para aplicar o questionário elaborado e
realizar o nosso diário de campo.

      Aqui nos propomos a apresentar alguns destes depoimentos obtidos a respeito dos professores de
Direito buscando detectar como o imaginário vê este profissional e como este perfil repercute na vida
acadêmica.

                   Além desses registros realizados em 2007 e 2008, a partir de interações e observações, e que
segundo Lüdke (1986) possuem hoje “um lugar privilegiado nas novas abordagens de pesquisa educacional”
(LÜDKE, 1986, p. 26), também fizemos um diário de campo durante a aplicação do questionário no
segundo semestre de 2009.

Neste texto, utilizamos uma análise qualitativa das observações apresentadas. A pesquisa
qualitativa de cunho etnográfico usando a técnica da observação – participante e/ou indireta – com registro
e/ou coleta de dados realizadas em diário de campo é instrumento amplamente utilizado em pesquisas de
educação (LÜDKE, 1986).

Nela o pesquisador tem um papel importante e “estão preocupados com o processo e não
simplesmente com os resultados e o produto” (TRIVIÑOS, 2009, p. 129).

O registro das observações, apesar de procurarmos manter a “especificidade do pesquisador que
observa” (MACEDO, 2006, p. 91), não foi um ato mecânico, mas estava inserido no processo de interação
com os sujeitos observados e do objeto de pesquisa em si (MACEDO, 2006).

Tais notas de observação foram feitas em pequenos blocos e folhas de papéis com espaço
suficiente para observações particulares sobre aspectos de interesse como a situação envolvida no momento
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do depoimento espontâneo.

Estas anotações de campo foram descritivas e registramos os fenômenos observados tais quais se
apresentavam enquanto participava deles como ouvinte (TRIVIÑOS, 2009, p. 155).

Segundo Macedo (2006), o diário de campo “é dispositivo de grande relevância para acessar os
imaginários envolvidos na investigação, pelo seu caráter subjetivo, intimista” (MACEDO, 2006, p134). Este
diário expande-se para além de um quadro técnico de coleta de informações tornando-se também um diário
de pesquisa orientando implicitamente a observação. 

Enfim, procuramos descrever o perfil que se apresentou para, a partir daí, verificarmos o que
pode ser feito para preencher as lacunas existentes.

3. O incentivo legislativo

                   Sabemos da necessidade formativa do professor de Direito e as ações legais que vêm sendo
tomadas no sentido de melhorar o quadro do ensino jurídico no país, principalmente no final do século XX, o
que tem contribuído para forçar a qualificação especializada desta equipe docente. 

                   Apesar de louvável e necessário o apoio legal, este caminho não é, por si só, suficiente para
transformar o perfil profissional. Para que isto ocorra, é necessário que haja autoconscientização do docente
a respeito do seu papel.

Na tentativa de reverter o quadro deficiente de formação específica para docência, a lei exige
formação em nível de extensão e pós-graduação o que vem transformando um pouco o perfil geral a partir da
introdução de professores mais envolvidos com a vida acadêmica.

Ressaltamos a importância histórica da Resolução n. 9/2004, da Câmara de Educação Superior
do Conselho Nacional de Educação, dita “pela maioria das autoridades em ensino jurídico no país como um
avanço em relação às Diretrizes Anteriores e às propostas inicialmente apresentadas pelo Estado.”
(CERQUEIRA, 2007, p. 68).

Aproximando-se da LDB (Lei n. 9394/96) a Resolução menciona diretrizes curriculares
obrigando que se ofereçam conteúdos que podem ser organizados em disciplinas, ou em combinações,
flexibilizando o currículo e contribuindo para renovação do ensino jurídico no país (RODRIGUES, 2005).

Apesar da Resolução forçar uma integração da equipe docente através do planejamento
integrado de disciplinas, módulos e atividades, ainda há, de modo geral, isolamento dos docentes
responsáveis que buscam apenas satisfação pessoal, o que quase sempre leva a improvisos e fracasso em
atingir metas propostas pelos Planos de Desenvolvimento Institucional – PDIs (RODRIGUES,
2005).flexibilizando o curranizados em disciplinas, ou em combinasuperficilalssionais transmitem e nao

Paralelamente a esta investida legal, algumas IES procuram promover “eventos supridores do
déficit de formação para a docência, confrontando-se, porém, com os desinteresses de seus quadros”
(VENTURA, 2004, p. 3). Qual postura este desinteresse revela? Tem relação com arrogância do saber por
parte dos profissionais da área de Direito cuja atividade profissional lhes basta para ser docente?

Apesar das causas apontadas por Ventura (2004) para o desinteresse (condições de trabalho
precárias, falta de perspectiva de progressão na carreira, inadequação do material de ensino específico de
Direito), questionamos sobre quais outros aspectos originariam o “descaso” para com esta qualificação.

                   As mudanças legislativas no sentido de incentivar a qualificação docente para melhor exercício
da pedagogia jurídica não altera em nada a estrutura intrínseca da equipe docente, e os depoimentos aqui
apresentados indicam que alguma mudança interna se faz necessária.

                   Esta distância entre previsão legal e prática docente revela que, até o momento, a mudança é
formal, cosmética, atuando na periferia.

                   Reconhecemos que desde a resolução n. 9/2004 houve avanços, pois forçou a preocupação com
o incentivo à profissionalização docente superior no meio acadêmico abrindo espaço para compreensão
dinâmica deste tipo de instituição: peculiar e diferenciada do trabalho fora da sala de aula.

                   Do ponto de vista benéfico, as resoluções abrem espaço que impulsiona as IES e seus
professores a concretizarem princípio constitucional[2] que estabelece que a educação visa o pleno
desenvolvimento da pessoa humana.

                   Entretanto, não é nosso foco avaliar os requisitos legais para qualificação docente, e sim fazer o
levantamento a respeito deste perfil no âmbito dos cursos de direito de modo que a atividade docente para
formação humana integral e digna independa da exigência legal e passe a ser questão de responsabilidade
intrapessoal da equipe docente.

 

4. Contextualizando a atividade docente

                  

               O professor precisa estar alerta quanto à finalidade de sua atividade docente e se está sendo útil
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para as pessoas e seu desenvolvimento.

               A complexidade humana e social que se manifesta na sala de aula favorece ambiente rico para
aprimoramento das diversas “habilidades e competências” (AGUIAR, 2004, p. 16). Apesar de a legislação
brasileira obrigar o professor a desenvolver competência e habilidades docentes, há dificuldade em colocar
em prática tal previsão.

                Aprimorar tais habilidades requer do professor capacidade para compreensão das personalidades
humanas de modo a favorecer qualidade comportamental, interacional, relacional.

                Em última análise, o professor de Direito é um educador e, como tal, necessita de formação de
educador para desempenhar bem sua tarefa.

                Podemos exemplificar a desvalorização em relação à formação docente do profissional de Direito
quando procuramos livros específicos sobre este assunto nas seções de Direito das livrarias. É raro
encontrarmos algo relacionado ao tema nestas seções específicas como mostra o depoimento abaixo ouvido
durante a procura de livros com este tema em uma livraria específica do Rio de Janeiro:

- “É impressionante! Não tem um livro sobre formação de professores de Direito na seção de
Direito, enquanto que na área de educação, onde são professores, há vários sobre isto” (Professor Mestre
em Letras, especialização em língua inglesa. Universidade particular. Foz do Iguaçu. PR.12/5/07).

                A falta de auto-conscientização e flexibilização sobre a necessidade de se capacitar para esta tarefa
específica é consubstanciada na frase de Ventura (2004)

 

No que atine às competências didáticas propriamente ditas, são raros os docentes que buscam titulação na
área da educação, assim como são raros os programas de pós-graduação em Direito que propõem uma ação
pedagógica inovadora (VENTURA, 2004, p. 15).

 

A professora ainda aponta que

 

As variadas distorções do papel desempenhado pelo professor estão, porém, diretamente relacionadas à (de)
formação jurídica hoje oferecida nas instituições brasileiras. De modo geral, os professores encaram com
naturalidade a evidencia de que ensinam Direito através da transmissão dos conteúdos que aprenderam, sem
ter, de fato, aprendido a ensinar (VENTURA, 2004, p. 1).

 

                   Paulo Freire, educador brasileiro, sempre combateu a transmissão pura e simples de
conhecimento e afirmava que quando fazemos isto ignoramos completamente o outro, pois assumimos a
condição de detentores absolutos do conhecimento.

                   Para Freire (2007), “saber ensinar” precisa ser apreendido pelo professor nas suas “razões de
ser” o que implica em ser testemunhado constantemente e, principalmente, vivenciado constantemente. Nas
palavras do autor

 

Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a
sua própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala de aula devo
estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, às
suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a
de ensinar e não a de transferir conhecimento (FREIRE, 2007, p. 47, grifo do
autor).

 

                   Ventura (2004) enfatiza que é preciso recuperar que o ensino superior de Direito é, antes tudo e
acima de tudo, uma atividade de ensino e por esta razão o professor nesta condição não é um profissional do
Direito, mas sim um profissional da educação.

                   Entendemos que para iniciar esta conscientização, o profissional precisa enxergar sua função a
partir de um querer-ser ao invés do poder-dever, uma vez que o querer-ser exige trabalho constante de auto-
reflexão sobre o papel desempenhado e sobre a formação humanista-profissional do corpo discente.[3]

                   Esta auto-reflexão implica em uma ponderação sobre a imagem que este profissional transmite
aos alunos, sobre a realidade do seu desempenho e sobre a possível necessidade de mudança: tudo pautado
na leitura que o docente faz dos anseios dos alunos (VENTURA, 2004).

                   António Nóvoa (1992), educador português, afirma que a mudança e inovação pedagógica são
dependentes do pensamento reflexivo. Por sua vez, esta autoconscientização quanto às próprias ações é
indispensável ao processo de transformação que irá repercutir na imagem existente.

                   Segundo o autor, a rigidez desencadeia resistência para se abandonar práticas adotadas, modos
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de proceder, gostos, vontades, gestos, rotinas e comportamentos, muitas vezes utilizados com sucesso ao
longo da vida profissional. Nóvoa sintetiza seu pensamento afirmando ser “impossível separar o eu
profissional do eu pessoal” (NÓVOA 1992, p. 17).

De modo geral, o professor mantém-se centrado em sua própria figura, o que gera desinteresse
para tentar a auto e heterocompreensão, reforçando, assim, a imagem autoritária que desconsidera a
“pedagogia centrada no aluno” (BECKER, 2005, p. 10). Devido às múltiplas funções, não lhe resta tempo
para se dedicar a algum tipo de reflexão sobre sua condição docente.

É preciso que haja o reconhecimento como um educador, e para tanto, o professor precisa deixar
de lado os apriorismos contraproducentes em sala de aula assim como se liberar do(s) papel(éis) de
autoridade pública ou casuístico, caso existam.

 

5. Análise preliminar dos dados

 

De um modo geral, as reações verbais e não verbais ao tema de pesquisa, na fase inicial, foram
semelhantes. Chegamos a ouvir expressões tais como: “ih...”, “xi...”, “boa sorte...” e olhares de surpresa,
espanto, descrença, até de terror a possíveis dificuldades e de como seria duro o acesso a este mundo
praticamente inexplorado.

Nesta fase, pré-aplicação do questionário, utilizamos um roteiro de registro dos depoimentos,
que consistiu na anotação do diário de campo da seguinte maneira: nome[4], profissão, formação acadêmica,
sexo, data, hora, local, contextualização anterior e posterior que desencadeou na fala do interlocutor.

Abaixo transcrevemos alguns depoimentos e observações pertinentes:

1. “(...) eles têm de perceber que aqui mudam de papel: têm de deixar de ser procurador e
serem professores” (Mestre e professora de psicologia da educação. Foz do Iguaçu. PR. 28.03.08).

2. “O pessoal de Direito é muito complicado. Acham que estão no fórum, no tribunal e não têm
de obedecer ninguém.” (Diretora. Foz do Iguaçu. PR. 28.03.08).

3. “(...) É verdade... vai falar com um procurador que ele tem de lançar o conteúdo dado em
sala de aula... Ele não quer lançar, nem aprender a fazer...” (Diretora. Foz do Iguaçu. PR. 28.03.08)[5]

4. “Meu orientador é super acessível, não se coloca em nível de superioridade, mas abaixo... e
é advogado! Ele é mais humilde. Deve ser virginiano” (Graduanda em Direito. Faculdade particular.
Florianópolis. 29/04/07).

Os relatos acima espelham a dificuldade que o profissional de Direito tem para assumir sua
função docente. Mesmo no último relato, em que verificamos um elogio, a imagem passada é que o professor
de direito é fechado e inacessível, pois o interlocutor ficou surpreendido com a atitude de um advogado ser
aberto e acessível.

Uma das teorias sociológicas que busca resposta para este comportamento é a “teoria do papel”,
formulada basicamente no pensamento americano e atribuída a William James. Esta teoria entende que os
homens buscam seus desejos a partir daquilo que a sociedade espera deles: a natureza humana quer obedecer
às regras e deseja os papéis que a sociedade lhe atribui (BERGER, 2005).

       Peter Berger (2005), sociólogo norte-americano, menciona que “a sociedade determina não só o
que fazemos, como também o que somos. Em outras palavras, a localização social não afeta apenas nossa
conduta; ela afeta também nosso ser” (BERGER, 2005, p. 107). A partir desta visão, verificamos que o
professor de Direito é afetado intrinsecamente pelo papel desempenhado no cotidiano profissional e que
transporta esse papel para sala de aula, pois não se desvincula deste ser interiorizado.

A teoria do papel, cujo conceito derivou da linguagem usada em teatro, explica que o papel é
definido como uma “resposta tipificada a uma expectativa tipificada” (BERGER, 2005, p. 108). Assim,
segundo o autor (2005), há um script pré-estabelecido pela sociedade e os “atores” precisam, apenas,
assumir seus papéis. Tais papéis possuem um padrão, segundo o qual o indivíduo agirá na situação (ou
situações) e contém neles ações, emoções e atitudes relacionadas.

O agente público (magistrado, promotor, procurador etc.) representa este papel e o assume
repetindo o script quando em sala da aula e no ambiente acadêmico: independentemente do local, ele sente e
representa este papel.

Até certo ponto, podemos verificar que o papel que ele se recusa assumir é o de professor
democrático, interativo e participativo. Pelo depoimento, parece que o papel de professor é utilizado
somente para reforçar a figura do sábio, conhecedor das leis e normas, portanto, sábio também em relação ao
papel docente sem necessidade de atualização do conhecimento.

5. “Professor de Direito não tem “mal-estar” docente, tem arrogância docente” (Mestre e
professor de inglês em curso de Letras. Faculdade particular. Foz do Iguaçu. PR. 26/11/07)[6]

            O mal-estar docente estaria ligado a fatores que revelam pressão das mudanças sociais sobre
exercício das funções de professor como, por exemplo, as novas expectativas em face do ensino e uma
avaliação negativa em relação ao trabalho do professor. Ele estaria “perdido” por não conseguir encontrar
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novos modelos de trabalho, gerando, então, este mal-estar (MARTINS, 2007).

            Podemos ainda ligar esse mal-estar à síndrome de burnout, que abrange exaustão emocional,
despersonalização e falta de envolvimento pessoal no trabalho. Tal condição se origina no desânimo e apatia
dos trabalhadores em educação caracterizando-se como uma síndrome do trabalho.

            O mal-estar docente está presente na medida em que o professor faz o movimento em busca de
mudança e atualização da sua didática e pedagogia visando melhor atender aos anseios dos alunos.

            O professor de Direito transfere para sua didática a arrogância de acreditar que é capaz de
estimular a aprendizagem ilimitadamente: arrogância desencadeada pelo poder em sala de aula. Conseqüência
disto é o pensamento de que se o aluno não aprende, a culpa é do aluno, da sua falta de formação básica, do
desinteresse pela leitura e pesquisa.

            Como não dá conta de atender à demanda discente por modernização e atualização didático-
pedagógica, defende-se nesta postura de arrogância. Lembremos que a arrogância não é sinal de
competência, nem competência implica em ser arrogante.

Outro exemplo acontece dentro da sala de aula quando o professor realiza pseudodebates. Neles,
as informações discordantes ou idéias confrontantes são relegadas, postas de lado através da repressão da
hipótese divergente à sua experiência e cuja interpretação está nas mãos do professor que detém a
informação.

Ventura (2004) aponta uma causa para o perfil de alienação, individualista e autista do professor
de Direito

 

ao adotar o que dá certo e ao descartar o que ‘não funciona’ com os alunos, muitas
vezes o professor segue um caminho que o leva, também inconscientemente, a um
perfil indesejado: ou indulgente, ou arbitrário, quase sempre amador (VENTURA,
2004, p. 13). 

 

6. “O professor de Direito só vê o salário” (Funcionária de RH. Universidade do Oeste do
Paraná - Unioeste. Campus em Foz do Iguaçu. PR. 24.09.07).[7]

7. “É que o professor de Direito faz bico (...) Advogado para dar aula, basta giz e cuspe”
(Professor livre docente aposentado da UERJ e procurador do Estado aposentado. Rio de Janeiro.
17/07/07)[8].

8. “Tomara que tenha muito candidato porque professor de Direito é uma instabilidade só.”
(Funcionário de RH. Universidade do Oeste do Paraná - Unioeste. Campus em Foz do Iguaçu. PR.
24.09.07)[9]

As enunciações acima mostram que há supervalorização quanto à questão material e da
experiência pessoal em contraposição aos valores humanos e ao comprometimento pessoal com a equipe
discente (VENTURA, 2004).

                   Entre as causas, do desinteresse pela carreira acadêmica por parte do advogado, estão a
remuneração baixa e a falta de investimento institucional para que o plano de carreira seja mais sólido e
possa lhe dar sustentabilidade estimulando o futuro profissional a dedicar-se exclusivamente a esta atividade. 

                   O professor de Direito ainda passa esta imagem e ele próprio considera a atividade como um
complemento ao seu orçamento, um status, um item a mais em seu currículo profissional, e não o principal.

                   Segundo Werneck (1992), educador brasileiro, a carreira do magistério enfrenta um tédio
profundo e marcante que, em nosso entender, repercute também no magistério jurídico.

                   Os profissionais da área de Direito utilizam como válvula de escape para os problemas (inclusive
financeiros) que a área trás, uma condição de relaxamento em relação aos deveres que a profissão requer.

                   Em relação ao magistério jurídico, esta profissão já era colocada em condição de profissão
secundária, e hoje esta condição ainda permanece gerando como conseqüência a queda ainda maior do
profissionalismo.

                   Qualquer que seja a causa do descaso, é importante destacar que a imagem apontada revela falta
de profissionalismo e que os professores de Direito não são vistos como bons profissionais neste setor
(apesar de, na maioria das vezes, serem apontados como excelentes profissionais fora do meio acadêmico).

                   Werneck (1992) faz uma previsão em relação à decadência do magistério: “ou o magistério
recobra a sua vocação e o seu profissionalismo, ou será desacreditado pela comunidade discente em muito
pouco tempo” (WERNECK, 1992, p. 34).

                   As condições mencionadas pelos informantes espelham o pacto de mediocridade (SILVA,
2004), a condição de fingimento e de mentira de que se está ensinando e alguém está aprendendo: “A teoria
do fingimento é assim. O professor pode estar em sala, no entanto, não se sabe se há algum ensino”
(WERNECK, 1992, p. 15).

                   Nesta condição de pedagogia do fingimento (WERNECK, 1992), as aparências sempre são
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privilegiadas em detrimento à realidade, onde o estar presente em aula e nada ensinar é algo fácil de fazer e
se estende também a um faz de conta em que finge-se que se paga e o profissional finge que trabalha. Esta
característica se revela nos baixos salários e na aura que a profissão tem de subemprego.

                   9. “Olhar para a realidade e fazer dessa realidade um elemento de pesquisa do Direito é
importante.”[10] (Mestre em Direito. Professor. Juiz da infância e adolescência. Universidade pública.
Florianópolis. SC. 30/08/07).

Olhar a realidade objetivando conhecer reflete postura empirista, que visa uma prática de ensino
entendida como transmissão (BECKER, 2005).

Até certo ponto, podemos considerar que a postura do professor de Direito é empirista[11], pois
esse profissional “conhece o Direito” porque “vive o Direito” em sua prática cotidiana e isto, por si só, em
sua visão, lhe qualificam 100% para a prática em sala de aula.

Ao relatar a prática docente, as respostas apontam para um mundo inatingível, com papel
desempenhado erroneamente em que a concepção de experiência é entendida como vivência (BECKER,
2005) fora da sala de aula: confunde-se capacidade conteudística com capacidade docente.

Tal vivência “significa, portanto, submissão ao meio, (...) e não a sua transformação. O sujeito
reproduz, pela experiência, o meio; não o transforma.” (BECKER, 2005, p.12).[12]

Assim, o doutor-professor passa a transmitir verdades inquestionáveis ou não criticáveis acerca
do mundo jurídico e do mundo jurídico experimentável fora da sala de aula.

As ações cobradas dos alunos, conseqüentemente, são exclusivamente reprodutivas. Não pode
haver surpresas, que são, normalmente, rechaçadas e menosprezadas.

Becker (2005) lembra que a epistemologia empirista, na maioria, inconsciente, fundamenta-se na
pedagogia da repetição, ou melhor, da reprodução, treinamento (antipedagógica, autoritária, de arrogância
didática).

Não há nesta concepção possibilidade de transformação, pois a verdade está no que ela é (a
verdade é a lei, a jurisprudência, o funcionamento da estrutura, e não o que poderia ser).

O empirismo entende que a relação com o mundo é feita por repetição, imitação ou cópia: não
há espaço para interação ou inovação.

Durante o período da pesquisa de campo propriamente dita, encontramos igualmente,
comentários que apontam para qual é a identidade que os professores de Direito possuem.

Na sua maioria, as manifestações apontam para uma não compreensão do que seja atuar como
um educador apesar de revelarem uma tentativa de ser profissional na área.

Destacamos a seguir algumas destas manifestações espontâneas:

                   A - Um professor comentando sobre a pergunta do questionário a respeito do planejamento da
aula disse: “planejamento de aula não é engessamento”. Continuou dizendo que “o plano de ensino
fazemos, pois somos obrigados, mas o plano de aula, nunca fazemos ou quase nunca” (Professor. Doutor.
Universidade Pública Federal. Florianópolis. 29/9/09).

B - Outro docente comentou acerca do questionário para o seu colega: “não é porque não há
identificação que pode mentir” (Professor. Mestre. Faculdade particular. Florianópolis. 1/10/09).

C - Ao receber o questionário, uma professora disse que responderia logo após terminar uma
atividade que faria com seus alunos, pois já tinha “terminado de passar o conteúdo”. E aí se virou para sua
colega que estava na sala dos professores e em tom de espanto disse: “você acredita que já terminei o
conteúdo?” (Faculdade particular. Florianópolis. 5/10/09).

D - Em outra situação, durante o intervalo de aulas, um professor, indignado com a situação de
desdém dos alunos, comentou com seu colega: “eu não sou vingativo mas teve uma turma que me
perturbou, daí eu dei uma prova pra ferrar” (Professor. Mestre. Faculdade particular. Florianópolis.
5/10/09).

E - Durante outro momento da pesquisa de campo, uma professora da área de comunicação me
perguntou por que aplicava o questionário aos professores de Direito e depois de ouvir minha explicação
sobre a pesquisa do perfil desta equipe, disse: “são todos metidos, de nariz em pé, chatos, mas bem
arrumados. Professor de Direito é uma coisa estranha! Eles estão sempre empinados”. (Professor.
Especialista. Faculdade particular. Florianópolis. 7/10/09).

F - Ao se direcionar para a sala de aula um professor comentou em tom de brincadeira com o
colega: “deixa eu ir começar logo, pois vou terminar cedo pois tenho um compromisso na OAB mais
tarde” (Professor. Faculdade particular. Florianópolis. 20/10/09).

G - Um professor conversava com seu colega e em tom de orgulho disse: “na minha aula exijo
silêncio absoluto: ou falo eu ou falam eles. Alguém tem de falar e quebrar o silêncio e sou eu quem fala. Se
não fizer assim, eles começam o ‘falatório’ e atrapalham. Na minha sala o silencio é tal que até o
passarinho cantando me perturba.” (Professor. Mestre. Faculdade particular. Florianópolis. 20/10/09).

H - Em resposta a este comentário acima, uma outra professora da mesma faculdade disse,
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também orgulhosa de sua didática: “na minha sala, ‘coitados’, eles nem conseguem falar pois falo sem
parar! Eles tentam perguntar mas falo: ‘espera aí, quando acabar de falar tudo, vocês perguntam’. E aí
continuo falando e jogando conteúdo e só no final eles conseguem perguntar alguma coisa...e quando dá
tempo pra isto”. (Professora. Especialista. Florianópolis. 20/10/09)

I - Uma professora durante um intervalo disse à sua amiga: “eu já acabei o conteúdo. Como
acabei, vou dar um trabalho, uma atividade... vou fazer o quê, né?” (Professora. Especialista. Faculdade
particular. Florianópolis. 20/10/09).

J – Enquanto aguardava na sala dos professores os docentes para entrega do questionário, e na
medida em que não chegavam, uma professora de Direito falou comigo: “os professores de Direito não
interagem, são isolados. Por isto não aparecem na sala dos professores. Os juízes-professores então... nem
se fala...” (Professora. Mestre. Faculdade particular. Florianópolis. 26/10/09).

K - Ao perguntar a um dos funcionários de uma das faculdades pesquisadas sobre como poderia
encontrar alguns dos professores da listagem, ele me respondeu: “Ah! Muitos deles vão direto pra sala,
cortam o intervalo, saem mais cedo e nem passam por aqui. A gente não vê!” (Faculdade particular.
Florianópolis. 26/10/09).

Os depoimentos corroboram algumas das questões encontradas na pesquisa bibliográfica a
respeito do ensino jurídico, dentre elas:

a)      O professor de Direito não tem formação pedagógica (RODRIGUES, 1993, p. 16);

b)      O professor de Direito, na sua ação docente, atua empiricamente (VENTURA, 2004, p.9);

c)      O professor de Direito foca sua atividade docente em si mesmo (WARAT, 2004, p. 417);

d)     O professor de Direito não se preocupa com uma conduta ética / não considera a conduta
ética na sua atividade docente (JUNQUEIRA, 1999, p. 158);

e)      O professor de Direito considera sua docência como uma atividade secundária,
complementar à atividade profissional principal (AGUIAR, 2004, p.212);

f)       A titulação por si só não qualifica, não gera as competências necessárias ao professor de
direito (COLAÇO, 2006, p. 14);

g)      O professor de Direito utiliza, predominantemente a aula conferência, o estilo coimbrão,
dogmático (ARRUDA JR, 1989, p. 65);

h)      O professor de Direito não tem o hábito de preparar suas aulas (VENTURA, 2004, p. 11);

i)        O professor de Direito é arrogante (o dono da verdade) (WARAT, 2004, p. 410);

j)        A atividade docente utiliza predominantemente a educação bancária (JUNIOR, 2001, p. 12);

k)      O professor de Direito não se reconhece como um profissional da educação (VENTURA,
2004, p.5);

l)        O professor de Direito utiliza o pacto de mediocridade e estratégias terroristas
(RODRIGUES, 1988, p. 44).

Nesta amostra de relatos, até certo ponto pessimista em relação ao docente de Direito,
encontramos exceções que trazem esperança e indicam que alguma diferença está ocorrendo. Não
poderíamos deixar de apontá-los, pois educar requer sempre otimismo e esperança de que o novo é possível.

Basta despojamento e vontade para fazer diferente:

A - “Eu sempre critiquei professor que lê artigo no curso de Direito, então, não vou ficar aqui
lendo as normas da ABNT (...).” (Professor Doutor em Direito. Universidade Pública Federal. Florianópolis.
1/06/07)[13].

Esta frase revela coerência e aproximação entre teoria e prática docente numa crítica construtiva
ao modelo de aula expositiva e coragem para não repetir o modelo pré-existente mantenedor do tipo de aula
tradicional.

Na situação acima, houve aquilo que Freire (2007) define como “corporeificação das palavras
pelo exemplo” (FREIRE, 2007, p. 34), pois ensinar para ele exige que se faça o que se pensa e se fala.

B - “Não vou expor o aluno” (Professora. Doutora em Direito. Universidade Pública Federal.
Florianópolis. 20/04/07)[14].

A postura da professora demonstra “seriedade e afetividade” que para Freire (2007), não pode
haver separação radical, já que o bom professor sabe que “ensinar exige querer bem aos educandos”
(FREIRE, 2007, p. 141).

O educador deve compreender que afetividade e cognoscibilidade são indissociáveis. Cabe ao
professor não deixar que sua afetividade afete o cumprimento ético de seu dever de professor no exercício da
autoridade (FREIRE, 2007).

Neste caso, há clima de respeito que autentica o caráter formador do espaço pedagógico
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(FREIRE, 2007).

C - “(...) Foi a forma encontrada para que se pudesse resolver os problemas de todos os alunos
que me procuraram nas últimas semanas. Mudei toda a minha programação pessoal, que foi invertida e
ampliada (...)”[15](Professor. Doutor em Direito. Universidade Pública Federal. Florianópolis. 4/6/07).

Revela despojamento, desprendimento, flexibilidade e acessibilidade sem, entretanto perder a
autoridade e o comando: disponibilidade para o diálogo (FREIRE, 2007, p. 135).

Esta condição representou exercício de autoridade democrática que cria ambiente para a
construção da disciplina que não minimiza, em nada, o exercício da liberdade docente e discente.

Na condição de professor-educador é mister criar clima para que floresça o aprendizado da
autonomia de maneira prática, e não somente pela teoria.

                   Lembramos que neste trabalho fizemos uma primeira leitura das observações constantes tanto da
fase pré-pesquisa de campo quanto do diário de campo. A análise detalhada e conclusiva da pesquisa incluirá
ainda as respostas dos professores respondentes ao questionário aplicado no quinto momento metodológico.
Só após este detalhamento será possível afirmar com precisão se as hipóteses bibliográficas categorizadas se
confirmaram ou não.

6 CONCLUSÃO

Certamente não podemos afirmar que há conclusão, pois o predomínio da análise foi o de iniciar
um movimento questionador, um ensaio interpretativo, principalmente, de pensamento quanto ao tema de
pesquisa.

Neste artigo, desenvolvemos basicamente algumas reflexões sobre o professor de Direito tendo
como base os relatos colhidos através de observações espontâneas sobre este profissional. 

Não objetivamos neste trabalho detalhar aspectos didático-pedagógicos, mas ressaltar que as
imagens observadas revelam a necessidade de investigarmos outros aspectos relacionados a esta questão,
procurando, com isto, reforçar a idéia de que certas atualizações docentes precisam ser aceleradas.

Reunimos depoimentos que mostraram certa conseqüência acerca da imagem que a categoria
possui e passa.

Neles, verificamos que a ilusão da auto-suficiência docente transparece em palavras e se revela por gestos,
posturas e olhares. Permanece uma postura dicotômica, em que a distância entre a teoria e a prática ainda é
muito grande.

Apesar do impulso que a Resolução n. 9/2004 trouxe, parece que a preocupação não ultrapassou a letra da
lei, não comoveu intrinsecamente a personalidade docente.

Procuramos ressaltar a importância de se expandir ao máximo a auto-percepção no processo docente, pois a
obrigatoriedade legal não é suficiente para concretizar uma transformação ampla.

O professor precisa reforçar o compromisso com seu público – os estudantes – e substituir suas próprias
preocupações pela responsabilidade social que eles têm. A teática[16] da reflexão permitirá ao professor-
profissional e ao profissional-professor[17] do Direito o exercício da docência jurídica integral, autônoma e
responsável.
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[1] Para esta compilação das informações, selecionamos os autores mais representativos na área do ensino
jurídico.

[2] Previsto no art. 205 da Constituição Federal: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

[3] Paulo Freire aponta que o principal momento da formação de professores é o da “reflexão crítica sobre a
prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”
(FREIRE, 2007, p. 39).

[4] A fim de preservar o anonimato dos interlocutores, esta informação foi retirada deste trabalho.

[5] Estes comentários foram proferidos após reunião com equipe de avaliadores do MEC que se reuniram
com equipe de professores para checarem possibilidade de autorização de novo curso. A informação de
ambos interlocutores foi dada após comentário de um professor mestre do curso de Letras da faculdade
particular em que dizia que a equipe deste curso não dava problemas, era integrada, unida, coesa, com um
trabalho conjunto e cujas tais características os avaliadores do MEC destacaram ser importantes.

[6] Comentário feito após leitura de trecho de livro que mencionava a crise de identidade que o mal-estar
docente gerava.

[7] Informação passada pela funcionária pública após comentário pessoal da pesquisadora sobre o tema de
pesquisa ser o perfil do professor de direito e durante pedido de informação sobre processo seletivo de
concurso público para função de professor em Direito da universidade.

[8] O informante fez a referência transcrita após resposta da pesquisadora sobre o tema de pesquisa da tese de
doutora sobre o perfil do professor de direito.

[9] O informante complementou comentário de sua colega em relação à falta de compromisso do professor de
direito em relação à aula e o ensino durante o pedido de informação da pesquisadora sobre concurso público
para professor na Unioeste, campus de Foz do Iguaçu.

[10] Anotação feita pela autora durante debate realizado em seminário de pesquisa no curso de pós-graduação
em direito, nível de doutorado.

[11] Becker afirma que o conhecimento na visão empirista decorre do mundo do objeto (físico ou social) e
este mundo é determinante do sujeito. Frases do tipo “conheço uma cidade porque a vi”, “conheço uma
música porque a ouvi” representam este pensamento empírico (BECKER, 2005, p. 12).

[12] Becker reforça que o modelo empirista implica na penetração do objeto na subjetividade que, no caso em
análise, dos papéis interiorizados e transportados completamente para sala de aula. Idem, p 333.

[13] Informação anotada durante aula de pós-graduação em Direito, nível de mestrado cujo assunto era
metodologia da pesquisa.

[14] A interlocutora fez referência à exigência de produtividade, publicação, que se coloca nos cursos de pós-
graduação hoje e que leva os professores a publicarem vários trabalhos cujas pesquisas ainda estão imaturas.
Na visão dela esta condição expõe desnecessariamente o aluno pois, futuramente irá se arrepender do que
escreveu.

[15] Informação obtida por e-mail enviado aos alunos sobre a mudança de disciplinas e de conteúdo
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programático para adequar às necessidades dos alunos e atender aos seus pedidos.

[16] Neologismo da ciência Conscienciologia que significa teoria+prática. (ARAÚJO, 2005, p. 147).

[17] Estes termos são utilizados por autores que comentam tanto o ensino superior quanto a docência jurídica
e se referem aos professores com dedicação exclusiva no ensino superior sem outra atividade profissional
além da docência, e àqueles que têm uma atividade profissional extra-classe e somam a ela a docência.
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PÓS-GRADUAÇÃO E TRABALHO DOCENTE: COMO ESTÃO OS DOUTORES EM DIREITO?

PS-GRADUAOE TEACHING JOB: HOW THE DOCTORS IN LAW ESTO?

Adelino José de Carvalho Dias

RESUMO
O artigo trata de pesquisa iniciada investigando o trabalho docente realizado pelos professores egressos dos
programas de Doutorado em Direito na região sudeste do país a partir de 2007, enfatizando em que medida
o acesso à titulação elevada alterou as condições de trabalho deste professor. O texto destaca a importância
de se compreender a categoria trabalho e de sua centralidade na organização da sociedade atual, mais
particularmente do trabalho docente. Interessado em tratar desta discussão a partir do trabalho realizado
pelos doutores nos cursos de graduação em Direito da região pesquisada, o artigo analisa as reformas por
que passa o Estado em face da reestruturação produtiva do capital e discute os conceitos de
“empregabilidade” e “produtivismo acadêmico” em meio a este processo.
PALAVRAS-CHAVES: Trabalho docente. Pós-graduação. Empregabilidade. Produtivismo acadêmico.

ABSTRACT
This article describes a research that investigates teaching work done by professors coming from doctorate
programs in Brazil Southeast from 2007 on, emphasizing in which measure acces to high-level degree has
changed their work conditions. It points out the importance of understanding the category work – especially
teaching work - and its centrality in the organization of present-day society. .Interested in approaching this
discussion based on the work done by these doctors in Law Schools located within the research area, the
article analizes State reforms in view of capital productive re-structruration and discusses the concepts of
“employability” and “academic productivism” amidst this process.
KEYWORDS: Teaching work. Post-graduate. Employability. Academic productivism.

INTRODUÇÃO

 

As preocupações anunciadas neste artigo estão contempladas em projeto de pesquisa apresentado
no final do ano de 2009 ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal
de Uberlândia (FACED/UFU), no qual se pretende investigar o trabalho docente desempenhado pelos
egressos dos programas de doutorado em Direito da região sudeste do país nos últimos anos. Agora em fase
de implementação, os estudos serão orientados em sede de doutoramento no mesmo Programa.

A pesquisa recém iniciada tem amparo em intenso debate teórico sobre o trabalho na sociedade
atual, pressupondo que a discussão acerca desta categoria é contribuição importante para a formação crítica
de todo pesquisador, mais ainda àquele que já atua como docente nos cursos jurídicos do Brasil que, por
tradição, furta-se à reflexão de natureza sociológica sobre sua profissão. As indagações que sustentam a
pesquisa têm seu lugar se considerarmos que o reconhecimento da importância do trabalho que se realiza é
condição determinante na formação da identidade de quem o realiza, interferindo sem dúvida no seu
cotidiano acadêmico e transformando sua prática pedagógica.

Para além da discussão que envolve a expansão dos programas de pós-graduação scricto sensu em
Direito que se encontra em curso[1] no Brasil e a queda de qualidade semelhante àquela havida a partir da
expansão desenfreada da oferta de cursos de graduação em Direito que ocorreu a partir dos anos 1990, a
relação existente entre os programas de pós-graduação e o trabalho desempenhado pelos docentes que atuam
nos cursos de graduação em Direito permite refletir de maneira mais próxima sobre as relações de trabalho
dos novos doutores em Direito que atuam na educação jurídica, interessando descobrir como se inserem na
condição de professores pesquisadores nos ambientes de trabalho e em que medida se identificam com as
atividades acadêmicas que passaram a desempenhar após a titulação alcançada.

Para empreender tal análise é necessário saber quem são os docentes que se doutoraram em Direito
na região sudeste do Brasil desde 2007 nos 12 (doze) programas reconhecidos pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Ainda que dependente dos instrumentos de
investigação que serão construídos, interessa saber quantos são e onde estão, investigando acerca do regime
de trabalho a que estão submetidos na perspectiva de diagnosticar que atividades desempenham nos
respectivos espaços acadêmicos. A pretensão é que os instrumentos de investigação permitam conhecer o
trabalho docente realizado, discriminando-se, por exemplo, as atividades de gestão acadêmica que executam,
a carga horária que possuem em sala de aula, os projetos de pesquisa a que estão vinculados e a consequente
produção acadêmica.

 

A COMPREENSÃO DA CATEGORIA TRABALHO

 

À parte as informações que serão conhecidas, a pesquisa pode demonstrar como foram alteradas as
relações de trabalho do docente em Direito que atua em um curso jurídico egresso de um dos programas de
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doutorado e, por extensão, como este professor passou a refletir sobre a natureza do seu ofício. O estudo
permitirá analisar, dentre outros aspectos, em que medida a titulação alcançada impactou a vida acadêmica
destes profissionais, ampliando-a qualitativamente ou, por hipótese, precarizando-a ainda mais, cabendo
pensar ainda se este docente, independente da área de pesquisa em que se doutorou, analisa a condição
sociológica de seu trabalho na atualidade, considerando-o central nas relações sociais que estabelece.

A reflexão sobre este tema exige o envolvimento no debate sobre as transformações por que passa o
capitalismo nas décadas recentes, cuja compreensão dos conflitos presentes deve ser pensada não mediante
uma perspectiva conjuntural e restrita à localidade em que os episódios acontecem.

Antes, significa também a valorização da categoria trabalho como meio de análise e o
convencimento de que o objeto a ser pesquisado pertence a um conjunto sistêmico em que estão as
informações a serem reveladas, independentemente se verificadas no interior desta ou daquela unidade de
ensino, tornando como pouco relevante se diagnosticadas nesta ou noutra cidade da região ou, ainda, em
qualquer localidade que reúna um agrupamento humano que vive do trabalho nos dias atuais, já que,
qualquer que seja ele, não poderá restar indiferente aos inéditos desafios pautados pela contínua organização
do capital.

Em meio à discussão sobre o posto que o trabalho ocupa na sociedade contemporânea há, inclusive,
posições teóricas que vaticinam sobre o seu fim. Estas, ainda que contribuam para a compreensão do
conjunto da reestruturação produtiva, têm como padrão de análise a estrutura produtiva vigente no século
passado, mais exatamente nas últimas décadas daquele século, período no qual vigorou na Europa a
constituição do chamado Estado de Bem-Estar Social, também chamado de Welfare State.

Ressalte-se, por oportuno que, à época da implantação deste modelo – o que pressupunha a adoção
de métodos de intervenção do Estado na economia, de modo a mitigar as desigualdades inerentes na relação
entre o capital e o trabalho - privilegiava-se a avaliação da categoria trabalho quase sempre sob sua
manifestação assalariada, ao entendimento de que seria o salário a forma comum e geral de valorizá-lo.

Logo, tendo alcançado a centralidade nas sociedades capitalistas em período não tão recente, o
desempenho desta categoria na avaliação da sociedade como um todo passou a ser reavaliado quando a
reestruturação capitalista atingiu suas formas tradicionais de realização, definindo um novo cenário onde o
desemprego, o subemprego e toda sorte de meios precarizantes o atingem.

Dentre autores que advogaram a tese do "fim do trabalho", destacam-se os escritos do francês
André Gorz acerca das conseqüências anunciadas pela redução do emprego industrial e pela ampliação de
atividades em serviços. A análise deste autor, no entanto, parte da premissa de que o trabalho assalariado,
representado em regra pela existência do emprego, não teria outro destino senão ser expurgado da vida
societal, o que ocorreria em favor da edificação de uma sociedade na qual o tempo estaria liberado para a
realização das mais diversas tarefas e ainda se oporia à inevitável sociedade do desemprego. Neste sentido
(GORZ, 1987, P.11)

[...] abolir o trabalho não significa [...] abolir a necessidade do esforço, o desejo de
atividade, o amor à obra, a necessidade de cooperar com os outros e de se tornar útil à
coletividade. Implica trabalhar menos para viver mais, poder realizar por si mesmo muitas
coisas que o dinheiro não pode comprar e mesmo uma parte das coisas que ele
atualmente compra.

Ocorre que, aparentemente otimista quanto ao destino humano, a argumentação de Gorz enredou-
se por uma seara de análise bastante precária na medida em que não reconheceu aos trabalhadores a
condição de eles mesmos serem os sujeitos de sua própria mudança social. No entanto, os indicadores
econômicos e sociais que se acumularam nas décadas posteriores à elaboração teórica de Gorz não
permitiram que suas idéias fossem sustentadas, especialmente pela permanência do modus vivendi da
sociedade capitalista e pela explosão do desemprego que se assiste no mundo atual.

Em sentido diverso à abordagem de André Gorz, no entanto, há outras análises que, mesmo
reconhecendo a evidente diminuição do emprego na modalidade assalariada, são incisivas em alardear que o
fim do trabalho não está no horizonte das investidas do capitalismo e que tampouco a atividade laboral tenha
perdido o valor social que lhe é inerente, sobretudo porque se mantém como elemento fundamental na
estruturação das sociedades atuais e porque são inquestionáveis e evidentes as mais diversas relações de
subordinação do trabalho ao capital mantidas e espalhadas pelo planeta.

Dentre as análises desta questão, destaca-se a elaborada por Robert Castel em razão da
argumentação que realiza situando o trabalho como fator central e responsável pelas transformações do
capitalismo no final do século passado e princípio deste. Para este autor, antes de sentenciar sobre o seu
suposto fim e engrossar o réquiem daqueles que apenas exaltam os benefícios da globalização, é necessário
atentar para os processos de instabilidade que atingem o trabalho na atualidade e pensar a sociedade a partir
das crescentes manifestações de precariedade e exclusão das formas de trabalho a que os homens estão
submetidos.

Castel vale-se do termo desfiliação quando se refere às novas situações em que surgem os
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trabalhadores sem trabalho, visíveis nas grandes levas da população que sequer podem ser considerados
como forças sociais, já que também se tornaram alijados dos espaços de manifestação política. O termo por
ele cunhado significa que o cenário atual determina mais que a exclusão social dos trabalhadores na medida
em que o próprio trabalho é posto em xeque quanto à sua tarefa de integrar os homens à sociedade em que
vivem. Assim (CASTEL, 1998, p. 26)

Falar de desfiliação não é ratificar uma ruptura, mas reconstituir um percurso. A noção
pertence ao mesmo campo semântico que a dissociação, a desqualificação ou a
invalidação social. [Já], a exclusão é estanque. Designa [...] estados de privação.

Por este olhar mais abrangente e crítico, o foco de análise não deve se limitar à verificação de
estatísticas supostamente conclusivas que dimensionam a quantidade de mão de obra empregada, a este ou
aquele indicador numérico que atesta a diminuição do assalariamento no mundo moderno.

Tão importante quanto é pensar sobre as formas atuais em que o conjunto da sociedade se organiza
e sobre as conseqüências da perda de antigos liames determinados pelas relações de trabalho vigentes no
último quartel do século passado. Castel informa que a incessante exigência pela diminuição dos custos
produtivos leva à desvalorização do preço da força de trabalho e à valorização da eficácia produtiva a
qualquer custo, quase sempre pago pelas crescentes manifestações de desemprego, individualização e
precarização do trabalho.

Dentre estas conseqüências, não há dúvida de que a primeira, o desemprego, é a manifestação mais
visível deste processo, expressando-se cotidianamente nos lugares de trabalho do planeta inteiro como um
espectro que a todos assusta.  As recentes revoltas de cunho social que ocorreram de forma espontânea ou
que foram conduzidas pelos chamados grupos anti-globalização são evidências deste grave cenário.

A segunda conseqüência são os efeitos que as práticas de flexibilização impõem às tradicionais
formas de regulação coletiva, repercutindo no que Castel chama de individualismo negativo na medida em
que modificam os antigos hábitos de trabalho, transformando-os de coletivos a celulares, representados de
maneira emblemática pelas práticas vigentes no mundo todo de imposição de contratos individuais de
trabalho independentemente da forma e do histórico das relações laborais existentes.

A terceira conseqüência apontada por Castel diz respeito ao interesse mais próximo deste artigo, já
que cada vez mais presente nos ambientes de trabalho em que a atividade docente se realiza, não sendo
estranho ao universo das instituições que ofertam os cursos jurídicos. Considerada por ele a mais importante,
a precarização do trabalho se apresenta sob as mais diversas formas de realização desta atividade humana
que, de homogênea a partir do processo de industrialização, agora se revela sob uma heterogeneidade
crescente e determinada pelas novas exigências do capitalismo mundial, em especial pela inserção das novas
tecnologias no ambiente produtivo.

A preocupação deste autor é quanto ao futuro de uma civilização que se edificou pelo trabalho,
estabelecendo elos de proteção por meio dele e que permitiu resistir em diversos momentos no curso da
história ao império total das regras pretendidas pelo mercado, situação que se agudiza ainda mais no
momento presente em razão da continuidade dos processos de reestruturação produtiva e das investidas das
políticas de natureza neoliberal.

Com efeito, a análise de Castel enfatiza não só a centralidade do trabalho e sua condição de reunir
os homens em um meio coletivo e não individualizado, mas também alerta para os graves riscos de
desestabilização social que a sua negação pode impor. Castel (1998, p. 188-9) assevera:

Parece-me que a saída da civilização do trabalho é uma hipótese razoável, nenhuma
formação social é eterna, mas sair da civilização do trabalho seria uma verdadeira
revolução cultural, pois, há pelo menos dois séculos, toda a nossa organização social
gravita em torno do trabalho. [...] Não vejo nada que hoje possa substituí-lo. Pode ser que
daqui a dez ou vinte anos inventemos alguma outra coisa que não o trabalho para
construir uma identidade social. Porém é no hoje que precisamos pensar, e a situação está
apodrecendo.

O certo, em meio a esta discussão, é a permanência a olhos vistos das formas de subordinação a que
o trabalho humano se condiciona atualmente, quando surgem novos meios que o utilizam como produtor de
desigualdade e desagregação sociais, não importando, na verdade, a área da atividade humana em que ele se
realiza. Desse modo, interessa refletir como estas transformações ocorrem nos espaços de produção do
conhecimento, mais particularmente como são reelaboradas pelos trabalhadores que atuam no campo da
educação superior no Brasil e, por extensão, aos docentes envolvidos no ensino jurídico que se dedicaram à
educação continuada e, em tese, especialmente se vinculam às práticas de produção do conhecimento e de
formação humana.

Este movimento, no âmbito deste breve texto, leva ao entendimento de que a transformação das
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condições de realização do trabalho docente no âmbito das faculdades de Direito pode ser compreendida a
partir desse complexo processo estrutural do capitalismo, no qual, entre as explicações possíveis, está
presente a afirmação que a ciência e tecnologia, em um processo de Divisão Internacional do Trabalho,
manifestam um discurso ideológico socializante e um movimento material, cuja origem da produção é cada
vez mais privada e centrada em seletos grupos científicos objetivando alcançar mercados consumidores
determinados.

A dinâmica do desenvolvimento capitalista nos tempos globalizados define as formas padronizadas
em que as relações humanas passaram a se realizar, de tal maneira que os modos das sociedades se
organizarem e as formas atuais de desenvolvimento das atividades laborais demonstram a predominância de
conceitos comuns para uns e outros lugares, não havendo mais a divisão clássica entre o espaço da vida em
geral e o espaço reservado ao trabalho em particular. Esta nova dinâmica se orienta por conceitos que a
todos alcança, identificando os valores que, por excelência, estavam restritos ao universo do mercado e da
livre empresa e estendendo-os a todos os homens em sociedade.

Portanto, ainda que alijado das relações formais de trabalho ou quando temporariamente não está
envolvido nas relações de exploração, vivenciando as incertezas do desemprego, o homem atual se encontra
envolto em um ambiente que lhe informa das necessidades de racionalização do tempo e do aumento da
produtividade. Estas necessidades o acossam cotidianamente com avisos de que o seu retorno ao mundo do
trabalho ou mesmo a manutenção das condições laborais em que se encontra depende diretamente de seu
desempenho e lucratividade, além de sua capacidade de se adaptar de imediato às mudanças determinadas
pela flexibilização e inserção de novas técnicas no setor produtivo.

 
REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E TRANSFORMAÇÕES NA EDUCAÇÃO

 

Quanto mais se expande a pós-graduação no Brasil mais se justifica a realização de estudos sobre
o tema. Especialmente quando esta expansão ocorre por meio de políticas públicas implementadas pelo
Estado de modo incisivo e verticalizado, como se este não se reinventasse a partir das relações estabelecidas
no meio social, sendo, portanto, produto das relações que as classes engendram na sociedade, de tal modo
que sua existência só pode ser compreendida a partir das relações concretas desenvolvidas ao longo da
história e não como uma entidade que aparentemente estaria acima dos homens, pairando sobre o mundo por
eles construído.

Sob esta perspectiva, a de se colocar acima dos antagonismos sociais, o Estado moderno estaria à
margem da estrutura produtiva do capital, nela não intervindo por estar aparentemente neutro diante dos
embates travados em um campo cujos fatores de explicação seriam apenas econômicos. Esta convicção
levaria ao equívoco de que nas demais áreas, jurídica e cultural, por exemplo, não haveria o império da lógica
do capital e, por extensão, seriam espaços imunes às exigências estruturais do modo de produção capitalista,
não reconhecendo o Estado como partícipe intrínseco da lógica do capital (SANFELICE, 2003).

Como tratado, torna-se imperativo reconhecer que as reflexões sobre as transformações que
atingem o mundo do trabalho só poderiam ser realizadas a partir de uma mesma origem, isto é, estas
transformações possuem como elemento fundante a própria reestruturação produtiva por que passa o
capitalismo mundial nas últimas décadas, trazendo consigo a vasta esteira de suas conseqüências.

A partir deste referencial, há a compreensão de que as determinações do capital, apresentando-se
hoje sob as vestes do monetarismo e da financeirização, operam sobre os trabalhadores em larga escala e
com características que se apresentam comuns nos quatro cantos do mundo, ainda que guardem
especificidades em cada localidade e tempo históricos. Assim, assumindo esta perspectiva e pensando o
ensino superior brasileiro de forma global, é possível analisar as características de um processo que se
caracteriza como totalizante e maior.

Desse modo, a pesquisa iniciada justifica-se ainda pela necessidade de se analisar mais criticamente
as condições em que os “novos” doutores desempenham a docência jurídica universitária, considerando que
não estão alheios às transformações por que passa a educação em sentido mais amplo.

Necessário, portanto, analisar esta situação à luz da emergência das novas exigências do
capitalismo mundial que definiram sua configuração para além das fronteiras nacionais, transnacionalizando-
se através das ininterruptas práticas de financeirização definidas na sociedade globalizada. Sob esta ótica, as
condições atuais do exercício da docência jurídica podem ser compreendidas a partir das novas exigências
que transformam sobremaneira o trabalho humano, impondo às atividades laborais o impacto da necessidade
de se adaptar o tempo existente a diferentes padrões de racionalidade e de produtividade.

Neste sentido, de acordo com Ianni (2004), não há mais pruridos em se aplicar às relações de ensino
todas as regras existentes na economia de mercado para se alcançar os lucros que este “produto” tem
condições de produzir. Desse modo, com a efetiva participação do Banco Mundial (Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento, Bird/BM) na definição dos caminhos a serem seguidos pelos sistemas de
ensino nacionais, vem ocorrendo desde os anos de 1950 a transformação daqueles espaços tradicionalmente
ocupados por trabalhadores com formação crítica, divulgadores por excelência de uma cultura e valores
humanistas, em mais um dos muitos lugares de reprodução do capital, na medida em que também nele se
implementam as práticas, valores e diretrizes de caráter pragmático, instrumental e mercantil que
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caracterizam o modelo de sociedade capitalista.

Pensar como esse processo se realiza em âmbito global é imprescindível para verificar como essa
realidade tem se materializado no universo da pós-graduação em Direito no Brasilda região, cenário de
profundas alterações nas décadas recentes. A transformação do trabalho do docente que se pós-graduou
merece específica atenção, dentre outros fatores, por ter se tornado bastante efetiva e acelerada na última
década, dada a proliferação desmesurada e contínua dos cursos de Direito no país, hoje mais de 1.150 (mil,
cento e cinqüenta) cursos oferecidos.

Por extensão, muitos docentes desses cursos, especialmente os mais graduados, foram alçados a
executores de diversas atividades que passaram a ser exigidas pela nova gestão do ensino superior, o que,
também por extensão, resultou em rápido crescimento do número de docentes que se vinculam a esses
lugares, incentivando consideravelmente a crescente procura pelos programas de pós-graduação.

Portanto, em rápida expansão, as modificações nas condições de trabalho destes docentes
transformaram sobremaneira as condições de elaboração de uma crítica consistente ao modelo de ensino
implantado, já que, sob a égide da “lógica da empresa”, valendo-se da expressão de Ianni, altera-se
substancialmente o saber que é construído na atividade cotidiana deste profissional. Portanto (IANNI, 2004,
p.33),

Tudo o que diz respeito à educação passa a ser considerado uma esfera altamente
lucrativa de aplicação do capital; o que passa a influenciar decisivamente os fins e os
meios envolvidos; de tal modo que a instituição de ensino, não só privada como também
pública, passa a ser organizada e administrada segundo a lógica da empresa, corporação
ou conglomerado.

 

Se esta análise ainda não tem lugar no ambiente docente das instituições que oferecem graduação
em Direito, e muitos são os fatores que afastam este debate da sala de professores dos cursos jurídicos, é
preciso incentivá-la nos programas de pós-graduação scricto sensu do país por ser um lócus privilegiado
para a discussão dos processos de formação humana. Do contrário, à parte as contribuições teórico-
metodológicas presentes em todo curso de pós-graduação, caso este encargo não seja assumido – a reflexão
sobre o papel do pesquisador e a quem interessa o resultado de sua pesquisa – estará se aceitando
passivamente também por este motivo o comprometimento da qualidade destes programas, cenário
semelhante ao observado quando da expansão dos cursos de graduação.

Reconhecer-se no trabalho que se realiza e considerá-lo central nas relações sociais estabelecidas
são atitudes que valorizam o processo de qualificação do docente e, por extensão, interferem nas práticas
acadêmicas assumidas pelo professor no espaço da sala de aula. Estas preocupações possuem lugar nos
ambientes em que a educação acontece, razão pela qual esta discussão não deve passar ao largo dos
programas de pós-graduação em Direito, sobretudo porque sempre divulgam em seus projetos a perspectiva
da formação “solidária”, “crítica”, “humanista” de seus egressos, o que é tarefa a ser construída
coletivamente e que não se concretiza apenas pelas boas intenções anunciadas.

 

PÓS-GRADUAÇÃO E “EMPREGABILIDADE”

 

Toma corpo neste contexto a propagação de um discurso unívoco em favor da “qualificação” e
“preparação” para o acesso ao trabalho, como se todos estivessem em “um mesmo barco” que só não irá
naufragar caso todas essas exigências sejam atendidas. O mesmo discurso é corrente nos ambientes
acadêmicos e incentiva os egressos dos cursos de Direito a procurarem a pós-graduação por considerar que
o eventual diploma de mestre (ou mais ainda o de doutor) se apresente como um anátema à sua vida
profissional, acreditando que a qualificação pretendida seja determinante para garantir o acesso ao trabalho
ou a preservação do emprego eventualmente alcançado.

É nesse sentido que o termo “empregabilidade” é produto de um discurso ideológico que
impulsiona o crescimento tanto do ensino superior como da expansão dos programas de pós-graduação em
todas as regiões do país, donde a expressiva a oferta de vagas nos cursos de Direito pelo país afora deve ser
problematizada tendo como referência as exigências empresariais diante das transformações do mundo
globalizado. Trata-se de situação que não pode ser desconsiderada pelo número crescente de operadores do
direito que passaram a ser incorporados às atividades de docência jurídica e, especialmente, pelos que
almejam a pós-graduação na área.

Este discurso anuncia que cabe aos trabalhadores encontrar os meios de formação profissional de
forma individual, tratando-se atitude capaz de definir sua inserção nestes novos espaços de produção. A
tarefa cotidiana a ser cumprida agora é preparar-se mais e melhor para a manutenção dessa relação, de tal
modo que o tempo que lhe resta fora do espaço de trabalho não mais lhe pertence e tampouco é livre, vez
que passa a existir em função desta “empregabilidade”, devendo ser utilizado para garantir esta condição.
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Nos limites deste artigo, tornou-se comum os docentes dos cursos jurídicos justificarem seu
interesse pela inserção nos programas de pós-graduação por entender ser esta uma condição necessária para
mantê-los empregados e, em tese, afastados do espectro das demissões, sobretudo diante de um cenário em
que parte crescente dos cursos de graduação em Direito já começa a conviver com a ociosidade das vagas
ofertadas.

Aqueles que não cumprirem as "novas" exigências deste mundo globalizado resta apenas, como
destino, engrossar as fileiras do desemprego que proliferam nos centros urbanos desde as últimas décadas.
Portanto, a necessidade de cumprir a cartilha da qualificação e da preparação para o trabalho é realçada
como a mais nova e a mais importante descoberta a ser divulgada pelos quatro cantos do mundo, sendo
imprescindível indicar os passos que o homem deve seguir para evitar a sua permanência em meio a
condições materiais de existência tão adversas, tendo lugar a indagação se a crescente expansão da oferta de
vagas nos cursos de pós-graduação em Direito não estaria contribuindo para a legitimação desta condição.

Estas teses que se amparam na valorização da progressiva formação e educação humanas, também
conhecidas como Teorias do Capital Humano, não acusam as suas origens e tampouco demonstram que suas
promessas não são inéditas. A elaboração desta “teoria” foi resultado do trabalho sistemático de um grupo
de pensadores reunidos nos EUA nos anos 1950 sob a coordenação de Theodoro Schultz, o que valeu a este
autor, inclusive, o Prêmio Nobel de Economia em 1968 por ter “revelado” a existência de um novo fator
capaz de explicar as razões do desenvolvimento ou do atraso entre os países. Para além das razões até então
conhecidas, como o emprego de tecnologia, de insumos de capital e de insumos de mão de obra no universo
produtivo, os estudos deste grupo afirmavam que o aumento do nível de escolaridade dos trabalhadores é
capaz de determinar necessariamente o aumento da capacidade produtiva em geral.

O tema tem sido debatido no campo da educação. Portanto (FRIGOTTO, 2000, p. 41),

 

A idéia-chave é de que a um acréscimo marginal de instrução, treinamento e educação,
corresponde um acréscimo marginal de capacidade de produção. Ou seja, a idéia de
capital humano é uma “quantidade” ou um grau de educação e de qualificação, tomado
com indicativo de um determinado volume de conhecimentos, habilidades e atitudes
adquiridas, que funcionam como potencializadoras da capacidade de trabalho e de
produção. Desta suposição deriva-se que o investimento em capital humano é um dos
mais rentáveis, tanto no plano geral do desenvolvimento das nações, quanto no plano da
mobilidade individual.

Esta teoria não poderia ser mais adequada aos interesses do capital, sobretudo quando divulgada
nos países da América Latina, na medida em que transfere às pessoas e à adoção ou não de condutas
individuais a explicação da origem e da manutenção das desigualdades econômicas. Com efeito, os anúncios
que divulgam o imediato acesso ao emprego ou a proliferação de vagas de trabalho para todos aqueles que
atendam aos imperativos da auto-qualificação assentam-se sobre origens que remontam à fase de
crescimento econômico havida em meados do século passado, período diagnosticado pelo historiador Eric
Hobbsbawn como os "anos dourados" do projeto capitalista. Porém, após este apogeu, ocorreram
significativas mudanças destacadas e, por extensão, tornou-se manifesta a impossibilidade de fazer chegar as
benesses do capital a todos os prometidos, mesmo para aqueles que conseguem de um modo ou outro
ampliar gradativamente o seu nível de escolaridade, revelando os limites que se impõem ao discurso
edificante do desenvolvimento profissional.

No campo da educação superior que se implementa em um país que se mantém na periferia dos
interesses do capital, colocando-se como fiel agente de estação em torno da qual apenas giram as
mercadorias e investimentos do mundo transnacional, desenvolvem-se "políticas educacionais" que visam ao
cumprimento das expectativas de aumento da quantidade de vagas ofertadas nos programas de pós-
graduação no país, merecendo considerar se os processos de formação humana que estão em curso servem
aos coletivos humanos de cada localidade ou se os interesses dele se afastam.  

Constituindo-se aos poucos como um dos objetivos da pesquisa iniciada, deseja-se cotejar este
discurso com a realidade material dos docentes jurídicos que alcançaram nível elevado de formação, atitude
assumida na perspectiva de compreender se tal acesso permitiu efetiva melhora na sua condição profissional,
conhecendo de maneira mais próxima que alterações houve no trabalho que realiza e que significados mais
evidentes foram elaborados.

 

PÓS-GRADUAÇÃO E PRODUTIVISMO ACADÊMICO

 

Se a investigação iniciada não pode prescindir da análise do cotidiano acadêmico desses “novos
doutores”, do mesmo modo interessa compreender como e em que condições se desenvolvem as atividades
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inerentes à condição de professores pesquisadores, o que pressupõe o envolvimento em atividades de
pesquisa e produção do conhecimento, não sendo objeto deste breve texto a análise da natureza do
conhecimento que tem sido produzido.

Neste sentido, em análise do Documento de Área 2009 da Diretoria de Avaliação (DAV) da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no qual a Agência Executiva do
Ministério da Educação apresentou sua análise da pós-graduação em Direito no Brasil, tratando de sua
inegável expansão ocorrida nos últimos anos, motivada, sobretudo, pela “(...) necessidade de bons
professores, devidamente titulados com mestrado e doutorado, em razão do grande número de cursos de
graduação em Direito existente em todo o país (...)”, reconhecendo a exigência de se consolidar e ampliar
programas de pós-graduação scricto sensu em regiões menos desenvolvidas do Brasil.

Neste documento, no exercício do controle institucional da qualidade da produção científica
produzida, a CAPES demonstra preocupação com o aumento da produção acadêmica e privilegia a análise
do setor especialmente a partir da qualificação dos periódicos da área. A agência (CAPES, 2010, p.1) assim se
manifestou:

 
Os principais veículos de produção de conhecimento, os livros e capítulos de livros, vêm
ampliando o seu espaço como meio de divulgação de resultados de pesquisas acadêmicas
e repercutem na formação de docentes e discentes dos cursos de pós-graduação stricto
sensu, aos quais as pesquisas que deram origem às publicações estão vinculadas, nas mais
variadas subáreas jurídicas. Mas, talvez, a maior mudança que esteja sendo incentivada
pela CAPES na configuração da produção científica da Área do Direito seja a política de
reestruturação do Qualis de periódicos. A produção científica publicada em periódicos
historicamente foi marginal na Área do Direito. Não por acaso os critérios de avaliação
destes periódicos eram puramente formais, vinculados a questões catalográficas e de
antiguidade do periódico. A avaliação por pares era praticamente inexistente, com
raríssimas exceções. Desde 2008, passa a Área por um processo de consolidação de
periódicos, o que gerou a total reestruturação dos critérios do Qualis de periódicos,
discutida com todas as demais Áreas de Humanidades. Este processo, ainda em
implantação, está, aos poucos, conseguindo incutir na mentalidade dos docentes e
discentes da Área a necessidade da avaliação por pares e a importância da publicação em
periódicos de qualidade reconhecida.

 
 
 
 

Na perspectiva de transformar a “mentalidade” dos professores, as observações da agência
evidenciam crescente preocupação com o aumento da publicação por parte dos pesquisadors do Direito, em
nítica valorização da produção quantitativa na área, já que não há no documento informação relevante acerca
de eventual política pública anunciada que revele atuação do órgão no sentido de se avaliar a qualidade da
produção na área. Há, antes, interesse em que artigos produzidos sejam aceitos pelos periódicos
considerados qualificados.

Neste sentido (OZAÍ DA SILVA, 2009, p.01),
 

 
Agora, querem até mesmo classificar os livros publicados, “qualificá-los” à maneira do
“Qualis”. O poder burocrático quer determinar o que é e o que não é relevante. Talvez
imagine que seus critérios e métodos avaliativos são neutros e imparciais. O resultado
será o fortalecimento do professor-burocrata e a imposição de uma hierarquização de
obras e autores. Até onde vai esta mania de quantificar e classificar?

 
 

Roberto Fragale debate o aumento de produção acadêmica por parte dos pesquisadores em Direito
observando que os critérios de análise se concentram em verificar a quantidade e regularidade das
publicações alcançadas, além do tempo médio utilizado para a defesa de teses e dissertações vinculadas aos
programas de pós-graduação, carecendo o setor de análise crítica da produção que se tem realizado.

Valendo-se de estudos realizados por Luciano Coutinho, Fragale ratifica a ocorrência de graves
problemas na produção acadêmica na área que, em síntese, demonstram que a produção verificada ocorre
com ênfase ainda no manualismo, no reverencialismo e contaminadas por impureza metodológica, o que
revela a ânsia por publicar a todo custo, destacando-se dentro da área mais pela forma quantitativa de como
se publica e menos pelos impactos que a publicação pode suscitar.

Fragale observa ainda a prática de reprodução a-crítica de conceitos e institutos jurídicos, com
reprodução constante dos discursos vigentes, sempre tomados de forma abstrata, como se os pesquisadores
da área estivessem à margem das transformações sociais tratadios neste artigo.  O autor observa (FRAGALE,
2006, p.01)

 
 

 

Assim, não obstante as transformações trazidas pela globalização, o Estado continua
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sendo tratado como algo incontornável... Pior ainda: ele é naturalizado de uma forma
tal que, pouco importa, tanto em tempos medievais como modernos ou, ainda,
contemporâneos, ele foi e permanece sendo o horizonte insuperável de organização
da vida humana! E, em correlação à figura estatal, assume-se a idéia de soberania
também de forma natural, sem jamais se preocupar em explicitar que conteúdo se
está emprestando ao conceito, ou seja, sem apresentar uma análise da construção do
conceito, seus impasses, seus atuais desafios e eventuais questionamentos que
apontam para os diferentes impactos proporcionados pelas estratégias de
internacionalização e regionalização, sempre na esteira do atual fenômeno da
mundialização.

 

Portanto, é inegável o avanço de uma pressão institucional pela produção em todas as áreas
acadêmicas, não se questionando neste processo os fundamentos e os resultados do que se produz. Ao que
parece, há, em meio a tantos artigos “científicos”, mais preocupação com o atendimento a padrões
normativos pré-estabelecidos, obedecendo-se a que alguns críticos têm denunciado como “Ditadura Lattes”,
do que, propriamente, cuidado e análise da relação existente entre as transformações da cultura jurídica em
curso a partir da produção acadêmica da área.

 

CONSIDERAÇÕES

 

     Ainda que em sua fase bem inicial, dependendo dos resultados obtidos quando da aplicação dos
intrumentos de investigação, a pesquisa pretende dar continuidade à análise do processo de precarização que
atinge o trabalho docente realizado no ensino superior na última década, subsistindo a necessidade de se
refletir sobre uma realidade que determinou o aumento acelerado e agudo do número de docentes que atuam
nos cursos de Direito e que buscam o acesso à pós-graduação na área. O presente artigo parte do
pressuposto que esta condição faz parte de um processo necessariamente maior e bem mais complexo: as
contradições e mediações dialéticas existentes entre as transformações do mundo do trabalho, a formação
humana através do acesso à ciência e a contínua mudança nas condições de desempenho do trabalho
docente.

    Refletir sobre a categoria trabalho e suas transformações é tarefa importante para quem deseja
compreender o lugar que ocupamos na sociedade atual. Para aqueles que se vinculam ao universo da
educação é atitude digna e necessária, pois torna mais responsável o modo como se realiza a formação dos
outros homens e pode ser determinante na definição de mudanças no curso deste processo. Compreender
esta condição é compreender as possibilidades e os limites da prática pedagógica. No universo da cultura
jurídica, onde docência e produção acadêmica estão imbricadas, esta reflexão pode contribuir para atualizar a
pergunta sobre qual educação jurídica temos e, em especial, qual cultura jurídica pode se construir.
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[1]  No momento em que este artigo é redigido há 68 programas de mestrado e 27 de doutorado em Direito reconhecidos pela
CAPES.
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A EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA: UMA ANÁLISE CRÍTICA E
TRANSDISCIPLINAR DO ANALFABETISMO JURÍDICO

EDUCATION FOR THE PRACTICE OF CITIZENSHIP: A CRITICAL AND TRANSDISCIPLINARY
ANALYSIS OF LEGAL ILLITERACY

DALTON JOSÉ BORBA
Flávia Noemberg Lazzari Blauth

RESUMO
O art. 205 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece que uma das finalidades da
educação é o preparo para o exercício da cidadania. Diante desse diálogo constitucionalmente travado entre
cidadania e educação, a expressão analfabetismo jurídico – ricamente presente no discurso popular mas ainda
pouco estudada no âmbito científico – apresenta-se como um elemento de grande relevância. A introdutória
análise crítica e transdisciplinar da expressão analfabetismo jurídico apontou sua aptidão para indicar o
despreparo dos cidadãos no exercício da cidadania, representando a ausência do domínio necessário do
código linguístico jurídico, dos conceitos jurídicos e das informações jurídicas elementares para que o
cidadão brasileiro, no Estado Democrático de Direito constitucionalmente delineado em 1988, atenda
adequadamente às exigências de alfabetização jurídica do cotidiano e ingresse participativamente nos espaços
de gestão dos negócios públicos. Assim sendo, alfabetização jurídica, como uma demanda educacional para
uma cidadania democrática, é um elemento que deve ser considerado na concretização do diálogo
constitucionalmente proposto no art. 205. Algumas medidas concretas de alfabetização jurídica já têm sido
tomadas, não obstante, considerando-se que esta discussão ainda não é objeto de muitos estudos científicos,
a participação da comunidade científica se mostra necessária para um combate mais efetivo ao analfabetismo
jurídico, sendo esta a proposta do presente trabalho.
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVE: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
cidadania; educação; analfabetismo; linguagem.

ABSTRACT
The article 205 of the 1988 Constitution of the Federative Republic of Brazil determines that one of
education’s objectives is to prepare for the practice of citizenship. Knowing that there is a constitutional
dialogue between citizenship and education, the expression legal illiteracy – so common in the popular
speech but not well studied in the scientific ambit – is present as an element of great relevance. The
introductory critical and transdisciplinary analysis of the expression legal illiteracy pointed its ability to
indicate the unpreparedness of citizens in the practice of citizenship, representing the absence of the required
legal language code, legal concepts and basic legal information domain that a Brazilian citizen, in the
democratic State of Law constitutionally created in 1988, needs to meet adequately the everyday life
demands of legal literacy and join actively in public spaces of governance. Therefore, legal literacy, as an
educational demand for a democratic citizenship, is an element that must be considered in the fulfillment of
the constitutional dialogue proposed in the article 205. Some real measures towards juridical alphabetization
already have been taken, nonetheless, considering that this discussion is not object of many scientific
researches, the participation of the scientific community is necessary to effectively address the legal illiteracy,
which is the objective of this research.
KEYWORDS: KEY-WORDS: Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988; citizenship;
education; illiteracy; language.

 

1 INTRODUÇÃO
Em 05 de outubro de 1988 foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil. Marco

histórico, a Constituição de 1988 representou a transição de um regime ditatorial para a instauração de uma
nova ordem democrática, e foi, nas palavras de Canotilho, “estruturante de uma ordem jurídico-normativa
fundamental”[1]. Com base nesse quadro jurídico e político delineado pela Constituição, as normas
constitucionais e as demais normas do ordenamento jurídico devem ser interpretadas e aplicadas, e,
concretamente, deve ser exercido o poder público e organizada a vida desta comunidade política – uma
relação coerente e dinâmica entre a norma fundamental e a atividade jurídica e política no mundo dos fatos.

A cidadania é um dos cinco fundamentos arrolados no art. 1º da Constituição de 1988 para a
construção desse projeto de Estado Democrático de Direito, e a educação, por sua vez, é o instrumento
constitucionalmente destinado a, entre outras finalidades, preparar os cidadãos para o seu exercício, como
estabelece o art. 205: “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Quanto ao modo como se deve dar este preparo,
diferentes teorias da educação podem propor diferentes abordagens, assim como a concepção de cidadania
adotada integrará distintos elementos na noção de preparo para o seu exercício, de modo que a estruturação
de uma compreensão mais rica e completa a respeito do tema demanda um diálogo transdisciplinar,
articulando variadas áreas do conhecimento, como Direito, Sociologia e Pedagogia.

O aspecto do preparo para o exercício da cidadania analisado neste artigo diz respeito à necessidade
de domínio de um conjunto mínimo de noções jurídicas, tomando-se a expressão analfabetismo jurídico
como termo apto para designar a ausência deste domínio. Para tanto, no presente artigo será analisado
criticamente o analfabetismo jurídico, investigando-se o uso da expressão no discurso popular;
confrontando-o com o analfabetismo e com as demandas da cidadania no contexto de um Estado
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Democrático de Direito; e ponderando-se a respeito de algumas propostas no enfrentamento da questão, em
especial a proposta de inclusão de uma disciplina introdutória ao Direito no sistema de ensino, tudo no
intuito de lançar bases transdisciplinares introdutórias para o estudo do analfabetismo jurídico à luz da
vinculação constitucional entre cidadania e educação. 
 
2 UM DIÁLOGO CONSTITUCIONAL ENTRE CIDADANIA E EDUCAÇÃO

Conforme determinam o art. 1º, II, e art. 205, da Constituição de 1988, a cidadania é um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil, e encontra na educação o instrumento constitucionalmente
destinado ao preparo da pessoa para seu exercício.

Tradicionalmente, como instituto de Direito Constitucional e da Teoria do Estado, a cidadania
encontra-se atrelada à nacionalidade e à noção de povo, geralmente enquanto o exercício dos direitos
políticos que se conferem a determinados nacionais[2]. Nessa abordagem, a cidadania vincula-se com a
nacionalidade, que se estabelece, normalmente, de acordo com o critério do jus soli, com o critério do jus
sanguinis ou com regras que mesclam ambos os critérios. Conforme o jus soli, adotado no Brasil com
determinadas exceções, nacional é aquele nascido em território nacional, adquirindo-se a cidadania de
determinado país em virtude do nascimento dentro daqueles limites territoriais. O jus sanguinis, por sua vez,
é a vinculação da nacionalidade à ascendência – nacionais, e, portanto, cidadãos, seriam os filhos dos
nacionais, independentemente do país de nascimento[3].
            Já em um viés histórico, T.H. Marshall sugeriu que a cidadania transcende os limites dos direitos
políticos, tendo acompanhado a progressão linear de direitos, passando da titularidade dos direitos civis à
titularidade de direitos políticos e, então, também à titularidade de direitos sociais[4]. Jürgen Habermas, por
sua vez, questiona a análise de Marshall, da cidadania como uma conquista na progressão histórica de
direitos, contestando que a aparente titularidade de direitos civis, políticos e sociais pode resultar em uma
relação de clientelismo entre o cidadão e o Estado, “empurrando os cidadãos para o papel periférico de
meros membros da organização”[5].   

Robert Dahl, semelhantemente, compreende cidadania em função de um sistema de direitos
inerentemente e efetivamente democrático, sem o qual não seria possível falar-se em democracia e tampouco
em cidadania[6]. Neste sentido, muitos autores têm proposto, além das citadas esferas dos direitos civis,
políticos e sociais, variadas dimensões em que a cidadania deve se expressar a fim de que seja plena e a fim
de que sejam atendidas as exigências de um Estado Democrático – menciona-se, apenas de passagem, as seis
dimensões de cidadania identificadas por João Baptista Herkenhoff (política, civil, social, econômica,
educacional e existencial)[7].

Na leitura de Marilena Chauí, no contexto de um Estado Democrático (um espaço de efetiva
afirmação de direitos) a cidadania rompe com a concepção liberal limitada de “voz e voto” e se revela como
uma verdadeira expressão de autonomia[8]. Neste cenário de efetivação de direitos, Hannah Arendt ressalta
duas importantes facetas da cidadania: o direito a ter direitos, e, para tanto, o acesso ao espaço público que
permita a construção do mundo comum[9]. Nas palavras de Norma Vieira Santos, cidadania, em
interpelação à razão comunicativa, é o ingresso na comunidade ético-discursiva, isto é, a participação
argumentativa no que denominou de espaço público das negociações[10].

Mazzuoli assevera que a Constituição de 1988 inovou ao não recepcionar a concepção limitada de
cidadania de suas antecessoras, restrita aos direitos políticos, e que esta ampliação no conceito de cidadania
implica a participação dos indivíduos nos negócios do Estado, mediante acesso ao espaço público[11].

Diante desses fundamentos, a concepção de cidadania que melhor refletiria o espírito da Constituição
de 1988 é aquela que supera o âmbito da mera titularidade dos direitos políticos e ingressa em uma esfera
democrática de acesso e efetividade de direitos e de participação no espaço público de negociações. Tal
como em Arendt e Vieira Santos, a cidadania deve compreender as noções de capacitação para o ingresso no
espaço público e do direito a ter direitos. Não direitos paternalísticos, como na crítica de Habermas, mas o
direito dos cidadãos de serem sujeitos de direitos em um sistema verdadeiramente democrático de direitos,
conforme Dahl; não apenas sujeitos de voz e voto, mas sujeitos sócio-políticos da afirmação e construção de
direitos, como propõe Chauí. Cidadania, assim, exige um espaço público para a construção e para o exercício
argumentativo dos direitos, espaço este acessível à participação de todos os indivíduos de determinada
sociedade.

Neste panorama, a educação atende à sua finalidade de preparação para o exercício da cidadania
servindo como um instrumento de formação, de acesso e também de criação de espaços de convivência
coletiva, inclusão e participação democrática, seja mediante o sistema formal de ensino ou não. Ensino é a
atividade de educação exercida predominantemente no âmbito das escolas e das instituições de ensino,
segundo os sistemas e níveis de ensino (educação básica, subdividida em educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio; e educação superior) legalmente delineados pelos artigos 21, 22, 29, 32, entre
outros, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996). Já
educação, conforme enuncia o art. 1º da Lei de Diretrizes e Bases, é um conceito mais amplo do que ensino,
e “abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e
nas manifestações culturais”, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, em sua personalidade e
dignidade, seu preparo para o exercício da cidadania, e sua qualificação para o trabalho.
 
3 DESCONHECIMENTO JURÍDICO: UMA QUESTÃO DE ANALFABETISMO?

A expressão analfabetismo jurídico recebeu destaque em 2007 pelas palavras do então presidente
nacional da OAB, Raimundo Cezar Britto Aragão, na polêmica da proliferação de Faculdades de Direito e
dos rigores do Exame de Ordem. Em comentário à decisão do MEC quanto ao fechamento de determinados
cursos de Direito, Cezar Britto declarou que a intenção da OAB é evitar: “estelionato cultural, o estelionato
à família do jovem que dedica vários anos da sua vida na faculdade e, ao final do curso, descobre que é um
analfabeto jurídico”[12]. 

O termo havia sido anteriormente empregado pelo prévio presidente nacional da OAB Roberto
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Busato, também em relação à qualidade do ensino jurídico no país, como aparece em outras notícias
veiculadas no site do Conselho Federal da OAB[13] – em 2005, quando questionado se as faculdades
estriam formando analfabetos jurídicos, Busato afirmou que há estudantes se formando bacharéis em direito
sem condições de prosseguir com uma carreira jurídica[14]. Semelhantemente, o presidente da Seccional do
Rio de Janeiro da OAB, Wadih Damous, quando solicitado a explicar a afirmação de que haveria advogados
atuando que seriam quase analfabetos, mencionou a precariedade de formação, não apenas jurídica, mas
também básica, dentre os advogados[15].

Das notícias supracitadas observa-se o emprego da expressão analfabeto jurídico por representantes
da OAB para designar a falta de formação jurídica dos bacharéis em Direito em virtude de um ensino
universitário deficiente. Neste sentido, a expressão situa-se em um contexto muito específico: o combate da
OAB contra o aumento descontrolado de instituições de ensino de Direito sem compromisso com padrões
mínimos de qualidade. A expressão, dotada de intensa carga axiológica e conteúdo político, designaria uma
das consequências nefastas de um ensino jurídico de baixa qualidade em relação às exigências das profissões
jurídicas detectáveis no baixo índice de aprovação no Exame de Ordem.

Todavia, o emprego do termo conforme o noticiado não é o único presente no discurso popular e
veiculado em espaços públicos de expressão, posto que é possível encontrar analfabeto jurídico não apenas
em relação aos bacharéis em Direito cuja formação foi deficiente, mas também como expressão para designar
pessoas que tenham proferido comentários carentes de embasamento jurídico. Pesquisando-se o emprego do
termo nas línguas portuguesa e espanhola em espaços públicos de debates da internet, como fóruns de
discussão e áreas para comentários de notícias, observou-se a utilização de analfabetismo jurídico (e
analfabeto jurídico) em dois outros sentidos: de maneira pejorativa, como um insulto, ou como forma de
simplesmente admitir a falta de formação jurídica.

Além da pesquisa sobre a utilização da expressão analfabeto jurídico no discurso popular, através
dos fóruns e espaços de comentários da internet, realizou-se pesquisa bibliográfica em busca de obras ou
artigos que lhe fizessem menção. Os resultados foram pouco frutíferos. Das investigações realizadas, apenas
três referências foram encontradas, dentre as quais somente dois artigos abordavam o analfabetismo jurídico
em maior profundidade[16].

O primeiro artigo, de Carlos Januário de Almeida, intitulado “A (des)informação e a orientação
acerca dos direitos em Angola”, aborda o analfabetismo jurídico no contexto do desconhecimento por parte
da população angolana de seus direitos[17]. Afirma o autor que se estima que apenas 5% dos angolanos têm
noção de seus direitos e deveres e conhecem os meios de defendê-los, um fenômeno que seria decorrente dos
altos índices de analfabetismo da população e da ainda recente experiência democrática no País. Almeida
relaciona o analfabetismo jurídico com a cidadania e conclui que a consolidação da democracia em Angola
dependerá de um conjunto de medidas, dentre elas as que permitam aos angolanos exercerem “em sua
plenitude sua cidadania, da qual faz parte o direito à informação e orientação sobre os direitos” [18].

O segundo artigo, Constitutional illiteracy, de Kathryn Kolbert, foi publicado no New Jersey Law
Journal, em 2006[19]. A expressão constitutional illiteracy (“analfabetismo constitucional” em tradução
literal), foi empregada por Kolbert para designar o desconhecimento de jovens estadounidenses com relação
a conhecimentos jurídicos básicos a respeito da Constituição dos Estados Unidos da América. Comentando
pesquisas realizadas sobre o tema, Kolbert critica que os jovens entrevistados apresentaram maior facilidade
em responder questões sobre o programa “Os Simpsons” do que sobre a Primeira Emenda[20].

Interessante observar que Gladson Mamede, em abordagem semelhante à de Almeida e Kolbert mas
sem a utilização da expressão analfabetismo jurídico, já havia criticado o que chamou de o “mito da
cidadania no Brasil”, dizendo ser o desconhecimento jurídico um dos três grandes obstáculos para o
exercício da cidadania no País[21].

Com a pesquisa realizada, foi possível observar que as expressões analfabetismo jurídico e
analfabeto jurídico encontram-se presentes no discurso popular brasileiro veiculado nos espaços de debate
da internet, designando ignorância jurídica, principalmente em sentido pejorativo, também merecendo
destaque sua utilização especificamente em relação à polêmica da qualidade do ensino jurídico no Brasil e o
Exame da Ordem. Observou-se, por fim, que referências à expressão em materiais de cunho científico são
escassas, mencionado-se apenas os artigos de Almeida[22] e de Kolbert[23], utilizando o termo (ou seu
semelhante) para designar o desconhecimento de noções jurídicas básicas, isto é, de direitos, deveres,
instrumentos para a proteção dos direitos e outros conhecimentos essenciais à cidadania em um Estado
Democrático de Direito.

Não são poucas as expressões que se utilizam da palavra analfabetismo como forma de designar a
ausência de conhecimentos elementares em uma determinada área. Assim nasceram termos como
“analfabetismo político”, do poema de Bertold Brecht; “analfabetismo digital”, no contexto da inclusão
digital na Sociedade da Informação; “analfabetismo financeiro”, quanto ao desconhecimento de noções
elementares na administração de finanças pessoais; “analfabetismo matemático”, quanto à má qualidade da
formação matemática dos alunos nas escolas; e até, recentemente, em periódicos norte-americanos na área da
saúde, o health illiteracy (literalmente “analfabetismo em saúde”, ainda sem uma tradução adequada para o
português). A mesma analogia parece ocorrer com a expressão analfabetismo jurídico, empregada para
designar a ausência de conhecimentos jurídicos, em relação ao analfabetismo em seu sentido estrito (o
desconhecimento do alfabeto).

Como ensina Magda Soares, a palavra analfabetismo designa o estado ou a condição de analfabeto,
sendo que analfabeto é aquele “que não conhece o alfabeto, que não sabe ler e escrever”[24]. O oposto de
analfabeto é alfabetizado, a pessoa que, ao contrário do analfabeto, conhece o alfabeto e sabe ler e escrever,
isto é, passou pela alfabetização. O contrário da palavra analfabetismo, por sua vez, é alfabetismo, isto é, o
estado ou a condição de quem é alfabetizado. Mesmo dicionarizada, todavia, a palavra alfabetismo é pouco
utilizada pelos falantes da língua portuguesa, substituindo-se normalmente no Brasil por letramento e, em
Portugal, por literacia – decorrentes das expressões literacy do inglês e lettrisme do francês (originada do
latim littera). Como equivalente oposto do analfabetismo, letramento, portanto, seria sinônimo de
alfabetismo, a condição daquele que conhece o alfabeto e sabe ler e escrever. A palavra letramento, contudo,
também tem sido empregada por muitos autores em um sentido mais amplo do que alfabetismo, designando
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o “estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que
usam a escrita”, razão pela qual Soares entende que é possível que haja analfabetos letrados, pessoas
analfabetas (que não sabem ler e escrever) que exercem práticas sociais que envolvem a escrita (como o
analfabeto que dita uma carta ou ouve atentamente enquanto alguém lhe lê o jornal)[25].

A diferença entre analfabetismo e letramento tem uma relevância prática quanto à comparação entre
os dados estatísticos de diferentes países, posto que há aqueles em que se avalia a capacidade de ler e
escrever, enquanto em outros se avalia também o cultivo da leitura; ademais, mesmo estudos de analisam
especificamente as taxas de analfabetismo podem divergir em relação aos critérios adotados. Como aponta
Alceu Ferraro, as estatísticas de analfabetismo no Brasil devem ser cuidadosamente consideradas com base
no critério estatístico adotado naquele determinado levantamento[26]. A capacidade de assinar o nome foi
um dos primeiros parâmetros de aferição da alfabetização, no entanto, à medida que as exigências da leitura
e da escrita tornaram-se maiores na sociedade, os primeiros censos demográficos que foram realizados no
Ocidente adotaram o critério “saber ler e escrever”, verificado normalmente pela resposta à pergunta “Você
sabe ler e escrever?”. A insegurança desse critério levou à introdução, em 1948, pela UNESCO, da avaliação
da alfabetização com base na capacidade do entrevistado de escrever um bilhete simples, a despeito de saber
assinar o nome, de sua escolaridade e de afirmar haver aprendido a ler e escrever. O critério do bilhete
simples foi adotado pelo IBGE no censo de 1950[27].

Em 1978, em revisão à padronização dos critérios estatísticos em matéria de educação, a UNESCO
adotou mais um parâmetro de verificação de analfabetismo – o analfabetismo funcional. As novas definições
adotadas pela UNESCO passaram a ser o analfabetismo – como a incapacidade de ler e escrever, com
compreensão, um enunciado simples e curto do dia-a-dia – e o analfabetismo funcional, como a incapacidade
de participar das atividades nas quais o letramento é necessário para a efetiva participação na comunidade, e
a incapacidade de continuar usando a leitura, a escrita e o cálculo, para o desenvolvimento pessoal e da
comunidade[28]. A ampliação da definição de analfabetismo para outras habilidades necessárias ao
engajamento na sua comunidade encontra suas raízes na Declaração de Persepolis, assinada em setembro de
1975, no Simpósio Internacional pela Alfabetização, sob a influência da pedagogia de Paulo Freire[29]. Com
o Relatório de Monitoramento de 2008 do programa Educação para todos no Brasil, a UNESCO terminou
por consolidar a definição mais ampla de alfabetização, como o conjunto de habilidades que permitiria a
participação plena na sociedade[30].

Alceu Ferraro aponta que a definição de analfabetismo funcional, embora tenha seus méritos,
aumenta a dificuldade de se padronizar, estatisticamente, a aplicação da definição de analfabetismo funcional
às diversas realidades sociais, visto que as exigências de leitura, escrita e cálculo necessárias para a
participação na vida comunitária variam de acordo com cada sociedade, de modo que a tendência atual para
a verificação e padronização estatística em matéria de alfabetização seria no sentido de se computar os anos
de escolaridade[31].

Cabe ressaltar, inclusive, que não são poucos os autores que defendem que se conserve o termo
alfabetização em seu sentido estrito, sem ampliá-lo às inúmeras habilidades tidas como necessárias ao
funcionamento adequado em sociedade. Para João Batista de Araújo e Oliveira e Luiz Carlos Faria da Silva,
o processo específico de “aprender a ler” (alfabetização) não deve ser confundido com o longo processo de
“ler para aprender”: alfabetização seria estritamente o processo específico de aquisição do “domínio do
código alfabético”, diferenciando-se da aquisição de outras competências que também podem integrar o
processo (fluência para leitura, por exemplo); analfabetismo, dessa forma, se referiria somente à incapacidade
de se usar o código alfabético, seja pela falta de alfabetização escolar (resultando, portanto, no analfabetismo
escolar) ou pelo insucesso do processo de alfabetização até a 2ª série do ensino fundamental (resultando,
portanto, no fenômeno do analfabetismo funcional infantil)[32].

Em respeito aos comentários tecidos até então, conclui-se que o termo analfabetismo jurídico pode
situar-se de diferentes maneiras com relação ao termo analfabetismo. Em uma primeira hipótese, é possível
situar o analfabetismo jurídico no campo do analfabetismo funcional, visto que uma das habilidades
necessárias para a adequada participação e engajamento de um cidadão em sua comunidade, no âmbito de
um Estado Democrático de Direito, seria a compreensão mínima de determinados direitos, deveres e outras
noções jurídicas elementares. Uma segunda hipótese, mais adequada ao posicionamento dos autores que
restringem analfabetismo à incapacidade de domínio do código alfabético, pode ser o emprego analógico da
expressão, sendo analfabetismo jurídico metaforicamente a incapacidade de domínio do código (em sua
concepção semiológica) jurídico. Por fim, uma terceira hipótese, quanto ao significado social da expressão
“analfabeto”: como uma expressão dotada de intensa carga axiológica, analfabetismo é muitas vezes
empregada no discurso popular como sinônimo de “ignorância” – e o analfabetismo jurídico, neste sentido,
também designaria “ignorância” (no sentido pejorativo) qualificada pelo desconhecimento jurídico. Como
analfabetismo jurídico é uma expressão recente, empregada normalmente no discurso popular, aguarda-se
que a seu respeito sejam desenvolvidas maiores investigações científicas.
 
4 EDUCAÇÃO, ANALFABETISMO JURÍDICO E PREPARO PARA O EXERCÍCIO DA
CIDADANIA

Ainda que a expressão analfabetismo jurídico careça de maiores delimitações científicas, sua
utilização no discurso popular indica que as exigências da comunicação e da linguagem na vida social
levaram à criação de um novo termo apto a designar este fenômeno de desconhecimento de noções
jurídicas[33]. Diante desta constatação, é preciso questionar o que teria levado o desconhecimento jurídico –
aparentemente uma questão relevante unicamente aos profissionais da área – a ultrapassar os limites da
ciência jurídica e alcançar o discurso popular.

Um elemento fundamental para a compreensão desta ampliação de limites é a estruturação do Estado
brasileiro como um Estado Democrático de Direito, em que o império da Lei se faz presente de maneira
intensa nas relações diárias em sociedade. Neste sentido, o art. 3º da Lei de Introdução ao Código Civil
(Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942) determina a presunção de conhecimento da Lei. Ao
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enunciar que “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”, demandou-se de todos os
cidadãos deste Estado de Direito uma conformidade mínima, ou um conhecimento mínimo, em relação às leis
que o regem.

Diante dessa presunção questiona-se: em um Estado em que se presume o conhecimento da Lei,
como avaliar o massivo e real desconhecimento da população com relação às leis? E, ainda, como avaliar
este desconhecimento em um sistema caracterizado pelo irrefreável inchaço legislativo? Como julgar um
Estado de Direito em que a hiper-regulamentação tornou tal presunção cada vez mais forçosa – e, por isso
mesmo, mais necessária? E, por fim, como sustentar a legitimidade e integridade de um Estado Democrático
de Direito em que a esmagadora maioria do povo (do qual emana o poder), ainda que deseje conhecer este
sistema jurídico (criado em seu nome), não é capaz de compreendê-lo porque a própria linguagem jurídica é
um fator de exclusão e dominação? Em outras palavras: como sustentar a legitimidade de um Estado
Democrático de Direito, em que é necessária a presunção do conhecimento, quando este mesmo Estado
dificulta o acesso ao conhecimento? Questiona-se, portanto, se o atual Estado Democrático de Direito não
gerou consigo uma nova necessidade em relação aos seus cidadãos, uma demanda de conhecimento jurídico
mínimo que lhes permita conviver em igualdade e liberdade diante da ampla incidência do ordenamento
jurídico sobre suas mais variadas atividades diárias.

Vários elementos compõem as respostas a essas questões, em uma trama complexa das relações
epistemológicas, sociais, econômicas, ideológicas, e outros. Como já dito, esta análise busca concentrar-se
em três fatores: cidadania, analfabetismo jurídico e educação. Como o analfabetismo jurídico indicaria uma
falha da educação no preparo para o exercício da cidadania?

Chegou-se, portanto, ao ponto central desta análise. Observou-se, de início, que a Ordem
Constitucional de 1988 elegeu a educação como o instrumento destinado a preparar os brasileiros para o
exercício de sua cidadania, visto ser a cidadania um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito que
se constituiu. A cidadania, contudo, possui várias concepções, atualmente procurando-se ampliá-la de modo
a se adequar às exigências de um Estado Democrático – neste sentido a cidadania é a titularidade e o
exercício de diversas exigências, prerrogativas e limitações da vida como membro daquele Estado. Por sua
vez, como visto, o preparo dos cidadãos para o exercício destas diversas exigências, prerrogativas e
limitações, como membro deste Estado, foi confiado à educação, seja mediante instituições de Ensino ou
outras formas de educação não-formais difusas na sociedade. Todavia, o emprego da expressão
analfabetismo jurídico no discurso popular revelaria uma falta generalizada de conhecimento jurídico no
contexto de um Estado em que este conhecimento não somente é presumido, por exigências lógicas, como é
cada vez mais necessário para o exercício das exigências, prerrogativas e respeito às limitações impostas aos
membros daquele Estado. Diante deste quadro, portanto, o fenômeno sociológico do analfabetismo jurídico
deve ser enfrentado como uma exigência para a coerência e concretização do Estado Democrático de Direito
que se delineou pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Como Jim Agee aponta, atualmente a maioria das sociedades ocidentais pressupõe a alfabetização
de seus membros, presunção esta refletida nos mais diversos formulários governamentais, nas placas de
ônibus, e, inclusive, nos materiais de informação e conscientização distribuídos pela assistência social[34].
De forma semelhante, não só a alfabetização é presumida como também se presume a alfabetização jurídica,
como se observa não só da presunção do art. 3º da Lei de Introdução ao Código Civil, como igualmente da
linguagem dos contratos (quantos, na população brasileira, teriam a formação suficiente para a clara
compreensão de todas as cláusulas de um contrato de adesão?), das informações quanto à declaração de
isenção do imposto de renda, e das inúmeras relações jurídicas travadas diariamente, desde a compra do
pãozinho para o café da manhã como o pagamento da passagem do transporte público[35].

As demandas que exigem conhecimento jurídico no Estado de Direito são, por óbvio, as mais
variadas, desde aquelas elementares, a serem exercidas por qualquer um de seus cidadãos, até aquelas em
que se exige uma formação jurídica específica para seu exercício. Ao se falar em analfabetismo jurídico,
portanto, não se toma como ideal de alfabetização jurídica aquele que se exige do profissional de Direito,
para o exercício do ius postulandi ou práticas jurídicas de alta complexidade; mas, respeitando-se o espaço
do exercício profissional do Direito, questiona-se qual seria o grau mínimo de formação jurídica necessário
para o exercício pleno da cidadania.

Contudo, ao se falar da exigência de conhecimentos jurídicos para a vida em um Estado
Democrático de Direito, é preciso levar em conta uma faceta aparentemente inofensiva do profissionalismo
do Direito. Como uma linguagem técnica, compreensão do Direito situa-se no âmbito de uma ciência, com
um conjunto amplo de conceitos, princípios, co-relações e jargões que lhe são próprios. No entanto, quando
esta linguagem encontra-se em um contrato escrito ou em alguma das relações jurídicas demandadas
diariamente dos cidadãos, percebe-se uma faceta cruel da linguagem como instrumento de exclusão,
constrangimento e dominação: beneficia-se aquele que melhor a domina e compreende.

Como ensina Maurizio Gnerre em sua obra Linguagem, escrita e poder[36]:
 

A começar do nível mais elementar de relações com o poder, a linguagem constitui o arame farpado
mais poderoso para bloquear o acesso ao poder. Para redigir um documento jurídico é realmente
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necessário não somente conhecer a língua e saber redigir frases inteligíveis, mas conhecer também toda
uma fraseologia complexa e arcaizante que é de praxe. Se não é necessário redigir, é necessário pelo
menos entender tal fraseologia por atrás do complexo sistema de clichês e frases feitas. Este aspecto
específico da linguagem usada nos documentos jurídicos é semelhante ao fenômeno lingüístico das
linguagens especiais, constituídas em geral de léxicos efetivamente especiais usados nas estruturas
gramaticais e sintáticas das variedades lingüísticas utilizadas na comunidade. A função central de todas
as linguagens especiais é social: elas têm um real valor comunicativo, mas excluem da comunicação as
pessoas da comunidade lingüística externa ao grupo que usa a linguagem especial e, por outro lado, tem
a função de reafirmar a identidade dos integrantes do grupo reduzido que tem acesso a linguagem
especial. A função da comunicação secreta (defesa do ambiente externo) e de conservação de noções e
tecnologias das quais o grupo mais restrito é portador é estritamente associadas à função central das
linguagens especiais. 

 
É na dificuldade de compreensão desta linguagem jurídica – isto é, do código (semiológico) jurídico

– que se revela uma das facetas mais cruéis do analfabetismo jurídico: a própria linguagem limita a
possibilidade de aquisição de informações e de conhecimento. Assim, o principal obstáculo ao conhecimento
jurídico não é necessariamente um obstáculo físico de acesso aos materiais de informação (muitos poderiam
argumentar que as leis estão disponíveis na internet, acessível a qualquer interessado em faróis do saber e
programas de inclusão digital), mas, sim, a barreira da linguagem: o acesso à compreensão da informação é
sutilmente negado, visto ser tal linguagem ininteligível para a grande maioria das pessoas. Em outras
palavras, a informação pode ser disponibilizada à população, contudo a sua compreensão é lacrada pela
linguagem[37]. Como ressalta Gnerre, apesar de declarados iguais perante a lei, os cidadãos são
discriminados com base no código lingüístico em que a própria lei é redigida[38].

Ironicamente, para se sustentar a barreira da linguagem jurídica, reforça-se a crença na sua
impenetrabilidade científica: visto ser uma linguagem científica, sua compreensão é destinada somente
àqueles que nela foram iniciados, a uma pessoa comum, portanto, não caberia esta compreensão - aos
“ignorantes” caberia recorrer ao conhecimento do especialista. Não se nega que a linguagem jurídica é de
fato uma linguagem científica, contudo, é necessário perceber que a propagação da crença na sua
incompreensibilidade pelo “inculto” é uma ferramenta de intimidação e de debilitação do poder do povo.
Neste sentido Marilena Chauí afirma que o rótulo de “conhecimento científico” confere prestígio ao discurso
dominante e legitima o papel do “especialista”[39]:

 
O prestígio do conhecimento torna o poder invisível, pois não carece de outro suporte senão a crença na
competência. (...) Um fantástico projeto de intimidação sustenta esse discurso do conhecimento que
constrange a maioria a submeter-se às representações do especialista, ou melhor, a interiorizá-lo sob
pena de não ser ninguém, de perceber-se a si mesmo a-social, desviante ou lixo. (...) Nessas condições
pode-se compreender o prestígio da ciência e por que serve como critério da diferença entre a cultura
dominante e a dominada: a primeira se oferece como saber de si e do real, a segunda, como não-saber.
Forma nova e sutil de reafirmar que a barbárie se encontra no povo na dimensão da “incultura” e da
“ignorância”, imagem preciosa para o dominante sob dois aspectos: de um lado a suposta
universalidade do saber dá-lhe neutralidade e disfarça seu caráter opressor; de outro lado, a
“ignorância” do povo serve para justificar a necessidade de dirigi-lo do alto e, sobretudo, para
identificar a possível consciência da dominação com o irracional, visto que lutar contra ela seria lutar
contra a verdade (o racional) fornecida pelo conhecimento.

 
É nesse contexto que o analfabetismo jurídico assume uma expressão ideológica de controle social:

propagou-se a crença de que o analfabeto jurídico é aquele que não é capaz de compreender o código
lingüístico jurídico e, portanto, é um “ignorante” a quem cabe aceitar sua condição e reservar aos
“profissionais” no domínio de tal código. A opressão é sutil: o desconhecimento deve ser assumido, e não
enfrentado, porque, afinal, “Direito é assunto para Doutor” e não para um “cidadão comum”. É
profissionalização do status de sujeito de direitos.

O cenário é contraditório: em um Estado Democrático de Direito, em que se presume o
conhecimento da lei, propaga-se a crença de que o conhecimento da lei é reservado para um grupo específico
de pessoas. Todos são igualmente cidadãos perante a lei, sujeitos de direitos e deveres, mas não são iguais
em sua possibilidade de conhecê-la e dominá-la.

Norma Vieira Santos conclui que a cidadania se exerce pelo acesso aos espaços públicos e pelo
domínio dos códigos da interação política[40]: 

 
Compreendo cidadania como concernente ao ingresso na comunidade ético-discursiva (capacidade de
participar nos negócios públicos), a competência argumentativa torna-se um elemento imprescindível
para a intervenção na negociação pública das pretensões, porto que, para entrar numa relação dialógica,
necessário se faz conhecer o modo como a linguagem é urdida. (…) Assim, sem posse da informação e
o domínio dos códigos e instrumentos em que a interação se processa, permitindo o acesso aos fóruns
institucionais de intermediação, não há como exercitar a cidadania em sua plenitude.

 
Ora, se em um Estado de Direito o parâmetro da atuação do poder estatal é o Direito, os negócios

públicos se realizam, obviamente, de acordo com instrumentos também regulados pelo Direito – e a
linguagem em que estes negócios são realizados obviamente perpassa pela linguagem jurídica. Sem o
domínio desses códigos, instrumentos, informações e domínio da linguagem dos negócios públicos, como
poderá o “cidadão comum”, atuar plenamente no espaço público?

Diante de todas estas considerações, conclui-se, então, que o “analfabeto jurídico” (conforme o
emprego da expressão nesta análise), não é o “ignorante”. É o “cidadão comum” que não tem suficiente
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domínio da linguagem e dos conhecimentos jurídicos necessários para atender conscientemente e com
propriedade às exigências jurídicas a que é submetido ao longo do dia-a-dia e para ingressar nos espaços de
gestão dos negócios públicos em um Estado de Direito. Assim, em decorrência do não domínio do código
lingüístico jurídico, o analfabeto jurídico encontra-se em um estado de vulnerabilidade, potencialmente
prejudicado em inúmeras situações jurídicas por não dominar um dos instrumentos necessários ao jogo social
– e é neste sentido que a linguagem jurídica, ainda que pretensamente neutra devido a sua cientificidade,
pode também ser uma linguagem de dominação.

Portanto, em tal cenário é necessário diferenciar o analfabetismo jurídico de “ignorância”, “falta de
informação” e “falta de cultura jurídica”. Como já dito, ao optar-se por empregar o termo analfabetismo
jurídico como o desconhecimento do código lingüístico jurídico, excluiu-se a visão pejorativa de
analfabetismo jurídico como “ignorância”. Se um cidadão comum ignora (desconhece) conceitos elementares
de Direitos que seriam essenciais para sua cidadania, este fato não é imputável à “ignorância” (sentido
pejorativo), mas ao conjunto complexo de fatores abordados neste capítulo. Igualmente, analfabetismo
jurídico não se resume a falta de informação, visto que, como já dito, ainda que um cidadão possa ser muito
bem informado sobre seus direitos e deveres, as especificações da linguagem jurídica podem ainda servir de
barreira para uma maior autonomia e liberdade contratual, por exemplo. Por fim, analfabetismo jurídico não
é “falta de cultura jurídica”. As culturas populares trazem, em seu bojo, inúmeros conhecimentos, relações e
símbolos com os mais diferentes objetos e sujeitos da vida social, inclusive com relação à ordem jurídica.
Toda pessoa possui, assim, uma cultura jurídica, constituída pelo conjunto de informações e relações,
concretas ou mesmo simbólicas, que trava com o mundo jurídico. Crianças, ao brincar de policial e bandido,
expressam noções de legalidade, autoridade e sanção, típicas de um estado de Direito; e não se pode deixar
de comentar a cultura jurídica que se desenvolve dentro de uma penitenciária. Muitas vezes é essa cultura
jurídica distorcida que serve à reprodução do discurso da profissionalização dos direitos e à perpetuação do
analfabetismo jurídico.

Na dinâmica do jogo social, os analfabetos jurídicos, ainda que parcialmente informados e
portadores de uma cultura jurídica, não se encontram em igualdade com os cidadãos juridicamente
alfabetizados, que dominam o código e as informações necessárias para lidar com as variadas situações
jurídicas da vida e atuar nos espaços públicos de decisão – e, desta forma, os cidadãos em um Estado
Democrático de Direito, ainda que iguais perante esta Lei, são desiguais no seu conhecimento e no domínio
que tem da linguagem jurídica, e, conseqüentemente, desiguais no poder de atuar na gestão democrática dos
negócios públicos. Como se sustenta a legitimidade de um Estado como esse, dividido entre o ideal com que
foi Constituído e a contradição da realidade?

O instrumento constitucionalmente destinado para o enfrentamento desta questão, conforme se
expôs de início, é a educação (art. 205, da Constituição).
 
5 EDUCAÇÃO: PROPOSTAS PARA A ALFABETIZAÇÃO JURÍDICA E PREPARO PARA O
EXERCÍCIO DA CIDADANIA

Quando a educação promove o acesso à linguagem jurídica, desmistificando a exclusividade da
linguagem e dos conhecimentos jurídicos e tornando-os minimamente acessíveis e inteligíveis aos cidadãos, é
possível falar-se em preparo alfabetização jurídica. A seguir serão abordadas algumas propostas de como a
educação – em suas mais diversas formas, do ensino formal às formas difusas de educação – cumpre sua
finalidade constitucional de preparo para o exercício da cidadania por meio da alfabetização jurídica.

Inicialmente, reconhece-se o importante papel da informação na alfabetização jurídica. Como
anteriormente criticado, a informação pode ser tornada inacessível em razão de obstáculos de linguagem e
também pode ser um instrumento de dominação, contudo, se recebida de maneira crítica, muito pode
contribuir para que o cidadão conheça seus direitos, seus deveres e as instituições de apoio, saiba como
proceder em determinadas situações, e forme uma bagagem de informações úteis para o bom desempenho
nas situações jurídicas comuns[41].

Igualmente, a alfabetização de crianças, jovens e adultos, por meio da escola, ONGs, sindicatos e
outros, é também outra ferramenta importantíssima para o preparo para o exercício da cidadania, pois o
domínio do código alfabético e das técnicas de leitura e escrita não apenas propiciam o acesso à informação,
como permitem a participação do cidadão nos espaços em que estas técnicas são necessárias. Uma
alfabetização adequada e o estímulo ao desenvolvimento da fluência já são um passo básico para o acesso a
códigos lingüísticos mais complexos, como é o caso da linguagem jurídica.

A educação escolar em geral também contribui para a alfabetização jurídica mediante o processo de
formação de conceitos. Segundo o sócio-construtivismo de Vygotsky, o ensino propicia o inter-
relacionamento entre os conceitos espontâneos, adquiridos pelos indivíduos em seu cotidiano, e os conceitos
científicos, adquiridos por meio do ensino sistemático – inter-relacionamento este que torna o processo de
formação de conceitos mais efetivo[42]. Assim, os conceitos espontâneos oriundos da cultura jurídica de que
cada cidadão já dispõe podem, através da educação escolar, ingressar no processo de formação de conceitos
e servir de substrato para a melhor assimilação de conceitos jurídicos úteis ao exercício da cidadania.

Além da informação, da alfabetização e da educação escolar, a proposta de inclusão de uma disciplina
de Direito no currículo escolar é uma das principais propostas de alfabetização jurídica. O ensino de Direito
nas escolas estenderia a toda uma faixa da população, dentro da estrutura formal de ensino, a possibilidade
de desmistificação da linguagem jurídica e de acesso a conceitos jurídicos básicos.

Todavia, como que em um exercício de dialética, à tese dos benefícios da alfabetização jurídica por
meio da educação, e em especial por meio da educação escolar, se contrapõe uma forte antítese: a mesma
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educação na qual se deposita a confiança de transformação da sociedade (combate ao analfabetismo jurídico,
às desigualdades sociais, às disparidades econômicas, e propagação dos direitos humanos) poderia ser um
mito: o mito da educação. Pois ela mesma, a educação que serviria para libertar, poderia ser utilizada para
condicionar, homogeneizar, domesticar a população, reprimindo o senso crítico na ilusão de que estaria a
libertar.

Gregory Shafer esclarece o que denominou de mito da educação[43]:
 
Na verdade, há estudos consideráveis para sustentar o posicionamento de que a alfabetização e a
educação – armas gêmeas para aspirações igualitárias – são na verdade componentes do status quo ,
agindo para reprimir reais mudanças e suprimir revolta genuína. (…) Ao invés de libertar pessoas para
criticar o mundo de maneira mais efetiva, mais questionadora e mental, educação é um mecanismo de
domesticação, agindo de modo a evitar revolta e silenciar o indivíduo. (…) ‘Hegemonia, ou o controle e
a manipulação de pessoas através de instituições sociais e culturais, é melhor ensejada quando grupos
potencialmente divergentes são condicionados a acreditar que são inferiores e que necessitam de uma
educação. (…) o processo de educação é, de fato, o processo de ‘treinamento social’ que resulta na
continua criação e recriação de uma efetiva cultura dominante’.

 
Shafer não está sozinho nesta crítica. Gnerre faz referência ao “mito da alfabetização”, dizendo que

a crença de que a alfabetização é positiva e desejável acima da primitiva oralidade sufoca as contribuições da
linguagem oral e propicia a imposição e padronização de uma linguagem oficial, permitindo “o controle do
Estado sobre faixas menos controláveis da população”[44]. Conforme apontam estes autores, a crença de
que a educação serviria como instrumento para colocar os cidadãos em pé de igualdade, permitindo a todos
desenvolver um conjunto mínimo de habilidades que lhes permitissem melhor concorrer no jogo social, é
opressora. A função da educação seria, nesta perspectiva, não propiciar uma igualdade livre (a aspiração
humana de uma sociedade democrática), mas uma igualdade homogeneizada, socializando minimamente
grupos sociais potencialmente divergentes de modo a condicioná-los ao controle do Estado.

Norma Vieira Santos arremata[45]:
 

Apresenta-se, portanto, como de fundamental importância a questão da educação para a cidadania em
nosso país. Mantida nos textos oficiais da legislação de ensino, o que isto significa? A constatação da
igualdade de todos perante a lei? O reconhecimento de direitos e deveres? A aquisição de
conhecimentos sistematizados, historicamente construídos? A escola seria pré-condição para que se
aprenda a ser cidadão? A este respeito, Arroyo (1989) tem alertado sobre o perigo de que a vinculação
educação-cidadania não venha reforçar o discurso moderno de outorga da cidadania, em lugar de uma
cidadania conquistada, construída no interior da prática social. O nível de escolarização não pode servir
de pretexto para a não valorização do saber dos excluídos, assim o autor afirma. A autoridade na
aferição de um diploma não credencia a escola a dizer que este pode e aquele não pode ser cidadão.
Além do que, o domínio da leitura e da escrita não tem garantido a cidadania para uma grande parcela
da população. De outro modo, os exemplos mais bárbaros de atrocidades cometidas sobre a espécie
humana, como as do nazi-facismo, foram geridas por povos que detinham os mais altos índices de
escolaridade, ratificando que não basta ter conhecimento para ser virtuoso. Não deve ser papel da
escola ensinar as pessoas a serem cidadãs, como se isso se restringisse a um conteúdo a ser transmitido.

 
Diante de tais considerações, se for esta a verdadeira estrutura da educação hodierna, e

principalmente da educação escolar, a inclusão de uma disciplina de Direito nas escolas serviria como
mecanismo ideológico de legitimação das estruturas de poder, como muitos criticam ter sido o papel
ideológico da disciplina de “Educação Moral e Cívica”: conformação social e repressão da revolta em época
de ditadura. Neste contexto, a solução esperançosa e muito repetida “é preciso incluir a disciplina de Direito
nas Escolas e informar os cidadãos dos seus direitos”, apesar de muito válida, pode vir a fracassar devido à
ingenuidade, servindo para legitimar ainda mais um sistema de reprodução social.

Para que a educação seja verdadeiro instrumento de preparo para o exercício da cidadania, e não
apenas um mito, deve ser desmascarada sua pretensa autonomia e neutralidade e reconhecida a sua
contradição inerente. Como um importante instrumento de compartilhamento da capital cultural de
determinada sociedade, ao socializar, a educação ao mesmo tempo informa, conforma e forma, perpetua e
cria, reprime e pacifica, organiza e homogeneíza, capacita e condiciona, oprime e liberta.      

É necessário, assim, algo mais do que uma mera disciplina no ensino formal ou informação para que o
preparo para a plena cidadania seja concretizado, é necessário um processo global de construção da
cidadania, desconstituindo estruturas opressivas e antidemocráticas que persistem nos mais diversos espaços
sociais. A inclusão de uma disciplina de Direito nas escolas trará resultados democráticos na medida em que
atue juntamente com outras ferramentas, como a formação de uma consciência cidadã, de espaços públicos
verdadeiramente democráticos e de mais um conjunto amplo de medidas que permitam a concretização de
um projeto de cidadania coerente com o ideal democrático.

É nesse sentido que Eduardo Bittar afirma[46]: 
 

Também, há que se dizer que política não se aprende na escola. Não é a inclusão de uma disciplina
formalmente obrigatória que fará com que um povo passe a cultivá-la e a praticá-la em seu proveito.
Não é o processo formal que haverá de ser a saída para essa problemática. Há de ser ter em
consideração que é por meio de um movimento mais global de policiamento dos espaços públicos,
superação da consciência individual para a formação da consciência global dos problemas, inserção
social, educação participativa, exemplaridade política, comportamentos ético-políticos adequados... que
se poderá re-construir o que foi destruído e construir o que ainda nem sequer chegou a ser feito.

 
Semelhante é a conclusão de Gregory Shafer, após criticar o que denominou de mito da educação:

“Nosso objetivo não deveria ser criar alfabetização funcional, mas alfabetização crítica, alfabetização
poderosa, que capacite o crescimento de conhecimento genuíno e controle todas as esferas da vida social em
que participamos”[47].
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Norma Vieira Santos arremata, esclarecendo que o acesso à participação no espaço público das
negociações é o verdadeiro valor de educar para a cidadania[48]:

 
Educar para a cidadania não pode se restringir à ‘conscientização’ dos direitos e deveres, ou à aquisição
de conhecimentos sistematizados, muito menos à concessão de status, mas requer o reconhecimento da
necessária competência político/social que possibilite o ingresso na comunidade ético-discursiva, ou
seja, a participação no espaço público das negociações.
 

O preparo de todo um povo para o exercício de sua cidadania passa, assim, pela alfabetização jurídica
em um quadro amplo de iniciativas para a criação de uma consciência democrática e para a verdadeira
democratização da sociedade, em cada um de seus espaços. Esse é o valor da educação em seu sentido
amplo: como experiência humana dialética e contraditória que se realiza nos mais variados espaços da
vivência humana, apta a alcançar os alunos de uma escola, trabalhadores de um sindicato, moradores de um
bairro, membros de uma família, e toda uma sociedade.

Neste sentido, algumas propostas são simples e criativas. Kathryn Kolbert, no artigo em que denuncia
o analfabetismo constitucional dos jovens americanos, registra uma proposta de alfabetização constitucional
desenvolvida na University of Pennsylvania: uma constituição americana de bolso, composta também por
uma introdução em linguagem acessível da história da constituição norte-americana e seu contexto de
promulgação. Se em cada quarto da grande maioria das redes de hotéis dos Estados Unidos há uma Bíblia e
uma lista telefônica na gaveta da mesa de cabeceira, por que não incluir também uma cópia da constituição?
– questiona Kolbert. A autora também sugere a distribuição de uma cópia da constituição para cada aluno ao
ingressar no primeiro ano do ensino médio, para os imigrantes ao adquirirem cidadania, para aqueles que
fossem convocados para cumprir a função de jurado ou para um jovem ao cumprir a maioridade[49].

O artigo 64 do Ato das Disposições Constitucionais transitórias já havia previsto que a Imprensa
Nacional deveria promover uma edição popular do texto integral da Constituição e disponibilizá-la
gratuitamente às escolas, aos cartórios, sindicatos, quartéis, igrejas e demais instituições representativas da
sociedade “de modo que cada cidadão brasileiro possa receber do Estado um exemplar da Constituição do
Brasil”. Qual seria o impacto na democracia brasileira se cada cidadão efetivamente tivesse acesso e fosse
alfabetizado de modo a poder ler e conhecer a Constituição?

Outras iniciativas existem no sentido de oferecer informação jurídica para a população, através de
ONGs como a Bê-a-bá do cidadão[50], projetos educacionais como do site Jurisway[51] e através de
faculdades de Direito, como do Centro Universitário Curitiba e como o projeto de informação jurídica da
Universidade Gama Filho “Conhecendo a Constituição” levando noções inicias para alunos da 1º ano do
ensino médio.

Essas propostas serviram apenas para demonstrar que a busca por uma sociedade em que a cidadania
seja plena e democrática não é uma proposta meramente escrita como um desabafo de estudiosos, mas um
conjunto de medidas práticas efetivamente adotadas. Há, sem dúvida, muitas lacunas a serem preenchidas na
questão do combate ao analfabetismo jurídico e nas medidas de alfabetização jurídica. Neste contexto,
portanto, dois desafios se fazem urgentes: a introdução deste debate nos espaços científicos e traçar um
parâmetro de alfabetização jurídica mínima, necessária ao pleno exercício da cidadania. Esta análise procurou
dar um passo singelo na busca por reconhecimento do analfabetismo jurídico enquanto obstáculo para o
exercício de uma cidadania verdadeiramente democrática e da alfabetização jurídica como ferramenta
importante da educação no preparo dos brasileiros para o exercício da cidadania.
 
6 CONCLUSÃO

Este artigo representa um primeiro passo na análise crítica da expressão analfabetismo jurídico em
face da relação constitucionalmente estabelecida entre cidadania, enquanto fundamento da República
Federativa do Brasil, um Estado Democrático de Direito, e a educação, enquanto o instrumento que visa à
preparação para o exercício da cidadania, a fim de contribuir interdisciplinarmente com a hermenêutica do
art. 205, da Constituição da República Federativa do Brasil. Afinal, se o art. 205 estabelece que a Educação
visa ao “preparo para o exercício da cidadania”, como pode a Educação preparar os brasileiros para o
exercício de sua cidadania em face da constatação do fenômeno sociológico do analfabetismo jurídico? A
resposta é: alfabetizando juridicamente os brasileiros.

O fundamento sobre o qual se construiu a análise foi o papel da Constituição da República de 1988
como a norma fundamental que estabelece um programa e uma estrutura para a organização da sociedade
brasileira. Como norma fundamental, a Constituição deveria ser observada nos mais variados processos de
transposição da estrutura definida na norma abstrata para a estrutura concreta, sob pena de desarmonia, de
uma incoerência estrutural com a norma fundamental e, conseqüentemente, de perda da legitimidade das
estruturas concretas. Nesse processo de transposição, portanto, a educação deve ser conduzida de modo a
cumprir a função que lhe foi determinada pela norma fundamental: de acordo com o art. 205 da
Constituição, visando ao preparo dos brasileiros para o exercício da cidadania.

A este fundamento teórico contrapôs-se a existência da expressão “analfabetismo jurídico”, enquanto
expressão do discurso popular a designar um fenômeno sociológico apto a indicar uma desarmonia nos
processos de transposição. A questão enfrentada nesta análise, portanto, foi: como a expressão
“analfabetismo jurídico” revelaria um fenômeno sociológico resultante da falha da Educação no seu papel
constitucional de instrumento preparador dos cidadãos para o exercício da cidadania?

Inicialmente, observou-se que é necessário enfrentar tal questionamento em face de um conceito de
cidadania adequado à Democracia, visto a República Federativa do Brasil ser um Estado Democrático de
Direito. Conjugando o posicionamento de diversos estudiosos, das mais variadas áreas do conhecimento,
concluiu-se que uma cidadania democrática é, portanto, a titularidade e a concretização dos direitos civis,
políticos e sociais, associada ao domínio dos instrumentos necessários à igual possibilidade de ingresso no
espaço público e participação na gestão dos negócios públicos. Com base no diálogo constitucionalmente
travado entre educação e cidadania nos arts. 205 e 206 da Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, observa-se que a educação, em sua forma difusa ou formal, possui a aptidão necessária
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para o preparo de um cidadão para o exercício da cidadania em um Estado Democrático, se também
moldadas suas práticas a práticas democráticas, com respeito à autonomia do sujeito educando-educador.

Em estudo do terceiro fator de análise, o analfabetismo jurídico, observa-se que, embora ricamente
presentes no discurso popular, as expressões “analfabetismo jurídico” e “analfabeto jurídico” são pouco
debatidas em materiais científicos. Nota-se, ainda, que tais expressões possuem diferentes conotações e
empregos, de modo que para a presente análise opta-se por (1) afastar o uso pejorativo de “analfabeto
jurídico”, e (2) compreender e empregar “analfabetismo jurídico” como a ausência de domínio mínimo do
código lingüístico jurídico, dos conceitos jurídicos e das informações jurídicas necessários para, em um
Estado de Direito, atender adequadamente às exigências jurídicas do cotidiano e ingressar nos espaços de
gestão dos negócios públicos.

Por fim, articulando estes três fatores – cidadania, educação e analfabetismo jurídico – conclui-se
desta análise: a) que o fenômeno do analfabetismo jurídico revela o despreparo dos brasileiros para o
exercício da cidadania democrática, visto introduzir uma desigualdade prejudicial entre os cidadãos
juridicamente analfabetos e os cidadãos que possuem alfabetização jurídica em relação à participação na
gestão dos negócios público; b) que cabe à educação, como instrumento constitucionalmente destinado ao
preparo para o exercício da cidadania, a inclusão da alfabetização jurídica nos processos educacionais; c) que
a alfabetização jurídica, como exigência de uma educação que efetivamente prepare os brasileiros para o
exercício da cidadania, é elemento de grande contribuição para a hermenêutica do art. 205, da Constituição
de 1988;  d) que a alfabetização jurídica não se limita à inclusão de uma disciplina de Direito no currículo
escolar, visto que o ensino formal é potencialmente instrumento de reprodução de estruturas opressoras, de
modo que a bem intencionada proposta de ensino de Direito nas escolas pode fracassar diante da utilização
do conhecimento para fins opressores;  e) que a alfabetização jurídica pode ocorrer nas mais variadas práticas
educacionais, desde nos espaços escolares dedicado ao ensino formal até por intermédio dos meios de
comunicação, distribuição de exemplares da constituição e outras medidas, à exemplo de propostas e outras
medidas práticas já realizadas.

Esta análise crítica e transdisciplinar procura chamar a atenção para a necessidade de reconhecimento
e de debate científico do fenômeno sociológico do analfabetismo jurídico, como um fenômeno apto a influir
na compreensão e aplicação do art. 205 da Constituição “Cidadã”. Como uma análise introdutória de uma
questão recente, reconhece-se que há muitas lacunas a serem preenchidas, uma dos quais é delimitação de
um parâmetro de alfabetização jurídica mínima, necessária ao pleno exercício da cidadania.

Diante da grandeza deste desafio que se lança perante a comunidade científica e da ingenuidade ou do
pessimismo que cercam as grandes mudanças, oportunas se fazem as palavras de Antonio Gamsci: É preciso
combinar o pessimismo da razão com o otimismo da vontade.
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[1] Afirma Canotilho que um Estado Constitucional “pressupõe a existência de uma constituição normativa estruturante de uma
ordem jurídico-normativa fundamental vinculativa de todos os poderes públicos. A constituição confere à ordem estadual e aos
actos dos poderes públicos medida e forma” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição.
7.ed. Coimbra: Almedina, 2003. p.245).
[2] “A cidadania consiste na manifestação das prerrogativas políticas que um indivíduo tem dentro de um Estado democrático. Em
outras palavras, a cidadania é um estatuto jurídico que contém os direitos e obrigações da pessoa em relação ao Estado. Já a palavra
“cidadão” é voltada a designar o indivíduo na posse de seus direitos políticos. A cidadania, portanto, consiste na expressão dessa
qualidade de cidadão, no direito de fazer valer as prerrogativas que defluem de um Estado democrático” (BASTOS, Celso Ribeiro.
Curso de teoria do Estado e ciência política. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 1999).
[3] VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. 8.ed. Rio de Janeiro: Record, 2005. p.31.
[4] ESPADA, João Carlos. Direitos Sociais de Cidadania. São Paulo: Massao Ohno, 1999. p.18-19.
[5] “Essa imagem de um progresso linear resulta, é verdade, de uma descrição neutra com relação aos ganhos e perdas de autonomia.
É cega em relação ao gozo de um real status de cidadão ativo, através do qual o indivíduo singular pode influir na transformação
democrática de seu status. Pois somente os direitos políticos de participação fundamentam a colocação reflexiva do direito de um
cidadão. Por sua vez, os direitos negativos à liberdade e os de participação social podem ser concedidos de forma paternalística. Em
princípio, o Estado de direito e o Estado social são possíveis sem que haja democracia. (...) Pois direitos de liberdade e de
participação podem significar igualmente a renúncia privatista de um papel de cidadão, reduzindo-se então às relações que um cliente
mantém com administrações que tomam providências. A síndrome do privatismo da cidadania e do exercício do papel de cidadão na
linha dos interesses de clientes tornam-se tanto mais plausíveis, quanto mais a economia e o Estado, que são institucionalizados
através dos mesmos direitos, desenvolvem um sentido sistemático próprio, empurrando os cidadãos para o papel periférico de meros
membros da organização” (HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. vol.I. 2.ed. Trad. Flavio Beno
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003).
[6] “A democracia também é inerentemente um sistema de direitos. Os direitos estão entre os blocos essenciais da construção de um
processo de governo democrático. Por um momento, imagine os padrões democráticos descritos no último capítulo. Não está óbvio
que, para satisfazer a esses padrões, um sistema político teria necessariamente de garantir certos direitos a seus cidadãos? (...) Para
satisfazer as exigências da democracia, os direitos nela inerentes devem realmente ser cumpridos e, na prática, devem estar à
disposição dos cidadãos. Se não estiverem, se não forem compulsórios, o sistema político não é democrático, apesar do que digam
seus governantes, e as “aparências externas” de democracia serão apenas fachada para um governo não-democrático” (DAHL,
Robert. Sobre a Democracia. Brasília: UNB, 2001. p.6).
[7] HERKENHOFF, João Baptista. Direito e Cidadania. São Paulo: Uniletras, 2004.
[8] “Não seria demais afirmar que a defesa da autonomia pressupõe: (...) a modificação do conceito e da imagem da cidadania tais
como foram elaboradas pelo pensamento liberal que a circunscreveu ao direito de voz e voto e à representação na legislatura num
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Estado representativo-substitutivo fundado na soberania abstrata do povo e na atividade real de uns poucos, de sorte que “a política é
o braço secular da razão, razão aplicada à sociedade” (Cerroni). Se repensarmos a cidadania como afirmação de direitos e como
criação de direitos, isto é, como criação dos sujeitos sócio-políticos por sua própria ação, podemos não só presentificar a autonomia,
mas ainda ultrapassar o sentido restrito da cidadania como voz e voto” (CHAUÍ, Marilena. Cultura e democracia: o discurso
competente e outras falas. 8.ed. São Paulo: Cortez, 2000. p. 306.).
[9] “Cidadania é o direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade e direitos dos seres humanos não é um dado. É construído da
convivência coletiva, que requer o acesso ao espaço público. É este acesso ao espaço público que permite a construção de um mundo
comum através do processo de asserção dos direitos humanos” (LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: a contribuição
de Hannah Arendt. Estud. av., São Paulo, v. 11, n. 30, 1997. Disponível em: . Acesso em: 19 jun. 2008).
[10] SANTOS, Norma Lúcia Vídero Vieira. Cidadania no discurso da modernidade: uma interpelação à razão comunicativa.
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coletiva, com base num sentimento ético comum, capaz de torná-los partícipes no processo do poder e garantir-lhes o acesso ao
espaço público, pois democracia pressupõe uma sociedade civil forte, consciente e participativa. (...) A pedra de toque de todo o
sistema passa a ser, primordialmente, a consciência de participação social, cuja efetivação só é conseguida através de uma educação
política, capaz de lhes desenvolver o senso crítico”. (MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direitos humanos e cidadania: à luz do
novo direito internacional. Campinas: Minelli, 2002. p.106-107, 109).
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Marítmo made in Brasil. São Paulo: Lex editora, 2007. p.4)
[17] ALMEIDA, Carlos Januário de. A (des)informação e a orientação acerca dos direitos em Angola. Disponível em: <
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EFETIVAÇÃO DO DIREITO À CRECHE - A JUDICIALIZAÇÃO DE UMA POLÍTICA PúBLICA
DE GÊNERO

EFFECTIVE THE RIGHT TO CRECHE -JUDICIALIZATION OF A PUBLIC POLICY GENDER

Patrícia Santiago de Medeiros Corrêa

RESUMO
Este trabalho tem por objeto a demonstração da educação infantil enquanto um direito fundamental voltado
não apenas para as crianças de 0 a 5 anos, mas também para as mulheres. O surgimento das creches no Brasil
foi marcado por uma política de assistencialismo dirigida as mulheres pobres. No entanto, com a construção
de novos conceitos e valores sobre a maternidade, aliados ao desenvolvimento das práticas pedagógicas para
a infância, foi reconhecida a partir da Constituição Federal de 1988, a creche e a pré-escola como direito
fundamental. Apesar disso, a efetivação desse novo direito ainda é um desafio. A maior parte das crianças
brasileiras na referida faixa etária está fora das creches por falta de vagas ofertadas pelo Poder Público. Essa
constatação revela uma contradição enfrentada pelas famílias, em especial, as chefiadas por mulheres no que
tange a desconstrução dos papeis sociais ligados ao sexo – o gênero. Sem creche, a mulher que hoje poderia
estar protagonizando uma revolução nos antigos padrões de feminino e masculino, transforma-se em mero
objeto de exploração. Em virtude disso, o Poder Judiciário tem sido acionado para resolução de conflitos
envolvendo mães sem creche e os municípios. Buscando dar efetividade ao direito à educação infantil, juizes
e promotores têm incorrido em um fenômeno jurídico a ser analisado, chamado de judicialização da política.
PALAVRAS-CHAVES: EDUCAÇÃO INFANTIL. GÊNERO. JUDICIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS.

ABSTRACT
This work focuses on the demonstration of the importance of early childhood education as a fundamental
right directed not only for children aged 0 to 5 years, but also for women. The emergence of crèches in
Brazil was marked by a policy of welfarism directed poor women. However with the construction of new
concepts and values about motherhood, coupled with the development of teaching practices for children, was
recognized by the Constitution of 1988, the creches and pre-school as a fundamental right. Nevertheless, the
effectiveness of this new law is still a challenge. Most of the Brazilian children in this age is out of daycare
because of lack of vacancies offered by the Public Power. This finding reveals a contradiction faced by
families, especially those headed by women with respect to deconstruct the social roles related to sex -
gender. Without creche, the woman who could today be starring in a revolution in the old patterns of male
and female, becomes a mere object of exploitation. As a result, the Judiciary Power has been fired for conflict
resolution involving mothers with no creche and municipalities. Seeking to give effect to the right to early
childhood education, judges from all over Brazil has incurred a legal phenomenon called the judicialization of
politics.
KEYWORDS: CHILDHOOD EDUCATION. GENDER. JUDICIALIZATION OF A PUBLIC POLICY

INTRODUÇÃO
 
O presente trabalho visa relacionar o direito à educação infantil e sua eficácia como política voltada

também para as mulheres.  O reconhecimento do direito à educação infantil pública e gratuita, primeira etapa
da Educação Básica, consistiu em uma conquista histórica para as mulheres e suas famílias. A partir da
Constituição de 1988 e posteriormente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o tema deixou de ser
tratado como uma política de assistencialismo restrita a poucos para ser visto como um direito fundamental
alcançável e exigível por todos.

         Este artigo analisará o impacto social desse direito na vida das famílias brasileiras, visto que
colaborou com a entrada das mulheres pobres no mercado de trabalho.  Para a maioria das mulheres-mães,
trabalhar fora de casa exige uma rede de cooperação dos familiares em relação aos cuidados com os filhos.
Para os setores mais abastados da sociedade essa estrutura é facilmente montada por meio de creches pagas,
babás, empregadas, transporte escolar privado entre outros.  No entanto, para a maioria da população do
sexo feminino que não tem condições financeiras de arcar com os custos dessa rede de auxilio, a
possibilidade de trabalho extradomiciliar se torna remota ou precária. 

         Nesse ponto, o trabalho buscará respostas as seguintes indagações: Como essa rede de auxilio
a mulher vem sendo desenvolvida pelo Poder Público? De que forma as mulheres estão conseguindo utilizar
esse serviço? Como a atuação do Judiciário intervindo nas políticas públicas propostas pelo Executivo pode
influenciar a realidade das mulheres e suas famílias no Brasil? Quais os argumentos e questionamentos
plausíveis com essa intervenção?  

Sendo assim, essa pesquisa trará em um primeiro momento uma trajetória histórica sobre a
implantação das creches no Brasil até a construção dessa política como um direito. Levaremos em
consideração a evolução do conceito de maternidade e educação infantil. Não nos furtaremos de apresentar a
luta pelo movimento feminista e o movimento de mulheres pelo direito à educação infantil.  

Em um segundo momento, traçaremos as principais diferenças entre uma política pública de gênero
e uma política pública voltada para as mulheres. Apresentadas essas diferenças, tentaremos responder ao
seguinte questionamento: Em qual dessas duas categorias a implantação de creches pelo Poder Público
Municipal se enquadraria? Defenderemos assim, a creche pública enquanto uma política de gênero, que
colabora com reorganização dos papéis sociais, na medida em permite a mulher vivenciar uma nova
maternidade.

Por último, relacionaremos o descumprimento da legislação pelo Poder Público com um fenômeno
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jurídico – a judicialização das políticas públicas. Tem o Poder Judiciário legitimidade democrática para
intervir através de sentenças, no direcionamento das políticas públicas?  Estaria o Ministério Público atuando
de maneira ativista na garantia dos direitos fundamentais?

1.      A MÃE ESCRAVA E SUA ROTINA DE TRABALHO FORÇADO
 

Estudos mais específicos sobre a maternidade no período da escravidão revelam que a atividade
maternal só passou a ter alguma relevância social a partir da abolição da escravatura e o surgimento da teoria
higienista.

Não restam dúvidas sobre a difícil rotina da mulher, mãe e escrava. As escravas possuíam em média
apenas 3 dias de descanso após o  parto, em seguida, eram obrigadas a retornar ao trabalho forçado. A
criança escrava era imediatamente incorporada à rotina de exploração proposto pelo modelo de produção
escravocrata, sendo carregada, recém nascida, às costas da mãe durante a jornada de trabalho.

Pior ainda, era o destino dos filhos das escravas que eram escolhidas para serem emprestadas ou
alugadas como amas de leite. Estes pequenos bebês eram entregues na Roda dos Expostos e privados do
amor e do aleitamento materno, enquanto os filhos brancos pertencentes as classes mais abastadas eram
amamentados pelas mães escravas. O aleitamento materno e natural era visto como um gesto socialmente
desvalorizado assim como a própria maternidade.

A concepção de infância predominante durante o período escravista refletia as necessidades da
produção de riquezas da época:

 
“Na primeira infância, até os seis anos, a criança

branca era geralmente entregue à ama-de-leite. O pequeno
escravo sobrevivia com grande dificuldade, precisando para
isso adaptar-se ao ritmo de trabalho materno. Após esse
período, brancos e negros começavam a participar das
atividades de seus respectivos grupos. Os primeiros,
dedicando-se ao aprimoramento das funções intelectuais, e
os segundos iniciando-se no mundo do trabalho ou no
aprendizado dos ofícios.” (CIVILETTI, 1988, pág.65)

 
Percebemos que havia uma desvalorização do papel da mulher-mãe, seja ela branca ou negra. Não

obstante, era a mãe negra a que mais sofria, tendo em vista a sua própria condição de “coisa”. Em regra, as
crianças da época pouco valor simbolizavam, tanto por conta dos altos índices de mortalidade infantil, tanto
pela não definição exata do que seria a infância. As crianças eram vistas como pequenos adultos que só
precisavam sobreviver para serem integradas no sistema produtivo.

 
 2-  A RODA DOS EXPOSTOS E AS CRIADEIRAS – O EMBRIÃO DA CRECHE NO

BRASIL
 

Não há um consenso exatamente sobre qual seria a percussora da creche no Brasil. A autora Maria
Vittoria Civiletti aponta para a Roda dos Expostos em um período pós-abolição, enquanto outros autores
identificam as criadeiras como uma semente da creche. As criadeiras eram mulheres pertencentes a
comunidades que atendiam as crianças de diversas famílias para que suas mães pudessem trabalhar. 

Já a Roda dos Expostos era um mecanismo pelo qual uma criança era depositada em um cilindro
giratório que a entregava do lado oposto, sem que as identidades de quem a deixou e quem acolheu a criança
fossem reveladas. As crianças deixadas na Roda dos Expostos eram basicamente os filhos das escravas, ou
porque suas mães foram emprestadas/ alugadas como amas de leite, ou porque suas próprias mães as
entregavam com a finalidade de livrá-las da escravidão. Por volta do ano de 1880 começou a surgir no Brasil
o discurso sobre creche para as crianças pobres.

 
Revela-nos a Prof° Maria Vittoria Civiletti:
 

“A creche poderia também fornecer à classe
dominante um ganho secundário. Além de liberar a mão
de obra feminina e garantir a sobrevivência das crianças
da classe trabalhadora, ela podia ser um lugar
privilegiando de controle sobre essa classe. As creches e
salas de asilo portanto, com raras exceções, assumirão o
caráter controlador que a filantropia delegou à escola.”
(CIVILETTI, 1988)

        
         A partir do trecho acima, temos um ponto de partida para definirmos o surgimento da creche

no Brasil. Longe de priorizar uma concepção educacional da função dessa instituição, percebemos uma
manipulação da classe dominante da época em relação ao discurso sobre a necessidade de creches.

         Primeiramente, o higienismo – pensamento que servia aos interesses da crescente burguesia da
época - propagava ainda que indiretamente um discurso no sentido de subjugar a mãe pobre. Sobre esta,
recaiam diversos preconceitos, principalmente aqueles que afirmavam impossibilidade de uma mãe pobre
criar seus próprios filhos.

         Em um segundo momento a creche aparece como uma determinante para os filhos das mães
trabalhadoras, sem a qual as crianças padeceriam de fome, doenças, negligência, maus hábitos e costumes. A
creche então começa a ser difundida enquanto uma política de assistencialismo.

         No entanto, percebemos que a creche aparece no Brasil para atender uma demanda específica
da classe dominante. As mulheres pobres precisavam ser liberadas para o trabalho, tanto para o emprego
doméstico para servir a mulher burguesa quanto para num período posterior de crescente industrialização
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ocupar os postos industriais. 
         Não podemos nos furtar de mencionar o caráter controlador e disciplinador que as instituições

de ensino possuíam. Geralmente ligadas a Igreja Católica, o ensino do cristianismo revelava uma educação
voltada para o condicionamento e conformismo com o contexto social de extrema desigualdade social e
exploração da mão de obra.

Mas o que queremos realmente destacar nesse espaço é o caráter assistencialista no qual o discurso
sobre creche nasceu e se firmou. E assim, sobre esse discurso, que as primeiras creches foram fundadas ainda
na Primeira República.

 
              3- O INÍCIO DO SÉCULO XX E O ASSISTENCIALISMO MATERNO-INFANTIL

 
A reivindicação por creches públicas no Brasil se deu pela luta das mulheres. A priori parece-nos

obvio tal afirmativa, no entanto, como vimos esse movimento de implantação das creches foi impulsionado
por diferentes e contraditórias, concepções de infância, maternidade e educação.

Inicialmente, as creches foram sendo implantadas sob uma perspectiva assistencialista como forma
de proteção dos filhos das mulheres pobres da classe trabalhadora. As indústrias, a partir de 1920, passaram
a reservar espaços físicos em seus estabelecimentos destinados aos cuidados dos filhos de suas operárias.

Importante percebermos, que não podemos conceber as creches daquela época aos nossos olhares
atuais. Não havia o entendimento sobre a importância da educação infantil, apenas vigorava a idéia de
criação de um organismo que permitisse ao capital a exploração da mão de obra feminina, sem prejuízo de
sua prole.

As creches implantadas dentro das empresas privadas funcionavam de acordo com os parâmetros
ditados pelos profissionais da área da saúde e não de educadores. Enfermeiros e médicos eram os
responsáveis por ditar as regras de funcionamento das creches.

O espaço físico das creches, longe de terem uma perspectiva educacional voltada para a infância,
reproduzia as concepções higienistas dos hospitais, tendo como finalidade a guarda, a higiene e a
alimentação. As crianças ficavam aos cuidados de enfermeiras ou atendentes vestidas de branco.

Em 1943, estabeleceu-se, através do Decreto- lei 5.452, a obrigatoriedade das empresas com mais
de 30 mulheres a promoverem o atendimento em creche para os filhos de suas funcionárias.

Em seguida, o Departamento Nacional da Criança[1] (DNCr) realizou um inquérito sobre 29
creches em todo o país, entre 1942 e 1946:

 
“... percebe-se a inexistência de elementos

psicopedagógicos no atendimento. Em 55% das creches não
se separavam as crianças segundo sua faixa etária. Embora
50% das creches acusassem a existência de jardim de
infância, apenas 10%  possuíam materiais pedagógicos
disponíveis. Prevalece portanto a creche de depósito e suas
preocupações médico-higiênistas. 86% das creches contam
com algum tipo de acompanhamento médico e 72,4% dão
banho nas crianças imediatamente após a chegada”

“...79,3% das creches são de particulares ou de
congregações religiosas e contam com escassa subvenção
pública .... 10,3% são da LBA, e outros 10,3 são de
fábricas” (CIVILETTI, 1988, pág. 100)

 
         Esses dados são um retrato fiel das creches neste período da história. As creches funcionavam

como verdadeiros depósitos de crianças. A inexistência de creches públicas mostra-se como reflexo da não
percepção desse espaço enquanto direito. Todas as Constituições anteriores a de 1988 silenciaram em
relação à educação infantil. Isto porque, prevaleciam também as concepções conservadoras sobre a própria
maternidade e paternidade. A boa mãe era aquela que se dedicava integralmente aos filhos. O bom pai era
aquele que obtinha recursos financeiros suficientes para sustentar sozinho, sua esposa e seus filhos.
Obviamente, a classe trabalhadora estava excluída desse padrão de família.

 
4-  CRECHE IRB – UM MODELO PARA OS HIGIÊNISTAS

 
A Creche do IRB[2] foi inaugurada em 10 de novembro de 1942 e simbolizava um modelo de

creche a ser reproduzido de acordo com o pensamento higiênista, tanto no que se refere a suas instalações
quanto na sua metodologia.

Esta creche se localizava na cobertura do Edifício João Carlos Vital, mesmo local de trabalho das
mães funcionárias. Tão logo foi inaugurada a creche passou a atender 80 crianças até dois anos de idade,
filhos das mães funcionárias do IRB, durante a jornada de trabalho.

A análise de reportagens e do regimento interno da referida creche nos revela uma identidade social
desse espaço enquanto mais um instrumento de manutenção das idéias higiênistas. Suas principais
preocupações e objetivos consistiam na guarda, higiene e saúde das crianças.

        
“- A Creche IRB foi criada com a finalidade de

proporcionar às mães irbiárias – declarou-nos inicialmente
o Dr. Waldemar Lages- a oportunidade de terem seus filhos
devidamente assistidos do ponto de vista médico e higiênico,
o que lhes permite trabalhar com tranqüilidade, retribuindo
em serviço o que recebem em assistência a seus filhos”.

                                                        (REVISTA DO IRB, 1965, pág. 7)
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A partir desse trecho da revista, além de ficar notória a concepção higiênista na qual se firmava a
Creche do IRB, percebemos de nuance outra problemática: a existência de uma forte preocupação com a
queda de produção das funcionárias que estivessem vivenciando a maternidade.

         Essa preocupação sempre esteve presente. Na medida em que era impensável atribuir aos
homens uma divisão das tarefas culturalmente destinadas às mulheres, como o cuidado com filhos e com a
casa, as mulheres que trabalhavam fora de casa passavam a ser extremamente sobrecarregadas. Cansadas, as
trabalhadoras-mães representavam um risco à produtividade. 

         Dessa forma, a solução encontrada de modo a não ferir a estrutura familiar patriarcal estava
na mulher-mãe dividir suas tarefas com outras mulheres, familiares ou profissionais. Essas mulheres
profissionais eram as babás e criadeiras. Todas figuras femininas.

         Com o gradativo aumento da quantidade de mulheres inseridas no mercado de trabalho
começou-se a verificar uma escassez dessas figuras femininas responsáveis pelos cuidados com os filhos. A
força de trabalho feminina havia sido prioritariamente, destinada para a indústria.

 
“ Em sua edição de 22-12-1965, O Globo traz uma

referência especial à Creche do IRB, na <<enquente>>
realizada entre psicólogos, orientadores e médicos sôbre o
problema das mães que trabalham fora do lar, a propósito
de <<Onde deixar os filhos?>>

As mães que trabalham fora do lar vivem
pressionadas por este problema muitas vezes insolúvel.

A escassez de criadas, o alto custo de vida levam,
tanto mães quanto filhos, a situações angustiantes.”

 
                    (REVISTA DO IRB, a 26, nº155, fevereiro/1966, pág. 74)
        
         O artigo do jornal citado enfatiza a escassez de “criadas” como um dos problemas vivenciados

pela mulher que trabalhava fora de casa. Pensemos assim, na seguinte problemática: seja no serviço
doméstico, seja no trabalho formal, com quem ficariam os filhos das mulheres da classe trabalhadora para
que estas pudessem produzir riquezas?

         Essa problemática social passou a ter uma solução - a Creche. O próprio artigo do jornal O
Globo citado pela Revista IRB propõe esse caminho. Isto porque a creche atendia a necessidade imediata da
mãe que não tinha com quem deixar seus filhos para servir aos interesses da classe dominante, tanto como
trabalhadora doméstica, quanto como operária.

        
5-  MULHER – SUJEITO SOCIAL ATIVO NA LUTA POR CRECHES

 
         Por volta de 1970, o Brasil vivenciava um período de profunda repressão ocasionado pelo

Golpe Militar de 1964. A destituição de sindicatos, partidos políticos e outras organizações fortaleceu o
movimento ligado ao local de moradia. Foram surgindo assim Associações de Bairros e clube de mães
católicas que visavam estreitar os laços de vizinhança com um discurso de assistência ao indivíduo.

         As mulheres em geral pertencentes a organizações de bairros passaram a fundar creches para
atender as demandas locais. Determinados espaços dentro dos bairros e comunidades, muitos deles ligados a
Igreja Católica, foram destinados ao atendimento de crianças de mães que trabalhavam fora de casa. As
despesas com o funcionamento das creches eram rateadas entre as famílias. Surgiam assim, através de
mutirões, sob a concepção do voluntariado, as primeiras creches comunitárias.

 Já o movimento feminista atuava na clandestinidade e se organizava pautando a redemocratização
do país, além das demandas específicas das mulheres tais como creches públicas e a legalização do aborto.
Percebemos assim, o nascimento de dois movimentos diferenciados, que emanavam concepções distintas
sobre o acesso à creche, mas que passaram a atuar com unidade.  

         Formou-se assim um frente de luta por creches organizada tanto pelas feministas quanto por
mulheres não necessariamente feministas. Essas últimas eram mulheres que foram à luta apenas pela
necessidade de não terem onde deixar os filhos para trabalhar, não aprofundando essa discussão para um
caminho de debate em torno do direito à educação pública e a necessidade de desconstrução dos papéis
sociais ligados ao sexo.

         Discorre a autora Fúlvia Rosemberg (1989) sobre o movimento por creches em SP em 1970:
 

“ De início são movimentos isolados. Mais tarde é
organizado na cidade um movimento unitário: O Movimento
de Luta por Creches

Esse movimento conseguiu integrar feministas de
diversas tendências, grupos de mulheres associadas ou não
à Igreja Católica, aos diversos partidos políticos (legais e
clandestinos) e grupos independentes. E mais: conseguiu
integrar grupos dispersos de moradores, que reivindicaram
creche isoladamente em seus bairros” (ROSEMBERG,
1989)

 
Enquanto na década de 1970 observamos o auge da Luta por Creches por amplos setores da

sociedade, nos anos de 1980 houve um refluxo dessa movimentação. Alguns apontamentos precisam ser
destacados.

Entende-se que a dispersão do movimento por creches ocorreu principalmente pela abertura política
a partir de 1980, o que possibilitou a volta de antigas organizações como núcleos de concentração das
atuações políticas. Esse redirecionamento da força política rompeu com a idéia de unidade de ação existente
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na década de 1970.
 As feministas passaram a atuar com mais expressão nas disputas partidárias o que acentuou as

divergências existentes entre elas, que antes eram secundarizadas em prol de um objetivo em comum – as
creches.

 
“A reorganização dos partidos políticos, com o

fortalecimento das oposições, que corresponde ao que se
convencionou chamar de “abertura política” (afrouxamento
da ditadura militar), desfez antigas alianças entre as
feministas. Os novos partidos voltam a ser eixos
aglutinadores, mobilizadores.  As divergências são agora
explícitas.”

                                      (ROSEMBERG, 1989)
 
O desfecho dessa luta culminou na inserção do Direito à Creche na Constituição de 1988. Apesar

dessa vitória havia um grave problema: as mulheres não possuíam representações políticas no Congresso, nas
Assembléias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores. Apenas homens se candidatavam aos cargos eletivos.
Quem iria por esse direito a prova?

 
           6- CRECHE: UMA POLÍTICA PÚBLICA DE GÊNERO?

 
A palavra gênero indica uma rejeição ao determinismo biológico, implícito no uso de termos como

“sexo” ou “diferença sexual”. O seu uso rejeita explicitamente as justificativas biológicas. O gênero se torna
uma maneira de indicar as construções sociais - a criação inteiramente social das idéias sobre os papéis
próprios aos homens e às mulheres. Segundo SOTT (1990), o gênero é uma categoria social imposta sobre
um corpo sexuado.

O conceito de gênero ao enfatizar as relações sociais entre os sexos permite a apreensão de
desigualdades entre homens e mulheres, que envolvem como um de seus componentes centrais, as
desigualdades de poder.

Nesse sentido, políticas de gênero são políticas públicas sensíveis a questão de gênero e têm como
objetivo contribuir para o empoderamento das mulheres e para a erradicação da desigualdade de poder entre
as mulheres e homens. Já as políticas públicas que tenham como alvo as mulheres se voltam mais para a
sobrevivência de mulheres pobres e seus filhos não conduzindo a mulher a uma superação dos padrões de
dominação.  (FARAH, 2002)

A maior parte das políticas públicas para as mulheres podem ser definidas como políticas sociais
assistencialistas centradas em programas tais como provisão de ajuda alimentar, programa de renda mínima
entre outros (NOVELLINO, 2004). Para resumir, essas políticas são assistencialistas e voltadas para a
família, assumindo a maternidade como papel mais importante para as mulheres.

Um exemplo recente de programa social que tinha como alvo mulheres e crianças foi o Bolsa-
Escola. O programa criado durante o governo Fernando Henrique proporcionava uma suplementação mensal
de renda às famílias que vivem em situação crítica de pobreza para que mantivessem seus filhos freqüentando
a escola.

Percebe-se no Bolsa-Escola, a existência de um discurso oficial que vinculava a prática da
maternidade ao desenvolvimento intelectual e à saúde dos filhos, dada a preferência à mãe para administrar o
dinheiro. Reconheceu-se a mulher como responsável única pela educação dos filhos sem lhe assegurar uma
política de gênero capaz de torná-la provedora do lar, através de seu próprio empoderamento.

Um grande problema desse tipo de programa é que ele cria dependência ao invés de ajudar as
mulheres a se tornarem mais independentes. Acima de tudo, eles não reconhecem as necessidades específicas
de gênero relacionadas ao planejamento de políticas para as mulheres. Sua principal preocupação é atender
às necessidades práticas das mulheres relacionadas às funções reprodutivas. (NOVELLINO, 2004)

Imaginemos uma mulher-mãe, chefe de lar e que sozinha seja responsável por sustentar dois filhos,
um de 8 anos e outro de 1 ano que não freqüenta uma creche pública por falta de vagas oferecidas pelo
Poder Público. Qual seria a política pública mais adequada para garantir a autonomia de gênero e o direito à
educação? Seria mais eficaz tornar essa mãe beneficiaria de um programa assistencial, como o Bolsa-Escola
ou surtiria mais efeito o ingresso do filho casula em uma creche pública?

Nesta situação hipotética percebemos que a creche é um elemento duplamente fundamental para a
sociedade. Primeiro, porque a partir da construção da creche enquanto espaço de estruturação da educação
infantil, permite-se que as crianças possam experimentar novas formas de relações entre homens e mulheres,
diferentes dos padrões fixados no âmbito doméstico. Segundo, pois viabiliza a vivência de uma outra
maternidade. Diferente da maternidade absoluta que destinava às mulheres um dever meramente reprodutor.

 
            7- A REALIDADE DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS

 
De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a proporção de famílias

chefiadas por mulheres passou de 24,9%, em 1997, para 33%, em 2007, o que representa um total de 19,5
milhões de famílias brasileiras. Este destaque estatístico aponta para um novo cenário de papéis e relações
sociais. As mulheres hoje estão ocupando espaços sociais que antes eram culturalmente atribuídos aos
homens, inclusive na esfera privada.

Esses dados são importantes para caracterizar um novo padrão de rotina vivenciado pelas mulheres
no Brasil, responsáveis por trabalhar, sustentar a casa e cuidar dos filhos. Por conta disso, a creche passa a
ser um elemento fundamental na desconstrução do gênero, principalmente no que se refere à maternidade. É
a creche que vai permitir que essas mulheres possam chefiar seus lares, acumulando diversas tarefas.   O que
antes era dividido entre o universo feminino e o universo masculino, hoje, está sofrendo um processo de
fusão e diluição, personificado na figura dessa nova mulher e tendo a creche como um dos pilares de
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sustentação.
Por outro lado essa re-significação daquilo que antes estava taxativamente dividido entre o

masculino e feminino não está ocorrendo de maneira equilibrada. Podemos dizer que os homens estão
sofrendo um processo de remanejamento de suas atribuições históricas, enquanto as mulheres estão sendo
sobrecarregadas pela centralização dessas tarefas. O número de homens que exercem funções antes
tipicamente femininas ainda é tímido.

Nesse sentido, as políticas públicas de gênero, tais como a creche, fazem-se necessárias para
garantir que as mulheres consigam administrar suas conquistas, sob pena de se incorrer no aumento da
feminização da pobreza[3].

No entanto, a realidade brasileira é bem diferente. Ao contrário do que se esperava, o direito à
educação infantil é um dos mais desrespeitados pelo Poder Público. O maior prejuízo é o das crianças
obviamente, no entanto, essa lacuna social representa não só uma desvalorização da educação infantil sob o
ponto de vista educacional, mas também, uma ausência de políticas públicas que atendam as demandas das
mulheres.

Sem trabalho e sem renda as mulheres passam a depender economicamente de terceiros, como:
maridos, companheiros, pais, avós e parentes próximos. Desamparadas pelo Estado e cobradas socialmente
para que obtenham recursos financeiros próprios, essas mulheres passam a ser extremamente exploraras nas
suas relações de trabalho e nas relações domésticas, suportando uma jornada de trabalho sem fim ao somar-
se o trabalho doméstico com o assalariado. Outras mulheres são simplesmente descartadas socialmente, se
sujeitando a mendigar com os filhos nos braços.

Todos esses elementos revelam uma carência por parte do Estado, em especial do Poder Executivo
na elaboração e execução de políticas públicas de gênero. As políticas públicas tradicionais já não estão mais
conseguindo atingir os novos sujeitos sociais emergentes, frutos de uma época de reorganização das relações
sociais ligadas ao sexo, tais como: as mulheres e os LGBTT. Em virtude disso, o Judiciário e o Ministério
Público passaram a ter um papel ativo no cumprimento de direitos através de decisões nas quais intervém
diretamente nas ações do Executivo.

 
8- A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A GARANTIA DO DIREITO À CRECHE E

PRÉ –ESCOLA
 

Com a abertura política após mais de duas décadas de Regime Militar, o então presidente da
Assembléia Nacional Constituinte, ULYSSES GUIMARÃES (1988) chamou a nova Constituição de
Constituição Cidadã. Isto porque, sua produção contou a participação popular dotada de um sentimento de
exercício da cidadania. Apesar dos setores elitistas da sociedade terem tentado retirar de seu texto os
diversos direitos sociais conquistados pelo povo, ao longo da história, prevaleceram as concepções de um
Estado Social.

Erigida à categoria de direito fundamental, a educação passou a integrar o grupo de direitos que
asseguram a sobrevivência e a formação digna do ser humano e, por esse motivo, direitos universais. Desta
forma, foi incluído, pela primeira vez na história de nossas Constituições o direito à creche pública a todas as
crianças[4]:

 
Art. 208- O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de:

 
IV- atendimento em creche e pré-escolas às

crianças de zero a seis anos de
idade...

(Constituição Brasileira, 1988, cap. III, art. 208,
inciso IV)

 
A introdução desse dispositivo constitucional significou a concretização de uma conquista

democrática e social gerando novos desdobramentos para as políticas públicas. A creche finalmente havia
sido reconhecida enquanto direito e mais do que isso, reconheceu-se a creche como instituição educativa
voltada para as crianças.

Posteriormente, o Estatuto da Criança e do Adolescente regulamentou a doutrina da proteção
integral, já antes prevista no art. 227 da Carta Magna, retirando crianças e adolescentes da condição de mero
objeto de medidas judiciais, conferindo-lhes a posição de sujeitos de direitos. Nesse sentido, crianças entre 0
e 5 anos passaram a titularizar o direito à creche também previsto no referido Estatuto.

Os municípios também ganharam destaque neste novo momento histórico. Com o fim da ditadura
militar, houve uma descentralização das políticas públicas voltadas para a infância. Os municípios passaram a
ser os entes responsáveis pela efetivação dos direitos elencados no ECA, conforme prevê o Princípio da
Municipalização.

A Constituição Federal estabeleceu competência comum para os três entes da Federação, quanto à
matéria educacional. No entanto, a educação infantil deve ser prestada prioritariamente pelos municípios. Ao
contrário do que pensam alguns administradores municipais, a educação infantil integra a educação básica[5]
e deve ser obrigatoriamente prestada[6] (MACIEL, 2007, pág.50).

Apesar desse avanço, firmou-se um hiato entre a legislação e a efetivação desse direito. Segundo a
União Nacional dos Dirigentes Municipais em Educação (Undime) oitenta e sete por cento (87%)[7] das
crianças brasileiras estão aguardando por uma vaga em creches e pré-escolas.

A Comissão de Educação da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro divulgou em 24
de março de 2010, em audiência pública sobre a universalização da educação infantil, que 1,1 milhão (de um
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total de 1,6 milhão) de crianças entre 0 e 6 anos estão sem atendimento em creche e pré-escola no Rio de
Janeiro. Os números foram pesquisados pela comissão no IBGE, no Inep e no Unicef.

Esses dados alarmantes simbolizam não apenas o descaso do Poder Público com a infância.
Representam a falta de vontade política em relação às demandas sociais das mulheres. Sem dúvida, as
crianças são as principais usuárias da educação infantil. Mas as demandas das famílias, dos profissionais da
educação e da sociedade em geral também aparecem agregadas no direito à creche. Para se construir uma
democracia participativa nas instituições de ensino, é preciso ter um olhar global, incluindo todos os atores
sociais que convivem naquele espaço.  Nesse sentido, as mulheres-mães ganham relevância, por serem elas,
na maioria das vezes, as vozes que clamam pela efetividade desse direito.

 
  9-  A JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À CRECHE
 
 Segundo Boaventura de Souza Santos (2003), há judicialização da política sempre que os

Tribunais, no desempenho normal das suas funções, afetam de modo significativo as condições da ação
política. Na mesma linha, segue a definição proposta por Barroso (2009): Judicialização significa que
algumas questões de larga repercussão política ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder
Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais como o Congresso Nacional e o Poder Executivo.

Ressalta-se que a doutrina tem estabelecido uma diferenciação entre judicialização da política e
ativismo judicial. O ativismo judicial, embora parecido com o fenômeno da judicialização, expressaria uma
vontade política do intérprete da Constituição. O intérprete potencializaria o sentido e alcance das normas
para além do legislador ordinário. Ocorrendo um exercício deliberado da vontade política.

Essa expansão na interpretação das normas já não ocorre na judicialização, visto que seria o
interprete um mero porta voz do Poder Constituinte. O espaço de incidência do Judiciário restringe-se em
favor das instâncias políticas. No entanto, na judicialização, busca o intérprete dar a máxima efetivação as
normas e princípios constitucionais de acordo com as limitações impostas pelo próprio texto.

A Constituição de 1988, ao regulamentar o direito à educação estabelecendo os meios necessários
para sua exigência, tornou o Judiciário mais próximo da realidade social. Essa constatação é verificada com o
aumento de ações promovidas pela população na resolução dos conflitos envolvendo educação pública.
Antes da Carta Magna, esse processo não era observado.

         Nesse sentido, o Poder Judiciário tem judicializado em diversos casos a favor da efetivação de
direitos. Para esse estudo analisaremos esse referido fenômeno jurídico nos conflitos envolvendo crianças
sem acesso à educação infantil e os municípios.

Existem diversas sentenças proferidas por tribunais no Brasil onde se encontra o Poder Judiciário
atuando ativamente no cumprimento do direito à educação. Um dos acórdãos pertinentes ao presente
trabalho foi votado no STJ tendo como Ministro Relator Luiz Fux (RESP 2003/0143232-9), resultando na
seguinte ementa: “DIREITO CONSTITUCIONAL À CRECHE EXTENSIVO AOS MENORES DE ZERO
A SEIS ANOS.”

Este acórdão favorável à eficácia do direito fundamental à educação pública é de suma importância
ao se observar a realidade dos municípios brasileiros. O município de Niterói, localizado no Estado do Rio de
Janeiro, considerado um dos mais desenvolvidos do Brasil, segundo o Índice de Desenvolvimento Humano -
IDH, no inicio do ano letivo de 2008 só apresentava dois berçários públicos destinados as crianças entre 0 e
2 anos.

Os argumentos utilizados pelos municípios para a não abertura de vagas baseiam-se em dois pilares.
O primeiro reflete vestígios culturais deixados pelas antigas legislações. Os municípios com freqüência
assinalam a educação infantil como política pública discricionária pelo Poder Público. Obviamente não se
trata de um desconhecimento da legislação em vigor, mas sim uma tentativa de barganhar perante o
Judiciário uma interpretação restrita da norma. É uma tentativa de se estabelecer um Estado Democrático
meramente formal, sem que os direitos constitucionalmente previstos sejam materializados.

Em contrapartida a esse argumento apresentado rotineiramente pelos municípios, o Ministro Jose
Delgado (STJ, 2004) explanou: “releva notar que uma Constituição Federal é fruto da vontade política
nacional, erigida mediante consulta das expectativas e das possibilidades do que se vai consagrar, por isso
que cogentes e eficazes suas promessas, sob pena de restarem vãs e frias enquanto letras mortas no papel
... Prometendo o Estado o direito à creche, cumpre adimpli-lo, porquanto a vontade política e
constitucional, para utilizarmos a expressão de Konrad Hesse, foi no sentido da erradicação da miséria
intelectual que assola o país. O direito à creche é consagrado em regra com normatividade mais do que
suficiente, porquanto se define pelo dever, indicando o sujeito passivo, in casu, o Estado”.

Outro ponto exaustivamente levantado pelos municípios remete ao orçamento público. Para os
administradores públicos, o princípio da reserva do possível deve ser contrabalanceado com o direito
subjetivo à educação.  Este princípio regula a possibilidade da extensão da atuação estatal no tocante à
efetivação de alguns direitos (como os direitos sociais), condicionando à existência de recursos públicos
disponíveis e previstos no orçamento público.

A grande polêmica suscitada reside em uma indagação: Até que ponto, a população, maior
interessada no orçamento público tem sido alijada na construção desse processo?  Propõe a legislação[8]
sobre o assunto:

Parágrafo único. A transparência será assegurada
também mediante incentivo à participação popular e
realização de audiências públicas, durante os processos de
elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes
orçamentárias e orçamentos.”

 
O planejamento das despesas e receitas púbicas deve por isso considerar os anseios populares. O

orçamento é o instrumento que vai proporcionar a efetivação da democracia participativa. É uma peça da
cidadania. Sabe-se que a inserção dos direitos no orçamento tem seu custo. Mas a não previsão de um direito
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também tem seu preço. Como contabilizar  o custo gerado para o Estado referente a movimentação da
máquina do judiciário na proposição dessas diversas ações? Qual o preço a ser pago pelas futuras gerações
por conta da não priorização da educação infantil?

A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em
seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem se
subordina a razões de puro pragmatismo governamental. Deve ser tratada com prioridade.

 
10- O MINISTÉRIO PÚBLICO E A JUDICIALIZAÇÃO
 
O Ministério Público teve sua face modificada pela Constituição de 1988, perdendo seu caráter de

perseguição criminal através da ampliação de suas atribuições. Esse novo rumo institucional destinou ao MP
a função de defesa dos interesses da sociedade – especialmente em face de violações perpetradas pelo Poder
Público.

 Ao contrário do que se poderia supor, não são apenas os Juízes os responsáveis pela judicialização
da política no Brasil. Profissionais de diversas áreas do direito também estão envolvidos por essa tendência
jurídica e política. Os membros do Ministério Públicos têm freqüentemente utilizado suas atribuições,
respaldadas pela Constituição de 1988, para levar conflitos antes tratados na esfera política à justiça.

O Constituinte de 1988 elevou o Ministério Público a guardião dos direitos infanto-juvenis, o
tornando expressamente legitimado para propositura de todas as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis
para a defesa de direitos de crianças e adolescente, inclusive, as demandas referentes à educação. Em virtude
disso, percebe-se o papel ativo do MP na garantia do Direito à Creche, através da propositura de Ações
Civis Públicas.

 
PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA

VISANDO A GARANTIR ATENDIMENTO EM CRECHE A
DUAS CRIANÇAS MENORES DE SEIS ANOS. DIREITOS
INDISPONÍVEIS. LEGITIMAÇÃO ATIVA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CF, ART. 127; LEI 8.069/90,
ART. 201, V.

1. O artigo 127 da Constituição, que atribui ao
Ministério Público a incumbência de defender interesses
individuais indisponíveis, contém norma auto-aplicável,
inclusive no que se refere à legitimação para atuar em juízo.

2. Tem natureza de interesse indisponível a tutela
jurisdicional do direito assegurado às crianças, menores de
seis anos, de receber atendimento em creche ou pré-escola
(CF, art. 208, IV; Lei 8.069/90, art. 54, IV), notadamente em
se tratando de crianças carentes. É por serem indisponíveis
(e não por serem homogêneos), que tais interesses
individuais podem ser tutelados pelo Ministério Público.

3. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
8.069/90) atribui ao Ministério Público competência para
promover, mediante ação civil pública, a tutela dos
interesses nele previstos, inclusive em se tratando de
interesses individuais (art. 201, V).

4. Em nosso sistema, o procedimento destinado a
obter tutela jurisdicional para cumprimento de obrigações
de fazer tem configuração semelhante, tanto no regime
comum do CPC (art. 461), quanto nas várias modalidades
de ações civis públicas (Lei da Ação Civil Pública - Lei
7.347/85, art. 11; Código de Defesa do Consumidor - Lei
8.078/91, art. 84; Estatuto da Criança e Adolescente - Lei
8.069/90, art. 213). A adoção de um ou de outro não
acarreta, assim, qualquer prejuízo. Da mesma forma, não
há prejuízo, nem compromete a legitimidade ativa do
Ministério Público, a denominação de ação civil pública
dada ao procedimento destinado a tutelar interesses
indisponíveis, em que se pede o cumprimento de obrigação
de fazer.

5. Embargos de Divergência parcialmente
conhecidos e, nessa parte, providos.

(EREsp 466.861/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/03/2007,
DJ 07/05/2007 p. 268)

           A doutrina e os tribunais têm divergido sobre a possibilidade de o Ministério Público atuar na
efetivação dos direitos constitucionalmente previstos. Arantes (1997) observa negativamente os poderes de
controle dos governantes pelo Ministério Público. Critica o uso que os promotores fazem na proposição das
ações civis públicas alegando que o MP estaria atuando substitutivamente à sociedade civil.

Estaria o MP subjugando a capacidade de mobilização e intervenção política e jurídica da sociedade
civil organizada? Seria a sociedade civil incapaz de lutar por seus direitos? Seria essa uma postura ativista do
MP carregada de ideologias políticas? Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou
desfavoravelmente a atuação do MP na demanda por vagas em creches municipais:
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APELAÇÃO CÍVEL – Inconformismo do Ministério
Público, contra decisão que julgou improcedente a ação civil
pública de obrigação de fazer, para que fosse determinada a
matrícula das crianças em creche municipal ou que a
Municipalidade fosse compelida a arcar com o custo da
manutenção das crianças em creche particular.
Impossibilidade. Ato discricionário da Administração. A
conveniência e a oportunidade de o Poder Público realizar atos
físicos de administração cabe, com exclusividade, ao Poder
Executivo, não sendo possível ao Judiciário, sob o argumento
de estar protegendo direitos coletivos, ordenar sejam
efetivados. Apelação improvida. (Apelação Cível nº. 118.252-
0/5-00 – TJSP Câmara Especial).

 
Em contrapartida, outros autores afirmam que com a judicialização abriu-se no Judiciário e no MP a

possibilidade de novos agentes sociais atuarem como intérpretes da Constituição com vistas a efetivação de
direitos. A judicialização seria o processo pelo qual uma comunidade de intérpretes, pela via de um amplo
processo hermenêutico, procura dar densidade e corporificação aos princípios abstratamente configurados na
Constituição (CITTADINO, 2000).

Nesse sentido, considera-se que a judicialização da política estaria em consonância com a
democracia participativa, pois garantiria a maior colaboração e intervenção da sociedade civil nos processos
de interpretação e aplicação da norma. A sociedade elege os produtores das normas – Congresso- mas até
então não possuía os meios necessários para garantir uma interpretação social dessa mesma norma.

Em decorrência disso, não pode o Ministério Público ser  visto como uma instituição isolada das
demandas sociais. Ao propor um Ação Civil Pública, está o MP na maioria das vezes, legitimado por
denúncias e representações dos diversos atores sociais que compõe a sociedade civil. Por isso, não há de se
pensar em substituição e sim democratização dos procedimentos judiciais.

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
A análise dos diversos contextos históricos que marcaram a trajetória do surgimento das creches no

Brasil mostrou a maternidade intrinsecamente ligada à construção da política educacional para a infância. De
início, as creches foram fundadas com o único objetivo de atender as demandas das mulheres da classe
trabalhadora, destinando às crianças a mera condição de objeto de guarda.

As creches em formato de depósitos revelaram-se ao longo das décadas instrumentos de dominação
entre as classes sociais. Os filhos da classe trabalhadora eram doutrinados e disciplinados de acordo com as
concepções higienistas e burguesas. As mães pobres foram liberadas para o trabalho doméstico e operário
atendendo a demanda de um crescente processo de industrialização. A pobreza maternal destinatária das
creches era subjugada moralmente pela sociedade, o que demonstrava uma despreocupação com a
reformulação das construções sociais sobre a maternidade.

A partir da luta feminista pelo Direito à Creche ampliou-se o debate sobre novas formas de
vivenciar a maternidade assim como a superação dos velhos padrões higienistas estabelecidos nesses espaços.
Difundiram-se práticas pedagógicas voltadas para a primeira infância e novos conceitos e valores sobre a
reorganização dos papéis sociais ligados ao sexo na sociedade – a desconstrução do gênero.

Com o fim da Ditadura Militar, a sociedade civil organizada venceu os debates em torno da inserção
dos direitos sociais e educacionais na Nova Constituição. A Carta Magna de 1988 representou uma vitória
parcial para o movimento de mulheres por elencar o Direito à Creche ao status de direito fundamental,
dispondo de meios e instrumentos para sua exigência em Juízo. No entanto, com o passar dos anos,
percebeu-se uma nova problemática social – o direito à creche não foi devidamente efetivado pelo Poder
Público.

Com aproximadamente 87% das crianças brasileiras de 0 a 5 anos fora das creches e pré-escolas, o
Poder Judiciário tornou-se palco de inúmeros conflitos envolvendo mães e crianças sem creche representadas
pelo Ministério Público versus os administradores municipais.

Nesse contexto, o fenômeno da Judicialização das Políticas Públicas mostra-se como importante
instrumento de democratização dos meios para efetivação do direito à educação infantil. No entanto, seu
alcance é limitado. Isso porque sua indiscriminada utilização pode incorrer em um processo de politização da
justiça através de decisões de cunho exclusivamente ideológico.          

Em virtude do que foi mencionado, consideramos que a judicialização da política deve ser
construída em conjunto com a sociedade civil, aproximando as instituições judiciárias das demandas,
entendimentos e interpretações sociais das normas. O direito à creche, por exemplo, teve intensa participação
das mulheres na sua produção durante a Constituinte de 1988. Não se pode agora, excluir essas mesmas
mulheres do processo de interpretação do dispositivo legal. A ampliação do acesso à justiça para mulheres
também se constrói através da democratização dos procedimentos judiciais, tais como a Ação Civil Pública.
Devendo este, ser enxergado como um instrumento complementar, e não alternativo, na luta por creches no
Brasil.
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[2] Instituto de Resseguros do Brasil
[3] Esse conceito de feminização da pobreza representa a idéia de que mulheres são mais propensas à pobreza do que os homens. Esse conceito foi introduzido
por Diane Pearce em 1978. Para ela, a feminização da pobreza é um processo que se desenvolve a partir do momento em que a mulher com filhos passa a não
ter mais marido ou companheiro morando no mesmo domicilio e se responsabilizando pelo sustento da família. Nesta perspectiva, ela associa o processo de
empobrecimento das mulheres ao aumento na proporção de famílias pobres chefiadas por mulheres. (NOVELLINO, 2004) 
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[5] A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) classifica a educação em dois níveis: educação básica e educação superior. A educação básica divide-se em:
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[6] Ainda que o Poder Público Municipal tenha a obrigatoriedade de prestar educação infantil, os pais não possuem a obrigação de matricular seus filhos em
creches e pré-escolas.
 

[7] Fonte: Jornal de Brasília, publicado em 12/05/2008. Disponível em: http://www.contee.org.br/noticias/educacao/nedu488.asp

[8] Lei Complementar n°. 101/00, parágrafo único - Lei de Responsabilidade Fiscal
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A PAIDEIA GREGA COMO CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 
JUSTIÇA ATRAVÉS DE UMA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA E OS 

DIREITOS HUMANOS 

LA PAIDEIA GRECQUE COMME CONTRIBUTION À LA RÉALISATION DE LA 
JUSTICE AU MOYEN D’UNE ÉDUCATION POUR LA CITOYENNETÉ ET LES 

DROITS DE L'HOMME 
 

Nathália Lipovetsky e Silva 
 
RESUMO 
A História da Educação ocidental como a conhecemos atualmente começa na 
Grécia. O modelo grego clássico de educação, a paideia, visava à preparação 
do cidadão para a vida adulta, uma formação completa, um processo de 
educação que se perpetuava por toda a vida. A legislação sobre educação no 
Brasil hoje objetiva que a escola forme a pessoa para o trabalho e o exercício 
pleno da cidadania, o que poderia com sucesso ser feito seguindo o modelo 
grego de formação do homem para a vida na polis. Um projeto educacional que 
cumprisse os ditames da legislação e se apoiasse no modelo grego de paideia 
se prestaria, efetivamente, a realizar a justiça na contemporaneidade. 
PALAVRAS -CHAVES: Direito e Educação; Educação em Direitos Humanos; 
Educação na Grécia Antiga. 
 
RESUME 

L'histoire de l'éducation occidentale telle que nous la connaissons aujourd'hui 
commence en Grèce. Le modele grec classique, la « paideia », avait pour but la 
préparation des citoyens à la vie adulte, une formation complète, un processus 
d'éducation qui se perpétuait pour toute la vie. Aujourd’hui, la législation sur 
l'éducation au Brésil vise à former la personne pour le travail et le plein exercice 
de la citoyenneté, ce qui pourrait, avec succès, être correctement fait en suivant 
le modèle grec de formation de l'homme pour la vie dans la « polis ». Un projet 
éducationnel qui satisfasse les préceptes de la législation et au même temps 
qui s’appuie sur le modèle grec, servirait, effectivement, à réaliser la justice 
dans la contemporanéité.  
MOT-CLES: Droit et Éducation; Éducation en Droits Humains ; Éducation dans 
la Grèce Antique. 

 
 
Sumário: 1. Introdução; 2. Uma notícia sobre a paideia grega; 3. A educação 
em Atenas; 4. Os conceitos de 
educação e justiça em Platão; 5. A legislação brasileira para a educação 
formadora de cidadãos; 6. Conclusão: 
a potencialidade do modelo Antigo de formação para fundar a justiça universal 
concreta; 7. Referências 
bibliográficas. 
 

1. Introdução 
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O presente trabalho busca demonstrar como o modelo grego de formação, a paideia, mantém até os dias de
hoje a sua atualidade e como, sob uma perspectiva de educação em e para os direitos humanos, deveria ser
adaptadamente adotado com vistas a garantir que a escola brasileira forme pessoas para o efetivo e concreto
exercício da cidadania no lugar de apenas educar (ou pelo menos pretender, tendo em vista a qualidade do
ensino oferecido na maioria das escolas públicas) as crianças com uma instrução meramente técnica.

O  direito  à educação é um direito  social garantido na Constituição,  essencial para a dignidade humana,
educação que, para Claude:

"é valiosa por ser a mais eficiente ferramenta para crescimento pessoal. E assume o status de direito humano,
pois  é  parte  integrante  da  dignidade  humana  e  contribui  para  ampliá-la  com  conhecimento,  saber  e
discernimento. Além disso, pelo tipo de instrumento que constitui, trata-se de um direito de múltiplas faces:
social,  econômica  e  cultural.  Direito  social  porque,  no  contexto  da  comunidade,  promove  o  pleno
desenvolvimento da personalidade humana. Direito econômico, pois favorece a auto-suficiência econômica
por meio do emprego ou do trabalho autônomo. E direito cultural, já que a comunidade internacional orientou
a educação no sentido de construir uma cultura universal de direitos  humanos. Em suma, a educação é o
pré-requisito fundamental para o indivíduo atuar plenamente como ser humano na sociedade moderna."[2]

Para Hegel, a educação proporciona um segundo nascimento ao homem (uma vez que antes de ser educado
este se encontra em estado de natureza), tornando-o autônomo, senhor de si. É na educação que o homem,
racional em si, faz-se racional, sem perder de vista o estado de natureza que pretende superar, pois precisa
ter uma referência para realizar tal superação[3]. Não se pode deixar de lado que

"Hegel recebeu muita influência do mundo grego e identifica este com a realização do humano. Portanto, o
estudo  da cultura grega expressa nas  línguas,  na Filosofia,  parece um procedimento  natural.  O  homem
derivado do mundo grego é aquele que se embrenha pela eticidade, pela razão, pelo espírito despojado de
suas contingências. Saber e conhecer o que os gregos sabiam e conheciam significava garantir a formação de
homens guiados pela razão e pelo espírito."[4]

Afirma-se que a teoria da educação no ocidente já passou por três grandes revoluções, cada qual com seu
elemento-chave:  numa,  destaca-se  a  emergência  da  mente,  em seguida,  da  democracia,  por  último,  do
oprimido, sendo seus principais expoentes, respectivamente, Herbart, Dewey  e Paulo Freire. Uma quarta
revolução, em torno da emergência da metáfora, teria acontecido (e estaria acontecendo) nesta transição do
século XX para o XXI, uma revolução pós-moderna, "acoplada a uma maneira de conversar, em termos
técnicos de filosofia e filosofia da educação, que desloca as filosofias da educação que justificavam as teorias
educacionais modernas, nomeadas aqui por Herbart, Dewey e Freire."[5]

Não se pretende, aqui, traçar uma completa linha Histórica da Educação ou da Filosofia da Educação, motivo
pelo qual autores como Aristóteles, Agostinho, Rousseau, Schleiermacher, Fichte ou Schelling, dentre outras
possibilidades, não serão tratados. Como o objetivo é demonstrar que a paideia do período grego clássico[6]
é um ideal a ser adotado para se alcançar a excelência na formação dos cidadãos brasileiros a partir de uma
educação para os direitos humanos, serão brevemente analisados os conceitos de paideia grega, de educação e
justiça em Platão, bem como um pouco da história da educação em Atenas e o atual contexto da legislação
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brasileira em se tratando da educação e de suas finalidades, para que seja possível uma aproximação entre a
formação Antiga do cidadão para a vida na polis e o que está positivado na legislação vigente no Brasil como
objetivos da educação, e para que essa aproximação possa ser afirmada como elemento fundamental para a
realização da idéia de justiça.

 

2. Uma notícia sobre a paideia

 

A História da Educação, com o sentido que tem a educação na contemporaneidade, começa na Grécia. A
educação é ínsita a todo povo que atinge certo grau de desenvolvimento e permite a perpetuação de sua
forma de existência social e espiritual através da vontade consciente e da razão. A educação, por essência,
pertence à comunidade, que se une e a seus membros por meio de leis e normas escritas e não escritas[7]. 

Cabe lembrar que a palavra paideia, que, inicialmente, significava "criação dos meninos", aparece apenas no
século V a.C., mas as idéias educacionais que representa se baseiam em práticas anteriores[8] cujas raízes
podem ser vislumbradas já nas obras de Homero, em quem começa a tradição da cultura grega, com os mais
antigos relatos sobre a educação e o importante papel que já representava[9].

O conceito do ideal aristocrático de formação dos gregos até o século V a.C. se fundamenta no conceito de
arete, que é retratada nos poemas homéricos como um atributo da nobreza, como um conjunto de qualidades
espirituais, morais e físicas desejáveis em um homem. A arete é o heroísmo, no seu sentido de ação moral e
intimamente ligada à força, contendo em si a bravura, a coragem e a honra. Na arete se baseava a educação da
nobreza, cuja "força educadora" reside no "fato de despertar o sentimento do dever em face do ideal, que
deste modo o indivíduo tem sempre diante dos olhos"[10]. O herói é o modelo a ser seguido, como ensina
Marrou:

"Tal é o segredo da pedagogia homérica: o exemplo heróico, παρ?δειγμα [paradigma]. Assim como a idade
média terminou por nos legar a Imitação de Jesus, a idade média helênica nos transmitiu, por Homero, à
Grécia clássica esta imitação de herói. É neste sentido profundo que Homero foi o educador da Grécia: como
Fênix,  como  Nestor  ou  Atena,  ele  apresenta  ininterruptamente  ao  espírito  de  seu  discípulo  modelos
idealizados de ?ρετ? [areté] heróica; ao mesmo tempo, pela perenidade de sua obra, ele manifesta a realidade
desta recompensa suprema que é a glória."[11]

Esse conceito de educação pode ser expresso pelos ideais de beleza e bondade como realização da excelência
física e moral.  A  ginástica e a música,  para o  desenvolvimento  do  corpo e da alma,  são  os  elementos
fundamentais do projeto educativo de então[12].

A partir do fenômeno dos Sofistas  (ou, ainda, em conseqüência deste) a educação se torna um problema
filosófico para os gregos e passa-se a buscar que a educação forme não apenas o homem, mas também o
cidadão,  exatamente quando o  termo paideia  começa a ser  empregado como sentido  da mais  alta arete
humana: educação no sentido estrito da palavra[13].

Paideia  é, então, além da técnica de ensino que prepara a criança para a vida adulta, o resultado de um
processo de educação que se perpetua por toda a vida.  Não há em língua portuguesa uma palavra que
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abarque o significado que davam os gregos para paideia, como explica Jaeger:

"Não se pode evitar o emprego de expressões  modernas  como civilização, cultura, tradição, literatura ou
educação; nenhuma delas, porém, coincide realmente com o que os Gregos entendiam por paidéia. Cada um
daqueles termos se limita a exprimir um aspecto daquele conceito global, e, para abranger o campo total do
conceito grego, teríamos de empregá-los todos de uma só vez."[14]

 

3. A educação em Atenas

 

O estudo da educação Antiga nos  leva diretamente à nossa própria tradição pedagógica, tudo que há de
essencial na nossa civilização já se encontrava presente na Grécia[15]. Em algum momento do século VI a.
C., a educação em Atenas deixou de ser essencialmente militar[16], embora o serviço militar não tenha sido
de todo abolido,  e passou a se voltar mais  à formação do caráter e do gosto,  a ser mais  individualista,
momento em que passa a interessar mais estreitamente a este trabalho.

Há relatos  da existência de escolas  por volta do início do século V a.  C.,  quando já existia um sistema
uniforme de educação que não era, no entanto, imposto por leis e nem regulado pelo Estado[17]. A educação
era parte da iniciativa privada, e se submetia apenas a regulações como, por exemplo, as leis de Sólon sobre o
horário de funcionamento das escolas e o número de alunos que cada uma podia abrigar[18].

A educação em Atenas, embora voluntária, era quase universal, o conhecimento da literatura era tradicional
nas  famílias  aristocráticas  e  os  ofícios  manuais  eram considerados  indignos  de  um homem livre,  por
constituírem obstáculo ao desenvolvimento mental e corporal[19].

O dia escolar começava ao amanhecer e as  crianças  tinham aulas  todos  os  dias, sem descanso semanal à
exceção apenas dos feriados religiosos. No horário de almoço, as crianças  faziam a refeição em casa, mas
retornavam à escola na parte da tarde. O acompanhante das crianças durante todo o dia era um escravo de
confiança, o pedagogo (παιδαγωγ?ς), que as levava à escola, transportava seus materiais e era responsável
pelo  comportamento e pela conduta moral das  crianças  que estavam sob  sua confiança,  mas  não  tinha
nenhuma tarefa diretamente relacionada à aprendizagem propriamente dita.  A  metodologia de ensino era
bastante avançada, tratando primeiramente das letras, depois das combinações de consoantes, vogais e os
sons que delas resultavam, em seguida aprendia-se as formas das letras e as partes da oração. Posteriormente
eram introduzidos a leitura e o ditado, e era obrigatório que as crianças soubessem recitar poesias. Ademais,
haviam lições de aritmética com o uso do ábaco; as lições de música, que tinha não só valor moral em si
mesma, mas era indispensável para a inteligência e interpretação adequada dos poetas; e o treinamento físico,
composto por corrida, salto, luta, natação e até dança[20].

 "Este plan de estudios, que consistía sólo en lectura y  escritura, un poco de aritmética sencilla y  mucha
repetición de poesía, combinada con la necesaria cantidad de música sencilla y  ejercicios físicos graduados,
proseguía en la mayoría de los casos hasta los catorce años, poco más o menos, y  se consideraba suficiente
para todas las clases en los primeros tiempos de la historia ateniense."[21]

As escolas superiores foram criadas por volta do ano 480 a. C., um dos motivos tendo sido a necessidade
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dos jovens de famílias abastadas de se ocupar com alguma coisa no período entre o término dos estudos e o
momento em que o Estado exigia seus serviços, demanda que foi em grande parte suprida pelos  sofistas
durante o século V a. C., e pelas escolas filosóficas do século IV a. C. em diante[22].

Não  se pode deixar  de lado  que,  neste período,  a  pederastia  é um fator  importante para a educação,
considerava-se que o mais nobre amor é aquele da relação passional entre homens, mais precisamente, entre
um mais velho, educador por essência, e um adolescente[23]. O amor grego, que é do tipo militar, contribuiu
para a formação do ideal moral que sustenta a prática da educação helênica:

"o desejo, do mais velho, de se afirmar aos olhos de seu amado, de brilhar diante dele, o desejo simétrico no
mancebo de se mostrar digno de seu amante, apenas reforçam, num e noutro, este amor de glória que todo o
espírito agonístico exaltava por toda parte: a ligação amorosa é o terreno de escolha onde se expõe uma
generosa equiparação. De outro lado, é toda a ética cavaleresca fundada no sentimento da honra, que reflete o
ideal de uma camaradagem de combate. A tradição antiga é unânime em ligar a prática da pederastia à valentia
e à coragem."[24]

A pederastia é,  assim, uma forma de sensibilidade, de sentimentalidade, um ideal misógeno de virilidade
total[25], questão assaz  complexa que não deve ser anacronicamente interpretada, posto que se integra ao
conjunto que constitui a vida Antiga:

"De fato, os modernos perderam muito tempo examinando com malícia os testemunhos antigos relacionados
aos 'amores entre rapazes' sem se interessar por nada além do aspecto sexual da coisa: uns quiseram fazer da
antiga Hélade um paraíso para os homossexuais, o que é exagerado: o próprio vocabulário da língua grega e a
legislação da maior parte das cidades atestam que a homossexualidade não deixou de ser considerada como
um fato 'anormal'; outros  procuraram se enganar por uma apologia ingênua da pederastia pura, oposta à
inversão carnal, o que despreza os testemunhos mais formais"[26]

Essa ligação  amorosa é  parte  de um trabalho  de formação  e  maturação  do  jovem,  que se  exerce pela
freqüentação cotidiana, através de exemplos, conversas, vida comum e iniciação progressiva às  atividades
sociais  do mais jovem pelo mais velho. A família não podia ser responsável pela educação dos filhos. A
mulher só tinha competência para criar o filho bebê, até a idade máxima de sete anos. Depois disso, ele deve
se tornar discípulo da formação dada por um homem sábio e experiente, pois seu pai não pode se ocupar
dessa tarefa, ocupado que está com os afazeres da vida pública. Não se pode deixar de lado o fato de que se
trata de um meio aristocrático e que o homem é, antes de ser pai de família, cidadão, homem político[27].
Platão,  no Banquete,  chega a afirmar que a ligação pederástica estabelece entre o casal de amantes  uma
comunhão muito mais estreita que aquela que liga os pais às crianças[28].

 

4. Os conceitos de educação e justiça em Platão

 

Platão (427 - 347 a. C), discípulo de Sócrates que nasceu em Atenas, tinha origem aristocrática e pertencia a
uma das mais nobres famílias atenienses. Deixou obra vasta, de grande profundidade e repercussão[29]. Para
os propósitos deste trabalho, os diálogos d'A República serão a principal referência, embora haja conexões a

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2900



serem feitas com relação a outros textos, como o Banquete ou o Fédro.

Educação e justiça para Platão são termos intimamente ligados, complementares, pois "a determinação do
Estado justo e de suas  instituições  notadamente educativas  é em si uma educação,  uma constituição da
justiça na alma"[30].

N'A República temos uma visão de homem construída em paralelo à noção de cidade justa, que seria dividida,
assim como a alma humana, em três eixos fundamentais: temperança, coragem e sabedoria. Assim, o justo
seria cada um dos indivíduos desempenhar na cidade sua aptidão natural, tendo sua alma sido educada para a
vida justa, em suas partes, em nome da harmonia da polis[31].

O problema da justiça está no centro da reflexão platônica, em virtude de toda a injustiça que atingiu cidade
de Atenas durante grande parte de sua vida:

"Platão estava bem posicionado para calcular a gravidade: 'O período estava repleto de problemas, relembra
Auguste Diès: de sua adolescência à casa dos trinta anos, de que espetáculos ele foi testemunha! A partida
triunfal da expedição  da Sicília e seu  desastroso  destino; o  inimigo  às  portas  de Atenas; a democracia
revertida na Oligarquia dos Quatrocentos pronta a tratar com Lacedemono; a energia de Atenas se revelando
por  cassar  os  Quatrocentos  e  deixar  o  poder  para  uma sábia  combinação  de  oligarquia  e  democracia;
Alcebíades, Terameno e Tirasbulo reconquistando o Helesponto, depois o Bósforo, e o império ateniense se
reconstituindo ao mesmo tempo que a concórdia interior; depois a derrota naval de Notium, o novo exílio de
Alcebíade, a vitória dos  Arginusos  desonrados  pelo vergonhoso processo dos  generais,  a frota ateniense
aniquilada por surpresa em Aegospotamoi e Lisandra entrando à plenas  asas  no Pireu à frente da frota
espartana, enfim, sob as astúcias de Lisandra, o estabelecimento do governo dos Trinta Tiranos numa Atenas
desmantelada.'"[32]

A República é um tratado da justiça e do Estado, em que Platão mostra que cada função deve se exercer pela
virtude que lhe é própria, de modo que ao regular os apetites inferiores, a temperança condiciona a coragem,
que ordena as paixões, o que, em conjunto, possibilita o exercício da sabedoria[33], e que, por sua vez, só
pode ser alcançado através da educação. A educação, em Platão, deve formar homens de espírito direito,
capazes de identificar o Bem e se guiar conforme os preceitos do mundo das Idéias[34].

A justiça é, então, harmonia, é um Bem em si mesma, que nasce do conhecimento, da educação, da formação.
Para Deschoux

"A justiça (dikaiosyne) é a virtude que convém a tudo, aquela que assegura a especialização das funções e
impede a usurpação de uma pela outra. A justiça no indivíduo é feita da temperança dos desejos, da coragem
das paixões, da sabedoria da razão; a justiça na sociedade, da temperança dos produtores e comerciantes, da
coragem dos soldados, da sabedoria dos governantes."[35]

A concepção platônica de educação serve de modelo, concomitantemente ao modelo grego de educação que o
precedeu, para uma formação em sua plenitude e não mera instrução técnica, como demonstra Jaeger:

"A palavra alemã Bildung (formação, configuração) é a que designa do modo mais intuitivo a essência da
educação no sentido grego e platônico. Contém ao mesmo tempo a configuração artística e plástica, e a
imagem, 'idéia', ou 'tipo' normativo que se descobre na intimidade do artista. Em todo lugar onde esta idéia
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reaparece mais tarde na História, ela é uma herança dos Gregos, e aparece sempre que o espírito humano
abandona  a  idéia  de  um  adestramento  em função  de  fins  exteriores  e  reflete  na  essência  da  própria
educação."[36]

 

5. A legislação brasileira para a educação formadora de cidadãos

 

A  educação no Brasil passou a ter  legislação própria após  a proclamação da independência,  tendo sido
promulgada a primeira lei regulamentando o ensino primário, a remuneração dos professores e a gratuidade
do ensino ainda no ano de 1827, mas apenas oito anos depois foi entregue às províncias a responsabilidade
pela educação básica e a educação só voltaria a ter extensão nacional um século mais tarde[37].

Na década de 1930 houve uma grande discussão sobre o ensino no país, a partir da qual foi produzido o
"Manifesto dos  Pioneiros  da Nova Educação", assinado por nomes  como Anísio Teixeira[38], Fernando
Azevedo e Lourenço Filho. A proposta dos pioneiros era a de "tornar os homens capazes de se conduzirem
racionalmente", além de trazer idéias  como a laicização do ensino, introdução de uma base cientifica e a
atuação do Estado na escola[39], do que se depreende que a luta por uma escola capaz de tratar de direitos
humanos e de formar cidadãos data de antes mesmo do tema dos direitos humanos estar tão em voga a ponto
de beirar o lugar comum e ter suas finalidades sobremaneira desvirtuadas, como tem acontecido nos últimos
anos.

Em se tratando de legislação para a educação em direitos  humanos,  temos, primeiramente,  a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo XXVI, dispõe que:

"2.  A  instrução  será  orientada  no  sentido  do  pleno  desenvolvimento  da  personalidade  humana  e  do
fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as
atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz."[40]

Já na Constituição Federal de 1988, a educação é tratada como formação cidadã:

"Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.(grifos nossos)"[41]

A Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional, do ano de 1996, além de repetir em seu artigo 2º o texto do
artigo 205 da Constituição da República, dispõe ainda que:

"Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores.

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes:
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I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao
bem comum e à ordem democrática;

Art.  32.  O  ensino  fundamental obrigatório,  com duração  de 9  (nove)  anos,  gratuito  na escola pública,
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em
que se fundamenta a sociedade;

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos  e
habilidades e a formação de atitudes e valores;

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em
que se assenta a vida social.

§ 5o  O  currículo do ensino fundamental incluirá,  obrigatoriamente,  conteúdo que trate dos  direitos  das

crianças  e dos  adolescentes, tendo como diretriz  a Lei no  8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o
Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado.

Art.  35.  O  ensino médio,  etapa final da educação básica,  com duração mínima de três  anos,  terá como
finalidades:

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da
autonomia intelectual e do pensamento crítico;

Art.  36.  O  currículo  do  ensino  médio  observará  o  disposto  na Seção  I  deste Capítulo  e as  seguintes
diretrizes:

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o
processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de
comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania; (grifos nossos)"[42]

A Lei nº 15.476 do Estado de Minas Gerais determina sejam incluídos conteúdos referentes à cidadania nos
currículos de ensino fundamental e médio:

"Art. 1° - As escolas de ensino fundamental e médio integrantes do Sistema Estadual de Educação incluirão
em seu  plano  curricular  conteúdos  e  atividades  relativos  à  cidadania,  a  serem desenvolvidos  de  forma
interdisciplinar.

Art. 2° - Integram os conteúdos a que se refere o art. 1° os seguintes temas:

I - direitos humanos, compreendendo:

a) direitos e garantias fundamentais;

b) direitos da criança e do adolescente;
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c) direitos políticos e sociais.

II - noções de direito constitucional e eleitoral;

III - organização político-administrativa dos entes federados;

IV - (Vetado);

V - educação ambiental;

VI - direitos do consumidor;

VII - direitos do trabalhador;

VIII - formas de acesso do cidadão à justiça."[43]

A respeito dessa lei comenta Brochado:

"é de inequívoca expressão, dentro do próprio sistema jurídico, de sua fase mais avançada: a que pretende
retornar o conhecimento do direito para o próprio indivíduo, o que parece evidente, pois ele é o receptor
último dessa normatividade. Trata-se de uma preocupação política desse início de século: a formação de uma
consciência ética mais sólida, na forma complementar de consciência jurídica, de modo que o direito deixou
de ser um tema de juristas, advogados, autoridades; ele, enfim, passa a ser um tema de interesse de toda a
coletividade, de seus destinatários finais."[44]

 

5.1. A Paideia Jurídica

 

Paideia Jurídica[45] é um projeto pedagógico que visa oferecer, concretamente, através da capacitação de
professores de ensino básico, o ensino jurídico direcionado ao cidadão, ao leigo, numa perspectiva que lhe
permita o exercício efetivo da cidadania através do conhecimento de seus direitos e dos instrumentos de que
dispõe para deles usufruir efetivamente. Não se trata, portanto, de submeter todos os cidadãos ao estudo do
Direito na perspectiva técnica ofertada nas faculdades, pois o objetivo não é formar juristas e operadores
práticos  desse  ramo  do  conhecimento.  Trata-se,  apenas,  de  se  colocar  em prática  o  disciplinado  pela
legislação supracitada, oferecendo nas escolas uma formação ética do cidadão, a partir de um diálogo entre
juristas e profissionais do ensino que resulte no pleno desenvolvimento dos alunos, cotidianamente em salas
de aula, para o exercício da cidadania sempre sob a ótica dos direitos humanos e do Estado de Direito.

Diante da eticidade do Direito[46], afirma Brochado:

"Se  assumirmos  essa  onticidade  ética  do  direito,  abandonando  em certa  medida  sua  clássica  definição
coercibilista, parece se tornar mais  plausível e necessária (e por que não dizer útil?) a formação de uma
consciência  jurídica,  viabilizada por  um processo  pedagógico  de  inclusão  da  formação  jurídica,  como
condição  essencial  para  a  tão  reivindicada formação  para a  cidadania.  E para isso,  para  a  projeção  e
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implementação de uma educação jurídica, nós, juristas, podemos oferecer nossa parcela de contribuição (do
conhecimento e experiência do jurista enquanto pensador e operador do direito mesmo). Sobre a efetivação
desse tipo de educação, temos algo a dizer e a ensinar, desde que consigamos nos despir da capa técnica e
positivista  do  direito  (tão  assimilada  e  ratificada  por  tantos  anos  nos  bancos  da  Academia  e  na
operacionalidade forense) e ensaiemos uma compreensão mais elaborada dessa forma de vida ética que é a
experiência jurídica (o direito, enfim, que atribui direitos) para daí, então, passarmos a ensiná-lo ao seu real
destinatário, o cidadão."[47]

A  proposta,  então,  é a de se realizar  a educação  para a cidadania a partir  de uma pedagogia jurídica,
"precisamos apresentar a essência ética do direito, ou o direito como realidade ética constitutiva do modo de
vida da sociedade, especialmente de uma sociedade livre e igual em direitos"[48]. Para isso, comparece como
pré-requisito essencial a capacitação dos professores e demais profissionais do ensino para a educação em
direitos  humanos,  que "é uma estratégia de longo  prazo  direcionada para as  necessidades  das  gerações
futuras"[49].

Desse modo, pode-se afirmar, com Claude, que:

"O ponto de vista compartilhado pelos envolvidos [no apoio ao ensino dos direitos humanos] focaliza a
construção de uma "cultura universal de direitos  humanos",  não mais  uma utopia fantasiosa,  e sim um
desafio atual para um mundo globalizado, que precisa compartilhar valores  positivos. Estamos diante da
obrigação, em nível internacional, nacional, local e pessoal, de adotar programas eficazes de ensino de direitos
humanos e empregar metodologias que possam garantir que a tarefa seja bem feita, de forma consistente com
os  objetivos  de  paz  mundial  e  respeito  aos  direitos  humanos  por  toda  parte.  Para  reforçar  nossas
responsabilidades de apoiar a educação para os direitos humanos, vale refletir sobre um tocante comentário
de Eleanor Roosevelt. Como se estivesse falando agora conosco, ela disse, em 1948: Vai demorar um bom
tempo  até  que  a  história  faça  seu  julgamento  sobre  o  valor  da  Declaração  Universal  dos  Direitos
Humanos, e esse julgamento dependerá, penso eu, do que os povos de diferentes nações farão para tornar
esse documento conhecido por todos. Se o conhecerem muito bem, irão se esforçar para conquistar alguns
dos direitos e liberdades anunciados nele,e esse esforço irá torná-lo valioso no sentido de deixar claro o
significado do documento, no que se refere aos direitos humanos e às liberdades fundamentais." (grifos no
original)[50]

 

6.  Conclusão:  a  potencialidade  do  modelo  Antigo  de  formação  para  fundar a  justiça  universal
concreta

 

Para Hegel, a totalidade do real engloba a educação, de forma que cabe cogitar a dialetização da educação
como método, o que pode contribuir para uma mais ampla compreensão da educação, dada a atualidade de
seu sistema filosófico[51].

"Hegel afirma que o homem é resultado da intencionalidade e isto o caracteriza. O homem é o que ele faz de
si mesmo. Obviamente não há o controle ou a consciência absoluta de tudo o que o homem possa ser e fazer.
As conseqüências de um ato humano não podem ser absolutamente determinadas. Assim mesmo o homem é
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sua própria atividade, a formação empreendida e recebida, em outras palavras, a sua educação."[52]

Tanto quanto se pode falar em uma pedagogia em Hegel, pode-se afirmar que

"A pedagogia hegeliana remete muito mais a uma antropologia, ou seja, a compreensão do que é e como vem
a ser o homem. O homem, em Hegel, é contínua passagem, contínuo vir-a-ser sempre filho de seu tempo, do
que o precedeu e do que está por vir  enquanto resultado de sua própria atividade.  Certamente é dessa
concepção de homem que se deve erguer toda uma proposta pedagógica que tão somente viabilize esse
homem."[53]

Assim como em Platão a educação e a justiça andavam lado a lado para a manutenção do equilíbrio no Estado
(pois  se não fossem educados os  cidadãos segundo suas  aptidões  naturais  para exercerem sua função no
Estado não poderia haver harmonia, e, portanto, não haveria justiça), é possível afirmar que a realização da
justiça na contemporaneidade depende estreitamente da realização efetiva dos direitos humanos, o que pode
satisfatoriamente ser construído a partir de um projeto pedagógico que proporcione ao aluno uma formação
para a cidadania, voltada, portanto, para a luta constante (e consciente) pelos  direitos  de que é titular e
precisa saber exercer.

A idéia de justiça no mundo contemporâneo, segundo Salgado,

"é,  pois,  entendida  como  a  processualidade  histórica  da  inteligibilidade  do  direito,  o  resultado  dessa
processualidade que se acumula no presente histórico do nosso tempo, e se expressa na efetividade do
direito na ordem social justa com sentido universal, vale dizer, que efetiva a legitimidade do poder mediante a
procedimentalidade democrática,  enquanto esse poder  tem origem na vontade popular  e se estrutura na
divisão da competência para o exercício do poder, com vistas  ao seu núcleo (a declaração de direitos) e
conteúdo  axiológico,  como  processo  historicamente  revelado,  constituído  dos  valores  fundamentais  da
cultura, então formalizados conscientemente na declaração dos direitos fundamentais, na constituição, para a

sua plena efetivação"
[54]

.

A justiça, então, só pode ser realizada numa sociedade de cidadãos, pois a justiça só existe para um sujeito
de direitos diante de outro sujeito de direitos. Faz-se necessário que o projeto educacional seja compatível
com o Estado de Direito em que se insere e proporcione a formação de cidadãos para o pleno exercício de
seus direitos histórico e culturalmente conquistados, assim como a paideia grega formava o homem para a
vida ética na polis.

Os gregos foram os primeiros a ver que a educação deve ser um processo de construção consciente[55] e

"O fato de os Gregos terem sentido esta tarefa como algo grandioso e difícil e se terem consagrado a ela com
ímpeto sem igual não se explica nem pela sua visão artística nem pelo seu espírito  'teórico'.  Desde as
primeiras notícias que temos deles, encontramos o homem no centro do seu pensamento. A forma humana
dos seus deuses, o predomínio evidente do problema da forma humana na sua escultura e na sua pintura, o
movimento conseqüente da filosofia desde o problema do cosmos até o problema do homem, que culmina em
Sócrates, Platão e Aristóteles; a sua poesia, cujo tema inesgotável desde Homero até os últimos séculos é o
homem e o seu duro destino no sentido pleno da palavra; e, finalmente, o Estado grego, cuja essência só pode
ser compreendida sob o ponto de vista da formação do homem e da sua vida inteira: tudo são raios de uma
única e mesma luz, expressões  de um sentimento vital antropocêntrico que não pode ser explicado nem
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derivado de nenhuma outra coisa e que penetra todas as formas do espírito grego. Assim, entre os povos, o
grego é o antropoplástico."[56]

O Direito, enquanto experiência histórico-cultural permeada por uma concepção humanista, em que a pessoa
humana é o mais  alto dos  valores[57],  deve estar incluído na formação pedagógica dessa mesma pessoa
humana em cidadão, deve retornar ao seu destinatário final, de maneira que a legislação mencionada e outras
várias, se cumpridas, possam ser não um desconhecido para a população, e sim um instrumento em favor
dos direitos humanos e da realização da justiça.
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DIREITO E EDUCAÇÃO: UM OLHAR SOBRE O ACESSO À CIDADANIA

DERECHO E EDUCAZIONE

Beatriz de Castro Rosa

RESUMO
O presente artigo desenvolve a perspectiva de uma educação voltada para a cidadania, tendo em vista a
possibilidade de utilizá-la como eficaz instrumento constitucional de consciência política e emancipação
social, necessário à efetivação da democracia no Brasil. Tal hipótese fundamenta-se, sobretudo, no fato de
Estado Democrático de Direito ser algo muito iminente no Brasil. Como conseqüência, a cultura democrática
é muito limitada, sendo a elitização dos direitos uma das características mais acentuadas da sociedade
brasileira. Como parâmetro dundamental analisou-se a Educação Básica, especialmente, os Ensinos Médio e
Fundamental, sem que, no entanto, já que a própria Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) tratam desses níveis de ensino como relevantes etapas para a formação do jovem
cidadão. Inicialmente realiza-se breve digressão histórica sobre as previsões constitucionais e, posteriormente
são tecidas algumas considerações sobre a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, destacando-se,
principalmente, a importância dos temas transversais e a educação para a cidadania pela inclusão de uma
disciplina no currículo da Educação Básica, denominada de Educação Jurídica, na qual estariam inseridos
assuntos diversos da legislação brasileira e tópicos de assuntos como cidadania, democracia e participação.
Finalmente, destacam-se experiências exitosas na prática da educação para a cidadania, que ratificam a
possibilidade de modificação do processo educacional brasileiro, para concretizar a efetivação da democracia
no Brasil.
PALAVRAS-CHAVES: DIREITO – EDUCAÇÃO – DEMOCRACIA

RIASSUNTO
La tesi attuale sviluppa la prospettiva di una educazione rivolta verso la cittadinanza, guardando la possibilià
di utilizzarla come efficace strumento costituzionale, di coscenza polittica e emancipazione sociale e di
effetto sulla democrazia in Brasile. Il rapporto tra educazione per i cittadini e la legittimità della democrazia
brasiliana è un discorso opportuno per relizzare una discussione sulla realtà brasiliana, soprattutto davanti
alla persistente cultura polittica oligarchica ancora presente nella società. Tali congetture fondamentonosi
,soprattutto nel fatto che lo Stato Democratico di Diritto è molto recente nel Brasile. Di conseguenza la
cultura democratica è piuttosto limitata essendo l'aumento del livello dei diritti una delle caratteristiche più
accentuate nella società brasiliana. L'inquadratura fondamentale di questo lavoro è l'educazione di base,
specialmente, riguardanti la scuola media e le elementari, dato che la propria Costituzione d'Estato e la legge
di Direzionamento e Basi dell'Educazione Nazionale (LDB) trattano tali livelli di apprendimento come
importanti tappe per la formazione del giovane cittadino. Inizialmente si presenta un breve racconto sulle
previsioni costituzionali riguardanti l'educazione, nel decorrere delle Costituenti Brasiliane, così come
elaborate alcune considerazioni sulla legge dei Direzionamenti Basici dell'Educazione, in primo piano
soprattutto l'importanza dei temi trasversali e le proposte di aggiungimento di una disciplina nominata come
Educazione Giuridica Basica sulla quale sarebbero stati aggiunti argomenti diversi sulle leggi brasiliane e
argomenti come cittadinanza, democrazia e partecipazione, oltre che la verifica dell'argomento in sè,
partendo da riflessioni polittico-pedagogiche. In un altro momento si presentò il contesto dell'argomento
esposto ed il suo rapporto diretto con la democrazia e con lo Stato Brasiliano. Infine l'esposizione
sull'esperienze con risultati positivi nella pratica dell'educazione per cittadini, che confermano la possibilità di
modifiche del processo dell' educazione in Brasile con la finalità di rendere di fatto concreta la democrazia in
Brasile.
PAROLE CHIAVE: Parole Chiave: Educazione.Cittadinanza.Emancipazione.Costituzione.Democrazia.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

           

Desde os primórdios da civilização a educação é  um tema constante de discussão entre filósofos e

pesquisadores, uma vez que desempenha papel decisivo na formação dos cidadãos e conseqüentemente a

efetiva participação na vida política do Estado.

Considerando a educação como resultado do processo de evolução social, é possível perceber que a

escola é o espaço para a aprendizagem e cultivo dos comportamentos e atitudes socialmente construídos e

aceitos, ou seja, deve ela desenvolver as competências para a vida em sociedade, exercício da cidadania, ao

mesmo tempo em, além de dotar os educandos de competência cognitiva, simbólica e estrutura racional

individual capaz de promover mudanças e progressos sociais.

            Devido à sua importância para desenvolvimento da sociedade, a educação foi positivada como

direito fundamental e subjetivo, sendo parte integrante do direito à vida.

No entanto, educar não constitui exclusivamente em instruir, vai muito além. A educação deve cultivar
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todas as potencialidades do ser humano, de forma que se afirme e se projete em todas as perspectivas de

atuação da personalidade humana, não só a intelectual. Nas palavras de Paulo Freire “ensinar não é transferir

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”(1979: p.67). 

A formação educacional deve consentir que os cidadãos tenham acesso a todas as fontes de informação

e opinião e, além disso, permitir a formação da cidadania pelo desenvolvimento crítico em relação ao

domínio político, sendo possível, dessa forma, romper ou transformar as estruturas sociais, econômicas, em

que se estabelecem as relações de poder e ideologia.

Como ensina Paulo Freire:
Se os seres humanos fossem puramente determinados e não seres “programados para aprender” não
haveria porque na prática educativa, apelarmos para a capacidade crítica do educando. Não havia porque
falar em educação para decisão, para libertação (2001, p.12).

 

Daí a importância de uma educação voltada para a cidadania, a partir da qual se desenvolverá a

reflexão, a liberdade de escolhas e o poder de decisão, que se efetivará através da conscientização da

existência de direitos e deveres, bem como a luta pelos mesmos. Somente desta forma o ser humano passará

a ser considerado como “cidadão competente”, nas palavras da professora Ana Paula Araújo de Holanda

(2004, p.19) e, assim, ser agente transformador da sociedade, transcendendo a esfera individual.

Nessa perspectiva, o presente artigo tem por objeto analisar a educação como instrumento de

conscientização política e acesso à cidadania. Inicialmente, apresenta-se um breve comentário sobre as

previsões constitucionais da educação ao longo das Constituintes brasileiras. A seguir, são tecidas algumas

considerações sobre cidadania, democracia e participação, além da análise sobre o tema em si, a partir de

reflexões político - pedagógicas.

 

1 BREVE COMENTÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO NAS CONSTITUINTES

BRASILEIRAS[1]

         No presente resumo, temos por objetivo analisar os aspectos relativos à educação previstos pelas

Constituições brasileiras. Os historiadores classificam a efetiva política educacional brasileira em períodos,

quais sejam, o primeiro período de 1889 a 1930; o segundo de 1930 a 1945; o terceiro período de 1945 a

1964 e o atual, com o advento da Constituição de 1988.

A Constituição de 1824, da época do império, instituiu o ensino primário gratuito, além de congregar

a fundação de colégios e universidades ao conjunto de direitos civis e políticos. A administração do ensino

era competência do governo imperial, porém sob a inspeção imediata das Câmaras Municipais. Quanto ao

poder de legislação referente à educação pública, a competência era das Assembléias Legislativas Provinciais,

conforme previsão do Ato Adicional de 1834. Por este fato, houve um direcionamento do currículo pré-

universitário, já que o ensino secundarista visava à preparação dos alunos para o ensino superior, o qual já

era elitista, uma vez que privado.

A Constituição de 1981 (republicana) apresentou mudanças significativas a Educação. Inicialmente,

atribuiu-se ao Congresso Nacional a capacidade legislativa exclusiva de legiferar sobre o ensino superior. A

competência incluía ainda a previsão de criação de escolas secundárias e superiores nos Estados, além de

responder pela instrução secundária do Distrito Federal. Aos Estados cabia legislar em relação ao ensino

primário e secundário, além de implantar e manter as escolas primárias, secundárias e superiores.

Por sua vez, a Carta Constitucional de 1934 atribuiu a União Federal a incumbência de fixar as

diretrizes e bases da educação, criou o conselho nacional de educação, além de conceder autonomia aos

Estados e ao Distrito Federal para organizar seus sistemas de ensino. A União ficou responsável por instituir

o Plano Nacional de Educação. Por fim, estabeleceu a Carta Maior  o ensino primário gratuito, com a renda

resultante de impostos.
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Já a Carta Magna de 1946 ratificou a educação como direito individual, além de garantir a escola

pública para todos a gratuidade do ensino oficial nos níveis ulteriores, para carentes. Estabeleceu, ainda, a

obrigação das empresas que possuíssem mais de 100 funcionários de ofertar o ensino primário gratuito. O

ingresso no magistério, a partir do advento desta Constituição, ocorreu através de concurso de provas e

títulos. Por fim, a oferta obrigatória do ensino religioso.

Em 1967, a Constituição ampliou o fortalecimento do ensino particular sob a ótica da ideologia da

segurança nacional. A EC nº1 de 1969, preservou os aspectos gerais da CF de 1967. Inovou apenas em

relação à verba destinada pelos municípios ao ensino primário, exclusivamente. Ditadura – repressão –

vigilância – atividade docente

A Constituição de 1988, mais democrática, intitulada como “Constituição Cidadã” previu a cidadania

como fundamento do Estado, in verbis:
 
Art.1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito  e tem
como fundamentos:
(...)
II- a cidadania;

 

 

Além disso, instituiu a educação como direito fundamental e subjetivo, conforme previsão no

TÍTULO II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais – Capítulo II  - Dos Direitos Sociais, além dos artigos

206 e seguintes, da Carta Maior:
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o
saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições
públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de
carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso
exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.
(...)

 
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta
gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo
a capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta
irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-
lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola
(...)

               

                Assim, percebe-se que a educação se firma como uma obrigatoriedade de prestação por parte do
Estado, no que concerne ao seu oferecimento. Porém, a educação deve se oferecida de forma qualitativa,
sobressaindo ao ensino tradicional (sistemática), ou seja, deve prestigiar a educação política no seu sentido
mais amplo, a fim de conferir aos cidadãos a capacidade de reflexão e, desta forma, efetivar a participação na
vida nacional, a fim de que seja realmente democrática.

 

2  EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE ACESSO À DEMOCRACIA

         Se a finalidade de um Estado for a implantação e a consolidação de um regime genuinamente

democrático, é primordial organizar e dinamizar a educação política e o exercício da cidadania em relação às
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novas gerações.      

            A educação, como instrumento de acesso à cidadania deve propiciar a promoção de todas as fontes

de conhecimento e opinião, a fim de que os cidadãos compreendam suas responsabilidades em face da

cidadania.

            Por cidadania deve-se entender:                                                             
Cidadania é o conjunto e a conjugação de direitos civis, sociais e políticos assegurados
aos membros de uma determinada sociedade. Tais direitos adquirem efetividade através
do exercício das liberdades individuais, da participação política e do acesso a bens de
consumo e a proteção social. (Campos, 2001 apud Souza, 2002).

 
           

 Já como conceito de cidadão compreende-se como “indivíduo que está em gozo dos direitos civis e

políticos de um Estado. Na outra face da moeda, o cidadão não goza apenas de direitos. O cidadão também

desempenha deveres para com o Estado” (Herkenhoff: 1996).

            Por conseguinte, é notória a necessidade de politização dos cidadãos, o que somente será viável pela

sua familiarização com as instituições, os mecanismos e as expressões principais inerentes aos seus direitos e

deveres. Enfim, é dever do Estado proporcionar a preparação dos cidadãos a fim de que participem

plenamente da tomada de decisões da sociedade.

A positivação destes direitos e deveres ocorre pela Constituição federal, fundamento de validade do

ordenamento jurídico de um Estado, a Lei Maior. Assim, a Carta Magna atua como norteador da Cidadania,

a qual deve ser sinônimo de participação, movimentação, luta. No entanto, para que haja o seu exercício

pleno, é primordial que os cidadãos conheçam esse instrumento de acesso à democracia.
 
A Constituição de um país pode ser considerada a “carta da cidadania”. Porque é na
Constituição que estão escritos os nossos direitos e os nossos deveres como cidadãos.
Toda pessoa devia ter em casa uma Constituição. Além disso, toda pessoa deveria
conhecer a Constituição. Vou ser mais modesto com meu sonho: toda pessoa devia
conhecer pelo menos os capítulos mais importantes da Constituição. (Herkenhoff: 1996)

 

                Obviamente que a Constituição, por si, não é instrumento eficaz de efetivação de direitos, contudo é
indispensável à preparação de um regime democrático legítimo.

Porém, antes de qualquer política pública, deve-se, ao menos, proporcionar a sociedade o

conhecimento básico sobre a estrutura e do funcionamento do Estado, sua problemática, temas e

mecanismos, porque a Democracia, regime de todos, pressupõe escolha.

A educação dever ter esta perspectiva de ir mais além que simplesmente instruir, deve permitir o

desenvolvimento da reflexão, da capacidade crítica, que auxiliará o cidadão no seu direito de participação na

vida do Estado, por meio de suas escolhas, seja através do voto, expressão da liberdade de pensamento,

concepção religiosa, na fiscalização dos governantes, etc. Porém, sem liberdade, não se pode escolher.

Conforme ensina Sólon Borges dos Reis, a educação deve:
(...) procurar o desenvolvimento integral do homem. Cultivar todas as suas
potencialidades, de modo que a personalidade se afirme e se projete em todas as
dimensões: física, intelectual, social, moral, religiosa, cívica, estética, profissional, política
e econômica.
Dado que a sua responsabilidade é cada vez mais educar do que apenas instruir, e que a
educação deve abranger todas as fases e perspectivas da personalidade humana, é bom
insistir em que a escola não se encontrará em condições de dar conta dessa imensa tarefa,
se e quando se encarcerar dentro de sua estrutura tradicional. Porque tem hoje encargos
maiores e mais complexos a cumprir, deve adaptar sua estrutura às novas exigências de
seus novos fins. Daí insistirmos na necessidade que sofre a escola contemporânea de
enriquecer sua estrutura com instituições que lhe permitam desempenhar novos
desideratos: educar, além de instruir e ensejar o desenvolvimento da personalidade em
todas as direções (1998: p.9-10).

 
               

 

Por conseguinte, para que o homem possa participar de forma efetiva das decisões de sua sociedade é

necessário que tenha acesso a uma educação de qualidade que o permita exercer a participação de forma

efetiva e construtiva de ideais para si e para a sociedade, como preceitua Juan E. Díaz Bordenave:
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(...) A qualidade da participação se eleva quando as pessoas apreendem a conhecer sua
realidade; a refletir; a superar as condições reais ou aparentes; a identificar premissas
subjacentes; a antecipar conseqüências; a entender  novos significados das palavras ; a
distinguir efeitos das causas, observações de inferências e fatos de julgamentos. A
qualidade da participação aumenta também quando as pessoas aprendem a manejar
conflitos; clarificar sentimentos e comportamentos... (1994: p.72).

 
 

A escola não deve existir somente para preparar os jovens para o mercado de trabalho, mas deve
formar alunos cidadãos. Deve ser um lugar onde cada aluno encontre a possibilidade de se capacitar para a
realização de seus projetos; por isso, a qualidade do ensino é a condição fundamental à formação moral de
seus alunos. Como descreve Anísio Teixeira, em Falsa Elite (1953, p.2):

A consciência da necessidade da escola, tão difícil de criar em outras épocas, chegou-nos,
assim, de imprevisto, total e sôfrega, a exigir, a impor a ampliação das facilidades
escolares. Não podemos ludibriar essa consciência. O dever do governo - dever
democrático, dever constitucional, dever imprescritível - é o de oferecer ao brasileiro uma
escola primária capaz de lhe dar a formação fundamental indispensável ao seu trabalho
comum, uma escola média capaz de atender à variedade de suas aptidões e das ocupações
diversificadas de nível médio e uma escola superior capaz de lhe dar a mais alta cultura e,
ao mesmo tempo, a mais delicada especialização. Todos sabemos quanto estamos longe
dessas metas, mas o desafio do desenvolvimento brasileiro é o de atingi-Ias, no mais curto
prazo possível, sob pena de perecermos ao peso do nosso próprio progresso.

Com a consolidação dos estados constitucionais e, principalmente, com a retomada do regime
democrático, a discussão sobre cidadania passou a ser latente principalmente na década de 90, considerada a
década do cidadão. A partir desse momento, toma-se por objetivo encontrar os meios para o fomento de
uma cidadania responsável. Estabelecem-se como mecanismos de democratização a educação e a
participação em ações voluntárias da sociedade civil.

Contudo, para que o homem possa satisfazer suas obrigações para com o Estado e participar de forma
efetiva das decisões de sua sociedade, é necessário que tenha acesso a uma educação voltada para a tomada
de decisões e para a escolha consciente sobre todos os aspectos da vida social.

Tem-se, portanto, que a educação deve ter esta perspectiva de ir mais além que simplesmente
doutrinar, deve permitir o desenvolvimento da reflexão, da criticidade, que auxiliará o cidadão no seu direito
de participação na vida do Estado, por meio de suas escolhas, seja através do voto, da expressão da
liberdade de pensamento, da concepção religiosa, da fiscalização dos governantes, do acesso à Justiça.

É notória, portanto, a necessidade de uma restruturalização dos modelos educacionais vigentes, já que
as bases perceptivas e cognitivas da ação inteligente ainda são teorias pouco utilizadas pelos educadores, no
que concerne ao papel atribuído aos critérios racionais de pensamento e de intervenção na atualidade.

Esses movimentos terão raízes fixadas no processo educacional, que deve, indiscutivelmente, ter o
papel de formador de cidadãos conscientes e, assim, extinguir a perpetuação do pensamento dominador, a
caminho da igualdade prevista pelos direitos humanos.

Mais do que nunca, no contexto contemporâneo, constata-se a urgência de uma educação cuja função
social de mediar a relação entre cultura, sociedade e exercício da cidadania, tenha alicerce na democracia, na
ética, na equidade, na justiça e na solidariedade.

Atualmente, é raro o país no mundo que não garanta, em sua Constituição, o acesso de seus cidadãos à
educação básica. A educação escolar, como demonstrado anteriormente, é um fundamento da cidadania e
princípio indispensável às políticas democráticas. Por conseguinte, deve-se considerar que a educação é o
elemento fundamental dos direitos sociais, afetando, assim, o status da cidadania (ROCHA, 2000).

Ocorre que, apenas nas últimas duas décadas é que o Brasil iniciou-se na práxis democrática,
provavelmente, no período mais longínquo em toda a sua história. O país vive ainda um processo de
concretização das instituições do Estado, de consolidação da idéia democrática e do conceito de nação,
embora exista preceituado em seu texto constitucional a garantia dos direitos fundamentais.

Do ponto de vista sociológico, deve-se perceber que a fonte geradora das “práticas participativas que
hoje integram a institucionalidade jurídico-política brasileira foi a luta pela democratização levada a cabo nos
anos setenta e que teve no ‘novo sindicalismo’ e nos movimentos sociais emergentes os seus mais conspícuos
protagonistas” (LYRA, 1999, p.23).

Não obstante, a participação direta do cidadão na gestão pública ser um princípio consolidado há quase
sessenta anos pela Declaração dos Direitos do Homem quando dispõe que “todo homem tem direito a tomar
parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos“ (Art.
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XXI, inciso I), evidencia-se, no Brasil; mesmo havendo previsão expressa da Constituição Federal [2], a falta
de vontade política na efetivação desta ferramenta.

Muito se ouve justificar a exclusão da cidadania pela utilização da tese da “imaturidade política do
povo”. Na realidade, não era interessante para as elites brasileiras a formação de agentes ativos na sociedade,
capazes de analisar criticamente a coletividade na qual estão inseridos e, daí, buscar a transformação social e
assentar as bases de um real Estado Democrático de Direito no Brasil.

Por diversas vezes, os dirigentes políticos prometeram o direito à participação com a condição de que
o povo demonstrasse “ter aprendido” a ser cidadão consciente, racional e socializado. Como relata Arroyo
(1987, p.31):

O que freqüentemente foge de nossa memória histórica é que essa tese não é
exclusividade do elitismo autoritário nem de seu entulho. Limitamo-nos a lembrar
que a vinculação entre a educação e a participação política é uma constante desde os
liberais do império, até os liberais e progressistas de todas as repúblicas.

Os longos períodos de negação da participação social nos processos de condução da política foram
justificados porque o povo não estaria educado para a cidadania responsável. Nos raros momentos de
abertura política, os ideais republicanos ressurgiram nos debates entre políticos, intelectuais e educadores.

Porém, em ambos os momentos percebe-se que o exercício da cidadania é vedado pela falta de
maturidade das camadas sociais; o que os “diferencia, nesse particular, é que as elites autoritárias liberais
apóiam a educação das camadas populares para que, um dia, possam participar das decisões políticas: o dia
em que essa elite as julguem capacitadas” (ARROYO, 1987, p.33).

Embora a Constituição de 1988 tenha inovado quanto à finalidade conferida à educação, qual seja a de
desenvolver a pessoa e prepará-la para o exercício da cidadania, percebe-se, ainda, que a educação para a
cidadania não tem sido utilizada, de fato, como instrumento ofertado pela Carta Maior para a efetivação da
democracia no Brasil, como destaca Paro (2000, on line):

Com relação à dimensão social, a atuação da escola parece tanto mais ausente quanto
mais necessária, diante dos inúmeros e graves problemas sociais da atualidade.
Prendendo-se a um currículo essencialmente informativo, ignora a necessidade de
formação ética de seus usuários, como se isso fosse atribuição apenas da família, ao
mesmo tempo em que deixa de levar em conta o marcante desenvolvimento da mídia, e a
conseqüente concorrência de outros mecanismos de informação que passam a
desenvolver com vantagens funções anteriormente atribuídas à escola. Mas, sem dúvida
nenhuma, a principal falha hoje da escola com relação a sua dimensão social parece ser
sua omissão na função de educar para a democracia.

Contudo, o amadurecimento da democracia no Brasil somente ocorrerá quando forem concretizadas as
reformas capazes de ampliar a inclusão social, inserindo na cidadania os brasileiros que não têm acesso aos
direitos mais basilares, para que passem atuar a como agentes ativos, sejam como governados, sejam como
governantes.

A tese da precocidade e do despreparo das camadas populares para a participação e para a cidadania é
uma constante na história do pensamento da prática política brasileira, mas que precisa ser urgentemente
superada.

É verdade que a alteração na estrutura educacional deverá, de fato, desde os primeiros anos de
escolarização até a formação fundamental, inclusive com a inserção inclusão de uma disciplina de educação
jurídica fundamental no currículo formal do Ensino Básico, na qual estejam inseridos assuntos diversos da
legislação brasileira e tópicos de assuntos como cidadania, democracia e participação.

Ademais, os Cursos Superiores em Direito muito tem a contribuir com a solidificação da democracia
no Brasil. A referida mudança não pode ser encarada por uma ótica pessimista e utópica porque a sua
viabilidade resta demonstrada por experiências exitosas de práticas educacionais voltadas para a cidadania,
como os projetos da Universidade de Fortaleza (Cidadania Ativa) e da Universidade Federal do Ceará (Paulo
Bonavides), cujos principais objetivos são levar cidadania às comunidades periféricas de Fortaleza, pela
instrução de lideranças comunitárias e alunos de escolas públicas, com noções básicas de Direito, para que
estas se tornem atores do processo de democratização do Brasil.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a breve explanação é possível concluir que a educação é instrumento de liberdade, só ela em
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seu amplo conceito é capaz de garantir ao homem a possibilidade de efetivar, de usufruir na prática o direito

de escolher aquilo que deseja a cada instante da vida democrática.

No entanto, para que essa participação na vida política do Estado seja plena, se faz imprescindível a

prestação de uma educação qualitativa, que transcenda a concepção de ensino tradicional, já que a

participação consciente pressupõe conhecimento, reflexão, análise crítica da realidade.

O exame da realidade somente poderá ter sucesso quando for concedido ao cidadão acesso a

cidadania, pela implementação de práticas que o permitam conhecer a estrutura e funcionamento do Estado,

a garantia dos direitos individuais e fundamentais, enfim, o que seria básico, ter acesso à educação política,

pelo conhecimento da Constituição Federal do Estado, das instituições democráticas, a estrutura de

desenvolvimento do processo político, etc. Realizando-se, assim, uma cidadania ativa.

A educação deve estar voltada para a cidadania, a fim de propiciar o acesso à democracia, que possui

como condição básica a liberdade, já que o ser humano somente será capaz de opinar e escolher se for livre.

Mas a liberdade não existe sem a educação:
(...) nessa concepção a cidadania efetiva se dá na luta cotidiana contra qualquer tipo de
discriminação ou exclusão. O cidadão, um ser livre e soberano, constrói e se constrói na
busca de uma sociedade humana e de novas formas de governo que possibilitem uma real
democracia (...) A cidadania à luz desse olhar, significa mais que direitos e deveres
(Castro apud Costa, 2004).

 

                Por fim, vale ressaltar novamente a importância da educação para promoção da liberdade para saber
escolher e a liberdade para poder escolher. Essas são características indispensáveis ao acesso à democracia
legítima, pois sem esses pressupostos não existirá a participação efetiva no processo político da sociedade.
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UNIVERSIDADES COMUNITÁRIAS: PROPULSORAS DA CIDADANIA

UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD: PROPULSORES DE LA CIUDADANÍA

NARA SUZANA STAINR PIRES
NEIVA CRISTINA DE ARAUJO

RESUMO
Num momento em que se discute o papel da educação superior, bem como a postura que deve ser adotada
pelas instituições de ensino superior, cabe analisar as ações realizadas pelas universidades comunitárias –
modelo que surgiu no interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com o intuito de levar a educação
superior ao interior dos estados e, assim, propagar a educação -, eis que se são instituições que mais do que
educação de qualidade, oferecem uma gama de prestações positivas, aos acadêmicos e às comunidades em que
atuam. A verdade é que estas instituições desenvolvem atividades voltadas à concretização da cidadania, função
que nem sempre é cumprida pelo Estado e, assim sendo, merecem destaque e atenção, principalmente por não
possuírem um marco regulatório próprio, o que, todavia, não as impede de prosseguir em suas atividades, muito
embora dificulte e diminua, por vezes, a abrangência de suas atividades.
PALAVRAS-CHAVES: Cidadania – Educação – Universidades Comunitárias

RESUMEN
En un momento en que estamos debatiendo el papel de la educación superior y la actitud que deben adoptar las
instituciones de educación superior, es necesario analizar las medidas adoptadas por las universidades
comunitarias - un modelo que surgió en el interior de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, con el objetivo de
llevar la educación superior para el interior de los estados y, así propagar la educación. La verdad es que las
universidades comunitarios son instituciones que más de una educación de calidad, ofrecen una serie de
prestaciones positivos para los académicos y para las comunidades donde operan. Estas instituciones llevan a
cabo actividades encaminadas a la concretización de la ciudadanía, una función que no siempre es cumplida por
el Estado y, así, merecen importancia y atención, principalmente por no teneren un marco regulador propio, lo
que, sin embargo, no les impiden de continuar sus actividades, aunque difícil y reduce, a veces, el alcance de sus
actividades.
PALAVRAS-CLAVE: Ciudadanía - Educación - Universidades de la Comunidad

 

Considerações Iniciais

 

Embora seja desconhecida de muitos, pois a primeira ideia que vem à mente é a de instituições de ensino
superior públicas ou privadas, as universidades comunitárias deixam sua marca nas comunidades em que atuam,
vez que não se limitam à simples prestação educacional, vão muito além, desenvolvendo atividades tanto para a
comunidade acadêmica quanto para com a comunidade em geral, prestando serviços que englobam, em regra,
assistência judiciária, psicológica, médica, odontológica entre outras tantas modalidades.

Assim, busca-se através do presente trabalho uma reflexão no entorno destas universidades que são formadas
pela força e vontade da comunidade. Dadas tais características, observa-se uma atuação direta da sociedade
civil e dos cidadãos que a formam. Logo, as instituições comunitárias (e universidades comunitárias) enquanto
espaço de deliberação sobre os problemas sociais e espaço onde problemas e prioridades são discutidos pela
própria comunidade envolvida na decisão. Ainda, cumpre destacar a importância das referidas instituições para
o fortalecimento da democracia e da efetividade da participação social.

Traçado este breve panorama, há de se esclarecer que o presente artigo tem por tarefa, em um primeiro
momento, elucidar o que são as universidades comunitárias e como se dá seu processo de criação. Em um
segundo momento, será enfrentada a árdua tarefa de conceituar o vocábulo cidadania e de em um curto espaço,
pontuar tudo que a ela está atrelado, a fim, de que em um momento um terceiro momento se possa
compreender a exata dimensão das atividades desenvolvidas pelas universidades comunitárias para a efetivação
da cidadania.

Uma vez delimitado o campo de abordagem do presente trabalho, é necessária uma concisa reflexão sobre a
evolução da atividade estatal durante o século XX, pois tal período da História foi o principal momento de
atuação estatal, no que tange as políticas voltadas às áreas sociais. Cabe, ainda, referir que as universidades
comunitárias, atuam em prol de um mundo mais solidário e igualitário, através de uma série de projetos que são
permanentemente desenvolvidos junto à comunidade. Assim sendo, o presente ensaio propõe algumas
considerações não apenas em torno da educação e do papel desempenhado pelas universidades comunitárias,
mas em especial, busca destacar muitas das prestações por elas realizadas, pois não basta compreender a
magnitude da cidadania, é preciso fazer com que ela seja mais palpável e menor teórica.

 

1 Compreendendo o surgimento das Universidades Comunitárias  

 

Se hoje a educação é tida como um direito, se ela é vista como indispensável à formação do ser humano, à
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evolução da sociedade e à concepção de um mundo mais igualitário e solidário, nem sempre isso ocorreu, aliás,
ainda há muito a se fazer. Em que pese, ter o Estado uma série de dificuldades quando da implementação de
políticas públicas, acabam surgindo instituições que de um modo ou outro suprem estas lacunas deixadas pelo
poder estatal, seja de modo parcial ou total.

Ao passo que o Estado não consegue se fazer presente em todos os lugares, surge um terreno fértil para a
formação de determinadas instituições, as quais estão administrativamente desvinculadas do poder público, mas
que ainda assim, atendem uma parcela (significativa) de demandas públicas relevantes para o desenvolvimento
social.Vive-se em tempos de mudanças e de celeridade, onde as informações são transmitidas de uma forma
extremamente rápida. Os sujeitos, suas relações e suas necessidades são cada vez mais efêmeras. O fato é que o
Estado não possui mais condições de atender a todas as necessidades e as exigências que a sociedade moderna
lhe impõe. Dentro deste contexto, a sociedade, transformada em um corpo civil, busca meios de transpor as
limitações impostas ao Estado.

Assim, a sociedade civil passa a atuar nas áreas de maior interesse social e que o Estado é mais deficitário, a
exemplo da educação e da saúde. Ante a esta nova visão que a sociedade tem tido acerca de seu papel e
também do papel que o Estado tem nestes novos tempos, iniciou-se um novo marco. Em outras palavras, a
sociedade civil apresenta-se como propulsora de atividades comunitárias e democráticas visto a sua
possibilidade de discussão dos problemas enfrentados pela comunidade, esta, uma vez envolvida, inicia um
processo de autogestão do problema que está lhe atingindo, assim, formam-se as instituições comunitárias, que
mais tarde auxiliam no surgimento das universidades comunitárias.

Antes de aprofundar a análise acerca das universidades comunitárias é necessário esclarecer que a crise que
acometeu o Welfare State[i] trouxe inúmeros reflexos, vez que o Estado passa a ser alvo de uma incapacidade
estrutural decorrente da "complexa interdependência de fenômenos e processos"[ii]. Assim, o enfraquecimento
do modelo garantidor, gera uma reestruturação do papel assumido pelo Estado, consequência disso, é a
delegação de determinadas funções estatais à iniciativa privada ou à sociedade civil, o que gera a formação de
um ambiente propício ao fortalecimento de agentes sociais independentes.

A verdade é que com a crise que assola o Estado, a simples ideia de estatização e/ou privatização, não mais se
mostra suficiente para resolver os problemas por ele enfrentados, daí a necessidade de buscar alternativas. Isso
requer a redefinição de fronteiras entre o Estado e a sociedade, subjacente ao debate sobre o público não-
estatal[iii]. "Indivíduo e Estado são indissociáveis; os fenômenos de massificação social acompanham o
movimento de atomização social. Não são contraditórios, mas logicamente complementares. O laço social liga
essas duas extremidades"[iv].

Tal transferência de responsabilidades tende a criar um ambiente propício à participação da sociedade civil em
áreas pontuais da prestação estatal, geralmente em áreas ligadas à questão social, como por exemplo, saúde e
educação. É em meio à crise dos modelos estatais tradicionais, estatistas e privatistas, que surgem novas
propostas democráticas de enfrentamento dos problemas sociais e é neste contexto que as universidades
comunitárias desenvolvem suas atividades, consoante restará aprofundado.

Necessário ter em mente o fato de que falar em parceria significa falar de "uma verdadeira relação, um vínculo
profundo entre o Estado e a iniciativa privada, muito diferente das privatizações, pois nestas o Estado limitou-
se, basicamente, à regulação e à supervisão das atividades desenvolvidas pelo setor privado".[v] No entanto, há
que se destacar que algumas áreas, mesmo com o enxugamento da máquina e com a estruturação de uma órbita
gerencial, continuam deficitárias de uma atuação do Estado, tal fato auxilia na compreensão do surgimento e do
conceito das instituições comunitárias. Portanto, a formação das instituições comunitárias é, em verdade, fruto
da dificuldade estatal de se fazer presente.

As instituições comunitárias são, portanto, desvinculadas administrativamente do poder público, atendem a uma
parcela de demandas públicas relevantes ao desenvolvimento social e possuem características próprias, tal como
uma administração democrática - eis que a administração é realizada através da participação social dos
interessados e da comunidade e, ainda, o desenvolvimento de um patrimônio público não-estatal - pois embora
enquadradas na iniciativa privada, seu modelo não se iguala às instituições particulares e ou às instituições de
cunho confessional. O patrimônio, por sua vez, é constituído de forma comunitária, logo, não está contido em
nenhum patrimônio particular, ao contrário, diz respeito a um patrimônio público que é gerido pela instituição
formada pela própria comunidade.

Verifica-se, então, que as instituições comunitárias são organismos concebidos por uma determinada
comunidade, que ao necessitar de um serviço específico em determinada área, em regra, na social, organiza-se
no sentido de suprir determinadas deficiências.  Richter e Leiders definem que,

As instituições comunitárias são, via de regra, associações civis, sem fins lucrativos, atualmente nas áreas de
educação, ensino, pesquisa, extensão e saúde, entre outras, com a finalidade de contribuir para dignificar a vida
em sociedade. Estão fora do mercado, não têm objetivos mercantis, ou seja, não buscam lucro. Elas resultam do
esforço da sociedade civil que as organiza e as utiliza em prol dela mesma[vi].

 

Portanto, o modelo de instituição comunitária surge, justamente, de uma atividade democrática exercida pela
comunidade: a deliberação, característica que acompanha sua existência. Evidente que ao deliberar acerca da
criação de um organismo, a sociedade poderia entregar sua administração a terceiros, permanecendo apenas
como um terceiro fiscalizador, todavia, esta não seria uma opção tão com raízes democráticas.

Em verdade, a formação de instituições preocupadas em suprir a insuficiência do Estado em determinados
serviços remonta à formação sócio-cultural do Brasil, principalmente na Região Sul (Rio Grande do Sul e Santa
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Catarina). Nessa esteira, Vogt destaca que,

 

Entre os evangélicos e os católicos surgiram, posteriormente, escolas mantidas diretamente pelas comunidades.
A vinda para a região de missionários das igrejas cristãs ajudou a impulsionar as escolas comunitárias. A maior
parte da literatura referente ao tema atribui-lhes o nome de escolas paroquiais. Como, via de regra, eram
mantidas sem o concurso do Estado e das igrejas - ainda que vinculadas às respectivas igrejas -, o termo
"comunitárias" lhe é muito mais apropriado[vii].

 

As instituições comunitárias, então, dão origem às universidades comunitárias, que surgem na década de
40[viii], com a intenção não apenas de disseminar a educação para além dos centros urbanos, mas também de
levar desenvolvimento às comunidades do interior. Hoje, há 163 (cento e sessenta e três) universidades no
Brasil, destas, 18 (dezoito) são estritamente comunitárias, ou seja, públicas de direito privado não-
confessionais[ix], o que representa mais de 10% (dez por cento), todavia, elas estão concentradas no Rio
Grande do Sul e em Santa Catarina.[x]

 

A experiência da universidade comunitária é, relativamente, nova. A busca de sua definição e caracterização se
orienta por um conceito muito aberto: a ideia de comunidade. A sua caracterização se dá a partir de uma prática
e dinâmica de organização e funcionamento, associadas e fundadas em outros aspectos que lhe são inerentes,
tais como a propriedade, a gestão e o controle patrimonial. Assim, busca-se definir uma existência real que,
como organização de ensino superior, é uma prática recente, pouco difundida. Trata-se de algo novo, em
construção e, ainda, não muito conhecido, no contexto da sociedade brasileira. Pode-se afirmar que é algo novo
em construção, no espaço da ampliação da esfera pública.[xi]

 

As universidades comunitárias, em verdade, trazem um modelo diferenciado dos existentes até então, trata-se de
um modelo comunitário onde há uma inovação inteligente, que possui uma carga valorativa histórica, e que
inicia no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Conforme Schmitd e Campis, trata-se de um segmento expressivo
e organizado no qual é possível a visualização de muitas características próprias das figuras de Direito
Público.[xii]

 

A caracterização das universidades comunitárias é ainda bastante ambígua. Uma das definições é de que são
'públicas de direito privado' (gozam de filantropia, sua gestão é colegiada, os alunos pagam mensalidades,
porém, o patrimônio adquirido é público-municipal). Até pouco tempo atrás, nas discussões de reforma
universitária, nos eventos e trabalhos apresentados em fóruns de pesquisadores da área de educação, elas eram
consideradas instituições privadas tout court.[xiii]

 

Evidente que as universidades comunitárias possuem um surgimento diferenciado das demais instituições de
ensino superior, pois valorizam as peculiaridades das regiões onde operam, ademais, elas deixam suas marcas
nas comunidades em que atuam, eis que operam como protagonistas tanto do desenvolvimento social, quanto
econômico, cultural e até mesmo ambiental, elas não apenas integram a comunidade, como já referido, mas
também agregam experiências e vivências, transformando a realidade, buscando proporcionar um espaço mais
igualitário.

Uma outra diferença que pode ser apontada é a sua propriedade. Assim, parte-se do pressuposto que a
diferença entre o público, o privado e o público não-estatal está na propriedade, pois:

Ao público a propriedade é coletiva, seu usufruto é coletivo, enquanto no setor privado a propriedade é
individual, uma pessoa adquire um determinado bem, este passa a ser sua posse. No público não-estatal assim
como no privado, embora seus defensores afirmem que seu fim é público este não se torna coletivo. O seu
usufruto depende das possibilidades econômicas do proprietário. [xiv]

 

Possível afirmar que as universidades comunitárias são fundações de direito privado ou associações, que
possuem em seus órgãos deliberativos representantes acadêmicos e membros da comunidade, ao passo que a
reitoria é composta por docentes da universidade, através de eleição, cujos votantes são: acadêmicos, docentes,
alunos e comunidade.[xv] Em verdade, a grande diferença das universidades comunitárias em relação às demais
instituições de ensino superior é que aquelas contam com dois elementos diferenciadores: o comunitário e o
democrático.

 

O comunitário tem como premissa básica o fato de ser mantida por organizações da sociedade civil e por órgãos
públicos da região e manifesta-se no conjunto de sua vida institucional, vinculada estreitamente à dinâmica
regional. O democrático expressa-se na forma de escolha dos seus gestores e nas amplas oportunidades de
participação dos diversos segmentos da comunidade acadêmica no processo decisório, associado à
transparência dos atos administrativos.[xvi]
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No Rio Grande do Sul, o surgimento das universidades comunitárias decorre de sua formação cultural,
notadamente, nas colônias de origem alemã e italiana, onde se observou o nascimento destas instituições
formadas ou apoiadas, pela comunidade com o fim de suprir a falta do Estado. Ao passo que em Santa Catarina,
as universidades comunitárias emanam de uma atuação estatal, vez que os Municípios transferem à sociedade
civil a responsabilidade acerca das referidas instituições.  Fato é que as universidades comunitárias não
apresentam um formato institucional único, pois "(...) embora as universidades comunitárias proclamem possuir
uma identidade própria que as diferencia dos demais setores do ensino superior, esta identidade é um processo
em construção, mais avançado em algumas, incipiente em outras".[xvii]

Este modelo de instituição de ensino superior tem seu ápice nos anos 80 e 90 e, hoje, apesar de enfrentar uma
série de percalços, em especial no campo financeiro, continua a desempenhar um forte papel no campo social,
assim, em pleno século XXI, elas buscam um marco legal a fim de ampliar as prestações que já têm sido
realizadas.

A Universidade Comunitária brasileira tem como uma de suas marcas e fonte de tensões a sustentabilidade. A
tensão decorre da sua dupla natureza: o caráter público de serviço à comunidade, que tende a ser visto como
oposto à sustentabilidade, e o caráter heterônomo e cambiante de sua inegável inserção num mundo
globalizado, competitivo e em luta pela sobrevivência, que exige o empreendedorismo.[xviii]

Atualmente, as universidades comunitárias enfrentam uma série de dificuldades, em especial, de cunho
financeiro. Mesmo assim, elas continuam a desempenhar, em tempos difíceis de fluidez, de globalização, de
desenraizamento, o papel de protagonistas, ao exercer forte atuação integradora, ao fazer com que a
comunidade resgate e/ou mantenha as suas tradições, a sua identidade. Como bem assevera Longhi e Both[xix]

 

Algumas instituições de educação superior possuem marcas que lhes são próprias, pois, desde suas origens, vêm
construindo um modo de ser institucional enraizado em suas regiões, que se expressa no profundo compromisso
social com a preservação do nosso habitat e com o desenvolvimento humano, social, econômico, científico,
técnico, cultural das comunidades em que se inserem. Para entender melhor essa realidade, é interessante
examinar experiências de diferentes instituições que aglutinam muitas características comuns.

 

O Rio Grande do Sul, hoje, conta com 12 (doze) universidades comunitárias, sendo que todas compõem o
COMUNG[xx] e têm realizado um importante papel, vez que a partir do momento que disponibilizam à sua
comunidade uma série de prestações positivas em diversas áreas. Santa Catarina, por sua vez, possui 17
(dezessete) universidades comunitárias, as quais são representadas pela ACAFE.[xxi]

O artigo 213 da Constituição Federal[xxii] faz menção às escolas comunitárias, referindo que
independentemente de elas serem confessionais ou filantrópicas, não podem ser lucrativas, devendo, portanto,
aplicar os seus excedentes financeiros em educação e em seu patrimônio; contudo, caso venham a encerrar suas
atividades, elas poderão destinar seu patrimônio a outra instituição congênere ou até mesmo ao poder
público.[xxiii]

Em razão da relação existente com a comunidade, pela própria origem comunitária, pelo perfil institucional,
pelo desempenho de ações, pela responsabilidade social que avoca para si, pelos princípios éticos que a
norteiam, pela co-responsabilidade que possui junto à comunidade, bem como pela formação e desenvolvimento
que proporciona, além de inovar sem abdicar do compromisso para com a região é que as universidades
comunitárias diferenciam-se das demais instituições de ensino superior.[xxiv]

Poli e Jacoski[xxv] referem que a expressão 'universidade comunitária' é:

Um conceito e uma prática ainda em construção, a partir de necessidades, interesses, valores ou motivações e
envolvem diferentes agentes sociais. Como tal, o termo está sendo empregado para designar iniciativas distintas,
mesmo olhares distintos, em termos de necessidades, interesses, motivações, valores e que, portanto, guardam
diferenças entre si, as quais podem ser consideradas importantes para uma caracterização objetiva.

 

Assim, em tempos de fluidez, de globalização, de desenraizamento, cabe repensar não apenas o papel educativo
que as universidades comunitárias desempenham, mas também no função integradora que elas interpretam, ao
fazer com que a comunidade resgate e/ou mantenha as suas tradições, a sua identidade, pois indubitável é o fato
de que elas desempenham tão bem e por vezes até mesmo melhor o papel que competiria ao Estado, daí o
porquê da necessidade de um marco legal capaz de impulsionar esta positiva atuação, até porque há estudos
comparativos demonstrando que o custo das universidades comunitárias (e também das privadas) é menor do
que o custo das públicas federais e estaduais.[xxvi]

As peculiaridades que envolvem as universidades comunitárias podem, sucintamente, ser descritas como
valorizadoras e mantenedoras das características típicas das regiões onde operam, vez que, elas deixam suas
marcas nas comunidades em que atuam, à medida que atuam como protagonistas, tanto do desenvolvimento
social, quanto econômico, cultural e até mesmo ambiental, elas não apenas integram a comunidade, como já
referido, mas também agregam experiências e vivências, transformando a realidade, buscando proporcionar um
espaço mais igualitário, solidário e justo. Em outras palavras, as universidades comunitárias atuam efetivamente
na concretização da cidadania.
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Nessa esteira, cabe desvendar um pouco mais acerca do papel das universidades comunitárias a partir de
elementos concretos, para tanto, serão tecidas considerações acerca das prestações positivas desempenhadas
junto às suas comunidades, a fim de que haja uma melhor visualização das ações realizadas e, também para
demonstrar que não se trata de um discurso demagógico, mas de uma efetivação no plano fático.

 

2 Cidadania e educação: algumas ponderações

 

O conceito de cidadania foi e continua sendo difícil de definir. Martín refere que o caráter pluriforme do termo
acarreta a principal dificuldade de conceituação, devido à grande "variedade de dimensões espaciais e funcionais
que se pode desenvolver", bem como das inúmeras situações empíricas que o termo designa. Interessante é a
colocação de Zapata Barrero, citado pela mesma autora, ao afirmar que "o maior problema do termo cidadania
é carecer de um conceito, porque apenas se pode falar em concepções".[xxvii]

Enfim, seja concepção, seja conceito, a definição do que é cidadania é tarefa bastante complexa, até por ser
historicamente mutável, dependendo do contexto espaço-temporal e sócio-cultural, como propõe Liszt Vieira.
Para o autor, o conceito inicial de cidadania, baseado em dois elementos, a igualdade dos cidadãos e o acesso
ao poder, pode ser atribuído às Antigas Repúblicas Greco-Romanas, onde a cidadania era considerada um
"estatuto unitário pelo qual todos os cidadãos são iguais em direitos"; mesmo que Roma nunca tenha sido
dotada de um regime verdadeiramente democrático, a cidadania consistia no gozo dos direitos de residência,
estado civil e participação política (votar e ser votado). Já na Grécia, diferentemente do que ocorria em Roma,
os atenienses (com exceção dos estrangeiros, mulheres e escravos) costumavam participar de "assembleias do
povo, detinham plena liberdade de palavra e votavam as leis que governavam a cidade - a polis -, tomando
decisões políticas. [xxviii]

Originária do latim, que tratava o indivíduo habitante da cidade (civitas), na Roma antiga indicava a situação
política de uma pessoa (exceto mulheres, escravos, crianças e outros) e seus direitos em relação ao Estado
Romano. Nas palavras de Dallari[xxix], a cidadania "expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a
possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está
marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro
do grupo social".  

O histórico da cidadania mescla-se em muito com o histórico das lutas pelos direitos humanos. A cidadania
esteve e está em firme construção; é um referencial de conquista da humanidade, através daqueles que sempre
buscam mais direitos, maior liberdade, melhores garantias individuais e coletivas, e não se conformam frente às
dominações arrogantes, seja do próprio Estado ou de outras instituições ou pessoas que não desistem de
privilégios, de opressão e de injustiças contra uma maioria desassistida e que não se consegue fazer ouvir,
exatamente por que se lhe nega a cidadania plena cuja conquista, ainda que tardia, não será obstada.

O caminho para a cidadania moderna do século XVIII foi aberto pelas grandes Revoluções - a Americana
(1776) e a Francesa (1789). Surgem, então, três problemas a serem enfrentados na nova conceituação de
cidadania: 1) com o Estado edificado, havia separação entre instituições políticas e civis, inseridas em amplos
territórios de numerosa população; 2) onde a maioria dos governos eram monocráticos ou aristocráticos, as
ideias de isonomia e igualdade se encontravam enraizadas no ideal republicano, o qual só se realizaria em
"governos democráticos ou em governos mistos, onde existe um certo arranjo entre aristocracia e democracia";
3) a questão da escravidão é "incompatível com os princípios cristãos da dignidade da igual do homens perante
Deus e com os direitos do homem que surgiram no século XVIII no bojo das Revoluções Americana e
Francesa".[xxx] Sobre a Revolução Francesa, esclarece Zapata Barrero, citado por Martín, que não se pode
falar em uma "noção estritamente moderna de cidadania, mas sim os elementos básicos de sua constituição,
aparecendo o primeiro esboço da cidadania como "uma concepção igualitária da natureza humana e se tenta
aplicar esta ideia à prática política. A distinção entre os estratos sociais não tem um fundamento religioso ou
natural, e sim econômico, político ou social".[xxxi]

Outro dos principais enfoques atribuído à cidadania, desde os séculos XVIII e XIX, se volta à questão da
nacionalidade e de soberania nacional, pois "a nação precede a cidadania, pois é no quadro da comunidade
nacional que os atos cívicos podem ser exercidos"; assim, a cidadania passou a ser considerada dentro dos
limites do "espaço territorial da Nação, o que contraria a esperança generosa dos filósofos do Iluminismo[xxxii]
que haviam imaginado uma nacionalidade universal" [xxxiii].

Para Martín, no período contemporâneo, a cidadania pode ser apontada como tendo duas relações
características: seu vinculo com a nacionalidade e com a igualdade, o que muitas vezes dificulta a realização da
própria cidadania. Cita autores como Giddens, Habermas, Dahl, Zolo, os quais têm inferido a relação intrínseca
entre cidadania e nacionalidade.[xxxiv] Entretanto, em que pese ser inegável algum grau de conexão entre os
conceitos de cidadania/nação, não há meio de negar a fragilização das fronteiras diante da globalização, o que
sugere a continuidade da metamorfose sofrida pelo conceito de cidadania. 

 

A primeira fase no desenvolvimento do complexo da cidadania foi a criação de um modelo legal ou civil que
fundamentalmente redefinia as relações de fronteira entre a comunidade societária e o governo ou "estado". Um
aspecto decisivo das novas fronteiras foi a definição de "direitos" do cidadão, cuja proteção se tornou uma
importante obrigação do governo. A segunda fase básica no desenvolvimento da cidadania referia-se à
participação nos problemas públicos. Embora os direitos legais da primeira fase protegessem as tentativas de
influir no governo, sobretudo através de direito de reunião e liberdade de imprensa, a fase seguinte
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institucionalizou s direito positivo para participar da seleção de liderança governamental através do direito de
voto. Um terceiro componente básico da cidadania é o interesse "social" pelo "bem-estar" dos cidadãos, tratado
como uma responsabilidade pública. Se os direitos legais e o direito de voto apóiam capacidades para agir
autonomamente  nos status de cidadão, o componente social refere-se à criação de oportunidades realistas para
fazer bom uso de tais direitos.[xxxv]

 

Proporcionados com o discurso enfático de políticos, comunicadores, dirigentes, educadores, sociólogos e uma
série de outros agentes que, de alguma maneira, se mostram preocupados com os rumos da sociedade, está
inserida a palavra cidadania. Na verdade sempre há a utilização muito explorada deste tema, e este acaba
ganhando denotações desviadas do seu estrito sentido. Presentemente parece clássico o emprego da palavra
cidadania para referir-se a direitos humanos, educação, direitos fundamentais ou direitos do consumidor,
usando-se o termo cidadão para referir-se a um indivíduo qualquer, incógnito.

Em certo sentido, a combinação de significados parece fazer juz, já que a história da cidadania confunde-se com
a história dos direitos humanos, a história das lutas das gentes para a afirmação de valores éticos, como a
liberdade, a dignidade e a igualdade de todos os humanos indistintamente, existem um relacionamento estreito
entre cidadania e luta por justiça, por democracia e outros direitos fundamentais asseguradores de condições
dignas de sobrevivência.

Assim a cidadania é analisada por alguns doutrinadores dentre eles Arendt, como:

 

[...] o direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade e direitos dos seres humanos não é um dado. É um
construído da convivência coletiva, que requer o acesso ao espaço público. É este acesso ao espaço público que
permite a construção de um mundo comum através do processo de asserção dos direitos humanos.[xxxvi]

 

A cidadania tem fortes laços com a educação, esta por sua vez, deve estar voltada para a formação de cidadãos
conscientes de seu papel social e de seus deveres e direitos, a educação é fundamental para a abertura deste
caminho de percepção até mesmo para que possa garantir melhores condições de vida em sociedade no que
tange à igualdade. Tal ação também é vista como a construção da cidadania vinculada a um processo atrelado à
consolidação do chamado Estado-Nação e ao progressivo estabelecimento de uma democracia pautada na
representatividade. Com relação ao processo e à importância da sedimentação da cidadania como direitos
humanos e da busca pelo cidadão para a sua consolidação, Corrêa comenta que:

 

A cidadania enquanto vivência dos direitos humanos é uma conquista da burguesia: direitos de cidadania são os
direitos humanos, que passam a constituir-se em conquista da própria humanidade. A cidadania, pois, significa a
realização democrática de uma sociedade, compartilhada por todos os indivíduos ao ponto de garantir a todos o
acesso ao espaço público e condições de sobrevivência digna, tendo como valor fonte a plenitude da vida. Isso
exige organização e articulação política da população voltada para a superação da exclusão existente.[xxxvii]

 Em nosso país, os excelentes esforços para a absorção e estabelecimento dos direitos humanos e da cidadania
mesclam-se com os movimentos cívicos reivindicativos de liberdade para o País, podendo citar a exemplo da
Inconfidência Mineira, Canudos, as lutas pela Independência, a Abolição e, já na República, as alternâncias
democráticas, aos quais custaram alguns sacrifícios além de vidas humanas.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, novos instrumentos foram assentados a favor daqueles que
lutam por um chamado País cidadão. Pois, avanços foram significativos como no campo consumerista, o
brasileiro ganhou o Código de Defesa do Consumidor, o novo Código Civil, entre tantas novidades. Denota-se
então, uma guerra em favor do cidadão, partindo de ações públicas, políticas e sociais, como o exemplo da
Ação Cidadania Contra a Miséria e pela Vida, Movimento pela Ética na Política até manifestação do próprio
Ministério Público, defendendo a ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis. O caminho percorrido evoluiu, mas é certo que há muito mais a ativar a nossa perspicácia natural
e assim se verificará que ainda restam mazelas que insistem em infestar a nossa sociedade.

No momento que a educação foi popularizada, para todos os níveis de camadas sociais, houve várias mudanças
significativas, que se transformaram em um processo de novas conjunturas, com bases sedimentadas dentro de
uma concepção de sociedade política, econômica, moral e de direito. Desta maneira, a conceituação de
educação é um processo perene de transformação, ou seja, vinculação do indivíduo para plena comunicação em
sociedade e, portanto, deve se dar pelo processo de mediação, no mundo, pelos integrantes dessa sociedade,
desta forma destaca Gadotti, com relação à educação e à cidadania:

 

Temos a tendência de desvalorizar o que fazemos na escola e de buscar receitas fora dela quando é nela mesma
que deveria governa-se. É dever dela ser cidadã e desenvolver na sociedade a capacidade de governar e
controlar o desenvolvimento econômico e o mercado. A cidadania precisa controlar o Estado e o mercado,
verdadeira alternativa ao capitalismo neoliberal e ao socialismo burocrático e autoritário. A escola precisa dar
exemplo, ousar construir o futuro. Os educadores, numa visão emancipadora, não só transformam a informação
em conhecimento e em consciência crítica, mas também formam pessoas.[xxxviii]
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Assim sendo, fica evidente que alguns indivíduos possuem maior responsabilidade e comprometimento do que
outros, todavia, tratando-se da educação que passa a ser de interesse público, ou seja, institucionalizada, existe
uma hierarquia e competências que devem ser observadas. Importante salientar que esta educação tão almejada
busca a formação de cidadãos preparados para atuar dentro de um Estado Democrático de Direito.
Defrontamo-nos, assim, com um problema de critérios, onde os pais que colocam seus filhos em escolas
particulares acreditam que essas escolas são boas apenas porque são melhores que as escolas públicas,
despreocupando-se da qualidade da educação dos filhos. Na verdade, afastam-se da questão educacional por
acreditar que essa problemática não os afeta.

É muito certo que enquanto não melhorar todo o sistema, não haverá educação de qualidade. Para tanto se
necessita de mais uma parte interessada no processo, aquela que é essencial para seu funcionamento, pois é
paga e eleita para administrar o sistema e zelar pelo bem comum, os políticos. Esta classe pode sim, projetar e
realizar na educação grandes mudanças tanto no campo sócio-político, econômico quanto na cultura. Sendo o
governo, eleito pela própria sociedade, instituído, se torna hierarquicamente o principal responsável por sua
elaboração e aplicação.

Na passagem da história da cidadania é plausível compreender que o cidadão, ao transformar sua maneira de
perceber o mundo, melhorando sua qualidade de vida, o fez pela necessidade da sobrevivência, conquistando
melhores territórios para supri-la, impondo sua força para organizar uma sociedade. Como consequências,
foram as perspectivas de sucesso que impulsionaram este querer em sua trajetória histórica é de lutas pela
superação do outro, de si mesmo e daquilo que novas possibilidades podem oferecer.

A educação fez e ainda faz sua trajetória a passos lentos, sem visar à transformação, ou seja, não possibilita ao
indivíduo tornar-se ser humano na sua integralidade, mas sim apenas forma o cidadão, independendo do sistema
político ou das tendências ideológicas. A educação sempre foi e continua sendo uma fôrma para tentar
acomodar o inquieto ser humano.

A qualidade do ensino - precária; é fruto das falhas estruturais e a adoção de sistema impróprio, que leva o
indivíduo a ser mero repetidor daquilo que lhe ensinam, sem capacidade de pensar, de interpretar, de entender e,
via de consequência, de se expressar. A modernidade neoliberal deseja que a educação seja somente a
facilitadora de acessos e difusora de informações, levando o processo do ensino a ficar inócuo a capacidade de
criação e desenvolvimento valorativos da cultura e suas manifestações.

Nessa direção, o governo demagogicamente discute cotas, esquecendo o princípio constitucional de igualdade
entre todos os brasileiros, levando à fragilidade o ensino em nosso país. Analisando mais criticamente, o Brasil
não precisa de cotas para garantir direitos, precisa sim, de um ensino com regras inerentes à educação,
qualidade para todos, livres de ingerências políticas, capaz de formar solidamente o ensino de moral e civismo,
despertando o respeito entre as pessoas, hoje quase sem uso para garantir os princípios constitucionais ao
alcance de todos.

O sistema de ensino público brasileiro, já modificou bastante ao longo dos anos, mas ainda está em um processo
educativo, que não eliminou os problemas na forma de aprender, tanto em escolas públicas como nas
particulares, onde o que se objetiva é uma educação de boa qualidade. Existe ainda o confronto entre a
coerência dos valores humanos e políticos confronta-se com a prática pedagógica.

Mas no tocante, à cidadania propriamente dita passos importantes já foram dados. Pode-se afirmar que somente
ações consistentes, de efeitos estruturais e capazes de mudar os rumos das tendências sócio-econômicas da
sociedade brasileira não se podem vislumbrar, ainda. Mas existe um contexto que se manifesta para que haja um
mínimo de justiça social, e este requere grande esforço conjunto para construir uma verdadeira cidadania. Aliás,
construir a cidadania dos brasileiros.

Alguns posicionamentos propiciam benesses ao povo brasileiro, mas é necessário grifar que a um povo que se
diz democrático não pode faltar a cidadania. Touraine[xxxix] vê a liberdade como a primeira das condições
necessárias e suficientes à sustentação democrática. A outra condição para uma democracia sólida é a cidadania.
A verdade é que apenas pela emancipação se pode pensar em uma cidadania plena, em equilíbrio com a
subjetividade. O exercício da cidadania implica renovação do sujeito, quando ele se percebe como responsável
pela mudança social.  A Constituição Federal de 1988 constituiu um discurso positivado, legitimado e
reconhecido por todos os participantes na esfera pública, todavia, ainda há um longo caminho a ser percorrido
para a efetivação das normas descritas.

De outra banda, faz-se necessário destacar que o poder não se localiza apenas no Estado, mas nas famílias,
escolas, etc (micropoderes), que formam o corpo social. Há uma tendência a divagar com discursos utópicos
sobre direitos fundamentais a todos, políticas de inclusão social, cidadania, etc. É preciso desmascarar essas
"verdades". Nesse contexto, as universidades comunitárias restam inseridas e mais do que isso, desempenham
um importante papel, vez que realizam uma série de prestações positivas capazes de impulsionar e promover a
cidadania.

 

3 Universidades Comunitárias mais que uma alternativa ao colapso estatal, um instrumento de
concretização da cidadania

 

Consoante restou analisado, com o colapso do Estado Providência[xl], a sociedade adota uma postura mais
ativa, a fim de assegurar a preservação dos direitos humanos, e, assim obter em seu seio a harmonia social.
Desse modo, a sociedade civil, então, busca implementar uma série de direitos avalizados pelo ente estatal, mas
que dificilmente seriam implementados se dependessem apenas da vontade deste ente. Assim, nascem as
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instituições e universidades comunitárias, que de um ou de outro modo, buscam assegurar à comunidade em
que situadas uma prestação positiva.

Marshall referia que a cidadania civil e a política possivelmente apenas conseguiriam diminuir a desigualdade de
modo eficaz se os membros de uma comunidade compartilhassem de um padrão básico de vida e de cultura.[xli]
Assim sendo, fica evidenciado o papel das universidades comunitárias, que surgem, crescem e são geridas
justamente pela comunidade.

Acerca do papel que deve ser desempenhado pelas instituições de ensino superior, refere Gadotti[xlii] que:

Uma universidade não pode ser definida como tal se reduzir ao puro ensino. Sem pesquisa, extensão e
desenvolvimento da cultura não há universidade. E essas são atividades muito mais caras do que o ensino. A
universidade precisa voltar-se para fora e contribuir, hoje, decididamente, na reorganização do sistema
econômico desse país, como ontem, na década de 70, a universidade brasileira ganhou prestígio social lutando
pelo reordenamento político. E para isso é preciso que elas trabalhem conjuntamente, intercambiando
experiências. Um projeto institucional isolado não tem condições de se implantar. Não pode haver
desenvolvimento da qualidade do ensino e da pesquisa isoladamente: o pesquisador isolado hoje é um
anacronismo.

 

Nesse contexto, em que a instituição deve propiciar mais do que educação que as universidades comunitárias
desempenham um importante e inovador papel, à medida que por vezes assumem uma postura que até pouco
era esperada apenas por parte do Estado, é evidente que as mesmas merecem destaque, mais do que isso, por
possuírem a classificação de comunitárias, termo que por muitos é desconhecida ou por vezes, até mesmo
incompreendida em decorrência da clássica divisão: público ou privado; as universidades comunitárias merecem
ser conhecidas.

Em verdade, o compromisso social firmado pelas universidades comunitárias não se limita ao seu público
interno, ou seja, a comunidade é beneficiada de um modo geral, pois é justamente a ascensão do
desenvolvimento regional, a partir de uma série de iniciativas que se estendem pelos campos da educação, da
saúde, da cultura, do lazer e do esporte e da prestação de serviços que caracterizam este modelo de instituição
de educação superior.

Assim, as universidades comunitárias, de modo geral, não apenas colaboram na efetivação de uma série de
atividades capazes de gerar cidadania, mas também na criação de processos simbióticos, onde a comunidade
ganha em razão do crescimento dos seres, de modo individual ou coletivo, os alunos ganham em razão do
aprendizado e a universidade, por sua vez, tem seu crescimento impulsionado.

Assim, mais do que compromisso para com a educação, as universidades comunitárias possuem a obrigação de
atuarem em prol da efetivação de um ambiente mais solidário e igualitário, através de uma série de ações que
são permanentemente desenvolvidas junto à comunidade.  Em outras palavras, as universidades comunitárias
desempenham, sim, um importante papel na concretização da cidadania, vez que asseguram além do acesso à
educação, o acesso à saúde, à cultura, o acesso à justiça, entre outros.

No tocante ao ensino superior, Gadotti refere que "as universidades e outras instituições de ensino superior,
cumprindo sua função social, visam contribuir, através da pesquisa e da extensão, para a solução dos problemas
sociais, econômicos e políticos, nacionais e regionais, difundindo suas conquistas e resultados".[xliii]

O papel da universidade comunitária, ultrapassa a formação do discente, eis que também circunda o bem-estar
social, e esta questão, por sua vez, possui vários desdobramentos. Pois bem, tem-se que as universidades
comunitárias, apesar das dificuldades impostas pela modernidade e pela complexidade social, realizam um
importante papel social não apenas através da pesquisa e da extensão, mas também por terem como
pressupostos: o comunitário e o democrático, ou seja, elas são construídas a partir e para a comunidade, o que
abrange até mesmo uma participação efetiva nas decisões e rumos a serem seguidos.

Em regra, é na esfera da saúde, que há a concentração da maior quantia de prestações positivas, vez que são
realizados atendimentos em variados cursos (enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia, entre outros),
todavia, não estão a ela restritos. No campo do Direito, por exemplo, mais do que acesso à justiça, os cursos
proporcionam a perfectibilização da cidadania, seja demonstrando os direitos e deveres dos cidadãos, seja
incentivando uma postura mais ativa junto à Administração Pública.

Ademais, são realizadas atividades culturais e educativas em que a comunidade é duplamente beneficiada, uma
por ter acesso a eventos aos quais dificilmente teriam acesso em condições normais e outra, porque muitas
vezes não há cobrança de ingresso ou há, um incentivo pecuniário por parte da universidade comunitária a fim
de que o custo seja barateado, propiciando, assim, que um maior número de pessoas possa comparecer ao
espetáculo.

Evidente que as projeções aqui referidas são exemplificativas e servem de fundo à questão da cidadania, no
sentido de demonstrar um leque de atividades, que é desenvolvida e nem sempre valorizada ou por vezes
realizada de modo mais efetivo e eficaz pelas universidades comunitárias, que sem sombra de dúvidas realizam
um excelente trabalho público.[xliv] Ademais, as prestações realizadas também ocorrem quando são alcançadas
bolsas de estudos aos alunos, possibilitando, assim, uma maior inclusão especial, bem como, quando se realizam
atividades que visam à preservação do meio ambiente, através de projetos desenvolvidos com e para a
comunidade.

É necessário destacar, portanto, o comprometimento das Universidades Comunitárias com o seu entorno, da
sua preocupação de levar, não só um ensino de boa qualidade aos seus alunos, mas também a evolução e a
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propagação de valores através do compromisso social. Aliás, compromisso social que vem sendo bem exercido
pela ligação das Universidades Comunitárias com a sociedade e com a sua evolução.

As ponderações aqui traçadas foram meramente exemplificativas, pois para ter uma exata noção da magnitude
do trabalho realizado pelas universidades comunitárias seria necessário referir os números de cada instituição de
ensino superior comunitária, mas a verdade é que a ação comunitária é um esforço à superação de mazelas
sociais que atingem ou constituem a sociedade, situações que têm como origem a carência de recursos
econômicos capazes de assegurar ao indivíduo e aos grupos, o acesso a bens básicos que possibilitem uma
subsistência com dignidade humana. Daí a importância das ações comunitárias desenvolvidas pelas referidas
instituições, as quais englobam uma gama de atividades, seja através de projetos de extensão universitária ou de
outros setores, bem como a partir de iniciativas voluntárias de membros da comunidade universitária que
contam com o apoio institucional, o fato é que a universidade colabora para a efetivação do desenvolvimento
social, buscando, cada vez mais, firmar laços nas regiões de sua abrangência, cumprindo, assim, a sua missão de
contribuir à constituição de uma sociedade solidária.

Portanto, verifica-se que a ligação entre as Universidades Comunitárias e a sua forma de atuação junto à
sociedade tende a proporcionar uma forte convalidação de direitos inerentes à pessoa humana, bem como pelo
simples fato de ser uma comunitária, estimular a participação social e o envolvimento em processos
democráticos, além de gerar uma simbiose entre comunidade e sujeitos, onde há uma recíproca e constante
troca de valores, ideias e experiências, que fortalecem e amadurecem a ambos, tudo isso, gera uma bola de neve
de ações positivas que pode ser sintetizada em apenas uma palavra: cidadania.

 

Considerações finais

 

Ao passo que o Estado não se mostrou hábil a atender, sozinho, todas as demandas solicitadas pela sociedade,
ele começa a gerar mecanismos capazes de substituí-lo, busca outras soluções na tentativa de que a sociedade
tenha acesso aos serviços que necessita, sem que seja, necessariamente, o Estado o provedor destas prestações
e serviços, nessa esteira que surgem as instituições e universidades comunitárias.

As universidades comunitárias, em verdade, surgem da comunidade e visam ao bem-estar da comunidade. Além
do mais são elas que levam, em um primeiro momento, educação superior de qualidade ao interior dos estados
e, mais tarde, avocam para si o obrigação em concretizar uma série de prestações positivas, bem com assumem
o compromisso em firmarem a democracia e propiciarem a participação da comunidade, afinal, é justamente
pela participação da comunidade e pela democracia que estas instituições de ensino superior se diferenciam das
demais.

Muito embora haja dificuldades na conceituação do que vem a ser cidadania, sabe-se que é possível sentir toda a
carga valorativa que esta palavra traz consigo, é possível compreendê-la, e sentir, assim que é através da
cidadania que será possível alcançar uma sociedade mais harmônica, equilibrada, justa e solidária, em verdade, a
cidadania vai muito além de um simples conceito. A partir do momento que se realiza uma ação visando ao
bem-estar do próximo e que se busca alcançar uma sociedade mais igualitária, pratica-se a cidadania. Portanto,
analisando a conduta adotada pelas universidades comunitárias, constata-se que elas desempenham o papel de
propulsoras da cidadania, pois em um mundo que tanto exclui, elas incluem e abrigam.

Ademais, as posturas adotadas pelas universidades comunitárias - um dos frutos da redefinição dos limites de
atuação do Estado; demonstram uma nova atuação, assim, há a adoção de uma postura mais reguladora e
indutora e menos onipresente. A sociedade civil, por sua vez, não apenas espera pela efetivação de seus direitos,
mas também busca mecanismos à implementação dos mesmos. Em um universo de direitos que se encontram no
plano formal, mas não no material, em que se diz que deve ser feito mas não de que forma o será resta claro que
as universidades comunitárias dão um norte da postura a ser adotada.

Portanto, as universidades comunitárias, não apenas 'substituem' o papel do Estado no tocante à prestação de
serviços educacionais, mas também em outras prestações, a exemplo, da concretização de uma série de direitos
assegurados no texto constitucional e em outros textos legais, que muitas vezes (ou quase sempre) encontram
dificuldade em sair do papel, assim, ao passo que as universidades comunitárias tomam a frente de projetos
capazes de fazer a diferença, e para melhor, resta concretizada (ao menos em um determinado espaço) a tão
almejada cidadania.
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[i] O chamado Welfare State tem como característica primordial a interferência do Estado na oferta de serviços
sociais, os quais são realizados de modo gratuito, para que seja prestado um mínimo de benefícios a todos,
assim, inúmeras funções foram agregadas ao Estado. O funcionamento da máquina pública perdeu-se em um
limbo de procedimentos burocráticos e repetitivos que apenas, produzindo serviços de baixa qualidade, com
morosidade e gastos excessivos, em decorrência do ambiente tecno-burocrático da administração pública.
Passada a era de ouro do Estado de bem-estar social (vivida no segundo pós-guerra até a década de 1970), o
Estado passa a manter uma nova relação com a economia. Cabe aqui esclarecer que este modelo de Estado não
chegou a se concretizar no Brasil, muito embora, a sua ideia tenha sido difundida e que a mesma tenha
permeado em nosso sistema.
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Sérgio Augusto Zampol e ANDRADE, Rogério Emílio de. (Coord.). Parcerias Público-Privadas. São Paulo:
MP Editora, 2006, p. 111-112.
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(in)compatibilidade normativa com as instituições comunitárias. In: SCHMIDT, João Pedro (org.).
Instituições Comunitárias: instituições públicas não-estatais. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2009, p. 51.

[vii] VOGT, Olgário Paulo. Capital Social e Instituições Comunitárias no Sul do Brasil. In: SCHMIDT, João
Pedro (org.). Instituições Comunitárias: instituições públicas não-estatais. Santa Cruz do Sul: EDUNISC,
2009. p. 59.

[viii] Em 1931, inicia-se a criação da PUCRS. Já, na década de 40, surgem a Unicruz - Universidade de Cruz
Alta e a UCS - Universidade de Caxias do Sul (que se iniciou com movimentos isolados visto que em 1949 tem
início a Escola Superior de Belas Artes).

[ix] Há divergência doutrinária em relação à classificação das universidades confessionais.
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jurídico do público não-estatal. In: SCHMITD, João Pedro. Instituições Comunitárias: instituições públicas
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[xiii] MACHADO, Ana Maria Netto. Op. Cit., p. 76-77.
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[xv] RICHTER, Luiz Egon; LEIDERS, Letícia Virgínia. Op. Cit., p. 52.

[xvi] THOMÉ, Vilmar e NUNES, Ana Karin. Universidade de Santa Cruz do Sul: uma instituição comunitária
de caráter público não-estatal.  In: SCHMITD, João Pedro. Instituições Comunitárias: instituições públicas
não-estatais. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2009, p. 267.

[xvii] MOROSINI, Marilia e FRANCO, Maria Estela Dal Pai. Universidades Comunitárias e sustentabilidade:
desafio em tempos de globalização. In: Educar, Curitiba: UFPR, n. 28, p. 61 apud BITTAR, M. Universidade
comunitária: uma identidade em construção. São Carlos, 1999. Tese (Doutorado em Educação) - Programa de
Pós-Graduação em Educação Universidade Federal de São Carlos, p. 226.

[xviii] MOROSINI, Marilia e FRANCO, Maria Estela Dal Pai. Universidades Comunitárias e sustentabilidade:
desafio em tempos de globalização. In: Educar, Curitiba: UFPR, n. 28, p. 61.

[xix] LONGHI, Solange Maria e BOTH, Agostinho. Universidade de Passo Fundo: modos de ser universidade -
comunitárias, por que não?. In: SCHMITD, João Pedro. Instituições Comunitárias: instituições públicas não-
estatais. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2009, p. 289.

[xx] O COMUNG - Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas - é o maior sistema de Educação
Superior em atuação no Rio Grande do Sul, sendo integrado por doze Instituições de Ensino Superior (URI,
Urcamp, UPF, Univates, Unisinos, Unisc, Unijuí , Unicruz, UCS, UCPel, PUCRS e Feevale). O Projeto
Político-Institucional do COMUNG tem como princípios básicos o compromisso com: a qualidade universitária;
a democracia; a comunidade; com a participação no processo de desenvolvimento social, cultural e econômico
da região; e, com a manutenção de suas características de instituição pública não-estatal. Disponível em:
www.comung.org.br

[xxi]  Em 1974, os presidentes das fundações criadas por lei municipal e da fundação criada pelo Estado
constituíram a ACAFE - Associação Catarinense das Fundações Educacionais, entidade sem fins lucrativos,
com a missão de promover a integração dos esforços de consolidação das instituições de ensino superior por
elas mantidas, de executar atividades de suporte técnico-operacional e de representá-las junto aos órgãos dos
Governos Estadual e Federal. Hoje, a ACAFE é composta pelas seguintes instituições de ensino superior:
UNIDAVI, FEBE, FERJ, UNIPLAC, FURB, FUCRI, FURJI, UNIVALI, UNISUL, FUNOESC, FUNDESTE,
FEMARPE, UNIBAVE, USJ UNC e UDESC. Disponível em: www.acafe.org.br

[xxii] Art. 213 da Constituição Federal de 1988 - Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas,
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LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO: É 

POSSIVEL O RECONHECIMENTO DE TÍTULO SEM A CONSTRUÇÃO DE UM 

MARCO REGULATÓRIO ENTRE OS ESTADOS-PARTES DO MERCOSUL? 

 

LIBRE CIRCULACIÓN DE LAS PERSONAS Y CALIFICACIÓN PARA EL 

TRABAJO: EL RECONOCIMIENTO DE TÍTULO SI ES POSIBLE OBTENER UN 

MARCO REGULATÓRIO ENTRE LOS ESTADOS-PARTES DEL MERCOSUL? 

 

Antônio Walber Matias Muniz 

Maria Célia Lima Moreira  

RESUMO 

Sabe-se que o processo de integração entre os Estados-partes do MERCOSUL proporciona o 

fenômeno da livre circulação de pessoas, e entre estas, estudantes e professores, quer na busca 

de um aplomb em suas atividades de intercambio, quer na perseguição de um dos objetivos 

republicanos, a qualificação para o trabalho (art.205 CFB/1988), por meio da obtenção de 

título acadêmico cuja expectativa, a posteriori seja pelo seu devido reconhecimento nos 

moldes do Decreto PR 5.518/2005. Neste trabalho busca-se percorrer o perfil do docente 

brasileiro, na condição de mestre ou doutor, com título obtido em instituições de ensino 

superior nos Estados-partes do MERCOSUL e, por meio de consultas, entrevistas, legislação 

pertinente, referências bibliográficas e documentais, verificar a possibilidade quanto ao 

reconhecimento por IES brasileiras do título obtido nas IES de quaisquer dos estados-partes 

do MERCOSUL. Conclui-se pela necessidade de articulação, por parte dos atores envolvidos, 

de uma nova compreensão desta realidade, derivada do processo de globalização do 

conhecimento.  

PALAVRAS-CHAVE: LIVRE CIRCULAÇÃO. RECONHECIMENTO DE TÍTULO. 

QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO. 

RESUMEN     

Se conoce que el proceso de la integración entre los Estado-parte del MERCOSUL 

proporcionan el fenómeno de la circulación libre de las personas, y entre estos estudiantes y 

maestros, el  quiere en la búsqueda de un aplomo en sus actividades de mí intercambie, el  

quiere en la persecución de uno de los objetivos republicanos, la calificación para el trabajo 

(Art.205 CFB/1988), através del obtener de título académico cuyo la expectativa, el posteriori 

es para el reconocimiento debido en los moldes de la Ordenanza PR 5.518/2005. En este 

trabajo ha buscado para viajar el perfil del maestro brasileño, en la condición de doctor, con 

título obtenido en las instituciones de educación más altas en los estado-parte de 

MERCOSUL y, através de las consultaciones, entrevistas, la legislación pertinente, las 
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referencias bibliográficas y documentarias, para verificar la posibilidad en cuanto al 

reconocimiento para universidad brasileñas del título obtuvo en universidad de cualquiera de 

los estado-parte de MERCOSUL. Se concluye por la necesidad de la articulación, por parte de 

los actores envueltos, una nueva comprensión de esto la realidad del proceso de globalización 

del conocimiento derivó.  

PALABRAS-IMPORTANTE: LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO. RECONOCIMIENTO 

DE TÍTULO. REQUISITOS PARA EL TRABAJO. 

  

INTRUDUÇÃO 

Como fundamentos deste estudo retomaram-se abordagens aludidas à educação de 

natureza constitucional e infraconstitucional evocando-se a legislação brasileira, as decisões 

presidenciais e as internas originadas das instituições responsáveis pelo funcionamento e 

regulação do Ensino Superior a título de pós-graduação stricto sensu.  

No sistema de educação, o perfil do docente que almeja qualificar-se para o trabalho 

deve ser analisado mediante as transformações relativas à passagem de uma sociedade em que 

a educação acontecia por impregnação cultural para uma sociedade dotada de um sistema 

organizado de educação estatal, quando ressurge a atividade docente como a concebemos 

hoje. 

Neste cenário a docência resulta em exigências quanto ao aperfeiçoamento de 

conhecimentos específicos, didática, habilidades para exercê-la da melhor forma. Como 

qualquer ramo profissional, a docência exige conhecimento, habilidades e competências, 

requisitos de ingresso e permanência, além de formação continuada.  

A complexidade que permeia a profissão docente exige um alto nível de preparação e 

elevado nível de conhecimento da disciplina, matriz da atividade interativa realizada com os 

mais distintos discentes e que exige do educador lapidação de diversas habilidades, tais como, 

adequada e atualizada comunicação, compromisso e motivação com a aprendizagem e busca 

de meios para torná-la mais consistente e atual.  

Esta complexidade obriga o docente a profissionalização, à qualificação para o 

trabalho, à luta por maior titulação acadêmica. Cômodo seria se suas expectativas de 

qualificação pudessem ser atendidas na idade em que desenvolve suas atividades, quando no 

máximo, dentro do país em que reside. Na prática, há dificuldade de se acolher a todas as 

pretensões fazendo com que os docentes circulem entre países objetivando o almejado título e 

melhoria intelectual.  
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Busca-se com este estudo fortalecer a discussão sobre tão relevante temática, haja 

vista a inquietação que provoca nos seus atores, considerando o quase total desconhecimento 

no trato jurídico e institucional que envolve o acesso ao aperfeiçoamento profissional em 

países mercosulinos. O estudo conta com a participação de uma pesquisadora vinculada a uma 

universidade e que, ao mesmo tempo, vivencia esta situação, além de estudantes brasileiros 

matriculados em universidades do MERCOSUL e colaboradores brasileiros ocupantes de 

cargos de comando em instituições responsáveis pelo funcionamento do sistema de pós-

graduação em direito no Brasil. Cada um, ao seu modo contribui para fortalecer o conjunto de 

dados levantados, seja por meio de consultas, seja por meio de entrevistas. 

 

1 GLOBALIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS 

 É a Globalização uma política de penetração econômico-financeiro-social, uma 

ingerência (John Kenneth Galbraith) cujos aspectos básicos são a tecnologia e a tirania dos 

países de economia cêntrica (G-7) em detrimento dos interesses dos países de economia 

periférica (G-77), o que está a exigir a formulação de um Direito Globalizado. A razão está 

nos riscos daí decorrentes, tais como crise social, desemprego estrutural, exclusão social, 

apartheid tecnológico, aumento de custos produtivos, corrupção e desaparecimento das 

fronteiras nacionais, o que conspira contra a ideologia do desenvolvimento e muda a natureza 

das relações do Poder/Cidadania/Soberania. 

 O Direito em tempo de Globalização está a exigir (José Carlos Barbosa Moreira) 

convergência normativa e homogeneização dos ordenamentos jurídicos contra uma 

diversificação negativa prejudicial aos interesses dos países em desenvolvimento, em face da 

conduta hegemonista dos países ricos, do desrespeito aos direitos humanos, da não-

coincidência legislativa do plano jurídico interno com plano jurídico internacional e da 

pruralidade dos sistemas de Justiça. 

Evidente está que o processo de globalização econômica, política e cultural, 

educacional exercem a necessidade de se estabelecer, segundo Granillo Ocampo (2008), 

meios jurídicos que venham a regular as relações aproximativas entre estados e por esta razão 

o processo de integração vincula-se ao ramo do direito público, haja vista orbitar entre 

organismos e competências, tribunais, ordem normativa etc. 

Na América, no caso do MERCOSUL o processo de integração se deu a partir de 1991 

com a formação de um conselho e de um grupo do mercado comum, acrescentado em 1994 a 

comissão parlamentar conjunta e o fórum consultivo econômico-social. Sustentado por um 

Código aduaneiro e uma tarifa externa comum (TEC) e suas listas de adequações de alíquotas, 
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visa o MERCOSUL uma harmonização legislativa para atender às grandes liberdades a que se 

propõe: circulação de mercadorias, de trabalhadores, de capital, do estabelecimento e de 

concorrência. 

Como resultante do processo de globalização e de integração, dois fenômenos atraem 

a atenção de estudiosos no âmbito do direito internacional. Um deles refere-se aos fluxos 

migratórios, e neste particular mais de três milhões de brasileiros, segundo dados do MRE, 

vivem no mundo. Sete bilhões de dólares é anualmente internalizado no Brasil originado 

destes brasileiros. Outro se refere à livre circulação de pessoas, o que no caso da União 

Européia, em seus 27 países o cidadão pode escolher o país onde quer trabalhar, estudar e 

morar. No presente trabalho aborda-se sobre os brasileiros que se encontram nos países do 

MERCOSUL, destacando aqueles que desenvolvem atividade acadêmica.  

De posse de informações destes docentes estudantes e de autoridades educacionais 

brasileiras, pretende-se saber como se dá o reconhecimento do título acadêmico entre países 

verificando se há necessidade de intervenção por meios legais, entre os países de se 

desenvolver meios coletivos de proteção deste estudante nas relações acadêmicas, 

considerando estarmos vivenciando um processo de integração e de livre circulação de 

pessoas entre os países do MERCOSUL. Como fundamentação teórica remete-se a assentos 

nas leituras de Raúl Bernal-Meza na abordagem que faz sobre políticas exteriores comparadas 

entre Argentina e Brasil, no Tratado de Assunção na abordagem que faz sobre livre circulação 

de fatores produtivos, entre os quais os trabalhadores. Referência também a FS Albuquerque 

quando discorre sobre a livre circulação dos trabalhadores no MERCOSUL: análise 

comparativa, somando-se a MATTIOLI na abordagem que faz sobre circulação de 

trabalhadores no MERCOSUL entre outros referenciados no elenco de bibliografias abaixo. 

Outras fontes de recorrência podem ser citadas como Convênios multilaterais, Declarações e 

Resoluções do MERCOSUL. 

Estudos sobre os avanços referentes à livre circulação dos trabalhadores no 

MERCOSUL são muito incipientes apesar do Grupo de Mercado Comum através de seus 

subgrupos de Trabalho. Os benefícios decorrentes do presente estudo poderão ensejar em 

contribuição para tornar real a proposta de melhorar as relações educacionais assim como 

proporcionar a diminuição das diferenças entre as legislações de cada país. Também para 

fomentar solução para docentes do curso de Direito de várias instituições brasileiras que estão 

finalizando cursos de doutorado na Argentina e no Paraguai, quanto às expectativas de 

reconhecimento de seus títulos, após a conclusão dos mesmos. 
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2. ASPECTOS JURÍDICOS QUE ESTIMULAM A QUALIFICAÇÃO DOCENTE 

O artigo 205 da Constituição da República brasileira exorta três objetivos para a 

educação: o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.  Do ponto de vista jurídico este trabalho mapeia-se no recorte 

que se faz com o surgimento em 1996 da Lei 9.394 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB - que situou a prática docente, dentre outros fatores, como foco central da 

qualidade da educação (DEMO, 1997, p. 45), atribuindo-lhe amplas incumbências. Cumula, 

no plano do direito constitucional internacional, com o Decreto 5.518/2005 que regula entre 

Estados-parte do MERCOSUL a possibilidade de reconhecimento ou validação do título 

obtido em quaisquer das instituições de ensino superior dos países mercosulinos. 

 A LDB, no aspecto da formação, estabelece que o docente universitário deve ter 

domínio de sua área de conhecimento. Tal exigência, evidenciada nos incisos II e III do artigo 

52, que menciona que os professores deverão na proporção de um terço trabalhar no regime 

de tempo integral, e dispor de titulação acadêmica (mestrado e doutorado). Para atender à 

necessidade de formação de docentes qualificados, existem ofertas de preparação em cursos 

de pós-graduação, de especialização, mestrado e doutorado em educação, no entanto, são 

vagas limitadas, que não comportam o número de docentes e têm um custo muito elevado. 

Tornando-se, desta forma uma questão delicada e de difícil solução de tal modo que sucede 

daí a ideia de facilitar o acesso de interessados ao estudo em países do bloco.      

 Com esta motivação faz-se necessário indagar: Como suprir esta necessidade 

constitucional de qualificação dos docentes para o trabalho? Porquê da não aceitação de 

reconhecimento de  títulos em outras IES, considerando-se que o conhecimento tornou-se 

globalizado?    

Para Derrida, a universidade não está imune das influências da globalização e da 

política neoliberal e, para tanto, resgata a história do trabalho para demonstrar a importância 

da atividade docente comprometida com a responsabilidade de transmissão do conhecimento 

conectado com as típicas complexidades atuais. Derrida profere que a universidade não deve 

continuar reproduzindo valores e mitos construídos em torno do Estado-nação e em relação 

aos mitos da soberania indivisível; a universidade não deve ser cosmopolita, mas universal, 

 

3. A ESCASSEZ DE VAGAS E A NECESSIDADE DE QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 

Tem-se que o processo de globalização atingiu o sistema educacional e gerou grosso 

modo duas necessidades básicas. A primeira decorrente da complexidade de se entender o 
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mundo e as coisas do mundo. A segunda gira em torno da obrigatória articulação do 

conhecimento no mundo globalizado. Isso bem caracteriza o teor da transdisciplinariedade, 

tema em comento neste encontro nacional.  

Vítima da escassez de vagas para acesso à qualificação profissional, daqui em diante 

passa-se a descrever a partir de uma experiência viva, um breve relato envolvendo as 

oportunidades de se estudar em IES do MERCOSUL e as condições oferecidas por uma delas 

a um interessado brasileiro em busca de qualificação profissional, matriculado em 2007, no 

curso de mestrado, ofertado pela UNIVERSIDADE AMERICANA em Assunção – PY, cuja 

instituição possui representação no Brasil nas cidades de Fortaleza – CE, e Recife – PE. O IP, 

e devidamente enquadrada no texto do Decreto 5.518/2005.  

A Universidade formou turma de 44 (quarenta e quatro pessoas) pessoas, de vários 

estados brasileiros, onde todos tomaram conhecimento sobre: estadia; alimentação; percurso 

até Assunção – PY; deslocamento da cidade para a universidade; costumes; idioma; a 

importância do passaporte; matrícula; mensalidades; taxas de tramitação dentro e fora do País 

– Itamaraty e Consulado Paraguai no Brasil; Ministério da Educação e Cultura do Paraguai; 

Ministério das Relações Exteriores do Paraguai; dentre outros documentos, que ao longo do 

período se fez necessário para o andamento e exigências de permanência como estudante no 

país em referência. 

Referida Universidade asseverou que o Curso em MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, se encontrava embasada no art. 3º conjugado com o art. 5º do decreto 

5.518/2005. Em seguida, como se pode ver no quadro abaixo, foi apresentado o programa e 

carga horária, desta forma composta: Cursos com grade curricular composto de 16 módulos, 

acrescentado de mais 9 módulos de seminário sobre tese. Cada módulo do seminário é 

equivalente a 30/60 horas. No total, cada módulo inclui 810 horas atividades em sala de aula, 

250 horas de estágio supervisionado à distância (plataforma virtual) e 200h não presenciais, 

perfazendo um total de 1.260 horas. 

                                Quadro 1.    Visão geral de como funciona o curso 

Módulos Ch/módulo Ch/módulos Ch/estágio Ch/Total NMA Duração Aulas 

16 + 9 30/60h 810h 450h 1.260 6,0 4 Sem. M T N 

Fonte: Dados organizados pelo autor. 

Cada módulo ao ser finalizado será avaliado e, considerado satisfatório o que obter 

nota igual ou superior a 6. Tendo assim, uma classificação final da seguinte forma: 

classificação por módulo 40 %; classificação da tese 40% e 20% na Defesa da tese. Para 

melhor realçar, foi apresentado o período letivo do curso distribuído em quatro semestres com 
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aulas nos meses de julho e janeiro entre os anos de 2007 e 2009 além de tempo posterior a 

este para a defesa da Tese. As aulas seriam ministradas nos turnos manhã (8h às 12h) ou tarde 

(13h às17h30min) e, noite (18h às 22h).  

À referida Universidade foram levantados os seguintes questionamentos e 

posteriormente as devidas respostas foram distribuídos aos participantes: 

1 – Qual garantia legal da validade do curso no Brasil? 

R. Todo curso feito no exterior é passível de reconhecimento no Brasil. O que o interessado 

tem que observar antes de ir é se a Universidade é legalizada no País de origem. Quando 

voltar, terá que se submeter ao que diz a lei brasileira para efetivar o seu reconhecimento. A 

Lei Brasileira. A LDB (lei de Diretrizes e Base) em seu art. 48,§3º - Lei nº 9.394 de 

20.12.1996, preconiza que todas as Instituições de Ensino Superior têm por força da sua 

autonomia institucional, competência para proceder às validações (graduações) e 

reconhecimento (curso de pós), de cursos realizados no exterior. Desde que a Instituição tenha 

um curso na mesma área do reconhecimento do mesmo nível ou nível superior, pode-se 

reconhecer seu título de mestrado em uma Instituição que só tenha Doutorado. Mas não pode 

reconhecer um doutorado se a Instituição tiver apenas o mestrado. Todas as universidades têm 

seus regulamentos para proceder aos reconhecimentos. E os interessados em reconhecer os 

seus títulos têm que se submeter a esse regulamento. Em síntese, considerando o direito 

Constitucional inerente a liberdade de ir e vir, nós brasileiros podemos fazer cursos em 

qualquer parte do mundo. O que se tem a fazer é apresentá-lo para reconhecimento junto a 

uma Instituição Brasileira que tenha o curso na área, ou área afim e que esse curso (da 

Instituição onde se pretende obter o reconhecimento) seja reconhecido pela CAPES. A 

CAPES é a instituição regulamentadora no que diz respeito aos cursos STRICTU SENSU no 

Brasil. Até proíbe que Instituições estrangeiras ofertem cursos no Brasil, pois não teria como 

regulamentar os cursos dessas instituições.  Mas não interferir em cursos ofertados por outros 

Países.  

2 - O Governo Brasileiro promulgou o Dec. nº 5.518/2005, que estabelece o Acordo 

de Admissão de Títulos e Graus Universitários para Exercícios de Atividades Acadêmicas nos 

Estados partes do MERCOSUL. O que de fato esse decreto nos garante? 

O Decreto unifica todos os títulos (mestrados, doutorados) e graus (todas as graduações) entre 

os Estados-partes do MERCOSUL, para efeito de docência e pesquisa. Isso é uma política 

internacional de tornar o MERCOSUL sem fronteiras. Na verdade isso significa um 

reconhecimento automático. 
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3 – Os diplomas não precisarão mais de revalidá-los no Brasil e sim apenas registrar 

o certificado em qualquer Universidade que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos, 

na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior? Em caso afirmativo, 

quais instituições de ensino superior poderão dar esse suporte? Quais os custos possíveis? 

Qualquer Universidade do Brasil pode proceder ao reconhecimento. Os títulos não precisarão 

de reconhecimento para o efeito de DOCÊNCIA E PESQUISA. Para efeito profissional 

precisa-se proceder ao reconhecimento onde cada Universidade tem um preço diferenciado. 

Este valor oscila entre R$ 600,00 a 1.000,00 reais. O IPCP prestará esse serviço aos alunos, 

ou seja, irá acompanhar a tramitação, más o valor cobrado depende da Instituição escolhida, 

que pode ser em qualquer parte do Brasil. 

4 – Quais garantias vocês poderão dar pra que não tenha perigo de estar perdendo 

temo e dinheiro? 

Se você for aprovado, não estará perdendo tempo nem dinheiro. Toda a legalidade de seu 

curso pode ser comprovada. Veja os site e as leis. 

Veja o depoimento dos alunos que foram para os mestrados em Direito Público, Ciências da 

Educação. São Juízes aposentados, Auditores Federais. Estas pessoas lidam com as leis, elas 

não seriam alunos se não fosse uma situação legal aceita em nosso ordenamento jurídico. 

5 -  Haverá um contrato de obrigações e deveres entre a Universidad Americana, 

IPCP e o aluno? 

Haverá sim, um contrato de prestação Serviços educacionais entre aluno e U. Americana. 

6- No Brasil, é o Conselho Nacional de Educação, o órgão responsável pelos estudos 

de pós-graduação. A validade de um curso tem como indicadores seguros a prova do 

credenciamento da Instituição mantenedora e a declaração de que o curso atende aos 

requisitos da Resolução CNE/CES Nº 01, de 03.04.2001. O curso atende? 

O Curso obedece às normas e leis da nação Paraguaia e da nação Chilena. Essas resoluções a 

que você se refere regulam os cursos da Nação Brasileira. O Brasil não pode interferir na 

elaboração de um curso promovido por outra nação. Isso é Soberania Nacional. O que ele faz 

é reconhecer ou não, esse curso aqui, quando o aluno solicita através do pedido de 

reconhecimento, como explicado acima. 

7 – Já tiveram outras turmas anteriormente ou esta sendo a primeira turma? 

Há muito tempo a Universidade Americana e a Universidade SEK em parceria, promoveram 

cursos só para brasileiros, mesmo antes do decreto. 

8 – Foi localizado no site a regularidade das Instituições, mas não contém a 

autorização para funcionamento do curso? 
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No Chile e no Paraguai não existe autorização, reconhecimento etc; para cada curso 

individualmente. Após a promulgação da lei que cria a universidade e o seu credenciamento 

no MEC ela pode oferecer os cursos sem ter que pedir uma autorização ou qualquer outro tipo 

de procedimento. 

Foi acrescentado ainda, o alto nível da Universidad Americana, nas modalidades 

estrutural e acadêmica, inclusive destacando-se o elenco de convênios internacionais firmados 

a seguir dispostos: 

- Asociación de Universidades Privadas Del Mercossur más Bolívia y Chile. 

- Miembros del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración. 

- Miembros Del Fórum de Líderers Del Mercosur. 

- Red ―La Ravida‖ – Sede Iberoamericana – Universidade Andalucia – España. 

- Red de Estudios Legislativos Del Mercosur – Programa OEA – Washington. 

- Organización Universitária Interamericana. 

- Agencia de La European Network for Quality Assurrance. 

- AACSB –International. The Assoc. A.C. Schools of Business – EE.UU. 

E no Brasil, sendo conveniada com as Instituições seguintes: 

- Universidade de Mackenzie (São Paulo); 

- Universidade Metropolitana de Santos (São Paulo); 

- Universidade Livre do Meio Ambiente (Curitiba); 

- Universidade Braz Cubas de Brasil (São Paulo); 

- Universidade Federal de Pelotas (Rio Grande do Sul); 

- Universidade Camilo Castelo Branco (São Paulo); 

- Universidade Estadual do Ceará (Ceará). 

No Brasil fez-se consulta, à título complementar à CAPES: 

                                               As instituições estrangeiras não se submetem à avaliação da CAPES. Para gozar de 

validade no Brasil, o diploma conferido por estudos de Pós-Graduação ―Stricto 

Sensu‖ (mestrado e doutorado) realizados no exterior (incluindo os países do 
MERCOSUL) deverá se submeter à reconhecimento por universidade brasileira, 

pública ou privada, que possua curso de pós-graduação avaliado e reconhecido, na 

mesma área do conhecimento e em nível equivalente ou superior (art. 48, da LDB). 

Assim, qualquer informação sobre critérios e procedimentos do reconhecimento 

(revalidação) deverá ser obtida junto à própria universidade, que os define no 

exercício de sua autonomia técnica-científica e administrativa, observando as 

normas pertinentes. A listagem com todos os cursos de mestrado e doutorado 

reconhecidos constas em www.capes.gov.br AVALIAÇÃO/RELAÇÃO DE 

CURSOS.   A sua pesquisa poderá ser realizada por área do conhecimento, por 

região ou por conceito. 

Após toda esta explanação, a adesão foi total das pessoas ali presente, pois além, dos 

custos serem menores do que qualquer universidade particular, a questão do período, muito 
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contribuiu, por ser facilmente negociável nas ocupações trabalhista de cada um, independente 

de ser ou não da área do magistério, não interferindo nem mesmo, em outra graduação em que 

estivesse cursando. 

Ademais, o Brasil tem ofertado facilitado e incentivado a dinâmica da educação, com 

os surgimentos de novos cursos tecnológicos, graduações, em universidades, centros 

universitários, institutos superiores de educação e outros regulamente credenciados (art.4º, I, 

II, Dec. nº 3.276 / 99). Nisto, incorre a exigência do MEC, que, formalizada pelo artigo 66, e 

parágrafo único, da LDB, quanto à formação do docente para o exercício do magistério. 

E foi neste contexto, que surgiu a 1ª turma do Mestrado em Educação e que, não 

somente profissionais da área, bem como de outras, tais: saúde, direito e psicologia buscaram 

esta universidade, dando margem a criação no semestre seguinte, de novas turmas de 

mestrado nestas áreas, onde puderam migrar com aproveitamento de disciplinas cursadas, 

para seu campo específico.           

Paralelamente não obsta em se falar destes cursos oferecidos no Brasil. Até 

oportuniza-se, no momento em a oferta é sutil em detrimento da demanda do mercado, 

exigência legal e influência na melhora do poder aquisitivo do docente. 

Dada o óbice na acessibilidade aos cursos de mestrados e doutorados oferecidos pelo 

MEC, quer seja nas universidades particulares ou públicas delimitada em 5 (cinco) linhas de 

pesquisas e 4 (quatro) vagas para cada linha e, a procura de docentes qualificados para suprir 

a oferta do mercado, é que ensejou a busca pela pós-graduação em países signatários do 

Acordo no MERCOSUL. 

Acordo este, firmado pelo Dec. 5.518/05, que embora o enunciado em seu art.!º 

corroborado com os arts. 1º e 5º do Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários 

para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do MERCOSUL, não foram  

acatados pela Capes, ainda que aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto 

Legislativo no 800, de 23 de outubro de 2003, demonstrando esta, sua ―força‖ sobre a  

soberania da Casa Civil, constante no art. 84, VIII. Desta forma ferindo assim o Direito 

Constitucional dos Direitos e Liberdades  Fundamentais, ponto em que agride as garantias  

dos cidadãos, direito do homem   e principalmente a liberdade de ensino e de estudo. 

Art. 1º O Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício 

de Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do MERCOSUL, celebrado em 

Assunção em 14 de junho de 1999, apenso por cópia ao presente Decreto, será 

executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.  

                                                                                                                                           

Artigo Primeiro Os Estados Partes, por meio de seus organismos competentes, 

admitirão, unicamente para o exercício de atividades de docência e pesquisa nas 

instituições de ensino superior no Brasil, nas universidades e institutos superiores 
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no Paraguai, nas instituições universitárias na Argentina e no Uruguai, os títulos de 

graduação e de pós-graduação reconhecidos e credenciados nos Estados Partes, 

segundo procedimentos e critérios a serem estabelecidos para a implementação 

deste Acordo. 

Artigo Quinto A admissão outorgada em virtude do estabelecido no Artigo 

Primeiro deste Acordo somente conferirá direito ao exercício das atividades de 

docência e pesquisa nas instituições nele referidas, devendo o reconhecimento de 

títulos para qualquer outro efeito que não o ali estabelecido, reger-se pelas normas 

específicas dos Estados Partes. (grifo nosso) 

CF 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República 

... 

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e 

regulamentos para sua fiel execução; 

... 

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do 
Congresso Nacional; 

 

Frente a esta discrepância, passou à CAPES editar resoluções, pareceres etc, 

defendendo-se pela a LDB, geralmente se reportando sobre o art.48, § 3º, que trata do 

―reconhecimento‖ por outra universidade com equivalência, reconhecido e avaliado  em 

cursos de pós – graduação dentro da federação brasileira.   

Realça-se, no entanto que em todo momento a CAPES reproduz o artigo 5º, levando 

em consideração, somente o segundo enunciado do referido artigo, ou seja: ―... devendo o 

reconhecimento de títulos para qualquer outro efeito que não o ali estabelecido, reger-se pelas 

as normas específicas dos Estados partes.‖ (destaque nosso)  

Este procedimento tem gerado uma gama de questionamentos jurídicos, ações, acordos, 

jurisprudências e levado aos mestrandos e doutorandos a incerteza da utilização de seus 

títulos, obtidos no ACORDO DO MERCOSUL, tal é o domínio da CAPES sobre um Acordo 

Internacional. 

Dada à relevância do assunto foi efetuada uma gama de pesquisas, entre os órgãos do 

MEC – ―Ministério da Educação e Cultura: CNE – ―Conselho Nacional de Educação‖, CES – 

Centro de Ensino Superior‖, CAPES – ―Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior‖, dentre os quais foram vistos Pareceres, Resoluções, Portarias, Ofícios 

Circular, Notas de Esclarecimentos e, que entre si, divergem em entendimento. 

Ainda no sentido de dirimir dúvidas, além de leis, decretos, ações, apelações e a lei 

maior, a Constituição Federal, foram vistos também: Tratados, Acordos, Protocolos e  

Convenções, para melhor entender os procedimentos da CAPES. 

Em análise a Legislação citada, neste mecanismo ―elástico‖, destaca-se: em nota de 

esclarecimento pela a presidência da Capes:  

Alertamos que os procedimentos e critérios mencionados no Artigo Primeiro ainda 

não foram estabelecidos, o que torna inviável a efetiva implementação do 

referido Acordo. Uma razão que deve ser acrescentada é que é necessário haver 
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mecanismo de avaliação da pós-graduação para possibilitar o reconhecimento dos 

títulos. (grifo nosso). 

Veja bem, a Capes, poderia ser sido convidada para a elaboração do citado Acordo, já 

que a crítica oportunizou a inviabilidade da implementação do documento elaborado pelos 

Estados Partes do MERCOSUL, onde tenta desconsiderar ou desqualificar um procedimento 

de competência exclusiva da Casa Civil. 

É entendimento do Procurador Regional do Trabalho – Dr. Marco Aurélio Lustosa 

Caminha, em seu artigo publicado 22 de Abril de 2005: 

Soa muito incoerente a referência à necessidade "(...) procedimentos e critérios a 

serem estabelecidos (...)" para a implementação deste acordo, constante do seu 

Artigo Primeiro, in fine. Pior ainda, segundo se depreende do Artigo Doze do 

mesmo Acordo, esses procedimentos serão fruto de recomendações gerais a serem 

expedidas pela Reunião de Ministros da Educação no MERCOSUL. Ora, se há 

necessidade de novas diretrizes mesmo já tendo sido aprovado o Acordo, cujo texto 

encontra-se claríssimo no seu Artigo Primeiro, qual seria, então, a utilidade de se 

ter aprovado uma lei (Decreto Legislativo) para esse fim? Qual seria a justificativa 

para se terem movimentado as máquinas do Executivo e do Legislativo dos Estados 

partes do MERCOSUL, se isso não iria alterar em nada a situação anterior à 

aprovação do acordo internacional em referência? Logo, por se afigurar 
teratológico conceber a inutilidade da movimentação das máquinas do Executivo e 

do Legislativo, assim como da lei que resultou dessa movimentação, este autor 

entende que o mais correto é a interpretação segundo a qual não há necessidade de 

o interessado esperar indefinidamente a edição de qualquer outra nova norma 

complementar, seja a cargo da Reunião de Ministros ou a cargo do CNE/CES, pois 

a vontade do legislador, ao aprovar o Acordo, foi exatamente a de eliminar a 

burocracia referente ao reconhecimento dos títulos de graduação e pós-graduação 

no MERCOSUL, não a de aumentá-la, mormente para afetar diretamente a camada 

da sociedade à qual se destinaria a norma aprovada. 

 

O Secretário de Educação Superior/MSC, através do Oficio circular nº 152/2005, 

confirma a incorporação ao Ordenamento Jurídico do Acordo em que o Brasil é signatário, 

onde no item 4, enfatiza ―principalmente‖ á admissão de diplomas, UNICAMENTE (destaque 

nosso) para o exercício de atividades de docência e pesquisas nas IES, realçando que nos 

demais casos permanecem os procedimentos normais, sugeri ainda o encaminhamento aos 

departamentos universitários para conhecimento e providencias necessárias. 

A partir de então, sugiram as contradições entre o discurso e a prática. Provocando um 

sem números de consultas, ações, decisões, agravos, jurisprudências.  

 

4. O LEVANTAMENTO DE DADOS E A BUSCA PELA POSSIBILIDADE DE 

RECONHECIMENTO DO TÍTULO 

O quadro abaixo mostra o resultado da pesquisa realizada, por e-mail, a 211 pessoas 

entre mestrandos e doutorandos de diferentes estados brasileiros, sobre a possibilidade de 

reconhecimento, nas suas instituições de trabalho, dos títulos obtidos. A pesquisa 

proporcionou os seguintes resultados: 
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               Quadro 2.  Dados pesquisados sobre possibilidades de reconhecimento 

Títulos 

reconhecidos 

25 Reconhecidos por 

decisão judicial 

03 Títulos 

convalidados 

02 

Aguardando 

Reconhecimento 

15 Não solicitaram 

reconhecimento 

80 Não 

responderam 

88 

      Fonte: Dados coletados por e-mail e organizados pelo autor. 2009. 

 

211 estudantes obtiveram resposta negativa das Universidades Federais informados de 

que estas não receberiam a documentação para convalidação por não saber como proceder. 

Estavam aguardando instrução. 25 instituições provadas aceitaram sem restrição. O3 tiveram 

o reconhecimento por via judicial. 15 deram entrada nas Universidades Estaduais e aguardam 

apreciação. 80 não solicitaram por não poder arcar com os custos cobrados pelas instituições 

particulares e 86, dos 211 não opinaram. 

Entretanto, a Universidade Estadual do Ceará–UECE reconheceu um título emitido 

pelo MERCOSUL. Através da Resolução Conselho Diretor CEFET – MT, nº 14/2008, 

regulamentou a admissão automática de Títulos de graduação e pós-graduação para atividades 

acadêmicas oriundas de Estados membros do MERCOSUL.
 

Uma terceira e última pesquisa ocorreu com entrevista com três colaboradores de 

instituições oficiais, os quais não cotamos os nomes, pois nos interessa a discussão do 

assunto, tão somente. Fez-se as seguintes indagações: 

1- Com quem encontrar informações junto a CAPES, que justifique a não aceitação de 

TÍTULOS DE MESTRE E DOUTOR, obtido no âmbito do MERCOSUL (Dec. nº 5518/05), 

com fundamentos legais. 

2- Há no Brasil Instituições, em que o Título é reconhecido? 

3- Quais IES, que a CAPES reconhece fora do Brasil? 

Em resposta, tomamos conhecimento da Norma da Capes sobre o acordo nº 29 de 10 de 

dezembro de 2009, que trata dos procedimentos e critérios para a implementação do acordo de 

admissão de título e graus universitários para o exercício de atividade acadêmica nos Estados- 

partes do MERCOSUL.  

Em entrevista a outro colaborador desta vez de instituição particular de ensino, foi a 

este indagado se: 

1- É do seu conhecimento que a instituição que V.Sa possui vínculo reconheceu títulos de 

Mestrado e Doutorado feito nos Estados partes do MERCOSUL, de professores 
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universitários, e com isso eles acenderam no plano de carreira da universidade recentemente, 

ou seja, teve seu título aceitado e foi compensado financeiramente com esta alteração? 

R. - Não.  Os títulos oriundos deste decreto só terão validade, após o reconhecimento ou 

validação no Brasil, consoante o constante no art. 48,§3º da LDB. 

Noutra entrevista com outro colaborador sobre a temática, perguntado, disse: 

1 – Se havia no Brasil Instituições, em que o título é reconhecido automaticamente? 

R. Diretamente. Não 

2 – Quais IES, que a CAPES reconhece fora do Brasil? 

R. Não existem Instituições de Educação Superior fora do país reconhecida pelas CAPES. O 

que existem são procedimentos aplicados para a revalidação dos títulos obtidos, de acordo a 

legislação brasileira, e com verificação da IES, pela sua nota, que não poderá ser inferior a 

5(cinco). O entrevistado sugeriu pesquisar nos boletins informativos da CAPES a respeito da 

Revalidação, com observância no acordo 29/09. Na oportunidade destacou que o brasileiro 

que obter estas titularizações, somente poderá exercê-la como convidado em outro país por 

um curto período. Reforçando que no Brasil, terá que validar. Se reportou a título de exemplo, 

que, dos Estados Partes do MERCOSUL, o único que tem procedimento parecido com o 

brasileiro é Argentina através do CONEAU - Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitária.    

Entretanto, em se falando em CONEAU, na Apelação Cível nº 2008.70.00.009800-

1/TRF da 4ª Região, ao considerar inválido diploma de doutorado obtido na Universidad Del 

Museo Social Argentino, ou seja, julgou procedente o recurso da Universidade Federal do 

Paraná – UFPR, não foi pelo fato, de ter sido contemplado pelo dec. 5.518/05 e, sim, pelo não 

reconhecimento no país de origem constando no verso do diploma. Segundo o relator Des. 

Federal LUIZ CARLOS DE CASTRO LUGON, no que segue: 

Após analisar o recurso, o relator do acórdão na corte, desembargadora federal 
Maria Lúcia Luz Leiria, deu razão à universidade, que alega não estar o curso da 

autora credenciado ao CONEAU. Ela citou, ainda, o fato de que o curso realizado 

pela autora não é reconhecido nem no seu país de origem, pois, no verso do 

diploma consta a frase: "o presente documento de pós-graduação não o capacita 

para exercício profissional dentro do território da República Argentina". (grifo 

nosso) 

Na mesma fonte informativa acrescentou: 

O CONEAU é um acordo para admissão de títulos e graus universitários segundo o 

qual Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai se comprometem a admitir, de forma 

automática, os títulos de graduação e pós-graduação em atividades de docência e 

pesquisa nas instituições de ensino superior obtidos nos respectivos países.  
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Nesta ―corrida‖ á confusão de hermenêutica, deverá ser vista, segundo Ministro Eros 

Roberto Grau: ― afirma que a interpretação das leis é, na verdade, uma ―prudência‖, é ―o saber 

prático, a phrónesis, a que se refere Aristóteles‖.
 

Tão bem colocado, encontra-se em um artigo titulado A Hermenêutica jurídica de 

Hans-George Gadamer e o pensamento de São Tomás de Aquino", extraído no site do 

Conselho da Justiça Federal, citado por  Rodrigo Andreotti Musetti  que ensina:     

                                           A existência do ordenamento jurídico, por si só, não garante o fim do Direito, qual 

seja, a justiça. Se assim fosse, já teríamos computadores recolhendo os casos 

concretos e aplicando neles as leis pertinentes. A natureza e a realidade humana não 

podem ser tratadas como números ou fórmulas. 

E remata o insigne legista: 
                                               Como nos ensinaram Hans-George Gadamer e São Tomás de Aquino, ao jurista é 

imprescindível, muito mais que aplicar a lei ao caso concreto, saber interpretá-la de 

modo a alcançar o justo. Essa interpretação deve considerar, essencialmente, a 

causa do homem — visto como ser humano que vive em sociedade, que aspira ao 

bem comum. A lei deve existir para servir ao homem e não o homem á lei. 

Para obstar a celeuma, sugeri um estudo mais acurado entre a legislação específica  da 

educação, LDB / 1996, com paralelo á Constituição Federal de 1988 e Acordos 

Internacionais, visando não só por fim a esta discordância, más, principalmente ater 

procedimento único e pacífico de maneira a suprir a necessidade mercadológica e a livre 

circulação de trabalhadores, favorecidos em marcos legais. 

Diante da análise entende-se que: 

a) O artigo 48, § 3º, deve ser visto, como único e necessário, para aplicação aos títulos oriundos 

dos países estrangeiros, e não aplicados aos Estados Partes do MERCOSUL, pois assim fosse 

o entendimento, não haveria necessidade da elaboração de um acordo internacional 

homologado pelos órgãos competentes. 

b) Que a primeira parte do artigo 5º do dec.5518/05, seja fiel como nele estar escrito, ―admissão 

outorgada em virtude do estabelecido no Artigo Primeiro deste Acordo somente conferirá 

direito ao exercício das atividades de docência e pesquisa nas instituições nele referidas. A 

exceção, esta muito bem protelada, na segunda parte, quando cita ―para qualquer outro efeito‖ 

Este fim não é o objetivo deste trabalho 

c) Na essência do artigo primeiro, seja considerado, rigorosamente como nele se encontra e, 

sabiamente interpretado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em 04 de março de 2010 

―que dispensa para fins de docência a revalidação‖ 

 

d) Que seja elaborada normas regulamentadoras excluindo de vez esta polêmica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O desenvolvimento e o reordenamento do Direito em Tempo Globalizado, há de levar 

em conta os fundamentos do art. 1º da CFB/88: Soberania – cidadania – dignidade da pessoa 

humana – valores sociais do trabalho. 

O Processo de integração que ora se consolida tendo como pano de fundo a descoberta 

de que é possível minimizar problemas sociais ou econômicos a partir da reunião em grupo de 

estados, principalmente em se tratando de educação. 

Problemas existentes e enfrentados por diferentes estados em que se tornam 

perceptíveis interesses comuns sejam por simetrias ou assimetrias, identidades ou 

desencontros, entre eles, ou a partir deles, fazem com que estes estados se permitem buscar 

coletivamente soluções ou encaminhamentos para tais situações. E os estados fazem isto se 

aproximando, seja em bloco seja em grupos, na defesa de situações de trato comum. Eis a 

configuração internacional do processo de integração, tão bem sintonizada com a necessidade 

de harmonização dos sistemas de ensinos dos Estados Partes do MERCOSUL visando 

reconhecer os títulos obtidos por todos os interessados. 

Número expressivo de estudantes (211) consultados a fomentar dados para este trabalho 

buscaram abrigo junto às IES federais e nenhuma se comprometeu a reconhecer o título 

acadêmico alegando não ter orientação sobre como proceder para tornar válidos, e possibilitar 

aos seus detentores igualdade de condições quanto aos títulos obtidos em instituições 

brasileiras recomendadas pela CAPES. Posição frontalmente contrária ao disposto no Decreto 

5.510/2005 que assegura o reconhecimento do título obtido em instituições dos Estados Partes 

do MERCOSUL. 

Recentemente o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) considerou possível a 

revalidação automática de diploma de doutorado obtido na Argentina, mas limitou o uso do 

título ao exercício da docência. A decisão da 2ª Seção foi publicada recentemente no Diário 

Eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região. 

Por fim, têm-se como certo que países como o nosso devem estar atentos a uma 

melhor compreensão deste fenômeno da integração com vistas a melhor inserção no cenário 

internacional nas suas relações educacionais e acadêmicas, comerciais, políticas e culturais 

além de outras. Em razão disto deve-se bradar que: não é possível mais pensar no direito 

interno sem olhar para as variáveis externas. Acordos e tratados têm influencia direta na 

formulação do direito interno, pois oxigenam as relações de integração entre estados e 

possibilitam resolver situações que venham a  construir uma nova interpretação da atual 

realidade em que vivem estes estudantes. 
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A APLICAÇÃO DO LIMITE DA TAXA DE JUROS ESTABELECIDA PELO CÓDIGO 

CIVIL DE 2002 ÀS DEBÊNTURES 

 

THE APPLICATION OF LIMIT INTEREST RATE ESTABLISHED BY THE CIVIL CODE 
OF 2002 TO THE DEBENTURES 

 

Marina Grimaldi de Castro 

RESUMO 

O Código Civil de 2002 alterou o disposto no Código de 1916, revogado, sobre o limite da taxa 

de juros aplicável aos contratos de mútuo firmados entre pessoas físicas ou jurídicas, não 
financeiras. O artigo 591 do CC/02 determina que não poderão ser cobrados, nesse tipo de 

contrato, juros superior ao limite a que se refere o art. 406 do mesmo compêndio legal. Esse 

artigo, por sua vez, diz que os juros serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a 

mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Ao assim dispor, duas correntes 
doutrinárias surgiram na tentativa de melhor interpretar o referido dispositivo legal e estabelecer 

ao final qual é o limite da taxa de juros que deve ser observada: a taxa de 12% ao ano, conforme 

preceitos do §1º, do art. 161, do CTN ou a taxa SELIC? O presente trabalho consiste no estudo 
da natureza jurídica do negócio firmado entre as companhias emissoras de debêntures e 

debenturistas e dos títulos emitidos em sua decorrência; na verificação da aplicação do disposto 

nos artigos 591 c.c/ 406 do Código Civil às debêntures; e na definição de qual foi o limite da 

taxa de juros determinada pelo artigo 406. 
PALAVRAS-CHAVES: Debêntures. Aplicação. Limite. Taxa de juros. 

 

ABSTRACT 
The Civil Code of 2002 amended the Code of 1916, with respect to the limit on the interest rate 

applicable to loan agreements entered into by individuals or companies, that are not financial in 

nature. Article 591 of CC/02 states that in this type of contract, interest exceeding the limit 
referred to in the article 406 of the same legal compendium should not be charged. This article, 

in turn, states that any interest shall be fixed at the rate in force for the late payment of taxes 

owed to the National Treasury. As a result, two current doctrines emerged in an attempt to better 

interpret the cited provisions and to establish the maximum interest rate that should be effect: 
the rate of 12% per year, as provisioned in §1º of art. 161, of CTN or SELIC. It is the objective 

of this present work to study the legal nature of any deal signed between the companies that 

issue debentures and the bond holders and the securities issued as a result, and futrthermore to 
verify 

compliance with Articles 591 c.c/ 406 of the Civil Code with respect to debentures, and the 

defined maximum rate of interest determined by Article 406. 

KEYWORDS: Debentures. Applications. Boundaries. Rates 

 

1 INTRODUÇÃO 

Ao adquirir debêntures e, por via de consequência, ao emprestar recursos à sociedade emitente 
desses títulos, os debenturistas esperam obter algum retorno financeiro, especialmente o 

recebimento de juros, que é a remuneração natural do capital empregado.  

Como a emissão de debêntures por sociedades anônimas não financeiras não é uma operação 
suficiente para que elas sejam equiparadas às instituições financeiras, torna-se necessário 

estabelecer se existe limite e qual seria esse limite de juros a ser pago pelas emitentes aos 

debenturistas, posto que essa taxa de juros não poderá ser estabelecida de acordo com as 

orientações do Conselho Monetário Nacional. 
A Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, nada dispôs acerca do limite da taxa de juros a ser 

paga pelas companhias emissoras de debêntures aos debenturistas. O artigo 56 da norma em 

menção apenas diz ser possível assegurar ao titular das debêntures o pagamento de juros fixos 
ou variáveis. 

Antes do advento do Código Civil vigente – Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -, a 

discussão acerca da cobrança da taxa de juros em contratos firmados entre pessoas não 
financeiras se reportava ao limite estabelecido pela Lei de Usura – Decreto n. 22.262, de 07 de 

abril de 1933 -, pelos artigos 1.062 à 1.064 do Código Civil de 1916 e pelo artigo 192, §3º da 

Constituição Federal de 1988. 
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Com a entrada em vigor do novo Código Civil e com a revogação do §3º do art. 192 da
Constituição Federal, pela Emenda n. 40, de 29 de maio de 2003, passou-se a analisar o disposto nos artigos
591 e 406 da Lei n. 10.406/2002. Nova polêmica foi então instaurada. Seria o limite da taxa de juros referida
pelo art. 406 do Código Civil o de 12% ao ano, conforme preceitos do artigo 161, §1º do Código Tributário
Nacional ou o da taxa SELIC aplicável à mora dos tributos federais e a outros tributos estaduais e
municipais?

É necessário, portanto, a realização do presente estudo, visando num primeiro momento discorrer
sobre a natureza jurídica do contrato firmado entre companhia emissora e debenturistas, por meio da
escritura de emissão de debêntures e do boletim de subscrição e da natureza jurídica das debêntures para,
posteriormente, ser analisada a aplicação do art. 591 c/c/ art.406 do Código Civil à remuneração dos
debenturistas através do pagamento de juros. Finalmente, será analisada a correta interpretação do art. 406
da Lei n. 10.406/2002 para se concluir se há e qual é o limite da taxa de juros aplicável às debêntures.
 
 
2 NATUREZA JURÍDICA
 
 
 2.1 Contrato firmado entre companhia emissora e debenturistas
 
 

Para a maioria dos doutrinadores, a captação de recursos por meio de emissão de debêntures
configura uma modalidade especial de contrato de mútuo. Afirmam os defensores dessa corrente que a
modalidade de mútuo é especial, uma vez que é representado por um único contrato – escritura de emissão –
dividido em frações, representadas pelos títulos – debêntures – emitidos pela companhia, que conferem aos
seus titulares as mesmas condições, vantagens e garantias, formando, assim, uma comunhão de credores,
ligados entre si pelo vínculo comum da operação.

Assis Tavares esclarece que existem diversas teorias às quais são recorridas para explicar a natureza
do contrato firmado entre companhia emissora e debenturistas.

 
Para explicar a natureza do contrato de empréstimo por obrigações tem-se recorrido a diversas teorias. Uns
consideram-no como contrato de compra e venda; outros como um contrato aleatório, outros ainda como um
contrato sui generis de crédito, mas a maioria inclina-se para o contrato de empréstimo. ([1977?], p. 196)

 
Ainda discorrendo sobre o tema, Assis Tavares afirma que, segundo a teoria alemã, “a emissão de

obrigações por uma sociedade é venda” ([1977?], p. 196).
 
Primeiro, porque a empresa emissora vende, por um preço determinado, títulos negociáveis que representam
créditos contra a mesma. Segundo, porque o obrigacionista compra uma promessa escrita de pagamento. A
jurisprudência alemã decide-se em grande parte pela compra e venda baseando-se em que <para o fundamento
jurídico da transmissão das obrigações não é normativa a causa expressa na obrigação>. 
 

A teoria alemã não parece ser a mais acertada. Afinal, a grande diferença entre o contrato de
compra e venda e o contrato de mútuo é que no primeiro, a transmissão do bem – dinheiro, no caso – e o
pagamento do preço são suficientes para que o contrato seja considerado perfeito e acabado. Já no segundo
contrato, apesar de haver a transferência do bem e, consequentemente, de sua propriedade ao mutuário, ele
assume a obrigação de devolvê-lo ao mutuante nas mesmas condições que o recebeu ao término do prazo do
contrato.

 
Podemos, então, dizer que o mutuário se torna dono da coisa a partir do momento em que a mesma lhe é
entregue.
Mas note-se que, conforme anotamos linhas acima, citando doutrina de SILVIO DA ROCHA, a “causa” deste
contrato é diferente da compra e venda, pois o mutuário adquire o bem com a obrigação de devolver outro
equivalente àquele que recebeu (do mesmo gênero, qualidade e quantidade).
Assim, podemos afirmar que, em verdade, o mutuário se torna “dono” da coisa, individualmente considerada,
mas não do seu valor, pois está obrigado a restituir outro bem equivalente. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO,
2009, p. 221)

 
E é isso, exatamente, o que ocorre quando o contrato é firmado entre companhia emissora de

debêntures e debenturistas. A emissora dos títulos se compromete, ao final do prazo pré-determinado, a
devolver aos debenturistas a quantia por eles transferida à primeira, no momento da aquisição dos títulos.

Ainda, segundo os ensinamentos de Assis Tavares, a teoria francesa considera o contrato de
empréstimo por obrigações como um contrato aleatório. “O fundamento de tal teoria reside, essencialmente,
na circunstância de ser aleatório o reembolso das obrigações e no desconhecimento da data em que se
concretizará tal reembolso.” ([1977?], p. 197)

Mais uma vez, a teoria em menção não é a mais adequada ao caso, posto que a álea não está
presente no contrato firmado entre emitente de debêntures e investidores. Contratos aleatórios são aqueles
em que a álea faz parte da própria natureza do instrumento contratual. Para que a obrigação do contratado –
pagamento de indenização ou restituição da coisa protegida – exista, é necessário que ocorra evento
previsível no momento da contratação. É o que ocorre com contratos de seguro de carro, por exemplo. A
seguradora prevê a possibilidade de o segurado ter seu carro furtado ou danificado. Ocorrendo tais fatos,
essa seguradora estará obrigada a indenizar ou pagar ao segurado o valor do veículo segurado, no primeiro
caso, ou dos danos sofridos pelo bem, no segundo.

No contrato celebrado entre companhia e debenturistas a álea não está presente. A companhia se
compromete a cumprir o disposto na escritura de emissão e, principalmente, a restituir o valor a ela

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2955



transferido por ocasião do vencimento dos títulos. Essa data é pré-determinada durante a elaboração da
escritura de emissão e constitui um dos requisitos de validade do negócio jurídico firmado entre as partes
contratantes. A restituição do valor emprestado é certa[1] e, se não for realizada pela companhia, esta será
considerada inadimplente, cabendo aos credores tomar as medidas cabíveis para assegurar seu direito de
recebimento do crédito.

Em sentido contrário à maioria dos autores que consideram o contrato celebrado entre companhia
emissora e debenturistas um contrato de mútuo, Roberto Papini cita a lição de Lacerda Teixeira e Tavares
Guerreiro[2]:

 
Sobre a natureza jurídica do empréstimo mediante emissão de debêntures, permitimo-nos invocar a lição de
Lacerda Teixeira e Tavares Guerreiro, consubstanciada nos seguintes termos: “A primeira vista, poder-se-ia
pensar que a escritura de emissão constituísse o instrumento do contrato de empréstimo subjacente à emissão de
debêntures. Não entendemos assim. Parece-nos que a escritura de emissão não se reveste do caráter de
instrumento contratual, a refletir a bilateralidade inerente ao mútuo, mas, ao contrário, exprimirá uma declaração
unilateral da vontade, por parte da companhia emissora, contendo as cláusulas, garantias e condições oferecidas
aos tomadores das debêntures. Temos para nós que a formalização do empréstimo, mediante debêntures, se
concretiza com a efetiva prestação de numerário pelos debenturistas, que aderem às disposições da escritura.
Daí entendemos acertada a lição de Waldemar Ferreira, segundo a qual o contrato de empréstimo mediante
debêntures (que sucede, no tempo, a celebração da escritura) outro não é senão o chamado contrato de adesão.”
(1999, p. 94)

 
Corroborando os ensinamentos dos autores por ele citados, Papini conclui que o empréstimo

contraído pela companhia por meio de emissão de debêntures pode ser classificado como contrato de adesão
e não como contrato de mútuo, posto que as condições deste contrato são estabelecidas unilateralmente pela
emissora. Os investidores apenas manifestariam sua anuência a essas condições e, consequentemente, ao
contrato proposto.

A interpretação dos autores acima citados, data venia, não é a mais correta. Afinal, o contrato de
mútuo tem como uma de suas características a unilateralidade, onde apenas o mutuário assume a obrigação
de devolver ao mutuante a quantia ao primeiro transferida em decorrência da celebração do contrato em
questão.

Nesse sentido, pode-se citar a definição do contrato de mútuo feita por Rodolfo Pamplona Filho e
Pablo Stolze Gagliano em seu manual sobre os contratos em espécie:

 
Conceitualmente, o mútuo consiste em um “empréstimo de consumo”, ou seja, trata-se de um negócio jurídico
unilateral, por meio do qual o mutuante transfere a propriedade de um objeto móvel fungível ao mutuário, que
se obriga à devolução, em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. (2009, p. 219)

 
Portanto, apesar de poder haver obrigações estipuladas para o mutuante no contrato de mútuo,

ainda não sendo tal prática a mais usual, é característica do instrumento contratual em questão a
unilateralidade das obrigações assumidas pelo mutuário.

Ademais, mesmo que a bilateralidade – obrigações recíprocas assumidas pelas partes contratantes –
fosse essencial à constituição do contrato de mútuo, o fato de as condições desse instrumento serem
estabelecidas apenas pelo mutuário não é suficiente para se afirmar que tal contrato não fixa obrigações para
todas as partes contratantes.

O contrato de adesão não pode ser considerado como espécie de contrato, isoladamente. Na
verdade, ao se afirmar que determinado instrumento é um contrato de adesão, pretende-se apenas fazer
referência à forma como as cláusulas e condições daquele instrumento foram elaboradas. Não é porque uma
das partes estabelece todas as obrigações que serão assumidas pelas partes contratantes e as demais
condições do negócio, que um contrato de mútuo ou qualquer outra espécie de contrato, deixará de ser
assim classificado. A celebração de contratos de adesão apenas sugere que seu intérprete dê maior atenção à
validade e à eficácia das condições e obrigações ali impostas, principalmente à parte que aderiu ao contrato,
sem ter participado da sua elaboração. Dessa forma, é frágil o argumento de que o contrato celebrado entre
companhia emitente de debêntures e credores – debenturistas – não pode ser considerado como um contrato
de mútuo, porque esses não participaram da elaboração da escritura de emissão.

De mais a mais, quanto à escritura de emissão, essa consiste na declaração unilateral de vontade da
companhia em contratar naquelas condições e a adesão àquela escritura, mediante a aquisição das debêntures
que representam uma fração do empréstimo, consiste na emissão de vontade dos credores em contratar com
a companhia nas condições por ela determinadas.

Conclui-se, portanto, ser o contrato celebrado entre companhia emissora e debenturistas um
contrato de mútuo, especial ou não, conforme o rigor dos doutrinadores que entendem que peculiaridades
quanto à forma não são suficientes para desconfigurar a natureza do contrato como sendo de mútuo, mas
que merecem a classificação de contrato de mútuo especial, posto que, apesar de estarem presentes todas as
características essenciais para que um contrato seja assim classificado, possuem algumas próprias ao negócio
jurídico realizado.

Nesse sentido, autores como Assis Tavares, Modesto Carvalhosa e Carvalho Mendonça, discorrem
sobre o tema:

 
A opinião mais representativa considera a emissão de obrigações como um simples contrato de empréstimo ou
mútuo. Uns equiparam-no a um simples e normal contrato de empréstimo no qual o mutuante é o obrigacionista
e o mutuário a sociedade emissora. Outros vêem nele uma modalidade especial de contrato de empréstimo,
baseando-se em diferenças puramente formais ou noutras razões e, desta forma, assinalam como característica
especial de ser um empréstimo coletivo, característica esta que influencia grandemente a natureza da operação.
Outro facto que o diferencia do simples contrato de empréstimo é a circunstância de o reembolso poder ser feito
por importância diferente da despendida, coisa que não se verifica nos empréstimos ordinários. Porém, a
diferença fundamental reside na razão de que o crédito fica incorporado no título, não só como meio de prova
senão que constitui um verdadeiro título – valor que actua e vive com independência própria. (TAVARES,
[1977?], p. 197)
 
Trata-se a emissão de debêntures de modalidade de mútuo, à medida que a sua criação é reservada às
companhias e submetida a cláusulas uniformes. Por outro lado, não é característica essencial dessa espécie de
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mútuo societário a sua atribuição a diversos titulares. (CARVALHOSA, 2002, p. 563)
 
Essa operação, a que recorrem as sociedades anônimas, é, como dissemos, um empréstimo; é o contrato de
mútuo, que se distingue do simples mútuo, definido no art. 247 do Cód. Comercial, pela divisão da quantia
mutuada em frações, expressas por títulos ao portador, títulos de crédito negociáveis, e pelo processo especial
da amortização, isto é, do reembolso gradual do capital da dívida por parcelas mínimas, em regra, durante longo
prazo. (MENDONÇA, 1959, p. 96)

 
 
2.2 Debêntures
 
 

O princípio da literalidade não se verifica nas debêntures, posto que todas as condições e
particularidades do negócio jurídico que é celebrado entre debenturistas e companhia emitente constam na
escritura de emissão e não na cártula do título. Tal cártula muitas vezes inexiste e quando existente, apenas
constarão algumas condições do negócio jurídico celebrado entre as partes contratantes, mas não
necessariamente todas elas. Para isso há a escritura de emissão, documento mais completo e que se presta
para tal finalidade.

Ademais, as condições originárias do negócio jurídico celebrado podem ser alteradas durante o
prazo de validade das debêntures. Para tanto será necessário não só haver vontade da companhia emitente
nesse sentido, mas também a aprovação dessas modificações pela assembleia de debenturistas (art. 71, §5º,
Lei n. 6.404/76).

Além disso, a extinção das obrigações assumidas pela companhia emitente de debêntures não se
realizará com a simples quitação no título. Para que se formalize a extinção das debêntures e,
consequentemente, das obrigações assumidas pela sociedade por ocasião da emissão de tais títulos, é preciso
que essa quitação seja registrada em livros próprios, juntamente com os documentos relativos à extinção, os
certificados cancelados ou os recibos dos titulares das contas das debêntures escriturais (art. 74, Lei n.
6.404/76).

O princípio da cartularidade, por sua vez, também não se encontra presente nas debêntures.
Primeiramente, porque é admitida a emissão de debêntures escriturais, ou seja, apesar de existirem registros
quanto a sua existência – lançamentos em contas correntes mantidas pela instituição contratada para essa
finalidade – não são emitidos certificados que corporificam esses títulos.

Poder-se-ia alegar como contra-argumentação à afirmativa acima que “O Código Civil brasileiro,
sancionado em 10 de janeiro de 2002, prevê, em seu art. 889, §3º, a possibilidade de os títulos de crédito
serem emitidos a partir de “caracteres criados em computador.” (CARVALHOSA, 2002, p. 569) Além
disso, é sabido que a tendência mundial e brasileira é a descartularização dos títulos de crédito, mediante a
possibilidade de emissão de títulos eletrônicos. Essa possibilidade é admitida pelo Código Civil Brasileiro
vigente e vem sendo praticada no mercado mesmo antes do advento desta legislação.

No entanto, esse não é o único argumento existente na tentativa de demonstrar não estar presente o
requisito da cartularidade nas debêntures. Afinal, mesmo nos casos em que são emitidos certificados de
debêntures – debêntures nominativas registradas – esses não são documentos aptos a provar a titularidade
dos debenturistas.

A Lei n. 8.021, de 12 de abril de 1990 “extinguiu o sistema de títulos ao portador, objetivando a
identificação dos contribuintes que operam no mercado financeiro e de capitais.” (CARVALHOSA, 2002, p.
564). O mesmo diploma legal extinguiu também a forma de títulos endossáveis. A partir de então, todas as
emissões de valores mobiliários realizadas por sociedades por ações passou a ter forma nominativa,
obrigatoriamente.

Como conseqüência, a transferência de propriedade dos títulos emitidos por essas sociedades
somente se efetiva através do registro da cessão entre titular e adquirente nos livros de registro de
transferência de debêntures – debêntures nominativas registradas – ou nos livros especiais mantidos pelas
instituições contratadas pela companhia para essa finalidade – debêntures nominativas escriturais. A
existência da cártula, portanto, tornou-se inócua, posto que é insuficiente para legitimar os direitos do credor
e para provar a titularidade do mesmo na ocasião do vencimento dos títulos.

O princípio da autonomia, no entanto, verifica-se presente nas debêntures. É certo que cada vínculo
firmado durante a circulação das debêntures basta por si só, independentemente das outras obrigações
consolidadas anterior ou posteriormente. Não caberá a discussão sobre um direito pessoal de um dos
investidores que adquiriram e cederam, posteriormente, seus títulos perante a terceiros de boa fé.

É importante observar, ainda, que as debêntures não mais circulam por endosso. Como são títulos
nominativos, a sua circulação se opera por cessão de crédito. Portanto, não há que se falar em múltiplos
credores. Mesmo que o título circule e sua propriedade seja transferida a diversas pessoas entre a data de sua
emissão e de seu pagamento, os investidores não assumem qualquer obrigação quanto ao pagamento das
debêntures. Mais uma razão pela qual não é possível admitir-se a discussão sobre um direito pessoal de um
dos cedentes em relação ao cessionário, como forma de escusar-se do pagamento da dívida.

O princípio de inoponibilidade de exceções é verificado de forma ainda mais rigorosa quanto a sua
aplicação às debêntures, comparando-se com o tratamento que lhe é dado nos títulos cambiários. Modesto
Carvalhosa entende que as relações jurídicas firmadas entre debenturista e companhia emitente não podem
ser invocadas para que esta se escuse do pagamento dos títulos colocados em circulação.

 
A relação efetiva entre o tomador originário da debênture e a companhia é sempre a escritura de emissão (art.
61). Nenhuma outra relação contratual poderá ser invocada para o não-pagamento, ainda que nos negócios
subjacentes exista cláusula subordinada, v.g., de entrega de serviços para o efetivo pagamento.
Assim, no caso das debêntures, por se tratar de dívida fracionada em quotas iguais, a obrigação financeira
assumida pela companhia tem caráter objetivo, não prevalecendo, no caso, a relação jurídico-contratual anterior
entre o tomador e a devedora, não podendo esta invocar, contra o primeiro credor, as exceções que a anterior
relação negocial lhe permitiria no capítulo do direito convencional. (2002, p. 579)
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O princípio da abstração reza que, mesmo sendo títulos causais, uma vez colocados em circulação,

desvinculam-se da causa que lhe deu origem. Em princípio as debêntures podem ser consideradas títulos
abstratos, posto que não existe na lei que regulamenta esse instituto – LSA – qualquer menção ou restrição
quanto as causas de emissão das debêntures, que na maioria das vezes, é o empréstimo, mas podem ser
várias[3].

José Edwaldo Tavares Borba sustenta e fundamenta essa tese:
 
Na lei brasileira atual, entretanto, nenhuma referência se faz ao mútuo ou empréstimo, de modo que a debênture
ganhou, em nosso sistema, muito mais claramente, o sentido de um título de crédito abstrato. A empresa, ao
emitir uma série de debêntures, simplesmente cria papéis. Esses papéis, no comum dos casos, atuarão como um
processo de obtenção de empréstimo junto ao público. Todavia, qualquer outra causa legalmente admissível
poderá fundamentar a sua colocação. Uma mesma série poderá inclusive ter a sua colocação motivada por
negócios jurídicos diversificados, destinando-se uma parte da série a uma efetiva captação de recursos para a
sociedade (mútuo), outra parte a garantir obrigações da empresa e, ainda, uma terceira parte à efetivação de
doação a uma fundação de empregados. Dessa mesma série ainda poderia restar um saldo em carteira para
qualquer eventualidade futura. (2005, p. 20)

 
No entanto, após emitidas e colocadas em circulação, as debêntures estarão sempre vinculadas à

escritura de emissão, podendo, inclusive, como anteriormente já afirmado, serem modificadas as condições
do negócio jurídico celebrado entre debenturistas e companhia emissora. Modificadas as condições do
negócio jurídico, será feito um aditamento à escritura de emissão anteriormente elaborada, e, a partir de
então, os efeitos dessas modificações se estenderão a todos os debenturistas já detentores dos títulos e
também àqueles que venham a adquiri-los posteriormente. Estes, por sua vez, não poderão se opor às
alterações realizadas, posto que para serem válidas e eficazes já terão sido aprovadas pela assembleia de
debenturistas.

Ademais, a unicidade do negócio jurídico firmado (a debênture representa uma fração do contrato
de mútuo), também acaba por tornar as debêntures títulos causais, posto que o vencimento antecipado de
uma debênture implica o vencimento antecipado das demais debêntures da mesma série e emissão.

Inexiste, ainda, a possibilidade de resgate antecipado ou amortização de uma ou de parte das
debêntures da mesma série e emissão, por mero arbítrio da sociedade. Para que essas operações se realizem
validamente, é preciso que a companhia faça um sorteio, evitando dar tratamento desigual a debenturistas de
títulos da mesma emissão e série.

Finalmente, cumpre mencionar, outrossim, que o próprio direito de ação dos debenturistas muitas
vezes é limitado e vinculado ao negócio jurídico realizado. O artigo 68, §3º da Lei n. 6.404/76, enumera os
casos em que o direito de ação deixa de ser do debenturistas individualmente considerados, passando a ser
do agente fiduciário, que promoverá a ação em nome de todos aqueles que adquiriram os títulos de mesma
emissão e série.

 
Não assiste à debênture, portanto, no âmbito da teoria geral dos títulos de crédito, autonomia e literalidade,
sendo que entre nós está também descaracterizada a cartularidade, por força da obrigatoriedade da forma
nominativa e do uso uniforme dos títulos nominativos escriturais. (CARVALHOSA, 2002, p. 577)

 
Pode-se concluir, portanto, não serem as debêntures títulos de crédito próprios, posto que não estão

presentes todos os requisitos necessários para que esse documento seja considerado como tal. Entretanto,
por representarem um crédito de seus titulares contra a sociedade, as debêntures são consideradas títulos de
crédito impróprios.
 

São as debêntures títulos imperfeitos, a que falta o requisito da literalidade, na medida em que a sua criação
vincula-se à deliberação da assembléia geral ou do conselho de administração, em se tratando de debêntures
simples (art. 59) e a eficácia da deliberação, à lavratura da escritura de emissão que reproduz as cláusulas do
empréstimo (art. 61). É nessa escritura, anterior e extra-título, que constam os direitos conferidos pelas
debêntures, e assim suas garantias e demais cláusulas e condições, inclusive os requisitos formais de eficácia de
futuras alterações quanto aos prazos e condições de sua exigibilidade (art. 71). (CARVALHOSA, 2002, p. 576)
 
 
 

3        DOS JUROS
 
 
3.1 Pagamento de juros aos debenturistas
 

 
A emissão de debêntures representa a tomada de recurso pela companhia emissora junto a terceiros.

Considera-se ainda que as debêntures consistem em títulos de renda fixa. Portanto, deveria ser sempre
oferecida, como remuneração do capital tomado, uma taxa de juros fixos ou variáveis.

No entanto, o artigo 56 da LSA tratou o pagamento de juros pela emitente como faculdade e não
obrigatoriedade por parte do tomador. Alguns autores criticam essa faculdade atribuída por lei. Entendem
que os juros são inerentes à debênture, por ser essa um título de dívida. É o caso de Assis Tavares e
Modesto Carvalhosa.

 
Relativamente ao recebimento dos juros, este direito é um direito próprio dos credores de capitais mutuados,
sendo mesmo, na essência, a causa da obrigação, uma vez que o que leva o obrigacionista a emprestar os seus
capitais é a recepção de um juro. (TAVARES, [1977?], p. 219)
 
Fica então reafirmado o princípio da onerosidade e comercialidade da debênture, que não poderá deixar de
oferecer vantagem pecuniária, compativelmente remuneratória do capital mutuado. (CARVALHOSA, 2002, p.
647)
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Os juros constituem, como referido, a forma necessária de remuneração dos recursos emprestados pelos
debenturistas à companhia. Sendo a remuneração própria do capital mutuado, os juros serão sempre devidos.
Assim, mesmo na hipótese de os juros não serem convencionados, seriam eles, de qualquer forma, exigíveis, na
presunção legal de terem as partes anuído no prevalecimento da taxa máxima permitida pela lei de usura, ou
seja, o dobro da taxa legal: 12% ao ano.  (CARVALHOSA, 2002, p. 649)

 
Contudo, mesmo tendo o legislador tratado o pagamento de juros aos debenturistas como uma

faculdade da companhia emissora, dificilmente os títulos emitidos conseguiriam ter aceitabilidade no mercado
se não oferecessem essa forma remuneratória.

A taxa de juros pode corresponder a um percentual fixo ou variável. Sendo a taxa de juros fixa, o
debenturista perceberá o percentual definido, ex. 10% a.a., durante todo o período de validade do título.

Sendo a taxa de juros variável, “esta poderá fundar-se em um sistema de apuração qualquer, cuja
divulgação se proceda de forma regular e confiável.” (BORBA, 2005, p. 47). Como exemplo de taxa de
juros variável, pode-se citar a TR (taxa média de captação dos bancos), a DI (taxa média dos depósitos
interfinanceiros de um dia, extra-grupo, calculada e divulgada pela CETIP), a TJLP (taxa de longo prazo) e a
SELIC (taxa média dos financiamentos diários, com lastro em títulos federais, apurados pelo Sistema
Nacional de Liquidação e Custódia).

A Comissão de Valores Mobiliários e o Banco Central do Brasil expediram a Decisão-Conjunta n.
13, de 14 de março de 2003, determinando que para as emissões públicas de debêntures somente poderão ser
utilizadas como remuneração taxas de juros prefixadas ou TR – Taxa Referencial -, TBF – Taxa Básica
Financeira -, ou taxas flutuantes na forma admitida pela Resolução n. 1.143, de 26 de junho de 1986, desde
que a taxa seja regularmente calculada, de conhecimento público e baseada em operações contratadas a taxas
de mercado prefixadas, com prazo não inferior ao período de reajuste estipulado contratualmente.

Na mesma Decisão-Conjunta a adoção da TBF é limitada às sociedades de arrendamento mercantil
e às companhias hipotecárias.

Já as debêntures submetidas a registro simplificado, nos termos da IN n. 404/2004 da CVM,
poderão ter como rendimento juros prefixados, juros variáveis calculados de acordo com a DI, com cláusula
de correção pela variação cambial ou IGP-M, ambos acrescidos de taxa de juros (Anexos II, III e IV, da IN
404/2004).

É comum haver previsão de cláusula de taxa de juros variável acrescida de um determinado spread
que acresceria à taxa do índice escolhido, por exemplo, DI + 1,9% ao ano. (BORBA, 2005)

A escolha da taxa de juros que será praticada por ocasião da emissão de debêntures irá variar muito
de acordo com as necessidades e conveniências da companhia emissora, da aceitabilidade do mercado, do
ramo das atividades desenvolvidas pela emitente, da classificação de risco obtida pela companhia emissora,
dentre outros.

É importante, ainda, analisar se o limite legal do Decreto n. 22.626, de 07 de abril de 1933, também
conhecido como Lei de Usura, que limita a cobrança da taxa de juros em o dobro da taxa legal, se aplica às
debêntures. Essa taxa legal é fixada pela Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, por seus artigos 591 c.c/
406.

O artigo 406 do compêndio legal mencionado determina que, em caso de omissão, será aplicada
taxa de juros de mora equivalente à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento dos impostos
devidos à Fazenda Nacional.

O artigo 591, do Código Civil vigente, por sua vez, estabelece que nos contratos de mútuo,
celebrados entre sociedades não financeiras, o limite da taxa de juros remuneratórios não poderá ser superior
à taxa fixada pelo artigo 406 do mesmo código, sendo permitida a capitalização anual.

O negócio representado pela emissão de debêntures não é suficiente para equiparar as companhias
emitentes às instituições financeiras, sujeitas aos limites de juros estipulados pelo Conselho Monetário
Nacional e não pelo Código Civil e pela Lei de Usura. Diante disso não pode ser aplicada a Súmula 596 do
STF ao caso, portanto, estariam obrigadas as companhias emissoras a respeitar o limite legal previsto no
Decreto n. 22.626/33 e no Código Civil.

A questão, todavia, não é pacífica na doutrina. Autores como Osmar Brina Corrêa-Lima e José
Edwaldo Tavares Borba entendem ser aplicáveis os limites estabelecidos pelo Decreto em menção e no
Código Civil. Autores como Modesto Carvalhosa, por sua vez, criticam esse entendimento e afirmam que,
enquanto não for regulamentado o parágrafo terceiro do art. 192 da Constituição Federal, não se poderia
falar na aplicação dessa limitação. Esse parágrafo acabou sendo revogado pela Emenda Constitucional n. 40,
de 29 de maio de 2003.

Diz o autor:
 
Discute-se se a lei de usura prevalece na remuneração do capital debenturístico, conforme decidiu o Tribunal de
Justiça de São Paulo, na Apelação Civil n. 289.991, de 28 de junho de 1979, que decretou o limite constante no
art. 1º do Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933. Esse entendimento exclui as debêntures da disciplina dos
juros adotada pelo Conselho Monetário Nacional, com fundamento na Lei n. 4.595, de 1964, a qual, pelos
termos da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, derrogou as disposições da Lei de Usura relativamente ao
Sistema Financeiro Nacional. A decisão judicial citada recebe críticas da doutrina. (CARVALHOSA, 2002, p.
649)
E, com efeito, embora a Constituição vigente tenha já quase quatorze anos, até agora não se editou a lei
complementar regulamentando o §3º do seu art. 192, que limita as taxas de juros reais a 12% ao ano. Por repelir
à consciência banqueira nacional, tem-se certeza de que jamais será regulamentado em lei esse preceito
constitucional, que, na versão original, era auto-aplicável, mas que, no apagar das luzes da Constituição, foi
vinculado à edição de lei complementar. O que ocorrerá certamente será a suspensão do §3º do art. 192, dentro
das emendas que continuamente se vêm fazendo à Constituição de 1988.
Enquanto perdurar o impasse legislativo não se podem discriminar as debêntures em matéria de juros, que
devem manter-se competitivos no festival de taxas que são praticadas no país. (CARVALHOSA, 2002, p. 650)

 
A aplicação do limite legal às demais sociedades não financeiras é tema que gera inúmeras polêmicas

entre os estudiosos do direito ainda nos dias de hoje. No entanto, a interpretação feita pelos autores que
defendem ser aplicável às debêntures o limite das taxas de juros fixado pelo Decreto n. 22.626/33 e pelo
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Código Civil vigente parece ser a mais acertada. Nem por isso, as críticas feitas por Modesto Carvalhosa
acima mencionadas deixam de ser pertinentes.
 
 
3.2  A interpretação do art. 591 c.c/ art. 406 do Código Civil vigente
 
 

Concluído ser aplicável às debêntures os limites da taxa de juros prevista no Código Civil vigente,
importante, ainda, verificar qual o limite imposto pela legislação em comento.

Dispõem os artigos 591 e 406 do Código Civil vigente:

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução,
não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando
provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento
de impostos devidos à Fazenda Nacional.

 
Observe-se que o artigo 591 do Código Civil acima transcrito, ao definir o limite da taxa de juros

remuneratórios aplicável aos contratos de mútuo, determina que essa taxa não poderá ser superior à fixada
pelo artigo 406 do mesmo compêndio legal. Este artigo, por sua vez, determina que os juros serão fixados de
acordo com a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

O artigo 161, §1º do Código Tributário Nacional, determina que os juros de mora não poderão
superar à taxa de 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano, salvo se houver disposição diversa em outra legislação
em vigor.

É sabido, no entanto, que, com o advento da Lei n. 9.065/95, passou-se a ser determinada a
utilização da SELIC como taxa de juros a ser aplicada à mora dos tributos federais. Outras legislações – Lei
n. 9.250/95, 9.430/96 e 10.522/02 - vieram a ser publicadas posteriormente, confirmando o uso da taxa
SELIC em casos semelhantes. O emprego dessa taxa hoje à mora dos tributos federais já é aceita e declarada
legal e constitucional, de forma pacificada, por meio de inúmeras decisões dos tribunais superiores nesse
sentido.

Ocorre, entretanto, que vários autores especialistas em Direito Civil e Direito Empresarial
consideram que o artigo 406 do Código Civil faz remissão ao §1º do art. 161 do CTN e não à SELIC.
Sustentam esses autores que a aplicação da taxa de juros mencionada no Código Tributário Nacional seria a
interpretação mais correta do disposto no art. 406. Inúmeras são as razões em que se apóia essa tese.

A primeira delas faz remissão ao próprio conceito da taxa SELIC. Essa “é a taxa média dos
financiamentos diários, com lastro em títulos federais, apurados no Sistema Especial de Liquidação e
Custódia.” (CANÇADO; DE LIMA, 2003, p. 48). A SELIC é, portanto, o preço do dinheiro que o Banco
Central do Brasil dá aos bancos. E essa formação do preço implica na verificação de uma série de variantes,
dentre as quais pode citar-se: a inflação, nível de atividade, evolução dos agregados, finanças públicas,
balanço de pagamentos, ambientes do mercado interno e externo, avaliação das tendências da inflação, etc.

Conforme se percebe através da definição da taxa SELIC, ela não é uma taxa de juros calculada
para inibir a mora do pagamento de tributos federais, tão somente. Ela irá considerar uma série de outras
variantes, como a correção monetária e a liquidez do mercado financeiro, para ser definida. E assim sendo, a
sua aplicação como juros de mora ou juros remuneratórios em contratos firmados entre pessoas não
financeiras não seria adequada.

Defendem os adeptos da aplicação do disposto no §1º do art. 161 do CTN que, como a taxa SELIC
é uma taxa variável e definida pelo COPOM – Comitê de Política Monetária -, ou seja, por órgão
administrativo e não por definição de lei, sua aplicação aos contratos firmados entre pessoas não financeiras
implicaria em uma enorme insegurança jurídica e desequilíbrio nas relações obrigacionais. Afinal, as partes
contratantes não saberiam ao certo o que teriam de pagar – mutuários – e o que teriam efetivamente que
receber – mutuantes – ao final do contrato de mútuo firmado entre elas.

Dizem, ainda, que a aplicação da taxa SELIC é incompatível com a redação do art. 591 do Código
Civil, que permite apenas a capitalização anual de juros. Determinação essa que não seria atendida pela
aplicação da SELIC, variável e capitalizada em periodicidade menor.

Finalmente sustentam que o projeto do Código Civil de 2002 foi elaborado quando ainda vigorava o
limite de cobrança de juros de 12% ao ano imposto por força do disposto no §3º do art. 192 da Constituição
Federal de 1988 e que, portanto, a redação do §1º do art. 161 do CTN seria a que melhor se adequa aos
ditames constitucionais e à vontade do legislador.

 Nesse sentido foi a orientação extraída pelo Enunciado n. 20, formulado na II Jornada de Direito
Civil, organizada pelo Conselho de Justiça Federal. Diz o enunciado:

Enunciado 20 da II Jornada de Direito Civil CJF 09/02: Art. 406: a taxa de juros moratórios a que se refere o
art. 406 é a do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, ou seja, 1% (um por cento) ao mês.

A utilização da taxa SELIC como índice de apuração dos juros legais não é juridicamente segura, porque impede
o prévio conhecimento dos juros; não é operacional, porque seu uso será inviável sempre que se calcularem
somente juros ou somente correção monetária; é incompatível com a regra do art. 591 do novo Código Civil,
que permite apenas a capitalização anual dos juros, e pode ser incompatível com o art. 192, § 3º, da
Constituição Federal, se resultarem juros reais superiores a 12% (doze por cento) ao ano.
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A corrente que defende ser a SELIC a taxa de juros aplicável, extraída da redação do artigo 406 do
Código Civil fundamenta-se nos argumentos de que:

 
a)  o §1º, do art. 161 do CTN diz ser a taxa de juros de 1% ao mês desde que a lei não disponha de
modo diverso; A lei n. 9.065/95 diz ser a SELIC a taxa de juros aplicável à mora dos tributos
federais;
b)  a utilização da taxa SELIC foi confirmada e declarada constitucional pelo Supremo Tribunal
Federal;
c)  o limite de juros disposto pelo §3º do art. 192 da Constituição Federal é de eficácia limitada, já
tendo a matéria sido, inclusive sumulada pelo STF - súmula 648 -;
d)  apesar da SELIC englobar juros e correção monetária não se verifica o bis in idem, posto que sua
aplicação é condicionada a não incidência de outro índice de correção monetária.

 
Muito embora pareça ser a primeira corrente doutrinária a mais correta, existindo jurisprudência que

a confirme, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido no sentido ser a SELIC a taxa de juros aplicável,
conforme determinação do artigo 406 do Código Civil. Nesse sentido, destaca-se a decisão proferida em 08
de setembro de 2008 pela Corte Especial do STJ no julgamento do ERESP n. 727842/SP:

 
(... )
Mas outra linha de entendimento, segundo a qual a taxa de juros legais, atualmente, é calculada pela SELIC,
pelos seguintes fundamentos: a) o art. 406 do CC, ao remeter à “taxa que estiver em vigor”, expressa a opção do
legislador em adotar uma taxa de juros variável, que poderá ser modificada de tempos em tempos, já que
aplicável a vigente em cada momento; b) o CTN, em seu art. 161, §1º, dispõe que a taxa de juros será de 1% a,
“se a lei não dispuser de modo diverso”, o que caracteriza uma norma supletiva, que pode ser afastada por lei
ordinária; c) o art. 13 da Lei 9.065/95, fazendo referência ao art. 84 da Lei 8.981/95, estabeleceu que nos casos
de mora no pagamento de tributos arrecadados pela SRF serão acrescidos juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC; d) a utilização da taxa SELIC como juros de mora em
matéria tributária foi confirmada em outras normas, tais como os arts. 39, §4º, da Lei 9.250/95 (repetição ou
compensação de tributos), 61, §3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02; e) o STJ tem aplicado a SELIC em
demandas tributárias, não repurtando-a inconstitucional; f) conforme o entendimento do STF na ADIn 4-DF, a
expressão “Juros reais” contida no já revogado art. 192, §3º, da CF, é de eficácia limitada, não havendo que se
falar, portanto, em vedação constitucional à previsão de juros superiores a 12% ao ano; g) apesar de a SELIC
englobar juros moratórios e correção monetária, não se verifica bis in idem, pois sua aplicação é condicionada à
não-incidência de quaisquer outros índices de atualização.
(...)
No meu entender, esse último posicionamento é o que melhor se ajusta ao disposto no art. 406 do CC, tendo em
vista que é a SELIC a taxa aplicável à mora relativa aos débitos com a Fazenda Nacional. É o que dispõem os
arts. 13 da Lei 6.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, §4º, da Lei 9.250/95, 61, §3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei
10.522/02. Ademais, a jurisprudência prevalente no âmbito da 1ª Seção firmou-se no sentido da legitimação da
aplicação da taxa SELIC sobre os créditos do contribuinte em sede de compensação ou restituição de tributos,
bem como, por razões de isonomia, sobre os débitos para com a Fazenda Nacional. (...) Assim, a partir da
entrada em vigor do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem ser calculados com base na taxa SELIC.
(STJ, Corte Especial, EREsp n. 727.842/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
20.11.2008)
  

 
4    CONCLUSÃO
 
 

Realizado o estudo sobre a natureza jurídica do contrato firmado entre a companhia emissora e
debenturistas, bem como a natureza jurídica do título emitido em decorrência do negócio em menção,
concluiu-se ser o primeiro um contrato de mútuo especial e as debêntures títulos de crédito impróprios.

Estabelecida a natureza do negócio jurídico realizado entre sociedade emitente e debenturistas,
verificou-se que, por não serem as primeiras comparadas às instituições financeiras, aplicam-se a elas o limite
da taxa de juros estabelecida pelo Código Civil de 2002, especificamente o disposto em seus artigos 591 c.c/
art. 406.

Finalmente, constatou-se que existe grande divergência doutrinária acerca do limite da taxa de juros
mencionada pelo art. 406 do Código Civil. Muitos autores entendem que a interpretação correta do artigo
em menção se reporta ao limite estabelecido pelo §1° do art. 161 do CNT. Outros entendem que o art. 406
do compêndio legal em menção se reporta à taxa SELIC, aplicada à mora dos tributos devidos à Fazenda
Nacional.

Muito embora o entendimento doutrinário e da jurisprudência extraída dos Tribujais de Justiça e
Tribunais Regionais Federais do país acerca do tema continue sendo divergente e amplamente debatido, a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça julgou em setembro de 2008 recurso especial determinando
ser a SELIC o limite de cobrança da taxa de juros ao qual se refere o artigo 406 do Código Civil.
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[1] Mesmo no caso das “debêntures perpétuas”, cuja restituição do valor transferido à companhia depende da ocorrência de
determinada condição, e no caso das debêntures conversíveis em ações, em que a liquidação da obrigação pode se dar mediante a
entrega de ações da companhia, por opção do credor, em substituição ao dinheiro emprestado; não se verifica presente a álea como
elemento essencial ao contrato.
[2] LACERDA TEIXEIRA, Egberto; TAVARES GUERREIRO, José Alexandre. Das sociedades anônimas no direito Brasileiro. São
Paulo: Byshatsky, 1979. v. 1. p. 362.
[3] As discorrer sobre o tema Trajano de Miranda Valverde esclarece que apesar das debêntures normalmente representarem
empréstimos feitos em dinheiro à companhia emissora, é admitida “a criação destes títulos com o objetivo de dá-los em caução ou
penhor, ou em pagamento de dívidas do subscritor ou emissor, ou mesmo de terceiros.” (1953, p. 157)
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A LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NO DIREITO
BRASILEIRO

THE LIMITATION OF RESPONSIBILITY OF THE INDIVIDUAL ENTREPRENEUR IN THE
BRAZILIAN LAW

Giovani Magalhães Martins Filho

RESUMO
busca-se, com o presente tema, evidenciar as possibilidades de unipessoalidades com limitação de
responsabilidade já reconhecidas no direito brasileiro, em face da teoria da preservação da empresa,
ressaltando-se as estruturas possíveis de reconhecimento da limitação de responsabilidade do empresário
individual no direito brasileiro, demonstrando, ao final, que a separação patrimonial do empresário, para fins
de responsabilidade, afigura-se constitucional.
PALAVRAS-CHAVES: Responsabilidade Limitada. Empresário individual. Constitucionalidade. Sociedade
unipessoal. Constitucionalidade.

ABSTRACT
one searchs, with the present subject, to evidence the possibilities of unipersonality with recognized limitation
of responsibility already in the Brazilian law, in face of the theory of the preservation of the firm, standing out
themselves the possible structures of recognition of the limitation of responsibility of the individual
entrepreneur in the Brazilian law, demonstrating, to the end, that the patrimonial separation of the
entrepreneur, for responsibility ends, is figured constitutional.
KEYWORDS: Limited responsibility. Individual entrepreneur. Constitutionality. Unipersonal society.
Constitutionality.

INTRODUÇÃO

O objetivo do presente articulado é analisar as estruturas de limitação de responsabilidade do empresário
individual, a fim de se evidenciar a constitucionalidade de inserção do aludido instituto no direito brasileiro.
Com efeito, é cabível afirmar que o tema da "limitação de responsabilidade do empresário individual" tem
sido discutido em sede de direito comparado. No Brasil, inclusive, muito já se discutiu sobre o tema,
voltando a constar na pauta de discussão, após a aprovação do Código Civil de 2002.

Percebem-se, do ponto de vista geral, duas formas de limitação de responsabilidade: a forma societária e a
forma não-societária. Quanto ao modelo societário, utiliza-se da chamada sociedade unipessoal. De outro
lado, reconhecem-se pelo menos três estruturas, na forma não-societária, possíveis: a empresa individual de
responsabilidade limitada, o estabelecimento individual de responsabilidade limitada e o empresário
individual de responsabilidade limitada.

Essa distinção de tratamento é percebida quando comparados os ordenamentos jurídicos dos países da
América Latina e da Europa. A esse respeito, ressalta Calixto Salomão Filho (1995, p. 9-11):

Na América Latina essa desconfiança se mantém. Poucas são as legislações que a reconhecem. Os poucos
ordenamentos em que se reconhece a limitação de responsabilidade do comerciante individual optam pela
forma não-societária, da empresa individual de responsabilidade limitada.

[...]

O mesmo não ocorre na Comunidade Econômica Européia. A recente XII Diretiva Comunitária em matéria
societária generalizou o reconhecimento da sociedade unipessoal com responsabilidade limitada no ambiente
europeu. Reconhecimento que já se vinha impondo na Europa antes da diretiva. Com efeito, a Alemanha, a
França, a Bélgica, a Holanda e a Dinamarca já reconheciam expressamente a sociedade unipessoal com
responsabilidade limitada antes da existência da diretiva.

Esta, portanto, é a perspectiva inicial que se tem. De uma mera curiosidade teórica, passando da regulação
inicial em Liechtenstein ao reconhecimento positivo em diversos países que não tenham a alcunha de paraíso
fiscal como aquele, propõe-se aqui a discutir e a analisar a possibilidade de se instituir no direito brasileiro a
limitação de responsabilidade do empresário individual.

1 O panorama atual

Ao contrário do que pode parecer, o direito brasileiro já reconhece, há algum tempo, estruturas de limitação
de responsabilidade de uma só pessoa, quebrando, assim, o paradigma da responsabilidade ilimitada dos
agentes econômicos. Com efeito, a Lei nº 6.404/76, que dispõe sobre as sociedades por ações, regula a
figura da Subsidiária Integral no seu art. 251, que a define como sendo a sociedade por ações que, mediante
escritura pública, é constituída com acionista único, desde que seja sociedade brasileira. Além disso, o art.
206, I, "d", da referida Lei, regula a unipessoalidade superveniente da sociedade, cabendo ressaltar que, caso
a sociedade tenha se reduzido a um único acionista, a pluralidade de sócios deve ser recomposta até a
Assembleia Geral Ordinária seguinte, sob pena de dissolução da companhia. Some-se a tais hipóteses a
continuidade da empresa por incapaz, com limitação de responsabilidade, prevista no art. 974 do Código
Civil de 2002, além do regramento legal da unipessoalidade temporária da sociedade, no art. 1.033, IV, do
mesmo Código, antes permitido apenas jurisprudencialmente.
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A subsidiária integral é uma sociedade anônima que tem por característica o fato de ser unipessoal e ter, por
único sócio, sociedade nacional. Reconhece-se, portanto, desde 1976, no direito brasileiro, a possibilidade de
se ter sociedade com apenas um sócio em seu quadro social. Sobre a Subsidiária Integral, leciona Rachel
Sztajn (1989, p. 86):

A subsidiária integral definida no art. 251 da Lei n. 6.404/76 indica uma forma de separação patrimonial com
limitação de responsabilidade que pode ser utilizada por qualquer sociedade, mas não por pessoas naturais;
que se trata de separação patrimonial e não de verdadeira reunião de esforços e recursos não há dúvida, pois
o texto do art. 251 já citado trata da constituição, mediante escritura pública, de companhia que tem como
único acionista sociedade brasileira.

É relevante, portanto, o entendimento a que chegou o legislador brasileiro, já de longa data, colocando-se,
portanto, em posição de destaque entre os países que reconheceram a possibilidade da existência de
sociedade com um único acionista. Fran Martins (1985, p. 296), após fazer referida constatação, esclarece:

Na verdade, desde longos anos os estudiosos do direito comercial se preocupam em encontrar uma solução
para a limitação de responsabilidade do comerciante individual, o que levaria, em última conseqüência, ao
reconhecimento da sociedade anônima com um único acionista, visto como nessas sociedades a
responsabilidade dos sócios é sempre limitada e, se todas as ações pertencem a uma só pessoa,
conseqüentemente essa pessoa teria limitada sua responsabilidade, como proprietário da totalidade das ações
da sociedade, o que dá resultado idêntico ao que obteria um comerciante individual que limitasse sua
responsabilidade.

Percebem-se duas possibilidades de constituição de Subsidiária Integral. Há a constituição originária, em
que, mediante escritura pública, separa-se o patrimônio da sociedade que figurará como acionista da
Subsidiária Integral, visando a compor o patrimônio da sociedade a constituir. A outra possibilidade ocorre
mediante a incorporação de ações. Com efeito, na medida em que uma sociedade nacional venha a adquirir
todas as ações do capital social de outra sociedade, incorporando-as ao seu patrimônio, poder-se-á converter
a sociedade emissora das ações em Subsidiária Integral da sociedade titular destas, nos termos do art. 252 da
Lei nº 6.404/76.

No que pertine, ainda, à Subsidiária Integral, é forçoso esclarecer que não há regra sobre a responsabilidade,
afirmando Calixto Salomão Filho (1995, p. 188):

[...] existem apenas três artigos: um, prevendo a existência e constituição (art. 251); outro, sua constituição
através de incorporação de ações (art. 252) e o último prevendo os direitos dos antigos acionistas da
sociedade incorporada caso essa sociedade resolva admitir novos acionistas (art. 253).

Apesar de inexistir regra expressa sobre a responsabilidade da Subsidiária Integral, não se pode deixar de
notar que se trata de uma sociedade por ações. Dessa forma, é cabível ressaltar a responsabilidade limitada
da Subsidiária Integral, ou seja, a sociedade, única acionista da Subsidiária Integral, responde apenas pelo
valor das ações subscritas, não podendo ter bens do seu patrimônio expostos à constrição judicial em face de
negócios ou relações jurídicas travadas perante a Subsidiária Integral. Assim, pode-se dizer que desde 1976,
o direito brasileiro reconhece uma forma de limitação de responsabilidade de uma só pessoa que se dedique a
atividades econômicas dirigidas a mercados, outrora chamadas de mercantis, hoje empresariais.

A unipessoalidade, no caso da Subsidiária Integral, não é meramente aparente. Deve-se destacar, como já
visto, que uma das decorrências da personificação das sociedades é o fato de elas terem existência autônoma
e, portanto, personalidade distinta da dos sócios que a compõem. Com efeito, sabendo-se que o seu único
acionista é uma sociedade, segundo a definição do referido art. 251, não estaria afastado o dogma da
necessária coletividade para se ter sociedade. Nesse sentido, ensina Wilges Ariana Bruscato (2005, p. 303-
304):

A reunião de pessoas em torno de um mesmo objetivo, seja em forma de associação, fundação ou sociedade,
merece ser considerada um ente, distinto das pessoas de seus integrantes, porque há um traço fundamental
em sua composição: a vontade do ente, que é a somatória das vontades individuais de seus membros. A
nosso ver, a coletividade é essencial na personalização.

Por esse motivo, é que sendo coerente com esse raciocínio, é possível se admitir a sociedade unipessoal
quando o único titular das cotas ou ações for uma sociedade: o princípio da pluralidade - que materializa a
necessária coletividade - está atendido, ainda que de modo indireto.

A outra modalidade reconhecida de limitação de responsabilidade, ainda na vertente societária, é a chamada
unipessoalidade temporária superveniente. Vale ressaltar, por oportuno, que afora a já citada Subsidiária
Integral, o direito brasileiro não reconhece a possibilidade de sociedade unipessoal ab initio, pois se deve ter
o mínimo legal de duas pessoas, na condição de sócio. Entretanto, resta reconhecido às sociedades o direito
de não serem dissolvidas, acaso tenham o seu quadro societário reduzido a apenas um sócio se, no prazo
legal, a pluralidade de sócios vier a ser recomposta. Admitindo a hipótese da ulterior recomposição, tem-se
que, pelo período legal determinado, a sociedade, em sendo anônima ou limitada, funcionará com apenas um
sócio, de responsabilidade limitada.

Sob os auspícios do Código Comercial de 1850, sempre que a sociedade reduzisse seu quadro societário a
um sócio, a sociedade deveria ser considerada dissolvida de pleno direito. A partir do momento em que as
empresas economicamente viáveis passaram a ter que ser preservadas, por serem o locus onde o Estado
arrecada tributos, onde os trabalhadores auferem rendas para a própria manutenção e onde os consumidores
buscam produtos e serviços para satisfazer as próprias necessidades, precisou-se garantir a permanência da
personalidade da sociedade que teve reduzido o seu quadro societário a um sócio, mas que desenvolvesse
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atividades economicamente viáveis. No início, utilizava-se do regramento previsto na Lei nº 6.404/76, por
analogia, aplicável aos demais tipos societários. Com o advento do Código Civil, em 2002, agora há
regramento legal para todos os tipos societários. O previsto na Lei nº 6.404/76, para as sociedades por
ações; o previsto no Código Civil, para as sociedades contratuais.

Por este fato é que se, no prazo estipulado, for recomposto o número mínimo de sócios, a sociedade
continuará perpetuamente em funcionamento regular, estando regular, também, no período em que se
manteve com apenas um sócio. O prazo é o da realização da Assembleia Geral Ordinária do ano seguinte
para as sociedades por ações e de 180 dias para as demais sociedades. Para a sociedade por ações, o prazo é
contado a partir da verificação da concentração de ações sob a titularidade de um único acionista, na
assembléia geral ordinária da companhia. Para as demais sociedades, o prazo deve ser contado a partir da
data do arquivamento da alteração do ato constitutivo que indicar a existência de apenas uma pessoa como
membro componente do quadro societário.

Sobre a questão da unipessoalidade temporária superveniente, ressalta Luiz Antonio Soares Hentz (2003, p.
180):

Diz-se modernamente da necessidade de preservação da empresa, o que, na visão de Peixoto implica em se
procurar evitar, a todo custo, a dissolução da sociedade, 'permitindo sua continuação por um determinado
período, independente da existência da coletividade' [...]

No mesmo sentido, leciona Sérgio Campinho (2005, p. 57-58):

As sociedades unipessoais temporárias (Código Civil, artigo 1.033, IV e Lei nº 6.404/76, artigo 206, I, d)
não emergem como uma exceção, porquanto em não sendo reconstituído número mínimo legal de dois
sócios no prazo previsto em lei, a sociedade estará dissolvida de pleno direito. A sobrevida que se concede à
pessoa jurídica tem inspiração na preservação da empresa por ela desenvolvida.

Não é diferente a lição advinda de Marlon Tomazette (2003, p. 196-197), como se vê, apesar de tratar
especificamente sobre as sociedades reguladas pelo Código Civil de 2002:

Nesses casos, desde o fato não se poderia falar em contrato, na medida em que não há duas partes. Todavia,
tendo em vista o princípio da preservação da empresa a sociedade não se dissolve de imediato.

A legislação brasileira admite a unipessoalidade temporária, assegurando um prazo de 180 dias para a
reconstituição da pluralidade de sócios, o que não implica em um novo contrato, tendo em vista a natureza
aberta do contrato plurilateral. Não havendo a reconstituição da pluralidade de sócios, a sociedade entra de
pleno direito em processo de dissolução, podendo haver a continuação da atividade individualmente, mas não
por meio daquela sociedade.

Além das duas formas societárias de limitação de responsabilidade, já reguladas, inclusive, pela Lei nº
6.404/76, em termos de direito brasileiro, o Código Civil inova, ainda que timidamente, a matéria regulando
uma possibilidade de limitação de responsabilidade no formato não-societário, diante de incapacidade
superveniente ou de transmissão causa mortis para um incapaz, no seu art. 974, prevendo:

Art. 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes
exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança.

§1º Nos casos deste artigo, precederá autorização judicial, após o exame das circunstâncias e dos riscos da
empresa, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos
os pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por
terceiros.

§2º Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía, ao tempo da sucessão ou
da interdição, desde que estranhos ao acervo daquela, devendo tais fatos constar do alvará que conceder a
autorização.

Vê-se, portanto, que a continuidade da empresa por incapaz, ainda que por incapacidade superveniente, ou
mesmo diante de sucessão causa mortis, dar-se-á mediante limitação de responsabilidade. Entretanto, tal
continuidade está condicionada à prévia autorização judicial. Sobre tal dispositivo, comenta Priscila M. P.
Corrêa da Fonseca (2008, p. 114):

[...] contempla o novo Código Civil, desse modo, significativa alteração acerca da responsabilidade do sócio
ou do empresário individual. Com efeito, se prosseguir o incapaz como empresário individual, não
responderá ele ilimitadamente pelas obrigações que contrair, dada a exceção albergada pelo §2º, ora
examinado. Ou seja, os bens que já possuía ao tempo da sucessão manter-se-ão estranhos ao acervo social e
permanecerão fora do alcance dos eventuais credores [...]

Sérgio Campinho (2005, p. 22), após ressaltar que se trata de qualquer incapaz, como os menores não
emancipados, e não apenas os interditos, assevera:

Com o intuito de preservar o patrimônio do incapaz, o Código põe a salvo dos resultados da empresa os
bens por ele já titulados ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo utilizado para
o exercício da atividade econômica, o que deverá constar do alvará de autorização. Tais bens, portanto,
ficam imunes à ação dos eventuais credores.

Como se percebe, o art. 974 do Código Civil, após autorização judicial precedente, regula a limitação de
responsabilidade ao incapaz que continua o exercício de empresa. É forma não-societária, na medida em que
baseada no patrimônio anteriormente afetado ao exercício de atividade econômica. Vale dizer, o juiz deve
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verificar a conveniência do incapaz na continuação da empresa e, acaso positivo, mediante alvará
determinará a continuidade com limitação da responsabilidade. Como não ficam sujeitos ao resultado da
empresa os bens que o incapaz já possuía, ao tempo da sucessão ou da interdição, tem-se que apenas o
patrimônio afetado à atividade empresarial é que servirá de móvel para o seu exercício e para a satisfação
dos interesses de terceiros, sejam obrigações decorrentes de crédito, sejam de dano.

Ressalte-se a previsão do art. 978 do Código Civil de 2002, que, apesar de inovadora, apresenta, em si, um
contrassenso. Prevê mencionado dispositivo que "o empresário casado pode, sem necessidade de outorga
conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou
gravá-los de ônus real". A esse respeito, leciona Ricardo Fiuza (2002, p. 884) que o art. 978: "[...] veio a
consolidar o entendimento mais evoluído de que qualquer dos cônjuges pode, sem necessidade de outorga
uxória alienar ou gravar de ônus reais bens que integrem o patrimônio da empresa que cada um,
isoladamente, participe".

Priscila M. P. Corrêa da Fonseca (2008, p. 123-124), após mostrar as previsões do art. 978 em paralelo com
as previsões do art. 1647, comenta:

Ao assim estatuir [no art. 1647], o legislador objetivou, sem dúvida, proteger o patrimônio comum
constituído em casamentos celebrados sob regimes que permitam a sua formação.

Entendeu, contudo, o legislador, em contrapartida, que a observância de tal norma, no âmbito empresarial,
poderia implicar manifesta inconveniência para o prosseguimento da atividade desenvolvida pelo empresário,
podendo até, quiçá, obstaculizá-lo. O rigor da norma poderia determinar, ademais, a transferência, para o
recôndito do lar conjugal, da sede das decisões empresariais, o que se afigura, à evidência, inconcebível.

Assim, sempre que um dos cônjuges for empresário individual, poderá, independentemente da outorga
uxória, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis e pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou
direitos.

Observe-se, contudo, que o art. 978 não dispensa a outorga uxória nas hipóteses dos incisos III e IV do art.
1.647 [...]

Na mesma toada, discorrendo sobre o já aludido art. 978, destaca Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa
(2008, p. 257):

Assim sendo, tomando-se o texto do art. 978 do NCC, o patrimônio do empresário casado seria cindido por
sua própria vontade na constituição de sua empresa, a qual seria titular de um patrimônio separado, dentro
do patrimônio geral daquele. Esse patrimônio, constituído pelo estabelecimento comercial e por outros bens,
inclusive imóveis, seria responsável em caráter especial e exclusivo pelas dívidas da própria empresa, e não
por aquelas pessoais do empresário e de seu cônjuge.

Não obstante a presente inovação, que é digna de aplausos, por reconhecer do ponto de vista jurídico uma
realidade econômica, andou mal o legislador ao não ser explícito, no sentido de definir como deve ficar a
responsabilidade patrimonial do empresário individual. Com efeito, na medida em que o legislador reconhece
a independência do patrimônio da empresa, a ponto de o empresário individual ter a faculdade de aliená-lo
sem necessitar de outorga marital, deve o legislador ter reconhecido, também, a independência de
responsabilidade. Perdeu a oportunidade, portanto, de prever que pelos débitos empresariais deveria
responder apenas o patrimônio separado para o exercício de atividades empresárias.

Em termos de direito brasileiro, por fim, pode-se dizer que é reconhecida a limitação da responsabilidade do
empresário individual, na modalidade societária, diante da Subsidiária Integral e da Unipessoalidade
Temporária Superveniente. Além dessas, o Código Civil reconhece a limitação, na modalidade não-
societária, porém, de modo excepcional, ao incapaz que continua a empresa exercida por ele, antes da
interdição, ou por seus pais ou pelo autor da herança, antes da sucessão. Ressalte-se ademais que as
exceções que se têm hoje podem tranquilamente virar a regra devido ao fato de o legislador brasileiro já
reconhecer o patrimônio da empresa como distinto do patrimônio pessoal do empresário individual.

2 Estruturas possíveis

A partir da teoria poliédrica de Asquini, percebem-se três institutos distintos que, a par de formarem as
pilastras do Direito Empresarial, acaso trabalhados, podem dar ensejo a quatro estruturas possíveis de
regulamentação do instituto, ora em análise. Como visto, por perfil subjetivo se entende a figura do
empresário (definido em termos de direito brasileiro, no art. 966 do Código Civil); ao perfil objetivo se
enquadra o estabelecimento (previsto no art. 1.142 do Código Civil); da análise conjunta dos perfis funcional
e corporativo, chega-se à noção de empresa, enquanto atividade econômica organizada, exercida de modo
profissional e dirigida a mercados.

Nesta seara, é preciso perceber, a partir desses institutos basilares, que estruturas possíveis podem ser
delineadas, a fim de se evidenciar, das estruturas possíveis, aquela que melhor se apresenta para a formatação
do instituto em criação. Com efeito, algumas alternativas se abrem. As duas primeiras seriam pensar na
personificação, ora da empresa, ora do estabelecimento, com o que se teriam as figuras da empresa individual
de responsabilidade limitada e do estabelecimento individual de responsabilidade limitada. Para além destas
alternativas, tem-se a sociedade unipessoal de responsabilidade limitada e o empresário individual de
responsabilidade limitada.

2.1 A empresa individual de responsabilidade limitada

A primeira das estruturas possíveis a se imaginar como forma ou como método para se regular a limitação de
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responsabilidade do empresário individual seria a empresa individual de responsabilidade limitada. Por esta
possibilidade, personifica-se a empresa. Assim, o empreendimento econômico passa à condição de sujeito de
direito, distinto, portanto, da pessoa do empresário individual. Esta é das alternativas que se tem a que mais
tem sido apregoada pela doutrina e pela legislação comparada.

Neste ínterim, não se pode olvidar o estudo realizado na década de 1950, por Antônio Martins Filho (1999,
p. 314-315), que conclui:

Nessa convicção, passamos em revista o sistema do direito comercial vigorante em nosso país, no que
respeita à figura jurídica do comerciante, pessoa individual ou societária. E atendendo ao grau de
responsabilidade que os membros titulares assumem para com a organização, formulamos o esquema de
nova classificação das empresas mercantis, nele incluindo a do comerciante individual com limitação de
riscos, de jure constituendo, desde que lhe é possível reconhecer personalidade jurídica, a igual do que
ocorre em relação às sociedades comerciais.

[...]

A seguir, tentamos demonstrar que o instituto da empresa individual com limitação de riscos não é contrário
aos princípios latinos tradicionais sobre o patrimônio, nem pode ser considerado prejudicial ponto de vista de
sua aplicação na prática, sob o fundamento de constituir incentivo à fraude. E mesmo na hipótese de ser
considerado derrogatório do princípio da indivisibilidade do patrimônio poderia ser admitido à guisa de mais
uma exceção daquele princípio, conforme ocorre em relação ao instituto do abandono liberatório, já existente
no âmbito do direito comercial marítimo.

Ecoa na legislação comparada, precipuamente em termos de América Latina, a figura tal como delineada
pelo Prof. Antônio Martins Filho (1999) se encontra regulada no Paraguai, desde o advento da Ley nº
1.034/83, que em seu art. 15 prevê:

Artigo 15. Toda pessoa física capaz de exercer o comércio poderá constituir empresas individuais de
responsabilidade limitada, destinando-lhes um capital determinado.

Os bens que formam o capital constituirão um patrimônio separado ou independente dos demais bens
pertencentes à pessoa física. Aqueles bens estão destinados a responder pelas obrigações de tais empresas.

A responsabilidade do instituidor fica limitada ao montante do capital afetado à empresa. Em caso de dolo,
fraude o descumprimento das disposições ordenadas nesta Lei, responderá ilimitadamente com os demais
bens de seu patrimônio.

Não se pode deixar de notar que, por força dos arts. 16, 17 e 18 da mesma lei paraguaia, a empresa
individual de responsabilidade limitada deve se constituir por escritura pública, sendo considerada comercial
para todos os efeitos, cabendo notar que a empresa individual de responsabilidade limitada não poderá iniciar
suas atividades antes da inscrição no Registro Público do Comércio. Percebe-se, portanto, que a partir da
inscrição da escritura pública de constituição da empresa individual de responsabilidade limitada, no Registro
do Comércio, passa-se a reconhecer à empresa individual personalidade distinta da do seu criador, vale dizer,
o empresário institui uma pessoa jurídica, destinando-a bens para o exercício de atividade econômica,
separando referido patrimônio dos demais bens do empreendedor, exatamente pelo fato de a empresa ter sido
personificada.

O único efeito da personificação da empresa, segundo a experiência paraguaia, é a limitação dos débitos do
empreendedor perante a sociedade e perante terceiros. Perante a sociedade, utilizando-se ainda do modelo
paraguaio para fins de análise, na medida em que o capital afetado à empresa necessita estar inteiramente
integralizado; perante terceiros, pelo fato de que apenas tais bens afetados é que serviram de garantia para
estes. Perfeita, pois, a síntese feita por Sylvio Marcondes Machado (1956, p. 280):

Em suma: a criação legislativa da empresa individual de responsabilidade limitada, como sujeito de direito,
importaria, necessariamente, na instituição de uma nova classe de pessoa jurídica de direito privado. Além
disso, quanto à limitação, sua eficácia consistiria, apenas, em limitar a dívida do empresário, perante a
empresa e terceiros.

Não se pode deixar de ressaltar que empresa é a atividade econômica organizada pelo empresário, sendo
exercida a partir de um estabelecimento e dirigida ao mercado. Verifica-se, facilmente, que quem tem aptidão
para adquirir direitos e contrair obrigações continuaria sendo o empresário individual ou a sociedade
empresária. São eles sujeitos de direito, noção que parece ser incompatível com a de empresa. Mais do que
sujeito de direito, é fato jurídico complexo, como se viu anteriormente. Procedentes, portanto, as indagações
e conclusões de Wilges Ariana Bruscato (2005, p. 100-101):

Do contrário, como conciliar a empresa explorada por uma sociedade empresária? A quem se confeririam os
direitos de personalidade? E, no caso da empresa exercida de modo singular, a empresa se desvincularia de
seu titular, teria autonomia e vontade própria? Como se formaria essa vontade?

Considerar a empresa como sujeito de direito parece esbarrar em questões de ordem prática. A empresa não
é dotada de capacidade negocial nem processual. Os titulares da aptidão legal para adquirir e exercer direitos
e contrair obrigações são o empresário individual ou a sociedade empresária.

Não há como limitar a responsabilidade da empresa, já que é pressuposto da responsabilidade, a capacidade
de se obrigar, o que não é concebível para a empresa. 'Buscada como solução do problema da limitação da
responsabilidade do empresário individual, os que a preconizam estão mais atentos aos efeitos desejados do
que à causa capaz de produzi-los'.
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Dessa forma, resulta impossível, logicamente, pensar-se na personificação da empresa para fins de limitação
de responsabilidade. Com efeito, como já se disse, empresa é a atividade desenvolvida pelo empresário no
estabelecimento; é, por assim dizer, uma sequência de atos pensada e organizada pelo empresário. Não há,
portanto, possibilidade de a empresa adquirir direitos e contrair obrigações em face de ninguém, sendo certo
afirmar que é da empresa, ou em decorrência dela, que surgem direitos e obrigações.

2.2 O estabelecimento individual de responsabilidade limitada

O Código Civil Brasileiro, em 2002, trouxe uma definição legal de estabelecimento, dizendo, em seu art.
1.142, que deve se entender por estabelecimento "todo complexo de bens organizado, para exercício da
empresa, por empresário ou sociedade empresária". Como se viu, é atividade a ser desempenhada pelo
empresário que o qualificará enquanto tal, tornando-o submisso ao regime jurídico empresarial. Ocorre que
não há como desenvolver atividades econômicas empresariais, sem antes o empreendedor reunir todos os
elementos de que precisa para a realização da atividade, organizando-os. Wilges Ariana Bruscato (2005, p.
103) ensina:

O estabelecimento, portanto, não se compõe apenas do prédio, dos utensílios, dos equipamentos e
mobiliários, dos estoques, dos livros e documentos, que servem à execução da atividade; mas também de
elementos imateriais e incorpóreos que são necessários à consecução dos objetivos empresariais, como o
nome, as marcas, os programas de treinamento de empregados, a freguesia ou clientela, o tipo de
atendimento, os softwares, a filosofia da empresa, o método de trabalho etc.

Apesar da opinião da autora, é preciso deixar claro, nesse ínterim, que, conforme dicção do próprio Código
Civil, estabelecimento é o complexo de bens, valendo, por oportuno, destacar que a clientela e o aviamento
(também conhecido por fundo de comércio), muito mais do que elemento, trata-se, na verdade, de atributo
da empresa, ou mesmo do estabelecimento. Sobre a clientela, ressalta Rachel Sztajn (2008, p. 785):

A clientela, atributo do estabelecimento, resulta dessa organização de pessoas e bens, da soma de esforços,
ações que, ao longo do tempo, criam uma relação de fidelidade que faz com que os interessados nos bens ou
serviços ofertados no estabelecimento satisfaçam suas necessidades ali, ainda que para isso se desviem de seu
percurso cômodo.

Por todos que, também, entendem o aviamento ou o fundo de comércio, enquanto atributo da empresa, ou
mesmo do estabelecimento em que se desenvolve tal empresa, a mesma Rachel Sztajn (2008, p. 784) ensina:

Há quem associe o estabelecimento à noção de fundo de comércio, gerando imprecisão conceitual. A
concepção de fundo de comércio tem que ver com a aptidão do estabelecimento para atrair e manter
clientela, portanto, com a produção de resultados. O fundo de comércio é atributo de alguns
estabelecimentos, mas não se confunde com eles.

Não destoa do entendimento acima esposado Wilges Ariana Bruscato (2005, p. 104-105), que também
enxerga no aviamento uma qualidade do estabelecimento, ressaltando:

À aptidão do estabelecimento para gerar lucro dá-se o nome de aviamento. O aviamento se traduz na
organização dos elementos integrantes do estabelecimento, resultante de elementos subjetivos (atributos
pessoais do empresário e o comando da equipe) e objetivos (localização ou ponto do estabelecimento,
ausência de concorrência, especialidades oferecidas, exclusividade de produto ou serviço, as instalações, os
equipamentos etc.). Assim, as habilidades dos titulares da empresa constituem fator diferenciador num
mercado competitivo.

O aviamento é uma qualidade do estabelecimento. Por isso é que integra o valor de um estabelecimento,
entre outros fatores, o fluxo de clientes ou fregueses, ou seja, a capacidade de atrair compradores, já que o
objetivo empresarial é o lucro.

A segunda das estruturas em que se pode imaginar como modelo a ser utilizado para a limitação de
responsabilidade do empresário individual é o estabelecimento individual de responsabilidade limitada. Com
efeito, a sistemática para tal modelo consiste na afetação de uma parcela do patrimônio do empresário, em
que o valor do patrimônio afetado consistirá no capital inicial do estabelecimento que ganhará personalidade
jurídica distinta, a partir do registro do ato constitutivo.

Em Portugal, desde o advento do Decreto-Lei nº 248, de 25 de agosto de 1.986, já se reconhece a limitação
de responsabilidade do empreendedor individual, sob o manto do estabelecimento individual de
responsabilidade limitada, também conhecido pela sigla abreviativa de EIRL. Pela referida legislação, tem-se
que para se constituir o estabelecimento individual de responsabilidade limitada, faz-se mister a separação de
um patrimônio mínimo, no valor de cinco mil euros, só podendo haver um estabelecimento individual de
responsabilidade limitada, por pessoa. Tal patrimônio mínimo precisa estar inteiramente liberado, ou seja,
integralizado, quando da constituição, que se dará a partir do registro do ato constitutivo, no Registro de
Comércio. A segregação patrimonial é tão grande que, inclusive, encontra-se o titular do estabelecimento
individual de responsabilidade limitada proibido de desafetar qualquer quantia que exceda os lucros líquidos
anuais. Assim, para poder haver a referida desafetação, impõe-se, inclusive, a liquidação do estabelecimento,
com a posterior extinção deste, mediante registro do encerramento da liquidação.

A personificação do estabelecimento, nos mesmos moldes da personificação da empresa, também não é
isenta de críticas. Nos mesmos moldes que a personificação da empresa, a personificação do estabelecimento
não se sustenta, na medida em que este nada mais é do que o complexo de bens que o empresário utiliza para
desenvolver aquela; é, portanto, um objeto de direito. Impende-se frisar que não é o estabelecimento que vai
adquirir direitos ou contrair obrigações; quem os fará será ou a sociedade empresária ou o empresário
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individual. O estabelecimento é, apenas, o móvel a partir do qual serão travadas relações com o
empreendedor individual ou coletivo. Atribuir personalidade jurídica ao estabelecimento é, por outros
termos, conceder ao titular do empreendimento, sujeito de direito, portanto, a possibilidade de ser senhor de
um outro sujeito de direito, quando se sabe que são distintas as personalidades da pessoa jurídica e das
pessoas que a compõe. A esse respeito, a lição de Francesco Messineo (1957, p. 275) ao ressaltar que da
personificação:

Deriva, outrossim, a independência da sorte (ainda que econômica) da pessoa jurídica daquela que a
constituiu ou que dela faz parte: são esses os fundadores (ou o fundador) ou os sócios... os direitos e os
deveres patrimoniais (obrigações, débitos) da pessoa jurídica perante terceiros, não afetam os direitos e
deveres patrimoniais (obrigações, débitos) dos membros dela perante terceiros.

A referida distinção ou independência de personalidades sumiria com a personificação do estabelecimento, na
medida em que quem contrata é o empresário. Haveria, portanto, um sujeito de direito (o estabelecimento)
contratando por interposta pessoa (o empresário). Não é, assim, de nenhum modo, o estabelecimento que vai
adquirir direitos ou contrair obrigações, ainda que personalizado. Procedentes são as críticas de Wilges
Ariana Bruscato (2005, p. 117-118):

Sua natureza não é própria à assunção de direitos e deveres. Não é o estabelecimento que é sujeito de
direito. Ele não titulariza a si mesmo. Ele é a reunião de bens para que a empresa, funcionalmente
considerada, se desenvolva. Esta também não é sujeito de direitos e deveres. É o empresário, ou a sociedade
empresária, quem detém o estabelecimento.

A mesma Wilges Ariana Bruscato (2005, p. 120) ressalta, e com ela há de se concordar, que a única
vantagem da personificação do estabelecimento seria a proteção ao nome, vale dizer, ao título de
estabelecimento. É de se lembrar, ademais, que inexiste proteção formal a tal elemento de identificação.
Frise-se, por oportuno, que a doutrina reconhece a natureza jurídica do estabelecimento como sendo uma
universalidade de fato, na medida em que, como visto, nada mais é do que o conjunto de bens que o
empresário organiza para o desenvolvimento de seus empreendimentos. Rachel Sztajn defende a necessidade
de rever a posição da doutrina, diante do art. 1146 do Código Civil, haja vista que, por tal dispositivo, o
empresário adquirente de um estabelecimento responde por débitos anteriores ao trespasse. Comenta Rachel
Sztajn (2008, p. 791):

O teor do artigo instiga rever a posição da doutrina sobre ser o estabelecimento universalidade de fato.
Universalidade de fato é a pluralidade de bens singulares pertinentes a uma pessoa e com destinação
específica. Universalidade de direito - complexo de relações jurídicas de uma pessoa suscetíveis de
avaliação econômica. Sublinho as palavras bens e relações jurídicas enfatizando o que extremam com nitidez
os dois conceitos. Bens são ativos, relações jurídicas representam posições ativas e passivas. Portanto, se o
adquirente do estabelecimento responde por dívidas existentes antes da aquisição, está-se frente à sucessão
em obrigações, portanto trata-se de patrimônio. (grifos da autora)

Deve-se verificar, desde logo, que, mesmo havendo a modificação na doutrina propagada pela citada autora,
tal alteração não terá o condão de motivar a personalização do estabelecimento. O espólio e a massa falida
são considerados universalidades de direito, mas nem por isso têm personalidade jurídica, sendo
considerados como entes despersonalizados. É fato que tanto o espólio quanto a massa falida podem praticar
atos jurídicos, porém, só os fazem se for essencial ao cumprimento de sua função ou se expressamente
autorizado. Nesse sentido, inclusive, até são sujeitos de direito, porém sem personalidade jurídica, pois é
limitada a sua capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações. Ainda que venha a se ter o
estabelecimento enquanto patrimônio, universalidade de direito, praticando relações jurídicas que tenham que
ver com a finalidade essencial de sua organização, jamais se poderá concedê-lo aptidão genérica para adquirir
direitos e contrair obrigações.

2.3 A sociedade unipessoal de responsabilidade limitada

Uma outra possibilidade de se estruturar um modelo que venha a garantir ao empreendedor individual a
limitação de responsabilidade ao patrimônio destinado ao empreendimento se dá por intermédio da chamada
sociedade unipessoal de responsabilidade limitada. Com efeito, partindo do princípio de que não se
confundem a personalidade dos sócios com a da sociedade, cada qual tem seu respectivo patrimônio. Deve
se ressaltar, ademais, que, segundo a Teoria Poliédrica da Empresa, a sociedade é sujeito de direito, ou seja,
é alguém com personalidade distinta dos sócios que a compõe, que será titular de patrimônio, também
distinto, com o fito de adquirir direitos e contrair obrigações. Entretanto, não é tão fácil, nem tranquila, a
adoção do referido modelo, da estrutura sob exame. Com efeito, o sistema societário brasileiro é fortemente
contratualista, apesar de a Lei nº 6.404/76 ter sido concebida segundo a teoria do ato institucional. Em sendo
assim, percebe-se a necessidade de haver pelo menos duas pessoas para se poder falar em contrato social. É
o que se vê no art. 981 do Código Civil, ao prever: "Celebram contrato de sociedade as pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a
partilha, entre si, dos resultados".

Apesar da necessidade da contribuição dos sócios para a formação do patrimônio social, denotando a ideia
de pluralidade, deve-se notar que o direito brasileiro já reconhece algumas possibilidades de sociedades
unipessoais. Antes, porém, de apresentá-las, é preciso definir-se o que se deve entender enquanto sociedade
unipessoal. Há de se destacar também as espécies de sociedade unipessoal reconhecidas pela doutrina.

De início, é preciso separar da noção de sociedade unipessoal as chamadas sociedades fictícias. Estas são
aquelas sociedades que, quanto ao quadro societário, atende-se à formalidade da pluralidade de sócios, mas
que um destes tem participação tão relevante no capital social, sendo certo afirmar que se trata nada mais do
que um mecanismo indireto para se conseguir a limitação dos riscos e, portanto, a limitação de
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responsabilidade. Não estando regulado diretamente, os empreendedores buscarão, como é natural, por
outro meios, fórmulas ou estruturas que deem ensejo à efetivação da limitação de responsabilidade ao
patrimônio empregado para o exercício da atividade. A este respeito, leciona Luiz Antonio Soares Hentz
(2003, p. 172):

A negação da responsabilidade limitada para o empresário individual resultou, na prática, em todos os
lugares, na utilização de métodos condenáveis. Dentre os meios de que se tem valido a engenhosidade
jurídico-empresarial para se furtar à responsabilidade patrimonial plena, como sucede com a firma individual,
está a sociedade fictícia ou pro forma. No Brasil, jamais se deu grande importância à má utilização do
modelo societário para o exercício da empresa.

Assim, o fato da não positivação da responsabilidade limitada ao empresário individual dá ensejo à
formatação das sociedades fictícias que nada mais são do que aquelas em que um dos sócios é quem, de fato,
exerce a atividade empresarial, sendo os demais sócios, apenas, pessoas que cedem seus nomes para a
formação do quadro societário. O mesmo Luiz Antonio Soares Hentz (2003, p. 173) ressalta:

Com efeito, é sabido que a responsabilidade patrimonial do comerciante em nome individual pelas dívidas
contraídas na sua atividade empresarial é irrestrita. Abrange todo o seu próprio patrimônio, não só o
destacado para sofrer os riscos da empresa, como se dá na sociedade empresária. A fim de evitar a
responsabilidade ilimitada, trata-se de criar sociedades fictícias, constituídas mediante simulação, o que,
também no direito brasileiro, não as torna inválidas senão quando houver intenção de prejudicar terceiros ou
de violar disposição de lei.

Caracterizam-se a sociedades fictícias pela existência de um 'sócio', o empresário, e outro ou outros que
apenas cedem o nome para integrar o quadro social. O que o empresário deseja e alcança é a limitação da sua
responsabilidade patrimonial pelas dívidas provenientes da atividade empresarial. Para efeitos jurídicos, tem-
se uma sociedade - e com a conseqüência da divisão patrimonial [...]

Com o mecanismo das sociedades pro forma, favorece-se também a sociedade, que não será demandada por
dívidas dos sócios (art. 292, do antigo CCom, cujo princípio prevalece no novo CCB, embora sem que esteja
expressamente consignado no texto).

Não é de se admirar, contudo, que é justamente da praxe das sociedades fictícias que surge um dos maiores
argumentos em prol da adoção da chamada sociedade unipessoal, como se percebe com Calixto Salomão
Filho (2006, p. 199-200):

No caso ora em análise, dever-se-ia imaginar uma realidade de empresários que exercitam todos a atividade
em nome próprio e querem escolher a forma organizativa mais conveniente para o exercício do comércio.
Nesse caso, e somente, nesse caso, poder-se-ia pensar em escolhas de política legislativa, como a de manter a
coerência sistemática, ainda que em prejuízo de um maior incentivo à pequena e média empresa.

Uma tal situação, porém, não existe. E são os próprios legisladores a admitir. A introdução de uma forma de
limitação de responsabilidade do comerciante individual decorre exclusivamente do reconhecimento de uma
situação de fato, consistente na utilização de sociedades fictícias, com um ou mais homens-de-palha,
introduzidos com o único objetivo de permitir a limitação de responsabilidade.

[...] Em caso de instituição de uma forma que não ponha à disposição do empresário as mesmas vantagens da
sociedade, esse continuará a fazer uso das sociedades fictícias.

Dentro desse mesmo contexto, não se pode deixar de lembrar a diferenciação exposta por Wilges Ariana
Bruscato (2005, p. 242):

Como exposto, muitos apenas adotam a forma societária com a única intenção de proteger o patrimônio
pessoal, em caso de insucesso da empresa, quando não há outra alternativa. Em casos tais, existe, na
realidade, uma empresa, individualmente explorada, e, formalmente, uma sociedade empresária, somente na
aparência, em que o empreendedor é o titular da grande maioria das quotas e o sócio de mero favor aparece
com tímida participação, por que, em realidade, dela não participa, nem na constituição, nem no
desenvolvimento da empresa. Esta é a sociedade fictícia.

Atualmente, ela se diferencia da sociedade unipessoal.

A sociedade unipessoal, no entanto, não é uma simulação: existe reconhecimento legal de formação do ente
composto por um único membro. A sociedade unipessoal tem sido definida como aquela 'em que todas as
partes sociais são pertença de uma única pessoa, singular ou coletiva'.

Diferençada, portanto, a sociedade unipessoal da sociedade fictícia ou pro forma, é preciso que se
apresentem as espécies de sociedades unipessoais reconhecidas pela doutrina. Quanto ao momento da
constituição, classificam-se as sociedades unipessoais em: sociedade unipessoal originária, sociedade
unipessoal superveniente, esta subdividida em sociedade unipessoal superveniente temporária e sociedade
unipessoal intercorrente.

A chamada sociedade unipessoal originária ou ab initio  é aquela que surge apenas com um sócio como
membro componente do quadro societário. Já a sociedade unipessoal superveniente é aquela constituída com
mais de uma pessoa no quadro societário, mas que passa a ter apenas um sócio, em razão do falecimento, do
recesso ou da expulsão dos demais sócios.

Fala-se, de um lado, em sociedade unipessoal superveniente temporária quando se está diante daquelas
sociedades constituídas com mais de um sócio e que, por qualquer razão, passam, temporariamente, a ter
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apenas uma pessoa como membro componente do quadro societário, recompondo-se a pluralidade de sócios
em certo período de tempo. Vale ressaltar que, em sendo recomposta a pluralidade de sócios, no tempo
previsto pelo ordenamento jurídico, a sociedade terá funcionado com apenas um sócio; perdendo-se referido
prazo, será considerada dissolvida de pleno direito, não lhe restando outra coisa que não seja a liquidação e
posterior extinção. É acidental, portanto, a redução do quadro societário a um, nesta hipótese.

Por fim, tem-se a sociedade unipessoal intercorrente, que é aquela sociedade que nasce plurilateral, mas que
se torna unipessoal e assim continua com o correr da existência, sem limitação temporal e sem se tornar
irregular. A redução aqui é preordenada, vale dizer, a sociedade tem origem plurilateral, porém, já se
encontra acertada a redução do quadro societário.

Sobre a classificação que ora se apresenta, em comentários ao art. 981 do Código Civil, Rachel Sztajn (2008,
p. 131) aduz:

A exigência de pluralidade de pessoas, duas ou mais, na formação do contrato, constante deste artigo, afasta
a legislação brasileira da mais recente orientação nos ordenamentos da Europa Continental, de admitir-se a
organização de "sociedades unipessoais". A unipessoalidade, comum no Brasil na organização da empresa
pública, ganha, com a Décima Segunda Diretiva Comunitária, legitimidade desde a constituição. Sobre a
unipessoalidade intercorrente, isto é, número de sócios ficar reduzido a um, embora originariamente a
pluralidade existisse, também não é admitida pelo ordenamento pátrio.

Apesar de concordar com a autora acima citada no que tange à unipessoalidade intercorrente, é preciso que
se diga que a legislação brasileira não se afasta, mas sim tem se aproximado dos ordenamentos da Europa
Continental, haja vista a regulamentação, ainda que de modo excepcional, da unipessoalidade superveniente
temporária, pelo Código Civil.

Com efeito, a par de vedada a unipessoalidade intercorrente, o direito brasileiro reconhece uma possibilidade
de sociedade unipessoal originária e uma possibilidade de sociedade unipessoal superveniente temporária,
com prazo de recomposição a variar, caso se esteja diante de sociedade empresária regida pelo Código Civil
ou pela Lei nº 6.404/76. Tratam-se, respectivamente, da Subsidiária Integral (prevista nos arts. 251 e
seguintes, da Lei nº 6.404/76) e da unipessoalidade com prazo para recompor a pluralidade de sócios em 180
dias (art. 1033, IV, do Código Civil) ou em prazo variando entre oito meses e dois anos e quatro meses (art.
206, I, "d", da Lei nº 6.404/76), anteriormente relatadas.

2.4 O empresário individual de responsabilidade limitada

A última das estruturas possíveis para se regular o instituto que ora se propõe é o empresário individual de
responsabilidade limitada. Vale dizer, atualmente vige, no direito brasileiro, o princípio da responsabilidade
ilimitada para o empresário individual. Frise-se, por oportuno, a regra geral é a de que por obrigações
decorrentes da atividade empresarial, sejam referentes a débitos ou a danos, o empresário individual irá
responder com todo o seu patrimônio, inclusive o pessoal, não havendo, portanto, separação patrimonial,
relativa aos bens e relações jurídicas inerentes à atividade empresarial daqueles relativos à vida pessoal do
empresário.

Diz-se regra geral pois, como visto, o direito brasileiro, com o Código Civil, reconhece uma possibilidade de
exercício de atividade empresarial com limitação de responsabilidade. Trata-se da continuidade do exercício
de empresa por incapaz antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Neste
caso, desde que com precedente autorização judicial, não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens
estranhos ao acervo empresarial que o incapaz possuía antes da interdição ou da sucessão. Apesar de, como
também já ressaltado, a opinião da doutrina seja a de que tal limitação de responsabilidade decorra do
entendimento pelo qual o incapaz não poderia sofrer os ônus do insucesso empresarial, exatamente por lhe
faltar de algum modo o discernimento, o fato é que acabou-se por materializar a ideia do patrimônio de
afetação para fins empresariais, no ordenamento jurídico brasileiro.

Não se pode aqui olvidar que já Asquini (1996, p. 118), como anteriormente citado e transcrito, asseverava
que o patrimônio empresarial, em razão de seu escopo, é um patrimônio especial distinto do restante
patrimonial do empresário. O próprio Asquini ressalta que, em razão desta segregação patrimonial,
construíram-se as teorias sobre a personificação da empresa, que não se sustentam, nem foram acolhidas. A
quarta das estruturas possíveis é exatamente a de se limitar a responsabilidade do empresário ao patrimônio
envolvido na atividade empresarial. Adotando-se o princípio da unidade patrimonial, como tal reconhecido
no direito brasileiro, pode-se reconstruir a ideia apresentada no sentido de que se buscaria a limitação da
responsabilidade do empresário individual à parcela patrimonial afetada à sua atividade. Nesta perspectiva,
são as palavras de Wilges Ariana Bruscato (2005, p. 269):

O patrimônio de afetação é uma forma de excluir, por exceção, bens em situações específicas e determinadas,
como já ocorre no bem de família, nos bens sujeitos à comunhão de bens dos cônjuges, no usufruto, no
espólio em relação ao herdeiro, etc.

Essa possibilidade se abre, vencendo-se o caráter indivisível do patrimônio. No entanto, se se considerar tal
questão insuperável, basta entendê-la como mero destaque de bens de um patrimônio único. [...]

A operacionalidade de tais massas patrimoniais se dá através do sujeito único de direito, que as utilizará
tendo como divisor de águas a finalidade empresarial, a destinação específica, devidamente inscrita. E por
isso o empresário não deve dela se afastar, sob pena de responsabilização pessoal.

Tradicionalmente, como se viu, o empresário individual, em razão das obrigações oriundas do exercício da
atividade empresarial, tem responsabilidade ilimitada. Sylvio Marcondes Machado (1956, p. 19) explica:
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O princípio da responsabilidade ilimitada, consagrado nas legislações e segundo o qual a pessoa responde por
suas dívidas com todos os bens, constitui o eixo de um inteiro sistema organizado no plano jurídico para
prover à segurança das relações dos homens, na ordem econômica. Sujeitando a massa dos bens da pessoa à
satisfação de suas obrigações, a lei, de uma parte, confere aos credores garantias contra o inadimplemento do
devedor; de outra, impõe a êste (sic) uma conduta de prudência na gestão dos próprios negócios. E, assim,
refreia a aventura, fortalece o crédito e incrementa a confiança.

É curioso, contudo, notar que é, também, a segurança das relações econômicas que fez mitigar o princípio da
responsabilidade ilimitada, dando origem ao princípio da limitação de responsabilidade. Convém esclarecer,
conforme Antônio Martins Filho (1999, p. 289), que o princípio da responsabilidade limitada em matéria de
direito comercial tem sua explicação em imperativos de ordem sociológica, "que nada mais significa do que a
revolta dos fatos contra a lei". O principal argumento para o não reconhecimento da limitação de
responsabilidade do empresário individual se deve à chamada teoria da unidade do patrimônio. Contradita tal
argumento Antonio Martins Filho (1999, p. 292), ressaltando:

O tradicional argumento da 'indivisibilidade do patrimônio' e outros que tais, poderão ser invocados, à guisa
de resposta a essas interrogações. Mas, a êles (sic) teremos o ensêjo (sic) de abordar, em outro capítulo
dêste (sic) trabalho.

Por enquanto limitamo-nos a reconhecer a emprêsa (sic) individual de responsabilidade limitada representa
um imperativo da hora presente, isto é, mais uma pressão dos fatos sôbre (sic) a lei.

A teoria da unidade do patrimônio e, por decorrência, o princípio da responsabilidade ilimitada vêm sofrendo
um abrandamento, haja vista a tese do patrimônio de afetação, pela qual se concebe uma segregação ou
divisão do patrimônio, que ficam vinculados a uma finalidade específica e, portanto, só respondem por
obrigações oriundas de tal patrimônio. Assim, não há comunicação dos patrimônios, geral e afetado, na
constância da afetação patrimonial. Credores do patrimônio de afetação deverão se contentar com este
patrimônio separado, não podendo visar ao patrimônio geral para garantir seus interesses, e vice-versa.
Sobre o patrimônio de afetação, bem explica Caio Mário da Silva Pereira (1998, p. 251):

Com a construção da teoria da afetação, uma corrente de juristas pretendeu atingir a doutrina tradicional da
unidade do patrimônio, sustentando que aqueles bens constituem patrimônio de afetação, distintos e
separados. Opera-se, assim, a cisão do complexo bonitário, sustentando-se que, afora o patrimônio geral, há
os especiais, destacados pela afetação. Desta sorte, abrir-se-ia uma brecha na noção da unidade e
indivisibilidade, pois que, enquanto a doutrina tradicional considera o patrimônio como uma relação
subjetiva ('cada pessoa tem um patrimônio'), a teoria da afetação entende que existem bens a compor os
patrimônios da pessoa (natural ou jurídica), objetivamente vinculados pela idéia de uma afetação a um fim
determinado.

Apesar de o próprio Caio Mário da Silva Pereira (1998) entender que a afetação só implica em patrimônio
caso seja verificada a criação de uma personalidade, o direito brasileiro reconhece o patrimônio de afetação
sempre que parcela de um patrimônio é destacada para um fim determinado e que, como tal, não se mistura,
nem comunica com o chamado patrimônio geral. Pode se sentir perfeitamente o acolhimento da referida
teoria, quando se lê o art. 119, IX, da Lei nº 11.101/05, que prevê:

Os patrimônios de afetação, constituídos para cumprimento de destinação específica, obedecerão ao disposto
na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados dos do falido até o
advento do respectivo termo ou até o cumprimento de sua finalidade, ocasião em que o administrador
judicial arrecadará o saldo a favor da massa falida ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ela
remanescer.

O patrimônio de afetação seria, assim, o meio pela qual poderá ter consagrada a limitação de
responsabilidade do empresário individual. A responsabilidade do empresário individual restaria limitada à
parcela do patrimônio afetada à atividade econômica. O patrimônio empresarial seria, assim, um patrimônio
especial e distinto do patrimônio geral do empresário, dentro do que defende, inclusive, como visto, Alberto
Asquini. Percebe-se, inclusive, que o patrimônio empresarial é distinto do patrimônio geral do empresário,
em dois momentos, no Código Civil: o art. 974, já transcrito, que regula a continuação da atividade
empresarial por incapaz com limitação de responsabilidade; e o art. 978, que prevê: O empresário casado
pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que
integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Priscila M. P. Corrêa da Fonseca (2008, p.
123), sobre o art. 978, comenta:

O referido dispositivo legal assegura a independência do patrimônio da empresa em relação ao de seu titular
ou sócios. Visa, outrossim, evitar que a empresa possa sofrer solução de continuidade em sua atividade
negocial em razão de eventuais desentendimentos entre cônjuges - sejam eles sócios ou não -, ou mesmo em
razão de resistência injustificada por parte de um deles quando a alienação de bem móvel ou imóvel se fizer
indispensável ao andamento dos negócios sociais.

Não é difícil perceber que o patrimônio empresarial é independente do patrimônio pessoal do empresário
titular. É assim, o patrimônio empresarial, nada mais do que uma parcela do patrimônio de uma pessoa que é
destacada para ser utilizada especificamente em um empreendimento econômico, ou seja, trata-se de
patrimônio de afetação. Com efeito, se há independência entre o patrimônio da empresa e o patrimônio do
titular, há patrimônio de afetação, pelo que as obrigações vinculadas a tal patrimônio deveriam ser apenas
por ele garantidas. Demonstra-se, portanto, ser insustentável o não reconhecimento da independência do
patrimônio da empresa em relação ao do seu titular, mantendo-se o princípio da responsabilidade ilimitada do
empresário individual. 
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Como se viu, o Direito Empresarial é bem representado através do binômio atividades empresárias e
mercado. Com efeito, mediante a noção de viabilidade econômica atrelada à função social da empresa, tem-
se que as atividades empresárias que se revelarem economicamente viáveis devem ser preservadas, e o
Estado precisa garantir tal preservação, para o bem e o bom funcionamento do mercado. É a atividade que
qualifica o sujeito enquanto empresário; é a atividade empresária que passa a primeiro plano, quando da
mudança de perspectiva da disciplina. Este é o entendimento da Rachel Sztajn (2004, p. 10):

Mercado e organizações, creio, são o cerne do moderno Direito Comercial. Portanto, os princípios
norteadores do Direito Comercial, mesmo com a unificação do direito privado, não afastam a antiga
concepção sobre ser ele um direito especial em relação ao direito comum, direito civil, agora, entretanto, não
mais relacionado aos atos de comércio, de criação francesa, mas como direito dos mercados e das empresas.
Não um direito classista ou corporativista, mas um direito de caráter econômico que replica a
microeconomia.

Atenta-se contra a função social da empresa a manutenção do status quo. Urge que se regule a limitação de
responsabilidade do empresário individual. Deve, portanto, o patrimônio da empresa ser o alvo único de
obrigações empresariais, não se misturando, nem se confundindo, do ponto de vista de responsabilidades, o
patrimônio empresarial e o patrimônio pessoal, ambos já separados desde Alberto Asquini. Percebe-se,
assim, que a atividade empresarial passa a ser relevante para o novo Direito Comercial, e não mais o sujeito
ou o ato por este praticado. Dessa forma, se é a atividade econômica organizada voltada a atender a um
interesse de mercado o viés importante, torna-se imperioso que se dê à referida atividade o mesmo
tratamento jurídico e não tratamentos distintos acaso se esteja diante de atividade desenvolvida por pessoa
física ou por pessoa jurídica.

3 A limitação de responsabilidade do empresário individual e a doutrina brasileira

Percebem-se duas grandes fases de estudos acerca da limitação de responsabilidade dos agentes econômicos
na doutrina brasileira. Tem-se uma primeira fase de estudos que se apresentaram nas décadas de 40 e 50 do
século passado. Os motivadores de tais estudos foram a aprovação legislativa do principado de
Liechtenstein, com as repercussões trazidas ao direito europeu de então, e o debate havido na Argentina a
partir de reunião promovida pelo Instituto Argentino de Direito Comercial, em 1943, e de tentativa de
regulamentação com o projeto apresentado pelo então senador Felipe Gomez, em 1949. Datam dessa
primeira fase, os estudos de Antonio Martins Filho e de Sylvio Marcondes Machado.

A segunda fase de estudos brasileiros sobre o tema em questão se origina a partir da constatação de que a
XII Diretiva Comunitária da União Europeia, de 30 de dezembro de 1989, reconhece a sociedade unipessoal
com responsabilidade limitada no ambiente europeu. A partir de tal reconhecimento, inicia-se nova fase de
estudos pela doutrina brasileira. Os estudos de maior envergadura desta segunda fase são os de Calixto
Salomão Filho e de Wilges Ariana Bruscato. Deve-se destacar, ainda, em termos de doutrina nacional, os
estudos de Romano Cristiano. Com efeito, o trabalho de Romano Cristiano pode ser alocado nesta segunda
fase de estudos, apesar de anterior à XII Diretiva mencionada. Em decorrência desta segunda fase, o
legislador brasileiro, a partir do advento do atual Código Civil, tem apresentado projetos de lei, visando
debater a respeito do tema.

Nesta fase do estudo, faz-se mister apresentar as concepções dos autores anteriormente mencionados. O
intuito é o de averiguar as ideias que serviram de base à doutrina nacional, e mesmo aos projetos de lei que
existem atualmente no Congresso. Registre-se, antes de mais nada, que além dos autores e estudos
mencionados, houve outros, de menor envergadura, mas que, nem por isso, deixaram de ter importância.

Com efeito, Sylvio Marcondes Machado (1956, p. 89) ressalta as concepção de Adolf Thiler, de Trajano
Miranda Valverde e de Adamastor Lima. Thiler, em 1940, entendia que a empresa individual de
responsabilidade limitada, com personificação da empresa, serviria para evitar os disfarces a que tomavam
várias firmas de então. Exatamente por não existir tal limitação de riscos foi que a inteligência dos agentes
econômicos criou as chamadas sociedades fictícias. Trajano Miranda Valverde, em 1943, propôs a criação de
estabelecimentos autônomos, em que se separavam do patrimônio do titular bens ou valores, no intuito de
limitar a sua responsabilidade até determinado montante. Tal criação poderia vir ou não acompanhada da
personalização do estabelecimento, à imagem do que se tem com as fundações atualmente. Adamastor Lima,
por fim, em 1944, sensível à ideia de limitação da responsabilidade ao comerciante individual, propugnou
pela criação de uma sociedade individual de responsabilidade limitada.

Antonio Martins Filho, em 1950, publica tese pela qual conseguiu a cátedra de Direito Comercial da
Faculdade de Direito, na Universidade Federal do Ceará. Posteriormente, mencionada tese, ainda em 1950,
foi debatida em Congresso Jurídico realizado em Porto Alegre, em homenagem aos 50 anos da Faculdade de
Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O autor demonstra inexistir razões jurídicas contra as
chamadas sociedades fictícias ou unipessoais, cujo uso encontra-se generalizado atualmente, ressaltando que
é um meio indireto de limitação de riscos, e que o direito deveria prever a possibilidade de se conseguir tal
mister diretamente. Após também ressaltar a pressão dos fatos sobre a lei em várias fases da vida econômica,
conclui por um novo esquema de classificação das empresas mercantis, prevendo o comerciante individual
com limitação de riscos, desde que lhe fosse reconhecida personalidade jurídica distinta, do mesmo modo em
que ocorre com as sociedades, que têm sua personalidade distinta da personalidade dos sócios que a
compõem.

Sylvio Marcondes Machado, em 1956, publica tese de cátedra com a mesma temática da apresentada por
Antonio Martins Filho. Sylvio Marcondes Machado apresenta uma série de estudos correlatos, de outros
autores, nacionais e estrangeiros, agrupando-os em duas diferentes concepções: a concepção subjetiva e a
concepção objetiva. A concepção subjetiva prima pela personalização da dita empresa. A concepção objetiva

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3075



considera a empresa como uma espécie de patrimônio. Sobre a concepção subjetiva, define Sylvio
Marcondes Machado (1956, p. 276):

A primeira delas propõe-se atribuir personalidade jurídica à emprêsa individual, a fim de congregar, em torno
de sujeito de direito, diverso da pessoa do empresário, as relações jurídicas emergentes da atividade
empreendedora. Em tal concepção, criado o novo titular, que, por sua capacidade, polariza aquelas relações,
apartando-as da titularidade do empresário, êste, por isso mesmo, teria limitado sua responsabilidade ao ato
inicial constitutivo do sujeito nascente.

A concepção objetiva, apresentada por Sylvio Marcondes Machado (1956), propõe, para a limitação de
responsabilidade do comerciante individual, que a empresa seja vista como um patrimônio, calcada na noção
do patrimônio separado. Sobre a mencionada concepção objetiva, ensina Sylvio Marcondes Machado (1956,
p. 281):

Apartando do patrimônio a quantidade de bens que julga necessária à instalação de sua emprêsa, o
comerciante individual constitui, com o capital, o suporte econômico imediato das relações jurídicas que
surgirão em conseqüência da atividade empreendedora [...]. Refutada, entretanto, a doutrina da unicidade do
patrimônio e reconhecida a sua divisibilidade pelo legislador, êste admite a existência de determinadas
universalidades jurídicas subordinadas ao poder de um mesmo sujeito de direito.

Após apresentar ambas as concepções, filia-se Sylvio Marcondes Machado (1956, p. 286) à concepção
objetiva, enquadrando a empresa individual "na categoria dos objetos de direito, por exigir o melhor desvêlo
na elaboração das normas adequadas à constituição do patrimônio separado".

Outro autor que se debruçou sobre a presente questão é Romano Cristiano. Na obra A empresa individual e
a personalidade jurídica, Romano Cristiano (1977, p. 147) defende a ideia de se personificar a empresa,
reconhecendo-a como pessoa jurídica, ressaltando:

Nós colocaríamos esse problema filosófico em outros termos, e pedimos vênia ao nosso estimado mestre.
Lembrando que para Hegel o princípio fundamental das coisas é a idéia, e que a idéia, ou a realidade em si, é
sempre a síntese de duas opostas determinações - tese e antítese, - diríamos, com base justamente na dialética
hegeliana, que para facilitar a relação de troca surgiu o comerciante, genuíno elemento subjetivo, a tese; a
atividade do comerciante foi evoluindo, tornando-se complexa, e exigindo, a certa altura, a criação do
estabelecimento, genuíno elemento objetivo, portanto a antítese. Da luta entre os dois opostos elementos,
subjetivo e objetivo, a tese e a antítese, aquele querendo conservar a sua supremacia e este adquirindo
importância cada vez maior, surgiu a síntese, a empresa, elemento objetivo que se transforma em subjetivo, e
que cada vez mais está a reclamar a posição que verdadeiramente lhe compete: a de pessoa jurídica.

Recentemente, mencionado autor publica a obra A empresa é risco, em que apresenta critérios para que se
possa bem interpretar a definição de empresa, trazida ao centro do Direito Comercial, pelo Código Civil de
2002. Romano Cristiano (2007) apresenta algumas tendências à unificação dos atuais tipos empresariais. A
utilização do título de estabelecimento no lugar do nome empresarial, a utilização de administradores
estranhos e a possibilidade de transformação em sociedade limitada são tendências vislumbradas na utilização
das empresas individuais.

Quanto à utilização do título de estabelecimento ou nome fantasia, Romano Cristiano (2007, p. 293)
demonstra o realce que tem se dado ao título de estabelecimento em contraponto ao nome empresarial. É
ressaltado o "autêntico desejo de esconder-se atrás de nome impessoal". Registre-se que sustenta tal ideia
tanto o princípio constitucional da inviolabilidade da vida privada quanto o fato de que um nome impessoal
pode vir a ter um maior apelo mercadológico.

Sobre a nomeação de administradores estranhos, ressalta, com razão, Romano Cristiano (2007, p. 293):

A rigor, único administrador da atividade empresarial, no âmbito de empresa individual, deveria ser o titular
desta, o qual, precisando de auxílio, deveria procurá-lo em pessoas físicas contratadas com base na legislação
trabalhista. É o que dispõe, aliás, o novo Código Civil, em seus artigos 1.172 e seguintes, porquanto a figura
do gerente escolhido dentre os prepostos não passa, em meu entender, de mero empregado, cujo status
jurídico é determinado basicamente pelas leis trabalhistas. Surge, no entanto, às vezes, terceira figura, que
não ocupa a posição de empresário (pois tal posição não admite mais do que um só ocupante), nem a de
sócio deste (pois o empresário individual, por sua própria essência, não possui sócios), nem a de empregado
do mesmo (pois, ostensiva e legalmente, ele age e administra, no âmbito interno da empresa individual, sem
carteira assinada).

Outra tendência que se percebe, também, com Romano Cristiano (2007, p. 294) é a de a firma individual vir
a se transformar em sociedade limitada. A finalidade de tal transformação, como se sabe, é a fuga aos riscos
inerentes à responsabilidade ilimitada. Tal é o que se vê nas sociedades fictícias, verdadeira sociedade de
fachada em que apenas um dos sócios tem perfil capitalista - com a quase totalidade do capital social - e os
demais com participações mínimas. A confirmação de tal tendência se encontra no art. 977 do novo Código
Civil, que admitiu, mesmo limitadamente, a sociedade entre cônjuges. Mais recentemente, nessa mesma linha,
a Lei Complementar nº 128, de 2008, veio a incluir um parágrafo terceiro, no art. 968, do Código Civil,
prevendo que "caso venha a admitir sócios, o empresário individual poderá solicitar ao Registro Público de
Empresas Mercantis a transformação de seu registro de empresário para registro de sociedade empresária".

Calixto Salomão Filho, em 1995, publica a sua tese de doutorado com o nome A sociedade unipessoal, em
que o autor analisa com profundidade a questão da limitação de responsabilidade do empresário individual,
apresentando as fórmulas societárias e não-societárias relacionadas pela doutrina. Vincula-se mencionado
autor à regulamentação do instituto proposto, no formato societário, e apresenta a seguinte crítica quanto às
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concepções não-societárias:

A conseqüência das fórmulas não societárias é uma drástica redução da capacidade da circulação da empresa
e de sua liquidez. Esses problemas traduzem-se na impossibilidade de venda parcial da empresa sem
transformação de forma, ou seja, vem transformá-la previamente em sociedade. Torna-se, portanto, mais
difícil a venda parcial com manutenção do controle, objetivando mera capitalização. De outro lado, reduz-se
a possibilidade de preservação da empresa em caso de morte do empresário. Objeto da sucessão são
diretamente os bens da empresa e não, como nas sociedades de capital, 'os bens de segundo grau'
representados pelas ações e pelas quotas. (SALOMÃO FILHO, 1995, p-38)

Calixto Salomão Filho (1995, p. 40) chega a ressaltar, inclusive, que o patrimônio separado não é capaz de
resolver o problema da proteção dos credores, nem de fornecer um meio de incentivo à atividade do pequeno
comerciante individual. Ensina o autor que, caso se venha a insistir na forma não-societária, a solução seria a
de criar uma organização tão vizinha à societária e com capacidade jurídica tão ampla que defini-la ou não
como uma sociedade passará a ser, apenas, uma questão terminológica. Tal método seria mais eficiente tanto
para as pequenas e médias empresas, quanto para a grande empresa.

Wilges Ariana Bruscato, por fim, publica, em 2005, a sua tese de doutoramento com o nome de Empresário
individual de responsabilidade limitada. A autora critica os estudos anteriores que, o mais das vezes,
quando não propugnava pelo formato societário, tinha por norte a ideia de atribuição de personalidade
jurídica, seja de uma nova personalidade ao comerciante individual, seja a personificação da empresa, seja a
personificação do estabelecimento. Segundo Wilges Ariana Bruscato (2005, p. 272):

Diferentemente, o que se infere no presente estudo - que tende a afastar-se da tese da personificação da
empresa, numa concepção que alia os aspectos subjetivo e objetivo do instituto - é que também parte do
ponto da separação patrimonial, mas para que o acervo dela resultante tão-somente suporte a
responsabilidade pelos compromissos assumidos pelo empresário em virtude de sua atividade profissional, o
que não requer elaboração jurídica, pois não se cria nenhuma categoria ou gênero novo: o empresário é - e
continua sendo - a figura central. O que se acresce é, apenas, a permissão legal de limitação de seu risco e
sua regulação, sem que seja necessária nenhuma inovação dogmática.

Percebe-se, portanto, a atualidade da presente discussão. Como visto, primeiramente, restou reconhecida
personalidade jurídica às sociedades. Estas passaram a ter personalidade jurídica distinta da dos seus sócios.
Posteriormente, atribuiu-se o benefício da responsabilidade limitada a determinada categoria de sócios.
Depois, foi conferido o benefício da responsabilidade limitada a todos os sócios, desde que se atingisse um
número mínimo (sete, no caso do direito brasileiro, atentando-se para as previsões iniciais acerca das
sociedades anônimas). Mais recentemente, reconhece-se a responsabilidade limitada para o conjunto de,
apenas, dois sócios, com o advento da sociedade limitada. A limitação de responsabilidade representa,
portanto, o último grau na evolução histórica das organizações empresariais

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sob o foco constitucional, a regulamentação da limitação de responsabilidade do empresário individual
também se impõe. Com efeito, o art. 5º, XX, diz que "ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a
permanecer associado"; o art. 170, por sua vez, dispõe que "a ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios", dentre outros, "propriedade privada, função social da
propriedade, livre concorrência e tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob
as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País".

Na medida em que não se tem a limitação de responsabilidade do empresário individual, de modo direto, o
mesmo se vê compelido a se associar e a permanecer associado, por intermédio de sociedades que só o são
formalmente. Apenas um dos sócios é que tem interesse no empreendimento econômico; os demais, por
mera liberalidade, acabam por emprestar seus nomes a fim de que se constitua validamente, apenas, do ponto
de vista formal, a sociedade. Esclarece, a propósito, António de Arruda Ferrer Correia (1948, p. 17):

Eles não aspiram a ter qualquer ingerência efetiva na direção da empresa, mas prometem prestar em todo o
caso, gratuita ou interessadamente, o quantum satis de cooperação pessoal para a manutenção da aparência
criada: assinando as atas das assembléias gerais, a que não assistem, subscrevendo os balanços que aliás não
lêem e que, portanto, não podem querer aprovar. Nenhuma pretensão alimentam a haver parte nos lucros do
negócio.

A limitação de responsabilidade do empresário individual vem ao encontro do princípio constitucional da
livre concorrência. Haverá concorrência desleal entre uma sociedade limitada e um empresário individual que
tenham o mesmo porte econômico, o mesmo número de funcionários, o mesmo faturamento, o mesmo nicho
de mercado, diante da limitação de risco em razão do insucesso da atividade empresarial diante de sociedade
limitada, limitação inexistente no que tange ao empresário individual que responde com todo o seu
patrimônio por débito oriundo do patrimônio afetado ao empreendimento empresarial, inexistindo sequer
benefício de ordem.

Note-se que a limitação de responsabilidade do empresário individual pode funcionar, também, como um
incentivo e um tratamento favorecido ao empresário brasileiro de pequeno porte. Ressalta Calixto Salomão
Filho (1995, p. 67):

É bastante claro que o empresário individual é, na sua forma típica, um pequeno e médio empresário, com
poucos dependentes e pouca utilização de capital.

É exatamente nessa característica típica que a sociedade unipessoal encontra sua justificação econômica mais
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evidente. O apoio à pequena e média empresa é o principal fundamento econômico para o reconhecimento da
sociedade unipessoal com responsabilidade limitada.

Limitando-se, pois, a responsabilidade do empresário individual, aqueles que se dedicam a empreender
atividades econômicas isoladamente alocariam mais capital à atividade, visando dela auferir mais lucros.
Incrementar-se-ia, indiretamente, a economia nacional, como um todo, na medida em que criaria
possibilidades de aumento de emprego, tributo e renda.

Relembre-se, por oportuno, que a ordem econômica tem por finalidade assegurar a todos vida digna e que a
dignidade da pessoa humana se constitui, inclusive, em fundamento da República Federativa do Brasil, como
se vê no art. 1º, III, constitucional. Pois bem, a partir do momento em que se regulamentar o instituto sub
examine, ter-se-á atendido aos ditames do princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que se
deixará livre o patrimônio pessoal daquele que exerce atividade de empresa, dos ônus de tal atividade,
ficando referido patrimônio a garantir o livre desenvolvimento da personalidade do empresário.
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DIREITO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO E NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE -
UMA ANÁLISE DE SUA RECEPÇÃO E REFLEXOS ORDENAMENTO JURÍDICO
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BRAZILIAN TAX LAW AND INTERNATIONAL ACCOUTING STANDARDS - ANALYZING ITS
RECEPTIVITY AND REFLEXES IN THE BRAZILIAN LEGAL SYSTEM.

GLAYDSON FERREIRA CARDOSO

RESUMO
O objetivo deste estudo é a análise da receptividade das normas internacionais de contabilidade pelo
ordenamento jurídico brasileiro, bem como a compreensão dos reflexos dessas mudanças para fins das
apurações dos tributos em destaque, tudo em consonância com os princípios estabelecidos pela Constituição
de 1988 e com o Código Tributário Nacional – CTN. As normas brasileiras deveriam tornar as
demonstrações contábeis integradas a um panorama internacional de prestação de informações. Um dos
princípios essenciais na convergência das normas contábeis brasileiras para as internacionais está na maior
aplicação da subjetividade na interpretação dos fatos registráveis. O resultado é a busca da aplicação a partir
do conhecimento da essência econômica sobre a forma jurídica da qual se revestiu o ato. As mudanças
oriundas da Lei n. 11.638/2007 buscaram a direta aproximação das normas contábeis brasileiras com aquelas
adotadas nos mercados internacionais, padronizando a análise de dados e a comparabilidade entre as
companhias que observem os mesmos princípios.
PALAVRAS-CHAVES: Normas Internacionais de Contabilidade, Direito Tributário, Lei 11.638/2007,
Essência econômica sobre a forma jurídica.

ABSTRACT
This study aims to examine the receptivity of international accounting standards by the Brazilian legal system,
as well as understand the consequences of these changes for the tabulations of some tributes, all in line with
the principles established by the 1988 Constitution and with the National Tax Code - CTN. Not only the
Brazilian rules but also all the financial statements should reflect the international way of reporting. The most
important point of the convergence of international accounting standards with the Brazilian legal system is
the possibility of largest application of subjectivity in the interpretation of registrable facts. The result is the
pursuit of the application of economic substance and essence over legal form of which the act is coated.
Changes brought by Law 11.638/2007 sought direct approximation of Brazilian accounting standards with
those adopted in international markets, standardizing data analysis and comparability among companies that
observe the same principles.
KEYWORDS: International Accounting Standards, Tax Law, Law 11.638/2007, Economic substance and
essence over Legal Form

 
1.      CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA

 
Não é de hoje que se discute a necessidade de modernização da Lei das Sociedades por Ações (Lei

n. 6.404/76), tendo em vista o interesse em torná-la melhor adaptada à prestação de dados aos mais variados
usuários de demonstrações financeiras. Em decorrência dessa modernização normativa, as normas brasileiras
deveriam tornar as demonstrações contábeis integradas a um panorama internacional de prestação de
informações.

O primeiro passo para alinhar normas e práticas contábeis brasileiras com as internacionais foi dado
com a apreciação, pela Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei n. 3.741/2000. Mencionado Projeto
tratava especificamente da parte da Lei das Sociedades por Ações, pertinente a assuntos contábeis. Aquele
Projeto de Lei deu origem à Lei n. 11.638, de 28 de dezembro de 2007, a qual se tornou um marco divisor
da matéria no ordenamento brasileiro.

As mudanças oriundas da Lei n. 11.638/2007 buscaram a direta aproximação das normas contábeis
brasileiras com aquelas adotadas nos mercados internacionais, padronizando a análise de dados e a
comparabilidade entre as companhias que observem os mesmos princípios.

No período compreendido entre a elaboração do Projeto de Lei n. 3.741/2000 e a sua formalização
na Lei n. 11.638/2007, diversas adaptações foram iniciadas para criar uma estrutura capaz de absorver as
mudanças planejadas. Assim, em outubro de 2005 foi criado o Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), o qual contou com o apoio do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Bolsa de Valores de São
Paulo (BOVESPA), Associação Brasileira das Empresas de Capital Aberto (ABRASCA), Instituto dos
Auditores Independentes do Brasil (IBRACON), Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento
(APIMEC) e Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI). Ademais, a
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) passou a emitir seus pronunciamentos em conjunto com o CPC.
Também o Banco Central do Brasil (BACEN) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
demonstraram o apoio à elaboração das demonstrações financeiras de conformidade com os padrões
internacionais. Logo, pela adesão dos mais diversos entes listados acima, verifica-se que as adaptações às
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Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (International Financial Reporting Standards – IFRS),
também conhecidas como Normas Internacionais de Contabilidade – IAS, eram necessárias e inevitáveis.

Diversas mudanças decorrentes deste processo de convergência já foram iniciadas, dando origem a
pronunciamentos do CPC adotados pela CVM. No processo de convergência, verifica-se que o sistema
contábil brasileiro está baseado em normas definidas, enquanto o IFRS se orienta por princípios. Assim,
ocorre clara mudança na análise dos eventos, buscando conhecer mais a “essência sobre a forma”,
considerando mais a substância econômica da operação para que a mesma seja corretamente entendida e
aplicada.

Ao pretender aplicar na matéria contábil a ‘essência sobre a forma’, tem-se como efeito imediato a
alteração do registro contábil de diversos fatos incorridos pelas empresas. Por seu turno, uma vez que as
apurações fiscais partem das receitas e despesas para determinação da base de cálculo dos tributos apurados
diretamente sobre a receita ou o lucro (contribuição ao Programa de Integração Social – PIS, a Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social – COFINS, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL), a alteração do entendimento contábil e seu registro
podem trazer mudanças significativas nas bases de cálculo fiscais.

Assim, o objetivo deste estudo é a análise da receptividade das normas internacionais de
contabilidade pelo ordenamento jurídico brasileiro, bem como, a compreensão dos reflexos dessas mudanças
para fins das apurações dos tributos em destaque, tudo em consonância com os princípios estabelecidos pela
Constituição Federal de 1988 e com o Código Tributário Nacional – CTN. Discute-se, aqui, se a Lei n.
11.638/2007, embora promova alterações significativas no âmbito contábil, pode promover a alteração das
bases de cálculo de tributos ou se há a permanência da legislação tributária em vigor até a edição desta Lei.

 
 

2.      A QUESTÃO DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA
 

Como dito anteriormente, um dos princípios essenciais na convergência das normas contábeis
brasileiras para as internacionais está na maior aplicação da subjetividade na interpretação dos fatos
registráveis. O resultado é a busca da aplicação a partir do conhecimento da essência econômica sobre a
forma jurídica da qual se revestiu o ato.

Este tema, contudo, antes de ser uma barreira para a correlação entre a contabilidade e o direito
tributário brasileiro, é mais um elemento de conectividade entre as duas áreas do conhecimento. Vê-se que,
há algum tempo, basicamente desde que se iniciaram debates mais longos acerca da aplicação de normas
anti-elisivas no Brasil, uma tendência de se buscar a intenção negocial para validação do ato jurídico e
conhecimento de seus efeitos. E a aplicação deste princípio tem encontrado apoio em grande parte da
doutrina e na jurisprudência.
            Diante disso, torna-se relevante avaliar o acolhimento do princípio da essência sobre a forma na
questão da contabilidade e no direito tributário. O objetivo, aqui, é identificar um ponto de convergência
entre as duas áreas e, a partir daí, traçar um possível caminho de interpretação das controvérsias surgidas no
direito tributário em decorrência da aplicação do IFRS.
 

2.1  A Essência Econômica sobre a Forma Jurídica na Contabilidade
 

Historicamente, são bastante imprecisas as informações quanto à origem da contabilidade enquanto
metodologia de controle de riquezas. Há indícios de que há 2.000 anos antes de Cristo os chineses já se
valiam de sistemas de controle que induzem a uma contabilidade básica. Também entre os Romanos já era
possível verificar a existência de métodos de controle e destinação de recursos.

Contudo, é na fase do Renascimento que a contabilidade ganha seu maior impulso. O
desenvolvimento da escrita, aritmética, a expansão comercial e a formação de sociedades tornaram mais
efetiva a aplicação dos conceitos de moeda, propriedade, capital e crédito. A ocorrência de expedições com
investimentos de terceiros acabou por forçar a geração de controles de medida do lucro e da riqueza.

Formalmente, no que diz respeito ao ordenamento pátrio, pode-se citar o Código Comercial
Brasileiro, de 1850, como elemento que determinava a obrigatoriedade de formular anualmente um balanço
geral, contendo dados precisos sobre “bens de raiz, móveis, semoventes, mercadorias, dinheiro, créditos e
outras espécies de valores, bem como dívidas e obrigações...”. Cite-se, também, o Decreto n. 434/1891, o
qual se referia a balanço, embora não contivesse normas relativas à estimativa de valores ou respectivas
inscrições em ativos ou passivos. Já o Decreto n. 2.627/1940 disciplinou a elaboração do balanço geral ao
fim de cada exercício social. Posteriormente, coube à Lei n. 6.404/1976 tratar de forma detalhada o tema
relativo à escrituração das sociedades.
            Em síntese e preliminar de conclusão, tem-se que desde os tempos das expansões comerciais até
hoje, o ato de registrar numericamente os dados buscou o conhecimento da real grandeza patrimonial,
sempre o mais próximo possível da realidade.
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No âmbito internacional, interessa avaliar a origem da padronização das normas de contabilidade,
com a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis Internacionais (International Accounting Standards
Comittee – IASC), em 1973. À época da criação do IASC, grande parte dos países envolvidos faziam parte
do “Common Law System”: Austrália, Canadá, Estados Unidos e Reino Unido / Irlanda. Em decorrência, as
normas internacionais sofreram forte influência do referido sistema, trazendo maior flexibilidade de
interpretação, uma vez que são normas essencialmente baseadas em princípios, nas quais prevalece a
essência sob a forma.

Ao longo da cronologia do IFRS, é possível identificar o surgimento das dificuldades de
implementação dessas normas em virtude de aparente conflito “Common Law e Civil Law”, em países que
adotam tal sistema como Brasil, França, Alemanha, Espanha e Itália.

Embora a legislação brasileira tenha se baseado na Civil Law, privilegiando o formalismo habitual
em face da mens legis, a intenção de buscar a realidade patrimonial independentemente da forma sempre foi
o norte da legislação societária. Tanto assim que o art. 135 do Decreto Lei n. 2.627/1940 já previa que “o
balanço deverá exprimir, com clareza, situação real da sociedade ...”

A questão da prevalência da essência sobre a forma não é, de fato, novidade em matéria contábil.
Veja-se, como exemplo, o que dispunha a Deliberação CVM n. 29, de 5 de fevereiro de 1986:

“Para a consecução desse objetivo da Contabilidade, e dentro principalmente do contexto
companhia aberta/usuário externo, dois pontos importantíssimos se destacam:
(...)
2º - A contabilidade possui um grande relacionamento com os aspectos jurídicos que
cercam o patrimônio, mas, não raro, a forma jurídica pode deixar de retratar a essência
econômica. Nessas situações, deve a Contabilidade guiar-se pelos seus objetivos de bem
informar, seguindo, se for necessário para tanto, a essência ao invés da forma.
Por exemplo, a empresa efetua a cessão de créditos a terceiros, mas fica contratado que a
cedente poderá vir a ressarcir a cessionária pelas perdas decorrentes de eventuais não
pagamentos por parte dos devedores. Ora, juridicamente não há ainda dívida alguma na
cedente, mas ela deverá atentar para a essência do fato e registrar a provisão para
atentar a tais possíveis desembolsos.
Ou, ainda, uma empresa vende um ativo, mas assume o compromisso de recomprá-lo por
um valor já determinado em certa data. Essa formalidade deve ensejar a contabilização
de uma operação de financiamento (essência) e não de compra e venda (forma).
Noutro exemplo, um contrato pode, juridicamente, estar dando a forma de arrendamento
a uma transação, mas a análise da realidade evidencia tratar-se, na prática, de uma
operação de compra e venda financiada. Assim, consciente do conflito essência/forma, a
Contabilidade fica com a primeira.
Essas características de evidenciação ou de divulgação (disclosure) e de prevalência da
essência sobre a forma cada vez mais se firmam como próprias da Contabilidade, dados
seus objetivos específicos.”  (Destaques não constam no original)

Também para demonstrar que a prevalência da essência sobre a forma já é matéria conhecida da
contabilidade, destaca-se o Ofício Circular CVM / SNC / SUSEP n. 1, de 25 de fevereiro de 2005, que em
determinado ponto dispõe:

“Primazia da Essência sobre a Forma
35. Para que a informação represente fielmente as transações e outros eventos que ela
se propõe a representar, é necessário que essas transações e eventos sejam
contabilizados e apresentados de acordo com a sua essência ou substância e a sua
realidade econômica, e não meramente sua forma legal. A essência das transações ou
outros eventos nem sempre é consistente com o que aparenta com base na sua forma legal
ou documentos formais. Por exemplo, uma entidade poderia vender um ativo a um
terceiro de tal maneira que a documentação indicasse a transferência legal da
propriedade a esse terceiro; entretanto, poderão existir acordos que assegurem que a
entidade continuará a gozar dos futuros benefícios econômicos gerados pelo ativo. Em
tais circunstâncias, reportar a venda não representaria fielmente a transação efetuada (se
na verdade houve uma transação).” (Destaques não constam no original)

É imperioso entender, portanto, que o conceito de prevalência do efeito econômico sob a forma
jurídica não é uma inovação trazida pela Lei n. 11.638/2007 para fins contábeis. A integração com o
modelo internacional, baseado em princípios, apenas evidencia a necessidade de análise subjetiva das normas
aplicadas. Tais princípios deverão ser interpretados e cuidadosamente aplicados em cada análise e
demonstração financeira realizada.

 
2.2  A Essência Econômica sobre a Forma Jurídica em Matéria Tributária
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Como tratado anteriormente, a aplicação do princípio da essência sobre a forma passou a merecer
maior atenção no Direito Tributário a partir da edição da Lei Complementar n. 104, de 10 janeiro de 2001.
Referida norma, entre outras disposições, inseriu Parágrafo Único ao art. 116 do Código Tributário Nacional
– CTN, cujo texto é o seguinte:

"Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhes são
próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária."  (Destaques não constam no
original)

De acordo com a exposição de motivos que acompanhou o Projeto resultante na Lei Complementar
nº 104/2001 demonstrava claramente os objetivos de inserir aquela norma: "A inclusão do parágrafo único
ao Art. 116 faz-se necessária para estabelecer, no âmbito da legislação brasileira, norma que permita à
autoridade tributária desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade da elisão,
constituindo-se, dessa forma, em instrumento eficaz para o combate aos procedimentos de planejamento
tributário adotados com abuso de forma ou de direito".

Muito embora exista a previsão de que os requisitos do Parágrafo Único do art. 116 do CTN
careciam de regulamentação e que esta ainda não ocorreu, já têm sido bastante intensos os debates acerca da
norma que trouxe, e continuam trazendo, grandes preocupações ao permitir que o agente fiscal interprete
negócio ou ato jurídico de forma a priorizar a essência do negócio em relação ao apresentado formalmente.

A norma em destaque tem sido considerada por alguns como norma geral antielisiva, uma vez que
confere a seus aplicadores o direito de desconsiderarem a forma utilizada para a realização de determinado
negócio jurídico, se demonstrado que essa forma utilizada implica em fraude à lei tributária como meio de se
obter vantagens fiscais.  Marco Aurélio Greco sustenta tal posição[1]:

“Creio que o dispositivo põe em pauta o debate sobre estarem, ou não, abrangidas, em
especial, três figuras: o abuso de direito, a fraude à lei (que não pode ser confundida com
a fraude de caráter penal) e o negócio indireto. (...)
Das três figuras, a fraude à lei é a que mais nitidamente encontra previsão no
dispositivo pois, por definição, em sua formulação clássica, o agente utiliza uma
previsão legal existente que funciona como cobertura para sua ação, quando, na
realidade, seu objetivo é contornar a aplicação de uma norma de caráter imperativo
(admitindo-se, para fins de análise, que a norma tributária tenha esta característica).”
(negritamos)

Importa ressaltar que a figura da fraude à lei tributária, acima descrita, diverge da fraude tributária
descrita no artigo 149, VII do CTN[2]. Esta representa grave ofensa às obrigações tributárias, enquanto a
fraude à lei tributária, da forma acima exposta, constitui procedimento para evitar o fato gerador do tributo.

É bom mencionar que o dispositivo acrescentado ao art. 116 do CTN pela Lei Complementar nº
104/2001 não buscou tratar de simulação, mas sim da dissimulação, que busca ocultar, disfarçar o ato
realmente pretendido, de forma artificiosa. Contudo, o teste do propósito negocial tem sido entendido por
alguns como uma forma mais abrangente de simulação, razão pela qual devem ser considerados, também, os
elementos desse instituto.

O conceito de simulação diverge do conceito insculpido no art. 116, é instituto regulamentado no
Direito Brasileiro e a fiscalização pode tomá-lo por base para sustentar eventuais questionamentos. Veja-se o
art. 167 do Novo Código Civil:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§1º. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I. aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II. contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III. os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.”

O conceito de simulação adotado pelo Código Civil é restrito, pontual. Afora as três situações
elencadas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 167, não haveria que se falar em simulação.  Alberto
Xavier entende a simulação da seguinte forma[3]:

“A simulação é um caso de divergência entre a vontade (vontade real) e a declaração
(vontade declarada), procedente de acordo entre o declarante e o declaratário e
determinada pelo intuito de enganar terceiros.
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Os seus elementos essenciais são, pois, (i) a intencionalidade da divergência entre a
vontade e a declaração; (ii) o acordo simulatório (pactum simulationis); (iii) o intuito de
enganar terceiros.”

Há, contudo, entendimentos que sustentam que a simulação deve ser entendida a partir de uma
compreensão mais substancial e menos formalista das normas jurídicas e da realidade. Se o negócio jurídico é
praticado com propósitos diversos da finalidade a que se destina, se a operação realizada traz resultados
diversos daqueles que normalmente traria, poder-se-ia falar em simulação em sentido amplo,
independentemente de a operação ser enquadrada em um dos incisos do artigo 167, §1º do Código Civil em
vigor.

Veja-se claro exemplo desta interpretação mais ampla de simulação no seguinte precedente do
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF):

“IRPJ – INCORPORAÇÃO ÀS AVESSAS – MATÉRIA DE PROVA – COMPENSAÇÃO
DE PREJUÍZOS FISCAIS – A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-
se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados. Se a documentação acostada
nos autos de incorporação era enganosa para produzir efeito diverso do ostensivamente
indicado, a autoridade fiscal não está jungida aos efeitos jurídicos que os atos
produziram , mas à verdadeira repercussão econômica dos atos subjacentes.” (Ac.
CSRF/01-02.107, 01.12.96)” (Destaques não constam no original)

Também é este o entendimento admitido pelo STJ, tal como se verifica na Ementa de recente
julgado, transcrita abaixo:
 

RECURSO ESPECIAL Nº 946.707 - RS (2007/0092656-4)
RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN
RECORRENTE : JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES
ADVOGADO : CLÁUDIO MERTEN E OUTRO(S)
RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL
PROCURADORES : LUÍS ALBERTO SAAVEDRA E OUTRO(S)
CLAUDIO XAVIER SEEFELDER FILHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. MULTA
DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
INCORPORAÇÃO. APROVEITAMENTO DE PREJUÍZOS. REDUÇÃO DA CSSL
DEVIDA. SIMULAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 98/STJ.

1.      Hipótese em que se discute compensação de prejuízos para fins de redução da
Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSSL devida pela contribuinte.

2.      A empresa Supremo Industrial e Comercial Ltda. formalmente incorporou
Suprarroz S/A (posteriormente incorporada pela recorrente). Aquela acumulava
prejuízos (era deficitária, segundo o TRF), enquanto esta era empresa
financeiramente saudável.

3.      O Tribunal de origem entendeu que houve simulação, pois, em realidade, foi a
Suprarroz que incorporou a Supremo. A distinção é relevante, pois, neste caso
(incorporação da Supremo pela Suprarroz), seria impossível a compensação de
prejuízos realizada, nos termos do art. 33 do DL 2.341/1987.

4.      A solução integral da lide, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao
art. 535 do CPC.

5.      Não há controvérsia quanto à legislação federal.
6.      A contribuinte concorda que a incorporadora não pode compensar prejuízos

acumulados pela incorporada, para reduzir a base de cálculo da CSSL, nos
termos do art. 33 do DL 2.341/1987. Defende que a empresa com prejuízos
acumulados (Supremo) é, efetivamente, a incorporadora.

7.      O Tribunal de origem, por seu turno, não afasta a possibilidade, em tese, de uma
empresa deficitária incorporar entidade financeiramente sólida. Apenas, ao
apreciar as peculiaridades do caso concreto, entendeu que isso não ocorreu.

8.      Tampouco se discute que, em caso de simulação, "é nulo o negócio jurídico
simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na
forma" (art. 167, caput, do CC).

9.      A regularidade formal da incorporação também é reconhecida pelo TRF.
10.  A controvérsia é estritamente fática: a recorrente defende que houve,

efetivamente, a incorporação da Suprarroz (empresa financeiramente sólida) pela
Supremo (empresa deficitária); o TRF, entretanto, entendeu que houve simulação,
pois, de fato, foi a Suprarroz que incorporou a Supremo.

11.  Para chegar à conclusão de que houve simulação, o Tribunal de origem
apreciou cuidadosa e aprofundadamente os balanços e demonstrativos de
Supremo e Suprarroz, a configuração societária superveniente, a composição do
conselho de administração e as operações comerciais realizadas pela empresa
resultante da incorporação. Concluiu, peremptoriamente, pela inviabilidade
econômica da operação simulada.

12.  Rever esse entendimento exigiria a análise de todo o arcabouço fático apreciado
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pelo Tribunal de origem e adotado no acórdão recorrido, o que é inviável em
Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

13.  Aclaratórios opostos com o expresso intuito de prequestionamento não dão ensejo
à aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, que deve ser
afastada (Súmula 98/STJ).

14.  Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”  (Destaques
não constam no original)

Nesse contexto, embora existam entendimentos diversos acerca da aplicação do instituto da
simulação (alguns com interpretação mais restritiva do art. 167 do Código Civil e outros com interpretação
extensiva), bem como, muito se discuta acerca da natureza do instituto previsto do art. 116 do CTN, não se
pode ignorar que por todos estes caminhos o que tem se buscado me matéria de Direito Tributário e
fiscalização é avaliar a justificativa do ato quanto à sua repercussão negocial, econômica.

Ora, sendo o fato gerador decorrente de ato econômico, adequada está sua análise com base na
relevância do mesmo sob este aspecto, dando-se menos relevo à sua mera formalização. Dito de outro modo,
para o direito tributário o que deve ser considerado é a conseqüência econômica do ato, mas não a forma
pela qual foi exposto. O que se deve buscar é a descoberta da real intenção das partes de modo a jungir o ato
econômico com a ocorrência ou não do fato gerador da obrigação tributária.
 

2.3  Conclusões Parciais
 

Diante dos comentários expostos até aqui, é possível concluir, portanto, que a intenção de se
conferir interpretação mais subjetiva na definição da natureza de atos ou negócios jurídicos não é novidade
em nosso ordenamento. Mais que isso, representa, em verdade, uma tendência que contribui para identificar
a inteligência da norma relacionada ao ato que efetivamente se praticou.

Assim, considerando que os princípios nos quais se baseiam o IFRS estão diretamente alinhados
com a interpretação baseada na essência econômica do ato ou negócio jurídico e que, essa mesma orientação
vem se mostrando cada vez mais admitida em questões de direito tributário tanto na jurisprudência
administrativa quanto judicial, é de se entender que a essência dos atos ou negócios jurídicos reconhecidos a
partir do IFRS é que deverá ditar o seu correto tratamento fiscal.
 

3.      A QUESTÃO DA ESTRITA LEGALIDADE
 

As análises dos efeitos do IFRS nas questões de natureza fiscal tributária passam, necessariamente,
pela receptividade da matéria no ordenamento jurídico brasileiro. Diz-se isto porque a entrada do IFRS não
se dará apenas por leis, mas também por meio de atos normativos expedidos por diversos órgãos reguladores
(por exemplo, BACEN, CVM e SUSEP)[4]. O questionamento que surge é se haveria ofensa ao princípio da
estrita legalidade.

Este princípio, insculpido no art. 5º, inciso II da Constituição Federal de 1988, está assim descrito:
“Art. 5º -
(...)
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de
lei”.

É importante observar as hipóteses nas quais há reserva absoluta da lei. É o caso, por exemplo, da
regra prevista no inciso XXXIX, inciso 5º da CF de 1988, a partir do qual somente há crime se houver lei
que o defina e a pena deve decorrer de cominação legal. Da mesma forma, é reserva de lei a instituição de
tributos, por força do art. 150, inciso I da CF de 1988.

Sendo o assunto da convergência normativa contábil para o padrão internacional um tema que não
constitui objeto de reserva legal, é de se entender que, a partir do momento em que a lei faz a previsão da
emissão das normas por determinados órgãos, não há que se discutir se possuem ou não legitimidade para
normatizar e assim, não há inobservância do princípio da legalidade.

Este, aliás, é o entendimento já admitido pelos tribunais pátrios, sendo a matéria consolidada no
Superior Tribunal de Justiça como se nota da ementa transcrita abaixo:

“TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSSL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LUCRO REAL.
DEDUÇÃO. PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (OU PDD-
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS). LEIS 8.981/95 E 4.595/64.
RESOLUÇÃO 1.748/90 DO BACEN. IN/SRF 51/95. ARTS. 43 E 44, DO CTN.
ANTINOMIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
(...)
4. Não ofende o sistema jurídico vigente o fato de as normas (comercias e fiscais)
divergirem quanto à fixação do montante a ser lançado na respectiva provisão de
créditos de liquidação duvidosa. A fórmula de composição da PDD - Provisão para
Devedores Duvidosos, para fins fiscais, deve obediência ao estatuído na legislação fiscal
pertinente, no caso, a Lei nº 8.981/95, não havendo que se cogitar em violação ao teor
prescrito pelos arts. 43 e 44, do CTN.
5. A legislação tributária, peculiarmente a do imposto de renda, reclama o emprego de
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técnicas não inteiramente conciliáveis com as de legislação comercial. A Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 (reguladora das Sociedades por Ações), prevê a
possibilidade de que a empresa faça sua escrituração em registros auxiliares quando as
normas tributárias exijam métodos ou critérios contábeis diferenciados ou determinem
simplesmente a elaboração de outras demonstrações financeiras.
(...) “
 (STJ - REsp 413919 / PR - 2002/0018804-7 - Ministro José Delgado – Primeira Turma -
DJ 07/10/2002 p. 194)

Conclui-se, portanto, que uma das inovações trazidas pela Lei n. 11.638/2007 é justamente a
relativização da competência legislativa para que futuras alterações pertinentes à matéria sejam feitas por
órgãos reguladores descritos no texto legal. A partir da edição da Lei, ficou estabelecida a permissão para
que normas, pronunciamentos e instruções sejam emitidos por órgãos administrativos buscando tutelar o
mercado, sem a necessidade de alteração legal, o que desobriga que essas futuras alterações sejam
submetidas à morosidade do processo legislativo brasileiro.
 

4.      QUESTÕES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA
 

Diante das ponderações apresentadas até aqui, pretende-se ter criado um direcionamento que
servirá de base para avaliar o adequado tratamento fiscal que deve ser conferido aos efeitos gerados pela
adoção do IFRS. Esse direcionamento está baseado na compreensão da essência dos atos praticados para, a
partir disso, aplicar o adequado tratamento fiscal.

A prevalecer a essência sobre a forma, o evento será reconhecido contabilmente e deve ser tratado
fiscalmente tal qual sua natureza; assim, por exemplo, no caso de operações de leasing (assunto que será
melhor analisado adiante) que se mostram efetivos financiamentos de compra e venda, há que se dar o
tratamento fiscal de contratos de compra e venda de bens.

Antes, contudo, de adentrar na comprovação prática da validade do entendimento exposto até aqui,
é interessante mencionar os atos praticados pelo fisco para buscar a chamada “neutralidade tributária”,
anulando-se os efeitos fiscais decorrentes do IFRS. Na seqüência, passar-se-á à avaliação de situações
concretas decorrentes da adaptação às novas orientações contábeis.
 

4.1  Regime Tributário de Transição (RTT) – A busca pela neutralidade fiscal
 

A Medida Provisória n. 449/2008 criou o chamado Regime Tributário de Transição (“RTT”) cuja
aplicação foi opcional para os anos de 2008 e 2009. A opção pelo RTT é aplicável a todos os contribuintes,
sejam eles submetidos à sistemática de apuração pelo lucro real ou com base no lucro presumido. A partir de
2010, o RTT passa a ser obrigatório até que seja editada lei que discipline os efeitos fiscais decorrentes da
nova metodologia contábil.

A idéia de neutralidade fiscal decorreu do art. 15, § 1º da Medida Provisória n. 449/2008,
posteriormente convertido no mesmo art. 15, § 1º da Lei n. 11.941/2009, nos seguintes termos:

“Art. 15.  Fica instituído o Regime Tributário de Transição – RTT de apuração do lucro
real, que trata dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis
introduzidos pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 desta
Lei. 
§ 1o  O RTT vigerá até a entrada em vigor de lei que discipline os efeitos tributários dos
novos métodos e critérios contábeis, buscando a neutralidade tributária.” 

Como se nota, a idéia da instituição do RTT é que, em casos de dúvidas de interpretação, deverá
sempre prevalecer aquela que assegure a neutralidade fiscal na adoção dos padrões internacionais de
contabilidade.

Oportuno mencionar que a adoção do RTT implica sua admissibilidade simultânea para o Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS).

Em síntese, os contribuintes que adotarem a opção pelo RTT devem considerar, para fins fiscais, os
métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. Ou seja, as modificações decorrentes do
IFRS trazidas pela Lei n. 11.638/2007 que trouxerem mudança de critério de reconhecimento de receitas,
custos e despesas não devem gerar efeitos diversos daqueles que seriam gerados com base na legislação
vigente até dezembro de 2007.

Na prática, o contribuinte deverá apurar o resultado do exercício de acordo com as disposições da
Lei 6.404/1976, com as modificações introduzidas pela Lei 11.638/2007. No caso dos optantes pelo RTT,
deverão ser feitos ajustes específicos ao lucro líquido do período no Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR), revertendo-se os efeitos da utilização de métodos e critérios contábeis internacionais e
“retornando” o lucro líquido de conformidade com as regras contábeis vigentes até 31 de dezembro de 2007.
Só a partir deste momento é que serão feitos os ajustes de adições e exclusões para apuração da base de
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cálculo tributável.
Em síntese, o RTT pretende que os efeitos decorrentes da Lei n. 11.638/2007 não gerem qualquer

alteração nos procedimentos de apuração fiscal, valendo, para tanto, a base que seria apurada na hipótese de
não existir a metodologia introduzida por aquela Lei.

Ocorre, porém, que diversos contribuintes não optaram pelo RTT para os anos-calendário de 2008
e 2009. Além disso, há grande ansiedade no mercado acerca de qual será o tratamento conferido pelas
autoridades fiscais a partir do momento em que se efetivar a adoção da contabilidade ajustada pelo IFRS.
Assim, embora exista a previsão do RTT, merecem ser verificados os cenários possíveis e admissíveis para
quando o regime de transição deixar de existir (o que, inclusive, já está inserido no contexto da norma que
estipula o RTT até que lei regule a observância da contabilidade ajustada pelo IFRS).
 

4.2  Interpretação do IFRS em matéria tributária
 

Como mencionado anteriormente, passa-se, agora, à demonstração de que a aplicação dos padrões
internacionais de contabilidade em linha com o princípio da essência sobre a forma não deve gerar distorções
fiscais, mas sim, respeitar a efetiva natureza do evento examinado. Para tanto, considere-se, apenas como
exemplo da linha de raciocínio, o ajuste a valor presente que decorreu justamente do IFRS.

Como efeito da implantação do mencionado IFRS, a partir da edição da Lei 11.638/2007 tornou-se
obrigatório efetuar ajuste a valor presente nos realizáveis e exigíveis a longo prazo e, nas hipóteses de serem
verificados efeitos relevantes, também nos de curto prazo. Por sua vez, o Comitê de Pronunciamentos
Contábeis emitiu o Pronunciamento Técnico CPC 12 para especificar procedimentos para cálculo desses
ajustes que, em síntese, pretende que seja destacada a parcela correspondente ao ganho de natureza
financeira embutido no preço da venda de determinado bem ou serviço.

Na prática, o reconhecimento dos ajustes a valor presente calculados nos termos do
Pronunciamento Técnico CPC 12 deverá ser feito mediante reclassificação do efeito financeiro
considerado, transferindo-o da conta de RECEITA BRUTA para a conta específica de RECEITAS
FINANCEIRAS.

Para as pessoas jurídicas submetidas à apuração com base no lucro real, a reclassificação decorrente
do ajuste a valor presente não deve gerar qualquer efeito para fins do IRPJ e da CSL já que não ocorre
alteração do lucro líquido. De outro modo, na determinação do PIS e da COFINS, a reclassificação contábil
pode gerar efeitos diversos, especialmente considerando quando o contribuinte está submetido ao regime
não-cumulativo de apuração daquelas contribuições.

Isto porque, de acordo com a legislação em vigor para a hipótese do regime não-cumulativo que
constitui o foco da hipótese tratada neste tópico (Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003), a base cálculo do PIS
e da COFINS é apurada a partir da receita bruta da pessoa jurídica. Lado outro, as receitas financeiras das
pessoas jurídicas submetidas ao regime não-cumulativo estão sujeitas à alíquota zero de PIS e COFINS.
Logo, numa análise preliminar, a reclassificação decorrente da aplicação do Pronunciamento Técnico
CPC 12 tende a reduzir a base tributável pelo PIS e pela COFINS.

Ocorre, contudo, que embora o já mencionado Regime Tributário de Transição - RTT busque
eliminar os efeitos decorrentes dos Pronunciamentos Técnicos CPC, surge dúvida sobre qual o tratamento
fiscal a ser adotado nos casos em que a aplicação do Pronunciamento Técnico modificar a natureza da conta
que recebe determinado ajuste, como é o caso do CPC 12 em questão e o contribuinte não optou pelo RTT.
Também, há dúvida quanto ao entendimento que será admitido pelo fisco após o encerramento do RTT.

Tendo em vista que o objeto central do presente caso reside na apuração da base de cálculo do PIS
e da COFINS de contribuintes submetidos à não-cumulatividade, traz-se as normas aplicáveis à determinação
da base de cálculo destas contribuições para, em seguida, avaliar o adequado tratamento fiscal advindo do
Pronunciamento Técnico CPC 12.

Com base na edição do art. 3º, e seus §§ 1º, 3º e 4º da Lei nº 9.718, de 1998, a base de cálculo do
PIS/PASEP e da COFINS passou a ser, desde 1º de fevereiro de 1999, o faturamento do mês, assim
entendido a receita bruta total[5], deduzidos os valores correspondentes às exclusões e isenções previstas no
mesmo dispositivo legal.

Por sua vez, desde dezembro de 2002, através da Lei n. 10.637, foi instituído o regime não-
cumulativo para a contribuição do PIS e, em fevereiro de 2004 o mesmo sistema foi estabelecido para a
COFINS, por meio da Lei nº 10.833/2003. De início, portanto, as contribuições ao PIS e COFINS incidem
também sobre as receitas financeiras, em princípio, tanto no regime cumulativo, quanto no regime não-
cumulativo.

Inicialmente, os contribuintes submetidos à não-cumulatividade poderiam descontar créditos de PIS
e COFINS calculados sobre as despesas financeiras nas hipóteses especificadas pela norma. Lado outro, as
receitas auferidas ficaram submetidas à tributação com base nas alíquotas de 1,65% para o PIS e 7,6% para a
COFINS. A partir de 1º de agosto de 2004, através da Lei nº 10.865, foi vedado o aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS referente às despesas financeiras e, na mesma linha, o Decreto nº 5.164 de 2004
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reduziu a zero a alíquota de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras das empresas enquadradas no
regime não-cumulativo.

Para o caso objeto de estudo, interessa destacar a alteração efetuada na Lei 6.404/76 pela Lei n.
11.638/2007 e Medida Provisória n. 449/2008, cujo texto passou a ser o seguinte:

“Art. 183, inciso VIII:
 VIII – os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo serão ajustados a valor
presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. (Incluído pela Lei nº
11.638,de 2007)
Art. 184, inciso III:
III - as obrigações, encargos e riscos classificados no passivo não-circulante serão ajustados
ao seu valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. (Redação
dada pela Medida Provisória nº 449, de 2008)”

Através dos dispositivos acima surgiu, para fins contábeis, o chamado “ajuste a valor presente”.
Esse ajuste nada mais é que a obrigação de os realizáveis a longo prazo serem ajustados a valor presente,
bem como os de curto prazo quando este ajuste for relevante. Ou seja, a norma busca, com isso, demonstrar
a parcela dos ganhos financeiros que está incluída no valor das operações da pessoa jurídica.

Importante ressaltar mais uma vez que, embora exista a opção pelo RTT, este possui efeitos
exclusivamente tributários, sendo a Lei nº 11.638/2007 de observância obrigatória para fins contábeis.  No
caso do não optante pelo RTT, qual seria, então, o efeito fiscal decorrente do ajuste a valor presente para o
PIS e para a COFINS?

Nessa linha, apesar do assunto ora abordado ser, de certa forma, uma novidade, a Receita Federal
do Brasil - RFB já se manifestou na seguinte solução de Consulta:

“SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 5 de 20 de Fevereiro de 2009
ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
EMENTA: ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. MUDANÇAS NO
CRITÉRIO DE CONTABILIZAÇÃO. EFEITOS FISCAIS. Os lançamentos na
contabilidade da arrendatária referentes aos contratos de arrendamento mercantil devem
estar em conformidade com a nova regra do inciso IV do art. 179 da Lei nº 6.404, de
1976, alterado pela Lei nº 11.638, de 2007. Contudo, tais mudanças no critério de
escrituração contábil não afetarão a base de cálculo da CSLL apurada pela pessoa
jurídica optante pelo Regime Tributário de Transição (RTT). Ou seja, os ajustes
decorrentes do critério anterior e do atual devem ser implementados extracontabilmente
na empresa optante pelo referido regime, objetivando buscar a neutralidade fiscal. Na
hipótese de a consulente não optar pelo RTT, a contabilização dos contratos de
arrendamento mercantil na arrendatária também segue a determinação do inciso IV do
art. 179 da Lei nº 6.404, de 1976, alterado pela Lei nº 11.638, de 2007, sendo vedada a
realização de ajustes extracontábeis.”
 
“SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 5 de 20 de Fevereiro de 2009
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
EMENTA: ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. MUDANÇAS NO
CRITÉRIO DE CONTABILIZAÇÃO. EFEITOS FISCAIS. Os lançamentos na
contabilidade da arrendatária referentes aos contratos de arrendamento mercantil devem
estar em conformidade com a nova regra do inciso IV do art. 179 da Lei nº 6.404, de
1976, alterado pela Lei nº 11.638, de 2007. Contudo, tais mudanças no critério de
escrituração contábil não afetarão a base de cálculo do IRPJ apurada pela pessoa
jurídica optante pelo Regime Tributário de Transição (RTT). Ou seja, os ajustes
decorrentes do critério anterior e do atual devem ser implementados extracontabilmente
na empresa optante pelo referido regime, objetivando buscar a neutralidade fiscal. Na
hipótese de a consulente não optar pelo RTT, a contabilização dos contratos de
arrendamento mercantil na arrendatária também segue a determinação do inciso IV do
art. 179 da Lei nº 6.404, de 1976, alterado pela Lei nº 11.638, de 2007, sendo vedada a
realização de ajustes extracontábeis”. (Destaques não constam no original)

Embora a resposta à consulta transcrita acima se refira à CSLL e ao IRPJ, enquanto o caso objeto
de estudo tem foco direcionado ao PIS e à COFINS, a mesma se presta para concluir o seguinte: (i) a partir
das alterações introduzidas pela Lei n. 11.638/07, serão feitos ajustes e reclassificações contábeis nas
sociedades submetidas à essa norma e ao CPC; (ii) quando tais ajustes alterarem a base de cálculo de
tributos, restará ao contribuinte optar pelo RTT ou não; (iii) caso exerça tal opção, observará, para fins
fiscais, os critérios de contabilização existentes até 31.12.2007; (iv) de outro modo, caso não opte pelo
RTT, deverá apurar seus tributos considerando as classificações contábeis advindas da nova
legislação, sem qualquer ajuste extraordinário.

Diante do que foi exposto até aqui, depreende-se que diante da reclassificação contábil decorrente
do CPC 12 estar-se-á adequando aos padrões internacionais de contabilidade o reconhecimento da receita
dentro da rubrica que melhor representa sua natureza, qual seja, a de uma receita financeira. É a exata
aplicação da essência econômica sobre a forma para fins contábeis. Em sendo assim, considerando que a
essência do registro contábil guarda natureza financeira, há que se observar as regras do PIS e da COFINS
que tratam de registros de natureza financeira.

Sendo assim, forçoso entender que os contribuintes submetidos ao regime não-cumulativo das
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contribuições ao PIS e à COFINS devem considerar o ajuste a valor presente como uma receita financeira,
tributando-a com base na alíquota zero. Verifica-se, portanto, que neste caso nem mesmo seria necessário
optar pelo RTT para que haja neutralidade fiscal uma vez que o reconhecimento da natureza do registro
contábil já conduz para a aplicação de efeito nulo de PIS e COFINS.
 

5.      CONCLUSÕES
 

Considerando os elementos expostos até aqui, pode-se concluir o seguinte:
 
·         A inclusão de normas internacionais de contabilidade no ordenamento brasileiro se baseia,

essencialmente, na prevalência da essência econômica dos fatos sobre a forma jurídica dos
mesmos;

·         Adotar esse princípio, de entender a essência econômica em sobreposição à forma jurídica, vai
diretamente ao encontro do que pretendem também as autoridades fiscais. Aliás, de longa data
esse posicionamento já encontra suporte na doutrina e na jurisprudência relativa à matéria
tributária;

·         A padronização das normas brasileiras de contabilidade aos moldes internacionais (IFRS), tal
como pretendido pela Lei n. 11.638/2007, também não encontra óbice no ordenamento jurídico
sob o ponto de vista do princípio da estrita legalidade;

·         Sendo a interpretação com base na essência econômica sobre a forma jurídica um ponto em
comum entre os princípios do IFRS e a tendência de avaliação dos fatos jurídicos para fins
tributários, devem ser avaliados os elementos contábeis exatamente com base na sua natureza
para, a partir daí, determinar os efeitos fiscais pertinentes.

·         A adoção desta forma de entendimento deve contribuir para uniformização de procedimentos e
evitará, certamente, controvérsias com o fisco, verificando-se a neutralidade fiscal onde esta
houver de ser verificada, sempre com base na natureza do evento contábil.
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[2] “Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
VII- quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação.”
[3] XAVIER, Alberto. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: Dialética, 2001. p. 52
[4] De acordo com o § 3º do art. 177 da Lei das Sociedades por Ações, que teve redação determinada pela Lei 11.941 de 2009:
 

“§ 3o  As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores
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[5] Destaque-se que em 09/11/2005, em sessão plenária, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do aumento da
base de cálculo do PIS e COFINS introduzido pela Lei 9.718/1998. Como sabido, o § 1o do art. 3o desta lei, ao conceituar
faturamento, equiparou-o à receita bruta e esta à totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica.
O fundamento da declaração de inconstitucionalidade do referido artigo foi a inexistência de norma constitucional que o amparasse.
Isso porque a Emenda Constitucional n.º 20/1998, que pretendia dar-lhe sustentação, surgiu após a publicação da Lei 9718/98, não
podendo, portanto, fundamentá-la e igualmente convalidá-la. Observe-se que esta decisão foi proferida em Recurso Extraordinário do
STF, valendo somente entre as partes. Para valer a todos os contribuintes, dependerá de o Senado, mediante Resolução, transformá-
la em norma geral.
É conveniente observar também que, no caso da pessoa jurídica se submeter à não-cumulatividade do PIS e da COFINS, não cabe a
mesma discussão posto que, quando da edição das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03 já havia suporte constitucional para o alargamento
da base de cálculo das contribuições em comento.
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DIREITO DE LAJE E A RECUPERAÇÃO DA EMPRESA EM CRISE

DERECHO DE LOSA Y LA RECUPERACIÓN DE LA EMPRESA EN CRISIS

Ana Maria Jara Botton faria
Anna Christina Gonçalves De Poli

RESUMO
Apesar de discutido na doutrina, o direito de laje passa a ser observado não mais como um instituto
exclusivo do Direito Civil, mas sim um instituto compartilhado com o Direito Empresarial. Na lei de falências
(Lei 11.101 de 2005) várias possibilidades de recuperação foram dadas aos empresários em crise e que
desejam a continuidade de suas empresas. O direito de superfície passa a ser uma saída agradável para o
empresário que, embora em crise, deseja manter a empresa ativa, tendo em vista a viabilidade econômica da
atividade por ele exercida. Não há regulamentação específica sobre o uso do direito de laje no Direito
Empresarial, mas por analogia verifica-se a sua possibilidade.
PALAVRAS-CHAVES: Direito de laje. Crise. Empresa. Empresário. Recuperação judicial. Instrumentos
de recuperação.

RESUMEN
Aunque discutida en la doctrina, el derecho de losa no deberá ser observado como una institución única de la
ley civil, sino un instituto compartido con la Ley de Sociedades. En la ley de bancarrota brasileña (Ley
11.101 de 2005) varias posibilidades de recuperación se han dado a los empresarios en crisis y quieren la
continuidad de sus negocios. El derecho de superficie es ahora una salida agradable para el empresario que,
aunque en crisis, tiene el deseo de mantener la empresa activa en vista de la viabilidad económica de la
actividad llevada a cabo por él. No hay regulación específica sobre el uso del derecho de la losa en derecho
empresarial, pero, por analogía, parece que hay posibilidades.
PALAVRAS-CLAVE: Derecho de la losa. Crisis. Empresa. Empresario. Recuperación judicial.
Instrumentos.

1. INTRODUÇÃO
 
 
Os problemas financeiros são uma constante na vida das empresas, a busca de soluções criativas é

uma necessidade e o uso do instrumento legal do direito de superfície permite que ocorra uma injeção de
recursos financeiros sem o comprometimento do patrimônio do empresário.

Levando-se em conta que a situação de crise atrai a atenção dos credores que vêem na alienação
dos bens do devedor uma ameaça à satisfação de seu crédito, mecanismos transdisciplinares são trazidos a
lume como possibilidade real de ganho com a exploração do patrimônio já existente sem a extinção do
empresário ou encerramento da empresa.

Essa possibilidade, já disponível aos empresários que reorganizam administrativamente sua empresa,
foi introduzida no ordenamento jurídico por meio da LRE - Lei 11.101 de 2005.

Ao empresário que busca sua recuperação judicial, o art. 50 da Lei 11.101/2005 permite além dos
meios elencados em seus incisos, a utilização de outros meios viáveis à recuperação da empresa.

A adoção do direito de superfície e suas subdivisões são alternativas exeqüíveis dadas pelo Direito e
que merecem atenção, quando amalgamado às necessidades prementes da empresa em crise.

A perfeita simbiose entre institutos aparentemente tão diferentes e distantes será exposta, e será
possível verificar que o instrumento do direito de superfície, em toda sua amplitude, permite que seja
aumentado o leque de possibilidades de utilização da propriedade imobiliária com as garantias de um direito
real, servindo ao Direito Falimentar com precisão natural.

 
 

2. O DIREITO DE SUPERFÍCIE
 
 
O direito de superfície foi introduzido no Código Civil de 2002 com o intuito de substituir com

vantagem a enfiteuse, em pleno desuso. Constitui-se um direito real sobre coisa alheia que possibilita a uma
pessoa a construção de sua edificação ou de plantação em imóvel alheio, por tempo determinado.

Trata-se de um direito real por força da redação do artigo 1.225, inciso II do Código Civil
brasileiro: Art. 1.225. São direitos reais: (...) II - a superfície; (...) (BRASIL, 2002).

No artigo 1.225 do Código Civil Brasileiro, verifica-se um rol taxativo que dispõe expressamente
como direito real, o direito de superfície. No Título próprio no Livro III, do Direito das Coisas, a partir dos
artigos 1.369 e seguintes verificam-se as características e exigências para a aplicação do direito de superfície.

Tais dispositivos legais asseguram que o proprietário, pessoa física ou jurídica, de direito público ou
privado, pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo
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determinado, mediante escritura pública devidamente inscrita no Registro de Imóveis, podendo ser essa
concessão real gratuita ou onerosa.

O Direito de Superfície faculta ao proprietário conceder a um terceiro, tido como superficiário, a
propriedade das construções e plantações que este efetue sobre ou sob o solo alheio (solo, subsolo ou espaço
aéreo de terreno) por tempo determinado- nosso direito pátrio não contemplou a perpetuidade do instituto,
desde que promova a escritura pública de registro.

O proprietário mantém a substância do bem, pertencendo-lhe o solo, no qual pode ter interesse de
exploração ou utilização do que dele for retirado. Terá esse proprietário, denominado fundeiro, a fruição do
solo e do próprio terreno enquanto não iniciada a obra ou plantação pelo direito.

De acordo com Menezes de Almeida, somente quem pode conceder o direito de superfície é o
proprietário, por livre vontade, o poder público não pode impor tal obrigação ao dono da área. (ALMEIDA,
2002, p.116). 

Um conceito mais amplo é obtido nos ensinamentos de Ricardo Lira:

...é o direito real autônomo, temporário ou perpétuo, de fazer ou manter construção
ou plantação sobre ou sob terreno alheio; é a propriedade – separada do solo – dessa
construção ou plantação, bem como é a propriedade decorrente da aquisição feita ao
dono do solo de construção ou plantação já nele existente". (LIRA, 1997, p.14)

Alguns aspectos marcantes podem ser destacados nesse instituto que apresenta riqueza de detalhes:
a) há um direito de propriedade do solo, que necessariamente pertence ao fundeiro; b) há o direito de plantar
ou edificar, o denominado direito de implante; c) há o direito ao cânon, ou pagamento, se a concessão for
onerosa.

No caso de alienação surge o direito de preferência ao superficiário ou ao proprietário se a venda
partir do superficiário, conforme se lê do art. 1.373 que dispõe: “Em caso de alienação do imóvel ou do
direito de superfície, o superficiário ou o proprietário tem direito de preferência, em igualdade de
condições.” (BRASIL, 2002)

Quando ocorre a extinção da concessão o proprietário volta a ter a propriedade plena. – art. 1.375 a
1.376 do Código Civil brasileiro.

 
 

3. O ESTATUTO DA CIDADE
 
 
Na Lei 10.257/2001 mais conhecida como Estatuto da Cidade, o direito de superfície é o direito em

que o proprietário urbano poderá conceder a outrem, por tempo determinado ou indeterminado, mediante
escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. Cumpre ressaltar que o Estatuto da Cidade
prevê a perpetuidade no direito de superfície, já o Código Civil de 2002 não admite a modalidade por tempo
indeterminado.

A outorga do direito de superfície pode ser gratuita ou onerosa, sendo que o pagamento pode ser
efetuado em uma única parcela ou periodicamente. 

Outrossim, a atual legislação não permite que se entenda o direito de superfície de forma literal,
necessário aceitar e utilizar também uma faceta vertical da propriedade, é o que se desprende da redação do
artigo 1.229 e art. 1.369 ambos do Código Civil brasileiro e artigo 21 § 1º do Estatuto da Cidade.

Concedido o direito de superfície, ao superficiário pertence o edifício construído ou a plantação
feita, continuando o solo a pertencer ao dono da propriedade, enquanto durar o prazo da concessão da
propriedade resolutiva da superfície. Este terá como retribuição imediata o pagamento de uma pensão
periódica, o solarium dos romanos, se assim for convencionado e, como retribuição futura, a aquisição da res
superficiaria. (PINTO, 2000, p.88).

Na prática, o direito de superfície aumenta as possibilidades de utilização da propriedade por parte
do titular do terreno. É uma alternativa para os proprietários, que podem aumentar as possibilidades da
destinação econômica, mediante a cessão da superfície.

O contrato que institui a superfície, lavrado por instrumento público, poderá estipular que a
concessão seja gratuita ou onerosa. Sendo onerosa, o pagamento da contraprestação, denominada “cânon
superficiário” ou “solarium”, poderá ser feito de uma só vez, ou parceladamente, na forma que for
avençada na escritura constitutiva. 

Como regra geral, o superficiário não pode utilizar o subsolo no sistema do Código Civil, salvo se
essa utilização for inerente ao próprio negócio. Da mesma forma, se é autorizada uma construção de certa
monta, o subsolo poderá ser utilizado para garagens, depósitos e outras finalidades como ocorre nos edifícios
de última geração.

Em suma, no direito de superfície temos as figuras do concedente, que é o proprietário do solo que
outorga a terceiro, o direito de construir ou plantar em solo seu, e a figura do concessionário ou
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superficiário, a quem é dado o direito de se utilizar de solo alheio, para construir ou fazer plantação. Sendo o
concedente o proprietário do solo e o superficiário o proprietário da propriedade superficiária, ambas
coexistindo de forma harmônica.

Trata-se de direito transferível, por negócio inter vivos. A concessão do direito de superfície faz-se
por meio de escritura pública, independente do seu valor ou do imóvel, registrada no Registro de Imóveis,
nos termos do artigo 1.227 do Código Civil brasileiro.[i]

 
 

4. A SOBRELEVAÇÃO
 
 
Conhecido nos primórdios como direito de laje, a sobrelevação passou a ser estudada no Brasil a

partir de sua ocorrência principalmente nas favelas do Rio de Janeiro, como explica Cláudia Franco Corrêa

Assim é que nos deparamos com o denominado “direito de laje”, comumente aceito
em favelas do Rio de Janeiro. Esse “direito de laje” se atualiza quando um morador
primitivo vende a outra pessoa o “direito” de construir moradia sobre a laje de sua
casa. Tal “direito” é admitido entre as partes mesmo quando o “contrato de venda”
ocorre em situações especiais, como por exemplo, quando o futuro morador
primitivo do terreno de superfície vende sua laje sem ter ainda construído sua casa ou
sem sequer ter uma laje pronta. Nesses casos, o vendedor usa o valor da venda da
laje para construir sua casa.  (CORREA, 2008, p.17)

Trazida à vida econômica, a análise da sobrelevação ou da sobredificação deriva da busca de mais
uma solução para a recuperação das empresas que passam por problemas financeiros, sem que ocorra a
alienação dos imóveis do empresário.

Cumpre ressaltar que na sobrelevação, o objetivo não é fazer obras de melhoramento para a
propriedade, o que se busca é obter a base para uma nova construção, que deverá ter independência da
primeira. (VENOSA, 2003, p.148)

Quanto ao uso Menezes de Almeida assevera

Seu uso seguirá os limites impostos ao proprietário pelo Código Civil, ou por outras
leis (v.g., de direito urbanístico), bem como os que forem estabelecidos no contrato
que irá reger a concessão do direito de superfície. Em especial quanto ao subsolo, há
que se atentar para as regras dos arts. 20 [10], IX e X, e 176 [11] da Constituição
Federal. (ALMEIDA, 2002, p.173)

Considerando que acessão é o aumento do volume ou do valor da coisa principal, em virtude de um
elemento externo, como modalidade de aquisição de propriedade, no caso do direito de superfície de
sobrelevação ocorrerá uma acessão construtiva.

O direito de superfície é uma forma de ordenar a propriedade urbana e incrementar sua função
econômica, pela diversidade nas formas de utilização, sendo também é um importante mecanismo para o
atendimento da função social da propriedade.

No direito de sobrelevação passa a existir uma tripartição de propriedade autônomas, tais como:
propriedade do solo, de titularidade do concedente; propriedade da superfície pertencente ao superficiário;
propriedade da sobrelevação que ingressa no patrimônio do segundo concessionário.

O direito de superfície por cisão: é aquele que incide terreno já edificado ou plantado, nas palavras
de Lira: “o direito de superfície é substancialmente uma suspensão ou interrupção da eficácia do princípio da
acessão”. (LIRA, 2002, p.200)

Por força da acessão tudo que acede permanentemente ao solo passa a ser da propriedade do dono
do solo. Havendo a aplicação do direito de superfície, as partes podem convencionar que a primeira possa
construir sobre o terreno de propriedade da segunda, de tal forma que a edificação seja do domínio daquela e
o lote permaneça no patrimônio desta.

Pelo direito de superfície, é possível a separação do direito de construir e do direito de propriedade
do lote. De acordo com Dilvanir José da Costa

A superfície permite a cisão da propriedade em dois direitos reais distintos e
autônomos: o solo e as acessões. Donde os efeitos práticos: alienação, oneração,
inclusive com usufruto e hipoteca, do direito real de superfície, com eficácia durante
a vigência deste. Essa autonomia representa poder de retorno ou recuperação do
investimento, tão importante no mercado que exige garantias reais. O usufrutuário
não pode oferecer essas garantias sobre o usufruto inalienável e impenhorável.
(COSTA, 2005, p.483)

Temos assim, que o direito de superfície apresenta, de um lado, características gerais, pertinentes a
qualquer hipótese de instituição desse direito real; de outro, características específicas quando recai sobre
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bem urbano ou rural. (COELHO, 2010, p.194).
 
 

6. A EMPRESA EM CRISE: UM RETRATO
 
 
No Brasil o pesquisador enfrenta um tipo de crise relativamente comum: a falta de dados

atualizados. Entretanto, os dados coletados pelas Juntas Comerciais dos Estados fornecem um cenário
razoavelmente sólido da quantidade de empresas criadas e extintas nos últimos 10 anos. Não esquecendo que
tais dados silenciam acerca das empresas ainda ativas que se encontram em crise econômico-financeira, ou
que ainda constam como ativas, mas de fato encerraram irregularmente suas atividades.

O Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC apresenta o ranking das Juntas
Comerciais no Brasil mostrando que de janeiro a dezembro de 2008 foram criadas no Brasil 594.440
(quinhentas e noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta) novas empresas. Porém, se verificados esses
dados mostram-se incorretos.

Tomando por base o Estado do Paraná, verifica-se que na verdade foram criadas no ano de 2008,
53.087 (cinqüenta e três mil, oitenta e sete) novas empresas, contra 46.049 (quarenta e seis mil, quarenta e
nove) anunciadas pelo DNRC. Assim como foram extintas 21.027 (vinte e hum mil e vinte e sete) empresas,
contra 18.915 (dezoito mil, novecentos e quinze) anunciadas pelo DNRC.[ii]

Dentre tais números, fornecidos pela JUCEPAR, em 2008 o número de empresas falidas foi de 117
(cento e dezessete) e de empresas em recuperação foi de 9 (nove). Já em 2009 o número de empresas falidas
foi de 114 (cento e quatorze) e de empresas em recuperação foi de 11 (onze) e nos meses de janeiro e
fevereiro de 2010 o número de empresas falidas foi de 44 (quarenta e quatro) e de empresas em recuperação
foi de 12 (doze).[iii]

Verifica-se pelos dados coletados que o número de empresários[iv] que têm acesso às benesses da
Lei 11.101/2005 ainda é muito reduzido, significando que o número de empresários em crise que não
consegue alcançar o Judiciário mantém-se incógnito.

Para melhor entender o que significa doutrinariamente a crise na empresa, utiliza-se a clássica
distinção proposta por Fábio Ulhoa Coelho

A crise na empresa pode manifestar-se de formas variadas. Ela é econômica quando
as vendas de produtos ou serviços não se realizam na quantidade necessária à
manutenção do negócio. É financeira quando falta à sociedade empresaria dinheiro
em caixa para pagar suas obrigações. Finalmente, a crise é patrimonial se o ativo é
inferior ao passivo, se as dívidas superam os bens da sociedade empresária. (grifos no
original). (COELHO, 2009, p.232).

A empresa que apresente crise econômico-financeira poderá beneficiar-se da recuperação Judicial,
instituto criado pela Lei 11.101/2005 e que se propõe a recuperar as empresas economicamente viáveis que
atendam a sua função social.

 
 

7. A LEI 11.101/2005 - LRE
 
 
Guiada pelo princípio da preservação da empresa a lei cria a recuperação judicial que,

tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do
devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da
empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. (GUSMÃO, 2009,
p.195)

Sérgio Campinho define, observando o fundamento principiológico da lei, a Recuperação Judicial
como

(...) Um somatório de providências de ordem econômico-financeiras, econômico-
produtivas, organizacionais e jurídicas, por meio das quais a capacidade produtiva de
uma empresa possa, da melhor forma, ser reestruturada e aproveitada, alcançando
uma rentabilidade auto-sustentável, superando, com isso, a situação de crise
econômico-financeira em que se encontra seu titular – o empresário –, permitindo a
manutenção da fonte produtora, do emprego e a composição dos interesses dos
credores (cf. artigo 47). Nessa perspectiva, é um instituto de Direito Econômico.
(CAMPINHO, 2008, p.10)
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Para o atendimento desse fim preconizado na lei, criaram-se mecanismos de reorganização das
empresas que se encontram em crise, colocando à disposição dos empresários (devedores, nos termos da
lei[v]) meios de recuperação que permitem o uso, além das modalidades legais, outras que se mostrarem
eficazes ao objetivo da lei.

A partir da análise do art. 50 da LRE, denota-se que os meios de recuperação judicial passam por
medidas que podem ser: i) de natureza obrigacional: Concessão de prazos e condições especiais de
pagamento; Trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos
empregados ou terceiros; Redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo
ou convenção coletiva; Dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de
garantia própria ou de terceiro; Venda parcial dos bens; Equalização dos encargos financeiros a partir da
distribuição do pedido de recuperação judicial; ii) de natureza societária: Cisão, incorporação, fusão ou
transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de quotas ou ações, respeitados
os direitos de sócios; Aumento do capital social; Emissão de debêntures se sociedade anônima; iii) de
modificação do controle e administração: Alteração do controle societário; Substituição total ou parcial dos
administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos; Concessão aos credores de
direito de eleição de administradores e poder de veto sobre determinadas matérias; Administração
compartilhada; e, iv) de modificação de titularidade da empresa: Constituição de sociedade de credores;
Usufruto da empresa; Constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos
créditos, os ativos do vendedor.[vi]

Tais meios de recuperação enumerados no art. 50 da LRE não são exaustivos como se infere da
leitura do caput: “Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso,
dentre outros:...” (grifos nossos).

Fábio Ulhoa Coelho observa com precisão que

A superação da crise da empresa deve ser resultante de uma “solução de mercado”:
outros empreendedores e investidores dispõe-se a prover os recursos e adotar as
medidas de saneamento administrativo necessários à estabilização da empresa,
porque identificam nela uma oportunidade de ganhar dinheiro. Se não houver solução
de mercado para determinado negócio, em princípio, o melhor para a economia é
mesmo a falência da sociedade empresária que o explora. (COELHO, 2009, p.234).

Observada a solução de mercado , poderá o empresário, fundado no inciso XI, do artigo 50 da
LRE[vii] que aponta para a possibilidade da venda parcial dos bens, ceder o direito de superfície ou de
sobrelevação conforme o caso, como forma de viabilizar financeiramente o reerguimento da empresa.

Afinal com a venda dos bens estes deixarão de gerar renda, enquanto que se cedido o direito de
sobrelevação, os imóveis passarão a gerar renda. Não se olvide que se a empresa já é exercida naquele
imóvel, será garantida ao empresário a sua manutenção no imóvel.

Na recuperação judicial, os meios que adorará o empresário estão expressos no Plano de
Recuperação (arts. 53 e 54 da Lei 11.101/2005), que “é a peça-chave para o processo de recuperação.
Quanto mais elaborado, mais chances o credor terá para sua aprovação pela assembléia geral de credores.”
(SIMIONATO, 2008, p.173)

Atento a isso Jorge Lobo (2009, p.162) expõe os fundamentos do Direito da Empresa em Crise,
afirmando que este

Alicerça-se no valor da empresa: a) em funcionamento; b) como entidade produtora e
distribuidora de bens e de serviços; c) como mola propulsora do progresso
econômico e social do país; d) como fonte geradora de empregos, de riquezas e de
impostos, e ainda, lastreia-se: 1) na função social da empresa e nos múltiplos
interesses que gravitam em torno dela; 2) na premissa de que é melhor conservar (as
empresas viáveis) do que extingui-las; 3) nos custos financeiros e sociais de constituir
e desenvolver uma nova empresa para ocupar o lugar da dissolvida; 4) no impacto
sobre os agentes econômicos, nacionais e estrangeiros, da quebra de uma unidade
produtiva etc.

A lei 11.101/2005 faculta aos credores que não concordam com o plano de recuperação opor
objeções que podem ser das mais variadas possíveis, portanto deverá o devedor provar a seus credores, que
são aqueles que irão aprovar o não o plano de recuperação, que as soluções apresentadas são viáveis e irão
recuperar uma empresa economicamente viável.

Tendo em vista a necessidade de convencimento dos credores, impõe a busca por soluções
alternativas que possam oferecer certa garantia de cumprimento do plano de recuperação, pois como afirma
COELHO (2009, p.419)

um bom plano de recuperação não é, por si só, garantia absoluta de reerguimento da
empresa em crise. Fatores macroeconômicos globais ou nacionais, acirramento da
concorrência no segmento de mercado em causa ou mesmo imperícia na sua
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execução podem comprometer a reorganização pretendida. Mas um plano ruim é
garantia absoluta de fracasso da recuperação judicial.

Para evitar seja o plano fadado ao fracasso desde seu nascimento, pode o empresário adotar
soluções como as que ora são apresentadas. Muito embora seja novidade não especificada pela lei de
recuperação de empresas, são alternativas viáveis que não oneram o patrimônio do empresário, apenas
limitam o uso da propriedade de determinado bem.

É lógico que em casos mais graves a urgência faz a diferença e tais soluções podem ser distantes
demais. Entretanto seguindo o fio condutor da atividade empresarial onde o risco cabe àquele que exerce a
empresa, cabe ao empresário identificar a aproximação da crise, tendo com isso tempo para a busca de
alternativas que possam lhe ser úteis.

No caso da cessão do direito de superfície ou do direito de sobrelevação (conforme o caso e o
acordo entre devedor e credores) serem adotadas como uma alternativas aos meios de recuperação, a LRE
dita expressamente que deverá ser “observada a legislação pertinente a cada caso”[viii].

Infere-se daí, como bem coloca Sérgio Campinho, que a “ressalva legal” se dá no “sentido de que
cada medida que vier a ser adotada como forma de recuperação deverá observar as condições materiais de
sua validade e os procedimentos previstos na legislação correspondente.” (CAMPINHO, 2008, p.156).

Tomando a cessão do direito de superfície e do direito de sobrelevação como meios de recuperação
judicial, todos os direitos dos credores serão garantidos, vez não haverá comprometimento do patrimônio do
devedor. Entretanto tais medidas também poderão ser tomadas pelo empresário como medida preventiva da
crise que vislumbra.

 
 

8. O DIREITO DE LAJE E A RECUPERAÇÃO DA EMPRESA: QUESTÕES SOCIETÁRIAS
 
 
O direito de laje ou sobrelevação aparece como uma alternativa ao empresário devedor que

possuidor de sede própria, poderá permitir a construção de andares acima da laje existente e com a
remuneração dessa cessão, poder reestruturar a empresa em crise.[ix]

A questão que se põe, entretanto, diz respeito às articulações societárias que se farão no âmbito
interno da sociedade empresária.

O direito de laje limita o uso da propriedade pelo proprietário que transfere o direito de construir
acima de determinada construção existente ou ainda não existente e de propriedade do cedente.

Assim sendo, se, por exemplo, tratar-se de uma sociedade limitada, terão os sócios em assembléia
ou reunião de sócios que decidir sobre a utilização desse mecanismo relativo ao direito de propriedade.

Aparentemente a alienação do direito de laje nada iria interferir na vida social a não ser para resolver
problema econômico posto em forma de crise. Ocorre que a cessão de uso se dá, conforme colocado pela
doutrina civilista, de 20 a 99 anos, causando assim limitação temporal ao uso pleno da propriedade e não há
na lei qualquer referência a esse assunto ser objeto de deliberação dos sócios.

Entretanto, é claro que tal assunto é de interesse da sociedade e também dos sócios, e deverá ser
levado à deliberação dos sócios, não podendo ser entendido como mero ato de gestão[x] praticado pelo
administrador da sociedade empresária.

Certo é que a cessão do direito real de laje pela sociedade empresária altera a estrutura econômica
desta e, portanto deverá ser objeto de deliberação. Ainda se deve atentar para o disposto no caput do art.
1015 do Código Civil[xi] que determina que a oneração ou venda de imóveis, se não constituir objeto social,
dependerá do que a maioria de sócios decidir.

Deduz-se da análise do art. 1.015 do Código Civil, que a deliberação para cessão do direito de laje
deverá ser aprovado por maioria dos sócios, obedecido então o disposto no inciso III, do art. 1076[xii] do
Código Civil, se se tratar de sociedade limitada.

Imagine-se então que em cinco ou dez anos a sorte do empresário cedente toma rumos diferentes e
ele precisa expandir sua sede para exercer sua empresa adequadamente. Em razão da cessão feita ao
superficiário o empresário proprietário não poderá construir andares acima, pois esse direito foi dado àquele
contratualmente.

A solução nesse caso seria a alienação da propriedade a terceiros, que cientes do contrato de cessão
do direito de superfície, se obrigariam a manter o estado do bem.

Outra questão que merece análise se faz na forma de uma pergunta: o direito de superfície que faz
parte do patrimônio do empresário, também será tido como bem componente do estabelecimento
empresarial, se o imóvel em questão sediar a empresa?

Pois bem, ultrapassada a questão dos imóveis pertencerem ao estabelecimento empresarial[xiii] e,
seguindo a orientação doutrinária já apresentada neste trabalho (COSTA, 2005, p.483), pelo direito de
superfície, é possível a separação do direito de construir e do direito de propriedade do lote. Estar-se-ia
diante, então, da seguinte conclusão: o imóvel onde está sediada a empresa faz parte do estabelecimento
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empresarial e o direito de sobrelevação faz parte do patrimônio do empresário.
Se não houver perda patrimonial e com isso a perda da garantia dos credores do empresário, não há

qualquer impedimento ao uso desse instrumento. De certa forma, soa mais como uma forma de acréscimo
patrimonial, pois ao fim de vinte anos, se prazo diferente não for avençado entre as partes, a acessão passa a
integrar o imóvel pertencente ao patrimônio do empresário.

Como a via de contratação passa pelo registro de imóveis, ou seja, necessário o registro de tal
cessão do direito de sobrelevação, garantidas estão as partes contratantes e também os credores, que a
qualquer sinal de fraude, má administração do contrato ou ainda inadimplência de qualquer das partes
contratantes podem exigir judicialmente a reparação do dano.

 
 

9. CONCLUSÃO
 
A busca de soluções criativas para promover a recuperação de empresas em crise é uma realidade.

A dificuldade de acesso dos empresários à recuperação judicial se evidencia da análise de dados estatísticos
apresentados pelos órgãos responsáveis pelo registro de empresas.

Surge como uma solução, o direito de laje, que pode ser aplicada tanto extrajudicialmente quanto
em um plano de recuperação judicial. A viabilidade do uso desse instituto como forma de recuperação
judicial se traduz não na liquidação do patrimônio do empresário, mas na exploração dos bens do empresário
com intuito de gerar riqueza.

O direito de laje decorre do direito de superfície que consiste na faculdade que o proprietário possui
de conceder a um terceiro, tido como superficiário, a propriedade das construções e plantações que este
efetue sobre ou sob o solo alheio (solo, subsolo ou espaço aéreo de terreno) por tempo determinado
normalmente variando entre 20 a 99 anos, desde que promova a escritura pública de registro.

No âmbito interno da sociedade empresária, a decisão de adotar ou não a cessão do direito de
sobrelevação, deverá obedecer às regras impostas pelos sócios no contrato social e também os dispositivos
do Código Civil, tais como o art. 1015 e art. 1076, inc. III.

No direito de sobrelevação passa a existir uma tripartição de propriedades autônomas, tais como:
propriedade do solo, de titularidade do concedente; propriedade da superfície pertencente ao superficiário;
propriedade da sobrelevação que ingressa no patrimônio do segundo concessionário.

Em vista dessa característica da propriedade, o direito de laje ou sobrelevação aparece como uma
alternativa ao empresário devedor que possuidor de imóvel próprio poderá permitir a construção de andares
acima da laje existente e com a remuneração dessa cessão, poder reestruturar a empresa em crise.
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[xiii] A doutrina diverge quanto à possibilidade de bem imóvel integrar o estabelecimento empresarial. Ocorre que, àqueles que
defendem a tese positiva cabe a fundamentação mais coerente. Alfredo de Assis Gonçalves Neto (2000, p.149) apresenta a seguinte
lição: “Pensa o autor que o problema não apresenta solução difícil. Se o empresário é proprietário de um imóvel, é preciso saber se tal
imóvel está ou não afetado ao exercício de sua atividade: se não estiver (como por exemplo, aquele recebido em pagamento de dívida,
situado até em praça diversa daquela em que o empresário atua), embora incluído em seu patrimônio, esse imóvel não integra o
estabelecimento; se estiver, não pode haver dívida de que dele faz parte.” Em contrário Rubens Requião (2003, p.283).
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O DESENVOLVIMENTO ÉTICO-NORMATIVO DAS EMPRESAS NO ÂMBITO DAS
SOCIEDADES PÓS-CONVENCIONAIS

LO SVILUPPO ETICO-NORMATIVO DELL’IMPRESE NELL’AMBITO DELLE SOCIETÀ POST-
CONVENZIONALE

Clodomiro José Bannwart Júnior
Sharon Cristine Ferreira de Souza

RESUMO
Busca-se demonstrar que o desenvolvimento das atividades de produção e de prestação de serviços
percorreu, ao longo dos tempos modernos, três etapas fundamentais: era industrial, era pós-industrial e era
da informação. A última etapa abrange o momento atual que satisfaz a configuração da globalização, da
mundialização financeira e do intercâmbio planetário de bens e serviços. Para o filósofo Jürgen Habermas os
tempos hodiernos configuram o modelo das sociedades pós-convencionais. Para tanto, o presente trabalho
terá como objetivo avaliar à luz da ética discursiva e do desenvolvimento da consciência moral de Kohlberg,
as etapas percorridas historicamente pelas empresas, verificando se as mesmas dispõem de condições para a
efetiva configuração de um modelo ético-normativo pós-convencional.

PALAVRAS-CHAVES: Moral pós-convencional, Empresas, Desenvolvimento, Ética.

RIASSUNTO
Il lavoro cerca di dimostrare che lo sviluppo delle attività di produzione e di prestazione di servizi ha
trascorso, nei giorni moderni, tre tappe fondamentali: era industriale, era post-industriale ed era della
informazione. L’ultima tappa avvolge il momento attuale che soddisfà la configurazione della
globalizzazione, della mondializzazione delle finanze e dello scambio mondiale di beni e servizi. Il filosofo
Jürgen Habermas crede che i tempi moderni configurano il modello delle società post-convenzionale. Infatti,
questo lavoro avrà come obiettivo analizzare secondo l’etica del discorso e dello sviluppo della conoscenza
morale di Kohlberg, le tappe trascorse storicamente per le imprese, verificando se queste imprese dispongono
di condizioni per la effettiva configurazione di un modello etico-normativo post-convenzionale.

PAROLE CHIAVE: Morale post-convenzionale, imprese, sviluppo, etica.

INTRODUÇÃO
 

Inicialmente tem-se como intuito fazer uma breve construção histórica de como se mostra o
desenvolvimento da ética empresarial tendo em vista diversas épocas da modernidade, especificamente,
tratando do tema segundo classificação trazida por Adela Cortina, das épocas – ou idades – industrial, pós-
industrial e de informação.

Com enfoque especial à era de informação, em razão de nela se encontrar o perfil das sociedades
pós-convencionais, influenciadas pelo processo de globalização e seus desdobramentos no estudo da moral,
ética e na aplicação de todos esses conhecimentos no âmbito empresarial.

A mundialização, quando influi no poder decisório dos Estados e na configuração organizacional
das sociedades hodiernas, acaba transferindo à esfera econômica (mercado), parcela da capacidade de tomar
decisões, fazendo entes privados guiados pela racionalidade instrumental encabeçarem, muitas vezes, o
processo de desenvolvimento sustentável e outras ações que devem conter, obrigatoriamente, em seu bojo,
forte carga de valores morais e éticos exigidos pela ordem social.

Com isso, o escopo é desenvolver uma análise das concepções de desenvolvimento da consciência
moral de Kohlberg, tentando aplicar tais idéias no que se entende por ética empresarial e responsabilidade
social, dirigidas ao caminho da sustentabilidade, sempre tentando demonstrar a possibilidade de, não obstante
a racionalidade econômica que dá o substrato da atividade empresarial, as empresas atuarem de acordo com
valores éticos, a fim de que não apenas a confiança e a credibilidade sejam a força motriz da empresa
socialmente responsável, mas que com o desenrolar das discussões e conscientização da sociedade e das
empresas, haja a possibilidade de atuação empresarial consoante o mais alto patamar de consciência moral,
quando, então, as ações morais e decisões empresariais serão referendadas por princípios universais de
justiça.

 
1 As três idades da ética empresarial
 

A partir dos anos 70 nos Estados Unidos surge a chamada ética dos negócios, que impulsiona a
discussão e o aparecimento da ética empresarial na América Latina em 1980 e no oriente após a década de
1990. A ética empresarial era até então um tema que permanecia impensado, considerando o pensamento
corrente da época de que ética e empresa eram assuntos absolutamente separados.

Essa concepção mudou na medida em que se passou a compreender a atividade empresarial como
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atividade vinculada aos preceitos sociais. E, como tal, tem valores éticos imiscuídos em sua atuação. A ética
engloba as relações da empresa com seu ethos, abarcando, assim, códigos de conduta, balanço social,
comunicação com os âmbitos internos e externos, enfim, são todas as dimensões de atuação da empresa
recebendo um direcionamento ético de acordo com a missão da empresa no contexto social.

A ética empresarial foi gestada justamente por auxiliar as atividades empresariais a agirem de
maneira boa e justa, levando as empresas a tomarem boas decisões de forma que esse agir se torne um hábito
ou costume. Desta forma, com o desenvolvimento de tais hábitos, torna-se mais fácil a atuação segundo os
valores éticos de justiça e outros valores relevantes para a sociedade, de modo a fazer com que a ética tenha
um maior alcance e eficácia do que o poder coercitivo do Direito. (CORTINA, 2007, p. 19-21)

Os bons hábitos e costumes servem à criação de um círculo virtuoso, fazendo com que uma má
ação por parte da empresa seja punida não somente com pelo poder coercitivo da lei, mas também pela
sanção social. Existe, pois, uma crescente conscientização social, fazendo com que certos valores de justiça e
adequação às condutas socialmente desejáveis sejam seguidos pelas empresas. Não existe problema que tais
condutas éticas, a princípio, sejam determinadas pela opinião da sociedade, pois com o decorrer do tempo o
costume fará com que os valores realizados passem pelo crivo da reflexão, ou seja, que nasçam de uma
conscientização no sentido de serem realizados com a convicção de que são realmente bons, justos e
validados moralmente pelo lastro social.

Enquanto ainda não existe esse tipo de reflexão crítica empresarial a respeito da validade moral de
ações éticas por parte das empresas, devem estas seguir aqueles hábitos que por excelência fazem parte do
ethos social e vão moldando o agir da atividade empresarial. Geralmente essas questões giram em torno da
viabilidade do funcionamento das empresas, sempre levando em conta os valores nos quais se encontram as
atividades empresariais.

Existem alguns entendimentos em âmbito internacional que vão desenhando os limites da atuação
empresarial, entendimentos esses que foram mudando e evoluindo no decorrer da história (CORTINA, 2007,
p. 23-24). Sendo assim, observa-se que esses hábitos e costumes na esfera empresarial foram se
desenvolvendo em três períodos da história, consoante divisão e classificação trazida por Adela Cortina: era
industrial; era pós-industrial; e era da informação.

Quando se remete à era industrial, faz-se alusão a Adam Smith e Max Weber, que já sustentavam
uma relação entre empresa e ética. Smith em Teoria dos sentimentos morais entende o sistema econômico
como dependente de um respaldo ético que vá além da mera subordinação a dados principiológicos do
âmbito econômico. Weber em A ética protestante e o espírito do capitalismo fala sobre a interpretação
luterana de vocação e traz a idéia calvinista de predeterminação, demonstrando que esses dois entendimentos
justificaram eticamente o trabalho e a acumulação consciente e legal de riquezas, o que transcenderia o
interesse egoísta do homem. Com isso a ética protestante fomentou o consumo e com o aumento do
consumo, houve o aumento da produção. A revolução industrial foi forjada a partir dessa ética da produção
e do consumo, fazendo com que se desenvolvesse a economia moderna e o capitalismo industrial
(CORTINA, 2007, p. 26-27).

Com o fomento embasado nessa ética de produção e consumo, a racionalidade instrumental guiada
pela teleologia e pelos princípios econômicos de custo-benefício e demais mecanismos inerentes à essa nova
metodologia científica e realidade tecnológica/industrial fez com que os valores a guiarem a atuação
empresarial tivessem substrato nessa ética de produção e consumo, não importando o contexto social que
não afetasse diretamente a atividade empresarial.

Na era pós-industrial nasce uma renovada ética empresarial, baseada nas boas práticas empresariais,
na criação do chamado capital social e redes de confiança, na incorporação de valores morais na atuação
empresarial, na visualização da empresa como um grupo humano, enfim, surge um contexto no qual as
empresas passam a enxergar a ética como rentável e valiosa para a manutenção no mercado. É rentável a
ética na empresa, que atua no campo socialmente aceito como tal para valer-se do marketing social
(CORTINA, 2007, p. 28-30).

A ética empresarial é reformulada a partir de uma ética cívica, isto é, são incorporados valores
morais que a sociedade deseja ver realizado pelas empresas. Assim, tanto as empresas analisadas sob essa
perspectiva ética quanto a sociedade se deparam com as mudanças trazidas pela denominada era da
informação. Com o processo de globalização muitas das áreas que balizavam e determinavam
comportamentos humanos tiveram que ser reformuladas ou repensadas segundo a sociedade em rede.

Principalmente os Estados viram-se obrigados a desenvolver novos papéis não apenas na esfera
política e econômica, mas também no atinente à seara social. Existe um processo de desregulamentação,
levando às reformas do Estado com a emulação do terceiro setor, a globalização construindo a sociedade de
informação, caracterizada por possuir complexa integração entre as instituições políticas e os agentes
econômicos (CONILL, 2007, p. 84), isso sem mencionar a pressão do neoliberalismo, levando os Estados a
delegarem muitas de suas atribuições a entidades privadas, o que exige ainda mais o esforço de
responsabilidade social das empresas.

O processo globalizante acabou por criar uma espécie de Estado supranacional, com organismos
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internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI), Bando Mundial (BM), Organização Mundial
do Comércio (OMC), entre outros, que se pronunciam e ditam certas regras e condutas de modo uníssono,
influenciando as políticas internas dos Estados, bem como a economia, levando à configuração de um Estado
mundial consubstanciado num poder sem sociedade, fazendo com que o papel decisório seja assumido pelos
mercados financeiros, resultando no fato de que as sociedades existentes acabam desprovidas de poder, de
voz (RAMONET, 2007, p. 98).

Esse é um problema levantado por Cortina (2007, p. 30-34) quando se fala em ética empresarial na
era da informação. Conforme a sobredita autora, os problemas enfrentados são:

a) desarticulação dos núcleos de valores que formam a ética cívica. Como a cultura de rede estende-
se ilimitadamente pelo mundo, os indivíduos tendem a guiarem-se por uma moral individual;

b) o pós-taylorismo não tem mais aplicação em razão da precariedade que o trabalho humano
adquiriu;

c) dificuldade em dirigentes ou managers permanecerem numa mesma empresa por um longo
período de tempo, haja vista sempre mudarem de empresa quando do surgimento de melhores
oportunidades;

d) delegação de recursos e serviços por parte das empresas (terceirização);
e) problemas com a identificação dos afetados pela atividade empresarial, tendo em vista a

repercussão global que a maioria das atividades empresariais demonstram;
f) a ética empresarial passa a exigir que as condutas sejam pensadas a médio e longo prazo, o que

ainda não é condizente com as decisões a curto prazo que são tomadas tanto por exigência do mercado
quanto, muitas vezes, da própria sociedade;

g) grande mobilidade de capitais;
h) patentes biotecnológicas;
i) dificuldade em se construir uma moral globalizada;
j) necessidade de os organismos políticos e econômicos internacionais colaborarem com a discussão

e construção de mecanismos empresariais de acordo com as exigências da sociedade de informação
(CORTINA, 2007, p. 33-34).

Observa-se que em
 

uma economia global, nem o capital, nem o trabalho, nem as matérias-primas constituem em si mesmos o fator
econômico determinante. O importante é a relação ótima entre esses três fatores. Para estabelecer essa relação, a
empresa não toma em consideração nem fronteiras nem regulamentações, mas somente a exploração inteligente que
pode fazer da informação, da organização do trabalho e da revolução da gestão. Isso implica amiúde uma fratura
das solidariedades dentro de um mesmo país (RAMONET, 2007, p. 99).
 

Soma-se a isso o fato de os Estados perderem seu poder decisório e os indivíduos serem
atomizados, com o processo de destruição das culturas pela imposição da lógica sistêmica de mercado, em
razão da comunicação, do marketing, da mercantilização de tecnologia e de condutas padronizadas de
acordo com modismos efêmeros desenvolvidos, determinados e mantidos pela forte influência da ética do
consumo e da produção, que fornece o substrato da racionalidade econômica do mercado.

Com o fim do Estado-Providência, ultrapassado pelo chamado “hiperliberalismo”[1], os líderes
mundiais discutem em foros econômicos, qual a melhor forma de combater a inflação, reduzir os déficits no
orçamento, desenvolver uma política econômica restritiva, flexibilizar as normas trabalhistas, enfim, atenuar
cada vez mais o Estado Social em favor de um Estado mais enxuto, com menor carga tributária, maior
privatização de bens e serviços públicos e menor gasto público (RAMONET, 2007, p. 101).

Por isso o papel das empresas ganhou destaque, para tentar suprir o vácuo deixado pelo Estado,
também em razão da impotência dos países frente à economia global. Os Estados já não conseguem controlar
os fluxos de dinheiro, de capital, de informação e de mercadorias, mas continuam sendo cobrados pela
sociedade a realizar políticas públicas em prol da sociedade.

Sendo assim, os Estados ficam numa encruzilhada, entre o processo globalizante que solapa suas
forças, soberania e capacidade decisória, fazendo-os acatar determinações e tornarem-se reféns de grandes
conglomerados econômicos ou instituições internacionais – de certa forma por elas influenciadas – que ditam
as políticas públicas e econômicas.

Algumas saídas pensadas para esse problema são as responsabilizações sociais das empresas
chamadas a cumprir seu papel além de seus organogramas, agindo em benefício da própria dinâmica
social.[2]

Tanto o maior controle de influxo de capitais quanto o renascer da nova ética empresarial, que deve
ser o suficiente para atender as expectativas da sociedade e das empresas frente ao mundo globalizado,
exigindo a responsabilização social das empresas, são reclamos que surgiram na ordem social tendo em vista
alguns fatos como o estratosférico lucro de grandes empresas, enquanto determinadas comunidades não
possuem sequer acesso ao necessário para uma vida digna; a abismal desigualdade social, com pessoas
vivendo abaixo do nível da pobreza enquanto uma diminuta parcela da população mundial detém a maioria
dos recursos financeiros do mundo.

Somados a isso, existem ainda os escândalos que fazem a sociedade cobrarem atitudes éticas das
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empresas. Nos anos 70 foi o caso Watergate que despertou uma discussão acerca da importância da ética
empresarial e do papel das empresas, com o questionamento sobre até que ponto pode se sustentar uma
atividade econômica sem a observância de valores éticos.

O renascimento dessa celeuma sobre a função da ética empresarial deu-se em 2002 com os casos
Enron (CARVALHO, 2004) e WorldCom (WHARTON, 2003). A discussão gerada, demonstrando que a
ética nas empresas é indispensável, trazia os custos de três ordens referentes aos casos: a) custo financeiro;
b) custo social; e c) custo político.

Esta tríade de custos está interligada, pois quando os escândalos como os dos casos acima expostos
ocorreram, houve perda de confiança por parte da sociedade nas empresas. A confiança, a integridade e a
transparência são imprescindíveis para construir a base da ética empresarial na era da informação.

Como o processo de globalização torna, por ora, quase inevitável, por parte dos Estados, a
fiscalização e o controle das condutas das empresas, por outro lado, é a sanção moral por parte da sociedade
que molda os hábitos e costumes que darão forma à ética empresarial.

No mundo globalizado, devem-se criar mecanismos de autocontrole voluntários e livres para que as
empresas ajam consoantes a um código moral independentemente da regulação jurídica internacional,
porquanto não é ainda plausível um devido controle jurídico em âmbito internacional. Então, de acordo com
García-Marzá (2007, p. 192), é necessário um contrato moral, baseado na confiança, entre as empresas e a
sociedade. Nesse patamar considera-se a empresa num elevado estágio de maturidade que corresponde a
uma visão ampliada da sociedade, muito além de sua visão meramente privada e mercantil.

 
2 O Desdobramento Normativo das Empresas à luz da teoria social evolutiva de Habermas.
 

O aumento da complexidade dos sistemas e a racionalização do mundo da vida devem, segundo
Habermas, ser mutuamente pressuposto para não incorrer o risco de se fazer uma leitura parcial do
desenvolvimento de ambos, a exemplo das teorias de sistemas que subsumem os componentes estruturais do
mundo da vida às próprias categorias sistêmicas. (HABERMAS, 1998, p. 215)

Segundo o modelo de Habermas da evolução social, desenvolvido no quadro da teoria da ação comunicativa e da
ética do discurso (posteriormente denominado mais precisamente teoria do discurso), a relevância do aumento da
complexidade sistêmica no processo de evolução social não é passado por alto, mas a ênfase recai na ‘lógica do
desenvolvimento’, pois os estágios da consciência moral são considerados como decisivos. Na determinação do
processo de evolução, Habermas inverte o vetor [em relação a Luhmann], na medida em que argumenta que o
aumento de complexidade e a correspondente diferenciação social dependem de ‘mecanismos de aprendizado’.
Nesse sentido, afirma que os processos de diferenciação podem ser tanto ‘sinais de processos de evolução’ como
também causas de estagnação evolutiva. Muda da mesma forma o vetor relativamente ao marxismo, na medida em
que ressalta que o foco determinante da evolução não se encontra na ‘dinâmica do desenvolvimento’ (nas forças
produtivas), mas na ‘lógica do desenvolvimento’ (nas relações intersubjetivas, normativamente orientadas). É
possível constatar que, segundo a concepção de Habermas, o desenvolvimento das técnicas de produção e o aumento
da complexidade sistêmica representam condições da evolução social, ao passo que o desenvolvimento das
estruturas normativas constituem o seu fundamento”. (NEVES, 2000, p. 29-30)

 
 Na perspectiva de teorias sistêmicas,[3] quanto maior o grau de complexidade sistêmica, menor a

importância do mundo da vida, o qual passa a ser visto como um subsistema a mais entre outros. Habermas,
ao contrário, procura defender a tese de que os significativos aumentos da complexidade sistêmica dependem
da diferenciação interna que ocorre na estrutura do mundo da vida; diferenciação que acontece mediante uma
racionalização própria: a racionalização comunicativa. A complexidade sistêmica somente se amplia quando
um novo mecanismo sistêmico é introduzido, como por exemplo, a economia e a administração nas
sociedades modernas. Porém estes novos mecanismos sistêmicos têm a necessidade de serem
institucionalizados no mundo da vida, uma vez que a seqüência evolutiva das inovações sistêmicas só pode
sobrevir se o mundo da vida alcançou suficiente grau de racionalização e o direito e a moral conseguiram
acompanhar de modo simultâneo esse nível evolutivo. “A institucionalização de um novo nível de
diferenciação sistêmica exige reestruturações no âmbito nuclear que constituem as instituições encarregadas
da regulação jurídico-moral, isto é, da regulação consensual de conflitos de ação”. (HABERMAS, 1988, p.
245)

Os sistemas, portanto, somente alcançam novos níveis de diferenciação se e tão somente se a
racionalização do mundo da vida atingiu um nível de evolução correspondente. (HABERMAS, 1988, p. 253)
Tomando como expressão da racionalização do mundo da vida, destacando, sobretudo, o desdobramento do
processo evolutivo da moral e do direito, Habermas se propõe a analisar o decurso dessa evolução a que leva
a moral e o direito alcançarem níveis cada vez mais abstratos de resolução de conflitos, no intuito de ver como
é possível irromper novos níveis de integração social. Com base nesse procedimento transparece a explicação
da teoria da modernidade de Habermas baseada no estruturalismo genético, a qual pressupõe que as
sociedades modernas se edificam em bases institucionais de representações legais e morais decorrentes do
nível pós-convencional. (ARAGÃO, 1997, p. 106)

Para Habermas, a evolução sistêmica se mede pelo aumento da capacidade de controle de uma
sociedade, porém é na diferenciação dos componentes estruturais do mundo da vida, a saber – cultura,
sociedade e personalidade – que está inscrito o termômetro catalisador capaz de medir o processo evolutivo
do mundo da vida, isto é, o processo evolutivo da estrutura simbólica. (HABERMAS, 1988, p. 215) Sendo
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assim, fica implícito que o processo que fundamenta a determinação da evolução social, ancora-se nas
estruturas simbólicas, pois “as estruturas do mundo da vida mudam em função de aumentos na complexidade
sistêmica, mas, por sua vez, os aumentos em complexidade são dependentes da diferenciação estrutural do
mundo da vida”. (ARAGÃO, 1997, p. 105)

Considerando especificamente este argumento, a evolução social está inerentemente ligada ao
desenvolvimento de processos de interação realizados no âmbito prático-moral, pois é no desdobramento de
uma racionalidade que se tornou reflexiva, que há de resolver os problemas de integração social, ou seja,
elevando os níveis dos processos prático-morais a um grau de abstração cada vez maior, sem apelar para os
processos de integração sistêmica. Nesse sentido a modernidade pode ser explicada como consolidação de
uma nova forma de integração social que emerge a partir da institucionalização de novas estruturas de
consciência pós-tradicional. (ARAGÃO, 1997, p. 96)

A perspectiva evolutiva é visualizada mediante a racionalidade de um mundo da vida que se tornou
reflexivo e adquiriu condições de revisar e aperfeiçoar seus procedimentos e conteúdos práticos morais, sendo
ao mesmo tempo, capaz de garantir, de modo crítico, a formação do consenso sem apelos à tradição.
Portanto, para Habermas, a evolução social está no desenvolvimento da racionalidade imanente ao mundo da
vida; racionalidade essa que vem imbricada no uso da linguagem e desempenha significativo papel, seja na
formação do consenso, seja na crítica que desenvolve ao processo de reprodução simbólica da sociedade.

Habermas, notadamente, se apropria das normas morais e jurídicas com o intuito de analisar a
estrutura das formas de integração social. Moral e direito desempenham a função de canalizar conflitos,
assegurando o consenso por via da ação orientada ao entendimento, de forma a evitar o rompimento da
integração social no mundo da vida. A análise da evolução da moral e do direito, sinaliza como se processa o
desenvolvimento da integração social em âmbitos de interação cada vez mais firmados pela complexidade
sistêmica. Frente à tendência das sociedades modernas que fazem o direito e a moral assumirem características
cada vez mais abstratas e gerais, Habermas recorre ao desenvolvimento ontogenético, baseado em Kohlberg,
reconstruindo as etapas evolutivas da capacidade de julgar e agir no âmbito interativo-normativo da moral e
do direito, (HABERMAS, 1988, p. 246) com o objetivo de verificar a procedência de uma moral universalista
e abstrata no âmbito pós-convencional das sociedades modernas.

Esse processo evolutivo da moral e do direito transcorre num nível acentuado da generalização de
motivos e valores, que evidencia o desligamento da ação comunicativa em relação aos “padrões normativos de
comportamento concretos”. (HABERMAS, 1988, p. 254) Significa dizer que ocorre a emancipação da ação
comunicativa em relação a bases consensuais normativas de cunho religioso, valorativo ou tradicional, nas
quais ela se ancorava, deslocando a formação do consenso para os procedimentos lingüísticos. “Neste
aspecto, a generalização dos valores é uma condição necessária para o desencantamento do potencial de
racionalidade que a ação comunicativa comporta”. (HABERMAS, 1988, p. 255) No processo emancipatório
da ação comunicativa, ocorre simultaneamente a separação entre ação orientada ao êxito e ação orientada ao
entendimento, o que permite por um lado, a abertura do caminho para a formação de subsistemas de ação
racional com respeito a fins – coordenadas por meios ausentes de comunicação e desobstruídas de qualquer
impedimento para a realização de ações estratégicas – e por outro, a formação de consenso por vias
argumentativas da ação comunicativa.

A evolução social para Habermas desdobra-se na reflexividade da própria razão comunicativa, o que
significa dizer, que o mundo da vida evolui no sentido uma racionalidade reflexiva que pode ser explicada em
termos gerais da descentração da compreensão das imagens do mundo. A este processo, Habermas faz
paralelos que o aproximam do desenvolvimento da consciência moral de Kohlberg, distribuídos nos níveis,
assim caracterizados: pré-convencional, convencional e pós-convencional.

No nível pré-convencional a sociedade não tem a devida consciência dos pressupostos que a separa
dos fenômenos da natureza. Fatores naturais assumem, muitas vezes, a legitimidade dos pressupostos
normativos fáticos com o recurso de autoridade impositiva do mago, do feiticeiro ou do religioso de plantão.
A autoridade impositiva não permite o exercício livre da ação comunicativa. No nível convencional, onde a
sociedade encontra-se estatalmente organizada com base em instituições jurídicas, a ação comunicativa libera-
se dos contextos particularistas, sem, no entanto, se desligar dos espaços de ações impregnados por normas
confirmadas pela tradição. Nesse contexto, os indivíduos ficam circunscritos a obediência da lei, onde os
mesmos adquirem uma atitude de conformidade à normas, diferenciando esta, da atitude objetivante frente a
natureza externa e da atitude expressiva referente à própria natureza interna. (HABERMAS, 1988, p. 277)

No nível pós-convencional há a necessidade de que os indivíduos superem o plano habitual e ingênuo
do exercício das ações para alçar o plano reflexivo das argumentações. Nesse sentido, as instituições
existentes que normatizam as ações mediante o direito positivo – desconexo de qualquer legitimidade oriunda
das imagens religiosas e metafísicas do mundo – ficam desprotegidas diante do potencial crítico da fala, que
pode ser mobilizado, numa atitude hipotética, a inferir as pretensões de validade normativa dessas instituições
existentes. (HABERMAS, 1988, p. 278) No nível pós-convencional, a base consensual das interações não é
mais garantida pelas instituições alicerçadas em pressupostos tradicionais, valorativos ou religioso-
metafísicos, antes, porém, passa a depender da evolução das estruturas prático-morais da sociedade.
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A importância do desenvolvimento moral para Habermas está centrada na idéia de que há estruturas de
racionalidade contidas no nível cultural da sociedade - as quais, representadas por normas legais e morais que
perfazem a “visão de mundo” - permitem a organização dos sistemas de ação e também a formação de novos
níveis de integração social. A evolução social, nesse sentido, só acontece se antes for possível verificar a
evolução para um novo nível de aprendizagem na área da consciência prático-moral dessas estruturas de
racionalidade. Quando os novos níveis de consciência prático-moral são institucionalizados, permitindo a
sedimentação de uma nova forma de integração social, o aumento da complexidade sistêmica e a evolução do
nível das forças produtivas, aparecem como decorrência. (ARAGÃO, 1988, p. 77)

A analise que desenvolve sobre as mudanças nas estruturas prático-morais é realizada a partir da lógica
do desenvolvimento, a qual permite a Habermas reconstruir as estruturas de racionalidade inerente ao
desenvolvimento das estruturas normativas de cada modelo institucional e cultural de sociedade. Essas
estruturas de racionalidade refletem nas imagens de mundo, na formação de identidades e nas idéias morais de
cada contexto social e cultural. A lógica do desenvolvimento utilizada por Habermas caminha no sentido de
estabelecer estruturas gerais de ação orientada para o entendimento, alicerçadas num procedimento
pragmático-formal, abstraídas de todo e qualquer contexto particularista, tradicional ou valorativo.
(ARAGÃO, 1988, p. 95)

Ao analisar as estruturas da consciência coletiva, que se são traduzidas em códigos da moral e do
direito, Habermas procura ressaltar que a evolução dessas estruturas de consciência coletiva implica na
evolução das estruturas da sociedade. Um estudo da evolução dessas estruturas de consciência coletiva passa,
certamente, pela análise dos pressupostos evolutivos da moral e do direito. (ARAGÃO, 1997, p. 73)

Na sua teoria da evolução social, Habermas insiste na idéia de que as sociedades passam por “etapas
de reflexão” desde as sociedades primitivas até atingir a modernidade. O que intenciona é mostrar que há
homologias entre estas “etapas de reflexão” das sociedades e as fases de aprendizagem individuais, seja no
nível cognitivo ou moral, estabelecida pela psicologia do desenvolvimento. Nesse caso, sua atenção se volta
especialmente para a ontogênese, ou seja, para o modo como se desdobra o desenvolvimento da capacidade
cognitiva, lingüística e interativa (capacidade da ação) do indivíduo. Piaget e Kohlberg são fundamentais nesse
sentido, tendo em vista que o primeiro realizou um trabalho significativo sobre o desenvolvimento da
capacidade cognitiva do indivíduo, analisando o desenvolvimento do Ego (Eu), dentro de quatro fases
distintas e seqüenciais, a saber: fases simbiótica; egocêntrica, sociocêntrica-objetivista e universalista; e o
segundo detalhou o desenvolvimento da capacidade interativa, analisando o desenvolvimento da capacidade
de ação (interação) dos indivíduos e a construção da consciência moral, dentro de seis estágios dispostos em
três níveis: pré-convencional, convencional e pós-convencional. (ARAGÃO, 1997, p. 81)

A mudança das estruturas do mundo da vida segue, portanto, a lógica interna da racionalização
comunicativa, no que se refere à seqüência dos estágios de desenvolvimento da moralidade, conforme aponta
Kohlberg. (ARAGÃO, 1997, p. 95) O desenvolvimento de estágios da consciência moral, uma vez
materializada em instituições, permite o desencadeamento da evolução social e a consecução de níveis de
integração social cada vez mais elevados.

Habermas concebe a evolução das sociedades como um processo gradual de cisão do todo social – que reunia o
mundo da vida e um sistema social pouco diferenciado – em que os mecanismos sistêmicos se tornam cada vez mais
destacados das estruturas sociais em que ocorre a integração social, até que esta diferenciação atinge o ponto em que
organizações autônomas se coordenam através de média de comunicação não lingüísticos – dinheiro e poder – e
produzem um intercurso social desligado de normas e valores, principalmente na atividade econômica e
administrativa. (ARAGÃO, 1997, p. 98)

 
O desdobramento da evolução social passa pela reconstrução dos processos de aprendizagem que

possibilitaram a passagem do mito para a religião universal e da imagem religioso-metafísica para a
compreensão moderna do mundo. A evolução normativa que se verifica no plano da sociedade reflete,
sobremaneira, o desenvolvimento moral que se verifica no indivíduo. O indivíduo encontra-se em evolução,
quando na passagem de um estágio para outro, consegue resolver melhor que anteriormente a mesma espécie
de problemas. “Ao fazer isso, a pessoa em crescimento compreende o seu próprio desenvolvimento moral
como um processo de aprendizagem. Pois em cada estágio superior, o sujeito deve poder explicar até que
ponto, estavam errados os juízos morais que considerava certo no estágio precdente”. (HABERMAS, 1989,
p. 155)

Nesse aspecto, os ganhos advindos da psicologia do desenvolvimento de Kohlberg e da teoria da
evolução social de Habermas serão utilizados para analisar os modelos de ações que as empresas utilizam
amplamente na forma de produção e distribuição de seus produtos e/ou serviços na sociedade.
            Do ponto de vista da teoria da ação, os conceitos de acordo e influência são fundamentais para a
especificação de distintos modelos normativos. Destacamos para o intento de nossa análise três dimensões
normativas: pragmática, ética e moral. A questão é saber se as empresas, na atual configuração da era da
informação, são capazes de atuarem além do parâmetro da influência e agirem pautadas no conceito de
acordo, elemento fundamental para o desenvolvimento da democracia e de ações morais nas sociedades pós-
convencionais.
            Os desafios do desenvolvimento ético e moral da empresas esbarram, sobremaneira, no modelo de
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normatividade que a modernidade fez erigir. Desde muito tempo se discute a possibilidade de as empresas
responderem além de uma plataforma jurídica, assumindo uma responsabilização social de cunho ético e
moral. Para detalhar tal discussão é preciso clareza na tematização dos modelos de ações da razão prática:
pragmática, ética e moral.

A ética se prende à dimensão valorativa, onde são partilhados comumente os valores, as tradições e
os costumes; e a moral se atém aos princípios racionais que norteiam a prática argumentativa na resolução
consensual de conflitos, do ponto de vista da justiça.  A ética tem a ver com a resposta que se constrói em
relação à pergunta “O que devemos fazer?” quanto à construção do sentido de nossa existência. Ou seja, do
ponto de vista ético “as escolhas que fazemos na vida visando realizar o bem, nós a realizamos com vistas a
alcançar aquilo que seja bom para nossa auto-realização e autocompreensão existencial”. (BANNWART
JÚNIOR, 2007, p. 58) Quando a pergunta “O que devemos fazer?” leva em consideração a implicação da
ação particular (subjetiva) em relação aos interesses dos outros e exige que os conflitos surgidos sejam
regulados imparcialmente do ponto de vista cognitivo, então se adentra no terreno da moral propriamente
dita.

Percebe-se que quando se se depara com programas e metas estabelecidas pelas empresas, está-se
diante de uma perspectiva teleológica, cujas ações atuam em função das metas e objetivos previamente
colocados e que visam a ser alcançados com prazos pré-definidos. Trata-se, nesses casos, de ações
pragmáticas.

Nesse sentido, far-se-á uso da psicologia de desenvolvimento de Lawrence Kohlberg, conforme
apresentado por Habermas, em sua obra Consciência Moral e Agir Comunicativo, acompanhando a
viabilidade de leitura dos estágios de desenvolvimento da consciência moral no plano empresarial, seguindo
esses três planos de ações, conforme apresentados por Habermas: pragmática, ética e moral.
            A psicologia de Kohlberg tem demonstrado que o nível de desenvolvimento da consciência moral
alcançado pelo indivíduo reflete significativamente no nível de maturidade do comportamento social e
corporativo. Vejamos como é possível, ainda que de forma embrionária, a associação do desenvolvimento da
consciência moral às organizações empresariais.    
            No nível pré-convencional, os estágios 1 (castigo e obediência) e 2 (troca instrumental) refletem
significativamente o comportamento de muitas empresas. Há inúmeros exemplos estampados quase
diariamente nos meios de comunicação de empresas que agem cegamente, realizando os seus propósitos
numa visão estreita, limitada e unilateral, presas à obediência de preceitos sistêmicos impostos pela forma de
reprodução do capital. Tais empresas, situadas no estágio 1, não conseguem ainda perceber o entorno social
no qual estão inseridas.  Acreditam que as suas ações estão ausentes de implicações ou conseqüências
sociais. Agem de forma egoísta, visando à realização de fins que as beneficiam de forma privada.
            No estágio 2, as empresas saltam de uma visão egocêntrica para uma perspectiva instrumental.
Significa, ainda, que continuam agindo para a satisfação de seus interesses, porém, tornam-se conscientes
que há outras empresas e corporações também agindo em vista de seus próprios interesses. Portanto, as
ações praticadas no estágio 2, não ultrapassam os limites dos interesses privados da corporação, que age
sempre numa perspectiva pragmática e hedonista. O modelo próprio de ação nesse estágio é exemplificado
na seguinte fórmula: se se quer b deve-se fazer a. Além do hedonismo presente, as empresas nesse estágio,
mensuram o valor de suas ações praticadas única e exclusivamente pela eficácia dos meios empregados para
alcançar o fim (privado) que desejam. Não há a preocupação em saber se ação foi boa (ética) ou justa
(moral).
            As empresas situadas no nível pré-convencional manifestam a tendência de constatar os conflitos de
ação sempre na ótica das conseqüências produzidas pela ação. O fato de não compreenderem a diferenciação
do seu ambiente e o ambiente social no qual estão inseridas, impedem que percebam o teor moral das
sanções sociais. Agem movidas pelo cálculo instrumental custo-benefício. Se constatarem, por exemplo, que
o custo-benefício de poluir um manancial, mesmo pagando as multas que lhes serão imputadas pela
legislação ambiental é maior do que o investimento em tecnologia para a preservação, certamente estarão
dispostas a poluir e acatar a penalidade. Nesse nível de consciência pré-moral não é possível esperar que as
empresas produzam ações além da dimensão instrumental, hedonista e pragmática.
            No nível convencional que contempla os estágios 3 (conformidade interpessoal) e 4 (lei e ordem),
compreende-se a fase de consciência moral capaz de levar em consideração o reconhecimento da alteridade,
ou seja, as ações são praticadas tendo em vista a expectativa que o outro deposita naquela ação. No estágio
3, mesmo que a empresa ainda não queira abrir mão dos seus interesses privados, ela sabe que está inserida
em uma rede de interação social e que a sua atividade empresarial, estampada na forma de produtos ou
serviços, está em constante avaliação aos olhos do seu público consumidor. É a fase em que as empresas se
dão conta da necessidade de investirem em marketing para transmitir aos seus clientes e colaboradores
valores como lealdade e confiança. A empresa, nesse estágio, evolui da dimensão hedonista e pragmática
para a dimensão ética. Ela está preocupada em ser boa aos olhos de terceiros, pois sabe que as suas ações,
atitudes e comportamentos refletem positivamente ou negativamente no âmbito social. Entendeu, portanto,
que as suas ações não estão deslocadas da sociedade.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3105



            No estágio 4, as empresas encontram-se num nível de consciência moral mais elevado, pois já
perceberam que, além de estarem situadas socialmente, possuem também uma parcela de contribuição para
com o desenvolvimento e bem-estar da comunidade. Dão conta de que a atividade produtiva ou de prestação
de serviços de que dispõem estão integradas em benefício da sociedade. Ainda que parte das atividades
empresariais continue sendo movida pela engrenagem do pragmatismo, quando atingem esse nível, tais
empresas não conseguem mais dissociar as suas ações e tomadas de decisões do bem-estar coletivo que
podem fornecer à sociedade.
            No nível convencional, as empresas assimilam a eticidade concreta do grupo onde estão instaladas.
Movem suas ações referendadas pelas normas socialmente aceitas, buscando ampliar, cada vez mais, o
reconhecimento social de suas marcas e produtos. Nesse nível, as empresas avaliam as tomadas de decisões
não apenas em razão das conseqüências de suas ações, mas se as suas atividades estão de acordo com o
sistema de normas que a sociedade, num determinado contexto cultural e valorativo, reconhece como válido.
Portanto, no nível convencional, pode-se dizer que as empresas incorporam uma dimensão ética no agir e no
decidir.
            O nível pós-convencional integra os dois últimos estágios da escala de Kohlberg. Os estágios 5
(Direitos básicos e contrato social) e 6 (Princípios Universais) abordam, em linhas gerais, modelos de ações
que estão desconectados de valores circunscritos à eticidade.  O estágio 5 demonstra que o grau de
consciência moral comporta a diversidade de valores éticos. Isso demonstra que não são mais os valores que
determinam o propósito das ações empresariais, mas a dimensão própria do contrato social ao privilegiar e
assegurar o direito das partes envolvidas.

 
As razões para fazer o que é direito são em geral: sentir-se obrigado a obedecer à lei porque a gente faz um contrato
social de fazer respeitar leis, para o bem de todos e para proteger seus próprios direitos e o direito dos outros. As
obrigações de família, amizade, confiança e trabalho também são compromissos ou contratos assumidos livremente
e implicam o respeito pelos direitos dos outros. Importa que as leis e deveres sejam baseados num cálculo racional
de utilidade geral. “O maior bem para o maior número”. (HABERMAS, 1989, p. 154)

 
            O estágio 6 representa o mais alto grau de consciência moral e as empresas que conseguem alcançar
esse nível tornam as suas ações e tomadas de decisões referendadas por princípios universais de justiça.
Ampliam as conseqüências de suas ações para a esfera da responsabilidade social em nível global. Talvez, do
ponto de vista empírico, não tenhamos visto, até o momento, uma empresa agindo nesse estágio, contudo, o
mesmo serve de parâmetro ou idéia reguladora para sinalizar aonde é possível se chegar com a discussão da
responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Nesse último estágio, a justificativa para uma tomada
de decisão ou propósito de ação será sempre referendada pelo desempenho discursivo, com o objetivo de
formar consensualmente à vontade e a opinião, sob a tutela de uma única coerção: a coerção do melhor
argumento. Esse nível, ápice da consciência moral, é o patamar que Habermas coloca, do ponto de vista
filosófico, a sua ética do discurso – modelo de normatividade próprio das sociedades modernas que
atingiram o nível pós-convencional.

Como se pode notar, seguindo os passos do processo de desenvolvimento da consciência moral de
Kohlberg aliado à ética do discurso habermasiana, as empresas e corporações, enquanto instituições sociais,
podem alcançar o mais alto estágio de moralidade, desde que dispostas à aprendizagem. A constatação, ainda
que parcial, é que as empresas têm muito a apreenderem com os dilemas e problemas gerados pela
Modernidade, sobretudo, na época hodierna, na esfera ambiental.

A urgência pela pretensão de validade ou justiça nas ações e comportamentos, cada vez mais
publicizados na esfera pública mundial, exige das empresas um compromisso de confiança com seus
colaboradores, fornecedores e consumidores, enfim, com a sociedade de modo geral. Não se trata mais
daquele modelo de empresa que pautava o organograma de suas atividades na consecução única de
maximizar o lucro a qualquer custo.

As empresas e organizações não deixam, certamente, de perseguir o lucro em suas atividades, aliás,
essa é a estrutura fundamental que marca o DNA das atividades empresarias.  A corporação que abrir mão
do lucro, no modelo capitalista, simplesmente morre. No entanto, esse telos não constitui mais a essência
caracterizadora do fim último a ser perseguido. É possível sinalizar, no mínimo, três aspectos fundamentais
que tem movido as empresas em outra direção, muito mais próxima da responsabilidade social e de uma
moral pós-convencional.

As empresas, hoje, devem, em primeiro lugar, dispor de capacidade para se articularem e se
adequarem ao paradigma das sociedades democráticas que exige, cada vez mais, a participação autônoma
das pessoas no âmbito público e privado. Isso expõe, com maior intensidade, a empresa, seus produtos e
serviços diante do público consumidor e exige dela transparência e capacidade de diálogo franco. Em
segundo lugar, as empresas alcançaram atualmente um patamar de poder econômico, em alguns casos, maior
que o de muitos Estados nacionais, o que faz recair sobre as mesmas a responsabilidade pelos seus atos, já
que dispõem do ponto de vista econômico, de condições reais para alterar significativamente a qualidade de
vida e o bem-estar social das pessoas que dela dependem. Em terceiro lugar, é possível constatar que frente
ao processo de conscientização da finitude dos recursos naturais e dos impactos ambientais na atividade
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produtiva, as empresas têm sido responsabilizadas e cada vez mais cobradas pela forma como interagem com
o meio ambiente. Estão na linha de frente para responderem aos desafios do desenvolvimento sustentável. E
a resposta não pode estar desvinculada do mais alto grau de normatividade: a moralidade pós-convencional.
 
 
CONCLUSÃO

 
O trabalho teve como objetivo demonstrar que as atividades empresariais na modernidade passaram

por profundas transformações no modo de operacionalização de suas atividades, ações e comportamentos.
Com base no pensamento de Habermas, procura-se ressaltar que a modernidade foi uma época
extremamente fecunda ao propiciar a gênese do processo de racionalização que conduziu à liberação do
potencial do agir comunicativo que estava encoberto pela tradição. O desenvolvimento da racionalidade
comunicativa, gerada no seio da modernidade, emergiu na medida em que se proclamou a autonomia dos
sujeitos em relação aos componentes tradicionais da religião e dos valores culturais, de forma a poder liberar
o potencial discursivo e a tematização da validade de normas e valores que até o inicio da modernidade não
eram passíveis de questionamentos.[4]
            Neste aspecto, a via de racionalização do agir comunicativo permitiu a reconfiguração no modo de
operacionalização da ação, sendo possível a realização de ações estratégicas e instrumentais (influência) e de
ações comunicativas (acordo). Se o mercado e as empresas, de início, souberam fazer uso exaustivo da ação
estratégica (pragmática), a própria dinâmica da racionalização social passou a exigir, na atualidade, modelos
de ações mais compatíveis com a ética e a moral.
            Em boa medida esta explanação buscou demonstrar que as empresas podem e devem se abrir ao
modelo pós-convencional de moralidade. Se a efetividade, na prática, em muitos aspectos não é ainda
observada, não há como negar que, do ponto de vista teórico, exista condições suficientes para sinalizar, de
forma otimista, o modelo de ação que deve figurar as atividades empresariais diante dos desafios do século
XXI.  Se o indivíduo é capaz de agir e julgar segundo parâmetros universais, o que diretamente vem
satisfazer às condições a que alcançaram, em seus níveis de racionalização, as sociedades modernas, também
se torna plenamente viável que as ações e tomadas de decisões empresariais façam valer a moralidade no
plano pós-convencional.
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O MONITORAMENTO DO CORREIO ELETRÔNICO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

THE MONITORING OF ELETRONIC MAIL IN LABOUR RELATIONS

JULIANA DE CAMARGO MALTINTI
LUCIANA DE CAMARGO MALTINTI

RESUMO
O presente ensaio tem por objetivo apresentar o monitoramento do correio eletrônico nas relações de
trabalho, ou seja, até que ponto o empregador tem direito de violar a vida privada e o sigilo da
correspondência do empregado. Na relação de trabalho devem ser respeitados os preceitos constitucionais, já
que a celebração de um contrato de trabalho não pode suportar, por si mesmo, a renúncia dos direitos
fundamentais, todavia, esses direitos podem ser objeto de certas restrições, desde que, com a necessária
justificação moral e legal do empresário. A atividade empresarial moderna está inserida em um contexto de
extrema competitividade, com demandas crescentes por soluções rápidas e eficazes. O e-mail ou correio
eletrônico exerce papel imprescindível neste cenário. A comunicação veloz e eficaz que ele propicia, permite,
inclusive, a incorporação de diversos documentos digitalizados, enseja benefícios imediatos e um prisma de
possibilidades que não podem ser desprezados. Por outro lado, o uso inadequado do e-mail pelo empregado
pode provocar vários prejuízos aos empregadores. Para evitá-los, as empresas têm adotado o monitoramento
dos e-mails de seus empregados.
PALAVRAS-CHAVES: MONITORAMENTO. CORREIO ELETRÔNICO. RELAÇÕES DE
TRABALHO. PRIVACIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.

ABSTRACT
This essay aims to present the monitoring of electronic mail in labour relations, in other words, the extent to
whitch the employer has the right to violate the privacy and confidentiality of correspondence of the
employee. In the working relationship must be respected constitutional, since the conclusion of an
employment contract can’t stand by itself, the waiver of fundamental rights, however, these rights may be
subject to certain restrictions, provided that, with necessary legal and moral justification of the entrepreneur.
The modern business activity is embedded in a context of extreme competitiveness, with increasing demands
for fast and effective solutions. The e-mail or electronic mail a key role in this scenario. The swift and
effective communication it affords, allows, even, the incorporation of several scanned documents, enable
immediate benefits and a prism of possibilities that can not be neglected. Furthermore, the inappropriate use
of e-mail by employees can cause damage to various employers. To avoid this, companies have adopted the
monitoring of e-mails of their employees.
KEYWORDS: MONITORING. ELETRONIC MAIL. LABOUR RELATIONS. PRIVACY.
CONSTITUTIONALISM.

1. INTRODUÇÃO

 

O presente estudo visa discutir a constitucionalidade do monitoramento do e-mail nas relações de
trabalho, ou seja, até que ponto o empregador tem o poder de violar a vida privada e o direito ao sigilo da
correspondência do empregado na sociedade contemporânea.

A facilitação do acesso à informação pelos diversos meios de comunicação, em especial pela
Internet, vem modificando substancialmente as relações sociais, econômicas e jurídicas, razão pela qual
estamos vivendo na denominada Sociedade da Informação, caracterizada pelo surgimento de complexas
redes profissionais e tecnológicas voltadas para a produção e para o uso da informação, a fim de gerar
conhecimento e, por conseqüência, riqueza.

A atividade empresarial moderna está inserida em um contexto de extrema competitividade, com
demandas crescentes por soluções rápidas e eficazes. O advento e a consequente consolidação das
tecnologias de informação propiciaram o instrumental necessário para responder adequadamente a estas
exigências apontadas. Somado a este fator, observa-se o decréscimo no custo de tais ferramentas, bem como
a sua simplificação, o que permite, desta forma, uma abrangência dilatada de usuários, em razão de sua maior
acessibilidade.

Neste sentido, o implemento da tecnologia adentrou-se não somente nas linhas de produção, sendo
utilizada em todos os setores da empresa. Esta incorporação deu-se de forma irreversível ao ponto de se
constatar a dependência de atividades estritamente secundárias da empresa aos meios de informática e à
tecnologia da informação em geral.

O e-mail ou correio eletrônico, criado em 1972, por Ray Tomlinson, é um dos meios pelo qual
pode-se comunicar pela Internet ou por uma rede interna de computadores. Além de conter texto escrito,
pode conter imagens, sons e arquivos.  E ainda, um e-mail, diferentemente de uma correspondência, pode ser
enviado para múltiplos destinatários simultaneamente, sem que seja necessário copiá-lo ou escrevê-lo várias
vezes. Assim, o e-mail é uma das principais ferramentas utilizadas para comunicação disponíveis na Internet.
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O e-mail ou correio eletrônico, especificamente, exerce papel imprescindível neste cenário
apresentado. A comunicação veloz e eficaz que ele propicia, permite, inclusive, a incorporação de diversos
documentos digitalizados, enseja benefícios imediatos e um prisma de possibilidades que não podem ser
desprezados. Salienta-se, ainda, o baixo-custo e o alcance que tal meio de comunicação se reveste, o que
acarreta a adesão em massa em todo o ambiente empresarial.

A tecnologia como um todo é apta a fornecer inúmeras comodidades, todavia não se pode ignorar
que seu uso inadequado pode gerar danos de amplitudes consideráveis. No que tange às tecnologias da
informação, desvios de finalidade podem ser facilmente constatados no âmbito das relações de trabalho,
sejam no pólo do empregador como no do empregado.

O uso inadequado do e-mail pode provocar muitos prejuízos para a empresa, tais como: a perda de
produtividade em decorrência do uso do e-mail corporativo para fins particulares; a infecção e distribuição
de vírus pela rede da empresa; o vazamento de informações e documentos confidenciais; o envolvimento do
nome da empresa em ações ilícitas, como o envio de mensagens de cunho pornográfico, já que o nome da
empresa faz parte do endereço de e-mail do trabalhador, dentre outros.

Para evitar problemas como estes, as empresas têm adotado recursos de monitoramento dos e-mails
de seus funcionários. Contudo surge uma grande questão, pois se por um lado a empresa tem direitos sobre
as ferramentas que disponibiliza para seus empregados, estes como cidadãos, têm direitos garantidos pela
constituição, como a inviolabilidade do sigilo de correspondência e da intimidade, nos termos do artigo 5º,
incisos X e XII da Constituição Federal. Daí a necessidade do presente estudo: O monitoramento do correio
eletrônico nas relações de trabalho.
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2.      O poder diretivo do empregador

 

É inquestionável que o princípio constitucional que assegura a privacidade pessoal (artigo 5º, inciso
X, da Constituição Federal) incide nas relações de emprego, entretanto essa diretriz não deve ter o condão
de ser um direito absoluto, e sim o de integrar-se ao conjunto de preceitos legais de maneira sistemática,
entre os quais encontra-se a faculdade do empresário de estabelecer mecanismos de monitoramento dos
empregados para fiscalizar a realização efetiva do trabalho, a fim de comprovar, por exemplo, a
produtividade para bem aplicar sanções disciplinares, com respeito a normas fundamentais. Portanto, a
proteção civil do direito a honra, a intimidade pessoal e familiar e a própria imagem não poderão ser
rompidas por intromissões ilegítimas, ou seja, aquelas que suponham, sem consentimento do trabalhador a
colocação em qualquer lugar de aparatos de escuta, de filmagem, de dispositivos óticos ou de qualquer outro
meio apto para gravar, reproduzir a vida íntima das pessoas ou de manifestações ou cartas privadas não
destinadas a quem faça usos de tais meios, assim como sua gravação, registro e reprodução[1].

A inclusão da era virtual nas relações humanas transformou o computador e a Internet em
ferramentas fundamentais para o desenvolvimento de qualquer trabalho. No entanto, o avanço tecnológico
desenfreado tem suscitado grandes preocupações e discussões no âmbito trabalhista.

Pode-se observar que, com o crescimento do campo da informática, principalmente com relação à
Internet, as empresas têm se utilizado cada vez mais desse novo mecanismo de evolução e de
competitividade no ambiente de trabalho.

A Internet se tornou uma realidade indispensável. É inconcebível, nos tempos modernos, que ela
não seja igualada a qualquer outra ferramenta de trabalho, colocada à disposição pelo empregador aos
empregados.

Nos Estados Unidos é muito freqüente que o empregado, já no ato da sua admissão, assine um
termo pelo qual se declara ciente que a empresa tem o poder de, sem aviso prévio, monitorar suas ligações
telefônicas e mensagens enviadas ou recebidas pelo correio eletrônico. No entanto, no Brasil, muitos
doutrinadores vão contra esse fundamento, dentre eles encontra-se Maurício Godinho Delgado[2], que diz:

Poder diretivo (ou poder organizado ou, ainda, poder de comando) seria o conjunto de prerrogativas
tendencialmente concentradas no empregador dirigidas à organização da estrutura e espaço empresariais
internos, inclusive o processo de trabalho adotado no estabelecimento e na empresa, com a especificação
e orientação cotidianas no que tange à prestação de serviços.

 

No mesmo sentido, Mário Antônio Lobato de Paiva[3], defende que:

O exercício do poder diretivo e fiscalizador do empregador não pode servir em nenhum momento para a
produção de resultados inconstitucionais, lesivos dos direitos fundamentais do trabalhador, nem a sanção
do exercício legítimo de tais direitos por parte daqueles.

 

Vale dizer, o poder diretivo e disciplinar do empregador encontra fundamento em várias correntes,
contudo, esclarece Leonardo A. L. Andrade Valadares[4], a que predomina denomina-se teoria
contratualista, que é determinada mediante a estipulação de um acordo entre as partes (contrato individual de
trabalho), solidificando o poder patronal.

Dessa forma, na relação de trabalho devem ser respeitados os preceitos constitucionais, já que a
celebração de um contrato de trabalho não pode suportar por si mesmo a renúncia dos direitos fundamentais,
todavia, esses direitos podem ser objeto de certas restrições desde que com a necessária justificação moral e
legal do empresário.

Assim, da mesma forma que existem discussões sobre o ato de monitorar, também há
posicionamento no sentido de limitar o exercício do poder de monitorar. Com isso, é imprescindível a
aplicação do princípio da razoabilidade, ou seja, deve se ponderar a possibilidade do poder fiscalizador ser
exercido sem afrontar o direto à intimidade e à privacidade do empregado[5].

A grande questão consiste em saber se o dever de obediência e o direito de resistência do
empregado também sofrem limitações, principalmente quando se refere às condutas fiscalizatórias, ou mesmo
se o empregado pode se opor ao cumprimento de normas emanadas do patrão, por assim entender que
atingem a sua esfera íntima e privada[6].

Entende-se que, no ambiente de trabalho, a intimidade do trabalhador deve ser respeitada em
qualquer ocasião, e o segredo das comunicações em qualquer que seja a modalidade em que se transmita.
Porém, nenhum desses direitos deve ser absoluto e se sobrepor a outros de mesmo nível hierárquico,
devendo ceder ambos em sua aplicação quando for necessário para alcançar o fim último do direito.

Assim, o princípio da proporcionalidade surge como norma de solução dos conflitos. O dever de
obediência e o direito de resistência não podem ser utilizados pelo empregado como desculpa para não
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cumprir com seu dever de trabalho, do mesmo modo que os excessos do poder de direção e do direito de
propriedade do empregador sobre os bens da empresa não devem ultrapassar os limites de sua finalidade.

 

3.      A inviolabilidade das comunicações e da intimidade

 

A Constituição Federal de 1988 criou normas legais que visam à tutela dos direitos fundamentais,
dentre eles os elencados no artigo 5º, exatamente para garantir a dignidade da pessoa humana. Assim, caso o
monitoramento de e-mails seja considerado abusivo[7] e ilegal[8], pode o monitorado valer-se do respectivo
artigo 5º, incisos X e XII da Carta Magna na defesa de seus direitos[9].

A Constituição Brasileira, em seu artigo 5º, inciso X, reza que: "são invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação”.

Com relação ao e-mail corporativo, observa-se que seu monitoramento não viola a intimidade, a
vida privada, a honra e a imagem, pois tal e-mail é uma ferramenta de uso exclusivo para a execução do
trabalho.

Esclarece Manoel Gonçalves Ferreira Filho[10]:

Intimidade relaciona-se às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa, suas relações familiares e de
amizade, ao passo que vida privada envolve todos os demais relacionamentos humanos, inclusive os
objetivos, tais como relações comerciais, de trabalho etc.
 

O empregado não deve utilizar o e-mail corporativo para questões de esfera íntima, mas apenas
assuntos relacionados ao seu trabalho.

Destaca Marcelo de Oliveira Rocha[11] que:

Ao mesmo tempo em que o funcionário deve se conscientizar que os equipamentos de informática são
propriedade do empregador, sendo o seu uso restrito aos assuntos da empresa, a subordinação do
empregado e o poder de comando do empregador não podem servir de amparo para ações que
desrespeitem o direito à privacidade e o sigilo das comunicações.

O artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, por sua vez, prescreve que: “é inviolável o sigilo de
correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal”.

Entende-se por sigilo de correspondência a liberdade pública que consiste em emitir o pensamento
exclusivamente ao destinatário, não podendo nenhuma outra pessoa devassá-lo, nem mesmo o Estado
através de seus agentes[12].

Conforme Grinover: o “objeto da tutela é dúplice: de um lado, a liberdade de manifestação de
pensamento; de outro, o segredo, como expressão do direito à intimidade”[13].

Assevera Kildare Gonçalves Carvalho[14] que:

Quanto à inviolabilidade de correspondência, embora não haja, quanto a ela, previsão expressa no texto
constitucional permitindo seja interceptada, deve-se entender possa ser quebrada naqueles casos em que
venha a ser utilizada como instrumento de práticas ilícitas.
 

A perspectiva do citado constitucionalista encontra fulcro no princípio da proporcionalidade. Uma
norma constitucional não deve prevalecer de forma abstrata e apriorística em relação à outra. Constatada a
antinomia, esta se resolve através do princípio da proporcionalidade.

Todavia, se considerar que o funcionário, ao utilizar o e-mail corporativo o faz em nome da
empresa, pode-se entender então que quem de fato está realizando a comunicação é a empresa, através de
seu empregado. Dito isto, a comunicação na verdade é da empresa e, portanto, não há qualquer violação das
comunicações se a empresa monitorar suas próprias mensagens eletrônicas.

Ademais, há que se considerar os riscos que as ferramentas de comunicação representam para as
empresas. O mau uso do e-mail pode representar sérios riscos para a empresa.

O artigo 10 da Lei Ordinária nº 9.269/96 estatui que: “Constitui crime realizar interceptação de
comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização
judicial ou com objetivos não autorizados em lei”. A exegese da norma aponta a permissividade do
monitoramento desde que haja autorização judicial ou se esteja munido por uma finalidade legalmente
tutelada. Neste ponto urge o reforço dos inúmeros fundamentos legais apresentados para o monitoramento
eletrônico, atribuindo legitimidade ao seu implemento, desde que adstrito aos objetivos apresentados.

O Tribunal Superior do Trabalho manifestou-se quanto ao tema no Recurso de Revista 613,
publicado em 10/06/2005. Esta importante decisão reconhece a legalidade do monitoramento do e-mail
corporativo. Pertinente a vinculação do monitoramento ao controle realizado “de forma moderada,
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generalizada e impessoal”. O desvio destes objetivos configura abuso de direito (art. 187 do Código Civil),
viabilizando inclusive a reparação civil.

A garantia da inviolabilidade das comunicações nos termos supra descritos funda-se na proteção ao
direito à privacidade, como já assentado. Portanto, sua correta definição torna-se imprescindível para a
solução do conflito posto. Costumeiramente, aborda-se o tema da privacidade pela delimitação de sua
abrangência, deslocando-se do ponto essencial da questão.

Nesse sentido, José Afonso da Silva[15] avalia, ao distinguir os aspectos da vida da pessoa: “A vida
exterior, que envolve a pessoa nas relações sociais e nas atividades públicas, pode ser objeto das pesquisas e
das divulgações de terceiros, porque é pública”.

O conteúdo abrangido pela privacidade é de relevante determinação, entretanto, a limitação a este
aspecto foge do núcleo do problema. A privacidade consiste em essência não ao seu conteúdo em si. Refere-
se ao poder atribuído ao seu titular de autodeterminar a exteriorização do conteúdo que abrange o próprio
conceito de privacidade. O conceito colacionado por José Afonso da Silva[16] é de precisão irreparável,
caracteriza-se a privacidade como “o conjunto de informação acerca do indivíduo que ele pode decidir
manter sob seu exclusivo controle, ou comunicar, decidindo a quem, quando, onde e em que condições, sem
a isso poder ser legalmente sujeito”.

Nestes termos, não se cogita de violação à privacidade pelo simples fato de ocorrer o conhecimento
de terceiro quanto a elemento intrínseco à esfera íntima do indivíduo. A ofensa à privacidade exige o
cerceamento na faculdade do titular em determinar os destinatários de tais informações.

Desta forma, cabe ao empregado utilizar o e-mail corporativo para assuntos única e exclusivamente
relacionados ao trabalho. Jamais um funcionário deve utilizar uma ferramenta de trabalho, como o e-mail
corporativo, para uso pessoal.

O empregado deve estar ciente de que as mensagens por ele produzidas são, na verdade, da
empresa, pois cada vez que ele envia um e-mail utilizando a sua conta corporativa, ele o faz em nome da
empresa e, portanto, estará sujeito às penalidades previstas pelas políticas de segurança da empresa.

Assim, como ninguém pode alegar ignorância a uma lei[17], o funcionário também deve estar ciente
de todas as regras da empresa.

E ainda, via de regra, o funcionário não deve utilizar seu e-mail particular no ambiente empresarial,
exceto em casos especiais e com a expressa autorização da empresa.

Desta forma, torna-se aconselhável que o empregador proíba o uso do correio eletrônico
corporativo para fins diversos. Caso a política da empresa deseja permitir o uso privado, o caminho mais
sensato seria a exigência de que as mensagens privadas sejam transmitidas por e-mail privado. Este
posicionamento é facilmente realizado tendo em vista os inúmeros provedores que oferecem tal serviço
gratuitamente na internet.

De todo modo, optando o empregador a permitir seus prepostos a utilizarem o e-mail corporativo
para fins privados, o monitoramento eletrônico somente torna-se sustentável caso se estabeleça um horário
rígido para a veiculação de tais mensagens. Neste lapso temporal facultado ao empregado, por consectário
lógico, o monitoramento eletrônico é veemente proibido.

Portanto, é importante observar que o e-mail particular não pode ser monitorado, mesmo que
utilizado dentro do ambiente corporativo. O e-mail particular só pode ser monitorado sob autorização de
ordem judicial. Daí a necessidade de esclarecer e proibir o uso do e-mail particular dentro do ambiente
corporativo.

 

4.      O E-mail particular ou pessoal

 

O e-mail pessoal é o meio de comunicação criado pelo empregado, para ser utilizado de forma
única e exclusivamente pelo particular. Aqui é o próprio empregado quem contrata o provedor, cria seu
endereço eletrônico, cria seu login e sua senha de acesso.

Segundo Bruno Herrlein Correia de Melo[18] correio eletrônico pessoal é:
Aquele obtido pela própria pessoa (empregado) com qualquer finalidade, sendo de sua

propriedade. Via de regra, o e-mail pessoal se apresenta contendo o nome do servidor em sua grafia, v.g.
nomedapessoa@nomedoservidor.com.br, de maneira que, mesmo acessado no ambiente de trabalho, as
mensagens enviadas por meio deste endereço não poderiam acarretar eventual dano à imagem da
empresa.

 
A utilização do correio eletrônico pessoal pode caracterizar o chamado uso social do e-mail, que

consiste no seu uso, pelo trabalhador, para tratar de assuntos particulares. O empregado se vale do e-mail
como meio de comunicação, sem que o contato efetuado com outrem esteja relacionado a assuntos atinentes
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à empresa em que labora.

Assim, por ter como finalidade a utilização particular, existe discussão no que se refere à
possibilidade do seu monitoramento. Alguns doutrinadores manifestam seu entendimento no sentido de que o
e-mail particular estaria abrangido pela inviolabilidade das comunicações, somente sendo permitida a sua
violação por meio de ordem judicial.

Nesse sentido, Euler Sinoir de Oliveira[19] sustenta que:

A conta pessoal insere-se em inquestionável ambiente de privacidade absoluta de seu titular, uma vez
que as informações trafegadas são de natureza pessoal, confidencial e de seu interesse específico. Por
esse motivo, se sujeitam ao agasalho das garantias constitucionais de proteção à intimidade, da vida
privada, assim como a inviolabilidade do sigilo de correspondência, que sob nenhuma hipótese poderá
ser objeto de gerenciamento pelo empregador, por integrar ambiente privado e íntimo do funcionário.
Nas condições apontadas, o endereço eletrônico de titularidade pessoal não comporta a incidência de
qualquer acesso ou interferência de terceiros, nem mesmo do provedor de serviço de conexão à internet
contratada, que não está autorizado a fornecer informações sobre o usuário, ressalvadas a hipótese de
cumprimento judicial.
 

Por outro lado, Mauro César Martins de Souza[20] justifica que a fiscalização do e-mail particular
pode ser realizada nos casos em que este esteja sendo utilizado no local de trabalho. Esclarece que:

O correio eletrônico é uma ferramenta de trabalho dada pelo empregador ao empregado para a
realização do trabalho, portanto sobre ele incide o poder de direção do empregador e consequentemente
o direito do mesmo fiscalizar seu uso pelo funcionário. Os endereços gratuitos ou particulares, desde que
acessados no local de trabalho, enquadram-se em tese, no mesmo caso.
 

Desta forma, observa-se a tendência de considerar inexecutável a fiscalização do e-mail pessoal.
Imperioso que se estabeleçam regras para o uso social do e-mail no ambiente de trabalho, ressalta-se que o
empregador tem a faculdade de restringir ou até proibir o uso do e-mail pessoal do empregado quando em
horário de trabalho, devendo tais normas ser cumpridas pelos funcionários.

 

5.      O E-mail Corporativo

 

O e-mail corporativo trata-se de correio eletrônico fornecido pelo empregador ao empregado,
juntamente com os equipamentos de informática, para serem utilizados exclusivamente na prestação dos
serviços.

Dessa forma, pode-se dizer que o e-mail corporativo é cedido pela empresa ao trabalhador como
parte de suas ferramentas de trabalho e, sendo assim, não há transferência de propriedade para o empregado,
o e-mail continua sendo da empresa. Da mesma forma ocorre com o computador que o trabalhador usa em
suas tarefas, ele é cedido pela empresa, mas o funcionário não tem qualquer direito de propriedade sobre o
aquele.

Além disso, o e-mail corporativo é criado pela empresa em seus recursos computacionais
(servidores) e pode ser apagado definitivamente, uma vez que o contrato de trabalho tenha sido encerrado.
Este fato evidencia que o e-mail corporativo tem uso apenas nas atividades de trabalho.

Conforme Euler Sinoir de Oliveira[21]:

Correspondência eletrônica corporativa trafega através de rede privada de computadores da empresa,
suportando o empregador, na qualidade de proprietário dos equipamentos e titular da caixa postal, com
os custos do registro e outros relativos à prestação de serviços de provimento de acesso a conexão à
internet. Portanto, o endereço eletrônico pertencente à conta corporativa atua como um veículo de
comunicação privada do empregador e integra seu ambiente privado. O correio eletrônico corporativo
traduz-se em um serviço de correio interno e privativo da empresa, voltado exclusivamente para o
exercício de sua atividade comercial. Esse meio de comunicação remota, largamente utilizado no trafego
de informação, destaca-se por propiciar sensível economia de tempo, rapidez na condução de problemas,
elevando em conseqüência a produtividade e reduzindo custos operacionais.
 

E, ainda, explica Euler S

Depois de estabelecido o vínculo empregatício a empresa concede o endereço eletrônico empresarial,
colocando gratuitamente à disposição dos funcionários uma ferramenta de trabalho – tecnológica -,
estritamente em razão de contrato de trabalho existente, com a finalidade precípua de desenvolver as
atividades inerentes ao cumprimento de suas tarefas funcionais, não cabendo ao funcionário dar
destinação diversa ao instrumento de trabalho, dele se utilizando para assuntos de interesses pessoal ou
privado.
 

O correio eletrônico corporativo é vinculado ao nome da empresa. Todo endereço de e-mail possui
o nome do empregado, ou algum identificador capaz de identificar o funcionário univocamente dentro da
empresa, seguido do nome ou algum identificador da empresa. Este fato reforça o conceito de que o e-mail
corporativo existe apenas para fins de trabalho.

Esclarece o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho João Oreste Dalazen[22]: “o e-mail
corporativo é como se fosse uma correspondência em papel timbrado da empresa”.

Dessa forma, percebe-se que quem está se comunicando por e-mail é a empresa, por intermédio de
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seu preposto. E, a função precípua da inviolabilidade de comunicação no caso é a proteção das informações
da empresa e não das do funcionário, este é mero operador do instrumento de trabalho.

O Ministro João Oreste Dalazen[23] afirma, ainda, que:

Não há qualquer intimidade ou privacidade do empregado a ser preservada, na medida em que essa
modalidade de e-mail não é colocada à disposição do empregado para fins particulares. Não se pode
vislumbrar direito à privacidade na utilização de um sistema de comunicação virtual engendrado para o
desempenho da atividade empresarial e de um ofício decorrente de contrato de emprego.
 

Sendo assim, não é possível reconhecer a inviolabilidade da privacidade e da correspondência no
caso do e-mail corporativo, já que a tutela deve ser dada ao empregador, titular das informações e da
ferramenta de trabalho.

 

6.      O monitoramento do correio eletrônico nas relações de trabalho

 

Nas últimas décadas o mundo vem experimentando constantes transformações, especialmente em
função da aceleração dos mecanismos de difusão das informações, potenciados pelo desenvolvimento
tecnológico[24] das telecomunicações e da microeletrônica, os quais rompem fronteiras culturais, políticas e
econômicas.

A facilitação do acesso à informação pelos diversos meios de comunicação, em especial pela
Internet[25], vem modificando substancialmente as relações sociais, econômicas e jurídicas, razão pela qual
estamos vivendo na denominada Sociedade da Informação[26], caracterizada pelo surgimento de complexas
redes profissionais e tecnológicas voltadas para a produção e para o uso da informação, a fim de gerar
conhecimento e, por conseqüência, riqueza.

Muitas são as preocupações que afloram sobre o assunto internet. Esta trata-se de uma rede
mundial de computadores, interligados, que possibilitam a comunicação e a integração de seus usuários e não
há comando central.

Assim, a internet representa um dos mais bem sucedidos avanços tecnológicos de todos os tempos,
é uma forma básica de interação entre pessoas na internet, e também nas intranets e extranets, possibilitando
que se possa enviar e receber mensagens eletrônicas a partir de software cliente de correio eletrônico
instalado no computador, ou no celular, ou ainda, na televisão, e interligado a uma rede de
telecomunicações, como, por exemplo, telefones, ondas, cabo etc.

Com a expansão tecnológica surgiram as mensagens eletrônicas, conhecidas hoje como os correios
eletrônicos ou correspondências eletrônicas, ou ainda, os e-mails, que são os recursos mais utilizados na
rede, tornando-se ferramenta essencial para a comunicação, à troca de informações, arquivos, fotos, vídeos,
dentre outros.

Contudo, esse novo meio de comunicação, os e-mails, passaram a ocasionar determinados
problemas, principalmente quando são concedidos pelo empregador ao seu empregado, a fim de ser usado na
realização de serviços. Todavia, muitas vezes, o empregado utiliza o equipamento de trabalho de maneira
indevida, ou seja, o trabalhador acaba por trazer à empresa empregadora responsabilidade decorrente da má
utilização das mensagens eletrônicas e da internet.

Assim, com o intuito de frear tais abusos, surgem diversas formas de controlar o uso da
comunicação eletrônica no ambiente laboral. Um dos mais conhecidos no meio empresarial é o chamado
monitoramento eletrônico dos equipamentos de informática. Trata-se da fiscalização realizada através da
instalação, pelo empregador, de softwares que fazem o trabalho de rastreamento e vigilância automática do
e-mail do empregado.

No entanto, discute-se a legalidade do monitoramento do correio eletrônico nas relações de
trabalho, haja vista ser necessário a imposição de limites às condutas fiscalizatórias, observando até onde vai
a individualidade do empregado e da empresa.

Com isso, se o monitoramento dos e-mails for realizado de forma ilimitada e injustificada pelo
empregador, sem o conhecimento prévio do empregado, fere direitos e princípios constitucionais, tais como
o direito à vida privada e o sigilo a correspondência.

O chamado monitoramento eletrônico dos equipamentos de informática corresponde à averiguação
dos meios disponíveis de vigilância com emprego de recursos tecnológicos, vale dizer, este procedimento é
plenamente viável quanto às mensagens eletronicamente transmitidas.

Pode-se distinguir o monitoramento eletrônico em duas modalidades de controle, quais sejam, o
controle formal e o controle material.

A vigilância pelo controle formal é concretizada através de programas que analisam aspectos
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externos da mensagem, tais como o destinatário, o título da mensagem e o registro das páginas visitadas. Via
de regra, buscam-se palavras-chave que possam indicar nocividade à empresa, ou mesmo indícios de
empecilhos à atividade laboral.

Ressalta-se, que este meio de controle não incide no conteúdo das mensagens transmitidas, restando
estas intactas.

Já com relação ao controle material, diferentemente do controle formal, averigua-se o próprio
conteúdo da mensagem.

O monitoramento do correio eletrônico nas relações de trabalho é amparado em diversos
fundamentos legais. O artigo 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), menciona o poder de direção
atribuído ao empregador, visando o controle e direcionamento da atividade desenvolvida pela empresa. Esta
diretriz advém do próprio direito de propriedade, vinculando a determinação do uso e da fruição ao seu
titular.

Além disto, admite-se o monitoramento do e-mail particular ou pessoal, desde que o empregado
seja cientificado pelo empregador ou, ainda, por ordem judicial. É importante estabelecer regras para o uso
social do e-mail no ambiente de trabalho, pois o empregador tem a faculdade de restringir ou proibir o uso
do e-mail pessoal do empregado quando em horário de trabalho. Também aceita-se o monitoramento do e-
mail corporativo, uma vez que este trata-se de instrumento de trabalho da empresa.

Entretanto, ressalta-se que deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade na solução dos
conflitos. Assim, o dever de obediência e o direito de resistência do empregado não podem ser utilizados
como desculpa para não cumprir com seu dever de trabalho, da mesma forma que os excessos do poder de
direção e do direito de propriedade sobre os bens da empresa não devem ultrapassar os limites de sua
finalidade.

 

7.      Conclusão

 

A atividade empresarial moderna está inserida em um contexto de extrema competitividade, com
demandas crescentes por soluções rápidas e eficazes. O advento e a consequente consolidação das
tecnologias de informação propiciaram o instrumental necessário para responder adequadamente a estas
exigências.

Por outro lado, apesar do avanço tecnológico das últimas décadas ser irreversível, o seu uso
inadequado pode gerar danos de amplitudes consideráveis.

O uso inadequado do e-mail pelos empregados pode provocar vários prejuízos para o empregador,
assim, para evitar problema, as empresas têm adotado recursos de monitoramento dos e-mails de seus
funcionários.

O e-mail ou correio eletrônico é um dos meios pelo qual pode-se comunicar pela Internet ou por
uma rede interna de computadores. Além de conter texto escrito, pode conter imagens, sons e arquivos.  E
ainda, um e-mail, diferentemente de uma correspondência, pode ser enviado para múltiplos destinatários
simultaneamente, sem que seja necessário copiá-lo ou escrevê-lo várias vezes. Assim, o e-mail é uma das
principais ferramentas utilizadas para comunicação disponíveis pela Internet, uma vez que exerce papel
imprescindível já que propicia uma comunicação veloz e eficaz.

Com isso, admite-se o monitoramento do correio eletrônico nas relações de trabalho, no que diz
respeito ao e-mail particular ou pessoal, desde que o empregado seja cientificado pelo empregador ou, ainda,
por ordem judicial. Pois, via de regra, o empregado não deve utilizar seu e-mail particular no ambiente
empresarial, exceto em casos especiais e com expressa autorização da empresa. Para que isto ocorra, é
necessário estabelecer regras no ambiente de trabalho, uma vez que o empregador tem a faculdade de
restringir ou proibir o uso do e-mail pessoal do empregado quando em horário de trabalho.

Com relação ao e-mail corporativo é admitido seu monitoramento, não havendo qualquer violação
da privacidade ou da correspondência, uma vez que essa modalidade de e-mail é colocada a disposição do
empregado como instrumento de trabalho da empresa, sem cunho particular.

Assim, o e-mail de natureza pessoal ou particular não pode ser equiparado ao e-mail corporativo,
de modo a merecer a tutela constitucional de inviolabilidade da privacidade e do sigilo da correspondência. O
e-mail corporativo trata-se de simples instrumento de trabalho que o empregador confia ao empregado para
auxiliá-lo no desempenho de suas atividades laborais.

Ressalta-se, por fim, que deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade na solução dos
conflitos entre empregado e empregador. Assim, o dever de obediência e o direito de resistência do
empregado não podem ser utilizados como desculpa para não cumprir com seu dever de trabalho, da mesma
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forma, os excessos do poder de direção (poder de organização; fiscalização e punição) do empregador e seu
direito de propriedade sobre os bens da empresa não devem ultrapassar os limites de sua finalidade.
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transformaram o cenário social da vida humana. Uma revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da informação começou a
remodelar a base material da sociedade em ritmo acelerado. CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e
cultura - A sociedade em rede. (Trad. Roneide Venâncio Majer com a colaboração de Klauss Brandini Gerhardt). v.1. 8.ed. São
Paulo: Paz e Terra, 2005, p.39.
[25] Internet, definida por Guilherme Tomizawa, refere-se ao sistema que permite a intercomunicação através de computadores. Rede
mundial de computadores que interliga outras redes menores em vários países. Nasceu após uma experiência militar para conexão de
computadores diferentes em várias partes do mundo, germinou na experiência de conexão de computadores de diversas universidades
espalhadas pelo mundo e explodiu na conexão de computadores em qualquer lugar do mundo, conectados a uma linha telefônica ou a
um sinal de satélite. A Internet só foi possível depois que inventaram um protocolo de fácil manipulação que poderia trafegar em
qualquer equipamento de informática, o TCP-IP. Também é conhecida como WWW (World Wide Web) ou rede mundial de
computadores, ou rede das redes.   TOMIZAWA, Guilherme. A Invasão de Privacidade através da Internet. Curitiba: JM Livraria
Jurídica, 2008, p.188.
[26] Conforme o professor Roberto Senise Lisboa, “Sociedade da Informação”, também denominada “sociedade do conhecimento”, é
expressão utilizada para identificar o período histórico a partir da preponderância da informação sobre os meios de produção e a
distribuição dos bens na sociedade que se estabeleceu a partir da vulgarização das programações de dados utiliza dos meios de
comunicação existentes e dos dados obtidos sobre uma pessoa e/ou objeto, para a realização de atos e negócios jurídicos. Não se
limita a sociedade da informação, pois, ao computador ou a um direito informático, já que estende-se a qualquer meio de
comunicação, presidencial ou não. Assim, por exemplo: a televisão a cabo, por antena ou via satélite; o telebanking, o teleshopping e
o teleworking; o rádio e o telefone. LISBOA, Roberto Senise. Direito na Sociedade da Informação. Revista dos Tribunais, São
Paulo, ano 95, v.847, p. 85, maio 2006.
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ANÁLISE ESTRATÉGICA DA AMORTIZAÇÃO DE AÇÕES

STRATEGIC ANALYSIS OF SHARES AMORTIZATION

FREDERICO DE ANDRADE GABRICH
Rômulo Augusto Lasmar Mendonça

RESUMO
As sociedades anônimas têm relevância especial para a sociedade e para o Estado, constituindo-se em
instituição de interesse público, e que devem ser valoradas e analisadas segundo uma visão estratégica do
Direito. Tendo em vista a importância do objetivo de atração e manutenção dos acionistas–investidores,
estudou-se a utilização do instituto da amortização de ações, combinada com a possibilidade de sorteio das
ações objeto da operação (previsto na lei das sociedades por ações na hipótese de amortização parcial),
como instrumento da implementação do objetivo de captação e de manutenção dos investidores. Estudou-se,
assim, novas possibilidades de utilização de uma estratégia jurídica prevista no texto legal há décadas, ainda
pouco utilizada, mas extremamente viável e criativa para atração e manutenção de investidores nas
companhias.
PALAVRAS-CHAVES: Direito Empresarial Societário – Sociedade Anônima – Análise Estratégica do
Direito – Ação – Amortização

ABSTRACT
Corporations have special relevance to society and the state, being in an institution of public interest and
should be valued and analyzed according to a strategic vision of the law. Given the importance of the
purpose of attracting and maintaining shareholder-investors, the article studied the use of the institute of
amortization of shares, combined with the possibility of sortition of the shares object of the transaction (that
is a obligation that the corporate law required in the event of partial amortization), as a means of
implementing the purpose of attracting and maintaining investors. It was studied as well, new possibilities of
using a legal strategy envisaged in the legal text for decades, yet barely used, but extremely creative and
viable for attracting and maintaining investors in companies.
KEYWORDS: Corporate Law - corporation - Strategic Analysis of Law - Shares - Amortization

 
1.      INTRODUÇÃO
 
O Direito Comercial/Empresarial tem especial importância na regulação da vida econômica da

sociedade e do Estado, sendo um dos pontos mais relevantes para a conjugação dos interesses públicos e
privados necessários ao desenvolvimento dos negócios e da atividade econômica.

Ultrapassadas as questões que tentam assentar esse ramo do Direito unicamente no direito dos atos
de comércio (teoria objetiva) ou no direito dos comerciantes (teoria subjetiva)[1], forçoso é que o objeto da
disciplina comercial esteja hoje centrado na regulação do funcionamento e da vida das empresas.

A empresa, tomada como atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e
de serviços, é um conceito corrente hoje em dia mesmo entre os juristas[2], e expressa a maior influência que
o poder econômico tem na vida social. Termos como stakeholders, que diz respeito a todas as pessoas
vinculadas direta ou indiretamente à atuação de uma sociedade anônima, e que congrega não apenas os
acionistas, mas também a comunidade na qual a companhia atua, bem como o governo, fornecedores,
empregados, e até consumidores e suas futuras gerações, tem sua importância ampliada na esfera econômica
e jurídica, dada a valorização e a percepção da empresa como instrumento de desenvolvimento e promoção
social.

Há, também, uma crescente aproximação dos direitos fundamentais da sociedade empresária aos
direitos fundamentais da pessoa humana, como no caso da intensificação da força normativa do princípio da
preservação da empresa, que é um dos fundamentos mais importantes da disciplina da atividade empresarial
na atualidade.

Dentre as sociedades empresárias, no contexto de influência sócio-econômica e da função social, as
sociedades anônimas assumem relevo especial pela sua capacidade de angariar e exercer o poder econômico
privado.

A sociedade anônima é um modelo jurídico de sociedade empresária que favorece a constituição e a
existência de uma sociedade classificada (em regra) como de capitais e institucional. Em virtude da imensa
capacidade de favorecer a aglutinação de recursos financeiros e do poder político e econômico que esses
valores podem proporcionar, a sociedade anônima, desde o século XVII, vem sendo considerada como
entidade de especial interesse social, sendo-lhe imputadas importantes responsabilidades sociais, ambientais,
fiscais etc.

Nesse sentido, Modesto Carvalhosa explica, que:
Constituída em virtude de um contrato privado, a companhia, na medida em que atua no meio social
como forma de organização jurídica da empresa, acaba por ser considerada uma instituição de
interesse público, levando inclusive à ingerência do Estado nos atos de sua formação e atuação.[3]
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Mediante essas premissas, e considerando que a sociedade anônima possui importantes
responsabilidades para a implementação dos objetivos intrínsecos ao atual Estado Democrático de Direito,
deve ela ser analisada e valorada de acordo com uma visão estratégica do direito, transportando a sua
existência e importância para além de uma visão meramente legalista, que permita ser ela instrumento de
transformação da comunidade na qual ela atua, bem como de seus stakeholders.

A visão estratégica do direito, como se verá adiante, dentre outros, aponta para a necessidade de
encarar o direito como um conjunto de alternativas colocadas à disposição do jurista para estruturação de
empresas, negócios e pessoas (físicas e jurídicas, de direito público e de direito privado), de maneira a
permitir que os objetivos traçados sejam alcançados.

No caso específico das sociedades anônimas (sobretudo as abertas), tais objetivos não mais podem
ser considerados apenas como dos seus sócios, mas de toda a comunidade na qual ela está inserida.

A questão mais importante para o sucesso dessas sociedades talvez deva ser a estratégia e as ações
corretas para a viabilização da captação e da manutenção dos investimentos realizados pelos acionistas. E é
neste ponto que a amortização pode ser “ressuscitada” como uma “nova” forma de valorizar a empresa e de
aumentar a procura por seus ativos, sendo um diferencial favorável em um mercado de valores mobiliários
altamente competitivo.

 
2.      ANÁLISE ESTRATÉGICA DO DIREITO

 

Como já foi demonstrado na doutrina[4], a cultura brasileira é refratária ao planejamento. Quanto
mais ao planejamento estratégico. Em regra[5], o brasileiro comum reage às crises que se sucedem ao longo
da vida. O mesmo acontece com o Estado (em todas as esferas e poderes).

A maioria avassaladora dos negócios dos empresários individuais e das sociedades empresárias
continuam sendo constituídos e administrados sem qualquer tipo de planejamento jurídico (societário,
tributário, contratual ou trabalhista), financeiro, contábil ou administrativo. Somente algumas poucas
organizações empresariais têm uma atitude um pouco diferente, normalmente decorrente de exigências do
mercado no qual estão inseridas. Talvez, por isso, o número de registros de empresários individuais seja tão
grande no Brasil, já que, do ponto de vista científico, em princípio, é uma das piores alternativas de
estruturação jurídica de um negócio.

Planejar é, em síntese, construir cenários possíveis, com objetivo de antever ou antecipar o futuro,
para a concretização dos objetivos estabelecidos antes. Nesse sentido, o planejamento implica a
determinação de um conjunto de ações voltadas para implementação dos objetivos pré-determinados.

Por outro lado, a palavra estratégia tem origem na arte de coordenar a ação das forças militares,
políticas, econômicas e morais implicadas na condução de um conflito ou na preparação da defesa de uma
nação, tendo evoluído com o tempo, especialmente no plano negocial e empresarial, para hoje ser
compreendida como a arte de aplicar com a máxima eficácia possível os recursos de que se dispõe, visando a
alcançar os objetivos definidos pelo estrategista.[6]

Basicamente, o planejamento estratégico exige um conjunto de ações por meio das quais se busca:
(i) conhecer a pessoa (física ou jurídica); (ii) conhecer os negócios e os mercados nos quais a pessoa atua;
(iii) definir os objetivos da pessoa e do planejamento que se propõe desenvolver; (iv) definir as metas que
serão perseguidas para que sejam atingidos os objetivos propostos; (v) elaborar um planejamento estratégico
sistêmico; e (vi) implementar um plano de ação.

Tudo isso exige um “pensar estratégico” de todas as pessoas e ciências envolvidas na realização da
atividade (pública e privada), especialmente em relação ao Direito, e mais ainda em relação ao Direito
Empresarial societário.

Esse pensar estratégico pressupõe uma disposição de encarar o conhecimento científico de que se
dispõe e as pessoas envolvidas na execução de uma atividade organizada (no Estado ou fora dele) como
instrumentos necessários ao alcance dos objetivos preestabelecidos. E esses objetivos normalmente estão
vinculados à determinação da maior felicidade possível, do maior número possível de pessoas, com o menor
custo (de tempo e de dinheiro) possível, diante das circunstâncias fáticas, jurídicas, econômicas, sociais e
políticas relacionadas ao caso.

No plano jurídico, o pensar estratégico exige uma mudança radical da maneira de conceber o
direito, tanto pelos próprios juristas, quanto, principalmente, pelas pessoas responsáveis pela gestão do
Estado e das empresas privadas.
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Nesse sentido, em primeiro lugar, é necessário compreender a nova hermenêutica, a multiplicidade
das fontes, a abertura do sistema jurídico, o caráter normativo dos princípios jurídicos e a relativização do
princípio da legalidade – agora entendido como principio da normatividade, e segundo o qual ninguém é
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de norma jurídica (princípio ou regra)
existente, válida e eficaz.

Em segundo lugar, o pensar estratégico exige, no plano jurídico (e especialmente no Direito
Empresarial societário), a necessidade de encarar o direito como um conjunto de alternativas colocadas à
disposição do jurista para estruturação de empresas, negócios e pessoas (físicas e jurídicas, de direito público
e de direito privado), de maneira a permitir que os objetivos traçados sejam alcançados com o menor custo
possível.

Em terceiro lugar, é fundamental reconhecer o caráter supletivo, subsidiário e verdadeiramente
instrumental das disciplinas processuais e do processo (especialmente o judicial), para se atribuir a devida e
fundamental importância especialmente aos mecanismos de solução extrajudicial dos conflitos, tais como a
mediação e a arbitragem.

Além disso, em quarto lugar, é preciso reconhecer a grande importância ao trabalho de auditoria
jurídica, uma vez que ele é absolutamente fundamental para conhecer profunda e juridicamente as pessoas,
negócios e empresas que se pretende estruturar, bem como para facilitar ou permitir a realização eficaz dos
objetivos previamente estabelecidos.

No âmbito da interpretação, especialmente no âmbito do direito empresarial, deve considerar não
apenas as finalidades econômicas e sociais que justificaram o surgimento do texto da norma, mas, também e,
principalmente, a necessidade de composição de interesses dos sócios, empregados, consumidores e demais
stakeholders, de acordo com as novas finalidades e interesses, sempre observando que, de acordo com a
lógica do direito privado, o que não é proibido expressa ou implicitamente pelas normas jurídicas –
existentes, válidas e eficazes em um determinado ordenamento jurídico – é permitido.

A hermenêutica contemporânea também reforça o entendimento de que toda interpretação
normativa deve ser útil, economicamente sustentável e estabelecida de forma sistemática e teleológica.

Finalmente, é necessário que se estabeleça uma nova metodologia do ensino jurídico, para permitir a
formação eficaz dos profissionais que terão condições de implementar essa nova maneira de interpretar e
aplicar as normas jurídicas: a análise estratégica do direito.

Sem tudo isto, a interpretação e a aplicação das normas jurídicas de direito societário é realizada de
maneira absolutamente equivocada e distante das reais necessidades do empresariado nacional. Daí, então, a
necessidade da quebra de muitos paradigmas sedimentados na doutrina, na atividade dos juristas e,
principalmente, no trabalho desenvolvido nas sociedades anônimas.

 
3.      ATRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACIONISTAS-INVESTIDORES COMO

OBJETIVOS DA SOCIEDADE ANÔNIMA

 

As companhias ou sociedades anônimas são fundamentalmente classificadas em função da forma de
financiamento da sociedade, sendo abertas ou fechadas conforme os valores mobiliários de sua emissão
estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários, nos termos do artigo 4º da Lei
6.404/1976.

Assim, uma sociedade anônima será aberta se os valores mobiliários de sua emissão (ações,
debêntures, bônus de subscrição e seus derivativos) são admitidos à negociação no mercado de capitais
(bolsa de valores e/ou mercado de balcão). Essa negociação, quando realizada pela companhia no mercado
primário (primeira negociação do valor mobiliário, realizado entre a companhia e o primeiro investidor,
tendo como parâmetro o preço de emissão fixado pela própria sociedade anônima), permite o ingresso de
novos recursos na sociedade, que podem ser utilizados para a manutenção e/ou para a ampliação de suas
atividades empresariais. Todavia, caso os valores mobiliários emitidos pela companhia não tenham sido
admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários, a sociedade anônima será uma sociedade fechada,
sendo a negociação de suas ações, debêntures, bônus de subscrição, partes beneficiárias e derivativos,
realizada de forma absolutamente privada, sem a ingerência da Comissão de Valores Mobiliários – CVM ou
dos agentes integrantes do sistema de distribuição de títulos, com destaque para as bolsas de valores e para
as sociedades corretoras.

Trabalhando-se com a hipótese da companhia aberta, uma das mais importantes formas de
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estruturação financeira das sociedades anônimas é a possibilidade da captação de recursos mediante a
emissão e a negociação valores mobiliários no mercado primário, principalmente por meio da oferta pública
de ações (OPA, conhecida também pela sua sigla inglesa “IPO” – initial public offering), o que aumenta
e/ou qualifica a sua estrutura de produção, e, se bem administrada, pode conduzir ao sucesso da S.A.

Negociando os referidos valores mobiliários (principalmente as ações), a sociedade anônima
encontra os sujeitos investidores, que, com base nas diferentes estratégias utilizadas para o ganho de capital,
podem ser divididos, no caso dos acionistas, em duas categorias: o acionista-especulador e o acionista-
investidor.

O primeiro tipo de acionista pode ser visto como um comerciante de ações, que compra ações para
revendê-las preferencialmente com lucro, em negócios por meio dos quais a ações são vendidas e compradas
em pouco tempo (às vezes no mesmo dia e/ou várias vezes ao dia), de acordo com a valorização ou
desvalorização imediata de seus preços no mercado de capitais. Esse acionista-especulador tende a não levar
em conta como elemento de decisão sobre a oportunidade de compra, manutenção e/ou venda das ações, a
rentabilidade futura da companhia, os dividendos pagos no passado, ou outras possibilidades de ganhos de
médio e de longo prazos, que o investimento na compra de ações de companhias abertas pode oferecer.

Por outro lado, o acionista-investidor é aquele que se importa mais com o sucesso e prosperidade
futura da companhia e, principalmente, com a renda permanente que o investimento pode lhe proporcionar
ao longo do tempo (geralmente mediante o recebimento dos dividendos). Além disso, o acionista-investidor
tem interesse nos direitos políticos que a participação acionária pode lhe conferir na sociedade anônima,
mediante a possibilidade de participação nas deliberações sociais tomadas em assembleia geral dos acionistas.
Por tudo isso, o acionista-investidor é o tipo de acionista que tende a trazer mais estabilidade à vida
empresarial, e, não raramente, permite a criação de vínculo de identidade e colaboração entre ele e a própria
sociedade.

Assim, este último tipo de investidor, em tese, favorece a diminuição do índice de volatilidade das
ações da companhia no mercado de capitais, fixando-se uma estrutura de agregação de capitais mais estável
e confiável, o que dificulta os movimentos especulativos exagerados e irreais.

A presença de acionistas-investidores nas companhias, serve para estabelecer um mecanismo de
proteção da sociedade anônima contra eventuais crises financeiras e de credibilidade, que normalmente
acometem o mercado de capitais. E com base nesse raciocínio, podemos até traçar um paralelo entre a
intensidade com que os especuladores agem em uma companhia e as chances de que os valores mobiliários
de sua emissão possam sofrer desvalorização irreal em curto, médio ou longo prazo.

Além disso, o acionista-investidor, teoricamente, tende a se preocupar mais com o andamento da
administração social, inclusive por meio de uma participação ativa nos procedimentos de fiscalização e de
controle da sociedade anônima, mesmo por intermédio de participação societária minoritária. Por isso, a
presença dos acionistas-investidores também favorece a existência de pessoas mais voltadas para a
identificação da regularidade (ou não) dos atos de gestão, determinando a imposição dos legítimos interesses
das companhias e de seus stakeholders, de forma mais equânime e eficaz.

E não se pode deixar de lado a importância da observância do princípio da proteção ao acionista
minoritário na interpretação e na aplicação das normas de Direito Empresarial societário, de maneira a
favorecer a atração e a manutenção dos acionistas-investidores nas companhias. Nesse sentido, vale sempre
observar a máxima segundo a qual é dando que se recebe. Quanto mais direitos, informações, controles e
resultados financeiros forem ofertados aos acionistas, maior será a confiança e os valores entregues por eles
à companhia. E se a companhia superar a mera satisfação dos acionistas e conseguir que eles atinjam o nível
de encantamento pela sociedade, infinitas serão as possibilidades de recomendação de investimento na
mesma companhia, direcionadas para amigos e parentes, sobretudo.

 
4.      A AMORTIZAÇÃO

 

O instituto da amortização decorre da própria lei das sociedades por ações (Lei n. 6.404/76,
conhecida também como lei das sociedades anônimas), que, no §2º do artigo 44, estabelece que a
amortização consiste “na distribuição aos acionistas, a título de antecipação e sem redução do capital
social, de quantias que lhes poderiam tocar em caso de liquidação da companhia”.

A lei também dispõe que a amortização somente pode ser praticada mediante a autorização do
estatuto ou da deliberação da assembleia geral extraordinária de acionistas (caput do artigo 44, da Lei n.
6.404/76).
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A amortização é, assim, um meio que a companhia dispõe para entregar antecipadamente aos
acionistas as quantias que eles somente poderiam ter acesso se e quando a sociedade anônima vier a ser
dissolvida, com a liquidação do seu patrimônio.

Como as sociedades anônimas contam geralmente com uma estrutura jurídico-administrativa que
permite a perpetuidade indefinida da vida social, inclusive de maneira absolutamente independente da vida
dos sócios, a liquidação da companhia parece normalmente ser improvável. Daí o motivo pelo qual a
participação dos acionistas no acervo da companhia, com exceção dos casos de exercício do direito de
retirada, é uma situação de difícil concretização na prática da vida social.

Por isso, a operação de amortização tem uma importância teórica singular, já que permite o
recebimento antecipado de valores que somente caberiam aos acionistas no final da vida da sociedade. E
tudo isso pode ocorrer sem prejuízo da manutenção do exercício dos direitos fundamentais de sócio, que
eram atribuidos pela ação antes da operação, tais como: a fiscalização, a participação nas assembleias e o
direito de receber dividendos.

Por intermédio da amortização, a companhia antecipa aos acionistas as quantias que lhes poderia
tocar em caso de liquidação da sociedade, mas sem redução ou ofensa do valor do capital social, pois o
pagamento somente pode ser feito com valores provenientes das contas de lucros ou de reservas.[7] Assim,
pode-se concluir que sociedades em dificuldades financeiras ou patrimoniais geralmente não têm condições
econômico-financeiras de efetuar uma operação de amortização de suas ações.

Segundo o disposto no § 5º do artigo 44 da Lei n. 6.404/76, desde que as ações estejam totalmente
integralizadas (realizadas), o estatuto social pode prever e/ou a assembleia geral deliberar que a amortização
pode também estabelecer a possibilidade de substituição das ações amortizadas por ações de fruição. Nesse
sentido, é importante destacar que a previsão legal da existência das ações de fruição fazia muito sentido
quando ainda existiam as ações ao portador e as ações endossáveis (que foram extintas do ordenamento
jurídico brasileiro, com a promulgação da Lei n. 8.021/90, que alterou a redação do artigo 20 da Lei n.
6.404/76), cujos certificados tinham natureza constitutiva de direitos. Todavia, como hoje o exercício de
direitos de sócio na sociedade anônima não está condicionado à apresentação do certificado que corporifica e
declara expressamente todos os direitos que são reconhecidos à ação (ordinária ou preferencial), não há mais
sentido prático a substituição da ação que foi objeto de amortização por uma ação de fruição (apesar de essa
substituição ainda estar formalmente prevista no artigo 44, §5º da Lei n. 6.404/76).

Entretanto, vale observar novamente, que, somente as ações integralmente amortizadas podem ser
substituídas por ações de fruição, pois, caso contrário, haveria o fracionamento das ações, que é
expressamente vedado pelo artigo 28 da Lei n. 6.404/76. [8] [9]

Apesar de tudo, certas interrogações decorrem do instituto da amortização de ações, uma vez que a
legislação é completamente omissa em relação a algumas questões de suma importância para a perfeita
efetivação da referida estratégia empresarial. Nesse sentido, o texto da lei não esclarece qual deve ser o valor
pago pela companhia a título de amortização, nem tampouco se a amortização parcial diz respeito à parcela
do valor devido a uma única ação, ou se a amortização parcial diz respeito ao número total de ações da
companhia, ou, ainda, ao número total de ações de uma classe.

Especificamente com relação ao valor que deve ser entregue pela companhia no caso de
amortização, para José Waldecy Lucena:

[...] para as ações com valor nominal, há de se adotar a mesma práxis do direito anterior, ou seja a
fixação do valor da amortização se baseará no valor nominal da ação, abandonada, de conseguinte,
a parcela que tenha sido incorporada à reserva de lucro. E, para as ações sem valor nominal, apurar-
se-á o valor da ação, mediante divisão da cifra do capital social pelo número de ações emitidas,
abandonada, aqui também, a parcela que tenha sido incorporada à reserva de capital. [10]

Sobre esse mesmo assunto, Modesto Carvalhosa expõe o seguinte:
Nas companhias que emitem ações com valor nominal, a amortização deve continuar a ter essa base
[...].

A amortização de ações sem valor nominal deverá ter como base de cálculo a divisão de valor do
capital social pelo número de ações emitidas [...][11]

Como se pode observar, esses autores entendem, basicamente, que, o valor da amortização deve ser
fixado segundo a hipótese de a ação ter ou não o valor nominal. Como se sabe, a legislação brasileira permite
que haja ações com ou sem valor nominal, dependendo do que dispõe o estatuto social. Por isso, alguns
autores, como os acima indicados, estabelecem que o valor para a amortização das ações que possuem valor
nominal (ações com valor nominal) deve corresponder à mesma base do valor nominal, ainda que o capital
social não corresponda ao patrimônio total da sociedade.

Todavia, segundo essa posição doutrinária, para as ações sem valor nominal, deve-se apurar o valor
da amortização, mediante o cálculo da divisão de todo o capital social pelo número total das ações emitidas
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pela companhia (consideradas, inclusive, aquelas que eventualmente estejam em tesouraria).

Na verdade, de acordo com a visão de parte da doutrina, a amortização deve ser considerada como
um bônus para o acionista, geralmente tendo como base o valor do capital social, até mesmo porque, esse
valor geralmente é muito menor do que o patrimônio social líquido e, por isso, permite, com mais facilidade,
a eficácia do disposto na segunda parte do §5º do artigo 44 da Lei n. 6.404/76, segundo o qual em qualquer
caso, ocorrendo liquidação da companhia, as ações amortizadas só concorrerão ao acervo líquido depois
de assegurado às ações não amortizadas valor igual ao da amortização, corrigido monetariamente.

No entanto, tendo por objetivo uma solução mais justa para a apuração do valor da amortização,
existem outras posições doutrinárias que devem também ser consideradas, relativamente ao valor pago às
ações que forem objeto da operação de amortização.

Nesse sentido, de acordo com posição adotada por Fábio Ulhoa Coelho:
A amortização é a antecipação ao acionista do valor que ele receberia, caso a sociedade anônima
fosse dissolvida e liquidada. [...] Procede-se à simulação contábil da hipótese definindo-se, em
balanço de determinação, o valor do patrimônio líquido da companhia no momento da amortização.
Calculada a proporção cabível a cada ação (isto é, o seu valor patrimonial), paga-se ao acionista,
integral ou parcialmente.[12] [13]

Na verdade, basicamente, a lei estabelece que a amortização implica a distribuição às ações objeto
da operação, das “quantias que lhes poderiam tocar em caso de liquidação da companhia”, o que nem
sempre corresponde ao valor nominal da ação. De fato, em caso de liquidação de qualquer sociedade, depois
de ser realizado o inventário do patrimônio (identificação, catalogação e avaliação de todos os bens, direitos
e obrigações sociais), a pessoa responsável pela liquidação (o liquidante) promove a realização do ativo
(alienação de bens e direitos) e a liquidação do passivo (pagamento das dívidas e cumprimento de todas as
obrigações). Após tudo isso, o liquidante promove a distribuição do saldo (que corresponde ao patrimônio
líquido) aos sócios. Por isso, pode-se concluir que, em tese, o valor devido aos acionistas em caso de
liquidação da companhia corresponde exatamente ao valor patrimonial das ações. Ou seja, o valor
correspondente ao resultado da divisão entre o patrimônio líquido e o número total das ações.

Quanto à possibilidade de amortização parcial de ações, a Lei n. 6.404/76 estabelece que a
“amortização pode ser integral ou parcial e abranger todas as classes de ações ou só uma delas” (artigo
44, §3º). E, na hipótese de a amortização ser parcial, a lei dispõe que a amortização que não abranger a
totalidade das ações de uma mesma classe deve ser feita mediante sorteio (artigo 44, §4º), a fim de que a
operação não seja utilizada como meio de favorecimento ou de discriminação de qualquer acionista.

Essa divergência teórica foi observada em obra coletiva, coordenada por Geraldo de Camargo
Vidigal e Ives Gandra da Silva Martins, nos seguintes termos:

“Convém distinguir entre amortização parcial e amortização de parte. Amortização parcial é a
amortização das ações em parte, e se opõe à amortização integral. A amortização de uma parte das
ações se opõe à amortização de todas as ações (amortizáveis).” [14]

No entanto, os mesmo autores que apontaram a diferença acima restringem esse entendimento,
afirmando que “a lei, quando se deva amortizar uma determinada classe de ações, manda que se não
houver recursos para tanto se proceda à amortização de parte – e não à amortização parcial”.[15]
Contudo, interpretação oposta é perfeitamente cabível, considerando que o estatuto ou a assembleia geral
extraordinária possuem a faculdade de escolher se a amortização deve abranger parcialmente o valor de
todas as ações de uma mesma classe, ou se deve abranger apenas algumas ações que integram determinada
classe, procedendo-se, neste último caso, ao sorteio. Percebe-se, assim, que, para ambas as hipóteses, o
princípio da igualdade é plenamente obedecido, não havendo razão, data venia, para a restrição antes
mencionada.

Não obstante, sobre a possibilidade de amortização parcial das ações de uma determinada classe, ou
de parte de uma única ação, Fran Martins estabelece o seguinte:

Essa amortização poderá ser total, ou seja, referente ao valor integral da ação, ou parcial, referente
apenas à parte desse valor. Em se tratando de amortização integral, ou de todo o valor da ação,
compreenderá todas as ações ou algumas delas, ou uma só categoria ou classe de ações. Se, por
acaso, a amortização integral se fizer em relação apenas a algumas ações, deve ser efetuada
mediante sorteio, para evitar privilégios a determinados acionistas. A amortização parcial
compreenderá sempre todas as ações (Lei nº 6.404, art. 44).[16]

No mesmo sentido, segundo Rubens Requião:
A amortização consiste na distribuição aos acionistas, a título de antecipação e sem redução do
capital social, de quantias que lhes poderiam tocar em caso de liquidação da companhia. Pode ser
integral, de toda a ação, ou parcial, atingindo apenas uma fração de seu valor. Pode também
abranger todas as classes de ações ou só uma delas.[17]

Da mesma maneira, Modesto Carvalhosa esclarece, que:
As ações integralmente amortizadas, à opção da companhia, poderão permanecer desde que nas
inscrições e lançamentos seja averbada e anotada a amortização integral delas. Ou, então, essas
ações totalmente amortizadas serão extintas e substituídas pelas de fruição. E no caso de amortização
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parcial, as ações permanecem as mesmas, anotando-se a amortização havida, mediante averbações
nos livros próprios ou junto à instituição custodiante, ou nos lançamentos nas contas correntes,
conforme, conforme sejam nominativas registradas (art. 31) ou escriturais (art. 34).[18]

 

Na realidade, a lei brasileira permite ambas as formas de amortização (parcial e de parte), pois essas
situações são essenciais especialmente para a concretização da operação, quando a reserva de lucros
destinada a ela não é suficiente para garantir o pagamento de todas as ações. E, sempre que não for possível
a amortização de todas as ações de uma determinada espécie ou classe, deve-se observar a regra do sorteio,
que constitui também uma medida de concretização do princípio de igualdade ou isonomia entre as ações da
mesma companhia, da mesma espécie e da mesma classe.

 
5.      BAIXA OCORRÊNCIA DA AMORTIZAÇÃO

 

Apesar de prevista no ordenamento jurídico brasileiro há décadas, a amortização não é uma
operação normalmente utilizada pelas companhias brasileiras.

Nesse sentido, a análise das operações realizadas pelas sociedades anônimas abertas, não indica a
ocorrência da amortização nos últimos anos.[19]

Essa realidade pode ser confirmada também pela baixíssima ocorrência de discussões judiciais
relativas à amortização[20], excepcionadas por algumas ementas relativas a antigos julgamentos do Supremo
Tribunal Federal, tais como os seguintes:

1. AMORTIZAÇÃO DE AÇÕES AO PORTADOR EFETIVADA POR SOCIEDADE ANONIMA NOS
TERMOS DO ART. 18 DO DECRETO-LEI N. 2.627/40, MAS EM ANTES DO ADVENTO DA LEI N.
2.862/56. ESTAVA SUJEITA AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ARTIGO 96, 3, C, I,
DO REGULAMENTO APROVADO PELO DECRETO N. 36.773/55. 2. EMBARGOS DE
DIVERGENCIA DA UNIÃO ADMITIDOS PELO STF PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DO
IMPOSTO NO CASO. (STF, E 74569, Relator  Min. ANTONIO NEDER, Julgamento:  27/09/1978)
 
IMPOSTO DE RENDA. AMORTIZAÇÃO DE AÇÕES OCORRIDA ANTES DA LEI N. 2.862/56.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO. (STF, RE 81030/SC, Relato  Min. XAVIER DE ALBUQUERQUE, Julgamento: 
06/05/1975)
 
AMORTIZAÇÃO DE AÇÕES COM O PRODUTO DE FUNDOS DISPONIVEIS E SEM REDUÇÃO
DE CAPITAL, IMPORTA EM VERDADEIRA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. SOBRE ESTES INCIDE
O IMPOSTO DE RENDA. DENEGAÇÃO DO MANDADO. (STF, MS 17844/PE, Relator  Min.
THEMISTOCLES CAVALCANTI, Julgamento:  03/04/1968)

 

Como se pode observar acima, as raras decisões judiciais relativas ao tema aconteceram geralmente
antes da vigência da atual Lei n. 6.404/76, em virtude de sua utilização como instrumento de remuneração
dos acionistas, para obtenção de benefícios tributários.

Atualmente, portanto, a estratégia de utilização da amortização encontra-se relegada ao
esquecimento jurídico das discussões meramente acadêmicas, com pouquíssima repercussão na estratégia e
no dia a dia das companhias.

 
6.      A ATRATIVIDADE DE SORTEIO

 

O sorteio sempre foi utilizado por diversos setores da sociedade como estratégia de atração das
pessoas. Desde as populares loterias e os concursos de prognósticos esportivos promovidos pela Caixa
Econômica Federal[21], até o pequeno sorteio de brindes em uma loja ou em um shopping center durante a
temporada de Natal, a estratégia do sorteio sempre é considerada como um diferencial importante nos planos
comerciais e de marketing de diversos produtos e empresas. O sistema é simples e efetivo: até o momento do
sorteio em que todo o prêmio é concedido a somente uma pessoa, todas aquelas vinculadas diretamente ao
sorteio são difusamente consideradas como possíveis ganhadoras. E, quanto maior é o nível de
competitividade, mais a estratégia do sorteio pode ser decisiva para o sucesso do objetivo empresarial
incrementado pela utilização do sistema.

Além disso, mesmo depois do sorteio, as pessoas envolvidas geralmente continuam proporcionando
benefícios à empresa responsável, uma vez que essas pessoas acabam consumindo mais e transformando-se
em agentes difusores do produto e/ou da empresa.

No âmbito da amortização de ações, como foi demonstrado acima, o sorteio não é previsto, em
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princípio, como uma estratégia comercial ou de marketing, mas uma imposição da lei das sociedades
anônimas, para garantia da igualdade entre as ações da mesma espécie e classe, nos casos de amortização
parcial.

Assim, tendo a amortização a natureza de “dividendo extraordinário”[22], ou um viés de “uma
distribuição excepcional de lucros”,[23] geralmente constitui um grande benefício ao acionista-investidor. E,
ao combinar esse benefício com sorteio legalmente admitido, estaremos diante de uma nova forma de atração
e manutenção de investidores.

 
7.      AMORTIZAÇÃO DE AÇÕES COMO ESTRATÉGIA DE ATRAÇÃO DE

INVESTIDORES

 

No passado, a amortização foi muito utilizada pelas sociedades concessionárias de serviços
públicos, em que, ao final da concessão, os ativos da companhia deveriam voltar para o poder concedente,
sem que houvesse indenização ulterior. Assim, durante a execução do contrato, os acionistas eram
progressivamente reembolsados, até nada lhes tocar ao final da concessão. Contudo, na prática atual, a
amortização é muito pouco utilizada.

No entanto, diferentemente da prática pretérita da amortização, pode-se vislumbrar uma hipótese
em que o instituto pode ser muito útil como estratégia empresarial criativa e atual, com vistas a assegurar
investimentos mais sólidos na sociedade anônima.

Trata-se, assim, de utilizar a amortização de ações como estratégia de atração e de manutenção de
acionistas-investidores.

Nesse sentido, a consecução desse objetivo pode ser obtida por meio da seguinte estratégia: a
sociedade oferece, por meio de cláusula estatutária ou de deliberação de assembleia geral, uma espécie de
programa de remuneração extra de seus acionistas-investidores, por meio da amortização parcial e
sistemática de suas ações, com a definição prévia dos valores que serão entregues aos acionistas, escolhidos
(semanal, mensal ou semestralmente) por meio de sorteio público. Além disso, ficam garantidos a todas as
ações amortizadas, todos os direitos que lhes eram reconhecidos antes da operação. Isso, naturalmente, pode
desencadear uma maior procura das ações por parte dos investidores, que estarão atentos a este diferencial.

É importante destacar que, diante da omissão legal e da divergência doutrinária sobre o tema
relativo ao valor da amortização, a companhia poderá definir (no estatuto ou na assembleia geral), qual o
valor que poderá viabilizar a execução da estratégia, sem comprometer a eficácia do disposto no §5º do
artigo 44 da Lei n. 6.404/76, ou a manutenção do programa de atração sistemática de investidores.

Certamente, esse mecanismo de atração e de manutenção de acionistas-investidores, seguindo a
lógica do é dando que se recebe, poderá viabilizar o interesse de outros acionistas, criando-se um círculo
virtuoso de investimento e de remuneração.

Além disso, a utilização estratégica da amortização pode também ser relevante para a imposição de
vantagens tributárias lícitas aos acionistas, já que o artigo 40 do Regulamento do Imposto de Renda
estabelece o seguinte:

Art. 40.  Não estão sujeitas à incidência do imposto as quantias atribuídas às ações
amortizadas mediante a utilização de lucros ou reservas de lucros já tributados na
fonte, ou quando houver isenção do imposto na fonte para lucros ou reservas
atribuídos a sócios ou acionistas (Lei nº 2.862, de 4 de setembro de 1956, art. 26,
parágrafo único, Lei nº 7.713, de 1988, art. 35, Lei nº 8.383, de 1991, art. 75, Lei
nº 8.849, de 28 de janeiro de 1994, art. 2º, e Lei nº 9.249, de 1995, art. 10).

 
8.      CONCLUSÃO

 

Conforme o exposto, a sociedade anônima e os institutos previstos na Lei n. 6.404/76, devem ser
analisados sob o prisma da análise estratégica do direito, que permite a concretização dos objetivos traçados
pela companhia, com o menor custo possível e com o maior aproveitamento para os sócios e demais
stakeholders.

Assim, é necessária uma nova maneira de encarar o direito e as normas jurídicas, sendo fundamental
o pensar jurídico estratégico, direcionado para a estruturação dos objetivos traçados pelas pessoas,
empresas e Estado.
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Por essa visão, considerando que o grande objetivo das sociedades anônimas é o de captar e manter
os investimentos recebidos para o desenvolvimento de seu objeto social, a amortização de ações pode e deve
ser utilizada como instrumento de captação e de manutenção de investimentos financeiros direcionados à
companhia pelos acionistas, por meio de um programa continuado e sistemático de remuneração extra das
ações (além do que a elas é devido a título de dividendos e, eventualmente, a título de juros sobre o capital
próprio), mediante sorteios programados e previstos no estatuto social, ou deliberados por meio de
assembleia geral dos acionistas.

Além disso, o mesmo instituto pode e deve ser considerado como estratégia para a minimização dos
efeitos tributários da remuneração dos acionistas.
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A INVALIDADE DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM RAZÃO DA NOTA PROMISSÓRIA DADA
EM GARANTIA NOS CONTRATOS BANCÁRIOS DE CRÉDITO.

THE INVALIDITY OF THE OBLIGATION ASSUMED THE PROMISSORY NOTE REASON GIVEN
IN BANK GUARANTEE IN CONTRACTS OF CREDIT

Aluer Baptista Freire Júnior
Rodrigo Almeida Magalhães

RESUMO
O artigo realiza um estudo da nota promissória dada em garantia de um contrato bancário de crédito. O
principal objetivo foi demonstrar a abusividade dessa cláusula nos contratos de crédito bancário,
configurando uma excessiva onerosidade para o consumidor. Para que ao final fique demonstrado que a
invalidação deve ser do contrato que gerou a vinculação da nota promissória, e não de um título de crédito
emitido com todas as formalidades por lei exigida, logo o título permaneceria como forma de representação
do crédito contratado. Assim a finalidade principal e secular dos títulos de crédito será cumprida que é a
circulação de riquezas entre os povos.

PALAVRAS-CHAVES: Nota Promissória. Princípios da Nota Promissória. Contratos Bancários.
Invalidade.

ABSTRACT
The paper makes a study of the promissory note given as security for a bank credit agreement. The main
objective was to demonstrate the abuse of this clause in contracts for bank credit, setting up a
disproportionate burden for the consumer. For the end is demonstrated that the invalidation of the contract
that must be created linking the promissory note, not a credit issued to all the formalities required by law, so
the title would remain as a representative of the credit contract. So the main purpose of the secular and debt
obligations will be fulfilled that is the circulation of wealth among the people.
KEYWORDS: Promissory Note. Principles of Promissory Note. Bank Agreements. Invalidity.

1 INTRODUÇÃO
 

 

O direito é um instrumento para que o convívio social seja possível, é o meio para que o tão almejado bem
comum seja alcançado, assim deve se adequar às mudanças ocorridas na sociedade para que sempre possa
ser a maneira mais adequada de solução dos conflitos.

É importante demonstrar as mudanças de paradigmas sofridas atualmente, por exemplo, nos contratos, o que
interessa hoje não é mais a exigência absoluta de cumprimento, da forma como foi assinado ou celebrado,
mas sim se no momento de sua execução não ocorre vantagem excessiva para uma parte em detrimento de
outra.

Dessa forma, a reconstrução dos paradigmas do Direito Privado no contexto do Estado Democrático de
Direito passa pela transformação de um Estado Liberal para o Social, o qual se preocupa em buscar
incessantemente a justiça não ligada somente a normas legais individuais, mas também a princípios e leis que
alcançam o sentido social, "fazendo prevalecer valores coletivos sobre os individuais, sem perda, porém, do
valor fundante da pessoa humana". (REALE, 1999, p.07).

Tem-se o abandono do antigo posicionamento do Código Civil de 1916, de contrato estruturado no esquema
clássico de aceitação e oferta, de consentimento livre e igualdade formal, do pacta sunt servanda, para o
atual modo Constitucional de admitir apenas o contrato que realiza a função social, tem-se assim que:

 

[...] o próprio direito das obrigações tão refratário às alterações, tão pouco sujeito às mutações de qualquer
ordem, tão pouco permeável às transformações ditadas pela constante evolução social, até ele viu sujeito aos
efeitos derivados da nova preocupação de ordem social. O fenômeno da socialização do Direito das
Obrigações. (HIRONAKA, 2000, p.108).

 

Mesmo com essa mudança de posicionamento na base contratual, atualmente se verifica que no momento da
aplicação de vários contratos bancários são emitidas notas promissórias a eles vinculadas como forma de
garantir cumprimento da obrigação acordada. Os bancos se aproveitam do momento seja de euforia do
cliente em adquirir determinado produto, ou de angústia por estar à beira de uma insolvência, e mediante
certas cláusulas nos contratos de adesão (que são a maioria nos contratos bancários) submetem os
consumidores a beneficiá-los com garantias que exorbitam a normalidade contratual, subentenda-se a nota
promissória (alguns exigem ainda que o título deva ser garantido por aval), ou seja, o consumidor apresenta
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duas garantias fora o contrato para auferir apenas uma vantagem que se configura no valor recebido em
virtude da operação.

Muito se discute em desconsiderar o título de crédito (nota promissória) quando vinculado a um contrato
bancário, inclusive em julgados de Tribunais Superiores se verifica tal afirmação, porém o instrumento
creditório não pode ser desconstituído em virtude de sua vinculação. Logo, busca-se destacar a importância
da proteção desse instituto secular dos títulos de crédito, em especial no que tange à nota promissória, bem
como mostrar que em caso de invalidade, esta deve ser do contrato que gerou a vinculação, porém não
fomentando o enriquecimento sem causa do consumidor, pois deve permanecer o título de crédito como
forma de adimplemento da obrigação.

 

 

2 NOTA PROMISSÓRIA
 

 

Pode-se dizer que a nota promissória e a letra de câmbio tiveram origem em comum. Contudo, verifica-se na
Idade Média, no último quartel do século XVII, a utilização de um documento que poderia ser considerado
atualmente como nota promissória antes da letra de câmbio. Vez que na antiguidade o chamado banqueiro
recebia valores de uma pessoa e prometia pagamento em outra praça onde estivesse um representante seu, a
promessa então se verifica como elemento essencial neste primeiro momento (a qual é atualmente
característica fundamental para distinguir a nota promissória da letra de câmbio).

Tem-se assim a operação de câmbio (troca de moedas por moedas) e neste caso se está diante do câmbio
trajecticio, o depositante visa se resguardar de futuros saques, pois não vai de um comércio a outro
transportando consideráveis valores, mas sim promessa de pagamento que representa o valor. Pode-se ainda
falar em câmbio manual, ou seja, a troca imediata de valores nas próprias feiras, a entrega de uma moeda
não comercializável naquele local por outra que fosse. Tal ato se dava em virtude do grande número de
moedas circulantes nos mercados, dificultando o comércio.

 

Muitas vezes, entretanto, os mercadores, com receio de regressar às suas terras de origem conduzindo
avultadas quantias em dinheiro, depositavam as mesmas em mãos dos banqueiros, estabelecendo com esses
que tais importâncias convertidas em moedas diversas deveriam ser entregues em lugares outros que não
aqueles em que eram depositadas. Para atestar o depósito, os banqueiros emitiam um documento
(quirógrafo) em que convertidas às moedas declaravam que pagariam a soma mencionada no lugar
designado. Esse pagamento poderia ser realizado ou pelo próprio banqueiro ou por seus correspondentes
naqueles lugares.

Tal documento emitido pelo banqueiro em favor do depositante ou de seu representante assemelhava-se à
atual nota promissória, por ser uma promessa e não ordem de pagamento. (MARTINS, 1987, p. 38).

 

Verifica-se que, embora o banqueiro prometesse àquele que lhe confiara determinado valor, este também
confeccionava uma carta ao seu correspondente na outra localidade, ordenando que pagasse determinado
valor mencionado no documento àquela pessoa ou a outro por ela designado. Daí surge a letra de câmbio, e
se observa nesta ordem dada pelo banqueiro um modelo de endosso. Porém, com o passar dos tempos essa
ordem de pagamento passa a superar a promessa de pagamento, pois a carta que continha tal ordem passa a
ser entregue diretamente ao depositante. "Passou a carta de autorização do banqueiro a ter importância
primordial nesse contrato, ficando relegado a segundo plano o título de promessa de pagamento, que
inicialmente era o documento principal da operação." (MARTINS, 1987, p.39).

Enumera-se ainda que o desenvolvimento da nota promissória fora paralisado no período da edição da Lei da
Usura pela igreja católica, vez que era considerada um título impuro, pelo fato de poder acobertar
empréstimos a juros.

 

No desenvolvimento histórico da letra de câmbio desapareceram praticamente as referências à nota
promissória apesar da origem comum de ambas. É que a cautio (que continha a promessa de pagar e de que
nasceu a nota promissória) foi logo suplantada pela littera cammbii e considerada como instrumento do
câmbio seco ou impuro, no qual disfarçaria um empréstimo usurário, a promissória teve seu uso e seu
desenvolvimento cerceado pelas leis repressoras da usura.

O Papa São Pio V na Bulla super cambiis de 1570 condenou as operações de câmbio quae sicca
nominantur.

Daí a estreita relação existente na Idade Média entre a literatura do direito cambiário e a que versava sobre a
usura.
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Ao instrumento público do contrato de câmbio a cautio que continha em substância a promessa do banqueiro
de efetuar o pagamento da soma recebida, veio juntar-se provavelmente no séc. XII uma carta particular do
banqueiro a seu correspondente no lugar do pagamento, encarregando-o de pagar a respectiva soma ao
apresentante da carta da leterra cambii [...]. (BORGES, 1977, p 38-134).

 

No entanto, com a evolução do comércio juntamente com todo instituto cambiário a nota promissória ocupa
destaque e sua utilização supera a da letra de câmbio em alguns lugares, por exemplo, no Brasil.

 

A nota promissória que hoje se regula conjuntamente com a letra de câmbio logrou, em certos povos devido
a fatores especiais de evolução econômica e de geografia comercial, importância igual e às vezes superior a
letra de câmbio. País de grande extensão territorial, de comércio interno maior que o externo, de crédito um
tanto descentralizado pela existência de bancos e de agências locais, o Brasil emprega em larga escala a nota
promissória. (MIRANDA, 2000, p.35).

 

Assim, é latente que a nota promissória, como argumenta Pontes de Miranda (2000), em países de grande
extensão territorial cumpre a finalidade creditória melhor e com mais segurança que as letras de câmbio.
Primeiramente em virtude de um menor número de intervenientes e, segundo, pela não necessidade de aceite,
ato este que pode em muito dificultar uma operação cambiária. Pensando-se em um caso em que o sacador
emitisse letra de câmbio tendo como beneficiário um paulista, e nomeasse um sacado para aceite cuja
residência fosse em Minas Gerais (o que é perfeitamente possível e legal), imagine-se o trabalho deste
portador em levar essa letra de câmbio ao aceite e receber um não como resposta, logo os custos do
recebimento e protesto tornariam a utilização deste título inviável. O que não acontece com a nota
promissória, pois seu emitente se obriga pessoal e diretamente em adimplir aquele valor frente ao beneficiário
na data designada para vencimento, não havendo neste título a presença de uma terceira pessoa (sacado).

No Direito Cambiário, grande parte da doutrina denomina como cambiais tanto a letra de câmbio quanto a
nota promissória. "Sob a denominação cambiais abrigam-se a letra de câmbio e nota promissória."
(FAZZIO JÚNIOR, 2003, p.399).

Pontes de Miranda explica que "a nota promissória é título cambiário em que o criador do título assume,
por promessa direta (isto é, de fato seu, que é de pagar), obrigação direta e principal." (MIRANDA, 2000,
p.35).

Comunga deste entendimento João Eunápio Borges mencionando que a nota promissória "constitui
promessa direta de pagar feita diretamente pelo emitente que é seu credor e principal devedor." (BORGES,
1977, p.134).

A partir desses entendimentos se verifica que na nota promissória o crédito vai ser estabelecido em função da
subscrição do título de crédito.

 

 

2.1 Princípios Cambiários Aplicados a Nota Promissória.

 

              Para que os títulos de crédito cumpram suas finalidades devem ser observados tanto os requisitos
legais quanto certos princípios que são de constituição obrigatória. Dessa forma, existem nesses instrumentos
comprobatórios de crédito princípios como cartularidade, literalidade, autonomia, estes se depreendem da
leitura do conceito dado por Vivante citado por Fazzio Júnior (2003) e o princípio denominado formalismo,
o qual foi mencionado na última parte de nosso Código Civil brasileiro de 2002.[1]

 

 

2.1.1 Cartularidade.

 

O princípio da cartularidade nos títulos de crédito demonstra a necessidade de existência material em uma
cártula para representar o crédito e demais declarações.

 

Em latim chartula é o diminutivo de charta (papel que, na antiguidade, era feito da entrecasca do papiro);
traduz idéia de pequeno papel no qual se lança um escrito de pouca extensão, características
tradicionalmente predominante nos instrumentos de crédito, resumindo operações às informações essenciais
para sua representação, com o que se pretende garantir a simplicidade necessária para a confiabilidade do
documento no mercado, permitindo a sua circulação. (MAMEDE, 2008, p.07).
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Pela cartularidade tem-se a possibilidade de exercer os direitos mencionados no título de crédito, como ainda
serem lançadas declarações cambiais, pois é difícil vislumbrar outro meio que não um corpóreo-escrito para
inserirem tais declarações (avais e endossos) bem como possibilitar uma circulação rápida e segura de
riquezas[2].

No que tange à nota promissória o princípio base é o mesmo, devendo conter todos os requisitos legais em
uma base física para que no momento da apresentação o devedor pague-a e tenha como exigir a quitação no
título com a respectiva entrega.

 

2.1.2 Literalidade.

 

"No sentido jurídico diz-se que os títulos de crédito são literais porque valem exatamente à medida neles
declarada." (ALMEIDA, 2007, p.04).

Sobre literalidade se observa que:

 

A literalidade funciona contra e a favor das partes, sob duplo aspecto, positivo e negativo. Sob aspecto
positivo somente o conteúdo ou teor do título é que resulta a individuação e a delimitação do direito
cartular, sob seu aspecto negativo nem o subscritor, nem o portador poderá invocar contra o título fato ou
elemento não emergente do mesmo título. (BORGES, 1977, p.13).

 

Dessa forma, a literalidade age como componente importante dos títulos de crédito, dando segurança à
circulação, pois se existirem ajustes em paralelo em outro documento tais questões "não escritas na cártula
ou escritas fora dos limites que a lei autoriza, simplesmente não compõem o universo do título e não podem
ser opostas a terceiros." (MAMEDE, 2008, p.24).

 

2.1.3 Autonomia.

 

A nota promissória é um título autônomo, ou seja, cada declaração cambial lançada na cártula enseja um
direito próprio, bem como há um desligamento com a causa original de emissão do título no que tange aos
portadores futuros, somente admitindo exceções entre credor e devedor originário, ou em caso de ma-fé do
portador.

A autonomia junto com abstração são elementos essenciais para que os títulos de crédito garantam a certeza
do direito e circulem com a segurança esperada de uma cártula que contenha valor a receber. Pois caso
contrário ninguém se atreveria a receber um instrumento creditório como forma de pagamento, vez que
poderiam ser-lhe opostas exceções de um negócio no qual não teve a mínima participação.

Ao contrário, estaríamos confundindo o instituto dos títulos de crédito e suas declarações cambiárias com a
cessão civil de crédito, na qual o devedor transfere o documento com todos seus vícios, logo podendo opor
exceções a quem quer que seja.[3] O que se pode conceber é a defesa do devedor contra o credor originário.
Quanto aos obrigados posteriores em caso de má-fé essa exceção poderia ser oposta, atendendo assim o
dispositivo legal.[4]

Não se pode afirmar a não existência da autonomia em virtude do título estar vinculado a um contrato
bancário, vez que este é um princípio inerente à própria cártula, não há que se querer desconsiderar um título
perfeito e acabado e que muitas vezes já circulou com diversas declarações cambiais, como se tem discutido
em Tribunais Superiores. O que é certo, mais uma vez afirmando, é invalidar tal contrato que possui uma
onerosidade excessiva ao devedor, como ficará demonstrado no decorrer deste trabalho.

 

 

2.1.4 Abstração

 

 

A nota promissória também é um título abstrato,

 

A nota promissória é por definição um título abstrato, ou seja, um título em cuja estrutura conceitual nenhum
papel possui o negócio de base, aquele que fundamentou a sua criação. Dessa forma o título em sua condição
e qualidade de declaração unilateral de vontade, guarda, em tese, autonomia em relação ao negócio
originário. (MAMEDE, 2008, p.229).

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2967



 

 

Muitos julgados tentam retirar esse caráter de abstração da nota promissória quando o título está vinculado a
um contrato bancário, afirmando que nesta hipótese ocorre perda da abstração. Como demonstra Rodrigo
Almeida Magalhães quando elenca um julgado do Superior Tribunal de Justiça.

 

Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, REsp n. 111.961/RS. Nota Promissória. Endosso. Vinculação a
contrato constante do verso do título. A nota promissória que contenha no verso expressa vinculação ao
contrato subjacente perde a característica de abstração. Podendo ao endossatário ser oposta a defesa que o
devedor teria em razão do contrato. Recurso conhecido e provido Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Brasília,
j. em 11.03.1997, DJ de 12.05.1997. (MAGALHÃES, 2009, p.580).

 

Esse julgado não reflete o pensamento de Pontes de Miranda, o qual, de forma brilhante, considera que a
abstração não deriva da vontade das partes, mas sim da lei "a nota promissória a que se refere um contrato
não perde seu caráter de título abstrato porque esse independe da vontade privada." (MIRANDA, 2000,
p.45).

Com certeza, este é o melhor entendimento, pois querer excluir a abstração do título de crédito é abandonar
um princípio basilar creditório, é desvirtuar todo um sistema construído durante séculos, para justificar uma
abusividade contratual.

Pontes de Miranda mostra a importância da base principiológica dos títulos de crédito, pois com eles é que o
direito cambiário "[...] enrijece o seu sistema e se lhe permite ser no meio dos diversos ramos do direito
interno, ou interestadual, disciplina inconfundivelmente separada das outras." (MIRANDA, 2000, p. 179).

Magarino Torres defende a abstração da nota promissória que vem desde sua origem, mostrando a diferença
entre o Direito francês (no qual a nota promissória depende de um negócio base) e o Direito Pátrio,

 

[...] no direito francês (THALLER, Traité de Droit Comm, ns.12 e 1566) onde a nota promissória apenas
põe em circulação o crédito que representa dependendo sempre das relações que a geraram, no nosso direito,
ao contrário, é uma obrigação abstrata por sua natureza, em que as relações originárias não influem sobre o
título ainda que se prove a relação causal [...] (TORRES, 1928, p.157).

 

Por todo o exposto, como reafirmado não se pode defender que a abstração seja apartada, em virtude de
uma vinculação de nota promissória a um contrato, mesmo se este é considerado ilíquido, a nota promissória
não admite discussão sobre sua origem (se devidamente emitida), ainda mais se circulou[5].

 

2.1.5 Formalismo

 

 

Para que uma cártula seja considerada nota promissória deve atender a certos requisitos legais, pois ao
contrário estará despida de cambiaridade, não lhe permitindo dispor das benesses oferecidas por um título de
crédito (como a execução imediata do valor constante na cártula), valendo apenas como um meio de
comprovar uma relação de crédito e débito.

Os requisitos necessários para que se tenha uma nota promissória estão elencados no artigo 76 do Decreto
57.663/66.

 

3 CONTRATOS BANCÁRIOS.

 

O contrato bancário é o instrumento que visa positivar uma operação bancária, da qual decorre uma
obrigação. Sendo que a principal atividade e finalidade bancária, embora não seja a única se pauta no
movimento creditório.

Vale lembrar que a palavra crédito vem do latim credere com significado de confiança, assim, nos moldes
dos títulos de crédito as operações bancárias condensadas em um contrato bancário visam dar ao mercado
segurança e rápida circulação creditória. Arnaldo Rizzardo também entende que as atividades bancárias
principais decorrem de um contrato de crédito e mostra que a função creditória se baseia em movimento
creditório. Uma obrigação de dar e as acessórias de fazer.
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A característica básica dos contratos de crédito bancário é, pois, de dar. Em atividades acessórias, como na
guarda de bens e locação de cofres prevalece a obrigação de fazer. A concessão de crédito envolve um dare,
enquadrando-se como uma das funções primordiais dos bancos. (RIZZARDO, 2007, p.21).

 

Como forma de exemplificar as operações principais ou típicas, e se apoiando nos conceitos de Rizzardo
(2007), são apresentadas brevemente as principais formas de contratos bancários típicos, sendo eles:

1. Empréstimo, o qual equivale à entrega de certos bens com a transferência de propriedade, obrigando o
agente a uma prestação futura de ressarcimento ou restituição do valor equivalente, seguido de juros.

2. Abertura de crédito, o interessado convenciona com o banco a concessão de um crédito para daí a certo
tempo ou ocasião atender uma necessidade prevista.

3. Conta corrente bancária, na qual o banco se obriga a realizar por conta do cliente todas as operações
inerentes ao serviço de caixa, contabilizando pontual e sistematicamente o ingresso e saídas de fundos.

4. Antecipação bancária, operação na qual o banco antecipa fundos ao empresário, contra prévias garantias
em títulos ou mercadorias.

5. Desconto bancário, revela entrega de certo numerário a um cliente, mediante o recebimento de um título
representativo de crédito que aquele tem a receber.

Assim, pode-se verificar que em todos esses modelos contratuais a figura do mútuo está presente, cabendo
ainda ressaltar que é característica das operações bancárias serem atividades de massa, ficando claro que os
contratos bancários se revelam como sendo contratos de adesão, pois em sua integralidade são previamente
impressos, cabendo à parte aderir ou não às cláusulas já previstas, não cabendo discussão quanto ao seu
conteúdo.

 

O contrato bancário contém mesmo inúmeras cláusulas redigidas prévia e antecipadamente, com nenhuma
percepção e entendimento delas por parte do aderente. Efetivamente os contratos bancários não apresentam
natureza sinalagmática, porquanto não há válida manifestação ou livre consentimento por parte do aderente,
com relação ao suposto conteúdo jurídico. (JUNQUEIRA apud RIZZARDO, 2007, p.23).

 

Praticamente a única parte que o cliente preenche é a pertinente ao nome, estipulação de juros e prazo.

 

 

3.1 Aplicação do CDC ao consumidor bancário.

 

A Súmula 297 do STJ enuncia, "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras". Logo se chega a conclusão que o CDC é aplicável aos contratos bancários, sendo que inclusive
o artigo 3º do CDC consolida tal entendimento quando elenca como serviço às atividades de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária:

 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§1º Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante uma remuneração, inclusive as
de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista. (CAHALI, 2008, p. 1180).

 

Quanto ao fato de se considerar consumidor aquele que contrata com os bancos nos moldes do artigo 2º do
CDC[6], ou seja, ser considerado destinatário final do produto, o ensinamento de Nelson Nery Jr, deve ser
levado em consideração.

 

Havendo outorga do dinheiro ou do crédito para que o devedor o utilize como destinatário final, há relação
de consumo que enseja a aplicação dos dispositivos do CDC. Caso o devedor tome dinheiro ou crédito
emprestado do banco para repassá-lo, não será destinatário final, e, portanto, não há que se falar em relação
de consumo. Como as regras normais de experiência nos dão conta de que a pessoa física empresta dinheiro
ou toma crédito de banco o faz para sua utilização pessoal, como destinatário final, existe aqui a presunção
hominis juris tantum que se trata de relação de consumo. O ônus de provar o contrário, ou seja, que o
dinheiro ou crédito tomado pela pessoa física não foi destinado ao uso final do devedor, é do banco, quer
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porque se trata de presunção a favor do mutuário ou do creditado, quer porque poderá incidir o art. 6º, VIII,
do CDC, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. (NERY JÚNIOR apud RIZZARDO,
2007, p.27-28).

 

Lembrando no que tange a vulnerabilidade do consumidor, esta nos contratos bancários deve ser presumida,
vez que estes são contratos de adesão.

 

 

4. A VALIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA E A INVALIDADE DO CONTRATO DE CRÉDITO
BANCÁRIO.

 

4.1 Aplicabilidade dos princípios cambiários na relação de consumo.

 

Frederico da Costa Carvalho Neto[7] defende a não aplicação de tais princípios na área consumerista, tese
esta que será análise de objeto de uma proposta contrária, a de que seriam aplicados os princípios cambiários
mesmo na esfera dos direitos do consumidor.

Inicialmente o referido autor menciona que:

 

A relação comercial, só diz respeito aos que participam da vida mercantil. Com exceção do cheque que é
utilizado diariamente pelo cidadão comum, por todos, os outros títulos de crédito dificilmente são utilizados.
Mesmo a nota promissória perdeu muito terreno com o crescimento do cheque para pagamento a prazo, e
sem dúvida cheque pré-datado é mais eficiente tanto para o credor, como para o emitente, já que basta o
depósito e a compensação. (CARVALHO NETO, 2003, p.123)

 

O que foi afirmado não pode prosperar, porque o cheque não é de utilização fácil como se prega. Na maioria
das vezes o cliente bancário passa por um profundo rastreamento em sua vida econômica pregressa, são
documentos e informações que parecem não ter fim, além de que muitas instituições financeiras ao
apresentarem a proposta de abertura de conta corrente bancária exigem um depósito inicial, sem o qual, o
pretenso cliente não conseguiria ter em mãos um talonário de cheque. O que não acontece com a nota
promissória, pois a sua emissão é sem lastro, e pelas peculiaridades do Direito Cambiário não há permissão
que o emitente faça restrições na cártula ao beneficiário, como dar eficácia à nota somente após a entrega de
algum valor por este último.

No que tange ao pagamento a prazo não se pode acreditar que o cheque é a forma mais eficiente de se
concretizar esse negócio não à vista, pois o credor além de ter que esperar a data combinada para
apresentação do cheque, não tem garantia de pagamento imediato se não for correntista da mesma praça e
banco que o devedor emitente do cheque, uma vez que terá de esperar a compensação no banco sacado para
saber se este tem a suficiente provisão de fundos para o adimplemento. Dessa forma, mesmo que a
apresentação seja no prazo combinado, o pagamento poderá ficar para um, dois ou até mais dias dependendo
da compensação. Logo, a nota promissória, de forma clara tem uma eficiência muito maior que o cheque,
pois em primeiro lugar o número de intervenientes se resume a dois (emitente e beneficiário), e na data do
vencimento mesmo que seja a prazo o beneficiário levará diretamente ao devedor o instrumento de crédito
para pagamento, não havendo qualquer intermediário nesta negociação, nem tendo que esperar qualquer tipo
de prazo não estipulado por lei. Havendo o inadimplemento por parte do devedor basta executar de imediato
o título.

Sua importância no território brasileiro é destacada por Pontes de Miranda, que em uma de suas obras
mostra que em "país de grande extensão territorial, de comércio interno maior do que externo, de crédito
um tanto descentralizado, pela existência de bancos e de agências locais, o Brasil emprega, em larga
escala, a nota promissória." (MIRANDA, 2000, p.35).

Em outra parte de sua obra Carvalho Neto explica que:

 

E os princípios dos títulos de crédito não se aplicam na relação de consumo, não existindo o divórcio entre o
negócio e o título como ocorre no comércio geral. Logo não se pode sequer cogitar da incidência da
autonomia e abstração no título de crédito dado em pagamento de algum produto ou serviço. Na relação de
consumo o título independentemente de sua natureza sempre estará ligado ao negócio podendo o devedor
opor todas as exceções possíveis, o que afasta de vez a incidência dos princípios da autonomia e abstração.
(CARVALHO NETO, 2003, p. 123-124).

 

Em alguns princípios cambiários pode-se afirmar que existe um vínculo com o negócio o qual lhe deu
origem, no caso são denominados títulos causais como a duplicata. Mas a nota promissória é título abstrato,
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desvinculada de lastro histórico, e não se pode afirmar que pelo simples fato de se estar à frente de uma
relação de consumo, lhe seria tirada esta característica que independe da vontade das partes. "A nota
promissória é um título abstrato. A abstração que é um dos seus caracteres, deriva da lei e não da vontade
das partes." (MIRANDA, 2000, p.45).

Menos ainda se pode falar da não incidência da autonomia na nota promissória em sede de relação de
consumo, a autonomia é princípio advindo de diversas leis durante séculos, e agora prevista no próprio
ordenamento civilista de 2002 em seu artigo 887 "o título de crédito, documento necessário ao exercício do
direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei"[8],
logo se verifica que até mesmo naqueles contratos bancários considerados instrumentos de consumo a
autonomia deve ser preservada, pois ao contrário seria negado o princípio da inoponibilidade ao terceiro de
boa-fé e logo a negociação cambial de transferência da cártula se igualaria a mera cessão civil de crédito,
acabando neste caso com o endosso.

 

•4.2              Cláusulas abusivas e nulidade do contrato bancário o qual gerou a vinculação.

 

A legislação consumerista visando extirpar do universo jurídico cláusulas ou contratos que não coadunem
com a boa-fé e a função social que se pretende, traz em seu artigo 51 um rol exemplificativo de cláusulas que
podem ser consideradas abusivas e que trazem vantagens exageradas em desfavor do consumidor, por isso,
são consideradas nulas de pleno direito. Embora o artigo 51 em seu caput, incisos e parágrafos seja o
principal dispositivo sobre abusividade e vantagens manifestamente excessivas, a norma consumerista em
seus artigos 6º inciso V e 39 inciso V também remete a cláusulas que podem ser consideradas abusivas
levando a uma das partes a onerosidade excessiva, com vantagens manifestamente desproporcionais para o
fornecedor.

 

Artigo 6º São direitos básicos do consumidor:

V a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em
razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

Artigo 39 É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

V exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. (CAHALI, 2008, p.1181-1187).

 

Observa-se que estes dois artigos tratam também de cláusulas que venham beneficiar o fornecedor tornando
o contrato para o consumidor excessivamente oneroso, porém o artigo 6º dispõe somente sobre a
modificação de determinadas cláusulas que geram prestações desproporcionais e a revisão quando a
onerosidade excessiva se der por fatos supervenientes, enquanto o artigo 39 proíbe o fornecedor de exigir do
consumidor vantagem excessiva, tratando de forma branda um fato totalmente contrário aos princípios como
da boa-fé e justiça contratual, embora se observe a constante busca pelo equilíbrio contratual na seara
consumerista. Contudo, estes dois artigos devem ser conjugados com o artigo 51, o qual aplica uma sanção
mais forte a tais fatos, pois declara a nulidade de pleno direito de determinadas cláusulas. Ao tema proposto
neste estudo interessam não todos os incisos do preceito legal do artigo 51 do CDC, mas somente os
seguintes:

 

Artigo 51 São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que:

IV estabeleçam obrigações consideradas iníquas abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa fé ou equidade.

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I ofende princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu
objeto ou equilíbrio contratual;

III se mostra excessivamente onerosa para o consumidor considerando-se a natureza do conteúdo do
contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. (CAHALI, 2008, p.1189-1190).

 

 

Para que cláusulas sejam consideradas abusivas não há necessidade de ali serem inseridas por abuso do poder
econômico de uma das partes. A lei não exige, para se considerar a abusividade, que o fornecedor tenha
praticado um ato reprovável, ao contrário, verifica-se sua presença, mesmo se determinada cláusula for
aceita de forma expressa e livre pelo consumidor, mas se observa vantagem excessiva para o fornecedor. Se
não estiver de acordo com a boa-fé objetiva e justiça contratual, a autonomia de vontade não prevalecerá.
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Como destacado no início, interessa ao trabalho o inciso IV do artigo 51 do CDC, que traz uma cláusula
geral sobre a abusividade, considerando iníquas e abusivas cláusulas que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e equidade.

Verifica-se a presença de princípios constitucionais na norma do consumidor, como a boa-fé inspirada no
Direito alemão (§ 242 BGB) e a equidade, a qual remete a idéia de equilíbrio contratual[9], ou seja, colocar
na medida do possível os contratantes em uma posição de igualdade, uma equivalência de prestações em seu
sentido amplo. Vale lembrar, contudo, que sempre deve haver uma linha limítrofe, onde não haja
interferência na segurança contratual do mercado, pois sempre uma parte fará negócio visando lucro e a
outra contratará com esta pela necessidade do produto ou serviço, logo a equidade deve existir sim, como
instrumento legal de controle no que tange à abusividade, mas nunca atuando contra as regras pertinentes ao
mercado.

As normas trabalhadas no artigo 51 são abertas, ou seja, permitem que sejam enquadrados outros casos que
não estejam consolidados em seus mandamentos, devendo o juiz em uma análise de cada caso concreto
decidir à luz de princípios constitucionais e consumeristas fazendo na medida do possível uma integração
entre as normas.

Assim presentes essas cláusulas abusivas, também se verifica a figura da lesão, Ruy Rosado Aguiar mostra:

 

São cláusulas abusivas as que caracterizam lesão enorme ou violação ao princípio da boa-fé objetiva,
funcionando esses dois princípios como cláusulas gerais do Direito, a atingir situações não reguladas
expressamente na lei ou no contrato. Norma de Direito Judicial impõe aos Juízes torná-las operativas,
fixando a cada caso a regra de conduta devida. (AGUIAR JÚNIOR, 1994, p.20).

 

Logo, por tudo o que foi exposto se começa a defesa da invalidade de um contrato bancário quando se tem
uma nota promissória dada em garantia, tomando por base legal para configuração dessa invalidade o artigo
51 § 2º do CDC e normas do Código Civil/02 no que couber.

Inicialmente deve ser feita uma análise do artigo 51 § 2º do CDC "A nulidade de uma cláusula contratual
abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência apesar dos esforços de integração, ocorrer
ônus excessivo a qualquer das partes." (CAHALI, 2008, p.1190).

Já foi analisado o fato que a norma consumerista visa a continuidade do contrato, principalmente para que
terceiros não fiquem prejudicados e também para que não haja uma incerteza jurídica contratual, o que
aconteceria se uma simples cláusula considerada abusiva (cuja falta não viciaria o resto do contrato)
invalidasse todo o instrumento.

Tal análise se depreende da própria leitura do artigo 51 § 2º.  Porém, deve-se atentar para o fato de que se
tal cláusula, mesmo extirpada do contrato, e com todos os esforços de integração ainda sim no houver um
ônus, uma onerosidade excessiva ao consumidor, o contrato deve ser invalidado na totalidade.

Os contratos bancários que nos interessam são aqueles que têm o crédito como objeto principal, embora se
verifiquem contratos com outros tipos de finalidade, como no caso de guarda de valores e cobrança, nos
quais o principal objeto de benefício do consumidor não será um valor em espécie.

Nesse tipo contratual, em que o crédito é o principal objeto, existem vários instrumentos de contratação
como contratos de financiamento, de abertura de crédito, de leasing, entre outros. Tais contratos possuem
uma cláusula na qual o consumidor assina uma nota promissória (em branco) como forma de garantia do
mesmo. Geralmente a cláusula se constitui pela seguinte escrita "Em garantia ao pagamento do crédito ora
concedido, o Financiado, consumidor, etc, entrega ao Banco, 1 (uma) nota promissória de sua emissão
devidamente avalizada."

É de fácil percepção uma latente abusividade dessa cláusula, primeiramente por exigir a assinatura de uma
nota promissória como forma de garantia da dívida contratada. Nota-se que o banco possui várias garantias
de adimplemento, o contrato, a nota promissória (o próprio aval dado no instrumento de crédito) enquanto o
consumidor irá auferir apenas uma vantagem neste contrato que é o crédito adquirido.

Tal cláusula presente neste modelo contratual de crédito se enquadra no tipo legal previsto no artigo 51
caput e inciso IV mostrando que serão nulas as cláusulas que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou
equidade."(CAHALI, 2008, p. 1192). O contrato bancário que exige tais vantagens não está de acordo com
a justiça contratual, equidade, boa-fé e a própria função social que se espera nesse tipo de instrumento. Estes
elementos benéficos tanto ao consumidor quanto para o fornecedor devem estar presentes em todos os
momentos da contratação, do início à conclusão.

 

Em uma avença não aleatória, na qual uma parte se expõe ao risco de sofrer perdas irreparáveis ou ao
enriquecimento sem trabalho, há manifesta inutilidade social, contrária aos ditames da justiça contratual. Não
pode o contrato servir como um mecanismo de exploração do homem pelo homem, e não compete ao
Direito, por essa mesma razão, conceber que os mais fortes possam de forma egoística impingir sua vontade
aos mais fracos, por meio de instrumentos chancelados pelo próprio ordenamento. (GODINHO, 2008, 46).
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O inciso IV ainda coloca como abusivas as vantagens exageradas, que também de forma exemplificativa
possui um rol de três incisos no § 1º.[10]

Os modelos contratuais bancários em comento ofendem praticamente aos três incisos e com certeza a
vantagem exagerada frente ao consumidor se verificará.

Não há dúvidas quanto à ofensa a princípios do sistema jurídico consumerista, nem se pode justificar tal ato
alegando-se a inexperiência por parte do fornecedor do crédito, pois os bancos em sua totalidade possuem
grandes departamentos jurídicos com profissionais de notável saber, daí se pergunta o porquê de exigirem,
além de um contrato assinado que pode tornar-se instrumento de cobrança, uma nota promissória que em
certos casos ainda é garantida por aval. A resposta não pode ser outra se não uma abusividade dolosa, uma
maneira de impor excessivo ônus a clientes, sejam pessoas físicas ou jurídicas que estão atravessando difícil
momento financeiro ou por impulso de comprar determinados produtos e só vislumbram naquele momento
contratual o valor das prestações que lhes serão futuramente exigidas.

 Assim, por tudo o que foi mencionado não é difícil perceber que a vantagem se mostra excessivamente
onerosa para o consumidor, o qual mais uma vez afirma-se terá o crédito como único benefício auferido,
enquanto o banco tem como contraprestação não só o recebimento de valores (diga-se de passagem, com
juros que quase dobram o valor principal, embora não faça parte da discussão deste trabalho), mas várias
garantias, ou seja, a nota promissória e o aval quando exigido.

Observa-se então uma conduta que se amolda às três modalidades de vantagens excessivas narradas pelo
artigo 51 § 1º e incisos do CDC, e mesmo que se argumente a não inclusão em nenhuma das cláusulas do
artigo citado, tem-se que o parágrafo primeiro se mostra como norma de tipo aberto, ou seja, admite outras
formas de se considerar vantagens exageradas, fora aquelas narradas por suas disposições. Isso se observa
quando o parágrafo menciona o termo entre "outros casos."

Embora se tenha verificado que tais contratos bancários (em que se tem nota promissória) sejam eivados de
abusividade e onerosidade excessiva parece que a prática bancária não considera as disposições do CDC.
Assim a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça relaciona novas cláusulas contratuais que
podem ser consideradas como abusivas, mediante a Portaria n°. 3 de 19 de Março de 1999 (in DOU de
22.03.1999).

Sendo que esta portaria coloca-se claramente contra a emissão de nota promissória em branco,

 

CONSIDERANDO que o elenco de Cláusulas Abusivas relativas ao fornecimento de produtos e serviços,
constantes do art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, é de tipo aberto, exemplificativo,
permitindo, desta forma a sua complementação; CONSIDERANDO que decisões administrativas de diversos
PROCONs, entendimentos dos Ministérios Públicos ou decisões judiciais pacificam como abusivas as
cláusulas a seguir enumeradas, resolve:

Divulgar, em aditamento ao elenco do art. 51 da Lei nº  8.078/90, e do art. 22 do Decreto nº 2.181/97, as
seguintes cláusulas que, dentre outras, são nulas de pleno direito:

 

12. Exijam a assinatura de duplicatas, letras de câmbio, notas promissórias ou quaisquer outros títulos de
crédito em branco[11].

 

Porém, vacila tal Portaria em alguns pontos, pois não é incorreto admitir emissão de nota promissória ou
letra de câmbio somente com a assinatura do devedor sem os demais requisitos que possam considerá-la em
branco (como se verá a seguir).

O que deveria ser feito em benefício do consumidor é vedar a exigência de emissão de uma nota promissória
ou letra de câmbio no momento da celebração de qualquer contrato bancário.

Todavia, mesmo com todas essas vedações legais tanto pela norma consumerista, quando nulifica de pleno
direito as cláusulas abusivas e vantagens excessivas em defesa do consumidor, quanto pela própria Secretaria
de Direito Econômico do Ministério da Justiça, como anteriormente citado, os bancos ainda assim exigem a
assinatura de tal título de crédito no momento da contratação, configurando prática atentatória aos princípios
do consumidor, ou melhor, basicamente quase tudo que o CDC proíbe com intuito de promover o equilíbrio
contratual.

Logo, conclui-se que resta somente a aplicação da norma do artigo 51 § 2º do CDC, o qual primeiramente
defende a continuação contratual, mencionando que a nulidade de uma cláusula não invalida todo o contrato,
mas aos contratos bancários de crédito que têm nota promissória como garantia se aplica o restante da
norma legal, ou seja, a invalidade do contrato quando da ausência da cláusula considerada abusiva ou
manifestamente onerosa e mesmo com os esforços de integração, continue a existência de ônus excessivo a
qualquer das partes.

 

O § 2º do artigo 51 confirma o que se diz no caput do artigo, isto é, é nula a clausula que desrespeitar o
Código de Defesa do Consumidor, mas todo o contrato ficará invalidado se a exclusão de uma cláusula
torná-lo inexeqüível ou se trouxer ônus excessivo a qualquer das partes. (SAAD, 1999, p.449).
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O contrato bancário deve ser invalidado como um todo, sendo considerado nulo, pois mesmo se a cláusula
que determina a emissão de nota promissória for declarada nula de pleno direito, o título continuará a existir
em virtude de a nota promissória ser uma cártula autônoma, abstrata e independente. Desde o seu
nascedouro a nota promissória é desvinculável do contrato bancário, pois não é título causal. Portanto, se
houvesse só a invalidação da cláusula, o fornecedor continuaria tendo duas garantias (um contrato e a nota
promissória) agora apartadas uma da outra frente ao consumidor, que continuará auferindo um só benefício.
Nesses moldes a abusividade, a onerosidade excessiva que foi tão combatida ainda permanecerá.

Pode-se querer alegar a aplicação da regra constante no artigo 184 da norma civilista de 2002 que traz no
seu texto: "respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará
na parte válida, se esta for separável; a invalidade da obrigação principal implica as das obrigações
acessórias, mas as destas não induz à da obrigação principal." (CAHALI, 2008, p.254).

Porém, o artigo mencionado não é de aplicação no caso em comento, vez que a invalidade do contrato
bancário não será parcial, mas sim total, pois como visto mesmo invalidando a cláusula que exige a
assinatura da nota promissória esta continuará existindo, porém de forma autônoma ao contrato que foi
assinado. Nem se argumente uma possível invalidade de obrigação acessória se assim possa querer
considerar a nota promissória tendo intuito de preservar o contrato principal, vez que esta é título autônomo
e abstrato, por lei considerada, não possui lastro de vinculação, não é título causal como a duplicata, mesmo
se emitida em branco (em branco entenda-se faltando requisitos considerados essenciais), só com a assinatura
do emitente já pode ser considerada título válido.

Mas se houver a pergunta: como há nulidade, esta não retroage à origem do ato, desfazendo seus efeitos? 
Tal afirmação poderia ser levada em consideração se em direito vigorasse dogmas antigos contratuais, se o
posicionamento de total apego com a lei fosse à tônica.

No entanto, o direito não deve se apegar somente àquilo que a norma preceitua, pois se assim fosse, não se
poderia falar em justiça contratual. Se em contrato bancário garantido por uma nota promissória que fosse
posteriormente invalidado, se o intérprete da norma não reconhecesse os efeitos da criação deste título de
crédito, como meio de adimplemento de uma obrigação válida, onde ficaria o direito de uma terceira pessoa
que contratasse com o consumidor que se beneficiara com o crédito recebido por meio deste contrato
invalidado? Seria realmente justo que o desfazimento do contrato originário atingisse terceiro que em nada
participou?

Por isso, deve-se voltar o pensamento não somente para regras imperativas, mas para:

 

Um direito justo, um direito vivo - e não aquele amortalhado na dureza de regras axiomáticas, muitas delas
ultrapassadas - e que não se acorrenta a frígida rigidez dogmática e atende ao contrário valores, éticos e
morais, ao princípio da probidade, conservando o bem comum [...] (VELOSO, 2005, p.358).

 

Não pode o julgador querer aplicar de forma idêntica solução em diversos conflitos, por exemplo, não se
pode querer que em contrato eivado de vícios e defeitos (de fácil percepção até mesmo para com terceiro
envolvido) se tenha aplicado algum efeito posterior à declaração de sua nulidade, deve sim a decisão
retroagir para invalidá-lo por completo. O que não se apresenta na situação dos contratos bancários em
comento, pois a nulidade neste caso deve sim ser aplicada retroagindo e invalidando o contrato bancário com
suas garantias, mas permanecendo a nota promissória como meio de dar continuação ao negócio, gerando
assim segurança à sociedade e ao mercado.[12]

 

Em nome do ideal de Justiça, ainda que da Justiça relativa, defronte de situações concretas, deve o julgador
ressuscitar em seu espírito o vigor e a audácia dos antigos pretores romanos, individualizando a prestação
jurisdicional, criando o "direito do caso" com base nos princípios e fundamentos, dando uma solução
razoável aos conflitos, aplicando as normas contidas de forma imanente no ordenamento, que inspiram e
integram o sistema jurídico e devem servir-lhe de base, fazendo valer e dando eficácia às leis morais,
obedecendo ao comando do artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, atendendo, na aplicação da lei,
aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. (VELOSO, 2005, p.367).

 

Lembrando que o artigo 51 § 4º[13] do CDC define a legitimidade para propor ação visando à anulação de
cláusula contratual que venha ferir as normas do CDC, terá tais poderes o próprio consumidor ou entidade
que o represente, devendo o requerimento ser feito ao Ministério Público para ajuizar a presente ação.

 

4.3 A validade da nota promissória como forma de cumprimento do
contrato bancário invalidado
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Como defendido anteriormente, o contrato bancário que tenha nota promissória dada em garantia deve ser
invalidado como um todo, não uma invalidação parcial, mas total, pois mesmo que se apliquem as
disposições do artigo 51 caput do CDC, que prega a nulidade de pleno direito da cláusula considerada
abusiva (que no caso seria aquela que manda o consumidor emitir o título em favor do banco fornecedor),
ainda sim o banco continuaria com uma dupla garantia, ou seja, o contrato bancário e a nota promissória,
pois a nulidade de sua cláusula não implica a nulidade do título de crédito (se devidamente emitido de acordo
com as normas cambiais) vez que se houvesse a nulidade da cártula voltar-se-ia em efeito bumerangue a tudo
que foi combatido nos últimos capítulos.

Assim, não restaria outra maneira se não aplicar a regra do disposto na última parte do artigo 51 § 2º do
CDC, o qual leciona que mesmo se excluída a cláusula eivada de abusividade e apesar dos esforços de
integração ainda se observe ônus excessivo para uma das partes, o contrato deve ser invalidado no todo.
"Assim quando a lesão ferir o ordenamento cogente, nulo será o contrato [...]" (GARCIA, 2002, p.173).

Logo, sendo invalidada a cláusula que firma a necessidade de assinatura (emissão) da nota promissória e
posteriormente o próprio contrato bancário, para que não haja enriquecimento sem causa do consumidor
frente ao banco e nem haja prejuízo a terceiros cujo crédito adquirido pelo consumidor atingira, deve a nota
promissória continuar valendo como forma de manter o negócio que originou aquele contrato extinto.

Pode-se argumentar pela não valia dessa nota promissória em virtude do artigo 12 da Portaria nº 3 de 19 de
Março de 1999 da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, a qual relaciona novas
cláusulas contratuais que podem ser consideradas como abusivas, sendo que tal artigo veda a assinatura de
duplicatas, letras de câmbio e nota promissória em branco. Porém, tal portaria está em desacordo com nossa
doutrina e com o próprio entendimento do STF, pois a falta de requisitos que possam considerar uma
emissão em branco não invalida a nota promissória de plano, o preenchimento pode ser feito pelo próprio
credor até o momento em que se exija o crédito. Claro haverá sim, uma nulidade se o que foi acordado no
título não corresponder com o que foi posteriormente inserido na cártula.

Gladston Mamede leciona sobre a nota promissória:

 

É preciso estar atento para o fato de que a ausência de qualquer requisito essencial, quando da entrega do
instrumento (a nota) ao devedor, não traduz por si só, a invalidade da cártula. A bem da verdade e da
precisão jurídica a validade ou invalidade da cártula, pela atenção a seus requisitos mínimos, não é apurada
na assinatura, ou seja, nos elementos que estejam devidamente grafados no momento em que o devedor a
subscreve. Não. A validade ou invalidade é apurada no momento em que o título é exigido. (MAMEDE,
2008, p.227).

 

A Súmula 387 do STF vem consolidar o entendimento sobre o momento em que deve ser exigido que todos
os requisitos essenciais de uma cambial estejam presentes[14]. "A cambial emitida ou aceita com omissões,
ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto." (CAHALI,
2008, p.1635).

Assim, mediante o entendimento doutrinário e jurisprudencial verifica-se que o que deveria ser disciplinado
pela portaria seria a não possibilidade de se ter uma nota promissória garantindo contrato de consumo, vez
que o próprio contrato já é instrumento que vem a acobertar o adimplemento do consumidor. Nem há que se
falar em nulidade ou vedação de sua assinatura em branco, pois pode o credor até o momento da satisfação
da dívida completá-la em conformidade com os ajustes realizados. Artigo 891 CC/02 "O título de crédito,
incompleto ao tempo da emissão, deve ser preenchido de conformidade com os ajustes realizados."
(CAHALI, 2008, p.331).

Então é válida a nota promissória emitida por exigência da assinatura de um contrato de crédito bancário,
porém como exaustivamente mencionado a cláusula que exige essa assinatura é abusiva e coloca o
consumidor em posição de extrema onerosidade já que aufere um benefício enquanto o banco fornecedor
possui dois ou mais (que no caso estudado se consubstancia no contrato, na nota promissória e até mesmo
no aval dado nesta última). Logo, tal cláusula deve ser considerada nula de pleno direito e o contrato extinto,
pois mesmo com a falta da cláusula que originou a abusividade, a nota promissória irá subsistir assim
continuando o consumidor a suportar uma excessiva onerosidade, só que agora em instrumentos autônomos.

Deve a nota promissória substituir o contrato, vez que a primeira é título autônomo e abstrato, não possui
lastro histórico. Todavia, existe posicionamento do STJ que "A nota promissória vinculada a contrato de
abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou." (CAHALI,
2008, p.1652).

Não pode prosperar este entendimento, pois a autonomia decorre da dicção legal civilista. O artigo 887 traz
que "o título de crédito documento necessário ao exercício do direito literal, e autônomo nele contido,
somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei." (CAHALI, 2008, p.331).

Desta leitura se conclui que a autonomia decorre de lei.  Não se pode querer transferir um vício do contrato
para este título de crédito que é autônomo e abstrato. O mesmo se diga quanto à abstração:
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A nota promissória é título abstrato. A abstração, que é um de seus caracteres, deriva da lei, e não da
vontade das partes. Assim quando um tribunal diz que, estando a nota promissória ligada a contrato
subjacente, perde o caráter de dívida certa e líquida e só por processo competente não cambiário, pode ser
verificada a certeza e liquidez da obrigação (Tribunal de Relação do Rio de Janeiro, 24 de novembro de
1933) incorre em heresia jurídica. A nota promissória, a que se refere a um contrato, não perde o seu caráter
de título abstrato porque esse independe da vontade privada. A abstração dá ao título um bastar-se por si,
que não de outras obrigações não abstratas. Junto à formalidade, fá-lo não atingível pelas provas fora dele e
independente de fatos ou circunstâncias. (2ª Câmara da Corte de Apelação do Distrito Federal, 9 de
novembro de 1906, RDIII/169). (MIRANDA, 2000, p.45).

 

Logo, não poderia o Tribunal Superior alegar a iliquidez do contrato na nota promissória, primeiramente por
respeito aos princípios da autonomia e abstração, e segundo, pois mesmo que se alegasse a iliquidez por ser
emitida sem valor, este título poderia ser completado sem abusos (é claro) até o momento da satisfação
(Súmula 387 STF).

Mesmo sabendo que a abstração e a autonomia agem com mais força após a circulação da cártula, deve-se
entender que se a nota está corretamente preenchida, observando requisitos principiológicos e legais, deve
ser considerada válida, existente no mundo jurídico, não há porque invalidá-la de plano mesmo se existe
relação somente entre fornecedor e consumidor bancário. A autonomia e abstração devem ser aplicadas, pois
são inerentes à nota promissória desde a origem. Assim, para desconstituir a nota, não caberia o que foi
alegado pelo STJ "a falta de autonomia em razão da iliquidez do contrato", mas somente a possibilidade de
o devedor alegar suas exceções pessoais, caso executado, tenha por matérias de defesa as situações
elencadas no artigo 915 do CC/02. Vale lembrar que caso o título tenha circulado, não pode o devedor
alegar ao portador a defesa que teria ao primitivo credor.[15]

Rodrigo Almeida Magalhães, analisando ensinamentos de Pontes de Miranda, mostra que "os princípios dos
títulos de crédito têm que ser aplicados sempre, ou seja, se a nota promissória preenche os requisitos
estabelecidos em lei, ela é título hábil para ensejar a execução. Caberá ao executado alegar suas relações
pessoais para não pagar o título." (MAGALHAES, 2008, p.241).

Não deve assim por vias oblíquas se retirar princípios inerentes à própria nota promissória, não se pode
querer invalidá-la se perfeitamente emitida. A cláusula, fator que gerou a vinculação, é que deve ser
declarada nula e, consequentemente, todo o contrato, utilizando-se do título com seus obrigados e
coobrigados para satisfação do valor devido.

Pode-se falar na possibilidade do Banco Central "normatizar" a respeito da não possibilidade de vinculação,
mas tal atitude não seria a melhor, vez que já se tem importante diploma legal como CDC, bem como certas
portarias e princípios cambiários que levam consequentemente ao pensamento de impossibilidade de
vinculação e ainda sim os bancos não observam esses mandamentos, logo a tentativa acima explicitada
estaria fadada a não aplicabilidade. O correto seria aplicar rigorosamente as disposições da norma
consumerista, assim tal abusividade será extirpada do mundo contratual.

Portanto, com declaração judicial de invalidade da cláusula que vincula o título ao contrato e logo de todo o
contrato[16] apartando o título do instrumento, deve ficar a nota promissória como forma de satisfação do
crédito.

Adotar o posicionamento de utilizar como garantia a nota promissória, é negar todo o desenvolvimento do
instituto, na seara legal e principiológica, é atuar de forma negativa no comércio inviabilizando a injeção de
recursos no mercado, pois engessa um instrumento circulante, sendo assim "a utilização da nota promissória
ou de qualquer título de crédito para garantir uma operação econômica é desnaturar a sua função, que é a
transferência do crédito e possibilitar a sua circulação." (MAGALHÃES, 2008, p.241).

 

 

5 CONCLUSÃO
 

 

Desde o início deste estudo se procurou demonstrar a importância dos títulos de crédito. A contribuição para
o desenvolvimento dos mercados, através de inserções de ordem principiológica e mudanças intrínsecas de
suas peculiaridades como endosso e aval, dentre outras, verdadeiros marcos de inovação frente a vários
institutos como o Direito Consumerista.

Como forma de positivar essa mudança e proteger a sociedade de possíveis abusos em contratações cria-se o
Código de Defesa do Consumidor, sendo um dos mais completos diplomas normativos de proteção do
consumidor já promulgado, considerado até modelo para outras normas alienígenas.

Mesmo assim instituições bancárias não se preocuparam em expurgar cláusulas de contratos de crédito
bancário que venham atentar contra as disposições consumeristas, ao contrário estão incluindo a cada dia
novas abusividades contratuais, e dentre elas está uma específica, ou seja, uma cláusula que o consumidor,
para garantir o valor do contrato, assina uma nota promissória (exigindo neste título na maioria das vezes um
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aval), como se o contrato não gerasse obrigações.

Os bancos aproveitando de uma necessidade imediata do consumidor de crédito seja por estar à beira da
inadimplência ou pela necessidade de adquirir certo bem (móvel ou imóvel) muitas vezes advinda por
indução através de meios propagados pelo setor de comunicação, exigem do cliente além do próprio
contrato (que já é meio de satisfação da dívida), a emissão de uma nota promissória como forma de garantia
daquele instrumento.

Logo, constatando essa abusividade nos contratos de crédito bancário em suas várias formas, devem ser
aplicadas as normas do CDC pertinentes a abusividade e nulidade de cláusulas ou de todo o contrato, a qual
no caso em tela não deve invalidar somente a cláusula que gerou a vinculação da nota promissória, mas todo
o contrato de crédito bancário, sendo que a nota promissória continuará valendo como forma de pagamento
do restante do contrato.

Não se deve confundir a nulidade da cláusula com a da nota promissória, pois a vantagem manifestamente
excessiva não é o título de crédito emitido eficazmente, mas sim a cláusula que obriga a emissão do título,
sendo que uma vez invalidada não tem o poder de invalidar a nota promissória, se todas suas características
legais enumeradas no artigo 75 da LUG e 887 do Código Civil de 2002, estão presentes.

Então será de extrema valia a invalidação do contrato de crédito bancário que tenha nota promissória dada
em garantia, com a posterior utilização do título de crédito como forma de substituir o contrato. Talvez
assim as instituições bancárias respeitem de maneira efetiva o consumidor e as disposições legais do
ordenamento pátrio, e o tão almejado equilíbrio contratual seja alcançado. Nestes moldes vislumbra-se a
possibilidade de os títulos de crédito voltarem a ter a força e o respeito que se verificava no passado, logo
contribuindo com o desenvolvimento da sociedade e do mercado, principalmente quando a sua mais
relevante finalidade, ou seja, a circulação de riquezas entre os povos seja efetivamente realizada.
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[1] Vivante conceitua título de crédito como "Documento necessário ao exercício de direito literal e
autônomo nele mencionado." (VIVANTE apud FAZZIO JÚNIOR, 2003, p. 370). Inspirando o artigo
civilista 887, que elenca os princípios cambiários, assim dizendo "O título de crédito, documento necessário
ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos
da lei." (CAHALI, 2008, p.331).

 

[2] É importante ressaltar que modernamente a cartularidade não se resume somente a comprovar um
crédito, vez que a Convenção de Genebra, que regula os títulos de crédito, e também o Código Civil de 2002
trazem necessidade da cártula com a quitação para comprovar o pagamento, bem como o dever do portador
estar com o título para comprovar sua legitimidade e executar seu crédito.

 

[3]  O artigo 294 do Código Civil de 2002 traz sobre a cessão "O devedor pode opor ao cessionário as
exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão
tinha contra o cedente." (CAHALI, 2008, p.268).

 

[4] O artigo 916 do Código Civil, quanto às exceções do devedor traz que "As exceções, fundadas em
relação do devedor com os portadores precedentes somente poderão ser por ele opostas ao portador, se este,
ao adquirir o título, tiver agido de má-fé." (CAHALI, 2008, p.335).

[5] Ao contrário de títulos abstratos tem-se os títulos causais, estes sim são ligados a um negócio que os
antecedem como no caso de uma duplicata que sempre estará "ancorada" em uma nota fiscal de fatura.

[6] "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final" (CAHALI, 2008, p.1180).
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[7] CARVALHO NETO, Frederico da Costa. Nulidade da Nota Promissória dada em garantia nos
contratos bancários. Rio de Janeiro: J. Oliveira, 2003. p.123-125.

[8] (CAHALI, 2008, p.331).

[9] "O inc. IV de nítida inspiração no § 9º da lei especial alemã de 1976 (hoje incorporado ao § 307 do BGB
reformado, com o mesmo texto), proíbe de maneira geral todas as disposições que estabeleçam obrigações,
consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja,
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. As expressões boa-fé e equidade são amplas e subjetivas por
natureza, deixando larga margem de ação ao juiz; caberá, portanto, ao Poder Judiciário brasileiro concretizar
através da norma geral, escondida no inc. do art. 51, a almejada justiça e equidade contratual." (MARQUES;
BENJAMIN, 2006, p.701).

[10] "Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I ofende princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II restringe direito ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de modo a ameaçar seu
objeto ou equilíbrio contratual;

III se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza do conteúdo do
contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso." (CAHALI, 2008, p.1190).

[11] (BRASIL, 1999).

[12] Lúcio Antônio Chamon Júnior mostra que: "A compreensão do direito como sistema de princípios
garante uma única decisão adequada para cada caso, ou seja, para todo e qualquer caso é possível, sim,
alcançar uma decisão adequada a partir de uma re-interpretação dos princípios em face daquele caso."
(CHAMON JÚNIOR, 2008, p.238).

 

[13] "É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que
ajuíze a competente ação para se declarar a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto neste
Código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre os direitos e obrigações das partes."
(CAHALI, 2008, p.1191).

[14] Os que são considerados não essenciais a própria lei já supre, indicando como será entendida a falta.
Ver artigo 76 do decreto 57.663/66.

[15] Artigo 915 "O devedor, além das exceções fundadas nas relações pessoais que tiver com o portador, só
poderá opor a estas exceções relativas à forma do título e ao seu conteúdo literal, à falsidade da própria
assinatura, a defeito de capacidade ou de representação no momento da subscrição e à falta de requisito
necessário ao exercício da ação." Artigo 916  "As exceções fundadas em relação do devedor com os
portadores precedentes somente poderão por ele ser opostas ao portador, se este, ao adquirir o título, tiver
agido de má-fé." (CAHALI, 2008, p.335).

 

[16] Artigo 51 § 2, pois como já mencionado se mesmo com a invalidade da cláusula ainda houver uma
onerosidade excessiva no contrato este deverá ser invalidado.
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DIREITO À HONRA E A (IN)JUSTIÇA DO VALOR DAS INDENIZAÇÕES POR DANOS
MORAIS

RIGHT TO HONOR AND (IN)JUSTICE OF VALUE OF INDEMNIFICATION FOR MORAL
DAMAGES

Maurício Gonçalves Pereira

RESUMO
A honra, tutelada pelo Estado, foi definida em sua acepção subjetiva, como sendo o sentimento próprio do
indivíduo acerca de seu próprio caráter, e objetiva, referindo-se esta ao respeito e à estima dos demais
membros da sociedade. Como sujeitos do direito à honra, estabeleceu-se que o nascituro, condicionado ao
nascimento com vida, o incapaz, as pessoas jurídicas e os mortos podem perfeitamente ser alvo de ataques
ao referido direito da personalidade. Como principais características, foram assinalados o caráter
personalíssimo, inalienável, imprescritível, intransmissível, relativo e irrenunciável do direito à honra. Este
trabalho deixou consignado que a honra e a imagem não se confundem, eis que este se refere exclusivamente
às partes físicas da pessoa, como também difere da intimidade, por ser este o direito de proibir a
exteriorização de certos fatos individuais inerentes à vida privada, além de se distinguir do nome, eis que este
se vincula à prerrogativa individual de ser conhecido e chamado pelo seu nome civil e de proibir a sua
indevida utilização. Abordou-se na sequência a Teoria do Risco Criado, ligada essencialmente à atividade
potencialmente geradora de um risco, consignando que as operações de crédito podem ser enquadradas
como atividades perigosas. Apontando-se uma breve caracterização do dano moral e indicando-se alguns
parâmetros para a sua liquidação, efetivamente, devem ser observados o caráter compensatório e, sobretudo,
punitivo da indenização por dano moral. Isto porque, analisando-se os diminutos valores das indenizações
usualmente arbitradas a este título, concluiu-se que especialmente os grandes conglomerados empresariais
valem-se desta situação e continuam a realizar as mesmas práticas ofensivas aos direitos individuais,
especialmente as lesivas ao direito à honra.
PALAVRAS-CHAVES: Honra, Danos Morais, Valor das Indenizações

ABSTRACT
Honor, a ward of the state, was defined in its subjective meaning, as the individual's own feeling about his
own character, and objective, referring this to the respect and esteem of the other members of society. As
subjects of the right to honor, it was established that the unborn child, subject to birth with life, unable, legal
persons and the dead may well be the target of attacks on that right of personality. The main features were
reported to a strictly personal, inalienable, indefeasible, transferable, and on the inalienable right to honor.
This work left to note that the honor and the image should not be confused, here it refers only to physical
parts of a person, but also differs from intimacy, because this is the right to prohibit the utterance of certain
facts relating to individual privacy, and to distinguish the name, it was clearly linked to the individual
prerogative to be known and called by his civil and prohibit their improper use. It approaches following the
Theory of Risk Created, essentially linked to the activity potentially generating a risk in consigning that the
operations of credit may be classified as hazardous activities. Pointing to a brief characterization of material
damage and indicating parameters are in settlement, actually, should be observed compensatory character
and, above all, punitive damages for moral damage. This is because, when analyzing the minute amounts of
compensation usually refereed to this title, it was concluded that especially the big conglomerates avail
themselves of this situation and continue to perform the same practices offensive to individual rights,
especially those affecting the right to honor .
KEYWORDS: Honor, Moral Damages, Value of Liability

INTRODUÇÃO
 

            O tema do direito à honra, embora seja tutelado há séculos, carece de material didático específico
para seu estudo, quiçá devido à atenção preponderante para outros direitos da personalidade, talvez ainda
pela frequente confusão com outros direitos da personalidade, sendo que a maior parte de estudos sobre o
direito à honra encontra-se nas obras dos doutrinadores criminais.
            A maior preocupação com o estudo do direito à honra coincidiu com a evolução dos direitos da
personalidade, chegando-se à constatação que referido direito é autônomo em comparação aos demais, ainda
que com alguns possua várias semelhanças.
            O tema do direito à honra mostra-se intensa e substancialmente importante à medida que
constantemente esse direito da personalidade é lesado durante as diversas e infinitas relações humanas.
            Investigou-se neste trabalho o conceito do direito à honra, enfocando a honra subjetiva e a objetiva,
traçando um paralelo com as figuras típicas penais. Também, foram especificados os sujeitos desse direito e
suas principais características. Na sequência, traçou-se um paralelo entre o direito à honra e os principais
outros direitos da personalidade constantemente geradores de confusão, quais sejam, a imagem, a intimidade
e o nome.
            Além disso, foi abordada a Teoria do Risco Criado, ligada essencialmente à atividade potencialmente
geradora de um risco, procurando-se conceituar esta conduta latentemente danosa e associando-se as
operações de crédito como atividades perigosas.
            Adiante, caracterizou-se brevemente o dano moral, apontando parâmetros para a liquidação do
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mesmo e indicando a necessidade de serem observados o caráter compensatório e, sobretudo, punitivo da
indenização por dano moral. Além disso, o valor das indenizações usualmente arbitradas a este título foi
investigado, traçando-se um parâmetro com um certo estímulo conferido, especialmente para as grandes
corporações empresariais, para a manutenção das mesmas práticas lesivas aos direitos da personalidade,
notadamente a honra dos indivíduos, pessoas físicas ou jurídicas.
 
1 DIREITO À HONRA
 
1.1 BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA
 
            Em Roma, nos primórdios, não se reconhecia os direitos da personalidade e a defesa da
personalidade era resguardada tão-somente pela actio injuriarum, sendo que escravos ou outras classes
desprestigiadas não possuíam qualquer proteção.
            A injúria começava a ser regrada, existindo casos de proteção penal, com aplicação de pena ao
ofensor, e proteção civil, com objetivo de recebimento de indenização. Nesta época, o conceito de injúria foi
se ampliando, compreendendo, não só os danos de natureza corporal, mas também toda ofensa intencional,
dirigida à liberdade, à integridade e à honra do ofendido, como preleciona Wilson Melo da Silva[1].
            No Direito Ático, a difamação e a injúria eram tratadas restritivamente, somente sendo o caso de
personalização do ofensor se a ofensa tivesse algumas características específicas, tais como serem praticadas
contra magistrados ou mortos, em santuários, tribunais ou outros nos quais se desenvolve uma procissão
solene, pelo caráter substancialmente grave da ofensa, como chamar alguém de homicida ou traidor de
guerra.
            Maior proteção da honra realizava o Direito Canônico, o qual punia, por exemplo, o não
cumprimento da promessa de casamento. Aludido sistema de normas de origem religiosa abordava a
necessidade de boa reputação entre os sacerdotes e os leigos, estabelecendo penalização para o clero e para
os leigos praticantes de certas condutas, dentre elas a bigamia, o incesto, a adesão à seita não católica,
comportamentos estes que poderiam comprometer a boa reputação e tornar o indivíduo infame.
            Na evolução dos direitos da personalidade, o Cristianismo exerceu papel preponderante na pregação
da igualdade, conferindo-lhe suporte moral. Por sua vez, a filosofia escolástica possibilitou o suporte técnico,
ao reconhecer o homem dotado de bens essenciais, preexistentes ao Estado. A par disso, a Escola de Direito
Natural e o Iluminismo, notadamente pela Assembléia Constituinte Francesa de 1789, consagraram
definitivamente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados ao homem.[2]
            De modo geral, as legislações eram omissas no tratamento dos direitos da personalidade,
especialmente o direito à honra, havendo dispositivos esparsos prevendo a tipificação de crimes contra ela
praticados, tais como, no Brasil, no Código de 1830, que distinguia calúnia e injúria. Após, os Códigos
Penais de 1890, que igualmente previa regramento jurídico para a calúnia e para a injúria, e o atual de 1940,
que acrescentou a difamação como conduta tipicamente reprimida, versam sobre as ofensas praticadas contra
a honra.
            Após, porém, a positivação de certos direitos da personalidade em âmbito constitucional e civil,
notadamente nos países europeus, contribuiu para conferir aos lesados o poder de exercer o direito de ação
para se defender, ainda que inicialmente a maior parte dos dispositivos tenham natureza penal.
            Começava, pois, a regulação específica dos direitos da personalidade, tendo Santos Cifuentes,
especificamente com relação à honra, afirmado que este direito é “um dos principais bens espirituais do
homem, que o coloca dentro de seus mais preciosos dotes. É uma qualidade moral, que pode ser lesada ou
diminuída, mas que o homem defende com a mesma força de quem se encontra entre a vida e a morte.”[3]
            Certa sistematização dos direitos da personalidade somente adveio com o Código Civil Italiano de
1942, ao passo que o BGB Alemão tratou pontualmente de algumas dessas prerrogativas pessoais, como o
nome, a vida, o corpo, a saúde e a liberdade, excluindo, entretanto, a honra.
            Um dos normativos mais importantes na positivação do direito à honra foi a Declaração Universal
dos Direitos do Homem de 1948, que, em seu artigo 12, estabeleceu: “Ninguém será sujeito a interferências
na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e
reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.”
            No Brasil, alguns dispositivos existiam no Código Civil de 1916 tratando dos direitos da
personalidade e, inclusive, do direito à honra, destacando-se o artigo 1547, o qual estabelecia reparação do
dano em caso de injúria ou calúnia. A consolidação destes direitos, porém, foi consagrada pelo advento da
Constituição Federal de 1988, a qual houve por bem dispor a inviolabilidade da honra, assegurando
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, na forma prevista no seu artigo 5º,
inciso X.
            Cumulativamente, a jurisprudência atuou como auxiliadora da construção da noção dos direitos da
personalidade, realizando a análise da honra e acentuando a punição dos que a lesam, compreendendo que
alguns fatos devem dizer respeito somente ao indivíduo ou à sua família, além de que alguns de seus valores
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morais não podem jamais ser achincalhados.
 
1.2 CONCEITO
 
            Inicialmente, havia certa confusão na conceituação da honra, tendo alguns autores a vinculado com
as propriedades materiais do indivíduo ou, por exemplo, com a classe por ele ocupada.
            Atualmente, para uma parte de doutrinadores, a honra equipara-se à própria vida; para outros, é bem
supremo. No prefácio à obra da já citada Aparecida I. Amarante, bem ponderou Antônio Chaves:
 

“A honra - sentenciou Ariosto - está acima da vida. E a vida - pregou Vieira - é um bem imortal:
a vida, por larga que seja tem os dias contados; a fama, por mais que conte anos e séculos, nunca
lhe há de achar conto, nem fim, porque os seus são eternos. A vida conserva-se em um só corpo,
que é o próprio, o qual, por mais forte e robusto que seja, por fim se há de resolver em poucas
cinzas: a fama vive nas almas, nos olhos, na boca de todos, lembrada nas memórias, falada nas
línguas, escrita nos anais, esculpida nos mármores e repetida sonoramente sempre nos ecos e
trombetas da mesma fama. Em suma, a morte mata, ou apressa o fim do que necessariamente há
de morrer; a infâmia afronta, afeia, escurece e faz abominável a um ser imortal; menos cruel e
mais piedosa se o puder matar”[4].

 
            Alguns como, De Cupis[5], conceituam a honra com base na sua pura concepção, identificando-a
como sendo “a dignidade pessoal reflectida na consideração dos outros e no sentimento da própria pessoa”.
            Existem outros que procuram traçar um conceito da honra com base nos elementos que a integram.
Neste sentido, Nelson Hungria[6] define-a, “quer como o sentimento de nossa dignidade própria (honra
interna, honra subjetiva), quer como o apreço e respeito de que somos objeto ou nos tornamos merecedores
perante os nossos concidadãos (honra externa, honra objetiva, reputação, boa fama).”
            Wanderlei de Paula Barreto[7] enfoca a honra sob duplo campo de expressão: “a chamada honra
subjetiva, de índole interna, que traduz a auto-estima, o sentimento e a convicção de que a pessoa tem da sua
própria dignidade, e a honra dita objetiva, de caráter externo, social, revelado na admiração, na estima e no
respeito tributados à pessoa pelos seus circunstantes; enfim, é a boa fama, o bom conceito, a reputação, a
respeitabilidade, o bom nome granjeados pela pessoa na comunidade em que vive; compreende, ademais, a
consideração dedicada à pessoa nos mais variados círculos em que transita, no familiar, no profissional, no
social, no religioso, no esportivo etc.”
            Carlos Alberto Bittar[8] conceitua a honra excluindo dela os elementos dignidade e decoro,
asseverando que integram o direito ao respeito, asseverando que “o reconhecimento do direito em tela
prende-se à necessidade de defesa da reputação da pessoa (honra objetiva), compreendendo o bom nome e a
fama de que desfruta no seio da coletividade, enfim, a estima que a cerca nos seus ambientes, familiar,
profissional, comercial ou outro. Alcança também o sentimento pessoal de estima, ou a consciência da
própria dignidade (honra subjetiva), de que separamos, no entanto, os conceitos de dignidade e de decoro,
que integram, em nosso entender, o direito ao respeito, ou seja, modalidade especial de direito da
personalidade apartada do âmbito geral da honra (que, na doutrina, vem, em geral, contemplada no mesmo
conjunto.”
            A despeito dessa conceituação, como circunstância inerente à qualquer pessoa humana e direito
essencial do indivíduo, a honra esta embasada no princípio da dignidade da pessoa humana e é um elemento
extremamente frágil do indivíduo, que pode ser lesada por simples e corriqueiras atitudes alheias e próprias.
            Atua como mais um elemento da honra a reputação, que, na visão de Mangredini, “é a honra social,
isto é, o grau de dignidade moral que deriva da valorização ambiental da pessoa e a consideração de sua
posição, de sua qualidade concreta. É uma condição objetiva que corresponde aos fatos sociais de estima,
opinião pública, etc. É um meio social de explicação da personalidade.”[9]
            A dignidade, por sua vez, “é o juízo que a pessoa tem da própria honra ou honorabilidade e que é
ofendida por expressões tais como: estelionatário, pederasta, etc. Decoro é decência, respeitabilidade e
consideração que merecemos e que é lesado, por exemplo, quando se diz: ignorante, estúpido.”[10]
            Importante destacar que, quando o Código Penal, em seu artigo 139, criminaliza a difamação, o bem
jurídico tutelado é “a honra objetiva, isto é, a reputação, o conceito de que o sujeito passivo desfruta no
meio social”[11], ao passo que esta sendo protegido a “honra subjetiva, isto é, a dignidade e o decoro do
indivíduo”[12], na tipificação da injúria (art. 140).
            Interessante é a afirmação de Nelson Hungria, o qual associa o sentimento da honra ao egoísmo
humano, aduzindo que “somos honrados, não por um ditame de moral pura ou por espontâneo amor à
virtude, mas porque a honra, como premium virtutis, nos é útil.”[13]
            A honra, como direito da personalidade, é bem fora do comércio, sendo impossível de ser avaliado
economicamente. Contudo, é inconteste o reflexo econômico da honra, especialmente quando se abordam as
relações profissionais dos indivíduos e eventuais ocorrências em caso de lesão à honra dos mesmos, tais
como quando o empresário é tido por desonrado, na hipótese do militar ser taxado de covarde, quando se
atribuem ao advogado e ao médico advogado e medido o predicativo da desqualificação, sendo, pois, um
tanto quanto dúbia a afirmação do mestre criminalista.
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1.3 SUJEITOS DO DIREITO À HONRA
 
            Como asseverado retro, a honra é inerente a todo e qualquer indivíduo humano, sendo preexistente à
sua existência. Adriano de Cupis afirma que o direito à honra “é um direito inato da personalidade. Na
verdade, pelo simples facto do nascimento toda a creatura humana tem em si mesma o bem da própria honra:
a dignidade pessoal é inerente ao indivíduo humano como tal, e a este bem corresponde um direito, o qual
não requer outra condição para a própria existência além do pressuposto da personalidade, e é, por isso,
inato.”[14]
            Neste passo, também nascituro, na forma prevista no artigo 2º do Código Civil[15], pode ser sujeito
do direito à honra, tendo Silvio Romero Beltrão[16] assinalado que “não é a personalidade jurídica que
justifica a titularidade de direitos por parte do ser humano, mas a qualidade de ser humano que desperta a
titularidade de certos direitos e, consequentemente, envolve o reconhecimento da personalidade jurídica.”
            A honra do incapaz, por se referir a honra à personalidade e não à capacidade, também é tutelada.
Não há, pois, a necessidade da compreensão da honra ou da própria lesão contra ela praticada para a tutela
desse direito, bastando a existência da personalidade, mesmo porque os menores, os loucos, os débeis
mentais são os que mais necessitam ser protegidos.
            Ainda como sujeito passível de sofrer lesão do direito à honra enquadram-se as pessoas jurídicas,
concernentemente à sua honra objetiva, que pode ser alvo de lesão por terceiros na sociedade. Mesmo que
circunscrevendo na esfera penal esta ideia, Adriano de Cupis[17] afirma que, “embora não possam ter o
sentimento da própria dignidade, esta pode sempre refletir-se na consideração dos outros. O bem da honra
configura-se, portanto, também relativamente a elas, pelo que não pode deixar de ser tuteladas pela lei
penal.” A prevalência desta afirmação também em âmbito civil foi consolidada no Brasil, através da Súmula
227[18], do Superior Tribunal de Justiça, e por força do contido no art. 52, do Código Civil, que apregoa ser
aplicável às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.
            Saliente-se, porém, que as pessoas jurídicas podem ser vítimas de lesão somente no que toca à sua
honra objetiva, como no caso em que a sua reputação for atingida por algum ato ilícito, vez que a honra
subjetiva, caracterizada pela dignidade e pelo decoro, continua exclusivamente sendo tutelada para o ser
humano.
            Também aos membros da família cabe o direito de defender a honra do morto. O parágrafo único do
artigo 76, do Código Civil de 1916 já dispunha neste sentido e o atual Código Civil, em seus artigos 12,
parágrafo único, e art. 20, parágrafo único, também neste sentido estabelecem, atribuindo aos membros da
família legitimidade para defender o direito à honra do ente falecido. Neste particular, Silvio Romero Beltrão
apregoa que “o Novo Código Civil prescreveu a legitimidade para requerer providências à mulher, aos
descendentes e ascendentes e aos colaterais até o quarto grau, ou seja, a lesão é feita à personalidade do
defunto, mas em face da intransmissibilidade dos direitos da personalidade, é atribuída aos sucessores legais
legitimação processual para a defesa de tais direitos.”[19]
 

1.4 CARACTERÍSTICAS DO DIREITO À HONRA
 

            As características comuns aos direitos da personalidade são inerentes, por consequência, ao direito à
honra, cumprindo destacar algumas dentre elas.
            O direito à honra é personalíssimo, inalienável, encontram-se fora do comércio e merecem a proteção
legal. É ele também imprescritível, sendo certo, porém, que o direito ao exercício da pretensão de satisfação
pela lesão sofrida se sujeita aos prazos prescricionais estabelecidos no Código Civil.
            Além disso, é ele intransmissível, mesmo na hipótese de legitimação processual da família para a
defesa desse direito do falecido. Segundo lição de Carlos Roberto Gonçalves,[20] “malgrado os direitos da
personalidade, em si, sejam personalíssimos (direito à honra, à imagem, etc.) e, portanto, intransmissíveis, a
pretensão ou direito de exigir a sua reparação pecuniária, em caso de ofensa, transmite-se aos sucessores,
nos termos do art. 943 do Código Civil.”
            O direito à honra não é absoluto, podendo ser disponibilizado mediante consentimento[21] do seu
titular ou sofrer algumas flexibilizações, sobressaindo-se, conforme Carlos Alberto Bittar[22], “a
possibilidade da denominada exceptio veritatis (oponibilidade da verdade ao interesse do lesado); o
constrangimento derivado de ordem judicial (como nos casos de exclusão de sucessão, de associação, de
empresa; a decretação de falência e outras situações como tais). Também se admite a distorção humorística
da personalidade, desde que nos limites da comicidade e não ofenda a pessoa visada (prospera, a propósito, a
noção de que o animus jocandi exclui a ilicitude da ação).” Agrega-se a tais situações os fatos criminosos e a
prisão cautelar ou definitiva do indivíduo.
            Destaca-se também que o direito à honra é irrenunciável, ainda que certos indivíduos se desfaçam de
certos direitos decorrentes da sua lesão, como, por exemplo, em hipóteses de pegadinhas, exposições
voluntárias de atos sexuais, dentre outras diversas possibilidades.
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1.5 DIREITO À HONRA E OS DEMAIS DIREITOS DA PERSONALIDADE
 

            Frequentemente há certa confusão do direito à honra com outros direitos da personalidade, sendo
evidente, porém, que se trata aquele de prerrogativa autônoma e nitidamente perceptível em análise aos
demais direitos.
 
1.5.1 Honra e imagem
 
            Há distinção entre estes direitos. O primeiro já foi conceituado retro, sendo que o segundo pode ser
definido como o “elo que junge a pessoa à sua expressão externa, tanto no seu conjunto quanto em
componentes desmembrados, como olhos, rosto, pernas, boca, nádegas, etc.; é o direito que incide sobre a
conformação física da pessoa.”[23]
            Distingue-se substancialmente o direito à imagem do direito à honra pela larga disponibilização
daquele, bem como pela sua possível utilização econômica, notadamente para utilização comercial, artística,
esportiva, dentre outras variadas formas.
            Em conformidade com o artigo 20, do Código Civil, a utilização do direito à imagem não pode ser
lesiva à honra, à boa fama ou à respeitabilidade de seu titular, tampouco se destinarem a fins comerciais,
excetuando-se, obviamente, os casos em que haja consentimento, além daqueles em que haja a necessidade
para a administração da justiça ou da manutenção da ordem pública.
            Os danos aos direitos em comento podem coexistir, ou não, valendo a citação do caso ocorrido na
Itália, narrado por Adriano de Cupis,[24] segundo o qual “um ator tinha consentido na difusão de uma sua
fotografia, que deveria servir de reclamo para um filme do qual era o protagonista; ora a mesma fotografia
foi abusivamente adaptada para fazer a propaganda da Magnesia S. Pelegrino; a publicação da fotografia foi
adaptada a tal fim, lesiva da dignidade da pessoa fotografada, foi julgada ilegítima.”
 
1.5.2 Honra e intimidade
 
            Intimidade distingue-se da honra, à medida que aquela é o direito de proibir a exteriorização de
alguns fatos individuais inerentes à vida privada. Observa-se, pois, que, na análise do direito à intimidade, o
ambiente de privacidade do indivíduo é tutelado.
            Os direitos à honra e à intimidade não se confundem, podendo ser ofendidos conjuntamente ou não.
A doutrinadora Aparecida I. Amarante[25] exemplifica a impossibilidade de confusão entre ambos os
direitos, narrando o caso envolvendo a famosa Jacqueline Onassis, cujas fotografias inteiramente nuas tiradas
por um profissional em uma ilha particular circularam em jornais e revistas ao redor do mundo. A referida
autora assinala que “a lesão à intimidade configurou-se no ato de tomada das fotos, pois, mesmo com a
enorme notoriedade que possuía, a Sra. Onassis não perdera seu direito à intimidade. A lesão à honra
configurou-se quando da divulgação das referidas fotos, eis que, nas circunstâncias como foram tomadas,
atingiram seu decoro.”[26]
            O objetivo da tutela do direito à intimidade liga-se, pois, à transgressão da paz e tranquilidade da
vida particular do homem.
            Como bem diferencia René Ariel Dotti[27], “enquanto o ataque à honra ofende o conceito social,
que o sujeito passivo pretende gozar, na agressão à intimidade não existe a finalidade danosa dirigida contra
o conceito, mas sim contra o ambiente de privacidade que envolve a vítima.”
            Por sua vez, Elimar Szaniawski,[28] apoiando-se em lições de Adriano de Cupis, distingue ambos os
direitos, declarando que, “enquanto o direito à intimidade procura resguardar a pessoa da ingerência alheia
na sua vida privada, o direito à honra visa a proteção do “valor moral e íntimo do homem, como a estima dos
outros, ou a consideração social, o bom nome ou a boa fama, com, enfim, sentimento, ou consciência da
própria dignidade.””
 
1.5.3 Honra e direito ao nome
 
            Distingue-se o direito ao nome da honra, eis que aquele compreende a prerrogativa individual de ser
conhecido e chamado pelo seu nome civil e de proibir a sua indevida utilização.
            Carlos Alberto Bittar[29] disserta que, no atinente ao direito ao nome, “o bem jurídico tutelado é a
identidade, que se considera como atributo ínsito à personalidade humana. O direito essencial é o ao nome,
mas também recebem proteção os acessórios (como o pseudônimo, a alcunha e o hipocorístico, este a
designação carinhosa, geralmente pelos íntimos). Envolve, ainda, a doutrina do nome a defesa da pessoa
jurídica, exatamente para distingui-la no imenso universo empresarial.”
            O artigo 16, do Código Civil, estabelece ser o direito ao nome absoluto, conferido à toda pessoa o
direito à sua utilização, nele compreendidos o prenome e o sobrenome, existindo proibição para exposições
expositivas ao desprezo público, mesmo na hipótese de não existir intenção difamatória (art. 17).
            Da análise do referido artigo 17, do Código Civil, depreende-se que é possível existir lesão ao direito
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ao nome independente do direito à honra, vez que, ainda que não haja intenção difamatória, aquela poderá
restar evidenciada na hipótese de exposição ao desprezo público.
 

2 TEORIA DO RISCO CRIADO
 

            Via de regra, a responsabilidade civil assenta-se na ideia do agir com culpa. Segundo Carlos Roberto
Gonçalves[30], apoiando-se em lições de Antunes Varela, disserta que “agir com culpa significa atuar o
agente em termos de, pessoalmente, merecer a censura ou reprovação do direito. E o agente só pode ser
pessoalmente censurado, ou reprovado na sua conduta, quando, em face das circunstâncias concretas da
situação, caiba afirmar que ele podia e devia ter agido de outro modo.”
            Desta forma, o simples agir mal não gera, de per si, a obrigação de indenizar, tornando-se necessário
o proceder com culpa, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, na forma como
estabelecida pelo artigo 186, do Código Civil.
            Desdobrando-se a culpa em seus graus, ela pode ser grave, leve ou levíssima e, ainda, no atinente às
suas modalidades, divide-se em culpa in elegendo, culpa in vigilando, culpa in commitendo e culpa in
omittendo.
            Ocorre, porém, que a evolução das relações humanas e empresariais criou algumas atividades
essencialmente geradoras de riscos, os quais, ainda que determinados e previsíveis, não são evitados, ou não
são precavidos com eficiência. A partir disso, analisando-se as situações mais sobre a ótica das vítimas,
passou-se então a tutelar o risco pela atividade danosa.
            Surgiram teorias diversas assentando a possibilidade de responsabilidade civil sem culpa do agente,
emergindo somente o risco em sentido amplo, destacando-se, dentre elas, a teoria do risco integral, a do
risco profissional, a do risco proveito e, ainda, a do risco criado.
            Considerando-se o contido no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil, constata-se que o
legislador civil optou por aderir à ultima teoria, a do risco criado.
            Analisando a teoria do risco criado, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA[31] ensina que “o que se
encara é a atividade em si mesma, independentemente do resultado bom ou mau que dela advenha para o
agente”, assentando ainda que “a teoria do risco criado importa em ampliação do conceito de risco proveito.
Aumenta os encargos do agente; é, porém, mais equitativa para a vítima, que não tem de provar que o dano
resultou de uma vantagem ou de um benefício obtido pelo causador do dano. Deve este assumir as
consequências de sua atividade.”
            Por sua vez, o professor SÍLVIO RODRIGUES[32] disserta sobre a teoria do risco da seguinte
forma:
 

“segundo esta teoria, aquele que, através de sua atividade, cria um risco de dano para terceiros,
deve ser obrigado a repará-lo, ainda que sua atividade e o seu comportamento sejam isentos de
culpa. Examina-se a situação e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre
o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser
indenizada por aquele”

 
            O ponto chave para esta teoria é a atividade potencialmente geradora de um risco, não se vinculando
obrigatoriamente à obtenção de certo proveito, econômico ou de outra natureza.
            Obviamente, não basta somente o exercício de atividade virtualmente produtora de risco de dano
para a caracterização de responsabilidade civil, sendo necessária, correlatamente, a ocorrência de dano, este
advindo daquela. O prejuízo à vítima é fundamental para a invocação da responsabilidade civil.
            No estágio atual da responsabilidade civil, o foco central de cuidado deixou de ser o agente causador
do dano, transmudando-se para a vítima, a qual presumidamente passa a ser a parte mais vulnerável.
            Oportuna a citação do entendimento esposado por Sérgio Cavalieri Filho:[33]
 

“Com efeito, quem se dispõe a exercer alguma atividade perigosa terá que fazê-lo com
segurança, de modo a não causar dano a ninguém, sob pena de ter que por ele responder
independentemente de culpa. Aí está, em nosso entender, a síntese da responsabilidade objetiva.
Se, de um lado, a ordem jurídica garante a liberdade de ação, a livre iniciativa etc., de outro,
garante também a plena e absoluta proteção do ser humano. Há um direito subjetivo à segurança
cuja violação justifica a obrigação de reparar o dano sem nenhum exame psíquico ou mental da
conduta do seu autor. Na responsabilidade objetiva, portanto, a obrigação de indenizar parte da
idéia de violação do direito de segurança da vítima.”

 
            Devem coexistir, pois, a atividade potencialmente causadora de risco e a ligação desta conduta em
prática com o dano experimentado pela vítima. Basicamente, estes são os requisitos da responsabilidade civil
sob a ótica da teoria do risco criado.
 
2.1 CONCEITO DE ATIVIDADE PERIGOSA
 
            Inicialmente, a teoria do risco criado foi desenvolvida para abrigar as situações decorrentes do
acelerado desenvolvimento industrial e, especialmente, os inúmeros acidentes ocorridos durante o exercício
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das atividades das máquinas. No atual estágio, há que se entender estas atividades perigosas em sentido
amplo, não abrangendo tão-somente aqueles casos iniciais, mas envolvendo todo acontecimento
potencialmente gerador de risco.
            O parágrafo único do artigo 927, do Código Civil, prevê duas hipóteses para a reparação do dano
independente de culpa, quais sejam, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
            A primeira situação prende-se aos eventos relacionados a acidentes de trabalho, relações de
consumo, atividades nucleares, eventos em ferrovias, dentre outros inúmeros casos elencados em legislações
pátrias.
            Não cuidou, porém, o legislador de especificar as atividades desenvolvidas que normalmente
implicam em risco à coletividade, deixando ao prudente arbítrio do magistrado a sua caracterização. Carlos
Roberto Gonçalves[34] salienta que este dispositivo legal
 

“trata-se da mais relevante inovação introduzida no atual Código Civil, na parte atinente à
responsabilidade civil. Antes, a responsabilidade independentemente de culpa somente existia
nos casos especificados em lei, ou seja, em alguns artigos esparsos do Código Civil e em leis
especiais. Atualmente, mesmo inexistindo lei que regulamente o fato, pode o juiz aplicar o
princípio da responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, baseando-se no dispositivo
legal mencionado, “quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar,
por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” Desse modo, toda vez que surgir uma
atividade nova, resultante do progresso, poderá o Judiciário, independentemente de sua
regulamentação em lei especial, considerá-la perigosa, se, por sua natureza, implicar risco para
os direitos de outrem, responsabilizando objetivamente os que, exercendo-a, causarem danos a
terceiros.”

 
            Constata-se, pois, que independentemente de culpa, qualquer atividade poderá ser considerada
perigosa quanto apta à geração de risco para os direitos de outrem.
 
2.2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO COMO ATIVIDADES PERIGOSAS
 
            O acelerado ritmo de crescimento dos negócios, especialmente aqueles envolvendo informações
cadastrais para a consecução de determinadas atividades de concessão de crédito, fez com que se
desenvolvesse uma nova tecnologia para a administração destes dados registrais.
            Hodiernamente, deter informações sobre determinada pessoa significa conhecer todas as suas
possibilidades e fragilidades para, daí então, efetivar determinada contratação ou não, ou seja, o
conhecimento dos dados registrais confere influência ao seu portador.
            Sobre o tema, Antônio Jeová Santos[35] disserta:
 

“A informação, em sua forma moderna, é poder. Transformou-se em dominação. Não mais a
informação necessária para melhor aquilatar o mundo em que se vive. Não apenas a informação
dos livros, nem dos bancos acadêmicos, nem em cursos de especialização, suscetíveis de ensejar
melhor desempenho profissional, ou até aquela transmitida pelos jornais acerca dos
acontecimentos do mundo, nem aquela praticada em tom de espionagem, mas a informação sobre
as condições pessoais de alguém, necessária para a movimentação financeira buscada, de
ordinária, para a concessão de créditos, para o recebimento de um cheque, ou, até, para efetivar a
compra com qualquer tipo de cartão.
Se, antes, o comerciante zeloso e que não queria ser surpreendido com um cheque desprovido de
fundos, utilizava-se do telefone para saber qual o conceito do cliente e se poderia receber o
cheque por ele emitido, atualmente, basta acessar o computador, ou preencher o cheque em
máquina que está acoplada a terminais. Ao mesmo tempo em que o cheque é preenchido, a vida
comercial do cliente é esmiuçada e vista sobre a possibilidade de receber o cheque, ou não. E,
assim, os negócios vão se desenvolvendo, na velocidade exigida pela vida moderna.”

 
            A utilização massificada das informações individuais é realizada, especialmente pelas grandes
conglomerados financeiros, de forma intensa e generalizada, inserindo-se restrições ou as excluindo em
apenas um simples enter, surgindo uma gama variadas de situações potencialmente endereçadas à resolução
pelo Poder Judiciário.
 
            Arnaldo Rizzardo[36] apregoa
 

“Seguramente, nas últimas décadas um dos fatores de grande incidência de ações judiciais
reparatórias está no protesto indevido de título de crédito ou de inscrição do nome de pessoas em
órgãos de cadastro de nomes de devedores. As conseqüências do protesto ou da inclusão do nome
em cadastros negativos geram transtornos e prejuízos, como a restrição ao crédito, o fechamento
de financiamentos a negócios com pagamentos parcelados, a queda de credibilidade, a idéia da
falta de seriedade e honestidade, a descrença na capacidade econômica, a presunção de
insolvência.”

 
            Nestas atividades, porém, os direitos da personalidade, especialmente o direito à honra, são corrente
e frequentemente lesionados por estas condutas potencialmente provocadoras de riscos, os quais são
previamente estimados e calculados na atividade econômica explorada.
            Se, por um lado, a utilização das informações individuais é válida e positivamente permitida, como,
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por exemplo, estabelece o Código de Defesa do Consumidor,[37] devem os seus operadores ter a máxima
cautela em operar com testes mesmos dados, vez que sérios e incalculáveis danos podem ser gerados nesta
atuação, notadamente aqueles relacionados à lesão da própria dignidade (honra subjetiva) e respeitabilidade
(honra objetiva), inerentes aos indivíduos.[38]
            Tem-se, pois, que a manipulação de informações creditícias implica, verdadeira e efetivamente, riscos
para os direitos de outrem, sendo conduta possível de se amoldar à situação prevista no parágrafo único do
artigo 927, do Código Civil.
 
3 VALOR DAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS
 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL
 

            Se há certo tempo o assunto da reparação pelo dano moral era controvertido, atualmente este tema
está ampla e fartamente explorado, absolutamente tipificado no texto legislativo, inclusive na Constituição
Federal, em seu artigo 5º, incisos V e X, não se olvidando de várias outras legislações que igualmente o
prevêem.
            Antonio Jeová Santos[39] orienta que “o que configura o dano moral é aquela alteração no bem-
estar psicofísico do indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda
que causa modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral”, devendo-se consignar
ainda ser desnecessária a prova do dano moral, vez que este coincide justamente com a simples
demonstração do fato violador do direito lesado.
            Sobre o tema, Rui Stoco[40] se manifesta: “Sob esse aspecto, porque o gravame no plano moral não
tem expressão matemática, nem se materializa no mundo físico e, portanto, não se indeniza, mas apenas se
compensa, é que não se pode falar em prova de um dano que, a rigor, não existe no plano material”.
            Desta feita, quando aviltada injustamente um direito da personalidade, no caso em tela a honra
individual, caracterizado estará o dano moral, situação merecedora, pois, de uma justa indenização
 

3.2 LIQUIDAÇÃO DOS DANOS MORAIS
 

            Eventual fixação da indenização pelo dano moral sofrido é procedida segundo o prudente arbítrio do
julgador da causa, porquanto inexistente disposição legal definindo parâmetros efetivos para a mensuração e
fixação do valor correspondente ao dano moral.
            Consoante Clayton Reis[41],
 

“a ausência de disposição legislativa em nosso ordenamento jurídico, contudo, tem sido a causa
das dificuldades no processo de fixação do quantum indenizatório dos danos extrapatrimoniais.
E, por este motivo, têm sido sugeridos critérios variáveis, para o efeito de produzir valorações
que guardem relação de equivalência relativa com o prejuízo gerado pelas ações antijurídicas.”

 
            Pautando-se em critérios como a situação econômica e cultural do ofendido e do ofensor, o grau de
culpa deste, as conseqüências danosas àquele provocadas, a avaliação da repercussão do ato ofensivo,
deveria o magistrado encontrar em sua consciência um valor adequado à solução do litígio, consignando-se,
ainda, que a indenização por dano moral não se deve prestar como fonte de enriquecimento de ninguém.
            Caio Mário da Silva Pereira[42] apregoa que
 

“o problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par
do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de
equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função
compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se
compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é
de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima
(Aguiar Dias).
A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em
um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu
patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo
juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação
pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão
pequena que se torne inexpressiva. Mas se é certo que a situação econômica do ofensor é um dos
elementos da quantificação, não pode ser levada ela ao extremo de se defender que as suas más
condições o eximam do dever ressarcitório.”
 

            A par de todo o caráter compensatório que a indenização por dano moral deve representar à vítima,
deve igualmente ser observado o aspecto punitivo do dano moral.
            Isto porque o aspecto compensatório, tratando-se de ofensores de elevadíssimo potencial financeiro,
mostra-se-lhes indiferente, já que as ínfimas indenizações acabam por consolidar o cometimento ou a
repetição dos ilícitos. Importante destacar que procura-se concentrar o cerne da discussão nos litígios
envolvendo ofensores de altíssimo poderio econômico, sabidamente os mais demandados em ações visando à
reparação pelo dano moral experimentado.
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            Sérgio Cavalieri Filho[43] assevera que “a indenização punitiva do dano moral surge como reflexo
da mudança de paradigma da responsabilidade civil e atende a dois objetivos bem definidos: a prevenção
(através da dissuação) e a punição (no sentido de redistribuição).
            A sanção pecuniária em patamar mais elevado representaria, além da retribuição da vítima no caso
específico, certa intimidação e prevenção para outras situações assemelhadas, praticadas infinitamente por
grandes conglomerados empresariais.
 
3.3 VALOR DAS INDENIZAÇÕES COMO ESTÍMULO À LESÃO AO DIREITO À HONRA
 
            Estimando-se os valores das indenizações por danos morais normalmente arbitrados às vítimas, nos
casos em que os ofensores são grandes grupos econômicos, estes calculam estas importâncias indenizatórias,
mas, por serem diminutas, acabam por consolidar a prática destas mesmas atividades geradoras de lesão aos
direitos das personalidades, especialmente a honra, vez que o proveito torna-se maior do que o quantum
dispensado pelo risco criado, tornando-se importante, pois, redimensionar o valor das indenizações
arbitradas a título de dano moral.
            Normalmente, a fixação das indenizações por danos morais cabe aos magistrados de primeira e
segunda instância, restando ao Superior Tribunal de Justiça a intervenção somente em casos de extrema
divergência com os valores usualmente fixados para situações semelhantes.
            Analisando-se as manifestações do STJ em situações envolvendo lesões do direito à honra praticadas
por grandes corporações empresariais, verifica-se que os valores atualmente estabelecidos ou mantidos para
as indenizações por danos morais não vêm observando, à toda evidência, o caráter punitivo que se deve
atribuir à respectivas indenizações, ainda que conste expressamente em alguns julgados que determinado
voto se orientou pelo aspecto pedagógico[44] do dano moral.
            A título de exemplo, citar-se-ão algumas decisões do STJ envolvendo empresas de capital bilionário
que foram condenadas pela prática de lesão ao direito à honra de indivíduos e empresas ao pagamento de
ínfimas indenizações, longe de atender ao caráter punitivo que lhe é inerente.
            Recentemente, um grande banco de atuação mundial foi condenado ao pagamento de R$ 8.300,00
(oito mil, trezentos reais) a título de indenização por dano moral.[45] A mesma instituição financeira há
pouco tempo já havia sido condenada por situação semelhante ao pagamento da quantia equivalente a R$
5.000,00 (cinco mil reais).[46]
            Ainda, uma outra instituição de crédito nacional, elencada entre os cinco maiores bancos do Brasil,
foi condenada a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais), ocasião em que o STJ reduziu o montante anteriormente
estabelecido e que equivalia a 100 (cem) salários mínimos,[47] sendo idêntica quantia (R$ 10.000,00)
mantida também como condenação contra uma grande empresa do setor de telefonia.[48]
            Situações outras existem que igualmente se mostram desajustadas, tais como a de um outro
gigantesco banco nacional condenado a pagar indenização por dano moral em quantum correspondente a R$
6.000,00 (seis mil reais).[49]
            Duas outras grandes empresas conseguiram perante o STJ reduzir as indenizações por danos morais
lhes impostas para R$ 3.000,00 (três mil reais) cada[50] [51]
            A manutenção de tais comportamentos pela mais alta Corte infraconstitucional, longe de atender ao
caráter punitivo da indenização por dano moral e/ou prestar-se como desestímulo à repetição de condutas
congêneres, certamente nada fará para evitar a lesão do inestimável direito à honra.
            Importante destacar que os valores retro mencionados não caracterizam, nem de longe, eventual
enriquecimento sem causa das vítimas, situação repelida pelo artigo 884, do Código Civil. Neste particular,
Antonio Jeová Santos[52] aduz que
 

“ante o dilema entre danos lucrativos e culpas lucrativas, nos inclinamos contra estas últimas, que
são mais negativas, porque estão cimentadas na causação de um prejuízo que não foi merecido e
que é rentável para o ofensor. Se a indenização não contém um ingrediente que obstaculize a
reincidência no lesionar, se não são desmanteladas as consequências vantajosas de condutas
antijurídicas, se renuncia à paz social. A prevenção dos prejuízos, que constitui um objetivo
essencial do direito de danos, ficaria como enunciado lírico, privado de toda eficácia.”

 
            Ainda porque, analisando-se os valores indicados mantidos e/ou arbitrados a título de indenizações
por danos morais pelo Superior Tribunal de Justiça, os mesmos se prestam muito mais a envergonhar e a
desprestigiar a vítima, do que, ao menos, compensá-la pelos danos experimentados.
            É preciso que os julgadores, especialmente os Ministros do STJ cujas decisões servem de exemplo
para os julgadores das instâncias inferiores, revejam os montantes arbitrados a título de indenização por
danos morais, a fim de que a atual preocupação principal do tema responsabilidade civil, que é a vítima, não
seja relegada a segundo plano.
            Em vez destes grandes grupos empresariais investirem recursos financeiros na adoção de boas e
eficazes práticas de prevenção do cometimento de ilícitos civis, notadamente aqueles envolvendo a honra dos
indivíduos, presumidamente mais vulneráveis nesta relação, persistem aqueles na manutenção das mesmas e
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viciadas práticas, divorciadas em boa medida da cautela e do bom senso que deveriam permear todas as suas
atitudes.
            Revela-se medida imperiosa, pois, a elevação dos valores das indenizações por danos morais,
observando-se o seu desprezado caráter punitivo, sob pena de se perpetuar a prática de condutas lesivas ao
direito à honra, provocando, verdadeiramente, injustiça aos ofendidos.
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
            Com a evolução do homem, a honra, como um de seus principais bens intangíveis, começou a ser
tutelada e protegida, pelo Estado e pelo próprio indivíduo, em alguns casos como se a própria vida estivesse
em perigo.
            Neste trabalho, definiu-se a honra subjetiva como o sentimento próprio do indivíduo acerca de seu
próprio caráter, ao passo que a honra objetiva refere-se ao respeito e à estima dos demais membros da
sociedade. Como sujeitos do direito à honra, estabeleceu-se que o nascituro, condicionado ao nascimento
com vida, o incapaz, as pessoas jurídicas e os mortos podem perfeitamente ser alvo de ataques ao referido
direito da personalidade. Como principais características, foram assinalados o caráter personalíssimo,
inalienável, imprescritível, intransmissível, relativo e irrenunciável do direito à honra.
            Consignou-se durante este trabalho que a honra e a imagem não se confundem, eis que este se refere
exclusivamente às partes físicas da pessoa, como também difere da intimidade, por ser este o direito de
proibir a exteriorização de certos fatos individuais inerentes à vida privada, além de se distinguir do nome, eis
que este se vincula à prerrogativa individual de ser conhecido e chamado pelo seu nome civil e de proibir a
sua indevida utilização.
            Também, abordou-se a Teoria do Risco Criado, ligada essencialmente à atividade potencialmente
geradora de um risco, consignando que as operações de crédito podem ser enquadradas como atividades
perigosas.
            Derradeiramente, após a breve caracterização do dano moral, apontou-se alguns parâmetros para a
sua liquidação, prescrevendo a necessidade de serem observados o caráter compensatório e, sobretudo,
punitivo da indenização por dano moral. Isto porque, analisando-se os diminutos valores das indenizações
usualmente arbitradas a este título, concluiu-se que especialmente os grandes conglomerados empresariais
valem-se desta situação e continuam a realizar as mesmas práticas ofensivas aos direitos individuais,
especialmente as lesivas ao direito à honra.
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O DANO INSTITUCIONAL: UM NOVO OLHAR DA RESPONSABILIDADE CIVIL EM
RELAÇÃO ÀS PESSOAS JURÍDICAS

THE INSTITUTIONAL DAMAGE: A NEW LOOK OF LIABILITY IN RELATION TO LEGAL
ENTITIES

thaita campos trevizan

RESUMO
O artigo então desenvolvido busca delinear os contornos do dano institucional, instrumento específico de
tutela conferido às pessoas jurídicas. Trata-se de um novo tipo de dano construído doutrinariamente em
atenção às nuances específicas deste sujeito de direito, na medida em que o dano moral, instituto construído
sobre o paradigma da pessoa humana, tem-se mostrado inadequado neste ínterim, sobretudo sob a
perspectiva técnico-científica. Nesse sentido, no intuito de demonstrar tal inadequação, o trabalho esmiúça as
diferentes teorias sobre o dano moral que permeiam o ordenamento jurídico brasileiro, bem como o
acolhimento jurisprudencial das mesmas. Procura-se, pois, justificar a existência do dano institucional na
necessidade de um olhar diferenciado em relação a sujeitos de direito orientados por princípios tão diversos:
a pessoa jurídica e a pessoa humana.
PALAVRAS-CHAVES: DANO INSTUCIONAL – PESSOA JURÍDICA – INTERESSES
EXISTENCIAIS E PATRIMONIAIS

ABSTRACT
The article then developed seeks to outline the contours of the institutional damage, specific instrument of
protection accorded to legal persons. This is a new type of damage doctrinally built on attention to the
nuances of this particular subject of law, insofar as moral damages, the institute built on the paradigm of the
human person, has proved inadequate, especially from the perspective technical-scientific. Accordingly, in
order to demonstrate this inadequacy, the paper deeply analyzes the different theories about the damage that
they permeate the Brazilian legal system, and the jurisprudence of the same host. Wanted therefore justify the
existence of institutional damage in need of a different view in relation to subjects of law as guided by several
principles: a legal person and the human person.
KEYWORDS: INSTITUCIONAL DAMAGES - ENTITY - EXISTENTIALS AND MATERIALS
INTERESTS

INTRODUÇÃO
            A polêmica em torno da possibilidade de reconhecimento do dano moral em relação à pessoa

jurídica é grande e está longe de ser pacificada. A criação de súmula, de enunciados normativos e até
mesmo o advento do art.52 do Código Civil de 2002 não foram suficientes no sentido de reduzir uma
contenda que na verdade tem origem em uma questão hermenêutica[1] ou interpretativa: a necessidade
de olhar a pessoa jurídica sob perspectivas diversas da pessoa humana.

            A doutrina contemporânea – mais especificamente a escola do direito civil constitucional –
está acostumada a traçar críticas veementes à ótica proprietária e patrimonial com que normalmente são
tratadas as questões de caráter existencial. Acredita-se na prevalência da tutela da pessoa humana e dos
valores a ela inerentes sobre as questões de teor patrimonial, em razão do lugar especial conferido
aqueles pela Carta Magna de 1988. Contudo, o problema ora a ser apresentado é fruto, justamente, de
um viés contrário, ainda que escamoteado por questões mercadológicas.

            Diante da dificuldade de enfrentamento de problemas de fundo patrimonial – assim
identificados na maior parte dos casos –, buscou-se a moralização de certos danos causados às pessoas
jurídicas. O erro de tal posicionamento residiu na utilização dos mesmos parâmetros de aferição de dano
e do mesmo arcabouço teórico usados para proteger a pessoa humana.

            A pesquisa então desenvolvida gira em torno da premente necessidade de reestruturação da
tutela conferida à pessoa jurídica em casos atualmente reconhecidos como ensejadores de dano “moral”.
Procura-se demonstrar, assim, que as diferentes acepções do dano moral presentes no ordenamento
jurídico brasileiro não são aplicáveis à pessoa jurídica.

            Contudo, a tutela das entidades jurídicas mostra-se imprescindível na medida em que também
são sujeitos de direito. Nesse sentido, ganha contorno uma outra categoria de dano: o dano institucional.
Este seria um novo instrumento de tutela adaptado à realidade de tais sujeitos de direito. 

            Em razão da ausência de previsão legal do instituto, trata-se, tão somente, de uma proposição
doutrinária. Assim sendo, o presente trabalho, além de apresentar este novo olhar, tem como escopo
analisar a maneira como a questão do dano moral às pessoas jurídicas vem sendo tratada, tanto pela
doutrina, quanto pela jurisprudência.

            Nesse sentido, de início, a pesquisa abordou as nuances da personalidade da pessoa jurídica,
salientando a necessidade de promoção de um tratamento diferenciado entre as pessoas jurídicas e
humanas.

Na segunda etapa do trabalho, procurou-se demarcar as diversas concepções do dano moral
que são aceitas hodiernamente no cenário jurídico brasileiro, bem como a incompatibilidade entre tais
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acepções e a pessoa jurídica.
Em um terceiro momento, a pesquisa se desenvolve na tentativa de delinear os principais

aspectos atinentes a uma nova categoria de dano, o institucional. Propõe-se, nessa toada, a construção
de um novo olhar da responsabilidade civil acerca dos danos que podem ser causados às pessoas
jurídicas.

 
A PESSOA JURÍDICA COMO SUJEITO DE DIREITO E OS DIREITOS DA
PERSONALIDADE

1.

 
                  Inquestionável é o fato de a pessoa jurídica, tal como a pessoa humana, poder reunir em
torno de si situações subjetivas. Destarte, vale dizer que não pretendemos identificar, nesta oportunidade,
qual das inúmeras teorias existentes sobre a personalidade da pessoa jurídica é a mais adequada[2].
Todavia, insta registrar que tal entidade pode ser titular de direitos e obrigações, pois é portadora de
personalidade, ainda que a tenha adquirido de maneira derivada [3].
                  O compartilhamento desta subjetividade entre a pessoa humana e a jurídica, a despeito dos
fundamentos totalmente diversos, tem suscitado identificações que nem sempre são oportunas. É o que
ocorre na seara dos direitos da personalidade, em cujo processo de formação a pessoa jurídica
notoriamente não tem qualquer participação[4]. Ainda assim, alguns doutrinadores insistem em
considerar a pessoa jurídica como titular dos direitos da personalidade[5].              

Os debates, que já existiam antes mesmo do advento do Código Civil de 2002, após a
publicação do novo diploma se tornaram ainda mais acalorados, uma vez que o novo artigo 52, sem
precedentes na lei civil de 1916, trouxe o seguinte enunciado: “Aplica-se às pessoas jurídicas, no que
couber, a proteção dos direitos da personalidade”.
                  As interpretações possíveis são múltiplas e daí surgem as inúmeras controvérsias.
Surpreendentemente, a ilação que se julga mais adequada neste caso é a literal. Isso porque, o legislador
não disse em nenhum momento que as pessoas jurídicas são titulares dos direitos da personalidade. Ele
tão somente permitiu que se aplicasse a proteção que é conferida à pessoa humana pelos direitos da
personalidade à pessoa jurídica, naquilo que fosse com ela compatível. Foi somente uma extensão da
técnica de tutela[6].
                  Mediante uma análise funcional e não estrutural, o jurista contemporâneo deve dirigir seus
olhares para as diferenças existentes entre os valores e princípios que informam dois sujeitos tão
diversos[7]. É preciso distinguir a personalidade subjetiva da pessoa humana, da personalidade objetiva
que tem a pessoa jurídica. Enquanto a primeira tem como respaldo a dignidade, a outra tem como
fundamento a capacidade de contrair direitos e obrigações através de uma construção jurídica[8].
                  De outra parte, corre-se o risco de se interpretar de forma ampla o art. 52, atribuindo-se
discricionariamente direitos da personalidade à pessoa jurídica, em desatenção ao perigo de superposição
de óticas totalmente distintas: o ter e o ser[9].
                  Ou seja, a relação direta entre os direitos da personalidade e a pessoa jurídica não se torna
possível na medida em que esta é uma universalidade criada, reconhecida pelo ordenamento jurídico
como potencial titular de direitos e obrigações, mas que não carrega em si a essência do ser, marcada
pela incindibilidade entre sujeito e objeto.
                  Nesse sentido, já se posicionou a doutrina civilista contemporânea por intermédio do
Enunciado 286, publicado na 4ª Jornada de Direito Civil, coordenada pelo Conselho de Justiça Federal
no STJ, que diz o seguinte: “Os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa
humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos”  [10].
                  A despeito das constatações e dos debates doutrinários que envolvem o tema, no que
concerne ao dano moral, a jurisprudência e parte da doutrina nacional continuam equiparando a pessoa
jurídica à pessoa humana, fazendo-se valer, para tanto, da súmula 227 do STJ, editada, diga-se de
passagem, em 1999. O texto do enunciado em questão é breve, sucinto e altamente criticável: “A pessoa
jurídica pode sofrer dano moral”.      
                  Dessa maneira, ao arrepio dos juristas mais antenados e preocupados com a sistematicidade
lógica do ordenamento, uma súmula anterior ao código civil de 2002 continua a ser invocada para
fundamentar decisões. A crítica não se exime somente à questão temporal, mas sim ao caráter sofrível do
texto e ao que ele significa ou pode significar.

Primeiramente, vale dizer que nos soa até irônica a afirmação segundo a qual a pessoa jurídica
pode “sofrer” dano moral. O “sofrer” pode significar ser atormentado, afligido por, tolerar, suportar, ser
vítima de, passar por, sentir dor física ou moral, padecer com paciência, etc.[11]. Ou seja, todos os
significados exigem um elemento anímico, obviamente ausente quando se trata de uma pessoa jurídica.
Portanto, não encontramos, dentre as várias acepções do verbo sofrer, qualquer significado que pudesse
ser ligado a um sujeito que não fosse humano.

Perpassando o entrave semântico inicial, é através da análise jurídica que surgem as questões
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mais complexas: sob qual perspectiva do dano moral pode-se fazer essa afirmação? Seria o dano moral
compreendido em seu aspecto subjetivo ou objetivo? Em quais circunstâncias?

Essas e outras questões serão analisadas no tópico seguinte.
     

AS ACEPÇÕES DO DANO MORAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 1.

                 
                  Após o advento da Constituição da República de 1988, a ressarcibilidade do dano moral no
sistema jurídico brasileiro passou a ser inquestionável ante a previsão legal estabelecida no art. 5º, incisos
V e X da Carta Magna[12].
                  Contudo, não contamos com a mesma certeza no que tange à concepção predominante
acerca do dano moral uma vez que, doutrinária e jurisprudencialmente, possuímos acepções em sentidos
diversos[13]. Para o sofrimento daqueles que prezam pela lógica, essa multiplicidade de aceitações é
motivo de algumas incoerências no plano judicial, porque ora se considera o dano moral sob um aspecto,
ora sob outro, conforme se mostre mais conveniente diante do caso concreto.
                  Sob uma matriz subjetiva, uma das correntes existentes, seguindo a concepção inicial do
pretium doloris[14], considera o dano moral como dor, sofrimento, vexame, humilhação, ou seja, como
sentimentos que se diferem do mero aborrecimento normal em nosso cotidiano. Essa vertente é muito
criticada pela doutrina, embora possua aceitação jurisprudencial, por não garantir nenhum tipo de
segurança e por possibilitar a banalização do instituto. O sofrimento de uma pessoa, além de ser algo
extremamente subjetivo, é impossível de ser quantificado ou qualificado[15].
                  Considerando tais fragilidades, outra corrente doutrinária tratou o dano moral de forma mais
objetiva, alegando que este se consubstanciaria como decorrência da violação de um dos direitos da
personalidade, elencados a partir do art.11 do código civil de 2002.
                  De fato, esta concepção foi a que amplamente reuniu o maior número de adeptos, pois
conferiu maior segurança e praticidade ao processo de identificação do dano moral.
                  Contudo, também é passível de críticas na medida em que vincula o dano moral ao rol de
direitos da personalidade catalogados no código civil brasileiro. Sabe-se, porém, que os direitos da
personalidade possuem como cláusula geral a dignidade da pessoa humana, insculpida no art.1º, III da
nossa Constituição da República e, por isso, não se limitam aos dispositivos da legislação civil.
                  Além disso, a versão objetiva mostra-se vinculada ao paradigma da subsunção, método de
interpretação estrutural que, segundo os paradigmas do direito civil constitucional, deve ser
complementado por uma visão sistemática e funcional orientada pelos princípios constitucionais[16].
                  A interpretação acerca de quais direitos podem ser considerados afetos à personalidade
humana deve ser feita casuisticamente, tendo em conta a cláusula geral da dignidade da pessoa humana e
não um rol de direitos subjetivos, que sequer são estruturas perfeitamente adaptáveis às situações
subjetivas existenciais[17]. Estas últimas, inclusive, podem assumir vestes diversas conforme o caso
concreto: uma faculdade, um direito potestativo, um direito subjetivo, um estado de sujeição.  
                  Nesta perspectiva civil-constitucional, a corrente que melhor se amolda a tais ideais é a que
afirma ser o dano moral conseqüência da violação da cláusula geral da dignidade da pessoa humana tendo
em vista seus quatro substratos, quais sejam: a liberdade, a solidariedade, a igualdade e a integridade
psicofísica[18]. A pessoa humana deve ser protegida em primeiro lugar não somente quando é sujeito de
direito, mas diante de todos os casos, uma vez que é o valor fundamental do nosso ordenamento.
                  Diante do exposto até então, pode-se depreender que não há uma uniformidade de
tratamento do tema no nosso sistema. O passo seguinte é compreender que nenhuma das citadas
correntes se mostra adaptável à pessoa jurídica.
                 
2.1.            A incompatibilidade entre os tipos admissíveis de dano moral e a pessoa jurídica
 

Antes de qualquer consideração mais pormenorizada, é imperioso denotar que a previsão
constitucional acerca do dano moral se encontra no título II, que trata dos direitos e garantias
fundamentais, mais precisamente no capítulo I, referente aos direitos e deveres individuais e coletivos.

A localização topográfica, portanto, já nos indica que se trata de uma espécie de dano
aplicável às pessoas naturais, o que é corroborado pelo texto do caput do art. 5º, que diz: “Todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade (...)”.

Assim, por mais que a pessoa jurídica seja considerada um meio de realização do projeto de
vida das pessoas naturais, os princípios que a informam são diversos.
                  Tendo como norte os parâmetros da versão subjetiva do dano moral, se torna óbvia a
impossibilidade de aplicação da idéia em relação à pessoa jurídica, uma vez que essa não é capaz de
sentir dor, sofrimento e tampouco humilhação.
                  A despeito disso, é possível encontrar na jurisprudência exemplos de julgamentos proferidos

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2995



por um mesmo tribunal em que se considera a necessidade de alegação de sentimentos subjetivos como a
dor e a humilhação para fins de configuração do dano moral e, simultaneamente, aceita-se a idéia do
dano moral em relação à pessoa jurídica.  
                  O nosso Superior Tribunal de Justiça é o maior exemplo de tal incongruência, pois,
simultaneamente aplica a súmula 227[19] e prolata acórdãos como o que segue adiante:
 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO E DE FATURAS
COBRANDO ANUIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
I - Para se presumir o dano moral pela simples comprovação do ato ilícito, esse ato deve ser
objetivamente capaz de acarretar a dor, o sofrimento, a lesão aos sentimentos íntimos
juridicamente protegidos.
II - O envio de cartão de crédito não solicitado, conduta considerada pelo Código de Defesa do
Consumidor como prática abusiva (art. 39, III), adicionado aos incômodos decorrentes das providências
notoriamente dificultosas para o cancelamento cartão causam dano moral ao consumidor, mormente em
se tratando de pessoa de idade avançada, próxima dos cem anos de idade à época dos fatos,
circunstância que agrava o sofrimento moral. Recurso Especial não conhecido. REsp 1061500, Min.
Rel. SIDNEI BENETI , DJe 20/11/2008. (grifo do autor)
 

                       
                  Enfim, resta patente a incoerência de se adotar ora o entendimento do dano moral subjetivo e
permitir, ao mesmo tempo, o dano moral à pessoa jurídica[20].                  
                  De outra parte, a vertente objetiva é usada por boa parte da doutrina[21] para fundamentar o
dano moral em relação à pessoa jurídica. Defende-se a idéia de que a pessoa jurídica é titular do direito à
honra e por isso poderia obter indenização por dano moral, já que a honra é um dos direitos da
personalidade dispostos no código civil.
                  Para tanto, a doutrina faz uma distinção entre honra subjetiva, própria dos seres humanos, e
honra objetiva, extensível às pessoas jurídicas. A honra subjetiva seria equivalente à concepção da pessoa
sobre si mesma, ou seja, como ela se auto-avalia. Já a honra objetiva, estaria relacionada à maneira como
a sociedade enxerga determinada pessoa, ou melhor, à sua reputação junto ao seio social[22].
                  Vejamos um julgado do TJRS no qual a honra objetiva fora atribuída à pessoa jurídica para
fins de fundamentação do dano moral:

 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APARELHO CELULAR.
DEFEITO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AFRONTA À
HONRA OBJETIVA. Para admissão e fixação do pleito indenizatório por dano moral, era necessário
que a autora tivesse comprovado a extensão do dano e suas conseqüências, levando em conta todas as
peculiaridades da condição de ser pessoa jurídica, ou seja, os efeitos em sua honra objetiva. É
rechaçada qualquer hipótese de angústia, perturbação psicológica ou outra forma de sentimento
pessoal porque tais hipóteses caracterizam-se com a honra subjetiva que a pessoa jurídica não
possui. Não comprovando a autora o abalo a sua imagem ou a sua reputação, descabida a indenização
por danos morais. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70026629402, Nona Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 15/04/2009)

                 
                  Por mais que se reconheça o caráter pragmático desta acepção, por facilitar a solução de
inúmeras controvérsias judiciais, também se considera o dano moral analisado sob a perspectiva objetiva
inaplicável às pessoas jurídicas por várias razões.

Primeiramente porque acredita-se que os direitos da personalidade são peculiares às pessoas
humanas, no mesmo sentido do supracitado enunciado 286 publicado na III Jornada de Direito Civil.
Assim, questiona-se o próprio sentido de uma suposta honra objetiva afeta à pessoa jurídica[23]. Além
disso, atribui-se um caráter forçoso a esta interpretação, uma vez que o fundamento de proteção da
pessoa jurídica deveria ser outro que não um direito da personalidade, justamente porque são pessoas
tuteladas por valores e princípios diversos. Não pode-se esquecer ainda, que a pessoa jurídica possui a
personalidade tão somente no sentido de titularidade fictícia de direitos e obrigações e não no aspecto
valorativo de conjunto de atributos da pessoa humana.

                  Enquanto a pessoa humana possui como fundamento imediato a tutela da sua dignidade, a
pessoa jurídica encontra respaldo legal justamente por ser um meio de promoção do desenvolvimento da
vida dos seres humanos. Portanto, seu fundamento de tutela possui um caráter subsidiário em relação à
pessoa humana[24].
                  A última concepção acerca do dano moral, por sua vez, assim como a primeira, o torna
totalmente inaplicável à pessoa jurídica. Isso porque, a dignidade tutelada pelo ordenamento é da pessoa
humana, não sendo extensível à pessoa jurídica. A professora Maria Celina complementa esse
posicionamento em passagem de sua obra que merece destaque[25]:
 

As pessoas jurídicas poderão sofrer danos não-patrimoniais quando, por exemplo, a instituição
não visar lucro ou quando estiver sendo atacada em aspectos não-avaliáveis, direta e
imediatamente, em dinheiro; mas se tratará, talvez, de um “dano institucional” – conceito a ser
ainda devidamente delineado – o qual se distinguirá do dano moral em razão da necessidade de uma
comprovação potencial do prejuízo, não se podendo aplicar a tese in re ipsa.  (grifo nosso)

 
                  Neste ínterim, é imperioso salientar dois pontos nodais no desenvolvimento do raciocínio:
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primeiramente, mediante uma análise geral, conclui-se que quaisquer das teorias que fundamentam o
dano moral se mostram insatisfatórias quando suscitada sua respectiva aplicação às pessoas jurídicas; em
um segundo momento, questiona-se a importância da diferenciação entre pessoas jurídicas com e sem
finalidade lucrativa na medida em que pode ensejar conseqüências diversas.
                  Portanto, pode-se resumir o atual panorama da seguinte maneira: uma corrente doutrinaria
defende a possibilidade de reconhecimento do dano moral em relação à pessoa jurídica sob o argumento
de que esta seria titular do direito à honra em sua modalidade objetiva e outra não admite tal
aplicabilidade sob argumentos diversos. Vejamos ambas as correntes mais detidamente.
 
2.2.             Corrente que admite a aplicação do dano moral à pessoa jurídica
                 

Mesmo aqueles que admitem a existência da honra objetiva das pessoas jurídicas, possuem
divergências em relação ao modo de reconhecimento do dano moral[26].

                  No próprio STJ, em interstício menor de três meses, encontramos dois julgados em sentidos
diversos. No primeiro[27], a ministra relatora admite a tese do in re ipsa em relação à pessoa jurídica e
no segundo[28], a mesma ministra, dispôs, inclusive, critérios de aferição do dano moral em relação à
pessoa jurídica, dentre os quais destacou: o nível cultural do causador do dano; a condição
socioeconômica do ofensor e do ofendido; a intensidade do dolo.
                  Ainda que não concordemos com a idéia do dano moral objetivo à pessoa jurídica,
acreditamos que a tese do in re ipsa é inaplicável a essas entidades jurídicas. Não é aceitável presumir um
dano em relação a esse tipo de sujeito, entendimento já consolidado pelo enunciado 189 do CJF, segundo
o qual: ”Na responsabilidade civil por dano moral causado à pessoa jurídica, o fato lesivo, como dano
eventual, deve ser devidamente demonstrado”.
                   Ainda no que concerne à tese do in re ipsa, a Professora Tereza Arruda Alvim suscita uma
outra questão interessante: seria possível padronizar os danos morais da pessoa jurídica?
                  Na opinião da autora a resposta mais sensata seria não, pois a aferição do dano em cada caso
concreto dependeria da prova de sua extensão e de suas conseqüências. Justifica sua posição fazendo um
paralelo entre o famoso caso da Escola de Base São Paulo, cujos professores-diretores foram acusados
injustamente de assédio sexual a crianças e a hipótese de denúncia de assédio sexual contra clientes de
uma pessoa jurídica que tem como objetivo social a fabricação de peças para motores de veículos.

No primeiro caso, a escola foi fechada, a despeito da comprovação da falsidade da denúncia.
No exemplo hipotético, contudo, a autora supõe que o resultado comercial da empresa não seria afetado
ao ponto de impedir o exercício das atividades previstas no contrato social

Ainda assim, a Teresa Wambier aponta a necessidade de resolver certos casos que envolvam a
pessoa jurídica por presunções[29]:

 
“É relevante frisar-se que, apesar de o dano moral de pessoa jurídica não ser um dano in re ipsa, e poder
ter sua existência indicada pela presença de prejuízos de ordem material (que terão sido fruto da
reputação comprometida e eu poderão ser ressarcidos independentemente) não deve ser esta a última
forma por meio da qual possa ser demonstrado. Até mesmo porque pode haver casos como o de uma
entidade filantrópica de fins beneficentes, que, tendo sua reputação e seu prestígio abalados, não virá a
comprovar seu dano moral por meio de prejuízos propriamente ditos”.

                 
                  Com a devida vênia, não acreditamos ser esse o melhor entendimento. Ao longo da presente
pesquisa salientou-se a necessidade de reestruração dos instrumentos de tutela da pessoa jurídica.
Defender a aplicação do in re ipsa nos casos de difícil liquidação de danos é confundir os problemas. Ou
seja, a liquidação é passível de ser resolvida por arbitramento e não por presunção.  O ponto crucial,
consoante veremos a seguir, é decidir quais são os casos passíveis de arbitramento.
 
2.3.            Corrente que não admite a tese do dano moral à pessoa jurídica

 
                  Passemos, agora, a considerar os argumentos da vertente contrária. Esta também se
subdivide na medida em que parte da doutrina vem admitindo o dano extrapatrimonial em relação às
pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa.
                  De maneira geral defende-se a total inaplicabilidade do dano moral às pessoas jurídicas[30]
em razão das imprecisões técnicas mencionadas ao longo do trabalho e também por dois outros tipos de
argumento: que os danos não-patrimoniais eventualmente causados teriam como titularidade os sócios e
acionistas da pessoa jurídica e não a entidade em si; que esta construção seria uma solução de política-
legislativa para possibilitar a quantificação de danos que, na verdade, são patrimoniais, mas de difícil
liquidação[31].
                  De outra parte, suscita-se a possibilidade de configuração de dano extrapatrimonial tão
somente em situação que envolva pessoa jurídica sem finalidade lucrativa, isto é, associações, fundações.
É o que argumentou a professora Maria Celina na passagem anteriormente citada, sob a denominação de
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dano institucional, apesar da ressalva feita acerca do não delineamento do conceito.
                  Cumpre registrar que o professor Marcos Catalan, na esteira daquilo que foi inicialmente
defendido pela professora Maria Celina Bodin de Moraes, ao admitir a tese do dano extrapatrimonial em
relação às pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa sob a denominação de dano institucional,
complementou a questão assegurando que em tais casos, o fundamento estaria no próprio parágrafo
único do art. 953 do Código Civil, que dispõe:

 
Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas
resulte ao ofendido.
Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar,
eqüitativamente, o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso. (grifo
nosso)
 

                  Assim, propõe o autor que a dificuldade de liquidação seja resolvida por intermédio do
dispositivo em questão. Não nos parece uma má idéia, mas ainda assim persistiríamos junto ao paradigma
do dano moral, construção que comprovadamente não se adapta à realidade da pessoa jurídica. Por isso,
insistimos na efetivação dos contornos de uma nova categoria de dano.

Delinear o conceito de dano institucional. É justamente esta árdua tarefa que nos propusemos
a cumprir, ou pelo menos tentar cumprir, no presente trabalho. Nesse sentido, surgem algumas questões
basilares: seria o dano institucional somente cabível em relação às pessoas jurídicas sem finalidade
lucrativa? Sob qual argumento poderíamos fundamentá-lo, ante a falta de previsão legal? Em quais
circunstâncias ele seria identificado? Quais seriam os critérios de reparação? E qual a forma de
liquidação[32]?

 
O DANO INSTITUCIONAL: UMA NOVA CATEGORIA?1.

                 
                  Diante do exposto até então, certa é a necessidade de tratarmos a pessoa jurídica como um
sujeito de direito com características peculiares, dissociando seu arcabouço jurídico daquele estabelecido
para a tutela das pessoas humanas. Por isso e para isso, algumas alterações precisam ser feitas, sendo o
dano institucional uma das propostas[33].
                  Sugere-se, nesta toada, não só uma nova categoria de dano que seja apta a tutelar este tipo
de sujeito, mas sim uma reestruturação dos próprios fundamentos materiais da tutela. Ao invés da honra,
notoriamente reconhecido como um direito da personalidade, preferimos considerar a pessoa jurídica
como titular de um direito à identidade institucional[34].
                 
3.1.             A identidade institucional

 
Numa clara alusão ao direito à identidade pessoal, reconhecido autonomamente como um dos

direitos da personalidade no direito italiano, pretendemos aqui defender, ainda que não amparados por
nenhum dispositivo legal expresso, a existência do direito à identidade institucional, titularizado pelas
pessoas jurídicas.

No sistema jurídico italiano, a identidade pessoal foi fruto de uma construção dos tribunais
para designar uma fórmula sintética capaz de “destacar a pessoa globalmente considerada, de seus
elementos características e manifestações, isto é, para expressar a concreta personalidade individual que
veio se consolidando na vida social”[35]. Afirma-se ser um direito autônomo, pois se diferencia do nome
na medida em que não se limita a identificar o sujeito nominalmente perante a sociedade, da mesma forma
em que se distingue na imagem, por não se restringir à identificação da fisionomia pessoal[36].
                  Nesse sentido global, a identidade institucional seria, pois, o direito de a pessoa jurídica ser
reconhecida perante a sociedade de acordo com a atividade profissional que desempenha. Ou seja, se
consubstanciaria na reputação que aquele sujeito de direito estabeleceu junto à sociedade a partir de seu
trabalho, do seu exercício, que é o que de fato caracteriza uma pessoa jurídica. Esta, por possuir uma
personalidade derivada, isto é, criada pelo ordenamento jurídico, vai ser identificada socialmente não só
pelo seu registro formal, mas principalmente pela atividade que desempenha.
                  Nesse sentido, julgamos que o fundamento deste direito estaria estabelecido no próprio art.
46 do código civil, que dispõe os requisitos exigíveis para a validade do registro da pessoa jurídica. O
inciso I, por exemplo, estabelece que o registro deva declarar a denominação, os fins, a sede, o tempo de
duração e o fundo social, quando houver.
                  Interpretando-se o dispositivo em questão, resta patente que o código dispõe como uma das
condições da personalidade jurídica, o desenvolvimento de atividade lícita. A partir de uma interpretação
sistemática, confirmamos o mencionado sentido hermenêutico, uma vez que o art.115 da Lei de
Registros Públicos (Lei n° 6.015/73) proíbe que se registrem os atos constitutivos das pessoas jurídicas
“quando o seu objeto ou circunstâncias relevantes indiquem destino ou atividades ilícitos ou
contrários, nocivos ou perigosos ao bem público, à segurança do Estado e da coletividade, à ordem
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pública ou social, à moral e aos bons costumes”[37].  
                  Assim, considerando que para a pessoa jurídica ser reconhecida e adquirir personalidade ela
precisa realizar atividade estatalmente autorizada[38], a contrapartida deste dever é clara: o direito de ser
reconhecida pelo trabalho que desempenha, de manter intactas a licitude e a idoneidade que caracterizam
sua atividade.[39].
                  Por isso não vislumbramos, neste aspecto, a necessidade de distinguirmos as pessoas jurídicas
que possuem um escopo lucrativo daquelas que não o possuem, pois consideramos que ambas são
titulares do direito à identidade institucional, não havendo razão de ser para qualquer classificação neste
ínterim.
                  Somente dizer que o dano institucional seria decorrência direta da violação do direito à
identidade institucional seria, contudo, uma análise superficial da questão. Em outras palavras, sugerir
que o direito merecedor de tutela fosse a identidade institucional e não a honra objetiva seria uma
proposta de alteração de teor meramente terminológico.
                  A questão se aprofunda na medida em que identificamos as circunstâncias que poderiam
ensejar um dano institucional. Neste aspecto, a divisão clássica entre danos materiais e morais e os
conceitos a ela atinentes, já questionável, embora perfeitamente aplicável, em relação a pessoa humana,
não possui, na nossa concepção, a mesma eficácia em relação à pessoa jurídica[40].
                  Como mencionamos alguns parágrafos acima, alguns doutrinadores, inclusive, rechaçam a
aplicação do dano moral à pessoa jurídica, sob a pecha de que os danos causados a essas entidades
teriam sempre uma conseqüência econômica, e seriam, portanto, seriam danos materiais. Nesse sentido, é
a opinião de Marcos Catalan[41]:

 
 (...) Se, por exemplo, o nome de certa pessoa jurídica foi utilizado indevidamente, fará ela jus à
reparação do prejuízo econômico suportado ou mesmo à contrapropaganda por parte de quem cometeu
o ilícito. Pode-se imaginar ainda as situações de abalo de crédito causado em razão de indevido
protesto, que segundo corrente majoritária configuraria o dano extrapatrimonial in re ipsa. Sustenta-se
aqui, uma vez mais no tocante a análise de eventual pretensão de pessoa jurídica, que como a própria
expressão afirma, ao ter seu crédito abalado certamente poderá ter sofrido dano patrimonial e este,
apenas este deverá ser ressarcido.Em tais situações, por exemplo, a empresa poderá deixar de comprar
mercadorias ou equipamentos por ter perdido financiamentos em razão do indevido protesto ou mesmo
pode ter sido excluída de processo licitatório, hipóteses em que as perdas e danos hão de ser
ressarcidas.

 
                  De fato, a maior parte dos danos causados à pessoa jurídica vão repercutir em sua esfera
econômica, o que nos leva a crer que são danos eminentemente patrimoniais.
                  Todavia, a existência de aspectos não patrimoniais que merecem tutela em relação à pessoa
jurídica é inegável. Tanto é verdade, que o art. 52 permitiu o empréstimo da técnica de tutela utilizada
para a proteção os direitos da personalidade. A identidade institucional, deste modo, reuniria sob uma
única matriz esses aspectos, pois seria argumento de proteção não só do nome, que já conta com a
proteção específica da lei de registros públicos e da lei de propriedade industrial, mas também da
reputação, e da imagem.
                  No que tange a esse aspecto, diferentemente da consideração que fizemos no que concerne à
existência da identidade institucional, julgamos ser importante a diferenciação perpetrada entre pessoas
jurídicas que possuem o intuito lucrativo daquelas que não o possuem.
                  Isso porque, em relação à segunda categoria fica mais fácil vislumbrarmos a existência dos
aspectos não patrimoniais que merecem tutela. Não que a primeira categoria não os possua, mas em
relação a ela, os aspectos patrimoniais são preponderantes e tendem a camuflar a existência das situações
de teor extrapatrimonial.
                  As pessoas sem finalidade lucrativa, tais como ONG’s, hospitais e colégios filantrópicos, são
exemplos bem palpáveis. Uma notícia que desabone a reputação de entidades deste tipo, levianamente
divulgada, a despeito de não ter conseqüências patrimoniais diretas, compromete a atividade de tal
organização junto à sociedade, fato ensejador de um dano institucional. A credibilidade da Ong poderá
ser comprometida, assim como a freqüência ao hospital e a matrícula junto à escola.
                  No tocante às empresas com finalidade lucrativa, notícias desabonadoras causam danos
patrimoniais diretos e indiretos, sendo difícil discerni-los.
                  Por isso, não acreditamos que a classificação entre danos patrimoniais e morais mereça cotejo
em relação às pessoas jurídicas, uma vez que foi construída em torno da pessoa humana e somente em
relação a ela demonstra validade e eficácia.
                  A pessoa jurídica, conforme afirmado anteriormente, é um sujeito de direito particular, que
possui paradigmas distintos da pessoa humana. Por isso, não podemos simplesmente reproduzir
discricionariamente as estruturas, conceitos e institutos construídos para tutelar a pessoa humana. Antes
disso, precisamos estudá-los sob uma perspectiva crítica e funcional.
                 
3.2.             Os danos institucionais, a classificação adequada e as hipóteses e critérios de

arbitramento.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2999



 
                  Julgamos, pois, mais adequado falar em danos institucionais às pessoas jurídicas. No que
concerne a esta terceira categoria, não haveria necessidade em se fazer uma divisão estanque entre danos
patrimoniais e extrapatrimoniais. Desta feita, os danos causados à pessoa jurídica seriam sempre
institucionais.
                  A diferenciação deveria ser feita em relação ao direito merecedor de tutela e ao meio de
quantificação do dano. No que tange à pessoa jurídica, as situações de caráter patrimonial são em maior
número e, portanto, não teríamos problemas de liquidação na maior parte dos casos. A dificuldade
surgiria tão somente em relação às situações que envolvessem aspectos extrapatrimoniais – nome,
identidade, reputação – cuja existência reafirmamos ao longo de todo o trabalho.
                  Quando o direito merecedor de tutela tivesse caráter misto ou eminentemente
extrapatrimonial, – o que seria mais fácil de identificar nas situações que envolvessem pessoas sem
finalidade lucrativa, mas que não deixaria de existir em relação às pessoas jurídicas com tal finalidade –
ainda que com conseqüências patrimoniais, seria admissível o arbitramento.
                  Ou seja, ainda que em relação às pessoas jurídicas com finalidade lucrativa seja difícil
vislumbrar a tutela de situações extrapatrimoniais, o fato é que nos danos institucionais, essa divisão não
seria estanque e nem precisaria ser. A única identificação necessária seria para fins de se permitir ou não
o arbitramento, o que seria aferível no caso concreto. Assim, nas situações em que o prejuízo econômico
fosse perfeitamente calculável, não haveria que se falar em arbitramento, o qual seria cabível somente em
relação àqueles danos de difícil liquidação, por envolver aspectos extrapatrimoniais.
                  É imperioso denotar, outrossim, que nosso ordenamento jurídico já tutela criminalmente os
aspectos extrapatrimoniais da pessoa jurídica por meio do art.195 da Lei 9.279/96, que regula os direitos
e obrigações relativos à propriedade industrial. O dispositivo em questão estabelece ser criminosa a
conduta de quem “publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente com o
fim de obter vantagem”. 
                  Considerando o exposto e valendo-nos mais uma vez do método de interpretação sistemática,
podemos depreender que a indenização por dano institucional, dentro da esfera cível, é cabível quando
qualquer pessoa, física ou jurídica, lesione uma pessoa jurídica, patrimonial ou extrapatrimonialmente.
                  Desta feita, se a contenda envolver duas pessoas jurídicas participantes do mesmo ramo de
atividade, isto é, que sejam entidades concorrentes, a tutela de seus aspectos extrapatrimoniais será
criminalmente efetivada a partir da aplicação da lei 9.279/96, em razão do critério da especialidade. Ou
seja, a tutela penal fará jus a fama de última ratio, sendo cabível somente nos casos caracterizados como
concorrência desleal.
                  Quanto aos critérios de aferição do dano institucional, quando o arbitramento se fizer
necessário em virtude do caráter extrapatrimonial ou misto do direito a ser tutelado no caso concreto,
julgamos ser perfeitamente possível a consideração de certos parâmetros que não consideramos
aplicáveis à tutela da pessoa humana, tais como: análise das condições econômicas da vítima e a
imposição de tetos indenizatórios. Aí residiria a vantagem em se diferenciar, no âmbito da
responsabilidade civil, a pessoa jurídica da pessoa humana[42].     
                 

CONCLUSÃO1.

 
As questões suscitadas ao longo desse trabalho, ao apimentarem ainda mais o debate em

torno do tema, contribuem para reforçar o papel conferido à doutrina pelo nosso sistema jurídico:
fornecer subsídios para que os magistrados possam fundamentar de maneira convincente e democrática
suas decisões. Façamos, agora, um apanhado dos principais pontos de chegada, ou de partida desta
estrada:

1.      O fomento de novas idéias contribui para que se deixe de lado todo arsenal teórico
erroneamente utilizado. Por isso, buscou-se demarcar os distanciamentos mais marcantes
entre a pessoa jurídica e a pessoa humana, residindo o principal deles nos princípios
informadores de ambos os sujeitos e nos sentidos distintos de suas respectivas
personalidades.

2.      O esboço do atual panorama de reconhecimento e aplicação do dano moral nos impõe a
presença de três principais correntes: a subjetiva, a objetiva e a que se fundamenta na
cláusula geral de dignidade da pessoa humana.

3.      Quaisquer das fundamentações utilizadas para embasar o dano moral causado à pessoa
humana não se mostraram adaptáveis às pessoas jurídicas, não só pelos fatores salientados
no primeiro item, mas também pelos entraves técnicos citados ao longo da pesquisa.

4.      Foram pontuadas as linhas de pensamento existentes no cenário doutrinário e
jurisprudencial sobre o tema, mas chegou-se a conclusão que algumas arestas precisavam
de reparo, ante a inegável necessidade de construção de um conceito próprio à pessoa
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jurídica.
5.       Delineou-se, pois, o dano institucional, que seria a forma de proteção da identidade

institucional, da qual toda pessoa jurídica é portadora.
6.      Nesse sentido, quaisquer dos danos causados à pessoa jurídica, seriam institucionais,

sendo importante distinguir, no caso concreto, tão somente a situação jurídica merecedora
de tutela, simplesmente para permitir ou não o arbitramento. Ou seja, a diferença residiria
no modo de aferição do quantum indenizatório, a depender da natureza patrimonial,
extrapatrimonial ou mista da situação subjetiva merecedora de proteção.

7.      Ratificou-se, pois, a necessidade de tutela dos aspectos extrapatrimoniais da pessoa
jurídica – com ou sem finalidade lucrativa – , reservando à categoria de crime de
concorrência desleal aqueles casos praticados entre pessoas do mesmo ramo de atividade.
 

Diante do exposto, pode-se afirmar que o dano institucional, como uma espécie de terceira
categoria de tutela especialmente criada para a proteção da pessoa jurídica, é o meio mais adequado para
tanto, pois não parte do pressuposto básico de diferenciação entre situações patrimoniais e existenciais.

Nesse sentido, sem a necessidade de uma divisão estanque, os danos causados às pessoas
jurídicas, ou melhor, os danos institucionais, seriam categorizados somente na hora de aferição do
quantum indenizatório. Assim, os danos calculáveis de pronto, por envolverem tão somente valores
patrimoniais das pessoas jurídicas, tais como bens corpóreos, não seriam passíveis de arbitramento. De
outra parte, os danos que envolvessem não só valores patrimoniais, mas também a identidade
institucional, globalmente considerada, seriam passíveis de arbitramento, especialmente naquelas zonas
cinzentas que o simples cálculo do que ganhou ou deixou de ganhar não consegue alcançar.
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Portanto não é possível aplicar por analogia, ou até mesmo de maneira direta, as situações existenciais que encontram
justificação no desenvolvimento da pessoa física às pessoas jurídicas” (O Direito Civil na Legalidade Constitucional. Rio de
Janeiro, Renovar, 2008, p.772). 
[8] A consideração destes dois aspectos da personalidade foi muito bem delineada por TEPEDINO, Gustavo. “A tutela da
personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro”, in : Temas de Direito Civil, 4ª Ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2008, 
pp.27.
[9] “Na categoria do ser não existe dualidade entre direito e objeto, pois ambos representam o ser, e a titularidade é institucional,
orgânica”. PERLINGIEIRI, Pietro. Direito Civil na Legalidade Constitucional, cit.,p. 764. 
[10] Os enunciados publicados nas Jornadas de Direito Civil são proposições doutrinárias e não jurisprudenciais que possuem caráter
de orientação.
[11] Esses e outros sentidos do verbo sofrer se encontram no Novo dicionário Aurélio, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1975, p.1317.
[12] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; (...)
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação;
[13] A professora Maria Celina Bodin de Moraes resume bem essa dupla aceitação: “Modernamente cumpre distinguir entre danos
morais subjetivos e danos morais objetivos (...) tanto será dano moral reparável o efeito não-patrimonial de lesão a direito
subjetivo patrimonial (hipótese de dano moral subjetivo), quanto afronta a direito da personalidade (dano moral objetivo), sendo
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ambos os tipos admitidos no ordenamento jurídico brasileiro” (Danos à pessoa humana. Uma leitura civil constitucional dos danos
morais. Rio de janeiro: Renovar, 2003p. 157).
[14] Cf. in MORAES, Maria Celina Bodin de. Op cit.,145 e ss.
[15] Contundente é a crítica de MORAES, Maria Celina Bodin de: “Para além da “imoralidade” em se atribuir um valor
pecuniário a bens que não são “objeto”, mas sim “sujeito”, ou dele são parte integrante, as motivações para tal posicionamento
apresentavam uma aparência de substancialidade, a comecar pela dificuldade em se verificar a existência e a extensão do dano
sofrido. Como seria possível mensurar os sentimentos de alguém?” (Danos à pessoa humana. Uma leitura civil constitucional dos
danos morais. Rio de janeiro: Renovar, 2003p. 146).
 
[16] A respeito da insuficiência do método interpretativo da subsunção, pondera Tepedino: “É de se
abandonar, definitivamente, a noção da subsunção, como técnica binária, baseada em etapas sucessivas e
lógico-dedutivas, pela qual o intérprete primeiro qualifica para depois enquadrar o suporte fático na norma.
A norma jurídica é um posterius e não um prius, de tal modo que, do processo interpretativo, produz-se, a
um só tempo, a norma interpretada e o fato qualificado. O sistema jurídico assim concebido faz convergir a
atividade legislativa e interpretativa na aplicação do direito, que permanece aberto a todos os matizes
norteadores da vida em sociedade. Daí a imprescindibilidade da fundamentação das decisões e da
argumentação que as legitimam”. In: editorial da Revista Trimestral de Direito Civil, vol. 35. Rio de Janeiro,
Padma, 2008.

[17] Acerca da inaptidão da estrutura do direito subjetivo no que concerne à tutela das relações de cunho existencial vale conferir,
além das lições PERLINGIERI, Pietro (O Direito civil na legalidade constitucional), os ensinamentos de MORAES, Maria Celina
Bodin de, em “Ampliando os Direitos da Personalidade” in 20 anos da Constituição Cidadã de 1988: efetivação ou impasse
institucional, Organizador: Vieira, José Ribas. Rio de Janeiro, Forense, 2008. (p. 369-388). - Celina, concordando com Perlingieiri,
alega que a tutela da personalidade não pode ser fracionada em diversas fattispecies fechadas. A tutela deve ser concedida de forma
unitária, dado seu fundamento que é a unidade do valor da dignidade da pessoa. É facilmente constatável que a personalidade humana
não se realiza através de um sistema fixo de situação subjetiva – o direito subjetivo -, mas sim por meio de uma complexidade de
situações subjetivas...enfim qualquer acontecimento ou circunstância juridicamente relevante.
[18] Tal linha de pensamento é capitaneada pela Professora Maria Celina Bodin de Moraes que conta com muitos adeptos dentro da
escola do direito civil constitucional. Segundo a autora, “tal definição parece ser mais útil quando se trata de verificar, nas
concretas circunstâncias, a presença ou ausência do dano moral. De fato, não será toda e qualquer situação de sofrimento,
tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a
dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade a integridade psicofísica, a
liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito”. (Danos à pessoa humana. Uma
leitura civil constitucional dos danos morais. Rio de janeiro: Renovar, 2003p. 189).
[19] Exemplos de julgados em que o STJ aplicou a súmula 227: REsp 886284, DJ 18/12/2006 p. 399; REsp 564981, DJ 08/05/2006
p. 216; REsp 295130, DJ 04/04/2005 p. 298.
[20] A professora Maria Celina Bodin de Moraes aduziu muito bem a questão: “A propósito, não se pode deixar de assinalar a
enorme incongruência da jurisprudência nacional, seguida pela doutrina majoritária, no sentido, de um lado, de insistir que o
dano moral deve ser definido como dor, vexame, sofrimento, humilhação e, de outro lado, de defender a idéia de que as pessoas
jurídicas são passiveis de sofrer dano moral”. (Danos à pessoa humana. Uma leitura civil constitucional dos danos morais. Rio de
janeiro: Renovar, 2003, p.192.)
[21] Admitem o dano moral à pessoa jurídica: A. F. de ASSUMPÇÃO ALVES (A pessoa jurídica e os direitos da personalidade, Rio
de Janeiro, Renovar, 1998); Maria Helena Diniz (Código Civil Comentado); Sérgio Cavalieri.
[22] Nesse sentido vale colacionar trecho de decisão do Min. Ruy Rosado de Aguiar citado por DONEDA, Danilo: “Quando se trata
de pessoa jurídica, o tema da ofensa à honra propõe uma distinção inicial: a honra subjetiva, inerente à pessoa física, que esta no
psiquismo de cada um e pode ser ofendida com atos que atinjam sua dignidade (...)causadores de dor, humilhação, vexame; a
honra objetiva externa ao sujeito que consiste no respeito, admiração, apreço, consideração que os outros dispensam à pessoa (...)
A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra
subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros,
possível de ficar abalada por atos que afetem o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua”. (Da privacidade à proteção
de dados pessoais. Rio de Janeiro, Renovar, 2006, pp.56-57)
[23]  O Ministro aposentado do STJ, Eduardo Ribeiro, apesar de ser voz dissidente do tribunal, já teceu criticas ao referido conceito:
“O conceito de honra objetiva, opondo-se ao conceito de honra subjetiva, utilizado pela doutrina para justificar o deferimento do
dano moral em favor da pessoa juridica, com todo respeito, é apenas um artifício para o fim colimado. Em nenhuma hipótese, e é
um fato insuscetível de contestação, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Resp. 147702/MA).  
[24] Pablo Malheiros da Cunha Frota completa a diferenciação asseverando que os princípios que informam a pessoa jurídica “são o
da livre iniciativa e os gerais da ordem econômica (arts. 1º, IV, e 170 da CF/1988). O art. 5º, V e X, da CF/1988 está no capítulo dos
direitos individuais, exclusivo para as pessoas humanas.” (FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Danos Morais e a Pessoa Jurídica.
São Paulo, Editora Método, 2008, vol. 4 da Coleção Rubens Limongi França, p. 262).
[25]  Nesse sentido: MORAES, Maria Celina Bodin. Danos a pessoa humana Op. Cit., p.191.
[26] Neste sentido: Alexandre Ferreira de Assumpção Alves (A pessoa jurídica e os direitos da personalidade), Maria Helena Diniz,
Yussef Said Cahali (Dano Moral. 2 ed. rev., atual e ampl.; 3. tir. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p.395) , Sérgio
Cavalieri , Humberto Theodoro Júnior (In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo [Coord.]. Comentários ao novo Código Civil, p.49-52),
Flávio Tartuce (Direito Civil, v.2, p.318-320), Paulo Nalin (Responsabilidade Civil: descumprimento contratual e dano
extrapatrimonial, p. 108-110 e 115), Paulo Luiz Neto Lôbo .
[27] (RESP 1059663/MS; DJe 17/12/2008, MIn. Rel. Nancy Andrighi)
[28] (REsp 883630/RS; DJe18/02/2009; Min. Rel. Nancy Andrighi)
[29] WAMBIER, Teresa Celina de Arruda Alvim; WAMBIER, Luiz Rodrigues. A prova do dano moral da pessoa jurídica. In:
GEVAERD, Jair; TONIN, Marta Marília. (Org.). Direito empresarial e cidadania: questões contemporâneas. Curitiba, 2004, p. 281-
286.
[30] Dentre os doutrinadores que rechaçam a idéia do dano moral à pessoa jurídica podemos citar: Gustavo Tepedino (A pessoa
jurídica e os direitos da personalidade, p. 560, in Temas de Direito Civil, Rio de Janeiro: Renovar, 2004), Danilo Doneda (Os direitos
da personalidade no novo Código Civil, p. 56) Marcos Catalan (Dos danos extrapatrimoniais causados à pessoa jurídica à luz do
Enunciado 189 da Justiça Federal).
[31] “Trata-se de erro de perspectiva, como acima mencionado, engendrado no afã de assegurar o ressarcimento em hipóteses de
danos materiais de difícil liquidação (...)”. (TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de,
Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República, vol. I, 2ª Ed., Rio de Janeiro: Renovar, p. 132-135). 
[32] As três ultimas questões são referentes aos aspectos considerados, pela Professora Maria Celina Bodin de Moraes, como
majoritariamente distintivos entre as espécies de dano moral e patrimonial. Seguimos a mesma linha de diferenciação por considerá-la
eficaz e didática. Danos a Pessoa Humana, p.158.
[33] Além da Professora Maria Celina,  também aderiram à nomenclatura “dano institucional”: Gustavo Tepedino,  Marcos Catalan (
Dos danos extrapatrimoniais causados à pessoa jurídica à luz do enunciado 189 do Conselho da Justiça Federal. Palestra proferida na
I Jornada Paulista de Direito Civil, realizada nos dias 07 e 08 de outubro de 2005) e Nelson Rosenvald (Direito das Obrigações, p.
282-283). Dissemos nomenclatura porque como o conceito ainda não foi delineado, quase certa é a existência de divergência de
idéias entre os referidos autores.
[34] A expressão foi traçada em analogia ao direito a identidade pessoal, reconhecido no ordenamento jurídico italiano como um dos
direitos da personalidade e já invocado na doutrina brasileira como complemento/atributo do direito à imagem.
35 MORAES, Maria Celina Bodin de. Ampliando os direitos da personalidade. Cit., p. 12.
36 “Este novo direito da personalidade consubstanciou-se em um “direito de ser si mesmo” (diritto ad essere se stesso), entendido
como o respeito à imagem global da pessoa participante da vida em sociedade, com a aquisição de idéias e experiências pessoais, com
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as convicções ideológicas, religiosas, morais e sociais que distinguem a pessoa e, ao mesmo tempo, a qualificam.” MORAES, Maria
Celina Bodin de. Ampliando os direitos da personalidade. Cit., p. 13.
[37] TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin. Código Civil interpretado conforme a
Constituição da República – 2.ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p.125.
[38] Vale dizer, inclusive, que é possível a promoção de ação de dissolução de pessoa jurídica pelo Ministério Público, quando, sob
um ato constitutivo aparentemente legal, a pessoa jurídica agasalhar condutas antijurídicas após sua constituição( VENOSA, Silvio.
Direito Civil, p.75).
 
[40]  Em posição de crítica a essa divisão estanque entre os danos patrimoniais e extrapatrimoniais, em relação à pessoa humana,
coloca-se  Rose Melo Vencelau Meireles: “A discussão acerca de uma divisão estanque entre direitos patrimoniais e pessoais
ganha maior relevo devido ao fato de que também as situações patrimoniais são instrumentos de desenvolvimento da pessoa
humana, o que decorre da superior hierarquia das situações existenciais, alcançada devido ao art. 1º, III, da Constituição da
República. Afinal, mesmo as situações patrimoniais devem realizar o projeto constitucional de garantir a todos existência digna,
finalidade expressa da ordem econômica, prevista no art. 170, caput, da Constituição Federal. Sendo assim, não há relação
patrimonial completamente alheia ao atendimento de interesses existenciais”.  (MEIRELES, Rose Melo Vencelau. Autonomia
Privada e Dignidade Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 205). Na mesma obra, faz-se referência na página 205 à opinião de
Carlos Alberto Bittar: “A divisão entre situações existenciais e patrimoniais sem sempre é absoluta, pois algumas situações
existenciais também podem ter expressão pecuniária, conforme visto pelo item 1.3, e, conseqüentemente, não serão regidas pelo
princípio da gratuidade”.
[41] CATALAN, Marcos. Dos danos extrapatrimoniais causados à pessoa jurídica à luz do enunciado 189 do Conselho da Justiça
Federal. Palestra proferida na I Jornada Paulista de Direito Civil, realizada nos dias 07 e 08 de outubro de 2005.
[42] A última frase é de autoria da professora Maria Celina Bodin de Moraes ( Danos à pessoa humana, p. 191) ao finalizar passagem
em que defende justamente a aplicação de critérios deste tipo para o cálculo do dano institucional: “ assim, por exemplo, na
elaboração do dano institucional, nada impediria que se levasse em consideração as condições econômicas da vítima ou que se
pensassem em termos de aposição de teto indenizatórios, ou ainda que o delineamento dos lucros cessantes, nesse caso, fosse uma
categoria específica que teria por base a imagem institucional de que a empresa é (ou era) detentora”.
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O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DAS EMPRESAS E SUA APLICAÇÃO NO DIREITO
TRIBUTÁRIO

THE PRINCIPLE OF CONSERVATION OF BUSINESSES AND ITS APPLICATION IN TAX LAW

Patrícia Dantas Gaia

RESUMO
O presente estudo se propõe a analisar o princípio da preservação da empresa, introduzido pelo art. 47 da
Lei nº 11.101/05. O princípio da preservação da empresa ainda não teve seu valor reconhecido em outros
ramos do Direito, salvo o Direito Empresarial, apesar de seus efeitos irradiarem nas esferas privada e pública.
O princípio da preservação da empresa se presta a equilibrar diferenças havidas e solucionar crise
econômico-financeira da empresa, considerando o interesse da coletividade. Isto porque a empresa
representa um dos pilares da economia atual, sendo fonte produtora de riqueza, emprego, tributos, além de
promover a circulação de bens e mercadorias e ser o motor da livre concorrência. O estudo relativo ao
princípio da preservação da empresa se mostra necessário, pois ao entender sua estrutura, verifica-se a
possibilidade de sua aplicação nas demais áreas do Direito, em especial do Direito Tributário. Cabe ao
Direito promover o meio hábil de execução desse novo paradigma.
PALAVRAS-CHAVES: PRINCÍPIO, PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ESTADO, ECONOMIA, DIREITO TRIBUTÁRIO.

ABSTRACT
This study is dedicated to analyze the principle of preservation of businesses, introduced by the article 47 of
Law nº 11.101/05. The principle of preservation of businesses has not had its value recognized in other
branches of law other than Business Law, although its effects radiate in the private and public sectors. The
principle of preservation of businesses lends itself to resolve situations of economic and financial crisis of a
company, taking in consideration the interests of the community. This is because businesses represents one of
the pillars of the current economy, since they act as a source of wealth, employment, and taxes, also
promoting the circulation of goods and being the engine of free competition. The necessity of the study of
the principle of preservation of businesses from the perspective of law is proven when it is acknowledged
that there is the possibility of its application to many areas of law, especially the Tax Law. Furthermore, it is
a task of the law to promote the means of implementing this new paradigm.
KEYWORDS: PRINCIPLE, CONSERVATION OF BUSINESSES, FEDERAL CONSTITUTION,
STATE, ECONOMY, TAX LAW.

1. INTRODUÇÃO.

 

Pretende o presente trabalho fazer uma leitura do princípio da preservação das empresas, o qual será
analisado com apoio na teoria da empresa, na jurisprudência e na legislação nacional.

 

Tem como principais objetivos: interpretar a teoria, a jurisprudência e a legislação acerca do assunto e
apresentar o princípio como um princípio concretizante das funções econômica e social da empresa.

 

A exposição do tema será realizada primeiramente com fundamento na Constituição da República. Em
seguida, será exposta a forma do princípio de preservação das empresas no Código Civil.

 

Por fim, demonstrar-se-á como o princípio de preservação das empresas pode ser introjetado nas relações
tributárias, especialmente fisco-contribuinte, de forma a buscar a manutenção das atividades da empresas e
limitar o poder de tributar da Administração Pública.

 

O princípio de preservação das empresas possui um caráter privado de interesse individual, mas representa
muito mais do que isso, já que tem um caráter público de interesse social de proteger a atividade empresarial
frente às várias situações, incluídas não apenas às que se referem a direito falimentar, e sim às de qualquer
espécie, inclusive de Direito Tributário.

 

As inovações do Direito Empresarial não podem passar desapercebidas pelo Direito Tributário, razão pela
qual é preciso a inclusão de novos conceitos no ordenamento tributário, para que sejam compatíveis e
eficientes, na busca pela justiça fiscal. Assim sendo, é importante analisar se o princípio da preservação das
empresas pode interferir, de alguma forma, na tributação das empresas.

 

2. O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
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O desenvolvimento do Constitucionalismo no mundo ocidental propiciou que a Constituição deixasse de ser
um mero documento ordenatório da autuação do Estado, contendo também um programa político.

 

A Constituição, na verdade, consubstancia uma força normativa aberta, quer dizer, "o conjunto de valores,
princípios e praxes que constituem a visão ético-política essencial em torno do qual se agregam as forças
hegemônicas da comunidade"[1]. Estabelece princípios fundamentais, direitos e deveres à sociedade e aos
governantes.

 

No Brasil, a Constituição de 1988 representou um papel importante, já que consumou a transição entre um
Estado Ditatorial para um Estado Democrático de Direito.

           

A concretização da Constituição da República constitui-se no fator democrático, uma vez que a
materialização da norma no mundo dos fatos, por intermédio da aplicação dos princípios e valores contidos
no texto constitucional, é elemento integrante do Estado de Direito.

           

Enquanto os direitos fundamentais clássicos, inerentes à liberdade do cidadão frente ao Estado, se
consubstanciam em prestações negativas, os direitos fundamentais exigem prestações positivas[2], o que
demanda recursos do Estado.

           

Contudo, a escassez de recursos para efetivação dos direitos sociais dificulta a concretização da norma
constitucional. Surgem então novos métodos de visualizar a Constituição. É a tendência de
neoconstitucionalismo.

           

O neoconstitucionalismo significa uma nova cultura jurídica, com intuito de concretizar os direitos
fundamentais. Deve existir uma Constituição real, emancipadora, que permita assegurar um projeto político
transformador e evolutivo, representativo das vontades coletivas, sem ofender o mínimo existencial da
minoria.

           

A efetivação dos direitos sociais pressupõe uma responsabilidade ativa do Estado, na realização de políticas
públicas que reclamam recursos. Entretanto, em se tratando do orçamento brasileiro, inexistem recursos para
realizar todas as políticas públicas. Dessa forma, a eficácia dos direitos fundamentais sociais também exige
uma política orçamentária pelo Executivo.

           

Desse modo, a eficácia dos direitos sociais não é um problema a ser resolvido apenas por juristas e filósofos,
mas também por políticos. Assim, de acordo com Zygmunt Bauman, a política desacreditada pelos
indivíduos em razão da consolidação do discurso neoliberal - deve ser retomada e vivenciada pela sociedade,
para que possa "alcançar uma sociedade na qual os 'indivíduos reconheçam sua autonomia junto com os
laços de solidariedade que os unem'"[3].

           

Ressalte-se, já adentrando no tema do trabalho, que a atividade empresarial resulta em empregos, tributos e
riquezas, contribuindo, pois, diretamente para o desenvolvimento da sociedade, motivo pelo qual possui
papel de fundamental importância na concretização dos direitos sociais e para o resgate do indivíduo como
sujeito concreto de direitos.

 

A Constituição da República se preocupou no sentido de que o exercício da atividade econômica não
prejudicasse os direitos fundamentais, e sim os auxiliasse.

 

Ela instaurou um novo cenário jurídico cuja ordem econômica é fundada não só na dignidade da pessoa
humana, mas também na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano (artigo 1º c/c artigo 170, ambos
da Constituição da República de 1988[4]), o que destaca a importância da preservação da empresa (princípio
constitucional).

           

A ordem econômica brasileira defende a livre iniciativa e a valorização do trabalho humano, para que
auxiliem na proteção da dignidade da pessoa humana.
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Dessa forma, a proteção dos direitos humanos não se constitui em dever exclusivo do Estado, mas também
obrigação dos empresários e demais sujeitos que atuam no mercado.

 

Pode se dizer que o princípio da preservação da empresa encontra-se sim na Constituição da República,
ainda que implícito, sob pena de não atingir os objetivos pretendidos, dentre os quais, aqueles do art. 3º da
Constituição da República de 1988.

 

Pois bem. Na busca da concretização da livre-iniciativa, desde que valorizado o trabalho humano, a
Constituição da República elege com princípios de ordem econômica a função social da propriedade, a livre
concorrência e a busca do pleno emprego.

 

Não há como se falar em busca do pleno emprego, sem propiciar a preservação da empresa.

 

O exercício da atividade empresarial é fonte de riquezas, tributos, empregos. Dessa forma, sem a preservação
da empresa, inexiste o emprego.

 

Mas a preservação da empresa como princípio constitucional, não deriva apenas do princípio da busca do
pleno emprego. Também da função social da propriedade, que não admite a extinção de empresas
produtivas, sob pena de não atender aos interesses coletivos, mas tão-somente aos individuais dos seus
titulares.

 

3. EVOLUÇÃO DO DIREITO COMERCIAL PARA O EMPRESARIAL E O PRINCÍPIO DA
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

 

O desenvolvimento e a aceitação do princípio da preservação da empresa têm ampla explicação histórica e
se justifica pela própria evolução do Direito, pois este passa a enxergar a empresa não somente sob o ângulo
do empresário, mas da própria instituição empresa, geradora de frutos sociais. Senão vejamos.

 

Como se sabe, na fase primitiva da sociedade, o comércio caracterizava-se pela permuta dos produtos do
trabalho individual efetuada diretamente de produtor a consumidor, em movimento equivalente denominado
"economia de troca".

 

O surgimento da moeda trouxe a realidade da denominada economia de mercado. O produtor já não mais
produz para a troca, mas sim para colocar à disposição do mercado seu produto, recebendo em troca moeda
para reinvestir em sua atividade produtiva ou aplicar em seu patrimônio pessoal.

 

Neste ambiente, em Roma, os comerciantes se uniram através de organizações de classe-colégios[5]. Em
verdade, o Direito Comercial surge como um "Direito dos Comerciantes". Tais corporações cresceram,
ganharam em organização e autonomia, com repercussão por toda Europa Ocidental. Essa fase inicia a
solidificação do Direito Comercial, já que era necessária a regulamentação de normas e regras que
assegurassem as relações comerciais, por isso, foi criado o Juízo Consular.

Foi um período precisamente subjetivista do direito comercial, a favor do comerciante.

 

Em seguida, com a evolução das relações comerciais, a grandiosidade da organização capitalista e o
crescimento das atividades econômicas, no século XIX, a empresa passa a ser conceituada como uma
organização dos fatores da produção, para criação e distribuição de bens e serviços para a sociedade.

 

Marco indiscutível nesta fase - modernização do conceito de empresa - foi o Código Comercial Alemão de
1897 que restabeleceu e atualizou o caráter subjetivista dos atos de comércio. O artigo 343 define: atos de
comércio são todos os atos de um comerciante que sejam relativos a sua atividade comercial. Verifica-se
que o ato de comércio somente é valorado quando se refere à exploração de uma empresa, desaparecendo o
ato isolado do empresário, e surgindo a empresa - entende-se: Direito Comercial passa a ser Direito das
empresas.[6]
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No Brasil não foi diferente.  O Código Comercial de 1850 sofreu muita influência da teoria dos atos de
comércio. Estabeleceu-se a relação de atividades que eram consideradas de mercancia: a) compra e venda de
bens móveis ou semoventes, no atacado ou varejo, para revenda ou aluguel; b) indústria; c) bancos; d)
logística; e) espetáculos públicos; f) seguros; g) armação e expedição de navios. Enfim, independentemente
de ser ato de comércio propriamente dito (agregou-se a indústria, v.g.) a classificação se deu tendo como
núcleo a circulação (mercancia), como dito.

 

O desenvolvimento econômico e social brasileiro, durante o século XX, representou uma revolução nas
idéias comerciais no país. Aquela idéia patriarcal, rural, foi superada pelo capitalismo ocidental, em conjunto
com as propostas socialistas no oriente, que repercutiu nas relações trabalhistas. Com isso, foi adotada uma
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e as obrigações trabalhistas foram reconhecidas e regulamentadas
de forma diversa às obrigações civis.

 

A ideologia capitalista vai ganhando os setores da sociedade. Os atos jurídicos comerciais passam a ser
praticados por todos: emissão de títulos de crédito, organização de sociedades comerciais, elaboração de
contratos mercantis, com regras específicas, dentre outros.

 

A teoria dos atos comércio se tornou defasada em face da realidade do Direito Comercial. Após a adoção da
Teoria da Empresa pelo Projeto de Código Civil de 1975, se dedicam os comercialistas ao seu estudo.

 

O Direito de Empresa tem seu ápice evolucional em 2002, quando o Novo Código Civil (Lei nº 10.406)
revoga a primeira parte do Código Comercial. Em seu lugar, o Novo Código Civil trouxe nos artigos 966 a
1.195 as novas regras que regulam o Direito de Empresa.

 

Uma das grandes novidades do Novo Código Civil, introduzido pela Lei nº 10.406/2002, foi a unificação dos
Direitos Civil e Comercial, substituindo o conceito de comerciante pelo de empresário, figura central da
empresa.

 

Assim, a empresa, até então esquecida no Direito Comercial brasileiro, ganha cidadania no novo
ordenamento. A questão é assim tratada por Rachel Stajn:

 

Empresários são propulsores da atividade econômica, são os agentes que organizam a produção. A
intermediação, origem do direito comercial, não é mais importante por si; interessa a intermediação vinculada
à produção em massa, a produção para mercados, a intermediação em mercados, com o que é formada uma
teia de relações contratuais, negócios dos mais variados tipos. A dependência recíproca entre agentes
econômicos torna o planejamento especial, dando-lhe perfil menos competitivo do que há alguns anos. Não
que a concorrência tenha desaparecido, mas há uma rotina associativa entre unidades produtivas que aparece
fora do tradicional esquema para facilitar o exercício da atividade em regime de especialização e cooperação
de longo prazo. Não há necessidade de ter um único centro de imputação da atividade, que se exerce ao
longo da cadeia produtiva.[7]

 

Com efeito, para definir empresa, deve-se considerar três pilares: assunção do risco da organização, a
economicidade da atividade e sua produtividade, nos dizeres de Buonocore.[8] Organização é o elemento
central, que coordena os meios para atingir o resultado visado; economicidade tem relação com o objetivo de
lucro; produtividade tem a ver com a criação de bens ou serviços.

 

Mas a grande evolução do Direito de Empresa não está apenas na regra positivada e sim nos princípios que
ganharam mais força valorativa: a empresa não deveria mais funcionar como uma organização contratual,
onde prevalece - sempre e a qualquer preço - a vontade dos empresários/contratantes. A empresa, assim
como a propriedade, passa a ter necessariamente uma função social, um objetivo institucional. Portanto, a
preservação da empresa - e não necessariamente do empresário - significa preservação de empregos, de
receitas tributárias, enfim, de bem estar à sociedade. A empresa permanece com sua finalidade capitalista de
buscar os resultados financeiros, mas com a necessidade também de criar valor social.

 

Note-se, assim, a tendência trazida pelo Código Civil de 2002 de modernizar as relações privadas, buscando
a união e a solidariedade entre as pessoas envolvidas nos negócios empresariais, com o objetivo de
preservação das empresas e manutenção da sua função social, como produtora de utilidades sociais.
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O Código Civil de 2002 foi promulgado com o objetivo de superar o individualismo que norteava o Código
Civil de 1916 e, por conseqüência, ressaltar a necessidade de priorizar a dignidade do sujeito, tal como na
CR, baseado em três pilares: operabilidade, eticidade e  socialidade (conforme ressaltado por Miguel
Reale, que presidiu a Comissão elaboradora do Código de 2002).

 

- Eticidade: institui a confiança, colaboração, lealdade e boa-fé como linhas mestras do novo diploma legal,
como normas de conduta dos cidadãos, devendo, portanto, permear em todas as relações (artigos 113 e 422
do Código Civil). Busca-se a estabilidade social.

- Socialidade: exige a superação do individualismo do Código Civil de 1916. Funcionaliza os institutos da
propriedade e do contrato (artigos 421 e 2.035, § único, do Código Civil).

- Operabilidade: busca facilitar a interpretação e a aplicação do direito pelo seu operador; facilitar a
compreensão gramatical. Traz consigo o princípio da concretude (legislar para o indivíduo situado, e não em
abstrato).

 

O princípio da preservação da empresa impregna todo o Título II do Livro II do Direito da Empresa. É
conferir alguns dispositivos: Nesse sentido, dedicou o seu Livro II ao estudo do Direito de Empresa, já que a
empresa constitui a base da sociedade contemporânea, é fonte geradora de riquezas, empregos e tributos.

 

A grande evolução do Direito de Empresa foi a seguinte: a empresa não deveria mais funcionar como uma
organização contratual, onde prevalece - sempre e a qualquer preço - a vontade dos
empresários/contratantes. A empresa, assim como a propriedade, passa a ter necessariamente uma função
social, um objetivo institucional. Portanto, a preservação da empresa - e não necessariamente do empresário
- significa preservação de empregos, de receitas tributárias, enfim, de bem estar à sociedade. A empresa
permanece com sua finalidade capitalista de buscar os resultados financeiros, mas com a necessidade também
de criar valor social.

 

Note-se, assim, a tendência trazida pelo Código Civil de 2002 de modernizar as relações privadas, buscando
a união e a solidariedade entre as pessoas envolvidas nos negócios empresariais, com o objetivo de
preservação das empresas e manutenção da sua função social, como produtora de utilidades sociais[9].

 

Em seguida, a edição da nova Lei de Falências (Lei nº 11.101/2005), mostrou a preocupação e o enfoque de
possibilitar e dar continuidade à atividade empresarial.

 

Com efeito, a manutenção da empresa economicamente viável, capaz de gerar empregos, bens ou serviços,
tributos, foi defendida expressamente na lei, através do art. 47[10], que criou a ação de recuperação judicial
de empresas, consagrando o princípio de preservação das empresas.

 

Como se vê, há a separação do interesse do sócio e do interesse da sociedade, buscando preservar a
continuidade da produção, da arrecadação tributária e dos empregos gerados pela organização. Embora a
recuperação das empresas atenda aos interesses do sócio, a finalidade de sua instituição é sim manter a
empresa, em primeiro lugar, os empregados e, por fim, atender os interesses dos credores. É dizer: o fim da
empresa não prejudica somente o empresário, mas a toda comunidade que a cerca.

 

A empresa, cujos meios de produção são organizados e estruturados para atuação e intervenção no mercado,
com o objetivo de produção de riquezas, é determinada pela circulação de bens e serviços, apesar do que a
finalidade imediata seja a captação de lucro, beneficiando os sócios, e de forma mediata, os empregados,
fornecedores, consumidores, investidores e o próprio Estado.

 

Assim, a preservação da empresa, trazida por meio da ação de recuperação judicial, tem por fim não só a
proteção da fonte produtora, ou seja, a manutenção da atividade empresarial. Mas também a proteção de
toda a comunidade e Estado, que se beneficiam com a sua atividade.

Preservada a atividade da empresa e os trabalhadores, é possível satisfazer os interesses dos credores, do
Fisco e da comunidade, pela produção de riquezas, que resultam da função social da empresa[11].

 

Dessa forma, a Lei de Falências passa a focar na preservação da empresa e não na sua liquidação para
satisfazer as dívidas passadas; busca-se para recuperar a empresa, possibilitando a continuidade de suas
atividades, como unidade de produção de bens e serviços, para benefício da sociedade.
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4 O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E SUA APLICAÇÃO NO DIREITO
TRIBUTÁRIO.

 

A questão, a priori, é saber se tal princípio - preservação das empresas - pode ser aplicável somente na Lei
de Falências ou se trata de um valor que tangencia todo Direito de Empresa. Como vimos, ao que parece,
trata-se sim de um novo enfoque do Direito que regula as atividades empresariais: a empresa não tem mais
um compromisso exclusivo com o empresário, mas com toda a sociedade e durante toda a sua vida.

 

E o princípio se fez concreto no Direito com a expansão para outros ramos. É ver, por todos, no Direito
Ambiental o rigorismo com as condutas agressoras do meio ambiente pelas empresas; no Direito Societário a
preocupação com os sócios minoritários e com a transparência dos números financeiros (demonstrações
financeiras); no Direito do Trabalho a crescente preocupação em reduzir os salários fixos, substituindo-os
pela remuneração variável, onde se leva em conta os resultados (metas financeiras, ambientais, de
convivência, etc.) e o lucro.

 

A proteção da atividade empresarial - com seus postos de trabalho, sua planta geradora de riqueza e,
conseqüentemente a geração de impostos - deve ser encarada pelo Direito Tributário[12].

O princípio deve ser acionado durante a vida empresarial, de forma preventiva, incentivando o lucro,
proveniente da atividade produtiva, que consagra a função social da empresa - geradora de empregos e de
riquezas.

 

Conforme ensinamentos da Profa. Misabel Derzi, o Direito Tributário brasileiro pode ser banhado pelo
princípio de preservação das empresas através da aplicação mais efetiva do princípio da capacidade
contributiva (art. 145, § 1º, da CF) e vedação ao confisco (art. 150, IV, CF), durante o desempenho das
atividades da empresa[13].

 

O Direito Tributário deve ser provido por essa nova percepção acerca da empresa, que valoriza a
manutenção desta, especialmente pelo papel social que exerce institucionalmente na comunidade.

 

É certo que a mudança fundamental como a acima retratada no conceito de empresa e na sua função social
não poderia passar impune pelo Direito Tributário, por isso, mister estudar o objeto de estudo nas relações
tributárias, bem como os princípios e valores que regem este ramo do Direito

 

O princípio de preservação das empresas deve ser aplicável no decurso da atividade empresarial, de modo a
evitar a tributação desproporcional e inadequada à capacidade econômica da empresa. O princípio deve ser
acionado durante a vida empresarial, de forma preventiva, incentivando o lucro, proveniente da atividade
produtiva, que consagra a função social da empresa - geradora de empregos e de riquezas.

 

Consoante exposto anteriormente, a preservação da empresa é um princípio constitucional positivado e
disperso no texto da Constituição da República de 1988, consagrado no princípio fundamental do valor
social da livre iniciativa (artigo 1º, inc. IV) e como derivação direta da garantia do direito de propriedade
privada e sua imprescindível função social (artigo 5º, XXII e XXIII), expressamente conjugado no artigo
170, relativos aos fundamentos da ordem econômica.

 

O Direito Tributário brasileiro pode ser banhado pelo princípio de preservação das empresas através da
aplicação mais efetiva do princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da CR) e vedação ao confisco
(art. 150, IV, CR), durante o desempenho das atividades da empresas.

 

A expressão jurídica do princípio de preservação do poder de tributar deve ser entendida como norma
jurídica fundamental de limitação do poder de tributar.

 

Cabe, portanto, aos operadores do Direito Tributário aprofundarem a concretização material deste princípio
que possui força normativa vinculante e imediata em nosso Direito, na defesa das empresas contribuintes,
mesmo na esfera administrativa, inclusive através de medidas judiciais preventivas.
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É possível uma leitura do princípio da preservação das empresas pelos princípios já consagrados no Direito
Tributário como: segurança jurídica (boa-fé e confiança); proporcionalidade; legitimação do tributo;
tributação voltada para incentivo à produção; neutralidade na arrecadação tributária; proteção da
concorrência; exercício das garantias constitucionais.

 

Como se sabe, a carga fiscal brasileira, além de alta[14], está mal distribuída: há uma excessiva tributação
sobre o consumo[15], o que a torna de grande perversidade e alta concentração de renda.

 

O desafio, portanto, não é apenas (se possível) de redução da carga tributária, mas dar a ela mais qualidade,
seja com aprimoramento da tributação dos diretos (progressividade), seja no aprimoramento da tributação
dos indiretos (não-cumulatividade e seletividade).

Um dado assustador é que mais de 70% da carga tributária encontra-se concentrada nas grandes empresas
que, além de tudo, ainda arcam com um custo adicional de interpretação, aplicação, cálculo e recolhimento
do tributo.

 

Pois bem, Sacha Calmon expõe como os princípios devem ser utilizados, para garantir a justiça fiscal:

 

Como princípios abrangentes postos na Seção dos Princípios Gerais do Sistema Tributário inserto na
Constituição da República, alguma validez haverão de ter sob pena de faltar efetividade à Lei Maior.

Anote-se o seguinte:

A) os destinatários são os legisladores das três ordens de governo. Nesse sentido os princípios atuam
informando a discrição do legislador;

B) depois disso os princípios atuam para, condicionando o legislador, adequar a tributação obstando
incidências excessivas (princípio da razoabilidade) ou baseados em presunções e ficções (não-confisco),
preservando o mínimo vital e obrigando, nas minúcias, o sistema de impostos a respeitar as pessoas
(deduções necessárias no imposto de renda, créditos fiscais legítimos no ICMS e assim por diante). Servem
ainda para graduar a progressividade em nome da justiça e da igualdade.[16]

 

Com efeito, é necessário saber a maneira de aplicação dos princípios garantidores da tributação justa e eficaz,
visando à preservação da capacidade contributiva e, por conseqüência, para o presente estudo, das empresas.

 

A expressão jurídica do princípio de preservação do poder de tributar deve ser entendida como norma
jurídica fundamental de limitação do poder de tributar.

 

Cabe, portanto, aos operadores do Direito Tributário aprofundarem a concretização material deste princípio
que possui força normativa vinculante e imediata em nosso Direito, na defesa das empresas contribuintes,
mesmo na esfera administrativa, inclusive através de medidas judiciais preventivas.

 

5. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, COMO
NORMA DE DIREITO TRIBUTÁRIO.

 

Confira-se abaixo algumas hipóteses de aplicação do princípio da preservação da empresa nas relações
tributárias:

 

5.1. COBRANÇA DE IMPOSTO COM BASE EM PAUTAS FISCAIS, DISFARÇADA DE
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.

 

É inadmissível no nosso Direito a fixação das bases de cálculo do ICMS com apoio em pautas fiscais, porque
a base de cálculo, ainda que presumida na substituição tributária progressiva, é o valor da operação de que
decorrer a saída de mercadoria.

 

A pauta de valores só é admitida nos casos previstos no artigo 148 do Código Tributário Nacional, em que,
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mediante processo regular, seja arbitrada a base de cálculo, quando inidôneos os documentos e declarações
prestados pelo contribuinte

 

Entretanto, algumas legislações estaduais denominam, equivocadamente, de substituição tributária
progressiva, técnicas de cobrança com base em pautas fiscais, para legitimar um procedimento desde sempre
repelido.

 

A cobrança do ICMS, calculado com base em pautas fiscais, revela-se uma afronta ao princípio da
preservação da empresa, na medida em que onera a atividade empresarial em excesso, por representar uma
tributação tomando por base de cálculo valor diferente e além da operação realizada pela empresa.

 

O empresário terá sua atividade tributada de forma excessiva, já que por meio da adoção de pauta fiscal,
adotar-se-á para base de cálculo da exação, valor fixado de forma aleatória e injustificado, o que não condiz
com a realidade.

 

O artigo 8º da Lei Complementar nº 87/96 estabelece o regime de valor agregado para a determinação da
base de cálculo do ICMS no caso de substituição tributária progressiva. Na hipótese de pauta de valores,
como não há o valor real da mercadoria ou serviço, já que o fato gerador é antecipado e apenas presumido, o
dispositivo em tela determina o procedimento a ser adotado, assim resumido: quando o produto possuir
preço máximo de venda no varejo, fixado pela autoridade competente ou pelo fabricante, a base de cálculo
do ICMS antecipado será esse preço, sem nenhum outro acréscimo (IPI, frete etc); quando o produto não
for tabelado ou não possuir preço máximo de venda no varejo, a base de cálculo do ICMS antecipado é
determinada por meio de valor agregado. Sobre uma determinada base de partida, geralmente o valor da
operação anterior, é aplicado um percentual de agregação, previsto na legislação tributária, para se encontrar
a base de cálculo do ICMS antecipado.

 

Não há que se confundir a pauta fiscal com o arbitramento de valores previsto no art. 148 do CTN, que é
técnica de apuração de tributos. Também não se pode confundi-la com o regime de valor agregado
estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar nº 87/96, que é técnica adotada para a fixação da base de
cálculo do ICMS na sistemática de substituição tributária progressiva, levando em consideração dados
concretos de cada caso. Já a pauta fiscal é valor fixado prévia e aleatoriamente para a apuração da base de
cálculo do tributo.

 

A substituição tributária dá ao Estado um ganho de eficiência, na medida em que diminui o número de
contribuintes a serem fiscalizados. Tal vantagem não se verifica na cobrança de antecipação da cobrança de
imposto por fato gerador próprio, que é o caso das pautas fiscais, que tem por finalidade única a antecipação
de receitas em bases irrealistas e pretensamente definitivas.

 

O instituto da substituição tributária para frente deve estar em conformidade com os princípios
constitucionais, especialmente o princípio da capacidade contributiva, da legalidade e da isonomia, e do
próprio princípio da preservação da empresa. A base de cálculo é espelho do fato gerador que, por sua vez,
está dentro da norma de competência constitucional. Ultrapassados os limites deste fato gerador ou tributado
algo mais do que a própria operação, os Estados fogem da norma de competência.

 

É inconstitucional e ilegal a fixação de base de cálculo do ICMS por meio de pautas fiscais, uma vez que o
Direito Tributário não permite as presunções absolutas ou ferimento ao próprio pacto federativo, conforme
reiterada jurisprudência. Ainda por determinação constitucional, fere a Carta Maior a livre fixação da base de
cálculo por Estados.

 

5.2. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. DIREITO À ECONOMIA DE IMPOSTO.

 

O Código Tributário Nacional, no parágrafo único do art. 116, determina que "a autoridade administrativa
poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária."

 

A norma não proíbe a elisão ou o planejamento tributário, por si lícito, mas sim a simulação e a fraude
sempre ilícitas. Na elisão os meios são lícitos e o ato ou negócio jurídico é real, desencadeia efeitos próprios,
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não existe a ocorrência do fato gerador. Na elisão, o fato, ato ou negócio jurídico pressuposto na norma
simplesmente não acontece.

 

Em primeiro lugar é certo que o contribuinte tem o direito de procurar pagar menos tributos. É legítimo ao
contribuinte buscar meios para obter a economia de tributo, mediante planejamento tributário baseado em
atos lícitos, de regra anteriores à ocorrência do fato gerador.

 

A estruturação de negócios jurídicos de modo a arcar com menos tributação, utilizando-se de formas legais,
é prática corriqueira das empresas. O planejamento tributário é inclusive dever dos administradores de
sociedades anônimas, conforme previsão da Lei nº 6.404/76[17].

 

Dessa forma, a prévia organização das atividades empresariais com o objeto de pagar menos tributo -
planejamento tributário - é não apenas direito de todos como dever daqueles a quem foi confiada a
administração das sociedades anônimas.

 

Heleno Tôrres[18] definiu o instituto:

 

Com a expressão 'planejamento tributário' deve-se designar (...) a técnica de organização preventiva de
negócio, visando a uma legítima economia de tributos.

 

O planejamento empresarial, apresentado como uma forma de redução dos custos da atividade econômica é
direito do contribuinte, como manifestação do princípio da preservação da empresa, que não pode ser
reduzido por interpretações analógicas e presunções, não previstas em lei. 

 

O Direito Tributário somente sofrerá os reflexos da ilicitude ou antijuridicidade de atos, qualificados de
acordo com os critérios que lhes orienta o Direito Privado, especialmente o Direito Civil.

 

A lei tributária não proíbe a prática de certo contrato ou ato jurídico civil ou comercial. Ademais, o exercício
das liberdades do contribuinte, como o direito de se estabelecer, a livre iniciativa e a reorganização
empresarial dependem exatamente da coerência do sistema: se um ato ou negócio é nulo em face do Direito
Privado, será também nulo no campo do Direito Tributário.

 

Assim, é inadmissível que, por exemplo, ocorrendo incorporação ou cisão de empresas de forma lícita,
amplamente aceita no Direito Empresarial, tal ato sofra restrição no Direito Tributário pela fiscalização,
desconsiderando-o para fomentar sua arrecadação.

 

Ora, o princípio da preservação da empresa - especialmente no que se refere à graduação dos impostos - é a
versão, no campo tributário, do princípio da capacidade econômica de pagar impostos durante a vida
societária.

 

Nesse contexto, a busca da economia de imposto revela-se como um direito, inerente ao exercício da
atividade empresarial.

 

5.3. MULTAS ABUSIVAS E CONFISCATÓRIAS.

 

Se o contribuinte interpretou mal, calculou de forma equivocada, deixou de recolher ou mesmo descumpriu
alguma obrigação acessória estará sujeito às mais pesadas penalidades. A seguir alguns exemplos, apenas de
forma ilustrativa:

 

- No Estado de Minas Gerais, se o contribuinte deixou de emitir documento fiscal, mesmo que tenha
recolhido o tributo, agido de boa-fé ou não, sofre uma penalidade de uma multa denominada isolada de 40%
(quarenta por cento) sobre o valor da operação. Se não recolheu o tributo, além da multa isolada, terá que
pagar o tributo, acrescido de juros de mora (remuneração do capital) à base da taxa Selic e multa de
revalidação;

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3013



 

- Quando uma empresa deixa de apresentar uma declaração como a DCTF (Declaração de Contribuições e
Tributos Federais) ou a DIRF (Declaração de Imposto de Renda na Fonte), mesmo se recolhido todo o
tributo, é penalizado com uma multa de 2% sobre o valor de todos os impostos recolhidos no período.

 

No Direito Tributário a sanção deve ser objeto de lei, ou seja, a tipificação da conduta ilícita e a pena
aplicável devem constar de instrumento legislativo. Contudo, a presença da lei não bastou para coibir o
abuso de poder, pois a lei está aí, com diversas e incontáveis sanções abusivas e confiscatórias.

 

Cabe, portanto, verificar quais os limites quantitativos das multas fiscais (artigo 5º, LIV c/c artigo 150, IV,
ambos da Constituição da República de 1988)[19].

 

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são instrumentos de realização de princípios materiais
mais fluidos como a Justiça ou de princípios com maior concretude, como o princípio da preservação das
empresas.

 

O princípio da preservação das empresas pode ser tomado como um princípio que limita o poder (ou abuso
de poder) de tributar. Dessa forma, o princípio da preservação das empresas pode servir de instrumento ou
diretriz necessária para justificar a aplicação dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade na
aplicação das infrações fiscais, de forma a fixar os limites da penas conforme a infração do contribuinte.
Esses limites quantitativos e qualitativos das sanções fiscais devem ser fixados de forma a não inviabilizar a
atividade empresarial.

 

6. CONCLUSÃO.

 

O princípio da preservação da empresa foi elevado a princípio constitucional não escrito, norteador da ordem
econômica, sob pena de prejudicar a concretização de uma sociedade mais justa, livre e solidária.

 

O princípio da preservação da empresa é corolário da busca do pleno emprego e da função social da
propriedade.

 

A preservação da atividade empresarial, elevada à condição de princípio concretizante das funções
econômica e social da empresa, abrange tanto o interesse individual dos sócios e da sociedade empresária
quanto da coletividade.

 

A preservação da empresa possibilita o desenvolvimento de uma nova teoria, destinada à concretização dos
direitos fundamentais, efetivando o princípio da dignidade da pessoa humana, na busca de uma sociedade
mais justa e solidária.

 

O que se pretende com a defesa da preservação das empresas é que desempenhem uma postura ativa e
positiva no tocante à função e responsabilidade social e que suas obrigações coexistam com a dos Estados.

 

Neste diapasão, o Direito Tributário deve ser banhado pelo princípio da preservação da empresa, que se
manifesta como limitação ao poder de tributar, na medida em visa a uma melhor tributação da atividade
empresarial.
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(...)

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa."

"Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária."

 "Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
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I - soberania nacional;

II - propriedade privada;
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III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;
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tenham sua sede e administração no País.
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Parágrafo único. Nos trinta dias subseqüentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução
da sociedade."

"Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído
judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas
obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente."

"Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer:

I - o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade
em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado;

II - o consenso unânime dos sócios;

III - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado;

IV - a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias;

V - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar."

"Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da
metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa,
em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato
social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa."

 [10] "Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação de crise econômico-financeira
do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à
atividade econômica."

[11] GUIMARÃES, Maria Celeste Morais. Recuperação judicial de empresas e falência - ver., atual. e
ampl., p. 126.

[12] No "X" Congresso da Associação Brasileira de Direito Tributário, Douglas Yamashita expôs em sua
palestra que:

"É de interesse social fundamental a manutenção, a preservação da empresa, para três sujeitos em especial:
para o empregado, para o fornecedor e para o Estado.

(...)

Para o empregado, a relevância da empresa é enorme, afinal, a empresa é a fonte de emprego. Já falamos
sobre o princípio da busca do pleno emprego. Com efeito, o emprego é um instrumento de redução nas
desigualdades sociais, é o instrumento de efetivamente combate a insegurança. O emprego dá dignidade ao
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ser humano, combate a prostituição, combate a criminalidade... Desta feita, a relevância da empresa por si só
justificaria pela geração mínima de empregos. Há também os empregos indiretos, que são gerados pelos
fornecedores. E para o Estado, também é a atividade empresarial importante, pois, conforme dito
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[16] COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à Constituição de 1998. Rio de Janeiro: Forense,
2006.

[17] "Art. 153. O administrador da companhia deve empregar no exercício de suas funções, o cuidado e
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e
no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa."

[18] TÔRRES, Heleno. Direito Tributário Internacional: planejamento tributário e operações
transnacionais.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
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EMPRESA, ÉTICA EMPRESARIAL E CIDADANIA: NOVAS PERSPECTIVAS CONCEITUAIS

EMPRESA, ÉTICA EMPRESARIAL Y CIUDADANÍA: NUEVAS PERSPECTIVAS CONCEPTUÁIS

Oswaldo Pereira de lima junior

RESUMO
O presente texto tem por finalidade discutir as acepções contemporâneas de cidadania e ética empresarial. Para
tanto, fazemos uma comparação inicial entre o conceito de cidadania, usando-se sua acepção política original, para,
posteriormente, chegarmos até o momento atual de alargamento de seu conteúdo de modo a abranger também o
próprio sentido de dignidade da pessoa humana. Em seguimento, procuramos estabelecer um grupo de direitos,
cotejados dos respectivos deveres, que integram o termo cidadania na forma que devemos entendê-lo nos dias atuais,
tendo em vista a participação plena e irrestrita das pessoas nas benesses de viver em um Estado Democrático de
Direito. Em somatória, busca-se construir, igualmente, uma noção de ética aplicada às atividades empresariais com o
intento especial de ser a ligação entre a cidadania e a empresa.
PALAVRAS-CHAVES: Direito empresarial; Ética Empresarial; Teoria da empresa; Direitos fundamentais;
Cidadania.

RESUMEN
El objetivo de este texto es debatir los significados contemporáneos de ciudadanía y ética empresarial. Por tanto,
hacemos una comparación inicial entre el concepto de la ciudadanía, utilizando su original sentido político, para,
posteriormente, llegar hasta el momento actual de la ampliación de su contenido para abarcar también el sentido de la
dignidad de la persona humana. Posteriormente, destacamos un grupo de derechos, en comparación con sus
respectivos deberes, que incluyen el término ciudadanía en la forma en que hoy debemos entiende-lo con mira a la
participación plena y sin restricciones de las personas en los beneficios de vivir en un Estado Democrático de
Derecho. Además, buscamos crear también un concepto de ética aplicada a las actividades de los empresarios con la
intención de ser el vínculo entre la ciudadanía y la empresa.
PALAVRAS-CLAVE: Derecho empresarial; Ética Empresarial; Teoría de la empresa; Derechos fundamentales;
Ciudadanía.

 

Sumário: Introdução. 1. A empresa e seus fins econômicos. 2. Cidadania e direitos políticos. 3. Construindo um
novo paradigma de cidadania. 4. Direitos deveres e a ética. 5. Ética empresarial e cidadania. Conclusão. Referencias
Bibliográficas.

 

 

 

Introdução

 

Eis estudo que gira em torno da empresa, da ética empresarial e dos conceitos pretérito e contemporâneo de
cidadania, confrontando suas bases originais, calcadas nos direitos políticos, à atual reforçada pelas noções de
direitos civis e sociais e, primordialmente, pelo princípio da dignidade da pessoa humana.

Traçamos a real necessidade de arquitetura de um novo conceito de cidadania e, bem assim, procuramos inseri-lo no
atual contexto econômico e político por que passa a economia nacional, readaptando os conceitos de empresa - e sua
função social - e ética empresarial a esses preceitos modernos, ditados pelo princípio mor da dignidade da pessoa
humana.

A empresa como atividade motriz da Ordem Econômica nacional é divisada em ambos os seus objetivos: o
econômico, fixado tendo em vista à consecução máxima do lucro; e o social, regrado pela Constituição Federal que
lhe impõe uma função social (Constituição Federal, art. 170, II e III). Visando atender a esses objetivos, utilizamo-
nos de diversas obras que tratam de modo convencional o conceito e a abrangência da expressão cidadania e, a
seguir, buscamos em escritos mais recentes o que vem sendo debatido e proposto a respeito do alargamento dessa
concepção. Desta forma, estampamos nossas ideias naquilo que já está sedimentado acerca do assunto e, ao mesmo
tempo, travamos conhecimento com as inovações literárias que constroem um novo direito empresarial e uma nova
acepção de cidadania.

Resgatamos, assim, das obras de direito constitucional clássicas, como a de José Afonso da Silva e Celso Ribeiro
Bastos, a definição tradicional de cidadania, conceito esse reforçado pelos ensinamentos de Paulo Ferreira da Cunha
e do próprio Aristóteles, para, em momento seguinte, confrontá-la com a realidade teórica atual, mais larga, como
vemos nas preleções de Pablo Jiménez Serrano, Wyll Kymlicka e Norman Wayne. Destaque especial é dado à
importância de sua aplicação à atividade empresarial, como se denota do magistério de Arnoldo Wald.

Trabalhamos, pois, três temas de grande relevância à comunidade jurídica na atualidade que são a cidadania, a ética
empresarial e a empresa. Por meio do desfazimento das confusões que envolvem a acepção da palavra cidadania nos
dias presentes e da conscientização de seu novo significado, tentamos elucidar sua importância na construção de um
Estado cujas bases se voltam à irrestrita proteção da dignidade da pessoa humana e à valoração da empresa como elo
entre um e outro conceito.
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1.      A empresa e seus fins econômicos

 

Hoje em dia, ao falarmos de empresa e seus fins econômicos, precisamos tomar cuidado para não confundirmos a
empresa e sua função técnica e a empresa e sua função econômico-constitucional.  Uma coisa é assentir que a
empresa possui certo alvo preciso, em que pese sua razão de ser econômica, e esse alvo não pode ser outro que não
o lucro, o maior objetivo do empresário que se lança às mais ditosas e inditosas atividades empresariais. Outra
totalmente diversa é postular a respeito das funções que a ordem econômica constitucional impõe à empresa,
enquanto atividade privada de suma relevância ao desenvolvimento social e industrial do País: sua função social.

Trataremos, pois, de dois temas bem distintos, a função econômica pura da empresa e a sua função social. Cada qual
com suas características próprias, com objetivos diversos, usufruindo instrumentais e fins completamente opostos,
mas que, indubitavelmente, precisam ser conciliados.

A empresa é um fenômeno econômico, tem suas raízes na própria ciência econômica e, por questões práticas e, por
que não também, lógicas, teve esse seu conceito econômico trasladado também para o universo jurídico.

No direito empresarial brasileiro, não possui uma descrição direta de seu significado. De fato, optamos por adotar a
mesma solução do legislador italiano, que travou o conhecimento da empresa ao necessário conhecimento de seu
sujeito, o empresário. Assim é que o artigo 966 do Código Civil descreve o empresário por meio de sua atividade, o
que significa dizer que em apenas um artigo apôs tanto a definição de empresa como de empresário, da mesma forma
como faz o art. 2082 do Código Civil italiano[1]:

"É empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada com a finalidade de produzir ou de
trocar de bens ou de serviços". [...] E do artigo 2082 deduz-se que a empresa é atividade (série coordenada de atos);
e atividade caracterizada tanto por um objetivo específico (troca de ou de produção de bens ou serviços), tanto por
modalidades específicas de desenvolvimento (organização, economicidade, profissionalismo).

 

Similar modelo se vislumbra, portanto, no artigo 966 do Código Civil brasileiro, que conceitua a empresa como
sendo uma atividade econômica, profissional e organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. A
empresa é, em resumo, uma atividade de fins técnicos econômicos, não há como negar. Sua finalidade, enquanto
atividade própria, ou seu conteúdo técnico, é a consecução de seus intentos econômicos.

Por ser a empresa uma atividade econômica por definição legal, havemos de considerar que essa expressão
"atividade econômica" refere-se à finalidade especial do agente econômico que a explora: a busca do lucro. O
chamado animus lucrandi, ou a intenção de lucrar, reveste a ação do empresário do começo de seu negócio até o
seu fim. A empresa, não há como negar, nasce, cresce e se desenvolve em um ambiente de busca incessante do lucro.

Percebemos, então, que os fins econômicos da empresa são deveras egoísticos, pois não pensa o empresário, ou a
sociedade empresária, nas boas ações que sua empresa pode incutir na comunidade em que está inserida. Mas sim
nos lucros que aquela ação - boa ou má - lhe poderá render a curto, médio e longo prazo. Essa é a sistemática
técnica, finalística, da empresa: seu conteúdo puramente econômico.

Contudo, será possível pensarmos em uma sociedade na qual a linha de frente de sua economia se traduz apenas em
ações tão pequenas e mesquinhas? O uso da ação empresarial em prol apenas do lucro fácil, do desenvolvimento
econômico à custa da miséria de muitos é mesmo o caminho necessário e único da empresa?

As respostas a tais indagações somente poderão ser divisadas se pudermos ver muito além das puras finalidades
econômicas da atividade empresarial. Para isso, devemos perceber o lucro como um dos objetivos da empresa, mas
não sua finalidade última, que deve ser a própria pessoa, o ser humano e o desenvolvimento, o progresso, a melhoria
de condições de trabalho, de vida e de crescimento pessoal que a empresa pode legar a toda a comunidade.

Nesse momento, faz-se necessário revisitarmos a definição de função social da empresa, isto é, de ativação de novas
finalidades às ações privadas e públicas visando propiciar a participação plena de todos os cidadãos no organismo
vivo e pulsante que é o Estado. Somente assim compreenderemos a necessidade de conferir à empresa um espírito
ou uma função social, motivando também uma nova consciência de cidadania que saiba lidar com as mazelas da
economia empresarial e, ao mesmo tempo, compreenda as pessoas como entes singulares que prestam sua
contribuição ao Estado constitucionalizado.

A Constituição Federal elege a propriedade, seguida de sua função social (art. 170, III), como um dos princípios
fundamentais da Ordem Econômica nacional. O neoliberalismo e a livre iniciativa, como elementos fundamentais da
economia nacional, são hoje regrados pela função social da propriedade.

Se considerarmos que o direito de propriedade, no modo retratado no artigo 170 da Constituição Federal, reflete a
propriedade dos meios de produção necessários à materialização da livre iniciativa, percebemos que a empresa
também deve hoje possuir uma função social, pois nada mais é ela do que a atividade envolvendo esses meios de
produção. Não sem motivação que[2]

 

A função social da empresa, portanto, implica a mudança de concepção do próprio direito de propriedade já            
que o princípio da função social incide no conteúdo do direito de propriedade, impondo-lhe novo conceito. Isso
implica que as normas de direito privado sobre a propriedade estão conformadas pela disciplina que a Constituição
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lhes impõe.

 

Vendo que a propriedade sofreu inegáveis transformações sociais, é mister projetarmos essas novas visões também
na empresa, ora atrelada a um sentimento ético (ética empresarial), e também no objeto jurídico da cidadania. Neste
último caso, destacamos que sua definição clássica não mais consegue alçar o ser humano às mais altas raias da
dignidade que nosso constituinte pretendeu conferir-lhe, especialmente ao eleger a dignidade da pessoa humana o
fundamento maior de nosso Estado Democrático de Direito (Constituição Federal, art. 1.º, III).

 

2.      Cidadania e direitos políticos

 

Desde os escritos mais antigos, cidadania retrata condição de participação pessoal na vida em sociedade. Com isso,
podemos asseverar que, nesse sentido, a cidadania é característica das pessoas que vivenciam plenamente seu direito
de participar ativa e passivamente na condução política de um determinado Estado.

Não sem motivos, Paulo Ferreira da Cunha, ao estudar o estagirita, nos dá informe do cidadão como sendo,[3]

 

em geral, o homem politicamente activo, politicamente partícipe da coisa pública. Sobretudo se for membro de
assembleia deliberativa ou juiz, ou seja, se, de algum modo ou em alguma medida, participar do poder público. E
especialmente se o enquadramento geral da sua participação política for, precisamente, uma forma política propícia a
essa participação, como a democracia.

 

Temos contato, assim, através daquilo que se denomina liberdade dos antigos, ou seja, segundo esse antigo modelo,
a pessoa só é livre, na acepção mais completa da palavra, quando detém a possibilidade de participação nos meios
políticos em que se insere. A liberdade pessoal se resume no exercício da cidadania que é a participação nos negócios
da cidade, isto é, na condução da política estatal, que somente existe se o indivíduo detém os chamados direitos
políticos.

O próprio Aristóteles aventa ser o maior valor do ser humano, a mais honrada das glórias a ser atingida pelo
indivíduo, a participação na política em benefício da espécie humana:[4]

 

Visto que a ciência política utiliza as demais ciências e, ainda, legisla sobre o que devemos fazer e sobre o que
devemos nos abster, a finalidade dessa ciência deve necessariamente abranger a finalidade das outras, de maneira que
essa finalidade deverá ser o bem humano.

 

Identificamos no pensamento tradicional a compreensão de que cidadania é palavra que deve possuir total
relacionamento com a liberdade de exercício dos direitos políticos. Essa ideologia, originada na ciência política,
serviu de base para a edificação dos direitos advindos da cidadania, isto é, para o surgimento de uma definição
jurídica para um conceito originalmente nascido na ciência política.

Daí ainda se professar, em grande parte dos modernos cursos de direito constitucional, a cidadania como o direito de
participação da pessoa nos assuntos políticos do Estado de que faz parte. Nesse sentido vetusto, "qualifica os
participantes da vida do Estado, é atributo das pessoas integradas na sociedade estatal, atributo político decorrente
do direito de participar no governo e direito de ser ouvido pela representação política".[5]

Na verdade, é quase unânime a opinião da doutrina constitucionalista brasileira quanto ao conceito sobredito de
cidadania, quase sempre o compreendendo como sendo um direito de natureza política, especificamente aquele que
dá ao individuo alguma possibilidade de participação no governo do Estado. Nesse sentido, são considerados direitos
subjetivos que conferem ao seu titular o status activae civitatis [6], é dizer, a condição pessoal de participação nos
assuntos políticos do Estado.

Mas esse conceito antigo, que aloca a cidadania apenas junto aos elementos jurídicos de participação democrática
nos assuntos políticos do Estado, serviria ainda aos reclamos que a palavra cidadania deve hoje conferir às pessoas?
A vida completa, a maior virtude do indivíduo, é somente a participação no jogo político? Ou o Estado precisa, além
de disponibilizar o direito de participação política, conferir outros direitos para que a pessoa seja realmente incluída
na sociedade?

Tentaremos dirimir essas dúvidas através da ampliação do entendimento que se deve ter ante a palavra cidadania.

 

3. Construindo um novo paradigma de cidadania

 

Hodiernamente, diante das pressões pessoais, econômicas, políticas e até mesmo éticas por que passamos, fica-nos
claro que a singela participação - ou possibilidade de participação - nos assuntos políticos, nos moldes afirmados por
Aristóteles[7], não basta para fazer valer um estado digno de vida às pessoas.
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Realmente, quando os Antigos determinavam na liberdade política o grande valor a ser atribuído à pessoa, tinham
por pressuposto o fato de que somente o homem livre poderia abdicar de parcela de sua liberdade de autogestão em
prol de um governo que atuasse em nome do que é melhor à coletividade. Em contrapartida, o Estado deveria
permitir que a pessoa que detivesse esse poder de liberdade pessoal - o que excluiria dessa qualidade os escravos,
por exemplo - a possibilidade de atuar ativa e passivamente no governo.

Trazendo o problema a nossa realidade, vemos que, ao contrário de outrora, a pessoa é hoje compreendida como o
epicentro de todo o aparato jurídico estatal não por ser um cidadão livre nos moldes da filosofia política antiga, mas
sim pela própria dignidade presente em qualquer indivíduo pelo simples fato de existir. Além disso, não mais
podemos admitir a existência de sociedades com pessoas destituídas de personalidade jurídica, isto é, com
integrantes sociais que não contam com o status civil reconhecido pelo ordenamento jurídico.

Em razão disso, o exercício dos direitos inerentes à cidadania também teve o seu conteúdo alargado para abranger,
isonomicamente, os direitos que visam garantir à pessoa uma existência digna. Percebemos que a acepção
contemporânea de cidadania está intrinsecamente ligada ao princípio da dignidade da pessoa humana, o que equivale
dizer que não há cidadania onde a pessoa está destituída das condições mínimas de inclusão e participação social.

Essa inclusão social não se dá apenas pelo reconhecimento dos direitos políticos, mas igualmente pela manutenção
dos chamados direitos civis e sociais. São direitos que, somados à participação política do cidadão, fornecem
substrato fértil a permitir que os indivíduos venham a desenvolver-se plenamente na teia econômica, política e social
que forma o Estado moderno.

É em virtude dessa necessidade maior, desse conteúdo mais abrangente de participação social, que a Constituição
Federal determina, em seu artigo inaugural, ser fundamento do Estado democrático de direito brasileiro a cidadania.
Na realidade, o mencionado artigo vai até além determinando que também se faça fundamento do Estado a dignidade
da pessoa humana e a livre iniciativa. Estes são elementos basilares que devem ser compreendidos em conjunto e,
sempre que possível, harmonizados em razão da aplicação proporcional de ambos os princípios. Todavia, diante de
seu confronto e não havendo possibilidade de aplicação do princípio da proporcionalidade, havemos de nos colocar
em favor daquele que mais reflita a preservação de ideais humanitários: o princípio da dignidade da pessoa humana.

Desse ponto de vista, concebemos a cidadania como importante instrumento para a busca da justiça social, que
somente pode ser conseguida colocando-se à frente de quaisquer direitos e deveres a consciência de que a pessoa é a
finalidade última e primordial de todas as atividades humanas. Isso implica em reconhecer a cidadania como sendo
um conceito alargado, agora beneficamente contaminado pela dignidade da pessoa humana.

Por isso precisamos esposar um novo conceito de cidadania, moralmente constituído em prol da inclusão e da justiça
social, ora compreendido como[8]

 

o próprio direito à vida no sentido pleno. Trata-se de um direito que precisa ser constituído coletivamente, não só
em termos do atendimento às necessidades básicas, mas de acesso a todos os níveis de existência, incluindo o mais
abrangente, o papel do(s) homem(s) no Universo.

 

Hoje cidadania é a condição existencial básica da pessoa, o reconhecimento e a garantia de dignidade que o Estado
deve conferir a cada indivíduo independentemente de sua classe social, raça, instrução ou riqueza econômica, apenas
por enaltecimento de sua natural condição de criatura humana. Seu conteúdo abrange, então, a garantia ampla de
participação no organismo social a que pertence, e isso somente pode ser concretizado por meio da proteção a todos
os direitos (e assim também a imposição de deveres) que permitam a cada um desenvolver-se conforme seu projeto
pessoal de vida. Angaria, em suma, os direitos políticos, sim, conforme prediziam os Antigos, mas também os
direitos e garantias individuais, os direitos sociais, os direitos difusos e coletivos e toda classe de direitos que possa
alavancar a condição de animal social ético e racional do Homem.

 

4. Direitos, deveres e a ética

 

Conforme visto, a redefinição do conceito de cidadania conduz-nos à reflexão de novos direitos que integram esse
renovado preceito. A esses novos direitos são impostos também, em contrapartida, uma série de deveres que vão
desde o respeito interpessoal ao respeito que o Estado precisa ter em face das necessidades da pessoa, mormente no
que diz respeito às suas necessidades individuais (civis) e sociais.

Agir em conformidade a esse pensamento é agir em prol do engrandecimento da humanidade e, por isso, deve ser
meta tanto do Estado como das pessoas em si mesmas consideradas. Deste modo, é hora de se indagar a respeito da
possibilidade de criação de uma teoria ética com base tão somente na disponibilização, pelo Estado, de certa gama
de direitos às pessoas.

Isso porque a ética, na qualidade de disciplina que estuda os desmembramentos da conduta moral, tem na ação
humana seu principal foco e, assim, deve empenhar-se em prol da criação de uma teoria do bem-viver a ser
priorizada pelo Estado e pelas pessoas em geral.

No entanto, a verdade é que a formulação de um pensamento ético somente com base na disposição de direitos às
pessoas é muito difícil, se não impossível. Isso porque, ao analisarmos as principais correntes éticas, vemos que cada
uma delas tem sérias dificuldades em se apoiar apenas em direitos. Exemplificativamente, ao tomarmos por meta três
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importantes vertentes éticas, a saber, o utilitarismo (consequencialismo), a ética teleológica e a deontológica,
percebemos que nenhuma delas consegue se sustentar apenas através da disposição de direitos.

  O utilitarismo prega que o Estado pode admitir a supressão de alguns direitos em detrimento de certas pessoas,
desde que isto redunde em vantagem à maioria. Entretanto, não precisa muito esforço especulativo para perceber
que a concepção de direito, sendo objetiva e destinada a todos, é incompatível com o pensamento utilitarista por não
suportar o alijamento de parcela do povo em nome do interesse individual ou coletivo.

Já no pensamento deontológico, considerando-se que os fundamentos desse veio moral são os deveres, vemos
silogisticamente que sem deveres, normas ou comandos não há moral deontológica. A fonte da moral deontológica
não é o direito e sim o dever. Havemos de pensar que, embora a grande parte dos deveres decorra de direitos, nem
todos os deveres têm essa origem, o que igualmente impossibilita a criação da ética deontológica com base apenas
em direitos.

Similar incompatibilidade percebemos na ética das virtudes grega, que se assenta na construção de um (1) paradigma
de ser humano virtuoso, (2) na identificação das virtudes necessárias para essa construção e (3) os caminhos para se
chegar a tais virtudes. Contra essa corrente há de ser ressaltado o caráter universal do que se entende por direito,
uma vez que a própria concepção do que é ou não é direito está sempre em constante transformação (pode ser visto
sob uma ótica individual, coletiva etc.).

Diante dessas considerações, é inevitável concluir que a construção do pensamento moral somente com base em
direitos é muito algo muito remoto, haja vista o fato de a ética se desenvolver sob conceitos que envolvem mais do
que a liberdade de ação, impondo ainda o reconhecimento de deveres e a delimitação precisa do que vem a ser um
direito. Na verdade, o objeto da ética é algo mais próximo da concepção de pessoa que um Estado deve ter, isto
porque disciplina as relações humanas em sociedade, o que a coloca mais perto do conceito de dignidade da pessoa
humana: [9]

A ética dos direitos cumpre a função transladar os desejos privados e as convicções pessoais à esfera pública. Mas
dita ética é relegada a uma posição intermediária pois, como vimos, os direitos não são o fundamento - que reside
sim no bem de ser uno mesmo - nem tampouco o fim último - que é o realizar os próprios planos de vida no contexto
social -.

 

Em síntese, percebemos que, mesmo na criação de uma teoria ética, a dignidade da pessoa humana exerce papel
preponderante e deve ser considerada, e isso nos coloca diante de um ideal de cidadania que se retrata no
reconhecimento de múltiplos direitos e deveres ao ser humano, uma cidadania que é caminho para o
engrandecimento da pessoa e que, exatamente por isso, acaba influenciando também a própria ética. Esse
reconhecimento decorre de premissa ética que não se edifica simplesmente nos direitos postos à disposição do
cidadão, mas no próprio Homem reconhecido em toda a sua dignidade.

As pessoas somente integrarão plenamente o Estado e terão comportamento moralmente aceito se presentes os
pressupostos jurídicos de cidadania ora levantados. Com essas ideias percebemos a proximidade contemporânea
desses dois conceitos que se unem para a formação de um Estado repleto de justiça social: [10]

 

[...] o vigor e a estabilidade de uma democracia moderna não dependem apenas da justiça de sua 'estrutura básica',
mas também das qualidades e atitudes de seus cidadãos. Por exemplo, seu sentimento de identidade e sua percepção
das formas potencialmente conflitivas de identidade nacional, regional, étnica ou religiosa; sua capacidade de tolerar
e trabalhar conjuntamente com indivíduos diferentes; seu desejo de participar do processo político com o propósito
de promover o bem público e sustentar autoridades controláveis; sua disposição a autolimitar-se e exercer a
responsabilidade pessoal em seus reclamos econômicos, assim como nas decisões que afetam sua saúde e o meio
ambiente. Se faltarem cidadãos que possuam essas qualidades, as democracias tornam-se difíceis de governar e,
inclusive, instáveis.

 

 

5. Ética empresarial e cidadania

 

Chegamos agora à aplicação do moderno conceito de cidadania à atividade empresarial e, sequencialmente, à ética
empresarial. Como vimos, a empresa hoje se qualifica por intermédio de seus aspectos econômicos, isto é, mesmo a
concepção jurídica de empresa, originada do art. 2082 do Códice Civile italiano [11], e replicada no art. 966 de
nosso Código Civil, se enquadra no conceito atividade econômica. Em virtude disso, a atividade do empresário é o
elemento principal de desenvolvimento econômico das nações e, assim, acaba sendo também afetada por esse novo
conceito de cidadania.

Tendo em mente a difusão do moderno sistema econômico capitalista e seus valores básicos como o individualismo,
o consumismo e a desobediência aos padrões morais que prestigiem o valor das pessoas, percebemos que a busca da
cidadania e, conseguintemente, da justiça social, encontra na atividade econômica empresarial o seu maior
instrumento de concretização. Essa importância da empresa se dá em razão da relevância que o trabalho costuma
possuir na vida das pessoas, pois é através do trabalho que o ser humano primeiramente se integra em uma
organização coletiva diversa da entidade familiar. A empresa é, portanto, instrumento de maior relevância para
aquisição da cidadania não só no Brasil, como no mundo todo. Vejamos: [12]
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Essa nova fase de transição da humanidade, ligada a modificações tecnológicas, como as decorrentes do uso do
computador, das novas formas de energia, da modernização dos sistemas de transporte e comunicações e da
implantação em rede das recentes estruturas comerciais e financeiras, enseja a globalização da economia mundial e
enfatiza a importância crescente da empresa como coração da vida econômica na sociedade contemporânea.

 

Na sistemática econômica mundial moderna é certo dizer, então, que a empresa se coloca como instrumento de
interligação entre a atividade econômica e o bem-estar social. Desta maneira, apenas com o uso da empresa de modo
consciente e ético poderemos alcançar o ideal de dignidade que deve estar presente no conceito atual e ideal de
cidadania. E, nesse sentido, a ética empresarial, ora entendida como a regra de conduta que deve orientar os agentes
envolvidos nessa atividade econômica, precisa também render tributos aos novos preceitos de cidadania propalados.

Isso significa dizer que a empresa serve também à humanidade e que seu substrato teórico moral se liga igualmente
ao princípio da dignidade da pessoa humana, devendo, então, prescrever condutas que não visem apenas o lucro,
mas que se preocupem também com o desenvolvimento pessoal e social de todos, tais como:

a)      Fazer com que o maior valor seja a pessoa e não o lucro, apenas;

b)      Combater as práticas de mercado injustas;

c)      Coibir a corrupção;

d)     Permitir a liberdade de iniciativa verdadeira;

e)      Enaltecer o trabalho justo em detrimento das práticas predatórias de mercado e entre colegas, parceiros ou
concorrentes;

f)       Inadmitir a concorrência desleal;

g)      Obedecer à lei justa;

Em decorrência dessas mudanças, o direito empresarial contemporâneo deve tomar muito cuidado ao traçar o
correto perfil da empresa. A atividade econômica que representa está hoje impregnada desse conteúdo ético que, por
sua vez, decorre do alargamento dos direitos que fazem de uma pessoa um cidadão.

A empresa também pode ser vista como um instrumento de propagação da cidadania, desde que se busque a
humanização do capital que ela representa. A função social da empresa, conforme já dissemos, evidencia a mesma
base social de dignidade que está por trás do novo conceito de cidadania. A integração da empresa e do exercício da
cidadania se dá, portanto, por meio da atividade moralmente correta, que, além de suas metas econômicas, mire seus
fins também no bem-estar das pessoas.

 

Conclusão

 

Finalmente, podemos dizer que a cidadania hoje se concretiza como sendo um relevante instrumento de humanização
das condutas do neoliberalismo. Para tanto, deve ter seu conceito expandido da original acepção de direitos políticos
para abranger, agora também, os direitos de natureza civil e social, visando sempre conferir a todos a possibilidade
real de participação na sociedade, isto é, atuando como instrumento de inclusão social.

Nessa esfera de pensamento, influencia igualmente a atividade empresarial que, no contexto de um mundo
globalizado como o de hoje em dia, acaba tendo na empresa o principal elemento de fusão entre o social e o
econômico, entre os ideais de lucratividade e de dignidade da pessoa, de consumismo e solidariedade, e assim por
diante.

Não há como separar a empresa, e a ética dos agentes econômicos que nela atuam, da humanização do conceito de
cidadania, fazendo com que aquela seja instrumento de inclusão social e não meio de formatação de ideais pessoais e
egoísticos:[13]

 

A visão realista do mundo contemporâneo considera que não há mais como distinguir o econômico do social, pois
ambos os interesses se encontram, se interpenetram e se compatibilizam na empresa, núcleo central da produção e da
criação da riqueza, que deve beneficiar tanto o empresário como os empregados e a própria sociedade de consumo.
Não há mais dúvida que, conforme afirmação já feita há longo tempo, são os lucros de hoje que asseguram a
sobrevivência da empresa e que ensejam a criação dos empregos de amanhã.

 

Hoje em dia, os três institutos estudados, isto é, a empresa, a ética empresarial e a cidadania, se voltam a um mesmo
fim que é a dignidade da pessoa humana. A humanização do capital é decorrência moral da priorização da pessoa nas
relações econômicas privadas. A empresa serve, enfim, ao ideal maior de inclusão dos indivíduos à sociedade,
intenção essa que se alinha também com a moderna concepção de cidadania.

Concluímos, então, que os três elementos devem andar em harmonia em busca da dignificação da pessoa, este deve
ser o seu conteúdo primário. Somente assim poderemos dizer que há cidadania verdadeiramente à disposição de
todos.
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TEORIA ÀS AVESSAS E SEUS REFLEXOS NO DIREITO EMPRESARIAL E NO DIREITO DE
FAMÍLIA

THEORY TO AVESSAS AND ITS IMPACT ON BUSINESS LAW AND FAMILY LAW

carla bonomo
gislaine fernandes de oliveira mascarenhas aureliano

RESUMO
O Estado Contemporâneo nas relações empresariais, assim como em qualquer espécie de relação jurídica,
deve ser entendido no sentido de efetivação dos direitos. A teoria às avessas da desconsideração da
personalidade jurídica cria no mundo jurídico um avanço, uma expectativa de concretizar questões até então
esquecidas ou dormentes, sendo atualmente deferidas pelos magistrados quando se denota a simulação,
fraude e/ou abuso de direito por parte do sócio. Os princípios são aplicados, mesmo que de forma implícita,
aos casos concretos e geram opiniões satisfatórias para as relações empresariais, levando-se em conta ainda o
aspecto da interpretação e argumentação de regras pré-existentes. Apura-se o real sentido da Teoria às
Avessas, as suas perspectivas no direito comercial e no direito de família.

PALAVRAS-CHAVES: Direito negocial. Relações empresariais. Teoria às Avessas. Efetividade dos
Direitos. Direito Comercial e Direito de Família.

ABSTRACT
The contemporary state in business, as well as any kind of legal relationship must be understood as
enforcement of rights. The theory in reverse of the disregard of legal personality in the world creates a legal
breakthrough, an expectation of achieving issues hitherto forgotten or dormant, and is currently deferred by
the magistrates when the simulation indicates, fraud and / or abuse of rights by the partner. The principles are
applied, even implicitly, in specific instances and generate opinions satisfactory to the business, taking into
account also the aspect of interpretation and discussion of pre-existing rules. Clears up the real meaning of
the theory in reverse, its prospects in commercial law and family law.
KEYWORDS: Law negotiation. Business relationships. Theory in reverse. Effectiveness of rights.
Commercial law and family law.

Sumário: 1 INTRODUÇÃO; 2 TEORIA ÀS AVESSAS e conceito; 2.1  Separação Da Personalidade
Jurídica Da Sociedade E Dos Sócios; 2.2 Teoria Às Avessas E Pressupostos; 3 TEORIA ÀS AVESSAS
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1 INTRODUÇÃO

 
 

                           O Direito Empresarial tem sofrido várias alterações no que pertine aos seus efeitos,
objetivos e finalidades. Os homens são reveladores de opiniões diversas e argumentos ímpares, reagindo,
muitas vezes, de forma a burlar a própria lei, aproveitando-se de situações benéficas, como a aplicação do
princípio da autonomia patrimonial, tão em voga, mas que não merecedora de crédito quando o conjunto
comprobatório ficar demonstrada a fraude, simulação e/ou abuso de direito por parte do sócio, ocorrendo,
neste caso, a desconsideração da personalidade jurídica.
                           Diante das modificações e avanços alcançados pelo próprio homem através de seu
intelecto, levando-se em consideração a globalização e demais questões hodiernamente apresentadas, surgem
situações não regradas, ou seja, que não apresentam dispositivos legais para a real aplicação.
É nesse aspecto que nasce a desconsideração da personalidade jurídica de forma inversa, ou também
chamada de Teoria às Avessas, demonstrando ao mundo jurídico a pertinência em sua aplicação diante de
questões apresentadas pelos jurisdicionados e que é o tema do presente estudo.
                           O objetivo é demonstrar a seriedade e relevo da Teoria às Avessas no mundo
contemporâneo, através de exposições de decisões de magistrados nesse sentido, tanto no direito comercial
quanto no direito de família, quando demonstradas a fraude, simulação e/ou abuso de direito por parte do
sócio que transfere seus bens particulares à sociedade empresária de que faça parte, a fim de não quitar seus
débitos junto a terceiros envolvidos no litígio.
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                           Ultrapassando barreiras, cria-se um ideal de justiça e perseverança de que efetivamente
considerando, o aplicador da lei deve esmiuçar o verdadeiro sentido e conteúdo do caso lhe apresentado
para, assim, contribuindo com o seu entendimento imparcial, desconsiderar a personalidade jurídica do sócio
que assim atua.
                           A base principiológica é fundamental para a concretização dos direitos violados, mesmo
que implicitamente considerada, e nesse aspecto, o presente trabalho tem por finalidade expor as discussões
doutrinárias, os argumentos utilizados pelos magistrados a fim de se chegar a um fim social equitativo e
digno. Então, a proposta é no sentido de transparecer as idéias hodiernamente utilizadas, e a concretização
de direitos, aplicando-se regras através de interpretações realizadas pelos magistrados, com o fim precípuo
de aniquilar os atos praticados sob o véu do ilícito.

 

 

2. TEORIA ÀS AVESSAS E CONCEITO

 
 
A expressão “teoria às avessas ou teoria inversa da desconsideração da personalidade

jurídica” é relevante para o direito negocial no Estado Contemporâneo, pois é a busca pela responsabilização
da sociedade no tocante às dívidas ou aos atos praticados pelos sócios, sendo utilizada, para isto, a quebra da
autonomia patrimonial.

A desconsideração inversa da responsabilidade ocorre no sentido oposto, isto é, os bens
da sociedade respondem por atos praticados pelos sócios, casos em que este obtém o absoluto controle dos
bens da sociedade.

Um exemplo para a efetiva aplicação da teoria às avessas, seria a situação de terceiros
que, tendo em vista o fato do sócio residir em suntuosa casa, com inúmeros carros importados em sua
garagem, deduzindo os terceiros pela teoria da aparência, que não terão prejuízo com o sócio, pelas atitudes
e bens que comporta. Todavia, após realizado o acordo, é descoberto que os bens utilizados pelo sócio são
de propriedade da empresa, pessoa jurídica. O que fazer? O negócio jurídico já foi celebrado; o terceiro é
pessoa infimamente pobre perante o sócio, que apresenta vários bens em seu poder, apesar de estar no nome
da empresa; hipótese de fraude?

Mônica Gusmão, através de sua doutrina Direito Empresarial, argumenta que pode
ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica inversa, a fim de responsabilizar a pessoa jurídica por
atos praticados por seus sócios. (GUSMÃO, 2005, p. 75).

O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, através de sua obra Direito Civil Brasileiro,
expõe o seguinte sobre o assunto: “Caracteriza-se a ‘desconsideração inversa’ quando é afastado o princípio
da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar a sociedade por obrigação do sócio[...]”.
(GONÇALVES, 2009, p. 219).

Fábio Ulho Coelho, em sua doutrina Curso de Direito Comercial, relata que “A
‘desconsideração inversa’ consiste em desconsiderar a autonomia da pessoa jurídica para responsabilizá-la
por obrigação do sócio, que desviou seus bens para a pessoa jurídica sob seu total controle. (COELHO,
1999, p. 45).

A ilustre doutrinadora Giselda M.F.Novaes Hironaka, através de sua doutrina Direito de
Empresas, apresenta a sua opinião acerca da desconsideração inversa da personalidade jurídica, senão
vejamos:

 
 

Mister recordar que a desconsideração pode também dar-se de maneira ‘inversa’. Na
desconsideração tradicional responsabiliza-se sócio por dívida formalmente
imputada à sociedade, enquanto na modalidade inversa desconsidera-se a pessoa
jurídica para responsabilizá-la por obrigação do sócio. (HIRONAKA, 2008, p. 163).
 

 
Assim como a desconsideração da personalidade jurídica, a teoria às avessas será aplicada

sempre que for apurado o uso abusivo, simulado ou fraudulento da pessoa jurídica, prejudicando dessa
forma, credores ou terceiros; a aplicação da desconsideração inversa, da mesma forma que a teoria da
desconsideração da personalidade jurídica, não visa à anulação da personalidade jurídica, mas apenas a
declaração da ineficácia para determinado ato.
 
 
2.1 Separação Da Personalidade Jurídica Da Sociedade E Dos Sócios

 
 

Necessário expor que o princípio da separação da personalidade jurídica da sociedade e
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dos sócios, ou princípio da autonomia da vontade, não será destruído, atingindo apenas o episódio sem
atingir a validade do ato constitutivo da sociedade.

Rubens Requião em trabalho pioneiro no Brasil assegura, através de sua doutrina Curso
de Direito Comercial, o seguinte:

 
 
Ora, diante do abuso de direito e da fraude no uso da personalidade jurídica, o juiz
brasileiro tem o direito de indagar, em seu livre convencimento, se há de consagrar a
fraude ou o abuso de direito, ou se deva desprezar a personalidade jurídica, para,
penetrando em seu âmago, alcançar as pessoas e bens que dentro dela se escondem para
fins ilícitos ou abusivos. (REQUIÃO, 1969, p.14).

 
 

Portanto, o princípio da separação do patrimônio do sócio e da sociedade é relativizado,
através da teoria às avessas, quando o sócio utiliza este princípio como anteparo para prática de fraude,
abuso e simulação. Dessa forma, todos aqueles que, valendo-se do manto societário, agirem de modo
fraudulento ou abusivo ou simulado, responderão pelos créditos insatisfeitos dos credores sociais.

 Desse modo, como visto na doutrina e jurisprudência, a proteção da personalidade
jurídica está positivada de tal forma a evitar malícia ou desvirtuamento em sua utilização.
 
 
2.2 Teoria Às Avessas E Pressupostos
 
 

Para que efetivamente seja desconsiderada inversamente a personalidade jurídica pelos
julgadores, deverão estar presentes alguns pressupostos, quais sejam: o desvio de bens - simulação, a fraude
ou abuso de direito, utilizando-se o sócio o manto da autonomia patrimonial a fim de transferir ou esconder
bens, prejudicando assim os credores contratantes.

Assim sendo, a pessoa jurídica e os sócios poderão responder por uso abusivo, simulado
ou fraudulento da sociedade, tanto diretamente como inversamente, atingindo os bens sociais, no tocante à
responsabilização do sócio, ou mesmo do cônjuge empresário, no caso do Direito de Família. Neste aspecto,
os bens do sócio estão em nome da sociedade e ficou devidamente comprovada a má-fé por parte do mesmo,
sendo desconsiderada a personalidade jurídica de forma inversa a fim de ressarcir o terceiro prejudicado.

Desconsiderada inversamente a personalidade jurídica, surgem alguns efeitos que
merecem ser apresentados: 1) a quebra do princípio da autonomia patrimonial; 2) o alcance dos bens
patrimoniais da sociedade; 3) e no Direito de Família, que mormente é utilizada a desconsideração jurídica
inversa, a partilha de bens do casal.

No que pertine ao primeiro tópico: a autonomia patrimonial, vale lembrar que os
patrimônios e as responsabilidades são diversas e por isso são conservados independentemente da pessoa
física e da pessoa jurídica. Neste sentido, foi iniciada uma ampla utilização dessa autonomia patrimonial de
forma indevida, surgindo, desse ínterim, a quebra da autonomia patrimonial, desde que verificada a fraude,
simulação e/ou abuso de direito, com o fim precípuo de prejudicar terceiros.

Nesse caso, o princípio da autonomia patrimonial é relativizado, em decorrência de que
não se pode considerar sempre e sempre o véu protetor das responsabilidades, sendo desfeita quando
verificada a situação de fraude, abuso ou simulação, por parte do sócio que registra bens em nome da
sociedade empresária com a finalidade de burlar o pagamento de terceiros e, bem como a própria lei.

A quebra da autonomia patrimonial é, sem sombra de dúvidas, um avanço e uma proteção
maior ao instituto da pessoa jurídica e esta proteção está na aplicação da desconsideração inversa.

Nesse sentido, o antigo Tribunal de Alçada do Paraná julgou a seguinte Apelação Cível:
 
 
Constatando-se que a pessoa jurídica está a encobrir interesses ilícitos de seu sócio, em
prejuízo ao direito creditício de terceiro, é de se aplicar a regra da teoria da
desconsideração da personalidade jurídica, a fim de assegurar que o bem do devedor,
incorporado ao patrimônio da sociedade com o manifesto intuito de fraudar a lei,
continue garantindo a execução através da penhora realizada, até ulteriores termos. 6ª
Câmara. Apelação Cível nº 74.819-6. Relator Juiz Bonejos Demchuck. Julgado em
24/04/1995.

Assim sendo, a quebra da autonomia patrimonial estará autorizada ao magistrado sempre
que forem comprovadas manobras maliciosas por parte dos sócios, prejudicando terceiros e burlando a
própria lei.

Necessário expor que a desconsideração inversa é utilizada tanto no Direito Comercial
quanto no Direito de Família, perfeitamente aceita quando há a transferência do patrimônio particular do
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devedor - sócio - à sociedade, com o interesse de desobrigar-se de responsabilidades perante terceiro e,
mesmo, no caso de Direito de Família, na ação de separação ou divórcio, na partilha de bens do casal, e
ainda no pagamento de pensão alimentícia – isentando o sócio, muitas vezes, da obrigação, em virtude de
inexistirem bens passíveis de penhora, em decorrência do que expõe o artigo 732, do Código de Processo
Civil, quando estiver diante de fase executiva, porque registrou os seus bens pessoais em nome da sociedade
empresária, agindo com fraude, simulação e/ou abuso de direito. Neste caso, os bens desviados para a
sociedade empresária serão alcançados, ocorrendo uma responsabilidade coletiva e consequente atribuição e
vinculação ao pagamento da pensão, assim como na ação de separação e divórcio, quanto à partilha de bens.

Dessa forma, a utilização da desconsideração inversa vem tornar ineficaz a constituição
do ato, apenas episodicamente, para julgar a conduta abusiva ou fraudulenta ou simulada do sócio, estando
para os demais atos jurídicos válida e eficaz.

Necessário relatar que a desconsideração poderá ser utillizada tanto na fase de cognição,
como na execução, nesta constringindo os bens necessários para a satisfação do débito. Não obstante, ao ser
aplicada a mencionada desconsideração deve-se ter a plena convicção e comprovação do nexo entre o
prejuízo e o ato praticado, para assim, não serem reconhecidos os efeitos de tais abusos contra os
rendimentos do credor alimentar.

 
3 TEORIA ÀS AVESSAS E PRINCIPIOLOGIA

 
 

A principal proposta do tema escolhido é orientar na construção de uma sociedade
calcada nos princípios fundamentais garantidos na Constituição Federal de 1988: o princípio da isonomia,
dentre tantos outros direitos e princípios constitucionalmente protegidos, e demonstrar a real aplicação da
teoria às avessas às relações empresariais e com ela interligadas.

No presente estudo, o sócio age como se proprietário fosse dos bens e, com isso, pratica
atos com terceiros de boa-fé, negociando, adquirindo bens, todavia o patrimônio particular está registrado no
nome da sociedade empresária e não do sócio, e neste caso, o sócio burla a lei, frauda credores, abusa dos
atos praticados, simula transferências. Verificando esta hipótese, os bens da sociedade respondem por atos
praticados pelos sócios, ante à fraude transparente ou abuso ou simulação, em consideração à aplicação da
teoria às avessas aos casos concretos.

A teoria às avessas está sendo aplicada às relações jurídicas, levando-se em consideração
os aspectos principiológicos, de forma implícita, ainda tênue.

Quanto à relevância do Poder Judiciário no tema proposto, importante transparecer a
Teoria de DWORKIN, em sua obra The Philosophy of the Law. Oxford University Press, que é base para todo
o sistema jurídico. Senão vejamos:

 
[...]o sistema jurídico não é um sistema composto unicamente por ‘regras’ de condutas,
que seriam, na versão de HART, primárias (que concedem direitos ou impõem
obrigações) e secundárias (que estabelecem como e por quem as regras primárias podem
ser formadas, reconhecidas, modificadas ou anuladas), cuja incidência sobre um fato
excluiria a incidência de regra em sentido oposto, mas também integrado por ‘princípios’
e ‘políticas’. Princípio é todo o ‘standard’ que não seja regra, é um ‘standard’ que deve
ser observado, não porque permite realizar ou atender a uma situação econômica,
política ou social, julgada desejável, mas porque ele constitui uma exigência de justiça e
de eqüidade ou de outra dimensão moral. (DWORKIN, 1977).
 
 

Considerando os aspectos acima mencionados, nota-se que a base principiológica é
fundamental em todo o sistema legislativo brasileiro, fazendo com que diversos juristas o identifiquem
inclusive como método aplicado aos casos concretos, efetivando os direitos.

 
 

3.1 Conceito De Princípio
 
 

Preliminarmente, por força da natureza dos princípios, pelo seu conteúdo, pela sua
vagueza ou mesmo pela formulação de regramentos destituídos de sanção imediata, numa primeira
abordagem, era negado o caráter de autênticas normas jurídicas aos princípios, não sendo considerados
como comandos do Direito.

Em 1990, através da idéia de Eros Roberto Grau, foi detectado um movimento no sentido
do reconhecimento de juridicidade aos princípios, passando a serem admitidos pelo Direito como
imperativos.

Quanto à estatuição dos princípios, neles também comparece, embora de modo implícito,
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no extremo completável em outra ou outras normas jurídicas, assim como também ocorre com inúmeras
normas jurídicas incompletas.

Celso Antonio Bandeira de Melo em sua doutrina Elementos de Direito Administrativo,
relata que o princípio jurídico é:

 
[...]mandamento nuclear de um sistema, sendo um verdadeiro alicerce desse sistema,
disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o
espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente
por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, dando-lhe sentido
harmônico”. (MELO, 1980, p. 230).
 

 
Miguel Reale relata que o conceito de princípio serve às ciências em geral, expondo o

seguinte, em sua obra Filosofia do Direito:
 
 

‘Princípios’ são, pois, verdades ou juízos fundamentais, que servem de alicerce ou
de garantia de certeza a um conjunto de juízos, ordenados em um sistema de
conceitos relativos a dada porção da realidade. Às vezes também se denominam
‘princípios’ certas proposições que, apesar de não serem evidentes ou resultantes de
evidências, são assumidas como fundantes da validez de um sistema particular de
conhecimentos, como seus ‘pressupostos’ necessários. (REALE, 1986, p. 60)
 
 
 

Assim, os princípios têm suas propriedades, diferenciando-se por sua natureza
(qualitativamente) dos demais preceitos jurídicos, estando os princípios como constituintes de expressão
primordial de valores fundamentais expressos pelo ordenamento jurídico, informando as demais normas,
como se fornecesse a inspiração para o seu conteúdo.
 
 
3.2 Princípio Da Isonomia

 
 

Se há questão que tenha, em todos os tempos, desafiado a inteligência humana e dividido
os homens, é o princípio da igualdade. Foram os profetas, os apóstolos e os grandes personagens bíblicos, os
primeiros que ocuparam com o tratamento dos semelhantes neste mundo e no outro, perante os homens e em
face de Deus.

Paulino Jaques, em sua doutrina Da igualdade perante a lei, argumenta que:
 

[...] Embora todos, grandes e pequenos, pobres e ricos, sábios e ignorantes, santos e
pecadores, devam comparecer, da mesma forma, ao Tribunal Supremo, para o
julgamento final, irrecorrível e irrevogável, cada um será, no entanto, julgado ‘segundo’
suas ‘obras’ e seus ‘caminhos’, quer dizer, os iguais em ações e meios terão
recompensas ou penas iguais, e os desiguais nisso, evidentemente, receberão prêmios ou
castigos diferentes. Foi esse, em suma, o entendimento bíblico do dogma das religiões de
que ‘todos são iguais perante a Deus’, do qual a igualdade dos homens diante da lei não
passa de legítima expressão no terreno humano. (JAQUES, 1957, p. 19-20)
 

 
O direito público francês foi o que formalizou em primeiro lugar a idéia jurídica da

igualdade, no direito constitucional, estampando-a no artigo 1º, a famosa Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão, em agosto de 1789.

Nascia, assim, no plano jurídico-positivo um poderoso instrumento de contraposição aos
privilégios pessoais e contra a hierarquização das classes sociais que vigorava até então. Surgia também o
princípio da isonomia, considerada uma fonte inesgotável de idéias para o ideário igualista que, após a
segunda metade do século passado, incendiou a história do pensamento político-econômico.

O preceito magno da igualdade é voltado quer para o aplicador da lei quer para o próprio
legislador, e, assim considerando, os indivíduos se nivelam tanto na edição da lei, quanto no momento de sua
aplicação.

Aplica-se o princípio acima mencionado para alçançar um ideal de justiça, que, segundo
São Tomás de Aquino, consiste em dar a outrem o que lhe é devido, segundo uma igualdade. Segundo
Aristóteles, a verdadeira igualdade é aquela que pratica a igualdade entre os iguais e a desigualdade entre os
desiguais.

O princípio da justiça social, assim, conforme a concepção de existência digna cuja
realização é o fim da ordem econômica e compõe um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
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Paulo Bonavides, através de sua doutrina Curso de Direito Constitucional, expõe o
seguinte acerca do princípio da isonomia:

 
 
O centro medular do Estado social e de todos os direitos de sua ordem jurídica é
indubitavelmente o princípio da igualdade. Com efeito, materializa ele a liberdade da
herança clássica. Com esta compõe um eixo ao redor do qual gira toda a concepção
estrutural do Estado Contemporâneo [...] De todos os direitos fundamentais, a igualdade
é aquele que mais tem subido de importância no Direito Constitucional de nossos dias,
sendo, como não poderia deixar de ser, o direito-chave, o direito-guardião do Estado
social [...] Na judicatura do Tribunal Constitucional da Áustria, por exemplo, ele não
apenas predominou quantitativamente como desalojou todos os demais direitos
fundamentais. (BONAVIDES, 1993, p. 301-302).
 
 

Com referência à concretização do princípio da isonomia, pode-se dizer que é dependente
do critério de diferenciação e, é nesse patamar que é encaixado o tema desconsideração inversa da
personalidade da pessoa jurídica, mesmo porque o princípio da isonomia em sua essência nada diz quanto
aos bens ou aos fins de que é servida a igualdade a fim de diferenciar ou igualar as pessoas, e estas são iguais
ou desiguais de acordo com um critério diferenciador.

Duas pessoas são formalmente iguais ou desiguais em razão da idade, do sexo ou da
capacidade econômica e, é nesse último ponto, que é interposta a relação Teoria às Avessas e Princípio da
Isonomia, porque essa diferenciação somente adquire relevo na medida em que é assegurada uma finalidade,
de acordo com o critério, e este é relacionado no presente estudo através do aspecto econômico.

Hodiernamente, sócios perfazem acordos absurdos com terceiros, prejudicando-os em
vista de não possuírem patrimônio, porque este se encontra registrado no nome da pessoa jurídica. Os
terceiros prejudicados estão em situação desfavorável em decorrência da má intenção dos sócios da empresa.
A fim de evitar esses enigmas, surge a aplicação do princípio da isonomia no sentido de que os dispositivos
legais brasileiros que tratam da desconsideração da personalidade jurídica sejam efetivamente aceitos da
forma inversa, retirando o véu da pessoa jurídica, deslocando a autonomia patrimonial daqueles que burlam a
lei, não satisfazendo os seus negócios, agindo com fraude e/ou abuso de direito e/ou simulação.

Com esse entendimento, os direitos serão garantidos a todos, em virtude da efetivação de
dispositivos legais, aplicados de forma inversa, mas que sustentadores do princípio da isonomia aos casos
concretos, evitando abusos e má-fé por parte de sócios que vivem às custas da autonomia patrimonial,
registrando os seus bens pessoais em nome da sociedade empresária, com a finalidade de não satisfação do
interesse alheio.
3.3 Princípio Da Dignidade Da Pessoa Humana

 
 
O princípio da dignidade da pessoa humana apresenta dois aspectos: o negativo e o

positivo. Assim considerando, constitui não apenas a garantia negativa de que a pessoa não será objeto de
insultos e afrontas, mas implica também, um sentido positivo, o pleno desenvolvimento da personalidade
individual.

O referido princípio impõe limites à atuação estatal, objetivando impedir que o poder
público venha a violar a dignidade pessoal, mas também alude que o Estado-Juiz apresente como meta
permanente, proteção, promoção e realização concreta de uma vida com dignidade para todos, sustentando a
necessidade de uma política da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais.

Ainda referente aos princípios, que são a base de todo o sistema operacional do direito,
Eros Roberto Grau expõe, acerca do princípio da dignidade da pessoa humana em sua obra A ordem
econômica na Constituição de 1988, o pensamento de que, a dignidade da pessoa humana constitui o núcleo
essencial dos direitos humanos, muito embora assuma concreção de direito individual. Necessário relatar
ainda que a dignidade da pessoa humana fundamenta e confere unidade não apenas aos direitos fundamentais
– direitos individuais e direitos sociais e econômicos – mas também à própria organização econômica, não
sendo apenas um fundamento da República Federativa do Brasil, plenamente transparente na Constituição
Federal de 1988, mas se volta inclusive ao mundo do ser, que é a ordem econômica. Deste pensamento,
conclui que a dignidade da pessoa humana é um princípio balizador, isto é, é a base no ordenamento jurídico,
em que o equilíbrio das relações jurídicas, sociais, econômicas são contornos à hipótese da não redução do
princípio da dignidade da pessoa humana, sob pena de transgressão de todos os direitos fundamentais, visto
que é o núcleo do ordenamento atual (GRAU, 2002).

Não restam dúvidas de que todos os órgãos, funções e atividades estatais estão acoplados
ao princípio da dignidade da pessoa humana, impondo-lhes um dever de respeito e proteção, expresso tanto
na obrigação por parte do Estado de renunciar ingerências na esfera individual contrárias à dignidade
pessoal, quanto no dever de protegê-la contra agressões provenientes de terceiros, como é o caso de sócio
que registra todo o seu patrimônio particular em nome da pessoa jurídica para burlar a lei e agindo, assim,
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acreditando estar sob o manto da autonomia patrimonial.
O princípio da dignidade da pessoa humana está intimamente conectado com o tema da

desconsideração da personalidade jurídica de forma inversa, porque não apenas impõe um dever de
abstenção, de respeito, mas também de condutas positivas por parte do Estado-Juiz, tendentes a efetivar e
proteger a dignidade dos indivíduos que tiveram seus direitos violados em decorrência de atuação de sócio
que abusa, simula e/ou comete fraude.

Por essa razão, a tendência do direito contemporâneo é no sentido de não mais limitar-se
à enunciação de um postulado formal e abstrato de isonomia jurídica, mas sim de fixar medidas concretas e
objetivas, capazes de aproximar as questões sociais, políticas e econômicas entre os jurisdicionados, pois a
dinâmica da evolução social chama o Estado a dirimir conflitos entre as forças de capital, do trabalho e da
ordem econômica, submetendo os princípios do bem comum e da justiça social às relações interpostas,
principalmente quando há a conexão com a ordem econômica, porque moldam um padrão desejável aos
processos econômicos de determinada sociedade, atuando com limitações e incentivos para a sua efetiva
realização.

Assim, quando o Estado intervém na atividade econômica, por força do princípio
constitucional fundamental do Estado Democrático de Direito, deve utilizar os instrumentos e mecanismos
postos à sua disposição diretamente pelo Legislador Constitucional e, além disso, ir ao encontro de
princípios que o façam assumir e agir sob uma perspectiva positiva, efetiva e presencial, pois as balizas da
intervenção serão, sempre e sempre, ditadas pela principiologia constitucional, pela declaração expressa dos
fundamentos do Estado Democrático de Direito, dentre eles a dignidade da pessoa humana, os valores
sociais do trabalho e da ordem econômica.

Conclui que qualquer interpretação sobre a devida ou indevida intervenção estatal deverá
ser analisada diante dos princípios e dos próprios fundamentos do Estado Democrático de Direito
apresentados no sistema; o princípio da dignidade da pessoa humana impõe limites à atuação estatal, porque
obstrui o Poder Público a violar a dignidade pessoal, mas também implica ao Estado-Juiz atuar com meta
permanente, protegendo a vida com dignidade a todos, sustentando a necessidade de uma política da
dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais, inclusive à ordem econômica, no sentido de
promover uma relação dependente entre aquele – sócio – enganador em face de um terceiro que age de boa-
fé numa negociação envolvendo patrimônio, cuja finalidade precípua é o recebimento do débito.

Então, por força da dimensão intersubjetiva deste princípio, há a necessidade de um

dever geral de respeito por parte de todos (e de cada um isoladamente) os integrantes da comunidade

de pessoas para com os demais e, para além disso e, de certa forma, até mesmo um dever das pessoas

para consigo mesmas, ressaltando a idéia da ordem econômica, prevalecendo a aplicação dos

princípios intimamente interligados com os dispositivos legais colocados à disposição do aplicador,

fazendo surgir o ideal de Justiça, mesmo inexistindo texto legal explícito acerca do assunto, mas que

com algum dispositivo legal faz relação.

Assim considerando, há a perfeita união entre o princípio da dignidade da pessoa humana
à teoria às avessas ou teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica, porque o terceiro
prejudicado terá seus direitos efetivados, anulando a fraude, o abuso ou a simulação praticados pelo sócio de
empresa que corporifica todo o seu patrimônio na pessoa jurídica, agindo de má-fé, a fim de impedir que
seus bens sejam constritados judicialmente. Posto isto, é levantado o véu da pessoa jurídica, de forma a
garantir a efetividade dos direitos, fundamentando tal decisão com fulcro em dispositivos legais, mas de
forma invertida, porque no atual sistema jurídico, ainda não foi apresentado texto legal específico sobre o
assunto, isto é, de acordo com o artigo 50, do Código Civil, há a desconsideração da personalidade jurídica
quando a sociedade empresária burla a lei, repassando seus bens em nome do sócio; o que ocorre no presente
caso e é o estudo deste trabalho, a ocorrência de sócio que utiliza da má-fé e repassa seus bens pessoais em
nome da sociedade empresária, com o fim precípuo de não satisfação de seu débito particular perante
terceiros contratantes ou que tenha alguma relação de ordem econômica.

 
 
3.4 Princípio Da Razoabilidade

 
 
O princípio da razoabilidade é um parâmetro de valoração dos atos do Poder Público,

principalmente, do Poder Judiciário, aferindo se eles estão sendo informados pelo valor superior inerente a
todo o ordenamento jurídico: a justiça.

Sendo mais fácil de ser sentido do que conceituado, o princípio da razoabilidade propõe o
que é razoável, o que seja conforme a razão, supondo equilíbrio, moderação e harmonia, correspondendo ao

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3033



senso de justiça, comunicando com os valores vigentes de dado lugar e momento. É o não arbítrio, ou seja,
para o efetivo aproveitamento, há a necessidade de uma avaliação da correlação entre o que está sendo
promovido com os reais efeitos decorrentes da necessidade de sua aplicação.

Com referência à Teoria Inversa, encaixa-se perfeitamente o princípio da razoabilidade, já
que, inexistindo norma legal estatuindo a desconsideração inversa da personalidade jurídica e, admitindo que
os princípios são superiores às próprias regras, como se pode verificar acima, não há dúvida que é razoável
que seja desconsiderada a pessoa jurídica da empresa para satisfazer interesse de terceiro de boa fé que
contratou com o sócio da empresa, ou que alguma relação de crédito-débito possua com o mesmo, burlando
o sócio a própria lei, registrando o seu patrimônio em nome da sociedade empresária, sob o interesse da
existência da autonomia patrimonial havida no direito empresarial.

Ocorre que, neste momento e neste caso específico, o levantamento do véu da
personalidade jurídica se faz necessário, destruindo a autonomia patrimonial para a satisfação de terceiros
incluídos na relação jurídica entre o sócio, considerando os bens que guarnecem todo o aparato da
sociedade, comprovando, em todos os casos, que houve a fraude, abuso de direito, simulação por parte do
sócio.

Os fundamentos primordiais ao deferimento da desconsideração inversa da personalidade
jurídica são revelados diante do disposto no artigo 50, do Código Civil Brasileiro, embora possuam outros
regramentos em leis esparsas, de forma inversa, ou seja, retirando o manto protetor da sociedade empresária
que é a autonomia patrimonial, com a finalidade precípua de garantir a efetividade de direitos de terceiros
envolvidos numa relação pertencente ao direito empresarial e também a outros direitos, como o direito de
família, que será analisado posteriormente, desconsiderando os bens da sociedade empresária ao pagamento
de dívidas do sócio, em virtude deste ter praticado atos de forma fraudulenta, abusiva ou simulada,
repercutindo, assim, positivamente o elo de ligação entre os referidos princípios, mesmo que de forma
implícita, e os dispositivos legais.
 

 
3.5 A Possibilidade De Aplicação Imediata Dos Princípios A Casos Concretos
 

 
Considerando que os princípios são dotados de um elevado grau de abstração, dotados de

vagueza, de abertura, o que não significa impossibilidade de determinação, podem ser integrados por meio de
interpretação e aplicação, sobremodo através de outras normas e até mesmo em relação a situações
específicas, como decisões judiciais no que se refere à aplicação da Teoria Inversa da Desconsideração da
Personalidade Jurídica aos casos concretos, como se poderá verificar adiante, ao passo que as demais normas
(regras) possuem um menor grau de abstração e mais alta densidade normativa.

Pelo fato de os princípios serem dotados de vagueza, hospedando as grandes linhas,
orientando todo o ordenamento jurídico, não significa dizer que os princípios são inteiramente ou sempre
genéricos e imprecisos, aliás, possuem um significado determinado, com alto grau de concretização,
avaliados diante da situação real apresentada.

Isso é relacionado perfeitamente à desconsideração inversa da personalidade jurídica, sob
o entendimento de que os princípios norteadores não podem deixar de ser aplicados, em virtude da ausência
de regramento específico sobre o assunto, não devendo o magistrado abandonar o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica caso ocorra a fraude, o abuso de direito, a simulação por parte do
sócio, atingindo credores, pessoas inocentes e terceiros envolvidos. Deve atingir o patrimônio da pessoa
jurídica, quando existente um conjunto comprobatório merecedor. Existem inúmeros julgados acerca do
assunto, que serão relacionados em frente.

Assevera Eros Grau, em sua obra A ordem econômica na Constituição de 1988
(interpretação e crítica), que:

 
 
[...] a determinação de sentido dos princípios depende sempre do contexto,
correspondendo ao significado que os respectivos valores assumem na realidade
histórica: o ordenamento jurídico não constitui um conjunto de regras jurídicas cujo
sentido e alcance independe do contexto político e social, mas sim que tais regras estão
subordinadas a fins em função dos quais devem ser interpretadas. (GRAU, 1990, p. 94).
 
 

Portanto, da generalidade e da vagueza dos princípios, decorre a plasticidade que os
mesmos apresentam, permitindo-lhes amoldarem às diferentes situações e assim acompanharem o passo da
evolução social. É uma característica predominantemente formal, pois se prende também antes à expressão
linguística dos princípios, devendo ser conciso em dado contexto, refletindo com exatidão a tradução dos
valores mais onorosos e oportunos diante do caso apresentado.

Walter Claudius Rothenburg relata em sua doutrina Princípios Constitucionais que:
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Desconsiderar que os princípios já carregam um certo e suficiente significado, e sustentar
sua insuperável indeterminação, representa desprestigiar sua funcionalidade em termos
de vinculação (obrigatoriedade), continuando-se a emprestar-lhes uma feição meramente
diretiva, de sugestão, o que não se compadece, absolutamente, com a franca natureza
normativa que se lhes deve reconhecer. (ROTHENBURG, 1999, p. 22).
 

 
Os princípios são capazes de recepcionar as mudanças ocorridas no seio da sociedade,

sem que isto importe uma contínua modificação do texto de lei, sendo lembrado, nesse patamar, o aspecto da
desconsideração da personalidade jurídica de forma inversa, já que não se poderia deixar de aplicar o
princípio da igualdade, assim como o princípio da razoabilidade e o princípio da dignidade da pessoa humana
às pessoas envolvidas num processo em que o sócio de uma empresa age com fraude, simulação, abuso de
direito, registrando seus bens pessoais em nome da sociedade empresária, com o fim de satisfazer obrigação
por ele realizada em prejuízo das demais pessoas envolvidas. Neste caso, não poderia o sócio ser acobertado
pela autonomia patrimonial.

Assim considerando, a vagueza não é um defeito que os princípios apresentam, senão que
uma espécie sua de ser, justamente para suprir a ausência de norma regulamentadora a casos em que as
mudanças sociais ocorrem e devem ser solucionadas, como se pode verificar na desconsideração inversa da
personalidade jurídica.

A enunciação dos princípios de um sistema tem, portanto, uma primeira utilidade
evidente: ajudar no ato de conhecimento, porque a identificação dos princípios é o meio mais eficaz para
distingui-lo de outro sistema global.

 
 

4 TEORIA ÀS AVESSAS NO ESTADO CONTEMPORÂNEO - GLOBALIZAÇÃO
 
 
Hodiernamente, o progresso da ciência e das técnicas são os novos aceleradores

contemporâneos, necessitando de uma reflexão independente sobre o tempo, um pensamento sobre como
explicar os problemas mundiais, cujas condições e situações precisam ser modificadas, e para que isto ocorra,
há a necessidade de utilização de métodos mais simples.

A idéia central repousa em analisar os princípios fundamentais, aparecendo a persistência
sobre o papel da ideologia derivada de instrumentos que, ao mesmo tempo, dá para se fazer o mal, como,
aliás, também se faz o bem, surgindo desse aspecto, o papel do intelectual, do pensamento livre, do jurista,
do magistrado.

O processo de produção da globalização revelada como uma ameaça entre a economia
contemporânea – finanças – território, em que a emergência de novas variáveis centrais e o papel dos pobres
na produção do presente e do futuro, convencendo de que a história universal apenas está começando e, é
em virtude disso, que surge a aplicação da teoria às avessas neste mundo globalizado, como uma
possibilidade in abertus ao futuro de uma nova civilização planetária.

São vários os protagonistas na produção da globalização, dentre eles o dinheiro, numa
polarização - riqueza e pobreza -; o extermínio da natureza; a segmentação dos mercados; a população
envolvida nesse processo ameaçador. E, neste aspecto, nasce a Teoria às Avessas com a idéia de efetivação
dos direitos de terceiros envolvidos numa globalização infinita, cujas relações são de mercado, patrimônio e
familiares, ressaltando a questão do Direito de Família, neste último, levantando o véu da sociedade
empresária quando o sócio age de forma fraudulenta, abusiva e/ou simulada, repassando seu patrimônio
particular no nome da sociedade empresária com a finalidade precípua de não liquidar suas dívidas perante os
seus credores.

A tendência é ser substituída a alienação por uma nova consciência – uma nova filosofia
moral – que não será a dos valores mercantis, mas sim a da solidariedade e da cidadania, a da aplicação de
princípios como o da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, sendo coerente a
efetividade de direitos de terceiros envolvidos num processo ameaçador e opressor.
 
 
4.1 O Convívio Em Sociedade Como Decorrência Das Necessidades Do Homem – Aplicação Da Teoria
Às Avessas

 
 
Levando em consideração a exposição anteriormente referida, presente está a dificuldade

do homem, como um ser hermenêutico que é, viver em sociedade, já que as dificuldades de relacionamento
entre os empresários se sobressaem, quando é deixado de lado a idéia de justiça.
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Os perdedores – maioria – estão em desgaste com a própria identidade, porque não
percebem as fatalidades ocasionadas no mundo globalizado em que a economia é o cerne, alicerce e, que
muitas vezes, vêem ameaçados perante a própria lei, ou por falta dela.

Tecidos estes comentários, é ofertado, neste momento, um espírito crítico de atenção e
percepção do homem, em razão de sua própria natureza, o qual precisa viver em sociedade e, para isso,
necessita de regramentos que o faça crescer como ser humano justo e fraterno, que obtenha do legislador e
do próprio magistrado a efetividade de seus direitos, banalizados diante de tantos privilégios ofertados em
prol do devedor e, então burlador da lei, muitas vezes assim considerado.

Sábias as palavras de Aristóteles quando relata que o homem é por natureza um animal
social, remetido à reflexão mediante a qual se pode colocar em foco os atributos, as necessidades e as
possibilidades do homem (apud, GOMES, 2008).

O ser humano deve ser o caçador de si mesmo, no sentido de buscar, perguntar,
argumentar sobre os fatos e interesses apresentados pelas demais pessoas. A finitude e o desejo de auto-
superação devem lançar no ser humano uma contínua procura, buscando perspectivas, a fim de satisfazer as
condições econômicas e mesmo potenciais, investindo o seu conhecimento nas leis e princípios que o
asseguram, num relacionamento sadio, em que haja uma isonomia entre todos.

Em tempos de globalização econômica, prevalecendo a preocupação com o dinheiro, em
comprar, negociar, é sustentada a necessidade de continuidade da vida humana no planeta e, que esta seja
vivida de modo correspondente à dignidade inerente a todo ser humano.

Para o psicanalista, teólogo e pedagogo Rollo May em sua doutrina A coragem de criar,
relata que “a coragem é necessária para que o homem possa ser e vir a ser. Para que o eu seja é preciso
afirmá-lo e comprometer-se. Essa é a diferença entre os seres humanos e o resto da natureza” (MAY, 1982,
p. 10).

Assim considerando, o homem deve evoluir na medida em que o mundo evolui, e nesse
sentido, as leis também devem se adequar aos casos concretos, para que não exista a impossibilidade de
aplicação do ideal de justiça que há tempo vem sendo esquecido. Nesse aspecto, entende-se que, apesar de
inexistir texto legal acerca da desconsideração inversa da personalidade jurídica, muitos magistrados já a
aplicam a fim de salvaguardar interesse de terceiros de boa-fé que contratam com sócio de má-fé, ou que
com ele tenha uma relação de dependência – crédito – débito.

A tão sonhada autonomia patrimonial, questionada e estimada, acaba sendo derrubada em
consideração à abrangência do aspecto econômico, motivo pelo qual, muitos magistrados reconhecem a
inquietude de credores, que se espraiam em problemas que a própria lei deixa a desejar.

A Teoria às Avessas é o ideal de justiça, utilizada para sanar as dificuldades
hodiernamente apresentadas no mundo jurídico.
 
 
5 RELEVÂNCIA DA TEORIA ÀS AVESSAS NO ESTADO CONTEMPORÂNEO E SUA
ABRANGÊNCIA NO MUNDO REAL - JURISPRUDÊNCIAS

 
 

O assunto é relevante para o Estado Contemporâneo nas relações empresariais,
interligando o Direito Empresarial e o Direito de Família, pois não basta o Estado utilizar os meios e
instrumentos constitucionalmente postos à sua disposição, apenas nos estritos limites da legalidade, devendo
a implementação das técnicas de intervenção estatal no domínio econômico se dar de forma a atender o
interesse público concretamente apresentado, portanto, legitimamente, e de forma razoável, em que os meios
e as técnicas a serem utilizadas pelo Poder Público sejam realmente idôneos aos fins pretendidos pela
Constituição Federal e pelas Leis, pois só assim será dado real e efetivo cumprimento a este trabalho.

Especificamente acerca da teoria às avessas ou da desconsideração da personalidade
jurídica inversa, convém apresentar algumas jurisprudências e, inclusive o Enunciado n. 283 da IV Jornada
de Direito Civil do CJF (Conselho da Justiça Federal), autorizando a desconsideração da personalidade
jurídica inversa, devendo o magistrado fundamentar a sua decisão em todas as situações lhe apresentadas:

:
 

TJSC. Desconsideração da personalidade jurídica denominada ‘inversa’. Art. 50 do
CC/2002 e Enunciado n. 283 da IV Jornada de Direito Civil do CJF. O interlocutório que
desconsidera inversamente a personalidade jurídica de sociedade comercial, fazendo
com que a empresa responda com seu patrimônio pela dívida pessoal do sócio, está
circunscrito aos pressupostos do art. 50 do atual Código Civil, cabendo ao juiz,
fundamentadamente, apontar as razões do seu convencimento, seja pelo acolhimento ou
rejeição do pedido, sob pena de vulneração aos arts. 93, IX, da CRFB, e 165, do CPC,
dispositivos que transmitem a necessidade de motivação nas decisões judiciais, ainda que
concisa, sob pena de nulidade.
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É cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada ‘inversa’ para
alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens
pessoais, com prejuízo a terceiros.
Acórdão: Agravo de instrumento n. 2005.031945-4, de Canoinhas.
Relator: Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi.
Data da decisão: Publicação: DJSC Eletrônico n. 56, edição de 19.09.06, p. 30.

Portanto, conforme argumentos acima expostos, para o deferimento por parte do
magistrado à desconsideração inversa da personalidade jurídica, devem estar preenchidos os pressupostos
que já foram analisados em item anterior. Caso contrário, não há motivo para a desconsideração inversa e,
aliás, devem ser as decisões sempre fundamentadas.

De forma intimamente implícita, subentende-se que os princípios basilares de todo o
ordenamento jurídico estão sendo averiguados no ato da decisão, justamente porque são o cerne de todo o
liame jurídico. Não há necessidade de o magistrado justificar a utilização dos mesmos, se decorrentes de
normas pré-existentes e utilizadas de forma inversa.

A demonstração é de que os princípios, uma vez utilizados, seja de forma explícita ou de
forma implícita, servem de embasamento na aferição de normas transcritas no ordenamento jurídico.

Não raro, a desconsideração da personalidade jurídica de forma inversa tem sido aceita e
deferida pelos magistrados não somente quando se verifica a situação de relação entre sócio e terceiro
envolvido especificamente numa relação de negócios, mas também em relações direcionadas no Direito de
Família.

Assim, a decorrência da aplicação e aceitação de dispositivos legais são primordiais, mas
o embasamento muitas vezes se dá de forma inversa, justamente para acomodar as reais situações
apresentadas, em virtude de não regramento atualmente existente. E é nesse ínterim que surgem as
explicações para a adequação das regras do ordenamento jurídico ao mundo social, globalizado, e a
principiologia aplicada, mesmo de forma tímida e implícita, às situações colocadas no âmbito jurídico.  

Vale ressaltar os julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
no tocante à adequação da desconsideração em matéria de separação judicial, partilha, alimentos, dentre
outros, estão os seguintes:

 
 
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INSUFICIENTE. INOCORRÊNCIA.
MARCO INICIAL DA UNIAO ESTÁVEL. ESPECIFICAÇÃO. VALORIZAÇÃO DE
COTAS SOCIAIS. PARTILHA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. CABIMENTO. (...) As cotas sociais das empresas eram de patrimônio
exclusivo do de ‘cujus’. No entanto, a valorização experimentada por tais cotas durante o
período em que o de ‘cujus’ viveu em união estável é patrimônio comum que, por isso,
deve ser partilhado. Ficou demonstrado que o de ‘cujus’ abusou da personalidade
jurídica de suas empresas, ao utilizar de forma indevida delas para o fim de ocultar bens
passíveis de partilha. Nesse contexto, cabível desconsiderar a personalidade jurídica das
empresas. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO
PRIMEIRO APELO. UNANIME. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
SEGUNDO. (BRASIL.Tribunal de Justiça Do Rio Grande do Sul. 8º Câmara Cível.
Apelação Cível nº 70012310058. Relator Rui Portanova. Julgado em 27/04/2006).
 
 
 
Descabe escudar-se o devedor na personalidade jurídica da sociedade comercial, em que
está investido todo o seu patrimônio, para esquivar-se do pagamento da dívida alimentar.
Impõe-se a adoção da ‘disregard doctrine’, admitindo-se a constrição de bens titulados
em nome de pessoa jurídica para satisfazer débito. (BRASIL.Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul. 7º Câmara. Apelação Cível nº 598082162. Relator Des. Maria Berenice
Dias).
 

 
Assim considerando, fica evidenciada a fraude e o abuso de direito e a simulação por parte

do sócio, quando este faz uso da pessoa jurídica com a finalidade de ocultar bens passíveis à partilha, ou
quando este se furta da sociedade para defender seu patrimônio pessoal por força de dívidas contraídas junto
a terceiros ou, mesmo oculta seus bens ao pagamento de pensão alimentícia e, nesse sentido, há a
necessidade neste e em qualquer situação ou caso, a utilização da cautela, devendo o magistrado, sobretudo,
verificar a presença dos pressupostos tratados e analisados em item anterior, quais sejam: a fraude, o abuso
do direito e/ou a simulação, utilizados com a finalidade de prejudicar terceiros.

Também é perfeitamente aplicável a desconsideração inversa e o efetivo alcance dos bens
transferidos à sociedade quando se busca a majoração da pensão alimentícia baseada no aumento da fortuna
do alimentante e na necessidade do alimentado. Nesse caso, o devedor de alimentos dissimula a sua condição
de sócio majoritário da pessoa jurídica e transfere grande parte do capital social para interposta pessoa, para
numa revisão de alimentos afirmar que não é sócio majoritário, mas apenas um mero prestador de serviços à
sociedade, buscando ao final, o não aumento da pensão alimentícia.
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A conclusão a que se chega é que a desconsideração inversa da personalidade jurídica será
aplicada pelos magistrados sempre que houver transferência de bens matrimoniais para uma pessoa jurídica
visando ao prejuízo da meação ou da partilha de bens, como ao prejuízo ao recebimento da prestação
alimentícia, e, ainda, sendo inclusive, utilizada quando o sócio detém absoluto controle da sociedade.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, quando o sócio, que também é cônjuge,
preocupado com a partilha judicial, retira da sociedade empresarial às vésperas da ação de separação ou
divórcio, transferindo a sua participação para outro sócio, burlando a lei, inclusive pela questão de partilha
de bens e, após a separação judicial, o sócio fraudulento retorna à empresa e à livre administração dos bens
que eram comuns ao casal, com todos os bens que anteriormente já lhe pertenciam, é verificada, em ambos
os casos, a presença de fraude, simulação e abuso do direito por parte do sócio em prejuízo de terceiro
envolvido, assim considerando, há a necessidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica,
retirando o véu da autonomia patrimonial e aplicando, mesmo que de forma implícita, a regra de que todos
são iguais perante a lei, há a presença da dignidade da pessoa humana e, ainda, pelo princípio da
razoabilidade, é razoável e necessária a aplicação  da Teoria às Avessas. Diante dessas práticas ilícitas, o
magistrado desconsidera a personalidade jurídica de forma inversa, no âmbito da sentença judicial, lançada
no processo de separação, divórcio ou de dissolução de união estável, as alterações contratuais que
transferiram ou reduziram a participação social do cônjuge empresário, voltando assim, ao estado anterior da
flagrante apropriação da meação do cônjuge despojado ou, mesmo na situação de prestação alimentícia,
segue o mesmo entendimento.

Nesse sentido, vale apresentar a seguinte jurisprudência:
 
 
PARTILHA – Separação controvertida em divórcio – Regime da comunhão universal de
bens – Meação – Compromissário que, já casado, cede direitos sem a anuência da
mulher – Desconsideração – Sentença de partilha homologada respeitando a meação –
Sentença mantida – Recurso improvido. (BRASIL.Tribunal de Justiça de São Paulo. 3º
Câmara de Direito Privado. Apelação Cível nº 86.249-4. Relator Octávio Helene.
Julgado em 05/11/1998).
 
 

 
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao julgar Agravo de Instrumento entendeu

que:
 
 

EMBARGOS DE TERCEIROS. ‘Disregard’ ou desconsideração da personalidade
jurídica.Sociedade por quotas formada por concubinos. Arrolamento de bens. Deve ser
desconsiderada a personalidade jurídica de sociedade por quotas formada por dois
sócios, concubinos casados pelo religioso, rejeitando-se pedido de liminar em embargos
de terceiro promovidos pela sociedade, visando obstar arrolamento de bens promovidos
pela mulher. Possibilidade de fraude pelo varão, ocultado sob o manto da pessoa
jurídica, este, em realidade, age em nome próprio e não da sociedade. Agravo
improvido. Unânime. (BRASIL.Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 7º Câmara
Cível. Agravo de Instrumento nº 593074602. Relator Paulo Heerdt. Julgado em
27/08/1993).
 
 

Assim sendo, o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica pelo
magistrado, faz com que ocorra o retorno ao monte conjugal dos bens desviados fraudulentamente para a
pessoa jurídica, a fim de serem partilhados os bens ao final.

Ficou comprovado que ocorrerá a desconsideração inversa no âmbito do direito familiar,
no que tange aos alimentos, conforme já foi relatado, quando o alimentante procura mascarar, aproveitando
do manto da pessoa jurídica, escondendo sua real capacidade econômica e financeira da pessoa física, a qual
tem o dever legal de alimentos. E, nesse aspecto, o alimentante quando é sócio de alguma sociedade
empresária, aproveita desse fato para agir omitindo sob o véu empresarial os bens que possui.

Atua também de forma fraudulenta, e é motivo para a desconsideração inversa da
personalidade jurídica, o caso do ex-cônjuge que hesita em prestar alimentos declarando que possui baixos
rendimentos, não obstante, a sua conduta pública não condiz com a presente postura apresentada nos autos,
ostentando luxo e riqueza. Nesse caso, a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica e
dos princípios embasadores já estudados, mesmo que de forma implícita, são utilizados para o devido caso, a
fim de ocorrer a justa solução para o litígio alimentar.

E, se não bastasse, merece ser apresentada a situação de pais ou cônjuges insensíveis que
utilizando a pessoa jurídica que integram como sócios para montar diversas estratagemas, com o fim
precípuo de impedir que o autor da ação de alimentos possa demonstrar, através de dados concretos, os reais
rendimentos por eles percebidos ou os seus respectivos bens particulares, pois transferem seu patrimônio à
pessoa jurídica, burlando a lei.
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Relativamente ao direito comercial, nas sociedades por quotas, a aplicação da
desconsideração inversa se dá com a retirada do véu da autonomia patrimonial. Existem jurisprudências
acerca do assunto:

 

SOCIEDADE POR QUOTAS – Ausência absoluta de patrimônio - existência
meramente formal – manifesto prejuízo aos credores - presunção de fraude – Aplicação
da teoria da desconsideração da pessoa jurídica – Recurso Provido. (BRASIL.Tribunal
de Justiça de São Paulo. 7º Câmara Cível. Apelação Cível nº 206787-2. Relator
Pinheiro Franco. Julgado em 17/06/1993).
 
 
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Ação de
execução de sentença. Preliminar de nulidade da execução rejeitada. Os títulos
exeqüendos foram acostados aos autos da execução, conforme se verifica dos
documentos que instruem o processo. Além do mais, não há falar em iliquidez quando a
apuração do ‘quantum debeatur’ bastem cálculos aritméticos, o que foi devidamente
providenciado pela parte. Mérito. Muito embora na aplicação da ‘disregard doctrine’,
parte-se do pressuposto que responde o sócio com seu patrimônio particular pela
obrigação da empresa, o direito não a aplicação da teoria da desconsideração de forma
inversa quando o devedor cria uma veste jurídica para tentar defender seu patrimônio
particular ameaçado de alienação judicial por força de dívidas contraídas junto a
terceiros. Caso em que o princípio da separação patrimonial deve ser superado e ceder
em face de circunstancias especiais e excepcionais diante da prova robusta de fraude por
parte do sócio para desfrutar dos benefícios de sua posição, restando assente que a
separação da pessoa jurídica da pessoa física é mera ficção legal, não sendo justificável
que o sócio se esconde sob o manto desta sociedade fuja de sua responsabilidade ou de
seu fim social, para alcançar benefícios e interesses antisociais. Recurso Improvido por
maioria. Preliminar rejeitada. (BRASIL.Tribunal de Justiça Do Rio Grande do Sul. 3º
Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 70005085048.  Relator Eduardo Kraemer.
Julgado em 25/05/2004).
 

 
SOCIEDADE POR QUOTAS – aplicação da desconsideração da personalidade jurídica
– transferência da quase totalidade das quotas a esposa mediante alteração contratual –
executados que fogem ao confronto com a justiça, deixando de nomear bens a penhora –
Recurso não provido. (BRASIL.Tribunal de Justiça de São Paulo. 2º Câmara Cível.
Apelação Cível nº 142812. Relator Bueno Magano. Julgado em 26/04/1989).
 
 

No Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, recentemente, foi julgada uma
apelação cível, relativa à desconsideração inversa da personalidade jurídica:

 
 

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da 15ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso de apelação e negar-lhe provimento para manter a sentença em sua integralidade.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA.
POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS
SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. Presente a confusão patrimonial entre a executada e a
empresa da qual é sócia mostra-se possível a penhora de bem imóvel pertencente à esta,
afastando-se o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, para
responsabilizar a sociedade por obrigação do sócio, em homenagem à desconsideração
inversa da personalidade jurídica, especialmente porque também demonstrada a
insolvência da devedora. RECURSO NÃO-PROVIDO. (BRASIL, Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná. 15ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0504400-6. Relator Hayton Lee
Swain Filho. Julgado em 06/08/2008).

 
 
Verificada a situação de sócio que atua de forma a burlar a lei, prejudicando o pagamento

de suas dívidas, sejam elas provenientes do âmbito familiar, social, ou empresarial. A relevância é que, uma
vez praticada a hipótese de fraude, simulação ou abuso do direito, o sócio da sociedade empresária atua de
forma negativa no aspecto empresarial, porque envolve patrimônio seu em prol da sociedade e em
detrimento de terceiros.

Sejam então os débitos de natureza alimentar, empresarial ou quaisquer outros do gênero,
há de ser aplicada a desconsideração inversa da personalidade jurídica, quando houver a comprovação de
fraude, simulação e/ou abuso do direito por parte do sócio, transferindo seus bens à pessoa jurídica.

O devedor que transfere seus bens para a pessoa jurídica sobre a qual detém absoluto
controle e continua a usufruí-los, apesar de não serem de sua propriedade, mas da pessoa jurídica controlada
e, com referência aos seus credores, em princípio, não podendo responsabilizá-lo executando tais bens, nada
mais certo e justo que desconsiderar inversamente a personalidade jurídica quando houver a comprovação
que o sócio agiu com fraude, simulação e/ou abuso de direito em face desses credores. Neste caso, há o
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efetivo alcance dos bens patrimoniais da sociedade, quando esta for utilizada como um esconderijo de bens
que eram antes de propriedade do sócio.

Conclui-se que, com base na hermenêutica, nos princípios estudados, há a relevância da
Teoria às Avessas hodiernamente, embasamentos legais surgem em decorrência do Estado Contemporâneo,
da Globalização, dos aspectos práticos. Jurisprudências existem e são várias, em que os Juízes de Direito
acatam a idéia da desconsideração inversa da personalidade jurídica aplicada em favor de pessoas de boa-fé e
em prejuízo dos enganadores, fraudadores, que são os sócios das sociedades empresárias que transferem seus
bens particulares à sociedade empresária sob o aspecto de que o manto da autonomia patrimonial os
beneficiará, seja a dívida oriunda de qualquer espécie (comercial, familiar).

Tal questionamento merece respeito e crédito na atual legislação brasileira, principalmente
quando a idéia central decorre de embasamentos justificados no ideal de justiça e de praticidade, desde que
preenchidos os pressupostos ensejadores de tal instituto e devidamente fundamentados pelo aplicador da lei.

 

 6 CONCLUSÃO
 
 
O presente estudo revelou a preocupação na concretização de direitos infringidos pelos sócios de uma
sociedade empresária em face de terceiros envolvidos numa relação seja comercial ou familiar.
Aspectos doutrinários e jurisprudenciais foram expostos de forma a tornar reverenciado o presente trabalho,
resgatando a principiologia, que é primordial ao sistema jurídico brasileiro atual, proporcionando a sua
relevância diante de situações conexas com a realidade.
Os avanços surgidos têm sido avaliados como renovadores das próprias leis; a globalização fez progredir o
atual sistema que está sendo analisado com intenções baseadas em fatos reais pelos julgadores, adaptando os
regramentos, os dispositivos legais à atualidade.
  O ser humano com as modificações lhe apresentadas a todo instante mereceu tratamento igualitário e digno
quanto à efetivação de seus direitos, até então inexistentes no atual sistema jurídico, mas que balisadores de
uma progressão avançada e eficaz conforme relatos e confirmações positivas por parte do magistrado,
acatando e deferindo a desconsideração da personalidade jurídica de forma inversa, ante à comprovação da
fraude, simulação e/ou abuso por parte do sócio, quando este transfere seus bens particulares para a
sociedade empresária com o fito de não quitar seus débitos, sejam eles de natureza comercial ou familiar.
Comprovou-se através das jurisprudências e doutrinas a relevância do direito empresarial nas questões
comerciais e inclusive nas questões de direito de família, quando o sócio da sociedade empresária, com o
escopo de não quitar o débito alimentar ou, mesmo, para não partilhar seus bens, age com má-fé transferindo
seus bens particulares à sociedade empresária, sob o argumento de que o princípio da autonomia patrimonial
o protegerá.
A teoria às avessas ou a desconsideração da personalidade jurídica de forma inversa vem com o argumento
de que, através de embasamentos legais já existentes, o magistrado demonstrando o ideal de justiça aplica a
referida lei de forma inversa, ou seja, efetiva o direito atacado, desconsiderando a personalidade jurídica da
sociedade empresária a fim de quitar débitos particulares do próprio sócio, em virtude de o mesmo ter agido
de forma fraudulenta, simulada e/ou abuso de direito.
Tecidos os comentários acima, necessário finalizar o presente estudo levando-se em consideração a
exposição de que o ser humano, diante de uma situação e mundo globalizado lhe apresentados, deve o
magistrado, estando envolto de regras e opiniões das mais variadas, aplicar os dispositivos legais valendo-se
de conceitos e base principiológica a fim de garantir a efetivação dos direitos transgredidos.
Notou-se a real ligação entre a principiologia, mesmo que de forma implícita, e as regras pré-existentes no
ordenamento jurídico, assim como a relevância da hermenêutica num mundo globalizado merecedor de
avaliações.
O legislador, assim como o aplicador e o próprio intérprete devem possuir embasamentos suficientes para
que o direito atual seja devidamente concretizado, diante de casos apresentados hodiernamente, com os
avanços tecnológicos e, revelados diante das situações processuais entre os jurisdicionados.
A relevância do presente trabalho se tornou efetivada diante dos argumentos apresentados, principalmente
em decorrência das jurisprudências e o real sentido de justiça, utilizado em todas as decisões pelos
magistrados. O imperativo de inclusão de regramento específico sobre o assunto é interessante e pertinente,
levando-se em consideração os avanços sofridos pelo ordenamento jurídico nos últimos anos.
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DIREITO DA PERSONALIDADE E AS PESSOAS JURÍDICAS

RIGHT OF PERSONALITY AND LEGAL PERSONS

José Júlio da Ponte Neto

RESUMO
O Direito da Personalidade é o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual é
considerado valor supra-constitucional. Este princípio pode ser citado como base nuclear, matriz, de todos
os direitos fundamentais esculpidos na Constituição de 1988. É o direito que a pessoa exerce sobre si
mesma, no sentido de preservar seus atributos físicos e morais, considerados prolongamento natural do
sujeito de direito. É o homem valorado em si mesmo com as projeções sociais decorrentes.
A Constituição Federal de 1988 almeja a promoção de profundas mudanças para reduzir todas as formas de
desigualdades, exigindo que a pluralidade de vontades dos seres humanos ceda à singular necessidade da
solidariedade social para diminuir as desigualdades sociais existentes neste país.
Portanto, o objeto deste artigo é o alcance da expressão que se aplica às pessoas jurídicas, no que couber, a
proteção dos interesses da personalidade, posto prevalecer na doutrina e na jurisprudência a teoria que
reconhece a possibilidade de atribuir à pessoa jurídica o direito da personalidade desde a tese vencedora que
admite ser essa pessoa indenizada por danos morais, se ofendida indevidamente.

PALAVRAS-CHAVES: Pessoa jurídica. Direito da Personalidade. Dano moral.

ABSTRACT
The Right of the Personality is the own beginning of the human person's dignity, reason for the which supra-
constitutional value is considered. This beginning can be mentioned as nuclear base, head office, of all the
fundamental rights sculpted in the Constitution of 1988. It is the right that the person exercises on herself, in
the sense of preserving your physical attributes and you live, considered natural prolongation of the subject
of right. He/she is the man valued in himself with the current social projections.
The Federal Constitution of 1988 longs for the promotion of deep changes to reduce all the forms of
inequalities, demanding that the plurality of the human beings wills gives in to the singular need of the social
solidarity to reduce the existent social inequalities in this country.
Therefore, the object of this article is the reach of the expression that is applied the legal entities, in what it
fits, the protection of the interests of the personality, position to prevail in the doctrine and in the
jurisprudence the theory that recognizes the possibility to attribute to the legal entity the right of the
personality from the winner thesis that admits to be that person compensated improperly by damages moral,
if offended.

KEYWORDS: Legal entity. Right of the Personality. Moral damage.

1- Introdução    

            O objeto deste estudo vincula-se ao alcance do art. 52 do vigente Código Civil, que expressa:
“aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos interesses da personalidade”.

            Trata-se de um dispositivo inovador sob o prisma positivista, muito embora em termos doutrinários e
jurisprudenciais já houvesse entendimento, ainda que não unânime, para albergar as pessoas morais, mutatis
mutandis, no Direito da Personalidade conferido às pessoas físicas. Também, serve de paradigma a súmula
227 do Superior Tribunal de Justiça, e publicada no Diário de Justiça em 08 de outubro de 1999, que
estabelece: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
            Portanto, nada mais apropriado que estender a essas espécies de pessoas alguns tratamentos
contemplados nos artigos 11, 12, 16, 17, 18 e 20 da nossa legislação substantiva, principalmente: a)
exigência que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo
de outras sanções previstas em lei; b) O nome da pessoa também não pode ser empregado por outrem em
publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção
difamatória; c) sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial.
2- O Direito da Personalidade
            O Direito da Personalidade é o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual é
considerado valor supra-constitucional. Este princípio pode ser citado como base nuclear, matriz, de todos
os direitos fundamentais esculpidos na Constituição de 1988. É o direito que a pessoa exerce sobre si
mesma, no sentido de preservar seus atributos físicos e morais, considerados prolongamento natural do
sujeito de direito. É o homem valorado em si mesmo com as projeções sociais decorrentes.
            A Constituição Federal de 1988 almeja a promoção de profundas mudanças para reduzir todas as
formas de desigualdades, exigindo que a pluralidade de vontades dos seres humanos ceda à singular
necessidade da solidariedade social para diminuir as desigualdades sociais existentes neste país.  

 

            Nesse diapasão, a Constituição projeta-se para formar no âmago de cada cidadão no firme propósito
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de relativizar criticamente o dualismo jurídico envolvendo “público x privado” ou “indivíduo x sociedade”.
Assim é que a Constituição como propulsora de ditames fundantes do Estado Democrático de Direito
irradia-se por princípios e valores que devem nortear as produções normativas infraconstitucionais como
também no comportamento de cada pessoa. 
            Por sua vez, o Direito Civil brasileiro, como não poderia deixar de ser, não pode estar imune aos
paradigmas axiológicos constitucionais da eficácia direta dos direitos fundamentais, que realçam os valores e
princípios constitucionais, nas relações jurídicas de cunho prioritariamente privadas, mormente sobre a
autonomia privada. 
            Nesse sentido, houve alteração substancial sobre a outrora concepção liberal do Código Civil
baseada na regulação das vidas privadas sob o ponto de vista patrimonial dos indivíduos. Hodiernamente,
estabelecem-se relações jurídicas voltadas à plenitude da harmonia da convivência social que se materializa
pela valorização do homem, único titular de direitos. Daí o fenômeno da concepção da despatrimonialização
do Direito Civil como conseqüência da constitucionalização desse ramo do direito. 
            Afirma Pablo Frota (2008, p.37) que “os valores consagrados na Constituição Federal de 1988,
portanto, são os pilares hermenêuticos do sistema jurídico pátrio, a fundá-lo e a vincular as decisões
jurídicas, com a prevalência das situações existenciais às situações patrimoniais. Essa novel realidade
transforma o direito civil, pois passa-se pela justiça comutativa, dar a cada um o que é seu, existência da
igualdade formal entre as partes, pela justiça distributiva, dar a cada um o que é seu, com o reconhecimento
das desigualdades, a tutelar o aderente, o consumidor, o inquilino, o trabalhador, todavia sem modifica-la de
forma concreta, para chegar à justiça social”.

  A propósito, os arts. 421 e 422 do Código Civil/2002 determinam que “a liberdade de contratar será
exercida em razão e nos limites da função social do contrato” e que “os contratantes são obrigados a
guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

             Conforme o eminente civilista Paulo Luiz Netto Lobo (2002, p.191): "no novo Código Civil a
função social surge relacionada à "liberdade de contratar", como seu limite fundamental. A liberdade de
contratar, ou autonomia privada, consistiu na expressão mais aguda do individualismo jurídico, entendida por
muitos como o toque de especificidade do Direito privado. São dois princípios antagônicos que exigem
aplicação harmônica. No Código a função social não é simples limite externo ou negativo, mas limite
positivo, além de determinação do conteúdo da liberdade de contratar. Esse é o sentido que decorre dos
termos "exercida em razão e nos limites da função social do contrato". (art. 421)".

 

            Como conseqüência dos reflexos constitucionais nas relações jurídicas privadas surge o Direito Civil-
Constitucional para moldar tais relações, segundo, e como ressaltado, os valores e princípios fundamentais às
estruturas de todo ordenamento jurídico brasileiro, mesmo porque são aspirações da sociedade.

  Ainda na esteira de Pablo Frota (2008, p.54): “os princípios constitucionais franquearão aos
operadores do direito a utilização do Código Civil/2002 como fator gerador de justiça substancial, ao
equilibrar as leis abstratas e gerais, amparadas no princípio da segurança jurídica e temperadas as
peculiaridades do caso concreto; promoverão o livre desenvolvimento da personalidade humana ao analisar a
efetiva desigualdade negocial das partes celebrantes como fatores econômicos, desde que este não se
sobreponha àquele, ou seja, fundamento da decisão judicial, pois a pessoa é o valor fonte do ordenamento
jurídico brasileiro”.

              O direito civil, como não seria diferente, sendo transformado pelos princípios constitucionais,
deve ser interpretado a partir de vertentes axiológicas formadas:

a)  dignidade da pessoa humana (art. 1º, III);
b)  livre iniciativa (art. 1º, IV);
c)  solidariedade social (art. 3º, I);
d)  redução das desigualdades sociais (art. 3º, III);
e)  promoção do bem-estar coletivo (art. 3º IV);
f)  igualdade substancial (art. 5º);
g)  propriedade privada (art. 170, II);
h)  função social da propriedade (art. 170, III);
i)  livre concorrência (art. 170, IV).

  Antes primando pela plenitude da autonomia da vontade, por exemplo, atualmente não a nega, por
óbvio, mas a horizontaliza para alcançar esses princípios estabelecidos. Sintetizando, o direito civil – sob a
novel roupagem do Direito Civil-Constitucional – deve ser pautado na promoção da pessoa humana por
meio da sua dignificação existencial, da solidariedade social e da eticidade negocial e comportamental.

  Não há em nosso sentir a derrogação dos clássicos princípios liberais e embasadores das legislações
privadas, mas apenas sua mitigação – ou reinterpretação – em decorrência da supremacia da Constituição,
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mesmo porque não compete ao Estado determinar como deve ser a via privada das pessoas.

 

            A responsabilização pela concretização dos anseios sociais é de todos no cumprimento das cláusulas
éticas gerais de observância obrigatória, dentro dos padrões comportamentais envolvendo relações jurídicas
eminentemente privadas. Em outros termos, essas relações privadas são estabelecidas através de infinitas
pluralidades de interesses, razão pela qual os problemas são resolvidos por essa eticidade, dado ser
impossível a construção de infinitos textos legais regulamentadores para cada situação factual.

  Em suma: a resolução dos conflitos privados será costurada pelos vetores principiológicos do sistema
Civil-Constitucional.

             Portanto, o Direito da Personalidade alça o ser humano ao perfil máximo de dignificação
perante si mesmo e perante terceiros. Nada mais tutela o Direito da Personalidade que valores supremos
como o direito à vida, à honra, à privacidade, à integridade física, etc. Muito embora não seja aferível de
maneira econômica, integra o patrimônio da pessoa física ou jurídica, oponível erga omnes para dar a
completude necessária à existência humana.

             Segundo Carlos Alberto Bittar e Carlos Alberto Bittar Filho (2001, p.17 e 18) “são direitos da
personalidade os reconhecidos ao homem, tomado em si mesmo e em suas projeções na sociedade. Visam à
defesa de valores inatos, como a vida, a intimidade, a honra e a higidez físicas... Trata-se de direitos inerentes
à pessoa e dotados de certas particularidades que limitam a própria ação do titular (como, v.g., a
irrenunciabilidade, a imprescritibilidade, a intransmissibilidade e a impenhorabilidade); efetivamente, ele não
pode eliminá-los através de ato de vontade sendo-lhes facultado, contudo, deles dispor, privativamente, em
dadas ocasiões a título de ilustração, mencione-se o direito à imagem, cuja disponibilidade, aliás, deve
respeitar os limites impostos pela vontade do titular)”.

              Anota Pedro Lenza (2008, p.02) que “sob essa perspectiva, especialmente diante do princípio
da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil e princípio-matriz de todos
os direitos fundamentais (art. 1º, III, da CF/88), parece mais adequado, então, falar em um direito civil-
constitucional, estudando o direito privado à luz das regras constitucionais e podendo, inclusive, em muitos
casos, reconhecer a aplicação direta dos direitos fundamentais nas relações privadas...”.

  É a pessoa humana o centro das atenções de todos os ramos do direito, razão pela qual estão em
constante construção para alcançar a verdadeira dimensão humana, que vem a ser a completude da dignidade
da pessoa humana e a disponibilização dos meios eficazes à sua proteção.

              O art. 1º da Constituição Federal de 1988 proclama que a República Federativa do Brasil constitui-
se em Estado democrático de Direito e tem como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana.
Por sua vez, o seu art. 5º inciso X, determina que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação”. 
            Não há como tergiversar sobre esses direitos inatos. Não é possível haver contemporização diante de
outros direitos contidos na Carta. Deve haver prévia fixação dos direitos personalíssimos das pessoas físicas?
Não são direitos relativos. São direitos universais. Se essas afirmações conduzirem a contraposições
reducionistas para o homem acarretarão o fim do direito da personalidade, isto é, direito que representa as
projeções físicas, psíquicas e morais que cada homem, cada indivíduo, tem perante si mesmo e é tido em
sociedade.

  Merece destaque o posicionamento adotado por Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho
e Paulo Gustavo Gonet Branco (2007, p.108) em situações conflitantes que envolve o direito da
personalidade: “num conflito, por exemplo, entre a liberdade de informação e a inviolabilidade da vida
privada – uma e outra igualmente garantidas pela Constituição -, se algum indivíduo, a pretexto de
resguardar a sua intimidade, com ou sem razão, conseguir embargar a divulgação de determinada matéria, o
veículo de comunicação acaso impedido de trazê-la a público terá preterido por inteiro o seu direito de
informar, ao mesmo tempo em que, também por inteiro, a outra parte verá prevalecer a sua pretensão... Em
tese ou abstratamente considerado, ao final dessa hipotética demanda, restará intacto – até porque não foi
abolido da Constituição -, o direito de informar e/ou obter informação, mas o mesmo não se poderá dizer
quanto ao direito daquele veículo de comunicação que, em concreto, foi proibido de publicar a matéria
objeto de interdição judicial. Na prática do texto, portanto, uma parte ganhou tudo e a outra tudo perdeu,
resultado que afasta ou debilita a idéia de uma efetiva harmonização dos interesses em conflito quando as
disputas se travam à luz de casos concretos”.

 Entendo que nessa hipótese não há dificuldade de julgamento. Trata-se de ser invocado o princípio da
dignidade da pessoa humana, considerado, pois, como matriz de todos os direitos fundamentais. Em assim
sendo, o direito à intimidade deve ser preservado a qualquer custo. Aqui não cabe discutir, porque
inadmissível, a possibilidade de ser implantada censura em nosso país. Absolutamente. Tal digressão é
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incabível. O que aqui deve ser exaltado é o ser humano em sua essência acima de tudo. Em sua plenitude.

  Não se trata apenas de limitar a abrangência da proteção do aparelhamento estatal aos poderes que o
homem exerce sobre sua própria pessoa (caindo no absurdo da pura individualidade). Trata de uma perene
dialeticidade entre os atributos que cada indivíduo tem e esses mesmos atributos vistos, interpretados pela
sociedade, no sentido de buscar constantemente o respeito à dignidade que cada um tem e merece ter
respeitado.

  É fato, porém, que esses mencionados predicados representam, sinteticamente, juízo de valor em
constante transformação, nem sempre evolucionista. Em outros termos, resta estabelecer o limite entre
interesses privado e público, apesar de regular o Código Civil da seguinte maneira: a) a vida privada da
pessoa natural é inviolável (art. 21); b) o nome da pessoa (como de resto a sua honra e imagem) não pode
ser empregado por outrem em publicações que exponham ao desprezo público, mesmo que não intenção
delituosa (art.17).

 3- Direito da personalidade das pessoas jurídicas

            Na acepção clássica, a personalidade é a capacidade de direito ou de gozo da pessoa de ser titular de
direitos e obrigações, independentemente de seu grau de discernimento, em razão de direitos que são
inerentes à natureza humana e em sua projeção para o mundo exterior. Tradicionalmente, direitos da
personalidade atrelam-se à pessoa natural, pouco sendo imputado à pessoa jurídica. Não se desenham de
somenos importância, conquanto não se possam atribuir direitos sobre o corpo vivo ou sobre o corpo morto,
ou equivalentes. E a razão é óbvia: o ente é fictício.

            Há assim, no campo dos direitos da personalidade, vários que podem ser tutelados também quando o
seu titular for a pessoa jurídica, ente fictício e instrumento social, dada a inteira compatibilidade com a
natureza jurídica de ambos. Entre eles, destacam-se o nome, a identidade, a imagem, a liberdade, a
intimidade e a honra. Daí porque se atrelam à personalidade da pessoa jurídica os caracteres existencial,
substancial e exclusivo de uma pessoa determinada, com individualidade que por natureza é-lhe inseparável e
que a distingue das demais. Por se arraigarem naturalmente, dele têm consciência os demais,
independentemente de estarem previstos em texto expresso de lei.
            São direitos inatos e acompanham o seu titular desde o seu nascedouro, independentemente de
elemento volitivo. São, ainda, imateriais, pois carecem de cunho econômico imediato, podendo apenas tê-lo
de forma mediata, quando violados, posto que o pedido judicialmente deflagrado será meramente
substitutivo, uma indenização que nunca será equivalente a um desses direitos, quando violados.
            Contudo, não é pacifica a doutrina sobre a extensão dos direitos da personalidade às pessoas
jurídicas, posto que àqueles que negam esses direitos às pessoas morais fundamentam-se na presença
marcante dos interesses patrimoniais em suas ações.

 

            Na acepção clássica, a personalidade é a capacidade de direito ou de gozo da pessoa de ser titular de
direitos e obrigações, independentemente de seu grau de discernimento, em razão de direitos que são
inerentes à natureza humana e em sua projeção para o mundo exterior. Tradicionalmente, direitos da
personalidade atrelam-se à pessoa natural, pouco sendo imputado à pessoa jurídica. Não se desenham de
somenos importância, conquanto não se possam atribuir direitos sobre o corpo vivo ou sobre o corpo morto,
ou equivalentes. E a razão é óbvia: o ente é fictício.
            Há assim, no campo dos direitos da personalidade, vários que podem ser tutelados também quando o
seu titular for a pessoa jurídica, ente fictício e instrumento social, dada a inteira compatibilidade com a
natureza jurídica de ambos. Entre eles, destacam-se o nome, a identidade, a imagem, a liberdade, a
intimidade e a honra. Daí porque se atrelam à personalidade da pessoa jurídica os caracteres existencial,
substancial e exclusivo de uma pessoa determinada, com individualidade que por natureza é-lhe inseparável e
que a distingue das demais. Por se arraigarem naturalmente, dele têm consciência os demais,
independentemente de estarem previstos em texto expresso de lei.
            São direitos inatos e acompanham o seu titular desde o seu nascedouro, independentemente de
elemento volitivo. São, ainda, imateriais, pois carecem de cunho econômico imediato, podendo apenas tê-lo
de forma mediata, quando violados, posto que o pedido judicialmente deflagrado será meramente
substitutivo, uma indenização que nunca será equivalente a um desses direitos, quando violados.

Pietro Perlingieri (1997, p.157 e 158), por exemplo, é contrário a esses direitos. Para ele “os
chamados direitos da personalidade e as pessoas jurídicas. É possível remover o equívoco sobre a extensão
dos direitos da pessoa humana às pessoas jurídicas. Se a tutela da pessoa humana afunda as suas raízes na
cláusula geral presente no art. 2 Const. e qualquer aspecto ou interesse concernente à pessoa é tutelado na
medida em que sejam essenciais ao seu pleno e livre desenvolvimento, é também verdade que qualquer
interesse referidos às pessoas jurídicas, não somente assume significados diferentes, mas recebe também uma
tutela que encontra um distinto fundamento. Para as pessoas jurídicas o recurso à cláusula geral de tutela dos
“direitos invioláveis” do homem constituiria uma referência totalmente injustificada, expressão de uma
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mistificante interpretação extensiva fundada em um silogismo: a pessoa física é sujeito que tem tutela; a
pessoa jurídica é sujeito; ergo, à pessoa jurídica deve-se aplicar a mesma tutela. Daqui uma concepção
dogmática e unitária da subjetividade como fato neutro. O valor do sujeito pessoa física é, todavia, diverso
daquele do sujeito pessoa jurídica. É necessário adquirir consciência da identidade apenas aparente de
problemáticas como, por exemplo, o segredo, a privacidade e a informação. Estes aspectos assumem valor
existencial unicamente para a pessoa humana; nas pessoas jurídicas, exprimem interesses diversos, o mais das
vezes de natureza patrimonial. O sigilo industrial, o sigilo bancário, etc. podem também ser em parte
garantidos pelo ordenamento, mas não com base na cláusula geral de tutela da pessoa humana. Deve ser
recusada, por exemplo, a tentativa de justificar o sigilo bancário com a tutela da privacidade; Esta exprime
um valor existencial (o respeito da intimidade da vida privada da pessoa física); aquele, um interesse
patrimonial do banco e/ou do cliente.”

             Também em sentido contrário afirma Gustavo Tepedino (1999, p.52 e 53), “de tais elaborações
decorrem, ainda, as teses que, movidas embora pelo louvável propósito de ampliar os confins da reparação
civil, consideram indistintamente a pessoa física e a pessoa jurídica como titulares dos direitos da
personalidade, a despeito do tratamento diferenciado atribuído pelo ordenamento constitucional aos
interesses patrimoniais e extrapatrimoniais. As lesões atinentes às pessoas jurídicas, quando não atingem,
diretamente, as pessoas dos sócios ou acionistas, repercutem exclusivamente no desenvolvimento de suas
atividades econômicas, estando a merecer, por isso mesmo, técnicas de reparação específicas e eficazes, não
se confundindo, contudo, com os bens jurídicos traduzidos na personalidade humana (a lesão à reputação de
uma empresa comercial atinge – mediata ou imediatamente – os seus resultados econômicos, em nada se
assemelhando, por isso mesmo, à chamada honra objetiva, com os direitos da personalidade)... Com base em
tais premissas metodológicas, percebe-se o equívoco de se imaginar os direitos da personalidade e o
ressarcimento por danos morais como categorias neutras, adotadas artificialmente pela pessoa jurídica para a
sua tutela (a maximização de seu desempenho econômico e de seus lucros). Ao revés, o intérprete deve estar
atento para a diversidade de princípios e de valores que inspiram a pessoa física e a pessoa jurídica, e para
que esta, como comunidade intermediária constitucionalmente privilegiada, seja merecedora de tutela jurídica
apenas e tão-somente como um instrumento (privilegiado) para a realização das pessoas que, em seu âmbito
de ação, é capaz de congregar.”  

           Entretanto, prevalece na doutrina e na jurisprudência a teoria que reconhece a possibilidade de
atribuir-se à pessoa jurídica o direito da personalidade desde a tese vencedora que admite ser essa pessoa
indenizada por danos morais, se ofendida indevidamente. Tal entendimento restou consagrado pela Súmula
227 do STJ: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

              Na ótica de Paulo Luiz Netto Lobo (2002, p. 93) “’a pessoa jurídica pode sofrer dano moral’.
Este é o Enunciado 227 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, que encerrou um ciclo de controvérsias
jurisprudenciais acerca da aplicabilidade dos danos morais à pessoa jurídica. Dada a interação necessária com
os direitos da personalidade, quais deles a ela seriam pertinentes? A indagação se justifica, pois alguns
direitos da personalidade apenas dizem respeito à pessoa humana. Evidentemente, não tem cabimento
violação à vida, ou à integridade física ou psíquica, ou à liberdade (privação) da pessoa jurídica. Outros
direitos da personalidade, todavia, são suficientemente exercitáveis pela pessoa jurídica, e sua violação
proporciona a indenização compensatória por danos morais, que o Enunciado 227 menciona”.

  É preciso reconhecer que a as pessoas jurídicas desempenham importante papel no mundo atual,
principalmente quando se discute a empresa como elemento propulsor do desenvolvimento econômico de um
país. Daniel Carneiro Machado (2003, p. 09) salienta que no “atual cenário econômico tomado pelo processo
de globalização e pelos avanços tecnológicos, é importante destacar a crescente influência e participação da
empresa como coração da sociedade contemporânea, estando ela, sem dúvida, no centro da economia
moderna, constituindo a célula fundamental de todo o desenvolvimento industrial”.

 Essas análises testificam a função social da empresa que sob a visão sempre lúcida de Fábio Konder
Comparato (1990, p.32) para quem previamente há a necessidade de definir a expressão função social: “a
noção de função, no sentido em que é empregado o termo nesta matéria, significa um poder, mais
especificamente, o poder de dar ao objeto da propriedade destino determinado, de vinculá-lo a certo
objetivo. O adjetivo social mostra que esse objetivo corresponde ao interesse coletivo e não ao interesse
próprio do dominus; o que não significa que não possa haver harmonização entre um e outro. Mas, de
qualquer modo, se se está diante de um interesse coletivo, essa função social da propriedade corresponde a
um poder-dever do proprietário, sancionável pela ordem jurídica”.

 Além das afirmações doutrinárias e jurisprudenciais, com a vigência do art. 52 do Código Civil,
porém, não há ensejo para controvérsias sobre a incidência do Direito da Personalidade sobre as pessoas
morais. Contudo, interroga-se sobre o alcance do status dignitatis dessas pessoas.

 Com efeito, objetivam as pessoas jurídicas, também adjetivadas como abstratas, coletivas, fictícias,
ideais, intelectuais, morais, etc., a ser o meio à obtenção dos elementos volitivos das pessoas físicas
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consorciadas para o fim comum. Ora, os seres humanos possuem os mais variados interesses realizáveis de
forma individual ou unindo-se a outros seres humanos portadores de semelhantes interesses para realizar
certos projetos ou empreendimentos. À conjugação de esforços mútuos criam-se as pessoas jurídicas para
realizar os empreendimentos dos seres humanos. São elas o meio à consecução dos fins de seus criadores.
São instrumentos da atuação humana.

 Conforme estabelecem os arts. 45 e 46 do Código Civil, o surgimento da pessoa jurídica de direito
privado ocorre com o necessário registro de seus atos constitutivos no órgão competente. Porém, para que
essa pessoa seja registrada há a ocorrência de dois elementos prévios e indispensáveis: a) vontade humana
criadora; b) observância das condições legais e morais à sua criação.

 Uma vez registradas, as pessoas morais adquirem personalidade jurídica própria, autônoma, e distinta
da dos seus fundadores. Para Caio Mário da Silva Pereira (1992, p.199) “a existência dos entes criados pela
vontade do homem, os quais operam no mundo jurídico adquirindo direitos, exercendo-os, contraindo
obrigações, seja pela declaração de vontade, seja pela imposição da lei. Sua vontade é distinta da vontade
individual de seus membros componentes; seu patrimônio, constituído pela afetação de bens, ou pelos
esforços dos criadores ou associados, é diverso do patrimônio de uns e de outros; sua capacidade, limitada à
consecução de seus fins pelo fenômeno da especialização, é admitida pelo direito positivo. E, diante de todos
os fatores de sua autonomização, o jurista e o ordenamento legal não podem fugir da verdade inafastável: as
pessoas jurídicas existem no mundo do direito, e existem como seres dotados de vida própria, de uma vida
real”.

 Reitera-se: quais são os direitos de personalidade que podem ser característicos das pessoas jurídicas?
Em verdade, quando o art. 52 do Código Civil diz ser aplicável, no que couber, a extensão do direito da
personalidade da pessoa física à pessoa jurídica, nada mais fez que respeitar o art. 5º, inciso X, da
Constituição Federal, que determina que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas. A Carta Maior não fez qualquer distinção entre essas pessoas, isto é, se físicas ou jurídicas. Da
mesma maneira, o Código de Defesa do Consumidor define como consumidor toda pessoa física ou jurídica,
desde que venha a adquirir ou utilizar produtos ou serviços como destinatário final, completando que são
direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos e difusos.

 Alguns direitos de personalidade não são aplicados às pessoas jurídicas, por evidentes: o direito à
vida, por exemplo, uma vez que somente os seres humanos são dotados de vida e de corporificação.
Contudo, é perfeitamente cabível compreender no âmbito da pessoa jurídica que o nome, a imagem, a honra
e a privacidade são direitos da personalidade cabíveis a estas pessoas.

 Segundo o raciocínio de Paulo Luiz Netto Lobo (2002, p 52), “o direito à reputação é o mais
atingido, pois a consideração e o respeito que passa a granjear a pessoa jurídica integram sua personalidade
própria e não as das pessoas físicas que a compõem. A difamação não apenas acarreta prejuízos materiais,
mas morais, que devem ser compensados. Do mesmo modo, pode ocorrer a lesão à imagem, com retratação
ou exposição indevida de seus estabelecimentos e instalações. A privacidade pode ser também invadida,
quando o sigilo de suas correspondências é violado. E até mesmo o direito moral de autor pode ser atribuído
à pessoa jurídica, conforme expressa disposição da Lei 9.609, de 1988, que disciplina o direito do autor de
programas de computador, quando estes foram desenvolvidos por seus empregados, contratados porá tal
fim”.

 

            O nome deve estar protegido não apenas contra imitações, mas contra qualquer espécie de ofensa,
difamação, capaz de macular o conceito que ostenta no seu meio ou no mercado, como também evitar a
utilização, sem a devida autorização para tanto. Representa o nome, pois atributo catalogado entre os
chamados direitos extrapatrimoniais.

 A identidade da pessoa jurídica é composta, ainda, do título do estabelecimento. Este é o nome
empregado pelo empresário para identificar o local onde a atividade é exercida, podendo ser um nome de
fantasia, um termo relativo à atividade empresarial ou o próprio nome empresarial. É tutelado de forma
indireta pela Lei 9.279/96, em seu artigo 209, por exemplo. Por derradeiro, a identidade também comporta o
signo figurativo da pessoa jurídica. Este é a marca ou sinal ou expressão destinada a individualizar a pessoa
jurídica, seus produtos ou serviços. Também é tutelado pela Lei 9.279, artigos 122 a 182.

 Com efeito, ao resguardar a exclusividade do emprego do nome empresarial pelo seu titular, a lei está
preservando dois interesses fundamentais do empresário: sua clientela e seu crédito; de maneira que a
entidade tem autorização de usá-lo e de defendê-lo de quem o usurpar, reprimindo abusos cometidos por
terceiros, sendo que toda violação, dolosa ou culposa, à respeitabilidade desse direito, que acarrete prejuízo
material ou moral, permite ao ente lesado pleitear a sua reparação, mediante supressão do uso impróprio do
nome ou indenização pecuniária.
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 O direito à imagem (quer seja imagem-retrato quer seja imagem-atributo) impede que a pessoa jurídica
tenha seus espaços físicos utilizados e estampados contra seus interesses. Qualquer que seja a imagem que
possa ser capaz de identificar a pessoa jurídica acarreta o direito à devida proteção. Entendo que somente
essa pessoa moral sabe aquilatar o alcance da expressão “interesse de salvaguardar a sua imagem”.

 A imagem é um dos fatores essenciais para o sucesso da empresa no mundo negocial e do próprio
consumidor, diante dos quais forma-se um conceito abstrato, ideal da entidade, o qual pode ser abalado por
uma notícia falsa ou errônea ou até um ato doloso que imprima falsas declarações a administradores da
pessoa jurídica ou um envolvimento em transações irregulares.

 Divergimos daqueles que excetuam matérias jornalísticas relevantes. A imagem veiculada em matéria
jornalística necessita de prévia autorização da pessoa interessada, pouco importando se se trata de matéria
relevante ou não. Uma greve dos empregados de uma empresa pode ter a cobertura jornalística que o fato
requer, mas não é capaz de permitir que se estampe a estrutura física, ainda que apenas a fachada da empresa
em questão. Ademais, não é possível esquecer que a dimensão da notícia é dada por quem a transmite e por
quem a recebe, independentemente das pessoas físicas e/ou jurídicas que deram causa aos fatos.

 O mesmo se afirma em relação ao direito de privacidade, isto é, o direito de impedir a difusão de
informações consideradas de interesse privado, particular. Questiona-se se é permitido expor informações de
interesse “aparentemente” público? Aqui não se trata de externar contas ou movimentações bancárias de
alguém. Trata-se de impedir que esse alguém informe estratégias de atuação da empresa para captar ou não
clientelas.

 Os direitos à intimidade e a própria imagem formam a proteção constitucional à vida privada,
salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. Autores, como Bittar,
sustentam que a pessoa jurídica possui direito à sua intimidade; fazem jus à preservação de sua vida interna,
sendo vedada divulgação de informações de âmbito restrito, havendo, inclusive, normas legais que proíbem a
difusão de dados confidenciais da empresa (como o plano societário e publicitário).

 O direito à intimidade, também protegido no artigo 5º, inciso X, da Constituição, se verifica em duas
diferentes esferas: a) a primeira diz respeito à intimidade que a pessoa resguarda da indiscrição e do
conhecimento alheio em sua mente ou em seu corpo, como pensamentos, sentimentos e segredos, da qual,
como é óbvio, fica excluída a pessoa jurídica; b) já a segunda refere-se à intimidade local, como reuniões
reservadas, escritos sigilosos da qual a pessoa jurídica também dispõe e necessita para existir e operar, e
quando violada exige o direito à reparação pelo dano moral daí decorrente.

 A honra é a reputação que se quer manter íntegra. As opiniões, relatos públicos de fatos capazes de
depreciar a reputação da pessoa jurídica devem ser coibidos, salvo no estrito cumprimento de um dever legal,
como no caso de protesto devido de título de crédito, uma vez que a legislação cambial determina a
necessidade de ser feito o protesto para garantir ao credor o direito de regresso contra os obrigados
indiretos. Em caso contrário, isto é, a feitura de protesto indevido, porque incabível, dá ensejo à reparação
de danos morais e ou materiais.

 O direito à honra tutela o respeito, a consideração, a boa fama e a estima que a pessoa desfruta nas
relações sociais. A honra se constrói no ambiente social, de forma que deve ser aferida pelo juiz
considerando os valores do lesado em harmonia com os valores cultuados na comunidade em que vive ou
atua profissionalmente. Costuma-se confundir o direito à honra com o direito a imagem, mas este diz
respeito apenas à retratação externa da pessoa. A reputação relaciona-se à honra e não à imagem.

 A honra pode ser entendida como subjetiva, quando toca à pessoa física, porque somente ela pode
sofrer constrangimentos, humilhações, vexames, e como objetiva, no caso das pessoas jurídicas, que também
dependem de consideração, apreço e estimas sociais.

            A proteção constitucional disposta no art. 5°, inciso X, refere-se tanto a pessoas físicas quanto a
pessoas jurídicas, abrangendo, inclusive, a proteção à própria imagem frente aos meios de comunicação em
massa (televisão, rádio, jornais, revistas, etc.). Em vista disso, o prejuízo sofrido pela pessoa jurídica,
relativamente a sua reputação, ao seu bom nome e a sua boa fama, merece indenização por dano moral.
            No caso de pessoas jurídicas, o dano moral liga-se muito mais à imagem do que às dores e eventuais
aborrecimentos causados, uma vez que a pessoa jurídica, obviamente, não tem reflexo subjetivo que lhe
imponha esses danos. A evolução do pensamento jurídico, no qual convergiram jurisprudência e doutrina,
veio a afirmar o Superior Tribunal de Justiça, onde o entendimento tem sido praticamente unânime, que a
pessoa jurídica pode ser vítima também de danos morais, considerados esses como violadores da sua honra
objetiva" (Cf. REsp n. 134.993-MA, DJ 16.3.98).
            Bem é verdade que a pessoa jurídica não sente, não sofre com a ofensa à sua honra subjetiva, à sua
imagem, ao seu caráter, atributos do Direito da Personalidade, inerente somente à pessoa física. Mas, não se
pode negar, a possibilidade de ocorrer ofensa ao nome da empresa, à sua reputação, que, nas relações
comerciais, alcançam acentuadas proporções em razão da influência que o conceito da empresa exerce.
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            No mesmo sentido, assinalou Aguiar Dias (1983, p.75): "a pessoa jurídica pública ou privada, os
sindicatos, as autarquias, podem propor ação de responsabilidade, tanto fundada no dano material como no
prejuízo moral. Este ponto de vista, esposado pela generalidade dos autores, é sufragado hoje pacificamente
pela jurisprudência estrangeira. A nossa carece de exemplos, ao menos de nós conhecidos. Não há razão para
supor que não adote, ocorrida a hipótese, igual orientação".
            Seguindo esse raciocínio, entende o Superior Tribunal de Justiça majoritariamente:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. PROTESTO INDEVIDO
DE TÍTULO. - "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral" (Súmula 227 desta Corte). - Recurso especial
não conhecido" (REsp. nº 218.849⁄SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ. em 02.08.2004);
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO
DE DUPLICATA PAGA NO VENCIMENTO. PESSOA JURÍDICA. BANCO ENDOSSATÁRIO.
ENDOSSO-MANDATO. CIÊNCIA DO PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA DO
DANO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA. 1. -------------- 2. O protesto de título já quitado acarreta prejuízo à reputação da
pessoa jurídica, sendo presumível o dano extrapatrimonial que resulta desta ato. Consoante reiterada
jurisprudência desta Corte, "é presumido o dano que sofre a pessoa jurídica no conceito de que goza na
praça em virtude protesto indevido, o que se apura por um juízo de experiência" (Cfr. REsp. nº
487.979⁄RJ, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 08.08.2003). Precedentes.3. ------------------ 4.
------------------ 5. Recurso não conhecido". (REsp. nº 662.111⁄RN, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ. em
06.12.2004).
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA. SERASA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 1 - A
inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes gera o direito à indenização
por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os
efeitos nocivos da negativação perante o meio social e financeiro. 2 - O valor da indenização por danos
morais somente é revisto nesta sede em situações de evidente exagero ou manifesta insignificância, o que
não ocorre no caso em análise, onde o montante foi fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 3 -
Agravo regimental desprovido." (AgRg no Ag 777.185⁄DF, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma,
DJ 29.10.2007).“
 “RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE

PUBLICIDADE E REPERCUSSÃO. PROTESTO INDEVIDO. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO QUE

IMPEDIU O REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE. 1. A pessoa jurídica não pode ser

ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre

sua imagem. Em resumo: é o abalo de seu bom-nome. 2. Não há dano moral a ser indenizado quando o

protesto indevido é evitado de forma eficaz, ainda que por força de medida judicial. REsp Nº 752.672 -

RS (2005⁄0083652-0) Rel. min.Humberto Gomes de Barros”.

 INDENIZAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. DUPLICATA PAGA. INSCRIÇÃO SERASA. DANOS

MORAIS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXAGERADO.

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INTERVENÇÃO DO STJ. REDUÇÃO PARA PATAMAR

RAZOÁVEL. - Pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227). - Protesto indevido com inscrição

em cadastro negativo, justifica a condenação por dano moral. - A revisão do ressarcimento fixado para

danos morais, em recurso especial é possível quando a condenação maltrata a razoabilidade e o Art. 159

do Código Beviláqua. - A indenização por dano moral deve ser graduada de modo a coibir a reincidência

e obviar o enriquecimento da vítima. - É razoável a condenação em 50 (cinqüenta) salários mínimos por

indenização decorrente de inscrição indevida no SPC, SERASA e afins. Resp. Nº 295.130 - SP

(2000⁄0138711-1) Rel. Min. Gomes de Barros”

 

4. Conclusão

 

            Evidentemente que não há unanimidade doutrinária nem mesmo jurisprudencial sobre a aplicação do
dano moral às pessoas jurídicas. A tese oposta à aplicação do art. 52 do Código Civil, afirma que somente o
homem é detentor de dignidade. A pessoa jurídica ao contrário, não possui dignidade e não é titular de
direitos da personalidade. Apenas possui as garantias constitucionais, como mandado de segurança, devido
processo legal, etc. Para tanto, a dicção do art. 52 considera os direitos da personalidade apenas no que
tange à imagem social do ente abstrato. Nesse sentido, esclarece Fernando Noronha (2006, pp. 86 e 87) que
“a nosso ver, mesmo chamado dano moral de pessoas jurídicas traduz-se em sofrimento de pessoas humanas,
daquelas que são aglutinadas pela entidade ‘pessoa jurídica’: esta só existe como construção jurídica, tem
uma personalidade apenas instrumental. Uma imputação injuriosa ao Brasil é ofensa aos brasileiros, um ato
difamatório de uma universidade é ofensa aos professores, funcionários e alunos, aos seus egressos e até à
comunidade em que se inserem”.

             Comungamos com a tese de que a pessoa jurídica, amparada pelo direito da personalidade, é sujeito
passivo de dano moral, em razão da projeção social que desfruta. Seu renome no mercado e na sua clientela
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deve ser amparado pelo Estado. A ofensa atinge a sua imagem, a sua honra externa, a sua honra objetiva. O
dano moral atinge a atividade desenvolvida pela pessoa jurídica a tal ponto de ensejar-lhe, além da reparação
por danos morais, a reparação por danos matérias.

            Sem dúvida que a pessoa jurídica, amparada pelo direito da personalidade, é sujeito passivo de dano
moral, em razão da projeção social que desfruta. Seu renome no mercado e perante sua clientela deve ser
amparado pelo Estado. A ofensa atinge a sua imagem, a sua honra externa, a sua honra objetiva. O dano
moral vai de encontro à atividade desenvolvida pela pessoa jurídica a tal ponto de ensejar, além da reparação
por danos à honra, reparação material.
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AS DESVANTAGENS DA SOCIEDADE LIMITADA E A SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
COMO TIPO SOCIETÁRIO ECONOMICAMENTE MAIS VIÁVEL NA ATUALIDADE

GLI SVANTAGGI DELLA SOCIETA LIMITATA E LA SOCIETA ANONIMA CHIUSA COME
ECONOMICAMENTE PIù EFFICIENTE NELLA ATUALITÁ

SABRINA TÔRRES LAGE PEIXOTO DE MELO

RESUMO
As relações jurídicas na seara empresarial se tornam cada vez mais complexas em virtude principalmente da
globalização e do acesso aos meios de informação. Se por um lado esta globalização traz reflexos, sem
dúvida, de enorme valia, por outro lado, ela dificulta a vida prática de muitos empresários que ora devem ter,
mais do que nunca, cautela e rigor no cumprimento de suas obrigações. Neste contexto é necessário que eles
tenham em mente uma verdadeira análise econômica antes de escolher o tipo societário mais adequado à sua
realidade como forma de manutenção no mercado. O presente artigo pretende vislumbrar alguns dos riscos a
serem arcados pelo sócio que deixa de fazer parte de uma sociedade empresária limitada, para, de forma
audaciosa, e com base na análise econômica do direito, suscitar a sociedade anônima fechada como melhor
alternativa para os empresários da atualidade que procuram além do exercício empresarial, segurança jurídica
mesmo após o afastamento da sociedade.
PALAVRAS-CHAVES: Sociedade limitada e riscos; Sociedade anônima fechada; Afastamento dos sócios
da sociedade limitada; Análise econômica de tipos societários.

RIASSUNTO
I rapporti giuridici in attività impreenditore diventati sempre più complessi dovuti principalmente alla
globalizzazione e l'accesso ai mezzi di comunicazione. Da un lato la globalizzazione comporta riflessi
indubbiamente di grande valore, d'altra parte, complica la vita pratica di molti imprenditori che ora devono
avere, più che mai, cautela e serietà nell'adempimento dei loro obblighi. In questo contesto è necessario che
essi hanno in mente una vera analisi economica prima di scegliere il tipo di società più adatte alle loro realtà
come un modo di mantenere il mercato. Questo articolo cerca di intravedere alcuni dei rischi a carico del
socio che cessa di essere parte di una società a responsabilità limitata, così, così audace, e sulla base di analisi
economica del diritto danno luogo a una società privata come la migliore alternativa per gli imprenditori oggi
guardando oltre l'esercizio aziendale, anche dopo l'eliminazione legale dalla società.
PAROLE CHIAVE: Società a responsabilità limitata, la rimozione di membri della società limitata; analisi
economica di tipo aziendale.

1 INTRODUÇÃO

A análise da legislação societária sob a ótica econômica demonstra-se totalmente adequada e necessária, na
medida em que o próprio conceito de empresário o define como aquele que exerce atividade econômica
organizada para a circulação de bens ou serviços, nos moldes do art. 966[1] do Código Civil de 2002
(CC/02). Neste sentido, afirma com propriedade o ilustre Eduardo Goulart Pimenta:

Em uma ordem econômica baseada na livre iniciativa privada as diferentes modalidades de sociedades
empresárias assumem fundamental papel. São elas que agrupam diferentes quantidades de capitais e pessoas
com o objetivo de viabilizar e maximizar o exercício das atividades de produção ou distribuição de bens ou
serviços. (PIMENTA, 2010, p. 37).

Também sob dito enfoque, ilustra Rachel Sztajn:

Mercados e organizações, creio, são o cerne do moderno Direito Comercial. Portanto, os princípios
norteadores do Direito Comercial, mesmo com a unificação do direito privado, não afastam a antiga
concepção sobre ser ele direito especial em relação ao direito comum, direito civil, agora, entretanto, não
mais relacionado aos atos de comércio, de criação francesa, mas como direito dos mercados e das empresas.
Não um direito classista ou corporativista, mas um direito de caráter econômico que replica a
microeconomia. (SZTAJN, 2004, p. 10).

A atividade econômica empresarial pode ser exercida de forma individual, através do empresário unipessoal,
cuja transcrição legal acima lhe bem define, ou através da união de duas ou mais pessoas que se reúnem com
objetivo de auferir lucro de forma organizada. As sociedades podem então ser Simples ou Empresárias[2],
conforme reúnam ou não os chamados elementos de empresa.

O presente artigo visa traçar um esboço sobre as principais características de duas das mais utilizadas formas
societárias da atualidade, quais sejam, a Sociedade Limitada, regulada entre os artigos 1.052 a 1.087 do
Código Civil de 2002, e a Sociedade por Ações, regulada pela Lei nº 6.404/76.

O que ora se pretende é demonstrar, através de uma análise econômica do direito, qual das duas formas se
demonstra a mais viável para os empresários que procuram, além do almejado lucro, proteção patrimonial e
segurança jurídica, principalmente ao se desvincularem da sociedade.

2 DESENVOLVIMENTO: AS SOCIEDADES LIMITADAS

A sociedade empresária limitada, a despeito de qualquer outro tipo societário, é ainda em nossos dias a
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forma societária mais utilizada por pessoas oriundas de realidades sociológicas e econômicas das mais
diferenciadas.

Desta forma, se faz mister um estudo mais aprofundado sobre certas peculiaridades de tal tipo societário, de
maneira a explicitar, à essa heterogeneidade de pessoas interessadas em atuar no mercado, algumas das
conseqüências jurídicas de certos de seus institutos.

Levando-se em consideração o contexto que ora se pretende abordar, despiciendo tecer digressões sobre a
origem das limitadas, ou sobre regras específicas acerca dos seus já conhecidos principais institutos, motivo
pelo qual, se passa diretamente aos pontos enfáticos que levam a análises interessantes.

Um deles diz respeito ao quórum das deliberações sociais, o qual variará dependendo da matéria a ser
deliberada.

O Código Civil de 2002 trouxe uma diversidade de quoruns, em detrimento da maneira tratada no antigo
Decreto nº 3708, de 10/01/1919, regulamentador de tais sociedades, onde os detentores de 51% (cinqüenta e
um por cento) das quotas detinham praticamente todo o poder decisório da sociedade.

Atualmente, nos moldes dos artigos 1.071[3] e 1.076[4] do Código Civil, os quoruns são mais diversificados,
o que, ao mesmo tempo que traz maior flexibilidade e poder aos sócios reduz o poder de comando daquele
quotista detentor da maioria do capital social.

Mas este ainda não é o pior impasse a ser visto na regulamentação das Sociedades Limitadas.

A realidade, ao que tudo indica, é que o legislador perdeu uma excelente oportunidade de efetivamente
trazer uma nova regulamentação condizente com as modificações do mundo hodierno. Mesmo com o que se
chama até hoje de “Novo Código Civil”, pouquíssimas são as novidades a que se deve louvar nesta nova
compilação. Prova disso é a patente falha até mesmo didática e técnica de organização dos artigos referentes
ao tipo societário ora em análise, qual seja Sociedade Empresária Limitada.

Existem as disposições preliminares (arts. 1.052 a 1.054 CC/02) que traçam as diretrizes da responsabilidade
dos sócios, do contrato social e da regência supletiva de normas, a Seção referente às quotas (arts. 1.055 a
1.059 CC/02), à administração (art. 1.060 a 1.065 CC/02), ao conselho fiscal (art.1.066 a 1.070 CC/02), às
deliberações dos sócios (art. 1.071 a 1.080 - que por sinal ao invés de declararem expressamente os quoruns
fazem remissões e remissões de mais artigos), a seção que trata do aumento e da redução do      capital social
(art. 1.081 a 1.084 CC/02), e por fim, a que trata da resolução da sociedade em relação a sócios minoritários
(art. 1.085 e 1.086 CC/02) e a que trata da dissolução (art. 1.087 CC/02).

Pois então, como se tudo fosse “simples” assim. Conforme se pode verificar           por uma análise atenta a
ditos dispositivos supra mencionados, jamais se consegue ter uma concepção fiel do que é uma Sociedade
Empresária Limitada pela simples leitura de ditos artigos.

Se assim, por sinal, o fosse, poder-se-ia concluir que a resolução da sociedade com relação á sócios
minoritários somente ocorreria nas hipóteses de exclusão. Aliás, a própria dissolução da sociedade ficaria
adstrita aos termos já previstos nas Sociedades Simples (art. 1.044 CC/02 o qual na verdade faz remissão ao
art. 1.033 CC/02). Nos dizeres de José Waldecy Lucena:

O CC/02 disciplinou a dissolução da novel sociedade limitada, mediante a chamada dança remissiva de
artigos, haja vista que o artigo 1.087 remete ao artigo 1044, respeitante à sociedade em nome coletivo, que,
por sua vez, remete ao artigo 1.033, pertinente à sociedade simples. (LUCENA, 2005, p. 788).

O legislador, aliás, foi incapaz de inserir no então “Novo Código” a expressão rotineira, já assimilada por
todos os tribunais e doutrinadores, “dissolução parcial”, a qual pode ser observada nos casos de cessão de
quotas, do direito de retirada e morte dos sócios, e na hipótese de exclusão.

Muito pelo contrário, ditas hipóteses foram lançadas de forma espaçada e solta em diversos artigos
relacionados à Sociedade Simples, ora gerando um determinado tipo de conseqüência jurídica, ora gerando
outro, o que leva a necessidade imperiosa de um estudo profícuo para verificação das implicações
econômicas de ditas situações, mais rotineiras do que se imagina em um contexto empresarial, conforme
restará demonstrado adiante.

3   HIPÓTESES DE RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA COM RELAÇÃO A UM SÓCIO

Para fins de melhor elucidar a questão em análise, focar-se-á o estudo nas vulgarmente conhecidas como
hipóteses de dissolução parcial[5].

No contexto moderno em que a empresa - atividade econômica organizada - ganha cada vez mais terreno na
demonstração de sua função social, seja ela micro-empresa, empresa de pequeno porte, ou simplesmente
empresa, cada vez mais se clama pelo princípio da sua preservação, donde se justifica a figura supra, não
havendo que se cogitar na hipótese de uma dissolução total por fato de um sócio, quando existem diversas
razões para a manutenção da sociedade com relação aos sócios remanescentes. Neste sentido, Celso Barbi
Filho:

O instituto da dissolução parcial da sociedade, criado por verdadeira construção elaborativa do direito, visa a
evitar a hipótese extrema da extinção da empresa, exatamente quando incabíveis o recesso, ou outras
alternativas de saída do sócio, dando às normas legais que prevêem a dissolução total interpretação mais
ampla, compatível com a atualidade do direito societário e com as funções institucionais da empresa. Ao
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mesmo tempo, a dissolução parcial opera-se, em regra, como meio de tutela simultânea dos interesses de
dois grupos antagônicos de sócios. Um deles, majoritário ou não, que pretende continuar com a sociedade, e
o outro, minoritário ou não, que não mais quer nela permanecer. (BARBI FILHO, 2004, 56-57).

Pois bem, das causas dissolutórias parciais, inicia-se o estudo com o evento morte de um sócio, em respeito
á ordem colacionada no Código Civil de 2002, eis que dita causa vem primeiro elencada no art. 1.028[6].

Falecido um dos sócios, poderá ocorrer a substituição do mesmo por seus herdeiros, a compra de sua parte
por qualquer dos sócios remanescentes, a diminuição do capital social com o pagamento dos haveres para os
herdeiros, ou mesmo a dissolução total da sociedade.

O Código trouxe verdadeira liberalidade aos sócios, enquanto vivos, de deliberarem e fazerem constar no
contrato social a disposição de vontade para dirimir as possíveis conseqüências no caso do falecimento de
um deles.

Interessante ressaltar, entretanto, que essa não é a realidade que se pode ver nos contratos sociais, os quais,
via de regra, seguem modelos “pré-prontos”.

E, infelizmente, ao assim procederem podem estar confinando uma sociedade rentável a um doloroso fim, ao,
por exemplo, colocarem a aceitação automática dos herdeiros, sendo que nem sempre os filhos são como os
pais. Ademais, observa-se ainda em vários contratos o pagamento imediato dos haveres do falecido, quando
se sabe, na prática, que dito pagamento pode levar até mesmo a impossibilidade da continuação da
sociedade.

Veja-se ainda que, ocorrendo o falecimento de cônjuge de sócio casado sob o regime de comunhão universal
ou parcial de bens, não há que se falar em dissolução da sociedade, o mesmo ocorrendo com a hipótese de
separação ou divórcio.

Nos moldes do art. 1.027[7] do CC/02, terão os mesmos que aguardar a dissolução total ou parcial da
sociedade para receber eventual montante a que façam jus. No caso do viúvo (a) esse continuará
normalmente na sociedade e somente quando da liquidação de sua quota parte é que trará ao inventário ou à
sobrepartilha dito valor que o cônjuge morto faria jus em virtude do regime de bens adotado.

Observa-se que se trata de fato extremamente polêmico, do ponto de vista prático, mormente em situações
onde o patrimônio do casal esteja todo diluído na participação societária de um deles em uma sociedade.

Havendo, por exemplo, a separação/divórcio, o cônjuge não fará jus à sua meação enquanto não houver a
dissolução?

E se, neste ínterim, ocorrer a dilapidação do patrimônio, ou qualquer fato posterior que ponha a perder todo
o valor investido no empreendimento?

Exatamente por ser o risco, inerente ao exercício empresarial é que, mais uma vez se mostra essencial a
cautela na elaboração das cláusulas contratuais que regem a sociedade, onde se nos parece ser mais viável a
normatização de pagamento dos haveres correspondentes na época do fato ocorrido como forma de evitar
problemas das mais variadas espécies e gêneros. Aliás, somente este artigo traz discussões suficientes para a
elaboração de um livro sobre o tema.

Dando continuidade ao estudo das hipóteses resolutivas em relação a um sócio, passa-se a análise do
chamado “direito de retirada” ou “direito de recesso”, elencados nos arts. 1.029 do CC/02[8] e 1.077[9]
CC/02. Em se tratando de direito potestativo fundado em causa legal, como o caso mencionado no art. 1.077
CC/02, dá-se o nome de recesso do sócio.

Se por um lado, este pode ser considerado um dos mais “sagrados” direitos do sócio, já que, ninguém é
obrigado a ficar vinculado ad eternum a nenhum empreendimento, por outro lado, não pode o interesse
pessoal do sócio se sobrepor ao interesse econômico social da sociedade que ficaria fragilizada ao bel prazer
de quem dela participasse.

Segundo Eduardo Goulart Pimenta (2004) o recesso é a espécie de dissolução parcial, entendida como
rompimento dos vínculos societários relativamente a determinado sócio. Gladston Mamede faz as seguintes
ponderações acerca do tema em análise:

O direito de recesso, isto é, o direito de se retirar da sociedade, é um tema juridicamente tormentoso, pois
deve considerar duas perspectivas distintas, igualmente relevantes para o Direito: de um lado estão os
direitos e interesses do indivíduo, do sócio, com proteção constitucional: por outro lado, estão os direitos e
interesses da coletividade, da sociedade, que podem ser prejudicados pela descapitalização decorrente da
liquidação das quotas do sócio retirante. (MAMEDE, 2004, v. 2, p. 155).

Conforme se denota, o direito de retirada pode ser visto como inerente àquele detentor da qualidade de
titularidade de quotas sociais, direito esse conhecido também como “direito de recesso” ou “dissidência”, e
que tem fundamentação constitucional no art. 5º, inc. XX, da Constituição da República de 1988 (CR/88),
que expressamente dispõe que “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado”.

A retirada é, pois, o direito de o sócio se desligar dos vínculos que o unem aos demais sócios e à sociedade,
por ato unilateral de vontade. Não há, assim, negociação. O sócio impõe a obrigação de reembolsar o valor
da participação societária à pessoa jurídica. O Código Civil apenas vinculou dito direito de retirada ao fato
de a sociedade ter sido contratada por prazo indeterminado ou determinado.

Tratando-se de sociedade por prazo indeterminado, assiste ao sócio o direito de, a qualquer tempo, retirar-se
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apurando os seus haveres, não implicando tal fato em dissolução da sociedade. Essa possibilidade de retirada
é corolário da natureza contratual de tais sociedades, vigendo o princípio constitucional mencionado
anteriormente, de que ninguém é obrigado a ficar vinculado a um contrato por toda a sua vida, podendo
denunciá-lo a qualquer momento, retirando-se do mesmo.

Nas Sociedades Simples, exige-se apenas a notificação dos demais sócios com antecedência mínima de 60
dias, a fim de lhes possibilitar analisar os efeitos de tal retirada sobre a sociedade. Reconhecendo a natureza
personalista e a possível influência determinante do sócio que se retira, admite-se que os demais sócios
deliberem a dissolução total da sociedade até 30 dias após a notificação.

Nas sociedades por prazo determinado, não se admite a denúncia imotivada do contrato, exigindo-se para o
recesso do sócio o reconhecimento judicial de uma justa causa, embora não haja definição legal sobre justa
causa[10]. Feito o pedido judicial de recesso, e não havendo anuência com o pedido ou acordo entre as
partes, o Judiciário se pronunciará sobre referido pedido.

No que diz respeito á exclusão de sócio, o tema vem regulamentado nos arts. 1.085 1.086 do CC/02[11]. Não
obstante, como já dito alhures, esta seção destinar-se à resolução da sociedade em relação a sócios minoritários,
a regulamentação trazida é de apenas uma hipótese de resolução, qual seja, a exclusão do quotista por
deliberação da maioria em virtude de atos de gravidade, não se mencionando, mais uma vez, o que seria
efetivamente grave ou não.

Celso Barbi Filho (2004) entende que a exclusão do sócio não é fenômeno equiparado à dissolução parcial,
eis que, na dissolução parcial, o pleito de retirada forçada é ato do sócio, enquanto na exclusão a saída lhe é
imposta pelos demais, em ato de expulsão.

A resolução da sociedade limitada pela exclusão sempre gerou polêmicas na prática jurídica, bem como, na
jurisprudência, e pode a mesma ocorrer em diversos casos. Referido instituto é um mecanismo de defesa da
sociedade contra riscos advindos de discrepâncias. E dita defesa é feita com todo o respeito aos sócios, eis
que não vinculada tão somente àqueles detentores da maioria do capital, como ainda, à ocorrência da
chamada justa causa.

Da leitura do artigo supracitado, podem-se verificar as hipóteses de exclusão extrajudicial e judicial. O
Código Civil deixa expresso de forma clara que a exclusão extrajudicial do sócio pode ocorrer, desde que
presentes o quorum de deliberação por sócios que representem mais da metade do capital social, se fundada
em ato de inegável gravidade que esteja colocando em risco a continuidade da empresa e se houver previsão
no contrato social permitindo a exclusão extrajudicial por justa causa. Essa hipótese somente é cabível para
sócios minoritários, uma vez que depende de deliberação por sócios que representem mais da metade do
capital social.

A expressão “ato de inegável gravidade que esteja colocando em risco a continuidade da empresa”
corresponderia (ou não?) à “justa causa”[12], como aquele inadimplemento grave que gera a quebra do
contrato plurilateral, a quebra da affectio societatis.

Assevere-se ainda que a apuração dos haveres do sócio excluído se dará com base na situação patrimonial da
sociedade, considerada à data da resolução. Tal regra, porém, pode ser excepcionada por disposição especial
no contrato social, caso em que, as verbas devidas poderão, por exemplo, ser calculadas a partir do valor de
mercado da empresa.

 É o que prevê o artigo 1.031 do Código Civil de 2002, que dispõe que a quota liquidada será paga em
dinheiro, no prazo de 90 dias, a partir da liquidação, salvo acordo ou estipulação diversa no contrato social.
Efetuado o registro da alteração contratual, aplicar-se-á o disposto nos artigos 1.031 e 1.032 (inseridos na
Seção V, do capítulo pertinente às Sociedades Simples).

Ocorre que a exclusão do quotista não se dá somente na hipótese previamente elencada, e sim todas as vezes
que ele descumpre com suas obrigações, como é o caso da exclusão do sócio remisso, conhecida como
extrajudicial, que poderá ocorrer via mera alteração contratual (se prevista no contrato, caso em que
ocorrerá a reunião/assembléia com esta finalidade), ou judicial (caso não venha previsto no contrato social
essa hipótese).

Observe-se que a exclusão por incapacidade superveniente e a de pleno direito por falência do sócio e por
requerimento de terceiros para liquidação da quota do sócio, elencadas no art. 1.030 e no parágrafo único do
art. 1.004, referentes às Sociedades Simples, não se encontram previstas como hipóteses cabíveis nas
Sociedades Limitadas.

Além das hipóteses acima esboçadas, passa-se ao que expressam os demais artigos inseridos no capítulo IV,
o qual trata das Sociedades Limitadas.

Uma vez que não haja mais interesse de um sócio na participação em dito tipo societário, tem o mesmo o
direito potestativo (FONSECA, 2005), irrenunciável, insuscetível e indivisível de negociar suas quotas, entre
os sócios ou junto a terceiros, se inexistir oposição de sócio com mais de um quarto do capital social. Entra
o cessionário e sai àquele que cedeu as quotas. Configura-se ato bilateral, sem a participação da sociedade
limitada. É o que ora se convenciona chamar de cessão de quotas.

O artigo 1.057[13] do CC/02 demonstra que a cessão de quotas para sócios, se faz sem nenhuma condição
preliminar, isto é, segue a regra geral de modificação do contrato social (art. 1.071, inc. V, CC/02, c/c art.
1.076, inc. I do mesmo diploma), qual seja, a de quorum de pelo menos três quartos do capital social. Já a
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cessão para não sócios depende da anuência de detentores de mais de um quarto do capital social.

Importante se faz ressaltar dita hipótese, muitas vezes não elencadas pelos doutrinadores por não deixar de
ser a mesma, uma verdadeira hipótese de resolução de sócio com relação á sociedade, quando o cessionário
cede a totalidade de sua participação para sócios ou terceiros.

Verifica-se que o legislador não quis em momento algum obstar ou criar maiores barreiras a quem queira se
desligar de uma sociedade, até mesmo porque, em se tratando de uma sociedade de pessoas, quaisquer
óbices nesse sentido perderiam sua razão de ser.

Nas sociedades de pessoas, a pessoa do sócio é mais importante que a contribuição material que este aufere
para a sociedade. Assim, a cessão da participação societária depende da anuência dos demais sócios. O
ingresso do sócio na sociedade, obviamente, depende da aceitação dos outros sócios, cujos interesses podem
ser afetados. O arcabouço jurídico necessário ao incremento da transação acima mencionada é exatamente a
averbação da alteração procedida no registro competente, o que, sabe-se, também não é novidade.

Explicitadas, pois, as hipóteses em que há o rompimento parcial do vínculo do sócio para com a sociedade
nas Sociedades Empresárias Limitadas, analisam-se a seguir as conseqüências jurídicas de ditos institutos, as
quais, uma vez ponderadas obrigam ao exercício de uma análise econômica profícua para, em casos
concretos, direcionar as pessoas para a correta escolha do tipo societário a ser adotado.

4   CONSEQÜÊNCIAS DA EXTINÇÃO DO VÍNCULO DO
SÓCIO PARA COM A SOCIEDADE

Nas Sociedades Limitadas, as conseqüências oriundas da desvinculação de um sócio do quadro de uma
sociedade estão elencadas nos arts. 1.086, 1.032, 1.057 e 1.003[14], todos do Código Civil de 2002,
conforme se verificará a seguir.

O art. 1.085 CC/02, conforme esboçado anteriormente o qual trata da resolução da sociedade em relação a
sócios minoritários, mais especificamente quanto à chamada exclusão por maioria, tem sua conseqüência
jurídica elencada no art. 1.086 CC/02.

A partir do momento em que é efetuado o registro da alteração contratual que deliberou acerca da exclusão
do sócio, o capital será reduzido, ou suprimido pelos demais, mencionando-se novamente o artigo 1.032
CC/02, que trata da questão da responsabilidade que subsiste para o retirante, cedente ou falecido.

Outra hipótese apresentada pelo Código Civil que também vislumbra a responsabilização do sócio que deixa
de fazer parte do quadro societário de uma sociedade é o art. 1.057 CC/02, que trata da cessão de quotas.

Indaga-se: quais as responsabilidades do sujeito que se retira de uma sociedade limitada?

Conforme visto até o presente momento, necessário se fez, primeiramente, delimitar as hipóteses em que há a
desvinculação do sujeito de uma sociedade empresária limitada, as quais resumiram-se em: morte, retirada,
exclusão, e ainda, cessão.

Também verificou-se que somente após o registro da alteração contratual motivada de forma amigável ou
não é que se tem a real separação do sujeito pessoa física para com a sociedade, pessoa jurídica.

Pois bem, apresentadas as hipóteses de desvinculação, demonstradas restaram sendo as conseqüências
trazidas pelos artigos 1.032 CC/02 e 1003 do Código Civil, bem como, os demais artigos que fazem
remissão à esses, os quais informam um verdadeiro “laço” que permanece unindo o sujeito que saí da
sociedade, denominado pelo legislador como “responsabilidade”, e ainda, vinculado a período de tempo, dois
anos, ora pelas “obrigações sociais”, ora “pelas obrigações como sócio”.

Visto que os arts. 1.032 e 1.003 denunciam um “lapso” que une o sócio que se retira, mesmo após sua saída
da sociedade, denominado pelo legislador como responsabilidade, e ainda, vinculado a período de tempo,
dois anos, ora pelas obrigações sociais, ora pelas obrigações como sócio, inquire-se: o que são essas
obrigações sociais, ou obrigações como sócio?

Que tipo de responsabilidade persiste para quem se retira, é excluído, ou cede sua participação nos quadros
de uma Sociedade Limitada?

O Código Civil de 2002 não reservou um segmento próprio para regulamentar os direitos e deveres do sócio
em uma Sociedade Limitada. No capítulo pertinente às Sociedades Simples, a seção destinada aos direitos e
deveres dos sócios na verdade só cuida das obrigações, salvo quanto ao direito de participar dos lucros e das
perdas. Não obstante, e levando-se em consideração o fato de que os direitos e obrigações surgem à medida
que se estabelecem as relações negociais, é de se observar que vários são os deveres e direitos de um sócio
vinculado a uma Sociedade Empresária Limitada.

Ora, a dotação de responsabilidades a serem arcadas pelos retirantes, excluídos, ou cedentes, pelo prazo de 2
(dois) anos, já explicitado nos artigos supra, via de regra, não é profundamente estudada pelos
doutrinadores, por entenderem eles que dita responsabilização somente teria razão de ser, caso o sócio não
houvesse efetivamente integralizado o capital social[15].

João Eunápio Borges (1991, p. 334) assim interpreta a essência da Sociedade Limitada: “uma vez
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integralizadas todas as cotas, liberam-se os sócios de qualquer responsabilidade, nada mais devendo,
normalmente, nem a sociedade nem aos credores dela”.

Denota-se, entretanto, em referido entendimento certa confusão de cunho científico, uma vez que os artigos
são extremamente claros ao estipularem a responsabilidade residual dos retirantes, e/ou excluídos, pelas
obrigações que tinham como sócios.

Entretanto, e sem querer com isso enfatizar uma cisão nos conceitos de interpretação e aplicação da lei, é
necessário que, em termos práticos, haja uma maior atenção por parte do operador jurídico ao interpretar e
aplicar o direito, pois deve em primeiro lugar compreender a norma. Tal compreensão, contudo, precisa ser
exercitada em cada caso concreto, pois é neste momento que se entenderá o sentido da norma e se conhecerá
o fundamento de sua validade.

Cada situação que se apresenta está inserida em um determinado contexto histórico, econômico e social,
donde se conclui que a aplicação da norma dependerá de uma interpretação à luz de sua historicidade e dos
conceitos prevalentes na sociedade deste tempo.

Segundo Priscila M. P. Côrrea da Fonseca (2005, p. 254-258), uma das poucas autoras a realizar uma análise
contundente e coerente sobre o tema em debate, integrando as investigações acima mencionadas; o art. 1.032
CC/02, aplicável não só nas Sociedades Simples, como nas Limitadas, por força do art. 1.086 CC/02,
configura um verdadeiro retrocesso no Código Civil.

O artigo 1.086 CC/02, que se encontra na Seção VII do Código Civil, qual seja, no capítulo que trata da
resolução da sociedade com relação ao sócio minoritário, faz remissão expressa ao art. 1.032 CC/02, que
prevê a responsabilidade dos sócios retirantes, excluídos e herdeiros do de cujus, por até 2 (dois) anos após
averbada a resolução da sociedade.

Desta forma, efetuam-se as seguintes ponderações de cunho pessoal, acerca da hermenêutica do art. 1.032
CC/02.

Ao que parece, e fazendo uma leitura restritiva dos artigos 1.085 e 1.086 do Código Civil, apenas os sócios
excluídos das Sociedades Limitadas, arcariam com a responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até
2 (dois) anos após a averbação da resolução parcial da sociedade, configurando, de certa forma, um dissenso
com a orientação falimentar sobre o tema, posto que limita o encargo responsarial apenas aos excluídos.

O novo texto da lei civil prefixou o lapso temporal em que deverá perdurar tal responsabilidade para até dois
anos após averbação da resolução da sociedade, enquanto a Lei de Falências a limitava “às obrigações e
perdas havidas até o momento da despedida”.

A expressão genérica “pelas obrigações sociais anteriores” deixa dúvidas até mesmo quanto à própria
limitação de responsabilidade inerente ao tipo societário em apreço, concluindo-se tratar-se de
responsabilidade residual ao sócio que se retira, ou para os herdeiros do sócio que falece.

Ainda na hipótese de retirada de um sócio, ter-se-ia que a retirada, nos moldes do art. 1.032 CC/02 não
eximiria o sócio das responsabilidades, leiam-se obrigações sociais, anteriores, (ou seja, até o momento de
seu desligamento da sociedade), até 2 (dois) anos após averbada a modificação da alteração contratual
competente.

Parece tranqüilo o entendimento de que se trataria de prazo decadencial, já que referido prazo guarda nítida
proximidade com a hipótese anotada no art. 179 do CC/02 (MAMEDE, 2004a, p. 170). Assim, os sócios e a
sociedade teriam até 2 anos para cobrar eventuais obrigações do retirante acerca do período em que este era
sócio.

A segunda parte do art. 1.032 CC/02 não exime o sócio pelas responsabilidades posteriores, propiciando
uma verdadeira insegurança jurídica àquele que se desvincula da sociedade, porquanto este continua, pelo
mesmo prazo de 2 (dois) anos, vinculado, ou co-obrigado pelas obrigações sociais, prazo este contado da
averbação do registro da alteração contratual competente, ainda que não mais faça parte do quadro
societário.

O entendimento supramencionado vai de encontro, ainda, com o art. 1.003 CC/02, o qual é objeto de
remissão do art. 1.057 CC/02, que trata sobre a transmissibilidade das quotas, prevendo expressamente a
solidariedade entre cedente e cessionário (que não pode eximir-se das dívidas anteriores, segundo o art.
1.025 CC/02) de quotas sociais, por esse mesmo prazo de 2 (dois) anos, perante a sociedade e terceiros,
pelas obrigações que tinha como sócio.

Questiona-se: como fica a chamada “quitação plena e irrestrita” que normalmente é dada nas próprias
alterações contratuais com a saída dos sócios?

A doutrina de Rubens Requião (2003, v. 1, p. 431-438) é no sentido de que a espécie de sócio é que
determinará a extensão da responsabilidade. Para tanto, referido autor divide o estudo do tema da seguinte
forma: a responsabilidade ilimitada do sócio que ingressa e do que retira, e a responsabilidade limitada do
sócio que ingressa e que se retira de sociedade.

A questão é exatamente acerca da responsabilidade do sujeito que ingressa em uma sociedade. Responde o
mesmo pelas obrigações contraídas antes de seu ingresso? A doutrina supracitada, faz menção à J. X.
Carvalho de Mendonça, que sobre o tema assim questionou:

[...] o novo sócio é obrigado pelas dívidas sociais existentes ao tempo em que aderiu à sociedade? [...] trata-
se, em resumo, de saber se é possível responsabilizar alguém em razão de atos que lhe são completamente
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alheios, dos quais não participou; a posição do sócio retirante e a do novo sócio são as mesmas. A
solidariedade supõe co-devedores, tendo contraído a mesma obrigação vis-a-vis do credor. Nas sociedades, a
solidariedade supõe sócios contemporâneos. Aquele que adere à sociedade não tomou parte na obrigação
pelo simples fato de ainda não ser sócio. Parece contra-senso dar força retroativa à qualidade de sócio.
(MENDONÇA apud REQUIÃO, 2003, v. 1, p. 432).

Já Bento de Faria, discordando de J. X. Carvalho de Mendonça, assim explana:

Se o sócio novo participa do ativo social que encontra, há de recebê-lo com todos os seus encargos, com
direito a receber a parte líquida que lhe couber em partilha por ocasião da liquidação. Se terá direito aos
lucros proporcionados pela movimentação desses bens, há de necessariamente sujeitar-se às eventualidades
dos negócios já realizados com sua utilização para obtê-los. (FARIA apud REQUIÃO, 2003, v. 1, p. 433).

O Código Civil atual parece inclinado para a tese da responsabilidade plena do sócio que ingressa, como se
pode observar no art. 1.025, já citado.

Quanto à responsabilidade daquele que se retira, e nos moldes da Lei de Falências, somente haveria a
responsabilidade até o momento do arquivamento da alteração contratual que regulamente sua saída.

A Lei Falimentar direciona-se também neste sentido, ao dispor, em seu art. 5º, que os sócios de
responsabilidade solidária que há menos de 2 (dois) anos tenham-se despedido da sociedade não serão
considerados falidos, mas ficarão sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos que a sentença declaratória produzir
em relação à sociedade falida, excetuando-se as seguintes hipóteses: quando os credores consentirem
expressamente com a retirada, quando anuírem com a novação da dívida e, ainda, se resolverem continuar
negociando com a sociedade.

E quanto ao sócio de responsabilidade limitada? Como fica a sua situação?

Ainda na linha adotada pelo referido autor, o sócio de responsabilidade limitada que ingressa na sociedade
não acarreta problemas, visto que responde por sua quota parte. Aquele que dela se retira somente se
responsabiliza pelo montante faltante para a integralização do capital social; estando este integralizado,
cessada está a responsabilidade.

Em se tratando de saída de sócio por divergência de alteração contratual, que tenha recebido o valor
correspondente às suas quotas, com base no último balanço levantado para este fim, tem-se que, havendo a
redução do capital social, ficaria referido sócio obrigado às prestações correspondentes às quotas
respectivas, na parte em que essas fossem necessárias para pagamento das dívidas contraídas, até a data do
registro definitivo da alteração do contrato social.

Tendo em vista a minuciosa análise acerca dos artigos mencionados, percebe-se que a legislação visa
especificamente à proteção dos direitos e interesses dos terceiros de boa-fé, razão pela qual foram
delimitados em nosso texto legal efeitos jurídicos diversos entre sócios e ex-sócios.

O que ora deixa indagações é a análise da figura do art. 1.057 c/c o art. 1.003. Não seriam ditos artigos mais
um indício das hipóteses em que o sócio deve arcar com as obrigações sociais por até dois anos? Existe
alternativa que forneça maior segurança jurídica a alguém que decida se enveredar na seara empresarial na
atualidade?

Sabe-se que diversos problemas resultam da movimentação do sócio, que se retira ou ingressa na sociedade.
Além deles, o modo de ingresso, direto pela substituição do sócio que se retira, acarreta conseqüências que a
doutrina procura deslindar.

O sócio que ingressa na sociedade, no curso da existência desta, torna-se responsável pelas obrigações por
ela contraídas anteriormente. Aquele que ingressa na sociedade já constituída, contribuindo para o aumento
de capital, responde também pelas dívidas antigas da sociedade, anteriores ao seu ingresso.

A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, ou aos seus herdeiros, da responsabilidade pelas
obrigações sociais anteriores, até dois anos depois de averbada a resolução da sociedade. No caso de retirada
ou exclusão, haverá responsabilidade também pelas obrigações posteriores àqueles atos enquanto não se
requerer a averbação do ato que determinar a retirada ou exclusão. Realizada a averbação, a
responsabilidade pelos atos posteriores à exclusão ou retiradas persistirá até dois anos a contar da data da
averbação.

O caput do artigo 1.003 do Código Civil exige que, em caso de cessão total, com a saída do sócio cedente,
ou de cessão parcial, das quotas por ele cedidas; todos os demais sócios consintam com o ato de
transferência, formalizando-se a cessão mediante termo aditivo ao contrato social.

O parágrafo único do artigo 1.003 CC/02 trata da responsabilidade do sócio que se retira da sociedade,
dispondo que este continuará solidariamente responsável, pelo prazo de dois anos, juntamente com o sócio
cessionário de suas quotas, pelas dívidas e obrigações sociais, existentes à época de sua saída da sociedade.

Qual a melhor forma de se interpretar referido artigo? É justo que se estabeleça um vínculo temporal para o
sujeito que deixa de fazer parte do quadro societário de uma sociedade? Imagine-se a situação de um sujeito
de boa-fé que deixa de fazer parte de uma sociedade cedendo suas quotas para um terceiro que, ao ingressar
na mesma cometa atos que gerem responsabilização. O cedente responderá por esses atos de forma solidária?

Se for realizada uma análise restritiva da lei, verificar-se-á que esta é uma questão temporal, que garante aos
credores da sociedade o cumprimento dos seus créditos cedidos aos sócios ao tempo do contrato realizado
com a sociedade intuitu personae. Significa que aos credores é dado o direito subjetivo de concordar ou não
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com a operação de cessão ou transferência das quotas da sociedade, visto que, objetivamente, a lei garante
seus créditos indiferentemente de sua anuência ou não, através do parágrafo único do artigo 1.003 CC/02.

De acordo com o art. 1.025 do CC/02, o sócio admitido em sociedade já constituída, não se exime das
dívidas sociais anteriores à admissão, ou seja, se alguém adquirir a condição de sócio após a sociedade já
constituída assumirá todas as obrigações perante terceiros independentemente do momento em que se
associaram.

A análise conjunta do art. 1.025 com o parágrafo único do art. 1.003, ambos do Código Civil de 2002, a
princípio, afigura-se um contra-senso.

Se, por um lado, o sócio retirante responde por determinado tempo e de forma solidária; por outro, o sócio
ingressante responde de forma retroativa a seu ingresso na sociedade, se se fizer uma interpretação literal.

Entretanto, se esses dispositivos legais forem interpretados sistematicamente e de acordo com o Direito de
Empresa, regulamentado no Livro II do CC/02, haverá outras soluções para o impasse mencionado.

Caso seja aceito, ainda que com divergência doutrinária, que o sócio que se retira da sociedade responde, até
dois anos, por obrigações contraídas no tempo em que o mesmo tinha a função de sócio, conforme o final do
parágrafo único do artigo 1.003, ou seja, na data da averbação da transferência junto ao órgão competente; é
plausível que o sócio que ingresse na sociedade assuma o risco do negócio, pois ao novo sócio são
proveitosos todos os créditos decorrentes da sociedade anterior ao seu ingresso, posto que essa operação
envolve direitos e obrigações tais como ativos e passivos.

No caso de sócio quotista que se retirar por divergir da alteração do contrato social, obterá ele o reembolso
da quantia correspondente ao seu capital, na proporção do último balanço aprovado. Receberá suas quotas
com a conseqüente redução do capital social e ficará obrigado às prestações correspondentes às quotas
respectivas, na parte em que essas prestações forem necessárias para pagamento das obrigações contraídas,
até a data do registro definitivo da alteração do contrato social.

Há que se ressaltar outra hipótese que também enseja polêmica de cunho jurídico: a hipótese de um sócio,
que já se retirou de uma sociedade, permanecer à mesma vinculado, vindo a responder por atos que não
praticou.

Verifica-se que uma é a situação de um sócio, que não esteja cumprindo com as suas obrigações contratuais
ou legais, que esteja agindo contra a lei; com excesso de mandato ou que esteja infringindo o contrato social,
deixando, destarte, de cumprir com as suas obrigações; ter que arcar com as conseqüências de seus atos.

Outra situação, completamente diferente, é outorgar dita responsabilidade por violação de obrigação
derivada de um negócio jurídico, cujo descumprimento caracteriza o fato ilícito civil gerador do dano, para
outrem que não mais faz parte do quadro societário!

Se se entender que persiste a obrigação do sócio retirante por até 2 (dois) anos após a averbação da sua
saída, haver-se-á de distinguir duas hipóteses de responsabilidade: uma, que encontra fundamento no art.
1.056 CC/02: “Não cumprindo a obrigação ou deixando de cumpri-la pelo modo e no tempo devidos,
responde o devedor por perdas e danos”; outra, que é a responsabilidade delitual ou extracontratual, que
abstrai a existência de um contrato previamente celebrado e decorre de um ato ilícito absoluto, violador das
regras de convivência social, e causador de um dano injusto, prevista no art. 159 do mesmo diploma:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo
a outrem, fica obrigado a reparar o dano”.

A responsabilidade civil encontra amparo quando o agente não cumpre a obrigação ou deixa de cumpri-la
pelo modo e no tempo devidos, respondendo por perdas e danos, ou quando o agente pratica uma ação ou
omissão voluntária; ou uma negligência ou imprudência; ou uma violação de direito; ou, finalmente, quando
causa prejuízo a outrem. E, assim, fica obrigado a reparar o dano causado.

Quando o agente assume uma responsabilidade, tal qual lhe impõe um contrato de sociedade comercial,
vindo a agir de forma culposa ou dolosa, contrariando os dispositivos contratuais e legais, poderá,
evidentemente, responder pela indenização por perdas e danos.

Por fim, se se entender que persiste a obrigação e vinculação do sócio para com a Sociedade Limitada,
atrelado ao prazo mencionado de dois anos e nos termos e moldes que geram, haverá no mínimo uma grande
confusão terminológica com interpretações das mais variadas formas. Vistas essas situações peculiares, as
quais levam a uma pequena idéia das possíveis conseqüências a serem assumidas pelos sócios que deixam de
fazer parte do quadro societário de uma sociedade empresária limitada, necessário se faz traçar algumas
considerações sobre a Sociedade Anônima Fechada, para, ao final, estabelecer uma análise econômica sobre
qual tipo societário parece o mais adequado na atualidade.

5   CONSIDERAÇÕES FINAIS COM BASE NA ANÁLISE
ECONÔMICA DO DIREITO

Empresas e mercados são instituições que estão na fronteira entre direito e economia, objeto de estudo de
ambas as disciplinas. Sendo assim, importante se faz a pesquisa que envolva interdisciplinaridade entre esses
campos de conhecimento.

Em uma ordem econômica baseada na livre iniciativa privada as diferentes modalidades de sociedades
empresárias assumem fundamental papel. São elas que agrupam diferentes quantidades de capitais e pessoas
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com o objetivo de viabilizar e maximizar o exercício das atividades de produção ou distribuição de bens ou
de serviços com intuito lucrativo. Deste modo torna-se primordial tanto para o economista quanto para o
jurista o aprofundamento no estudo das Sociedades Anônimas e das Sociedades Limitadas, principais
expoentes do direito societário brasileiro.

Conforme Eduardo Goulart Pimenta (2007), para a análise da sociedade de responsabilidade limitada, mister
um estudo aprofundado a partir de sua formação, quando da elaboração do contrato social, nos moldes do
art. 981 do CC/02, o qual nada mais seria do que um instrumento jurídico destinado a regulamentar a
atividade econômica, empresarial de caráter contínuo e duradouro. Neste sentido, alerta:

Qualquer ato emanado, devido ao contrato da sociedade deve contar com a aprovação de todos. Considera-
se que a maximização dos ganhos das sociedades, pois, está na cooperação de todos os partícipes. É situação
essa para ser submetida a Teoria dos Jogos, (...) que são modelos esquemáticos de conduta que analisam
situações em que os agentes maximizam seus próprios interesses particulares quando se dispõem a moldar
sua própria ação aos anseios de outrem. A escolha e posterior conduta de um dos contratantes provoca
reflexos positivos em relação aos demais. (PIMENTA, 2007, p. 7-8).

Ocorre que, no momento em que o contrato não for mais eficiente para a maximização de recursos, restará
incompleto, sendo necessária a análise da forma. Obviamente o ideal seria que, na elaboração de um contrato
fosse possível prever todas as circunstâncias que podem ocorrer durante a execução do contrato e, ao mesmo
tempo, dar-lhes uma solução, o que se sabe é praticamente impossível. Para Eduardo Goulart Pimenta (2010, p.
43), a análise econômica dos contratos deve ser processada sob a ótica dos custos de transação, ou seja, quanto
as partes dispenderam ou deixaram de ganhar com o objetivo de constituí-lo, e, ainda, levando-se em
consideração o inevitável caráter incompleto dos vínculos formados.

Entende-se que há um ponto em que continuar a previsão das lacunas contratuais aumentará os custos da
transação (PIMENTA, 2010, p. 43). A solução, então, seria contar situações imprevistas e deixar que outras
fontes do direito a solucionem.

Neste passo, ainda que se possa vislumbrar uma eficiência econômica na elaboração dos instrumentos de
concretização das sociedades limitadas, as sociedades anônimas fechadas, já não se configuram como no
contexto histórico em que surgiram, e não mais são voltadas apenas às grandes aglomerações de pessoas.
Aliás, sob a premissa de que os agentes econômicos são capazes de fazer escolhas racionais no sentido de
maximizar seus próprios interesses, a sociedade anônima fechada pode ser empregada por eles no sentido de
obter aqueles bens ou direitos que melhor se adequem a seus interesses.

Feita a análise econômica a partir da premissa da existência dos chamados custos de transação e do inevitável
caráter incompleto dos vínculos firmados pelos contratos de constituição societário da atualidade, onde as
partes não têm condições de antever e disciplinar expressamente toda e qualquer eventualidade que possa
ocorrer ao longo da execução do acordo celebrado, tem se que a S/A fechada apresenta-se como forma
econômica mais viável, ainda que para pequenos grupos de empreendedores, ou até mesmo grupos familiares.

Com o advento do Código Civil de 2002, várias das situações que antes eram consideradas como fatores de
custos de transação para a S/A passaram também a ser nas limitadas como é o caso da imperiosa necessidade
de realização de assembléia anual dos sócios, com previsão de inúmeras formalidades, dentre elas a
publicação do edital de convocação em sociedades com mais de dez sócios.

Além disso, como já dito, outra grande desvantagem foi o aumento do quorum para alteração do contrato
social, então estabelecido em 75% (setenta e cinco) por cento do capital social.

De forma perspicaz aduz Eduardo Goulart Pimenta:

O contrato de sociedade impõe-se como situação social em que a maximização dos interesses de um dos
agentes econômicos envolvidos depende também das escolhas e atos empreendidos pelos demais partícipes.
A maximização dos ganhos da sociedade - e, por conseqüência, de cada um dos sócios - está na cooperação
de todos os contratantes. É, portanto, uma situação apta a ser submetida aos modelos econômicos ligados à
Teoria dos Jogos. (PIMENTA, 2010, p. 41).

Com a revolução tecnológica, e o aumento da competitividade no mercado a sociedade anônima acabou
tornando-se referência entre os pequenos e médios empresários, como forte instrumento à captação de
recursos. Ademais, em comparação às sociedades limitadas, essas oferecem maior amplitude de opções de
investimentos, com maior ou menor envolvimento no risco inerente ao negócio, além de proporcionarem
maior segurança ao investidor seja em função de sua estrutura administrativa, seja em função da forte
pressão e diligência dos poderes delegados aos seus administradores.

A escolha do tipo societário pode influenciar os mais diversos campos da atividade empresarial.

Após a análise das diversas conseqüências oriundas da desvinculação de um sócio de uma sociedade
empresária limitada, fica claro, aliás, que, no caso da cessão de participação, a limitada gera um encargo de
responsabilidade que não ocorrerá na S/A fechada onde dita cessão se dá pela assinatura do Livro de
Transferência de Ações.

Assim sendo, quando da definição entre um ou outro instituto, todos os pontos de interesse sob a perspectiva
dos sócios e da sociedade devem ser avaliados tais como a necessidade de recursos, o objeto social, o
planejamento sucessório, a estrutura e principalmente as conseqüências oriundas da desvinculação do sócio
para com a sociedade!

O presente artigo teve por fito demonstrar que, a sociedade anônima fechada se apresenta hoje como uma
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opção econômica bem mais vantajosa do que a sociedade empresária limitada, mormente após estudadas as
premissas supra que dizem respeito as conseqüências oriundas da desvinculação do sócio da sociedade
limitada, e, ainda, visto o fato de ser o contrato social insuficiente para agregar e prever todas as condições.

Sem falar que a legislação que rege as Sociedades Anônimas, apesar de mais rígida, é mais antiga que a atual
normatização que rege as limitadas. Assim, fica muito mais fácil a resolução de qualquer problema
relacionado ás sociedades anônimas, eis que, já vasta a gama de assuntos que fora levada ao conhecimento e
análise no Poder Judiciário.

No contexto econômico, a sociedade anônima dispõe ainda de alguns instrumentos que permitem o
planejamento sucessório, de modo a impedir, em relação às sociedades fechadas, que terceiros ingressem no
quadro social, com soluções criativas que se justificam no caráter intuitu personae o qual não deixa de existir
na sociedade anônima fechada.

Ainda que para muitos, a opção societária pelo tipo Limitada pareça ser a mais econômica, por comportar
uma estrutura supostamente mais simples a nível gerencial, ela não dispõe de ferramentas para a captação de
recursos, e, devido ao quorum elevado para as deliberações sociais, é uma escolha arriscada para as
sociedades que não possuem um quadro societário com interesses homogêneos e relações invioláveis.

Assim sendo, ainda que a S/A fechada possua estrutura mais complexa e arrojada, hoje ela se nos afigura como
forte instrumento de captação de recursos com custos menores aos cobrados no mercado financeiro, além da
flexibilidade para a condução dos negócios sociais.

Diante do amplamente demonstrado na precedência, espera-se que o presente artigo tenha cumprido com
seus objetivos, quais sejam, o de contribuir, ainda que de forma singela, através do estudo teórico alicerçado
na prática empresarial, para com os estudantes de Direito, os amantes da boa exegese da lei, os advogados
que atuam na área, o Poder Judiciário como um todo, os contadores e empresários, quanto ao tipo societário
economicamente mais viável nos dias atuais.
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[1]     Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada
para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem
exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares
ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.
[2]     Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o
exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais. Parágrafo
único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a
cooperativa.

[3]     Art. 1.071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no
contrato: I - a aprovação das contas da administração; II - a designação dos administradores, quando feita
em ato separado; III - a destituição dos administradores; IV - o modo de sua remuneração, quando não
estabelecido no contrato; V - a modificação do contrato social; VI - a incorporação, a fusão e a dissolução
da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação; VII - a nomeação e destituição dos liquidantes e o
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julgamento das suas contas; VIII - o pedido de concordata.

[4]     Art. 1.076. Ressalvado o disposto no art. 1.061 e no § 1º do art. 1.063, as deliberações dos sócios
serão tomadas: I - pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos
previstos nos incisos V e VI do art. 1.071; II - pelos votos correspondentes a mais de metade do capital
social, nos casos previstos nos incisos II, III, IV e VIII do art. 1.071; III - pela maioria de votos dos
presentes, nos demais casos previstos na lei ou no contrato, se este não exigir maioria mais elevada.

[5]     A construção pretoriana nominou-se “dissolução parcial de sociedade”, locução que tem merecido, ao
longo do tempo, acerbas críticas, sendo a mais contundente e de maior repercussão a de Hernani Estrella, o
qual condenou “o emprego freqüente, tanto entre os autores, como nos tribunais, do qualificativo dissolução
parcial” para designar a hipótese de simples afastamento de sócio com a sobrevivência da sociedade”, em
face da patente “impossibilidade lógico- jurídica de enquadrar a apuração de haveres no âmbito da dissolução
de sociedade” (LUCENA, 2005, p. 936).

[6]     Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo: I - se o contrato dispuser
diferentemente; II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade; III - se, por acordo
com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.

[7]     Art. 1.027. Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do que se separou judicialmente, não
podem exigir desde logo a parte que lhes couber na quota social, mas concorrer à divisão periódica dos
lucros, até que se liquide a sociedade.

[8]     Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da
sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de
sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. Parágrafo único. Nos trinta dias
subseqüentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade.

[9]     Art. 1.077. Quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra, ou
dela por outra, terá o sócio que dissentiu o direito de retirar-se da sociedade, nos trinta dias subseqüentes à
reunião, aplicando-se, no silêncio do contrato social antes vigente, o disposto no art. 1.031.

[10]    Vale aqui ressaltar, por oportuno, que o CC/02, em nenhum momento salienta o que viria a ser uma
“justa causa”, ou “ato de inegável gravidade”, deixando ao arbítrio do poder discricionário do judiciário a
resolução do que se enquadraria ou não em dita definição.

[11]    Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais
da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da
empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do
contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Parágrafo único. A exclusão somente
poderá ser determinada em reunião ou assembléia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado
em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

      Art. 1.086. Efetuado o registro da alteração contratual, aplicar-se-á o disposto nos arts. 1.031 e 1.032.

[12]    Como exemplos de condutas sociais geradoras de justa causa para a exclusão, de verem-se: violação
de estipulação do contrato social, descumprimento de obrigação social, insolvabilidade, ausência para lugar
desconhecido, cometimento de crime, má conduta comprometedora da atividade empresarial, provocação de
discórdia do meio societário, inimizade capital com qualquer dos sócios, etc. Neste sentido, Fazzio Júnior
(2003, p. 272).

[13]    Art. 1.057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja
sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de um quarto do
capital social. Parágrafo único: A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do
parágrafo único do art. 1003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios
anuentes.

[14]    Art. 1.086. Efetuado o registro da alteração contratual, aplicar-se-á o disposto nos arts. 1.031 e 1.032.

      Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota,
considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário,
com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente
levantado. § 1º O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor
da quota. § 2º A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação,
salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário.

      Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da
responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade;
nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

      Art. 1.057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja
sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de
mais de um quarto do capital social. Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros,
inclusive para os fins do parágrafo único do art. 1.003, a partir da averbação do respectivo instrumento,
subscrito pelos sócios anuentes.

      Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com
o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Parágrafo único. Até 2
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(dois) anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o
cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

[15]    Neste sentido, de ver-se a seguinte decisão do TJMG: “DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE - SÓCIO
DISSIDENTE - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - INEXISTÊNCIA DE RETIRADA DE
VALORES DO FUNDO DE CAPITAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA - INTELIGÊNCIA
DOS ARTIGOS 16 E 17 DO CPC - O sócio não responde pelas obrigações da sociedade, a não ser quando
o capital subscrito não esteja totalmente integralizado. - Havendo o sócio dissidente integralizado o capital
social, que permanecerá fazendo parte do patrimônio da sociedade, não se há que falar em responsabilidade
do mesmo junto aos credores. Não se pode falar em litigância de má-fé, quando a parte apenas exerce seu
direito legalmente amparado. Recurso improvido”. (Apelação Cível Nº 316.571-7, DE 03.10.2000).
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RENDA, GÊNERO E PROTEÇÃO SOCIAL AOS IDOSOS NO BRASIL

INCOME, DIFFERENCES AMONG MAN AND WOMAN AND SOCIAL PROTECTION FOR OLD
AGE IN BRAZIL

ELIANE ROMEIRO COSTA
gIOVANA GUIMARÃES DE MIRANDA

RESUMO
A insuficiência de renda e a falta de autonomia para lidar com as atividades do cotidiano, faz com que os
idosos necessitem de algum tipo de proteção social. Há, entretanto, diferenças conceituais entre os gêneros
para a previdência social, refletindo em desigualdades no acesso aos benefícios previdenciários. Desta forma,
as políticas públicas previdenciárias assumem especial relevância com o intuito de reverter esse quadro de
desigualdade.
PALAVRAS-CHAVES: Previdência Social; desigualdades por gênero; benefícios; idosos; políticas
públicas; proteção social.

ABSTRACT
The lack of income and the lack of autonomy to deal with everyday activities make senor citizens need some
kind of social proctection. There are, however, conceptual differences between genders, which lead them to
na unfair Access to welfare benefits. In this context, welfare policies acquire special relevance if one wants to
change this reality of gender inequality.
KEYWORDS: Welfare State; gender inequality; benefits; public policies; senior citizens; social protection.

Os desafios trazidos pelo envelhecimento da população têm diversas dimensões e dificuldades. O
envelhecimento da população como fenômeno sociológico provoca o mercado, o consumo, reflete nas
aposentadorias, nas pensões, bem como no conjunto de direitos sociais.

A política pública de atendimento ao idoso influencia o desenvolvimento socioeconômico e cultural. Marco
significativo nesta trajetória é a Constituição Federal de 1988, que introduziu em suas disposições o conceito
de Seguridade Social, fazendo com que a rede de proteção social alterasse o seu enfoque estritamente
assistencialista, passando a ter uma conotação ampliada de cidadania.

Segundo a análise de doutrinadores, Seguridade Social é um sistema em que o Estado garante a "libertação
da necessidade". O Estado é obrigado a garantir que seus cidadãos tenham suas necessidades mínimas
satisfeitas, independentemente da contribuição do beneficiário. Todas as receitas do sistema sairão do
orçamento geral do Estado, ou seja, são direitos garantidos pelo simples exercício da cidadania.

Contudo, tem-se que o direito à Seguridade Social é público subjetivo, irrenunciável, inalienável e
intransmissível, de tal modo que assegurando a satisfação das necessidades essenciais do indivíduo seja capaz
de conduzi-lo à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana.

Consoante artigo 194 da Constituição Federal, a Previdência integra o Sistema de Seguridade Social, em
conjunto com as ações promotoras de saúde e de assistência social. De acordo com o artigo 201, o Sistema
Previdenciário visa cobrir o risco social idade avançada, garantindo a renda daqueles que contribuíram para
o Sistema e que, no entanto, encontram-se afastados da atividade laboral pelo fator velhice.

O valor sistêmico da Seguridade Social e das garantias Previdenciárias sugere que todos devam ser
igualmente atendidos, pois trata-se de isonomia de mínimos legais.

 

1. EXCLUSÃO E INCLUSÃO SOCIAL

 

A exclusão é a privação das necessidades físicas e /ou mentais do indivíduo, é "estar fora", à margem, sem
possibilidade de participação, seja na vida social como um todo, seja em algum de seus aspectos, é desfiliar-
se, não pertencer à um sistema de garantias mínimas. Trata-se dos "sobrantes", os "sem direitos".

Considera-se exclusão social a ausência e/ou vivência parcial dos direitos do cidadão. Os excluídos
socialmente representam o lado inverso das políticas sociais. São os: sem-alimentação, sem-escola, sem-
educação, sem-renda, sem-trabalho, sem-transporte, sem-família, sem-previdência, sem-assistência,sem-
crédito, sem-moradia, sem-tecnologia, sem direitos . A listagem não se esgota.

Por outro aspecto, a inclusão social torna viável quando os excluídos são capazes de recuperar sua dignidade
e conseguem - além de emprego e renda - acesso à moradia decente, busca atividades culturais e serviços
sociais, como educação e saúde. Esta tarefa ultrapassa o âmbito dos programas de filantropia desenvolvidos
por "Organizações Não Governamentais" (ONG'S) e exige o engajamento contínuo do poder público através
de políticas pro-ativas e preventivas.

Debruçar-se nas diferenças do Sistema Previdenciário e do Sistema Assistencial, ramos da Seguridade Social,
é esboçar um conjunto de direitos de cidadania inerentes ao gozo do bem de todos conforme as normas
constitucionais ditadas nos artigos 1º. e 3º.
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A cidadania se reconhece pelo plexo de direitos sociais contidos no artigo 6º/CF. Coexistem no cenário
brasileiro distintas acepções do termo cidadania, como também direitos de cidadania como contradições
sociais vislumbradas no acúmulo dos direitos sociais por poucos, ofuscando a ética do bem-estar e  
realizando o  mal-estar no processo distributivo. 

O primeiro critério avençado pela política de inclusão previdenciária, como nova proposta, se baseia no
conceito de segurado do subregime do Regime Geral. Trata-se do trabalhador de baixa renda e aqueles sem
renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde
que pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário
mínimo" (par. 12, art. 201/CF). A legislação previdenciária do Regime Especial de Inclusão Previdenciária,
ou subregime previdenciário, deverá estabelecer conceito de baixa renda como elemento delimitador do
acesso a essa política social, podendo ser coincidente ou não com o conteúdo de baixa renda como critério
de elegibilidade para os benefícios de salário- família e auxílio-reclusão do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS). O segundo critério delimita a relação jurídica protetiva do segurado contribuinte individual
de baixa renda cuja alíquota de contribuição será de 11% sobre o valor correspondente ao limite mínimo
mensal do salário de contribuição. Esse contribuinte individual não se confunde com o contribuinte individual
e facultativo taxados na Lei 9.876/99 cuja alíquota é de 20% sobre a renda que auferir em uma ou mais
empresas e o montante declarado respectivamente. Registre-se que de acordo com a regra constitucional, os
benefícios serão de um salário mínimo e as alíquotas serão inferiores às vigentes no atual Regime Geral
Previdenciário. O terceiro critério consiste no caráter do segurado facultativo de baixa renda que sem renda
própria se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico de sua respectiva residência, não se confundindo,
por conseguinte, com o segurado empregado doméstico do Regime Geral de Previdência Social.

A desigualdade ambienta-se global e culturalmente. Forma-se pela concentração de renda, pela feminilização
da pobreza sistêmica, pela baixa ocupação feminina em postos de trabalho de maiores salários, pela
flexibilização do trabalho, pelo ingresso no emprego formal e conseqüente contribuição previdenciária tardia,
pela redução dos direitos sociais, pelas alterações estruturais nos sistemas previdenciários provocando
mudanças que na prática reduzem benefícios, aumentam contribuições e a idade de jubilamento.

 

2. TRABALHO , VELHICE E PREVIDÊNCIA SOCIAL

 

Reconhecem-se as dificuldades de se definir o que vem a ser população idosa. A idade na velhice foi
estabelecida pelos anos vividos, os 70 (setenta) de enfado e cansaço bíblicos.

Trata-se da população que vive a última fase da vida, contudo não há idéia clara do que marca a transição
entre o fim da idade adulta e o começo da última etapa. Não há dúvida de que muitos processos caracterizam
essa etapa, mas o seu início é afetado pelas condições sociais, econômicas, regionais, culturais, e de gênero
entre outros. No entanto, para finalidades jurídicas, define-se como população idosa a de 60 anos e mais, tal
como estabelecido no Estatuto do Idoso e na Política Nacional do Idoso.         

O Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03, reconhece um direito iniciado com a proteção social bismarkiana
(1883), do seguro velhice. Descrevendo os direitos dos idosos mencionados em diversos artigos na
Constituição Federal, intenta articular um conceito de bem-estar na velhice em torno de um certo  "espírito
da seguridade " com a defesa do conjunto dos aspectos da vida que incidem no processo biológico-
fisiológico  do  envelhecimento. Vários aspectos constitucionais podem ser articulados em conjunto ou
unitariamente no Estatuto do Idoso, sem isolá-lo dos debates contemporâneos. É no cenário nacional e
global que podemos reunir elementos suficientes para compreender o fenômeno do processo de
envelhecimento em sociedades que estão atingindo níveis suficientes de qualidade de vida.

Deve-se repensar o estado de providência estampado na Constituição Federal de 1988, analisando sob o
aspecto sistêmico se o Estatuto do Idoso é realmente um instrumento de aplicação efetiva dos objetivos da
Seguridade Social.

O essencial a ser compreendido pelo intérprete de direitos sociais consiste na distinção doutrinária entre o
ramo contributivo (seguro social) e o não contributivo (assistencial), reconhecendo que as políticas públicas
para a inclusão social apresentam critérios específicos de elegibilidade, quais sejam: família protegida,
conceito exclusivo de dependentes do segurado, composição da renda familiar, critério legal de baixa renda,
e a eleição da população-alvo, quer dizer, aqueles que serão "incluídos", assistidos. Para as políticas sociais
resta o desafio de eliminar o caráter discriminatório da pobreza, sem reforçar os laços do indivíduo com a
condição social de desassistido social, econômica e culturalmente.

 

3. conceito sistemático de pobreza - absoluta e relativa

 

A situação de pobreza em países como o Brasil está relacionada ao nível de desigualdade e ao modelo de
desenvolvimento excludente, o qual surge renovado em cada período histórico.

Segundo a abordagem tradicional, a pobreza pode ser apreendida ou medida sob duas formas: a pobreza
absoluta e a pobreza relativa. Entende-se por pobreza absoluta a não satisfação de um conjunto de
necessidades consideradas básicas, nutricionais e não-nutricionais. Por sua vez, abaixo da linha da pobreza
relativa, estariam aqueles indivíduos que, ainda que tenham superado as necessidades básicas, vivem com um
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nível de renda inferior a um determinado parâmetro definido a partir da renda media de um país.

Para o Brasil que não definiu uma linha oficial de pobreza, optou-se por mensurar o número de pobres a
partir do critério de pobreza relativa, adaptado à realidade nacional.

Dessa forma, foram consideradas pobres todas as pessoas que vivem em famílias com renda inferior a 50%
da renda média familiar per capita.

Analisando, a distribuição dos pobres nas grandes regiões brasileiras, percebe-se o peso da pobreza no
Nordeste: esta região concentra 42,5% dos pobres brasileiros. No Sudeste, influenciado pelo peso
demográfico de São Paulo e Minas Gerais, estão 32,4% dos pobres. A região Sul aparece com 11,0% e a
Norte com 7,4%. O Centro-Oeste é a região que apresenta o menor número de pobres, 6,7% do total do
país.

A demanda social num país de fraca distribuição de renda como o nosso, registrado e divulgado pelos
estudos dos organismos oficiais como IPEA, IBGE, PNUD, PNAD, tem demonstrado a urgência na
consolidação de política de inclusão previdenciária de um tipo de trabalhador, o informal urbano, aquele que
se encontra fora do âmbito das regras do atual Regime Geral de Previdência Social- RGPS, desprovido de
proteção previdenciária e não alcançável pelas políticas assistenciais de combate à pobreza e à miséria.

 

4. Desigualdade entre trabalhadores pobres e ricos aumenta 70%

 

Foi divulgado pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) em 22 de setembro de 2009 que a
desigualdade entre os trabalhadores mais pobres aumentou 70% entre julho de 2002 e 2009 em decorrência
da elevação da taxa de desemprego em 10% para os pobres. Por outro lado, em relação às demais classes
sociais a taxa de desemprego decresceu em 34,3%.

Segundo o Ipea, o crescimento da taxa de desemprego entre os pobres e o decréscimo para a força de
trabalho não pobre está diretamente associado à queda da pobreza absoluta e relativa no Brasil. Logo, para o
instituto, houve migração dos pobres para classes econômicas superiores, o que acabou contribuindo para
uma melhora do cenário dos "não pobres".

Entre março de 2002 e julho de 2009, a taxa de pobreza nas seis principais regiões metropolitanas do país
(Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife) caiu 28%. Com isso, a
quantidade de pobres nas regiões metropolitanas do país foi reduzida em 4,3 milhões de pessoas (-23,2%),
passando de 18,5 milhões, em março de 2002, para 14,2 milhões em julho de 2009.

Do universo de pessoas que saíram da condição de pobreza, 3,1 milhões faziam parte da População
Economicamente Ativa (PEA), ou seja, 72,1% do total da redução dos pobres. Percebe-se, contudo, que
somente 1,2 milhões dos que saíram da condição de pobreza (27,9%) eram inativos (crianças,
estudantes, idosos, donas de casa, entre outros).

Verifica-se, portanto, a posição desprivilegiada dos idosos no que tange ao alcance das políticas- públicas.

 

5. AS DESIGUALDADES DE GENÊRO NA SOCIEDADE BRASILEIRA- DADOS ESTÁTISTICOS

 

A Síntese dos Indicadores Sociais de 2001 traz um perfil da mulher brasileira, com dados sobre escolaridade,
média de filhos, ocupação, rendimento, posição nos diferentes tipos de família e situação na previdência
social. Quando o assunto é escolaridade e rendimento do trabalho, as diferenças entre homens e mulheres são
expressivas. Mesmo que ambos tenham a mesma média de anos de estudo, os homens ganham mais que as
mulheres. Essa desigualdade de rendimentos se mantém em todos os estados e regiões, e em todas as classes
de anos de estudo: tanto as mulheres com grau de escolarização igual ou inferior a 3 anos de estudo ganham
menos (61,5%) que os homens com o mesmo grau de escolaridade; quanto as mulheres com maior grau de
escolarização (11 anos ou mais de estudo) ganham menos (57,1% do que ganham os homens desta faixa) .

Em relação às pessoas ocupadas por grupos de idade, observa-se que nas faixas de 30 a 39 anos e 40 a 49
anos, a distribuição de mulheres trabalhando é maior do que a de homens na mesma faixa etária (26,5% e
20,8% contra 24,5% e 19,1%, respectivamente).

Em 2008, 9,6% das mulheres economicamente ativas estavam desempregadas, enquanto a cifra para os
homens era de 5,2%. O tempo de desemprego das mulheres também tende a ser maior. (Fonte: PED-
Pesquisa de emprego e desemprego, 2008)

No que tange aos afazeres domésticos, a discrepância é ainda maior, constatou-se em 2008 que 86,3% de
mulheres trabalham no âmbito doméstico, enquanto o percentual de homens que exercem a mesma atividade
é de 45,3%. (Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios/Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - PNAD/IBGE).

 

5.1. Proporção de mulheres idosas aposentadas é menor
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A proporção de mulheres aposentadas (45,9%) é menor que a de homens (77,7%), conseqüência do tardio
ingresso delas no mercado de trabalho. As regiões com proporções maiores de aposentadas são Nordeste
(63,1%), Norte (51,6%) e Sul (44,8%). Há maiores proporções aposentados no Sul (80,8%), Nordeste
(79,9%) e Sudeste (77,9%). No Sudeste, o percentual de aposentadas (36,5%) é bem inferior ao dos
homens.

Entre as pessoas de 60 anos ou mais, o percentual de pensionistas homens (0,8%) é bem inferior ao de
mulheres (20,7%), devido à quantidade de viúvas nessa faixa etária. Destaca-se também o percentual de
mulheres que acumulam a condição de aposentadas e pensionistas (8,8%), superior ao dos homens (1,1%).

 

 

5.2. Mais de 1,6 milhão de mulheres acima de 60 anos de idade ainda trabalham

 

A pesquisa revela também que há uma grande proporção de pessoas de 60 anos ou mais que não recebem
aposentadoria e nem pensão: 20,4% homens e 24,6% mulheres. Muitos destes ainda continuam no mercado
de trabalho, têm algum outro tipo de rendimento (aluguéis, por exemplo) ou são dependentes de outras
pessoas. Entre as mulheres de 60 anos ou mais, 1,6 milhão (40,9%) ainda trabalham. Entre as que possuem
aposentadoria e/ou pensão, 17,3% estão ocupadas, contra 23,6% das que não possuem nenhum desses
benefícios. Nos homens, os percentuais são, respectivamente, 36,3% e 77,2%.

 

5.3. 71,3% daS mulheres que trabalham ganham até dois salários mínimos

 

As informações sobre o rendimento do trabalho confirmam que as mulheres têm remuneração inferior a dos
homens. A população feminina ocupada concentra-se nas classes de rendimento mais baixas: 71,3% das
mulheres que trabalham recebem até 2 salários mínimos, contra 55,1% dos homens. A desigualdade salarial
aumenta conforme a remuneração. A proporção de homens que ganham mais de 5 salários mínimos é de
15,5% e das mulheres, 9,2%. A diferença entre homens e mulheres permanece em todas as regiões do país.
No Sudeste, 61,1% das mulheres ganham até 2 salários mínimos e no Sul, essa proporção é 72,0%. Entre os
homens, as proporções nessas regiões são 41,8% e 49,1%, respectivamente.

A proporção de mulheres dedicadas aos trabalhos domésticos (19,2%) e que não recebem remuneração
(10,5%) é bem maior do que a dos homens (0,8% e 5,9%, respectivamente). Há mais mulheres trabalhando
como militares ou estatutárias (9,3%) do que homens (5,1%), o que pode ser explicado pela grande
quantidade de mulheres profissionais de saúde e educação do setor público, incluídas nessa categoria. Mais
de 70% da população feminina ocupada concentra-se em atividades do setor de serviços (prestação de
serviços, prática do comércio, da administração pública e outros serviços). A distribuição dos homens é mais
homogênea, destacando-se a atividade agrícola, que reúne quase ¼ da população masculina ocupada do país.

 

 5.4. Sobrecarga no lar impacta ascensão feminina no trabalho

 

A persistente responsabilização das mulheres pelos trabalhos domésticos não remunerados é apontada como
fator preponderante na desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Essa é uma das
conclusões do Comunicado n° 40, Mulheres e trabalhos: avanços e continuidades, que o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou nesta segunda-feira, 8 de março de 2010 -  Dia Internacional
da Mulher.

Apesar de ocuparem cada vez mais postos no mercado de trabalho, 86% das mulheres ainda são
responsáveis pelos trabalhos em casa, enquanto os homens são 45%, segundo dados de 2008 do IBGE. Elas
dedicam em média quase 24 horas por semana aos afazeres domésticos. E os homens, apenas 9,7 horas.

A coordenadora de Igualdade e Gênero do Ipea, Natália Fontoura, afirmou que, se de um lado há muitas
trabalhadoras precarizadas, no outro extremo há um crescente grupo de profissionais liberais mais
escolarizadas e bem remuneradas que podem se lançar no mercado de trabalho porque delegam as
responsabilidades familiares a outras mulheres, as empregadas domésticas. "Isso cria um encadeamento
perverso de mulheres ligadas às atribuições que deveriam ser de todos, independentemente de ser homem ou
mulher", disse a técnica.

Não obstante, as mudanças nos arranjos familiares, com quase 35% de mulheres chefes de família e com o
conseqüente crescimento do percentual feminino ingressando no mercado de trabalho, o Comunicado mostra
que praticamente nada mudou com relação ao trabalho doméstico no que diz respeito à distribuição dos
afazeres entre homens e mulheres.

Como não poderia deixar de ser, a sobrecarga de trabalho produzida por essa atribuição primordial às
mulheres pelo trabalho doméstico, reforçada pelas instituições, influi diretamente na sua inserção no mercado
de trabalho. Influencia as possibilidades de entrada no mercado de trabalho, de conseguir emprego e a
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ocupação de postos mais precários no mercado (devido à necessidade de procurar trabalho mais perto de
casa, ou de jornada parcial, ou de aceitar um trabalho apenas no caso de conseguir arranjos pessoais para
cuidado de filhos, doentes etc.). Influencia também nas possibilidades de ascensão no emprego, pois ou as
mulheres têm, de fato, menor disponibilidade para ocupar cargos de poder ou esbarram no entendimento
generalizado de que não têm as mesmas condições que os homens, pois mesmo que haja disponibilidade para
participação, os estereótipos associados às responsabilidades familiares não as colocam como potenciais
candidatas a ocupar cargos mais prestigiados. Isto persiste mesmo num contexto em que as mulheres têm
cada vez menos filhos e outras tantas não os têm.

Natália Fontoura também alertou para o papel das políticas públicas e das instituições no sentido de
promover uma mudança cultural e estimular o compartilhamento de atividades domésticas. A pesquisadora
sugeriu uma licença paternidade maior e também licenças paternais que tanto mulheres quanto homens
poderiam usar para resolver emergências dos filhos. "Isso muda a visão do empregador. Se qualquer um
pode tirar essa licença, na hora de escolher entre uma mulher ou um homem, a mulher não será mais
discriminada, além de o pai ganhar mais tempo para a família", concluiu.

 

6. CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO SOCIAL À MULHER

 

Em 1919, na primeira Conferência Internacional do Trabalho, promovida pela recém-criada Organização
Internacional do Trabalho (OIT) foi formulada a primeira convenção internacional, que tratava de questões
relacionadas à proteção à maternidade, dando início à discussão e à formulação de uma série de instrumentos
internacionais, dedicados à proteção dos direitos da mulher no campo previdenciário. Desde então, a
legislação de vários países vem reconhecendo, explicitamente, o direito de proteção da mulher trabalhadora,
no que tange à saúde, durante e imediatamente após a gravidez, tendo em vista assegurar a sua colocação no
mercado de trabalho e seus proventos. As convenções da OIT, lidando com outras contingências
previdenciárias, como morte, invalidez e idade avançada, viriam a ser instituídas bem mais tarde, em 1933.

Pode-se dizer que as motivações relacionadas à discussão dos direitos da mulher no âmbito da previdência
social são derivadas de dois tipos de diferenças básicas entre os sexos: as diferenças biológicas e as
socioculturais. Tais diferenças podem ser entendidas, também, a partir de seus efeitos, refletidos em
desigualdades de acesso a benefícios previdenciários e desigualdades normativas ou de legislação
previdenciária.

 

6.1. diferenças biológicas

 

As diferenças biológicas entre os sexos, para efeitos de previdência social, ligam-se primordialmente à
reprodução. Cabendo à mulher, na procriação, funções como a gestação e a amamentação dos filhos, as
quais demandam tempo e cuidados médicos durante a gravidez e no período pós-natal. É, então, vista como
natural a existência de benefícios diferenciados que assegurem proteção à mulher no desempenho dessas
funções.

Esses mecanismos de proteção podem abranger diversas áreas, tais como: estabilidade no emprego durante a
gravidez e no período pós-natal; afastamento do trabalho no período pré-natal; vencimentos parciais ou
integrais garantidos durante o período de afastamento; ajudas de custo para as despesas de parto; serviços de
saúde antes, durante e depois do parto etc.

O princípio básico da previdência social é a manutenção de um ingresso por motivo de perda de capacidade
de gerar renda, seja real (via um acidente, doença ou morte), seja presumida (através do envelhecimento,
desgaste por tempo de serviço ou desemprego). Quando se observa a estrutura de mortalidade por idade é
flagrante a sobre mortalidade masculina, o que resulta numa esperança de sobrevida sempre maior para as
mulheres. No entanto, a especificidade feminina em termos de sobrevivência não tem sido objeto de um
tratamento diferenciado.

 

6.2. DIFERENÇAS SOCIOCULTURAIS

 

O mercado de trabalho da mulher estruturou-se, em suas origens, como uma extensão do trabalho
doméstico. Foram então privilegiadas áreas como saúde, educação e assistência social. Essa última
caracterizada por atividade filantrópica e não-remunerada durante muito tempo. Atividades urbanas
consideradas extenuantes não foram abertas à mão-de-obra feminina, a não ser tardiamente, e somente após
avanços tecnológicos que eliminaram, pelo menos parcialmente, a necessidade de força física para a
realização de certas tarefas.

O caráter temporário e/ou parcial do emprego também tem sido atributo da condição de trabalho da mulher,
uma vez que o trabalho doméstico, ao absorver parte do tempo disponível pelas mulheres, exige que muitas
se dediquem a outras ocupações com jornada reduzida. Essa matéria mereceu convenção da OIT
(C175/1994), na qual se procura garantir para os trabalhadores em tempo parcial os mesmos benefícios
previstos para aqueles de tempo integral. Nessa convenção, coloca-se que medidas devem ser tomadas, no
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sentido de facilitar o acesso a um regime de tempo parcial para certos grupos específicos, entre eles
trabalhadores com responsabilidades familiares.

Tradicionalmente, a divisão do trabalho entre homens e mulheres foi orientada para homens "provedores" e
mulheres "com trabalho doméstico". Apesar do massivo ingresso das mulheres no mercado de trabalho, não
houve uma concomitante eliminação do papel majoritário da mulher nas lides domésticas. Alguns dos
privilégios femininos no campo dos benefícios previdenciários, como idade reduzida na aposentadoria vis-à-
vis a masculina, estão associados ao discurso e à prática da dupla jornada. Muitos argumentam, no entanto,
que a consagração de benefícios privilegiados para as mulheres, associados ao fato de estas terem maiores
encargos familiares, pode inviabilizar a própria emancipação da mulher nessas tarefas.

Dessa forma, concluem que os benefícios trabalhistas e previdenciários voltados ao gênero feminino,
focalizam, prioritariamente, os direitos reprodutivos das mulheres, reforçando a naturalização de que os
cuidados com a família são uma atribuição feminina, oferecendo poucas possibilidades aos homens de se
comprometerem com o exercício da paternidade responsável, bem como ignorando a existência de famílias
homoafetivas e monoparentais masculinas. 

O Fórum Nacional da Previdência Social no ano de 2007, alcançou consensos sobre dois temas: o primeiro,
relacionado à questão de gênero e ou outro  referente à coordenação entre benefícios assistenciais e
previdenciários. As tendências serão a manutenção da regra de aposentadoria feminina 5 ( cinco ) anos
menos que a masculina, uma vez  que as desigualdades de gênero no Brasil ainda persistem na relação 
renda- ocupação-posição socioeconômicos-benefícios securitários; o segundo,  incluir e somar programas
assistenciais à renda familiar, pela proposta do Fórum os benefícios assistenciais entrariam no cálculo da
renda familiar e permaneceriam vinculados ao salário mínimo .

Registro importante das políticas sociais e os excluídos da seguridade social são os dados pela revelação da
PNAD, 2006. As novidades neste século, consistem no conhecimento de que as mulheres têm menos de 2 (
dois ) filhos  em todas as classes econômicas e sociais; elas vivem mais , mas nascem mais homens no Brasil ;
o Sul e Sudeste mantém a qualidade e longevidade superiores frente às demais regiões brasileiras e, nos
encontramos em  queda substancial da natalidade e baixa mortalidade. Esses índices repercutem no pacto de
gerações da Previdência e da Assistência Social culminando numa crise fiscal-demográfica que necessitará de
novas políticas do Welfare. 

A política do Welfare concebeu a família como núcleo da proteção social. Nos anos 1930-1970, a Europa
atravessou um período denominado pela sociologia como "pai ausente", posteriormente, esse processo foi
substituído pela  "morte do pai". Essas interpretações sociológicas não explicam a desigualdade social no
Brasil, mas justificam em parte, o avanço feminino nas ocupações educacionais, laborais, no acúmulo de
múltiplas jornadas, na pobreza feminina, bem como no empenho e na necessidade solitária de acumulação de
novos papéis como provedoras e educadoras no lar. 

Esta é a sua inovação. Provocar, possibilitar políticas contínuas de atendimento relativos aos distintos
processos de envelhecimento evitando a insegurança social programada.

Concluindo, é fundamental traçar políticas efetivas de inclusão social para sanar os problemas do
desequilíbrio entre a população feminina e masculina, a fim de que as políticas voltadas exclusivamente para
mulheres não sejam meios justificadores de uma realidade de desigualdade e pobreza.

 

7. A CONSTITUIÇÃO x REALIDADE DAS MULHERES E IDOSOS NA PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL

 

Após 21 anos de Constituição, podemos registrar que:

1-As políticas previdenciárias e suas reformas-cultural e historicamente- reproduziram desigualdades por
gênero na previdência e na assistência rural e urbana. Segundo o boletim Informe da Previdência (vol. 20,
n.12), a proteção social tem estreita relação com a renda e com anos de estudo do trabalhador. Isso significa
que quanto maior a renda e escolaridade do segurado maior é a cobertura. O grau de proteção e a
informalidade representam distinções: há superior proteção social dos homens em relação às mulheres e dos
brancos/amarelos em relação aos negros/índios. As estatísticas demonstram que o gênero, idade, raça,
renda/contribuição, trabalho qualificado e escolaridade dos segurados determinam as distinções e
desequiparações da proteção previdenciária no Brasil;

2-A ausência de políticas sociais de empregabilidade atreladas às políticas de previdência social provocam
oscilações na cobertura e na contribuição dos segurados, desequilibrando atuarial e financeiramente a
previdência social e aumentando a demanda de desassistidos na Assistência Social ;

3-Por ser política de caráter não-contributivo, a assistência social deveria vincular-se às políticas de
empregabilidade e não apenas de políticas -não efetivas- de incentivo de "reinserção no mercado de
trabalho";

4-A família e a renda familiar são elementos delimitadores do acesso às políticas sociais. Todavia, ¼ do
salário mínimo per capita não é critério justo sobretudo para o atendimento do idoso e do deficiente. A
velhice, a doença e a deficiência requerem critério monetário superior para os programas de inclusão social.
Em outras palavras, justificar a presença de "mínimos existenciais constitucionais" ou vitais, não realizam os
objetivos essenciais da República Federativa do Brasil;
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5-As reformas paramétricas provocaram desigualdades no sistema previdenciário. Elas aprofundaram e
distinguiram as aposentadorias por gênero revelando que as aposentadorias das mulheres são, em todos os
regimes, mais baixas que as dos homens, uma vez que a aposentadoria se dá 5 anos mais cedo. Portanto, o
gênero feminino com menor tempo de trabalho, valor contributivo e tardio ingresso no trabalho formal em
relação aos homens, obtiveram benefícios previdenciários inferiores. Quanto ao Fator Previdenciário como
mecanismo para se estabelecer a média do benefício provocou, na prática, a redução do valor da renda
mensal dos segurados. Os contribuintes são levados a ampliar o tempo de contribuição e evitar a
aposentadoria mais cedo;

7-Desde a Constituição Federal de 1988 o valor do benefício assistencial não foi corrigido. O congelamento
do benefício provoca por sua vez, em relação ao assistido, a permanência e/ou o acúmulo de prestações nos
programas assistenciais;

8-Em relação ao idoso, constatou-se dois fenômenos: o primeiro pelo aumento da expectativa de vida e o
crescimento da proporção de idosos em todas as famílias; e o segundo , a mudança de posição social   que de
dependente familiar passou a provedor, percebendo benefícios do seguro social ou da assistência;

9-A frágil mobilidade econômica e social reflete um sistema previdenciário precário em relação ao valor real
dos benefícios. Esse sistema social universal includente-excludente, não-contributivo e contributivo face ao
trabalho remunerado, ao manter um mecanismo gerador de mínimos salariais tende a vincular a ausência do
seguro social às políticas de assistência social contrariando, por conseguinte, o espírito securitário fundado
no valor trabalho, que compreende que a saúde do bem-estar do instituto social reside no mecanismo do
labor-contributivo, portanto, na proteção previdenciária;                                          

10- A pobreza, a indigência, os integrantes da família, a renda familiar, são medidores para as ações
securitárias. Os benefícios não-contributivos estão cumprindo um papel de redistribuição de renda, contudo,
sem eliminar a natureza das desigualdades. Para a mobilidade econômica e social para o mercado, as ações
dos poderes públicos e da sociedade devem centrar-se mais na inclusão pela previdência que pela assistência;

11-A desigualdade por gênero na composição da renda na velhice é decorrente do direito ao acesso à
cidadania no Brasil. Os indicadores sociais demonstram maior participação da pobreza nos programas sociais
de renda mínima, contudo mesmo sob a orientação constitucional do princípio da inclusão na Seguridade
Social, auferir salário mínimo nos programas de previdência ou assistência social não liberta o indivíduo da
pobreza;

12-Coexistem no Brasil distintas situações relativas à cobertura e a proteção social: idosos sem previdência,
sendo que para estes há o amparo assistencial da Lei Orgânica de Assistência Social; os idosos incluídos pelo
trabalho urbano ou rural, público ou privado no regime ou regimes previdenciários - alguns são super-
incluídos pelo seguro social pelo acúmulo de aposentadorias com permissão constitucional. A redação
referente ao sistema de inclusão previdenciária do trabalhador de baixa renda grafado no artigo 201,§12, da
Carta Constitucional, possibilitará o ingresso da informalidade urbana, o que representará, avanço tanto para
a política de inclusão social previdenciária quanto para o equilíbrio fiscal do conjunto do Sistema de Proteção
Social;

Há indigência e pobreza, quando o indivíduo encontra-se em um estado de privação e/ou falta total ou
parcial dos meios indispensáveis e suficientes para a satisfação dos níveis vitais e essenciais de subsistência,
ou seja, para cobrir as condições físicas.

O Estado de Providência se funda na solidariedade social, na justiça distributiva, na idéia de direito social.
Destina-se a eliminar a exclusão, por meio de política de redistribuição de renda. Assim, as políticas públicas
securitárias, pretendem a promoção da igualdade, o incentivo de inclusão social, em outros termos, a
equivalência da proteção entre sujeitos definidos por lei.   
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O PARADOXO DA DECISÃO E A FUNÇÃO DOS TRIBUNAIS BRASILEIROS NA 

CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE: OBSERVAÇÕES A PARTIR DA 

PERSPECTIVA TEÓRICO-SISTÊMICA DE NIKLAS LUHMANN 

 

THE PARADOX OF DECISION AND THE ROLE OF BRAZILIAN TRIBUNALS AT 

THE REALIZATION OF THE RIGHT TO HEALTH: OBSERVATIONS FROM 

NIKLAS LUHMANN’S SYSTEMS THEORY PERSPECTIVE 

 

Rodolfo Soares Ribeiro Lopes  

 

RESUMO: O objeto da pesquisa foi a concessão de medicamentos pelo Judiciário, visando a 

observar como vem sendo produzido o sentido jurídico de saúde e quais os reflexos nos 

tribunais brasileiros. O corpus da pesquisa consistiu na íntegra de decisões jurídicas coletadas 

nos sites do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do 

Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) e na 7ª Vara da Fazenda Pública no Fórum do 

Recife, que versassem sobre a questão da concessão de medicamentos, analisando-as a partir 

da teoria dos sistemas de sentido de Niklas Luhmann. O resultado, ainda que parcial, é que 

não existe um sentido único e padronizado do que seja a concessão de medicamentos, mas 

apenas uma dentre várias outras possibilidades, fato que, ao invés de inviabilizar a 

comunicação, permite que ela continue. 

 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO; SOCIEDADE; DECISÃO JURÍDICA; TEORIA DOS 

SISTEMAS; MEDICAMENTOS. 

 

ABSTRACT: The object of research was the concession of medicines by the Judiciary, 

aiming to observe how the juridical meaning of health, as well as its consequences, is being 

produced in the courts. In order to accomplish these objectives, we collected decisions at 

websites of brazilian judiciary organs – STF, STJ, TJ-PE – and in Recife’s Forum, that dealt 

with the matter of the concession of medicines, analyzing them considering Niklas 
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Luhmann’s systems theory perspective. The result, even if yet partial, is that we don’t have a 

pattern related to concession of medicines, but only one between multiple possibilities, a fact 

that, instead of making communication impracticable, allows it to continue. 

KEYWORDS: LAW; SOCIETY; JURIDICAL DECISION; SISTEMS THEORY; 

MEDICINES. 

 

INTRODUÇÃO 

O direito à saúde é garantia fundamental para a existência do indivíduo, a ser 

implementada mediante políticas sociais e econômicas, constando expressamente na 

Constituição de 1988, mais especificamente do artigo 197 ao 200. Ademais, como todo direito 

fundamental, tanto sua implementação quanto sua eficácia envolvem diversos fatores. Com o 

objetivo de pesquisar de maneira mais aprofundada a concessão de medicamentos, 

promovemos pesquisa bibliográfica sobre o tema, bem como sobre o marco teórico: a teoria 

dos sistemas de sentido de Niklas Luhmann. 

A fim de obter as decisões jurídicas que compõem o corpus da pesquisa, coletamos 

os dados nos sites do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

e do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE). No primeiro, a pesquisa do termo 

“medicamentos” trouxe 65 ocorrências; no segundo, 531; no último, por fim, 223 resultados. 

A vasta quantidade de material disponível demandou, por conseguinte, a seleção de algumas 

decisões jurídicas, a fim de tornar viável a análise. Ademais, algumas visitas à 7ª Vara da 

Fazenda Pública, no Fórum do Recife, foram realizadas, oportunidades nas quais pudemos 

obter outras 32 decisões jurídicas relativas à mesma temática com a ajuda do juiz de Direito 

José Viana Ulisses Filho e seus estagiários. 

O critério de escolha adotado foi temporal, em que foram privilegiadas as decisões 

mais recentes, tanto de posicionamento contrário, quanto favorável à concessão de 

medicamentos, visto que o material é extremamente vasto. De modo que o estudo das 

decisões se tornasse viável, procedemos à seleção de 15 decisões no total (RE-AgRg nº 

393175-0/RS; RE-AgRg nº 271286-8/RS; STA 91-1/AL; RMS nº 28338/MG; RMS nº 

20335/PR; RMS nº 17903/MG; MS nº 0144946-1/PE; MS nº 0177024-1/PE; MS nº 145961-

2/PE; PROCESSO nº 001.2008.008162-3/PE; PROCESSO n° 001.2007.043312-8/PE; 
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PROCESSO n° 001.2006.039943-1/PE; PROCESSO n° 001.2008.031138-6/PE; PROCESSO 

nº 001.2008.044972-8/PE; PROCESSO nº 001.2007.071513-1/PE), incluindo decisões do 

Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do Tribunal de 

Justiça de Pernambuco (TJ-PE) e da 7ª Vara da Fazenda Pública do Fórum de Recife, desde o 

ano 2000 até 2009.  

Em relação às decisões, pesquisamos especificamente os votos dos respectivos 

ministros, desembargadores e juízes, a fim de observar a produção de sentido de saúde em 

decisões sobre a concessão de medicamentos. Assim, visamos a frisar que a construção da 

semântica contemporânea referente à concessão de medicamentos permanece sendo resultado 

da seleção de uma entre várias outras possibilidades que permanecem acessíveis 

(LUHMANN, 2002, p. 83). 

O artigo está estruturado de forma que iniciamos abordando o direito à saúde como 

direito fundamental, bem como tratamos de sua eficácia. Em seguida, apresentamos o marco 

teórico que guiou nossas observações dos dados para, por fim, tratarmos da pesquisa empírica 

e procedermos à análise dos dados coletados, finalizando com as devidas conclusões. 

 

1. ASPECTOS GERAIS CONCERNENTES AO DIREITO À SAÚDE 

A proteção ao direito à saúde, no atual patamar, compõe-se não apenas de uma 

simples dimensão “curativa” – relacionada à eliminação dos mais variados males que afligiam 

os seres humanos de sociedades primitivas –, mas também por um aspecto “preventivo”, que 

passa a tomar corpo com o advento do welfare state (SCHWARTZ, 2001, p. 34). Mais tarde, 

a partir do período posterior à Segunda Guerra Mundial, surge, ainda, um aspecto de 

“promoção” do direito à saúde, consubstanciado no preâmbulo da Constituição da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), que entende a saúde como o completo bem-estar 

físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças (SCHWARTZ, 2001, p. 35). 

Ademais, o direito à saúde, pelo fato de ser enquadrado na categoria dos direitos que 

tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais (DA SILVA, 2008, p. 286) e por 

relacionar-se intrinsecamente a outras garantias fundamentais, a exemplo do direito à vida 

(art. 5º, caput, da CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), não deve 
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ser relegado ao arbítrio de posterior e incerta concretização, pelo simples motivo de ser norma 

programática. Ao contrário, o Estado deve implementar as prestações positivas necessárias, de 

cujo cumprimento depende a sua adequada efetivação (DA SILVA, 2008, p. 309, 465 e 831), 

visto que a Constituição de 1988 é caracteristicamente uma Constituição dirigente, 

vinculando, portanto, legislador, poder público, juízes e tribunais. 

A fim de viabilizar a concretização do direito fundamental à saúde, a Constituição de 

1988 prevê a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios para cuidar da saúde e assistência pública (art. 23, II), assim como compete à 

União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da 

saúde (art. 24, XII). Cabe, ainda, ao Poder Público dispor sobre sua regulamentação, 

fiscalização e controle, de acordo com o expresso em seu artigo 197. 

Apesar da significativa importância representada pelo direito à saúde no cenário 

nacional, é patente a insuficiência de pesquisas substanciais a respeito do tema. Muitas delas 

limitam-se a reconhecer dogmaticamente a proteção constitucional conferida à saúde, sem 

quaisquer correlações com a realidade social do país, desprovidas, ademais, de análises 

teóricas sérias. A própria expressão “judicialização da política” ou “ativismo judicial” – 

largamente utilizada nos textos acadêmicos – carece de delimitações mais sólidas, o que 

termina por levar a análises simplistas e sem profundidade.  

Em face das insuficiências encontradas na literatura jurídica, a teoria dos sistemas de 

sentido de Niklas Luhmann veio a calhar como importante aparato teórico para o 

empreendimento de uma pesquisa consistente sobre a o direito à saúde e a concessão de 

medicamentos pelo Judiciário, de maneira específica. Percebe-se, por conseguinte, a 

relevância do estudo e a inovação trazida pela análise de decisões jurídicas a partir do enfoque 

da semântica social, proporcionado pela teoria dos sistemas de sentido, uma vez que, 

atualmente, são bastante escassas as pesquisas desse tipo.  

 

2. BREVES NOÇÕES ACERCA DA TEORIA DOS SISTEMAS DE SENTIDO DE 

NIKLAS LUHMANN 

Nesse ínterim, uma vez expostas as noções gerais do direito à saúde, cumpre, então, 

realizar breve introdução do marco teórico adotado. De acordo com Niklas Luhmann, a 

comunicação é a operação fundamental para a constituição dos sistemas (LUHMANN, 1997, 
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p. 13), e não tem nenhum fim, apenas acontece ou não (LUHMANN, 2002, p. 161). Ademais, 

a comunicação é a síntese de três seleções, a saber: informação (Information), dá-la-a-

conhecer (Mitteilung) e entendimento (Verstehen) (LUHMANN, 1997, p. 196, 210, 227, 228 

e 229), este último, o pressuposto para aceitar ou rejeitar uma comunicação. Importante, 

ainda, observar que nenhuma dessas três seleções pode aparecer por si mesma, apenas juntas 

podem gerar comunicação, o que implica dizer que apenas quando uma diferença entre 

informação e dá-la-a-conhecer é compreendida – distinguindo-se, portanto, de uma mera 

percepção do comportamento do outro – ocorre a comunicação (LUHMANN, 2002, p. 157). 

Conforme mencionado, o sistema compõe-se de comunicações. Somente se pode, 

contudo, relacionar as comunicações ao sistema mediante o sentido, uma vez que não há 

comunicação fora dos sistemas sociais, considerando que esta é a única operação 

genuinamente social e a menor unidade possível dos sistemas sociais (LUHMANN, 1997, 81 

e 82). O meio do sentido como produto das operações que o empregam para viabilizar a 

reprodução dos sistemas, assim como a sua própria delimitação frente ao ambiente 

(LUHMANN, 1997, p. 44 e 45), tem importantes consequências para a relação entre sistema e 

entorno, já que os limites daquele frente a este são limites de sentido, autorreferencialmente 

produzidos. Assim, a forma do sentido é uma forma de dois lados (Zwei-Seiten-Form), na 

qual ambos os lados estão dados simultaneamente, mas um em modalidade atualizada e o 

outro em modalidade potenciada (LUHMANN, 1997, p. 142). Percebe-se, então, a mobilidade 

do sentido como algo que se constitui na oscilação do caso individual para a estrutura e desta 

para aquele por meio de confirmações e condensações, inexistindo, assim, pontos fixos de 

sentido (CLAM, 2006, p. 112). 

Ademais, o sentido é reprodução da complexidade do sistema (LUHMANN, 1998, p. 

79), esta última caracterizada pelo fato de sempre existirem mais possibilidades do que se 

pode realizar (LUHMANN, 1983, p. 45), representando, portanto, uma coação de seleção 

imposta ao sistema, o que implica, por sua vez, contingência (LUHMANN, 1998, p. 48). 

Contingência, em linhas gerais, carrega a ideia de que as possibilidades apontadas para as 

demais experiências poderiam ser diferentes das esperadas, o que significa perigo de 

desapontamentos do sistema e necessidade de assumirem-se riscos (LUHMANN, 1983, p. 45 

e 46).  

O papel do sentido, no que se refere à garantia contra desapontamentos, é 

fundamental, uma vez que obriga a uma seleção de uma entre várias outras possibilidades 

(LUHMANN, 2002, p. 83), ou seja, o lado da forma não utilizado pelas operações atuais é 
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também considerado na produção de sentido. Essa distinção entre atual e possível é uma 

forma que é novamente introduzida nela mesma, a fim de que o sistema torne-se apto a 

continuar operações atuais, apesar da crescente mudança de intenções, usos e impressões 

(LUHMANN, 2002, p. 83). O que aqui se busca descrever como “forma” tem seu oposto 

conhecido por “meio”, ambos representando uma distinção interna utilizada pelo sistema para 

observar as possibilidades de seleção de sentido (LUHMANN, 2002, p. 84). A distinção 

meio/forma refere-se a como os elementos do sistema estão acoplados, seja de maneira 

frouxa, no primeiro caso, ou firme, no segundo (LUHMANN, 1997, p. 196). Cumpre salientar 

que ambos se dão simultaneamente e pressupõem-se – sem meio não há forma e vice-versa –, 

implicando um processo temporal, que serve tanto para continuar a autopoiesis, quanto para 

formar e mudar as estruturas necessárias a ela (LUHMANN, 1997, p. 199). 

O paradoxo das operações atuais enquanto operações possíveis, por conseguinte, é a 

condição de possibilidade da reprodução do sistema, uma vez que sua autopoiesis requer 

contínua atualização de diferentes possibilidades. (LUHMANN, 2002, p. 84). Portanto, não 

há um único sentido, fixo, estável, mas vários, fato que, ao contrário do que se possa pensar, 

não inviabiliza a comunicação, mas a torna possível. A própria operação que (re)produz o 

sentido é caracteristicamente histórica (LUHMANN, 1997, p. 47), viabilizando a 

indeterminação de formas futuras, o que garante a diferença entre atualidade e possibilidade, 

isto é, o sentido utilizado atualmente pode tornar-se possível, do mesmo modo que o possível 

pode atualizar-se (LUHMANN, 1997, p. 50). 

É importante notar, em relação à situação do indivíduo, que a teoria dos sistemas de 

sentido entende o conceito de ser humano como um “obstáculo epistemológico” 

(LUHMANN, 1997, p. 24), impedindo uma análise científica adequada e promovendo 

expectativas impossíveis de serem satisfeitas. Por esse motivo, rejeita o apego humanístico de 

sociedade e considera que somente a comunicação, como uma síntese de três diferentes 

seleções (informação, dá-la-a-conhecer e (in)compreensão), é capaz de comunicar 

(LUHMANN, 2002, p. 156 e 157). Assim, pode-se inferir que a reprodução da comunicação 

mediante comunicação acontece na própria sociedade e que todas as outras condições 

(mentais, psíquicas, neurofisiológicas, etc.) são condições do entorno, o que não quer dizer – 

absolutamente – que a comunicação seja possível sem que haja consciência e cérebros 

(LUHMANN, 1997, p. 14). Como conseqüência, tanto os sistemas psíquicos quanto os 

comunicativos são estruturalmente determinados e realizam sua reprodução de acordo com as 

suas próprias operações (LUHMANN, 2002, p. 171).  
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Nesse contexto, o direito é um dos subsistemas da sociedade que contém 

expectativas comportamentais generalizadas congruentemente (LUHMANN, 1983, p. 115). A 

fim de lidar com a complexidade e a contingência, o direito desenvolve uma estrutura, que, 

basicamente, é responsável por restringir o âmbito da possibilidade de opções, ou seja, 

delimita o optável (LUHMANN, 1983, p. 53 e 54). Em virtude de existirem mais 

possibilidades do que se pode selecionar, as estruturas são obrigadas a tratar do problema dos 

desapontamentos, a frustração de expectativas. Visto que a crescente complexidade e 

contingência poderiam conduzir a um nível insuportável de tensões, as estruturas dispõem 

tanto de expectativas cognitivas, caracterizada por uma disposição ao aprendizado, uma 

adaptação à realidade decepcionante, quanto de expectativas normativas, que não devem ser 

abandonadas, caso ocorra sua transgressão (LUHMANN, 1983, p. 55 e 56). Percebe-se, por 

conseguinte, que as normas são expectativas de comportamento estabilizadas em termos 

contrafáticos. (LUHMANN, 1983, p. 57). Assim, o direito funciona conferindo uma espécie 

de alívio às expectativas, já que oferece opções congruentemente generalizadas, através de 

uma indiferença em relação às outras possibilidades, reduzindo consideravelmente, portanto, 

o risco da expectativa contrafática (LUHMANN, 1983, p. 115). 

A própria complexidade que caracteriza o direito, por conseguinte, é responsável por 

limitar a possibilidade de escolha, reduzindo complexidade (LOSANO, 2002, p. 323), 

consideravelmente maior no entorno. O sistema, então, apesar de autopoiético e 

autorreferencialmente constituído, não é fechado, mantém contato com o entorno. A própria 

diferenciação do sistema aumenta, ao mesmo tempo, a dependência e a independência do 

entorno (CAMPILONGO, 2002, p. 86). O direito, especificamente, não pode separar-se do 

ambiente, como se fosse um sistema normativo auto-suficiente de maneira completa 

(ZAGREBELSKY, 2008, p. 138). Desse modo, os elementos que definem o interior do 

sistema têm a função de selecionar os elementos do entorno a serem processados 

interiormente por meio do código binário próprio ao sistema, isto é, atuam na redução de 

complexidade do ambiente e apenas servem no interior do sistema (LOSANO, 2002, p. 328; 

LUHMANN, 2004, p. 60).  

Percebe-se, portanto, que ao sistema são constantemente oferecidas alternativas às 

quais ele reage por meio de uma decisão, que estabelece o que é direito e o que não é. A 

incapacidade de decidir inerente ao direito, já que não pode autolegitimar seus próprios 

valores e critérios utilizados nas situações em que ele decide, é superada pela decisão, que 

acaba com a falta de decisão (CLAM, 2006, p. 106). Por conseguinte, a decisão não é algo 
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como uma alternativa que se pode escolher, mas sem alternativa não haveria decisão; esta é, 

assim, a inclusão do terceiro excluído. (FISCHER-LESCANO, 2005, p. 220). Importante 

salientar, entretanto, que a decisão não exclui as outras possibilidades de escolha, que 

permanecem acessíveis como horizonte de possibilidades (FISCHER-LESCANO, 2005, p. 

234).  

No que se refere às relações com o entorno e outros subsistemas, vale frisar, para os 

objetivos desse trabalho, uma em especial: as existentes entre o direito e a política e por meio 

de que mecanismos ela ocorre. Os sistemas são operativamente fechados, o que não significa, 

entretanto, solipsismo, mas apenas que as operações próprias se possibilitam recursivamente 

pelos resultados das próprias operações (LUHMANN, 1997, p. 94; LUHMANN, 1995, p. 

440). A unidade do sistema, portanto, somente pode ser obtida através das próprias operações 

do sistema, fato que inviabiliza a comunicação com o entorno utilizando-se das próprias 

operações (LUHMANN, 1995, p. 440). O mecanismo adequado para o estabelecimento de 

relações com o entorno é , então, o acoplamento estrutural, que pressupõe que ambos os 

sistemas acoplados sejam capazes de guiar suas operações de acordo com suas próprias 

estruturas (LUHMANN, 1997, p. 100; LUHMANN, 1995, p. 436). Lançando mão dessa 

ferramenta de redução de complexidade, os sistemas conseguem alçar-se a condições 

altamente complexas do entorno sem necessidade de absorver ou reconstruir sua própria 

complexidade, o que significa redução de complexidade como condição necessária para 

construir complexidade (LUHMANN, 1997, p. 107; LUHMANN, 1995, p. 441). O código 

binário lícito/ilícito utilizado pelo direito, por exemplo, passa a ser relevante como segundo 

código no interior do sistema político, viabilizando sua autonomização (NEVES, 2006, p. 89). 

Os acoplamentos estruturais provocam “irritações” em ambos os sistemas, ou seja, 

são uma forma de percepção interior do sistema, que não encontra correlato no entorno e 

apenas podem ser percebidas ao nível da observação de segundo grau (LUHMANN, 1995, p. 

443), necessitando, ainda, de uma preparação interna indispensável para reagir a elas. Os 

sistemas acoplados, por sua vez, assim como operam em diferentes velocidades, também 

reagem às “irritações” em tempos diversos; portanto, a sincronia existente entre sistema e 

ambiente só ocorre pontualmente, em um determinado momento, o que não implica 

sincronização (LUHMANN, 1995, p. 443). Assim, não importa o quanto possa crescer a 

complexidade, as influências do entorno podem apenas “irritar” o sistema jurídico, nunca 

participar diretamente no seu interior (LUHMANN, 1995, p. 445), uma vez que as 

“irritações” se dão internamente, de acordo com as estruturas próprias de cada sistema 
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(CAMPILONGO, 2002, p. 95). O que ocorre é que a complexidade de um sistema é 

desordem do outro, surgindo uma necessidade recíproca de seleção ou de reestruturação da 

complexidade penetrante (NEVES, 2006, p. 92). 

A forma encontrada para garantir o acoplamento estrutural entre direito e política foi 

a Constituição (LUHMANN, 1995, p. 470), responsável por restringir as influências 

recíprocas entre os dois sistemas e, ao mesmo tempo, por aumentar as possibilidades desse 

acoplamento, uma vez que o sistema pressupõe as particularidades do entorno no plano de 

suas próprias estruturas (NEVES, 2006, p. 97). Importante mencionar que o acoplamento 

estrutural apresenta-se de diferentes formas e tem variadas consequências, de acordo com o 

sistema que o acessa, de modo que se pode dizer que a Constituição fornece soluções políticas 

para o problema da autorreferência do sistema jurídico e soluções jurídicas para o problema 

da autorreferência do sistema político (LUHMANN, 1995, p. 478; NEVES, 2006, 98). Assim, 

a Constituição exclui as ingerências da política no direito não mediadas por mecanismos 

jurídicos e vice-versa, da mesma forma que impede um valor imediato de outros critérios de 

natureza valorativa e moral, por exemplo, dentro do sistema jurídico (NEVES, 2006, p. 98 e 

99). No caso dos direitos fundamentais – e do direito à saúde, mais especificamente –, a 

Constituição os institucionaliza visando a evitar o “perigo da indiferenciação” e de uma 

“simplificação totalitária” (NEVES, 2006, p. 102 e 103), assegurando, então, uma ordem 

diferenciada de comunicação. Por fim, a ausência de transparência mútua entre os sistemas 

acoplados é condição necessária ao reforço das mútuas irritações do acoplamento estrutural; 

somente indiferença de ambos os sistemas em relação ao outro torna possível o crescimento 

de uma específica dependência recíproca (LUHMANN, 1995, p. 480; LUHMANN, 1997, p. 

106). 

 

3. SOBRE A INEFICIENTE CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE 

Conforme expresso anteriormente, o direito à saúde adquiriu proteção constitucional 

e, graças ao seu caráter programático, demanda posterior concretização na realidade social, 

sob o risco de desrespeito à exigência constitucional. O direito, enquanto estrutura, é 

mecanismo fundamental para lidar com as expectativas recíprocas existentes em sociedade, 

tendo por função a generalização de expectativas comportamentais normativas (LUHMANN, 

1983, p. 170). Importante salientar que a estrutura do direito se modifica de acordo com a 

evolução da complexidade social, não se podendo considerar o direito como um fenômeno 
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apartado da sociedade, fechado em si mesmo, mas em constante interação com esta e com os 

outros subsistemas. Desse modo, a complexidade e a contingência são responsáveis por 

orientar as pressões por mudança nas estruturas da sociedade e do direito (LUHMANN, 1983, 

p. 172).  

Em virtude da presença de inúmeros interesses antagônicos na sociedade, a 

institucionalização dos direitos fundamentais – a exemplo da saúde – serve à viabilização do 

desenvolvimento de comunicações, operações fundamentais para a constituição dos sistemas 

(LUHMANN, 1997, p. 13) em diversos níveis diferenciados, a fim de evitar concepções 

totalitárias que não consideram a pluralidade e a contingência de expectativas, levando a uma 

indiferenciação inadequada à complexidade da sociedade contemporânea (NEVES, 2007, p. 

75). Nesse aspecto, cabe considerar que a construção da semântica referente à concessão de 

medicamentos é resultado da seleção de uma entre várias outras possibilidades (LUHMANN, 

2002, p. 83), restando possíveis outras possibilidades latentes que permanecem à disposição 

do sistema: não há um único sentido, fixo, estável, referente à concessão de medicamentos, 

mas vários, fato que, ao contrário do que se possa pensar, não inviabiliza a comunicação, mas 

a torna possível. 

Grandes discussões foram suscitadas na jurisprudência a respeito da obrigatoriedade 

de União, Estados e Municípios fornecerem medicamentos gratuitamente para indivíduos sem 

condições materiais de os adquirirem, assim como das responsabilidades concorrentes dos 

entes públicos no desenvolvimento de tal obrigação. A principal problematização é se o 

Judiciário, ao posicionar-se a favor da concessão de medicamentos, estaria substituindo o 

Poder Público em atribuições típicas da Administração, invadindo sua esfera de 

discricionariedade no que diz respeito à alocação de recursos aos diversos âmbitos 

governamentais, de acordo com as necessidades consideradas prioritárias. 

Conforme visto anteriormente, os subsistemas direito e política funcionam de acordo 

com critérios temporais diferentes (LUHMANN, 1995, p. 443), ocorrendo uma sincronia 

temporária apenas no momento do acoplamento estrutural entre os sistemas, que, 

posteriormente, processarão as informações de acordo com seus diferentes tempos. A 

desarmonia existente entre os critérios temporais de ambos parece ser um dos principais 

fatores responsáveis por ocasionar o descompasso entre a observação às normas jurídicas e à 

implementação de políticas públicas. O sistema jurídico, como se percebe, é 

consideravelmente mais lento do que o sistema político (LUHMANN, 1995, p. 427). Por sua 

vez, a legislação, situada na periferia do sistema jurídico, é mais constantemente exposta a 
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“irritações” de vários outros subsistemas, devendo processá-las ou não em normas jurídicas de 

modo mais rápido (LUHMANN, 1995, p. 321 e 322), principalmente no contexto de uma 

sociedade extremamente complexa com interesses de inúmeros grupos divergentes em 

conflito, o que confere um caráter instável à lei (ZAGREBELSKY, 2008, p. 38). Assim, a 

periferia opera em um nível de complexidade mais elevado do que o centro – que opera em 

um grau significativamente acentuado de isolamento cognitivo –, e poucas das comunicações 

que ocorrem naquela chegam a este, que correria o risco de restar desconfigurado 

(LUHMANN, 1995, p. 322; CAMPILONGO, 2002, p. 84) caso não existisse um mecanismo 

seletivo de autocontrole. 

Em linhas gerais, alegam os que são contra a interferência do Judiciário, alguns dos 

medicamentos seriam de alto custo, não teriam eficácia comprovada pelos agentes do SUS e 

não estariam previstos no rol de medicamentos que o SUS seria responsável por fornecer, 

desconsiderando, por conseguinte, a própria previsão orçamentária. Por outro lado, frente à 

omissão de União, Estados e Municípios, com base na previsão constitucional e em farta 

jurisprudência consolida nessa direção, o Poder Judiciário entende ser possível proceder à 

concessão de medicamentos e suprir a inércia do Poder Público.  

Contudo, apesar da veiculação de uma suposta jurisprudência “consolidada”, 

“assentada” e “pacífica”, é preciso salientar que ainda há entendimentos de Ministros no 

sentido contrário, da não concessão de medicamentos. Portanto, uma das problematizações da 

análise por ora desenvolvida é mostrar que a expressão “concessão de medicamentos” não 

carrega um único significado, mas vários, construídos constantemente na prática desenvolvida 

pelos Ministros nos Tribunais Superiores. Para tanto, necessário analisar mais detalhadamente 

a posição ocupada pelos tribunais, assim como sua importância, no âmbito do sistema 

jurídico. 

 

4. A FUNÇÃO DOS TRIBUNAIS NA CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE: O 

PARADOXO DA DECISÃO JURÍDICA 

A diferenciação dos sistemas também requer diferenciações internas, desenvolvidas 

ao mesmo tempo em que o sistema se desenvolve. No que se refere ao sistema jurídico, 

existem diversos outros subsistemas no seu interior, distinguindo-se entre periferia – mais 

exposta às zonas de contato com o entorno, sujeita a inúmeras e diversificadas “irritações” – e 
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centro, no qual se localizam os tribunais, responsáveis por garantir a unidade do sistema 

jurídico. Ou seja, visam a estabilizar expectativas contrafáticas e, assim, lidar com o paradoxo 

da decisão (FISCHER-LESCANO, 2005a, p. 28). Contudo, vale frisar que a distinção 

centro/periferia não se refere a qualquer diferença ou posição social, o que se busca é tornar 

possível que a legislação possa complementar as decisões, da mesma forma que as decisões 

possam tornar possível a legislação; o centro não pode operar sem a periferia e vice-versa 

(LUHMANN, 1995, p. 323; LUHMANN, 2004, p. 37). O importante é assumir a relação 

existente entre legislação e decisão jurídica de forma circular, como limitação mútua no 

âmbito de decisões.  

Quando, por longo tempo, a teoria do direito encarava essa relação como assimétrica, 

visava a evitar assumir, sobretudo, que os tribunais “criam” direito, substituindo a referida 

afirmação pela de que, através da “descoberta” da lei, ocorria sua mera “aplicação” 

(LUHMANN, 1995, p. 306; LUHMANN, 2006, p. 50). Em outras palavras, buscava-se fugir 

da função paradoxal dos tribunais: decidir. A decisão, assim, é a diferença que constitui 

alternativa, ou seja, é a terceira opção excluída pelas duas alternativas dadas, a unidade da 

diferença; as decisões apenas podem ser feitas se a indecisão for dada (LUHMANN, 1995, p. 

308; LUHMANN, 2002, p. 133; FISCHER-LESCANO, 2005, p. 220). Ademais, o paradoxo 

da decisão é como um observador, que não pode ser ele mesmo uma distinção com a ajuda da 

qual define alguma coisa, mas tem que excluir a si próprio como um ponto cego da 

observação, o que envolve tempo (LUHMANN, 1995, p. 308; LUHMANN, 2002, p. 133, 

134, 135 e 136).  

O recurso utilizado para viabilizar a unidade da diferença entre passado e futuro é, 

então, o presente, que é o ponto cego do tempo. Devido a essa possibilidade, o sistema pode 

utilizar o tempo como o momento para que a decisão ocorra, mudando o que não poderia ser 

mudado de outra forma no passado e o que ainda pode ser alterado no futuro (LUHMANN, 

1995, p. 308 e 309). Por conseguinte, pode-se notar que a decisão não é determinada pelo 

passado, mas opera de acordo com suas próprias construções, que apenas são possíveis no 

presente (LUHMANN, 1995, p. 309), fato que leva as Cortes a se precaverem contra 

possíveis consequências trazidas pela decisão, mesmo que não sejam capazes de prevê-las 

totalmente, já que outras decisões posteriormente irão interferir nas anteriores. Essa 

incapacidade de lidar com o futuro, portanto, gera a ilusão de que as decisões devam ser 

determinadas pelo passado (LUHMANN, 1995, p. 309).  
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Os tribunais, como se percebe, desempenham importante papel na desparadoxização 

do paradoxo, já que, de acordo com o princípio da proibição do non liquet, são forçados a 

decidir os casos a eles submetidos – mesmo quando não podem decidir – e, assim, 

obrigatoriamente lidam com a questão do paradoxo da unidade da multiplicidade da decisão 

jurídica, transformando indeterminação em determinação através de distinções (LUHMANN, 

1995, p. 310, 313, 314, 317; FISCHER-LESCANO, 2005a, p. 61). A importância da distinção 

centro/periferia, já esboçada, reside no fato de que os tribunais ficam responsáveis por 

garantir a consistência do sistema, sua unidade, enquanto a periferia fica exposta a variadas 

pressões advindas do entorno, filtrando as que podem ser processadas de acordo com o código 

jurídico e, assim, apreciadas pelos tribunais (FISCHER-LESCANO, 2005a, p. 61). 

 

5. ANÁLISE DAS DECISÕES JURÍDICAS FRENTE À TEORIA DOS SISTEMAS  

Proceder-se-á, então, à análise de algumas das decisões coletadas frente ao marco 

teórico já esboçado anteriormente, uma vez que demasiada extensa seria a análise de cada 

uma delas em detalhes. Entretanto, antes de analisarmos as decisões, cumpre-nos fazer 

algumas observações a respeito de quatro gráficos por nós produzidos, que trazem dados mais 

detalhados a respeito de cada uma delas, de acordo com o tribunal de origem, e um gráfico 

referente à porcentagem das decisões que foram favoráveis ou contrárias à concessão de 

medicamentos. 

O primeiro deles refere-se às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), 

respectivamente dos anos 2007, 2000 e 2006: 

 

Tabela 1: Análise qualitativa das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3152



STF
QUANTO À 

CONCESSÃO

ARGUMENTOS 

UTILIZADOS

FUNDAMENTAÇÃO 

LEGAL

JURISPRUDÊNCIA 

CITADA

STA 91-1 Contrária parcialmente

Lesão à ordem pública em

termos de ordem

administrativa; 

medicamentos cujo

fornecimento não está

previsto pelo SUS.

art. 4º da Lei nº

8437/92; art 1º da Lei

nº 9494/97; Lei nº

8080/90; Portaria nº

1318/MS; art. 23, II,

art. 196, art. 198, I da

CF/88

Rcl 475/DF; Rcl 497-

AgR/RS; SS 2187-

AgR/SC; SS 2465/SC

RE-AgRg nº 

271286-8/RS
Favorável

Obrigação de Estado e

Município fornecerem

medicamentos a pacientes

hipossuficientes; necessária

efetivação do dever

constitucional; respeito à

dignidade humana;

indisponibilidade e

essencialidade do direito

subjetivo à saúde;

impossibilidade de

transformar a norma

programática em promessa

inconsequente; obrigação

do Poder Público em

promover políticas

públicas.

art. 2º, art. 167, I, art.

196, art. 198, parágrafo

único

RE nº 271286/RS; Ag

nº 232469/RS; Ag

236644/RS; AgRg

238328/RS; RE

273042; RE

236200/RS; RE

247900/RS; RE

264269/RS; RE

267612/RS; RE

242859/RS; RE

232335/RS; RE

273834/RS

RE-AgRg nº 

393175-0/RS
Favorável

Indissociabilidade do

direito à saúde e do direito

à vida; dever do Poder

Público garantir o acesso à

assistência farmacêutica e

médico-hospitalar aos

cidadãos carentes;

interpretação da norma

programática não pode

transformá-la em promessa

constitucional 

inconsequente.

art. 196 da CF/88; art.

557, §2º do CPC

RTJ nº 171/326-327;

AI nº 462563/RS; AI

nº 486816-AgR/RJ; AI

nº 532687/MG; AI nº

537237/PE; RE nº

195192/RS; RE nº

198263/RS; RE nº

237367/RS; RE nº

242859/RS; RE nº

246242/RS; RE nº

279519/RS; RE nº

297276/SP; RE nº

342413/PR; RE nº

353336/RS; AI nº

570455/RS; RTJ

175/1212-1213; RE nº

257109-AgR/RS; RE

nº 271286-AgR/RS;

RE nº 273042-

AgR/RS; AI nº 604949-

AgR/RS  

 

Nota-se, nas três decisões selecionadas, o reflexo da predominância do 

posicionamento referente à concessão de medicamentos – largamente expresso no corpus de 

decisões pesquisadas neste tribunal –, sustentado com base em vasta jurisprudência a esse 

respeito, como se pode observar na última coluna do gráfico. Ademais, a argumentação 

empregada nas decisões gira em torno, basicamente, das responsabilidades do Estado em 

promover a efetivação da norma constitucional que trata do direito à saúde através de políticas 

sócio-econômicas. Há, portanto, um claro realce da omissão do Poder Público frente às 

necessidades dos cidadãos. 

Seguimos, então, com a análise do segundo gráfico, referente às decisões do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), dos anos 2009, 2007 e 2004: 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3153



Tabela 2: Análise qualitativa das decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

STJ
QUANTO À 

CONCESSÃO

ARGUMENTOS 

UTILIZADOS

FUNDAMENTAÇÃO 

LEGAL

JURISPRUDÊNCIA 

CITADA

RMS nº 

28338/MG
Favorável parcialmente

Direito a medicamentos aos

sem disponibilidade

financeira para custear o

tratamento; o direito assim

reconhecido não possibilita

ao paciente escolher o

medicamento que mais de

adeque ao seu tratamento.

art. 5º, art. 6º, art. 23,

II, art. 194, parágrafo

único, I, art. 196, art.

198 da CF/88

REsp nº 430526/SP

RMS nº 

20335/PR
Favorável 

Direito à saúde como dever

do Estado; obrigatoridade

do Estado em promover

políticas sócio-econômicas

necessárias à

implementação do direito à

saúde; normas burocráticas

não podem ser eguidas

como óbice à obtenção de

tratamento adequado e

digno por parte do cidadão

carente

Lei nº 8080/90; Lei nº

8142/90

RMS nº 17449/MG;

RMS nº 17425/MG;

RMS nº 13452/MG;

RMS nº 17903/MG

RMS nº 

17903/MG
Favorável

Obrigação do Estado em

fornecer gratuitamente

medicamentos aos que

necessitam; hierarquia

entre normas de direito

constitucional e

infraconstitucional; as

normas burocráticas não

podem ser erguidas como

óbice à obtenção de

tratamento adequado e

digno por parte do cidadão

carente

Portaria/MS nº 863/02;

art. 196 da CF/88

RMS nº 11129/PR

 

 

Como se percebe, também no caso do STJ há um entendimento prevalecente no 

sentido da concessão de medicamentos, expresso nas três decisões selecionadas. Importante 

salientar, todavia, recente decisão (RMS nº 28338/MG) que destaca a impossibilidade de o 

paciente escolher o medicamento que mais de adeque ao seu tratamento, apesar de reconhecer 

a obrigação estatal em fornecê-lo (terceira coluna do gráfico acima), apontando para um novo 

aspecto até então não considerado em decisões desse tipo. Desse modo, pode-se notar o que 

foi sustentado anteriormente: a decisão não exclui as outras possibilidades de escolha, que 

permanecem acessíveis como horizonte de possibilidades (FISCHER-LESCANO, 2005, p. 

34), isto é, o paradoxo das operações atuais enquanto operações possíveis atua como condição 

de possibilidade da reprodução do sistema, uma vez que sua autopoiese requer contínua 

atualização de diferentes possibilidades (LUHMANN, 2002, p. 84). Justamente por isso não 

há um único sentido, fixo, estável, mas vários, fato que, ao invés de inviabilizar a 

comunicação, torna-a possível. Em outras palavras, o sentido utilizado atualmente pode 
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tornar-se possível, do mesmo modo que o possível pode atualizar-se (LUHMANN, 1997, p. 

50). 

O outro gráfico diz respeito às decisões do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-

PE), dos anos 2008, 2009 e 2009: 

 

Tabela 3: Análise qualitativa das decisões do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-

PE) 

TJ-PE
QUANTO À 

CONCESSÃO

ARGUMENTOS 

UTILIZADOS

FUNDAMENTAÇÃO 

LEGAL

JURISPRUDÊNCIA 

CITADA

MS nº 0144946-1/PE Favorável

Comprovada a necessidade do

medicamento para a garantia da

vida do paciente, deverá ele ser

fornecido, entendendo-se a vida

no seu sentido mais amplo

art. 23, II, art. 196 da

CF/88; art. 159 da

Constituição Estadual;

Súmula 18 do TJ-PE

REsp nº 212346; RMS

nº17425/MG; MS nº

83478-4/PE; MS nº

111651-6/PE; MS nº

139557-1/PE; MS nº

79574-2/PE

MS nº 0177024-1/PE Favorável

Indispensabilidade do

fornecimento da medicação à

efetividade dos direitos à saúde,

à vida e à dignidade humana; a

prestação jurisdicional não é

invasiva da seara administrativa,

eis que a ordem apenas

determina o cumprimento de

obrigação já imposta pela CF/88

art. 5º, caput, art. 196,

art. 198, §1º, da CF/88;

art. 5º, parágrafo único, I,

da Constituição Estadual;

Lei nº 8080/90; Súmula

18 do TJ-PE; Súmula 512 

do STF

REsp nº 656296/RS;

REsp nº 507202/PR;

ROMS nº 11129/PR;

REsp nº 212346/RJ;

REsp nº 194678;

ROMS nº 13452/MG;

REsp nº 828140/MT;

REsp nº 863240/RJ; RE-

AgRg nº 393175-0/RS

MS nº 145961-2/PE Favorável

Direito do cidadão, privado ao

acesso à medicamento de alto

custo, de receber do Estado a

prestação de assistência à saúde;

a manutenção do bem maior, a

vida, depende do medicamento

art. 5º, caput, art. 166,

art. 198, II, art. 196 da

CF/88; Lei nº 8080/90

MS nº 84901-2/PE;

MS nº 158576-8/PE;

MS nº 158579-9/PE;

Ag nº 238328/RS; Resp 

nº 249026/PR; ROMS

nº 11183/PR; AgRg nº

271286/RS  

 

As decisões do TJ-PE, conforme se observa, manifestam uma tendência à concessão, 

ancoradas em argumentação (terceira coluna do gráfico acima) que alude à conexão do direito 

à saúde ao direito à vida e à dignidade humana e em extensa jurisprudência dos tribunais 

superiores, a exemplo do STF e do STJ. A Súmula 18 do TJ-PE já traz esse posicionamento 

no sentido da concessão de medicamentos, pelo qual boa parte das decisões se pauta. 

Por fim, proceder-se-á à análise do gráfico quatro, que trata das decisões de primeira 

instância conseguidas com o auxílio do juiz José Viana Ulisses Filho, da 7ª Vara da Fazenda 

Pública do Estado de Pernambuco: 
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Tabela 4: análise qualitativa das decisões da 7ª Vara da Fazenda Pública do Estado de 

Pernambuco 

7ª VARA 

FAZENDA 

PÚBLICA/PE

QUANTO À 

CONCESSÃO

ARGUMENTOS 

UTILIZADOS

FUNDAMENTAÇÃO 

LEGAL

JURISPRUDÊNCIA 

CITADA

PROCESSO n° 

001.2006.0399

43-1/PE

Favorável

O Poder Judiciário deve

manisfestar-se para evitar

lesões aos que necessitam

dos medicamentos,

garantindo aos cidadãos o

direito à saúde e a um

tratamento clínico eficaz; é

obrigação solidária dos

entes federativos assegurar

o acesso a medicamentos

aos hipossuficientes; os

direitos fundamentais à vida

e à saúde são direitos

inalienáveis; atuação

excepcional do Judiciário

quando os órgãos estatais

descumprirem seus

encargos político-jurídicos.

Lei nº 8080/90; art. 475

do CPC

REsp nº 828140/MT;

AgRg no Ag nº

893108/PE; RMS nº

20335/PR 

PROCESSO n° 

001.2007.0433

12-8/PE

Favorável

Idem Idem MS 84901-2/PE; REsp 

nº 828140/MT; AgRg

no Ag nº 893108/PE;

RMS nº 20335/PR 

PROCESSO nº 

001.2007.0715

13-1/PE

Favorável

Idem Idem REsp nº 828140/MT;

AgRg no Ag nº

893108/PE; RMS nº

20335/PR 

PROCESSO nº 

001.2008.0081

62-3/PE

Favorável

Idem Idem MS 84901-2/PE; REsp 

nº 828140/MT; AgRg

no Ag nº 893108/PE;

RMS nº 20335/PR 

PROCESSO n° 

001.2008.0311

38-6/PE

Favorável

Idem art. 5º, art. 196, art. 200

da CF/88; Lei nº

8080/90; art. 475 do

CPC

REsp nº 828140/MT;

AgRg no Ag nº

893108/PE; RMS nº

20335/PR 

PROCESSO nº 

001.2008.0449

72-8/PE

Favorável parcialmente

Insuficiência na prestação

de serviços de saúde pela

Administração Pública;

obrigação do Poder

Público de garantir, aos

cidadãos, o acesso aos

serviços de saúde;

obrigação do governo fazer

provisão dos serviços

necessários ao atendimento

das necessidades da

população

art. 196 da CF/88; art.

7º, II, da Lei nº

8080/90; art. 21,

parágrafo único, do

CPC

REsp 325337 / RJ

 

 

A análise das decisões tratadas no gráfico acima mostra que é dado destaque à 

função do Judiciário na concretização do direito à saúde, frente à omissão dos outros Poderes. 

Conforme visto anteriormente, os tribunais desempenham função essencial na 

desparadoxização do paradoxo do direito, que toma corpo na decisão jurídica, somente 

tornada possível caso a indecisão seja dada, garantindo a unidade da diferença (LUHMANN, 
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1995, p. 308; LUHMANN, 2002, p. 133; FISCHER-LESCANO, 2005, p. 220). A posição 

central ocupada pelos tribunais no sistema jurídico serve à garantia da sua unidade, uma vez 

que – e ao contrário das zonas periféricas mais expostas às diversas “irritações” do entorno – 

viabiliza a filtração das questões a eles submetidas através do código próprio ao sistema, 

transformando indeterminação em determinação através de distinções (LUHMANN, 1995, p. 

310, 313, 314, 317; FISCHER-LESCANO, 2005a, p. 61). São forçados, portanto, a decidir e, 

obrigatoriamente, lidar com a questão do paradoxo da unidade da multiplicidade da decisão 

jurídica. 

O último gráfico refere-se à porcentagem das decisões que foram favoráveis e 

contrárias à concessão de medicamentos, dentre as selecionadas para compor o conjunto de 

decisões da pesquisa. Importante observar que a classificação “não favoráveis” engloba as 

decisões que não concederam totalmente os pedidos feitos, enquadrando tanto as decisões 

parcialmente favoráveis quanto às contrárias em parte: 

Tabela 5: porcentagem das decisões favoráveis e contrárias à concessão de 

medicamentos 

DECISÕES STF STJ TJ-PE

7ª VARA 

FAZENDA 

PÚBLICA

TOTAL

FAVORÁVEIS 66,60% 66,60% 100% 83% 80%

NÃO FAVORÁVEIS 33,30% 33,30% 0% 16,60% 20%  

 

O resultado de toda a análise é que a decisão, uma vez que, para viabilizar a unidade 

da diferença entre passado e futuro, ocorre no presente (LUHMANN, 1995, p. 308 e 309), ou 

seja, não pode ser determinada pelo passado. Ao invés disso, opera com base em suas próprias 

construções, apenas possíveis no presente (LUHMANN, 1995, p. 309), o que leva os juízes a 

se precaverem na medida do possível contra as consequências trazidas pela decisão, mesmo 

que não possam prevê-las em sua totalidade, já que outras decisões futuras modificarão as 

anteriores. A incapacidade de lidar com o futuro, portanto, gera a ilusão de que as decisões 

devam ser determinadas pelo passado (LUHMANN, 1995, p. 309), “solidamente” construídas 

sobre precedentes “firmados” e “assentados” pela prática diária dos tribunais. 

Em sentido contrário, contudo, pode-se afirmar que não há um único sentido, fixo, 

estável, referente à concessão de medicamentos, mas vários, fato que, ao contrário do que se 
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possa pensar, não inviabiliza a comunicação, mas a torna possível. É a própria comunicação, 

enquanto operação constitutiva da sociedade, que viabiliza a pluralidade de acepções acerca 

da concessão de medicamentos, e não os indivíduos que fazem uso da comunicação. 

 

6. CONCLUSÕES 

A conclusão a que se pode chegar, após a análise do material com base na teoria dos 

sistemas de sentido de Niklas Luhmann, é que não existe um entendimento padronizado e 

único do que seja a concessão de medicamentos e da sua admissibilidade frente ao caso 

concreto. Ocorre, de maneira inversa, uma diversidade de usos pelos ministros, 

desembargadores e juízes da mesma expressão, que, apesar de ser composta pelas mesmas 

palavras, pode ser utilizada em contextos variados (LUHMANN, 1997, p. 47 e 48). Por 

conseguinte, o meio do sentido como produto das operações que o empregam para viabilizar a 

reprodução dos sistemas, assim como a sua própria delimitação frente ao ambiente 

(LUHMANN, 1997, p. 44 e 45), tem importantes consequências para a relação entre sistema e 

entorno, já que os limites daquele frente a este são limites de sentido, autorreferencialmente 

produzidos. Ademais, a historicidade característica da construção de sentido pelo sistema 

mostra que determinada semântica social – como a da concessão de medicamentos – só é 

possível como a seleção de uma possibilidade, em certo momento, dentre outras possíveis de 

se realizar (LUHMANN, 1983, p. 45; LUHMANN, 2002, p. 83). Isto é, o lado da forma não 

utilizado pelas operações atuais é também considerado na produção de sentido.  

Nota-se, então, que essa atualização de possibilidades – uma seleção atual como 

possível e vice-versa – serve tanto para continuar a autopoiese, quanto para formar e mudar as 

estruturas necessárias a ela (LUHMANN, 1997, p. 199), demonstrando, mais uma vez, o fato 

de que o sentido contemporâneo conferido à concessão de medicamentos foi construído pela 

prática nos tribunais e é apenas uma dentre várias outras opções possíveis de realizar. O 

direito não está presente na lei nem na fundamentação dos tribunais, da mesma forma que as 

decisões jurídicas não são uma criação do nada, por meio de uma decisão autoritária, mas 

acontecimentos (Ereignisse), que separam em um antes e um depois o processo de 

significação, sem poder determinar o futuro deste mesmo processo através da absorção da 

incerteza (FISCHER-LESCANO, 2005a, p. 235).  

A decisão jurídica, por fim, não pode ser determinada pelo passado, como se pode 

imaginar, mas opera de acordo com suas próprias construções, que apenas são possíveis no 
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presente (LUHMANN, 1995, p. 309) e envolvem uma multiplicidade de usos de expressões 

como “concessão de medicamentos”. Esses usos variados, ao contrário do que se possa supor, 

não inviabilizam a comunicação, mas permitem que ela continue, tendo em vista o aspecto 

temporal dos sistemas, o que garante a estabilidade em forma dinâmica ao substituir antigos 

elementos por outros novos, tornando viável, então, a constante atualização de possibilidades 

(LUHMANN, 1997, p. 52). Esse processo verifica-se de forma mais evidente a partir da 

produção de sentido do direito através da decisão jurídica. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E PATRIMÔNIO CULTURAL, RESGATE DA HISTÓRIA E
AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE DE UM POVO: ESTUDO DE CASO EM CIDADES

TURÍSTICAS DA SERRA GAúCHA

PUBLIC POLICY AND CULTURAL HERITAGE THE HISTORY RESCUE AND ASSERTION OF
PEOPLE IDENTITY: CASE STUDY IN TOURISTIC CITIES OF SERRA GAúCHA/ SOUTH BRAZIL

Andiara Flores
Queli Mewius Boch

RESUMO
A preservação do meio ambiente histórico e cultural de uma localidade, comunidade, cidade, região deve ser
incentivada na atual sociedade - independentemente da evolução da sociedade frente à globalização ou frente
ao mercado de consumo descontrolado - através de políticas públicas que visem manter viva a história e
identidade de seu povo colonizador, no intuito de evitar dissipar a geração antecedente. Os valores que
integram a proteção do patrimônio histórico e cultural estão presentes no ordenamento jurídico brasileiro,
com previsão constitucional, infraconstitucional e legislações esparsas, as quais juntamente com os conselhos
de políticas culturais, o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), o instituto do
tombamento e do inventário, buscam tutelar e fiscalizar a proteção que merece o patrimônio cultural de bens,
imóveis, culturas e identidades de um povo. E, a fim de elucidar a importância da preservação do patrimônio
cultural, a pesquisa analisará sua efetividade na atual sociedade de hiperconsumo que vivenciamos, com
ênfase às cidades turísticas da Serra Gaúcha, demonstrando que a busca incessante pelo consumo nestas
cidades, “vendendo felicidade” aos turistas, acaba, na grande maioria das vezes, por deixar de lado ou
esquecer por completo a questão da preservação do meio ambiente histórico e cultural daquela cidade ou
região, em razão da modernidade exigida pelo atual mercado de consumo.
PALAVRAS-CHAVES: Patrimônio cultural material; tutela e previsão legal; políticas públicas.

ABSTRACT
The preservation of the historic and cultural environment of a locality, community, city or region might be
motivated in the actual society in which we’re inset, regardless of society evolution faced the globalization or
the wanton consumption of the market, through public politics that drive to keep alive the history and
identity of the colonizer people aim of avoiding dissipate the antecedent generation. The values that integrate
the historical and cultural heritage protection are presents in our Brazilian juridical law with constitutional,
infra-constitutional, and sparse legislation forecast, which together with the cultural politician council, the
IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - National Institute of Historical and Artistic
Heritage), the Institute of declaring and of inventory, look for guardianship and control the protection that
the cultural goods, real state, cultures a people identity deserves. And in order to clarify the importance of
the cultural heritage preservation, the research will evaluate the effective in the actual society of bigger
consumption that we’ve been facing, with emphasis to the touristic cities of Serra Gaúcha (South of Brazil),
presenting that the continuing search for the consumption in these cities, “selling facilities” to the tourists,
finally, in the great majority of times, to leave by side or entirely forget the question of preservation of the
historic and cultural environment of that city or region, caused by the modernity demanding for the actual
consumption market.
KEYWORDS: Material cultural heritage; guardianship and legal prevision; Public politics.

SUMÁRIO: Introdução; 1. Identidade e bens culturais; 2. Previsão legal e tutela do patrimônio cultural
material; 3. Os conselhos de políticas culturais e o IPHAN; 4. Tombamento e inventário; 5. Estudo de caso
em cidades turísticas da Serra Gaúcha; Considerações finais; Referências Bibliográficas.

 

 

INTRODUÇÃO

Diante do fenômeno da globalização que tornou o mundo sem fronteiras, miscigenando as raças e
suas tradições, torna-se deveras importante resgatar a história e afirmar a identidade cultural de um povo.

Neste aspecto, a atuação do poder público através de políticas públicas e de atividades de seus órgãos
especializados na área patrimonial cultural, mostra-se de suma importância, com vista à tutela e à proteção
do patrimônio cultural, através dos institutos jurídicos dispostos nas legislações federais, estaduais e
esparsas, bem como através de órgãos e institutos competentes para tanto.

A necessidade de preservação do patrimônio histórico e cultural enseja questionamentos relevantes,
como por exemplo, de quem é a responsabilidade por manter preservado o patrimônio cultural? Quais são os
meios e formas disponíveis para tornar um imóvel como integrante do patrimônio cultural? Quem e o que
define o que deve fazer parte do patrimônio cultural? Qual a legislação que regulamenta a proteção a esses
bens? Entre outras questões que surgem ao aprofundar o estudo a respeito do tema.     

Na intenção de estudar a preservação do patrimônio cultural na prática, far-se-á um estudo de caso
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nas cidades turísticas da Serra Gaúcha, Gramado e Bento Gonçalves, nas quais em razão de seu grande
potencial turístico, é latente que o mérito econômico e a especulação imobiliária fomentam grandes interesses
políticos e de pequena parcela da sociedade, perdendo-se, por outro lado, a cada dia, a real história dos
povos antecedentes que colonizaram e construíram aquelas cidades.

O referido trabalho se fundamenta pela importância de manter preservado o meio ambiente histórico e
cultural de uma cidade, região, comunidade, em razão deste resguardar as memórias históricas de um povo,
suas origens, seus costumes, e, em especial, para chamar a atenção dos administradores públicos, da
necessidade de se implantar políticas públicas de turismo integradas ao patrimônio histórico e cultural, com o
fim de não deixar cair no esquecimento a memória histórica do povo que colonizou aquelas localidades.

 

1. IDENTIDADE E BENS CULTURAIS

As características de um determinado grupo, com suas crenças, ritos, mitos e experiências comuns
formam particularmente a sua identidade. Além disso, a identidade de um grupo forma-se através de traços
culturais não apenas próprios desse grupo, mas também absorvidos de outras culturas passando a fazer parte
da identidade local. A partir das diferenças nos traços culturais é que a identidade se reconstrói.[1]

Exemplo disso deu-se no período de colonização, onde ocorreram as miscigenações das culturas
entre os povos do novo continente e os colonizadores, no qual os nativos eram obrigados a absorver em
grande parte a cultura dos conquistadores, perdendo assim, elementos de sua identidade, tanto na sua forma
de trabalho, nas vestimentas, na culinária e igualmente nos seus cultos religiosos, passando a fazer parte da
nova identidade local miscigenada.

A cultura popular local, por ser oriunda das relações profundas entre a comunidade do lugar e o seu
meio (natural e social), simboliza o homem e seu entorno, implicando um tipo de consciência e de
materialidade social que evidencia o grau de afeição ou apego a um lugar; esse é um fator de extrema
importância para o desenvolvimento local, posto que permite a configuração da identidade do lugar e de sua
população. Portanto, a valorização da cultura popular contribui para que a sociedade fortaleça a
individualização e a auto-estima diante do outro, numa busca de desenvolvimento originário de sua própria
criatividade e conforme os seus valores, porque é por intermédio da cultura que o indivíduo e a sociedade
interagem com o mundo à sua volta.[2]

Segundo Teixeira e Dall’agnol[3], para entender a formação da identidade nos indivíduos e como
ocorre o processo de identificação desse junto com o ambiente, faz-se necessária uma discussão
considerando uma divisão temporal. Desta forma, a análise classifica a formação da identidade em três
períodos de tempo: épocas pretéritas, modernidade e pós-modernidade, a fim de compreender a evolução do
processo de formação da identidade em diferentes momentos históricos.

Para Graça e Ribeiro Teixeira, o relevo cultural da paisagem interfere como meio de formação do
indivíduo em uma correspondência entre o grupo social, no qual se forma e se explica sua personalidade, e o
ambiente que garante um equilibrado desenvolvimento do seu amadurecimento psíquico-físico.[4]

Nas épocas pretéritas, a formação da identidade era um processo limitado e efetivamente fixo, pois os
grupos sociais conviviam somente com pessoas da mesma etnia ou região. Por esse motivo, sua identidade
permanecia unificada e estável.[5]

No período da modernidade, a identidade passa a ser percebida como uma construção social que
pode ser alterada e que se manifesta na constituição de grupos religiosos ou políticos ou nos papéis dos
indivíduos, como a relação com o professor ou com os pais. Os deslocamentos, as informações e os meios de
comunicação começam a permitir que as pessoas tenham acesso aos lugares mais distantes. Nesse momento,
os limites e as fronteiras vão se tornando menores, pois a tendência aparente é a convergência de processos,
sistemas e pessoas, proporcionada pelo avanço da tecnologia. Quando essa está à disposição da população, é
capaz de mediar contatos entre culturas diversas, modos de vida diversificados, expandindo a possibilidade
de encontro e, às vezes, confronto com o diferente.[6]

O período da pós-modernidade é caracterizado pela fragmentação. As pessoas não têm mais os
mesmos comportamentos por toda a vida; a cada momento, assumem posturas distintas conforme as
circunstâncias e os grupos sociais que se encontram. Esse atual contexto da sociedade é resultado do avanço
das tecnologias de informação e comunicação que facilitam a massificação da sociedade de consumo. As
pessoas, a fim de manterem uma identidade na qual se sintam seguras, reúnem-se em grupos sociais que têm
os mesmos símbolos, como marcas de roupas, ideologias políticas ou religiosas ou gostos musicais. Nesse
caso, o conceito de identidade se refere ao sentimento de pertencimento a uma comunidade imaginada, na
qual os membros, não necessariamente, precisem se conhecer, mas partilham das mesmas referências, como
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história e cultura.[7]

Neste sentido, denota-se que a globalização interfere tanto na flexibilização quanto na fragmentação
identitária de um determinado grupo social pelo fato de que, através de freqüente contato com o outro,
ocorrem trocas culturais que se refletem na hibridização cultural. Não apenas a globalização interfere nas
identidades, mas também pode haver influências internas que fragmentam os traços identitários. A
globalização trata de uma das influências externas que também interferem nas identidades culturais.[8]

Atualmente, a globalização não é mais considerada um risco às identidades, pois hoje, através das
tecnologias de comunicação e dos deslocamentos, cada vez mais eficientes, as possibilidades de ocorrerem
encontros são ilimitadas, por esse motivo as identidades estão em constante processo de reconstrução, sendo
assim dinâmicas. O grande desafio do momento contemporâneo é atingir uma estabilidade prudente entre a
manutenção das identidades locais e o desenvolvimento necessário para sua inserção nos processos
econômicos.[9]

Assim, o patrimônio ambiental, natural e cultural, é elemento fundamental da civilização e da cultura
dos povos, e a ameaça de seu desaparecimento é assustadora, porque ameaça o desaparecimento da própria
sociedade. Enquanto o patrimônio natural é a garantia de sobrevivência física da humanidade, que necessita
do ecossistema – ar, água e alimentos – para viver, o patrimônio cultural é garantia de sobrevivência dos
povos, porque é produto e testemunho de sua vida. Um povo sem cultura ou dela afastado, é como um
grupo sem norte, sem capacidade de escrever sua própria história e, portanto, sem condições de traçar o
rumo de seu destino.[10]

Neste sentido, Sparemberger e Kretzmann[11] se referem ao multiculturalismo enfatizando a
necessidade que se reconheça a plurietnicidade e a pluriculturalidade que está presente na formação da
maioria dos Estados, o que vem justificar a afirmação de que os Estados não possuem uma composição
homogênea e, com isso, o reconhecimento e a tutela de todos os grupos presentes em sua formação é
imprescindível para que a dignidade humana seja realmente protegida e respeitada.

Muitas conseqüências podem advir da falta de possibilidade de valoração desses bens culturais, e a
principal delas é a perda desse patrimônio como referência para as gerações futuras.[12] Graça e Ribeiro
Teixeira acreditam que, para enfrentarmos o contato efetivo com o fenômeno da globalização, precisamos
implantar estruturas jurídicas, sociais e educacionais de formação e informação mais fortes, mais justas, pois
só assim estaremos prontos para uma convivência mais harmônica com outras culturas, sem que fiquemos
ameaçados de perder a nossa memória, as nossas raízes, e nos tornemos tão-somente um país de fachada
para visitação pública, onde os seres aqui viventes sejam fragmentados nas políticas públicas, na história, na
cultura, no ser e nada possamos legar às gerações futuras.[13]

No que se refere à questão cultural de lugares e construções, além dessa compreensão extensiva a
preservação do meio ambiente cultural, também tem significado em âmbito mais reduzido, de caráter
individual ou pertencente a um pequeno grupo, pequena comunidade, que corresponde a sentimentos
pessoais, experiências vividas, nem sempre passíveis de expressão, sendo que esses valores somente estarão
abrangidos pela proteção legal, quando estiverem difundidos na comunidade.[14]

O que une estes bens em um conjunto, formando-os patrimônio, é o seu reconhecimento como
reveladores de uma cultura determinada, integrante da cultura nacional. Entretanto, com ou sem técnica
jurídica, com ou sem reconhecimento jurídico, o conjunto de bens materiais e imateriais que garantem ou
revelam uma cultura são patrimônio cultural daquela cultura. Se o direito é capaz de criar normas protetoras,
impondo ao Estado sua proteção, é outra coisa. Cumpre ao povo detentor ou reconhecedor dessa cultura, a
sua proteção, o que inclui exigir do Estado atos concretos nesta direção.[15]

Assim, apesar de a sociedade transformar-se de forma acelerada devido à globalização, torna-se
imprescindível tutelar os bens culturais no intuito de manter viva a identidade de um povo; haja vista que a
sua supressão dissipa a geração antecedente, e que em muitos casos, nem sequer deixam meros rastros.

Imprescindível mencionar que para que a proteção do patrimônio cultural se efetive, é necessário o
incremento do processo de educação ambiental e de conscientização da comunidade, local e nacional. A
partir de uma reflexão ampla acerca da memória e de sua relação com a qualidade de vida, o passado pode
ser observado como um bem para o futuro. O patrimônio cultural subsidia ações de divulgação dos
conhecimentos, para reflexão e formação de consciência social, visando ao conhecimento da realidade local e
regional e à promoção de recursos humanos.[16]

 

2. PREVISÃO LEGAL E TUTELA DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL

A Constituição Federal de 1988 em seu art. 225 buscou tutelar o meio ambiente não só no seu
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aspecto natural, mas também no artificial, do trabalho e no cultural, sendo este último objeto de estudo.

Segundo o autor José Afonso da Silva[17] esta conclusão é alcançada pela observação do art. 225 da
CF/88, que utiliza a expressão “sadia qualidade de vida”, optando o legislador constituinte por estabelecer
dois objetos de tutela ambiental: “um imediato que é a qualidade do meio ambiente, e outro mediato, que é a
saúde, o bem-estar e a segurança da população, que se vêm sintetizando na expressão da qualidade de vida”. 

Assim, conclui-se que a definição de meio ambiente é ampla, não se restringindo apenas ao meio
natural (solo, água, ar, fauna e flora), mas também abrangendo o aspecto artificial (espaço urbano
construído), do trabalho e o cultural (patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico e turístico).

Portanto, a Constituição Federal coloca em mesma escala de igualdade a proteção dos valores
históricos e culturais e o meio ambiente como um todo.[18]

Especificamente quanto ao meio ambiente cultural, seu conceito está previsto no art. 216 da CF/88
que faz referência aos bens que traduzem a história de um povo, sua formação, sua cultura, portanto, os
próprios elementos identificadores da sua cidadania.[19]

O art. 216 da Constituição Federal e o art. 221 da Constituição Estadual descrevem os bens que
constituem patrimônio cultural brasileiro como os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

 

Os incisos do art. 216 formam apenas uma lista exemplificativa, de tal forma que o legislador
constitucional, não pretendendo esgotar uma rica e dinâmica realidade, deixou em aberto a possibilidade de
construção de novos tipos de bens culturais. Assim, qualquer bem pode vir a integrar o patrimônio cultural
brasileiro, desde que seja portador de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, nos termos do caput do art. 216.[20]

O § 1º do art. 216 da Constituição Federal e o art. 222 da Constituição Estadual, descrevem o dever
do Poder Público, com a colaboração da comunidade, na promoção e proteção do patrimônio cultural
brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, entre outras formas
de acautelamento e preservação.

Nesse mesmo sentido Graça e Teixeira[21] ressaltam que, em regra, o Estado deverá junto com a
comunidade dar ênfase à proteção desse patrimônio cultural, distinguindo as formas de promovê-la, mediante
inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, sem prejuízo de outras formas de
acautelamento e preservação, que serão expostos nos próximos itens.

Ademais, o § 1º do art. 222 da Constituição Estadual também prevê que os proprietários de bens de
qualquer natureza tombados pelo Estado receberão incentivos para preservá-los e conservá-los, conforme
definido em lei.

As autoras ainda enfatizam o vasto campo da proteção ao meio ambiente cultural existente no Direito
internacional. Esta tutela tem sido efetivada especialmente através da Convenção celebrada com a UNESCO
na Conferência Geral das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura de 1972, regulamentada pelo
ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 80.978/77. Visando dar efetividade a essa convenção, é de
grande relevância o cadastramento do bem cultural considerado de valor universal excepcional na Lista de
Patrimônio Mundial Cultural e Nacional que passará por um processo de aferição dessa qualidade através de
uma comissão técnica, para posteriormente ser julgada sua inclusão no rol daqueles merecedores da proteção
específica da organização internacional.[22]

A Constituição Federal prevê no art. 215 que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de
duração plurianual, ou seja, de 04 anos de previsão orçamentária, visando o desenvolvimento cultural do País
e à integração das ações do poder público que conduzem, entre outros, à defesa e valorização do patrimônio
cultural brasileiro.
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O art. 223 da Constituição Estadual prevê que o Estado e os Municípios manterão, sob orientação
técnica do primeiro, cadastro atualizado do patrimônio histórico e do acervo cultural, público e privado, bem
como, que os planos diretores e as diretrizes gerais de ocupação dos territórios municipais disporão,
necessariamente, sobre a proteção do patrimônio histórico e cultural, previsto no parágrafo único do referido
artigo.

Complementa Fiorillo[23] que para que um bem seja considerado como patrimônio histórico é
necessário à existência de um nexo vinculante com a identidade, a ação e a memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira.

A Constituição Federal outorga em seu art. 23 a competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios na proteção dos documentos, das obras e outros bens de valor histórico,
artístico e cultural, dos monumentos, das paisagens naturais notáveis e dos sítios arqueológicos; além de
impedirem a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico,
artístico ou cultural.

No art. 24 a Constituição Federal prescreve que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e
paisagístico; e da responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Quanto aos municípios, em seu art. 30, inciso IX, previu competir a eles a promoção da proteção do
patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Da mesma forma, prevê a Lei Federal 10.257/2001, conhecida por Estatuto da Cidade, em seu artigo
2º, XII[24] como diretriz geral a “proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído,
do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico”.

Deste modo, percebe-se que os valores que integram o patrimônio histórico e cultural estão presentes
no nosso ordenamento jurídico, o que lhes proporciona proteção de caráter constitucional.         

 

3. OS CONSELHOS DE POLÍTICAS CULTURAIS E O IPHAN

O Conselho Nacional de Política Cultural - CNPC é um órgão colegiado integrante da estrutura
básica do Ministério da Cultura. Este órgão tem como finalidade propor a formulação de políticas públicas,
com vistas a promover a articulação e o debate dos diferentes níveis de governo e a sociedade civil
organizada, para o desenvolvimento e o fomento das atividades culturais no território nacional. O CNPC é
composto por representantes do Governo Federal - do Ministério da Cultura e de outros ministérios -, dos
estados e municípios, das diversas áreas artísticas e do setor de preservação do patrimônio cultural.[25]

São competências do Plenário do CNPC, dentre outras, acompanhar e fiscalizar a execução do Plano
Nacional de Cultura; estabelecer as diretrizes gerais para aplicação dos recursos do Fundo Nacional de
Cultura; apoiar os acordos para a implantação do Sistema Federal de Cultura e aprovar o regimento interno
da Conferência Nacional de Cultura.[26]

O Conselho Estadual de Cultura está previsto no art. 225 da Constituição Estadual, visando à gestão
democrática da política cultural, e terá as funções de:

(...)

I - estabelecer diretrizes e prioridades para o desenvolvimento cultural do Estado;

II - fiscalizar a execução dos projetos culturais e aplicação de recursos;

III - emitir pareceres sobre questões técnico-culturais.

Parágrafo único - Na composição do Conselho Estadual de Cultura, um terço dos
membros será indicado pelo Governador do Estado, sendo os demais eleitos pelas
entidades dos diversos segmentos culturais.

 

Em âmbito estadual, o Conselho de Cultura do Rio Grande do Sul é um órgão colegiado, com
atribuições normativas, consultivas e fiscalizadoras, tendo como principal finalidade promover a gestão
democrática da política cultural do Estado. Estas atribuições, de natureza constitucional, encontram-se
definidas no art. 225 da Constituição do Estado. Sua organização, funcionamento e atribuições estão
regulamentadas pelas Leis 11.289, de 23 de dezembro de 1998 e 11.707, de 18 de dezembro de 2001.[27]     

No mesmo grau de importância do Conselho Nacional de Política Cultural e do Conselho Estadual de
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Cultura, deve estar a previsão de Conselhos Municipais de Cultura, de caráter consultivo e deliberativo, a fim
de que possam fiscalizar o patrimônio cultural local, em consonância com a legislação federal e estadual.
Todavia, poucos são os municípios que dispõem desse conselho, ficando assim a mercê do Estado ou da
União a fiscalização quanto a manutenção do patrimônio cultural, o que muitas vezes sequer ocorre,
imperando o poder discricionário dos órgãos públicos municipais de acordo com interesses locais, políticos e
econômicos.

Além dos Conselhos acima mencionados, torna-se imprescindível destacar o papel do IPHAN –
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criado ao final dos anos 30. A criação do organismo
federal de proteção ao patrimônio foi confiada a intelectuais e artistas brasileiros ligados ao movimento
modernista. Era o início do despertar de uma vontade que datava do século XVII em proteger os
monumentos históricos.[28]

A criação da Instituição obedece a um princípio normativo, atualmente contemplado pelo artigo 216
da Constituição da República Federativa do Brasil, que define patrimônio cultural a partir de suas formas de
expressão; de seus modos de criar, fazer e viver; das criações científicas, artísticas e tecnológicas; das obras,
objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; e dos
conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico
e científico. A Constituição também estabelece que cabe ao poder público, com o apoio da comunidade, a
proteção, preservação e gestão do patrimônio histórico e artístico do país.[29]

Há mais de 60 anos, o IPHAN vem realizando um trabalho permanente e dedicado de fiscalização,
proteção, identificação, restauração, preservação e revitalização dos monumentos, sítios e bens móveis do
país.[30]

Inicialmente o foco de atenção do IPAHN passou mais para o tombamento de grupos de prédios no
lugar de prédios individuais, caracterizando-se pela proteção de núcleos e centros históricos. O rápido
crescimento urbano e a industrialização fizeram com que o IPHAN olhasse mais atentamente para uma nova
política de preservação para grandes centros. Outras questões como o crescimento do turismo e a poluição
também já eram contempladas pelo IPHAN. No litoral, onde o turismo é mais desenvolvido, o IPHAN
percebeu mais estragos no patrimônio do que outras cidades onde o turismo não era tão forte.[31]

O trabalho do IPHAN pode ser reconhecido em cerca de 21 mil edifícios tombados, 79 centros e
conjuntos urbanos, 9.930 mil sítios arqueológicos cadastrados, mais de um milhão de objetos, incluindo
acervo museológico, cerca de 834.567 mil volumes bibliográficos, documentação arquivística e registros
fotográficos, cinematográficos e videográficos, além do Patrimônio Mundial.[32]

Este Patrimônio é administrado por meio de diretrizes, planos, instrumentos de preservação e
relatórios que informam a situação dos bens, o que está sendo feito e o que ainda necessita ser realizado. O
IPHAN preocupa-se em elaborar programas e projetos, que integrem a sociedade civil com os objetivos do
Instituto, bem como busca linhas de financiamento e parcerias para auxiliar na execução das ações
planejadas.[33]

No Rio Grande do Sul fazem parte do patrimônio histórico as cidades de Antônio Prado e Porto
Alegre.

Os inventários disponibilizados integram o Sistema Nacional de Informações Culturais, do Ministério
da Cultura/MinC, atendendo aos compromissos assumidos no Fórum de Ministros da América Latina e
Caribe de implementar o Sistema de Informações Culturais na América Latina e Caribe/Siclac.[34]

Foram escolhidos seis sistemas para, numa primeira etapa, serem disponibilizados via Internet. O
primeiro deles é a Consulta dos Bens Culturais Procurados, e tem sido utilizado como instrumento de apoio,
num esforço conjunto entre IPHAN, ICOM e Interpol, na luta contra o tráfico ilícito de bens culturais. Os
outros cinco, desenvolvidos com o apoio do Ministério da Cultura, são: o Sistema de Gerenciamento de
Patrimônio Arqueológico, o Inventário Nacional de Bens Imóveis em Sítios Urbanos Tombados, o Guia dos
Bens Tombados, o Acervo Iconográfico e a Rede Informatizada de Bibliotecas do IPHAN. Todas essas
bases de dados estão acessíveis para pesquisa podendo ser consultadas a partir do nome do bem, de seu
estado de origem, de palavras chaves como: categorias dos bens, nomes populares, etc.[35]

Assim, percebe-se que além de regramento federal constitucional para proteção do meio ambiente
histórico e cultural, também dispomos de Conselhos de Políticas Culturais engajados em ações que tenham
por objetivo a preservação, fiscalização e manutenção do patrimônio histórico de uma cidade, localidade ou
de um povo.

 

4. TOMBAMENTO E INVENTÁRIO
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A Constituição Federal ao consignar, em seu art. 5º, XXII, a garantia ao direito de propriedade,
limitou o poder do Estado no campo econômico. Assegurou a propriedade privada sem torná-la, entretanto,
intangível sob a ótica do Poder Público, pois previu e regulamentou as hipóteses de ingerência estatal nos
bens de domínio particular, quando necessária para o bem comum.[36]

A norma constitucional do direito de propriedade, porém, está vinculada ao bem-estar social,
conforme podemos observar no inciso XXIII do art. 5º, que dispõe: “A propriedade atenderá a sua função
social”. Ainda classifica a Carta Magna, em seu art. 170, II e III, a propriedade privada e sua função social
como princípio da ordem econômica, impondo sanções para o caso de não ser este observado,
principalmente em relação às propriedades imóveis urbanas e rurais (arts. 182-191).[37]

Como bem explica Maluf, ao mesmo tempo em que a propriedade é regulamentada como direito
individual fundamental, releva-se o interesse público de sua utilização e de seu aproveitamento adequados
aos anseios sociais.[38]

Neste sentido, a Constituição criou formas de proteção, como o inventário, o registro, a vigilância, e
possibilita a criação, pelo Poder Público, de outros modos de proteção. Claro, isto dependerá de lei
regulamentadora, tendo em vista que na sistemática atual apenas é possível a proteção efetiva e direta por via
de tombamento ou desapropriação.[39]

Assim, podemos conceituar como bens tombados aqueles que constituem o patrimônio histórico,
artístico, etc., que se constituam em imóveis ou móveis, cuja conservação seja de interesse da cultura
nacional, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história, quer por seu excepcional valor artístico,
que são inscritos no Livro do Tombo e, posteriormente, averbados, quando imóveis, no Cartório de Registro
de Imóveis competente.[40]

O Decreto 25/37 é um verdadeiro Código do Tombamento de bens culturais. Como lei de
tombamento, é completa. Trata do processo, dos efeitos e do direito de preferência do Estado, estabelece
penalidades e define o órgão estatal de proteção.[41]

O referido Decreto estabeleceu regras necessárias à efetivação do tombamento em bens móveis ou
imóveis, sítios naturais ou arqueológicos que tenham valor histórico, turístico, ecológico, estético, sacral,
natural, objetivando preservá-los para as gerações futuras. Pela leitura do texto legal, se depreende que o ato
de tombar é o registro de coisas ou fatos referentes a uma especialidade, cuja finalidade é a sua preservação,
mediante a fiscalização do poder público, submetendo-se inclusive à limitação administrativa, para edificar,
alterar e modificar.[42]

O Decreto 25/37 admitia como bem integrante do patrimônio histórico e artístico apenas bens
inscritos num dos quatro livros do Tombo, que criava. Com este dispositivo, o ato de tombar era criador,
constitutivo do bem cultural, no velho decreto. Este dispositivo foi mudado pela Constituição de 1988, que
não exige o ato do tombamento para reconhecer um bem integrante do patrimônio cultural brasileiro. Ao
contrário, estabelece que o tombamento é mero instrumento de proteção, juntos a outros, embora o mais
importante. Dito de outra forma, depois da Constituição de 1988 não é mais necessário que um bem seja
tombado para ser preservado, embora sejam fortes as conseqüências do tombamento.[43]

Em verdade, o tombamento pode ser determinado: por lei, seja Federal, Estadual ou Municipal, forma
que nos parece mais eficaz, pois apresenta maior garantia de ser efetivado o registro, dada a desnecessidade
de submeter o bem tombado ao processo definido no Decreto 25/37, isto porque o texto legislativo conterá
todas as condições técnicas de aferir sua importância cultural, determinando de logo sua inscrição no livro do
Tombo próprio, podendo ser modificado tão-somente por ato legislativo; por ato do Poder Executivo –
regido pela Lei 6.292/75, submetido a uma série de estudos, a pareceres de Conselhos Consultivo, e,
portanto,  muito mais flexível e questionável a sua eficácia.[44]

A Lei 6.292/75, que exigiu para o tombamento a homologação ministerial, na prática exige que todos
os tombamentos vão ao Conselho e, após sua apreciação, subam ao Ministro para homologação. Sendo
assim, para a esfera federal o Conselho será ouvido em todos os casos de tombamento. É claro que
legislações estaduais e municipais não precisam utilizar este modelo, podem alterá-lo inclusive o
procedimento. O que é fundamental para a legalidade do processo é a abertura do contraditório que, mesmo
nos processos administrativos, é garantia constitucional.[45]

O art. 5º do Decreto 25/37 se refere ao tombamento dos bens pertencentes à União, aos Estados e
aos Municípios, sendo este feito de ofício. Já os bens pertencentes à pessoa natural ou à pessoa jurídica de
direito privado, se fará voluntária ou compulsoriamente, nos termos dos arts. 6º a 9º da legislação supra.

Quanto aos efeitos do tombamento nos bens pertencentes à União, aos Estados ou aos Municípios, o
art. 11 prescreve que só poderão ser transferidos de uma à outra das referidas entidades. Enquanto que o art.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3167



12 preceitua que a alienabilidade dos bens de propriedade de pessoas naturais ou jurídicas de direito privado,
no caso de transferência de propriedade deverá o adquirente, dentro do prazo de trinta dias, fazê-la constar
do registro, ainda que se trate de transmissão judicial ou causa mortis. Quando a hipótese for de deslocação
dos bens, o § 2º do referido artigo menciona que deverá o proprietário, dentro do mesmo prazo inscrevê-los
no registro do lugar para que tiverem sido deslocados.

Importante ressaltar o art. 17 do Decreto 25/37, o qual prevê, in verbis:

Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruídas, demolidas
ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de
multa de cinqüenta por cento do dano causado.

 

Além disso, o art. 18 impõe restrições às construções vizinhas que:

Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe
impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de
ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste caso a multa de
cinqüenta por cento do valor do mesmo objeto.

 

Não dispondo o proprietário do bem tombado, recursos para proceder às obras de conservação e
reparação que o mesmo requerer, este deverá levar ao conhecimento do Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional a necessidade das mencionadas obras, nos termos do art. 19 e parágrafos, para que se
provenha as obras necessárias a expensas da União ou providenciará para que seja feita a desapropriação da
coisa. Havendo desídia do poder público, o § 2º do artigo supra mencionado garante ao proprietário requerer
que seja cancelado o tombamento do bem.

O art. 20 do Decreto 25/37 menciona o instituto da vigilância, sendo dever estatal ser vigilante pela
conservação do bem tombado, tendo o direito de inspecioná-lo sempre que achar conveniente. O inventário,
o tombamento, o registro, a desapropriação, outras formas, como declaração de interesse, inscrição, etc., são
encontráveis na literatura e legislações nacionais e estrangeiras, mas vigilância parece ser apenas a obrigação
de estar atento, não corporificando um instituto jurídico, salvo se o entendermos como o poder de polícia da
Administração em fiscalizar a adequação do exercício do direito de propriedade em relação aos ditames de
proteção.[46]

O referido Decreto também garante ao poder público no art. 22, o direito de preferência em face da
alienação onerosa de bens tombados, pertencentes a pessoas naturais ou a pessoas jurídicas de direito
privado, tornando nula a alienação realizada com violação a este dispositivo.

Tão importante quanto o tombamento, temos o instituto do inventário. Reconhecido pela
Constituição, o inventário é uma forma de proteção que carece de lei reguladora. Independente da lei os
órgãos públicos responsáveis pela preservação dos valores culturais podem e devem promover o inventário
dos bens, para ter uma fonte de conhecimento das referências de identidade de que fala a Constituição em
vigor.[47]

Uma lei que regulamente o inventário não necessita estabelecer o seu procedimento mas, os seus
efeitos. É necessário estabelecer que conseqüências advirão para o bem incluído em inventário. A rigor, já
existem inventários de bens culturais.[48]

É evidente que a própria existência do inventário tem, como conseqüência, a preocupação sobre o
bem e o reconhecimento de que ele é relevante. Desta forma, o inventário pode servir de prova nos
processos de ação civil pública. Sua realização criteriosa estabelece a relação dos bens culturais portadores
de referência de identidade, cujo efeito jurídico é, no mínimo, prova da necessidade de sua preservação, em
juízo ou fora dele.[49]

Cabe ressaltar, entretanto, que diante da amplitude que a expressão patrimônio cultural engloba, tanto
de bens e direitos de caráter não econômicos, a dificuldade em alcançar um valor pecuniário em face de sua
importância histórica e intelectual é flagrante, alcançando muitas vezes valores economicamente
inestimáveis.[50]

Temos que o princípio do poluidor pagador inserido no Direito Ambiental, não exige inicialmente a
reparação econômica do dano, mas sim, a sua restauração ao status quo ante. E havendo dano ao patrimônio
cultural, torna-se difícil a apuração do equivalente em pecúnia.[51]

De igual modo as ações coletivas, como a Ação Popular, o Mandado de Segurança Coletivo e a Ação
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Civil Pública são instrumentos processuais adequados também para que seja requerido o tombamento de um
bem cultural, promovendo dessa maneira a proteção integral ao patrimônio ambiental globalizado em face do
respeito à coisa julgada erga omnes.[52]

O direito ambiental evoluiu para compilar a proteção penal do patrimônio cultural em uma legislação
especial, estando hoje inserida na Lei 9.605/95, nos arts. 62 a 65 que revogou os arts. 165 e 166 do Código
Penal.[53]

Justamente em proveito da essência das pessoas humanas abarcadas por nossa Constituição Federal e
visando a sua dignidade concreta que se garantiu a tutela jurisdicional judicial em decorrência de qualquer
ameaça ou mesmo lesão ao meio ambiente cultural brasileiro.[54]

5. ESTUDO DE CASO EM CIDADES TURÍSTICAS DA SERRA GAÚCHA

A presente pesquisa trará ainda a análise de casos específicos de preservação e/ou necessidade de
preservar o patrimônio histórico e cultural nas cidades turísticas da serra gaúcha, tratando especificadamente
das cidades de Gramado e Bento Gonçalves. Nestas cidades, o turismo e o hiperconsumo são responsáveis
por gerir a grande parte da sua economia, uma vez que os turistas, na busca pela “felicidade”, procuram
nestas cidades saciar seus diversos desejos pessoais, psicológicos... que lhes proporcionarão a priori sensação
de conquista, status, felicidade e prazer, fazendo com que retornem a estas cidades, sempre que sentirem
necessidade de renovar essas sensações de bem-estar.     

O turismo pode ser considerado hoje como um dos ramos que mais cresceu nos últimos anos em todo
o mundo, em razão de ser uma fonte de geração de empregos (diretos e indiretos), de crescimento
econômico, de flexibilidade, de expansão e de vultuosos lucros.

O pesquisador Jacques Wainberg[55] afirma que “o turismo é hoje a maior indústria existente” porque
segundo os dados da OIT, nos últimos anos, a renda auferida por essa atividade superou a do petróleo, a das
montadoras de veículos, o dos equipamentos de telecomunicações, têxteis e de todos os demais serviços.

Para a autora Rita de Cássia Ariza de Cruz[56] entre os tipos de empreendimentos existentes, o turismo
se destaca como algo peculiar porque nele “o consumidor-turista tem que se deslocar até o produto a ser
consumido, o ‘lugar turístico’ que sofre transformações para poder atender a essa atividade”.

É nesse contexto que surgem as cidades turísticas, pólo atrativo de consumidores que buscam
comodidades, lazer, momentos de prazeres imediatos, sensações de bem-estar, enfim tudo aquilo que saia da
rotina diária e que os distanciem de suas vidas cotidianas. 

As cidades turísticas giram sua economia no turismo, necessitando ofertar ao seu público alvo –
turistas/consumidores - inúmeros atrativos, dentre os quais se destacam as diversas ofertas de consumo,
como por exemplo, bons restaurantes, hotéis, lojas de vestuário, artesanato, chocolate, vinhos, pontos
turísticos, eventos, entre outros.

É evidente que há uma estreita ligação entre o patrimônio cultural e o turismo. É tão importante para
atrair turistas a existência de exuberante patrimônio cultural quanto a exuberância natural. Desta forma, as
cidades ou regiões bem dotadas de bens culturais são, via de regra, pontos turísticos. Neste entendimento, a
Lei 6.513/77, que dispõe sobre a criação de áreas especiais e de locais de interesse turístico, considera de
interesse turístico os bens de valor histórico, artístico, arqueológico ou pré-histórico e as manifestações
culturais e etnológicas e os locais onde ocorram. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto 86.173/81.[57]

Nem sempre a declaração de interesse turístico, porém, é fator positivo para os bens culturais e para a
cultura de um povo. O fato de esta declaração facilitar o aporte financeiro para conservação, manutenção e
eventual restauração de bens pode não compensar a perda cultural propriamente dita, com a deturpação de
manifestações, transformação dos ritos em espetáculos, alterações de uso e desgaste causado pela visitação e
curiosidade dos turistas.[58]

Quanto às cidades turísticas da Serra Gaúcha analisadas na pesquisa (Gramado e Bento Gonçalves),
destaca-se que ambas possuem um forte aspecto histórico e cultural em razão de sua colonização típica
italiana e alemã, bem como por fazerem parte de uma das rotas mais visitadas pelos turistas nacionalmente.  

A cidade de Gramado (RS) é conhecida como uma das cidades que tem a melhor estrutura turística
do Rio Grande do Sul e é, hoje, um dos principais destinos turísticos do Estado e do Brasil, estando entre as
quatro cidades mais visitadas no Brasil. O município que tem em torno de 32 mil habitantes, conforme dados
da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul[59] atrai anualmente cerca de 2,5 milhões de
turistas, conforme registros da Associação e Cultura de Turismo de Gramado[60], especialmente durante os
meses de julho, agosto, novembro e dezembro, épocas em que, além do frio intenso do inverno ou do verão
ameno com lindas hortênsias floridas, ocorrem os dois eventos mais conhecidos da cidade: Festival de
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Cinema e Natal Luz. Outros conhecidos atrativos desta cidade são a comodidade oferecida pelos hotéis e
pousadas, a gastronomia sofisticada, o clima frio, a vegetação, a arquitetura padronizada e moderna, os
eventos culturais, artísticos e gastronômicos, que a tornam um referencial turístico e cultural.

Já a cidade de Bento Gonçalves (RS), situada entre vales e montanhas da serra gaúcha, a 125 km de
Porto Alegre (RS), com cerca de 102 mil habitantes, conforme dados da Fundação de Economia e Estatística
do Rio Grande do Sul[61] cada vez mais se aprimora em oferecer aos milhares de turistas que a visitam
durante todo o ano o que existe de melhor na região, guardando em suas raízes as tradições e costumes
legados pelos seus imigrantes italianos. A cidade oferece a seus visitantes cantinas de vinhos rudimentares,
adegas de vinhos familiares e vinícolas de grande porte, além da arquitetura centenária, vegetação de
plátanos, araucárias, belos parreirais, belezas naturais, gastronomia, música e dança de seus descendentes[62].

Deste modo percebe-se que as cidades turísticas, em especial as da serra gaúcha, são locais
estimuladores do hiperconsumo, uma vez que estruturadas com este propósito, sempre visam satisfazer
todos os anseios do seu visitante – consumidor em potencial – proporcionando-lhe momentos de prazer e
vendendo-lhe a sensação de “felicidade”.

Assim, tanto a cidade de Gramado (RS) como a de Bento Gonçalves (RS), investem em políticas que
fazem com que o turista se sinta bem, consiga desfrutar de momentos de prazeres imediatos, com bons
passeios turísticos, de lindas paisagens, excelente gastronomia, rede hoteleira de alto padrão e inúmeras
opções de comércio. Todos estes itens acumulados fazem com que seja estimulado o hiperconsumo nestas
cidades, e não só de bens materiais, como também psicológicos, comportamentais e subjetivos.

Todavia, o que se questiona é, estas cidades, na medida em que proporcionam ao turista tudo aquilo
que o mercado de consumo moderno exige, conseguem também preservar seu patrimônio histórico e
cultural, inclusive aproveitando-o como fonte de turismo?

E, é neste ponto que merece destaque a pesquisa nestas cidades turísticas, integrantes da serra
gaúcha, as quais são conhecidas por sua típica imigração italiana e alemã em Gramado e imigração italiana
em Bento Gonçalves, ambas registradas em suas arquiteturas, gastronomia, costumes...

Especificadamente quanto à cidade de Gramado (RS), o que vêm se percebendo nos últimos anos, é
que sua arquitetura típica italiana e alemã, com seus conhecidos chalés de madeiras, estão dando lugar a
prédios modernos, amplamente disputados pela especulação imobiliária. Como exemplo disso, encontramos a
atual Avenida Borges de Medeiros, recentemente reestruturada e modernizada (inauguração em 2008), a
qual pouco vislumbra a existência das moradias dos antigos colonizadores (chalés), tendo a maioria destas
sido substituídas por prédios de alvenaria, com inúmeras lojas comerciais e apartamentos bem localizados.

Atualmente, uma das únicas moradias centenárias que restam intactas no município de Gramado, na
principal avenida da cidade (Borges de Medeiros), trata-se da antiga moradia do Major José Nicoletti, um
dos primeiros políticos a se estabelecer na localidade, quando Gramado ainda era Distrito de Taquara. A
residência que se encontrava há muito tempo fechada, foi recentemente, em outubro do corrente ano (2009),
adquirida pelo Município para o fim específico de ali instalar um museu na cidade. Os descendentes
receberam em troca pela transferência do imóvel, uma outorga do direito de construir em valor equivalente a
avaliação do imóvel, permitindo assim que eles transfiram para outro imóvel, seu ou de terceiros, os índices
construtivos que seriam permitidos no terreno transferido ao município[63].

Assim, ao mesmo tempo em que Gramado oferece aos seus visitantes, uma requintada rede hoteleira,
excelente rede gastronômica, diversos pontos turísticos, comércio exaustivo e inúmeros eventos focados ao
turismo, vêm oferecendo também uma moderníssima arquitetura, deixando no esquecimento a preservação
da arquitetura de suas imigrações italianas e alemãs, que retratavam a história de sua comunidade, ao passo
que são raríssimas as casas, chalés que ainda restam integralmente preservadas na área urbana do município,
especialmente na área central, pois as poucas que restam, encontram-se totalmente reformadas, mantendo-se
quando muito a fachada e ainda com um toque de “arquitetura moderna”.

Muito embora esteja previsto nos Princípios e Diretrizes do Plano Diretor da cidade de Gramado,
especificadamente no art. 10, inciso VI[64] e art. 12, inciso II[65], a “preservação e recuperação do patrimônio
natural, cultural, material e imaterial como elementos fundamentais da identidade histórica e cultural do
município”, conforme muito bem destacou o professor Adir Ubaldo Rech, em sua obra A exclusão social e o
caos nas cidades[66], o que se constata na realidade é que apenas no interior de Gramado é que ainda é
possível ter acesso às arquiteturas típicas italianas e alemãs, o que é proporcionado aos visitantes, através de
passeios turísticos pelo interior do município, a exemplo, o passeio nas comunidades de Linha Bonita, Linha
Nova, Furna, Marcondes, Serra Grande, entre outras comunidades rurais.       

Já no que diz respeito à cidade de Bento Gonçalves, outra cidade turística da serra gaúcha, percebe-
se que esta mantém mais presente a imigração típica italiana em sua arquitetura local, uma vez que as

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3170



utilizam para pontos turísticos da cidade, retratando a história de sua comunidade.

A cidade de Bento Gonçalves também tem previsto em seu Plano Diretor, no art. 11, inciso II[67],
como diretriz social a preservação de seu patrimônio histórico e cultural[68].     

Como exemplos desta preservação na cidade de Bento Gonçalves podemos citar a manutenção e
conservação do trem a vapor na cidade, com realização de passeio turístico entre Bento Gonçalves, Garibaldi
e Carlos Barbosa; as vinícolas com arquiteturas italianas antigas localizadas no Vale dos Vinhedos; as
inúmeras casas com arquiteturas típicas italianas construídas há mais de cem anos encontradas no Caminho
das Pedras, dentre as quais se destacam a Casa de Pedra da Família Bertarello Ferrari, o Artesanato dos
Ferri, a Casa Vanni e a Cantina Colonial Strapazzon, entre outras. Inclusive no tocante a essas casas antigas
encontradas no Caminho das Pedras, destaca-se a tramitação junto a Assembléia Legislativa do Estado do
RS do Projeto de Lei nº. 40/2009, do Deputado Jerônimo Georgen, que postula seja declarado como
integrante do patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio Grande do Sul o roteiro Caminhos de Pedra
localizado nas Linhas Palmeiro e Pedro Salgado, entre os municípios de Farroupilha e Bento Gonçalves[69].

Importante frisar ainda, que em 1997 foram inventariados na sede e interior do município de Bento
Gonçalves cerca de 400 imóveis passíveis de tombamento. Mas, apesar disso apenas oito são tombados
atualmente, sendo que o patrimônio arquitetônico histórico do município está resumido aos imóveis do
Santuário Santo Antônio, do Museu do Imigrante, da Igreja Metodista, da Prefeitura, da Secretaria
Municipal da Fazenda, das três casas da estação férrea, do prédio onde funciona o Banco Santander e da
casa que sedia o Cartório Garcez[70].

É imprescindível que as cidades turísticas da Serra Gaúcha mantenham a preservação de seu
patrimônio histórico e cultural, já que refletem a história dessas comunidades típicas italianas e alemãs, em
sua grande parte. Elas podem ainda aproveitar referidos patrimônios como fonte para o turismo, sem ter,
assim, a necessidade de excluí-los em razão de apresentar uma moderna arquitetura ao mercado de consumo.

A fim de demonstrar a importância de certos bens históricos, o autor Marques[71], cita um caso
ocorrido na comarca de Sertãozinho no ano de 1995, em que o juiz Álvaro Luiz Valery Mirra em ação civil
pública, declarou o valor cultural de um imóvel, na qualidade de bem de relevante interesse histórico,
proibindo seus proprietários de realizarem “alterações, reformas ou demolição, que descaracterizassem o
referido imóvel”.      

Desta forma, pelas análises acima postas, o meio ambiente cultural pode estar representado por uma
edificação isolada ou pelo conjunto de edificações de uma cidade que reflita as origens, a formação ou os
costumes de um povo, devendo, portanto, ser preservado independentemente de ter ou não foco para o
turismo.

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

A preocupação com a preservação e manutenção do patrimônio cultural, visando resgatar a história e
afirmar a identidade de um povo, merece ser objeto de efetivas políticas públicas, capazes de conscientizar a
população e poderes públicos da verdadeira importância de manter viva a história de gerações passadas para
conhecimento das presentes e futuras. O patrimônio cultural é elemento fundamental da civilização e da
cultura dos povos, não podendo correr o risco de desaparecer, sob pena de submergir com ele a própria
sociedade.

Nosso ordenamento jurídico está bem amparado por legislações de força constitucional e
infraconstitucional, que visam à preservação e fiscalização do patrimônio cultural, estando contemplado na
Constituição Federal de 1988, na Constituição Estadual do RS, na Lei de Crimes Ambientais, em Decretos
que regulamentam questões ligadas ao direito internacional e no Estatuto da Cidade, que prevê em suas
diretrizes gerais a obrigatoriedade de sua preservação a nível local/municipal, como um dos instrumentos à
garantia de cidades sustentáveis.      

A proteção do Patrimônio Cultural também encontra apoio nos Conselhos de Políticas Culturais que
tem o condão de formular políticas públicas capazes de promover a articulação e o debate dos diferentes
níveis de governo (federal, estadual e municipal) e a sociedade civil organizada, para o desenvolvimento e o
fomento das atividades culturais no território nacional. Da mesma forma temos o IPHAN (Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e os institutos jurídicos do Tombamento e Inventário de Bens,
através dos quais é possível a identificação legal de bens que merecem fazer parte do patrimônio histórico e
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cultural e consequentemente sua preservação para as gerações presentes e futuras.

E, no intuito de trazer um pouco de prática à pesquisa, realizou-se um estudo de caso de preservação
e/ou necessidade de preservar o patrimônio histórico e cultural, em duas cidades turísticas da serra gaúcha:
Gramado e Bento Gonçalves, nas quais foi possível identificar que ambas tem como ponto central de sua
economia o turismo, que consequentemente, desencadeia um mercado de hiperconsumo. Nas cidades
turísticas em geral, se busca demonstrar aos turistas e/ou potenciais consumidores, uma imagem de
“felicidade” que será encontrada nos inúmeros passeios turísticos, visitas ao comércio, restaurantes, hotéis,
entre outros, todos eles, adequados a mais alta modernidade, visando sempre “impressionar” o visitante. De
fato, com isso, as cidades turísticas atingem seu fim, pois realmente os turistas saem impressionados com a
beleza das mesmas, com as construções modernas, com os eventos que são verdadeiros espetáculos, com a
culinária ofertada, entre outros atrativos oferecidos, o que de fato nada tem-se a opor, pois visível o
progresso, o que é extremamente necessário para toda e qualquer cidade, quiçá cidade que gira sua economia
no turismo.

Todavia, por outro lado, a grande parte destas cidades na busca incessante de “modernizar-se” para o
turismo, esquece quase que totalmente de preservar o meio ambiente histórico e cultural nesses centros ou
regiões, o que é uma lástima.

Perceber essa conseqüência significa preocupar-se em adotar políticas setoriais de turismo integradas
às de planejamento urbano, turístico e patrimonial, que atendam aos interesses das comunidades locais e não
exclusivamente dos turistas, a fim de que prevaleça o interesse coletivo e o bem-estar social, resgatando o
espaço vivido do cidadão, articulando políticas de preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade,
uma vez que este constitui-se como uma forte referência da memória histórica daquela comunidade, podendo
estabelecer fortes relações materiais e vínculos afetivos.
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O MUTIRÃO URBANO: DA SOLIDARIEDADE À EXPLORAÇÃO

THE URBAN "MUTIRÃO": FROM SOLIDARITY TO EXPLOITATION

isabel teresa pinto coelho

RESUMO
Discute-se, de uma maneira crítica, a utilização do mutirão como instrumento implementador de Políticas
Públicas Habitacionais. Para tanto, aborda-se a origem da crise habitacional brasileira e o consequente
surgimento do conceito de habitações sociais, com enfoque nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.
Discute-se, ainda, a obrigação do Estado em garantir o direito à moradia, bem como a caracterização deste
como direito fundamental. A fim de aliar a teoria à prática, são analisados modelos de mutirão, com destaque
para o modelo paulista de Mutirão Autogerido e suas diferenças práticas com o mutirão tradicional, que há
muito deveria ter sido abolido como instrumento isolado de política habitacional. Porém, com base em um
exemplo real encontrado na Cidade de Resende, interior do Estado do Rio de Janeiro, constata-se que ainda
é pensado como solução de déficit habitacional, o que é inconcebível em pleno século XXI.
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS CHAVES: Mutirão – Exploração - Instrumento de Política Pública –
Habitação – Autogestão.

ABSTRACT
This report wants to discuss, in a critical way, the use of “mutirão” as an instrument to implement abode's
public policies. For so, will be search the origins of the brazilian abode's crisis and, in consequence, the
outbreak of the social habitation, with emphasis to São Paulo e Rio de Janeiro. Also, will be analysed the
government obligation in provide the habitation right, as well its caracterization as a fundamental right.
Alling the theory to practice, the report brings models of “mutirão”, with distinction for São Paulo's model of
selfmanagement and its differences with the tradicional “mutirão”, which should have been abolished, as an
isolated instrument of abode's public policies, a long time ago. However, based on a real example found in
Resende, a city located in the countryside of the Rio de Janeiro State, wil be able to certify that the “mutirão”
is still a solution for the habitation lack, which is an absurd solution in the XXI century.

KEYWORDS: KEYWORDS: "Mutirão" – Exploitation – Public Policy Instrument – Habitation – Self
Management.

 

1. Apresentação.

O presente trabalho pretende discutir a real natureza do mutirão, enquanto instrumento utilizado pelo Poder
Público para implementação de Políticas Públicas Habitacionais.

No texto, a expressão "moradia" será utilizada para designar o direito fundamental atualmente previsto no
artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil. Já, o termo "habitação" irá designar o modo
pelo qual o direito à moradia é concretizado na vida em sociedade.

Ressalve-se, ainda, que os termos autoconstrução, auto-empreendimento e mutirão serão utilizados como
sinônimos para designar a prática da construção da habitação residencial pelos próprios trabalhadores, com o
auxílio da família, amigos e, até mesmo, de profissionais informais. O texto ficará adstrito à autoconstrução
realizada pela população de baixa renda, seja situada em favelas, seja em loteamentos periféricos.

Para tanto, será abordado, inicialmente, a origem da crise habitacional brasileira e o consequente surgimento
do conceito de habitações sociais, com enfoque nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Antes de ingressar na temática central do texto, será analisada a obrigação do Estado em garantir o direito à
moradia, bem como a caracterização deste como direito fundamental.

Após, será enfrentada a temática principal deste artigo: a utilização do mutirão como instrumento
implementador dessas Políticas. Indagar-se-á a sua efetividade e em que bases é realmente utilizado, ou seja,
como forma de estimular "redes de solidariedade" e, assim, construir noções de cidadania; ou, como mero
instrumento de solução da crise habitacional.

Por fim, será analisado o modelo paulista de Mutirão Autogerido e suas diferenças práticas com o mutirão
tradicional, que há muito deveria ter sido abolido como instrumento isolado de política habitacional.
Todavia, surpreendentemente, ver-se-á que ainda é pensado como solução de déficit habitacional.

 

2. A origem da Crise Habitacional Brasileira e o Conceito de Habitações Sociais. A Autoconstrução.

É fato que a industrialização é o marco caracterizador da sociedade moderna, o que não induz,
necessariamente, a uma sociedade industrial. Até mesmo porque, é óbvio que a cidade preexiste ao processo
de industrialização, assim, o último não explicará sempre a origem do urbano em toda e qualquer cidade.
Porém, é inconteste que industrialização e a urbanização são fenômenos interligados.

Para Henry Lefebvre "a industrialização é o motor das transformações da sociedade"1. Refere-se, ainda, a um
"duplo processo, ou, um processo com dois aspectos"2: a industrialização e a urbanização, inseparáveis,
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porém, conflitantes.

Contudo, como já tido acima, não se pretende alongar acerca desta questão, mas apenas introduzir a
temática da crise habitacional, a fim de contextualizar a discussão do que se almeja: a crítica do mutirão tão
somente como instrumento de solução para o déficit de moradias, sem qualquer comprometimento de
alteração da realidade social da comunidade em questão.

Assim, faz-se necessária uma breve explicação do início da Crise Habitacional no Brasil, concentrando-se,
para fins didáticos, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, bem como acerca do nascimento do conceito
de Habitação Social, que será aqui utilizado como a habitação produzida e financiada pelo Poder Público
para a população de baixa renda3.

Ultrapassada a discussão se a origem do urbano no Rio de Janeiro e em São Paulo deu-se em razão da
industrialização, já que, repita-se, não é esse o objetivo do texto, é essencial ter-se em mente que, em dado
momento histórico, por diversas causas, houve um adensamento populacional nessas cidades. O aumento
repentino da população gerou uma Crise Habitacional, ante o fato de não existirem moradias suficientes para
abrigar os novos trabalhadores.

Por certo, além de não existirem locais suficientes para abrigar esses moradores recém chegados, tampouco
havia habitações dignas compatíveis com os seus rendimentos. Surgem, então, os primeiros cortiços,
principalmente na cidade de São Paulo4.

Os cortiços têm como característica fundamental o fato de serem uma construção de iniciativa particular, em
que são utilizados materiais de baixa qualidade, não havendo qualquer preocupação com higiene e conforto
para os moradores. A ideia era gastar pouco para poder cobrar pouco, já que o salário recebido pelos seus
futuros ocupantes era igualmente pouco.

 

"(...) cortiços se caracterizam: 1) pela má qualidade e impropriedade das construções; 2) pela falta de
capacidade e má distribuição dos aposentos, quase sempre sem luz e sem a necessária ventilação; 3) pela
carência de prévio saneamento do terreno onde se acham construídos; 4) finalmente, pelo desprezo das mais
comezinhas regras de higiene doméstica. (....). O número de torneiras para água nem sempre está em
proporção com a população do cortiço. (...). As latrinas também não guardam proporção com o número de
habitantes. (...)"5

Já, as favelas6, têm origem na ocupação do solo urbano de maneira irregular, seja por invasão ou por
grilagem, isto é, venda de terras por quem não é seu proprietário para compradores de boa-fé. Diferenciam-
se dos cortiços também pelo fato de, ao menos no início, as habitações serem construídas pelos próprios
moradores com finalidade de estabelecer sua morada, sem fins especulativos. Em comum, há a falta de
higiene, privacidade, conforto.

Em suma, era essa a realidade existente nas duas maiores cidades brasileiras no final do século XIX, início do
século XX. A situação havia chegado ao extremo, a ponto do Poder Público ter que tomar medidas
higienizadoras em cortiços e favelas a fim de controlar a disseminação de doenças contagiosas. É o período
higienista. Bonduki deixa claro que a preocupação das autoridades da época eram os surtos de doenças
contagiosas, em decorrência da ausência de higiene nessas habitações, e não a questão de proporcionar um
ambiente de vida adequado à essa população.

 

"Se as habitações populares não representassem perigo para as condições sanitárias da cidade, nada se
saberia sobre elas, pois as únicas informações sobre as mesmas nos chegaram através dos técnicos
preocupados com a saúde pública.(...). Mesmo assim, os relatos dos sanitaristas expressam uma visão elitista,
viciada pelas concepções higienísticas e preconceituosas em relação aos trabalhadores. (...)"7

 

De todo modo, a intervenção do Poder Público deu-se em uma época em que o Estado Liberal não
costumava intervir na esfera privada. Todavia, como a questão da moradia tornou-se, como visto, caso de
saúde pública, o Estado viu-se forçado a intervir no controle do espaço urbano.

 

"O poder público atacou de três frentes: a do controle sanitário das habitações; a da legislação de posturas; e
da participação direta em obras de saneamento das baixadas, urbanização da área central e implantação de
rede de água e esgoto."8

Frise-se que foi justamente a omissão do Poder Público em promover programas habitacionais, à época das
grandes imigrações/migrações9, que alavancou a mencionada Crise Habitacional. Deixou-se nas mãos dos
particulares a solução para uma questão essencialmente urbana e pública. Para a concepção liberal,
predominante naquele momento histórico, era mais vantajoso ao Estado a "produção capitalista" da
habitação. Assim, incentivava-se o investimento privado na construção de casas de aluguel, que representava
um mercado seguro e lucrativo, pois os riscos eram baixos e a valorização imobiliária certa10.

Várias modalidades de habitação surgiram (cortiços, casas de vila, casas geminadas), sendo todas "moradias
de aluguel": baixo custo na produção, baixo preço do aluguel a ser pago. Era a chamada Produção
Rentista11, que teve sua evolução contida pelo congelamento do valor dos aluguéis na Era Vargas, por meio
da edição da Lei do Inquilinato12.
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Assim, a partir do final dos anos 30, com o desestímulo pelo Estado dos investimentos privados em
habitações para a classe menos favorecida, passou-se a ter duas opções: a intervenção estatal na produção de
habitações sociais e a autoconstrução13.

A primeira opção concretiza-se, ao menos em tese, pela adoção de Políticas Públicas Habitacionais por parte
do Poder Público. A competência em matéria habitacional será delineada no item seguinte, porém, cabe a
ressalva de que, no plano federal, os primeiro órgãos que atuaram no setor de habitação social foram a
Fundação da Casa Popular e os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP'S), ainda durante o Governo
populista. Posteriormente, em 1964, é que será criado o BNH (Banco Nacional da Habitação)14. Todavia,
não se irá aprofundar neste item, pois, repita-se, o objeto de estudo concentra-se na autoconstrução. De todo
modo, Bonduki, já inúmeras vezes citado, faz um brilhante relato histórico e crítico acerca do tema nos
capítulos 3, 4 e 5 da sua obra, também já citada, "Origens da Habitação Social no Brasil".

Pois bem, finalmente, chega-se à segunda opção, a autoconstrução, que constitui o foco do debate. Como já
esclarecido na introdução, os termos autoconstrução, auto-empreendimento e mutirão serão utilizados como
sinônimos para designar a prática da construção da habitação residencial pelos próprios trabalhadores, com o
auxílio da família, amigos e, até mesmo, de profissionais informais. A ideia é centralizar a discussão em torno
da população de baixa renda residente em favelas, principalmente no Rio de Janeiro, e loteamentos
periféricos, realidade esta mais comum em São Paulo1516.

 

"(...) Nas condições em que se deu a exploração da força de trabalho no Brasil nesse período, o auto-
empreendimento da casa própria em loteamento tornou-se, além de um expediente de sobrevivência, parte de
um modo de vida que se desenvolveu em São Paulo, incorporado como padrão cultural e cotidiano aceito e
desejado pelos trabalhadores de baixa e média renda. (...) Assim, na década de 40, quando se intensificaram
as migrações para São Paulo e o mercado de locação entrou em colapso, havia na cidade uma alternativa que
impediu (...) o crescimento das favelas, que tanto apavorava a elite carioca. Uma solução que ficava distante
e "escondida", frequentada e observada apenas por seus moradores. O custo monetário de morar na periferia
era baixo porque o preço do terreno era baratíssimo. (...)"17

 

O auto-empreendimento, portanto, foi a forma que a classe trabalhadora encontrou de atingir o "sonho da
casa própria" mais rápido e de maneira que atendesse às necessidades da família. Assim, havia união de
esforços de todos os membros da família nuclear, bem como de agregados e vizinhos. Com isso, a partir do
momento que ganhassem o status de proprietários passariam a ter "direitos de proprietários", o que inclui o
direito à cidade, com todos os seus equipamentos urbanos e infra-estrutura adequada a uma vida digna.

 

"O acesso à casa própria tornou-se realidade. (...) não foi necessária nenhuma campanha educativa para
mostrar ao trabalhador as vantagens dessa solução: bastou a crise de habitação eliminar qualquer outra
possibilidade para que os trabalhadores mudassem para a periferia. (...) O modelo de ocupação da periferia
deu origem, portanto, a ampla gama de soluções habitacionais de baixo custo"18

 

Todavia, não se pode deixar de registrar o sacrifício pessoal e familiar que a autoconstrução exigia. As
empreitadas ocorriam após os expedientes e nos fins de semana, sendo um processo extremamente
dilapidador, porém, recompensador, pois representava a segurança de um "teto" permanente, além da
possibilidade de, futuramente, garantir uma renda extra com a sublocação de cômodos no lote.

 

"Assim, pelo mesmo processo de produção doméstica com que tinham construído suas casas, os habitantes
da periferia também passaram a produzir moradias para outros trabalhadores que ainda não haviam adquirido
um lote. Uma casa edificada informalmente, ..., aproveitando uma nesga de terreno cuja função principal era
servir de residência a seu proprietário, podia ser alugada por valor inferior ao de uma casa produzida em
bases mercantis. Trata-se, portanto, de mais um recurso para baratear a habitação do trabalhador e criar uma
alternativa de baixo custo à produção rentista formal que estava em declínio. (....). Ao contrário da produção
rentista "clássica", a locação de casas no próprio terreno onde morava o proprietário facilitava a retomada do
imóvel e a consequente elevação do aluguel."19

 

3. A moradia como direito fundamental e Obrigação do Estado.

No tocante ao ordenamento jurídico brasileiro, antes da Emenda Constitucional nº 26/2000, que incluiu o
direito à moradia no caput do art. 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, havia
controvérsia a respeito da aceitação da moradia como direito humano social e, por conseguinte, fundamental.

Fazia-se, assim, uma construção intelectual para incluir o direito à moradia no rol dos direitos fundamentais,
uma vez que era unânime a não exaustão dos mesmos no rol do art. 5º, CR/88. O fundamento teórico estava
nas Declarações e Convenções Internacionais sobre direitos humanos, muito embora os mesmos resultem
apenas compromissos políticos não vinculantes para os Estados. A Declaração Universal dos Direitos
Humanos no seu art. XXV, dispõe sobre o direito a um padrão de vida adequado, incluindo o direito à
habitação, a saber20:
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Artigo XXV

1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem
estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais
indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou
outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. (grifo nosso)

(...)

Nas palavras de Nelson Saule Junior:

"O direito à moradia derivado do direito a um nível de vida adequado, configura sua interdependência e
inter-relacionamento como direito humano por exemplo, com o direito de liberdade de escolha de residência,
o direito de liberdade de associação, direito de privacidade na família (....)"21

 

Outros, por sua vez, defendiam, e continuam defendendo, que o direito à moradia decorre do princípio da
dignidade da pessoa humana, sendo inconteste a sua fundamentalidade.

Nessa linha de raciocínio, o princípio da dignidade da pessoa humana possui 4 corolários: liberdade,
igualdade, integridade psico-física e solidariedade social.22 A solidariedade social também expressa como
princípio constitucional da ordem econômica (art. 170) mitiga o princípio da livre iniciativa, expressando
clara orientação solidarista do ordenamento jurídico nacional. Dessa forma, o direito à moradia já encontrava
fulcro em nossa Carta Magna, cuja positivação no rol dos direitos sociais apenas o reconhece
positivamente.23

Na perspectiva de direito interno, o direito à moradia estaria constitucionalmente implícito nos art. 7º, IV
(salário mínimo) e arts. 183 e 191 da CR/88 (usucapião especial urbano e rural).24

Porém, toda essa discussão tornou-se inócua com a inclusão expressa do direito à moradia no caput do art.
6º da Carta Maior Brasileira:

"Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."
(grifo nosso)

 

Dessa forma, o direito à moradia passou a ter status de norma constitucional fundamental, o que traz como
consequência direta a sua aplicação imediata ao ordenamento jurídico brasileiro. Em termos práticos, gera
para o Poder Público a obrigação imediata de adoção de uma Política Habitacional que priorize a
população de baixa renda.

A divisão de competências no tocante à promoção da concretização deste direito fundamental à moradia está
prevista na Constituição de 1988 da seguinte forma:

1) A União possui competência privativa para instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano,
incluindo habitação, conforme disposto no art. 21, XX, CR/88.

2) O art. 24, CR/88 prevê a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar
sobre direito urbanístico.

3) O art. 23, IX, CR/88 dispõe que União, Estados e Municípios devem promover programas de
construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e saneamento básico. Exemplo de
concretização desta norma constitucional seriam os programas de regularização e urbanização de favelas.

4) O Município, na forma do art. 30, I, II e VIII, CR/88, é o principal ente federativo responsável pela
execução da política urbana, via desenvolvimento de uma política habitacional local.

A questão que se coloca neste ponto do estudo, estabelecida a premissa de que a moradia é um direito
fundamental, e, portanto, de cumprimento obrigatório pelo Poder Público, é justamente o alcance da
concretização deste direito. Em outras palavras, é o Estado obrigado a fornecer a habitação de forma
inteiramente gratuita ou deve cobrar, ainda que parcela ínfima, do cidadão que a está recebendo?

Deve-se ter em mente que os beneficiários de políticas habitacionais, integralmente ou parcialmente
subsidiadas pelo Estado, são aqueles que integram a população de baixa renda tratada neste artigo, qual seja,
a pertencente à faixa de 0 a 3 salários mínimos, que, como visto, constitui a grande maioria dos habitantes
das favelas e periferias.

A urbanista norte-americana Jane Jacobs25 posiciona-se contrariamente ao tratamento paternalista do Poder
Público com relação aos habitantes de favelas e cortiços. Ao contrário, entende que essa população de baixa
renda é perfeitamente capaz de "compreender seus interesses pessoais e lidar com eles"26, e é dessa forma
que devem ser tratados, isto é, como pessoas capazes. Ressalta o que dificilmente é enxergado pelos
governantes:
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"Precisamos discernir e levar em consideração as forças de recuperação existentes nos próprios cortiços e
evoluir a partir delas, o que comprovadamente funciona nas cidades reais. Isso é muito diferente de tentar
encaminhar condescendentemente as pessoas para uma vida melhor, e muito diferente do que é feito hoje"27.

 

Por certo não existe uma resposta absoluta, já que as Políticas Habitacionais irão variar de acordo com a
realidade de cada cidade. Porém, deve-se concordar com Jacobs quanto à vedação ao caráter paternalista
destas. Ora, ao menos no Brasil, sempre houve historicamente a concentração das decisões políticas sobre o
tema nas mãos do Estado, configurando-se o que Bonduki denomina de modelo central-desenvolvimentista.
A principal característica deste modelo é a centralização da gestão e o autoritarismo, excluindo-se a
participação do cidadão nas decisões. Esse foi o modelo que prevaleceu no Brasil desde o Estado Novo e
que, como comprova a realidade social/habitacional brasileira, não deu certo.

 

"(...) A crença de que o desenvolvimento e o crescimento a qualquer custo seriam sempre positivos e que a
centralização de poderes no Estado para intervir sobre a cidade traria as soluções adequadas para resolver os
problemas caracterizam o modelo central-desenvolvimentista"28

 

Por isso, deve-se caminhar para um novo modelo de gestão de cidades, denominado por Bonduki de
ambiental-participativo, em que se baseia no "trinômio participação-desenvolvimento sustentável-qualidade
de vida e do ambiente"29

Vale a transcrição resumida do conjunto de práticas e características dessa nova postura ambiental-
participativa elencadas por Bonduki:

 

"1.Gestão descentralizada e democrática, com destaque para o papel do poder local e para a articulação
das políticas setoriais. (...);

2. Criação de canais institucionais de participação popular, como Conselhos de gestão urbana e
participação dos cidadãos nas decisões sobre as prioridades de governo, através da elaboração do
orçamento participativo e acompanhamento da execução orçamentária.(...);

3. Inversão de prioridades para garantir o direito a habitação e à cidade. (...);

4. Parceria entre o poder público e organizações não-governamentais para o desenvolvimento de
programas e projetos, através do estímulo a processos autogestionários e congestionários em programas de
produção do habitat e de geração de emprego e renda. (...);

5. Busca de barateamento da produção habitacional através de novas formas de gestão, produção e do
financiamento direto para o usuário final w do reconhecimento da cidade real, através de regularização
fundiária e urbanização das áreas ocupadas espontaneamente.(...);

6. Compatibilização entre preservação do meio ambiente e implantação de projetos urbanos, produção
habitacional e recuperação ambiental de áreas de preservação já ocupadas. (...);

7. Busca de reaproveitamento, através da reciclagem, dos dejetos urbanos visando a preservação
ambiental e sua reutilização em programas públicos.(...);

8. Prioridade para o transporte coletivo e para a segurança no tráfego. :(...)"30

 

 

O importante, além da mudança do foco na gestão das cidades, é exterminar a mentalidade de caridade no
atuar estatal. Isso só faz refletir naquele que a recebe uma sensação de carência, de dependente do Poder
Público, o que não é verdadeiro e nem deve ser estimulado pelo Estado, já que é atividade a qual está
vinculado.

Por isso, é essencial a participação tanto dos cidadãos diretamente interessados, como também dos cidadãos
em geral, na formulação, controle e execução de políticas públicas habitacionais.

 

4. Mutirão: de prática de subsistência a instrumento de Política Pública Habitacional.

Ermína Maricato aborda em seu texto "Autoconstrução, a arquitetura possível"31, escrito em 1976, a origem
dessa "prática" de construção da habitação. Destaca que a construção das próprias moradias era frequente no
meio rural, o que pode ser explicado pela economia de subsistência característica nessas localidades. A
essência do mutirão está na solidariedade entre as pessoas que se ajudam mutuamente.

 

"A autoconstrução, o mutirão, a auto-ajuda, a ajuda mútua são termos usados para designar um
processo de trabalho calcado na cooperação entre as pessoas, na troca de favores, nos compromissos
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familiares, diferenciando-se portanto das relações capitalistas de compra e venda da força de
trabalho.

Seja para a construção de casas, seja para o tratamento da colheita, no meio rural, o mutirão, ..., implicou
frequentemente festas com danças e bebidas, num acontecimento que coroava o fim do dia, ou do processo
de trabalho. A festa era uma forma de o pequeno produtor retribuir uma parte da ajuda prestada sendo que a
outra parte seria retribuída em forma de trabalho, quando da convocação de um novo mutirão. Através dele
firma-se um compromisso de troca de favores, em bases espontâneas, apesar de ser ditado pela
necessidade."32 (grifos nossos)

 

 

Todavia, com a vinda do "homem do campo" para a cidade, tal prática tipicamente rural, acabou tornando-se
comum também no meio urbano por uma questão de sobrevivência: essa nova população trabalhadora
simplesmente não podia arcar financeiramente com as habitações existentes e o Poder Público não se
preparou estruturalmente para alocá-los.

Dessa forma, sem qualquer outra alternativa, a população urbana teve que tomar a iniciativa e resgatou a
modalidade tipicamente subsistente de autoconstrução da habitação, que se dava nas horas de folga com a
ajuda de parentes e amigos.

Quer-se deixar claro que a crise habitacional, qualquer que seja o contexto histórico, coincide com o início
da industrialização, que trouxe consigo o capital industrial e, para tanto, uma massa de trabalhadores
oriundos do meio rural e/ou imigrantes. Estes, ao não encontrarem local para residir compatível com seus
rendimentos, viram-se forçados a construir a sua própria morada, tal como faziam no campo. Isso seria
natural não fosse o fato de agora o trabalhador ser assalariado e, portanto, deveria estar apto a consumir
produtos e serviços.

 

"Se o Estado ignora o assentamento residencial da classe trabalhadora urbana, oriunda dos fluxos
migratórios, é principalmente por que essa classe não constitui demanda econômica para pagar esses
bens e serviços"33 (grifos nossos)

 

 

Conclui-se, então, que o regime de mutirão tem sua origem em uma prática de solidariedade entre a
população rural, que é reproduzida no meio urbano em razão de uma necessidade de sobrevivência. Ou seja,
o que era uma prática natural no campo, no meio urbano torna-se uma "solidariedade forçada"34.

Todavia, não finda aí a deturpação do sentido do mutirão. Ressalte-se, mais uma vez, que tal prática foi
incorporada às cidades por absoluta ausência de intervenção do Poder Público e extrema necessidade de
moradia da população trabalhadora.

Com a finalidade de solucionar o problema habitacional, em 1964, o Governo Federal criou o BNH (Banco
Nacional de Habitação), que tinha a função de repassar os recursos destinados à habitação para agentes
privados e públicos que viabilizariam a construção das moradias. Porém, o BNH acabou alocando os
recursos das habitações populares para a produção de habitações para as classes alta e média, já que estas
poderiam arcar com os juros e correções35.

Assim, a população de baixa renda mais uma vez é excluída e vê-se, novamente, obrigada a solucionar
sozinha, com a ajuda de parentes e amigos, o seu problema de habitação por meio da autoconstrução.

 

"Se a habitação, a chamada infra-estrutura urbana, e os equipamentos constituem mercadorias, se a
política habitacional é centralizadora e elitista, e se por outro lado o salário é mantido a um nível
abaixo daquele que permitiria a compra desses bens, as necessidades são em grande parte supridas
pela prática da autoconstrução ou não são supridas" 36(grifos nossos)

 

Posteriormente, como se não bastasse todo o histórico de omissões aqui relatados, o mutirão passou a ser
utilizado pelo Poder Público como solução oficial para o déficit habitacional das classes menos favorecidas,
especialmente em regiões de favelas e periferias, sem qualquer preocupação de transformação social.

A crítica que se faz, qual seja, a utilização do mutirão como instrumento de solução do déficit habitacional
pelo Poder Público, não reside apenas no fato da "expropriação" de uma prática que está baseada em um
sentimento de solidariedade espontânea para sanar uma deficiência causada e agravada pelo próprio Poder
Público, mas sim no uso de tal prática sem qualquer preocupação de alteração da realidade social dos
"expropriados", bem como sem qualquer participação destes, reais interessados, no processo de produção da
habitação.

Em suma, critica-se o uso do mutirão atrelado ao modelo central-desenvolvimentista, tal como já definido
acima. Assim, desde que associado a um modelo de gestão da cidade do tipo ambiental-participativo, em
todas as suas práticas, estará dando uma nova perspectiva a este instrumento.
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A seguir serão analisados dois exemplos de gestão participativa em Política Pública Habitacional. O primeiro
foi desenvolvido na cidade de São Paulo no governo Luiza Erundina nos anos de 1989-1992. O segundo foi
realizado na cidade de Resende, situada no interior sul fluminense do Estado do Rio de Janeiro, como parte
do Programa Habitar Brasil, financiado pelo BID, tendo início no ano de 2002 e, atualmente, em fase de
conclusão.

Após, como contraponto do que não deve ser feito, citar-se á um exemplo também da cidade de Resende,
iniciado na mesma gestão municipal anterior, ou seja, sob o comando do mesmo Prefeito Eduardo Mehoas,
porém, totalmente contrário ao que se espera do Poder Público nos dias de hoje.37

O primeiro exemplo cuida do Programa de Produção de Habitação em Mutirão e Autogestão desenvolvido
na cidade de São Paulo durante a administração da Prefeita Luiza Erundina (1989-1992), beneficiando mais
de 60 mil pessoas. Foram realizadas parcerias entre o poder público e a sociedade organizada, em total
consonância com o modelo de gestão participativo, tal como antes apontado. Deve-se ressaltar que não se
trata de um Programa de Mutirão comum, mas sim de um Mutirão Autogerido, ou seja, "uma forma de
gestão pública não-estatal em que organizações não-governamentais, com o apoio e financiamento do poder
público, equacionam a produção de moradias com a participação dos moradores e a introdução de avanços
tecnológicos e sociais que só o trabalho coletivo pode propiciar."38 O resultado final foi a produção de
qualidade, contrariando a visão antiga de associar mutirão a projetos de baixa produção e qualidade.

Em suma, havia a participação na produção da habitação de três agentes: o Poder Público (no caso por
intermédio do Funaps e da Habi39), as Associações Comunitárias formadas por todos os futuros moradores e
a Entidade de Assistência Técnica, que será de grande ajuda para racionalizar o processo produtivo.
Funcionava da seguinte maneira: as Associações Comunitárias assinavam um convênio com o Funaps para
receber um financiamento e promover a construção das moradias. Havia um limite de financiamento de 7 mil
dólares por unidade e 110 dólares por metro quadrado, além de regras para utilização dos recursos,
prestação de contas, mecanismos de liberação das parcelas etc. De acordo com o convênio, cabia às
Associações de Moradores gerir todo o processo de construção. Para tanto, deveriam contratar Entidade de
Assessoria Técnica utilizando até 4% do financiamento, montar canteiro de obras, adquirir materiais,
organizar o mutirão, podendo contratar mão-de-obra especializada no limite de 10% do financiamento40.

 

"O projeto, a escolha do material de construção e a definição da demanda, devem ser discutidos e aprovados
em assembléia pelos mutirantes, exigência que tem garantido a qualidade do produto final e, sobretudo, sua
aceitação pelos moradores. Cabe à prefeitura analisar os projetos e a documentação apresentada para
aprovar o financiamento, fiscalizar o andamento das obras e realizar as medições para liberar novas parcelas
do financiamento, assim como avaliar as prestações de contas dos recursos utilizados. A prefeitura se
responsabiliza também pela desapropriação do terreno e pela implantação da infra-estrutura."41

 

Bonduki, que era o Superintendente de Habitação Popular da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento
Urbano na gestão de Erundina, assim analisou os resultados positivos do Programa:

 

"Os resultados positivos dessa prática foram expressivos: obteve-se uma redução no custo de
produção da habitação de cerca de 50%, excelente qualidade nas construções e um amplo processo de
participação popular, gerando paralelamente ao empreendimento habitacional um amplo conjunto de
atividades comunitárias, como cursos de alfabetização, creches, ações culturais, atividades de
recreação etc."42 (grifos nossos)

 

Bonduki43 ressalta, ainda, que, durante o governo Erundina, foram celebrados 84 convênios com associações
comunitárias, beneficiando mais de 60 mil pessoas. Certamente representa parcela pequena do déficit
habitacional de São Paulo, porém, considera que o período de implementação foi extremamente curto, já que
o governo posterior não deu continuidade ao Programa. Contudo, o balanço geral pode ser considerado
positivo, já que, além das habitações construídas, houve um ganho de cidadania pelos participantes, bem
como um Know-How de construção pelas associações comunitárias envolvidas.

Passa-se, então, ao segundo exemplo de gestão participativa. Em proporções muito menores, o programa
ocorre na cidade de Resende, na região sul fluminense do Estado do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que se
iniciou em 2002 como parte do Programa Habitar Brasil, coordenado pelo BID e, atualmente, encontra-se
em fase de finalização. Teve por objeto o loteamento Jardim Esperança, área invadida na década de 1990,
por famílias lideradas por um pároco da Igreja Católica. Os invasores abriram ruas, delimitaram os lotes,
construíram igrejas, creches, escolas, de barracos a casas simples. Atualmente residem na localidade 1.236
pessoas, agrupadas em 224 famílias, com índice de densidade domiciliar de 5,52, bem acima dos 4,29 de
adensamento médio nos assentamentos do município. A área em questão foi desapropriada por interesse
social pelo Poder Público Municipal pelo Decreto nº 035 de 16 de março de 2000.44 Porém, como a Lei
Orgânica do Município de Resende veda a doação de bens públicos, os moradores deverão ressarcir o valor
venal dos lotes que ocupam em até 60 meses, comprometendo-se a permanecer no local pelo mesmo
período. Os valores recebidos serão destinados a um Fundo Municipal de Habitação.45

O programa de ação consistia em privilegiar a participação dos moradores da comunidade, buscando
soluções de forma compartilhada para os 5 focos do Programa Habitar Brasil/BID, a saber: 1)
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Desenvolvimento comunitário; 2)Educação Sanitária e Ambiental; 3) Geração de trabalho e renda; 4)
Melhorias habitacionais; 5) Regularização Fundiária46.

 

Ressalve-se que não houve Mutirão para a construção ou melhoramento das habitações, pois contratou-se
uma empreiteira para tanto. Todavia, o exemplo é válido de ser citado, já que, em todos os momentos
consultou-se a população envolvida, encaixando-se na perspectiva da gestão participativa, que também faz
parte do enfoque do texto. Atualmente, cade à Associação de Moradores, por meio de mutirão dos
associados, a manutenção e a gestão dos equipamentos urbanos construídos pelo Programa. Isso demonstra,
sem dúvida, ganho de cidadania, uma das transformações almejadas e fundamentais para a gestão
participativa.47

Por fim, chega-se ao exemplo de Política Pública Habitacional envolvendo mutirão que não deve ser seguido.

Cuida-se de contrato de Regime de Mutirão celebrado entre os moradores do bairro Vicentina do Município
de Resende com a Prefeitura de Resende. Ressalte-se que tal regime de mutirão foi elaborado na mesma
gestão administrativa do Programa Habitar Brasil/BID citado anteriormente. Todavia, como será analisado a
seguir, infelizmente não houve aqui uma preocupação de gestão participativa, tampouco de geração de
emprego e renda e noções de cidadania. Apenas preocupou-se com a construção física da habitação em
premissas de exploração absurdas da força de trabalho do "mutirante"48.

Novamente, frise-se-se que a notícia deste regime foi obtida por meio de processo judicial, durante o
exercício das funções judicantes da ora signatária, proposto pela Prefeitura de Resende em face de um dos
"mutirantes", por não ter o mesmo ocupado a casa construída no prazo de 30 dias, conforme estabelecido
contratualmente.

Em poucas as palavras, pode-se dizer que o Regime de Mutirão em tela consistia na reunião dos "mutirantes"
(que são os beneficiários e suas famílias) em grupos para a construção de casas de acordo com projeto da
Prefeitura, sem qualquer ingerência dos beneficiários. A jornada de trabalho era determinada pelos
"mutirantes", que recebiam lanche nos dias de trabalho, fornecido pela Prefeitura. Porém, caso levassem
algum ajudante, este não receberia qualquer lanche, ficando tal sob a responsabilidade do "mutirante". Em
caso de desistência, que deveria ser manifestada por escrito, não teria direito à indenização pelos serviços já
executados. Nesta hipótese, a Prefeitura poderia indicar outro candidato inscrito e ainda não beneficiado. O
beneficiário e sua família deveriam ocupar a casa no prazo de 30 dias após a entrega das chaves e ficavam
proibidos de alienar, ceder, locar ou arrendar por um período de 06 anos. Assinavam com a CEF um
contrato de financiamento para a aquisição de material de construção.

Resta evidente a qualquer leitor, graduado ou não em Direito, o absurdo das cláusulas contratuais (de
adesão, claro) pensadas, pasme-se, nos idos dos anos de 2002/2003, ou seja, em pleno século XXI. De fato,
é árdua a escolha pela mais absurda: se a caridade do lanche em troca da força de trabalho ou se a vedação a
qualquer tipo de indenização no caso de desistência. Provavelmente, esta deveria consistir no lanche
fornecido ao "mutirante". Cuida-se de cláusula absolutamente inconstitucional por violação de primado
basilar do direito, qual seja, a vedação ao enriquecimento ilícito.

Como dito alhures, não houve qualquer preocupação de geração de emprego e renda, criação de noções de
cidadania, inclusão dessa população na cidade legal, mas, tão somente a expropriação da força de trabalho
dos "mutirantes" como solução do déficit habitacional. Ou seja, exatamente o contrário de tudo o Urbanismo
moderno propõe. É esse faceta do mutirão que se pretende criticar, uma vez que, como visto, existem
soluções mais apropriadas para o problema habitacional.

Muito embora haja informação informal prestada pela Secretaria de Habitação de Resende de que, ao final,
todas as casas foram construídas pelo Poder Público, "não tendo dado certo o regime de mutirão", ainda
assim critica-se essa modalidade de implementação de Política Pública. Isso porque continua colocando o
trabalhador em condição de inferioridade, de recebedor das "caridades" estatais, sem qualquer alteração na
mentalidade e na forma de se colocar a classe de baixa na renda como parte integrante da cidade legal.

 

5. Conclusão.

Pretendeu-se fazer um retrospecto da origem da prática do mutirão, destacando a sua característica de
subsistência e solidariedade no meio rural. Com a vinda dessa população para o meio urbano, associada à
massa de imigrantes recém desembarcados e a ausência de políticas habitacionais pelo Poder público, o
mutirão transmudou-se para uma "solidariedade forçada", corroborando-se expressão cunhada por Maricato
e que amolda-se perfeitamente à realidade social da época. Não havia outra alternativa a não ser a
autoconstrução, com a ajuda de familiares e amigos que se encontravam na mesma situação.

Surpreendentemente, após décadas de omissões e estímulo à produção capitalista da moradia, o que apenas
contribuía para o aumento da miséria e do déficit habitacional, o Poder Público resolve "apropriar-se" desta
prática genuinamente espontânea e utilizá-la como instrumento de solução de um problema criado por ele
próprio. E, como se não bastasse, o faz, muitas vezes, sob a ótica da caridade, como se estivesse prestando
um favor àquele cidadão-trabalhador que não possui condições de arcar com uma moradia digna, pelo fato
de não ter rendimentos suficientes para tanto.

Contudo, demonstrou-se que a mentalidade vem sendo alterada com outros modelos de gestão habitacional,
sendo a participação da população envolvida fundamental, até mesmo para acabar com eventual caráter
paternalista ainda existente.
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O Mutirão Autogerido praticado em São Paulo, a mais populosa cidade brasileira, é uma demonstração dessa
mudança de pensamento. Provou-se que trazendo os habitantes das localidades de baixa renda para a gestão
das melhorias na sua moradia e arredores, abarca várias finalidades e não apenas a solução do déficit
habitacional. Faz-se isso sem a exploração da mão de obra do trabalhador nos seus dias de folga, além de
gerar emprego, renda e noções de cidadania para uma parcela da população que não se sente merecedora de
moradia e equipamentos urbanos dignos.

O caso do Programa Habitar Brasil/BID desenvolvido na cidade de Resende, muito embora não envolva,
inicialmente, o mutirão para construção ou melhoramento das moradias, é também um exemplo dessa
mudança de mentalidade. A uma porque houve a consulta da população envolvida em todas as decisões
tomadas. A duas porque houve a preocupação de alterar a realidade do loteamento em questão, cuja
Associação criada ficará responsável pela manutenção e gestão dos equipamentos urbanos construídos.

O que não se pode aceitar nos dias de hoje é a concepção de um Programa Habitacional nos moldes do
segundo exemplo citado na cidade de Resende. Trata-se de um tipo de solução da questão habitacional
inconcebível em pleno século XXI, com a pura e simples exploração da força de trabalho do cidadão
miserável. Trata-se de uma modalidade de gestão do problema que apenas merce ser citado para não ser
repetido.
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8Ibidem, p. 27-29.
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O NOVO PLANO NACIONAL DE POLÍTICA PENITENCIÁRIA E O II PACTO REPUBLICANO DE
ESTADO POR UM SISTEMA DE JUSTIÇA MAIS ACESSÍVEL, ÁGIL E EFETIVO: OS DESAFIOS

PARA UMA NOVA POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA

THE NEW NATIONAL PENITENTIARY POLICY PLAN AND THE II REPUBLICAN PACT OF STATE TO A
SYSTEM OF JUSTICE MORE ACCESSIBLE, FAST AND EFFECTIVE: THE CHALLENGES OF A NEW

CRIMINAL AND PENITENTIARY POLICY

Maria Teodora Farias traldi

RESUMO
Neste texto discute-se a importância do comprometimento dos três poderes (executivo, legislativo e judiciário) para a
efetivação de direitos, especialmente na área criminal no que se refere à efetivação das disposições constitucionais e
na adoção de políticas públicas articuladas. O estigma contribui para o descaso com a população criminalizada,
conferindo um rótulo cada vez mais forte de modo a tornar a efetivação de direitos nessa área quase impraticável.
Isso faz com que a atualização e o monitoramento dos resultados das políticas criminais e penitenciárias sejam
imprescindíveis para que o Estado adote uma postura ativa e não apenas inerte ou simplesmente que não efetive os
direitos a que está comprometido na Constituição Federal.
PALAVRAS-CHAVES: Novo Plano Nacional de Política Penitenciária; II Pacto Republicano de Estado; Política
Criminal; Política Penitenciária.

ABSTRACT
The present paper discusses the significance of the Executive, Legislative and Judicial Powers to the effectiveness of
Rights, especially in the criminal field concerning the efficiency of Federal Constitutional dispositions and the use of
articulated public policies. The stigma contributes to the lack of concern with the criminal population, resulting on a
stronger label which makes the effectiveness of Rights in this area almost impossible. Therefore, it is essential that the
results obtained by the criminal and penitentiary polices are updated and monitored, in order for the State to adopt an
active attitude and not stay inert or simply not apply the rights for which is obliged by the Federal Constitution.
KEYWORDS: New National Penitentiary Policy Plan; II Republican Pact of State; Criminal Policy; Penitentiary
Policy.

1. Introdução  

       A Constituição Federal de 1988 prevê um extenso rol de direitos e garantias fundamentais. Na parte que aborda
especificamente o direito penal, tanto a parte do direito material como a parte processual, esse avanço também é
facilmente perceptível.

       Para Fernando Galvão: “[...] a atividade repressiva somente é legítima quando em conformidade com as
premissas ideológicas acolhidas na constituição”[1]. É interessante observar que as Políticas Criminal e Penitenciária
tentam acompanhar essas previsões, só que infelizmente não logram êxito na realidade. A condição dos presídios e
porque não dizer, de todas as outras etapas que envolvem a investigação e os procedimentos do processo penal, bem
como a execução deixam a desejar se comparado ao que está previsto em lei. Talvez a resposta esteja nas diferenças
entre o direito penal e a política criminal, considerando que:

[...] o direito penal é a barreira intransponível da política criminal – esta famosa frase de Franz V. Liszt caracteriza
uma relação de tensão, que ainda hoje está viva na nossa ciência. Os princípios empíricos com base nos quais se
tratam os comportamentos socialmente desviantes são contrapostos por Liszt ao método jurídico (em sentido
estrito) de construção e ordenação sistemática-conceitual dos pressupostos do delito. Ou, dito de forma sucinta: a
frase caracteriza, de um lado, o direito penal como ciência social e, de outro, como ciência jurídica[2].

      A partir dessas considerações, procura-se investigar os fatores que impedem que os direitos, principalmente na
área penal, sejam efetivados e também analisar o que pode ser feito para que esses direitos previstos na Carta Magna
sejam de fato cumpridos. Pode-se facilmente entender esse descaso com a população criminal em função do estigma
que as pessoas criminalizadas carregam. O preconceito e a exclusão permeiam a área criminal.

Em geral, tem-se um discurso generalizador que enfoca a violência como questão de polícia tão somente. Refere-se
apenas a uma luta, tenaz e implacável, entre bandidos e mocinhos, entre Estado e inimigos do Estado e da
sociedade[3].

        A expectativa da opinião pública e da mídia sobre o trabalho do Judiciário, especificamente no que diz respeito à
área penal, geralmente vai de encontro às previsões legais e garantias do acusado.

Os meios de comunicação não se limitam a informar. Tomam partido, julgam e condenam. Ao assim fazerem,
aprofundam o temor e a ignorância do público que deveriam informar, usando mensagens e códigos profundamente
estereotipados. O preconceito alimenta-se dos estereótipos e gera os estigmas. Na verdade, os meios de
comunicação contribuem para aprofundar e ampliar os estigmas, dando escassa divulgação às vozes contrárias.
Trata-se de caracterizar toda uma população como perigosa, indigna de confiança[4].

       Isso contribui para que cada vez mais essa população seja esquecida e marginalizada. Acredita-se que uma das
causas que pode explicar certa desatenção por parte dos representantes políticos é o fato dos presos não poderem
votar. De acordo com o Sistema Integrado de Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça – InfoPen – dados
referentes ao mês de junho de 2009[5] – o total de presos no Brasil é de 469.546 pessoas. Outro fato que merece ser
mencionado é que apesar da disponibilidade de recursos para a construção de presídios, os estados não o façam.
Assim, de forma simplificada, pode-se ressaltar que, em geral, um dos grandes desafios da política pública é agrupar
deveres legais, demandas sociais e limitações econômicas[6]. No entanto, observa-se que a limitação econômica não é
um problema, neste caso, tendo em vista que parte dos recursos não foi utilizada, devendo-se, questionar o fato
ensejador de tal situação.
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       Outro desafio da política pública é harmonizar a prática com a finalidade do programa, de modo a garantir um
andamento lógico e monitorado das ações. Nesse sentido, sabe-se que:

[...] uma prática sem um programa que a oriente é um caminhar às cegas, sem rumo. É puro improviso. Na política,
isso se chama voluntarismo e tem sido uma das maiores pragas nacionais. Sobretudo na área de segurança[7].  

       O Novo Plano Nacional de Política Penitenciária (2007) elaborado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária (CNPCP) destinou um conjunto de orientações aos responsáveis pela concepção e execução de ações
relacionadas à prevenção da violência e da criminalidade, à administração da justiça criminal e à execução das penas e
das medidas de segurança. Apesar de amplo e de abordar temas importantes como o descontingenciamento dos
recursos do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, o incremento de programas de prevenção e tratamento de
DST/AIDS para a população carcerária além de tratar também outras medidas no sentido de reduzir a superlotação
nos presídios, esse Plano não obriga as autoridades a necessariamente cumpri-lo, fato que não repercute em benefícios
reais aos condenados. Assim:

[...] no plano prático, coloca-se o problema da vinculatividade dos instrumentos de expressão das políticas públicas
- o seu caráter cogente em face de governos e condições políticas que mudam – além da difícil solução do controle
judicial das políticas públicas, isto é, os modos de exigir o seu cumprimento em juízo”[8].

       Nesse contexto, estuda-se o “II Pacto Republicano de Estado por um sistema de Justiça mais acessível, ágil e
efetivo” como um instrumento que tem maiores chances de ser cumprido, de modo a agilizar reformas processuais e a
atualização de normas legais, uma vez que foi assinado em colaboração efetiva pelos representantes dos três poderes,
quais sejam, o Poder Executivo na pessoa do presidente da República; o Poder Legislativo nas pessoas dos
presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e por fim, o Poder Judiciário na pessoa do presidente do
Supremo Tribunal Federal.

       O texto constitucional caracteriza o Brasil como um Estado Democrático de Direito. Um dos fundamentos é a
dignidade humana, ou seja, é um país que se compromete com o respeito às liberdades civis por meio dos direitos
humanos, também por meio de direitos e garantias fundamentais, ressaltando-se a proteção jurídica. Dessa forma,
cabe salientar que a Constituição prevê princípios[9] explícitos e implícitos do processo penal, oferecendo formas
para uma atuação compatível com a lógica garantista[10] de modo a servir de instrumento para a Política Criminal e
Penitenciária. 

2. O estigma como barreira para a efetivação de direitos na área criminal

       A prisão implica, em maior ou menor grau, na perda da liberdade por meio de uma necessidade prevista em
lei[11] e constatada, em regra, pelo Estado sendo operacionalizada pelo Poder Executivo e determinada, bem como
autorizada sob o controle do Poder Judiciário. O recolhimento à prisão nem sempre é ensejado por sentenças penais
condenatórias transitadas em julgado, exigência esta, prevista na Carta Magna de 1988[12] para se considerar um
indivíduo culpado, atribuindo-lhe responsabilidade pela violação do ordenamento jurídico. Ademais, não podemos
olvidar que a Constituição de 1988 impactou o sistema penal com:

a) a instituição de um princípio afirmativo da situação de inocência de todo aquele que estiver submetido à
persecução penal;

b) a garantia de que toda prisão seja efetivamente fundamentada e por ordem escrita de autoridade judiciária
competente.

A mudança é muito mais radical do que pode parecer a um primeiro e superficial exame. E assim é porque o
reconhecimento da situação jurídica de inocente (art. 5º, LVII) impõe a necessidade de fundamentação judicial para
toda e qualquer privação da liberdade, tendo em vista que só o Judiciário poderá determinar a prisão de um
inocente. E mais: que essa fundamentação seja construída em bases cautelares, isto é, que a prisão seja decretada
como acautelamento dos interesses da jurisdição penal, com a marca da indispensabilidade e da necessidade da
medida[13].

       Após a condenação, procede-se, segundo a Lei n. 7.210/84, à chamada  execução penal. A execução penal
ocorre com os objetivos de conferir efetividade ao título condenatório e propiciar condições de reintegração social do
apenado[14]. É assim que a lei determina que sejam tratadas as pessoas criminalizadas perante o Estado. No entanto,
observa-se que os:

[...] sistemas penales contemporâneos han dejado de ser um control punitivo-estatal com fines de resocialización o
reintegración social para sus clientes, pasando a constituirse en formidables agentes profundizadores de la
exclusión social, ésta como rasgo esencial de los modelos de sociedad implantados por las reglas del mercado
neoliberal y la desaparición de aquellos modelos que se regían esencialmente por las normas del Estado[15].

 

       O obstáculo que se levanta entre a pessoa que foi criminalizada e a sociedade é acompanhado por um ânimo
hostil, pois o preso não é mais visto como um indivíduo diferente e sim, como um desigual, de modo a frustrar uma
verdadeira reinserção. “Os muros do cárcere representam uma violenta barreira que separa a sociedade de uma parte
de seus próprios problemas e conflitos”[16]. Ademais, constata-se que essa população carcerária além da segregação
física também sofre uma ruptura com a sociedade, pois infringiu normas e condutas esperadas para o bom convívio
social, sendo, portanto marginalizada. O estigma, na história, refere-se:

[...] aos sinais corporais de determinadas pessoas, pelos quais se procurava evidenciar algo extraordinário ou mau
sobre o seu status moral. Determinadas pessoas eram identificadas por sinais a ferro ou a fogo, a fim de que ficasse
clara sua condição de preso, escravo ou traidor. Assim, tais pessoas eram evitadas, especialmente em locais
públicos[17].

 

       Atualmente esse rótulo impresso, precipuamente, no corpo deu lugar à deterioração da integridade moral,
refletindo nos aspectos emocionais. A Teoria do “Labeling Approach”, etiquetamento ou rotulação[18] explica que a
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sociedade coloca um rótulo, uma marca no indivíduo que foi criminalizado sendo então o rotulado segregado e
afastado da interação social. Miguel Tedesco Wedy ressalta que:

[...] a par disso, da depauperação social do sujeito passivo, tem-se um movimento da sociedade, com o fito de
afastar do convívio social o indivíduo rotulado. Tal postura é claramente sentida no dia-a-dia, por intermédio de
ações de exclusão e condenação moral e social do sujeito passivo. Essa postura mina a tolerância da sociedade,
incentiva uma concepção totalitária sobre o desviante e dissemina pelos mais finos grãos do tecido social o germe
da insensibilidade comunitária[19].  

       Dessa forma, “ser delinqüente constitui uma propriedade da pessoa que a distingue por completo dos indivíduos
normais”[20] ocasionado um afastamento tanto físico quanto emocional entre um indivíduo criminalizado e outro não
criminalizado. Isso colabora para explicar o fato da sociedade saber das condições precárias nos presídios e ainda
assim, não se incomodar, colocando todo o seu ânimo punitivo para fora. “O sistema penal é um suporte fundamental
do processo de dominação, tanto em sua vertente ideológica como fática”[21]. Ademais, interessante observar que:

[...] a penitenciária é uma sociedade sui generis (dentro de outra sociedade), na qual foram alteradas,
substancialmente, as feições da comunidade livre. A característica mais marcante desta instituição é a tentativa de
criação e manutenção de grupamentos humanos submetidos a regimes de controle total. Logo, tudo concorre para
identificar o regime prisional como um regime totalitário. No interior deste sistema social anômalo, no qual
relações doentias de poder se (re) produzem, constata-se a absoluta incapacidade de garantia dos direitos, em
decorrência da inviabilização do direito à legalidade através de mecanismos de obstrução da jurisdição[22].

       É comum ouvir a opinião pública sustentar que o Estado mantém criminosos nos presídios enquanto os sistemas
de saúde e educação andam sucateados. O princípio do less eligibility sustenta que:

[...] as condições de vida no cárcere deveriam ser sempre menos favoráveis que as condições de vida das categorias
mais baixas dos trabalhadores livres e apesar de ter sido inventado há mais de duzentos anos, também está presente
e em pleno vigor[23].

       Ainda assim, não se pode olvidar que o preso deve usufruir de condições mínimas para o regular cumprimento da
pena, vez que conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, sendo obrigação das autoridades
responsáveis zelar pelo respeito da integridade tanto física quanto mental do apenado. Mesmo que não se considere os
presos como os principais destinatários do “serviço” público, cabe salientar que o Estado deve se comprometer a
seguir o que lhe foi incumbido, devendo gerir corretamente tanto o sistema prisional quanto escolas e hospitais. O
Novo Plano Nacional de Política Penitenciária, bem como o II Pacto Republicano de Estado podem, ao serem
implementados, contribuir para uma melhora não apenas para a realidade do preso mas dos diversos atores presentes
no contexto da Justiça e da sociedade como um todo.

3. As orientações do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária aos responsáveis pela concepção e
execução de ações relacionadas à administração da justiça criminal e as características das Políticas Públicas

       O Novo Plano Nacional de Política Penitenciária se consubstancia em um conjunto de orientações do Conselho
Nacional de Política Penitenciária – CNPCP – para os responsáveis pela concepção e execução de ações relacionadas
à prevenção da violência e da criminalidade, à administração da justiça criminal e à execução das penas e das medidas
de segurança. Procede-se à análise das orientações do CNPCP no Novo Plano Nacional de Política Penitenciária à luz
das características das Políticas Públicas, lembrando que:

[...] el sistema penal de uma sociedad determinada no constituye um fenômeno aislado sujeto solamente a sus
regulaciones normativas, sino que es parte integral de la totalidad del sistema social com el que comparte sus
aspiraciones y defectos[24].

       Além disso, é imperioso mencionar que existe, ainda, uma:
[...] sobrecarga de expectativas em relação às reais possibilidades, da enunciação constitucional dos direitos, em
detrimento das condicionantes – também constitucionais – ligadas ao processo político, às estruturas regionais do
poder, à permanência das condições de exercício das forças econômicas dominantes etc[25].

       Isso é um alerta para entender o Novo Plano como um arranjo institucional complexo que reúne elementos
políticos, econômicos, sociais, organizacionais, relativos à gestão pública. Ressaltando-se também que “as políticas
públicas não se confundem com direitos. Em regra, a Constituição contém direitos e não políticas públicas”[26].

       “A correta aplicação do comando constitucional se corporifica num conjunto de regras processuais, leis, decretos
e portarias, que dependem, numa via de mão dupla, de uma ligação viva com o sentido constitucional”[27]. Fato que
não pode ser olvidado é a data em que foi inserido no ordenamento jurídico pátrio, tanto o Código de Processo Penal
e a Constituição Federal. O primeiro consiste em um decreto-lei de 1941[28], enquanto que a Constituição é bem
mais recente, de 1988. Como ambos estão em vigor atualmente, devemos realizar uma interpretação e aplicação do
Código de Processo Penal voltada ao espírito constitucional.

A abordagem das políticas públicas instrumentaliza um outro modo de ação, mais adequado às demandas de
efetivação constitucional, visto que mais apto a combinar, em um único conjunto cognitivo, várias dimensões que
compõem o agir governamental. As políticas públicas são esquemas de aglutinação de conhecimentos e ações[29].

       Outra constatação curiosa no Novo Plano é a ausência de um caráter prospectivo (pré-legislado), uma vez que as
orientações se mostram extremamente paliativas, e até mesmo repetitivas com as previsões constitucionais. Tendo em
vista a força das determinações constitucionais, do que valeria repetir os direitos e garantias sem explicitar as etapas
das políticas públicas como formação da agenda, elaboração, formulação, implementação, execução,
acompanhamento e avaliação[30]? Ressalta-se que “[...] as políticas públicas são conformadas pelo direito, embora
não redutíveis a ele”[31].

       Portanto, caso se entenda as políticas públicas como a “racionalização técnica da ação do Poder Público para a
realização de objetivos determinados, com a obtenção de certos resultados”[32], não se pode considerar, apesar do
nome, o Novo Plano Nacional de Política Penitenciária como uma verdadeira política pública pois este não goza de
articulação suficiente para obter um resultado determinado e esperado, carecendo de etapas básicas, ficando assim
como mera “vontade bem intencionada” no papel.
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4. O II Pacto Republicano de Estado: os três poderes comprometidos com as reformas processuais e a
atualização de normas legais

       O II Pacto Republicano de Estado foi assinado no dia 13 de abril de 2009 pelos representantes dos três poderes,
firmando assim, uma colaboração efetiva para a realização de reformas processuais e atualização de normas legais
visando à proteção aos direitos humanos, a efetividade da prestação jurisdicional, o acesso universal à Justiça, bem
como o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito e das instituições do Sistema de Justiça. Esse documento
versa sobre diversas áreas do direito, no que tange a área penal, o documento abrange diversos assuntos como a
revisão da Lei de Execução Penal, da legislação relativa ao abuso de autoridade, da legislação relativa ao crime
organizado, disciplina o uso de algemas entre outras.

       O referido Pacto é embasado em três linhas básicas: proteção dos direitos humanos e fundamentais, agilidade e
efetividade da prestação jurisdicional e acesso universal à Justiça. Se “[...] pensar em política pública é buscar a
coordenação, seja na atuação dos Poderes Públicos, Executivo, Legislativo e Judiciário, seja entre os níveis
federativos, seja no interior do Governo, entre as várias pastas, e seja, ainda, considerando a interação entre
organismos da sociedade civil e o Estado”[33], o II Pacto Republicano de Estado por um sistema de justiça mais
acessível, ágil e efetivo parece estar no caminho certo para uma política pública efetiva. Corroborando a idéia de que
a união dos três poderes operacionaliza melhor uma política pública, acredita-se que “realizar a Constituição significa
tornar suas disposições juridicamente eficazes, tarefa que envolve as atividades normativa, administrativa e
judicial”[34].

       Nesse II Pacto, vislumbra-se importantes programas para a área penal. Um desses programas[35] é o Começar de
Novo, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça em dezembro de 2008 que se dedica a reinserção[36] social dos
egressos do sistema prisional.  

       O Decreto no 7.037 de 21 de dezembro de 2009 aprovou o Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH 3-
cujo quarto eixo orientador versa sobre “Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência”
desmembrando-se em sete diretrizes das vinte e cinco pertencentes ao Programa. A Diretriz dezesseis dedica-se à
“modernização da política de execução penal, priorizando a aplicação de penas e medidas alternativas à privação de
liberdade e melhoria do sistema penitenciário”[37]. O primeiro objetivo estratégico, dedicado à reestruturação do
sistema penitenciário apresenta duas ações programáticas, em especial, que vão ao encontro do II Pacto Republicano
de Estado como do Novo Plano Nacional de Política Penitenciária. A ação programática constante na alínea j
determina a ampliação das campanhas de sensibilização para a inclusão social de egressos do sistema prisional cujo
responsável é o Ministério da Justiça. Complementando essa ação, na alínea k é sugerido:

k) Estabelecer diretrizes na política penitenciária nacional que fortaleçam o processo de reintegração social dos
presos, internados e egressos, com sua efetiva inclusão nas políticas públicas sociais[38].

       O Ministério da Justiça, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Ministério da Saúde, o
Ministério da Educação e o Ministério dos Esportes são os responsáveis pela ação. Isso ressalta o caráter
interdisciplinar da medida, onde diversas esferas públicas devem se comprometer para o alcance da reintegração social
dos presos. A reintegração social, especialmente de presos, tanto internados como egresso é um grande desafio, não
apenas baseando o sucesso na iniciativa dos diversos ministérios, mas também carecendo do engajamento dos outros
Poderes e da sociedade, que de fato irá receber essas pessoas. É imperioso mencionar a importância, não apenas da
elaboração articulada de políticas públicas como também no que tange à sua realização ou efetivação.

       Entende-se que o II Pacto Republicano de Estado é compatível com a conceituação de política pública, sendo ora
definida como:

[...] um programa ou quadro de ação governamental, porque consiste num conjunto de medidas articuladas
(coordenadas), cujo escopo é dar impulso, isto é, movimentar a máquina do governo, no sentido de realizar algum
objetivo de ordem pública ou, na ótica dos juristas, concretizar um direito” [39].

       Dessa forma, o II Pacto Republicano de Estado se aproxima mais de uma política pública, ainda que não preveja
o acompanhamento de um determinado resultado do que o Novo Plano Nacional de Política Penitenciária.           

5. Considerações finais

       Entende-se que o conteúdo de determinada política “é resultado das diferentes pressões realizadas pelos grupos
de interesse envolvidos”[40], assim sendo, pode-se constatar certo desinteresse por parte dos agentes e até da
sociedade em garantir a efetivação de direitos para a população carcerária tendo em vista o preconceito e a “não
produtividade” desse grupo ao não representar votos, pelo fato de não “aquecerem” a economia e ainda despertarem
receio nos demais. Ademais:

[...] la política criminal es parte de las políticas de Estado, y, para que así sea, debe estar diseñada en un marco
ajeno a la competência electoral y demás circunstancias coyunturales[41].  

       As distribuições informais de poder podem acarretar falhas nas políticas. O próprio nome sugere políticas
públicas, visando o benefício de determinado grupo, quando os próprios responsáveis pela elaboração se beneficiam
ou articulam a política de forma a colher precipuamente benefícios para si, maculando o espírito da política pública
tornando-a um instrumento particular para retirar vantagens por meios ilegítimos. Cabe salientar que:

[...] as políticas criminais que produzem mais impacto na atualidade permanecem direcionadas ao controle social
do tipo penal. Elas estão representadas por questões que alternam basicamente a penalização e a despenalização.
Em contrapartida, as novas políticas de prevenção desviam-se da ilusão do primado da lei penal (embora existam
projetos no sentido de estabelecer uma ordem jurídica condizente com as novas perspectivas, mas que não ocupam
o lugar central das políticas, nem recaem exclusivamente sobre a esfera penal), procurando firmar a atenção sobre
estratégias políticas, sociais, culturais e econômicas que possibilitem responder às necessidades de segurança da
sociedade e que possam ser utilizadas no futuro[42].   

       Além desses desvios de finalidade, as falhas na eficiência alocativa e distributiva de recursos podem comprometer
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a gestão de uma política pública. No caso do FUNPEN, onde haviam recursos destinados à construção de
estabelecimentos prisionais e os estados deixaram de participar, fica claro um problema de falta de “atratividade”[43].
No Programa Nacional de Direitos Humanos, na parte de reestruturação do sistema penitenciário, a alínea d versa
sobre o repasse de recursos para os estabelecimentos prisionais.

d) Vincular o repasse de recursos federais para construção de estabelecimentos prisionais nos Estados e no Distrito
Federal ao atendimento das diretrizes arquitetônicas que contemplem a existência de alas específicas para presas
grávidas e requisitos de acessibilidade[44].

       Essa previsão não parece adequada, vez que ainda impõe condições para o uso do repasse dos recursos federais
para a construção dos estabelecimentos prisionais. O Programa Nacional de Direitos Humanos, nesta alínea, adotou
uma ação paliativa, vez que se constata a não utilização plena dos recursos.  

      Uma das hipóteses que pode explicar a resistência dos governantes em utilizar os recursos disponibilizados para a
construção de estabelecimentos prisionais nos seus municípios é a visão da sociedade que reforça o preconceito de ter
um investimento nessa área. O preconceito impede uma possível visão imparcial acerca de um estabelecimento
prisional que a semelhança de qualquer instituição, gera oportunidades de trabalho, não apenas na construção como
também na manutenção e funcionamento.

       Outro aspecto fundamental é reconhecer o caráter interdisciplinar das políticas públicas, fato que se perfaz em
um verdadeiro desafio ao compor os diversos conhecimentos em uma unidade articulada[45]. O II Pacto Republicano
de Estado mostra como os três poderes podem se comprometer para buscar o atingimento de determinadas metas.
Ademais, “uma política pública carrega, necessariamente, elementos estranhos às ferramentas conceituais jurídicas,
tais como os dados econômicos, históricos e sociais de determinada realidade que o Poder Público visa atingir por
meio do programa de ação”[46].

       Um dos problemas na elaboração de políticas públicas, em especial, na área criminal é o fato de se ter como base
um “universalismo ahistórico”[47], onde se esquece ou ignora particularidades e novas formas de lidar com o delito e
a sua repercussão na sociedade. A política pública deve refletir a imagem que a sociedade faz de si mesma, com uma
correspondência no tempo e no espaço.

       Sabendo-se do alto grau de complexidade que envolve a formulação e a elaboração de políticas públicas além dos
diversos interesses que permeiam qualquer política pública, infere-se que a população criminal não é considerada
produtivamente ativa, não é útil para a máquina do Estado numa visão capitalista, por não produzir riqueza e nem
fazê-la circular. Algo que poderia despertar o interesse dos governantes seria a capacidade de voto dos apenados, no
entanto, eles, atualmente, não gozam de tal prerrogativa. Assim como as pessoas criminalizadas,as políticas em prol
das mesmas também são esquecidas, resultando assim no:

[...] aumento da tensão social e da insatisfação com o sistema, de um lado por parte dos estigmatizados, mais e mais
alijados do processo produtivo e social, e, de outro, da camada média da população, iludida pelo fato de o Estado
não dar conta da violência. Ou seja, o Estado não adota as políticas sociais necessárias e ilude a camada média da
população com a utopia de que dará cabo da violência. A frustração com esse processo debilita o regime
democrático e o sistema capitalista, pois gera uma dilacerante insatisfação social[48].

       O  II Pacto Republicano de Estado ainda que não seja propriamente uma política pública, pode caminhar e
contribuir com avanços para o desenvolvimento de políticas criminal e penitenciária que realmente funcionem e
cheguem a apresentar um resultado positivo. O grande diferencial do mencionado Pacto é a participação dos três
poderes, executivo, legislativo e judiciário com um mesmo objetivo. Tal arranjo não foi identificado no Novo Plano
Nacional de Política Penitenciária, onde o CNPCP elaborou determinadas orientações sem envolver os outros atores
como Ministério Público, Judiciário e até mesmo o poder legislativo, além de não determinar que obrigatoriamente se
observem as orientações expostas.

       Ademais, é imperioso salientar que a inação do Estado, também é um tipo ou uma forma de ação. O Estado ao se
mostrar desinteressado e não cumpridor do que se comprometeu formalmente, está certamente atuando, mas atuando
de forma omissa ou simplesmente, prioriza outros compromissos.

A idéia de “progresso” em matéria político-criminal é enganosa, pouco coerente, e os parâmetros fundamentais
transformadores seguem guiados por razões circunstanciais, com recaídas constantes na inflação legislativa e no
aumento da pressão repressiva[49].

       A partir disso, cabe-se questionar se há a possibilidade de um alinhamento entre os aspectos políticos e a
conotação da lei no entendimento jurídico para que haja um comprometimento na efetivação das disposições
constitucionais e adoção de políticas públicas articuladas.
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PRÁTICAS ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO DE CONFLITOS COMO FOMENTO AO
EXERCÍCIO REGULAR DA CIDADANIA: A ABORDAGEM DOS INSTITUTOS DA MEDIAÇÃO

E DA JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO EXPRESSÃO DA JUSTIÇA SOCIAL E DO PACTO
ENTRE IGUAIS

ALTERNATIVES PRACTICES FOR THE TREATMENT OF CONFLICT AS A PROMOTION TO A
REGULAR EXERCISE OF CITIZENSHIP: THE APPROACH OF THE INSTITUTES OF MEDIATION

AND RESTORATIVE JUSTICE AS AN EXPRESSION OF SOCIAL JUSTICE AND THE
COEXISTENCE AS EQUALS

Charlise Paula Colet
Viviane Teixeira dotto coitinho

RESUMO
A sociedade atual é marcada pela proliferação do estado de beligerância entre os indivíduos e o exercício
punitivista/repressivista do poder estatal direcionado às camadas mais desprivilegiadas do tecido social,
negando-se o exercício regular de seus direitos enquanto cidadãos. Por isso, práticas alternativas de
tratamento de conflitos se revelam como manifestos de uma nova cultura cidadã, a qual é caracterizada pela
valorização do indivíduo enquanto ser humano e pelo pacto entre iguais, fomentando a cooperação, o
entendimento e a justiça social, por consequência. Tais práticas são instrumentos viabilizados a partir da
implementação de políticas públicas que envolvam o Estado, a sociedade e aqueles que nela vivem,
resgatando ações que visam a proteção e o respeito à dignidade humana. O modelo restaurativo restabelece
as relações sociais entre as partes envolvidas num conflito, resgatando os sentimentos/necessidades de cada
um, minimizando, portanto, os danos causados à vítima, ofensor, famílias e comunidades de apoio. Por sua
vez, a mediação caracteriza-se por restabelecer a comunicação entre as partes, sem que regras sejam
impostas, de forma que permita o reconhecimento recíproco e o tratamento pacífico do conflito. Assim, tais
alternativas criam espaços de acolhimento e promoção de direitos, bem como permitem a existência de um
sistema de valores e princípios fundado no diálogo, na participação direta e indireta dos envolvidos e no
estabelecimento de acordos, buscando, por conseguinte, a concretização e o exercício regular da cidadania
de cada um.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-Chave: Tratamento de Conflitos. Justiça Restaurativa. Mediação.
Cidadania. Justiça Social.

ABSTRACT
The contemporary society is marked by a proliferation of belligerency state among individuals and the
punitive/repressive exercise of state power directed to the most underprivileged social classes, refusing the
lawful exercise of their rights as citizens. Therefore, alternative ways of dealing with conflict are revealed as
manifestos for a new civic culture, which is characterized by valuing the individual as a human being and the
agreement among equals, fostering cooperation, understanding and social justice, as a result. Such practices
are tools to make possible the implementation of public policies involving the state, society and those who
live there, rescuing actions aimed at protecting and respecting human dignity. The restorative model
reproduces the social relations among parties of a conflict, to reclaim the feelings/needs of each, thus
minimizing the damage caused to the victim, offender, families and communities of support. On the other
side, the mediation is characterized by restoring communication among the parties, without imposing rules, in
order to allow the reciprocal recognition and treatment of the conflict. Thus, these alternatives create spaces
for reception and promotion of rights, as well as allow the existence of a system of values and principles
founded on dialogue, direct and indirect participation of the parties and the establishment of agreements,
seeking, therefore, the implementation and Regular exercise of citizenship of each.
KEYWORDS: Key-Words: Conflitcs Treatment. Restorative Justice. Mediation. Citizenhsip. Social Justice.

1 Aspectos Introdutórios
 

As relações sociais são marcadas por conflitos, pois os seres humanos estão sempre buscando por
interesses, expectativas e valores diferenciados que, muitas vezes não se harmonizam entre si. É justamente
essa individualidade que caracteriza o surgimento do conflito, que deve ser interpretado como fenômeno
inerente às relações humanas, e não como algo negativo. Entretanto, cabe ressaltar que embora o conflito
seja construtivo, deve ser tratado quando ultrapassa os limites da sociabilidade, de forma que a outra parte
não seja intitulada como adversária, infiel ou inimiga, o que pode levar a confrontos e violência, motivo pelo
qual se faz necessária a intervenção mediante mecanismos hábeis para o seu tratamento.

Pois assistimos, hodiernamente uma verdadeira falência do Estado ao responder às necessidades
básicas das populações, dessa forma, levando os indivíduos à procura de novas maneiras para solucionar
problemas. Sendo assim, a mediação, enquanto procedimento típico de Justiça Restaurativa, que se traduz
em processo colaborativo de natureza reintegradora, permitindo que o transgressor repare danos, por meio
de técnicas específicas que ajudam as partes a restabelecerem o processo de comunicação e a avaliarem suas
opções.

Verifica-se que as experiências da mediação e da Justiça Restaurativa foram desenvolvidas ao longo
do tempo, sem substituir os procedimentos tradicionais, as quais têm buscado contribuir para a organização e
o desenvolvimento da justiça social, agilizando o atendimento das partes. As práticas alternativas de
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tratamento de conflitos se revelam como forma da valorização do ser humano, como instrumentos para
tratamento de conflito sem violência, incentivando a paz e o restabelecimento das relações entre os
indivíduos.

O modelo restaurativo restabelece as relações sociais entre as partes envolvidas num conflito,
resgatando os sentimentos/necessidades de cada um, minimizando, portanto, os danos causados à vítima,
ofensor, famílias e comunidades de apoio, assim a justiça restaurativa garante a reparação do dano sofrido
pela vítima, mas também a recomposição da comunidade em que ambos estão inseridos.

Já a mediação é o modelo de resolução de conflitos, que deve ser dirigida por terceiros imparciais
(mediadores), objetiva-se principalmente a integração social de todos os envolvidos no problema. O
mediador, diferentemente do Juiz, não dá sentença; diferentemente do árbitro, não decide; diferentemente do
conciliador, não sugere soluções para o conflito. O mediador fica no meio, não está nem de um lado e nem de

outro. É um terceiro mesmo, quebrando o sistema binário do conflito jurídico tradicional. Assim, a mediação
manifesta-se como forma de autocomposição dos conflitos,

Cabe salientar que esses métodos alternativos de tratamento de conflitos estão cada vez mais
presentes no mundo globalizado, sendo considerados como um novo paradigma na resolução de conflitos, na
medida em que são mais econômicos, céleres, voluntários e preservam o poder das partes de decidirem qual
o melhor acordo, uma vez que nem sempre uma decisão baseada no direito é a mais justa e o que consta dos
autos nem sempre é o real interesse das partes envolvidas.

 
2 Os Conflitos e seus Tratamentos como forma de Transformação da Realidade Social
 

A construção do Estado e a multiplicação de formas pacificadoras de intervenção possibilitaram à
sociedade a vitória sobre a barbárie, eis que se extingue o direito à vingança e emerge um sistema
normativo.[1] No entanto, é inerente ao ser humano possuir desejos similares aos dos outros, vindo a gerar a
rivalidade e a disputa pelo domínio de um território, oportunidade em que nasce o conflito, sendo ele reflexo
da incapacidade do homem de compreender que há espaço para ele e os demais.[2] Por isso, afirma Vezzula
que “[...] o conflito consiste em querer assumir posições que entram em oposição aos desejos do outro, que
envolve uma luta pelo poder e que sua expressão pode ser explícita ou oculta atrás de uma posição ou
discurso encobridor”.[3]

Para Muller,
a humanidade do homem não se cumpre fora do conflito, mas sim para lá do conflito.
O conflito está na natureza dos homens, mas quando esta ainda não está
transformada pela marca do humano. O conflito é o primeiro, mas não deve ter a
última palavra. [...] o homem não deve estabelecer uma relação de hostilidade, onde
cada um é inimigo do outro, mas deve querer estabelecer com ele uma relação de
hospitalidade, onde cada um é hóspede do outro. É significativo que os termos
hostilidade e hospitalidade pertençam à mesma família etimológica: originalmente, as
palavras latinas hostes e hospes designam ambas o estrangeiro. Este, com efeito,
pode ser excluído como um inimigo ou acolhido como um hóspede.[4]

Julien Freund manifesta que o conflito

trata de romper a resistência do outro, pois consiste no confronto de duas vontades
quando uma busca dominar a outra com a expectativa de lhe impor a sua solução.
Essa tentativa de dominação pode se concretizar através da violência direta ou
indireta, através da ameaça física ou psicológica. No final, o desenlace pode nascer
do reconhecimento da vitória de um sobre a derrota do outro. Assim, o conflito é
uma maneira de ter razão independentemente dos argumentos racionais (ou
razoáveis) [...]. Então, percebe-se que não se reduz a uma simples confrontação de
vontades, idéias ou interesses. É um procedimento contencioso no qual os
antagonistas se tratam como adversários ou inimigos. [grifou-se][5]

            Percebe-se, neste contexto, que o indivíduo não pode fugir da situação de conflito sem que venha a
renunciar aos seus próprios direitos. Por isso, ao aceitar o conflito, permite que seja reconhecido pelos
demais, destacando-se que o conflito pode ser construtivo à medida que estabelece um contrato entre as
partes, satisfazendo os respectivos direitos e promovendo a construção de relações de eqüidade e justiça
entre pessoas de uma mesma comunidade e entre comunidades distintas.[6]
            Compreende-se, neste diapasão, que o conflito é um meio de manutenção da coesão do grupo no
qual ele explode, sendo as situações conflituosas reveladoras de intensa interação, a qual une os indivíduos
com mais freqüência que a ordem social, sem traços de conflitualidade.[7] Em adição, afirma-se que o
conflito é inevitável e salutar aos indivíduos enquanto estes encontrem meios autônomos de manejá-los, e o
considerem como um fato, positivo ou negativo, conforme os valores inseridos no contexto social
analisado.[8]
            Entretanto, salienta-se que embora o conflito seja construtivo, o mesmo deve ser tratado quando
ultrapassa os limites da sociabilidade (inimigo/não inimigo; pessoa/não pessoa), assumindo uma postura
vingativa ou de prejuízo à outra parte, motivo pelo qual faz-se necessária a intervenção mediante
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mecanismos hábeis para o seu tratamento.[9]
Algum, tempo atrás, no jardim da casa de um amigo, meu filho de cinco anos e seu
colega disputavam a posse de uma mangueira. Um queria usá-la antes do outro para
aguar as flores. Cada um tentava arrancá-la do outro para si e ambos estavam
chorando. Os dois estavam muito frustrados e nem um nem outro era capaz de usar a
mangueira para regar as flores como desejavam. Depois de chegarem a um impasse
nesse cabo-de-guerra, eles começaram a socar e a xingar um ao outro. A evolução
do conflito para a violência física provocou a intervenção de uma poderosa terceira
parte (um adulto), que propôs um jogo para determinar quem iria usar a mangueira
antes do outro. Os meninos, um tanto quanto assustados pela violência da disputa,
ficaram aliviados em concordar com a sugestão. Eles rapidamente ficaram envolvidos
em tentar achar um pequeno objeto que eu tinha escondido e obedientemente
seguiram a regra de que o vencedor seria o primeiro a usar a mangueira por dois
minutos. Logo eles se desinteressaram pela mangueira d'água e começaram a colher
amoras silvestres, as- quais atiravam provocativamente em um menino de dez anos
de idade que respondia aos inúteis ataques com uma tolerância impressionante.[10]

Ou seja, embora o homem pareça estar sempre lutando contra situações de angústia, de forma a se
manter em equilíbrio, é de sua natureza a contradição entre o desejo sobre determinada coisa e fazer o
oposto disto que deseja. Desta forma, afirma Muller que a paz não deve significar a ausência de conflitos,
mas o domínio, a gestão e o tratamento dos mesmos mediante meios diversos da violência destruidora e
mortífera. “A acção política também deve procurar a resolução (do latim resolutio, acção de desatar) não-
violenta dos conflitos”.[11]

Destarte, a identificação de alternativas para satisfazer as necessidades humanas mínimas constitui-se
em um instrumento de tratamento de conflito sem violência, incentivando a paz e o restabelecimento das
relações entre os indivíduos de forma a interromper as cadeias de reverberação de violência.

 
Só a acção não-violenta pode desatar o nó górdio de um conflito e permitir assim a
sua resolução. Cortar o nó em vez de levar tempo a desatá-lo é dar provas de
impaciência.  A violência é precipitação e um excesso de velocidade da acção. Ela
violenta o tempo que é necessário para o crescimento e maturação de todas as coisas.
Não que o tempo aja por si mesmo, mas concede à acção o tempo de que ela
necessita para se tornar eficaz. Assim, a virtude da paciência encontra-se no cerne da
exigência de não-violência. [...] A paciência tem a força da perseverança.[12]

Vislumbra-se, assim, que novas formas de participação social incitam uma relação de co-
responsabilidade entre Estado e a sociedade, as quais possibilitam um espaço de participação social
consciente e mobilizado. Por isso, é necessário humanizar o sistema penal brasileiro, com o esquecimento de
preconceitos de índole social, a fim de se modificar o foco para as desigualdades sociais, razão principal da
maioria dos crimes.

3 A Abordagem da Mediação como instrumento de efetivação de direitos

            As alterações ocorridas no âmbito da sociedade a partir da segunda metade do século passado,
principalmente no campo social e na conjuntura econômica, exigem uma modificação da interpretação do
escopo a que serve o processo, acentuando ainda mais seu caráter de instrumentalidade, através dos quais os
direitos e garantias do cidadão, constitucionalmente previstos na Carta Magna, sejam garantidos. Tais
modificações, assim como no direito, são dinâmicas e exigem um aprimoramento na forma de efetivação dos
direitos, no próprio direito material e na interpretação do ordenamento jurídico como um todo, sob pena de
ineficiência do aparelhamento judiciário e do Estado.
            Para a busca, então, da maior correspondência possível da aplicação do acesso à justiça, surgem
institutos como a mediação e a conciliação para ao lado das formas tradicionais de resolver os litígios
desafogar o Judiciário e proporcionar realmente um acesso à jurisdição de forma paritária.
            A utilização da mediação como meio alternativo no tratamento de conflitos oferece um resultado
rápido e de baixo custo, bem como propicia a maior participação dos cidadãos na solução de seus
verdadeiros conflitos.  [13] Assim, esse processo se revela a partir da informalidade e confidencialidade,
oportunidade em que são construídos acordos, mutuamente aceitos, pelos próprios participantes, permitindo,
por conseguinte, o estabelecimento de um relacionamento construtivo, sem enfrentamentos e sem a
reverberação das cadeias violentas e vingativas pelo mau tratamento do conflito.[14]
            Nesta senda, “as partes do conflito precisam resolver questões complexas instauradas muito além do
aspecto unicamente legal”.[15] A mediação é o instrumento que possibilita a comunicação entre as partes,
baseada no bom senso, e não na vingança pessoal.
            Desta forma, verifica-se que o objetivo da mediação é facilitar a realização de acordos duráveis, os
quais protejam os processos de crescimento e individualização de cada um.[16] Isto é, o “importante não é
suprimir os conflitos a qualquer custo porque esses só têm conseqüências daninhas e perigosas. Melhor é se
encontrar a forma de criar condições que alimentem uma confrontação construtiva e vivificante deles” [17]
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            Nesta ótica, pode-se definir a mediação

como a interferência em uma negociação ou em um conflito de uma terceira parte
aceitável, tendo um poder de decisão limitado ou não-autoritário, e que ajuda as partes
envolvidas a chegarem voluntariamente a um acordo, mutuamente aceitável com relação
às questões em disputa. Além de lidar com questões fundamentais, a mediação pode
também estabelecer ou fortalecer relacionamentos de confiança e respeito entre as partes
ou encerrar relacionamentos de uma maneira que minimize os custos e os danos
psicológicos. [18]

            Refletem essas técnicas novos procedimentos, adotados a partir dos modelos já existentes, mas
sempre buscando superá-los, facilitando o acesso dos cidadãos à justiça. Dessa forma, a mediação
desempenha um papel importante enquanto procedimento capaz de responder eficazmente aos conflitos
emergentes nos mais diversos seguimentos socioeconômicos. A implantação de centros de mediação em
comunidades de baixa renda pode ser um excelente meio para se promover e ampliar o acesso à justiça.
Trata-se de uma forma eficaz que viabiliza o acesso a soluções rápidas e criativas, sendo, portanto, um
elemento essencial para a concretização do Estado Democrático de Direito.
            Para que a garantia de acesso pleno e irrestrito de todos à tutela jurisdicional se cumpra, o
provimento judicial terá de proporcionar ao titular do direito lesado ou ameaçado um resultado prático
equivalente àquele que se obteria pelo cumprimento voluntário e oportuno da prestação assegurada pelo
direito material.
            Não há dúvida de que a idéia de processo prende-se à noção de tempo: "resolve-se numa sucessão de
determinações temporais, a permitir harmônica disposição dos fatos no âmbito do procedimento, regulando
dessa forma o proceder rítmico do fenômeno". [19]
            No processo, tal noção é de particular importância. Para ser justo, o processo há de ser efetivo; para
ser efetivo, há de corresponder à real necessidade do jurisdicionado, conferindo-lhe num prazo razoável o
proveito do bem da vida disputado. "11 valore, che il tempo ha nel processo, é immenso e, in gran parte,
sconociuto. Non sarebbe azzardato paragonare il tempo a un nemico, contro il quale il giudice lotie senza
posa", disse Francesco Carnelutti. [20]
            Como a duração temporal do processo, em atenção à garantia de que "ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal" (CF, art. 5°, inc. L1V), pode redundar em danos
graves para a relação jurídica material discutida entre os litigantes, conclui-se que é possível o conflito entre
duas garantias fundamentais: a do devido processo legal e do acesso à justiça. É nesse conflito que se impõe
a mediação como tutela jurisdicional, como forma mais adequada hodiernamente para resolução do litígio ao
tempo necessário.
            Nessa senda, dizem José Luis Bolzan de Morais e Fabiana Marion Spengler:

 
[...] os resultados atingidos pela reforma do Judiciário, mesmo que significativos, não
evitarão o necessário empreendimento de novos esforços na busca por outras estratégias
de tratamento de conflitos, cuja base consensuada possibilite à sociedade retomar a
autonomia perdida, conquistando a possibilidade de encontrar respostas para suas
demandas. [21]
 

            Assim, a Mediação manifesta uma forma de autocomposição dos conflitos, com o auxílio de um
terceiro imparcial, que nada decide, mas apenas auxilia as partes na busca de uma solução. O mediador,
diferentemente do Juiz, não dá sentença; diferentemente do árbitro, não decide; diferentemente do
conciliador, não sugere soluções para o conflito. O mediador fica no meio, não está nem de um lado e nem
de outro, não adere a nenhuma das partes. É um terceiro mesmo, uma terceira parte, quebrando o sistema
binário do conflito jurídico tradicional. Busca livremente soluções, que podem mesmo não estar delimitadas
pelo conflito, que podem ser criadas pelas partes, a partir de suas diferenças. Não é apenas o lado objetivo
do conflito que é analisado na mediação, mas também, e, sobretudo, o lado subjetivo. Essa é uma das bases
da Mediação trabalhar a subjetividade do conflito, o lado oculto que todo conflito apresenta, o não verbal, o
que se esconde no conteúdo latente do conflito, que, frequentemente, é diferente do conteúdo manifesto do
conflito. A Mediação procura ir além das aparências explícitas, investigando os pressupostos implícitos do
conflito.
 

Com o auxílio do mediador, os envolvidos buscarão compreender as fraquezas e
fortalezas de seu problema, a fim de tratar o conflito de forma satisfatório. Na mediação,
por constituir um mecanismo consensual, as partes apropriam-se do poder de gerir seus
conflitos, diferentemente da Jurisdição estatal na qual este poder é delegado aos
profissionais do direito, com preponderância àqueles investidos das funções
jurisdicionais. [22]
 

            O sistema de Mediação é aberto a qualquer aspecto que possa estar causando o conflito. O lado
emocional e sensorial é extremamente importante na Mediação.
            Nessa senda, diz Luis Alberto Warat:

 
Não é possível abordar um processo de mediação por meio de conceitos
empíricos, empregando a linguagem da racionalidade lógica. Os conflitos reais,
profundos, vitais, encontram-se no coração, no interior das pessoas. Por isto é preciso
procurar acordos interiorizados. [23]
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            Na Mediação, é essencial a percepção do conflito como um todo, para que as partes sintam e

respeitem suas diferenças. O sistema jurídico positivo procura mais estabelecer a uniformidade, eliminar os

desvios, penalizar os culpados, obter a normalidade comportamental. A Mediação trabalha, também, com o

potencial transformador dos desvios para integrá-los na formulação de uma nova solução. A Mediação

encara o poder emancipatório, que existe em todo sistema jurídico, como fator mais importante do que o

poder normativo. Uma sociedade para ser justa precisa, sem dúvida, de um mínimo de leis, porém precisa da

indispensável internalização subjetiva dos valores éticos e morais. Sendo citada a mediação como exemplo

de ética, pois é um modelo que está em moda e que procura satisfazer os anseios da sociedade moderna.

            Esse método alternativo de resolução de conflito está cada vez mais presente no mundo globalizado,

sendo considerado, como um novo paradigma na resolução de conflitos, na medida em que é confidencial,

mais econômico, célere, voluntário e preserva o poder das partes de decidirem qual o melhor acordo, uma

vez que nem sempre uma decisão baseada no direito é a mais justa e o que consta dos autos, nem sempre é o

real interesse das partes envolvidas.

            A mediação é um processo extrajudicial de resolução de conflitos, no qual o mediador dá assistência

às pessoas em conflito, com a finalidade de que possam manter uma comunicação produtiva à procura de um

acordo satisfatório. Permite que as partes encontrem uma saída original para seus conflitos; que trabalhem

por si próprias na resolução do litígio; que sejam autoras e não meras expectadoras da decisão a ser tomada.

            Dizem José Luis Bolzan de Morais e Fabiana Marion Spengler:

 
É fundamental que o mediador, o responsável pelo bom andamento do processo, seja
hábil a fim de se comunicar muito bem, sendo capaz de exprimir seus pensamentos de
forma simples e clara, porém apurada, e de receber os pensamentos provenientes das
partes sabendo interpretá-los de acordo com a intenção de quem os exprimiu. Afinal, é
com as informações que recebe das mesmas que o mediador poderá trabalhar a fim de
trazer à tona as possíveis estratégias de tratamento de conflito. [24]
 

               Então é necessário que o mediador compreenda as partes para que possa solucionar o conflito de
maneira satisfatória, pois o mediador trabalha em função do procedimento. Neste caso o tratamento do
conflito é realizado de forma consensual. Todavia, além disso, é necessário que o mediador realize sua
própria tarefa de interpretação, com a hierarquização axiológica das normas-princípios, a fim de oferecer a
mais adequada solução às partes envolvidas no conflito.
            Ora, o estabelecimento da unidade e da coerência lógica do sistema normativo são feitos por
interpretação. É necessária a intervenção criativa do aplicador do Direito para concretizar o comando da
norma: a norma não tem vontade própria nem satisfaz seu fetiche positivo a não ser pela atividade do
intérprete.
            A constatação é muito bem feita por Luis Recaséns Siches, para quem

 
el estudio sobre la interpretación del Derecho es un tema esencial, lo mismo en la teoría
que en la práctica del Derecho. Tanto que, sin interpretación, no hay en absoluto ninguna
posibilidad de que exista de hecho ni funcione en la práctica ningún orden jurídico.[25]

 
            E prossegue:

 
Respecto dei primer punto, de la perentoria necesidad de interpretaci6n, n6tese que sin
interpretación no hay posibilidad alguna ni de observancia ni de funcionamento de ningún
orden jurídico. No puede existir ningún orden jurídico sin función interpretativa, porque
las normas están destinadas a  ser cumplidas y, en su caso, impuestas por los 6rganos
jurisdiccionales y ejecutivos. Ahora bien, las normas generales - constitución, leyes,
reglamentos - hablan dei único modo que pueden hablar: en términos relativamente
generales y abstractos. En cambio, la vida humana, las realidades sociales, en las cuales
las leyes deben cumplirse y, en su caso ser impuestas, son siempre particulares y
concretas. Por consiguiente, para cumplir o  para imponer una ley o  un reglamento es
ineludiblemente necesario convertir la regia general en una norma individual, transformar
los términos abstractos y genéricos en preceptos concretos y singulares. Yesto es
precisamente lo que se llama interpretación dei Derecho" [26]

 
            A tarefa interpretativa cumpre, pois - e antes de tudo -, ao mediador, a fim de estabelecer os limites
da tensão entre os participantes da mediação. Entretanto, tal atividade só pode ser feita adequadamente pelo
mediador a partir de sua prévia compreensão em relação, não só ao objeto (norma a ser concretizada), mas
também à própria forma de interpretação dele [27], o que se torna mais grave quando se trata da relação
mediada com a Constituição. É que em tal circunstância cuida-se de buscar o fundamento máximo dentro do
sistema, o que pressupõe a escolha da solução mais razoável na adequação da norma ao problema concreto.
           A adequação feita pelo intérprete (que aqui é, em última análise, o mediador por inarredável
autorização estabelecida na própria Constituição) [28] ainda quando criativa, não pode ser arbitrária.
Permeada por fundamentação cognoscível pelo destinatário dessa atividade, o que lhe permite aferir os
valores sobrelevados na concretização da norma constitucional, deve observar ainda e mais uma vez os
princípios ínsitos à idéia de Constituição, sob pena de aporia do sistema.
           Norberto Bobbio realça de modo considerável a importância dos princípios para a completude do
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sistema:
 

Os princípios gerais são apenas, a meu ver, normas fundamentais ou generalíssimas do
sistema, as normas mais gerais. A palavra princípios leva a engano, tanto que é velha
questão entre os juristas se os princípios gerais são normais. Para mim não há dúvida: os
princípios gerais são normas como todas as outras. E esta é também a tese sustentado por
CRISAFULLI. Para sustentar que os princípios gerais são normas, os argumentos são
dois, e ambos válidos: antes de mais nada, se são normas aquelas das quais os princípios
gerais são extraídos, através de um procedimento de generalização sucessiva, não se vê
por que não devam ser normas também eles: se abstraio da espécie animal obtenho
sempre animais, e não flores ou estrelas. Em segundo lugar, a função para qual são
extraídos e empregados é a mesma cumprida por todas as normas, isto é, a função de
regular um caso. E com que finalidade são extraídos em caso de lacuna? Para regular um
comportamento não-regulamentado: mas então servem ao mesmo escopo a que serem as
normas expressas. E por que não deveriam ser normas? [29]

 
            Os princípios são básicos ao sistema porque se trata de guias ao intérprete até para a solução de
antinomias, [30] daí a necessidade de o mediador, antes e durante o desempenho de suas tarefas, dar-lhes
como uma unidade valorativa. Afinal, o sistema jurídico deve abrigar valores homogêneos e compatíveis
entre si, não significando, porém, que deva ser considerado como um monopólio de valores agregados em
torno de formulações literais que expressam comandos, positivados nas normas jurídicas. Não há unidade de
valores na sociedade de modo a irradiar uma única tendência valorativa. O que deve ser preservada é a
unidade do todo em si [31] reforçando a tarefa do intérprete para a solução das antinomias.[32]
            Outro ponto importante é a preservação da coerência teleológica do sistema. Como todas as normas
têm caráter instrumental na busca de determinado fim político ou filosófico, é de esperar-se que as normas
jurídicas de um dado sistema guardem alguma relação com esse fim.
            O Direito é dinâmico e seus valores recebem nova dimensão e nova elaboração com o passar do
tempo, ainda que a literalidade permaneça intacta. A unidade valorativa do sistema é garantida sob dois
aspectos: estático e dinâmico. No primeiro, através da racionalização do texto legislativo, e no segundo -
que nos interessa aqui -, através da mediação.
            Por tudo isso, diz-se que os princípios realizam três funções: a) informadora; b) normativa; c)
interpretadora. A primeira atua no nível legislativo, servindo de fundamento para o ordenamento jurídico. A
função normativa é meio de integração do Direito, ou seja, supre suas lacunas. Por último, a função
interpretadora, que baliza a interpretação daquele que vai aplicá-lo ao caso concreto. Podem entrar em
colisão entre si, não significando que venham a perder o seu lugar no ordenamento jurídico. [33]
            Justamente por isso, no caso concreto deverá ser feita a hierarquização em busca da solução mais
razoável, com a intervenção do mediador (cada vez mais decisiva, em virtude da complexidade do mundo
pós-moderno). Daí, avulta de importância o conhecimento prévio do mediador acerca dos princípios
aplicáveis ao caso, sem ranço de exclusividade, podendo mais de um princípio atuar na mesma relação
jurídica. [34] Isso se relaciona também à característica dinâmica do Direito, a possibilitar que o mesmo fato
jurídico possa ser analisado e resolvido segundo diferentes perspectivas. Assim, fica garantido certo
abrandamento na interpretação, libertando o intérprete-mediador da simples aplicação da lei através de
silogismo lógico-formal.
            A intervenção do mediador, informada às partes, encontra no diálogo o locus para constante
correção e adequação das condutas, implicando instrumento próprio e adequado de acesso à Justiça, tomada
aqui, não no sentido reduzido de Poder Judiciário, mas no sentido amplo de acesso a uma ordem jurídica
justa, de que a pacificação social com a solução de conflitos representa a mais lídima expressão.
 
4 A Justiça Penal Restaurativa como meio de pacificação social
 
            As práticas restaurativas surgiram nas últimas décadas na Nova Zelândia, Austrália e Canadá como
uma forma de abordagem interdisciplinar da prática delituosa. Assim, foram delineadas sob o fundamento de
acompanhar as evoluções do Direito, bem como de conter a expansão do direito penal no viés repressivista.
            Ocorre que o sistema penal contemporâneo opõe-se ao modelo de direito negociado e direito
imposto, eis que

suas normas vêm gradativamente perdendo a capacidade de ordenar, moldar e
conformar a sociedade. E seus mecanismos processuais também já não conseguem
exercer de maneira eficaz seu papel de absorver tensões, dirimir conflitos, administrar
disputas e neutralizar a violência.[35]

            Nesta ótica, não devem ser os mecanismos restaurativos interpretados como novos métodos de
resolução de conflitos, ao contrário, consistem em um novo paradigma de justiça penal que muda o foco do
pensar e agir com relação ao crime em si.

Assim, foca-se nas necessidades que as pessoas e comunidades afetadas pela criminalidade têm em
face do delito, propondo-se, portanto, um processo colaborativo, solidário e inclusivo, fundamentado na
responsabilidade e na restauração dos traumas e lesões produzidas pelo crime, e não simplesmente na
punição.
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A Justiça Restaurativa transforma o paradigma da intervenção penal, uma vez que
não está apenas preocupada com a determinação de uma resposta adequada ao
comportamento criminal, mas também com a reparação, seja ela material ou
simbólica, dos danos causados pelo crime. Encoraja vítima e ofensor a resolverem o
conflito por intermédio da discussão e da negociação, reservando para os agentes
públicos o papel de facilitadores, dotados de um só instrumento de intervenção: a
linguagem, o que os coloca no mesmo nível de poder das partes (uma vez que, aqui,
o poder limita-se à comunicação). Mais do que a reparação material, pode reparar as
relações e a confiança afetadas pelo crime.[36]

            A existência do conflito demanda por respostas punitivas, reparatórias, conciliatórias e terapêuticas,
sendo a aplicação dos mecanismos restaurativos uma forma de corrigir as conseqüências do delito, reparando
o dano ao máximo, bem como as relações das partes afetadas pela prática ilícita.

       Esta nova proposta de abordagem à justiça penal opta por reparar os danos causados às pessoas e
relacionamentos ao invés de mera punição ao transgressor, pois a punição aplicada de forma isolada não
considera os danos emocionais e sociais, fundamentais para reduzir o impacto do crime sobre os envolvidos.
Ou seja, a Justiça Restaurativa preenche as necessidades emocionais e de relacionamento, necessárias para a
manutenção de uma sociedade civil saudável.[37]

       Nesta ótica, como bem refere Sócrates, a Justiça Restaurativa proporciona um espaço para fala, para
a expressão de sentimento e emoções vivenciadas, as quais serão utilizadas para a construção de um acordo
restaurativo, contemplando, a seu turno, a restauração das relações sociais e dos danos causados.[38]

A idéia de fundo da adoção de um modelo restaurativo é que ele baseia-se num
procedimento de consenso, em que as partes, como sujeito centrais, participam
coletiva e ativamente na construção de soluções para a cura das feridas, dos traumas
e perdas causadas pelo delito. [...] se trata de um processo estritamente voluntário,
relativamente informal, a ter lugar preferencialmente em espaços comunitários, sem
o peso e o ritual solene da arquitetura do cenário judiciário, intervindo um ou mais
mediadores ou facilitadores, e podendo ser utilizadas técnicas de mediação,
conciliação e transação para se alcançar o resultado restaurativo, ou seja, um acordo
objetivando suprir as necessidades individuais e coletivas das partes e se lograr a
reintegração social da vítima e do infrator. [39]

            A prática delituosa viola não somente as relações entre infrator e vítima, como as relações existentes
com a comunidade de apoio de ambas as partes, motivo pelo qual se afirma que compete à Justiça a
identificação das necessidades e obrigações oriundas da violação e do trauma causado. Por isso, a Justiça
Restaurativa oportuniza e encoraja as pessoas ao diálogo e ao consenso, de forma que avaliem suas
capacidades de reconhecer suas responsabilidades e as necessidades a serem supridas pela prática do crime,
resultando em um processo terapêutico individual e socialmente.[40]

       No entanto, é necessário repisar que os mecanismos restaurativos não refletem a
desjudicialização nem privatização da justiça criminal, mas de democracia
participativa no processo judicial, que teria, na justiça restaurativa, um complemento
– uma ferramenta disponível para certos casos segundo critérios definidos em lei, em
que as partes passariam ao centro do processo, deixando de ser meros espectadores
mudos, com a função de meios de prova, para apropriar-se de um conflito que lhes
pertence, quando quiserem e for possível esse caminho. [41]

Assim, os mecanismos da Justiça Restaurativa não buscam somente a redução da criminalidade,
mas atenuar os reflexos do crime sobre toda a comunidade afetada.

       Como bem refere Laurrari[42],

 
la justicia restauradora representa um nuevo intento de dar respuesta al delito, pero
sería iluso esperar de ésta grandes logros si no es dotada de una autonomía y
recursos sociales que puedan alterar las razones profundas que muchos actos
delictivos reflejan.
 

            Neste sentido, consoante expressa Sócrates[43], é necessário que exista uma considerável
disponibilidade psíquica e emocional das partes que são reconduzidas ao fato ocorrido, às emoções e
vivências desencadeadas.
            Inobstante ao exposto, refere a autora em estudo que

 
a Justiça Restaurativa possibilita exatamente este espaço para fala, para expressão dos
sentimentos e emoções vivenciados que serão utilizados na construção de um acordo
restaurativo que contemple a restauração das relações sociais e dos danos causados.

            Por isso, sugere Zehr[44] uma mudança de foco ao analisar-se o delito, pois, consoante seu
entendimento, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right.
Justice involves the victim, the offender and the community in a search for solutions which promote repair,
reconciliation and reassurance".    

A justiça restaurativa fomenta o potencial de transformação positiva do agressor e a
responsabilização por meio da compreensão das razões, seus atos e as
conseqüências. Assim, a imposição da pena deixa de ser vista como compensação do

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3201



dano [...] dessa forma a justiça restaurativa passa pela capacidade de o agressor
entender o ocorrido, de se conscientizar dos danos e assumir a responsabilidade pela
sua conduta. Nesses termos, não é só garantido a reparação do dano sofrido pela
vítima, mas também a recomposição da comunidade em que ambos estão
inseridos.[45]

            Vislumbra-se, portanto, que as práticas restaurativas evitam a estigmatização do ofensor de forma a
promover a responsabilização consciente pelo seu ato, bem como possibilitam a recuperação dos sentimentos
da vítima, reintegrando-a a comunidade de modo fortalecido, a qual, por sua vez, percebe seu potencial
criativo e participativo na restauração social, agindo como suporte à vítima e ao ofensor.[46]
            Destarte, a Justiça Restaurativa é considerada uma teoria de justiça que busca enfatizar a reparação
do dano causado ou revelado a partir do comportamento criminal, sendo a mesma perfectibilizada por meio
do processo cooperativo, o qual inclui todas as partes do processo, em todas as etapas de composição, quais
sejam: a) identificação e reparação do dano; b) envolvimento de todas as partes do processo; c)
transformação do relacionamento tradicional entre comunidade e seu respectivo governo no tocante à
resposta à criminalidade.
            Entende-se, ainda, que uma justiça que tenha como objetivo a satisfação e o sobejamento, deve
começar por identificar e tentar satisfazer as necessidades humanas[47]. Ou seja, requer-se que sejam
sanadas as necessidades de todos que foram violados pelo delito.
            Ao ignorarem-se os gritos de angústia do crime, oportuniza-se que as partes envolvidas venham a
projetar estigmas selecionadores no meio em que estão inseridas justamente como forma de vingança pelo
mal sofrido.
            Como bem assevera Zehr[48], ao parafrasear Morton MacCallum-Paterson, não há palavras mais
expressivas do que reclamar sangue ao falar de dor, do pesar e do ódio daqueles que as vítimas dos delitos
deixaram para trás.
            Neste sentido, compreende-se que a restituição além de representar a recuperação de perdas, ela tem
importância simbólica, uma vez que possibilita o reconhecimento do erro e uma declaração de
responsabilidade[49]. Por isso, continua o autor, “a correção do mal é, em si, uma forma de expiação que
poderá promover a cura mais eficazmente do que a retribuição”.
            Importa destacar que as vítimas têm a necessidade de segurança, reparação, justificação e
empoderamento, como também a comunidade requer que algum tipo de ação simbólica seja perpetrada a fim
de estejam presentes a denúncia da ofensa, vindicação, restauração da confiança e reparação[50].
            Ao adotar-se a humilhação e sofrimento como expoentes da justiça, em detrimento do amor e da
compreensão, a sociedade está se orientando a partir do senso comum punitivo, de forma a promover o
etiquetamento social como resposta aos danos sofridos pela prática de um crime e não sanados pela atuação
da justiça.
            Conclui-se, portanto, que a Justiça Restaurativa torna possível sopesar os valores fundamentais que
condicionam as atuais práticas de Justiça, em especial, a violência e a criminalidade. Ou seja, requer o
trabalho conjunto para reintegrar aquele que sofreu o dano; maior oportunidade de participação integral
daqueles com envolvimento direto ou afetado pelo crime, desde que queiram; o papel do governo é preservar
somente a ordem pública, assim como o papel da comunidade é construir e manter a paz.
5 Considerações Finais

            É notório que no processo judicial tradicional, as partes principais atingidas pela prática do crime,
quais sejam, vítima e ofensor, não são consideradas enquanto seres humanos durante a persecução penal,
pois a vítima é afastada do processo, ao ofensor é direcionada a pena aos olhos da sociedade e a comunidade
clama por justiça/vingança.
            Desta forma, verifica-se que o conflito, seja na esfera penal ou na cível, danifica as relações entre as
partes atingidas pelo mesmo de forma irreparável nos âmbitos psicológico, social, econômico e físico.
Somente com práticas alternativas para tratar tais conflitos é que se estará promovendo a cidadania de cada
parte, bem como a inclusão destes.
            Importa destacar que os modelos de mediação e justiça restaurativa não visam a despenalização / não
responsabilidade dos indivíduos, ao contrário, enxergam o indivíduo como principal vítima do crime, e não o
Estado, razão pela qual a vítima, a comunidade e o ofensor têm a oportunidade de participarem ativamente
no tratamento do conflito, responsabilizando-se cada um pela sua ação, de forma que exista a compreensão
do dano causado e reparação do mesmo.
            O instituto da mediação caracteriza-se por resgatar a fala como meio de exposição dos interesses
ocultos, bem como para restabelecer o diálogo e promover o respeito ao outro e a sua diferença.
            Por sua vez, a Justiça Restaurativa revela-se como uma nova abordagem ao crime, pois ao invés de
concentrar-se na punição do ofensor, busca reparar o dano e restaurar as relações danificadas pela prática
delituosa, oferecendo uma oportunidade de cura às lesões psicológicas, sociais e patrimoniais que o crime
desencadeou.
            Diante da ineficácia do Estado em garantir o pleno acesso aos direitos fundamentais de cada parte
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envolvida em um conflito, tem-se que a implementação de um processo embasado nos princípios da justiça
restaurativa e da mediação permite que falhas existentes no sistema atual sejam sanadas. Assim, a mediação e
a justiça restaurativa enfatizam a necessidade daqueles diretamente afetados pelo conflito de terem
oportunidades de se envolver mais diretamente com o processo de compreensão do impacto causado pelo
mesmo e na recuperação do relacionamento afetado.
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SAÚDE, MEIO AMBIENTE E CULTURA: ESTUDO COMPARADO DOS ATUAIS SISTEMAS E
A EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS ATRAVÉS DO SISTEMA

NACIONAL DE CULTURA

HEALTH, ENVIRONMENT AND CULTURE: COMPARATIVE STUDY OF NOWADAY SYSTEMS
AND EFECTIVE PUBLIC CULTURAL POLICIES THROUGH SYSTEM OF NATIONAL CULTURE

anarda pinheiro araujo
Natália Luiza Alves Martins

RESUMO
A PEC nº416/2005 visa instituir um Sistema Nacional de Cultural, com fins de universalização e
fortalecimento da cultura no Estado brasileiro. Tendo por base sistemas já existentes no Brasil buscar-se-á
estudar o pretendido Sistema Nacional de Cultura e sua compatibilidade dentro da realidade social brasileira
e do ordenamento jurídico. De maneira geral, procurou-se entender como se dá a efetivação de politicas
públicas executudas através de sistemas, e especificadamente, buscou-se analisar o SNC em contraste com o
Sistema Único de Sáude e o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Destacam-se na pesquisa as principais
diretrizes do Sistema Nacional de Cultura e as características relevantes dos outros dois sistemas. A partir de
pesquisas doutrinárias e bibliográficas, conclui-se que a implementação do Sistema Nacional de Cultura é um
grande passo em prol da efetivação dos direitos culturais, direitos esses muitas vezes menosprezados pelos
altos escalões governamentais, no entanto, em razão da complexidade dos bens a serem regulamentados por
tal sistema deve-se buscar uma estrutura complexa que seja capaz de efetivar todos os direitos pertencentes
ao complexo mundo cultural.
PALAVRAS-CHAVES: Sistema Nacional de Cultura. Sistema Único de Saúde. Sistema Nacional do Meio
Ambiente. Políticas Públicas. Direitos Culturais.

ABSTRACT
The PEC No. 416/2005 is to establish a National System of Cultural, with the finality of strengthening and
universalization of culture in the Brazilian state. Based on existing systems in Brazil will seek to study the
desired System National Culture and its compatibility within the Brazilian social reality and the legal system.
In general, we tried to understand how is the effectiveness of public policies executed across systems, and
specifically aimed to examine the NSC in contrast to the Unified System of Health and Environment. Stand
out in search of the main guidelines of the National Culture and the relevant features of the other two
systems. From research and doctrinal literature, it appears that the implementation of the National Culture is
a big step towards the realization of cultural rights, these rights are often overlooked by high government
echelons, however, because of the complexity of property to be regulated by such a system should seek a
complex structure that is capable of executing all the rights belonging to the complex cultural world.
KEYWORDS: National System of Culture. Unified Health System. National System of Environment. Public
Policy. Cultural Rights.

 

INTRODUÇÃO
O direito à saúde, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o os direitos culturais, são direitos

fundamentais expressamente previstos na Constituição Federal de 1988. Sendo uma carta política de caráter
social e ambientalista, a mesma prevê diversos instrumentos tendentes a garantir aos cidadãos o usufruto dos
direitos nela previstos.

Em uma breve e primeira análise pode-se perguntar: qual relação existente entre saúde, meio ambiente
e os direitos culturais? E pode-se ter a errônea idéia de que se tratam de bens distintos, não coincidentes e
que não há qualquer relação entre eles, no entanto, engana-se quem faz esta primeira análise, pois na
realidade possuem muitos pontos em comum.

Além de o Ordenamento Jurídico ser uno, devendo realcionar-se de maneira harmônica, há uma relação
intrínseca entre meio ambiente e saúde, sendo a proteção daquele instrumento de manutenção deste. Por
outro lado, o direito cultural também se relaciona com ambos, pois o meio ambiente é formado não só pelo
meio ambiente natural, mas também pelo meio ambiente artificial, do trabalho e o cultural.

No entanto, o cerne da presente pesquisa não consiste em um estudo pormenorizado do que viria a ser
definido como meio ambiente, nem tampouco uma análise acerca do direito ambiental ou direito cultural em
si. As breves definições aqui expostas sobre saúde, meio ambiente e cultura apenas tem como intuito
delimitar o âmbito de atuação dos sistemas a serem estudados, ou seja, o Sistema Único de Saúde (SUS), o
Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), e principalmente, o pretendido Sistema Nacional de
Cultura (SNC).

Sendo o Brasil caracterizado por uma estrutura federalista ímpar, ao passo que os municípios também
se constituem como entes federados, sendo, ainda, um federalismo eminentemente cooperativista, uma vez
que a divisão de competências visa à realização de atividades conjuntas como forma de efetivar direitos
previstos constitucionalmente, a organização sistêmica é constantemente utilizada. Em diversas áreas optou-
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se pela elaboração de sistemas como forma de gestão, descentralizando as atividades e proporcionando uma
maior abrangência em todas as regiões do país. Como exemplos da formação sistêmica têm-se o Sistema
Único de Saúde, Sistema Educacional da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Sistema Nacional
do Meio Ambiente, e em um futuro próximo o Sistema Nacional de Cultura.

Salutar a importância do estudo comparativo entre os diversos sistemas uma vez que a atuação
conjunta, integrada e harmônica dos mesmos irá permitir à efetivação de diversos direitos previstos
constitucionalmente.

Conforme dito acima, optou-se pelo estudo de dois sistemas já consolidados e o futuro SNC, em razão
da relevância desses três direitos. A opção pelo estudo da saúde, meio ambiente e cultura não se deu
aleatoriamente, pois na realidade, todos os demais direitos previstos na carta magma também possuem
importância.

A saúde, fator primordial para o acesso aos demais direitos fundamentais, é garantida através da Lei
que institui o SUS. O meio ambiente, compreendendo neste todas suas concepções, é de fundamental
importância para a manutenção da qualidade de vida humana. E a cultura, direito fundamental muitas vezes
deixado em segundo plano pelos políticos, também é direito fundamental de todos, sendo ela fator de
emancipação dos povos, formadora de identidade cultural, e assim, protetora da dignidade humana.

A pesquisa tem como ímpeto a análise, do SUS, regulamento pela Lei 8.080/1990, do SISNAMA,
instituído pela lei n° 6.938/1981, e em especial, do pretendido SNC, ainda em fase de planos e formulações,
estando em trâmite no Congresso Nacional a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº416/2005, que irá
o instituir. O Sistema Nacional de Cultura (SNC) vem sendo aperfeiçoado através de vários estudos, que
visam estruturá-lo da maneira mais completa possível, com previsão para conclusão em 2012. Assim sendo,
pretende-se estudar a relação direta e indireta entre os sistemas acima referidos, pelo valor intrínseco e a
importância de referidos direitos.

Sendo de primordial importância que a estruturação do Sistema Nacional de Cultura se dê de uma
maneira coerente e que possibilite a real inserção e promoção da cultura em seus diversos aspectos, faz-se
necessário um estudo pormenorizado de todos os pontos que vêm sendo agregado ao mesmo.

É preciso que se tenha em mente as peculiaridades referentes aos direitos culturais, para que desta
forma busque-se a institucionalização de um sistema real e efetivo, sob pena de se cometer os mesmos erros
encontrados em alguns sistemas já existentes, com diferenças alarmantes entre a realidade os ditames legais.
É preciso encontrar um arcabouço capaz de garantir a atuação de políticas públicas e que as mesmas não
permaneçam apenas no mundo meramente formal.

Assim, buscar-se-á analisar os pontos de congruência e divergência dos sistemas, analisando suas
peculiaridades e suas diferenças, objetivos e instrumentos de efetivação, de maneira a possibilitar um diálogo
que possa auxiliar na melhoria ou continuidade dos ramos a serem adotados pelo SNC. Ao final, comenta-se,
através de um quadro comparativo, as semelhanças entre o três sistemas analisados, além de apresentar os
pontos positivos e negativos decorrentes desta comparação, chegando-se a conclusão de que os direitos
culturais reclamam, por si só, a elaboração de um sistema com diretrizes próprias que possam realmente
proporcionar a implantação de políticas públicas culturais comprometidas com o desenvolvimento cultural e
social do país.

 
1      DIREITOS CULTURAIS E O PRETENDIDO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA (SNC)

Direito e Cultura estão intrinsecamente interligados, sendo o Direito uma manifestação cultural o
mesmo dependerá diretamente da sociedade que regulamenta. Entretanto, o estudo ora pretendido não
requer aprofundar na influência da cultura no direito (culturalismo jurídico), ao contrário, pretende-se
analisar como o direito influência na proteção e efetivação dos direitos culturais.

No campo jurídico a definição do que vem a ser cultura é tarefa de difíceis proporções, pois sempre foi
algo esquecido pelos juristas, que acreditavam estar o conceito imbuído nas determinações legais dos direitos
culturais. No que pese a problemática quanto à conceituação do termo cultura e direitos culturais, não há
mais dúvidas quanto à classificação de tais direitos, tendo a Constituição Federal os elevado a direitos
fundamentais. Neste sentido é que Francisco Humberto Cunha Filho[1] afirma que tais bens devem ser assim
considerados em razão da proteção especial emanada pelo ordenamento jurídico, bem como pela
aplicabilidade imediata referente à eficácia jurídica. Salientando, ainda, que a constituição reservou uma
seção específica à cultura (arts.215 e 216), e que embora tal seção esteja fisicamente distante do art.5°
(verdadeiro compêndio dos direitos fundamentais), isso não afasta o status de norma fundamental, até
mesmo porque não é a posição “topográfica” do artigo dentro da norma que insere nessa os aspectos
valorativos e peculiares do objeto a ser tutelado. Da mesma forma ocorre com o direito à saúde e o meio
ambiente, que embora previstos nos artigos 196 a 200 e 225, respectivamente, é inegável sua
“fundamentalidade”.

A previsão constitucional de garantia de acesso à cultura é um grande avanço, embora a sua
normatização venha se dando de maneira paulatina. A formação de uma política cultural se deu a passos
lentos, na realidade, no que concerne ao Brasil essa política ainda vem se consolidando e moldando conforme
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as necessidades sociais. Assim também aconteceu na França, país modelo no que concerne à aplicação de
políticas culturais efetivas:

l´idée que puisse exister, au profit des citoyens, un droit à la culture, s´est dégagée progressivement. La
consécrant de ce droit appelle nécessairemente une politique culturelle.[2]

 
   Passando o Estado a ser considerado promotor das políticas culturais caberá a ele o dever de

proporcionar o acesso e a proteção dos bens, cabendo, ainda, incentivar a transmissão de saberes que deverá
ser feita pela população sobre sua livre iniciativa, não podendo haver interferência estatal. Aqui reside uma
das diferenças entre as políticas culturais e demais ramos, é preciso deixar o povo livre para exercer as
manifestações culturais que acharem pertinentes, cabendo ao Estado uma atitude negativa de abster-se de
qualquer interferência, devendo agir somente como fomentandor. Já nas demais áreas, em especial na Saúde
e Meio Ambiente, o Estado é o principal promotor das ações tendentes a efetivação de tais direitos.

Embora nas demais constituições brasileiras sempre houvesse manifestações referentes à cultura, nem
sempre tais manifestações vieram de maneira explícita, na maioria das vezes o termo era utilizado de maneira
restrita ou abordando aspectos relativos à cultura básica, no entanto, o constituinte de 1988 sabendo da
importância de manutenção de uma identidade social, bem como da necessária proteção aos bens históricos,
paisagísticos e manifestações dos mais diversos tipos, trouxe expressamente a proteção aos direitos culturais.
Tais dispositivos são destacados pelas normas constantes nos artigos 215 e 216 da carta magma, embora
diversos outros artigos esparsos prevejam a proteção de tais bens.

   O governo Lula, desde 2002, reconhecendo a importância e utilidade desses  direitos, vem estudando
formas de delinear uma política cultural consistente e eficaz, para abranger toda a política cultural a nível
federal. Dessa forma, surgiu a proposta de emenda constitucional (PEC) nº416/2005 que visa instituir o ora
mencionado Sistema Nacional de Cultura (SNC).

O SNC possui seu embrião na vontade conjugada do Ministério da Cultura, Congresso Nacional e de
estados e municípios na captação de recursos e estruturas das políticas culturais, devendo estar serem
aplicadas de forma democrática e homogênea, como forma de propagação da cultura, em todas suas formas.
Ocorre que além de se estruturar um sistema preocupado, agora, tão somente com a cultura, colocando-a em
primeiro lugar, foram também pensadas as peculiaridades locais, o que favoreceu, e muito, à democratização
da cultura.

Seus objetivos são bem claros, o central é a formulação e implantação de políticas públicas
democráticas e permanentes, nascidas de pactos entre os entes federativos e a própria sociedade civil (com
fito no desenvolvimento humano, social e econômico), promovendo o exercício de todos os direitos culturais
e o acesso aos bens e serviços de cunho cultural.

   Reconhecendo a complexidade dos temas que envolvem a cultura, o governo estabeleceu um
calendário de estudos a serem realizados anteriormente a implementação formal do sistema. Tais estudos
estão sendo realizados através de grupos de trabalhos (GT´s) designados para tal fim. O Ministério da
Cultura dividiu três grupos que irão trabalhar de forma conjunta para conceber o sistema e as políticas a
serem empregadas pelo governo. Os grupos foram formados por representantes das três esferas
governamentais, integrantes do Ministério da Cultura e de outros órgãos do Governo Federal, além da
sociedade civil. A formação democrática dos grupos de trabalhos já reflete a intenção que se tem de
estabelecer um sistema paritário e com plena aceitação popular.

Servirá como roteiro de pesquisa para o presente trabalho o documento formulado pelo primeiro grupo
de trabalho, intitulado “Arquitetura e Marco Legal do Sistema Nacional de Cultura”, versão aprovada pelo
Conselho Nacional de Política Cultural em 26 de agosto de 2009 [3]. Referido grupo será posteriormente
complementado pelo trabalho a ser realizado pelos GT´s intitulados “Formação em Gestão de Políticas
Pública de Cultura” e “Mapeamento: Formação e Qualificação em Política e Gestão Pública no Brasil”,
respectivamente. Através da proposta dos três grupos de trabalho haverá a consolidação de uma proposta
concreta para construção do Sistema Nacional de Cultura.

   Referido Sistema terá como ímpeto a institucionalização das políticas culturais, através da
implementação de uma política nacional de cultura e por meio de um modelo de gestão compartilhada.

   Como princípios regentes do sistema, que deverão conduzir todas as suas ações, ter-se-á o da
diversidade de expressões culturais, universalização do acesso aos bens e serviços culturais, fomento à
produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais, cooperação entre os entes federados,
integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas,
complementaridade nos papéis dos agentes culturais, transversalidade das políticas culturais, autonomia dos
entes federados, transparência e compartilhamento de informações, democratização dos processos decisórios
com participação e controle social, e a descentralização articulada e pactuada da gestão, recursos e ações.

   Terá como órgão gestor e coordenador o Ministério da Cultura em âmbito nacional e nos demais
entes a gestão ficará a cargo das respectivas secretarias, havendo um órgão responsável em cada esfera do
governo. Além dos órgãos gestores haverá o Conselho de Política Cultural, Conferências de Cultura, Planos
de Cultura, Sistemas de Financiamento à Cultura, Sistemas Setoriais de Cultura, Comissões Intergestores
Tripartite e Bipartite, Sistemas de Informações e Indicadores Culturais e Programa Nacional de Formação na
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Área da Cultura. Cada um desses organismos com uma função auxiliar na execução das políticas públicas.
   No que se refere ao financiamento das políticas culturais, atualmente, a política de financiamento

consiste no orçamento do Ministério da Cultura, recursos provenientes da Lei Rouanet (responsável pela
instituição do Programa Nacional de Incentivo à Cultura – PRONAC, que institui mecanismos de fomento
através do Fundo Nacional de Cultura, Mecenato e os Fundos de Investimentos nas Artes), e ainda através
do Fundo Setorial do Audiovisual e os Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional. Já
para o Sistema Nacional de Cultura pretende-se a elaboração de um sistema de financiamento reforçado e
permanente, razão pela qual se estudam as melhores maneiras de manutenção desses recursos através de
mecanismos de financiamento, que deverão ser fortalecidos pelo incremento da renúncia fiscal, fundos de
investimentos nas artes, e o possível Programa Federal de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFIC – que
ainda está sendo analisado), além dos critérios de partilha e de transferência de recursos entre os entes.

   Ainda quanto aos recursos, está em tramitação no Congresso Nacional a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) nº150/2003, que propõe a destinação de 2% da arrecadação da União, 1,5% da
arrecadação dos Estados e 1% da arrecadação dos municípios para a área da cultura, devendo haver um
repasse mínimo fundo a fundo de ente para ente, sendo esse repasse um instrumento de fundamental
importância para solidificação do sistema financeiro balizador do SNC.    

Passemos ao estudo comparativo dos sistemas paradigmáticos. Iniciando o estudo através da análise do
Sistema Único de Saúde, em razão de ter sido este o escolhido como modelo pelo próprio grupo de estudos
para formalização do SNC.
 
2 SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE (SUS): PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

A Constituição Federal em seu artigo 196 informa que a saúde é direito de todos e dever do Estado
além de garantir políticas sociais e econômicas que venham a reduzir os riscos de doença, a universalidade do
acesso e a igualdade das ações e serviços dispostos à comunidade. Diante deste preceito constitucional a Lei
8.080/1990 veio regulamentar o Sistema Único de Saúde, dando ensejo a uma das reformas sociais mais
amplas no país.

Art. 4º da Lei 8.080/1990 - O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por orgãos e instituições
públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas
pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde-SUS.
§ 1º - Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de
controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos inclusive de sangue e
hemoderivados, e de equipamentos para a saúde.
§ 2º - A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde-SUS, em caráter complementar.
 

De fato, o SUS é um dos sistemas de saúde pública de maior cobertura no mundo. Isso porque não é
um sistema que beneficia, em tese, apenas uma parcela da população, mas, sim, uma estrutura de saúde que
está disposta a qualquer cidadão:

Nestes termos, fica explícito que o Brasil optou por um sistema público e universal de saúde, que deve
garantir atendimento integral para todos os cidadãos, não cabendo, em nenhuma hipótese, a limitação de
seus atendimentos a um pacote mínimo e básico de serviços de saúde, destinado à parcela mais pobre da
população. [4]

Deste modo, o SUS tanto é responsável pela assistência médica como pela implementação e eficácia
das estruturas de apoio a essa assistência, garantindo a finalidade precípua para qual foi criado: assistência
médica gratuita a todos.

Assim como todo sistema, o SUS possui seus objetivos. O seu principal objetivo consiste em oferecer a
sociedade os serviços de saúde em todas as suas esferas (básico, média e alta complexidade), além de
aumentar e melhorar a cobertura e a qualidade dos atendimentos. Ainda assim podem-se verificar alguns
objetivos específicos como os dispostos no artigo 5º da lei 8.080/1990:

Art. 5º - Dos objetivos do Sistema Único de Saúde-SUS :
I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a
observância do disposto no §1º do artigo 2º desta Lei;
III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde,
com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
 

Entretanto, para que melhor se entenda o referido sistema, torna-se imprescindível o esboço acerca dos
princípios que o fundamentam. De primeiro modo é preciso que se faça a distinção entre princípios
doutrinários e princípios organizacionais já que o SUS invoca essa sistemática.

Os princípios doutrinários, conhecidos também como princípios éticos, são dispostos quanto aos
objetivos centrais do sistema. Ou melhor, são os ideais que a sociedade escolheu como diretrizes centrais da
área da saúde. Já os princípios organizacionais, também, conhecidos como princípios operativos, são aqueles
referentes aos processos de efetivação dos objetivos centrais, ou seja, de seus ideais. São eles que arquitetam
o próprio sistema.

Deste modo, podem-se citar como princípios doutrinários do SUS: a universalidade, a integralidade e a
equidade.

A universalidade significa que é garantido a qualquer cidadão o gozo das medidas e ações de saúde
independente de qualquer contribuição financeira. Já a integralidade pode ser entendida como o conjunto de
ações articuladas, bem como de serviços necessários a melhoria de vida e dos níveis de saúde da
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comunidade. Por fim, a equidade é o próprio entendimento de que as diferentes regiões possuem diferentes
necessidades na área da saúde, objetivando, assim, a justiça social no desenvolvimento de ações que reduzam
a exclusão de algumas regiões ou que beneficiem umas em detrimento de outras.

Os princípios organizacionais do SUS, por sua vez, são a descentralização das ações e serviços de
saúde, o controle social e a regionalização.

A descentralização pode ser entendida como a divisão sistemática das ações e serviços de saúde, com
direção em cada esfera de governo. Isso porque em um sistema descentralizado a participação de cada um e,
ao mesmo tempo, de todos, é mais eficaz na criação e implantação de serviços e ações na área da saúde,
atendendo as diferenças e especificidades de cada região. Por exemplo, não se pode olvidar que o ente
municipal está mais próximo da população ao passo que é o mais capaz de captar as necessidades primárias
da região, avaliando o próprio sistema de saúde. Já o controle social é desenvolvido através da participação
popular na fiscalização e acompanhamento das ações e serviços de saúde.

É evidente a necessidade de se abordar as principias características estruturais do Sistema Único de
Saúde. A gestão do SUS pode ser entendida como uma gestão compartilhada entre as esferas de governo,
tendo cada ente federativo sua parcela de atribuições dentro do próprio sistema.

Desta forma, existem três níveis de atenção à saúde estipulados pelo Sistema Único de Saúde, de modo
que se faz importante a conceituação de cada um para melhor compreensão do sistema, são eles: atenção
básica, média e alta complexidade.

A atenção básica pode ser entendida como o conjunto de ações, tanto na esfera individual como na
coletiva, que vão desde a proteção e promoção da saúde até a prevenção de agravos, tratamento, reabilitação
e outras ações básicas. Este nível de atenção à saúde é promovido através de práticas sanitárias e gerenciais
democráticas e participativas. A tecnologia usada é de alta complexidade, porém de baixa densidade o que
propicia a resolução dos problemas mais comuns de determinada comunidade. É o primeiro contato da
população com a área da saúde, além disso, possui alguns fundamentos por ser a área de maior atenção à
saúde da família.

Já a média complexidade é o segundo nível de atenção à saúde instituída pelo Decreto nº 4.726/2003 e
é caracterizado pelas ações e procedimentos relativos aos principais problemas de saúde da comunidade. Tais
ações dependem de especialização de pessoal e do uso planejado da tecnologia no apoio aos diagnósticos e
terapias.

A alta complexidade, por sua vez, é o conjunto de ações que necessitam de alta tecnologia, bem como
de alto custo, propicia à população serviços e procedimentos mais especializados, além de integrar o nível
básico e a média complexidade. Apenas a titulo de exemplificação, temos dentre as atividades desta catgoria:
assistência ao paciente portador de doença renal crônica; assistência oncológica; cirurgia cardiovascular;
cirurgia vascular; obesidade; entre outros.

O fato é que, com base na diferenciação entre os níveis de atenção à saúde, o Sistema Único de Saúde
foi estruturado de forma descentralizada entre os entes federais, ou seja, através de uma gestão solidária e
compartilhada. Contudo, é claro e notório a municipalização da saúde como estratégia de desenvolvimento
do SUS.

Para entender a atribuição do município na gestão do sistema é necessário o entender que o mesmo é o
ente que está mais próximo da população, podendo, assim, melhor verificar suas necessidades e anseios.
Deste modo, os municípios assumem a gestão da saúde em seu território atendendo as necessidades de seus
cidadãos. Além disso, os estados e a União devem contribuir para essa descentralização através de
cooperação técnica e financeira aos municípios.

Quanto ao papel do Estado na estrutura do SUS, pode-se destacar a sua atenção complementar na
realização de ações e serviços básicos quando o município não conseguir realizá-las, além de promover o
acesso aos serviços de maior complexidade.

Por fim, a União tem como principais funções o co-financiamento dos sistemas locais e regionais e a
construção das diretrizes da política nacional de saúde. Cabe à União responder de forma solidária com os
municípios e estados, bem como dar os aportes financeiros e normatizar sobre este nível de atenção à saúde.
É função, ainda, da União, definir e pactuar diretrizes organizacionais dos níveis de atenção média e alta
complexidade e coordenar as ações de vigilância em saúde nesses nivéis, além de outras funções específicas
explicitadas na lei.

Como se vê, o Sistema Único de Saúde é estruturado de forma a contemplar o municipio como
principal responsável pela prestação de serviços na área da saúde. É função dos estados e da União ajudar na
promoção dessa descentralização contribuindo tecnicamente e financeiramente neste processo de
municipalização. Então, aqui surge a indagação: e como se dá o financiamento do SUS?

De forma simplificada, o financiamento dos serviços de saúde é composto pelos recursos de cada ente
da federação, bem como de outros meios suplementares conforme orçamento da seguridade social. De
acordo com a Emenda Constitucional nº 29/2000, cada ente deve assegurar os recursos destinados ao fundo
de saúde. É de bom alvitre mencionar os aportes financeiros prestados pela União às outras esferas do
governo, mas isto dependerá das contrapartidas entre esses entes. Esses repasses são feitos na modalidade
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fundo a fundo, ou seja, diretamente do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para os fundos dos estados,
municípios e Distrito Federal, ou também pelo Fundo Estadual de Saúde aos municípios de acordo com as
pactuações antes estabelecidas.

A título de ilustração, os municípios devem dispor de 15% da arrecadação de muitos tributos (entre
eles o ISS, IPTU) na área da saúde. Além disso, os municípios recebem aportes financeiros na modalidade
fundo a fundo diretamente do estado e da União.

Ocorre que, apesar desses aportes financeiros parecerem, a primeira vista, de grande valor,
principalmente quando comparados a outras áreas, o fato é que todas as esferas de governo, em especial os
municípios, gastam muito mal esse dinheiro. Apesar dos recursos destinados pela Emenda Constitucional nº
29/2000, tais financiamentos não são suficientes à implantação de um SUS constitucional, ou seja, de um
sistema de saúde gratuito e para todos.

Levando em consideração os apontamentos quanto ao Sistema Único de Saúde, torna-se fácil verificar
o porquê do SUS ter se tornado o principal modelo estrutural do Sistema Nacional de Cultura. Entretanto,
passar-se-á a análise de outro importante sistema, para apenas ao final se estabelecer as necessárias
considerações quanto à pretendida estruturação do SNC.
 
3 SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (SISNAMA) E SUAS PARTICULARIDADES

Embora a proteção à natureza, de um modo geral, seja muito antiga, tendo como fundamento os
ensinamentos bíblicos, essa proteção apenas passou a ser regulamentada por lei recentemente, sendo o
Direito Ambiental, uma área nova dentro do mundo jurídico:

Mais recentemente os povos de todo o mundo tiveram seus olhos voltados ao meio ambiente. Tanto é
verdade que existem várias organizações não governamentais defendendo o meio em que vivemos contra
atos lesivos praticados por quem quer que seja. Elas têm representantes praticamente em todos os países
do globo e pretendem alertar o Poder Público, em especial, e a comunidade, de modo geral, quanto à
necessidade de se proteger nosso sistema ecológico de agentes nocivos à saúdes e à qualidade de vida
desta e da futura geração. A par disso e como não podia deixar de ser, nosso legislador passou a
editar leis mais específicas, colocando instrumentos mais eficazes em defesa do meio
ambiente.(grifos nossos) [5]

             José Afonso da Silva[6] define meio ambiente como “a interação do conjunto de elementos naturais,
artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas”. Tal
conceito abrange as diversas formas de bens ambientais, sendo adequado à proteção efetiva do meio
ambiente.

Contudo, tal conceito não é o legal esposado pelo Direito Brasileiro. A legislação pátria utilizou um
conceito restrito, inadequado, pois não abrange todos os bens que merecem a proteção jurídica. É definido
em nossa legislação pátria, através da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, que se limitou a definir o que
vem a ser meio ambiente natural, sendo por esta razão considerada uma deficiência jurídica. Vejamos seu
conceito legal:

Art.3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I- meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;
[...]

 
 A utilização deste conceito legal faz com que, erroneamente, tenha-se a idéia de que meio ambiente é

composto apenas do meio natural, entretanto, tal limitação é equivocada e acarreta uma diminuição da
abrangência da aplicabilidade das normas ambientais.

Embora haja a categoria específica acerca do meio ambiente cultural, os direitos culturais surgiram
como uma aliada na proteção do patrimônio histórico da humanidade. A vertente de preocupação dos
direitos culturais amplia a proteção desta espécie uma vez que o direito cultural se preocupa mais com a
questão relativa à memória coletiva e transmissão de saberes, e não com o meio ambiente per si, pelo fator
físico que este representa. O surgimento do meio ambiente cultural e também dos direitos fundamentais ditos
Direitos Culturais, foram uma grande conquista na proteção dos bens imateriais, bens esses dotados de
elevados valor social por serem representativos da história e vida de um povo.

No que diz respeito ao objeto de estudo da presente pesquisa, já se faz perceptível que a
implementação do SNC será intrinsecamente interligada a atuação do SISNAMA, embora com atuações
distintas, ambos os sistemas terão um papel fundamental na difusão, proteção e conservação da cultura e dos
locais onde os mesmos foram e serão realizados (meio ambiente cultural).

O Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) foi instituido pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto
de 1981. Referida lei, recepcionada pela Ordem Constitucional de 1988, instituiu a Política Nacional do Meio
Ambiente, trazendo, também a estruturação do SISNAMA, reservando poucos artigos para tal finalidade, faz
surgir dúvidas acerca do funcionamento dos órgãos que o compõem. Conquanto a Lei faça uma simples
previsão do sistema, essa, por si só, confirma a complexidade da gestão ambiental em país de contornos
continentais como o Brasil.

Tendo a Lei desenhado a estrutura político-administrativa do sistema, que é o gestor das políticas
ambientais em todos os níveis do governo, restringe-se a traçar os moldes estruturais em seu art.6º, deixando
a regulamentação do mesmo a cargo do Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990, recentemente atualizada
pelo Decreto nº 6.792/2009, que acresceu o Instituto Chico Mendes a estrutura original.
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É mister ressaltar que o fato de a lei ser anterior a Constituição de 1988 pode explicar a
superficialidade e ausência de compatibilidade entre o SISNAMA real e o SISNAMA legal. Assim como
ocorre com o Sistema Único de Saúde (SUS) verificamos a existência de diferenças entre o real e o formal,
pois o que está legalmente escrito não coincide com o que de fato ocorre[7].

A estrutura do SISNAMA abrange todos os entes da federação, além de fundações públicas, e ainda, a
participação popular institucionalizada. É formado por um órgão superior, o Conselho do governo; órgão
consultivo e deliberativo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); órgão central, representado
pela a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República; órgãos executores, Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (Instituto Chico Mendes); órgãos seccionais, formados por integrantes da Administração
Pública Federal direta e indireta, fundações instituídas pelo poder público, bem como entidades de nível
estadual e os órgãos locais, representados por entidades municipais.

Prevê ainda a possibilidade de normatização suplementar por parte dos Estados, bem como dos
Municípios, desde que observados as normas e padrões federais e estaduais.

Além da indicação dos órgãos que compõem o sistema o legislador previu as competências específicas
do CONAMA, não adentrando especificamente nas dos demais órgãos, fazendo apenas um breve relato da
função de cada um.

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, além de instituir o Sistema, estabeleceu diretrizes gerais
acerca das políticas a serem adotadas pelo governo na defesa do meio ambiente. No que pese a relevância de
tal norma, é preciso destacar sua superficialidade, pois uma norma de tamanha importância, e que institui
todo um sistema, possuir apenas vinte e um artigos, realmente deixa a desejar, precisando de diversas
complementações. Note-se que não se está defendendo aqui a inflação legislativa que freqüentemente se vê
ocorrer no Brasil, e nem apoiando a criação de leis gigantescas sem nenhum conteúdo, mas quando se fala de
uma norma que institui um sistema de nível federal, que deverá abranger todos os entes federados da nação,
é preciso uma maior cautela e que seja elaborada uma lei com detalhamentos minuciosos para que possa
realmente realizar seus fins e para que não haja discrepâncias ou conflitos de atribuições.     

Nem mesmo a menção a algum princípio norteador do sistema o legislador se deu o cuidado de fazer.
Tendo a lei ora analisada sido promulgada em uma época ditatorial e em razão das pressões ambientalistas
oriundas da crise ecológica que permeava o mundo, tem-se a impressão que a elaboração da norma não teve
um cuidado salutar na formulação do sistema, mas tão somente a formalização, sem uma maior preocupação
com o eficaz funcionamento do mesmo.

Contudo, o fato ter sido promulgada anteriormente a Constituição não diminui em nada sua
importância, contrário senso, quando a Constituição estabelece como direito fundamental de todos o direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, faz com que referida norma, e referido sistema, ganhem maior
visibilidade e maior consistência, precisando, mais do que nunca, de um pleno funcionamento.

A superficialidade antes mencionada é confirmada com a pesquisa sobre o tema, onde os diversos
manuais de direito ambiental sequer destacam-no, reservando poucos parágrafos para transcrever os ditames
legais. Na prática, a Lei nº. 6.938/81 é complementada por algumas resoluções do CONAMA, um dos
órgãos do SISNAMA, o que auxilia no melhor funcionamento do sistema. Válido salientar que mesmo que
seja superficial a estrutura, ela é capilar, abordando todos os organismos político-administrativos que formam
a federação brasileira, sendo justo dar os merecidos louros ao legislador que previu a necessidade de um
sistema que abrangesse toda a federação.

O Sistema não possui personalidade jurídica própria, sendo estas conferidas aos seus órgãos. Èdis
Milaré[8] apontando sua abstratividade o define como um misto de abstração e concretude, afirmando,
ainda, que não se trata efetivamente de um sistema jurídico peculiar, tendo uma alma sem corpo próprio
embora anime tantos e variados órgãos. Por essa pequena crítica já se pode perceber que o SISNAMA não
serve como modelo padrão para formação de demais sistemas, posto que deixaria a desejar por não haver
uma consonância entre o que se tem na lei e o que ocorre de fato.

Para entender o funcionamento de qualquer sistema é importante esclarecer sua lógica de
funcionamento, no presente caso constitui-se em organismo multifacetado com inúmeras atribuições, embora
em alguns momentos haja órgãos que se sobressaiam em determinadas atividades, o SISNAMA tem por
objetivo as funções de fiscalização, execução e fomento de atividades relacionadas à proteção e recuperação
do meio ambiente. Diferentemente do SUS, com sua lógica predominantemente obrigacional, devendo o
Estado fornecer atividades de saúde a população, e também do futuro SNC que será um sistema pautado no
fomento, sob pena de invadir a esfera de liberdade individual do cidadão/artista, o SISNAMA possui a
peculiaridade de exercer múltiplas funções, razão pela qual sua regulamentação de maneira abstrata pode
gerar conflitos capazes de dificultar ou até mesmo impedir a efetiva proteção ambiental.

Sobre a necessidade de uma articulação coerente entre os entes federativos, Maria Luiza Machado
Granziera[9] afirma que a característica fundamental do SISNAMA é a coordenação das ações
ambientalistas e de seus componentes, salientando que sem a devida coordenação poderá haver superposição
de atribuições, capazes de gerar lacunas na atuação do Poder Público. Eis a grande questão relaciona a
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crítica voltada à superficialidade da norma instituidora, uma vez havendo as especificações de cada órgão
não haveria como o gestor público escapar da aplicação da norma, devendo respeitar os princípios
constitucionais da administração pública, em especial o da legalidade. Embora haja quem acredite ser o
SISNAMA bem estruturado, sendo sua falha decorrente de ausência de vontade de política, pode-se
perceber que com uma legislação mais concisa não haveriam “brechas” auxiliando aos maus políticos e
prejudicando a preservação ambiental.

A política central do sistema é pautada em informações, sob pena de estagnação e esvaziamento da
Política Nacional do Meio Ambiente. Essas informações devem ser trocadas de todas as formas e o influxo
deve ser realizado de cima para baixo e vice-versa. O sistema não exerce a política, mas sim os seus órgãos,
notadamente o IBAMA e os órgãos locais e estaduais, sendo recentemente criado o Instituto Chico Mendes
acredita-se que o mesmo também deverá exerce - lá, já que se trata de um dos órgãos executores do sistema.

Conquanto haja normas constitucionais e infraconstitucionais que possuem como objetivo precípuo a
defesa do ambiente, essa proteção não vem se efetivando. Contudo, a ineficácia da proteção ambiental no
Brasil carece mais pela falta de aplicabilidade das normas, do que a ausência das mesmas. Nesse sentido, para
que não venha a ocorrer o mesmo com as normas relativas aos direitos culturais é salutar a importância de se
formular um sistema adequado a realidade social do país e que seja capaz de suprir a demanda cultural de
maneira satisfatória, razão pela qual se busca aprofundar o estudo como forma de auxilio na superação de
possíveis falhas quando dá estruturação do SNC.

 
4 DAS PECULIARIDADES DOS SISTEMAS E O QUADRO DISTINTIVO DE
SUAS DIRETRIZES

Tanto os direitos culturais como o direito ao meio ambiente são direitos relativamente recentes, tendo
ambos adquirido maior importância nas últimas décadas, embora a atenção dispensada a tais direitos ainda
seja tímida e insuficiente. Em razão da importância de tais direitos, muitas vezes esquecidos pelos gestores
públicos, pautar-se-á este tópico da pesquisa na comparação dos sistemas voltados para execução de
políticas na área. Igualmente importante é o direito à saúde, tendo o SUS sido utilizado como sistema
modelo na formulação dos moldes do SNC, não se pode olvidar a relevância que a análise deste sistema
também trará para a presente pesquisa.
            Para iniciar, convém definir o objeto de delimitação de cada um dos sistemas. A primeira grande
distinção entre eles está exatamente na definição do objeto ou política a ser gerida pelo respectivo sistema.

O Sistema Único de Saúde viabiliza o acesso de toda a população aos serviços de saúde, posto que,
conforme dita a Constituição, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Aqui se deve fazer uma
referência quanto à abrangência do sistema. Isso porque o SUS foi criado para atender toda a população e
não apenas parte desta. Portanto, não há, pelos menos em tese, limitações quanto aos atendimentos na área
da saúde

Já o SISNAMA tem como finalidade a criação de uma rede de agências governamentais nos diversos
níveis da federação[10], visando assegurar a proteção e a melhoria da qualidade ambiental em todos seus
aspectos.
           Por sua vez, o SNC irá proporcionar a formulação e manutenção de funções relativas à gestão e
formulação de políticas públicas participativa a nível federal, tratando-se de um verdadeiro plano nacional de
desenvolvimento cultural[11].

A saúde é definida em lei, havendo a distribuição competencial conforme a complexidade do caso. O
meio ambiente composto pelos diversos aspectos (natural, cultural, artificial e do trabalho), possui uma
definição legal (embora essa não compreenda toda sua extensão), o que facilita a formulação das políticas a
serem realizadas. Quando nos referimos à cultura a realidade é outra, não há como estabelecer com apenas
algumas palavras o que viria a ser considerado cultura, e em razão da complexidade que envolve o tema é
que surge a dificuldade para se estabelecer parâmetros sistematizados.

  Em termos de estrutura o SISNAMA irá apresentar um aporte formado por pelos três níveis de
governos (União, Estados e Municípios), a Sociedade Civil e o setor empresarial (estes através da
participação em órgãos como o CONAMA). De forma semelhante teremos a estrutura atualmente sugerida
para o SNC, onde se pretende estabelecer a participação popular de maneira institucionalizada de modo a
democratizar as decisões referentes à cultura. Portanto, ambos os sistemas baseiam-se em funções tripartites
e participação popular. Além disso, a estrutura do Sistema Nacional de Cultura destaca-se pela
descentralização, que será a mola estrutural principal, onde todos os entes irão possuir funções próprias,
sendo o município o ente que possui a maior quantidade de funções, já que está mais próximo da
comunidade e conhecendo melhor seus anseios, bem como oferecendo de maneira mais rápida os bens e
serviços culturais, semelhante ao que ocorre no SUS.

  Ainda com relação às bases estruturais, vimos que dentro do SISNAMA o Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA) é órgão de destaque por ser responsável por inúmeras atribuições de
gerenciamento do sistema, tendo assumido uma posição de relevo no que concerne às políticas
ambientalistas. Referido órgão conta com a participação popular paritária como forma de democratizar o
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acesso as decisões em matéria ambiental. No mesmo caminho temos a instituição do Conselho Nacional de
Política Cultural (CNPC), que deverá ser uma instância colegiada e permanente de caráter consultivo e
deliberativo, integrante da estrutura básica do Ministério da Cultura, tendo como finalidade o
acompanhamento da execução, fiscalização e avaliação das políticas públicas da cultura. Logo, a instituição
de um Conselho Nacional de Políticas Culturais, nos mesmos moldes do Conselho Nacional do Meio
Ambiente, propiciará a efetivação participação popular nas matérias concernentes à cultura, sendo este
diálogo entre governo e sociedade de extrema importância para concretização do sistema. Assim sendo, um
dos pontos favoráveis que poderia servir como paradigma para o SNC seria o funcionamento e formação do
CONAMA.
            Uma crítica que merece ressalva e coloca em contraponto ambos os sistemas, é no que concerne à
divisão das competências. Quando nos referimos à competência ambiental há uma celeuma doutrinária acerca
da competência dos municípios para legislar. Os adeptos da corrente que defende a competência municipal
para legislar, fundamentam sua posição na norma prevista no art.30, I da CF/88, que estabelece ser de
competência dos municípios a legislação de assuntos de interesse local. Devendo ser aplicado o principio da
predominância do interesse ter-se-ia a definição de qual ente compete legislar, no entanto, como definir o que
seria de interesse local? Em razão do caráter transfronteiriço e holístico dos bens, direitos e interesses
ambientais, torna-se difícil a tarefa de estabelecer critérios objetivos para delimitar o que seria de interesse
local. Nesse sentido Canotilho[12] defende a competência municipal de maneira suplementar, quando estiver
diante da ausência de norma Estadual ou Federal. Inversamente com que ocorre ao meio ambiente, as
políticas culturais formuladas pelo SNC terão no município um espécie de ancora, posto que por serem as
estrutura administrativas mais próximas dos cidadãos possibilitarão o exercício de uma atividade cultural
mais intensa, outra razão pela qual o SNC tomou o SUS como modelo.
             Os três sistemas analisados tem sua mecânica de funcionamento pautada na divisão tripartite de
competência. Embora a competência legislativa em matéria ambiental seja questionada por alguns, é válido
ressaltar que a discussão apresentada refere-se tão somente a competência legislativa, não abrangendo a
competência material. Essa é comum a todos os entes por força da previsão constante no art. 23 da CF/88.

Em relação à matéria de cunho cultural, também há uma problemática em torno das competências,
mas em parâmetros distintos. A dificuldade aqui encontrada pauta-se na definição das competências e
repartições de funções, pois em razão do caráter plural da cultura não se tem como estabelecer o que seria de
interesse para o Município, Estado e União. Com este entendimento Francisco Humberto Cunha Filho [13]

afirma não ser possível distinguir os papéis de cada ente simplesmente por critérios presentes em outros
sistemas, rematando que:

De pronto, qualquer pessoa com mínima reflexão sobre políticas públicas nota serem inservíveis, ao
menos em regra, os critérios acima referidos, para o campo cultural, dadas as diversidade e
multiplicidade das manifestações, a impossibilidade de estabelecer níveis (superior, médio e
fundamental) para a grande maioria das atividades em apreço e,tampouco, aferir, com segurança,
degraus de complexidade das mesmas, por padrões que tenham natureza universal.
 

Partindo dessa reflexão, o jurista sugere a análise da possibilidade de constituir critérios específicos
do campo cultural para definição dos papéis dos entes da Federação, chegando à conclusão que para
estabelecer uma divisão equânime e sem disparidades é necessário a junção de diversos critérios. Esses
critérios seriam: a divisão através dos diversos momentos da atividade cultural, a especificação de atividades
de responsabilidade de cada ente, o escalonamento pecuniário conforme a necessidade do ente, devendo os
mesmos ser mixados para a formação útil de um critério de divisão.

Essa problemática se acentua em razão do caráter multifacetado dos direitos culturais muitas vezes
imbuídos de imaterialidade. Quanto ao meio ambiente torna-se de mais fácil solução em razão da
“materialidade” física dos bens ambientais, podendo perfeitamente definir os limites de responsabilidade de
cada órgão.
            Outro ponto muito importante no estudo comparado entre os sistemas é quanto à
análise de seus princípios informadores.

Apesar de o SNC ter como principal diretriz o SUS, não foi tão fiel a esta estrutura quando se fala em

princípios. Como visto, o SUS possui, em sua estrutura, duas formas de tratar seus princípios, os chamados

princípios doutrinários do sistema e princípios organizacionais. Os princípios doutrinários são responsáveis

pela disposição dos objetivos centrais do sistema, já os princípios organizacionais são as normas

operacionais, são eles que efetivam, na prática, os princípios éticos. Portanto são utilizados como

ferramentas de operacionalização do sistema. Mas qual a importância de se saber a diferenciação desses tipos

de princípios?
Ora, os princípios, em geral, são diretrizes do sistema e possuem conteúdo muito mais amplo que as

normas. Sabe-se, pois, que entre os princípios fundamentais não pode haver colisões e se, por ventura
houver, eles não se excluem. Fato este que aumenta a complexidade ao passo que se tenta a otimização
destes na aplicação de um caso concreto.

Quando se adotam princípios organizacionais estes servem como mola operacional não se revestindo
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do caráter doutrinário dos demais, portanto, não comportam essa rigidez tão forte dos princípios
fundamentais. Este fato contribui para o bom funcionamento do sistema, pois ao lado dos princípios
doutrinários, agem de forma a estruturar concretamente. Portanto um bom sistema não é aquele que possui
muitos princípios fundamentais, mas sim aquele que consegue sopesá-los e elencar os demais como
operadores do próprio sistema.

Portanto, há uma grande diferença, pois o SUS possui apenas três princípios fundamentais, enquano o
SNC trouxe onze princípios doutrinários, ou seja, fundamentais ao sistema. Tal decisão, pelo menos em tese,
contribui para a paralisação do sistema quando da colisão de dois ou mais princípios. Se todos esses
princípios devem ser respeitados e sopesados, só o fato de haver um grande número inviabiliza a organização
do sistema.

No que se refere ao SISNAMA, a lei nº 6.938/81 não previu nenhum princípio
explícito ao instituir a Política Nacional do Meio Ambiente. Tal constatação prejudica o
sistema, pois apesar de haver vários outros implícitos, a não redação, na lei, de seus
princípios informadores pode ocasionar verdadeiros embates quando do sopesamento.

Por decorrência lógica, pode-se perfeitamente citar os princípios do direito ambiental como implícitos

do SISNAMA. Contudo a falta de princípios sistêmicos influência no gerenciamento das ações públicas

ambientais.
O Sistema Nacional de Cultura, por outro lado, trazendo onze postulados fundamentais, também peca,

como visto, mas em outra vertente, agora pelo exagero,pois, a abundância principiológica pode gerar a
colisão dentre eles.

Deste modo, ambos, SISNAMA e SNC, ainda têm muito a aperfeiçoar no que se diz respeito aos
princípios fundamentais de seus funcionamentos, já que os princípios são as diretrizes gerais de todo e
qualquer sistema.

Outro ponto a ser discutido se refere à comparação entre o sistema de financiamento. O fato é que, na
verdade, não se pode utilizar o SISNAMA como referência ao Sistema Nacional de Cultura quando se fala
em recursos gerenciais. Isso porque esse sistema não possui nenhum aplicativo referente ao financiamento
ambiental. Há apenas a menção quanto à taxa de controle e fiscalização ambiental [14], mas nada que se
possa dizer ser uma estrutura, um sistema de financiamento. A Lei que institui o Sistema não trata de
aspectos referentes ao financiamento da política ambiental, e do mesmo modo a Constituição mantêm-se
omissa.

Entretanto não se pode olvidar, que um ano após a promulgação da Constituição Federal foi criado o
Fundo Nacional do Meio Ambiente que tem como finalidade o desenvolvimento de projetos que estimulem o
uso racional e sustentável dos recursos naturais. Ocorre que tais recursos não são gerenciados de maneira
sistêmica pelos entes federativos, assim como ocorre, no SUS. Isto acarreta uma séria crise institucional no
próprio sistema, pois inviabiliza a criação e a implantação de políticas ambientais de forma sistematizada
entre os entes.

Tantas discussões acerca do assunto deram origem a algumas evoluções quanto à questão.  Em 2006
foi promulgada a lei nº 11.284 que traz as diretrizes quanto à gestão das florestas públicas, bem como
informa alguns instrumentos de gestão do meio ambiente, como a servidão, concessão e seguro ambiental.
Hoje as políticas públicas ambientais são financiadas tanto pelo setor público quanto pelo privado, mas estas
ações possuem pouca conexão entre si. Os entes públicos que mais se destacam são os fundos
socioambientais federais, estaduais e municipais (existem mais de mil, sendo a maioria municipais), como
também algumas ONGs. No entanto, é importante que se frise que todos esses fundos não repassem
obrigatoriamente seus recursos ao meio ambiente o que fragiliza e muito o sistema de captação de recursos à
implantação de políticas públicas ambientais. Portanto, o SISNAMA antes de se mostrar como modelo
estrutural para outros sistemas, como o SNC, deve primeiramente fortalecer suas bases. De tal sorte que o
SNC pode vir a encontrar os mesmos obstáculos que o SISNAMA.

O sistema de financiamento escolhido pelo SNC, por sua vez, é formado por investimentos do setor
público e privado, devendo estas ações se dar de forma articulada para o melhor funcionamento do próprio
sistema. A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº150/2005 visa o estabelecimento de um valor
mínimo de recursos a serem destinados à cultura por cada ente federativo. Como se vê muito se diferencia do
SISNAMA nesse aspecto, mostrando-se mais estruturado e articulado quanto à captação de recursos.

Quando se fala no lado financeiro do SUS, a crítica que se faz consiste no mau uso dos recursos
destinados. De fato o SUS é titular de grandes percentuais de transferências de aportes financeiros de todos
os entes federativos. Mas, os números mostram que apesar desses percentuais destinados a área, os gastos
são muito superiores se quiser chegar à prática de seu princípio fundamental: a universalidade.

O SUS ainda gasta seus recursos de maneira incorreta, nem todos os setores da saúde são
contemplados com recursos suficientes para a concretização de todos os procedimentos, fato este que pode
vir a acontecer com o SNC, posto que hoje, os recursos destinados a cultura são infimos. A PEC 150 tenta
incluir um percentual mínimo de aplicação na seara cultural.
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Levando-se em conta a má utilização dos recursos na área da saúde e a falta de investimento nas áreas
ambiental e cultural, é válido salientar que não basta fornecer recursos para a formulação de políticas
culturais, é preciso que se desenvolvam serviços públicos voltados a cultura, como o que se tem pretendido
fazer com a formulação do Sistema Nacional de Cultura, para que assim haja um real direito à cultura.

 
CONCLUSÃO

Levando-se em consideração o federalismo brasileiro e a extensão aportada pelos diversos entes que
compõe o Estado, verifica-se a necessidade de incrementar a atuação do federalismo cooperativista previsto
pela Constituição Federal. Partindo-se dessa premissa foi que o legislador passou a elaborar sistemas como
forma de gerenciamento das diversas políticas públicas, sistemas esses que visam à ligação e atuação
conjunta dos diversos entes, sem ferir os ditames do Estado federalista, quais sejam a autonomia dos entes
estatais.

O surgimento dos sistemas se deu conforme a necessidade de se estabelecer uma gestão
descentralizada em diversas áreas e para que tal gestão pudesse abranger todos os entes, de forma a efetivar
os direitos previstos na Constituição, sem ferir o princípio basilar do Estado brasileiro, a igualdade. Assim,
conforme as necessidades sociais surgiram os diversos sistemas, tais como o Sistema Único de Saúde,
Sistema de Segurança, Sistema de Educação, Sistema Nacional do Meio Ambiente entre outros.

Nessa tendência foi que se previu a necessidade de formulação de um sistema capaz de dar aporte as
políticas culturais, razão pela qual surgiu a PEC nº 416/2005 com o objetivo de instituir o Sistema Nacional
de Cultura. Sendo a Cultura um bem multifacetado e composto de diversas características peculiares passou-
se a estudar a melhor forma de sistematização, sob pena de estabelecer um sistema inócuo e sem efetividade
prática.

O estudo ora realizado teve por fim analisar as propostas nascidas na primeira fase dos estudos para
implementação do Sistema Nacional de Cultura em contraste com os já existentes Sistema Único de Saúde e
Sistema Nacional do Meio Ambiente.

Sem dúvida o SUS foi o principal modelo de sistema utilizado pelos grupos de trabalho na elaboração
do SNC. Algumas proposições contribuíram para isso. Primeiramente porque o SUS é um dos maiores
sistemas de cobertura em saúde do mundo. Seus ideais são fornecer a toda a população brasileira a fruição
dos serviços em saúde, além de contribuir na prevenção de doenças e na formulação de dados informadores
da saúde brasileira. Assim também planeja ser o SNC: um sistema de cultura com grande cobertura,
abrangendo toda a população, a criação de políticas públicas culturais e garantindo o pleno exercício dos
direitos culturais, assim como o acesso a bens e serviços.

Inquestionável, também, a semelhança de estrutura dos dois sistemas. Ambos prezam pela
descentralização e, consequentemente, a municipalização. Ocorre que neste ponto, conclui-se pela ineficácia
de se obter parâmetros com o SUS na partilha de atribuições entre os entes federativos. Isso porque, é por
demais complicado estabelecer divisões culturais entre os entes. Os ramos culturais se entrelaçam fortemente
e tornar-se quase impossível dividi-los em setores específicos. Já na saúde não há grandes complicações, pois
os serviços e procedimentos puderam ser divididos em três níveis (básico, médio e alto), o que facilitou a
divisão de atribuição. Conclui-se, aqui, a necessidade, por parte do SNC, de buscar parâmetros próprios de
divisão, já que os bens culturais não se assemelham aos bens e serviços de nenhum outro sistema, seja o da
saúde, meio ambiente ou educação.

Além disso, outro ponto que se tornou bastante evidente na pesquisa foi o número alto de princípios
sistêmicos elencados pelo SNC, em contrapartida ao SISNAMA que não possui nenhum principio
estabelecido de maneira explicita. De fato, a escolha de tantos princípios pode dar ensejo à limitação de
muitas ações culturais quando da possível colisão destes. Uma solução a ser alcançada seria a diminuição
destes princípios fundamentais e a escolha de princípios organizacionais, assim como faz o SUS. Deste
modo, estes últimos teriam como função operacionalizar os princípios fundamentais, dando concretude ao
sistema, sem entravá-lo.

Apesar de se compreender a importância de haver um sistema como parâmetro para formação de
outro, entende-se que os direitos culturais são muito mais complexos que os direitos tratados no SUS e
SISNAMA, entre outros sistemas. Até porque os direitos relativos à cultura possuem especificidades muito
próprias.

Embora o modelo paradigmático do SNC tenha sido as bases do Sistema Único de Saúde, o estudo
dos outros modelos de sistemas existentes no Brasil poderá auxiliar em uma melhor construção do SNC,
afastando o cometimento de erros já realizados no passado e possibilitando acertos em decorrência das
experiências já vividas, razão pela qual também se realizou o estudo do SISNAMA.

No que diz respeito ao estudo do SISNAMA especificamente, verificou-se que é preciso à realização
de estudos que possibilitem uma formação coerente com o objeto a ser gerido, ou seja, é preciso que o
sistema contenha instrumentos capazes de efetivar, proteger, abranger, fomentar, desenvolver e tudo mais o
que se fizer necessário para que se torne um sistema real.

O fato de a cultura possuir uma abstratividade imensurável se traduz na maior dificuldade de se instituir
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um sistema equânime, pois se torna difícil uma estruturação abrangente e que seja capaz de adentrar em
todos os aspectos da cultura de maneira igualitária, sem prevalecer determinados setores, até mesmo porque
não se pode valorar qual manifestação cultural é mais importante: o “Boi-Bumbá” do norte brasileiro ou o
carnaval carioca?

As comparações ora analisadas serviram de norte para que se preveja a necessidade de uma estrutura
minuciosa, quando possível, para que não se cometa o mesmo erro do SISNAMA ao simplesmente prever os
órgãos estruturantes do sistema sem definir as competências e atividades de cada um pormenorizadamente.

 Outro fator de grande importância é a necessidade de fortalecer o sistema com bases sólidas e
conforme a realidade da gestão na área. O SISNAMA surgiu como forma de minimizar a crise ecológica que
assolava o mundo, no entanto, a simples normatização superficial não foi capaz de conter a crise, sendo o
meio ambiente até hoje mal tratado. É preciso cautela para que não se cometa o mesmo erro, apenas
institucionalizar, normatizar e não efetivar.

Quanto aos recursos, em ambos os setores, meio ambiente e cultura, são ínfimos se comparados ao
valor total de arrecadação do país, diferentemente do ocorre em países Europeus, como a França, a cultura é
considerada uma política secundária, razão pela qual somente agora, mais de vinte anos da promulgação da
Constituição foi que se pensou na formulação de políticas culturais em nível de cooperativismo federal.

Cabe questionar se a formulação do SNC era mesmo necessária ou se ao invés de buscar-se uma
estruturação formal e legal, não seria mais vantajoso empreender esforços para que mais recursos fossem
investidos na área proporcionando uma maior oxigenação e mobilização da estrutura cultural já existente.

Portanto, conclui-se pela necessidade de se estabelecerem parâmetros próprios de organização do
Sistema Nacional de Cultura, pois diante as peculiaridades que cercam os temas relativos à cultura, nenhum
sistema pré-definido será compatível, de forma que se deve fazer um real esforço para formulação de um
sistema que contribua para implantação e concretização das políticas culturais e a fruição destes direitos por
parte da comunidade. Agora, não se pode esquecer, neste momento, que a implantação do SNC no Brasil
não depende apenas da aprovação da PEC que institui sua criação, mas do comprometimento de todos os
órgãos governamentais e da própria sociedade em instituir, de uma vez por todas, um sistema que viabilize as
ações culturais contribuindo ao desenvolvimento social e cultural do país.

Na realidade, muitos outros sistemas brasileiros são ineficazes, mais em razão da inaplicabilidade do
que pela inexistência de normatização. Outras vezes a discrepancia entre o que está escrito e a realidade é
que os torna obsoletos e inservíveis, por isso mostra-se necessário as constantes discussões e estudos para
formulação de um Sistema Nacional de Cultura adequado às suas necessidades e as exigências sociais.

A proposta de instituição de um Sistema para efetivação das politicas públicas em prol da cultura deve
ser vista como um instrumento de suporte para a diversidade cultural, de modo que sua estruturação deverá
ser pautada em um modelo misto que se encaixe nos complexos contornos em que se dá a cultura[15], não
podendo haver uma padronização sob pena de haver um engessamento cultural e massificação nacional.
  Deve-se ter em mente que a diversidade, característica do Brasil, formado por diversas etnias é uma das
riquezas que compõem nosso país, não devendo haver padronizações sob o falso argumento de necessidade
de unidade cultural para caracterização de uma nacionalidade. Afinal, temos uma cultura brasileira ou
culturas brasileiras? Independentemente da opção pela pluralidade ou singularidade do termo, deve-se buscar
a proteção de todas as formas culturais existentes no país. O Brasil, sendo um país de proporções
continentais e tendo em sua história uma povoação caracterizada pela miscigenação de raças, possui as mais
diversas manifestações, não havendo como mencionar ou valorar quais dessas são ou não prioritárias, cada
uma possui um valor intrínseco per si.
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ANÁLISE CRÍTICA SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE DROGAS EM
ALAGOAS E A POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL.

CRITICAL ANALYSIS OF POLICIES RELATED TO PUBLIC HEALTH AND DRUGS IN ALAGOAS
AND THE POSSIBILITY OF JUDICIAL CONTROL

Ana Flávia Jordão Ramos

RESUMO
O presente artigo analisa a formação das políticas públicas de saúde mental relativas à dependência de drogas
ilícitas com o fito de verificar a efetividade dos programas desenvolvidos pelos órgãos do SISNAD no estado
de Alagoas. Ainda, pretende-se constatar as formas de restrição no acesso aos tratamentos médicos
financiados pelo Estado e, consequentemente, avaliar a possibilidade de formação de convênios e de controle
judicial das políticas públicas de saúde mental com a finalidade de abranger os indivíduos excluídos pela
seletividade do sistema penal. A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica de livros e artigos de
doutrina concentrada na área de concretização das políticas públicas e direito fundamental à saúde. Além
disso, foi realizada pesquisa empírica consistente na aplicação de questionários aos servidores responsáveis
pelo setor de saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Alagoas e da Secretaria Municipal
de Saúde do Município de Maceió.
PALAVRAS-CHAVES: Políticas Públicas sobre Drogas ilícitas. Controle Judicial. Custodiados do Sistema
prisional.

ABSTRACT
The present article analyzes the formation of the public policies related to mental health and to the treatment
of addiction to illicit drugs in hopes to verify the effectiveness of the programs developed by the SISNAD’s
agencies located in the state of Alagoas. Still, it is intended to evidence the forms of restriction in the access
to the medical treatments financed by the State and, consequently, to evaluate the possibility of making deals
among governmental entities and to discuss if the judicial control of mental health’s public policies is equaly
possible; all efforts made have the purpose to enclose the individuals excluded for the selectivity of the
criminal system. The methodology was the bibliographical revision of books and articles of intent doctrine in
the area of concretion of public policies and health as a fundamental right. Moreover, it was produced an
empirical research consistent in the application of questionnaires which were answerd by the personal that
were responsible for mental health’s sector of the Health departament in the State of Alagoas and the Health
department of the Maceió City.
KEYWORDS: Public policies related to illicit drugs. Judicial Control. Prisioners in the Prisional System.

 

 

I. Introdução 

O presente artigo pretende analisar a formação da política pública nacional sobre drogas ilícitas com
o objetivo de avaliar quais são os desafios a serem vencidos pelo Poder Público na ampliação do acesso ao
tratamento para dependentes e usuários. 

A temática elegida possui notável importância social em face do crescente número de dependentes
em drogas ilícitas, em especial, daqueles que são vinculados ao Sistema Único de Saúde. Dentre os
segurados do Sistema Único de Saúde, atentou-se para a situação dos presos provisórios e condenados
criminalmente no Estado de Alagoas, cuja peculiaridade é a ausência de oferta do tratamento adequado,
incluindo as medidas extrahospitalares.

O trabalho está dividido em cinco partes: a primeira aborda o intricado processo de criminalização
das condutas relacionadas ao consumo de drogas ilícitas no Brasil antes da Lei 11.343/2006, com ênfase à
evolução do tratamento jurídico conferido aos usuários e dependentes em drogas ilícitas no Brasil; na
segunda parte, dedicou-se ao estudo sobre políticas públicas de saúde mental relacionadas ao consumo de
drogas ilícitas; no terceiro item, formulou-se críticas sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Política
Pública sobre Drogas;  no quarto segmento, analisou-se o papel do estado de Alagoas e do município de
Maceió na implementação das políticas públicas de prevenção ao consumo de drogas ilícitas e de tratamento
psiquiátrico dos dependentes químicos; e, finalmente, avaliou-se a possibilidade de controle judicial para
determinar o tratamento de dependentes em drogas ilícitas processados criminalmente.

A metodologia adotada foi a de documentação indireta fazendo-se usos da pesquisa bibliográfica,
como também foi realizada pesquisa empírica. Esta última consistiu na aplicação de questionário padrão
elaborado previamente pela pesquisadora no sentido de buscar dados objetivos sobre as políticas públicas de
saúde mental realizadas no estado de Alagoas e no Município de Maceió. Esses questionários foram
respondidos pelos servidores responsáveis pelos setores de saúde mental das secretarias de saúde estadual e
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municipal. Os demais dados oficiais utilizados no trabalho foram coletados em visitas feitas aos
estabelecimentos especializados no tratamento de dependência química em drogas vinculados ao SUS e no
websites oficiais do Ministério da Saúde, da Organização das Nações Unidas e da Organização Mundial de
Saúde.
  

1. Precedentes Históricos da política pública nacional de combate às drogas ilícitas: notas sobre a
evolução do Tratamento jurídico conferido aos usuários e dependentes em drogas ilícitas no Brasil.

A política criminal brasileira sobre drogas ilícitas foi, sem dúvida, inspirada nos modelos legislativos
internacionais já consolidados em países como os Estados Unidos, que possuem uma notória tradição
punitivista. A consolidação do modelo transnacional punitivo presente no país atualmente é constatada pela
análise pontual das principais fases do processo de criminalização das drogas.

Portanto, os precedentes históricos ressaltados neste trabalho são essenciais para compreensão da
postura do Estado no que pertine ao tratamento dado aos indivíduos enquadrados como usuários,
dependentes e processados pelos crimes constantes na Lei 11.343/06.

No início do século XX, foram realizadas as primeiras tentativas de formulação de políticas de
controle e de repressão do uso, da produção e da comercialização de drogas ilícitas, que até então não
tinham sido objeto de normas incriminadoras. Portanto, a legislação nacional vigente até o início do século
passado não era adequada ao enfrentamento do aumento do consumo de ópio e haxixe no Brasil, que se
intensificou a partir de 1914. Diante do alarde social causado, foram criados diversos decretos tentando
coibir o uso e tráfico de entorpecentes.[1]

Apesar da existência de legislação esparsa, entende-se que a consolidação de um sistema legal
repressivo às drogas apenas ocorreu na década de 40, momento em que se percebeu a importância de se
formular um modelo punitivo autônomo com peculiaridades tendentes a dar uma resposta específica ao novo
tipo de criminalização. A sistematização do tratamento jurídico de combate às drogas foi fomentada pela
edição do Decreto-Lei 891/38, que visava dar cumprimento aos compromissos assumidos com a ratificação
da Convenção de Genebra de 1936[2]. Nesse momento, a legislação brasileira impunha a submissão dos
dependentes e usuários eventuais a medidas interventivas consistentes na internação em estabelecimento
hospitalar e a interdição civil.

Em seguida, houve a ratificação pelo Brasil da Convenção Única sobre Entorpecentes de Nova
Iorque em 1964, três anos após sua criação[3]. Para entender a influência desta Convenção é preciso
perceber as circunstâncias do cenário mundial àquela época. Sabe-se que, ao final da Segunda Guerra
Mundial, contabilizou-se o aumento do índice de consumo de drogas, fato que chamou a atenção da recém-
criada Organização das Nações Unidas.[4] No âmbito da sociedade civil, destaca-se que, na década de
sessenta, o cenário social ficou caracterizado pela existência de movimentos de contestação do regime e,
juntamente com as posturas libertárias, foi difundido o uso de drogas ilícitas[5].

A proliferação do consumo de substâncias entorpecentes deu azo à demanda de criação de leis
penais que tinham a finalidade de apresentar soluções jurídicas para resolver o problema social causado pela
dependência química. Como se pode constatar, o aumento do consumo de entorpecentes causa diversas
conseqüências para o Estado[6], que se viu obrigado a aumentar os incentivos financeiros aos projetos
educacionais e custear todo um sistema de saúde pública especializado no tratamento de dependentes
químicos.

Nesse viés, a comunidade internacional apresentou um projeto de transnacionalização que visava
uniformizar as medidas adotadas para a repressão de uso de drogas não somente no plano internacional
como também, internamente, no território dos Estados soberanos. Tal pretensão internacional foi
severamente criticada pelos criminologistas, posto que defendiam que a criação de um novo delito deveria ter
ligação com determinados parâmetros históricos e condições sociais específicas de cada país.  Nesses termos,
a transnacionalização ensejava a instituição de um novo crime de caráter abstrato e ahistórico, havendo uma
desconsideração da especificidade concreta de cada formação social[7].

Malgrado os procedentes fundamentos elaborados pelos críticos, a comunidade internacional
organizou-se para criar instrumentos de repressão sob o modelo médico-sanitarista-jurídico de controle dos
toxicômanos, fundado no discurso maniqueísta pertencente a uma ideologia de diferenciação. De tal sorte,
era necessário delimitar as diferenças entre os usuários, vistos como doentes, e os traficantes, que assumiria a
figura do delinqüente[8]. Para esse último, seria utilizado o discurso jurídico-penal, enquanto sobre o
consumidor recairia o discurso médico-psiquiátrico[9].

Ao tempo em que entrou em vigor a Lei 6.368/1976, foram mantidas as condutas típicas
anteriormente criminalizadas com um notável recrudescência das penas, nos exatos moldes da política
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transnacional de combate às drogas ilícitas. A rigidez do tratamento penal se atribui a eleição dos mesmos
como inimigos internos, discurso que foi fortemente difundido nos países desenvolvidos que assistiram ao
aumento do consumo doméstico de entorpecentes.

Salo de Carvalho sustenta que a Lei 6.368/76 seguiu um “discurso de formação do tipo ideal
militarizado de repressão às drogas no Brasil”, diferenciando as figuras do traficante e do dependente que,
não obstante, é equiparado ao usuário. Assim, a revogada lei consolidou dois estatutos proibitivos
concomitantes orquestrados a luz dos binômios dependência-tratamento e tráfico-repressão, mantendo o
consumo como conduta típica, contudo, com pena inferior em relação ao tráfico[10].

No período que marcou a transição para o regime democrático, surge a Constituição Federal de
1988 que referiu o tráfico de entorpecentes como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.  Em
1991, a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias psicotrópicas (Convenção de
Viena de 1988) foi promulgada no Brasil por meio do Decreto 154/91. As diretrizes apontadas nessa
convenção influenciaram a formulação do projeto que resultou na Lei 11.343/2006, que trouxe novidades no
que se refere à elaboração de políticas públicas dirigidas ao usuário.

No sentido de melhor entender os avanços trazidos pelo diploma legal vigente, é imprescindível
discorrer sobre a evolução do tratamento dado ao usuário de drogas no Brasil. Tal estudo servirá como
suporte para a compreensão e para a respectiva crítica do contexto atual, especialmente no que se refere à
utilidade da despenalização do uso e, consequentemente, da aplicação de medidas educativas em substituição
das penas tradicionais.

O Decreto-Lei 891/38 estabelecia que tanto a toxicomania como a intoxicação habitual seriam
doenças de notificação compulsória à autoridade sanitária, sendo inclusive prevista a possibilidade de
internação compulsória do indivíduo e sua interdição civil. A duração dos efeitos da internação, que era
medida supostamente curativa, poderia ocorrer por tempo indeterminado, a depender da necessidade do
enfermo. As internações compulsórias eram justificadas por motivo de conveniência de ordem pública, o que
a torna semelhante à custódia prisional cautelar.

Até mesmo a internação facultativa teria feições de medida de segurança, no entanto, poderia ser
imposta independentemente de sentença penal, ou sequer de processo penal, bastando haver requerimento
dos representantes legais, cônjuges ou parentes de até 4º grau do dependente perante o Juízo Cível de
competência do Juízo dos Órfãos, hoje transformado nas Varas da Infância e da Juventude. Muito embora
essa modalidade de internação fosse denominada “facultativa”, é fácil constatar que a vontade do paciente
não era considerada já que era possível que membros da família, inclusive parentes mais afastados, pudessem
requerer a internação.

Até então, era proibido o tratamento ambulatorial em face à vedação emanada no art. 28 do
mencionado decreto, onde se lia que “não é permitido o tratamento de toxicômanos” em domicílio. Ademais,
o Decreto-Lei 891/38 previa a necessidade de comunicação de qualquer internação e alta de pacientes
dependentes em drogas ilícitas à autoridade policial competente e ao representante do Ministério Público.
Essa regra era destinada não somente aos hospitais públicos, como também aos estabelecimentos
particulares.  

No Código Penal de 1940, os crimes relativos às drogas ilícitas estavam previstos no art. 281, que
foi alterado por decretos-leis que revogaram a redação original, que prescrevia o crime denominado como
comércio clandestino ou facilitação do uso de entorpecentes, sem a preocupação em tipificar a conduta do
usuário ou dependente.

Destaca-se que a Lei 4.451/64 não alterou significativamente as disposições legais já existentes no
que concerne ao trato dos dependentes ou usuários eventuais de substâncias ilícitas. Apenas com a redação
dada pelo Decreto-Lei 385/68 que a situação do dependente foi abordada pelo legislador. No texto legal
estava expressamente prevista a equiparação do usuário eventual ou dependente ao traficante, na medida em
que se fixavam as mesmas penas (um a cinco anos de reclusão e multa) para o traficante e para aquele que
trazia consigo, para uso próprio, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica,
bem como matérias-primas ou plantas destinadas à preparação de entorpecentes ou de substâncias que
determine dependência física ou psíquica[11].

Posteriormente como a Lei 5.726/71, houve duas mudanças: a primeira delas, foi o aumento das
margens de pena de reclusão para um a seis anos; além disso, foram separadas, em dois incisos diferentes, as
condutas de porte, já tipificada anteriormente, e de aquisição de substância entorpecente para uso próprio ou
que determine dependência física ou psíquica, sendo que a penas de ambas eram equiparadas às do tráfico.
Frise-se que foi o primeiro momento em que a aquisição de drogas ilícitas, sem necessária prova do efetivo
consumo, foi criminalizada.
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De acordo com a Lei 6.368/76, o tratamento aos dependentes deveria ser fornecido pelas redes de
serviço público de saúde dos estados, Distrito Federal e Territórios. Esses entes políticos optariam, ora, pela
criação de estabelecimentos específicos para esse tipo de tratamento, ora, pela adaptação de unidades já
existentes.

Nesse momento, o legislador demonstrou amadurecimento ao estabelecer a possibilidade de
tratamento ambulatorial ao lado da internação obrigatória, revogando a vedação expressa no Decreto
891/38.

Além disso, a Lei 6.368/76 unificou as condutas relativas ao uso no art. 16, que tipificava a
aquisição, a guarda e porte de substâncias entorpecentes para o uso próprio, que tinha como pena cominada
a detenção de seis meses a dois anos, cumulada ao pagamento de vinte a cinqüenta dias-multas. Nesse
diapasão, o legislador nacional deixa de equiparar o usuário ou dependente ao traficante de drogas.

Com a entrada em vigência da Lei 11.343/2006, inaugurou-se uma nova política pública e criminal
em relação ao usuário e ao dependente de substâncias ilícitas. Primeiramente, observa-se que o art. 28, caput
e §1º, especifica que aqueles que adquirirem, guardarem, tiverem em depósito, transportarem ou trouxerem
consigo, semearem, cultivarem ou colherem drogas ilícitas para consumo próprio sujeitar-se-ão às seguintes
“penas”: advertência sobre os efeitos das drogas; prestação de serviços à comunidade; medida educativa de
comparecimento a programa ou curso educativo.

A duração das penas de prestação de serviços à comunidade e da medida educativa acima
mencionadas será de no máximo cinco meses, podendo chegar ao prazo máximo de dez meses em caso de
reincidência. Caso o agente se negue a cumprir as penalidades de forma injustificada, o máximo que pode
acontecer é a repreensão oral do agente, o que a lei denomina de admoestação verbal, ou a obrigação de
pagar multa.

Ao ser processado pelo art. 28 da Lei 11.343, o agente terá direito a tratamento médico
especializado gratuito, que deverá ser posto à sua disposição pelo Poder Público[12]. Esse mandamento cria
para o Estado a obrigação de oferecer gratuitamente tratamento médico aos usuários e dependentes
processados criminalmente, nos termos da lei 11.343/06.

No entanto, é preciso verificar a situação daqueles que foram condenados ou respondem a
processos por outros crimes, pois como se sabe, o abuso no consumo de entorpecentes está associado, por
exemplo, ao cometimento de crimes contra o patrimônio. Dessa feita, é possível constatar, na práxis forense,
diversos casos em que o acusado, processado por crimes não relacionados à lei 11.343/06, necessita de
tratamento adequado para tratar do seu vício.  Atento a essa realidade, o juiz poderá determinar o
encaminhamento do agente para tratamento no momento da sentença condenatória, bem como é possível que
o usuário e o dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo pena
privativa de liberdade ou submetidos à medida de segurança, tenham acesso aos serviços de atenção a sua
saúde no âmbito do sistema penitenciário.

Apesar desses avanços, critica-se o legislador brasileiro por ter demorado a considerar os conceitos
desenvolvidos pela OMS, de forma que, no passado, chegou a se equiparar o dependente ao traficante.
Atualmente, persiste em erro diverso: o legislador aparenta desconhecer a diferença entre o usuário e o
dependente, submetendo-os às mesmas medidas punitivas e, supostamente, educativas, tais como previstas
no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Atualmente, são plenamente aceitas as definições elaboradas pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), o termo “dependência” se refere a uma variedade de substâncias psicoativas, incluindo o consumo de
drogas ilícitas, alertando que cada classe de drogas provoca sintomas específicos. O aludido conceito,
traduzido do espanhol de forma livre, é o seguinte:

Consumo repetido de uma ou várias substâncias psicoativas, até o ponto em que o consumidor
(denominado viciado) se intoxica periodicamente ou de forma contínua, mostra desejo compulsivo de
consumir a(s) substância(s) preferida(s), tem uma enorme dificuldade para interromper voluntariamente
ou modificar o consumo da substância e se mostra decidido a obter as substâncias psicoativas por
qualquer meio.[13]

 

O conceito acima não deve ser aplicado ao usuário, já que o consumo controlado se afasta da
dependência na medida em que o uso da substância é regular, mas não chega a se tornar compulsivo, não
afetando o cotidiano do indivíduo.[14]

Essa diferenciação feita entre o dependente e o usuário é importante para definir quais são os
tratamentos ou medidas adequadas para lidar com a especificidade de cada um. É certo que um indivíduo que
utilize substâncias psicoativas de forma esporádica, não sofrerá transtornos mentais (tais como transtorno
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psicótico residual e transtornos psicóticos induzidos por drogas) e tampouco síndrome de abstinência,
condições típicas daquele que possui dependência.

Outrossim, olvidou-se de uma situação de extrema relevância, qual seja, se durante o processo o
juiz constatar que o réu preso necessita de tratamento, como deve proceder? A lei não oferece respostas para
essa pergunta, principalmente, porque aqui não se está tratando das hipóteses em que o estado mental do
indivíduo não interferiu na avaliação de sua culpabilidade no momento do crime objeto do processo.

 Imaginando que o réu, sob custódia cautelar, deva se submeter a tratamento médico há duas
soluções: a primeira seria que os estabelecimentos prisionais que abrigassem os presos provisórios contassem
com o serviço de saúde específico em suas dependências; a segunda seria encaminhar esse custodiando a uma
unidade de saúde pública, sendo obviamente necessário que fossem tomadas as medidas contingenciais para a
manutenção da prisão cautelar e para garantir a segurança dos demais pacientes e equipe médica.

A concretização das aludidas medidas, que fazem parte da política pública de prevenção e
ressocialização do dependente proposta pela lei de drogas vigente, dependerá das condições reais fornecidas
pelo Estado. Dessa forma, a efetividade dos mandamentos legais poderá variar conforme o vulto de
investimento feito para atender a essa demanda somado à gestão desses recursos, o que está atrelado à
organização de programas e convênios.

 

2. Considerações sobre políticas públicas de saúde mental relacionadas ao consumo de drogas ilícitas.

 

Antes de se estudar as estratégias e comandos dirigidos ao Poder Público pela Lei 11.343/06, é
necessária a compreensão acerca do conceito e das características de uma política pública. A fixação desse
conceito é premissa básica de um estudo científico, principalmente, porque somente assim será possível
identificar o objeto de estudo e os resultados obtidos com maior precisão.

Com a notável complexidade da sociedade contemporânea, observa-se o surgimento de novas
necessidades e interesses públicos que decorrem, justamente, das transformações sócio-políticas vivenciadas
no atual período. Dentre as mudanças sociais, destaca-se a sensação de insegurança vivenciada pelos
indivíduos, que estão inseridos no contexto da sociedade de risco.  Essa insegurança decorre, principalmente,
em razão da aceleração do ritmo de vida e da revolução nos meios de comunicação[15].

Merece destaque também a idéia de que o individualismo na sociedade do risco seria um processo
que encontrou suas causas na exaustão e desintegração das fontes de significado coletivas e específicas de
cada grupo. Destarte, muito embora a desigualdade social continue crescendo devido a uma péssima
distribuição de renda, houve um enfraquecimento notável da consciência de classe, que antes sustentava uma
posição central na sociedade[16].

Conclui-se que sociedade de risco caracteriza-se pelo surgimento de novos riscos que geram a
sensação de insegurança e desconstrói o sentimento de solidariedade principalmente pelo aumento na
desconfiança quanto à conduta do outro, típico efeito do individualismo. Todas essas transformações
estimulam a criação de novas necessidades. Não somente isso. O Estado e o Direito assistem a expansão de
seu âmbito de tutela, já que a desigualdade social e a desarticulação social ensejam a adoção de uma postura
estatal intervencionista e, algumas das vezes, até assistencialista.  

As demandas sociais, tanto as novas quanto as já existentes, acabam por impelir o Estado a executar
prestações a fim de concretizar os interesses da população, principalmente, em sociedades periféricas. Em
países em desenvolvimento, como o Brasil, a desigualdade social e a extrema pobreza da maioria da
população colocam o Poder Público em situação delicada: de um lado, deve ser estimulado o
desenvolvimento econômico para a geração de renda; por outro, os recursos ficam concentrados nas mãos de
uma minoria, e consequentemente o restante da população, em sua maioria, sobrevive indignamente,
passando por privações de seus direitos fundamentais mais básicos.

Nesse passo, o papel do Estado é essencial para garantir a dignidade da pessoa humana, o que
impõe a realização de diversas políticas públicas que visam justamente contemplar a população
hipossuficiente, permitindo o acesso a serviços essenciais como saúde, educação, moradia, trabalho etc. O
interesse do Direito nas políticas públicas tem se intensificado a partir da consolidação do modelo de Estado
de Bem-Estar Social[17], com a previsão de direitos sociais nas Constituições. Como é sabido, essas
espécies de direitos impõe uma prestação por parte do Estado em benefício dos administrados, como forma
de tentar reequilibrar as desigualdades entre os membros da sociedade oriundas do sistema econômico
capitalista. 
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De toda sorte, o que se observa atualmente é o aumento progressivo dos direitos em virtude das
novas necessidades e interesses e, concomitantemente, a demanda pelo reconhecimento do mínimo
existencial. Apenas quando todos os indivíduos estivem em condições dignas e compatíveis com o modelo
democrático é que se poderá afirmar que o Brasil é, finalmente, um verdadeiro Estado Democrático de
Direito.

Atualmente, o Brasil ainda caminha em direção à democracia, perfilhando um modelo de Estado
intervencionista e, por vezes, assistencialista. No âmbito jurídico, grandes avanços foram observados após a
Segunda Guerra Mundial, não só no que pertine à teoria dos direitos humanos e à hermenêutica, como
também o reconhecimento da importância dos valores para a ordem jurídica. A superação do positivismo
clássico, que pretendia afastar completamente o Direito e a Moral, abre lugar para a teoria dos princípios que
será imprescindível para a nova compreensão da Constituição.

No entanto persiste a pergunta: o que são políticas públicas? Para responder a esse questionamento,
buscar-se-á soluções doutrinárias, já que nem a lei e nem a Constituição fornecem um conceito jurídico.

De forma sintética e básica, a política pública pode ser conceituada como:

(...) um programa ou quadro de ação governamental, porque consiste num conjunto de medidas
articuladas (coordenadas), cujo escopo é dar impulso, isto é, movimentar a máquina do governo, no
sentido de realizar algum objetivo de ordem pública ou, na ótica dos juristas, concretizar um direito.[18]

 

Outra possibilidade conceitual apontada por Bucci, com inspiração em Dworkin, é a aceitação das
políticas públicas (policies) como categoria jurídica distinta da regra e do princípio, justamente por
possuírem como cerne a realização de objetivos específicos já descritos[19].

Esse conceito, contudo, deve ser visto com ressalvas posto que Dworkin pretendia criticar o
positivismo no que se refere a insuficiência do sistema puro de regras para resolver os hard cases,
defendendo a superação do referido modelo pela identificação de categorias distintas: princípios, regras e
políticas públicas. Nesse viés, Bucci destaca que, no caso brasileiro, muitos desses princípios e direitos já
estão positivados, sendo que o problema aqui seria a eleição de critérios para efetivação dos mesmos. Muito
embora exista essa ressalva, é plenamente aceitável a identificação de políticas públicas como uma categoria
jurídica autônoma[20].

Portanto, pode-se dizer que as políticas públicas possuem a natureza jurídica de diretrizes formadas
por um complexo de normas jurídicas, sejam elas expressas por atos normativos ou administrativos,
ordenadas em torno de uma previsão de ações específicas para atender objetivos pré-determinados pela
autoridade competente. 

Obviamente, esse conceito foi problematizado no tocante à eficácia gerada pelas políticas públicas,
já que há quem defenda que essas últimas seriam normas programáticas.

Inicialmente, essa posição pretendia sustentar a impossibilidade de controle judicial sob o
argumento de que as diretrizes não poderiam vincular a atuação do Poder Público. Entretanto, atualmente, a
doutrina contemporânea tem conferido às normas programáticas a potencialidade de gerar efeitos jurídicos.
É o caso de Barroso, segundo o qual as normas programáticas podem produzir efeitos diferidos ou
imediatos[21].

A par de todas as ressalvas, sustenta-se aqui que muitas as normas que integram o complexo de
diretrizes formadoras de uma política pública possuem, indubitavelmente, natureza programática. Não
obstante, a partir do momento que essa norma possui natureza constitucional e contempla um direito
fundamental, o legislador e o administrador têm a incumbência de agir conforme a finalidade da norma.   

Conforme o entendimento do Professor Andreas Krell, a Constituição confere ao legislador um livre
espaço de conformação, o que permite que ele considere dados da realidade social ao elaborar a norma que
determinará como o direito social será assegurado. Essa margem de autonomia dada ao legislador seria
importante para que as formas de concretização dos direitos sociais se adequassem aos anseios da sociedade,
respeitando as escolhas democráticas externadas pelo eleitorado[22].     

Após o embasamento teórico acima formulado, serão estudadas a seguir as políticas públicas
relativas ao combate ao consumo de drogas ilícitas no Brasil.

 

3. Análise crítica da regulamentação do Sistema Nacional de Política Pública sobre Drogas

Inicialmente, convém alertar ao leitor sobre o enfoque do usuário e dependente em drogas ilícitas.
Dessa feita, a situação do traficante não será tratada no presente trabalho devido ao necessário corte
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metodológico.

O precursor dos sistemas nacionais sobre drogas foi denominado de Sistema Nacional Antidrogas,
desde já conhecido pela sigla SISNAD, que foi criado pela Lei 6.368/76, devendo ser formado por órgãos
atuantes nos âmbitos federal, estaduais, municipais e distrital. O SISNAD foi instituído com o intuito de
orquestrar ações tendentes a prevenir e reprimir o uso indevido de substâncias entorpecentes. Ao tempo em
que se esperava que a prevenção possibilitasse a recuperação e reinserção social do dependente, estabeleceu-
se que tanto o uso quanto o tráfico ilícito deveriam ser reprimidos nos parâmetros alarmantes impostos pela
Convenção Única de Nova Iorque[23].

Com as alterações provenientes da Lei 11.343/2006, estabeleceu-se que a finalidade do SISNAD
seria a articulação, a integração, a organização e a coordenação das atividades relacionadas à prevenção do
uso indevido de substâncias ilícitas e à repressão ao tráfico ilícito de drogas. Dentro da parte preventiva,
destaca-se que o legislador se atentou para o problema da reinserção social dos usuários e dependentes, o
que demonstra o amadurecimento na discussão dos problemas sociais decorrentes da exclusão sofrida por
esses indivíduos.

Alguns artigos do projeto de lei foram vetados pelo Presidente da República sob o argumento de
serem contrários ao interesse público e inconstitucionais. O texto vetado tratava, basicamente, da estrutura
do Conselho Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (CONAD) e previa a integração ao SISNAD de
órgãos pertencentes às esferas federal, estadual, distrital e municipal desde que ligados às finalidades do
aludido sistema.

Essa divisão de competências entre os entes federativos seria considerada inconstitucional devido à
autonomia administrativa reconhecida aos estados e municípios pela Constituição, o que impediria que uma
lei federal obrigasse esses entes a criarem órgãos especializados para concretizar os objetivos do SISNAD. O
melhor caminho para implementar as disposições contidas na lei de drogas seria a integração dos entes
federativos por meio de convênios, cujas disposições revelem alguma forma de incentivo para os estados e
municípios conveniados.

Nesse sentido, os ensinamentos do professor Andreas Krell ao tratar do Sistema Nacional de Meio
Ambiente (SISNAMA) podem ser aplicados também para o SISNAD, senão vejamos:

Por falta de obrigatoriedade jurídica da participação ativa dos seus pretensos “órgãos”
seccionais e locais, os mencionados sistemas nacionais ou estaduais funcionam somente
mediante o uso de meios indutivos, isto é, a oferta de ajuda material através de programas
e fundos, sob a condição de que os governos interessados tomem providências
administrativas concebidas nas leis superiores (v. g.: criação de secretarias e conselhos,
elaboração de planos e projetos, alcance de certas metas etc.)[24].

 

No texto legal, ainda são arrolados os princípios e objetivos do Sistema Nacional de Política Pública
sobre drogas. Verifica-se que, no art. 4º da Lei 11.343, são elencados diversos “princípios” que já estão
consolidados em normas Constitucionais, conforme se lê no aludido dispositivo: “I- o respeito aos direitos
fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade; II - o respeito à
diversidade e às especificidades populacionais existentes;”.

A interpretação mais adequada dos mencionados incisos, sob um ponto de vista utilitarista, seria
entender que a aparente repetição foi proposital e serviria para reforçar os mandamentos constitucionais ali
veiculados. Dessa forma, o legislador tentaria assumir uma aparente postura garantista, legitimando assim
seus propósitos. Apesar disso, as aparências não devem ser tomadas como absolutamente verossímeis uma
vez que, em diversos dispositivos, é possível encontrar normas que violam garantias constitucionais e
princípios do direito penal contemporâneo, a exemplo do delito insculpido no art. 34 que representa uma
antecipação do momento punitivo e conseqüente criminalização de atos preparatórios.  

O SISNAD ainda possuiria como diretriz básica “a promoção dos valores éticos, culturais e de
cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-os como fatores de proteção para o uso indevido de drogas e
outros comportamentos correlacionados”. A leitura do texto legal conduz a dedução de que os valores éticos
e culturais acatados pelo povo brasileiro funcionariam como fatores de proteção contra o uso indevido. Em
outras palavras, segundo esses valores, o consumo de drogas seria algo avaliado como negativo (ruim) e,
justamente, por isso a difusão dessas proposições axiológicas auxiliaria o combate contra as drogas. O
problema é que dentro da sociedade brasileira existem valores e conclusões conflitantes no que se refere à
valoração do uso de drogas ilícitas, principalmente, da maconha. Então, os valores descritos na lei, na
realidade, são aqueles adotados pelo legislador que está, presumidamente, agindo conforme a maioria dos
cidadãos, uma vez que foi eleito democraticamente. Contudo, reprova-se a redação desse dispositivo por sua
indeterminação semântica, uma vez que esses valores não estão expressos em lei e tampouco são facilmente
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apreendidos pelo jurista e pela sociedade, fato que retira completamente o propósito de tal previsão em um
dispositivo legal.  

Ademais, são princípios do SISNAD: “a promoção de consensos nacionais, de ampla participação
social, para o estabelecimento dos fundamentos e estratégias do SISNAD; e a promoção da responsabilidade
compartilhada entre Estado e Sociedade, reconhecendo a importância da participação social nas atividades
do SISNAD;”. Ambos os princípios chamam a sociedade a participar da elaboração e da execução das
políticas públicas sobre drogas, o que é interessante para a sociedade civil que é imediata ou mediatamente
afetada pelos efeitos sociais do tráfico do tráfico de substâncias ilícitas. Lembra-se de que, não somente a
sociedade, como os Poderes constituídos e o Ministério Público são chamados à elaboração das políticas
públicas sobre drogas.

Os dois últimos princípios revelam o conhecimento acerca da complexidade do problema do uso ao
ressaltar a importância da abordagem multidisciplinar das atividades de prevenção do consumo. Nesse passo,
reconheceu-se a necessidade de orquestrar atividades destinadas não somente ao tratamento dos usuários e
dependentes, como também se evidenciou a reinserção social.

No bojo das estratégias de prevenção ao uso de drogas, o SISNAD pretende promover a
construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país, acreditando que a difusão das
informações sobre os efeitos nocivos da droga seria uma medida útil para evitar o primeiro contato com as
substâncias proibidas.

Vale ressaltar que as normas prescritas na Lei 11.343/2006 não se restringem à intervenção
preventiva, como também determina as situações em que os indivíduos poderão receber tratamento médico
gratuito, caso constatada a dependência. O juiz criminal pode determinar o encaminhamento do réu a
estabelecimento de saúde caso verifique a necessidade de tal intervenção, tal como se deduz da interpretação
dos artigos 45, parágrafo único, 47. Segundo tais dispositivos, a sentença condenatória ou absolutória
imprópria poderá determinar o aludido encaminhamento, desde que o juiz se baseie em avaliação capaz de
atestar que o réu seja dependente em drogas ilícitas.

Com base nesses dispositivos e com a finalidade de dar a interpretação que confira a máxima
eficácia aos direitos fundamentais, sustenta-se aqui que o juiz poderia determinar esse encaminhamento ao
longo do processo, através de decisão fundamentada, e não apenas na sentença. Ao permitir o tratamento do
réu, o juiz estará não apenas resguardando seu direito fundamental à saúde, como também atenderá o
interesse social na reabilitação daquele indivíduo.

O encaminhamento no curso do processo seria viabilizado por meio de convênios firmados entre o
Poder Judiciário e estabelecimentos públicos especializados em saúde mental que teriam por objetivo
estabelecer os compromissos entre os conveniados como forma de otimizar a oferta do serviço de saúde
pública. Vale ressaltar que o tratamento de distúrbios psiquiátricos ocasionados pela dependência em drogas
já fazem parte dos serviços ofertados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Exatamente, por isso, o
convênio seria útil para determinar como seria feita, por exemplo, a segurança e o transporte de presos, ou
em quais dias a instituição receberia os custodiados para oferecerem tratamento.

 

4. Papel do Estado de Alagoas e do município de Maceió na implementação das políticas públicas de
prevenção ao consumo de drogas ilícitas e de tratamento psiquiátrico dos dependentes químicos

 

Antes de tudo, convém explicitar a metodologia utilizada na coleta dos dados oficias que inspiraram
a redação do presente item. A princípio, a pesquisa consistiria na busca desses dados oficiais junto às
Secretarias de Saúde do Estado e do Município e, para tanto, seria necessária a reunião com o servidor
responsável pelo setor de saúde mental. Esse profissional responderia um questionário elaborado pela
pesquisadora com a finalidade de uniformizar e concentrar a atenção no tema desenvolvido no trabalho.

Logo no primeiro contato, percebeu-se que nos mencionados órgãos não há uma estatística que
indique o número de usuários atendidos pelos estabelecimentos de saúde pública e nem tampouco havia
informação sobre o perfil dos pacientes atendidos. Não obstante, tomou-se conhecimento dos projetos para
prevenção de drogas que estão em andamento no estado e no município, bem como foi explicado como são
elaboradas as políticas públicas de saúde mental.

Segundo os servidores, os questionamentos feitos pela pesquisadora seriam respondidos com a
leitura dos arquivos constantes no website do DATA-SUS. O problema é que os arquivos ali disponíveis são,
na verdade, levantamentos feitos pelas Secretarias estaduais fornecidos ao Ministério da Saúde como
relatórios de produtividade. Além de ser dificultada a navegação pelo uso de um programa específico para
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organização do conteúdo em planilhas, os dados constantes no site são referentes aos anos de 2006 e
anteriores. Não foram disponibilizadas ainda as estatísticas dos anos de 2007 a 2009. O uso exclusivo de tais
estatísticas ocasionaria dois problemas: em primeiro lugar, a pesquisa não retrataria a realidade com a
margem de segurança necessária em face da não-atualização dos dados; em segundo lugar, as informações
do DATA-SUS não seriam suficientes para responder o questionário previamente elaborado.

Com o intuito de melhor retratar a realidade, a estratégia da pesquisa foi alterada e,
consequentemente, buscou-se informações diretamente junto aos estabelecimentos hospitalares. No CAPS-
AD entrevistou-se um dos componentes da equipe multidisciplinar (assistente social), que junto aos
servidores do setor administrativo, passou todas as informações aqui exploradas.

Dito isto, agora serão analisadas as políticas públicas de saúde mental, especificamente no tocante à
dependência em drogas ilícitas, que estão em fase de execução no estado de Alagoas e, principalmente, no
município de Maceió.    

O problema social gerado pelo abuso de drogas ilícitas por um crescente número de pessoas foi
objeto de discussão da Organização Panamericana de Saúde, vinculada a OMS, que elaborou em 2001 um
relatório. Esse documento teria o fito de alertar as autoridades da América Latina acerca do crescimento do
número de usuários e dependentes, propondo medidas e ações que serviriam como norte para a elaboração
da política de saúde pública dos países em desenvolvimento.

Adotando tal sistema, o Estado de Alagoas e o Município de Maceió estabeleceram uma política
pública marcada pela cooperação mútua e descentralização de atividades, seguindo o modelo imposto pelo
SISNAD.

A Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas não possui contato direto com os usuários do serviço
de saúde pública, limitando-se ao oferecimento de cooperação técnica ao Município. Por sua vez, o
Município fica encarregado de elaborar programas e estratégias de prevenção, bem como administrar os
recursos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde.

Na área de Saúde Mental, observa-se que na última década houve uma reformulação das políticas
públicas diante da nova visão do dependente químico. Segundo foi relatado pelos servidores responsáveis, o
tratamento psiquiátrico público não se ocupa dos dependentes químicos, seja em álcool ou em drogas ilícitas,
mas sim restringe-se a cuidar dos distúrbios psiquiátricos decorrentes do abuso dessas substâncias. De tal
forma, constata-se que a orientação do Estado é a de conjugar a internação com medidas extra-hospitalares,
como tratamento ambulatorial, terapia psicossocial e orientação psicológica familiar.

Nesse contexto, houve uma redução de vagas de internação nos hospitais públicos e
estabelecimentos privados conveniados ao SUS, sob o argumento de que nem todos os pacientes necessitam
de internação, mas sim de apoio psicológico e médico ambulatorial. Atualmente, o estado de Alagoas possui
880 leitos psiquiátricos, sendo que, em Maceió, o único hospital que aceita pacientes dependentes em drogas
é o hospital Portugal Ramalho, totalmente custeado pelo poder público. Em que pese existirem outros
hospitais particulares conveniados ao SUS, os respectivos convênios não incluem os pacientes envolvidos
com drogas ilícitas. Acredita-se que essa recusa é justificada pelos valores repassados pelo SUS aos hospitais
a título de pagamento pelas internações, cuja média varia entre R$ 31,77 (trinta e um reais e setenta e sete
centavos) de R$ 130,00 (cento e trinta reais) por dia de internação. Como se sabe, o tratamento desses
pacientes é muito caro para os hospitais que necessitam de alas especiais, com segurança reforçada para
evitar a entrada das substâncias psicoativas. Vislumbra-se, então, que esse é o provável motivo da recusa em
internar esses dependentes químicos.

Os servidores das Secretarias estadual e municipal avaliaram que a disponibilidade de vagas era
suficiente para atender a demanda visto que se calcula o número de vagas utilizando o Senso populacional e
a percentagem estimada de pacientes que necessitarão de tratamento, tal como prevista no Relatório da
Organização Panamericana de Saúde.

No campo da prevenção, observou-se que a Secretaria de Saúde Municipal desenvolve alguns
projetos independentes financiados primordialmente pelo Ministério da Saúde, havendo contrapartida do
Município consistente no fornecimento de estrutura física e pessoal. A nível municipal, são desenvolvidos os
seguintes programas de prevenção ao uso de drogas ilícitas: “Programa de saúde escolar”, como resultado de
uma parceria com as secretarias de educação do município e do estado; “Programa Fique de Boa”, que
integra a questão de prevenção ao uso de substâncias psicotrópicas e à doenças sexualmente transmissíveis,
com ênfase na AIDS; e, por fim, a ação recentemente aprovada  como desdobramento do programa fique de
boa, que se chama “Consultório de Rua”, cuja implementação se iniciará ainda esse ano.

Quanto ao tratamento ambulatorial e demais medidas extrahospitalares, as Secretarias informaram
que existem dois Centros de Atendimento Psicossocial no Estado especializado em drogas, estando um deles

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3227



em Maceió. Especificamente, no que pertine à questão do internamento de presos provisórios, constatou-se
que ambas as Secretarias visitadas não possuíam dados específicos sobre o número de leitos e
direcionamento do tratamento médico a eles fornecidos, sob o argumento de que todos os dependentes
cautelarmente custodiados eram encaminhados ao Centro Psiquiátrico Judiciário. Apenas os adolescentes
que cumprissem medidas socioeducativas teriam acesso ao tratamento no Hospital Psiquiátrico Portugal
Ramalho e no Centro de Apoio Psicossocial.

De forma geral, o Centro de Atendimento Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS-AD) é o órgão
integrante da estrutura municipal que possui o encargo de fornecer o tratamento médico e psicológico aos
pacientes não-internos. Dentre as atividades desempenhadas pelo CAPS-AD estão os atendimentos médicos
e psicológicos, terapia ocupacional, encontro de grupos de apoio e atividades que favoreçam a reinserção
social do indivíduo dependente em substâncias psicotrópicas. Além do apoio dado ao dependente químico, o
Centro também fornece aconselhamento às famílias, explicando as implicações dos distúrbios psicológicos de
seus parentes, com a finalidade de auxiliarem no tratamento e recuperação.

O município de Maceió conta com uma unidade do CAPS-AD que atende, atualmente, cerca de 88
pacientes, sendo que cinqüenta deles ainda não possuem registro oficial junto ao SUS devido a falta de
documentação necessária. A mencionada unidade de tratamento é formada por uma equipe multidisciplinar
integrada por psicóloga, enfermeira, assistente social, médico psiquiatra, médico clínico, terapeuta
ocupacional, farmacêutico, pedagoga, educador físico e servidores que prestam serviços de apoio (zelador,
faxineira, cozinheira e segurança). Os pacientes que tem acesso ao CAPS-AD, geralmente, são pessoas que
procuram o serviço de forma espontânea, contudo existem alguns encaminhamentos por parte de instituições
como hospitais, albergue municipal, unidade de saúde, escolas, conselho tutelar e pelo Poder Judiciário.
Quanto a isso, vale frisar que o CAPS-AD apenas atende jovens infratores que estão respondendo por
processo perante a Vara da Infância e da Juventude da Capital.

Ressalta-se que o CAPS-AD de Maceió não recebe encaminhamentos de presos provisórios e
tampouco de presos definitivos e demais reeducandos em regime aberto ou semi-aberto, em livramento
condicional ou suspensão condicional da pena.  O que é mais curioso é que não há registros de nenhum
encaminhamento por parte dos Juizados Especiais Criminais, atualmente competentes para julgar os agentes
do crime de porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06). Esse fato desperta a atenção já que
o CAPS-AD é a única instituição conveniada ao SUS que presta tratamento extra-hospitalar gratuito no
Município.   

Nesse viés, distinguem-se, estrategicamente, quatro hipóteses: na primeira, o indivíduo dependente
não responde a nenhum processo criminal; na segunda, o dependente em substâncias ilícitas está sendo
processado pelo art. 28 da Lei 11.343/2006; o dependente está sendo processado criminalmente por um
delito qualquer e, concomitantemente, encontra-se em custódia cautelar; e, por fim, têm-se um reeducando
diagnosticado com distúrbios mentais e físicos decorrentes da dependência.

No primeiro caso, o cidadão poderá, voluntariamente ou por encaminhamento médico, procurar
qualquer estabelecimento conveniado ao Sistema Único de Saúde para receber tratamento médico.

Na hipótese em que o indivíduo é autuado como incurso no art. 28 da Lei de drogas, será lavrado
Termo Circunstanciado de Ocorrência, que será encaminhado a um dos Juizados Especiais, ressalvadas as
competências dos juízos estabelecidas em lei de organização judiciária. Basicamente, o juiz aplicará uma das
sanções educativas previstas naquele artigo o indivíduo, sem que possa determinar compulsoriamente a
internação somente em face do respectivo processo criminal. Não obstante o dependente poderá ser
encaminhado a estabelecimento de saúde psiquiátrica para que lá receba tratamento. Esse encaminhamento
não corresponde a uma penalidade, mas sim é uma providência que o juiz deveria determinar ao verificar que
o réu é dependente em substância ilícita.

Essa mesma providência é aplicável ao caso em que o indivíduo é processado por outros crimes,
mesmo que não haja ligação com a lei de drogas. Quando o réu responde em liberdade, é possível a
realização do exame de insanidade mental, que serve para comprovar a existência de distúrbios derivados da
dependência em drogas. Depois de se submeter ao exame, o réu volta para casa e poderá, consequentemente,
utilizar os serviços públicos de saúde espontaneamente. A falta do encaminhamento, nessa hipótese, não
prejudica o direito do réu de buscar tratamento custeado pelo Estado uma vez que está em liberdade.

A situação muda para os réus presos provisoriamente em razão do processo. Particularmente, no
estado de Alagoas, a única possibilidade de tratamento psiquiátrico desses indivíduos é o Centro Psiquiátrico
Judicial, ou seja, apenas está disponível a internação por um prazo determinado. O vulgo Manicômio Judicial
não possui estrutura física para abrigar uma ala específica para tratamento de drogas e, tampouco, haveria
verba suficiente para fazê-lo. De tal sorte, os presos provisórios não recebem o tratamento adequado, pois já
é sabido que a recuperação do vício em drogas pressupõe outras medidas interventivas, como a terapia
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psicossocial, assistência social e, por vezes, terapia ocupacional. 

Exatamente, por isso, reiteram-se as conclusões acima no tocante a relevância de elaborar
convênios entre o Município, Estado e Poder Judiciário com a finalidade de solucionar o problema exposto.
Como já existe estrutura para atender os pacientes, é inegável a disponibilidade do serviço que deve ser
oferecido a todos os cidadãos, inclusive aqueles que foram processados ou condenados pela prática de
crimes. Conforme foi dito anteriormente, a recuperação dos dependentes é benéfica para a sociedade e
também é um instrumento indispensável no processo de reinserção do dependente. 

É possível que algumas vozes se levantem contra essa iniciativa em face dos custos destinados ao
atendimento dessas pessoas. Não se desconhece que serão gastos recursos públicos, o que é preocupante
para o orçamento do estado de Alagoas. No entanto, entende-se que o bom gestor será capaz de alocar as
verbas com sabedoria. De forma prática, a proporcionalidade deve imperar na decisão dessa questão: de um
lado, tem-se que gastar combustível para o transporte dos presos e, ainda, disponibilizar agentes
penitenciários ou policiais para fazerem a segurança da comunidade enquanto os presos estiverem recebendo
o atendimento; de outro, verifica-se o interesse de reinserção dessas pessoas e o resgate da dignidade das
mesmas.

É defensável a opinião de que o interesse da sociedade e a implementação dos direitos fundamentais
devem preponderar sob a alegação de gastos, que na verdade são até reduzidos se comparados ao orçamento
como um todo. A inspiração nessa conclusão guiará a argumentação teórica feita ao longo desse trabalho. 

 

5. Possibilidade de controle judicial para determinar o tratamento de dependentes em drogas ilícitas
processados criminalmente.

Com apoio em todas as constatações anteriormente feitas, discutir-se-á a possibilidade de controle
judicial para determinar o tratamento de dependentes, com especial ênfase a uma série de pessoas que têm
sido esquecidas pela sociedade e preteridas pelo Estado: pessoas com dependência em substâncias
entorpecentes que respondem por processo criminal ou que já foram condenadas e estão na fase de execução
penal.

Conforme já se falou, as políticas públicas devem ser elaboradas a partir de critérios de justiça
distributiva desde que sejam compatíveis com as normas constitucionais. Então, é possível que uma política
pública beneficie apenas uma minoria necessitada, muito embora os interesses da maioria da sociedade sejam
contrários. Exemplifica-se: imagine-se que a maioria dos indivíduos entenda que os condenados
criminalmente não teriam direito ao tratamento psiquiátrico e tampouco fizessem jus à assistência
psicossocial.

Nesse mesmo contexto, sabe-se que o Estado possui pessoal qualificado e conta com o aparato
estrutural necessário para essa prestação, que está elencada dentro dos serviços fornecidos pelo sistema de
saúde pública a todos indistintamente. Ora, se há possibilidade da prestação e o direito a qual esta
corresponde é assegurado constitucionalmente, é justo denegar essa prestação por mera discordância de uma
maioria? Acredita-se que não somente a solução se apresenta como injusta, como também incompatível com
a tutela dos direitos fundamentais.

Então, percebe-se que nem sempre a sociedade concordará com as políticas públicas realizadas pelo
Estado, ora porque julga como desperdício de dinheiro público, ora porque entende que devem ser
priorizadas outras prestações. Obviamente, ir de encontro à vontade da sociedade civil expressa uma decisão
contramajoritária. Não obstante, acredita-se que o consenso depende de uma situação de discurso, com
acesso pleno à informação e aos dados da realidade, o que nem sempre ocorre. Na verdade, sustenta-se aqui
que as decisões contramajoritárias podem sim ser legítimas na medida em que o administrador ou o próprio
juiz expõe os motivos que a embasaram, assentando essa justificativa na interpretação das normas
constitucionais.   

No meio acadêmico, tradicionalmente, há uma grande discussão sobre a possibilidade de controle
das políticas públicas pelo Poder Judiciário. Por muito tempo, essa forma de controle não era aceita por se
alegar que o juiz não poderia discutir o mérito do ato administrativo discricionário e tampouco poderia
opinar sobre as decisões de caráter políticas tomadas pelos outros Poderes, especialmente pelo Executivo, já
que haveria uma usurpação das atribuições e o desrespeito ao princípio da Separação dos Poderes. 

Entretanto, ao utilizar como argumento o princípio da separação dos poderes, os críticos se
equivocam, pois a aplicação de tal ditame no Brasil ocorre de forma peculiar[25], pois cada Poder exerce
preponderantemente uma atribuição, sem que isso afaste a possibilidade de se realizar outras atividades. De
tal forma, o Poder Judiciário tem como atribuição principal o exercício da função jurisdicional, contudo se
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permite que os Tribunais elaborem seus regimentos e, também, pratique atos administrativos em relação aos
seus servidores, por exemplo. Além disso, o sistema de separação de Poderes conta com uma série de
mecanismos previstos constitucionalmente destinados à manutenção do equilíbrio entre eles, ora para evitar
que sejam invadidas competências, ora para suprir certas omissões.   

Além da crítica acima refutada, vale destacar outro argumento representante da oposição ao
controle judicial das políticas públicas, qual seja o desrespeito ao regime democrático. Em síntese, “a
concretização judiciária de direitos sociais seria antidemocrática por ser conduzida por agente que não
passaram pelo crivo do voto popular”[26]. Essa concepção, embora demonstre preocupações válidas, não
merecer ser acatada em detrimento das realizações dos direitos sociais, eis que a realização desses últimos é
indispensável para a manutenção da democracia. Isso se diz porque a liberdade, inclusive de escolher seus
representantes, depende da capacidade de autodeterminação do sujeito, o que apenas pode ser imaginado se
a ele são garantidas condições mínimas de dignidade.

Enfocando na perspectiva do interesse público no trato da dependência química, enfatiza-se que a
saúde como um direito coletivo não se equipara a soma de interesses individuais, mas sim se remonta à
solidariedade. Destarte é preciso reconhecer que o direito à saúde não é passível de apropriação individual tal
como se os cidadãos fossem “clientes” do Estado[27].

Justamente considerando a possibilidade de estabelecimento de relações clientelistas entre cidadão e
Poder Público, surge uma nova crítica democrática que, basicamente, defende que a realização dos direitos
sociais seria interpretada como um dever estatal de cunho meramente assistencialista. Isso provocaria uma
desmobilização para a luta social e o fortalecimento do individualismo, com a consequente busca por tutela
jurídica individual[28].

A respeito da crítica acima, o contra-argumento apresentado seria o juízo de incerteza em que se
baseia a crítica, já que a apatia à participação política ativa também poderia ser resultante de outros
fenômenos, como a corrupção, a falta de acesso às informações e baixo nível de interesse das pessoas com
formação educacional elevada.

Agora, analisar-se-á a última crítica, e também a mais debatida, que se refere ao problema de gestão
financeira dos recursos públicos. Sabe-se que existem uma série de prestações, bem como outras fontes de
despesa, que limitam de sobremaneira a disponibilidade de recursos. Também se tem consciência de que nem
todos os cidadãos terão seus direitos fundamentais, principalmente os sociais, assegurados de forma plena,
em virtude da escassez de recurso públicos. Além de uma boa gestão, é preciso que os gastos do Estado
sejam acompanhados tanto pela sociedade como por entes estatais competentes para fiscalizar a aplicação do
orçamento.

Sobre as restrições orçamentárias, o STF, no julgamento da ADPF 45, estipulou que a reserva do
possível não poderia ser utilizada pelo poder público com o fito de se esquivar de suas obrigações. Por isso,
caberia ao Estado a comprovação de que não haveria condições materiais para executar a decisão
judicial[29]. 

Certamente, o mais relevante para esse trabalho seria definir os limites do controle judicial de
políticas públicas[30], principalmente, para demonstrar que a alegação de escassez de recursos orçamentários
não sirva como óbice total à realização do direito social à saúde mental.

Em primeiro lugar, elege-se como o primeiro critério limitador a necessária hipossuficiência da
pessoa que pleiteia a prestação. É do conhecimento de todos que os serviços de saúde pública, especialmente
no tocante à Psiquiatria, não é de fácil custeio até porque não se pode prever a duração exata do tratamento.
De tal sorte, é evidente que aquele que puder pagar as custas do tratamento, deverá fazê-lo sem onerar o
Estado.

Há que se considerar também a possibilidade de universalização da medida, ou seja, deve-se
verificar a disponibilidade de vagas em leitos públicos para avaliar o impacto do possível aumento dos
pacientes. Caso não exista vagas ou pessoal suficiente, o Estado deve analisar a possibilidade de alocar mais
recursos ou, até mesmo, justificar a impossibilidade material do cumprimento da medida.

Em razão do problema de gestão orçamentária, é recomendável que seja eleita a solução que seja, a
um só tempo, a mais econômica e que esteja de acordo com a técnica. Sobre o enfrentamento das
contingências para lograr otimizar os direitos sociais, ensina Torres que “os direitos sociais devem se
otimizar até o ponto em que não se prejudique o processo econômico nacional, não se comprometa a saúde
das finanças, não se violam direitos fundamentais nem se neutralizam as prestações por conflitos
internos”[31].

Por fim, elenca-se o mínimo existencial como critério norteador e limitador das prestações estatais.
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Conforme se explicou no item anterior, o mínimo existencial equivale ao complexo de direitos fundamentais
mínimos que devem ser garantidos ao indivíduo para que ele tenha uma vida digna e possa exercer sua
autonomia.

Há quem defenda a judicialidade das políticas públicas utilizando-se de um parâmetro diverso do
mínimo existencial, falando-se em eficácia plena dos direitos fundamentais. Esse parâmetro alternativo
consiste em defender as condições necessárias para a realização da dignidade, ao invés de falar em
referenciais mínimos.[32]

            Ao apartar os parâmetros acima, os críticos partem do pressuposto de que o argumento do mínimo
existencial significa que os direitos sociais a serem exigidos deveriam ser aqueles necessários para ora manter
a liberdade do indivíduo ora para garantir a dignidade humana. Assim, entendem que o uso do
“minimalismo” seria demasiado restrito por apenas se limitar a exigibilidade do mínimo e, ao mesmo tempo,
exige que as prestações nele contidas sejam cumpridas de forma máxima.[33]

            Analisando ambos os posicionamentos, há que se concluir que a diferença entre os parâmetros,
pragmaticamente, se assemelha a um jogo de palavras. Na verdade, não se vislumbra prestações
desnecessárias que estejam fora do mínimo. Além disso, a conceituação de necessidade é ainda mais
problemática, pois cada pessoa possui necessidades diferentes, de forma que o que pode ser considerado
indispensável para alguns, para outros seria o supérfluo. Sem pretender refutar completamente o
posicionamento contrário, adota-se no trabalho a idéia de mínimo existencial pelo simples fato de seu
conceito ser passível de delimitação e de universalização.

            Após expor as idéias mais relevantes, conclui-se pela possibilidade de controle judicial das demandas
que envolvam a concretização do direito à saúde mental quando haja negativa da prestação por parte do
Estado. Conforme se demonstrou, a omissão estatal apenas seria justificável diante da ausência de meios
disponíveis ou de recursos, o que deve ser evidentemente comprovado em juízo a fim de legitimar a escusa.

            Particularmente, no que tange à pretensão de internação ou de tratamento psicossocial dos presos, é
preferível a propositura de Ação Civil Pública sem prejuízo da ação individual. A preferência se justifica em
face da possibilidade do Juiz avaliar a possibilidade de universalização da medida, bem como permite ao
Poder Público fazer a respectiva prova dos impactos possivelmente gerados pelo cumprimento de uma
decisão judicial favorável.

 

II. Conclusão

Durante a execução do trabalho proposto, foi possível verificar que a situação vivenciada pelos
dependentes em drogas ilícitas no estado de Alagoas e no município de Maceió é preocupante. Se por um
lado há previsão orçamentária para a realização de políticas públicas dirigidas ao tratamento médico da
dependência, por outro, predomina a falta de informação e as restrições no acesso aos estabelecimentos
hospitalares.

            A complexidade do problema social causado pelo consumo de drogas ilícitas e pela correspondente
inadequação dos meios de combate e de prevenção foi objeto de estudo sob uma perspectiva jurídica.

            Nesse viés, constatou-se que a legislação brasileira até 2006 considerava como crime o consumo de
drogas ilícitas, o que contribuiu para a exclusão dos delinqüentes-dependentes das políticas públicas de
saúde. Apesar dos avanços verificados com a Lei 11.343/2006, que estabeleceu outras sanções diversas da
privação de liberdade, a criminalização da conduta consistente no consumo de drogas persiste, assim como a
estigmatização do usuário e do dependente.

Além disso, para o senso comum, a dependência química não é vista como uma doença, mas sim
como uma ameaça à paz social. Essa visão distorcida do dependente impede a abertura dos Poderes públicos
a novas abordagens, o que dificulta a solução da grave situação vivida pelos indivíduos envolvidos com
substâncias psicoativas.

Partiu-se do pressuposto de que o Estado incorporou para si o dever de elaborar políticas públicas de
saúde mental em face da necessidade de concretização dos direitos sociais fundamentais. Nesse momento,
concluiu-se que as políticas públicas seriam formadas por um conjunto de normas e atividades que teriam
uma finalidade única comprometida com a realização de um objetivo social considerado relevante. Em que
pese a maioria dessas normas jurídicas tivessem caráter programático, não se pode negar a eficácia jurídica
das mesmas que servem como forma de expressão do compromisso dos Poderes constituídos com as normas
constitucionais do Estado Democrático de Direito.

No tocante à dependência em drogas ilícitas, constata-se a existência de disposições na nova lei de
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drogas que trazem as diretrizes que deveriam informar a ação estatal no tocante à prevenção do uso dessas
substâncias. Para tanto, criou-se o SISNAD, destinado à facilitação de engajamento entre aos entes
federativos em torno dos objetivos propostos por este sistema nacional, quais sejam a prevenção do uso e a
repressão do tráfico de drogas. Dentre as diretrizes previstas na lei 11.343/2006, enfatiza-se o respeito à
dignidade da pessoa humana e o compromisso com a reinserção social do dependente e do usuário.

Questionou-se se esses ditames estão sendo levados em consideração na elaboração das políticas
públicas de saúde mental destinadas ao tratamento da dependência química e distúrbios psiquiátricos dela
decorrentes.

A dúvida incentivou a realização da pesquisa empírica com a finalidade de descobrir quais são as
prestações oferecidas pelo Estado de forma gratuita aos dependentes em drogas e, ainda, qual é o perfil da
população atendida.

Muito embora a obtenção de dados tenha sido obstada por diversos percalços, os resultados obtidos
foram proveitosos na medida em que se constatou a violação do direito fundamental à saúde de um “grupo
social” específico, qual seja os presos provisórios.

Através da pesquisa de campo, constatou-se que Maceió conta com apenas dois estabelecimentos
destinados ao atendimento de dependentes em drogas: o Hospital Portugal Ramalho, que recebe os pacientes
que necessitam de internação, e o CAPS-AD, unidade de saúde que realiza tratamentos extra-hospitalares. É
certo que o trabalho não objetiva discutir a suficiência de vagas disponibilizadas pelo Estado, até porque, tal
avaliação pressupunha um trabalho interdisciplinar que extrapolaria a ciência do Direito. Contudo, foi
possível identificar que o SUS disponibiliza gratuitamente os tratamentos médicos indicados para os
pacientes dependentes e, inclusive, sabe-se que Ministério da Saúde repassa verba específica para custear
programas preventivos a serem promovidos pelas secretarias estadual e municipal.

Se, em tese, não se duvida da existência do serviço público adequado ao cumprimento do direito à
saúde mental dos pacientes, questionou-se quais são os reais destinatários desses serviços. Como resposta,
verificou-se que a maior parte dos usuários procura espontaneamente os estabelecimentos hospitalares,
enquanto a minoria é encaminhada por médicos. Quando perguntado aos servidores se havia algum
encaminhamento por parte do Poder Judiciário, informou-se que tal providência é tomada exclusivamente
pela Vara de Infância e Adolescência da Capital. Essa constatação causou extrema preocupação, uma vez
que não é difícil verificar que muitos presos provisórios, seja em razão do processo criminal, seja em fase de
execução provisória da pena, e definitivos sofrem com problemas psicológicos derivados do uso de drogas.
Essa estigmatizada parcela da população tem apenas uma opção de tratamento que é a internação no Centro
Psiquiátrico Judicial.

Seria essa opção suficiente para garantir o direito fundamental à saúde mental? Entende-se que não,
eis que as políticas públicas de saúde mental são dirigidas a sociedade como um todo e, de acordo com as
mesmas, o problema da dependência não se resolve com a simples internação do paciente, devendo ele ser
submetido à terapia e outras medidas capazes de reinseri-lo no contexto social. Essa reinserção torna-se
especialmente importante, e até mesmo imprescindível, quando se trata dos custodiados dado que os mesmos
sofreram um processo de exclusão social marcado pela dificuldade de inversão. Em outras palavras, mesmo
que o indivíduo seja absolvido ou tenha declarada extinta a punibilidade posteriormente, o processo criminal
representa um estigma na vida do réu.

Constatar e criticar o problema não é útil e nem sequer suficiente, motivo porque seguem as
sugestões que seriam capazes de ampliar o acesso ao serviço de saúde mental.

A primeira proposta seria o estabelecimento de convênios entre os entes políticos, organizações
sociais de caráter privado e grupos de apoio, tal como a Associação dos Alcoólicos Anônimos e Associação
dos Narcóticos Anônimos, para ampliar a disponibilidade de vagas para a demanda geral. Obviamente, a
adesão ao convênio deveria prever benefícios para os componentes como, por exemplo, incentivos fiscais ou
repasse de verbas.

No caso de Alagoas, seria interessante que o Poder Judiciário e as Secretarias de Saúde também
firmassem um convênio para possibilitar o acesso dos presos provisórios ao CAPS-AD. Acredita-se que uma
boa sugestão para reduzir os custos seria determinar um dia específico para os presos serem transportados ao
Centro de Apoio e designar, previamente, agentes policiais para fazer a escolta e a segurança no mencionado
Centro. Outras alternativas poderiam ainda ser pensadas depois que se fizesse um levantamento prévio do
potencial número de beneficiários, o que poderia contar com a participação de defensores públicos,
advogados, magistrados, promotores de justiça e serventuários que, por trabalharem diariamente com os
processados, poderiam contribuir significativamente com a elaboração de uma estratégia.

Como todas essas sugestões dependem de vontade política é possível que não surja interesse em
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consolidá-las, tendo em vista o desprestígio na tutela dos direitos fundamentais dos presos. Nesta hipótese,
que seria a pior delas, é possível a intervenção do Judiciário para efetivar o direito à saúde mental uma vez
que a negativa do tratamento dessa parcela da sociedade é considerada inconstitucional por ofender um
direito fundamental e, consequentemente, a dignidade da pessoa humana.
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A POLÍTICA PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO

THE PUBLIC POLICY OF THE ELETRONIC REVERSE AUCTION

SIMONE ZANOTELLO

RESUMO
Este trabalho será iniciado com uma breve análise sobre os principais aspectos do governo eletrônico, que
surgiu num panorama de modificações da forma de administrar as atividades governamentais, numa nova
proposta com foco gerencial, tendo a visão do cidadão como um cliente do Estado. Será verificado como o
uso da tecnologia da informação, num ambiente da Sociedade da Informação, tem sido importante para as
ações governamentais, tendo em vista a necessidade de se ter uma administração pública mais eficiente. O
estudo também nos mostrará a evolução do e-gov no Brasil nos últimos anos, com destaque para as compras
governamentais via internet. No entanto, o principal objetivo deste trabalho será o estudo jurídico da política
pública de compras governamentais por meio do pregão eletrônico, numa relação G2B – Government to
Business. O pregão eletrônico, também denominado “leilão reverso”, será analisado e criticado na sua relação
com servidores, fornecedores e sociedade. A ética e a inclusão digital também serão estudados no presente
trabalho, a fim de que esse procedimento possa ser considerado um projeto de inclusão, e não um aparato
tecnológico sem nenhuma aplicação prática.
PALAVRAS-CHAVES: política pública – eficiência - governo eletrônico – pregão eletrônico – ética –
inclusão digital

ABSTRACT
This work will be started with a brief analysis about the main aspects of the electronic government, that
emerged in the panorama of the modifications in the way of to administer the government activities, in the
new proposition with focus in the public management, and have the view of the citizen as a client of the
State. Will be verified how the use of the information technology, in the environment of the Information
Society, has been important to the government actions, seeing the necessity to have a public administration
more efficient. The study will be show us the evolution of the e-gov in Brazil in the last years, with distinction
to government acquisitions by internet. However, the main objective of this report will be the legal study of
the public policy of the government acquisitions through electronic reverse auction, in the relation G2B –
Government to Business. The electronic reverse auction will be analyzed and criticised in the relation with
officials, suppliers and society. The ethic and the digital inclusion also be studied in this work, in order that
this procedures could be considered an inclusion project, and not a technological apparatus without practice
application.

KEYWORDS: public policy – efficiency - electronic government – electronic reverse auction - ethic – digital
inclusion

 
 

INTRODUÇÃO
 

A Administração Pública no Brasil tem sofrido modificações nos últimos anos, numa tentativa de se
implementar um modelo gerencial de gestão pública, menos burocrático, com a crença de se estabelecer um
governo mais eficiente e eficaz, com foco no cidadão, que se representa um “cliente” do Estado.

 
Nesse panorama, a tecnologia da informação surge como uma ferramenta importante para auxiliar

nesse processo de transição, fazendo com que haja o aparecimento do governo eletrônico, traduzido por
meio de políticas públicas nas relações entre governo e cidadão (G2C – Goverment do Citizen), governo e
negócios (G2B – Government to Business) e governo e governo (G2G – Government to Government).

 
Diante disso, o objeto deste trabalho é promovermos, com foco no e-gov,  um estudo dos aspectos

jurídicos que norteiam a política pública de compras governamentais, materializada numa relação G2B –
Government to Business, especialmente pelo pregão,  introduzido pela Lei Federal 10.520/2002, que permitiu
o uso da tecnologia da informação para o processamento dessa modalidade de licitação. Nessa esteira,
faremos uso de dados do sistema de compras eletrônicas do município de Jundiaí, localizado no interior do
Estado de São Paulo, denominado “Compra Aberta”.

 
Com isso, iremos tratar de algumas questões jurídicas que envolvem a implantação do pregão

eletrônico, trazendo aspectos relativos à inclusão digital, ao papel das empresas nessa relação de negócios, à
importância da mudança de postura dos servidores diante dessa nova realidade, promovendo o rompimento
de paradigmas da Administração Pública, à relevância da atuação da sociedade no acompanhamento desse
processo, como forma de exercício da cidadania, e, por fim, à necessidade da presença de ética nessas
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relações, visto o panorama de desmandos com o dinheiro público que tem sido noticiado com frequência.
 
1. AS COMPRAS ELETRÔNICAS E A INCLUSÃO DIGITAL
 
           
            Para tratarmos da “inclusão” digital, vamos primeiramente falar em “exclusão” digital, também
conhecida como apartheid digital, tecnoapartheid, digital divide ou abismo tecnológico, entre outros.[1]
 
            Não restam dúvidas de que essa situação existe e necessita de ações imediatas. Segundo Edilson
Cazeloto:
 

Em comum, a percepção de que, se não forem tomadas medidas corretivas, a
concentração de acesso aos equipamentos informáticos tenderá a ampliar a
distância entre os ricos e os pobres, provocando uma cisão irrecuperável na já
combalida justiça social. A visão consensual que se estabeleceu nas sociedades
tecnologicamente desenvolvidas é que a exclusão digital veio, portanto, somar-se ao
arcabouço de misérias e humilhações sofridas por aqueles que não possuem os
elementos necessários para participar da sociedade de consumo.[2]

 
 
            No âmbito das compras governamentais via processo eletrônico, o fato é que a existência de exclusão
digital poderá se constituir num empecilho para o aperfeiçoamento e o avanço desse instrumental.
 
            De que adianta um processo de compras realizado via internet, se os agentes do processo (servidores,
fornecedores e cidadãos) não estiverem inseridos no ambiente eletrônico?
 
            Embora a revolução tecnológica apresente dimensões globais, ela não atinge o mundo de igual forma,
pois há grupos específicos, com reações específicas. O Brasil possui realidades muito distintas.
Principalmente para pequenos municípios, entendemos que a concretização das compras governamentais via
internet ainda é algo que carece de ações para ser atingida.
 
            Nesse aspecto, as iniciativas de inclusão digital são estritamente necessárias, para se tentar garantir o
sucesso da operação. Nesse diapasão, trazemos à baila afirmação contida no documento “Propostas para uma
Política Nacional de Tecnologia da Informação e Comércio Eletrônico”, elaborado pela Câmara Brasileira de
Comércio Eletrônico, que embora adstrita à questão do comércio eletrônico de forma geral, é bem pertinente
à seara dos negócios na esfera governamental:
 

A sociedade deve receber atenção especial para que se garanta a inclusão de forma
mais ampla e intensa possível no ambiente de comércio eletrônico, não se limitando
àqueles que têm acesso e poder aquisitivo específicos, tanto para viver como para
trabalhar e se desenvolver. Esta inclusão significa infra-estrutura, formação,
emprego, informações, serviços, etc., uma vez que o comércio eletrônico é realizado
utilizando-se a camada digital. [3]

 
Locais públicos de acesso ao computador (telecentros ou infocentros), subsídios para a aquisição de

equipamentos, cursos para a operacionalização dos equipamentos (pois não basta tê-los; é preciso operá-
los[4]), softwares de baixo custo, todas essas são ações muito bem-vindas para que a realidade das compras
governamentais materialize-se por completo, especialmente atingindo empresas e cidadãos.

 
No entanto, é importante trazer a lição de Ali Chahin e outros autores:

 
Em um país com alto contingente de pessoas em situação radical de exclusão social
ou econômica, cidadãos de idade muito avançadas e analfabetos adultos – como o
Brasil – seria equivocado adotar como cenário de curto prazo o da totalidade dos
indivíduos utilizando pessoalmente os serviços e as facilidades do governo
eletrônico a partir de terminais domésticos ou de telecentros. Mesmo em países em
que a situação socioeconômica é extremamente mais favorável que a nossa,
instituições que auxiliam aqueles que têm dificuldades para utilizar eles próprios,
diretamente, os serviços e as facilidades de governo eletrônico existem em grande
número, e mais estão sendo criadas continuamente.[5]

 
            O município de Jundiaí, localizado no interior do Estado de São Paulo, por ocasião da implantação
das aquisições via internet, promoveu aos fornecedores interessados um programa de treinamento para o uso
do sistema[6]. Verificou-se uma procura, principalmente, por parte dos fornecedores locais, pois esses, a
princípio, sentiram-se excluídos do processo de compras, com a alegação de não poder competir com
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empresas da capital e de outros estados, com melhor estrutura tecnológica.
 

Na mesma época, o município criou o “Acessa Jundiaí”, programa que disponibilizou equipamento e
infraestrutura (microcomputadores, impressoras, acesso à internet e monitores vindos da rede de ensino
universitário de Jundiaí, como exemplo a Faculdade Estadual de Tecnologia – FATEC, capacitados pela
Companhia de Informática de Jundiaí) para uso público, tanto no Paço Municipal quanto em terminais de
ônibus, bibliotecas, entre outros espaços públicos.[7] O objetivo foi disponibilizar os serviços para munícipes
e empresas, visando a atender necessidades específicas, como procura de vagas de empregos, elaboração de
currículos, informações sobre concursos públicos, serviços de utilidade pública e serviços governamentais.
 

A ação também foi acompanhada pela alocação de um computador para cada funcionário atuante no
setor de compras, com o devido treinamento para uso do sistema. Além disso, campanhas foram realizadas
com o objetivo de divulgar o programa, inclusive com o apelo ao cidadão para que acompanhasse todo o
desenvolvimento das compras via internet, demonstrando a transparência do sistema.

 
Em termos estatísticos, para a verificação de participação de empresas nos processos licitatórios

efetuados pela modalidade pregão, analisamos de forma aleatória dez pregões realizados pelo município de
Jundiaí no primeiro quadrimestre de 2009, abrangendo diversos ramos de atividade, resultando no seguinte
quadro[8]:

 
PREGÃO OBJETO EMPRESAS

PARTICI-
PANTES

DISTRIBUIÇÃO
Cidade-Estado

Nº % OBS.:

20091403 Aquisição de filé
de peito de frango,
coxão mole e
outras carnes
destinadas à
merenda escolar

2 Jundiaí-SP 2 100% 100% do
Est. SP

       
20091407 Aquisição de

medicamentos
destinados às
unidades de saúde

20 Leme – SP
Rio Claro – SP
Santos – SP
Sorocaba – SP
Jundiaí-SP
Itapira – SP
São Paulo – SP
Botucatu – SP
Campinas – SP
Vinhedo – SP
Mogi-Guaçu – SP
Rio de Janeiro - RJ
Pouso Alegre – MG
Belo Horizonte – MG
Curitiba – PR
Cambe – PR
Getúlio Vargas – RS
Catalão – GO

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

5%
5%
5%
5%
5%
5%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
10%
5%
5%
5%

60% do Est.
SP
 
5% do Est.
RJ
 
10% do Est.
MG
 
15% do Est.
PR
 
5% do Est.
RS
 
5% do Est.
GO

       
20091425 Aquisição de

mistura para
preparo de polenta
e de arroz, e
vitamina de
mamão,
destinados à
merenda escolar

3 Louveira – SP
Embu – SP
São Paulo - SP

1
1
1

33,33%
33,33%
33,33%

100% do
Est. SP

       
20091428 Aquisição de

materiais médicos
destinados às
unidades de saúde

3 São Paulo – SP
Osasco – SP
Bauru – SP

1
1
1

33,33%
33,33%
33,33%

100% do
Est. SP

20091434 Aquisição de
películas refletivas
destinadas para o
setor de trânsito

7 S. Caetano do Sul – SP
Sumaré – SP
Vinhedo – SP
Pompéia – SP
São Paulo – SP
Palhoça – SC
 

1
1
1
1
2
1

14,28%
14,28%
14,28%
14,28%
28,58%
14,28%

85,72 do
Est. SP
 
14,28% do
Est. SC
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20091435 Prestação de
serviços de
locação de
máquinas
escavadeiras
hidráulicas

4 Jundiaí – SP
Ribeirão Preto – SP

3
1

75%
25%

100% do
Est. SP

       
20091436 Aquisição de

hortifrutigranjeiros
destinados à
merenda escolar

6 Cpo. Lpo. Paulista –
SP
Sorocaba – SP
Campinas – SP
Jundiaí – SP
São Paulo – SP

1
2
1
1
1

16,66%
33,33%
16,66%
16,66%
16,66%

100% do
Est. SP

       
20091441 Aquisição de ferro

chato e ferro
mecânico
redondo,
destinados à
manutenção da
cidade

7 São Paulo - SP
Jundiaí – SP
Hortolândia – SP
Vinhedo – SP

4
1
1
1

57,12%
14,29%
14,29%
14,29%

100% do
Est. SP

       
20091444 Aquisição de

cadeiras e
carteiras escolares

4 Araçatuba – SP
S. José Rio Preto – SP
Várzea Paulista – SP
Jundiaí – SP

1
1
1
1

25%
25%
25%
25%

100% do
Est. SP

       
20091448 Prestação de

serviços de
reparos em
pavimentos
asfálticos

5 Jundiaí – SP
Osasco – SP
Álvares Florence – SP

3
1
1

60%
20%
20%

100% do
Est. SP

 
 

Da análise do referido quadro, podemos tecer as seguintes considerações:
a)      que de dez pregões realizados, em sete deles houve a participação de empresas do próprio

município de Jundiaí, embora num percentual ainda pequeno; nesse caso, entendemos que há
possibilidade de ampliação desse montante se houver outras ações de inclusão no município,
implementadas pelo governo local, para o incentivo da participação dessas empresas;

b)      que a participação de empresas do município de Jundiaí ocorreu efetivamente em pregões
para prestação de serviços (locação de máquinas e reparos em pavimentos) e para
fornecimento de carnes, sendo que nos outros ramos de atividades, notadamente no
fornecimento de bens, houve a predominância da participação de empresas de outros
municípios, especialmente do estado de São Paulo;

c)      que o pregão propiciou a participação de empresas de diversos municípios, principalmente do
estado de São Paulo, que atingiu os maiores percentuais, mas também contou com a inclusão
de empresas de municípios de outros estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Goiás, demonstrando a amplitude do sistema.

 
Sendo assim, podemos concluir que o pregão eletrônico realmente democratiza a participação de

empresas nos procedimentos, visto que elas podem enviar suas propostas de qualquer lugar do país. No
entanto, por ocasião da implantação do governo eletrônico num determinado ente federado, principalmente
nos municípios, é preciso não se esquecer da inclusão do comércio local, pois esse também deve participar
dos pregões, visto que é um efetivo gerador de renda para o município.

 
            Por fim, permitimo-nos concordar com Edilson Cazeloto, no sentido de que a inclusão digital
realmente se trata de uma política pública.[9] O ente federativo que decidir por implementar o pregão
eletrônico, deverá, num primeiro plano, ter uma preocupação com a inclusão digital de todos os agentes do
processo (servidores, fornecedores (inclusive locais) e cidadãos). Do contrário, a experiência restará
frustrada, pois não atingirá seus reais objetivos.
 
           
2. O PREGÃO ELETRÔNICO E O RELACIONAMENTO COM AS EMPRESAS
 
            O Brasil é composto de 5.564 municípios, 27 estados e o Distrito Federal, compostos por órgãos e
entidades da Administração Direta e Indireta, Autárquica e Fundacional, Sociedades de Economia Mista e
Empresas Públicas, sendo que todos eles realizam aquisições significativas de materiais e serviços. Portanto,
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os governos são grandes compradores. Diante disso, não restam dúvidas de que as compras governamentais
representam uma oportunidade de negócios para as empresas, sendo atualmente as transações financeiras
muito mais seguras, notadamente em questões de pagamento, em virtude da Lei de Responsabilidade Fiscal.
 

A implantação das compras via internet também traz impactos para as empresas. Elas precisam estar
adequadas a essa nova realidade, do contrário estarão fadadas a não firmar negócios com os governos que
atuam nesse segmento.
 
            No que tange às MEs (microempresas) e EPPs (empresas de pequeno porte),  essas possuem
benefícios nas licitações (o que inclui o pregão eletrônico), por conta do disposto nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar 123/2006, como forma de fomentar seu crescimento e sua participação nesse mercado público
consumidor.

 
            Sendo assim, temos um incentivo para as MEs e EPPs participarem dos processos de pregão
eletrônico, embora essa participação ainda não esteja tão efetiva. No município de Jundiaí, numa realidade de
cinquenta pregões realizados no primeiro quadrimestre de 2009, verificou a participação de MEs e EPPs em
apenas 18 deles, o que representa o montante de 36%,[10] o qual não pode ser considerado tão significativo,
havendo, segundo nosso entendimento, condições de ser ampliado.
 
            O pregão eletrônico também propiciou às empresas uma facilitação na ciência e retirada de editais, e
na entrega de propostas. Antes, essas empresas dependiam somente da consulta ao diário oficial para ciência
das licitações, e necessitavam dirigir-se até o órgão para a retirada do edital e para o envio de suas propostas.
Atualmente, todas essas ações são feitas pela internet. Isso, inclusive, poderá resultar numa condicionante
para a redução dos preços ofertados pelos licitantes, pois eles não precisam embutir nesses preços esse custo
de deslocamento.
 
            Mas como as empresas devem se preparar para a tecnologia da informação nas licitações? Para isso,
elas precisam adotar algumas ações: 1) atualizar o parque de informática da empresa, instalando
computadores mais modernos e procurando acessos de Internet mais rápidos e seguros; 2) providenciar um
endereço eletrônico; 3) treinar funcionários da empresa para utilizar essa ferramenta – dar preferência a
profissionais ágeis, dinâmicos, que tenham conhecimento de informática e possuam autonomia para decisões
rápidas (o ritmo das compras eletrônicas é muito intenso); 4) efetuar cadastros via internet nos órgãos que já
disponibilizam esse serviço, pois assim, certamente a empresa terá conhecimento das licitações promovidas
por esses órgãos por meio do recebimento de e-mails; 5) visitar diariamente os sítios dos órgãos que
possuem compras eletrônicas, com o objetivo de não se perder nenhuma oportunidade.[11]
 
            A questão da universalização do acesso das empresas no âmbito da tecnologia, também depende de
ações envolvendo não só a iniciativa pública, mas também a esfera privada. Documento da Câmara Brasileira
de Comércio Eletrônico propõe alguns mecanismos viabilizadores:
 

1.      Criar linhas de financiamento para pequenas e médias empresas para aquisição
de infra-estrutura de tecnologia, treinamento, ‘softwares’, telefonia, conteúdo,
etc.

 
2.      Incentivar os programas privados de colaboração ou potencialização da cadeia

de suprimentos, principalmente para pequenas e médias empresas, a partir da
ação pró-ativa das grandes empresas e do governo.

 
3.      Fomentar e estruturar o processo de universalização a partir dos organismos de

classe, associações setoriais e meta-setoriais e organismos do governo.[12]
 

Outra ação que também pode auxiliar para o fomento da atividade empresarial, especialmente nas
ações de comércio eletrônico, inclusive com a esfera governamental, são as incubadoras empresariais.[13]
 
            Mas todas essas ações carecem de cuidados especiais. Na visão de Adalberto Simão Filho:
 

A empresarialidade que emerge nesta ótica deverá estar preparada para a
administração dos eventuais conflitos advindos desta fase, já que o implemento da
Sociedade da Informação (TIs) que redundarão na melhor reorganização da
atividade empresarial e melhoria da comunicação global da empresa com os
diversos setores e segmentos de seu mercado específico, poderá se refletir na má
utilização das redes de conectividade por parte de alguns, gerando ruídos nos
resultados trafegados pela mesma, de tal sorte que o fato repercutirá negativamente
no campo material, afastando-se do virtual. A Sociedade da Informação não é, em
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absoluto, livre de críticas, haja vista a forma como estruturou. Assim é que conflitos
poderão ser sentidos nas mais diversas esferas do direito.[14]

 
 
            Outro problema que permeia a participação das empresas nos pregões eletrônicos, juntamente com a
exclusão digital, é a questão da pluralidade de legislação sobre o tema.
 
            É possível observar diferenças normativas, bem como de interpretação delas, no panorama jurídico
das compras eletrônicas. Há, também, diferenças de sistema. Isso faz com que empresas que trabalhem com
diversos órgãos tenham dificuldade em compreender a totalidade das questões que envolvem o
processamento do pregão eletrônico em todas as suas fases, induzindo-as, muitas vezes, a erros.
 
            Portando, essa é uma questão que também precisa ser enfrentada pelos legisladores. Há necessidade
do estabelecimento de uma normatização única para o pregão eletrônico, o estabelecimento de um padrão,
sem prejuízo da autonomia dos entes. Tal ação facilitaria (e muito) a atuação das empresas nos pregões
eletrônicos.  
 

Entendemos que a elevação do nível de informatização das empresas nacionais, principalmente as
micros, pequenas e médias, fará com que elas alcancem um novo patamar operacional e tornem-se mais
competitivas, podendo se inserir nos ambientes de negócios via rede, notadamente na esfera governamental.
 
3. O PREGÃO ELETRÔNICO E OS SERVIDORES
           
            O pregão eletrônico tem exercido outro papel: o de promover a quebra de paradigmas da
Administração Pública, notadamente com relação aos servidores, em sua forma de trabalhar.
 
            Na atuação do processo de compras, a tarefa do servidor sempre apresentou um cunho mais
operacional, e envolto no aspecto formal, ou seja, promover a montagem do processo de compras dentro dos
conceitos legais. Aliás, essa é uma tarefa que consome grande parte do tempo deles. Com isso, a
preocupação com outros aspectos da contratação (real verificação de mercado, planejamento das compras,
entre outros) fica à margem dessa atuação.
 
            Com o advindo do pregão eletrônico, muitas atividades operacionais, notadamente aquelas realizadas
para a formação do processo (chamamento de empresas participantes, elaboração de atas de sessão,
montagem de quadros comparativos de preços e atos de adjudicação e de homologação, por exemplo)
passaram a ser realizadas com apenas um “clique”.
 
            Com esse ganho de tempo, é possível aos servidores exercerem um trabalho mais gerencial, visando a
uma melhoria do processo de compras, com estratégias melhores delineadas.
 
            Segundo Arídio Silva e outros autores:
 

Assim, podemos ver o servidor público, também sendo beneficiado pela aplicação
da tecnologia da informação – melhorando o nível de qualidade do contexto de
trabalho e da eficiência interna. É mais ou menos parecido com a premissa de que o
organismo precisa primeiro estar bem consigo mesmo para então poder externar e
interagir com qualidade com o seu ambiente e no relacionamento com as outras
entidades externas – fornecedores, contribuintes, cidadãos, órgãos públicos, etc. O
“organismo” aqui por ser visto como a máquina administrativa pública e os
servidores públicos.[15]

 
            No entanto, não podemos afirmar que essa mudança de postura já atingiu a Administração Pública
como um todo. Temos conhecimento de servidores, principalmente aqueles que atuam como pregoeiros, que
efetivamente já assimilaram seu novo papel na gestão do processo de compras. Esses estão em constante
busca de aperfeiçoamento, acompanham as mudanças da legislação, participam de cursos e congressos,
enfim, promovem um desenvolvimento profissional. Aliás, para João Lins e Olga Colpo, a transformação da
gestão no setor público, dentre outros fatores, depende de um desenvolvimento contínuo dos profissionais,
tendo em vista as competências necessárias para fazer frente aos desafios atuais e futuros da administração
pública.[16] De acordo com Ali Chahin e outros autores:
 

A qualificação do perfil do servidor público foi impulsionado pela retomada dos
concursos públicos, além do esforço mais sistemático empreendido pelas escolas de
governo, voltado para o treinamento do pessoal. A despeito dos números e das
realizações expressivas já alcançadas, as iniciativas de qualificação do servidor
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deveriam perseguir a plena inserção na transformação da gestão como um todo.
Esforços de treinamento, a custos menores e possivelmente com melhores
resultados, são uma das principais promessas da comunicação eletrônica, com a
utilização de novos formatos e mecanismos de ensino e de aprendizado,
particularmente o ensino à distância pela Internet.[17]

 
            No entanto, não se trata de tarefa fácil, pois ainda temos outros servidores que agem como se a
tecnologia da informação não estivesse ao seu serviço; atuam no processo hoje como dantes. Muitas vezes,
possuem até receio de que a informática possa “roubar” sua função. Portanto, trata-se de mais uma fase de
transição e um desafio para a implementação do governo eletrônico.
 
            Nesse aspecto, verifica-se uma tendência dos governos de propor que a atuação dos servidores
também seja medida por resultados. O estado de Minas Gerais foi pioneiro na questão de remuneração
variável, e conseguiu resultados melhores do que os dos impulsionadores dessa política – Estados Unidos e
Inglaterra. Economizou 1,17 bilhão de reais por ano com a implementação de planos de carreira, extinguiu
30% das estruturas da alta direção, cortou três mil funções remuneradas, estabeleceu remunerações variáveis
de acordo com o desempenho e resultados, e conseguiu diminuir o déficit em 2,4 bilhões de reais em
2004.[18]
           
            Com esses dados, percebe-se claramente uma tendência para a mudança de postura do servidor em
face do governo eletrônico, fazendo com que ele fique mais atuante no processo e condicionado a apresentar
resultados.
 
 
4. O PREGÃO ELETRÔNICO E A SOCIEDADE
 
            O pregão eletrônico também surgiu como uma nova forma de interação entre Administração Pública
e sociedade.
 
            Essa ferramenta de fiscalização possui um grau de transparência que permite que o cidadão, em
tempo real, consiga visualizar o que o órgão está comprando e quanto está pagando, por meio de uma zona
de acesso livre no respectivo portal. Além disso, ainda são disponibilizados os relatórios das compras já
realizadas.
 
            Trata-se de um avanço, pois num passado não muito distante, o cidadão que quisesse acompanhar
uma compra necessitava ir ao local de sua realização, sem contar as dificuldades para analisar o processo.
 
            Neste tópico também reforçamos a necessidade de se estabelecer a questão da inclusão digital do
cidadão, para que efetivamente ele possa exercer esse papel no controle da administração pública. Muito
embora tenhamos uma impressão de que a realidade da população brasileira, em sua grande maioria, não
acompanha as ações governamentais, convém trazer para este trabalho um estudo realizado por um grupo de
mestrado em Administração da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), no final de 2002, no
qual foram ouvidos 297 participantes de um programa de inclusão digital governamental nos municípios de
Mandaguari, Mandaguaçu e Sarandi, que nunca haviam tido contato com o computador. O resultado foi:
44,3% esperam ações que os capacitem para o mercado de trabalho; 15,7% esperam que a tecnologia
melhore as ações do governo, principalmente na área da saúde; 11,6% esperam que a tecnologia ajude na
diminuição da miséria; 10,5% esperam ações na área da educação. Com relação aos serviços ao cidadão,
governança e “e-democracia”, apurou-se que: para 50% a governança é prioritária, a fim de que o governo
seja mais eficiente internamente e eficaz na formulação e implementação de políticas públicas; e 47,8%
entendem que é prioridade usar a tecnologia para melhorar a prestação de serviços ao cidadão.[19]
 
            Em suma, entendemos que a participação do cidadão nesse processo é importante, até mesmo pelo
poder de fiscalização que ele pode exercer. Pelos percentuais trazidos, embora ainda reduzidos, é possível
perceber que o cidadão está demonstrando os primeiros sinais de interesse. Não obstante aparentar haver na
realidade brasileira um traço no sentido de um distanciamento entre cidadão e governo, o fato é que a cada
dia mais informações estão sendo disponibilizadas nos portais e, quem sabe, num futuro, tenhamos uma
mudança da postura por parte dos cidadãos, no sentido de que esses, efetivamente, acompanhem as ações
governamentais, como um exercício de cidadania.
 
 
5. O PREGÃO ELETRÔNICO E A ÉTICA
           

A condução do pregão eletrônico, assim como de qualquer outra modalidade de licitação, deve ser
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pautada pela ética.
 

Segundo José Renato Nalini a ética, tida como uma ciência do comportamento moral dos homens em
sociedade, tem como objeto uma moralidade positiva, estabelecida por um conjunto de regras de
comportamento e formas de vida por meios das quais o homem tende a realizar o valor do bem; logo, a ética
mostra às pessoas os valores e princípios que devem nortear sua existência, influenciando sua conduta.[20]
 

Com base nesse conceito, podemos depreender que o pregão exige de seus atores condutas de boa-fé,
visando à concretização do objetivo de se buscar nas contratações públicas a proposta mais vantajosa para o
interesse público primário, com respeito aos princípios que norteiam a Administração Pública, notadamente
as licitações.
 

Para Gilberto Dupas, as sociedades pós-modernas vivem um claro paradoxo: “Ao mesmo tempo que
elas se libertam das amarras dos valores de referência, a demanda por ética e preceitos morais parece
crescer indefinidamente. A cada momento um novo setor da vida se abre à questão do dever.”[21]
 

No entanto, são frequentes as notícias de fraudes e corrupção no campo das licitações. Dificilmente
passamos uma semana sem verificar nos jornais escândalos envolvendo essa temática.
 

E essa situação é preocupante. O Brasil encontrava-se na posição de número 70 no Índice de
Percepções de Corrupção 2006, produzido pela organização não-governamental “Transparency
International” juntamente com a China, Egito, Gana, Índia, México, Peru, Arábia Saudita e Senegal, num
ranking de 163 países. Em primeiro lugar tivemos Finlândia, Islândia e Nova Zelândia.[22]
 

Esse indicador não representa propriamente um “índice de corrupção”, mas é formado de opiniões
sobre corrupção coletadas entre pessoas ligadas direta ou indiretamente a negócios internacionais, até porque
parece não existirem  modos de medir diretamente a corrupção.
 

Não obstante o índice tratar do tema “corrupção” de maneira genérica, e não especificamente nas
contratações públicas, não restam dúvidas de que todos os escândalos envolvendo verbas públicas em
licitações eivadas de vícios acabam por influenciar, mesmo que de forma sutil, a opinião das pessoas num
julgamento sobre o governo.
 

Isso porque, a pesquisa também detectou que quanto mais um governo é ativo no combate ou na
cumplicidade em relação à corrupção, ao menos, em tese,  tais atitudes refletem-se nas opiniões expressas.
 

No Brasil, temos a Lei 8.429/92 – a Lei de Improbidade Administrativa, que somada à atuação do
Ministério Público brasileiro, resulta em algumas ações visando a modificar esse panorama frente às questões
da corrupção. Segundo Emerson Garcia, essa Lei possui papel importante no ordenamento jurídico, pelos
aspectos que a norteiam:
 

A denominada Lei de Improbidade pode ser considerada um diploma de inegável
singularidade sob múltiplos aspectos: (1) foi proposta e sancionada pelo Presidente
Fernando Collor de Mello, primeiro e único Chefe de Estado brasileiro a ser
afastado do cargo num processo de ‘impeachment’; (2) alcança todo agente que
mantenha contato com o dinheiro público, ainda que sua atividade seja estritamente
privada, bem como os detentores de mandato eletivo, classe política
tradicionalmente imune a qualquer sancionamento (art. 2º.); e (3) coexiste com as
demais esferas de responsabilidade (penal, administrativa e política), permitindo
que um juiz com competência cível aplique as severas penalidades que comina.[23]

 
Portanto, a Lei de Improbidade Administrativa pode ser considerada como um dos instrumentos

bastante eficientes para tratar dos desmandos com o dinheiro público, atuando, inclusive nas situações de
fraude ou falhas nos processos licitatórios.
 

É importante destacar que frustrar ou fraudar a competitividade em licitações trata-se de um tipo
penal presente na Lei de Licitações:
 

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação:
Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
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            Vejamos as definições de “frustrar” e “fraudar”, segundo Diogenes Gasparini:
 

Frustrar significa enganar, baldar, tornar inútil, no caso, a competitividade da
licitação. É conduta comissiva. Há que haver uma ação. Frustra-se o caráter
competitivo da licitação, por exemplo, quando o servidor, em razão do ajuste
efetivado com um certo concorrente, prevê, no edital, exigência que poucos podem
satisfazer, ou fixa no instrumento convocatório prazo legal para a apresentação das
propostas de técnica e preço incompatível com a sua complexidade de elaboração.
 
Fraudar quer dizer enganar, burlar, iludir, no caso, o caráter competitivo da
licitação. Sua prática exige uma ação. É conduta criminosa comissiva. Frauda-se,
por exemplo, a competitividade da licitação publicando em veículo inadequado ao
atingimento dos eventuais interessados a mudança do endereço para a entrega dos
envelopes de habilitação e proposta.[24]
 

            Sendo assim, há inúmeras ações que podem configurar o crime previsto na Lei 8.666/93, devendo
haver uma atenção especial por parte dos administradores que atuam nas licitações. Inclusive, há
entendimento no sentido de que esse crime é independente em relação aos crimes de corrupção ativa e
passiva, previstos no Código Penal. Segundo Sandro Luiz Nunes:
 

Para nós, em se tratando de licitação pública, onde milhares de reais estão em jogo
todos os dias, o particular procura fraudar a licitação para obter proveito deste
fato, o que irá, via de regra, beneficiá-lo. Para fraudar, ele pode até corromper o
agente público, mas esta corrupção não é meio necessário para se obter o resultado
do tipo penal, qual seja fraude ou frustração ao caráter competitivo do certame
para que se beneficie com a adjudicação do objeto da licitação. Ninguém frauda
para corromper, mas sim, corrompe para fraudar. Portanto, entendo que não há a
absorção dos crimes de corrupção ativa e passiva com o crime de fraude à licitação
previsto no art. 90 da Lei 8.666/93.[25]

 
A participação em fraude a processo licitatório caracteriza grave infração da norma legal e enseja a

inabilitação dos agentes públicos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da
Administração Pública. Quanto ao licitante, a participação de empresa em fraude à licitação que resulte dano
ao erário constitui razão suficiente para a condenação dele com a aplicação de multa e a decretação da
inidoneidade da empresa.[26]
 

A formação de cartéis também é outra ação que resulta em grave lesão à concorrência e que fere os
preceitos de ética. Segundo consta do caderno “Combate a cartéis em licitações – Guia prático para
pregoeiros e membros de comissões de licitação”, elaborado pelo Departamento de Proteção e Defesa
Econômica, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça,[27] o cartel caracteriza-se como
um acordo explícito ou implícito entre concorrentes para, principalmente, fixação de preços ou quotas de
produção e divisão de clientes e de mercados de atuação. As licitações são um ambiente propício à atuação
dos cartéis, que podem agir por fixação prévia de preços, direcionamento privado da licitação com definição
prévia de ganhador, divisão de mercado e respectivo rodízio de ganhadores, supressão de propostas para
favorecer determinado licitante, apresentação de proposta “pro forma” apenas para “cobrir” propostas de
outros concorrentes e subcontratação de concorrentes que não participam ou desistem de suas propostas.
 

Sem dúvida, o resultado disso é o dano para a Administração, com o aumento dos preços pagos e
uma consequente transferência ilegítima de recursos para aqueles que fazem parte do cartel.
 

O referido Guia apresenta de forma bastante didática, alguns sinais que podem caracterizar a
formação de um cartel, os quais elencamos: 1) as propostas apresentadas possuem redação semelhante ou os
mesmos erros e rasuras; 2) certos fornecedores desistem, inesperadamente, de participar da licitação; 3) há
empresas que, apesar de qualificadas para a licitação, não costumam apresentar propostas a um determinado
órgão, embora o façam para outro; 4) existe um padrão claro de rodízio entre os vencedores das licitações;
5) existe uma margem de preço estranha e pouco racional entre a proposta vencedora e as outras propostas;
6) alguns licitantes apresentam preços muito diferentes nas diversas licitações que participam, apesar de o
objeto e as características desses certames serem parecidos; 7) o valor das proposta reduz-se
significativamente quando um novo concorrente entra no processo (provavelmente por não integrar o cartel);
8) um determinado concorrente vence muitas licitações que possuem a mesma característica ou referem-se a
um tipo especial de contratação; 9) existe um concorrente que sempre oferece propostas, apesar de nunca
vencer as licitações; 10) licitantes vencedoras subcontratam concorrentes que participaram do certame; 11)
licitantes que teriam condições de participar isoladamente do certame apresentam propostas em
consórcio.[28] 
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            A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, expediu, numa tentativa de evitar fraudes e conluios nas licitações, a Instrução Normativa nº 2, de 16
de setembro de 2009. A referida instrução estabelece a obrigatoriedade de apresentação de “Declaração de
Elaboração Independente de Proposta”, que no pregão eletrônico deverá ser apresentada no momento da
habilitação, enquanto o sistema informatizado não disponibilizar a referida declaração aos licitantes no
momento do envio das propostas, assim como faz com as demais declarações. O teor do documento resume-
se em que o licitante deve declarar que: a intenção de apresentar proposta ou o conteúdo dela não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato; que não tentou influir na decisão de qualquer outro participante; e que o conteúdo da
proposta não será comunicado e discutido com qualquer outro participante até a adjudicação. Trata-se de
uma exigência recente, para a qual ainda não tivemos ocorrências de ordem prática para verificar sua real
eficácia.
 

Nesse contexto, entendemos que o pregão, notadamente na forma eletrônica, por meio da inversão de
fases, do processamento via web e da ausência de identificação dos licitantes até o término da sessão, deixa
muito menos espaço para que os licitantes façam um acordo durante a licitação, não obstante não haver o
impedimento de que esse acordo seja feito antes do certame. Mas registre-se que é um passo importante no
combate às ações criminosas que cercam alguns procedimentos licitatórios, tentando, com isso, primar pela
ética.

 
CONCLUSÃO

 
Não restam dúvidas de que o governo eletrônico brasileiro deu passos significativos, notadamente a

partir do ano de 2000.
 
No entanto, a implementação do governo eletrônico carece de uma atenção especial, pois ainda temos

uma realidade bastante diversificada em nosso país. Há que se ter cautela a fim de que essa ferramenta de
auxílio para uma boa gestão não se transforme em mais um instrumento de exclusão social. É preciso um
trabalho de inserção dos atores que participam do processo, pois o governo eletrônico é uma via de mão
dupla.

 
E nesse panorama, este estudo objetivou destacar um dos projetos mais significativos em termos de

governo eletrônico: as compras governamentais via internet, que se referem a uma política pública, traduzida
pelo relacionamento G2B – Government to Business, e que teve sua atuação intensificada a partir da
promulgação da Lei 10.520/2002, que inseriu o pregão dentre as modalidades de licitação previstas em nosso
ordenamento jurídico.

 
Como vimos neste trabalho, essa legislação previu a utilização dessa modalidade por meio dos

recursos de tecnologia da informação, e foi isso que a Administração Pública fez; e, pouco a pouco, vemos
uma intensificação do uso do pregão eletrônico nas esferas governamentais.

 
Mas o pregão via internet, assim como os demais projetos de governo eletrônico, também possui suas

dificuldades. A eficácia do pregão eletrônico também depende da atuação de algumas figuras. Inicialmente,
os servidores exercem um papel importante, pois serão eles que irão trabalhar com essa ferramenta e, para
isso, necessitam estar capacitados para lidar com essa nova realidade, mudando conceitos enraizados e
aceitando a tecnologia da informação como algo a mais que auxiliará na realização de seu trabalho. Os
fornecedores que querem travar negócios com a Administração Pública também necessitam estar preparados,
investindo em seu parque tecnológico e treinando seus colaboradores para atuarem em ambiente de rede. Por
fim, os cidadãos também podem exercer um papel de destaque, principalmente na fiscalização das atividades
governamentais, e a partir do governo eletrônico eles, teoricamente, têm mais mecanismos de verificação, em
tese com maior facilidade, sendo possível supor o exercício de cidadania, com maiores meios.
 
            Outro ponto, talvez o mais importante, refere-se à premissa de que a atuação de todos esses atores
deverá ser pautada pela ética, em relações que estabeleçam boa-fé entre eles e tendo em vista o interesse
público primário, em primeiro lugar. É preciso reverter o quadro de corrupção, fraude, desmandos com o
dinheiro público, ineficiência, que ainda assola nossa realidade em alguns entes. E, sem dúvida, o pregão
eletrônico pode auxiliar muito nesse processo. Não que ele seja a solução para todos os males, mas os seus
aspectos de processamento, principalmente a questão da transparência, podem ser mecanismos importantes
para a consecução desse objetivo.
 
            E uma das questões cruciais refere-se ao fenômeno da inclusão digital para o sucesso desse projeto.
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Isso porque nessa temática lidamos com um paradoxo: ao passo que o Brasil é destaque mundial em acesso à
internet, o país ainda possui uma gama de pessoas que se quer tem acesso ao computador, os chamados
“excluídos digitais”. Qualquer projeto de e-gov, o que inclui o pregão eletrônico, somente terá sucesso se
houver uma interação de todas as pessoas envolvidas no processo. Para que a letra da lei transforme-se em
realidade, deverá haver uma disponibilização de tecnologia também para municípios pequenos e mais
afastados, e para pessoas com pouco poder aquisitivo. Portanto, na implementação do pregão eletrônico,
será preciso proporcionar mecanismos que propiciem uma inclusão digital: implantação de telecentros,
treinamentos para usuários, entre outras ações. Somente assim as compras eletrônicas poderão ser
consideradas um projeto de inclusão, e não um aparato tecnológico sem nenhuma aplicação prática.
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RESUMO 

O trabalho trata da pesquisa que vem sendo desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Políticas 

Públicas: Infância e Juventude, vinculado ao Curso de Mestrado em Direito e Políticas Públicas 

do Centro Universitário de Brasília - UNICEUB e coordenado pela Professora Dirce Mendes da 

Fonseca. A pesquisa terá como foco de análise a execução e funcionamento do Sistema Nacional 

de Atendimento Socioeducativo (SINASE) em contraponto com a Doutrina da Proteção Integral 

inserida na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Destaca-se que apesar dos avanços jurídicos, ainda existem muitos obstáculos para a efetivação e 

cumprimento da legislação protetiva nacional. Nesse sentido, surge a tese de que a Doutrina da 

Proteção Integral foi incorporada apenas normativamente, não sendo concretizada nas políticas 

públicas voltadas para infância. A pesquisa pretende demonstrar, através de dados concretos, que 

o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda não conseguiu suplantar os 50 anos de Código de 

Menores, que permanece em vigor no senso comum e na atuação do Poder Judiciário e Poder 

Executivo quando se fala em execução das ações e políticas voltadas para a infância e juventude, 

quanto no reconhecimento de direitos. Diante dessa realidade, argumenta-se que as decisões da 

Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos no que diz respeito às violações dos 

direitos dos adolescentes em conflito com a lei são os meios mais eficazes para exigir a atuação 

positiva do Estado na efetivação e cumprimento do SINASE.  

 

Palavras-Chaves: SINASE. ADOLESCENTE INFRATOR. PROTEÇÃO INTEGRAL. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INFÂNCIA. 
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Abstract 

 

The work deals with the research that has been developed by the Research Group of Public 

Policy: Children & Youth, linked to the Master's Degree in Law and Public Policy Center of the 

University of Brasilia - UNICEUB and coordinated by Professor Dirce Mendes da Fonseca. The 

research will focus on examining the implementation and operation of the Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE), against the Doctrine of Integral Protection inserted in 

Law 8069 of July 13, 1990, the Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) . It is noteworthy 

that despite legal advances, there are still many obstacles to the realization and enforcement of 

protective legislation nationwide. In this sense, there is the argument that the Doctrine of Integral 

Protection was incorporated only normatively, not being implemented in public policies for 

children. The research aims to demonstrate by concrete evidence that the Estatuto da Criança e do 

Adolescente still unable to overcome 50 years of Código de Menores, which remains in force 

common sense and action of the Judiciary and the Executive Branch when it comes to 

implementation of actions and policies toward children and youth, as in the recognition of rights. 

Given this reality, it is argued that decisions of the Commission and Court on Human Rights with 

regard to violations of the rights of adolescents in conflict with the law are the most effective 

means to demand the positive role of the state in compliance with and effectiveness fate. 

 

Keywords: SINASE. ADOLESCENT OFFENDER. INTEGRAL. PROTECTION. PUBLIC 

POLICY FOR CHILDREN. 

 

 

 Introdução    

 

O Grupo de Pesquisa Políticas Públicas: Infância e Juventude, vinculado ao Curso de 

Mestrado em Direito e Políticas Públicas do Centro Universitário de Brasília - UNICEUB, 

coordenado pela Professora Dirce Mendes da Fonseca, vem se dedicando desde o ano de 2009 à 

análise do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), com foco em sua 
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concepção no contexto nacional de políticas públicas voltadas para a infância e juventude. No 

ano de 2010 a pesquisa recebeu a contribuição fundamental da Professora Mariana Herz da 

Universidad Nacional Del Litoral localizada em Santa Fé na Argentina, fomentando as 

discussões sobre o impacto do Direito Internacional nas políticas públicas de proteção da 

infância.  

No presente trabalho serão apresentados dados e informações para a contextualização 

nacional do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e do cumprimento das 

medidas socioeducativas, assim como referências de cumprimento ou não das políticas públicas 

que envolvem os adolescentes que agem em desacordo com a lei.  Serão incorporadas algumas 

decisões da Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos no que diz respeito às 

violações dos direitos dos adolescentes em conflito com a lei, destacando-se seu papel na 

efetivação das políticas públicas de governo envolvendo as crianças e os adolescentes. Dessa 

forma, será também destacado o papel fundamental da sociedade nas ações de fiscalização de 

cumprimento das normas nacionais e internacionais de proteção às crianças e adolescentes.  

O objetivo do ensaio é contribuir para repensar as políticas públicas de atendimento 

socioeducativo no Brasil e corroborar para o necessário fortalecimento das ações de cidadania 

ativa e participativa por parte da sociedade civil organizada.  

 

1. Doutrina da Proteção Integral x Doutrina da Situação Irregular 

 

O direito das crianças e dos adolescentes passou por profundas transformações 

conceituais e de perspectivas, que influenciaram por via de conseqüência o direito brasileiro.  

García Méndez (1994) afirma que data do século XVIII a construção de um processo social que 

caracteriza a infância como uma categoria ontológica relacionada com o controle. Na sua visão, 

nasce também nessa época a construção de categorias jurídicas distintas, a infância de um lado e 

os menores de outro. Para a infância, a família e a escola exerciam as funções de controle e 

socialização, já para os menores era necessária a criação de uma instância diferenciada de 

controle social, um tribunal de menores. A análise desse processo faz perceber a introdução de 

uma cultura sócio-jurídica de proteção/repressão do que de uma implantação institucional 

sistemática. García Méndez (1994) aponta que a introdução de um pensamento positivista de 

origem antropológica a partir da década de 20 do século passado, especialmente na América 
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Latina conquistada e colonizada, levou a uma tendência em medicinar os problemas sociais em 

que as estruturas de caráter jurídico se mostraram irrelevantes. Nesse contexto, nasce a Doutrina 

da Situação Irregular: 

 

[...] “la cientificidad de este acuerdo descansa en um instrumento que por su ambigüidad 

y falta absoluta de taxatividad resulta la negación de las próprias premisas que el mismo 

positivismo incorpora en su discurso legitimador: la doctrina de la situación irregular”.  

(GARCÍA MÉNDEZ,1994:03). 

 

A Doutrina da Situação Irregular se caracterizou inicialmente por tratar da mesma forma 

os menores abandonados e delinquentes, levando assim a uma judicialização do problema e 

fazendo com que o poder público se desobrigasse a investir em políticas sociais para os menores. 

A primeira legislação nacional específica sobre infância foi o Código de Menores de 1927, que 

incorporou totalmente a Doutrina da Situação Irregular da época. A lei dividia a legislação em 

quatro grupos a serem “assistidos” pela norma: crianças de primeira idade (até os dois anos de 

idade), infantes expostos (de dois a sete anos de idade), menores abandonados (menores de 

dezoito anos de idade) e menores delinqüentes (também menores de dezoito anos de idade). 

(AGUIAR, 2006:17). 

 García Méndez (1994) aponta que a partir da década de 50 as políticas distributivas 

refletiram positivamente na seara da infância, fazendo com que a categoria jurídica “menor” 

fosse considerada como objeto de políticas públicas e não mais como objeto de direito, mas o que 

se observou na prática, assinala o autor, foi um panorama legislativo inalterado. Nesse segundo 

momento, há uma substituição do caráter antropológico positivista da delinquência juvenil, 

partindo-se para um caráter individual sociológico do jovem infrator, considerando-se os 

desajustes emocionais e os desvios relacionados à família e à sociedade a qual estão inseridos. 

Para o autor, a declaração de abandono material ou moral, faculdade discricionária do juiz, é a 

coluna vertebral desse momento da Doutrina da Situação Irregular.  

No Brasil, a segunda legislação específica foi a Lei 5.258 de 1967, que implantou um 

regime bastante rigoroso para os “menores delinqüentes”, surgindo após disso a Lei 6.697 de 

1979, que objetivou neutralizar a legislação anterior, mas não obteve êxito. (AGUIAR, 2006:17).  

O Código de Menores instituído pela Lei 6.697 de 1979, também incorporou, da mesma 

forma que as legislações anteriores, a Doutrina da Situação Irregular, sendo direcionado para os 
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menores em situação irregular descritos já em seu art. 2º. Nesse período, a segregação era vista 

como única solução para a situação da delinquência infantil.  

Para Wilson Liberati;  

 

[...] o Código de Menores não relacionava nenhum direito, a não ser aquele sobre a 

assistência religiosa; não trazia nenhuma medida de apoio à família; tratava da situação 

irregular da criança e do jovem, que, na verdade, eram seres privados de seus direitos. 

(1993:13).  

 

Tratava-se o Código de Menores de um diploma que concedia poderes ilimitados ao Juiz 

de Menores, sem prévia cominação legal, sem contemplar o princípio do contraditório e até 

mesmo sem a presença de advogado. A norma limitava sua atuação a anomalias jurídico-

pessoais, com prejuízo para os adolescentes. O Código reproduziu a Doutrina da Situação 

Irregular pois baseou-se em práticas correcionais assistencialistas, como enunciava o seu art. 4º:  

 

A aplicação desta Lei levará em conta: I – as diretrizes da Política Nacional do Bem-

Estar do Menor, definidas pela legislação pertinente; II – o contexto sócio-econômico e 

cultural em que se encontrem o menor e seus pais ou responsável [...].  

 

Em contrapartida à adoção da legislação menorista no Brasil, no cenário internacional 

tomava força a discussão para a reestruturação de paradigmas e um tratamento diferenciado para 

os menores, que devido ao cenário político do país, em plena ditadura militar, não podia ser 

efetivado.  

A partir dos anos 80, começou a tomar fôlego internacionalmente uma inversão radical 

de paradigma na consciência jurídica e social dos direitos das crianças e adolescentes, sendo para 

a doutrina internacional a Convenção Internacional de Direitos da Criança o impulso para essa 

transformação
1
. Essa mudança fundamental de paradigma fez nascer a Doutrina da Proteção 

Integral, que significou, na visão de García Méndez: “un conjunto de instrumentos jurídicos de 

carácter internacional que expresan un salto cualitativo fundamental en la consideración social de 

la infância”. (1994:06).   

  A Doutrina da Proteção Integral aparece representada por quatro instrumentos básicos, 

tendo como antecedentes diretos a Declaração Universal de Direitos das Crianças. Os 

instrumentos são: Convenção Internacional de Direitos da Criança, Regras Mínimas das Nações 

Unidas para a Administração da Justiça Juvenil (Regras de Beijing), Regras Mínimas das Nações 

GV 
1 Destacando-se na América Latina Emílio Gárcia Méndez, Mary Beloff, Daniel O’Donnell e Mariana Herz. 
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Unidas para os Jovens Privados de Liberdade e as Diretrizes das Nações Unidas para a 

Administração da Justiça Juvenil (Diretrizes de Riadh).   

A doutrina internacional de proteção aos direitos da criança aponta a importância da 

Convenção Internacional, já que constituiu-se no instrumento que proporcionou um marco geral 

de interpretação de todas as outras normativas internacionais. A Convenção transforma a criança
2
 

de objeto em sujeito de direito, com uma gama de direitos e liberdades a serem protegidos. Um 

importante princípio da Convenção consagrado no art. 3° é o princípio do interesse superior da 

criança, que deverá inspirar as legislações nacionais e também: 

 

[...] todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições de bem-estar 
social públicas e privadas, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos. 

(art. 3°, 1). 

 

Daniel O’Donnell (1990) destaca o papel pedagógico da Convenção, já que ao reafirmar 

os direitos fundamentais das crianças facilitará sua utilização em qualquer programa de 

conscientização, mobilização, educação e capacitação envolvendo as crianças. A obrigação dos 

Estados partes em concretizar os direitos das crianças também está descrita no art. 27 da 

Convenção, que deverão adotar, dentro das condições existentes, medidas apropriadas a fim de 

ajudar a família a tornar efetivo o direito da criança a um nível de vida adequado.  

Apesar da Convenção Internacional de Direitos da Criança só ter sido assinada pelo 

Brasil em 26 de janeiro de 1990 e ratificada em 24 de setembro de 1990, sendo promulgada pelo 

decreto nº 99.710 de 21 de novembro de 1990, seu conteúdo vem influenciando o legislador 

nacional desde a segunda metade da década de 80, coincidindo com o processo de 

redemocratização do país.  

A Doutrina da Proteção Integral foi adotada pela nova Constituição de 1988 no art. 227, 

representando, no âmbito do adolescente em conflito com a lei, sua inclusão social em detrimento 

do tratamento como mero objeto de intervenção. Estabeleceu a norma constitucional que tanto 

crianças quanto adolescentes devem ser considerados sujeitos de direitos e que, em função da 

condição peculiar de desenvolvimento em que se encontram, tem prioridade na efetivação de seus 

direitos.  

GV 
2 A Convenção Internacional define no seu art. 1° que criança é todo ser humano com menos de dezoito anos de 
idade, por isso quando refere-se a crianças também engloba os adolescentes, definidos em nossa legislação como as 

pessoas de 12 a 18 anos de idade e crianças todas aquelas pessoas de 0 a 12 anos de idade.     
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Em 13 de julho de 1990, foi promulgada a Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), em consonância com a norma constitucional e com a Convenção 

Internacional de Direitos da Criança.  O ECA foi fruto de intensa mobilização da sociedade e teve 

como principais conquistas o reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de 

direitos, a transparência e o controle das ações e processos de decisão que afetam a vida destes 

cidadãos, o compromisso com a efetivação de direitos, com respectiva realocação de recursos e a 

implementação de estratégias necessárias para alcançá-los. (TORRES, TATAGIBA e PEREIRA: 

2009:07). A afirmação da sua condição de pessoa em desenvolvimento também representa 

conquista merecedora de destaque.    

Os avanços decorrentes do ECA, no âmbito da limitação do poder punitivo sobre os 

adolescentes, representa profunda modificação com o modelo anterior. A estrita tipicidade 

decorrente do princípio da legalidade substituíram a discricionariedade do Juiz de Menores. Outra 

mudança significativa foi o princípio da municipalização, consagrando a descentralização 

político-administrativa no atendimento à criança e ao adolescente.  

Muito embora o Estatuto da Criança e do Adolescente apresente significativas alterações 

em relação ao atendimento, ao método e à gestão, muito ainda só está consagrado no plano 

teórico, sem efetivação. O novo paradigma, democrático e participativo, no qual família, 

comunidade, sociedade em geral e poder público tem o dever de assegurar com absoluta 

prioridade as garantias e os direitos, como administradores do sistema, a todos as pessoas em 

condição peculiar de desenvolvimento, conta com novos atores para a efetivação das políticas de 

atendimento. Os Conselhos Tutelares, os Conselhos de Direitos, o próprio Poder Judiciário e o 

Ministério Público são os novos aliados, no âmbito da legislação, para a concretização e 

fiscalização do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Mas mesmo com a 

ratificação dos tratados internacionais e da mudança legislativa para um sistema de garantia de 

direitos, a eficácia ainda é limitada.  

Atualmente necessita-se de uma mudança de atitude na abordagem aos adolescentes 

infratores, por isso políticas de alteração do ambiente social e de prevenção ao ingresso na 

delinquência são indispensáveis. São essas ações que irão modificar, gradualmente, a conduta de 

todos os agentes do sistema de garantia de direitos, e diminuir a lacuna existente entre o 

ordenamento jurídico e o fato social concreto.     
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O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) foi adotado como uma 

forma de ultrapassar os problemas da falta de cumprimento e respeito às regras insculpidas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente e na legislação internacional. Passaremos a seguir à análise 

do SINASE com foco em sua concepção e papel na efetivação das políticas públicas voltadas 

para as crianças e adolescentes, especialmente àqueles em conflito com a lei.        

 

2. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) 

 

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) foi aprovado em 08 de 

junho de 2006 pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e 

lançado em julho do mesmo ano. O SINASE nasceu dos esforços conjuntos e teve elaboração 

compartilhada entre o CONANDA, a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), a 

Associação Brasileira de Magistrados e Promotores da Infância e Juventude (ABMP) e o Fórum 

Nacional de Organizações Governamentais de Atendimento à Criança e ao Adolescente 

(FONACRIAD).  

O SINASE tem como objetivo reordenar o atendimento a adolescentes que praticam atos 

infracionais, criando princípios e critérios de natureza jurídica, política, pedagógica, financeira e 

administrativa que devem ser utilizados e aplicados por todos os agentes sociais envolvidos na 

área socioeducativa.     

O SINASE é uma das políticas que compõem o Sistema de Garantias de Direitos, que 

tem a intenção de implantar a Doutrina da Proteção Integral nas esferas federal, estadual, distrital 

e municipal de governo e nos três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário.  

O objetivo primordial deste sistema é o desenvolvimento de uma ação socioeducativa 

sustentada nos princípios dos direitos humanos e tem como fundamento a constituição de 

parâmetros objetivos e procedimentos mais justos, com vistas a evitar a discricionariedade, 

buscando reafirmar a natureza pedagógica das medidas socioeducativas. Para tanto, o SINASE 

prioriza as medidas socioeducativas em meio aberto (prestação de serviço à comunidade e 

liberdade assistida) e visa evitar as restritivas de liberdade (semiliberdade e internação), uma vez 

que estas últimas devem ser aplicadas em caráter de excepcionalidade e brevidade. Com isso, se 

busca diminuir a tendência de internação dos adolescentes, que, notoriamente, não vem 

demonstrando eficácia, haja vista a crescente reincidência no cometimento de atos infracionais. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3254



 

 

Ademais, estabelece que as medidas cumpridas em meio aberto devem ser 

municipalizadas, mediante a articulação de políticas intersetoriais em nível local, e a constituição 

de redes de apoio nas comunidades. Por outro lado, define que as medidas privativas de liberdade 

devem ser regionalizadas, buscando garantir o direito à convivência dos adolescentes internados 

com a família e a comunidade, bem como preservar as especificidades culturais. 

O financiamento do SINASE será realizado com recursos do orçamento da seguridade 

social e das fontes expressas no art. 195 da Constituição de 1988 com origem no orçamento da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, além das demais contribuições sociais previstas 

em lei.    

Este sistema se subdivide em nove partes. A primeira trata do marco situacional, onde se 

analisa a realidade dos adolescentes brasileiros, com foco nos adolescentes que cometem atos 

infracionais, e, consequentemente, mas medidas socioeducativas utilizadas no Brasil, enfatizando 

as privativas de liberdade. A segunda parte trata do conceito e integração das políticas públicas. 

A terceira trata dos princípios e o marco legal do SINASE. A quarta contempla a organização do 

Sistema. O quinto capítulo trata da gestão dos programas. O sexto apresenta os parâmetros da 

gestão pedagógica no atendimento socioeducativo. O sétimo trata dos parâmetros arquitetônicos 

para os programas socioeducativos. O oitavo, da gestão do sistema e financiamento, e o último, 

do monitoramento e avaliação. O anexo apresenta o detalhamento técnico das normas, definições 

e etapas para elaboração de projetos arquitetônicos e complementares das unidades de 

atendimento socioeducativo de internação e internação provisória. 

O SINASE foi criado para o reordenamento do cumprimento das medidas 

socioeducativas, por isso será apreciada a concepção e realidade das medidas socioeducativas no 

Brasil além do papel do Direito Internacional na correção dos abusos e ilegalidades na execução 

dessas medidas.  

 

3. Concepção e Execução das Medidas Socioeducativas  

 

No Brasil, os jovens que delinquem, isto é, que praticam atos infracionais, são 

submetidos às medidas socioeducativas. As medidas socioeducativas possuem a finalidade de 

ressocializar e reeducar o jovem que cometeu um ato infracional, para possibilitar que no futuro 
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ele possa viver em harmonia com a sociedade e que ingresse na maioridade penal com o 

necessário senso de responsabilidade.  

   

3.1 Das Medidas Socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente  

Na visão de José Valente (2002:18), as medidas socioeducativas possuem “caráter 

educativo e ressocializador para o menor, e caráter protetivo para a sociedade”, este último pode 

ser verificado nas medidas privativas de liberdade. Contudo, há quem diga que as medidas 

socioeducativas têm “natureza sancionatória, porém com conteúdo prevalentemente pedagógico” 

como é o caso de João Batista Saraiva (2002:23).  

Apesar da divergência a respeito do tema, a posição que prevalece é de que as medidas 

socioeducativas buscam primordialmente ressocializar o adolescente infrator, até mesmo ao 

cumprir a medida mais severa em meio fechado, a internação. Não se pode negar que as medidas 

socioeducativas possuem conteúdo retributivo, com a finalidade de criar no adolescente um senso 

do que é certo e o que é errado, do que é permitido se fazer e do que não é aceito pela sociedade.  

As espécies de medidas socioeducativas estão previstas no artigo 112 da Lei 8.069/90, 

quais sejam: 

 
I – advertência; 

II – obrigação de reparar o dano; 

III – prestação de serviços à comunidade; 

IV – liberdade assistida; 

V – inserção em regime de semiliberdade; 

VI – internação em estabelecimento educacional. 

 

Além das medidas socioeducativas, podem ser aplicadas aos jovens infratores as 

medidas de proteção previstas no inciso VII do art. 112 do ECA, que são aquelas destinadas às 

crianças e adolescentes que têm seus direitos violados ou ameaçados por ação ou omissão da 

sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis; ou ainda, em razão 

de suas condutas, conforme exposto no artigo 98 da Lei 8.069/90. Assim, “presente quaisquer das 

hipóteses mencionadas, evidencia-se a situação de risco, devendo a Autoridade Judiciária ou o 

Conselho Tutelar tomar uma das providências sugeridas pelo art. 101” (LIBERATI, 2004:84), 

quais sejam: 

I – encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; 

II – orientação, apoio e acompanhamento temporários; 
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III – matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial; 

IV – inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao 

adolescente; 

V – requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar 

ou ambulatorial; 

VI – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 

alcoólatras e toxicômanos; 

VII – abrigo em entidade; 

VIII – colocação em família substituta. 

 

 

No entanto, as medidas socioeducativas somente são aplicáveis a adolescentes (pessoas 

entre 12 e 18 anos) que cometem ato infracional, ou seja, que praticam alguma conduta tipificada 

como crime ou contravenção penal de acordo com o artigo 103 do ECA. Nesses casos, a 

aplicação é competência exclusiva do Juiz de Direito, uma vez que a apuração da 

responsabilidade do jovem deve ser realizada observando-se o devido processo legal.  

As crianças (pessoas com menos de 12 anos de idade) também cometem infrações 

penais, contudo, não se aplica nenhuma das medidas socioeducativas a elas, conforme verifica-se 

nos dizeres de Wilson Liberati: 

 

Para as crianças autoras de infração penal o „tratamento‟ começa com a apreensão pela 

Polícia, que a conduz ao Conselho Tutelar ou à Autoridade Judiciária, que fará juízo de 
valor sofre o ato praticado e aplicará uma das medidas protetivas do art. 101. Por mais 

„hediondo‟ que seja o ato infracional praticado pela criança, ela não poderá ser 

conduzida à delegacia de polícia. A Autoridade Policial não tem competência para 

investigar e apurar as provas do ato criminoso praticado pela criança. A competência 

originária é do Conselho Tutelar; a subsidiária é da Autoridade Judiciária, por força do 

disposto no art. 262 do ECA. (grifo nosso). (2004:93).  

 

Por outro lado, “resta evidente, por força do disposto no art. 2º, parágrafo único, do 

ECA, a possibilidade de aplicação de medida socioeducativa aos maiores de 18 anos (até 21 

anos) por conduta infracional praticada antes da maioridade penal.” (SARAIVA, 2002:34).  

O SINASE indica a preferência pelas medidas em meio aberto, uma vez que essas 

medidas são consideradas verdadeiras medidas de ressocialização e reinserção do jovem no 

ambiente social. Dentre as medidas em meio aberto previstas no ECA, João Batista Saraiva 

considera a liberdade assistida como “medida de ouro”, haja vista os extraordinariamente 

elevados índices de sucesso alcançados com esta medida, desde que adequadamente executada. 

Mas para isso, é necessário que: 
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[...] a liberdade assistida realmente oportunize condições de acompanhamento, orientação 

e apoio ao adolescente inserido no programa, com designação de um orientador judiciário 

que não se limita a receber o jovem de vez em quando em seu gabinete, mas que de fato 

participe de sua vida, com visitas domiciliares, verificação de sua condição de 

escolaridade e de trabalho, funcionando como uma espécie de „sombra‟, de referencial 

positivo, capaz de lhe impor limite, noção de autoridade e afeto, oferecendo-lhe 

alternativas frente aos obstáculos próprios de sua realidade social, familiar e econômica. 

(2002:99). 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que os programas de execução de 

medidas socioeducativas em meio aberto são de competência dos municípios, podendo ser 

exercidos por Organizações Não Governamentais, enquanto que as medidas privativas de 

liberdade são incumbidas ao estado federado. No entanto, no Distrito Federal, ambas as 

competências são conjuntas, uma vez que este ente federado acumula as competências de 

município e de estado federado.  

É possível, ainda, a cumulação de medidas não privativas de liberdade, tendo em vista o 

exposto nos artigos 99 e 113 do ECA. Contudo, para que sejam aplicadas cumulativamente deve-

se observar a compatibilidade entre elas.  

As medidas socioeducativas privativas de liberdade previstas no ECA são a 

semiliberdade, em que o adolescente infrator trabalha ou estuda durante o dia e se recolhe  à noite 

em uma entidade especializada, e a internação que constitui a total institucionalização e privação 

de liberdade do adolescente que praticou ato infracional.  

O ECA estabelece para a aplicação da medida de internação a observância dos princípios 

da brevidade (limite cronológico), da excepcionalidade (limite de aplicação), e do respeito à 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, conforme exposto no artigo 121 da Lei 

8.069/90. 

O princípio da excepcionalidade prevê que somente será aplicada a internação no caso 

de ser inviável a aplicação de qualquer uma das medidas anteriormente explicitadas. É de se ver 

que: 

[...] a medida de internação será necessária naqueles casos em que a natureza da infração 

e o tipo de condições psicossociais do adolescente fazem supor que, sem seu 

afastamento temporário do convívio social a que está habituado, ele não será atingido 

por nenhuma medida terapêutica ou pedagógica e poderá, além disso, representar risco 
para outras pessoas da comunidade. (LIBERATI, 2004:115).  

 

   Por isso, a doutrina nacional insiste que é necessário observar rigorosamente em quais 

hipóteses é cabível a aplicação das medidas em meio fechado:  
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[...] as medidas privativas de liberdade (semiliberdade e internação) são somente 

aplicáveis diante de circunstâncias efetivamente graves, seja segurança social, seja para a 
segurança do próprio adolescente infrator, observando-se com rigor o estabelecimento 

nos incs. I a III do art. 122, reservando-se especialmente para os casos de ato infracional 

praticado com violência à pessoa ou graves ameaça ou reiteração de atos infracionais 

graves. (SARAIVA, 2002: 108).  
          

Quanto ao necessário respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento do 

adolescente, observa-se o dever do Estado em preservar a integridade física dos jovens 

internados, através de adoção de medidas adequadas de contenção e segurança.  

Dessa forma, é unânime o entendimento de que a internação somente terá a eficácia 

esperada se não for aplicada genericamente: 

 
Ela terá eficácia, no entanto, se for um meio para tratar odolescente, e nunca um fim em si 

mesma, adotando um critério rígido de triagem, para permitir o tratamento tutelar somente 

daqueles que necessitam. Disso decorre que a internação deve ser cumprida em 

estabelecimento especializado, de preferência de pequeno porte, e contar com pessoal 

altamente especializado nas áreas terapêutica e pedagógica e com conhecimento em 

criminologia. (LIBERATI, 2004:16). 

 

 

Hoje a realidade de aplicação de medidas socioeducativas em muitos municípios do 

Brasil é de não implementação das medidas em meio aberto, de acordo com dados da Secretaria 

Especial de Direitos Humanos
3
. O Poder Judiciário não utiliza as medidas em meio aberto como 

deveria, justificando sua não utilização em razão da falta de condições materiais para tanto. Já o 

Poder Executivo argumenta que as medidas em meio aberto possuem um alto custo, haja vista a 

necessidade de contratação de profissionais especializados para acompanhar o cumprimento 

dessas medidas.  

Tal realidade passa pela questão cultural de adoção das medidas em meio fechado por 

parte do Poder Judiciário, fazendo com que a medida de internação, que deveria ser aplicada 

somente em casos excepcionais e nas hipóteses expressamente previstas no ECA, substitua as 

demais medidas em quantidade de aplicações, contrariando assim, a Doutrina da Proteção 

Integral, que prevê como um de seus mecanismos de concretização a adoção de medidas em meio 

aberto, com respaldo dos poderes de Estado.  

GV 
3 Ver Tabelas 1 e 2, pags. 20 e21. 
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Apesar dos avanços legislativos na seara da proteção dos direitos das crianças e 

adolescentes no Brasil, o cumprimento da legislação ainda está longe de atender ao primado da 

Doutrina da Proteção Integral, assim, a proteção internacional dos direitos da infância aparece 

como a “pedra de salvação” para a efetivação dos direitos humanos das crianças e adolescentes 

em nosso país.   

 

3.2. Proteção Internacional dos Direitos da Infância  

A análise se limitará ao âmbito americano de proteção de direitos humanos, isto é, dos 

países integrantes da Organização dos Estados Americanos (OEA), uma vez que o foco da 

pesquisa é o contexto nacional, não afastando a relevância do contexto europeu de proteção de 

direitos humanos e as vias de integração regionais.  

O Brasil ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da 

Costa Rica) em 25 de setembro de 1992, tendo reconhecido a competência para julgamento dos 

órgãos americanos de proteção internacional desde 10 de dezembro de 1998.    

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é órgão contencioso de proteção dos 

direitos humanos que tem competência para conhecer qualquer caso relativo à interpretação e 

aplicação das disposições da Convenção Americana sobre Direitos Humanos dos países membros 

da OEA desde que os Estados partes no caso tenham reconhecido a sua competência. Somente a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e os Estados partes da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos podem submeter um caso à decisão da Corte. No exercício 

de sua competência consultiva, a Corte Interamericana tem desenvolvido análises elucidativas a 

respeito do alcance e do impacto dos dispositivos da Convenção Americana, emitindo opiniões 

que têm facilitado a compreensão de aspectos substanciais da Convenção. No plano contencioso, 

sua competência para o julgamento de casos, limitada aos Estados partes da Convenção que 

tenham expressamente reconhecido sua jurisdição, consiste na apreciação de questões 

envolvendo denúncia de violação, por qualquer Estado parte, de direito protegido pela 

Convenção. Caso reconheça que efetivamente ocorreu a violação à Convenção, determinará a 

Corte a adoção de medidas que se façam necessárias à restauração do direito então violado, 

podendo condenar o Estado, inclusive, ao pagamento de uma justa compensação à vítima. 

Também pode a Corte exigir do Estado membro a atuação positiva no sentido de cumprimento de 

políticas públicas de governo em consonância com as disposições da Convenção Americana.  
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Somente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e os Estados partes têm 

legitimidade para a apresentação de demandas ante a Corte. Desse modo, qualquer indivíduo que 

pretenda submeter denúncia à apreciação da Corte, deve, necessariamente, apresentá-la à 

Comissão Interamericana. Atualmente, com as alterações trazidas pelo IV Regulamento, também 

é possível que as vítimas, seus representantes e familiares ofereçam suas próprias peças de 

argumentação e provas em todas as etapas do procedimento, como também fazer uso da palavra 

durante as audiências públicas celebradas, atuando assim como partes no processo
4
.  

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) é uma das entidades do 

sistema interamericano de proteção e promoção dos direitos humanos nas Américas, tendo como 

função principal promover a observância e a defesa dos direitos humanos dos Estados partes que 

ratificaram a Convenção Americana de Direitos Humanos, e no exercício do seu mandato poderá, 

dentre outras competências: receber, analisar e investigar petições individuais que alegam 

violações dos direitos humanos; realizar visitas in loco aos países para aprofundar a observação 

geral da situação, e/ou para investigar uma situação particular; fazer recomendações aos Estados 

membros da OEA acerca da adoção de medidas para contribuir com a promoção e garantia dos 

direitos humanos. Pode também solicitar que a Corte Interamericana requeira “medidas 

provisionais” dos governos em casos urgentes de grave perigo às pessoas, ainda que o caso não 

tenha sido submetido à Corte; remeter os casos à jurisdição da Corte Interamericana e atuar frente 

à Corte em determinados litígios, podendo solicitar também “Opiniões Consultivas” à Corte 

Interamericana sobre aspectos de interpretação da Convenção Americana.
5
 A CIDH pode adotar 

medidas cautelares em casos graves e urgentes, por iniciativa própria ou por petição da parte, 

solicitando ao Estado a adoção de medidas cautelares para evitar danos irreparáveis à pessoa.  

A Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos já se manifestaram sobre 

alguns casos envolvendo o Brasil e a execução das medidas socioeducativas.  

Recentemente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) tratou de 

violações de direitos de adolescentes em conflito com a lei internados em instituições 

governamentais no estado do Espírito Santo. A Comissão outorgou em 25 de novembro de 2009 

medidas cautelares em benefício dos adolescentes privados de liberdade na Unidade de 

GV 
4Disponível em: 

http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateImagemTextoThumb.aspx?idConteudo=113486&ordenacao=2&id_sit
e=4922. Acesso em 30 de março de 2010. 
5 Disponível em http://www.cidh.org/que.port.htm. Acesso em 27 de março de 2010. 
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Internação Socioeducativa de Cariacica (UNIS). A Comissão Interamericana solicitou ao Estado 

brasileiro que adotasse medidas necessárias para garantir a vida e a integridade física dos 

adolescentes internados na UNIS, evitando que ocorressem mortes e atos de tortura no 

estabelecimento, assim como o dever do Estado em informar à CIDH acerca das ações adotadas 

para o fim de esclarecer judicialmente os fatos que justificaram a adoção destas medidas.
6
  

No entanto, as providências solicitadas pela CIDH não foram implementadas, o que 

motivou, no último dia 15 de março de 2010, que o governo do Espírito Santo reconhecesse em 

Genebra os problemas de superlotação das penitenciárias do estado. O assunto foi discutido 

durante sessão paralela à reunião do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações 

Unidas (ONU) da qual participaram representantes do governo brasileiro, do estado do Espírito 

Santo e entidades civis.  

As denúncias sobre violações de direitos humanos nas prisões capixabas foram feitas 

pelo Conselho de Direitos Humanos do Espírito Santo, pela advogada da Organização Não 

Governamental (ONG) Justiça Global, Tamara Melo, e pelo representante da ONG Conectas. 

Tamara Melo apontou que o simples reconhecimento das violações por parte do governador do 

Espírito Santo não são suficientes. "Não queremos receber como resposta apenas a política de 

criação de vagas", reclamou. "O Estado brasileiro não pode apresentar como resposta apenas o 

valor de investimentos em construções", disse, cobrando resposta aos casos de tortura, falta de 

atendimento médico e de ocupação para os adolescentes.
7
  

Outro caso emblemático envolvendo a situação de adolescentes institucionalizados no 

Brasil foi o Caso da Febem do Tatuapé em São Paulo, que motivou a manifestação da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e a condenação definitiva do Brasil no que tange às 

violações dos direitos dos jovens internados.  

O caso foi iniciado em abril de 2004 devido a uma representação com pedido de medida 

cautelar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), solicitando imediata proteção 

aos adolescentes internados na Febem do Complexo Tatuapé. A representação foi elaborada pela 

Comissão Teotônio Vilela (CTV) e pelo Centro pela Justiça e Direito Internacional (CEJIL). A 

medida foi motivada após a constatação de que os adolescentes acautelados naquele complexo 

encontravam-se com suas vidas e integridade em risco, conforme os relatos dos próprios 

GV 
6 Disponível em  http://www.cidh.org/medidas/2009.port.htm. Acesso em 27 de março de 2010. 
7Disponível em  http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,espirito-santo-reconhece-falhas-no-sistema-carcerario-

em-reuniao-da-onu,524663,0.htm. Acesso em 27 de março de 2010. 
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adolescentes, de seus familiares, bem como das verificações in loco das organizações locais de 

proteção ao adolescente e dos procedimentos administrativos do Ministério Público.  

Em 21 de dezembro de 2004 a CIDH outorgou medidas cautelares a favor dos 

adolescentes privados de liberdade da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM 

Tatuapé).  Em dezembro de 2004 ocorreu uma rebelião na unidade 13 da Febem que deixou oito 

adolescentes feridos.  

Em 08 de novembro de 2005 a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) 

solicitou à Corte Interamericana de Direitos Humanos a adoção de medidas provisionais com o 

propósito de pressionar o Estado brasileiro a zelar pela proteção à vida e a integridade pessoal 

dos adolescentes privados de liberdade no Complexo Tatuapé da FEBEM, visto que o Estado 

nada havia cumprido das recomendações da CIDH. Em 17 de novembro de 2005 a Corte 

Interamericana outorgou medidas provisionais e requereu que o Estado adotasse de forma 

imediata as medidas necessárias para proteger a vida e a integridade pessoal de todos os 

adolescentes residentes no Complexo Tatuapé, assim como todas as pessoas que lá trabalhavam.  

Enfim, em 29 de novembro de 2005, a Comissão compareceu ante ao Tribunal para 

audiência pública sobre este assunto. Em resolução do dia seguinte, a Corte Interamericana se 

manifestou e decidiu reiterar ao Estado que adotasse de forma imediata as seguintes medidas:  

 

1. Reiterar ao Estado que adote de forma imediata as medidas que forem 

necessárias para proteger a vida e integridade pessoal de todas as crianças e 

adolescentes residentes no Complexo do Tatuapé da FEBEM, assim como de todas 

as pessoas que estejam no seu interior. Para tanto, deverá adotar as medidas 

necessárias para prevenir as ocorrências de violência, assim como para garantir a 

segurança dos internos e manter a ordem e a disciplina no citado centro; 

2. Requerer ao Estado que adote sem demora as medidas necessárias para impedir 

que os jovens internos sejam submetidos a tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes, entre eles encarceramentos prolongados e maus-tratos físicos; 

3. Requerer ao Estado que, sem prejuízo das medidas de implementação imediata 

ordenadas nos pontos resolutivos anteriores, adote aquelas necessárias para:   

a) reduzir substancialmente a aglomeração no Complexo do Tatuapé,  

b) confiscar as armas que se encontrem em poder dos jovens,  

c) separar os internos, conforme os padrões internacionais sobre a matéria e 

levando em consideração o interesse superior da criança, e  

d) oferecer a atenção médica necessária às crianças internadas, de tal forma que se 

garanta seu direito à integridade pessoal. Nesse sentido, o Estado deverá realizar 

uma supervisão periódica das condições de detenção e do estado físico e emocional 

das crianças e adolescentes detidos, que conte com a participação dos 

representantes dos beneficiários das presentes medidas provisórias; 

4. Requerer ao Estado que realize todas as gestões pertinentes para que as medidas 

de proteção se planifiquem e implementem com a participação dos representantes 

dos beneficiários das medidas, e que, em geral, mantenha-lhes informados sobre o 

avanço em sua execução; 
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5. Solicitar ao Estado que facilite o ingresso dos representantes dos beneficiários 

das medidas nas unidades do “Complexo do Tatuapé”, assim como a comunicação 

entre estes e os jovens internos; [...] 

7. Reiterar ao Estado que investigue tanto os fatos que motivaram a adoção das 

medidas provisórias como os fatos de violência ocorridos posteriormente às 

mesmas, com o fim de identificar os responsáveis e impor-lhes as sanções 

correspondentes, incluindo as administrativas e disciplinares; 

8. Reiterar ao Estado que continue informando à Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, a cada dois meses, sobre as medidas provisionais adotadas; 

9. Reiterar aos representantes dos beneficiários destas medidas e à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos que apresentam suas observações referentes 

ao relatório do Estado dentro de um prazo de quatro a seis semanas, 

respectivamente, contado a partir de seu recebimento; 

  

  

Sobre o caso Complexo Tatuapé da FEBEM, a cada dois meses as organizações co-

peticionárias respondem aos relatórios encaminhados pelo Estado brasileiro à Corte 

Interamericana para notificá-los do andamento no cumprimento das penas impostas, e que 

paulatinamente estão sendo atendidas. Além disso, elas têm realizado visitas regulares ao 

Complexo Tatuapé. 
8
  

Por fim cabe ressaltar um importante exemplo de proteção aos direitos das crianças e 

adolescentes internacionalmente, o “Caso do Instituto de Reeducação do Menor vs. Paraguai”. 

Nesse caso, o Estado do Paraguai foi considerado culpado em 02 de setembro de 2004 pelas 

constantes e ininterruptas violações dentro do Instituto, violando todas as diretivas internacionais, 

de acordo com o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Dentre as 

acusações estavam superlotação da instituição, insalubridade, falta de infra-estrutura adequada e 

quantidade insuficiente de guardas carcerários. O mais interesse desse caso foi o reconhecimento 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos de que o Estado possui obrigações negativas de 

não violação dos direitos fundamentais dos adolescentes, mas também obrigações positivas para 

que os jovens possam construir um projeto de vida. O Paraguai foi condenado a publicar a 

sentença de condenação da Corte Interamericana no Diário Oficial e em outro jornal de 

circulação nacional, além da obrigatoriedade de proferir ato público de reconhecimento da 

responsabilidade internacional e de declaração de uma política de Estado em matéria de crianças 

e adolescentes em conflito com a lei, concretizando dessa forma o compromisso internacional do 

país em cumprir a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

Como indica Daniel O’Donniell : 

GV 
8Disponível em http://www.ctvdh.org/portal/atuacao/febem. Acesso em 29 de março de 2010. 
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[...] a proteção internacional traz um importante valor moral e político para as questões 

da criança mundialmente, uma vez que age como parâmetro de referência para a 

avaliação de empenho e dos programas de qualquer governo, além de servir de 

instrumento que afirma e codifica valores universais, se prestando a esforços de 

conscientização e capacitação em nível setorial, local, ou inclusive popular, cujo valor 

real muitas vezes não depende de sua vigência formal. (1990:17).    

           

Assim, observa-se que a existência de uma jurisdição internacional para a proteção dos 

direitos dos adolescentes em conflito com a lei torna possível a crença na mudança de paradigma 

na implementação das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente 

quanto à execução do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE).  

 

4. (In) Execução do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) 

 

O SINASE como uma política pública de garantia dos direitos das crianças e dos 

adolescentes contêm muitos aspectos protetivos para a execução das medidas socioeducativas, 

mas ao longo de 04 anos de criação o que se observa é o não cumprimento do programa 

governamental, reconhecido até mesmo pelo próprio governo federal. A pesquisa se limitará a 

analisar três aspectos considerados fundamentais na implementação do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE): execução de medidas socioeducativas em meio fechado 

e aberto, desrespeito aos direitos e garantias fundamentais e financiamento e investimento 

prioritário.  

 

4.1. Medidas socioeducativas em meio fechado e aberto 

Um levantamento efetuado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH) 

através da Subcretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente em razão do 

Programa de Implementação do SINASE
9
, demonstrou que em 2008 o número total de internos 

no sistema socioeducativo em meio fechado no Brasil foi de 16.868 adolescentes, sendo 11.734 

na internação, 3.715 na internação provisória, além de 1.419 adolescentes na semiliberdade de 

ambos os sexos, conforme demonstra a Tabela 1. 

GV 
9 O Levantamento Nacional do Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei foi realizado no 

período de 12/12/2008 a 22/12/2008, produzindo informações quantitativas atualizadas sobre execução da internação 
provisória e das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade existentes no país. Os dados foram 

solicitados aos gestores estaduais que informaram por correspondência eletrônica à SPDCA/SEDH/PR. 
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Tabela 1- Levantamento nacional do atendimento socioeducativo ao adolescente em conflito com a lei no     

ano de 2008.  
 LEVANTAMENTO NACIONAL DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI -2008  

 ESTADO E REGIÃO   Medidas privativas de liberdade  

 INTERNAÇÃO   PROVISÓRIA INTERNAÇÃO   SEMILIBERDADE   TOTAL  

 MASC.   FEM.   MASC.   FEM.   MASC.   FEM.  

   MG  602 32 261 4 82 0 981

   RJ  648 16 179 17 236 11 1.107

   SP  4.121 207 946 65 401 21 5.761

   ES  358 8 150 28 3 0 547

 SUDESTE  5.729 263 1.536 114 722 32 8.396  

   RN  80 1 31 2 34 4 152

   AL  42 6 19 2 11 0 80

   SE  65 3 36 0 31 3 138

   PI  39 2 46 2 12 0 101

   PE  988 39 253 13 83 7 1.383

   PB  237 6 49 1 3 0 296

   MA  50 5 38 1 16 2 112

   CE  563 21 168 0 90 4 846

   BA  156 9 120 3 2 0 290

 NORDESTE  2.22 92 760 24 282 20 3.398  

   GO  104 4 50 4 7 0 169

   MS  197 22 46 0 53 0 318

   MT  163 4 30 5 0 0 202

   DF  376 12 190 10 59 0 647

 CENTRO-OESTE  840 42 316 19 119 0 1.336  

   PR  610 26 227 32 41 3 939

   RS  859 21 189 2 31 2 1.104

   SC  156 25 205 0 82 7 475

 SUL  1.625 72 621 34 154 12 2.518  

   AP  33 1 31 2 10 1 78

   PA  267 11 85 7 27 3 400

   TO  29 0 9 2 15 0 55

   AC  181 1 80 15 11 1 289

   AM  61 0 25 1 3 0 90

   RO  244 7 27 0 2 0 280

   RR  14 2 7 0 5 0 28

 NORTE  829 22 264 27 73 5 1.220 16.868

    Fonte: SEDH 

  

Já a Tabela 2 demonstra a evolução do cumprimento socioeducucativo no país, 

comparativamente nos anos de 2007 e 2008, demonstrando que nacionalmente ocorreu um 

acréscimo na aplicação da medida de internação em detrimento da medida de semiliberdade, mais 

branda. A SEDH justificou o aumento das medidas de internação nacionalmente com o seguinte 

argumento: “A medida de internação apresenta um pequeno aumento em função dos diversos 

apelos sociais de recrudescimento do Estatuto da Criança e do Adolescente”
10

. O levantamento 

demonstra que em alguns estados a média de internações diminuiu, destacando-se o estado de 

GV 
10 Levantamento Nacional do Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei realizado no 

período de 12/12/2008 a 22/12/2008. 
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São Paulo, conhecido historicamente como um dos maiores violadores dos direitos das crianças e 

dos adolescentes. O governo de São Paulo reconheceu recentemente que as mudanças que vem 

sendo implementadas no campo dos adolescentes em conflito com a lei se devem, entre outros 

fatores, ao apelo internacional
11

.      

 

Tabela 2 - Comparativo dos levantamentos de 2007 e 2008 

 ESTADO E REGIÃO   INTERNAÇÃO   INTERNAÇÃO PROVISÓRIA   SEMILIBERDADE   Total  

2.007 2.008 2.007 2.008 2.007 2.008 2.007 2.008

 LOTAÇÃO   LOTAÇÃO   LOTAÇÃO   LOTAÇÃO   LOTAÇÃO   LOTAÇÃO   LOTAÇÃO   LOTAÇÃO  

 MG  618 634 231 265 69 82 918 981

 RJ  510 664 252 196 272 247 1.034 1.107

 SP  4.538 4.328 995 1.011 215 422 5.748 5.761

 ES  320 366 188 178 0 3 508 547

 RN  155 81 36 33 36 38 227 152

 AL  59 48 22 21 12 11 93 80

 SE  73 68 56 36 13 34 142 138

 PI  34 41 60 48 5 12 99 101

 PE  894 1.027 307 266 100 90 1.301 1.383

 PB  228 243 88 50 3 3 319 296

 MA  58 55 49 39 25 18 132 112

 CE  588 584 189 168 129 94 906 846

 BA  136 165 156 123 16 2 308 290

 GO  238 108 54 54 12 7 304 169

 MS  218 219 41 46 13 53 272 318

 MT  158 167 27 35 0 0 185 202

 DF  357 388 168 200 59 59 584 647

 PR  570 636 227 259 35 44 832 939

 RS  923 880 217 191 21 33 1.161 1.104

 SC  115 181 156 205 59 89 330 475

 AP  38 34 42 33 10 11 90 78

 PA  273 278 109 92 51 30 433 400

 TO  18 29 32 11 14 15 64 55

 AC  155 182 98 95 28 12 281 289

 AM  52 61 11 26 12 3 75 90

 RO  99 251 32 27 0 2 131 280

 RR  18 16 9 7 5 5 32 28

   Fonte: SEDH 

 

Mais especificamente no Distrito Federal, observa-se na Tabela 1 um aumento do 

número de internações definitivas, internações provisórias e o mesmo número no cumprimento da 

medida de semiliberdade, sendo que de 2007 para 2008 a lotação do sistema socioeducativo em 

meio fechado no Distrito Federal aumentou de 584 para 647 adolescentes institucionalizados.  

Registros da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal feitos em fevereiro de 2010
12

, 

GV 
11 Disponível em http://www.ovp-sp.org/artg_ariel_febem_oea.htm. Acesso em 25 de fevereiro de 2010. 
12 A pesquisa foi feita pelo autor in loco, com informações do sistema integrado do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios em 24 de março de 2010.  
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apontam que o Poder Judiciário vem privilegiando a aplicação da medida de internação em 

detrimentos das demais. Na oportunidade, dos 1.019 adolescentes submetidos a medidas 

socioeducativas, 650 adolescentes, em média, estavam internados no Distrito Federal, 

desrespeitando, assim, o princípio da excepcionalidade da medida de internação, prevista no 

artigo 121 do ECA.  

 

4.2. Violações de direitos e garantias fundamentais 

A situação de violações dos direitos fundamentais dos jovens no Brasil é bastante 

conhecida e ilustra bem como é o tratamento do adolescente em conflito com a lei. As esferas 

governamentais estão obrigadas por lei a tutelar e proteger as pessoas em desenvolvimento físico 

e psicológico, além do dever de assistir todos aqueles sobre sua tutela como é o caso dos jovens 

institucionalizados. A mídia em muitas ocasiões denunciou a condição das unidades de 

internação dos jovens institucionalizados no país, destacando-se a situação precária pela qual 

passa o CAJE
13

, localizado no Distrito Federal. 

A Revista Carta Capital publicada em 13 de setembro de 2009 na matéria “A situação do 

CAJE está longe de ser única no Brasil”, apresenta a entrevista com o Promotor da Infância e 

Juventude do Ministério Público do Distrito Federal, Anderson Pereira de Andrade, que afirma 

que o governo local do Distrito Federal tem se caracterizado por descumprir todas as decisões 

judiciais em relação ao CAJE. "Não constrói unidades novas, não melhora as condições. Todos 

os governos do Distrito Federal têm sido omissos com a questão da infância e juventude”, atesta.  

As questões que envolvem o CAJE foram alvo até mesmo de manifestação por parte de 

Relatório remetido pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa, órgão vinculado à Secretaria 

Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, originando o ajuizamento por parte 

do Procurador-Geral da República em 06 de abril de 2005 de pedido de intervenção para que «o 

Exmo. Sr. Presidente da República, através da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, órgão 

vinculado à Presidência da República, indique interventor a que faça cessar o quadro presente, 

adotando medidas necessárias à implementação da efetiva garantia dos direitos humanos, 

presentemente desrespeitados, afastada, assim, toda a direção do CAJE/DF». Trata-se do 

GV 
13CAJE é a sigla para Centro de Atendimento Juvenil Especializado, instituição de internação para adolescentes em 
conflito com a lei localizada no Distrito Federal e atualmente vinculada à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e 

Cidadania do Distrito Federal (SEJUS).    
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processo número IF 4822/05 que corre perante o Supremo Tribunal Federal, o qual, conforme 

informação no sítio do STF, encontra-se atualmente sobrestado.  

A continuidade nas violações de direitos humanos ocorridas no CAJE motivaram uma 

representação internacional por parte da sociedade civil contra o governo do Distrito Federal, se 

manifestando sobre o caso a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) que 

outorgou “medida cautelar” em 19 de fevereiro de 2006 requerida pelo Centro de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CEDECA solicitando que:  seja 

cessada a super-lotação do CAJE; seja protegida a segurança dos internos por meio de agentes 

especializados no tratamento desse público; sejam adotadas medidas para melhorar as condições 

de salubridade da instituição; sejam eliminadas as internações indefinidas, sem acesso ao pátio e 

às visitas familiares, como sistema de castigo disciplinar; sejam separados os internos de acordo 

com a gravidade do atos cometidos, a idade e de acordo com os antecedentes disciplinares de 

cada um, levando-se em conta os conflitos que existam entre os próprios internos. 

No entanto, observa-se, a partir de dados fornecidos pelo Ministério Público do Distrito 

Federal – Promotoria de Defesa da Infância e Juventude do ano de 21010, que a situação no 

CAJE continua precária. De acordo com essas informações, em 26 de março de 2010 haviam 215 

adolescentes internados de forma estrita, 69 de forma provisória, 07 cumprindo internação-sanção 

e 12 pernoitando para serem apresentados judicialmente no dia seguinte. Totalizando, assim, 303 

adolescentes
14

. Os dados comprovam o desrespeito às disposições do SINASE, que estabelece 

um quantitativo máximo de 90 adolescentes em um mesmo centro de internação.
15

 Quanto ao 

desrespeito aos direitos e garantias fundamentais dos adolescentes, o CEDECA - DF (Centro de 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal) publicou em 18 de agosto 

de 2009 Nota Pública
16

, destacando que para a inserção em regime de semiliberdade, o Distrito 

Federal conta com apenas 03 unidades, as quais são insuficientes para a quantidade de 

adolescentes submetidos à esta medida. Ademais, conclui o CEDECA - DF que não existe 

nenhuma unidade voltada para as adolescentes do sexo feminino, o que faz com que elas sejam 

GV 
14 A pesquisa foi feita pelo autor in loco, com informações coletadas diretamente da Promotoria de Defesa da 

Infância e Juventude em 24 de março de 2010. 
15  SINASE, pag.82. Disponível em: http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sedh/spdca/sinase/. Acesso 

em 25 de agosto de 2009.  
16 Disponível   em: 
http://www.mpdft.gov.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1750&Itemid=338. Acesso em 31 

de março de 2010. 
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submetidas à internação quando ainda é o caso de semiliberdade.
17

 Em relação à liberdade 

assistida, afirma o relatório que as violações continuam, uma vez que existem no Distrito Federal 

14 núcleos, que funcionam com estrutura mínima e que não comportam o número quantitativo de 

adolescentes submetidos a tal regime.
18

 Essa é, na visão do CEDECA - DF, uma das razões da 

superlotação do CAJE, tendo em vista que, diante de tais condições, as medidas socioeducativas 

mais brandas são ineficazes, acreditando os magistrados que a falsa solução está na internação da 

maioria dos adolescentes.  

Assim, os dados e informações apresentadas só vem corroborar a tese de ineficácia da 

execução das medidas socioeducativas caracterizando a inexecução da política pública Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE).  

 

4.3 Financiamento e investimento prioritário 

O terceiro e último ponto que demonstra a não efetivação do SINASE é tão grave quanto 

os dois primeiros, e pode ser considerada uma das causas das violações anteriormente apontadas.  

O SINASE
19

, reiterando disposição do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 

4º, alínea “d” e na Constituição Federal no artigo 227, exige aporte de recursos para área da 

infância e juventude de forma prioritária. Para medirmos o grau de prioridade de uma política 

pública, basta a análise do Projeto de Lei Orçamentária da União, em que os gastos autorizados 

para o exercício financeiro seguinte estão definidos. Em relação ao SINASE houve perda de 

recursos no ano de 2010 se comparados com as autorizações feitas em 2009. O Instituto de 

Estudos Socioeconômicos - INESC, sociedade civil que trabalha com o acompanhamento, 

monitoramento e decodificação do processo orçamentário federal
20

, elaborou tabela com dados 

do Senado Federal no sítio Siga Brasil para demonstrar que os recursos para o SINASE 

diminuíram se comparados os exercícios financeiros de 2009 e 2010. Está previsto para o 

SINASE recursos na ordem de R$ 86.660.724,00 para o ano de 2010, sendo cerca de R$ 2 

milhões a menos que o autorizado em 2009, conforme se observa a Tabela 3 a seguir:  

GV 
17 Nota Pública CEDECA veiculada em 18 de agosto de 2009. Disponível  em: 

http://www.mpdft.gov.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1750&Itemid=338. Acesso em 31 

de março de 2010. 
18 Ibidem. 
19 SINASE, p. 34. http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sedh/spdca/sinase/. Acesso em 25 de agosto 
de 2009. 
20 O INESC pode ser conhecido em http://www.inesc.org.br.    
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Tabela 3: Projeto de Lei Orçamentária da União de 2010: Atendimento Socioeducativo 
  

 Ação (Cod/Desc)  R$ %   R$ %  

 2272-Gestão e administração do Programa  440.000 0,50% 376.716 0,43%

 8524-Serviços de proteção social aos adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas  24.330.648 27,39% 24.330.648 28,08%

 8793-Formação de operadores do sistema de atendimento socieducativo ao 

adolescentes em conflito com a Lei  7.000.000 7,88% 5.359.524 6,18%

 8794-Apoio à construção, reforma e ampliação de unidades de semiliberdade 

e internação 51.500.000 57,98% 54.947.009 63,40%

 8795-Apoio à municipalização e à descentralização das medidas 

socioeducativas em meio aberto  3.450.000 3,88% 546.827 0,63%

 8796-Apoio a serviços de defesa técnica dos adolescentes em conflito com a 

Lei  2.100.000 2,36% 1.100.000 1,27%

 TOTAL  88.820.648 100,00% 86.660.724 100,00%

 LOA 2009 Autorizado   PLOA 2010  

              Fonte: Siga Brasil/ Senado Federal 

Elaboração: INESC  

 

A Tabela 3 também demonstra que em 2009 apenas 2,36% dos recursos foram 

executados e no total somente 7,88% do orçamento de uma peça orçamentária exígua foi 

utilizada para atividades típicas do SINASE, a capacitação dos operadores do sistema 

socioeducativo
21

. O INESC acredita que o pouco investimento na área da infância se deve à baixa 

adesão dos estados ao programa, uma vez que o SINASE prevê a descentralização das ações, e na 

visão do instituto, há ainda muito preconceito voltado para os jovens em conflito com a lei. Para 

o INESC, os investimentos em unidades de internação humanizadas que facilitam a inclusão e 

respeitam os direitos humanos no cumprimento de medidas socioeducativas, são vistos pelo 

administrador público como desperdício de recursos. No caso do Distrito Federal, o CEDECA-

DF identificou em Nota Pública
22

 que a situação caótica do cumprimento das medidas 

socioeducativas nesse ente da federação se deve em grande parte pela falta de prioridade no 

âmbito do orçamento público quando o assunto é estruturação do sistema socioeducativo. Aponta 

o órgão que em 2008, por exemplo, foram gastos ridículos R$ 563,43 na medida socioeducativa 

de liberdade assistida, considerada pela doutrina nacional
23

 como a mais efetiva para o objetivo 

de ressocialização dos jovens que praticam atos infracionais. O órgão constatou também em sua 

GV 
21 Nota Técnica 159.  Novembro de 2009. Política da Criança e do Adolescente. Disponível em 

http://www.inesc.org.br/biblioteca/publicacoes/notas-tecnicas/NT.%20159%20-

%20%20Orcamento%20Crianca%20e%20Adolescente%20ProjetoLOA%202010.pdf. Acesso em 20 de março de 

2010. 
22 Nota Pública CEDECA veiculada em 18 de agosto de 2009. Disponível  em: 

http://www.mpdft.gov.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1750&Itemid=338. Acesso em 31 
de março de 2010. 
23 Destacando- se a posição de João Batista Saraiva na pag. 10. 
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Nota Pública que não existe política de formação continuada dos servidores no âmbito do 

orçamento do Distrito Federal, nem previsão para construção e estruturação de novas unidades.   

Fica claro, portanto, que a questão financeira é uma das causadoras do não cumprimento 

do SINASE na sua integralidade como política pública de governo, cabendo à sociedade um 

importante papel de fiscalizadora no aporte de recursos para a efetivação dos direitos das crianças 

e adolescentes. Nesse sentido, a pressão exercida pelos organismos internacionais de proteção 

dos direitos humanos aparece atualmente como um forte instrumento para a execução das 

políticas públicas de governo, ressaltando que sem a iniciativa da sociedade civil tal instrumento 

não existiria.          

 

Conclusão 

 

O SINASE compõe o mínimo de realização dos direitos considerados fundamentais no 

que diz respeito à proteção das crianças e adolescentes em conflito com a lei, mas que ainda não 

foi implementado. As manifestações da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos demonstram o caráter obrigatório das normativas internacionais sobre o assunto, que no 

caso brasileiro foram incorporadas quase que integralmente ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Percebe-se através das decisões da Corte Interamericana a crescente força da 

sociedade civil, que organizada e combativa tem papel fundamental para a efetivação das 

políticas públicas de governo, in caso, da execução do SINASE e efetivação da Doutrina da 

Proteção Integral adotada internacionalmente e incorporada na legislação do nosso país.  

Observa-se que grande parte do problema está na demora na aprovação do Projeto de 

Lei 1.627/07 que dispõe sobre os sistemas de atendimento socioeducativo e regulamenta a 

execução das medidas destinadas ao adolescente em razão de cometimento de ato infracional, 

demonstrando a falta de interesse político do legislador federal ordinário na adoção de medidas 

efetivas para a execução dos preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dessa forma, o 

não cumprimento da Doutrina da Proteção Integral passa também por uma questão cultural, 

arraigada desde o Código de Menores e não afastada das práticas judiciais e administrativas 

envolvendo os jovens em conflito com a lei.  

Como se pôde observar por meio dos dados estatísticos da Secretaria Especial de 

Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH), a execução das medidas socioeducativas 
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por parte dos magistrados e membros do Ministério Público ainda está longe do preceituado pelo 

SINASE. A própria cultura popular atrapalha a implementação dos programas positivados e 

postos à concretização por parte do administrador público, uma vez que os políticos possuem o 

que uma responsabilidade política perante o eleitor, devendo se vincular às idéias lançadas em 

seu plano de governo, e o que se ouve por parte dos legisladores e governantes é que “investir em 

adolescentes infratores não dá voto”. Por isso, não se pode esquecer atualmente do papel do 

Direito Internacional no auxílio a essa mudança de mentalidade para a execução de políticas 

públicas nacionais, não correspondendo a jurisdição internacional protetiva de direitos humanos a 

um instrumento de afastamento, mas sim de um importante instrumento de fortalecimento da 

soberania nacional. 

Assim, a responsabilidade para a execução da política pública socioeducativa nacional 

prevista no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), é conjunta, do Estado e 

da sociedade, sendo imprescindível para sua efetivação e execução o papel constante de 

fiscalização da sociedade civil organizada, especialmente como forma de acesso à proteção dos 

direitos humanos internacionais.   

Concluímos com a convicção de que os desafios ainda são muitos e o grande dilema das 

democracias na América Latina, a qual o Brasil se insere, é identificar quais são os arranjos 

institucionais compatíveis com sociedades estruturalmente heterogêneas, permeadas pela pobreza 

e desigualdade social. 
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS
DE SEGURANÇA PÚBLICA: A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO COMO DIREITO COLETIVO

CIVIL ACTION AS INSTRUMENT OF PUBLIC POLICY JUDICIAL CONTROL OF PUBLIC SAFETY:
THE RESOCIALIZATION OF ARRESTED AS COLLECTIVE RIGHT

Denis Ortiz Jordani
Lucas de Souza Lehfeld

RESUMO
Trata o presente artigo em delimitar um dos grandes, senão o maior problema do direito penal. Este não
reside em sua dogmática, mas sim no cumprimento de pena pelo réu e as conseqüências que isso traz para a
sociedade. Observa-se, hodiernamente, que o problema da reincidência na aplicação da pena é um tanto
complexo, dado as suas altas taxas em diversas regiões do País. Ou seja, o Estado brasileiro não cumpre seu
papel ressocializador previsto na Lei de Execução Penal. É evidente à falência do atual sistema penitenciário.
Nesse sentido, a Ação Civil Pública mostra-se como verdadeiro instrumento de controle de políticas públicas
voltadas à segurança e ressocialização do preso, dando cumprimento aos ditames constitucionais da
individualização da pena e tutela da integridade física e moral do encarcerado.
PALAVRAS-CHAVES: Política Pública; Ressocialização; Direitos Coletivos; Segurança Pública

ABSTRACT
This present article focuses on a major, if not the biggest problem of criminal law. This lies not in its dogma,
but in the sentence being served by the defendant and the consequences it brings to society. It is noted,
today's, that the problem of recidivism in the implementation of the sentence is somewhat complex, given
their high rates in several regions of the country that is, the Brazilian government does not fulfill its role
resocializing provided in the Criminal Execution Law. Clearly the failure of the current prison system.
Accordingly, the Public Civil Action shows itself as a true instrument of control of public policies related to
security and social rehabilitation of the prisoner, giving effect to the constitutional principles of
individualization of punishment and protection of physical and moral integrity of the imprisoned.
KEYWORDS: Public Policy; Resocialization; Collective Rights; Public Safety

 

1. INTRODUÇÃO

 

O estudo dos direitos coletivos é objeto de profundas reflexões cotidianas frente as mais variadas
manifestações da sociedade. Tem-se observado de forma veemente que diversas correntes doutrinárias
discorrem sobre todos os aspectos que permeiam esses direitos, desde a sua concepção genérica de direito
que diz respeito à sociedade, até as suas espécies hoje definidas como direitos coletivos, direitos difusos e
direitos individuais homogêneos. No que se refere à segurança pública, pode-se notar que rol expressivo
desses direitos se encontra, no ordenamento pátrio, estipulados na Lei de Execução Penal, com o intuito de
proporcionar aos seus destinatários instrumentos de ressocialização, e à sociedade, segurança.

Resta derrubada perante a doutrina pátria e também na estrangeira a natureza jurídica puramente
administrativa da execução penal.[1] Fala-se hoje em predominância, senão absolutismo do direito penal e
processo penal no curso da execução, ainda que certas atividades requeiram providências administrativas. O
que pouco se comenta e já é hora de levantar essa questão, ao menos diretamente quando se fala em
execução penal, é a influência da Constituição Federal, estipulando o que pode ou não fazer com o preso,
portanto, no curso da execução da pena.

Nos termos do art. 5º caput, da Constituição, a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País é
garantida a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos dos incisos I a LXXVIII desse artigo. O mínimo que se pode exigir do Estado é a garantia desses
direitos, já que se encontram escoltados pelo diploma constitucional.

Diversos documentos internacionais[2] passaram, ao longo do tempo, a se referir expressamente à
segurança. A Constituição Federal de 1988, depois de dar à segurança o status de valor supremo, em seu
preâmbulo a incluiu entre os direitos fundamentais arrolados no caput do artigo 5º, ao lado dos direitos à
vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. Em seu artigo 6º, por conseguinte, o texto constitucional
voltou a incluir a segurança entre os direitos sociais. Mas, no art. 144, atribui ao Estado o dever, e a todos, o
direito e responsabilidade da segurança pública exercida “para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio”, através de diversos órgãos, como a polícia federal, civil, militar e
corpo de bombeiros.

Sob esse prisma, relevante a investigação desse direito da coletividade e, portanto, dever do Estado em
proporcioná-lo de forma efetiva, especialmente quanto aos seus órgãos repressores da violência e da
desordem. “A falta da segurança no Estado de direito  afeta não apenas os direitos fundamentais da pessoa
humana, mas, principalmente, as instituições públicas, porque também os agentes do Poder Público se
sentem acuados na prática de atos próprios do seu ofício, como sucede com as forças policiais que, criadas
para dar segurança à sociedade, não cumprem esse objetivo”[3]. Diante essa preocupação, parte-se, por
necessário, analisar os instrumentos processuais judiciais de intervenção, como as ações civis públicas, para
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impor ao Estado a adoção de ações negativas e positivas específicas para concretizar o direito fundamental à
segurança pública e por via conexa a ressocialização como pressuposto de paz coletiva.

 

2. SEGURANÇA PÚBLICA E SUA EVOLUÇÃO. SEGURANÇA COMO DIREITO COLETIVO

 

Para conhecer esse poder estatal e suas dificuldades de efetivar direitos fundamentais como a segurança
pública, na preservação da ordem e integridade física e do patrimônio das pessoas, imprescindível a análise
do desenvolvimento histórico do Estado.

Para tratar do processo histórico-evolutivo do conceito de Estado Absoluto para o Estado Democrático de
Direito, as considerações de Bobbio e Canotilho possuem absoluta pertinência:

 

O problema fundamental do Estado constitucional moderno, que se desenvolve como antítese do Estado
absoluto, é o problema dos limites do poder estatal. Grande parte das teorias elaboradas no curso dos
séculos e que levaram à formação do Estado Liberal e democrático estão inspiradas em uma idéia
fundamental: a de estabelecer limites ao poder do Estado.

O Estado, entendido como a forma suprema de organização de uma comunidade humana, traz consigo, já
a partir das suas próprias origens, a tendência para colocar-se como poder absoluto, isto é, como poder
que não reconhece limites, uma vez que não reconhece acima de si mesmo nenhum outro poder superior.
Este poder do Estado foi chamado de soberania, e a definição tradicional de soberania, que se adequa
perfeitamente à supremacia do Estado sobre todos os outros ordenamentos da vida social, é a seguinte:
potestas superiorem non recognoscens. Portanto, o estado absoluto coloca-se como a encarnação mais
perfeita da soberania entendida como poder que não reconhece ninguém superior.[4] 

 

O Estado constitucional responde ainda a outras exigências não integralmente satisfeitas na concepção
liberal-formal de Estado de direito. Tem de estruturar-se como Estado de direito democrático, isto é,
como uma ordem de domínio legitimada pelo povo. A articulação do «direito» e do «poder» no Estado
constitucional9 significa, assim, que o poder do Estado deve organizar-se e exercer-se em termos
democráticos. Há quem não veja com bons olhos a associação de Estado de direito e democracia e não
falta mesmo quem considere antinómicos os valores e princípios transportados pelo Estado de direito e
os valores e princípios conformadores da democracia. Vale a pena reconstruir esta discussão. O Estado
de direito cumpria e cumpre bem as exigências que o constitucionalismo salientou relativamente à
limitação do poder político. O Estado constitucional é, assim, e em primeiro lugar, o Estado com uma
constituição lirnitadora do poder através do império do direito. As idéias do «governo de leis e não de
homens», de «Estado submetido ao direito», de «constituição como vinculação jurídica do poder», foram,
como vimos, tendencialmente realizadas por instituições como as de rule of law, due process of law,
Rechtsstaat, principe de Ia légalité. No entanto, alguma coisa faltava ao Estado de direito constitucional
? a legitimação democrática do poder. Nos quadrantes culturais norte-americanos é conhecido o
«cisma» entre os «constitucionalistas» (constitutionalists ) e os «democratas» (democrats) para
significar a opção preferencial ou a favor do Estado juridicamente limitado e regido por leis
(«constitucionalistas») ou do Estado constitucional dinamizado pela maioria democrática
(«democratas»).[5]

 

Dessa premissa, têm-se como pressuposto de sobrevivência das instituições e alguns valores conquistados ao
longo do tempo os preceitos da ordem social. A dignidade humana, por conseguinte, tem relação intrínseca
com a segurança, em suas diversas dimensões, em especial, a de ordem pública.

Na evolução por qual passaram os direitos fundamentais, os primeiros universalmente consagrados foram os
direitos civis e políticos, denominados direitos de liberdade ou de primeira geração. Depois, vieram os
direitos sociais, econômicos e culturais, denominados direitos de igualdade, ou de segunda geração. Por fim,
eclodiram os direitos à autodeterminação, ao desenvolvimento e ao meio ambiente saudável,
denominados direitos de solidariedade ou direitos de terceira geração.[6]

No atual estágio dessa evolução, ganham foro de universalidade os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, chamados direitos humanos fundamentais ou direitos de quarta geração, ou seja,
voltados à coletividade. 

 

É nesse contexto que adquirem especial relevância os direitos sociais das minorias, os direitos
econômicos, os direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, convivendo com outros
"de notória importância e envergadura", como o direitos à vida, à liberdade e à segurança, aos quais se
aplicam, em face do Estado de direito, os mesmos instrumentos de garantia constitucionalmente
previstos para assegurar a sua eficácia[7].

 

De forma ampla, direitos coletivos não são propriamente interesse público nem tampouco interesse privado.
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Encontram-se nesse limiar, em posição intermediária entre essas duas categorias. Assim, pode-se dizer que
os direitos coletivos ou interesses coletivos lato sensu são aqueles “compartilhados por grupos, classes ou
categorias de uma empresa, os membros de uma equipe esportiva, os empregados de um mesmo patrão. São
interesses que excedem o âmbito estritamente individual, mas não chegam a constituir interesse público”[8].

Pelo fato de grupos de pessoas compartilharem os mesmos interesses, o que caracteriza sua
transindividualidade, já que supera a esfera do privado e pessoal, o ordenamento jurídico fornece a
possibilidade de substituição processual do indivíduo ao coletivo ensejando a resolução da lide, priorizando a
economia processual e evitando decisões conflitantes. Dessa forma, o legislador diferenciou as várias
categorias de interesses, e o fez no Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei 8.078/90, quando
do Título III, Capítulo I, art. 81.

Assim, para o referido diploma legal, há três categorias de interesses transindividuais ou coletivos lato
sensu[9]:

a) interesses ou direitos difusos, assim entendidos, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam
titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. A diferença dos demais reside na
indeterminabilidade de seus titulares, portanto, na indivisibilidade de seu objeto e que estes titulares estão
ligados por uma relação de fato e não jurídica, exemplificado no caso da segurança pública pensada como um
todo.

b) interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja
titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação
jurídica base. O que os diferencia dos últimos é a vinculação de seus titulares e a divisibilidade de seu objeto.
Nos interesses coletivos, os titulares são determinados, por um vínculo jurídico definido e não por situação
de fato comum, bem como há a indivisibilidade de seu objeto, não havendo a possibilidade de mensuração
entre os titulares.

c) interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. Estes
são ligados pela origem comum, mas permanecem essencialmente individuais. O que os diferencia é que
podem ter tutela coletiva. Por isso, são determinados ou determináveis os seus titulares e o objeto da
pretensão é divisível, podendo ser mensurada entre os integrantes do grupo, retirando-se como exemplo os
presos dentro de uma penitenciária.

Carreira Alvim, sob o tema, demonstra essa vinculação indissociável entre o Estado democrático e a
segurança pública como um direito coletivo latu sensu:

 

[...]fica evidente que, ao direito dos indivíduos à segurança, corresponde o dever do Estado de prestar-
lhes essa segurança. Assim, se o Estado (Poder Público) não tem o dever de garantir a segurança pessoal
aos brasileiros, considerados uti singuli --, pois seria impossível destinar um guarda para proteger cada
brasileiro, têm-no, considerados uti universi, tratando-se de um direito difuso à segurança, mas, nem por
isso, menos concreto do que o direito subjetivo individualizado.

Como os direitos difusos gozam de proteção legal (arts. 129, III, CF e 81, I, CDC), fica evidente que
essa garantia se estende ao próprio direito à segurança --, gerando o dever do Estado de prestá-la --, e
que, uma vez violado pela omissão do Poder Público, faz incidir o disposto no art. 5º, XXXV, da
Constituição, garantidor do acesso à Justiça e instrumento de cidadania. Seria um absurdo, por exemplo,
que a poluição atmosférica numa favela autorizasse o ajuizamento de uma ação civil pública para fazer
cessar os danos à saúde dos favelistas,  e a atividade marginal do tráfico de drogas, que põe em risco
permanente o seu direito à vida, não o autorizasse. Fosse assim, o direito à saúde que, apesar de ser
direito de todos e dever do Estado (art. 196 da Constituição) estar-se-ia sobrepondo ao direito à vida, ou
à preservação da vida, que é o mais importante direito fundamental do ser humano, cuja garantia se
assenta na segurança.[10]

 

A partir, também, do artigo 144, caput, da Constituição Federal, que consagra a segurança pública como
dever estatal e direito e responsabilidade da sociedade, é possível que se identifique nas normas
constitucionais que configuram o direito à segurança pública, condicionantes e legitimadores da atuação do
Estado, como também que este se abstenha de intervenções indevidas na esfera desse direito.

De fato, no entanto, não se vislumbra a efetivação desse direito encartado na Constituição Federal. Por isso
propõe-se avaliar a presteza do sistema carcerário e a adequação da Lei de Execuções Penais – Lei n.
7.210/184, no que tange aos direitos e deveres do preso, criticando sua concepção e aplicação quanto ao
tratamento jurídico-penal atribuído ao encarcerado, na busca de sua ressocialização e, por derradeiro, da
garantia da ordem e paz social.

 

3. PENA E SUA FUNÇÃO

 

O nosso Código Penal, por intermédio de seu art. 59, prevê que as penas devem ser necessárias e suficientes
à reprovação e prevenção do crime. Assim, entende-se que a pena deve reprovar o mal produzido pela
conduta praticada pelo agente, bem como futuras infrações penais. Ante a tal comando normativo, a doutrina
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é uníssona em dizer que se adotou no país a teoria mista ou unificadora da pena. Mista porque engloba
preceitos da teoria absoluta e preceitos da teoria relativa. Aquelas advogam a tese da retribuição, estas
apregoam a prevenção.

Para a teoria absoluta, o caráter retributivo da pena reside na reprovação. Roxin assevera,

 

[...] a teoria da retribuição não encontra o sentido da pena na perspectiva de algum fim socialmente útil,
senão em que mediante a imposição de um mal merecidamente se retribui, equilibra e expia a
culpabilidade do autor do fato cometido. Se fala aqui de uma teoria “absoluta” porque para ela o fim da
pena é independente, “desvinculado” de seu efeito social [...][11]

 

Já a teoria relativa se fundamenta em critério da prevenção e se divide em prevenção geral (negativa e
positiva) e prevenção especial (negativa e positiva). Pela prevenção geral negativa, a pena aplicada ao autor
da infração penal tende a refletir junto à sociedade, evitando-se, assim, que as demais pessoas, que se visam à
prática de crimes, reflitam sobre tal possibilidade ante as conseqüências de sua prática.

Para Hassemer, sobre o tema:

 

existe a esperança de que os concidadãos com inclinações para a prática de crimes possam ser
persuadidos, através da resposta sancionatória à violação do Direito alheio, previamente anunciada, a
comportarem-se em conformidade com o Direito; esperança, enfim, de que o Direito Penal ofereça a sua
contribuição para o aprimoramento da sociedade[12].

 

Para a prevenção geral positiva a pena vai além da prevenção negativa de delitos, serve para incutir na
consciência geral da sociedade o respeito a determinados valores. Nesse ponto, é de muito relevo o papel da
sociedade frente aos problemas enfrentados pelo egresso do sistema penitenciário, que por si só estigmatiza.
Cabe à sociedade e isso refletirá na questão da segurança pública, deixar de ser omissa, encarando o
“problema” e criando mecanismos que resultem em menor grau de rejeição àquele que deixa o cárcere. A
sociedade deve oferecer os meios necessários, mas não impô-los.

A prevenção especial também pode ser concebida nesses dois sentidos. Pela prevenção especial negativa há
uma neutralização daquele que praticou a infração penal ocorrendo com sua colocação no cárcere,
impedindo que o agente pratique novos delitos junto à sociedade enquanto estiver segregado. Pela prevenção
especial positiva tem-se que o ideal da pena é que esta sirva para fazer com que o autor desista de praticar
novos crimes.

Rogério Greco finaliza de forma lúcida:

 

Denota-se, aqui, o caráter ressocializador da pena, fazendo com que o agente medite sobre o crime,
sopesando suas conseqüências, inibindo-o ao cometimento de outros. No escólio de Cezar Roberto
Bitencourt, “a prevenção especial não busca a intimidação do grupo social nem a retribuição do fato
praticado, visando apenas àquele indivíduo que já delinqüiu para fazer com que não volte a transgredir
as normas jurídico-penais”[13].

 

A finalidade, segundo essa concepção, é a de recuperar o condenado, fazendo a sua reinserção na sociedade.
Nessa esteira, a doutrina coloca em dúvida se tal mister é possível face ao atual panorama carcerário,

 

Em um sistema penitenciário falido, como faremos para reinserir o condenado na sociedade da qual ele
fora retirado pelo Estado? Será que a pena cumpre, efetivamente, esse efeito ressocializador ou, ao
contrário, acaba de corromper a personalidade do agente? Busca-se produzir que tipo de
ressocialização? Quer-se impedir que o condenado volte a praticar novas infrações penais, ou quer-se
fazer dele uma pessoa útil a sociedade?[14]

 

Desde o início da vigência da lei, havia uma convicção quase unânime entre os que militam no exercício
do direito de que a Lei de Execução Penal era quase inexeqüível em muitos de seus dispositivos e que,
por falta de estrutura adequada, pouca coisa seria alterada na prática quanto ao cumprimento das penas
privativas de liberdade e na aplicação da lei com relação às medidas alternativas previstas na nova
legislação. Embora se reconheça que os mandamentos da Lei de Execução Penal sejam louváveis e
acompanhem o desenvolvimento dos estudos a respeito da matéria, estão eles distanciados e separados
por um grande abismo da realidade nacional, o que tem transformado, em muitos aspectos, em letra
morta pelo descumprimento e total desconsideração dos governantes quando não pela ausência dos
recursos materiais e humanos necessários a sua efetiva implantação. [...] Entre as dificuldades que são
encontradas para a implantação efetiva da Lei de Execução Penal, podem ser citadas: a instalação em
todos os presídios da Comissão Técnica de classificação dos condenados (arts. 5º a 8º); a instalação de
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órgãos destinados à assistência material, de saúde, jurídica, educacional e social aos presos e egressos
(arts. 10 a 27); possibilidade de trabalho externo e o cumprimento das obrigações de remuneração e
previdência social aos condenados que trabalham (arts. 28 a 37); a instalação e o funcionamento dos
patronatos e conselhos da comunidade (arts. 78 a 81); a fiel observância dos ditames referentes às
condições dos estabelecimentos penais, em especial a de casas do albergado e de Centros de Observação
(arts. 82 a 104); a fiscalização e mesmo a execução das penas restritivas de direitos de prestação de
serviços à comunidade, limitação de fim de semana e interdição temporária de direitos, etc.[15]

 

Em verdade, os critérios preventivos ainda poderão ser úteis à sociedade, bem como ao agente que cometeu
a infração, principalmente no que diz respeito à prevenção especial ou à ressocialização do condenado.
Devemos entender que, mais que um problema de Direito Penal, a ressocialização, antes de tudo, é um
problema coletivo, é um problema que ataca o direito à segurança pública, aos interesses públicos, é um
problema político-social do Estado.

A ressocialização é verdadeiro serviço público que deve ser prestado pelo Estado, e responsabilidade
também da sociedade em oferecer ao egresso do sistema penitenciário oportunidades de inserção social.
Mirabete, em importante trabalho sobre o tema, assim discorre:

 

Embora o pensamento dominante se funde sobre a ressocialização, é preciso nunca esquecer que o
direito, o processo e a execução penal constituem apenas um meio para a reintegração social,
indispensável, mas nem por isso o de maior alcance, porque a melhor defesa da sociedade se obtém pela
política social do Estado e pela ajuda pessoal. A afirmação de é possível, mediante cárcere, castigar o
delinqüente, neutralizando-o por meio de um sistema de segurança e, ao mesmo tempo, ressocializá-lo
com tratamento já não se sustenta, exigindo-se a escolha de novos caminhos para a execução das penas,
principalmente no que tange às privativas de liberdade. Assim, tem-se entendido que à idéia central da
ressocialização há de unir-se, necessariamente, o postulado da progressiva humanização e liberação da
execução penitenciária, de tal maneira que, asseguradas medidas como as permissões de saída, o
trabalho externo e os regimes abertos, tenha ela maior eficácia. [16]

 

A doutrina já se manifesta no sentido da inutilidade da pena privativa de liberdade, em especial das penas de
curta duração, pois ao invés de ressocializar acaba esta por profissionalizar, normalmente, o pequeno
criminoso, aquele que não cometeu crimes de grande reprovação social. Quando se inclui um sujeito,
primário, que tenha praticado, por exemplo, um furto, de pequeno valor, inobstante a possibilidade de
aplicação do princípio da insignificância, derivativo da fragmentariedade e intervenção mínima do direito
penal, juntamente com criminosos habituais, ou seja, que já sofreram a mácula do cárcere e mesmo assim,
por insuficiência do sistema ou por requisitos biopsicológicos não foram ressocializados, voltando a delinqüir
e demonstrando os altos índices de reincidência, é o mesmo que possibilitar a criação de uma “escola”
criminal.

Se a Lei de Execução Penal fosse cumprida plenamente, certamente os índices de reincidência seriam
menores. E falando de índices de reincidência altos, está-se falando em falência do sentido preventivo
especial positivo, ou seja, perecimento da ressocialização e neste ponto a responsabilidade do detento é
muito pequena. A ele não foi fornecido às oportunidades de aprendizado necessárias estampados sob a égide
de uma lei de excelente lavra, mas que não é plenamente aplicada por ausência ou quando muito de
insuficiência de recursos materiais e humanos, derivados da falta de políticas públicas de segurança pública.

 

Prova da desídia dos responsáveis ou da impossibilidade material da execução dessas tarefas é que,
decorridos muitos anos do início da vigência das Leis 7.209 e 7.210 de 11-7-1984, excepcionais foram
as providências da União, Estados, Distrito Federal e Territórios para a efetiva execução das penas
restritivas de direitos (como determina o art. 3º da primeira), não tendo sido editadas as normas
complementares ou regulamentares necessárias à eficácia dos dispositivos não auto-aplicáveis nem
havendo notícias de que se tenha providenciado a aquisição ou desapropriação de prédios para a
instalação de albergados (como obrigam, sob pena de suspensão de ajuda financeira aos Estados, o art.
203 e parágrafos da Lei de Execução Penal).[17]

 

4. RESSOCIALIZAÇÃO

 

O conceito de ressocialização não é pacífico na doutrina, sendo objeto de variadas críticas. Deve-se partir,
afim de que se chegue a um conceito aceitável, do pressuposto de socialização. Deste é imanente que as
instâncias de controle social informal, v.g. igreja, escola, família, trabalho, exercem papel preponderante na
formação social do indivíduo.

Quando a socialização é falha ou apresenta déficit, o infrator conflita com as exigências sociais. Assim, no
instante em que ele viola bens protegidos pelo Direito, dado a carência de resultados de instâncias de
controle social informal, cabe ao sistema penal, através de suas normas de controle social formal, impor –
partindo-se dos ditames da teoria preventiva geral – ao transgressor uma sanção, no intuito dele se adaptar
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funcionalmente à coletividade. Processo de ressocialização, qual seja, de torná-lo sociável novamente,
possibilitando-o a integração coletiva, com respeito às regras de convivo social estabelecidas[18].

Quando do cumprimento da sentença penal condenatória, a Lei de Execução Penal, quando trata das penas
privativas de liberdade, assegura um rol de direitos que visam assegurar ao réu aprendizagem de novas
aptidões que possibilitarão uma reinserção social mais factível, bem como prevê que o cumprimento da
sentença deve proporcionar ao réu, condições harmônicas de integração social[19].

 

O efeito ressocializador eficaz e duradouro, muitos afirmam, não pode residir no medo à pena nem na
conformidade formal do comportamento externo com a lei. Sem a interiorização moral da norma, que
pressupõe uma determinada atitude axiológica, referente a valores, falta um fundamento estável à sua
força determinadora. Não cabe ressocialização alguma se detrás da conduta respeitosa da lei existe um
clamoroso vazio moral ou contradições sensíveis entre as pautas legais e as convicções pessoais íntimas
do infrator.[20]

 

Porém, o processo de reinserção não termina com a saída do indivíduo do cárcere, ele vai além[21],
“transcende os muros do presídio e deve continuar muito além destes, reunindo os esforços dos órgãos
estatais da execução das penas e da sociedade, sendo objetivo último que o condenado ‘comece nova vida
sobre solo firme’”[22].

 

5. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS
DE SEGURANÇA PÚBLICA

 

Num dito Estado democrático, está-se sob o regime direto da força normativa da Constituição, tanto para o
processo legislativo infraconstitucional, como para a administração dos interesses estatais. Se a Constituição
determina que se faça, ou melhor, que se efetive direitos nela previstos como fundamentais, o legislador, bem
como o administrador público devem ser compelidos a fazê-lo.

José Carlos Vasconcellos trata o tema de forma interessante, afirmando que o advento do constitucionalismo
social, derivado da tensão entre burguesia e proletariado, o avanço das idéias socialistas implementou uma
nova ordem de entendimento sobre o papel das normas constitucionais. Positivou-se dentro do corpo
normativo constitucional, um rol de direitos sociais e normas programáticas, visando tornar o político e o
social também jurídico. Assim, o individualismo operante deu lugar à solidariedade social, indicando não
apenas o que o Estado não poderia fazer, mas indicando o que ele deve fazer, compreendendo obrigações
positivas impostas especialmente pelas normas constitucionais.[23]

Esse fato de incluir direitos sociais, por vezes abstratos, criou um novo drama. Sua efetivação tornou-se
difícil e longínquo de realização pelo Estado, o qual se utiliza do princípio da reserva do possível como
justificador pela sua “não-atuação”, em decorrências dos recursos à disposição.

As normas constitucionais programáticas padecem de problema parecido devido ao seu alto grau de
abstração. Um dos problemas levantados pela doutrina é a falta de imperatividade de tais normas, ensejando
a ausência de significado jurídico, apenas possuindo significado moral e político. Esse novo paradigma
estabelece que as normas constitucionais não refletem apenas os ‘fatores reais de poder’ nos dizeres de
Lassalle, mas expressam os fins a serem alcançados através de normas programáticas. A partir dessa nova
forma de observação, o direito constitucional é passível de ser utilizado como instrumento de transformação
da realidade social.

A força normativa da Constituição expõe o papel da constituição não sendo este, apenas, a mera expressão
da realidade de seu tempo, mas, graças ao seu caráter normativo, ordena e conforma a realidade social e
política. “A constituição adquire força normativa na medida em que logra realizar essa pretensão de
eficácia”.[24]

A problematização dos efeitos das normas constitucionais, em especial das normas programáticas reside no
grau de efetividade que será dado ao preceito estabelecido. É mister que haja a implementação desses
direitos assegurados no texto constitucional, possuindo papel preponderante por vezes o Legislativo, quando
se faz ausente na regulamentação de mandamentos constitucionais e também o Executivo, quando do
planejamento e execução de políticas públicas deixa de aplicar ou tornar efetivo o que a Constituição manda
tornar. “A Constituição não configura, portanto, apenas expressão de um ser, mas também de um dever ser;
ela significa mais do que o simples reflexo das condições fáticas de sua vigência, particularmente as forças
sociais e políticas”[25].

Ocorre que, os direitos assegurados ao preso, ainda que observados pela Lei de Execução Penal, tem sede
constitucional[26], dentro do capítulo de direitos e garantias fundamentais possuindo auto-aplicação, não
ensejando a edição de normas que tornem esses direitos exercitáveis[27]. Além disso, descumprimento de
direitos e garantias fundamentais enseja a punição pelos responsáveis, nos termos do art. 5º, XLI, da
Constituição Federal de 1988. Ou seja, há completa inversão de valores e total desrespeito aos preceitos
constitucionais.

Invocando novamente a posição de Lassalle[28], a Constituição, se aceita essa posição e eterno costume,
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deixou de ser a soma dos fatores reais de poder para se apenas uma “folha de papel (ein Stück Papier)” ante
ao seu descumprimento rotineiro, sem que haja qualquer manifestação do Judiciário e, pior, do povo, como
titular do poder e que cada vez mais tem se escondido exercendo o fatídico papel que Dahrendorf chama de
cidadão-total[29], ou seja, o cidadão permanece inerte esperando que o seu representante faça tudo o que
necessário para sua “felicidade”, depositando todas suas pretensões e aspirações num “totem” estigmatizado
no papel do político.

 

O orçamento deve ser entendido como um instrumento de implementação das imposições constitucionais
e expressão do planejamento das políticas públicas a serem realizadas pelo Estado. A noção de escassez
é uma noção artificial que não pode ser tida como irrefutável, muitas vezes não passando de uma opção
política de não se gastar dinheiro com um determinado direito. A reserva do possível não é um óbice
absoluto à realização de políticas públicas voltadas para a concretização do direito fundamental à
segurança pública, impondo apenas que essa concretização seja feita à luz do contexto fático e normativo
e mediante um juízo de ponderação, fazendo prevalecer, na medida do necessário, as imposições
constitucionalmente mais relevantes.[30]

 

A escusa do dever de efetivação através do princípio da reserva do possível não pode ser mais aceito. Nesse
ínterim já tem se manifestado o Judiciário quando, normalmente por ações civis públicas, tem procedido
alterações e determinações para que os outros “Poderes” se manifestem e cumpram o que foi
constitucionalmente determinado, realizando assim, um verdadeiro ativismo Judicial, pois não seria esse seu
papel maior.

Hesse expõe o conflito entre a força normativa emanada da Constituição e a dissociação de seu
cumprimento,

 

O significado da ordenação jurídica na realidade e em face dela somente pode ser apreciado se ambas –
ordenação e realidade – forem consideradas em sua relação, em seu inseparável contexto, e no seu
condicionamento recíproco. Uma análise isolada, unilateral, que leve em conta apenas um ou outro
aspecto, não se afigura em condições de fornecer resposta adequada à questão. Para aquele que
contempla apenas a ordenação jurídica, a norma ‘está em vigor’ ou ‘está derrogada’; Não há outra
possibilidade. Por outro lado, quem considera, exclusivamente, a realidade política e social ou não
consegue perceber o problema na sua totalidade, ou será levado a ignorar, simplesmente, o significado
da ordenação jurídica. [...] Eventual ênfase numa ou noutra direção leva quase inevitavelmente aos
extremos de uma norma despida de qualquer elemento da realidade ou de uma realidade esvaziada de
qualquer elemento normativo. [31]

 

O objeto da ação civil pública pode ser então, o controle de políticas públicas. Não cabe mais se falar que
por ser atividade discricionária da Administração estaria o Judiciário vedado na sua apreciação. “De modo
geral, o entendimento contemporâneo é que apenas ficam poupados do contraste judicial os atos puramente
discricionários ou exclusivamente políticos (que, a rigor, são raros)”.[32] Assim, os atos políticos ou
políticas públicas não estão livres de manifestação e avaliação judicial, pois cabe ao Judiciário averiguar se
este ato respeitou a finalidade à qual foi proposto e se respeitou a competência constitucionalmente
enumerada.

Portanto, o exame do controle jurisdicional das políticas de segurança pública, através da ação civil pública,
para que se possibilite a efetivação dos direitos previstos na Lei de Execução Penal, é de extrema valia,
garantindo de forma imediata a dignidade da pessoa humana do preso, visando principalmente a
ressocialização e, de forma mediata alcançar a segurança pública entendida como um direito coletivo. De
fato, um dos principais meios de proteção estatal dos direitos fundamentais reside no sistema de segurança
pública, que, para além da abstenção dos poderes públicos e dos demais indivíduos de ingerências indevidas,
identificada com os direitos de defesa, demanda prestações estatais normativas, organizacionais e materiais
que são concretizadas por meio de políticas públicas. Assim, também no que se refere às políticas públicas, e
em particular às de segurança pública, como mecanismo de ação do Estado nesse campo, a
discricionariedade dos Poderes públicos está igualmente reduzida e submetida aos parâmetros
constitucionais, possibilitando o controle de juridicidade das suas ações e omissões em contraste com tais
parâmetros.

A ação civil pública, nesse sentido, toma à frente com grande desenvoltura no sistema processual coletivo,
objetivando a efetivação de direitos constitucionais assegurados. Tendo o Ministério Público, por função
institucional, promovê-la, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal de 1988, tornou-se o principal
órgão na sua propositura, em especial diante às deficiências da estrutura estatal de repressão ao crime e de
ressocialização dos condenados pela Justiça que se encontram encarcerados nas penitenciárias espalhadas
pelo país. O direito à segurança tem as características de um direito difuso, como traçadas pelo art. 81,
Parágrafo Único, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, pode o direito à segurança ser objeto de ação civil pública, nos termos do art. 1º, IV, da Lei n. 7.347,
de 24 de julho de 1985, segundo o qual se regem pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por
danos morais e patrimoniais causados "a qualquer outro interesse difuso ou coletivo".
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A atuação do MP ‘não é somente de atuar para corrigir os atos comissivos da administração que
porventura desrespeitem os direitos constitucionais do cidadão, mas também deve atuar na correção dos
atos omissivos, ou seja, para a implantação efetiva de políticas públicas visando a efetividade da ordem
social prevista na Constituição Federal de 1988’.[33]

 

Se o Estado, como tal considerado o representativo das esferas federal e estadual de poder, não adota
medidas concretas para assegurar a inviolabilidade do direito à segurança, no cumprimento do seu dever de
(prestar) segurança, pode ser demandado para esse fim, sendo "admissíveis todas as espécies de ações
capazes de proporcionar sua adequada e efetiva tutela" (art. 83 CDC). “O Ministério Público pode participar
ampla e irrestritivamente da política de segurança pública, desde sua fixação e alterações até a fiscalização,
acompanhamento da execução e exigência de sua aplicação pelos organismos estatais”.[34] A ação civil
pública, no particular, poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer[35], constituindo autêntica obrigação de fazer a prestação de segurança à população, que
pode e deve ser prestada jurisdicionalmente, no caso de omissão do Poder Público[36].

Os Tribunais já possuem decisões proferidas em sede de ação civil pública aclarando os problemas pelos
quais o sistema penitenciário vem passando refletindo como conseqüência nos direitos de ressocialização do
preso e por último na segurança pública,

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PÚBLICO NÃO
ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE LISTA DE MEDICAMENTOS,
OU O EQUIVALENTE EM DINHEIRO, PARA ATENDIMENTO DOS DETENTOS DA
PENITENCIÁRIA MODULADA ESTADUAL DE OSÓRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA QUE NÃO IMPLICA À PARTE
LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 527, II, DO CPC, COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 11.187, DE 19 DE OUTUBRO DE 2005. AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO[37].

 

Em sentença verdadeiramente esclarecedora, o Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre-RS, no
julgamento da ação civil pública[38] que pleiteava a criação de 505 vagas para recolhimento de presos no
sistema semi-aberto e aberto, resolvendo problema atual e constante de todos os Estados da Federação,
quando o preso que cumpre os requisitos para a progressão do regime de cumprimento da pena, mas não
pode ser beneficiado pela ausência de vagas nos estabelecimentos penais intermediários (semi-aberto e
aberto) assim se manifestou:

 

1) Tendo em vista o tempo transcorrido do ajuizamento da ação, e a indicação de que já se possui três
projetos para a construção de albergues pertencentes à jurisdição de Porto Alegre (com previsão de 78
vagas cada – o que equivale a percentual até mesmo superior ao que ora refiro – conforme consta da ata
de audiência datada de 21.07.08 – fl. 182/3) fixo o prazo de 180 dias, a contar da intimação da presente
decisão, para a implementação de 40% das vagas requeridas para o regime aberto e semi-aberto (202
vagas) com possibilidade de ocupação. Findo o prazo sem cumprimento, passa a incidir multa diária de
R$ 3.000,00 (três mil reais);

2) Para completar 75% das vagas requeridas para o regime semi-aberto e aberto (mais 177 vagas), com
possibilidade de ocupação, fixo o prazo de 270 dias a contar da intimação da presente decisão. Findo o
prazo sem cumprimento, passa a incidir multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais);

3) Para completar os 100% das vagas requeridas para o regime aberto e semi-aberto (mais 126 vagas),
fixo o prazo de 360 dias, a contar da intimação da presente decisão, data a partir da qual passa a incidir
multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de não cumprimento.

Por fim, de ofício, determino em antecipação da tutela que seja incluída, na previsão orçamentária para o
ano de 2009, verba específica para construção das vagas do regime semi-aberto e aberto que deverão
ocorrer no próximo ano, e de logo, inclusão no orçamento de previsão orçamentária para geração de
25% das vagas indicadas como necessárias na presente ação para o regime fechado. Fixo multa de R$
3.000,00 para o caso de não inclusão no plano orçamentário, a contar da data de sua apresentação à
Assembléia Legislativa, nomeando os autores da presente ação como fiscais quando da apresentação da
proposta orçamentária.

 

Dentre os deveres impostos ao Estado em cumprimento a disposição da Lei de Execução Penal verifica-se no
art. 11[39] que um deles é a assistência à saúde, como precursor de uma futura ressocialização.

Em notícia do Jornal de Santa Catarina, a vigilância sanitária requereu ao Ministério Público a interdição da
carceragem da delegacia de Palhoça-SC, ante a precariedade e Insalubridade do local, o que certamente é
mais um agravante para a frustração do mandamento à segurança pública como corolário da
ressocialização[40].

Para isso, o Ministério Público como o principal, mas não único legitimado, utiliza-se do instrumento
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processual da ação civil pública, visando compelir os órgãos responsáveis pela implementação e efetivação
dos direitos positivados da ressocialização eficaz. Assim, v.g. seguindo o prescrito no art. 68, II, a da Lei n.
7210/84[41] pode este órgão, através dessa espécie de ação coletiva compelir o Estado a construir ou
providenciar condições necessárias para que o detento possa trabalhar, seguindo o que determina o art. 31 da
LEP[42]. Respeitadas as aptidões, a idade, a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras, todo
condenado definitivo está obrigado ao trabalho, o que não se confunde com pena de trabalho forçado.

Veja que o trabalho do sentenciado tem dupla finalidade – a educativa e produtiva, sendo que “o trabalho
penitenciário, consagrado em todas as legislações hodiernas, constitui uma das pedras fundamentais dos
sistemas penitenciários vigentes e um dos elementos básicos da política criminal”[43].

Nesse sentido, é extremamente relevante analisar o atual cenário do sistema penitenciário brasileiro e sua
obsolescência na ressocialização do preso, na busca de um novo modelo. Para tanto, concebe-se que há
necessidade de se valer de um controle judicial real, através de instrumentos processuais coletivos, como a
ação civil pública.  Evidentemente não se faz política pública de segurança sem o devido diagnóstico da
realidade fática, como a falta de profissionalização, saúde, educação dos presos em uma estrutura
governamental de descaso à dignidade como princípio orientador dos direitos humanos dessas pessoas que se
encontram encarceradas.

Levando-se em consideração que a ação civil pública é um dos instrumentos de tutela jurisdicional coletiva
mais utilizados pelos agentes estatais e pelas instituições comprometidas com o interesse público, torna-se
mister aplicar seus elementos, aptos a potencializar a sua função como instrumento efetivador de políticas
públicas, notadamente os relacionados à segurança dos cidadãos que sofrem com a violência e as mazelas
sociais, bem como dos indivíduos que apesar de segregados do convívio social, por terem violado normas
penais que tutelam os bens jurídicos mais caros, também são credores de políticas públicas em seus
benefícios, especialmente na faceta da ressocialização, exigência irrenunciável de manutenção da paz social.

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Ainda que a ressocialização seja entendida como resultado utópico talvez, e a definição de qual seria o
objetivo da Lei de Execução Penal – se retribucionista ou preventivo – demandem ainda discussões
acaloradas, o certo é que o Estado não pode abrir mão da pena, bem como da sua execução sob pena de
retornar ao período de vingança privada. Nessa esteira, porém, deve o Estado, através de seus órgãos
especialmente destinados a esse fim, tornar aplicável na totalidade a Lei de Execução Penal e dessa forma
proporcionar condições favoráveis ao réu para a sua ressocialização e retorno ao convívio social.

Ocorre que, passados vinte e um anos da elaboração da referida lei, seus preceitos básicos ainda não foram
totalmente observados e efetivados. Políticas públicas visando esse fim não são estudadas e quando são,
limita-se o seu alcance ao princípio da reserva do possível, escusando-se a Administração de seu dever legal
e constitucional de implementação de condições que proporcionem a efetividade que visa a lei. Como
resultado direto, tem-se que os egressos do sistema prisional saem “piores” do que quando entraram,
refletindo diretamente na reincidência criminal e, por conseguinte, na segurança pública.

A população acaba sendo a principal vítima da ausência de políticas de segurança pública adequadas, pois é
nela que resulta a ineficácia do sistema, quando da saída de pessoas que deveriam ser preparadas para esse
retorno à vida coletiva e simplesmente foram lançadas, muitas vezes à própria sorte, dentro de
estabelecimentos sem o mínimo exigível para uma vida aceitável, quanto mais digna.

Tendo por base essas premissas, toma força o instituto processual da Ação Civil Pública, instrumento capaz,
através de seus co-legitimados, de compelir a Administração a destinar recursos suficientes e implementar
políticas públicas necessárias visando a correta aplicação da execução penal, que inevitavelmente refletirá na
reinserção social do indivíduo egresso do sistema carcerário. Não é admissível que o Estado continue se
apoiando na desculpa orçamentária para não tornar aplicáveis os dispositivos previstos em sede
constitucional e da própria Lei de Execução Penal.
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O MÍNIMO EXISTÊNCIAL E A RESERVA DO POSSÍVEL: PONDERAÇÃO 

HERMENÉUTICA REVELADORA DE UM SUBSTANCIALISMO MITIGADO 

 

THE MINIMUM EXISTENTIAL AND POSSIBLE RESERVES: WEIGHTING 

HERMENEUTICS REVEALS A SUBSTANTIALISM MITIGATE 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar situação fática ocorrida na cidade de Bauru, a partir da 

qual será realizado estudo teórico-crítico da aplicação da teoria da reserva do possível, com vistas a 

avaliar se esta teoria configura fator obstativo à concretização dos direitos fundamentais, especialmente 

no que tange ao direito social à saúde, que reclamam prestações positivas do Estado. Para tanto, analisar-

se-á, sob referenciais teóricos do direito constitucional contemporâneo, os pressupostos epistemológicos 

de ponderação no processo de interpretação do conflito da teoria do núcleo essencial dos direitos 
fundamentais com o argumento estatal da reserva do possível, no passo de pugnarmos pela efetivação dos 

direitos fundamentais de garantia à saúde. Será averiguado este conflito a partir da análise do 

procedimentalismo e do substancialismo, concepções estas capazes de influir de forma direta na 

jurisdição constitucional. 

PALAVRAS-CHAVES: direito fundamental à saúde; reserva do possível; mínimo existencial; Ativismo 

judicial 

 

ABSTRACT 

This paper aims to analyze the actual situation occurred in the city of Bauru, in order to study the 

criticaltheoretical application of the theory of the possible reserves, to figure out whether this theory 

consists of na obstacle for the implementation of the basic rights, especially regarding the social right to 
health, claiming positive benefits from the State. Thus, it will look on the theoretical references of 

contemporary constitutional law, the epistemological assumptions of weighting in the process of 

interpretation of the 

conflict in the theory of essential core concerning to the fundamental rights based on the theory of the 

possible reserves raised by the State, in order to assure effective guarantee of fundamental rights to 

health. This conflict will be examined from the analysis of proceduralism and substantialism, capable of 

concepts such as direct influence of the constitutional jurisdiction.  

KEYWORDS: fundamental right to health; possible reserves; minimum existential; Judicial activism 

 

INTRODUÇÃO 

A partir do noticiado no jornal local da cidade de Bauru, Estado de São Paulo, com a lide 

“paciente transplantado em Bauru receberá medicamento enquanto Estado questiona a obrigação ou não 
de atendêlo”[1], interesse foi despertado em compreender as razões pelas quais o Estado, 

incansavelmente, caminhou pelo judiciário na contramão do preconizado no art. 196 da Constituição 

Federal. 

Em resumo, o caso originou-se do Mandado de Segurança nº 3572/2007 em trâmite perante a 1ª 

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Bauru, cuja segurança fora concedida liminarmente e, ao final, 

julgada procedente com resolução de mérito para determinar o Estado a fornecer o medicamento “Calcort 

6mg” para tratamento de insuficiência renal. 

Houve interposição de recurso pela Fazenda do Estado de São Paulo (Apelação Cível nº 

764.362/1 – 8ª Câmara “B” de Direito Público), oportunidade que fora dado provimento ao recurso[2], 

isto é, denegouse a segurança e, conseqüentemente, fora suspensa a obrigação do Estado de fornecer o 

medicamento. Inconformado, José Paulo Bento Martins ajuizou Ação Cautelar perante o STJ – Superior 
Tribunal de Justiça (nº 15.581 – SP; Rel. Ministro Herman Benjamin), visando atribuir efeito 

suspensivo[3] a Recurso Especial que seria interposto contra o acórdão que denegou a ordem. O STJ 

concedeu liminar, determinando o restabelecimento do fornecimento do medicamento assegurado pela 

sentença. 

Da análise das decisões, notadamente dos votos dos desembargadores do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo em sede de apelação, verificamos que o embate jurídico determinante do limiar entre 

a vida e a morte do jurisdicionado, centra-se no cotejamento da “Teoria da Reserva do Possível” (base 

argumentativa do voto do relator, Des. Luiz Manuel Fonseca Pires, embora não tenha sido este o 

fundamento nodal da denegação da ordem[4]) com a que ora denominamos, “Teoria da Máxima 

Efetividade pelo Estado do Núcleo Essencial dos Direitos Fundamentais” (tese preponderante no voto 

do revisor, Des. Paulo Roberto Ferreira Sampaio), teses estas, vetores de tensão no estudo do “Controle 
Judicial das Políticas Públicas de Saúde”. 

Nesse passo, o presente trabalho exporá os argumentos de sustentação das duas correntes 

teóricas, delineando-se, ao final, o caminho que se compreende hermeneuticamente razoável à superação 

da crise  
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subjetiva de ponderações de prevalência de umas das teses frente o referencial fático estudado, sem, contudo,
deixar de alinhavar o debate com as concepções contemporâneas sobre o valor da constituição e a atividade
jurisdicional no Estado Democrático de Direito: a procedimentalista e a substancialista.

Em outras palavras, quando discutimos a maneira de interpretar a Constituição temos de um lado, os
chamados substancialistas que trabalha sob a ótica de “jurisdição constitucional como instrumento de defesa
dos direitos fundamentais” e, do outro, os procedimentalistas, segundo a qual teríamos a “jurisdição
constitucional como instrumento de defesa do procedimento democrático”.

 
1.        CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: POR UMA LEITURA
SUBSTANCIALISTA

 
O debate sobre a interferência judicial no processo de formulação e execução das políticas públicas

está situado no âmbito do Direito Constitucional, já que implica discutir qual é a extensão da jurisdição dos
juízes no país. O leading case norte-americano Marbury versus Madison (1803), que inaugurou a discussão
da supremacia da Constituição a partir da análise de questões políticas, ora serve como paradigma de que
toda e qualquer questão pode ser analisada pelo Poder Judiciário[5].

Com efeito, no enfrentamento do debate do controle judicial dos atos da administração pública,
inevitavelmente, as questões das políticas passam a ser consideradas como “justiciáveis”, ou seja, delas o
Poder Judiciário pode fazer derivar direitos decorrentes do processo de interpretação e sopesamento de
provisões constitucionais, conferindo-lhes proteção positiva sempre que necessária a tutela dos princípios
constitucionais frente à ineficiência do Estado na execução de políticas públicas, sobretudo em países de
modernidade tardia como o Brasil. O caso em apreço é exemplo claro dessa realidade.

Disso se extrai a importância que as políticas públicas possuem no contexto do constitucionalismo
contemporâneo, que expandiu o reconhecimento dos direitos e que pretende contribuir com a concretização
dos direitos fundamentais. Enquanto carta prospectiva, "a Constituição acena para o futuro e é uma garantia
formal ou, pelo menos, promessa da construção de um Estado social livre, robusto e independente"
(STRECK, 2002, p. 75).

Esse viés, denominado no debate do Direito Constitucional Contemporâneo de substancialismo[6],
permite e legitima a justicialização da política em instrumento que impulsiona o julgador a adotar um
compromisso com os princípios constitucionais, assim como fez o magistrado de primeiro grau e o
desembargador revisor.

Para WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO (2002, p. 17), os princípios devem ser entendidos como
“indicadores de uma opção pelo favorecimento de determinado valor”. PAULO BONAVIDES (1993, p. 9-10)
justifica com vigor a tese substancialista, admitindo, por motivos pragmáticos, a judicialização da política em
países de terceiro mundo. A Constituição substantiva considera que,

[...] mais do que equilibrar e harmonizar os demais poderes, o Judiciário deveria assumir o papel de um
intérprete que põe em evidencia, inclusive contra maiorias eventuais, a vontade geral implícita no direito
positivo, especialmente nos textos constitucionais, e nos princípios selecionados como de valor
permanente na sua cultura de origem e na do Ocidente. O modelo substancialista – que, em grande parte
aqui subscrevo – trabalha na perspectiva de que a Constituição estabelece as condições do agir político –
estatal, a partir do pressuposto de que a Constituição é a explicitação do contrato social. [...] Na
perspectiva substancialista, concebe-se ao Poder Judiciário uma nova inserção no âmbito das relações
dos poderes de Estado, levando-o a transcender as funções de checks and balances. (STRECK, 2000, p.
40)
 

Segundo WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO (2002, p. 89), no Estado Democrático de Direito, o papel
do Judiciário não é o mesmo que possuía, de acordo com a formulação clássica sobre suas relações com os
demais poderes estatais.

Quando chamado a se pronunciar sobre concretização de normas programáticas e direitos sociais,
recorria à separação dos poderes para entregar ao Poder Executivo a missão de conduzir as políticas públicas
nessas áreas. O que se espera do judiciário, hoje, não é uma posição subalterna perante os outros poderes,
sobretudo àqueles que cabem a produção normativa.

Nesse sentido, sustentando a tese substancialista, MAURO CAPPELLETTI (1993, p. 99) argumenta que
os Tribunais podem, através da interpretação criativa, dar importante contribuição à “representatividade
geral do sistema”.

Destaca-se que as políticas públicas estão invariavelmente ligadas à efetivação dos direitos
fundamentais, na medida em que políticas públicas refletem a realização de programas (normas
constitucionais programáticas[7]), contemplando dispositivos de largo espectro e de notável densidade
eficacial, a exemplo do art. 196 da Constituição Federal.

Assim, pode-se dizer que política pública é um conjunto organizado de normas e atos da
administração pública tendentes à realização de um objetivo determinado; são programas prescritos pela
ordem constitucional e legislação ordinária como qualificadoras do interesse público, tendentes ao
atendimento dos objetivos do Estado Democrático de Direito. Dentre estes objetivos de relevância pública
estão ações e serviços concernentes a saúde (art. 197 da Constituição Federal).

Políticas públicas são programas de ação governamental visando a coordenar os meios à disposição do
Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente
determinados. [...] São ‘programas’ traçados – de modo cogente, imperativo – pela Constituição e por
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leis ordinárias, e de execução a priori atribuída ao órgão competente à sua realização material, o Poder
Executivo, que deve realizá-los por si ou transferi-los para a execução - mas mantê-los em fiscalização –
por terceiros. (BUCCI, 2006, p. 141)
 

E é nessa dimensão que a temática do controle jurídico das políticas públicas, em linhas gerais,
comporta reflexão tanto na perspectiva de sua legitimidade quando de sua ilegitimidade. Da mesma forma
que para os neoconstitucionalistas[8], a efetivação das normas constitucionais, especialmente dos direitos
fundamentais, encontra-se em dimensão axiológica que sobrepõe qualquer argumento de oponibilidade do
núcleo essencial, como o direito à saúde (na linha de raciocínio do voto vencido), é com facilidade que
surgem argumentos contrários à intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas (fundamento vitorioso
no TJ/SP), de nítido viés procedimentalista.

Sustentando a tese procedimentalista, JÜRGEN HABERMAS (2003, p. 297-298) critica com veemência a
invasão da política e da sociedade pelo Direito. Tece críticas especialmente ao que denomina de “gigantismo
do Poder Judiciário”, surgido no pós-guerra.

Tais fatores coincidiram com o desestímulo para um agir orientado para fins cívicos, o juiz e lei
isolados, socialmente perdidos. Como contraponto, propõe um modelo de democracia constitucional que não
se fundamenta nem em valores compartilhados, nem em conteúdos substantivos, mas em procedimentos que
asseguram a formação democrática da opinião e da vontade e que exige uma identidade política não mais
ancorada em uma 'ação de cultura' mas, sim em uma “nação de cidadãos”.

De acordo com esta teoria, a Constituição se encontra desprovida de derivações valorativas. A
Constituição, nestes termos, não possui qualquer conteúdo ideológico, predisposição ao humano, ao
social ou ao econômico. Sua preocupação central seria apenas estabelecer procedimentos formais de
composição de interesses, quaisquer que sejam estes. Em outras palavras, quaisquer valores alcançados
ao final de tal procedimento estariam necessariamente justificados/legitimados, desde que observados os
passos previamente previstos. Trata-se de conceber a Constituição como uma espécie de instrumento
asséptico em relação aos valores vigentes. [...] Duas são as premissas principais deste movimento: (i)
neutralidade e; (ii) democracia. (TAVARES, 2007, p. 338-339)
 

JÜRGEN HABERMAS (2003, p. 329), portanto, discorda de uma jurisdição constitucional paternalista:
“uma jurisdição juridicamente criativa do tribunal constitucional justificar-se-ia a parti de seu distanciamento
da política, bem como a partir da racionalidade superior de seus discursos”.

Para ele o tribunal constitucional “não pode assumir o papel de um regente que entra no lugar de um
sucessor menor de idade”, E acrescenta: “sob olhares críticos de uma esfera pública jurídica politizada – de
cidadania que transformou na ‘comunidade dos intérpretes da constituição’ – o tribunal constitucional pode
assumir, no melhor dos casos, o papel de um tutor” (HABERMAS, 2003, p. 347).

Em contraponto, LENIO LUIZ STRECK (2009, p. 48), certamente o que mais enfrenta a tese
procedimentalista no Brasil, se posiciona no seguinte sentido:

[...] na esteira das teses substancialistas, entendo que o Poder Judiciário (especialmente a justiça
constitucional) deve assumir uma postura intervencionista, longe da postura absenteísta, própria do
modelo liberal-individualista-normativista que permeia a dogmática jurídica brasileira. Importa ressaltar,
entretanto, que, no plano do agir cotidiano dos juristas no Brasil, nenhuma das duas teses
(procedimentalismo e substancialismo) é perceptível.
 

O debate, pois, centra-se na análise dos parâmetros que serão utilizados pelo magistrado a par do
conflito das duas teses centrais: a “Teoria da Reserva do Possível” e a “Teoria da Máxima Efetividade pelo
Estado do Núcleo Essencial dos Direitos Fundamentais”, sob olhar, nesse exercício, a partir de dois eixos
analíticos: o procedimentalismo e o substancialismo.

Nesse passo, o trabalho epistemológico do julgador frente o referencial fático (o não fornecimento de
medicamentos pelo Estado), prescinde da pré-compreensão das seguintes premissas:

·           A constituição estabelece como um de seus fins essenciais a promoção dos direitos
fundamentais, dentre eles a saúde (art. 6º e 196 da Constituição Federal);

·           As políticas públicas constituem o meio pelo qual os fins constitucionais podem ser
realizados de forma sistemática e abrangente;

·           As políticas públicas envolvem gasto de dinheiro público;
·           A limitação de recursos existe e é uma contingência que não se pode ignorar;
·           É notório o mau uso dos recursos públicos pelo Estado;
·           O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto

mediante inércia governamental, que deixa de cumprir, em maior ou em menor
extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional;

·           A razoabilidade da pretensão do jurisdicionado.
 

De tais premissas, em suma, é que surgem os argumentos contrários à legitimação de o poder
judiciário exercer controle de políticas públicas (de cariz procedural), e os argumentos favoráveis à
possibilidade de judiciário dar vida à Constituição e, conseqüentemente, promover intervenção
substancialista de efetivação dos direitos sociais.

Embora existam argumentos de cunho mais teórico, que envolvem questões de Teoria Geral do
Estado[9], nossa pesquisa visa debater somente o cerne da problemática: o conflito das duas teses acima
apontadas, conforme veremos na seqüência.
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1.1.  Teoria do Núcleo Essencial dos Direitos Fundamentais
 
A teoria do “núcleo essencial” dos direitos fundamentais foi desenvolvida a partir dos estudos de

RUDOLF SMEND, em sua obra Teoria de los Derechos Fundamentales (1970), que proporcionou a base de
uma interpretação mais profunda dos direitos fundamentais a partir da sua teoria da integração.

A teoria do “núcleo essencial” preconiza que há um direito às condições mínimas de existência
humana digna que não pode ser objeto de intervenção estatal negativa, muito pelo contrário: exige
prestações estatais positivas. Nesse sentido, RICARDO LOBO TORRES (2001, p. 266 e 267) leciona:

Sem o mínimo necessário à existência cessa a possibilidade de sobrevivência do homem e desaparecem
as condições iniciais da liberdade. A dignidade humana e as condições materiais da existência não
podem retroceder aquém de um mínimo, do qual nem os prisioneiros, os doentes mentais e os indigentes
podem ser privados.
 

Logo, se assim é, nem mesmo a atividade legislativa pode romper a barreira do núcleo essencial, sob
pena de incorrer em flagrante inconstitucionalidade. Nesse viés é que a garantia do conteúdo essencial
surgiu, amparado basicamente na idéia de limitar os abusos normativos da atividade reguladora do legislador
ordinário em matéria de direitos fundamentais.

Com efeito, por núcleo essencial há de se compreender ser também aquela parcela mínima do direito
em questão que não pode ser suprimida por meio de uma lei; é um sinônimo de “núcleo duro”, ou seja, há no
direito uma parcela indisponível, igualmente, para o legislador. Nessa perspectiva, fazendo uso das palavras
de CLAUS-WILHELM CANARIS (2003, p. 236), os direitos fundamentais regulariam os atos estatais, isto é,
sobretudo leis e decisões judiciais (cláusula de bloqueio).

Nesse contexto, a constitucionalização dos direitos fundamentais traz a dimensão substancial da
democracia, pois, na Constituição encontram-se mais do que normas de organização dos poderes (“quem” e
“como” decidir no cenário político), mas normas substantivas (direitos e garantias fundamentais), a acenar
para o que se pode e o que não se pode decidir nem mesmo por maioria, e o que se deve e não se deve
decidir ainda que contra a vontade desta mesma maioria.

PETER HÄBERLE (1994, p. 45-60) define os direitos fundamentais como um sistema de valores que
não pode ser concebido de forma abstrata, exterior ou superior à própria Constituição ou ao ordenamento
jurídico, mas como valores que estão concretizados e positivados constitucionalmente. Dessa maneira,
identifica os direitos fundamentais como um sistema institucional unitário e objetivo, cujo significado deve
ser determinado em relação à totalidade da Constituição.

Integrantes deste corpo único, e que fariam parte do núcleo essencial, estariam, segundo RICARDO

LOBO TORRES (1995, p. 133), “Os direitos à alimentação, saúde e educação, (que,) embora não sejam
originariamente fundamentais, adquirem o status daqueles no que concerne à parcela mínima sem a qual o
homem não sobrevive”. Tal fundamento, inclusive, fora utilizado no voto vencido.

Verifica-se, pois, que integrante desta unidade fundamental estaria o direito à saúde, tratado pela
Constituição Federal nos artigos 6º e 196. Quer-se dizer: embora o direito à saúde não esteja consagrado
entre os direitos fundamentais ele é associado de maneira implícita, fruto desta concepção integradora
originária dos estudos de RUDOLF SMEND, pois afinal, a concretização dos direitos fundamentais está
inevitavelmente ligada ao cumprimento dos programas sociais e de saúde.

[...] todos os direitos sociais são fundamentais, tenham sido eles expressa ou implicitamente positivados,
estejam eles sediados no Título II da CF (dos direitos e garantias fundamentais) ou dispersos pelo
restante do texto constitucional ou mesmo que estejam (também expressa e/ou implicitamente)
localizados nos tratados internacionais regularmente firmados e incorporados pelo Brasil. (Sarlet, 2006,
p. 560).
 

Segundo ANDREAS JOACHIM KRELL (2002, p. 19), os direitos fundamentais sociais “não são direitos
contra o Estado, mas sim direitos através do Estado, exigindo do poder público certas prestações materiais”.
JOSÉ AFONSO DA SILVA (1995, p. 276), afirma que estes,

[...] como dimensão dos direitos fundamentais do homem, são prestações positivas proporcionadas pelo
Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitem melhores
condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais
desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade. Valem como pressupostos do
gozo dos direitos individuais na medida em que criam condições materiais mais propícias ao aferimento
de igualdade real, o que, por sua vez, proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo da
liberdade.
 

Nesse sentido, INGO WOLFGANG SARLET (2001, p. 51) destaca que esses direitos fundamentais sociais,
que já haviam se estabelecido nas Constituições Francesas de 1793 e 1848, na Constituição Brasileira de
1824 e na Constituição Alemã de 1849,

caracterizam-se, ainda hoje, por outorgarem ao indivíduo direitos a prestações sociais estatais, como
assistência social, saúde, educação, trabalho, etc., revelando uma transição das liberdades formais
abstratas para as liberdades materiais concretas, utilizando-se a formulação preferida na doutrina
francesa.
 

Assim, pode-se concluir que o direito a saúde, indissociável que é do direito à vida, indiscutivelmente,
representa categoria de direitos fundamentais. Nesse contexto, o STJ em sede cautelar (nº. 15.581-SP)
concedeu liminar e determinou o restabelecimento do fornecimento do medicamento assegurado pela
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sentença. Ocorre que embora a Constituição Federal assegure ao indivíduo que a saúde é dever do Estado,
teorias surgem no sentido de limitar este direito fundamental, na contramão do que decidiu o STJ.

No caso ora sob estudo teórico, argumentos surgem no sentido de aplicação da teoria da reserva do
possível (limitação orçamentária do Estado), com vistas a configurar limite fático à concretização dos
direitos fundamentais, especialmente no que tange aos direitos sociais que reclamam prestações positivas do
Estado.

Deste modo, a efetivação das políticas públicas encontra limites na “reserva do possível”, na medida
em que ao Estado cumpre a responsabilidade pela justiça social, dentro de suas limitações e reservas
orçamentárias.

Nesse sentido, impõe-se a análise da não-aplicação das verbas orçamentárias destinadas à
concretização dos direitos sociais, com a finalidade de investigar se a “reserva do possível” permite ser, no
caso do direito constitucional brasileiro, um argumento que se apresenta como obstáculo a essa
concretização.

Em suma, mesmo diante da baixa carga de concretização dos direitos fundamentais sociais no Brasil,
urge discutirmos frente o caso em concreto se, em se tratando de núcleo essencial, a indisponibilidade
financeira do Estado, pode (ou não) ser usada para justificar a não concretização ou, se é possível aferir qual
o mínimo em conteúdo que pode ser exigido do Estado no tocante à realização do direito social à saúde, já
que são direitos que reclamam “mandamentos de otimização”[10], no correto conceito formulado por
ROBERT ALEXY.

 
1.2.  A teoria da reserva do possível como limite à intervenção judicial nas políticas públicas de
assistência à saúde

 

A reserva do possível[11], também chamada de “cláusula da reserva do possível”, refere-se àquilo
que o indivíduo pode esperar de maneira racional da sociedade, ou seja, diz respeito à razoabilidade da
pretensão pleiteada. Embora a teoria da reserva do possível não se refira direta e unicamente à existência de
recursos materiais suficientes para a concretização do direito social, no Brasil ela se tornou uma teoria da
reserva do financeiramente possível, ou reserva dos cofres públicos, ao alegar a insuficiência de recursos
públicos[12] e a falta de previsão orçamentária da respectiva despesa como limite absoluto à intervenção
judicial nas políticas públicas.

A reserva do possível refuta a interferência judicial porque, na prática, se traduz na capacidade
financeira do Estado de implementar determinada política pública. Se o Estado não fornece determinado
medicamento é porque a insuficiência de recursos não comporta a distribuição gratuita do medicamento, por
exemplo.

A cláusula de reserva entende que não seria o caso de o Judiciário obrigar o Poder Público a se auto-
onerar de forma desmedida para dispor daquilo que não possui (será?). A escassez de recursos constitui-se,
portanto, limite fático à prestação de direitos que necessariamente exigem, para sua efetivação,
disponibilidade de verbas por parte do Estado. ANA PAULA DE BARCELLOS (2002, p. 236), sintetiza a reserva
do possível numa visão fática ao ponderar que,

A expressão reserva do possível procura identificar o fenômeno econômico da limitação dos recursos
disponíveis diante das necessidades quase sempre infinitas a serem por eles supridas. No que importa ao
estudo aqui empreendido, a reserva do possível significa que, para além das discussões jurídicas sobre o
que se pode exigir judicialmente do Estado – e em última análise da sociedade, já que esta que o sustenta
–, é importante lembrar que há um limite de possibilidades materiais para esse direito.
 

A doutrina se divide diante dessa concepção fática da reserva do possível. Sob a ótica de parte dela
(proteção plena), todos os direitos classificados pela Constituição como fundamentais são passíveis de tutela
jurídica imediata (como são direitos garantidos pela lei máxima de um país, devem ser sempre observados e
garantidos por possuírem aplicação imediata[13]).

Sob uma segunda visão (obstáculo absoluto), tem-se que apenas os direitos negativos são passíveis
dessa tutela, pois os direitos positivos, por demandarem recursos, estariam sujeitos à reversa do possível
(recursos financeiros).

Uma terceira posição (obstáculo relativizado – mínimo em conteúdo), defende a idéia do chamado
“mínimo existencial”, segundo o qual, existiriam direitos positivos ligados ao núcleo essencial que seria
sempre e imediatamente tutelável, ficando os demais sob a órbita da reserva do possível.

JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO (1991, p. 131) vê a limitação de recursos públicos como um
verdadeiro limite fático a efetivação dos direitos sociais prestacionais. Ele vê a efetivação desses direitos, da
mesma forma, dentro de uma “reserva do possível”, onde condiciona essa efetividade à existência de
recursos econômicos. Dessa controversa, muito se tem debatido que um dos limites jurídicos que se pretende
impor ao controle judicial e que tem relação com o aspecto fático material apresentado, é o argumento de
que os gastos públicos dependem de prévia disposição orçamentária.

De fato, a Constituição Federal (art. 165 e seguintes) ordena que o orçamento público deve ser
previsto em leis – plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Assim,
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inquestionavelmente, impõe-se certo limite à atuação judicial, uma vez que se alega que o Judiciário não
pode obrigar a Administração Pública a agir em desconformidade com a determinação constitucional, pois,
não havendo previsão orçamentária para executar a assistência à saúde, não haverá, por conseguinte,
capacidade jurídica de dispor do recurso.

Insistindo o Judiciário, então, em coagir o Poder Público a patrocinar determinado tratamento não
previsto no orçamento para a saúde, poderia até mesmo suprimir a compra de outros medicamentos que
propiciariam o atendimento de um maior número de pessoas com o mesmo volume de recursos[14].

Porém, entendemos que esta vedação a que se lança a cláusula da reserva do possível não é uma
vedação plena.

Caminhamos, pois, na lição de ANDREAS JOACHIM KRELL (2002, p. 53) que elaborou uma resposta
para o argumento da “reserva do possível”, tendo como base a Constituição Federal de 1988.

[...] tratar todos! E se os recursos não são suficientes, deve-se retirá-los de outras áreas (transporte,
fomento econômico, serviço de dívida) onde sua aplicação não está tão intimamente ligada aos direitos
mais essenciais do homem: sua vida, integridade física e saúde. Um relativismo nessa área pode levar a
‘ponderações’ perigosas e anti-humanistas do tipo “por que gastar dinheiro com doentes incuráveis ou
terminais?
 

Prevalecerá aqui a ponderação de princípios que deverá levar em conta o pressuposto econômico de
que as necessidades são ilimitadas e de que os recursos são escassos, em embate com o pressuposto do
direito fundamental à saúde, enquanto direito pertencente ao “núcleo essencial”.

De toda ordem, a teoria da reserva do possível é limite à intervenção judicial nas políticas públicas de
assistência à saúde, porém há de sopesarmos que há direitos positivos ligados à dignidade humana que
implicam leitura relativizada da cláusula financeira.

 
2.    O MÍNIMO EXISTÊNCIAL E A RESERVA DO POSSÍVEL: PONDERAÇÃO
HERMENÉUTICA REVELADORA DE UM SUBSTANCIALISMO MITIGADO (OU
IMPERFEITO)

 

A partir do referencial fático sob estudo, entendemos que o Judiciário deve determinar o
fornecimento do “mínimo existencial” independentemente de qualquer fundamento, não só em razão das
forças das normas constitucionais sob o valor axiológico do princípio da dignidade da pessoa humana[15],
como também no fito de zelar por exegese vedativa de retrocesso do dever estatal de cumprimento ao núcleo
essencial.

[...] a partir do momento em que o Estado cumpre (total ou parcialmente) as tarefas constitucionalmente
impostas para realizar um direito social, o respeito constitucional deste deixa de consistir (ou deixar de
consistir apenas) numa obrigação positiva, para se transformar ou passar também a ser um obrigação
negativa. O Estado, que estava obrigado a atuar para dar satisfação ao direito social, passa a estar
obrigado a abster-se de atentar contra a realização dada ao direito social (Acórdão nº 39/84 do Tribunal
Constitucional da República Portuguesa apud STRECK, 2009, p. 53).
 

O “mínimo existencial”, é um conjunto de direitos básicos que integram o núcleo da dignidade da
pessoa humana, formado pela seleção dos direitos sociais, econômicos e culturais, e, por terem efetividade
imediata, deveriam ser sempre garantidos pelo poder público, independentemente de recursos orçamentários
(obstáculo financeiro relativizado).

Nesse sentir, perfilhamos a terceira posição acima apresentada, que defende a idéia do chamado
“mínimo existencial”, segundo o qual, existiria um núcleo de direitos positivos ligados ao núcleo essencial
que seria sempre e imediatamente tutelável, ficando os demais, sob a órbita da reserva do possível.

Esse, inclusive, foi o posicionamento firmado no Supremo Tribunal Federal, na decisão prolatada
pelo Min. Celso de Mello na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 45:

Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - mediante indevida manipulação
de sua atividade financeira e/ou político-administrativa - criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo,
arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a
preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. Cumpre
advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” - ressalvada a ocorrência de justo motivo
objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do
cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental
negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados
de um sentido de essencial fundamentalidade.
 

Importante salientar, que mesmo que se aceite a teoria do “mínimo existencial”, deve-se tentar
ampliar ao máximo o núcleo essencial do direito, de modo a não reduzir o conceito de “mínimo existencial” à
noção de “mínimo vital”.  Afinal, se o “mínimo existencial” fosse apenas o mínimo necessário à
sobrevivência, não seria preciso constitucionalizar os direitos sociais, bastando reconhecer o direito à vida.
Hoje se deve buscar a idéia da máxima efetividade, ou seja, devemos lutar não pelo padrão mínimo de
existência, e sim o padrão máximo possível dentro do que o Estado possa cumprir!

É certo, porém, que a discussão em torno da efetividade dos direitos sociais prestacionais não poderá
escapar da análise dos elementos e condições financeiras do Estado para que se atenda aos preceitos
fundamentais da Constituição Federal. Porém, a escassez de recursos orçamentários jamais poderá se tornar
óbice à garantia das condições mínimas de existência humana, sob pena de sacrifício do princípio basilar do
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constitucionalismo moderno, qual seja, o princípio da dignidade da pessoa humana.
Assim, em juízo de ponderação trilhamos caminho que leva em conta a não redução do conceito de

“mínimo existencial” à noção de “mínimo vital”, nem mesmo estabelecemos a tese intervencionista absoluta
do poder judiciário a qualquer custo.

Somos partidários da tese de que a reserva do possível pode contribuir para uma maior racionalidade
das decisões judiciais, tendo em conta que exige do intérprete a observância das circunstâncias e dos efeitos
da decisão, evitando sentenças de impossível execução.

É evidente que a efetivação dos direitos sociais só ocorrerá à luz das coordenadas sociais e econômicas
do espaço-tempo. Mas a reserva do possível não pode, num país como o nosso, especialmente em
relação ao mínimo existencial, ser compreendidas como uma cláusula obstaculizadora, mas, antes, como
uma cláusula que imponha cuidado, prudência e responsabilidade no campo da atividade judicial.
(Clève, 2003, p. 23)
 

Firmamos esta compreensão, a partir do ideal protagonizado por ROBERT ALEXY (2008, p. 513) que
afirma que “Direitos individuais podem ter mais pesos que as razões de política financeira" e complementa
que podem ser encontrados argumentos de ambos os lados, devendo a questão ser resolvida com base na
ponderação.

Com efeito, o intervencionismo substancialista não há de ser intransigente; em nosso sentir,
também encontra limites. Embora o ideal constitucional seja a concretização plena do núcleo essencial,
verificamos que, a partir da teoria da reserva do possível, surge o “mínimo existencial”. Devido a essa
estreita dependência entre a efetividade dos direitos sociais – que impliquem prestações onerosas ao Estado
– e as circunstâncias econômicas e orçamentárias do Poder Público, é que se passou a caracterizar o mínimo
existencial exigível.

Com efeito, entendemos por “mínimo existencial”, não a concretização plena e incontestável do
núcleo essencial (realização ideal e utópica do art. 196 da Constituição Federal em países como o Brasil),
mas a observância da não anulação do direito fundamental de reabilitação do enfermo, condenado a morte
em virtude de argumentos como a “escassez” de recursos.

Essa identidade entre núcleo essencial e mínimo existencial pode ser observada no entendimento
manifestado por ANA PAULA DE BARCELLOS (2002, p. 23), do qual endossamos, segundo o qual o mínimo
existencial corresponde a um “subconjunto dentro dos direitos sociais, econômicos e culturais menor –
minimizando o problema dos custos – e mais preciso – procurando superar a imprecisão dos princípios. E,
mais importante, que seja efetivamente exigível do Estado”

Seguindo esta ótica, o mínimo existencial assume o caráter de uma autêntica regra jurídica, que não
está sujeita a relativização, pois o mínimo existencial, associado ao estabelecimento de prioridades
orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente com a reserva do possível (BARCELLOS, 2002, p.
246).

ROBERT ALEXY (2008, p. 511-519) afirma ser necessário a existência de um padrão mínimo de
existência digna a ser garantido por meio dos direitos sociais fundamentais, e ainda, que quando houver
conflito entre o princípio da reserva do possível e o princípio democrático, deve sempre prevalecer o
reconhecimento do direito subjetivo a prestações sociais básicas, indispensáveis a uma vida digna (ALEXY,
2008, p. 511-519).

A garantia do “mínimo existencial” acaba por constituir o padrão mínimo da efetivação dos direitos
sociais de prestação, pois, sem o mínimo necessário à existência, cessa a possibilidade de sobrevivência do
indivíduo e, com ela, as condições de liberdade.

Assim, os fatores que aportam exigibilidade dos direitos sociais estariam na ponderação da “reserva
do possível” frente o “mínimo existencial”, expurgando, assim uma compreensão procedimental da
Constituição, para compreendê-la como um documento valorativo (substancialista). Nesse exercício
proposto por ROBERT ALEXY, compreendemos a concretização do “mínimo existencial” ao que
nomenclaturamos de “substancialismo mitigado” ou “substancialismo imperfeito”. 

Parece sensato concluir que problemas concretos deverão ser resolvidos levando-se em consideração
todas as perspectivas que a questão dos direitos sociais envolve. Juízos de ponderação são inevitáveis nesse
contexto prenhe de complexas relações conflituosas entre princípios e diretrizes políticas.

Nesse ponto, verificamos que a situação fática colocada como referência de análise teórica encontra-
se acobertada pela (ainda que imperfeita) preponderância substancialista da teoria do núcleo essencial
sobre o argumento financeiro da reserva do possível, a qual, em última análise, também não se sustenta por
razões notórias de mau uso das receitas públicas.

 
3.             CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Não se pode impor “desmedida oneração estatal” sem observância da reserva do possível, dada a
crônica falta de verbas de que sofre o Estado, ocorre que nem tampouco pode o Estado deixar desassistido o
paciente que não tem condição de arcar com as despesas que lhe garantam a restauração ou preservação da
saúde como mínimo essencial de respeito ao direito à vida.
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Nesse passo, a reserva do possível surge como uma proposta de resolução prática desta questão,
defendendo a idéia de que os direitos fundamentais só poderão ser exigidos do Estado diante da possibilidade
financeira, ou seja, sujeitos à verba orçamentária disponível. Se entendermos pela ótica política, os direitos
sociais estariam, logo, "reféns" de opções de política econômica do aparato estatal, eis que a “reserva do
possível” traduz-se em uma chancela orçamentária.

Porém, indissociável a esta interpretação estaria um núcleo mínimo de direitos que seriam necessários
para a garantia do princípio da dignidade da pessoa humana, e que, não estariam condicionados à verba
orçamentária, devendo ser garantido em qualquer hipótese.

Entendemos que tais fatores provocam um redimensionamento na clássica relação entre os poderes
do Estado, surgindo o judiciário como uma alternativa para o resgate das promessas da modernidade, através
do deslocamento da esfera de tensão, até então calcada nos procedimentos políticos, para os procedimentos
judiciais (STRECK, 2009, p. 38).

Nesse contexto, surge o Poder Judiciário como instrumento de efetivação dos direitos fundamentais e
da garantia de aplicação deles, em nítida compreensão política substancialista da Constituição, surgindo a
partir daí, o questionamento da possibilidade do Poder Judiciário, através das decisões no caso concreto,
interferir nos demais poderes (concepção política procedimentalista), argumento este que se entende
afastável quando entra em questão o princípio da dignidade da pessoa humana.

Importa dizer, por motivos pragmáticos, que a tese substancialista admite a judicialização da política
– fenômeno concretizador de direitos fundamentais-sociais pela via judicial – em países de “baixa
constitucionalidade”.

Tal limitação, pois, não pode inviabilizar a garantia das necessidades básicas para a sobrevivência do
indivíduo, dentro do conceito de “mínimo existencial”, sob pena de afronta ao princípio da dignidade
humana, pilar de toda a sistemática dos direitos humanos e fundamentais, o que ponderamos como sendo a
relativização duma concepção ideal de substancialismo (substancialismo mitigado/imperfeito).

Sabe-se da incapacidade econômico-financeira estatal para a implementação satisfatória de tais
políticas, pois, qualquer indivíduo é capaz de perceber que a saúde pública do Brasil é precária e desoladora.
Porém, nos casos em que se põe em risco a integridade da pessoa humana, normas burocráticas não podem
ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão, a exemplo do
caso real apresentado.

Em situações como a apresentada, há a necessidade imperiosa de se preservar, por “razões de caráter
ético-jurídico”, o direito à vida. Este direito se sobrepõe a qualquer política orçamentária que, a bem da
verdade, não poucas vezes é feita adotando critérios que priorizam a mera liberalidade do administrador.

Com relação à lesão do núcleo essencial dos direitos fundamentais, é de se concluir, primeiramente,
que o conteúdo mínimo não se depreende no âmbito teórico, devendo ser analisadas as particularidades
presentes em cada caso concreto. Contudo, isso não afasta a possibilidade de aniquilação do próprio direito
em razão de nenhuma concretização.

Por conseguinte, a teoria da reserva do possível, entendida como limite fático à concretização dos
direitos fundamentais não pode ser aplicada para justificar nenhuma concretização, pois o não-cumprimento
da parcela mínima de cada direito fundamental social configuraria uma lesão ao núcleo essencial; mesmo em
caso de prestação positiva somada ao limites decorrente da teoria da reserva do possível, é imperativa pelo
princípio axiológico da dignidade da pessoa humana, a garantia substancialista duma constituição-que-
constitui um mínimo existencial pelo poder judiciário.
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[1] Matéria divulgada no Jornal da Cidade – Bauru, em 05 de junho de 2009, p. 11.
[2] Participaram do julgamento os Desembargadores Luiz Manuel Fonseca Pires (Relator), Paulo Dimas Mascaretti (presidente, sem voto; acompanhou o
relator), Mauro Iuji Fukumoto (acompanhou o relator) e Paulo Roberto Ferreira Sampaio (vencido, com voto).
[3] O Recurso Especial somente é recebido com efeito devolutivo (CPC, arts. 497 e 542, parágrafo segundo) e, excepcionalmente, o STJ tem atribuído efeito
suspensivo (negativo) a fim de obstar os efeitos do acórdão recorrido, desde que presentes os pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora, em que
demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. O uso de ação cautelar para alcançar a concessão da suspensão, igualmente, é medida
excepcional que possui natureza jurídico-processual de um mero incidente e que permite, de forma antecipada, assegurar que o recurso especial a ser interposto
seja recebido em ambos os efeitos.
[4] A ordem foi denegada, sobretudo, pelo seguinte argumento: “Portanto, na ponderação entre os argumentos jurídicos da teoria das reservas do possível e a
necessidade de assegurar a máxima efetividade do núcleo essencial do direito à saúde, deve prevalecer, neste caso concreto, os argumentos do Poder Público no
sentido de que não há razão para fornecer remédio cuja eficiência e segurança científica não são ainda comprovadas – uma vez que, insisto, nada foi apresentado
pelo impetrante para infirmar esta conclusão, e de fato, em mandado de segurança, não seria mesmo possível a dilação probatória para tal fim.” (Apelação Cível
nº 764.362/1, p. 12).
[5] Art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal de 1988.
[6] A teoria substancialista defende, enquanto função da Constituição, a adoção de determinados valores/princípios reputados relevantes para
a sociedade e, por conseguinte, a sua retirada do âmbito decisório popular. Na fileira dos substancialistas destacam-se nomes como MAURO

CAPPELLETI, RONALD DWORKIN, INGO WOLFGANG SARLET, PAULO BONAVIDES, EROS ROBERTO GRAU, FÁBIO KONDER COMPARATO, JACINTO NELSON

DE MIRANDA COUTINHO, CLÉMERSON CLÈVE, LENIO LUIZ STRECK, dentre outros; em sentido oposto temos o procedimentalismo. De acordo com
esta teoria a Constituição se encontra desprovida de derivações valorativas. Defensores desta corrente: no Brasil: MARCELO CATTONI, ROGÉRIO

GESTA LEAL, GISELE CITTADINO, CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO, dentre outros; Europa, tem-se JÜRGEN HABERMAS. Nos Estados Unidos da
América, JOHN HART ELY. O desdobramento da discussão entre procedimentalismo e substancialismo é enorme. Sobre o tema:
CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Porto Alegre, Fabris,1988. CITTADINO, Gisele. Pluralismo, Direito e Justiça Distributiva.
Elementos da Filosofia Constitucional Contemporânea. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 1999. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia –
entre facticidade e validade. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1997. VILHENA, Oscar. A constituição e sua reserva de justiça, 2001, p. 93 e
seg. SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Teoria constitucional e democracia deliberativa, 2005. STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica
e(m) Crise – uma exploração hermenêutica da construção do Direito, 8ª. ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2009. STRECK, Lenio Luiz.
Verdade e consenso. Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2006. BONAVIDES, Paulo. A
Constituição Aberta. Belo Horizonte, livraria Del Rey, 1993.
[7] Ao contrário da posição substancialista que defendia, JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO apresenta hoje um posicionamento diferenciado do
que adotava, dando a entender que se esgotou o constitucionalismo dirigente (ou textos constitucionais dotados de programaticidade). Para o
jurista, o pensamento liberal e vários olhares políticos, doutrinários e teoréticos, proclamam a falência dos "códigos dirigentes", pois o mundo
é caracterizado pela conjuntura, riscos e particularismos. Assim, a Constituição programática, é o "rosto normativo da utopia". Essas
Constituições "conduzirão à arrogância de fixar a própria órbita das estrelas e dos planetas". Assim, a idéia de diretividade constitucional tem
sentido se inserida no chamado "constitucionalismo moralmente reflexivo". Sobre assunto: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O Estado
adjetivado e a teoria da Constituição. In: Revista da procuradoria-geral do estado. v. 25, n. 56, 2002, p. 25-40.
[8] A doutrina vem utilizando as expressões “neoconstitucionalismo”, “constitucionalismo avançado” ou “constitucionalismo de direitos” para
designar um novo modelo jurídico que representa o Estado constitucional de Direito que existe em alguns países europeus, como, por
exemplo, Itália, Alemanha e Espanha. Segundo SANTIAGO SASTRE ARIZA (2003, p. 239-240), este novo modelo se revela em algumas
Constituições surgidas após a Segunda Guerra Mundial, cujas funções se contrapõem ao papel que desempenhavam as Constituições dentro
do paradigma do constitucionalismo moderno, visto que representam uma proposta de recompor a grande fratura existente entre a democracia
e o constitucionalismo. Em resumo, neoconstitucionalismo alude-se ao processo de normativização da Constituição, que deixa de ser
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considerada um diploma normativo de recomendações ou orientações para operar como uma normatividade jurídica com eficácia direta e
imediata. Ademais, afirma-se que as Constituições incorporam conteúdos materiais que adotam a forma de direitos, princípios, diretrizes e
valores, dotados de um amplo grau de indeterminação e de uma forte carga valorativa, como se verifica no rol de conceitos controvertidos
(dignidade, justiça, liberdade e autonomia).
[9] Há argumentos de cunho jurídico que residem na idéia da teoria da separação dos poderes, no sentido da ilegitimidade de ser possível
admitir que o Judiciário determine ações do Executivo. Na realidade a intervenção de um poder em outro, em determinadas situações, é fator
positivo para que se sustente a proteção dos direitos e garantias fundamentais. O artigo 2º da Constituição Federal de 1988 declara que os
poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são “independentes e harmônicos entre si”. Sob este aspecto, OSWALDO CANELA JUNIOR, entende
que: “Como toda atividade política (políticas públicas) exercida pelo Legislativo e pelo Executivo deve compatibilizar-se com a Constituição,
cabe ao Poder Judiciário analisar, em qualquer situação e desde que provocado, o que se convencionou chamar de “atos de governo” ou
“questões políticas”, sob o prisma do atendimento aos fins do Estado (art. 3º da CF).” (in "A efetivação dos direitos fundamentais através do
processo coletivo: um novo modelo de jurisdição", Tese, p. 17-19, citado por GRINOVER, Ada Pellegrini. Judiciário pode intervir no controle
do Executivo. Conjur. Acesso em: 10 de maio de 2009). Assim, por mais contraditório que possa parecer, essa harmonia também depende da
possibilidade de interferência entre os poderes, pois, doutra sorte, cada poder agiria de forma unilateral, sem prestar contas de seus atos e sem
temer eventual reprovação ou reformulação de seus atos. A teoria dos freios e contrapesos “obriga” um entendimento cada vez maior entre os
poderes do Estado, fazendo com que estes se fiscalizem mutuamente, em vistas à tutela dos direitos fundamentais. Outro aspecto jurídico
geral apontado como limitação ao controle judicial é a crise de legitimidade democrática do poder judiciário, de cunho procedimentalista.
Explica-se: enquanto os Poderes Executivo e Legislativo são compostos por representantes do povo, pessoas eleitas pela sociedade, o
Judiciário não compartilha da mesma característica em sua formação.
[10] “O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior
medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que são
caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das
possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas” (ALEXY, 2008, p. 90)
[11] A teoria da reserva do possível como limite à intervenção judicial surgiu na Alemanha por volta de 1960, em razão de demanda judicial
proposta por estudantes que não haviam sido admitidos em escolas de medicina das cidades de Hamburgo e Munique em razão de política
pública implementada que visava a limitação do número de vagas em cursos superiores. A Corte Constitucional Federal Alemã resolveu a
questão dando o seguinte veredicto: entendeu que o direito a uma prestação positiva (no caso o aumento do número de vagas em cursos
superiores, pois a Lei Federal Alemã assegurava o direito de escolha da profissão) encontra-se sujeito a uma reserva do possível, ou seja,
daquilo que o indivíduo pode esperar de maneira racional da sociedade.
[12] A alegação de insuficiência não deve ficar no plano da retórica (obstáculo artificial) assim como vem praticando o Estado em defesa de
seus (somente seus) interesses. Prescinde o assunto de reflexão, ao ponto do Poder Judiciário exigir a comprovação (material) de insuficiência
de recursos.
[13] Nesse propósito, imprescindível a compreensão de eficácia irradiante dos direitos fundamentais, na perspectiva do que leciona INGO

WOLFGANG SARLET (2001, p. 148), no sentido de que os direitos fundamentais, “fornecem impulsos e diretrizes para a aplicação e
interpretação do direito infraconstitucional". Ver sobre o tema “Sobre a tese da irradiação” em ALEXY, 2008, p. 524-542.
[14] Do conflito teórico da prestação pelo poder judiciário de tutela-dos-direitos-negativos versus tutela-dos-direitos-positivos, EDUARDO APPIO

(2005, p. 173), tem interessante (e quarta) visão: [...] o juiz não poderá atender a uma necessidade individual (como a determinação da
compra de um medicamento especial não previsto em qualquer programa social, por exemplo), com base no dever de proteção dos direitos
fundamentais individuais – como direito à vida, por exemplo – sem que exista um programa prévio de proteção social já implementado. Caso
assegure o exercício de um direito fundamental individual, através de uma prestação social positiva ainda não implementada e que vise
atender a toda população, estará afrontando o princípio da isonomia. [...] A decisão judicial deve servir como instrumento de proteção da
isonomia entre os cidadãos e não como fatos de desequilíbrio das prestações sociais, impondo à administração pública a criação de um
programa específico e exclusivo que venha a atender a uma situação individual. Divergindo deste posicionamento, JOSÉ AFONSO DA SILVA

(1995, p. 289) compreende que as prestações positivas atendem o propósito material do princípio da igualdade: “os direitos sociais são
prestações positivas estatais que estão enunciadas em normas constitucionais e possibilitam melhores condições de vida aos mais
necessitados, são direitos que tendem a realizar a igualização de realidades sociais desiguais, portanto norteados pelo princípio da igualdade”.
[15] A dignidade humana, atualmente definida como um princípio informador do Direito, desempenha um papel de extrema importância na
vida econômica e social dos indivíduos. Sabendo que a finalidade do Direito e do Estado é de servir e resguardar o Homem, o princípio da
dignidade da pessoa humana se torna um meio de alcançar o bem-estar social e proteger o indivíduo da ação nociva de seus semelhantes, de si
mesmo e do próprio Estado. A dignidade da pessoa humana constitui elemento basilar de qualquer instrumento jurídico democrático,
fundindo-se com os próprios conceitos de liberdade e igualdade que embasaram o surgimento dos direitos fundamentais. Sem a garantia e a
implementação da dignidade humana, não há que se falar em liberdade e igualdade. Por outro lado, também não existem liberdade e
igualdade efetivas quando não se observa o mínimo necessário para a garantia da dignidade humana. NELSON ROSENVALD (2005, p. 08)
entende que a dignidade da pessoa humana "é simultaneamente valor e princípio, pois constitui elemento decisivo para a atuação de
intérpretes e aplicadores da Constituição no Estado Democrático de Direito".
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OS LIMITES DAS POLÍTICAS DE COTAS PARA NEGROS NO BRASIL: O CRITÉRIO RACIAL
DIANTE DO DIREITO A NÃO-DISCRIMINAÇÃO E DAS POLÍTICAS IGUALITÁRIAS

THE LIMITS OF THE POLICIES OF QUOTAS FOR BLACKS IN BRAZIL: THE RACIAL CRITERION
IN VIEW OF THE RIGHT TO NON-DISCRIMINATION AND EQUALITY POLICIES

deborah dettmam matos

RESUMO
RESUMO
A presente pesquisa investiga a legitimidade da política de cotas para negros no Brasil a partir da tensão
entre direito individual à não-discriminação e a necessidade de se implantar programas políticos de correção
das desigualdades sociais. Procura-se debater se a política de cotas pode ser aplicada na sociedade multi-
racial brasileira. Este enfoque discute se problemas fáticos no que tange a adoção de políticas raciais
fornecem argumentos que autorizem a intervenção do judiciário para impedir a discriminação racial. De
forma mais específica, o questionamento compreende a possibilidade de se optar por um critério que defina a
raça do indivíduo a fim de discernir os beneficiários das cotas e se há fundamento jurídico que autorize ou
repudie os critérios de definição dos grupos raciais.

PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: 1) Política de cotas; 2) Discriminação racial; 3) Princípio da
igualdade.

ABSTRACT
ABSTRACT
The present research investigates the legitimacy of the policy of quotas for Blacks in Brazil, starting with the
tension between the individual right to non-discrimination and the need to implant political programs to
correct social inequalities. The present research proposes the debate as to whether the policy of quotas can
be applied to the multi-racial Brazilian society. This approach argues whether factual problems related to the
adoption of racial policies provide arguments that authorize the intervention of the judiciary to hinder racial
discrimination. More specifically, the questioning includes the possibility of the option for a criterion which
defines the race of the person in order to discern the beneficiaries of the quotas and whether there is legal
grounds authorizing or banning the criteria of definition of racial groups.

KEYWORDS: Key Words: 1) Policies of quotas; 2) Racial discrimination; 3) Principle of equality.

1 A IMPORTAÇÃO DAS AÇÕES AFIRMATIVAS NAS RELAÇÕES RACIAIS DO BRASIL
 

1.1 POSSIBILIDADES FÁCTICAS DE UMA POLÍTICA DE COTAS RACIAL
 
Maria Ángeles Martín Vida acredita que as discriminações tanto podem se basear numa

característica imutável (raça, deficiência física ou psíquica e sexo) ou no exercício de um direito fundamental
(liberdade religiosa). Todavia, uma política afirmativa só pode se pautar nas primeiras características,
imutáveis e transparentes, com o intuito de eliminar fraudes na obtenção de benefícios que estas políticas
comportam.[1] Joaquim Barbosa Gomes também compartilha a idéia de que a discriminação dessa
magnitude só pode ser realizada quando a norma especifique com clareza os indivíduos que serão
beneficiados.[2]

A discussão de qualquer política racial no Brasil, ainda que considerada legítima, envolve
uma problemática diferente da realidade européia e norte-americana. A autora, por exemplo, parte da
premissa que características imutáveis, como a raça, são facilmente detectáveis, e, portanto, aptas ao
emprego de uma medida compensatória.

Entretanto, a história racial do Brasil diverge significativamente do contexto social dos
Estados Unidos e da Europa. A sociedade norte-americana é conhecida por sua segmentação, assim como a
sociedade européia, por sua homogeneização. A Europa, em sua história, nunca teve a necessidade de
elaborar normas jurídicas de controle do contingente negro, até porque, os escravos eram levados para as
colônias, e não para os reinos. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, traz em seu passado a mácula
escravagista, porém, devido as leis segregacionistas, a sociedade norte-americana delimitou nitidamente a
esfera dos brancos e dos não-brancos.
Como no Brasil esta linha de cor nunca foi nítida, fica a dúvida em como definir os beneficiários de uma
política de discriminação em favor dos negros, já que qualquer ação afirmativa voltada à raça negra esbarra
num problema que a sociedade norte-americana nunca vivenciou: a inexistência de critérios rígidos de
determinação da raça (daí dizer que a importação da estratégia norte-americana de discriminação inversa é
equivocada diante da realidade social brasileira).
Mas esta não é a única questão. Reconhecendo a necessidade de se adequar a escolha de um critério de
discriminação com sua finalidade, há quem defenda que a diferença socioeconômica verificada entre os
negros e brancos decorre de um passado histórico desvantajoso, e não de um preconceito racial. Logo, se
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não há preconceito racial, uma discriminação em favor dos negros seria inválida, pois a raça não seria o
critério adequado para alcançar a igualdade socioeconômica pretendida: se a raça não é a causa, não pode
ser a solução. Uma política universal de combate à pobreza seria a mais adequada, e, indiretamente,
beneficiaria os negros.
Os itens que se seguem nesta parte do estudo procuram debater em que medida as circunstâncias históricas e
a realidade racial da sociedade brasileira são argumentos juridicamente relevantes para validar uma
intervenção do judiciário, ainda que a discriminação positiva pudesse ser, em tese, considerada
constitucional.
Sabendo que a sociedade norte-americana, idealizadora do instituto das ações afirmativas, diverge
significativamente da sociedade brasileira quanto às relações raciais, é imprescindível debater se os problemas
decorrentes da indefinição da raça podem oferecer razões jurídicas que invalidem uma política de ação
afirmativa.
 
1.2. O CONTEXTO BI-RACIAL DA SOCIEDADE NORTE-AMERICANA: DA SEGREGAÇÃO À
COMPENSAÇÃO
 
Com o fim da Guerra Civil entre os estados do norte e os estados do sul, os negros que ainda não haviam
sido alforriados ganharam a liberdade em todo o território americano com a promulgação da décima terceira
emenda, em 1865. Porém, embora livres, diversas leis que tratavam da relação entre os escravos e brancos
continuavam a vigorar. A elite branca americana sempre teve medo de que os negros pudessem se rebelar
(diferente da elite brasileira, que embora possuísse uma população escrava quatro vezes superior, nunca
acreditou que os negros representassem qualquer perigo).
No mesmo ano de 1865, foi editado o Código dos Negros que, de uma forma geral, assegurava o direito à
propriedade, casar, contratar, processar e ser processado, e testemunhar em causas que envolvessem pessoas
de sua própria cor.
Conforme afirma Eric Foner[3], o enfoque central do Código dos Negros era regulamentar a questão do
trabalho, que após a abolição da escravatura, tornou-se o principal objeto de conflito da sociedade norte-
americana. O Código do Mississipi, por exemplo, exigia que os negros comprovassem no início do mês de
janeiro que possuíam vínculo empregatício por todo aquele ano. Caso os trabalhadores deixassem seus
empregos antes do prazo estipulado no contrato de trabalho, seriam obrigados a devolver todos os salários
pagos até então, sendo autorizada a prisão dos negros que abandonassem o serviço. E ainda, para garantir
que o liberto não conseguisse qualquer outra alternativa além do trabalho na grande propriedade, os negros
foram proibidos de alugar terras em áreas rurais. O Código do Negro na Carolina do Sul, por sua vez,
impedia o exercício de qualquer trabalho que não fosse na agricultura ou serviço doméstico, a não ser pelo
pagamento de um imposto anual entre dez de cem dólares.
Foram aprovadas, também, leis contra a vadiagem e leis do aprendizado, que fornecia aos patrões brancos o
direito de recolherem para si quaisquer órfãos negros ou crianças cujos pais fossem incapazes de garantir o
sustento.
Na tentativa de criar uma alternativa de controle e substituição da mão-de-obra negra nos campos de
algodão, o governo americano iniciou uma política voltada ao recebimento de imigrantes brancos. No
entanto, ao chegar à América, os imigrantes preferiam concentrar-se na região nordeste, e poucos se
dirigiram aos estados do sul, devido às péssimas condições de trabalho.
Um jornal republicano na Geórgia, ao escrever de maneira direta a mensagem do sul, dizia: “Temos terras,
mas não podemos mais controlar os negros... por isso queremos trabalhadores nortistas, irlandeses, alemães,
para virem e tomarem seus lugares, para trabalharem as nossas terras por dez dólares por mês e rações de
fubá e toucinho”.[4]
Embora os negros continuassem a viver em um regime de trabalho quase escravo, em 1868 foi aprovada a
décima quarta emenda, que determinava que “nenhum estado poderia negar a qualquer pessoa de sua
jurisdição a igual proteção das leis”.[5] No ano seguinte, foi vedado aos estados e ao governo federal
negarem o direito de voto por motivos de raça, cor ou prévio estado de escravidão.
Ao contrário dos libertos no Brasil e na América Latina, a cultura política de defesa dos direitos individuais
levou os negros norte-americanos a exigirem participação integral na vida política da nação. Na avaliação de
Foner[6], em nenhum outro país, como na França ou Inglaterra, os negros sonharam em ter cartas de
nobreza ou serem eleitos para presidência da Câmara dos Lordes. Porém, nos Estados Unidos, o sufrágio
negro modificou os conflitos pós-emancipatórios: as disputas entre o Estado americano e os governos locais
transformaram-se em campos de batalha entre as classes sociais. O poder político local era representado
principalmente por fazendeiros sulistas, enquanto o Estado Americano, defendido pelos nortistas que saíram
vencedores da Guerra da Secessão, não podia mais ignorar a representativa classe negra eleitora.
O caso Plessy versus Ferguson, julgado pela Suprema Corte Norte Americana, no ano de 1896, foi um
marco nos conflitos entre negros e brancos, pois reconheceu a igualdade jurídica dos negros, mas legitimou a
segregação racial mediante a teoria dos “iguais, mas separados”. A partir desse julgamento, a segregação
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tornou-se legalmente institucionalizada e o casamento inter-racial proibido, havia a separação de escolas,
bairros, restaurantes, ônibus e hotéis de acordo com a raça do indivíduo.
Somente a partir dos anos 50 que começaram a surgir diversas ações de fortalecimento da raça negra, como
o movimento black´s is beautiful e o crescente sentimento de nacionalismo na cor oriunda da descolonização
da África. Nesta década foi também realizada a integração forçada nos Estados Unidos, quando a Suprema
Corte, modificando sua posição originária, julgou o famoso caso Brown versus Board of Education of
Topeka e considerou inconstitucional a separação racial nas escolas.
Diante dessa decisão, as escolas foram obrigadas a aceitar a inscrição de alunos negros, que chegaram a ser
escoltados por tropas federais. A lei que proibia o casamento entre brancos e negros também foi considerada
inconstitucional por ofender a décima quarta emenda.
Em termos gerais, pode se dizer que às leis de segregação deixaram duas conseqüências profundas nos
Estados Unidos.
Primeiramente, a sociedade ficou dividida em duas categorias raciais definidas com clareza: os negros e
brancos (ou os brancos e os não-brancos). A lei da endogamia permitia a classificação bi-racial mediante o
critério da ancestralidade (princípio da descendência), cuja regra definia a raça a partir dos ascendentes e era
certificada nos registros públicos. Esta categorização bi-racial entre brancos e não-brancos, de acordo com
Thomas Skidmore, foram agravadas com as teorias do racismo científico, amplamente aceitas nos círculos
acadêmicos e elitistas da sociedade norte-americana, cujas teses defendiam a supremacia da raça branca
sobre as demais raças.[7]
A segunda conseqüência decorre da primeira, pois diante de uma política racial rígida, os negros uniram-se e
instituíram organizações para defendê-los. Homens como Martin Luther King e Malcon X iniciaram suas
lutas pelos direitos civis utilizando justamente igrejas e movimentos comunitários.
As fortes repressões sofridas pelos negros criaram um ambiente propício de reconhecimento do explícito
preconceito da sociedade norte-americana e seus efeitos econômicos nas classes sociais, fazendo com que os
Estados Unidos, com sua história de discriminação racial, fosse o primeiro país a desenvolver políticas
públicas de compensação.
Não foi por acaso que a escolha de uma política compensatória aos negros surgisse por meio da
implementação de práticas antidiscriminatórias voltadas ao mercado de trabalho, já que a questão do trabalho
sempre foi o ponto central do conflito racial nos Estados Unidos.
O presidente John Kennedy usou pela primeira vez a expressão affirmativa action em 1961, na ordem federal
executiva nº 10.952, que criava a Equal Employment Opportunity Comission – EEOC, destinada a minorar
as discriminações no mercado de trabalho através da investigação e publicação das práticas de emprego de
grandes empresas para as vítimas de preconceito.
Após a morte do presidente Kennedy, o vice-presidente Lydon Johnson assumiu o cargo e deu continuidade
às políticas antidiscriminatórias com a promulgação do Civil Right Act, (Lei dos Direitos Civis), em 1964,
que instituiu ações não preferenciais para compensar as conseqüências da discriminação racial.[8] A seção
703 (a) do título VII, prescrevia:

1) deixar de contratar ou recusar a contratar, ou despedir qualquer indivíduo, ou discriminar qualquer
indivíduo no que diz respeito a compensação, termos, condições ou privilégio de emprego por causa da
raça, cor, religião, sexo ou origem nacional de tal indivíduo, ou
2) limitar, segregar ou classificar seus empregados ou candidatos a emprego de qualquer maneira que
prevê qualquer indivíduo de oportunidades de emprego ou que afete adversamente sua condição como
empregado por causa da raça, cor, religião, sexo ou origem nacional de tal indivíduo.[9]

Porém, como observa Paulo Menezes, poucas mudanças foram obtidas. Assim, durante
um discurso na Howard University, em 1965, o presidente Johnson declarou: “Você não pega uma pessoa
que durante anos esteve acorrentada, e a libera, e a coloca na linha de partida de uma corrida e diz, ‘você
está livre para competir com os outros”, e ainda assim acredita, legitimamente, que você foi totalmente
justo”.[10]

Dessa data em diante, o governo americano iniciou uma política destinada a promover a
igualdade de oportunidade, não apenas com a proibição da discriminação, nos termos da lei de direitos civis,
mas por intermédio de programas que pudessem corrigir desigualdades existentes em relação aos grupos
minoritários.

Esses programas de ações afirmativas deveriam estabelecer metas numéricas para a
contratação de funcionários equivalente a participação desses grupos no mercado de trabalho, sendo, porém,
vedadas quotas rígidas e inflexíveis.

Neste contexto, houve uma sensível reformulação da política igualitária norte-americana.
Grandes empresas submeteram-se às recomendações da EEOC modificando seus planos de contratação,
favorecendo as mesmas oportunidades para aqueles que sofriam alguma limitação em virtude da
discriminação sofrida. Além disso, diversas ações alegando a inconstitucionalidade e a ilegalidade (face à lei
de direitos civis) do programa de ações afirmativas foram levadas a Suprema Corte Americana, que as
considerou compatível com o princípio da igualdade perante a lei.
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A estratégia americana das ações afirmativas acabou por influenciar a Comunidade
Econômica Européia, que elaborou a orientação de 1976 e o primeiro programa de Ação para Igualdade de
Oportunidades em 1982, utilizando o conceito de action positive (ação positiva).[11]

Assim, para que as discriminações pudessem ser qualificadas como ações afirmativas, e
mais ainda, de discriminação inversa, algumas observações se faziam necessárias: 1) a discriminação deveria
remontar ao passado, relacionada com características que ligavam certos indivíduos a um grupo; 2) o legado
da discriminação sofrida deveria revelar uma desvantagem real revelada por problemas sociais e estruturais
de subordinação; e 3) os fatores sociais e psicológicos deveriam outorgar aos grupos beneficiados uma
significação atual, além da reunião informal de indivíduos.[12]

No Brasil, o emprego das ações afirmativas foi criticado principalmente por copiar uma
política igualitária desenvolvida a partir da realidade social dos Estados Unidos. Esta crítica fundamentava no
fato de que, diferente da segregação bi-racial norte americana, não haveria discriminação racial no Brasil, ou,
ainda que se reconhecesse a existência de discriminação, não seria possível classificar os negros destinatários
do benefício, devido a miscigenação racial que ocorreu no território brasileiro.

É oportuno debater, primeiramente, se a diferença existente entre os negros e os brancos
no Brasil decorre, de fato, do preconceito racial.
 
2. DISCRIMINAÇÃO RACIAL OU DISCRIMINAÇÃO SOCIOECONÔMICA?
 
2.1. O MITO DA DEMOCRACIA RACIAL BRASILEIRA: A MISCIGENAÇÃO PARA O
EMBRANQUECIMENTO
 
Embora não se saiba as razões ao certo, no Brasil não existiu nenhuma regra de ancestralidade que pudesse
definir as categorias raciais. Especula-se que um dos motivos seria a incapacidade das mulheres da América
Portuguesa em impedir a legitimação dos filhos mestiços ilícitos de seus maridos com as escravas.
O fato é que a aprovação de diversas leis contra o tráfico negreiro (entre 1831 e 1854), a lei do ventre livre
(1871) e a lei dos sexagenários (1885), no período anterior à abolição da escravatura, aumentou
consideravelmente a população negra e mestiça alforriada ou livre por nascimento, o que impedia qualquer
movimentação política para a criação tardia de leis segregacionistas. A tabela abaixo revela a população
negra do Brasil no ano de 1798 e no ano de 1872:

População livre e escrava no Brasil (%)[13]
1798 1872

Brancos 31,1 Total livre
51,3

Brancos livres 38,1 Total livre
84,8Pardos livres 12,5 Pardos livres 42,8

Índios 7,7 Índios 3,9
Mulatos escravos 6,8 Total escravo

48,7
Mulatos escravos 4,8 Total escravo

15,2Negros escravos 41,9 Negros escravos 10,4

 
No Brasil, Thomas Skidmore observa que o surgimento da “escapatória mulata” foi a

maior dicotomia entre as relações raciais brasileiras e as relações raciais norte-americanas. Embora também
houvesse uma população de mestiços nos Estados Unidos (no ano de 1850, 11% da população negra era
formada de mulatos, e no ano de 1910, a percentagem havia subido para 21%), os mulatos foram
empurrados para a categoria dos negros:

Nenhuma população escravista nas Américas deixou de produzir uma vasta população mulata. Não é no
fato da miscigenação, mas no reconhecimento ou não reconhecimento dos mestiços como grupo
separado que reside a diferença.[14]

Enquanto nos Estados unidos o mulato era visto como negro (ou afro-americano, de
acordo com a terminologia americana), no Brasil o mestiço era considerado uma terceira categoria racial,
com potencial de tornar-se cada vez mais branca e, conseqüentemente, menos degenerada.

Embora não existisse uma “linha de cor” clara, a elite brasileira aceitou a tese da
superioridade branca e tentou conciliá-la com sua realidade multi-racial, mediante o argumento de que, no
Brasil, o branco prevalecia por meio da miscigenação: “ao invés de mongrelizar a raça, a mistura racial
estava embranquecendo o Brasil. Longe de ser uma ameaça, a miscigenação era a salvação”.[15]

A ideologia da miscigenação para o embranquecimento da população criou o mito da
democracia racial brasileira, como se o país passasse do período da escravidão para o período da abolição
sem quaisquer traumas racistas em relação aos negros: “o Brasil escapou do preconceito”. Além disso, o
assimilacionismo permitiu ao mulato uma maior mobilidade social – se o indivíduo não pudesse ser
classificado como branco, pelo menos não seria classificado com negro.

O governo tomou diversas medidas voltadas para o embranquecimento. Entre 1890 a
1940 não foi realizado o levantamento da população racial nos censos; o mesmo aconteceu no censo de 1970
(época da ditadura), sob a justificativa da ausência de definições das categorias raciais. Na introdução ao
censo de 1940, Fernando Azevedo escreveu:
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A admitir-se que continuem negros e índios a desaparecer, tanto nas diluições sucessivas de
sangue branco como pelo processo constante de seleção biológica e social, e desde que não seja
estancada a imigração, sobretudo de origem mediterrânea, o homem branco não só terá no Brasil seu
maior campo de experiência e de cultura nos trópicos, mas poderá recolher à velha Europa – cidadela
da raça branca –, antes que passe a outras mãos, o facho da civilização ocidental a que os brasileiros
emprestarão uma luz nova e intensa – a da atmosfera de sua própria civilização. (grifo nosso)[16]

A exemplo da política imigracionista norte-americana de controle da população negra,
foram editados o Decreto nº 528/1890 e o Decreto-Lei nº7.967/1945 que autorizaram a entrada de mais de 4
milhões de imigrantes europeus, registrando a maior história de imigração em massa do país. Enquanto isso,
os ingressos de negros e asiáticos só eram admitidos com a autorização do Congresso Nacional.

A subjetividade da definição das categorias raciais fez com que, no Brasil, diferente da
ancestralidade, os indivíduos delimitassem a raça baseada na aparência e na posição social. Em vez de
garantir a democracia racial, a ideologia assimilacionista acabou por introduzir o preconceito racial entre os
negros e mestiços, que procuravam parceiros cada vez mais claros para embranquecer a raça.

A existência de maior mobilidade social entre os mulatos e o preconceito racial entre
indivíduos negros foi evidenciada nas pesquisas de Carlos Alfredo Hasenbalg. Entre os anos de 1968 e 1977,
Hasenbalg registrou pelo menos 48 ocorrências de crimes de racismo.  Em uma delas contava a notícia
publicada pelo Jornal do Brasil, no dia 15 de abril de 1971, onde o Clube Náutico de Ipojuca proibia em seu
regulamento a contratação de jogadores negros, sendo permitido, no máximo, a contratação de morenos
“desde que não fossem morenos demais”. No ano seguinte, o juizado de menores da Guanabara constatou
que, durante o processo de adoção, as crianças negras eram preteridas inclusive por casais de cor: “quando
pretendem adotar, preferem crianças pardas, e, quando forem escuras, que tenham cabelos lisos”.[17]

O maior efeito da ideologia do embranquecimento foi a destruição da identidade negra e o
fortalecimento da estigmatização desta raça como inferior. O país que recebeu a maior população escrava da
África apresentou índices que revelavam uma queda vertiginosa da população negra, ou pelo menos, da
população que se considerava negra. Apesar de negros e pardos corresponderem a aproximadamente 73
milhões de pessoas, apenas 5,3 % da população atual se declara negra. É possível vislumbrar neste quadro a
diminuição do contingente negro, observando o censo realizado desde o período escravagista, pós-
abolicionista e atual.

COMPOSIÇÃO RACIAL DA POPULAÇÃO
BRASILEIRA (%)[18]

ANO BRANCO PARDOS NEGROS

1835 24,4 18,2 51,4

1872 38,1 42,2 19,7

1890 44,0 41,4 14,6

1940 63,5 21,2 14,7

1950 61,7 26,5 11,0

1960 61,0 29,5 8,7

1980 54,8 38,4 5,9

1999 54,0 39,9 5,3

 
O IBGE realizou um pré-teste, em 1998, com o objetivo de aperfeiçoar as classificações contidas no quesito
raça/cor do censo de 2000. A partir de uma amostra de 90 mil pessoas em seis áreas metropolitanas do país,
foi perguntado aos entrevistados: “qual a origem que o (a) senhor (a) considera ter?”. A opção “origem
brasileira” foi escolhida por 85,7 porcento dos entrevistados nas perguntas abertas e 86,6 porcento nas
perguntas fechadas. A partir disso, a comissão consultiva do censo recomendou ao IBGE a manutenção das
cinco categorias raciais utilizadas atualmente (branco, negro, pardo, indígena e amarelo).[19]
Isso demonstra que a ideologia do assimilacionismo instituiu uma espécie de “raça social”, para manter o
mito do equilíbrio racial e afirmar que o Brasil havia conseguido vencer o preconceito, mediante a unificação
de todas as raças em uma grande e única “raça brasileira”.
 
2.2 EXISTE DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO BRASIL? ALGUNS DADOS

 
Um dos pressupostos para a implantação do programa de ações afirmativas nos Estados Unidos era a
desigualdade entre negros e brancos, face uma história de preconceito explícito da sociedade norte-
americana. Todavia, o legado das teorias assimilacionistas deixou a impressão de que no Brasil não havia
discriminação racial, logo, uma política afirmativa fundada no critério da cor, seria uma política de
privilégios, e não compensatória.
Entretanto, as diferenças entre negros e brancos continuavam mostrando-se persistentes, contrariando as
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teses de que pouco importava a cor de um indivíduo para determinar sua posição social.
Durante os anos de 1900 e 1930, o sociólogo Carlos Antônio Costa Ribeiro Filho estudou 400 processos no
Rio de Janeiro e constatou que os negros e pardos tinham mais probabilidade de serem condenados do que
um branco respondendo à mesma acusação. Ainda: a cor negra das vítimas funcionava como atenuante
(situação igualmente constatada em estudos realizados nos Estados Unidos).[20]
O sociólogo Sérgio Adorno[21], do Núcleo de Estudos da Violência da USP, realizou uma pesquisa
semelhante em São Paulo entre os anos de 1984 e 1988, e observou que 48 % dos condenados eram negros,
contra os 24 % de negros na população. As condenações por roubo qualificado somavam 38 % de todas as
condenações, e 58 % dos flagrantes realizados eram em pessoas negras, contra 46% em brancos.
O total de 42 % de brancos apresentava testemunhas, contra 25% dos negros; 27 % dos brancos conseguiam
responder o processo em liberdade, enquanto apenas 15 % dos negros conseguiam este benefício.
Finalmente, 60 % dos brancos eram absolvidos contra 27 % de absolvição entre os negros.
A desigualdade no acesso à justiça e a vigilância mais eficiente por parte da polícia refletem-se em dados
recentes sobre a população carcerária. A taxa de encarceramento no estado de São Paulo é de 76,8 por 100
mil habitantes brancos, 140 por 100 mil habitantes pardos e de 421 por 100 mil habitantes negros. “A
probabilidade de um negro estar na prisão é, portanto, de 5,4 vezes maior do que a de um branco e 3 vezes
maior que a de um pardo”.[22]
A desigualdade também era constatada em relação à disponibilidade da rede de esgoto, habitação,
escolaridade e rendimento. O censo do ano de 2000, elaborado pelo IBGE, revelou que apenas 2,8 % dos
negros possuíam mais de 12 anos de escolaridade, contra 10,9 % dos brancos. Em São Paulo, 20,9 % dos
negros estavam desempregados, contra 13,8 % de brancos. O salário médio diário era de 2,94 reais para os
negros e de 5,50 reais para brancos. Do total de mulheres negras empregadas em São Paulo, 56,3 % eram
domésticas ou mensalistas. Quanto à distribuição dos ocupados por grupos de ocupação, 5,9% dos negros
ocupavam cargo de direção e planejamento, enquanto este percentual era de 21,4 % entre os brancos.[23]
E não Brasil não existia discriminação racial.
Consoante Thomas Skidmore[24], a resposta de ideologia assimilacionista se fundava no fato de que os
negros eram vítimas não da discriminação, mas de um desvantajoso passado sócio-econômico. Assim, a
pobreza dos negros iria declinar quando a pobreza em geral fosse reduzida. A solução para combater as
desigualdades entre negros era a mesma para todos os brasileiros: um rápido crescimento econômico.
Porém, o que a tese assimilacionista não explicava era que os negros recebiam rendimento diferenciado
mesmo quando estavam em um grau equivalente de escolaridade. Quanto mais um negro se aproximava da
elite, maior sua diferença salarial em relação ao branco.
Estes dados revelam que a discriminação racial enfrentada no Brasil não é de ódio explícito, tal como foi a
discriminação americana, mas também não é menos perversa. As situações de preconceito aparecem,
sobretudo, nos momentos de competitividade entre negros e brancos, delegando aos indivíduos de cor a
situação de sub-emprego em detrimento de sua capacitação. Daí porque o preconceito racial no Brasil não
tolerou a segregação aberta, mas se afirmou como uma discriminação cordial, só perceptível nos ambientes
de intimidade.
 
3. O CONCEITO DE RAÇA
 
3.1 RAÇA E RACISMO: UM CONCEITO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL
 

Uma vez admitida a existência de preconceito racial no Estado brasileiro, fica a
dificuldade em definir em quais termos é viável a adoção de uma política de benefício aos negros, face a
indisponibilidade de critérios de definição dos grupos raciais.

O Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 82.424/RS, se manifestou acerca da
definição do termo racial. Em voto vencido, o Ministro Moreira Alvez citou o Dicionário de Filosofia de
Nicola Abbagnano para definir a raça:

O conceito de raça é considerado unanimemente pelos antropólogos como um recurso útil à
classificação e capaz de fornecer o esquema zoológico no qual podem ser situados os vários grupos do
gênero humano. Essa palavra, portanto, deve ser reservada exclusivamente aos grupos humanos
dotados de características físicas diferentes, que podem ser transmitidas por hereditariedade. Tais
características são principalmente: a cor da pele, a altura, a conformação da cabeça e do rosto, a cor e a
qualidade dos cabelos, a cor e a forma dos olhos, o formato do nariz e a compleição física.
Convencionou-se distinguir três grandes raças, que são a branca, a amarela e a negra, ou seja, a
caucasiana, a mongólica e a negróide.[25]

Todavia, em decisão majoritária, o Supremo Tribunal Federal adotou a tese de que a raça
só pode ser compreendida como um conceito político social, e não biológico. Fazendo referência ao Projeto
Genoma Humano, o Ministro-relator Maurício Corrêa repudiou as classificações raciais humanas com base
nas características físicas. Após a decodificação de 97% do código genético humano, os cientistas
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confirmaram que não há base genética para descrever aquilo que se denomina raça, ao contrário, um negro
se diferencia tanto de um branco, quanto de outro negro, logo, do ponto de vista genômico, as raças não
existem. Na realidade, o desenvolvimento de características como a cor da pele se dá com a adaptação do
homem ao ambiente.[26]

Da inexistência de um conceito biológico de raça, porém, não se pode deduzir a
inexistência de racismo. É verdade que a crença de uma raça superior e uma raça inferior já foi defendida por
diversos cientistas e antropólogos. A doutrina lombrosiana procurava características orgânicas e tipológicas
que permitissem identificar o indivíduo delinqüente de maneira diversa do indivíduo “normal”. Consoante
esta doutrina, o criminoso já nascia portando estigmas físicos e psíquicos herdados de seus ancestrais, tais
como um tamanho específico de crânio, orelhas grandes e afastadas da cabeça, sobrancelhas largas ou lábios
virados.

As teorias bioantropológicas deixaram um grave legado na estigmatização do negro como
delinqüente. As políticas criminais de eugenia, ao identificar nos genes a causa da criminalidade, incentivaram
a esterilização como conduta de combate à criminalidade.

A Alemanha foi um dos países que mais absorveu as teorias eugênicas. Em 24 de
novembro de 1933, foi introduzida a lei de castração como medida de segurança aos delinqüentes culpados
de crimes sexuais graves e reincidentes de crime contra os costumes, sendo seguida pela aprovação da lei
que previa a esterilização a todos os indivíduos degenerados. Nos dizeres de Aureliano Araújo, o intuito
dessas normas era impedir a propagação das características psicopatológicas aos descendentes:

A referida lei, que tem objetivos de prevenção, refere-se à esterilização compulsória dos indivíduos
afetados de doenças hereditárias, tais como a imbecilidade congênita, a esquizofrenia, a loucura
circular, a epilepsia hereditária, o alcoolismo crônico e a cegueira também transmissível por meio da
hereditariedade.[27]

Hoje, a biologia moderna, embora ainda que não se saiba ao certo em que medida os genes podem influir no
comportamento humano, ignora que esta influência se manifeste em grupos raciais, justamente porque a raça
não se explica geneticamente. O racismo, por sua vez, sendo uma criação político-social, retira um conjunto
de características, como a cor dos olhos e da pele, o formato do nariz ou a origem étnica para formular um
juízo inferior de um grupo. O que pode parecer a princípio um paradoxo é explicado a partir do momento
que se compreende que o racismo não se apóia em fatos biológicos, mas em características retiradas ao
arbítrio para legitimar o genocídio, a exploração ou a exclusão dos grupos denominados inferiores.
De acordo com o voto da Ministra Ellen Grace, quando a Constituição fala de preconceito racial não se pode
pensar em critérios científicos para defini-lo, pois não há. O que ocorre é a falsa percepção que se tem do
outro como diferente e inferior, revelada no menosprezo e desrespeito ao direito fundamental à
igualdade.[28] Neste sentido, embora os judeus não fossem tradicionalmente classificados como uma raça
específica, fazendo parte do grupo de caucasianos, não impediu que o Supremo Tribunal Federal
reconhecesse que o anti-semitismo poderia configurar crime de racismo, e, assim, o judaísmo seria
compreendido também como uma raça.
O problema a enfrentar, nestes termos, consiste em reconhecer que o preconceito racial subsiste ainda que
não existam raças.
Além disso, a falta de um conceito racial não pode servir de justificativa para a inoperância de uma política
pública de combate à discriminação racial. Alegar que o racismo não segue qualquer regra de racionalidade
não significa que o Estado esteja impedido de tomar medidas preventivas e punitivas contra a prática racista.
Portanto, ainda que a raça não possa se configurar no ponto de vista biológico, ela se cria no ponto de vista
jurídico-constitucional. Se assim não fosse, a prescrição contida no art. 5º, inciso XLII, que qualifica a
prática de racismo como crime inafiançável e imprescritível, ficaria destituída de eficácia. Quando, na
verdade, o legislador constitucional deu a este tipo de conduta uma previsão anormal em relação aos outros
crimes penais (no que tange a imprescritibilidade) justamente por considerar o prejuízo social e o atentado à
dignidade dos indivíduos vítimas do preconceito.
 
3.2 A ADEQUAÇÃO AOS FINS DOS CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DOS GRUPOS RACIAIS
 
Mesmo reconhecendo a raça como um conceito político-social, toda política de ação afirmativa, que busca
combater o preconceito racial mediante a concessão de vantagens aos grupos discriminados, encontra no
Brasil a indefinição dos critérios raciais. A ancestralidade, que separa com clareza os grupos raciais nos
Estados Unidos, se mostra inviável diante da realidade brasileira.
As duas formas de definição racial na seleção de candidatos às cotas raciais revelam finalidades diferenciadas
para combater o preconceito racial. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ, pioneira na política
de cotas para negros, exige a autodeclaração da raça dos candidatos às vagas reservadas, enquanto que a
Universidade de Brasília – UnB exige a submissão de fotos dos candidatos a uma comissão “especializada”,
que julga a aparência do pretendente a partir de uma avaliação do conjunto de características físicas (como
tipo de cabelo, formato do nariz e boca, cor de pele, entre outros) que permitam sua definição como negro
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ou pardo.
A UERJ, seguindo a orientação da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT,
defende que a definição dos grupos raciais deve ser orientada unicamente pela consciência de cada indivíduo
quanto a sua identidade cultural. A UnB, ao contrário do método aproveitado pela UERJ, não se preocupa
com a autodenominação racial, mas na maneira pela qual as características negras são assimiladas pela
sociedade para designar os indivíduos que poderão potencialmente ser vítima de preconceito.
Desta maneira, é claro perceber que o método empregado pelas duas universidades almeja alcançar objetivos
distintos. Na UERJ, a lógica da autodeclaração procura oferecer um benefício a todo candidato que se
considera negro ou pardo, portanto, os grupos raciais que durante um período histórico foram prejudicados
em razão de suas características negras, agora são beneficiados justamente em virtude dessas características.
Há um comprometimento do método em reverter a postura assimilassionista por intermédio do
fortalecimento da identidade racial, pois frente à oportunidade de alcançar uma vaga no concorrido vestibular
das universidades públicas brasileiras, os candidatos se vêem obrigados a realizar uma reflexão sobre sua
categoria racial, e, ao reconhecerem sua cor e origem negra, abandonam a ideologia de ver o mulato como
uma raça mais próxima à branca.
A UnB, por outro lado, não se compromete com fortalecimento da identidade racial. Se o objetivo das cotas
raciais é compensar as diferenças impostas pelo preconceito e eliminar os resquícios de inferioridade
atribuídos à raça negróide, a fixação de um critério racial deve estar relacionada à maneira pela qual cada
pessoa é estigmatizada como negra ao ser discriminada. A idéia é que as características utilizadas para
excluir sejam também utilizadas para beneficiar.
Desde já, é possível vislumbrar indagações jurídicas no âmbito dos dois métodos.
Como decidir, por exemplo, o caso de um aluno negro, candidato às vagas reservadas, que tenha obtido nota
suficiente para ser aprovado, não fosse o fato de que uma parte dos alunos aprovados fossem brancos, que
haviam se declarado negros em virtude da concorrência inferior? Ou ainda, como evitar que os candidatos
beneficiados hoje como negros, amanhã se candidatem à reserva de vagas de outras raças, como a indígena?
Pode-se afirmar, no primeiro caso, que não há qualquer pretensão legal que dê amparo para indeferir a
declaração de um candidato que se considere negro, mesmo que aparente ser branco. É claro que se pode
dizer que uma pessoa é mais negra do que outra, entretanto, como os critérios não são claros, mesmo um
indivíduo aparentemente caucasiano pode se considerar negro. E não há qualquer problema nisso. O
problema só acontece quando a identificação da raça varia de acordo os benefícios ofertados. Não pode uma
pessoa se declarar negra para concorrer ao vestibular e depois se declarar amarela para adquirir benefícios de
outra natureza.
Isso não significa que uma pessoa, se atribuindo como membro da raça negra, não possa modificar o juízo de
sua própria raça. Porém, para fins de preferência em uma política racial, a escolha deve ser coerente e
definitiva. Nada impede a mudança racial para quaisquer outros efeitos, mas com o intuito de tornar uma
medida de fortalecimento racial realmente eficaz e evitar fraudes, a autodeclaração deve ser um documento
que proporcione efeitos não apenas para uma seleção especifica, como também para as demais, sendo,
inclusive, obrigatória a menção de toda declaração dessa natureza.
Concernente ao método empregado na UnB, é perfeitamente lógico (e talvez produza efeitos mais eficazes
que UERJ), priorizar as pessoas portadoras de mais características negras, sabendo que a sociedade brasileira
exclui pela aparência. No Brasil, ninguém está interessado em descobrir se aquele candidato a um emprego é
descendente de um negro ou se ele próprio se considera negro. Interessa é o processo pelo qual as
características daquele indivíduo são decodificadas para definir um juízo racial. É assim que se comporta a
comissão de seleção da UnB, pois ao ser confrontada com a foto de um candidato às vagas reservadas, julga
as características raciais daquele candidato da mesma maneira que ele seria julgado por um racista, mas neste
caso, para beneficia-lo. E não há qualquer problema nisso.
O problema do método da UnB está em acreditar que a comissão de seleção, composta por membros ligados
aos movimentos raciais e “especialistas no tema”, cuja competência reside em julgar a negritude dos
candidatos, coincide com a interpretação que a sociedade faz de cada característica negra na definição das
categorias raciais.
Será que um sujeito considerado negro na região Sul, marcada pela colonização européia, também seria
considerado negro na região Nordeste, caracterizada pelo contingente negro e mestiço? Nada impede que
um mulato, ao se mudar para um estado com uma população branca mais homogênea, seja vítima pela
primeira vez de preconceito racial. Este fato pode ocorrer, e é provável que ocorra cotidianamente, porque
os padrões de classificação dos negros são ambíguos e flexíveis, podendo se apresentar com mais rigidez em
lugares de ampla população homogênea.
Daí, é um equívoco crer que uma comissão possa representar e legitimar esses padrões devido a sua
“especialidade”, se não houver estudos que comprovem em que medida as características como a cor da pele,
o tipo de cabelo, o formato do nariz e da boca, orientam o juízo de cada comunidade.

A importância de cada característica na aferição do benefício fica, na situação encontrada
atualmente, ao arbítrio dos membros julgadores. Saber qual o peso que pode ter um cabelo “afro” ou a cor
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da pele para a comissão da UnB é um mistério. É muito fácil identificar um negro quando ele é portador de
todos os estigmas próprios de sua raça, o difícil é saber se um candidato é negro o bastante.

Supondo que a comissão enumere dez quesitos sob os quais será analisada a raça do
candidato, certamente haverá candidatos que preencherão todos os dez itens. Mas alguns preencherão oito,
outros seis, outros quatro. Pode ser que haja candidatos que preencham apenas um requisito, mas a
característica apareça de forma tão marcando, como a cor da pele muito escura, que pouco importa se as
outras características não sejam negras.

Não se pretende, neste estudo, afirmar que a aparência não possa ser empregada nas
políticas preferenciais de raça. A crítica que se faz é de grau. Não se pode deduzir que a interpretação das
características negras de uma comunidade ou no Estado, como um todo, esteja representada na opinião de
um grupo seleto, sem qualquer dado sociológico ou antropológico que justifique a decisão.

Assim, se uma universidade pretende abandonar do critério meritório pelo critério racial,
deve pautar sua escolha em meios que se mostrem aptos a alcançar os fins desejados, ou seja, a universidade
precisa comprovar que a escolha e o peso das características individuais consideradas relevantes na
configuração da raça são as mesmas usadas para excluir as vítimas de preconceito. E hoje, ao que tudo
indica, não há uma preocupação em legitimar com dados reais o julgamento que impugna um candidato por
ele não ser negro.

 
CONCLUSÃO

 
Glenn Loury tem defendido que o uso generalizado das preferências raciais pode vir a

comprometer a percepção da competência dos negros, criando uma falsa percepção de que negros sejam
menos capazes do que os brancos. Outro motivo para o ceticismo do autor é que as ações afirmativas podem
prejudicar os incentivos que os negros teriam para desenvolver sua capacidade competitiva. Em outras
palavras, o desempenho inferior observado nos membros da raça negra poderia decorrer justamente do
tratamento condescendente.[29]

Para Loury, o discurso político das ações afirmativas possui um sub-texto paradoxal, pois
os negros almejam igualdade de status com os brancos invocando a atenção para as suas limitadas
realizações, exigindo, assim uma medida preferencial. A elite branca solidária cede a preferência deixando
claro que, sem ela, a penetração dos negros nas camadas sociais superiores seria impossível. “O paradoxo é
que, embora a igualdade seja o objetivo da instituição, esta não é uma troca entre iguais, e nunca poderá
ser”.[30]

As críticas também afirmam que os efeitos das ações afirmativos podem ser justamente o
contrário. Ao invés de diminuir o ódio racial, as medidas agravarão ainda mais a tensão racial existente,
pouco interferindo na situação deplorável que vivem os pobres no Brasil.

Embora o emprego das ações afirmativas, em especial da política de cotas, esteja eivada
de críticas procedentes, é necessário reconhecer a precariedade dos resultados e esforços até então obtidos
com políticas universais de não-discriminação. O objetivo desta pesquisa, no entanto, não está voltado a
defender ou a estimular a aplicação das políticas de cotas nas universidades ou nos concursos públicos.
Conforme afirma John Hart Ely, um problema moral difícil não necessariamente provoca um problema
constitucional difícil,[31] e é  neste ponto que se centra o debate deste trabalho.

Normalmente, os argumentos levantados tanto para legitimar quanto para repudiar a
política de cotas são destituídos de um suporte normativo. Quer-se transportar um debate político para um
debate jurídico, a fim de que os juízes decidam se a discriminação inversa deve ou não ser aplicada, quando o
judiciário não é o poder legitimado para deliberar assuntos dessa ordem. Como a Constituição não se
manifesta sobre este assunto, o único modo dos juízes estabelecerem o controle de constitucionalidade das
discriminações raciais é recorrerem ao ditos valores constitucionais, como se houvesse valores no campo
metafísico pronto a serem desvendados.

A democracia procedimentalista, ao ceder qualquer o controle de conteúdo, não está
preocupada em afirmar que os homens devem seguir as leis porque são boas e justas. Os homens devem
seguir as leis porque as leis foram elaboradas por eles, se é justa ou não, pouco interessa, porque o monismo
não acredita na figura do rei-filósofo capaz de descobrir a verdade. Portanto, os tribunais constitucionais não
podem declarar a política de cotas para negros como inconstitucional, alegando qualquer ofensa ao princípio
da isonomia, a não ser que exista um défict democrático no processo legislativo.

A ausência de representatividade é o que autoriza a intervenção do Supremo Tribunal
Federal no exame de constitucionalidade da norma, e pode ser analisada no escrutínio estrito das
classificações raciais. Quando uma lei provoca um impacto desproporcional a um determinado grupo social,
ainda que esta lei não utilize o critério racial expressamente ou que apresenta uma motivação razoável, deve-
se interpretar prejudicialmente. Em outras palavras, o escrutínio rígido desconsidera a intencionalidade do
legislador e presume que a verdadeira motivação é agravar a situação de um segmento da sociedade.

Não havendo razões para suspeitar da finalidade da norma, o juiz não pode invalidar
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medidas políticas por discordar com os fins ou supor que haja meios mais eficazes ou menos gravosos para
atingir a mesma meta. O juízo do melhor meio é um juízo axiológico e não jurídico. O povo, por intermédio
de seus representantes, determinam os meios. Caso os parlamentares julguem que as cotas significam um
prejuízo inaceitável em relação aos benefícios trazidos, os membros das minorias agraciadas não podem
esperar qualquer “direito” amparado pela Constituição em obrigar que a raça seja considerada uma diferença
relevante.

Na mesma medida, se a opção é adotar uma política de cotas porque o prejuízo é
aceitável, o princípio da igualdade não ampara qualquer pleito que vislumbre a proibição da medida. Desde
que seja a maioria agravando a própria maioria. E nisso não há qualquer dilema constitucional.

Na segunda parte da pesquisa, a preocupação não está voltada em refutar argumentos de
dogmática jurídica que possam ser invocados na teoria do controle de constitucionalidade das leis
discriminatória pelo princípio da igualdade. A inquietação é abordar os temas que envolvem um problema
fático de adoção das ações afirmativas, e que surgem como fundamento jurídico de invalidação dos
programas.

Como o objeto de implantação das cotas raciais é a extinção da discriminação racial, a
importação de uma estratégia norte-americana, caracterizada pelo segmentarismo e segregacionismo não
seria condizente com a realidade brasileira, já que no Brasil o problema seria econômico, e não racial.

Fonte significativa desse sentimento é devido ao legado assimilacionista, cuja doutrina
pregava a miscigenação entre negros e brancos para o embranquecimento da população. Foi a maneira pela
qual um país mestiço se adaptou às teorias científicas de eugenia. Enquanto que alguns países defendiam a
segregação ou o extermínio da raça degenerada, a solução brasileira era clarear a população incentivando a
imigração em massa de um grande contingente europeu e restringindo o ingresso de imigrantes africanos,
além da procura interna por parceiros cada vez mais claros.

Não há razões para crer que o Brasil atualmente é menos negro do que em 1835. Mas as
conseqüências do assimilacionismo produziram um forte impacto na quantidade de indivíduos que se
consideram negros.

A princípio, nada disso pode parecer relevante, não fosse um aspecto: a inexistência de
padrões rígidos de cor para determinar os grupos raciais beneficiados (associada às descobertas do projeto
genoma humano, que repudiou qualquer base biológica de classificação racial) surgia como um obstáculo à
adoção de qualquer política de tratamento condescendente aos negros.

Entretanto, ainda que inexista critérios rígidos de definição racial ou que a raça seja um
conceito inexistente, o preconceito sofrido pelos grupos portadores dos estigmas negativos persiste
independentemente de qualquer descoberta científica. Logo, é perfeitamente possível que uma política
igualitária institua o critério racial com o intuito de formular ações preventivas e punitivas contra práticas
que atentem à dignidade dos indivíduos prejudicados pelo preconceito racial.

A restrição feita ao final da pesquisa consiste em observar com reserva os critérios
formulados na Universidade de Brasília. As universidades podem instituir os fins que acreditam serem mais
eficazes para dirimir desigualdades étnicas, e disso não pode haver uma fiscalização do judiciário, a não ser
na hipótese já mencionada. Mas isso não afasta a averiguação entre meio e fim. Embora existam vários meios
disponíveis para realizar um mesmo fim, todos os meios devem se mostrar compatíveis.

Quando a UnB propõem definir os critérios raciais com base na aparência, por ser ela a
fonte da discriminação sofrida no Brasil, os padrões de definição não podem ficar ao arbítrio de uma
comissão “especializada”, porque não há qualquer base que possa apoiar as decisões dos membros da banca.
A maneira que o comitê racial da UnB analisa a cor dos olhos, o formato do nariz, ou a cor da pele para
elaborar um juízo de negritude não corresponde necessariamente a interpretação da comunidade. Assim,
embora a UnB não esteja preocupada em dizer quem é ou não negro, já que este sentimento é individual, ela
se propõe a dizer quem é ou não vítima de preconceito. E atualmente, os parâmetros sob os quais os juízes
se apóiam são demasiadamente subjetivos para excluir um aluno mestiço do certame.
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PENSANDO CONSELHOS DA COMUNIDADE COMO FONTES DE 

JURIDICIDADE. 

 

THINKING THE COMMUNITY COUNCILS AS LEGAL SOURCES. 

        

Denise da Silva Vidal 

 

RESUMO 

O presente artigo se propõe a refletir o papel dos Conselhos de Saúde legitimados pela 

constituição de 1988, no que tange ao controle social, sob a hipótese de que estes 

órgãos podem funcionar como esferas autônomas de produção jurídica. A adoção dos 

paradigmas jurídicos intersubjetivos como propõem Cittadino (2000) e Alvim (2006) 

implica novos referenciais que introduzem concepções pluralistas de mundo na 

validação do direito, dinamizando neste sentido o papel da sociedade civil organizada, 

e representada nos Conselhos. O estudo reflete como a via da intersubjetividade pode 

auxiliar no estudo de um novo espaço público de discussão e validação das normas.  

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Conselho de Saúde; controle social; intersubjetividade 

 

 

ABSTRACT 

This article aims to reflect on the role of Health Councils, legitimated in the 1988's 

Constitution, in having social control under the assumption that these bodies can 

function as autonomous spheres of legal production. The adoption of intersubjective 

legal paradigms as proposed by Cittadino (2000) and Alvim (2006) implies new 

standards which introduce pluralistic world concepts in the validation of law, therefore 

streamlining the role of the organized civil society, which is represented in the 

councils. This article reflects on how intersubjectivity can help the study of a new 

public space for discussion and validation of standards. 

KEYWORDS: Health Councils; social control; intersubjectivity 
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Introdução 

 

Os anos 80 foram marcados na cena pública pelos movimentos sociais 

articulados empreendendo na transição democrática, lutas pela conquista de novos 

espaços de participação política. O marco institucional no qual essas lutas se 

inscreveram foi a Constituição de 1988 e leis federais que entre outros mecanismos, 

determinaram a criação de conselhos gestores, conferindo relevo à participação social 

para elaboração e monitoramento de diversas políticas públicas.  (Almeida, 2006, 

p.107). 

Neste contexto, os Conselhos de Saúde foram regulamentados como espaços 

institucionalizados, para além dos debates entre sociedade civil e política, efetuarem o 

controle social de políticas públicas na área de saúde.  

 O artigo propõe o estudo de reconhecimento desses Conselhos, em formato  

compatível com a cultura local, enquanto habitat de formação de novas juridicidades e 

manifestação de movimentos sociais, que construam soluções equilibradas para 

efetivação do direito social à saúde e qualidade de vida. 

O escopo último é a ampliação do acesso à justiça, uma vez que o  

funcionamento dos Conselhos, em moldes adequados permitirá que Instituições como  

Ministério Público, com atribuição para a defesa dos interesses coletivos lato sensu, os 

defina de modo apropriado, em pareceria com a sociedade civil organizada e 

representada nos Conselhos, formulando ajustes éticos e jurídicos extra-judicialmente 

ou judicialmente, com os demais Poderes Políticos. 

 

1. Os Conselhos de Saúde na ordem jurídica brasileira. 

 

Os Conselhos de Saúde estão previstos como órgãos colegiados e permanentes 

do Sistema Único de Saúde (SUS) que possuem composição, organização e 

competências fixadas na Lei Federal 8.142/90.  

Os fóruns de controle social na área de saúde são compostos pelos Conselhos, 

Conferências e Plenárias de Saúde, não existindo relação hierárquica nem de 

subordinação entre as instâncias municipais, estaduais e federais. O que acontece, em 

geral, é uma adesão nos demais níveis às Resoluções do Conselho Nacional. 
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A Lei Orgânica da Saúde 8080/90 regulamentou a participação popular na área 

de saúde já prevista na Constituição Federal de 1988 e com a aprovação da Lei 

8.142/90, se definiu a participação da sociedade nas duas instâncias de pactuação do 

SUS: os Conselhos e Conferências de saúde. (Leitão, 2004, p.14) 

Citando Correia (2000), Leitão (2004, p.14) trabalhou com o conceito de controle 

social como sendo o controle da sociedade sobre as ações do Estado e sobre o fundo 

público, o que se coaduna comas as atribuições dos conselhos de saúde, que atuam na 

formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de 

Saúde. 

A análise da Resolução 333 elaborada no ano de 2003, pelo Conselho Nacional 

de Saúde, implica na constatação de uma organização complexa, criando-se 

atribuições, comissões e necessidade de aparato técnico, com forte tendência ao 

insulamento burocrático segundo a gramática política de Edson Nunes de Leal. 

Esse aspecto é reforçado pela imposição legal da norma federal que organiza o 

SUS de ser obrigatória sua criação para recebimento de recursos, dentro do pacto 

federativo, o que impõe o questionamento acerca do efetivo papel dos conselhos, isto 

é, se na verdade se tornaram uma resposta a uma demanda espontânea da sociedade, 

conforme pretendiam os movimentos sociais, ou se o modelo normativo indicia 

somente o Estado tutelando a participação e forjando seus mecanismos os quais não 

passariam na realidade de rituais estéreis de aprovação de contas e propostas impostas 

pelos atores governamentais e a tecnocracia do Estado. 

Leitão discorre sobre a discussão da partilha de recursos públicos colocados em 

lugar de destaque nas disputas sociais e políticas. Exemplifica que:  

Segundo dados do jornal O Globo, em 2004, “do total arrecadado pela Receita 
Federal antes da Constituição de 1988, 25% eram de contribuições e 75%, de impostos. 

Hoje, são 55% de contribuições e 45% de impostos”. (27/7/2003, p.18). As 

contribuições, diferentemente dos impostos, são exclusivas da União, portanto não têm 

obrigatoriedade de serem repassadas aos demais entes federados. Se, na prática, o debate 
sobre a destinação das verbas públicas, e outros processos decisórios, permanecer sob a 

égide do “insulamento burocrático”, Nunes (1997), não há como viabilizar o praticado 

Controle Social sobre as ações do Estado. É, portanto, fundamental garantir a ampla 
circulação da informação, tanto em seu sentido vertical quanto horizontal. (...).”(Leitão, 

2004, p.58 e 59). 

 

Porém, seria a institucionalização formal e burocrática na prática asseguradora da 

efetividade de monitoramento de políticas públicas e sua formulação? 

Em um modelo de democracia participativa a circulação da informação e a forma 

privilegiada de diálogo com o Estado é através da sociedade organizada, sendo ainda 
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um desafio quando se constata que apenas uma parcela de 14% da população é 

organizada em algum tipo de associação, pondo em questão como incluir os que não se 

organizam (Leitão, 2004, p.59). 

 

2. Podem os Conselhos ser esferas públicas autônomas de produção jurídica. 

 

 Postas as questões que influenciam na possibilidade de controle social 

espontâneo advindo da participação da sociedade e a lógica estabelecida pela lei 

federal, cumpre analisar se os conselhos podem ser locais de formulação jurídica, 

especialmente em relação aos Conselhos de Saúde, e ao constante processo de criação 

contínua do SUS. 

 Considerando que o Direito consiste em um dos sistemas de normatização 

social, cumpre realizar uma breve análise acerca da mudança de paradigma nas 

sociedades contemporâneas, e verificar esse campo de produção jurídica à luz das 

teorias procedurais-discursivas, comunitaristas e sistemistas/autopoiéticas. 

Ao longo dos séculos o direito formal próprio do Estado Liberal  (lei e o 

contrato), prevendo antecipadamente as formas de ação possíveis e não demandando a 

tradução reflexiva por seu destinatário, foi reconfigurado para ter um caráter material 

no  Estado-Providência, associado recentemente ao Estado Securitário. Com a 

necessidade de adaptação entre normas e o progresso social, elaborou-se um direito de 

regulação política, de provisão, previsão de riscos, voltado para o futuro e a auto-

correção, em um ambiente social reformável.  

Sua interpretação, na maioria das vezes depende de experts (tecnocracia),  

adotando-se novos modos cognitivos que se afastam dos meios normativos, e intervém 

em relações com sujeitos privados e grupos sociais. (Alvim, 2006, p13 e Habermas, 

1997, p.174) 

Por outro lado, a superação da ficção do homem individual, atomizado, 

competidor e orientado para seus próprios interesses, atuando no mercado capitalista, 

que libertou os indivíduos da servidão e do autoritarismo estatal, perdeu espaço na 

política e no direito para a preocupação com as relações intersubjetivas e a cooperação 

democrática. (Cittadino, 2000, p.76) 

Uma nova via ganhou campo, a intersubjetividade, e nesse sentido as 

concepções pluralistas de mundo também irão perpassar o direito, com a consideração 

dos valores culturais e das concepções variadas de vida digna, sendo que a democracia 
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atual é marcada por essa multiplicidade de conflitos a ser canalizada de formas 

distintas pelas teorias do direito. (Cittadino,2000, p.76). 

Nota-se ainda no âmbito do direito, conforme descreve Joaquim Leonel Alvim: 

 O fenômeno da desformalização e desmaterialização, de modo que novas 

formas (arbitragem, mediação, procedimentos, etc) surgem de maneira que incorpore 
uma visão normativa do justo ou do injusto, do possível ou do impossível, do razoável 

ou não razoável no interior de uma discussão/deliberação continuada dos próprios atores 

sociais. (Alvim, 2006, p16) 

 

 Novos paradigmas de construção do direito se destacam como o procedural-

discursivo, compreendendo o direito como habitat de procedimentos que enquadram o 

poder, uma vez que nele se desenvolvem processos que produzem estruturas 

discursivas resultantes de fluxos de informação e comunicação que veiculam 

argumentos racionais legitimando-se em espaços discursivos. (Alvim, 2006, p.19). 

  Jürgen Habermas será um dos autores que definirá os elementos que norteiam 

a teoria do sistema procedural, estabelecendo como elemento criador do direito a 

comunicação. 

 Em sua crítica otimista a razão moderna, vista como elemento de dominação, 

Habermas reestruturou a razão moderna com elementos da lingüística e comunicação. 

A racionalidade comunicacional se projeta sobre os espaços sociais de integração, 

formados pelo sistema de organização e o mundo da vida (pré-estruturado 

simbolicamente pela linguagem), criando-se uma racionalidade emancipatória. 

 Desta forma, a razão além de ser produto da consciência também está calcada 

na estrutura da linguagem, deixando de ser um ato monológico (sujeito interpreta o 

mundo) e se tornando dialógico, pela interação do sujeito que pensa o mundo, com os 

demais. O espaço de integração social com potencialidade para emancipação da 

dominação deve ser filtrado pela comunicação que permite aos sujeitos validar suas 

conquistas argumentativamente manifestando pretensões racionais.  

Esse espaço público de discussão se caracteriza por toda a simbologia pré-

concebida na linguagem ser repensada pela reflexão e comunicação dos homens, 

tematizando o posto, e articulando as necessidades e as experiências de repressão e 

desprezo, através de uma reflexão crítica construtiva. (Habermas, 1997, p.69) 

 À luz da teoria sistemista, Habermas discorre sobre a complexidade das 

sociedades modernas, nas quais a tradição não promove mais a integração, e a 

diferenciação cria inúmeros subsistemas que se interligam, sem um filtro por valores, 

comunicação e perspectiva crítica, já que possuem autônoma reprodução. Assim, a 
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integração nos sistemas é feita por valores próprios, como a moeda na economia e o 

poder na administração pública, e a relação entre eles não passaria pela interação 

intersubjetiva, que pressupõe acordo de atores ocorrida no mundo da vida. 

 O direito nesse contexto está também inserido nesse sistema com uma 

linguagem e códigos autônomos e próprios, e segundo Habermas para se legitimar 

deve se validar no espaço público de discussão. No caso dos conselhos sua 

institucionalização deve observar essas possibilidades, evitando sua sistematização de 

forma a somente reproduzir o referencial imposto pelos sistemas preexistentes. 

 O direito perpassa o mundo da vida (facticidade pela imposição do Estado) e 

do sistema aonde é produzido, e no âmbito de sua validade é que se propõe sua 

discussão no espaço público, conjugando-se o princípio liberal do Poder submetido ao 

direito e o democrático da soberania do povo na validação das normas, transformando  

sua interpretação quando da aplicação social. Trata-se da combinação universal e a 

mediação recíproca entre a soberania do povo institucionalizada juridicamente e a 

não–institucionalizada. (Habermas, 1997, p.186). 

 Nessa perspectiva Habermas introduz a concepção de que a gênese democrática 

do direito está no procedimento observado nesse espaço público, que permite a 

avaliação normativa das políticas, e ao lado da consolidação de democracia 

representativa dentro da qual o sistema impõe as normas, sua validade se afere no 

espaço de discussão. Discorre o autor que: 

 

 Porém, mudou o efeito ambivalente dos novos direitos que definem as 

prestações de vida aos usuários. Pois estes conseguiram fortalecer inequivocamente uma 

configuração autônoma e privada de vida, na medida em que os próprios beneficiários 
não se contentam em gozar das prestações garantidas de modo paternalista, engajando-se 

na interpretação dos critérios segundo os quais é possível estabelecer a igualdade 

jurídica face às desigualdades de fato. ( Habermas, 1997, p.170). 

 

E acrescenta citando Güenther: 

No Estado social, o direito não pode diluir-se em política, pois, neste caso, a tensão 

entre facticidade e validade, que lhe é inerente, bem como a normatividade do direito, se 

extinguiriam: “O direito torna-se politicamente disponível, porém, ao mesmo tempo, ele 

prescreve para a política as condições de procedimento que ela tem que levar em conta 
para dispor do direito” .( Habermas, 1997, p.171). 

 

 

Especialmente em um sistema de normas abertas e programáticas que 

dependem de argumentos normativos para aplicação, cumpriria ao direito 
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procedimental desenvolver as formas de comunicação para legitimação do Estado de 

direito e da atuação administrativa. 

Esse paradigma orienta o legislador a verificar as condições de mobilização do 

direito, eis que sendo grande a diferenciação social e a ruptura entre a consciência dos 

grupos sociais ameaçados e o conhecimento, impõe-se medidas de capacitação dos 

indivíduos a formação de interesses, tematização na comunidade e introdução no 

processo decisório estatal. (Habermas, 1997, p.185). 

 E para evitar o arbítrio de um grupo predominante, o Estado não pode assumir 

apenas a posição de participante, mas deve captar os interesses dos grupos excluídos 

da própria regulação imperativa e assegurar sua consideração, a fim de manter a 

decisões políticas importantes para todos. Por isso, a defesa do Estado como 

conselheiro inteligente e supervisor do procedimento, que deve ter uma normatização, 

transparente, reconstituível e controlável aos programas do legislador ao lado de uma 

esfera pública desperta, informada e insistente no processo de gênese legítimo 

(Habermas, 1997, p.185). 

 O problema existe quando não se tem uma capacitação da platéia que realiza a 

discussão e quando o ambiente de discurso é marcado pela disputa entre grupos nesse 

território comunicativo, aqui projetado nos conselhos. 

Cumprirá uma engenharia institucional para que os participantes se sintam 

realmente partícipes, sejam constantemente informados e capacitados especialmente 

quanto aos elementos sociais colhidos para elaboração de políticas, evitando nova 

tecnocracia. Além disso, uma avaliação da representatividade dos grupos que os 

compõem junto à comunidade afetada, além da formação de um procedimento em que 

o voto majoritário seja apenas um processo de construção da vontade geral, não 

representando a maioria, mas a decisão oriunda do processo de deliberação com o 

registro das falas e argumentos dos envolvidos no processo decisório e de suas 

demandas, e assim ensejar o diálogo habermasiano com o Executivo e os demais 

Poderes acolhedores das decisões. 

Enfim, essa concepção pode incluir alternativas de soluções baseadas em uma 

lógica distinta da aritmética na formação majoritária de soluções, que deve ser apenas 

uma alternativa de processo de decisão, e invenção de solução equilibrada e 

compartilhada. (Rouland, 2003, p.291). 

Ainda dentre as teorias de direito que abrem o sistema de integração da 

sociedade pela comunicação, Luhmann percebe no direito a via de redução da 
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complexidade decorrente da diferenciação funcional da sociedade, buscando 

congruência, e superando o paradigma anterior de uma ordem verdadeira, invariável 

com fundamentos morais e naturais, eis que precisa se referir a um sistema social que 

reduza essas amplas possibilidades. Propõe o autor um sistema reflexivo de 

normatização pensando-se as normas de estabelecimento das normas, para ampliar a 

capacidade seletiva durante o processo de escolha da decisão sobre o direito que irá 

viger, e assim abarcar o maior número possível de matérias e demandas (Luhmann, 

1985, p13). 

Pode-se pensar a normatização dos conselhos enquanto procedimento que se 

deseja dentro de um sistema de decisão para concretude do direito social à saúde, e 

seja coletivamente formulada e vinculativa, reconhecendo o direito como programação 

decisória. Porém, uma vez garantido o processo decisório, como assegurar a 

coercibilidade das decisões realizadas? A institucionalização mínima pode ser um 

elemento pensado para tanto, com a atuação em cooperação com outras Instituições 

públicas e reconhecimento pelo Executivo e Judiciário de sua legitimidade, a fim de 

garantir a imposição eventual. 

Nas palavras de Luhmann:  

 

O conceito de programa significa que os problemas podem ser definidos 
especificando-se as condições restritivas de suas soluções (“constraints”) e que eles são 

solucionáveis através de decisões baseadas nessa definição; além disso, o caráter 

programático significa que mesmo essa definição do problema é realizada em processos 
decisórios e é testada também por decisões. (Luhmann, 1985, p. 27). 

 

 

Esse direito enquanto programa de decisões, que se desenvolve pela inclusão 

de novos códigos, fora dos marcos lícito/ilícito, tem, todavia, sua reprodução 

sistematicamente autoconsciente prejudicada em sociedades de grandes carências 

materiais, especialmente porque os códigos refletem ainda esquemas econômicos do 

ter/não ter, que influenciam as disputas privilegiando apenas os grupos organizados, 

corrompendo a autonomia sistêmica do direito. (Neves, 2006, p. 240) Ressalte-se o 

vácuo existente entre normas e concretude das normas, pela violação e prevalência de 

preferências diversas daquelas construídas no âmbito da deliberação democrática, além 

dos mecanismos sociais que corroem a autonomia operacional política. Realça Neves:  
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Sendo assim, os textos constitucionais e legais são degradados semanticamente 

por injunções particularistas e bloqueios de outros critérios sistêmicos, não se 

desenvolvendo no decorrer do processo concretizador suficiente força normativa nos 
termos textuais. (Neves, 2006, p. 241). 

 

E acrescenta que na sociedade desestruturada como a brasileira, com oposição 

entre a realização do direito e efetivação universal de suas regras, acabam os 

procedimentos democráticos se tornando rituais sem resultados práticos eficientes. A 

constante disputa de grupos políticos se sobrepõe aos códigos jurídicos, mesmo no 

binômio lícito e ilícito, afastando a legalidade inerente ao Estado de Direito em prol 

das relações concretas de poder. A conclusão de Neves é de que ao contrário da 

ausência de efetividade da lei, por força de um Estado forte com uma sociedade frágil 

e da lei rígida ser distante da realidade social, o que se revela é a existência de uma 

sociedade fragmentada e um sistema político marcado por disputas desiguais, sem uma 

esfera pública pluralista autônoma, prejudicando a efetivação do direito pelo Estado. 

(Neves, 2006, p. 244) Em seus termos: 

 

O problema não reside primacialmente na falta de suficiente adequação e 

abertura (cognitiva) do sistema jurídico ao seu ambiente social (heterorreferência). 

Contrariamente a essa tradição jurídico-sociológica, destaca-se o insuficiente 
fechamento (normativo) por força das injunções de fatores sociais diversos. (Neves, 

2006, p.245). 

 

A indisponibilidade do direito frente aos agentes de poder no Estado 

democrático de Direito somente seria assegurada pela pluralidade de procedimentos 

abertos a uma esfera pública heterogênea e universalista. (Neves, 2006, 246).   

 A concepção pluralista do direito no interior dos conselhos de comunidade 

brasileiros seria a que melhor se coaduna com a adoção de interpretações normativas 

aptas a impactar nas decisões políticas e jurídicas dos agentes públicos. 

O pluralismo jurídico admite a existência de ordens jurídicas autônomas 

mesmo não reconhecidas pelo Estado, e que podem produzir normas internas que 

tenham efeito na ordem estatal, podendo seu acolhimento ser no âmbito dos 

instrumentos da democracia participativa. 

Aliás, Rouland ensina que na nova ordem o homem abstrato foi substituído por 

categorias de seres humanos: criança, idosos, trabalhador, refugiado, contribuinte e 

outras, desaparecendo a face-a-face na relação entre indivíduo e Estado, surgindo grupos 

que negociam seus direitos com o Poder, e o pluralismo emerge nos debates sobre 
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integração, sobre direito imperativo e direito-modelo, e a noção de direitos correlata a 

deveres é reforçada. (Rouland, 2003, p.287) 

 Essa perspectiva passa a ter relevância na experiência brasileira de cidadania  

fragmentada, conforme elaboraram Joaquim Leonel de Rezende Alvim e Roberto 

Fragale Filho (2007, p.129) ao discorrerem sobre o processo de criação de normas 

complexificado e de intelegibilidade difusa, quando a regulamentação se torna plural e 

concorrencial.  

Com efeito, a legitimidade da lei deixa de estar em seu caráter universal e 

generalizado, para ser concebida legitimamente por uma razão dialógica e de 

compromisso,  com aplicação no particular para promoção de inclusão social. 

De fato a teoria de Walzer sobre o pluralismo serve a essa perspectiva, uma vez 

que ao vincular o pluralismo à múltiplas identidades sociais, e não à concepções 

individuais diversas de bem comum, propõe um compromisso construído a partir do 

particularismo histórico e social. (Cittadino, 2000, p.85). 

Para Walzer como a sociedade moderna liberal se caracteriza pela 

fragmentação, que no Brasil se observa pelo acirramento das desigualdades sociais e 

carências materiais, os indivíduos estão divididos no âmbito interno (interesses, papéis, 

identidades, tradições, valores, ideais e princípios), e públicos (valores diferentes e 

incompatíveis defendidos por comunidades ou grupos distintos) e por isso o pluralismo 

se manifesta na esfera privada e pública. Logo, há impossibilidade de consenso 

definitivo, e sim de tolerância, aprendizado e mudança constante das soluções dentro 

das associações políticas e jurídicas. 

Os conselhos são os locais em que essa associação decorre de constante 

exercício de reconhecimento da diferença em uma sociedade de desigualdades, e com 

grupos disputando significados.  

 Os conselhos de saúde se inserem nos moldes da reforma de Estado, em 

instâncias descentralizadas de participação estando vinculados ao Estado, mas com a 

consciência de sua autonomia, podendo em uma sociedade periférica desestruturada 

representar o local em que os movimentos sociais de postura participativa realizam 

verdadeira política pluralista, assentada em práticas não-institucionais e auto-

sustentáveis, que forçam o acolhimento de suas expectativas legítimas pelas decisões 

do Estado. (Wolkmer, 2001, p.139). 

 A institucionalização mínima deve ser diferenciada da racionalidade 

instrumental, legalidade formal e hierarquizada inerentes ao Estado Moderno, a fim de 
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neutralizar a dominação formal e burocrática, e manter a autenticidade e autonomia. 

(Wolkmer, 2000, p.143) 

 Nos termos propostos por Habermas os representantes do Estado se inserem 

nos conselhos com função mista, eis que participantes e zeladores das cláusulas 

restritivas que permitam o registro das intervenções dos grupos minoritários, 

normalmente aqueles que são amplamente excluídos do sistema, embora no plano 

fático possam encerrar quantitativamente as maiores demandas. 

 Reconhecer o pluralismo de formulações jurídicas provenientes diretamente da 

comunidade pode implicar no reconhecimento de direitos vinculativos ali elaborados, e 

novas formas de preenchimento das normas programáticas atinentes aos direitos 

sociais. 

 O controle social não pode ainda prescindir de um espaço de disputa, em que a 

ao intensificar os choques de interesses, colocam em questão um maior número de 

demandas, e mais dividem o poder e autoridade.  

A disputa entre o particular é solucionada por Habermas na ética discursiva, em 

que tantos as identidades sociais quanto as concepções individuais de bem, devem se 

justificar racionalmente para serem acolhidas em um acordo motivado. Por Walzer 

importa a tolerância do maior número de significados sociais possíveis dos bens 

propugnados por grupos que defendem formas de vida pluralistas. 

 O discurso de Habermas não deixa de ser universalista e formal, já que propõe 

um procedimento de solução imparcial do conflito, ao mesmo tempo em que se afina 

com o contextualismo dialógico de Walzer, pois a tolerância é necessária para formar a 

vontade discursiva e o acolhimento permanente de novas formas de vida específicas. 

(Cittadino, 2000, p.94). 

 Cittadino ressalta que:  

A forma através da qual Rawls e Habermas constroem a idéia de imparcialidade 

que assegura uma moralidade mínima pressupõe, segundo Walzer, uma série de 

condições que, por sua própria natureza, já integra uma moralidade “densa”. Nem a 
concepção política de justiça, nem a ética discursiva podem ser formuladas sem que 

determinados valores – indivíduos livres e iguais, ampla liberdade de pensamento e 

ação, prática da tolerância, garantia de respeito mútuo – estejam assegurados. De acordo 
com Walzer, estas exigências já integram uma forma específica de vida, pois os 

indivíduos que partilham destes valores “não saltam  da mente de filósofos (...), nem da 

cabeça de Zeus. São criaturas históricas.” (Cittadino, 2000, p.120) 

 

Na mesma linha de instersubjetividade como proposta de definição do direito,  

Walzer, seguindo Charles Taylor diz que é inerente a vida humana o caráter dialógico, 
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e o desenvolvimento oral da linguagem e a interação pela ação lingüística, ensejando a 

formação da identidade individual pelo diálogo e o reconhecimento do outro, e no 

aspecto social uma política ininterrupta de reconhecimento igualitário. (Cittadino, 

2000, p121).  

Ademais, a justiça e a moralidade são valores culturais compartilhados pela 

comunidade política específica, e por isso, em sua teoria é preciso assegurar que os 

bens sociais diferentes serão distribuídos por razões igualmente diferentes, através de 

procedimentos e agentes distintos.  

A universalidade do sistema de saúde no Brasil, enquanto direito social a ser 

distribuído igualitariamente, e enquanto obrigação do Estado-Providência, segundo a 

lógica de Walzer deve ser realizada mesmo que de forma desigual (política de 

medicamentos, política de saúde básica, programas específicos e política de alta 

complexidade) desde que definidas as prioridades de acordo com o princípio da 

participação social e compartilhadas genuinamente, em instâncias que acolham os 

diferentes grupos sociais, realmente representativos e finalmente não seja dominada 

por setores específicos (governamental, tecnocracia ou prestadores de serviços no 

mercado), para que haja justiça social.  

  Nas palavras de Walzer: 

 

 Em uma sociedade onde os significados sociais são integrados e hierárquicos, a 

justiça virá em auxílio da desigualdade.  

 

 Assim, a justiça deve ser pensada, não pelo conceito de igualdade simples, 

superável em seu ponto inicial, mas na igualdade complexa, assim por Walzer 

designada, pela qual é possível superar a dominação por um processo distributivo que 

respeita os significados diferentes dos bens sociais. 

 Os significados dos bens devem ser definidos no procedimento conflitivo de 

deliberação democrática, sendo o conselho um território profícuo na esfera de 

distribuição de saúde, ainda que de forma parcial e incompleta. Nesses locais os 

cidadãos devem participar ampla e autonomamente, para que o predomínio sobre bens 

não se traduza em dominação das pessoas (Cittadino, 2000, p.127/128) 

 Estamos em uma era de direito com a missão de assegurar os direitos humanos 

e a igualdade cívica, e por influência do marxismo resgatar a justiça social e reduzir as 

desigualdades sociais. (Rouland, 2003, p.305).  
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Assim, não existem minorias em si, já que elas são definidas estruturalmente 

nas relações de poder existentes no Estado que declara o direito, e submete os grupos 

no âmbito da sociedade, de acordo com os interesses cuja defesa assume. 

A discriminação se opera por estatutos jurídicos desiguais, ou por princípios de 

igualdade cívica, que perpetua no plano fático as desigualdades sociais, com a 

privação de direitos das coletividades em situação econômica e social precária. 

(Rouland, 2003, p.300)  

 

4. Conclusão 

  Os conselhos de saúde do Brasil reúnem atualmente um maior número de 

conselheiros do que Vereadores do sistema representativo. 

 Pesquisa do Participasus, promovida pela Fiocruz e Ministério da Saúde 

estabeleceu um universo, entre os que responderam ao instrumento de pesquisa, de 

5.463 Conselhos Municipais de Saúde (98,27% dos CMS do Brasil), a maioria criada 

entre 1991 e 1997 (1991: 24,73%; 1997: 18,36% e 1993:13,88%), com cerca de 

72.000 conselheiros, com uma média de 14 conselheiros por Conselho. 

 Com infra-estrutura fixada por diretrizes nacionais, que estabeleceram sua 

composição e atribuições, é desconhecida a representatividade dos grupos que os 

compõem em face da sociedade, inclusive para os reconhecer como esfera pública de 

discussão e validação do direito, local de definição de critérios distributivos das 

políticas e valores de bens sociais, e finalmente de choques e debates que traduzam 

demandas coletivas vinculantes, e abram o sistema jurídico a novas pactuações. 

Na estratégia institucional de atuação dos agentes políticos, como o Ministério 

Público é imprescindível a parceria com os Conselhos Municipais de Saúde para 

conhecer a realidade local e promover a melhoria de qualidade de vida das 

comunidades. E sobre esse enfoque particular deve-se buscar, especialmente no âmbito 

local de realidades orçamentárias limitadas e dependentes de repasses, a sua 

viabilidade e que papel deve ter o Conselho. 

As regras mínimas de institucionalização devem se abrir para a inclusão e a 

simplicidade da realidade local, propondo-se um efetivo Conselho de Comunidade 

firmando o pacto de saúde municipal e mudando o modelo de gestão que é imposto de 

cima para baixo por atores que dominam os temas e argumentos discursivos. 

Discorreu Rouland que as mentalidades não evoluem tão depressa quanto se 

fabrica um transitor, e não mudam por decreto. Uma reorganização das estruturas de 
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produção de uma sociedade somente pode ser levada a diante com a mudança cultural 

precedente e não programada por planos qüinqüenais. (Rouland, 2003, p.241).  

 

Referências Bibliográficas 

 

WALZER, Michael. Esferas da justiça: uma defesa do pluralismo e da igualdade. 

Tradução: Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2003. Capítulo 1 – 

Igualdade complexa, pp. 1-38. 

 

LEITÃO, Sônia Nogueira. É Possível o Controle Social Controlar o Estado? 

Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Universidade Federal Fluminense, 

Niterói: [s.n.], 2004. 

 

ALMEIDA, Carla. O marco discursivo da “Participação Solidária” e a nova 

geração de formulação e implementação de ações sociais no Brasil. In A Disputa 

pela construção democrática na América Latina/ Evelina Dagnino, Alberto J. 

Oliveira e Aldo Panfichi (orgs) – São Paulo: Paz e Terra, 2006. 

 

PEREIRA, Rosana Araújo de Sá Ribeiro. Ministério Público intervindo para a 

execução de políticas sociais visando a promoção, proteção e recuperação da saúde 

pública. XVI Congresso Nacional do Ministério Público, Ministério Público e 

Justiça Social, Publicação da CONAMP, Associação Nacional dos Membros do 

Ministério Público e Associação Mineira do Ministério Público. Belo Horizonte: 

CONAMP, 2005. 

 

CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva: elementos da 

filosofia constitucional contemporânea. 2 ª ed. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2000. 

Capítulo II – A justiça distributiva entre o universalismo e o comunitarismo, pp. 

75-139. 

 

LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito. Volumes I e II. Rio de Janeiro: Ed. 

Tempo Brasileiro, 1983 e 1985. 

 

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia. Volumes I e II. Rio de Janeiro: Ed. 

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UFF – Universidade Federal Fluminense
* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3324



Tempo Brasileiro, 1997. 

 

ALVIM, Joaquim Leonel de Rezende. O modelo de direito procedimental-

discursivo em Jürgen Habermas. In: Confluências – Revista Interdisciplinar de 

Sociologia e Direito. n.º 5. Niterói: PPGSD, julho de 2006, pp. 42-55. 

 

NEVES, Marcelo: Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins 

Fontes, 2006. Capítulo V – Estado Democrático de Direito: as condições, pp. 215-

258. 

 

ALVIM, Joaquim Leonel de Rezende. O paradigma procedural do direito: 

traduções da teoria para o direito do trabalho e jurisprudência trabalhista. São 

Paulo: LTr, 2006. Introdução e Conclusão. 

 

ALVIM, Joaquim Leonel de Rezende; FRAGALE FILHO, Roberto. Contribuição 

para uma reconstrução analítica do percurso da concepção liberal de formação da 

lei “generalista” em direção à concepção comunitária da lei “particularista”. In: 

MELLO, Marcelo Pereira de (organizador). Sociologia e direito: explorando as 

interseções. Niterói: PPGSD, 2007, pp. 105-131. 

 

ROULAND, Norbert. Nos confins do direito: antropologia jurídica da 

modernidade. Tradução: Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. São Paulo: 

Martins Fontes, 2003. V – Direito e valores, pp. 223-317. 

 

WALZER, Michael. Esferas da justiça: uma defesa do pluralismo e da igualdade. 

Tradução: Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2003. Capítulo 1 – 

Igualdade complexa, pp. 1-38. 

 

WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova 

cultura do direito. São Paulo: Editora Alfa –Omega, 2001.Capítulo III – As fontes 

de produção na nova cultura jurídica, pp. 119-168. 

 

Site consultado: ParticipaNetSUS  - www.ensp.fiocruz.br/participanetsus 

 

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UFF – Universidade Federal Fluminense
* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3325

http://www.ensp.fiocruz.br/participanetsus


 

 

RESUMO 

 

O presente artigo se propõe a refletir o papel dos Conselhos de Saúde legitimados pela 

constituição de 1988, no que tange ao controle social, sob a hipótese de que estes 

órgãos podem funcionar como esferas autônomas de produção jurídica.  A adoção dos 

paradigmas jurídicos intersubjetivos como propõem Cittadino (2000) e Alvim (2006) 

implica novos referenciais que introduzem concepções pluralistas de mundo na 

validação do direito, dinamizando neste sentido o papel da sociedade civil organizada, 

e representada nos Conselhos. O estudo reflete como a via da intersubjetividade pode 

auxiliar no estudo de um novo espaço público de discussão e validação das normas. 

  

Palavras-chave: Conselho de Saúde; controle social; intersubjetividade. 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to reflect on the role of Health Councils, legitimated in the 1988's 

Constitution, in having social control under the assumption that these bodies can 

function as autonomous spheres of legal production. The adoption of intersubjective 

legal paradigms as proposed by Cittadino (2000) and Alvim (2006) implies new 

standards which introduce pluralistic world concepts in the validation of law, therefore 

streamlining the role of the organized civil society, which is represented in the 

councils. This article reflects on how intersubjectivity can help the study of a new 

public space for discussion and validation of standards. 

   

  

Keywords: Health Councils; social control; intersubjectivity. 
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O STF, A CONDICIONANTE Nº 17 DO CASO "RAPOSA SERRA DO SOL" E A SUA POSSÍVEL
REPERCUSSÃO NA DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS NO CEARÁ

STF, THE CONSTRAINT NUMBER SEVENTEEN OF THE CASE "RAPOSA SERRA DO SOL" AND
ITS POSSIBLE IMPACT IN THE INDIGENOUS LANDS LOCATED IN CEARÁ.

Ana Sinara Fernandes Camilo

RESUMO
A recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no caso da demarcação da Terra Indígena
Raposa/ Serra do Sol trouxe, para o seio da sociedade, importantes reflexões acerca da morosidade da
demarcação, dos interesses econômicos que a permeiam, dos princípios constitucionais que regem o País e
da legitimidade do Pretório Excelso em impor condicionantes para a demarcação contínua daquela
comunidade. Dentre as restrições estabelecidas, destaca-se a de número dezessete que veda a ampliação da
terra já demarcada. A partir dela, desdobra-se toda uma polêmica em que é preciso desmistificar conceitos
reproduzidos por um senso comum, propagado por uma classe econômica que tem vasto interesse em obstar
o processo de demarcação; e sopesar qual o direito preponderante: o da vida e do acesso à terra ou do lucro.
Diante desse caso, questiona-se também a possível repercussão nas demais demarcações das terras indígenas,
especialmente as localizadas no Ceará, em que há uma dificuldade maior de reconhecimento da própria
identidade indígena pela sociedade em geral. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo fornecer
mais um instrumento científico, tão escasso na questão, para contribuir com a luta do Movimento Indígena.
PALAVRAS-CHAVES: DEMARCAÇÃO; TERRA INDÍGENA; RAPOSA/ SERRA DO SOL;
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ABSTRACT
The recent decision made by the Federal Supreme Court in the case of land demarcation of Raposa / Serra do
Sol brought to society reflexions about how demarcating can be slow, economic interests around it,
constitutional principles ruling the country and the legitimity of that Court to impose conditions on the
continuous demarcation of that community.
Among the restrictions established, the one of Number Seventeen can be highlighted as it prohibits the
expansion of the land already demarcated. From it, the controversy unfolds and it is necessary to demystify
concepts reproduced by the common sense, spread by a social class that has interests in preventing the
demarcation process, and which is the preponderant right: life, access to land or profit. Facing this case, the
question is the possible effect on other demarcations of indigenous lands, especially those located in Ceará,
where there is greater difficulty in indentifying indigenous identity by general society. In this sense, this
article aims to provide another scientific source as they are the so scarce in the matter and to contribute to
the struggle of the Indigenous Movement.

KEYWORDS: DEMARCATION, INDIGENOUS LANDS, RAPOSA/SERRA DO SOL, SUPREME
FEDERAL COURT

INTRODUÇÃO

Na ordem societal contemporânea, num cenário em que se apresentam comunidades indígenas que
lutam pelo reconhecimento do seu direito à terra, sendo a demarcação apenas a garantia dessa; posseiros que
usam vários artifícios para dificultar o processo demarcatório; e órgãos do Poder, que ora se mantêm
omissos ou se associam aos não-índios, influenciados por questões de interesse econômico, ora ultrapassam
seus limites, num ativismo judicial; faz-se necessária uma análise a respeito do próprio Direito
Constitucional, do Direito Processual, das Convenções Internacionais de que o Brasil faz parte, dos limites
de competência dos órgãos judiciais e do direito fundamental à terra. 

A partir de um caso concreto, o presente artigo, fruto de estudos de temáticas desenvolvidas por
um grupo de extensão da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, tem como objetivo
analisar o processo de demarcação, os textos legais vigentes, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, as condicionantes impostas pelo mesmo, em especial a de número dezessete, que veda a ampliação
da terra indígena já demarcada, e a repercussão nas demais demarcações.

Inicialmente, apresenta-se o procedimento de demarcação das terras indígenas. Em seguida, analisa-
se sobre o caso Raposa/ Serra do Sol e o posicionamento do STF. Depois, discorre-se sobre a competência
do Supremo e os Princípios constitucionais do Devido Processo Legal e da Separação dos Poderes. Logo
após, discute-se sobre a não ampliação das terras já demarcadas. Por fim, atenta-se para a repercussão nas
demais demarcações de terras indígenas, notadamente as no Ceará.

1. O PROCESSO DE DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS

 A demarcação das terras indígenas é um dos direitos fundamentais para que os índios possam
exercer os outros direitos, sobretudo o de serem culturalmente diferentes. Nesse sentido, o processo
administrativo de demarcação das terras indígenas encontra fundamento no art. 231 da Constituição Federal
que reconhece, dentre outros direitos indígenas, o originário sobre as suas terras e estabelece a competência
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da União para demarcá-las e protegê-las:

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e
os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las,
proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

 

O art. 2º, inciso IX, da Lei 6001/73, também conhecida como Estatuto do Índio, regulamenta a
posse e o usufruto exclusivo, como também determina a proteção das comunidades indígenas e a
preservação dos seus direitos:

 
Art. 2° Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos das respectivas
administrações indiretas, nos limites de sua competência, para a proteção das comunidades indígenas e a
preservação dos seus direitos:
[...]
 IX - garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da Constituição, a posse permanente das
terras que habitam, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as
utilidades naquelas terras existentes;

 
Conforme o Decreto 1775/96, o procedimento demarcatório das terras indígenas dá-se por

iniciativa e orientação do órgão federal de assistência ao índio:
 

Art. 1º As terras indígenas, de que tratam o art. 17, I, da Lei n° 6001, de 19 de dezembro de 1973, e o
art. 231 da Constituição, serão administrativamente demarcadas por iniciativa e sob a orientação do
órgão federal de assistência ao índio, de acordo com o disposto neste Decreto.(SILVA, 2008, p.153)

 
Esse Decreto apresenta quatro fases do procedimento administrativo de demarcação, a saber:

identificação e delimitação, demarcação, homologação e regularização fundiária.
A identificação e a delimitação consistem, primeiramente, na realização de estudos etno-históricos,

demográficos e sociológicos sobre determinado grupo e do levantamento cartográfico e fundiário da região
onde habita. Tais estudos são feitos por equipe técnica especializada, designada pela Fundação Nacional do
Índio - FUNAI. Em seguida, a partir desses diagnósticos, o referido órgão terá subsídios para elaborar uma
proposta de criação de área indígena.

Depois, desde o início do procedimento demarcatório e após noventa dias da publicação do resumo
da proposta no Diário Oficial da União e também no da respectiva unidade federada, os Estados e
Municípios ou quaisquer interessados podem opor-se ao mesmo, apresentando provas, como: laudos
periciais, pareceres, mapas, fotografias ou declarações de testemunhas, que certifiquem vícios no relatório da
comissão técnica. As provas também tem por escopo possibilitar a devida indenização.

Por último, a FUNAI enviará, juntamente com a proposta, os pareceres relativos às razões e as
provas apresentadas ao Ministro da Justiça. Em até trinta dias do recebimento, o Ministro poderá decidir de
três formas: determinando a demarcação e declarando os limites da terra indígena, mediante portaria;
prescrevendo novas diligências a serem realizadas no prazo de noventa dias; ou desaprovando a proposta,
fundamentando no não atendimento ao §1º, art.231, CF/88 e disposições pertinentes, conforme o artigo 2º,
§10 do Decreto 1775/96. Nesse último caso, os autos do procedimento demarcatório voltam ao órgão
federal responsável, a FUNAI.

Uma vez aprovada a proposta e determinada a demarcação, que consiste na materialização dos
limites eleitos na etapa de identificação, mediante a abertura de picadas, colocação de marcos e placas e
medição precisa de áreas, pelo Ministro, a próxima etapa é a homologação. Por meio dela, o Presidente da
República, mediante decreto, ratifica formalmente o ato e esse é publicado no Diário Oficial da União. As
áreas homologadas são registradas em cartório imobiliário da comarca correspondente e na Secretaria de
Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão[1].

A regularização fundiária consiste na “desintrusão” nas áreas da presença dos não-índios e na
resolução das eventuais pendências judiciais envolvendo a terra. Aqui o processo de demarcação acaba, mas
permanece o dever do Estado de assegurar um plano de desenvolvimento que atenda às necessidades da
comunidade.

Além da disposição procedimental, faz-se necessária ressaltar a polêmica envolvendo a revogação
do Decreto 22/91 pelo atual. O antigo diploma foi questionado em sua constitucionalidade, por não garantir
o princípio do contraditório no processo de demarcação[2].

Deparava-se com um impasse: ou o Supremo Tribunal Federal declarava a sua
inconstitucionalidade, o que implicaria anulação de todas as demarcações já feitas, ou o Poder Legislativo
procederia com a criação de um novo decreto. Implicando menor prejuízo às comunidades indígenas, a
última solução foi a adotada (COLEÇÃO IDEIAS, 2000, p.25).

Assim, implantando-se o contraditório, foi possível a contestação por via administrativa, a ser
apreciada pelo Ministro da Justiça, inclusive das áreas já demarcadas[3], ou seja, possibilitando a alteração
de situações até então consolidadas.

Apesar de tanto a Constituição Federal quanto o Estatuto do Índio preverem prazos para que o
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processo de demarcação fosse realizado em todo território brasileiro, a partir de suas publicações, em ambos
os casos, os prazos não foram respeitados. Assim dispõe o Art. 67, dos ADCT: “A União concluirá a
demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição”.
 
2. O CASO RAPOSA/ SERRA DO SOL E O POSICIONAMENTO DO STF
 

A Terra Indígena Raposa/ Serra do Sol, localizada no Estado de Roraima, ocupada por milhares de
índios de várias etnias, é um caso exemplar para demonstrar as dificuldades enfrentadas para garantir a
demarcação das terras indígenas no País. Devido à pressão de vários setores, principalmente o de interesse
econômico, o processo demarcatório estendeu-se por anos e teve, na mídia brasileira, considerável
repercussão quando foi tratado na Suprema Corte.

A competência para o processo e o julgamento da ação popular contra ato de qualquer autoridade é
do juízo competente de primeiro grau de jurisdição.

 
[...] a competência para processar e julgar ação popular, contra ato de qualquer autoridade, é do juiz de
primeiro grau de jurisdição, algo que está fora de atribuições originárias do Supremo Tribunal Federal.
Assim, a Lei Maior de 1988, acolhendo a tradição implantada desde o Texto de 1934, não incluiu, nos
rígidos limites fixados em numerus clausus em seu art. 102, I, a competência para o Pretório Excelso
processar e julgar ações populares.( BULOS, 2009, p.670)
 

Entretanto, o mesmo autor ensina que:

[...] cabe à Corte Suprema processar e julgar ação popular em que os respectivos autores, com pretensão
de resguardar o patrimônio público, postulam a declaração da invalidade de ato do Ministério da justiça.
Também lhe incube apreciar todos os feitos processuais intimamente relacionados com a demarcação
das reservas indígenas. (BULOS, 2009, p. 1455)

 

Assim sendo, a ação foi proposta no STF por motivo do julgamento proferido na Reclamação nº
2.833, em que ficou decidido competir a esta Casa de Justiça apreciar todos os feitos processuais
intimamente relacionados com a demarcação da referida terra indígena. 

A ação popular de autoria dos senadores da República Augusto Affonso Botelho Neto e Francisco
Mozarildo de Melo Cavalcanti contra União, foi ajuizada em maio de 2005 e impugnava o modelo contínuo
de demarcação da Terra Indígena Raposa/ Serra do Sol e pedia, liminarmente, a suspensão dos efeitos da
portaria nº 534/2005 do Ministro de Estado da Justiça, bem como do decreto homologatório do Presidente
da República, alegando vícios no processo administrativo e argumentando que a reserva em área contínua
traria prejuízos para o Estado roraimense, sob aspectos comercial, econômico e social, bem como
comprometimento da segurança e da soberania nacionais.

Em março de 2009, o STF decidiu pela constitucionalidade da demarcação contínua da Terra
Indígena em questão e determinou as seguintes condições a serem observadas: (i) o usufruto das riquezas do
solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras indígenas (art. 231, §2º, da Constituição Federal) pode ser
relativizado sempre que houver, como dispõe o art. 231, §6º, da Constituição, relevante interesse público da
União, na forma de lei complementar; (ii) o usufruto dos índios não abrange o aproveitamento de recursos
hídricos e potenciais energéticos, que dependerá sempre de autorização do Congresso Nacional; (iii) o
usufruto dos índios não abrange a pesquisa e lavra das riquezas minerais, que dependerá sempre de
autorização do Congresso Nacional, assegurando-se-lhes a participação nos resultados da lavra, na forma da
lei; (iv) o usufruto dos índios não abrange a garimpagem nem a faiscação, devendo, se for o caso, ser obtida
a permissão de lavra garimpeira; (v) o usufruto dos índios não se sobrepõe ao interesse da política de defesa
nacional; a instalação de bases, unidades e postos militares e demais intervenções militares, a expansão
estratégica da malha viária, a exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico e o resguardo das
riquezas de cunho estratégico, a critério dos órgãos competentes (Ministério da Defesa e Conselho de Defesa
Nacional), serão implementados e independentemente de consultas às comunidades indígenas envolvidas ou à
FUNAI; (vi) a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal na área indígena, no âmbito de suas
atribuições, fica assegurada e se dará independentemente de consulta às comunidades indígenas envolvidas
ou à FUNAI; (vii) o usufruto dos índios não impede a instalação, pela União Federal, de equipamentos
públicos, redes de comunicação, estradas e vias de transporte, além das construções necessárias à prestação
de serviços públicos pela União, especialmente os de saúde e educação; (viii) o usufruto dos índios na área
afetada por unidades de conservação fica sob a responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade; (ix) o  Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade responderá pela
administração da área da unidade de conservação também afetada pela terra indígena com a participação das
comunidades indígenas, que deverão ser ouvidas, levando-se em conta os usos, tradições e costumes dos
indígenas, podendo, para tanto, contar com a consultoria da FUNAI; (x) o trânsito de visitantes e
pesquisadores não-índios deve ser admitido na área afetada à unidade de conservação nos horários e
condições estipulados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; (xi) devem ser
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admitidos o ingresso, o trânsito e a permanência de não-índios no restante da área da terra indígena,
observadas as condições estabelecidas pela FUNAI; (xii) o ingresso, o trânsito e a permanência de não-índios
não pode ser objeto de cobrança de quaisquer tarifas  ou quantias de qualquer natureza por parte das
comunidades indígenas; (xiii) a cobrança de tarifas  ou quantias de qualquer natureza também não poderá
incidir ou ser exigida em troca da utilização das estradas, equipamentos públicos, linhas de transmissão de
energia ou de quaisquer outros equipamentos e instalações colocadas a serviço público, tenham sido
excluídos expressamente da homologação, ou não; (xiv) as terras indígenas não poderão ser objeto de
arrendamento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício do usufruto e da posse
direta pela comunidade indígena ou pelos índios (art. 231,§2º, Constituição Federal, c/c art. 18, caput, Lei
nº6.001/1973); (xv) é vedada, nas terras indígenas, a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou
comunidades indígenas, a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade agropecuária
ou extrativista ( art. 231, §2º, Constituição Federal, c/c art. 18, §1º, Lei nº 6.001/19730; (xvi) as terras sob
ocupação e posse dos grupos e das comunidades indígenas, o usufruto exclusivo da riqueza naturais e das
utilidades existentes nas terras ocupadas, observado o disposto nos arts. 49, XVI, e 231, §3º, da CF/88, bem
como a renda indígena (art. 43 da Lei nº 6.001/1973), gozam de plena imunidade tributária, não cabendo a
cobrança de quaisquer impostos, taxas ou contribuições sobre uns ou outros; (xvii) é vedada a ampliação da
terra indígena já demarcada; (xviii) os direitos dos índios relacionados às suas terras são imprescritíveis e
estas são inalienáveis e indisponíveis (art. 231, §4º, CF/88); e (xix) é assegurada a participação dos entes
federados no procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas, encravadas em seus
territórios, observadas a fase que se encontrar o procedimento[4]. 

O teor da decisão proporciona várias reflexões a respeito do próprio direito constitucional, do
direito processual, das convenções internacionais que o Brasil faz parte, dos limites de competência dos
órgãos judiciais e do direito fundamental à terra. 

Quanto à Constituição, se ela é a Lei Maior e o fundamento último de toda e qualquer disposição
normativa, tanto os atos legislativos, administrativos e jurisdicionais como os atos praticados por particulares
submetem-se à sua supremacia, que esparge sua força normativa em todos os seguimentos do ordenamento
jurídico.

A partir desse entendimento, faz-se necessária a análise do artigo 231 da Constituição Federal:
 

 Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e
os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las,
proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as
utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos,
costumes e tradições.
§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-
lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
§ 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra
das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da
lavra, na forma da lei.
§ 4º - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas,
imprescritíveis.
§ 5º - É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso
Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da
soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno
imediato logo que cesse o risco.
§ 6º - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o
domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo,
dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que
dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a
União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.
§ 7º - Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º.

 
De acordo com esse artigo, a comunidade indígena sempre será ouvida no que diz respeito ao

aproveitamento dos recursos hídricos, à pesquisa e à lavra de riquezas minerais em suas terras. O texto
constitucional também dispõe que essas comunidades terão usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios
e dos lagos das terras que tradicionalmente ocupam, bem como a garantia de sua reprodução física e cultural,
segundo seus usos, costumes e tradições.

Com as condicionantes impostas na decisão da Suprema Corte, restringiram-se esses direitos, pois
as comunidades nem sempre serão consultadas, o usufruto foi muito mais limitado e há uma restrição sutil,
quase despercebida pelos olhos de muitos, mas arrebatadora para a garantia do direito à terra e à vida,
quando se proíbe a ampliação das terras já demarcadas.

Avançando mais sobre a questão, um dos princípios norteadores do processo é o do devido
processo legal que, entre outros aspectos, está ligado intrinsecamente com os do contraditório e o da ampla
defesa.

 
O princípio do contraditório também indica a atuação de uma garantia fundamental de justiça;
absolutamente inseparável da distribuição da justiça organizada, o princípio da audiência bilateral
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encontra expressão no brocardo romano audia tur et altera pars. Ele é tão intimamente ligado ao
exercício do poder, sempre influente sobre a esfera jurídica das pessoas, que a doutrina moderna o
considera inerente mesmo à própria noção de processo.( CINTRA, GRINOVER, DINAMARCO, 1988,
p.169)
 

A Constituição de 1988 previu contraditório e ampla defesa num único dispositivo, aplicável
expressamente aos litigantes, em qualquer processo, judicial ou administrativo, e aos acusados em geral (art.
5º, inc. LV).

O texto constitucional autoriza o entendimento de que o contraditório e a ampla defesa são também
garantidos no processo administrativo não punitivo, em que não há acusados, mas litigantes.

Contudo, apesar dessas observações também terem sido feitas pelo Ministro Joaquim Barbosa, no
Tribunal Pleno, ao pedir a concessão de prazo para a apreciação das condicionantes propostas pelo Ministro
Carlos Alberto Menezes Direito, alegando que essas inovavam em relação ao que foi proposto na ação
popular e que as partes interessadas deveriam ser ouvidas, o seu voto foi vencido pelo entendimento que as
propostas do Ministro Menezes Direito operacionalizavam a decisão e resolviam problemas em concreto.

Quanto às Convenções Internacionais, ressalta-se, nesse momento, a Convenção 169 da
Organização Internacional do Trabalho: Convenção sobre os Povos Indígenas e Tribais, que foi aprovada
pelo Congresso Nacional e promulgada pelo Presidente da República por meio do Decreto nº 5.051/2004.

 Conforme o Art. 6º dessa Convenção, o governo deve consultar os povos interessados cada vez
que examinar medidas suscetíveis de afetá-los diretamente, e estabelecer os meios através dos quais possam
participar livremente da adoção de decisões em instituições eletivas e outros organismos. Do mesmo modo,
reitera-se que os povos indígenas e tribais tem o direito de decidir suas próprias prioridades no que se refere
ao processo de desenvolvimento, na medida em que este afete suas vidas, crenças, instituições, bem-estar
espiritual e as terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na medida do possível, seu
próprio desenvolvimento econômico, social e cultural.

Esses povos devem participar da formulação, implementação e avaliação dos planos e programas de
desenvolvimento nacional e regional suscetíveis de afetá-los diretamente.

Nessa perspectiva, as condicionantes ofendem o disposto no art. 6º da OIT ao excluírem os povos
indígenas de serem ouvidos antes das decisões que lhes afetem.

Enfatiza-se, ainda, que tal decisão, mesmo não tendo caráter vinculativo aos demais casos
concernentes a questão demarcatória, vislumbra um caminho a ser seguido pelos juízes de primeiro grau.

Recentemente, o STF, seguindo a jurisprudência firmada nessa decisão, deferiu três liminares em
Mandados de Segurança requeridos por proprietários de fazendas. Uma delas é referente à terra indígena
Anaro, no município de Amaraji, Roraima. As outras duas são para a Arroio-Korá, localizada no município
de Paranhos, Mato Grosso do Sul. (CONSULTOR JURÍDICO, 2010)

Nesse sentido, Bulos (2009, p.1144) expõe que é inegável que o guardião da Carta Maior, ao
desempenhar a jurisdição constitucional, também exerça uma tarefa político- jurídica conformadora da vida
estatal, pois suas decisões acabam por ter força política, precisamente porque influenciam a atuação de
outros tribunais, e condicionam o procedimento dos órgãos de natureza política, a exemplo do Poder
Legislativo.
 
2.1 A Competência do STF e os Princípios da Separação dos Poderes e do Devido Processo Legal

O Supremo Tribunal Federal, criado em 1828, é o órgão judicial brasileiro mais antigo. Atualmente,
compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre pessoas de notável saber jurídico e reputação ilibada,
maiores de 35 anos e menores de 65anos, nomeados pelo Presidente da República, após a aprovação pela
maioria absoluta do Senado Federal.

Segundo Mendes, Coelho e Branco (2009, p.980), o Presidente do STF é eleito diretamente pelos
seus pares para um mandato de dois anos. A reeleição é expressamente vedada e, tradicionalmente, são
eleitos os dois Ministros mais antigos que ainda não exerceram o mandato de presidente e vice-presidente da
Casa.

As competências do Supremo constituem um feixe de atribuições jurisdicionais de extração
essencialmente constitucional. O Texto de 1988, nos seus artigos 102 e 103, consagra as competências do
Pretório Excelso.

Para Bulos (2009, p.1445), o STF é o guarda da Constituição, incumbindo-lhe as seguintes missões:
fiscalizar a constitucionalidade das leis e dos atos normativos; emitir a última palavra nas questões
submetidas a seu veredicto; primar pela regularidade do Estado Democrático de Direito, garantindo a
separação de Poderes; e defender a supremacia das liberdades públicas, dos direitos fundamentais, em face
dos Poderes do Estado.

O Princípio da Separação dos Poderes, cuja origem remonta às épocas de Aristóteles e de
Montesquieu, substancia de tal forma a concepção de Estado de Direito que se afirma que não tem
constituição aquela sociedade em que esse não esteja presente.

 
 O essencial da Declaração de Diteitos- Inglaterra, 1689 consistiu na instituição da separação de
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poderes, com a declaração de que o Parlamento é um órgão precipuamente encarregado de defender os
súditos perante o Rei e cujo funcionamento não pode, pois, ficar sujeito ao arbítrio deste.
(COMPARATO, 2008, P.96).
 

Na Constituição brasileira, esse princípio é contemplado no art. 2º, in verbis: “São Poderes da
União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Salienta-se, também,
que a Separação dos Poderes possui status de cláusula pétrea e, portanto, é imune a emendas, reformas ou
revisões que tentem aboli-lo da Lei Fundamental.
 
2.2 A Condicionante nº 17: “É vedada a ampliação da Terra Indígena já demarcada”

 Desde o início do processo de formação do Brasil, este País constitui-se por uma heterogeneidade
marcada pela presença de uma variedade de grupos étnicos indígenas. A partir da interpretação do artigo 231
da Constituição Federal e da Convenção 169 da OIT, constata-se a autonomia indígena e a sua
autodeterminação, respectivamente. Desses, decorrem vários outros direitos que visam garantir a
preservação dos seus costumes, crenças, tradições, língua e o acesso à terra, que  é intrinsecamente ligada ao
bem estar do índio e é necessária para a sua reprodução física e cultural.

Albuquerque (2008, p.286) leciona que para efetivar o reconhecimento constitucional brasileiro da
autonomia indígena, faz-se necessário reconhecer quatro pressupostos, a saber: o primeiro concentra-se no
direito originário dos grupos étnicos indígenas aos seus modos de exercerem seus direitos em razão de seus
valores, costumes e tradições; o segundo consiste na luta travada por esses povos e sua resistência ao
processo de expropriação e etnocídio a que foram submetidos durante a construção da “nação” brasileira; o
terceiro constitui-se em seu estabelecimento via ordenamento político-jurídico do estado-nação brasileiro; e
o quarto relaciona-se com a garantia de preservar-se a especificidade organizacional sócio-política e os
direitos dos grupos étnicos, explicitados por meio de uma preservação e desenvolvimento da cultura
indígena, da demarcação das suas terras, acarretando a construção de mecanismos protecionistas dos
recursos naturais necessários à reprodução física e cultural, entre outros.

O direito originário dos índios sobre suas terras tem como fonte o instituto do indigenato. Esse
direito independe da legitimação por qualquer outro ato jurídico, sendo decorrente da existência de ocupação
tradicional de uma área por uma comunidade indígena.

Nessa mesma vertente:
 
[...] sem desconhecer as outras fontes, já os filósofos gregos afirmavam que o indigenato é um título
congênito, ao passo que a ocupação é um título adquirido.Conquanto o indigenato não seja a única fonte
jurídica da posse territorial, todos reconhecem que é na frase do Alvará de 1º de Abril de 1680, ‘ a
primária, naturalmente e virtualmente reservada’, ou, na frase de Aristóteles (polit. I n. 8), -‘um estado
em que se acha cada ser a partir do momento do seu nascimento’. Por conseguinte, o indigenato não é
um fato dependente de legitimação, ao passo que a ocupação, como fato posterior, depende de requisitos
que a legitimem. (MENDES JÚNIOR, 1912, p.43)
 

Cabe, agora, apreciar o art. 231, §1º, CF/88, que dispõe:
 
Art. 231. [...]
§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as
utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos,
costumes e tradições.

 
Conforme já exposto, a relação do índio com a terra é muito mais que uma relação econômica,

trata-se de um pressuposto para sua sobrevivência física e cultural.
A condicionante que veda a ampliação das terras já demarcadas expressa exatamente uma corrente

infundada de argumentos reproduzidos por um senso comum, sustentado por uma classe econômica que
tenta obstar o procedimento demarcatório das terras indígenas. Entre seus argumentos, destacam-se,
primordialmente, aqueles que afirmam tratar-se de muita terra para os índios e que a sua demarcação
atrapalha o desenvolvimento econômico do Estado.

Ora, isso não é uma verdade, pois conforme os dados fornecidos pelo Procurador Geral da
República no caso Raposa/ Serra do Sol, a área a ser demarcada corresponde a pouco mais de 7% do
território roraimense, que desde a sua criação conta com a presença de milhares de índios, correspondendo,
hoje, a terceira maior população no País.

Quanto ao falso antagonismo entre a questão indígena e o desenvolvimento, Bulos (2009, p.1452)
doutrina que trata-se de uma incoerência afirmar que o índio atrapalha o desenvolvimento, pois esse como
categoria humanista e em bases tão ecologicamente equilibradas quanto sustentadas bem pode ser na
cosmovisão dos indígenas um de seus elementos de propulsão.

A vedação da ampliação das terras já demarcadas possui um caráter tão devastante que expõe o
índio a situações que o menosprezam, pois aquelas terras que antes possuíam demarcações na forma de ilhas
não podem ser mais restauradas para uma forma contínua; também aquelas demarcadas a menor para agilizar
o procedimento de demarcação não poderão mais conseguir seu tamanho real. Enfatiza-se, ainda, que o índio
é fadado a um fim ou, ao menos, a um controle populacional perverso, pois a sua reprodução será
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prejudicada na medida em que não poderá mais ter filhos, já que a terra não é só um espaço para se pôr os
pés, mas representa todo um relacionamento cultural que pressupõe a subsistência e o respeito ao meio
ambiente.

Assim sendo, a condicionante 17 é um afronta à Constituição no contexto em que restringe o direito
do índio a utilizar suas técnicas de subsistência, a reproduzir-se e a viver com dignidade, segundo seus usos,
costumes e tradições.
 
3. REPERCUSSÃO NAS DEMARCAÇÕES DAS TERRAS INDÍGENAS
 

As condicionantes impostas na votação da questão envolvendo terras indígenas em Roraima
também influenciam a vida e a luta de todos os povos indígenas do Brasil. O caso considerado mais
problemático, atualmente, está relacionado aos povos indígenas do Mato Grosso do Sul. Lá, os proprietários
de terras (a maioria para produção de cana e pecuária), os políticos e o governo regional travam uma luta
desigual, contestando as reivindicações dos povos indígenas. “Produtores e políticos têm se manifestado
bastante, conclamando a população a resistir de qualquer maneira”, relata o professor Antonio Brand[5], na
entrevista que concedida à IHU On-Line[6] (BRAND, 2009).

Nessa região, todos os problemas envolvendo terras indígenas são anteriores a 1988. A maior parte
dos povos que reivindicam terra hoje foi expulsa das suas terras antes da Constituição de 1988.

Como já exposto, a Suprema Corte deferiu três liminares em Mandados de Segurança requeridos
por proprietários de fazendas, seguindo a jurisprudência firmada na questão.
 
3.1. Possível Repercussão nas demarcações das Terras Indígenas no Ceará

A realidade dos povos indígenas no Ceará torna-se um pouco mais agravante, quando se observa
que o ponto de partida para a demarcação de suas terras ainda perpassa por um discurso incabível de
fundamentos ultrapassados que pautam o integracionismo e uma suposta inexistência de índios nesse Estado.

Nesse sentido:
 

Como supor o desaparecimento dos índios se sua figura aparece através das discrepâncias da
documentação oficial? Contradição quando se afirma que eles estavam ‘incorporados à massa da
população’ cearense? Como uma das conclusões tiradas da pesquisa, a documentação evidencia muito
mais sobre os efeitos causados pelas mudanças na regularização e apropriação fundiária, que viria a se
cristalizar por meio das disposições da Lei de Terras de 1850, do que realmente comprova o
desaparecimento das populações indígenas, aldeadas ou não, no Ceará. (VALLE, 2009,p.144)

 
Tudo isso ficou preso a um passado que não pode ser mais admitido e nem invocado em face da

autodeterminação dos povos e do reconhecimento dos seus direitos consubstanciados na Convenção 169 da
OIT e no Texto Constitucional.

As terras indígenas localizadas no Estado cearense, por coincidência ou não, também são palcos de
intensos conflitos: ora com grandes empresas ou latifundiários ora com o próprio Governo. Perante o
interesse econômico, como já exposto em tópico anterior, a terra para os não-índios é sinônimo de
exploração. Sempre visando o lucro, eles projetam grandes hotéis e áreas de lazer, constroem fábricas e
cercam extensas áreas para delimitarem suas fazendas.

Contrária a essa concepção capitalista, a terra para os índios é o espaço vital, a garantia de sua
existência, de sua reprodução e de sua reconstituição enquanto povos.

Diante desse cenário, apresenta-se, a seguir, a situação em que se encontram as terras indígenas no
Ceará a fim de demonstrar como esses entraves refletem diretamente no processo de demarcação.

Os Anacés estão localizados no município de São Gonçalo do Amarante e no de Caucaia,
organizados no primeiro município nas comunidades Mangabeira, Pau-Branco, Salgado, Tabuleiro Grande,
Boqueirão, Currupião, Baixo da Parnaíba, Maceió do Rafael, Torém, Areia Verde, Lagoa Amarela, Jereraú,
Tocos, Chave Oiticica, Tapuio e Siupé; e no segundo município nos Matões, Japuara e Santa Rosa.
Constituem-se em 380 famílias, cerca de 1270 pessoas, e a sua terra está em estudo pelo grupos de trabalho
da FUNAI. Atualmente, vivem ameaçados de terem suas terras tradicionais desapropriadas pelo processo de
construção do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, que prevê a ocupação do território para a
instalação de uma siderúrgica e de várias indústrias nacionais e estrangeiras.

Os Gaviões permanecem em Monsenhor Tabosa, na comunidade Boa Vista e estima-se que a sua
população seja de 190 pessoas, organizadas em vinte famílias. A terra já foi visitada preliminarmente pela
FUNAI. Lutam pela demarcação de suas terras, numa área contínua, junto com os Potyguara, Tubiba-
Tapuia e Tabajara.

Os Jenipapos-Kanindés encontram-se em Aquiraz na comunidade Lagoa Encantada. A população é
estimada em 290 pessoas. A terra foi delimitada e identificada, mas aguarda resposta às contestações.

Os Kalabaça localizam-se em Crateús e em Poranga. Suas comunidades são Altamira, Fátima I,
Fátima II, São José, Maratoã, Planaltina e Caixa D’água. Suas terras já foram estudadas preliminarmente.
Em Poranga, encontram-se cerca de trezentas famílias, as quais lutam junto aos Tabajara, não sendo

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3333



incomum encontrar-se famílias mistas. Os Kalabaça em Crateús vivem em bairros da periferia e na zona rural
e muitos deles não estão articulados ao movimento indígena.

O povo Kanindé está localizado em Aratuba no Sítio Fernandes e, em Canindé, na Serra da
Gameleira. Há cerca de setecentas pessoas distribuídas em 130 famílias. Essa terra indígena (T.I) foi visitada
em 2003/2004 e o processo de demarcação foi aberto, aguardando-se procedimentos iniciais de
fundamentação antropológica.

Cerca de sessenta índios do povo Kariri encontram-se no município de Crateús, na comunidade de
Maratoã. A T.I já foi visitada preliminarmente.

Em Maracanaú, nas comunidades de Horto, Olho D’água e Santo Antônio dos Pitaguary e em
Pacatuba, na de Monguba, existem 2800 índios Pitaguary em 540 famílias. Na terra já foram realizados os
estudos pelo grupo de trabalho da FUNAI, sendo publicado, em 2000, o parecer que a identifica e delimita-a.
Atualmente, aguarda-se a decisão do Ministro da Justiça para assinatura da Portaria Ministerial que declara a
terra indígena.

Hoje, no Ceará, existem quatro comunidades que se denominam Potyguara, localizadas entre os
municípios de Tamboril, Monsenhor Tabosa, Novo Oriente e Crateús. Segundo alguns estudiosos, existem
ainda Potyguara em Ipueiras e em Paupina (Messejana), Fortaleza. Nas terras de Monsenhor Tabosa e de
Tamboril, das comunidades Mundo Novo e Viração, foram realizados estudos de fundamentação,
aguardando-se o parecer. Nas dos Potyguara de Crateús e Novo Oriente a visita preliminar já foi realizada e
nas das comunidades Santa Rosa (Monte Nebo) e São José, em Crateús, não há estudos da FUNAI.

Faltam, ainda, estudos nas comunidades Terra Prometida, Nova Terra e Terra Livre, em Crateús;
Chupador, Jacinto, Boa Vista, Passarinho, Merejo, Tourão, Distrito-Sede, Espírito Santo, Longar, Passagem
e Pitombeira, em Monsenhor Tabosa; Lagoa dos Nery e Açude dos Carvalhos, em Novo Oriente.

Os Tabajara possuem um histórico de sucessivas migrações provocadas por conflitos de terra.
Atualmente, localizam-se em Crateús (Terra Prometida, Vila Vitória, Nova Terra, Terra Livre, Altamira,
Planaltina e Nazário), Monsenhor Tabosa (Olho D’água dos Canutos), Poranga (Imburana e Cajueiro),
Quiterianópolis (Fidélis, Vila Nova, Croatá e Vila Alegre) e Tamboril (Grota Verde), totalizando 550
famílias. Suas terras já foram objeto de estudo preliminar.

As comunidades Água Suja, Bom Jesus, Capoeira, Capuan, Cigana, Itambé, Jandaiguaba, Jardim do
Amor, Lagoa I, Lagoa II, Lameirão, Mestre Antônio, Ponte I, Ponte II, Sobradinho, Trilo, Vila dos Cacos e
Vila Nova, localizam-se em Caucaia. O povo Tapeba conta com uma população de 5500 índios. Tiveram seu
território identificado e demarcado, em 1993, em uma área de 4658 hectares, efetivando-se a demarcação
quatro anos depois. Entretanto, a homologação e o registro ainda não foram conquistados, visto que ainda
há a apreciação das contestações judiciais e que não houve o remanejamento da população não-indígena
(CDPDH, 2009).

Os Tremembés habitam os municípios de Itarema, Itapipoca e Acaraú, com uma população
estimada de 4820 indígenas em, aproximadamente, 690 famílias. Em Itarema, existem as comunidades Barro
Vermelho, Lameirão, Panã, Praia, Camboa daLama, Mangue Alto, Aningas do Mulato, Cabeça do Boi,
Passagem Rasa, Curral do Peixe, Urubu e Boa Vista no distrito de Almofala; no distrito de Varjota, temos as
de Tapera, Batedeira, Praia do Caboré e Camondongo; em Córrego João Pereira, as comunidades de São
José, Capim Açu e Cajazeiras.

A T.I de Almofala/Varjota foi identificada e delimitada em 27 de julho de 1993. O processo de ação
declaratória promovida pela empresa Ducoco Agrícola S/A resultou em parecer da procuradoria federal
favorável aos Tremembé. Ela, ainda, não foi demarcada.

O território do Córrego João Pereira possui portaria ministerial datada de 20 de abril de 2001,
publicada no Diário Oficial da União, que o considera terra indígena, sendo, pois, regularizado.

Em Acaraú, encontram-se as comunidades Telhas (cuja terra é regularizada) e Queimadas.
Em Itapipoca, localiza-se a comunidade São José e Buriti, que aguarda designação de grupo de

trabalho especializado para a realização dos estudos de identificação e delimitação da terra indígena. Hoje,
enfrenta processo contra a empresa Nova Atlântida, a qual pretende construir um complexo imobiliário nas
terras indígenas da Praia da Baleia.

Os Tubiba-Tapuia organizam-se na comunidade Pau-Ferro, em Monsenhor Tabosa, com,
aproximadamente, trinta famílias. A T.I já foi alvo de estudo de fundamentação e aguarda parecer.

Pode-se citar também outras expressões étnicas: os Jucá, estabelecidos no município de Parambu,
que reivindicam determinadas localidades, tais como grutas, cavernas, olhos d’água e margens do riacho
Jucás; e os Tupinambá, que vivem na periferia da cidade de Crateús, totalizando cerca de vinte unidades
familiares (SILVA, 2007).

Verifica-se, portanto, a morosidade no processo de demarcação que, na maioria dos casos, não está
dissociada das disputas fundiárias. O que resta agora é saber se as condicionantes também serão mais um
empecilho para demarcação dessas terras e como ficará a única comunidade indígena com terra já registrada
no Ceará.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

A demarcação das terras indígenas, sendo um processo administrativo, é um ato declaratório de um
direito já existente, o das terras tradicionalmente ocupadas, e visa, portanto, apenas a garanti-lo para que os
índios possam exercer os outros direitos, sobretudo o de serem culturalmente diferentes.

Apesar de se ter um prazo constitucional de cinco anos, a partir de 1988, para que todas as terras
indígenas fossem demarcadas, as previsões não foram respeitadas, pois muitas terras ainda são palco de
conflitos entre comunidades indígenas e não-índios.

A demarcação da Terra Indígena Raposa/ Serra do Sol demonstra as dificuldades enfrentadas para
garantir a demarcação das terras indígenas no País. Devido à pressão de vários setores, principalmente o de
interesse econômico, o processo demarcatório estendeu-se por anos e, quando levado para Suprema Corte,
ainda teve dezenove condicionantes impostas pelo referido órgão para a sua demarcação.

A vedação da ampliação das terras já demarcadas traz as seguintes implicações: as terras que antes
possuíam demarcações na forma de ilhas não podem ser mais corrigidas para uma forma contínua; as terras
demarcadas a menor para agilizar o procedimento de demarcação não poderão mais atingir seu tamanho real;
e a reprodução indígena será prejudicada, já que a terra representa todo um relacionamento cultural que
pressupõe a subsistência e o respeito ao meio ambiente.

Nesse sentido, a condicionante dezessete é um afronta ao artigo 231 da Constituição, ao restringir o
direito do índio a utilizar suas técnicas de subsistência, a reproduzir-se e a viver com dignidade, segundo seus
usos, costumes e tradições.

As condicionantes impostas na votação da questão envolvendo terras indígenas em Roraima
também influenciam a vida e a luta de todos os povos indígenas do Brasil. Vale lembrar os recentes
mandados de segurança já proferidos pelo STF em favor dos fazendeiros em Mato Grosso do Sul.

Verifica-se, portanto, a morosidade no processo de demarcação que, na maioria dos casos, não está
dissociada das disputas fundiárias. Se não bastasse toda uma pressão econômica que atrapalha o
procedimento demarcatório, as condicionantes também são um empecilho para demarcação dessas terras e,
consequentemente, para efetivação dos direitos indígenas.
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DO PARTO ANÔNIMO

CHILDBIRTH ANONYMOUS

Andryelle Vanessa Camilo
Valéria Silva Galdino Cardin

RESUMO
A Constituição Federal (CF) de 1988 consagrou o direito ao planejamento familiar, calcado nos princípios da
dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, que consiste na obrigação que os pais têm de
prover a assistência afetiva, moral, intelectual e material aos filhos. A despeito das disposições legais, por
ausência de políticas públicas muitas crianças são abortadas ou abandonadas em condições subumanas. Foi
nesse panorama que surgiu a ideia de instituir-se o parto anônimo, como possível saída para as gestantes que
não tenham condições morais, materiais e afetivas para cuidar de seus bebês. A proposta prevê que a
gestante realize o pré-natal em hospitais da rede pública de saúde e dê à luz, sem ser identificada. Tramitam
na Câmara dos Deputados três projetos de lei que visam instituir o parto anônimo, o de nº. 2747/2008, o de
nº. 2834/2008, e o de nº. 3220/2008, este último apresentado pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família
(IBDFAM), em parceria com representações da sociedade civil. Atualmente, a mulher que abandona seu
filho é penalizada com a destituição do poder familiar, além de responder civil e criminalmente. Com a
aprovação de um desses projetos, o bebê, que anteriormente era abandonado, será deixado em segurança em
alguma instituição pública, isentando a genitora de qualquer sanção. Haverá a substituição do abandono pela
entrega voluntária, eficaz e segura, sem risco à vida ou integridade física do menor. O parto anônimo não se
confunde com a adoção; quando a mulher manifestar o desejo de realizar um parto nessas condições, deverá
ser inquirida por equipe multidisciplinar sobre os motivos que ensejaram sua escolha, a fim de evitar vício de
vontade, ocultação do nascimento de menor do outro genitor, ou arrependimento. Quando o consentimento
for manifestado expressamente após o parto, com anuência da equipe multidisciplinar, deverá ser irretratável.
Quanto ao conhecimento da origem genética, todos os esforços deverão ser envidados no sentido de
assegurá-lo, porém sem que gere os efeitos decorrentes da filiação, como o direito a alimentos ou o direito
sucessório. O parto anônimo consagra o princípio da razoabilidade, respeitando ao mesmo tempo os direitos
do menor à vida, à saúde, à convivência familiar e à dignidade, e os direitos da gestante à liberdade e à
autonomia de vontade. Propõe-se, enfim, um novo projeto de lei que se entende mais adequado e pertinente
a tão relevante tema.
PALAVRAS-CHAVES: Parto anônimo. Direitos da personalidade. Melhor interesse da criança.

ABSTRACT
The Federal Constitution of 1988 establishes the right to family planning, based on the principles of human
dignity and responsible parenthood. Thus parents must provide the emotional, moral, intellectual and material
assistance to children. However, despite the laws, with the lack of public policies many children are aborted
or abandoned in subhuman conditions. It was in this context that the idea of setting up anonymous childbirth
came up as a possible outlet for women who are unable morally, physically and emotionally to care for their
babies. The proposal determines that future mothers have regular pre-natal checkups in the public health
system and give birth without being identified. Three bills on anonymous childbirth await approval within
House of Representatives: no. 2747/2008, of the paragraph. 2834/2008, and to no. 3220/2008, this last one
presented by the Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), in partnership with civil
representatives. Currently, a woman who abandons her child is penalized with the dismissal of family power,
and must respond to civil and criminal lawsuits. With the approval of these projects, the baby, which had
been in previous cases abandoned, will be placed safely in a public institution, thus absolving the progenitor
of all penalties. Thus, abandonment will be replaced by voluntary surrender which is more effective and safe,
without risking the life or the physical integrity of the child. Anonymous childbirth should not be confused
with adoption. When women express a desire to have a birth in these conditions, she should be surveyed by a
multidisciplinary team, in order to find out the reasons that have caused this choice, thus avoiding willful
concealment of the birth of to the other parent, or repentance. When consent is expressly manifested after
birth before a multidisciplinary team, it should be irreversible. Regarding information of the genetic origin, all
efforts should be made for the child’s integrity, but without managing the effects of membership, such as the
right to food or the right of succession. Anonymous childbirth enshrines the principle of reasonableness,
while respecting the right to life, health, family life and the dignity, as well as the right for pregnant women to
have freedom and autonomy of will. It proposes, finally, a new bill that is meant to be more appropriate and
relevant to such a theme.
KEYWORDS: Childbirth anonymous. Rights of personality. Child's best interest.

1 INTRODUÇÃO
 
 
As estatísticas sobre os casos de aborto ou morte provocada em recém-nascidos refletem a ausência

de planejamento familiar, de paternidade responsável e de políticas públicas.
A proposta de parto anônimo encontra respaldo jurídico na CF e visa permitir que, quando a

mulher não quiser ficar com o bebê que está gerando, possa realizar o parto nas unidades públicas de saúde
de forma sigilosa, sem assumir a maternidade da criança.

O objetivo deste trabalho é demonstrar que o parto anônimo não é uma forma de prevenção ao
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aborto e de abandono de crianças recém-nascidas, mas um dos instrumentos que poderiam ser utilizados
como política pública.

Analisar-se-ão, adiante, os três projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados visando
instituir o parto anônimo e, ao final, apresentar-se-á uma proposta de lege ferenda que se entende como a
mais pertinente ao tema.

Serão também examinados o procedimento para realização do parto anônimo e seus efeitos
jurídicos, como a destituição do poder familiar previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no
art. 1.630 no Código Civil (CC); as consequências penais do abandono; a questão da mãe que abandona o
filho e omite a filiação do outro genitor; a entrega decorrente de ato ilícito (por vingança ou por subtração);
o direito ao conhecimento da origem genética; a garantia de que a parturiente não aja com vício de vontade,
e qual será a situação jurídica do menor em caso de arrependimento materno.  

Por fim, serão objeto de consideração os direitos da personalidade do menor e da parturiente,
assegurados pelo parto anônimo e harmonizados pelo princípio da razoabilidade.

 
 

2 DAS CONSEQUÊNCIAS DA AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR
 
 
A CF de 1988, no § 7º do seu art. 226, consagrou o direito ao planejamento familiar, calcado nos

princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Segundo esse dispositivo, o
planejamento familiar de origem governamental é dotado de natureza promocional, não coercitiva, e
orientado por ações preventivas e educativas e pela garantia de acesso igualitário a informações, meios,
métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade.

A Lei n.º 9.263, sancionada em 12 de janeiro de 1996, também regulamentou o planejamento
familiar e o definiu como o ato consciente de escolher entre ter ou não filhos, de acordo com seus planos e
expectativas. Ressalte-se que o planejamento familiar também foi tratado pelo § 2º do art. 1.565 do CC,
porém de maneira superficial.

A paternidade responsável é, igualmente, um princípio constitucional e está previsto no § 7º do art.
226 da CF, nos arts. 3º e 4º do ECA[1] e no inc. IV do art. 1.566 do CC[2]. Pode ser conceituada como a
obrigação que os pais têm de prover a assistência afetiva, moral, intelectual e material aos filhos.

Em 1959, a UNICEF, na Declaração Universal dos Direitos das Crianças, elencou esses direitos[3].
Entre eles estão os de não ser discriminada e de ser criada em um ambiente digno, que promova sua saúde
física, mental, psicológica e intelectual. Também deverá gozar de proteção contra quaisquer formas de
negligência, abandono, crueldade e exploração.

O propósito do legislador é que a paternidade seja exercida de forma responsável, porque somente
assim todos os princípios fundamentais, como a vida, a saúde, a dignidade da pessoa humana, estarão
assegurados. Para tanto, são indispensáveis o acesso à informação e a facilidade de obtenção de meios
contraceptivos, a fim de evitar gestações indesejadas e abortos, o que, consequentemente, reduziria a
mortalidade materna e infantil.

Portanto, o planejamento familiar, quando associado à paternidade responsável, beneficia as
crianças, na medida em que estas passam a desfrutar da devida assistência moral, afetiva, intelectual e
material.

Contudo, a despeito das disposições legais, a ausência de políticas públicas que promovam o
planejamento familiar e assegurem a paternidade responsável faz com que os direitos dos menores não sejam
respeitados.

Segundo estatísticas, 27 milhões de crianças brasileiras estão vivendo na miséria[4]. Em relação ao
total de nascimentos registrados no Norte do país, entre 2003 e 2006, 1,47% é de mães menores de 14
anos[5]. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), anualmente, no mundo todo, 14 a 15 milhões de
adolescentes com idade compreendida entre 15 e 19 anos tornam-se mães prematuramente e, destas, cerca
de 30% realizam aborto[6]. Em âmbito mundial, mais de 1/3 das gravidezes não são planejadas, e quase 1/4
das mulheres grávidas decide fazer aborto.

O Brasil é recordista em abortos clandestinos, sendo estes estimados em 1 milhão por ano,[7] e cerca
de 17% das mulheres brasileiras com idade entre 18 e 24 anos encerraram sua primeira gravidez em clínicas
clandestinas[8]. Três quartos dos óbitos maternos resultam de complicações ocorridas durante o parto ou no
período imediatamente após o nascimento. Desses óbitos, 13% ocorrem por complicações decorrentes de
aborto.[9] Em 2004, o então ministro da Saúde, Humberto Costa, anunciou que conseguiria diminuir em
15% a mortalidade materna legalizando o aborto.[10]

Os riscos oriundos da prática do aborto ou da ocorrência de complicações após a intervenção
consistem na continuidade das omissões quanto às políticas de assistência em vários segmentos, desde a
informação até o planejamento familiar, a saúde preventiva etc.[11]

Há no Brasil mais de 22 mil casais à procura de um filho adotivo e mais de 80 mil crianças
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abandonadas em abrigos. Dessas crianças, mais de 76 mil estão abandonadas e sem a expectativa de serem
colocadas em lares substitutos, porque, não sendo mais bebês, deixam de atender a um dos critérios mas
frequentemente impostos pelos adotantes.

Não há como negar que a situação é inquietante. A saúde pública no Brasil coloca a mulher em
posição de total desvantagem. Grande parte da sociedade ainda acredita que a sexualidade feminina esteja
associada à reprodução; em decorrência disso, não existem políticas públicas adequadas. O correto seria que,
desde antes de adentrar na idade sexual, a adolescente tivesse informações acerca das consequências de
relações sexuais desprotegidas, gravidez, doenças sexualmente transmissíveis, prevenção, utilização e
obtenção de métodos contraceptivos eficazes, como a pílula e o preservativo.

Quando ocorre a concepção, novamente a genitora se encontra em situação de desamparo, pois não
poderá optar pelo aborto, que, frise-se, também não é a solução.[12]

Mesmo sendo o aborto incriminado pelo ordenamento jurídico brasileiro, muitas mulheres decidem
fazê-lo, visto que, de acordo com sua realidade de vida, não há como criar aquele ser em formação, seja por
impossibilidade econômica, seja por imaturidade. Assim, realizam abortos sem condições necessárias de
higiene, intempestivos, em clínicas clandestinas, o que resultará em graves seqüelas, podendo colocar em
risco sua saúde e vida.

O Estado, ao não ofertar uma saída para a concepção indesejada, renuncia à proteção da mulher e,
mesmo diante das estatísticas, não previne novos episódios. Há uma urgência no sentido de o Brasil retirar-se
da infeliz condição de exemplo negativo sempre que os fóruns internacionais discutem políticas públicas
populacionais.[13]

Foi na tentativa de conter os abortos[14], a mutilação, a morte de mulheres[15] e crianças, o
abandono de recém-nascidos em condições subumanas[16], que surgiu a ideia de instituir-se o parto
anônimo. Seria uma saída para as gestantes que não tenham condições morais, materiais e afetivas para
cuidar de seus bebês, e uma forma de garantir os direitos do menor. Isso porque possibilitaria à gestante
fazer o pré-natal em qualquer hospital da rede pública de saúde, dar à luz e, ao sair da maternidade, deixar a
criança para ser adotada, sem necessidade de identificar-se.

 
 

3 DA ORIGEM DO PARTO ANÔNIMO
 
 
A origem do parto anônimo remonta ao ano de 1198, ainda na Idade Média.[17] A prática se tornou

conhecida, no Brasil e em diversos países da Europa, como “roda dos expostos”, “roda dos excluídos”, ou
ainda “roda dos enjeitados”.[18]

Essa roda constituía-se em um cilindro de madeira que ligava a rua ao interior do imóvel (igrejas ou
hospitais). Após o bebê ser colocado na roda, tocava-se um sino para alertar que mais uma criança havia sido
ali deixada.

No Brasil, a roda iniciou seu funcionamento no império de D. João VI, nas Santas Casas de
Misericórdia, em razão da inexistência de locais aptos a receber crianças abandonadas por suas famílias.[19]

Chegaram a funcionar no Brasil cerca de 12 rodas, tomando-se como principais referências as de
Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Entre os séculos XVIII e XIX, as Santas Casas do Rio de Janeiro e
Salvador acolheram 50 mil bebês, porém suas condições sanitárias eram tão precárias que a taxa de
mortalidade alcançou 90% em determinados períodos.[20]

Na época em que a “roda” foi instituída, a sociedade impunha um rígido código de conduta à
mulher e sua inobservância gerava enorme repressão social, pois a mãe solteira se tornava indigna da
convivência familiar e alvo de discriminação e vergonha. A criança também era maculada, recaindo sobre ela
o peso de desfazer a estrutura familiar e a pecha da ilegitimidade da filiação.

Em 1948 foi desativada a última “roda” em funcionamento no país, a da Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo. Durante o seu período de funcionamento estima-se que 30% das crianças lá deixadas
morreram, principalmente devido à desnutrição.[21]

Em 1993 a França institucionalizou o parto anônimo[22] como uma saída para minimizar o índice
de tráfico de crianças para adoção internacional, que é o segundo maior do mundo.[23]

Na Itália, a lei que permite o parto anônimo entrou em vigor em 1997.[24]
Na Alemanha, por duas vezes, o Parlamento adiou a discussão sobre o tema. Contudo, em 1999,

em Hamburgo, depois de um recém-nascido ter sido encontrado morto num depósito de lixo,[25] foi criada a
primeira “babyklappe”.[26] Atualmente existem cerca de 30 portinholas no país.[27]

Na Espanha, o parto anônimo não é aceito, pois foi considerado pelo Comitê das Crianças e
Adolescentes das Nações Unidas como uma violação ao direito de conhecimento da origem genética.[28]

No Japão, embora não haja lei especifica sobre a questão, foi anunciada, em 2007, a construção de
um hospital com essas portinholas.[29]

O parto anônimo também é permitido na Áustria, em 28 estados dos 50 que compõem os Estados
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Unidos, e em Luxemburgo.[30]

Vários países pobres e com altos índices de abandono de menores, como a Índia, a República
Tcheca, a África do Sul e a Hungria, também se valem do procedimento, visando reduzir o alto índice de
abortos ou homicídios infantis.[31]

A “roda dos expostos” apresentou-se como a primeira iniciativa pública de atendimento à
criança[32], visto que histórias de abandono, desde os mais longínquos tempos, sempre fizeram parte da
realidade social mundial.

Muitos séculos se passaram e o abandono de bebês continua sendo um problema atual, embora os
valores sejam outros. Por isso a ideia de instituir-se o parto anônimo emergiu como tema para reflexão,
porquanto visa garantir, ao mesmo tempo, a individualidade, o livre arbítrio e a liberdade da mulher em ser
mãe, bem como o direito à saúde, à vida, à educação e à convivência familiar do menor.

 
 

4 DO PARTO ANÔNIMO
 
 

4.1 DO CONCEITO
 
 
O parto anônimo consiste na liberdade conferida à mulher para dar à luz nas unidades públicas de

saúde e não ficar com o bebê, sem que sua identidade seja revelada.
O parto anônimo encontra respaldo jurídico na CF, que garante a liberdade (art. 5º, caput), a

dignidade humana (art. 1º, III), o direito à vida (art. 5°, caput) e a proteção especial à criança (art. 227), bem
como no ECA, o qual, mediante a efetivação de políticas públicas, assegura o nascimento e desenvolvimento
sadio e condições dignas de existência (art. 7°).

Tal instituto, além de diminuir o número de abortos e o abandono de recém-nascidos em situações
degradantes, impulsionaria o processo de adoção no Brasil, tornando-o mais célere e eficaz. Ressalte-se que
o fato de a criança ser recém-nascida é, por si só, um elemento facilitador.[33]

O parto anônimo é uma forma de prevenção, mas não elimina em 100% as tragédias que ocorrem
com infantes; é mais um instrumento a ser adotado como política pública, já que a gravidez indesejada não
conta com mecanismos de apoio à mulher ou com projetos de educação, conscientização e de prevenção.[34]

O que se pretende com a aprovação desse instituto não é esconder a maternidade socialmente
rejeitada, mas garantir à mulher a liberdade de ser ou não mãe do filho que gerou, com amplo acesso à rede
pública de saúde. Assim, as crianças teriam, a partir de então, efetiva proteção aos seus direitos da
personalidade.

 
 

4.2 DOS PROJETOS DE LEI QUE TRATAM DO PARTO ANÔNIMO
 
 
Tramitam na Câmara dos Deputados três projetos de lei que visam instituir o parto anônimo.
O primeiro, de nº. 2747/2008[35], de autoria do deputado Eduardo Valverde (PT), é notável, pois

busca o atendimento à saúde física e psicológica da gestante que manifeste o desejo de entregar seu filho
para adoção. Contudo, esse projeto contém uma impropriedade: prevê, em seu art. 9º, que “A criança só será
levada à adoção após oito semanas da data em que chegou ao hospital”.

Tal período, segundo seu autor, seria para que a mãe pudesse se arrepender ou os parentes
biológicos pudessem reivindicar prioridade para a adoção. Ressalte-se, porém, que esse lapso temporal
aumentaria consideravelmente o risco de a criança contrair infecção hospitalar. E, quanto ao arrependimento,
o tempo previsto também não atenderia ao melhor interesse da criança, porquanto a gestante já tivera nove
meses para refletir acerca de sua decisão, não podendo mais retroceder.

O segundo projeto de lei, de nº. 2834/2008,[36] de autoria do deputado Carlos Bezerra (PMDB), é
bastante simplificado e dispõe apenas acerca da destituição do poder familiar da genitora que optar pelo
parto anônimo. Ora, a destituição do poder familiar é consequência natural do parto anônimo, pois, se a mãe
não deseja criar seu filho, este deverá ser encaminhado à família substituta de forma definitiva, através da
adoção, que tem como um dos seus requisitos a destituição do poder familiar.

Aliás, essa proposta, ainda que aprovada, em nada inovaria o ordenamento jurídico, haja vista que o
§ 1º do art. 45 do ECA e os arts. 1.635 e 1.638 do CC trazem disposições semelhantes.

O terceiro projeto que trata do parto anônimo é o de nº. 3220/2008,[37] proposto pelo deputado
Sérgio Barradas Carneiro (PT) e elaborado pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), em
parceria com representações da sociedade civil.

Esse projeto admite: a) que a gestante realize o pré-natal sem se identificar e de forma gratuita,
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desde que submetida a atendimento psicossocial; b) que, tão logo a criança receba alta médica, já seja
encaminhada à família substituta na modalidade de guarda, e que, 10 dias após o nascimento, seja
encaminhada à adoção.

Prevê ainda que a mulher submetida ao parto anônimo não poderá ser autora ou ré em nenhuma
ação judicial de estabelecimento da maternidade e que as unidades de saúde poderão instalar dispositivos
semelhantes às “rodas dos expostos” para acolher bebês que estejam sendo abandonados, preservando a
identidade de quem ali os deixa.

O parto anônimo, nesses moldes, não visa “legalizar” o abandono, mas equalizar dois interesses
contrapostos, ou seja, garantir que uma criança indesejada pela mãe não seja vítima de aborto, abandono ou
infanticídio, e que a mãe tenha liberdade para assumir ou não a maternidade e o direito ao anonimato.[38]

 
 

4.3 DO PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DO PARTO ANÔNIMO
 
 
Dos projetos de lei acima elencados, apenas o de nº. 3220/2008 traz disposições que disciplinam o

procedimento do parto anônimo. Contudo, por acreditar em sua impropriedade  e insuficiência para atender
aos interesses do menor, passa-se a discorrer sobre o que se considera ideal.

Inicialmente, a criação da “roda dos expostos” não seria problema, desde que, após o abandono da
criança, o processo adotado fosse o que está previsto no ECA, porque permitiria que a criança não fosse
abandonada em condições subumanas. Não poderia, entretanto, ser aplicado o procedimento do parto
anônimo, uma vez que este é mais célere do que o da adoção prevista no ECA, o que poderia albergar a
prática de atos ilícitos, como no caso de uma vingança em que o filho de alguém é subtraído e colocado na
roda, ou ainda omissão da filiação do outro genitor, ocultação de crime, dentre outros.

Em segundo lugar, deve-se esclarecer que o parto anônimo não se confunde com a adoção. A
adoção é procedimento rigoroso e formal, porquanto obedece a uma série de requisitos: a genitora tem sua
maternidade reconhecida; é confeccionado o registro de nascimento do menor contendo seu nome; ao
suposto pai é enviada citação para que manifeste sua concordância ou recusa; na sentença de adoção há
destituição de ambos do poder familiar, para que só então o menor seja adotado e registrado em nome dos
adotantes.

Além disso, os adotantes correm o risco de, até a publicação da sentença constitutiva de adoção,
não ficarem com o menor, pois a lei prevê o arrependimento eficaz da gestante até essa data (§ 5º do art. 166
do ECA). Os adotantes também têm direitos da personalidade a serem preservados, como o da segurança
jurídica e o afeto, reconhecido como valor jurídico e adquirido pelo adotando.

Defende-se que o procedimento do parto anônimo seja diferenciado, iniciando-se pelo ato de
manifestação de vontade da genitora em não ficar com o menor. Nesse momento deverão ser explicitados a
ela os dois procedimentos existentes no ordenamento jurídico: o da adoção pelo procedimento do ECA
(parágrafo único do art. 13 do ECA) e o do parto anônimo proposto de lege ferenda.

Ela deve também ser informada, por equipe multidisciplinar constituída por psicólogo e assistente
social, sobre as consequências jurídicas do ato. Será inquirida quanto ao seu estado de saúde e do outro
genitor, se este é conhecido, e o vínculo existente entre eles, histórico familiar de doenças congênitas ou
hereditárias, circunstâncias da concepção, endereço, além dos motivos que ensejaram sua escolha.

Após a alta médica do menor, tais dados serão remetidos em caráter definitivo à Vara da Infância e
Juventude, mantidos em sigilo, e apenas poderão ser divulgados quando houver autorização judicial.[39]

Após o parecer favorável da equipe multidisciplinar pelo parto anônimo, e alta médica da
parturiente, o arrependimento não mais será possível.

Após o nascimento, a Vara da Infância e Juventude da localidade deverá ser informada do fato no
prazo de 24 horas, e tão logo a criança receba alta lhe será nomeado guardião, que preferencialmente será o
primeiro candidato habilitado na fila do Cadastro Nacional de Adoção.

Não sendo encontrada família interessada ou apta a adotar no prazo de trinta dias, a criança será
encaminhada a abrigo institucional ou familiar, e receberá registro civil provisório de nascimento, onde
constará apenas um prenome.

Esclarece-se que, havendo hesitação por parte da genitora, dúvida da equipe multidisciplinar quanto
ao seu consentimento (possibilidade de arrependimento, vício, supressão ou diminuição temporária do
consentimento ou da sanidade mental), ou quanto à veracidade das informações prestadas, a gestante deverá
ser encaminhada à Vara da Infância, que realizará a adoção nos moldes do parágrafo único do art. 13 do
ECA.

Os críticos do parto anônimo alegam que quem se utilizará desse instituto serão as mulheres
procedentes das classes sociais menos favorecidas economicamente e de baixo nível cultural.[40]

Mas o procedimento tem vantagens inegáveis: ele atende mulheres que, por motivos de consciência
(ou de religião) não querem abortar nem abandonar a criança.
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Segundo estatísticas, foi demonstrado que, nos países onde o parto anônimo é admitido, o número
de abandonos de recém-nascidos e de infanticídios tem diminuído consideravelmente.[41]

Muitos advogam que a instituição do parto anônimo seria um retrocesso social e jurídico, uma
tentativa de adequar o processo legislativo à realidade nacional, via mais fácil do que buscar um investimento
maior em distribuição de renda, educação, cultura e, sobretudo, informação sobre os instrumentais que o
Estado já possui para auxiliar essas mães e crianças;[42] todavia, não se coaduna com essa opinião, visto
que, acolhido como política pública, o instituto poderia garantir de forma efetiva a saúde física e emocional
da mulher e o pleno desenvolvimento do menor.

 
 

4.4 EFEITOS JURÍDICOS DO PARTO ANÔNIMO
 
 
No ordenamento jurídico pátrio existem várias disposições de proteção aos menores abandonados

por seus genitores.
O ECA, por exemplo, prevê que aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos

filhos menores,[43] e quando estes falharem na execução de suas atribuições a eles poderão ser aplicadas as
medidas pertinentes aos pais ou responsáveis previstas no art. 129.[44]

O mesmo diploma ainda preconiza que a perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas
judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese
de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22 do ECA.[45]

Às crianças em situação de abandono poderão ser aplicadas medidas de proteção, que poderão
constituir-se em acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar ou colocação em
família substituta.

Ressalte-se que, como retroexposto, o parágrafo único do art. 13 do ECA traz disposição que
facilita a manifestação da gestante em recusar o filho ainda antes do parto: “As gestantes ou mães que
manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da
Infância e da Juventude”.

Assim, a mãe que deixar de alimentar, cuidar da higiene, abandonar, incorrerá nas sanções acima
enumeradas.

A legislação também tipifica o abandono de menores nos arts. 133[46], 134[47] e 243[48] do
Código Penal (CP).

Segundo o art. 133 do CP, o conceito de incapacidade é prático e não se restringe apenas aos arts.
3º e 4º do CC, podendo ser aplicado a qualquer classe de pessoas impossibilitadas de se defender de riscos
inerentes à sua condição pessoal.

A conduta criminosa de abandonar significa deixar de dar assistência, desamparar, largar, sendo
mais comum a caracterização desse crime na modalidade omissiva. A forma comissiva, ou por ação, pode
caracterizar-se quando o sujeito ativo transporta o sujeito passivo para outro local e o deixa ali abandonado,
como ocorre com os recém-nascidos deixados em terrenos baldios, latas de lixo etc.

O art. 134 trata do crime de exposição ou abandono de recém-nascido para ocultar desonra
própria. Em muito se assemelha ao crime de abandono de incapaz, todavia é uma forma privilegiada deste,
pois o sujeito ativo (qualquer um dos genitores) tem um motivo de relevante valor moral, que é encobrir
desonra própria.

Frise-se que uma meretriz não poderá ser sujeito ativo desse crime, tendo em vista que não tem
honra sexual a ser preservada, e, portanto, praticando a conduta delitiva, incorrerá no crime previsto no art.
133.

Tanto no crime do art. 133 quanto no do art. 134 não há previsão legal de qual é o tempo médio de
duração do abandono para que se configure o crime, sendo que este restará consumado com a simples
exposição e a ocorrência de perigo concreto para a vítima.

Ambos também prenunciam a modalidade qualificada do crime quando o abandono resultar em
lesão corporal de natureza grave ou morte. Nesses casos, a intenção do agente deverá ser considerada, de
acordo com o caso concreto, pois, sendo a morte e a lesão preterdolosas, responderá pelo abandono nas
modalidades qualificadas (§§ 1º e 2º). Se em qualquer um dos casos a vontade do sujeito ativo era levar a
vítima à morte ou lesioná-la, o crime será de homicídio ou lesões corporais tentados ou consumados.

O Projeto de Lei nº. 3.220/2008, no parágrafo único do art. 10, propõe que também será isento de
responsabilidade criminal quem abandonar o filho em hospitais, postos de saúde ou unidades médicas, de
modo que a criança possa ser imediatamente encontrada; contudo, acredita-se que essa disposição facilitaria
o cometimento do crime previsto no art. 243 do C, que trata da sonegação de estado de filiação.

Mas, com relação aos efeitos jurídicos do parto anônimo, outras questões devem ser levantadas:
Como ficaria a questão da mãe que entrega o filho sem que o pai saiba e isso não seja percebido pela equipe
multidisciplinar? Como auferir a verdade das informações prestadas pela gestante de modo a garantir o
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direito da criança de conhecer suas próprias origens? Em quais circunstâncias seria admitido o acesso pelo
menor ou seus representantes legais aos arquivos hospitalares? Como assegurar que a parturiente não
proceda com vício de vontade, forçada pelas circunstâncias ou por terceiro? Ou, ainda, qual seria a situação
jurídica do menor se houvesse arrependimento materno?

Não há como assegurar a veracidade das informações prestadas pela gestante, pois movimentar a
máquina estatal para que as verificasse seria extremamente oneroso, além de prejudicial ao intuito da própria
lei, que é manter o anonimato. Mas não há como negar que o procedimento do parto anônimo abriria uma
brecha para que a gestante ocultasse a situação do outro genitor, e este nem sequer soubesse da existência
do menor.

A fim de chegar a um ponto de equilíbrio, que atenda aos interesses do pai, que pode ter seu direito
à paternidade violado, e aos do menor, que pode ter seu direito de filiação preterido, devem ser consideradas
as seguintes hipóteses: a) se a criança ainda não foi adotada, deverá ser devolvida ao pai imediatamente,
mesmo que esteja sob a guarda de algum candidato a adoção;[49] b) caso já tenha sido adotada, a saída será a
concessão do direito de visitação ao pai biológico, pois retirar essa criança do seio familiar em que está
inserida ofenderia o princípio do melhor interesse, além de causar dor irremediável ao casal que obedeceu
todos os trâmites legais. Se assim não o fosse, o procedimento seria muito perigoso, pois não ofereceria
estabilidade jurídica. E a mãe biológica ainda deverá responder pelo crime de sonegação de estado de
filiação, previsto no art. 243 do CP.

Quanto ao conhecimento da origem genética, todos os esforços deverão ser impendidos no sentido
de assegurá-lo,[50] pois se trata de direito da personalidade, que define o ser humano e o contextualiza como
único.

O caput do art. 48 do ECA afirma que “O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica,
bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes,
após completar 18 (dezoito) anos”.

Note-se que, para garantir a tutela do direito da personalidade, não há necessidade de investigar a
paternidade. O direito de conhecer a origem biológica é personalíssimo, imprescritível, indisponível e
irrenunciável. Porém, ainda que venha a conhecê-la, a pessoa não poderá pleitear o reconhecimento de sua
filiação, bem como requerer alimentos e direitos sucessórios.

A última questão a ser suscitada é quanto ao possível vício de vontade e posterior arrependimento
da gestante.

Alguns países em que o parto anônimo foi implementado concedem prazo para que a mãe formalize
seu arrependimento e retome o menor. Nos Estados Unidos esse prazo é de aproximadamente 14 (catorze
dias); na Bélgica de 2 meses; na Grã-Bretanha de 6 semanas; na Alemanha e França de 2 meses; no Paraguai
de 45 dias; na Áustria de 8 semanas; na Suíça o consentimento da mãe não será dado até que ela tenha se
recuperado suficientemente depois do parto.[51]

A fim de dar estabilidade jurídica e celeridade às adoções oriundas do parto anônimo, a genitora,
além de seu consentimento expresso, deverá receber parecer favorável da equipe multidisciplinar que a
acompanhou. A função desta será perceber eventuais sinais de temor, insegurança, mentira, se o
consentimento é livre e informado[52] e, em caso de impropriedade, obstar o procedimento e encaminhar o
caso à Vara da Infância para que a entrega se dê mediante o procedimento do ECA.

À genitora que optou com hesitação pelo procedimento, ou demonstrou dúvida, coação, inverdade,
não poderá ser assegurado o parto anônimo, pois isso incorreria em violação dos direitos da personalidade
tanto do menor quanto dos candidatos à adoção.

 
 

5 DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E DO PARTO ANÔNIMO
 
 
A CF determina que é dever de toda a sociedade assegurar aos menores, com absoluta prioridade, o

direito à vida, à saúde, à educação, à dignidade, dentre outros direitos. Não se trata de normas
programáticas, mas daquelas dotadas de efetividade jurídica, sendo que o seu descumprimento pode
acarretar responsabilidade.

De acordo com a realidade pátria, parte significativa da população se encontra marginalizada, e a
pergunta que se impõe é: como exigir responsabilidade de uma família vítima da pobreza, social e
economicamente desestruturada, sem acesso à educação e às políticas públicas? Certamente, se essas famílias
tivessem acesso a uma política efetiva de planejamento familiar, parte significativa dos problemas sociais
seria abrandada.

O parto anônimo se afigura como solução alternativa que concede à mãe o direito de,
anonimamente, entregar o filho para adoção e permanecer isenta de imputação civil ou penal, podendo,
ainda, realizar todos os procedimentos médicos pré- e pós-natais.

O ordenamento jurídico pátrio protege a criança a partir da concepção, e os direitos fundamentais a
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ela dirigidos estabelecem condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade
O direito à vida, que está assegurado no art. 5º, caput, da CF,[53] afigura-se como o mais

fundamental de todos os direitos, e como pré-requisito para a existência e exercício de todos os demais.
Cabe ao Estado assegurá-lo, abordando duas concepções, a primeira relacionada ao direito de continuar vivo
e a segunda ao direito de ter uma vida digna.

Não se deve reconhecer apenas a dimensão biológica da vida humana. Um menor que nasce
rejeitado e cresce nessa condição não terá vida sadia, principalmente no aspecto emocional. Aquiescer com
esse entendimento é compreender que a saúde do indivíduo está relacionada não apenas ao bem-estar físico,
mas também ao psicológico. Por esse prisma, a obrigatoriedade de manter o menor no seio de uma família
que não o deseja significa um desrespeito a esses direitos fundamentais.

O art. 19 do ECA enuncia que é direito do menor permanecer no seio de sua família natural e todos
os esforços deverão ser despendidos para que isso seja uma realidade. Contudo, a fim de protegê-lo, poderá
migrar para uma família substituta, se isso se afigurar como melhor.

Saliente-se que o ECA, em seu art. 1º, trata da doutrina da proteção integral[54] do menor, o que
significa que estes deverão ser protegidos antes mesmo de serem ameaçados, e o ordenamento jurídico
deverá salvaguardar todos os seus interesses.

Quanto à dignidade da pessoa humana, esta, segundo o inc. III do art. 5º da CF, constitui um dos
fundamentos do Estado democrático de direito e pode ser compreendida como o direito que tem todo ser
humano de não ser prejudicado em sua existência, vida, corpo ou saúde, e de usufruir de um âmbito
existencial característico seu.

Assim, há que se entender o parto anônimo como política de proteção ao melhor interesse da
criança, como garantidor dos princípios constitucionais, principalmente o da dignidade da pessoa humana.
Analogicamente ao que ocorre na adoção, o parto anônimo procura garantir ao menor seu direito à vida, seja
no sentido restrito, seja no sentido amplo, correspondendo este último à vida digna.

Quanto aos direitos maternos, acredita-se que o instituto também possa protegê-los. À mulher é
assegurado o direito à liberdade, que traz implícita a noção de respeito à autonomia dos seres humanos, a
direção daquilo que diz respeito exclusivamente ao próprio indivíduo. John Locke, filósofo inglês e ideólogo
do liberalismo, que viveu no século XVII, acreditava que, por ser o homem um ser racional, a liberdade não
poderia separar-se da felicidade.[55]

A liberdade é a possibilidade de decidir e com isso autodeterminar-se, pressupondo a
responsabilidade do indivíduo para consigo e para com a comunidade na qual está inserido. A liberdade e a
igualdade foram os primeiros princípios reconhecidos como direitos humanos fundamentais, formando a
primeira geração de direitos a garantir o respeito à dignidade da pessoa humana.[56]

O aborto não é método contraceptivo, e não pode ser utilizado como tal, pois isso feriria o direito à
vida, que é maior que o direito à liberdade. Mas, diante das inúmeras falhas em políticas públicas que
conscientizem e previnam as gravidezes indesejadas, o parto anônimo permite o exercício da liberdade, ainda
que de maneira tardia.

Ademais, o Direito deve pautar-se pela razoabilidade, respeitando ao mesmo tempo os interesses
do grupo e os dos indivíduos que o compõem[57]. Assim, no exercício da liberdade e da autonomia de
vontade, a entrega anônima, mas segura, de um filho para adoção protege todos os envolvidos no
procedimento.

Segundo Aristóteles, “em todas as coisas o meio-termo é digno de ser louvado, mas às vezes
devemos inclinar-nos no sentido do excesso e outras vezes no sentido da falta, pois assim chegaremos mais
facilmente ao meio-termo que é certo”.[58]

O autor prossegue dizendo que “determinados atos não devem ser praticados, se as circunstâncias
forem normais. Todavia, em circunstâncias excepcionais, sacrifica-se um bem para que outro, igualmente ou
mais valioso, possa ser salvo.”[59]

Também não se pode esquecer que os adotantes são detentores de direitos da personalidade, que
devem ser acautelados, portanto o procedimento deve conceder-lhes segurança jurídica, a fim de que não
esteja eivado de vícios de qualquer ordem.

Os direitos constitucionalmente assegurados à gestante, ao menor e aos adotantes devem, por
conseguinte, ser sopesados e interpretados sob a orientação do princípio da proporcionalidade, a fim de que
o parto anônimo possa tornar-se uma realidade.

 
 

6 SUGESTÃO DE LEGE FERENDA
 
 
A fim de que o parto anônimo possa assegurar, de maneira ampla, os direitos da personalidade do

menor e o livre exercício da maternidade da genitora, sugere-se o texto abaixo como projeto de lei a viger no
ordenamento jurídico pátrio:
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Projeto de Lei nº. [...] de 2010 - Regula o direito ao parto anônimo e dá outras providências:
Art. 1° Fica instituído o direito ao parto anônimo, que concede à mulher a liberdade de não assumir

a maternidade da criança que gerou.
Art. 2º À mulher que optar por manter o anonimato será proporcionada a realização do pré-natal e

do parto, de forma gratuita, em todos os postos de saúde e hospitais da rede pública e em todos os demais
serviços que tenham convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS) e mantenham serviços de atendimento
neonatal.

Art. 3º As gestantes que manifestem interesse em entregar seus filhos por meio do parto anônimo
obrigatoriamente serão submetidas a acompanhamento de equipe multidisciplinar, que avaliará os motivos de
sua decisão, se o seu consentimento é esclarecido e se não há sonegação de estado de filiação.

Parágrafo único. Para a realização do parto anônimo, além do consentimento expresso da gestante
após o parto, deverá haver anuência dos membros da equipe multidisciplinar que a acompanhou.

Art. 4º A mulher deverá prestar informações sobre a sua saúde e a do genitor, sua ascendência,
eventuais doenças genéticas ou congênitas, que deverão permanecer em sigilo na unidade de saúde e quando
da alta médica do menor serão remetidas em caráter definitivo à Vara da Infância e Juventude, que as
arquivará.

Art. 5º Os dados deverão ser armazenados materialmente, pelo máximo de tempo possível, e, após,
digitalizados, a fim de assegurar o conhecimento da origem genética a qualquer tempo.

Art. 6º A unidade de saúde onde ocorreu o nascimento deverá informar o fato ao Juizado da
Infância e Juventude, imediatamente, por meio de formulário próprio.

Parágrafo único. O Juizado da Infância e Juventude competente para receber a criança advinda do
parto anônimo é o da Comarca em que este ocorreu.

Art. 7º Tão logo tenha alta médica, a criança deverá ser incluída no Cadastro Nacional de Adoção e
se dará início à busca por pessoas habilitadas interessadas em adotá-la.

Art. 8º Poderá ser confeccionado registro provisório de nascimento da criança, omitindo-se os
dados referentes à filiação.

Parágrafo único. Não poderá ser expedida certidão referente a esse registro.
Art. 9º A mulher que optar pelo parto anônimo ficará isenta de qualquer responsabilidade civil ou

criminal em relação ao filho.
Parágrafo único. A mulher que se submeter ao parto anônimo não poderá ser autora ou ré em

nenhuma ação judicial em que se questione sua maternidade, requeira alimentos ou direitos sucessórios.
Art. 10 Os hospitais e postos de saúde conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS), que

mantêm serviços de atendimento neonatal, deverão criar, no prazo de 6 (seis) meses contados da data da
publicação da presente lei, condições adequadas para recebimento e atendimento de gestantes e crianças em
anonimato.

Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
 

7 CONCLUSÃO
 
 
A CF de 1988, no § 7º do seu art. 226, consagrou o direito ao planejamento familiar, calcado nos

princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, que pode ser conceituada como a
obrigação que os pais têm de prover a assistência afetiva, moral, intelectual e material aos filhos.

Contudo, a despeito das disposições legais, a ausência de políticas públicas que promovam
planejamento familiar e de paternidade responsável faz com que os direitos dos menores não sejam
respeitados e, mesmo sendo o aborto incriminado pelo ordenamento jurídico brasileiro, muitas mulheres
ainda optam por fazê-lo.

O parto anônimo garante os direitos do menor e da gestante ao possibilitar que esta faça pré-natal
em qualquer hospital da rede pública de saúde, dê à luz e saia da maternidade sem ser identificada.

O procedimento encontra respaldo jurídico ao assegurar a dignidade humana (art. 1º, III, CF), o
direito à vida (art. 5°, caput, CF) e a proteção especial à criança (art. 227, CF), condições dignas de
existência (art. 7°, ECA).

Tramitam na Câmara dos Deputados três projetos de lei que visam instituir o parto anônimo. Porém
mesmo o de nº. 3220/2008, proposto pelo deputado Sérgio Barradas (PT) Carneiro e elaborado pelo
Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) em parceria com representações da sociedade civil,
contém falhas.

A fim de saná-las, novo projeto de lei foi sugerido, a fim de que imediatamente após o nascimento o
menor seja colocado em família substituta, seja facilitada a adoção, e o direito ao reconhecimento da origem
genética seja assegurado.

Visando assegurar  também a lisura do procedimento, quando a mulher manifestar o desejo de
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realizar um parto anônimo, deverá ser acompanhada por equipe multidisciplinar e consultada sobre os
motivos que ensejaram sua escolha, de modo a evitar vício de vontade e sonegação de estado de filiação.

Caso ocorra essa sonegação, acredita-se que, se a criança ainda não foi adotada, deverá ser
devolvida ao pai imediatamente. Caso já tenha sido adotada, ao pai biológico caberá apenas o direito de
visitação ao menor.

Quanto ao conhecimento da origem genética, todos os esforços deverão ser envidados no sentido
de assegurá-lo, porém sem que gere efeitos decorrentes de filiação, alimentos ou sucessão.

O parto anônimo, realizado com o consentimento expresso da gestante após o nascimento do
menor e com a anuência da equipe multidisciplinar, deve ser irretratável.

Tal instituto consagra o princípio da razoabilidade, respeitando ao mesmo tempo os interesses do
menor à vida, à saúde, à convivência familiar e à dignidade; os direitos da gestante quanto à liberdade e à
autonomia de vontade, e os dos adotantes quanto à segurança jurídica. Portanto, efetiva os direitos
constitucionalmente assegurados a todos.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE POLÍTICAS PARA O CRESCIMENTO ECONÔMICO E POLÍTICAS PÚBLICAS
AMBIENTAIS

CONSIDERATIONS ON POLICIES FOR ECONOMIC GROWTH AND ENVIRONMENTAL PUBLIC POLICIES

José Lenho Silva Diógenes

RESUMO
RESUMO
A degradação ambiental e o risco de desastres ambientais impuseram a necessidade de pensar o desenvolvimento sustentável,
um modelo de desenvolvimento no qual sejam preservados os recursos naturais para as gerações presentes e futuras. A
concretização do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado depende de políticas públicas. Contudo,
com a globalização, em suas diversas formas, o Estado perde muito de sua soberania e a Constituição tem cada vez menos
força para regular a vida econômica. É nesse cenário complexo, no qual interesses econômicos se contrapõem à preservação
do meio ambiente, que são formuladas as políticas públicas. O Brasil passa por um momento de crescimento econômico, e,
para continuar crescendo, precisa adotar medidas para criar uma infra-estrutura adequada. Nesse contexto, sobressai o setor
energético como um dos mais importantes, a tal ponto, que mais da metade dos recursos do plano de aceleração do
crescimento são destinados a ele. No entanto, a intensificação da exploração e do consumo de energia aumenta os impactos
negativos sobre a natureza. Por outro lado, quando se analisa a gestão ambiental, percebe-se que este setor tão importante
para a preservação do meio ambiente não recebe a mesma atenção das políticas públicas.

PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVE Políticas públicas; crescimento econômico; aproveitamento energético;
desenvolvimento sustentável; gestão ambiental.

ABSTRACT
ABSTRACT
Environmental degradation and the risk of environmental disasters imposed the necessity of thinking about sustainable
development, a development model in which natural resources are preserved for present and future generations. The
realization of the fundamental right to an ecologically balanced environment depends on public policies. However, with
globalization in its various forms, the state loses much of its sovereignty and the Constitution has less power to regulate
economic life. It is in this complex scenario, in which economic interests are opposed to the preservation of the environment
that public policies are formulated. Brazil is going through a time of economic growth, and to continue growing, needs to
adopt measures to create an adequate infrastructure. In this context, the energy sector stands out as one of the most
important, to the point that more than half the resources of the growth acceleration plan is for him. However, the
intensification of exploitation and consumption of energy increased the negative impacts on nature. On the other hand, when
looking at environmental management, we realize that this sector so important to preserving the environment does not
received the same attention of public policy.

KEYWORDS: KEY-WORDS Public policies; economic growth; energy use; sustainable development; environmental
management.

INTRODUÇÃO

A dilapidação do patrimônio ambiental aumentou significativamente nos últimos anos. A degradação ambiental se
tornou um problema global, trazendo consigo prejuízos incomensuráveis para a sociedade. A poluição atmosférica, o
desaparecimento de espécies, a poluição dos rios, a constante intervenção do homem no meio ambiente natural para o
aproveitamento de energias, o uso de energias não renováveis, dentre outros fatores, ensejaram uma série de conseqüências
negativas e de incertezas com relação ao futuro da humanidade. Isso impôs a necessidade de pensar o desenvolvimento
sustentável.

O problema da sustentabilidade ambiental está inserido no contexto de uma sociedade mundial. Esta surge da
articulação das sociedades locais, a despeito de suas diversidades e tensões internas e externas, numa interconexão tal que
abrange relações, processos e estruturas sociais, políticas, culturais e econômicas, embora operando de modo desigual e
contraditório. Essa realidade vai repercutir no perfil das políticas públicas.

Por outro lado, a transnacionalização da econômica, o aparecimento de novos agentes de poder, não apenas no
nível local, mas, sobretudo na órbita internacional acarretam a mitigação da soberania estatal, em face do controle cada vez
mais intenso de entes internacionais. Diversos autores que dissertam sobre os impactos dos processos de globalização no
Estado afirmam que este perdeu grande de sua capacidade de condicionar a vida econômica.

A economia, em qualquer lugar do globo que se apresente, passa a ter uma força transnacional. Isso acaba por
conduzir o Estado a uma situação antagônica no que diz respeito ao crescimento econômico e à obrigação de proteger o
meio ambiente, observando-se uma priorização das políticas que atendam às exigências do crescimento econômico, fato esse,
que não se verifica com relação às políticas de gestão ambiental.  

1. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO

A proteção ao meio ambiente tem encontrado guarida nas constituições das mais diversas nações no mundo, as
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quais passaram a reservar ao tema especial destaque em seu corpo normativo[1]. No Brasil, até a Constituição de 1988 a
normatividade jurídica teve por objetivo a racionalização econômica das atividades de exploração dos recursos naturais, sem
uma adequada preocupação com a proteção ambiental.

Pode-se afirmar que a atual Constituição Federal foi a que mais atenção deu à questão ambiental. Nesse sentido,
leciona José Afonso da Silva ao afirmar que “a Constituição de 1988 foi a primeira a tratar deliberadamente da questão
ambiental” [2], sendo considerada uma das mais abrangentes e avançadas do mundo em matéria de tutela ambiental. Na
verdade, ela reflete a mudança jurídica, no tocante à necessidade de proteção do meio ambiente, consagrando que a
preservação de um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado está intimamente ligada à preservação da própria espécie
humana.

Dessa forma, a constitucionalização do meio ambiente traz consigo benefícios variados e de diversas ordens.
Conforme observa Benjamim, especialmente, faz com que a proteção ambiental deixe “definitivamente de ser um interesse
menor ou acidental no ordenamento jurídico” [3], sendo alçado ao ponto máximo da ordem constitucional, convertendo-se
em verdadeiro direito fundamental.

Ayala, analisando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o direito fundamental ao meio ambiente na
Constituição brasileira, reproduz as razões do voto do Ministro Celso Mello, que sintetizam o perfil constitucional desse
direito:

Trata-se (...) de um típico direito de terceira geração, que assiste de modo subjetivamente
indeterminado a todo o gênero humano, circunstancia essa que justifica a especial obrigação – que
incumbe ao Estado e à própria coletividade – de defendê-lo e preservá-lo em benefício das presentes
e futuras gerações, evitando-se, desse modo, que irrompam, no seio da comunhão social, os graves
conflitos intergeracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade na proteção desse
bem especial de uso comum de todos quantos compõem o grupo social. [4]

Assim, o status de direito fundamental impõe a defesa e a preservação do meio ambiente tanto pelo Estado como
pelos cidadãos. Isso não quer dizer que o meio ambiente natural não possa ser explorado pelas gerações presentes. O que se
pretende com essa expressão, nas palavras de Benjamim, é garantir que o “estado dinâmico de equilíbrio, em que se
processam os fenômenos naturais, seja preservado, deixando que a natureza siga seu próprio rumo[5]”. É importante que se
assinale isso porque, no que tange à questão energética, conforme veremos, o desenvolvimento econômico pressupõe um
aumento na exploração dos recursos naturais.

Aliás, no que diz respeito aos contornos constitucionais do setor energético, embora não exista previsão expressa
na Constituição Federal, é de bom alvitre registrar que os princípios da ordem econômica reclamam a adoção de práticas de
conservação e uso racional dos recursos energéticos, conforme registra Ferreira:

Se não há expressa imposição específica para o setor energético no sentido de adotar práticas de
conservação e uso racional da energia, os princípios que condicionam a ordem econômica no Estado
brasileiro permitem reconhecer que o perfil da atividade econômica não pode deixar de atender a
padrões de sustentabilidade e práticas precaucionais. No domínio do setor energético, parecem ser as
únicas formas razoáveis pelas quais poderia ser atendido de maneira adequada, principalmente, o
princípio que impõe a defesa do meio ambiente. [6]

Assim, a interpretação constitucional conduz ao entendimento de que a ordem econômica está condicionada ao
atendimento de princípios de proteção ao meio ambiente. Mas, não raro, isso não se verifica. O que se percebe é que,
quando estão em jogo interesses econômicos e interesses ambientais, a ordem jurídica se mostra impotente para condicionar
as forças econômicas, principalmente na atualidade, porque essas forças, quase sempre, transcendem os limites nacionais.

Ademais, no que tange as políticas públicas voltadas para o crescimento econômico, principalmente com relação ao
setor energético, outro aspecto escapa ao condicionamento da normação constitucional protetora do meio ambiente.  Tais
políticas são extremamente técnicas e sujeitas à pressão dos agentes de mercado, beneficiários potenciais dos ganhos
decorrentes da não preservação dos recursos naturais. Por isso, é tão difícil um controle sobre esse setor. Aliás, Bercovici
adverte que:

Do mesmo modo que o Estado, a constituição demonstra uma crescente debilidade intrínseca, com
cada vez menos capacidade de regular a política e a economia. A constituição, que deveria ser o
controle político do poder econômico, vê os poderes que deveria controlar se tornarem ocultos e
inalcançáveis [7]

 

E, mais:

No caso brasileiro, ainda, percebe-se a separação e a supremacia da constituição financeira, voltada
para a garantia do capital privado e do equilíbrio macroeconômico, em detrimento da concretização
da constituição econômica, ocasionando o que denomino “constituição dirigente invertida”. O
ativismo ampliado dos tribunais, inclusive, tem servido muito mais para preservar a ordem de
mercado e limitar o poder de atuação do Estado para garantir ou ampliar direitos fundamentais[8].

 
Essas limitações de ordem estrutural, contudo, não podem servir como argumento para o Estado se desincumbir de

seu papel de garantidor e promotor do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se sua
implementação por meio de políticas públicas, “pugnando-se por formas de controle ambiental, tanto no plano normativo
como fático, que atentem para a amplitude do bem ambiental”, conforme assinala Leite. [9] Nesse sentido, o entendimento
do Supremo Tribunal Federal corrobora a idéia segundo a qual:
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[...] o meio ambiente constitui patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido
pelos organismos sociais e pelas instituições estatais, qualificando-se como encargo que se impõe –
sempre em benefício das presentes e das futuras gerações – tanto ao Poder Público como à
coletividade” [10]

Assim, cada vez mais se desenvolve na cultura jurídica a concepção de que a natureza é um bem jurídico,
beneficiário de atividades de garantia por parte do Estado e da sociedade. E, como tal, deve servir, inclusive, como
parâmetro para a avaliação da constitucionalidade de políticas públicas. Aliás, sobre a questão em tela, Comparato assevera:

[...] determinada política governamental, em razão de sua finalidade, pode ser julgada incompatível
com os objetivos constitucionais que vinculam a ação do Estado, sem que nenhum dos atos
administrativos praticados, ou nenhuma das normas que a regem, sejam, em si mesmos,
inconstitucionais. [11]

Com base nessa observação, o autor sustenta a tese da irrecusabilidade do juízo de constitucionalidade de políticas
estatais, que, em suas palavras, teria por objeto “não só as finalidades, expressas ou implícitas, de uma política pública, mas
também os meios empregados para se atingirem esses fins”.[12]

Não se pode olvidar, portanto, que, embora as políticas públicas sejam matéria carregada de forte teor político, elas
não podem negligenciar o compromisso intergeracional imposto pelo direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado. Nesse sentido, Celso de Mello lembra que:

Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam de opções políticas a cargo
daqueles que, por delegação popular, receberam investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer
que não se revela absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do legislador, nem a de
atuação do Poder Executivo.[13]

Com efeito, firmado está o compromisso das gerações atuais com as gerações futuras, exigindo-se uma ação
responsável do homem com a natureza, em toda a sua plenitude. Isso impõe às gerações presentes a obrigação de deixar para
as futuras condições ambientais pelo menos equivalentes às recebidas das gerações que nos antecederam.

Esses são elementos indispensáveis para pensar as políticas públicas. Ter em conta que, embora escape do Estado
um maior controle sobre o desenvolvimento da economia, ele não pode priorizar políticas para o crescimento econômico,
negligenciando a promoção de medidas preventivas para o meio ambiente. Em outros termos, não pode o Estado deixar de
observar a fórmula do desenvolvimento sustentável.

2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Até poucos anos atrás, o desenvolvimento sustentável não foi motivo de preocupação para a humanidade.
Predominava a idéia de que a natureza era uma fonte inesgotável de recurso para o modelo capitalista de produção.
Ademais, a consciência de riscos de desastres ambientais ainda tinha uma conotação muito local.

Contudo, a possibilidade de catástrofes ambientais de proporções globais fez com que a humanidade se
conscientizasse de que, na contemporaneidade, o destino de cada homem está ligado ao de todos os outros. Dessa forma,
começa-se a formatar o conceito de desenvolvimento sustentável. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística:

O termo Desenvolvimento Sustentável surgiu em 1980 na publicação World Conservation Strategy:
living resource conservation for sustainable development, elaborado pela International Union for
Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), em colaboração com o Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e outras instituições internacionais. [...] O termo
procura integrar e harmonizar as idéias e conceitos relacionados ao crescimento econômico, a justiça
e ao bem estar social, a conservação ambiental e a utilização racional dos recursos naturais. Para
tanto, considera as dimensões social, ambiental, econômica e institucional do desenvolvimento. [14]

Percebe-se que se trata de um conceito bastante complexo, sendo uma idéia em construção. Por isso, ainda não há
um pleno consenso sobre ele, embora, atualmente, a expressão seja de uso corrente para significar a necessidade do
desenvolvimento não esgotar os recursos naturais.

O entendimento de que se trata de uma espécie de desenvolvimento capaz de atender às necessidades do presente
sem comprometer a possibilidade de atendê-las no futuro, aliás, foi incorporada na Constituição Federal de 1988, que, em
seu artigo 225, passou a estabelecer: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.[15]

Na verdade, é extremamente complicado mensurar até que ponto as dimensões social, ambiental e econômica do
conceito se compensam no mundo da vida. Principalmente, com relação ao crescimento econômico, no atual modelo de
produção, que tende a consumir demasiadamente recursos naturais não-renováveis. Contudo, o desenvolvimento econômico
é fundamental para os países pobres.

Observe-se que, para maioria dos países do planeta, ‘desenvolvimento sustentável’ é uma tarefa bastante difícil, uma
vez que “um quinto da população da Terra tem um PIB anual per capita menor que 500 dólares”. [16] Esses mesmos países
também enfrentam sérios problemas com saúde, saneamento básico e distribuição de renda.

Os cidadãos de grande parte dos países pobres, geralmente, têm acesso limitado à água potável e ao saneamento,
são subnutridos e apresentam os mais baixos níveis de educação. Mesmo nos países em desenvolvimento, grande parte da

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3351



população é analfabeta e a expectativa média de vida é bem inferior a dos países desenvolvidos.
Ou seja, a maioria dos países do globo tem que garantir a satisfação das necessidades humanas básicas, estabilizar o

crescimento de suas populações e combater a pobreza, ao mesmo tempo em que têm que conservar os recursos naturais
essenciais para seu crescimento econômico.

Mesmo diante dessas dificuldades, o paradigma do desenvolvimento sustentável é responsabilidade de todos os
países, o que coloca aqueles que ainda não atingiram um nível satisfatório de crescimento econômico na difícil situação de
promoverem o crescimento econômico, e, ao mesmo tempo, serem extremamente parcimoniosos com os recursos naturais.

Isso vai gerar um paradoxo porque, o crescimento econômico reclama condições adequadas de infra-estrutura. Em
função do crescimento econômico, ocorre um aumento significativo do consumo de energia, em grande maioria pelo setor
industrial, que intensifica a produção de bens. Esse aumento acarreta uma maior intervenção na natureza para o
aproveitamento de fontes de energia, produzindo impactos negativos no meio ambiente natural.

No Brasil, por exemplo, em janeiro de 2007, foi lançado o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que
segundo o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) seria:

“um conjunto de investimentos públicos em infra-estrutura econômica e social nos setores de
transportes, energia, recursos hídricos, saneamento e habitação, além de diversas medidas de
incentivo ao desenvolvimento econômico, estímulos ao crédito e ao financiamento, melhoria do
ambiente de investimento, desoneração tributária e medidas fiscais de longo prazo.”[17]
 

Para tanto, segundo o órgão, foram previstos “investimentos em infra-estrutura logística, em energia e em infra-
estrutura social e urbana superiores a R$ 500 bilhões, equivalentes em 2007 a cerca de 20% do Produto Interno Bruto
(PIB)”. [18] Desse total, 274,8 bilhões, mais da metade dos recursos, portanto, foram destinados à energia.

Aliás, na história do nosso país, essa relação de dependência é bem notória. Segundo Lessa, “o projeto nacional de
desenvolvimento, via industrialização e urbanização considera a oferta energética, em especial a elétrica – à frente dos sinais
de mercado – como decisiva para a criação da indústria e para o crescimento do consumo pessoal.” [19] Posteriormente,
essa relação irá influir no modelo industrial brasileiro, uma vez que, desde o Plano de Metas de Juscelino Kubitschek, o
Brasil procurou desenvolver a indústria de material elétrico pesado. [20]

Dada essa predominância do setor energético em relação aos outros elementos relacionados com a infra-estrutura
necessária para o crescimento econômico, as considerações do presente trabalho estão restritas à questão energética, como o
principal setor a receber atenção das políticas públicas federais voltadas para o crescimento econômico. 

3. ENERGIA, CRESCIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

O aproveitamento das fontes de energia pelo homem aparece historicamente na forma de um recurso para otimizar
sua força física para a realização de trabalhos diversos, sendo que as primeiras fontes de energias a serem exploradas foram
fontes renováveis. Hinrichs e Kleinbach registram que:

Originalmente, as pessoas adicionavam à força de seus músculos a tração animal, o uso da água e do
vento para realizar seus trabalhos. A sociedade pré-industrial contava apenas com fontes renováveis
de energia, ou seja, aquelas fontes que não podem ser esgotadas, como a hídrica, a eólica, a solar e a
de biomassa. [21]

Contudo, na medida em que as sociedades se tornaram mais complexas e desenvolvidas, aumentou a demanda por
energia, acarretando a exploração de fontes não-renováveis. Assim, os autores observam que, “a mudança para fontes não-
renováveis começou no século XVIII, quando uma sociedade em crescente processo de industrialização passou a queimar
combustíveis fósseis para produzir vapor para as máquinas a vapor e para fundir o ferro”.[22]

Em pouco tempo, a intensificação da industrialização em países da América do Norte, Europa e Ásia, na segunda
metade do século XX, modelou, de acordo com Munhoz, “um sistema produtivo fundado na dependência crescente de
energia barata”.[23] De tal forma que, somente nas décadas de 1980 e 1990 o consumo global de energia aumentou 25%.
Justamente nesse período, “observou-se o declínio da qualidade do ar urbano e a séria e intensa degradação do solo e das
águas”.[24]

A tendência desse aumento é progredir ainda mais nos próximos anos. Principalmente, nos países em
desenvolvimento. De fato, “desde 1960, os países em desenvolvimento já quadruplicaram o seu uso de energia”.[25] Nas
próximas duas décadas, estima-se que o consumo de energia irá aumentar bastante nesses países.  

Dessa forma, na contemporaneidade, estamos inseridos num contexto social no qual, “energia, meio ambiente e
desenvolvimento econômico estão forte e intimamente conectados”. Por isso, nos dias atuais, a energia assume um papel
central na sociabilidade humana, de forma que o setor energético se torna uma área estratégica nas decisões políticas, uma
vez que qualquer modificação brusca nesse setor acarreta sérios impactos no mercado. [26] Nas palavras de Hinrichs e
Kleinbach:

A energia é um dos principais constituintes da sociedade moderna. Ela é necessária para se criar bens
a partir dos recursos naturais e para fornecer muitos dos serviços dos quais temos nos beneficiado. O
desenvolvimento econômico e os altos padrões de vida são processos complexos que partilham de
um denominador comum: a disponibilidade de um abastecimento adequado e confiável de
energia.[27]

Se depender da evolução do consumo de energia, pelo menos no nosso país, tais projeções parecem que se
confirmarão. No início do ano em curso, somente em uma semana, o consumo de energia no Brasil bateu o recorde três
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vezes consecutivas, conforme informou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). [28] O pico de demanda foi
registrado às 14h58, do dia 03/02/2010, ao atingir 70.400 megawatts. Separadamente, os sistemas Sul, Sudeste e Centro-
Oeste também bateram recorde de consumo na mesma quarta-feira.[29]

Como conseqüência, o governo precisou acionar termelétricas que estavam desligadas para atender ao aumento
provocado na demanda de energia. Contudo, a termoeletricidade eleva a participação dos não-renováveis no consumo
energético brasileiro, o que deve ser evitado em prol do desenvolvimento sustentável.

Diante desse quadro, a exploração das fontes de energia menos poluentes e o uso racional da energia tornam-se
instrumentos imprescindíveis para se compatibilizar o crescimento econômico com a preservação do meio ambiente. Para
tanto, a produção de energia deve objetivar a diversificação e a limpeza da matriz energética[30].

As iniciativas devem abranger “tanto soluções para o aumento da eficiência dos processos de produção de energia,
quanto à redução dos custos das fontes renováveis como vento, sol, maré e biomassa, no sentido de torná-las
comercialmente viáveis”. [31] O consumo, por sua vez, deve ser orientado por medidas que induzam o consumidor a utilizar
as fontes ambientalmente limpas. 

Portanto, se por um lado é justo que os países em desenvolvimento tenham direito de continuar explorando a
natureza para atingir níveis satisfatórios de desenvolvimento econômico, por outro, isso pressupõe a adoção de políticas
públicas para o uso bem planejado e eficiente dos limitados recursos energéticos e o desenvolvimento de novas tecnologias
de energia menos danosas ao meio ambiente.

4. POLÍTICAS PÚBLICAS

Políticas públicas é um tema relativamente recente para a ciência jurídica. Comparato, ao observar que a noção de
política pública como programa de ação “só recentemente passou a fazer parte das cogitações da teoria jurídica” [32], atribui
a Ronald Dworkin, umas das raras tentativas de elaboração técnica desse conceito, que o define nos seguintes termos:

espécie de padrão de conduta (standard) que assinala uma meta a alcançar, geralmente uma melhoria
em alguma característica econômica, política ou social da comunidade, ainda que certas metas sejam
negativas, pelo fato de implicarem que determinada característica deve ser protegida contra uma
mudança hostil. [33]

 Nagibe de Melo, ao dissertar sobre o controle das políticas públicas pelo poder Judiciário, também enfatiza que o
conceito de políticas públicas só ganhou relevo para a ciência do Direito “precisamente no estudo da efetivação dos direitos
constitucionais sociais, também chamados direitos fundamentais de segunda e terceira dimensões”. [34]

Contudo, a expressão políticas públicas é polissêmica. Villanueva observa que ela pode denotar várias coisas, e,
analisando a doutrina que versa sobre o tema, apresenta um resumo de seus diversos significados:

Un campo de actividad gubernamental (política de salud, educativa, comercial), un propósito general a realizar (política
de empleo estable para los jóvenes), una situación social deseada (política de restauración de los centros históricos,
contra el tabaquismo, de seguridad), una propuesta de acción específica (política de reflorestación de los parques
nacionales, política de alfabetización de adultos), la norma ou las normas que existen para una determinada
problemática (política ecológica, energética, urbana), el conjunto de objetivos y programas de acción que tiene el
gobierno en un campo de cuestiones (política de produtividad agrícola, de exportación, de lucha contra la pobreza
extrema), o bien, la política como producto y resultado de uma específica actividade gubernamental, el comportamiento
gubernamental de hecto (la política habitacional ha logrado construir um número de casas y departamentos, la política
de empleo há creado puestos de trabajo), el impacto real de la actividade gubernamental (disminción del crimen urbano,
aumento de la terminación del ciclo de estúdios básicos, descenso de los precios al consumidor, reducción de la
inflación), el modelo teórico o la tecnologia aplicable en que descansa una iniciativa gubernamental (política de energía,
política de ingresos regressiva, política de ajuste y estabilización). [35]

Enrique Saraiva observa que nos países de cultura latina, a perspectiva jurídica mantém sua vigência alicerçada no
legalismo próprio da conformação dos seus sistemas estatais o que conduz a uma consideração um tanto estática do Estado e
da administração pública, que privilegia o estudo das estruturas e das normas que organizam a atividade estatal, deixando de
lado as realidades vitais que permeiam as estruturas públicas. [36]

Na verdade, restringir o exame das políticas públicas à realidade normativa é deixar à margem do exame do tema
um amplo universo factual. Por isso, Saraiva propõe uma perspectiva mais operacional para a abordagem das políticas
públicas, tomando-as como:

um sistema de decisões públicas que visa a ações ou omissões, preventivas ou corretivas, destinadas
a manter ou modificar a realidade de um ou vários setores da vida social, por meio da definição de
objetivos e estratégias de atuação e da alocação dos recursos necessários para atingir os objetivos
estabelecidos. [37]

Ademais, deve-se observar que cada política pública tem diversos estágios. Comumente, detalham-se as várias
etapas de um processo de política pública da seguinte forma: formação da agenda, elaboração, formulação, implementação,
execução, acompanhamento e avaliação. Portanto, em nenhum desses momentos, pode-se desviar do interesse público que
norteia todas as políticas públicas.

Uma análise das políticas federais para o crescimento econômico e da ausência de diretrizes, objetivos e estratégias
voltadas para a preservação do meio ambiente, podem evidenciar fatores favoráveis ou desfavoráveis ao desenvolvimento
sustentável, bem como os conflitos de interesses com as medidas de gestão da economia.

Não é demais lembrar a importância das políticas públicas para a efetivação do direito ao equilíbrio ecológico, que,
no ordenamento jurídico brasileiro, tem uma dimensão positiva e outra negativa, ou seja, não se contenta com uma abstenção
estatal, antes, porém, depende de ações estatais para sua concretização, conforme explica Silva:
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[...] é, ao mesmo tempo, direito positivo e negativo; porque, de um lado, requer que o poder público
seja um garantidor da incolumidade do bem jurídico, ou seja, a qualidade do meio ambiente em
função da qualidade de vida. Por isso é que, em tal dimensão, não se trata de um direito contra o
Estado, mas de um direito em face do Estado, na medida em que este assume a função de promotor
do direito mediante ações afirmativas que criem as condições necessárias ao gozo do bem jurídico
chamado qualidade do meio ambiente.[38]

 
Para uma melhor compreensão sobre o comprometimento do governo federal com a fórmula do desenvolvimento

sustentável, far-se-ão algumas considerações sobre a questão energética nas políticas públicas federais. Em seguida, analisar-
se-á se a gestão ambiental, um dos principais instrumentos para a preservação do meio ambiente, recebe a mesma atenção na
forma de políticas públicas.

4.1. Políticas públicas para aproveitamento energético

No Brasil, desde o início, há uma forte relação entre o público e o privado no setor elétrico. A geração e utilização
de energia elétrica foram definidos em função de determinados interesses econômicos, sendo que, nas palavras de Lessa, “a
iluminação pública com energia elétrica foi instalada, pela primeira vez, em Campos de Goytacazes, na época principal pólo
açucareiro do País.”[39]

Para tanto, desde longa data, foram concedidas concessões pelo poder público para que determinadas empresas
privadas explorassem as fontes de energia dirigidas, prioritariamente, para o setor industrial. Segundo Lessa:

Sintomaticamente, a primeira usina geradora de hidroeletricidade foi instalada em Juiz de Fora, a
serviço das Indústrias Têxteis Mascarenhas. Rapidamente, generalizou-se sua distribuição nos
perímetros urbanos de mais alta renda, nos quais a iluminação pública e a luz domiciliar foram
consideradas imprescindíveis à qualidade de vida dos grupos sociais dominantes. [40]

A exemplo do Império, que ofereceu concessões privadas para a instalação de infra-estrutura ferroviária e portuária,
a República Velha fez o mesmo em relação à geração e à distribuição de energia elétrica e outros serviços públicos urbanos.
Conforme Lessa:

O grupo Light recebeu, em 1889, a concessão para o Rio de Janeiro e para São Paulo e, na década
de 1930, controlava 40% da capacidade instalada no Brasil. Seu tipo de contrato permitia cobrar a
tarifa pelo custo marginal termoelétrico, o que lhe deu condições de desfrutar integralmente da renda
hidráulica ricardiana.[41]
 

Ainda de acordo com Lessa, para as empresas que atuavam no setor, as concessões eram de tipo monopólio e
amparadas por regras de tarifação referenciadas aos preços internacionais, o que facilitou a presença estrangeira nesses
setores, nos quais grupos não brasileiros absorveram concessionárias locais e ampliaram o escopo de sua atuação.
Posteriormente, o Fundo Federal de Eletrificação é instalado, suprindo com recursos tributários vinculados ao crescimento
do setor.[42]

Posteriormente, o setor elétrico é nacionalizado. Já na década de 1990, sobre influências das diretrizes estabelecidas
no Consenso de Washington, ocorre uma intensa liberalização do setor com a transferência de ativos públicos para empresas
privadas. Nesse contexto, nas palavras de Lessa:

Houve privatização, às claras e às escuras. Às claras, por exemplo, quando empresas distribuidoras e
geradoras de energia elétrica foram transferidas para grupos privados, ou quando foi permitida a
compra da Companhia Vale do Rio Doce por uma fração de seu valor potencial. Houve privatização,
com hipocrisia e às escuras, quando as ações da Petrobrás foram maciçamente vendidas para o
mercado internacional, e houve a amputação de seu braço petroquímico, igualmente privatizado. Em
1983, a União detinha 84% do capital da Petrobrás. O governo de FHC vendeu 180 milhões de ações
da companhia, sendo 25% adquiridas no mercado interno, por 310 mil optantes do Fundo de
Garantia por tempo de Serviço (FGTS). Três quartos destas ações foram para o exterior.[43]

Nesse contexto, era difícil distinguir o interesse público do privado. Era difícil afirmar em função de quais interesses
eram estabelecidas as diretrizes do poder público. Contudo, com a Constituição Federal de 1988, modernizou-se o sistema
de planejamento e orçamento do governo federal ao instituir o Plano Plurianual como mecanismo de orientação e integração
do planejamento e do orçamento para o período de um quadriênio.

Ao definir as diretrizes, objetivos, programas e finanças da administração pública federal direta e indireta, o PPA
2008-2011[44] foi o momento por excelência para a inclusão dos principais problemas sociais na agenda federal para esse
período.

Nesse momento, a questão da exploração das fontes de energia, é abordada principalmente, no que diz respeito ao
tópico dois, que trata do objetivo de governo “promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração
de empregos e distribuição de renda”, e, ao tópico cinco, que trata do objetivo “implantar uma infra-estrutura eficiente e
integradora do território nacional”, conforme se extrai da mensagem presidencial [45] que acompanhou o projeto de lei do
PPA (2008 – 2011).

De acordo com o documento, a ampliação dos investimentos público e privado em infra-estrutura é uma âncora
para promover o desenvolvimento nacional sustentável. Para tanto, propõem-se algumas medidas, que estão distribuídas em
quatro setores específicos: energia elétrica, petróleo e gás, transportes e comunicações.[46]

Com relação à questão energética, a mensagem enfatiza que os principais desafios do setor elétrico brasileiro são
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a necessidade de “garantia da segurança do suprimento da demanda, fator decisivo para o crescimento econômico, a
universalização do acesso ao uso da energia e a modicidade tarifária”. [47] De acordo com o documento, os investimentos
em energia precisam:

garantir o suprimento da demanda, promover a diversificação da matriz energética e estimular o
desenvolvimento de energias renováveis e da eficiência energética, sem desperdiçar as vantagens
competitivas que o País tem na geração hidrelétrica, priorizando a modicidade tarifária, a
universalização do acesso aos serviços de energia elétrica e os investimentos em pesquisa e
desenvolvimento.[48]

Contudo, quando se acompanha o desdobramento dessas políticas, observa-se que a diversificação da matriz
energética e o desenvolvimento das energias renováveis se perdem no meio do caminho.

Uma compreensão mais concreta da situação energética brasileira atual pode ser obtida a partir da análise das
projeções estabelecidas no Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE, [49] que indica os principais objetivos energéticos
futuros do país e dos dados fornecidos pelo Balanço Energético Nacional - BEN. [50] Essas informações retratam os
diversos aspectos conjunturais do setor energético brasileiro.

O PDE 2008-2017 [51] é o documento que detalha como será a expansão da matriz energética[52] do país, nos
próximos anos. Ele é uma referência para a elaboração dos programas de licitações de usinas e de linhas de transmissão e
norteia as políticas públicas do setor, além de servir como referência de expansão do sistema energético.

A análise dos percentuais de participação dos diversos tipos de fontes não hidrelétricas do início de maio de 2008 ao
final de dezembro de 2017 demonstra que a participação das fontes renováveis de energia ainda é muito baixa. [53] Por
outro lado, o PDE (2008 – 2017) permite concluir que o Poder Executivo continua prestigiando outras fontes energéticas,
apostando, por exemplo, em “uma grande expansão de termelétricas a combustíveis fósseis, o que contradiz a proposta de
redução de gases de efeito estufa apresentada no Plano Nacional de Mudanças Climáticas, elaborado pelo próprio governo”.
[54]

Indo na contramão do relatório [r]evolução energética  elaborado pelo Greenpeace e pelo GEPEA (Grupo de
Energia da Escola Politécnica da USP), que mostra ser possível desenvolver uma matriz elétrica com 88% de energias
renováveis e índices de eficiência de 29% em 2050, o PDE 2008-2017 prevê “a ampliação da geração termelétrica em
15.305 MW, dos quais quase 90% utilizarão combustíveis fósseis”. [55]

Por outro lado, o plano desprestigia as fontes renováveis modernas do Brasil, como a solar e a eólica e minimiza o
papel da biomassa e das pequenas centrais hidrelétricas, conforme denuncia o Greenpeace:

A participação prevista para a geração a biomassa é de apenas 2,7% e a energia eólica, restrita aos
projetos do Proinfa, totaliza apenas 0,9% da matriz elétrica em 2017. Em relação à energia eólica,
foram considerados apenas os projetos contemplados pelo Proinfa e que deverão entrar em operação
nos próximos dois anos. A despeito do enorme potencial, não se considera nenhum incremento
adicional até o horizonte final do plano.[56]

O próprio, o Balanço Energético Nacional/2009 evidencia que a participação das fontes renováveis na oferta interna
de energia ainda é irrisória. Tais observações desenham um quadro que nos permite concluir que o estímulo para a
participação dessas fontes energéticas na oferta total de energia no País ainda não tem recebido a devida atenção do poder
público através de políticas públicas. [57]

Torna-se perceptível que o Estado tem adotado políticas voltadas para a ampliação da matriz energética brasileira
em respostas às demandas do mercado. Contudo, não é tão claro que as diretrizes adotadas para o setor sejam
suficientemente comprometidas com o desenvolvimento sustentável.

4.2. Políticas públicas para a gestão ambiental

Embora o país ainda precise evoluir bastante na implementação de política públicas para o meio ambiente e para o
monitoramento e fiscalização da proteção ambiental, não se percebe a mesma atenção dada à questão das políticas públicas
que interessam ao crescimento econômico.

O Brasil tem um vasto arcabouço legislativo em matéria ambiental, mas a gestão ambiental brasileira parece
ineficiente, uma vez que, conforme assinala Munhoz, “a despeito da tradição de medidas dirigidas à proteção dos recursos
naturais, e da vasta legislação com a qual se procura regulamentar o acesso e o uso de recursos não-renováveis, o país tem-
se mostrado impotente para conter a degradação ambiental”. [58]

Ainda de acordo com o autor, dentre os muitos problemas que acarretam a inoperância da gestão ambiental no país:
Um deles decorre do fato de os órgãos executores viverem permanentemente “entre o mar e o
rochedo”, trabalhando num contexto de conflitos, de interesses antagônicos. Atuam em favor de um
contingente imenso de beneficiários potenciais dos ganhos advindos da preservação do meio
ambiente e de recursos naturais – o conjunto da população -, sem que, em contrapartida, funcionem
canais naturais para que possam contar com o apoio maciço dos seus representados. [59]

 
À falta de mecanismos que aproximem mais a população da gestão ambiental, soma-se outro problema que também

vulnera a gestão ambiental e que não tem merecido a atenção das políticas públicas, a fragilidade institucional do Ministério
do Meio Ambiente. Sobre isso, Munhoz assevera que:

A preocupação com o fortalecimento do Ministério do Meio Ambiente deriva da constatação de sua
fragilidade institucional, perceptível por um aparente isolamento no complexo da administração
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federal. Esta fragilidade não se supera a partir do apoio explícito do presidente da República ao
órgão, e nem dos novos e recentes ordenamentos legais em prol do aperfeiçoamento e da ampliação
de objetivos, metas e processos da política do meio ambiente.

 
Uma maneira de minimizar esses problemas seria através de uma melhor dotação orçamentária. Saliba se questiona

como praticar condutas no sistema social, por intermédio da atividade financeira, para favorecer o meio ambiente. E,
responde afirmando que “deve-se utilizar meios legais no campo financeiro para a implantação de comportamentos eficientes
[...] por meio de uma peça legal, com vigência exata de um exercício financeiro, chamada de orçamento público”.[60] Nas
palavras do autor:

O orçamento é o instrumento que serve para promover os intentos do Estado durante um certo
período, “nele é depositada a vontade política em benefício da ordem geral”. Ele serve para legitimar
o ente político como entidade social, que por meio do direcionamento de receitas e despesas e
redistribuição de benefícios públicos, almeja uma vontade suprema, ou seja, a vontade maior da
sociedade. [61]

Dessa forma, segundo o autor, o orçamento possibilita ao administrador público, “a prática de atuação com doses
de discricionariedades em face da conveniência e das necessidades sociais decorrentes de interesses difusos, diga-se
ambiental”.[62]

Villegas, explicando que “Son gastos públicos las erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de ley
para cumprir sus finses consistentes em la satisfacción de necesidades públicas”,[63] sustenta que um dos critérios para se
classificar os gastos públicos é o administrativo, em função do órgão que realiza a despesa e as funções a que essas despesas
se destinam. Em seguida, defende o doutrinador, que “La vantaja de este tipo de clasificación es que permite apreciar
comparativamente la evolución de los distintos sectores de la admnistración”. [64]

A tirar pelos recursos orçamentários liberados para o Ministério do Meio Ambiente, a gestão ambiental não tem
sido um dos setores prioritários do governo federal. Os recursos destinados ao órgão são insuficientes para uma adequada
gestão do meio ambiente.

Eles demonstram a desproporção da atenção dispensada pelo governo para a proteção dos recursos naturais em
relação às políticas voltadas para o crescimento econômico, principalmente as que dizem respeito ao aumento do
aproveitamento energético. Nesse sentido são as palavras de Munhoz, que, analisando dados da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), do Ministério da Fazenda, assevera:

Em termos relativos, os recursos chegaram a representar o equivalente a 0,48% do montante das
Receitas do Tesouro no ano de 2000, recuando para apenas 0,17% em 2004 e 2006, e na execução
orçamentária de janeiro a maio de 2008 as verbas liberadas para a função meio ambiente
representaram tão-somente 0,11% do volume das receitas fiscais arrecadadas pelo Tesouro no
mesmo período. Ou seja, gastos com o meio ambiente constituem item de despesa que, dada a
inexpressividade relativa, corre o risco de desaparecer dos registros do Ministério da Fazenda
que individualizam os gatos realizados pela administração segundo órgãos e funções.[65] (grifo
nosso)

 
 A pouca atenção ao órgão central da gestão ambiental nem seria conseqüência de falta de recursos do governo

federal, conforme Munhoz, ao enfatizar que “no ano de 2007, enquanto as despesas efetivadas sob a Função Meio Ambiente
foram de R$ 1,5 bilhão, o governo transferia para empresa pública federal um montante 30 vezes maior para cobrir perdas
inexplicáveis.” [66]

Certamente, essas são circunstâncias que contribuíram para que o país não tenha progredido tanto quanto desejável
com relação ao desenvolvimento sustentável. Segundo o Relatório dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 2008
(IDS 2008) [67], divulgado pelo Instituto Brasileiro de geografia e Estatística (IBGE) o país precisa acelerar os avanços na
área ambiental, sendo que, de acordo com o relatório, “do total de municípios brasileiros, 5.040 (90,6%) informaram a
ocorrência freqüente e impactante de alguma alteração ambiental”. [68]

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face da escassez dos bens ambientais torna-se vital a harmonização dos interesses econômicos com a
preservação da natureza. Embora o Estado, em certa medida, seja impotente para condicionar as forças econômicas, ele não
pode negligenciar medidas preventivas para concretizar o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Não se pode perder de vista que o crescimento econômico anda lado a lado com a exploração dos recursos naturais.
Quanto mais um país cresce economicamente, pelo menos no modelo de produção e de consumo que temos atualmente,
maior é a intervação na natureza e maiores são os impactos negativos no meio ambiente natural. Dessa forma, as políticas
públicas devem ter em consideração as vantagens ambientais das diversas fontes de energia como critério para o incremento
da matriz energética brasileira.

Contudo, percebe-se que fontes de energia como a eólica e a solar ainda têm uma representação muito baixa na
matriz energética brasileira e as políticas públicas específicas para o aproveitamento dessas fontes de energia ainda são
precárias.  

Por outro lado, a comparação das políticas para o setor energético, um dos setores de maior importância para o
crescimento econômico, com as políticas públicas para a gestão ambiental, um dos setores mais relevantes para a
preservação ambiental, demonstram que estas estão em segundo plano. Isso coloca em cheque a viabilidade do
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desenvolvimento sustentável.
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O PODER NORMATIVO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS E A SUA UTILIDADE COMO
INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

NORMATIVE POWER OF REGULATORY AGENCIES AND ITS UTILITY AS AN INSTRUMENT OF
PUBLIC POLICY MAKING

MARCIO SAMPAIO MESQUITA MARTINS

RESUMO
Pretende-se estudar neste trabalho a constitucionalidade da competência normativa das Agências
Reguladoras à luz do direito brasileiro, bem como a sua importância e utilidade para a viabilização eficaz e
econômica de políticas públicas de largo alcance social.
O trabalho abordará, a título introdutório, o histórico, o desenvolvimento e as principais características do
modelo regulatório adotado no Brasil. Após, será analisada a questão da constitucionalidade do poder
normativo das Agências. Finalmente, será feita uma análise de como as políticas públicas são traçadas, a sua
relação com as Agências Reguladoras e como o seu poder normativo pode ser usado como elemento
implementador de políticas públicas a serem executadas pelos próprios agentes econômicos do setor
regulado.

PALAVRAS-CHAVES: Constitucional. Administrativo. Agências Reguladoras. Poder normativo.
Implementação de Políticas Públicas.

ABSTRACT
In this work we intend to study the constitutionality of the normative powers of regulatory agencies based on
Brazilian law, as well as its importance and utility for enabling efficient and economic public policies of wide
social reach.
The paper will discuss the history, development and main characteristics of the regulatory model in Brazil.
After, we will analyze the constitutionality of the normative powers of the agencies. Finally, an analysis of
how public policies are drawn, its relationship with regulatory agencies and as its normative powers can be
used as an implementer of public policies to be enforced by the economic agents in the regulated sector.

KEYWORDS: Constitutional. Administrative. Regulatory Agencies. Normative power. Public Policies
Implementation.

1. INTRODUÇÃO

As primeiras Agências Reguladoras tiveram origem nos Estados Unidos, por volta do século XIX,
época em que a economia deste país estava em plena expansão. Foram criadas, na ocasião, diversas Agências
para regular os mais diversos setores da economia. Adotou-se, assim, o modelo da Nova Gestão Pública
(New Public Management), política que propunha o emprego de elementos próprios da iniciativa privada na
esfera pública, a exemplo da eficiência, efetividade e desburocratização.

A tentativa de cópia do modelo da iniciativa privada foi chamada por alguns como “agencificação”
da Administração Pública, movimento que teve os seus méritos, mas que merece análise criteriosa, pois a
Administração segue uma sistemática distinta e trata de bens e direitos relevantes e de natureza indisponível.

No Brasil a criação de órgãos reguladores foi uma necessidade decorrente da adoção de uma
orientação política neoliberal e da desestatização da economia nacional. Antes da saída do Estado dos
setores de produção econômica existiam diversas empresas públicas ou de economia mista monopolizando as
mais variadas áreas econômicas, não havendo, assim, necessidade de regulamentação e controle rigorosos
por parte do ente público.

Com o ingresso de diversos agentes econômicos prestadores de serviços públicos o panorama
mudou, passando a ser necessária tanto a regulamentação quanto a fiscalização intensiva do setor, sendo
certo que cuidados especiais deveriam ser tomados para evitar que grandes grupos de interesse acabassem
influenciando as decisões dos órgãos reguladores [1].

Muitos questionamentos foram elaborados acerca da intervenção do estado no domínio econômico,
tendo sido apontados diversos inconvenientes desta atuação direta. Já nos anos 60 podemos observar a
relevância destas críticas, sendo importante frisar a opinião de Friedrich von Hayek, que pregava que a
atuação direta do Estado não seria interessante pois gerava enormes despesas públicas, o inchaço da
estrutura do Estado, a ineficiência, a defasagem tecnológica, a falta de investimentos no setores econômicos,
etc.

O Estado passou a ser, então, apenas indutor, fiscalizador e fomentador das atividades econômicas,
se abstendo de intervir diretamente na atividade econômica (função defendida por Eros Grau). Surgiu, neste
ponto, a necessidade de controle da atividade econômica desempenhada pelas prestadoras de serviços
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públicos.

Neste panorama de crescente aumento da demanda regulatória de diversos ramos de atividades
desempenhadas pelos novos agentes econômicos, notadamente nos setores de tecnologia e de domínio
econômico, o Poder Legislativo acabou se mostrando absolutamente incapaz de editar leis suficientes para
tal. Do mesmo modo, a regulamentação editada pelo Executivo, por meio das suas inúmeras e pesadas
máquinas ministeriais, praticamente estanques umas das outras, não mostrou ser a melhor opção.

Assim, as agências, com corpo técnico especializado e, menos sujeitas às pressões políticas, foram
concebidas com poderes normativos amplos, aptos a imprimir decisões técnicas e rápidas sem a participação
direta do legislativo. Foram conferidas outras funções, tais como a fiscalizatórias, de delegação e de
julgamento.

Esta delegação de competência normativa, que se deu por meio de lei, acabou causando intenso
debate doutrinário, pois para alguns autores a delegação seria inconstitucional, pois a Lei, e não os atos
administrativos infralegais, seriam as fontes primárias de direitos e obrigações admitidas na Constituição
(princípio da reserva legal – art. 5º, II).

Simultaneamente ao problema da constitucionalidade do poder normativo das agências, surgiu outro
problema relevante: definir qual ente seria competente para traçar as políticas públicas e metas a serem
atingidas pelos setores regulados e quem seria responsável pela implementação de tais políticas.

As leis criadoras das Agencias Reguladoras, em geral, não deixam muitas dúvidas acerca da
competência para traçar as metas e políticas públicas a serem perseguidas pelos respectivos setores. As
políticas de estado deverão ser definidas pelo Legislativo, por meio de Lei, e as políticas de governo pelo
Executivo (via decreto, a princípio)[2].

Assim, as Agências, em função do seu poder normativo e fiscalizador, passam a ser elementos de
implementação destas políticas públicas, na medida em que dispõe de eficazes meios de obrigar os
delegatários de serviços públicos a atingir determinadas metas traçadas pelo executivo, a exemplo das metas
de universalização da telefonia fixa e de inclusão digital para o setor de telecomunicações; das metas de
continuidade, qualidade e diversificação da matriz energética em relação ao setor de energia elétrica; metas
de qualidade dos combustíveis e de segurança ambiental para o setor do petróleo, etc.

Por fim, pretende-se estudar neste trabalho a constitucionalidade da competência normativa das
agências reguladoras à luz do direito brasileiro, bem como a sua importância para a viabilização eficaz e
pouco onerosa de políticas públicas de largo alcance social.

A análise da questão do poder normativo como elemento de viabilização de políticas públicas se
esbarra no problema da titularidade da criação e da execução de tais políticas, pois existe uma confusa
delimitação entre as competências das agências, de um lado, e dos Poderes Executivo (Administração direta)
e Legislativo, de outro.

O trabalho abordará, a título introdutório, o histórico, o desenvolvimento e as principais
características do modelo adotado no Brasil. O poder normativo das agências e a sua utilidade como
elemento viabilizador de políticas públicas serão tratados com mais vagar nos capítulos seguintes, ocasião em
que serão analisadas as posições doutrinárias de diversos autores.

 

2. INFLUÊNCIAS

2.1. Influência Americana

As Agências Reguladoras, como sabido, têm origem nos Estados Unidos e remontam ao final do
século XIX e início do século XX, período em que esteve em pleno crescimento a economia americana.

Podem-se distinguir três momentos distintos do desenvolvimento das Agências nos Estados Unidos:

A primeira onda regulatória foi inaugurada com a criação de agências de defesa da concorrência e
de controle de monopólios naturais e correspondeu ao período do final do século XIX e inicio do sec. XX.

A segunda onda regulatória decorreu da crise econômica de 1929 (quebra da Bolsa de Nova York).
Com a implantação do New Deal foi criado um grande número de agências independentes com funções
regulatórias.

O período foi marcado pelas idéias intervencionistas da escola Keynesiana. Keynes defendia a
necessidade de intervenção do Estado no domínio econômico, principalmente por meios de fomento à
produção e consumo, o que evitaria períodos de estagnação dos ciclos do capitalismo.
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Por fim, a partir dos anos 80 os EUA passaram a adotar uma política menos interveniente na
economia, com uma pequena redução das Agências Reguladoras. Cientistas políticos reputavam que os
riscos decorrentes da corrupção, da captura das agências pelo setor privado e os custos da negociação
política, (as denominadas falhas de governo), eram mais graves e danosos à sociedade do que as próprias
falhas e distorções do mercado.

Ademais, nesta época as idéias do estado social e intervencionista estavam em lento declínio nos
países desenvolvidos, sendo certo que a partir dos anos 90 espalhou-se no mundo uma política que passou a
ser conhecida como neoliberalismo, a qual propugnava pela redução do estado e menor intervencionismo na
economia. 

As agências americanas são conhecidas como Independent Regulatory Commissions e possuem
como características marcantes a operação fortemente publicizada e transparente, o dever de resposta apenas
ao Congresso, além da autonomia para propor seus próprios orçamentos diretamente ao congresso, sem a
interferência do executivo.

Tais características acabam imprimindo uma razoável autonomia em relação às pressões políticas
oriundas de membros do próprio governo, bem como de pressões oriundas de interesses do setor regulado
(grandes empresários).

A questão jurídica decorrente do poder normativo das Agências Reguladoras já foi superada nos
Estados Unidos. A Suprema Corte Americana manifestou-se favoravelmente à possibilidade das Agências
expedirem atos regulatórios no caso United States x Chicago. A condição para a admissibilidade de tais atos
regulatórios seria a observância ao substantial due process of Law, o devido processo legal substancial, o
qual pode ser entendido na doutrina de origem alemã como sendo o dever de observância ao princípio da
proporcionalidade, em suas três acepções (adequação, razoabilidade e proporcionalidade em sentido estrito).

Assim, as agências poderiam emitir atos regulatórios desde que os mesmos fossem razoáveis e
adequados ao caso concreto e que, naturalmente, não viessem a suplantar a legislação hierarquicamente
superior, a exemplo das leis e da própria Constituição. Melhor dizendo, os atos emitidos pelas agências
deveriam se adequar aos propósitos de regulamentação do setor econômico objeto de atuação das agências,
sem a possibilidade de exorbitação.

2.2. Influência européia continental

O modelo de Agências Reguladoras adotado na Europa continental é ligeiramente diferente do
americano. Na França as agências são denominadas Autoridades Administrativas Independentes e têm
atribuições para a resolução de conflitos entre Estado, consumidores e empresas delegatárias de serviços
públicos. Este modelo também influenciou o brasileiro, só que em menor proporção.

 

3. MODELO BRASILEIRO

3.1. Tradição regulatória brasileira

Não é correto afirmar que as Agências Reguladoras são, a rigor, uma novidade no Direito brasileiro.
Na verdade, a tradição regulatória brasileira remonta a períodos bem anteriores, sendo desempenhada, às
vezes, por órgãos da administração direta e em outros casos por autarquias ou órgãos congêneres. Cita-se
como exemplo de órgãos com funções reguladoras o Comissariado de Alimentação Pública (1918), o
Instituto de Defesa Permanente do Café - IBC (1923)

Entretanto, o efetivo marco inicial da tradição regulatória brasileira é o período do Estado Novo,
em que Getúlio Vargas, na ânsia de modernizar o país e adotando verdadeira visão estadista, criou vários
órgãos regulatórios com feições de autarquias ou integrantes da Administração direta. Foram criados, dentre
outros, os seguintes órgãos regulatórios: Instituto Nacional do Álcool e do Açúcar – IAA em 1933, Instituto
Nacional do Mate – 1938, o Instituto Nacional do Sal – 1940 e Instituto Nacional do Pinho – 1941.

3.2. Criação no Brasil

As agências reguladoras com as feições atuais passaram a ser criadas em 1997, após modificações
no texto constitucional e edição das primeiras leis instituidoras.

Na verdade, desestatização da economia se iniciou antes ainda da Constituição de 1988, por meio
do Programa Federal de Desestatização, por meio dos Decretos n.ºs 91.991/85 e 95.886/88

A tendência desestatizante foi radicalizada em 1990, com o advento da Medida Provisória n.º 155,
instituidora do Programa Nacional de Desestatização, não mais limitado à órbita federal, cuja idéia principal
era a reordenação da posição estratégica do Estado frente a economia, com a transferência aos particulares
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de atividades concentradas indevidamente no Estado.

Em 1995, o então presidente Fernando Henrique Cardoso criou o Ministério de Administração e
Reforma do Estado – MARE, o qual foi responsabilizado por estudar como seria feita a desestatização dos
diversos setores da economia, notadamente telecomunicações, petróleo e energia.

O ministério elaborou o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, estudo que traçou as
principais linhas da reforma a ser implementada. A orientação neoliberal foi marcante neste período, sendo
certo que a maioria das empresas públicas existentes foi privatizada, algumas delas, inclusive, sob fortes
suspeitas de corrupção.

Paralelamente às privatizações de empresas antes detentoras de monopólios estatais, foram criadas
as Agências Reguladoras, dando-se destaque à ANATEL, ANP e ANEEL, as duas primeiras com assento
constitucional.

3.3. Características principais

Sem a pretensão de esgotar este tema, já que este trabalho tem outro enfoque, as Agências
Reguladoras brasileiras seguem, em geral, o modelo americano, com algumas modificações.

As principais características das agências são: a forma autárquica; a independência e insubordinação;
diretoria colegiada formada por diretores com mandado fixo e não coincidentes e que suplantam, inclusive, o
mandado do Presidente que os nomeou; dotação orçamentária própria e funções normativas, administrativas
(dentre as quais se destacam o poder de delegar serviços públicos em nome do Executivo) e jurisdicionais.

A função administrativa consiste, em linhas gerais, nas atribuições de delegação de serviços
públicos, recolhimento de taxas e outras exações, na atividade de fiscalização dos serviços prestados pelos
delegatários e na aplicação de sanções por condutas ilícitas (poder de polícia).

A função normativa consiste na elaboração de atos de cunho normativo que regulam as condutas
dos delegatários, sendo certo que a doutrina aponta que estes atos ultrapassam a mera função
regulamentadora[3] da lei strictu sensu, sendo verdadeiros atos regulatórios, isto é, atos que estabelecem
obrigações gerais para os administrados.

Estes atos normativos normalmente são emitidos pelos conselhos diretores das agências, órgãos
compostos por indivíduos isentos e detentores de prerrogativas especiais, conforme será explicado abaixo.

Por fim, o poder jurisdicional das agências não se confunde com as atribuições do Judiciário.
Manifestam-se em situações de conflito entre delegatários em que a agência funciona como árbitro, a
exemplo das disputas que envolvem a fixação de tarifas de interconexão.

3.4. Principais Agências brasileiras

Inúmeras Agências foram criadas no Brasil, seguindo-se a linha do estado mínimo e neoliberal
predominante. A meta de se obter um poder regulatório autônomo e descompromissado com vontades
políticas e de grupos econômicos, entretanto, ainda não foi inteiramente alcançada.

 Diz-se isto pois em alguns momentos políticos foi observada forte ingerência do executivo nas
agências, a exemplo da época da crise de abastecimento de energia elétrica, em que houve intensa
interferência do Executivo na ANEEL, inclusive com a criação de órgãos paralelos no Executivo; e no
período da transição entre o primeiro e o segundo mandato do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, em que
houve verdadeira perseguição da ANATEL pelo então Ministro das Comunicações.

Na época, circularam rumores na mídia e no meio político de que o presidente Lula estaria inclinado
a extinguir as Agências e concentrar novamente as suas funções nas mãos dos Ministros, o que seria um
incrível retrocesso em matéria regulatória.

Não obstante à manutenção da atual estrutura das Agências, outras medidas adotadas pelo
executivo emperram, em muito, as atividades destes órgãos reguladores, a exemplo das pesadas restrições
orçamentárias, da deficiência do aparelhamento das Agências, do reduzidíssimo quadro de servidores e da
demora para nomear seus dirigentes (acefalia).

Em suma, o fortalecimento e a consolidação das Agências como instituições perenes depende, em
muito, de vontade política dos governantes e, sobretudo, do próprio amadurecimento do país e de suas
instituições democráticas.

Destacam-se no cenário nacional a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL e a Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, que têm previsão constitucional decorrente das
emendas nº 8 e 9/95, respectivamente.
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Além destas duas agências com assento constitucional, podemos incluir no rol de agências
reguladoras de serviços de infra-estrutura a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

 Outras agências de destaque são as que regulam os demais serviços básicos, a exemplo da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, Agência
Nacional de Águas – ANA, Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, Agência Nacional de
Transportes Aquaviários – ANTAQ e Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

Destaque deve ser dado a outras entidades denominadas Agências reguladoras, mas que possuem
funções anômalas, a exemplo da Agência Nacional do Cinema – ANCINE, que, além de funcionar como
órgão regulatório da indústria cinematográfica e videofonográfica, atua também como verdadeira agência de
fomento da atividade audiovisual nacional.

No âmbito estadual e municipal também foram criadas algumas agências reguladoras. No caso do
Ceará, foi criada a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará – ARCE, com
atribuição para regular diversos serviços delegados no âmbito estadual.

Por fim, há de se apontar agências que, apesar da denominação, não tem funções regulatórias no
real sentido da palavra, a exemplo da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, Agência de
Desenvolvimento da Amazônia – ADA, Agência Brasileira de Inteligência – ABIN e Agência Espacial
Brasileira – AEB.

Outras entidades, entretanto, apesar de não serem designadas Agências Reguladoras, possuem
funções com feições nitidamente regulatórias, a exemplo do Banco Central.

Há uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, cujas funções são de
índole equivalente às das agências reguladoras, mas que não recebeu a denominação de agência. É a
Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, por sua vez, é uma autarquia especial
em que os Conselheiros e o Procurador-Geral têm mandato e exercem funções judicantes não sujeitas à
revisão hierárquica. Apesar da semelhança, o CADE não foi instituído como agência.

 

4.  PODER REGULAMENTAR EM FACE DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

Uma das maiores discussões que envolvem as Agências Reguladoras é justamente a questão da
constitucionalidade do seu poder regulatório.

Primeiramente, de se fazer uma rápida distinção entre ato regulamentar e ato regulatório, conforme
a doutrina tradicional, ato regulamentar é um ato normativo infralegal que visa a complementar o ato
normativo primário (lei ou medida provisória) e facilitar a sua aplicação, preenchendo-o sem inovar e sem
criar novas obrigações aos destinatários da lei.

O ato regulamentar pode ser emitido pelo próprio Executivo (decretos) ou por meio de atos
hierarquicamente inferiores, tais como portarias, instruções normativas, resoluções, etc.

O ato regulatório, por sua vez, tem a princípio características semelhantes às do ato regulamentar,
entretanto, tem a peculiaridade de inovar, de certo modo, no ordenamento jurídico, criando obrigações
específicas para o setor regulado, notadamente para os delegatários de serviços públicos. O ato regulatório
tem fundamento de validade na lei, naturalmente, só que inova em certos pontos.

Essa possibilidade de inovação, admitida pacificamente nos Estados Unidos, merece uma profunda
análise à luz do ordenamento jurídico brasileiro, a fim de se verificar a sua compatibilidade com a
constituição e a legitimidade dos atos emanados pelas agências.

Convém observar que não há previsão constitucional do poder normativo das agências reguladoras.
Apenas a mera previsão de criação de dois órgãos reguladores para as telecomunicações e petróleo e
derivados (ANATEL e ANP). Assim, a delegação da competência regulatória vem sendo feito
exclusivamente por meio de lei.

Em relação às agências com previsão constitucional, pode-se adotar a teoria dos poderes implícitos
para levantar a tese de que a Constituição conferiu poderes normativos para as agências. A Teoria dos
Poderes Implícitos, de origem americana, preconiza que se o texto constitucional estabelece determinada
prerrogativa ou função a uma autoridade ou instituição, deve-se assumir que também atribui a esta
autoridade ou instituição, de forma implícita, poderes suficientes para a fiel execução de seu mister.

De qualquer modo, tal interpretação não seria aplicável para as agências sem previsão
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constitucional, permanecendo o problema para as demais agências. O legislador optou, portanto, a conferir
simples delegação por meio de lei, opção esta que já teve a sua constitucionalidade aprovada pelo Supremo
Tribunal Federal.

Dentre as leis que instituíram as agências reguladoras brasileiras, destaca-se a Lei 9.472/97 – Lei
Geral de Telecomunicações, diploma normativo que criou a ANATEL e autorizou a desestatização do setor
de Telecomunicações. A lei 9.472/97, dentre as diversas leis criadoras de agências, é considerada como a
mais precisa e bem elaborada, motivo pela qual será adotada como referência no presente estudo.

4.1. Opiniões doutrinárias

Alguns doutrinadores mais conservadores, a exemplo de Celso Antonio Bandeira de Melo e Ives
Gandra, posicionam-se pela impossibilidade da livre edição de atos regulatórios pelo executivo, defendendo a
tese de que a criação de obrigações para os administrados só deveria advir de lei, nos termos do art. 5º, II, da
Constituição (cláusula da reserva legal).

As determinações normativas oriundas das agências devem se ater aos aspectos estritamente
técnicos. Além dos aspectos técnicos, outras matérias que se encontrem abrangidas pelo campo do chamado
regime de sujeição especial [4] poderiam ser objeto de regulação. Isto é, as agências poderiam também emitir
outras normas de competência do executivo quando as mesmas incidissem para os delegatários de serviços
públicos.

Em qualquer caso, tais normas devem ter embasamento legal e não poderão se contrapor às leis ou
aos princípios constitucionais, "sendo aceitáveis apenas quando indispensáveis, na extensão e intensidade
requeridas para o atendimento do bem jurídico que legitimamente possam curar e obsequiosas à
razoabilidade".[5]

Assim, conclui Celso Antônio que as agências brasileiras normalmente incorrem em
inconstitucionalidade, pois extrapolam os seus limites puramente regulamentares e invadem a competência do
Legislativo.

Deste modo, seria preferível que o legislativo se adequasse à demanda de regulação das mais
diversas áreas, passasse a emitir leis contento a delimitação dos direitos e obrigações dos usuários e
prestadores de serviços públicos e deixasse para a Agência apenas a regulação da matéria eminentemente
técnica.

Ressalte-se, todavia, que uns dos maiores argumentos para a criação das agências é justamente a
necessidade de grande especialização técnica do órgão regulador e a inabilidade do poder legislativo atender
rapidamente à demanda gigantesca de produção normativa inerente aos mais variados ramos de atividades
econômicas atuais, notadamente os setores de tecnologia e de domínio econômico.

Esta inabilidade consistiria em uma verdadeira falha sistêmica de governabilidade dos sistemas
democráticos: a inexistência de um mecanismo para a tomada de decisões rápidas sem a consulta direta à
vontade geral.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, por sua vez, observa que a competência reguladora das agências,
inclusive as que têm fundamento constitucional, deve se limitar "aos chamados regulamentos administrativos
ou de organização, só podendo dizer respeito às relações entre os particulares que estão em situação de
sujeição especial ao Estado".[6]

Lúcia Valle Figueiredo[7], em seu turno, esclarece que:

No Direito brasileiro, obrigações somente se criam por lei e o poder regulamentar do Presidente da
República limita-se a fixar os parâmetros e os standards para a execução da lei, atribuição específica do
Executivo. É certo, todavia, que se deve tentar entender os textos das emendas constitucionais,
precisamente as que se referem expressamente a órgãos reguladores, como sendo a eles cometidas as
funções de traçar os parâmetros dos contratos de concessão, sempre submissos à lei.

Na opinião de Paulo Roberto Ferreira Motta[8], o poder normativo das agências reguladoras é
inconstitucional, pois os regulamentos por elas emitidos, em sua maioria, acabam excedendo os limites
mencionados pelos doutrinadores acima, passando a exercer amplo e profundo poder normativo, o que é
proibido pela Constituição.

Alexandre de Moraes, Sebastião Botto de Barros Tojal, Clèmerson Merlin Clève, Gunther Teubner,
por sua vez, defendem a administrativização do direito público e a possibilidade de delegação legal do poder
normativo do legislativo para as Agências, desde que observados certos limites.

Afirma Alexandre de Moraes[9]:

A moderna Separação de Poderes mantém a centralização governamental nos Poderes Políticos –
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Executivo e Legislativo –, que deverão fixar os preceitos básicos, as metas e finalidades da
Administração pública, porém exige maior descentralização administrativa, para consecução desses
objetivos. (...) Nesse contexto, o Direito brasileiro incorporou, principalmente, do direito norte-
americano a idéia de descentralização administrativa na prestação de serviços públicos e,
conseqüentemente, gerenciamento e fiscalização pelas agências reguladoras. Assim, entendemos que as
agências reguladoras poderão receber do Poder Legislativo, por meio de lei de iniciativa do Poder
Executivo, uma delegação para exercer seu poder normativo de regulação, competindo ao Congresso
Nacional a fixação de finalidades, dos objetivos básicos e da estrutura das Agências, bem como a
fiscalização de suas atividades.

E conclui:
O Congresso Nacional permanecerá com a centralização governamental, pois decidirá politicamente
sobre a delegação e seus limites às agências reguladoras, porém efetivará a descentralização
administrativa, permitindo o exercício do poder normativo para a consecução das metas traçadas em lei.
O poder Legislativo deverá, nos moldes norte-americanos, estabelecer os parâmetros básicos, na forma
de conceitos genéricos – standards –, cabendo às agências reguladoras a atribuição de regulamentação
específica, pois passarão a exercer, de maneira exclusiva, uma atividade gerencial e fiscalizatória que,
tradicionalmente no Brasil, sempre correspondeu à administração direta, enquanto cedente dos serviços
públicos por meio de permissões ou concessões. 

Observa-se, assim, que pretende o autor, juntamente com Sebastião Botto de Barros Tojal[10], dar
uma nova leitura ao princípio da legalidade. Assim, as pessoas só estariam obrigadas a fazer ou deixar de
fazer algo em função da ação normativa do Estado. Tal ação decorreria tanto da elaboração de leis pelo
Congresso quanto da produção normativa das agências, etc.

Trata-se, como visto, de uma possível mutação constitucional do art. 5º, II, do texto maior. De
qualquer modo, as resoluções das agências permanecem sem o poder de suplantar ou contrariar as leis ou a
constituição.

O Ministro Eros Grau, defendendo as Agências Reguladoras, menciona que elas gozam de
discricionariedade técnica, isto é, podem emitir normas regulatórias, desde que se refiram ao setor por ela
própria regulado.

Já Alexandre Santos de Aragão defende a polêmica teoria da deslegalização (ou delegificação). A
deslegalização consiste na promoção da degradação normativa de lei anterior por meio de uma norma legal,
a qual teria o poder de reduzir o grau hierárquico da norma anterior para um nível infralegal.

Assim, a matéria que antes era regulada por lei, segundo o mencionado autor, poderia ser reduzida
pelo legislador ao nível hierárquico de regulamento para, assim, poder ser regulada pelas Agências por meio
de atos administrativos normativos. Essa delegação seria limitada pela lei instituidora, a qual definiria o
âmbito de atuação do órgão regulador (standards).

4.2. Posição do Supremo Tribunal Federal

A questão do poder normativo das agências foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal quando
do julgamento da medida liminar da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1668-DF, a qual atacou
diversos dispositivos da Lei 9.472/97 – Lei Geral de Telecomunicações –, dentre os quais os dispositivos que
prevêem a competência normativa da ANATEL.

O STF decidiu em 1998 que o poder normativo da ANATEL é constitucional, dando interpretação
conforme a constituição no sentido de que a competência normativa da mencionada agência se subordina aos
preceitos legais e regulamentares que regem a outorga, prestação e fruição dos serviços de telecomunicações
no regime público e no regime privado.

Assim, segundo o STF, o poder regulatório das agências deve sempre se submeter aos ditames da
Constituição e aos limites legalmente impostos, dentre os quais podemos sugerir a pertinência temática com
a matéria regulada.

4.3. Regime de Sujeição Especial

Como mencionado acima, alguns autores defendem a plena constitucionalidade do poder
regulamentar em face dos agentes econômicos que sejam delegatários de serviços públicos.

O delegatário, no momento em que assina o contrato de concessão ou termo de autorização ou
permissão, adere voluntariamente às normas estabelecidas nos respectivos atos de delegação e concorda em
obedecer a toda a normatização atual e futura emitida pela agência. Assim, os delegatários estão submetidos
a um regime de sujeição especial.

O regime de sujeição geral decorre do art. 5º, II, da Constituição, o qual determina que todos estão
obrigados a cumprir as determinações contidas em lei, independentemente da concordância ou não com o
texto legal. O regime de sujeição especial, por outro lado, decorre da adesão voluntária do delegatário a um
regime próprio, decorrente da sua condição de prestador de serviços públicos. Trata-se de uma verdadeira
adesão contratual ao regime normativo imposto pelo ente regulatório.

Assim, por se tratar de uma adesão voluntária a um regime normativo, tornar-se-ia superado
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qualquer questionamento acerca do princípio da legalidade.

Assim, seguindo-se o critério da pertinência temática, os prestadores de serviço público são
obrigados a obedecer ao regime normativo estabelecido pela agência, bem como os usuários dos respectivos
serviços.

O problema se instaura quando a agência ignora os princípios do substancial due process of law
americano ou a proporcionalidade e razoabilidade alemãs e passa a regular matérias não ligadas diretamente
ao setor regulado da agência ou às matérias de sua competência, estabelecendo, por exemplo, obrigações
para pessoas não submetidas ao regime especial de sujeição ou legislando sobre matéria estranha à agência.

Nestes casos as opiniões se divergem. A corrente majoritária é no sentido de não ser legítimo que as
agências emita normas sem pertinência temática com o seu objeto ou em face de pessoas não submetidas ao
dever de obediência (regime especial de sujeição).

Outros seguem uma interpretação mais abrangente, admitindo a possibilidade das normas das
agências atingirem o cidadão em geral, desde que naturalmente seja observada a pertinência temática, tal
como entende a Suprema Corte Americana.

 

5. AGÊNCIAS REGULADORAS COMO INSTRUMENTO DE VIABILIZAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS

5.1. Políticas Públicas

Conveniente tentar traçar uma diferenciação entre Políticas de Estado, Políticas de Governo e
Políticas Públicas.

As Políticas de Estado são as mais amplas e genéricas. São definidas por Lei e envolvem tanto a
vontade política do governante quanto do legislativo. Na verdade, traduzem objetivos e metas e
planejamento de médio e longo prazo para a nação, para setores da economia ou grupos de qualquer
natureza. Por se tratar de políticas de longo prazo, a estabilidade e perenidade são pressupostas, apesar de
ser possível a modificação destas políticas conforme a conjuntura política e social que se apresente. Em
suma, são estruturantes e de grande alcance.

As Políticas de Governo representam os objetivos concretos do governante eleito. Pode-se chamar
de programa de governo. Consiste nas metas econômicas e sociais que o governante pretende implementar
durante o seu mandato. Se traduzem na orientação política e governamental a ser adotada para cada setor da
economia. Devem estar subordinadas às políticas do Estado e subordinam, por sua vez, as políticas
regulatórias. As políticas de governo guardam intima relação com o mandato eletivo.

 Políticas públicas, por sua vez, consistem em um conjunto organizado de normas, princípios e atos
concretos tendentes à realização de um objetivo determinando de interesse geral.[11] Conjugam os objetivos
e princípios traçados como políticas de Estado com a política de governo adotada. São fruto, também, do
resultado de negociações entre forças políticas. Pode-se dizer que as políticas públicas representam os
instrumentos de ação dos governos, numa clara substituição dos "governos por leis" (government by law)
pelos "governos por políticas" (government by policies).

Percebe-se, assim, que é pressuposto do Estado social a idealização e implementação bem sucedidas
de políticas publicas. A realização de políticas públicas bem direcionadas assegura a observância dos direitos
fundamentais que exigem uma prestação positiva do Poder Público. [12]

No entendimento de Comparato, as políticas públicas são programas de ação governamental.[13] O
autor segue a posição doutrinária de Dworkin, para quem a política (policy), contraposta à noção de
princípio, designa aquela espécie de padrão de conduta (standard) que assinala uma meta a alcançar, no mais
das vezes uma melhoria das condições econômicas, políticas ou sociais da comunidade, ainda que certas
metas sejam negativas, por implicarem na proteção de determinada característica da comunidade contra uma
mudança hostil.[14] Nas palavras de Dworkin: "Los argumentos de principio se proponen establecer um
derecho individual; los argumentos políticos se proponen establecer um objetivo colectivo. Los principios
son proposiciones que describen derechos; las políticas son proposiciones que describen objetivos" [15]

Maria Paula Dallari Bucci, por sua vez, define políticas públicas como sendo "programas de ação
governamental visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a
realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados" [16]

As políticas públicas podem ser entendidas, finalmente, no entender de José Sérgio da Silva
Cristóvam, como sendo o conjunto de planos e programas de ação governamental voltados à intervenção no
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domínio social, por meio dos quais são traçadas as diretrizes e metas a serem fomentadas pelo Estado,
sobretudo na implementação dos objetivos e direitos fundamentais dispostos na Constituição. [17]

Podemos estabelecer mais uma definição, no caso, para políticas regulatórias. Consistem nas
ferramentas que a autoridade reguladora dispõe para, em relação ao setor regulado, fazer cumprir as políticas
estabelecidas pelo governante. O manejo das políticas regulatórias deve sempre se pautar nas políticas
púbicas, não podendo negá-las ou esvaziá-las. Porém, a política regulatória é que definirá a melhor maneira,
momento e resultado de uma política pública setorial. Ou seja, a autoridade reguladora tem
discricionariedade para ponderar os interesses regulados e equilibrá-los por meio de instrumentos
disponíveis, de modo a intervir na economia de forma racional.[18]

Lembre-se que políticas públicas não se confundem com políticas regulatórias. No entanto, as
políticas públicas nos setores sujeitos à regulação normalmente são implementadas por meio do manejo de
políticas regulatórias. Na verdade, a implementação de políticas públicas por meio da regulação do mercado
é uma alternativa excelente e pouco onerosa para a Administração.

Como sabido, a concretização dos direitos fundamentais (política de estado) é uma função básica do
Estado (novo constitucionalismo). Esta concretização depende, necessariamente, da idealização e
implementação de políticas públicas, as quais dependem de planejamento, direcionamento de recursos e atos
executivos os mais diversos, a cargo da administração. Conforme será demonstrado, os agentes econômicos
regulados também podem participar da fase executória de implementação de políticas públicas.

O estudo das políticas públicas pelo Direito Administrativo marca profundamente a evolução do
Direito como um todo, acompanhando a consolidação do chamado Estado democrático de direito, o Estado
constitucional pautado pela defesa dos direitos de liberdade e pela implementação dos direitos sociais.

5.2. Agências como instrumento de viabilização de políticas públicas

Como visto, não resta duvidas de que as políticas de Estado são definidas, a princípio, pelos
Poderes Executivo e Legislativo, por meio de Lei ou outro ato normativo perene. Naturalmente que o
legislador constituinte também pode estabelecer esse tipo de política, por meio de normas programáticas
inseridas no corpo da Constituição. As políticas de governo são definidas pelo governante e tem como pano
de fundo o cenário político, econômico e social que se apresenta durante o seu mandato eletivo. Pode ser
fixada por lei ou outro ato normativo, entretanto está sujeita a modificações constantes ao longo do
mandato. Trata-se do programa de governo e deve refletir, na medida do possível, as promessas de
campanha do candidato.

As políticas públicas são traçadas pelo Governante e sua equipe: Ministros de Estado, Secretários,
etc, estes sempre em observância às orientações por ele emanadas. Assim, no âmbito da Administração
Direta, todas as políticas públicas se subordinam direta ou indiretamente à vontade política do governante.

Isso não significa que o Presidente da República deverá atuar na idealização e execução de todas as
políticas a serem adotadas no país. Tal participação é humanamente impossível, dada a imensidão do País e
da máquina administrativa. Mas poderá ele traçar orientações gerais para a equipe de governo e, conforme o
caso, atuar pontualmente, determinando alterações nos setores e políticas conforme seu convencimento. Este
fenômeno de concentração do poder na mão do Governante é uma característica típica do Presidencialismo.
No Brasil, inclusive, percebe-se que esta concentração vem se exacerbando progressivamente desde a edição
da Constituição, o que tem gerado pesadas críticas a esta forma de governo.

No caso de políticas traçadas pela administração indireta a participação do Chefe do Executivo é,
em tese, reduzida. Sendo certo que a concepção de autarquia pressupõe a idéia de relativa independência e
autonomia. Entretanto, as autarquias devem respeito às orientações emanadas pelos respectivos Ministérios e
as decisões das suas autoridades podem, conforme o caso, ser revistas por autoridades superiores externas.
Ademais, os seus dirigentes podem ser destituídos dos seus cargos ad nutum, o que os vinculam inteiramente
às orientações do Presidente. Assim, no âmbito das autarquias e fundações públicas, não se pode falar em
independência funcional.

No caso das Agências Reguladoras e de algumas autarquias de regime especial, tem-se que as
mesmas foram idealizadas com uma autonomia maior do que a estabelecida por lei para as autarquias e
fundações. A perenidade dos mandatos dos dirigentes, a falta de subordinação aos Ministérios, inexistência
de recursos hierárquicos externos e outras garantias previstas nas respectivas leis de criação garantem, em
tese, uma maior autonomia e desvinculação de suas decisões às vontades políticas da situação.

Sabe-se que na prática essa autonomia vem sendo reduzida por meios indiretos, a exemplo do
contingenciamento de recursos das agências, usurpação de competências pelos ministérios, nomeações de
dirigentes comprometidos com o governante, etc. Essa deturpação da filosofia original das Agências,
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entretanto, não será abordada diretamente neste estudo.

Por outro lado, as políticas regulatórias, se bem empregadas e em acordo com as políticas públicas
setoriais, podem apresentar um excelente resultado prático. Na verdade, tais políticas podem ser executadas
pelos diversos segmentos da economia com muitas vantagens. A idéia central é transferir a responsabilidade
e os custos com a implementação de dada política pública para os próprios delegatários de serviços públicos,
os quais estariam obrigados a cumpri-las, nos termos da regulação a qual são submetidos.

Assim, se o governo pretende implementar, por exemplo, uma política pública de inclusão digital
para os menos favorecidos, poderá agir de duas formas: custear e executar diretamente as obras de infra-
estrutura para atender à demanda das classes de baixa renda ou implementar uma política regulatória que
repasse a responsabilidade (total ou parcial) a um determinado segmento de delegatários de serviços de
telecomunicação. Nesta hipótese, poderia o ente regulador estabelecer, por exemplo, obrigações e metas no
sentido de aumentar o fornecimento do serviço e a redução dos seus custos para a população de baixa renda.

O avanço que ocorreu na telefonia celular é um excelente exemplo prático. Graças a políticas
publicas bem pensadas o celular deixou de ser um item de luxo e ostentação para se tornar um serviço
extremamente útil e acessível, inclusive para as mais baixas camadas sociais. O barateamento decorreu da
expansão do serviço, do estabelecimento de um amplo regime de concorrência, da evolução tecnológica, da
criação de novos planos de serviços, dentre outros motivos. Certamente esta foi uma política regulatória bem
sucedida e de amplo alcance social.

Percebe-se, assim, que inúmeras políticas públicas, mesmo aquelas de elevado interesse social,
podem ser estabelecidas por meio da regulação de serviços delegados, com a vantagem de não gerar ônus
para a Administração Pública, ou gerando ônus reduzidos, a exemplo dos incentivos fiscais.

Outro exemplo de política regulatória bem sucedida diz respeito à introdução do biodiesel na matriz
energética do país. Pesquisas, investimentos, incentivos e o aumento da produção do biodiesel no Brasil só
foram possíveis em função de mudanças regulatórias implementadas pela ANP, em consonância com
políticas de estado estabelecidas em Lei[19]. A demanda pelo biodiesel foi estimulada em função da elevação
progressiva da proporção obrigatória de biodiesel no diesel combustível comercial. Atualmente a mistura
obrigatória é de 5%, valor totalmente impensável há alguns anos.

Ressalte-se que as pesquisas e o aumento da produção de biodiesel não decorreram de
investimentos diretos do governo no setor energético. Pelo contrário, foi fruto de investimentos da iniciativa
privada, justamente decorrentes do aumento da demanda interna do biocombustível.

Idem ocorreu em relação ao álcool, biocombustível que até hoje reduz grandemente os gastos do
país com a importação de petróleo e estimula a indústria de biomassa nacional, o emprego no campo, a
indústria automobilística nacional[20], além de preservar o meio ambiente em função da redução do
consumo de combustíveis fósseis. 

Assim, percebe-se que as políticas públicas adotadas em relação aos biocombustiveis são de extrema
importância econômica para o país e ainda proporcionam uma série de outras vantagens de ordem social,
industrial, ambiental e estratégica, e com a importante vantagem de não gerar custos elevados aos cofres
públicos ou pelo menos gerar em proporção bem inferior aos custos que seriam necessários caso houvesse
intervenção direta do Estado na economia.

Percebe-se facilmente que as Agências, em função do seu poder normativo e fiscalizador, podem ser
elementos eficientes para a instituição e implementação de políticas públicas as mais variadas, desde que
relacionadas com os ramos econômicos dos agentes por ela regulados. As agências dispõem de várias
ferramentas capazes de obrigar determinadas condutas por parte dos agentes econômicos. Assim, a
regulamentação e a fiscalização podem fazer com que sejam atingidas certas metas ou bens extremamente
úteis à coletividade, nos mais variados ramos da economia.

As possibilidades de implementação de políticas públicas nas áreas dos serviços delegados são
infinitas. Podemos citar, apenas como exemplo, a universalização da telefonia fixa, a inclusão digital, a
geração e o fornecimento de energia elétrica de qualidade e com preços reduzidos, qualidade e segurança
ambiental nos combustíveis, segurança e pontualidade do transporte aéreo, segurança e conservação das
estradas, etc.

De se apontar, por outro lado, certa possibilidade de conflito: havendo autonomia, pelo menos em
tese, nas Agências Reguladoras, existe a possibilidade das políticas regulatórias traçadas pelos diretores das
Agências venham a entrar em conflito com as políticas de governo e políticas públicas traçadas pelo
Executivo. Tal conflito não deveria ocorrer em grande escala, pois, como dito acima, as políticas públicas
setoriais devem se adequar às políticas de estado.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3369



Ocorre que na própria definição dada para políticas regulatórias abriu-se a possibilidade de
autonomia e flexibilidade para as Agências. Assim, podem ser estabelecidas pelas agências diversas nuances
específicas para o setor. Arriscamos citar como exemplo o modo de implementação das políticas, os prazos,
as metas, as obrigações a serem impostas aos delegatários, etc. Tais nuances evidentemente devem respeitar
a capacidade do setor regulado e os direitos dos consumidores – os finais destinatários das políticas
idealizadas.

A divergência pode ser maior, a ponto de causar conflitos. Existe a possibilidade dos dirigentes das
Agências formularem políticas públicas, contrárias aos interesses políticos do Presidente eleito
democraticamente. Paulo Todescan Lessa Matos[21] entende, desta forma, que muitas das decisões das
agências envolvem escolhas políticas, traduzidas em normas editadas que têm que ser legitimadas,
independentemente da vontade do governante.

Já Alexandre Santos Aragão[22] sustenta que as Agências Reguladoras têm uma autonomia
limitada, pois segundo o autor, os limites além de não serem incompatíveis com a autonomia, integram o seu
próprio conceito. Não seria de imaginar que um órgão, por mais autônomo que fosse, ficasse alheio ao
conjunto da Administração Pública.

O fortalecimento do modelo regulatório adotado no Brasil, entretanto, depende da consolidação das
agências e de suas prerrogativas. Foram citados em momento anterior alguns casos em que a ingerência do
executivo afetou gravemente as agências reguladoras e vulnerou o próprio regime (vide o caso da crise
energética).

Na verdade, são necessários alguns acertos na legislação pátria a fim de garantir a autonomia e a
autoridade das decisões das Agências, bem como mecanismos de controle e escape, para uso em casos
realmente relevantes. Precisa-se também de um amadurecimento político, a fim de evitar investiduras do
Executivo contra o próprio regime regulatório ou da autoridade reguladora no Executivo.

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como visto, o poder normativo das agências reguladoras é compatível com o ordenamento pátrio,
notadamente a Constituição Federal, podendo as Agências expedir atos normativos regulatórios desde que
observados os estreitos limites de sua competência de atuação, não podendo, inclusive, suplantar ou
contrariar os atos normativos primários – leis e constituição.

Uma vez detectada a inobservância às leis ou ao Texto Maior, o Poder Judiciário tem ampla
possibilidade de rever o ato regulatório, sendo possível, segundo alguns autores, a invasão ampla do mérito
do ato, a fim de se preservar a supremacia da Constituição e a própria manutenção da legitimidade do
modelo regulatório.

O poder normativo das Agências, se bem utilizado, é uma excelente ferramenta de implementação
de políticas públicas específicas para as áreas de atuação de cada Agência, pois permite que o Poder Público
direcione os investimentos do setor regulado de acordo com as políticas de estado e políticas de governo
vigentes.

Ademais, o órgão regulador possui muitas ferramentas para obrigar a realização de investimentos
ou a obtenção de determinadas metas institucionais, a exemplo da meta de universalização da telefonia fixa
estabelecida em 1997, na época da privatização das empresas de telecomunicações.

Some-se a isto o fato de que a transferência da execução de tais políticas para as empresas
delegatárias acaba desonerando o Estado, pois os pesados custos com investimentos em infra-estrutura são
transferidos, total ou parcialmente para os delegatários, os quais repassam tais custos, de forma diluída, para
os usuários finais dos serviços públicos. Ademais, o Poder Público pode subsidiar determinadas políticas
públicas a fim de evitar que os custos sejam repassados integralmente aos usuários, sendo peça chave de tal
intento a normatização expedida por cada agência.
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O EMPODERAMENTO SOCIAL E O PODER LOCAL COMO INSTRUMENTALIZADORES NA
FORMULAÇÃO DEMOCRÁTICA DE POLITICAS PUBLICAS MUNICIPAIS

EL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y EL PODER LOCAL COMO INSTRUMENTALIZADORES EN
LA FORMULACIÓN DEMOCRÁTICA DE POLÍTICAS PUBLICAS MUNICIPALES

JEANINE CRISTIANE BENKENSTEIN

RESUMO
O presente artigo em uma breve abordagem tem como escopo analisar de que forma o empoderamento social
e o poder local instrumentalizarão a formulação democrática de políticas publicas municipais. Num primeiro
momento, tratar dos aspectos conceituais das políticas públicas, sua tipologia e fases como as de formulação,
implementação e avaliação, nas quais se evidencia a efetiva participação do cidadão/eleitor/fiscalizador nas
decisões que afetarão a coletividade. Em seguida discorrer sobre o empoderamento social e a cidadania ativa
que promulgam a emancipação social local, capacitando seus partícipes a (re) construção de uma nova
sociedade, gerando em seus membros um sentimento de pertencimento e reconhecimento das necessidades
humanas e básicas suas e do outro. É neste contexto, que o poder de gestão da localidade em que os
cidadãos comprometidos solidariamente uns com os outros se inserem, torna-se determinante para a criação
de alternativas que privilegiem a participação democrática, na busca de respostas às demandas sociais através
de políticas publicas eficazes.
PALAVRAS-CHAVES: POLITICAS PUBLICAS – EMPODERAMENTO SOCIAL – PODER LOCAL

RESUMEN
El presente articulo en una rápida abordaje tiene como finalidad analizar de que forma el empoderamiento
social y el poder local instrumentalizaran la formulación democráticas de políticas publicas municipales. En
primer momento, tratar de los aspectos conceptuales de las políticas publicas, su tipología e fases como las
de formulación, implementación e evaluación, en que se evidencia la efectiva participación del
ciudadano/elector/fiscalizador en las decisiones que afectaran la colectividad. En seguida hablar sobre el
empoderamiento social y la ciudadanía activa que promulgan la emancipación social local, capacitando sus
participes de la (re) construcción de una nueva sociedad, engendrando en sus miembros un sentimiento de
perteneciente y reconociendo las necesidades humanas y básicas suyas y del otro. En ese contexto, que lo
poder de gestión de la localidad en que os ciudadanos comprometidos solidariamente unos con otros se
insieren, tornase determinante para la creación de alternativas que privilegien la participación democrática, en
la búsqueda de contestaciones a las demandas sociales atreves de políticas publicas eficaces.
PALAVRAS-CLAVE: POLITICAS PUBLICAS – EMPODERAMIENTO SOCIAL – PODER LOCAL

INTRODUÇÃO

 

O presente artigo, em uma breve abordagem, pontuará sobre a importância do empoderamento social
e do poder local frente à formulação de políticas públicas, alicerçadas em decisões democráticas, baseadas no
consenso de todos os atores sociais e políticos.

 

 Num primeiro momento, tratar dos aspectos conceituais das políticas públicas, sua tipologia e fases
como as de formulação, implementação e avaliação, nas quais se evidencia a efetiva participação do
cidadão/eleitor/fiscalizador nas decisões que afetarão a coletividade.

 

A importância deste tema vai de encontro com as necessidades dos agentes públicos e demais atores
da sociedade civil que encontram dificuldades na compreensão deste instituto Para tanto, aspectos práticos e
acadêmicos serão deslindados com a finalidade de pontuar a evolução das políticas públicas, bem como as
tipologias atinentes ao conceito como políticas públicas sociais, macroeconômicas, distributivas,
redistributivas, regulatórias e constitutivas.

 

Ainda, estabelecer as fases na qual este ciclo político ocorre: Percepção e definição de problemas,
Inserção na agenda política, Formulação, Implementação e Avaliação das políticas públicas.

 

No entanto, em todas as fases, a participação do cidadão só se efetivará se este estiver empoderado,
participando ativamente das decisões, fiscalizando e avaliando as políticas públicas.

 

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3374



Sua avaliação ocorrerá através das eleições municipais confirmando ou não se a política pública de
determinado governo foi efetiva, eficiente e legitima. No entanto, é a qualidade de sua participação durante
todo o processo ou ciclo político das políticas públicas que determinarão a confirmação dos anseios de toda
uma coletividade. 

 

Veremos, logo em seguida que essas alterações/divisões das atribuições estatais fazem romper
paradigmas estabelecidos em toda a sociedade. Cidades grandes e pequenas, vilas e povoados tem seus
integrantes empoderados através do sentimento de responsabilidade e de solidariedade entre eles. As
discussões e as decisões emanadas passam a ser locais; o comum, o geral e o coletivo passam a ser assunto
de cada componente desta pequena célula. Fortalecida, une-se a outras células, formando redes com idêntico
objetivo: o bem comum.

 

1. POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS: ENTENDENDO SEUS ASPECTOS CONCEITUAIS

 

            Nos anos recentes, vem crescendo o interesse das Administrações municipais e dos atores sociais
pelas políticas públicas, tornando-se conteúdo de discussões em congressos e fóruns por todo o país.

 

Tal movimento está intimamente ligado a complexidade dos problemas que demandam
posicionamento dos responsáveis pelas decisões, quer sejam eles da Administração Pública, da sociedade
civil ou da iniciativa privada. Esses segmentos percebem que a tarefa de desmistificar assuntos públicos se
torna um tanto complexa e “as soluções para as graves dificuldades são multifacetadas e que não se resolvem
apenas pela boa vontade dos governantes ou através de fórmulas simplistas baseadas em alguma solução
rápida”. [1]

 

No intento de solucionar tais demandas, muitos modelos políticos institucionais importados
fracassaram, uma vez que nenhum deles se aplica universalmente. Assim sendo, as políticas tem sido mais
analisadas do ponto de vista dos resultados do que das estruturas e instituições. “Diversas disciplinas vem
trabalhando esse tema: além da ciência política, a sociologia, a economia, a antropologia, a geografia, as
ciências sociais aplicadas, as ciências da saúde e o direito participam dos debates sobre as políticas”.  [2]

 

            Para Schimdt, a importância do estudo das políticas públicas passa, portanto, por dois ângulos de
análise, que as tornam eficientes frente à complexidade das demandas apresentadas: o ângulo prático e o
acadêmico.

 
Do ponto de vista prático – o dos agentes políticos, dos grupos de interesse e dos cidadãos em geral –
uma melhor compreensão do tema permite uma ação mais qualificada e mais potente, com maior
impacto nas decisões atinentes ás políticas. Para o cidadão, é muito relevante que conheça e entenda o
que está previsto nas políticas que o afetam, que as estabeleceu, de que modo foram estabelecidas, como
estão sendo implementadas, quais são os interesses que estão em jogo, quais são as principais forças
envolvidas, quais são os espaços de participação existentes, os possíveis aliados e os adversários, entre
outros elementos.[3]

 

            Para o autor, sob o ponto de vista acadêmico, o interesse pelos resultados das ações governamentais
“suscitou a necessidade de uma compreensão teórica dos fatores intervenientes e da dinâmica própria das
políticas. A área de estudos que concentra suas pesquisas nos resultados das políticas é chamada de análise
de políticas” [4], que pode ser definida como “um conjunto de conhecimentos, proporcionado por diversas
disciplinas das ciências humanas, utilizados para buscar resolver ou analisar problemas concretos em política
pública”. [5]

 
O intenso processo de inovação e experimentação em programas governamentais – resultado em grande
parte da competição eleitoral, da autonomia dos governos locais, bem como dos programas de reforma do
Estado -, assim como as oportunidades abertas à participação nas mais diversas políticas setoriais – seja
pelo acesso de segmentos tradicionalmente excluídos a cargos eletivos, seja por inúmeras novas
modalidades de representação de interesses – despertaram não apenas uma enorme curiosidade sobre os
micro mecanismos de funcionamento do Estado brasileiro, como também revelaram o grande
desconhecimento sobre sua operação e impacto efetivo.[6]
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O relevante direcionamento dos estudos sobre políticas públicas e a fixação de seu conceito remete
para a esfera do público e seus problemas. Esfera pública trata-se de dimensão ampla que se desdobra em
estatal e não-estatal. “O Estado está voltado inteiramente ao que é público, mas há igualmente instancias e
organizações da sociedade que possuem finalidades públicas expressas, às quais cabe a denominação de
públicas não-estatais”.[7]

 

Há várias definições de políticas públicas. Advém, oportunamente, do Ministério da Saúde, este
conceito que enaltece a importância das políticas nas ações governamentais:

 
Políticas públicas configuram decisões de caráter geral que apontam rumos e linhas estratégicas de
atuação governamental, reduzindo os efeitos da descontinuidade administrativa e potencializando os
recursos disponíveis ao tornarem públicas, expressas e acessíveis à população e aos formadores de
opinião as intenções do governo no planejamento de programas, projetos e atividades.[8]

 

            Nesse contexto, esta concepção evidencia uma característica fundamental: a exposição explicita das
políticas públicas “indica aos cidadãos as intenções do governo em cada área, permitindo a sua participação”.
Dessa foram o Estado deixa de ser um ente distante - quase alienígena – pra a sociedade na medida em que
as diretrizes governamentais são conhecidas, de modo que os cidadãos podem apoiá-las, acompanhar sua
implementação ou opor-se a sua execução.[9]

 

            Ainda, relevante explanar sobre a tipologia das políticas públicas, vez que não são raras as confusões
semânticas que administradores e atores sociais demonstram em relação ao tema. Portanto, Políticas sociais
dizem respeito às áreas sociais, como saúde, educação, habitação, seguridade e assistência social. As
políticas macroeconômicas incluem fundamentalmente a políticas fiscal e a política monetária, abarcando
questões como o controle da inflação, a taxa de juros, A taxa de cambio, os incentivos a determinados
setores da economia, o comercio internacional, entre outros.

 

            No entanto, há outras tipologias como as Políticas distributivas, que consistem na distribuição de
recursos da sociedade a regiões ou segmentos sociais específicos. Ex: políticas de desenvolvimento de
regiões específicas, de pavimentação e iluminação de ruas, de auxílio a deficientes físicos. Freqüentemente
são fragmentadas, pontuais e de caráter clientelista. É fundamental o controle social das mesmas através de
conselhos e espaços de participação popular.[10]

 

            Políticas redistributivas, que consistem na redistribuição de renda, com deslocamento de recursos
das camadas sociais mais abastadas para as camadas pobres. Costumam gerar resistência dos setores de
maior renda, que se vêem prejudicados com a redestinação de recursos supostamente de todos para setores
com menores recursos, a exemplo do IPTU progressivo, da regulamentação fundiária e de renda mínima
(bolsa família).

 

            Já as Políticas regulatórias, regulam e ordenam, mediante ordens, proibições, decretos, portarias,
que criam normas para o funcionamento de serviços e instalação de equipamentos públicos. Podem tanto
distribuir custos e benefícios de forma equilibrada entre grupos e setores sociais, como atender a interesses
particulares. Seus efeitos são de longo prazo, sendo por isso difícil conseguir a mobilização e organização
dos cidadãos no processo de formulação e implementação. Às vezes atingem interesses localizados,
provocando reações diversas. Exemplos são as políticas de circulação, plano diretor urbano, política de uso
do solo.

 

            As Políticas constitutivas ou estruturadoras definem procedimentos gerais da política, determinam
as regras do jogo, as estruturas e os processos da política. Elas afetam as condições pelas quis são
negociadas as demais políticas. Elas não propiciam, em geral, um envolvimento da população, salvo em
condições excepcionais, como em processos de refundação política, como no caso da redemocratização do
Brasil, em que houve uma massiva participação popular na formulação da nova ordem institucional, via
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Assembléia Constituinte. Exemplos destas políticas são as definições do sistema de governo, do sistema
eleitoral, as reformas políticas e administrativas.

 

            No tocante as fases das políticas públicas, outra matéria de suma importância, que as tornam um
conjunto dinâmico de ações permanentemente em movimento, é necessário que se identifique os principais
momentos dos processos político-administrativos, que compõe o que se denomina ciclo político.

 

            A primeira fase, chamada de Percepção e definição de problemas, é o momento em que se
transforma uma situação de dificuldade em problema político, gerando uma política pública. As situações
problemáticas em um ambiente social e praticamente infinito. Mas somente algumas delas tornam-se objeto
de atenção da sociedade e do governo e entram na agenda política. Aqui entra a participação de vários atores
sociais como a sociedade civil organizada, a mídia e os representantes mais próximos dos cidadãos: os
vereadores.

 

            A segunda fase, denominada Inserção na agenda política, pode ser definida como o elenco de
problemas e assuntos que chama a atenção do governo e dos cidadãos; questões relevantes debatidas pelos
agentes públicos e sociais, com forte repercussão na opinião pública. Trata-se de uma agenda com
construção permanente, que envolve forte disputa política. A capacidade de controlar a agenda confere
grande influencia política, pois as instituições governamentais atuam de forma estruturada e só agem sobre
os assuntos nela constantes.

 

            A Formulação, terceira fase das políticas públicas, é o momento da definição sobre a maneira de
solucionar o problema político em pauta e a escolha das alternativas a serem adotadas, que se processa na
esfera do Legislativo e do Executivo. É um momento que envolve conflitos, negociação e acordos entre os
agentes com capacidade de decisão e os grupos sociais interessados.

 
A formulação de uma política nunca é puramente técnica. É sempre política, ou seja, orientada por
interesse, valores e preferências, e apenas parcialmente orientada por critérios técnicos. Cada um dos
atores exibe suas preferências e recursos de poder.

 

            A quarta fase, a Implementação, é a da concretização da formulação, através de ações e atividades
que materializam as diretrizes, programas e projetos, e predominantemente está ao encargo do aparelho
burocrático. Mas, não é um momento apenas prático, de execução do que foi planejado anteriormente. São
requeridas novas decisões e são comuns redefinições acerca de determinados aspectos da formulação inicial.

 

            A Avaliação, a quinta e última fase, consiste no estudo dos êxitos e falhas do processo de sua
implementação. Ela proporciona retroalimentação e pode determinar a continuidade ou a mudança da
política, podendo ser realizada pelas próprias agencias e encarregados da implementação ou por instancias
independentes.

 
Uma avaliação é um julgamento, baseado em valores. Nunca é neutra ou puramente técnica. Mesmo que
seu recorte seja econômico, o modelo avaliativo deve considerar as características gerais do governo, do
programa proposto aos eleitores, dos valores que orientam os políticos e gestores, das relações
estabelecidas interna e externamente. As técnicas disponíveis atualmente são variadas, de acordo com as
especificidades do órgão e da política avaliada.

 

Carlos Matus enfatiza que o planejamento e a avaliação constante são indispensáveis, não apenas para
o êxito das políticas públicas, mas do próprio exercício do poder. Um governante que não tem mecanismos
apropriados de acompanhamento das ações de seu governo, capazes de detectar até que ponto o governo
está conectado com as expectativas dos cidadãos e até que ponto sua energia política está sendo canalizada
para a resolução de problemas importantes da sociedade, está fadado ao fracasso. Na eleição seguinte, os
eleitores entusiasmados de ontem levarão apoio a outro candidato, que aponte perspectivas de mudança.

 

Alguns aspectos pontuais desta fase são a eficácia – os resultados obtidos; a eficiência– a relação
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entre resultados e custos; a efetividade – se realmente concretizou; e a legitimidade – se houve aceitação por
parte dos beneficiários.

 

            A avaliação nada mais é do que um instrumento democrático, que capacita o eleitorado a exercer o
princípio o controle social sobre a ação dos governantes.

 

 É nesse contexto que a participação deste eleitor/cidadão deve estar qualificada não só para a
confirmação – ou a desconfirmação - dos programas de governo e da qualidade das políticas implementadas
por este enquanto esteve no poder através das eleições municipais, mas também de capacitá-lo a participar de
todas as fases das políticas públicas, quer seja na posição de representante de uma associação de bairro,
como conselheiro de algum órgão do município, ou como fiscal de execução daquelas.

 

Este fenômeno de capacitação, gerenciamento e independência com ser político participante e
construtor do público denomina-se Empoderamento Social.

 

 

2. O EMPODERAMENTO SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICAS PUBLICAS
CONSTRUÍDAS PELA DEMOCRACIA

 

Esta conquista individual e social – o empoderamento – que qualifica este cidadão/eleitor para a
efetiva participação nas decisões que envolvem a coletividade, no entendimento de Ferdinand, citado por
Costa,

[...] significa em geral a ação coletiva desenvolvida pelos indivíduos quando participam de espaços
privilegiados de decisões, de consciência social dos direitos sociais. Essa consciência ultrapassa a
tomada de iniciativa individual de conhecimento e superação de uma situação particular (realidade) em
que se encontra, até atingir a compreensão de teias complexas de relações sociais que informam
contextos econômicos e políticos mais abrangentes. O empoderamento possibilita tanto a aquisição da
emancipação individual, quanto a consciência coletiva necessária para a superação da dependência
social e dominação política. [11]

 

Ao tornarem-se partícipes da (re) construção de uma nova sociedade, esses agentes promulgam a
emancipação social local – através do empoderamento e da cidadania ativa – ‘gerando em seus membros um
sentimento de pertencimento e reconhecimento das necessidades humanas e básicas suas e do outro’. [12]

No entanto, o empoderamento para muitos se confunde com capital social. Portanto, necessário é o
estabelecimento de pacto semântico entre os termos empoderamento e ‘capital social’, visto que restam
diferenças entre estes. Para Hermany, o ‘empoderamento social local está vinculado ao capital social, não
sendo sinônimos de uma mesma coisa. Primeiro se devem afastar as duvidas de que capital social não é
sinônimo de empoderamento.’ O capital social na verdade, como expõe o autor, ‘é um dos catalizadores
passíveis de interagir na construção de um maior empoderamento social.’ [13]

Para Durston, o capital social local é estabelecerá a potencialidade do empoderamento de uma
comunidade, pois é

[...] em ambientes com maior capital social que podemos vislumbrar uma amplitude de possibilidades de
empoderamento social na consecução de ideários favorativos frente aos detentores do poder político. É
através da organização, do associativismo e da ampliação de redes de inter-relação social que as
comunidades podem desempenhar melhor seu papel na construção de sua emancipação social.[14]

 

Estabelecidas as diferenças, passamos a analisar o vocábulo empoderamento, e percebemos que o
mesmo, segundo Labone, ‘é visto sob a ótica de um verbo transitivo e intransitivo. O verbo empoderar,
transitivamente, pode ser visto com o significado de 'dar poder a outros’ e, intransitivamente, como um
processo de aumento de auto-estima e influência sobre a vida das próprias pessoas.’[15] .

 

Na atualidade, sabemos que a forma de ‘dar poder’ pelo sistema da representatividade já não
responde as demandas pretendidas. Já o empoderamento como forma de ‘auto poder’ capaz de influenciar as
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decisões que nos afetam diretamente, temos é imprescindível, como por exemplo, ‘dentro de uma política
pública que busque a emancipação social local, que a atuação seja horizontalizada em rede. Afinal, em
ambientes em que haja dirigismos coativos, não haverá a devida expressão da vontade dos atores sociais que
compõem o tecido formativo das redes sociais.’[16]

 

‘Esta participação efetiva dos atores sociais na construção de maior vínculo associativo no que lhes
diz respeito’, [17] os capacita para que de forma segura e autônoma, possam estabelecer conexões em redes
sociais. ‘Redes com relacionamentos eivados de ideários democráticos, participativo e de cidadania
ativa.’[18]

 

No entendimento de Rose Marie Inojosa, citada por Costa

 

[...] rede é parceria voluntária para a realização de um propósito comum. Implica, nesse sentido, a
existência de entes autônomos que, por uma idéia abraçada coletivamente, livremente e mantendo sua
própria identidade, articulam-se para realizar objetivos comuns. As redes se tecem através do
compartilhamento de interpretações e sentidos e da realização de ações articuladas pelos parceiros.[19]

 

Para a autora, ‘o respeito pela autonomia do sujeito, articulando-se para objetivos comuns de grupo,
desempenhando ações que vinculam os parceiros ao requerido objeto almejado’ trata de manter ‘a atitude
própria, e nota-se a permanência do ideário de horizontalidade no trato gestacional dos laços que se ligam os
atores sociais dentro da rede.’[20]

 

Para Vieira, o poder local e o empoderamento social, são formados ‘pela necessária presença
anterior de um elemento aglutinador: o sentimento de comunidade, de identidade coletiva, que seria, nos
antigos, pertencer a uma cidade, e nos modernos, a uma nação.’[21]

A construção de uma cidadania plena exige um sábio equilíbrio entre os dois espaços – o publico e o
privado – pois o predomínio excessivo de um pólo pode inviabilizar o outro (Carvalho, 1989). Em
outras palavras, tratar-se-ia de buscar a integração da solidariedade familiar, existente no espaço
domestico, com as regras impessoais, racionais, das instituições públicas. Enfim, de levar a casa para a
rua (Matta, 1998.)

 

[...] Enquanto sentimento de pertencer, a cidadania se deslocaria sobre três eixos: um eixo particular-
geral, exprimindo orientação para o grupo global (comunidade política, classe, Igreja, etc.) um eixo
comunidade-sociedade, indicando grupos primários (familia) ou grupos mais contratuais a nível de
mercado; e um eixo de cima para baixo, indicando integração em comunidades locais, regionais ou
nacionais. [22]

 

É justamente nesse contexto que entra a ‘articulação do poder local, como o espaço privilegiado
capaz de propiciar o fortalecimento deste cidadão/eleitor organizado.

 

Nos últimos anos, surgiram inúmeras organizações sociais, as quais, ao mesmo tempo, podem exercer o
papel de cobrar atitudes do poder público e trabalhar em conjunto para ampliar o espaço local. Aos
poucos, os administradores vão percebendo que a parceria com entidades sociais pode contribuir para
atender às demandas. [23]

 

 

3. O PODER LOCAL – MUNICÍPIO – COMO ESPAÇO PRIVILEGIADO PROPICIADOR DE
EMPODERAMENTO SOCIAL.

 

Muito tem se falado sobre a importância do poder local como espaço privilegiado para a afirmação da
cidadania e do empoderamento social. Para Dowbor, em resposta aos absurdos crescentes que encontramos
na favela, no latifúndio e na fumaça das cidades congestionadas, surge com grande força, nas ultimas
décadas, uma tendência de as pessoas se organizarem para tomar em mãos se não os destinos da nação, pelo
menos o destino do espaço que as cerca.[24]

 

 Nesse contexto, “o problema central, portanto, é o da recuperação do controle por parte do cidadão,
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no seu bairro, na sua comunidade, sobre as formas do seu desenvolvimento, sobre a criação das dinâmicas
concretas que levam a que nossa vida seja agradável ou não”.[25]

 

No Brasil, este ‘espaço’ é o município, unidade básica de organização social, mas é também o bairro,
o quarteirão em que vivemos. E é justamente neste espaço que a cidadania é construída e cada vez mais
fortalecida, pois gradativamente os sujeitos participam das decisões tomadas em sua localidade. No entanto,
em grande maioria

 
[...] as decisões são tomadas muito longe do cidadão, correspondem muito pouco às suas necessidades.
Assim a dramática centralização do poder político e econômico que caracteriza a nossa forma de
organização leva, em última instância, a um divórcio profundo entre as nossas necessidades e o conteúdo
das decisões sobre o desenvolvimento econômico e social. [26]
 
 

Na visão de Draibe, a percepção do espaço local, como elemento chave, está intimamente e
diretamente associada ao processo de democratização do país, em que se configura a compreensão e
constituição das formas administrativas municipais e descentralizadas enquanto espaço público e institucional
das políticas sociais. [27]

 

Para Dowbor, as questões inerentes a cada grupo de pessoas e de determinada cidade ou bairro, bem
como as soluções encontradas devem emanar dos próprios interessados,  pois é “indiscutível que aproximar o
poder de decisão e de controle das pessoas que arcarão com o benefício ou o prejuízo ,e que estão portanto
diretamente interessadas nos resultados, constitui simplesmente boa política administrativa”.

 

Para Alcântara, este espaço é o poder municipal, “a esfera privilegiada de governo e mais próxima do
cidadão, capaz, em conjunto com sua população, de equacionar e prestar serviços”, bem como para
“conduzir processos de articulação e entendimento entre os agentes da sociedade civil, responsáveis pela
promoção do desenvolvimento econômico, em nível local”.[28]

 

Faz-se necessária então a articulação desta cidadania, para que efetivamente ela ocorra. Como bem
refere Hermany,

 
Dowbor (1993) ao definir as estratégias de articulação da sociedade, é enfático ao destacar a necessidade
de controle social, ou seja, a cidadania ser efetivamente um sujeito ativo do processo de desenvolvimento.
No entanto, condiciona claramente a recuperação do controle social às estratégias próprias da democracia
local, em função das dificuldades constatadas nos demais cenários.[29]

 

 

Para Leal, a cidadania antes passa pela responsabilidade social e a conscientização da qualidade de
cidadão gestor:

 
Portanto, a novidade da qual brota o paradigma da responsabilidade social é a emergência deste novo
autor social que é o cidadão consciente, comprometido com a sobrevivência e o bem-viver de si próprio,
de sua família, de sua comunidade e do Planeta, voltado para as grandes causas públicas com que se
debate a humanidade neste período de transição de séculos, indignado com a incapacidade dos grandes
atores mundiais, empresas e governos, de dar respostas minimamente efetivas a esses desafios e ansiosos
com os descaminhos que perigosamente o mundo vem trilhando no sentido de· ainda maior insegurança,
tensão social e política e insustentabilidade.[30]
 
 
Esse cidadão gestor que exerce atividades públicas em sua comunidade, rompendo a velha dicotomia entre
Estado e mercado, e conclamando a todos para assumirem responsabilidades pelo destino comum que nos
une como humanidade, é a essência da concepção e da prática de governança solidária local. É ele que
convoca a todos: governos, empresas, universidades, meios de comunicação, organizações sociais,
cidadãos em geral para exercerem a sua responsabilidade social, criarem ambientes participativos e
solidários e constituírem redes sociais de cooperação voltadas para a melhoria de vida e convivência entre
os humanos em sua comunidade.[31]

 
 

Tais assertivas se baseiam na “crença de que, se as pessoas sabem que existem oportunidades para participação efetiva no processo
de tomada de decisões, elas provavelmente acreditarão que a participação vale a pena”; Sendo assim,  “provavelmente participarão
ativamente e provavelmente considerarão que as decisões coletivas devem ser obedecidas, tudo isto dependendo, é claro, de condições
objetivas e subjetivas viabilizadoras da participação.”[32]

 

            Nesse contexto, os conceitos de espaço local, empoderamento e cidadania convergem. A cidadania
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não é exercida sem que haja um fenômeno emancipatório (empoderamento) que prepare o sujeito para as
regras do convívio em sociedade, garantindo-lhe assim, seus direitos humanos e fundamentais,[33] e nada
mais concretizador e próximo desta cidadania do que o poder local.

 

Pode-se pontuar que “para o sujeito emergir é necessário que haja a transformação do indivíduo em
ator inserido nas relações sociais. O sujeito e o ator tornam-se noções inseparáveis na construção de uma
efetiva cidadania dentro do paradigma democrático da modernidade.” [34]

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

            Amplos segmentos da sociedade atentam para os assuntos que envolvem as políticas públicas. No entanto, apesar de necessários, são
complexos e carecem de ordenação semântica para seu conhecimento.

 

            As soluções para as graves mazelas que assolam a sociedade são multifacetadas e não podem ser resolvidas apenas com a boa vontade
de governantes ou em fórmulas mágicas, rápidas e ilusionista. Antes, pelo contrário, com critérios de planejamento que envolvam fases de
diagnóstico, estudo e efetividade. Nesse contexto é que as políticas públicas vêm se apresentando como um processo sistêmico na busca de
soluções às demandas sociais cada vez maiores e mais complexas.

 

            Para tanto, seu estudo prático e acadêmico faz-se necessário, quer pela importância do conhecimento de seu conteúdo pelo cidadão,
quer pela  aferição de resultados como analise dos problemas concretos em políticas.

 

            No entanto, a fim de que este cidadão esteja apto a participar ativamente e efetivamente das fases formuladoras, executoras ou
fiscalizadoras das políticas publicas, dantes precisa ser empoderado, integrado aos seus pares, com o objetivo precípuo do alcance do bem
comum, de escolhas conscientes e racionais que transformarão suas realidades.

 

            Este fenômeno social tão promulgado e defendido pelas ávidas vozes - o empoderamento social e a cidadania ativa - que promulgam a
emancipação social local, capacitando seus partícipes da (re) construção de uma nova sociedade, gerando em seus membros um sentimento de
pertencimento e reconhecimento das necessidades humanas e básicas suas e do outro.  É neste contexto, que o poder de gestão da localidade
em que os cidadãos comprometidos solidariamente uns com os outros se inserem, torna-se determinante para a criação de alternativas que
privilegiem a participação democrática, na busca de respostas às demandas sociais através de políticas publicas eficazes.
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SOCIALE ET LA CONCRÉTISATION DES DROITS DES DROITS FONDAMENTAUX 

SOCIAUX 

 

 

Suzani Andrade Ferraro 

Manoel Messias Peixinho 

 

RESUMO 

 

O presente artigo objetiva discorrer sobre a atuação dos particulares na prestação de serviço 

público. Para alcançar esse propósito, faz-se um estudo das origens e desenvolvimento da 

proteção social e participação da iniciativa privada, em que se estuda a função da família, do 

Estado e dos grupos profissionais ou corporativos na prestação de serviços de assistência 

social às camadas socialmente excluídas. No segundo capítulo analisou-se a crise da 

seguridade social e as reformas previdenciárias com a ampliação da participação da iniciativa 

particular no setor público. Nessa linha de reflexão, destacou-se que a Constituição brasileira 

de 1988 ampliou bastante a cobertura de benefícios sem contrapartida, o que provocou uma 

crise no sistema de seguridade brasileira. No terceiro capítulo foi abordada a participação da 

iniciativa privada no o sistema de seguridade social brasileiro. Nessa linha de reflexão, 

destacou-se que a Constituição Federal de 05/10/1988 reformulou todo o sistema de 

seguridade social e reuniu as coberturas de previdência, assistência e saúde, regulando-as com 

princípios e objetivos básicos e fundamentais do Estado Social de Direito: justiça social, bem-

estar social, primado do trabalho, solidariedade e, em especial, dignidade da pessoa humana. 

Nesse sentido, a matéria que até então era tratada no mesmo capítulo dos direitos trabalhistas 

passou a integrar o título “Da ordem social” com a abrangência dos artigos 193 a 204. No 

capítulo quarto foi feita uma reflexão sobre as modalidades de participação privada nos 

sistemas nacionais de proteção social com o destaque de que a Constituição brasileira previu, 

explicitamente, a participação de entes não-estatais na concessão de prestações relativas à 

seguridade social. Ressalte-se que a participação dos particulares nas ações de seguridade 

social ocorre tanto na qualidade de delegatário do Estado, com a prestação de serviço público, 
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quanto nas hipóteses de exploração de atividade econômica, em regime de direito privado, 

ainda que submetido à regulação e fiscalização estatal. 

PALAVRAS-CHAVES. SEGURIDADE SOCIAL. PREVIDÊNCIA. PAPEL DA 

INICIATIVA PRIVADA NOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL.  

CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS  

 

RESUMÉ 

 

Présent article objectif discourir sur la performance des particuliers dans la prestation 

d'intérêt public. Pour atteindre cette intention, il se fait une étude des origines et un 

développement de la protection sociale et une participation de l'initiative privée, où s'étudie 

la fonction de la famille, de l'État et des groupes professionnels ou corporatifs dans la 

prestation de services d'assistance sociale aux couches socialement exclues. Au second 

chapitre il s'est analysé la crise de la sécurité sociale et les réformes previdenciárias avec 

l'élargissement de la participation de l'initiative particulière dans le secteur public. Dans 

cette ligne de réflexion, s'est détaché que la Constitution brésilienne de 1988 a élargi 

beaucoup la couverture de bénéfices sans contrepartie, ce qui a provoqué une crise dans le 

système de sécurité brésilienne. Au troisième chapitre a été abordée la participation de 

l'initiative privée dans l'o système de sécurité sociale brésilien. Dans cette ligne de réflexion, 

il s'est détaché que la Constitution Fédérale de 05/10/1988 a reformulé tout le système de 

sécurité sociale et s'est réunie les couvertures de providence, l'assistance et la santé, en 

réglementant elles avec des principes et objectifs basiques et fondamentaux de l'État Social de 

Droit: justice sociale, bien-être social, primat du travail, solidarité et, en particulier, dignité 

de la personne humaine. Dans ce sens, la matière qui jusqu'à alors était traitée au même 

chapitre des droits travailleurs a commencé à intégrer le titre « de l'ordre social » avec 

l'abrangência des articles 193 à 204. Au chapitre quatrième a été faite une réflexion sur les 

modalités de participation privée dans les systèmes nationaux de protection sociale avec la 

proéminence dont la Constitution brésilienne a prévu, explicitement, la participation de 

l'initiative privée dans la concession de prestations relatives à la sécurité sociale. Il se 

rejaillisse que la participation des particuliers dans les actions de sécurité sociale se produit 

de telle façon en la capacité de delegatário de l'État, avec la prestation d'intérêt public, 

combien dans les hypothèses d'exploration d'activité économique, dans régime de droit privé, 

malgré soumis au règlement et à la surveillance d'état. 
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MOTS-CLÉS. SÉCURITÉ SOCIALE. PROVIDENCE. RÔLE DE L'INITIATIVE PRIVÉE 

DANS LES SYSTÈMES DE PROTECTION SOCIALE. CONCRÉTISATION DES 

DROITS DES DROITS FONDAMENTAUX SOCIAUX 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo objetiva discorrer sobre a atuação dos particulares na prestação de 

serviço público. Para alcançar esse propósito, faz-se um estudo das origens e desenvolvimento 

da proteção social e participação da iniciativa privada, em que se estuda a função da família, 

do Estado e dos grupos profissionais ou corporativos na prestação de serviços de assistência 

social às camadas socialmente excluídas.  

No segundo capítulo analisou-se a crise da seguridade social e as reformas 

previdenciárias com a ampliação da participação da iniciativa particular no setor público. 

Nessa linha de reflexão, destacou-se que a Constituição brasileira de 1988 ampliou bastante a 

cobertura de benefícios sem contrapartida, o que provocou uma crise no sistema de 

seguridade brasileira.  

No terceiro capítulo foi abordada a participação da iniciativa privada no o sistema de 

seguridade social brasileiro. Nessa linha de reflexão, destacou-se que a Constituição Federal 

de 05/10/1988 reformulou todo o sistema de seguridade social e reuniu as coberturas de 

previdência, assistência e saúde, regulando-as com princípios e objetivos básicos e 

fundamentais do Estado Social de Direito: justiça social, bem-estar social, primado do 

trabalho, solidariedade e, em especial, dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, a matéria 

que até então era tratada no mesmo capítulo dos direitos trabalhistas passou a integrar o título 

“Da ordem social” com a abrangência dos artigos 193 a 204.  

No capítulo quarto foi feita uma reflexão sobre as modalidades de participação 

privada nos sistemas nacionais de proteção social com o destaque de que a Constituição 

brasileira previu, explicitamente, a participação de entes não-estatais na concessão de 

prestações relativas à seguridade social. Ressalte-se que a participação dos particulares nas 

ações de seguridade social ocorre tanto na qualidade de delegatário do Estado, com a 

prestação de serviço público, quanto nas hipóteses de exploração de atividade econômica, em 

regime de direito privado, ainda que submetido à regulação e fiscalização estatal. 
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1.ORIGENS E DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO 

DA INICIATIVA PRIVADA 

 

A família, o Estado e o grupo profissional ou corporativo realizaram durante muitos 

séculos a prestação de assistência aos indigentes e excluídos socialmente. Ao lado da família e 

do Estado, surgiu outro grupo social de assistência aos excluídos, que era o grupo corporativo 

ou profissional
1
. Com este, a assistência assumiu a forma de assistência mútua que se revestiu 

de características de uma espécie “previdência coletiva privada”, em que a cotização, o 

mutualismo praticado pelos membros do grupo social constituiu o fundo de reserva para a 

distribuição da assistência entre os associados. No Brasil, a Constituição brasileira de 1988 

instituiu um modelo de seguridade com a adoção dos princípios da universalidade, 

uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços e eqüidade e solidariedade na forma de 

participação no custeio, entre outros.  

A Igreja Católica, em 1891, imbuída de ideias de solidarismo, resolveu lutar pela 

implementação de uma ação estatal em favor dos excluídos socialmente, com a reivindicação 

de salário justo e a criação de um aparelho assistencial
2
.  

A proteção social para Mozart Victor Russomano
3
“tem sua história ligada a duas 

tendências inatas no homem: a poupança e a caridade. Ela nasce do ponto de vista de cada 

indivíduo, da necessidade de amealhar o necessário à segurança do futuro; mas vai além e, 

do ponto de vista de terceiros, resulta de um sentimento caritativo de solidariedade, que se 

manifesta na assistência aos necessitados”.  

A professora Zélia Luiza Pierdoná
4
 classifica a história da proteção social em quatro 

fases que se desenvolvem de forma cumulativa: assistência privada, assistência pública, 

previdência social e seguridade social. A primeira fase se desenvolveu até o advento da Lei 

dos Pobres (Inglaterra 1601) cuja proteção social era feita de forma privada, sem a 

participação do poder público. A sociedade, nela incluída os trabalhadores, cuidava de sua 

                                                
1 GOMES, Orlando e GOTTSCHALK, Elson. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro, Forense, 1995, 

p.472. Esses grupos corporativos existiam desde a mais remota antiguidade. Na Grécia, as “hetairas” e os 

“Eranos”, sociedades de fins político, religioso ou profissional , praticavam em certa medida, a assistência  

mútua entre os sócios, sobretudo com o fim de assegurar a sepultura. Em Roma, com o mesmo e pela mesma 

técnica do mutualismo, existiam os “Collegia “ 
2 Cf. Encíclica Rerum Novarum , de Leão XIII, e na Quadragésimo Ano, de Pio XI.. 
3
 RUSSOMANO, Mozart Victor. Curso de previdência social, Rio de janeiro, Forense, Pelotas: Universidade 

Federal de Pelotas, 1979, p. 02. 
4
 PIERDONÁ, Zélia Luiza. A Proteção Social na Constituição. Revista de Direito Social n. 28. Notadez, Porto 

Alegre, 2007, pp.  
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própria proteção, por meio da própria família, bem como de associações mutualistas, as quais 

reuniam recursos para proteger os participantes quando do advento de situações de 

necessidade, a exemplo de morte, invalidez, doença etc. Também existiam entidades 

caritativas e religiosas que socorriam os necessitados. A segunda fase começou em 1601, com 

a promulgação, na Inglaterra, a Lei dos Pobres, que garantia a prestação de auxílios aos 

necessitados. Com isso, o Estado passou a prestar assistência, tornando-a oficial e pública. A 

partir de 1883, na Alemanha, iniciou-se a terceira fase com a criação do seguro social 

(previdência social) para prover as necessidades daqueles que exerciam atividade remunerada 

e de seus dependentes, por meio de um sistema de seguro obrigatório de cuja administração e 

custeio participam o próprio Estado, os segurados e os empregadores. A quarta fase se 

desenvolveu com o reflexo da segunda guerra mundial, quando o governo britânico, em 1941, 

criou uma comissão com o objetivo de fazer uma investigação completa dos sistemas 

existentes de seguro social e serviços afins para recomendar mudanças no sistema de proteção 

social.
5
. 

A comissão denominou “seguridade social” o conjunto de proteção social, na qual se 

incluía o seguro obrigatório, o seguro voluntário, a assistência social nacional e a criação de 

serviços gerais de saúde, bem como a manutenção do emprego como condição necessária ao 

êxito da seguridade social. A seguridade social se caracteriza pela extensão da proteção a toda 

a população
6
. Segundo José M. Almansa Pastor

7
, o relatório ofereceu nova visão inspirada na 

ideia central de liberação das necessidades por meio de uma adequada e justa redistribuição 

de rendas. Nessa nova visão, o sistema não pode reduzir-se a um mero conjunto de seguros 

sociais, antes deve haver concomitantemente aos seguros à assistência nacional, um serviço 

nacional de saúde, a ajuda familiar e seguros voluntários complementares. 

No Brasil, com a promulgação da Constituição de 1988, foi instituída a seguridade 

social, nos moldes inspirados por Beveridge e pautada pelos princípios da universalidade, 

uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços e eqüidade e solidariedade na forma de 

participação no custeio, entre outros.  

O art. 194 da CF preceitua que a seguridade social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Em seu parágrafo único, 

                                                
5 BEVERIDGE, William Henri. Seguro social y serviços afines: informe de Lord Beveridge. Título Original: 

Social insurance and allied services. Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, 1989. 
6 OLIVEIRA, Moacyr Velloso Cardoso de. Previdência social: doutrina e exposição da legislação vigente, Rio 

de Janeiro: Freitas Bastos, 1987, p. 10. 
7 PASTOR, José M. Almansa. Derecho de la seguridad social, 7ed. Madrid: Tecnos, pp. 73 e 74. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3389



  

estabelece os princípios aplicáveis à seguridade social, aos quais devem ser acrescidos os 

enunciados do caput do art. 195 e § 5º, enquanto o seu financiamento está previsto no art. 195. 

As normas referentes à seguridade social formam o sistema da seguridade social que 

está enunciado nos artigos 194 a 204 da Constituição. Esse sistema está inserido, por sua vez,  

no Título VIII da Constituição “Da Ordem Social”. A seguridade social, assim como as 

demais áreas da Ordem Social, tem como base o primado do trabalho e como objetivos o 

bem-estar e a justiça sociais (art. 193 da CF). O art. 193 tem estrita relação com os 

fundamentos (art. 1º, III e IV) e os objetivos (art. 3º, I e III) do Estado brasileiro. O 

fundamento “valor social do trabalho”, expresso no inciso IV do art. 1º é a base da “Ordem 

Social” e o primado do trabalho e da ordem econômica. 

A Emenda Constitucional n. 20/98, de 15/12/1998 alterou o sistema de previdência 

social no Brasil porque previu, resguardada a previdência básica, de natureza pública, 

universal e compulsória, um modelo de previdência complementar e preencheu uma lacuna 

que ainda persistia no ordenamento jurídico brasileiro.  

A Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003 representou um aprofundamento das 

alterações iniciadas pela EC n. 20/1998 que levou em conta um processo de mudanças feitas 

nos sistemas previdenciários em praticamente todos os países do mundo. A justificativa para a 

mudança estrutural da previdência social com alterações profundas foi, dentre outros fatores: 

o aumento de expectativa de vida e a redução de natalidade das últimas décadas; e, 

principalmente, fatores que dificultam o financiamento de regimes previdenciários com base 

no sistema de repartição. 

Nesse sentido, o governo federal propôs uma reforma direcionada a um sistema 

previdenciário básico e universal, orientada a todos os trabalhadores brasileiros vinculados à 

iniciativa privada ou à administração pública. 

 

2. A CRISE DA SEGURIDADE SOCIAL E AS REFORMAS PREVIDENCIÁRIAS 

COM A AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INICIATIVA PARTICULAR NO 

SETOR PÚBLICO 

A Constituição Federal de 1988 ampliou bastante a cobertura da Previdência Social, 

o que levou a instalação de uma crise no sistema de seguridade brasileira. No início da década 

de 1990 foram concedidos benefícios sem qualquer contrapartida contributiva. O direito a um 

salário mínimo concedido a uma multidão de trabalhadores rurais que vivia em regime de 

economia familiar e que, basicamente, não contribuía para a previdência social, majorou 
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significativamente o orçamento da previdência agravado pelo aumento de 70% (setenta por 

cento) das aposentadorias por idade pagas pelo sistema. 

As ECs n. 20/1998 e n. 41/2003 trouxeram mudanças que afetaram, frontalmente, o 

regime de todos os trabalhadores e afetarem o Regime Geral da Previdência Social e o 

Regime dos Servidores Públicos, ou seja, dois regimes distintos e com características 

próprias. Tais alterações introduzidas pelas reformas provocaram em mudanças estruturais 

nos sistemas de previdência, especialmente em relação aos servidores públicos. Ademais, o 

novo modelo previdenciário preencheu lacunas até então existentes que deu ênfase ao caráter 

contributivo e à necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial, além de estabelecer normas 

gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência nos âmbitos 

federal, estadual, municipal e distrital
8
. 

As reformas do sistema de seguridade social se inserem em um contexto de rápidas e 

violentas transformações mundiais nos campos demográficos, econômico, político-

institucional e social, conforme se viu no tópico anterior. No Brasil, uma das variáveis que 

estimulou o processo de reforma previdenciária foi a dinâmica demográfica, que se 

caracteriza com o acelerado envelhecimento populacional decorrente do aumento da 

longevidade e da diminuição das taxas de fecundidade, aliada a crescentes valores de 

expectativa de vida na data da aposentadoria.
9
  

Acresça-se, ainda, que a diminuição do número de filhos, bem como a inserção da 

mulher no mercado de trabalho, exigiram modificações no panorama de demandas de 

proteção social e redundaram em uma revisão nos conceitos que norteiam a estrutura dos 

planos de benefícios. 

Além dos aspectos demográficos, as mudanças no mercado de trabalho estão 

intimamente relacionadas à necessidade de reforma do sistema previdenciário. No campo 

econômico, o desemprego estrutural é um problema crônico. Embora o Brasil tenha taxas 

relativamente baixas de desemprego, a informalidade e, possivelmente, o subemprego são 

extremamente elevados no mercado de trabalho e são fenômenos duradouros nos últimos 

anos. A informalidade é conseqüência, dentre outros fatores, dos altos encargos incidentes 

sobre salários no mercado formal. Ressalte-se que o contingente de trabalhadores sem vínculo 

                                                
8 FERRARO, Suzani Andrade. As Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e o Equilíbrio Financeiro e 

Atuarial nos Regimes de Previdência Social. Dissertação de Mestrado defendida em agosto de 2007 pela PUC-

SP – Pontifícia Universidade católica de São Paulo, p. 42. 
9
 Fonte estatística: IBGE, Diretoria de Pesquisa. Departamento de População e Indicadores Sociais. Elaboração: 

Secretaria de Previdência Social/Ministério da Previdência Social. 
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empregatício e os trabalhadores autônomos passou ao longo da última década por um 

processo de flexibilização das relações de trabalho, a partir da reestruturação das empresas. 

Ademais as tecnologias poupadoras de mão de obra são uma constante em um mundo de 

mercados competitivos e globalizados. Portanto, trata-se de um fenômeno estrutural de 

mercado que exige o redesenho das políticas públicas em todo o mundo, inclusive no Brasil.
10

 

O professor Wagner Balera
11

 leciona, com pertinência, que as Emendas 

Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, apesar de tentarem unificar os regimes de proteção 

social e eliminarem diferenças entre os riscos a que estão sujeitos os trabalhadores, a despeito 

do regime jurídico a que pertençam, obstam a aplicação do princípio da igualdade, pois serão 

aplicados tratamentos distintos a situações iguais. Nesse sentido, entende que as diferenças 

existentes entre os reconhecidos regimes de proteção social devem ser gradativamente 

eliminadas, a fim de que a universalidade da cobertura e do atendimento.  

 

3. O SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL BRASILEIRO COM A PARTICIPAÇÃO 

DA INICIATIVA PRIVADA NO DESEMPENHO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

 

A Constituição Federal de 05/10/1988 reformulou todo o sistema de Seguridade 

Social e reuniu as coberturas de previdência, assistência e saúde, regulando-as com princípios 

e objetivos fundamentais do Estado Social de Direito: justiça social, bem-estar social, 

primado do trabalho, solidariedade, e, em especial, dignidade da pessoa humana. Nesse 

sentido, a matéria que até então era tratada no mesmo capítulo dos direitos trabalhistas passou 

a integrar o título “Da ordem social”, que abrange os artigos 193 a 204. O constituinte 

originário, ao organizar a seguridade social, traçou, no artigo 194, parágrafo único, os 

seguintes objetivos a serem observados pelo poder público: 

 

Art. 194: A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 

de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 

os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 

seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 

I – universalidade da cobertura e do atendimento; 

II – uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 

urbanas e rurais; 

                                                
10 Fonte dos dados estatísticos: Pesquisa Mensal do Emprego (PME/IBGE). Elaboração: Secretaria de 

Previdência Social/MPS. 
11

 BALERA, Wagner. “Aspectos gerais da reforma previdenciária”. Revista de Direito Social, n. 10. Porto 

Alegre: Nota 10, 2003a, p. 14.  
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III – seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 

IV – irredutibilidade do valor dos benefícios; 

V – eqüidade na forma de participação no custeio; 

VI – diversidade da base de financiamento; 

VII – caráter democrático e descentralizado da administração, mediante 

gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 

empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional 20, de 1998.) 

 

A previdência social é direito fundamental social assegurado a todos os trabalhadores 

e seus dependentes e visa garantir recursos nas situações em que não poderão ser obtidos 

pelos próprios trabalhadores, em virtude de incapacidade laboral (efetiva ou presumida). No 

entanto, reveste-se também em dever, uma vez que exige a contraprestação direta do segurado 

para que ele e/ou seus dependentes possam fazer jus às prestações previdenciárias. 

A previdência compreende a proteção obrigatória e facultativa e abarca todos os 

trabalhadores que estarão vinculados ao regime geral ou aos regimes próprios. O regime geral 

é abrangente e residual e tem por finalidade proteger todos os trabalhadores, com exceção 

apenas daqueles vinculados aos regimes próprios, os quais são instituídos pelos respectivos 

entes federativos para dar proteção previdenciária aos seus servidores titulares de cargos 

efetivos. 

Assim, a proteção obrigatória se dá pelo regime geral e pelos regimes próprios dos 

entes federativos, sendo que os citados regimes excluem-se mutuamente e por meio destes 

dois regimes o Estado viabiliza a todos os trabalhadores o acesso à previdência e, com isso, 

aqueles que vivem com o fruto do trabalho estarão protegidos nas contingências geradoras de 

necessidades. 

Dessa forma, por intermédio deste ramo da seguridade social, o Estado garante aos 

cidadãos que as situações de necessidades serão amenizadas pelos benefícios previdenciários. 

Para isso, o poder público exige contribuições num determinado período de tempo e garante 

ao segurado e/ou a seus dependentes prestações previdenciárias (benefícios e serviços). 

O direito à saúde é um direito fundamental prestacional que exige ações positivas dos 

poderes públicos. Por outro lado, reveste-se, também, de dever fundamental, na medida em 

que exige a sua promoção por parte de todos os membros da coletividade. 

A Constituição estabeleceu, no art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção,proteção e recuperação. Os preceitos constitucionais relativos à assistência social 
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estão nos artigos 203 e 204, sendo regulada pela Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 

8.742/93), além de outras que visam atingir políticas sociais. 

A Constituição dirige a assistência aos necessitados, o que por si só já afastaria a 

exigência de contraprestação direta por parte dos beneficiários, conforme expressamente 

prescreve o texto constitucional (caput do art. 203). A Assistência Social é um importante 

instrumento da seguridade social no que se refere à efetividade do princípio da universalidade, 

enunciado no art. 194, parágrafo único, inciso I, uma vez que o Estado, independentemente de 

qualquer contraprestação, proporciona cobertura às situações de necessidade. 

Nas palavras de Marcelo Leonardo Tavares, a assistência social
12

 “é um plano de 

prestações sociais mínimas e gratuitas a cargo do Estado para prover pessoas necessitadas de 

condições dignas de vida. É um direito social fundamental e, para o Estado, um dever a ser 

realizado por meio de ações diversas que visem atender às necessidades básicas do indivíduo, 

em situações críticas da existência humana, tais como a maternidade, infância, adolescência, 

velhice e para pessoas portadoras de limitações físicas”. 

 

3.1 OBJETIVOS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURIDADE SOCIAL 

PARA A PARTICIÇÃO DA INICIATIVA PRIVADA  

 

A seguridade social tem o propósito fundamental de proporcionar aos indivíduos e às 

famílias a tranqüilidade de saber que o nível e a qualidade de suas vidas não serão 

significativamente diminuídos, até onde for possível evitá-lo, por nenhuma circunstância 

econômica ou social. O que interessa ao sistema de seguridade social não é garantir o padrão 

de vida do indivíduo, mas, tão-somente, assegurar-lhe condições mínimas de sobrevivência 

digna. 

Sendo assim, pela definição constitucional já mencionada, é possível observar que a 

seguridade social objetiva assegurar saúde, previdência social e assistência social. Pode-se, 

então, dizer que a seguridade social é gênero, da qual são espécies a saúde, a assistência e a 

previdência social. 

O art. 193 da CF/1988 constitui o trabalho a base primeira da ordem social e significa 

que o sistema de seguridade social – tendo seu objetivo interligado ao da ordem social – 

estará pautado em ações que estabeleçam como prioridade o trabalho. O primado do trabalho 

é o passo fundamental para que sejam alcançados o bem-estar e a justiça sociais. 

                                                
12

TAVARES. Marcelo Leonardo,. Previdência e Assistência Social – Legitimação e Fundamentação 

Constitucional Brasileira. Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 2003. p. 186.  
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A incorporação, pela primeira vez, de conceito vigoroso e peculiar à proteção social 

como o de seguridade social ao texto da Lei Maior respondeu, à época, às expectativas da 

sociedade organizada de ampliação do estoque de direitos sociais associados à cidadania, que 

traduziu a sensibilidade do constituinte diante da situação preexistente. 

O bem-estar e a justiça sociais são valores supremos da sociedade e merecem total 

prioridade. Esta prioridade surge por meio da proteção ao trabalho e a proteção faz com que 

se atinja à justiça materail. Todo e qualquer desenvolvimento da sociedade deverá ter como 

meta a redução das desigualdades sociais. 

Como se verifica, a valorização do trabalho é a condição para a obtenção da 

dignidade da pessoa humana e se constitui princípio basilar da Carta Constitucional de 1988. 

Assim, para que seja alcançado o bem-estar social, a Constituição Federal elenca no art. 6º os 

direitos sociais: educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, 

proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. 

Portanto, somente por intermédio da articulação de ações entre o Estado e a 

sociedade, o bem-estar poderá ser alcançado (art. 194 da CF/1988), pois, a seguridade social – 

combinação da igualdade com a solidariedade – proporciona equivalente quantidade de saúde, 

de previdência e de assistência a todos quantos necessitem de proteção, poder-se-á dizer 

daquele momento histórico: o bem-star e a justiça estão concretizados.  

 

4. MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO PRIVADA NOS SISTEMAS NACIONAIS 

DE PROTEÇÃO SOCIAL 

 

O art. 194 da Constituição brasileira dispõe que a seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade destinados a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Neste sentido, 

entende-se que as ações da seguridade social constituem deveres não só do Estado, mas de 

toda sociedade. Acresça-se, ainda, que a Constituição Federal reconhece, também, no § 7º do 

art. 195, a participação de entidades beneficentes de assistência social na realização de ações 

da seguridade social.  

Além de entidades beneficentes, a Constituição Federal prevê, também, dispositivos 

que instituem, explicitamente, a participação de entes não-estatais na concessão de prestações 
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relativas à seguridade social
13

. Assim, ao analisar o capítulo da “Ordem Social” da 

Constituição Federal de 1988, no que se refere à saúde dispõe os art. 197 e 199: 

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo 

ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 

fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 

através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 

privado. 

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar 

do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de 

direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e 

as sem fins lucrativos. 

§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 

subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 

e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 

§ 1º - O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da 

criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não 

governamentais e obedecendo os seguintes preceitos: 

Observa-se, assim, que a Constituição estabelece a participação de entidades privadas 

na execução de ações no setor da saúde e prevê, inclusive, que essa atuação é livre à iniciativa 

privada. No que se refere à previdência social, a Constituição dispõe sobre a participação de 

sujeitos privados no § 10º do art. 201, no art. 202 e nos §§ 14 e 15 do art. 40, relativo ao 

regime de previdência privada: 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, 

de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

(...) 

                                                
13PULINO, Daniel. Regime de Previdência Complementar: Natureza Jurídico-Constitucional e seu 

desenvolvimento pelas entidades fechadas. Tese de Doutorado defendida em dezembro de 2007 pelo Programa 

de Doutorado em direito da Pontifícia Universidade católica de São Paulo, p. 28 
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§ 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser 

atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo 

setor privado. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e 

organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência 

social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o 

benefício contratado, e regulado por lei complementar. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

§ 1° A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante 

de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso 

às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições 

contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das 

entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos 

participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não 

integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

§ 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, 

empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades 

públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese 

alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

§ 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, 

sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou 

indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de 

previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência 

privada. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

§ 5º A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no 

que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de 

prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades 

fechadas de previdência privada. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

20, de 1998) 

§ 6º A lei complementar a que se refere o § 4° deste artigo estabelecerá os 

requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades 

fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos participantes 

nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto 

de discussão e deliberação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998). 
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Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 

fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e 

solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores 

ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que 

instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos 

servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das 

aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este 

artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será 

instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o 

disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de 

entidades fechadas de previdência complementar, de natureza pública, que 

oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na 

modalidade de contribuição definida. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

Com relação à assistência social, a Constituição aduz no art. 204 que:  

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão 

realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no 

art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes 

diretrizes: 

I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as 

normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos 

respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a 

entidades beneficentes e de assistência social; 

Verifica-se, assim, que é inegável a participação dos particulares na seguridade 

social, inclusive para execução das ações previstas no art. 194 da CF. 

Finalmente, para melhor entendermos o papel da iniciativa privada no desempenho 

da atividade econômica na seguridade social, torna-se importante distinguir se as ações 

desempenhadas pelos sujeitos privados estão incluídas na categoria de serviço público de  

atividade econômica. 

4.1 DISTINÇÃO ENTRE SERVIÇO PÚBLICO E ATIVIDADE ECONÔMICA  
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A definição de serviço público não é consensual doutrinariamente
14

 em 

razão de a expressão ter um forte conteúdo ideológico.
15

 A despeito da imprecisão 

terminológica com finalidade exclusivamente didática, pode-se definir serviço público como 

prestação material reconhecida como serviço público, criada por ato normativo de 

autoridade pública competente (constituição, lei em sentido formal e ato administrativo) e 

pela jurisprudência, que visa à satisfação de determinado bem ou valor considerado de 

interesse coletivo, prestado pelo estado ou por delegatário
16

. 

A Constituição Federal, no Título VII, referente à Ordem Econômica, divide a 

atividade dos particulares em dois grandes grupos de atividades: de um lado as atividades 

exercidas pela iniciativa privada, as atividades econômicas, e, de outro lado, as atividades 

exercidas pelo Estado (serviços públicos). 

Assim, o art. 173 da Constituição Federal dispõe que a exploração da atividade 

econômica deverá ser exercida pelos particulares, salvo exceção (casos de segurança nacional 

e monopólio), ex vis dos artigos 177 e 21, inciso XXIII, in verbis: 

 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração 

direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 

necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 

coletivo, conforme definidos em lei. 

 

Já o art. 175 da CF aduz que os serviços públicos são de competência do Poder 

Público, sendo permitido aos particulares nos casos ali previstos: 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação 

de serviços públicos. 

 

A exploração de atividade econômica é atribuição dos particulares, contudo pode ser  

exercida pelo Estado nos casos previstos nos art. 21, XXIII e 177 da CF), enquanto os 

serviços públicos são de competência do Poder Público, porém aos particulares é possível a 

                                                
14 COLSON, Jean-Fhilipe. (Org). Droit public économique. Paris. L.G.D.J, 1996, p. -45.  
15 Registra Cármen Lúcia Antunes Rocha que o Principado de Mônaco tem “como base de sua economia um 
serviço público de natureza amoral – O Cassino de Monte Carlo, fonte de toda a sua receita e empregando 80% 

de seus servidores.” Cf. ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Concessão, permissão de serviço público no direito 

brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 21. De outro lado, o autor francês Marcel Waline afirma que no conceito 

clássico de serviço público resta um núcleo essencial reconhecido pela jurisprudência francesa, qual seja: não é 

qualificada de serviço público a atividade estranha ao interesse público, a exemplo da exploração de cassinos. 

Cf. WALINE, Marcel. Précis de droit administratif. Paris: Éditions Montechrestien, 1995, p. 457.   
16 PEIXINHO, Manoel Messias. Serviços públicos delegados, fonte de custeio e direitos fundamentais. Revista 

da Faculdade de Direito de Campos, Campos dos Goytacazes, RJ, v. 8, n. 10, p. 111-128, jan./jun. 2007. 

Disponível em: <www>. Acesso em: 6 out. 2009.  
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delegação nos casos previstos no art. 175 da CF). No entanto, para maior compreensão da 

matéria, é necessário definir o que é serviço público. 

Na definição de Celso Antonio Bandeira de Melo
17

, a definição de serviço público 

envolve dois elementos: o material e o formal. O substrato material do conceito de serviço 

público consiste no oferecimento pelo Estado aos administrados utilidades que o Estado 

assume como próprias e necessárias à sociedade, em um dado momento histórico e, desta 

forma, não pertencem à livre iniciativa. O substrato formal é decisivo e consiste na submissão 

dos serviços a um regime de direito público consagrador de prerrogativas de supremacia 

especiais, regime jurídico administrativo - devendo o Estado assegurar a satisfação dos 

interesses públicos a eles atinentes. 

Assim, para Celso Antonio Bandeira de Melo existem: 1. As atividades que são da 

alçada dos particulares, as econômicas; 2. As atividades que são de da responsabilidade do 

Estado (não econômicas), os serviços públicos; 3. E, as atividades que podem ser exercidas 

por uns e por outros. 

Eros Roberto Grau
18

 conceitua Serviço Público como atividade explícita ou 

supostamente definida pela Constituição como indispensável, em 

determinado momento histórico, à realização e ao desenvolvimento da 

coesão e da interdependência social. 

 

Entende Grau que serviço público é uma espécie de atividade econômica em sentido 

amplo, pois tanto a atividade econômica no sentido estrito como serviço público estão 

voltados à satisfação de necessidades mediante utilização de recursos escassos, que podem ser 

de bens ou serviços. 

Ao contrário do Celso Antonio Bandeira de Melo, Grau entende que a caracterização 

de uma atividade (econômica no sentido amplo) como serviço público depende de um 

elemento finalístico material e nega a existência de um elemento formal, ou seja, da 

submissão a um regime jurídico específico para identificar um elemento como de serviço 

público. 

 

 

4.2 PARTICIPAÇÃO DOS PARTICULARES NA SEGURIDADE SOCIAL NA 

CONDIÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PÚBLICOS E EXPLORADORES 

DE ATIVIDADE ECONÔMICA 

                                                
17 MELLO. Celso Antonio Bandeira, Curso de Direito Administrativo. Malheiros:São Paulo. 2005. 19ª edição, 

pp. 635-637 
18 GRAU. Eros Roberto, A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo:Malheiros, 2006, p. 136 
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A participação dos particulares nas ações de seguridade social, de acordo com a 

distinção constitucional entre atividades econômicas e serviços públicos ocorre, em alguns 

casos, simplesmente como colaborador do Estado que desempenha verdadeiros serviços 

públicos submetidos ao regime jurídico de direito administrativo e em outras hipóteses, 

exploram atividade econômica em regime de direito privado, ainda que submetido à regulação 

e fiscalização estatal. 

Dessa forma, na impossibilidade material do Estado atender a sociedade, deve fazê-lo 

por meios indiretos com a colaboração de particulares. Assim, os particulares prestam 

serviços públicos e são delegatários do Estado e submetidos ao regime jurídico de direito 

público. 

A atuação dos particulares no setor de saúde com a prestação de serviços públicos 

quanto na exploração de atividade econômica está disposto na Constituição Federal, no § 1º 

do art. 199, que estabelece que as instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de 

direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e sem fins 

lucrativos. Neste caso, configura-se a prestação de serviços públicos de saúde, mantidas as 

diretrizes constitucionais do setor, como gratuidade e o acesso universal como dispõe o art. 7º 

e 43
19

 da lei 8080/90 e o art. 24 que abaixo se transcreve: 

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir 

a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema 

Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela 

iniciativa privada.  

Portanto, nos casos em que as instituições particulares prestam serviço público de 

assistência à saúde há verdadeira exploração de atividade econômica, ou seja, a iniciativa 

privada é um relevante instrumento de satisfação de direitos públicos subjetivos em razão da  

insuficiência das disponibilidades públicas, apesar de haver o dever do Estado na prestação de 

                                                

19
 Lei 8080/90. Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados 

que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 

198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: I - universalidade de acesso aos 

serviços de saúde em todos os níveis de assistência; Art. 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica 

preservada nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios 

estabelecidos com as entidades privadas. 
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serviço de saúde (art. 197 da CF) para cumprir os princípios da universalidade plena, do 

acesso igualitário, da integridade e da gratuidade que marcam o regime Constitucional.
20

 

Por conseguinte, quando a Constituição reserva à livre iniciativa a atuação privada no 

setor de saúde (caput do art. 199), não se pode dizer que a saúde passa a ser um serviço 

privado.  Na verdade, há uma exploração privada de um serviço público de saúde que 

continua a ser regulado e regulamentado pelo Estado, ainda que as instituições privadas sejam 

autorizadas pelo poder público por disposição legal (lei 8080/90) a explorarem, a título 

privado, o serviço de saúde: 

Art. 20. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela 

atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente 

habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, 

proteção e recuperação da saúde. 

  

Art. 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 

A saúde suplementar está disciplinada na lei 9.656 de 03.06.1998 e a sua regulação e 

fiscalização estatal estão  a cargo da Agência Nacional de Saúde – ANS, autarquia submetida 

a regime especial, criada pela Lei. 9.9961, de 28.01.2000 e vinculada ao Ministério da Saúde 

como disposto no art. 197 da Constituição Federal: 

 

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo 

ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 

fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 

através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 

privado. 

 

Portanto, a saúde é serviço público que nos termos do art. 197 é delegado 

constitucionalmente à iniciativa privada para que seja explorada e financiada por recursos 

particulares dos próprios usuários dos serviços de assistência à saúde suplementar ou, então, 

por seus empregadores, e prestada por sujeitos particulares autorizados pelo Poder Público a 

comercializar planos particulares de saúde em regime de direito privado. 

A atuação dos particulares no setor de Assistência Social ocorre nos termos do art. 

204 da Constituição Federal: 

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão 

realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no 

art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes 

diretrizes: 

                                                
20 PULINO, Daniel. op. cit. pp. 55-85. 
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I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as 

normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos 

respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a 

entidades beneficentes e de assistência social; 

 

Nessa hipótese, os sujeitos particulares são delegatários do Estado e desempenham 

função de caráter público, mas não há espaço algum para qualquer empreendimento privado 

no setor, em razão da definição de atividade econômica. Na hipótese, deve o particular agir 

em estreita colaboração com o poder público.  

Vale ressaltar que o prof. Wagner Balera
21

 arrola como participantes das ações 

assistenciais as Santas Casas de Misericórdia, as entidades filantrópicas ou Entidades 

Beneficentes de assistência, as OSCIP’s, os serviços sociais autônomos como SESC, SESI, 

SENAT, SENAR. 

Também na área de previdência social ocorre a atuação dos sujeitos particulares tanto 

em colaboração com o poder Público, quando desempenharem atividades em nome do Estado 

na prestação de serviços públicos, quanto na exploração da atividade econômica em regime de 

direito privado, ainda que submetido à regulação e fiscalização estatal com ou sem fins 

lucrativos.  

Na previdência social, a atuação dos sujeitos privados no desempenho da função 

pública ocorre como concessionários ou permissionários de acordo com a disciplina das Leis 

8.212/91 e 8.213/91, em pelo menos 03 (três) situações: a) no pagamento, pelas empresas, de 

salário-família a seus empregados de baixa renda; b) no pagamento de salário-maternidade 

diretamente pelas empresas às seguradas empregadas que lhe prestam serviços; c) nos casos 

em que a previdência firma convênios com empresas, sindicatos ou entidades de aposentados, 

e passa a exercer o exercício de atividades de concessão e manutenção de benefícios 

previdenciários do regime geral de previdência social. A previsão legal destes serviços está 

disposta nos artigos 67, 68, 72 e 117 da Lei 8.213/91
22

. 

                                                
21 BALERA. Wagner, Sistema de Seguridade Social. São Paulo:LTr, 2006, pp. 106, 112, 121 e 123. 

22
 Lei 8.213/91. Art. 67. O pagamento do salário-família é condicionado à apresentação da certidão de 

nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação anual de 
atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de freqüência à escola do filho ou equiparado, nos termos 

do regulamento.  (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99). Art. 68. As cotas do salário-família serão pagas 

pela empresa, mensalmente, junto com o salário, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das 

contribuições, conforme dispuser o Regulamento.  Art. 72. O salário-maternidade para a segurada empregada ou 

trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual a sua remuneração integral. (Redação dada pela lei nº 

9.876, de 26.11.99). Art. 117. A empresa, o sindicato ou a entidade de aposentados devidamente legalizada 

poderá, mediante convênio com a Previdência Social, encarregar-se, relativamente a seu empregado ou 

associado e respectivos dependentes, de: I - processar requerimento de benefício, preparando-o e instruindo-o de 

maneira a ser despachado pela Previdência Social; II - submeter o requerente a exame médico, inclusive 
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Pela leitura dos dispositivos legais supramencionados, percebe-se que a função 

pública deveria ser exercida diretamente pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, no 

entanto passam a ser exercidas pelas empresas com a qual os segurados estão vinculados e 

que, apesar de desempenhar a função do Poder Público, não arcam com os custos das 

prestações pecuniárias, pois a lei estabelece um mecanismo de pronto ressarcimento.  

Sendo assim, a empresa exerce, verdadeiramente, função pública correspondente ao 

exercício de serviço publico de previdência social e no interesse exclusivo de toda 

coletividade. Ademais, quando a empresa firma convênios para o exercício da função pública, 

atua como verdadeiros agentes público.  

 

Os sujeitos privados também poderão atuar em matéria previdenciária com a 

prestação de atividade econômica, conforme disposição constitucional prevista no art. 202 e 

nos os §§ 14 e 15  do art.40: 

 

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e 

organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência 

social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o 

benefício contratado, e regulado por lei complementar. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 20, de 1998). 

 

Art. 40. (......) 

§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que 

instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos 

servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das 

aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este 

artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

 

É importante ressaltar que os §§ 14 e 15 do art. 40 da Constituição dispõem sobre o 

regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo 

                                                                                                                                                   
complementar, encaminhando à Previdência Social o respectivo laudo, para efeito de homologação e posterior 

concessão de benefício que depender de avaliação de incapacidade; III - pagar benefício. Parágrafo único. O 

convênio poderá dispor sobre o reembolso das despesas da empresa, do sindicato ou da entidade de aposentados 

devidamente legalizada, correspondente aos serviços previstos nos incisos II e III, ajustado por valor global 

conforme o número de empregados ou de associados, mediante dedução do valor das contribuições 

previdenciárias a serem recolhidas pela empresa. 
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efetivo, que serão instituídas pelas pessoas políticas, cuja finalidade restringir-se-á à gestão 

dos planos de benefícios na modalidade de contribuição definida, isto porque o modelo de 

previdência complementar consolidado no Brasil tem seus fundamentos no direito privado, 

pois visa à acumulação de poupança no presente, acrescida dos rendimentos das aplicações 

nos mercados de capitais, financeiros e mobiliários, para gerar rendas no futuro, destinadas a 

complementar a aposentadoria daqueles que verteram contribuições ao sistema. Nesse caso, 

fica evidente a natureza privada desta poupança
23

.  

Diante da nova ordem constitucional, o professor Wagner Balera leciona que: 

Integram o quadro de componentes do Sistema de Seguridade Social brasileiro 

os entes de previdência privada. Servem, os entes supletivos, como estruturas 

de expansão do arcabouço de proteção, formando, como se costuma dizer em 

Francês, segunda rede de seguridade social, em estreita colaboração com o 

Poder Público, no interior do aparato do bem-estar. Mas não perdem os 

traços característicos que são peculiares às pessoas privadas
24

. 

Neste caso, os particulares atuarão em matéria previdenciária para complementar a 

cobertura de necessidades básicas da coletividade para desenvolverem ações sob a disciplina 

privada, contratual, negocial submetida à regulamentação e à fiscalização do Poder Público, 

como agentes econômicos, ainda que colaborem na proteção social.
25

 

 

CONCLUSÃO 

 

A atuação da iniciativa privada na proteção social adveio historicamente com 

uma mudança de paradigma do Estado. Após a fase do Estado Liberal mínimo, que negava a 

intervenção do Estado para equilibrar as forças de mercado e minorar as injustiças sociais, e 

do Estado de Bem Estar Social, que idealizou um modelo interventivo capaz de satisfazer 

todas as necessidades humanas, a função do Estado, ainda que continue fortemente 

intervencionista, passa a ser mais consensual.  

 

                                                
23 FERRARO, Suzani Andrade. Fundo de Pensão do Servidor Público: Um modelo de Parceria Publico 

Privada. In PEIXINHO, Manoel Messias e CARNEN, Dóris. Âmbito de Aplicação das Parcerias Público 
Privadas no Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 2009. p 277. 
24 BALERA, Wagner. Curso de direito previdenciário. Homenagem a Moacyr Velloso Cardoso de Oliveira. 5 

ed. São Paulo: LTR, 2002ª, p.61. 
25 PULINO, Daniel, op. Cit. Pp. 84-85 
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A consensualidade exige a busca de parcerias entre os setores público e 

privado para a satisfação tanto do Poder Público quanto da iniciativa privada. Os recursos 

públicos que tenham se tornado escassos para a plena satisfação das políticas públicas, 

viabilizadoras, por sua vez, dos direitos fundamentais, impulsionaram o Poder Pública na 

busca de parcerias com a iniciativa privada para atrair investimentos privados e novas 

tecnologias. A iniciativa privada, por sua vez, encontrou no Estado um parceiro indispensável 

para alocação de investimentos e, naturalmente, o retorno dos recursos investidos mediante 

contratos de longo prazo.                       

  A iniciativa privada é uma parceira imprescindível do Estado na prestação de 

serviços públicos, principalmente aqueles relacionados à concretização dos direitos 

fundamentais, a exemplo da saúde, educação, seguridade social, saneamento básico etc.  

 

A Constituição estabelece a participação de entidades privadas na execução de ações 

no setor da saúde e prevê, inclusive, que essa atuação é livre à iniciativa privada. No que se 

refere à previdência social, a Constituição dispõe sobre a participação de sujeitos privados no 

§ 10º do art. 201, no art. 202, e nos §§ 14 e 15 do art. 40, relativo ao regime de previdência 

privada. 

A participação da iniciativa privada nas ações de seguridade social, de acordo com a 

distinção constitucional entre atividades econômicas e serviços públicos ocorre, em alguns 

casos, simplesmente como colaborador do Estado, que desempenha verdadeiros serviços 

públicos, submetidos ao regime jurídico de direito administrativo e, em outras hipóteses, 

exploram atividade econômica em regime de direito privado, ainda que submetido à regulação 

e fiscalização estatal. 
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AÇÕES AFIRMATIVAS POR MEIO DAS COTAS PARA AFRODESCENDENTES NAS
UNIVERSIDADES NO BRASIL: FORMA DE RACISMO OU FORMA DE MELHOR

INTEGRAÇÃO À DIVERSIDADE RACIAL?

AFFIRMATIVE ACTIONS BY THE QUOTAS FOR AFRICAN DESCENDENTS IN THE
UNIVERSITIES IN BRAZIL: FORM OF RACISM OR FORM TO IMPROVE THE INTERACTION TO

THE RACIAL DIVERSITY?

aLEX FERREIRA BATSTA
RODOLFO GRELLET TEIXEIRA DA COSTA

RESUMO
Com o presente artigo pretende-se colaborar para melhor compreensão da realidade referente a contribuição
social e econômica que as ações afirmativas por meio das cotas para Negros e afro-descendentes nas
Universidades Brasileiras podem realizar no que diz respeito a promover o racismo ou uma melhor interação
à diversidade racial presente tão significativamente em nosso país, expondo a partir de uma análise aos feitos
e acontecimentos históricos bem como aos atuais sem seguir uma ordem cronológica. Será utilizado ainda,
de maneira muito tímida e descomprometida o método comparativo, cujo ponto de partida serão artigos,
citações em livros e pesquisas já realizadas por outros autores sobre o tema. Trará para uma análise, as
conseqüências da implementação das políticas de cotas na sociedade Norte Americana e principalmente os
reflexos positivos alcançados em nossos dias.

PALAVRAS-CHAVES: Afro-descendentes, Ações Afirmativas, cotas.

ABSTRACT
The present article it intends to collaborate for better understanding of the reality regarding social and
economical contribution that the affirmative actions through the quotas for blacks and afro-descendents in
the Brazilian Universities, they can accomplish about promote respect to the racism or a better interaction so
significantly to the present racial diversity in our country, exposing starting from an analysis to the facts and
historical events as well as to the current ones without following a chronological order. It will be bring to
analyses the consequences of implementation of quotes politics in the society North American and specially
the positive results reached in our days.
KEYWORDS: African Descendents, Affirmative Actions, Quotes

1. INTRODUÇÃO

 

                        De forma muito despretensiosa, e cabe esse termo em sua essência, devido ao vasto e
principalmente polêmico tema que será discutido a respeito das ações afirmativas e cotas para negros e afro-
descendentes nas universidades brasileiras. A discussão será despretensiosa no que diz respeito a quão
polêmico é o assunto, mas extremamente pretensioso a partir da seriedade que será tratado.

                        Embora seja muito provável que todos saibam muito bem o que são políticas de cotas e ações
afirmativas, serão dedicadas algumas linhas para de maneira muito sucinta e singela mostrar o que vem a ser
esse dispositivo.

                        Cabe salientar, que as ações afirmativas é originária Índia e muito utilizada nos Estados
Unidos, trata-se de um conjunto de leis que estabelecem tratamento diferenciado a classes ou grupos de
pessoas menos favorecidas, esse tratamento "favorecido" deve-se por alguma razão característica que com o
passar do tempo distanciou em igualdade formal ou material esse grupo menos favorecido da maioria das
pessoas de sua sociedade. Esse tratamento favorecido é autorizado por lei, a Constituição da República de
1988 consagra o referido princípio, expressamente, no caput do artigo 5º "Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza". Diante da afirmação de igualdade explícita no texto constitucional, o
diploma magno busca a igualdade dos desiguais criando desigualdades, ou seja, por meio de alguns
dispositivos promove uma aparente injustiça/desigualdade para administrar o princípio da isonomia. Por
outras palavras, a Constituição da República trata desigualmente os desiguais com o fito de torná-los iguais
de fato.

                        As ações afirmativas buscam várias formas de diminuir a distância entre os cidadãos menos
favorecidos, e um dos meios encontrados foi o sistema de cotas para negros e afro-descendentes nas
universidades. A instituição das cotas nas universidades por lei, causou muita celeuma, desde a afirmação
que o dispositivo era inconstitucional, até a insinuação de que se esta criando uma identidade racial no país,
cuja conseqüência poderia ser equiparada ao segregacionismo ou separação total entre a raça negra e a
branca semelhante ao infame regime do "apartheid" na África do Sul, que separava completamente os
brancos dos negros, desde freqüentarem escolas separadas, morarem em bairros separados e até mesmo ser
expressamente proibido por lei homem branco contrair matrimônio com mulher negra ou vise e versa.

2 PRINCIPIO DA IGUALDADE
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              A igualdade como principio está diretamente ligada com o relacionamento entre pessoas. Parece
redundante fazer tal afirmação, tendo em vista que a menos que se tenha no mínimo duas pessoas, não é
possível estabelecer qualquer linha comparativa para se determinar ou até mesmo simplesmente identificar
igualdade ou conseqüentemente a desigualdade.

              Talvez seja importante procurarmos desde já deixar claro que as relações entre os seres humanos ou
a sociedade, que serão tratas neste trabalho, serão a partir de nosso regime de economia política denominada
de capitalismos, que são calcadas exatamente ou prioritariamente na busca de riquezas materiais, que muitas
vezes são resultados apenas e tão somente da busca pela sobrevivência. Os seres humanos desde o inicio de
sua civilização se viu obrigado a tornar-se industrioso, trabalhador, buscador de recursos naturais e materiais
para estabelecer sua sobrevivência e posteriormente para conseguir conforto material e psicológico,
denominado por muitos filósofos de "bem-estar", muitas vezes esse estado de "bem estar" é seguido de uma
necessidade de poder.

              Quando a sociedade evolui, evolui também a diversidade, ou melhor, não podemos tomar por base
a evolução da sociedade para evidenciar tal afirmação, o termo correto para fazermos essa afirmação é
quando a sociedade cresce em quantidade, e cresce no sentido literal da palavra, significando dizer tornar-se
mais numerosa.

              O aumento em quantidade de pessoas se relacionando, da origem ao um grande palco de
diversidades intrínsecas na capacidade e mesmo gosto de cada ser humano. E por nossa sociedade ser regida
por um sistema capitalista o sistema de acumulo de bens materiais está ligada diretamente a capacidade que
cada um tem de apropriar-se desses bens tangíveis ou intangíveis com valor econômico, logo, teremos alguns
indivíduos com maior quantidade de bens acumulados do que outros, que resulta nas diferentes classes
econômicas.

              Essas diferentes classes econômicas, cuja diferença se deu puro e tão somente pelo seu desempenho
na busca do "bem estar" significando na maior parte das vezes acumular ou se apropriar de bens materiais
podendo dizer que devido ao seu foco ou esforço pessoal fez com que "esse" estivesse em uma situação de
recursos diferente "daquele", todas as vezes que nos defrontarmos com esta situação, estaremos diante de
uma igualdade. No entanto, deveremos nos atentar para as grandes observações estruturadas pelo grande
filósofo moderno professor Ronald Dworkin que afirma que a igualdade de recursos deve ser vista pelos
vários prisma, conforme transcrição abaixo:

                          A igualdade de recursos também precisa de maior especificação. Pode-se entender que os
recursos consistem somente na riqueza da pessoa, ou na riqueza juntamente com as qualidades pessoais de
força, talento, caráter e aspiração, ou todas juntas com suas oportunidades legais ou outros tipos de
oportunidades. No Capitulo 2 e nos seguintes, defini a igualdade de recursos adotando, de diversas maneiras,
todas essas categorias de recursos, e tentei descrever um modo de avaliar a igualdade, por intermédios de
leilões hipotéticos, mercados de seguros e das estruturas jurídicas descritas nos Capítulos 2 e 3, que as
uniriam todas em uma teoria geral dos recursos igualitários. Fiz mais uma distinção crucial dentro da
categoria ampla das qualidades pessoais, porém: entre a personalidade do individuo, compreendida no
sentido amplo que contem seu caráter, suas convicções, preferências, motivações, gostos e aspirações, e seus
recursos pessoais de saúde, força e talento. (DWORKIN, 2005, p. 400).

             

              Diante da amplitude acima descrita, pode-se pensar com maior clareza sobre o assunto, pois se
estivermos diante de indivíduos que dispunham dos mesmos recursos mas fizeram escolhas diferentes, e com
o decurso do tempo se distanciaram em bem-estar um do outro, estaremos diante da igualdade. Indivíduos
que tiveram as mesmas oportunidades e agora esta sendo utilizada uma palavra que descreve o que o filósofo
Ronald Dworkin anuncia na citação acima que fará uma explicação mais detalhada nos capítulos 2 e 3 ele
está se referindo a igualdade de recursos no seu sentido amplo e deve ser aplicada conjuntamente com a
liberdade de capacidade ou oportunidade conforme descrição abaixo:

       As objeções que vou expor neste capitulo insistem que a igualdade de bem-estar e a igualdade de
recursos não esgotam as possibilidades pertinentes, e que um terceiro ideal - a igualdade de "oportunidade"
ou de "capacidade" de algum tipo - é preferível ambas. De fato, como veremos, essas supostas alternativas
não são genuínas.  (DWORKIN, 2005, p. 400).

 

              Agora em posse dessa discutição pode-se declarar que igualdade no seu sentido explicito e
ampliado é um principio da qual somente existirá quando presentes todas esses preceitos, ao passo que o
contrário também é verdadeiro, ou seja, caso não exista a presença desses preceitos que constituem a
igualdade, estaremos diante de uma desigualdade, digamos que um individuo tenha por qualquer razão se
distanciado de um outro individuo, e esse distanciamento em bem-estar não tenha sido por qualquer escolha
e sim por falta de escolhas, não se confundindo aqui com omissão, mas por falta de opção, literalmente por
cerceamento ao acesso ou processo de escolha.

 

3. FORMA DE RACISMO?

                        Embora o maior e melhor argumento para justificar as ações afirmativas sejam os dispositivos
legais constitucionais, não discutiremos o assunto por meio dos dispositivos legais constitucionais,
manteremos nosso foco no campo sociológico para melhor direcionar a discussão no campo do
segregacionismo educacional.
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                        O respeitadíssimo sociólogo Demétrio Magnoli, autor da obra "Uma Gota de Sangue -
História do pensamento racial", objeto de uma matéria do jornalista Diogo Schelp publicada na revista Veja
edição 2128 - ano 42 - nº 35, de 02 de Setembro de 2009 dedica vários comentários sobre o risco que ele
julga eminente caso haja uma proliferação nas ações afirmativas por meio das cotas. O autor Magnoli
entende e sustenta em seu livro, que se implementada a política de cotas, estamos simplesmente oficializando
a segregação dos negros e afro-descendentes em nosso país, que segundo o mesmo hoje vive uma
democracia racial. Sua linha de raciocínio segue um caminho extremamente rigoroso onde é necessário haver
uma classificação sistemática da população segundo critério hereditário para identificar a raça, e esse critério
de classificação não poderia deixar de lado a ciência, tendo que se reportar ao DNA humano, cujas
descobertas cientifica apontam a existência de 25.000 genes, dos quais apenas trinta definem a cor da pele e
dos olhos, o formato do rosto, o tamanho do nariz e a textura do cabelo, de maneira que para Magnoli, na
grandiosidade e quantidade do genoma humano, os aspectos físicos que normalmente são utilizados para
classificar a raça não representam absolutamente nada. Dessa forma, ou seja, o fato de a ciência concluir que
as raças não existem como conceito biológico cria uma dificuldade sem par para os defensores das ações
afirmativas por meio das cotas, pois inviabiliza a tentativa de utilizar critérios objetivos para decidir quem
pode ou não ser beneficiado de privilégios no vestibular.

                        Nos Estados Unidos, um país que se utilizou e utiliza das políticas de cotas implementada
pelas ações afirmativas, criou a regra da gota única de sangue, cujo critério era que qualquer individuo que
tivesse um antepassado africano seria considerado negro e poderia ser beneficiário dos privilégios instituídos
na política de cotas. Um critério semelhante é adotado no Brasil, aqui temos a figura da autoclassificação, ou
seja, ao preencher o formulário para inscrição no vestibular ou ENEM, o próprio candidato se autoclassifica
como negro/afrodescendente ou branco.

                        Segundo o sociólogo Magnoli, quando um indivíduo mestiço se autoclassifica como
afrodescendente ou negro ele acabou de assumir uma identidade racial, e essa identidade racial será sempre
cobrada do mesmo, de maneira que seu posicionamento conjugado com a mesma atitude de outros
indivíduos implicará na formação de um racismo de massas.

                        A intenção não é a de utilizar nenhuma forma de comparação entre Brasil e Estados Unidos,
pois são países diferentes, cuja ocupação de seus territórios aconteceu de maneiras diferentes, tendo sido o
Estados Unidos colonizado e o Brasil explorado, não precisamos relembrar a história do Brasil, mas todos
sabemos que aconteceu de maneira bem diferente de todos os outros países da América. Mas, como não
temos ainda um histórico brasileiro no campo das ações afirmativas, tornasse necessário nos apropriar da
experiência dos Estados Unidos.

                        O primeiro assunto que devemos tratar, é que o negro norte americano, não se isolou e criou
uma identidade racial, ele foi obrigado a tomar decisões enérgicas e a se articular devido a grande hostilidade
e intolerância racial dos brancos, não precisamos estudar um bom livro de história norte americana para
chegarmos a essa conclusão, basta lembrar que existiam grupos de extermínios de negros que tinham
legitimidade concedida pelo Estado para agir, o mais conhecido deles era a Ku-Klux-Klan fundado em 1866
no Tennessee, Estados Unidos, seu principal objetivo, era impedir a integração social dos negros recém
libertados e a forma mais eficaz adotada pela Ku-Klux-Klan era o extermínio em massa dos negros. Em 1882
a Suprema Corte declarou inconstitucional a existência da Ku-Klux-Klan, no entanto, ressurgiu de forma
legal na cidade de Atlanta, Estado da Geórgia no ano de 1915. Existiram muitos outros acontecimentos que
impediam os negros de ascenderem socialmente. Diante dessa lembrança histórica, podemos descartar que
tenha sido as políticas de cotas ou ações afirmativas que tenha dado origem ou sustentação para o
segregacionismo Norte Americano.

                        No Brasil não tivemos a Ku-Klux-Klan, tivemos uma outra maneira de se exterminar os
negros, uma maneira muito sutil, um dos exemplos é que fomos o último país da América a abolir a
escravidão e o país onde o mito da "democracia racial" impera até nessa data, democracia essa, que tornou
possível o racismo velado, onde todos afirmam que não há necessidade de se autoafirmar, pois no Brasil não
existe racismo.

                        Embora sempre ouçamos que o Brasil é um país onde todas as raças vivem harmonicamente,
e felizmente realmente estamos longe dos confrontos existentes em outros países, porém, as estatísticas
mostram que nossa harmonia não é tão sincera. Somos o país, fora do continente Africano, que mais tem
afrodescendentes, mas o Brasil exterminou o negro de uma forma indireta, segundo as estatísticas do IBGE e
Fichário das desigualdades Raciais da UFRJ de 2008, os negros mostram maior índice de analfabetismo,
maior taxa de mortalidade infantil, dos brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, significando pessoas
que ingerem menos de 1.600 (Um mil e seiscentas) calorias por dia, 87% são negros, e o mais preocupante
nas estatísticas é que apenas 5% dos jovens negros começam um curso superior, e de cada 100 jovens negros
que iniciam um curso superior apenas 7 conseguem o diploma universitário. Com essas estatísticas,
realmente o afrodescendentes brasileiro enfrenta dificuldades que se analisada de maneira concreta, ou seja,
analisando resultados, esquecendo obviamente a dor de se perder um familiar cuja vida lhe foi tirada
abruptamente como os membros da Ku-Klu-Klan faziam com os negros norte americanos, podemos dizer
que a sociedade brasileira, por meio da discriminação racial velada demonstrada com as estatísticas, agridem
o negro brasileiro e o leva a morte sem o mínimo de dignidade.

              Vale lembrar, que a abolição da escravatura aconteceu formalmente em 13 de Maio de 1888, de
maneira que já passaram 121 anos desde a queda do regime escravocrata, algumas conquistas já
aconteceram, porém permanecemos longe do mínimo possível aceitável em se tratando de um povo
civilizado. Logo, não se trata de uma demonstração de racismo a adoção das cotas, na verdade, talvez seja
até o único meio pelo qual será possível acabar com o racismo no país.
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              O professor Sérgio Martins [1] escreveu um artigo, intitulado "O Negro no Discurso Judicial",
publicado no Livro "Direitos das Minorias e Grupos Vulneráveis" organizados por Sidney Guerra e Lilian
Balmant Emerique, onde é discutido o Mandado de Segurança contra a Universidade Federal da Bahia,
impetrados pelas classificadas na 68º e 85º posições no curso de Veterinária, requerendo as impetrantes a
matrícula, sob o argumento de inconstitucionalidade da resolução 01/2004, que fixou no seu artigo 3º a
reserva de 43% de vagas dos cursos para estudantes que tenham cursado todo o Ensino Médio e pelo menos
uma série da quinta à oitava do Ensino Fundamental em escola pública, sendo que, desses, pelo menos 85%
de estudantes que se declarem pretos ou pardos. Ou seja, não basta ser negro, é necessário que seja oriundo
de escolas publicas, e além disso, 15% dos alunos oriundos das escolas publicas, não precisam ser pretos ou
pardos para concorrerem as 43% das vagas reservadas.

              Na decisão que deu provimento a segurança, o julgador deixa de lado qualquer consideração acerca
da categoria do negro, justifica racionalmente sua decisão no plano da dogmática jurídica, com base em
argumentos de ordem doutrinária e a própria interpretação dos parâmetros constitucionais, reconstruindo os
fatos empíricos no plano normativos, vale a pena transcrevermos parcialmente, vejamos:

(...) Indubitavelmente a escolha do fator racial agride o principio da isonomia (CF, art. 5º), posto que não há
compatibilidade entre esse traço diferenciador e a disparidade de tratamento em razão dele estabelecida.
Indaga-se: qual a relação existente entre a cor do estudante e o acesso à Universidade Pública? Nenhuma. [ 
], No caso sub judice, reafirma-se, o fator racial não apresenta nenhuma relação com o beneficio que foi
outorgado aos negros: acesso à escola pública. É evidente a agressão à isonomia.

 

 

                        A apelação (2006.33.00.002978-0/BA) cuja sentença revê a decisão do juiz a quo, ressalta o
entendimento que sublinha a insuficiência dos recursos jurídicos para a decisão e por meio de uma extensa
argumentação para justificar o voto, o julgador enfrenta os beneficiário das cotas (negros), apresenta
diversos argumentos doutrinários, conforme segue um trecho da conclusão:

A miscigenação que configura um dos maiores traços na formação da população brasileira não foi esquecida
pelos estudiosos do tema, pois o conceito de cotas para negros inclui pretos e pardos, o que demonstra que o
objetivo é a prática de ações afirmativas destinadas ao afastamento de diferenças de raça e não de cor da
pele.

[...] Ao promover a desigualdade, está cumprindo o mandamento constitucional da igualdade, pois somente é
possível admitir que todos são iguais quando as circunstâncias sociais, étnicas, econômicas ou de orientação
não constituem impedimento ao desenvolvimento e aprendizado geradores de conhecimento e progresso
individual e coletivo. Entendo inexistente qualquer violação ao texto constitucional, quer em relação ao
artigo 5º, quer em relação aos artigos 205 a 214, especialmente no que se refere à igualdade de condições
para o acesso e a adoção de políticas que conduzam à universalização do ensino. (Coordenadores: Sidney
Guerra, Lilian Balmant Emerique, 1ª Edição, 2008 - p 238, 239).

 

 

                        A classificação legislativa permite ao universo normativo, diversos fenômenos e sujeitos
normalmente jurídico, de acordo com os ditames constitucionais vigentes. Este é o caso dos negros, devendo
o julgador, diante de uma demanda que envolva tal grupo ou qualquer outro também minoritário ou de
condições desfavoráveis, seja enfrentar clara e honestamente o problema aplicando a hermenêutica a partir
do texto constitucional.

 

4. FORMA DE INTERAÇÃO RACIAL?

                         

                        Levando em consideração que o autor Demétrio Magnoli, autor da obra "Uma Gota de
Sangue - História do pensamento racial", objeto da já mencionada matéria do jornalista Diogo Schelp
publicada na revista Veja edição 2128 - ano 42 - nº 35, de 02 de Setembro de 2009, faz toda a discussão a
partir do exemplo norte americano, afirmando que a política de cotas para negros por meio das ações
afirmativas causam mais "mau" do que "bem"; será usado como parâmetro o primeiro exame abrangente e
estatístico das conseqüências reais dos 30 anos de ação afirmativa nas universidade dos Estados Unidos. The
Shape of the River ( O curso do rio), de William G. Bowen, que foi reitor da Universidade de Princeton, e
Derek Bok, ex-reitor de Havard, analisa uma imensa base de dados de históricos escolares, chamada base de
dados da Faculdade e ACIMA (College and Beyond, C&B), que foi compilada pela Fundação Mellon, da
qual Boowen é presidente há mais de quatro anos.

                        A obra "O Curso do Rio" contém uma base de dados com informações sobre os mais de
80.000 (oitenta mil) graduados que se matricularam em 28 faculdades e universidades seletas em 1951, 1976
e 1989; essas instituições são representantes das escolas de elite que aplicaram a ação afirmativa por meio
das cotas. No caso dos grupos de 1976 e 1989, a base de dados registra raça, sexo, notas no ensino médio,
notas no SAT (exame semelhante ao vestibular aplicado no Brasil), carreira escolhida e notas, atividades
extracurriculares, qualquer registro de curso de graduação ou profissionalizante e, para muitos, histórico
econômico e social da família dos graduados. Também apresenta informações sobre atividades posteriores a
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conclusão da graduação, de todos os graduados pesquisados 84% respondeu ao questionário.

                        Foram aplicadas na pesquisa técnicas estatísticas avançadas para analisar a repercussão de
cada uma das numerosas variáveis que o estudo isola, esse trabalho foi elaborado com a intenção de traçar as
reais conseqüências das ações afirmativas no Estados Unidos, para cada aluno e graduando, para as
faculdades e universidades, e para as relações raciais em todo país. Segundo o autor Ronald Dworkin em sua
obra "Sovereign virtue: The theory and pratice of equality", "A virtude soberana: A Teroria e a prática da
igualdade", escreve o seguinte comentário se referindo a obra "A Forma do Rio":

"Esse livro é um estudo sociológico valiosíssimo, além de suas descobertas específicas sobre a ação
afirmativa, e oferece, em apêndices pormenorizados, uma descrição clara das complexas técnicas estatísticas
que emprega". (Ronaldo Dworkin, 1ª Edição, 2005 - p 547).

 

              As estatísticas e conclusões que os autores e pesquisadores Norte Americanos chegaram referente
as ações afirmativas por meio das cotas foi um saldo positivo, tanto para as instituições de ensino quanto
para os graduados, eles afirmam que a maior parte dos críticos do programa, se baseiam e fatos isolados para
emitir o parecer, normalmente reproduzem um caso prático que se tem conhecimento, as vezes de sucesso,
outras vezes de fracasso, mas sempre casos isolados. É por isso que é tão valiosa a pesquisa séria que foi
realizada no livro "A forma do Rio", pois os autores limitam-se a fazerem afirmações que podem ser
comprovadas com os dados estatísticos, ou seja, respostas a partir da ciência e não puro e tão somente nos
dados isolados que se toma conhecimento.

                        Dentre as pesquisas feitas, a que merece destaque é a integração racial, os brancos que
responderam aos questionários no quesito integração racial, 87% dos pesquisados responderam que fizeram
uma grande amizade com afrodescendente ou negro. Os afrodescendentes ou negros pesquisados também
fizeram grandes amizades, significando dizer que a integração racial nos Estados Unidos só foi possível, ou
melhor dizendo, só aconteceu porque houve as ações afirmativas, e nada melhor para comprovar esse fato do
que a pesquisa realizada. Mas caso queiramos fazer como a maior parte dos que são contra as ações
afirmativas analisando caso isolado, o atual presidente dos Estados Unidos só é presidente porque tem
formação e conhecimento, e só tem formação porque se beneficiou da política de cotas quando foi para a
universidade.

                        Mas não se pretende trazer para a discussão, somente um caso isolado como a do atual
presidente dos Estados Unidos. Cabe fazer também uma análise do caso isolado da executiva Íris Barbosa,
objeto de uma matéria da jornalista Raquel Salgado, intitulada como "ascensão sem cota" e publicada na
revista Veja edição 2128 - ano 42 - nº 35, de 02 de Setembro de 2009.

                        A autora descreve no artigo a ascensão profissional da executiva em uma empresa
transnacional, o McDonald's, interessante lembrar e transcrever na íntegra a declaração de Íris: "Meu
problema nunca foi ser negra. Foi ser pobre".

                        Pesquisando um pouco sobre a empresa que Íris trabalha, e para que não haja acusações de
nos utilizamos de outro veículo de informação menos confiável ou com menos prestígio, usaremos um artigo
do jornalista Ricardo Villela e Sílvio Ferraz publicada na revista "Veja" em 04 de agosto de 1.999, intitulada
"As Lições do Big Mac", onde o autor chamou a atenção no momento em que o McDonald's desbanca a
montadora Volkswagen tornando-se a maior empregadora do Brasil. No artigo é exposto algumas das
"lições" que a empresa estava dando das quais poderia ser a razão pelo qual adquiriu tanta confiabilidade
entre os brasileiros, e um dos fatos descritos pelos autores foi: "Cuidar da imagem também pesa muito. O
McDonald's é a empresa que mais treina e emprega negros e mulheres em todo o mundo, incluindo o Brasil".
Também na edição de nº 38 de agosto de 2001 da revista Você S/A, temos uma forte menção do autor,
referindo a empresa McDonald's como a empresa Norte Americana que trazia uma cultura de diversidade
extremamente importante para o crescimento da mesma no país.

                        Não há dúvida, que a empresa McDonald's, teve seu crescimento em meio a todo o
desenvolvimento das políticas raciais e constatou os grandes benefícios dessa política de ações afirmativas no
seu país de origem, e quando desembarcou no Brasil, trouxe essa política intrínseca em seus regimentos
internos. Talvez não encontremos um documento publico da empresa que institua a política de cotas para
negros em seu quadro de funcionários, muito menos algo que declare sua propensão à ações afirmativas.
Mas não podemos negar que de uma maneira não declarada a empresa aplicava e aplica a política de cotas
raciais. A única razão aparente de a empresa não declarar oficialmente a adoção da política das cotas, talvez
seja o reflexo negativo que poderia ter nos negócios da empresa no Brasil visto que somos uma nação que
pratica a "democracia racial".

                        Portanto, nossa protagonista, Íris, só é executiva hoje, porque se beneficiou de uma maneira
não oficial, ou seja, não formal, mas materialmente da política de cotas, melhor dizendo, quando ela afirma
que seu problema nunca foi ser negra e sim ser pobre, é triste admitir, que na verdade, a menos que ela
tivesse encontrado uma empresa com política de cotas, ela continuaria pobre até hoje, pelo simples fato de
ser negra. No próprio artigo trás a informação, que a empresa pagou as despesas com seus estudos de pós-
graduação na área de administração de empresas.

 

5. CONCLUSÃO
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                         Na introdução do livro "Ser Negro no Brasil Hoje", da Professora Ana Lúcia E.F. Valente,
Doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo (USP), temos uma reprodução de uma
estrofe de autoria de Caetano Veloso, que nos explica bem a situação da miscigenação no Brasil:

Só pra mostrar aos outros quase pretos

(e são quase todos pretos)

e aos quase brancos pobres como pretos

como é que pretos, pobres e mulatos

e quase brancos quase pretos de tão pobres são tratados. (1994, p. 07).

             

                       No Brasil, não temos o problema de saber quem é branco ou quem é negro, não há
necessidade de se fazer testes de DNA mitocondrial, pois a discriminação racial é pela quantidade de
melanina que o individuo tem, ou seja, pode ser europeu nato, mas se a pele for escura, é considerado negro
e conseqüentemente será discriminado, o problema é que a descendência não é tão importante quanto a cor
da pele. E as ações afirmativas farão com que não se consagre as palavras de uma reportagem publicada, em
julho de 1988, na revista Veja, de circulação nacional:

O negro não progride porque há racismo e só poderá progredir quando o racismo acabar, mas como ele não
progrediu, isso jamais acontecerá. (VALENTE, 1994, p. 79).

 

                       É importante mencionar que o assunto em discussão não é somente a questão do negro no
Brasil, o assunto discutido é a questão do povo Brasileiro. Essa afirmação se da principalmente porque o
percentual do povo brasileiro é extraordinariamente negro daí a necessidade de uma atenção para essa raça
ou classe.

                        Para uma reflexão responsável sobre qualquer ponto, nunca poderemos desconsiderar a
questão do negro, pois somos um país negro que as estatísticas demonstram uma dificuldade enorme de
ascensão da raça. Logo, se for resolvido o problema do negro ou da discriminação racial, automaticamente,
estará sendo resolvido o problema do povo Brasileiro.

                        O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, publicou recentemente dados que
mostram que a diferença de número entre negros e brancos na população vem caindo. Os grupos de afro-
descendentes e brancos seriam em torno de 93 milhões cada. Pesquisadores acreditam que o crescimento da
população negra não tem a ver apenas com o crescimento demográfico do país e, sim, com a melhoria na
auto-estima dessa parcela da população. Isto é, mais brasileiros se reconhece como negro/negra.

O crédito deve ser dado principalmente aos movimentos que, ao longo dos últimos trinta anos, vêm lutando
para resgatar a identidade e a cidadania afro-descendente, seja através da cultura, da política, da educação,
organizando revistas, livros, saraus, feiras, grupos de jovens, ongs, cursos, encontros, caminhadas,
passeatas, e vêm fazendo isso com recursos limitadíssimos, enfrentando todo tipo de indiferença ou
hostilidade, mostrando que, embora seja necessário persistência para mudar algo, a mudança é possível e os
sinais já são de certa forma visíveis diante das estatísticas.

Entretanto, apesar do aumento do auto-reconhecimento, as desigualdades permanecem em todos os campos 
entre negros e brancos. E são os números resultados das pesquisas que confirmam de forma exata e
incontestável o que ja se sabe. Antes que tome corpo a tentação de se atribuírem tais diferenças a
características de personalidade individuais ou coletivas, é necessário pensar que elas têm raízes históricas.

Isso mostra que, apesar das políticas públicas voltadas à questão racial estarem sendo implementadas cada
vez mais nos últimos anos, elas ainda sofrem resistência e são tímidas diante do tamanho das diferenças. É
preciso mais e melhores políticas voltadas sobretudo à infância e juventude, dirigidas à cultura e à educação.
A educação pode se proporcionar com mais tempo de escolaridade, mas isso só não garante menos
discriminação, é preciso também mais cultura, mais autoconhecimento.

No entanto a falta de educação, nos levará ao grande mal da pratica do racismo. São vários os exemplos
negativos. Em 1997, um jornal paulista publicou um anúncio de vaga para "empregada doméstica branca".
Em busca de trabalho, Simone Diniz entrou em contato com a pessoa que ofereceu a vaga e, por telefone, foi
informada de que sua contratação havia sido aprovada. Ao revelar que era negra, Simone foi rejeitada de
imediato.

Ela entrou com uma ação na Justiça do Trabalho no estado de São Paulo, mas, sem obter sucesso, acionou a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA). O resultado
da iniciativa de Simone foi a condenação da República Federativa do Brasil por violação de direitos
humanos.

Este é um caso exemplar, que mostra o quão omissa pode ser a Justiça trabalhista, tratando de forma
discriminatória negros. Mas se pode negar que a atitude de Simone tem, acima de tudo, um grande valor
didático, pois denuncia de forma clara quão limitada pode ser a percepção da sociedade e da Justiça
trabalhista brasileira sobre o racismo. Segundo o primeiro ministro negro a fazer parte de uma corte superior,
Carlos Alberto Reis de Paula, ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), na Justiça do Trabalho,
quando se trata de relação de emprego, não é comum lides que tenham como matéria de fundo conduta
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discriminatória em decorrência de raça. Mas não significa que isso não ocorra, quer na contratação do
empregado, quer durante o contrato ou mesmo por ocasião da extinção do vínculo empregatício, no entanto,
por não terem educação nem o suficiente para exercer a cidadania, muitos desses casos não se tornam de
conhecimento do judiciário, ou qualquer autoridade que poderia auxiliar o "cidadão" nesses casos.

Em Salvador, mais de 70% da população é negra. No entanto, a proporção de trabalhadores negros em
shoppings centers e bancos, principalmente nos setores de atendimento ao público, era absolutamente nulo
no ano de 2005.

Os negros não estavam ocupando esses postos e isso evidenciava o racismo institucional desses ambientes.
Acionado, o Ministério Público do Trabalho propôs uma ação civil pública para que as contratações
refletissem a diversidade da população baiana. A intenção foi simplesmente fazer com que bancos e
shoppings contratassem negros também, claro que haveria a necessidade de do mesmo ser qualificado.

A ação foi julgada improcedente porque a magistratura trabalhista bahiana achou que não havia qualquer
deliberação discriminatória, alegando que os negros não eram empregados nos setores de atendimento ao
público por contingências da vida. O juiz declarou que o fato de a população ser predominantemente negra e,
nos espaços públicos, haver imposição estética branca, não representa racismo. É claro que não se pode
esquecer que os magistrados, em via de regra, são pessoas da elite da sociedade brasileira que, apesar de
todos os avanços nessa área, tem uma conduta discriminatória para com os negros, geralmente de forma
velada. E isso pode, obviamente, influenciar as sentenças bem como o juízo de valor do julgador. Essa
circunstância é relevante e torna indispensável que os Magistrados sejam despertados para o fato. Para isso,
as Escolas de Formação dos Magistrados são fundamentais.

Há muitas pessoas que não apenas se dizem não racistas , mas, de fato, não se sentem racistas, e essa
imperceptibilidade acaba causando a naturalização de algumas práticas racistas ainda mais evidenciadas
quando se observa casos como o do juiz baiano, insensível à diferença entre os postos de trabalho ocupados
por negros e brancos.

Em muitos casos este fenômeno é, em parte, influenciado pela falta de consciência dos que estão sendo ou
foram discriminados e até mesmo dos que estão discriminando. É fundamental que as pessoas estejam cientes
de seus direitos bem como de seus deveres e principalmente que entendem ser a Justiça o meio adequado
para que o princípio da cidadania, ofendido quando há discriminação racial, seja afirmado.

Não esperasse que todo negro ou branco saibam que nas relações discriminatórias de trabalho várias medidas
devem ser acionadas além das ligadas ao aspecto criminal comum, pois o caso também pode configurar falta
administrativa, agravada se cometida no âmbito da administração pública. Em qualquer hipótese, além da
sanção criminal também deve ser feito o ajuizamento de ação por danos morais e materiais conforme cada
caso, avaliadas todas as circunstâncias que envolvam o fato. Não se espera que os negros saibam desses
direitos, mas sentindo-se discriminado, deveria saber exercer sua cidadania, mas a falta de educação,
conhecimento e informações é tão absurdamente grande, que ele não sabe onde buscar sua cidadania.

O secretário executivo do Programa de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), Ronaldo Teixeira,
associa a desigualdade na oportunidade de trabalho ao histórico escravagista do país e, conseqüentemente,
aos reflexos na questão da segurança. A história deu menos oportunidades para o negro na sociedade formal
do trabalho. Essa situação desfavorável, em alguns casos, resultou na necessidade de ele buscar soluções
alternativas, assim como qualquer outro indivíduo tenderia a fazê-lo, independentemente da raça a que
pertence, caso se encontrasse na mesma situação.

Vimos que a população negra é a mais atingida pelo caráter excludente do mercado de trabalho, no que
tange não apenas á sua inserção subalternizada, mas a situações de discriminação racial que ainda enfrentam
nas organizações em que atuam profissionalmente.

Diante da afirmação acima exposta, e de tudo mais que se tem mencionado ao longo deste trabalho, as
políticas de cotas nas faculdades e universidades para negros e afrodescendentes por meio das ações
afirmativas, diminuiria as profundas injustiças e desigualdades cometidas contra a população negra no âmbito
social e econômico. Diante de tantos dados negativos sobre a discriminação racial no Brasil, não é possível
imaginar o entendimento da população branca de atacar mesmo que sem argumento válido a instituição das
ações afirmativas por meio das cotas, mas não apresentar nenhuma possível solução para o problema da
desigualdade racial bem como para existência do racismo no Brasil.
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE: AFRONTA
AO DIREITO À MORADIA E A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

FOUNDED ADJUSTMENT IN SLUM AREAS

Jeane Aparecida Rombi de Godoy Rosin
Norma sueli Padilha

RESUMO
Este artigo tem por objetivo desenvolver reflexões sobre a sustentabilidade de políticas publicas de
regularização fundiária, tendo como base analítica a problemática sócio-ambiental oriunda da ocupação do
espaço urbano em APP - Área de Preservação Permanente. Nesse sentido, a produção do espaço urbano é
direcionada pela intervenção do capital incorporador que orienta o deslocamento espacial, visando à
potencialidade de determinada área, ou seja, promovendo a especulação imobiliária. Nessa dinâmica, as
famílias de menor poder aquisitivo são remetidas a regiões periféricas e desvalorizadas, onde se proliferam os
assentamentos irregulares, como por exemplo, as favelas. Os impactos ambientais oriundos do uso e a
ocupação desordenada do solo urbano, principalmente de ecossistemas frágeis, como as áreas de preservação
permanente, têm provocado danos ambientais e colocando em risco o equilíbrio ambiental. Na contramão
desse contexto, o Estado adotou o discurso da regularização fundária em áreas faveladas, onde a terra tem
baixo valor agregado, justificando o alto custo como inviabilidade de programas habitacionais de remoção.
Assim, observa-se que o interesse social, ainda que oculte o interesse político da classe dominante, em regra,
se sobrepõe ao interesse ambiental. Todavia, a regularização fundiária nas favelas, somente com o intuito
político de legalizar a informalidade destes assentamentos, seria o mesmo que promover uma Política Urbana
de sedimentação (consolidação) da miséria. Este tipo de intervenção se restringe ao aspecto legal da posse da
terra, numa tentativa equivocada de ordenamento do solo urbano, sem promover o resgate daquele cidadão
que foi estigmatizado socialmente por residir em áreas faveladas, e tampouco resgatar o equilíbrio ambiental
das áreas degradadas.
PALAVRAS-CHAVES: Direito Urbanístico. Direito à moradia. Políticas Públicas de Regularização
Fundiária em APP - Áreas de Preservação Permanente.

ABSTRACT
This article aims to reflect on the legal regularization in APP- Permanent Preservation Area. The production
of urban space is targeted by the intervention of the capital developer that drives the spatial displacement,
aimed at the potential of a given area, in other words, promoting real-state speculation. In this dynamic,
families with lower purchasing power are sent to outlying and devalued regions, where a proliferation of
irregular settlements are made, the slums, for instance. The environmental impacts from the use and
disordered occupation of the urban land, especially in fragile ecosystems, such as permanent preservation
areas, have caused environmental damage and threatening the environmental balance. Going against this
context, the State adopted the discourse of the settlement founded in slum areas, where land value is low,
justifying the high cost as an unavailability of housing programs for removal. Thus, it is observed that the
social interest, even hiding the political interest of the ruling class, normally overlaps the environmental
interest. However, land use regulation in the slums, only with a political intention to legalize the informality
of this settlement, would be the same as to promote Urban Policy sedimentation (consolidation) of misery.
This kind of intervention is restricted to the legal aspect of land ownership, in a misguided attempt to
planning the urban land, without rescuing that citizen from being socially stigmatized by living in slum areas.
KEYWORDS: Urban Planning Law. Environmental Law. Adjustment Fund.

1.      INTRODUÇÃO
 
 

O III Fórum Urbano Mundial da UN-HABITAT, assim como seu Relatório de sobre a Situação Mundial
das Cidades 2006/2007, mobilizou com sucesso o interesse global para a deterioração das condições
sociais e ambientais de localidades urbanas. O processo de globalização também atraiu a atenção
mundial, tanto para o potencial produtivo das cidades, como para o seu custo humano. (UNFPA, 2007,
p. 02)
 
 

Segundo projeções da ONU – Organização das Nações Unidas, a população global poderá ser
estabilizada no ano de 2010 com valor médio de 10,5 bilhões de habitantes. Embora as previsões de uma
superexplosão demográficas não se confirmem frustrando a visão malthusiana[1] da questão, há um aspecto
preocupante que deve ser abordado. Trata-se do crescimento espacial desigual, pois de cada dez novos
nascimentos, nove ocorrerão em países periféricos.

Alem disso, a curva de crescimento da população das cidades com mais de 100mil habitantes tem sido
muito mais acentuada do que a população total. O aumento da concentração urbana pode suplantar a
capacidade de suporte dos ecossistemas urbanos para a manutenção equilibrada da vida.

O Brasil, nesta última década, apresentou um crescimento da população urbana em média de 3%
contra um decréscimo de 0,6% da população rural. As cidades médias foram as que mais cresceram no
período, possuindo o país 85 cidades com uma população entre 200.000 e 500.000 habitantes.

A conseqüência desse tipo de crescimento demográfico, aliada às restrições econômicas ocorridas
nestas últimas décadas, é a tendência de um caráter anárquico da urbanização brasileira, com a conseqüente
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queda da qualidade de vida urbana. Este processo está associado à degradação ambiental, que afeta mais
fortemente os grupos de menor renda, ou seja, as populações mais carentes estão assentadas em áreas
desprovidas de infra-estrutura e também estão, freqüentemente, em espaços urbanos de alto risco sujeito a
enchentes, deslizamentos e processos erosivos.

Na realidade, as cidades brasileiras são frutos de processos muito equivocados de planejamento e
gestão, onde as conseqüências podem ser avaliadas a partir da diversidade de problemas existente em toda a
rede urbana do país. Neste contexto, Lucas (2008) salienta,
 

Diversos fatores, principalmente o processo de acumulação de capital e concentração de riquezas típicas
do capitalismo periférico, contribuíram para o quadro de segregação espacial existente nos paises em
desenvolvimento. A propriedade imobiliária, neste contexto, aparece como mais uma fonte de
concentração de riqueza e poder político, restrita a grupos privilegiados. O que se observa hoje é um
quadro de exclusão generalizado para a maioria dos moradores de centros urbanos: das decisões
políticas, do acesso ao emprego formal, do acesso à moradia digna e infra-estrutura urbana, do direito a
cidade e, principalmente, do direito a cidadania. A ordem jurídica em vigor, privilegiando o direito de
propriedade individual e utilizando-se de leis elitistas, reforça o quadro de segregação, protegendo o
patrimônio imobiliário de uma camada da população enquanto impele a grande massa de trabalhadores
para a ilegalidade. (LUCAS, 2008, p. 56)

 
 

Diante dessa realidade, a priorização de implantação de uma política de desenvolvimento urbano é
uma decisão governamental de forte conotação social e política.

Durante muito tempo, a gestão das cidades deparou-se com grandes dificuldades para sua
implementação, em função da ausência de instrumentos legais que dessem sustentação a vários fenômenos
urbanos. Dentre eles, podem ser citados com destaque, os relativos à especulação imobiliária e a dificuldade
de efetivação de operações urbanas que envolvessem, num mesmo processo, a iniciativa privada e poder
público.

Com essa finalidade, uma série de inovações legais ocorridas na década de 70, dentre as quais
destaca-se a instituição das Regiões Metropolitanas e a sanção da Lei Lehmann – que tratou dos processos
de parcelamento do solo para fins urbanos, não foram suficiente para fazer frente aos sérios problemas
urbanos que desencadearam a situação cada vez mais grave de desigualdade social, degradação ambiental
progressiva e de redução da qualidade de vida urbana (MOTA, 1999).

Nesta mesma década, o antigo Conselho Nacional de Política Urbana (CNPU) desenvolveu estudos
de desenvolvimento urbano, que provocaram um conjunto de reações impedindo o avanço do tratamento
destas questões.

No final da década de 80, com as discussões para formulação da Constituição da República
Federativa do Brasil, houve a retomada dos princípios preconizados na antiga legislação de desenvolvimento
urbano, cuja defesa motivou a organização do denominado Movimento Nacional pela Reforma Urbana,
constituída por representantes de universidades, organizações não governamentais, centros de pesquisa,
movimentos populares e instituições técnicas e profissionais ligados à questão urbana. Uma das ações deste
movimento foi à organização de um evento nacional que propôs a criação do Fórum Nacional de Reforma
Urbana, devendo este ser o grande responsável pelo acompanhamento da tramitação dos dispositivos, em
primeira instância, junto à Assembléia Constituinte, e,  posteriormente, durante a sua regulamentação, por
meio do próprio Estatuto da Cidade – Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (HARDT, 2000).

Após avanços e retrocessos no processo de inovação na formulação de instrumentos destinados a
enfrentar os principais problemas urbanos, os princípios defendidos pelo movimento Nacional de Reforma
Urbana, foram tratados politicamente pela tramitação do dispositivo originariamente denominado de Lei de
Desenvolvimento Urbano e hoje aprovado, sob o título de Estatuto da Cidade. Este instrumento
representou um importante elemento que disponibilizou aos gestores urbanos e, em particular, ao processo
de planejamento urbano e regional, meios capazes de enfrentar vários dos principais problemas agravados
nas últimas décadas.

Este movimento deu uma nova abordagem à questão urbana, implicando uma nova concepção
intelectual e moral da sociedade, ou seja, uma nova ética urbana. E foi, justamente neste contexto que surgiu
a idéia de Cidade de Todos – como espaço apropriado para efetivação dos direitos fundamentais.
Segundo Fernandes (2005), o Estatuto da Cidade visou à garantia do direito à cidade sustentável, impondo
claramente como condição fundamental a compreensão dos processos e conflitos no desenvolvimento
urbano, pois o direito aos benefícios sociais não podiam ser direcionados apenas a uma parcela da população,
ou seja, somente haveria justiça na destinação dos benefícios se a grande maioria dos habitantes da cidade,
tivessem acessos democráticos aos mesmos.

Diante desse contexto, e a gritante emergência de fazer frente a essas tendências, organizações e
movimentos articulados no Fórum Social Mundial (2001), assumiram o compromisso de construir um
modelo sustentável de sociedade e vida urbana, baseado nos princípios de solidariedade, liberdade e
igualdade, dignidade e justiça social, fundamentados no respeito às diferenças sócio-culturais urbanas.
Segundo Saule Jr. (2007), desde então, um conjunto de movimentos populares, organizações não
governamentais, associações de profissionais, fórum e redes nacionais e internacionais da sociedade civil
comprometidas com as lutas sociais por cidade mais justas, democráticas, humana e sustentável, vêm

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3418



construindo a Carta Mundial pelo Direito à Cidade, com o propósito de estabelecer compromissos e medidas
que devem ser assumidos pela sociedade civil, pelos governos locais e nacionais, parlamentares e pelos
organismos internacionais para que todas as pessoas possam viver com dignidade em áreas urbanas.

Em meio tais propósitos foi editada a lei n.10.257, de 10 de julho de 2001, com a finalidade
primordial de regulamentar o capítulo da política urbana da Constituição Federal de 1988, onde o direito a
cidade, passa a ser entendido como um direito fundamental no direito brasileiro, integrando a categoria dos
direitos coletivos e difusos.

Nesta mesma corrente Saule Junior (1997, p. 61) afirma “as funções sociais da cidade” podem ser
consideradas como uma categoria de “interesses difusos”, uma vez que não é possível “identificar os
sujeitos”.

 
As funções sociais da cidade, na verdade, são interesses difusos, pois não há como identificar os sujeitos
afetados pelas atividades e funções nas cidades, os proprietários, moradores, trabalhadores,
comerciantes, migrantes, têm como contingência habitar e usar um mesmo espaço territorial, a relação
que se estabelece entre os sujeitos é a cidade, que é um bem de vida difuso. [...] As funções sociais da
cidade estarão sendo desenvolvidas de forma plena quando houver redução das desigualdades sociais,
promoção da justiça social e melhoria da qualidade de vida urbana. Esse preceito constitucional serve
como referência para impedir medidas e ações dos agentes públicos e privados que gerem situações de
segregação e exclusão da população pobre. (SAULE JUNIOR, 1997, p. 61)

 
 

Diante do exposto, Saule Junior (1997, p. 61) enfatiza que  só será alcançada a função social da
cidade, quando a população “tiver acesso à moradia, transporte público, saneamento, cultura, lazer,
segurança, educação, saúde” e demais benefícios sócio-ambientais. Desse modo, se torna evidente a urgência
em transformar este estado de coisas, com o repensar do atual cenário urbano sob a luz do direito
fundamental à moradia e à cidadania.

 
 
 

2. SEGREGAÇÃO SOCIAL: DILEMA URBANO DAS FAVELAS
 
 

Atualmente, um quadro extremo de desigualdade na distribuição de riquezas, pode ser encontrado
na maioria das cidades brasileiras, onde uma parcela significativa da população vive em situação de risco
social e ambiental, imposta pela condição sócio-econômica.
 

A ausência de uma política habitacional voltada para a camada mais pobre da população, juntamente
com a ação livre do mercado imobiliário – sem comprometimento social – é um dos fatores que
promovem exclusão e segregação espacial nas cidades brasileiras. Impossibilidade de acessar um
mercado imobiliário formal, e sem contar com políticas públicas de provisão habitacional, grande
parcela da população é empurrada para informalidade do espaço urbano. (LUCAS, 2008, p. 12)
 

 
O resultado desse cenário se materializa de um lado na cidade legal que reflete a produção do

capital e do outro lado à cidade ilegal, composta pelos excluídos das benesses do capital. Esta última é
classificada como uma população de menor poder aquisitivo ou de menor renda, tem em comum os mesmos
tipos de carências: se alimentam mal e muitas vezes passam fome, residem em construções precárias ou são
moradores de ruas, a maioria tem subempregos ou estão desempregados, apresentam problemas familiares,
tem baixos níveis educacionais e culturais, tem dificuldades de ter acesso aos serviços públicos de
saneamento, etc.

No mesmo contexto, Lucas (2008) complementa,
 

A proliferação de assentamentos precários e irregulares em áreas cada vez mais distantes do mercado de
trabalho e dos centros urbanos, desprovidos de infra-estrutura, não visadas pelo mercado imobiliário
formal, é uma das formas de materialização das desigualdades sociais, no qual milhões de brasileiros se
vêem excluídos do mercado formal de trabalho, de acesso a terra, do exercício pleno de sua cidadania.
(LUCAS, 2008, p. 12)

 
 

Na dinâmica da produção do espaço, esses indivíduos, sofrem pela segregação[2] social, que os
remetem para áreas periféricas, como forma de ocultar a miséria oriunda do capitalismo.

A produção do solo urbano, em regra, se dá pelas intervenções do capital incorporador, que tem a
capacidade de modificar e direcionar o seu crescimento.

 
[...] a produção do espaço se realiza sob a égide da propriedade privada do solo urbano; onde o espaço
fragmentado é vendido em pedaços tornando-se intercambiável a partir de operações que se realizam
através e no mercado; tendencialmente produzido enquanto mercadoria: deste modo o espaço entra no
circuito da troca, generalizando-se na sua dimensão de mercadoria. Neste contexto, o espaço é
fragmentado, explorado, e as possibilidades de ocupá-lo se redefinem constantemente em função da
contradição crescente entre a abundância e a escassez, o que explica a emergência de uma nova lógica
associada a uma nova forma de dominação do espaço que se reproduz ordenando e direcionando a
ocupação a partir da interferência do estado. (CARLOS, 2004, p. 91)
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 Todavia, deve-se considerar que o usuário da terra é motivado na aquisição de um terreno,

mediante as vantagens, sejam estas de origem objetivas (o valor do imóvel e a possibilidade de lucro) ou pela
subjetividade (o fim que será dado ao imóvel).

Considerando o mercado imobiliário, Smolka (1987) explica que um imóvel urbano (por exemplo:
um terreno) pode vir a sofrer uma valorização potencial mediante a influência que seus proprietários
fundiários possam exercer sobre o uso da terra. Para Campos (1989) os fatores exógenos ao circuito
imobiliário salientam o processo de disputa da renda fundiária, onde surge a figura do ganho fundiário real
(onde o proprietário no momento da venda obtém uma renda real referente ao entorno do terreno) e renda
fundiária virtual (onde há uma expectativa de valorização futura, caracterizada pelo autor como renda
virtual).

Deste modo a intervenção do capital incorporador interfere diretamente na produção do espaço
urbano, onde, por exemplo, ao constatar um alto nível de densidade predial, promove a verticalização com o
fim de aferir lucro mediante a demanda existente sobre determinado setor da cidade. Entretanto, este mesmo
capital incorporador orienta o deslocamento espacial, visando à potencialidade de determinada área, ou seja,
promovendo a especulação imobiliária.

Além destes fatores, Lucas (2008), salienta o conflito das normas ambientais e urbanísticas ao
regular o processo de produção do espaço.
 

Verificamos que há um deslocamento entre as exigências contidas nas normas urbanística e ambiental e
a forma de produção do espaço urbano. A legislação urbanística, ao adotar padrões idealizados para o
uso do solo urbano – visando proteger áreas mais nobres da cidade – muitas vezes impede a produção
habitacional a preços acessíveis para a camada mais pobre. A legislação ambiental, ao impor restrições
significativas ao uso e ocupação do solo nas áreas protegidas, torna as mesmas áreas desvalorizadas pelo
mercado imobiliário formal. E é justamente nesta área que a parcela da população não atendida pelo
mercado formal irá se instalar: áreas de mananciais, margens de cursos d’água, encosta e outras áreas de
proteção ambiental. (LUCAS, 2008, p. 12)

 
Desse modo, a problemática dos assentamentos irregulares presentes em muitas cidades, não pode

ser definida, apenas como uma questão ambiental, uma vez que o alarmante déficit habitacional a torna
igualmente uma questão social.

O reflexo desta situação fica claramente evidenciado, nos apontamentos de Edésio Fernandes
(2004), onde autor esclarece que, a informalidade urbana acontece por uma combinação de causas, sendo as
mais freqüentes:
 

A carência de opções de moradias adequadas e acessíveis para os grupos mais pobres, devido à ação de
mercados especulativos e informais; os sistemas políticos clientelistas; bem como o padrão de
planejamento urbano e gestão que se faz no Brasil, um planejamento elitista e tecnocrático, baseado em
critérios técnicos ideais, mas que expressam as realidades sócio-econômicas de produção e de acesso à
terra urbana. (FERNANDES, 2004, p. 245-246)

 
Nas cidades, onde o solo urbano é objeto de especulação imobiliária, comumente encontramos

famílias de menor renda ocupando regiões periféricas, desvalorizadas, como por exemplo: áreas insalubres
nas proximidades de parques industriais, assim como os fundos de vales, áreas de encostas morros, etc.
Intensificando a complexidade da questão, temos uma parcela significativa desses espaços decorrentes de
ocupações clandestinas. Esses locais, em regra, não oferecem condições mínimas de habitabilidade e infra-
estrutura básica à boa parte dos seus moradores, ou seja, os mesmos não têm acesso a serviços públicos e
vivem em situação de vulnerabilidade social decorrentes da inadequada e incipiente estrutura existentes em
assentamentos e construções ilegais.

 
A pobreza, a mendicância e a falta de moradia tem sido parte do cenário urbano desde as primeiras
cidades da Mesopotâmia. Os pobres, em sua maioria, são relegados a áreas socialmente segregadas,
genericamente chamadas “favelas”. Nosso conceito de “favelas” data da revolução industrial e lembra a
esqualidez dos bairros pobres do séc. XIX em Londres, ou do início do séc.XX em Nova Iorque.
As características básicas da vida na favela não mudam: a diferença hoje é de escala. Os moradores de
favelas no novo milênio não são mais alguns milhares, em algumas cidades de um continente em
processo de rápida industrialização. As favelas abrigam um em cada três moradores das cidades, um
bilhão de pessoas, um sexto da população do planeta. (UNFPA,2007,p.16)

 
 

Segundo Fernandes (2006, p.14), atualmente no Brasil, aproximadamente “entre 60% e 70%” da
população urbana vivem em “assentamentos e construções ilegais – em favelas, loteamentos irregulares e
clandestinos, cortiços, etc. - sendo que em média 20% da população” vivem em “favelas”. Essa realidade
demonstra a desigualdade e heterogeneidade, baseado num modelo de segregação social e territorial.

As favelas se caracterizam por ocupações espontâneas por uma população de menor poder
aquisitivo, em vazios urbanos privados (glebas e terrenos vagos, podendo ser inclusive em APP – Área de
Preservação Permanente) ou públicos (áreas afetadas de uso comum[3] ou bens de uso especial[4], onde são
reguladas pelo regime jurídico administrativo, passando a ter características de inalienabilidade[5],
impenhorabilidade[6] e imprescritibilidade[7]).
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Esses espaços são constituídos por um amontoado de construções precárias ao longo dos becos e
vielas estreitas, em condições sub-humanas para habitação.  O ambiente é insalubre, não há distribuição de
água potável, tratamento de esgoto, coleta de resíduos sólidos, ou distribuição de energia elétrica etc., sendo
que a pouca infra-estrutura do local provém de ligações clandestinas (gatos). Os habitantes da favela são
privados de serviços públicos, como escolas, atendimento médico, segurança, etc., bem como, não tem
oferta de espaços públicos destinados a recreação, sendo que a maioria das crianças brincam em meio ao lixo
que se amontoa ao longo dos becos fétidos, onde o esgoto corre a céu aberto.

Neste ambiente sombrio e insalubre, onde o poder público se faz omisso, a ordem é ditada, em
regra, por grupos armados ligados ao narcotráfico, que promovem o terror entre os moradores do local.
Assim, a favela se apresenta como terra de nínguem, esquecida pelo poder público. Neste espaço às crianças
têm a infância roubada, a prostituição é imposta como modo de subsistência e boa parte dos menores são
seduzidos ou recrutados por alguma facção criminosa. 

A outra face da favela, são os impactos ambientais oriundos do uso e ocupação desordenada destas
áreas, principalmente de ecossistemas frágeis, como as APP - Áreas de Preservação Permanente. Mazetto
(2000) ensina que esses impactos não se restringem apenas alterações adversas in pejus do equilíbrio
ecológico, mas estão relacionadas à qualidade de vida humana.

 
Os problemas ambientais não estão restritos aos efeitos das alterações provocadas pelo homem na
natureza, que colocam em risco sua própria sobrevivência como espécie, eles também estão relacionados
ao próprio espaço construído pelo homem, esse mundo artificial sobre a superfície terrestre,
representado especialmente pelas cidades, onde as questões de ordem social e não apenas as de ordem
física atuam de forma decisiva na qualidade de vida humana.” (MAZETTO, 2000, p.21).
 
 

Santos e Martins (2002, apud ROSSET, 2005, p. 6) ensinam que para se alcançar a qualidade de
vida nos aglomerados urbanos, é preciso equacionar três âmbitos de análise:

 
O primeiro, relaciona-se com a distribuição entre os aspectos materiais referentes às necessidades
humanas básicas, essencialmente físicas e de infra-estruturas, tais como, as condições de habitações, de
abastecimento de água, do sistema de saúde e os aspectos não materiais relacionados ao patrimônio
cultural, a percepção individual da qualidade de vida e do bem estar dos indivíduos. O segundo, faz
distinção entre os aspectos individuais (relacionados com a condição econômica, pessoal e familiar) e os
coletivos (relacionados com os serviços básicos e os serviços públicos). E o terceiro faz a distinção dos
aspectos objetivos por meio da definição de indicadores de natureza quantitativa e, os subjetivos quem
incluem a percepção subjetiva que os indivíduos têm de qualidade de vida. (SANTOS E MARTINS,
2002, apud ROSSET, 2005, p. 6).

 
 

Braga (2002, p. 1) esclarece que essa subjetividade do indivíduo esta atrelada “idéia da satisfação de
necessidades ou, pelo menos, da possibilidade de sua satisfação, quanto à idéia de falta de privação”.
Todavia, Left (2000, apud PISSOL, 2006, p. 4) preconiza que “satisfação de necessidades” apontada por
Braga poderia ser ligada e limitada às partes igualitárias dos bens ambientais, relacionados à capacidade de
produção e regeneração da natureza. Desta forma deve-se compreender que a qualidade de vida e a
qualidade ambiental[8], apesar de ter dinâmicas próprias, devem ser consideradas dentro de um mesmo
sistema, para implementação de uma proposta de sustentabilidade urbana.

Para Acselrad (1999) a sustentabilidade urbana está estritamente relacionada a pólos distintos:
 

[...] de um lado, aquele que privilegia uma representação técnica das cidades pela articulação da noção
de sustentabilidade urbana aos modos de gestão dos fluxos de energia e materiais associados ao
crescimento urbano; de outro, aquele que define a insustentabilidade das cidades pela queda da
produtividade dos investimentos urbanos, ou seja, pela incapacidade destes últimos acompanharem o
ritmo de crescimento das demandas sociais, o que coloca em jogo, o espaço urbano como território
político. (ACSELRAD,1999, p. 79)

 
Para equacionar estes pólos e obtermos a sustentabilidade urbana, há necessidade da promoção do

ordenamento urbano, mediante aplicação de instrumentos jurídicos, como por exemplo: o Plano Diretor, a
Legislação Orçamentária, o Código Ambiental, o Código de Obra, a Lei de Ocupação e Uso do Solo, a Lei
de Parcelamento do Solo, Código Tributário, entre outros.

 
A idéia de sustentabilidade poderia auxiliar na união entre as agendas ambiental e urbana, ao tratar de
forma integrada os problemas sociais e ambientais urbanos - No entanto, o conceito, presente na
legislação brasileira principalmente no Estatuto da Cidade – ao incluir o direito a cidades sustentáveis
como uma das diretrizes da política  urbana – tem um caráter ambíguo que permite sua apropriação no
discurso de diferentes grupos sociais. O desenvolvimento sustentável também pode ser considerado
como discurso ideológico, ao ocultar as contradições intrínsecas ao próprio modelo capitalista de
desenvolvimento, os conflitos sociais e as disputas pelo solo urbano. [...] Diante do exposto, face ao grau
de informalidade observado nas cidades brasileiras, em especial nas regiões metropolitanas,
considerando que importante parcela dessa irregularidade se concentra em áreas ambientalmente frágeis
– o estudo de soluções que viabilizem tanto a inserção dos assentamentos irregulares na cidade formal
quanto o enfrentamento do passivo ambiental representa uma forma de garantir o direito à cidades
sustentáveis.(LUCAS, 2008, p13)

 
Neste sentido, o atual momento desponta-se em novos caminhos de atuação no enfrentamento da
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questão, iniciado pela nova abordagem resultante da evolução conceitual do termo de Regularização
Fundiária e, principalmente pela adoção de novos mecanismos para trabalhar com a delicada questão. Não
se pode ignorar que, importantes ações já foram implementadas em várias regiões do País, com a
preocupação de promover a regularização dos assentamentos ilegais e melhorias urbanísticas, entretanto os
resultados obtidos estão longe de atender a crescente demanda de informalidade que caracterizam estas
ocupações.

Visão que de certa forma, é compartilhada por Lucas (2008), quando esclarece,
 

A prática de regularização fundiária nos municípios brasileiros tem enfrentado diversos entraves. Para as
regularizações em APP, vários obstáculos apresentados são inerentes ao processo de regularização de
parcelamentos, não tendo relação direta com as normas ambientais: inexistência de organização
comunitária, problemas relativos à gleba (titularidade, descrição) de alto custo para contratação de
projetos, recursos insuficientes para implantação de obras, morosidade do processo de regularização e
padrões urbanísticos incompatíveis com os assentamentos. (LUCAS, 2008, p.147)

 
 
            Deste modo, a de se ter cautela ao se implementar a regularização fundiária, principalmente em áreas
de APP, considerando a vulnerabilidade ambiental desses espaços, e ainda, pela iminente necessidade de se
preservar a vida desta população que se encontra em áreas de risco (deslizamento, escorregamento,
alagamento, etc), visto que qualquer posicionamente a ser adotado, estará intrinssicamente relacionada com a
dignidade da pessoa humana.
 
 
3. LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
 
 

A Constituição Federal de 1988 inovou ao reservar um capítulo às questões do ordenamento
urbano. Em dois artigos (art.182 e art. 183), os autores do Texto Constitucional colocaram no papel os
primeiros tópicos legais para a implementação de política urbana.

 
Nesse contexto, é preciso que se compreenda, antes e acima de tudo, que a Constituição Federal traça os
objetivos fundamentais do Estado brasileiro na construção de uma sociedade justa e solidária, na
promoção desenvolvimento nacional, bem como na erradicação da pobreza e da marginalização, com a
redução das desigualdades sociais e regionais (art.3). Estes objetivos constroem, entre outros, a noção da
função social da propriedade, porque está explicita a ligação do direito de propriedade ao dever
fundamental de atendimento às necessidades socais. É essa composição de solidariedade, justiça e
desenvolvimento que deve estar inserto na noção de função social, como desdobramento do ideal da
dignidade da pessoa humana, fundamento expresso da Constituição Federal. (CORTIANO JUNIOR,
2002, p.153)

 
 
No artigo 182 da Carta Magna, coloca como preceito da política urbana, a realização do pleno

desenvolvimento das funções sociais da cidade que
 

[...] é cumprida quando proporciona a seus habitantes o direito à vida, à segurança, à igualdade, à
propriedade e à liberdade (CF, art. 5º, caput), bem como quanto garante a todos um piso vital mínimo,
compreendido pelos direitos sociais à educação, à saúde, ao lazer, ao trabalho, à previdência social, à
maternidade, à infância, à assistência aos desempregados, entre outros encontrados no art. 6º”.
(FIORILLO, 2003, p. 257)
 
 

Conforme enfoca Fiorillo (2003), a política urbana deve assegurar a função social da cidade de
modo a promover a dignidade da pessoa humana segundo os princípios constitucionais.

Para Silva (1998, p.93) um Estado Democrático de Direito, deve promover a dignidade da pessoa
humana, oferecendo as “condições mínimas de existência”. Assim, é papel do Estado, como uma entidade
reguladora e mediadora das relações e conflitos oriundos entre os interesses particulares e os interesses
comuns (de ordem pública), encontrar mecanismo para mitigar as desigualdades socioeconômicas da
sociedade brasileira.

Nesta corrente, Saule Júnior (2005) explica que o Estatuto da Cidade vem definir quais são as
“ferramentas que o Poder Público, especialmente o Município, deve utilizar para enfrentar os problemas de
desigualdade social e territorial nas cidades”.

Fiorillo (2003, p.236) ensina que a grande inovação desta Lei (Estatuto da Cidade) é que “as
normas de ordem pública e interesse social” foram alinhavadas com o “equilíbrio ambiental”, deixando assim,
“de ter caráter única e exclusivamente individual” e “assumindo valores meta-individuais”. Mancuso (1991,
p. 275) complementa afirmando que, estas normas de ordem pública saem da “esfera de atuação dos
indivíduos isoladamente considerados, para surpreendê-los em sua dimensão coletiva”.

Todavia se o Estatuto da Cidade é uma “caixa de ferramentas” à disposição dos municípios para
promover a ordem pública, interesse social e a preservação ambiental, a “chave” para abri-lo, na metáfora de
Raquel Rolnik (1997), é o “Plano Diretor”.

  O Plano Diretor pode ser uma poderosa ferramenta para provocar uma mudança efetiva na
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organização espacial dos adensamentos urbanos, ao ordenar uso e ocupação do solo urbano. Nessa dinâmica,
esse diploma legal deve contemplar ações integradas e estratégicas, como por exemplo, a regularização
fundiária[9], através da Usucapião Urbana, Concessão de Direito Real de Uso ou Concessão de Uso
Especial para Fins de Moradia.

A Usucapião Especial Constitucional aplica-se no meio urbano como um instrumento de
regularização fundiária, independente da vontade do Poder Público Municipal, assegurando o direito de
propriedade a setores menos favorecidos nas áreas urbanas, onde está assentada a população de menor
renda. É considerado um dos principais instrumentos de regularização fundiária, pois a forma de aquisição da
propriedade se dá em decorrência do uso deste bem por um determinado tempo.

A Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia é um direito assegurado às pessoas de menor
renda, desde que cumpram as condições estabelecidas em lei. Este instrumento visa à regularização da
situação de milhões de famílias brasileiras que ocupam áreas pertencentes ao Poder Público.

A Concessão de Direito Real de Uso é outra forma de conceder o direito de propriedade no intuito
de cumprir a função social no meio urbano, podendo ser conferido de forma individual ou coletiva. Para a
aplicação desta concessão, poderão ser utilizados instrumentos públicos ou administrativos, desde que
registrado em Cartório de Registro de Imóveis. Este direito transfere-se por herança e por ato inter vivos.

Todavia, há uma certa incoerência ao se pensar a regularização fundiária em áreas faveladas, visto
que esses assentamentos, em regra, estão localizados em áreas ambientamente frageis. Entretanto, o inciso II,
do artigo 2º da  Resolução CONAMA 369/06[10] trouxe mecanismos para regularização fundiária em área
de preservação permanente, condicionando esta intervenção nesses locais, mediante previsão no Plano
Diretor, a serem delimitadas por ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social.
 
 

Art. 2º O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a intervenção ou supressão de
vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada mediante procedimento administrativo
autônomo e prévio, e atendidos os requisitos previstos nesta resolução e noutras normas federais,
estaduais e municipais aplicáveis, bem como no Plano Diretor, Zoneamento Ecológico-Econômico e
Plano de Manejo das Unidades de Conservação, se existentes, nos seguintes casos:
[...]
II - interesse social:
[...]
c) a regularização fundiária sustentável de área urbana;

 
Porém, esta resolução é clara ao condicionar a autorização à “sustentabilidade” da regularização

fundiária que se pretende proceder. Segundo Castello (1996, p. 25.) para compreender o conceito de
sustentabilidade, é importante “perceber com clareza as tendências das relações homem-ambiente”. Já
Grostein (2001) considera que a sustentabilidade está atrelada ao componente físico-urbanístico dos
aglomerados urbanos.
 
 

O avanço do processo de urbanização, sua escala e velocidade, não constituem problema em si, não
fosse o modo como ocorreu. A ele devemos estar atentos, pois a sustentabilidade do aglomerado
urbano/metropolitano, em sua componente físico-urbanística, relaciona-se com as seguintes variáveis: a
forma de ocupar o território, a disponibilidade de insumos para seu funcionamento (disponibilidade de
água), a descarga de resíduos (destino e tratamento de esgoto e lixo); o grau de mobilidade da população
no espaço urbano (qualidade do transporte público de massa); a oferta e o atendimento às necessidades
da população por moradia, equipamentos sociais e serviços e a qualidade dos espaços públicos. Assim
sendo, as políticas que os sustentam o parcelamento, uso e ocupação do solo e as práticas urbanísticas
que viabilizam estas ações, tem papel efetivo na meta de conduzir as cidades no percurso do
desenvolvimento sustentado”. (GROSTEIN, 2001, p. 20)
 

 
 Assim, apesar da previsão legal da Resolução CONAMA 369/06, esta ao condicionar a regularização

fundiária a sustentabilidade do meio, impôs restrições ambientais para aplicação deste instrumento
urbanístico.

            Figueiredo (2004, p. 254) esclarece a áreas ocupadas por mananciais não são sempre
passíveis de regularização, pois eventuais “anistias concedidas a lotementos clandestinos podem colidir
frontalmente com o disposto no artigo 225 da Constituição Federal”. O autor defende que os loteadores
devem ser responsabilizados pela ocupação irregular de mananciais, sendo lhe imputado as penalidades
devidas pelo ato ilícito.

Todavia, a promoção da regularização fundiária em áreas faveladas, sem a oferta de assentamentos
dignos para a remoção das famílias, é o mesmo que confinar essa comunidade a um cárcere social, onde os
conflitos sociais acentuam a miséria, geram violência e favorecem a criminalidade.
 

Não podemos mais “fazer de conta” que a irregularidade urbana não é um problema ambiental ou que é
somente deficiência do poder de polícia. Este enfrentamento exige conhecimento da realidade,
engajamento das comunidades trabalhadas, e, sobretudo, atuação interdisciplinar e inter-órgãos, de modo
que os mesmos problemas sejam vistos com outro olhar. Um olhar que responsabiliza e compromete a
todos os setores da Administração Pública e que possibilite o nascer de estratégias e soluções a partir
dos casos concretos, tendo como fio condutor a melhoria das condições urbano-ambientais das áreas
trabalhadas e a dignidade da pessoa humana, gerando a tão almejada e propagada inclusão social
(PRESTES, 2007, p. 410). 
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A intervensão do Estado em áreas faveladas, subentende-se como uma afronta ao princípio da

dignidade da pessoa humana, afinal, esses assentamentos humanos precários (favelas), mesmo quando
urbanizados, não oferecem condições fisicas e sociais para se alcançar a qualidade de vida dos seus
moradores. Segundo Grostein (2000), essas áreas além de serem isalubres, oferecem riscos ambientais aos
moradores do local.

 
Nas parcelas da cidade, produzidas informalmente, onde predominam os assentamentos populares e a
ocupação desordenada, a combinação dos processos de construção do espaço com as condições
precárias de vida urbana geram problemas sócio-ambientais e situações de risco, que afetam tanto o
espaço físico, quanto a saúde pública, entre outros podemos citar: desastres provocados por erosão,
enchentes, deslizamentos; destruição indiscriminada de florestas e áreas protegidas; contaminação do
lençol freático ou das represas de abastecimento de água; epidemias e doenças provocadas por umidade
e falta de ventilação nas moradias improvisadas, ou por esgoto e águas servidas que correm a céu aberto.
A escala e a freqüência com que estes fenômenos se multiplicam nas cidades revelam a relação
estrutural entre os processos e padrões de expansão urbana da cidade informal e o agravamento dos
problemas sócio-ambientais. (GROSTEIN, 2000, p. 22)

 
Sendo assim, é impossível garantir qualquer sustentabilidade sem intervir no padrão de

desenvolvimento urbano excludente de nossas cidades, uma vez que as ocupações irregulares de moradias
em áreas ambientalmente frágeis são apenas mais uma faceta da questão, em que se agregam questões
socioeconômicas e ambientais, resultado direto da falta de políticas públicas adequadas à realidade de cada
assentamento humano. Nesta abordagem, Scheid (2008) defende que

 
A reconstrução dos direitos humanos para a realização da dignidade da pessoa humana impõe uma
tomada de consciência universal acerca da situação precária em que vive considerável parcela da
população, para então ser possível a adoção de medidas direcionadas e concretas capazes de emancipar
esses indivíduos das amarras da indignidade. (SCHEID, 2008, p.30)

 
 

Scheid (2008, p.14) acredita que a “cidade deve ser pensada como espaço para o exercício garantido
dos direitos humanos de todas as dimensões para todos indiscriminadamente”, ou seja, a autora defende que
o “lócus de referência ético-normativa garantida por uma institucionalidade democrática ampliada e por
políticas públicas transformadoras”.
 
 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
 

É dever do Estado, intervir nas relações sociais e na organização do espaço urbano, de modo
assegurar a dignidade da pessoa humana, estando diretamente norteado pelos princípios e fundamentos dos
diretos humanos.

A Constituição Federal e posteriormente o Estatuto da Cidade materializou juridicamente, todas as
recomendações de tratados internacionais, para a promoção da sustentabilidade e humanização das cidades
brasileiras, ao assegurar o direito à cidade. Por esta razão, as premissas deste direito acenam aos direitos
civis, políticos, econômicos, sociais, ambientais, entre outros.
             Nessa lógica, o direito a cidade se materializa na construção da tão almejada sustentabilidade urbana
que se inter-relaciona com o direito a vida, matriz de todos os direitos fundamentais.
            Por tanto, para uma efetiva aplicação dos direitos humanos e concretização do princípio da
dignidade, se faz necessário superar os obstáculos do elitismo e estar comprometido com a vida humana,
para promoção da equidade e justiça social em todas as dimensões da vida em cidades.

Sendo assim, é impossível garantir qualquer sustentabilidade sem intervir no padrão de
desenvolvimento urbano excludente de nossas cidades. Deste modo, conclui-se que, as ocupações irregulares
de moradias em áreas ambientalmente frágeis são apenas mais uma faceta da questão, em que se agregam
questões socioeconômicas e ambientais, resultado direto da falta de políticas públicas adequadas à realidade
de cada assentamento humano.

Todavia, a intervensão do Estado em áreas faveladas, pode ser compreendida como uma afronta ao
princípio da dignidade da pessoa humana, afinal, esses assentamentos humanos precários (favelas), mesmo
quando urbanizados, não oferecem condições fisicas e sociais capazes de promover a qualidade de vida a
seus moradores.

Desse modo, o Estado ao assumir o discurso da regularização fundária em áreas faveladas, onde a
terra tem baixo valor agregado, como alternativa de viabilizar programas habitacionais para remoção da
população local, acaba postergando o direito à cidade de todos.
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[1] Segundo Malthus (1983, p.282) expôs: “Então, adotando meus postulados como certos, afirmo que o poder de crescimento da
população é indefinidamente maior do que o poder que tem a terra de produzir meios de subsistência para o homem”.
[2] Para Lojkine (1981, p. 166 apud VILLAÇA, 1998, p. 143), a segregação é uma manifestação da renda fundiária urbana, um
fenômeno “produzido pelos mecanismos de formação dos preços do solo”.
[3] Bens de uso comum são aqueles “destinados ao uso indistinto de toda a coletividade. Podem ser de uso gratuito (ruas, praias etc.)
ou remunerado (estradas, parques etc.). Podem provir do destino natural do bem, por exemplo, rios, mares, ruas, praças, ou por lei ou
ainda por ato administrativo. Mas há sempre uma afetação ao uso coletivo, Daí a incidência do regime jurídico administrativo”.
(PIRES, 2006, p. 60)
[4] Bens de uso especial são aqueles “destinados a uma finalidade especial, não são de uso indiscriminado da sociedade. Também
podem ser de uso gratuito (repartições públicas, aeroportos etc.) ou remunerado (museu, teatro, etc.). Há sempre, como na categoria
antecedente, uma afetação ao uso da Administração. E com isso também se justifica a subsunção ao regime jurídico administrativo”.
(PIRES, 2006, p. 60)
[5] “A inalienabilidade implica impossibilidade de alguém passar a propriedade de certo bem para outrem. Ela impede que certo bem
público seja objeto de contratos de compra e venda, doação, permuta [...]”(DI PIETRO, 2007, 114). “A causa da inalienabilidade é a
proteção do uso público e, por conseguinte, do interesse coletivo”. (CRETELLA JÚNIOR, 1984, p. 33 apud DI PIETRO, 2007, 114).
[6] Impenhorabilidade assegura que os bens públicos não sejam objetos de penhora, seja qual for modalidade. (PIRES, 2006, p. 63)
[7] “A imprescritibilidade é regra que afasta o elemento tempo como condição para aquisição de propriedade. Em razão dela, o
decurso de tempo não favorece terceiro possuidor de qualquer tipo de bem público, de sorte a impossibilitar sua usucapião”. (DI
PIETRO, 2007, 117)
[8] Para Guimarães (2005) o conceito de qualidade ambiental incorpora as “dimensões materiais e imateriais” do meio ambiente,
podendo ser avaliado como “substrato e mediador de todas as formas de vida”.
[9] Regularização fundiária é o processo de intervenção pública, sob os aspectos jurídico, físico e social, que objetiva legalizar a
permanência de populações moradoras de áreas urbanas ocupadas em desconformidade com a lei para fins de habitação, implicando
acessoriamente melhorias no ambiente urbano do assentamento, no resgate da cidadania e da qualidade de vida da população
beneficiária (ESTATUTO DA CIDADE, 2002). Neste contexto o “termo ‘regularização’ tem sido usado pelas diversas
municipalidades com sentidos diferentes, referindo-se em muitos casos somente à urbanização das áreas informais, isto é, aos
programas de implementação de obras de infra-estrutura urbana e prestação de serviços públicos. Em outros casos, o termo tem sido
usado para se referir tão-somente às políticas de legalização fundiária das áreas e dos lotes ocupados informalmente. Algumas
experiências mais compreensivas têm tentado combinar, em alguma medida, essas duas dimensões fundamentais, quais sejam,
urbanização e legalização. São ainda mais raros os programas que têm se proposto a promover a regularização das construções
informais” (FERNANDES, 2006, p. 19).
[10] A Resolução CONAMA Nº 369, de 28 de março de 2006 que dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse
social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente -
APP.
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AS FLORES DO BOM JARDIM E A EDUCAÇÃO JURÍDICA PARA A CIDADANIA 

COMO POLÍTICA PÚBLICA PARA A EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE HUMANA E DA IGUALDADE DE GÊNERO – UM ESTUDO DE CASO – 

O PROJETO MULHERES DA PAZ 

 

BOM JARDIM´S FLOWERS AND LEGAL EDUCATION FOR CITIZENSHIP AS 

PUBLIC POLICY FOR THE EFFECTIVE PRINCIPLE OF HUMAN DIGNITY AND 

GENDER EQUALITY - A CASE STUDY – PEACE WOMEN PROJECT 

 

Lilia Maia de Morais Sales 

MARIANA DIONÍSIO DE ANDRADE 

 

RESUMO  

 

O cidadão é, pela própria condição de ser humano, merecedor de respeito e consideração de sua 

dignidade. Nesse sentido, uma educação inclusiva concede à pessoa a possibilidade de lutar pela 

proteção de seus direitos e transformar a realidade da comunidade em que vive.  A pesquisa tem 

por objeto a análise sobre o impacto do Projeto Mulheres da Paz - elaborado pelo PRONASCI e 

desenvolvido no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza - sobre a realidade social em que vivem as 

participantes, principalmente no que diz respeito à mudança de perspectivas pela introdução de 

políticas de educação jurídica para a cidadania. A metodologia utilizada na elaboração do estudo 

constitui-se em um estudo descritivo-analítico, desenvolvido através de pesquisa bibliográfica 

quanto ao tipo, pura quanto à utilização dos resultados, de natureza qualitativa e quantitativa e, 

quanto aos objetivos, descritiva e exploratória. Conclui-se que a educação jurídica e cidadã é 

mecanismo capaz de transformar o indivíduo, que passa a se reconhecer como cidadão, a 

compreender seus direitos e a multiplicar o conhecimento adquirido. Assim, a educação atua 

como meio de valorização e empoderamento do ser humano em busca da proteção do princípio 

da dignidade humana e da redução das desigualdades. 

Palavras-chave: Dignidade Humana. Educação jurídica para a cidadania. Projeto Mulheres da 

Paz. 

 

ABSTRACT 

The citizen is, by its very status  as human beings, worthy of respect and consideration for their 

dignity.  In this sense, an inclusive education provides to the person the opportunity to fight for 

the protection of their rights and transform the reality of the community where they live. The 

research focuses on the analysis of the impact of the Peace Women Project - prepared by 
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PRONASCI and developed in the neighborhood Bom Jardim, in Fortaleza - on the social reality 

in which the participants live, especially with regard to changing perspectives by introducing 

policies for legal education for citizenship. The methodology used in preparing the study 

constitutes on a descriptive and analytical study, developed through a literature review on the 

type, pure as the use of results, qualitative and quantitative, and the aims, descriptive and 

exploratory. We concluded the legal and civic education is a mechanism able to transform the 

person, who shall be recognized as a citizen, to understand their rights and to multiply the 

knowledge acquired. Thus, the education acts as a means of recovery and empowerment of 

human beings in pursuit of the principle of human dignity defense  and reducing inequalities. 

 

Key words: Human dignity. Legal Education for citizenship. Peace Women Project. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O combate à vulnerabilidade social, decorrente de privações de cunho econômico e, 

principalmente, do desconhecimento sobre a própria condição de cidadão, é uma das propostas 

alavancadas pelo Projeto Mulheres da Paz, proposto pelo Programa Nacional de Segurança 

Pública com Cidadania – PRONASCI, como medida preventiva de segurança pública e resgate 

da dignidade. Ainda, é necessário ressaltar que a exclusão social revela, em uma de suas muitas 

faces, o desrespeito à dignidade do ser humano, que não possui condições de pleitear os direitos 

que lhes são próprios pelo desconhecimento dos mesmos, gerando condições de vulnerabilidade e 

violação.  

          Uma sala de aula repleta de mulheres ávidas por conhecimento e estarrecidas com a própria 

realidade social figurava de maneira ímpar e diferenciada no Bairro do Bom Jardim. Rostos 

curiosos aprendiam mais do que noções sobre direitos humanos e cidadania, porque toda a 

matéria ministrada era feita de situações já experimentadas ao avesso da coerência, nas quais os 

sonhos eram suplantados pela indiferença em relação a sua condição de mulher, e o que elas 

conheciam por dignidade era algo bastante distante do enaltecido pelas teorias jurídicas. 

 “Chega de não fazer nada! Eu vou me esforçar para mudar a realidade [...] aprendi a 

sonhar! Aprendi a lutar!” (Acácia - Mulher da Paz). Esta fala traduziu o desejo de mudança de 

todas as mulheres ali presentes, e despertou um interesse quase que imediato pelo estudo 

aprofundado das questões que envolvem a vida de cada uma delas. São mulheres que 

intencionam a transformação pela educação, que admitem ser possível uma nova perspectiva 
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sobre a realidade social em que estão inseridas e que, principalmente, voltaram a acreditar em si 

mesmas. 

O presente estudo possui como enfoque os aspetos relacionados à educação jurídica para a 

cidadania como mecanismo capaz de transformar a realidade social pela promoção do princípio 

da dignidade humana e pela tentativa de redução das desigualdades de gênero.  A identificação da 

educação jurídica e cidadã como prática de empoderamento e valorização do ser humano traz, em 

seu bojo, a razão de ser que justifica a elaboração de uma política pública voltada à efetivação do 

princípio da dignidade humana. 

O presente texto visa, assim, averiguar o impacto positivo do Projeto Mulheres da Paz, 

especialmente, do curso de mediação de conflitos e direitos humanos, na vida das mulheres da 

paz, especialmente tendo em vista sua residência da comunidade do Bom Jardim, bairro 

periférico da cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará, que se caracteriza por altos índices de 

exclusão, criminalidade e desigualdade social.  

Para o desenvolvimento da monografia, realizou-se pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental e pesquisa de campo. No levantamento bibliográfico foi realizado pesquisa em livros 

e artigos referentes ao gênero, dignidade humana, educação jurídica para cidadania (a promoção 

da cidadania e fortalecimento do indivíduo a partir da educação jurídica). Para a pesquisa 

documental utilizou-se as fichas de inscrição das mulheres da paz com o intuito de traçar o perfil 

sócio-econômico. A pesquisa de campo foi realizada por intermédio da coleta de depoimentos, 

entrevistas e questionários feitos às participantes do projeto, o resultado percebido por elas em 

relação às alterações ocasionadas a partir da introdução das práticas de cidadania propostas. Para 

resguardar as identidades das mulheres da paz, decidiu-se por atribuí-las nomes de flores, fazendo 

referência ao bairro em que vivem. 

Justifica-se a necessidade e importância da pesquisa pela perspectiva da emergência de 

práticas afirmativas que viabilizem a garantia do direito à dignidade humana por intermédio da 

educação jurídica para a cidadania, com estudo de caso voltado à experiência do Projeto 

Mulheres da Paz, na comunidade do Bom Jardim, bairro periférico de Fortaleza, no Estado do 

Ceará.  A educação inclusiva, que possua como escopo a promoção da cidadania, gera, por 

conseguinte, a diminuição da violência, a proteção ao princípio da dignidade humana e seus 

fundamentos, bem como a participação de pessoas oriundas de comunidades em situação de risco 

social, atuantes na defesa e proteção de direitos, entusiastas e multiplicadoras dos conhecimentos 
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adquiridos, garantindo, desse modo, a efetividade do Estado Democrático de Direito, tutelado 

constitucionalmente.  

Iniciou-se  a pesquisa com o estudo do princípio da dignidade humano, trazendo o contraste 

com a realidade do bairro Grande Bom Jardim. Logo em seguida tratou-se da educação jurídica 

para a cidadania como mecanismo de promoção da dignidade humano e consequentemente 

fortalecimento do cidadão. Apresentou-se então o Programa Nacional de Segurança Pública, por 

meio do Projeto Mulheres da Paz. Por fim relatou-se, partir dos diálogos com as participantes do 

Projeto, os reais impactos positivos que práticas de valorização humana, como a educação 

jurídica para a efetivação da cidadania, podem causar nas vidas de uma pessoa. 

Ressalta-se, a partir do que foi estudado e vivenciado, a prática da educação como 

instrumento de prevenção efetivação da dignidade humana, especialmente no contexto 

apresentado (transversal a questão de gênero), como empoderamento das mulheres por meio das 

práticas de cidadania ativa que retiram a mulher do contexto exclusivamente doméstico e as 

insere, definitivamente, como partícipes dos processos de modificação e mobilização social.  É 

possível compreender que, a partir do momento em que o indivíduo passa a ser conhecedor de 

seus direitos, deveres e prática de solução de conflitos, reconhecendo a si mesmo como cidadão, 

torna-se apto a desenvolver habilidades e encoraja-se à reconquista de sua posição na sociedade. 

 

1 DIGNIDADE HUMANA 

 

Como um valor fundamental à ordem jurídica brasileira e, notadamente, internacional, a 

dignidade humana é condição irrenunciável ao próprio indivíduo, não podendo ser violada ou 

relativizada. A conscientização é o resgate da dignidade do indivíduo, e significa convencer o 

cidadão comum de que o mesmo é titular de direitos e deveres e que, nessa condição, pode 

pleiteá-los e exigir seu cumprimento.  

A superfície imediata das coisas e dos fatos revela um mundo opressivo que promove os 

mais ladinos e arrasta os demais para um caminho marcado pela apatia, subserviência e 

conformismo alienado. Sob a superfície permanece a vontade de superação, o desejo de 

viver numa sociedade planetária, cosmopolita, criativa, na qual liberdade e fraternidade 

sejam princípios maiores de construção da civilização. Permanentemente, ressurge o 

espírito libertário e formas novas de mobilização social, demonstrando que um outro 

mundo é possível...(CATTANI, 2003). 
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Os direitos humanos não dependem de reconhecimento pelo Estado, não são concessões 

suas, tampouco, dependem da nacionalidade da pessoa ou da cultura a qual pertença. São direitos 

universais e atributos inatos do indivíduo, consistem nas garantias fundamentais para que todo 

homem tenha condições reais de viver com dignidade. O exercício dos direitos humanos 

configura conquista histórica, através dos tempos, que reflete o ideal comum da sociedade e deve 

ser assegurado pelo Estado de Direito, que envolve desde o direito à vida, à liberdade e à 

igualdade, até o direito à saúde, educação e ao meio ambiente saudável. A consolidação da 

cidadania, em sua forma plena, deve ser o fator principal da criação de uma cultura em direitos 

humanos na qual a dignidade será erigida a seu patamar de direito. 

Como marco fundamental do processo de institucionalização dos direitos humanos no 

Brasil, a Carta de 1988, logo em seu primeiro artigo, erigiu a dignidade da pessoa humana a 

princípio fundamental, como descrito em seu artigo primeiro, inciso III, instituindo, com este 

princípio, um novo valor que confere suporte axiológico a todo o sistema jurídico e que deve ser 

sempre levado em conta quando se trata de interpretar qualquer das normas constantes do 

ordenamento nacional. 

A proposta da educação jurídica para a cidadania compreende a elevação da dignidade por 

reconhecer que o ser humano é merecedor de respeito e salvaguarda de seus direitos, o que não 

parece possível se a fundamental ordem de direitos, a dignidade, se apresenta corrompida e 

despida de efetividade.  Tanto que a busca por esse direito consiste na razão de ser para a luta 

pela proteção dos demais. 

 

1.1 Do princípio da dignidade humana 

 

O ser humano e sua dignidade constituem a razão de ser da legislação destinada à proteção 

desse princípio, que hoje já se impõe como elemento básico e estrutural de qualquer ordenamento 

jurídico, atribuindo-lhe o caráter de sustentáculo supremo da proteção ao indivíduo. 

Todo ser humano, com fundamento na dignidade, tem direito ao respeito e à garantia dos 

direitos pela condição de pessoa, não podendo ser violado em seus direitos nem ter suas 

prerrogativas sacrificadas ou relativizadas, mesmo que para preservar a dignidade de terceiros.  

Não há como fazer distinção sobre a dignidade de um indivíduo ou da sociedade, visto que, sem a 
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proteção da dignidade de um único cidadão, este princípio resta comprometido no seio de toda a 

comunidade, principalmente por tratar-se o homem de um ser social. (SARLET, 2001). 

Dessa feita, a busca pelo elemento dignidade tornou-se uma consequência da condição de 

ser humano, seguida pela efetividade de mecanismos que pudessem garanti-la. A materialização 

da dignidade humana como princípio universal e indivisível depende, portanto, da proclamação 

dessa classe de direitos para outros entes, tornando-os de propriedade coletiva e concretizando-

os. 

É necessário explicitar, portanto, que as garantias constitucionais possuem como escopo 

maior a materialização de direitos relativos à proteção e resguardo dignidade do ser humano 

como ser social. O destinatário principal dessa proteção é, portanto, o cidadão. 

 

1.2 A realidade do Bairro Bom Jardim 

 

O Bairro Grande Bom Jardim, situado na zona metropolitana da capital cearense, é 

coordenado pela Secretaria Executiva Regional V (SER V), que atua, ainda, em outros 12 bairros 

próximos, o que reúne um expressivo contingente populacional de 570 mil habitantes, dos quais 

180 mil, aproximadamente, residem na área do Grande Bom Jardim. (2010, on line). 

Essa área, periférica por localização e classificação, é composta pelos bairros Granja 

Lisboa, Granja Portugal, Canindezinho, Siqueira e Bom Jardim, além de outras dezenas de 

comunidades, e se constitui em uma área cujos índices de criminalidade e insegurança são 

elevados e severamente preocupantes.  

O Grande Bom Jardim é um bairro sensível, vulnerável, propenso ao surgimento de 

situações de conflito, que ocorrem proporcionalmente à sua densidade demográfica e expansão 

geográfica. Parte considerável de juventude residente na área do Grande bom Jardim padece de 

um mal bem retratado pela exclusão social, qual seja; o envolvimento com a criminalidade, que 

corrompe suas perspectivas, desgasta drasticamente as relações sociais e rouba uma identidade 

ainda em formação. No entanto, um dos grandes empecilhos decorrentes dessa condição é a 

consideração de toda a periferia como um seio social corroído pela violência, que deve, por isso, 

permanecer marginalizado, momento no qual se renova o ciclo de exclusão.  

A condição de pobreza decorrente da exclusão social, a falta de oportunidades de emprego, 

colocação no mercado e, principalmente, de perspectivas, conduz muitos jovens dos bairros 
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periféricos das grandes cidades ao caminho da criminalidade, meio pelo qual obterão o respeito 

de membros da vizinhança pelo uso da força, certa projeção financeira em curto espaço de tempo 

e, mais importante, reconhecimento pelo teor de agressividade que impingem em seus atos. 

Os jovens do Grande Bom Jardim cresceram presenciando e vivenciando as dificuldades 

que se lhe apresentavam aumentarem com a falta de oportunidades de estudo e de emprego. 

Cresceram diante de um cenário de violência física e psicológica, com a ausência de uma 

estrutura familiar que os protegesse e resguardasse dos exemplos nefastos de agressão doméstica 

aos quais eram submetidos, como expectadores ou vítimas. Ou seja: a criminalidade passava a ser 

encarada como uma condição, e não como uma opção.  

O relato dos eventos que ensejam o desenvolvimento da criminalidade não justifica a 

conduta danosa desses jovens, homens e mulheres, mas auxiliam a compreensão sobre as 

consequências da falta de perspectivas e do impacto que a violência da própria comunidade 

trouxe para a vida dos mesmos, tornando o Bairro Bom Jardim um ambiente propício para o 

desenvolvimento de uma série de conflitos que envolvem, desde querelas entre vizinhos, até 

homicídios e crimes de execução relacionados ao tráfico de drogas, e, em especial, violência 

relacionada à desigualdade de gênero e violência doméstica
1
. 

Pelas razões aludidas, a inclusão de políticas públicas voltadas ao combate à violência do 

Bairro Grande Bom Jardim se fazem tão necessárias e quanto urgentes. O Projeto Mulheres da 

Paz, instituído pelo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI, tem 

representado um novo momento para as participantes, cuja realidade social se insere em 

contornos dramáticos de violência doméstica, violência urbana, problemas com familiares 

envolvidos com o tráfico de drogas e problemas congêneres. O Programa tem como intuito 

capacitar mulheres para que elas encaminhem e acompanhem jovens em situação de 

vulnerabilidade social para outros projetos do PRONASCI dedicados diretamente ao jovem como 

cursos de arte e cursos profissionalizantes, numa tentativa de dar uma oportunidade de vida digna 

a jovens que até então o crime foi quase o único caminho. 

A análise realizada nesse estudo, no entanto, não teve o jovem como ator central, mas sim 

as mulheres da paz. Averigua-se como uma prática de educação em direitos humanos (curso de 

                                                
1 A partir de pesquisa realizada pela Universidade de Fortaleza (subsidiada pela Fundação Cearense de Amparo ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNCAP), em mais de 1000 questionários aplicados às mulheres da 

área do Grande Bom Jardim, 75% delas responderam que conheciam um ou vários casos de mulheres que sofreram 
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capacitação com carga horária de 400h) pode impactar a vida de pessoas, especialmente mulheres 

(que lidam cotidianamente com a discriminação de gênero), empoderando-as e transformando-as.  

 

2 PRÁTICAS DE FORTALECIMENTO DO CIDADÃO 

 

O reconhecimento e respeito às diferenças fazem-se necessários para a convivência 

pacífica, o respeito e a efetividade da dignidade humana. A comunicação adequada pode 

configurar-se em força propulsora para a preservação do convívio entre indivíduos que, mediante 

diálogo bem estruturado e respeito aos direitos em comum, tornam-se capazes de estabelecer 

novos significados para os valores diferentes que pleiteiam, transformando-os e antecipando, 

assim, o desenvolvimento de conflitos mais complexos. 

O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI, elaborado pelo 

Ministério da Justiça do Brasil traz, em seu bojo, uma série de projetos que objetivam o 

fortalecimento do cidadão para torná-lo apto a buscar, por si, direitos antes esquecidos e 

desrespeitados, conferindo o caráter de mobilização social a suas ações afirmativas. No Projeto 

Mulheres da Paz, mulheres socialmente atuantes participam de cursos de capacitação em direitos 

humanos e mediação de conflitos, constroem uma rede de relacionamento voltado à discussão 

dos assuntos mais importantes da comunidade, articulam-se, empoderam-se, enfrentam a 

violência. As mulheres participantes são estimuladas ao engajamento social e à transformação da 

realidade do contexto social em que vivem. 

O resultado de ações com foco no fortalecimento do cidadão, como no caso do Projeto em 

comento, é visível, principalmente quando se observa o semblante das mulheres participantes, o 

sentimento de inclusão que elas expressam e a consistência do desejo pela mudança que as 

impulsiona
2
.   

 

                                                                                                                                                        
violência. Além disso, muitas permanecem como vítimas da violência durante toda a vida, pois têm medo de serem 

mortas pelo agressor caso denunciem. (UNIFOR, 2009).   
2 As autoras dessa monografia acompanham as atividades de sala de aula das Mulheres da Paz, uma como 

coordenadora e professora do curso e a outra observadora e pesquisadora com dissertação de mestrado sendo 

elaborada sobre a temática. Os semblantes das mulheres e seus depoimentos diários sobre o impacto em suas vidas 

de se estudar sobre os direitos e sobre mediação foram fundamentais para se pensar esse tema. 
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2.1 Educação jurídica para a cidadania como mecanismo de promoção da 

dignidade humana 

 

A formação do indivíduo como cidadão, libertando-o pelo conhecimento e conferindo-o 

meios capazes de pleitear direitos, faz parte de um processo de construção da cidadania. A Carta 

Magna de 1988 prevê em seu texto a consagração de fundamentos que se referem à soberania, 

cidadania e dignidade da pessoa humana, conforme enuncia em seu artigo primeiro, caput e 

incisos: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 

como fundamentos: 

 I - a soberania, 

 II- a cidadania, 

                                             III – a dignidade da pessoa humana, 

[...] 
 

De acordo com o art. 205 da nossa Carta Magna “A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania [...]”.  

Dessa forma, procura-se dar à educação uma nova ordem institucional, em que a mesma 

possa assegurar ao cidadão um conhecimento em que se proceda a proteção dos seus direitos e 

das suas necessidades básicas, através dos serviços essenciais que lhe devem ser oferecidos por 

um Estado Democrático de Direito.  

O direito à educação encontra amparo legal em todas as grandes Cartas e tratados voltados 

à proteção e resguardo dos direitos do homem, devendo assim, ser assegurado e transformado em 

dever também do Estado, visto que dele depende a possibilidade de desenvolvimento de um 

futuro pacífico. (FRANKLIN, 2006). 

Não se pode, por sua vez, exercer-se, litigiosa ou consensualmente, um direito pelo qual 

não se reconhece a titularidade. E a grande maioria da população brasileira além de não exercer, 

desconhece seus direitos ou simplesmente não os exerce por desconhecê-los, numa ignorância 

hábil a provocar grande parte das mazelas sociais. E é neste contexto de implantação da justiça 

social que a necessidade de articulação de uma política pública de educação jurídica e social, 

voltada à conscientização cidadã e à promoção da dignidade humana como marco fundamental da 

vida do indivíduo, se revela necessária.  
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Esse modelo de educação jurídica dar-se-ia de modo a formar profissionais humanistas e 

com forte vocação para o engajamento social, motivados a repassar informações úteis e de grande 

valia a cidadãos que integram comunidades de baixa renda, que vêem seus direitos e deveres - 

quando possuem o privilégio de conhecê-los – serem vilipendiados por sistemas políticos 

excludentes e por representantes que atuam de maneira muito distante de suas realidades. A 

formação desses profissionais constitui força motriz essencial para a educação de membros da 

comunidade em que estiverem inseridos, visto que a linguagem e a metodologia de ensino devem 

atingi-los de modo a atrair atenções e evitar eventuais evasões. 

Há de se alavancar projetos efetivos que possuam como escopo principal a atuação em 

palestras educativas e cursos de capacitação com o objetivo de instruir cidadãos sobre direitos 

básicos, estimulando, assim, a busca pela efetivação da cidadania, combate à violência nos meios 

de convívio, promoção do diálogo entre os pares e, necessariamente, proteção da dignidade 

humana como princípio magno.  

Os esforços para a concretização do princípio da dignidade humana são consideráveis, 

tanto na seara normativa quanto no contexto prático, valendo-se tal fato de uma dificuldade 

material e sociocultural em se conceber o respeito a esse primado. (MENDES, 2007, p. 144).  

Sobre o assunto, cumpre destacar a opinião de Antônio Henrique Perez Luño (2005, p. 

324), quando enuncia que “la dignidad humana constituye no solo la garantia negativa de que la 

persona no va a ser objeto de ofensas e humillaciones, sino que entraña también la afirmación 

positiva del pleno desarollo de la personalidad de cada individuo”. 

A educação jurídica e cidadã, portanto, pode interferir nesse desenvolvimento da 

personalidade a partir da proteção do princípio da dignidade humana, despertando no cidadão a 

consciência crítica para fazer uma leitura estendida de seu meio e procurar amenizá-la, tornando-

o um agente multiplicador do conhecimento adquirido. 

 

2.2 Mediação de conflitos e construção de uma cultura de paz 

 

A experiência da mediação propõe uma nova ótica que sugere a instauração do respeito 

entre as partes, independentemente dos deslizes que cada um possa ter cometido. Tais deslizes 

passam a ser compreendidos como fatos e elementos constitutivos à administração de conflitos, 

fazendo nascer, daí, outras possibilidades e opções.  
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Tal perspectiva ressalta a filosofia presente na mediação; exaltando-se o respeito às 

diferenças e à vontade das partes, a aceitação das divergências como elementos construtivos, a 

admissão da relativização das verdades levantadas e, principalmente, a justiça de oferecer às 

partes a possibilidade de equidade, onde a efetiva necessidade de cada um é alcançada não apenas 

de acordo com a igualdade, mas com o que lhe é, de fato, devido. (ZAPPAROLLI, 2003). 

 

A mediação como procedimento visa à facilitação às partes envolvidas em um conflito, à 

administração pacífica desse conflito por si próprias. Ou seja, uma pessoa capacitada e 

neutra, o mediador, usa técnicas específicas de escuta, de análise e definição de 

interesses que auxiliam a comunicação dessas partes, objetivando a flexibilização de 

posições rumo a opções e soluções eficazes a elas e por elas próprias. (ZAPPAROLLI, 

2003, p. 52-53). 

 

 

As pessoas envolvidas em conflitos, geralmente, possuem uma visão mais restrita do 

problema pelo fato de que os vivenciam com maior intensidade, verificando muitas vezes apenas 

um lado da questão que se lhes apresenta. Nesse sentido, a mediação atua com o objetivo de 

alcançar, de forma responsável e menos traumática, a solução não adversarial da problemática 

levantada pelo conflito instaurado, investigando suas causas, propiciando o restabelecimento de 

relações já desgastadas pelo conflito e, principalmente, auxiliando os mediados a encontrarem, 

por si, a melhor resposta para a resolução de suas questões, visto que “o esforço de comunicação 

e assimilação busca promover uma cultura de paz capaz de se configurar como o único meio de 

convivência possível”. (FRANKLIN, 2006, p. 213). 

O mediador tem a função de auxiliar as pessoas envolvidas em conflito para que, em cada 

situação, possa se tornar possível a percepção de uma oportunidade vital dentro do próprio 

conflito, uma oportunidade de renascer, refletir, impulsionar a si mesmo para um posicionamento 

positivo diante dos problemas que se apresentem. O papel do mediador reflete-se em estimular os 

membros do conflito a localizarem soluções, ou mesmo, um novo recomeço, no intuito de 

melhorar a convivência entre as partes envolvidas. (WARAT, 2001). Para construir essa cultura 

não adversarial, de cooperação e de antecipação aos conflitos mais complexos, é essencial a 

mudança de mentalidade sobre a própria ideia de conflito. Cumpre salientar o seguinte raciocínio: 

 

Pouco a pouco, a mediação, juntamente com outros meios consensuais de solução de 

conflitos, tende a ser cada vez mais difundida, entrando na vida da comunidade e, 

consequentemente, no mundo jurídico. Para tanto, necessário se faz a mudança de 

paradigma – da cultura do litígio para a cultura da prevenção de conflitos – da 
competição para a cooperação. (SALES; VASCONCELOS, 2006, p. 77). 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3438



 

No contexto social, a mediação surge como um novo caminho pelo qual as partes podem, 

juntas, por meio do diálogo e da comunicação, encontrar uma solução para seus litígios, 

prevenindo a instauração de novos conflitos. (SALES, 2010). É necessária a mudança de 

paradigmas, visualizando a mediação como um novo caminho de soluções não adversariais, no 

qual as partes devem ser consideradas de maneira a desenvolver um trabalho cooperativo. 

(VEZZULLA, 2001).  

A construção de uma cultura de paz pode ser efetivada por meio da resolução pacífica de 

conflitos, materializada pela mediação e pelo aprimoramento do diálogo, capacitando mulheres 

comuns, com representatividade dentro da comunidade em que vivem, para atuarem como 

mediadoras, ampliando suas perspectivas pessoais e desenvolvendo aptidões e habilidades. 

 

3 O PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA – 

PRONASCI – O PROJETO MULHERES DA PAZ  

 

         É essencial a participação da comunidade e de seus integrantes no exercício de vigília em 

relação aos assuntos de interesse coletivo, para reafirmar um compromisso de mudança social. O 

Projeto Mulheres da Paz reconhece essa premissa e afirma suas propostas com o apoio 

incondicional de mulheres que anseiam pela transformação da realidade em que vivem, e que 

participam ativamente do processo de capacitação de mediadores comunitários. 

Instituído no mês de novembro de 2009, o Projeto Mulheres da Paz foi implementado pelo 

PRONASCI como um mecanismo de capacitação de mulheres, líderes comunitárias em sua 

maioria, voltado à promoção de valores como ética e cidadania, no intuito de transformá-las em 

agentes multiplicadoras do conhecimento adquirido.  

Ao todo, 300 mulheres estão inscritas como participantes dessa iniciativa, todas residentes 

em áreas de vulnerabilidade social. Elas possuem a responsabilidade de frequentar os cursos de 

capacitação fornecidos pelo Programa, e por indicar jovens, entre 15 e 24 anos, também 

residentes na região do Bom Jardim, para participação em outros projetos desenvolvidos pelo 

PRONASCI.  A partir dessa nova dimensão do conhecimento, as mesmas tornam-se aptas a 

estimular a participação dos jovens de suas comunidades, também alvo das ações de cidadania e 

de políticas públicas para a juventude.  Importa considerar: 
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Desenvolvido pelo Ministério da Justiça, o Programa Nacional de Segurança Pública 

com Cidadania (Pronasci) marca uma iniciativa inédita no enfrentamento à 

criminalidade no país. O projeto articula políticas de segurança com ações sociais; 

prioriza a prevenção e busca atingir as causas que levam à violência, sem abrir mão das 

estratégias de ordenamento social e segurança pública. 

Entre os principais eixos do Pronasci destacam-se a valorização dos profissionais de 

segurança pública; a reestruturação do sistema penitenciário; o combate à corrupção 

policial e o envolvimento da comunidade na prevenção da violência. Para o 

desenvolvimento do Programa, o governo federal investirá R$ 6,707 bilhões até o fim de 

2012.  

[...]  
No Projeto Mulheres da Paz, jovens bolsistas em território de coesão social agirão como 

multiplicadores da filosofia passada a eles pelas Mulheres da Paz e pelas equipes 

multidisciplinares, a fim de atingir outros rapazes, moças e suas famílias, contribuindo 

para o resgate da cidadania nas comunidades. (2010, on line).   

   

O Projeto Mulheres da Paz deu ensejo a criação de um grupo de pesquisa coordenado pela 

Professora Lília Maia de Morais Sales, oriundo de uma parceria entre a Universidade de 

Fortaleza – UNIFOR e a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – FUNCAP, atua com o objetivo de estudar os impactos que o projeto apresenta às 

mulheres participantes e ao bairro do Grande Bom Jardim. Os impactos a partir de práticas 

desenvolvidas no projeto mulheres da paz, especificamente, do curso de capacitação em direitos 

humanos e mediação de conflitos, revelam-se como concretizadores do princípio da dignidade 

humana, especialmente quando é destinado a uma parcela da sociedade que padece de 

discriminação. 

 A proximidade com os reclames da comunidade faz com que as mulheres da paz possam 

discernir melhor entre os assuntos abordados (empoderando-as), favorecendo, assim, a 

receptividade para a construção de um espaço de debate.  

O curso de capacitação abordou várias temáticas de direitos (com o foco nos direitos 

humanos) e a temática da mediação de conflitos – teoria e prática. A metodologia escolhida para 

o curso foi a metodologia da inclusão e da criação. Muito do que se discutiu foi apresentado à 

Universidade de Fortaleza, a partir dos anseios das mulheres. Trabalhou-se a possibilidade de 

resolução de conflitos a partir da perspectiva da colaboração e da participação ativa na solução 

dos problemas. Essa experiência de diálogo pacífico na resolução de controvérsias entre os 

membros da comunidade gera uma cadeia de prevenção da má-administração de problemas 

litígios e, consequentemente, torna-se possível observar a diminuição do desgaste de relações. É a 

mobilização da comunidade em prol do desenvolvimento de ações preventivas contra a violência 

que objetiva o envolvimento da comunidade na busca de soluções efetivas para os problemas 
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cotidianos e que envolvem situações de abuso, desenvolvendo dessa maneira, redes de educação 

voltadas à projeção e proteção da cidadania, enfrentamento à violência, promoção da 

solidariedade e reconquista de perspectivas escondidas pela exclusão. As questões que envolvem 

a comunidade são acolhidas pelas próprias mulheres, denotando relevantes avanços na esfera da 

organização social. 

Os benefícios do curso de capacitação, em parceria com as comunidades do Bairro Bom 

Jardim, ações que viabilizem a criação de circunstâncias favoráveis ao aperfeiçoamento de 

potencialidades e aptidões pessoais das mulheres participantes, buscando desmitificar o 

paradigma que estabelece a direta relação entre pobreza e criminalidade. Os impactos positivos 

da educação como transformação e concretização da dignidade humana são dispostos a seguir.  

 

3.1 Flores do Bom Jardim: quem são elas – realidade e perspectivas  

 

A problemática da exclusão, citada em momentos anteriores, demonstra, em um de seus 

vértices mais complexos, a desigualdade de gênero, imprimindo uma urgente necessidade de 

políticas públicas voltadas à emancipação de mulheres em condição de vulnerabilidade. São 

situações crônicas de agressão e violência
3
, cuja ocorrência manifesta-se de forma recorrente no 

seio das comunidades do Bairro Bom Jardim, foco do presente estudo. Com o intuito de traçar 

um panorama sobre a realidade social das mulheres da paz foi realizado um levantamento 

documental a partir das fichas de inscrição das mulheres da paz. Os resultados foram: 

Faixa Etária 

RESULTADO Bom 

Jardim 

Granja 

Lisboa 

Granja 

Portugal 

Canindezinho Siqueira TOTAL % 

Jovem 18-29 

anos 

21 24 21 9 8 83 27,67 

Adulta 30-59 

anos 

45 56 51 30 31 213 71 

Idosa 60 ou + 

anos 

1 0 2 1 0 4 1,33 

                                                
3 Segundo dados da Associação de Apoio à Vítima (APAV), obtidos em 2006, 112 mulheres foram vítimas de 

violência doméstica por dia. São dados alarmantes que evidenciam uma dimensão expressiva sobre a gravidade dos 

acontecimentos. Conforme pesquisa recente, realizada em 2009 no Brasil e feita pelo Ibope / Instituto Avon, 55% 

dos entrevistados conhecem casos de agressões a mulheres em que as mulheres permanecem com o agressor, 

principalmente pela falta de condição financeira com um índice de 24%, seguida da preocupação com a criação dos 

filhos 23%, o que evidencia, ainda, a dependência econômica, e 17% afirmam não deixar o agressor por medo de 

serem assassinadas após término do relacionamento, o que configura uma fatídica relação de medo que afasta 
possibilidades de enfrentamento à violência. (INSTITUTO AVON/IBOPE, 2009). 
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TOTAL 67 80 74 40 39 300 100 

 

Escolaridade 

RESULTADO Bom 

Jardim 

Granja 

Lisboa 

Granja 

Portugal 

Canindezinho Siqueira TOTAL % 

Casada 22 30 32 16 14 114 38 

Solteira 20 29 15 8 11 83 27,67 

União Estável 19 18 19 13 9 78 26 

Viúva 0 0 2 0 2 4 1,33 

Divorciada 0 1 2 0 1 4 1,33 

Separada 

judicialmente 

2 0 2 2 1 7 2,33 

Separada de fato 4 2 2 1 1 10 3,33 

TOTAL 67 80 74 40 39 300 100 

 

Escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO Bom 

Jardim 

Granja 

Lisboa 

Granja 

Portugal 

Canindezinho Siqueira TOTAL % 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

7 16 13 6 5 47 15,67 

Ensino 

fundamental 

completo 

11 3 10 2 3 29 9,67 

Ensino médio 

incompleto 

5 20 12 10 8 55 18,33 

Ensino médio 

completo 

36 35 38 21 21 151 50,33 

Ensino superior 4 3 1 1 2 11 3,67 
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incompleto 

Ensino superior 

completo 

4 3 0 0 0 7 2,33 

TOTAL 67 80 74 40 39 300 100 

 

Número de filhos 

RESULTADO Bom 

Jardim 

Granja 

Lisboa 

Granja 

Portugal 

Canidezinho Siqueira TOTAL % 

0 20 20 15 6 9 70 22,33 

1-2  filhos 34 39 28 21 17 139 46,33 

3-4 filhos 10 18 25 11 10 74 24,67 

5 ou + filhos 3 3 6 2 3 17 5,67 

TOTAL 67 80 74 40 39 300 100 

 

Realizou-se ainda, com a intenção de identificar a desigualdade de gênero na comunidade 

do Bom Jardim, a aplicação de questionários às mulheres da paz e às mulheres de todo o bairro 

do Grande Bom Jardim. (Bom Jardim, Granja Portugal, Granja Lisboa, Canindezinho e Siqueira). 

Os resultados foram os que se seguem: quando questionadas se já sofreram ou conheciam alguém 

que já sofreu preconceito por ser mulher, 605 participantes responderam que sim (62,24%), 364 

participantes responderam que não (37,45%), e 3 participantes se abstiveram em responder 

(0,31%). Ainda, quando questionadas se conheciam alguém da comunidade que sofre ou já sofreu 

violência doméstica, 701 participantes responderam afirmativamente (72,34%), 262 participantes 

responderam negativamente (27,04%), e 6 participantes se abstiveram (0,62%). 

É válido expor o pensamento de Fernanda Marques de Queiroz (2008, p. 9), quando 

enuncia que “a violência praticada contra as mulheres se apresenta nos mais diversos espaços e 

dimensões da sociedade, mas sem dúvida, a que ocorre no âmbito das conjugalidades ganha perfil 

mais complexo, pois se imbrica numa teia de prazer, amor, medo, vergonha e poder”. 

 O curso realizado pelo Projeto Mulheres da Paz, como política pública que possui, como 

uma de suas diretrizes, o recorte de gênero, consegue alcançar, ademais, um grande feito: resgatar 

a dignidade perdida ou escondida pelo manto do medo que fora tecido pela exclusão. “A 

ansiedade e o medo resultam do sentimento de impotência, de fragilidade”. (MORAIS, 1985, p. 

33). 

 

3.2 Impactos da realização do Curso de direitos humanos e mediação de conflitos 

no Projeto Mulheres da Paz 
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Diante dessa realidade verifica-se que no Projeto Mulheres da Paz são desenvolvidas 

atividades com mulheres que presenciaram e vivenciaram situações de violência. A partir do 

estímulo à solidariedade, união e troca de experiências, essas mulheres passam a delinear novas 

perspectivas para suas vidas, além de incentivar outras pessoas da comunidade pelo próprio 

exemplo de luta pela ordem pública, encorajamento pessoal, engajamento e busca pelo pleno 

convívio social. 

Diante do exposto, foi necessário analisar o impacto das práticas de fortalecimento do 

cidadão como instrumento de prevenção da violência e promoção da dignidade humana. Ainda, 

abordar as consequências geradas pela introdução do Projeto Mulheres da Paz sobre a realidade 

social em que vivem as participantes, sob a ótica da mudança de perspectivas por intermédio da 

introdução de uma educação jurídica cidadã.    

Com o intuito de demonstrar os impactos positivos oriundos do desenvolvimento de 

políticas públicas voltadas à educação jurídica para a cidadania dentro do contexto social vivido 

pelas participantes do Projeto Mulheres da Paz, incluindo a transformação de suas perspectivas e 

reconhecimento de sua importância e condição de cidadãs, foi realizada coleta de relatos e 

depoimentos por intermédio de redações redigidas pelas próprias participantes, cuja pergunta 

central era: “Como o curso de mediação em conflitos e direitos humanos mudou sua vida?”.  

Essa pergunta evidenciou, para muitas, um momento de reflexão. Algumas relataram a nova 

consciência sobre direitos antes desconhecidos. “O curso de direitos humanos abriu minha mente 

para conhecer os direitos como das crianças, idosos e outros [...] muitas vezes perdemos os 

nossos direitos por não saber a quem procurar”. (Liz – Mulher da Paz). “Através desse curso 

aprendi a lutar pelos meus direitos de cidadania, ampliei meus conhecimentos sobre as leis que 

nos beneficiam e protegem”. (Margarida- Mulher da Paz). “Aprendi que nem tudo precisa ir para 

o Judiciário, podemos resolver através de um acordo entre as partes, onde ninguém perde: os dois 

ganham”. (Hortênsia – Mulher da Paz).  

Pela análise das respostas, foi possível perceber que as participantes possuem hoje outro 

conceito sobre a resolução de conflitos, visto que agora o administram por meio do diálogo 

pacífico. “Aprender a lidar com os problemas, entender os problemas dos outros tentando 

realmente conhecer a causa, saber ouvir, respeitar, e principalmente tentar resolver, são fatores 

muito positivos”. (Açucena– Mulher da Paz). “A mediação de conflitos foi muito importante pois 

agora eu tenho uma noção de como lidar com os conflitos e diminuir a violência”. (Dália - 
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Mulher da Paz). Há uma mudança de concepção sobre a forma como administrar uma situação de 

conflito, evidenciando uma preocupação com a outra parte e com o que a mesma tem a dizer 

sobre a questão em que também está envolvida.  

Muitas delas também sentiram uma mudança em seus pontos de vista sobre a comunidade. 

“Antes de ter me associado ao Projeto Mulheres da Paz eu na verdade não me importava com a 

maneira de viver dos outros jovens do meu bairro [...] com vocês aprendi que o bairro é uma 

família e o mal que assola a um prejudica a todos” (Alecrim – Mulher da Paz). Tal afirmação 

sugere um novo olhar, um novo ponto de vista por parte das mulheres sobre a preocupação com a 

coletividade, com o que ocorre no seio da comunidade em relação aos direitos dos indivíduos. 

Antes eram apenas os filhos que catalisavam suas atenções, como se apenas o núcleo familiar 

básico merecesse consideração. Agora existe uma visão holística sobre as problemáticas que 

envolvem a comunidade, além da percepção de que os fatos ocorrem em cadeia, surtindo efeitos, 

direta ou indiretamente, sobre todos os membros da sociedade. 

As respostas apresentadas destacaram o empoderamento dessas mulheres, que 

reconheceram, umas nas outras, o desejo de mudança e transformação pessoal. “Depois que eu fiz 

esse curso, me sinto fortalecida, tenho segurança na voz, nas palavras, já consegui resolver 

problemas das pessoas com sucesso”. (Íris – Mulher da Paz). Tornaram-se mulheres mais fortes, 

corajosas e consideravelmente mais firmes em seus posicionamentos, visto que hoje se sentem 

capazes de reivindicar direitos, lutar pela superação das desigualdades de gênero e resgatar a 

própria dignidade. “Passeia maior parte da minha infância sendo abusada...se fosse hoje, com o 

que sei de direitos humanos com certeza seria tudo diferente”. (Orquídea - Mulher da Paz). 

“Através desse curso mudei meus hábitos e passei a acreditar em mim, passei a acreditar que eu 

posso fazer a diferença [...] não posso ficar parada, insensível e indiferente, eu não posso 

fracassar. Eu aprendi a acreditar”. (Camélia – Mulher da Paz). “Hoje me sinto mais segura em 

falar em público, não temo se alguém me ameaçar, pois aprendi a me posicionar”. (Amarílis - 

Mulher da Paz). 

O trabalho realizado pelo curso de mediação e direitos humanos do Projeto Mulheres da 

Paz contribui para o processo de emancipação, autonomia, construção da cidadania, 

reconhecimento e valorização das participantes, bem como para o empoderamento de mulheres e 

enfrentamento à violência. O desenvolvimento dos potenciais, por meio do resgate dos valores 

humanos e da promoção de uma cultura de paz, busca favorecer a qualidade das relações 
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pessoais, interpessoais e comunitárias. Nesse sentido, o Projeto vem empenhando esforços para a 

efetivação de direitos fundamentais e para a valorização do princípio da dignidade humana, em 

um trabalho de combate à violência e edificação da cidadania dessas mulheres a partir da 

transformação de suas perspectivas para a mudança de sua realidade social. “Através desse 

contato com vocês espero realizar meus sonhos, de que juntos poderemos contribuir para um 

mundo melhor”. (Rosa – Mulher da Paz). “Quero me sentir realizada e não ver  apenas minha 

vida passar diante dos meus olhos”. (Acácia - Mulher da Paz). 

As participantes do Projeto tornam-se, principalmente, agentes entusiastas da paz social e 

da proteção à dignidade, fomentando a solução de conflitos por mecanismos pacíficos, 

enfatizando a importância do diálogo entre membros da comunidade. “Precisamos a cada dia 

procurar realmente aprender, e adquirir conhecimento para servir a comunidade. Não adianta 

aprender e guardar. Precisamos ensinar e repassar o que sabemos”. (Magnólia - Mulher da Paz). 

“Quero ver os jovens que eu acompanho vencerem a droga, vencer a violência, quero ver meus 

jovens virarem cidadãos”. (Anis - Mulher da Paz). 

Desse modo, é proposta a edificação de uma nova cultura de convivência familiar e 

comunitária. As relações, entre homens e mulheres, mães e filhos, entre amigos, vizinhos, enfim, 

precisam ser reconstruídas, fortalecidas. Para atingir tal desiderato, é necessária a reflexão sob a 

ótica da exaltação da paz em detrimento da violência, da tolerância no lugar da rivalidade.  

CONCLUSÃO 

Os relatos e depoimentos colhidos foram avaliados de forma a captar o real significado do 

Projeto para as participantes, além de traçar um panorama sobre o impacto da educação jurídica 

cidadã para a redução das desigualdades de gênero na comunidade do Bom Jardim. Por 

intermédio da introdução de políticas preventivas de segurança e pelo empoderamento das 

mulheres, associa-se a educação ao resgate de direitos, inclusive e principalmente, no que se 

refere à reconquista da dignidade humana. O Projeto Mulheres da Paz, portanto, busca abranger o 

contexto em que as participantes estão inseridas, no intuito de promover uma educação inclusiva, 

prevenindo, assim, novas circunstâncias que ensejem a injustificável conduta violenta sobre 

pessoas em condição de vulnerabilidade.  

A partir dessa compreensão, é possível perceber que a participação de membros das 

comunidades constitui a força motriz que impulsiona tais mudanças, visto que as mulheres da 
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paz, fortes, batalhadoras e dispostas a concretizar as transformações que almejam, recebem as 

devidas orientação e capacitação para que se tornem aptas ao auxílio na solução de problemas e 

prevenção de novos conflitos. 

A edificação de uma nova realidade social, mais justa e coerente com os anseios reais da 

comunidade, na qual os direitos e garantias constitucionais são efetivamente respeitados, está 

diretamente relacionada ao emprego da educação e ao consequente reconhecimento da condição 

de cidadão por parte dos indivíduos, constituindo-se em reflexos oriundos da introdução da 

educação jurídica cidadã para a proteção social e enfrentamento da violência. A partir do 

momento em que o indivíduo passa a ser conhecedor de seus direitos e deveres, torna-se, 

portanto, um multiplicador desse conhecimento no seio de sua comunidade e, certamente, 

entusiasta da cidadania e de sua efetiva aplicabilidade. 

A partir da pesquisa realizada foi possível proceder à avaliação sobre como a educação 

jurídica cidadã pode atuar como instrumento para a valorização e empoderamento de mulheres 

em busca da efetividade do princípio da dignidade humana, tutelado constitucionalmente, a partir 

da perspectiva de que, a partir da educação e do conhecimento, as mulheres passam a ser 

sabedoras de seus direitos e deveres, tornando-se, assim, aptas ao pleno exercício da cidadania.  

Tal evento ocorre pelo reconhecimento das mesmas sobre sua condição de cidadã, 

situação esta que propiciará um novo momento em suas vidas; um momento de luta pelos anseios 

da comunidade, de busca da justiça social, diminuição das desigualdades de gênero e, 

principalmente, redução da violência. O empoderamento de mulheres, cientes de seus direitos e 

prerrogativas diante do contexto social em que estão inseridas, promove uma consequente 

mudança de perspectivas relacionadas à posição que ocupam na comunidade, o que possui direta 

relação com a promoção da dignidade, que lhes é ressarcida, e com a redução da violência.  
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UM ANÁLISE SEMIOLÓGICA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE REFORMA DA ZONA
PORTUÁRIA DO RIO DE JANEIRO

A SEMIOLOGICAL APPROACH ON PUBLIC POLICIES DESIGNED TO RIO DE JANEIRO
DOWNTOWN

ANA PAULA VASCONCELLOS DA SILVA

RESUMO
O objetivo central deste trabalho é a análise da atual política pública de reforma da zona central do Rio de
Janeiro, o chamado Projeto Porto Maravilha. Antes, porém, de se empreender esta abordagem, é preciso
uma compreensão do significado do termo cidade. Para além das muitas definições apresentadas, incluindo a
de juristas de renome como José Afonso da Silva e José dos Santos Carvalho Filho, defende-se uma
abordagem semiológica do tema. Usando o instrumental teórico defendido por Roland Barthes, realizou-se
uma breve retrospectiva histórica das políticas públicas realizadas no centro carioca, que permitiu a
compreensão dos elementos fortes e fracos presentes nas intervenções estatais. A seguir, foram pesquisadas
as caracterísitcas centrais dos projetos de reforma, antigos e o atual, concluindo com os aspectos positivos e
negativos deste e com a observância dos discursos que estão sendo realmente considerados – particularmente
relevante neste ano em que o Fórum Social Urbano foi realizado na capital fluminense.
PALAVRAS-CHAVES: políticas públicas; cidade; semiologia; retrospective histórica; reforma de zonas
portuárias.

ABSTRACT
This paper aims an interpretation on public policies designed to Rio de Janeiro’s downtown, the so-called
Projeto Porto Maravilha. It discusses a different approach on the meaning of city, mainly by using Roland
Barthes theory on Semiology. Considering a historical retrospect on Rio de Janeiro’s government
interventions, one may conclude that some elements are stronger than others, driving resources applications
to specific parts of the city. Thus, the contemporary project was analyzed trough those conclusions, allowing
a critical perspective on the new public policy intended.
KEYWORDS: public policies; city; semiology; historical retrospect; harbor project.

1. Introdução

Manuel Castells, ao abrir o seu A Questão Urbana, comenta que seu livro nasceu de um espanto,
inicia-se este trabalho afirmando que a inspiração foi uma indagação. Seria um questionamento quanto ao
significado da palavra cidade. Usada com naturalidade tanto por doutos como pelo citadino comum, possui
uma gama variada de significados, que chamam ou repelem muitos outros para o seu guarda-chuva
semântico. Cidade, esta palavrinha tão cotidiana e aparentemente tão fácil de representar, acarreta uma
miríade de estudos nas Ciências Humanas, particularmente complexos no campo do Direito – visto que este é
tributário de princípios e tipificações para o seu operar.

 

Dependendo do autor, diversas respostas podem ser oferecidas a esta indagação. Castells, por
exemplo, considera que a cidade é o lugar geográfico onde se instala a superestrutura político-administrativa
de uma sociedade, abrigando uma rede de distribuição e de troca que pressupõe: (i) – um sistema de classes
sociais; (ii) –um sistema político que permite o funcionamento social e o domínio de uma classe; (iii) -um
 sistema institucional de investimento e um sistema de troca com o exterior (2000, p. 43).

 

A proposta, de inspiração marxista e influência do período histórico em que o livro foi escrito
(década de 1970), não dá conta, porém, de certos fenômenos contemporâneos, como o empreendedorismo
urbano (Compans, 2004), a lógica das megacidades (Sassen, 1998) e a função social da cidade (Brasil,
Constituição Federal de 1988, art. 182). Destaque-se, porém, que é o próprio pensador que alerta, no
prólogo à sua edição para a América Latina, que “é necessário produzir, constantemente, novos conceitos,
descobrir novas leis, à medida que as condições históricas mudam” (Castells, 2000, p. 13).

 

Outras definições sofrerão também de influência histórica e alguma intereferência ideológica. A
Constituição Federal, por exemplo, em seu art. 182, §1º, determina que Municípios acima de 20.000
habitantes são obrigados a promulgar um Plano Diretor, que é o instrumento pelo qual se realiza o
planejamento urbanístico local (Silva, 2006, p. 58). Essa determinação legal deixa margem à compreensão de
que o legislador brasileiro utilizou um critério numérico para discriminar as áreas que merecem um
“planejamento urbanístico local” – e que, como tal, poderiam ser caracterizadas como cidade. O critério
numérico, porém, é bastante falho, pois existem áreas com fortes tendências citadinas com menos de 20.000
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habitantes, e áreas com população bem mais numerosa que não recebem o status de cidade, como é o caso
de inúmeras favelas latino-americanas.

 

Alguns juristas, ao comentar o Estatuto da Cidade, também arriscam uma definição. José Afonso da
Silva, por exemplo, defende que a característica marcante da cidade seria, no Brasil, a de ser um núcleo
urbano com sede do governo municipal – sendo que um núcleo urbano seria caracterizado por possuir
unidades edilícias e equipamentos públicos (Silva, 2006, p. 26).  Já José dos Santos Carvalho Filho retoma o
conceito daquele autor, acrescentando que a cidade também é marcada pelo desenvolvimento decorrente de
vários sistemas, de natureza política, social, administrativa e econômica, em local diverso da área rural
(Filho, 2006, p.2).

 

Definir cidade em oposição ao espaço rural e como sede do governo municipal comprova a
preocupação de se delimitar a área de forma técnica e precisa, oferecendo uma margem menos elástica a
conceitos indeterminados e zonas cinzentas de interpretação[1]. Assim, ambas as conceituações demonstram
a concepção do urbanismo como uma ciência de diagnósticos e terapêuticas, preocupados como estão os
autores em propor definições jurídicas voltadas para normatizações e resoluções de conflitos.

 

Nos três conceitos apresentados para “cidade” podem ser observados alguns pontos em comum,
como a influência de ideologias e da conjuntura histórica que marcam a perspectiva de cada autor. Se
Castells aparece marcado pelo materialismo histórico ao qual se filia, e à conjuntura da década de 1970, a
Constituição Federal deixa-se influenciar pelo fortalecimento do movimento urbanista na década de 1980
(embora alguns autores considerem que a Constituição foi, na verdade, uma derrota estratégica deste
movimento. Nesse sentido: Souza, 2005, pp. 275-277) e por critérios numéricos criados por arquitetos e
urbanistas. Por fim, a definição apresentada pelos juristas demonstra o caráter diretivo da linguagem jurídica,
encaixando-se no que Tércio Sampaio Ferraz Jr. define como enfoque dogmático das ciências humanas:
preocupada com o dever-ser, foca-se na resposta (e não na problematização dos conceitos), buscando, ainda,
a solução de problemas e o estabelecimento da ordem social (Ferraz Jr., 2006, p. 13).

 

Uma abordagem que focalize a pergunta, ou um enfoque zetético do Direito, na definição
apresentada por Tércio (Ferraz Jr., 2006, p. 16), buscando o caráter hipotético e problemático do conceito e
colocando opiniões em dúvida, convidaria a uma compreensão diferenciada do termo “cidade” mesmo dentro
do Direito. Para além das definições técnicas tradicionais, defender-se-á uma perspectiva por meio da
semântica e da semiótica, que, como se demonstrará ao final, permite uma visão diferenciada de processos de
transformação do espaço urbano que estão em andamento e são de profunda relevância teórica e prática.

 

2. Cidade, semiologia e reescritura: entre os paradoxos da cidade-texto

 

Semiologia, termo cunhado por Ferdinand Saussure para designar a ciência da linguagem verbal,
assemelha-se ao campo de estudo da Semiótica[2], é a ciência geral dos signos responsável pela análise de
todos os fenômenos culturais como se fossem sistemas sígnicos, isto é, sistemas de significação. Como um
signo é composto de dois planos que se complementam, quais sejam, a “forma” (ou “significante”) e o
“conteúdo” (ou “significado”), logo, a semiótica é uma ciência dupla que busca relacionar a sintaxe (relativa
à “forma”) à semântica (relativa ao “conteúdo” ou “significação”).

 

Feita esta pequena introdução à Semiologia, apresenta-se a obra de Roland Barthes, que, em seu
artigo denominado Semiologia e Urbanismo, lança as bases para uma abordagem semiológica da temática da
cidade. O semiólogo utiliza o par conceitual significante/significado supracitado em sua análise. Aliás, para
este autor, o espaço urbano sempre foi significante, pois o “habitat humano constitui um discurso, com suas
sintaxes e paradigmas” (Barthes, 1971, p. 181). Portanto, sob esta perspectiva, os estudos do urbanismo
levaram à exigência de significação.

 

            Existem diversas abordagens para a cidade como um ambiente significante. Kevin Lynch, por
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exemplo, observa que os ambientes são não apenas ricos em significados, mas também possuem uma imagem
viva (Lynch, 1997, p. 137). Porém, Lynch procura a significação da cidade não pelos seus elementos
simbólicos, mas sim pela sua forma, defendendo uma construção teórica que busca explicar a cidade como
fenômeno espacial, em uma “teoria normativa” que argumenta existir ligações generalizáveis entre os valores
humanos e a forma dos aglomerados populacionais (Lynch, 1999, p. 43). Segundo o autor, isto pode ser
verificado pelo papel fundamental que o ambiente físico desempenha desde as sociedades rudimentares, pois,

A cidade é um ‘local grandioso’, uma libertação, um novo mundo e também uma
nova opressão. Sua disposição no terreno é cuidadosamente planejada para
reforçar o sentimento de terror(...). Construída com devoção e também com
intenção consciente, a cidade torna-se peça essencial do equipamento usado para
exercer domínio psicológico. (Lynch, 1999, p. 15).

 

            A interpretação de Lynch, contudo, acaba por incidir numa análise de elementos geométricos que
lembra uma abordagem funcionalista semelhante a de Le Corbusier[3], não será utilizada neste trabalho.
Buscar-se-á uma construção na linha de Roland Barthes e Lilian do Valle. Esta autora aponta uma
desconfiança nas formas instituídas com o consequente ressurgimento de temas desprestigiados, como o
imaginário, que passa a ser utilizado como conceito-chave.

 

Tal compreensão desconstrói o único sentido que se dá ao termo cidade, permitindo o confronto de
narrativas históricas para não se pensar esse espaço sob uma única racionalidade. Como a autora ressalta, “o
imaginário não se limita a reproduzir (introduzindo a ilusão) a imagem da cidade, mas produz discursos que
com ela interagem” (Valle, 2000, p. 14). Dessa feita, o imaginário, sendo forma de participação, além de
recusar a imagem oficial, propõe algo de diferente do instituído, criando uma contra-imagem que “não faz
parte da cidade enquanto ambiente construído, mas que é texto, verbal ou não-verbal, que produz o saber
urbano” (Valle, 2000, p. 18).

           

Observe-se a semelhança da criação de Lilian do Valle e de Roland Barthes. A comprensão de que
existe um saber urbano para além da versão oficial, e que a cidade, encarada como cidade-texto, pode ser
construída por diversas imagens, casa com a idéia defendida por Barthes de que o espaço citadino é um
discurso em que seus aspectos funcionais encontram dificuldades que talvez só possam ser superadas por
meio da compreensão da significação (Barthes, 1971, p. 185). Operando em um pensamento até um tanto
dicotômico, Barthes defende que a significação é vivida em oposição completa com os dados objetivos. Essa
noção ajuda a explicar porque dois bairros que confinam no mapa, no “real”, na objetividade, ao receberem
significações diferentes se cindem radicalmente na imagem da cidade, formando antagonismos que o Direito
encontra dificuldade de compreender com seus conceitos fechados e discursos conformadores de realidade.

           

Barthes faz três observações centrais em seu texto. A primeira seria de que não se pode compreender
o simbolismo como uma correspondência regular entre significantes e significados; da mesma forma, seria
absurdo tentar fazer um “léxico de significações da cidade”, colocando os bairros e lugares de um lado, e do
outro seus possíveis significados. Seria absurdo porque os significados estão ligados a um determinado
contexto histórico: “os significados passam, os significantes ficam.” (Barthes, 1971, p. 186).  A segunda
observação é a de que o simbolismo deve ser definido como o mundo dos significantes, das correlações que
nunca chegam a uma significação plena, a uma significação última. Nas palavras do semiólogo:

A cidade é uma escrita; quem se desloca na cidade, isto é, o utente da cidade (o que
todos nós somos), é uma espécie de leitor que, conforme as suas obrigações e os
seus deslocamentos, faz um levantamento antecipado de fragmentos do enunciado
para os atualizar em segredo. (Ibis idem, p. 187)

           

A terceira observação é acerca da dimensão erótica da cidade, erótica no sentido de socialidade: a
cidade é, essencial e semanticamente, o local de encontro com o outro. Especialmente sobre o centro da
cidade, o autor demarca que este é vivido como o lugar de troca das atividades sociais, ou seja, das atividade
eróticas no sentido lato do termo. Em verdade, a zona central é sempre o espaço onde agem e se encontram
forças subversivas, forças de ruptura, forças lúdicas. Em sentido contrário, tudo o que não é o centro é,
precisamente, o que não é o espaço lúdico, tudo o que não é a alteridade: a família, a residência, a identidade
(Barthes, 1971, p. 188).
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Observando os três apontamentos levantados por Barthes, particularmente no tocante às áreas
centrais da cidade, percebe-se a tensão potencializada existente no Centro do Rio de Janeiro, que é espaço
do lúdico, nunca se deixando significar plenamente, seja pelas autoridades, seja por intelectuais, seja até
mesmo por seus próprios moradores. Simultaneamente, o downtown carioca é também espaço concentrador
do empreendedorismo urbano, do coração da vivência financeira da megacidade e das constantes trocas
econômicas, culturais e políticas, que mais à frente serão destacadas. O citadino carioca, leitor de numerosos
e conflitantes signos, encontra dificuldades de compreensão – e também de reescritura de seu próprio habitat
urbano.

           

            O tema da reescritura aparece abordado por José D’Assunção Barros em seu livro Cidade e
História. Para o historiador, os pedestres podem ler o texto urbano, mas eles também o reescrevem, e de
algum modo podem ser mesmo considerados como alguns dos personagens ou dos caracteres móveis que
fazem parte da sua construção. Segundo Barros, esta tríplice relação do pedestre com o texto urbano pode
ser encarada da seguinte forma: como leitor, como escritor, como personagem da sua narrativa, o que ele
denomina como “letra móvel do seu alfabeto infinito” (Barros, 2007, p.43).

 

Essa reescritura, por ser particularmente importante para a análise que mais à frente se fará, merece
ser debatida com um pouco mais de precisão. Considerando a cidade como um conjunto de signos que
podem ser lidos pelos citadinos (embora, como já se apontou, sem nunca chegar a uma significação última),
conclui-se, de acordo com o tríplice papel apontado por Barros, que os próprios habitantes vão reescrevendo
a escrita da sua cidade permanentemente. Assim:

Por vezes imperceptível na passagem de um dia para o outro, este deslocamento da
escrita urbana deixa-se registrar e entrever na longa duração. Os prédios que em
uma época eram continentes da riqueza e símbolos do poder passam nesta longa
duração a continentes da pobreza e símbolos da marginalidade. Os casarões do
século XIX, que eram habitações de ricos, degeneraram-se ou deterioraram-se em
cortiços, passando a abrigar dezenas de famílias mal-acomodadas e a configurar
espaços habitacionais marginalizados. Nesta passagem marcada pela deterioração
do rico palacete em cortiço miserável, deteriora-se também a imagem externa do
bairro e o seu valor imobiliário, de modo que o espaço que um dia configurou uma
“área nobre” passa, em tempos posteriores, a configurar uma zona de
marginalidade do ponto de vista imobiliário. Tal “deslocamento social do espaço”
também acaba por se constituir em uma forma de escrita que pode ser decifrada. As
motivações para este deslocamento podem ser lidas pelo historiador: a história da
deterioração de um bairro pode revelar a mudança de um eixo econômico ou
cultural, uma reorientação no tecido urbano que tornou periférico o que um dia foi
central ou um ponto de passagem importante. (Barros, 2007, pp. 41-42)

           

A citação de Barros demarca não apenas o papel do citadino, mas também a importância da análise
histórica na construção das significaçõesdo espaço urbano. Aliás, a relevância deste tipo de abordagem do
tema da cidade já tinha sido apontada por autores menos arrojados, como Lewis Mumford. Em seu livro  A
Cidade na História, Mumford defende que “a cidade histórica conserva, por motivo da sua amplidão e de
seu longo passado, uma coleção maior e mais variada de espécimes culturais do que se poderia encontrar em
qualquer outra parte” (Mumford, 1998, p. 605). A relevância da perspectiva histórica, independentemente do
enfoque que se dê ao termo cidade é destacada pelos intelectuais, e deve mesmo ser levada em consideração
em qualquer perspectiva que se dê ao tema.

 

Dessa forma, a análise do tecido urbano, se compreendido sob a perspectiva semântica que
anteriormente se defendeu, depende também de uma breve abordagem histórica. A cidade, portanto, longe de
ser apenas “sede do governo municipal” e “lugar diverso da área rural”, definições técnicas oferecidas por
juristas, é uma colcha de significações que devem ser observadas pelos analistas na compreensão dos
fenômenos urbanos. É exatamente sob esse prisma que se buscará uma (re)escritura do Centro da cidade do
Rio de Janeiro e das atuais transformações que se buscam realizar por meio do Projeto Porto Maravilha.

 

Portanto, a seguir se deslindará uma breve retrospectiva histórica, para que se compreendam certas
significações que talvez escapassem aos olhos de juristas e analistas ao olhar para a cidade de forma técnica e
apenas em seu tempo presente.
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3. A Cidade do Rio de Janeiro e seu Centro histórico: transformações, esquecimentos e releituras.

 

            Roland Barthes, ao fazer sua análise semiológica sobre Roma, relata que:

Roma provoca um conflito permanente entre as necessidades funcionais da vida
moderna e a carga semântica que lhe é comunicada pela sua história. E esse
conflito entre a signifcação e a razão, ou pelo menos entre a significação e essa
razão calculista que desejaria que todos os elementos de uma cidade fossem
uniformemente recuperados pela planificação, traz a evidência cada vez maior do
fato de uma cidade ser um tecido formado não de elementos iguais, de que podem
se inventariar funções, mas de elementos fortes e elementos neutros, ou, como dizem
os linguistas, de elementos marcados e elementos não-marcados.(Barthes, 1971, p.
183)

 

            Essa abordagem é particularmente interessante quando se observa o Centro da cidade do Rio de
Janeiro. Tal qual a Roma analisada pelo semiólogo, o Rio de Janeiro também possui uma zona central
caracterizada pela tensão entre a defesa do seu patrimônio imaterial[4] (Castro, 1991), marcado pelos
casarios antigos e cheios de ecos de eventos políticos e sociais centrais para a História brasileira, e a
necessidade de constante modernização exigida pelo sua vibrante área financeira, um elemento fortemente
marcado por interesses econômicos que se choca com os elementos de memória e cultura ocupantes do
mesmo espaço físico: a área central da cidade.

 

            Os interesses de constante modernização são resumidos por Saskia Sassen em sua obra As Cidades
na Economia Mundial. Em um novo tipo de sistema urbano, que opera em nível regional, global e
transnacional, as cidades são pontos fundamentais para a coordenação internacional e a para a prestação de
serviços das empresas, mercados e mesmo de economias de toda uma nação, despontando como locus
estratégico da economia global. Mesmo as cidades latino-americanas, que se caracterizam por deterem uma
distribuição proporcional da população, do emprego e do Produto Interno Bruto, além de serem
concentrações desordenadas de pessoas e atividades, são espaços privilegiados dessa ordem financeira fluída
e dinâmica que predomina na organização de Estados e mercados no plano internacional (Sassen, 1998, pp.
47-50). O Rio de Janeiro não é nenhuma exceção, e essas peculiaridades aparecem como elementos fortes
dentro do ambiente citadino, motivando a atuação do poder público e as transformações geográficas e sociais
do território urbano.

 

            Dessa lógica financeira partem os defensores do chamado empreendedorismo urbano, que é a busca
de benefícios obtidos através de uma postura empreendedora das cidades em relação ao desenvolvimento
urbano, abarcando, por exemplo, a ênfase nas políticas de parcerias público-privadas, a ocorrência do
fenômeno da concorrência interurbana e a aposta das cidades nos chamados megaeventos (esportivos,
culturais, empresariais, etc) como uma forma de se aumentar a capacidade competitiva e de se incrementar as
receitas. Esse empreendedorismo, contudo, como avalia David Harvey, possui alguns impactos negativos
ligados às quatro estratégias adotas pelas cidades empreendedoras, a saber: a superexploração da divisão
internacional do trabalho, a polarização da divisão espacial do consumo, a provisão de infraestrutura
específica e altamente dispendiosa que não contempla grandes camadas de citadinos e uma prosperidade
desigual das regiões metropolitanas (Harvey, 2005, pp. 174-177).

 

Harvey soma a esses impactos negativos a redução das atividades das autoridades locais ligadas ao
bem-estar social, o acirramento da concorrência interurbana, os impactos regressivos na distribuição de
renda e na reconstrução da malha urbana, a efemeridade dos benefícios sociais alcançados e a concentração
no espetáculo e na imagem (Harvey, 2005, pp. 188-189). Destaque-se que tais observações são
particularmente pertinentes à cidade do Rio de Janeiro, que tanto se esforçou em sediar megaeventos (Copa,
Olimipíadas, Jogos Militares) em detrimento de políticas de assistência social, saneamento, infra-estrutura e
habitação – omissão que agora se volta contra seus habitantes por ocasião das maiores chuvas ocrridas em
solo carioca nas últimas quatro décadas.

 

            Contudo, o empreendedorismo urbano e os interesses financeiros de uma economia dinâmica e global
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não são os únicos elementos presentes no tecido urbano carioca. Embora estes sejam fortemente marcados,
os elementos históricos e políticos também são de profunda relevância para a construção do espaço central –
presentes, até hoje no imaginário, texto não escrito, dos habitantes locais. Quais desses elementos fortes,
portanto, serão privilegiados no momento de se formular políticas públicas para a cidade? Uma breve
abordagem histórica do Centro do Rio de Janeiro aponta quais elementos predominaram na intervenção do
Estado no espaço urbano.

 

3.1 – Breve Retrospectiva Histórica da Execução de Políticas Públicas no Espaço Urbano Carioca

 

            Até o séc. XIX, a atuação do governo no espaço urbano era apenas de expansão sem
planejamento ou projeto de cidade, privilegiando os interesses das elites e da função portuária e
administrativa da cidade. É em 1892, com a aprovação da Lei Orgânica do Município, que se começa a
formar um esboço de projeto urbano, que se consolidou em 1902, com a indicação, por Rodrigues Alves, de
Pereira Passos para a prefeitura. O prefeito, temporariamente com poderes ditatoriais devido à ausência do
Conselho Municipal e à Lei 939, que concedeu poderes para emitir decretos, demitir funcionários e ter sua
nomeação exclusivamente indicada pelo Presidente da República, recebeu amplo apoio para exercer seu
papel “modernizador” sobre o distrito federal.  À época, a noção de “cirurgia urbana”, com intervenções
radicais na malha urbana via obras públicas, independentemente do custo social, estava em voga. Segundo
Angela Moulin S. P. Santos e Marly da Silva Motta:

O período que se estende de 1870 a 1902 representa, para a história do Rio de Janeiro,
não só a primeira fase de grande expansão de sua malha urbana como também a primeira
fase em que tal expansão foi determinada pelas necessidades de reprodução da cidade
capitalista. O adensamento urbano trouxe, no entanto, novos desafios à gestão da cidade.
Desde os tempos de Colônia, e mais ainda na primeira metade do século XIX, o Rio de
Janeiro foi uma cidade insalubre. (...)No início do século XX, a República estava
consolidada o suficiente para permitir uma renovação urbana no centro da cidade, ferindo
uma vasta gama de interesses. (Santos e Motta, 2003, p. 23)

 

            Os interesses do prefeito, porém, não se restringiam a questões de saúde pública e ordenamento
urbanístico: tinham a ver também com a mudança dos hábitos da população carioca – que alguns pensadores
da época definiam como “um país sem povo”[5]. A intenção de Passos, portanto, era a de “civilizar” os
cariocas (Santos e Motta, 2003, p. 23), sendo de pouca relevância a opinião da população e as leituras
realizadas pelos citadinos da capital brasileira durante a Belle Époque.

 

            A vontade popular considerada como elemento fraco permaneceu também no período histórico
seguinte. A reforma urbana empreendida por Pereira Passos foi continuada a seguir pelo Governo Federal,
com a abertura das Avenidas Beira-mar e Central (atual Avenida Rio Branco), e  a posteriori, com a Avenida
Presidente Vargas. Tais intervenções foram realizadas sem a menor consulta aos anseios da população, o
que, mais tarde, veio a cobrar seu preço – embora tenha conquistado seu objetivo de promover o arejamento
e circulação da cidade, além de permitir a expansão para as Zonas Sul e Norte.

 

Maurício de Abreu, em seu clássico estudo sobre a urbanização do Rio de Janeiro, comenta que essa
Reforma foi um momento fundamental para a relação entre os Poderes Públicos e o urbano. Segundo este
autor:

A Reforma Pereira Passos representa um momento de corte fundamental na relação
entre Estado e Urbano. Até então, essa relação havia sido indireta, limitando-se o
Estado a regular, controlar, estimular ou proibir iniciativas que partiam
exclusivamente da esfera privada, que se constituía assim na mola mestra de
crescimento da cidade. A intervenção direta do Estado sobre o rubano – caracterizada
pela Reforma Passos – não só modificou definitivamente essa relação, como alterou
substancialmente o padrão de evolução urbana que seria seguido pela cidade no
Século XX.(Abreu, 1997, p. 73)

 

Para além de ser a primeira grande intervenção estatal no espaço urbano, a Reforma deixou também
outras consequências. Em primeiro lugar, a Revolta da Vacina, expressão de que a participação do povo não
se dava pelos moldes institucionalizados – e corrompidos – de expressão política. A pequena ocupação
popular nas instituições “democráticas” da época não significou que o povo participava “bestializado” dos
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acontecimentos. A leitura que alguns historiadores fazem dos fatos é a de que a população reagia apenas
quando um direito seu, como a intimidade, era violado, em regra assistindo de forma mais de forma
zombeteira, mais “bilontra” (Carvalho, 1987, p.160). Trata-se de uma releitura dos eventos históricos que
permite a conclusão de que se tratou de uma forma de escritura diferenciada da cidade, com a qual não
contavam as elites locais do período. 

 

A Revolta da Vacina se tornou, durante muitos anos, um espectro, para os gestores públicos, da força
que o povo detinha. Portanto, a vontade popular não era um “elemento fraco”, à revelia da vontade dos
governantes da ocasião, permanecendo no imaginário das elites durante a República (Carvalho, 1990).
Contudo, a reação popular não pôde impedir a expulsão de grande contingente populacional em razão da
destruição dos cortiços, sendo emblemática a destruição do famoso cortiço “Cabeça-de-Porco”. Esta
população foi morar nos morros próximos, formando, em conjugação com outros fatores, a primeira favela
da cidade (Carvalho, 1987).

 

Um segundo aspecto a ser considerado decorrente da Reforma Urbana foi o isolamento das regiões
de Santo Cristo, Gamboa e Saúde em relação ao restante da cidade (Vaz, 1987). O porto inaugurado foi
rapidamente superado pela evolução dos navios de grande calado, aos quais a estrutra portuária, em pouco
tempo, não mais dava vasão. Em contrapartida, as avenidas abertas privilegiaram um determinado trecho da
cidade, isolando economicamente esta região e impedindo seu crecimento, em especial após a inauguração da
Estação Central da Companhia Férrea Fluminense. Por fim, estes empreendimentos urbanos levaram à
derrubada de prédios, casarios e até mesmo igrejas de relevância histórica, destruindo para sempre
significações importantes da História nacional e carioca.

 

As administrações municipais seguintes deram continuidade ao programa de reformas empreendido
por Passos. Paulo de Frontin pavimentou e ampliou os acessos para os bairros da zona sul e para o centro da
cidade, enquanto Carlos Sampaio efetuou o desmonte do Morro do Castelo para a construção das Avenidas
Churchil, Franklin Roosevelt e Marechal Câmara, permitindo que esta área fosse integrada ao capital
nascente que começava a se instalar na recém-inaugurada Avenida Central (hoje Avenida Rio Branco). Com
estas últimas alterações, os bairros do Castelo e Misericórdia desapareceram, expulsando a população pobre
e proletária que habitava nesta área.

 

Neste ponto se observa a consagração do elemento financeiro como elemento forte, e áreas do
Centro da cidade caracterizadas como região erógena de encontros e trocas culturais, conforme apontado
por Barthes, começam a ser abandonadas economicamente e a sofrer alterações governamentais meramente
espoliativas. As intervenções do Estado no espaço urbano direcionam, e também acompanham, esse
movimento de fortalecimento e enfraquecimento de áreas geograficamente vizinhas e simbolicamente
distantes.

 

Segundo Maurício Abreu, as três primeiras décadas do século XX no Rio de Janeiro podem ser
caracterizadas pela expansão notável do tecido urbano do Rio de Janeiro, processo que se efetuou de
maneira distinta no que se refere aos dois grandes vetores de crescimento da cidade. Para este autor, de um
lado, a ocupação das zonas sul e norte pelas classes média e alta intensificou-se, e foi comandada, em grande
parte, pelo Estado e pelas companhias concessionárias de serviço público. De outro, os subúrbios cariocas e
fluminenses cada vez mais se solidificaram como local de residência de setores mais pobres, que migravam
em números crescentes. Ao contrário da área nobre, entretanto, a ocupação suburbana se realizou
praticamente sem qualquer apoio do Estado ou das concessionárias de serviços públicos, elementos fracos do
discurso urbano que eram, resultando, daí, uma paisagem caracetrizada principalmente pela ausência de
benefícios urbanísticos. (Abreu, 1997, p. 82)

 

O período de 1930 a 1964, assiste ao crescimento das ocupações ilegais na cidade. Embora no
período anterior essa ocupação se restringisse às areas centrais e suas proximidades, durante estes 34 anos o
deslocamento das indústrias em direção aos subúrbios e o desenvolvimento da zona sul descentralizaram as
fontes de emprego e riqueza – e com isso, também as favelas (Abreu, 1997, p. 90). É curioso notar que as
intervenções do poder público no período são consideradas mais “democráticas” por este autor – talvez
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porque os discursos das massas, em virtude da consagração do mecanismo democrático de eleições e de um
certo populismo, torna-se elemento forte (embora dissimulado) nas leituras e intervenções que os
governantes farão no espaço urbano. Segundo Abreu:  

É importante notar que as favelas proliferaram numa época em que os controles
urbanísticos formais cada vez mais se acentuavam, sendo, entretanto, pouco afetados
por eles. Isto se explica, de um lado, pelo forte fluxo migratório que então se
verificava, o que, em si, já comprometia a concretização de qualquer ação coercitiva
do Poder Público. Por outro lado, essa mão-de-obra barata era necessária para que a
indústria, o comércio e a burguesia em geral acumulassem capital. Ademais, os
terrenos ocupados pelas favelas ou eram públicos ou eram pouco valorizados pela
empresa imobiliária organizada, que estava empenhada em construir edificações em
áreas planas ainda desocupadas, ou em adensar áreas já construídas através da
substituição do uso unifamiliar pelo uso multifamiliar. Some-se ao que foi exposto
acima o caráter populista do período  e, a partir de 1945, o advento da fase
‘democrática’, na qual as favelas, se eram ainda consideradas ‘chagas’ da cidade no
discurso formal, eram também o manancial de uma infinidade de votos e, portanto,
‘intocáveis’.

Todas essas razões explicam porque, de uma fase caracterizada pela estratificação
social crescente, a forma urbana do Rio de Janeiro passa a apresentar, no período
1930-1964, características menos segregadoras ou, segundo alguns, mais
‘democráticas’. (Ibis idem, p. 95)

 

O governo de Lacerda (1960-1965) demarca a mudança desse período mais “democrático” para um
período em que a voz popular pouco será ouvida, pois trata-se da transição do modelo nacional-
desenvolvimentista para o governo militar. O prefeito Carlos Lacerda privilegiou obras que levaram à
supremacia dos automóveis pela cidade – bem de consumo possuído por poucos no período. A questão da
habitação popular, já crítica por essa época, é ignorada, em detrimento das necessidades automobilísticas das
elites. Nas palavras de Abreu: “O golpe militar de 1964, apoiado pela burguesia industrial e financeira, não
apenas arquivou as chamadas reformas urbanas de base, como substituiu o populismo pela tecnocracia .”
(Abreu, 1997, p. 116). Nesse período, o discurso popular, foi inteiramente ofuscado pela ditadura militar,
tornando-se elemento fraco em detrimento dos anseios das classes média e alta que apoiavam o Golpe de
1964.

 

Mesmo com o fortalecimento de alguns direitos sociais, e a despeito da criação do BNH, a questão
da habitação para determinados setores da população foi ignorada, com claro favorecimento do poder
público para determinadas zonas da cidade. Acerrou-se a tensão entre Estado e elites econômicas, de um
lado, e classes médias baixas e baixas de outro, que Chico de Oliveira observou em seu clássico texto sobre o
Estado e o urbano no Brasil (Oliveira, 1982, p. 36)

 

O processo de crise econômica desencadeado na década de 1980 irá atingir de forma mais
contundente as classes mais baixas, que foram sistematicamente removidas das “áreas nobres” da cidade e
que não receberam benefícios urbanísiticos nas zonas norte e oeste, áreas que passaram a habitar. A
especulação imobiliária empurrou os investimentos públicos para São Conrado e Barra, para a sua
“preparação”, em detrimento de políticas públicas mais urgentes e necessárias que poderiam ser realizados
nas zonas suburbanas da cidade ou na periferia metropolitana. (Abreu, 1997, p. 135).

 

Além da crise econômica, a cidade vive também uma crise institucional, ou seja, de enfraquecimento
do seu discurso no cenário político nacional, devido à perda da condição de capital federal. Segundo Angela
Moulin S. P. Santos e Marly da Silva Motta:

No município do Rio de Janeiro, em particular, não apenas aumenta a sua densidade
demográfica, mas agrava-se a sua situação econômica com a perda da condição de
capital federal. A experiência da Cidade-Estado da Guanabara durou apenas 15 anos,
encerrando-se sem que tenham sido amadurecidas as soluções encaminhadas para
reverter a crise da economia estadual. Em 1975, com a fusão entre a Guanabara e o
antigo Estado do Rio, a metrópole carioca viu seu status ser reduzido a apenas capital
estadual, numa conjuntura marcada pela reversão de um longo ciclo expansivo, o que
comprometeria ainda mais a economia local. Os anos 1980 iriam marcar o período
mais crítico da crise econômica do estado e do município do Rio de Janeiro, cujo auge
foi a declaração da falência do município, em 1988, durante o governo do Prefeito
Saturnino Braga. (...)À perda da dinâmica relacionada à industrialização, somaram-se
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às perdas das funções portuária e administrativa, o que conduziria a economia
fluminense a sua pior década em termos de desempenho econômico, durante os anos
1980.[6]

           

Assim, a década de 1990 se inicia com uma perspectiva contraditória: se por um lado, a Constituição
de 1988 renovou o ideal de cidadania, trazendo, ainda, os conceitos de gestão democrática e de função social
da cidade, que englobam participação popular, preservação do patrimônio histórico-cultural, proteção ao
meio ambiente e direito fundamental à habitação, por outro lado, cabia ao gestor público municipal enfrentar
a crise econômica, a perda de primazia financeira para São Paulo, o processo de favelização galopante e a
violência crescente.

           

A forma encontrada pelos gestores públicos para enfrentar os novos desafios foi o empreendedorismo
urbano.  Rose Compans em seu livro  Empreendedorismo Urbano: entre o discurso e a prática aponta as
principais características dessa estratégia para a cidade do Rio de Janeiro. Em termos de discurso, seu
elemento-chave era a primazia da técnica sobre elementos ditos “ideológicos”. Contudo, a convergência
entre a estratégia da inserção competitiva e o projeto político das elites dirigentes locais não aponta para um
caminho neutro, ao contrário: a lógica do lucro das PPPs desprestigiam áreas e grupos considerados “não-
estratégicos”. Daí decorrem, por exemplo, o aumento do endividamento público e o abandono do
planejamento holístico de longo prazo (Compans, 2004, p. 272).

 

Compans aponta ainda que a legitimação de uma agenda política de modernização conservadora local
consagrou o uso de uma metodologia elaborada pela consultoria catalã indutora das políticas públicas
possíveis para a cidade. Além do mais, as tais conclusões apontadas pelo Relatório Final auto-entitulado
“técnico” legitimaram escolhas políticas hipoteticamente pactuadas nesse processo participativo por “toda a
sociedade”, sendo que esta não teve a oportunidade de ter seus discursos verdadeiramente recepcionados
neste projeto de reestruturação da cidade. Por fim, o argumento da “urgência competitiva” privilegiou alguns
segmentos da sociedade e excluiu alguns outros, principalmente em termos de política urbana (Compans,
2004, p. 275).

 

Desta feita, o projeto empreendedor, particularmente no tocante às áreas centrais da cidade, não
desfaz a tensão potencializada existente no Centro do Rio de Janeiro. O jurista, ao lidar com uma ciência
essencialmente persuasiva como é o Direito (Ferraz Jr., 2007), deve estar atento aos discursos que são
marcados como fortes ou fracos na construção do planejamento urbano. Deve, também, estar atento às
reescrituras presentes no espaço citadino, sendo a cidade elemento histórico passível de ressignificações
como ela é (Barros, 2007, p. 45).

 

Pelo viés histórico, buscou-se, neste trabalho, uma análise empírica que poderia romper com um
racionalismo árido e um positivismo técnico privilegiadores de certos interesses. Alerte-se, porém, que os
fatos históricos escolhidos para a explicação dependem da variável escolhida para a análise. No caso em tela,
privlegiaram-se as intervenções no espaço urbano pelo poder público, e os contradiscursos que
permaneceram no imaginário popular, como a Revolta da Vacina. Tal restrospectiva foi necessária para que a
seguir se possa empreender uma análise da nova política pública que se planeja na área central do Rio de
Janeiro: o Projeto Porto Maravilha.

 

4. Os projetos de renovação do Centro histórico: leituras de projetos antigos, releituras do atual
(Projeto Porto Maravilha) e a participação dos “atores-redatores” nesta nova política pública.

 

            Em pesquisas realizadas no Instituto Pereira Passos[7], observam-se projetos anteriores ao Porto
Maravilha que apresentaram abordagens distintas para a zona central da cidade. Em projeto de 2001,
constatou-se que os núcleos estratégicos seriam os seguintes: interesse cultural/turístico; interesse
comercial/área técnológica; interesse paisagístico; interesse comercial/área educacional; e integração dos
transportes (essencialmente rodoviário). Este projeto, datado de 2001, buscou uma abordagem mais
abrangente, envolvendo diversos eixos e buscando soluções para outras questões que afetam a cidade, como
por exemplo o eterno caos viário do Rio de Janeiro. Porém, para a tristeza dos servidores municipais que o
confeccionaram, este projeto ficou completamente esquecido.
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            Um outro projeto denominado “O Porto do Rio no Século XXI” privilegia o Porto como elemento
central de transformações. Defendendo uma cidade “renovada” e “conectada” ao porto distribuidor, centra
suas reformas na questão logística da cidade, propondo um Projeto Rodoviário (com implantação de
avenidas, de áreas de serviços, logísitica e estacionamento) integrado com um Projeto Ferroviário (reposição
do acesso em bitola estreita, melhoria do acesso em bitola larga e ampliação dos pátios ferroviários internos)
e com um Projeto Marítimo (dragagem e derrocamento para utilização plena da capacidade atual,
aprofundamento das áreas de acostagem, bacias de evolução e canais de acesso). Esta proposta também foi
inteiramente abandonada pelos gestores públicos atuais, embora propusesse boas soluções para a logística e
transporte urbanos.

 

            O projeto que vingou foi o chamado Porto Maravilha. Tendo por base os projetos de reformulação
de São Francisco, Buenos Aires e Barcelona, possui 4 eixos de atuação, a saber: (i) – infraestrutura
(recuperação completa da infraestrutura urbana, de transportes e do meio ambiente da região, de acordo com
os novos usos do solo previstos); (ii) – habitação (melhoria das condições habitacionais da população
existente e atração de novos moradores para a região); (iii) – cultura e entretenimento (criação de um novo
Pólo Turístico para o Rio de Janeiro, com a recuperação do patrimônio histórico e cultural já existente e a
implantação de novos equipamentos culturais e de entretenimento); e (iv) – comércio e indústria (atração de
sedes de grandes empresas, empresas de tecnologia e inovação, modernização e incremento da atividade
portuária de carga e do turismo marítimo)[8].

 

            Diferentemente das antecessores, a política pública atual de reformulação não apresenta projetos
específicos de reestruturação logística e de transporte (excetuando, talvez, o novo acesso viário ao porto via
Caju, que buscará retirar o fluxo intenso de caminhões de dentro das vias utlizadas nos movimentos
pendulares da cidade). O cerne do Porto Maravilha é a habitação e o aproveitamento turístico, visto que as
construções pertencentes à primeira fase são as Escolas Técnicas de Audiovisual e Restauro; o Aquário; a
nova sede do Banco Central; a Pinacoteca do Rio; o Museu do Amanhã; a revitalização e restauração do Píer
e Praça Mauá; o calçamento e iluminação pública de diversas ruas; a reurbanização do Morro da Conceição;
a demolição da alça de subida do viaduto da perimetral; e a construção de uma garagem subterrânea na Praça
Mauá.

 

Excetuando-se a garagem subterrânea e a reforma do Píer, todas as políticas públicas planejadas
possuem perfis habitacionais e turísticos, tendo em vista, talvez, os megaeventos que a cidade sediará em
2012 e 2014 (respectivamente, Olimpíadas e Copa). A questão da infraestrutura e do transporte, tão caras
aos projetos predecessores, parece ter se tornado um elemento fraco para os novos gestores do Projeto
atual, à revelia dos esforços já realizados pelos servidores públicos municipais em governos anteriores.

 

            Quanto à participação da população, que terá, como Barros apontou, tríplice atuação, de leitor,
redator e personagem desse novo capítulo de intervenção do Estado na cidade-texto, os mecanismos de
leitura da vontade popular são os seguintes, segundo o poder público municipal: reuniões com a comunidade
da área (grupo de interlocutores do porto); apresentação ao CONPUR; audiência na Associação Comercial
do Rio de Janeiro; audiência na FIRJAN. No entanto, são várias as críticas realizadas aos canais
apresentados.

 

Antonio Agenor Barbosa e Tomas Martin Ossowicki, arquiteto e antropólogo, respectivamente, e
moradores da região, apontam uma atitude autoritária do IPHAN (apesar da audiência pública realizada com
os moradores da região em Setembro de 2009[9]), que, segundo aqueles, negou as dimensões políticas dos
processos de patrimonialização, baseando-se, ainda, “numa idéia redutora de transformação estética,
sustentada em instrumentos de controle e em técnicas para disciplinar os moradores”[10].

 

            Outras críticas também são realizadas em relação ao pouco espaço que os discursos de uma parcela
muito específica da população: os profissionais e intelectuais ligados ao urbanismo. Ana Luiza Nobre,
arquiteta e professora de Arquitetura e Urbanismo na PUC-RJ, aponta que “trata-se de uma operação
audaciosa, que promete gerar muitos dividendos -  tanto financeiros quanto políticos”, mas que possui pouco
amparo técnico. As principais críticas referem-se à escassez de concursos de projetos, à falta de referências
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intelectuais e projetuais e à inexistência de debate público que, segundo a arquiteta, “se traduz, hoje, no
assombroso silêncio profissional diante da falta de foco das operações cada vez mais midiáticas da prefeitura
carioca”[11].

 

            Portanto, o que se observa é que, embora existam canais instituídos de participação dos diversos
segmentos da sociedade (e que tais canais são mesmo preenchidos pela população[12]), o peso dos discursos
da população na política pública intentada ainda é muito baixo, privilegiando elementos fortes ligados ao
empreendedorismo urbano de atração de megaeventos e à vida financeira da megacidade carioca.

 

            Apesar das críticas acima apontadas, o atual projeto apresenta pontos positivos, como a tão esperada
cooperação entre os entes federativos (através da assinatura do “Protocolo de Cooperação Federativa” por
União, Estado e Município) e a coerência com diversos dispositivos legais, como a Constituição Federal (art.
182 e seus parágrafos, especialmente o §2º, que fala que trata da função social da propriedade urbana em
consonância às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor), o Estatuto da
Cidade (art. 2º e seus incisos e art. 32, especialmente no tocante à cooperação entre os governos, a iniciativa
privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização e às operações urbanas consorciadas) e
o próprio novo Plano Diretor da cidade, que está em elaboração.

   

            Porém, tendo em vista a compreensão da cidade como espaço significante, segundo Barthes, destaca-
se que o mero cumprimento de legislações urbanísticas não é o bastante para a consecução de suas
finalidades. Afinal, há significações na área central da cidade, área erógena de encontros, sede do patrimônio
histórico e cultural, material e imaterial, e, ainda, locus do capital financeiro da megacidade contemporâneo,
que não podem ser compreendidas pela visão dogmática de mera aplicação dos instrumentos legais.

 

            O risco de uma visão fechada das políticas públicas, sem o enfoque zetético que o Direito pode ter, é
o reaparecimento de perturbações no tecido urbano que permanecem latentes no imaginário popular. Pois,
como alertam os moradores do Morro da Conceição,

Será que o “Porto Maravilha” também é concebido nestes termos [autoritários]?Será
que mais de cem anos depois da Reforma Pereira Passos e seus
desdobramentos estamos novamente diante de um projeto autoritário de higienismo
social destinado justamente àquelas áreas que não foram incluídas na reestruturação
urbana pelo ilustre prefeito do Rio de Janeiro de então?[13] (grifos no original)

            E, em se tratando de uma população que está longe de ser um leitor/redator/personagem bilontra, o
risco enfrentado pelos gestores públicos não é pequeno.

 

5. Conclusões

 

A cidade demanda um conceitual teórico de maior complexidade do que as definições fechadas de
juristas consagrados, como José Afonso da Silva, que defende que “o conteúdo e as bases de um plano
urbanístico desmistificado não passarão realmente do estabelecimento de diretrizes básicas da ordenação
físico-territorial do Município, acompanhadas de um conjunto de mapas e plantas relativamente ao sistema
viário, sistema de zoneamento e sistema de lazer e recreação” (Silva, 1997, p. 152).

 

Cidade, como se viu, é um termo que atrai muitos significados, que variam conforme o enfoque o
período histórico que se busca analisar. Utilizou-se, então, o conceitual de Roland Barthes, que aproxima
Semiologia com Urbanismo. Autores como Valle, Barros e Barhes defendem uma análise do espaço urbano
pelos seus elementos significantes, fortes e fracos, que sofrem alterações no percurso histórico. Por essa
razão, uma compreensão mais plena de significação das áreas centrais depreende uma abordagem também
histórica, visto que os significantes trocam de significados com a passagem do tempo.

 

Dessa forma, realizou-se no presente trabalho uma breve retrospectiva histórica das intervenções
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urbanas realizadas pelo poder público na cidade do Rio de Janeiro, com vistas a uma melhor compreensão
das políticas públicas que serão realizadas no Projeto Porto Maravilha. A análise demonstrou que o discurso
das classes populares foi sempre considerado como elemento fraco, e que as intervenções respondiam aos
interesses de classes médias e altas e das atividades econômicas realizadas na cidade, elemento forte de
organização da cidade.

 

A atual  política pública de revitalização da zona central não foi uma iniciativa nova. Os projetos
anteriores, focados na infraestrutura e transporte, foram desconsiderados pelos atuais gestores, que sofreram
acusações de falta de concursos de projetos e de ausência de referenciais teóricos. Embora os requisitos
legais procurem ser cumpridos, os instrumentos de participação popular não são suficientes para apreender
os discursos dos habitantes da área. A ampla gama de significações da zona central do Rio de Janeiro
demanda sensibilidade e astúcia do gestor público, o que o atual projeto, voltado essencialmente para os
megaeventos da cidade empreendedora, não parece contemplar.

 

A Declaração pelo Direito à Cidade como Paradigma para a Existência de Cidades Democráticas,
Justas, Sustentáveis e Humanas, elaborada durante a edição do Fórum Social Urbano que ocorreu no Rio de
Janeiro em Março de 2010, declara que deve ser objetivo das políticas públicas municipais a

Criação e fortalecimento de espaços institucionais com representação dos diversos
segmentos da sociedade com poder de decisão sobre assuntos estratégicos como
orçamentos, planos diretores, projetos de grande impacto como as Olimpíadas e a
Copa Mundial de Futebol,entre outros grandes eventos recuperação de áreas
degradadas, gestão de áreas de proteção ambiental e de patrimônios históricos e
culturais[14]

  

Em assim sendo, o real poder de decisão conferido aos citadinos só ocorrerá se os discursos dos
diversos segmentos de atores/leitores/personagens da cidade-texto forem ouvidos. Pois os cidadãos cariocas,
desafiando os paradigmas do Direito como ciência, precisam ser considerados na execução e elaboração das
políticas públicas, para que se dê efetividade ao comando constitucional do art. 182 e se alcance pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e se garanta o bem-estar de seus habitantes.
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REFORMA NEOLIBERAL E SEGURIDADE SOCIAL: BREVES ANOTAÇÕES SOBRE A
AMÉRICA LATINA

NEOLIBERAL REFORM AND SOCIAL SECURITY: TRANSIENT NPTES ABOUT LATIN
AMERICAN

Edith Maria Barbosa Ramos

RESUMO
O texto procura sublinhar, de forma inicial, o processo de constituição da seguridade social na América
Latina, concebendo-o de modo plural, ou seja, determinado pelas vicissitudes e peculiaridades de cada país;
bem como, compreender as linhas fundamentais do processo de reformas neoliberais no sistema de proteção
social, efetuadas a partir da crise do Estado do bem-estar social e da crise econômica, com destaque aos
antecedentes, o histórico do debate, a força avassaladora da hegemonia neoliberal e o retorno da ortodoxia.
A partir disso, pretende indicar as possíveis implicações da fragmentação e precarização da seguridade social
como forma de fragilização dos próprios direitos fundamentais sociais na região.

PALAVRAS-CHAVES: Seguridade Social. Reforma Neoliberal. Direitos Sociais. Proteção Social. Estado.
Trabalho.

ABSTRACT
The text seeks to underline, in the beginning, the process of establishment of social security in Latin America,
conceiving in a plural way, in other world, determined by the vicissitudes and
peculiarities of each country as well as understand the fundamental lines of the neoliberal reform process in
social protection system, made from the crisis of the Welfare State and the economic crisis, with emphasis on
antecedents, on history of the debate, on overwhelming dominance force of neoliberal hegemony and the
return of orthodoxy. From this, it is intended to indicate the possible implications of fragmentation and
instability of social security as a way of
weakening itself the fundamental social rights in the region.

KEYWORDS: Social Security. Neoliberal reform. Social Rights. Social Protection. State. Work.

1 INTRODUÇÃO
 
Todo Estado Democrático de Direito tem como objetivo fundamental a coexistência pacífica de

seus cidadãos, direcionando-se à permanente busca do valor justiça, ou seja, deve-se compreender o Direito
como instrumento  para concretização da justiça. Assim, falar-se em direitos sociais é perseguir a efetivação
da justiça social.

Para evitar a formação de privilégios e discriminações entre os indivíduos no Estado, delineou-se
um sistema hierarquizado de normas com o estabelecimento de regras e princípios norteadores de toda
sociedade, configurando a Constituição como norma suprema do Estado.

Nesta perspectiva, a Constituição declara direitos sociais como fundamentais e determina que é
objetivo do Estado a concretização de tais direitos. Houve, assim, a necessidade do desenvolvimento de um
conjunto de regras e princípios que garantissem proteção a certos grupos sociais. Desta forma, se tornou
“obrigatória” a prestação de serviços, inicialmente, públicos de seguridade social por parte do Estado. Ou
seja, o Estado responsabilizou-se pela criação de instrumentos capazes de delinear direitos e prerrogativas,
consagrados no próprio texto da Constituição, para resguardar sua população.

Com a inserção da seguridade social nos textos constitucionais elevou-se os direitos de proteção
social a categoria de direitos fundamentais, e, por conseguinte, obrigou-se o Estado a regulamentar, em
normas de ordem pública, com exigibilidade judicial um conjunto de garantias ao cidadão em situação de
fragilidade ou infortúnio.

A seguridade social é um direito humano e social segundo o texto dos artigos 22 e 25 da
Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Na América Latina, o direito de acesso da população à proteção pela seguridade social precisa ser
analisado com extremo cuidado. Em certas constituições existem preceitos de proteção social que se
tornaram obsoletos; que deixaram de ter conformidade com a realidade cotidiana ou que não têm
aplicabilidade concreta alguma, ressalte-se, ainda, que no substrato da seguridade social latino-americana o
elemento político pesa muito mais que o social, e que o elemento econômico pesa muito mais que o humano.

Cada país tem o livre arbítrio de eleger e adotar o tipo de seguridade social que melhor lhe acomode
em razão, notadamente, das circunstâncias políticas, econômicas, histórias, culturais e da realidade social de
cada estrutura estatal.

Não há um só modelo na América Latina, logo os sistemas de seguridade social se desenvolvem e
funcionam, nos diferentes países, e em virtude de suas peculiaridades, de forma diversa e com características
próprias.

Em todos os países da América Latina, de alguma forma, houve a instituição de sistemas de
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seguridade social. Evidente que tais sistemas não são homogêneos, muito estudos demonstram sua
heterogeneidade, além disso, o termo seguridade social não é utilizado univocamente para se referir ao
mesmo conjunto de políticas sociais.

No Brasil, foi a Constituição da República de 1988 que sistematizou a seguridade social, e acolheu
em seu bojo as políticas de previdência, saúde e assistência social. Parte das produções teórico-acadêmicas
sobre a questão, e mesmo estudos, planos e relatórios institucionais, acabam por restringir a seguridade
social, apenas, ao seguro previdenciário ou analisa cada uma das políticas que a compõe isolada e
autonomamente, tentando relacioná-las a uma suposta seguridade social que, efetivamente, está longe de
existir.

A análise fragmentária da seguridade social não é uma prática exclusiva do Brasil, e a maioria das
análises sobre a seguridade social na América Latina, ao se referir às políticas securatórias, limita-a às
pensões e aposentadorias (MESA-LAGO, 2003)e isolada e autonomamente, tentando
relacionvidenciprocesso de reformas neoliberais no sistema de proteçe a

Neste estudo objetiva-se delinear traços iniciais do processo de constituição da seguridade social na
América Latina, bem como, compreender as linhas fundamentais do processo de reformas neoliberais no
sistema de proteção social, para indicar as possíveis conseqüências da fragmentação e precarização da
seguridade social como forma de fragilização dos próprios direitos fundamentais sociais.
 
2 AMÉRICA LATINA: reforma neoliberal e Seguridade Social

 
Objetiva-se abordar a temática da Seguridade Social na América Latina. Analisar-se-á,

fundamentalmente, a questão das reformas estruturais neoliberais, com destaque aos antecedentes, o
histórico do debate, a força avassaladora da hegemonia neoliberal e o retorno da ortodoxia.

A discussão sobre a crise do Estado de bem-estar social assola o ambiente político e social desde
1970. Neste texto, centraliza-se o debate na relação entre crise do bem-estar social e a crise econômica,
quando a questão se colocava em termos antagônicos, ou seja, ou o Estado de bem-estar social provocou a
crise econômica ou a crise capitalista provocou a crise do bem-estar social.

Para Soares (2003, p. 37) a crise do estado de bem-estar social é fruto de uma crise capitalista
monumental, no mundo inteiro, portanto fruto da crise econômica.

No que se refere a efetivação de uma política de bem-estar social, a concepção que prevalece na
América Latina é que a região nunca vivenciou um Estado de bem-estar, nem sequer chegou a constituir este
projeto como prioridade de Estado ou de governos.

Além de não ter instituído uma política de bem-estar, a América Latina é alvo constante da agressão
ideológica ao Estado, caracterizada pela idéia da supremacia do privado sobre o público. Embora, perceba-
se, a péssima prestação dos serviços privatizados, a ideologia induz a classe média a desprezar e considerar
ineficaz o serviço público.

O impacto do ajuste neoliberal nas políticas de Seguridade Social na América Latina refere-se ao
perverso processo de exclusão de um grande contingente populacional do manto de proteção social do
Estado. O Brasil, assim como os demais Estados latino-americanos, corria e ainda corre, riscos do ponto de
vista do seu projeto social e da construção, se não de um Estado de bem-estar social, de algo equivalente, de
um sistema de proteção social que se direcione em direção à universalidade.

A ortodoxia das políticas neoliberais nos países periféricos foi avassaladora do ponto de vista da
construção de propostas no campo social.

Segundo Soares (2003, p. 38), o processo de ajuste neoliberal teve um duplo impacto: o
agravamento da situação anterior e o surgimento de novas situações de desigualdade e exclusão.

Destaque-se que o ajuste neoliberal além de não solucionar a histórica estrutura de miséria e de
desigualdade, determinou uma nova exclusão, constituída por um enorme contingente de desempregados e
com a classe média precarizada, ou seja, um contingente de trabalhadores qualificados, mas desempregados.

Ressalte-se que além desse impacto direto do ajuste neoliberal da pobreza latino-americana, ocorreu
o desmonte das já precárias políticas sociais da América Latina. Para Soares (2003, p.39), dependendo do
grau de destruição dessas políticas, se tornar muito difícil a sua reconstrução, caso o Estado priorize a
promoção e proteção de direitos sociais.

O Chile, protagonista latino-americano a vivenciar de forma institucionalizada e mais radical o
ajuste neoliberal, foi, também, o país que primeiro sofreu as conseqüências devastadoras de sua experiência,
pois houve uma total e radical privatização do sistema de proteção social.

Clarifique-se, segundo Soares (2003, p. 39), a existência de diferenças do impacto do ajusto
neoliberal nos países latino-americanos, um primeiro padrão foi o impacto radical sobre a política, como foi o
caso chileno, o outro padrão foi aquele adotado nos Estados mais frágeis quanto ao bem-estar social, aos
aparatos públicos de proteção social e às políticas sociais.

Nesta perspectiva, Soares (2003, p. 39) afirma que
“Nesses países, o neoliberalismo deu “de lavada”, porque diante de estruturas frágeis de proteção ele se
introduziu com uma avalanche de políticas focalizadas de combate à pobreza, de substituição do Estado
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por organizações não-governamentais etc. O caso do Peru é um dos mais radicais nesse sentido.
Lembro-me de ter dado um curso de mestrado em Saúde Publica no norte do Peru em que todos os
meus alunos eram de organizações não-governamentais. Quer dizer, o estado não assume seque a Saúde
Pública”.
 

No Brasil vivenciou-se a tentativa de destruição ou desmontagem de estruturas já consolidados,
exemplifica-se o sistema de previdência, ou de estruturas em processo de constituição em novas bases com o
Sistema Único de Saúde – SUS. Ocorreu no Brasil um processo de desmontagem da construção de uma
estrutura social que estava em andamento.
                     Relata Soares (2003, p. 40) que,

‘Estávamos avançando na segunda metade dos anos 1980 – culminando com a Constituição de 1988 e
com a construção da Seguridade Social, o projeto de proteção social mais generoso da América Latina.
Nos anos 1980, quando estávamos definindo e votando a nossa Constituição, éramos considerados pelo
Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial a “ovelha negra” da América Latina.
Éramos o único país da América Latina, na ocasião, que não seguia à risca o modelito. Ao contrário,
votamos uma Constituição que ampliava a proteção social brasileira.”

 
Assim, para o Brasil o modelo adotado pelo ajuste neoliberal é de uma tentativa de interrupção,

mediante o desmonte e a deterioração. Houve a conservação do Sistema Único de Saúde (SUS), mas em
contrapartida, os baixo salários, as más condições de trabalho dos servidores, a falta de investimentos e a
queda da qualidade representaram a estratégia do ajuste suso mencionado para garantir os interesses de
mercado no processo de formação da proteção social no Brasil.

Na esteira de Soares (2003, p. 40)
“Esta foi a estratégia utilizada em toda a América Latina: desmontar e tornar o serviço público tão ruim
que as pessoas deixassem de procura-lo, sobretudo a classe média. O crescimento dos seguros privados
de saúde prosperou nesse modelo”.
 

Há diversos tipos de conformação de Seguridade Social na América Latina. Vale destacar, que
embora sob a égide do regime autoritário (questão emblemática), o Brasil conseguiu construir um sistema
bastante abrangente, inclusive do ponto de vista da cobertura, desde a unificação da Previdência.

Esta unificação da Previdência Social representou a possibilidade de constituir um sistema cuja
cobertura ultrapassou a média da América Latina. Houve, com isso, a possibilidade, entre outros elementos,
a cobertura dos trabalhadores rurais, que na maioria dos países latino-americanos continuaram excluídos dos
sistemas de proteção.

No Chile, por exemplo, como modelo inaugural de reformas neoliberais, as reformas da Seguridade
Social sempre estiveram conjugadas aos pacotes de financiamento do Fundo Monetário Internacional (FMI),
melhor dizendo, a reforma previdenciária chilena esteve radicalmente incluída nos acordos do Fundo.

A idéia central do debate tornou-se a questão ideológica dominante na América Latina, qual seja, o
caráter imprescindível das reformas para o ajuste sob pena de o Estado “falir”, seguido pela estabilização e,
quem sabe, pelo crescimento econômico.

Ressalte-se que as condicionalidades do Fundo Monetário Internacional (FMI) eram, entre outras:
a)        diminuir o déficit fiscais;
b)       promover a reforma do Estado;
c)        aumentar a competitividade das empresas reduzindo custos sociais;
d)       flexibilização de mão-de-obra;
e)        reformas da Seguridade Social.
O Brasil foi retardatário no processo de entrada no neoliberalismo, como expõe Sulamis Dain:

“Para nós, brasileiros, a comparação com a América Latina é particularmente dolorosa por
demonstrar que, assim como na industrialização, também no plano das políticas sociais o
Brasil foi a região que mais avançou na direção da construção de um modelo de base sólida
na garantia de direitos universais (não estou dizendo aqui que conseguimos construí-lo, mas,
se comparado com o resto da América Latina, nós fomos o que mais avançamos) e que
resistiu por mais  tempo ao ideário ortodoxo. Nele, e em suas conseqüências, estamos
entretanto mergulhados (naquela ocasião, em 1998, com Fernando Henrique) numa adesão
tardia, porém profunda, às virtudes do mercado”. (SOARES, 2001)

 
Para Soares (2003, p. 42),

“Este é outro ponto, o Brasil entra tardiamente, mas sempre “recupera o tempo” com rapidez
e profundidade. Quer dizer, Fernando Henrique conseguiu em oito anos o que muitos países
da América Latina não conseguiram 20 ou em 15 anos”.
 

O impacto econômico e social das reformas da América Latina, segundo relatório da Comissão
Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) são devastadores.

As reformas resultaram, em relação a toda questão da imprescindibilidade das mudanças para o
crescimento, o oposto para a realidade. Os países que adotaram as reformas neoliberais tiveram um
crescimento econômico medíocre ou inexistente, cuja vulnerabilidade financeira se aprofundou, em que o
endividamento público aumentou, em que houve uma generalização da precarização do trabalho, altas taxas
de desemprego (com índices inéditos na história dos países latino-americanos).

Destaque-se o caso emblemático da Argentina, em que o efeito do neoliberalismo foi gritante,
houve o desmonte das instituições públicas estatais, a redução e a eliminação da universalidade dos serviços,
e, ainda, a focalização com acompanhamento da exclusão social. ( Soares, 2003, p. 42).
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Para Soares (2003, p. 43)
“Há um comentário inédito nesse relatório da CEPAL, em que se reconhece que a perda da
universalidade das políticas sociais latino-americanas levou a um aumento da exclusão. E que o excesso
de focalização do gasto social nos pobres não só não incluiu todos os pobres, como também deixou de
fora boa parte da classe média precarizada, sem emprego, que hoje está numa grave crise de acesso a
serviços de infra-estrutura básica na América Latina”.

 
Ressalte-se que o relatório da CEPAL concluiu que a classe média latino-americana provavelmente

esta “em extinção”. Essa classe tem vivido em condições próximas da pobreza. A questão é que o
empobrecimento da classe média não representou um padrão de maior igualdade social. Além disso, houve
um brutal aumento da precarização, com uma queda generalizada de todos os empregos, principalmente dos
empregos públicos.

Isto significa, em outras palavras, que os estados latino-americanos foram, de tal forma,
desmontados que se tornou inviável a sua própria reforma. Ou seja, o Estado se fragilizou no aspecto social
na maioria dos países, com péssima qualidade dos seus serviços, com servidores mal-remunerados e com
perda de emprego.

Na América Latina, deve-se, ainda, chamar a atenção para a situação do emprego informal. As
pequenas empresas privadas aumentaram apenas 3%. De 65% a 95% dos ocupados hoje, na América Latina,
não têm nenhum contrato de trabalho. De 65% a 80% da população latino-americana não têm proteção
social nem de saúde. E a cada dez novos empregos criados na América Latina, na década passada, nove
foram na área de serviços e 8,1 foram informais. Ou seja, nessa condição se encontram 80% dos empregos
gerados na América Latina na década de 90. (SOARES, 2003, p.43-4).

A CEPAL afirma que a maioria do trabalho não formal na América Latina é precário, com
empregos de baixa produtividade e baixos salários. E, ainda, o desemprego aberto atingiu taxas históricas,
em alguns casos, na década de 90, chegado à patamares de 30% ou 40% da população.

No que se refere a reforma neoliberal idealizada pelo Banco Mundial, deve-se ressaltar três pilares
fundamentais, quais sejam: a) previdência básica, b) seguro social e c)previdência voluntária.

A previdência básica é fundada num sistema de repartição, gerenciado pelo Estado, embora de
caráter assistencial, configura-se como uma Previdência para os pobres, que objetiva garantir alguma renda
mínima (assistência social). O financiamento é fiscal.

O modelo de seguro social privilegia os planos privados de poupança individuais ou planos
ocupacionais, ou seja, os chamados Fundos de Pensão, são considerados os mais importantes e financiados
pela contribuição de salários. É obrigatório e gerenciado pelo sistema privado (seja de sociedades abertas ou
fechadas).

A previdência voluntária é uma poupança adicional ao seguro em que cada pessoa, individualmente,
vai buscar um Fundo de Pensão privado, bancário, para complementar a renda.

Segundo Soares (2003, p. 44-5
“Vários países já fizeram a reforma previdenciária: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, El
Salvador, México, Nicarágua, Peru, República Dominicana e Uruguai. Na época em que se realizou
esse estudo, no final dos anos 1990, apenas Brasil, Venezuela, Equador, Guatemala e Paraguai ainda
não haviam feito a reforma com base no modelo do Banco Mundial”.

 
A característica comum da reforma neoliberal na América Latina foi a “racionalização” e a

unificação dos chamados regimes gerais e especiais. Nos países que adoram as reformas, o papel do Estado
mudou e passou de uma função de financiamento e administração direta da Seguridade para uma função
essencialmente financiadora complementar e reguladora. O Estado deixou de ser o prestador final da
previdência, pois esta função passou para os Fundos de Pensão Privados.

Com a saída do Estado do sistema de proteção social esperava-se (a reforma neoliberal) uma
redução nos custos da previdência, pois regulada pelas leis do mercado estaria sujeita a concorrência o que
exigiria melhor prestação do serviço a preços mais baixos. A concorrência entre os vários agentes dos
Fundos de Pensão (ação esperada no mercado) não reduziu os custos dos fundos de administração (como se
imaginava), pelo contrário houve concentração e monopolização dos preços. O Chile tem hoje cerca de oito
grandes fundos, sendo que três deles concentram mais de 60% dos cotistas, portanto é um mercado
oligopolizado. (SOARES, 2003, p. 45).

O processo de privatização não tornou o sistema de Seguridade Social mais eficiente. Ao contrário,
segundo Soares (2003, p. 45-6)

“(...) os custos de administração desses fundos são elevadíssimos, oscilando entre 19,2%, no México, e
quase 25% na Argentina. Tudo financiado exclusivamente pela contribuição do trabalhador contribui é
para os Fundos de Pensão fazerem propaganda e marketing deles mesmos e dos seus serviços.
Vale a pena comparar com o Brasil, em 2001, onde os resultados dos custos administrativos do INSS
foram de 6,2% da arrecadação total, evidenciando que o nosso custo foi extremamente inferior, mesmo
no sistema público centralizado, se comparado aos dos Fundos de Pensão.
Um dos aspectos centrais da crise fiscal da Argentina foi a Reforma da Previdência: o resultado fiscal
dessa reforma foi passar de um superávit de 2,2 bilhões de dólares, em 1993, para um déficit de quase 7
bilhões de dólares no final da década. Isso pelo dado fiscal. Já o déficit previdenciário corrente passou
de 900 milhões de dólares para 6,7 bilhões de dólares. Eis o déficit previdenciário da Argentina ao
mudar seu sistema.
Contrariando, portanto, a suposição de que um sistema privado resultaria também na transferência
regular de contribuições e na redução da evasão, existem sérias divergências entre os estudiosos desse
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modelo. Dos contribuintes ativos, entre o número de filiados e a correlação de filiados e contribuintes
ativos nos sistemas, temos hoje somente entre 48% e 53%, na média, na Argentina, na Colômbia e no
Chile”.

 
Os principais problemas do modelo privado de Fundos de Pensão são a péssima cobertura dos

trabalhadores e o não-incentivo à filiação. Os autônomos ou informais continuam não se vinculando e a taxa
de exclusão continuou elevada.

Para Soares (2003, p. 46-7)
“Hoje, no Chile, do ponto de vista do rendimento desses fundos – e esse é o dado mais incrível -, 40%
das aposentadorias mínimas, que correspondem a 80% do valor do salário mínimo, são complementadas
pelo Estado chileno. Isto é, nos Fundos de Pensão a capitalização não consegue sequer cobrir uma
aposentadoria mínima ao término do período de contribuição legalmente previsto. O presidente da
Central Única dos Trabalhadores chilena afirma claramente, como vários outros críticos, que o sistema
pode entrar em colapso em 2005...O déficit da transição chilena foi de 25% do PIB nos anos 1980, e a
previsão é de que o déficit continue até 2030, e o Estado terá que continuar a “dar cobertura” para
compensar essas “falhas” do sistema privado”.
 

É cediço que a maior parte dos recursos dos Fundos de Pensão foi para o mercado financeiro e,
sobretudo, para financiar o pagamento dos títulos da dívida pública dos respectivos Estados e governos.

Ocorre que a poupança gerada pelos Fundos de Pensão é monumental, mas é privada, ou melhor,
tem-se uma situação de transferência de poupança pública para poupança privada. E o problema é que a
poupança privada não gera necessariamente crescimento, desenvolvimento e emprego.

Soares (2003, p. 47), destaca o caso chileno
“(...) o Chile, que é o modelo, a coqueluche dessa história dos Fundos de Pensão e que tem 45% de
poupança gerada por esses fundos, não conseguiu diminuir as suas taxas de desemprego, apresentando
um crescimento econômico que, se em algum momento foi o maior da América Latina, não foi por
causa dos Fundos de Pensão. Os próprios economistas chilenos hoje reconhecem que foi muito mais
por um modelo exportador de commodities. Enfim, eles conseguiram um nicho no mundo que permitiu
criar um modelo exportador que possibilitou algum grau de crescimento econômico. Nada a ver com os
Fundos de Pensão. Em contrapartida, o nível de emprego não aumenta, a pobreza não diminui, muito
menos a informalidade etc.”
 

Os principais problemas da capitalização (sejam fundos abertos ou fechados) é a taxa de reposição
extremamente incerta, um custo altíssimo de transição e manutenção, e nenhum poder redistributivo. Sendo
um modelo individualizado, não tem poder distributivo. Há uma extrema transferência da poupança pública
para a poupança privada, e nenhum retorno para os empregos.

 
3 CONCLUSÃO

 
As medidas da reforma neoliberal adotadas em quase todos os países da América Latina e do Caribe

provocaram uma reestruturação do Estado e uma desregulamentação das relações econômicas e sociais
(Soares, 1999). Submeteu o Estado nacional aos ditames do capital internacional e de organismos
internacionais como Organização das Nações Unidas (ONU), Banco Mundial, Fundo Monetário
Internacional (FMI) e Organização Mundial do Comércio (OMC).

Essas contra-reformas assinalaram uma mudança de direção nas políticas sociais após as décadas de
1970/1980, alcançam e remodelam o Estado em três áreas estratégicas:

a) as funções típicas do Estado (segurança nacional, emissão de moeda, corpo diplomático e
fiscalização);

 b) as políticas públicas (saúde, cultura, ciência e tecnologia, educação, trabalho e previdência); e
c) o setor de serviços (empresas estatais estratégicas – energia, mineração, telecomunicações,

recursos hídricos, saneamento e outros) (Andes, 2007)
Para os neoliberais, a proteção social garantida pelo Estado social, por meio de políticas

redistributivas, sobretudo as de seguridade social, é lesiva para o desenvolvimento econômico, pois majoram
o consumo e reduzem a poupança da população (NAVARRO, 1998).

Tais argumentos escoraram uma ação baseada na não intervenção do Estado na regulação do
comercio exterior e dos mercados financeiros, na configuração de políticas monetaristas e limitação dos
gastos sociais, com conservação de uma taxa “natural” de desemprego, integrada a reformas fiscais, com
diminuição de impostos para os altos rendimentos (ANDERSON, 1995, p. 11), e reformas das políticas de
previdência, na perspectiva da privatização com o fito de aumentar a poupança interna. Tais medidas
ganharam hegemonia na década de 1970 em diversos países da Europa, nos Estados Unidos, e na América
Latina e no Caribe (ANDERSON, 1995, p. 11)

As contra-reformas que alcançaram fortemente a seguridade social na América Latina e Caribe nas
décadas de 1980/1990 se nutriram de ajustes estruturais com caracteres e determinações semelhantes:
política econômica regressiva, que beneficia o capital financeiro em detrimento do capital produtivo, elevadas
taxas de juros, majoração da carga tributária com maior tributação sobre os rendimentos advindos do
trabalho e do consumo e menos do capital, política fiscal conservadora que privilegia paramentos dos juros
da dívida pública, determinados pelos acordos firmados com o FMI.

Essas medidas de ajuste fiscal trazem conseqüências negativas para as políticas sociais de um modo
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geral e para a seguridade social de modo mais específico, que passam a sofrer “reformas” com orientação
liberal e reestruturam os modelos construídos na América Latina e Caribe até então.

Melhor dizendo, em todos os debates sobre as reformas da seguridade social, e em especial da
previdência social, não se verificam sugestões reais no sentido de congregar os milhões de trabalhadores que
vivem relações precarizadas de trabalho, não contribuem para a seguridade social e, portanto, não têm acesso
aos direitos previdenciários.

 Nesse sentido, as propostas de reforma, mais que apresentar alternativas para incluir os
trabalhadores que hoje estão fora do sistema, direcionam-se para diminuir benefícios daqueles que ainda
possuem trabalho estável e acesso à previdência social. As avaliações dos sistemas após as reformas
estruturais empreendidas (MESA-LAGO, 2003, p. 251) revelam seus efeitos perversos:

a) queda na cobertura baseada nos contribuintes ativos;
b) crescente informalização da força de trabalho;
c) flexibilização do trabalho;
d) concorrência inadequada das administradoras;
e) aumento significativo da acumulação de capital e
f) elevado custo fiscal.
 
Segundo a CEPAL,
 

“Apesar da maior correlação entre contribuições e benéficos, não se observam nos países com reformas
estruturais aumentos significativos ou sistemáticos das taxas de cobertura provisional. O que se
percebe, entretanto, é antes uma tendência ao estancamento. Dos países incluídos nessa análise,
somente a Colômbia dá mostras de melhoria significativa de sua cobertura a partir da reforma de 1994.
De fato, na metade dos casos, a reforma dói seguida de uma baixa desse indicador. No caso do Chile, a
cobertura em 1999, e, praticamente idêntica à do ano anterior à reforma, e a Argentina apresenta baixa
permanente de sua cobertura desde 1987”. (CEPAL, 2006, p. 130)
“Além da redução da cobertura, os participantes dos sistemas de capitalização se encontram, na prática,
“subssegurados”, pois o período mínimo necessário de contribuição para garantir o direito ao benefício
varia entre 10 e 30 anos. Se, porventura, o segurado deixar de fazer uma contribuição mensal, o saldo
registra aporte insuficiente e o benefício tende a ser baixo e restrito a um período limitado de tempo, o
que acaba gerando benefícios de reduzida qualidade. Por outro lado, há a incapacidade do sistema de
capitalização para incluir trabalhadores que vivem relações informais e precarizadas de trabalho, e seu
efeito destrutivo para a solidariedade inerente ao sistema de repartição”. (CEPAL, 2006, p. 131)

 
A saída encontrada por esses países para aliviar os efeitos das reformas no sistema previdenciário

tem sido a expansão de benefícios não contributivos, de natureza assistencial, focalizados em situações de
extrema pobreza e montantes reduzidos. (BOSCHETTI, 2007, P. 97)

Essa não uma tendência apenas dos países que realizaram reformas estruturais. Também aqueles
como o Brasil, que realizaram reformas não estruturais, adotam o caminho da ampliação dos programas de
transferência como compensação da carência de rendimentos do trabalho.

A evidência em programas de transferência de renda, em prejuízo de investimentos produtivos e
geração de empregos estáveis, têm implicação direta na restrição de acesso aos direitos do trabalho
estabelecidos na seguridade social e demonstra uma disposição das políticas sociais de diminuir a pobreza e
indigência e compensar a incapacidade de reduzir desigualdades com políticas estruturais. (BOSCHETTI,
2007, P. 97)

As tendências da seguridade social na América Latina e no Caribe revelam um cenário de forte
ofensiva conservadora, que tende a destruir históricas conquistas da classe trabalhadora. As mudanças nas
condições sociais e de vida da população latino-americana, contudo, requerem a ampliação da seguridade
pública e universal, que continua sendo um horizonte possível e necessário. (BOSCHETTI, 2007, P. 97)
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Direito e Psicanálise 



O DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE NA PRIMEIRA INFÂNCIA E A TUTELA JURÍDICA DA FAMÍLIA: UMA ANÁLISE SOB A
PERSPECTIVA DA TEORIA SOCIOPSICANALÍTICA DE ALFRED ADLER

LE DÉVELOPPEMENT DE LA PERSONNALITÉ DANS LE PETITE ENFANCE ET LA PROTECTION JURIDIQUE DE LA FAMILLIE: UNE ANALYSE DU
POINT DE VUE DE LA THÉORIE PSYCHANALYTIQUE D’ALFRED ADLER

Camila Salgueiro da Purificação Marques
Renata Ovenhausen Albernaz

RESUMO
Esse artigo tem por base o problema central de encontrar um fundamento, em pesquisas específicas sobre a relação entre convivência familiar e desenvolvimento da
personalidade da criança, para a afirmação, interpretação e futuras propostas de especificação desse direito da criança à convivência familiar, direito este firmado, com
ênfase, tanto no âmbito nacional como internacional na contemporaneidade. Pressupõe-se que esta busca interdisciplinar em estudos que atentem para a realidade concreta
regulada em abstrato nas leis e políticas públicas, auxilie não só na interpretação e na devida aplicação dessas, como também nas desmistificações destas realidades, muito
comuns nas leis abstatas e gerais. A pesquisa foi interdisciplinar, e, valeu-se de estudos bibliográficos e documentais. A teoria de base foi a teoria psicanalítica de Alfred
Adler, e o objeto de análise foram as leis, programas e políticas públicas que tratam da família e do direito à convivência familiar no Brasil.
PALAVRAS-CHAVES: Criança, entidade familiar, personalidade, tutela jurídica da família.

RESUME
Cet article est basé sur le problème capital de trouver une base dans la recherche spécifique sur la relation entre la famille et le développement de la personnalité des enfants, à
la communication, l'interprétation et de propositions futures de la spécification du droit que cet enfant a la vie familiale, droit qui é signée, à la fois national et international
dans l'époque contemporaine. Il est supposé que cette recherche d'études interdisciplinaires qui portent une attention à la réalité réglé dans l'abstrait des lois et des politiques
publiques, non seulement aider à l'interprétation et l'application correcte de ces derniers, également à démystifier ces réalités, très commun dans le lois générales. La recherche
a été interdisciplinaire, et était basé sur les études bibliographiques et documentaires. La base est la théorie psychanalytique d'Alfred Adler, et l'objet de l'analyse ont été les
lois, les programmes et les politiques concernant la famille et le droit à la vie familiale au Brésil.
MOT-CLES: Enfant, entité familiale, personnalité, protection juridique de la famillie.

Introdução
A problemática da efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes à convivência familiar já é tema recorrente nas áreas da Sociologia da Infância e do Direito de
Família; entretanto, neste trabalho, objetivou-se fundamentar este direito, no sentido de buscar, nos estudos da psicologia do desenvolvimento da personalidade, informações
que comprovam o papel desse convívio familiar na formação da pessoa humana. Além disso, investigar como os novos propósitos e modelos familires contribuem ou não no
desenvolvimento desse papel.
A pesquisa foi de caráter dedutivo, exploratório e interdisciplinar, sendo desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica e documental. Na abordagem teórica acerca do
desenvolvimento da personalidade infantil, o foco foi a teoria sociopsicanalítica de Alfred Adler. Assim, a abordagem do presente estudo é orientada pelas questões: Como a
convivência familiar participa no desenvolvimento da personalidade da criança? De que modo os novos arranjos familiares afetam esta participação? Como a legalidade sobre
a família tem contribuído ou está em falta nesta tutela de uma convivência familiar que, de fato, garanta o desenvolvimento sadio da personalidade da criança?
 

1-      A teoria sociopsicanalítica de Alfred Adler e o desenvolvimento da personalidade da criança
 A teoria sociopsicanalítica de Adler foi escolhida como referência deste estudo sobre a convivência familiar e o desenvolvimento da criança, basicamente, por dois motivos.
Primeiro porque, seguindo a linha psicanalítica de Freud, ela pressupõe a importância das experiências infantis na formação da personalidade do indivíduo; segundo, porque,
em avanço a Freud, ela afirma que estas experiências se desenvolvem em um espaço social em cuja interação a personalidade se constitui (no nosso estudo, o espaço familiar
mononucluear ou ampliado).[1]
No que se remete a importância das experiências infantis na composição da personalidade do ser humano, a teoria psicanalítica de Freud é original. A Psicanálise freudiana,
segundo interpretação de Cloninger[2], considera que as peculiaridades da vida individual e os comportamentos são causados por forças psicológicas conscientes, pré-
conscientes e inconscientes. Neste inconsciente, como uma forma de proteção, as lembranças de experiências traumáticas ou de desejos não-satisfeitos ficam na amnésia,
evitando a angústia que acompanharia a sua constante recordação. Mas esta amnésia é apenas uma defesa, pois os efeitos dessa motivação inconsciente interferem no
comportamento, haja vista que este é constituído por uma interação entre as forças conscientes e as forças inconscientes; e, de acordo com o pai da Psicanálise, a experiência
da infância tem determinante influência sobre esta interação:

O desenvolvimento da personalidade envolve uma série de conflitos entre o indivíduo, que quer satisfazer os seus impulsos instintivos, e o mundo social
(especialmente a família), que restringe esse desejo. Ao longo do seu desenvolvimento, o indivíduo encontra maneiras de obter o máximo de satisfação
hedonista possível em face das restrições impostas pela sociedade. (...) o adulto humano mostra os efeitos permanentemente distorcivos do embate da
infância.[3]
 

Assim, no desenvolvimento da personalidade, a psicanálise afirma a existência de cinco fases psicossexuais, todas elas desenvolvidas na infância, quais sejam, as fases oral,
anal, fálica, de latência e genital,[4] de modo que aos cinco anos a personalidade já estaria formada, tendo o indivíduo desenvolvido as estratégias básicas para a expressão
dos seus impulsos. Nesta proposição, a família, para Freud, parece ser o primeiro e mais importante espaço de repressão vivenciado pela criança, onde há o esforço desta
para vencer os obstáculos do desenvolvimento que perpassam as cinco fases psicossexuais. A fixação em alguma dessas fases gera distúrbios psiquicos, e isto ocorre,
geralmente, em virtude de inúmeros problemas familiares.
A perspectiva sociopsicanalítica, na qual se insere a teoria de Adler, por sua vez, considera não só fatores individuais e o inconsciente, mas também leva em conta o ambiente
familiar, a cultura e a sociedade na qual o indivíduo vive, enquanto partes constitutivas da personalidade. Os autores desta teoria concordam com a Psicanálise que o
inconsciente é um conceito útil para se entender a personalidade e que a infância é importante na sua determinação; mas atentam que o ego também corresponde à relação
com outras pessoas, que a infância envolve uma relação, não só de repressão, mas também de cooperação, principalmente com a figura da mãe, que há a formação da
consciência do um eu e que os fatores culturais e sociais afetam nas determinações sexuais. Segundo Cloniguer:

Adler interessava-se particularmente por problemas de crianças, incluindo a prevenção da delinquência e de dificuldades psicológicas motivadas por
deficiências físicas, cuidados parentais insuficientes e problemas no relacionamento com outras crianças. (...). Fundou quase cinquenta clínicas de orientação
infantil em Viena e em outras partes da Europa.[5]
 

A mensagem de Adler era dirigida mais ao público do que aos médicos especialistas, além de ele não gostar de pesquisas empíricas. O próprio Adler reconhecia que sua
teoria fundamentava-se em suas experiências de vida, uma vez que era um menino doente, diagnosticado em caso terminal e que viria a descrever a superação dos defeitos
físicos como uma força motivacional básica. Assim, ele destacava o esforço consciente dos indivíduos para melhorarem suas vidas, não enfatizando os conflitos universais
que todas as pessoas vivenciam, como fez Freud, mas sim a singularidade de cada pessoa, em uma teoria baseada na “Psicologia Individual”.
O tema central da obra de Adler é o esforço incessante do indivíduo para alcançar um modo de vida melhor, mais satisfatório, ou seja, aquele que vai do sentimento de
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inferioridade ao sentimento de superioridade. Todas as pessoas começam a vida como crianças, sentindo-se inferiores e desamparadas porque sua sobrevivência depende de
outros; os pais podem ajudar ou atrapalhar na superação desse senso de inferioridade e no respectivo desenvolvimento de um estilo de vida sadio: previnem neuroses
protegendo a criança de tarefas muito difíceis, erram quando desejam que seus filhos sejam superiores aos outros. Ainda, na visão de Adler, pontua Cloninger[6]:

A mãe, em particular, influencia o desenvolvimento do senso social, a atitude de cooperação que distingue os estilos de vida sadios dos doentios. O pai,
tradicionalmente a autoridade da família, ensina à criança o poder ou sua expressão egoísta ou socialmente responsável (Adler, como Freud, desenvolveu sua
teoria no contexto da família nuclear tradicional). A mãe, entretanto, geralmente passa mais tempo com os filhos, e as pesquisas sugerem que o comportamento
materno está mais intimamente ligado aos comportamentos agressivos ou problemáticos das crianças.[7]
 

Com o passar do tempo, o desenvolvimento da percepção de cada pessoa acerca do que é negativo e do que poderia ser positivo emerge em um modo único e pessoal. As
causas deste sentimento de inferioridade, além da dependência natural, podem se agravar quando da existência de defeitos físicos, de dificuldades motoras ou sensoriais, de
sobrecargas de trabalho ou de exigências morais aplicadas às crianças, de miséria ou crises familiares e ainda, de cuidados excessivos; além disso, nas palavras do próprio
Adler:

Igualmente acúmulanse dificultades cuando los niños se ven privados de amor y afecto. Ello detiene el desarrollo de sus sentimientos altruístas y de su
sociabilidad, así como de su confianza en los humanos.Tampoco estos niños pueden dejar de sentirse extraños entre los hombres; siempre están desilusionados
e invariablemente se creen humillados y engañados. Asimismo las esperanzas desmesuradas que suelen fundarse en el niño pueden ser causa de graves
prejuicios para él, pues en tales casos el niño no vive sino en el temor de no justificarlas. Entonces puede llegar a una situación susceptible de formularse con
las palabras que SHAKESPEARE pone em boca de uno de sus personajes: "Por lo tanto, estoy decidido a convertirme en un canalla". O bien, completamente
desalentados, estos niños se refugian en la neurosis.[8]

 

Nestes casos, o desenvolvimento da personalidade total encontra-se praticamente dominado pelo objetivo final de vencer tal obstáculo e de desenvolver a atividade que, para
as outras pessoas, é considerada normal, sendo que o fato de não dar conta desta superação acaba gerando distúrbios psicológicos no indivíduo.[9] No caso deste insucesso,
as crianças podem manifestar sentimentos exagerados de uma resistência ativa, tais como a arrogância e a inescrupulosidade, ou características de uma resistência passiva, como a
preguiça, a mentira e a indolência.  
Esta busca de superar a inferioridade causada pelos mais diversos problemas na infância, inclusive por situações de abandono, faz o indivíduo consolidar seus estilos de vida,
mas também seus distúrbios, quando a atitude infantil perdura na atitude da vida adulta. Neste sentido, segundo Adler:

Os fatores fundamentais que influenciam a vida mental se estabelecem ao mesmo tempo em que a criança é ainda um enfante. Sobre estes alicerces, ergue-se
uma superestrutura que pode ser modificada, influenciada, transformada. Múltiplas influências forçam logo a criança a assumir uma atitude definida perante a
vida, e condicionam seu modo particular de reagir aos problemas que a vida apresenta. (...).[10]   
 

Além da família – incluindo-se, nesta, a relação com irmãos, pois Adler considera a “constelação familiar” como um todo –, a sociedade também interfere na determinação do
objetivo de um indivíduo, pois ela estabelece fronteiras e limites nos quais a criança esbarra até encontrar o caminho para a realização de seus intentos, além de que ela lhe
fornece a segurança e a adaptação à vida.[11] Deste modo, a adaptação do indivíduo à coletividade se torna a função mais importante do órgão psíquico, sendo que o senso
de justiça e de retidão não é, em sua essência, nada mais do que a satisfação das condições que surgem das necessidades especiais da espécie humana.
O caminho do desenvolvimento da criança é descrito por Adler[12] como tendo por principal objetivo transpor sua fraqueza e dominar aqueles de quem tanto as crianças
dependem, sendo, assim, impossível a evolução do indivíduo sem a presença de uma comunidade protetora – esta compreendendo os outros seres humanos capazes que
possam satisfazer suas necessidades mais urgentes. Aos poucos, a criança vai tomando consciência da necessidade de um órgão cuja função seja tornar possível a vida
normal, e que lhe possibilite julgar e apreciar devidamente cada situação e dirigir seu organismo para a situação seguinte, com o máximo de satisfação dos instintos e o
mínimo de atrito possível. Dominar aqueles que a criança vê junto a si torna-se, então, seu principal propósito de vida, uma vez que os mais velhos, embora a tratem como se
ela fosse inferior, guardam um sentimento de obrigação e de dever para com ela. Sem este domínio, o desvio seria o de o indivíduo  manter e ostentar sua fraqueza (continuar
criança) durante a vida adulta, clamando o auxílio dos demais. A base da educação, assim, estaria no condicionamento do esforço da criança para superar as suas fraquezas e
os agravamentos destas (deficiências do meio físico e sócio-econômico da criança, defeitos de seus órgãos corpóreos, o desemparo e abandono etc.), e este condicionamento,
mais do que apenas um reforço individual, implicaria ajustes e compensações em suas relações de sociabilidade, uma vez que os obstáculos com que se depara uma criança
em seu desenvolvimento mental resultam, habitualmente, na atrofia ou no desvio de seu senso de sociabilidade.
 Em termos ilustrativos, Adler[13] afirma que a criança que vive na penúria econômica ou desamparada, por exemplo, por este desamparo, tem mais dificuldade de
desenvolver um senso de sociabilidade que lhe permita compreender as leis da sociedade, e tende a encarar com suspeita e desconfiança as oportunidades sociais, a isolar-se e
a evadir-se às obrigações propostas por estas regras, a guardar um lado sombrio da existência, a pensarem mais em si do que nos outros e, assim, a manter uma atitude
belicosa durante a sua vida. E isto ocorre, porque esta situação condicionou-lhe, pela ausência da sociabilidade criada no amparo familiar, a manter sua condição originária de
inferioridade, criando este estilo de vida. O mesmo ocorre quando, ainda que havendo amparo, este é insuficiente, débil ou agressivo[14], dificultando o reconhecimento do
amor e a possibilidade de manifestá-lo propriamente, porque os instintos afetuosos da criança não foram devidamente desenvolvidos. O oposto também é possível, ou seja, a
criança transformar-se em um modelo tendo em vista o objetivo de atrair atenção social. É freqüente se observar, entre várias crianças, umas procurarem atenção por meio de
uma particular indisciplina, outras, através da pulsão agressiva ou da competitividade, e outras, ainda, mais assustadas, atingirem o mesmo fim por meio de uma vida
exemplar. E isto ocorre porque estas dificuldades seriam condicionamentos, não determinações, e as saídas a elas seriam um empreendimento pessoal e próprio de cada um.
Desta forma, Adler via os indivíduos mais como causas do que como efeitos de sua personalidade, e afirmava que esta era criativa, pois as pessoas faziam as escolhas e
estabeleciam seus próprios resultados na vida. Os fatores externos podiam se apresentar como desafios, mas não determinavam, por completo, o resultado. As pessoas
imaginavam um objetivo, ou seja, um estado futuro desejável – o que Adler chamou de “finalismo ficcional” [15] – e enfrentavam estes fatores externos, o que constituíria
seus estilos de vida de forma única, bem como as idéias que o indivíduo tem sobre si mesmo e sobre o mundo. E este processo ocorre cedo, segundo Adler, na idade entre 4
ou 5 anos, concordando com Freud sobre a importância das primeiras experiências na determinação da personalidade. Cloninger, aliás, destaca que há algumas pesquisas[16]
que confirmam a previsão de Adler de que o estilo de vida é coerente desde a infância até a idade adulta, de modo que as intervenções podem, apenas, impedir padrões
indesejáveis oriundos da resistência à mudança.
Quanto ao desenvolvimento da personalidade na concepção de Adler, afirma Cloninger[17]:

Embora afirmasse que cada pessoa é plenamente responsável por suas próprias escolhas na vida, Adler reconhecia que as circunstâncias podem fazer as
pessoas se inclinarem para estilos de vida desejáveis ou indesejáveis. Criticava os papéis sexuais restritivos (especialmente para as mulheres) ou as políticas
belicistas dos governos, bem como a pobreza e as condições de vida adversas. Esses fatores sociais impedem o desenvolvimento de um estilo de vida
psicologicamente saudável. Pelo fato de o estilo de vida desenvolver-se no começo da vida, a família é uma influência particularmente importante. Como
Freud, Adler descreveu o relacionamento com os pais, mas considerava também o impacto dos irmãos no desenvolvimento da personalidade.
 

Assim, Adler considerava que a saúde psicológica também decorria de condições sociais, insistindo na manutenção de relações sadias com outras pessoas e não apenas com a
própria libido. Sendo o interesse social – ou, a preocupação empática com a experiência do outro – um conceito nuclear em sua teoria, este precisaria ser desenvolvido nos
primeiros espaços relacionais da criança, ou seja, na família, e também na sociedade que a cerca, e sua falta seria geradora de diversas neuroses. Sobre esta idéia central,
Cloninguer, observa, inclusive, que:

as pesquisas confirmam também a advertência de Adler de que o interesse social deve ser alimentado. A empatia declina sob condições adversas, como pais
deprimidos ou em conflito entre si, ou pais que maltratam a criança (Zahn-Waxler & Radke-Yarrow, 1990). Ele fornece base para o desenvolvimento moral,
de acordo com a teoria proposta por Martin Hoffman (1975).[18]
 

A vida em sociedade requer este interesse para que se desenvolvam três áreas fundamentais da vida do ser humano: o trabalho, o amor e a interação social. E o sucesso
nessas três áreas é deveras importante para a saúde mental do sujeito.
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Na superação de neuroses, Adler advogava não só a terapia, mas também reformas estruturais que evitassem essas violações à saúde psíquica dos indivíduos. Quanto às
escolas, ele sugeria que estas utilizassem métodos de fomento do interesse social, que estimulassem a cooperação entre os alunos e que um professor acompanhasse os
mesmos estudantes durante todo o caminho escolar destes. A terapia deveria objetivar o incentivo a tal interesse social, e ser realizada em grupo, envolvendo toda a
constelação familiar. Por conta disso, diz Cloninger, a abordagem terapêutica de Adler foi comparada com várias técnicas terapêuticas modernas, como as abordagens
sistêmicas da família (Carich & Willingham, 1987), a terapia cognitiva (Elliott, 1982) e a terapia racional-emotiva (Ellis, 1989), o que mostra que os psciológos acolheram
positivamente as suas idéias.[19]
 

2-      A família hoje: condições jurídicas contemporâneas da convivência familiar
Se se tem em conta que o desenvolvimento psicológico da criança é fortemente condicionado pela sua interação no âmbito familiar, uma das questões mais recorrentes nas
discussões sobre o assunto refere-se ao modo como novos arranjos familiares contemporâneos podem estar afetando, positiva ou negativamente, este desenvolvimento. E,
ainda, como a legislação de família e dos direitos da criança, acompanhando ou não estas novas configurações familiares, deve atentar para este condicionamento e fomentá-
lo como um espaço que promova este desenvolvimento sadio da personalidade da criança. 
Se “família”, ao longo do século passado, era restrita à sociedade conjugal – sendo esta monogâmica e assim, considerada apenas, aquela constituída pelo casamento – e sua
prole, marcando-se por um sentido biológico de consangüinidade, a partir de nossa Carta Constitucional de 1988, o sentido de família se expande para o de “entidade
familiar”. Mas o que se pode entender como entidade familiar? Qual o elemento chave desta resignificação?
Leite[20] ensina que o modelo de família até o século passado tinha forte sentido patrimonial, e que este sentido sobrepujava, até mesmo, o elemento afetivo de sua
composição; não eram incomuns, assim, casamentos por conveniência ou restritos a serem realizados entre pessoas de mesma classe social, sendo que o afeto e os laços
sentimentais apareciam como causa de toda a classe de perturbações, pois que, geralmente, ocorriam fora do lar familiar e geravam relacionamentos ilegítimos e filhos
bastardos (que a lei considerava como inexistentes). No bojo deste modelo, afirma Heywood[21], também as relações entre pais e filhos eram baseadas mais na autoridade-
dependência que no respeito-confiança, e eram marcadas pelo rigor e pela severidade dos castigos, defendendo-se até mesmo que demonstrar amor ao filho era ser fraco ou
enfraquecê-lo. Especificamente no Brasil, consoante o entendimento de Oliveira[22], a família brasileira foi fortemente influenciada pelo modelo de família português, este
com forte sentido de sacramento, marcado pela indissolubilidade e pela centralidade do controle paterno, tal como a apregoava o Direito Canônico.
 A vida predominantemente urbana, o ingresso feminino no mercado de trabalho, a completa laicização das esferas públicas e das instituições sociais, as conquistas de direitos
humanos a impor igualdade, respeito e não discriminação nas relações sociais, porém, foram algumas das condições que propiciaram uma mudança significativa neste modelo
familiar tradicional. Primeiro, a mudança ocorreu em sua extensão: da família extensa de outrora, passou-se ao predomínio da família nuclear[23], muito em virtude da livre
escolha dos parceiros, da instituição do divórcio, da maior mobilidade residencial, do enfraquecimento dos laços de parentesco, da emancipação da mulher, entre outros. A
família nuclear constitui, assim, uma adaptação especializada que acentua valores de desempenho, mobilidade social e solidariedade, em contraposição aos valores da família
tradicional extensa que acentuava a permanência, a estabilidade e a continuidade através do nome, da profissão e da herança; mas, vista ainda como instituição social,
diminuir a extensão da família ainda não foi o suficiente para desconfigurá-la como, predominantemente, um sistema de papéis para a realização de algumas funções
sociais.[24] 
Neste sentido, apesar de ver com bons olhos o estreitamento das relações familiares ao núcleo central de convivência entre os pais entre si e seus filhos, dissolvendo a força
da família extensa, Leite[25] acentua que também este caráter institucional deve ser rompido, pois ele ainda é eivado de sua função patrimonial; este rompimento levaria a
enfatizar-se, no enlace familiar, as relações de afeto, de amparo e de livre escolha relacional; sendo a família o locus do companheirismo, a hierarquia e a autoridade se
dissolveriam, e a rígida divisão de papéis se atenuaria, sendo enfatizada a linearidade e densidade dos sentimentos.
Consoante opinião de Farias[26], é este sentido que parece estar prevalecendo na interpretação daquilo que a Constituição firma como “entidade familiar”. Tanto é assim,
que, para este autor:

Efetivamente, na legalidade constitucional, a família assume um desenho plural, aberto, multifacetário e globalizado, servindo como locus privilegiado para o
desenvolvimento da personalidade humana. Enfim, é o ambiente ideal para a realização espiritual e física do ser humano. Ou seja, somente se justifica a
proteção da família para que se efetive a tutela da própria pessoa humana. É, por conseguinte, a família servindo como instrumento para a realização plena da
pessoa humana e não mais vislumbrada como simples instituição jurídica e social, voltada para fins patrimoniais e reprodutivos. [27]

 
 A instituição do divórcio[28], o reconhecimento pela Constituição de outras entidades familiares que não as constituídas pelo casamento[29], a igualdade[30] entre o
homem e a mulher[31] e a todos os filhos[32], sem qualquer distinção discriminatória, representam esses avanços rumo a um novo conceito de família baseado em relações
de fato, muito mais do que em permissões jurídicas. Além disto, com tais mudanças ampliou-se o dever do Estado de proteção à família, enquanto espaço básico de amparo
da vida humana e de desenvolvimento de crianças e jovens.
         Regulado pelos artigos. 1.511 a 1.783 do Código Civil de 2002, o direito de família contemporâneo se sustenta em alguns princípios importantes na tutela desse novo
modelo, mais orgâncico, de entidade familiar. De acordo com Diniz[33], estes princípios são:

a)            o da “ratio” do matrimônio e da união estável como sendo o companheirismo e a afeição[34] entre os cônjuges ou conviventes, de tal modo que a extinção
desse affectio seria razão suficiente para a ruptura dessa relação pela separação judicial e o divórcio, e por conta de que é vedada qualquer interferência na comunhão
de vida instituída pela família;
b)            o princípio da Igualdade Jurídica entre os cônjuges, entre os companheiros e entre pais e filhos, no que atina aos seus direitos e deveres, desaparecendo a
centralidade do poder marital[35] e limitando o poder familiar sobre os filhos e menores sob sua responsabilidade;
c)             o princípio do pluralismo familiar, uma vez que a norma constitucional abrange a família matrimonial e as entidades familiares (união estável e família
monoparental);
d)           o princípio da liberdade de constituição e dissolução da entidade familiar, do planejamento familiar, da escolha do regime matrimonial, da seleção de modelos
educacionais, culturais, religiosos, respeitando-se, sempre, a integridade físico-psíquica e moral dos componentes da família.

Segundo apregoa Pereira[36], estes princípios decorrem de um pressuposto maior: o de que “a família só faz sentido para o Direito a partir do momento em que ela é veículo
funcionalizador da promoção da dignidade de seus membros”. Pode-se até dizer que, este pressuposto, desinstitucionalizando a família em suas funções sociais e a colocando
a serviço da dignidade humana, é que tem dado guarida à defesa, teórica, ainda, da tutela jurídica de tipos familiares nos quais a filiação e socialização primária de crianças
não é, biologicamente, sua decorrência, como são as famílias que provém de uniões homossexuais. Os reflexos de tal princípio podem ser percebidos, ainda, na priorização
dos laços de afetividade, às vezes, até mesmo, em detrimento de laços meramente de consangüinidade.
Na afirmação da dignidade de seus membros, a convivência familiar também foi erigida a um bem juridicamente tutelado não só em benefício dos cônjuges e/ou
companheiros, como também em prol do desenvolvimento da criança, seja no plano internacional (Convenção Universal dos Direitos da Criança, 1989), seja no plano
nacional (artigo 227 da Constitução da República, e lei 8.069 de 1990). No que se refere à criança, inclusive, a defesa da convivência familiar é uma das faces do princípio da
proteção integral – este enquanto um princípio que garante o direito específico de pessoas imaturas e em desenvolvimento de que os outros (família, estado, sociedade
nacional e internacional) estejam obrigados a fazer coisas em seu favor, e que este atendimento se estenda à plenitude das dimensões do seu desenvolvimento (dimensões
biológicas, psíquicas, morais, cognitivas, afetivas, religiosas).
A ênfase na convivência familiar, alías, firmadas tanto na Convenção Internacional quanto nas leis nacionais, obriga o poder público a envidar todos os esforços para garantir
à família condições de vida digna, o que se manifesta em uma série de políticas públicas de atendimento (Bolsa Família, Programa de Planejamento Familiar, Bolsa Escola,
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, entre outros). Do mesmo modo, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069 de 1990) e a Nova Lei de Adoção (Lei
n. 12.010 de 2009), reforçam a opção pública de que a criança deve ser mantida em um convívio familiar, seja na família natural, seja na família substituta, se, evidados todos
os esforços, não seja recomendável ou possível mantê-la no seio da família natural.
O próprio “Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária”,[37] inclusive, amplia o
significado de entidade familiar acolhedora da criança, enfatizando que não é pela lei que se distingue uma dada estrutura familiar como “natural” e outras qualificadas como
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deficientes ou patológicas, mas se deve ultrapassar a ênfase em uma certa “estrutura familiar” para passar a “enfatizar a capacidade da família de, em uma diversidade de
arranjos, exercer a função de proteção e socialização de suas crianças e adolescentes”.[38]  Isto porque, a definição legal (família natural e substituta) não comtempla a
possibilidade que a inserção real da criança em uma diversidade dos vínculos familiares e comunitários pode ser um subsídio social importantes na defesa dos direitos de
crianças e adolescentes à convivência familiar. Para tal, este Plano considera aconselhável uma definição mais ampla de “família”, de base sócio-antropológica, segundo a
qual

a família pode ser pensada como um grupo de pessoas que são unidas por laços de consangüinidade (relação sanguínea cuja extensão varia culturalmente), de
aliança (vínculos contraídos a partir de contratos, como a união conjugal) e de afinidade. Esses laços são constituídos por representações, práticas e relações
que implicam obrigações mútuas. Por sua vez, estas obrigações são organizadas de acordo com a faixa etária, as relações de geração e de gênero, que
definem o status da pessoa dentro do sistema de relações familiares. Assim, em um âmbito simbólico e relacional, que varia entre os diversos grupos sociais,
muitas pessoas podem ser consideradas como “família”. A primeira definição que emerge desta realidade social é que, além da relação parentalidade/filiação,
diversas outras relações de parentesco compõem uma “família extensa”, isto é, uma família que se estende para além da unidade pais/filhos e/ou da unidade
do casal, estando ou não dentro do mesmo domicílio: irmãos, meio-irmãos, avós, tios e primos de diversos graus. A diferença entre “família” como rede de
vínculos e como “domicílio” também tem um importante caráter operacional no interior de programas e serviços sociais, pois há vínculos que definem
obrigações legais entre pessoas que não moram no mesmo domicílio e que são reconhecidas e se reconhecem como “família”, como no caso de crianças e
adolescentes que não residem com pelo menos um de seus pais. Esta distinção é fundamental especialmente para se estimular o envolvimento da figura
paterna na vida de crianças e adolescentes, uma vez que na grande maioria das famílias monoparentais é o pai que não mora no domicílio – o que não
significa, necessariamente, que tenha perdido o vínculo com os filhos e muito menos que escape à responsabilização de suas funções paternas. Além destas
definições, o cotidiano das famílias é constituído por outros tipos de vínculos que pressupõem obrigações mútuas, mas não de caráter legal e sim de caráter
simbólico e afetivo. São relações de apadrinhamento, amizade e vizinhança e outras correlatas. Constam dentre elas, relações de cuidado estabelecidas por
acordos espontâneos e que não raramente se revelam mais fortes e importantes para a sobrevivência cotidiana do que muitas relações de parentesco. Aos
diversos arranjos constituídos no cotidiano para dar conta da sobrevivência, do cuidado e da socialização de crianças e adolescentes, daremos o nome de
“rede social de apoio”[39], para diferenciá-la de “família” e de “família extensa”.[40]

 
A importância de destacar outras alternativas de arranjos familiares, portanto, é possibilitar o reconhecimento de várias tramas relacionais – para além daquelas estabelecidas
com os vínculos de conjugalidade e de filiação (natural ou civil) –  como sendo espaços de relações familiares, espaços estes regidos por lógicas de afetividade, de
espontaneidade e de auto-realização. Mesmo não sendo marcados pela mesma persistência relacional das relações de família natural e legal, a multiplicação destes arranjos
amplia as chances de afeto e amor às crianças e, consequentemente, de que sejam atendidas suas necessidades de proteção, mesmo que por vários e diversos sujeitos com os
quais esta criança se relaciona. E esta garantia, como visto, pode ajudar no condicionamento social do desenvolvimento sadio da personalidade da criança, como visto na
teoria sociopsicanalítica de Adler.
 

3-      Considerações Finais

Diante da evolução conceitual, doutrinária e legal do que se entende como entidade familiar, a relação de família se potencializa como fonte de dignidade e de bem-estar ao
ser humano. Isto demonstra um princípio humanizante da família, mitigando seu caráter prescritivo, proibitivo e discriminatório de outrora, quando era mais entendida como
uma instituição social básica, e caracterizada pelo estabelecimento rígido de papéis, hierarquias e subjugação.
A tendência a ampliar o escopo de entidade familiar, tanto no sentido de reconhecer vínculos afetivos entre companheiros, quanto no de garantir múltiplos espaços de
convivência para a criança, pode ser considerado uma importante conquista na acomodação social de relações humanas mais autênticas e menos institucionalidadas[41],
autenticidade esta que parece ser um importante ponto de partida para um amparo familiar mais propício ao desenvolvimento psicológico sadio da criança, segundo o modelo
adleriano.
Além disso, o trabalho de condicionamento material dessas relações familiares, como ocorre em programas sociais de atendimento de famílias carentes, também é um fator
importante, já apontado por Adler, nos idos dos anos 20, pois problemas sociais e econômicos afetam famílias e condicionam, negativamente, este desenvolvimento da
personalidade infantil. A sociedade, se, de fato, prima pela formação de personalidades sãs para o convívio social deve arcar com o ônus desse condicionamento material
básico.
É claro que, apesar desta resignificação e revaloração social da família ser deveras importante, ela só não basta. A legalidade tutela relações abstratas e o que determina o
desenvolvimento sadio ou neurótico da personalidade de uma criança depende das relações concretas que ela vivencia. Aí o trabalho deve ser conjunto – legalidade e políticas
públicas garantindo condições sociais e materiais da família; educação, esclarecendo aos pais e educadores da importância de certas condutas e posturas perante as crianças;
psicologia, também como política pública, na solução de patologias psicológicas de membros da família e que podem ser reproduzidas nos tratos de adultos com crianças
entre as gerações; sociologia, no destaque dos problemas sociais que mais afetam a família contemporânea (desemprego, insegurança, excesso de trabalho, divórcios, etc), e
que, de uma forma ou outra, acabam gerando perturbações nas relações familiares. A teoria adleriana, neste sentido, por enfatizar estas condições concretas que condicionam
as relações familiares (condições materiais, sociais, psíquicas), e por enfatizar a determinação dessas relações na formação da personalidade da pessoa, reforça a ênfase da
tutela social sobre a família da sociedade nacional e internacional contemporânea. Tutela, no entanto, sobre uma família resignificada – de uma unidade de controle social,
para uma unidade de dignidade humana que, segundo Adler, é a mais eficaz garantia de sociabilidade.  
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[5] CLONINGER, op. cit., p. 115.
[6] CLONINGER, op. cit., p. 127 e 128.
[7] CLONINGER, op. cit., p. 128.
[8] ADLER, Alfred. La Psicología del Individuo: su importancia desde el punto de vista del tratamiento de la neurosis, de la pedagogia y de la concepción del mundo in ADLER, Alfred. Guiando al Niño. Buenos
Aires: Editorial Paidos, 1960, p. 11 a 13.
[9] ADLER, 1960, op. cit., p. 9 e 10.
[10] ADLER, Alfred. A Ciência da Natureza Humana. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1967, p. 34.
[11] ADLER, 1967, op. cit., p. 34.
[12] ADLER, 1967, op. cit., p. 42.
[13] ADLER, 1967, op. cit., p. 45-48.
[14] Segundo Adler (1967, p. 128), assim, “as crianças negligenciadas, bem como as crianças mimadas em excesso, podem tornar-se excessivamente dependentes dos outros em seu anseio de reconhecimento e
proteção.”  Interessante destacar que houve até mesmo alguns programas de formação dos pais baseados nos princípios adlerianos, como o Parent Study Groups e o STEP, ou Systematic Training For Effective
Parenting.
[15] CLONINGER, op. cit., p. 122 e 123.
[16] Pulkinnen, 1992 de acordo com CLONINGUER, p. 127.
[17] CLONINGER, op. cit., p. 127.
[18] CLONINGER, op. cit., p. 132 e 133.
[19] CLONINGER, op. cit., p. 137.
[20] LEITE, Eduardo Oliveira. Tratado de Direito de Família. Origem e evolução do casamento. Curitiba: Juruá, 1991.
[21] HEYWOOD, Colin. Uma história da infância. Porto Alegre: Artmed, 2004.
[22] OLIVEIRA, José Sebastião. A evolução do conceito de família à luz do Direito Civil e do Direito Constitucional brasileiro, ao longo dos perídoso históricos: colonial, imperial e republicano, e o reflexo deles
na constituição da família contemporânea. Tese de Doutorado (área de concentração: Direito) apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo sob orientação de Nelson Luiz
Pinto em 1999.
[23] Por família nuclear, LEITE (1994, p. 19) entende aquele grupo de pessoas composto pelos pais e os filhos que vivem sob um mesmo teto, excluindo avós, colaterais e até mesmo filhos economicamente
independentes.
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[24] “Entende-se por papel social o fato de que o indivíduo se destaca e assume socialmente um perfil à medida em que cumpre determinadas tarefas ou funções, as quais encontra, na maioria das vezes, dadas e
definidas pela sociedade em que vive” (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – INSTITUTO DE DOCUMENTAÇÃO. Dicionário de ciências sociais. (coord. geral de Benedito Silva e outros). Rio de Janeiro,
Editora Fundação Getúlio Vargas, 1986, p. 862).
[25] LEITE, 1991, op. cit.,  p. 18-20
[26] FARIAS, Cristiano Chaves de. A Família da pós-modernidade: mais que fotografia, possibilidade de convivência.. Síntese Jornal. Ano, Mês, Dia:20060215. v.7, n.76, p.19, jun./2003.
[27] FARIAS, 2003, op. cit., p. 19.
[28] Ensina LEITE (1994, p. 79) que não há lei, humana ou divina, que possa manter unidas pessoas que já não mais tenham afinidade, ou capacidade de amar e se doar uma a outra, mesmo diante das
inconveniências sociais que disto possa decorrer. O divórcio, ao que parece, reconheceu, talvez, a redução da ênfase em valores coletivistas em detrimento do indivíduo singularizado.
[29] Adverte Leite (1993, p. 48) que “outros modos de conjugalidade, que não o casamento, surgiram, denunciando a crise do casal: casa-se menos, vive-se mais em uniões fáticas se há um forte crescimento de
indivíduos vivendo sós.”
[30] Igualdade, segundo Bastos & Martins (citado por Leite, 1994, p. 68), não biológica, psicológica e fisiológica, que é impossível, mas a igualdade que não permita que essas diferenciações sejam tratadas como
fatores de diferenciação na dignidade jurídica, moral ou social; que legitime, podemos dizer, a dominação de um pelo outro.
[31] Artigo 5º, inciso I e artigo 226, parágrafo 5º da Constituição da República de 1988.
[32] Artigo 227, parágrafo 6º da Constituição da República de 1988.
[33] DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 5: direito de família. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 17 a 28.
[34] Há que se ressaltar que o princípio jurídico da afetividade, em que pese não estar positivado em nossa Constituição de 1988, é constituído por uma interpretação sistemática de do artigo 5º, § 2º da Carta
Magna. Isto porque, deve-se acompanhar o anseio social, a família passou a ser entidade plural fundada no princípio da dignidade da pessoa humana.
[35] Consoante o artigo 226, parágrafo 5º da Constituição da República de 1988 e artigos 1.511, in fine, 1.565 a 1.570, 1.631, 1.634, 1.643, 1.647, 1.650, 1.651 e 1.724 do Código Civil de 2002.
[36] PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v. 4, Direito de Família. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010, p. 52 e 53.
[37]Texto disponível em http://www.mds.gov.br/arquivos/plano_nacional_de_promocao_protecao_e_defesa_do_direito_de_criancas_e_adolescentes_a_convivencia_familiar_e_comunitaria.pdf/view. Acesso em
09/09/2009.
[38] Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. In. 
http://www.mds.gov.br/arquivos/plano_nacional_de_promocao_protecao_e_defesa_do_direito_de_criancas_e_adolescentes_a_convivencia_familiar_e_comunitaria.pdf/view. Acesso em 09/09/2009, p. 26
[39] De acordo com Dessen & Braz (DESSEN, Maria Auxiliadora & BRAZ, Marcela Pereira. Rede Social de Apoio Durante Transições Familiares Decorrentes do Nascimento de Filhos. Universidade de Brasília
UnB Psic.: Teoria e Pesquisa vol.16, n. 3 Brasília Set./Dez. 2000), rede social é um sistema composto por pessoas, funções e situações dentro de um contexto, que oferece apoio instrumental e emocional: ajuda
financeira, divisão de responsabilidades, apoio emocional e diversas ações que levam ao sentimento de pertencer ao grupo.
[40] Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. In. 
http://www.mds.gov.br/arquivos/plano_nacional_de_promocao_protecao_e_defesa_do_direito_de_criancas_e_adolescentes_a_convivencia_familiar_e_comunitaria.pdf/view. Acesso em 09/09/2009, p. 28.
[41] No sentido de ressaltar os efeitos sociais e humanos dessa autenticidade em relações familiares, tendo por base as teorias psicológicas de J.L. Moreno, Karl Rogers e Richard Hycner, ver trabalho anterior
desses autores, no texto “Relação Humana e Direito de Família: em busca da expressão de uma relação humana constitutiva da experiência familiar”. Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI.
São Paulo, 2009.
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IMPOSSIBILIDADES RELACIONAIS DE UMA FUNDAMENTAÇÃO ÉTICO-MORAL DO
JULGAR

IMPOSIBILIDADES RELACIONALES DE UNA FUNDAMENTACIÓN ETICO-MORAL DEL JUGAR

CEZARIO CORREA FILHO

RESUMO
RESUMO: Na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant defende o agir guiado unicamente pela
pura razão filosófica. Deve-se superar a razão simples, empírica e sensível. Os sentidos são falhos. Traem-
nos. Somente com a pura razão e a idéia de liberdade e dignidade, atributos universais do homem, pode
estabelecer-se o único objetivo: agir em respeito à lei moral, cujos princípios universais e apriorísticos são
inferidos pela pura razão filosófica. Kant reconhece: impossível saber quando o homem visa apenas obedecer
à lei moral ou persegue outros interesses. Mas rejeita que felicidade como vocação suprema do homem e que
as ações humanas visam, em última instância, à felicidade. Para Kant, a missão do homem é agir obedecendo
à pura razão. Ao contrário, Freud defende que o homem é um buscador de prazer. Em O Problema
Econômico do Masoquismo, assevera: o imperativo categórico kantiano é um substituto do complexo de
Édipo e encaminha-se para o masoquismo moral; e, em Os Chistes e a Sua Relação com o Inconsciente,
infere-se a impossibilidade da proposta kantiana: o agir humano é condicionado pelo inconsciente. Como o
julgamento deve fundamentar-se no conhecimento da lei moral e no agir moral, impossibilidades humanas,
inexiste juiz-homem que possa apresentá-lo.
PALAVRAS-CHAVES: razão – lei - moral – liberdade – felicidade – inconsciente – masoquismo –
fundamentação

RESUMEN
En la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, Kant defiende actuar dirigido solamente por la
pura razón filosófica. Se debe sobrepasar la razón simple, empírica y sensible. Los sentidos son defectuosos.
Nos traem. Solamente con la pura razón y la idea de libertad y dignidad, atributos universales del hombre, el
único objetivo puede ser establecido: actuar en respecto a la ley moral, de que los principios universales y
aprioristicos son deducidos por la pura razón filosófica. Kant reconoce: imposible saber cuándo el hombre
sólo mira obedecer la ley moral o persigue otros intereses. Pero rechaza la felicidad como vocación suprema
del hombre y que las acciones tienen como objetivo, en la instancia ultima, la felicidad. Para Kant, la misión
del hombre es actuar obedeciendo la pura razón. En cambio, Freud defiende que el hombre es un buscador
del placer. En El Problema Económico del Masoquismo, asevera: el imperativo categórico kantiano es un
substituto del complejo de Édipo y se encamina para el masoquismo moral; e, en Los Chistes y su Relación
con el Inconsciente, deduce la imposibilidad de la tesis kantiana: el actuar humano es condicionado por el
inconsciente. Puesto que lo juicio se debe basar en el conocimiento de la ley moral y en actuar moral,
imposibilidades humanas, no hay el juez-hombre que los pueda presentar.
PALAVRAS-CLAVE: razón – ley – moral – liberdad – felicidad – inconsciente – masoquismo –
fundamentación

INTRODUÇÃO
 
O presente trabalho não pretende ser mais do que um aligeirado ensaio. A tese não é fácil e nem é

inovadora, e só com certa imodéstia é que se pôde abordá-la, pondo em dúvida a consistência dos
argumentos kantianos sobre a fundamentação do agir moral.

 
A obra de referência é a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, na tradução de Paulo

Quintela, Edições 70, ano 2005. É certo que, no desenvolvimento do trabalho, vez ou outra, abordaremos as
categorias fundamentais fora do quadro teórico especificamente formulado por Kant. Isto será necessário
porque pretendemos ir além da mera análise semântico-dedutiva daquilo que é apresentado ali. No plano
lógico, não desnaturaremos as categorias fundamentais enquanto tais, apenas verificaremos a veracidade e a
possibilidade de existência no plano fático-real. Por isso, não haverá outra forma senão, hora e outra, sair do
referido quadro teórico kantiano. Para que não fiquemos soltos nesta saída, traremos, então, outras obras
como referência, no caso, O Problema Econômico do Masoquismo e Os Chistes e a Sua Relação com o
Inconsciente, de Sigmund Freud, presentes nas Obras Psicológicas Completas, edição standard brasileira,
traduzidas do alemão e do inglês sob a direção de Jayme Salomão, editora Imago, ano 1996, volumes VIII e
XIX. Outras obras segundam o trabalho e serão referidas no momento oportuno.

 
Iniciaremos com um ponto de partida onde consideraremos o homem no seu caráter terreno, isto é,

um ser dotado de razão e de irrazão, capaz de agir com o que se presume seja o uso da razão e também de
agir de modo a contrariá-la. Em seguida, esboçaremos a forma pela qual Kant considera a atuação dos
sentidos e da razão e como ele define o agir moral. No ponto seguinte, confrontaremos a razão com os dados
da experiência e sugeriremos que Kant não resolvera racionalmente esse confronto, tendo ele fortes traços
do masoquismo moral. Então, avançaremos no argumento de que, embora Kant rejeite, o homem é um ser
voltado para a felicidade e não há, por isso, como considerar materialmente que a ação humana seja um fim
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em si mesma. Veremos que isto impossibilita a definição kantiana do agir moral. Defenderemos este
entendimento apoiados no estudo apresentado por Freud sobre os chistes e a sua relação com o inconsciente.
O ponto subsequente será praticamente conclusivo, nele conjecturaremos sobre a impossibilidade da
fundamentação moral [ou ética] do julgar. Então, apresentaremos as considerações finais e as referências
bibliográficas seguidas das notas.

 
Ainda aqui, nesta introdução, convém destacar que temos claro que, no momento de Kant, não

havia investigações mais consistentes sobre a psique humana, mas já existiam estudos filosóficos que
refutavam a concepção apriorística da razão sobre o conhecimento. Assim, se isto fosse devidamente
considerado por Kant, ensejaria, certamente, uma conclusão diversa da apresentada por ele, observando que
a teorização da moral também está envolta numa certa confissão de fé, o que remonta a escolhas dogmáticas.

 
2 PONTO DE PARTIDA: A NATUREZA DÚPLICE DO HOMEM

 
Antes da investigação propriamente científica, a investigação poética e a filosófica da natureza

humana, como se sabe, são preocupações que não podem ser datadas com precisão. “Bom por natureza ou
mau por essência...” O que é e o que não é o homem não é investigação fácil. Todavia, nem deus e nem
animal, nem pura virtude e nem vício essencial, o humano é o que é: dúplice caráter ou natureza dúplice. O
ser e o não-ser, o real e o ideal (ou o imaginário e o simbólico), o ôntico e o deôntico participam da mesma
substância. Ainda que se manifestem em oposição real ou imaginária, estas não são dimensões que se
excluem reciprocamente na natureza humana. São componentes do equilíbrio que opera em constante tensão.
Para alguns, espírito e corpo, para outros, razão e irrazão. E qualquer experiência na vida terrena não pode
desconsiderar essa condição ou situação essencial do homem, salvo se se quiser transformá-lo num deus ou
num animal. O vira-a-ser, estando sendo, é a condição do homem na terra. E é com este homem que nos
preocupamos. Neste apontamento, interessa-nos esse homem humano no seu constante devir.

 
Importa-nos o homem que, diferentemente dos animais e dos espíritos superiores... se existirem!...

pode atuar conforme certo arbítrio. Estabelecendo, assim, a lei do seu próprio agir, deve, então, responder
por isso. Por observação dos primeiros e por intuição quanto aos segundos, temos que os animais e os
espíritos superiores não gozam daquele arbítrio, portanto, são o que são[1], sem gozo da possibilidade da
liberdade de escolher.

 
Assim, consideramos esse homem, como virtude e vício, como razão e irrazão, o nosso ponto de

partida. Sem máscaras!... Pois, apropriando-nos de uma passagem de Simone de Beauvoir, “Desde que há
homens e que eles vivem, todos experimentaram essa trágica ambiguidade de sua condição; mas desde que
há filósofos e que eles pensam, a maioria tentou mascará-la.”[2]

 
3 O AGIR MORAL DIANTE DOS SENTIDOS E DA RAZÃO

 
Segundo Kant[3], não há como conhecermos, ao certo, a essência ou a natureza das coisas e dos

sentimentos, porque tais coisas e tais sentimentos chegam a nosso intelecto por meio dos sentidos, e estes
são falhos ou parciais. Conhecemos as coisas apenas como elas se nos apresentam. Há em nós a
representação fenomênica da coisa. A coisa em si, sua essência, é imperscrutável[4]. Para ele, é certo que nos
deparamos, no real e por meio dos sentidos, com a coisa e com os sentimentos humanos, porém, ainda para
ele, somos facilmente enganados pelos sentidos.

 
Então, para que possamos agir moralmente, temos de nos orientar pela razão de tal modo que ela

não se deixe influenciar pelos sentidos. Ainda de acordo com Kant, só exclusivamente pela razão podemos
apreender os princípios morais que devem orientar nossa ação. Estes princípios antecedem a qualquer
experiência ou inclinação empírica ou sensível, por isso, participam da pura razão. Portanto, agiremos
moralmente se a nossa ação estiver guiada pela pura razão, se for um agir racional que tenha como único fim
a conformidade com os referidos princípios puros e apriorísticos, isto é, se não visar a qualquer interesse que
não seja o de estar em respeito à lei moral. Kant defende que esses princípios, assim como a razão, são
universais.

 
4 ELEMENTOS DA EMPIRIA E DA RAZÃO

 
Na primeira parte da Fundamentação da Metafísica dos Costumes[5], Kant investiga a transição do

conhecimento moral da razão vulgar para o conhecimento filosófico. Antes mesmo do puro conhecimento
filosófico, Kant reconhece que, já na razão vulgar, há o conhecimento e o reconhecimento do agir moral.
Mas essa razão vulgar ainda está influenciada por elementos da experiência. Esta circunstância torna parcial e
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insegura toda consideração sobre o agir moral no campo da razão vulgar. Influenciada por elementos da
experiência, ela pode ser enganada pelos sentidos. As coisas ou as ações que se lhe apresentam por meio dos
sentidos podem ser apreendidas erroneamente.

 
Mas, as perguntas nos invadem... Por que devemos investigar e discutir a moralidade do agir

humano? Antes disso, por que nos interessa o agir humano? Terá ele alguma finalidade?
 
Ainda no ponto da transição do conhecimento moral da razão vulgar para o conhecimento

filosófico, Kant revela que a busca da felicidade é uma inclinação humana. Com isso, pode-se dizer que
dentre outras finalidades, a ação humana visaria à felicidade. Porém, ele defende que não é essa a verdadeira
vocação humana, visto que,

 
se num ser dotado de razão e vontade a verdadeira finalidade da natureza fosse a sua conservação, o seu
bem-estar, numa palavra a sua felicidade, muito mal teria ela tomado as suas disposições ao escolher a
razão da criatura para executora destas suas intenções. Pois, todas as acções que esse ser tem de realizar
nesse // propósito, bem como toda a regra do seu comportamento, lhe seriam indicadas com muito maior
exactidão pelo instinto, e aquela finalidade obteria por meio dele muito maior segurança do que pela
razão[6]

 
Deste modo, pode-se concluir que, para Kant, tratando-se de inclinação, a felicidade obstaculiza a

realização da pura razão; e esta, na verdade, quando se apresenta, impede a realização da felicidade. Como a
felicidade depende dos sentidos, e porque os sentidos são falhos, podemos nos enganar e pensar sermos
felizes, não o sendo. Isto seria a causa por que Kant não considera a felicidade como a verdadeira vocação
do homem.

 
Entretanto, tudo o que se viu e que se vê na história da humanidade é o homem se apresentar como

um ser que busca a felicidade ou o prazer. Aristóteles, no Ética a Nicômacos, logo no Livro I, defendia a
vocação do homem para o bem e para a felicidade. Em verdade, felicidade e bem se confundiriam como fins
das ações humanas. Mas, no caso, a felicidade seria o fim supremo dessas ações humanas. Cito: “A
felicidade, portanto, uma vez tendo sido considerada alguma coisa final [completa] e auto-suficiente, é a
finalidade visada por todas as ações.”[7] Mais adiante, Aristóteles defenderá que a definição dele “se
harmoniza com a descrição do homem feliz como alguém que ‘vive bem’ ou ‘se dá bem’, uma vez que
virtualmente identificou a felicidade com uma forma de ‘viver bem’ ou ‘dar-se bem’.[8]

 
Posto que Aristóteles tenha sido contrariado por alguns pensadores considerados malditos como

Dostoievski[9], a tradição do pensamento ocidental insistiu reconhecer que, enquanto tais, o bem e a
felicidade seriam a vocação do homem. E, no campo da psi[10], restou acertado que mesmo aquele que,
voluntariamente, dispõe-se ao sofrimento revela o prazer que sente com isso. Qual o estado físico ou
psíquico e em que dimensão ou intensidade as nossas sensações de prazer ou de dor nos tornam felizes ou
infelizes? Freud, no Problema Econômico do Masoquismo, considerando existirem, dentro da classificação
entre primário e derivado, três tipos de masoquismo, o erógeno, o feminino e o moral, aponta na base de
todos eles a existência de um certo sentimento de culpa. Assim, o masoquista, na tensão entre prazer e
desprazer, considerando-se [inconscientemente] merecedor da punição recebida, sente-se feliz ou, pelo
menos, deixa de sentir-se infeliz pela culpa, passando ao estado de equilíbrio das energias psíquicas. Mas,
aqui, não aprofundaremos ainda as considerações freudianas sobre o masoquismo. Veremos adiante como se
pode relacionar o chamado masoquismo moral com as idéias kantianas de cumprimento da lei moral a partir
da pura razão.

 
Quanto à felicidade como vocação, em Kant, encontramos a seguinte afirmação:

 
Assegurar cada qual a sua própria felicidade é um dever (pelo menos indirectamente); pois a ausência de
contentamento // com o seu próprio estado num torvelinho de muitos cuidados e no meio de necessidades
insatisfeitas poderia facilmente tornar-se numa grande tentação para transgressão dos deveres.[11]

 
Entretanto, seguindo a tradição sistematizada por Aristóteles e investigada no nível da psique por

Freud, divergimos de Kant e temos que sentir-se bem e feliz é uma vocação humana que deve ser
considerada com o mesmo destaque dado à razão. Ainda que, num momento ou noutro, não nos sintamos
nem bem e nem felizes, a nossa razão nos propõe a felicidade. Se não é a nossa razão pura ou filosófica é a
nossa razão simples, baseada na vida vivida.  É certo que podemos nos enganar quanto ao motivo da
felicidade, visto que a simples razão pode ser enganada, mas o que resta considerar é se a pura razão
somente no impele para o que consideramos boa felicidade ou não. E, ainda aqui, outra ressalva deve ser
feita: tratamos da pura razão filosófica, não da razão pura prática que, ao final, fará com que Kant reconheça
a necessidade do direito com sua heteronomia, exaltando a noção de dever. Será que a pura razão filosófica
só nos impulsiona para o bem? Eis um dado da empiria não respondido e não superado por Kant, sem que
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ele mesmo se apresente como tirano, ao dizer, com pretensão axiomática, que a pura razão só nos arremessa
para o bem, que a felicidade não é a intenção maior da existência do homem, e que, por isso, a pura razão
deve governar. A ela, defende Kant, “como condição suprema, se deve subordinar em grandíssima parte a
intenção privada do homem”.[12]

 
Como se infere, Kant distingue e separa o bem e a felicidade. Mas, para os antigos, como se vê em

Aristóteles, na obra referida, não existe esta separação fundamental.
 
Porém, retome-se afirmação kantiana anterior onde está dito que “Assegurar cada qual a sua própria

felicidade é um dever (pelo menos indirectamente)”. Isto parece contraditório e induz à pergunta: será,
então, a felicidade mero acidente na natureza humana? Se a felicidade é um dever a assegurar, ainda que
indiretamente, qual a função da razão diante desse dever?

 
 E qual é a finalidade maior da existência do homem? Kant não responde com precisão... Para ele,

seja qual for essa finalidade, para realizá-la, o homem deve ser governado pela razão. Não a razão vulgar,
mas a pura razão, revelada apenas pela investigação filosófica, com apreensão dos princípios morais
apriorísticos.

 
A pura razão é a que pode produzir uma vontade boa em si mesma, sem consideração dos efeitos,

embora o homem, para isso, tenha de superar a tensão provocada pelas inclinações dos apetites presentes na
sua condição de homem sensível. O querer orientado pela pura razão resulta na boa vontade. Esta é boa em
si mesma, independe do resultado produzido pela ação. Então, age-se moralmente, quando a ação é guiada
pela pura razão e em respeito à lei moral, sem se considerar ou esperar qualquer resultado que não seja o de
estar em respeito à lei moral.

 
Kant medita sobre os erros dos sentidos e sobre a impossibilidade de provar que o homem age com

liberdade, visto que nunca se sabe, com precisão e certeza, quais os motivos desse agir. Assegurando não
poder garantir que o homem age livremente, Kant defende que esse agir se baseie apenas na idéia de
liberdade, e, com isso, oriente a ação pela pura razão.

 
Porém, mesmo estando certo quanto à impossibilidade de provar que o homem age livremente, há

um senão que parece não ter sido considerado por Kant, embora tenha reconhecido a vivência das
inclinações e apetites. Assim, pretender que prevaleça a imposição do dever moral diante das inclinações que
participam da natureza humana, tanto quanto a simples e a pura razão, e pretender que o homem aja apenas
com base nesta pura razão é o mesmo que desejar encontrar vivo um homem que esteja apenas pela metade,
se é que a pura razão ocupa, quantitativa ou qualitativamente, a metade da natureza humana. No agir
humano, quando o homem se apresenta por completo, existe algo para além das inclinações e algo para além
da razão filosófica. Kant concebe o homem inteligível em parelha [e oposição] com o homem sensível, mas
deseja que aquele prevaleça. O primeiro seria guiado pela pura razão, o segundo pela experiência. Todavia, o
homem inteligível não existe como tal. É suposto e proposto por Kant como necessidade axiomática do
exercício dedutivo de verificação da pura razão. O homem inteligível se conduziria pela razão filosófica,
fincando sua ação na lei moral que embasa o dever.

 
Depois da tentativa de identificar, distinguir e separar a pura razão da simples razão e, por

consequência, o agir moral do agir comum, será na segunda parte da Fundamentação da Metafísica dos
Costumes que Kant revelará a impossibilidade de qualquer tentativa de superar esse dado da empiria. Ele
confessa que

 
mesmo pelo exame mais esforçado, nunca podemos penetrar completamente até os móbiles secretos dos
nossos actos, porque, quando se fala de valor moral, não é das acções visíveis que se trata, mas dos seus
princípios íntimos que não se vêem[13].

 
Ora, se não são vistos e nem tangíveis os princípios íntimos da razão, por que reverenciá-los com

tanto esforço? Em verdade, sequer se sabe se eles estão lá. São presumidos no outro, não pela experiência
com esse outro, sim pelo que supomos encontrar em nós mesmos. É algo à semelhança do bom senso que
todos presumimos ter na justa medida[14]. A partir de nós mesmos consideramos a medida do bom senso
que presumimos no outro, porém, na lida diária, diante das oposições de idéias, interesses e ações, quando
contrariados, rejeitamos, então, a presunção de que o outro tenha o mesmo bom senso que nós. O mesmo
acontece com a idéia e a presunção do agir moral guiado pela pura razão. Mas, a resposta à pergunta vem na
escolha feita por Kant, que, embora esteja oculta na revelada confissão de fé que ele faz, expressa uma
tomada de posição, não necessariamente consciente, diante da organização social e da história humana. Ao
dizer que tem a “clara convicção de que [...] a razão por si mesma e independente de todos os fenómenos
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ordena o que deve acontecer”[15], Kant  não tem como demonstrar pragmaticamente que é a razão que
governa. Veja-se, a convicção de Kant só lhe pode acontecer por persuasão íntima, já que as demonstrações
empíricas são no sentido contrário, e ele mesmo reconhece isso, confirmando que não temos como
experienciar e experimentar o governo da razão no outro a não ser pelo que supomos seja em nós mesmos o
governo da razão. Por conseguinte, Kant insiste na proposta baseado em algo que está no íntimo dele. Ele,
pela experiência, não tem demonstração suficiente de que a razão seja voltada apenas para o bem e nem da
possibilidade de agirmos guiados só pela razão e sem outros interesses que não seja o respeito à lei moral.
Ele não tem como verificar, ao menos, se a razão pode apresentar-se na forma pura, quando agimos. Posto
que, do ponto de vista metafísico, a razão possa ser depurada logicamente, do ponto de vista humano e de
interação, isso não tem qualquer aplicação para o homem que respira e tem sangue circulando nas veias.
Podemos conceber um animal alado que tenha a forma predominante de um cavalo, ele existirá na idéia e o
idealismo dirá que, por isso, ele existe... Sim, existe!... Monte-o!

 
O que se encontra em Kant, neste ponto, pode e deve ser cotejado com as investigações de Freud

sobre o masoquismo, particularmente no que diz respeito ao masoquismo moral. Vejamos como Freud
aborda o tema...
 
5 SOBRE O MASOQUISMO MORAL

 
Para explicar o masoquismo, nas suas diversas formas, em 1924, Freud retoma idéias que foram

apresentadas no eu e o isso [O ego e o id[16]], de 1923, e nos Três Ensaios sobre a Teoria da
Sexualidade[17]. Freud distingue os níveis de tensão psíquica e pulsional causada pelas pulsões de vida e de
morte, conforme nos encaminhemos pelos princípios de prazer, de realidade ou de Nirvana[18].

 
Como já referimos, Freud defende que o masoquismo se apresenta sob três formas:
 

como condição imposta à excitação sexual, como expressão da natureza feminina e como norma de
comportamento (behavior). Podemos, por conseguinte, distinguir um masoquismo erógeno, um
masoquismo feminino e um masoquismo moral. O primeiro, o erógeno – prazer no sofrimento – jaz ao
fundo também das outras duas formas. Sua base deve ser buscada ao longo de linhas biológicas e
constitucionais e ele permanece incompreensível a menos que se decida efetuar certas suposições sobre
assuntos que são extremamente obscuros. A terceira, e sob certos aspectos a forma mais importante
assumida pelo masoquismo, apenas recentemente foi identificada pela psicanálise como um
sentimento de culpa que, na maior parte, é inconsciente; ela, porém, já pode ser completamente
explicada e ajustada ao restante de nosso conhecimento. O masoquismo feminino...[19]

 
Depois dessa rápida exposição, Freud segue explicando, primeiro, como se processa o masoquismo

feminino. Mas, observa que este tipo de masoquismo também se apresenta no comportamento das pessoas de
sexo masculino. Ele assim o denomina apenas por associar os traços predominantes e mais evidentes do
comportamento presente no masoquismo feminino ao que ele, Freud, considera comportamento
característico do feminino. Então, para Freud, um homem que se insira neste tipo de masoquismo terá certos
comportamentos, próprios da estrutura psíquica feminina, sem, necessariamente, ser homossexual. Sigamos...

 
De certo modo, o masoquismo se apresenta como uma reintrojeção da pulsão de morte que, no

processo biopsíquico, teria sido externada na forma de pulsão de destruição ou dominação. A pulsão de
morte[20], interna no organismo multicelular, pela força reativa da libido (pulsão de vida), exterioriza-se e
converte-se em pulsão destrutiva, de domínio ou de vontade de poder. Contudo, isto não acontece com toda
ela, uma parte da mesma permanece internalizada no organismo e, com auxílio da excitação sexual, continua
presa à base libidinal. Segundo Freud, “É nessa porção que temos de identificar o masoquismo original,
erógeno.”[21] E vimos que Freud considera o masoquismo erógeno como base das duas outras formas. Com
isso, fazendo-se os devidos ajustes, a explicação de como o masoquismo erógeno opera servirá de substrato
para entender como o masoquismo moral funciona.

 
O masoquismo moral também está baseado no sentimento de culpa e, por isso, na idéia de

necessidade de punição, presentes no psiquismo masoquista. Freud observa que o que é mais notável no
masoquismo moral é o afrouxamento do nexo com aquilo que ele, Freud, identifica como sexualidade. As
outras formas de masoquismo apresentam a condição de que a punição seja impingida pela pessoa amada
pelo masoquista ou por quem aquela determinar que o faça. Noutro termos, no masoquismo erógeno e no
feminino a punição só pode ser aplicada pela pessoa que desperte interesse sexual ou libidinoso no
masoquista ou quem aquela permita que o faça. No masoquismo moral, este aspecto é descolado do
masoquista. Então, não importa quem lhe faça sofrer. “O verdadeiro masoquista sempre oferece a face onde
quer que tenha oportunidade de receber um golpe.”[22]

 
Mas, a pergunta fundamental é o que causa, nesse psiquismo, o sentimento de culpa? Como tudo

isso opera?
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Freud explica que, havendo atribuído a função de consciência ao super eu e reconhecido a

consciência de culpa[23] como resultado da tensão entre o eu e o super eu, o eu reage com ansiedade
(sentimento de ansiedade) ao considerar que não esteve (ou estava) à altura das exigências feitas pelo seu
modelo ideal. Este modelo ideal, chamado ideal do eu, está presente no super eu.

 
Outra pergunta que se faz é: como o super eu passou a desempenhar esse poder reitor sobre eu?

Freud segue expondo que
 

Dissemos que a função do ego é unir e reconciliar as reivindicações das três instâncias a que serve, e
podemos acrescentar que, assim procedendo, ele também tem no superego um modelo que pode
esforçar-se por seguir, pois esse superego é tanto um representante do id quanto do mundo externo.
Surgiu através da introjeção no ego dos primeiros objetos dos impulsos libidinais do id – ou seja, os dois
genitores. Nesse processo, a relação com esses objetos foi dessexualizada; foi desviada de seus objetivos
sexuais diretos. Apenas assim foi possível superar-se o complexo de Édipo. O superego reteve
características essenciais das pessoas introjetadas – a sua força, sua severidade, a sua inclinação a
supervisar e punir. (...) O superego – a consciência em ação no ego – pode então tornar-se dura, cruel e
inexorável contra o ego que está a seu cargo. O Imperativo Categórico de Kant é, assim, o herdeiro
direto do complexo de Édipo.[24]

 
Freud encerra a explicação sobre como opera o sentimento de culpa, baseado no super eu, dizendo

que aquelas figuras de função paterna – pai, professor, padre, pastor, Estado etc – deixando de ser objetos
de impulsos libidinais, o que implica na superação do complexo de Édipo, continuam operando em nós por
meio do super eu, na instância que denomina consciência. Tais figuras são também externas e o poder delas
sobre nós foi uma das manifestações da realidade sentidas com mais intensidade. “Em virtude dessa
concorrência, o superego, o substituto do complexo de Édipo, também se torna um representante do mundo
externo real e, assim, torna-se igualmente um modelo para os esforços do ego.”[25]

 
Assim, quando o eu age de determinada maneira, mas a sua parte inconsciente registra que ele está

se afastando daquele ideal, o super eu atua sobre ele, fazendo-o sentir-se culpado e ter por necessária a
punição, para redimir a falha. O masoquismo moral opera do seguinte modo: por meio do super eu, sede da
consciência, substituindo o complexo de Édipo e baseado nas figuras com função paterna, o sujeito introjeta
aquilo que seria a moralidade reinante; consciência e moralidade operam nele [ou sobre ele]; há um
desprendimento da libido, com a superação do complexo de Édipo; mas, diante da falha na persecução do eu
ideal e da intensidade do sentimento de culpa por esta falha, aquele desprendimento é desfeito, havendo o
retorno da moralidade à sua base libidinal inicial; com isto o super eu passa a punir o eu. Como se trata de
tensões e catexias psíquicas, o sujeito só irá sentir-se bem quando as energias sádico-punitivas do super eu e
masoquista-transgressoras do eu se (re)equilibrarem. Como o sujeito, geralmente, não tem consciência e nem
controle sobre isto, as situações de desequilíbrio tendem a repetirem-se ao longo da vida e daí a repetição de
comportamento. Então, se pensarmos na capacidade intelectual do masoquista moral para formular teorias e
sugerir comportamentos e formas de ações, podemos pensar na grande possibilidade da transferência
daqueles sentimentos de culpa e de necessidade da rigidez comportamental para as teorizações apresentadas.

 
Veja-se que, de certo modo, Freud confirma o que estamos a dizer sobre a pretensão kantiana de

um agir moral baseado na pura razão. Se concordarmos com Freud, diante da vida vivida por Kant, será fácil
divisar a base psíquica, eventualmente inconsciente, do quadro teórico apresentado. Kant era o quarto de
uma família de onze filhos; considere-se, ainda, a relação com os genitores até a morte da mãe, quando Kant
contava apenas treze anos de idade; a figura do pai, homem laborioso e honesto que detestava mentiras,
morto quando Kant tinha vinte e dois ou vinte e três anos; a necessidade de trabalhar, impondo o abandono
da faculdade; as influências pietistas, a conhecida disciplina com que vivia a rotina dos seus dias e as
responsabilidades assumidas[26]. Nem tudo se trata de superação da metafísica, do dogmatismo, do
empirismo e do ceticismo em voga. Um homem “pura razão” não é homem. O que é não o podemos afirmar.
Sabemos, apenas, que de homem humano não se trata.
 
6 SOBRE O PRAZER COMO VOCAÇÃO HUMANA
E SOBRE O AGIR FINALÍSTICO

 
Retomemos a idéia de Kant e discutamos se o prazer é vocação humana e se há um objetivo no

agir...
 
Ele propõe que o agir seja racional não vise a outro fim a não ser o de estar em respeito à lei moral.

Mais importante do que o resultado material da ação moral é o resultado metafísico, que é o seu respeito à
lei moral.

 
Todavia, considerando, ao modo kantiano, que a dignidade está em igual medida para todos os
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homens, a idéia de liberdade só pode ser realizada numa comunidade entre iguais, onde um homem não seja
instrumento ou meio para que outro homem realize seus interesses; onde todos possam desfrutar do mesmo
nível e qualidade de instrução, informação e experiências para o amadurecimento racional. Só assim se pode
esperar que cada homem aja por respeito à lei moral.

 
Mas, quem estabelece essa lei moral? Kant responde que, como resultado de sua idéia de liberdade,

cada homem a estabelece para si. Na Fundamentação da Metafísica dos Costumes vinga a idéia de
autonomia. Todo homem, com igual dignidade e com a mesma idéia de liberdade dos demais, participando
da pura razão universal, tem condição de inferir e compreender, segundo Kant, os princípios éticos
apriorísticos que devem orientar a ação. Se se fizer assim, a ação estará livre de qualquer interesse que não
seja o de agir em respeito à lei moral. Assim, a lei moral é um imperativo categórico[27], “que, sem se basear
como condição em qualquer outra intenção a atingir por um certo comportamento, ordena este
comportamento.”[28] O comportamento moral é finalístico, mas é um fim em si mesmo, independe de
qualquer resultado material.

 
Todavia, ousamos divergir e, no momento, apoiados em Freud, dizer que não é bem assim...

Embora não se tenha certeza ou provas da liberdade do homem, e só se possa falar de uma certa idéia de
liberdade, quando o homem age baseado nessa idéia de liberdade, ele o faz com a finalidade de obter
felicidade. Baseada na idéia de liberdade, portanto, sem coação física ou psíquica evidente, isto é, que se
possa constatar num breve exame, não existe ação humana que não seja voltada para obtenção do prazer
que, no somatório, possa resultar na felicidade. Reconhecemos que o homem pode atuar em erro, mas o erro
não desnatura a intenção da ação que visa à felicidade.

 
Quanto a este objetivo ou vocação, Freud[29] o diz nesses termos:

 
Duvido que estejamos em condições de empreender qualquer coisa sem ter uma intenção em vista. Se
não solicitamos nosso aparato mental no momento de prover uma de nossas satisfações indispensáveis,
permitimos-lhe operar na direção do prazer e procuramos derivar prazer de sua própria atividade.

 
Segundo Freud, o homem é um “incansável buscador do prazer”.[30] Entretanto, isto não significa

que o homem sempre aja por ou com prazer, sim, que, ele podendo fazê-lo, agirá visando ao próprio prazer,
não à dor ou ao sofrimento. Observe-se: estamos considerando estes estados – dor e sofrimento – como
contrários ao prazer, sabendo que, em certas condições ou estados psíquicos, dor e sofrimento podem ter
uma compensação prazerosa para o sujeito. Reveja-se o que Freud expôs sobre o masoquismo.

 
É vero que, considerado o estágio de então das cogitações sobre a psique humana, Kant não tinha

como ir mais adiante e considerar o que Freud veio a fazê-lo cerca de cento e cinquenta anos depois, já no
século XX. Não olvidamos o quadro teórico em que Kant se encartava. Todavia, como não pretendemos
fazer apenas a exposição do pensamento kantiano sobre o agir moral, sim, criticá-lo. Isto faz necessário que
abordemos certas categorias do pensamento kantiano em cotejo com categorias de outros pensamentos.
Noutros termos, é necessário sairmos do quadro teórico kantiano para confrontá-lo com outros quadros.

 
Retomando a análise, temos de considerar que, embora a construção e a sistematização dos saberes

no momento de Kant ainda não possibilitassem uma investigação mais profunda da psique, já no século
XVII, havia investigações filosóficas que consideravam a ação humana para além da dimensão racional. Kant
conhecia algumas dessas investigações... Portanto, de fato, levado por uma causa íntima conhecida e
consciente – clara convicção – e por outra, possivelmente, desconhecida, porque inconsciente, que estavam
além da própria e pura razão dele, Kant fez uma autêntica escolha teórica de como conduzir a investigação e
quais resultados propor.

 
Se concordarmos com isso, já no Kant da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, podemos

apontar a impossibilidade relacional de uma fundamentação ético-moral do julgar, pois, a proposta
apresentada por Kant, as conjecturas dele, a verificação da conclusão e o julgamento do acerto da tese
estavam, antecipadamente, influenciados por uma convicção e uma condição psíquica cuja pureza não se
pode verificar. E, nisto, tratando-se de convicção íntima, para Kant, a tese pode manter-se
independentemente dos dados da experiência e das refutações que, racionalmente, sejam-lhe opostas.

 
7 SOBRE O JULGAMENTO E O FUNDAMENTO MORAL

 
Depois de considerarmos a impossibilidade de um agir orientado unicamente pela lei moral, resta

investigar se o julgamento daquele agir pode se fundamentar nessa lei moral.
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Com isso, devemos ter em conta que todo julgamento se baseia em algo que antecede a ação
submetida ao julgamento. Este algo pode ser uma lei moral ou jurídica, um valor ou outra ação. Aqui,
limitaremos este algo à lei moral. Porém, mudando o que deve ser mudado, o argumento pode, muito bem,
ser estendido à tentativa de encontrar ou atribuir fundamento moral ao direito e aos julgamentos baseados na
lei positiva, dando-lhes suposta base racional e valorativa, como outrora era concebido ao direito natural.
Walter Benjamin[31] faz crítica bastante profícua à idéia-base do poder e da violência a partir do
deslocamento da base normativa do direito natural, baseado na justiça, para o direito positivo, baseado na
manutenção e autoridade do Estado e do próprio ordenamento jurídico.

 
Outros dois pontos a considerar são a necessidade de um juiz que não seja o próprio agente, e que

esse juiz, além de praticar ações moralmente superiores à ação julgada, deve conhecer, o mais plenamente
possível, a lei moral e a ação submetida a julgamento. Se considerarmos a proposta kantiana de que todos os
homens são iguais em dignidade e reconhecermos que é impossível o agir orientado apenas pela lei moral e
que não se pode saber com segurança quando um homem age moralmente, se cada homem for o juiz final
dos seus próprios atos, não saberemos se esse homem julga em respeito à lei moral ou guiado por outros
interesses. E, quanto ao terceiro-juiz, se este não praticar ações moralmente superiores, ele não terá
autoridade moral para julgar. Isso implicará em que todos estejam submetidos ao julgamento de todos ou
cada um julgue a si mesmo, o que nos remete ao primeiro ponto: a impossibilidade de saber se cada homem
julga a si mesmo respeitando a lei moral.

 
Sobre a (in)certeza do agir moral, veja-se o que Kant afirma:
 

Na realidade, é absolutamente impossível encontrar na experiência com perfeita certeza um único caso
em que a máxima de uma acção, de resto conforme ao dever, se tenha baseado puramente em motivos
morais e na representação do dever [moral][32]

 
Vem ao caso a pergunta: visto que não se pode ter certeza de que um homem qualquer aja por

respeito à lei moral, ou seja, sem ter outros interesses em vista, como podemos designar alguém para ser o
juiz de qualquer ação? Se nunca sabemos quando um juiz age por respeito à lei moral, como podemos
designá-lo juiz e confiar-lhe o poder de julgar?

 
Na verdade, estas perguntas remetem à discussão sobre o fundamento ético ou moral do direito e

do poder. Todavia, não nos ocuparemos dessa discussão. Basta-nos considerar que algo mais está presente
no momento da nomeação e no reconhecimento do poder do terceiro-juiz.

 
Vimos acima que, além do agir moral, o terceiro-juiz deve trazer um saber que o diferencia dos

demais, qual seja, conhecer na maior extensão possível a lei que fundamenta o julgamento. Mas não são
apenas esse saber e esse agir moral que operam para posicionar um homem no lugar-social de juiz. Outra
condicionante é necessária: o convencimento dos destinatários individuais e coletivos do julgamento de que
aquele homem tem condições de manter vivo e íntegro cada membro da comunidade e, com isso, a própria
comunidade. Veja-se bem, não se trata de aquele homem, o juiz, ter efetivamente esse poder, trata-se de que
os membros da comunidade estejam apenas convencidos de que ele o tenha. Assim, ainda que haja falhas,
vícios e corrupções, enquanto o senso médio da comunidade estiver convencido de que a sua manutenção
ainda é possível, ou de que não há outra forma além da vigente, o juiz continuará posicionado naquele lugar.

 
Claro que isso não opera isoladamente, constitui-se numa estrutura com diversos componentes

ligados e intercambiáveis para manter o convencimento social do lugar merecido por aquele juiz.
 
Quando se supera a base moral e de conhecimento que o juiz deve ostentar, vai-se para a base

burocrática dos meios de acesso àquela posição. Todavia, a análise sobre a base burocrática de tal acesso fica
para outra oportunidade.

 
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
Vimos que é impossível assegurar que o homem age moralmente, isto é, guiado pela razão e

unicamente a fim de cumprir a lei moral. Diversos fatores, como a condição psíquica, interferem na dimensão
da consciência quanto ao dever a cumprir diante dos princípios morais, universais ou particulares.

 
Vimos que, em certa condição psíquica, a idéia de cumprimento do dever moral pode estar baseada

no sentimento de culpa do sujeito, quando o super eu é muito rígido, produzindo no sujeito o sentimento de
que está aquém das condições de cumprir aquele dever e, por isso, merece ser moralmente castigado. 
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 Assim, é impossível garantir que o juiz, enquanto homem, age e julga com respeito à lei moral.
 
Vimos que o lugar social do juiz resulta não apenas do presumido saber que ele tem da lei moral e

do suposto respeito que ele lhe dedica, mas, também, de um convencimento social de que o juiz é necessário
para a manutenção de cada membro e da própria comunidade.

 
Assim, como estas circunstâncias estão envolvidas no julgar, para a realidade material e para o

homem que respira e tem sangue correndo nas veias, é impossível apresentar qualquer fundamentação moral
do julgamento feito por aquele juiz.
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A glosa é nossa.
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DIREITO E PSICANÁLISE: A HISTERIA CAUSADA PELA INEFICIÊNCIA DE UMA JUSTIÇA
DISTRIBUTIVA E OS DISTúRBIOS PROVOCADOS PELO SISTEMA CONSUMISTA.

LAW AND PSYCHOANALYSIS: THE HYSTERIA CAUSED BY THE INEFFICIENCY OF
DISTRIBUTIVE JUSTICE AND DISTURBANCES CAUSED BY THE CONSUMERIST SYSTEM.

MARCOS ANTONIO MADEIRA DE MATTOS MARTINS

RESUMO
O presente artigo busca examinar os conceitos de justiça sob o ponto de vista de Aristóteles e analisar de que
forma a promoção do bem-estar de todos, um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil,
está sendo feita por nossos governantes.
No campo econômico, leva-se ao conhecimento de que Aristóteles foi o primeiro a fazer distinção entre uma
economia de mercado simples, na qual a produção e a troca visavam ao mero consumo, e uma economia de
mercado mais complexa, na qual a troca era iniciada pelo comerciante que usava seu capital para comprar e
depois vender com lucro, aumentado assim a sua riqueza. A justiça distributiva é investigada sob a ótica
econômica, na qual Aristóteles preocupava-se com o resultado das novas relações de troca geradas pelo
aumento do capital mercantil, sob o ponto de vista de acumulação de riquezas pelos comerciantes já que ela
modificava as relações de troca e, logo, a distribuição de renda. Ela colocava em risco a subsistência, os
meios de consumo materiais dos cidadãos livres.
Também se investiga as concepções de John Rawls e sua teoria de justiça como equidade, presente numa
sociedade de cidadãos livres, assegurando a igualdade de direitos básicos de cooperação dentro de um
sistema econômico igualitário. Para se ter um discernimento mais próximo sobre o conceito de eficiência,
apresenta-se, ainda, os teoremas de Pareto e Kaldor-Hicks para compará-los à proposta atual na distribuição
da riqueza como justiça social.
O debate central está fundado na maneira pela qual o Estado brasileiro vem executando suas políticas
públicas a fim de atender os princípios gerais da atividade econômica, assegurando a todos uma existência
digna e até que ponto a sociedade desvirtuou seus valores, deixando de atender os interesses sagrados do ser
humano para ser uma sociedade extremamente consumista, prevalecendo, sobre ela, as imagens e os apelos
do consumo desenfreado, sobrepujando o princípio da dignidade da pessoa humana.

PALAVRAS-CHAVES: Justiça distributiva; histeria; distribuição de riqueza; consumo.

ABSTRACT
This paper seeks to examine the concepts of justice in the view of Aristotle and enquire how to promote the
welfare of all, one of the objectives of the Federative Republic of Brazil, is being made by our leaders.
In economic terms, it takes the knowledge that Aristotle was the first to distinguish between a simple market
economy in which production and exchange aimed at the mere consumption, and a market economy more
complex, in which the exchange was initiated the trader who used his capital to buy and then sell at a profit,
thereby increasing their wealth. Distributive justice is investigated from the economic perspective, in which
Aristotle was concerned with the outcome of the new terms of trade generated by the expansion of the
market from the point of view of accumulation of wealth by traders as it modifying the terms of trade and
hence the distribution of income. She is threatening the livelihood, the means of material consumption of free
citizens.
It is also investigating the views of John Rawls and his theory of justice as fairness in this society of free
citizens, ensuring equal basic rights of cooperation within an egalitarian economic system. To get a closer
insight on the concept of efficiency, it presents also the theorems of Pareto and Kaldor-Hicks to compare
them to the proposal on the distribution of wealth and social justice.
The central debate is rooted in the way the Brazilian government has been implementing its policies to meet
the general principles of economic activity, ensuring everyone a decent life and to what extent society has
distorted its values, failing to meet the sacred interests the human being to be a very consumerist society,
prevailing over it, the images and calls of unbridled consumption, overriding the principle of human dignity.

KEYWORDS: Distributive justice, hysteria, distribution of wealth, consumption.

Introdução.
 

A sociedade informacional trouxe uma mudança significativa na forma de se produzir bens e oferecer
serviços diante do advento das novas tecnologias e dos novos meios de reprodução e divulgação de bens de
consumo.

Muitas empresas se especializaram em produções flexíveis de bens, adaptadas de acordo com os
gostos, modelos, designs dos consumidores, lançando no mercado uma diversidade de produtos capazes de
satisfazer todos os gostos, ainda que, em algumas situações, verificam-se meras reproduções ou cópias de
lançamentos de empresas concorrentes, mas que atingem uma camada inferior da sociedade, cuja renda está
aquém da possibilidade de investimento em bens supérfluos, ou por que não dizer, bens de segunda e terceira
necessidades.

É certo que a globalização movida por processos democráticos que acabou liberando o consumo
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mundial, diminuindo as barreiras que no passado havia entre países do ocidente e do oriente, aqueceu ainda
mais a oferta de produtos e serviços. No entanto, esse mesmo processo acabou dilacerando a oferta de
trabalho às pessoas, pois as empresas, ao se tornarem cada vez mais independentes, achataram os setores
econômicos mediante fusão, incorporação e cisão de organizações com o escopo de diminuir custos,
maximizar riquezas aos seus investidores e, sobretudo, reduzir a concorrência para obter uma margem maior
nos países que atuam.

Com a intensificação dos fluxos comerciais e financeiros dos investimentos produtivos, a especulação
financeira, antes regionalizada, passou a fazer parte de um único sistema, macroeconômico, deflagrando,
inclusive, a recente crise econômica que foi fruto de vendas e revendas de imóveis a pessoas que não tinham
como pagar prestações mensais de hipoteca nos Estados Unidos, chamados de subprime.[1]

 Justamente nesse processo democrático, subsiste uma promessa dos governantes eleitos de cumprir
seus compromissos com seus eleitores, principalmente a de efetivar uma distribuição de renda compatível ou,
se não dizer, desejável aos apelos de uma nova sociedade movida pela informação e pela oferta apelativa de
centena de milhares de produtos que adentram nas residências e nos cantos públicos, chamando a atenção de
todos os cidadãos, sejam aqueles que não detêm sequer recursos financeiros para adquirir bens de primeira
necessidade, sejam aqueles se locomovem por meio de helicópteros em grandes cidades assoberdadas de
automóveis, paralisadas pelo próprio governo que incentiva o consumo, mas que não presta serviços
públicos adequados e eficientes.

Em meio a esse caos gerado pelos avanços contínuos da tecnologia e da informática e o corrente
despreparo dos agentes públicos para conter a indiscriminada oferta de bens e serviços sem a devida
implementação de mecanismos de controles do movimento dos capitais reais e financeiros dentro de um
determinado espaço territorial, surge um paradoxo que acaba por abalar um dos fundamentos indissolúveis
da Carta da República: o da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).

A perplexidade emerge no instante em que, embora a ordem econômica esteja fundada na valorização
do trabalho humano e na livre iniciativa, esse mecanismo estatal deve assegurar uma existência digna,
observando-se os ditames na justiça social (artigo 170, CF).

Se de um lado o Estado deve fomentar o empreendedorismo, a livre iniciativa, deve, também,
construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicando a pobreza e a marginalização, reduzindo, pois as
desigualdades sociais (artigo 3º, I, III, CF).

Além disso, deve o Estado promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação. Essa discriminação, não diz respeito somente à pessoa, em
sua estrutura física ou psíquica, mas, também, no que correspondente à inserção do ser humano na
sociedade, no mercado capitalista que fora convencionado pelo próprio país.

A inserção dos menos afortunados no mercado de consumo, através de uma eficiente distribuição de
riqueza, há de ser feita pelo Estado, principalmente no momento em que a sociedade informacional cada vez
mais se apresenta com uma diversificação de sistemas integrados de comunicação, promoção, publicidades,
vendas e apelos de consumo, como nunca se vira antes. Ademais, essa nova era tecnológica, ademais, tende a
cada vez mais se aperfeiçoar, rogando pela atenção de todos os cidadãos, abonados ou não, pois a oferta e a
publicidade não são feitas somente por mecanismos de impressão em papel ou difundidos em sons de rádios
ou de carros de publicidade, mas em sistemas de comunicação em tempo real, que interferem no cotidiano
das pessoas, destruindo sentidos, rompendo alternativas para reflexão e provocando a perda de referências
culturais.

  Daí a necessidade do Estado exercer seu papel fundamental, através de políticas públicas eficientes,
de transformar pessoas excluídas na sociedade informacional em cidadãos dignos, para que eles possam
encontrar o bem-estar prometido e perceber a existência de uma justiça social. Para tanto, essa justiça
somente se é percebida, em concreto, através da distribuição de renda capaz de fixá-lo dentro do mercado
consumista.

Por essa razão, o objeto desse artigo é a discussão jurídica dos efeitos da globalização sob o ponto de
vista da justiça distributiva, os efeitos de uma produção de bens que leva em conta um desenvolvimento
social sustentável, com erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais, notadamente às
condições mínimas de vida do cidadão.

A justiça distributiva sob comento levará em conta a forma insolente de arrecadação de tributos,
tendo como base um “suposto financiamento”, por toda a sociedade, de forma direta e indireta, da
seguridade social, tendo como objetivo a seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços.

A justiça social, na forma distributiva será discutida através dos confrontos entre iniciativas jurídicas
dos diversos atores governamentais, entidades privadas e organismos multilaterais, que detêm na economia
mundializada, distintos graus de poder e de interesses, por vezes contraditórias e danosas ao próprio sistema.
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O paradoxo, enfim, está fundado no fomento do Estado a uma ordem econômica potencialmente
voltada ao consumo, onde a perspectiva de se utilizar um conjunto integrado de ações mínimas de iniciativa
estatal destinado a assegurar condições de vida ao cidadão (saúde, previdência, assistência social, consumo)
é deixada de lado, preterindo-se os objetivos fundamentais de erradicação da pobreza e diminuição das
desigualdades sociais.

 

1.      Breves comentários a respeito do significado de Justiça.

Não se pode falar de justiça e até mesmo ter uma concepção macro do que vem a ser um bem estar
social, se não se lembrar da premissa de que o ser humano é gregário por natureza e, se vivesse isolado, não
teria conflitos de ordem social.

Os interesses ou conflitos do homem, se sozinho vivesse, seriam internos, espirituais, movidos pela
psique, ante a ausência de interação com outro ser racional. Portanto, o direito e a justiça, em sentido lato,
há de ser enxergado sob o aspecto coletivo, próprios de seres racionais que vivem em sociedade.

Para Locke[2], antes do contrato social e da criação do Estado, já existiria um começo de ordem
social: direitos distintos, pré-constituídos já no estado de natureza.

Isso porque a sociabilidade do homem é verificada em qualquer que seja o estágio da civilização. Não
depende de técnica alguma, porque se trata de uma determinante da sua natureza: animal social e, portanto,
desde os primórdios a vida social é inerente ao homem. As tendências anti-sociais, que em medida desigual
existem em todos os homens são amplamente compensadas pela esfera social, que os aproxima.[3]

Nenhuma ordem social se esgota, porém nesta ordem do “ser”. Na sua composição integram,
necessariamente, considerações de “dever ser”.

A convivência humana é uma realidade ética, que impõe um “dever ser” nas relações. A ordem
normativa é imposta pelos membros da sociedade, integrando o próprio ser desta como ordem que é. Por
outro lado, exprime a ordem um dever ser, ínsito na sua específica realidade, e como tal é entendida pelos
seus destinatários.[4]

Enquanto Kant concebe o dever ser como peculiar somente à essência e à dignidade do homem,
Hegel pensa-o como um momento da “destinação” de todos os seres em geral, visto que “tudo que é, ao
mesmo tempo, deve ser” e o limite do fim desse dever é o superamento desse limite.[5]

A afirmação jusnaturalista de que “toda norma jurídica é válida somente se for justa” tem finalidades
práticas bem definidas. No entendimento de Norberto Bobbio [6], outorgar ao soberano o dever (moral ou
religioso) de ater-se, na aplicação de sua “função legislativa, a certos princípios de humanidade e de justiça,
sob a ameaça de que, em caso contrário, surgiria entre os súditos o direito de não obedecer”, tem como
principal objetivo “fornecer aos súditos” uma ordem social, ainda que, no passado, o cidadão não
participasse da formação da lei. O que se busca, na verdade, é uma aplicação de uma norma que seja justa
para a sociedade de tal forma que se possa buscar um equilíbrio natural e moral nas relações.

E, então, o que se entende por  justiça, levando-se em conta o homem e a coletividade, partindo do
pressuposto que o homem, por natureza, vive em prol da resolução de seus conflitos de acordo com
predisposição de obter para si apenas vantagens pessoais, de defender  interesses que lhe tragam algum
benefício?

Segundo Bobbio[7], “o estudo da história do Direito Natural nos mostra é que as máximas da justiça,
quando são universais, são fórmulas vazias, preenchíveis com quaisquer conteúdos.” Ou seja, dois são os
casos em que se pode dizer que as normas jurídicas são válidas só se forem justas: “ou se refere à forma
universal X mas vazia da justiça” ou, então “se refere a uma fórmula particular (a qual, exatamente por ser
particular, tolera junto de si a presença de outras fórmulas particulares da justiça), e então as normas
jurídicas seriam válidas segundo as crenças ou as ideologias das pessoas chamadas para aplicá-las.”

Aristóteles [8] concebia que a sociedade deve ter por fim a consecução do bem comum. A integração
social humana dá-se justamente pelo motivo de a comunidade política ser a forma mais adequada para o
indivíduo desenvolver potencialidades.

Se toda a ação e omissão humanas em sociedade, na visão de Aristóteles, visam a um bem específico,
buscado a si mesmo ou apenas como meio para a consecução de outro mais elevado, o bem comum deve ser
concretizado pela justiça.

Para Aristóteles [9], o vocábulo justo (dikaión) guardava, na linguagem corrente à época em que
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vivia, um duplo significado: na primeira concepção, justo se identificava com aquilo que é legal (nominón),
que estava amparado nas normas políticas; no segundo significado, justo correspondia ao igual (ison), àquilo
que obedece a uma igualdade absoluta ou proporcional.

O pensamento aristotélico fixou a ideia jurídica de que, para a primeira forma de concepção do termo
justiça da sociedade, a denominação encontrada foi a de justiça geral, enquanto que, para a segunda, foi
adotada a nomenclatura de justiça particular, subdividida, no pensar de Aristóteles[10], em Justiça
Distributiva e Justiça Corretiva.

Cabe, então, nesse contexto, analisar como a Justiça Distributiva era considerada na época em que
fora adotada por Aristóteles e como ocorreu a sua interligação com a economia, uma vez que o
desenvolvimento social no sistema capitalista está intimamente ligado à ordem econômica, dentro de um
contexto evolutivo, de acordo com o desdobramento de regimes políticos e integração entre o Estado e o
indivíduo.

 

2.      Da Justiça Distributiva à Justiça Econômica.

A economia de uma sociedade costuma revelar seu desdobramento através de regimes políticos. Na
sociedade capitalista, o Estado compromete-se a satisfazer as necessidades básicas, essenciais ao indivíduo,
enquanto fomenta a economia por meio de medidas que permitam o ingresso de novos organismos que
possibilitem a troca de bens, serviços e atividades que propiciem um crescimento comum a todos.

 No regime democrático capitalista, as pessoas que desejam investir em determinado negócio – livre
iniciativa – sabem que o Estado acaba controlando o excesso das riquezas, lucros, obtidos na exploração de
suas atividades, para, de acordo com seus compromissos com a sociedade, distribuir a riqueza aos menos
favorecidos, sobretudo àqueles que necessitam do mínimo essencial para sobrevivência.

Como forma de estudo, a que tudo indica, não havia um conceito de justiça econômica nas
sociedades mais antigas. A Justiça Geral de Aristóteles relaciona-se com a noção de legalidade. A Justiça
Distributiva corresponde ao critério informador do procedimento de repartição, pelos governantes aos
governados, dos ônus e benesses públicos.

Esta distribuição, então, para poder ser qualificada como justa, deverá se desenvolver em atenção à
igualdade geométrica existente entre as pessoas, de modo a resguardar, entre os quinhões recebidos, as
mesmas proporções existentes entre as relevâncias que os indivíduos têm para a comunidade.[11]

A riqueza se manifesta, nesse quadro, como uma característica pessoal de cada indivíduo, de forma a
possibilitar a distribuição de cada quinhão, de cada parcela a ser repartida pelo Estado a seus contribuintes.

Para Celso Furtado[12], a economia apareceu como uma ciência puramente abstrata, tendo seu
principal objetivo o estudo da repartição do produto social. Segundo o citado autor, quando se aprecia o
processo econômico sob o ponto de vista da distribuição do fluxo da renda social, “logo se identificam
categoria que, por sua generalidade, permitem a análise em um nível elevado de abstração.”

O economista que observa os processos econômicos, não de uma perspectiva exclusivamente
distributiva, mas como um sistema de produção, poderá alcançar uma eficiência mais sensível no plano
concreto, obrigando-o a ser mais diligente nas suas perspectivas e conclusões.

Existe, de certo modo, um choque entre o antigo e o novo, entre a concepção da distribuição de
renda na visão aristotélica e a formação de sistema econômico predominante que visa, muitas vezes, apenas o
aumento da margem de lucro para o empresário, sem repercussão no desenvolvimento social, na esperada
justiça econômica.

Atualmente o que é chamado de “relações econômicas”, no passado era considerado algo distinto das
demais relações que compõem uma sociedade, principalmente como pressupostos ou elementos de
distribuição de justiça.

O papel de cada um no processo produtivo dependia simplesmente de sua posição na sociedade. As
relações de produção eram as relações políticas da sociedade. Ambas eram determinadas pelo nível das
necessidades e pelo nível das técnicas disponíveis para atendê-las. Não se fazia distinção entre os acordos
produtivos (e de troca) e os acordos sociais e políticos. As relações de produção ficavam circunscritas às
relações sociais e políticas.[13]

Na visão de Macpherson[14], o momento decisivo não foi o surgimento dos mercados e dos
comerciantes, nem tampouco da propriedade privada e da escravidão. Foi, isto sim, a relativa autonomia ou
independência conquistada pelos mercados e comerciantes em relação ao Estado. Somente então é que os
guardiões dos valores das sociedades consuetudinárias tiveram de reagir contra o assédio do dinheiro e dos
mercados ao antigo modo de vida. Somente quando se notou que esse assédio estava dissolvendo os velhos
costumes é que se tornou necessária uma reação ideológica. A nova ordem econômica passou a ser vista
como uma ameaça, algo separado da ordem tradicional sacramentada pelos costumes tribais ou comunitários
ou pelo direito consuetudinário imperial. Isso requereu, pela primeira vez na história, um conceito de justiça
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econômica diferente da noção geral de justiça.
Aristóteles foi o primeiro a fazer distinção entre uma economia de mercado simples, na qual a

produção e a troca visavam ao mero consumo, e uma economia de mercado mais complexa, onde a troca era
iniciada pelo comerciante que usava seu capital para comprar e depois vender com lucro, aumentado assim a
sua riqueza, sistema em que “o dinheiro é o ponto de partida e o objetivo da troca”.[15] Ele viu que sua
sociedade já estava bem adiantada nesse processo de transição de uma economia de mercado simples para
uma mais complexa. Baseado num argumento ético condenou esta última como destruidora da vida digna.

Chamou-a, ademais, de antinatural por três motivos: ela torna a aquisição um fim em si mesmo que
não um meio para a vida digna; o processo de acumulação não tem limites, ao passo que a vida digna requer
apenas recursos materiais limitados; ela é o meio pelo qual alguns homens ganham, à custa de outros, o que é
injusto.

A justiça distributiva exigia que toda família tivesse a renda necessária para uma vida digna, a quantia
que permitisse a cada uma combinar temperança e liberdade. A justiça distributiva, tal como a comutativa,
preocupava-se com o resultado das novas relações de troca geradas pelo aumento do capital mercantil; as
relações de produção, seja esta resultante do trabalho servil ou de camponeses e artesãos livres, eram dadas
como estabelecidas. Aristóteles preocupava-se com a acumulação de riquezas pelos comerciantes porque ela
modificava as relações de troca e, logo, a distribuição de renda. Ela colocava em risco a subsistência, os
meios de consumo materiais dos cidadãos livres.

Aristóteles estava assim aplicando a uma sociedade de mercado razoavelmente adiantada os padrões
morais de uma sociedade tradicionalmente mais antiga. Ele não conseguiu convencer os governantes nem os
cidadãos a rejeitarem o mercado cumulativo, mas seus argumentos não podiam ser mais convincentes. O
filósofo ousou apontar como causa das dificuldades das cidades-estados gregas o fato de o mercado ter-se
libertado dos costumeiros vínculos sociais. E era natural a sua conclusão de que a melhor maneira de
conservar a sociedade tradicional e evitar o domínio de uma classe mercantil e de uma ética comercial era
criar e impor um conceito de justiça especificamente econômico.

O que dizer, então, diante dessas concepções, sobre a transposição temporal de uma justiça
distributiva concebida na sociedade aristotélica a uma sociedade extremamente consumista do século XXI,
onde a pobreza vigora latentemente na maior parte do mundo?

 

3.                Justiça Econômica baseada na Teoria de John Rawls.

Em fins do século XIX, quando a economia política transformou-se na moderna ciência econômica,
os teóricos perderam o interesse até mesmo no mercado como determinante da distribuição de renda entre as
classes.

É bem verdade que, na teoria política liberal-democrática, a justiça distributiva tem dado mostras de
recuperação intermitente desde meados do século XIX; mas ela nunca chegou a deitar raízes.

John Stuart Mill[16] ficou chocado com a injustiça da distribuição da riqueza na sociedade de sua
época. Mas como ele não atribuía essa distribuição ao funcionamento do mercado capitalista e sim a fatores
extrínsecos, e como ele ainda priorizava os mercados competitivos e um direito de propriedade praticamente
ilimitado, não pode encontrar um novo respaldo para um conceito de justiça distributiva capaz de contrapor-
se à distribuição presidida pelo mercado. Em todo caso, a justiça distributiva nunca foi tão importante para
Mill quanto a liberdade individual e o progresso da humanidade.

Os teóricos liberais da linha idealista, como T.H.Green, também fizeram pouco caso da justiça
econômica. O que chocava Green não era tanto a injustiça distributiva do capitalismo de fins do século XIX,
mas, sobretudo a degradação da essência humana que esse sistema causava, já que muitos se viam impedidos
de realizar a “vocação moral” do homem. E Green, assim como Mill, não via qualquer alternativa para o
mercado.[17]

John Rawls, filósofo político norte-americano na tradição liberal, concebeu sua teoria de justiça como
equidade, presente numa sociedade de cidadãos livres, segurando a igualdade de direitos básicos de
cooperação dentro de um sistema econômico igualitário. Seu relato do liberalismo político aborda o uso
legítimo do poder político em uma democracia, com o objetivo de mostrar como a unidade duradoura pode
ser alcançada, apesar da diversidade de visões de mundo que permitem que as instituições sejam livres. Seus
escritos destacam o direito dos povos de alargar estas teorias para a política externa liberal, com o objetivo
de imaginar que uma ordem internacional pacífica e tolerante pode ser possível.[18]

A teoria de justiça de John Rawls busca formular um princípio geral de distribuição que venha a
justificar as diferenças de classe, em termos de perspectivas financeiras, que toda sociedade de mercado
necessariamente gera.

Essa é uma teoria geral de justiça distributiva, mas dificilmente se poderia considerá-la uma teoria de
justiça econômica, pois ela parte das reivindicações de indivíduos isolados, não de indivíduos enquanto
membros da sociedade, e considera o seu comportamento maximizador no mercado como um atributo inato
ou essencial, ao passo que o conceito de justiça econômica parte do pressuposto de que as normas sociais e
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os valores éticos devem prevalecer sobre os valores do mercado impessoal ou pelo menos resistir a eles. [19]

O princípio da teoria distributiva de Rawls não permite que a redistribuição da renda aumente a ponto
de “impostos mais altos interferirem tanto na eficiência econômica que a situação dos menos favorecidos na
atual geração comece a piorar em vez de melhorar”.

O teste da eficiência econômica deve ser aplicado explicitamente na “economia competitiva”, que
logicamente será uma economia totalmente dominada pelo mercado e na qual a reação negativa dos
empresários à majoração dos impostos faz diminuir a produtividade global. Trata-se do modelo clássico da
economia de mercado competitiva e capitalista, na qual as forças de mercado impessoal determinam o
investimento e a produtividade. Portanto o principio ético distributivo de Rawls, ao invés de sobrepor-se às
relações de produção capitalistas, é por elas dominado.

Pode-se, pois, concluir que o componente distributivo do conceito de justiça econômica não foi
plenamente recuperado pela teoria política liberal nem aceito pelo marxismo.[20]

No século XIX o conceito de justiça parecia estar descartado. A razão é simples: à medida que
triunfava, a economia de mercado capitalista foi tornando inúteis e obsoletas as noções de justiça distributiva
e de justiça comutativa: elas já não serviam para combater o domínio do mercado.[21]

 

4.                Ótimo de Pareto: a busca pela eficiência na distribuição da riqueza.

 
 
De regra, a eficiência pode ser manifestada quando os recursos disponíveis são aplicados da melhor

forma possível para atingimento de um resultado.
 
Dada a escassez de recursos em face das necessidades humanas, sua alocação mais eficiente

possibilita o incremento do bem-estar e do fluxo de relações econômicas. A alocação mais eficiente é
denominada como Ótimo de Pareto, segundo a qual uma sociedade não se encontra em situação ótima se
houver pelo menos uma modificação capaz de melhorar a posição de outrem.[22]

 
Diz-se, portanto, que a alocação de recursos é eficiente quando não há alternativa que seria preferida

por todos os envolvidos, observando-se suas preferências individuais.
 
Para Guido Calabresi[23], o teorema de Pareto não passaria de um guia jurídico, econômico e

jurieconômico, servindo ao aprimoramento da sociedade, na medida em que via estabelecer situação fática
em que todos se encontrem na melhor posição possível.

 
É legítimo que o foco do ordenamento jurídico repouse na eficiência alocativa porque resultante da

consideração integral das preferências individuais. Nesse ponto, a Análise Econômica do Direito (AED)
pressupõe ser o comportamento econômico global a agregação das decisões individuais, ou seja, o
comportamento do indivíduo é o ponto de referência para análise no sentido de adequação de meios a fins
para ordenar – ou, ao menos, possibilitar a ordenação – os objetivos dos agentes econômicos de acordo com
suas preferências.

 
Calabresi entende, portanto, que partindo da verificação de que os operadores do direito não podem

dizer algo de “científico” sobre os pontos de partida do ordenamento ou sobre os valores distributivos, a
AED sustenta que esses valores devem ser ignorados, analisando-se o direito apenas com base na eficiência
econômica, definida abstratamente como maximização do bem-estar.[24]

 
Para que se atinja um grau maior de bem-estar social, há necessidade de um bom funcionamento do

mercado. Entretanto, o mercado apresenta falhas que distorcem o grau de eficiência buscado pelos agentes
econômicos, reduzindo, portanto, as chances de se obter o equilíbrio econômico desejado.

 
Esse pressuposto neoclássico, porém, foi criticado por diversas escolas da economia. O rechaço está

fundado no fato de que sobressai, ao contrário do que prega o conceito maximizador, que existe uma
racionalidade limitada, a partir da qual se considera que os agentes econômicos nem sempre adotam
comportamento maximizador, muitas vezes buscando tão-somente a sua satisfação.

 
Haverá, então, a eficiência ou Ótimo de Pareto se for impossível alterar determinada situação de

forma a deixar ao menos um indivíduo em posição melhor sem que nenhum outro indivíduo piore sua
posição. Nesse sentido, para que tal fenômeno ocorra, deve ser viável que um indivíduo melhore seus
ganhos, sem que nenhum outro indivíduo se prejudique (nesse caso, fique numa posição inferior
economicamente).[25]
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5.                A eficiência segundo Kaldor-Hicks.

 
A liberdade de concorrência, em busca de preservar o interesse da coletividade, consubstancia-se na

escolha da forma de competição com os demais fatores econômicos que exercem a mesma atividade no
mercado.

 
Para Roberto Senise Lisboa, a concorrência entregue à sua própria sorte, totalmente liberada,

“acabaria por impor sérias restrições a si mesmas ou até a sua eliminação, subsistindo um único empresário
no mercado, em determinada atividade econômica”. [26]

 
O Estado criou normas de prevenção e repressão à concorrência desleal justamente para incentivar a

livre concorrência, para conter abusos e incrementar uma filosofia de equilíbrio econômico nos mercados.
 
Essa a razão pela qual Pareto[27] afirma que “não se deve confundir o estado de direito com o estado

de fato; este último tem sentido somente, ou quase somente, para o equilíbrio social”.
 
Daí a razão para os economistas Nicholas Kaldor e John Hicks terem proposto uma concepção de

eficiência distinta, fundada na maximização da riqueza.[28]
 
O critério de eficiência denominado eficiência de Kaldor-Hicks[29] pressupõe que uma mudança em

que alguns indivíduos saiam prejudicados é possível desde que aqueles que melhorem sua posição ganhem
mais do que aqueles que pioram de situação. A compensação não precisa ser efetiva, bastando que seja
possível. Esse conceito de eficiência maximiza o bem-estar social e é multo aplicado no ramo da economia
denominado Welfare economics.[30]

 
A busca pela eficiência da norma em prol do bem estar da coletividade é tão importante que o próprio

Ministério da Justiça, através de sua Secretaria de Direito Econômico proferiu parecer relacionado a
Acordos de Código Compartilhado (codeshare) e Potencial Lesivo à Concorrência[31] no sentido de se
verificar, em concreto, se estava sendo cumprido o artigo 54 da Lei 8.884/94, que determina que todos os
atos, acordos e contratos associativos que tenham o potencial de limitar ou de qualquer forma prejudicar a
livre concorrência ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços devam ser
submetidos à apreciação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

 
No citado parecer, discutia-se a obrigatoriedade ou não de notificação de acordo de código

compartilhado entre companhias aéreas (codeshare) que importasse na necessidade de apreciação do CADE
em face de potencial lesividade à coletividade.

 
A análise em relação ao potencial lesivo para fins de identificar quais as operações não exigem

notificação levaria em conta a situação ótimo de Pareto e não a eficiência no sentido de Kaldor-Hicks. Isto
porque, segundo o parecer, o critério ótimo de Pareto é eficiente se é possível aumentar o bem-estar de
algum agente sem implicar na piora na situação de outro agente. Por sua vez, uma situação é eficiente no
sentido de Kaldor-Hicks se, considerando a situação dos beneficiados e prejudicados com uma medida, o
saldo líquido é positivo.

 
Por essa razão, o parecer do Ministério da Justiça foi no sentido de se considerar que somente é

possível dispensar a notificação no primeiro caso (ótimo de Pareto), sendo necessário, todavia, a notificação,
na segunda situação (Kaldor-Hicks) para analisar o caso concreto no âmbito de uma notificação nos termos
do artigo 54, da Lei. 8.884/94.

 

6.                A livre iniciativa e o fomento a uma sociedade consumista.

 

A Constituição Federal, em seu artigo 170, preconiza que a ordem econômica está fundada na
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a todos uma existência digna.

Nessa ótica, verifica-se que a Carta da República consagra um regime econômico de mercado de
natureza predominantemente capitalista, pois a livre iniciativa é princípio basilar da organização do capital
social voltado ao empreendedorismo.
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Justamente por ter predominância capitalista, a Constituição prega o respeito, na economia, de se
priorizar os valores do trabalho humano sobre os demais valores da economia de mercado, eis que, o uso do
capital para manutenção da ordem econômica não pode ferir a existência digna do ser humano.

Frisa-se, ainda, que a Constituição alerta que a ordem economia a ser instaurada na sociedade deve
“assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”. E, nessa seara, vislumbra-se,
mais uma vez, que o termo “justiça social” se faz presente.

A justiça social, na verdade, não é feita sozinha, por alguns indivíduos ou apenas pela livre iniciativa.
Por esta razão, o Estado deve intervir para distribuir de forma equitativa a riqueza entre seus governados.

José Afonso da Silva [32]observa que um “regime de justiça social será aquele em que cada um deve
dispor dos meios materiais para viver confortavelmente segundo as exigências de sua natureza física,
espiritual e política.”

O regime de justiça social não pode aceitar as profundas desigualdades, a pobreza absoluta e a
miséria. Isso porque, ao pensar na justiça social, há de se pensar em distribuir justiça e de como o Estado
criará meios para efetivar essa distribuição.

A Constituição preconiza, em seu artigo 170, princípios de integração. Dentre os princípios
insculpidos no citado artigo, há previsão que o Estado deverá levar a efeito a defesa do consumidor, bem
como a defesa do meio ambiente. A relação de integração há de ser feita com o artigo 5º, da Carta Federal,
inciso XXXII, por onde se prevê a imposição normativa constitucional de que o Estado promoverá a defesa
do consumidor.

Da mesma forma, a ordem econômica tem como compromisso a redução das desigualdades regionais
e sociais e a busca do pleno emprego. Esses princípios estão integrados porque estão dirigidos a resolver os
problemas das diferenças econômicas dos cidadãos, em decorrência do próprio regime capitalista em que se
baseia nossa Constituição.

Note-se que o incentivo ao consumo previsto na Carta Federal deriva do próprio sistema do capital e
do trabalho.

Bobbio[33], ao investigar os pensamentos de Marx a respeito da justiça social, observa que a
ponderação de que “é justo aquilo que corresponde ao modo de produção... e injusto tudo aquilo que se
encontra com contradição com ele” há de “ser considerado uma aplicação da redução do conceito de justo
àquele de útil, feita mais com objetivos polêmicos do que para enunciar uma tese sobre justiça”.

Ora, nessa ordem sistêmica onde o conceito de justo está atrelado ao bem-estar social, há de se
refletir quanto à ponderação feita por José Afonso da Silva, in verbis:

“Um regime de justiça social será aquele em que cada um deve poder dispor dos
meios materiais para viver confortavelmente segundo as exigências de sua natureza
física, espiritual e política. Não aceita as profundas desigualdades, a pobreza
absoluta e a miséria. O reconhecimento dos direitos sociais, como instrumentos de
tutela dos menos favorecidos, não ateve, até aqui, a eficácia necessária para
reequilibrar a posição de inferioridade que lhes impede o efetivo exercício das
liberdades garantidas” [34]

 

Esses princípios de integração citados no texto constitucional levam à sensação de que, num regime
capitalista para se ter dignidade, pressupõe-se um mínimo de consumo de bens e serviços disponibilizados
pela livre iniciativa. Em resposta ao dinamismo econômico, o legislador já previu que nas relações de
consumo, em que o consumidor demonstra mais vulnerável na celebração dos contratos de adesão, os
direitos do consumidor devem ser respeitados (inciso V).

Importa notar que no mesmo capítulo em que se fala de justiça social e justiça distributiva, que o
preceito maior prevê que a defesa ao consumidor deve prevalecer sobre as atividades econômicas, sobretudo
porque ele deve ser o sujeito final que fomentará quase todo o sistema econômico, da produção inicial de
bens, até o efetivo consumo.

Indaga-se, daí, se o Estado está distribuindo de forma eficiente a riqueza econômica para que o
consumidor – cidadão – possa participar dessa invasão de ofertas que recebe diariamente, criando inúmeras
expectativas quanto ao seu bem-estar e melhoria de vida, vez que, quanto maior o apelo ao consumo, maior
é a vontade do menos privilegiado a fazer parte do sistema consumptivo que lhe é imposto.

 

 

7.                O mal-estar da sociedade pós-moderna: a histeria causada pela
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ineficiência de uma justiça distributiva e os distúrbios apelativos de um
sistema consumista.

 

Para se obter o reconhecimento da dignidade, o ser humano precisa ser acolhido pela sociedade, ser
integrado no sistema, participar de manifestações, ser observado, ser chamado pelo nome, ser reconhecido
pela estrutura socioeconômica como uma pessoa de valores internos e não somente com valores monetários.

O paradoxo exsurge no momento em que a justiça distributiva de renda é ineficiente e, por força do
sistema capitalista que impera na sociedade, há um apelo extremo ao consumo que é jorrado
intermitentemente na sociedade, afetando as pessoas menos afortunadas, lesando, sobremaneira, suas
expectativas ao bem-estar promovido pela política estatal.

A ausência de justiça que permeia a sociedade pós-moderna acaba bloqueando o caminho para a paz,
levando descrença aos cidadãos de que um “bem-maior” ou um “bem-melhor” está próximo.

Em todos os cantos das ruas das cidades a histeria é doença da sociedade consumista. O ser humano
foi engolido por uma “sombra” imensa, que acaba por encobrir a identidade de cada pessoa que busca, numa
sociedade baseada no dígito numeral, no status social, uma melhoria de vida capaz de trazer um pouco mais
de dignidade dentro do regime capitalista.

Na visão de Bauman[35], num planeta atravessado por “auto-estradas da informação”, nada que
acontece em alguma parte dele pode de fato, permanecer do “lado de fora” no intelecto de cada um. Não há
terra nula, “não há espaço em branco no mapa mental, não há terra nem povos desconhecidos.”

Nessa desordem, a identidade do trabalho também está em perigo. O contexto social, sobretudo a
relação capital-trabalho, “de acordo com decisões específicas da administração das empresas, afetam de
maneira drástica a forma real do processo de trabalho e as consequências das mudanças para os
trabalhadores”.[36]

Para consumir, o cidadão precisa obter uma renda capaz de prover suas necessidades. Na sociedade
informacional, as funções, as atividades e as profissões mudaram profundamente e as pessoas que não
investiram em sua capacitação profissional, acabaram ficando alijados do mercado.

Para Castells [37], a nova tecnologia da informação “está redefinindo os processos de trabalho e os
trabalhadores e, portanto, o emprego e a estrutura ocupacional.” Mesmo com o aparecimento de novas
oportunidades de emprego, “muitos empregos estão sendo eliminados gradualmente pela automação da
indústria e de serviços.”

Quer dizer, portanto, que o ser humano não está conseguindo acompanhar a evolução das tendências
tecnológicas e de que forma as novas tecnologias poderão interferir no emprego de cada um. As mudanças
que se apresentam no mercado de trabalho da atualidade são significativas: funções diferentes que exigem
especializações; jornadas de trabalho em locais diferentes; inexistência de um domicílio fixo do trabalhador
que, muitas vezes, sequer detém o controle dos horários de sua vida privada.

Richard Sennett [38] registra que “na operação dos mercados modernos, a demolição de
organizações se tornou lucrativa.” Em decorrência da competitividade, os “poderes do caos” estão
“disfarçados pela palavra ‘reengenharia’. Empresas perfeitamente viáveis são estripadas ou abandonadas,
empregados capazes ficam à deriva, em vez de ser recompensados”.

Por trás do moderno capitalismo, existe uma especialização flexível do mercado interligado à
volatividade do próprio consumidor. Sennett explica:

 

“A especialização flexível serve à alta tecnologia; graças ao computador, é fácil
reprogramar e configurar as máquinas industriais. A rapidez das modernas
comunicações também favoreceu a especialização flexível, pondo dados do mercado
global ao alcance imediato da empresa. Além disso, essa forma de produção exige
rápidas tomadas de decisões, e assim serve ao grupo de trabalho pequeno; numa
pirâmide burocrática, em contraste, a tomada de decisões perde rapidez à medida
que os documentos sobem ao topo para obter aprovação da sede. O ingrediente de
mais forte sabor nesse novo processo produtivo é a disposição de deixar que as
mutantes demandas do mundo externo determinem a estrutura interna das
instituições. Todos esses elementos de responsividade contribuem para a aceitação
da mudança decisiva, demolidora.” [39]

 

Dessa forma, na atual sociedade informacional baseada no consumo, a produção foi reclassificada,
alterada para atender a demanda e volatilidade dos desejos do consumidor. As produções de bens em série e
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em linha produtiva foram relativizadas e as empresas que não se adaptaram a esse novo tipo de gestão de
mercado, acabaram sendo engolidas por concorrentes mais estruturados, planificando os níveis de funções
dos empregados.

Na nova geração consumerista, as ofertas diferenciadas de mão-de-obra e as exigências do mercado
de trabalho para novas áreas produtivas acabaram prejudicando não somente o homem de escolaridade
média, mas também os graduados e os profissionais de mais alto nível.

Existe, todavia, uma semelhança social de todos os trabalhadores, contudo, apesar das diferenças
econômicas. Do mais humilde trabalhador até o pós-graduado bem remunerado, todos, sem dúvidas, estão
sendo corroídos por apelos constantes para o consumo.

As publicidades, os reclames televisivos, as ofertas despejadas na Internet, as chamadas audiovisuais,
enfim, todas as pessoas são obrigadas, por força natural dos sentidos, a engolir a imagem das oferendas
plurinominais de produtos e serviços.

O mal-estar está em todos os ambientes. Existe, na verdade, uma insatisfação por tudo, pois as
novidades são fabricadas e colocadas em circulação numa grande velocidade que, às vezes, muitas delas
acabam perecendo no ar sem que possam atingir um fim colimado.

Nesse meio, o que se observa é a presença de uma expressiva angústia que permeia todos os
cidadãos. Parte dessa angústia advém do sistema capitalista que atinge toda a ordem econômica – produção
e consumo – outra parte, porém, extravasa, em muito, valores pessoais, dentre eles, o respeito com o ser
humano, seja como consumidor, seja como simples cidadão.

O apelo ao consumo choca com a ausência de justiça distributiva eficiente. Esse paradoxo reascende
a convicção que, por trás de toda essa tecnoeconomia, subsiste um mal maior do que se vê: o apelo
consumista ofende um dos fundamentos preconizados pela Carta da República, o da dignidade da pessoa
humana (artigo 1º, inciso III).

Eros Grau [40] chama a atenção para o fato de que “a dignidade da pessoa humana apenas restará
amplamente assegurada se e enquanto viabilizado o acesso de todos, não apenas às chamadas liberdades
formais, mas, sobretudo, às liberdades reais”.

Observa-se, ainda, que no sistema existente os titulares “de capital e trabalho são movidos por
interesses distintos, ainda que se o negue ou se pretenda enunciá-los como convergentes”. [41]

Os miseráveis ou aqueles que não conseguem ganhar um mínimo capaz de conviver com o equilíbrio
racional de tantos anúncios ao consumo, acabam se dissolvendo em meio à multidão. Nada parece socorrê-
los monetariamente, nem mesmo perspectivas claras; somente promessas e uma vida vivida com o gosto das
imagens.

Bauman adverte:

“A miséria humana de lugares distantes e estilos de vida longínquos, assim como a
corrupção de outros lugares distantes e estilos de vida longínquos, são apresentadas
por imagens eletrônicas e trazidas para casa de modo tão nítido e pungente,
vergonhoso ou humilhante como o sofrimento ou a prodigalidade ostensiva dos
seres humanos próximos de casa, durante seus passeios diários pelas ruas das
cidades. As injustiças a partir das quais se formam os modelos de justiça não são
mais limitadas à vizinhança imediata e coligadas a partir da ‘privação relativa’ ou
dos ‘diferenciais de rendimento’ por comparação com vizinhos de porta ou colegas
situados próximos na escala do ranking social.” [42]

 

As injustiças sociais da sociedade pós-moderna acabam repercutindo ferozmente na vida das pessoas
de menor poder aquisitivo porque os conjuntos de informações entornados nas calçadas e nos inúmeros
campos de visão das metrópoles são cem vezes maior do que as que eram ofertadas na sociedade industrial.

A mídia, sensacionalista ou não, acaba deturpando as mensagens para demonstrar, ainda mais, a
ausência de distribuição de justiça em todo mundo.

Não está somente na cidade, nem no país. As indiferenças e injustiças sociais são trazidas por todos
os países onde a miséria, a pobreza, o reclamo por dignidade está nítido nos olhos de cada pessoa que é
aviltada em seus direitos.

A globalização trouxe uma quebra de segurança sem limites. O indivíduo, na sociedade em que a
informação impera como poder sublinhar, fica alijado de qualquer reclamo para o Estado, diante do ingresso
expressivo de produtos importados, de línguas diferentes que adentram na empresa em que trabalha, diante
de nomes e conjugações desconhecidas, mas que, segundo os gestores, diretores e presidentes, são
imprescindíveis de serem conhecidas, porque sem essas novas formas de conhecimento, o trabalhador pode
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perder seu emprego e ficar submerso à angústia da incerteza.

Justamente no momento em que a tecnologia domina os mercados, os homens veem-se maravilhados
com computadores ultracompactos, ágeis, com identificadores digitais, com telas touch screen [43], enfim,
com um arsenal de produtos inovadores que trazem um “pseudo comodismo” em suas vidas.

Logo, o mesmo Estado que incentiva a livre iniciativa para o desenvolvimento do país, fomentando a
ordem econômica e testemunhando os apelos ilimitados para o consumo, não se atenta aos ditames da Carta
República ao deixar de observar um dos objetivos fundamentais: construir uma sociedade livre, justa e
solidária.

No mesmo artigo em que o constituinte impôs a observação de que a justiça social haveria de ser
feita como meio de erradicar a pobreza e marginalização, reduzindo as desigualdades sociais e regionais, há
expressa ordem ao Estado de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade
e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, III e IV, CF). [44]

José Afonso da Silva[45] anota que o constituinte buscou, com esse objetivo fundamental, construir
“uma ordem de homens livres, em que a justiça distributiva e retributiva seja um fator de dignificação da
pessoa e em que o sentimento de responsabilidade e apoio recíprocos solidifique a ideia de comunidade
fundada em bem comum.”

E como não existe uma distribuição de renda eficiente, capaz de atingir pelo menos a maioria da
população, a ordem econômica fundida na sociedade informacional acaba revelando o seguinte panorama: os
homens acabam sendo devorados por ofertas e apelos para o consumo em busca de satisfazer uma
necessidade, um desejo, que o ponha bem mais perto da felicidade.

A luta pelo direito de igualdade e pelo direito de ser respeitado foi absorvido pelo sistema
informacional. A vida inconsciente das pessoas no sentido de “querer-ter-mais” tem origem no próprio
organismo capitalismo que devora as pessoas.

De fato, as pessoas pararam de pensar no evolucionismo baseado nas relações humanas e passaram a
fazer parte de um mundo imposto pelo mercado de consumo

Ihering[46] já observava que a “luta pela existência é a lei suprema de toda a criação animada;
manifesta-se em toda a criatura sob a forma de instinto da conservação.”

Ora, indaga-se, por esse pressuposto, se o estado de bem-estar, originalmente concebido com um
instrumento utilizado pelo Estado a fim de reabilitar os inaptos e estimar os que estavam aptos a se
empenharem mais, deixou de existir, dando lugar a uma promessa de que o consumo, na sociedade pós-
moderna, torna o ser humano íntegro e satisfeito?

E se assim for, como então poderá o Estado suprir as necessidades básicas, mínimas dos cidadãos e,
ao mesmo tempo, justificar que em breve, esses mesmos cidadãos terão, em breve, um aparelho celular, uma
televisão de plasma, um carro zero quilômetro, enfim, poderão ingressar nos inúmeros níveis de consumo
existentes no mundo planificado?

 
 
Conclusão.

A justiça distributiva não poderá ser implementada se não estiver acompanhada de políticas
educacionais ao cidadão, com notas explicativas de como a arrecadação é feita pelo Estado, onde está sendo
aplicado efetivamente o dinheiro público e qual é o papel dos consumidores na sociedade.

Não se pode apenas pensar em distribuir a renda; é preciso levar ao conhecimento da população
como utilizar o dinheiro para que ela entenda a importância da atividade privada no desenvolvimento do país,
a fim de que se evitem conflitos econômicos, desperdício de dinheiro e desvio de finalidades nas ofertas de
bens e serviços.

Uma das características mais marcantes da sociedade informacional é que as ofertas indiscriminadas
de bens e serviços acabaram alterando o caráter social dos cidadãos, que se veem cada vez mais emergidos
num dilema: “temos que ter aquilo que está sendo oferecido”.

As condições atuais revelam o paradoxo entre a ineficiência de uma justiça distributiva e o rogo para
o consumo. O ser humano está cada vez sendo utilizado como sustentação do poder econômico, com
aparência fragmentada, sob forma de milhares de feixes de madeira que sustentam uma ponte que liga um
mundo ilusório ao real.

O trabalho moderno está muito longe de ser digno e trazer a percepção dos efeitos da globalização ao
ser humano. Com o trabalho existente no mercado, o homem apenas consegue sobreviver para ter e não
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viver para conhecer. Não existe a busca pelo conhecimento na maioria das pessoas, notadamente pelo que se
vê dos miseráveis e das pessoas de baixa renda.

A classe média se vê exprimida entre o consumo e o superendividamento. Os idosos aposentados são
compelidos a assinar empréstimos para satisfazer as necessidades supérfluas de sua família, como forma de
demonstrar à sociedade, que seus pares também têm condições de comprar, usufruir de bens e serviços que
outrora não poderiam adquirir.

O confronto psicológico dos homens que vivem na sociedade pós-moderna revela uma verdadeira
doença: o bem-estar reside naqueles que veem a felicidade inserida nas imagens, nos anúncios, nos apelos
consumptivos e, em decorrência do poder da sociedade da informação irracional, compram bens e serviços
de modo impulsivo e descomedido, inconsciente de que essa conduta repulsiva possa dissolver todas as suas
economias e o leve à insolvência.
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O SUJEITO DESEJANTE DO/NO DIREITO: ARTICULAÇÕES PARA SE PENSAR A
SUBJETIVIDADE NA OBJETIVIDADE JURÍDICA

EL SUJETO DESEANTE DEL/EN EL DERECHO: ARTICULACIONES PARA PENSAR LA
SUBJETIVIDAD EN LA OBJETIVIDAD JURÍDICA

Assis da Costa Oliveira

RESUMO
As transformações ocorridas na modernidade ocidental proporcionaram o aparecimento dos Estados
modernos que promoveram a soberania das normas jurídicas positivadas e o desenvolvimento de um sujeito
do Direito, embasado na filosofia da consciência, apreendido pela sua racionalidade inerente que serve de
suporte elementar para a outorga estatal dos direitos e obrigações, num pressuposto que toma a lei como
fonte soberana. Por outro lado, a teoria psicanalítica freudo-lacaniana redimensionou a compreensão sobre a
subjetividade humana, e os limites da racionalidade consciente, ao propor a cisão – via castração – dos
indivíduos como condição para sua inscrição na cultura e abertura de Outra cena humana, onde se inscreve
seu destino de sujeito desejante de um objeto recalcado pela função paterna, impossível de ser nomeado
senão pelas relações na cadeia significante. A intersecção com o discurso psicanalítico permite compreender
quais os fundamentos que permeiam a sustentação do discurso jurídico-dogmático do Estado, através da
percepção de que a instituição estatal assume a função de Pai imaginário, exigindo dos sujeitos que o
reconheçam enquanto aquele que detém a verdade do Outro absoluto, por meio da sustentação de censuras
normativas travestidas em palavras tranqüilizadoras que convertem a submissão dos sujeitos em desejo de
submissão, instaurando o lugar de produção do sujeito desejante do Direito. Diante desta constatação, cabe
analisar como seria possível relação com as leis que não elevassem um soberano último como detentor
imaginário da autoridade da verdade. Logo, faz-se necessário apanhar os aportes da ética do desejo lacaniana
para compreender como se pode instaurar relação simbólica com as leis calcada na autonomia do sujeito
desejante no Direito e da utilização da sublimação como mecanismo da criação ex nihilo do Direito. Estas
considerações abrem espaço para a proposição de possíveis entrelaçamentos da relação imaginária e
simbólica com as leis em dois fenômenos/institutos jurídicos, o pluralismo jurídico e a hermenêutica jurídica,
de modo a analisá-los, ainda que brevemente, por outra lógica, o que sinaliza novos caminhos de estudo e de
crítica aos aportes científico-dogmáticos do Direito.
PALAVRAS-CHAVES: Sujeito do Direito, Sujeito do Desejo, Psicanálise, Estado moderno

RESUMEN
Los cambios ocurridos en la modernidad occidental posiblitaron la aparición de los estados modernos que
han promovido la soberanía de las normas jurídicas y el desarrollo de un sujeto del Derecho, basado en la
filosofía de la conciencia, presa de su racionalidad inherente que apoya las subvenciones estatales a los
derechos elementales y obligaciones. Por otra parte, la teoría psicoanalítica freudo-lacaniana cambia el
sentido de comprensión de la subjetividad humana, y los límites de la racionalidad consciente, al proponer la
división - a través de la castración y perdida del objeto de deseo - de los indivíduos, condición para su
inclusión en la cultura y la escena humana, donde se incluya su destino de sujeto deseante de uno objeto
reprimido por la función paterna. La intersección con el discurso psicoanalítico permite comprender los
fundamentos que sustentan el discurso jurídico-dogmática del Estado, a través de la percepción de que la
institución gubernamental asume el papel del Padre imaginario, que requiere que el sujeto se reconozca com
aquel que tiene la verdad del Otro absoluto, el propio Estado, gracias al apoyo de reglamentos de censura,
disfrazados en palabras tranqüilizadoras, que han permitido la submissión del sujeto en deseo de submissión,
ponendo em operacion el lugar de produción del sujeto desejante del Derecho. Por lo tanto, es necesario
desarrollar las contribuciones de la ética del deseo lacaniano para entender cómo se puede establecer una
relación simbólica con la legislación basada en la autonomía deseante del sujeto y en lo uso de la sublimación
como mecanismo psíquico de creación ex nihilo del Derecho. Estas consideraciones conducen a la
proposición de giros posibles de la relación imaginaria y simbólica con la legislación de dos fenómenos e
instituciones jurídicas, el pluralismo jurídico y la interpretación jurídica, con el fin de analizar, aunque sea
brevemente, nuevas vías de estudio y de aportaciones críticas a la definición científico-dogmática del
Derecho.
PALAVRAS-CLAVE: Sujeto del Derecho, Sujeto del Deseo, Psicanálise, Estado moderno

Introdução

            Entre Direito e Psicanálise há um sujeito assujeitado as lógicas de determinadas leis com as quais
cada campo opera a construção/legitimação de seu discurso. De um lado, a norma jurídica regula –
coercitivamente – as condutas humanas por intermédio de sua positivação, do outro está o desejo e o
inconsciente, mas, sobretudo, o Pai, naquilo que ele representa o imperativo da submissão ao Outro para o
ingresso do sujeito à ordem simbólica. 

            É preciso demarcar as diferenças epistemológicas de cada sujeito, assentados em pólos da
racionalidade humana com autonomia teórico-metodológica, mas que, no decorrer do presente artigo, nos
esforçaremos em manejar num dialogo interdisciplinar que, mesmo não subvertendo as diferenças, possibilite
pensar no que os contornos do saber psicanalítico implicam na análise do discurso jurídico-dogmático sobre
o sujeito, ou melhor, qual a contribuição da Psicanálise freudo-lacaniana para a crítica das posições
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consolidadas sobre o sujeito do Direito e, de modo mais amplo, sobre o saber jurídico e o Estado?

 

1. Demarcando os campos e o(s) sujeito(s)     

O campo de teorização da categoria sujeito está historicamente entrelaçado com a emergência do
pensamento moderno ocidental europeu. O sujeito cognoscente e racional emerge do cogito ergo sum (penso
logo existo) cartesiano, do método – apreendido do saber matemático – de sustentação da duvida
hiperbólica[1] que auto-referenciava o valor axiomático da racionalidade humana e da estruturação do
pensamento como qualidade da alma humana em oposição hierárquica aos sentidos sensoriais, advindos do
corpo.[2]

De acordo com Zaloszyc e Baas (1996), este sujeito cartesiano se inscreve num duplo título
epistemológico que funda o sujeito da ciência: por um lado, é sujeito que busca o conhecimento verdadeiro e
que decide recusando toda e qualquer validação oriunda de alguma autoridade externa, pois só aceita por
verdadeiro aquilo cuja verdade ele mesmo tiver experimentado, à luz de sua própria razão; por outro lado,
enquanto esse sujeito que se mostra, a si mesmo e por si mesmo, como sendo a única certeza suscetível de
sustentar a ciência. 

Ao longo da era moderna, a produção do saber científico-filosífico desenvolveu várias correntes
teóricas, do empirismo ao historicismo, passando pelo racionalismo e o idealismo. A identidade teórico-
ideológica de cada vertente não deixou de evidenciar a fundamentação última que as perpassava: a
concepção do sujeito centrado no eu do ser humano, na potencialidade de sua pura consciência indivisível,
racional e suprema, dotada de vontade livre capaz de projetar seu destino da maneira que quisesse.

No âmbito jurídico, o referencial do sujeito do conhecimento encontrou no discurso jusnaturalista a
possibilidade de sustentação da razão enquanto condição elementar da natureza humana, desde onde se
estabeleciam direitos naturais de caráter universal, e do método racional de dedução das idéias verdadeiras,
utilizado pelo projeto político burguês para legitimar a tomada de poder do Estado.[3] Por outro lado, o
positivismo jurídico, mesmo não recorrendo a elementos metafísicos como a natureza humana, consagrou a
cidadania como pacto estabelecido entre sujeitos livres, iguais e racionais para a legitimação, dentro de
determinado território estatal, de direitos, do pleno exercício das ações políticas e da regulação jurídico-
estatal do comportamento humano.[4]  

Na dogmática e ciência jurídica o que sobressai, seja na vertente jusnaturalista ou na positivista, é esta
qualidade do sujeito de ser consciente que, por ser dono de suas ações, pode adentrar no jogo jurídico e
responder pelos seus atos. A relação aqui é entre sujeito e lei, no sentido de ordenamento jurídico, ou seja, o
quantum de garantias e obrigações que o sujeito recepciona tendo em vista os direcionamentos prescritivos
estabelecidos pelo Estado ou de forma a priori em vista de sua natureza humana. Nada adentra no Direito
que não seja por esta transmutação objetivadora que procura integrar, no final das contas, um fato a uma
norma, pela lógica da subsunção, e um sujeito a ambos, para fazer crer que, no plano da racionalidade
jurídica, nada que é do comportamento humano escapa ao controle do seu regramento, seja para prescrever
ou punir condutas.

Assim, resulta desta operação jurídica a inserção da subjetividade na conversão abstratizante da
categoria sujeito do Direito, construção discursiva que serve a quem institui práticas políticas que necessitam
de certa homogeneidade dos indivíduos, a fim de dissolvê-lo numa ficção totalitária de igualdade formal que
nega as diferenças e alteridades, em suma, o valor de particularidade intrínseca que cada subjetividade
possui, escamoteando as prescrições normativas de caráter coercitivo e moral no discurso da igualdade e
universalidade dos dispositivos jurídicos assimilados pela ótica da cidadania e soberania política.  

Contra a objetivação da subjetividade, a Psicanálise freudo-lacaniana propõe o singular: a construção
intersubjetiva de cada indivíduo. Sua marca é a divisão constitutiva e conflitante do sujeito entre consciente e
inconsciente, com este último representativo de uma lógica própria de fazer operar as representações ou
significantes, com base em força pulsional que visa sempre à satisfação, imediata ou adiada, até mesmo
completa e, por isso mesmo, mortal.

A proposta psicanalítica freudo-lacaniana assume a contradição do eu cognoscente como condição de
possibilidade da presença do sujeito. O eu não é mais o recíproco do sujeito, mas sim uma instancia psíquica
que convive com outras instancias (Superego e Id) no mesmo espaço simbólico da subjetividade humana,
disposto numa estrutura relacional (consciente/inconsciente) que permite ao indivíduo falar sua verdade de
uma posição da qual nada sabe racionalmente, porque, em suma, esta se originou do desejo recalcado pela
castração original que é, ao mesmo tempo, o mote da inscrição do ser na cultura e da produção de sua
incompletude existencial: a falta do objeto do desejo e a (eterna) busca de algo que só se expressa nos
claudicamentos da razão, desde onde emerge o sujeito do desejo.      
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“... no discurso psicanalítico o sujeito é sujeito do desejo (onde nenhuma ‘neutralidade’ é possível), sujeito do
inconsciente na medida em que assujeitado à ordem simbólica inconsciente que lhe é necessariamente interior e sobre
a qual, por isso mesmo, não possui controle, não podendo, portanto, ocupar o lugar de fundamento. Esse sujeito, tal
como a Psicanálise o entende, é um sujeito cindido, clivado, intervalar (seu lócus na estrutura é entre significantes) e
distinto do eu, cuja função, aliás, não é cognoscente, mas a de oferecer resistência, de resistir a toda a verdade, e de
portar um desconhecimento fundamental que lhe é constitutivo, um desconhecimento ativo, visto que ‘a atividade do eu
é desconhecer’, pois, sendo um saber da resistência, o saber do eu é essencialmente um não-saber.” (Marques Neto,
1993: 23-24)    

Sublinhemos a condição de assujeitado à ordem simbólica em que o sujeito se apresenta e se sustenta,
decorrente das vias do Complexo de Édipo[5] que lhe instaura – ou introjeta – o interdito do incesto,
lacanianamente traduzida como a Lei do Pai,[6] remetendo tanto ao furo do sujeito e as restrições à
sexualidade quanto a ética do desejo, pois ao engendrar a falta do objeto do desejo causada pelo desejo do
Outro, isto implica na busca pelo reencontro com aquele objeto original, fadado a se manter na eterna
procura metonímica de objetos parciais, pelas vias do desejo, ou na perigosa fixação pulsional, pelas vias do
gozo – condição esta cujos referentes simbólicos das normas jurídicas e os discurso legitimadores da
autoridade de seu poder (de persuasão e circulação) também estão atrelados.

Por outro lado, a castração, ou a Lei, comporta os cânones da Verdade do sujeito, impossível de ser
definida pela objetivação ou abstração científico-filosófica moderna, pois ela faz referencia ao desejo e tem
função de significante primordial, aos quais todos os outros significantes retornam por repetição. A prova da
Verdade na Psicanálise é a presença do inconsciente na fala, emergida das brechas do controle do eu
cognoscente, dos momentos de claudicamento onde o equivoco da palavra faz sinal de que o que está sendo
dito pode sempre significar outra coisa.

Para Wladimir Safatle (2006), a lógica do claudicamento do sujeito aparece como crítica da razão
centrada na transparência da consciência e na auto-identidade do sujeito, por meio da compreensão da
consciência como sinônimo de alienação, ou seja, do saber que desconhece a verdade inconsciente que rege a
pulsão. Porém, as oposições teóricas psicanalíticas não apresentam apenas aspecto de negação dos
postulados científico-filosóficos, pois o desafio maior consiste em encontrar a potência de cura própria às
experiências de não-identidade que permite a reconstrução do processo de reconhecimento enquanto sujeito
não redutiva ao circulo narcísico do eu e tampouco ao quadro controlado de trocas intersubjetivas
previamente estruturadas. 

Daí se tratarem, no diálogo interdisciplinar entre Direito e Psicanálise, de campos com
fundamentações distintas, mas que assumem o sujeito cognoscente oriundo da filosofia da consciência como
elemento em comum, seja para a crítica negativa da fragmentação subjetiva do sujeito e reencontro ético com
sua não-identidade desejante, no caso da Psicanálise, ou para fundamentação político-ideológico do Estado e
do ordenamento jurídico, como no caso do Direito.

 

2. A Lei e as leis – entrelaçamentos possíveis

            De certo modo, é tradicional no campo de interação entre Direito e Psicanálise o uso dos termos Lei
e leis para diferenciar as legalidades de cada campo. Legalidade aqui utilizada no sentido de estruturas que
opera no sujeito para (con)formar sua subjetividade. 

Estas legalidades não estão posicionadas de modo estanque, ou incomunicáveis, mas interagem de
formas diversas no sujeito e na sociedade. Porém, tem-se uma hierarquia simbólica entre elas, ou seja, de que
é pela Lei que o sujeito entra nas leis, melhor dizendo: sua inscrição como sujeito falante na cultura e
castrado no desejo se configura como pré-condição para que os enunciados jurídicos efetuem sua operação
de normalização. Assim, é exatamente porque o indivíduo é marcado pela Lei do Pai que se torna possível e
necessário fazer as leis da sociedade onde ele vive, estabelecendo um ordenamento jurídico. (Pereira, 2003)

O mito – naquilo em que mito se converte para o estruturalismo lacaniano na tentativa de dar forma
épica ao que se opera da estrutura (Lacan, 1993) – do assassinato do pai da horda primitiva[7] problematiza
metaforicamente esta condição, onde a morte do pai representou bem mais do que a libertação dos filhos,
antes sim a instauração da ambivalência de sentimentos que deram lugar a sensação de culpa que tem todo
um significado individual e coletivo para que o pai, mesmo morto, volte a viver ainda mais tirânico, pela
égide do totem que interdita o gozo, da lei que carrega a presença da Lei do Pai, sua inscrição na ordem
simbólica do Outro: instancia lógica que distingue, na estrutura subjetiva do ser humano, “o lugar a partir do
qual todo enunciado de autoridade retira a sua garantia e recebe a marca que o institui como ficção.”
(Philippi, 2001: 152)    

Nesse sentido, podemos dizer que o incesto e o parricídio são as bases de todas as proibições
culturais, com a Lei fundando não só a estrutura psíquica do sujeito, mas também as condições para que este
possa se inserir na sociedade e para que o ordenamento jurídico alcance valor de autoridade. Portanto, do
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totem às leis estatais, uma eternidade histórica e antropológica não dissolveu o vínculo comum que as
sustentam, é dizer, a Lei do Pai.

Para Patrick Guyomard (2007), a primazia da Lei sobre as leis invoca outra questão: da presença, na
Lei, daquilo que uma sociedade considera humano e não-humano, o que pode ou não corresponder ao que
ela considera legal e ilegal.

Se não houver correspondência entre o humano e o legal a manutenção ou modificação das leis pode
envolver a tensão da dissonância entre desejo e mandamentos legais, indicando que a Lei opera de modo a
manter sempre em aberto a questão dos fundamentos das leis, evitando o legalismo da obediência as leis que
retire a responsabilidade individual de cada um no proceder a este assujeitamento e legitimando, de certa
maneira, a invocação do direito de desobediência, de se fazer outra coisa diferente daquilo que as leis
impõem, de modo a sustentar a autonomia do desejo frente às leis, autonomia esta cuja desresponsabilidade
não significa irresponsabilidade, mas antes é garantia da impossibilidade da adaptação ou internalização total
do sujeito as leis, de que o falta-a-ser operado pela castração instaura uma – eterna – busca de satisfação
pulsional por meio de objetos que nem sempre são legais, ou juridicamente corretos, o que não quer dizer
que não sejam humanos, é dizer, que para o desejo assumam função de legalidade coerente.

No fundo esta inadaptabilidade metapsicológica do sujeito as leis, assevera Patrick Guyomard (2007),
revela a dupla natureza da sua relação com ela. Com efeito, a lei protege e, por isso, a invocamos e, ao
mesmo tempo, ela violenta, e assim a recusamos. Proteção e tirania da lei são critérios avaliativos resultantes
do como da relação entre Lei e leis, das maneiras pelas quais os filhos instauram subjetivamente a Lei do Pai
como lei do interdito do gozo, e dela fazem o ponto de partida para a internalização de outras leis,
comportando o desejo de segui-las ou rejeitá-las na ambivalência de seus sentimentos de admiração e ódio.

“Isso quer dizer também que a lei, desse ponto de vista, é sempre em parte externa, ou seja, ela é sempre em parte imposta, é
sempre um constrangimento, uma imposição. E podemos nos perguntar por que a suportamos: pela simples razão de que a
recebemos do exterior, de outros, e mesmo do grande Outro, para falar em termos lacanianos, e essa lei é também interna e,
como lei interna, ela se manifesta como um certo número de imposições e de proibições internalizadas.” (Guyomard, 2007:
08)  

Todavia, caso haja sintonia entre humano e legal, entre Lei e lei, a confluência desloca a consideração
da cena jurídica para além da norma, desenvolvendo-a numa consideração de cena não-jurídica do Direito em
que uma Referencia Absoluta ao Outro é por ela assumido, legitimando discursos sobre a Verdade do
sujeito, de dizer o que ele pode desejar.

“... trata-se do funcionamento de uma justificativa última de normatividade, última no sentido que ela demarca a fronteira do
dizível e permite ao direito, a partir de enunciados que têm status de fiador, se constituir num discurso genealógico para a
sociedade referida... Nessas condições, não há vertente de subjetividade que não mantenha uma ligação essencial com a
vertente jurídica, pois a problemática edipiana postula, ela também, o jogo da Referência absoluta, pela simples razão que as
funções de Pai e Mãe – que condicionam a entrada do sujeito na palavra sob o status de não-loucura – se definem em seu
princípio como função de legalidade, isto é, impostas aos genitores. Não somente como obrigação de alimentação mas
também de representações genealógicas juridicamente instituídas.”(Legendre, 2004: 20)  

Com isso, o monismo jurídico (ou o Estado) passa a operar como substituto do Pai, melhor dizendo,
como discurso que vem ocupar o lugar simbólico da autoridade paterna, fabricando seus procedimentos de
humanização ao operar a montagem da ordem jurídica pela representação fictícia da Referencia Absoluta no
corpo do significante promovido ao status de soberano e que, portanto, assume a função de poder
genealógico que responde como Outro do sujeito ao fundar-lhe a condição do humano para que e onde este
possa viver.  

Isto se liga a idéia central de que somos antes filhos desta Referencia – o Outro – do que de nossos
pais – biológicos – na medida em que o Direito inscreve o ser humano na alteridade da ordem de filiação,
segundo modalidades particulares e próprias a cada cultura. Bem antes de advir como sujeito está-se inscrito
na ordem simbólica, tanto pelos desejos e discursos dos pais e ascendestes, como pelas leis determinantes da
filiação e da nominação.  

A nominação (o recebimento do nome) insere a criança dentro de uma linhagem (presa dentro da
descendência contínua através das gerações), este é o espaço garantido pelo Direito para que o sujeito
construa sua estrutura psíquica pelas regras da filiação que organizam a regulamentação especificamente
humana do incesto, submetendo o sujeito a inscrição prescritiva e proibitiva – do complexo de Édipo – que
marca o encontro da causalidade psíquica (o incesto do sujeito) e da causalidade institucional (a Referencia,
a Estado, os Deuses).

É na constituição enquanto sujeito do Direito que se albergada a filiação simbólica pela
nominação,[8] desde que submetido a condição de ter havido Pai ou alguma pessoa ou instituição que viesse
a operar a função paterna que promova o ponto de junção entre linguagem e sujeito, fundando o
inconsciente, o que permite ao sujeito do desejo construir-se também como sujeito do Direito.    
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3. Estado como soberano: o imaginário do apelo ao Pai e o desejo de submissão

O corte histórico-cultural que inaugura a modernidade científica e estatal costuma ser fundamentado
numa oposição entre passado e futuro, entre o antes medieval – politicamente aproximado ao estado de
natureza – e o depois do progresso científico-filosófico, assentado nos marcos de algum consenso social a
bem-dizer os avatares da racionalização do pensamento e das estruturas sociais.

A racionalização dos fenômenos sociais, concomitante ao processo de crítica das referencias
teológicas das sociedades européias e o surgimento de uma nova classe social dominante (a burguesia),
delinearam, a partir do século XVII, o cenário dos discursos científico-dogmáticos que definiram o “novo”
perfil do sujeito do Direito, como autor e destinatário das normas de regulamentação das condutas humanas
demandadas de um novo soberano: o Estado moderno.

A leitura cruzada entre Direito e Psicanálise procura suspender as novidades advindas das
transformações sóciojuridicas da modernidade como mensagens de um “conteúdo manifesto” e ideológico
das instituições patrocinadoras. Por sob esta aparência retórica de ruptura sócio-epistemológica se sustenta
Outra cena, o “conteúdo latente”, da qual é inegável a manutenção dos cânones dogmáticos medievais
fundamentais para o reflorescimento na modernidade das razões para a obediência dos indivíduos às normas
e ao poder estatal.  

Freud já havia sinalizado para o fato de que a noção de superego cultural[9] possibilitava a extensão
dos mandamentos de censura da introjeção do pai para além do espaço familiar, remetendo a analogia entre
as leis culturais e a Lei depreendida do superego individual, onde ambas apresentariam funcionalidade
idêntica para a constituição subjetiva do sujeito, sendo que as leis culturais manteriam esta referencia última
ocultada, como condição recalcada da adequação – e da inadequação também – do desejo e da pulsão aos
enunciados culturais, principalmente religiosos. 

No entanto, foi Legendre (1983) quem melhor problematizou a incorporação da Lei pelas leis, ou da
manutenção de um referencial de superego cultural, de Nome-do-Pai que responde como desejo do Outro,
dentro da dinâmica das instituições jurídicas.

O autor parte de um recorte histórico que reconhece a transmissão da crença religiosa – na
autoridade última de Deus e do pontífice como seu representante terreno, com todas as implicações
identitárias e idealizadoras decorrentes – para a estrutura do discurso jurídico-dogmático (de conservação)
do Estado moderno, isto desde a emergência do antigo Direito canônico no Império romano, a partir do qual
– no ocidente – a Lei passou a ser enunciada por intermédio de regras assentadas num texto jurídico que
realizou a maquilagem da tirania das normalizações que propagaram (e propagandearam) o adestramento dos
sujeitos para o amor do poder, convertendo a submissão em desejo de submissão ao amor da autoridade.

No período do Império romano, Legendre (1983) identifica a emergência de um saber sagrado,
privilegiado e separado dos outros, sobre a verdade da cosmogonia ocidental, manipulado por uma
instituição especial – a Igreja latina ou católica apostólica romana – numa estrutura operacional de validação
(pela separação hierarquizante das leis divinas e naturais para com as leis humanas, diferindo a censura
teológica, nas primeiras, da censura jurídica, nas segundas, numa relação de superior/inferior), legitimação
(pela diferenciação entre pontífice romano e imperador romano, cabendo a autoridade derradeira da palavra
sagrada ao primeiro) e universalização (pela distinção dos gêneros de cristãos: clérigos e leigos, sendo que
sobre ambos o Direito canônico dispõe regulamentações coercitivas) do seu poder.

É a Igreja latina que inaugura a questão sagrada do poder num espaço ideal e absoluto onde são
inventadas proposições dogmáticas na qual o pontífice (o papa) se torna único e soberano na tarefa de
justificar e verificar as fontes do Direito (os enunciados de origem e classificação normativa dos textos),
como avalista de sua transmissão e hierarquização.

Para Legendre (1986), se o papa é efetivamente este avalista, não aparece no discurso de uma
maneira qualquer, ele se mostra aí no lugar de outro: o representante do Ausente. Logo, o pontífice
representa Deus (o Outro absoluto) na terra por meio de um arranjo simbólico que o toma como detentor da
Sua palavra, sem que jamais se saiba os limites de seu poder, porém fazendo com que seu discurso seja
reconhecido pela massa como investido de palavras tranqüilizadoras – de salvação ou de penitencia – que
fundam a crença imaginária dos sujeitos na submissão de seu comando e enunciados, edificando a Lei no
cenário das censuras normativas do sistema jurídico sustentado pelo mito do pai ausente.

O ideal de humano plasmado na legislação canônica projeta um modelo-tipo da referencia sexual às
massas, cuja encarnação mítica da Lei pelo pontífice produz a necessária conversão da submissão ao desejo
de submissão, justamente porque o modo como elabora seus interditos faz o poder tocar no nó do desejo: a
crença última de que algo fala pelo pontífice, este Outro simbolizado num significante (Deus) e que é
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introjetado no inconsciente da mesma forma que o pai da horda primitiva.

Para Legendre (1986), o dogmatismo medieval – mantido sob a égide hegemônica da Igreja latina até
o período das reformas protestantes e da reunificação dos reinos para o surgimento dos Estados modernos –
também se vale desta Outra referência para sustentar a autoridade de e a Autoridade em seus textos. As
diversas compilações do período produzem a reunião de fragmentos legais suspendidos num texto morto (o
livro) que procura, acima de tudo, não deixar nada de fora de seu poder regulador e fundador do ideal de ser
humano.

O livro se torna texto intocável, objeto simbolicamente fechado – ou completo de informações – só
acessível ao comentador autorizado, cuja função era a de fazer o texto dizer aquilo que sempre disse, ou
melhor, a de sustentar o dogmatismo do texto na medida em que nele se oculta uma Autoridade que encerra
todos os sentidos da norma.

“Esse texto figura simbolicamente a Lei, porque seu garante, o único que é suposto falar, é realmente o próprio pontífice. Em
virtude disto, pela posição única do pontífice neste universo definido teologicamente (um universo inteiramente fechado em
todas as suas vertentes) e numa tradição mítica em que o portador da Lei se identifica com o transmissor da onipotência na
ordem fálica, o livro jurídico ocupa um lugar à parte, pois ele fornece a garantia de que a verdade não pode falar de outro
modo senão pelo discurso do pontífice. Eis a origem da superioridade do texto encerrado no Corpo do Direito canônico.”
(Legendre, 1983: 80)

O que estava escrito no livro jurídico não era apenas normas de regulação de condutas, mas
enunciados que reintroduziam a voz do pontífice no lugar do Pai imaginário, o onipotente fálico que
ordenava encadeamento rigoroso de proposições atemporais e lógicas de privação hierárquica e
adestramento universal.

Há, no entanto, todo um método para a sustentação do mito dogmático nas trincheiras da Instituição.
Método este que cabe aos comentadores/doutores operar, consistindo, em síntese, na representação
simbólica dos textos jurídicos – anterior a qualquer casuística – de modo a colocar seu peso de verdade
dentro e devido o amparo institucional, num encadeamento sistemático de dependência do sentido da
interpretação/decisão justa à primazia da razão localizada, por intermédio de uma operação lógica de
ritualização da autoridade máxima no Pai-pontífice.

A operação lógica demanda articulação do texto com seu comentário, implicando também na
consideração do estatuto sociopolítico do comentador, é dizer, do doutor/jurista. Na Idade Média o jurista se
torna interprete dentro de outra instituição que passará progressivamente a ter o empréstimo do domínio
sobre a legitimidade do dizer da Lei nas leis: a universidade. Empréstimo porque seu discurso é a
continuidade do discurso pontifico em outro espaço, mas fidedigno a ele. Para Legendre (1986), a tarefa do
doutor universitário é esta: conduzir cada um a se conformar à verdade do semblante, classificar
magistralmente o erro e relançar a Lei em um universo luminoso. Não lhe cabe inventar, somente conformar,
por isso o mestre-doutor é, antes de tudo, figurante encarregado de difundir, por meio de sua ciência, o amor
da onipotência teológica.

Por outro lado, a intervenção científica não teria peso estrutural se sua função não fosse também a de
compensar, por meio de proposições permissivas e interditos, a dúvida universal sobre os sentidos contidos
na onipotência, fazendo da economia das incertezas jurídicas dos comentários a garantia da manutenção da
obscuridade do texto, de que nem tudo foi (ou podia ser) dito naquilo que se interpretava, e portanto, que o
poder do Pai-pontífice também se renovava (e aumentava) a cada novo comentário e, ao mesmo tempo, era
contido da ameaça absoluta de plenipotência esmagadora dos sujeitos pelo déficit momentâneo e recorrente
de alcance dos sentidos.

“Testemunho da dúvida universal, o mestre fala, para prevenir o silêncio dos outros. Se ele anuncia a palavra recebida de
cima e a traduz em Regra, seu poder lhe vem não do ofício pedagógico, mas da dignidade segundo a própria expressão do
Direito canônico, isto é, em virtude de o ensino do doutor participar da coisa sagrada. Assim, a Universidade ocidental é
tradicionalmente o lugar de uma conversão ritual onde, sob a égide de um discurso ritmado por uma dialética, a Lei obtém
a troca do Desejo contra a Regra e se adjudica seus sujeitos.” (Legendre, 1986: 97)                     

O poder do pontífice passa, então, a transitar num lugar sagrado onde sua censura é subsidiada por
um mito (do pai ausente) e por uma lógica (científica), ao mesmo tempo. Para Legendre (1983), a passagem
do Direito canônico e da ciência medieval para o Direito estatal e a ciência moderna representou a mudança
dos personagens principais com a manutenção da infra-estrutura legitimadora, é dizer, do regime de
submissão que enuncia censura mito-lógica do desejo pelos rearranjos jurídico-dogmáticos.

Com a estatização das fontes do Direito, de forma mais intensiva a partir do século XIX, houve a
identificação da lei como expressão de vontade que representa o poder soberano do Estado, conformando-a
ao leque de normas que, fundamentada em razões últimas de fins superiores (liberdade e igualdade, mas
também dignidade, fraternidade e autonomia, entre outras), estabelecia, de maneira “objetiva”, os parâmetros
adequados para os comportamentos da autoridade e dos súditos/cidadãos.

Mas do que isso, estas leis – e as atuais também –, ao mesmo tempo em que regulam as ações
humanas, desenvolvem, igualmente, um quantum de silêncio que consagra as condições necessárias para o
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reconhecimento do ordenamento por cada indivíduo pela adequação subjetiva ao discurso legal, naquilo em
que este discurso encarna, imaginariamente para o sujeito, a referência imaginária ao Outro como único
sujeito da lei, responsável pela unidade do poder e pela con-sagração da autoridade. (Philippi, 2001)    

De acordo com Legendre (1986), o monoteísmo estipula a marca constitutiva dos Estados modernos,
nos quais é sempre Um, no executivo ou no parlamento, que sustenta a representação final do poder numa
versão adaptada de dogmatismo teológico, associando novamente a Lei à Razão, é dizer, o mito à lógica
para preservar o mistério da censura.

“O fato nacional implica a veneração do Poder... Nesse terreno, a Publicidade manobra admiravelmente com sua ciência do
Sorriso, que recria, para uso dos bons sujeitos submissos, uma fantasmagoria do bem-educado e do mal-educado, do louco e
do não-louco. Assim uma doutrina do Poder perfeito encontra seu ajustamento, ao qual é conferido... atar e desatar o vinculo
humano fundamental.” (Legendre, 1983: 171)

A ciência do Sorriso de Legendre (1983) são as ciências humanas, que reorganizam a questão dos
conflitos humanos em novos marcos de certezas (e incertezas), inibições, silêncios e censuras dogmáticas que
servem à manutenção do poder do Estado moderno. Assim, as chamadas “ciências jurídicas” se estatuem
num conjunto de técnicas de “fazer-crer” com as quais conseguem produzir a linguagem oficial do Direito
integrada a significados tranqüilizadores, representações que têm como efeito impedir ampla reflexão sobre
as experiências sociopolíticas. A razão do Estado se identifica com a racionalidade obliteradora do saber
jurídico e das leis positivadas, sinalizando maneira de imposição dos interesses institucionais como “fontes”
de desejos de submissão que outorgam consistência imaginária ao Estado, tendo em vista o ocultamento da
genealogia e do funcionamento institucional do (poder do) discurso e a falta de explicação do caráter mito-
lógico desta racionalidade. (Warat, 1995)

O Pai imaginário retorna ao cenário subjetivo dos sujeitos na projeção da pátria, na ostentação
retórica da liberdade, igualdade e racionalidade que celebra o esquecimento de um passado monoteísta pela
consagração de normas “laicas” sustentadas no mito da salvação pelas leis, que enraíza a representação de
que os irmãos estão sem pai e se acham aliviados (e libertos) para sempre, maneira teatral de instaurar outro
dogmatismo.   

Para Legendre (2004), o que o sistema jurídico estatal ocidental vem a representar, para garantir a
promessa de completude, remete a Outra cena jurídica que cliva o discurso num duplo registro. Por um lado,
o espaço dos enunciados jurídicos conforme se apresentam – nas leis, jurisprudências, ciência do direito etc.
– obtém manipulação/indexação dos juristas em práticas ritualistas profissionais que reiteram a naturalidade
da autoridade legal; por outro, a representação de um sujeito suposto saber, logo, sujeito da enunciação,
naquilo em que tal discurso coloca a ordem jurídica numa ficção de sujeito no absoluto de um sistema social
e político, operando a humanização dos indivíduos pela emissão de demandas de amor que reforçam a
questão do Pai, ou da função paterna do Estado, como pano-de-fundo central do funcionamento genealógico
do poder: não somente o adestramento dos indivíduos, mas, sobretudo, a ligação de cada ser humano a algo
mais radical que o ultrapassa, ou seja, a relação imaginária com a lei.

Ainda assim, é preciso acentuar o deslocamento ocorrido na modernidade do lugar da Lei da palavra
do pontífice para a palavra das leis positivadas assentadas numa burocracia estatal que cobra amor dos
sujeitos dirigido ao nacionalismo, ao patriotismo, ao Estado, em suma, devoção que passa pela Lei das leis.
O Estado se resguarda ao direito de proferir as “palavras tranqüilizadoras e distribuir os benefícios de uma
felicidade magistralmente definida segundo os doutores, segundo essa imagem sagrada do Pai, associada ao
tema da Mãe nutriz”, (Legendre, 1983: 179) privando os sujeitos por interditos e também despejando sobre
eles as promessas de salvação, de recuperação de um estado perdido de satisfação libidinal.   

Assim, cabe ao soberano estatal adequar sua voz numa normatividade que ordena, antes de tudo, o
que pode ser considerado bom (lícito) e mau (proibido) na complexidade do agir humano, sustentado pela
alienação imaginária do sujeito que o fomenta à incessante busca pela fusão com o desejo do Outro
soberano, aderindo às demandas de ordem que este o direciona, de forma a colocar em xeque sua autonomia
de ser desejante na medida em que cede de seu desejo pela antevisão ilusória de que a legalidade deste
soberano sinaliza o lócus de seu Bem Supremo, ou seja, das garantias de liberdade e felicidade.

Nesse sentido, tem-se a elaboração daquilo que Pierson (2007) denominou de forma jurídica, um
modo peculiar de organização das relações entre humanos e entre humanos e coisas (objetos) que as legitima
e dá suporte de existência criando forma especial de vinculo, que acaba sendo algo que existe a partir da
prática que a engendra. A forma, no sentido estruturalista do termo, coloca-se como determinante que situa
a posição do Direito como fenômeno relacional detentor de linguagem e efeitos próprios, pelos quais
sustenta a legitimação do poder de constituição do sujeito de direitos pela interpelação que, ao atribuir essa
condição ao ser humano, assujeita-o ao limite simbólico de praticar a liberdade circunscrita as redes
significantes do Direito.

Para Pierson (2007), as redes capturam o sujeito como destinatário das normas jurídicas, tanto na
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pretensão de efetivação de uma igualdade cuja indefinição do alcance amplia ao infinito a capacidade do
Direito de alcançar a tudo e a todos, quanto de cingir sua lei na Lei, ou seja, de se auto-referenciar numa
imagem dogmática de Pai imaginário que denuncia a dimensão mito-lógica na qual se inscreve o poder
genealógico da instituição estatal de responder pela fundação do humano num emaranhado de regras de
censura ditas tranqüilizadoras – ou apaziguadoras dos impulsos sexuais – que articulam, em todo momento,
a condição de pôr-se como substituto do desejo, ou seja, de institucionalizar a Lei pela sua substituição por
objetos ideais transformados em objetos de amor.           

 Para Legendre, no jogo do poder da legalidade imaginária do Direito, o sujeito do Direito é um
sujeito possuído pelo Direito, numa indicação à possessão da catarse regrada e manipulada segundo uma
ciência e uma dogmática totalitária do Direito que engendra um saber-fazer-dançar à sua maneira a música
do ideal humano, do Eu absoluto, que pulula pelos sem-números de regramentos normativos e que deve ser
incorporado por cada sujeito como forma de reconhecimento de que as leis se tornam uma ajuda para todos
os sujeitos “... para facilitar-lhes não mais se acharem na grande questão do desejo a não ser como
identificando-se a esse Eu terrível e tranqüilizador...” (1986: 110) cuja censura esconde a referencia ao Outro
como modelo último que conserva a absorção do desejo pela produção do(s) objeto(s) de amor.     

Da singularidade de suas faltas enquanto sujeitos do desejo que desenvolve relação única com a
travessia da castração, a instituição estatal equaliza redução homogenizadora dos sujeitos para a partilha
coletiva de Sua falta: a promessa de algo mais onde nada há. Por isso, aqui é possível compreender a
formulação do sujeito desejante do Direito, o reflexo subjetivo da produção normativa engendrada no desejo
do Outro que recepciona as possibilidades de inserção/manipulação dos indivíduos pelo jogo retórico da
formulação do ideal de ser humano e da autoridade da verdade do soberano, eixos que situam os locais de
fixação do desejo e conformação sexual na relação imaginária com a normatividade estatal. 

E aquele que ousar transgredir o amor de Sua crença pela crença na sua Lei de sujeito do desejo
encontra logo o convite, camuflado nas sanções punitivas, para procurar outros objetos substitutos, tão
ideais e sublimes como qualquer outro que esteja na rede significante da instituição, pois, no fundo, é Sua Lei
que está sendo, novamente, transformada em objeto de amor, em promessa de Bem Supremo – égide do
adestramento do sujeito e ocultamento da verdade de seu desejo.   

 

4. Em defesa da relação simbólica com a lei: a criação ex nihilo do Direito

A dimensão imaginária da legalidade jurídica produz a recorrência estrutural à representação última
de Outro que promete a completude libidinal – travestida em ditames legais – para com seus
destinatários/súditos por meio da submissão incondicional. Por intermédio da disposição de enunciados
científico-dogmáticos de uma mito-logia a relação imaginária com a lei faz da palavra do Outro a única
possibilidade de expressão, interpretação e aplicação da norma, representando-o pelos significantes do
Nome-do-Pai historicamente assumidos pelas instituições sociais – Deus, razão, pátria, vontade geral, Estado
e natureza humana – cuja função nada mais é do que indicar a presença, em si, do Ausente, na medida em
que tal ficção provoca a legitimação da produção autoritária da subjetividade na qual os sujeitos ficticiamente
se sentem pertencentes à instituição, graças ao efeito integrador dado pela condição de consumidores do
discurso autorizado.

A questão-desafio que se coloca – no sentido de problemática para superação da relação agressiva e
assujeitadora com a lei – é da ordem de um resgate da dimensão simbólica da legalidade recusada (ou
recalcada) pela tradição jurídica ocidental. Para tanto, é necessário realizar a suspensão da leitura sobre os
modelos ideais da normatividade, de forma a provocar deslocamento ético do (con)texto dogmático para a
focalização de outra via de acesso a ordem jurídica, “na qual o amplo catálogo dos roteiros da salvação
possam ser substituídos pelo inventário dos encontros faltosos que apresentam o real ao qual todos devem
responder de forma inderrogável” (Phillipi, 2003: 40). Trata-se de novamente problematizar o sujeito não
mais dentro da pretensa homogeneidade igualitária dos discursos imaginários, mas na especificidade de sua
condição de sujeito desejante no Direito: autor e avalista da legalidade instituída.

A quebra da sintonia perfeita entre a Lei e as leis, desmascarando as retóricas ideológicas que
sustentam a presença implícita da crença na verdade do Outro como aparato de legitimação institucional,
coloca a possibilidade de pensar o desejo enquanto condição de autonomia do sujeito frente os ditames
legais, resultando no repensar da Lei enquanto estrutura de contenção e revitalização da(s) legalidade(s).
Conseqüentemente, abrindo antevisão de caminho que possibilite a instauração de campo de mediação no
qual seja possível elaborar outras formas de apreensão das tessituras dos laços sociais.    

 Nesse sentido, é necessário investir numa autonomia dos sujeitos que parta das elaborações éticas
sobre seus desejos, da desmistificação do lugar último de condição de possibilidade da válida das normas,
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que não possui nenhum bem além daquele que o sujeito acredita (ou é levado acreditar) imaginariamente
existir. Que só existe um bem, aquilo que Lacan (1986) denomina das Ding (a Coisa), o objeto não-
significado e não-significável dentro do Outro que é a causa do desejo, com o qual o indivíduo terá que se
haver e se separar para que possa subjetivar as causas de seu desejo e assumir a ética de bem dizer o desejo.

A ética de bem dizer o desejo é a ética proposta pela teoria lacaniana e consiste na passagem da
sujeição ao Outro para a separação do Outro, por meio da subjetivação da causa do desejo. A cisão do
sujeito inscreve-o numa falta constitutiva que possibilita sua condição de ser falante e desejante. No que falta
abre-se um vazio de incompletude onde a ética da Psicanálise vai atuar, não para preenchê-lo com discursos
imaginários de bens de salvação, mas para denunciar a impossibilidade da obturação, uma vez que, dirigido
ao reencontro com o objeto “perdido”, o sentido do desejo humano é o de aplacar a falta que arrebatou o
sujeito do seu paraíso perdido; e, portanto, desejo de nada que possa ser satisfeito plenamente.

Certamente, a clínica lacaniana não promete nenhum encontro final com a felicidade ou algum estágio
de amadurecimento ao qual o sujeito alcançaria a revelação de tudo o que há no inconsciente. Ao contrário,
é contra isso que ela se contrapõe, ao denunciar a relação entre alcance da verdade (completude) e a
produção da autoridade de algum Bem Supremo.

De acordo com Lacan (1986), o Bem Supremo é invenção filosófica e teológica do Ocidente, desde
Aristóteles, traduzida por diversos nomes – Deus, a razão, as leis, a cidade, a natureza humana, o logos,
entre outros – que erigiam ideal humano ao qual o sujeito era (e é) conformado a atingir ou respeitar, via
apreensão de seu dever de agir por vontade própria e consciente, resultando na elevação imaginária de algum
objeto de prazer que subsidiasse o alcance de sua felicidade/completude libidinal.

Desmistificar as receitas de felicidade, os serviços de bens que pretendem garantir ao sujeito o
encontro com seu bem, eis o que procura efetivar a psicanálise lacaniana pela denúncia de que tais receitas
remetem a invocação de novos significantes para ocuparem o lugar de mandatário do Outro, como barreira
e, ao mesmo tempo, potencia de satisfação que detém o sujeito diante do campo inominável – e não tão belo
– do desejo radical, privando-o da relação conflitiva – e dolorosa – com a Coisa.

Não há Bem Supremo ou objeto da felicidade, somente das Ding (a Coisa), o Outro absoluto, “àquilo
que, em nossa perda, nunca possuímos ou representamos, mas repetimos em nossas histoires”, (Rajchman,
1993: 88) como o bem proibido e ausente que opera a cadeia significante pelos impulsos de um – mais além
do – princípio do prazer. 

É preciso frisar: é porque o objeto falta que ele se faz presente como extimidade que convoca a
cadeia para o entrelace com objetos inúmeros do mundo. Mas esta convocação depende, em sua intensidade
e engajamento, da relação que se dá no real com das Ding, e que está para além de qualquer qualificação
imaginária de bom e mau, no qual gira a tradição do Bem Supremo filosófico, resultante significativa de
composição significante que se encontra convocada no nível inconsciente. Para Lacan, “[n]ão há bom e mau
objeto, há bom e mau e, em seguida, existe a Coisa. O bom e o mau... estão lá como índices do que orienta a
posição do sujeito, segundo o princípio do prazer”. (1986: 82) Desse modo, a lei moral tem por fundamento
a condição de que o que se buscou no lugar do objeto inencontrável é justamente o objeto que se reencontra
sempre na realidade.

É aqui que o sujeito passa da posição de alienado na linguagem para o de confrontado com o desejo
do Outro e afrontado pela ética do desejo. O bem que o sujeito busca reencontrar inconscientemente nas
estruturas sociais invoca a articulação de seu desejo e da castração de tal forma que aquilo que cumpre
função de objeto em si, a Coisa, advenha pela extimidade, onde uma proximidade demais se torna
insuportável. Dessa forma, colocar o sujeito de volta na causa traumática reintroduz a problemática do
desejo do Outro inserido no movimento dos significantes e encontra na sublimação um dos mais relevantes
“remédios” contra as tentações do bem do Outro absoluto.

E por que a sublimação? A questão gira em torno da plasticidade da pulsão possibilitada pela
sublimação para o encontro com satisfações em alvos que não sejam objetos sexuais, e, propriamente, que
não seja das Ding. Na teoria freudiana, a sublimação ganha conotações de reconhecimento social, justamente
porque engendra o deslocamento da pulsão sexual para a supervalorização de objetos culturais que são as
marcas das criações artísticas, garantindo a emergência de laços eróticos em satisfações parciais.

 “A ‘criação’ artística ou sublimatória é reencontrar essa coisa que não se estava procurando; é deparar novamente, pela
primeira vez, com algo que não se tencionava encontrar... Todos nós precisamos ‘reencontrar’, precisamos surpreender-nos
por reencontrar aquilo que perdemos, e precisamos, assim, descobrir um estilo ou um dialeto que nos seja próximo e mais
precioso do que qualquer coisa que queiramos, ‘tencionemos’ ou possamos possuir. A sublimação é o espaço público em
que esses dialetos ou estilos singulares se encontram e se entrecruzam.” (Lacan, 1986: 153)

A função radical deste mecanismo psíquico seria recriar o espaço desse objeto, promovendo o
reencontro com algo de cuja existência só se pode pressentir a representação e cujo vazio se torna
efervescência de criação e criatividade, possibilitando a renovação de sua dignidade de coisa perdida,
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portanto, de algo a ser (re)encontrado e desencontrado nos múltiplos encontros parciais do indivíduo que
servem de substrato libidinal para a produção da vida e autonomia do desejo.

Para que este outro objeto se torne disponível, é preciso que algo tenha ocorrido na sua relação com
o desejo. Ora, se o desejo é da ordem das relações metonímicas dos significantes, a noção de criação
promovida pela sublimação só se sustenta se o objeto que venha preencher a função sublimatória não evite a
Coisa como significante, mas represente-a “como um objeto feito representar a existência do vazio no centro
do real que se chama a Coisa, esse vazio, tal como ele se apresenta na representação, apresenta-se,
efetivamente, como um nihil, como nada.” (Lacan, 1986: 153) Criar o objeto em torno desse vazio é criá-lo
ex nihilo, ou seja, do nada, simplesmente a partir da falta constitutiva do desejo e das impulsões, via pulsão,
para novos deslocamentos.

A Psicanálise, na medida em que problematiza a questão da ética do desejo partindo da humanização
das leis do céu (do bem), de sua condição última de leis do desejo, compromete o indivíduo numa dimensão
de responsabilidade que ultrapassa os limites do arbítrio humano, intimando o indivíduo à tradução possível
do real, das relações metonímicas que invocam sempre a presença da Coisa para além de qualquer contato
direito com ela, sugestionando que o falta-a-ser se constitui como elemento trágico da impossibilidade de
completude com qualquer bem, remetendo ao eterno retorno a um topos do impossível, as vigas mestras que
nos impedem de trair o desejo.

A lei moral lacaniana é um retorno ao sentido da ação, de confrontação do sujeito com seu desejo
naquilo em que confronto significa problematização da experiência trágica da vida, onde as ações se
inscrevem e onde, também, solicita-se a orientação em relação aos valores que, de uma forma ou de outra,
remetem a natureza do desejo que está no âmago da experiência de desmistificação de qualquer Bem
Supremo.

Lembre-se, porém, que a Coisa só está aí porque a Lei pode intervir, de modo a fazer de toda volta a
Coisa situação de revigoramento da dialética do desejo com a Lei. Portanto, de confrontação com o gozo do
Outro, naquilo em que o gozo remete aos sentidos de bem que as promessas ilusórias invocam, direcionando
sempre a um sacrifício do desejo, de transgressão de sua Lei, pelos imperativos de dominação e
esmagamento. Perspectiva que faz do desejo e da falta oposição ética ao belo do prazer, à garantia – perdida
– do Outro para acesso ao vazio central por intermédio de significantes exigentes da fidelidade de seus
caudatários. O desejo está aqui para indicar, sempre num futuro anterior, que Deus está morto, ou seja, que
“o assassinato do pai não abre a via para o gozo que sua presença era suposta interditar, mas ele reforça sua
interdição.” (Lacan, 1986: 216) 

Do que resta, é saber como lidar com este vazio, com este real que faz desejo, mas também tentação
de gozo, para se pensar, antes de tudo, outras possibilidades de laços sociais, de relações com a legalidade. A
única transgressão possível é pelos caminhos que transitem da sujeição à responsabilidade do sujeito, como já
assevera a ética da psicanálise, endossada pela proposição teórica de Phillipi (2001) de criação ex nihilo do
Direito, ou seja, estruturação das determinações legais sem a instauração de imperativo a priori que as
legitimem de forma a não comprometer os destinatários no jogo do poder.

É preciso situar a novidade do discurso simbólico do jurídico sem a ilusão de superação social
instantânea das relações imaginárias – e ainda hegemônicas – com a lei. Não há, por assim dizer, método
para tal conquista, ainda que haja instrumentos democráticos de participação política que permitam aos
cidadãos – portanto, já corte a priori de que grau de subjetividade se pode auferir na inclusão nestes espaços
– a força política para modificar a cultura oficial e as formas instituídas de produção da subjetividade,
superpondo-lhe à intertextualidade[10] do campo cultural de resistência como forma de condicionar o
Estado ao espaço da produção democrática da subjetividade, no qual os cidadãos assumam a estatura de
criadores e não mais de consumidores passivos do discurso oficial. 

Avançar nesta direção implica em enfatizar a especificidade do desejo que antes circula em torno das
leis do que se assume ou se integra harmoniosamente nelas. Com isso, tem-se a necessidade de deslocar o
eixo das análises centradas na idéia de indivíduos consumidores de normas para a compreensão de ser
responsável pela produção da legalidade. Essa responsabilidade – não confundível com o cumprimento das
ordens e dos deveres impostos a partir do Outro ou com a responsabilidade da racionalidade moderna
ocidental de um eu cognoscente e senhor de si – remete à necessidade de o indivíduo reconhecer-se naquilo
que para ele é desconhecido, ou seja, compreender que as palavras proferidas pelo Outro são de sua
incumbência, (Philippi, 2001) da tentativa de separação, por parte do sujeito alienado, para lidar com o
desejo do Outro na maneira como ele se manifesta no mundo – jurídico – do sujeito.

Nem o sujeito, nem o Outro, afirma esta separação, com a condição de que o ser do sujeito “deve
então vir, de certa forma, de ‘fora’ de alguma coisa outra que não o sujeito e o Outro, algo que não é
exatamente nem um e nem outro.” (Fink, 1998, p.76) Nesse sentido, os ismos do discurso jurídico –

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3511



legalismo, juridicismo, estatalismo, positivismo e jusnaturalismo – são sintomas da neurose moderna que
representa o legado do encobrimento da incompletude do Outro, a resistência do sistema em aceitar as
lacunas de sua falta – as lacunas da lei, aprendesse nos manuais jurídicos – por meio da manutenção das
verdades mito-lógicas de legitimação da autoridade, resultando no travamento das condições de possibilidade
do preenchimento da falta – ou faltas, num plural de muitas lacunas a serem preenchidas ou fundadas – pelo
sujeito com os referenciais de sua própria falta-a-ser, é dizer, com as ações e os pensamentos que encontram
no desejo inconsciente e na força pulsional os dois respaldos últimos da criação ex nihilo do Direito.            

    Da alienação no Outro à separação do Outro, travessia psicanalítica que não foge as analogias com
o percurso que o sujeito do Direito deve proceder para estabelecer seu ser jurídico como sujeito desejante
no direito.     

 “Wo Es war, soll Ich werden”, “Lá onde o Isso estava o Eu deve advir”, (Freud, 1996 (1932): 102)
afirmou Freud com o propósito de indicar como finalidade da Psicanálise o fortalecimento da autonomia do
ego (Eu) frente as intempéries das censuras sádicas do superego, de forma a permitir crescente
assenhoramento de novas partes do Id (Isso), indicando com este imperativo que, no limite da negação do
bem supremo, o sujeito deve aceder à sua Lei.

O que resulta disso é menos a cura – no sentido médico e psiquiátrico do termo – do que a
responsabilização, apreensão da relação do indivíduo com o desejo do Outro na medida em que isto o
convoca a se apercebe como alguém que é sujeito de um destino particular que não escolheu –
conscientemente – mas que, por mais aleatório e acidental que possa parecer no início, deve, entretanto,
subjetivar. (Fink, 1998) Subjetivação do desejo do Outro, processo de travessia da fantasia, de confrontação
com a alteridade radical no íntimo do sujeito, que lhe possibilite advir, como Eu, lá onde as forças estranhas
– o Outro como linguagem, desejo e gozo – uma vez o dominaram inconscientemente, que lhe institua, em
suma, um bem dizer o desejo[11] que é, ao mesmo tempo, forma de bem dizer o sintoma,[12] de assumir sua
própria causalidade na sensibilidade ética da passagem da posição de vítima do inconsciente para a de
responsável por aquilo que o causa, ou melhor, o que no desejo o interpela.        

“Na esteira desse legado, a lei, que foi compreendida como a palavra do pai, submete mas não responsabiliza o
sujeito; pois se o Outro sabe, não há necessidade de questionar os seus mandamentos e, sendo assim, o sujeito pode
gozar em paz! Essa, no entanto, não é a única expressão possível da legalidade humana. Para além das ilusões geradas
e reproduzidas em torno dos fundamentos  da providencia divina e da lei que dela emana, a psicanálise aponta o real –
esse topos peculiar que denuncia a causa do desejo – e, nessa via, indica, portanto, uma conversão possível da sujeição
do homem aos mandamentos do Um, responsabilidade do sujeito para esvaziar o gozo do Outro de toda sua boa ou má
vontade e, nesse percurso, criar, sem a proteção Dele, uma forma diferente de vínculo e de regras que permitam (quem
sabe?) uma fraternidade discreta...” (Phillipi, 2001: 397)

Fraternidade discreta, mas concreta, índice da orfandade do Outro e de materialidade de uma fátria
forte que confie em si mesma, capaz de suplantar o poder do “pai da horda” e erigir um pai simbólico, na
forma de lei justa, que contemple as necessidades de todos e não a voracidade de alguns.

Numa sociedade acostumada ao paternalismo estatal autoritário como a brasileira, o deslocamento
das fixações normativas obliteradoras dos sujeitos – enquanto filhos do pai da horda estatal – precisa
corresponder a formação de subjetividades com funções criadoras de significantes e de cidadania, num ato de
coragem individual e coletivo que elimine – ou ao menos controle – as antigas – e tão atuais – dominações
do pai onipotente, instituindo novo pacto democrático, sem que haja, tampouco, a necessidade de criação de
heróis, de novos mitos de identificação ou idealização.

Assim, há de se resgatar, para se pensar outro laço sóciojurídico, o valor da sublimação como
mecanismo psíquico que implementa forma especial de satisfação parcial na qual o que está em jogo não é o
objeto na sua condição de bem capaz de satisfazer o desejo, mas de própria Coisa, ou, como assevera Lacan
(1988), de elevação de um objeto à dignidade da Coisa, signo do vazio estrutural a partir do qual é possível
pensar a proposta de Phillipi (2001) de criação ex nihilo do Direito.     

Para Phillipi (2001), a criação ex nihilo do Direito é forma de elaboração do campo jurídico sem que
haja a necessidade de mitificação de verdades (absolutas) ou ocultamento do jogo de poder. Nesse sentido,
não há a priori da criação legal que não faça menção ao que do desejo humano é transformado em ação e
escritura normativa, não existe a priori que eleve algum bem na condição de substituto fálico de completude
da falta, sob pena de representar a própria destituição da responsabilidade pela criação que o sujeito deve
suportar.

A superação da busca pela completude imaginária da lei – de interposição de um significante último
que venha a perpetuar a autoridade inquestionável dos enunciados – permite definir a face do sujeito
desejante no Direito que enfatiza o momento ético – viabilizado pelo reconhecimento da falta e da finitude
humana – que serve de referencia para a delicada operação de autonomia do indivíduo na produção das
verdades de sua existência e distinção de lugares que preencham o encargo peculiar de simbolizar o desejo e,
ao fazê-lo, distinga saída possível dos círculos herméticos do dogmatismo jurídico.

“Essa Lei, que funda o desejo atando-se a ele, descreve o sentimento de um limite que autoriza o sujeito a recusar fazer-se
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objeto do gozo de um deus qualquer. Ao contrário de uma negação privativa, ela opera como uma borda que circunda o
vazio estrutural com enunciados inscritos não por entidades transcendentes, mas através de atos de desejo, dos quais os
sujeitos constituem seus exclusivos autores e avalistas.” (Philippi, 2004: 202)  

 O desafio a ser enfrentado pelo sujeito desejante no Direito é o de saber lidar com a aflição
proveniente do desamparo da segurança imaginária, comungado com os riscos das criações que possam advir
na busca pela reterritorialização emancipatória da subjetividade frente à problemática do desamparo. (Warat,
2004)

Mais especificamente, o problema está em distinguir (e saber lidar), quando se reivindica a Lei contra
as leis, se este esforço se dá no sentido de lembrar as leis daquilo que elas sempre se esquecem – que o
desejo esta sempre para além delas –, ou da identificação entre ambas, a fim de legitimar as leis. A simples
presença destas alternativas possibilita pensar que não apenas existem formas distintas de leis (Lei e leis),
mas também diferentes formas de conflito entre as leis e o sujeito, ou seja, que o pluralismo jurídico é algo
constitutivo da subjetividade humana, além de ser a égide pela qual a negociação entre leis/leis e Lei/leis se
torna possível.  

Em tudo isso a ética da psicanálise – de não ceder de seu desejo ante o reconhecimento da Lei e da
subjetivação do desejo do Outro – torna-se pressuposto mediador fundamental para que os sujeitos passem
do estágio de destinatários passivos dos ditames legais para os de construtores dos vazios dos enunciados
jurídicos, verdadeiros interpretes da legalidade aberta e, portanto, criadores da gramática jurídica que faça da
(re)pressão do desejo e da (co)ação da Lei os operadores subjetivos para a atribuição dos sentidos a
sentimentos, o que implica, de toda maneira, na aceitação do limite onde todo desejo tem o seu início como
movimento que impulsiona as trocas humanas e que sinaliza a impossibilidade concreta de adequação
harmoniosa das leis à Lei, e vice-versa.                   

 

5. Entrelaçamentos conclusivos: reflexos do estudo do sujeito desejante do/no Direito em duas
questões atuais

            O estudo das implicações da Psicanálise freudo-lacaniana no campo do Direito, particularmente da
relação entre Lei e leis, e das ramificações possíveis na consideração do Estado, do sujeito do Direito e do
próprio estatuto científico-dogmático do Direito, é a porta de entrada para a compreensão de outros
entrelaçamentos teóricos para análise de como determinados fenômenos/institutos jurídicos podem ser
reinterpretados pela ótica da compreensão analítico-subjetiva das relações imaginária e simbólica entre
Estado/ordenamento jurídico e sujeito desejante do/no Direito, sem descuidar de evidenciar estes projetos de
estudos como possibilidades que requerem acúmulo de reflexões e teorização delimitada, fundamentalmente,
por duas frentes: (a) até que ponto é possível empreender estas leituras interdisciplinares sem desconsiderar
as diferenças entre os campos de saberes, em especial sem descaracterizar o estatuto da Psicanálise freudo-
lacaniana? ; e, (b) quais as conseqüências que tais leituras interdisciplinares trazem para a Teoria do Direito e
a Teoria do Estado?

            De certo, a resposta a primeira indagação torna-se pré-requisito para a delimitação da amplitude e,
mesmo, validade das respostas a serem desenvolvidas na segunda pergunta, mas os caminhos a serem
traçados em ambas devem partir de um mesmo referencial, anteriormente definido e esmiuçado: o referencial
do sujeito.

Em primeiro lugar, pode-se dizer que a leitura psicanalítica da relação entre legalidade(s) e sujeito é
pautada na noção experimental do pluralismo jurídico psicossocial?

Wolkmer define pluralismo jurídico como multiplicidade de práticas jurídicas existentes num mesmo
espaço sociopolítico, “interagidas por conflitos ou consensos, podendo ser ou não oficiais e tendo sua razão
de ser nas necessidades existentes, materiais e culturais.” (2001, p.219) Por outro lado, Santos (2009)
compreender o pluralismo jurídico pela consideração do Direito como algo contextual, ou seja, produto das
múltiplas plataformas de encontros de espacialidades e temporalidades concretas que se constituem em uma
rede de relações dotadas de um tipo específico de intersubjetividade, e onde os contextos da família, da
cidadania, do trabalho e da globalização teriam maior procedência na formulação, em cada qual, de ordens
jurídicas com graus de autonomia e interdependência, mas, em suma, como pluralidade de ordens jurídicas
presentes num mesmo espaço político-territorial.

O cerne da afirmação conceitual do pluralismo jurídico é o de crítica ao potencial hegemônico do
Direito estatal, reconhecendo que este é apenas uma das formas jurídicas existentes numa sociedade ou num
determinado território. Porém, diante das reflexões elaboradas a partir da relação entre Lei e leis, no sentido
das mútuas influencias entre a Lei e o ordenamento jurídico estatal, é possível conceber as dissonâncias entre
os termos da relação como possível causa de ruptura da legitimidade e hegemonia do poder do Direito
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estatal e, portanto, de abertura de espaço para novas configurações legais? E, se assumirmos anterioridade
da relação da Lei com qualquer outra prática jurídica não-estatal, de reforço desta condição para a existência
do pluralismo jurídico?   

As leis, no sentido de ordenamento jurídico estatal, recuperam a promessa de completude libidinal
pelo estágio mais erótico da retórica jurídica: a consolidação formalista de paraísos retóricos expressos em
prosas teórico-dogmáticas construtoras do ideal de ser humano e da força coercitiva (e atrativa) do poder
estatal. Nada é mais tentador do que a justificativa da igualdade, do bem público e da pacificação social,
ainda assim, os vazios semânticos destas terminologias – no sentido de expressões com múltiplas
possibilidades de conceituação – e as manipulações políticas não apenas incidem no corpo social, mas
também na subjetividade humana, situando o triplo espaço da consideração sobre o pluralismo jurídico
psicossocial: (a) de reconhecimento da pluralidade de legalidades como condição existencial de cada
indivíduo, de que diferentes legalidades atuam para a construção subjetiva do indivíduo e, mais do que isso,
atuam internamente numa relação dinâmica de harmonias e dissonâncias que estão para além do controle
consciente, apesar de trazerem diversas conseqüências nos planos psíquicos e sociais, semanticamente
aproximado daquilo que Santos (2009) definiu como interlegalidade,[13] mas fazendo da Lei o referencial
aglutinador/negociador das múltiplas interseções legais (estatais ou não); (b) de possibilidade de instauração,
concomitante ou paralelamente, de duas formas de relação entre Lei e leis, a imaginária e a simbólica, e,
desse modo, de verificação de se a bandeira do pluralismo jurídico como contraposição ao monismo jurídico
estatal, ou seja, de valorização de outros contextos de produção de Direito, acenam para a capacidade
sublimatória do ser humano de reconstrução dos objetos de desejo a partir de centros vazios de significação
ou para a revivência do Pai imaginário numa estrutura jurídica, dita alternativa ou contra-hegemônica, que na
verdade conserva a fundamentação mito-lógica detalhadamente definida por Legendre (1986); (c) de
relativização do instrumental teórico freudo-lacaniano para estudo de outros contextos jurídicos, de modo a
respeitar os limites da intervenção analítico-conceitual do campo psicanalítico e, ao mesmo tempo, de
conceber novas relações entre Lei e leis, como a mediada pela proposta de função fraterna[14] de kehl
(2000).       

A idéia é menos de trabalhar com a psicanálise das coletividades insurgentes ou da condição subjetiva
última operacionalidade pela a e na objetividade jurídica (estatal ou não), e mais de mostrar que a relação
entre sujeito e objeto, ou melhor, entre os indivíduos dos diferentes contextos jurídicos e a construção da
subjetividade humana é bem mais complexo do que a simples equação da cidadania possibilita.

Em segundo lugar, está a consideração dos efeitos da criação ex nihilo do Direito para a
hermenêutica jurídica.

A idéia da subjetivação da causa do desejo é, em suma, a estruturação da falta de completude como
condição de possibilidade para atos de criação normativa que recoloquem a responsabilidade ética pelo
desejar de cada um no centro do jogo de poder, seja para revelar as tessituras imaginárias do poder de
persuasão das retóricas de inscrição do soberano ou para potencializar a ação democrática, onde democracia
encontre-se adjetivada pelo termo “erótica”, no sentido de revelar a igualdade de participação de diferentes
sujeitos do desejo, ou seja, de distintos modos de (re)encontro simbólico com os bens juridicamente
construídos para representar a parcialidade ou a totalidade do prazer/felicidade.

Trata-se de parâmetro hermenêutico que recupera, pela apreensão simbólica da relação com a lei, a
autonomia do sujeito no processo de encenação de suas verdades, de por em causa os rumos da legalidade
ao interpelar no Direito o lugar do desejo. O sujeito desejante do/no Direito é, assim, o resultado da
resistência ou da aquiescência entre diferentes estruturas de legalidade, a síntese explicativa que introjeta na
objetividade jurídica o legado da subjetividade humana, para traduzir as criações e as regulamentações
jurídicas como demandas de amor de crença ou descrença na vontade da lei.

No entanto, cabe perguntar se a proposta de criação ex nihilo do Direito, e também a relação
imaginária entre Lei e leis, permite satisfatória apreensão da dimensão subjetiva da hermenêutica jurídica e,
portanto, se as críticas propostas são capazes de contribuir para a abertura de novos caminhos para além de
qualquer retorno aos tradicionais campos do positivismo jurídico e do jusnaturalismo? Além disso, é salutar
investigar as possíveis conexões teóricas com outras teorias do campo jurídico que procuram recolocar a
responsabilidade da hermenêutica jurídica no próprio interprete, ao invés do autor/legislador, fruto da
viragem lingüístico-pragmática da filosofia, fazendo incidir considerações objetivas que poderiam
complementar as construções subjetivas oriundas do campo psicanalítico.

Certamente, os dois projetos de estudo sinalizam a plena abertura do campo interdisciplinar entre
Direito e Psicanálise para a leitura dos fenômenos/institutos jurídicos por outra ótica, reflexo do
relativamente recente diálogo produzido de forma sistematizada no cenário acadêmico brasileiro, com não
mais de três décadas de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, amplia as possibilidades de pesquisas para além
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do espaço jurídico institucional, alvo preferencial desta interlocução, ainda hoje.
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[1] A dúvida hiperbólica cartesiana é o questionamento (auto)reflexivo de tudo o que pode constituir-se em objeto de representação
para o sujeito, fazendo da dúvida a única garantia indubitável. Seguindo este procedimento, onde tudo se tornava falso, alguma coisa
permanecia como verdadeiro: o pensamento, que lhe dava a certeza de sua existência, em suma: cogito ergo sum; penso, logo existo
– eu sou uma substancia pensante: eis o ponto de origem de toda certeza do ser e de onde o sujeito deve partir para a conquista das
outras representações.
[2] A negação dos dados materiais, por meio da dúvida, leva a constatação da metafísica do ser inscrita na
lógica das certezas indubitáveis. Conseqüentemente, todo o resto é compreendido por um processo de
dedução. Assim, Descarte (1973) desloca o fundamento da certeza do objeto para o sujeito, inaugurando o
racionalismo clássico e determinando que a verdade consista no alcance da certeza das idéias claras e
distintas que o pensamento é capaz de produzir.

[3] Bobbio (1986) determina a tese de que o tratamento científico do direito natural evoca a abordagem
teórica comum de uma ética racional, distinguida da ética teológica medieval, capaz de garantir a
universalidade dos princípios (racionais) da conduta humana por meio da aplicação com rigor e
produtividade do método demonstrativo matemático. O caráter demonstrativo da abordagem adotada pelo
jusnaturalismo inaugura, segundo o autor, método onde a função do jurista não está mais em encontrar
elementos para a melhor interpretação/comentário dos textos legais previamente estabelecidos, mas na
possibilidade de demonstrar ou descobrir dedutivamente as regras universais da conduta por intermédio do
estudo da natureza humana. Por outro lado, os jusnaturalistas também elaboraram modelo teórico para
sustentação de um modelo dicotômico da formação do Estado, pautado nos referenciais do estado (ou
sociedade) de natureza e do estado (ou sociedade) civil, utilizada de forma sistemática, historiográfica e/ou
axiológica, na tentativa de construir uma teoria racional do Estado.

[4] Cabe definir que os positivistas, ao contrário dos jusnaturalistas, não estavam preocupados em definir a
fundamentação ou a natureza dos direitos, mas sim em como realizá-los, ou seja, na questão do
reconhecimento jurídico do Estado e, posteriormente, da comunidade internacional enquanto condição de
possibilidade para concretização. Para Bobbio (2004), isto significa a transmigração do problema dos direitos
do foco filosófico para o político,    eternizada na celebre frase de que os direitos não precisam mais ser
justificados, mas sim protegidos e, com isso, realizados.

[5] Em termos gerais, o Complexo de Édipo ajuda no entendimento do processo de interação subjetivo-
familiar que permite a identificação sexual do indivíduo. Na vertente masculina, a relação mãe-filho que se
desenvolve nos primeiros anos da infância é, para Freud, relação incestuosa, pois cada um se torna o
complemento pulsional do outro. A criança passa a perceber a mãe como objeto do desejo, aquela que supre
suas todas suas carências, enquanto que a mãe compreende a criança como o complemento fálico que nunca
teve. A confrontação desta situação incestuosa se dá pela introdução de um terceiro na relação, o pai, que
interdita as relações de amor da mãe com seu filho, revelando o descentramento e a castração do objeto do
desejo – com a instauração da falta do objeto primordial e seu conseqüente desejo sexual infantil recalcado,
fundador da cisão do sujeito e da conseguinte identificação inconsciente do filho com o pai – ocasionando a
identificação sexual.

[6] A Lei do Pai é o mecanismo psicanalítico utilizado por Lacan (2005) para explicar a castração simbólica
do sujeito do desejo, em complemento propositivo ao Complexo de Édipo freudiano. O Pai ocupa o lugar de
significante que interdita a relação incestuosa (e agressiva) mãe-filho, sendo aquele que representa o falo por
substituição significante, é dizer, na metáfora paterna, o que se coloca como o não-castrado que funda a Lei
que impõe a castração ao filho. A inscrição do pai na psicanálise lacaniana está mais para a de um “operador
simbólico a-histórico” (Dor, 1998: 13) que se inscreve como ponto de origem de toda historicidade, de
demarcação inaugural da clivagem do sujeito e de função simbólica universal que estrutura o ordenamento
psíquico dos indivíduos ante o imperativo da sexuação. Isto leva a entender o pai físico, ou quem venha a
assumir esta função, como um vetor deste lugar simbólico, alguém que o detém ainda que também não seja
consciente de que o encarna.  

[7] No intuito de encontrar explicação histórica que abarcasse, de maneira satisfatória, a origem da exogamia
e o horror social do incesto convertido em lei ou tabu, Freud retrocede aos primórdios da humanidade, ao
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homem primevo, pai da horda primitiva, chefe atroz da pequena comunidade, temido e invejado por todos,
dominante sexual que concentra sobre si o poder de usufruto sobre todas as mulheres e de perseguição a
todos os homens, sendo que estes, após expulsos, unem-se e retornam para matar e devorar o pai, pondo,
assim, um fim à horda patriarcal. E agora, o que lhes resta? Tudo, a liberdade e a oportunidade de usufruírem
das mulheres que outrora somente o Pai tinha o direito e o poder. E, não obstante, esta liberdade de
satisfazer seus desejos se revela o preço a pagar, o risco mais perigoso contra a manutenção da vida do
grupo, pois sem o Pai a autoridade está perdida, não há limites, a única lei é a dos desejos sexuais de cada
qual, que, ao invés de uni-los, os dividem, pois todos se tornaram rivais em relação às mulheres.  Escreve
Freud: “[o]diavam o pai, que representava um obstáculo tão formidável ao seu anseio de poder e aos desejos
sexuais; mas amavam-no e admiravam-no também. Após terem-se livrado dele, satisfeito o ódio e posto em
prática os desejos de identificarem-se com ele, a afeição que todo esse tempo tinha sido recalcada estava
fadada a fazer-se sentir e assim o fez sob a forma de remorso.” (1996 (1913): 146) O remorso e o ódio, o
luto e a sensação de regozijo, em suma, o amor e o temor, ambivalências que renova o caráter totêmico da
exogamia, cujo êxtase no espetáculo da refeição não impede que, ao final, um sentimento de culpa surja para
tornar patente que é morto que o pai é mais atuante, pois o que até então havia sido um interdito imposto
pelo pai real (proibição do incesto), tornou-se proibido pelos próprios filhos por meio das leis-tabus.   

[8] “O humano, enquanto produção simbólica, necessita da fabricação ficcional da identidade e da alteridade.
Esta fábrica da ficção que nos torna humanos não é um self-service. Ela nos institui bem antes do nascimento
nas redes e razões de parentesco e filiação... Não existe cenas íntimas sem que haja correspondência fora,
quer dizer, a fundação institucional do humano, o recalque originário, a invenção de regiões em totem e tabu,
são cenas intra e transpíquicas. Elas precedem sobretudo o real humano que em cada nascimento se
apresenta no mundo.” (Douville, 2004: 139)

[9] A revivência da repressão individual na civilização (e em suas instituições sociais), conformando, em seu domínio, a função de
inibição dos instintos agressivos (pulsão de morte), mais propriamente, a continuação dos efeitos do superego – proibição, renúncia,
sentimento de culpa e sublimação – por outras vias, foi nomeada, por Freud, de superego cultural. Assim, o autor define que: “[à]
medida que uma criança cresce, o papel do pai é exercido pelos professores e outras pessoas colocadas em posição de autoridade;
suas injunções e proibições permanecem poderosas no ideal do ego e continuam, sob a forma de consciência (conscience), a exercer a
censura moral.” (1996[1923]: 49)
[10] “Em curta síntese pode-se caracterizar a noção de intertextualidade como um processo relacional de
discursos, textos, linguagens e pré-compreensões significativas. É o discurso dos ‘outros’, funcionando como
operador implícito de nosso discurso. É a memória semiológica de uma comunidade que influe, de forma
velada, aprisionando em um premoldado significativo o futuro dos discursos (sem que isto determine
necessariamente a clausura do infinito das significações). Também, pode-se dizer, que a intertextualidade é
um ‘mais além’ da conotação que aponta para a desorganização enigmática que envolve todo o discurso.
Somos nós mesmos, ao escrever o falar, atravessados pelo entrelace discursivo que antecede nossa palavra e
que é convertido em um canto de idéias anônimas que se instalam subjacentemente no discurso que estamos
elaborando. Quando falamos de intertextualidade estamos querendo nos referir ao conjunto de significações
socialmente disponíveis, mantidos como uma reserva produtora e interpretativa, como um complemento
forçoso de nosso discurso.” (Warat, 1995: 62)   

[11] Permite, assim, que o sujeito formule para si mesmo que sua demanda é, fundamentalmente, demanda de
amor, o que não significa demanda de ser amado, mas demanda que se situa no plano do amor, e cujo centro
é habitado pelo desejo enquanto ponto inarticulável, indizível, e que só pode ser significado, interpretado,
localizado por meio do significante, certamente, mas não como um significante que pudesse dizer o que ele é,
e sim como um significado que fará com que ele seja sua própria interpretação, pois o sujeito do desejo é o
nome de algo que pela castração só pode ser apreendido enquanto algo cujo modo de existir é a elisão, a
barra, a abolição do significante, que ao mesmo tempo o funda e constitui. (Elias, 2004)    

[12] “O sintoma como verdade na análise entra num processo que comporta dois destinos. No final de uma
análise o sujeito não acredita no seu sintoma e não lhe dá mais crédito, pois ele foi reduzido a um real
irredutível, e o sujeito considera que não tem mais nada de verdade em seu sintoma. Ele não dá crédito à
promessa de que o sintoma possa lhe revelar algo de sua verdade. E onde foi parar a questão da verdade? Ela
se encontra na via do estilo [por meio do qual ele sustenta seu desejo], onde a verdade toca o real através do
bem dizer... Isso nos indica a passagem do sintoma-verdade à variedade do sintoma de cada um, à
singularidade do seu sintoma.” (Quinet, 2003: 143-144) 

[13] Santos define que “en cuanto sujetos de derecho, vivimos en diferentes comunidades jurídicas
organizadas en redes de legalidade, ora paralelas, ora sobrepuestas; ora complementarias, ora antagônicas.
Nuestra práctica social es, así, uma configuración de derechos. Cada uno de ellos tiene uma espacialidad y
uma temporalidad propia. Pero, dado que las espacialidades son porosas y se interpenetran, y que los
derechos no son sincrônicos, las configuraciones de sentidos jurídicos que ponemos en acción en los
diferentes contextos de nuestra práctica social son frecuentemente conplejas mixturas, concepciones jurídicas
discrepantes y de normas de generación diferentes... vivimos um tiempo de porosidades y, por tanto, también
de porosidad jurídica de um derecho poroso constituído por múltiples redes de juridicidad que nos fuerzan a
constantes transaciones y transgresiones. La vida sócio-jurídica de fin de siglo es, así, constituída por la
intersección de diferentes líneas de fronteras jurídicas... la llamo de interlegalidades.” (2009: 296-297) Assim,
o sujeito da interlegalidade não é mais o sujeito universal do direito oficial, mas uma configuração de
subjetividades, menos no sentido de fixação de subjetividades do que de mutação constante em função das
condições que contextualizam as práticas sociais, pois os contextos de legalidade são também contextos de
subjetividade.

[14] A função fraterna define-se pela atenção dada ao semelhante, aos irmãos-filhos do pai da horda
primitiva, ou ao outro (com “o” minúsculo), com relação ao grau de participação no processo de tornar-se
sujeito, para o humano. Como explica Kehl: “[a]o propor a reintrodução da idéia de fratria na psicanálise,
pretendo examinar os outros modos de operação da relação do sujeito com os semelhantes, presentes no
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nosso cotidiano, mas cujo entendimento fica obscurecido pela nossa adesão à palavra forte, patriarcal, do
fundador da psicanálise.” (2000: 32)       
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ENSAIOS SOBRE A CEGUEIRA

ASSAYS ON THE BLINDNESS

Célia Aparecida Ferreira Carta Winter

RESUMO
A obra de Saramago, “Ensaios sobre a Cegueira“ é vista sob o olhar filosófico, jurídico e psicanalítico. Se,
no mito, a morte do pai, funda-se as leis da exogamia e o tabu do incesto, em Ensaios sobre a cegueira, tem-
se no cego armado, o Pai não barrado, absoluto. Compará-lo ao pai da horda primeva, e apontá-lo como sem
Lei, ou melhor, encarnando a lei o que representa o rompimento dos laços sociais que nos humanizam. O
sujeito é então, tanto sujeição, quanto resistência, e só pode resistir se antes esteve alienado, isto é, o homem
humaniza-se por e pelas relações. Cabe a mãe, entanto função, inscrever no que é, em um primeiro momento,
apenas um corpo biológico, a dimensão simbólica e, ao pai, a operação que substitui a dimensão do desejo
(materno) pela dimensão da lei (paterna), de maneira a introduzir uma nova significação no mundo simbólico
do sujeito.
PALAVRAS-CHAVES: Lei; tabu; subjetividade

ABSTRACT
The workmanship of Saramago, “Assays on the Blindness “is seen under the philosophical, legal and
psicanalítico look. If, in the myth, the death of the father, establishes the laws of the exogamia and the taboo
of the incest, in Assays on the blindness, is had in the armed blind person, the Father not barred, absolute. To
compare it it the father of horda primeva, and to point it as without Law, or better, incarnating the law what
he represents the disruption of the social bows that in humanism them. The citizen is then, as much
subjection, how much resistance, and alone it can resist if before he was mentally ill, that is, the man
humanize for and the relations. The mother fits, meanwhile function, to inscribe in what she is, at a first
moment, only one biological body, symbolic dimension e, to the father, the operation that substitutes the
dimension of the desire (maternal) for the dimension of the law (paternal), in way to introduce a new
significance in the symbolic world of the citizen.
KEYWORDS: Law; taboo; subjectivity

SUMÁRIO: 1. Contextualização. 2. A cegueira como metáfora 3. As relações. 4. A lei do incesto. 5. A
lei e a subjetividade. 6. O olhar e a subjetividade. 7. Considerações finais. 8. Referências.

1.Contextualização

            O romancista, dramaturgo e poeta português José Saramago em sua obra “Ensaios sobre a
Cegueira”, já na epígrafe escreve : “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara.” Convite ou pista, apenas
Saramago poderia dizer. Toma-se, entretanto, pedindo vênia ao autor, para utilizá-la como ponto de
intersecção, entre a psicanálise e o direito.

            “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara[1].” Olhar, ver e reparar. Três ações que se entrelaçam,
mas não se confundem. É o viés desta diferença que Saramago trás a lume e,  que este artigo, utiliza como
tripé na análise da dimensão subjetiva da violência, especialmente a que se apresenta no discurso da
contemporaneidade. Orienta-se por três vetores: os fundamentos teóricos da constituição subjetiva da
violência; a violência contemporânea como índice da mutação subjetiva; o direito e a psicanálise frente às
relações sociais contemporâneas tendo por referência conceitos da psicanálise freudiano-lacaniana.
           Dentre as múltiplas facetas construídas por Saramago, destacam-se nesta análise, dois aspectos: as
relações entre os grupos que se formam, em função da cegueira e a maneira como os personagens transitam
entre a Lei e a lei.
 

        2. A cegueira como metáfora  

         O romance, transformado em filme, pelo cineasta Fernando Meireles, capta as nuances da obra de
Saramago, chamando a atenção, desde o início, pela opacidade das cores. O filme é todo ele em tons
esmaecidos e inicia com uma cena que apresenta, de forma magistral, a solidão, o individualismo e a
alienação, em que todos nós, somos constantemente confrontados no exercício febril da vida. O ir e vir
apressado, urgente, do dia a dia, do cotidiano, representado no cruzamento de várias ruas em um mar de
carros e gente. Todas anônimas. Nesse aspecto, Ensaio sobre a Cegueira é todo ele uma metáfora, da
humanização/desumanização, da relação do homem com sua própria causa.

           Uma cidade fictícia que poderia ser qualquer uma, afinal todas as megalópoles se parecem. As
pessoas identificadas apenas por seus papéis sociais: o motorista, o ladrão, o médico, a mulher do médico, o
homem da venda, a rapariga, o menino estrábico.... . Uma cidade anônima, seus personagens e a cegueira
branca.

            O primeiro homem a ficar cego, dirigia seu carro em um trânsito intenso. O autor não poderia
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escolher melhor momento, nem melhor lugar, para representar a alienação/solidão do homem no mundo
contemporâneo. Milhares de pessoas, apressadas, presas a seus próprios e urgentes compromissos, cegas a
tudo ao redor. Buzinas, gritos, irritação, é a reação dos “cegos” que vêem, no acidente (ou incidente) apenas
um obstáculo, que deve ser urgentemente removido para não atrapalhar aos demais. Esta ausência de
solidariedade se corporifica em um homem que, se oferecendo para ajudá-lo, para alívio de todos, que
podem então seguir em frente, o rouba. O altruísmo e o egoísmo desta cena será uma constante em toda a
obra.

            Quando o primeiro cego chega ao oftalmologista, o médico, intuindo algo de uma urgência, o atende
antes daqueles que esperavam a sua vez. Esta atitude do médico provoca indignação nos que aguardavam e,
em nome do direito e da justiça, exigem que se respeite a vez e não ao necessário.

            Quando o médico inicia o exame, em resposta à pergunta que este lhe faz, diz: “foi de repente. Como
uma luz que se apaga. Mais, como uma luz que se acende’[2]. Esta resposta nos remete ao fato da cegueira,
como ausência de visão, ocorrer frente à escuridão total, mas também ao excesso de luz.

          Alude-se, portanto, pode-se supor, que a cegueira branca é uma referencia ao excesso de imagens que
somos confrontados no dia a dia, e que nos cega, não no sentido fisiológico da visão, mas no sentido da
percepção. Vemos o que nos é dado ver.

         A proliferação de signos e imagens dilui em algumas circunstâncias, como nas propagandas, marketing,
mídia, ou em sites de relacionamento, por exemplo, a distinção entre real e imaginário, e nivelam as
hierarquias simbólicas, transformando a realidade em imagens elevando-as a estilo de existência.

          Este é um traço contemporâneo cujo produto é a proliferação de novas formas sociais. Com a
efervescência social da Internet crescem as comunidades virtuais, a objetivação do sujeito e a subjetivação
dos objetos.

            Jean-Pierre Lebrun[3] reconhecendo as profundas mudanças sociais que atravessamos nesse início de
século ressalta que estas se apresentam em um ritmo tão desenfreado que nos fazem impotentes quanto à
identificação ou a procedência das mesmas. Talvez não seja apenas a velocidade, mas também a pluralidade
que dificulte tanto a tarefa. Tem-se a mundialização da economia, a crise do Estado, o aumento do
individualismo, os excessos da tecnologia,.. .

         Fatos díspares e um efeito comum: a autonomização contínua do indivíduo[4]. Esta modificação na
condição subjetiva incide diretamente na “forma de ser-si” e na “forma de estar junto”, ou seja, ao me
constituir como sujeito é preciso também constituir as formas de relação ao outro, caso contrário, estaríamos
diante do sonho/pesadelo mítico da humanidade: o sujeito autônomo.

         Em psicanálise, o sujeito se constitui enquanto tal, na medida em que é assujeitado. A filosofia sempre
fez um esforço para empreender uma resposta à questão dos conjuntos humanos se constituírem como tal,
isto é, dentro de um princípio de unidade, seja ela: Deus, a Polis, o Estado. Esse Um, do princípio de unidade
é, entanto tal, uma ficção imaginária, mas eficaz em seus efeitos de unificar o heterogêneo.

            A psicanálise lacaniana nomeou esse Outro, ou o Um unificador de Nome do Pai[5]. O paradoxal
que a psicanálise desvela, em relação a este Outro é justamente a sua incompletude.

            O sujeito é então, tanto sujeição, quanto resistência, e só pode resistir se antes esteve alienado, isto é,
o homem humaniza-se por e pelas relações. Cabe a mãe, entanto função, inscrever no que é, em um primeiro
momento, apenas um corpo biológico, a dimensão simbólica e, ao pai, a operação que substitui a dimensão
do desejo (materno) pela dimensão da lei (paterna), de maneira a introduzir uma nova significação no mundo
simbólico do sujeito.
          A importância do pai na psicanálise freudiana é justamente porque a paternidade supõe a crença na
palavra, isto é, se a mãe é certa, o pai é incerto. É um ato de fé. Enquanto o laço materno decorre de uma
dimensão natural, baseada na percepção e na presença, o laço paterno introduz a dimensão do que não se vê.
                 O que Saramago expõe em seu Ensaio é justamente as conseqüências do rompimento dos laços
que nos fazem humanos.
 

 

 

3. As relações           

Freud abordou a relação do homem com a cultura em diversos momentos de sua obra. Para a leitura
do Ensaio sobre a cegueira reporta-se a Totem e Tabu (1912-13), à Psicologia das Massa e Analise do Ego
(1921c), Futuro de Uma Ilusão ( 1927) , O Mal-Estar na Civilização (1930a) e  Why War? (1933b), carta
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aberta dirigida a Einstein.
            Freud no Futuro de uma ilusão define civilização humana, “como a expressão de tudo aquilo em que
a vida humana se elevou acima de sua condição animal e difere da vida dos animais”, distinguindo dois
aspectos:

 Por um lado, inclui todo o conhecimento e capacidade que o homem adquiriu com o
fim de controlar as forças da natureza e extrair a riqueza desta para a satisfação das
necessidades humanas; por outro, inclui todos os regulamentos necessários para
ajustar as relações dos homens uns com os outros e, especialmente, a distribuição da
riqueza disponível. As duas tendências da civilização não são independentes uma da
outra; em primeiro lugar, porque as relações mútuas dos homens são profundamente
influenciadas pela quantidade de satisfação instintual que a riqueza existente torna
possível; em segundo, porque, individualmente, um homem pode, ele próprio, vir a
funcionar como riqueza em relação a outro homem, na medida em que a outra pessoa
faz uso de sua capacidade de trabalho ou o escolha como objeto sexual; em terceiro,
ademais, porque todo indivíduo é virtualmente inimigo da civilização, embora se
suponha que esta constitui um objeto de interesse humano universal[6].
 

             Em Totem e tabu, Freud recorre ao “Pai da horda primitiva” [7] denominado como ultimo mito
moderno, para explicar de forma mítica o surgimento das leis, como resultado da descoberta de que, quando
tudo é permitido, nada mais é possível.

        Retomando o célebre Homo homini lupus, Freud refere-se explicitamente a Hobbes e chama a atenção
para o fato de que, no cerne do desejo humano, é preciso reconhecer uma agressividade. Diz ele: "...essa
tendência à agressão, que podemos perceber em nós mesmos e cuja existência supomos também nos outros,
constitui o fator principal da perturbação em nossas relações com o próximo; é ela que impõe tantos
esforços à civilização" (Freud, 1971:65).

        Logo, a exploração econômica, o uso violento do corpo alheio, a humilhação, a opressão e o assassinato
são figuras da agressividade. É possível, sim, unir os homens uns aos outros pelo amor. Para isso, no
entanto, é preciso que alguns fiquem de fora para receber as manifestações de agressividade.

            Para Freud a fraternidade está fundada na segregação, o amor do semelhante no ódio do diferente,
uma vez que amor e ódio são os dois sentimentos que movem o humano concomitantemente, o homem
sendo ambivalente por natureza. O homem moderno, na opinião de H. Arendt proclama que tudo é permitido
e crê secretamente que tudo é possível.       

            Na obra, O Mal-Estar na Civilização, Freud entende que a evolução das sociedades humanas não é
nada mais do que a representação do conflito entre os instintos de vida e de destruição presentes no homem
Neste texto, Freud situa o sujeito  como resultado da internalização de uma parte da agressividade, própria
ao instinto, que ao ser introjetada, se coloca contra “o resto do ego, como superego, e que então, sob a
forma de consciência, está pronta para por em ação contra o ego a mesma agressividade”[8] que sem esse
mecanismo deixaria o homem livre para satisfazer todas as suas inclinações. A civilização é resultado da
renúncia pulsional, o que não se faz, sem resto, nem sem custo. O homem trocou uma parcela de sua
felicidade, pela sua segurança. Certamente não é um preço que se paga satisfeito.

               A constituição do sujeito neurótico é, no pensamento freudiano, correlato à constituição
civilizatória. A vida humana em comum só se torna possível quando se reúne uma maioria mais forte do que
qualquer indivíduo isolado e que permanece unida contra todos os indivíduos isolados. Para Freud uma
comunidade se mantém unida por duas coisas: a força da violência e os vínculos emocionais (identificação
entre seus membros). “Aqui temos a passagem da comunidade mantida pelo pai da horda primitiva à
comunidade de irmãos identificados na culpa pelo assassinato[9]”.                                               

            O primeiro grupo, constituído pelo médico, primeiro a chegar, com sua mulher, ao manicômio
desativado, receberá em seguida o primeiro cego, o ladrão, a rapariga e o menino estrábico, seguido pelo
homem da venda, a secretária, o taxista....... O manicômio, local escolhido para quarentena, é por si só uma
referência pregnante pelo simbolismo que comporta como lugar de exclusão. Os manicômios, historicamente,
substituíram os antigos leprosários. É preciso não contaminar

           Tem-se também a questão da vigilância, do olhar, que se apresenta no olhar vigilante dos guardas e se
representa na tele-visão. Os televisores instalados nas alas transmitem a imagem do ministro, conclamando a
todos, para o dever cívico de manterem-se isolados.

           Saramago “brinca” com os gadgets[10] : televisores ligados , em uma quarentena de cegos.

                 Quarentena, segundo a antiga prática, herdada dos tempos da cólera, e da febre amarela, quando
os barcos contaminados ou só suspeitos de infecção, tinham de permanecer ao largo durante quarenta dias,
até ver... Queria dizer que tanto poderão ser quarenta dias, como quarenta semanas ou quarenta meses, ou
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quarenta anos. O que é preciso é que não saiam de lá[11].

               A primeira destituição é a perda da identidade, representada magistralmente pela ausência dos
nomes próprios, que nos particulariza e singulariza. Todos são identificados pela suas funções ou papéis
sociais. Esta parece ser uma alusão a sociedade contemporânea, na qual o ser elimina o sujeito. Não se
apresenta o João, a Maria....  e sim, o ser médico, o ser juiz....                            

               É justamente no manicômio desativado, lugar escolhido para recolher os acometidos pela
epidemia,  que se constitui o primeiro grupo, que, de acordo, com a análise freudiana de Totem e Tabu ,
resulta em um agrupamento pela identificação.

         A identificação produz agressividade, o que não tem o mesmo estatuto da violência. “Ou seja, há algo
no mecanismo de identificação que lida com uma espécie de necessidade de ao mesmo tempo manter e anular
o outro[12]”, isto é , ao tomar-se um traço do outro, para constituir o eu, tem-se como resultado a
necessidade de sustentação do outro como espelho (ou identidade) que mantém o eu e a necessidade de
domínio de apropriação do traço e, conseqüentemente a anulação do outro.

            Esse eixo imaginário que Lacan representa em um matema é o eixo da agressividade porque
comporta a dimensão Eu ou o Outro. É o eixo do certo ou errado, do bom ou mau. É o eixo da excludência.

            O médico, ao encarnar o lugar que, na psicanálise, denomina-se metáfora paterna, tira o grupo em
alguns momentos desse eixo imaginário ou especular.. O primeiro cego acusa o ladrão por lhe roubar o
carro, enquanto este revida acusando-o de ter lhe roubado a visão. “Tenham calma, disse o médico, numa
epidemia não há culpados, todos são vítimas[13]”. O médico ocupa um lugar simbólico, isto é, ele representa
a Lei, não é a lei, logo, também é submetido a ela, tanto quanto os outros

          O outro grupo, ao contrário, une-se em torno do “pai da horda”, cuja falta de implicação subjetiva
relativa aos atos praticados retrata o afrouxamento dos laços sociais resultante do desenlace com o Outro. O
cego armado assume, junto com o “cego de nascença”, um poder baseado na vontade arbitrária e absoluta.

4. A lei do incesto

         Para Freud, o pai da horda mantinha para  si, o acesso a todas as fêmeas, banindo os filhos, que
invejosos, reuniram-se e o mataram, para ocupar seu lugar. No mito com a eliminação do pai, o efeito
desejado: agora tudo é permitido, se apresenta ao contrário. Nada é permitido.

         Os irmãos reunidos no assassinato descobrem horrorizados que, cabe a eles, agora, ao ocuparam o
lugar do pai sofrerem o mesmo destino.

              O assassinato funda miticamente o contrato social para garantir que nenhum deles tomasse o lugar
do pai, nem o seu destino. Assim, a partir do parricídio constitui-se uma organização social que marcaria
miticamente a origem da civilização e o tabu do incesto a primeira lei que fundamenta uma sociedade, uma
vez que o incesto é de natureza anti-social.

         A civilização trava, portanto, uma luta constante contra o homem isolado e sua liberdade, substituindo
o poder do indivíduo pelo poder da comunidade. Subsiste, porém, no homem civilizado uma parte obscura,
um desejo indomado.

 Para a psicanálise o homem não nasce homem, torna-se homem. “O homem, desde antes de seu
nascimento e para além da morte, está preso na cadeia simbólica que fundou a linhagem, antes que nela seja
bordada a história”. [14]

Cada criança é falada antes mesmo de existir, e existe antes como desejo que a precede e a excede. O
processo de humanização é correlato ao civilizatório e, no filhote de homem corresponde ao percurso
edípico [15] , pois toda história dos filhos assenta-se em uma pré história, a de seus pais e dos desejos
paternos e maternos que engrendam a filiação.

Fundamentalmente, pois, a ordem simbólica que nos especifica como humanos
implica o que Lacan chama o “caráter fundamentalmente decepcionante da
ordem simbólica”; isso se mostra inelutavelmente inscrito na estrutura mesma
de nossa realidade psíquica. É para o melhor e para o pior que nos
encontramos inscritos na bandeira da linguagem e se tornar adulto nada mais é
que assumir a título individual as conseqüências da condição humana[16].
 

No primeiro tempo edípico, o pai está velado, ele não aparece como função e seu lugar é
indeterminado.  O pai do segundo tempo é o pai todo poderoso, aquele que tira o filho do lugar de falo, que
já não lhe deixa crer que é o falo. Para o filho, coloca-se a questão de ser ou não ser o falo.

É a falta materna que permite à criança a ilusão estruturante de acreditar-se o todo que completa a
mãe, mas é o olhar bifronte da mãe que a retira dessa sujeição, isto é, somente a castração materna
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possibilita que o pai seja reconhecido como tendo valor. O pai de indiferenciado passa a ser visto como rival.
Reconhece que é o pai quem enuncia a lei e pensa que ele é a lei. Esse é o pai onipotente. É pelo valor que
tem a palavra desse pai para a mãe que esta é eficaz sobre a criança. O pai é mediado pela mãe e sua eficácia
como lugar e como função depende de sua inscrição no desejo materno.

A função paterna é a eficácia da lei sobre o desejo da mãe e do filho, na medida em que a lei enunciada
é a lei contra o incesto. Essa lei é enunciada em Nome do Pai. Se no segundo tempo edípico , a criança
supõe que o pai é a lei; no terceiro tempo reconhece que o pai não é a lei, mas que a transmite. Enuncia a lei,
fala em Nome do Pai, aquele que com sua morte funda a lei. Este é o pai da horda primitiva, o de Totem e
Tabu de Freud.

            Se, no mito, a morte do pai, funda-se as leis da exogamia e o tabu do incesto, em Ensaios sobre a
cegueira, tem-se no cego armado, o Pai não barrado, absoluto.  Compará-lo ao pai da horda primeva, e
apontá-lo como sem Lei, ou melhor, encarnando a lei o que representa o rompimento dos laços sociais que
nos humanizam.  Encarnar a Lei é na psicanálise de orientação lacaniana o correspondente a essa ruptura[17]
. Para Jean-Pierre Lebrun:

O que caracteriza o social atual é que ele mantém  como anseio esse
tipo de engodo e que, por isso, o limite – se é que ainda está em curso –
não se mostra mais portado pela Lei da linguagem que tece nosso laço
social e da qual o pai seria apenas o representante, mas somente por um
pai que impede que essa plena satisfação, implicitamente prometida, se
realize. Esse pai vem por fim ao sonho de realização da onipotência,
não mais em nome de um pertencimento à Lei do social, mas
exclusivamente em seu nome próprio: adquire, então, essa consistência
persecutória da qual o sujeito tanto terá vontade de se desembaraçar –
não querendo servir ao gozo do Outro – quanto de a ela fazer apelo,
porque pressente o impasse de se ater apenas à relação imaginária[18].

 

 

5. A lei e a subjetividade

         É possível afirmar, a partir da leitura de Lacan, que o pai instaura a Lei e, o falo,[19] instaura a norma.
        Com a entrada do pai e de sua operação simbólica, o falo aparece como forma de significação que
orientará o sujeito na escolha dos objetos.
        Na vivência do Édipo, ao tentar dar significado ao desejo da mãe, a criança conclui que o  desejo da
mãe é pelo falo, e que é o pai, quem o tem[20].

       A falha na inscrição do Nome-do-Pai tratada pela psicanálise é, muitas vezes, confundida como a
ausência concreta do genitor. Essa lógica equivocada distancia-se do sentido metafórico do conceito, ligado
à inscrição da lei no sujeito.
           Desde 1938, Lacan (1987) propôs a idéia de “declínio da imago paterna”.. Tal declínio gerou uma
substituição dos referenciais culturais Se, antes era a tradição que referenciava o lugar do sujeito no mundo,
agora são os objetos.

Hoje em dia, o lugar para o pai está invalidado e engendra  o declínio evocado:
algo que se tornou caduco esse lugar para o pai deve ter acontecido no social.
Apresenta-se a questão de identificar mais precisamente o que, no nosso
mundo contemporâneo, teve início. O que designam, exatamente, os que falam
do declínio dos pais? É o declínio do pai simbólico ou o declínio do pai real?
Ou o atingimento simultâneo de vários registros? Podemos, com efeito, já dizer
que, se é do declínio do pai simbólico que se trata, isso terá como
conseqüência tornar mais difícil a intervenção do pai real; e não é isso que
contatamos nas paternidades plurais, nas recomposições familiares, nas uniões
livres, ou, ainda, nas famílias desenraizadas? Em todos os quadros, a
deslegitimação do lugar torna perigoso garantir-se nele e obriga aquele que o
ocupa a se justificar incessantemente, o que, de modo algum, lhe facilita a
tarefa![21] 
 

           Nesta perspectiva que a epigrafe; “ se podes olhar, vê. Se podes ver, repara.” É uma exortação, a
cegueira a que estamos submetidos, todos neste mundo em que a imagem é soberana .
 
 
 6.   O olhar e a  Subjetividade
 
            A importância do olhar na subjetividade e na sociedade contemporânea pode ser exemplificada à
exaustão. Quinet[22] refere-se aos produtos da indústria da vigilância como a versão atual e real, não mais
ficcional do Grande Irmão, de George Orwell. É o panoptismo[23] em sua visão capitalista.
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Encontramos aí o cúmulo da sociedade escópica, onde não só o império do
vídeo e da tele-visão e o imperativo do “ser visto”, mas também a utilização da
tecnologia científica para fazer existir o olhar, colocando, na prática, uma razão
paranóica, em que todos se sentem vigiados, pois na verdade, esta possibilidade
está permanentemente presente[24].
 

            O olhar, elevado a condição de valor, no dizer de Quinet, inspirado no termo de Marx “mais valia”
do qual o sujeito está excluído, sem, no entanto, deixar de ser por ele causado. O imperativo da fama, os
quinze minutos de celebridade, as webcams, orkuts, expõem tudo, alterando a relação público-privado[25].–
O super Eu é a instancia de observação crítica que vigia, espiando seus atos e pensamentos de modo crítico e
indicando-lhe de forma imperativa o que deve fazer. As funções do supereu, de observação e crítica, são
representadas pelos dois objetos de gozo que escapam da simbolização e, portanto, da civilização: olhar e a
voz. Escapam da simbolização no sentido do impossível, isto é, de uma simbolização sem resto. O mais-de-
olhar, ou seja, esse resto não simbolizado retorna,  é  o olhar que se manifesta com o seu poder mortífero,
transformando o sujeito, num ser visto por um olhar que ele  atribui ao Outro social. A sociedade aproveita e
utiliza essa estrutura. As funções de crítica e vigilância do supereu são encontradas nas representações do
objeto a de Lacan: o olhar e a voz, que têm, na época atual, uma grande relevância. Assim como o olhar, a
voz com as relações virtuais em alta, também entra para o rol dos objetos.

 

7.         Considerações finais:

            Tomar um texto literário, neste caso “ ensaio sobre a cegueira” é um artifício como qualquer outro
para abordar um conceito advindo de outra área de formação. Tomou-se neste trabalho, a obra de Saramago,
como pano de fundo da discussão,  de que a lei jurídica,  não pode ser respeitada se,  não tiver sido antes, 
internalizada.

            Direito e psicanálise são campos distintos, mas levam em conta, que existe uma articulação entre
sujeito e historia o que permite a pergunta a ambos: como situar a responsabilidade do sujeito no mundo
moderno? Até que ponto, a internalizacão da Lei simbólica, é condição para que a lei seja respeitada não
como capricho do Outro, mas sim como necessidade de interdição e limite, sem os quais  seriamos muito
mais felizes, porém não duraríamos o suficiente para usufruir dessa felicidade .

            Freud ao afirmar em sua obra  “ Mal Estar na Civilização, que o  homem trocou uma parcela de sua
felicidade pela segurança, refere-se ao limite do aspecto instintual do homem . A civilização é de acordo com
o autor, o resultado desse pacto. A condição humana é marcada, assim, por uma dissimetria estrutural e por
uma dívida simbólica que se estabelece com o Outro, e cuja conseqüência  seria a constituição do sujeito
como desejante. A não internalização dos limites livra o homem de sua dívida para com o Outro, mas
também o que esta tem de humanizadora.

            A obra de Saramago como pano de fundo para tal argumento evidencia o efeito do desmantelamento
dos pactos sociais e o fracasso da recuperação dos mesmos apenas pela autoridade externa. A “cegueira”
como metáfora deste processo evidencia-se a cada cena, posto reduzir a todos ao estado de barbárie.

            No Ensaio, o lugar de êxtimo, lugar do analista, é ocupado pela mulher do médico, que não
acometida pela cegueira, finge-se de cega, por amor ao marido. Decide, em nome próprio, segui-lo na
quarentena.

            O seu ato é um ato de amor, que na psicanálise e definido como dar o que não se tem. A mulher do
médico mantém-se o tempo todo nesta posição de amor e, por esta via, conduz o grupo a um novo retorno
civilizatório.

            Não se reduzindo como os outros, a um ser de necessidade, aceita, entretanto, submeter-se ao
consenso do grupo que se submete a troca de favores sexuais por comida. Neste percurso a mulher do
médico passa a dar o que tem, isto é, a visão, e a trabalhar pelo grupo. Somente a morte de uma das
mulheres a reconcilia com sua falta, ou seja, mata o cego armado, metáfora da autoridade externa, e, com
este ato simbólico devolve a todos a responsabilidade. Neste momento, o grupo percebe que não havia mais
guardas, nem reclusão, e, que as amarras, eram mantidas pelo ser de necessidade a que se reduziram se de-
sumanizando.

            O cenário que encontram ao saírem atesta essa falência. Roubo, violência e principalmente o
individualismo como representação do desagregamento dos laços sociais. Ao levá-los para sua casa, a mulher
do médico possibilita ao grupo o encontro de cada um, com a dívida que humaniza.

            A metáfora final é justamente esse processo de saída do individualismo para ver o outro, como
semelhante, e o Outro como instância anterior e exterior ao sujeito, mas não obstante o determina. Se podes
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ver, escreve  Saramago, repara.

            Reparar é fazer da Lei, lei.  
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o instituto da guarda compartilhada de filhos, 

especificamente quando se trata da dissolução da unidade familiar, verificando a possibilidade 

de se defender à luz do ordenamento jurídico brasileiro vigente sua compatibilidade com o 

princípio do bem-estar e do interesse da criança e do adolescente. Para tanto, aborda-se a 

finalidade e tratamento da guarda conjunta na jurisprudência, doutrina e a recente previsão 

legislativa. Além disso, examina-se os princípios constitucionais e infraconstitucionais que 

garantem a proteção especial à criança e ao adolescente e de direitos assegurados pela Carta 

Maior que embasam a preocupação com o tema escolhido. O trabalho é interdisciplinar do 

Direito com a Psicanálise. Diante do estudo foi possível chegar às seguintes conclusões: 1 – o 

caso em concreto de concessão da guarda deve observar prioritariamente à solução que 

minimize os traumas psicológicos decorrentes da separação conjugal; 2 – a guarda única e o 

sistema de visitação não favorecem o desenvolvimento pleno do filho; 3 – a jurisprudência 

tem progressivamente aplicado a guarda compartilhada; 4 – a guarda compartilhada prevê a 

divisão equitativa das responsabilidades de pai e mãe, e quando observados os princípios do 

bem-estar e do interesse do filho, concretiza a igualdade dos pais separados sobre a autoridade 

parental.  

Palavras-chave: Poder familiar. Guarda de filhos. Guarda compartilhada. Relação 

triangular. 

 

ABSTRACT 
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This study aims to examine the institution of the shared custody of children, specifically when 

it comes to the dissolution of the family unit, checking the possibility to defend itself in light 

of the current Brazilian legal system is compatible with the principle of the welfare and 

interest of children and adolescents. Thus, it addresses the purpose and treatment of joint 

custody in case law, doctrine and the recent legislative forecast. In addition, it examines the 

constitutional principles which guarantee and infra special protection to children and 

adolescents and the rights guaranteed by the Charter based Greater than the concern with the 

chosen theme. The work is interdisciplinary with the law of Psychoanalysis. Before the study 

was reached the following conclusions: 1 - in particular the case for granting custody to 

observe primarily the solution to minimize the psychological trauma resulting from marital 

separation, 2 - the sole custody and visitation system does not favor the full development of 

the son, 3 - the law is gradually applied to shared custody, 4 - the shared custody provides a 

fair division of responsibilities of father and mother, and when observing the principles of the 

welfare and interest of the child, embodies the equality of separated parents about parental 

authority. 

Keywords: Power family. Custody of children. Shared custody. Triangular relationship. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal do Brasil consagrou a família como base da sociedade, por meio da 

qual, pessoas ligadas por laços de parentesco ou afetividade convivem em um espaço comum. 

A família é o lugar onde a criança se desenvolve física e psicologicamente, recebe educação 

necessária a vida, assegurando-lhe, desse modo, o direito à convivência familiar e a completa 

formação como pessoa natural. 

Há nos dias atuais diferentes arranjos familiares, modelos que surgiram em razão de 

mudanças de ordem de valor, costumes e hábitos.  

A guarda de filhos é um assunto que toma proporções quando se trata de dissolução da 

entidade familiar. Os pais decidem de forma consensual ou não tomar caminhos opostos. 

Nesse ponto fica a cargo do juiz a complicada decisão de julgar a modalidade de guarda que 

melhor se adeque ao caso em concreto. 
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Na maioria dos casos de separação dos pais, a guarda é dirigida a um dos genitores, 

normalmente à mãe, restando ao pai o direito a visitas periódicas ao filho. 

A guarda compartilhada de filhos apresenta-se como um instrumento destinado a minorar 

distorções do modelo de guarda única e do sistema de visitação. É um instituto recém inserido 

no ordenamento jurídico brasileiro, mas a anterior falta de previsão legal não impedia que a 

jurisprudência a aplicasse e que a doutrina pátria discutisse os vários aspectos da guarda 

conjunta.  

À criança, é reconhecido o direito de ter a presença compartilhada do pai e da mãe, e inegável 

é o objetivo da guarda compartilhada em visar sobremaneira neste contexto, não abalar o 

vínculo que antes envolvia a família e evitar afastar um dos pais da convivência com o filho. 

No entanto, é complicado visualizar como se dará na prática o controle ora do pai ora da mãe 

sobre os direitos e deveres do menor, repartindo o tempo e o espaço, educação, hábitos, 

enfim, os cuidados concernentes ao filho.  

Não se deixou de avistar concomitantemente a necessidade que o Direito possui de buscar na 

Psicanálise eixo de apoio para formar um juízo na matéria de guarda de filhos, em função da 

sensibilidade que o assunto tem por envolver laços de afetividade.  

Buscou-se constatar assim, a compatibilidade ou não da guarda compartilhada com o 

ordenamento jurídico nacional, na medida da observação do princípio do bem-estar da criança 

e do interesse dos filhos menores de idade. 

 

2 FAMÍLIA: BASE DE FORMAÇÃO DA CRIANÇA 

A guarda de filhos é um tema que tem sua importância quando o assunto atinente é a 

dissolução da unidade familiar, situação esta relevante porque envolve a proteção dos filhos 

pós-ruptura da família. O estudo da matéria é recente, irá se trabalhar com um conceito 

moderno de família, em que se propõe a privação da integridade física e psicológica dos filhos 

diante do seu possível destino com a separação dos pais. 

A família tem um valor de grupo ético, por assim dizer é uma realidade sociológica e constitui 

a base do Estado (art. 226 da Constituição Federal de 1988, BRASIL). Pelo sentido lato 
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sensu, as pessoas são ligadas por vínculo jurídico ou de consangüinidade e que procedem, 

portanto, de um tronco ancestral comum, incluindo também as unidas pela afinidade e adoção. 

Os primeiros anos da infância ensejam a caracterização do crescimento da criança em um 

ambiente de convívio familiar sólido, preceito este exteriorizado pela Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Criança de 1989 (PEREIRA, 2004, p. 19). A obrigação de 

cuidar dos filhos é responsabilidade não somente dos pais, mas sim em especial a estes. Nesse 

ponto, cabe dizer da importância do seio familiar para a formação da criança e do adolescente, 

daí porque ressaltar que a família é parâmetro do desenvolvimento social e psíquico como 

pessoa humana. 

Sabe-se que historicamente a família ocidental, inspirada pela civilização romana, passou por 

período patriarcal, onde a mulher era subordinada a autoridade do marido que exercia poder 

sobre ela e filhos, em exposição até mesmo do direito de vida e morte. Ao longo de alguns 

séculos, a família era tida como uma instituição hierarquizada, concentrando na figura do 

homem, o exercício político, religioso e de juiz. Em contribuição do direito germânico, a 

família recebeu feição diferente da visão de Roma, de ente autoritário, ela passou a possuir 

caráter afetivo e democrático (PEREIRA, 2004, p. 20). 

As ordenações jurídicas passaram a adotar o princípio da igualdade jurídica dos cônjuges, 

quanto os seus direitos e deveres, o que ocasionou mudanças na administração da família, 

antes governadas de maneira patriarcal (DINIZ, 2006, p. 29).  

O art. 226, parágrafo quinto, da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), consagrou 

igualdade no exercício dos direitos e deveres do homem e da mulher na sociedade conjugal. 

Sendo assim, resta claro que os pais devem juntos desempenhar as obrigações relativas à 

entidade familiar, como exemplo, o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, 

conforme dispõe o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 (ECREAD, 

1990). 

Dentre os vários conceitos doutrinários que se tem, destaca-se aquele que reconhece a família 

como aquela que se baseia na convivência pessoal, sem casamento (AMARAL, 2003, p. 144), 

porém nem sempre foi reconhecida assim. 
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O Código Civil de 2002 (CC/02, BRASIL) trata do Direito de Família considerando as 

relações oriundas de casamento, união estável (arts. 1723 a 1727) e outras normas em 

conexão com as relações de parentesco.  

Em suas várias vertentes conceituais, a família no parâmetro jurídico significa uma instituição 

que envolve um grupo social ordenado e organizado, fonte basilar de toda e qualquer 

sociedade, que merece valor nas questões ligadas intrinsecamente aos costumes e valores, o 

que leva a esse ramo do Direito a ficar suscetível as transformações da sociedade.   

 

2.1 A RUPTURA DO NÚCLEO FAMILIAR 

É de conhecimento que a família é o local de preservação do vínculo familiar, sendo de suma 

importância na constituição da personalidade do indivíduo, conferindo-lhe todo respeito e 

inviolabilidade moral. Ocorrem, porém, situações de dissolução da entidade familiar, em que 

os pais se direcionam a caminhos distintos e o afeto quanto à prole fica prejudicado. 

Além do trauma psicológico que abarca todos os envolvidos em uma separação de casal, o 

filho menor dotado de uma condição peculiar é acometido de outra “separação”: a perda de 

um membro da família; esta que é o parâmetro social, na qual extrai princípios básicos de 

educação, comportamento e personalidade.  

De um Código Civil (1916) que previa um casamento indiscutível, a Lei n. 6.515, de 26 de 

dezembro de 1977, veio para regular a dissolução da sociedade conjugal e do casamento, 

revogando assim alguns dispositivos do CC/16. Com a observância do Código Civil de 2002, 

a denominada Lei do Divórcio, foi derrogada totalmente na parte que trata do direito material 

da separação e do divórcio, restando assim, as normas processuais que cercam a questão.   

Há duas modalidades de divórcio: direto e por conversão, os dois assumindo feição 

consensual e litigiosa. O primeiro exige ser acionado por qualquer um dos cônjuges e estarem 

separados de fato há mais de dois anos (art. 1580, parágrafo segundo, do CC/02, e art. 226, 

parágrafo sexto, da CF/88). O divórcio por conversão traz a necessidade da separação judicial 

prévia, com um ano de trânsito em julgado da sentença, sendo que suas cláusulas podem ser 

modificadas no divórcio, como a exemplo a da pensão do cônjuge e do uso do nome. 
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Pode a separação ser litigiosa e o divórcio ser consensual, do contrário também. Dispensa a 

partilha dos bens para que seja decretado o divórcio, porém, não pode qualquer das partes 

casar antes de haver repartição do patrimônio (art. 1521, inciso seis, do CC/02). 

E, por último, requer seja dito que a simples separação de corpos não se converte em divórcio, 

indiscutível é presença da sentença judicial. Sem mais, a obrigação de prestar alimentos (art. 

1694, caput, do CC/02) termina com o novo matrimônio, união estável ou concubinato do 

cônjuge credor, já não cessa a obrigação, se quem paga os alimentos contrair formar nova 

entidade familiar. 

 

2.2 CORRELAÇÃO ENTRE O PODER FAMILIAR E GUARDA DE FILHOS 

Émile Durkheim (apud, MAIOR, 2005, p.18) ensinou que  

Para a ciência, os seres não estão uns acima dos outros; são apenas diferentes porque 

seus ambientes diferem. Não há uma maneira de ser e viver melhor para todos, com 

a exclusão de qualquer outra, e, por conseguinte, não é possível classificá-las 

hierarquicamente segundo se aproximem ou distanciem desse ideal único. [...] A 

família de hoje não é mais nem menos perfeita que a de antigamente: ela é 

outra porque as circunstâncias são diferentes. [...] O cientista estudará então cada 

tipo em si mesmo e sua única preocupação será a de procurar a relação que existe 

entre os caracteres constitutivos desse tipo e as circunstâncias que os cercam (grifo 

nosso). 

O ECREAD, Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, também seguindo a tendência das relações 

familiares modificou verdadeiramente o instituto do pátrio poder, que recebeu conotação de 

proteção, cerceado de direitos e deveres dos pais para com os filhos, sujeitos de direito.   

É importante considerar a denominação do antigo pátrio poder. Evoluiu no decorrer do século 

XX, mas ainda pode ser melhor aplicado pelo Judiciário brasileiro, ao passo que há críticas à 

terminologia, já que mantém a ênfase no “poder”. Considera-se que é mais “dever” do que 

“poder”, o ideal seria então, dever familiar, de forma que se retirou o caráter absoluto do qual 

era revestido no Direito Romano, e hoje se constitui de um encargo dos pais.  

Maria Berenice Dias (2006, p. 344) escreve que a crítica em relação a expressão está em face 

da ordem constitucional, que planeja a função dos pais para um melhor interesse dos filhos. 

O poder familiar remonta o poder dos pais ante aos filhos, ainda com características históricas 

do antigo pater potestas [sic] do Direito Romano e do seio social nacional baseado no 
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patriarcalismo [sic]. Silvio Rodrigues (DIAS, 2006, p. 343) entende que antes era um direito 

absoluto e ilimitado conferido ao chefe da organização familiar sobre a pessoa dos filhos, mas 

que ganhou ênfase em razão da emancipação da mulher e do tratamento igualitário dos filhos. 

Deve-se também mencionar que a “guarda”, instituto que é independente de poder familiar, se 

divide em guarda jurídica, aquela vinculada intrinsecamente ao poder familiar, e a guarda 

física. 

A gama de deveres concedidos ao poder familiar está conjuntamente disciplinada pela 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) nos seus art. 227 e 229, pelo art. 22 ao ECREAD 

(BRASIL, 1990) e reunidos pelas disposições do Código Civil (BRASIL, 2002).  

A destituição do vínculo conjugal não põe óbice ao poder familiar (art. 1632 do CC/02). E, 

por falar em administração dos bens dos filhos aos pais, é notável lembrar que durante o 

casamento e a união estável (a legislação não citou em família monoparentais [sic] ou 

homoafetivas [sic]) compete o poder familiar aos pais, e na falta ou impedimento de um deles, 

o outro o exercerá com exclusividade (art. 1631 do CC/02). Caso haja contraponto dos pais 

quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para 

solução do desacordo (art. 1631, parágrafo único, do CC/02). 

Guarda é o poder-dever de manter criança ou adolescente no recesso do lar enquanto menores 

e não emancipados, dando assistência moral, material e educacional (GONÇALVES, 2005, p. 

178). 

É um dos atributos do poder familiar, cuja infração determina a sua perda por parte do 

infrator, compõe em justificativa para a ação de alimentos, e ainda, constituiu motivo para a 

separação judicial (art. 1572 do CC/02). Torna-se uma questão conflitante quando o assunto é 

a dissolução da sociedade familiar, muito embora, os direitos e deveres decorrentes do pátrio 

poder não se extinguem com a ruptura do vínculo conjugal.  

Com o advento da CF/88, o princípio da igualdade resolveu o impasse de discriminações 

entre homens e mulheres, já que ajustou os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal 

exercidos igualmente pelo homem e pela mulher (art. 226, parágrafo quinto, da CF/88). 

Ademais, o ECREAD, uma legislação inovadora que veio a formar no país uma política de 

atendimento aos direitos da criança e do adolescente, tornando-os sujeitos de direitos, 

assegurando a concretização de regras expressas pela Carta Maior.  
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3 A GUARDA COMPATILHADA DE FILHOS: ABORDAGEM E REFLEXÃO 

Os dados do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) retratam que no país os divórcios 

entre os anos de 2005 e 2006 tiveram um acréscimo de 7,7%, isso em números significa o 

aumento de 150.714 (cento e cinqüenta mil e setecentos e quatorze) divórcios para 162.244 

(cento e sessenta e dois mil e duzentos e quarenta e quatro). O mesmo pode-se dizer do 

número de separações judiciais no período, que aumentou em 1,4% nos anos citados, 

perfazendo um total em 2006 de 101.820 (cento e um mil e oitocentos e vinte) (NÚMERO..., 

2007).  

“O exercício do poder familiar é um direito e dever, preponderante a qualquer situação que 

diga respeito aos pais, pois, após a separação, o que deve ser reformulado é o estado conjugal 

e não o parental” (PAIXÃO; OLTRAMARI, 2005, p. 57). 

O que se observa é que a quebra do seio conjugal traduz-se em resultados de ordem pessoal, 

patrimonial e em discussões acerca da guarda da prole e do sistema de visitação aos filhos. Os 

sentimentos e as reações nesse tipo de situação ficam em tal grau que os pais pouco 

conseguem decidir sobre o futuro dos filhos. Justifica-se que só se atinge a adequada 

responsabilidade parental a partir do instante em que o casal alcança distinção entre a 

conjugalidade [sic] e a parentalidade [sic] (BARBOSA, 2004, p. 63).  

Não existem dúvidas que antes da recente previsão na lei civil sobre a guarda compartilhada, 

várias decisões judiciais já determinavam o seu cumprimento, visando manter o pai e a mãe 

no mesmo patamar de decisão sobre os direitos e deveres dos filhos menores. Por isso, torna-

se de sumo valor a promoção de um estudo sobre a guarda compartilhada, a fim de 

compartimentar o tema às posições doutrinárias sedimentadas no país, não sugerindo o 

esgotamento da problemática.  

Assim como na previsão dos outros modelos de guarda de filhos, na guarda compartilhada 

deve-ser ter consciência que o pai e a mãe possuem aptidão para educar e contribuir para a 

formação da criança e do adolescente. É imperioso destacar que a guarda conjunta pressupõe 

uma comunicação saudável entre os genitores, sendo a Mediação Familiar Interdisciplinar um 
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dos meios propostos para proporcionar relacionamento mínimo entre ambos (BARBOSA, 

2004, p. 68). 

Não se pode negar que a guarda única cria a figura do genitor guardião e do genitor visitante, 

esboça uma ordem entre os pais, sem dizer da proximidade do filho exclusiva com o pai ou 

com a mãe, sendo assim não favorece o crescimento social do menor que é privado da 

convivência masculina ou feminina de seus genitores. Em oposição a esse parâmetro de 

guarda está o modelo compartilhado. 

Deve-se explicar que a guarda compartilhada não é indicada para os casos de brigas e 

conflitos de qualquer ordem entre os ex-cônjuges, porque se desse modo determinada, 

provocaria transtornos numerosos e senão irreparáveis a vida dos filhos menores.  

Sobre esse ponto Waldir Grisard Filho (apud, SANTOS; LEITE; VIEIRA, 2007, p. 105) 

resumiu que a guarda compartilhada também tem êxito quando o diálogo não é bom entre os 

pais, mas estes devem ter capacidade de discernir seus dilemas conjugais do dever decorrente 

da condição de ser pai ou mãe. Portanto, a paz no relacionamento entre os genitores é um 

caminho prescindível ao desenvolver da guarda conjunta, por isso que ela deve iniciar como 

um desfecho acertado por ambas as partes consensualmente.  

A guarda compartilhada seria em simples palavras, uma espécie de guarda que se objetiva 

equilibrar as funções dos pais quando da dissolução do elo conjugal, se cada novo modelo 

tende a corrigir tipos moldados passados, a guarda conjunta está direcionada a acertar a 

ultrapassada guarda única que fere com o princípio da igualdade entre os genitores.  

Em sua definição cita-se o autor Waldyr Grissard Filho (apud, VENOSA, 2003, p. 242) 

A custódia física, ou custódia partilhada, é uma nova forma de família na qual pais 

divorciados partilham a educação dos filhos em lares separados. A essência do 

acordo da guarda compartilhada reflete o compromisso dos pais de manter dois lares 

para seus filhos e de continuar a cooperar com o outro na tomada de decisões.  

Não obstante o confronto doutrinário brasileiro acerca da aplicabilidade da guarda 

compartilhada sobre a possibilidade ou não de defendê-la à luz do ordenamento jurídico 

vigente de modo que não comprometa o bem-estar da criança e do adolescente, os Tribunais 

de Justiça Estaduais vêm decidindo favoravelmente a este regime de guarda de filhos. 

MODIFICAÇÃO DE GUARDA - Pretendida modificação em sede liminar de 

medida cautelar - Momento processual inadequado e precoce para autorização de tal 
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medida - Manutenção do statu quo de guarda compartilhada - Solução que, por 

ora, melhor atende ao interesse e bem estar dos menores - Agravo improvido. 

(SÃO PAULO, T.J., AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5217434400, 6ª CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, RELATOR SEBASTIÃO CARLOS GARCIA, 

Julgamento em 13/03/2008, grifo nosso). 

Observa-se em muitos julgados o magistrado aplicando a guarda compartilhada a partir de um 

mútuo consentimento dos pais, pois o objetivo é resguardar o bem-estar da criança e do 

adolescente e impor uma guarda conjunta entre genitores que vivem em conflitos e com 

resquícios da separação conjugal, seria por em risco o desenvolvimento físico, mental e 

intelectual do menor.  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA DA FILHA 

MENOR. INDEFERIMENTO. VISITAÇÃO PATERNA ASSEGURADA. Só é 

possível o deferimento da guarda compartilhada quando não há animosidade 

ou conflito entre os pais. Hipótese em que é complexo o conflito entre aqueles, 

inclusive com ameaças e agressões físicas, presenciadas pela menor, não 

autorizando a pretensão. RECURSO IMPROVIDO. (RIO DE JANEIRO, T.J., 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, 2005.002.09450, DECIMA PRIMEIRA 

CAMARA CIVEL, DES. JOSE C. FIGUEIREDO, Julgamento em 13/07/2005, grifo 

nosso). 

Claudete Canezin (2005, p. 21) termina um artigo científico descrevendo que a jurisprudência 

tem se posionado no sentido de que a guarda compartilhada somente é possível quando existe 

entre os genitores uma relação marcada pela harmonia e pelo respeito, e em caso de conflito 

entre os pais, a melhor indicação é a guarda unilateral, porque atenderá ao interesse do filho, 

pois, em parte, estará livre de uma zona de conflito entre os pais.  

Nesse ponto cabe mencionar que já em 2002, a Jornada de Direito Civil presentiou o 

Enunciado n. 102 com a definição de que  

[...] a guarda compartilhada é uma forma de custódia em que os filhos têm uma 

residência principal, mas os pais têm responsabilidade conjunta na tomada de 

decisões e igual responsabilidade sobre eles.  

[...] É aqui que o juiz detém maior poder discricionário para decidir sobre o caso 

concreto apresentado, pois a sua sensibilidade é crucial para a plena observância do 

princípio do melhor interesse da criança. 

Por tudo dito, é notável a jurisprudência caminhando no sentido de que progressivamente se 

aplique a guarda compartilhada de filhos, pautando-se no bem-estar e interesse primordial da 

criança e do adolescente. A guarda única e o direito de visita, embora sejam os modelos 

predominantemente usados nas decisões judiciais, tendem a entrar em desuso se os juízes 

conservadores se atentarem para uma nova ordem jurídica e inovações do Direito de Família.  
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4 CRIANÇAS E ADOLESCENTES: SUJEITOS DE DIREITO E PESSOAS EM 

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

4.1 A LEI N. 11.698 DE 13 DE JUNHO DE 2008 – PREVISÃO DA GUARDA 

COMPARTILHADA NO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 

O Projeto de Lei n. 6350/02 que disciplina sobre a guarda compartilhada passou por 

tramitação legal no Congresso Nacional por longos seis anos, até que em data de 20 de maio 

de 2008 foi aprovado em definitivo na Câmara dos Deputados, na forma de substitutivo do 

Senado Federal ao então Projeto de Lei da Câmara n. 58/06 (AGÊNCIA DA CÂMARA).  

Registra-se tão logo que em 13 de junho de 2008, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados 

transformou a referida proposição de lei, vetada parcialmente pelo presidente da República, 

na Lei Ordinária n. 11.698/08, publicada a posteriori no Diário Oficial da União em 16 de 

junho do corrente (CÂMARA DOS DEPUTADOS). 

Enfim, depois de algumas alterações, foi aprovada a tão esperada lei sobre a guarda 

compartilhada, apelidada de Lei José Lucas. 

Fábio Ulhoa Coelho (2007) reflete que a lei aprovada permite a preservação do 

relacionamento dos pais para com os filhos, no momento complicado de separação dos pais. 

A Lei n. 11.698/08 alterou o Código Civil para prever logo no caput do art. 1583 a guarda 

compartilhada, e mais, retirou da redação do dispositivo legal a noção que guarda de filhos é 

atribuída somente em casos de dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal pela separação 

judicial ou divórcio.  

A conceituação jurídica de guarda compartilhada fica descrita no parágrafo acrescentado ao 

art. 1583 do CC/02 (BRASIL, 2002), que também define a guarda unilateral. O parágrafo 

segundo desse artigo reserva a guarda unilateral nos casos em que o pai ou a mãe mostre em 

face ao outro genitor, melhores condições em relação ao filho de afeto, saúde e segurança, e 

educação, prescrevendo, além disso, que a guarda única obriga o genitor que não a possui a 

supervisionar os interesses do menor.  
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Giorgis (2008) compara o sistema anterior à lei atentando-se que a previsão passada era a de 

conceder a guarda a quem tivesse melhores condições, agora incide a expressão “melhor 

interesse da criança”, o que na realidade se harmoniza com os princípios fundamentais 

elencados na Carta Maior.  

Ainda sobre as alterações, o art. 1584 elencou as hipóteses de atribuição pelo juiz da guarda 

unilateral ou compartilhada, seja requerida, por consenso, pelos pais, ou por qualquer deles, 

em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida 

cautelar, previsto no parágrafo primeiro inserido no artigo; ou decretada pelo juiz, em atenção 

a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao 

convívio deste com o pai e com a mãe. 

Determina agora o CC/02 (BRASIL, 2002) sanção caso houver mudança por conta própria ou 

descumprimento sem motivo de quaisquer as cláusulas dispositivas da guarda unilateral ou 

compartilhada, restando em redução de prerrogativas ao genitor.  

Disciplina também que o magistrado poderá deferir a guarda à pessoa diferente aos pais, se 

observar que o filho não deve permanecer com os mesmos, a considerar o grau de parentesco, 

e requisitos subjetivos de afinidade e afetividade. 

 

4.2 PRINCÍPIOS GARANTIDORES DA PROTEÇÃO ESPECIAL  

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança aprovada na Assembléia Geral 

em 20 de novembro de 1989 inaugurou para o sistema jurídico a Doutrina da Proteção 

Integral. De natureza coercitiva as regras firmadas na convenção obrigam os Estados Partes a 

responsabilidade de asseverar os direitos inerentes a criança (VERONESE, 1997, p. 12). 

Como se percebe a CF/88 (BRASIL, 1988) firma a condição que crianças e adolescentes são 

sujeitos de direitos. Essa atitude demonstra que o ordenamento jurídico reconhece que eles 

são dignos de ter direitos próprios e especiais, causado pela condição específica de pessoa em 

desenvolvimento, motivo este que determina uma proteção especializada, diferenciada e 

integral (VERONESE, 1997, 15). 
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Nesse mesmo contexto o ECREAD cerca a orientação da proteção integral, tanto que no texto 

da norma infraconstitucional, a criança tem assegurado direitos a partir do momento da 

gestação da mãe, conforme o art. 8º. do Estatuto (BRASIL, 1990).  

Vale dizer que o ECREAD (BRASIL, 1990) logo em seu primeiro artigo confirmou o 

princípio da proteção integral, que diz “esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 

adolescente”, sancionando desse modo, a definição doutrinária do art. 19 da Convenção 

Internacional.  

Já evidenciado, o art. 227 e parágrafos da CF/88 (BRASIL, 1988) também põe em 

precedência o dever da família e do Estado para com as crianças e os adolescentes.  

Pelo entendimento do princípio da proteção integral confirma-se a posição doutrinária e 

judicial em revelar e executar o direito fundamental da criança e do adolescente, pessoas 

detentoras de direitos, cujo aparato jurídico está na Constituição, no Estatuto próprio e em 

tratados e convenções internacionais. 

Acerca do princípio da prioridade absoluta, pode-se dizer que é conseqüência do disposto 

constitucional, complementa o art. 4º. da legislação especial, o ECREAD (BRASIL, 1990). O 

artigo exposto elenca por assim dizer o rol dos direitos fundamentais da criança e do 

adolescente, que devem ser protegidos com prioridade pela família seja natural ou substituta, 

pelo corpo social e pelo Estado, tudo isso em decorrência do princípio do respeito à condição 

peculiar de pessoa em processo de desenvolvimento (CURY; GARRIDO; MARÇURA, 2002, 

p. 22/23). 

Prioridade é uma qualidade dada a alguém, com preterição de outrem (AURÉLIO, 2004). No 

âmbito jurídico afere-se que com absoluta prioridade é dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança e ao adolescente a garantia de seus direitos fundamentais, 

preconizado assim pelo caput do art. 227 do CF/88 (BRASIL, 1988).  

As normas de Direito de Família devem ter a frente o melhor interesse da criança e do 

adolescente, bem como, os juízes na aplicação na norma são indicados a manifestar nas 

decisões prioritariamente os direitos dos filhos.    

Para finalizar, é válido lembrar que o direito da criança e do adolescente é de natureza ius 

cogens, localizado no âmbito do Direito Público, significa que o interesse é do Estado em 
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fazer valer a vontade destes, em razão “de sua função protecional [sic] e ordenadora” (CURY, 

apud, ISHIDA, 2001, p. 24), abraçando desse modo os princípios que circulam os direitos 

fundamentais dos menores.  

A tutela jurisdicional diferenciada quer indicar, “em certo sentido, a tutela adequada à 

realidade de direito material” (MARINONI, apud, XAVIER, 2003).  

Para Paulo Afonso Garrido de Paula (2002, p. 76) a tutela jurisdicional diferenciada é aquela 

que busca guardar as especificidades do direito material, nos aspectos de conteúdo e extensão, 

indicando que ocorram atos de validação que confirmem os princípios determinantes de sua 

formulação. Enfatiza-se que a proteção aos direitos da criança e do adolescente deve ser 

efetiva, por isso que sobre estes deve haver uma tutela jurisdicional diferenciada. 

É de se expor que o fundamento objetivo da tutela jurisdicional diferenciada face às crianças e 

aos adolescentes pauta-se na existência de um “microssistema [sic] de distribuição de justiça, 

introduzido por lei especial, se manifestado principalmente pela disciplina especial do acesso 

à justiça exemplificado pelo ECREAD” (PAULA, 2002, p. 80). 

Por tudo dito, assenta a fundamentação de que a tutela jurisdicional diferenciada devida às 

crianças e aos adolescentes é de natureza preventiva e de urgência. O Judiciário deve então se 

atentar para valorizar a concretização dos direitos da criança e do adolescente, buscando no 

caminho dos processos judiciais a conjugação de uma tutela jurisdicional diferenciada, de 

maneira a aproximar o direito material e processual, com o intuito de proteger interesses 

jurídicos e direitos fundamentais tão especiais.  

 

5 CRIANÇA, SINTOMA DOS PAIS 

É o subtítulo da obra chamada “Psicanálise de pais” de autoria de Durval Checchinato (2007), 

psicanalista lacaniano, que transformou sua experiência diária profissional de análise de pais 

em um livro. A escrita é inspirada também em trabalhos de análise e doutrina de dois 

psicanalistas franceses, Maud Mannoni e Jacques Lacan.  

Prova do cunho interdisciplinar do trabalho desenvolvido até aqui, relevante se faz 

demonstrar nessa fase que a Psicanálise muito acrescenta a idéia de que uma das fontes de 
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problemas de crianças e adolescentes são fruto de uma má criação e educação, assunto esse 

que poderá ser associado à guarda de filhos ao passo que é uma questão decisiva para uma 

boa formação dos mesmos.  

“Psicanálise de pais: crianças, sintoma dos pais” é o esteio do que irá se redigir nessa parte do 

trabalho. Identificado por Checchinato (2007, p. 13), Mannoni fazia análise em crianças e 

adolescentes, mas não excluía do momento da psicanálise os pais, ao passo que em certo 

instante concluiu que os traumas dos filhos recaia, clinicamente, não na criança, mas sim nos 

pais.  

Passa a compor Checchinato (2007, p. 85) que a alternância entre a presença e ausência dos 

pais, em especial da figura materna, tem sua verdadeira contribuição a vida da criança, que 

nasce e se desenvolve marcada por uma “novela familiar” como chamou Freud ou “mito 

familiar” como denominou Mannoni. O mito familiar é algo que existe entre as gerações da 

família, o qual abraça histórias, hábitos, costumes, doenças, saúde, saberes.  

Estende a questão Checchinato (2007, p. 87) discursando que o homem é um ser humano 

“prematuro e inacabado”. Muito embora o homem nasça dotado de um organismo sem 

defeitos, sua sobrevivência é atrelada a dependência de outro indivíduo, por isso valer-se da 

presença dos pais é de sumo valor para o desenvolvimento psíquico, moral, físico, da criança 

e do adolescente. De tal forma que “ter filhos, educá-los, é um paradoxo sem fim, uma 

aventura criadora, um desafio pujante de vida, de renúncia, de conquista. É preciso saber 

marcar presença ou ser inútil, dispensável, na hora certa” (CHECCHINATO, 2007, p. 92).  

Em uma passagem da obra Checchinato (2007) fala sobre a relação triangular que envolve 

os pais e o filho. Inicia a argumentação ressaltando a confusão que muitos pais fazem, no que 

concerne a indagação se ser pai é também ser amigo da criança. A posição de ser filho não é a 

mesma de ser pai, porém, da amizade entre eles se extrai uma transmissão parental. 

Diferentemente da relação circular que une amigos, a relação entre pais e filhos é designada 

de relação triangular, nome que se aplica nas obras de psicanálise de Freud, Lacan, Winnicott, 

Dolto e Mannoni.  

É horizontal a definição das funções de pai e mãe, ainda que não biológicos, na formação das 

crianças e dos adolescentes, embora persistam transformações nas formas de família, como 

aconteceu na segunda metade do século XX, com a transformação da família patriarcal. Dolto 
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dizia que “toda substituição da função do pai pela mãe é patogênica”, em razão disso 

Checchinato (2007, p. 96) deu ênfase na explicação de que “a relação triangular entre pais e 

filho, a que estrutura a relação edípica, é aquela que propicia um desenvolvimento subjetivo 

sadio e equilibrado para a criança”. 

Como conclusão já assentada por esse trabalho, certifica-se por Checchinato (2007, p. 97) que 

a criança e o adolescente necessitam de uma “base firme e constante” para se desenvolverem, 

dada a causa de sua “incapacidade, desamparo e dependência”. O autor desenha que quando 

os pais avocam para si a responsabilidade na educação da criança, ela se torna protegida e 

preparada para ter um bom crescimento. 

Essa é a exemplificação que Checchinato (2007, p. 97) faz da relação triangular tão 

importante no desenvolvimento do menor, tendo o pai e a mãe na base do triângulo e o filho 

no cume. Essa formação precisa ser resguardada, ainda que haja a ausência ou carência de um 

dos genitores, pois em ocorrendo a desestruturação dessa forma, a criação do filho fica 

exposta a inconstância da figura dos pais. 

Pela representação subentende-se que para a Psicanálise a presença física de ambos os pais é 

fator preponderante para o desenvolvimento do filho, constituem-se de funções simbólicas, 

mas essencial. Checchinato (2007, p. 97) complementa que na falta de um dos genitores, é 

preciso que o que esteja presente não deixe de se referir continuamente ao ausente ou carente.   

Checchinato (2007, p. 99) expõe através de sua experiência em análise de pais que existem 

três referências clínicas que desencadeiam em um desenvolvimento regular para a criança.  

De início, é necessário que a função da base da relação triangular seja mantida intacta pelos 

pais, que devem por em prática as funções a que lhe são inerentes. Para Checchinato (2007, p. 

99) o apoio desse triângulo é movido por sentimentos que unem o casal a ter filhos, devendo a 

base ser conservada em todos os atos da formação do menor, quanto mais semelhantes as 

ordens de pai e mãe melhor para criar segurança a criança e ao adolescente.  

“A base é a Lei, por excelência. A falta de pais é um desastre para o desenvolvimento 

psíquico da criança, sobretudo de pais fisicamente presentes. Não há como a criança se 

organizar psiquicamente num Édipo desordenado” (CHECCHINATO, 2007, p. 99). 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3542



Prosseguindo, a obra psicanalítica traz que a importância do triângulo acima representado ser 

isósceles, em que se pese, significa que a criança cresça mantendo uma distância igualitária 

do pai e da mãe, a fim de que na criação da subjetividade da pessoa, a influência dos genitores 

seja uniforme (CHECCHINATO, 2007, p. 106). 

Tentou-se simplificar a idéia do autor psicanalista sobre os passos que devem ser seguidos 

para que uma criança tenha um bom desenvolvimento físico, psíquico e moral, o qual recai 

sobre uma base concreta de formação da relação dos pais para com os filhos. 

No alcance do estudo de Checchinato (2007, p. 115), chega-se na questão levantada de que a 

criança é senão um sintoma dos pais. Mannoni ficou reconhecida no ambiente psicanalítico 

lacaniano porque pensava que o mito familiar era a origem dos problemas psíquicos dos 

indivíduos, em especial, das crianças. Assim como Freud, Mannoni pensava no conceito de 

subjetividade e de “doença” preso ao mito familiar.  

Pela experiência em análise psicanalítica, Checchinato (2007, p. 128) discorre que muitos 

especialistas buscam-se tratar crianças rotuladas de hiperativas, com problemas de insônia e 

agressividade, com indicação de psicotrópicos e anti-convulsivos, entretanto, esses remédios 

não tratam com eficácia os pacientes. Deve-se entender que parte dessas manifestações 

psíquicas é devido a problemas dos pais, e na medida do possível podem ser solucionadas 

através da análise dos pais.  

Nesse sentido, Checchinato (2007, p. 137) traz a obra o exame das conclusões de Lacan, 

psicanalista que em meados da década de 70 escreveu um resumo do que considerava 

importante se ater no sintoma da criança, que se “encontra no lugar de responder àquilo que 

há de sintomático na estrutura familiar”. 

É valoroso apresentar o que na realidade significa o sintoma para a Psicanálise, sendo então, 

um “fenômeno subjetivo, que angustia, inibe e aparece no real como a expressão de um 

conflito, de um núcleo patógeno [sic] inconsciente” (CHECCHINATO, 2007, p. 138). 

Lacan (apud, CHECCHINATO, 2007, p. 141) julga ser o sintoma da criança a projeção de 

problemas da própria família. Sendo a criança um lugar que assola questões dos pais, por 

vezes, é alvo de idealizações malogradas dos genitores. 
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Pelo dito é que Lacan reputa ser a família a base de construção do ser humano, que somente 

se aplica caso a figura de pai e mãe sejam referências contínuas na vida do indivíduo. 

Checchinato complementa a idéia de Lacan a noção de que hoje não se fala em pátrio poder, 

mas em autoridade parental, conceito este que se retoma tanto para o pai quanto para a mãe 

(CHECCHINATO, 2007, p. 162). 

O trabalho realizado sob observância da guarda de filhos portou-se essencialmente quando da 

ocorrência de ruptura do núcleo familiar, pela separação judicial ou divórcio, nesse ponto 

cabe apontar que Lacan (apud, CHECCHINATO, 2007, p. 166) diz que mesmo nos 

momentos de crise, a família deve ser a sustentação da criança e do adolescente, e fonte da 

formação do indivíduo como pessoa humana. 

Pelos fundamentos expostos é que os entendedores psicanalistas evidenciam a necessidade 

imperiosa de escutar os pais quanto aos desejos que os sustentam ou não, que os mantêm ou 

não como pais, haja vista que os sintomas dos filhos serão, com certeza clínica, resposta aos 

desejos inconsistentes deles (CHECCHINATO, 2007, p. 167).  

Enfim, “os sintomas da criança são, de modo geral, causados pelos problemas dos pais”, de 

maneira que, “clinicamente falando, a criança doente é a configuração do mal-estar dos pais 

ou da conjugalidade [sic] deles” (CHECCHINATO, 2007, p. 173). 

Em resposta ao trabalho acerca da guarda de filhos restou patente que a análise de pais 

configura um apoio a tratamento de traumas advindos de ruptura da família, nos casos de 

separação de pais.  

É visível o assentamento da guarda compartilhada nesse contexto, pois com a divisão 

equitativa das responsabilidades de pai e mãe, sem alterar a estrutura de formação da criança e 

do adolescente, a base da relação triangular permanecerá inalterada, com isso, não haveria 

modificação quanto ao relacionamento entre genitores para com sua prole, muito embora não 

exista mais a relação conjugal entre os pais.  

 

6 GUARDA COMPARTILHADA À LUZ DO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 
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6.1 CUMPRIMENTO DA FINALIDADE DA GUARDA DE FILHOS 

A dissolução da sociedade conjugal não põe termo aos deveres oriundos da autoridade 

parental, que permanecem e se exteriorizam pela responsabilidade dos pais decorrente do 

instituto da guarda de filhos (CARBONERA, apud, BARBOSA, 2004, p. 61).  

Em sua atribuição clássica, a guarda é reconhecida como função de síntese, ou seja, é um 

poder de reter fisicamente da criança, de tê-la próxima.  

Pelo art. 1634, inciso II, da CC/02 (BRASIL, 2002), depreende-se que a guarda de filhos 

emerge-se do poder familiar, sendo então um conjunto de direitos e deveres sobre a pessoa e 

bens dos filhos (SANTOS; LEITE; VIEIRA, 2007, p. 100).  

Sob fundamento psicológico a respeito do tema, pôde-se entender que a criança não pode ser 

ficar adstrita da presença de um dos pais, só porque estes não estão mais unidos pelo vínculo 

conjugal. O afeto entre os pais e os filhos é “elemento essencial e marcante da união familiar” 

(PAIXÃO; OLTRAMARI, 2005, p. 60). 

A prioridade conferida ao interesse do menor é a questão central quando se trata de guarda de 

filhos, o que implica em fator preponderante para análise do magistrado diante de sua 

atribuição. A palavra “interesse” abarca vários conceitos, entre eles, os interesses materiais, 

morais, emocionais e espirituais do filho menor, não desprezando a singularidade de cada 

caso, o que deve seguir o critério de decisão do juiz (SILVA, 2008, p. 47). 

Ambos os pais continuam exercendo em comum a guarda quando é concedida a guarda 

compartilhada, devendo a responsabilidade legal sobre os filhos e o compartilhamento das 

obrigações por meio de decisões conjuntas que sejam importantes a vida da prole (CANEZIN, 

2005, p. 7). 

Fabíola Albuquerque (apud, SANTOS, 2005, p. 283) tem o pensamento de que a guarda 

conjunta é uma via de concretização dos princípios do melhor interesse da criança, da 

realização pessoal dos cônjuges e da efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana.  

É de se concluir que a guarda compartilhada, edificada pela Lei n. 11.698/08, é um sistema de 

co-responsabilização do dever familiar entre os pais, em caso de ruptura conjugal ou da 

convivência, em que os pais, participam em igualdade de condições da guarda material dos 
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filhos, além dos direitos e deveres emergentes do poder familiar (SILVA, 2008, p. 98), 

configura como um modelo de guarda de filhos que cumpre a finalidade a qual se destina.  

 

 

6.2 APLICAÇÃO PRÁTICA DA GUARDA COMPARTILHADA 

A prestação alimentícia é tratada por outros autores como CANEZIN (2005, p. 13) como uma 

matéria que será privilegiada com a inserção do instituto da guarda compartilhada, visto que 

esta busca uma maior amplitude de colaboração entre os genitores, fazendo com que desperte 

um espírito de participação dos pais no desenvolvimento da prole. Isso “evita o fenômeno do 

pai mero provedor da pensão alimentícia, favorecendo a comunicação entre todos os membros 

da família”. 

Sobre a prestação alimentícia é importante se informar de que a obrigação alimentar dos pais 

para com os filhos está disciplinada pelos art. 229 da CF/88 (BRASIL, 1988) combinado com 

os art. 1566, inciso IV, e 1696 do CC/02 (BRASIL, 2002), mas de forma explícita somente 

vem explicitado pelo art. 20 da Lei do Divórcio (BRASIL, 1977), que prevê “para a 

manutenção dos filhos que os cônjuges, separados judicialmente, contribuirão na proporção 

de seus recursos”. 

Araken de Assis (apud, SILVA, 2008, p. 124) diz que alimentos é tudo que se reserva ao 

sustento, habitação, vestuário, saúde, criação, educação e lazer. 

Na guarda compartilhada, os genitores tendem a decidir em conjunto sobre a prestação de 

alimentos, de acordo com a possibilidade de cada um e ponderando a necessidade da criança e 

do adolescente (SILVA, 2008, p. 129). 

Com clareza percebe-se que a indicação da guarda compartilhada não retira o direito a 

prestação alimentícia, não vigora a mentalidade de que a divisão de responsabilidade parental 

pressupõe a exclusão do dever de sustentar. O caso concreto deve servir como base para 

analisar a qual dos genitores será atribuída cada cuidado com as necessidades do filho, e 

faltando um dos pais com o dever de sustento cabe então a proposição da obrigação de prestar 

alimentos judicialmente. 
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A Lei n. 11698/08 positivou a extensão da guarda de filhos para além da visão retrógrada do 

direito de visita, já que é possível o exercício da guarda por ambos os genitores em períodos 

compartilhados durante os dias da semana (RODRIGUES, 2009, p. 64). 

Então, na guarda compartilhada pai e mãe deverão criar em suas respectivas casas um local 

próprio de acomodação e conforto do filho, mas ter um ponto fixo, base e referência são de 

suma importância para a estabilidade da criança, de maneira que “uma única residência 

deverá ser escolhida mediante o critério de significar um centro de apoio aos filhos para suas 

atividades com o mundo exterior” (SILVA, 2008, p. 107). 

A quantidade de horas de convivência com o filho pode ser revisada e sofrer redução caso 

ocorra alteração não autorizada ou descumprimento imotivado de cláusula de guarda, seja ela 

unilateral ou compartilhada (art. 1584, parágrafo quarto, CC/02).  

Quando há a adoção da guarda compartilhada, a criança se vê completa no seu direito de 

convivência com os pais, em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

protegido constitucionalmente assim que a criança e o adolescente tenham o direito de 

convivência com ambos os pais, indistintamente (BARBOSA, 2004, p. 67). 

Os períodos de deslocamento dos filhos na guarda conjunta não podem tender a cessar as 

atividades escolares da criança ou do adolescente sob risco de afetar o desenvolvimento da 

educação, logo, é melhor que os pais morem perto um do outro (SILVA, 2008, p. 110).  

A educação dos filhos é prevista pelo disposto no art. 229 da CF/88 (BRASIL, 1988) que 

orienta os pais no dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Complementa ainda a 

Constituição, o art. 1634, inciso I, CC/02 (BRASIL, 2002), além do art. 33 do ECREAD 

(BRASIL, 1990). 

Luís Otávio Furquim (2008, p. 79) informa que o objetivo da guarda compartilhada é dar aos 

pais mesmo após a separação e o divórcio os deveres e direitos inerentes a condição de pais. 

Na guarda conjunta o que importa é a repartição da responsabilidade legal em relação às 

decisões dos destinos dos filhos, sendo então co-responsáveis pela educação, saúde e lazer da 

criança e do adolescente. 

“A guarda compartilhada mantém o status quo [sic] da relação dos pais para com seus filhos, 

mesmo depois de separados” (FURQUIM, 2008, p. 80), por isso deve-se supor que a 
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educação que os pais guiavam seus filhos durante a união conjugal permaneça ainda que 

tenha ocorrido a ruptura da sociedade conjugal. 

Pelas considerações atuais é de se notar um individualismo maculado na sociedade brasileira, 

o que se entende entre os pais separados a deixar de cumprir às vezes suas responsabilidades 

perante os filhos. Entretanto, como forma de sanar essa mentalidade, a guarda compartilhada 

vislumbra a divisão paritária desses afazeres, contribuindo assim para um bem-estar e melhor 

formação da criança e do adolescente, seja consolidando o direito de convivência, como pela 

aliança dos pais na educação dos filhos. 

Em relação à responsabilidade civil dos pais, quando indicada a guarda compartilhada, 

Eduardo de Oliveira Leite (apud, SANTOS; LEITE; VIEIRA, 2007, p. 105) ensina que “[...] 

pai e mãe, enquanto exercem conjuntamente o direito de guarda, são solidariamente 

responsáveis pelos danos causados pelos filhos menores que estão sob seu poder e em sua 

companhia”.   

Percebe-se que nesse caso a aplicação do art. 932, inciso I, CC/02 (BRASIL, 2002), vez que 

“a responsabilidade pela reparação civil dos danos causados pelos filhos menores, quando a 

guarda for conjunta, será solidária entre os pais” (SANTOS; LEITE e VIEIRA, 2007, p. 105). 

A responsabilidade civil dos pais quanto aos danos causados a terceiros pelos filhos menores 

é tratada diferentemente na guarda unilateral, sendo alvo de divergência doutrinária e 

jurisprudencial (SILVA, 2008, p. 113). 

Ana Maria Milano Silva (2008, p. 114) corrobora que são dois os deveres dos pais para com 

os filhos: a assistência e a vigilância. Assistência enquanto prestação material e moral, 

incluindo a educação; e vigilância, como complemento da educação que varia de acordo com 

a prestação moral dada ao filho. 

Como na guarda compartilhada a autoridade legal dos pais para com os filhos sequer sofre 

alteração, fortalecendo os laços parentais não excluídos pela dissolução do vínculo conjugal, 

as decisões sobre a vida no menor são relevantes para se propor futuramente as conseqüências 

da criação e educação conjunta, devendo, pois os mesmos responderem pela reparação de 

danos causados pelos filhos a terceiros. 
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6.3 EXERCÍCIO DA AUTORIDADE PARENTAL E O RELACIONAMENTO PACÍFICO 

ENTRE OS PAIS SEPARADOS 

Para efeito do trabalho, é de se inferir que a autoridade parental dos pais perante os filhos não 

padece de qualquer efeito na ocorrência de ruptura dos vínculos da sociedade conjugal. Com 

base nesse fundamento pode-se mensurar o alcance da guarda compartilhada, modelo de 

guarda de filhos que se apresenta como o mais compatível com o ordenamento jurídico 

brasileiro, fundado o seu esforço de promover o exercício conjunto da responsabilidade 

parental por ambos os pais.  

O fato do poder familiar e da autoridade parental estarem consagrados na legislação nacional, 

institutos estes que não se transformam em razão de separação e divórcio dos pais, não induz 

que a relação dos pais separados seguirá conforme a norma jurídica está prevista, muito 

menos que os pais cumpram a risca os termos de uma sentença judicial.  

De certa feita o bem-estar e melhor interesse da criança e do adolescente estarão assegurados 

a partir da compreensão do pai e da mãe por um pacífico e bom relacionamento.  

É bem verdade que a lei sobre a guarda compartilhada dispõe que “quando não houver acordo 

entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre que possível, a guarda 

compartilhada” (parágrafo segundo do art. 1584 do CC/02), no entanto, não implica que a 

guarda conjunta será regra. 

A equipe interdisciplinar de apoio nas varas de família deve auxiliar o magistrado decidir no 

caso concreto o modelo de guarda compatível dada à situação familiar específica (DIAS, 

2008, p. 102).  

Pela definição do CC/02 (BRASIL, 2002), recentemente alterado pela Lei n. 11.698/08, 

guarda compartilhada é a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai 

e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos. Para 

que o exercício da guarda conjunta alcance êxito, os pais devem se ajudar reciprocamente, 

deixando de lado assim, conflitos e disputas interpessoais (CANEZIN, 2005, p. 14). 

Não deve ser a guarda compartilhada concedida por ato discricionário do magistrado sem uma 

análise sólida do histórico familiar, sob pena de por em risco o pleno desenvolvimento 

psicológico da criança e do adolescente e comprometer o interesse maior da criança, sendo em 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3549



alguns casos até melhor a atribuição da guarda única (SANTOS; LEITE; VIEIRA, 2007, p. 

105).  

A perpetuação do exercício da autoridade parental e das atribuições advindas do poder 

familiar após a ruptura do laço conjugal entre pai e mãe, está relacionada à consciência que de 

ambos devem ter um relacionamento pacífico, a fim de que transmitam a educação e cuidados 

necessários ao desenvolvimento físico, moral e psicológico de sua prole.    

Sendo assim, para conclusão do ponto em discussão divaga-se a noção que de que o fim da 

relação conjugal entre os pais deve vir atrelado ao entendimento de uma nova ordem figurada 

por ex-cônjuges, mas nunca de ex-pai e ex-mãe.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao término deste trabalho é possível identificar algumas conclusões sobre o tema estudado. 

Ficou clara a determinação da legislação brasileira atribuindo à família a base da sociedade, e 

em razão disso, a especial proteção do Estado. A abrangência do conceito de família se 

estendeu conforme a sociedade, valores e costumes se transformaram, entretanto, o que não 

sofreu limitação foi a concepção da família como fonte de formação e desenvolvimento das 

crianças e adolescentes. 

O fim do casamento ou da união estável tem a prerrogativa de colocar empecilho ao exercício 

do poder familiar, motivo pelo qual a concessão da guarda de filhos deve primar pela 

continuação das atribuições da autoridade parental, bem como dos laços de afetividade tão 

importantes a formação física e psíquica da criança e que unem pais e filhos.  

O instituto da guarda conjunta já era discutido pela doutrina e jurisprudência e aplicado nas 

decisões judiciais antes mesmo da previsão legal, apesar de existir posicionamentos 

desfavoráveis a este modelo de guarda. 

A conclusão pela compatibilidade da guarda compartilhada com o ordenamento jurídico 

nacional se prova não somente por causa da recente previsão da modalidade no Código Civil, 

mas também pelos princípios fundamentais assegurados pela Constituição Federal, como o da 

igualdade jurídica de homem e mulher, do bem-estar da criança e do adolescente, do interesse 
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do filho menor e da permanência dos laços de afetivos de pais e filhos após a ruptura do 

núcleo familiar. 

A finalidade da guarda compartilhada é a co-responsabilidade parental por ambos os pais, de 

maneira que haja divisão equitativa do poder familiar. Os pais passam a dividir a guarda física 

e jurídica de seus filhos, as decisões relativas à vida dos filhos e os cuidados necessários ao 

desenvolvimento destes seres em processo de formação. Na forma da Lei n. 11698/08, a 

guarda compartilhada é a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai 

e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. 

A doutrina vem apontando algumas situações que afastam a possibilidade de aplicação da 

guarda compartilhada, como por exemplo, históricos de violência doméstica na família. Se 

nesses casos a guarda conjunta for indicada, o próprio objetivo do instituto em questão estará 

em risco. 

A recente aprovação da Lei n. 11698/08 alterou os arts. 1583 e 1584 do Código Civil, 

regulando que ainda que não ocorra consenso entre os pais, a guarda compartilhada pode ser 

aplicada pelo juiz da causa, sempre que possível.  

A guarda compartilhada busca proporcionar a permanência intacta da autoridade parental após 

a ruptura do seio da família, e isto é o que a legislação nacional abraça, motivo pelo qual não 

tem porque não declarar a compatibilidade da guarda compartilhada com as normas jurídicas 

nacionais, os princípios norteadores do direito das crianças e da possível aplicação real da 

modalidade. 

Sob a perspectiva da Psicanálise (CHECCHINATO, 2007), entende-se que os sintomas de 

ordem pessoal e subjetiva da criança são geralmente ocasionados por problemas dos pais. É 

nesse ponto que se firma a defesa pela aplicação da guarda compartilhada, pois com a divisão 

equitativa das responsabilidades de pai e mãe, sem alterar a estrutura de formação da criança e 

do adolescente, a base da relação triangular permanecerá inalterada, com isso, evita mais 

conflitos de relacionamento entre pais e conseqüentemente, abraça o bem-estar da criança e 

do adolescente. 

Na justificação da adoção da guarda compartilhada nas práticas forenses sobre processos 

relativos à guarda de filhos, a mediação interdisciplinar ganhou destaque, já que proporciona 

ao juiz decidir frente com maior visão sobre o caso em concreto, medida que através da 
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autonomia das partes cria a comunicação de que pais precisam para decidir sobre a 

responsabilidade parental e guarda de filhos. 

Diante de todo o exposto pelo trabalho, conclui-se que a guarda compartilhada de filhos deve 

ser disseminada pelo país como a modalidade de guarda de filhos que abrange os princípios 

do interesse do menor, da dignidade da pessoa humana e do bem-estar da criança e do 

adolescente. Exterioriza a divisão da autoridade parental pelos pais e fortalece o direito da 

convivência dos filhos para com seus pais, adquirido por todo indivíduo desde o seu 

nascimento. A guarda compartilhada é a realização da responsabilidade e participação efetiva 

de ambos os pais no cotidiano dos filhos, perdurando assim o vínculo afetivo que liga pais e 

filhos.  
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A COOPERAÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNACIONAL E O ESTADO BRASILEIRO

THE INTERNATIONAL TAX COOPERATION AND THE BRAZILIAN STATE.

Carolina de Paiva Queiroz Machado

RESUMO
Texto que estuda a cláusula de troca de informações fiscais prevista no artigo 26 do Tratado Modelo da OCDE.
Verificada a dificuldade de celebração de um tratado multilateral, em razão das diversidades existentes no sistema
tributário de cada país, o Tratado Modelo atua como orientador na celebração de acordos bilaterais sobre a renda e o
patrimônio e permite maior interação entre os Estados, uma vez que possui cláusulas abertas e adaptáveis à legislação
interna de cada país, não exigindo a vinculação fiel dos contratantes a seus termos. A cláusula de troca de informações
fiscais é tida como uma das principais medidas para solucionar o problema da dupla tributação e evasão tributária
porque baseia-se no fornecimento de informações transparentes e úteis entre os Estados contratantes. No Brasil, são
encontradas algumas dificuldades de implementação da referida cláusula em razão da legislação interna que protege de
forma exagerada o sigilo bancário dos contribuintes e coloca o país numa posição pouco cooperante em relação aos
demais Estados integrados economicamente.
PALAVRAS-CHAVES: Troca de informações. Dupla tributação e evasão fiscal.

ABSTRACT
This essay studies the fiscal information exchange clause inserted in the article 26 of the OECD Model Tax
Convention on Income and Capital. Verified the difficulty to make a multilateral agreement, due to existing diversities
amongst each country tax system, the Model Tax Convention acts as guide on making bilateral agreements about
income and capital and allows greater interaction between States, since it has clauses that are open and adaptable to
the domestic laws of each country, not demanding a strict bind of the contractors to its terms. The tax information
exchange clause is held as one of the main measures to solve the double taxation and tax evasion issues as it is based
on the exchange of useful and clean information between the contracting States. In Brazil, there are some dificulties to
apply the forementioned clause due to the domestic laws that overprotect tax payers bank secrecy, as well put the
country in a less cooperative position in comparison to the rest of the economically integrated States.
KEYWORDS: Keywords: Information Exchange. Double taxation and fiscal evasion.

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem o objetivo de estudar a cláusula de troca de informações fiscais com Estados estrangeiros, prevista
no artigo 26 da Convenção Modelo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE.
Trata-se de uma medida destinada a solucionar os problemas da dupla tributação e da evasão tributária internacional
que constituem práticas a serem combatidas, uma vez que são responsáveis pela queda da arrecadação fiscal nos
Estados.

Com o fenômeno da globalização econômica intensificaram-se as práticas tributárias ilícitas que criam obstáculos ao
livre comércio e aos investimentos internacionais; por sua vez, o intercâmbio de informações fiscais constitui
importante mecanismo de solução desses problemas, sobretudo quando as medidas contidas no direito interno são
insuficientes para resolvê-los.

Como forma de facilitar o entendimento do tema proposto, inicia-se o trabalho expondo as dificuldades enfrentadas
pelos Estados na busca de soluções para evitar a minimização tributária, no contexto do mundo globalizado.

Será analisada a evolução e a estrutura do instituto da troca de informações tributárias, com ênfase no artigo 26 do
Tratado Modelo da OCDE, que dispõe sobre a assistência administrativa por troca de informações.

Por fim, será estudada a viabilidade de aplicação das regras gerais do modelo da OCDE, quanto à cláusula de troca de
informações, em relação à legislação brasileira e sua eficácia no combate à evasão e elisão tributária internacional.

O procedimento metodológico adotado será de abordagem sistêmica, por meio de procedimento instrumental
histórico comparativo. Será utilizada a técnica de documentação indireta de pesquisa bibliográfica e documental.

 

CAPÍTULO 1 - Considerações gerais

O conceito de tributo pode ser entendido como sendo o pagamento realizado pelo cidadão, destinado ao
financiamento da organização estatal e exigível por lei. Configura, na verdade, uma imposição ao contribuinte que em
contrapartida recebe do poder estatal a prestação de serviços sociais a fim de garantir e proteger a dignidade da
pessoa humana, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais.[1]

O direito tributário aparece como sendo o meio necessário para garantir esses objetivos estatais de consecução do
bem comum. Aos entes federados foi dada a competência para instituir e arrecadar tributos, bem como para atuar na
fiscalização do cumprimento da obrigação tributária, porém "o uso de artifícios engenhosos e meios ilícitos para
furtar-se ao pagamento da obrigação tributária representa conduta danosa e lesiva ao Estado, uma vez que a prática
de elisão e evasão fiscal acarreta para a Administração Pública, a perda de receitas".[2]

As consequências decorrentes da minimização arrecadatória atingem não apenas a estrutura estatal que fica sem
verbas para realizar seus investimentos, mas também são suportadas pelo próprio contribuinte em decorrência da
frustração da contraprestação estatal comprometida.[3]
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Na esfera econômica, as práticas de evasão e elisão fiscal interferem na estrutura do sistema tributário violando o
princípio da isonomia. Para Ricardo Torres, as intervenções estatais na vida privada do contribuinte, por intermédio
do direito tributário, devem se firmar a partir das equações representadas pelo equilíbrio entre liberdade e justiça e
entre direitos fundamentais e capacidade contributiva.[4] Esse equilíbrio faz com que haja uma justa distribuição da
carga tributária, em respeito ao princípio constitucional da igualdade.

A minimização tributária por meio de manobras ilícitas praticadas pelos contribuintes desencadeia também um
processo de compensação com a criação de novos tributos e aumento daqueles já existentes, num movimento
desarmônico capaz de gerar mais sonegação tributária.

A função arrecadatória dentro do limite da capacidade contributiva de cada indivíduo é necessária para manter a
estrutura do Estado e viabilizar o cumprimento de seus objetivos, principalmente aqueles relacionados às liberdades
individuais. O dever de pagar tributos é erigido à categoria de dever fundamental, que por sua vez não pode ser
violado por desestruturar todo o sistema de tributação.

Ademais, a partir das décadas de 60 e 70, com o desenvolvimento tecnológico que desencadeou o processo de
globalização, as relações econômicas e tributárias se estenderam para além das fronteiras dos Estados propiciando um
incremento nas relações comerciais e produtivas em todo o mundo, permitindo uma maior mobilidade de pessoas,
bens e valores.

Verificou-se que as dificuldades arrecadatórias decorrentes de práticas ilícitas de minimização tributária pelos
contribuintes se intensificaram e se propagaram em razão do estreitamento das relações internacionais e das facilidades
advindas dos avanços tecnológicos. Assim, as consequências decorrentes das práticas de evasão e elisão tributária que
antes eram restritas à base territorial de determinado Estado, agora atingem os sistemas tributários de todos os países.

Nas palavras de Faria, o resultado do processo de globalização "foi a crescente mobilidade e 'desmaterialização' da
moeda, convertida em informação eletrônica. Graças a essas mudanças, os fluxos de capitais passaram a cruzar
fronteiras com independência quase absoluta da base econômica real".[5]

Dessa forma, justificam-se as medidas destinadas a reduzir ou eliminar as práticas de evasão e elisão tributária
internacional, pois a sonegação configura violação da norma constitucional capaz de desequilibrar o sistema tributário,
sobrecarregar os contribuintes que cumprem com suas obrigações fiscais, inviabilizar a concorrência de mercado
podendo levar até a uma fuga de capital para outros países. Em resumo, as práticas de redução da carga tributária
operadas de forma ilícita violam o princípio da igualdade e provocam uma injustiça fiscal.

As medidas internas de combate à evasão e elisão internacional mostraram-se inócuas uma vez que o caminho
percorrido pelo capital passou a envolver mais de um Estado com legislações tributárias distintas. A cooperação
tributária entre os países tornou-se medida necessária para identificar e rastrear as operações econômicas ilegais e,
com isso, individualizar o contribuinte sonegador e o montante sonegado a fim de restabelecer o equilíbrio tributário.

 

CAPÍTULO 2 - O desenvolvimento dos tratados modelo contra a dupla tributação e ilícitos fiscais

Em matéria tributária, cada Estado organiza o próprio sistema arrecadatório, no exercício de sua soberania, o que leva
a uma disparidade de sistemas tributários em vigor. Essas diferenças tornaram-se mais acentuadas com a
internacionalização da economia, gerando problemas de dupla tributação e evasão fiscal, que segundo Borges são
"fenômenos nocivos, por estabelecerem situação de injustiça tributária nas relações internacionais, e por criarem
obstáculos ao comércio e aos investimentos internacionais".[6]

Foi no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial que os problemas decorrentes da dupla tributação se
intensificaram, verificando-se uma elevação das alíquotas do imposto sobre a renda em decorrência da crise vivida em
muitos Estados.[7] Àquele tempo, as soluções encontradas pautavam-se em medidas unilaterais destinadas à proteção
dos contribuintes investidores, já que as economias estatais estavam enfraquecidas por ocasião da guerra e
necessitavam de investimentos externos.

Após a Segunda Grande Guerra, o desenvolvimento de empresas multinacionais e o aumento de práticas evasivas
fiscais estimularam a elaboração de tratados específicos sobre dupla tributação e evasão fiscal como medida de
repressão aos ilícitos tributários.[8]

Inicialmente, a idéia era criar convenções multilaterais em matéria tributária, porém os estudos desenvolvidos não
alcançaram resultados satisfatórios porque esses tratados deveriam contemplar dispositivos muito genéricos e amplos
tendo em conta a disparidade dos sistemas tributários em vigor. Ainda, em 1928, a Sociedade das Nações, antecessora
da atual Organização das Nações Unidas - ONU, na apresentação do Relatório sobre dupla tributação e evasão fiscal,
concluía pela impossibilidade de se estipular projetos para convenções multilaterais e apresentava projetos de modelos
bilaterais de convênios.

Em 1963, a OCDE apresentou projeto de convenção de dupla tributação concernente à renda e ao patrimônio que foi
adotado por seu Conselho no mesmo ano. Sucessivas revisões do texto foram elaboradas para aprimoramento das
cláusulas, datando a última atualização do ano de 2000.

França, Estados Unidos, Alemanha e Grã-Bretanha também se uniram numa estreita cooperação fiscal, formando o
Grupo dos Quatro, que se reunia anualmente, tendo por representantes seus Chefes de Administrações Fiscais, para
estudos e troca de experiências e verificações simultâneas de grupos multinacionais, com o objetivo de combater a
evasão e a fraude fiscal.[9]

O interesse na via convencional para reprimir a dupla tributação não era exclusivo dos países industrializados. Países
em vias de desenvolvimento também celebraram convenções entre si e com países desenvolvidos. Contudo, o modelo
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de tratado contra a dupla tributação desenvolvido pela OCDE, pautado no princípio da residência, não se adequava
aos anseios econômicos dos países em desenvolvimento, que clamavam pela prevalência do princípio da fonte.[10]

Um grupo da ONU de peritos em convenções fiscais entre países desenvolvidos e em desenvolvimento foi formado
para estabelecer meios favoráveis à conclusão de convenções fiscais entre estes países. Posteriormente, a competência
do grupo foi ampliada para incluir o estudo sobre as aplicações das convenções fiscais em temas como a imputação
dos rendimentos, a fraude e a evasão fiscais internacionais e os incentivos fiscais.[11]

O Tratado Modelo da OCDE, porém, serviu de base para os estudos de outras organizações internacionais sobre o
tema. A ONU, substituindo a Sociedade das Nações, deu continuidade aos estudos iniciados por sua antecessora, mas
acabou adotando um novo modelo de tratado inspirado naquele aprovado pela OCDE.

Assim, tanto o Modelo da OCDE quanto o Modelo da ONU possuem pouca variação entre si, tendo sido
desenvolvidos com a mesma pretensão de evitar o problema da dupla tributação internacional por meio de tratados
modelo sobre a renda e o capital.

Referidos tratados, desenvolvidos no intuito de orientar os Estados na celebração de acordos bilaterais sobre a renda e
o capital, não exigem a vinculação fiel dos países contratantes a seus termos. A fim de facilitar ainda mais as
negociações, os tratados modelo servem como parâmetro para a elaboração das convenções bilaterais.

Heleno Tôrres esclarece que "no curso das negociações, os Estados contratantes não estão obrigados a utilizar na
íntegra, o conteúdo dos modelos. São estes documentos predispostos à orientação dos Estados contratantes, no curso
do procedimento de negociação".[12]

Assim, pode-se verificar que o desenvolvimento dos tratados modelo foi orientado pela busca de soluções contra a
dupla tributação e, posteriormente, incluída cláusula de combate à evasão fiscal. Essa dinâmica é esclarecida por
Huck, para quem a internacionalização da economia fez surgir problemas específicos como o impacto da bitributação
que acabou por funcionar como um incentivo às práticas evasivas tributárias.[13]

Além da hipótese de inserção de cláusulas sobre cooperação tributária e troca de informações fiscais no bojo dos
tratados contra dupla tributação, é possível, ainda, que a obrigação de cooperar no combate à prática de ilícitos
tributários tenha origem em um tratado específico sobre a assistência administrativa, como se verifica do Tratado
Multilateral sobre Assistência Administrativa em Matéria Tributária.

Esse Tratado sobre assistência administrativa foi desenvolvido no âmbito da OCDE e do Conselho da Europa e
celebrado em 1988; suas cláusulas descrevem procedimentos a serem adotados pelos Estados com objetivo de
eliminar as condutas ilícitas de minimização tributária e dispõem sobre as seguintes modalidades de assistência
administrativa internacional: a assistência à cobrança, a notificação de documentos e a troca de informações. Esta
última a mais usual em razão de ter sido a primeira forma de assistência administrativa a ser implementada.[14]

Por fim, verifica-se a existência de um tratado modelo específico sobre troca de informações, formulado pelos países
membros da OCDE e aqueles não-membros, bem como por países considerados paraísos fiscais, que apresenta total
integração com o disposto no art. 26 do Tratado Modelo da OCDE contra dupla tributação, num propósito claro de
incrementar a cooperação internacional.[15]

Para o presente trabalho, interessa especificamente a cooperação internacional por meio da troca de informações
fiscais entre administrações estrangeiras, considerada a mais importante disposição no combate a evasão e a elisão
tributária internacional e que será estudada no próximo tópico; a menção às demais modalidade de assistência
administrativa foi de cunho meramente informativo.

 

CAPÍTULO 3 - A troca de informações fiscais entre administrações tributárias estrangeiras: requisitos,
modalidades e limitações

O instituto da troca de informações fiscais previsto no artigo 26 do Tratado Modelo da OCDE é a modalidade de
assistência administrativa mais utilizada nas convenções que objetivam reprimir a evasão e a elisão tributária
internacional.

Apesar da elaboração do Modelo da OCDE de tratado sobre a troca de informações, o texto do referido artigo
"obteve um respaldo muito grande na comunidade internacional e muitos países, membros ou não da OCDE, o
utilizaram como texto básico de seus tratados contra a bitributação, formulando as adequações necessárias para cada
caso específico".[16]

A troca de informações visa proporcionar ao Estado solicitante condições de, internamente, efetuar o lançamento, a
cobrança de créditos e a fiscalização, com base nos dados fornecidos pelo Estado solicitado.

A fim de garantir um mínimo de proteção aos contribuintes e aos Estados parte no Tratado, a assistência
administrativa na modalidade de troca de informações reveste-se de algumas peculiaridade.

Dispõe o artigo 26º do Tratado Modelo da OCDE:

Troca de informações

1. As autoridades competentes dos Estados Contratantes trocarão entre si as informações necessárias para aplicar esta
Convenção ou as leis internas dos Estados Contratantes relativas aos impostos abrangidos por esta Convenção, na
medida em que a tributação nelas prevista não seja contrária a esta Convenção. A troca de informações não é
restringida pelo disposto no Artigo 1º. As informações obtidas por um Estado Contratante serão consideradas
secretas, do mesmo modo que as informações obtidas com base na legislação interna desse Estado, e só poderão ser
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comunicadas às pessoas ou autoridades (incluindo tribunais e autoridades administrativas) encarregadas do
lançamento ou cobrança dos impostos abrangidos por esta Convenção, ou dos procedimentos declarativos ou
executivos relativos a esses impostos ou de decisão de recursos referentes a estes impostos. Essas pessoas ou
autoridades utilizarão as informações assim obtidas apenas para os fins referidos. Essas informações poderão ser
reveladas no decurso de audiências públicas de tribunais ou de sentença judicial.

2. O disposto no número 1 nunca poderá ser interpretado no sentido de impor a um Estado Contratante a obrigação:

a) De tomar medidas administrativas contrárias à sua legislação e à sua prática administrativa ou às do outro Estado
Contratante;

b) De fornecer informações que não possam ser obtidas com base na sua legislação ou no âmbito da sua prática
administrativa normal ou das do outro Estado Contratante;

c) De transmitir informações reveladoras de segredos ou processos comerciais, industriais ou profissionais, ou
informações cuja comunicação seja contrária à ordem pública.

Observa-se da leitura do artigo acima transcrito que o objetivo do instituto é promover uma cooperação entre as
Administrações Tributárias dos Estados, no sentido de proporcionar a troca de informações de forma eficiente e evitar
a ocorrência de evasão ou elisão tributária. Busca-se, assim, uma aproximação entre as Administrações estatais para
incrementar as atividades de fiscalização e assegurar a observância das normas tributárias internas e daquelas contidas
nos Tratados de Direito Internacional.

As trocas de informações, enquanto modalidades de assistência administrativa recíproca, auxiliam o Estado no
gerenciamento e controle das atividades dos contribuintes geradoras de rendas transnacionais, bem como facilita a
verificação de cumprimento das normas tributárias.[17]

Na palavras de Khoury, a troca de informações pode ser definida como sendo o "instrumento pelo qual as autoridades
administrativas dos Estados contratantes se obrigam a fornecer informações e dados referentes às operações fiscais de
determinado contribuinte a fim de aferir se o ato praticado observou as normas que o regem, respeitados os limites
previstos no tratado e na ordem interna dos Estados".[18]

Por outro lado, ao Estado requerido, que não tiver em seus arquivos as informações solicitadas, não se impõe a
obrigação de tomar medidas administrativas contrárias à sua legislação e à sua prática administrativa, ou ainda, que
não forem captáveis conforme as leis ou os procedimentos normais da Administração dos Estados envolvidos.

Deve-se manter o caráter sigiloso das informações obtidas, conforme descrito acima, como forma de proteger o
contribuinte em sua privacidade, mesmo quando suas informações fiscais forem objeto de solicitação por parte do
outro Estado contratante. A manutenção do segredo é necessária porque "os contribuintes dispõem de escassos
modos de intervenção, ficando a tutela dos seus direitos normalmente remetida às fases sucessivas dos procedimentos,
no âmbito dos quais as informações serão utilizadas por parte da Administração requerente". [19]

Quanto às modalidades de troca de informações tributárias internacionais, três são mais comuns: informação por
petição ou requisição; espontânea ou voluntária; automática ou de rotina.

A requisição é a forma de pedido de informações mais usual. Nesse tipo de solicitação, o Estado requerente faz
referência específica sobre as informações que pretende obter, ou seja, indica precisamente determinado contribuinte
ou fatos concretos sobre os quais deseja informação, demonstrando que se esgotaram todas as fontes locais de
comprovação e investigação.

Na requisição de informações, o Estado solicitante suspeita da atividade desenvolvida pelo contribuinte e, a fim de
complementar, ratificar ou descartar suas suspeitas, não havendo mais nenhum meio de atuação em seu próprio
sistema tributário, solicita informações sobre o contribuinte em questão ou determinada operação por ele realizada. De
posse das informações, comprovando-se a prática de ilícitos tributários, terá a Administração do Estado solicitante
subsídios para proceder às medidas cabíveis.

Na troca de informações espontânea, um Estado repassa ao outro, independente de requisição, as informações a que
teve conhecimento no desempenho de suas atividades de fiscalização e que julga ser de interesse daquele outro. Trata-
se de uma transmissão mútua de informações entre os celebrantes do tratado, "de maneira espontânea, sempre que no
curso de suas atividades chegue a seu conhecimento fatos que possam ser relevantes para a determinação e controle
das obrigações tributárias".[20]

A informação de rotina, por sua vez, é aquela em que os dados são repassados de um Estado ao outro na rotina de
suas atividades e relativas a toda uma categoria de contribuintes ou espécie de tributo. Não está relacionada a
nenhuma suspeita em relação a determinado contribuinte ou atividade específica. "Em regra, as informações referem-
se aos pagamentos provenientes do Estado fornecedor da informação e aos impostos por este retido na fonte".[21]

Essas modalidades de troca de informações são utilizadas a depender de cada caso concreto, ficando a cargo da
autoridade requerente avaliar qual das formas de troca de informações melhor lhe convém diante de determinada
situação fática. Ademais, não estão as autoridades administrativas vinculadas estritamente ao rol designado na
Convenção, sendo esta apenas um norte para a elaboração dos acordos bilaterais.

Por outro lado, quanto às trocas de informações alguns limites devem ser observados para que não haja violação de
direitos dos contribuintes e nem invasão de competência de um Estado em outro.

Dessa forma, o dever de cada Estado de prestar informações pode ser restringido em razão do tributo, da competência
e da matéria.

Na limitação em razão do tributo, verifica-se que as informações não poderão ser prestadas se referentes a tributos
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que não estejam compreendidos na convenção, porém podem abranger qualquer pessoa, independente da
nacionalidade ou residência, desde que seja contribuinte do Estado solicitante.

A solicitação de informações em relação ao não-residente é polêmica. Gangemi, citado por Tôrres, afirma que "seria
contraditório ampliar o intercâmbio de informações aos não-residentes, quando sua finalidade está limitada à execução
correta das disposições do tratado, que não se aplicam aos não-residentes".[22]

No caso do Brasil, é possível que a investigação recaia sobre não-contribuintes da obrigação investigada, mas que
tenham alguma vinculação com a pessoa sob suspeita, porém existem limitações. É possível, ainda, convencionar de
forma diferente sobre as pessoas a serem inseridas no rol de investigados do tratado, por não ser o Modelo vinculativo
e permitir a ampliação ou restrição do aspecto subjetivo da cláusula de troca de informações.

A limitação em razão da competência determina não serem os Estados contratantes obrigados a tomarem medidas
administrativas contrárias à sua prática, por atuar a Administração Pública dentro dos limites da legalidade estrita.

O fornecimento de informações é, por fim, limitado em razão da matéria quando revelador de segredos comerciais,
profissionais, industriais ou de processos comerciais ou industriais, ou ainda, de informações que sejam contrárias à
ordem pública.

Estes são os contornos da assistência tributária na modalidade de troca de informações, que auxilia no combate à
evasão e elisão tributária, propiciando o rastreamento das atividades do contribuinte mesmo fora do território
originário.

No Brasil, a troca de informações, por possibilitar que dados relativos às contas bancárias dos contribuintes sejam
repassados às Autoridades estrangeiras, encontra resistência perante a legislação interna, uma vez que o sigilo
bancário vem sendo protegido com status de direito fundamental.

 

CAPÍTULO 4 - A legislação brasileira e a cláusula de troca de informações fiscais

O aumento das práticas de evasão e elisão fiscal internacional é decorrência direta da globalização econômica e
compõe um dos problemas tributários desencadeado pelo intenso fluxo de capitais e pela volaticidade da moeda, tendo
como consequência a minimização da arrecadação pela Fazenda.

De acordo com a OCDE, o intercâmbio de informações configura o principal instrumento de combate às práticas
evasivas e elisivas. No art. 26 do Tratado Modelo da OCDE contra a dupla tributação internacional, aparece a
cláusula de troca de informações fiscais entre as autoridades administrativas estatais que impõe o dever de
fornecimento das informações necessárias para o cumprimento do próprio tratado e das leis internas dos países
contratantes.

Na Conferência Internacional de combate à evasão e à elisão, ocorrida em Paris, em 21 de outubro de 2008, dezessete
países se reuniram para discutir a necessidade de uma maior transparência nas trocas de informações fiscais e a
efetivação dos tratados de cooperação tributária como instrumento de luta internacional contra a fraude fiscal e a
evasão.

No caso brasileiro, contudo, a excessiva proteção conferida pela Constituição Federal ao sigilo bancário fere os
anseios da OCDE quanto à efetividade das cláusulas de troca de informações e acaba por engessar o país quando das
tratativas para celebração de acordos bilaterais tributários que contenham a referida cláusula de cooperação.

Para o STF a quebra do sigilo bancário viola a regra constitucional do inc. X, art. 5º, da CF, que protege a privacidade
e a intimidade da pessoa, bem como considera as informações bancárias conteúdo de caráter pessoal e privativo que,
uma vez revelado, expõe a privacidade do contribuinte; o que é vedado constitucionalmente. Por outro lado,
reconhece que o sigilo bancário não tem caráter absoluto, devendo ceder perante o princípio da moralidade pública e
privada.

Pela sistemática do Tratado Modelo da OCDE de não vincular os países contratantes aos seus termos, servindo
apenas como molde para a celebração de tratados contra a dupla tributação e evasão fiscal, o art. 26 que dispõe sobre
a cláusula de troca de informações fiscais "faz prevalecer o direito interno dos Estados, com respeito ao sigilo
bancário, o que efetivamente representa um problema para o desenvolvimento da cooperação internacional".[23]

Ademais, não se concebe a hipótese de celebração de um tratado contendo cláusulas que não serão cumpridas por
uma das partes, em razão de limitações legislativas internas. A celebração de tratado contendo cláusula de troca de
informações fiscais pressupõe transparência e cooperação entre os países contratantes na busca da eliminação das
práticas evasivas.

Para Xavier, "os preceitos que na ordem interna garantem o sigilo fiscal não podem prevalecer contra o dever de troca
de informações assumido em via convencional".[24]

O tratado representa o acordo formal celebrado entre sujeitos de direito internacional público e destina-se à produção
de efeitos jurídicos[25]; uma vez ratificado já começa a produzir efeitos perante a comunidade internacional e, depois
de incorporado ao ordenamento jurídico pátrio, passa a obrigar internamente.

A antinomia porventura existente entre as normas internas ordinárias e as normas convencionais pode ser resolvida
com base no art. 98 do CTN. Com a evolução dos estudos doutrinários, pacificou-se o entendimento de que o CTN,
apesar de originariamente ter sido promulgado como lei ordinária, após a CF de 1988, foi recepcionado como lei
complementar, a teor do disposto no seu art. 146. Por outro lado, o STF, no julgamento do RE 80.004, de 1977,
reconheceu serem os tratados incorporados no ordenamento jurídico com força de lei federal, sendo eventuais
conflitos resolvidos pelos critérios da anterioridade e especialidade. 
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Contudo, os tratados tributários internalizados se sobrepõem à legislação ordinária infraconstitucional, por serem
recepcionados com status de lei complementar.

Dessa forma, um tratado celebrado pelo Brasil que contemple a cláusula de troca de informações fiscais não pode
ceder diante da legislação ordinária que protege o sigilo bancário. No âmbito internacional, espera-se dos países uma
postura de combate às práticas de minimização tributária que tem como principal instrumento a cooperação entre as
Administrações Fazendárias.

Apesar de a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhecer excepcionalmente a possibilidade de quebra de sigilo
bancário, a polêmica acerca da necessidade de autorização judicial para o fornecimento de informações bancárias, bem
como a excessiva proteção desses dados fazem do Brasil um país pouco cooperante porque aquém das expectativas
dos países integrados economicamente.

Acordos tributário contra a dupla tributação e evasão fiscal que poderiam ser celebrados pelo Brasil de forma
tranquila, demoram anos. As dificuldades são relacionadas à inserção da cláusula de troca de informações fiscais que
ensejam questionamento acerca da constitucionalidade da medida, violação de direitos fundamentais, necessidade de
prévia autorização judicial no caso de quebra de sigilo bancário.

Os contribuintes não têm qualquer direito de impedir o Fisco de cumprir o seu poder-dever de fiscalizar e tributar
corretamente, respeitados os direitos individuais pertinentes, sendo sempre possível a identificação do patrimônio, dos
rendimentos e das atividades que indiquem substância contributiva.[26]

A tese da ponderação de direitos para possibilitar a "quebra do sigilo bancário", desenvolvida no âmbito dos Tribunais
Superiores, não corresponde à posição de vanguarda esperada pela comunidade internacional no combate aos ilícitos
tributários. Trata-se de uma técnica utilizada para justificar e possibilitar o conhecimento dos dados bancários e a
troca de informações fiscais que não se compatibiliza com as necessidades atuais de cooperação efetiva e transparente.

São vários os tratados contra dupla tributação e evasão fiscal celebrados pelo Brasil, todos contemplam a cláusula de
troca de informações fiscais, mas o reconhecimento internacional de país integrado no combate à luta contra evasão e
elisão fiscal ainda parece distante em razão das circunstâncias acima expostas.

 

 

CONCLUSÕES

Neste trabalho foram analisados os principais aspectos sobre a cláusula de troca de informações fiscais entre os
Estados, seus objetivos, formas de atuação e restrições. Constatou-se a dificuldade de tributação da renda
transnacional em razão da diversidade de sistemas tributários existentes.

O Tratado Modelo da OCDE sobre a renda e o patrimônio surge como orientador dos países na celebração de
tratados bilaterais, não se exigindo a vinculação fiel dos Estados contratantes em seus termos. A cláusula de troca de
informações fiscais, prevista no artigo 26 é considerada o principal meio de solução do problema da dupla tributação e
evasão tributária.

Nos termos do artigo 26, serão fornecidas informações sobre os tributos definidos no tratado e em relação aos
contribuintes de um ou outro Estado, partes no tratado, sendo a forma mais comum de solicitação das informações
tributárias a requisição, que deve ser feita especificando-se o contribuinte ou fatos concretos, demonstrando terem
sido esgotados todos os meios de investigação no Estado solicitante.

O Estado requerido que não tiver em seus arquivos as informações solicitadas tomará as medidas necessárias de
acordo com a legislação interna para produzi-las, porém há limitação em razão da matéria, quando o fornecimento das
informações importar em revelação de segredos comerciais, profissionais, industriais ou de processos comerciais ou
industriais, ou ainda, de informações que sejam contrárias à ordem pública. As informações obtidas deverão ser
mantidas sob sigilo.

No Brasil, o sigilo bancário recebe proteção constitucional, sendo elevado à condição de direito fundamental e
dificultando a participação do país em tratados que reproduzem as disposições do art. 26 do Tratado Modelo da
OCDE.

Observa-se, assim, a atuação brasileira no sentido oposto ao movimento internacional de flexibilização do sigilo
bancário, que dificulta a implementação da troca de informações e faz do Brasil um país avesso à cooperação
internacional para evitar a dupla tributação e a evasão fiscal.
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UNIÃO EUROPÉIA E MULTICULTURALISMO: A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA
REALIDADE MUNDIAL

UNIÓN EUROPEA Y MULTICULTURALISMO: LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA REALIDAD
MUNDIAL

Sarah Dayanna Lacerda Martins Lima

RESUMO
A globalização vem exigindo a eliminação das fronteiras geográficas nacionais, empurrando as diferentes
culturas, etnias e raças a conviverem num espaço comum, como é o caso da União Européia. O
multiculturalismo no bloco econômico europeu é uma realidade, que traz consigo a necessidade de
desenvolver instrumentos capazes de garantir uma convivência pacífica e igualitária entre pessoas de
nacionalidades e culturas tão díspares. Neste ponto, a União Européia mostra-se como pioneira e, também,
como exemplo para os demais blocos econômicos, uma vez que admite que uma verdadeira unificação não
pode derivar de uma integração efetuada apenas na esfera econômica. A pesquisa em questão tem como foco
a real importância do respeito à diversidade cultural vivenciada na União Européia, tendo como base a teoria
do Multiculturalismo. Por meio de pesquisa bibliográfica e documental, este trabalho busca analisar a teoria
do Multiculturalismo, estabelecendo conexão com o processo de integração europeu, averiguando a
relevância do elemento cultural dentro da União Européia. Serão enumerados alguns dos problemas
enfrentados por esse bloco econômico, tendo relação com a questão das minorias. Por fim, será verificada a
proteção e a inserção das culturas no âmbito da União Européia.
PALAVRAS-CHAVES: Multiculturalismo. Integração. União Européia

RESUMEN
La globalización há exigido la eliminación de las fronteras geográficas nacionales, impulsando las diferentes
culturas, etnias y razas que conviven en un espacio común, como la Unión Europea. Multiculturalismo en el
bloque económico europeo es una realidad que trae consigo la necesidad de desarrollar herramientas para
asegurar una convivencia pacífica y la igualdad entre personas de nacionalidades y culturas tan diversas. En
este punto, la Unión Europea se muestra como un pionero, y también como un ejemplo para otros bloques
económicos, ya que reconoce que una unión verdadera no puede derivarse de una integración llevadas a cabo
sólo en la esfera económica. El proyecto de investigación se centra en la importancia real de respetar la
diversidad cultural con experiencia en la Unión Europea, basado en la teoría del multiculturalismo. A través
de la literatura y documentos, este documento analiza la teoría del multiculturalismo, estabeleciendo la
conexión con el proceso de integración europea, la identificación de la importancia del elemento cultural
dentro de la Unión Europea. Se enumeran algunos de los problemas que enfrenta el bloque, con respecto a la
cuestión de las minorías. Por último, se analizará la protección y la integración de las culturas dentro de la
Unión Europea.

PALAVRAS-CLAVE: Multiculturalismo. Integración. Unión Europea.

INTRODUÇÃO

         A Europa é um continente rico em história e em cultura, onde os indivíduos convivem, desde muito

tempo, com a diversidade e a superação das diferenças.

            Com a evolução do processo de globalização, os movimentos migratórios se intensificam e os
diferentes valores culturais acabam por se confundir dentro de um mesmo espaço. Isso ocorre,
principalmente, na União Européia, que já sofreu diversos alargamentos e, hoje, conta com vinte e sete
Estados-Membros, cada um com suas particularidades lingüísticas, religiosas e culturais, convivendo num
ambiente supranacional e multicultural.
            Neste contexto, o Multiculturalismo, ponto central desta pesquisa, é a teoria que defende a valoração
dos diversos grupos que compõem a humanidade, vindo a questionar a hierarquização do ser humano,
implicando em reivindicações das minorias.
            Este trabalho se deu por meio de pesquisa bibliográfica e documental, que tem por principal objetivo
fazer um estudo acerca da relação entre União Européia e cultura, elaborando um conjunto de
conhecimentos sobre o multiculturalismo e o desenvolvimento no processo de integração europeu.
            Com finalidade de concretizar o objetivo proposto, o primeiro capítulo deste trabalho introduzirá a
importância do elemento cultural dentro do universo europeu, a fim de facilitar a compreensão do assunto,
tema da pesquisa. Em seguida, no segundo capítulo, tratar-se-á dos reflexos do multiculturalismo na União
Européia, bem como serão apontadas algumas causas de conflitos envolvendo minorias, visando, assim, o
entendimento da situação atual deste bloco econômico e dos problemas acarretados pela pluralidade de
culturas num espaço comum. Por fim, no terceiro capítulo, será feita uma análise sobre os mecanismos de
proteção e de inserção de culturas no âmbito do bloco econômico europeu, com a intenção de mostrar como
a União Européia contribui na construção de uma nova realidade de convivência e tolerância, sendo exemplo
vivo da nova realidade mundial e servindo de exemplo pra outros blocos econômicos.      
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1. A UNIÃO EUROPÉIA

            A União Européia, hoje composta por vinte e sete Estados-Membros, foi estabelecida no ano de
1992 a partir da assinatura do Tratado da União Européia (conhecido como Tratado de Maastricht), dando
origem a uma união supranacional de caráter econômico e político entre países do continente europeu.

Esta união é uma associação pioneira, a qual serviu de influência no surgimento de outros mercados
econômicos e que se configura como um parceiro obrigatório de qualquer país ou bloco do mundo
contemporâneo, demonstrando grande importância no cenário internacional. Augusto Souto Pestana cita
alguns exemplos que justificam a posição de destaque da União Européia:

Com menos de 1% da superfície total e cerca de 6% da população do planeta, a União Européia (UE)
responde por quase um terço da economia global e por mais de 40% do comércio mundial. Dos cinco
membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, dois são integrantes da UE:
França e Reino Unido. Alemanha e Itália, também integrantes da UE, juntam-se a esses dois para
compor a metade do G8 (grupo que reúne os 7 países mais desenvolvidos e a Rússia). Entre os 12
idiomas mais falados no mundo, encontram-se cinco línguas oficiais européias: o inglês, o espanhol, o
português, o francês e o alemão. [1]
 

            No entanto, a unificação européia, processo que foi bastante almejado no decorrer da História, não é
fruto apenas da atuação estratégica empresarial com a finalidade de criar um mercado único. Isso se dá pelo
fato de que não é suficiente que exista uma integração apenas na esfera econômica. Mais do que necessária é
a existência de harmonia e tolerância entre cada povo, cada Estado e cada Nação que compõe a União
Européia, para que possa haver participação e cooperação efetivas.
            Como o objetivo desta pesquisa é elaborar um conjunto de conhecimentos acerca do
Multiculturalismo no âmbito da União Européia, o primeiro capítulo será dedicado à elaboração de um
histórico da condição européia e a uma análise da importância do elemento cultural no processo de
integração do bloco econômico em questão.
 
1.1.Perspectiva histórica

Fazer um estudo acerca do multiculturalismo na União Européia significa, antes de tudo, buscar
respostas na História. Esta, como ciência, mostra-se uma fonte bastante útil para o entendimento de questões
que fazem parte de nossas vidas e para as quais procuramos soluções. Sendo assim, para entender o papel
desempenhado pela cultura dentro do ambiente europeu, é necessário, antes, conhecer um pouco do seu
passado.

Do ponto de vista histórico, a Europa é uma civilização, uma das principais e mais antigas do mundo,
influenciadora da construção de vários povos e culturas. De acordo com Demétrio Magnoli, ela ainda seria
mais do que isso, ela seria “uma herança ou, mais precisamente, um conjunto de heranças superpostas,
formadas pela atividade das sociedades e pelas idéias inventadas pelos homens.” [2]

A herança mais antiga vem do Império romano, que, pela primeira vez, conferiu uma unidade política
à Europa. O cristianismo e a Igreja Católica, maior centro de poder medieval, reforçaram o sentido de
unidade dos povos do continente europeu a partir da conversão dos povos “bárbaros”. Mais tarde, com o
Iluminismo, surgiram as duas maiores invenções européias: o Estado e o nacionalismo. A Revolução
Industrial, no século XVIII, deu origem a chamada economia mundial, estimulando, assim, a integração
supranacional.

As importantes passagens históricas que acabaram de ser assinaladas fazem parte da matéria
englobada pela camada mais recente da tradição européia: a União Européia.

A herança histórica a União Européia vai de Roma às Luzes. O Império romano, Carlos Magno,
Napoleão Bonaparte e Hitler buscaram, ao longo da História, uma unificação européia através da força. No
entanto, os europeus acabaram por buscar soluções pacíficas, por meio da cooperação e da integração
econômica.

Foi neste contexto que surgiu a União Européia. Ela emergiu das ruínas deixadas pelas duas Grandes
Guerras Mundiais, num continente ainda repartido pela Guerra Fria. A nova Europa, então, voltou-se para o
Ocidente liderado pelos Estados Unidos da América.

A idéia de integração européia começou a fluir em 1950, com a Declaração de Schuman. Desde
então, surgiram e foram assinados: o Tratado de Paris, os Tratados de Roma, o Ato Único Europeu, o
Tratado de Maastricht e, por fim, o Tratado de Amsterdã. Estes tratados instituíram a integração européia
com a formação da Comunidade Européia, atualmente designada União Européia.  

    
1.2. A cultura como elemento de integração na União Européia

            Por cultura, palavra que vem do latim colere, que significa cultivar o solo, cuidar, pode-se obter
várias conceituações dentro do conhecimento das ciências humanas.
            No senso comum, a utilização do termo cultura se dá para fazer menção à formação intelectual de
determinado indivíduo, aos seus estudos, a sua educação, ao seu refinamento. Inclusive, um dos significados
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que encontramos para essa palavra no dicionário é: “o conjunto dos conhecimentos adquiridos em
determinado campo”. Cultura, portanto, nesse sentido, é o saber possuído pelas pessoas chamadas cultas.[3]

Por outro lado, cultura também faz referência às manifestações artísticas, que sejam: as artes
plásticas, a música, o teatro, por exemplo. Pode-se reparar que a Lei brasileira de Incentivo à Cultura faz uso
desse significado para desenvolver projetos voltados ao desenvolvimento artístico dos jovens.
            Esse termo é, também, utilizado para fazer referência às crenças e tradições de um povo, suas festas,
ritos, sua maneira de vestir-se, seu próprio idioma.

A primeira definição antropológica de cultura foi trazida por Edward Burnett Tylor, considerado o
pai do conceito moderno de cultura, o qual sintetizou as expressões kultur (termo germânico, que se referia
aos aspectos espirituais de uma comunidade) e civilization (palavra francesa, ligada às realizações materiais
de um povo), formando o vocábulo inglês culture.
            De acordo com Roque de Barros Laraia, a conceituação de cultura fornecida por Edward Tylor
consistia em “um complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra
capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade” [4]. No entanto, na época
de publicação de seu livro Primitive Culture (1871), que traz, em seu primeiro capítulo, a definição
antropológica de cultura, a Europa recebia as influências da Origem das Espécies, de Charles Darwin. E esse
antropólogo britânico foi, por sinal, um dos seguidores da escola evolucionista, desenvolvendo o chamado
evolucionismo cultural e dando à cultura um caráter de fenômeno natural.

A escala evolutiva de Tylor classificava hierarquicamente as sociedades humanas, dando vantagem às
culturas européias, o que caracterizava um processo etnocêntrico e, também, discriminatório, fazendo-o ser
alvo de críticas. Porém, suas constatações não poderiam ser diferentes, levando em conta o momento
histórico em que se encontrava, o qual influenciou totalmente as suas idéias.   
             Fazendo uso de um conceito mais amplo de cultura, pode-se dizer que ela abrange tudo aquilo que é
produzido pelo ser humano, ou seja, toda aquela produção que não é natureza. E o fato de não ser natural,
significa, por sua vez, que essa produção dependeu do desenvolvimento intelectual humano para ser
efetivada, não decorrendo de fatores biológicos ou geográficos, como já foi pensado anteriormente. Sendo
assim, as diferenças culturais existentes entre os seres humanos também não são decorrentes desses fatores.
Sobre isso, Laraia diz que:

As diferenças existentes entre os homens, portanto, não podem ser explicadas em termos das limitações
que lhe são impostas pelo seu aparato biológico ou pelo meio ambiente. A grande qualidade da espécie
humana foi a de romper com suas próprias limitações: um animal frágil, provido de insignificante força
física, dominou toda a natureza e se transformou no mais temível dos predadores. Sem asas, dominou os
ares; sem guelras ou membranas próprias, conquistou os mares. Tudo isso porque difere dos outros
animais por ser o único que possui cultura.  [5]

 

Agora, tendo sido fornecido o conceito de cultura, torna-se mais fácil compreender a relevância do
elemento cultural no universo europeu.

Desde o Império Romano, a Europa se tornou uma grande comunidade cultural, um local de fixação
e cruzamento de povos. No período pós-guerra, mesmo antes da consolidação da União Européia, o
continente europeu passou a receber grande número de imigrantes das mais diversas culturas, dentre eles:
africanos, latino-americanos, asiáticos e árabes.
            Dessa forma, pode-se observar que a União Européia é uma espécie de mosaico cultural, no qual
todos os povos partilham dos mesmos direitos, ainda que sejam diferentes no idioma que falam, na religião
que seguem, ou na própria cultura.
            Num local em que convivem tantos povos distintos, não resta dúvidas de que a cultura é um dos
principais elementos responsáveis pelo processo de integração, tornando o respeito aos valores culturais um
fator indispensável para a obtenção de uma Europa unificada. Eduardo Biacchi Gomes afirma:

Conforme pode ser verificado, um dos principais patrimônios da União Européia é, justamente, a
diversidade de sua riqueza cultural, religiosa e humanista, pautada em valores universais e indivisíveis e
que servem como sustentáculo para a manutenção e o desenvolvimento de qualquer Estado ou de
qualquer comunidade política, como é o caso da União Européia.[6]
 

Diante da real importância da cultura dentro do universo europeu, o próprio Tratado de Lisboa, no
título XIII, fornece regulamentação voltada a este tema, estabelecendo:

TÍTULO XIII
A Cultura
Art. 167
(ex-art. 151 TCE)
1.       A União contribuirá pra o desenvolvimento das culturas dos Estados-Membros, respeitando a sua

diversidade nacional e regional, e pondo simultaneamente em evidência o patrimônio cultural
comum.[7]
 

Embora seja indiscutível o fato de que a cultura funciona como elemento crucial dentro do bloco
econômico europeu, não é uma tarefa fácil conseguir harmonizar e compatibilizar os interesses dos vinte e
sete Estados-Membros. Esta temática estará ainda presente no capítulo seguinte, onde a pluralidade de
culturas na União Européia será tratada de maneira mais aprofundada.    
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2 . A CONCEPÇÃO MULTICULTURAL NA UNIÃO EUROPÉIA                       

                O Multiculturalismo, também chamado de pluralismo cultural, faz menção à existência de várias
culturas, que não precisam estar, necessariamente, separadas, do ponto de vista geográfico. Culturas
diferentes podem ser observadas dentro de uma mesma localidade, sem haver predominância de uma delas.
            Um dos pontos-chave do multiculturalismo, de acordo com o sociólogo Andrea Semprini, é a
questão da diferença. Para que possam ser efetuadas análises sobre as diferenças, é necessário estar-se ciente
das transformações e das evoluções sofridas pelas sociedades em determinado momento histórico. No
primeiro capítulo de seu livro “Multiculturalismo”, Semprini afirma:

A diferença é, antes de tudo, uma realidade concreta, um processo humano e social, que os homens
empregam em suas práticas cotidianas e encontra-se inserida no processo histórico. Assim, é impossível
estudar a diferença desconsiderando-se as mudanças e as evoluções que fazem dessa idéia uma
realização dinâmica.[8]

            Por se tratar de uma realização dinâmica, a diferença será, também, uma condição passageira,
podendo ser substituída por outra posteriormente.
            A teoria do multiculturalismo defende a pluralidade de culturas como fator mais produtivo e
enriquecedor para a humanidade, sendo resistente à homogeneidade cultural e ao etnocentrismo. Além da
questão da diversidade cultural, o multiculturalismo traz implicações a respeito dos direitos das minorias
(indígenas, negros, mulheres, homossexuais, dentre outras), questionando a hierarquização do ser humano.
            Em seu artigo “A contribuição da Teoria do Multiculturalismo para a defesa dos direitos
fundamentais dos indígenas brasileiros”, Ana Maria D’Ávila Lopes fornece uma completa conceituação de
multiculturalismo:

Multiculturalismo é a teoria que defende a valorização da cultura dos diversos grupos que compõem a
humanidade, que defende que ser diferente não significa ser nem melhor nem pior do que ninguém, que é
contra a uniformização e a padronização do ser humano, que valoriza as minorias e suas especificidades
e que entende que o mais valioso que tem a humanidade é a sua diversidade.[9]

Essa temática é de grande importância na atualidade, visto que vivemos em uma sociedade
globalizada. Rui Marques fala um pouco sobre as transformações advindas do processo de globalização:

As tecnologias de informação e comunicação, a mobilidade humana, os meios de comunicação
planetários ou uma economia de redes e fluxos empurram-nos para uma estrutura social marcada pela
diversidade, sempre presente em tudo e em todos. Acrescenta-se a esta equação, a consolidação, no
mundo ocidental, do pluralismo como valor em si mesmo e da liberdade individual como afirmação
constitutiva e estruturante das nossas sociedades.[10]
 

 Dessa forma, faz-se importante, também, atentar para a influência da globalização na integração do
Velho Continente.

Como já foi dito no capítulo anterior, a criação da União Européia ocorreu após o término da
Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, tomava força o processo de globalização, o qual influenciou de
forma decisiva no surgimento deste bloco econômico. Porém, este fenômeno foi mais além das
consequências econômicas. Joana Stelzer afirma que, “do ponto de vista cultural, surgiram as referências a
uma civilização mundializada, de onde emergiu a necessidade de afastar o homem da sua individualidade e
regionalismo, inculcando-lhe anseios globais.”[11]

Multiculturalismo é um tema que desperta certa preocupação, sendo, por isso, alvo de diversas
análises por parte de antropólogos, sociólogos, filósofos e juristas na União Européia. Para que se possa
entender melhor a problemática que envolve a pluralidade de culturas no ambiente europeu, iremos dedicar
este segundo capítulo á análise dos reflexos dos diferentes valores culturais dentro do universo da União
Européia. Isso será feito através de observações sobre os conflitos envolvendo minorias na Europa.

2.1. As minorias

            A presença de muitos indivíduos, possuidores de culturas diversas dentro de um mesmo Estado, traz
consigo o fenômeno da diversidade cultural e a formação das chamadas minorias, que podem ser religiosas,
étnicas e lingüísticas.
            O conceito de minorias foi mais bem trabalhado no seio da Organização das Nações Unidas, a partir
da publicação sobre os Estudos dos Direitos das Pessoas pertencentes a Minorias Étnicas, Religiosas ou
Linguísticas, elaborado em 1991 por Francesco Caporti.
            Segundo critérios objetivos, pode-se chamar de minoria um grupo numericamente inferior à
população de um Estado, que se encontra em uma posição não-dominante e que possui características
(religião, etnia, idioma) distintas daquelas observadas no restante da população. Já segundo um critério
subjetivo, as minorias são caracterizadas pelo desejo comum das pessoas de um grupo em preservar aqueles
elementos que os particularizam.
            Ana Maria D’Ávila Lopes ressalta o fato de que o elemento numérico, diferentemente do que se
pode imaginar, não é considerado um fator crucial na definição de uma minoria, mas sim a situação de
exclusão social em que os membros de um determinado grupo se encontram:

No entanto, com a finalidade de evitar confusões, deve-se, inicialmente, chamar a atenção para o fato de
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que o elemento numérico não é essencial para a definição de uma minoria. Assim, na África do Sul, no
tempo do apartheid, a minoria era constituída pela população negra, que era numericamente superior à
população branca, mas era esta a que detinha o poder. Nesse sentido, o que é essencial para definir uma
minoria é a situação de exclusão social em que seus membros se encontram.[12]
 

            Na sociedade internacional, os sistemas de proteção aos direitos das minorias são ainda bastante
frágeis. O art. 27 do Pacto sobre Direitos Civis e Políticos foi o mecanismo de maior expressão,
estabelecendo que:

Nos estados em que existam minorias étnicas, religiosas ou lingüísticas, não se negará às pessoas
pertencentes as referidas minorias o direito que lhes corresponde, em conjunto com os demais membros
do seu grupo, a possuir sua própria vida cultural, a praticar a sua própria religião e a empregar o seu
próprio idioma.[13]
 

            Em um mundo globalizado, o grande desafio das minorias está em preservar os seus valores
culturais. Na Europa e, particularmente, na União Européia, vários conflitos surgem em decorrência desta
problemática.
            No tocante aos conflitos envolvendo minorias na União Européia, vale ressaltar a questão das
minorias lingüísticas na Espanha, onde, além do castelhano, existem outros idiomas co-oficiais, como o
galego, o euskera e o catalão, a serem utilizados apenas dentro das Comunidades Autônomas que adotem o
referido idioma. Sendo assim, o conflito seria decorrente da existência um sistema de dominação do
castelhano, a ser falado indistintamente em toda a Espanha, sobre os demais idiomas, a serem falados em
espaços delimitados.
            A questão religiosa também ganha destaque dentro da União Européia. Um exemplo típico é o caso
da França, onde foi proibido o uso, dentro das escolas, de qualquer símbolo religioso que exalte uma
tendência religiosa, inclusive o véu islâmico.
            Os ciganos também configuram uma minoria dentro da União Européia, não estando efetivamente
protegidos dentro da esfera jurídica, uma vez que não possuem nacionalidade e domicílio.
            Além desses exemplos, pode-se falar de outros focos de conflitos, decorrentes de povos que buscam
a independência: na Inglaterra, a Escócia e o País de Gales; na Bélgica, os flamengos; na Espanha, o País
Basco e a Catalunha.
            Os conflitos culturais na Europa ocorrem quando um grupo minoritário não tem seus direitos
reconhecidos em determinado Estado ou no espaço supranacional. Neste contexto, a democracia e os
direitos fundamentais se mostram como elementos essenciais na proteção das minorias e no processo de
admissão de qualquer Estado na União Européia.
            É fácil constatar, a partir dos exemplos dados, que a problemática do multiculturalismo toma maior
proporção quando enfrentada dentro de um espaço supranacional. Basta lembrar que um Estado pode ser
considerado como um espaço multicultural, e que a União Européia, por sua vez, é representada por vinte e
sete Estados, com histórias, costumes e línguas diferentes.
            Em uma sociedade multicultural, determinados valores devem ser preservados. A União Européia
procura, assim, adotar medidas dirigidas à preservação dos direitos fundamentais, dos valores democráticos e
a uma maior aproximação dos povos. Estas medidas serão o objeto do próximo capítulo. 
 
 

3. NA CONSTRUÇÃO DE UM MUNDO NOVO

A União Européia, com inúmeras culturas, idiomas e costumes na arena supranacional, é o grande
laboratório da experiência multicultural do século XXI. Massimo Pallottino chega a afirmar que “nenhum
lugar do mundo proporciona o que a Europa deu: um lugar concentrado num espaço tão restrito, povos com
tradições nacionais tão vincadas, tão ricas, que exercem tanto peso sobre a história do mundo.” [14] 

“Unida com base na Diversidade” é uma das principais expressões que descreve o processo de
integração européia, a qual se encontra pautada no respeito às diferenças culturais e na observância de
princípios, como a democracia, os direitos fundamentais, a não-discriminação e a solidariedade.

É bem verdade que para muitos, como destaca Augusto Souto Pestana, a questão da preservação de
diferentes valores culturais dentro do ambiente europeu constitui um entrave:

Para muitos europeus, o funcionamento eficaz de uma federação dependeria da existência de um povo e
de uma cultura relativamente homogêneos. Nessa ótica, uma estrutura federativa saudável teria como
pressupostos a uniformidade da língua e da literatura (ou ao menos uma diversidade restrita), a
existência de uma cultura comum nos meios de comunicação (requisito pra a formação de uma opinião
pública européia), o compartilhamento de organizações e processos administrativos e a uniformidade do
sistema partidário. [15]

           
            No entanto, existe uma conscientização por parte da maioria dos cidadãos europeus, visto que, de
acordo com as conclusões do Diálogo Intercultural, realizado em novembro de 2007, cerca de 72% deles
acredita que as diferenças culturais são enriquecedoras para seus países.[16]

A verdade é que, diante da realidade em que vivemos e das transformações trazidas pelo processo de
globalização, torna-se inviável discutir se queremos ou não viver numa sociedade multicultural. Hoje, o
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termo “sociedade” se apresenta, praticamente, como sinônimo de “multicultural”. Não se trata de algo que
está ao alcance de nossas vontades.
            Dessa maneira, a convivência dentro de uma sociedade pluralista e democrática pressupõe não a
renúncia ou substituição de valores culturais, mas a tolerância e o respeito com outros valores e outras
culturas.
            Como veremos neste terceiro capítulo, a União Européia procura criar mecanismos de proteção e de
inserção das diversas culturas e povos, através de um ideal de equidade e de combate à exclusão social.
Trata-se, portanto, de um admirável mundo novo, com base na verdadeira aceitação do “outro” e num real
sentimento de pertença.  

3.1. A cidadania da União Européia

            Cidadania é a qualidade de cidadão, ou seja, daquele que desfruta de seus direitos civis, sociais,
políticos e econômicos. É a condição de um indivíduo que é membro de um Estado, possuindo direitos e
deveres.
             A cidadania da União Européia foi instituída pelo Tratado de Maastricht, o qual estabelece:

Art. 8º. -1. É instituída a cidadania da União. É cidadão da União qualquer pessoa que tenha
nacionalidade de um Estado-membro. A Cidadania da União é complementar da cidadania nacional e
não a substitui. 2. Os cidadãos da União gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres previstos no
presente Tratado.[17]
 

                Dessa forma, a cidadania da União Européia é atribuída a toda pessoa que tenha a nacionalidade de
algum Estado-Membro, complementando-a, mas não a substituindo. Da mesma maneira, os direitos e
proteções correspondentes à cidadania européia não substituem os direitos da cidadania nacional.
            A criação de uma cidadania européia veio da necessidade de fortalecimento da Europa enquanto
comunidade e de criar mecanismos de proteção e de inserção das diversas culturas e povos que convivem em
um espaço supranacional, como assevera Isabela Kathrin Stelges:

A cidadania européia é o marco político da construção da União Européia e representa a evolução de um
processo específico de integração econômica. A criação do conceito de cidadania da União Européia ou
cidadania européia, ou seja, a criação de uma cidadania supranacional, é oriunda de objetivos políticos e
econômicos do processo de integração da União Européia e, buscou estabelecer vínculo direto entre
cidadãos dos Estados-membros e a União Européia, criando uma identidade coletiva.[18]
          

            Quando falamos em cidadania da União Européia, estamos falando de uma cidadania multicultural,
que atravessa as fronteiras dos Estados e atribui um rol de direitos e de garantias aos cidadãos. Dentre os
direitos da cidadania estão os direitos de igualdade entre as pessoas, de livre expressão de idéias e de
manifestações religiosas, lingüísticas e culturais, surgidos com a Declaração dos Direitos do Homem, 1649.
            Vale a pena salientar, ainda, que a cidadania da União Européia busca, por meio de ações
afirmativas, proteger e reconhecer os direitos das minorias, preservando seus valores e a sua livre
manifestação. Em seguida, serão feitas algumas considerações acerca da proteção destes direitos no âmbito
do bloco econômico europeu.
 
3.2. Proteção aos direitos das minorias na União Européia

            De acordo com o Tratado de Lisboa, que entrou em vigor no ano de 2009, no tocante às políticas
culturais, a União Européia preservará as políticas adotadas pelos seus Estados-Membros, buscando
incentivar a promoção e a difusão da cultura no espaço supranacional, como motivação na busca de uma
maior integração entre os Estados, levando em conta os interesses dos indivíduos.
            Portugal, por exemplo, tem afirmado a sua opção de gestão da diversidade cultural, acolhendo e
integrando imigrantes. Países como a Romênia adotam políticas referentes à integração da população cigana.
A Espanha adota políticas, como: utilização de idiomas minoritários nos meios de comunicação,
possibilidade de utilização de idiomas minoritários em atividades culturais, Ensino Público pautado com o
uso das línguas minoritárias, etc.
            A Carta Européia de Direitos Fundamentais reconhece, em seu Preâmbulo, a importância da
diversidade cultural e o respeito aos direitos das minorias:

 A União contribui para a preservação e o desenvolvimento destes valores comuns, no respeito pela
diversidade das culturas e das tradições dos povos da Europa, bem como da identidade nacional dos
Estados-Membros e da organização dos seus poderes públicos aos níveis nacional, regional e local;
procura promover um desenvolvimento equilibrado e duradouro e assegura a livre circulação das
pessoas, dos bens, dos serviços e dos capitais, bem como a liberdade de estabelecimento.[19]
 

            Na Europa, o Conselho Europeu adota políticas no âmbito intergovernamental e incentiva a adoção
de ações afirmativas para proteger os direitos das Minorias e assegurar a existência do multiculturalismo.
            Embora os atos normativos do Conselho Europeu não guardem uma relação direta com as políticas
da União Européia, o próprio tratado do bloco econômico europeu reconhece a existência do
multiculturalismo e busca preservar os valores culturais dos Estados-Membros.
 
3.3. Diálogo Intercultural: reconhecendo as diferenças entre os povos

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3569



            A necessidade de existência de um diálogo intercultural em uma sociedade supranacional e
multicultural, como a União Européia, decorre da ocorrência de conflitos étnicos, religiosos, culturais,
sociais e lingüísticos, visto o que já foi explicado anteriormente. Por essa razão, o Parlamento e o Conselho
da União Européia lançaram, em dezembro de 2007, o “Ano do Diálogo Intercultural na Europa”.
            O objetivo principal do diálogo intercultural é mostrar que as diferenças culturais não funcionam
como entrave para a consolidação do processo de integração, mas, pelo contrário, representam uma grande
riqueza cultural e permitem o aprendizado mútuo dos membros da sociedade multicultural.

As políticas previstas e desenvolvidas no diálogo intercultural são levadas a cabo pelos Estados,
contando com o total apoio da União Européia, que, em 2008, dotou um orçamento de 10 milhões de euros
para a realização de diversas atividades.

Incentivar o diálogo intercultural é uma forma de avançar na construção do bloco econômico, pois só
existirá uma união efetiva a partir do momento em que os cidadãos sentirem que possuem algo em comum,
algo que os une.
 

CONCLUSÃO

 A cultura representa um papel de elevada importância no processo de integração, visto que, sem
sombra de dúvidas, um dos principais patrimônios da União Européia é, justamente, a riqueza de sua
diversidade cultural.

Dessa forma, fica claro que o multiculturalismo na União Européia é uma realidade e, também, um
desafio para a construção de uma Europa verdadeiramente unida.

Os conflitos envolvendo minorias religiosas e lingüísticas são bastante comuns na União Européia,
fruto da convivência de povos e culturas diferenciados na chamada arena supranacional. A União Européia
busca, entretanto, desenvolver mecanismos de proteção aos valores dos povos europeus, uma vez que
pretende seguir um processo de integração pautado na diversidade e no respeito às diferenças culturais.

A observância da democracia e dos direitos fundamentais é premissa básica para efetivação das
políticas elaboradas pela União Européia e por seus Estados-Membros, pois somente a partir desses dois
elementos poderão ser exercidos os direitos culturais dos povos europeus.
            A Europa, representada, neste caso, pelo bloco econômico europeu, vive uma nova era, uma era de
união entre os diferentes povos e nações, com a construção de uma nova ordem mundial, onde existe a
possibilidade de convivência pacífica de diversas culturas dentro de um mesmo espaço político, e servindo de
exemplo para outros blocos econômicos.    
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AS RELAÇÕES ECONÔMICAS INTERNACIONAIS PÓS 2008: A REFORMA DO FMI, 
DO BANCO MUNDIAL E DO S IS TEMA MULTILATERAL DE COMÉRCIO PARA UMA 

NOVA GOVERNANÇA GLOBAL 
THE ECONOMIC INTERNATIONAL RELATIONS AFTER 2008: THE REFORM OF IM F, 

WORLD BANK AND MULTILATERAL TRADING SYSTEM FOR A NEW GLOBAL 
GOVERNANCE 

 
Daniel Agostini Neto 

 
RESUMO 

Diante da crise financeira internacional que abalou a economia global em 2008 surge a 
necessidade de se repensar o desenvolvimento econômico mundial. Para tanto adota-se a 
ideia de uma nova governança global como caminho de rearranjar a arquitetura da 
economia internacional, passando necessariamente pela reforma da estrutura do Fundo 
Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial e uma revisão nos acordos do Sistema 
Multilateral de Comércio, personificado pela Organização Mundial do Comércio (OMC). 
Uma análise mesclando ingredientes históricos, econômicos, políticos e sociais levaram a 
concluir que esta reestruturação necessita da participação dos países em desenvolvimento 
como a Rússia, China, Brasil, África do Sul e Índia, face o perfil mais atuante que vêm 
desempenhando na sociedade internacional. Como forma de atingir a reengenharia 
necessária destaca-se um perfil mais democrático à gestão do FMI e do Banco Mundial na 
escolha de seus Diretores, bem como na composição do peso dos seus votos, e direito a 
voz mais ativa aos países em desenvolvimento nas decisões das Instituições. A unificação 
da representação europeia, redução da pobreza, maior critério na concessão de 
empréstimos e adoção de indicadores para mensurar o impacto das medidas financiadas 
com recursos destes órgãos se configuram em premissas indispensáveis para o sucesso 
do processo reformista. No tocante à OMC identificou-se que a revisão do acordo de 
temas agrícolas é o maior responsável pela letargia que acomete a Rodada Doha. Os 
variados argumentos, provenientes de todos os lados da negociação revelam uma maior 
preocupação com as questões políticas internas do que com benefícios da coletividade 
internacional, o que não destroi a esperança de alcançar um acordo que promova uma 
sociedade internacional mais justa, pacífica e equitativa. 
PALAVRAS -CHAVES: Governança global. Reforma. FMI. Banco M undial. OMC. 
ABSTRACT 
Face the financial international crisis that affected the global economy in 2008, emerges 
the need of rethinking the economic world development. For both, is adopted the idea of a 
new global governance as way to rearrange the architecture of the international economy, 
necessarily going by the reform on the structure of the International Monetary Fund (IMF), 
World Bank and a review on the agreements of multilateral trading system, personified by 
the World Trade Organization (WTO). Na analysis with historical, economical, political and 
social ingredients, led to conclude that this restructuring inevitably depends on the 
developing countries, like Russia, China, Brazil, South Africa and India, face the more 
active profile that they have played on the international society. As way to reach the 
needed reengineering, detaches a more democratic profile of IMF and World Bank´s 
management on the choice of their directors, as well on the composition of their votes, and 
right of more active voice to the developing countries on the decisions of the Institution. The 
unification of the European representation, poverty reduction, more criterions on lending 
and the adoption of indicators to measure the impact of the activities funded with resources 
from these Organizations configure as indispensable premises to the success of reformist 
process. Regarding the WTO was identified that the review on agricultural themes is the 
biggest responsible by the lethargy that affects Doha Round. The different arguments, from 
all the sides of the negotiation demonstrate more preoccupation with internal political 
aspects, than with the benefits to the international society, what do not destroy the hope to 
reach an agreement that promotes a more pacific, equitable an fairer world. 
KEYWORDS: Global governance. Reform. IMF. World Bank. WTO. 
 
1 INTRODUÇÃO 
A crise da economia internacional de 2008 assustou o mundo. Transcorrido pouco mais de 
um ano daquele que para 
* 
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muitos seria o apocalipse econômico do capitalismo, é obrigatório refletir quais os ensinamentos que a crise (que ainda não

findou seus efeitos) nos deixou.

Num primeiro momento o que ficou claro foi a incapacidade de países desenvolvidos, em especial os Estados Unidos

(EUA) e a União Europeia, de controlar os efeitos avassaladores da crise financeira pelo mundo. Como alternativa para salvar a

economia interna, que cada vez  encontra-se mais debilitada, os EUA aumentaram ainda mais o endividamento interno, como

forma de manutenção dos níveis de emprego. A União Europeia só não o fez  em igual volume em razão de suas restrições

orçamentárias e a complexidade que é discutir e aprovar tal medida no seio de seu ordenamento jurídico.

De igual forma observou-se uma letargia no poder de ação de organismos internacionais  como o Fundo Monetário

Internacional  (FMI),  Banco  Mundial  e  Organização  Mundial  do  Comércio  (OMC),  sobretudo  por  estarem  fortemente

vinculados aos países desenvolvidos.

A resposta para a crise partiu, talvez de onde menos se esperava – os países emergentes. China, Rússia, África do Sul,

Brasil, Índia conseguiram manter-se ativos no cenário da economia internacional, sofrendo alguns reveses apenas nos setores

comerciais que estavam diretamente dependentes de segmentos abalados pela crise.

Diante  destas  constatações  é  que  repousa  o  objetivo  maior  deste  artigo  –  repensar  a  arquitetura  da  economia

internacional através  de uma nova governança global,  a qual é compreendida como um mecanismo inteligente de se avaliar

conjuntamente as  necessárias  transformações estruturais  na sociedade internacional. Esta concepção de governança reúne os

mais  variados  segmentos  da  sociedade em torno  deste  objetivo,  destacando-se  os  Governos  Nacionais,  as  Organizações

Internacionais, as Organizações Não-Governamentais, dentre outros atores organizados.

Reconhecendo a vastidão  da proposta este artigo  se propõe a analisar  três  instituições  de cunho  eminentemente

econômico/financeiro – Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e Organização Mundial do Comércio.

Para tanto o estudo individualiza cada um dos Organismos ao tecer sua análise, que parte de um resgate histórico das

referidas  instituições.  Na sequência aponta as  suas  fragilidades  em relação  à contemporaneidade das  relações  econômicas

internacionais, e finaliza apresentando as propostas de reforma que têm sido discutidas no âmbito de seus órgãos competentes,

além de destacar as considerações do autor sobre a temática e o ponto de vista relativo às reformas necessárias.

 

2 FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL

 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) tem sua origem na Conferência de Bretton Woods (1944) objetivando em

sentido amplo a busca pela estabilidade das taxas de câmbio, bem como, o auxílio a países com problemas na sua balança de

pagamentos através do acesso a fundos especiais de financiamento.

A  gestão  do  FMI  encontra na Assembleia dos  Representantes  o  órgão  soberano  do  Fundo,  que normalmente é

integrado pelos Ministros das Finanças dos 186 países que compõem a Instituição ou pelos Presidentes dos Bancos Centrais, e

tem a incumbência de tomar as decisões mais importantes no que concerne a gestão do Fundo, tais como a adesão de novos

países e a preparação do orçamento. (MILLET; TOUSSAINT, 2006).

No organograma da Instituição encontra-se num segundo nível o Conselho de Administração, que é composto por 24

diretorias,  o  qual elege o  seu diretor-geral por  um período de 5  anos.  O  Conselho,  através  da Diretoria Executiva tem a

incumbência de gerir diariamente a burocracia do Fundo.

Entretanto é inegável que transcorridos mais de 60 anos de sua criação é urgente uma reforma na administração do

FMI, que tenha como principais  objetivos  uma nova estrutura de gestão e, por conseguinte uma redefinição de seu papel

institucional.

Esta percepção acentuou-se sobremaneira após os cinco anos de tranquilidade na economia internacional vivenciada

entre os anos de 2002 e 2007. Mildner e Silva-Garbade (2008) identificam que os antigos devedores do FMI buscaram formas e

instrumentos alternativos de se prevenirem das crises financeiras internacionais futuras, o que foi possível graças ao acúmulo de

moeda estrangeira proveniente dos superávits comerciais e o preço em ascensão das commodities.

Nesta conjuntura o que se viu foi uma espécie de esvaziamento das  funções  do FMI,  que muito  provavelmente

somente conseguirá se manter vivo diante da reforma anteriormente mencionada.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3573



Se comparado às demais Organizações Internacionais, o FMI e o Banco Mundial (que juntamente com a Organização

do Comércio será abordado oportunamente neste artigo) possuem características únicas na sua administração face o peso dos

votos  dos  seus  membros. Enquanto outras  Instituições  como a Organização das  Nações  Unidas  (ONU) ou a Organização

Mundial do Comércio (OMC)[1] mantém a relação de paridade entre o voto de seus membros, o mesmo não se observa no FMI

e no Banco Mundial.

Neste aspecto  não  pode-se perder  a noção de que o  FMI compõe seus  fundos  financeiros  a partir  de recursos

monetários provenientes dos países que o integram, e que o peso dos votos é diretamente proporcional à quantidade de cotas

que o país detém.

Entretanto Millet  e Toussaint  (2006) alertam para o fato de que a contribuição para o aumento do capital do Fundo

não é livre, sendo calculada a partir da importância econômica e geopolítica do país.

 

2.1 REVISÃO DO CÁLCULO DAS COTAS

 

É neste momento que se identifica o primeiro aspecto controverso na reforma do FMI – alteração no cálculo das cotas.

Especialistas defendem que na atual conjuntura da economia internacional países emergentes como Brasil, Rússia, Índia, China e

África do Sul devem ter voz mais ativa na participação, decisão e condução das políticas do Fundo.

Quando um país ingressa no FMI ele adquire uma quantidade de cotas que é calculada a partir de características de sua

economia. A nova fórmula de cotas aprovada em abril de 2008 é obtida a partir das seguintes variáveis: (i) PIB (50%); (ii)

abertura (30%); (iii) variabilidade (15%); e reservas estrangeiras (5%). A inovação na realização deste cálculo ocorreu na aferição

do Produto Interno Bruto. Nesta variável houve uma mistura de 60% do Produto Interno Bruto (PIB) por taxas de câmbio do

mercado e 40% do PIB por Paridade do Poder de Compra[2]. (MILDNER; SILVA-GARBADE, 2008).

Esta alteração veio a favorecer sobremaneira os países em desenvolvimento, onde os custos de vida são muito mais

baixos e o poder de compra, consequentemente mais alto.

No FMI as cotas se denominam em Direitos Especiais de Giro (DEG), que são as unidades de conta do Fundo. Os

Estados Unidos (EUA) possuem uma cota de DEG 37,1 bilhões (aproximadamente US$ 58,2 bilhões), o que lhe confere a

condição de país com maior número de votos. Palau possui a menor cota de DEG na ordem de 3,1 milhões, o que representa

US$ 4,9 milhões[3].

A cota determina em grande medida o número de votos que um país-membro detém na tomada de decisão no FMI.

Cada país  possui 250 votos básicos, mais  um voto a cada 100.000 DEG de cota. Em decorrência disto, os EUA possuem

371.743 votos (16,77% do total) e Palau detém 281 votos (0,01% do total)[4].

O FMI realiza reuniões para revisão de cotas com certa regularidade. Normalmente a cada 5 anos. Toda a modificação

deve ser aprovada por uma maioria de 85%. Uma revisão geral permite, por exemplo, aumentar as cotas dos países-membros

em função de mudanças de sua posição relativa na economia mundial.

A última revisão de cotas foi registrada em 28 de abril de 2008, e se constituiu num aumento ad hoc, pois ocorreu fora

do marco das revisões gerais, tendo em vista que a última reunião ordinária para este fim encerrou-se em 28 de janeiro de 2008.

 

País Percentual de votos

Estados Unidos 16,77

Japão 6,02

Alemanha 5,88

França 4,85

Reino Unido 4,85

Grupo Bélgica (10 países) 5,14

Grupo Países Baixos (13 países) 4,78

Grupo Espanha (8 países) 4,45
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Grupo Itália (7 países) 4,10

China 3,66

Grupo Canadá (12 países) 3,64

Grupo Tailândia (13 países) 3,52

Grupo Coreia (13 países) 3,44

Grupo Suécia (8 países) 3,44

Grupo Egito (13 países) 3,20

Arábia Saudita 3,20

Grupo Serra Leoa (20 países) 3,01

Grupo Suíça (8 países) 2,79

Rússia 2,69

Grupo Irã (7 países) 2,42

Grupo Brasil (9 países) 2,42

Grupo Índia (4 países) 2,35

Grupo Argentina (6 países) 1,96

Grupo Ruanda (23 países) 1,35

 

Quadro 1 - Percentual dos votos após a revisão das cotas de 28 de abril de 2008

Fonte: FMI – 2009. O percentual dos países somados não atinge 100% em razão dos arredondamentos. Não estão inclusos na
relação Kosovo, Mauritânia, Somália e Zimbábue.

 

Ações no sentido de ampliar o poder de voto podem ser encontradas, por exemplo, na decisão do governo brasileiro

em investir US$ 10 bilhões em bônus da Instituição, passando da condição de devedor, que possuía até 2005, para a condição

de credor. Na mesma linha, o BRIC (bloco de países formado por Brasil, Rússia, Índia e China) comprometeram-se em investir

US$ 50 bilhões no FMI, como forma de auxiliar no aumento da liquidez dos países menos desenvolvidos. A contrapartida foi o

aumento na ordem de 5% do poder de voto dos países emergentes.

 

2.2 POR UMA NOVA ESTRUTURA DE GESTÃO

 

A Diretoria Executiva do FMI é composta por 24 diretores executivos, sendo que oito deles representam apenas um

país, e os outros 16 representam agrupamentos de países, conforme demonstrado no quadro 1. Os diretores dos agrupamentos

de países conhecidos como Constituencies são eleitos para mandatos de 2 anos.

Conforme  Mildner  e  Silva-Garbade  (2008)  há  uma pressão  intensa  pela  alteração  na  composição  da  Diretoria,

entretanto é extremamente difícil à chegada a um consenso, pois  já é uníssono entre os associados  o tamanho excessivo da

Diretoria Executiva. Assim sendo, sua nova concepção passa por um ajuste na fórmula da cotas, retornando assim, ao problema

inicialmente apresentado.

De igual forma, a Diretoria executiva também deve passar por um redesenho de suas definições. Analistas defendem

que ela tem se atido demais a questões burocráticas de gestão do Fundo e tem perdido sua função estratégica.

A  legitimidade das  decisões  do  FMI  também têm sido  reiteradas  vezes  colocada em prova,  uma vez  que elas

representam normalmente os anseios dos EUA ou dos países da Europa. Um ponto que revela esta dinâmica é o “acordo de

cavalheiros” existente entre os americanos e europeus quando da indicação do Diretor-Gerente do FMI. Para este posto sempre

é eleito um europeu, enquanto que para a Direção do Banco Mundial há comprometimento dos europeus em eleger um norte

americano.  Esta atitude,  com razão tem revelado  a ira dos  países  em desenvolvimento  que se vêem apenas  no papel de

coadjuvante na tomada das decisões.

Este perfil antidemocrático exercido pela direção do FMI também pode ser constatada no fato de que qualquer reforma
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substancial deva ter o apoio de no mínimo 85% dos votos. Como os EUA possuem 16,77% dos sufrágios qualquer decisão não

é tomada sem o consentimento dos estadunidenses.

Essa opinião é corroborada por Moreira (2001, p. 65) que afirma:

 
Há necessidade de criar um melhor equilíbrio entre o padrão democrático de número de pessoas e o peso da força dos países
industrializados.  Uma  presença  e  uma  voz  mais  forte  dos  países  em  vias  de  desenvolvimento,  podia,  se  fosse
adequadamente aplicada,  aumentar a sensibilidade das instituições financeiras internacionais.  A experiência sugere que os
programas de reforma têm mais êxito quando os países mais afetados participam diretamente no desenho dessas medidas e
quando assumem o controle das reformas. Se as economias emergentes não forem parceiros de parte inteira no exercício das
reformas, não funciona. 

 

 

Para que se possa atingir a tão almejada reforma na estrutura de gestão do FMI, tem-se que inevitavelmente conhecer a

posição dos Europeus e dos Americanos no que tange à questão, tendo em vista seu peso decisivo na tomada de decisões.

O primeiro passo nesta direção pode ser dado se a União Europeia passar a atuar em nome do bloco junto à Diretoria

Executiva.  Como já ocorre na OMC, essa atitude fortaleceria os  países  integrantes  do bloco,  além de aumentar  de forma

significativa sua visibilidade e influência na tomada de decisões do Fundo.

Ações como esta encontram fortes defensores entre o Presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet e do

Presidente do  Eurogrupo,  Jean-Claude Juncker.  Não  tão  otimista é o  Comissário  Europeu  para Assuntos  Econômicos  e

Monetários, Joaquim Almunia, ao defender que “alcançar um assento único para a área do Euro em fóruns internacionais tem

sido até agora considerado um objetivo a longo prazo. Mas o mundo está mudando cada vez mais e precisamos reconsiderar

nossa programação” (MILDNER; SILVA-GARBADE, 2008).

O que não se pode negar é que qualquer alteração na forma de representação dos países europeus, conforme acima

proposto carece de uma intensa discussão nos seus órgãos competentes, o que reiteradas vezes não têm se mostrado uma tarefa

de fácil de consecução. Além do mais, líderes daquele continente como o presidente do Banco Nacional da Alemanha, Axel

Weber, defendem que a Europa deve aprofundar ainda mais o seu processo de integração política para posteriormente ampliar a

representação externa comum.

Sobre a alteração na composição da diretoria os americanos têm uma posição muito clara que passa pelos seguintes

aspectos: (i) Diminuição do número de diretorias, das atuais 24 para o número de 20 em 2012, o que daria mais dinamismo às

decisões  do FMI; (ii)  A  redução no número de diretorias  seria proveniente da unificação dos  países  da União Econômica

Europeia em torno de um único assento, o que lhes garantiria a maioria dos votos na representação do Fundo; (iii) Eliminação da

prática em que os 5 maiores acionistas podem indicar os seus próprios diretores. Os EUA ainda defendem a eleição de todos os

membros da diretoria indistintamente, o que legitimaria a representatividade do FMI.

Mas certamente a mais importante de todas as reformas necessárias no FMI é aquela que deve redefinir as funções do

Fundo. Neste contexto objetiva-se que a Instituição deixe apenas de atuar na concessão de empréstimo, e que passe a figurar na

vigilância dos  desequilíbrios  financeiros.  Especialistas  ligados  à Instituição asseveram que por se tratar de uma Instituição

multilateral, o FMI desempenha um papel importante para tratar dos desequilíbrios financeiros globais, é claro sem negligenciar

os grupos já constituídos como o G7 e o G20.

Segundo Mildner e Silva-Garbade (2008) a crise financeira internacional de 2008 deu um novo ímpeto para a nova

articulação do FMI, entretanto medidas concretas neste sentido ainda são muito incipientes. Se o FMI vai ganhar relevância na

vigilância multilateral ainda é algo incerto. O que não se pode é tentar transformá-lo num regulador financeiro internacional, mas

sim fazer  com que suas  novas  funções  concedam-lhe  o  status  de  vigilante  das  finanças  internacionais,  com um caráter

preventivo, deixando para um segundo momento a concessão de empréstimo, fazendo-o apenas em ocasiões em que a vigilância

tenha se tornado ineficiente.

 

3 BANCO MUNDIAL

 

O Banco Mundial, assim como o FMI, tem origem na Convenção de Bretton Woods. Ambos possuem estruturas
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semelhantes, entretanto um modo de funcionamento diferente.

O Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD) foi criado com o propósito de auxiliar a

Europa no seu processo de reconstrução pós Segunda Guerra Mundial, muito embora posteriormente aos seus primeiros anos

de atuação acabou por se tornar a entidade financiadora dos  países  em desenvolvimento. De acordo com Wright  (2008) a

descolonização, a onda de independência e o amadurecimento político que atravessou parte da África, Ásia e América Latina fez

com que muitos países passassem por transições econômicas difíceis, porém promissoras, o que acabou por induzir o Banco

Mundial a distribuir os seus recursos de modo mais amplo, e acabou por desviar o foco da reconstrução do pós-guerra.

Em 1968, após McNamara assumir a direção da Instituição, ele rapidamente definiu a redução da pobreza como missão

central do Banco. Wright  (2008) destaca que esta decisão adotada por McNamara de rebater as críticas emergentes sobre a

ortodoxia do Banco, com alegações  de que os  empréstimos concedidos pela instituição ao invés  de promover a redução da

pobreza, as intensificavam cada vez mais, uma vez que os recursos eram destinados a projetos de grande escala. Como resposta,

a Instituição passou a apoiar projetos de menor monta na área do desenvolvimento rural, saúde pública, saneamento, com o

intuito de proporcionar benefícios a uma parcela desassistida da população mundial.

Muito embora o Banco Mundial tenha sido originalmente concebido como Banco Internacional de Reconstrução e

Desenvolvimento, passa a se denominar Banco Mundial apenas em 1946, constituindo-se desde então em um órgão alicerçado

por duas instituições de desenvolvimento singulares: (i) O BIRD, com o objetivo de fornecer empréstimos de médio prazo a

países de renda média, e a (ii) Agência Internacional de Desenvolvimento (AID), com a função de auxiliar os países mais pobres

e com extrema dificuldade de acesso a empréstimos oferecidos por bancos privados.

Como instituições afiliadas ao Banco Mundial encontram-se a Sociedade Financeira Internacional, responsável pelo

financiamento  do  setor  privado  dos  países  em desenvolvimento.  O  Centro  Internacional  para  a  Resolução  de Conflitos

Relativos aos Investimentos, que possui a incumbência de gerir os conflitos de interesse, e por último a Agência Multilateral de

Garantia  dos  Investimentos,  que  tem  como  principal  função  estimular  o  investimento  direto  externo  em  países  em

desenvolvimento. (MILLET; TOUSSAINT, 2006).

Outro aspecto extremamente polêmico na sociedade internacional em relação ao Banco Mundial (que também se

estende  ao  FMI)  diz  respeito  aos  empréstimos  concedidos  com  o  propósito  de  conter  a  inflação  dos  países  em

desenvolvimento. Wright (2008) afirma que o Banco lutou por corte nos gastos governamentais e por taxas de juros mais altas

para  restaurar  rapidamente  os  desequilíbrios  fiscais.  Entretanto  essa  prescrição  macroeconômica  teve  custos  altíssimos,

sobretudo na retração da oferta de serviços sociais, o que veio a abalar a imagem da Instituição.

Numa visão bastante crítica desta política de reestruturação econômica Millet  e Toussaint  (2006) discorrem sobre as

medidas de ajuste impostas pelo Banco Mundial/FMI:

- Medidas de choque: Abandono dos subsídios atribuídos aos produtos e serviços de primeira necessidade: pão, arroz, leite,

açúcar, combustível, etc.; redução drástica das despesas públicas para atingir o equilíbrio orçamentário; desvalorização da moeda

local; taxas de juros altas para atrair os capitais estrangeiros com uma remuneração elevada.

-  Medidas  estruturais:  Aumento  do  volume de exportações;  abertura total  dos  mercados  com a supressão  das  barreiras

aduaneiras; liberalização da economia, mais especificamente o abandono do controle dos movimentos de capitais e a supressão

do controle de câmbio; adoção de uma política fiscal que acentue ainda mais as desigualdades com o princípio do imposto sobre

o valor agregado (IVA) e de preservação dos rendimentos do capital; privatização em massa das empresas públicas.

 

3.1 A NECESSIDADE DA REFORMA

 

Em 1995 James Wolfensohn assume a direção do Banco Mundial com o objetivo de dar uma nova roupagem ao estudo

do desenvolvimento, uma vez que o mesmo era compreendido como meio para consecução do objetivo da Instituição.

A  atmosfera que pairava sobre o  Banco  na ocasião  em que Wolfensohn  inicia o  seu  trabalho  era extremamente

carregada, sobretudo pela pressão que os países até então integrantes do Bloco Soviético exerciam sobre a Instituição, vendo

nela o ramo de expansão do capitalismo neoliberalizante, que se irradiava pelo mundo através das prescrições feitas aos países

quando da concessão dos empréstimos.
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Segundo Wright (2008) no ano de 1998, um estudo sobre a efetividade dos programas de ajuda concedidos pelo Banco

Mundial apontaram para uma conclusão  alarmante -  a redução da pobreza era muito  tímida.  Ou seja,  o  Banco Mundial

emprestava fartos recursos, porém sem se preocupar com o resultado das ações financiadas por estes imensos contingentes

financeiros.  Outra informação daí resultante é de que a qualidade dos investimentos feitos pelos países está diretamente ligado

à solidez de suas estruturas políticas e econômicas.

As  circunstâncias  acima  descritas,  aliadas  à  crise  da  economia  internacional  de  2008  foram determinantes  para

chegar-se à conclusão daquilo que sempre pareceu muito nítido: é necessária uma reforma na estrutura de gestão do Banco

Mundial.

Manifestação clara no sentido desta reforma pôde ser colhida na entrevista coletiva à imprensa dada pelo atual Diretor,

Robert Zoellick, às vésperas da reunião conjunta do Banco Mundial e do FMI realizada em outubro de 2009 em Istambul.

Para ele “um dos legados da crise mundial de 2008 é o reconhecimento de uma mudança na estrutura global de poder.

As  últimas  projeções  mostram como China e Índia estão  ajudando a economia global a sair  da recessão.  Uma economia

multipolar, menos dependente do consumidor americano também será uma economia mais estável. As instituições oriundas da

Conferência de Bretton Woods estão cada vez mais defasadas no atual contexto multipolar. Eis a necessidade de se avançar em

uma nova direção, o que implica entre outras coisas dar mais poder de voto aos emergentes nos organismos multilaterais.”

Pode-se ilustrar e confirmar a declaração final de Zoellick no quadro abaixo que apresenta o poder de voto na estrutura

do BIRD.

 

  País Percentual de votos

Estados Unidos 16,40

Japão 7,87

Alemanha 4,49

França 4,31

Reino Unido 4,31

Grupo Áustria (10 países) 4,80

Grupo Países Baixos (13 países) 4,52

Grupo Venezuela (8 países) 4,50

Grupo Canadá (13 países) 3,85

Grupo  Colômbia  (9  países,  dentre  eles  o

Brasil)

3,59

Grupo Itália (7 países) 3,51

Grupo Austrália (13 países) 3,45

Grupo Índia (4 países) 3,40

Grupo Libéria (21 países) 3,36

Grupo Noruega (8 países) 3,34

Grupo Argélia (7 países) 3,19

Grupo Suécia (8 países) 3,04

Grupo Kuwait (13 países) 2,91

China 2,79

Rússia 2,79

Arábia Saudita 2,79

Grupo Chile (6 países) 2,32

Grupo Maurício (23 países) 1,92

 

 QUADRO 2 – Poder de voto no BIRD
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Fonte: BIRD – 2009. O percentual dos países somados não atinge 100% em razão dos arredondamentos. Eritreia, Mauritânia e
Somália não participaram da eleição regular de 2008, razão pela qual não integram a relação. Kosovo se tornou membro
após a eleição supracitada.

 

Uma vez mais é nítida a concentração de poder exercida pelos EUA, que sozinho (assim como no FMI) detém o poder

de veto, face à obrigatoriedade de 85% dos votos para que uma alteração substancial seja aprovada.

Além do mais, a modalidade nada democrática de indicação do Diretor do Banco, que fruto de um acordo com os

Europeus sempre se conduz um americano ao posto, tem revelado a necessidade de um novo paradigma de representatividade à

Instituição, que passe a eleger o seu Diretor dentre todos os demais, passando neste caso, necessariamente por uma revisão do

poder de voto.

Numa comparação com o FMI é oportuno compreender que as formas de captação de recursos para concessão de

empréstimos  é  diferente  entre  as  duas  instituições.  Millet  e  Toussaint  (2006)  ensinam que  enquanto  os  empréstimos

concedidos pelo FMI são constituídos a partir de recursos dos países acionistas, o Banco Mundial os adquire nos mercados

financeiros. Os países ricos – os principais acionistas do Banco Mundial – representam uma garantia para conseguir fundos a

taxas favoráveis.

 

3.2 OS ASPECTOS DA REFORMA

 

A reforma do Banco Mundial passa necessariamente por uma desvinculação do poder de voto da quantidade de capital

investido.  Se  isto  não  ocorrer,  nenhuma  das  demais  reformas  no  seio  da  Instituição  encontrará  amparo  na  sociedade

internacional.

Além disto, a reengenharia estrutural permitiria uma maior participação dos países em desenvolvimento nas decisões

do Banco. Se for considerado que eles são os sujeitos diretamente atingidos pelas ações da Instituição, nada mais coerente que

colocá-los a par da discussão. Isso auxilia, inclusive, a torná-los co-responsáveis pela decisão na aplicação dos recursos.

Os argumentos contrários à ampliação da participação dos países em desenvolvimento nas decisões do Banco são no

sentido de que este alargamento pode inibir os  países  desenvolvidos no reabastecimento financeiro da AID, face à redução

significativa que teriam na tomada de decisões sobre a forma como se investem os recursos, podendo ficar à mercê de outros

decidirem de que forma investir o seu dinheiro. Além disto, teme-se que se tal alteração restar aprovada afugente os credores o

que acarretaria em perda de competitividade do Banco Mundial.

 

4 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO

 

A Organização Mundial do Comércio (OMC) tem a sua origem em 1945[5], quando os EUA e a Inglaterra entram em

acordo bilateral para a criação da Organização Internacional do Comércio (OIC). Esta proposta foi muito ambiciosa para o seu

tempo, tendo em vista o forte controle sobre o mercado externo que a mesma objetivava imprimir, através da diminuição das

barreiras alfandegárias e eliminação de qualquer discriminação no comércio internacional.

Na sua concepção a OIC estaria vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU), entretanto a situação política

internacional do pós-guerra gerou uma desconfiança muito grande na sociedade internacional, que não via com bons olhos a

criação de mais um organismo multilateral para atuar, sobretudo, numa área tão delicada como o comércio. Não se pode deixar

de destacar que a ONU por si só era muito frágil nos seus primeiros anos atuação.

Como forma de encontrar uma saída para tornar o comércio internacional mais seguro, em 1947, 23 países entram em

acordo para adotar apenas parte da proposta da OIC, aquela que tratava de regras e tarifas para o comércio internacional. Este

Tratado ficou conhecido com Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT).

É oportuno salientar que o GATT não se configurava numa organização internacional. Na verdade o acordo funcionava

como uma espécie de contrato, no qual os países subscreviam apenas as cláusulas que lhes convinham. Isto acabou por tornar o

Acordo Geral num tratado com inúmeras fragilidades, dentre as quais se pode destacar a ausência de um mecanismo efetivo de
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solução de controvérsias. Consequentemente a ideia de substituir o GATT por uma organização que seria desde o início uma

OIC,  dispondo de competências  relevantes,  nomeadamente de ordem jurisdicional,  impõe-se na metade da década de 80.

(BÉLANGER, 1997).

É nesta circunstância que tem início a Rodada Uruguai em 1986, com o objetivo claro de buscar regulamentar um

acordo para a oferta de serviços, a defesa da propriedade intelectual, temas relativos à agricultura e uma profunda reforma no

sistema de solução de controvérsias.

Após longas rodadas de negociação os países entram em acordo e assinam o Acordo de Marrakech em 1994 que cria a

OMC, pretendendo torná-la a coluna mestra do novo sistema internacional de comércio, que se planeja mais integrado, mais

viável e estável, fornecendo suas bases institucionais e legais. (THORSTENSEN, 2001).

A transição GATT  – OMC representou uma evolução impressionante na condução do comércio internacional.  O

simples  fato  de  ter-se  transposto  da  mera  condição  de  um acordo  geral  para  uma organização  internacional  de  Direito

Internacional Público, que se constitui num foro multilateral de discussão do comércio internacional, demonstram a disposição

em promover um desenvolvimento do comércio internacional pautado por regras claras e transparentes.

 Nesta institucionalização das relações comerciais internacionais encontram-se vozes como a do Professor Celso Lafer,

que defende que o adensamento de juridicidade reduziu a dimensão diplomática das relações comerciais, caracterizada por uma

política de poder, o que muitas vezes permitia a adoção de diversos mecanismos paralelos para a solução dos conflitos e não

fornecia garantias quanto à efetividade das regras do comércio.[6]

Diferentemente do FMI e do Banco Mundial, a OMC preconiza a paridade do voto entre os  seus  membros, não

havendo qualquer distinção em relação ao seu grau de abertura econômica, Produto Interno, ou outras variáveis pertinentes ao

assunto.

Entretanto, a ausência desta distinção infelizmente não torna a OMC numa Organização paradigmática. Isso pode ser

notado  quando  se  visualiza  que  muitos  países,  sobretudo  os  menores,  nem  participam  das  reuniões  Ministeriais  da

Organização. Ao se adentrar com esta análise no sistema de solução de controvérsias da OMC nota-se algo mais alarmante: os

países  menos  desenvolvidos,  para  os  quais  o  Acordo  Constitutivo  da  Organização  prevê  tratamento  especial,  são

recorrentemente interpelados pelos países  desenvolvidos[7]. Pela lógica deveria ocorrer o contrário, entretanto a atuação na

OMC tem um custo financeiro alto. Manter um corpo jurídico e de especialistas  em relações  internacionais  está além das

capacidades  monetárias  destas  nações. Desta forma elas  acabam se tornando meras  coadjuvantes  no sistema multilateral de

comércio.  Há na OMC, uma tensão estrutural entre a regra majoritária inscrita em seus  estatutos  e o peso extremamente

desigual de seus membros, o qual se faz sentir vigorosamente nos processos reais de tomada de decisão. (CRUZ, 2005).

 

4.1 A RODADA DOHA

 

A Rodada Doha foi lançada com o incansável objetivo de tornar o sistema multilateral de comércio mais equitativo.

Isto nunca se revelou uma tarefa fácil e agora não seria diferente. Doha, assim como ocorreu com Cancún[8] tornou-se uma

rodada marcante pelo seguinte ingrediente, e que segundo Beseler (2003) se configurava na pré-condição para o sucesso: a

situação e os interesses dos países em desenvolvimento.

Como se pôde identificar nas propostas de reestruturação do FMI e do Banco Mundial, os países emergentes têm cada

vez  mais  requisitado uma maior  representatividade na comunidade internacional,  e isto  passa consequentemente por  uma

posição mais  ativa nas  decisões que conduzem a vida da sociedade global. Foi-se a época da Rodada Uruguai em que suas

reivindicações  dificilmente ultrapassavam um apelo por maior acesso aos  mercados.  Como resultado,  a Rodada Doha tem

trazido ao debate pontos que necessitam de revisão, e que permitem esta maior inserção das economias em desenvolvimento.

Primeiramente pode-se destacar o acordo sobre subsídios e medidas compensatórias. Manteve-se o reconhecimento

que os subsídios podem compor parte de programas de desenvolvimento, entretanto isto deve se constituir em concessões

temporárias,  vedando a sua utilização em ações  de grande envergadura, típicos  dos  processos  de industrialização voltados

apenas para o mercado externo.

Peixoto e Tussie (2008) preconizam que o acordo sobre subsídios  da OMC pôs  em prática regras  mais  estritas.
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Entretanto se for observado do ponto de vista da política exportadora houve um desgaste da condição especial anteriormente

conferida aos países em desenvolvimento, os quais muitas vezes encontram no vazio das regras um caminho para a reversão

deste quadro.

No tocante ao Acordo sobre Propriedade Intelectual (TRIPS) denotou-se um significativo avanço em relação ao caso

dos medicamentos.  Uma decisão do Comitê do referido acordo permitiu a exportação por parte de países em desenvolvimento

de remédios  a países  que não têm condições  de fazer frente à necessidade doméstica pelo uso de medicamentos. Segundo

Peixoto e Tussie (2008) esta medida beneficiou diretamente países como o Brasil e a Índia.

O mesmo Comitê prevê que esta decisão seja incorporada ao Acordo original do TRIPS, o que tem mantido os países

em estado de inércia em razão do efeito cascata que a medida pode provocar. Os países em desenvolvimento temem que uma

revisão das normas eleve o padrão de exigência, sobretudo em matérias patenteáveis; e os países desenvolvidos temem por uma

maior liberalização nestas mesmas regras. 

Um dos pontos ainda em aberto na Rodada Doha versa sobre os acordos regionais no âmbito do Sistema Multilateral

de Comércio. O cenário moderno da economia internacional, fortemente pressionado pelo fenômeno da globalização apresenta

duas vertentes muito distintas em relação às negociações comerciais. A primeira delas é sobre a qual discorreu-se até agora,

baseada nos acordos do GATT - 1947, que procura discutir as questões comerciais em fóruns multilaterais e estender a todos

os países os benefícios resultantes destas negociações.

Por outro lado encontram-se os  defensores  do regionalismo econômico, que se configura na constituição de blocos

econômicos, e a partir desta união os  países  objetivam obter ganhos  em escala e fazer frente às  nações  mais  competitivas

através  da inserção  integrada destas  economias  no  mercado globalizado.  De igual forma,  a atuação  conjunta lhes  permite

aumentar a eficiência econômica através da melhor alocação dos fatores de produção.

O  fenômeno  integracionista  vem ganhando  densidade ao  longo  da segunda metade do  século  XX.  O  caso  mais

paradigmático de integração econômica sem dúvida é a União Europeia, muito embora o processo integracionista não encontre

suas origens num passado recente. Em 1712 o Abade de Saint-Pierre publica um farto volume intitulado: “Projeto para tornar

Perpétua a Paz  na Europa”, em que ele de maneira bastante didática apresenta os  benefícios  dos  Estados  europeus  em se

manterem em clima de paz. Para ele a integração seria o caminho para atingir esta meta, apresentando provas inequívocas dos

benefícios trazidos pelo processo integracionista.

A distensão entre o Sistema Multilateral de Comércio e o Regionalismo Econômico surge a partir do momento em que

a configuração dos acordos regionais como a União Aduaneira não estende aos países alheios ao acordo os benefícios concedidos

mutuamente. Como consequência tem-se uma violação explícita à Cláusula da Nação Mais Favorecida, contemplada no art. I do

Acordo Geral.

Oliveira (2002) afirma que a principal exceção ao acima disposto, encontra-se no art. XXIV do próprio Acordo Geral,

que no seu entendimento as  zonas  de livre comércio e as  uniões  aduaneiras  estabelecidas  através  de acordos  regionais  não

representam restrições, mas um complemento ao livre comércio mundial, e assim não alterariam o disposto no art. I do GATT

1947. Isto permitiu uma proliferação inimaginável de acordos regionais, que não respeitaram o art. XXIV do GATT e foram

considerados discriminatórios, pois concedem vantagens apenas aos Estados-membros.

Na Rodada Doha o assuntou voltou à ordem do dia, e encontra-se ainda sem consenso devido à sensibilidade da

matéria e a necessidade de se melhorar a transparência mediante a notificação, construção de bases de dados, gestão de rodadas

de perguntas entre membros, acompanhamento dos acordos e apresentação de informes.        

Por fim não se pode discutir os  entraves de Doha sem analisar o ponto mais  polêmico, e considerado por muitos

especialistas como peça fundamental no fracasso das negociações – a agricultura.

Neste aspecto identificam-se mais uma vez campos bem distintos – o dos países desenvolvidos, tendo União Europeia

e EUA em posições divergentes e os países em vias de desenvolvimento, tendo como personagem principal o Brasil. Lupi e

Carvalho (2002)  indicam que todos  os  membros  da OMC, independentemente a que condição acima mencionada estejam

vinculados, oscilam entre pressões mais e menos protecionistas.

A corrente mais liberal encontra no seu representante os EUA, que contraria contundentemente a prática protecionista.

Porém este é um discurso político, pois se for considerado o realismo político que muitas vezes rege as relações econômicas
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internacionais dos EUA, identifica-se que o seu excesso de poder permite a manutenção de práticas protecionistas, que podem

ainda se tornar mais fortes se for levada em conta a pressão interna no país, oriundo dos sindicatos e associações.

 
Os EUA acreditam que a regulamentação do mercado agrícola mundial está muito distante dos objetivos da OMC. As suas
propostas têm o objetivo de estabelecer um sistema comercial agrícola mais justo, corrigindo e prevenindo as restrições e
distorções no mercado.  Vários fatores determinam a urgência da reforma do sistema atual,  dentre eles:  i) a pressão dos
Estados-membros;  ii) os esforços para reduzir despesas orçamentárias com agricultura;  iii) o desenvolvimento de novas
tecnologias; iv) a promoção do desenvolvimento sustentável; v) o desafio crescente para agricultores de todo o mundo de
aumentar a produção diante da expansão populacional; vi) o incentivo à ineficiência gerado por muitas políticas de apoio,
esbanjando recursos e desencorajando a inovação na produção e comercialização de bens, o que ameaça a viabilidade futura
da agricultura,  destruindo a habilidade de produtores para satisfazer as demandas crescentes;  vii) o pesado ônus que as
distorções trazem para os países menos desenvolvidos. (LUPI; CARVALHO, 2002, p. 106)

 
 

O grupo dos protecionistas pretende de forma implícita ou explícita manter a atual política de subsídios, baseada em

leis  comerciais  agrícolas  de apoio  interno.  Obviamente neste campo  encontram-se os  países  da União  Europeia.  (LUPI;

CARVALHO, 2002). Pormenorizando esta questão Beseler (2003, p.87) alega que:

 
O modelo europeu baseia-se na crença,  profundamente enraizada por razões  históricas,  de que a agricultura não é uma
atividade a ser simplesmente abandonada à mercê das forças de mercado: seria inaceitável para o povo da Europa,  se no
setor agrícola maximizara a produção e minimizara os custos. Os preços agrícolas são voláteis, o que ameaça a estabilidade
da renda dos agricultores.

 
 

A concessão de subsídios por parte dos europeus aos seus produtores agrícolas já foi tema de acalorados debates no

seio do sistema de solução de controvérsias da OMC. Pode-se citar como exemplo o litígio do açúcar, no qual o Brasil interpela

a Comunidade Europeia a fim de que torne sua política para o setor açucareiro adequada às normas do Sistema Multilateral de

Comércio. A decisão do Órgão de Solução de Controvérsias deu ganho de causa ao Brasil e determinou uma profunda reforma

na Política Agrícola Comum da União Europeia.

Além disto,  o  bloco Europeu deseja discutir  a revisão do acordo agrícola da OMC separando os  setores,  o  que

novamente encontra resistência nos países em desenvolvimento, como o Brasil, que possuem uma variedade imensa de culturas

agrícolas e é extremamente competitivo na maioria delas.

A posição brasileira em relação ao tema exige clareza em relação aos regimes que serão adotados pelos demais países

para a harmonização de suas regras com as do Sistema Multilateral de Comércio, pois caso isto não aconteça, poderão surgir

artifícios para acobertar a continuidade de ações lesivas ao livre comércio. Além do mais, deve haver um corte máximo nas

tarifas  que dificultem o acesso a mercados,  terreno em que o Brasil tem sido fortemente afetado e que vem prejudicando

sobremaneira a elevação dos índices de exportação no setor.

 

5 CONCLUSÃO

 

É inegável que uma nova proposta de governança global passa pelos países em desenvolvimento, sobretudo aqueles

com economias  mais  dinâmicas,  como o Brasil,  Rússia,  Índia,  China e África do Sul.  O  papel por eles  desempenhado no

desenrolar da crise financeira de 2008 torna a sua inserção obrigatória na redefinição das bases da nova arquitetura das finanças

internacionais.

Conforme proposto inicialmente, consideramos que sob o víeis econômico/financeiro, a nova proposta de governança

global deve partir da reforma das estruturas do FMI e do Banco Mundial e uma revisão nos acordos do Sistema Multilateral do

Comércio.

Neste aspecto e para alcance deste objetivo, a primeira instituição abordada neste artigo – FMI, deve estruturar a sua

reforma iniciando pela adoção de um novo critério para composição do peso dos votos. A alegação de que os DEG´s estejam

diretamente vinculados aos recursos que os países possuem investidos no Fundo são compreensíveis, entretanto fazer com que

eles  continuem tendo a maior representatividade na composição dos votos  é algo a ser repensado. Muito embora a recente
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revisão neste sentido tenha provocado uma alteração sensível, ela ainda está longe de ser ideal. Como prova disto é o poder de

veto que os EUA ainda mantêm face à obrigatoriedade de 85% dos votos para a aprovação das mudanças.

A eleição do Diretor Geral, que ocorre pelo consenso existente entre EUA e União Europeia de se indicar sempre um

Europeu para o cargo máximo do FMI e um americano para o do Banco Mundial, revela que ambos os  Organismos ainda

pensam como no período de sua constituição, negligenciando as mudanças ocorridas na política mundial ao longo destes 60

anos. Sugere-se é que haja a real possibilidade de se eleger um representante não advindo deste acordo, como forma de auxiliar

na reconstrução das Instituições, justificadamente, sob este ponto de vista, rotuladas de antidemocráticas.

Uma ação como esta certamente auxiliará em trazer os países em desenvolvimento ao centro das decisões, ampliando

seu espaço de representatividade através da unificação da representação europeia em um único assento. Esta medida tornará

estes  países  co-responsáveis  na  aplicação  dos  recursos  chamando-os  à  responsabilidade  de  gestão  destes  contingentes

financeiros.

Ao finalizar as  considerações  em relação ao FMI se reconhece como uma saudável decisão a opção por tornar a

Instituição num Órgão de Vigilância Multilateral. Conforme já discorrido, tal medida permitirá ao FMI revigorar-se no sentido

de se tornar uma Instituição mais consultiva que paliativa.

O Banco Mundial, em grande medida pode reaplicar as recomendações da reforma do FMI, reforçando cada vez mais

seu papel de agente redutor dos  índices  de pobreza no mundo. Porém, é inegável que a Instituição deve ser mais  ativa no

acompanhamento de aplicação dos recursos financeiros emprestados, evitando inclusive, que os mesmos sejam direcionados a

países com uma conduta internacional reprovável, tais como as ditaduras sanguinárias.

A  recomposição  do  poder  de voto  é  mais  necessária  que no  FMI,  pois  o  Banco  Mundial  reúne condições  de

estabelecer paridade em relação aos seus associados. Isto decorre do fato da Instituição não se constituir de recursos financeiros

dos próprios países membros, mas buscar os mesmos no mercado internacional.

No tocante à OMC, percebe-se que se dotada de mecanismos efetivos ela reúne condições de facilitar (em longo prazo)

mudanças  no  próprio  FMI  e  no  Banco  Mundial.  De que forma? A  realidade de  um comércio  internacional  mais  justo

representaria ganhos  para todos  os  países, o que viria diminuir de maneira significativa a dependência a estas  Instituições

Financeiras. É claro que soa um pouco utópico, porém é para este norte que se deve caminhar.

Infelizmente a Rodada Doha, que tinha expectativas  de ser a Rodada do milênio, tem frustrado as  expectativas  da

sociedade internacional. Tem-se avançado muito pouco, o qual ainda ocorreu em matérias que eram até certo ponto consensuais.

Avanços  representativos  foram  alcançados  na  revisão  dos  acordos  sobre  subsídios,  medidas  compensatórias  e

propriedade intelectual (este na questão dos medicamentos). Porém ao chegar em outros temas como a revisão dos acordos

regionais se começam a visualizar os maiores problemas. É nítida a proliferação de acordos regionais de integração que violam

fatalmente a Cláusula da Nação mais Favorecida. Muito embora estes acordos de integração tenham proporcionado a abertura

dos  mercados  para  muitos  países,  esta  não  é  a  forma mais  equânime de  se  atuar.  Outrossim,  compreende-se  que esta

propagação ocorre, sobretudo pela ineficiência em garantir os preceitos do Sistema Multilateral de Comércio.

A  revisão do acordo dos  temas  agrícolas  (tão polêmico que apenas  passou a vigorar  após  o término da Rodada

Uruguai) certamente tem se mostrado o mais complexo de todos. O papel que a agricultura exerce no contexto da economia

internacional evidencia a razão de tamanha complexidade. Os variados argumentos, provenientes de todos os lados chegam em

alguns casos parecer ironia, mas que na verdade revelam uma maior preocupação com as questões políticas internas do que com

benefícios da coletividade internacional.

Sugere-se que os temas agrícolas sejam tratados separadamente dos demais, até como meio de se evitar concessões em

virtude de algum outro acordo.

Ao finalizar, externa-se a certeza de que uma nova governança global é possível, sendo ela um meio para o alcance de

uma sociedade internacional mais justa, pacífica e equitativa.
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[1] Não pretende-se discutir neste artigo o peso político e o poder de influência exercido pelos países desenvolvidos no voto dos demais países membros nas Organizações citadas, muito
embora seja consenso que a prática exista.

[2] A Paridade por Poder de Compra tem como objetivo calcular o poder de compra em duas economias distintas. Desta forma ela mede quantos bens e serviços uma determinada
moeda pode comprar em termos internacionais em outro país, partindo do princípio que os mesmos possuem variação de uma economia para outra.

[3] Disponível em:< http://www.imf.org/external/np/exr/facts/quotas.htm>. Acesso em: 10 de out. 2009.

[4] Disponível em:< http://www.imf.org/external/np/exr/facts/quotas.htm>. Acesso em: 10 de out. 2009.

[5] Esta indicação de criação da OMC objetiva apenas demonstrar que a ideia de constituição de uma Organização com  tal finalidade não é recente. A OMC com  personalidade de
Direito Internacional Público entra em vigor em 01 de janeiro de 1995.

[6] Muito embora o Professor Lafer seja um entusiasta do adensamento de juridicidade na OMC em momento algum ele renega a solução pacífica dos conflitos oriunda da negociação
política, chegando até a mencionar que esta é sempre preferível ao contencioso jurídico.

[7] Estas interpelações normalmente  ocorrem  sob o argumento de  práticas desleais de  comércio em  áreas que  os países em  desenvolvimento são mais competitivos,  como as
commodities agrícolas. Os países desenvolvidos, por seu turno, não abrem mão de concessões muitas vezes indiscriminadas aos seus produtores exatamente nestes setores.

[8] Para Cruz (2005) a Conferência de Cancún foi palco de uma movimentação entre países em desenvolvimento, que lograram fortalecer suas respectivas posições negociadoras ao
exibirem um nível notável de mobilização e ao se reforçarem mutuamente por um conjunto muito diversificado de alianças. 
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A CONSTRUÇÃO DO DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO DAS MINORIAS ÉTNICO-RACIAIS
NOS PAÍSES DA UNASUL, CASOS: BRASIL E BOLÍVIA.

THE CONSTRUCTION OF THE SOCIAL RIGHT TO EDUCATION FOR ETHNIC MINORITIES IN
THE COUNTRIES OF UNASUR, CASES OF BRAZIL AND BOLIVIA.

raquel Coelho Lenz César
william paiva marques júnior

RESUMO
Este artigo pretende analisar a proposta de integração latino-americana trazida pelo Tratado Constitutivo da
União de Nações Sul-Americanas, como uma tentativa de dar uma nova versão às teses sobre a integração na
América Latina. Busca-se analisar os avanços político-institucionais comuns, que têm promovido
transformações sociais profundas, vivenciadas por alguns países latino americanos como Bolívia e Brasil.
Esses países vêm recriando o papel do Estado nas suas relações com a sociedade através de um modelo
constitucional de ampliação dos direitos sociais e dos sujeitos a quem eles pertencem, e, consequentemente,
de ampliação da cidadania. O objetivo mais específico do trabalho é analisar os modelos de educação
inclusivas para minorias como um direito social trazido pelo neoconstitucionalismo adotado por esses países.
Embora suas diferenças internas possam atribuir características específicas a essas sociedades, seus modelos
constitucionais recentemente adotados, demonstram uma unidade de políticas inclusivas para minorias como
uma força constitucional nova, real e irreversível, em busca de um novo modelo de sociabilidade plural. O
clima teórico e prático em que se implementam essas políticas vêm provocando um repensar nas categorias
mais fundamentais de formação do sujeito, que vão desde as propostas universais de construção dos seus
direitos sociais, nos quais a educação se insere, até o modelo de cidadania e, conseqüentemente, de
democracia, em que ele pretende atuar na sua realidade concreta.
PALAVRAS-CHAVES: AMÉRICA LATINA, UNASUL, DIREITOS SOCIAIS,
NEOCONSTITUCIONALISMO, DESIGUALDADE, MINORIAS ETNICO-RACIAIS, INCLUSÃO,
EDUCAÇÃO, ACESSO.

ABSTRACT
This article aims to analyze the proposal of Latin American integration brought about by the Constitutive
Treaty of the Union of South American Nations, as an attempt to give a new version of the arguments about
the integration in Latin America. It seeks to analyze the political-institutional joint advances that have
fostered profound social changes experienced by some Latin American countries like Bolivia and Brazil.
These countries are recreating the role of the state in its relations with society through a constitutional model
of expansion of social rights and the subjects to whom they belong, and, consequently, extension of
citizenship. The more specific goal of this study is to analyze the models of inclusive education for minorities
as a social right brought by neoconstitutionalism adopted by these countries. Although their internal
differences can assign specific features to these companies, their newly adopted constitutional models,
demonstrate a unity of inclusive policies for minorities as a new, real and irreversible constitutional force, in
search of a new model of plural sociability. The theoretical environment and practice in which they
implement these policies have caused a rethink on the most basic training of the subject, ranging from
proposals for construction of universal social rights, in which education takes place, until the model of
citizenship and consequently, of democracy, in which he intends to act in its concrete reality.
KEYWORDS: LATIN AMERICA, UNASUR, SOCIAL RIGHTS, NEOCONSTITUTIONALISM,
INEQUALITY, RACIAL / ETHNIC MINORITIES, INCLUSION, EDUCATION, ACCESS.

INTRODUÇÃO
Os recentes estudos sobre a integração na América Latina têm focalizado na UNASUL como um

importante passo na consolidação dos interesses econômicos, sociais e político-institucionais da região. O
tratado assinado pelos 12 países latino-americanos em 2008 visa ampliar as propostas de integração já
implementadas, em particular, pelo Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e pela Comunidade Andina das
Nações - CAN, contradizendo as teses que apresentam as caracterísicas de alguns países latino-americanos
como algo particular a cada sociedade em que se manifestam, sem uma comunicação mais significativa com
as demais.

 Em geral, as teses sobre integração latino-americana têm enfrentado o incômodo reconhecimento das
particularidades sociais, econômicas e políticas de cada Estado no processo de construção democrática
interna, as quais têm apresentado uma resistência externa aos modelos de integração tentados ao longo da
história.

Essas teses disassociam, muitas vezes, as crises político-institucionais internas à  realidade comum de
alguns Estados do Sul do continente, bem como à outros fatores de influência externa, que talvez, pudessem
trazer uma unidade teórica na explicação dessa realidade. [1]

De fato, fatores como patrimonialismo, latifúndio, ausência de distribuição de riquezas, inexperiência
com governos democráticos apropriados para a região, importação de valores sócio-jurídicos, dificuldades
legais e políticas de se coibir os abusos do poder, dificuldade de uma integração econômica mais eficiente, ou
de uma economia que traga benefícios a todos, e a presença de um militarismo persistente, comprovam não
apenas os problemas internos de cada sociedade sul-americana em romper com as elites políticas e
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econômicas que impedem a ampliação dos benefícios democráticos, como também uma expêriencia mais
comum entre os Estados, de forte influência externa na auto-determinação deles.

Este artigo pretende analisar a proposta de integração latino-americana trazida pelo Tratado
Constitutivo da União de Nações Sul-Americanas, como uma tentativa de dar uma nova versão às teses
sobre a América Latina. Busca-se analisar os avanços político-institucionais comuns, que têm promovido
transformações sociais profundas, vivenciadas por alguns países latino americanos como Bolívia, Brasil.
Esses países vêm recriando o papel do Estado nas suas relações com a sociedade através de um modelo
constitucional de ampliação dos direitos sociais e dos sujeitos a quem eles pertencem, e, consequentemente,
de ampliação da cidadania.

O objetivo mais específico do trabalho é analisar os modelos de educação inclusivas para minorias
como um direito social trazido pelo neoconstitucionalismo adotado por esses países. Embora suas diferenças
internas possam atribuir características específicas a essas sociedades, seus modelos constitucionais
recentemente adotados, demonstram uma unidade de políticas inclusivas para minorias como uma força
constitucional nova, real e irreversível, em busca de um novo modelo de sociabilidade plural. O clima teórico
e prático em que se implementam essas políticas vêm provocando um repensar nas categorias mais
fundamentais de formação do sujeito, que vão desde as propostas universais de construção dos seus direitos
sociais, nos quais a educação se insere, até o modelo de cidadania e, conseqüentemente, de democracia, em
que ele pretende atuar na sua realidade concreta.

 
1 POLÍTICAS DE INCLUSÃO

Longe de ter uma conotação puramente teórico-científica, as interpretações sobre o processo de
inclusão social e sobre o impacto que vêm causando nas instituições políticas, jurídicas e educacionais dos
países latino-americanos, parecem absorver dialeticamente o mesmo aspecto ideológico que circunda esse
fenômeno universal. O arranjo ideológico existe a partir do momento em que se revela e questiona a imagem
de um mundo homogêneo e integrado, desenvolvido a par do concreto processo de fragmentação,
desintegração e desarticulação política de indivíduos e grupos que o acompanha.

A própria premissa da qual muitos educadores partiam, de que o sistema de políticas universalistas
educacionais era mais justo do que qualquer subsistema de políticas mais localizadas, e, por conta disso,
estas deviam sempre sucumbir àquelas, silenciava a realidade de que os modelos universais de políticas
públicas educacionais no Estado Liberal eram, muitas vezes, usados para ilustrar falsamente a abrangência de
seu impacto de transformação, integração e uniformização do bem-estar dos sujeitos. Por isso, o
desencadeamento dessa ideologia ocorria sem preocupação alguma com o rastro de pobreza, abandono
social, desigualdade e exclusão, deixado em cada país da região. [2]

Hoje, este enfoque tem sido substituído por um contexto de reformulação dessas políticas
autoritárias, sugerindo uma reflexão mais ética e política sobre novos modelos de inclusão, de modo a
interpretarem a educação como um direito, um recurso e um bem público também subjetivado às minorias.
Isso não significa apenas a garantia do acesso aos grupos minoritários à educação, mas, principalmente, a
certeza jurídica e política de que, com a inclusão desses grupos no espaço público educacional, as escolas e
educadores de todos os níveis estarão criando novos acordos de produção, construção e promoção de novos
conhecimentos.[3]
2 SUBORDINAÇÃO E EXCLUSÃO SOCIAL NA AMÉRICA LATINA

A exclusão social das minorias tem sido uma realidade nos países latino-americanos. No Brasil, em
particular, a situação ainda é mais evidente devido a algumas características sociais e político-institucionais
no país que favoreceram o desenvolvimento de políticas uniformes, abstratas e universalistas sem apresentar
maior resistência por parte dos excluídos. Dentre estas características, estava o patrimonialismo como forma
de dominação de tipo tradicional, organizando as relações sociais em critérios de lealdade e lucro pessoal, ao
invés de critérios racionais.[4] Por isso, proporcionava uma baixa expectativa de que os governantes agiriam
em defesa do interesse de todos através de suas políticas públicas. Diante de um sistema de poder
imprevisível e personalístico, os grupos minoritários, em vez de buscar o reconhecimento de suas diferentes
necessidades e, conseqüentemente, de seus direitos, eram acostumados a buscar favores como forma de
inclusão pessoal.[5]

Isso sem mencionar a estrutura de poder que também se desenvolvia através de uma ordem social e
política burguesa movida, em geral, por duas classes: de um lado, os proprietários rurais, a classe abastada
dos senhores de engenho e fazenda, que sempre coincidiram no poder à medida que as relações patronais da
microestrutura não podiam ser definitivamente substituídas pelas relações racionais da macroestrutura
responsáveis pelas políticas universais liberais.[6] E, de outro, a massa da população espúria dos
trabalhadores do campo, escravos e semi-livres, para quem tais políticas apenas chegavam através de doses
homeopáticas, representando, muito mais o resultado heróico de um esforço individual, do que mesmo o
aproveitamento real dessas políticas por um número significativo de pessoas da mesma classe.

Fundamental na compreensão desse quadro eram as relações de escravidão que durante muito tempo
favoreceu a distribuição de bens, recursos e direitos segundo uma ordem hierárquica, onde os superiores

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3587



tinham direitos como privilégios legais e políticos que os inferiores não tinham, cabendo a estes, apenas a
conformidade ou a sucumbência àquilo que as relações de raça e poder definiam como igualável ou não na
sociedade.[7]

Mesmo com os direitos liberais proclamados nas constituições republicanas em defesa da igualdade
de todos, e com o país procurando desenvolver uma economia cada vez mais expansionista e modernizada,
na prática, a educação, o dinheiro e as formas de cultura dominantes continuavam a determinar o acesso a
esses direitos. Assim é que as minorias étnico-raciais alcançaram liberdade formal sem, contudo, realizarem
até o final do século passado, um exercício mais significativo de cidadania, quer fosse ela de ordem
econômica, política ou cultural.[8]

Outra característica bem marcante nesta última metade do século passado adveio dos governos
autoritários, quando os países latinos americanos submeteram-se à instalação de regimes militares,
ressaltando mais ainda a forma excludente de poder. A tomada do poder pelos militares gerou não só uma
crise de instabilidade político-institucional na região, através do chamado "efeito dominó", como também
acirrou a crise de legitimidade das políticas universalistas. Reagindo à doutrina marxista que fomentava
movimentos de transformação social, países como Paraguai(1954), Brasil(1964), Peru(1968), Bolívia(1971),
Uruguai(1973), Chile(1973), e Argentina(1976), cederam a um modelo político autoritário e anti-jurídico, ao
qual Alfred Stephan denominou de "profissionalismo militar".[9]

Apoiados por uma política geral de segurança nacional, os militares apropriaram-se dos valores
democráticos ocidentais de “igualdade e liberdade”, forjando a legitimidade de uma política nacional
integradora que prometia desenvolvimento social com base na ordem e supressão de demandas diferenciadas.
Isso repercutiu diretamente no problema da exclusão social que algumas minorias vinham sofrendo, as quais
não tinham muita importância no cenário político-institucional de tais países, a não ser pelo fato de se
reprimir qualquer demanda ressurgente que se assemelhasse à luta pelos direitos civis vivenciada à mesma
época pelos negros da sociedade americana.

Esta, na verdade, foi uma característica que trouxe uma identidade comum a alguns países
latinoamericanos, impondo a cada uma dessas sociedades, o recolhimento de qualquer resistência à pseudo-
uniformidade de pensar, acreditar e agir que lhes era imposta nas políticas sociais, mais precisamente, nas
educacionais.[10]

Essas características comprovaram a existência de grandes dificuldades internas em se romper com as
elites políticas e econômicas que impediam a distribuição de bens, recursos públicos e direitos de modo mais
igualitário.[11]

Uma terceira característica foi a subserviência religiosa que requeria a subordinação dos adeptos aos
ritos e dogmas formais das autoridades eclesiais e do Estado, os quais exigiam a humildade e a conformação
do homem à realidade temporal na qual vivia, como símbolo obrigatório de profissão de fé. Isso certamente
alimentava a idéia de que a grande parte da população mais pobre era incompetente para resolver seus
problemas sociais, por isso, não deveria resistir à ineficiência dessas políticas, mas sim, recorrer àqueles que
pareciam ter a solução dos problemas à mão.[12]

Durante muitas décadas, essa solução baseou-se em políticas universais de cunho liberal, as quais
prometiam a expansão plena da personalidade individual de cada um, ainda que, na prática, o
desenvolvimento de uma personalidade mais dotada e mais rica pudesse se afirmar em prejuízo e detrimento
de uma personalidade menos dotada e mais pobre.[13] Isto é, apesar do compromisso proclamado por essas
políticas de garantir igual benefício a todos os cidadãos, na prática, esse benefício somente podia ser
experimentado pelos grupos minoritários e politicamente subalternos, no âmbito da moralidade abstrata.
Apenas neste âmbito, é que os cidadãos podiam ser igualados em racionalidade, paixões e desejos. Portanto,
qualquer desigualdade advinda dos limites encontrados na busca individual por autonomia, seria justificada
pela própria incompetência das minorias em não absorver os benefícios trazidos pelas políticas universalistas;
ou ainda, em não acompanhar o fluxo natural do mercado. Nunca como um problema real de limites das suas
possibilidades de escolha relacionadas tanto à sua particular forma de ser, de pensar, de acreditar, de exigir,
como também à forma de poder exercido pelos governantes.

Não se pode afirmar precisamente quando e como essa situação começou a ser revertida, se partiu da
intelectualidade da academia em divulgar e aprofundar novos conceitos como o de interculturalidade,
multiculturalidade, democracia e inclusão social, na busca de uma nova racionalidade do poder público, ou se
adveio da brecha política sempre deixada pela possibilidade de transformação encontrada no limite existencial
das minorias latino -americanas submersas.[14] Na década de 1970, este limite revelou-se tanto na condição
difusa de pobreza extrema do país, a qual mantinha grande parte da população em situação inferior de
cidadania, privada de exercer sua potencialidade humana, como também na relação que já se especulava
entre classe/raça e etnias. Em ambos os casos, há o registro da academia compondo a dialética entre a
militância política dos grupos minoritários mais organizados, e o trabalho teórico que fundamenta, na
racionalidade do modelo de Estado Social, as suas demandas traduzidas em defesa das identidades, bem-
estar material, inclusão social e democracia.

Sabe-se, no entanto, que a emergência dos grupos minoritários muito dependeu de instituições
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autônomas perante o poder autoritário, como foi o caso da Igreja Católica Libertária que serviu de base e
canal político para as demandas da Pastoral do Negro, Pastoral do Índio, Pastoral da Mulher, Pastoral do
Menor etc., e de instituições jurídicas como a Ordem dos Advogados que também canalizavam as demandas
dos grupos oprimidos para a formação de um Estado Democrático de Direito, no caso do Brasil. E que o
maior desempenho desses grupos coincidiu com o processo de abertura democrática, até a consolidação
dessas demandas em direitos fundamentais na Constituição de 1988, e mais recentemente, na Constituição
Boliviana de 2009, as quais coincidiram ainda com o processo de globalização; duas ordens que por não
falarem a mesma linguagem ideológica acabaram por cobrar uma certa reformulação do direito interno, das
demandas sociais, e de modelos de igualdade e inclusão para os grupos minoritários.[15]
3 A EFICÁCIA DO DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO NOS PAÍSES DA UNASUL, CASOS:
BRASIL E BOLÍVIA.

A forma de organização dos estados latino-americanos sempre esteve intrinsecamente
concatenada ao acesso à educação. Em sua evolução histórica, existia uma grande parcela de analfabetos (os
descendentes dos ameríndios, os escravos trazidos da África e os colonizadores europeus pobres). O Estado
pouco se imiscuía na educação, deixando-a a cargo da família.

 Darcy Ribeiro[16] assim se manifesta acerca da educação brasileira quando da agricultura
cafeeira no século XIX, que reproduziu muitos dos valores do momento histórico anterior (Nordeste
açucareiro no século XVIII):

Nessa fase, o proprietário reside na fazenda, compondo o mesmo quadro
contrastante do Nordeste açucareiro, representado pela oposição entre a vivenda
senhorial e a senzala. Faz-se servir, também de numerosa criadagem doméstica a que
acrescenta, por vezes, preceptores europeus para a educação dos filhos na própria
fazenda e padres residentes para os serviços religiosos.
 

As elites coloniais podiam propiciar aos seus membros uma educação doméstica notadamente
reprodutora dos valores europeus, na medida em que muitos desses preceptores eram originários dos países
com culturas tidas como mais avançadas que a colonial. Os mais abastados custeavam os estudos de seus
filhos no próprio continente europeu. A maioria voltava demonstrando o mais completo desprezo pela
cultura pátria, só interessando-se em reproduzir os hábitos estrangeiros nos seus países de origem.

Com isso, houve uma desvalorização do nacionalismo na formação histórica dos países da
América Latina. Os valores cultuados pelas elites eram os europeus. Existia basicamente a reprodução de
algumas características da cultura externa, com a rejeição da cultura pátria, o que acabou por retardar o
verdadeiro sentimento de nação. A política e a educação reproduziam a subserviência dos valores sociais,
repercurtindo na submissão econômica e social, apesar de toda uma gleba de riquezas culturais.

Neste contexto, as minorias econômicas continuavam excluídas do acesso social à educação.
No século XIX, o Estado monárquico brasileiro, já consolidado, criou algumas escolas destinadas à inclusão
dos membros da elite na organização da burocracia estatal, mas não houve qualquer programa de educação
das massas ou de grupos subalternos, sem maior expressão política , fazendo com que o nosso país, segundo
Darcy Ribeiro[17], ainda fosse rotulado como uma nação de analfabetos:

O Estado monárquico se consolida, renova e amplia nas décadas seguintes.
Anteriormente, uns quantos clérigos e administradores coloniais, uns poucos
militares profissionais e bacharéis com formação universitária, graduados no Reino,
podiam dar conta das necessidades. Agora, torna-se indispensável criar escolas
médias e superiores que formem as novas gerações de letrados para a magistratura e
o Parlamento, de bacharéis nativos, de engenheiros militares para a defesa, e de
médicos para cuidar da saúde dos ricos. A cultura vulgar e, com ela, a maioria das
técnicas produtivas, entregues a seus produtores imediatos, só muito lentamente
começariam a modernizar-se. Como à criação das escolas para as elites não
correspondeu a qualquer programa de educação de massas, o povo brasileiro
permaneceu analfabeto.
 

Uma certa mudança nos padrões educacionais brasileiros se deu com a inauguração dos cursos
de ensino superior, com os valores meramente locais e familiares cedendo espaço à uma formação  mais
regional e voltando-se à formação da burocracia estatal.

Sérgio Buarque de Holanda[18] revela a influência da família na educação, bem como a sua
paulatina supressão pela educação mais voltada aos anseios do Estado:

A personalidade social do estudante, moldada em tradições acentuadamente
particularistas, tradições que, como se sabe, costumam ser decisivas e imperativas
durante os primeiros quatro ou cinco anos de vida da criança, era forçada a ajustar-
se, nesses casos, a novas situações e a novas relações sociais que importavam na
necessidade de uma revisão, por vezes radical, dos interesses, atividades, valores,
sentimentos, atitudes e crenças adquiridas no seio da família.
 

No Brasil, com a passagem da Monarquia para a república, a oligarquia cafeeira, como
detentora dos maiores poderes políticos em tais períodos, tornou-se responsável por algumas das
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deformações mais profundas da nossa sociedade. A principal delas decorreu de sua permanente disputa  com
o Estado pela apropriação da renda  nacional, agravada pela sua arraigada discriminação contra as minorias
étnicas e econômicas que lhe resistiam.

Nestas disputas e discriminação senhorial, devem ser procuradas as razões pelas quais o Brasil
se atrasou tão gritantemente em relação aos demais países latino-americanos e a qualquer outro povo do
mesmo nível de desenvolvimento, tanto na abolição da escravatura como na obrigação estatal de assegurar
educação primária à população, bem como nos direitos sociais dos trabalhadores rurais de sindicalização e de
greve.

A Independência e a República, que em quase toda a América deram lugar a um profundo
esforço nacional por elevar o nível cultural da população, capacitando-a para o exercício da cidadania, não
ensejaram um esforço equivalente no Brasil. Esse descaso com a educação popular, bem como o pouco
interesse pelos problemas de bem-estar e de saúde da população, explicam-se pelo senhorialismo fazendeiro
e pela sucessão tranqüila, presidida pela mesma classe dirigente, da Colônia à Independência e do Império à
República. Isso não ensejou uma renovação de liderança, mas simplesmente de alternância no mesmo grupo
patricial oligárquico, que se perpetuou também na velha ordenação social[19].

Nessas condições, toda participação democrática na vida política se reduz aos grupos de
pressão oligárquicos em disputa pelo controle das matérias que afetavam seus interesses. Nessa república de
fazendeiros, os problemas do bem público, da justiça, do acesso à terra, da educação, dos direitos dos
trabalhadores eram debatidos tal como a democracia, a liberdade e a igualdade, isto é, como meros temas de
retórica parlamentar. A máquina só funcionava substancialmente para mais consolidar o poder e a riqueza
das classes mais abastadas. Como consequencia, houve um atraso vexatório em relação a países mais
avançados e com problemas, do mesmo modo sociais, como os Estados Unidos da América, por exemplo, o
que repercutiu numa atitude de franco descontentamento das elites, transferindo toda a responsabilidade
desse atraso para o povo de cor mestiça ou negra.[20]

Se comparados aos Estados Unidos, todos os demais países da UNASUL, assim como o Brasil
e a Bolívia, apresentam um déficit na consolidação dos direitos sociais. Alguns destes países passaram por
revoluções e golpes de estado, mas nem isso trouxe efetivas mudanças estruturais que de fato acarretassem
uma alteração dos paradigmas impregnados pelas classes dominantes.

Para o Brasil e a Bolívia, assim como para os demais países latino-americanos, o esvaziamento
de expectativas socialistas, causado pelo desmonte dos países comunistas no final do século passado,
redirecionou as demandas políticas para a construção de um Estado Social de Direito, onde o compromisso
com a igualdade moral universal deveria estar vinculado necessariamente a um compromisso com a igualdade
política e econômica de cada indivíduo na sua existência concreta. Isso significava que o reconhecimento
moral da igualdade de todos os indivíduos pelos países latino-americanos, recém democratizados, só se
transformaria em um critério teórico de igualdade prática à medida que reconhecesse política e juridicamente,
a multiplicidade cultural representada por vários grupos minoritários, e à medida que disponibilizasse
recursos para que esses indivíduos alcançassem seus objetivos legítimos de vida.

Esse reconhecimento cobraria necessariamente a substituição de políticas universalistas por critérios
mais voltados à diferenciação e desigualdade desses grupos. Em sociedades cuja distribuição de bens e
direitos já tem um perfil homogêneo, qualquer redistribuição universal torna-se uma política possível e eficaz.
No entanto, em sociedades muito desiguais, como são os casos do Brasil e da Bolívia, esta de forma mais
agravada, as demandas trazidas pelos grupos minoritários apenas confirmavam a teoria de que políticas
universais redistributivistas de cunho liberal somente tendiam a perpetuar as desigualdades já distribuídas.
Quando muito, esse modelo de redistribuição assume um perfil assistencialista, levando a crer que a
efetividade dos direitos sociais depende mais da vontade estatal em expandir a sua eficácia, do que da própria
normatividade constitucional.

Porém, com a proposta trazida pela Constituição de 1988 no Brasil e a Constituição de 2009 na
Bolívia, a igualdade material surge como uma idéia reguladora para a elaboração de um sistema de objetivos,
direções e estratégias políticas de inclusão que, ora se confundem com propostas de inclusão cultural, ora
com propostas liberais mais  progressistas, como é o caso das ações afirmativas, que ora se enquadram como
políticas gerais no combate às desigualdades, um valor último de toda política pública. O que significa que a
eficácia dessas políticas vincula até mesmo a discricionariedade do governante no seu propósito democrático
constitucional.

Assim é que no texto da Constituição brasileira de 1988 e da Boliviana de 2009, a proteção
diferenciada para grupos minoritários justificou-se tanto em respeito à identidade de grupos historicamente
discriminados ou mais vulneráveis à discriminação, quanto sobre grupos cuja situação de intolerável
desigualdade social, ou sub-representatividade política, reclamavam meios e prerrogativas político-
institucionais capazes de lhes dar condições de vida mais igualitárias no contexto social. A demanda por
inclusão cultural e sócio-econômica desses grupos foi fundamental para que o Estado pudesse definir o tipo
de resposta a oferecer.

Embora a demanda das minorias étnico-raciais vinculasse o direito à diferença ao direito de ser
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tratado como igual na aquisição de direitos, bens materiais e recursos públicos, na prática, houve uma
resistência da própria sociedade em conceder exeqüibilidade jurídica e política a essa demanda. Primeiro
porque se era certo que esse grupo estava legitimado para ter suas diferenças culturais protegidas, por outro
lado, tornava-se questionável um tratamento diferenciado para compensar as desigualdades sociais sofridas
por motivo de raça, cor ou etinia, ao mesmo tempo em que a sociedade negava que houvesse qualquer
diferença racial.

Na verdade, a Constituição Brasileira de 1988 não enfrentou essa questão de modo direto,
reservando esses direitos a apenas alguns grupos minoritários, como mulheres e deficientes físicos. Para
estes, concedeu-lhes o reconhecimento objetivo ao direito a terem oportunidades concretas que lhes
permitam uma realização do bem-estar material mais imediata. Por isso, o constituinte brasileiro criou
condições legais e políticas para a proteção desses grupos. É importante lembrar que enquanto a diferença de
gênero não implica necessariamente na noção de classe, a diferença de raça pode fazê-lo. Neste sentido é que
a demanda pelo acesso ao mercado de trabalho e à educação qualificada para mulheres não ameaça
propriamente a distribuição da economia do país. O país pode continuar desigual, inclusive com mais
mulheres participando da sua produção econômica, porque a composição de gênero pode significar um
pertencimento ou não às classes desprivilegiadas. E se o fazem não garantem necessariamente que estão
causando uma transformação material. Esta política pode manter a mesma estratificação social, apenas
melhorando timidamente o bem-estar material de cada camada estratificada.

No entanto, se os indicadores sociais dos grupos étnico-raciais, que compõem a maioria dos pobres,
também definem o corte de classe no país, é possível que as políticas redistributivas de bens e direitos
causem algum distúrbio nesses índices. Por esse motivo, tais políticas, como as educacionais, cobram uma
força coesa de uma legitimidade política e jurídica para serem acreditadas, exigidas e implementadas.

Certamente, políticas específicas para grupos de pessoas excluídas não seriam o suficiente para
transformar essa realidade. Até mesmo porque a sua especificidade não recai sobre modelos econômicos
mais abrangentes, os quais requerem reformas sociais mais profundas, mas sobre propostas pontuais de
inclusão. Mesmo assim, ao identificar pessoas e grupos de pessoas desiguais em direitos e oportunidades, e
ao buscar equipará-los através da norma, o novo pacto social brasileiro e boliviano cria uma concepção de
justo que aumenta a representatividade igualitária dos beneficiados em relação ao todo social.
Principalmente, em sociedades desiguais como são os casos da    brasileira e da boliviana, essa
representatividade igualitária sobre situações de exclusão de grupos identificados racialmente ou socialmente,
possibilitam maior igualdade de condições de acesso aos bens e direitos constitucionalmente protegidos.

De qualquer modo, não é por este caminho de combate à desigualdade étnico-racial que o
constituinte se manifestou em ambos os casos, mas sim, através do reconhecimento da diferença
histórico/cultural das minorias, em detrimento da forma liberal dominante de universalização étnico-racial e
eurocentrica. O reconhecimento da diferença ressalta a identidade cultural das populações negra e indígena,
cujas demandas cobram uma reformulação substancial do ideal do tratamento igualitário preconizado pelos
liberais. Embora esse novo tipo de tratamento normativo não implique em programas de inclusão, ou
compensações por danos históricos, ou ainda de redistribuição de bens e direitos, ele abre caminho para a
diversidade de tratamento em busca de uma outra possibilidade de ser tratado como igual. Essa é uma
modalidade de justiça onde o grupo não se pergunta o que quer fazer com a sua concepção de bem, ou como
pretende direcionar essa concepção para formas mais práticas de políticas igualitárias. A pergunta que se
coloca é no sentido de afirmar o sentimento de pertencer, de ter uma origem, através de indagações básicas
sobre quem sou e de onde venho. Após o reconhecimento da diferença, ou melhor, da identidade originária,
o grupo passa, então, a definir um modelo de justiça adequado a cada situação ou a cada contexto
comunitário.

No caso da Bolívia, verifica-se o caráter prolixo em que se deu o reconhecimento dos direitos sociais
das minorias, em especial dos grupos étnicos, principalmente  na sua inclusão e na busca de correção das
distorções histórico-culturais por meio do fomento ao acesso à educação. Através desse direito, direcionado
aos novos grupos cidadãos, acreditou o constituinte bolivariano estar resgatando a identidade do povo e
definindo o seu pertencimento na história do país que se reinicia.
4 O DESENVOLVIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS NOS PAÍSES DA UNASUL

Não se pode afirmar que o desenvolvimento dos direitos sociais na América Latina tenha seguido a
mesma ordem cronológica mais convencional das gerações de direitos enfatizadas pelos teóricos
constitucionalistas. Para estes, a ordem de afirmação dos direitos se reproduz através dos direitos políticos
individuais, políticos e civis seguidos dos direitos sociais, econômicos e culturais. O que acontece, de fato,
nos países da UNASUL,  é afirmação desses direitos de modo desarmônico, refletindo muito mais um
pêndulo do que uma evolução linear , uma vez que ora se observa momentos de progresso, ora de extremo
retrocesso.

Na Constituição Brasileira de 1988, a afirmação do direito à educação para as minorias étnico-raciais,
encontra-se estabelecida nos artigos a seguir analisados:

A teoria do mínimo existencial admite a presença de limitações materiais, mas o juiz não deve negar
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a percepção de direitos fundamentais. Como exemplo, podemos mencionar o art. 208, inciso IV da
CF/88[21], na hipótese de o Município negar vaga em escola pública à criança por ausência de recursos
orçamentários. No leading case enfrentado pelo Pretório Excelso[22] houve a constatação de que a
educação tem eficácia social.  Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo a
prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário,
determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela
própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por
importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório –
se mostra apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de
estatura constitucional.

Note-se a redação do art. 212 da Constituição Federal de 1.988- alterado pelas Emendas
Constitucionais Nos.: 53/2006 e 59/2009[23] (vinculação de percentuais mínimos da receita resultante de
impostos da União, Estados e Municípios em prol da manutenção e desenvolvimento do ensino), revela
prima facie, a ineficácia da reserva do possível no acesso ao direito social à educação.

Revela-se como indubitável a inaplicabilidade da reserva do possível na garantia do direito social à
educação. Até mesmo a habitual ponderação atinente à ausência de recursos (limite fático da reserva do
possível), assim como a ausência de competência dos tribunais para decidir sobre destinação de recursos
públicos, parecem-nos inaplicáveis à hipótese (ensino público fundamental gratuito). Além de colocar- e não
sem razão- os particulares diante de uma situação em que não lhes resta alternativa, importa reconhecer que
o próprio Constiuinte tratou de garantir a destinação de recursos para viabilizar a realização do dever do
Estado com a educação, de modo especial com o ensino fundamental[24].

No art. 215 e parágrafos o Estado aparece como garantidor do pleno exercício dos direitos culturais
e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações
culturais, por meio das seguintes condutas: (a) protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas
e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional e (b) a lei disporá
sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos nacionais.

O art. 216, inciso V e parágrafo 5º- revela que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de
natureza materiais e imateriais, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem
os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico, ficando tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências
históricas dos antigos quilombos.

A repercussão e o desdobramento do direito à diferença no plano infraconstitucional brasileiro,
trouxe Lei Federal 10.639 de 2003, que altera a proposta de diretrizes e bases da educação nacional,
exigindo a inclusão no currículo oficial da Rede Oficial de Ensino, a obrigatoriedade da temática "História e
Cultura Afro-Brasileira". Este foi um passo de fundamental importância para a população negra do país, pelo
reconhecimento e afirmação de sua cultura e identidade.

Indubitável a eficácia do direito social à educação em seus mais diversos matizes, como norma
cogente e apta à vinculação dos poderes estatais constituídos. Por meio dele tem-se a base não apenas do
trabalho, mas também da cidadania e da própria dignidade da pessoa humana (fundamento axiológico de
todos os direitos fundamentais). Sua consagração em nível constitucional tem por escopo a solução de
distorções históricas ocorridas na UNASUL, em especial nos países ora analisados.

Não se coaduna com o neoconstitucionalismo vigente nos países da UNASUL o menoscabo do
acesso à educação como norma social de caráter meramente programático. Existe uma eficácia latente que
deve ser valorizada pelos órgãos e agentes estatais.

À luz do entendimento tradicional, hoje em fase de superação, os direitos sociais prestacionais
previstos na Constituição, inclusive o acesso à educação, por estarem submetidos ao princípio da reserva do
possível, não eram caracterizados como verdadeiros direitos subjetivos, mas, sim, como normas
programáticas destituídas de aplicabilidade e exigibilidade. Dessa forma, esses direitos deviam ser tutelados
pelo poder público, quando este, em sua análise discricionária, julgasse favoráveis as condições econômicas e
administrativas.

 Como forma de corrigir distorções históricas que apresentam séculos de uma sociedade excludente,
a Constituição da Bolívia promulgada em 2009 assumiu logo em seu preâmbulo, o compromisso de garantia
de acesso do direito social à educação para a prossecução de valores como igualdade, soberania,
solidariedade, harmonia e equidade:

Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad,
complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto
social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social,
jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua,
trabajo, educación, salud y vivienda para todos. [25]
 

O direito social à educação na Constituição Boliviana de 2009, na maioria das vezes, aparece como
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mecanismo atrelado ao desenvolvimento individual e, por conseqüência, coletivo. Trata-se do caráter
inclusivo que toma por fundamento um atendimento diferenciado às minorias étnico-raciais, como corolário
do multiculturalismo pátrio.

Esse novo modelo inclusivo baseia-se no princípio da equidade que justifica as políticas públicas
educacionais voltadas às populações historicamente alijadas de acesso aos mais básicos direitos,
possibilitando o desenvolvimento das aptidões pessoais de todos os cidadãos.

Pode-se fazer uma interpretação sistemática do Preâmbulo da Constituição da Bolívia em conexão
com seu art. 9º-,N? 05[26] que garante o acesso de todas as pessoas à  educação como um dos fins e
funções essenciais do Estado.

Neste mesmo jaez, os seguintes dispositivos da Carta ora em análise prelecionam de forma direta ou
indireta a promoção do direito social à educação para as minorias étnico-raciais, senão vejamos: (1) art.
17[27] : toda pessoa faz jus ao recebimento da educação em todos os níveis de maneira universal, produtiva,
gratuita, integral e intercultural, sem discriminação (o que o faz de maneira inclusiva das minorias); (2) art.
30, N?12[28] defere às nações e povos indígenas originários campesinos o direito a uma educação
intracultural, intercultural e plurilinguie em todo o sistema educativo; (3) art. 51, inciso III[29] reconhece a
sindicalização como meio de defesa, representação, assistência, educação e cultura dos trabalhadores do
campo e da cidade; (4) art. 64, inciso I[30] entende que os cônjuges ou conviventes têm o dever de cuidado,
em igualdade de condições e através do esforço comum, a manutenção e a responsabilidade familiar,
educação e formação da prole; (5) art. 70, N? 02[31] assegura que toda pessoa com deficiência goza dos
direitos a uma educação e saúde geral e gratuita; (6) inserido no Capítulo Sexto (Educação,
Interculturalidade e Direitos Culturais), Seção I (Educação), encontramos o art.77[32], por meio do qual a
educação constitui um papel supremo e é a principal responsabilidade financeira do Estado que tem a
obrigação obrigatória para manter, proteger e gerenciar. O Estado e a sociedade têm a custódia total sobre o
sistema educacional, incluindo o ensino regular, alternativo e de educação especial e ensino profissional
superior. O sistema educativo desenvolve os seus processos com base em critérios de harmonia e de
coordenação. O inciso III prevê a composição do sistema educacional; (7) por meio do art. 78[33] tem-se a
educação como pública unitária, universal, democrática, participativa, comunitária, descolonizadora, de
qualidade, intracultural, intercultural e multilíngue em todo o sistema educativo, aberta, humanística,
científica, técnica e tecnológica, produção, territorial, teóricos e um sistema educativo prático, libertador e
revolucionário, crítico e solidário. O Estado garante o ensino técnico e humanístico, para homens e mulheres,
relacionados com a vida, trabalho e desenvolvimento produtivo; (8) o art. 79[34] determina que a educação
promoverá a cidadania, o diálogo intercultural e os valores morais e éticos. Os valores de igualdade de
gênero, a não diferença nos papéis, não-violência e da plena observância dos direitos humanos; (9) por meio
do art. 80[35], tem-se que a educação deve visar: (a)  à formação integral dos indivíduos e do fortalecimento
da consciência social crítica na vida e para a vida; (b)à formação individual e coletiva, ao desenvolvimento de
capacidades e habilidades físicas e intelectuais para ligar a teoria com a prática produtiva para a conservação
e proteção do meio ambiente, da biodiversidade e da terra para viver bem. Sua regulamentação e execução
será estabelecido por lei; (c) contribuir para o reforço da unidade e identidade de todos, como parte do
Estado Plurinacional, bem como a identidade e o desenvolvimento cultural dos membros de cada nação ou
povo originário camponês, entendimento e o enriquecimento intercultural no Estado; (10) prevê o art. 81
[36] a educação como obrigatória até o ensino médio, bem como a sua promoção gratuita em todos os níveis
até o superior.  Após a conclusão dos estudos no ensino secundário será atribuído o diploma, de forma
gratuita e imediata; (11) por meio do art. 82[37] o Estado deve garantir o acesso à educação e a
permanência de todos os cidadãos e os cidadãos em condições de plena igualdade, e também apoiará com
prioridade para os alunos com menos possibilidades econômicas para que eles acessem diferentes níveis de
ensino, através de recursos financeiros, programas de alimentação, vestuário, transporte, material escolar, e
em áreas dispersas, dormitórios, de acordo com a lei. Ser incentivada com bolsas de estudo para alunos com
excelente aproveitamento em todos os níveis do sistema educativo. Todas as crianças e adolescentes com
talento natural proeminente têm o direito de serem tratados educadamente com métodos especiais de
aprendizagem que permitam o desenvolvimento de seus talentos e habilidades; (12) o art. 83[38] reconhece e
garante a participação social, comunitária e da família no sistema educativo, através de organismos
representativos de todos os níveis de governo e das nações e dos povos indígenas camponeses nativos. Sua
composição e competências serão estabelecidas por lei; (13) pelo art. 84[39] Estado e sociedade têm o dever
de erradicar o analfabetismo por meio de programas compatíveis com a realidade cultural e linguística da
população; (14) o art. 85[40] determina ao poder público o dever de promover e garantir a educação
continuada de crianças e adolescentes com deficiência ou talentos especiais na aprendizagem, sob a mesma
estrutura, princípios e valores do sistema de ensino, e estabelecer uma organização especial e
desenvolvimento curricular; (15) o art. 86[41] determina que nas escolas se reconhecerá e garantirá a
liberdade de consciência e de crença e o ensinamento religioso das nações e dos povos de agricultores de
origem indígena, bem como o estímulo e o respeito mútuo e a convivência entre pessoas com diferentes
opções religiosas, sem a imposição dogmática. Nesses centros não há discriminação na escolha religiosa dos
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alunos; (16) através do art. 87 [42]se reconhece e respeita o funcionamento de unidades educativas de
convênio com fins de serviço social, com acesso gratuito e sem fins lucrativos, que será operada sob a tutela
do poder público, respeitando o direito de gestão da educação religiosa nas unidades, sem prejuízo de
disposições nacionais, e serão regidos pelas mesmas regras, políticas, planos e programas do sistema de
ensino; (17) o art. 91, inciso I[43] vaticina que o ensino superior desenvolve processos de formação
profissional de geração de conhecimento e difusão da sociedade orientada para o desenvolvimento global, a
que se deve ter em conta o conhecimento universal e o conhecimento coletivo das nações e dos povos de
camponeses de origem indígena; (18) o art. 93, incisos IV e V[44] determinam: (a) as universidades públicas,
como parte de seus estatutos, estabelecerão a descentralização de programas acadêmicos e
multiculturalismo, de acordo com as necessidades do Estado e das nações e dos povos camponeses de
origem indígena; (b)cabe ao Poder Público, em coordenação com as universidades públicas em áreas rurais a
criação e o funcionamento das universidades e faculdades da comunidade multicultural, garantindo a
participação social. A abertura e o funcionamento dessas universidades devem corresponder às necessidades
de construção da região de produção, em função do seu potencial; (19) o art. 95, II[45] estabelece a
competência das universidades na implementação de programas para a recuperação, preservação,
desenvolvimento, aprendizagem e divulgação das diferentes línguas das nações e dos povos camponeses de
origem indígena; (20) o art. 298, II, 17[46] prevê que são competências exclusivas do nível central do
Estado políticas de educação e saúde.

A Constituição da Bolívia de 2009, mesmo se comparada à Constituição Brasileira de 1988 (rotulada
de vanguardista na consagração dos direitos sociais), foi minuciosa ao elencar um amplo rol de dispositivos
atrelados ao acesso de minorias étnico-raciais ao  direito social à educação. A disciplina constitucional
boliviana é tão minuciosa, que, por vezes,  parece apresentar-se como repetitiva. Na verdade, trata-se de uma
técnica legislativa baseada no esclarecimento com o escopo de enfatizar o mister deste importante baluarte
na construção da cidadania e do trabalho, o que significa uma nova técnica na inclusão social, econômica e
política de tais grupos.  

A princípio, esses novos direitos inclusivos ajudariam a iluminar a consciência e ações de adultos,
crianças e adolescentes na reconstrução de uma história comum, na qual todos possam compreender a
constante luta das minorias étnico-raciais por instituições mais democráticas, bem como a necessidade de
efetivá-las. Ajudariam também a romper com pedagogias autoritárias que reproduzem as desigualdades e
naturalizam as relações de discriminação, violência, competição desonesta e desumana, e de domínio. Com
isso, possibilitam que os sujeitos em desenvolvimento se fortaleçam em sua subjetividade étnico-racial,
acreditando que não existe uma concepção de bem que seja superior a outra, principalmente, quando for
afirmada para exercer o domínio de uma pessoa racional sobre outra na luta por bens, recursos e direitos.

No entanto, a racionalidade das normas constitucionais por si sós não parecem ser suficientes como
parâmetros de mudanças. Além das experiências legais brasileira e boliviana demonstrarem que há, muitas
vezes, um conflito entre a moralidade pública da lei mais democrática e a moralidade individual de quem a
efetiva, há uma relação de  poder entre os interesses do Estado e o das instituições educacionais mais
tradicionais que prorrogam a sua implementação. Por isso mesmo é que a luta agora recai sobre a efetividade
das normas, onde a resistência maior está nas sociedades em aceitar conviver com as diferenças, de modo a
ter que conhecê-las e respeitá-las. Especialmente, se as diferenças traduzirem os valores étnico-raciais que,
até então, eram condicionados à assimilação de valores e crenças que não aquelas que refletem  a sua
realidade cultural e social.

Apesar desses avanços, a educação mais tradicional e elitista insiste em cingir-se de uma falsa
consciência coletiva de dever cumprido na formalidade do texto constitucional e da lei, enquanto, na prática,
ainda defende as pedagogias igualitárias liberais como modelos mais justos de socialização do conhecimento
e do crescimento humano. Escolas mais tradicionais ainda argumentam que a indiferença e a discriminação
somente se manifestam no âmbito das relações privadas, quer dizer, nos valores da família do “outro”, ou na
escola do “outro”, e que a melhor forma de combatê-los, é ignorá-los. Mas o que as crianças e adolescentes
fazem, na verdade, como seres em desenvolvimento, é reproduzir a herança de valores deixada por seus
antepassados e seus familiares presentes. E o fazem com mais segurança, se encontram no convívio de suas
relações sociais, onde a escola é o lugar mais propício, o espaço adequado para esse tipo de manifestação.
Quebrar esse ciclo requer uma combinação de esforços que cobra o envolvimento dialético tanto da família,
quanto da escola na construção de uma proposta mínima de bem comum que seja boa para todos, e
consequentemente, da sociedade.

Desse modo, estarão, no mínimo, impedindo que crianças e adolescentes afro-brasileiros continuem
sofrendo o fantasma da exclusão, ainda que seja moral. Com as modificações jurídicas e políticas sobre esses
direitos, acredita-se que diferentes identidades sociais passem a ser reconhecidas e preservadas, motivando
processos mais reflexivos na construção de uma sociedade mais igual. Processos como estes, rompem com o
fundamentalismo universal da igualdade liberal para adotar o reconhecimento da variedade dessas identidades
que precisam se desenvolver com um mínimo de auto-estima à sua cultura e história. Não só isso, eles
ajudariam a consolidar o exercício da cidadania e dos direitos civis através de uma participação mais ativa
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das minorias raciais no mercado de trabalho, na educação superior e nos processos políticos decisórios.
Neste sentido, a cidadania exige mais que um conteúdo normativo: ela exige um compromisso do

Estado e da sociedade com a justiça distributiva, de modo a conceder prioridade metodológica e axiológica
às realizações grupais. Para isso, o reconhecimento da diferença cultural é apenas o primeiro passo. O
segundo está em conclamar o Estado a realizar a concepção de bem trazida não só pelo grupo, mas também
pela sistemática do ordenamento jurídico nacional, especialmente, no vínculo jurídico que estabelece com as
normas humanitárias internacionais.
5 A EFICÁCIA DO DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO

As normas programáticas sobre direitos sociais que hoje encontramos na grande maioria dos
textos constitucionais latino-americanos, em particular, na Constituição do Brasil e na da Bolívia, definem
metas e finalidades, as quais o legislador ordinário deve elevar a um nível adequado de concretização. Essas
“normas-programa” prescrevem a realização, por parte do Estado, de determinados fins e tarefas. Elas não
representam meras recomendações ou preceitos morais com eficácia ético-política meramente derivativa, mas
constituem um Direito diretamente aplicável[47].

                        Tradicionalmente, a eficácia das políticas públicas de direitos sociais realizam-se ou não a
depender da conveniência ou oportunidade executiva e parlamentar. Em outras palavras, condiciona-se ao
alvedrio presente na discricionariedade administrativa e legislativa.

Reside primariamente na atuação dos Poderes Executivo e Legislativo dos países da
UNASUL, a eficácia prática dos direitos sociais por meio das políticas públicas. Daí a nomenclatura direitos
positivos (ou prestacionais), por envolverem a prestação estatal. Tais direitos revelam a inserção do
indivíduo na sociedade na busca de uma cidadania cada vez mais inclusiva e menos excludente.

                        Tanto o Brasil como a Bolívia, mediante leis parlamentares, atos administrativos e a criação
real de instalações de serviços públicos, devem definir, executar e implementar, conforme as circunstâncias
socio-economicas, as chamadas “políticas públicas sociais”(de educação, saúde, assistência, previdência,
trabalho, habitação, moradia) que facultem o gozo efetivo dos direitos constitucionalmente protegidos.

Em princípio, o Poder Judiciário não deve intervir em esfera reservada a outro poder para
substituí-lo em juízos de conveniência e oportunidade, querendo controlar as opções legislativas de
organização e prestação, a não ser, excepcionalmente, quando haja uma violação evidente e arbitrária, pelo
legislador, da incumbência constitucional. No entanto, cada vez mais torna-se necessária a revisão do vetusto
dogma da Separação dos Poderes em relação ao controle dos gastos públicos e da prestação dos serviços
básicos no Estado Social, visto que os Poderes Legislativo e Executivo no Brasil se mostraram incapazes de
garantir um cumprimento racional dos respectivos preceitos constitucionais.

A negação de qualquer tipo de obrigação a ser cumprida na base dos Direitos Fundamentais
Sociais tem como conseqüência a renúncia de reconhecê-los como verdadeiros direitos. Esta obrigação é
universal, devendo o Estado desenvolver e executar políticas de bem-estar no vasto campo das necessidades
primárias dos homens que se encontram numa situação de hipossuficiência, marginalidade, carência. Políticas
de emprego, políticas alimentares, habitacionais, educacionais, de saúde. Cresce o número de doutrinadores e
magistrados que consideram os princípios constitucionais e as normas sobre direitos sociais como fonte de
direitos e obrigações e admitem a intervenção do Judiciário em caso de omissões inconstitucionais[48].

                        Tradicionalmente se entende pela ausência de interferência do Poder Judiciário no controle
dos atos administrativos. O novo Estado Democrático e Social de Direito (tanto o brasileiro como o
boliviano) requer uma judicatura engajada e comprometida com os valores e princípios consagrados em nível
constitucional, em especial nos direitos fundamentais sociais. Hodiernamente não mais se admite a ausência
de controle jurisdicional sobre a atuação do Poder Executivo. Como corolário de tal constatação, tem-se a
necessidade crescente de uma análise das políticas públicas de direitos sociais pelo Poder Judiciário o que o
torna proativo e compromissado com tais metas estatais.

                        A supressão dos direitos fundamentais sociais do texto constitucional dos países da
UNASUL, sem dúvida, enfraqueceria a posição dos integrantes da sociedade civil organizada na
reivindicação desses direitos em todas as suas esferas governamentais. A relevância das normas
programáticas também está no sentido teleológico, de modo que apontam para fins futuros e servem de
pauta de valores para movimentos que as queiram ver aplicadas e cumpridas. Uma concepção material de
constituição dá valor aos efeitos políticos e culturais da Carta mediante inclusão de princípios programáticos
que necessitam de uma concretização posterior. O discurso constitucional sempre é codificador da realização
de interesses programáticos e da legitimação de pretensões de domínio político. No entanto, é importante
que aqueles que aceitam e até apreciam um certo conteúdo utópico de um texto constitucional não se
esqueçam de que o seu poder de integração depende decisivamente da sua realização e concretização na
vida diária, o que pressupõe um mínimo de exeqüibilidade jurídica[49].

                        Tradicionalmente, se entende que a simples previsão em texto constitucional não realiza o
direito fundamental social, ou seja, o reconhecimento empírico não implica necessariamente em aplicabilidade
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prática, em especial nos países com um passado despótico e tradicionalmente excludentes no acesso à
educação como Brasil e Bolívia.

6 CONCLUSÃO

            O neoconstitucionalismo que se observa na América Latina revela parâmetros inaugurais no acesso
das minorias étnico-raciais ao direito social à educação. É possível que essa nova proposta venha,
efetivamente, a romper com a tradição excludente das minorias que compõem grandes parcelas das
populações dos países analisados. Com a UNASUL, a probabilidade de se construir um rol de direitos
fundamentais sociais comuns pode resultar também em uma realidade mais homogênea e concreta a todos os
seus membros, reproduzindo os modelos constitucionais locais, em particular, no que concerne aos direitos
fundamentais sociais ali proclamados e trazidos para o plano regional. Em particular, porque nas
constituições locais está a vontade dos cidadãos assim reconhecidos, os quais representam a pluralidade e
diversidade política dessas sociedades.

Uma vez trazidos esses direitos para o plano regional, os tratados ali assinados e ratificados passam a
revelar um compromisso prioritário e inadiável na solução de problemas historicamente vivenciados pelos
países, tais como, a exclusão social, concentração fundiária e de renda, ausência de democracia etc.  Por sua
vez, o direito específico à educação promete uma emancipação mais concreta do sujeito que permitirá
contribuir decisivamente na concretização de tais tratados e da vontade constitucional.

Observa-se que a Constituição Brasileira, por ser mais antiga, tem trazido uma força normativa ao
direito à educação que já pode ser percebida na última década do país, em especial, na atuação dos poderes
da República, mormente, o Judiciário, que tem demonstrado um ativismo de seus membros comprometidos
com a eficácia dos direitos sociais. A luta para que esse direito saia do seu texto constitucional e seja
efetivado pelos poderes institucionais tem sido constante no país.

Quanto à Constituição Boliviana, embora apresente um extenso rol de direitos à educação, ainda não
reflete uma aplicabilidade prática na efetivação desse direito, tanto pelo tempo de eficácia que essas normas
dispõem, quanto pelas limitações materiais apresentadas naquela sociedade.

De qualquer modo, ambos os modelos, quando vistos na sua realidade local, parecem refletir as
expectativas mais legítimas de seus cidadãos, o que facilita a busca pela implementação desse direito. E
quando vistos dentro da integração que se realiza com a UNASUL tem-se a tradução de um pacto de
redenção cultural, social, econômica e política.

A aplicabilidade prática desses direitos bem como a sua continuidade local e regional dependerão e
muito da vontade também continuada dos seus governantes, dos poderes constituídos, e acima de tudo, dos
seus cidadãos.
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págs. 364 e 365.
[20] RIBEIRO, Darcy. Op. cit., págs. 364 e 365.
[21] “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - ensino fundamental, obrigatório e
gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; II - progressiva
universalização do ensino médio gratuito; III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino; IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; V
- acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; VI - oferta de
ensino noturno regular, adequado às condições do educando; VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. § 1º - O acesso ao ensino
obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta
irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. § 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola”.
[22] Neste sentido, conferir: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO
EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO
CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO -
DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, §
2º) - RECURSO IMPROVIDO. - A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às
crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de educação básica, o
atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). - Essa prerrogativa jurídica, em conseqüência, impõe, ao
Estado, por efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar condições
objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das "crianças de zero a seis anos de idade" (CF, art. 208, IV), o efetivo
acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, apta a
frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que lhe impôs o próprio
texto da Constituição Federal. - A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em
seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões de
puro pragmatismo governamental. - Os Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil
(CF, art. 211, § 2º) - não poderão demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo art.
208, IV, da Lei Fundamental da República, e que representa fator de limitação da discricionariedade político-administrativa dos
en tes municipais, cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de
modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de
índole social. - Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar
políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais,
especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos
estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em
caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de
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estatura constitucional. A questão pertinente à "reserva do possível". Doutrina”. (RE 410715 AgR / SP , Relator: Min. Celso de
Mello, julgamento: 22/11/2005).
[23] “Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e
cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino. § 1º - A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo,
receita do governo que a transferir. § 2º - Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão considerados os
sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do art. 213. § 3º A distribuição dos recursos
públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universalização,
garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação. § 4º - Os programas suplementares de
alimentação e assistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais
e outros recursos orçamentários.§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social
do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. § 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da
contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação
básica nas respectivas redes públicas de ensino”.
[24] SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais.  7a- edição. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2007, pág.
358.
[25] República del Bolivia. Constitución de 2009. Disponível em: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Bolivia/bolivia09.html.
Acesso em: 29/03/2010.  
[26] “Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución (...) 5. Garantizar el acceso de las
personas a la educación, a la salud y al trabajo”.
[27] “Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita,
integral e intercultural, sin discriminación”.
[28] “ Artículo 30. I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural,
idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.
II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos
gozan de los siguientes derechos: (...)  12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo”.
[29]  “Artículo 51. III. Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia, educación y
cultura de las trabajadoras y los trabajadores del campo y de la ciudad”.
[30] “Artículo 64. I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo
común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o
tengan alguna discapacidad”.
[31] “Artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: (...) 2. A una educación y salud integral gratuita”.
[32] “Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la
obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. I. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema
educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema
educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación. III. El sistema educativo está compuesto por
las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio”.
[33] “Artículo 78. I. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de
calidad. II. La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. III. El sistema educativo se
fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora
y revolucionaria, crítica y solidaria.IV. El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística, para hombres
y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo”.
[34] “Artículo 79. La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético morales. Los valores incorporarán
la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos”.
[35] “Artículo 80. I. La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia
social crítica en la vida y para la vida. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de
competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la conservación y
protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por
la ley. II. La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos como parte del Estado Plurinacional, así
como a la identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino, y al entendimiento y
enriquecimiento intercultural dentro del Estado”.
[36] “Artículo 81. I. La educación es obligatoria hasta el bachillerato. II. La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el
superior. III. A la culminación de los estudios del nivel secundario se otorgará el diploma de bachiller, con carácter gratuito e
inmediato”.
[37] “Artículo 82. I. El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en
condiciones de plena igualdad. II. El Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades económicas para que
accedan a los diferentes niveles del sistema educativo, mediante recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta,
transporte, material escolar; y en áreas dispersas, con residencias estudiantiles, de acuerdo con la ley. III. Se estimulará con becas a
estudiantes de excelente aprovechamiento en todos los niveles del sistema educativo. Toda niña, niño y adolescente con talento natural
destacado tiene derecho a ser atendido educativamente con métodos de formación y aprendizaje que le permitan el mayor desarrollo
de sus aptitudes y destrezas”.
[38] “Artículo 83. Se reconoce y garantiza la participación social, la participación comunitaria y de los padres de familia en el
sistema educativo, mediante organismos representativos en todos los niveles del Estado y en las naciones y pueblos indígena
originario campesinos. Su composición y atribuciones estarán establecidas en la ley”.
[39] “Artículo 84. El Estado y la sociedad tienen el deber de erradicar el analfabetismo a través de programas acordes con la realidad
cultural y lingüística de la población”.
[40] “Artículo 85. El Estado promoverá y garantizará la educación permanente de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, o con
talentos extraordinarios en el aprendizaje, bajo la misma estructura, principios y valores del sistema educativo, y establecerá una
organización y desarrollo curricular especial”.
[41] “Artículo 86.En los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y de fe y de la enseñanza de
religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y se fomentará el respeto y la
convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática. En estos centros no se discriminará
en la aceptación y permanencia de las alumnas y los alumnos por su opción religiosa”.
[42] “Artículo 87. Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas de convenio con fines de servicio social, con
acceso libre y sin fines de lucro, que deberán funcionar bajo la tuición de las autoridades públicas, respetando el derecho de
administración de entidades religiosas sobre dichas unidades educativas, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones nacionales, y
se regirán por las mismas normas, políticas, planes y programas del sistema educativo”.
[43] “Artículo 91. I. La educación superior desarrolla procesos de formación profesional, de generación y divulgación de
conocimientos orientados al desarrollo integral de la sociedad, para lo cual tomará en cuenta los conocimientos universales y los
saberes colectivos de las naciones y pueblos indígena originário campesinos”. 
[44] “Artículo 93. (...)IV. Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos, establecerán programas de desconcentración
académica y de interculturalidad, de acuerdo a las necesidades del Estado y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
V. El Estado, en coordinación con las universidades públicas, promoverá en áreas rurales la creación y el funcionamiento de
universidades e institutos comunitarios pluriculturales, asegurando la participación social. La apertura y funcionamiento de dichas
universidades responderá a las necesidades del fortalecimiento productivo de la región, en función de sus potencialidades”.
[45] Artículo 95. (...)II. Las universidades deberán implementar programas para la recuperación, preservación, desarrollo,
aprendizaje y divulgación de las diferentes lenguas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos...”
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[46] “Artículo 298. (...) II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado: (...) 17. Políticas del sistema de educación y
salud”.
[47] KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha. Os (des)caminhos de um direito
constitucional “comparado”. 1ª- edição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2.002, págs. 19 e 20.
[48] KRELL, Andreas J. Op. cit., págs. 22 e 23.
[49] KRELL, Andreas J. Op. cit., págs. 28 e 29.
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A CONVENÇÃO-QUADRO SOBRE CONTROLE DO USO DO TABACO CONSEQUÊNCIAS
PARA O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

WHO FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL - IMPLICATIONS FOR BRAZILIAN
LEGAL SYSTEM

luis Renato Vedovato

RESUMO
A Convenção Quadro sobre controle do tabaco foi ratificada pelo Brasil. Dessa forma, deve ser considerada
no momento da aplicação e interpretação das normas internas. devendo constantemente ser entendida como
parte do ordenamento jurídico brasileiro. dessa forma, a interpretação das normas infraconstitucionais ganha
novos contornos, pois, o art. 8o. 1 da convenção determina que a exposição à fumaça do tabaco é, em
qualquer nível, prejudicial à saúde. ora, se a Constituição Federal, em seu art. 196, protege a saúde, todas as
normas que trazem a possibilidade de exposição à fumaça do tabaco devem ser entendidas como
inconstitucionais por força da vinculação brasileira à convenção. logo, o que se espera, especificamente com
relação às normas estaduais sobre o controle do tabaco, é a realização de uma interpretação conjunta do
Tratado e de outros dispositivos internos, especialmente a complementariedade entre a Constituição Federal
e a Convenção Quadro.
PALAVRAS-CHAVES: Convenção Internacional - direito à Saúde - controle do tabaco - interpretação
conjunta

ABSTRACT
The Framework Convention on Tobacco Control has been ratified by Brazil. Thus, it should be considered at
the time of application and interpretation of internal rules. must constantly be understood as part of the
Brazilian legal system. thus the interpretation of rules infra new contours, therefore the art. 8. 1 of the
Convention determines that exposure to tobacco smoke is, at any level is detrimental to health. well, if the
Federal Constitution, in its art. 196, protects the health, all the rules that bring the possibility of exposure to
tobacco smoke should be construed as unconstitutional under the agreement linking Brazil. hence what is
expected, specifically with respect to state rules on tobacco control, is conducting a joint interpretation of the
Treaty and other internal devices, particularly the complementarity between the Constitution and the
Framework Convention.
KEYWORDS: International Convention - Right to Health - Tobacco Control - interpretation

 

1 INTRODUÇÃO

 

 

Sempre quando se discute o presente tema, é relevante destacar que há vários dados que informam
sobre os males causados pelo tabaco. Esses dados devem ser utilizados para a tomada da decisão jurídica,
pois o diálogo entre realidade e direito deve constantemente ser buscado. Por seu turno, também existem,
como se sabe, não com a mesma clareza e certeza do tabaco, inúmeras informações sobre os males causados
pelo colesterol, pela bebida, pelo leite, entre vários outros tipos de produtos.

O tabaco se diferencia, no entanto, dos demais produtos – e isso deve ficar claro – pela forma que se
dá o seu uso, o qual, se feito no mesmo ambiente em que se encontram outras pessoas, causa danos diretos à
saúde daqueles que não consomem ativamente o produto, ou seja, causa danos aos chamados fumantes
passivos, além, por claro, de causar dependência química.

Destarte, é apropriado identificar que o consumo do tabaco tem que passar por restrições não apenas
absolutas, como exigem os males por ele causados às pessoas que dele se utilizam, mas também restrições
relativas, tendo-se em vista as consequências trazidas a quem se encontra no mesmo ambiente em que
existem pessoas utilizando o tabaco.

As restrições absolutas são tidas, no presente trabalho, como aquelas que recaem diretamente sobre a
comercialização e divulgação do produto, visando, com isso, diminuir a decisão impensada de consumir ou
comprar o produto, que é potencializada pelo alto grau de dependência causada pelo tabaco. Entende-se que
as restrições relativas referem-se à proteção do fumante passivo, diminuindo o contato que esse teria com a
poluição tabagística ambiental.

A construção normativa, tanto interna quanto internacional, tem relevante importância no incremento
das restrições acima especificadas. A normação internacional, construída por tratados internacionais e demais
fontes, é responsável pelos mais recentes diálogos entre fontes do direito[1], pois permite que sejam
cotejadas as disposições internacionais com os dispositivos internos. A Convenção-Quadro sobre Controle
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do Uso do Tabaco (CQCT) é elemento importante na construção normativa internacional sobre o tabaco,
restringindo, direta e indiretamente, o consumo do tabaco.

Porém, argumentos construídos no sentido de reduzir todos os avanços no campo dos direitos
humanos trazidos pela Convenção a meras interpretações equivocadas da natureza e da liberdade humanas,
pois, segundo tais argumentos, é um exagero a proteção que se quer dar à saúde. Dessa forma, para
demonstrar que há claros erros nesse posicionamento, é necessário que seja feita uma separação entre o que
busca a Convenção e as possíveis limitações a direitos fundamentais. Por isso, o que se quer deixar
evidenciado, já na introdução, é que não se podem confundir os controles trazidos pela Convenção-Quadro
sobre Controle do Uso do Tabaco (CQCT) com a busca impensada e exagerada da chamada saúde total, que
seria representada pelo afastamento de qualquer produto que pudesse trazer danos à saúde, por menores que
pudessem ser tais danos. Muito menos pode-se identificar na CQCT a defesa de que existem padrões de
saúde que devem ser seguidos por todos. Pode-se, no entanto, claramente identificar que há duas
preocupações trazidas pelo uso do tabaco que o afastam dos demais produtos causadores de danos à saúde e
que o tornam extremamente único e prejudicial. Tais preocupações são (i) o fato de o tabaco conter
elementos desencadeadores de dependência química e (ii) de seu uso causar danos imediatos àqueles que
estão próximos aos consumidores de tabaco, ou seja, o dano causado à saúde do fumante passivo[2]. Não
há, ressalte-se, em nenhum outro produto essa combinação representada pela soma da dependência com os
danos diretos a terceiros.

Logo, ficam bastante compreensíveis os motivos pelos quais a Organização Mundial da Saúde (OMS)
escolheu o controle do tabaco para ser o objeto da primeira Convenção Internacional liderada por ela.
Convenção que ficou aberta para assinaturas de 16 a 22 de junho de 2003.

Esse Tratado Internacional reforça a possibilidade de se proteger o direito à saúde daquele que não
quer fumar por meio da criação de restrições ao uso do tabaco, o que indiretamente atinge também a saúde
do fumante, além de permitir que se restrinja o acesso ao tabaco, trazendo possibilidade de se realizarem
controles da publicidade e da venda do produto.

Nesse passo, as limitações ao uso do tabaco se refletem, por óbvio, no cotidiano do fumante, pois a
Convenção busca trazer uma proteção maior para quem consome ativamente o produto. Quanto a esse
ponto, antes que se possa pensar em intervenções indevidas no dia a dia das pessoas, não é incomum no
Direito a proteção do indivíduo que enfrenta situações que o levam a decisões impensadas. É assim, por
exemplo, nos casos de superendividamento[3] na França. A situação do dependente químico do cigarro é
muito parecida com a do superendividado. Enquanto esse piora a sua saúde financeira, se não tiver proteção
do Estado, aquele tem sua saúde física cada vez mais comprometida, se o Estado não agir. Em ambos os
casos, no entanto, a decisão final é do indivíduo. Porém, não será uma decisão puramente impulsionada pela
gana do consumo ou pela força da dependência química. Assim, o Estado se legitima a agir para evitar ou
controlar decisões impensadas, que, no caso do tabaco, são potencializadas pelo efeito viciante do produto.
Dessa maneira, a possibilidade de limitação a direitos fundamentais é plenamente fundamentada, e o controle
do uso do tabaco é o objeto central da Convenção Internacional.

Identificar todas as facetas desse controle envolve a análise da legislação interna, mas, principalmente,
das normas internacionais. De fato, a questão do tabaco ultrapassou as fronteiras e tornou-se uma
preocupação mundial. Por conta disso, como dito, em 2003, foi celebrado um Tratado Internacional sobre o
controle do tabaco, batizado de Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco. O Brasil é um dos
signatários (expressou sua concordância com o texto em 16 de novembro de 2003), tendo efetivado a
ratificação em 03 de novembro de 2005. O Decreto Presidencial que deu publicidade interna à ratificação é o
de número 5.658 de 02 de janeiro de 2006.

O trabalho aqui a ser desenvolvido tem como objetivos identificar as omissões do legislador federal,
no que toca à adequação da Lei Federal 9.294/96 ao Tratado Internacional, discorrer sobre a hierarquia da
Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco e, por conta da falta de norma expressa federal, sobre
a competência dos demais entes federativos. É natural, também, que se discuta a limitação a direito
fundamental, como acima já exposto.

 

 

2 FORMAÇÃO HISTÓRICA DA CONVENÇÃO
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A chamada convenção-quadro é um tipo de tratado internacional em que os Estados-Partes
estruturam grandes molduras normativas[4], no entanto, vale dizer que a grande maioria dos textos
doutrinários a respeito da terminologia dos tratados entende que não se deve levar em consideração o nome
que lhes é dado, o que importa, na verdade, é o conteúdo da convenção[5]. Nesse sentido, deve ser
entendida a CQCT da Organização Mundial da Saúde, que foi, como dito, aberta a assinaturas em junho
2003, em Genebra. Tendo sido definida como depositária das cartas de ratificações a ONU, que receberia os
documentos em sua sede de Nova York, no período compreendido entre 30 de junho de 2003 e 29 de Junho
de 2004, e também aceitaria assinaturas nesse período.

A Convenção, que não mais comporta assinaturas, tem 168 signatários, incluindo a Comunidade
Europeia, o que a torna um dos tratados mais amplamente adotados na história das Nações Unidas. Os
Estados que assinaram a Convenção concordaram em se empenhar, de boa-fé, a ratificar, aceitar, ou aprová-
la, e mostrar o compromisso político de não prejudicar os objetivos nela definidos.

A Convenção abriu a possibilidade para que os países que desejam se tornar parte, mas que não
assinaram a Convenção até 29 de junho de 2004, possam fazê-lo por meio de adesão, o que, na prática, pode
ser tido como equivalente a um processo de ratificação.

A Convenção entrou em vigor em 27 de Fevereiro de 2005, exatamente noventa dias depois de
quarenta Estados terem depositado os seus respectivos documentos de ratificação, adesão ou aprovação,
nomenclatura que depende da Constituição de cada membro, conforme determinado pelo art. 36, parágrafo
1º, do Tratado. A partir dessa data, as Partes passaram a ser legalmente vinculadas às disposições do
Tratado. Para as organizações regionais de integração econômica, a Convenção entra em vigor no
nonagésimo dia seguinte à data do depósito do seu instrumento de confirmação formal ou adesão. Nessa
última hipótese, amolda-se a União Europeia, uma das signatárias da Convenção.

Durante o seu longo período de negociações, a Convenção-Quadro da OMS permitiu a criação e o
desenvolvimento de uma grande rede global, que será, segundo a própria OMS, relevante para
implementação das políticas públicas saudáveis necessárias para controle do uso do tabaco[6].

Segundo declarou Jong-Wook Lee[7], Diretor-Geral da OMS, em 2005, as negociações da CQCT
pela OMS teriam desencadeado um processo que resultou em diferenças internas visíveis nos países parte.
Lee ressalta ainda que o sucesso da Convenção-Quadro da OMS como uma ferramenta para a saúde pública
depende do empenho político e da energia que é dedicada à sua aplicação nos próximos anos, concluindo
que ganhos globais serão alcançados se houver um resultado positivo na implementação da Convenção.

Como se pode perceber, a conjugação de elementos internacionais e nacionais é essencial para que o
objetivo da Convenção seja alcançado. Dessa maneira, são necessários o desenvolvimento de políticas
públicas e a reconfiguração do ordenamento jurídico, inclusive com alterações na interpretação.

As longas negociações, no entanto, demonstram claramente que há muitos obstáculos para a
concretização da Convenção. Os interesses que fomentam o surgimento do supercapitalismo, como
delineado por Robert Reich[8], podem trazer novas conformações e desafios para a criação de políticas
públicas saudáveis. Como destaca Reich, o novo capitalismo faz com que as empresas procurem controlar a
regulação se aproximando cada vez mais dos centros decisórios estatais[9]. Daí, entende-se a importância
dada por Lee para a criação das redes internas de implementação da Convenção[10].

A preocupação mundial com o uso do tabaco, que é identificado como uma grave questão de política
pública de saúde[11], é demonstrada pelo texto da Convenção, ao explicitar que a propagação da epidemia
do tabagismo é um problema mundial com sérias consequências para a saúde pública, que exige a mais ampla
cooperação internacional possível e a participação de todos os países em uma resposta internacional eficaz,
apropriada e integral.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde[12], no século XX, foram 100 milhões de mortes
causadas pela epidemia do tabaco e, segundo a mesma fonte, tal número poderá chegar a um bilhão de
pessoas no século XXI.

Também se ocupa a Convenção da drenagem de recursos[13] que se identifica pelo consumo do
tabaco, tanto no âmbito familiar, pois os recursos utilizados para o tabaco poderiam servir para incremento
da saúde e da educação, quanto no âmbito nacional, já que há remessa de lucros e pagamento de royalties
aos detentores dos direitos de uso das marcas[14]. Nesse passo, a Convenção deixa evidente que leva em
conta a preocupação da comunidade internacional com as, por ela chamadas, devastadoras consequências
sanitárias, sociais, econômicas e ambientais geradas pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco, em
todo o mundo.

A Convenção reconhece formalmente que o tabaco causa danos à saúde, evidenciando, em seu texto,
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que a ciência demonstrou de maneira inequívoca que o consumo e a exposição à fumaça do tabaco são
causas de mortalidade, morbidade e incapacidade e, também, que as doenças relacionadas ao tabaco não se
revelam imediatamente após o início da exposição à fumaça do tabaco e ao consumo de qualquer produto
dele derivado, conforme exposto no art. 8º da Convenção.

Nesse ponto, ou seja, na distância entre a exposição ou uso e a revelação da doença, talvez esteja o
maior desafio do controle do uso do tabaco. Assim como acontece no tocante à verificação do respeito ao
não retrocesso em direitos sociais[15], há vários outros fatores que podem dificultar a identificação da
doença desenvolvida como consequência do uso ou, principalmente, à exposição à fumaça do cigarro[16].
De fato, de acordo com Christian Courtis[17], a proibição de retrocesso em matéria de direitos sociais é
tema que faz parte tanto do direito internacional dos direitos humanos quanto do direito constitucional
interno de cada país. Se a busca pela saúde deve ser constante e progressiva, a restrição ao uso do tabaco é o
caminho natural para se coibir o retrocesso e disponibilizar mais recursos para a saúde. O planejamento de
política pública saudável é a forma de conseguir superar a escassez de recursos ou de, pelo menos, diminuir
tal problema.[18]

Os Estados que celebraram a Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco demonstraram-
se conscientes da necessidade do trabalho sobre controle do tabaco conduzido em conjunto, destacando a
liderança da Organização Mundial de Saúde, bem como os esforços de outros organismos e entidades do
sistema das Nações Unidas e de outras organizações intergovernamentais internacionais e regionais no
estabelecimento de medidas de controle do tabaco. Além de destacar o trabalho do 3º setor no controle do
tabagismo.

Por outro lado, a força da indústria não é descartada, as Partes reconhecem a necessidade de manter a
vigilância ante qualquer tentativa da indústria do tabaco de minar ou desvirtuar as atividades de controle do
tabaco, bem como a necessidade de manterem-se informadas sobre as atuações da indústria do tabaco que
afetem negativamente as atividades de controle do tabaco.

As Partes também identificaram a Convenção como sendo um tratado de proteção aos direitos
humanos, fazendo as seguintes referências em seu preâmbulo:

 

Recordando o Artigo 12 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado
pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, pelo qual se declara que toda
pessoa tem direito de gozar o mais elevado nível de saúde física e mental;

Recordando ainda o preâmbulo da Constituição da Organização Mundial de Saúde, que afirma que o
gozo do mais elevado nível de saúde que se possa alcançar é um dos direitos fundamentais de todo ser
humano, sem distinção de raça, religião, ideologia política, condição econômica ou social;

Determinadas a promover medidas de controle do tabaco fundamentadas em considerações científicas,
técnicas e econômicas atuais e pertinentes;

Recordando que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as
Mulheres, adotada pela Assembléia Geral da ONU em 18 de dezembro de 1979, dispõe que os Estados
Participantes daquela convenção devem tomar as medidas cabíveis para eliminar a discriminação contra
as mulheres na área da atenção médica,

Recordando ademais que a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembléia Geral da
ONU em 20 de novembro de 1989, dispõe que os Estados Participantes daquela convenção reconhecem
o direito da criança de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde.

Identifica-se, portanto, e esse é um grande avanço trazido pela Convenção, que o controle do
tabagismo é tido como um meio de efetivação de direitos humanos, não só diretamente, pois o direito à
saúde é incrementado, mas também indiretamente, como forma de política pública de saúde e, portanto,
permitindo que os recursos escassos para efetivação de direitos sociais sejam distribuídos de uma forma
melhor.

Como a Convenção em tela tem viés protetivo aos direitos humanos, há que se discutir se a não
aplicação de tal Tratado no Brasil viola a Constituição Federal, tendo-se em vista os parágrafos 2º e 3º do
art. 5º da CF[19]. No mínimo, no entanto, pode-se sustentar que ela trouxe uma nova conformação
interpretativa à Lei Federal 9.294/96, impedindo que sua exegese resulte na possibilidade de criação de
norma permissiva da existência dos conhecidos fumódromos ou, em uma alternativa possível e que adiante
será discutida, na constitucionalidade da norma de um Estado da Federação brasileira em que se restrinja o
consumo do tabaco.

 

 

3 O CONTEÚDO DA CONVENÇÃO-QUADRO SOBRE CONTROLE DO USO DO TABACO
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De início, a Convenção, objetivando dar maior clareza aos seus propósitos, traz alguns conceitos
fundamentais para o controle do uso do tabaco. Esclarece, então, que para os fins da Convenção:

 a)   "comércio ilícito" é qualquer prática ou conduta proibida por lei, relacionada à produção, envio,
recepção, posse, distribuição, venda ou compra, incluída toda prática ou conduta destinada a facilitar
essa atividade;

 b)   "organização regional de integração econômica" é uma organização integrada por Estados soberanos,
que transferiram àquela organização regional competência sobre uma diversidade de assuntos,
inclusive a faculdade de adotar decisões de natureza mandatória para seus membros em relação
àqueles assuntos;

 c)   "publicidade e promoção do tabaco" é qualquer forma de comunicação, recomendação ou ação
comercial com o objetivo, efeito ou provável efeito de promover, direta ou indiretamente, um produto
do tabaco ou o seu consumo;

 d)   "controle do tabaco" é um conjunto de estratégias direcionadas à redução da oferta, da demanda e
dos danos causados pelo tabaco, com o objetivo de melhorar a saúde da população, eliminando ou
reduzindo o consumo e a exposição à fumaça de produtos de tabaco;

 e)   "indústria do tabaco" é o conjunto de fabricantes, distribuidores atacadistas e importadores de
produtos de tabaco;

 f)     "produtos de tabaco" são todos aqueles total ou parcialmente preparados com a folha de tabaco
como matéria-prima, destinados a serem fumados, sugados, mascados ou aspirados;

 g)   "patrocínio do tabaco" é qualquer forma de contribuição a qualquer evento, atividade ou indivíduo
com o objetivo, efeito ou possível efeito de promover, direta ou indiretamente, um produto do tabaco
ou o seu consumo.

Nesse passo, a Convenção estabelece conteúdos de expressões para auxiliar em sua interpretação,
também trazendo a sua relação com outros acordos e instrumentos jurídicos, ressaltando que, para melhor
proteger a saúde humana, as Partes são estimuladas a implementar medidas que vão além das requeridas pela
presente Convenção e de seus protocolos, e que nada naqueles instrumentos impedirá que uma Parte
imponha exigências mais rígidas, compatíveis com suas disposições internas e em conformidade com o
Direito Internacional. A permissão para a criação de maiores obstáculos para o uso do tabaco demonstra que
a Convenção traz regras mínimas de proteção e controle do uso do tabaco.

A partir do art. 4º, a Convenção elenca os seus princípios básicos e deles se consegue constatar a
importância da informação levada ao consumidor. Diz-se que toda pessoa deve ser informada sobre as
consequências sanitárias, a natureza aditiva e a ameaça mortal imposta pelo consumo e a exposição à fumaça
do tabaco. Medidas legislativas, executivas, administrativas e outras medidas efetivas serão implementadas
pelos órgãos governamentais competentes para proteger toda pessoa da exposição à fumaça do tabaco. A
cooperação em todos os níveis é tratada como princípio, ressaltando-se a ideia do trabalho em rede,
demonstrando-se:

 a)   a necessidade de tomar medidas para proteger toda pessoa da exposição à fumaça do tabaco;

 b)   a necessidade de tomar medidas para prevenir a iniciação, promover e apoiar a cessação e alcançar a
redução do consumo de tabaco em qualquer de suas formas;

 c)   a necessidade de adotar medidas para promover a participação de pessoas e comunidades indígenas na
elaboração, implementação e avaliação de programas de controle do tabaco que sejam social e
culturalmente apropriados as suas necessidades e perspectivas; e

 d)   a necessidade de tomar medidas, na elaboração das estratégias de controle do tabaco, que tenham em
conta aspectos específicos de gênero.

Uma parte importante da Convenção é a cooperação internacional, especialmente no que tange à
transferência de tecnologia, conhecimento e assistência financeira, bem como à prestação de assessoria
especializada com o objetivo de estabelecer e aplicar programas eficazes de controle do tabaco, tomando em
conta os fatores culturais, sociais, econômicos, políticos e jurídicos locais, dando especial espaço para a
discussão da responsabilidade e havendo claro destaque para a importância da participação da sociedade civil
para atingir o objetivo da Convenção e de seus protocolos.
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A Convenção, em seu art. 5º, traz obrigações gerais das Partes, envolvendo ações internas a serem
tomadas para a implementação da Convenção.

Havendo um claro foco nas políticas públicas de saúde, determinando que as Partes, ao estabelecerem
e implementarem suas políticas de saúde pública relativas ao controle do tabaco, agirão para proteger essas
políticas contra os interesses comerciais ou outros interesses ligados à indústria do tabaco, em conformidade
com a legislação nacional e ressaltando sua preocupação com o poder econômico das empresas de tabaco.

Há também especial atenção para a implementação de medidas relacionadas a preços e impostos para
reduzir a demanda de tabaco, especialmente visando a proteção dos jovens, para que eles reduzam o
consumo de tabaco, juntamente com medidas não relacionadas a preços para reduzir a demanda de tabaco,
tais como sensibilização e restrição de acesso, além de outras.

Destacando-se, além disso, a proteção contra a exposição à fumaça do tabaco, pois, como se
depreende do art. 8º da Convenção, houve reconhecimento de que a ciência demonstrou de maneira
inequívoca que a exposição à fumaça do tabaco causa morte, doença e incapacidade. Deixando, em tal
dispositivo, bastante evidente que cada Parte adotará e aplicará, em áreas de sua jurisdição nacional
existente, e conforme determine a legislação nacional, medidas legislativas, executivas, administrativas e/ou
outras medidas eficazes de proteção contra a exposição à fumaça do tabaco em locais fechados de trabalho,
meios de transporte público, lugares públicos fechados e, se for o caso, outros lugares públicos, e promoverá
ativamente a adoção e aplicação dessas medidas em outros níveis jurisdicionais.

A Convenção adentra a necessidade de regulamentação da divulgação das informações sobre os
produtos de tabaco, sendo incisiva em face da publicidade, para demonstrar que deve haver controle dela e
informação sobre o produto.

Estabelecendo que, no mínimo, e segundo sua Constituição ou seus princípios jurídicos fundamentais,
cada Parte se compromete a:

 a)   proibir toda forma de publicidade, promoção e patrocínio do tabaco, que promova um produto de
tabaco por qualquer meio, que seja falso, equivocado ou enganoso ou que possa induzir ao erro, a
respeito de suas características, efeitos para a saúde, riscos e emissões;

 b)   exigir que toda publicidade de tabaco, e quando aplicável, sua promoção e seu patrocínio, venha
acompanhada de advertência ou mensagem sanitária ou de outro tipo de mensagem pertinente;

 c)   restringir o uso de incentivos diretos ou indiretos, que fomentem a compra de produtos de tabaco pela
população;

 d)   exigir, caso não se tenha adotado a proibição total, a divulgação para as autoridades governamentais
competentes, de todos os gastos da indústria do tabaco em atividades de publicidade, promoção e
patrocínios, ainda não proibidos. Essas autoridades poderão divulgar aquelas cifras, de acordo com a
legislação nacional, ao público e à Conferência das Partes, de acordo com o artigo 21;

 e)   proceder, em um prazo de cinco anos, a proibição total ou, se a Parte não puder impor a proibição
total em razão de sua Constituição ou de seus princípios constitucionais, à restrição da publicidade, da
promoção e do patrocínio do tabaco no rádio, televisão, meios impressos e, quando aplicável, em
outros meios, como a Internet;

 f)     proibir ou, no caso de uma Parte que não possa fazê-lo em razão de sua Constituição ou de seus
princípios constitucionais, restringir o patrocínio do tabaco a eventos e atividades internacionais e/ou
a seus participantes.

Evidencia, ainda, que as Partes que tenham proibido determinadas formas de publicidade, promoção e
patrocínio do tabaco terão o direito soberano de proibir as formas de publicidade, promoção e patrocínio de
além-fronteira de produtos de tabaco que entrem em seus respectivos territórios, bem como aplicar as
mesmas penalidades previstas para a publicidade, promoção e patrocínio que se originem em seus próprios
territórios, em conformidade com a legislação nacional. Nesse ponto, o objetivo é coibir a publicidade em
eventos esportivos que são transmitidos de e para várias partes do planeta.

Além disso, preocupa-se com a dependência trazida pelo consumo do tabaco, determinando que cada
Parte elaborará e divulgará diretrizes apropriadas, completas e integradas, fundamentadas em provas
científicas e nas melhores práticas, tendo em conta as circunstâncias e prioridades nacionais, e adotará
medidas eficazes para promover o abandono do consumo do tabaco, bem como o tratamento adequado à
dependência do tabaco. Incitando cada um a:

 a)   criar e aplicar programas eficazes de promoção do abandono do consumo do tabaco em locais tais
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como as instituições de ensino, as unidades de saúde, locais de trabalho e ambientes esportivos;

 b)   incluir o diagnóstico e o tratamento da dependência do tabaco, e serviços de aconselhamento para o
abandono do tabaco em programas, planos e estratégias nacionais de saúde e educação, com a
participação, conforme apropriado, de profissionais da área da saúde, agentes comunitários e
assistentes sociais;

 c)   estabelecer, nos centros de saúde e de reabilitação, programas de diagnóstico, aconselhamento,
prevenção e tratamento da dependência do tabaco; e

 d)   colaborar com outras Partes para facilitar a acessibilidade e exequibilidade dos tratamentos de
dependência do tabaco, incluídos produtos farmacêuticos, em conformidade com o artigo 22. Esses
produtos e seus componentes podem incluir medicamentos, produtos usados para administrar
medicamentos ou para diagnósticos, quando apropriado.

O comércio ilícito de produtos de tabaco aparece como foco da Convenção, devendo as Partes
combatê-lo e extingui-lo, pois, sem controle, o produto pode ser muito mais danoso à saúde, havendo clara
preocupação com a venda de tabaco a menores, que são tidos como não detentores de capacidade para
decidir.

Deve, no entanto, haver apoio a atividades alternativas economicamente viáveis, para que não haja
desamparo àqueles que porventura se valem dele para subsistência.

A vinculação entre proteção ao meio ambiente e à saúde também fica clara na Convenção, que, na
sua Parte V, explana sobre a proteção ambiental. Permeia todo o Tratado Internacional a necessidade de
cooperação, trazendo também aspectos sobre a responsabilidade civil pelo uso do tabaco.

Logo, a preocupação mundial com o uso do tabaco, que é identificada como uma grave questão de
política pública de saúde[20], é demonstrada pelo texto da Convenção, ao explicitar que a propagação da
epidemia do tabagismo é um problema mundial com sérias consequências para a saúde pública, que exige a
mais ampla cooperação internacional possível e a participação de todos os países em uma resposta
internacional eficaz, apropriada e integral[21].

A celebração da Convenção[22], no contexto global, é motivada pelo aumento do consumo e da
produção mundial de cigarros e outros produtos de tabaco, identificados pela Organização Mundial da
Saúde, particularmente, nos países em desenvolvimento, assim como o ônus que se impõe às famílias, aos
pobres e aos sistemas nacionais de saúde, o que denota a atenção das Partes contratantes com a fuga de
recursos familiares para um produto que causa diminuição da saúde.

A Convenção reconhece formalmente que o tabaco causa danos à saúde, evidenciando, em seu texto,
que a ciência demonstrou de maneira inequívoca que o consumo e a exposição à fumaça do tabaco são
causas de mortalidade, morbidade e incapacidade e, também, que as doenças relacionadas ao tabaco não se
revelam imediatamente após o início da exposição à fumaça do tabaco e ao consumo de qualquer produto
dele derivado[23].

 

4 CONSEQUÊNCIAS DA RATIFICAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

 

 

Vale, inicialmente, destacar que o controle do tabaco está conceituado na Convenção da seguinte
forma:

“controle do tabaco” é um conjunto de estratégias direcionadas à redução da oferta, da demanda e dos
danos causados pelo tabaco, com o objetivo de melhorar a saúde da população, eliminando ou
reduzindo o consumo e a exposição à fumaça de produtos de tabaco. (grifo nosso).

O art. 8º, 2, da Convenção assim dispõe:

Cada Parte adotará e aplicará, em áreas de sua jurisdição nacional existente, e conforme determine a
legislação nacional, medidas legislativas, executivas, administrativas e/ou outras medidas eficazes de
proteção contra a exposição à fumaça do tabaco em locais fechados de trabalho, meios de transporte
público, lugares públicos fechados e, se for o caso, outros lugares públicos, e promoverá ativamente a
adoção e aplicação dessas medidas em outros níveis jurisdicionais.

Internamente, a Lei Federal 9.294/96 veio para controlar o uso do tabaco, porém, como contém
termos abertos, dos quais é exemplo a expressão “arejamento conveniente”, ela não conseguiu afastar o dano
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à saúde[24]. De fato a Lei Federal 9.294/96 assim dispõe em seu art. 2º:

Art. 2° É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto
fumígero, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo, privado ou público, salvo em área destinada
exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com arejamento conveniente. (grifo nosso).

Dessa maneira, o dispositivo, por conter expressões pouco precisas, traz dificuldades para se
garantirem os chamados Ambientes Livres de Tabaco (ALT’s). Todavia, a Convenção-Quadro tem, no
mínimo, hierarquia de lei federal e, sendo mais restritiva, pois alerta para a necessidade de criação de ALT’s
como forma de garantir a proteção à saúde, que tem também determinação posta na própria Constituição
Federal (art. 196), ela impediria a aplicação do art. 2º acima destacado.

Logo, alguns desafios se colocam, destacando-se a hierarquia da Convenção-Quadro, a possibilidade
de limitar o fumo em ambientes fechados e, por fim, a discussão sobre a possibilidade de um ente da
Federação (Estado de São Paulo, por exemplo) criar normação que seja adequada à Convenção[25].

Como um tratado, a Convenção segue o regime jurídico dessa fonte do direito. Logo, o ponto fulcral
é definir qual a sua hierarquia no ordenamento jurídico interno, depois de incorporada. Vale ressaltar que tal
indagação só tem razão de existir em países que adotam o monismo, pois, para países dualistas, a
incorporação demanda uma intervenção parlamentar após a ratificação[26].

Por mais que a discussão entre monistas e dualistas[27] nos últimos anos tenha caído no desuso[28],
entende-se que ela é de suma importância[29] para se compreender exatamente o procedimento para sua
revogação, podendo-se, em última análise, até mesmo, dizer-se que, nos países monistas, a desvinculação do
país de um tratado internacional é pressuposto para que a norma dele proveniente seja revogada.

Dentre os países monistas, entretanto, há diversas posições, determinando que o tratado se incorpora
no nível de lei ordinária, lei complementar ou, até mesmo, regra constitucional.

Ressalte-se, quanto a essa última hipótese, o caso espanhol, que determina a alteração constitucional
antes que haja a vinculação a um tratado contrário a uma disposição da mesma[30].

Invariavelmente, entra em discussão a possibilidade de violação da soberania do Estado quando se
levanta a hipótese de prevalência do tratado sobre a Constituição[31]. Mas, deve-se ter presente que o
Direito Internacional tem como principal característica o consentimento, ou seja, nenhum país se vincula, em
tese, a um tratado se assim não desejar[32]. Além disso, especificamente no que diz respeito aos direitos
fundamentais, a sua internacionalização pode evitar exageros totalitários[33] ou pressões econômicas
internas. Realmente, a internacionalização da proteção dos direitos fundamentais traz benefícios
incomensuráveis aos indivíduos, criando mais uma fonte de proteção contra atos ou, como no presente caso,
omissões do Estado.

Posicionamentos importantes para o tema devem ser analisados, principalmente o proferido pelo
Egrégio Supremo Tribunal Federal, que é o que soa mais forte e vai no sentido de que o Tratado
Internacional assume a hierarquia de lei ordinária sendo válida a regra de que lei posterior revoga lei anterior
(RE 80.004), tornando possível, assim, que um tratado seja revogado por uma lei ordinária, desde que
posterior. Além do posicionamento recente sobre tratados sobre direitos humanos, que teriam hierarquia
supralegal.

Uma das funções do presente trabalho é analisar tal posição, pois, como ensina Karl Engisch, há a
necessidade de se entender as mudanças mundiais e, antes de apenas aplicar o direito do mesmo modo que é
aplicado no âmbito interno, deve-se abrir caminho, pois “constitui um privilégio quase exclusivo da ciência
jurídica, entre as outras ciências da cultura, o facto de ela não abrir caminho ao lado ou atrás do Direito,
mas, antes, poder afeiçoar o Direito mesmo e a vida que nele e sob a sua égide decorre”[34].

Importante posição foi tomada recentemente, como explicitado, pelo STF no tocante à hierarquia de
tratados internacionais de direitos humanos. No entanto, é importante dizer que, mesmo que se entenda a
Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco com hierarquia de lei federal, ou seja, como não
sendo um tratado de direitos humanos, ela teria trazido uma disposição diferente da Lei Federal 9.294/96, ao
reconhecer que a exposição à fumaça do cigarro é danosa à saúde. Logo, tendo-se em vista que a proteção à
saúde é imperativo constitucional, a Lei Federal que, em tese, permite a existência dos fumódromos, torna-se
inconstitucional, pois é contrária aos dispositivos da Convenção, que condena a exposição à poluição
tabágica ambiental.

Porém, há elementos para se classificar a Convenção-Quadro como um tratado internacional de
direitos humanos, o que se depreende do seu preâmbulo. Logo, a aplicação dos parágrafos 2º e 3º do art. 5º
da Constituição Federal deve ser levada em conta, além, por óbvio, da hierarquia que daí decorre.
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No julgamento do Recurso Extraordinário 466.343-1- SP, o Min. Gilmar Mendes assim votou: “O
status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil, dessa
forma, torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao
ato de ratificação.”

Celso Lafer[35], apesar de se referir apenas aos tratados anteriores à CF/88, defende que:

Com efeito, entendo que os tratados internacionais de direitos humanos anteriores à Constituição
de 1988, aos quais o Brasil aderiu e que foram validamente promulgados, inserindo-se na ordem
jurídica interna, têm a hierarquia de normas constitucionais, pois foram como tais formalmente
recepcionados pelo § 2° do art. 5° não só pela referência nele contida aos tratados como também pelo
dispositivo que afirma que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ele adotados. (grifo do autor).

Vai além o Min. Celso de Mello, reconhecendo, em voto proferido no HC 87.585-8 – TO, hierarquia
materialmente constitucional aos tratados internacionais de direitos humanos aos quais o Brasil se vinculou:

Após muita reflexão sobre esse tema, e não obstante anteriores julgamentos desta Corte de que
participei como Relator (RTJ 174/463-465 – RTJ 179/493-496), inclino-me a acolher essa
orientação, que atribui natureza constitucional às convenções internacionais de direitos humanos,
reconhecendo, para efeito de outorga dessa especial qualificação jurídica, tal como observa CELSO
LAFER, a existência de três distintas situações concernentes a referidos tratados internacionais [...]
(grifo do autor).

Dessa maneira, mesmo não tendo sido aprovada pela forma determinada no art. 5º, parágrafo 3º
(inserido pela EC 45), a Convenção pode ser entendida como de hierarquia constitucional, o que tornaria
incompatível com a Constituição a normatização que permitisse o fumo em ambientes fechados, além de toda
normatização interna que seja contrária à Convenção. Explicando melhor, se a CF garante o direito à saúde,
se a Convenção determina que a exposição à fumaça do cigarro é prejudicial à saúde, toda norma que
permita tal exposição viola a Constituição, pois não garante o direito à saúde.

Se, no entanto, o entendimento for o trazido pelo Min. Gilmar Mendes, ela possui hierarquia
supralegal, revogando, portanto, a Lei Federal 9.294/96. E, por fim, se o posicionamento mais conservador
for o adotado, o de que o tratado tem hierarquia de lei federal, mesmo assim, a Lei Federal deve ser afastada,
pois a Convenção identifica os males causados pelo tabaco e, como a Lei Federal 9.294/96 permite o
fumódromo, ela deveria ser entendida como incompatível com a Constituição, pois a Lei Maior protege a
saúde em seu art. 196.

Com relação à possibilidade de coibir o fumo em ambientes fechados, é necessário salientar que
nenhum direito é absoluto, por isso, toda liberdade, em tese, pode ser alvo de limitações. É a forma de se dar
concretude à velha frase: “o direito de um termina onde começa o do outro”.

No direito, essa frase foi objeto de muitos estudos, sendo os mais recentes aqueles que levam à
análise da obra do americano Ronald Dworkin[36] e dos escritos do alemão Robert Alexy[37]. Os casos
difíceis do primeiro e a regra da proporcionalidade, para solução de colisão de princípios, do segundo, são
constantemente lembrados pelos juristas.

A liberdade de fumar se contrapõe ao direito à integridade física e à vida daqueles que não fumam,
mas, por vários motivos, estão no mesmo recinto em que se encontram fumantes.

O caso, fundamentalmente, faz a demonstração da colisão do direito do fumante e do não fumante.
Dessa forma, será que é possível se limitar a liberdade do primeiro?

A Constituição Federal Brasileira, de 05 de outubro de 1988, dá sustentação a essa limitação. Os
princípios nela identificados (e vale lembrar que tanto a liberdade de fumar quanto o direito à integridade
física e à vida são princípios) devem ser entendidos como se vivessem constantemente em colisão, tendo que
ser harmonizados continuamente através da ponderação.

Como o caso envolve limitação de direitos, há que se identificar se a limitação que se quer impor, ou
seja, a impossibilidade de se fumar em locais fechados coletivos, públicos ou privados, é ou não
constitucional.

Muito não se precisa caminhar, conforme ensina Virgílio Afonso da Silva[38], há que serem
realizadas as seguintes perguntas:

 a)   a limitação alcança o objetivo que se deseja?

 b)   é o único caminho para tanto?

 c)   a solução é proporcional no sentido estrito?
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O que se deseja é proteger a saúde dos não fumantes, ou melhor, com a proibição de se fumar em
locais coletivos, públicos ou privados, o que se deseja é diminuir a incidência de doenças relacionadas ao
tabaco em não fumantes.

Ora, com isso em mente, é possível responder às questões acima. Em relação à primeira, pode-se
dizer que o objetivo seria alcançado.

Porém, à segunda questão, alguém poderia dizer que não é o único caminho, pois pensaria em
distribuição de máscaras contra gases poluentes a todos os não fumantes.

Essa alternativa não seria proporcional em sentido estrito, pois demandaria um dispêndio muito maior
apenas para garantir que parte da população possa fumar.

Tal fato leva à conclusão de que a proibição de se fumar em locais coletivos, públicos ou privados, é
a saída proporcional para o dilema. Sendo, portanto, possível a limitação da liberdade em questão. Podendo-
se concluir que uma lei federal, estadual ou municipal que proíba o fumo em ambientes fechados deve ser
entendida como constitucional, pois pode ser identificada como compatível com a Convenção-Quadro sobre
Controle do Uso do Tabaco.

 

 

5 OS NOVOS PARÂMETROS PARA A INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS INTERNAS
DECORRENTES DA RATIFICAÇÃO DA CQCT

 

 

A ratificação da CQCT trouxe uma nova conformação interpretativa para as normas internas
referentes ao controle do uso do tabaco. Dessa forma, vale uma breve e sucinta observação acerca do
Princípio da Interpretação Conforme a Constituição.

O princípio mencionado tem ganho crescente destaque no Tribunal Constitucional Alemão, no qual se
busca o aproveitamento da norma, só sendo realizada a declaração de inconstitucionalidade para os casos em
que a invalidade se torna manifesta e inequívoca, ou ainda quando não houver qualquer interpretação
plausível que possa ser compatibilizada com a Constituição.[39]

Assim, o princípio da interpretação é conceituado da seguinte forma: “O conceito sugere mais: a
necessidade de buscar uma interpretação que não seja a que decorre da leitura mais óbvia do dispositivo. É,
ainda, da sua natureza excluir a interpretação ou interpretações que contravenham a Constituição.”[40]

Ou seja, o princípio invocado busca a aplicação da norma de acordo com uma interpretação que
comporte sua constitucionalidade, isto é, diante de normas que comportam diversas interpretações, deve-se
atentar para a aplicação daquela que é conforme a Constituição.

Como uma forma de melhor desenvolver o tema, faz-se a opção por se discutir um caso concreto,
que é o referente à competência legislativa estadual para promoção da saúde. Mesmo sabendo que há vários
outros raciocínios que embasam tal competência, nesse ponto do trabalho, vai-se buscar a consequência da
ratificação da Convenção sobre o caso específico da lei antifumo paulista.

Em várias situações, é relevante que se faça a interpretação conforme a Constituição. Nessas
situações, se não se entender que o art. 8º da CQCT procedeu à revogação do art. 2º da Lei Federal
9.294/96 e seu decreto regulamentador, no que toca à possibilidade do fumódromo, há que se interpretar o
direito como um todo e, portanto, observar-se que não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade que
possa fulminar a Lei Estadual. Para exemplificar, pode-se tomar como exemplo, como dito acima, a lei
antifumo paulista. Dessa forma, o art. 196 da Constituição Federal assim dispõe sobre o dever do Estado no
aspecto da Saúde:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (grifo do autor).

A Lei Federal 9.294/96 trata da política de controle do tabagismo e autoriza, em seu artigo 2º, o
fumo em áreas destinadas a esse fim, desde que arejadas convenientemente e devidamente isoladas:

Art. 2º. É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto
fumígero, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo, privado ou público, salvo em área destinada
exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com arejamento conveniente.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3609



Em 2006, entra, então, em vigor, no Brasil, a Convenção-Quadro da qual o Brasil é ratificante, por
meio do Decreto Presidencial 5.658/2006, que determina em seu art. 8º:

Artigo 8º

Proteção contra a exposição à fumaça do tabaco

1. As Partes reconhecem que a ciência demonstrou de maneira inequívoca que a exposição à fumaça do
tabaco causa morte, doença e incapacidade.

2. Cada Parte adotará e aplicará, em áreas de sua jurisdição nacional existente, e conforme determine a
legislação nacional, medidas legislativas, executivas, administrativas e/ou outras medidas eficazes de
proteção contra a exposição à fumaça do tabaco em locais fechados de trabalho, meios de transporte
público, lugares públicos fechados e, se for o caso, outros lugares públicos, e promoverá ativamente a
adoção e aplicação dessas medidas em outros níveis jurisdicionais.

Surge, em 2009, a Lei Estadual Paulista nº 13.541, que dispõe acerca do fumo em lugares fechados
da seguinte forma:

Artigo 2º - Fica proibido no território do Estado de São Paulo, em ambientes de uso coletivo, públicos
ou privados, o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos ou de qualquer outro produto fumígeno,
derivado ou não do tabaco.

 

§ 1º - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos recintos de uso coletivo, total ou parcialmente
fechados em qualquer dos seus lados por parede, divisória, teto ou telhado, ainda que provisórios, onde
haja permanência ou circulação de pessoas.

O que se observa, com as transcrições dos dispositivos acima e pode ser exposto de forma
simplificada, comprovando a inexistência de contrariedade a Lei Federal pela Lei Estadual 13.541/09, tendo
em vista a Convenção, é, em essência, o seguinte:

1)      Em 1988 a Constituição Federal institui como dever do Estado a promoção da saúde através de
políticas públicas;

2)      Em 1996 advém a primeira lei federal (Lei 9.294/96) que trata da regulamentação do tabagismo
como problema de saúde pública, vedando sua utilização exceto em: “área destinada exclusivamente a
esse fim, devidamente isolada e com arejamento conveniente”. Autorizando dessa forma a existência e
permanência dos fumódromos.

3)      Em 2006, portanto em data posterior à da promulgação da lei federal, ocorre o decreto que
internaliza a Convenção-Quadro no âmbito legislativo brasileiro a título de norma federal, de acordo
com posicionamento conservador. Vale aqui destacar que a Convenção, então, adquire o mesmo
patamar hierárquico da Lei Federal 9.294/96, e, então, prevê de forma incontestável em seu art. 8º,
item 2º, que cada signatário adotará medidas legislativas a fim de evitar de forma eficaz a exposição à
fumaça do tabaco em locais fechados – ocorre então o fenômeno da revogação da disposição final do
art. 2º da Lei Federal 9.294/96 ou, pelo menos, ocorre a necessidade de se dar nova interpretação ao
dispositivo, interpretação diversa daquela compatível com o seu decreto regulamentador (art. 2º do
Decreto 2.018/96).

4)      Finalmente, em 2009, o Estado de São Paulo promulga a Lei 13.541/09 e, conforme a disposição da
Convenção que ocupa patamar de legislação federal, veda a possibilidade da utilização de produtos
fumígenos derivados do tabaco em locais fechados, cumprindo exatamente a determinação
constitucionalmente prevista de proteção à saúde e atendendo também a legislação federal vigente.

Portanto, não há qualquer contrariedade, mesmo no tocante à competência legislativa, entre a norma
federal e a norma estadual, pois aconteceu a revogação da parte final do art. 2º da Lei Federal 9.294/96 e,
consequentemente, do art. 2º do Decreto 2.018/96, exatamente no momento em que passou a ser vigente no
Brasil a Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco especificamente em seu dispositivo 8º, itens 1
e 2, pois, pela mais conservadora das opiniões, trata-se de norma posterior de mesma hierarquia e, portanto,
revoga a possibilidade de existência de fumódromos como o decreto regulamentador da Lei Federal 9.294/96
previa.

A Lei Estadual 13.541/09 apenas confirma aquilo que já existia no âmbito federal, exatamente pela
força vinculante do tratado do qual o Brasil é ratificante – restando descabida a alegação de que há
extrapolação de lei federal por estadual no presente caso, se não aceita, por óbvio, a existência da
competência legislativa concorrente imprópria, que é o argumento também plausível para o caso.

Não se pode afastar, no entanto, a possibilidade de interpretação conjunta de todos os dispositivos.
Ao contrário, ela deve ser tida como alternativa cabível, por clara consequência da ratificação da Convenção-
Quadro.
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Ao serem analisados em conjunto, os dispositivos levam ao resultado de que o fumo em ambientes
fechados está proibido, conforme o disposto na Lei Estadual Paulista:

 a)   se o tratado reconhece que a exposição à fumaça do tabaco causa danos à saúde, podendo levar à
morte, como leva, pois o tabagismo passivo é a terceira maior causa de mortes evitáveis no mundo,
perdendo apenas para o tabagismo ativo e para o consumo excessivo de álcool;

 b)   se a lei federal proíbe o fumo em ambientes fechados;

 c)   se é o Decreto 2.018/96, em seu art. 2º, que traz a possibilidade do fumódromo;

 d)   se a Constituição Federal protege e garante a saúde como direito de todos e dever do Estado.

A Lei Paulista pode, em última análise, ser interpretada em conjunto com todos os dispositivos para
ser entendida como uma forma de explicitar as determinações constitucionais, convencionais e da lei federal,
pois permite o fumo em locais abertos, que, segundo a Convenção é a única forma de proteger a população
contra a exposição involuntária à fumaça do tabaco, que é determinante, conforme também a norma
internacional, para a diminuição da saúde.

A interpretação sistemática, portanto, afastaria apenas a norma do Decreto 2.018/96. Sendo certo,
por fim, que um decreto não poderia ser tido como um limitador da competência legislativa de ente
federativo, principalmente, quando o Decreto conflita com Tratado Internacional.

Assim, fica clara a necessidade de não se ignorar a CQTC na aplicação das normas internas sobre
controle do tabaco. Podendo até mesmo surgir casos de inconstitucionalidades supervenientes, pois normas
que antes da vinda da Convenção poderiam ser tidas como constitucionais, após o art. 8º da Convenção, à
luz do art. 196, não poderiam mais ser vistas como constitucionais. Pois, em especial no tocante aos
ambientes livres de tabaco, qualquer lei que permita o fumo em ambientes fechados poderia, antes da CQCT,
ser considerada constitucional, porém, com a ratificação da Convenção, a exposição à fumaça de tabaco é
tida como prejudicial à saúde. Se a CF protege a saúde, surge a inconstitucionalidade superveniente da
norma que, antes tida como constitucional, permitia a exposição à fumaça do tabaco.

Essas são algumas das várias consequências trazidas pela ratificação da CQCT, que não pode ser
negligenciada como componente das normas que servem para a interpretação conforme a Constituição.
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O DIREITO INTERNACIONAL E A TUTELA DOS DIREITOS HUMANOS E  

DO MEIO AMBIENTE COMO GRANDES TEMAS DA GLOBALIDADE 

 

DERECHO INTERNACIONAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Y DEL MEDIO AMBIENTE COMO PRINCIPALES TEMAS DE LA GLOBALIDAD 

 

SIDNEY GUERRA  

 

 

 Resumo  

 

A proteção dos direitos humanos e do meio ambiente cresce de modo 

significativo e se apresentam como temas importantíssimos na agenda internacional e 

doméstica.  

Dentro do atual contexto das relações internacionais, e, em especial, no 

plano normativo, evidencia-se que vários tratados internacionais foram produzidos a partir 

da segunda metade do século XX em relação aos direitos humanos e ao meio ambiente.    

Se no passado a questão era irrelevante, hoje constitui objeto de grande 

interesse e preocupação para toda a humanidade fazendo com que se apresentem como 

grandes temas da atualidade.   

Requerem do direito internacional público, em processo de contínua 

expansão, soluções aos problemas globais que apresentam, além de um enriquecimento 

conceitual para fazer face às realidades dos novos tempos. Impõe-se seja dado em particular 

à questão da relação entre a proteção dos direitos humanos  e a proteção ambiental um 

tratamento sistematizado, dada a sua transcendental importância em nossos dias. Embora 

tenham os domínios da proteção do ser humano e da proteção ambiental sido tratados até o 

presente separadamente, é necessário buscar maior aproximação entre eles, porquanto 

correspondem aos principais desafios de nosso tempo, a afetarem em última análise os 

rumos e destinos do gênero humano. 
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De fato, a aproximação do estudo dos direitos humanos com o meio 

ambiente é um grande desafio e os paradigmas apresentados no passado precisam ser 

modificados. 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos – Meio Ambiente – Direito Internacional 

 

Resumen 

 

La protección de los derechos humanos y el medio ambiente crece y se 

presentan como temas importantes en la agenda internacional y nacional. En el contexto 

actual de las relaciones internacionales y, en particular en el ámbito legislat ivo, es evidente 

que varios tratados internacionales se han producido desde la segunda mitad del siglo XX 

en relación con los derechos humanos y el medio ambiente. Si en el pasado la cuestión era 

irrelevante, en la actualidad es objeto de gran interés y preocupación para toda la 

humanidad.  

Exigen del derecho internacional público, en el proceso de expansión 

continua, las soluciones a los problemas globales que presentan, sino un enriquecimiento 

conceptual para responder a las realidades de los tiempos. Se debe administrar en particular 

la cuestión de la relación entre la protección de los derechos humanos y la protección del 

medio ambiente un tratamiento sistemático, dada su importancia trascendental en nuestros 

días.  

Aunque el ámbito de la protección de la protección humana y del medio 

ambiente han sido tratados por separado hasta el presente, es necesario buscar un mayor 

acercamiento entre ellos, porque corresponden a los grandes desafíos de nuestro tiempo, en 

última instancia, influir en la dirección y el destino de la humanidad. 

Sin embargo, el enfoque del estudio de los derechos humanos con el medio ambiente es un 

gran reto y los paradigmas presentados en el pasado deben ser modificados.  

 

Palabras claves: Derechos Humanos - Medio Ambiente - Derecho Internacional 
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I – Introdução 

 

A proteção dos direitos humanos e do meio ambiente cresce de modo 

significativo e se apresentam como temas importantíssimos na agenda internacional e 

doméstica.  

Dentro do atual contexto das relações internacionais, e, em especial, no 

plano normativo, evidencia-se que vários tratados internacionais foram produzidos a partir 

da segunda metade do século XX em relação aos direitos humanos e ao meio ambiente.    

Se no passado a questão era irrelevante, hoje constitui objeto de grande 

interesse e preocupação para toda a humanidade fazendo com que se apresentem como 

grandes temas da atualidade.   

Na mesma direção Cançado Trindade
1
 assevera que a proteção dos direitos 

humanos e a proteção do meio ambiente, juntamente com os temas do desenvolvimento 

humano (e a luta pela erradicação da pobreza extrema) e do  desarmamento, constituem as 

grandes prioridades da agenda internacional contemporânea.  

Requerem do direito internacional público, em processo de contínua 

expansão, soluções aos problemas globais que apresentam, além de um enriquecimento 

conceitual para fazer face às realidades dos novos tempos. Impõe-se seja dado em particular 

à questão da relação entre a proteção dos direitos humanos  e a proteção ambiental um 

tratamento sistematizado, dada a sua transcendental importância em nossos dias. Embora 

tenham os domínios da proteção do ser humano e da proteção ambiental sido tratados até o 

presente separadamente, é necessário buscar maior aproximação entre eles, porquanto 

correspondem aos principais desafios de nosso tempo, a afetarem em última análise os 

rumos e destinos do gênero humano. 

De fato, a aproximação do estudo dos direitos humanos com o meio 

ambiente é um grande desafio e os paradigmas apresentados no passado precisam ser 

modificados. 

                                                
1 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio ambiente. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 

1993, p. 23 
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A Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano, realizada 

em Estocolmo na Suécia em 1972, estabelece no preâmbulo que o homem é ao mesmo 

tempo obra e construtor do meio ambiente que o cerca, o qual lhe dá sustento material e lhe 

oferece oportunidade para desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente.  

Em larga e tortuosa evolução da raça humana neste planeta chegou-se a uma 

etapa em que, graças à rápida aceleração da ciência e da tecnologia, o homem adquiriu o 

poder de transformar, de inúmeras maneiras e em uma escala sem precedentes, tudo que o 

cerca. Os dois aspectos do meio ambiente humano, o natural e o artificial, são essenciais 

para o bem-estar do homem e para o gozo dos direitos humanos fundamentais, inclusive à 

vida. (n.1) 

A seguir, estabelece que a proteção e o melhoramento do meio ambiente 

humano é uma questão fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento 

econômico do mundo inteiro; um desejo urgente dos povos de todo o mundo e um dever 

dos governos. (n.2) 

A preocupação com o bem-estar da pessoa humana apresentada no 

preâmbulo de n. 1 e de n. 2 pode ser identificada como o objeto do estudo do meio 

ambiente no plano internacional, associando-se à idéia da proteção da vida e da qualidade 

de vida das pessoas. 

Somado a estas preocupações relacionadas ao bem-estar da população 

podem ser apontadas outras, tais como: o crescimento populacional; a industrialização e o 

desenvolvimento tecnológico; a utilização predatória dos recursos naturais, culminando 

com o esgotamento dos referidos recursos; a degradação da qualidade ambiental; a poluição 

em todos os níveis; etc.  

Partindo destes pontos, evidencia-se que o elemento principal na proteção do 

meio ambiente corresponde à proteção da vida e à qualidade de vida da pessoa humana.  

Sem embargo, existem vários problemas a serem solucionados no âmbito 

internacional para que o planeta se apresente verdadeiramente como “nossa casa” e que a 

pessoa humana possa ter uma vida digna e em melhores condições. Assim, o presente artigo 

pretende aproximar a discussão entre os direitos humanos e o meio ambiente como grandes 

temas da globalidade. 
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II. A proteção internacional dos direitos humanos 

 

O direito internacional clássico não reconhecia a condição do indivíduo 

como sujeito de direito, ao contrário, a visão era extremamente restritiva onde era deferida 

essa condição apenas para os Estados, isto é, a sociedade internacional era considerada uma 

sociedade eminentemente interestatal. 

Até que se chegasse ao nível de proteção internacional do indivíduo como 

nos dias atuais, houve um longo caminho a percorrer. Embora já se possa admitir a pessoa 

humana como sujeito de direito internacional e reconhecendo os avanços na matéria, 

impende assinalar que muito ainda deve ser feito.  

A pessoa humana é destinatária de várias normas de Direito Internacional, 

mas para que possa efetivamente ser sujeito de direito internacional, é necessário que lhe 

sejam conferidos direitos e lhe sejam proporcionados os meios para assegurá-los.  

Até o século XIX essa concepção era rejeitada, sendo o indivíduo relegado a 

um plano inferior. Esse movimento acerca do processo de internacionalização dos direitos 

humanos tem início com o direito humanitário, com a formação da Liga das Nações e da 

criação da Organização Internacional do Trabalho. 

Em relação ao primeiro, o Direito Humanitário, evidencia-se que essas 

normas são aplicadas, em geral, quando temos o envolvimento de Estados em conflitos 

armados e que garantem a proteção para os envolvidos no combate, isto é, militares presos, 

doentes, feridos e até mesmo os civis (também vitimados). Propõe-se, assim, estabelecer 

um regramento próprio para uso e contenção da violência em situações de guerra. No que 

tange a Liga das Nações, esta foi concebida para viabilizar melhores condições para os 

Estados, e por conseqüência, para o indivíduo, na medida em que deveria assegurar a 

cooperação, a paz e a segurança internacional. Finalmente, não se pode olvidar da 

Organização Internacional do Trabalho que propugnava pelas melhores condições de 

trabalho e bem-estar do trabalhador. 
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Como assevera Piovesan
2
, esses institutos contribuíram cada qual a seu 

modo, para o processo de internacionalização dos direitos humanos seja ao assegurar 

padrões globais mínimos para as condições de trabalho no plano mundial, seja ao fixar 

como objetivos internacionais à manutenção da paz e segurança internacional ou ainda para 

proteger direitos fundamentais em situações de conflito armado. Esses institutos rompem 

com o conceito tradicional que concebia o Direito Internacional apenas como a lei da 

comunidade internacional dos Estados e que sustentava ser o Estado o único sujeito de 

Direito Internacional. 

Com efeito, o século XX foi marcado pelas trágicas conseqüências para a 

humanidade advindas da eclosão de grandes conflitos mundiais. Numa violação de direitos 

humanos sem precedentes, a segunda guerra tornou-se um marco de afronta à dignidade da 

pessoa humana.  

Foi então no pós-guerra que os direitos da pessoa humana ganharam extrema 

relevância, consagrando-se internacionalmente, surgindo como resposta às atrocidades 

cometidas durante a 2ª Guerra Mundial, especialmente aos horrores praticados nos campos 

de concentração da Alemanha nazista. 

A doutrina racista sobre a “pureza ariana” serviu de justificativa para 

perseguições, cárceres e execuções em massa de judeus, eslavos e outras populações pelo 

exército de Hitler, tendo resultado no extermínio de milhões de pessoas
3
.  

O sadismo nazista atingiu o seu clímax com as experiências médicas 

realizadas com as cobaias humanas. De acordo com os relatos, a relação de atrocidades 

incluía fazer enxertos de ossos, injetar doses mortais de bacilos de icterícia e tifo, dar balas 

                                                
2 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo: Max Limonad, 

1996, p. 134. 
3 A este respeito: LAFER, Celso. La reconstrucción de los derechos humanos: Un diálogo con el 

pensamiento de Hannah Arendt. México, Fondo de Cultura Económica, 1994: “En la dinámica del 

totalitarismo el „todo es posible‟ parte del supuesto previo de que los seres humanos son superfluos. Esa 

premisa contesta la afirmación kantiana de que el hombre, y sólo él, no puede ser empleado como medio para 

la realización de un fin porque es un fin en sí mismo, puesto que a pesar del carácter profano de cada 

individuo, el individuo es sagrado, ya que en su persona palpita la humanidad. 
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envenenadas, praticar esterilização, retirar pele dos prisioneiros para fazer cúpulas de 

abajur. 
4
  

A Segunda Guerra havia deixado um rastro incomensurável de destruição e 

afronta aos valores mais essenciais do ser humano. No pós-guerra a pessoa passou a ser 

foco da atenção internacional e os direitos humanos se estabeleceram, até certo ponto, 

como princípio universal e absoluto.  

Verifica-se então que, a partir da segunda metade do século XX, a análise da 

dignidade humana ganha âmbito internacional, consolidando a idéia de limitação da 

soberania nacional e reconhecendo que os indivíduos possuem direitos inerentes à sua 

existência que devem ser protegidos.
5
  

Sobre este período, a manifestação de Flávia Piovesan: “O legado do 

nazismo foi condicionar a titularidade de direitos, ou seja, a condição de sujeito de direitos, 

à pertinência a determinada raça – a raça pura ariana. No dizer de Igacy Sachs, o século XX 

foi marcado por duas guerras mundiais e pelo horror absoluto do genocídio concebido 

como projeto político e industrial. No momento em que os seres humanos se tornam 

supérfluos e descartáveis, no momento em que vige a lógica da destruição, em que 

cruelmente se abole o valor da pessoa humana, torna-se necessária a reconstrução dos 

direitos humanos, como paradigma ético capaz de restaurar a lógica do razoável. (...) Se a 

Segunda Guerra significou a ruptura com os direitos humanos, o Pós-Guerra deveria 

significar a sua reconstrução”.
6
  

A idéia de se criar a Organização das Nações Unidas surgiu durante a 2ª 

Guerra Mundial pelos Estados que estavam em luta contra o eixo nazista e resolveram 

congregar em torno de um denominador comum relativo a manutenção da paz, a segurança 

                                                
4 EXPERIÊNCIAS médicas. II Guerra Mundial – 60 anos. Coleção Almanaque Abril, Volume 2, São Paulo, 

2005, p.38-39. 
5 GUERRA, Sidney. Temas emergentes de direitos humanos. Rio de Janeiro: FDC, 2006. 
6 PIOVESAN, Flávia, op. cit., pp.131-132. 
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internacional e a valorização da pessoa humana, conforme se verifica logo no preâmbulo da 

Carta.
7
  

A Carta da Organização das Nações Unidas assinada em 1945 têm como 

propósitos principais à manutenção da paz e a segurança internacional; fomentar as relações 

amistosas entre as Nações baseadas no respeito e na igualdade de direitos e 

autodeterminação dos povos; cooperar na resolução de problemas internacionais de caráter 

econômico, cultural e humanitário; estimular o respeito dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais. 

Com efeito, o caminho estava preparado para uma grande mudança no 

sistema westfaliano das relações internacionais que reconhecia o Estado como único ator 

internacional.  

Em 10 de dezembro de 1948, foi proclamada a Declaração Universal de 

Direitos Humanos que enunciou direitos fundamentais para todas as pessoas 

independentemente de sexo, cor, raça, idioma, religião, opinião etc.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada “como ideal 

comum a ser alcançado por todos os povos e todas as nações, a fim de que os indivíduos e 

órgãos da sociedade se esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito 

desses direitos e liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem nacional e 

internacional, o seu reconhecimento e sua aplicação, tanto entre as populações dos próprios 

Estados membros como entre as dos territórios colocados sob sua jurisdição.”  

Consolida-se, portanto, o movimento de internacionalização dos direitos 

humanos, onde as relações dos Estados com seus nacionais deixam de ter apenas o interesse 

doméstico e passam  a ser de interesse internacional. 

                                                
7 O preâmbulo da Carta das Nações Unidas assim dispõe: “Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a 
preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe 

sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, da dignidade e 

no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes 

e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados 

e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores 

condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. E para tais fins praticar a tolerância e viver em paz, 

uns com os outros, como bons vizinhos, e unir as nossas forças para manter a paz e a segurança 

internacionais, e a garantir, pela aceitação de princípios e a instituição de métodos, que a força armada será 

usada a não ser no interesse comum, a empregar um mecanismo internacional para promover o progresso 

econômico e social de todos os povos. (...) 
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Em desdobramento da Declaração Universal de 1948 vários tratados foram 

celebrados para proteção dos direitos humanos. Cançado Trindade
8

 teve oportunidade de 

afirmar a importância da matéria, assinalando, também, que os Direitos Humanos 

adquiriram grande dimensão no crepúsculo do século XX.  

Outra conseqüência relevante da internacionalização desses direitos diz com 

a soberania
9

 dos Estados, cuja noção vai sendo alterada de forma sistemática
10

, ou seja, os 

direitos humanos deixam de pertencer à jurisdição doméstica ou ao domínio reservado dos 

Estados. 

Assim sendo, verifica-se que o Direito Internacional dos Direitos Humanos 

se apresenta como um conjunto de normas que estabelece os direitos que os seres humanos 

possuem para o desempenho de sua personalidade e estabelece mecanismos de proteção a 

tais direitos.
11

    

O propósito dos Direitos Humanos é, antes de tudo, o de garantir ao 

indivíduo a possibilidade de desenvolver-se como pessoa para realizar os seus objetivos 

pessoais, sociais, políticos e econômicos, amparando-o contra os empencilhos e os 

obstáculos que encontre em seu caminho, a raiz da arbitrariedade do Estado ou da 

exacerbação pelo mesmo, do conceito de soberania em matéria pessoal. 
12

  

                                                
8 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. La protección internacional de los derechos económicos, sociales 

y culturales en el final del siglo. El derecho internacional en un mundo en transformación. Montevidéo: 

Fundación de Cultura Universitaria, 1994, p. 345-346: “Al aproximarnos al final del siglo, se expande 

considerablemente la agenda internacional de los derechos humanos, en un escenario mundial marcado por 

profundas redefiniciones políticas y socio-económicas. ... La agenda internacional contemporánea de los 

derechos humanos se há enriquecido considerablemente con un énfasis especial en los derechos económicos, 

sociales y culturales, además de la incorporación de nuevos temas, como desarrollo y derechos humanos y 

medio ambiente, derechos humanos  y grupos vulnerables, violencia en razón del género, entre otros. A la luz 

del reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos como conquista definitiva de la civilización, 

estos temas ciertamente atraerán considerable atención en los próximos años”. 
9 Destaca-se neste propósito a obra organizada por GUERRA, Sidney, SILVA, Roberto. Soberania: antigos e 

novos paradigmas. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004. 
10 Em igual sentido PIOVESAN, Flávia, op. cit., p. 175: “Os Direitos Humanos se converteram em tema de 

legítimo interesse internacional, transcendente ao âmbito estritamente doméstico, o que implicou no reexame 

dos valores da soberania a autonomia absoluta do Estado. A universalização dos direitos humanos fez com 

que os Estados consentissem em submeter ao controle da comunidade internacional o que até então era de 

domínio reservado”. 
11 Idem.  
12 SWINARSKI, Christophe. Direito internacional humanitário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 

90. 
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III. A  proteção internacional do meio ambiente 

 

A crise ambiental que hoje se faz sentir de maneira cada vez mais intensa no 

mundo, como conseqüência do modelo de crescimento econômico e demográfico 

implementado durante o curso do século XX, começa a oferecer sinais claros de que 

estamos ultrapassando os limites de suportabilidade natural do planeta.
13

  

Estes limites podem ser sentidos no plano global de várias maneiras, como 

por exemplo: desaparecimento de espécies da fauna e da flora, perda de solos férteis, 

aquecimento da atmosfera com sérios reflexos sociais e econômicos. 

Para agravar este quadro a maior parte dos benefícios decorrentes da 

exploração predatória dos recursos naturais foi simplesmente drenada para garantir a 

afluência econômica e os elevados padrões de consumo dos chamados países centrais, 

restando grandes contingentes da população mundial  em situação de avassaladora miséria e 

penúria social.
 14

 

Os problemas ambientais que afligem a humanidade já não estampam 

apenas as páginas catastróficas de autores de ficção científica, mas as páginas dos jornais e 

as agendas de qualquer governo.  

O meio ambiente é fator de preocupação de todos os povos. As nações 

reúnem-se buscando instrumentos mediante os quais possam impedir ou diminuir a 

degradação ambiental. Apesar dos esforços, temos todos os dias, notícias de que a pessoa 

humana vem degradando o ambiente, ao mesmo tempo em que países não conseguem 

barrar os excessos e nem mesmo punir os culpados pelos danos ambientais. 

A preocupação com o meio ambiente no plano internacional é relativamente 

recente, todavia para efeito deste estudo, podem ser assinalados alguns marcos teóricos 

importantes para a compreensão da matéria·: 

                                                
13 GUERRA, Sidney. Direito internacional ambiental. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2006. 
14 CARNEIRO, Ricardo. Direito ambiental: uma abordagem econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 2 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3624



a) a abertura das discussões dos foros diplomáticos internacionais à opinião 

pública internacional, por força da expansão dos meios de comunicação de massa e a 

conseqüente valorização da teses científicas sobre os fatos relativos ao meio ambiente;  

b) a democratização das relações internacionais, com a exigência correlata 

da efetiva participação da opinião pública na feitura e nos controles de aplicação dos 

grandes tratados internacionais, por força da atuação dos parlamentos nacionais na 

diplomacia dos Estados; 

c) a situação catastrófica em que o mundo se encontrava, pela possibilidade 

de uma destruição maciça de grandes partes do universo, representada pela ameaça da 

utilização dos engenhos bélicos fabricados por meio da utilização militar da energia 

nuclear; 

d) a ocorrência de catástrofes ambientais, como os acidentes de vazamentos 

de grandes nuvens tóxicas ou grandes derramamentos de petróleo cru no mar, fenômenos 

que fizeram recrudescer as letais experiências da poluição indiscriminada e não localizada 

em um ponto geográfico, que poderia eventualmente ser controlada por uma única 

autoridade estatal. 

A partir do quadro acima indicado, estavam presentes os elementos 

necessários para o florescimento do direito internacional ambiental: a necessidade social, 

em razão dos problemas ambientais que eclodiram de maneira significativa e a vontade 

determinante para a produção da norma jurídica internacional. Somado a estes aspectos, 

Guido Soares
15

 apresenta outros fatores tópicos que emergem o Direito Internacional 

Ambiental a uma velocidade jamais vista em outros ramos do direito: 

a) a questão da poluição transfronteiriça, que tomou uma dupla forma, a de 

águas doces dos rios e lagos internacionais e a poluição atmosférica trazida pelas correntes 

de ar, fenômenos esses que, por sua natureza, não conhecem fronteiras físicas e políticas 

entre Estados; e 

b) a questão da poluição crescente e desenfreada dos mares e oceanos, por 

meio das três formas detectadas: 

                                                
15 Idem, p. 46 
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1. alijamentos deliberados de refugos, em geral na forma de óleos usados 

provenientes de navios (lavagens de navios e/ou seu deslatreamento) ou de indústrias (o 

alijamento direto de resíduos tóxicos não recicláveis ou dos rejeitos provenientes da 

mineração submarina programada, ou das plataformas de exploração pretrolífera), em 

níveis sem precedência na história;  

2. deposição em suas águas, de cinzas provenientes de queima em alto-mar 

de rejeitos industriais; 

3. a denominada “poluição telúrica”, aquela carregada pelas águas doces, 

que servem de desaguadouro dos rejeitos altamente tóxicos industriais não recicláveis 

(como as ligações de emissários submarinos ou de interceptores oceânicos para esgotos 

sanitários ou industriais). 

Assim, em relação ao primeiro caso, isto é, da poluição transfronteiriça, 

havia uma necessidade premente de se criar uma regulamentação no plano internacional 

haja vista que as lesões ao meio ambiente ultrapassavam os limites do Estado-Nação, bem 

como no que concerne à poluição dos mares que alcançou índices alarmantes. 

O direito internacional ambiental é derivado de um processo de expansão do 

direito internacional moderno, que não trata apenas de fronteiras, como o direito 

internacional clássico, mas também de problemas comuns, processo típico de um período 

de globalização jurídica. 
16

 

O florescimento do Direito Internacional Ambiental está intimamente ligado 

aos problemas que se manifestam no planeta tais como: o desaparecimento de espécies da 

fauna e da flora, a perda de solos férteis pela erosão e pela desertificação, o aquecimento da 

atmosfera e as mudanças climáticas, a diminuição da camada de ozônio, a chuva ácida, o 

acúmulo crescente de lixo e resíduos industriais, o colapso na quantidade e na qualidade da 

água,o aumento significativo da população mundial, o esgotamento dos recursos naturais, 

os grandes acidentes nucleares, com efeitos imediatos etc. 

É fato que a proteção ao meio ambiente ganhou amplitude mundial e passou 

a ser devidamente reconhecida a partir do momento em que a degradação ambiental atingiu 

                                                
16 VARELLA, Marcelo Dias. Direito internacional econômico ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 2004 p. 

22. 
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índices alarmantes e tomou-se consciência de que a preservação de um ambiente sadio está 

intimamente ligada à preservação da própria espécie humana. O direito internacional 

ambiental regula os aspectos relacionados ao meio ambiente  que dependem da ação livre 

da pessoa humana e cuja regulamentação ultrapassa o interesse de um único Estado.  

Assim, o direito internacional ambiental pode ser apresentado como um 

conjunto de normas que criam direitos e deveres para os atores internacionais (Estados, 

Organizações Internacionais, Empresas transnacionais, pessoa humana) numa perspectiva 

ambiental.  

É bem verdade que no passado existiam algumas normas protetivas do meio 

ambiente no plano internacional, como por exemplo, a Convenção para a regulamentação 

da pesca da baleia, de 1931 e a Convenção Internacional da pesca da baleia de 1946, a 

Convenção Internacional para a proteção dos vegetais, de 1951, o Tratado da Antártida, de 

1959 etc., mas a consolidação do Direito Internacional Ambiental ocorre a partir da 

primeira grande Conferência Internacional sobre Meio Ambiente em Estocolmo na Suécia 

em 1972 e a proliferação de documentos internacionais sobre a matéria.
17

 

No ano de 1972, a Organização das Nações Unidas patrocina a  Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia, que 

alerta para a necessidade da formulação de um critério e princípios que sejam comuns para 

a preservação e melhoria do meio ambiente humano. 

Carneiro
18

 adverte que a Conferência de Estocolmo revelou uma forte 

divergência entre as percepções ambientais e os interesses econômicos dos países do 

hemisfério Norte e os do hemisfério Sul, separados por níveis totalmente díspares de 

desenvolvimento e qualidade de vida. 

                                                
17 Para se ter a idéia da proliferação de documentos internacionais em matéria ambiental após 1972, 

VARELLA, op. cit., p. 53, alerta que até os anos 60, existiam apenas alguns dispositivos para a proteção dos 

pássaros úteis à agricultura, a proteção das peles de focas e sobre a proteção das águas. De 1960 até 1992, 

foram criados mais de 30000 dispositivos jurídicos sobre o meio ambiente, entre os quais 300 tratados 

multilaterais e 900 acordos bilaterais, tratando da conservação e mais de 200 textos oriundos das organizações 

internacionais.  
18 Idem. 
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Complementando o asserto, Varella
19

 enfatiza que a pressão em favor dos 

limites ambientais pedidos aos países do sul era vista como um instrumento utilizado pelo 

norte para bloquear o desenvolvimento econômico dos países emergentes; atitude esta 

refletida nos discursos dos diplomatas do sul, que se opunham à questão ambiental e 

defendiam o mesmo direito de destruir a natureza que tinham usufruído os países do norte 

durante as épocas de maior desenvolvimento econômico.  

Superadas as adversidades, acontece a primeira Conferência das Nações 

Unidas sobre o meio ambiente, no período de 5 a 16 de junho de 1972, em Estocolmo na 

Suécia. Esta conferência é considerada o grande marco do movimento ecológico haja vista 

que reuniu pela primeira vez países industrializados e em desenvolvimento para se discutir 

problemas relativos ao meio ambiente. 

A Conferência de Estocolmo representa o instrumento pioneiro em matéria 

de Direito Internacional Ambiental tendo em seu texto um preâmbulo e vinte e seis 

princípios que abordam as principais questões que prejudicavam o planeta e a 

recomendação de critérios para minimizá-los. Este documento serviu para inserir no plano 

internacional a dimensão ambiental como condicionadora e limitadora do modelo 

tradicional econômico e dos recursos naturais do planeta.   

Já no ano de 1992, a convite do Brasil, realizou-se na cidade do Rio de 

Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento no 

período de 3 a 14 de junho. Essa conferência ficou conhecida como Cúpula da Terra, 

Conferência do Rio ou Rio 92, que ao contrário da Conferência de Estocolmo, possibilitou 

a abertura de um diálogo multilateral, colocando os interesses globais como sua principal 

preocupação. Da Conferência do Rio foram produzidos alguns documentos importantes tais 

como: a Agenda 21, a Declaração do Rio, a Declaração de Princípios sobre Florestas, a 

Convenção sobre Diversidade Biológica e a Convenção sobre Mudanças Climáticas. 

Foram estabelecidos objetivos concretos de sustentabilidade em diversas 

áreas, explicitando a necessidade de se buscarem recursos financeiros novos e adicionais 

para a complementação em nível global do desenvolvimento sustentável. Outro aspecto 

                                                
19 Ib idem, p. 30 
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relevante foi a participação de Organizações Não-Governamentais que desempenharam 

papel fiscalizador e de pressão dos Estados para o cumprimento da Agenda 21. 

 

IV. A inter-relação dos direitos humanos com o meio ambiente  

 

A universalidade dos direitos humanos, proclamada com a Declaração 

Universal de Direitos Humanos de 1948, ganha força de forma inequívoca, a partir das duas 

Conferências Mundiais de Direitos Humanos, a de Teerã de 1968 e a de Viena de 1993. 

O sistema internacional de proteção dos Direitos Humanos saiu 

especialmente fortalecido após a Conferência de Viena, tendo em vista que foram 

estatuídos princípios fundamentais no caminho da “globalização” dos mecanismos 

concretos dessa proteção. 

Tal  “globalização”  tem surtido efeitos impressionantes na esfera jurídica, 

haja vista à necessidade de regulação internacional mais consentânea com as demandas 

atuais da sociedade internacional.   

Apesar da diversidade de interesses dos Estados, a idéia de 

constitucionalização das regras de conduta da sociedade, no que se refere à proteção dos 

direitos humanos, é cada vez mais premente. 

Nota-se claramente que, na busca incessante do reconhecimento, 

desenvolvimento e realização dos maiores objetivos por parte da pessoa humana e contra as 

violações que são perpetradas pelos Estados e pelos particulares, o Direito Internacional 

tem-se mostrado um instrumento vital para a uniformização, fortalecimento e 

implementação dos direitos da pessoa humana.  

Como verificado, percebe-se que o Direito Internacional vem ganhando 

terreno nesta seara a partir da hecatombe da Segunda Guerra Mundial, pois a proteção dos 

direitos humanos passou a constituir relevante interesse no mundo.  

O tema passou a ser tratado como uma verdadeira revolução, na medida em 

que teria colocado a pessoa humana em plano elevado no Direito Internacional.  
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Para análise da inter-relação dos direitos humanos com o meio ambiente 

partimos do estudo formulado por Vasak, que apresentou no Instituto Internacional de 

Direitos do Homem (Estrasburgo) uma classificação baseada nas fases de reconhecimento 

dos direitos humanos, dividida por ele em três gerações, conforme a marca predominante 

dos eventos históricos e das aspirações axiológicas que a elas deram identidade: 

i) a primeira, surgida com as revoluções burguesas dos séculos XVII e 

XVIII, valorizava a liberdade; ii) a segunda, decorrente dos movimentos sociais democratas 

da Revolução Russa, dava ênfase à igualdade e, finalmente, iii) a terceira geração se nutre 

das duras experiências passadas pela Humanidade durante a Segunda Guerra Mundial e da 

onda de descolonização que a seguiu, refletindo os valores da fraternidade.
 20

 

Os direitos de primeira geração ou de base liberal se fundam numa separação 

entre Estado e sociedade que permeia o contratualismo dos séculos XVIII e XIX. O Estado 

desempenha um papel de polícia administrativa por meio do Poder Executivo e de controle, 

prevenção e repressão pelo Poder Judiciário de ameaça ou lesão. Divide-se em direitos civis 

e direitos políticos.  

Os direitos civis são aqueles que, mediante garantias mínimas de integridade 

física e moral, bem assim de correção procedimental nas relações judicantes entre os 

indivíduos e o Estado, asseguram uma esfera de autonomia individual de modo a 

possibilitar o desenvolvimento da personalidade de cada um. São direitos titulados pelos 

indivíduos e exercidos, em sua grande maioria, individualmente, embora alguns somente 

possibilitem o exercício coletivo (liberdade de associação). O Estado tem o dever de 

                                                
20 Em sentido contrário, TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional de direitos 

humanos. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1997, p. 24: ““Um exemplo de mal-entendido que gradualmente se 

vem dissipando, diz respeito à fantasia das chamadas „gerações de direitos‟, a qual corresponde a uma visão 

atomizada ou fragmentada destes últimos no tempo. A noção simplista das chamadas “gerações de direitos”, 
histórica e juridicamente infundada, tem prestado um desserviço ao pensamento mais lúcido a inspirar a 

evolução do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Distintamente do que a infeliz invocação da imagem 

analógica da “sucessão geracional” pareceria supor os direitos humanos não se “sucedem” ou “substituem” 

uns aos outros, mas antes se expandem, se acumulam e fortalecem, interagindo os direitos individuais e 

sociais. O que testemunhamos é o fenômeno não de uma sucessão, mas antes da expansão, cumulação e 

fortalecimento dos direitos humanos consagrados, a revelar a natureza complementar de todos os direitos 

humanos. Contra as tentações dos poderosos de fragmentar os direitos humanos em categorias, ou projetá-los 

em “gerações”, postergando sob pretextos diversos a realização de alguns destes (os direitos econômicos, 

sociais e culturais) para um amanhã indefinido, se insurge o Direito Internacional dos Direitos Humanos, 

afirmando a unidade fundamental de concepção e a indivisibilidade de todos os direitos humanos.”   
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abstenção ou de não impedimento e de prestação, devendo criar instrumentos de tutela 

como a polícia, o Judiciário e a organização do processo.  

Os direitos políticos apresentam seu núcleo no direito de votar e ser votado, 

ao lado dos quais se reúnem outras prerrogativas que decorrem daquele status como o 

direito de postular um emprego público, de ser jurado ou testemunha, de prestar o serviço 

militar e até de ser contribuinte. 

Os direitos de segunda geração correspondem aos direitos sociais, 

econômicos e culturais que resultam da superação do individualismo possessivo decorrente 

das transformações econômicas e sociais ocorridas no final do século XIX e início do 

século XX, especialmente pela crise das relações sociais decorrentes dos modos liberais de 

produção, acelerada pelas novas formas trazidas pela Revolução Industrial.  

Assim, os direitos sociais seriam aqueles necessários à participação plena na 

vida da sociedade, incluindo o direito à educação, a instituir e manter a família, à proteção à 

maternidade e da infância, o direito ao lazer e à saúde etc.  

Os direitos econômicos destinam-se a garantir um nível mínimo de vida e 

segurança materiais de modo que a cada pessoa desenvolva suas potencialidades e os 

direitos culturais dizem respeito ao resgate, estímulo e à preservação das formas de 

reprodução cultural das comunidades, bem como a participação de todos nas riquezas 

espirituais comunitárias. 

Quanto aos direitos de terceira geração também denominados de direitos dos 

povos ou direitos de solidariedade ou direitos de fraternidade, surgem como resposta à 

dominação cultural e como reação ao alarmante grau de exploração não mais da classe 

trabalhadora dos países industrializados, mas das nações em desenvolvimento por aquelas 

desenvolvidas, bem como dos quadros de injustiça e opressão no próprio ambiente interno 

dessas e de outras nações reveladas mais agudamente pelas revoluções de descolonização 

ocorridas após a Segunda Guerra Mundial, além da afirmação contemporânea de interesses 

que desconhecem limitações de fronteiras, classe ou posição social e se definem como 

direitos globais ou de toda a Humanidade. Fala-se, portanto, ao direito à paz, à 

autodeterminação dos povos e ao meio ambiente equilibrado. 
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De fato, o meio ambiente, dentro da proposta metodológica do estudo dos 

direitos humanos, se apresenta como um direito de terceira geração ou dimensão
21

 

incidindo em grande preocupação e interesse para a consolidação do exercício da cidadania, 

como na passagem de Trindade: 

“Nenhum cidadão pode estar hoje alheio à temática dos direitos humanos e 

do meio ambiente, mormente os que vivem em países, como o Brasil, detentores dos mais 

altos índices de disparidades sociais do mundo, que levam à triste e inelutável convivência, 

em seu quotidiano, com a insensibilidade e insensatez das classes dominantes, a injustiça 

institucionalizada e perpetuada, e a continuada dificuldade do meio social em identificar 

com discernimento e compreender os temas verdadeiramente primordiais que lhe dizem 

respeito, a requererem reflexão e ação com seriedade. É certo que testemunhamos hoje uma 

alentadora tomada de consciência mundial quanto à premente necessidade de proteção do 

ser humano e do meio ambiente.”
22

 

Não há dúvidas que a proteção do meio ambiente está intimamente ligada 

com a proteção da pessoa humana, na medida em que não se pode imaginar o exercício dos 

direitos humanos sem que exista um ambiente sadio e que propicie o bem-estar para o 

desenvolvimento pleno e digno para todos. 

Atenta a esta necessidade, os Estados reunidos em Estocolmo consagraram 

esta preocupação no princípio de n. 1:  

 “O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute 

e condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar 

uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o 

meio ambiente para as gerações presente se futuras. A esse respeito, as políticas que 

promovem ou perpetuam o apartheid, a segregação racial, a discriminação, a opressão 

colonial e outras formas de opressão e de dominação estrangeira são condenadas e devem 

ser eliminadas. 

                                                
21 Neste sentido, vide o capítulo XII de GUERRA, Sidney. Direito internacional público. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 2007.  
22 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio ambiente. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 

1993, p. 24  
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Em março de 1991, em Genebra, aconteceu a II Reunião do Grupo de 

Consultores Jurídicos do Programa das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e alertaram 

para importância do reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio e do direito ao 

desenvolvimento como um direito humano para a consideração de problemas de condições 

devida como a erradicação da pobreza, as pressões demográficas, a saúde, a educação, a 

nutrição, a moradia e a urbanização.
23

 

Já no ano da Conferência do Rio, no mês de março, acontece em Brasília  o 

Seminário Interamericano sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente, que contou com a 

participação de especialistas na temática do evento, provenientes de diferentes países e 

instituições, com vasta trajetória, internacionalmente reconhecida, nos campos da proteção 

internacional dos direitos humanos e do meio ambiente, chegando-se a seguinte conclusão:   

“Existe uma relação íntima entre desenvolvimento e meio ambiente, 

desenvolvimento e direitos humanos e meio ambiente e direitos humanos. Possíveis 

vínculos podem ser encontrados, tais como, o direito à vida e à saúde na sua maior 

dimensão que requerem ações negativas e positivas por parte dos Estados. Em realidade, a 

maioria dos direitos econômicos, sociais e culturais e os direitos civis e políticos mais 

básicos demonstram esta íntima relação. Ao final, há um paralelo entre a evolução da 

proteção dos direitos humanos e da proteção do meio ambiente, tendo ambas passado por 

um processo de internacionalização e de globalização.
24

 

A matéria foi retomada na Declaração do Rio de Janeiro, de 1992, onde 

consagra a preocupação com a pessoa humana: 

“Princípio 1: Os seres humanos estão no centro das preocupações com o 

desenvolvimento sustentável. Tem o direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia 

com a natureza.” 

Trindade alerta também que o vínculo existente entre meio ambiente e 

direitos humanos está demonstrado pelo fato de que ocorrendo degradação ambiental 

podem ser agravadas violações aos direitos humanos e, por outro lado, as violações de 

direitos humanos podem levar a degradação ambiental ou tornar mais difícil a proteção do 

                                                
23 Idem, p. 26 
24 Ib idem, p. 35 
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meio ambiente. Tais situações ressaltam a necessidade de fortalecer o desenvolvimento dos 

direitos à alimentação, à água e à saúde.
25

  

 

VI. Considerações finais  

 

Como verificado, o Direito Internacional vem ganhando terreno na seara dos 

Direitos Humanos a partir da hecatombe da Segunda Guerra Mundial, pois a proteção dos 

desses direitos passou a constituir relevante interesse no mundo.  

Com efeito, o tema passou a ser tratado como uma verdadeira revolução, na 

medida em que teria colocado a pessoa humana em plano elevado no Direito Internacional. 

A multiplicidade de instrumentos internacionais no pós-Segunda Guerra, levou a uma nova 

evolução da proteção internacional dos direitos humanos.
 26

 

 O indivíduo é destinatário de várias normas internacionais, mas para que 

possa efetivamente ser sujeito de direito internacional, é necessário que lhe sejam 

conferidos direitos e lhe sejam proporcionados os meios e ações que os assegurem.    

Os indivíduos têm direitos internacionais próprios e a titularidade destes os 

constitui em sujeitos de direito
27

  no mesmo nível em que os Estados e Organizações 

Internacionais.  

Assim, os direitos humanos, que tinham sido e continuam a ser afirmados 

nas Constituições dos Estados, são hoje reconhecidos e proclamados em nível internacional 

ensejando, como alertou Bobbio, “uma conseqüência que abalou literalmente a doutrina e a 

prática do direito internacional: todo indivíduo foi elevado a sujeito potencial da 

                                                
25 Ib idem, p. 36 
26 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado, op. cit., p. 22: “... insurge o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, ao sustentar que o ser humano é sujeito tanto do direito interno quanto do direito internacional, 

dotado em ambos de personalidade e capacidade jurídicas próprias. (...) o primado é sempre de norma de 

origem internacional ou interna que melhor proteja os direitos humanos; o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos efetivamente consagra o critério da primazia da norma mais favorável às vítimas”. 
27 No mesmo passo, PIOVESAN, Flávia, op. cit., p. 306 : “Na condição de sujeitos de direito internacional, 

cabe aos indivíduos o acionamento direto de mecanismos internacionais, como é o caso das petições ou 

comunicações, mediante as quais um indivíduo, grupos de indivíduos ou, por vezes, entidades não-

governamentais, podem submeter aos órgãos internacionais competentes denúncia de violação de direito 

enunciado em tratados internacionais”. 
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comunidade internacional, cujos sujeitos até agora considerados eram, eminentemente, os 

Estados soberanos.”
28

  

No que tange ao meio ambiente, este ganhou amplitude mundial e passou a 

ser devidamente reconhecido a partir do momento em que a degradação ambiental atingiu 

índices alarmantes e tomou-se consciência de que a preservação de um ambiente sadio está 

intimamente ligada à preservação da própria espécie humana. 

Neste sentido, o Direito Internacional Público que se encontra em processo 

de contínua expansão, busca soluções aos problemas que ora se apresentam, na medida em 

que os Estados celebram vários Tratados e buscam estabelecer uma maior aproximação do 

problema.  

O direito internacional ambiental regula os aspectos relacionados ao meio 

ambiente que dependem da ação livre da pessoa humana e cuja regulamentação ultrapassa o 

interesse de um único Estado. Soares
29

 alerta que pela sua própria natureza, certos 

fenômenos biológicos ou físicos localizados dentro  de um espaço geográfico submetido à 

soberania de um Estado exigem regulamentação internacional, seja porque, em sua 

unicidade, estendem-se sobre a geografia política de vários países, seja porque os 

fenômenos a serem regulados somente poderão sê-lo com a intervenção de normas 

internacionais.  

Na verdade, em sua caracterização moderna, o meio ambiente é um 

fenômeno que desconhece fronteiras, pois os ecossistemas ou os elementos protegidos 

situam-se em espaços locais, portanto, dentro de um país (por exemplo: as espécies animais 

e vegetais em perigo de extinção, que vivem em determinado país, ou os recursos da 

biodiversidade, cuja preservação é do interesse de toda humanidade), em espaços sub-

regionais  (por exemplo: os rios transfronteiriços e lagos internacionais, cuja preservação 

não pode ser deixada aos cuidados de um único país), em espaços regionais (como os mares 

que banham vários países e nos quais realiza a pesca internacional, que não se encontra 

restrita só aos países ribeirinhos) e, enfim, mesmo no espaço global de toda a Terra (como a 

                                                
28 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 25. 

29 SOARES, Guido Fernando Silva, op. cit., p. 408 
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preservação  da camada do ozônio ou a regulamentação das mudanças do clima da Terra 

causadas por fatores humanos, mediante a emissão dos gases de efeito estufa. 

Os problemas ambientais trazem prejuízos enormes para o desenvolvimento 

da pessoa humana e como assevera Cançado Trindade
30

, subjacente às perspectivas da 

evolução da matéria encontra-se o recurso último à humanidade, na luta por condições de 

vida digna e pela própria sobrevivência do gênero humano na era nuclear. Na busca de 

soluções globais, constatam-se a expansão, o fortalecimento e a convergência dos sistemas 

de proteção internacional, em benefício último dos entes protegidos. A tais sistemas se hão 

de agregar os esforços correntes em prol da criação de uma verdadeira cultura de 

observância dos direitos humanos e da preservação do meio ambiente. 

De fato, direitos humanos e meio ambiente se apresentam hoje como os 

grandes temas da globalidade e transformam o comportamento dos Estados no âmbito 

interno e das relações internacionais.  
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO E A CRISE DO ESTADO

CONSIDERAZIONI SUL PROCESSO DI GLOBALIZZAZIONE E LA CRISI DELLO STATO

Rodrigo André Radin

RESUMO
A evolução das relações internacionais como fruto de um processo de desenvolvimento tecnológico e
econômico acabou por gerar transformações nos Estados. A idéia de um Estado clássico reporta-nos ao
reconhecimento de conceitos tradicionais como o de Estado-Nação e soberania. Contudo, esse processo de
globalização desencabou num movimento de transnacionalização fazendo surgir o denominado Direito
Comunitário e ou Direito de Integração. Essa realidade acabou por gerar uma flexibilização dos conceitos
tradicionais relativamente aos Estados, resultando numa maior vinculação, organização e harmonização entre
sí, ou seja, ocorre a supranacionalidade, colocando em questão a figura da soberania e gerando crises
conceituais e estruturais no Estado contemporâneo.
PALAVRAS-CHAVES: Globalização. Crise do Estado. Direito Comunitário. Direito de Integração.
Supranacionalidade.

RIASSUNTO
L'evoluzione delle relazioni internazionali a seguito di processo di sviluppo tecnologico e, infine, di generare
trasformazioni economiche negli Stati Uniti. L'idea di uno stato classico riguarda il riconoscimento di
concetti tradizionali come stato-nazione e la sovranità. Tuttavia, questo processo di globalizzazione
desencabou un movimento di transnazionalizzazione ha dato luogo alla cosiddetta legge o il diritto
comunitario e l'integrazione. Questa realtà alla fine genera un rilassamento dei concetti tradizionali per gli
Stati, con conseguente aumento vincolante, l'organizzazione e l'armonizzazione tra di loro, cioè ci
sovranazionalità, mettendo in discussione la figura di sovranità e di generare crisi concettuali e strutturali
nello stato contemporaneo.
PAROLE CHIAVE: La globalizzazione. Crisi dello Stato. Il diritto comunitario. Legge di integrazione.
Sovranazionale.

1 INTRODUÇÃO
 

Tendo em vista o processo evolutivo fruto de um desenvolvimento tecnológico constante, o Estado
acaba necessitando adaptar-se a essa nova realidade, assim como toda a estrutura que o compõem – a
Administração Pública, a sociedade e o direito – pretendemos, analisar o reflexo dessas transformações no
Estado na contemporaneidade.
 

Para tanto, na primeira parte do trabalho analisamos os fundamentos e os conceitos tradicionais do
Estado. Num segundo momento, centralizamos o estudo no processo de Globalização, modo pelo qual se dá
início a um processo de integração e abertura das relações internacionais,  e o desenvolvimento da
supranacionalidade com o surgimento de um direito comunitário. Já, na parte final, desenvolvemos breves
considerações sobre as crises contemporâneas desencadeadas por esse processo de integração oriundo da
globalização.

          
Almejamos, assim, demonstrar de forma breve, a significação e a importância de um processo de

transformação que o Estado, no seu modelo clássico, está sendo submetido, fruto de uma nova realidade de
um mundo globalizado, integrado, onde o conceito de soberania passa a ser relativizado diante de uma idéia
de uma supranacionalidade.
 
 
2 ALGUMAS PONDERAÇÕES SOBRE O ESTADO

 
A idéia de Estado está umbilicalmente ligada ao conceito de sociedade, mormente pelo fato de

Administração Pública (que tem a função de gerir o Estado), atuar (ou pelo menos deveria) no sentido de
desenvolver políticas públicas de proteção ao cidadão.

 
Para Bobbio o Estado deve ser compreendido e analisado através do conjunto de elementos que o

compõe, pois “[...] o  Estado é estudado em si mesmo, em suas estruturas, funções, elementos constitutivos,
mecanismos, órgãos etc., como um sistema complexo considerado em si mesmo e nas relações com os
demais sistemas contíguos [...]”[1]

 
O surgimento do Estado é discutível, segundo aponta Bobbio, na medida em que há quem defenda

que o Estado sempre existiu, e aqueles que referem que o seu desenvolvimento se deu em determinado
momento histórico[2].
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As duas principais correntes apresentadas pelo Autor, que remontam à origem do Estado são as

seguintes:
 
O Estado entendido como ordenamento político de uma comunidade, nasce da dissolução da comunidade
primitiva fundada sobre os laços de parentes com e da formação de comunidades mais amplas derivadas
da união de vários grupos familiares por razões de sobrevivência intera (o sustento) e externas (a
defesa). Enquanto para alguns historiadores contemporâneos, como já se afirmou, o nascimento do
Estado assinala o início da era moderna, segundo esta mais antiga e mais comum interpretação o
nascimento do Estado representa o ponto de passagem da idade primitiva, gradativamente diferenciada
em selvagem e bárbara, à idade civil, onde “civil” está ao mesmo tempo para “cidadão” e “civilizado”
(Adam Ferguson).[3]

 
Nesse contexto, o debate que se apresenta na atualidade, refere-se à distinção, separação e

dissociação entre sociedade civil e Estado diante de uma nova realidade de um mundo globalizado,
principalmente, de compreendermos os tradicionais conceitos de soberania, verificar a extensão do conceito
de Estado como uma forma de Estado, ou pelo contrário, verificar a existência de uma relação entre o
Estado e a sociedade nacional e estrangeira[4].

 
Essa interelação envolvendo a sociedade e o Estado também é reconhecida por Leal, ao referir que

no conceito de organização política, ao longo de toda a história do Ocidente encontra-se presente a relação
entre o poder político, sociedade e governo[5].

 
Ocorre que em dado momento, há uma maior aproximação entre a sociedade e o Estado, havendo

assim consideráveis transformações nesse contexto, fazendo surgir à figura do Estado social, conforme
ensina Bobbio:

 
Afirmou-se que ao processo de emancipação da sociedade do Estado seguiu-se um processo inverso de
reapropriação da sociedade por parte do Estado, que o Estado, transformando-se de Estado de direito em
Estado social (segundo a expressão divulgada sobretudo por juristas e politólogos alemães) e
precisamente por ser “social”, mas se distingue da sociedade subjacente que ele invade por inteiro
através da regulação das relações econômicas.[6]

 
Esse movimento de aproximação faz surgir um Estado e uma sociedade diferentes, sendo que a

população passa a ter condições de exigir mais do Estado, crescendo, por outro lado as demandas.
 
Nos termos empregados por Bobbio ocorre um processo de estatalização da sociedade e ou uma

socialização do Estado, gerando, por conseguinte, mudanças conceituais e comportamentais nessa relação,
vejamos:

 
Observou-se, de outra parte, que a este processo de estatalização da sociedade correspondeu um
processo inverso mas não menos significativo de socialização do Estado através do desenvolvimento das
várias formas de participação nas opções políticas, do crescimento das organizações de massa que
exercem direta ou indiretamente algum poder político, donde a expressão “Estado social” pode ser
entendida não só no sentido de Estado que permeou a sociedade mas também no sentido de Estado
permeado pela sociedade. [7] 
 

Refere Leal, na trilha de Habermas, que o Poder Político é ou deveria ser originado a partir da
formação de opinião e da vontade expressa de todos os entes que compõem o sistema, mediante uma
liberdade comunicativa.  Assim, na Idade Moderna, a concepção de poder e de governo atrela-se à figura do
indivíduo/cidadão. Destaca, que o poder de decisão por parte dos cidadãos não é incompatível com o
exercício indireto originados do sistema representativo (plebiscito, referendum).[8]

 
Contudo, prossegue o Autor, alertando, na medida em que distanciando-se o homem do Estado de

natureza em virtude da formação do Estado de sociedade, o desafio que se apresenta é de que o homem
encontre sua própria natureza. Assim, a união do poder que detém a soberania se dá com a unidade do
povo.[9]

 
Nessa esteira evolutiva chega-se ao Estado Neoliberal[10], que surge em oposição ao Estado de

bem-Estar, e é caracterizado pela ascensão comercial dos Estados Unidos, mormente após a Segunda Guerra
Mundial. Entre as principais características do Estado Neoliberal destaca-se um governo pouco
intervencionista; a autonomia da sociedade civil; o mercado como base fundamental; a desregulação das
normas do trabalho; o reconhecimento e aceitação de uma desigualdade social; modernização; a teoria
realista da ordem internacional[11].

 
 Assim, a República Federativa do Brasil é constituída na forma de Estado Democrático de

Direito[12], tendo como um de seus fundamentos a soberania, organizada jurídica, política e
economicamente através de regras expressas na Constituição.[13]
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Destaca-se, nesse sentido, que a utilização da Lei como forma de “organização” do Estado, remonta
a época do Estado Grego onde se constrói um processo de constituição da Lei, que é o meio de “manejo” do
poder e da sociedade.[14]

 
Igualmente, não se pode olvidar a repercussão do movimento global econômico, abertura de

mercado, organizações internacionais, e a proliferação de empresas transnacionais, nos conceitos tradicionais
de Estado e de soberania, que definitivamente não podem se manter estanques perante a essa nova realidade.
 
 
3 O PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO
 

O processo de globalização é responsável por esse novo cenário. Foi a partir desse processo de
transnacionalização dos mercados que muitos conceitos tradicionais passaram a ser questionados. Na década
de 20 do século passado, o colapso do capitalismo mercantilista, juntamente com a grande depressão,
obrigou a economia a buscar alternativas, o que ocasionou profundas e rápidas transformações, mormente, a
transnacionalização dos mercados[15], (capitais, finanças, produção e consumo). [16]

 
Importante destacar, que a evolução desse processo de transnacionalização obteve maior impulso e

abrangência com a decadência do comunismo[17] do socialismo e do poder militar[18].
 
Como não podia deixar de ser esse novo quadro que se apresenta, faz que o pensamente jurídico

também seja instado a repensar seus conceitos adaptando-se a essa realidade:
 
Até recentemente, o cenário social, político, econômico e cultural era identificado com os Estados-nação
e com seu poder para realizar objetivos e implementar políticas públicas por meio de decisões e ações
livres, autônomas e soberanas, sendo o contexto internacional um desdobramento natural dessas
realidades primárias. Agora, o que se tem é um cenário interdependente, com atores, lógicas,
racionalidades, dinâmicas e procedimentos que se intercruzam e ultrapassam as fronteiras tradicionais,
não fazem distinção entre países, costumam colocar enormes dilemas para os governos, não hesitam  em
desafiar a autoridades dos policy makers quando lhes convém e, em muitos casos, chegam ao ponto de
ignorar próprias identidades nacionais. [19]

           
Destarte, a regulação emanada do Estado não consegue desempenhar a contento sua função, o

Direito, no seu formato tradicional é incapaz de cumprir seu desiderato de organização e regulação social.
Surge a necessidade de se repensar o modo de produção do direito, as formas de resolução de conflitos, de
modo especial proteger a população da ação das grandes corporações. [20]  

 
Essa ruptura que ocorre com sistema tradicional do direito decorre dessa nova ordem internacional,

criando uma crise de legitimidade do Estado no sentido de diminuir a regulação social, fazendo surgir um
direito Reflexivo, que segundo Silva[21] significa:

 
O direito Reflexivo seria, portanto, um Direito oriundo da negociação, ao invés de se propor direcionar
os rumos da sociedade, função na qual já se comprovou ineficaz. Na visão moderna, o Direito vem
melhor servindo à sociedade como guia procedimental das condutas. [22]            

 
Nesse sentido, fácil constatar que o processo de globalização deixa reflexos significativos na ordem

jurídica atual, evidenciando a necessidade de sua adequação.
 
 
3.1 DIREITO DE INTEGRAÇÃO
 

A lógica de um processo de globalização é a possibilidade de agrupamento das nações, formando,
assim, grandes blocos, ou seja, de junção de países que se unem na busca de objetivos comuns. A busca de
uma convivência harmônica entre as nações, mediante a estipulação de regras claras, com obrigações
recíprocas, tem por escopo tornar os Estados, ou grupos de Estados, mais estáveis e mais fortes diante dos
demais países, principalmente em virtude da globalização  e de todos os seus efeitos.[23]

 
Como refere Filho, a diferença entre os processos de integração atuais com os demais já observados

ao longo do processo histórico – desde o período das navegações – diz respeito a manutenção locais das
peculiaridades, das particularidades e das autonomias dos países membros.  Soma-se a isso, o processo de
Constitucionalização contemporâneo em que muitos países passaram a introduzir no texto constitucional, a
partir do século XX, a previsão dos Estados participarem dos processos de integração. [24]   

 
Diante do exposto, importante e elucidativo é a definição de Direito de Integração apresentado por

Silva[25]:
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É um desdobramento do Direito Internacional Público clássico, ou seja, decorre de tratados
internacionais entre Estados soberanos que, por diversas razões, criam zonas econômicas privilegiadas
com maior ou menor vinculação entre os seus integrantes. Esse Direito é encontrado nas fazes iniciais e
mesmo intermediárias dos processos da integração econômica regional. Nesse contexto, o Direito de
Integração não tem autonomia positivo-epistemológica, pois parte do próprio Direito Internacional
Púbico. [26]

 
A base compreensiva do processo de integração está amparado em contexto histórico, político,

social, econômico e jurídico, que leva os Estados (notadamente os Estados Europeus precursores do
movimento[27]) a iniciarem um vigoroso processo de aproximação dos seus destinos. Trata-se que um
processo que implica uma série de acontecimentos estabelecendo, ao mesmo tempo, uma ligação entre esses
eventos políticos e as grandes transformações constitucionais que têm caracterizado a evolução do processo
de integração. 

 
Logo, faz-se necessário um conhecimento seguro dos pressupostos do processo de integração para

que, assim, se entendam os motivos que determinaram uma abordagem econômica da integração em
detrimento de uma metodologia de caráter mais político e que possam formar uma consciência crítica em
torno dos principais aspectos que compõe o debate atual sobre o processo de integração.
 
 
3.2 DIREITO COMUNITÁRIO
 

A idéia de um Direito Comunitário pressupõe o conhecimento de um modelo constitucional da
União Européia, a partir da compreensão de sua estrutura institucional da União e as regras de
funcionamento do seu sistema político, entender o tipo de relacionamento que se estabelece entre a União
Européia e os Estados-membros e a forma como se processa a delimitação das esferas de atuação, bem como
compreender os direitos invocáveis pelos cidadãos no quadro da integração européia e o modo de exercício
desses mesmos direitos. Compreender, igualmente, os princípios normativos que suportam a circulação livre
dos fatores de produção ao longo de todo o espaço comunitário - percebendo ao mesmo tempo as situações
em que os governos nacionais podem excepcionalmente derrogar à aplicação desses princípios no seu
território - e de lhes permitir apreender as regras básicas aplicáveis ao comportamento das empresas e dos
Estados com vista à realização de um ambiente fundado em robusta e leal competição entre os diferentes
operadores econômicos que atuem no mercado europeu. Em suma, é um conjunto de ações que visam à
integração dos países. [28]

 
Um dos principais pontos a ser destacado nesse novo desenvolvimento de processo de integração é

a utilização do direito como forma de regulamentação e organização dos países envolvidos, diferentemente
do que ocorreu em fases remotas da história, onde a utilização da força era o meio de fortalecimento. Nesse
sentido o Direito Comunitário apresenta um sistema jurídico diferenciado, tanto dos sistemas nacionais
(internos), quanto em nível de Direito Internacional.  Caracteriza-se como sistema jurídico, pois é a
representação de um acordo de vontades,  cujas características e objetivos são comuns fazendo com que as
normas relacionam-se entre si. [29]

 
Para uma melhor compreensão acerca do tema, e buscando a elaboração de um conceito de Direito

Comunitário, Silva[30] refere que:
 
O Direito Comunitário, por sua vez, só se faz presente no processo de integração acompanhado da
delegação de soberania e da formação de uma esfera político-jurídica supranacional. Embora remonte a
um Direito de Integração, o Direito Comunitário pressupõe um estágio bastante avançado de interação
econômica política, social e jurídica entre Estados soberanos. A certo nível de interação regional, o
exercício da soberania passa a ser feito, necessariamente, de forma compartilhada entre todos os Estados
que compõem a comunidade e entre a comunidade e os seus Estados-membros.[31]

 
Dentre as características do Direito Comunitário destaca-se a autonomia, o estruturalismo, o efeito

impositivo, a primazia, o efeito direto, e a uniformidade da interpretação e aplicação. [32] 
 
Para Silva o Direito Comunitário apresenta quatro liberdades fundamentais, quais sejam: a livre

circulação de pessoas; a liberdade de estabelecimento; a liberdade de prestação de serviços e a livre
circulação de capitais. [33]

 
Igualmente, destaca como fontes do Direito Comunitário os Tratados Originais, os Atos Jurídicos

Comunitários, os Acordos Internacionais, as Convenções entre Estados-Membros, os Princípios Gerais do
Direito, a Jurisprudência, e o Direito Supletivo. [34]       

 
Segundo leciona Filho, as características dos princípios de  Direito Comunitário e que o diferencia

das demais normas jurídicas são a generalidade, a vinculabilidade, a primariedade, a transcendência, a
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dimensão axiológica a atualidade e polimorfia, e a complementariedade. [35]
 
Para o mesmo Autor, os princípios de Direito Comunitário deveriam desempenhar, três funções

essenciais: uma função positiva, uma função inibidora e uma função integrativa.[36]
 
Com base nessas características e com essas funções, conclui o Autor que os princípios do Direito

Comunitário são:  o da progressividade da sua construção, a reciprocidade de competências, a igualdade
entre os Estados-membros e a solidariedade entre os Estados-membros. Refere ainda, o princípio da
supremacia do Direito Comunitário em face aos ordenamentos nacionais, a responsabilidade da União
Européia por danos causados por seus agentes, o princípio da legalidade, a garantia dos direitos
fundamentais, o respeito às identidades nacionais e o princípio da subsidiariedade. [37]
 
 
3.3 SUPRANACIONALIDADE  
 

A limitação do conceito soberania pode representar um novo tipo de organização política a partir de
um consenso entre as partes envolvidas. Essa adequação em escala regional, visa a administração dos
problemas locais, com o escopo de enfrentar as mazelas contemporâneas que atingem todos os países. [38]

 
Há uma necessidade de se buscar um melhor entendimento do termo supranacionalidade, para

assim, aferir os seus pressupostos, para tanto se apresenta o conceito trazido por Silva:         
 
Ocorre, nesse caso um fenômeno político que se pode chamar de supranacionalidade, ou seja, a
existência de uma esfera político-jurídica encontrada na sociedade internacional que, convivendo com
todos os Estados soberanos, caracteriza-se pelo agrupamento de Estados, que, embora soberanos,  estão
vinculados, entre si, por uma autolimitação, delegação e compartilhamento de suas soberanias com a
primazia de um poder político regional e coletivo, de natureza estatal, mas desprovido de
autoconstituição.[39]

 
Importante a contribuição de Furlan na tentativa de melhor compreender a extensão do conceito de

supranacionalidade, que se utilizando das lições de Pierre Pescatore, apresenta três elementos para a
caracterização da supranacionalidade, vejamos:

 
I -  O reconhecimento por um grupo de Estados, de um conjunto de interesses comuns ou de valores
comuns;
II - A criação de um poder efetivo, colocado a serviço desses interesses ou valores e;
III -  A autonomia desse poder.[40]

 
Uma simples leitura no conceito apresentado evidencia uma fragilização do conceito tradicional de

Soberania[41], e determinando uma progressiva redução das instituições Jurídicas no âmbito do Estado-
nação.[42] 

 
Todas essas transformações definitivamente redefinem o papel do Estado. Aquele tradicional poder

que se reconhecia na figura do Estado-nação, mormente, nos limites de seu território, encontra-se superada
diante da interferência e interação de organizações nacionais que não se limitam nos espaços geográficos dos
países. Há um rompimento de paradigmas, que atinge a estrutura do Estado-nação, haja vista que modelos
tradicionais não são adequados e suficientes diante desse novo cenário.  [43]

 
Essa nova realidade que se apresenta ao direito (direito Comunitário) tem como base e estrutura

principal a supranacionalidade,  na medida em que todo o pensamento jurídico deverá estar vinculados aos
processos de integração supranacionais, pois o direito interno tende a limitar-se à sua soberania,
necessitando, assim de uma abertura, uma incorporação, uma interação entre todos os Estados-membros.
 
 
4 A CRISE DO ESTADO

 
Conforme os ensinamentos de José Luiz Bolzan de Morais que com propriedade trata das questões

atinentes ao Estado, o quadro atual que se apresenta é de uma crise conceitual e estrutura. [44]
 
Fazendo um contraponto entre um Estado de Direito e um Estado de bem- estar social, identifica

Morais uma série de problemas que passam a afetar o Estado. Assim, há uma série de crises que afetam esse
Estado social, quais sejam: crise ideológica, fiscal, filosófica, institucional, funcional, política e de
representação. [45]

 
Esse processo afeta igualmente os poderes constituídos do Estado. No caso Brasileiro, podemos
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referir com relação a uma crise do Poder Judiciário, que iniciou a partir da década de 1960 denominado por
Santos de “crise da administração da justiça” [46]. Esclarece Leal que a formação do magistrado se deu
mediante pelo menos três características, quais sejam: O dever de neutralidade do magistrado (conduta
imparcial nas suas decisões);  dever de produtividade quantitativa (preocupação com a produção
jurisdicional, celeridade); dever de postura (comportamento adequado para o cargo que exerce). Em que
pese à crítica formulada pelo Autor, reconhece, contudo que, mesmo assim, “não tem sufocado ou evitado o
surgimento de iniciativas judicantes promocionais de direitos e garantias democráticas, constitucionais e
infraconstitucionais”. Identifica o autor como um dos marcos da mutação do Poder Judiciário no Brasil, a
Constituição Federal de 1988.[47]

 
         Tendo em vista o alargamento do rol de direitos, fruto do desenvolvimento do Estado, que

resultou num considerável aumento de demandas e na escassez de recursos[48] para o seu atendimento
integral,  o Poder Judiciário (aqui entendido especificamente o Supremo Tribunal Federal),  foi chamado para
que, no exercício de suas prerrogativas, mormente, de guardião da Constituição, garantir a efetivação e
concretização de direitos assegurados constitucionalmente.           

 
         Diante deste cenário há uma crise dos poderes que compõem o Estado, na medida em que o

Judiciário é chamado a intervir[49] em ações que deveriam ser implementadas pelos outros poderes. Nas
palavras de Rogério Gesta Leal, “[...] os Poderes de Estado foram se (de) formando no país, dentre os quais
quero destacar o Poder Judiciário, de forma perfunctória [...]” [50]

 
No texto de Cittadino[51] encontra-se uma reflexão sobre a atuação do Poder Judiciário diante de

uma sociedade, ou de um Estado, que segundo os preceitos Constitucionais é tido como um Estado de
Democrático de Direito, compostos por Poderes a priori independentes. Nessa abordagem, discute a relação
entre Judiciário, a Constituição e a democracia através de acontecimentos históricos que se desencadearam
em diversos países, assim como, no Brasil. Ao tratar sobre a Judicialização da Política aponta para uma
situação em pleno desenvolvimento, qual seja, a expansão do Poder Judiciário, e a conseqüente, “retratação”
da política, ou do sistema democrático.

 
Nesse enfoque, a autora refere que esse processo de judicialização não pode extinguir, exterminar,

com a democracia, sendo necessário uma harmonização que se daria através da concretização do
constitucionalismo. Assim, o Judiciário atuaria com base nos preceitos constitucionais oriundos das formas
democráticas de participação social.
 
 
 
 
           
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
Pelo quanto até aqui referido, observa-se que o processo de globalização, além das questões

econômicas, apresenta uma nova realidade tecnológica, social e  jurídica exigindo do Estado profundas
transformações na sua estrutura e na sua organização.

 
O movimento de integração das nações na busca de uma hegemonia diante dos demais países

acabou por criar, como no caso da União Européia, um direito Comunitário, caracterizado por um conjunto
rígido de regras regulamentadoras de conduta dos seus integrantes.

 
Esse novo modelo de regulamentação com vista à integração, desencadeou alterações estruturais

atingindo conceitos tradicionais da teoria do Estado, que teve sua amplitude reduzida, como por exemplo,
nos conceitos de Estado-nação e  soberania.

 
Esse caráter de Supranacionalidade faz surgir uma nova ordem internacional, onde a integração das

nações que compartilham sua soberania e aplicam políticas de interesses do grupo, nem sempre refletem ou
anseios e as necessidades internas dos países.   

 
Nessa ótica de favorecimento e fortalecimento do interesse regional é que ocorre pela via inversa,

um enfraquecimento do Estado, e que por sua vez origina uma crise institucional, com a fragilização dos
poderes constituídos, um enfraquecimento da democracia, um esvaziamento do conteúdo constitucional, o
desrespeito aos direitos sociais e, consequentemente, a ausência do Estado no desenvolvimento de políticas
públicas que visem efetivamente o atendimento das demandas sociais desrespeito, por conseguinte, a
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dignidade da pessoa humana.
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“Nada, nem mesmo feras selvagens ou micróbios, pode ser mais 

aterrorizante para o homem do que uma espécie que é inteligente, 

carnívora e cruel, que pode compreender e sobrepujar a inteligência 

e humana e cujo objetivo é exatamente a destruição do homem. Esta, 

entretanto, é a nossa própria espécie, como é percebida por cada um 

de seus membros num contexto de escassez.” (Jean Paul Sartre) 

 

 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo dissertar sobre o instituto da escravidão e do trabalho 

forçado, a distinção entre os dois institutos e a importância dos Direitos Humanos para a 

erradicação do trabalho forçado na atualidade. Será apresentada uma visão da História do 

Direito sobre a escravidão, suas formas e a situação jurídica do escravo. Em seguida, serão 

apresentados o processo de formação dos direitos humanos no cenário internacional e a 

relevância desses direitos para a proteção da humanidade. Ao final, serão demonstradas a 

diferença entre a situação jurídica do escravo e do indivíduo submetido ao trabalho forçado, e 

a importância da afirmação do direito humano ao reconhecimento da pessoa humana e à 

liberdade para a eficácia do direito humano à igualdade.    

Palavras-chaves: Direitos Humanos. Trabalho escravo. Trabalho forçado. Estado brasileiro.  

RESUMEN 
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Este trabajo tiene como objetivo disertar sobre el instituto de la esclavitud y del trabajo 

forzado, la distinción entre los dos institutos y la importancia de los Derechos Humanos para 

la erradicación del trabajo forzado en la atualidad. Será presentada una visión de la Historia 

del Derecho sobre la esclavitud, sus formas y la situación jurídica del esclavo. Después, 

serán presentados el proceso de formación de los derechos humanos en el cenário 

internacional y la relevância de esos derechos para la protección de la humanidad. Al final, 

serán demonstradas la diferencia entre la situación jurídica del esclavo y del indivíduo 

submetido al trabajo forzado, y la importancia de la afirmación del derecho humano al 

reconocimiento de la persona humana y a la libertad para la eficacia del derecho humano a 

la igualdad. 

Palabras claves: Derechos Humanos. Trabajo esclavo. Trabajo forzado. Estado brasileño.  

 

1. Considerações iniciais 

A Escravidão esteve presente na história da humanidade e do Direito desde tempos 

remotos, submetendo homens à vontade de outrem. Apenas em 1948, com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos – DUDH, foram reconhecidos internacionalmente direitos 

inerentes à pessoa humana. Dentre estes direitos, incluem-se o direito de ser considerado 

como pessoa pelo ordenamento jurídico e o direito à liberdade.  

A base do Direito Internacional dos Direitos Humanos - DIDH é constituída dos 

diversos tratados internacionais aprovados pela Organização das Nações Unidas
1
 - ONU, no 

decorrer do século XX e XXI. Esses instrumentos internacionais foram aprovados pela 

Assembléia Geral da ONU com o intuito de proteger o ser humano, que foi alvo dos mais 

diversos tipos de atrocidades, em especial, durante a Segunda Guerra Mundial. Desse modo, 

para M. C. Souza (2009, p. 348) o “Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos é 

encabeçado pela Declaração Universal dos Direitos dos Homens de 1948, seguida pelos 

Pactos de 1966 e pelas demais Convenções de Direitos Humanos.” 

                                                
1 Cf. Leonardo Nemer Caldeira Brant (2008, p. 1111) a “Conferência de São Francisco deu origem à Carta das 

Nações Unidas”. Esta foi ratificada por 50 Estados que estavam representados na Conferência em 26/6/1945, 

tendo entrado em vigor em 24/10/1945. Para Brant, a finalidade originária da mencionada Carta era a criação de 

uma organização internacional que tivesse como objetivo principal zelar pela prevalência da paz. 
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Foi a partir dos direitos humanos previstos nos diversos tratados internacionais que se 

pode inaugurar uma nova era na proteção aos direitos das pessoas, as quais foram vítimas de 

vários tipos de violações. 

Com relação ao trabalho forçado, a Organização Internacional do Trabalho – OIT 

elaborou a Convenção sobre o Trabalho Forçado de 1930. Isso traduz que o problema 

referente ao tema em comento não é algo recente, pois tal documento é anterior à DUDH. 

Embora os direitos humanos sofram violações no cenário internacional, a sua 

conquista é um avanço na história da humanidade, um instrumento para a promoção da 

igualdade, conforme será demonstrado no presente trabalho.  

2. Escravidão ou Escravatura 

2.1. Etimologia do termo escravidão ou escravatura (slavery) 

O termo escravidão ou escravatura é utilizado para definir o instituto jurídico pelo 

qual um ser humano é submetido a coisa, res. O vocábulo pressupõe a relação jurídica de 

assenhoramento de um indivíduo humano, ou da propriedade do escravo perante seu senhor.  

A palavra inglesa “slave” (“escravo”) refere-se, nas línguas européias ocidentais, 

aos eslavos, vistos como hereges ou pagãos congênitos. Do século X ao XVI, as 

terras eslavas representaram para os comerciantes vikings e italianos sua principal 

fonte de escravos. O Adriático oriental e o Mar Negro eram os principais 
fornecedores. O Adriático oriental acabou se tornando a maior “costa de escravos” 

da Europa. (BLACKBURN, 2003, p. 74) 

 

Embora o uso da palavra slavery para definir a submissão de um homem a outro tenha 

se originado somente na idade média, o instituto que ela define teve origem na antiguidade. 

Não há como demarcar com precisão o princípio do instituto da escravidão na história da 

humanidade, eis que ele se encontra presente desde os tempos mais remotos, quando os 

homens viviam em tribos que guerreavam entre si, e os vencedores submetiam os perdedores 

à sua vontade. 

Houve outrora um homem mau e maldito do céu, e esse homem era forte, e odiava o 

trabalho, de sorte que disse de si para si: “Como hei de fazer se não trabalhar, e o 

trabalho me é insuportável?” Então um pensamento entrou-lhe no coração. Ele saiu 

de noite, e apanhou alguns de seus irmãos dormindo e carregou-os a ferros. Porque, 

dizia ele, eu os forçarei com varas e com azorrague a trabalhar para mim e comerei o 

fruto de seu trabalho. E ele fez o que tinha pensado e outros, vendo isso, fizeram o 
mesmo e não houve mais irmãos: houve senhores e escravos. (LAMENNAIS apud  

NABUCO, 1999) 
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A escravidão apresentou-se em várias épocas e localidades na história da humanidade, 

através de formas e ideologias diversas. Algumas vezes mais amena, reservou alguma 

dignidade aos indivíduos submetidos a ela. Por outras vezes, apresentou-se de forma tão cruel 

que retirou qualquer resquício de dignidade dos escravos, que eram tidos como mercadorias -

bens fungíveis - que facilmente eram substituídos por outros se lhes ocorresse a morte por 

falta de comida, cuidado, ou por excesso de trabalho.  

2.2. Escravidão no “velho mundo”  

Em seus tempos de opulência, o Egito escravizou nações inteiras. Um exemplo 

conhecido no ocidente através da bíblia judaico-cristã é a escravidão dos israelitas, libertados 

pelo sacerdote egípcio Moisés. Os escravos libertos pelo sacerdote acabaram sujeitos a outros 

povos, e posteriormente ao império romano. Além do trabalho agrário e doméstico, os 

escravos egípcios trabalhavam na construção de grandes monumentos, como as pirâmides e 

estátuas mitológicas. 

Aos sectários de Maomé foi dado o nome de “mouros” na Europa, independentemente 

de sua nacionalidade. Eram vendidos aos milhares como escravos, especialmente em 

Portugal, Espanha, França e Itália.  

O direito de alguns países, a exemplo de França e Rússia, foram influenciados pela 

máxima “servi terrae cui nati sunt atribuída ao imperador romano Teodósio, que associava a 

propriedade do escravo à terra em que ele trabalhava.   

Segundo Morel (1998), “o latifúndio gerava tão logicamente a escravatura e o 

servilismo, como a indústria, em nossos dias, gera o proletariado”.  

2.2.1. Escravidão na Grécia antiga 

Na Grécia antiga havia várias palavras usadas para denominar os escravos. Porém, o 

vocábulo mais usado era “doulos”. Recebiam tratamento distinto os escravos “gregos” e os 

estrangeiros, prisioneiros de guerra. Os escravos nascidos na Grécia eram considerados como 

homens inferiores, destituídos de cidadania (situação semelhante à das mulheres, que não 

eram cidadãs), e as leis os protegiam dos maus tratos. Observa-se que a lei grega não era 

protegia aos estrangeiros: “o escravo propriamente dito, aquele que fora comprado, ou seu 

filho, é para a cidade um estrangeiro absoluto”. (VIDAL-NAQUET apud GODOY) 
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A figura do doulos grego é semelhante à do escravo no “novo mundo”. Observa-se em 

ambas a ausência de direitos e a sujeição à vontade alheia. Diferentes argumentos ideológicos 

sustentaram a escravatura nas sociedades humanas, mas todos eles eram baseados em alguma 

forma de diferença. Na Grécia antiga, justificava-se a escravatura afirmando-a como natural e 

até necessária, que determinados homens nascem para governar e outros para serem 

governados. Cada qual possuía sua função na pólis, conforme pode ser observado em 

Aristóteles.  

A natureza, por assim dizer, imprimiu a liberdade e a servidão até nos hábitos 

corporais. Vemos os corpos robustos talhados especialmente para carregar fardos e 

outros usos igualmente necessários; outros, pelo contrário, mais disciplinados, mas 

também mais esguios e incapazes de tais trabalhos, são bons apenas para a vida 

política, isto é, para os exercícios da paz e da guerra. (ARISTÓTELES, 1998) 

A escravidão grega tinha como fundamento a ideologia da determinação de uma 

função social do indivíduo na cidade, proporcionando aos cidadãos o ócio que necessitavam 

para suas atividades intelectuais. 

2.2.3. Escravidão no Direito Romano 

Para o Direito Romano, segundo Thomas Marky (2007) existiam três requisitos para o 

exercício da completa capacidade jurídica do homem:  

1º - Ser livre (status libertatis) 

2º - Ser cidadão romano (status civitatis) 

3º - Ser independente do pátrio poder (status familiae) 

Os escravos não possuíam a liberdade (status libertatis), portanto não podiam ser 

considerados sujeitos de direito. Eram considerados objetos sob o poder de seus donos e 

podiam ser alienados e até mortos por estes em situações determinadas por lei.  

A principal origem da escravidão em Roma era a captura dos estrangeiros. Dentre eles, 

os prisioneiros de guerra e demais estrangeiros provenientes de países não reconhecidos por 

Roma, ainda que seus países não estivessem em guerra. Os romanos atribuíam a si o direito de 

escravizar a todos os estrangeiros denominados “bárbaros”. 

Eram também considerados escravos os filhos das escravas. O status do pai pouco 

importava para a determinação do status do filho. Portanto, eram escravos não apenas os 

filhos de pais escravos, mas também os filhos de homens livres com escravas. 
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Havia em Roma a possibilidade de um homem livre se tornar escravo por meio de 

dívida, e de alcançar o status libertatis, tornando-se um homem liberto. O proprietário do 

escravo poderia torná-lo liberto por meio de testamento, processo de declaração de liberdade 

ou inscrição do escravo (com sua autorização) na lista de homens livres da cidade, que era 

elaborada pelos censores a cada cinco anos. 

 Embora fossem considerados pelo direito como persona servilis, aos escravos 

romanos eram aplicadas as normas de direito real, as mesmas destinadas às outras res 

(coisas). Sua condição era ambígua, eis que participavam dos cultos religiosos da família e 

seus túmulos eram considerados sagrados como os dos homens livres. Porém, quando 

abandonados eram considerados res nullius, ou seja, coisa sem dono, sujeitos à apropriação 

de outrem.    

2.3. Escravidão no “novo mundo”  

Quando os europeus chegaram às Américas, dizimaram ou escravizaram os nativos 

para tomarem deles as suas terras e as riquezas delas provenientes. Muitos nativos morreram 

infectados por doenças trazidas pelos estrangeiros, desconhecidas em seu continente até então. 

Outros enfrentaram os europeus, em batalhas que causaram grandes perdas de suas 

populações. 

Devido à escassez e problemática da mão-de-obra nativa, os europeus deram início ao 

comércio atlântico de escravos. Blackburn (2003) afirma que cerca de 12 milhões de escravos 

foram trazidos para as Américas da costa da África entre 1500 e 1870. Destes 12 milhões, 

mais de um milhão e meio morreu na travessia entre os continentes, e aproximadamente um 

décimo a um quinto dos que chegaram ao “novo mundo” não sobreviveram ao primeiro ano 

de estadia no continente. Em 1770, havia nas Américas cerca de 330.000 escravos. Em 1800 

eram 3 milhões e em 1850 o número de escravos ultrapassou 6 milhões.  

A mão-de-obra escrava nas Américas sofria pela desnutrição, pelo excesso de trabalho 

e enfermidades. A facilidade de sua reposição em razão da grandiosidade do mercado 

internacional fazia com que os donos de escravos preferissem comprar novos escravos para 

repor os mortos e doentes do que tratá-los, eis que a primeira opção era mais rentável.   

Segundo Morel (1988), a escravidão negra é muito recente, datada do fim do século 

XV: 
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Em 1442, Antão Gonçalves, navegador do Infante D. Henrique, capturou alguns 

mouros enquanto explorava a costa de África. Determinou-lhe o príncipe que os 

devolvesse (pois de forma alguma lhe convinha guerras com tal gente) e, ao 

devolvê-los, recebeu graciosamente Gonçalves dez pretos e certa quantidade de ouro 

em pó. A chegada dos pretos a Lisboa, já habituados ao regime de cativeiro, 

iluminou como relâmpago o cérebro dos descobridores. Ali estava a solução para o 

povoamento das novas terras que viessem a achar pelo mundo fora.   

 

 A escravidão de africanos nas Américas possui aspectos diferentes da conhecida em 

outros tempos e locais. Seu caráter intensamente comercial provocou o genocídio de etnias 

inteiras provenientes das tribos locais. Os sobreviventes perderam seus costumes, sua 

identidade e dignidade. Trabalhavam à exaustão nos latifúndios americanos, promovendo os 

lucros das colônias européias.  

  

O funcionamento dos sistemas de escravidão era terrivelmente destrutivo e opressor, 

mas veio a exibir a rotina comum de uma empresa. Os comerciantes de escravos e 

suas equipes, e os donos de escravos e seus capatazes, trabalhavam com a 

expectativa de receber um salário ou de conseguir lucros. Mostravam-se capazes de 

uma ferocidade sádica, e procuraram esmagar a resistência dos escravos com 

demonstrações exemplares de crueldade. (BLACKBURN, 2003, p. 23)  

Blackburn afirma a escravidão no “novo mundo” como “sem precedentes”, eis que os 

escravos do “velho mundo” eram bem cuidados para que sua produtividade fosse maior. No 

caso do comércio de escravos africanos, a alta taxa de mortalidade durante a viagem se dava 

pela insuficiência de comida e água para todos e pela superlotação nas embarcações. Ainda 

assim, era mais lucrativo para os europeus transportar um número maior de escravos, pois os 

gastos com as viagens eram grandes. Através da crueldade, a mão-de-obra escrava foi 

barateada, e o grande número de escravos em um mesmo cativeiro auxiliava na sua 

reprodução, gerando novos escravos para os latifundiários.    

2.4. Elementos comuns às formas de escravidão propriamente ditas  

Embora a escravidão apresente várias facetas em tempos e localidades diferentes, 

todas as formas de escravidão possuem um elemento comum: em todas elas, o escravo não é 

reconhecido pelo ordenamento jurídico vigente (aquele temporalmente e territorialmente 

aplicável a ele) como sujeito de pleno direito. É exatamente a ausência de tratamento igual e 

de atribuição de direitos que torna possível a sujeição do homem ao homem. 

O escravo é considerado simultaneamente como um objeto – res e pessoa. Res à qual o 

senhor a quem ele pertence pode dispor, usufruir, gozar e alienar; pessoa para as leis 

criminais, submetendo-se às sanções penais gerais ou específicas para escravos, dentre estas 
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incluídas as penas de castigos corporais como a de açoite, que geralmente são de aplicação 

vedada aos homens livres.  

Observa-se que a situação jurídica do escravo não era de sujeito de direitos, de ser 

humano, tampouco de cidadão. A escravidão era um estigma que tinha início pela dominação 

de um povo sobre outro, da superioridade de um povo sobre outro. 

3. A Declaração Universal dos Direitos Humanos  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, on line) começou a ser 

idealizada em 1947 por delegações de diversos países, em Paris, como uma forma de reação 

às atrocidades cometidas principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler 

comandou o genocídio de aproximadamente 6 milhões de judeus nos campos de 

concentração. Ensina Piovesan (2003, p. 30) que: 

Em face do regime de terror, no qual imperava a lógica da destruição e no qual as 

pessoas eram consideradas descartáveis, ou seja, em face do flagelo da Segunda 

Guerra Mundial, emerge a necessidade de reconstrução do valor dos direitos 

humanos, como paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional. 

Foi nesse cenário e após muitas discussões que, em 10 de dezembro de 1948, foi 

adotada e proclamada pela Assembléia Geral da ONU, através da Resolução n° 217 A (III), a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos
2
, constituindo-se no marco histórico da proteção 

internacional aos direitos humanos. A partir desse contexto, a “afirmação histórica dos 

direitos humanos” (COMPARATO, 2008) faz-se presente e inaugura-se uma nova era para a 

humanidade. A partir desse contexto vai ser definido um ramo do Direito Internacional 

Público, o Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH). 

A Declaração Universal de 1948 afirma os direitos humanos, em que a única condição 

para desfrutar de tais direitos é ser pessoa humana. A partir do Preâmbulo da Declaração, 

pode-se atentar para a importância atribuída ao princípio da dignidade da pessoa humana, que, 

mais tarde, se faria presente em diversos tratados internacionais.  

 

 

                                                
2 A Declaração Universal Direitos Humanos foi aprovada com 48 votos a favor, nenhum contra e 8 abstenções 

(Bielorússia, Tchecoslováquia, Polônia, Arábia Saudita, Ucrânia, União Soviética, África do Sul e Iugoslávia). O 

documento foi aberto à ratificação e adesão pela Assembleia Geral da ONU em resolução de 16 de dezembro de 

1966 e entrou em vigor em 3 de janeiro de 1976, através da Resolução n° 2.200.  
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De acordo com Piovesan (2008, p. 137): 

A dignidade humana como fundamento de direitos humanos e valor intrínseco à 

condição humana é concepção que, posteriormente, viria a ser incorporada por todos 
os tratados e declarações de direitos humanos, que passaram a integrar o chamado 

Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

Para Carvalho (1998, p. 57), a Declaração de 1948: 

Dá realce aos direitos fundamentais, na demonstração da dignidade e do valor da 
pessoa humana, ressaltando liminarmente a igualdade dos direitos do homem e da 

mulher, com o fim de criar um clima de paz, harmonia e colaboração não só nos 

lares como em todos os ambientes da interação humana.  

Além da Declaração Universal de 1948 ser direcionada aos homens e mulheres, 

titulares dos direitos nela previstos, proclama, em quase todos os artigos, duas características: 

a universalidade, pois podem usufruir os direitos nela previstos todas as pessoas, sem 

distinção de sexo, nacionalidade, religião, cor, raça ou regime político ou outro qualquer; e a  

indivisibilidade dos direitos humanos, que afirma a prevalência dos direitos políticos, civis, 

econômicos, sociais e culturais, como, por exemplo, o direito ao trabalho e à educação. As 

características comentadas fazem parte da nova concepção de direitos humanos, que foi 

inaugurada a partir da adoção da Declaração Universal de 1948. 

Ensina Flávia Piovesan (2003, p. 36) que: 

Ao conjugar o valor da liberdade com o valor da igualdade, a Declaração demarca a 

concepção contemporânea de direitos humanos, pela qual os direitos humanos 

passam a ser concebidos como uma unidade independente, inter-relacionada e 

indivisível. 

A Declaração Universal de 1948 não é um tratado, pois não tem força de lei; é uma 

resolução da Assembléia Geral da ONU que, desde a época de sua aprovação, vem ganhando 

força política e legal, na medida em que se tornou direito costumeiro. (PIOVESAN, 2008). 

No dia 16 de dezembro de 2008, a Declaração Universal de 1948 completou 60 anos. 

Nessa evolução, esse instrumento vem sendo refletido durante muitos debates no intuito de 

que possa ser efetivado na sua plenitude, observando-se os princípios nele previstos. A ideia 

de “Direitos Humanos” não ficou estática ao longo dessas seis décadas, pois, caso contrário, 

entraria em conflito com a própria História, que é uma ciência dinâmica, dialética. 

(HERKENHOFF, 2006). A cada dia, a Declaração Universal de Direitos Humanos é afirmada 

e reafirmada nos mais variados espaços, a exemplo do que ocorre no dia-a-dia da ONU, 
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durante o desenvolvimento dos trabalhos do Alto Comissariado de Direitos Humanos, do 

Conselho de Direitos Humanos, dos comitês temáticos, dentre outros órgãos. 

Por fim, após seis décadas, efetivar os direitos previstos na Declaração Universal de 

1948 ainda se constitui em um dos desafios para a consolidação do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, vez que, apesar de tantos instrumentos que objetivam proteger os direitos 

dos indivíduos, tais direitos ainda continuam sendo constantemente violados. 

4.  As Convenções sobre os direitos humanos 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, inaugurou uma nova era na 

proteção aos direitos de homens, mulheres, crianças, enfim de todas as pessoas humanas, sem 

qualquer distinção. Tal instrumento internacional abriu um espaço para que a ONU adotasse 

os mais diversos tratados em áreas temáticas. 

Para Cançado Trindade (2003a, p. 64): 

No decorrer dos anos, e a partir da Declaração Universal de 1948, multiplicaram-se 

os tratados, tanto “gerais” de direitos humanos, como os dois Pactos das Nações 

Unidas e as três Convenções regionais (a Europeia, a Americana e a Africana) de 

Direitos Humanos, quanto “especializados”, voltados a setores ou aspectos especiais 

da proteção dos direitos humanos.  

Os tratados de direitos humanos elaborados pela Comissão de Direitos Humanos da 

ONU, preocupados com categorias de pessoas humanas vieram como uma complementação à 

Declaração Universal de 1948, que não era tão específica. 

Esses tratados internacionais, também denominados Convenções, fazem referência 

expressa ao Preâmbulo da Declaração Universal de 1948, daí serem considerados como sua 

ramificação. Merecem destaque a Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial (1948), a Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra a Mulher (1979), a Convenção Sobre os Direitos da Criança (1989), a 

Convenção Sobre a Supressão e Punição do Crime de Apartheid (1973), a Convenção 

Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951), a Convenção Contra a Tortura (1984), a 

Convenção Contra a Discriminação na Educação (1960), a Convenção da OIT n° 29 sobre o 

Trabalho Forçado (1930), a Convenção n° 105 da OIT sobre o Trabalho Forçado (1957), a 

Convenção da OIT n° 111 sobre a Discriminação Relativa a Emprego e Ocupação (1958), a 

Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (2006). 
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Ao elaborar convenções temáticas bem específicas, a ONU dá cumprimento ao seu 

papel. Nessa evolução, no decorrer de 63 anos, pode-se notar que o trabalho por ela 

desempenhado vem produzindo transformações em nível global, com relação especialmente 

aos direitos humanos. 

As Convenções são instrumentos de defesa dos direitos humanos dos indivíduos que, a 

partir dessa nova era em que se prioriza a dignidade e o respeito das pessoas humanas, podem 

recorrer à jurisdição internacional, buscando o respeito que deve ser desfrutado por todos os 

povos em toda a história da humanidade. 

5. A Convenção n. 29 da OIT sobre o Trabalho Forçado de 1930 

Grande é a dificuldade em dar um conceito preciso à expressão “trabalho forçado”, 

haja vista a confusão que se faz entre tal terminologia e servidão. A OIT, em seus vários 

documentos, tenta conceituar essa prática. Mormente a sua Convenção de n. 29 (1930) define 

trabalho forçado em seu art. 2° como “todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob 

ameaça de sanção e para o qual ela não tiver se oferecido espontaneamente”. 

O trabalho forçado é mais uma das manifestações das violações de direitos humanos e 

ofensa à dignidade da pessoa humana, haja vista os dois elementos apresentados pela OIT, 

quais sejam, trabalho ou serviço imposto sob ameaça de punição e aquele executado 

involuntariamente. 

Para Emanuela Cardoso O. Alencar (2007, p. 39): 

                                           Existem, na atualidade, algumas categorias de trabalho considerado forçado: a 

imposta pelo próprio Estado, por razões econômicas, políticas e outras; a    ligada à 

pobreza e à discriminação, especialmente em países em desenvolvimento; e o trabalho 

forçado como seqüela da migração e do tráfico de trabalhadores vulneráveis em todo 

o mundo. 

 

A Convenção da OIT n° 105 tem como foco o trabalho forçado imposto pelo Estado.  

Para Alencar (2007, p. 39) o que determina a situação de trabalho forçado é a natureza 

da relação entre empregador e trabalhador e não, o tipo da atividade desenvolvida, mesmo que 

as condições de trabalho sejam precárias e ofereçam perigo ao trabalhador. 
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Já a escravidão é uma forma de trabalho forçado que significa estado ou condição de 

uma pessoa sobre a qual se exercem alguns ou todos os poderes em decorrência do direito de 

propriedade. 
3
 

As práticas análogas à escravidão são apresentadas na Convenção Suplementar sobre a 

Abolição da Escravatura (1926), como sendo o seguinte: 

 1. A servidão por dívidas, isto é, o estado ou a condição resultante do fato de que 

um devedor se haja comprometido a fornecer, em garantia de uma dívida, seus 
serviços pessoais ou os de alguém sobre o qual tenha autoridade, se o valor desses 

serviços não for equitativamente avaliado no ato da liquidação da dívida ou se a 

duração desses serviços não for limitada nem sua natureza definida; 

2. A servidão, isto é, a condição de qualquer um que seja obrigado pela lei, pelo 

costume ou por um acordo, a viver e trabalhar numa terra pertencente a outra 

pessoa e a fornecer a essa outra pessoa, contra remuneração ou gratuitamente, 

determinados serviços, sem poder mudar sua condição; 

3. Toda instituição ou prática em virtude da qual: 

4. Uma mulher é, sem que tenha o direito de recusa, prometida ou dada em 

casamento, mediante remuneração em dinheiro ou espécie entregue a seus pais, 

tutor, família ou a qualquer outra pessoa ou grupo de pessoas; 

5. O marido de uma mulher, a família ou clã deste têm o direito de cedê-la a um 

terceiro, a título oneroso ou não; 

6. A mulher pode, por morte do marido, ser transmitida por  sucessão a outra 

pessoa; 

7. Toda instituição ou prática em virtude da qual uma criança ou um adolescente de 

menos de dezoito anos é entregue, quer por seus pais ou um deles, quer por seu 

tutor, a um terceiro, mediante remuneração ou sem dela,com o fim da exploração da 

pessoa ou do trabalho da referida criança ou adolescente. 

Para tal instrumento internacional, a servidão é compreendida como uma forma 

análoga à escravidão. 

Tal problemática assola o mundo. De acordo com a OIT, aproximadamente 12,3 

milhões de pessoas são vítimas de trabalho forçado em todo o globo terrestre.
4
  

6. A redução do ser humano à situação análoga de escravo como violação do direito à 

liberdade de trabalho 

Trabalho análogo ao de escravo é aquele que se assemelha a ele por não apresentar a 

vontade do trabalhador ou a justa remuneração em moeda corrente. É prática atentatória à 

dignidade da pessoa humana, e o ato de submeter o trabalhador a condições análogas às de 

                                                
3 Definição apresentada no art.1°da Convenção sobre a Escravidão, da Sociedade das Nações, também conhecida 

como Liga das Nações em 1926, e repetida no art. 7.1 da Convenção Suplementar sobre a Abolição da 

Escravatura em 1926. 
4 OIT. op. cit, 2005, p. 11. 
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escravo constitui crime nos ordenamentos jurídicos dos países signatários da Organização das 

Nações Unidas - ONU, em razão da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

O trabalho análogo ao de escravo é observado em várias formas no cenário 

internacional. No Brasil, a sua maior incidência é no meio rural, pela dificuldade de 

locomoção dos trabalhadores e pela grande contingência de mão-de-obra disponível e 

miserável que se encontra à margem dos direitos humanos e trabalhistas.   

7. Distinção entre trabalho escravo e redução à condição análoga à de escravo 

Conforme abordado no capítulo quarto, escravo é o termo historicamente e 

juridicamente atribuído àquele que não possui direito à liberdade. O escravo não é sujeito 

de pleno direito, é ao mesmo tempo res (para o direito civil) e sujeito (para o direito penal). 

As normas penais da época em que era vigente o sistema de escravidão previam sanções 

diferentes para escravos e homens livres.  

 Há na doutrina brasileira e internacional quem denomine os trabalhadores submetidos 

a condições análogas às de escravo simplesmente como escravos. Porém, essa nomenclatura 

constitui um equívoco metodológico: Não é possível atribuir a um ser humano que possui 

direito à liberdade e à igualdade o nome de escravo.  

Seria um retrocesso para a ciência do Direito admitir a existência de uma escravidão 

contemporânea. O que existe na atualidade trata-se da denominada redução à condição 

análoga à de escravo. Como o próprio nome dispõe, trata-se de uma redução da condição de 

um sujeito de direito, uma afronta ao ordenamento jurídico que jamais poderia se tornar 

lícita. É na ilicitude do segundo instituto que se encontra a sua incompatibilidade com a 

escravidão. A comunidade internacional da contemporaneidade abomina a escravidão e 

atribui a todos os seres humanos direitos que lhe são inerentes. 

Ainda que exista trabalho forçado ou obrigatório na atualidade, são formas ilícitas de 

sujeição de sujeitos de direito a uma situação análoga à de escravo. Um homem livre não é 

escravo e não perde seu direito à liberdade por ter sido arbitrariamente destituído dela 

provisoriamente. Cabe aos governos locais instituir políticas públicas e fiscalização para 

impedir que seres humanos tenham seus direitos humanos violados. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3659



 

Não é possível atribuir um mesmo nome a institutos que, embora sejam análogos, são 

distintos. Um deles pressupõe a ausência do status libertatis humano, enquanto o outro é uma 

afronta aos direitos fundamentais garantidos à pessoa humana, livre de pleno direito.  

Um dos autores estudados na presente pesquisa abordou em seu livro determinados 

aspectos relevantes sobre a distinção entre a escravidão e a redução à condição análoga à de 

escravo, às quais denomina como “escravidão tradicional” e “escravidão contemporânea”. 

Porém, os dados obtidos na obra reforçam a conclusão de que a distinção da natureza jurídica 

existente entre os dois institutos torna impossível a definição de ambos como escravidão.
5
: 

Itens Escravidão tradicional Escravidão contemporânea 

Propriedade legal Permitida Proibida 

Custo de aquisição Normalmente alto. A riqueza de uma 

pessoa pode ser medida pela quantidade de 

escravos que possui 

Normalmente muito baixo. Não há compra, 

e o escravo não permanece por muito tempo 

sob o domínio da mesma pessoa. 

Lucratividade Normalmente baixa. Há elevados custos 

com a manutenção dos escravos. 

Normalmente alta. Não há custos com a 

manutenção dos escravos, que são 

dispensados, por exemplo, em hipótese de 

invalidez ou doença. 

Mão-de-obra Normalmente escassa. A mão-de-obra 

depende do tráfico transatlântico. 

Normalmente de fácil recomposição. A 

mão-de-obra é abundantemente garantida 

pelo grande contingente de trabalhadores 

desempregados. 

Relacionamento Normalmente a longo prazo. O senhor 

mantinha o escravo sob seu domínio por 

toda a vida, e por vezes esse domínio 
estendia-se aos seus descendentes. 

Normalmente a curto prazo. Terminado o 

serviço, a mão-de-obra é descartada ou 

repassada. 

Diferenças étnicas Relevantes para a escravização. Pouco relevantes para a escravização. 

Pessoas da mesma etnia podem ser senhor e 

escravo. 

Manutenção da 

ordem 

Ameaças, violência psicológica, coerção 

física, punições exemplares e até 

assassinatos. 

Ameaças, violência psicológica, coerção 

física, punições exemplares e até 

assassinatos. 

 

 Pelos dados expostos acima, demonstra-se a grande diferença entre o trabalho escravo 

e o trabalho forçado ou obrigatório. A diferença não é apenas teórica, eis que os escravos 

careciam de direitos. Os seres humanos submetidos ao trabalho forçado ou obrigatório 

encontram-se amparados pela legislação internacional enquanto sujeitos de direitos 

imprescritíveis.  

 

 

 

 

                                                
5
  SCHWARZ, 2008, p.124. 
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Conclusão 

Como se pode notar, o trabalho forçado não é algo recente. Desde a colonização do 

Brasil pelos portugueses as práticas de exploração do trabalho de homens e mulheres são 

freqüentes, em pleno século XXI, no Estado brasileiro, assim como em todo o mundo. 

O trabalho forçado, porém, se distingue da escravidão porque os indivíduos a ele 

submetidos são sujeitos de direitos. Portanto, sua prática é recriminada pelos instrumentos 

internacionais, pela Constituição de 1988, bem como pelas leis esparsas.  

Embora a existência dos direitos humanos não implique seu cumprimento, representa 

um instrumento para a conquista da igualdade de fato entre os seres humanos. Antes da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos não havia igualdade por lei, reconhecimento da 

pessoa humana ou liberdade garantida internacionalmente.  

Faz-se necessária uma maior atenção do Estado para com as pessoas que sofrem com a 

problemática do trabalho forçado, para que os direitos humanos não existam apenas na Lei.  

Devido à natureza transnacional e grande complexidade, o problema do trabalho 

forçado relacionado ao tráfico de seres humanos constitui-se em uma questão social que exige 

uma ação conjunta da comunidade internacional, por meio de cumprimento dos instrumentos  

internacionais de proteção e promoção aos direitos humanos. 
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CONTROVÉRSIAS NA INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA SUL-AMERICANA E O PARADIGMA
DO TRATADO DE ITAIPU

CONTROVERSIES IN THE SOUTH AMERICAN ENERGY INTEGRATION AND THE PARADIGM
OF THE TREATY OF ITAIPU

Ricardo Barretto de Andrade

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo analisar as controvérsias que podem advir dos empreendimentos realizados
com vistas à integração energética na América do Sul, buscando, ainda, estudar os meios de solução que
poderiam ser utilizados para solucioná-las. Salienta-se que, a despeito do seu potencial de lograr êxitos, a
integração energética na região pode encontrar obstáculos em diversos tipos de controvérsias surgidas no
seu próprio bojo, pelo que são selecionadas três espécies de conflitos para exame, quais sejam: a questão da
nacionalização de recursos energéticos; o problema da continuidade do fornecimento de tais recursos; e as
alterações nas bases dos contratos de fornecimento desses produtos. Nesse particular, é estudada a contenda
que envolveu o Brasil e a Bolívia quanto à comercialização de gás natural. Por fim, analisa-se o Tratado de
Itaipu, marco jurídico que viabilizou a construção e permite a gestão compartilhada, entre Brasil e Paraguai,
da hidroelétrica de Itaipu, expondo as suas particularidades e inovações enquanto paradigma de
regulamentação no setor energético sul-americano, dele buscando contribuições para auxiliar no desafio
posto à América do Sul no que concerne à prevenção e solução de controvérsias decorrentes de
empreendimentos energéticos comunitários.
PALAVRAS-CHAVES: Integração; energia; controvérsias; América do Sul; Tratado de Itaipu.

ABSTRACT
This paper aims to analyze the controversies that may arise from the developments made with a view to
energy integration in South America, examining methods of solution that could be used to solve them. It
emphasizes that, despite its potential to achieve success, the energy integration in the region may encounter
obstacles in various types of disputes arising in their own midst, so that three species of conflicts are selected
for examination, which are: the question of nationalization of energy resources; the problem of continuity of
supply of such resources, and changes in the bases of supply contracts for these products. In particular, is
studied the dispute involving Brazil and Bolivia as the involving natural gas. Finally, the paper analyzes the
Itaipu Treaty, the legal framework that enabled the construction and allows the management shared between
Brazil and Paraguay, the Itaipu hydroelectric plant, setting out its features and innovations as a paradigm for
regulation in the energy sector in South America, his contributions to assist in searching challenge to South
America regarding the prevention and settlement of disputes arising from community energy projects.
KEYWORDS: Integration; energy; controversies; South America; Itaipu Treaty.

 

INTRODUÇÃO

Os países da América do Sul possuem em comum diversos fatores históricos e culturais que tornam sua
integração uma realidade factível. Além disso, o aprofundamento da integração sul-americana tornou-se um
imperativo ante o excludente processo de globalização em curso, que tem reservado aos países
subdesenvolvidos, por meio de uma inserção internacional subordinada, a permanente condição de periferia
no sistema internacional.

Posta a necessidade premente de um entendimento entre os Estados sul-americanos, vale discutir quais temas
devem nortear sua integração. Nesse ponto, desponta com grande viabilidade a integração do setor
energético, cujas consideráveis potencialidades, na região, têm sido limitadas pela reduzida capacidade de
investimentos dos Estados individualmente.

Com efeito, as oportunidades que podem decorrer da integração energética sul-americana evidenciam-se no
crucial papel que têm as fontes de energia para a economia mundial, sobretudo para os países desenvolvidos,
que, no particular, dependem das reservas energéticas dos países da periferia. Não conceber, pois, uma
política que permita aos países sul-americanos extrair da exportação de commodities energéticas o poder
geopolítico que disso pode decorrer, é desperdiçar a oportunidade que tem a região de finalmente atingir
níveis adequados de desenvolvimento e distribuição de renda.

A integração energética sul-americana, contudo, pode enfrentar graves problemas em razão da inexistência
regional de um marco regulatório capaz de estabelecer os meios de solução de controvérsias aplicáveis em
cada caso concreto.

Com o intuito de demonstrar tal problema, adiante são trabalhados os contenciosos surgidos no bojo de dois
projetos de integração energética já em curso na América do Sul, quais sejam: 1) a exploração do potencial
energético do Rio Paraná em conjunto por Brasil e Paraguai por intermédio do Tratado de Itaipu; e 2) a
exploração e comercialização de gás natural entre o Brasil e a Bolívia.

Nesse particular, são destacadas três ordens de problemas que podem originar-se no seio da integração
energética sul-americana, relativos: a) à nacionalização dos recursos energéticos; b) à (des) continuidade do
fornecimento de determinado produto energético contratado; e c) à exigência de alteração das bases
contratuais, tais como: preço, volume e condições outras.
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Desse modo, partindo-se da premissa de que eventuais conflitos não solucionados por instrumentos jurídicos
adequados podem comprometer a integração energética regional, parte-se para o estudo dos principais meios
de solução de controvérsia existentes, com destaque para aqueles mais adequados para a temática abordada.

Por fim, analisa-se a possibilidade do estabelecimento, no âmbito de uma Política Energética Comum sul-
americana, de um sistema de solução de controvérsias para atender às crescentes demandas dos países da
região no seu desiderato de integrarem cada vez mais suas políticas e malhas energéticas, contribuindo,
assim, para o processo de integração regional como um todo.

 

1 - Integração regional e integração energética na América do Sul

O setor energético desponta, na atualidade, com grandes oportunidades para que os países sul-americanos
possam convergir ações e esforços visando à adoção de uma Política Energética Comum - PEC, a qual
certamente se tornaria importante eixo da integração regional. Esse setor é altamente relevante para a
América do Sul por duas razões principais. Por um lado, os países da região têm um importante potencial
energético, assentado numa grande diversidade de fontes energéticas, bem como no expressivo volume de
recursos existentes para cada fonte.

Por outro lado, os recursos energéticos, contemporaneamente, são imprescindíveis ao desenvolvimento
econômico de qualquer país, sobretudo à manutenção da posição galgada pelos países desenvolvidos. Assim,
parece inconveniente que os países sul-americanos continuem exportando seus recursos energéticos de forma
absolutamente aleatória e descoordenada, quando poderiam utilizar seu potencial na área de energia para
impulsionar o desenvolvimento regional.

Deve-se mencionar, ainda, que o avanço da integração energética mostra-se viável no atual contexto sul-
americano, além de ter potencial de ser extremamente salutar para a região. De acordo com Schaposnik:

O setor público, em muitos países, já tem uma posição dominante em muitos subsetores estratégicos que
podem se ampliados à ordem regional, aumentando dessa forma sua eficiência. Não há dúvida de que isto já
é possível no setor de serviços de transporte, de energia, de produção de petróleo [...]. (1997, p.143).

A ação conjunta dos estados sul-americanos no estratégico setor de energia, dessa forma, elevaria a
eficiência das políticas nacionais já existentes, além de ter a possibilidade de criar mecanismos regionais de
articulação setorial, fortalecendo ainda mais a posição sul-americana nos mercados de energéticos.

São essas perspectivas que devem estimular a América do Sul a cerrar fileiras em torno de uma Política
Energética Comum que, além de servir ao desenvolvimento regional por intermédio de uma atuação
internacionalmente coordenada, poderá tornar-se o eixo principal de condução da aproximação política sul-
americana. Desse modo, uma eventual implementação exitosa da PEC na América do Sul poderia conferir
intenso e renovado ânimo à integração política regional, pelo que o sucesso da integração energética setorial
poderia "transbordar" para o processo político, tal como ocorreu com a Comunidade Econômica do Carvão
e do Aço - CECA, na Europa.

O fato concreto é que o potencial de produção de recursos energéticos existentes na América do Sul, que já
era expressivo, tem crescido substancialmente nos últimos anos, entre outros fatores, devido às recentes
descobertas de novas reservas de petróleo e gás natural e aos avanços nas tecnologias de produção de etanol
e biodiesel.

Por ocasião do Western Hemisphere Energy Security Forum, realizado em outubro de 2006 pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID, o então Presidente da instituição, Luis Alberto Moreno, já
enfatizava o potencial da América do Sul na produção de petróleo e derivados:

Pesquisas do BID indicam que, até o ano de 2020, pressupondo-se as políticas certas e investimentos
suficientes, a América do Sul como um todo deve ser capaz de suprir suas próprias necessidades energéticas
e, ao mesmo tempo, exportar três vezes mais petróleo do que atualmente. [...] Nesse cenário a América do
Sul poderia ter até metade da demanda de importação de petróleo da América do Norte (BID, 2007).

Diante desse cenário, os países sul-americanos devem agir com coesão e unidade, pois do contrário
continuarão a exportar seus recursos energéticos de forma absolutamente desvantajosa e sem que isso
constitua um elemento que fortaleça a América do Sul no contexto geopolítico internacional. A integração
energética, por meio de uma política energética comum, portanto, poderia contribuir para a união dos países
sul-americanos em torno de um tema estratégico para o seu desenvolvimento.

Contudo, a despeito de tamanho potencial para o desenvolvimento da integração energética na América do
Sul, há que se atentar para os problemas e controvérsias que podem se originar das relações jurídicas
internacionais estabelecidas nesse desiderato, seja entre Estados nacionais ou entre estes e Empresas
transnacionais.

 

2 - Controvérsias na integração energética sul-americana

O setor de energia, ao passo que é um dos mais relevantes do ponto de vista econômico, é também um dos
que mais demanda investimentos. Nesse sentido, o desenvolvimento da integração energética na América do
Sul deverá ser marcado pela realização de investimentos a partir de parcerias entre os Estados nacionais e a
iniciativa privada, essa última por ser fonte de recursos financeiros significativos, bem como de expertise na
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implementação de projetos de infra-estrutura.

Ademais, no particular, a importância do setor empresarial revela-se ainda mais evidente em face da reduzida
existência de infra-estrutura para conectar as malhas energéticas dos países sul-americanos. Isso pode ser
constatado, por exemplo, ao analisar-se a atual crise energética que tem limitado o crescimento econômico
da Argentina, ao tempo que os vizinhos deste país dispõem de reservas energéticas que poderiam, ao menos,
amenizar a situação crítica enfrentada pelos argentinos, não fossem as deficiências de infra-estrutura
energética existentes na região.

Assim, partindo-se da premissa de que a participação do capital privado possui significativa relevância para o
avanço da integração energética na América do Sul, deve-se salientar que enquanto os Estados, por vezes,
desembolsam recursos visando fomentar o desenvolvimento, o setor privado busca prioritariamente a
lucratividade do negócio. Por tal razão, percebe-se que, para se viabilizar, a integração das estruturas
energéticas da América do Sul, além de um desiderato dos países da região, deverá proporcionar
rentabilidade e segurança jurídica ao capital privado.

A esse respeito, o aspecto que o presente trabalho busca analisar relaciona-se à segurança de tais
investimentos, ou, mais especificamente, à imprescindível segurança jurídica que deverá ser assegurada, tanto
aos Estados quanto ao capital privado, no bojo de um marco regulatório que propicie um nível satisfatório de
estabilidade nas relações jurídicas que venham a ser estabelecidas com escopo na integração energética sul-
americana.

Desse modo, fundamental que se avance na formulação de instrumentos jurídicos que possam nortear as
relações entre os entes que atuarão nessa integração, sejam estes públicos ou privados, buscando-se prevenir
ao máximo a ocorrência de desavenças entre as partes.

Por outro lado, acaso ainda assim surjam litígios a respeito do quanto formalmente pactuado por tais
agentes, revela-se importante dispor de um modelo previamente institucionalizado, dotado de regras e
mecanismos que possibilitem a resolução de controvérsias que venham a surgir, garantindo-se, assim, a
estabilidade das relações jurídicas e, por conseguinte, o avanço da integração regional, mormente no que
tange ao setor energético, onde as oportunidades de relacionamento entre os países sul-americanos
contrastam com a reduzida quantidade de iniciativas nessa área.

 

2.1 - Controvérsia e controvérsia internacional

Uma controvérsia pode ser definida como um desacordo que opõe dois ou mais sujeitos de direito quanto à
materialidade de um fato, à interpretação de uma regra posta ou à qualificação jurídica de um fato ou uma
situação (AMARAL JÚNIOR, 2008, p.56). Desse modo, a controvérsia que envolve pelo menos um Estado
(com outro ente estatal ou com pessoa jurídica privada) surge no momento em que este, exercendo as suas
prerrogativas de soberania, com fundamento numa interpretação autônoma das regras que previamente o
vinculam a outro sujeito de direito, manifesta pretensão que não se coaduna com os interesses deste.

Quanto ao tema, a doutrina classifica as contendas surgidas entre dois Estados como controvérsias de direito
internacional público, que tradicionalmente são solucionadas por meio de negociações diplomáticas ou pela
via contenciosa, seja por intermédio da arbitragem ou pela submissão da controvérsia à Corte Internacional
de Justiça - CIJ (AMARAL JÚNIOR, 2008, p.60). 

Outrossim, há que se salientar que, no que toca à integração energética, além dos Estados nacionais como
partes, muitas vezes podem também estar envolvidas empresas privadas. Isso porque, de acordo com Amaral
Júnior:

A intervenção estatal na economia tornou freqüente a celebração de contratos entre o Estado, por meio da
administração direta ou indireta, e uma empresa estrangeira para a realização de obra pública ou considerada
fundamental. Os conflitos que poderão advir da interpretação das cláusulas contratuais são em geral
solucionados com o concurso de árbitros, cuja competência o contrato regula (2008, p.61).

Por outro lado, dada a relevância estratégica do setor de energia, há que se notar que as iniciativas neste
setor, mormente no que se refere ao plano regional, são, via de regra, capitaneadas por Estados, de modo
bilateral ou multilateral, e geralmente surgem da disposição política destes entes soberanos. Assim sendo, o
setor privado, principalmente o empresariado radicado nos países que protagonizam o projeto de integração,
em geral, acompanha as diretrizes estabelecidas pelos seus respectivos Estados.

A despeito disso, o presente trabalho se direciona para as controvérsias de direito internacional público, ou
seja, aquelas que envolvem diretamente dois ou mais Estados, o que não exclui que no bojo de tais contendas
existam interesses dos setores privados de tais países.

Por fim, cumpre registrar que os Estados, ao buscarem empreender, em parceria com outros entes nacionais,
projetos que envolvem vultosos investimentos, a exemplo das iniciativas da integração energética, em geral
fazem-se representar por instituições criadas no bojo de seus ordenamentos jurídicos internos, dotadas de
expertise específica para o setor de interesse, tendo estas mais comumente natureza jurídica de autarquia, de
empresa pública ou de sociedade de economia mista, pertencentes, portanto, à administração indireta.

 

2.2 - O conceito de soberania permanente sobre os recursos naturais

Conforme é sabido, o sistema internacional tem como principais sujeitos de direito os Estados nacionais, cujo
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mais notável elemento peculiar, o da soberania, foi consagrado no art. 2, inciso 1, da Carta das Nações
Unidas, in verbis:

Artigo 2. A Organização e seus Membros, para a realização dos propósitos mencionados no Artigo 1, agirão
de acordo com os seguintes Princípios:

1. A Organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus Membros (ONU, 2009).           

Desse modo, os Estados são tradicionalmente entendidos pelo direito internacional público como entes
independentes, que não se submetem a qualquer outro organismo, e que possuem exclusividade de jurisdição
em seu território. Assim, entende-se que "as características de independência e autonomia dos Estados
soberanos implicam o exercício de competência sobre o seu território e sobre as pessoas e coisas nele
situadas" (COSTA, 2007, p.51).

Na década de 1960, por outro lado, em face do processo de descolonização, que culminou com a criação de
inúmeros novos Estados, surgiram, no seio da ONU, movimentos empreendidos com vistas a assegurar
efetiva e definitivamente a soberania desta países sobre os recursos naturais que durante décadas foram
explorados de forma unilateral pelos Estados colonizadores.

Nessa época, portanto, ao lado do conceito tradicional de soberania, surge a idéia de "soberania permanente
sobre os recursos naturais", oriunda, em âmbito internacional, de mobilizações dos países em
desenvolvimento visando ao reconhecimento de sua soberania econômica, o que os levou a propor diversas
resoluções junto à Assembléia Geral da ONU, dentre as quais se destacam as Resoluções n° 1.803 (XVII)
[1], de 1962, e a n° 3.281 (XXIX), de 1974 (DIAS, 2005, p.258).

Assim sendo, tal conceito de "soberania permanente sobre os recursos naturais" consiste no direito que os
Estados nacionais possuem de dispor de suas riquezas naturais e de regulamentar a sua exploração conforme
o que dispuser os seus ordenamentos jurídicos internos, portanto de modo autônomo e livre de qualquer
ingerência externa, seja de outros Estados ou de empresas privadas.

No particular, importante referir o que salienta Paula Christine Schlee:

A defesa da idéia de 'soberania permanente sobre os recursos naturais', nos moldes em que foi feita no âmbito
da Assembléia Geral da ONU (AGNU), guarda direta relação com as regras aplicáveis, segundo o direito
internacional consuetudinário, às relações entre Estados receptores de investimentos estrangeiros e Estados
de onde partem tais investimentos, ou entre os primeiros e os próprios particulares, investidores estrangeiros
(2006, p.88).

Desse modo, a questão da soberania permanente sobre os recursos naturais apresenta-se como crucial para a
análise, adiante feita, quanto à realização de investimentos entre os países sul-americanos no setor de
energia; ao possível surgimento de controvérsias no bojo dessas relações e, por fim, quanto aos meios de
resolução de tais conflitos. 

 

2.3 - O princípio da segurança jurídica na seara internacional

A despeito de possuírem o atributo da soberania, os Estados, visando à convivência pacífica ou à
convergência de determinados interesses com os demais entes nacionais soberanos, freqüentemente
submetem-se a regramentos jurídicos internacionais constantes de acordos, tratados ou convenções.

De outro lado, a inexistência de regras internacionais a respeito de determinada questão deixa a solução de
conflitos eventualmente surgidos em torno desta na dependência exclusiva da boa vontade e dos interesses da
parte mais forte (AMARAL JÚNIOR, 2007, P.61), o que não se revela como algo auspicioso para o
equilíbrio do sistema internacional.

É nesse sentido que Alberto do Amaral Júnior afirma que "a jurisdição subordina o comportamento das
partes ao império da regra jurídica e é, desse modo, instrumento de obtenção da paz através do Direito"
(2007, p.66).

No caso específico da América do Sul, em virtude das múltiplas identidades existentes entre os países, tem-se
a expectativa de que a região avance numa perspectiva estratégica de integração, convergindo interesses e
gerando desenvolvimento socioeconômico em diferentes setores.

Para tanto, é fundamental que essa integração seja construída com apoio em instrumentos e mecanismos que
regulamentem as relações jurídicas das partes que a desenvolvem. Isso, contudo, apresenta certo grau de
complexidade, uma vez que um direito da integração deve lidar com uma multiplicidade de atores: estatais,
corporativos, empresariais, movimentos sociais e da sociedade civil e indivíduos, nos diversos países
envolvidos.

Essa multiplicidade, ao passo que é necessária para aferir a intensidade e a legitimidade da integração, exige
novos instrumentos normativos e uma nova cultura de segurança jurídica, passando essa a ser um dos pilares
da integração regional (FONSECA e GRABOIS, 2006, p.572).

Bem assim, curioso notar que, enquanto o processo de globalização se pauta pelo afrouxamento da
segurança jurídica por meio da desregulamentação, a integração regional exige regras cada vez mais claras e
objetivas que visam à estabilidade e ao aprofundamento das relações jurídicas. Nesse sentido, Fonseca e
Grabois anotam que:
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A regulação burocrática que assume relevo nos projetos de integração regional contrasta com a des-
regulação que é uma das marcas da globalização. Juridicamente esta se baseia numa liberação do indivíduo e
agentes privados seja para a mobilização de recursos e bens, seja para acumular capitais sem óbices dos
Estados. A integração, ao contrário, gera estruturas de gestão, negociação e resolução de conflitos que
exigem mais do direito (2006, p. 574).

Assim sendo, o direito desponta com grande funcionalidade à integração sul-americana, uma vez que esse
processo não visa, tal como ocorre com a globalização econômico-financeira, tão-somente a queda de
barreiras para o livre-comércio ou a livre circulação de capitais, mas vai além ao mirar na paulatina
conformação de um espaço regional ampliado, coeso e estratégico, tal como já começa a se esboçar com a
União das Nações Sul-Americanas (UNASUL).

Em suma, a integração regional na América do Sul, sobretudo no setor energético, demanda um conjunto de
práticas institucionais jurídicas que proporcionem certa previsibilidade aos negócios e atos jurídicos públicos
e privados, bem como estipulem regras a serem aplicadas em face do surgimento de uma controvérsia.

Para o estabelecimento e manutenção desse ambiente de segurança jurídica, portanto, depende-se que os
Estados, além de adotarem voluntariamente tais práticas, tenham responsabilidade institucional diante das
regras de conduta já adotadas, uma vez que, com fundamento no atributo da soberania, determinados
governos nacionais podem sempre tentar relativizar tais compromissos.

 

2.4 - Principais espécies de controvérsias na integração energética

Conforme já salientado, a integração energética demanda ações conjuntas dos Estados em duas vertentes:
sob o viés político-institucional, cabe aos Estados firmar entendimentos e acordos e estabelecer diretrizes e
regras, inclusive jurídicas, que nortearão o processo; por outro lado, a perspectiva prática da integração
reclama dos países a implementação de projetos voltados à integração física dos sistemas energéticos e a
adequada aplicação do conjunto de regras previamente estabelecidas.

Desse modo, o descumprimento ou a não observância desses compromissos pode acarretar situações de
conflito, o que não é desejável que ocorra, porém, na eventualidade do surgimento de um conflito, torna-se
crucial que haja à disposição dos contendores meios ágeis e eficazes de eliminação da controvérsia e
restabelecimento da normalidade nas relações jurídicas.

No que toca à integração energética sul-americana, o presente trabalho, com fundamento em controvérsias já
surgidas (já solucionadas ou não), e especulando quanto a possíveis conflitos que poderão advir no futuro,
analisará tais casos no bojo de três categorias de controvérsias no âmbito da integração energética sul-
americana.

A primeira categoria abarca as controvérsias jurídicas a respeito da existência ou não do direito à
nacionalização dos recursos energéticos dos quais os Estados nacionais são detentores.

Quanto ao problema, também merece destaque a situação dos investimentos, de origem pública de outros
Estados, ou privada, já aplicados na exploração ou beneficiamento dos recursos energéticos localizados no
território do Estado que decreta a nacionalização. Também causa dissenso e será objeto de análise o fato de
que, por vezes, com a nacionalização, o know how e a expertise desenvolvidos e detidos pelo investidor, que
constituem parcela do se patrimônio, são também apropriados pelo Estado expropriador.

Na segunda categoria de controvérsias, será discutido um problema que muito aflige os Estados que
objetivam realizar empreendimentos internacionais no setor energético. Trata-se necessidade de garantia da
continuidade do fornecimento dos recursos energéticos que são exportados do país detentor para o
consumidor, fornecimento este que, via de regra, é regulamentado por meio de contratos internacionais.

No particular, merecerá destaque a discussão a respeito de ter a interrupção causadora da descontinuidade
do fornecimento sido causada voluntária ou involuntariamente (fortuito ou força maior). De igual modo,
tratar-se-á da situação fática e jurídica do país importador, em geral, especialmente grave quando da
interrupção do fornecimento dos recursos energéticos contratados, uma vez que o fornecimento contínuo
tende a tornar a sua matriz energética dependente de tal suprimento, o que poderá acarretar graves danos
socioeconômicos a esse país.

Por fim, a última categoria abrangerá as possibilidades e limites de alterações unilaterais, com base no
princípio da soberania, nas bases dos contratos ou acordos firmados visando à exploração e exportação de
recursos energéticos, destacando-se discussões acerca de preços, volume de fornecimento, condições de
fornecimento etc.

Assim, com esteio nessas categorias de problemas, objetiva-se explicitar o quão sensível e estratégica é a
questão energética na América do Sul. Esta, na medida em que se apresenta como importante vetor da
integração regional, sendo, portanto, estratégica, é capaz de criar profundos vínculos e laços de
interdependência entre os Estados nacionais sul-americanos, o que é positivo sob diversos aspectos,
principalmente no estímulo ao avanço da integração regional como um todo (política, social, econômica
etc.).

Poderá, porém, a integração energética transformar-se num problema acaso surjam conflitos para os quais as
partes não estejam munidas de instrumentos jurídicos eficientes, razão pela qual a necessidade de que sejam
gestados, no âmbito sul-americano, regimes jurídicos para a solução desses tipos de controvérsias.
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2.4.1 - O problema da nacionalização dos recursos energéticos e o contencioso entre Brasil e Bolívia
na questão do gás natural

Por nacionalização entende-se a medida de ordem geral, adotada pelo governo de determinado Estado
nacional, que tem por finalidade eliminar a presença das empresas privadas ou de ingerências internacionais
em um ou mais setores da economia do país, por razões sobretudo políticas (MELLO, 2004, p.1061).

A nacionalização, portanto, via de regra, possui caráter generalizado e afeta todo um setor considerado
estratégico, retirando desse quaisquer agentes econômicos cuja presença é considerada indesejável pelo
Estado que decreta tal medida, podendo abranger indistintamente investimentos privados nacionais e
internacionais, bem como as inversões realizadas por outros Estados.

Desse modo, em que pese geralmente ser realizada com fundamento no atributo da soberania, relacionando-o
principalmente ao conceito soberania permanente sobre os recursos naturais, a medida de nacionalização
possui conseqüências e implicações jurídicas das mais diversas que merecem estudo mais detido. Para tanto,
passa-se a analisar a temática em foco sob a perspectiva histórica do relacionamento entre o investidor
estrangeiro e o Estado hospedeiro dos investimentos.

De modo bastante didático, Larissa Maria Lima Costa, ao tratar do relacionamento do Estado hospedeiro
com o investimento estrangeiro, expõe dois períodos, um que compreende o final do século XIX e a primeira
metade do século seguinte, e outro que abarca a segunda metade do século XX.

O início do primeiro período coincide com o auge da expansão colonial européia, cujos fundamentos de
certo modo repousavam na necessidade de recursos naturais, o que tornava a relação entre o investidor
estrangeiro e o Estado receptor "baseada no respeito à propriedade privada, de modo que o investidor,
organizado sob a forma de concessões, possuía direito absoluto de propriedade sobre os produtos naturais
descobertos e total liberdade de gestão dos seus negócios" (COSTA, 2007, p.58).

Contudo, diferentes processos históricos, tais como a ascensão da doutrina socialista, a partir da Revolução
Russa de 1917, e a crise econômica de 1929, levaram os Estados menos desenvolvidos a adotarem medidas
de cunho protetivo, a exemplo das nacionalizações e das denúncias de contratos de concessão. Assim, "a
grande maioria dos conflitos ocorridos entre investidores e Estados receptores na primeira metade do século
XX teve origem nas nacionalizações e expropriações sem o pagamento de indenização" (COSTA, 2007,
p.66-67).

Dessa época, tornou-se paradigma o caso das nacionalizações das concessionárias de petróleo pelo Estado
do México, em 1938. Conforme Costa (2007, p.67), o governo mexicano se propunha a compensar os
concessionários num prazo estendido ao longo de dez anos e por intermédio da exportação de petróleo.
Diante de tal situação, surgiu, por meio do então Secretário de Estado norte-americano, Cordell Hull, tese
que ficou conhecida como fórmula Hull, segundo a qual "(...) o pagamento das indenizações por
nacionalizações e expropriações deveria ocorrer de maneira pronta, adequada e efetiva" (COSTA, 2007,
p.67).

É evidente que essa doutrina foi formulada visando à proteção dos interesses dos países desenvolvidos,
exportadores de capitais, ao passo que os Estados desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento se
apegavam a teses que apregoavam a aplicação da legislação nacional do país hospedeiro quando da
ocorrência de litígios a respeito de investimentos, com destaque para a "doutrina Calvo" [2].

Por fim, vale dizer que até o final da primeira metade do século XX os litígios envolvendo investimentos
estrangeiros eram solucionados basicamente por meio da submissão das controvérsias à legislação nacional
do país hospedeiro, da intervenção do país do investidor por meio da proteção diplomática (para os casos em
que não fosse o próprio Estado estrangeiro o investidor) ou, de forma ainda incipiente, pela arbitragem
internacional.

Já na segunda metade do século em exame, destaca-se o surgimento do já mencionado conceito de soberania
permanente sobre os recursos naturais, materializados, sobretudo, pelo teor das Resoluções n° 1803 e n°
3281. Essa última obteve menor adesão dos países desenvolvidos que a primeira, uma vez estabelece o
direito dos Estados de regular, conforme sua legislação nacional, os investimentos estrangeiros realizados em
seu território[3].

Nesse esteio, exposto esse breve histórico, passa-se à análise de um caso prático no qual foi utilizada a
medida da nacionalização, qual seja, o contencioso envolvendo a Bolívia e o Brasil em relação ao gás
natural.

Desde a década de 1930 a República da Bolívia é entendida como relevante, em termos político-estratégicos,
para a geopolítica brasileira, em especial no que se refere à integração física para o aproveitamento de
insumos energéticos bolivianos por meio da realização de obras de infra-estrutura (HAGE, 2008, p.122).

Isso porque, à necessidade da Bolívia de exportar a sua produção de gás natural aliava-se a crescente
demanda do mercado brasileiro em relação a esse insumo, mormente nas regiões sudeste e sul, que
concentram mais de 80% da produção industrial do país. Assim, no final dos anos 80, a própria iniciativa
privada começou a realizar estudos de viabilidade para a importação de gás natural da Bolívia.

Com esse intuito, foi criada no sul do país uma associação de empresas potenciais consumidoras de gás, a
INFRAGÁS. Em São Paulo, foi constituída a Sociedade Privada de Gás - SPG, tendo como sócias algumas
das maiores empresas do setor privado do Brasil, incluindo empreiteiras, indústrias de bens de capital e
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bancos, além de várias grandes empresas internacionais do setor energético. O principal objetivo da SPG era
elaborar estudos de viabilidade para o projeto de gasoduto, sob a perspectiva do setor privado, de modo a
garantir uma estruturação do projeto e uma estratégia de desenvolvimento comercial que pudessem atrair
recursos do setor privado (NOGUEIRA, 2007, p.126).

A importação de gás da Bolívia apresentava-se como interessante alternativa para aumentar a oferta de gás e
diversificar a matriz energética do país. Por outro lado, a escolha da Bolívia como parceiro na importação de
gás atendia, também, às diretrizes da Política Externa Brasileira do início da década de 90, época em que foi
criado o MERCOSUL e na qual a integração regional sul-americana estava no centro das discussões. Além
disso, havia a possibilidade de integração futura do gasoduto vindo da Bolívia com os campos produtores de
gás da Argentina e o de Camisea, principal campo do Peru.

Assim, conforme Nogueira (2007, P.130), "A aproximação com a Bolívia era vista como estratégica pela
relativa facilidade com que as reservas gasíferas da Argentina e do Peru poderiam ser conectadas
futuramente, criando um anel energético na região".

Nesse esteio, em 1992, o governo brasileiro acenava com a possibilidade real de construção do gasoduto que
interligaria os dois países e que dava margem à criação futura de um anel gasífero regional, o que se
materializou com a assinatura, entre Bolívia e Brasil, do Acordo Parcial sobre Promoção de Comércio para
Fornecimento de Gás Natural, que, em seu artigo 4, estabeleceu:

O Governo da República da Bolívia garantirá o livre direito de passagem de gás natural de terceiros países,
através de sistemas de dutos atuais ou a serem construídos oportunamente, com destino à República
Federativa do Brasil, ressalvados em favor da República da Bolívia os custos adicionais de transporte e a
disponibilidade do gás boliviano, até o volume máximo contratado (MRE, 2008).

Assim, por intermédio de tal compromisso, comprometeu-se formalmente o Estado boliviano a garantir o
direito de passagem por seu território da infra-estrutura energética oriunda de países terceiros que tenham
como destino o fornecimento ao mercado brasileiro. Trata-se, portanto, de instrumento jurídico de grande
relevância para o Brasil, que poderá, no futuro, utilizar a estrutura já existente do GASBOL conectando-a a
centros produtores diversos.

No ano seguinte, em 1993, foi firmado contrato de compra e venda entre a PETROBRÁS e a Yacimientos
Petrolíferos Fiscales - YPFB, Companhia petrolífera estatal boliviana. Esse contrato, que já entrava em
vigor desde sua assinatura, ficava, entretanto, com sua eficácia condicionada à obtenção de financiamentos
em condições que garantissem a viabilidade econômica e a execução do projeto.

Somente em 1996 foi assinado o último aditivo ao contrato firmado entre PETROBRÁS e YPFB, este que,
finalmente, estabeleceu as bases do projeto do gasoduto e, inclusive, o volume que seria exportado da
Bolívia diariamente para o Brasil, iniciando com oito milhões de metros cúbicos por dia até o limite de 30
milhões. A respeito de tal instrumento jurídico pode-se concluir que:

A construção da rede de dutos do lado boliviano do gasoduto com o Brasil foi favorecida pela assinatura de
dois instrumentos bilaterais. O primeiro foi Contrato de Pagamento Antecipado que a Petrobrás firmou com
a YPFB em agosto de 1996. Nos termos do referido contrato, a Petrobrás concedeu financiamento de
crédito à construção do duto do lado boliviano, em contrapartida a futuros pagamentos da tarifa de
transporte da gás no trecho boliviano (HOLANDA, 2001, p.66).  

Também no ano de 1996, dando continuidade ao programa de privatizações então implementado na Bolívia,
foi promulgada a Lei 1.689, a chamada Ley de Hidrocarburos. Com a nova legislação, "manteve-se a
propriedade das jazidas petrolíferas e gasíferas sob controle do Estado, cabendo à YPFB a abertura de uma
licitação internacional para atrair empresas públicas e privadas estrangeiras para atuar no país"
(NOGUEIRA, 2007, p.138).

No referido processo de privatização, coube à PETROBRÁS a formação de joint-venture com a empresa
argentina Perez Companc para a aquisição da área de refino, cujas duas refinarias - Gualberto Villaroel e
Guilhermo Elder Bell - foram reunidas na Empresa Boliviana de Refinación, vendida por cerca de US$ 100
milhões à referida joint-venture, cabendo 70% do capital à PETROBRÁS (NOGUEIRA, 2007, p.139).

Ademais, para administrar o gasoduto após sua conclusão, em 1997 foram criadas duas empresas: do lado
brasileiro, a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG, que atualmente é controlada
pela Gaspetro, subsidiária da PETROBRÁS; na Bolívia, foi criada a Gás Transboliviano S.A - GTB, sendo
que, conforme Nogueira (2007, p.146), para tais empresas ambos os países selecionaram sócios privados.

A construção do gasoduto se iniciou em 1997, tendo sido inaugurado o primeiro trecho em 1999. No ano
seguinte, foram firmados os primeiros contratos de venda de gás e, em 2001, teve início a operação de
distribuição do gás. Atualmente, após sua conclusão, o Gasoduto Brasil-Bolívia - GASBOL possui extensão
aproximada de 3.150 quilômetros, dos quais 2.593 quilômetros estão em território brasileiro (HAGE, 2008,
p.34).

Com o início das operações da PETROBRÁS na Bolívia, em poucos anos, as operações da empresa já
representavam, em 2005, 18% de todo o produto interno bruto boliviano e 24% da arrecadação total de
tributos (PETROBRÁS, 2008), o que evidencia o nível de dependência da economia daquele país em relação
à exportação dos seus recursos naturais, em especial para o Brasil.

Por outro lado, a inserção na matriz energética brasileira do gás natural boliviano provocou importantes
investimentos dos setores industriais, principalmente do sul e sudeste do país, que passaram a adotar o gás
natural como combustível para suas atividades. Desse modo, as indústrias brasileiras passam, a cada dia, a
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depender mais do gás natural importado da Bolívia (HAGE, 2008, p.68).

Resta, portanto, evidenciada a interdependência que se criou entre o Brasil e a Bolívia no que concerne à
produção e ao fornecimento do gás natural; de um lado, sob o aspecto das receitas oriundas das exportações
e, de outro, sob a ótica da crescente demanda pelo recurso energético em tela.

A ruptura com as relações jurídicas acima analisadas e a instabilidade no quadro político entre Brasil e
Bolívia começou a desenhar-se quando o Presidente Evo Morales, do MAS - Movimento ao Socialismo, de
origem indígena, chega ao poder em janeiro de 2006 amparado por grupos sociais bolivianos que
contestavam a exploração dos hidrocarbonetos do país por agentes estrangeiros; e cujas principais
reivindicações eram, além da nacionalização das reservas de hidrocarbonetos do país, "a elevação do imposto
sobre a produção de gás natural dos 18% de então para o nível de 50%, taxa por eles considerada justa em
razão do grau de riqueza que a exploração dos hidrocarbonetos poderia conferir ao empreendimento
externo" (HAGE, 2008, p.164).

 Assim, em 01 de maio de 2006, o Presidente Evo Morales anunciou o Decreto de nacionalização dos
hidrocarbonetos do país. A esse respeito, salienta-se que:

(...) o ato de Morales não foi pioneiro na história contemporânea da Bolívia. No último século, o país assistiu
a duas nacionalizações, uma em 1937, quando foi declarada a caducidade dos contratos de exploração e
produção de óleo da americana Standard Oil; e outra em 1969, quando foram expropriados os bens da
também americana Gulf Oil. Em ambos os casos, assim como na terceira nacionalização promovida pelo líder
cocalero, a justificativa foi a inconstitucionalidade ou o desrespeito aos contratos vigentes por meio dos
quais companhias estrangeiras teriam "usurpado" as riquezas naturais bolivianas (NOGUEIRA, 2007, p.193).

Isso demonstra a que pretexto sucessivos governos bolivianos têm adotado a medida de nacionalização,
utilizando possíveis inconstitucionalidades ou desrespeitos a contratos como justificativas imediatas, mas
adotando de forma mediata o princípio da soberania permanente sobre os recursos naturais para, em última
análise, dar sentido ao extremismo de tal iniciativa, mormente se consideradas as conseqüências que dela
podem advir.

Por outro lado, há que se mencionar o contexto socioeconômico vivido pela Bolívia, país mais pobre da
América do Sul, que viu suas reservas de prata, estanho e petróleo se esgotarem ao longo de anos de
exploração irracional levada a cabo por agentes estrangeiros sem que o país tivesse a contrapartida do
desenvolvimento econômico. Por essas razões, "os bolivianos não estavam dispostos a abrir mão da última
riqueza de que dispunham, [sendo que] a nacionalização das reservas gasíferas passou ao topo das
reivindicações dos movimentos sociais, simbolizando a resistência ao modelo econômico adotado na década
de 80, que facilitou a entrada do capital internacional no país" (NOGUEIRA, 2007, p.198).

O Decreto Supremo 28701 adotado pelo governo Morales anunciava recuperar a propriedade dos recursos
energéticos transferida para as multinacionais na gestão do seu antecessor, ao passo que,
concomitantemente, tropas do Exército boliviano ocuparam as duas refinarias da Petrobras e outros 56
campos e blocos exploratórios pertencentes a outras empresas (NOGUEIRA, 2007, p. 201) [4].

No particular, Nogueira refere questão essencial a respeito da propriedade dos hidrocarbonetos bolivianos:

Vale ressaltar que as riquezas do subsolo nunca deixaram de ser propriedade da União na Bolívia, assim
como o é no Brasil. O que os contratos firmados com as petrolíferas na gestão Lozada fizeram foi transferir a
propriedade dos hidrocarbonetos às empresas a partir do momento que tais recursos fossem extraídos.
Assim, as companhias podiam dar o destino que quisessem ao gás e petróleo encontrados (2007, p.201).

Com efeito, antes da nacionalização, não dispunha o Estado boliviano de instrumentos que possibilitassem o
desempenho de uma função diretiva na exploração e refino dos hidrocarbonetos oriundos do seu solo. Os
novos contratos firmados a partir do Decreto Supremo, contudo, "deram mais poder à YPFB [estatal
boliviana], que passou a centralizar a comercialização dos recursos, sendo assim responsável pelo destino das
riquezas energéticas" (NOGUEIRA, 2007, p.201).

O decreto de nacionalização boliviano, logo em seu preâmbulo, buscou fundamento: 1) nos artigos 136, 137
e 139 da Constituição boliviana, que declaram os hidrocarbonetos patrimônio inalienável do Estado; 2) no
artigo 59 também daquela Carta Magna, que exige a submissão dos contratos para exploração de recursos
naturais à aprovação do Congresso Nacional, o que não havia sido feito com os contratos em vigência; e 3)
na Lei 3058, aprovada pelo Congresso boliviano em maio de 2005, que obrigava as empresas petrolíferas a
firmar novos contratos, que ainda não haviam sido celebrados. Com arrimo em tais argumentos, o decreto
supremo 28701 decretou, em suma:

(1) O prazo de 180 dias para que as companhias estrangeiras firmassem novos contratos de exploração e
produção com o governo boliviano (Art. 3) [5]. Durante esse período, os campos cuja produção em 2005
tivesse sido superior a 2,8 milhões de metros cúbicos diários, teriam a sua carga tributária elevada para 82%
(18% de royalties e participações, 32% de tributos e 32% como participação adicional). Os demais seriam
taxados em 50% (Art. 4).

Tal medida possui caráter praticamente confiscatório e, conforme Nogueira (2007, p.202), afetou
diretamente a estatal brasileira PETROBRÁS, uma vez que "os dois campos operados pela empresa na
Bolívia, San Alberto e San Antonio, eram os únicos que haviam ultrapassado o patamar de 2,8 milhões de
metros cúbicos de gás diários em 2005". Ademais, o decreto em exame condicionou a permanência das
empresas estrangeiras no país a que estas celebrassem os novos contratos, produzidos unilateralmente pelo
governo boliviano.
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2) O Decreto também estabeleceu que a YPFB (estatal de hidrocarbonetos boliviana) passaria a deter o
controle de 50% mais uma ação das seguintes empresas: Chaco,  Andina,  Transredes,  Petrobras Bolívia
Refinación e Companhia Logística de Hidrocarburos de Bolívia (CLHB). Para tal medida expropriatória,
contudo, o Decreto não menciona como contrapartida qualquer tipo de indenização (art. 7) [6].

No particular, importante notar que das cinco empresas que tiveram o seu controle acionário assumido pela
YPFB, duas possuíam participação da estatal brasileira, a Petrobras Bolívia Refinación e a CLHB, o que
tornou incerto o futuro das operações da companhia na Bolívia, "país em que a Petrobras havia investido
aproximadamente US$ 1 bilhão entre 1996 e 2004 e que detinha, em 2005, um terço das reservas
internacionais da empresa na América do Sul" (NOGUEIRA, 2007, p.203).

No Brasil, as reações das autoridades governamentais ao anúncio da nacionalização foram variadas. De
acordo com Nogueira (2007, p.205), o presidente da PETROBRÁS, José Sergio Gabrielli, classificou a
decisão de Morales de "unilateral" e "não amistosa". Depois, convocou a imprensa para dizer que estava
suspendendo novos investimentos na Bolívia e que não aceitaria aumento do preço do gás, estando disposto
a recorrer à arbitragem internacional, se necessário.

Note-se, portanto, que os contratos de compra e venda de gás natural firmados entre a PETROBRÁS e a
YPFB previam o recurso à arbitragem internacional na hipótese de não ser o conflito solucionado por meio
de acordo, sendo Nova Iorque o foro eleito para solução de controvérsias oriundas dessas relações jurídicas.

Já o Ministério de Minas e Energia brasileiro, à época, declarou que o decreto foi "um ato inamistoso que
pode ser entendido como rompimento nos entendimentos".

Por fim, conforme NOGUEIRA (2007, p.205), o Ministério de Relações Exteriores teve a reação mais
comedida, divulgando nota em que afirmava que "a decisão do governo boliviano de nacionalizar as riquezas
de seu subsolo e controlar sua industrialização, transporte e comercialização, é reconhecida pelo Brasil como
ato inerente à sua soberania".

O Itamaraty, portanto, adotando postura conciliatória e de certo modo coerente com as diretrizes da política
externa brasileira, o fez com fulcro no princípio da soberania permanente sobre os recursos energéticos,
conceito para cuja construção a diplomacia brasileira foi de suma importância.

E foi essa a postura oficialmente adotada pelo governo brasileiro por intermédio de um discurso oficial
voltado à cooperação e integração regional, evitando, assim, o confronto direto com o país que, além de ser
o Estado que possui a maior faixa de fronteira com o Brasil, possui relevância estratégica para o projeto
brasileiro de liderança regional.

Além do mais, conforme expõem Carra e Cepik (2008), houve também aspectos pragmáticos no
posicionamento oficial adotado pelo governo brasileiro, já que, com a construção do GASBOL, o Brasil
absorveu, em 2005, mais de 70% das exportações gasíferas da Bolívia, sendo que individualmente nenhum
outro país sul-americano teria condições de substituir tal nível de importações. Já a PETROBRÁS respondeu
em 2005 por 57% da produção de gás boliviana e um quarto da arrecadação de impostos daquele país.
Assim, conforme Nogueira (2007, p.206), "dificilmente, portanto, o governo boliviano romperia relações
com o Brasil". Por outro lado, assinala:

Concordamos com os autores em que a ausência de uma alternativa para a importação do gás boliviano e o
compromisso com a integração regional balizaram a posição do Ministério de Relações Exteriores. A
generosidade brasileira com a Bolívia, apontada por alguns como de cunho essencialmente ideológico,
portanto, não foi desprovida de razões pragmáticas. Além de melhorar o ambiente para a negociação em
torno do preço do gás e dos negócios da Petrobras na Bolívia, foi uma tentativa de fortalecer o fragilizado
processo de integração regional e neutralizar a influência chavista na região, de modo a manter aberto o
caminho para o exercício da liderança brasileira no âmbito da América do Sul e, assim, cumprir com o duplo
objetivo que tradicionalmente tem orientado nossa política externa (NOGUEIRA, 2007, p.207).

O Estado brasileiro, assim, sopesando os interesses da sua política externa no médio e longo prazo, bem
como a dependência do gás boliviano no curto prazo, ao invés de seguir pela via da solução arbitral de
controvérsias, prevista nos contratos dos quais a PETROBRÁS era signatária, buscou a postura da
conciliação e da negociação, que terminou sendo benéfica para todas as partes contratantes.

Tem-se analisado, portanto, um caso de nacionalização de recursos energéticos no qual as partes, ante o
nível de interdependência que se encontravam, solucionaram o litígio por intermédio da negociação e dos
bons ofícios diplomáticos, evitando-se a solução arbitral que, apesar de prevista contratualmente, revelou-se,
ao final, inconveniente a todas as partes interessadas.

Por fim, quanto ao ato da nacionalização em si e os seus limites, cabe citar lição de Cláudia Perrone-Moisés:

A doutrina clássica proibia a expropriação e a nacionalização de bens estrangeiros e impunha a sanção de
restituição pelo país expropriante. A moderna formulação dessa doutrina concede o direito soberano ao país
hospedeiro de expropriar a propriedade estrangeira, mas condiciona essa expropriação a uma finalidade
pública, a uma forma [...] ao passo que a nacionalização pode ser livremente exercida sobre bens de
nacionais e estrangeiros, uma vez que constitui direito inerente à soberania estatal (1998, p.34) [7].

No caso da nacionalização boliviana, foi justamente essa a orientação seguida pela diplomacia brasileira, que
respeitou os direitos inerentes à soberania boliviana, ao passo que buscou solucionar o litígio de forma
negocial.
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2.4.2 - A questão da continuidade do fornecimento

Nos negócios jurídicos com vistas à exploração e fornecimento de recursos energéticos entre dois Estados,
sejam eles firmados por meio de tratados bilaterais ou contratos, pode-se também vislumbrar relevante
problema relativo à manutenção da do fornecimento do produto energético comercializado.

Em primeiro plano, deve-se salientar que a interrupção do fornecimento pode ocorrer de modo voluntário
pelo país exportador ou em decorrência de evento fortuito ou de força maior. Sendo causado por fatores
alheios à vontade das partes, sem culpa de qualquer delas, pode-se, em tese, inferir que não haverá
responsabilidade indenizatória de qualquer delas. Essa hipótese, porém, não se insere no objeto de estudo
deste trabalho, que buscará deter-se tão-somente quando a interrupção do fornecimento ocorre por ato
volitivo do fornecedor.

Conforme já anteriormente referido, o estabelecimento de um vínculo contratual perene que permite a
importação de bens energéticos geralmente torna a matriz energética do país importador dependente da
constância desse fornecimento. Tal fato é ainda mais evidente quando a comercialização é feita por meio de
infra-estruturas viabilizadas exclusivamente para esse fim, como gasodutos, oleodutos etc., permitindo-se
inferir que o relacionamento comercial em questão pretende ser duradouro, o que, via de regra, é explicitado
no respectivo instrumento contratual.

Com efeito, também se pode afirmar que o caráter de longo prazo das avenças que envolvem a compra e
venda de energia, com a construção de infra-estruturas entre dois ou mais países, muitas vezes também
decorre do fato de estarem tais projetos de integração energética inseridos no bojo de objetivos mais amplos
de integração regional.

Desse modo, acordos firmados com esse escopo tendem a induzir os agentes econômicos dos países
envolvidos, públicos ou privados, a trabalharem com a perspectiva da continuidade das relações jurídicas
estabelecidas e, por conseguinte, da regularidade do fornecimento dos insumos energéticos negociados.

No caso específico do relacionamento entre Brasil e Bolívia, a construção do GASBOL, a um custo
aproximado de US$ 2,154 bilhões (CARRA e CEPIK, 2008, p.03), tornou claro o propósito dos governos
de Brasil e Bolívia de comercializarem gás natural por período de tempo duradouro e indeterminado.

Por outro lado, o Estado brasileiro, em face da iminente crise energética que se avizinhava no país ao final da
década de 1990, vislumbrou no GASBOL a possibilidade de inserir o gás natural de forma significativa na
matriz energética nacional. Para tanto, visando criar a demanda mínima necessária à viabilização econômica
do gasoduto, o governo brasileiro ofereceu, inclusive, incentivos para que as indústrias instaladas
principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil alterassem o seu padrão de consumo energético para o gás
natural (HAGE, 2008, p.34). Nesse sentido, atualmente "já há alteração da matriz energética brasileira por
meio da admissão do gás natural, como se pode averiguar, mesmo que lentamente, em partes das indústrias
brasileiras que passam a depender do elemento gasoso cada dia mais." (HAGE, 2008, p.68).

Nesse contexto, as convulsões sociais ocorridas na Bolívia provocaram incertezas no Brasil a respeito do
futuro do fornecimento de gás natural para o país. Com a edição do Decreto Supremo de nacionalização, em
2006, tais temores se agravaram, uma vez que se tratava de uma medida oficial do governo boliviano que
poderia acarretar instabilidades no relacionamento bilateral com o Brasil. A despeito disso, as negociações
entre os dois países garantiram que não ocorresse qualquer interrupção no fornecimento de gás ao Brasil, o
que colocaria em situação muito delicada principalmente os parques industriais de estados de grande
relevância econômica para o país, sobretudo do estado de São Paulo[8].

As cláusulas contratuais que garantam a continuidade do fornecimento, portanto, devem ser objeto de
especial atenção das partes contratantes para que assegurem ao máximo que o país exportador não suspenda
voluntariamente o envio dos energéticos contratados. Por outro lado, para a eventualidade de possível
descontinuidade do fornecimento, também é relevante que se disponha de meios de solução de conflitos
hábeis a solucionar a contenda de modo ágil e eficiente, evitando-se que os danos se multipliquem.

Assim, no contexto da integração energética, tais meios de solução de controvérsias, a serem analisados no
capítulo seguinte, podem representar verdadeiros instrumentos de prevenção ou mitigação de situações de
insegurança energética, uma vez que:

"[...] a utilização de gasodutos, redes ferroviárias, rodovias, portos e rios internacionais são elementos que
podem trazer duplo aspecto. Eles tanto servem para contribuir na integração regional, quanto para suscitar
sérias questões de segurança, à medida que comprometem projetos nacionais que dependam de estabilidade
política internacional. A regularidade do intercâmbio energético serve como exemplo a esta assertiva".
(HAGE, 2008, p.29).

Desse modo, o litígio que envolveu o Brasil e a Bolívia, mormente com os riscos de desabastecimento
energético no Brasil, devem servir de lição para projetos futuros de integração energética na América do Sul.

 

2.4.3 - O problema de revisão das bases contratuais e o caso de Itaipu

Um terceiro problema que pode se originar no bojo da integração energética diz respeito a litígios que
envolvam a alteração das bases dos contratos, tais como: preço, volume de fornecimento e condições de
fornecimento diversas. Essa questão será analisada a seguir, à luz da experiência do Tratado de Itaipu.
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3 - O paradigma do Tratado de Itaipu para a prevenção e solução de controvérsias

No particular, analisar-se-á o empreendimento conjunto de Brasil e Paraguai que viabilizou a construção da
hidroelétrica de Itaipu, bem como as relações desde então mantidas pelos dois países com o intuito de manter
a operação da usina. Com efeito, a análise da experiência de Itaipu torna-se ainda mais relevante em face do
recente movimento do novo governo paraguaio visando à renegociação das bases contratuais estabelecidas
no Tratado de Itaipu.

Em 26 de abril de 1973, os presidentes do Brasil e Paraguai assinaram o Tratado de Itaipu[9] que, com o
intuito de realizar o aproveitamento conjunto do potencial hidroelétrico do rio Paraná, pertencente a ambos
os países em condomínio, criou a empresa denominada "Itaipu Binacional". De acordo com Laércio Betiol,
os idealizadores do modelo institucional de Itaipu buscaram desenhar "uma contrapartida jurídica que se
equilibrasse com a importância política, econômica, social e técnica da obra" (1983, p.172). Nesse sentido:

Quanto ao seu conteúdo, esse Tratado apresenta duas ordens de problemas jurídicos de interesse
internacional: por um lado ele estabelece as normas que regulam o aproveitamento hidrelétrico de um rio
internacional, e por outro ele regula a criação, a estrutura e o funcionamento de uma instituição dotada de
certa originalidade, em particular no que diz respeito ao seu regime jurídico e à sua natureza jurídica
(BETIOL, 1983, p.03).

Assim, a maior novidade de Itaipu para a integração energética relaciona-se à adoção de uma instituição de
cunho empresarial, cujo capital é igualmente dividido pelos dois países que fazem parte do projeto
integracionista e é por eles dirigida em igualdade de condições. Além disso, também relevante notar que os
Estados signatários do Tratado de Itaipu não participam diretamente da formação do capital da empresa,
agindo por intermédio de organismos pertencentes à administração indireta de cada Estado. Do lado
brasileiro, compõe a empresa a sociedade de economia mista Eletrobrás, ao passo que pelo lado paraguaio
participa a entidade autárquica Ande, organismos responsáveis pela gestão econômica do empreendimento
(BETIOL, 1983, p.174).

Por sua natureza sui generis , Itaipu "não está sujeita a nenhum regime jurídico nacional em termos de
organização" (BETIOL, 1983, p.185), o que confere flexibilidade à administração da companhia.

Peculiar também é a forma pela qual, num contencioso, é determinado o foro ao qual a Itaipu binacional se
submeterá. De acordo com o art. XIX do Tratado em exame, "relativamente às pessoas físicas ou jurídicas
domiciliadas no Brasil ou no Paraguai, será, respectivamente, o de Brasília e o de Assunção." (BETIOL,
1983, p.273), aplicando-se nestes casos a legislação nacional de cada parte contratante.

Já quanto a litígios que envolvam Itaipu com pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas ou com sede fora do
Brasil ou do Paraguai, caberá à empresa, de acordo com o parágrafo único do acima referido artigo, acordar
"as cláusulas que regerão as relações contratuais de obras e fornecimentos" (BETIOL, 1983, p.274),
manifestando-se, portanto, a possibilidade de eleição do foro.

Do ponto de vista político, há ainda que se ressaltar a qualidade de Estados soberanos de ambos os parceiros
do empreendimento de Itaipu, sendo o respeito por ambas as partes à igualdade jurídica inerente ao atributo
da soberania fundamental para que as relações se mantenham dentro da ordem jurídica estabelecida com o
Tratado bilateral.

Por tal razão, em Itaipu a regra é a paridade de direitos e obrigações, inclusive o direito de veto, existente
para ambas as partes, sendo que as divergências capazes de bloquear decisões são assim dirimidas:

[...] no caso de divergências insolúveis no seio de seu órgão de mais alto nível, o Conselho de Administração
(composto na sua totalidade de representantes dos dois Governos), este recorre diretamente às Partes
Contratantes, cujos Governos as resolverão utilizando os meios diplomáticos usuais (BETIOL, 1983, p.230).

Desse modo, percebe-se que, surgida uma controvérsia no bojo da empresa Itaipu, antes de ser esta levada à
negociação política no nível dos Estados, há uma instância técnico-corporativa que permite a solução da
divergência ainda no âmbito do seu Conselho de Administração, sendo esse um aspecto de notável
institucionalidade presente no regime jurídico de Itaipu.

Além do mais, conforme Laércio Betiol, essa modalidade de solução de contendas "parece ser a mais
adequada, em razão dos objetivos empresariais do Tratado e da experiência já adquirida em inúmeros outros
empreendimentos semelhantes nos quais as controvérsias são sempre resolvidas por negociações diretas"
(1983, p.64), sem que tenha sido necessário recorrer a outros meios de solução de controvérsias.

Para as controvérsias que eventualmente não venham a ser solucionadas por meio das negociações
diplomáticas usuais, contudo, o Tratado não prevê um caminho alternativo a ser seguido.

Além da peculiaridade jurídica no que concerne à criação de uma entidade binacional, há também
instrumentos jurídicos interessantes estabelecidos no Tratado de Itaipu voltados ao aproveitamento da
energia gerada pela usina hidroelétrica, quais sejam: 1) o compromisso de adquirir o total da energia
produzida, importante para a própria viabilidade do empreendimento, uma vez que tecnicamente é inviável
armazenar-se a energia elétrica em grande escala (artigo XIII, parágrafo único); 2) sistema de aquisição dos
serviços de eletricidade da Itaipu, feito por intermédio das intermediárias Eletrobrás e Ande (artigo XIV); e
3) direito de preferência a uma das partes na aquisição da energia produzida e não consumida pela outra;

Quanto ao direito de preferência na aquisição da sobra de energia não consumida, este decorre do fato de
que, pelo Tratado de Itaipu, a energia produzida pela usina pertence em partes iguais ao Brasil e ao Paraguai
(art. XIII, caput). Além disso, no mesmo dispositivo também estabelece aquele instrumento jurídico que é
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reconhecido a cada uma das partes "[...] o direito de aquisição [...] da energia que não seja utilizada pelo
outro país para seu próprio consumo" (BETIOL, 1983, p.271).

Nesse esteio, pode-se afirmar que esse direito de preferência foi estabelecido para conferir maior estabilidade
às relações jurídicas entre os contratantes, uma vez que, por meio dele, praticamente se evita que terceiros
integrem os entendimentos bilaterais. Ademais, cabe também concluir que a cláusula que prevê o direito de
preferência certamente privilegia o Brasil, país que, pelas suas dimensões, população e parque industrial
instalado, muito dificilmente deixaria de consumir a metade da energia que lhe cabe no acordo de Itaipu.

De acordo com dados atuais, essa inferência pode ser comprovada em vista de que, sendo Itaipu a segunda
maior hidroelétrica em produção de energia do mundo, esta supriu, em 2006, 20% de todo o consumo de
eletricidade brasileiro e 95% da demanda paraguaia (ITAIPU, 2007), sendo que significativa parcela da
energia que caberia ao Paraguai é vendida ao Brasil.

Desse modo, como conseqüência ao já analisado direito de preferência de uma das partes à aquisição da
energia não consumida pela outra, dispõe o artigo XV do Tratado de Itaipu acerca da forma de remuneração
desse montante de energia:

Artigo XV - O Anexo C contém as bases financeiras e de prestação dos serviços de eletricidade de Itaipu.

(...)

§3° A Itaipu incluirá outrossim, no seu custo de serviço, o montante necessário para remunerar a Alta Parte
Contratante que ceder energia à outra (BETIOL, 1983, p.272).

Assim sendo, percebe-se que o mecanismo adotado para que as partes contratantes de Itaipu remunerem
umas às outras, quanto à energia consumida em volume superior à sua quota parte, coloca a empresa Itaipu
binacional, enquanto pessoa jurídica autônoma, como intermediária de tal operação, devendo esta fazê-lo por
meio de sua própria contabilidade, o que pode evitar maiores transtornos e desgastes entre ambos Estados.

Além do mais, há que se notar que o artigo XV do Tratado faz menção ao 'Anexo C', que trata das bases
financeiras e de prestação dos serviços de eletricidade de Itaipu. É nesse anexo, portanto, que está
estabelecida toda a regulamentação quanto ao preço da energia que o Brasil compra do Paraguai.

Tais regras permaneceram, sem contestação, em vigor desde a assinatura do Tratado de Itaipu, em 1973.
Ocorre que, passados mais de trinta anos, o governo recém eleito do Paraguai tem expressado, por
intermédio do discurso nacionalista do Presidente Fernando Lugo, que pretende rever as bases contratuais
firmadas com o Brasil quando da criação da Itaipu binacional.

No particular, a principal reivindicação do Paraguai diz respeito à remuneração da energia não consumida
pelo país e que, de acordo com o Tratado de Itaipu, deve ser vendida preferencialmente ao Brasil, o que
efetivamente tem ocorrido desde que a usina entrou em operação.

Com efeito, sem adentrar no mérito da reivindicação paraguaia, o objetivo do presente trabalho é demonstrar
a relevância de haver meios de solução de controvérsias ágeis e eficazes na integração energética sul-
americana.

No caso em exame, o Tratado de Itaipu é notável no que se refere à criação de instrumentos cuja natureza
previne o surgimento de conflitos, sendo o principal desses instrumentos a própria criação da Itaipu
binacional, pelo que o relacionamento entre os Estados contratantes passou por importante processo de
institucionalização, o que tem privilegiado a tomada de decisões mais técnicas e menos políticas.

A existência de uma instituição binacional para gerir as operações da usina também propicia o
estabelecimento de um regime interno de governança corporativa que pode solucionar determinadas
divergências sem que essas tenham de ser levadas ao processo decisório estatal.

Por outro lado, conforme já mencionado, para as contendas que não encontrem solução no foro da própria
empresa, o Tratado de Itaipu, contudo, não previu a aplicação de qualquer meio de solução de controvérsias
além das negociações diplomáticas habituais.

Por essa razão, acaso o governo paraguaio insista em suas reivindicações, apenas restará aos dois países a via
diplomática, devendo, nesse caso, os dirigentes políticos do Brasil e do Paraguai, antes de qualquer decisão
imprudente, avaliar com bastante cautela a pujança econômica e o significado político-estratégico
representados por esse magnífico empreendimento binacional que é a usina de Itaipu.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É indiscutível o sucesso do acordo celebrado entre o Paraguai e o Brasil com vistas à exploração
compartilhada do potencial hidráulico do Rio Paraná. Para tanto, fundamental foi o arranjo institucional
estabelecido pelo Tratado de Itaipu, com a criação de uma entidade binacional de natureza técnica para
gerenciar o empreendimento, o que contribuiu sobremaneira para a consolidação e longevidade desse projeto
sem que haja maiores conflitos entre os dois países.

A "fórmula" encontrada pelo Tratado de Itaipu, portanto, é paradigmática não apenas pelo seu êxito, mas,
sobretudo, pela construção jurídica sui generis, concebida justamente para atender as peculiaridades e
demandas específicas então existentes no projeto energético Brasil-Paraguai, o que significou e significa a
execução e gestão exitosa de tal intento.
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Nesse sentido, por exemplo, caminhou a Venezuela ao propor, por ocasião da reunião de Ministros de
Energia da Comunidade Sul-Americana de Nações (atual União das Nações Sul-Americanas - UNASUL),
em 2005, a construção institucional de um organismo internacional, provisoriamente denominado de
"Petroamérica", que seria responsável por gerir a integração energética regional, ao menos, no setor de
hidrocarbonetos.

Em suma, a constituição de um regime jurídico de solução de controvérsias desponta como fundamental ao
desenvolvimento equilibrado e estável das iniciativas da integração energética sul-americana, sendo que os
meios habituais de solução de controvérsias, em especial a negociação, a arbitragem e a via judicial podem
contribuir, com seus institutos, mecanismos e métodos, para a conformação de tal marco regulatório.

Assim, ao passo que a institucionalização de regras que venham a nortear a integração energética sul-
americana desponta como fundamental, pode-se concluir que tais normas deverão ser estabelecidas tendo-se
em conta as peculiaridades, principalmente políticas e socioeconômicas, que marcam cada um dos Estados da
América do Sul. A partir disso, pode-se supor que a integração energética regional se desenvolverá de modo
mais coeso, consistente e duradouro, contribuindo também para o avanço da integração sul-americana como
um todo. 

Enfim, ao criar instrumentos e mecanismos capazes de institucionalizar as suas relações jurídicas no setor
energético, viabilizando novos empreendimentos nessa área, os países sul-americanos tendem a criar relações
de interdependência cada vez mais sólidas, fortalecendo e "blindando" tais projetos de integração. Com isso,
a um só tempo, podem-se solucionar históricos problemas regionais de abastecimento energético; fortalece-
se a região como importante player no mercado mundial de energéticos, sobretudo se adotadas posições
coesas na defesa dos preços e condições de venda de tais commodities; e, assim, contribui-se para que a
América do Sul, ao passo que avance na sua integração, assuma a importante posição que lhe cabe no
sistema internacional, deixando aos livros de história a sua atual condição periférica.

 

REFERÊNCIAS 
AMARAL JÚNIOR, Alberto do. A solução de controvérsias na OMC. 1.ed. São Paulo: Atlas, 2008.

BETIOL, Laércio F. Itaipu: modelo avançado de cooperação internacional da Bacia do Prata. 1.ed. Rio
de Janeiro: FGV, 1983.

BID. Uma perspectiva otimista para a energia. Disponível em: http://iadb.org/idbamerica/index.cfm?
thisid=4247. Acesso em: 20 out. 2007.

CARRA, M.; CEPIK, M. Nacionalização Boliviana e Desafios da América do Sul. Análise de Conjuntura,
Rio de Janeiro, n 4, abril. Disponível em:
http://observatorio.iuperj.br/artigos_resenhas/Nacionalizacao_boliviana_desafios_America_do_Sul.pdf.
Acesso em: 03 nov. 2008.

COSTA, Larissa Maria Lima. Arbitragem Internacional e Investimento Estrangeiro. 1.ed. são Paulo:
Lawbook, 2007.

DIAS, Bernadete de Figueiredo. A Abordagem do Direito ao Desenvolvimento nos Tratados sobre
Investimentos. In: Amaral Júnior, Alberto do (Org.). Direito Internacional e Desenvolvimento. São Paulo:
Manole, 2005.

FONSECA, Paulo Henriques; GRABOIS, Daniel Aguiar. Segurança Jurídica e Democracia para a
Integração da América Latina. In: XV Congresso Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-
graduação em Direito - CONPEDI. Anais... Manaus, 2006, p.570-593. 

HAGE, José Alexandre A. Bolívia, Brasil e a Guerra do Gás. 22.ed. Curitiba: Juruá, 2008.

HOLANDA, Francisco Mauro Brasil de. O gás no Mercosul: Uma perspectiva Brasileira. Coleção Curso
Altos Estudos. Brasília: Instituto Rio Branco; Fundação Alexandre de Gusmão, 2001.

MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 15.ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2004.

MRE. Acordo sobre a Compra e Venda de Gás Natural Boliviano à República Federativa do Brasil.
Disponível em: http://mre.gov.br/dai/b_boli_176_1091.htm. Acesso em: 21 nov. 2008.

NOGUEIRA, Danielle de Albuquerque Melo. Diplomacia do gás: A Petrobrás na política externa de
Cardoso para a integração energética com a Bolívia (1995-2002). Rio de Janeiro: PUC/RJ, 2007.

ONU. Carta das Nações Unidas. Disponível em: http://un.org. Acesso em: 21 abr. 2008.

______. Resolução 1.803 (XVII), de 14 de dezembro de 1962, da Assembléia Geral das Nações Unidas.
Disponível em: http://un.org. Acesso em: 30 out. 2008.

______. Resolução 3.281 (XXIX), de 4 de dezembro de 1974, da Assembléia Geral das Nações Unidas.
Disponível em: http://un.org. Acesso em: 19 jan. 2010.

PETROBRÁS. Área de Negócios de Exploração & Produção - E&P. Disponível em:
http://petrobras.com.br/portal/per_atuacao.htm. Acesso em: 22 out. 2008.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3676



PERRONE-MOISÉS, Cláudia. Direito ao Desenvolvimento e Investimentos Estrangeiros. 1.ed. São
Paulo: Oliveira Mendes, 1998.

SCHAPOSNIK, Eduardo. As Teorias da Integração e o Mercosul: estratégias. Florianópolis: UFSC,
1997.

SCHLEE, Paula Christine. A nacionalização dos hidrocarbonetos na Bolívia e a questão da soberania
permanente sobre os recursos naturais. In: Revista Crítica de Ciências Sociais e Humanas (Jan./jun. 2006).
Canoas: ULBRA, 2006.

 

[1] "2. A exploração, o desenvolvimento e a disposição de tais recursos [naturais], assim como a importação
de capital estrangeiro para efetuá-los, deverão conformar-se às regras e disposições que esses povos e
nações livremente considerem necessários e desejáveis para autorizar, limitar ou proibir ditas atividades"
(ONU, 2009).

[2]              Formulada pelo diplomata argentino Carlos Calvo, a doutrina Calvo tinha seus fundamentos no
princípio da soberania territorial dos Estados e pregava o tratamento nacional dos investidores estrangeiros
com base em duas regras elementares: "a sujeição às leis e à jurisdição do Estado no qual se investe e a
abstenção na utilização da proteção diplomática por parte do seu Estado de origem. Esta postura servia
como escudo político e legal para defender a independência política e econômica dos países latino-
americanos e a liberdade de regular seus próprios assuntos" (COSTA, 2007, p.61).

[3]              "[...] todo Estado tem o direito de: (a) regulamentar e exercer autoridade sobre os investimentos
estrangeiros dentro de sua jurisdição nacional com base nas suas leis e regulamentos e em conformidade com
os seus objetivos e prioridades nacionais. [...] (c) nacionalizar, expropriar ou transferir a propriedade de bens
estrangeiros, em cujo caso o Estado que tomar essas medidas deverá pagar uma compensação apropriada,
tendo em conta as leis e regulamentos do seu país e demais circunstâncias que considere pertinentes. Em
qualquer caso em que a questão da compensação seja motivo de controvérsia, esta será resolvida conforme a
lei do Estado que nacionaliza e por seus tribunais, a menos que todos os Estados interessados acordem livre
e mutuamente que se recorra a outro meio pacífico sob a base da igualdade soberana dos Estados de acordo
com o princípio da livre eleição dos meios" (ONU, 2010).

[4]              "Artigo 1 - No exercício da soberania nacional, obedecendo ao mandato do povo boliviano
expresso no Referendo vinculante de 18 de Julho de 2004 e em aplicação estrita dos preceitos
constitucionais, nacionalizam-se os recursos de hidrocarbonetos do país. O Estado recuperar a propriedade,
a posse e o controle total e absoluto destes recursos". Decreto Supremo 28701, de 01 de maio de 2006.

[5]              "Artigo 3. I. Só poderão continuar a operar no país as companhias que acatem imediatamente as
disposições do presente Decreto Supremo, até que, num prazo não superior a 180 dias a partir da sua
promulgação, se regularize sua atividade, mediantes contratos que cumpram as condições e requisitos legais
e constitucionais. No termo deste prazo, as companhias que não hajam firmado contratos não poderão
continuar a operar no país [...]". Decreto Supremo 28701, de 01 de maio de 2006.

 

[6]              "Artigo 7. I. O Estado, recupera sua plena participação em toda a cadeia produtiva do sector de
hidrocarbonetos. II. Nacionalizam-se as ações necessárias para que a YPFB no mínimo 50% mais 1 nas
empresas Chaco SA, Andina SA, Transredes SA, Petrobrás Bolívia Refinación SA e Compañia Logística de
Hidrocarburos de Bolívia SA. III. A YPFB nomeará imediatamente seus representantes e síndicos nos
respectivos diretórios e firmará novos contratos de sociedade e administração nos quais se garanta o controle
e a direção estatal das atividades de hidrocarbonetos no país". Decreto Supremo 28701, de 01 de maio de
2006.

[7]              A respeito da distinção entre nacionalização e expropriação: "A nacionalização, entendida como
medida de ordem geral que tem por finalidade eliminar as empresas privadas em um ou mais setores da
economia do país por razões sobretudo políticas, difere da expropriação que ocorre quando um Estado
seguindo normas preestabelecidas priva o particular de um bem, havendo ou não o pagamento de uma
indenização" (COSTA, 2007, p.66).

[8] "O ato de Morales também feriu os interesses do Brasil, ao colocar em risco os dois objetivos constantes
de política externa do Estado brasileiro que orientaram a integração energética com a Bolívia. O primeiro
deles foi o suprimento gasífero necessário ao desenvolvimento econômico nacional. Lembremos que os cerca
de 24 milhões de metros cúbicos a 27 milhões de metros cúbicos diários de gás boliviano abastecem os
principais centros industriais do país, São Paulo recebe metade desse volume, o que corresponde a 70% do
seu consumo de gás. Uma eventual interrupção do fornecimento energético comprometeria a atividade
industrial paulista" (NOGUEIRA, 2007, p.203).

 

[9] De relação ao Tratado de Itaipu, "[...] uma questão, entre outras, de interesse para a técnica jurídica
consiste na utilização de um acordo específico e em forma solene para regular o aproveitamento hidrelétrico
de Itaipu. A prática internacional tem demonstrado e os autores têm ressaltado a tendência na utilização de
acordos específicos para regular os aproveitamentos hidrelétricos internacionais" (BETIOL, 1983, p.62).
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A INFLUÊNCIA DO PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA NO INSTITUTO DA PRISÃO
CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL NO BRASIL

THE INFLUENCE OF THE PACT OF SAN JOSE COSTA RICA THE OFFICE OF THE CIVIL ARREST
UNFAITHFUL TRUSTEE IN BRAZIL

Daniel Gurgel Linard
Michele Alencar da Cruz Alcantara

RESUMO
A análise histórica da prisão civil torna perceptível seu uso decrescente, especialmente pela ascensão,
constitucionalização e globalização dos direitos fundamentais. O processo de globalização de direitos
humanos consubstancia-se, principalmente, pelos tratados e convenções internacionais. Tais institutos
jurídicos podem intervir na legislação interna dos países aderentes. No presente trabalho, analisa-se as
mudanças no ordenamento jurídico interno provocadas pela ratificação do Pacto São José da Costa Rica,
destacando-se a influência dos direitos fundamentais e o estado internacional de direito. Estuda-se, também,
o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), frente a recepção de tratados internacionais sobre
direito humanos, bem como a Súmula Vinculante 25 considerando ilícita a prisão civil do depositário infiel,
qualquer que seja a modalidade do depósito. Investiga-se, ainda, os critérios para solução de antinomias,
como as provocadas por referido tratado internacional, aplicando-se princípios e as teorias interpretativas,
dentre as quais a ponderação. Sem olvidar da necessidade de eleição de outros meios alternativos para o
afastamento da prisão civil, inclusive referentes à responsabilização na esfera penal, observando-se prováveis
consequências advindas da atual situação.
PALAVRAS-CHAVES: prisão civil, direitos fundamentais, pacto de San José da Costa Rica, evolução da
prisão civil, dívida.

ABSTRACT
The historical analysis of civil imprisonment becomes noticeable decreasing their use, especially the rise, and
globalization constitutionalization of fundamental rights. The process of globalization of human rights is
embodied mainly by international treaties and conventions. These legal institutions can intervene in the
domestic laws of member countries. In this paper, we analyze changes in the domestic legal system brought
about by the ratification of the Pact San José, Costa Rica, especially the influence of fundamental rights and
the rule of international law. We study also the positioning of the Supreme Court (STF), opposite the
reception of international treaties on human rights, as well as considering stare decisis 25 civil wrongful
imprisonment of an unfaithful trustee, whatever the mode of deposit. It is investigated, although the criteria
for solution of antinomies, such as those caused by international treaty, applying principles and interpretative
theories, among which the balance. Without forgetting the need to elect other alternative means for the
removal of civil imprisonment, including those related to accountability in the criminal sphere, noting
probable consequences arising from the current situation.
KEYWORDS: Civilian Prision, Rights, Pact of San José of Costa Rica, the evolution of prison civil debt

Introdução

A prisão civil do depositário infiel tem sido fonte de discussões quanto a sua natureza, aplicação e
adequação aos direitos humanos. A doutrina trata desta questão trazendo a tona os mais diversos
argumentos, especialmente no Brasil, onde a legislação interna permite a prisão para este caso.

A análise em pauta trata da problemática da prisão civil do depositário infiel buscando sua relação
ao máximo número de pontos possíveis, desde sua análise histórica, passando por dispositivos
constitucionais, chegado as atuais jurisprudências do Supremo Tribunal Federal.

A prisão civil no Brasil é prevista na Constituição Federal (CF), em seu Art. 5º, inciso LXVII, por
meio de uma redação clara expressando que: ‘‘não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável
pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel’’. 

Tal dispositivo entra em conflito com o Pacto de San José da Costa Rica. Faz-se uma abordagem
relativa adoção do Pacto pelo Brasil, sendo objeto do estudo sua recepção, assim como conceitos de
validade, formal e material, incluindo-se seu nível hierárquico dentro do ordenamento nacional com o
objetivo de resolver a antinomia gerada em comparativo ao disposto na Constituição, evolução do
entendimento jurisprudencial e suas consequências práticas frente ao conflito instaurado.

As jurisprudências estudadas, embora sem aparente manifestação, acabam por invocar conceitos
interpretativos, que vão além das teorias clássicas abordadas por Bobbio, fazendo-se necessária uma
investigação hermenêutica, abordando Häberle, Dworkin e Alexy. Dessa forma, propõe-se uma investigação
de conceitos interpretativos, buscando-se, ainda, enriquecer o entendimento jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal acerca da sua mudança de posicionamento até a edição da Súmula Vinculante 25.

Observa-se, ainda, pelos posicionamentos do STF que há a criação de uma nova hierarquia para
normas jurídicas, diferente do escalonamento formulado por Hans Kelsen, especialmente para os tratados
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internacionais sobre direitos humanos ratificados pelo Brasil antes da Emenda Constitucional de n.º 45/2004.

Por fim, ultrapassa-se a abordagem dos direitos fundamentais e a relação com a Convenção
Americana de Direitos Humanos, sendo apresentadas soluções viáveis para as também explanadas
problemáticas da questão, decorrentes do afastamento da possibilidade da prisão civil, para averiguar a
viabilidade da aplicação de uma sanção penal, sem prejuízo das observações referentes a sua não-
aplicabilidade.

Quanto aos aspectos metodológicos, A presente pesquisa teve caráter exploratório, de natureza
teórica. Iniciou-se com o estudo sistemático da legislação vigente, mormente os dispositivos da Constituição
Federal, Código Civil (CC) e do Código de Processo Civil (CPC) atuais. Analisou-se, em seguida, a
bibliografia nacional, por meio de livros e artigos periódicos, através de consulta ao acervo da biblioteca da
Universidade de Fortaleza, como também artigos e periódicos relevantes na internet. Realizou-se
levantamento de jurisprudência do Supremo Tribunal do país, o qual compete interpretar a Constituição
Federal (Supremo Tribunal Federal), por meio de seu endereço eletrônico.

 

1. A história da prisão civil          

A vida em sociedade, devido a própria natureza humana, sempre exigiu medidas que garantissem a
ordem pública, assegurando, desta forma, seu desenvolvimento.

Várias foram as manifestações neste sentido. Porém, a situação se torna mais polêmica quando as
penas se relacionam com a prisão civil.

Observa-se que, paulatinamente, os castigos físicos e à morte foram sendo restringidos. As penas
privativas de liberdade configuram o núcleo central de todas as principais formas de métodos de punição da
sociedade contemporânea, é a forma como a sociedade vem costumeiramente buscando que os condenados
não reiterem nas suas condutas e que os demais membros, por sua vez, se sintam coagidos a não as praticar.

Ao longo da história, observa-se que desde a idade antiga já haviam previsões quanto a
possibilidade da prisão civil em povos como o egípcio, hebreu, indiano, babilônico, grego e romano,
conforme informações do estudo intitulado ‘’A história da Prisão Civil por Dívida’’(GARCIA, 2001, p. 49).

O Direito egípcio admitia-se até a escravização por dívida, cabendo ao rei eventual supressão
(1570-1090 a.C.).

Na Bíblia há registros nas parábolas contadas por Jesus sobre a possibilidade de prisão civil por
dívida. (Segundo Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35).

Também na Babilônia, no Código de Hamurabi (2067 a 2025 a.C.), texto que serviu de modelo
para outros países do oriente, explicitou a existência da prisão civil por dívida e de castigos, incluindo a
morte em seus artigos 115, 116 e 117.

Na Índia, no Código de Manu, a prisão civil por dívida recebeu tratamento de modo a influenciar a
vida social e religiosa. Porém, sem impedir a possibilidade até mesmo da morte no caso da dívida civil.

Na Grécia, segundo as leis de Dracon, até a posterior reestruturação destas por Sólon, a prisão era,
comumente, transformada em escravidão. Em caso de condenação judicial, se não fosse paga a dívida,
tornava-se o devedor propriedade do credor, que poderia, inclusive, tirar-lhe a vida. Sendo a citada
reestruturação consequência da atribuição divina ao Direito.

Devido a longa trajetória romana, conhecendo três regimes constitucionais distintos observa-se uma
variação nos métodos processuais e regimentais, abordar-se-á no presente estudo apenas os pontos mais
relevantes. Ao se analisar os métodos procedimentais mais antigos, nota-se que não eram de modo a atender
os mais pessoais direitos do devedor, dentre eles, o da personalidade, da liberdade e o direito à vida.

No Direito Arcaico (Romano), existiam duas ações de execução a legis actio per manus
iniectionem e a legis actio per pignoris capinem, que trazem a execução da prisão civil por dívida e seu
processamento, sendo a manus intenctio, decorrente do inadimplemento de obrigação devido a sentença ou
confissão. Observa-se, também, a necessidade que formalidades fossem obedecidas, de forma rigorosa, sob
pena de perda da ação.

Consoante as Leis das XII Tábuas, na sua Tábua Terceira, Leis IV a IX afirma que, caso o devedor
não pagasse no solene momento, ou seja, já decorridos os trinta dias após a confissão da dívida perante o
magistrado, e nem oferecesse um vindex (terceiro solidário ao devedor contestando a violência da execução
pessoal, pagamento ou nulidade da sentença) o magistrado admitia a versão do credor, autorizando-o a
exercer seu direito sobre a pessoa do devedor ou sobre seus bens.

Em face dessa violência, devido a sujeição do devedor a castigos os mais diversos, um levante
popular trouxe à realidade a Lex Poetelia Papira, em 326 a.C., passando a responder pelo débito o
patrimônio do devedor, não sendo possível a persecução patrimonial, que trabalhasse para satisfazer a
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obrigação. Porém, sem perder a sua liberdade, proibindo a morte e o acorrentamento do devedor.

Com a tomada de Constantinopla, atual Istambul, a gradativa invasão dos povos bárbaros,
influenciou toda a estrutura política, social e jurídica de Roma. As diversas raças e cultura, aos poucos
introduziram suas leis nas regiões conquistadas, fazendo com que desaparecessem, paulatinamente, os
institutos romanos.

O processo romano-barbárico passou por três fases a longobarda, a franca e a feudal. Na
longobarda, o devedor inadimplente ainda era submetido à execução pessoal, podendo ser mantido em
cárcere privado até o pagamento da dívida. Pelos dados a disposição não se encontrou referência acerca da
prisão civil na fase franca, sendo certo que retornou durante a fase feudal, na qual ocorreu acentuada
decadência dos institutos jurídicos, devido a descentralização do poder e, por conseguinte, a imposição de
leis próprias pelos proprietários de terras, os senhores feudais.

Destaca-se também, a Lei Sálica, presumivelmente de 466, admitindo a disposição do próprio
corpo ou até mesmo da vida do devedor, como também a Ordenança, no ano de 1274 da Era cristã, que
limitava os casos de prisão civil do devedor aos casos fiscais.

Na França, em 1303, se escreveu que os bens do devedor é que deveriam responder pelas dúvidas
e, caso conviesse ao tomador do empréstimo, poderia ele dispor livremente de sua liberdade.

A execução pessoal, nos séculos XIII e XIV consistiu no costume, em Florença, de pintar os
falidos e os insolventes com a estampa do mal em suas faces, exibindo seus retratos, para que o povo os
visse e os conhecesse. A Corpus Juris Civili, no oriente romano, também chamada de Código de Justiniano,
manifesta-se de forma que, segundo o jurisconsulto Paulo, ‘‘a essência da obrigação não consiste em que se
faça uma coisa corpórea ou uma servidão, mas em que se obrigue outrem a nos dar, fazer ou entregar
alguma coisa’’ (AZEVEDO, 2000, p. 38).

Pelo direito comparado, mais moderno verifica-se na França que, tratou-se da matéria da matéria
da prisão de forma inconstante, permitindo e abolindo ao longo de sua história, conclui-se que esta foi
definitivamente afastada no ano de 1867, abolindo também sua possibilidade quanto a débitos comerciais,
incluindo-se os estrangeiros e contrário ao que se verificava no Brasil onde, na época, a constituição era
silenciosa quanto a proibição desse instituto.

Na Itália, foi abolida a prisão civil, denominada de ‘‘arresto personale per debiti’’, em 6 de
dezembro de 1877, tornando-se definitiva a abolição ao tempo da edição do Código Civil Italiano, em 1942,
por trazer, ainda em seu código de 1865, sua previsão expressa.

A sociedade inglesa, perante a existência da possibilidade da prisão civil por dívida, mobilizou-se,
chegando a produção de obras literárias de grande alcance social, de autoria do Jornalista Charles Dickens,
por meio de diversas publicações manifestando o sofrimento a que levava o regime em vigor com a prisão
civil, como também William Shakespeare, com sua peça O mercador de Veneza (SHAKESPEARE, 2009),
levando a mudança de opinião, no ano de 1869, pela Rainha Vitória, através do Debtor’s Act. Porém,
permitindo ainda em uma situação, a da insolvência fraudulenta, reduzindo o tempo de prisão.

Além dos países acima destacados, outros também aboliram a prisão civil por dívida. Destaca-se o
estudo da Universidade do Paraná: ‘‘A Alemanha e a Áustria o fizeram em 1868. A Bélgica, em 1871 e a
Argentina, em 1862.’’ (GARCIA, 2001, p. 59 et seq ).

No Brasil, a prisão civil por dívida, inicialmente herdou institutos do direito de Portugal. Na
ocasião do ‘‘descobrimento’’ estavam em vigor as ordenações afonsinas, que admitiam esse tipo de coerção.

Já no tempo da Independência, por meio do Decreto de 20/10/1823, o nosso país adotou as
Ordenações Filipinas que, ao mesmo tempo, estavam em vigor em Portugal. Passando, portanto, o nosso
processo civil, a continuar a permitir a prisão civil por dívida.

A Constituição política do Império Brasileiro, de 1824, e a Constituição da República dos Estados
Unidos do Brasil, datada de 1891, silenciaram quanto a possibilidade da prisão civil por dívida.

Em 1934 a Constituição brasileira trouxe, de forma explícita, a inexistência da prisão civil por
dívida. Já em 1937 a Constituição foi omissa quanto ao assunto, considerou-se aberta a janela para
regulamentação específica pelo legislador ordinário.

A Constituição de 1946 (18/09) trazia a negativa da possibilidade da prisão juntamente de duas
exceções, nas hipóteses do depositário infiel e ao devedor de alimentos. Já a Constituição de 1967 (24/01),
passou, com o advento da Emenda Constitucional (EC) de 17/10/69, a admitir a exceção das duas citadas
hipóteses, devedor de alimentos e depositário infiel.

Por fim, a Constituição Federal, promulgada em 5 de Outubro de 1988,  manifesta-se sobre a
presente questão trazendo em seu Art. 5º, inciso LXVII, por meio de uma redação clara expressando que
‘‘não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de
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obrigação alimentícia e a do depositário infiel’’.

 

2. O Pacto de San José da Costa Rica e a sua recepção no Brasil.

A Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), de 22 de
novembro de 1969 prescreve, em seu Art. 7º, 7, ao tratar do Direito à liberdade pessoal, que ninguém deve
ser detido por dívidas. Não se limitando este princípio aos mandados de autoridade judiciária competente
expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar, conflitando com a Constituição vigente na
época, promulgada em 24/01/1967 por meio da EC de 17/10/69, que previa as duas exceções relativas ao
depositário infiel e ao devedor de alimentos. Registre-se que a referida Constituição estava vigente dentro de
um contexto político e jurídico completamente distinto do atual, o Regime Militar. E, por conta disto, o
Pacto só veio a ser ratificado pelo Brasil em 25 de setembro de 1992.

A formalidade que recepcionou no ordenamento jurídico brasileiro a referida convenção, cumpriu
os requisitos para admissão como lei ordinária, sendo aprovado por maioria simples no Congresso Nacional
em apenas 1 (um) turno de votação em cada Casa Legislativa (Decreto Legislativo Nº 27), seguido de uma
sanção expressa do Presidente da República (Decreto Executivo Nº 678), respeitando o disposto na CF,
art.84, VIII. Importando observar que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm
aplicação imediata, segundo o §1º do Art. 5º da CF.

A recepção do pacto trouxe consigo uma discussão doutrinária acerca da hierarquia em que se
colocavam os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos em nosso ordenamento jurídico,
tendo por fundamento o art. 5º § 2º, da Constituição Federal, prescrevendo que: ‘‘Os direitos e garantias
expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados,
ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.’’. A problemática
decorria da não previsão constitucional expressa acerca da hierarquia dos Tratados Internacionais, gerando
interpretações conflitantes e causando entraves na solução de conflitos. Em decorrência do referido
parágrafo, o Supremo Tribunal Federal, anteriormente a EC. 45, admitia que seriam recepcionados com
status de lei ordinária.

Manifesta-se necessário reconhecer que, atualmente, vivencia-se uma ‘‘terceira onda do estado do
direito’’, o denominado Estado de Direito internacionalista. Sendo a primeira (século XIX), marcada pelo
Estado de Direito legalista, e a segunda, chamada assim por Estado de Direito constitucionalista
(manifestada após a Segunda Guerra Mundial).

Relevante é ensinamento de Eduardo Gomes, ao afirmar:

Os Estados, visando realizar acordos comerciais, de paz ou outros, o fazem no plano internacional, via
de regra, através da utilização de tratados. Estes, na classificação de REZEK, podem ser tanto abertos
quanto fechados, levando-se em consideração a possibilidade, ou não, de união de novos signatários. Da
mesma sorte, os tratados são classificados, pelo número de componentes, em bilaterais ou multilaterais.
(GOMES apud CHAVES, 2009, p. 3).

Importa a classificação relativa ao rito necessário para que se dê a sua vigência, dependendo do
rito, serão: ‘‘bifásicos, se exigida assinatura e ratificação, ou unitários, se exigida apenas uma assinatura
para a sua entrada em vigor.’’ (GOMES apud SILVA, 2003, p. 132).

Ora, a tendência do Estado de Direito internacionalista reflete um pensamento de Estado
Constitucional Cooperativo, identificado pelo ilustre professor alemão Peter Häberle (MENDES, 2009),
como aquele que não mais se apresenta como um Estado Constitucional voltado para si mesmo, mas que se
disponibiliza como referência para outros Estados Constitucionais membros de uma comunidade, e no qual
ganha relevo o papel dos direitos humanos fundamentais. Sendo um meio de dar eficácia máxima às normas
constitucionais que protegem a cooperação internacional e para a proteção dos direitos humanos como
garantia da dignidade da pessoa humana.

Portanto, dentro desse contexto denominado de Estado de Direito Internacionalista foi promulgada
a Emenda Constitucional nº 45 de 30 de Dezembro de 2004, acrescentando o §3º ao Art. 5º da CF trazendo
em seu texto que: ‘‘Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados,
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros,
serão equivalentes às emendas constitucionais.’’, respeitando, dessa forma, o disposto no art. 49, I, da
Constituição Federal.

Por força da referida EC, estabeleceu-se uma regra relativa a admissão dos tratados internacionais
para que tenham status de Emenda Constitucional. Ocorre que o Pacto de San José da Costa Rica já havia
sido ratificado anteriormente a promulgação da Emenda Constitucional de nº 45, em 25 de setembro de
1992. A posterior exigência lançou mão a uma nova discussão quanto a situação dos pactos anteriores a
referida emenda, assunto tratado adiante.

Destaca-se, que a vedação da prisão civil por dívida, também encontra supedâneo em outra
convenção de mesmo âmbito, o Pacto Internacional dos Direitos Civil e Políticos, assinado em Nova Iorque

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3682



em 7 de Outubro de 1976, ratificado pela Lei n.º 29/78 que, em seu Art. 11 institui que “Ninguém poderá
ser preso apenas por não poder cumprir com uma obrigação contratual”.

Observa-se também a existência de uma corrente doutrinária manifestando-se no sentido de
reconhecer que, devido ao conteúdo do Pacto ampliar o rol de direitos fundamentais previstos no art. 5º da
CF, resguarda a característica de cláusula pétrea, não podendo, em nenhuma circunstância, ser revogado.

A princípio, o Supremo Tribunal Federal não se manifestou favorável a adoção da Convenção
Americana, prevalecendo o entendimento que o pacto não revogaria a Constituição, sendo, ainda, válido o
disposto na CF, sem prejuízo da influência doutrinária difundindo o entendimento da violação da liberdade
fundamental advinda da prisão do depositário infiel.

 

3. O Conflito de Normas

Não se pode negar que, devido a recepção do Pacto de San José da Costa Rica, passou a existir um
aparente conflito de normas. De um lado a convenção americana e de outro o disposto no Art. 5º da CF, em
seu inciso LXVII. A existência de um conflito de tal natureza, denominado, por Norberto Bobbio de
antinomia (BOBBIO, 1999, p. 92), deverá, explica o referido autor, ser resolvido, no caso de conflitos de
primeiro grau, com a utilização de três critérios os quais sejam o da hierarquia, o cronológico e o da
especialidade.

Por tratar-se a Constituição de norma geral, que serve de fundamento de validade para as outras
normas, o conflito ganha maior importância, exigindo-se um cuidado maior para se aplicar qualquer critério
para solução de antinomias. Já não sendo aplicável o critério cronológico, pois qualquer norma
infraconstitucional posterior a Constituição Federal com ela conflitante seria inconstitucional e o Pacto
possui hierarquia distinta como se verificará.

Ao considerar o uso do critério da especialidade, por se tratar de um Pacto e uma Constituição,
poder-se-ia ter de início que, devido a esta possuir natureza geral e aquele especial, uma falsa idéia que o
pacto seria mais específico que a CF. Porém, na Constituição, a permissão de prisão civil manifesta-se como
uma exceção que gera uma norma específica (LXVII), taxativa, que não pode ser derrogada por meio da
especialidade, e o disposto no Pacto: ‘‘Ninguém deve ser detido por dívidas’’ seria uma norma menos
específica. Tornando-se confusa a aplicação desse critério.

Ao considerar o critério da hierarquia, o autor coloca que, Lex superior, derrogat interiori (lei
superior derroga a inferior) retira-se daí o ensinamento da solução de conflitos por este ponto, o qual não se
importa com a referência do direito natural, mas com o positivismo lógico das normas. Referido critério
hierárquico tem como suporte sistêmico as idéias positivistas de Hans Kelsen em sua Teoria Pura do Direito
(KELSEN, 2006, p. 246), no qual fez uso de uma pirâmide para demonstrar a existência de uma hierarquia
normativa onde cada norma se adequaria em uma determinada posição. Mostrando um encadeamento
hierárquico, sendo todas vinculadas a uma norma superior fundamental, esta segundo Bobbio, tendo sua
validade justificada como um pressuposto do ordenamento.

Para a presente questão não se poderia fazer uso desse critério, devido a polêmica acerca da
hierarquia constitucional do Pacto, relativa a forma de sua recepção prevista como lei ordinária, como
norma constitucional, ou como norma infraconstitucional, mas supralegal. Esta última forma de recepção é
uma inovação jurisprudencial, construída no Supremo Tribunal Federal e incorre em determinar a criação de
uma nova hierarquia normativa.

Observa-se que, por tratar de direitos fundamentais, o pacto tem status ‘‘material’’ de Emenda
Constitucional, mesmo não preenchendo os requisitos formais para que lhe seja aplicado tal status, situando-
se inclusive no bloco de constitucionalidade como defendem alguns ministros do STF, a citar a Ministra
Ellen Gracie, em 2008, no julgamento do HC 87.585:

Tal qual Sua Excelência, entendo que a exata aplicação do § 2º do artigo 5º garante que esses tratados,
no caso específico o Pacto de San José da Costa Rica, tenham efetivamente reconhecida a sua dignidade
constitucional, ou seja, a sua integração naquilo que o Ministro Celso de Mello bem salienta e denomina
de ‘bloco de constitucionalidade’. São direitos que, além dos expressamente previstos na Constituição,
integram-se a ela por compromisso nacional.

Conclui-se que, a solução da citada antinomia por um critério como esse, torna-se muito complexa
devido as controvérsias acerca da hierarquia, pelo fato de não coincidirem formal e materialmente.

Bobbio denomina desta antinomia como real (insolúveis), para ele estes são os casos em que a
questão não pode ser resolvida pelos critérios tradicionais (cronológico, hierárquico e especialidade), porque
é possível aplicar o mesmo tempo duas ou mais regras em conflito entre si (BOBBIO, 1999, p. 92).

Considerando os conflitos de segundo grau, os que não podem ser resolvidos pelos critérios
tradicionais, o autor aponta outra solução, a qual seja a derrogação de um critério em face de outro onde,
especialidade e o hierárquico prevalecerão sobre o critério cronológico. Porém, ao se tratar do critério da
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especialidade e o hierárquico, como o caso em estudo, devido a discussão da posição hierárquica do pacto
no nosso ordenamento jurídico, Bobbio, afirma ser impossível consolidar um regra geral, ficando a solução à
cargo do intérprete (BOBBIO, 1999, p. 109).

A questão pareceria estar resolvida se não fosse levado em consideração o conteúdo dos enunciados
em conflito. As críticas as antinomias, ganharam maior destaque durante o século XIX, período do
positivismo jurídico, inclusive como forma de manifestação crítica a esse, evidenciando-se que o Direito não
é um sistema autônomo, tampouco mero sistema de estudo sobre o resultado de processo legislativo, indo
de encontro a colocação desejada por Kelsen.

O direito individual à liberdade é uma previsão constitucional, alocada no art. 5.º caput, enquanto
que a permissão da prisão civil do depositário infiel não resguarda o mesmo valor material de direito
fundamental, podendo até ser reconhecida como uma regra, como será visto adiante, ou relacioná-lo com
um direito à segurança jurídica, prevista de modo genérico como direito previsto no caput do art. 5.º da
Constituição Federal. Importa analisar que, como enunciado normativo constitucional, a regra permissiva da
prisão civil possui estreita relação com princípios contratuais e constitucionais, dentre eles destaca-se o
pacta sunt servanda ou força obrigatória dos contratos e o da segurança jurídica, concluindo-se que
qualquer referência a citada regra seria indiretamente uma referência aos princípios que se relacionam a esta.

 

4. A Solução do Conflito.

Não se pode solucionar a evidente antinomia pelos critérios apontados por Bobbio. Por tratar de um
conflito mais complexo, faz-se necessário a aplicação de doutrinas hermenêuticas, apresentadas por autores
como por Robert Alexy (ALEXY, 2008) que, ao desenvolver o raciocínio de ponderação como subprincípio
da proporcionalidade, fundamenta a aplicação necessária para esta questão. Porém, antes da explicação da
teoria do autor é preciso que se tangencie alguns pontos importantes.

Segundo ele, o catálogo de direitos fundamentais regula de forma extremamente aberta questões, em
grande parte muito controvertida, acerca da estrutura normativa básica do estado e da sociedade (ALEXY,
2008, p. 26).

Para a teoria dos direitos fundamentais, imprescindível é a distinção entre regras e princípios, sendo
essa distinção a base da teoria da fundamentação no âmbito dos direitos fundamentais, uma chave para a
solução de problemas centrais da dogmática dos direitos fundamentais. Sem ela, não poderia haver teoria
adequada sobre as restrições a direitos fundamentais, ou uma doutrina satisfatória sobre colisões, nem uma
teoria suficiente sobre o papel dos direitos fundamentais no sistema jurídico (ALEXY, 2008, p. 95).

Para o autor, o ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas que
ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas
existentes. Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização (ALEXY, 2008, p. 90), que são
caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua
satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidade jurídicas. Sendo o
âmbito das possibilidades jurídicas determinado pelos princípios e regras colidentes.

Já as regras são normas que sempre são satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve
fazer-se exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, portanto, determinações no
âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível. Toda norma é uma regra ou um princípio. Observa-se a
referência de Alexy a Dworkin, ao afirmar que regras, se válidas, devem ser aplicadas de forma tudo-ou-
nada (DWORKIN, 2002, p. 39), enquanto os princípios apenas contêm razões que indicam uma direção,
mas não têm como consequência necessária uma determinada decisão.

Feita a diferenciação do conceito de princípios e regras, importa afirmar que a ponderação aplica-se
apenas aos princípios. Alexy, diante de suas colocações, disserta acerca do que chama de ‘‘lei da colisão’’
(ALEXY, 2008, p. 94), onde, diante de um conflito de direitos fundamentais, sob condições específicas,
pode-se estabelecer uma relação de precedência entre dois princípios, a qual só pode ser determinada sob
análise do caso concreto para a correta relação das condições:

Levando-se em consideração o caso concreto, o estabelecimento de relações de precedências
condicionadas consiste na fixação de condições sob as quais um princípio tem precedência em face do
outro. Sob outras condições, é possível que a questão da precedência seja resolvida de forma contrária.
(ALEXY, 2008, p. 96),

Destaca-se a principal vantagem desse caminho a qual vem a ser o impedimento do esvaziamento
dos direitos fundamentais sem introduzir uma rigidez excessiva, exigindo a análise do caso concreto para a
solução do conflito.

O autor constata que, ao analisarmos a natureza da proporcionalidade conclui-se que esta, como
princípio, contém três máximas parciais: a da adequação (meio mais adequado para a persecução do fim
desejado); da necessidade (mandamento do meio menos gravoso) e o da proporcionalidade em sentido
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estrito (mandamento do sopesamento propriamente dito) decorrentes de sua própria natureza
principiológica.

A aplicação dessas três máximas deve-se dar da seguinte forma: primeiramente, deve ser feita
adequação do meio, seguindo pela necessidade, e por último a proporcionalidade.

Pode-se concluir que os princípios tem duas faces de possibilidades, as jurídicas e as fáticas, sendo
a máxima da proporcionalidade em sentido estrito decorrente do fato de princípios serem mandamentos de
otimização em face das possibilidades jurídicas (ALEXY, 2008, p. 90), enquanto a máxima da necessidade e
da adequação decorrem da natureza dos princípios como mandamentos de otimização em face das
possibilidades fáticas.     

Observando o disposto, entende-se que, por serem princípios mandamentos de otimização em face
das possibilidades jurídicas e fáticas, a máxima da proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, exigência de
sopesamento decorre da relativização em face das possibilidades jurídicas. Afirma ser ‘‘o objetivo desse
sopesamento é definir qual dos interesses – que abstratamente estão no mesmo nível – tem maior peso no
caso concreto’’ (ALEXY, 2008, p. 95).

Tem-se como possível a observância da relação entre o aferimento da idéia de ‘‘sopesamento’’ por
Robert Alexy, ao tratar da ponderação entre princípios, as idéias lançadas pela da teoria de Dworkin, ao
dissertar acerca de pesos e medidas. Afirma o ilustre jurista americano que, todas as normas constitucionais
têm pesos e medidas, cabendo ao intérprete utilizar uma balança para afastar o direito menos importante.
Nota-se a eficaz aplicação de sua teoria no direito americano, pautado em uma Constituição extremamente
voltada para os princípios onde, o tribunal constitucional aprecia apenas, conflito entre princípios sopesando
continuamente. Princípios, para Dworkin, são apenas aquelas normas que podem ser utilizadas como razões
para direitos individuais. Normas que se refiram a interesses coletivos são por ele denominadas como
‘‘políticas’’. 

A ponderação entre princípios constitucionais manifesta-se como tarefa das mais significativas à
manutenção de uma coesa ordem constitucional. A questão é complexa ao ponto de Alexy afirmar que:
“Quase qualquer tomada de posição na disputa sobre os direitos fundamentais pode se utilizar de alguma
decisão e/ou posicionamento do tribunal” (ALEXY, 2008, p. 28).

Adiante, apoiando-se, essencialmente, no postulado da proporcionalidade em referência a
denominada “lei da colisão” determina-se que, ao se encontrar princípios constitucionais conflitantes deve-se
estabelecer uma relação de precedência condicionada, onde, em face de determinadas condições pode-se
estabelecer uma relação de precedência entre os dois princípios. A principal vantagem desse caminho é que
se impede o esvaziamento dos direitos fundamentais sem introduzir uma rigidez excessiva.

Conclui o autor que existem dois tipos de colisões de direitos fundamentais, as em sentido amplo e
em sentido estrito. A primeira, ocorrendo entre direitos fundamentais individuais e interesses fundamentais
coletivos, não ocorrendo a aplicação da relação de precedência condicionada devido a necessidade da
análise do caso concreto. Já as colisões de direitos fundamentais em sentido estrito, surgem sempre que o
exercício ou realização do direito fundamental de um titular do direito produz efeitos negativos sobre os
direitos fundamentais de outro titular. Os conflitos são, portanto, um limite para a interpretação dos direitos
fundamentais.

Por meio da proporcionalidade tem-se uma teoria ideal para a solução dos conflitos, não taxando
sua aplicabilidade em situações materiais, dependendo a aplicação jurisprudencial das denominadas
“condições” e, dessa forma, nos aproximando de uma concisa aplicação dos direitos fundamentais que, no
caso de conflitos, deve ser analisada materialmente. Necessidade esta manifestada pelo autor em estudo ao
criticar Jhering, a seu ‘‘culto ao lógico, que ele imaginava elevar a jurisprudência a uma matemática do
direito’’ (ALEXY, 2008, p. 49) trazendo o pensamento Carl Schmitt ao afirmar que “apenas o absurdo
ideológico econômico, moral e político resta como característica exclusiva específica única de uma forma de
pensar, sem dúvida pura e exclusivamente jurídica.” (ALEXY, 2008, p. 48).

Destarte, que, para se ter uma sentença no sentido do afastamento, ou não, da prisão civil do
depositário infiel, segundo a ponderação, é necessário que seja consequência de uma análise material do caso
concreto, de sorte que, uma decisão absoluta, prevendo o posicionamento a ser manifestado em casos
futuros, poderia representar um prejuízo para o correto juízo valorativo.

Diante do conflito de interesses dentro de um processo judicial, onde de um lado existe um credor e
de outro um devedor, havendo, ainda para este devedor a condição de depositário, seja contratual, seja
judicial, pode ocorrer a ponderação de direitos. Para o exercício do direito a exigência do crédito, tendo
como meios coercitivos, a prisão civil, ou a persecução patrimonial, deve-se eleger um meio que prioriza os
direitos fundamentais, como a liberdade do devedor. Restando ao credor a possibilidade de execução por
quantia certa como qualquer outra dívida, seja ela decorrente de título judicial ou extrajudicial.  O direito à
liberdade teria precedência ao direito à segurança jurídica, especialmente pela existência de outros meios
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menos gravosos para compelir o devedor a cumprir sua obrigação de depositário.

Conclui-se que, mesmo que a previsão constitucional permissiva da prisão seja tratada como um
princípio, esta teria menor valor que a liberdade, sendo afastada a prisão civil do depositário infiel.
Considerada como regra, a controvérsia é deixada de lado, haja vista que o princípio da liberdade sobrepõe-
se a regras.

O Supremo Tribunal Federal, que se manifestou durante muitos anos favorável a prisão civil do
depositário, também apresenta uma solução para o conflito.

 

5. Mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal

A súmula de nº 619, aprovada em 17/10/1984, que trazia a seguinte redação: ‘‘A prisão do
depositário judicial pode ser decretada no próprio processo em que se constituiu o encargo,
independentemente da propositura da ação de depósito’’ foi amplamente utilizada durante o seu período de
vigência, restando revogada por meio da decisão relativa ao julgamento do Habeas Corpus 92.566 (RE
466.343), em 3 de dezembro de 2008, onde, afirmou o ministro relator que:

o Brasil, mediante o Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, aderiu à Convenção Americana Sobre
Direitos Humanos, (...), de 22 de novembro de 1969, (...), É certo que somente o fez cerca de vinte e
dois anos após a formalização. (...), Assim, a nova disciplina da matéria, ocorrida a partir de 6 de
novembro de 1992, implicou a derrogação das normas estritamente legais disciplinadoras da prisão do
depositário infiel.

O RE 466.343 foi um dos precedentes motivadores da proposta de Súmula Vinculante 25, votada
em dezembro de 2009 e publicada em fevereiro de 2010, que possui a seguinte redação: “É ilícita a prisão
civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.”

Destaca-se, também, o voto do Min. Celso de Mello, trazendo a ementa referente a julgamento da
Segunda Turma do STF pontuando no sentido da ‘‘Ilegitimidade jurídica da decretação da prisão civil do
depositário infiel. Não mais subsiste, no sistema normativo brasileiro, a prisão civil por infidelidade
depositária, independente da modalidade de depósito’’.

A Convenção Americana de Direitos Humanos, se admitida como emenda constitucional, deveria
sujeitar-se a certas limitações, dentre as quais destacam-se as materiais, mais conhecidas como cláusulas
pétreas, previstas no Art. 60, §4º, bem como as formais previstas no § 3.º do art. 5º da CF, introduzido pela
Emenda Constitucional nº 45/04.

Sobre as cláusulas pétreas é importante observar que o Pacto San José da Costa Rica não é
tendente a abolir direitos e garantias individuais, ao contrário, visa ampliar o direito à liberdade.

Já em relação às limitações formais, importa aqui registrar o posicionamento do Supremo Tribunal
Federal acerca da hierarquia normativa do referido pacto. Anteriormente ao advento da Emenda
Constitucional nº 45/04, a polêmica já havia sido submetida à apreciação do STF, o qual cristalizou o
entendimento no sentido de que esses tratados teriam posição subalterna no ordenamento jurídico, não
podendo prevalecer sobre norma constitucional expressa, permanecendo a possibilidade da prisão do
depositário infiel, nesse sentido o HC 72.131, 22.11.95 e RE 206.482.

Com o advento da referida emenda, acrescentando o §3º ao art. 5º, estabeleceu-se pressupostos
para que tratados internacionais adquirissem status constitucional, podendo revogar norma constitucional
anterior, desde que em benefício dos direitos humanos. Necessário, para tanto, é o preenchimento dois
requisitos: tratarem de matéria relativa a direitos humanos; e serem aprovados pelo Congresso Nacional, em
dois turnos, pelo quorum de três quintos dos votos dos respectivos membros.

Pelo que fez surgir dois entendimentos dentro do STF. O primeiro, sustentado pelo Ministro
Gilmar Mendes, no sentido de que tais tratados possuem valor supralegal, abaixo da Constituição, mas
acima da lei (RE 466.343/SP; 2ª) e a segunda, defendida pelo Ministro Celso de Mello admitindo o valor
constitucional dos tratados (HC 87.585/ TO).

No julgamento do referido HC 92.566 (RE 466.343), prevaleceu o entendimento da hierarquia
supralegal e infraconstitucional, por votos de cinco a quatro, do Pacto de San José da Costa Rica.     Tal
situação trouxe inovações quanto à hierarquia dos tratados e convenções internacionais promulgados antes
da EC 45/04, como se verifica através do Informativo n° 531 do STF:

Prevaleceu, no julgamento, por fim, a tese do status de supralegalidade da referida Convenção,
inicialmente defendida pelo Min. Gilmar Mendes no julgamento do RE 466343/SP, abaixo relatada.
Vencidos, no ponto, os Ministro Celso de Mello, Cezar Peluso, Ellen Gracie e Eros Grau, que a ela
davam a qualificação constitucional, perfilhando o entendimento expendido pelo primeiro no voto que
proferiria nesse recurso. O min. Marco Aurélio, relativamente a essa questão, se absteve de
pronunciamento.

Consumado, por maioria, o entendimento do status supralegal e infraconstitucional, destaca-se o
disposto no informativo 498 do STF, trazendo que os tratados celebrados pelo Brasil, incluindo-se os que
ele aderiu, regularmente incorporados à ordem interna, em momento anterior ao da promulgação da CF/88,
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revestir-se-iam de índole constitucional, haja vista que foram formalmente recebidos nessa condição pelo §2º
do art.5º da CF; os que vieram a ser celebrados na Brasil, como os futuros, em data posterior à da
promulgação da EC 45/04, para terem natureza constitucional, deverão observar o iter procedimental do §3º
do art.5º da CF; aqueles celebrados pelo Brasil, assim como os que o nosso país aderiu, entre a promulgação
da CF/88 e a superveniência da EC 45/04, arrumarão caráter materialmente constitucional, pelo fato dessa
hierarquia jurídica ter sido transmitida por efeito de sua inclusão no bloco de constitucionalidade (RE
466.343/SP, 12.03.08).

Em voto referente ao julgamento do HC 87.585/To, destacou o Min. Ricardo Lewandowski, o que
ele chama de quarta geração dos direitos fundamentais os quais sejam o ‘‘Direito a paz, o direito ao
desenvolvimento, o direito ao patrimônio comum da humanidade, o direito à paz, o direito à comunicação, o
direito a autodeterminação dos povos, o direito ao desenvolvimento, o direito ao meio ambiente.’’ (Min.
Ricardo Lewandowski, p. 03, voto Min. Gilmar Mendes, HC 87.585/TO) atestando desta forma como tão
complexa é a questão.

Independentemente da hierarquia assumida pelo Pacto de San José da Costa Rica no ordenamento
jurídico brasileiro, é possível concluir que segundo a decisão promulgada referente ao HC 87.585/TO, o
pacto torna inaplicável a legislação com ele conflitante, não havendo mais base legal para a prisão civil do
depositário infiel, sendo admitida apenas na hipótese de dívida alimentar (CAPEZ, 2008, p. 41).

                    

6. Alternativas para a prisão civil

Ronald Dworkin (DWORKIN, 2005, p. 171 et seq.), ao tratar da liberdade, traz a idéia que “Se a
liberdade tem valor porquê a vida vivida em liberdade tem mais valor, então o princípio igualitário requer
que o governo tenha consideração pela vida daqueles a quem governa.” mais adiante atestando que “a
liberdade só tem valor ou importância pela contribuição que faz a vida das pessoas”. Questiona-se, então:
seria correto o afastamento da privação da liberdade de um reiterado e manifesto devedor depositário infiel,
em função dos direitos fundamentais? Parece mais correto não afirmar o afastamento completo dessa
possibilidade, desde que se configure elementos essenciais de um tipo penal, como os dispostos nos arts. 168
e 171, ao tratar da apropriação indébita e estelionato. possibilidades estas tratada mais adiante.    

Observa-se que a Súmula Vinculante 25 do Supremo Tribunal Federal não afasta a prisão do
depositário se restar configurada a pratica de um crime, ou seja, a prisão penal do depositário infiel ainda
subsiste, ficou configurada como ilícita a prisão civil do depositário infiel.

Carl Schmitt, citado por Alexy (ALEXY, 2006, p. 48), ao afirmar que “apenas o absurdo
ideológico econômico, moral e político resta como característica exclusiva específica única de uma forma de
pensar, sem dúvida pura e exclusivamente jurídica.” remete-se diretamente a uma análise geral, questionando
a efetividade de boas idéias jurídicas que, em desacordo com demais características sociais podem não se
disseminar de forma ideal. 

Robert Alexy, referindo-se a sua relação de precedência condicionada, condena decisões taxativas,
propondo sempre que necessário uma análise do Tribunal Superior relativamente a conflitos, analisando,
desta forma, o caso concreto.

Estando em pauta o afastamento da possibilidade da prisão civil no Brasil, não se pode deixar de
considerar as diferenças sociais e econômicas existentes entre os países, onde a prisão há muito já foi
afastada e o Brasil, conhecido pelo histórico de inadimplência que serve como justificativa para a cobrança
de juros extorsivos sujeitando a uma verdadeira servidão o cidadão que depende de crédito, chegando em
um curto período de tempo a pagar múltiplas vezes o valor financiado.

O devedor inadimplente, constituído em depositário infiel, poderia estar a questionar referido juros
extorsivos, poderia, ainda, ter sofrido com o perecimento do bem sem culpa ou dolo, não sendo, portanto,
devedor inescusável. Diferente da situação do devedor inadimplente que agiu de modo fraudulento, para
usurpar ilegitimamente o bem para si. Referida problemática  pode configurar tipo penal apropriação
indébita, alicerçado pelo nosso Código Penal (CP) assim trazendo em seu art. 168 caput: “apropriar-se de
coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção”.

Através de um levantamento das jurisprudência no STF contatou-se que a grande maioria dos
depósitos que, antes da admissão do pacto de San José, culminavam em prisão, não advinham de contratos
de depósitos, assim tidos como “típicos” no Código Civil, mas da alienação fiduciária quando não da
penhora de bens, através de diversas formas de obrigações, questionadas em juízo que, por meio de práticas
processuais, são colocados temporariamente ao cuidado de uma das partes litigantes. 

Em face da problemática exposta, cabe analisar que a possibilidade da referida prisão visa assegurar
o direito subjetivo do credor de postular perante o Judiciário o cumprimento da obrigação do depositário de
devolver o bem ou pagar o seu equivalente, possuindo previsão normativa infraconstitucional, de caráter
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legal.

Pela análise de diversos artigos é possível encontrar situações que, eventualmente, podem culminar
na prisão civil do depositário infiel. Pelo Art. 652 do Código de Processo Civil, em função da penhora, tem-
se que, até a efetiva alienação judicial do bem, o possuidor se configura como depositário. Segundo o
disposto no Decreto-lei 911/69, tratando da alienação fiduciária, verifica-se no disposto em seu Art. 4º a
possibilidade da conversão da ação de busca e apreensão em depósito na hipótese do bem não ser
encontrado ou não se achar na posse do devedor e, por conseguinte, sujeitando-se aos procedimentos da
ação de depósito.

A ação de depósito seria o devido processo legal a ser cumprido para os casos em que o direito
material permite a prisão, referida pelo Art. 901 do Código de Processo Civil e subseqüentes, na hipótese do
depositário infiel, no caso do não cumprimento do mandado, para entrega, em 24 horas, da coisa ou do
equivalente em dinheiro será decretada a prisão do depositário infiel. Notadamente, o Código de Processo
Civil se estrutura de forma a propiciar meios lícitos, com o intuito de compelir o devedor a adimplir com sua
obrigação, da forma menos onerosa para ele. Não se pode deixar de destacar a importância do uso da prisão
como medida extrema, tal qual a sua natureza coercitiva.  Se utilizada de forma errônea, taxativa, arbitrária,
caprichosa, descabida ou discricionária, transgrediria seu objetivo, ferindo outros princípios constitucionais
como o da dignidade da pessoa humana.

A liberação prevista pelo Pacto poderia gerar um impacto negativo para a sociedade, caso não
tenha sua aplicação interpretada de forma correta. Podendo chegar até ser mais negativo do que positivo, se
analisada a freqüência com que eram necessários em determinadas situações. Importa observar que a
chamada “infidelidade do depositário”, pode configurar o tipo penal do art. 168 do que, segundo a própria
decisão do STF, não teve sua aplicação afastada, o uso de meios civis para cometimento de ilícito penal não
excluí a sua punibilidade. Sendo necessário, portanto, que o juiz, verificando o cometimento do referido
crime, providencie a remessa dos autos ao Ministério Publico para, observado o animus rem sibi habendi no
caso concreto, se o depositário configurar o crime previsto no art. 168, oferecer a denuncia em juízo.

Não se exclui, também, a responsabilização pela conduta tipificada no art. 171 do CP. O
estelionato, definido no caput do referido artigo através da seguinte redação: ‘‘Obter, para si ou para
outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício,
ardil, ou qualquer outro meio fraudulento’’ remete-nos a uma conduta distinta da apropriação indébita.
Nesta, o propósito de obter a vantagem é ab initio enquanto na apropriação indébita o animus manifesta-se
em momento posterior, quando a coisa já se encontra na posse do devedor, sendo, portanto, dolus
subsequens.

Destaca-se também a denominada “Disposição de coisa alheia como própria”, consoante o §2º, I do
art. 171, pontua Capez que: “A venda de bem na alienação fiduciária configura o crime em tela se o
comprador ignorar essa situação” (CAPEZ, 2007, p. 544) configurando situação diversa da conduta do
caput, onde, nesta, o sujeito passivo será o terceiro e não o alienante.

Referente ao instituto da penhora importa atentar ao ensinamento de Mirabete:

Embora já se tenha decidido que constitui o fato crime de alienação fraudulenta de coisa própria (RT
417/247; JTACrSP 10/297), a penhora é instituto processual e não o ônus a que se refere o dispositivo,
ou seja, o direito real sobre coisa alheia. Por essa razão, tem-se entendido ora pela atipicidade do fato e
responsabilidade meramente civil do agente como depositário infiel (RT 330/173, 420/242, 430/373,
481/348, 492/380; RF 257/290, ora pelo delito de fraude à execução (RT 282/101), e era pelo delito de
estelionato na forma básica (MIRABETE, 2001, p. 310).

O nosso Código de Processo Civil traz, em seu art. 666, a seguinte redação:

Os bens penhorados serão preferencialmente depositados:

I- no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, ou em um banco, de que o Estado-Membro da
União possua mais de metade do capital social integralizado; ou, em falta de tais estabelecimentos de
crédito, ou agências suas no lugar, em qualquer estabelecimento de crédito, designado pelo juiz, as
quantias em dinheiro, as pedras e o metais precisos, bem como os papéis de credito;

II - em poder do depositário judicial, os móveis e imóveis urbanos;

III- em mãos de depositário particular os demais bens’’.

O referido artigo traz em seu texto uma orientação que, sendo aplicada com diligência, propiciaria a
solução para a grande maioria dos casos de penhora. O Poder Judiciário, por meio do recolhimento de
custas, pode propiciar meios de remunerar depositários de ofício, de conduta idônea, senão prover depósitos
onde os bens em penhora ficariam sob seu cuidado, aguardando o desfecho da lide. Representando, dessa
forma, um desestímulo a parte que poderia estar se aproveitando da posse do bem para procrastinar a ação,
quando não, dar um destino ao bem diferente do desejado pela parte que não tinha sua posse.

Já para veículos, pertinente se torna atentar a norma do Conselho Nacional de Trânsito
(CONTRAN), quanto a sua Resolução 245, que intenta evitar que devedores de veículos automotores,
devido a sua característica semovente, busquem frustrar a retomada do mesmo. Assegurando-se, dessa
forma, a propriedade, sem prejuízo do devido processo legal. Ocorre que na esfera penal, devido ao caráter
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de vigilância que os respectivos dispositivos possuem, o cumprimento dessa resolução parece afastar a
possibilidade de responsabilização pela apropriação indébita, já que se tem como pressuposto para o
cometimento deste tipo que a posse não seja vigiada.

 

Conclusão

A prisão civil possui previsão constitucional, como também em lei ordinária, através do art. 5º,
LXVII, da Constituição Federal, art. 652 e subseqüentes do Código Civil, sem prejuízo do art. 901 do
Código de Processo Civil.

Sua aplicabilidade restou questionável, com a adesão do Brasil a Convenção Americana de Direitos
Humanos. Porém, só vindo a ser afastada pelo Superior Tribunal Federal, competente para análises relativas
a lesão ou ameaça a CF, no ano de 2008, em julgamento referente ao habeas corpus nº 87.585/TO, decisão
seguida pelo julgamento do HC 92.566 (RE 466.343), revogando a Súmula 619 do STF, tornado-se especial
precedente da Súmula Vinculante 25.

Não se pode por termo a discussão sem antes pontuar algumas possíveis soluções para a questão.

A Idade Moderna, marcada pelo progresso, detém uma característica única, a rápida transformação
social, advinda da enxurrada de informações que são remetidas, muitas vezes, até contra a vontade de seus
destinatários. Com a conseqüente adoção de um sistema jurídico unificado, em meio a uma economia
globalizada e uma grande troca de informações entre países não poderia acontecer algo diferente, senão o
Estado de Direito internacionalista, impondo aos países soberanos que não sejam voltados para si mesmo,
tomando e diferindo referências de outros Estados Constitucionais membros de uma comunidade, plano no
qual ganha relevo o papel dos direitos humanos fundamentais.

Essa nova conjuntura aliada com o relevante papel dos Tratados Internacionais sobre direitos
humanos, a citar o Pacto San José da Costa Rica, afastou a possibilidade da prisão civil do depositário infiel
no Brasil. Tem-se como forte argumento da impossibilidade da prisão por lesão aos direitos fundamentais.
Porém, estes não podem ser utilizados como justificativa para o cometimento de lesões, crimes por assim
dizer, em prejuízo da coletividade.

Mesmo sem a percepção de abalo ao crédito, com aumento de juros, ou mesmo crescimento do
inadimplemento, não se pode afirmar de forma peremptória que esta possibilidade de aumento esteja extinta,
tem-se observado sua direta relação com características sociais e econômicas da jurisdição em questão, não
sendo o direito a única fonte dos dados positivos ou relativos quanto a inadimplência.

Torna-se necessário anotar as distinções existentes entre estes países vanguardistas na proibição e o
Brasil, marcado pelo inegável histórico de corrupção, inadimplemento e pela busca de uma sociedade Justa,
para a compreensão dos conflitos jurídicos e sociais para o afastamento da prisão civil do depositário infiel.

O objetivo do desprendimento do sistema jurídico para a proteção dos direitos fundamentais
representa mais que uma tendência temporal, mas o resultado de uma evolução cultural, findada na proteção
do homem por meio do estado, estabelecendo-se normas que possibilitem o progresso necessário, mas sem
prejuízo da condição humana.

Defendeu-se a proteção dos direitos humanos. Porém, em vista ao atual contexto brasileiro, não se
pode considerar como erradas as críticas referentes a impunibilidade de uma classe social oportunista.
Manifesta é a indignação de outra classe que traz em seu bojo os prejuízos advindos da fraude de uma
parcela minoritária da população.

Atentou-se para a recorrente reclamação dos operadores do direito, relativa a ineficácia da
responsabilização do fraudador que, após a questionada decisão do Supremo Tribunal Federal (RE
466.343), traz como resultado de um processo dispendioso e lento uma possibilidade que frustra o autor,
assim como seu procurador.

Na pesquisa realizada, através da jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, observou-se que as
discussões sobre a prisão civil eram decorrentes, em sua maioria, de ações de busca e apreensão convertidas
em depósito, nascidas de alienação fiduciária; seguida, de ações de execuções, com penhora judicial de bens,
em que os depositários judiciais não entregavam os bens objeto da penhora. Ações estas que reclamam
provimento jurisdicional, quer seja pela necessidade de segurança jurídica, quer seja pela credibilidade
exigida para as decisões judiciais. Portanto, o afastamento da prisão civil não impossibilita a investigação de
um ilícito penal e punição para as condutas criminosas. Este entendimento pode ser extraído da Súmula
Vinculante 25 que pugnou pela ilicitude da prisão civil, mas não tratou da impossibilidade da prisão penal.

A posição do STF, afastando a possibilidade, priorizou os direitos humanos e a internacionalização
destes direitos, estabelecendo um novo nível hierárquico para os tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos, posteriores a Constituição Federal de 1988 e anteriores a Emenda Constitucional n.
45/2004, qual seja, supralegal, estando formalmente abaixo da Constituição Federal, e materialmente acima
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da legislação interna, derrogando a aplicação de normas infraconstitucionais com ele incompatíveis.

Cabe, portanto, ao aplicador do direito, buscar uma análise material do caso concreto, não
parecendo correta uma interpretação tão rigorosa, que afaste também a punição do infrator que praticou
apropriação indébita ou estelionato, ou que esvazie completamente a segurança jurídica do credor, sem a
eleição de outro meio, menos gravoso para o devedor, para exigir o cumprimento da obrigação do
depositário infiel.
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O PRINCÍPIO DA AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS E SEUS PARADOXOS: A
APLICAÇÃO NA GUERRA DO CÁUCASO DE 2008

THE PRINCIPLE OF SELF-DETERMINATION AND ITS PARADOXES: THE APPLICATIONA AT
THE CAUCASUS WAR OF 2008

Larissa Liz Odreski Ramina

RESUMO
Resumo: O presente estudo elegeu como escopo a análise de um problema jurídico de grande complexidade,
qual seja a ausência de consenso relativamente às regras que permitem aos povos o chamado “direito à
autodeterminação”, direito alçado a princípio com previsão expressa no artigo 1º, § 2º da Carta de São
Francisco de 1945, que constituiu a Organização das Nações Unidas. O enfoque é crítico, partindo-se da
premissa que o princípio da autodeterminação dos povos mantém-se sujeito a interpretações diversas e
flexíveis, sempre na esteira dos interesses estratégicos das grandes potências. Busca-se entender essa
problemática na aplicação do referido princípio à Guerra do Cáucaso de 2008.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Princípio da Autodeterminação dos Povos – Princípio da
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ABSTRACT
Abstract: This paper analyses a very complex juridical problem, the absence of uniformity in relation to the
rules that allow to people the “right of self-determination”. This right has been recognized as a principle with
express prevision in the article 1º, § 2º of the San Francisco Charter of 1945, which has constituted the
United Nations Organization. This analysis follows a critical standpoint, assuming that the right of self-
determination is subject to several different interpretations, always aligned with the strategical interests of the
great powers. This paper seeks to understand this problematic path in the application of the principle at the
Caucasus War of 2008.
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1. Introdução
 
As pretensões à independência que hoje assombram muitos Estados, espalhados por diversas regiões

do globo, e que enfrentam minorias no interior de suas fronteiras, chocam-se com um problema jurídico de
grande complexidade: a ausência de consenso relativamente às regras que permitem aos povos o chamado
“direito à autodeterminação”, direito alçado a princípio com previsão expressa no artigo 1º, § 2º da Carta de
São Francisco de 1945, que constituiu a Organização das Nações Unidas. Esse princípio, todavia, se
interpretado em sua matriz anticolonialista, colide frontalmente com o princípio da integridade territorial,
igualmente importante e previsto no mesmo documento, em seu artigo 2º, § 4º.

A comunidade internacional discorda acerca dos critérios que viabilizam a independência de regiões
intraestatais, já que em cada situação particular entram em jogo os interesses das potências envolvidas, bem
como diferem o grau de envolvimento dessas potências e o grau de poder e de resistência dos opositores.
Essa constatação encontra respaldo na ausência de uniformidade dos argumentos que são utilizados cada
crise. No caso da Ossétia do Sul, região pivô da Guerra do Cáucaso de 2008, não foi aplicada a mesma
lógica do caso do Kosovo de 1999, quando as tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte -
OTAN[1] intervieram na região, e que posteriormente declarou sua independência da Sérvia em 17 de
fevereiro de 2008. Se, ao contrário, as potências ocidentais seguissem as mesmas diretrizes deste último,
deveriam aceitar a independência da Ossétia do Sul, de maioria russa, supostamente sufocada pela Geórgia.
Nesse caso, talvez, a Rússia viesse a aceitar a independência de Kosovo, pois ambos os casos envolvem a
modificação das fronteiras territoriais com bases étnicas, em aplicação do velho e revolucionário princípio
francês das nacionalidades. Falta uniformidade no conteúdo e na aplicação do princípio da autodeterminação
dos povos, para que o exercício discricionário do poder possa ser limitado por normas jurídicas, que por sua
vez possam impedir o uso da violência, pela via da domesticação do poder pelo Direito.
            O escopo do presente estudo consiste em descortinar as raízes históricas e políticas da Guerra do
Cáucaso de 2008, envolvendo a Geórgia e a Rússia, bem como a deflagração do conflito e seus
desdobramentos políticos e jurídicos. Em seguida, uma análise do princípio da autodeterminação dos povos,
da perspectiva do direito internacional público e dos direitos humanos, permitirá desvendar a leitura que se
faz do direito dos povos nesse início do século XXI, conforme sua aplicação no conflito do Cáucaso.
 

2. Raízes históricas e políticas da Guerra do Cáucaso de 2008
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No dia 7 de agosto de 2008 Rússia e Geórgia deram início ao protagonismo de um conflito armado

internacional envolvendo a região da Ossétia do Sul.
Há quem defenda que a ofensiva russa na região do Cáucaso seja uma volta às políticas da antiga

União Soviética, por delimitações de áreas de influência. Embora o colapso do bloco socialista seja o pano
de fundo do conflito, o renascimento do poder econômico, político e militar da Rússia, que havia saído da
experiência comunista aniquilada, constitui a nova realidade da região.

A Guerra Fria encontrou seu término em 1991. Não obstante, as rivalidades entre europeus e norte-
americanos, de um lado, e russos, de outro, resistem até hoje. Aqueles não hesitam em provocar e gerar
tensões envolvendo os últimos, e o atual conflito entre a Rússia e a Geórgia resulta de resquícios das antigas
tensões entre os protagonistas da Guerra Fria. A origem está na implosão soviética e na independência da
Geórgia, declarada em 21 de abril de 1991, que não permitiu o desmembramento de seu território para que a
Ossétia do Sul permanecesse na Rússia, juntamente com a Ossétia do Norte, com a qual se identifica cultural
e etnicamente. Nas regiões geográficas ocupadas por múltiplas etnias, que a ex-URSS governava com
extremo rigor, ou nos Estados multiétnicos dominados durante a Guerra Fria por sistemas de partido único,
como a Iugoslávia, o colapso comunista deflagrou confrontos violentos entre minorias étnicas ansiosas pela
afirmação de suas identidades. Observe-se que o regime soviético favoreceu as pequenas minorias étnicas
fiéis, como ossetas e abecases, com o propósito de ajudar a manter sob controle os maiores, como os
georgianos, cuja rebeldia poderia ser mais perigosa.

Registre-se que a história da Geórgia a partir do século XVIII oscila entre a autonomia e a submissão
aos russos. Em 1803, o czar Alexandre anexou a Geórgia. A Revolução Russa de outubro de 1917
mergulhou a Rússia numa violenta Guerra Civil que permitiu a independência de vários territórios anexados.
A Geórgia foi um deles, proclamando a República Democrática da Geórgia em 26 de maio de 1918. O novo
país foi governado pela facção menchevique do Partido Trabalhista Social Democrata Russo, que
estabeleceu um sistema multi-partidário em contraste com a “ditadura do proletariado” estabelecida pelos
bolcheviques na Rússia. O Estado foi reconhecido pela URSS pelo Tratado de Moscou e a maioria dos
Estados ocidentais em 1921. Todavia, em 1924 a Geórgia foi invandida pelos russos e em 1936 foi
transformada em uma das repúblicas da URSS. Com a queda da União Soviética, a independência da
Geórgia foi proclamada em 9 de abril de 1991, com a eleição de seu primeiro presidente em 26 de maio do
mesmo ano. Entre 1995 e 2000 ocorreram inúmeros conflitos separatistas com as repúblicas da Ossétia do
Sul e da Abecásia, que posteriormente se tornaram subdivisões da Geórgia.

No decorrer da Guerra Fria, o cenário bipolar era governado pela regra básica de divisão da Europa
em duas zonas de influência. A linha divisória era conhecida como “Cortina de Ferro”, e segundo aquela
regra não haveria guerra de fato entre os Estados Unidos e a União Soviética. Após eventuais tensões,
ambos os lados deveriam retomar suas posições originais. Essa regra foi respeitada até a queda do bloco
comunista, momento em que se modelou uma nova realidade geopolítica internacional.

O maior foco de tensões desde então decorre da política norte-americana, que obedece à lógica da
superpotência mundial única em um cenário unipolar, transferindo antigos satélites soviéticos para sua esfera
de influência. A realidade, todavia, mostra-se bem diferente. Após o final da Guerra Fria, a posição
geopolítica e geoeconômica dos EUA foi mitigada, e ao invés de figurar como uma das duas superpotências,
os EUA passaram a ser um Estado forte em meio a uma distribuição multilateral de poder no cenário
internacional, em que muitos Estados passaram a agir independentemente, sem a anuência de seus antigos
tutores – veja-se o exemplo brasileiro, desde o início do século XX. Essa nova realidade, porém, não
impediu que os EUA assediassem as antigas repúblicas para que ingressassem na OTAN, nem tampouco que
interviessem nos realinhamentos de fronteiras dentro da antiga Iugoslávia, que culminaram com a secessão de
Kosovo da Sérvia. Seguindo a mesma estratégia de potência única, em 2001 os EUA denunciaram o Tratado
de Mísseis Antibalísticos firmado com a URSS em 1972, desistiram da ratificação do Tratado de Proibição
Total de Testes Nucleares, de 1996, bem como das alterações negociadas no Tratado de Desarmamento
Nuclear SALT 2, e em 2003 invadiram o Iraque contra a posição da ONU e da comunidade internacional.
Por outro lado, a estratégia norte-americana incluiu o direito de construir bases militares e de sobrevoar o
espaço aéreo de Estados centro-asiáticos ex-integrantes da URSS. Finalmente, os EUA promoveram a
construção de dutos para o escoamento de petróleo e gás natural da Ásia Central e do Cáucaso, passando
perto da Rússia, além de fecharem um acordo para a instalação de um escudo antimísseis na Polônia e na
República Tcheca.

Por sua vez, o primeiro-ministro russo Vladimir Putin esforçou-se para restaurar sua autoridade
central e reorganizar o exército. Durante esse processo, a situação econômica internacional mudou e a
Rússia tornou-se controladora de petróleo e de gás natural necessários à Europa Ocidental. O
relacionamento com a China foi consolidado, os laços com o Irã foram fortalecidos, e a oposição contra o
ingresso da Ucrânia e da Geórgia na OTAN se fez ouvir.

Diante desses fatos, embora pareça ter eclodido repentinamente, a perspectiva de uma guerra entre a
Rússia e a Geórgia é temida há vários anos. A Rússia viu-se obrigada a aceitar as chamadas “revoluções
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coloridas”, que trocaram governos pró-russos por governos pró-ocidentais, primeiro a Revolução Laranja na
Ucrânia, e depois a Revolução Rosa na própria Geórgia, em 2003, que levou Mikhail Saakashvili ao poder.
Restaurar a integridade territorial nacional, reverter os efeitos da limpeza étnica e o regresso dos refugiados
aos seus lares foram promessas pré-eleitorais do governo de Saakashvili. Após a revolução, uma série de
reformas foram lançados para reforçar o Exército e a capacidade econômica do país. Os esforços do governo
para restabelecer a autoridade da Geórgia, no sudoeste da república autônoma da Adjara desencadearam uma
grave crise no início de 2004. O sucesso na Adjara incentivou Saakashvili a intensificar seus esforços, que
não obteve êxito na separatista Ossétia do Sul.

A Revolução Rosa reinaugurou o tema da integridade territorial, pois a Ossétia do Sul e a Abecásia,
temendo as pretensões da Geórgia, declararam sua independência unilateralmente. Sem reconhecimento
internacional, os separatistas contaram com o apoio russo, que veio na forma de “soldados de manutenção da
paz” na região. Os objetivos da Rússia centravam-se, oficialmente, na proteção dos russos étnicos, dois
terços da população sul-osssetiana de 80 mil habitantes, que têm cidadania russa, ante o temor de assimilação
pela Geórgia.

Desde que assumiu o poder em 2003 e desfrutando de grande popularidade, Mikhail Saakashvili vem
sendo tratado como o patrocinador da democracia na Geórgia, que logo deveria espalhar-se pelos demais
países do Cáucaso, vinculados ao regime russo. Quando candidatou a Geórgia a ingressar na OTAN, tornou-
se o grande inimigo da Rússia, que jamais aceitaria o ingresso de um país em sua fronteira na aliança militar
potencialmente hostil, com pretensões de projetar influência em seu domínio estratégico. A Geórgia, desde
então, tornou-se a quarta maior receptora de ajuda financeira e militar dos EUA, atrás de Israel, Egito e
Colômbia.

O processo de adaptação das antigas repúblicas soviéticas, membros do Pacto de Varsóvia, à nova
geopolítica européia teve início em 1999, quando os três primeiros países ex-comunistas – República Tcheca,
Hungria e Polônia – aderiram à OTAN. Em 2004, outros sete membros foram incorporados – Bulgária,
Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia e Eslovênia - trazendo a aliança militar ocidental para as
fronteiras russas. Nessa época, a Rússia já dava provas de seu processo de recuperação, resultado da alta do
petróleo. Enquanto foi possível, a OTAN avançou rumo ao Leste europeu, até chegar à Geórgia, quando o
poderio russo já se encontrava suficientemente reestruturado.

Por conseguinte, as intenções norte-americanas de aumentar sua influência no Leste Europeu se
confrontariam com a ascensão econômica da potência russa, que já não contava apenas com sua capacidade
de destruição nuclear. Essencial para o suprimento europeu de gás natural e petróleo, a Rússia lançou mão
dessas armas diplomáticas para persuadir a França e a Alemanha a congelarem os planos dos EUA para a
admissão da Geórgia e da Ucrânia na OTAN. A Geórgia é um importante elo no corredor energético que liga
a região do Cáspio e da Ásia Central, rica em petróleo, à União Européia. Atualmente, um quarto do gás
europeu vem da Rússia, que utiliza seu monopólio de gasodutos para interferir no mercado europeu de
energia. O oleoduto BTC passa muito perto da Ossétia do Sul. Na costa da Geórgia, onde o conflito teve
início, estão localizados portos de distribuição do petróleo para o Ocidente, que vêm de países como
Azerbaijão, Cazaquistão e Turcomenistão, com seu caminho dividido pelo Mar Cáspio, embora esta não seja
a única rota do petróleo de ambos os países.

Ainda dentro da estratégia de avanço militar na área de influência soviética, os EUA negociam um
acordo para instalar na Polônia e na República Tcheca um escudo antimísseis que serviria, oficialmente, para
proteger norte-americanos e europeus de eventuais mísseis de longo alcance advindos do Irã ou da Coréia do
Norte. A Rússia considera o projeto como uma ameaça ao seu território e ao seu potencial estratégico, bem
como um fator de desequilíbrio militar e geopolítico regional.

Talvez a última gota que faltava para reanimar a Rússia adormecida veio em 17 de fevereiro de 2008,
quando Kosovo declarou sua independência. Nessa ocasião, os aplausos ocidentais certamente feriram o
orgulho russo e suscitaram um sentimento de humilhação na ex-potência mundial. A Rússia reagiu
prometendo condição similar para a Ossétia do Sul e para a Abcásia.

A União Européia e os EUA apoiaram e patrocinaram a independência de Kosovo, nos Bálcãs, de
maioria étnica albanesa, contrariando a Sérvia, aliada histórica da Rússia por questões étnicas – o eslavismo,
e religiosas – a igreja ortodoxa. Foi aberto o precedente de usar a força para dividir uma nação soberana sem
a aprovação da ONU. A desorganização política e econômica da Rússia a impossibilitou, na época, de
impedir a independência kosovar, em sua área de influência, fato que nunca ocorreria nos tempos da URSS.
Na Sérvia, a medida causou indignação diante da perda da Província, considerada o berço da nação. O
presidente sérvio, Boris Tadic, declarou que a Sérvia jamais reconheceria a independência do Kosovo[2].

Em apoio à Sérvia, a Rússia pediu à ONU a anulação da declaração de independência do Kosovo,
alegando a possibilidade de uma eventual escalada de violência entre grupos étnicos na região, em virtude
das pretensões de independência de muitas outras regiões, citando Ossétia do Sul, Abkházia, Nagorno
Karabakh e Transnístria, na área de influência russa, e outras regiões na Espanha, França e Itália. O governo
russo sustentou que o apoio ao separatismo provocaria conseqüências perigosas sobre a ordem mundial, a
estabilidade internacional e a autoridade das decisões que o Conselho de Segurança da ONU levou décadas
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para construir.
O presidente George W. Bush, entretanto, anunciou que o governo norte-americano trabalharia para

evitar o surgimento de conflitos e de violência após a declaração de independência de Kosovo.
Inevitavelmente, desde a independência kosovar, os confrontos entre separatistas ossetianos e o governo da
Geórgia aumentaram drasticamente.
 
3. A Deflagração do Conflito e seus Desdobramentos: a inércia ocidental e a paralisação do Conselho

de Segurança da ONU
 

A Ossétia do Sul e a Abecásia são independentes de fato desde o início da década de 1990, mas a
Geórgia nunca reconheceu a perda de seu território. Em 1992, após um breve conflito armado,
representantes russos, georgianos e sul-ossetianos assinaram um acordo de cessar fogo concordando com a
criação de uma força tripartidária de manutenção da paz, com 500 soldados de cada entidade. Esse armistício
manteve a região livre dos confrontos militares durante 12 anos.
            Entre 1993 e 1996, a Ossétia do Sul, tendo declarado sua independência, adotou uma Constituição e
elegeu seu primeiro presidente, passando a funcionar de forma autônoma. Em 2002, o então presidente
ossetiano solicitou à Rússia o reconhecimento de sua independência, mas em 2005 a Rússia aprovou o plano
da Geórgia de dar ampla autonomia à região, em troca do fim de seu pedido de independência. Em 2006, um
referendo endossou a separação da Ossétia do Sul, e as tensões entre Geórgia e Rússia aumentaram. Em abril
de 2007, o Parlamento da Geórgia adotou uma lei criando uma administração temporária na Ossétia do Sul,
piorando ainda mais as tensões com a Rússia. Novas tensões surgiram em 2008, com o reconhecimento
ocidental da independência do Kosovo, contra os interesses russos. A Ossétia do Sul e a Abecásia
aproveitaram-se do momento para também reivindicar sua independência, e a Geórgia via cada vez mais
distante a reafirmação de sua autoridade sobre as regiões separatistas.

Na noite do dia 7 de agosto, com o objetivo de reintegrar territorialmente a Ossétia do Sul, mas com
a justificativa de restaurar a ordem constitucional e proteger civis dos separatistas, a Geórgia iniciou a
“Operação Campo Limpo”, promovendo uma invasão surpresa daquela região, não deixando dúvidas acerca
da autoria da deflagração do confronto. Os combates começaram na periferia da capital da Ossétia Sul, com
a batalha de Tsjinval. Algumas horas mais tarde, foram anunciadas a recuperação da capital e de dois terços
do território ossetiano, uma provocação que talvez a Rússia aguardasse com impaciência. Logo esta
operação se converteria numa guerra entre a Geórgia de um lado, e as repúblicas separatistas pró-russas da
Ossétia do Sul e da Abecásia e a Rússia de outro.

O Presidente da Geórgia, Mikheil Saakashvilli, que agiu sem o aval explícito dos EUA,
provavelmente equivocou-se em sua estratégia, presenteando os russos com um ansiado pretexto para
justificar uma ofensiva na região separatista. O momento parecia propício, pois as atenções estavam voltadas
para as Olimpíadas da China, onde estava presente o primeiro-ministro russo Vladimir Putin, que detém o
poder de fato, sendo que a autoridade do atual presidente Dmitri Medvedev ainda não havia sido testada. A
Rússia estava mais preparada do que Mikheil Saakashvilli imaginava. A resposta veio rápida, e revelou um
vigor militar redescoberto: a intervenção inicialmente ocorreu na Ossétia do Sul, e em seguida se alastrou
pela Abecásia até alcançar a própria Geórgia. A justificativa para a intervenção foi a defesa das minorias
russas na região. A rapidez do ataque deixou visível o grau de eficiência das Forças Armadas russas. A
Geórgia foi derrotada militarmente depois da Batalha no vale de Kodori, perdendo o controle daquela região
na Abecásia.

Ciente da impossibilidade de vencer uma guerra contra os russos, a ação da Geórgia parece ter sido
motivada pela tentativa de trazer o conflito a um patamar merecedor da atenção ocidental, saindo da esfera
dos atritos locais ignorados pelos EUA e pela Europa. Talvez, o presidente georgiano esperasse uma
intervenção da OTAN, semelhante a que acontecera em 1999 no Kosovo. A diferença, porém, está na
situação geográfica da Sérvia, integrante da Europa, e na ultrapassada impotência da Rússia, que se
encontrava devastada pelo desmantelamento do bloco comunista.
            A Geórgia acusou a Rússia de intervir em seus negócios internos e de dar suporte aos separatistas,
além de adotar uma política de dois pesos e duas medidas, já que internamente suprimiu com força militar os
separatistas da Tchetchênia. Ademais, o governo georgiano alertou que os russos pretendiam mais do que
somente restabelecer a situação anterior à ofensiva da Geórgia, mas ambicionava derrubar o regime e anexar
o país, independente desde o colapso soviético em 1991.
            É notório que a posição dos países ocidentais e da ONU seja contrária às pretensões separatistas dos
territórios da Geórgia. Entretanto, Saakashvili claramente superestimou o nível de apoio que o Ocidente
poderia emprestar à Geórgia em caso de conflito. Ficou claro que a aproximação com os EUA esbarra em
grandes limitações. A solidariedade veio da Ucrânia, da Polônia e das três Repúblicas bálticas – Letônia,
Lituânia e Estônia -, que acusaram a Rússia de exercer uma política imperialista na região. A Alemanha
acusou a Geórgia de violar o direito internacional ao tentar solucionar com a força armada a crise com a
região separatista. A França propôs seus préstimos de mediação. Os EUA, ao mesmo tempo em que
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defenderam o respeito à integridade territorial da Geórgia, sua mais forte aliada no bloco dos ex-países
soviéticos, deram provas do quanto precisam do apoio russo em questões estratégicas, como por exemplo,
no projeto nuclear iraniano. A reação norte-americana ficou no discurso.

Relembrando os idos da Guerra Fria, o Conselho de Segurança da ONU, foro multilateral de
governança, ficou paralisado diante do episódio, uma vez que a Rússia integra o rol de seus membros
permanentes com direito de veto.

Em um primeiro momento, a Rússia ignorou os termos do acordo arquitetado pelos europeus visando
o recuo da ofensiva militar russa às posições anteriores ao conflito, e em seguida deu demonstrações de sua
superioridade bélica objetivando restaurar seu poder e influência na região estratégica.

A agressividade russa se mostrou num momento frágil da situação dos EUA, em virtude da
participação em duas guerras nas quais se encontram em desvantagem, uma contra o Iraque e outra contra o
Afeganistão, bem como do embate envolvendo o projeto nuclear do Irã. A invasão norte-americana do
território afegão, que derrubou o regime do Taleban, já dura oito anos e não conseguiu extinguir os focos de
insurgência naquele país. A média mensal de soldados norte-americanos mortos no Afeganistão inclusive já
superou aquela do Iraque.

Após seis dias de confrontos, tempo necessário para garantir a esterilização militar da Geórgia, a
guerra de reconquista de influência no Cáucaso oficialmente chegou ao fim. O saldo do conflito foi estimado
em 1600 mortos e mais de 150.000 deslocados e refugiados, números assombrosos para o pequeno país.
Humildemente, os EUA se abstiveram de apontar os culpados, e sua reação limitou-se ao repatriamento dos
2000 soldados georgianos no Iraque e ao anúncio de uma “assistência humanitária” para a Geórgia. No
centro do esforço diplomático para pôr fim ao conflito, desde o início o Presidente George W. Bush perdeu
espaço para o francês Nicolas Sarkozy, que exercia no momento a presidência rotativa da União Européia,
região que tem maior interesse em preservar a relação com os russos em virtude da dependência de petróleo
e gás. Os EUA, após estreitarem ao máximo as relações com a Geórgia provocando a Rússia, não se
envolveram no conflito e praticamente abandonaram seu aliado depois de anos de promessas de apoio e
treinamento militar.

A Rússia, por sua vez, respondeu desproporcionalmente à ofensiva georgiana. A organização não
governamental Human Rights Watch, inclusive, denunciou o uso de bombas de fragmentação contra
instalações militares em áreas habitadas. Algumas medidas sancionatórias foram cogitadas, como a expulsão
da Rússia do G8 e o bloqueio da adesão russa à Organização Mundial do Comércio (OMC). Na prática,
porém, não interessou a ninguém virar as costas à Rússia recuperada, e o desfecho do conflito foi
amplamente desfavorável à Geórgia.

Ao final do conflito, a Geórgia foi constrangida a aceitar um frágil plano de cessar-fogo negociado
entre a União Européia e a Rússia, que na prática significou a sua rendição. O plano atendeu às principais
exigências da Rússia, deixando claro que assinava o documento na qualidade de mediadora, assim como a
União Européia, e não como parte do conflito (as partes seriam os representantes separatistas da Ossétia do
Sul, da Abecásia e o presidente da Geórgia). Entre as exigências russas, figuraram o compromisso da
Geórgia de não tentar retomar pela força os dois territórios, e a garantia de que houvesse “discussões
internacionais” sobre o futuro estatuto desses territórios, que na prática se tornaram, desde 1992,
protetorados russos que reivindicam a independência do Estado georgiano. Ficou claro que a Rússia não
aceitaria a integridade territorial da Geórgia, nem tampouco o acordo fez menção a ela. Prova concreta foi a
visita a Moscou dos presidentes das regiões separatistas, Eduard Kokoity, da Ossétia do Sul, e da Abecásia,
Sergei Bagapsh, eleitos com o apoio russo após o acordo de 1992, que pôs fim aos conflitos entre
georgianos e os separatistas dessas duas regiões, sob tutela de uma força de paz russa. Por outro lado, o
plano reconheceu apenas aos russos o direito de manter militares na Ossétia do Sul e na Abecásia, deixando
evidente a flexibilidade dos europeus ao abandonar a idéia de uma força internacional formada por militares
ocidentais. Ademais, o plano não previu um prazo para a retirada das tropas da Rússia, e conferiu a esta a
possibilidade de patrulhar em território georgiano, 10 km além da divisa das regiões separatistas, mas fora
dos centros urbanos. Todavia, mesmo após a assinatura do acordo de cessar fogo de 12 de agosto e dos
dispositivos de aplicação acordados em 8 de setembro de 2009, a Rússia permanecia instalada na Geórgia,
apesar dos protestos da comunidade internacional, e do agravamento das tensões com o Ocidente. Os russos
insistiram em que o plano falava de “recuo” das tropas, e não de “retirada”, demonstrando a intenção de
permanência.

Em busca de um amparo internacional maior, a Europa submeteu ao Conselho de Segurança da ONU
uma proposta de resolução baseada no acordo negociado com os russos. A Resolução 1866 foi adotada em
13 de fevereiro de 2009[3], e não fez nada além de confirmar o acordo já outrora negociado.

As relações entre a OTAN e a Rússia, até a deflagração do conflito em fase de distensão, foram
congeladas indefinidamente. A iniciativa de congelamento foi da OTAN, em protesto ao que considerou uso
exagerado da força por parte da Rússia no conflito com a Geórgia.

Meses após o final do conflito, em maio de 2009, a OTAN reiniciou exercícios militares na Geórgia,
em clara demonstração de força para a Rússia e de apoio ao presidente georgiano. Na contramão desses
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fatos, porém, o recém-eleito Presidente Barack Obama vem adotando uma política de aproximação com a
Rússia. A tensão relativa ao conflito do Cáucaso mantém-se, no entanto, como ponto de divergência entre os
países. Enquanto a Rússia reconhece a independência da Ossétia do Sul e da Abecásia, os EUA declaram que
a soberania e a integridade territorial da Geórgia devem ser respeitadas.

 
4. O Princípio da Autodeterminação dos Povos

 
Os movimentos independentistas que ameaçam a integridade territorial de muitos Estados, nos

diversos continentes, enfrentam a difícil tarefa de determinar o conteúdo do chamado “direito à
autodeterminação”, direito alçado a princípio com previsão expressa no artigo 1º, § 2º da Carta das Nações
Unidas. Esse dispositivo enuncia como um dos propósitos da Organização “Desenvolver relações amistosas
entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de igualdade de direito e de autodeterminação dos povos,
e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal”.
            O direito à autodeterminação existente hoje tem origem no “princípio das nacionalidades”, cunhado
na França do século XIX, e segundo o qual toda “nação” teria o direito de constituir-se em Estado
independente. O princípio das nacionalidades, que equipara o Estado ao Estado nacional, não foi, todavia,
admitido como princípio geral do direito internacional. O princípio da autodeterminação, em sua versão
anticolonial, consiste em uma versão parcial do princípio das nacionalidades, uma vez que o direito
internacional atual não reconhece a legitimidade da secessão.
            O artigo 2 § 4º da Carta das Nações Unidas prevê o princípio da integridade territorial, que protege o
território, nos seguintes termos: “Todos os membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça
ou o uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado, ou qualquer
outra ação incompatível com os Propósitos das Nações Unidas”. O território é um dos elementos
constitutivos do Estado, de forma que a importância atribuída a ele pelo direito internacional pressupõe uma
forte interdependência entre o território e seus outros elementos, população e governo. Não há território
estatal sem população, e a posse de um território impõe-se como condição prévia à existência de um
governo. Cabe ressaltar ainda que a escolha de um governo é conseqüência direta do princípio da
autodeterminação, visto em sua acepção interna, e decorre do “domínio reservado” do Estado. Em outras
palavras, a livre escolha dos povos de seu regime político, econômico e social é a principal consequência
concreta do princípio da autodeterminação. Em virtude do princípio da igualdade soberana, previsto no
artigo 2º, § 1º da Carta das Nações Unidas[4], os Estados não estão subordinados a nenhuma autoridade
nacional ou internacional, uma vez que são juridicamente iguais. Tal princípio constitui um dos pilares da
cooperação internacional, e encontra-se detalhado na “Declaração relativa aos princípios de direito
internacional aplicáveis às relações amigáveis e à cooperação dos Estados”[5]. Todos os Estados têm os
mesmos direitos e obrigações internacionais, nenhum deles encontra-se em situação de dependência em
relação a outro, nenhum deles poderia impor suas decisões aos demais. A autonomia constitucional do
Estado é o resultado da indiferença do direito internacional em relação às formas políticas internas, desde
que as instituições nacionais – o governo – disponha da capacidade de engajar o Estado nas relações
internacionais[6].

Por outro lado, o direito dos povos se vincula também à noção de democracia e implica no direito
para a população de escolher livremente suas instituições políticas e seus dirigentes. A era pós-comunista deu
nova roupagem a essa acepção. A Declaração da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos de Viena, de
25 de junho de 1993 refere-se à democracia “fundada na vontade, livremente expressa, do povo que
determina seu sistema político, econômico, social e cultural que será o seu e sobre sua plena participação em
todos os aspectos da vida em sociedade” (§ 8º). Constata-se igualmente que o “imperativo democrático”
progressivamente toma lugar entre as prioridades da ONU, interpretado como um princípio de legitimidade
democrática entre os direitos da coletividade e os direitos individuais civis e políticos.[7]

Não há unanimidade em relação aos critérios que viabilizam a independência de regiões intraestatais,
já que em cada situação particular entram em jogo os interesses das potências envolvidas, bem como diferem
o grau de envolvimento dessas potências e o grau de resistência dos opositores. Essa constatação encontra
respaldo na ausência de uniformidade dos argumentos que são utilizados cada crise. No caso da Guerra do
Cáucaso, por exemplo, não foi aplicada a mesma lógica do caso do Kosovo. Se, ao contrário, as potências
ocidentais seguissem o mesmo raciocínio de Kosovo, deveriam aceitar a independência daquela região, de
maioria russa, supostamente sufocada pela Geórgia. Nesse caso, talvez, a Rússia viesse a aceitar a
independência de Kosovo, pois ambos os casos envolvem a modificação das fronteiras territoriais com bases
étnicas, em aplicação do velho e revolucionário princípio francês das nacionalidades. É flagrante a falta de
uniformidade no conteúdo e na aplicação do princípio da autodeterminação dos povos.

O direito dos povos foi proclamado desde a revolução francesa, mas foi Vladimir Ilitch Ulianov Lênin
quem o inseriu no contexto internacional, entre 1915 e 1916. A base ideológica da concepção repousava na
ideia de que a realização da autodeterminação seria apenas um meio para realizar o socialismo, já que a
libertação dos povos oprimidos contribuiria para a revolução socialista no mundo[8]. Por isso, Lênin insistiu
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na necessidade das classes operárias dos povos oprimidos a aliarem-se àquelas dos povos opressores,
acelerando o processo de desestabilização dos Estados e transformando-os em regimes socialistas.

O direito de autodeterminação já recebeu várias nomenclaturas e com o passar dos tempos foi se
moldando até chegar aos nossos dias, reivindicado como parte do rol dos Direitos Humanos. Lênin foi um
dos primeiros pensadores socialistas a afirmar categoricamente que o “direito de autodeterminação comporta
o direito à secessão”[9].

Em uma seqüência de artigos intitulados “Autodeterminação dos povos e nações” escritos por Lênin
entre Fevereiro e Maio de 1914, publicadas em abril e junho de 1914 na revista Prosvechtchénie, nº 4, 5 e 6,
verifica-se o diálogo com outras teses defendidas por Rosa Luxemburgo e Kautsky. Lênin, Kautsky e Rosa
Luxemburgo foram os primeiros socialistas a discutirem sobre o direito à autodeterminação dos povos, e sua
inserção no programa socialista. Rosa Luxemburgo havia defendido a tese de que “não se poderia, do ponto
de vista socialista, falar em autodeterminação dos povos, ligando-o à secessão”[10].

Lênin, por sua vez, refutou os argumentos de Rosa Luxemburgo, porque ela “não coloca de modo
claro a questão de saber se a essência do problema está nas definições jurídicas ou na experiência dos
movimentos nacionais do mundo inteiro”. Para Lênin, “se queremos compreender o significado da
autodeterminação das nações e povos, sem brincar com as definições jurídicas, sem inventar definições
abstratas, se chegará à conclusão de que por autodeterminação, entende-se a sua separação estatal das
coletividades nacionais, entende-se a formação de um novo Estado nacional independente. É errado entender
por direito à autodeterminação tudo que não seja o direito à existência estatal separada”[11].

A questão básica para Lênin era analisar o problema como um todo, visto que existe uma nação
exploradora e as outras nações exploradas. Segundo ele, “as nações oprimidas chamariam os proletários para
apoiar e servir de base na luta pela separação”. Aqui ele deixa bem claro qual a decisão a ser tomada pelos
socialistas: “o mais prático é dizer abertamente sim à separação de tal ou tal nação. O proletariado reconhece
a igualdade de direitos e o direito igual ao Estado nacional, ele valoriza e coloca acima de tudo a aliança dos
proletários de todas as nações, valorizando do ângulo da luta de classe dos operários toda reivindicação
nacional, toda separação nacional”[12].

Criticado por Rosa Luxemburgo por apoiar a secessão, Lênin manteve que “ao apoiar o direito à
secessão, não apoiamos o nacionalismo burguês das nações oprimidas. Na medida em que a burguesia de
uma nação oprimida luta contra a opressora, nessa medida nós somos sempre e em todos os casos e mais
decididamente que ninguém, a favor, pois somos os inimigos mais audazes e conseqüentes da opressão”[13].

Após esta afirmativa, Lênin esclarece que é possível ser socialista e ser independentista: “Se não
apresentarmos e não defendermos na agitação a palavra de ordem o direito à secessão, faremos o jogo não
só da burguesia, mas também dos feudais e do absolutismo da nação opressora”. E acrescenta que “os
socialistas contrários à tese de autodeterminação, ajudam de fato o conformismo oportunista com os
privilégios (e com coisas piores que os privilégios) dos exploradores da nação opressora”[14]. Lênin vai mais
além afirmando que “em todo nacionalismo de uma nação oprimida há um conteúdo democrático geral
contra a opressão e é exatamente este conteúdo que apoiamos incondicionalmente”, e que “esta é a única
política prática e de princípios, que ajuda efetivamente a democracia, a liberdade e a união proletária na
questão nacional”[15].

Segundo Antonio Cassese, as teses de Lênin pouco coincidem com aquelas do Presidente norte-
americano Woodrow Wilson, nos quatorze pontos de 18 de janeiro de 1918, em que propôs uma versão do
princípio da autodeterminação[16]. Nesse documento, pensava-se na reestruturação dos Estados da Europa
central (Áustria, Hungria, Bálcãs) conforme o desejo das nações, e em uma fórmula diferente e claramente
mais moderada para os povos coloniais: “um acordo livre, dentro de um espírito amplo e absolutamente
imparcial, de todas as reivindicações coloniais, baseadas no estrito respeito do princípio, e ao mesmo tempo
resolvendo todas as questões de soberania, os interesses das populações interessadas devendo pesar de forma
igual às demandas equânimes do governo cujo título será definido”[17].

Resta evidente que as motivações ideológicas da concepção wilsoniana eram completamente diversas
daquelas que inspiravam as teses leninistas. Para Wilson importava o princípio liberal das nacionalidades, do
século XIX, e a concepção democrática segundo a qual o governo deverá sempre ser escolhido pelo povo.

O quinto entre os Quatorze Pontos de Wilson previa a “redefinição da política colonialista, levando
em consideração o interesse dos povos colonizados”. Lênin, ao contrário, concebia o princípio como uma
força revolucionária capaz de redistribuir o poder dentro dos Estados existentes ou para conferir a
independência às nacionalidades oprimidas pelos governos centrais e aos povos submetidos ao colonialismo.
Essa ideia surtia efeitos não apenas na estrutura interna dos Estados, mas também na composição da
comunidade internacional, que passava a integrar minorias e povos até então governados por estruturas
“opressivas”. A concepção de Wilson, ao contrário, não pretendia mais do que remodelar certos Estados
existentes, utilizando-se do critério do respeito às nacionalidades, mas compatibilizando as aspirações dos
povos coloniais com as estruturas de poder existentes[18].

Antonio Cassese ressalta que por razões políticas e históricas evidentes, após a 1ª Guerra Mundial
prevaleceu a concepção wilsoniana: os impérios da Europa central foram parcialmente desmantelados e
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redesenhados, e suas minorias protegidas por uma série de tratados, enquanto vários plebiscitos foram
organizados. Em relação aos países coloniais, apenas os Impérios dos países vencidos foram questionados,
embora a independência não lhes tenha sido acordada em virtude do sistema de mandatos do Pacto da Liga
das Nações[19] [20].

Durante os trabalhos preparatórios da Carta das Nações Unidas, houve a proposta de inclusão do
artigo 1º, § 2º por Ruth B. Russel e outros autores soviéticos, conforme a seguinte redação: “Os propósitos
das Nações Unidas são: 2. Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio
de igualdade de direito e de autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao
fortalecimento da paz universal”. Esse dispositivo foi aprovado por vários Estados, mas criticado duramente
pelo representante da Bélgica, Henry Rolin, cuja advertência foi no sentido de que “seria perigoso propor o
direito dos povos à autodeterminação como uma das bases das relações amistosas entre as nações. Seria
abrir a porta a intervenções inadmissíveis se tivermos em vista, como parece provável, inspirar-nos no direito
dos povos à autodeterminação dentro da ação da Organização e não nas relações entre os povos”. E
ponderou ainda questionando se, no caso de uma minoria nacional que reclama certos direitos no interior das
fronteiras de um Estado, a Organização ou os outros Estados – em virtude da expressão “relações
amigáveis” - teriam o dever de intervir. Em virtude dessas preocupações, sugeriu que todo o dispositivo
fosse suprimido.[21]

A delegação da Colômbia resumiu bem as questões que envolviam o problema, declarando que “se o
princípio da autodeterminação significa o direito de um povo de atribuir-se um governo, é claro que
queremos que seja incluído; mas se, ao contrário, o mesmo deve ser interpretado no sentido de comportar o
direito à secessão, nós o consideramos como idêntico à anarquia internacional e não queremos que seja
incluído no texto da Carta[22]”.

Finalmente, após a retirada da oposição belga, o dispositivo acabou por ser aceito unanimemente pela
Comissão da Conferência de São Francisco, com leves modificações em seu texto, o que representou uma
vitória para a União Soviética. Da análise dos trabalhos preparatórios, ainda valendo-se dos ensinamentos de
Antonio Cassese[23], é possível tecer algumas conclusões:

(1) o princípio da autodeterminação dos povos partia do “conceito de igualdade dos povos”, no
sentido de que não há superioridade entre os mesmos;

(2) o princípio fora acolhido em sua “versão moderada”, já que não comportava a independência para
todos os povos coloniais, ao contrário, implicava o chamado “self-government” (autogovernança), não
legitimando, portanto o direito à secessão; em última análise, o princípio fora concebido como relativo às
nacionalidades podendo conduzir a uma fusão eventual de nacionalidades se esse fora o desejo expresso.
Essa constatação fica clara quando se atenta para o fato que a Carta da ONU não desmantelou os impérios
coloniais, mas, ao contrário, instalou um regime internacional de tutela em seus Capítulos XII e XIII;

(3) o princípio fora entendido como um “meio” para estabelecer “relações amigáveis”; resultando
que, se sua realização fosse causar desacordos e fricções internacionais, seria legítimo não observá-lo,
priorizando sempre a paz mundial;

(4) o princípio fora acolhido como um dos objetivos da ONU, “não como uma obrigação por parte
dos Estados membros”. Em outras palavras, não se questionava sua natureza de princípio jurídico, pelo
simples fato de estar consagrado em um tratado internacional, muito embora revestisse um valor
“programático”, uma vez que não impunha diretamente e imediatamente obrigações jurídicas aos Estados
membros.

Não há dúvidas de que o princípio da autodeterminação consagrado na Carta da ONU não pretendeu
consagrar o direito de secessão. Muito embora seu artigo 76, (b) preveja entre os objetivos do sistema
internacional de tutela o de “fomentar o progresso político, econômico, social e educacional dos habitantes
dos territórios tutelados e o seu desenvolvimento progressivo para alcançar governo próprio ou
independência (grifo nosso)”, o mesmo dispositivo o fragiliza na segunda parte, acrescentando “como mais
convenha às circunstâncias particulares de cada território e de seus habitantes e aos desejos livremente
expressos dos povos interessados, e como for previsto nos termos de cada acordo de tutela”.

De resto, não há que se confundir, como propôs Hans Kelsen em 1950[24], o princípio da
autodeterminação previsto no artigo 1º, § 2º da Carta com o princípio da igualdade soberana previsto no
artigo 2º, § 1º da Carta, uma vez que aquele faz inequívoca referência aos povos, ao passo que este se refere
aos Estados. Por outro lado, a interpretação que foi feita do princípio da autodeterminação pelas potências
ocidentais acabou por torná-lo inofensivo.

Apesar da consagração do princípio da autodeterminação na Carta da ONU, Patrick Dallier e Alain
Pellet observam que “longe de promover a descolonização, a Carta organiza juridicamente o colonialismo:
ela não prevê a independência dos territórios não autônomos (Capítulo XI) e apenas vislumbra a
independência dos territórios sob tutela como uma possibilidade[25]”. Observe-se que o artigo 76 enumera
como um dos objetivos do sistema de tutela “(b) fomentar o progresso político, econômico, social e
educacional dos habitantes dos territórios tutelados e o seu desenvolvimento progressivo para alcançar
governo próprio ou independência, conforme convenha às circunstâncias particulares de cada território...”
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(grifo nosso).
Com a adoção da Carta, várias concepções políticas do princípio da autodeterminação foram

desenvolvidas. A concepção socialista leva em consideração a autodeterminação “externa” e aquela
“interna”. Lênin conferiu ao princípio uma roupagem anticolonialista, ou seja, passou a interpretá-lo como a
libertação dos povos submetidos à dominação colonial ou aos regimes racistas, a exemplo daquele da África
do Sul. Trata-se da livre escolha do estatuto internacional, ou da autodeterminação no seu sentido “externo”,
em oposição ao sentido “interno”, que diz respeito à escolha do sistema estatal por parte de Estados
independentes e soberanos. Nesse último caso, a concepção leninista significa o direito de um povo de
escolher um regime socialista, e logo o princípio só seria realizado integralmente nos países socialistas[26].

Os países socialistas também insistem na necessidade de abordar o princípio da autodeterminação em
função da manutenção da paz, ou seja, ele não poderia colocar em risco as relações pacíficas, devendo nessa
hipótese ser sacrificado. Finalmente, vinculam o princípio em questão ao princípio da igualdade soberana dos
Estados e ao princípio da não ingerência nos negócios internos, ambos previstos na Carta da ONU, nos
artigos 2º § 1º e 2º § 7º[27], respectivamente. Nesse caso, como em sua dimensão externa a
autodeterminação equivale ao direito de existir enquanto Estado, uma vez realizado esse direito, entram em
cena aqueles dois outros direitos, para proteger o Estado que surgiu em virtude da autodeterminação.

Os países em desenvolvimento também tentaram conferir ao princípio da autodeterminação um
significado específico, que poderia ser resumido na luta contra o colonialismo e o racismo; na luta contra a
dominação de um opressor estrangeiro que ocupa ilegitimamente um território e um povo, como no caso da
Palestina, e na luta contra as manifestações de neocolonialismo, como a exploração de recursos naturais de
países em desenvolvimento por potências estrangeiras[28]. Os conflitos internos presentes nesses países,
porém, fizeram com que os mesmos tivessem muito mais interesse na autodeterminação “externa” do que
naquela “interna”, abafando dessa forma o direito das minorias ou o direito das nacionalidades à secessão. A
Carta da ONU, entretanto, já nasceu consciente dos males do subdesenvolvimento e da colonização. Por
isso, enunciou em seu capítulo IX, a promoção de uma Cooperação Internacional Econômica e Social, cujo
artigo 55 dispõe que: “Com o fim de criar condições de estabilidade e bem-estar, necessárias às relações
pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da
autodeterminação dos povos, as Nações Unidas favorecerão: a) níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e
condições de progresso e desenvolvimento econômico e social”. Ressalte-se que a própria noção de
soberania, à luz do direito internacional do desenvolvimento, ganha contornos diferentes.

A estratégia dos países ocidentais foi restringir o princípio da autodeterminação à sua concepção
“interna”, ou seja, ao direito do povo de cada Estado de escolher livremente um regime ou um governo que
respondesses às suas aspirações, e conferir a ele uma aplicação universal. Ademais, o princípio da
autodeterminação foi vinculado aos direitos humanos, em sentido diverso daquele preconizado pelos países
socialistas, quer dizer, como síntese dos direitos civis e políticos de todos os povos, ou como critério
fundamental de legitimação democrática dos governos.

A prática do princípio da autodeterminação por parte da ONU revela a adoção de elementos das
concepções dos três grupos acima descritos. Primeiramente, a Organização proclamou a necessidade de
libertação dos povos submetidos à dominação colonial, muito embora em 1960 um princípio autônomo de
autodeterminação ainda não estivesse cristalizado como postulado para a independência dos povos coloniais.
Trata-se da Resolução 1514 da Assembleia Geral, de 14 de dezembro de 1960[29], intitulada “Declaração
sobre a concessão de independência aos países e povos coloniais”, que ficou conhecida como a “Carta da
Descolonização”. Esse texto afirma expressamente que “a falta de preparo nos âmbitos político, econômico e
social e no âmbito do ensino não deverá jamais servir como pretexto para retardar a independência”, além de
apresentar o direito à descolonização como um princípio absoluto, válido para todos os Estados, e relativo
aos territórios não autônomos e aos territórios sob tutela.

Em segundo lugar, atribuiu aos povos submetidos a uma dominação estrangeira o direito de
determinar livremente seu destino. Seguiu-se o reconhecimento do direito de empregar o uso da força para
adquirir a independência, bem como o dever dos países terceiros de ajudar nos casos de resistência à
independência pela força. Por conseguinte, cristalizou-se uma exceção ao princípio da proibição do uso da
força armada previsto no artigo 2º § 4º da Carta e à norma consuetudinária sobre a obrigação dos Estados
terceiros de não ajudar os movimentos de insurreição[30]. Em quarto lugar, a ONU preocupou-se com o
neocolonialismo dos novos países independentes por meio da dependência econômica das antigas potências
coloniais, procurando limitar o papel dos capitais estrangeiros e atenuando os critérios exigidos pelo direito
internacional para as nacionalizações e expropriações[31]. Observe-se que essa preocupação surgiu no seio
da Assembleia Geral, em seguida das ondas de descolonização que transferiram aos países em
desenvolvimento a maioria naquele órgão.

Em quinto lugar, a Assembleia Geral vinculou de forma estreita o princípio da autodeterminação dos
povos com os direitos humanos, inserindo nos dois Pactos Internacionais de 1966 (Direitos Civis e Políticos
e Direitos Econômicos, Sociais e Culturais) um artigo 1º, § 1º idêntico, dispondo que “todos os povos têm o
direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente seu estatuto político e
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asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural”. Essa redação revela uma fusão da
tese socialista da autodeterminação dos povos como condição preliminar para o gozo dos direitos humanos,
com a tese ocidental de alcance universal do princípio, que resultou de uma fórmula vaga e de difícil
aplicação[32]. Não obstante, esse artigo inserido nos dois Pactos serviu como base convencional ao princípio
da autodeterminação.

Em sexto lugar, a ONU conferiu certa legitimidade às minorias raciais e religiosas, a ponto de
reconhecer que o exercício da autodeterminação por esses grupos sociais poderia até mesmo prejudicar a
integridade ou a unidade política do Estado por meio da secessão, uma vez que o acesso desses grupos ao
processo de elaboração das decisões políticas não poderia ser recusado por motivos de “raça, de crença ou
de cor[33]”.

Finalmente, se pode afirmar que a ONU criou tensões internacionais em nome da autodeterminação
ao legitimar, pela Assembleia Geral, o uso da força armada pelos povos dependentes e dominados contra os
regimes coloniais ou racistas, ou contra as potências de ocupação. Assim sendo, o princípio da
autodeterminação não fora empregado como meio para manutenção da paz, mas sim para criar conflitos e
tensões. Nas palavras de Antonio Cassese, “a Organização passou de um conceito de paz no sentido
negativo (paz como ausência de conflitos armados) a um conceito de paz no sentido positivo (paz como
realização dos princípios de justiça, ainda que com o risco de aumentar as tensões, as fricções e os conflitos
armados)”, afirmando que o colonialismo iria de encontro ao ideal de paz internacional[34].

Concluindo, a ONU entendeu a autodeterminação como um princípio anticolonialista,
antineocolonialista e antiracista, ou como um princípio de liberdade contra a opressão de um Estado
estrangeiro. Em revanche, o princípio não abrange os direitos das minorias ou das nacionalidades que vivem
no interior de um Estado soberano, exceto nos casos em que não houvesse acesso desses grupos raciais ou
religiosos no processo de decisão política. Enfim, o vínculo entre autodeterminação e direitos humanos foi
entendido de maneira vaga e sem força. Privilegiou-se a autodeterminação externa e negligenciou-se a
interna. A autodeterminação “externa” foi compreendida “como instrumento de legitimação de novos
sujeitos (povos dependentes), como meio de condenação de formas de exploração econômica de Estados
em vias de desenvolvimento (neocolonialismo), como meio de “deslegitimação” internacional de situações
de opressão de um Estado sobre um povo situado em outro território (povos vítimas de ocupação ou de
dominação estrangeiras) ou ainda como meio para legitimar no plano internacional grupos raciais ou
religiosos excluídos do governo de um país soberano[35]”.

Patrick Daillier e Alain Pellet sustentam que o princípio da autodeterminação não constitui “simples
regra de arte política ou diplomática[36]”, mas regra de direito internacional costumeiro, e até mesmo de jus
cogens. Essa posição estaria ostentada pelas numerosas resoluções adotadas no contexto da ONU durante
mais de vinte anos, bem como pelos pareceres da Corte Internacional de Justiça de 21 de junho de 1971 e de
16 de outubro de 1975 nos casos da Namíbia e do Sahara Ocidental[37], e ainda na lista exemplificativa da
Comissão de Direito Internacional sobre normas imperativas de direito internacional.
 

5. Princípio da Autodeterminação dos Povos e Direitos Humanos
 
Outra concepção política do princípio da autodeterminação pós-Segunda Guerra Mundial o situaria

como condição fundamental para o exercício dos direitos humanos, no âmbito dos chamados “direitos
coletivos”, uma vez que não haveria como proteger esses direitos em relação a um povo oprimido por um
regime colonial e racista. Vale ressaltar que o direito internacional dos direitos humanos ultrapassa a
contradição inerente ao direito internacional clássico, segundo a qual os direitos humanos só podem ser
protegidos por um direito interestatal feito pelos Estados e para os Estados, esquivando-se do âmbito das
relações interestatais. É certo que a afirmação do direito de autodeterminação dos povos traz conseqüências
para a própria natureza do direito internacional[38].

No âmbito dos direitos humanos, teses doutrinárias sustentam que parte de suas normas integrantes
são normas de jus cogens, ou seja, normas não apenas obrigatórias, mas imperativas, normas de origem
consuetudinária que não poderiam ser derrogadas pelos Estados por meio de tratados. A Corte Internacional
de Justiça já reconheceu, em seu Parecer sobre as reservas à Convenção para a prevenção e a repressão do
crime de genocídio, de 1951, a existência de normas fundamentais que os Estados não poderiam derrogar:
“Os princípios que estão na base da Convenção são princípios reconhecidos pelas nações civilizadas como
obrigatórios para os Estados, ainda que fora de qualquer vínculo convencional”[39].

Essa ideia acerca da existência de uma hierarquia entre as normas imperativas e as normas passíveis
de modificação por tratado posterior é antiga na doutrina. Em meados da primeira metade do século XX,
Georges Scelle já afirmava a existência de normas consuetudinárias superiores, de um “direito comum
internacional” que incluiria as liberdades individuais e coletivas. Entre estas últimas, estaria o direito à
autodeterminação dos povos[40]. O princípio da autodeterminação foi definido por ele como “uma fórmula
de liberdade coletiva e de progresso humano[41]”.

No entanto, foi a Comissão de Direito Internacional e a Convenção de Viena sobre o Direito dos
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Tratados de 23 de maio de 1969 que consagraram o conceito de jus cogens[42]. Da forma como foi
definido, o jus cogens impõe-se à consciência coletiva e limita a soberania dos Estados. Em seu obter dictum
de 5 de fevereiro de 1970, relativo ao caso da Barcelona Traction, a CIJ estabelece a noção de obrigações
erga omnes como “obrigações dos Estados em relação à comunidade internacional em seu conjunto[43]” e
enuncia como exemplos de tais obrigações “as normas relativas aos direitos fundamentais da pessoa
humana”. Sendo assim, a Corte parece consagrar o caráter jurídico e universal obrigatório dos direitos
humanos na ordem jurídica internacional, rejeitando a tese segundo a qual a proteção dos direitos humanos
sobressai da competência exclusiva dos Estados. Essa tese, não obstante, é alvo de muitas divergências entre
os especialistas.
            Parte da doutrina distingue os direitos humanos em direitos individuais e direitos coletivos,
resultando nas chamadas “gerações” de direitos. Assim, os direitos de primeira geração seriam os civis e
políticos, os de segunda geração seriam os direitos econômicos, sociais e culturais, e os direitos de terceira
geração seriam os direitos de solidariedade. Entre um sem número de críticas que se faz a essa classificação,
está aquela que vê nessa didática o acento nas preocupações novas dos países majoritários da ONU, como
paz, desarmamento, desenvolvimento e meio-ambiente, marginalizando os direitos civis, políticos,
econômicos, sociais e culturais, que são aqueles fundados no critério da liberdade. Em verdade, a própria
natureza dos supostos “direitos de solidariedade” é questionável, uma vez que somente os direitos
individuais seriam verdadeiramente “direitos”[44]. Como ressaltam Jean Combacau e Serge Sur, “em direito
positivo, só se pode falar de forma útil de “direitos humanos” quando uma norma reconhece a um particular
um direito subjetivo que ele possa cobrar de um Estado e eventualmente de outros particulares”[45].

Por outro lado, os “direitos de solidariedade”, comumente qualificados de “direitos coletivos”, entre
os quais estaria o direito dos povos à autodeterminação, seriam mais bem definidos como “direitos
individuais cujo exercício é coletivo[46]”, ou seja, são direitos cujos titulares são os indivíduos, mas que
somente podem ser exercidos em grupo, como direitos das coletividades. Essas liberdades de ação coletiva
inscrevem-se no espírito da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que proclama os direitos
individuais, mas leva em consideração sua dimensão coletiva, afirmando que apenas na comunidade o pleno
desenvolvimento da personalidade do indivíduo será possível[47].

Os direitos humanos regulam as relações entre o indivíduo e o grupo, que pode ser seu Estado de
nacionalidade ou outra coletividade, e entre os próprios indivíduos. O direito dos povos à autodeterminação,
por sua vez, situa-se no âmbito das relações entre os próprios grupos: a metrópole colonial e o povo
colonizado. O sujeito de direito não é idêntico em ambos os casos. Os titulares dos direitos humanos são os
indivíduos, ao passo que o titular do direito à autodeterminação é, em tese, os povos. O direito dos povos
seria um direito da coletividade e não um direito do homem considerado individualmente. Todavia, há que se
ressaltar que o povo, como sujeito de direito, só existe no plano do direito da descolonização, em que deve
estar sob dominação estrangeira. Essa característica permite afastar o direito dos povos quando invocado em
detrimento dos Estados fora do contexto da colonização, ou seja, a prática das Nações Unidas consagra a
obrigação de descolonizar, e não o direito dos povos a dispor de seu destino. Por conseguinte, o direito dos
povos teria uma utilidade transitória, qual seja, a de permitir o acesso à independência dos povos
colonizados. Uma vez atingido esse objetivo, os direitos políticos e econômicos eventualmente reconhecidos
aos povos seriam exercidos pelos Estados, os verdadeiros sujeitos de direito. Há quem diga que, se os povos
são os titulares dos direitos, são os Estados quem os exercem em seu nome por intermédio dos
governos.[48] Nesse sentido, a crítica que se faz é que os direitos humanos estariam favorecendo os direitos
dos Estados em detrimento dos direitos dos indivíduos, pervertendo a proclamação internacional dos direitos
humanos e promovendo um retrocesso[49].

Essa tendência à coletivização dos direitos humanos foi expressa na Proclamação de Teerã de 13 de
maio de 1968, adotada por unanimidade pela Conferência Internacional dos Direitos Humanos, que remete à
Resolução 1514 da Assembleia Geral da ONU como um dos instrumentos que editam normas
obrigatórias[50]. O Comitê de Direitos Humanos, órgão de controle do Pacto Internacional de Direitos Civis
e Políticos, afirma claramente que o direito dos povos não é um direito individual[51]. De acordo com o
referido Comitê, o direito de petição aberto aos indivíduos pelo Protocolo Facultativo ao Pacto só é válido
para a defesa dos direitos individuais, enunciados nos artigos 6 a 27, sendo que o indivíduo não poderá
pretender-se vítima de uma violação do direito dos povos à autodeterminação, previsto no artigo primeiro do
Pacto.[52]

Finalmente, conclui-se que o direito dos povos à autodeterminação é um princípio protetor dos
direitos humanos, que, todavia não se confunde com um dos direitos humanos. Conforme Pierre Madiot,
seria “confundir um poder de agir conferido aos indivíduos lhes permitindo fazer respeitar seus direitos por
meios jurídicos, com uma reivindicação coletiva não sancionada juridicamente”.[53] Há quem diga que essa
reivindicação de direitos que em realidade não são direitos, leva à banalização e ao conseqüente
enfraquecimento dos direitos humanos[54].

Em termos de resultados concretos do princípio da autodeterminação, aqueles mais surpreendentes
verificaram-se no âmbito da descolonização, uma vez que cerca de oitenta países ou territórios coloniais
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obtiveram a independência após plebiscitos, referendos ou guerras de libertação nacional encorajadas pela
ONU, ao passo que o regime racista da Rodésia do Sul capitulou e deu lugar ao princípio majoritário,
enquanto em vários casos povos de territórios dependentes escolheram livremente, por plebiscito ou
referendo, integrar um Estado soberano já existente[55].

Recorde-se ainda que graças à pressão da Assembleia Geral da ONU foi aprovado em 1977 o
Protocolo Adicional II às quatro Convenções de Genebra de 1949, considerando as guerras de libertação
nacional como conflitos armados não-internacionais passíveis de regulamentação pelo Direito Internacional
Humanitário[56], parte integrante do Direito Internacional dos Direitos Humanos, ao lado dos Direitos
Humanos stricto sensu e do Direito Internacional dos Refugiados.

Em se tratando de conflitos considerados não-internacionais, resta ainda o problema da
autodeterminação do povo palestino, sendo esse o problema internacional mais perene, alguns casos de
ocupação estrangeira como no Sahara Ocidental, bem como casos em que o princípio tornou-se de difícil
aplicação em virtude de circunstâncias históricas, como em Gibraltar e nas Malvinas. Nos dois casos, a
potência colonial inglesa conquistou – em 1704 para Gibraltar e em 1833 para as Malvinas – um território
distante que se transformou em uma colônia estranha às populações mais próximas. Nessas circunstâncias, o
recurso a plebiscitos ou referendos para verificar a vontade dos habitantes não consiste em um teste
satisfatório[57].

Nos casos dos movimentos de libertação nacional contra as autoridades centrais, algumas vezes a
ONU não se ocupou da questão[58], privilegiando a soberania e a integridade territorial em detrimento dos
povos que buscam a autodeterminação. Na guerra do Cáucaso, essa foi a posição do Conselho de Segurança,
que expressamente fez referência à “integridade territorial da Geórgia no interior de suas fronteiras
internacionalmente reconhecidas” na Resolução 1808 de 15 de abril de 2008[59]. É claro que os interesses
políticos em jogo e os desacordos entre os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança
permitiram esse resultado, e o que a ONU pode fazer de melhor nessas situações é aconselhar as partes
envolvidas a negociar diretamente.

 
6. Considerações Finais

 
O balanço do conflito no Cáucaso, para os georgianos, além do prejuízo de bilhões de dólares, foi a

perda da Ossétia do Sul e da Abcásia, assim como qualquer perspectiva de retomada desses territórios. Para
os ocidentais, o balanço foi uma derrota em favor da Rússia que, em posição fortalecida, implantou suas
tropas dentro do território da Geórgia para provavelmente não mais sair. A partir de então, os vizinhos
poderiam sentir-se mais atraídos pelas relações com a Rússia do que com os Estados Unidos. Irã, Síria e
Coréia do Norte também poderiam sentir-se mais confiantes, enquanto ex-satélites que se aproximaram da
OTAN podem reconsiderar suas opções. Não obstante, e ao contrário do que se poderia pensar, o governo
da Geórgia sobreviveu à humilhação de ter sido abandonado pelos aliados ocidentais, não tendo sido
substituído por outro governo mais simpático à Rússia.
            A história já mostrou muitas vezes que uma região internacionalmente desconhecida e pouco
relevante pode tornar-se palco para um embate de forças entre grandes potências. A Ossétia do Sul tem 80
mil habitantes e 3900 quilômetros quadrados, mas os cinco dias nos quais foi objeto de disputa significaram a
mudança das regras na geopolítica global. No conflito do Cáucaso, estava em jogo o futuro da influência
russa sobre as repúblicas ex-integrantes da União Soviética, que tendem a buscar uma aproximação cada vez
maior com os países ocidentais. Trata-se de uma batalha entre leste e oeste pelo controle da região. Não
obstante, interesses econômicos ligados ao petróleo e ao gás natural acirram as tensões, que são antes de
tudo resultado de uma crise nacionalista e geopolítica. Tratou-se talvez do cenário mais perigoso desde o fim
da Guerra Fria. Todavia, o conflito em questão consolidou-se como uma derrota tanto para norte-
americanos quanto para europeus, confrontados com a nova realidade russa e obrigados a repensar sua
relação com a Geórgia, em face da política de confrontação levada adiante pela Rússia.
            Chega ao fim, indubitavelmente, o tempo em que os EUA intervieram militarmente na guerra do
Kosovo e lideraram a invasão militar de um país soberano - o Iraque - desafiando abertamente a ONU, e
desrespeitando fronteiras nacionais soberanas e internacionalmente reconhecidas, sem reações internacionais
importantes. Ao contrário dos analistas mais pessimistas, o conflito não se desdobrou em uma escalada rumo
ao choque entre a Rússia e a OTAN, mas foram necessárias manobras diplomáticas ocidentais eficientes para
acomodar a sólida autocracia russa, amparada pelo petróleo e pelo gás natural. Quase dois anos após a crise,
resulta que Mikhail Saakhshvili sobrevive no poder, ainda que constrangido a enfrentar protestos por sua
renúncia. Resta saber como será a natureza dos futuros embates do Ocidente no antigo espaço soviético,
diante do renascimento de uma Rússia ávida para demonstrar sua nova condição. A OTAN continua
sinalizando a expansão em direção ao leste e fazendo exercícios militares na Geórgia.

Na esteira da cooperação, os presidentes norte-americano e russo afirmaram a pretensão de continuar
negociações para no futuro efetuar cortes maiores em seus arsenais nucleares, destacando a importância do
estreitamento das relações entre EUA e Rússia. A tensão relativa ao conflito do Cáucaso mantém-se, no
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entanto, como ponto de divergência entre os países. Enquanto a Rússia reconhece a independência da
Ossétia do Sul e da Abecásia, os EUA declaram que a soberania e a integridade territorial da Geórgia devem
ser respeitadas.

Ponto adicional de atrito é o projeto americano de construção de um escudo antimísseis no Leste
Europeu. Os EUA afirmam que o projeto não representa uma ameaça para a Rússia porque teria como
finalidade deter eventuais mísseis lançados do Irã ou da Coréia do Norte, embora a Rússia tenha sustentado a
existência de uma relação direta entre o acordo para redução de armas e o sistema de defesa.

Resta flagrante que o princípio da autodeterminação dos povos mantém-se sujeito a interpretações
diversas e flexíveis, sempre na esteira dos interesses estratégicos das grandes potências. Como sujeitos de
direito, os povos definem-se pelos direitos e obrigações que lhes são reconhecidos pelo direito internacional,
que podem variar em função de sua situação concreta, conferindo ao princípio um conteúdo variável. Para os
povos que se confundem com Estados democráticos, o princípio se traduz em uma “autodeterminação
interna”, ou em um “direito à democracia”. Nos Estados onde diversos povos coexistem, por sua vez, o
princípio se traduz no reconhecimento dos direitos das minorias. Todavia, o direito à “autodeterminação
externa” conduziria à secessão, incompatível com o princípio fundamental do direito dos Estados a sua
integridade territorial. Apenas em caso de “povos subjugados a uma dominação ou ocupação estrangeira”,
nos termos da Resolução 1514 da Assembleia Geral da ONU, admitir-se-ia um direito à autodeterminação
externa de encontro aos Estados preexistentes.

Sendo assim, apenas a existência de um regime político, jurídico ou cultural discriminatório
constituiria a ausência de autonomia em relação a um “povo colonial” com vocação à independência. Em
outras palavras, o direito à independência ou à secessão abrange somente os povos privados do exercício de
sua autodeterminação interna, como nos casos de discriminação racial, a exemplo da Palestina e da África do
Sul. O direito à autodeterminação externa aplica-se nos casos das antigas colônias, de povos submetidos a
uma ocupação militar estrangeira – como é o caso do Iraque e do Afeganistão nos dias de hoje - e de grupos
sociais impedidos de ter acesso ao governo para assegurar seu desenvolvimento político, econômico, social e
cultural. Nesses três casos, o povo em questão deverá gozar da autodeterminação externa porque está sendo
impedido de exercer seu direito à autodeterminação interna[60].

Patrick Dallier e Alain Pellet mencionam as “modalidades de exercício do direito à autodeterminação”
moldadas a partir da prática das Nações Unidas, visando forjar os instrumentos jurídicos de acesso à
independência, e limitando-o aos povos coloniais ou assimilados[61]. Essas modalidades incluiriam o
princípio da obrigação de consultar o povo colonizado[62]; a consulta dentro das fronteiras coloniais, ainda
que fronteiras arbitrárias traçadas pelo colonizador, conforme o princípio do uti possidetis; o uso da força
para se libertar da dominação colonial, como uma exceção ao princípio da proibição do uso da força armada
previsto no artigo 2º § 4º da Carta e o reconhecimento de um estatuto jurídico aos “movimentos de
libertação nacional” que lutam contra as potências coloniais, para distingui-los das outras entidades
secessionistas. Uma vez reconhecidos como tais pelos órgãos das Nações Unidas, os movimentos de
libertação nacional passam a ser sujeitos temporários de direito internacional representantes dos povos
colonizados, titulares de direitos e obrigações funcionais.

A sociedade internacional do pós Segunda Guerra Mundial está impregnada pela vontade,
manifestada na Carta das Nações Unidas, de fortalecer os fundamentos do Direito Internacional e de afirmar
a solidariedade, não somente entre os Estados soberanos, mas também entre os povos das Nações Unidas,
conforme se verifica do próprio Preâmbulo daquele documento. Entretanto, as relações de poder constituem
um fator persistente de enfraquecimento do Direito Internacional, sendo que o direito presta-se como o
próprio instrumento da política internacional. Por outro lado, uma vez adotada a regra de direito, a mesma
pode trazer implicações políticas e técnicas nem sempre previstas por seus promotores. Nessa seara, o direito
à autodeterminação dos povos, introduzido na Carta da ONU pelos países ocidentais no final da Segunda
Guerra Mundial, serviu como fundamento jurídico e como legitimação às lutas de descolonização, cujas
conseqüências atingiram diretamente seus interesses.
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INFLUÊNCIAS DO COMMOM LAW NO BRASIL. QUESTÃO RELACIONADA AO FORUM
SHOPPING: AFINAL, É POSSÍVEL A UM JUIZ NACIONAL DERROGAR SUA COMPETÊNCIA

INTERNACIONAL COM BASE NA DOUTRINA ESTRANGEIRA DO FORUM NON
CONVENIENS?

THE INFLUENCES IN BRAZIL OF COMMON LAW. MATTER RELATING TO THE FORUM
SHOPPING: AT LAST, IT IS POSSIBLE TO A JUDGE DEROGATE INTERNATIONAL

JURISDICTION BASED ON THE DOCTRINE OF FORUM NON CONVENIENS?

Marcel Vitor de Magalhães e Guerra
vALESCA RAIZER BORGES MOSCHEN

RESUMO
No atual estágio evolutivo, representado por um processo de aproximação dos sistemas e valoração dos
direitos fundamentais, impôs-se uma adequação de institutos tradicionalmente formais, a partir de princípios
voltados à justiça; não se admitindo mais interpretações restritivas de dispositivos jurídicos a limitar suas
aplicações prática. A questão que se coloca é até que ponto estaria o magistrado legitimado a perseguir a
justiça? Poderia flexibilizar normas de competência internacional, promovendo a sua correção e ajuste,
sempre que seu cumprimento mecânico representasse um desrespeito a princípios maiores? Seria possível
que um juiz nacional ao receber uma ação com elementos estrangeiros declinasse de sua competência em
favor de um foro estrangeiro em razão da conveniência do foro, um lugar mais adequado à busca da justiça?
PALAVRAS-CHAVES: Derrogar; competência; forum shopping; forum non conveniens.

ABSTRACT
At the current stage of evolution, represented by a process of aligning systems and valuation of fundamental
rights, has set itself an adaptation of traditional formal institutions, from principles aimed at justice, not
admitting more restrictive interpretations of legal provisions to limit its applications practice. The question
that arises is the extent to which the magistrate would be legitimate to pursue justice? Could relax rules on
international jurisdiction and promoting their correct and adjust, where compliance would represent a
mechanical failure the major principles? Is it possible that a national court to receive one share with foreign
elements to decline jurisdiction in favor of a foreign forum because of the convenience of the forum, a more
appropriate place to seek justice?
KEYWORDS: Derogate jurisdiction; forum shopping; forum non conveniens.

1 INTRODUÇÃO
 
 
A questão cerne do presente trabalho reside em descobrir a viabilidade jurídica de um juiz nacional derrogar
sua competência internacional com base em instituto alienígena, próprio da tradição anglo-saxônica, o
chamado forum non conveniens. Seria possível que um juiz nacional ao receber uma ação com elementos
estrangeiros declinasse de sua competência em favor de um foro estrangeiro em razão da conveniência do
foro, um lugar mais adequado à busca da justiça. Por exemplo, uma ação de responsabilidade civil
envolvendo acidente ocorrido nos Estados Unidos, réu domiciliado no Brasil, seria legítimo ao juiz afastar a
competência em razão da conveniência de se produzir provas em solo norte-americano?
RENÉ DAVID[1] chama a atenção para a importância do conhecimento da lei dos outros países como forma
de melhor se conhecer a própria lei, uma vez que isso ajuda na tarefa de interpretá-la e aperfeiçoá-la.
A identificação das alterações processadas permite evidenciar a necessidade de se rever algumas regras que
permanecem em nossa legislação, em dissonância com o movimento de integração e cooperação jurisdicional
internacional a que o Brasil se propõe.
As normas delimitadoras do poder jurisdicional têm, na lei interna, sua fonte primeira. A comparação de
algumas legislações tomadas como referência, interpretadas pela jurisprudência dos respectivos tribunais,
permite identificar dois principais sistemas de estruturação: o primeiro, utiliza o critério de delimitação a
partir das normas de repartição da competência interna; o segundo, distingue com regras autônomas, as
hipóteses de competência internacional.
Contudo, a preferência pelo segundo critério - o de regras autônomas - vem se fazendo sentir ao longo do
processo de evolução, determinado, sobretudo pela necessidade de adaptação das leis nacionais às regras
gerais consagradas nos tratados e convenções. Outra constante que pode ser percebida nas legislações mais
recentemente revisadas é a referência expressa no texto legal aos princípios que informam as soluções do
conflito de jurisdições. Dentre esses, como reflexo da crescente valorização das liberdades individuais em
todos os setores da atividade humana, aparece com destaque o princípio da autonomia da vontade levado ao
foro de eleição. Há uma nítida preocupação dos legisladores em editar normas que permitem incluí-lo como
regra expressa de atribuição de competência internacional concorrente, e em alguns casos, até mesmo de
exclusividade, contribuindo, desse modo, para a facilitação do reconhecimento das sentenças estrangeiras.
Dentro do modelo de cooperação e respeito à jurisdição estrangeira vem sendo contempladas regras que
permitem reconhecer os efeitos da litispendência internacional. A nova sistemática é vista como um esforço
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dos Estados visando conciliar o interesse público de cada um deles separadamente. Nesse sentido,
fundamental o estudo da doutrina do forum non conveniens.
 
 
2 DOUTRINA DO FORUM NON CONVENIENS
 
 
Forum non conveniens é o nome com o qual se denomina a doutrina que permite a uma Corte declinar sua
competência por considerar que os interesses da parte e da justiça estariam melhores atendidos em outro
foro. Trata-se de uma técnica processual cujo propósito é fornecer subsídios para o julgador decidir, dentre
as cortes competentes, qual a mais adequada a resolver uma controvérsia. [2]
A doutrina do forum non conveniens não é uma regra de fixação da jurisdição, mas de sua correção. Ao
contrário, pressupõe, de antemão, que a jurisdição exista, visto que a conexão entre o litígio e o foro é por si
suficiente para tanto. O que se passa é que, em vista de determinados aspectos que melhor situam outro foro,
entende-se por questão de justiça e equidade, que a possibilidade de exercicio da jurisdição nacional seja
declinada em favor dessa autoridade estrangeira; quase uma transposição da jurisdição em lugar de uma
simples denegação.
Essa doutrina surgiu, originalmente, nas cortes escocesas e atualmente é adotada em vários países que
seguem a tradição jurídica da common law. Sua origem remonta ao século XVI, configurada pelo forum
arrestment como critério exorbitante de atribuição de competência a tribunais escoceses. No século XVII, se
criou um corretivo para se afastar as nefastas consequências do forum arresti: a  teoria do forum non
competens, cuja evolução levou ao forum non conveniens, tendo como marco a sentença do caso de
Clements v. Macaulay (1866), apesar de que o termo forum non convenies não seria utilizado até a sentença
de Macadam v. Macadam, em 1873. Contudo, foi com a sentença de Sim v. Robinow, (1892), que se iniciou
a possibilidade de extensão do forum non conveniens a outros foros de atribuição de competência. Por
último, foi a sentença de Société du Gaz du París v. Armateurs Françaises, (1926), que firmou
jurisprudência (ruling case). Assim, a formulação dessa doutrina permitia aos tribunais escoceses declinar de
suas competências em favor de tribunais estrangeiros, que pudessem conhecer do litígio, de forma mais
conveniente, para o interesse das partes e os objetivos da justiça. [3]
 
 
3 FORUM NON CONVENIENS E LIS ALIBI PENDENS
 
 
Mecanismos que previnam decisões contraditórias são importantes para a segurança e equilíbrio de um
ordenamento jurídico. Para evitar essas situações indesejadas, países de common law usualmente adotam
uma técnica processual diferente da dos países de civil law.
Nosso ordenamento jurídico, por exemplo, de tradição romana, não fugiu à regra e adotou a doutrina
comum para países dessa tradição, a chamada doutrina da lis alibi pendens. De acordo com essa doutrina,
não é permitido iniciar um novo procedimento se um litígio entre as mesmas partes, envolvendo a mesma
disputa, já estiver pendente. [4]
Lis alibi pendens significa que uma vez ajuizada uma lide (lis) em determinado lugar, encontrando-se,
portanto pendente (pendens), não se poderá ajuizá-la em outro lugar, uma vez que o primeiro juízo a receber
a ação se tornara prevento. É chamada, pelo ordenamento brasileiro, de litispendência.
De outra banda, a doutrina do forum non conveniens se caracteriza por ser uma técnica processual cujo
propósito é fornecer subsídios para o julgador decidir, dentre as cortes concorrentes, quem deve resolver
uma controvérsia.
Caracteriza-se basicamente pela discricionariedade do juízo em sopesar os interesses públicos e privados
envolvidos em cada caso concreto, no intuito de encontrar o foro mais adequado a fornecer um julgado
justo.[5]
Desse modo, a abordagem do lis pendens enfatiza a eleição de foro pelo querelante quando há foros
concorrentes, prevalecendo o foro em que é primeiro apresentado a demanda, não havendo nenhuma
relevância à adequação de um foro para o deslinde da demanda.

 
 

3.1 LIS ALIBI PENDENS: Aspectos positivos e negativos
 
 

Uma das principais características da referida doutrina é a regra first-come, first-served (primeiro a chegar,
primeiro a ser servido), que significa uma prioridade exclusiva em relação à primeira corte que recebe uma
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demanda. Assim, trata-se de um critério objetivo e usualmente devidamente positivado no ordenamento
jurídico de cada país adotante.[6]
Apesar dessa nítida segurança jurídica proporcionada pela normatização da regra de competência e pelos
critérios eminentemente objetivos, a doutrina não se exime de críticas. O primeiro efeito colateral que se
pode perceber é o incentivo a uma corrida à corte para tornar o juízo prevento. O prêmio para os que
chegam primeiro à corte é justamente determinar a corte que será competente para julgar determinada
controvérsia.
O problema é que, em muitos casos, essa escolha é determinada por uma estratégia negativa cujo único
propósito é causar prejuízo à outra parte, forçando-a a litigar em cortes inapropriadas para o deslinde do
caso concreto, ou porque são distantes dos fatos ou porque estão totalmente sobrecarregadas de demandas.
Trata-se de um problema comum aos sistemas que adotam o princípio da lis alibi pendens.
Outro efeito colateral indesejado surgido pela aplicação maliciosa do instituto é o fenômeno chamado the
italian torpedo.
The italian torpedo é uma expressão que consubstancia uma prática, inicialmente desenvolvida nas cortes
italianas, caracterizada pelo ajuizamento de meras ações declaratórias negativas de relação jurídica ou de
nulidades como meio para, simplesmente tornar uma corte, notadamente menos conveniente, competente
para o julgamento de uma controvérsia.[7]
Percebeu-se a prática quando supostos responsáveis por danos ‘lançavam’(launches) ações declaratórias
negativas da infração em jurisdições caracterizadas pela lentidão de seus processos, justamente para impedir
que o detentor do direito de indenização ajuizasse sua demanda em uma corte mais conveniente para a causa.
Caracterizando-se como um interessante caso de abuso de direito de ação.
Outro ponto negativo é a rigidez dessa doutrina que, em muitas situações, em virtude da desconsideração
por completo das peculiaridades do caso concreto leva a severas injustiças, permitindo que cortes sem
qualquer conexão com a contenda tornem-se competentes para julgar, impedindo cortes mais adequadas de
conhecer da demanda.
Portanto, apesar do fato de os sistemas que adotam esse princípio apresentarem o mérito de proporcionar
uma eficaz técnica de evitar o mal da inconsistência e insegurança de decisões inconciliáveis, a doutrina
apresenta vários efeitos colaterais que a tornam vulneráveis à injustiça das decisões em alguns casos, o que
pode ser agravado quando se trata de direitos coletivos e difusos.

 
 

3.2 FORUM NON CONVENIENS: aspectos positivos e negativos
 

 
Como visto, a grande maioria dos países de civil law adotam a doutrina da lis alibi pendens, caracterizada
pelo foco na escolha do Autor, em relação ao foro, diferentemente do forum non conveniens cuja ênfase
reside na adequabilidade do foro.[8]
Basicamente, duas decisões delineiam o perfil da doutrina no sistema norte-americano, a Gulf Oil v. Gilbert e
a Piper aircraft Co. v. Reyno. Nas referidas decisões, a Suprema Corte norte-americana reconheceu que,
devido à generalidade dos dispositivos que tratam de competência territorial, ao requerente era dado uma
possibilidade de escolha de fóruns que, muitas vezes, podia levar a uma escolha não pautada na procura da
justiça, mas como estratégia para forçar o foro mais inconveniente para o demandado.
O propósito de se considerar os interesses privados é evitar o abuso do direito do demandante de escolher a
competência territorial para o ajuizamento de sua demanda, de modo a prejudicar o demandado, impondo-
lhe desnecessários gastos econômicos ou outros tipos de problemas práticos.
O interesse privado está relacionado com o interesse das partes e significa, por exemplo, preservar a todos os
problemas de ordem prática que tornam um processo mais eficiente, célere e menos custoso. Além disso,
deve ainda analisar se será possível executar a sentença emitida pela corte que conheceu da demanda.[9]
No que diz respeito ao interesse público, a corte enumerou alguns fatores que devem ser considerados como:
o nível de congestionamento das cortes, a necessidade de que as controvérsias sejam resolvidas pelas cortes
das comunidades que serão mais afetadas pelo resultado do litígio, evitando-se, assim, as dificuldades que
surgem quando um juiz é obrigado a aplicar leis de outros estados.
Importante consignar, contudo que o Tribunal, ao final, concluiu que "a menos que o equilíbrio seja
fortemente a favor do arguido, a escolha de foro do demandante, raramente, deve ser perturbada.”[10]
No caso Piper aircraft Co. v. Reyno, a Suprema Corte não só fortificou a doutrina do forum non conveniens
como também a ampliou para incluir a análise das leis e procedimentos envolvidos nas cortes concorrentes,
como um fator relevante na matéria.
Assim, a doutrina não se limita a analisar aspectos como proximidade das provas, testemunhas e influência da
decisão na comunidade da corte, mas também a lei e a efetividade da decisão na corte concorrente,
significando uma ampla liberdade discricionária e ao mesmo tempo vinculada de escolha da corte pelo
judiciário.
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A crítica que o princípio recebe da doutrina e jurisprudência reside justamente nesse amplo poder
discricionário dado ao magistrado. HU ZHENJIE, analisando a aplicação da doutrina em âmbito
internacional asseverou:

In international litigation, it is very easy for the defendant to claim that the trial of his case in a certain
forum is ’oppressive’ or ’vexatious’ to him... If the defendant is not sued in his home forum, he may
argue that the plaintiff wants to vex or oppress him by issuing in a distant foreign court, about whose
culture, procedural and language he has little knowledge. He may further argue that the forum is not well
placed for the trial of the case or it is not impartial. In these circumstances, the judges may be quite easily
convinced that the requirement of abuse of process is met.[11]

 
Outros pontos críticos usualmente levantados pela doutrina estão na falta de uniformidade de aplicação do
princípio, no atraso que causa no processo e a prática do case-shopping.  Case-shopping é  a aplicação
discriminatória da doutrina pelos países envolvidos, numa forma de beneficiar o querelante residente no país
onde a demanda está sendo processada, beneficiando-o.[12]
Portanto, como se pode observar, ambas as doutrinas apresentam aspectos positivos e negativos. Contudo,
diante dos problemas apresentados pela nossa doutrina, seria possível, em situações específicas, o juiz
brasileiro derrogar sua competência nacional com base na doutrina do forum non conveniens?
 
 
4  É POSSÍVEL DERROGAR COMPETÊNCIA INTERNACIONAL COM BASE NA DOUTRINA
DO FORUM NON CONVENIENS NO BRASIL?
 
 
O legislador nacional, em termos de técnica legislativa, adotou um modelo de normas rígidas sobre
competência, caracterizado pelo reduzido espaço criativo ao aplicador do direito. Pretende-se que o juiz
subsuma o caso ao preceito normativo e extraia, quase mecanicamente, a conclusão. O valor protegido
nesses modelos é, sem dúvida, a segurança jurídica.
Esse fenômeno está intrinsecamente relacionado com as raízes históricas dos países que adotaram o sistema
de civil law. São países que se formaram a partir da doutrina da separação estrita entre os poderes, com a
concepção dogmática de que o direito se restringe ao produto do Legislativo, ancorada na ideologia da
revolução francesa, refletindo, de forma utópica, que o juiz apenas atuaria a vontade da lei, supondo-se que,
em virtude da certeza jurídica que daí decorreria, o cidadão teria segurança e previsibilidade no trato das
relações sociais.
Buscou-se, no racionalismo, através de teorias dedutivas, a moldura da atuação do juiz, um mero aplicador
do direito, autorizado a agir apenas como se fosse a “boca da lei” (bouche de la loi). Entendia-se que o juiz
não podia interpretar os textos legais, devendo-se limitar a aplicá-los aos casos, pois o que se temia é que,
pela via interpretativa, pudesse ser distorcido o texto da lei.[13] Essa concepção rígida era, parcialmente,
decorrente de uma profunda desconfiança nutrida pela burguesia em relação aos juízes.[14]
Com o passar do tempo, as mudanças da sociedade moderna impuseram profundas alterações nessas
características inicialmente idealizadas, como o aumento considerável da complexidade dos casos trazidos ao
Judiciário. Isso resultou na percepção de que o texto da lei tinha se tornado um instrumento insuficiente para
resolver todos os problemas levados ao Judiciário, uma vez que multifacetadas feições das sociedades
contemporâneas, somadas ao fato de o Judiciário ter-se tornado mais acessível, acabou por obrigar o juiz a
decidir de acordo com as particularidades de cada caso. Isso significa que, de algum modo, deve haver
flexibilidade.
A professora TERESA ARRUDA demonstra, através de um estudo comparado, elaborado na Universidade
de Cambridge, em 2008, que, tanto nos sistemas de civil law, quanto nos de common law, o Direito nasceu e
existe com o objetivo predominante de criar estabilidade e previsibilidade[15].
 Na busca desses mesmos objetivos, os sistemas vêm, ao longo dos anos, se aproximando. Forte indício
desse fenômeno são as influências recíprocas de ambas tradições. Países adeptos do padrão continental
implementaram medidas típicas do processo da common law, adotando, entre outras providências, os
precedentes judiciais como fonte primária do Direito, por exemplo, a súmula vinculante (art. 103-A da CF/88
e Lei 11.417/2006) e a súmula impeditiva de recursos (art. 518, § 1º, do CPC).[16] De outra banda, os
sistemas anglo-saxônicos também cederam ao Direito escrito, como o recente Código de Processo Civil da
Inglaterra, de 26.04.1999.[17]
Nesse mesmo sentido, demonstrando, através de um método histórico-crítico, a aproximação entre as
jurisdições do civil law e common law, MARINONI afirmou que “a tradição do civil law foi completamente
descaracterizada com o passar do tempo,  muito se aproximando com o juiz do common law.”[18]
GAJARDONI concluiu “não mais se conservam, de maneira geral, modelos puros, resistentes à saudável
influência recíproca dos outros sistemas”, e, adiante continua afirmando ser uma tendência universal a
aproximação entre os sistemas adversariais e inquisitoriais, prevendo, em um futuro não muito distante, que
as diferenças entre os sistemas só restarão como reminiscência histórica.[19]
Essa crescente convergência entre as tradições demanda uma adaptação funcional dos institutos originários
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de uma tradição em outra, reflexo das complexidades dos fenômenos sociais e o dever de tutelar esses novos
direitos. Para alcançar esse desiderato, fundamental que os sistemas se valham do que há de melhor em cada
um, para se evitar que, em um determinado sistema, uma pessoa alcance a devida tutela e em outro não.  De
modo que a idéia, por exemplo, de tipicidade dos remédios, própria do civil law, pode conduzir a situações
de perplexidade, o que deve ser evitado. Como bem aponta YARSHELL “atipicidade do sistema da common
law pode e deve servir de inspiração para impedir que exista posição juridica de vantagem sem um remédio
apto a torná-la efetiva”.[20]
Não se pretende, contudo, propor uma aplicação indiscriminada da técnica do forum non conveniens, nos
moldes norte-americano, no sistema nacional. Não se pode desconsiderar que as normas sobre competência
internacional no Brasil foram formuladas em termos estritos e restritos.
O modelo nacional de regulamentação de competência internacional é abstrato e geral. O legislador
considera qual a solução mais adequada em casos típicos, e estende essa solução para os demais casos
atípicos. Os critérios de conexão são escolhidos pelo legislador. A segurança jurídica é garantida à custa da
justiça de certos casos, atípicos.
Diante desse modelo rígido, a despeito da aproximação cada vez maior das tradições , o juiz nacional não
pode derrogar sua competência apenas com base na técnica do forum non conveniens norte-americano,
utilizando o critério desenvolvido lá, de conveniência do foro estrangeiro. Como visto, essa conveniência é
apurada em razão de fatores eminentemente relacionados à proximidade entre o litígio e o foro, tais como:
domicilio das partes, local onde exercem seus negócios e atividades, ou ainda, à instrução e desenvolvimento
do processo, como a localização das provas e testemunhas, averiguando-se a possibilidade que outro foro
concorra com o nacional em melhores condições quanto a esses quesitos. Nos EUA, a esses fatores somam-
se também considerações de ordem pública como, por exemplo, o próprio interesse local em se julgar uma
causa com elementos de estraneidade com todos os custos e ônus envolvidos para o judiciário local.[21]
É preciso ter em vista que, reserva-se às autoridades judiciárias estadunidenses enorme liberdade tanto no
que se refere à aplicação quanto à própria criação de direito especifico para o caso concreto. Liberdade
inclusive para estabelecer com certa dose de discricionariedade critérios para fixação de suas próprias
competências no plano internacional.[22]
Desse modo, a adoção pura e simples do mecanismo do forum non conveniens, nos moldes norte americano,
em países que à semelhança do Brasil seguem o sistema romano-germânico, não parece possível.
Contudo, por outro lado, a possibilidade de derrogar a competência nacional em determinadas situações
lacunosas na lei, que consubstanciam exorbitância do foro nacional, ante à inexistência ou pouquíssima
proximidade com a causa, parece atender de forma mais efetiva princípios e valores constitucionais como
acesso à justiça, princípio da razoabilidade e devida tutela jurisdicional.
Pretende-se fixar o entendimento que é perfeitamente possível, ao magistrado, flexibilizar as normas de
competência internacional em determinadas situações concretas, evitando-se normas rígidas que sejam
exorbitantes.  A teoria do forum non coveniens nasceu para fazer frente a foros exorbitantes, de modo que
não é equivocado entender se tratar de uma expressão anglo-saxônica do princípio da proximidade ou
jurisdição razoável.
 
 
4.1 PRINCÍPIO DA PROXIMIDADE RAZOÁVEL: FÓRUM[23] RAZOÁVEL

 
 

Considera-se que um foro é razoável quando o caso analisado apresenta uma vinculação suficiente com o
Estado a que pertence o Tribunal responsável pelo julgamento. Em sentido oposto, os foros exorbitantes são
aqueles que se caracterizam por acumularem grande volume de competência internacional a seus Tribunais,
de modo desconectado com o propósito de beneficiar os nacionais do Estado competente.
Foros exorbitantes são situações que, apesar de desprovidas de qualquer contato relevante com o foro, fixam
sua jurisdição em violação ao direito das partes envolvidas. É o caso, por exemplo, da nacionalidade como
elemento de determinação da jurisdição, que sem justificar qualquer benefício específico em favor do
nacional, pode gerar um grave prejuízo para o estrangeiro, ou vice-versa.
A razoabilidade ou não de um foro é aferida através do princípio da proximidade ou conexão substancial da
causa com o foro. Significa que, para o desiderato de determinar quando um Tribunal possui jurisdição,
mister se analisar a existência de um mínimo de contato razoável entre o caso analisado e o país sede do
Tribunal.[24] Assim, estes apresentam duplo elemento, de proximidade e neutralidade genéricas que não
aparecem nas jurisdições exorbitantes. Tal controle permite ao Tribunal rechaçar jurisdições consideradas
abusivas ou exorbitantes.
CARAVACA e GONZÁLEZ assim definem, como critérios de atribuição de competência ou critérios de
conexão, ou seja, um ponto entre o the decidendum e a consequência jurídica. “Se entiende por foro de
competencia judicial internacional la circunstancia presente en las situaciones privadas internacionales,
utilizada por el legislador para atribuir el conocimiento de las mismas a sus órganos jurisdiccionales.”[25]
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Como visto, é dever do legislador e do aplicador da norma zelar pela não denegação de justiça e
proporcionar às partes envolvidas ampla garantia de acesso à justiça, inclusive no que se refere ao
desenvolvimento de um processo équo e justo para ambas as partes e à obtenção da tutela jurisdicional
efetiva por aquela que demonstrar estar amparada do ponto de vista do direito material.
Ordinariamente, o reflexo do princípio da proximidade nas regras de competência internacional não se revela
transfigurado sob a forma de uma regra geral positiva, que estenda a competência do foro a todas aquelas
situações que apresentam um grau mínimo de ligação com aquele ponto. Na prática, entretanto, verifica-se a
materialização do princípio da proximidade sob a forma de uma regra geral negativa, que estipula a
competência genérica do foro a todos os casos, exceto àqueles que não guardem um vínculo mínimo
predefinido pela lei ou pelos tribunais, de forma semelhante à experiência legal dos EUA. Lá, com base em
construção jurisprudencial da Suprema Corte Federal da due process clause contida na décima quarta
emenda à Constituição daquele país, desenvolveu-se a teoria dos minimum contacts, segundo a qual pode ser
excluída a competência de um tribunal caso o réu ou a sua atividade que tenha dado causa ao litígio não
apresente pontos de contactos mínimos com o foro, de forma a não ofender “traditional notions of fair play
and substantial justice” [26]
Não basta que se identifique um elemento de conexão do litígio com o Estado tomado para seu julgamento,
ainda que perfeitamente razoável, para que esteja automaticamente definida uma hipótese legítima de
exercício da jurisdição. Há de existir uma apropriada e razoável base jurisdicional para reconhecer a
seriedade da jurisdição exercida por um juiz estrangeiro. Para que um tribunal exerça de forma razoável sua
jurisdição, é preciso que exista uma genuína e substancial conexão entre o caso e o tribunal. O standard da
conexão substancial tem sido bastante aceito em disputas internacionais. A administração desse princípio
envolve, necessariamente, elementos of practical judgement and self-restraint.
O princípio da conexão substancial exclui a mera relação física, o que nos Estados Unidos é coloquialmente
chamado de Tag jurisdiction. A mera presença física como justificativa para jurisdição apresenta uma
justificação histórica na federação americana que é inapropriada nas modernas disputas internacionais. [27]

A tese da valoração dos interesses em presença, em cada caso concreto, sobrepondo-se aos resultados
próprios do silogismo que aplica dedutivamente as regras de direito aos fatos, provados em cada litígio,
foi também introduzida na ciência do conflito de leis. Ela é levada por parte da doutrina ao campo do
conflito de jurisdições por influência de Kegel: examinar o interesse do réu em defender-se no seu
domicílio; o do autor em não ser obrigado a ajuizar uma ação fora de sua residência porque implicaria
gasto de tempo e dinheiro; e o interesse de que o litígio seja decidido preferencialmente pelo foro cuja lei
venha a ser aplicada.

 
Ademais, através do presente princípio, evita-se a prática abusiva do forum shopping, caracterizada pela
escolha do forum mais distante e desconectado com a causa concreta, prejudicando o titular do direito e
criando obstáculos à devida tutela. Litígios internacionais envolvem custos e dificuldades, que quase nunca
são igualmente repartidos entre as partes. Desse modo, é de certa forma aceitável que uma das partes do
litígio venha a ter de suportar uma carga ou ônus processual superior à da outra. Tal carga, entretanto, não
pode se erigir em óbice intransponível à dedução em juízo da pretensão de uma das partes.
A jurisdição exorbitante e abusivamente exercida pelos tribunais de um país compromete sua
responsabilidade internacional e afeta valores constitucionais de razoabilidade e acesso à justiça e ampla
defesa.[28]
Não há uma instância internacional para resolver o problema da competência adequada, em vista da
soberania de cada Estado em determinar sua jurisdição. No entanto, esse princípio pode servir para informar
e determinar situações não previstas nos arts. 88 e 89 do CPC.
ROZAS e LORENZO falam de “usurpação de competência” por parte dos tribunais de um Estado, quando
um litígio não apresenta um vínculo mínimo com eles, gerando inclusive a responsabilidade internacional do
Estado. Apontam que o Tribunal Internacional de Justiça, no famoso caso “Barcelona Traction”, decidiu que
“desde el momento em que um Estado admite en su territorio inversiones extranjeras o nacionales
extranjeros, personas fisicas o morales, está obligado a concederles la protección de la Ley y assume ciertas
obligaciones en cuanto a su trato.”[29]
MORELLI apresenta critérios que delimitam a jurisdição do Estado, determinando os litígios sobre os quais
ela deve atuar, critérios que assumem caráter objetivo ou subjetivo, conquanto refiram-se à vinculação do
objeto ou das partes da lide com o Estado, com o fim de estabelecer as hipóteses de atuação de seus órgãos
jurisdicionais.[30]
SORIANO e ALFÉREZ tratam de dois testes necessários para aplicação do princípio da jurisdição razoável:
um teste de proximidade e um teste de razoabilidade. O teste de proximidade serviria para selecionar aqueles
elementos que estabelecem um vínculo entre as partes ou litígio subjacente com o foro, seja por conta de
circunstâncias pessoais ou objetivas do litígio, vínculos processuais ou vínculos normativos:

El test de proximidad sirve para seleccionar los vínculos y atiende a los contactos de la relación
subyacente y las partes con el foro. El abanico de vínculos o conexiones que tiene en cuenta incluye tres
tipos o modalidades principales: (i) Vínculos entre las circunstancias del litigio y el órgano judicial.
Pueden ser tanto vínculos con los elementos subjetivos del asunto (las partes, su domicilio, residencia o
nacionalidad, p. ej.) o con los elementos objetivos del mismo (lugar del hecho dañoso, lugar de
cumplimento del contrato, lugar ejecución de la decisión, etc.) . (ii) Vinculos procesales. La agrupacion
de litigios genera economias de escala, previene decisiones contradictorias y, en esta medida, garantiza la
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tutela judicial internacional; por esta razón, la conexidad procesal también puede constituir un vínculo
relevante. (iii) Vínculos normativos, esto es, vínculos entre el litigio y la ley aplicable al fondo. En la
medida en que la aplicación de su propia ley por el juez reduce los costes de información normativa, y en
consecuencia los costes de error, la ley aplicable al fondo del litigio también puede constituir un vínculo
relevante.[31]

 
O teste de razoabilidade, a seu turno, serviria para valorar cada um desses elementos de conexão, em vista de
sua relevância como apto a firmar a atividade jurisdicional. Esse teste atenderia a dois critérios valorativos:
um de natureza processual e outro material. A partir do critério processual, analisa-se se está atendida a
finalidade do Direito de garantir a resolução do litígio da forma mais justa e menos onerosa possível. Quanto
ao critério material, sua função seria a de apontar, dentro de uma lógica de direito privado, a parte do litígio
a que devem ser imputados os custos processuais envolvidos no acesso a um foro estrangeiro para a defesa
de seus direitos subjetivos, seja como autor ou réu:

El test de razoabilidad sirve para valorar las conexiones en presencia como razones para la afirmación,
en un tipo de litigio concreto, de la CJI de los tribunales del foro. Atiende tanto a criterios valorativos
procesales como materiales: (i) Criterios procesales. La primera determinación de la relevancia de las
conexiones puede hacerse a partir de la finalidad de todo el Derecho procesal: garantizar una resolución
del litigio lo más correcta posible (o más justa, si se prefiere), al menor coste posible. (...) Desde esta
óptica, un vínculo es relevante en ámbito de la CJI cuando disminuye: primero, los costes de instrucción,
que incluyen tanto los costes de información (cercania a las pruebas o a la ley aplicable al fondo) y los
costes de comunicación (notificaciones); segundo, los costes de implementación (ejecución, medidas
cautelares); tercero, los costes de error (conexión procesal con otro asunto o litigio, por las personas qeu
participan o por el objeto del litigio; conexión con la ley aplicable). (ii) Criterios materiales. La función
del Derecho procesal es auxiliar respecto del Derecho material; por ello los criterios de selección deben
responder fundamentalmente a una lógica de Derecho privado. Ello explica que la segunda pauta de
valoración del modelo de justicia privada se apoye en la imputabilidad de dichos vínculos o contactos a
una de las partes; esto es, en la cuestión de si pueden o no ser puestos a su cargo en el tipo de litigios de
que se trate.[32] 

 
Os supramencionados autores explicam que, quando o legislador prescreve o sistema de normas sobre
competência internacional, acaba por delimitar o alcance internacional da tutela jurisdicional que seus
tribunais vão oferecer. Essa delimitação tem dois efeitos: um positivo e outro negativo. O positivo
compreende a declaração, em abstrato, de competência internacional, de seus tribunais, para determinadas
espécies de litígios internacionais. Este, suscita, da perspectiva do réu, um problema: a imposição ao
demandado da carga processual de comparecer ante tribunal estrangeiro.
Já o efeito negativo das normas sobre competência internacional é a denegação de competência internacional
para o restante dos litígios internacionais. Nesse caso, o problema é a impossibilidade de se reclamar tutela
jurisdicional para esses tribunais, negando acesso.
Assim sendo, a não observância dos limites máximos poderia representar uma fixação de jurisdição
exorbitante, enquanto que o desrespeito aos limites mínimos de exercício da jurisdição teria como efeito
direto e danoso a denegação de justiça. Em  ambos os casos, o respectivo exercício ou não da função
jurisdicional representaria, conforme a situação, um ilícito internacional ou um ato manifestamente
inconstitucional.
Partindo-se do pressuposto de que existe um balizamento fixando um mínimo e um máximo da extensão da
jurisdição internacional, torna-se impossível esgotar racionalmente as hipóteses de competência internacional
da justiça estatal. As normas positivas existentes apenas podem ser encaradas no sentido de tornarem certa a
ação da justiça nacional em determinados casos, desde que, é claro, situem-se entre aludidos limites.
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
 
No mundo contemporâneo, em que o acesso à justiça é alçado à categoria de direito fundamental, a doutrina
clássica e tradicional da competência internacional, fundada simplesmente na localização de pessoas e bens
no território dos Estados ou na nacionalidade dos indivíduos, não mais se justifica.
É inquestionável que não mais prevalece a visão do direito como uma ciência absolutamente hermética. O
direito é um fenômeno social, um meio de pacificação, disciplina a organização da vida em sociedade. Como
tal, suas normas e princípios devem estar sempre atualizados e orientados pelas necessidades atuais e
concretas daquela sociedade de onde e para a qual exsurge, sob pena de se tornar um conjunto de regras
desprovidas de eficácia social.
O que se implementa é a possibilidade de uma flexibilização da determinação da competência internacional a
partir de valores e princípios constitucionais e infraconstitucionais. O juiz nacional deve levar em
consideração a metodologia hermenêutica do novo paradigma da ciência jurídica para decidir se exercerá ou
não jurisdição sobre determinado caso concreto, tendo em vista princípios e valores constitucionais em jogo.
O controle dos limites da jurisdição internacional deverá ser feito pelo próprio Judiciário. A interpretação do
sitema de fixação da competência internacional implica o reconhecimento de que seus órgãos devam deter
alguma dose de poder que permita a conformação do texto legal infraconstitucional aos princípios
superiores.
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É inegável o dever do juiz, não de legislar ou inovar, mas de corrigir hipóteses exorbitantes de exercício da
jurisdição ou impedir a sua denegação naquelas hipóteses em que a concessão da tutela constitua um
imperativo do Direito Internacional ou, ainda, uma garantia de sede constitucional.
É nese sentido que devam ser interpretados o alcance e a influência da garantia do acesso à justiça na
delimitação do exercício da jurisdição internacional: evitar a denegação de justiça e ao mesmo tempo
proporcionar o devido acesso das partes à ordem jurídica justa, a partir da observância de todos os princípios
necessários.
Assim, torna-se perfeitamente possível que o juiz se depare com situações fáticas atípicas, que a despeito de
se subsumirem nas hipóteses legais do CPC, não guardam proximidade ou conexão com o foro nacional.
Nesses casos, o magistrado deverá exercer uma interpretação que materialize os valores constitucionais,
através das válvulas de escape do sistema, como por exemplo, o princípio da proximidade.
O legislador, ao formular as normas de competência judicial internacional como normas abstrato-gerais, não
pretendeu impedir nenhuma flexibilização em sua aplicação. Na verdade, o que se sucedeu foi que essa
flexibilidade não é tão intensa como permitiria uma cláusula de escape expressa de forum non conveniens,
porém uma flexibilidade atenuada é perfeitamente possível, pois provém do manejo de expedientes gerais,
poros que funcionam no sistema continental como mecanismos substitutos de referida cláusula.
Uma aplicação rígida dos critérios gerais e abstratos previamente estabelecidos na lei, para casos típicos, leva
a injustiças em casos atípicos. Portanto, nos casos atípicos, o presente trabalho entende ser possível derrogar
a competência a outros foros mais “convenientes”, com base no princípio da proximidade razoável.
Em conclusão, não há argumentos definitivos para justificar a exclusão radical de uma possível flexibilização
de normas de competência internacional. A flexibilização conduz a um foro mais próximo, no qual se garante
melhor o objetivo de todo o Direito processual: um resultado justo, ao menor custo possível, depois de um
devido processo legal.
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OS PROCESSOS DE GLOBALIZAÇÃO, O DIREITO E A INTEGRAÇÃO: HEGEMONIA E
CONTRA-HEGEMONIA NA TRANSIÇÃO PARADIGMÁTICA.

LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN, DERECHO E INTEGRACIÓN: HEGEMONÍA Y CONTRA
HEGEMONÍA EN LA TRANSICIÓN DE PARADIGMA.

Fredson Oliveira Carneiro

RESUMO
O presente artigo visa analisar as relações sociais, políticas e jurídicas num contexto de globalização do
capitalismo e de seu modelo civilizacional a nível internacional. Propõe-se a observar os reflexos que este
processo desencadeia na produção do conhecimento e em específico na produção do conhecimento jurídico
nos países periféricos do sistema global, como é o caso do Brasil. Para tanto se pretende levantar a discussão
acerca das relações de poder desiguais na totalidade do sistema capitalista que justifica as condições de
subordinação a que estes países se sujeitam. Visa também caracterizar a influência da globalização
hegemônica na construção e reconstrução do Direito moderno – enquanto determinante de sua produção e
reprodução atual -, seus reflexos na organização política, jurídica e social contemporâneas e as possibilidades
contra-hegemônicas na conquista e efetivação de direitos que garantam a libertação como seu pressuposto de
existência e a aferição das condições da luta pela construção de uma globalização alternativa tal qual o
processo em curso nos países da América do Sul.
PALAVRAS-CHAVES: DIREITO, GLOBALIZAÇÃO, CAPITALISMO, HEGEMONIA, CONTRA-
HEGEMONIA.

RESUMEN
En este artículo se pretende analizar el contexto social, político y jurídico de la globalización del capitalismo
y su modelo de civilización a nivel internacional. Se propone observar las consecuencias que este proceso
desencadena la producción de conocimiento y, en particular en la producción de conocimientos jurídicos en
los países periféricos del sistema mundial, como es el caso de Brasil. Para que desea plantear la discusión de
las relaciones desiguales de poder en todo el sistema capitalista, que justifica las condiciones de
subordinación que estos países están sometidos. También tiene como objetivo caracterizar la influencia de la
globalización hegemónica en la construcción y la reconstrucción del derecho moderno - como determinante
de su producción actual y la reproducción - y sus reflexiones en las posibilidades políticas, jurídicas y sociales
contemporáneas y la lucha contra hegemônica en el logro y ejercicio de tales derechos que garantizan la
liberación como supuesto de la existencia y condiciones de medición de la lucha por construir una
globalización alternativa como es el proceso en curso en los países de América del Sur.
PALAVRAS-CLAVE: DERECHO, GLOBALIZACIÓN, CAPITALISMO, HEGEMONÍA, CONTRA
HEGEMONÍA.

INTRODUÇÃO

 

A globalização se constituiu como um processo de desenvolvimento do capital numa escala de
abrangência espacial que atingiu praticamente todo o planeta. Desde as formulações de Marx, ainda no
século XIX, já se apontava para esse movimento de universalização das relações capitalistas de produção
que a partir do século XX atingiu limites outrora não alcançados para além das relações econômicas
englobando também as relações sociais e políticas, bem como as manifestações culturais dos povos mais
diversos. Nesse aspecto o papel da ideologia, entendida como forma de dominação, é fundamental na
legitimação da opressão cultural que mascara a existência de uma falsa comunidade internacional, que tem
sua espacialidade calculadamente delimitada pelas potências econômicas e militares tais quais os Estados
Unidos.  

A professora Graça Druck ao se posicionar acerca da globalização a identifica da seguinte forma:

 

[...] a globalização é um processo que envolve multidimensões, sintetizando uma realidade histórica
que expressa, de forma mais acentuada, uma ou outra “face” deste momento, mas, na sua essência,
mantém uma imbricação indissolúvel entre os planos econômico, social, político e cultural. (DRUCK,
1996, 22)

 

Aqui se delineia um raciocínio que segue por essa linha de pensamento, dado que as forças
hegemônicas e aquelas que as contrapõem se relacionam dialeticamente na realidade social a partir das
tensões que envolvem o choque de interesses despertados pelos conflitos.  O que aqui se pretende analisar
são as formas assumidas pelo direito nesse regime social que impõe a flexibilização de todas as formas
normativas dessa sociabilidade apresentadas como soluções para a superação dos entraves impostos ao
desenvolvimento do capital em seu mais alto grau de liberdade.
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Tal fenômeno acaba por desencadear o enfraquecimento do Estado nacional e do direito que lhe serve
de suporte. Como analisa Boaventura de Sousa Santos[1] a modernidade ocidental se desenvolveu ao redor
das tensões entre seus dois pilares constitutivos: o pilar da emancipação social e o pilar da regulação social.
O pilar da regulação é composto pelos entes do Estado, Mercado e Comunidade. A tensão entre esses três
entes acabou desencadeando um processo que possibilitou o predomínio do Mercado em detrimento dos
demais entes. O que subordinou tanto o Estado como a Comunidade aos interesses do desenvolvimento do
mercado que redundou na criação da sociedade capitalista como se a conhece. Já a emancipação acabou
tornando-se subordinada ao pilar da regulação que passou a ser regido pelo mercado, ou seja, as
possibilidades de emancipação acabaram se restringindo ao que era conciliável com a vigência do mercado, o
que a demarcou a um campo específico também regulado pelas forças hegemonicamente dominantes.    

Contudo, autores como Boaventura de Sousa Santos apontam aspectos que denotam o desgaste
desse paradigma que está em uma ampla crise. A referida crise atinge inúmeros dos elementos que sustentam
esse paradigma, tais quais a crise da hegemonia das ciências e a crise de legitimidade do Estado e do Direito
que serviam a esse modelo de sociabilidade moderna. Entretanto, as transformações históricas, entre estas a
globalização, provocaram alterações profundas em suas estruturas e lógicas de existência que põem em
cheque a própria manutenção desse modelo de sociedade.

Cabe aqui apenas um esclarecimento quanto ao entendimento desse quadro conceitual. Como o
próprio Boaventura de Sousa Santos sustenta[2] esse desencadeamento histórico não se sucedeu nas
sociedades subalternas, aqui centrais para essa análise, de modo que tal organização teórica não dá conta do
processo desenvolvido no Sul global, sem a adição de elementos comuns ao processo de colonização: a
apropriação e a violência.

 

GLOBALIZAÇÃO

 

Os processos de globalização acirraram as condições sociais em que estão fundamentadas as relações
capitalistas de produção e reforçaram a dominação teórica, ideológica, cultural, econômica e social.
Fenômeno aprofundado pelo aumento da circulação das comunicações, agora muito mais ágeis do que se
afiguravam na realidade das sociedades do início do século XX, as mídias que se globalizam são
evidentemente dotadas de posicionamentos ideológicos delimitados que formam e transformam o mundo a
partir dos interesses de dominação.

Para alguns autores, a globalização se desenvolveu em conjunto com o advento das políticas
neoliberais implantadas inicialmente na Inglaterra de Margareth Thatcher e nos Estados Unidos de Ronald
Reagan. Consiste entre outras características na noção de que há um amadurecimento do capitalismo
enquanto sistema hegemônico e único após a derrocada do socialismo real no leste europeu ao atingir marcas
de dominação global da produção. Para outros autores esse movimento se inicia, entretanto, ainda no
período mercantilista do capitalismo com a expansão marítima que ampliou as fronteiras do mundo
conhecido até então através do colonialismo, já aí estariam as raízes expansionistas do capital que estava a se
gestar na Europa. De acordo com a teoria marxiana, a gênese e os desenvolvimentos do capitalismo, este
modo de produção e processo civilizatório, nasce transnacional. (IANNI, 1997, p. 249).

O imperialismo que se institui como política dominante desde a expansão marítima até o estágio do
neocolonialismo dos séculos XIX e XX continua a expressar a necessidade de dominação da maior parte dos
países do mundo para exploração inicialmente de matérias primas, de mercado consumidor e por fim também
de espaços disponíveis para a descentralização da produção que atingiu níveis globais ainda em meados da
década de 1990, com raras exceções dos países que ainda se mantém parcialmente fechados ao capitalismo
como nos regimes ditatoriais da Coréia do Norte e de Cuba.

Fator que deve ser destacado para o avanço da globalização é o desenvolvimento das técnicas e dos
grupos econômicos vinculados à informação como a internet que se mundializou rapidamente trazendo
novamente as discussões acerca das percepções de tempo e espaço alteradas pela nova realidade virtual que
reduziu as distâncias e o tempo no consumo de informações. Esse processo é analisado por Octavio Ianni:

 

Está em curso novo surto de universalização do capitalismo como modo de produção e processo
civilizatório. O desenvolvimento do modo capitalista de produção, em forma extensiva e intensiva,
adquire outro impulso, com base em novas tecnologias, criação de novos produtos, recriação da divisão
internacional do trabalho, ultrapassa fronteiras geográficas, históricas e culturais, multiplicam-se assim
as suas s formas de articulação e contradição. Esse é um processo simultaneamente civilizatório, já que
desafia, rompe, subordina, mutila, destrói ou recria outras formas sociais de vida e trabalho,
compreendendo modo de ser, pensar, agir, sentir e imaginar. (IANNI, 1997, p. 10)
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 Ao fim dessa passagem, podemos levantar a discussão acerca da questão da globalização das
ideologias como forma de fundamentar o processo de dominação a nível global. Contudo, esse processo
nunca se deu de forma pacífica. O confronto dos povos e a brutalidade das imposições de formas de cultura,
religião, línguas e costumes foi, por certo, desde o colonialismo do século XVI até a contemporaneidade, um
dos maiores crimes contra a humanidade já praticados, dado que para o capital se estabelecer como força
global tem por pressuposto a destruição das culturas tradicionais que se articulam alternativamente às formas
necessárias à reprodução do sistema capitalista. Novamente com o Professor Ianni nos remetemos à análise
do quão contraditório é o que ele chama de globalismo.

 

Sim, o globalismo é problemático e contraditório. Engendra e dinamiza relações, processos e estruturas
de dominação e apropriação, de integração e fragmentação, pelo mundo afora. Tanto é assim, que
provoca tensões, antagonismos, conflitos, revoluções e guerras, ao mesmo tempo em que propicia a
criação de movimentos sociais de vários tipos, destinados a recuperar, proteger ou desenvolver as
condições de vida e trabalho das mais diversas categorias sociais e “minorias”, além e por sobre
localismos, nacionalismos e regionalismos. (IANNI, 1997, p. 228) 

 

 

Assim, os regionalismos são consumidos pela produção de uma sociedade de massa sem
identificações culturais delimitadas localmente, que não remetem à história e ao pertencimento dos povos a
seus locais de origem. Desde a destruição da cultura indígena nas Américas até a imposição de pretensos
consensos como o “consenso de Washington” o global tem se estruturado a partir de um local que é aquele
que tem origem nos países centrais do sistema capitalista hegemonizado pelas condições favoráveis de
desenvolvimento econômico e social que permitiram a sua dominação sobre os demais povos do mundo.

Ainda sob a égide da delimitação conceitual acerca da globalização se visa a partir da profundidade
peculiar à escrita do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos demarcar os contornos desse
fenômeno quando assim examina a globalização contemporaneamente:

 

A globalização é hoje simultaneamente o referente da mobilidade e da desigualdade no mundo, da
diversidade e das hierarquias na diversidade, da afirmação e da negação da própria diversidade, da
imposição, da indiferenciação e da resistência diferenciadora, em suma, a globalização dá por vezes
idéia de ser tudo o que afirma e o seu contrário, é globalização e antiglobalização. Ao contrário do
universalismo, que era a força de uma idéia que se auto-representava como imposta sem a idéia de
força, a globalização é a força da idéia de força contida nos processos de translocalização e mobilidade
desigualitários. Isto significa que a diversidade e a pluralidade, longe de florescerem de modo
indiferente nos processos materiais, econômicos, políticos, sociais e culturais, estão alojados neles,
tanto como sinais de cumplicidade, como de confronto, tanto como parceiros quanto como antagonistas.
Ou seja, as relações de poder, de resistência, de dominação e de alternativas de hegemonia e de contra-
hegemonia são constitutivas da globalização. Isto é assim porque a globalização é hoje o marcador
hegemônico dos termos do conflito social histórico criado pelo capitalismo. A globalização é
simultaneamente o conflito (a idéia da força) e os termos do conflito (a força da idéia). O capitalismo
global, por um lado, e a diversidade e a globalização, pelo outro. (SANTOS, 2008, p. 151-152) 

 

 

Em conformidade com o sociólogo português, sustenta-se que a globalização é o intrincado processo
de produção de visibilidades e invisibilidades sociais, culturais, políticas, econômicas e jurídicas, a nível
global acompanhado pelo desenvolvimento das forças produtivas e sustentado ideologicamente pelas teorias
legitimadoras do capitalismo. 

Cabe aqui uma reflexão sobre o papel desempenhado pelo direito nessa conjuntura, visto que
contemporaneamente o direito moderno é fruto da implantação legislativa dos estados nacionais. Os estados
nacionais surgidos entre os séculos XVI e XVIII fundamentaram sua existência num direito que garantia a
sua viabilidade política, que por sua vez era financiada pela ordem econômica nascente. Passados os anos da
Idade Média, após a unificação territorial, a lógica política se alterou e a territorialidade dos estados assim
formados – numa fase inicial apenas as nações européias desenhadas a partir desse processo colonial - não se
restringiu às suas fronteiras políticas ou geográficas, mas abrangeram todo o mundo.

O processo de globalização só acelerou a aproximação econômica entre as nações do mundo como se
observa na configuração do pós-II guerra mundial na Europa, onde os países que a compõe começaram a
articular forças em torno de uma cooperação econômica que os unisse, de modo que tais forças fossem
capazes de articular a sua reconstrução. Assim foi criada a Comunidade Econômica Européia – CEE – que
deflagrou na formação da União Européia como a conhecemos hoje. Esse processo de articulação regional
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logo se globalizou com a formação de blocos econômicos em todos os continentes como é o caso da
Associação de Livre Comércio da América do Norte – NAFTA -, o Mercado Comum do Sul – MERCOSUL
-, Comunidade de Estados Independentes – CEI – do círculo pacífico, entre outras comunidades regionais de
comércio na África, Caribe etc.

Contudo, o direito não acompanhou – dado que um dos pressupostos do desenvolvimento capitalista
é a superação de todos os condicionamentos sociais para a sua reprodução, mesmo os de suas próprias bases
fundadoras, no caso do direito moderno - essas mudanças sociais a nível global, já que ainda se assenta numa
lógica nacionalista de defesa dos interesses e da soberania nacional. A esse aspecto o que se percebe é a
tentativa de instituição de um Direito Comunitário que pouca eficácia apresenta na realidade e de um Direito
Internacional a serviço dos grandes conglomerados econômicos globais.

 

GLOBALIZAÇÃO OU GLOBALIZAÇÕES?

 

A discussão acerca da própria natureza da globalização é muito mais complexa do que se afigura
nessas linhas. Há um grande debate ao redor do tema sustentado por autores os mais diversos com os mais
convincentes argumentos acerca da melhor formulação teórica para o tema. Contudo, dada a ausência da
pretensão de encerrar uma discussão de tamanha complexidade põe-se em foco apenas a necessidade da
discussão e amadurecimento das diferentes formas de conceber o movimento da globalização
contemporânea. Apenas dessa forma será possível apresentar-lhe alternativas capazes de condensar toda a
sua complexidade social com propostas concretas de superação.

Alguns autores contemporâneos acreditam que conceber a globalização como sendo de apenas um
tipo é acabar reconhecendo que a propositura de uma resistência a ela só poderá ocorrer através da
localização que hoje se afigura muito frágil diante das forças que se globalizam o que desencadeia um
processo de legitimação reversa da globalização hegemônica. No fragmento que se segue Boaventura Santos
explica melhor o seu entendimento.

 

Parto do pressuposto de que aquilo que habitualmente designamos por globalização são conjuntos de
relações sociais. À medida que estes conjuntos se transformam, assim se transforma a globalização.
Existem, portanto, globalizações, e deveríamos usar este termo apenas no plural. Por outro lado, se as
globalizações são feixes de relações sociais, estas envolvem inevitavelmente conflitos e, portanto,
vencedores e vencidos. Freqüentemente, o discurso da globalização é a história dos vencedores contada
por estes. Na verdade, a vitória é, aparentemente, tão absoluta que os derrotados acabam por
desaparecer completamente do cenário. (SANTOS, 2008, p. 195)

 

 

É a partir desse esclarecimento que se trabalha aqui com a possibilidade de analisar globalizações
outras que não a globalização dominante. Assim, Boaventura de Sousa Santos visualiza basicamente a
existência de dois tipos de globalização: a globalização hegemônica e as globalizações contra-hegemônicas.
A globalização hegemônica nessa distinção assume a forma do fenômeno ou entidade local que consegue
difundir-se globalmente e ao consegui-lo passa a considerar uma entidade rival como local. Por isso, se
afirma que a globalização como se conhece é sempre a mundialização bem sucedida de um localismo. 

No entanto esse processo acaba por se impor aos vencidos através da necessidade de adequação a um
modelo que se hegemoniza por infortúnio de ao fazer o contrário não se conseguir garantir a sua reprodução
social na contemporaneidade, o que vale para indivíduos e até mesmo comunidades. Assim, a globalização
tem evidenciado os processos de exclusão social inerentes ao modo de produção capitalista. As
possibilidades de globalização contra-hegemônica, a seu turno, residem justamente nas forças sociais
excluídas por este processo, ainda que essa exclusão seja a sua peculiar forma de integração ao sistema. As
maneiras de enfrentamento a esse processo se dão das mais diversas formas ao redor do mundo como as
iniciativas de grupos populares que se articulam a partir das propostas de construção de alternativas sociais
que possibilitem a inclusão social.

Os movimentos sociais organizados em torno de bandeiras de luta emancipatórias são os responsáveis
por esta articulação de forças sociais capazes de mobilizar a coletividade a construir a subjetividade
necessária ao entendimento de que outra realidade é possível. Assim como o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra, o MST que luta por uma reforma agrária efetiva e por outros padrões de produção
agrícola que não a subordinada aos interesses do mercado internacional de consumo, tem-se o Movimento
dos Sem Teto de Salvador, MSTS e ainda o Movimento Sem Teto da Bahia, MSTB que lutam pela
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construção das comunidades do bem viver assentadas em outras lógicas que não as da segregação urbana
dominante. Tais movimentos e suas articulações regionais, nacionais e internacionais são os sujeitos sociais
capazes de chamar a atenção para os problemas globais que maculam a sociedade.

As globalizações contra-hegemônicas são assim compostas das articulações trans-fronteiriças desses
movimentos locais que lutam contra um inimigo comum, a exclusão social a intolerância e a opressão contra
os povos numa escala mundial. Uma síntese dessas articulações é o Fórum Social Mundial. Emergindo como
resposta às desigualdades sociais sofridas pelos países espoliados pelo sistema capitalista, o Fórum Social
Mundial tem o importante papel de articular as lutas contra-hegemônicas atingindo para tanto uma escala
global. Apesar das críticas à sua composição e a sua agenda, é fato que o Fórum Social Mundial desempenha
uma função essencial para a construção de um contraponto mundial às forças cada vez mais articuladas do
capital e dos estados capitalistas, contra os quais se deve articular um novo direito, o direito que fundamenta
a própria atuação desses movimentos.

O direito a ter direitos como diria Hannah Arendt em seu livro “A condição humana”, é umas das
formas de lutar pela justiça e em nosso contexto a justiça social. Esse direito nasce na rua, dos anseios do
povo pela sobrevivência transgressora que norteia as condições de legitimidade para as lutas libertadoras. 

 

SOCIEDADE GLOBAL VERSUS DIREITO NACIONAL?

 

A lógica das combinações dos fatores globais da dominação capitalista e do desenvolvimento de suas
adaptações à realidade social contemporânea numa escala local não se apresenta enquanto estável, na
verdade se apresenta como um seu antípoda. As relações de poder entre economia nacional, estado nacional,
soberania e cidadania nacional tornaram-se tão fluidas quanto a rapidez do tempo globalmente cronometrado
pelas grandes corporações capitalistas que coloca em xeque esses institutos do Estado moderno liberal.

A soberania é a todo o momento violada na medida em que o capital global converte povos e seus
governos, por vezes eleitos democraticamente e legitimados pela população desses países, em meros
espectadores do movimento da economia e tomada de rumos políticos sobre os quais pouca ou nenhuma
influência tiveram. A concepção de Estado aqui considerada parte da crítica ao positivismo impresso na
elaboração teórica kelseniana como aponta Bobbio:

 

Para Hans Kelsen, o Estado é uma ordem coativa, um conjunto de normas que se fazem valer contra os
transgressores até mesmo recorrendo à força, assim sendo é definido como uma técnica de organização
social. (BOBBIO, 2000, p. 220).

 

 

A partir da crítica a essa concepção é que se sustenta que o Estado não é norma, mas sim processo. É
constituído por um processo social historicamente datado e foi abstratamente construído para garantir o
exercício do poder por determinados grupos sociais ascendentes socialmente. Essa técnica coatora utiliza
desse poder referido por Kelsen como a sua força de atuação para garantir as relações capitalistas de
produção. Como referido pelo geógrafo David Harvey:

 

Em geral, o Estado e, em particular o sistema legal possuem um papel crucial a desempenhar na
sustentação e na garantia da estabilidade desses relacionamentos básicos. A garantia do direito da
propriedade privada dos meios de produção e da força de trabalho, o cumprimento dos contratos, a
proteção dos mecanismos de acumulação, a eliminação das barreiras para a mobilidade do capital e do
trabalho e a estabilização do sistema monetário (via Banco Central, por exemplo) estão todos dentro do
campo de ação do Estado. (HARVEY, 2006, p. 84)

 

 

Contudo, os processos de globalização hegemônica têm influenciado diretamente essa configuração
radicalizando-a. A esse aspecto o direito positivo, que prevalece contemporaneamente nos estados nacionais
é a todo o momento vilipendiado pela ordem política internacional, já que esta o deslegitima com o intuito de
fazer prevalecer os interesses centrais dos capitalistas. Como exemplo tem-se as políticas ostensivas
praticadas por países como Estados Unidos e a União Européia contra governos de esquerda na América
Latina como o de Hugo Chaves na Venezuela. Ou o caso do Brasil nas eleições de 2002. Casos que à altura
de seus acontecimentos representaram propostas de mudança na estrutura interna desses países, o que
poderia afetar os interesses do capital global.
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São esses os fatores que fazem o professor José Eduardo Faria sustentar a referida argumentação:

 

De todos os desdobramentos dessa lógica global, pelo menos duas, em particular, estão afetando
profundamente o universo do direito positivo. Por causa delas, as tradicionais normas abstratas,
impessoais e padronizadoras do ordenamento jurídico vêm gradativamente perdendo sua capacidade de
ordenar, moldar e conformar sociedades complexas. Igualmente, os tradicionais mecanismos
processuais penais e civis desse ordenamento, com suas intrincadas combinações de prazo e recursos
judiciais, também já não conseguem exercer de maneira eficaz seu papel de absorver tensões, dirimir
conflitos, administrar disputas, neutralizar a violência e disseminar uma “expectativa de justiça” entre
os cidadãos. (FARIA in COSTA, 2008, P. 51).

 

           

Ainda segundo o autor a primeira tendência se refere ao aumento da velocidade das relações
socioeconômicas, dado que os setores técnico-científicos, comerciais, financeiros estão em constante estado
de desenvolvimento e inovações e por isso, criam as suas próprias regras de resolução dos conflitos, no que
acabam deslegitimando a justiça bem como outras formas de subordinação ao Estado, por conta da
morosidade dos processos judiciais que são incompatíveis com a necessidade da rapidez que viabiliza as
relações do consumo modernamente.

A segunda tendência estaria também voltada à questão da reestruturação industrial característica da
globalização que possibilita às grandes corporações a descentralizarem sua base de produção ao redor do
globo para baratear seus produtos a nível mundial. É por isso que no atual estágio de desenvolvimento do
capitalismo técnico-científico-informacional, as indústrias, tais quais as automobilísticas se espalham pelo
mundo afora em busca de um contingente de trabalhadores que possam mal remunerar, onde os direitos
trabalhistas não importem em maiores despesas na produção dos bens e onde possam captar recursos
advindos de isenções fiscais. Um caso paradigmático a esse sentido foi a instalação da norte-americana Ford
na Bahia.

Há aqui a constatação de uma situação de pluralismo jurídico em seu aspecto supra-estatal que se
constitui enquanto a produção normativa para além do controle estatal, arroladas ao interesse do capital. O
que tem enfraquecido o Estado moderno como conhecido até então através das mesmas forças que o criou.
As ideologias que sustentam esses fenômenos sociais são aquelas de cunho neoliberal que pregam um Estado
de intervenção mínima no âmbito da economia e na promoção dos direitos sociais. Apesar das crises
supervenientes a adoção desse modelo econômico, esta corrente ideológica tem prevalecido principalmente
como imposição das nações do Norte desenvolvido em detrimento das nações do Sul subdesenvolvido. O
que se tem percebido é que em momentos em que se agudizam as crises, logo se recorre aos conselhos
keynesianos de intervir para reestruturar a economia que em seguida voltará ao seu “curso natural”. 

Há por outro lado, a produção de normatividades outras de caráter infra-estatal, já que surge dentro
dos limites territoriais do próprio estado e em confronto com este. Aqui se enquadra também a produção de
outra legalidade de caráter subalterno alternativa à produção legislativa do Estado, advinda do próprio povo
organizado em movimentos sociais que lutam pela superação das desigualdades sociais crônicas inerentes ao
capitalismo. A esses movimentos a mesma corrente que prega a intervenção mínima do Estado na economia
pregará a esse turno o endurecimento de sua força policial, fortalecendo o Direito e o Estado e a partir do
Direito Penal na medida em que se proliferam as desigualdades sociais e a violência conseqüente desta. Há
inevitavelmente um choque normativo. Os problemas advindos da normatização supra-estatal, estatal e da
infra-estatal geram por certo sérios conflitos sociais que só reforçam o processo de deslegitimar as forças
reguladoras tradicionais. Problematizando um pouco mais a questão ainda segundo José Eduardo Faria:

 

Por um lado, - o Estado - já não consegue mais regular a sociedade e a economia exclusivamente por
meio de seus instrumentos jurídicos tradicionais e de suas soluções homogêneas ou padronizadoras.
Com as intrincadas tramas e entrelaçamentos promovidos pelos diferentes setores sócio-econômicos no
âmbito dos mercados transnacionalizados e com o advento de situações novas e não padronizáveis
pelos paradigmas jurídicos vigentes, o direito positivo e suas instituições judiciais têm um alcance cada
vez mais reduzido e uma operacionalidade cada vez mais limitada.

Por outro lado, sem condições de assegurar uma eficaz regulação direta e centralizadora das situações
sociais e econômicas, pressionado pela multiplicação das fontes materiais do direito, perdendo
progressivamente o controle da coerência sistêmica de suas leis ao substituir normas abstratas,
genéricas e impessoais por normas particularizantes, específicas e “finalísticas”, e ainda tendo o seu
ordenamento submetido a uma competição com outros ordenamentos, o Estado atinge os limites de sua
soberania político-jurídica.  (FARIA in COSTA, 2008, p. 54).
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Portanto, o que se pode afirmar é que o Estado moderno estruturado nas bases do direito positivo
tem sofrido movimentos contrários à sua legitimação tanto no que diz respeito ao caráter interno - em sua
organização política nacional -, quanto ao externo no aspecto das relações de poder internacionais do qual
faz parte. Esses fatores até aqui trabalhados são o subsídio para a formulação de alternativas ao legalismo
acrítico como sustentado pela teoria dialética do direito que propõe a sua superação. A análise das ideologias
jurídicas responsáveis pela sustentação da realidade política e social como é concebida modernamente deve
ser estimulada para que se faça possível o confronto destas ideologias e os pressupostos em que se assentam
com a realidade que já não conseguem explicar dado a complexidade do mundo contemporâneo.

 

O DIREITO E AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS NUM CONTEXTO DE CRISE

O direito nesse contexto como referido anteriormente, tende a sofrer conseqüências diretas de acordo
com as mudanças das relações sociais que regula. Sem visar simplificar a complexidade desse fenômeno,
pode-se afirmar que dessa crise paradigmática o direito moderno saí extremamente fragilizado com seus
fundamentos questionados e sua validade deslegitimada tanto num nível externo (forças hegemônicas do
capital) que determinam as políticas sociais e estruturais de determinados países como num nível interno a
partir da criação de outros direitos que tenham em vista a transformação social e para tanto questionam
diretamente a ordem antagonicamente vigente.

O contexto das relações internacionais ainda reflete as condições de dominação impostas pelas
potências capitalistas a partir da implantação de políticas econômicas que alteram toda a organização social
dos mais diversos países. Os aglomerados econômicos como o FMI (Fundo Monetário Internacional) e o
Banco Mundial que ao Brasil se afiguram atualmente enquanto sombras de uma história que já passou, mas
que, contudo ainda exercem poder determinante nas relações internacionais, inclusive aquelas das quais faz
parte o Brasil.  O que se pode perceber na atual (e desde sempre) conjuntura política das potências
hegemônicas é uma corrida desenfreada nem sempre legítima ou fundamentada pelo exercício de um poder
de dominação que garanta a reprodução do status quo como até aqui se constituiu.

A lógica da dominação é aquela que, mascarada de diferentes formas pela ideologia dominante, se
impõe no atual contexto de crise de desregulamentação dos mercados como uma forma de regulação que
garanta o controle social por um lado e a livre atuação dos mercados por outro. É essa a lógica apontada por
Loïc Wacquant em seu estudo sobre a redução das políticas sociais nos países que viveram de fato um estado
de bem-estar social na Europa. Demonstra Wacquant (1999) que o argumento de enxugamento do capital a
partir da restrição de direitos que garantam a inclusão de outras parcelas da população através dessa
desoneração dos capitalistas, o que evidentemente não ocorre é o fator ideológico que sustenta essa
estrutura política. Essas políticas não garantem a inclusão, mas sim uma maior possibilidade de acumulação
por parte dos capitalistas em detrimento da imposição de formas precarizadas de trabalho como é o caso do
trabalho terceirizado ou por subcontratação.

Como evidencia o sociólogo francês, esse processo é acompanhado por outro processo que é o
endurecimento das políticas policialescas de um verdadeiro estado de exceção que se instalou nas
democracias modernas, que objetiva a criminalização dos pobres e dos movimentos sociais como formas de
controlar a sua possível atuação contrária a essa força dominante.

Esse estudo é também preocupação de autores americanos como Noam Chomski que em palestra na
XXI Assembléia Geral do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais e III Conferência Latino-
Americana e Caribenha de Ciências Sociais assim declarou:

 

Há muitas outras decisões que, a seu juízo, merecem uma atenção preferencial, tais como a dominação
global, a aplicação de políticas regressivas que eliminem as legislações progressistas nacionais e a
rejeição daquilo que os homens de negócios chamam de “o crescente poder político das massas”.
 (CHOMSKI in BORON, 2004, p. 22).

 

 

A partir dessa declaração de Chomski pode-se analisar como esse fenômeno acerca do grau de
manipulação das políticas internas de cada país por agentes externos num nível global provoca a
desestruturação das políticas internas dos estados pretensamente soberanos que pelos mais diversos tipos de
coação sofrem a subordinação a eles imposta. Um exemplo regional mais recente foram as intervenções dos
Estados Unidos em países como a Colômbia na tentativa de estrangular formas sociais e políticas que
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representam de alguma forma uma tomada de posição mais demarcada contra essa estrutura de dominação e
opressão global e sistêmica a nível regional dadas as experiências na Venezuela, Bolívia e Equador, bem
como em Honduras e Haiti. 

No âmbito desse mesmo congresso o sociólogo brasileiro Francisco de Oliveira proferiu a seguinte
assertiva:

 

A política institucional gira em falso, pois os condicionamentos e constrangimentos impostos pela
globalização tornam inúteis e supérfluas as instituições democráticas e republicanas. Os bancos centrais
são as verdadeiras autoridades nacionais, e eles não são instituições democráticas. Na definição
schimittiana, soberano é quem decide o Estado de Exceção. Os Estados Nacionais transformaram-se em
Estados de Exceção: todas as políticas públicas são políticas de exceção. E quem decide entre nós? [...]
A América Latina esqueceu a lição fundamental de Raúl Prebisch, da assimetria das forças na relação
centro-periferia. Enquanto isso, as burguesias nacionais, inteiramente subordinadas à globalização,
renunciam à política. Preferem fiar-se nos dispositivos que Foucault tão bem apontou:
constrangimentos, procedimentos, institucionalidades, etc. Todos, automatismos que anulam a política.
(OLIVEIRA, in BORON, 115-116).

 

Assim como trabalha no livro A Era da Indeterminação do qual é o organizador, Francisco de
Oliveira ressalta o pairar de uma certa “indeterminação” nas relações sociais e políticas a nível internacional.
Entende-se, contudo, que tal indeterminação tem delimitação ideologicamente calculada por aqueles que
realmente determinam as cartas do jogo da geopolítica global, o que a desfigura enquanto indeterminação. O
que se poderá afirmar é que essa indeterminação está restrita a um grupo social que além de não ter controle
sobre as políticas públicas que os atingem diretamente nem conhece as possibilidades de superação desse
estado de coisas que os orientam.

Nessa conjuntura, a atuação política dos movimentos sociais assume importância ímpar na articulação
dos grupos sociais excluídos da sociabilidade capitalista, ou seja, do “contrato social”, na defesa da
construção de outras formas de organização social que representem um outro paradigma. E também por isso
é que autores como Boaventura Santos e David Harvey irão sustentar, a partir de perspectivas distintas, o
esgotamento dessa sociabilidade que está em transição.

Cabe ao jurista nesse momento histórico redefinir os seus espaços de atuação no reconhecimento das
possibilidades emancipatórias representadas pelos movimentos sociais. O que só será possível a partir da
reconstrução teórico-prática ou do despensar o direito[3] a partir das tensões modernas entre a regulação
social e a emancipação social. Assim, pressupõe-se a transformação social como objetivo final da atuação
política e ideológica do jurista.           

 

GLOBALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO NA AMÉRICA DO SUL

 

Empobrecidos, sem comunicação, descapitalizados e com gravíssimos problemas de estrutura dentro de
cada fronteira, os países latino-americanos abatem progressivamente as suas barreiras econômicas,
financeiras e fiscais para que os monopólios, que ainda estrangulam cada país separadamente,
possam ampliar seus movimentos e consolidar uma nova divisão do trabalho, em escala regional,
mediante a especialização de suas atividades por países e por ramos[4], a fixação de dimensões
ótimas para suas filiais, a redução dos custos, a eliminação dos competidores alheios à área e à
estabilização dos mercados. As filiais das corporações multinacionais só podem apontar para a
conquista do mercado latino-americano, em determinadas condições que não afetem a política mundial
traçada por suas casas-matrizes. (GALEANO, 2009, 327)

 

O fragmento acima constata como demonstra Eduardo Galeano em sua obra mais conhecida As veias
abertas da América Latina, que os processos de integração historicamente intentados na América Latina
sempre tiveram por base a sua abertura econômica ao capital externo, fundamentalmente o estadunidense.
Desde as propostas de formação de comunidades regionais para a integração econômica que redundaram na
constituição da ALALC – Associação Latino-americana de Livre Comércio – até as discussões acerca da
implantação da ALCA – Área de Livre Comércio das Américas - nos anos 1990 e 2000 todas as iniciativas
caminhavam no sentido de fortalecer as relações econômicas regionais. Blocos internos a essas organizações
como o MERCOSUL e a Comunidade Andina também estão fundados em frágeis relações de articulações
econômicas. Evidentemente, tal processo de articulações econômicas se dá de forma desigual, dado que a
integração na maior parte dessas iniciativas é apenas uma absorção das economias mais débeis pelas mais
poderosas. 

A subordinação do Estado e da Comunidade ao poder regulamentar do Mercado nas sociedades
latino-americanas se confirma através dessas iniciativas históricas. A relação entre os estados sul-americanos,
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por exemplo, sempre foi de distanciamento. Desde a constituição das sociedades coloniais a partir do século
XV as possessões portuguesas e espanholas mantiveram-se e desenvolveram-se distantes. Se as sociedades
originárias estabeleceram-se distantes umas das outras, as sociedades coloniais que se estabeleceram na
América do Sul localizavam-se em pontos distintos do território e tiveram graus diferentes de
desenvolvimento. A título exemplificativo pode-se citar a civilização Inca que se sobrepôs, entre outros, aos
povos Wari no Peru e aos Tiwanaku na Bolívia e desenvolveu-se ao largo de um raio espacial muito maior
que as anteriores, mas que não atingia as civilizações indígenas localizadas na costa atlântica no Brasil, ou na
Argentina.

A implantação das sociedades coloniais continuou e aprofundou as distâncias entre esses povos que
divididos eram muito mais frágeis frente ao poder colonial ibérico que aqui se instalara. Toda a estrutura de
dominação colonial que se estabeleceu nas sociedades subalternas modernamente fincou profundas raízes
teóricas, econômicas e culturais que dificultaram, ou inviabilizaram a construção das alternativas propostas
pelas teorias emancipatórias do século XX, devendo, contudo ressaltar-se que mesmo libertárias tais teorias
carregam um teor eurocêntrico característico dos estudos sociais e políticos advindos dessa região do
mundo.

Como bem demonstra os estudos da teoria da dependência desenvolvidos no âmbito da CEPAL –
Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - da ONU, a estrutura econômica montada pelas
metrópoles nas regiões colonizadas vincularam as colônias a tal ponto que ainda depois de derrubadas
formalmente as metrópoles antigas e novas continuaram a dominar, orientar e regular as ações políticas e as
relações econômicas das colônias. A dependência econômica é apenas uma das características coloniais que
podem ser apreendidas das estruturas geopolíticas contemporâneas.

O desenvolvimento do neoliberalismo desde as décadas de 1980 e 1990 na América Latina e seus
efeitos desastrosos para as sociedades desiguais que configuram essa territorialidade foram momentos-chave
para que as mobilizações sociais assumissem novamente a centralidade política que redundaram na eleição
democrática das lideranças provenientes das classes sociais e etnias representativamente marginalizadas ao
longo da história. É nessa conjuntura que se formula a ALBA – Alternativa Bolivariana para as Américas –
inicialmente formada apenas pela Venezuela e por Cuba, símbolo da resistência anti-imperialista, que é
composta contemporaneamente pela Venezuela, Cuba, Bolívia, Equador, Haiti e Honduras. A consolidação
da ALBA demonstra, entre outros esforços, o movimento, no qual o Brasil é um ator fundamental, de
fortalecimento das relações sul-sul. Tais articulações subalternas apontam para a necessidade de superação
das estruturas de dominação cristalizadas ao longo da modernidade ocidental e aprofundadas pelos processos
da globalização hegemônica.

A refundação do Estado e a ressignificação dos partidos políticos, os denominados partidos-
movimento, são os reflexos macro-estruturais que direcionam as sociedades latino-americanas para o
alargamento da participação popular a partir dos mecanismos de controle social e da radicalização da
democracia. As forças sociais dispostas a construir esse processo mostram a necessidade de assumir o
protagonismo capaz de redundar numa transformação social mais profunda que não faz parte do que a
modernidade reservou a este lado do mundo.  

As inovações apresentadas nos últimos anos para a resolução dos conflitos históricos, a redução da
pobreza, analfabetismo, redução das desigualdades sociais, busca de alternativas sustentáveis de produção
para o planeta, revalorização do ser humano, reconhecimento das diferenças, e toda uma gama de
mecanismos que articulam a participação popular para a busca da autonomia e independência e
descolonização efetiva têm orientado e acalentado os sonhos e trabalhos de inúmeros atores sociais
comprometidos com a construção de um outro mundo possível.

Não por acaso tais inovações surgem, emergem do seio das contradições do sistema-mundo, ou seja,
do sul global. Pensar a integração e desenvolvimento do mundo hoje, sobretudo num viés social, é voltar-se
para os processos - ressalte-se – democráticos de profundas modificações das estruturas de poder político e
econômico cristalizadas ao longo dos séculos.  E é tal estrutura temporal que conta a controversa história
das dominações e libertações características dos países da América Latina que revelará a urgência em
encontrar as saídas para as garantias que a modernidade não cumpriu dado que também não se propôs a
tanto nos países periféricos.

    

CONCLUSÃO

 

Longe de exaurir uma temática tão profunda num simples artigo como o presente, encerra-se aqui a
discussão por hora levantada acerca dos processos de globalização e integração regional na América do Sul e
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as influências de tais processos para a concepção e produção do direito enquanto conhecimento e prática
social. A análise teórica sobre a mundialização e algumas de suas diversas manifestações sociais fez aqui um
percurso teórico de compreensão da complexidade desse fenômeno e da especificidade do tempo histórico
contemporâneo. São tais considerações que permitem a organização de algumas sentenças conclusivas o que
não significa que são exatas, totalmente demarcadas e definitivamente formuladas. Ao contrário, radica-se
aqui o caráter aberto de todas as formulações para o novo, para o aprofundar-se na construção da
epistemologia do Sul.

Por acreditar e defender uma outra epistemologia e uma outra sociabilidade se reconhece aqui a
pluralidade do mundo, a diversidade das experiências que podem ser desenvolvidas socialmente em
territórios distintos e a necessidade do reconhecimento necessário à convivência humana respeitando os
limites e possibilidades de cada expressão cultural, religiosa, jurídica e política, bases sob as quais se funda o
multiculturalismo.

            Reconhecer a pluralidade do mundo, as diversas formas de vivê-lo, explicá-lo e modificá-lo é o
primeiro passo para a construção de sociedades novas, globalmente reformuladas, fundadas na
interculturalidade e plurinacionalidade comum a tudo o que denominamos de Sul global. A superação de
toda a institucionalidade colonial, inclusive no direito, não é nada fácil. Perceber as limitações e subordinação
de pensamento, perspectivas e das próprias soluções para problemas crônicos de sociedades complexas e
problemáticas como as subalternas não é tarefa das mais simples. Contudo, a transição que se afigura começa
a trazer ao debate críticas mais contundentes quanto ao ruir dos pilares constitutivos dessa realidade
histórica, seja nos países desenvolvidos, seja nos países periféricos.

As mobilizações sociais contra-hegemônicas ganham nos países da chamada revolução bolivariana um
novo espaço de luta, para além dos tradicionais, ou seja na institucionalidade que nesse Estado de tipo novo
se apresenta aberta à construção popular a partir dos anseios do povo, do oprimido socialmente. Contudo,
tais espaços não podem consumir o potencial crítico e utópico de tais movimentos sociais, dado que são as
suas expressões sociais e as suas articulações em redes internacionais que têm fortalecido as propostas
alternativas de construção de alternativas. Os movimentos sociais como o Movimento dos Sem-Terra – MST
- no Brasil, o Exército Zapatista de Libertação Nacional em Chiapas no México – ELZN – o Movimento
contra as Papeleras do Arroyo Verde na Argentina são demonstrações de movimentos que não se arrefecem
e não subordinam a sua subjetividade individual e coletiva a governos ou até mesmo a estados, ainda que
dialogáveis. Em sentido contrário, continuam lutando pela necessidade de superação dos marcos fundantes
dos padrões de desenvolvimento econômico liberal que no capitalismo moderno forjou as condições políticas
para o consenso, mas que na prática nada mais fez do que reproduzir a desigualdade social como condição
própria à sua existência.

Os nós dessa rede – que expressa as intrincadas relações sociais modernas - bem tecida pelo poder
capitalista mundial são difíceis de desatar, mas tornam-se cada vez mais frouxos toda vez que lhe lançam ao
mar. Cada fibra social desgastada aos intentos libertários que avançam como ondas contra as pedras, rígidas
estruturas tornadas institucionais, representam a resistência de uma luta por libertação. São essas noções de
liberdade e empoderamento trazidas pelos processos de articulações sociais como dos grupos feministas,
ambientalistas, raciais, reivindicatórios da propriedade - como um bem absoluto que não obedece aos
ditames de sua função social – que se colocam diametralmente contra os padrões de exclusão social de todos
os bens necessários à sobrevivência digna à maioria das populações do mundo. E é só a partir dessas formas
renovadas de emancipação social que se poderá vislumbrar a superação real de todas as opressões históricas
para a construção de um mundo novo.
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O NOVO FEDERALISMO E AS TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS DE INTEGRAÇÃO

THE NEW FEDERALISM TRENDS AND INTERNATIONAL INTEGRATION

Cristina Veloso de Castro
JUVENTINO DE CASTRO AGUADO

RESUMO
O presente trabalho apresenta um estudo sobre a Federação enquanto sistema de organização política. As
raízes históricas do federalismo comparado com outros modelos demonstram que houve necessidade de
remodelações desta forma de Estado ao longo do tempo, atendendo às suas necessidades e ás novas
conjunturas. Em princípio, as formas de cooperação e integração têm o objetivo de equilibrar as diferenças
sociais, culturais, dentre outras, concretizando o exercício do princípio da subsidiariedade, cooperação e
solidariedade. Os processos de integração caminham nesta direção. Tendo em vista o processo real de
constituição da autonomia política européia, é que a comparação do modelo político da União com um
modelo federativo pode ser um caminho confuso e longo para se compreender a integração européia. Assim,
mesmo que viesse a “ganhar” a designação de federação, é indiscutível que a UE ainda seria um modelo sui
generis de federação e seus mecanismos de organização, operacionalização e hierarquização de poderes
ainda permaneceriam por serem decifrados.
PALAVRAS-CHAVES: Integração, federalismo, constituição européia, tratado de Lisboa

ABSTRACT
This paper presents a study of the Federation as a system of political organization. The historical roots of
federalism compared with other models show that there was need for refurbishment of this form of state over
time, given your needs and new circumstances. In principle, the forms of cooperation and integration are
designed to balance the social, cultural, among others, by implementing the exercise of the principle of
subsidiarity, solidarity and cooperation. The integration processes go in this direction. In view of the actual
process of formation of European political autonomy, is that the comparison of the political model of the
Union with a federal model can be a confusing and long path to understanding European integration. So even
if you were to "win" the name of federation, it is indisputable that the EU would still be a sui generis model
of federation and its mechanisms of organization, operations and hierarchies of power still remain to be
deciphered.

KEYWORDS: Integration, federalism, European constitution, the Lisbon treaty

 

Introdução
 
Como conseqüência e sob os efeitos do fenômeno da Globalização, instalou-se no contexto da comunidade
internacional, em diferentes níveis de abrangência e em distintas graduações, a visão de que a integração
entre grupos de Estados diminui o impacto daquele fenômeno e acrescenta elementos para melhor situar-se
diante dele.

De forma alguma esta convicção, traduzida em tendência, é algo novo no mundo das relações
internacionais;  já há décadas que em todas as regiões do planeta a integração, ou as tentativas para a sua
concretização, é um fenômeno a cada dia mais em evidência, tem se tornado,  até, um tanto comum.

Está se construindo uma história nova e é característica da História não a continuidade, mas a
descontinuidade, por vezes sem muita lógica e com certa falta de coerência.  É freqüente esta História fazer-
nos deparar com o imprevisto, o fortuito, e sempre nos obriga a sermos expectadores do novo, do dinâmico
e, às vezes, do revolucionário. Isto é a História, a História é sempre assim.

Alguns dos acontecimentos de fins do século anterior, XX, nos fizeram perceber que a História
não se limita a apresentar-nos seqüência, e muito menos lógica, mas que envolve também conflitos, rupturas
e muitas descontinuidades, levando-nos a pensar no “fim da história” de que falava Hegel no início do século
XIX e , recentemente, Fukuyama no fim do século XX.

Fazendo uma espécie de paródia, poderíamos dizer que o mundo das nações e Estados, seu
mapa, está sendo permanentemente embaralhado, mas raramente sabemos qual a carta que vai cair em nossas
mãos.

Diante disto, e adentrando no campo em que este trabalho está envolvido, o jurídico e, também,
o político, devemos prevenir nesta introdução que muitos dos conceitos  tranqüilamente aceitos até pouco
tempo atrás, já mudaram ou estão mudando de significado e exigem novas formulações.

Centramos este trabalho na temática do novo federalismo, nas novas tendências à integração
regional e, até, às perspectivas de uma possível futura integração global, em relação à qual já se fala em
governança global, Estado global, Constitucionalismo ou constitucionalização global.  Dentro destes novos
temas as novas formulações se referem a conceitos centrais jurídica e politicamente falando; é o conceito de
Estado, de Federação, Confederação, Soberania, Autonomia, Constituição, Competências etc; neste trabalho
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despretensioso,  mas com perspectivas de elaboração de um trabalho de maior envergadura, nos
debruçaremos nestes conceitos todos, tentando colocá-los no seu devido contexto histórico, jurídico e
político.

Historicamente estamos situados num momento em que certos acontecimentos mudaram os
rumos do tempo;  juridicamente o poder imperativo de certas instâncias, Estado e Direito nacionais,
perderam muito de sua força e politicamente os dois aspectos anteriores se encarregaram de modificar
muitos contextos, mudando a geopolítica do nosso planeta onde aparecem novos pólos de poder, revelando
traços de outros blocos geopolíticos onde se manifestam acomodações e tensões próprias dos interesses
particulares dos Estados-nação que estão emergindo com força e poder.

Dentro destas três dimensões, este trabalho, desenvolvido em co-autoria, vai se debruçar na
análise do problema da reorganização territorial dos Estados e o que isto está significando para o Direito,
particularmente para o Direito Constitucional e para a geopolítica em que se enquadram os Estados
nacionais. Veremos que as tendências “federalistas” estão dentro do contexto dos processos de integração
como efeito do fenômeno da Globalização.

Partindo da experiência federativa norte americana, forçando a necessidade de trazer à tona
alguns conceitos, e passando por outras experiências, que serão somente lembradas, chegaremos a tentar
analisar as tendências e perspectivas de que esta proposta venha, talvez, a concretizar-se na União Européia,
tendo como ponto de mira o fracasso da Constituição Européia e a vitória da aprovação e entrada em vigor
do Tratado de Lisboa.

 
1. Uma visão histórica do fenômeno federalista

A visão federalista, como forma de convivência entre Estados, é uma criação de fins do século
XVIII; relacionada à experiência norte americana, se desenvolve a partir dos primeiros passos que deram as
treze colônias inglesas da América do Norte como continuação natural da sua declaração de independência
iniciada em 1774 e concretizada em 1776.

Foi na reunião do Congresso de 04 de julho de 1776, que colônias da Inglaterra, na América do
Norte em plena Guerra da Independência, que teve início em 19 de abril de 1775 e terminou em 1782,
declararam a independência da Coroa Britânica, dentre outras razões, pelos abusos e usurpações que os
habitantes vinham sofrendo por parte da Inglaterra, conforme a Declaração Unânime de Independência dos
treze Estados Unidos da América, preparado por um comitê liderado por Thomas Jefferson, John Adams e
Benjamin Franklin, onde constava,

 
(...) A prudência aconselha que governos, de longa data estabelecidos, não deverão ser
mudados em razão de causas fúteis ou transitórias e toda a experiência do passado
demonstra que a humanidade está mais disposta a sofrer males, enquanto se possam
suportar que a corrigi-los com o abolir das formas a que havia acostumado. Todavia,
quando uma longa série de abusos e usurpações, todos invariavelmente dirigidos ao
mesmo fim, então a apontar o desígnio de submeter um povo a despotismo absoluto, é
seu direito, é seu dever por termo a tal governo, e prover novos guardiões de sua
segurança futura. Estas colônias sofreram com paciência; mas perante a necessidade que
ora surge sentem-se constrangidas a mudar seu antigo sistema de governo. (...) Nós,
portanto, Representantes dos Estados Unidos da América, reunidos em Congresso Geral,
apelando ao Juiz Supremo do Mundo testemunha  da retidão de nossas intenções,
publicamos e solenemente declaramos, em nome do digno povo desta colônia e por sua
autoridade, que estas Colônias Unidas são, como de direito deveriam ser Estados Unidos
e Independentes; que estão isentas de fidelidade para com a Coroa Britânica; que se
acham cindidos, como de razão, todos os laços políticos entre elas e o Estado da Grã-
Bretanha; e que, como Estados Livres e  Independentes, gozam do direito de declarar
guerra, assinas paz, contrair alianças, promover comércio e realizar todo e qualquer ato
de diligencia, dentro da alçada geral de Estados independentes. E para sustentar a
presente declaração, com fé inabalável na proteção da Divina Providência, empenhamos
nossas vidas, nossas fortunas, e nossa honra sagrada.[1]
 

 
Reconhecida em 1776, somente com o Tratado de Versalhes de 1783 oficializou-se a

Independência dos Estados Unidos da América.
Após tal fato, tornou-se necessário o estabelecimento de condições que assegurassem essa

independência frente à Coroa Inglesa, e também que resolvessem as dificuldades de ordem interna e os
escassos recursos financeiros, uma vez que as antigas colônias converteram-se em Estados soberanos.

A assinatura do Tratado conhecido como Artigos e Confederação, se deu em 1781, segundo o
qual delegavam alguns poderes expressamente previstos ao Congresso, possibilitando aos seus integrantes a
tomada de decisões comuns.

O teor do artigo 2° do Tratado das Confederações assim previa: “Cada Estado reterá sua
soberania, liberdade e independência e cada poder, jurisdição e direitos, que não sejam delegados
expressamente por esta Confederação para os Estados Unidos, reunidos em Congresso”.

 

Dallari, tece comentários no sentido de ressaltar que essa delegação de poderes não reduzia a
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soberania dos Estados, haja vista que por essa mesmo razão, poderiam revogar a qualquer momento essa
delegação de poderes.

Porém, podemos analisar nesta situação um paradoxo, se a soberania era um trunfo dos Estados,
ao mesmo tempo tornava frágil aquela união, porque não havia como obrigar um integrante a fornecer
recursos para ações conjuntas, e também porque a qualquer momento os seus integrantes poderiam retirar-
se.

Assim, o Congresso da Confederação convocou uma Convenção em Filadélfia, em 1787, com o
objetivo único e expresso de revisar os Artigos de Confederação e deliberar, sobre as alterações e adições
dos mesmos que se façam necessárias, a fim de adequar a Constituição federal às exigências do Governo e a
manutenção da União[...].  “A experiência demonstrou, em pouco tempo, que os laços estabelecidos pela
Confederação eram demasiado frágeis e que a união dela resultante era pouco eficaz [2]. O sentimento de
solidariedade entre os Estados Confederados não era suficiente para evitar conflitos de interesse que
dificultavam uma política de conjunto e colocavam em risco a própria proposta confederada

A vitória definitiva da proposta federal é fruto da reunião de uma série de ensaios publicados na
imprensa de Nova York ao longo de 1788[3], no ano seguinte à Convenção Federal de Filadélfia em 1787. 
Portanto, foi ao longo desse tempo (1787-1789) que a idéia do federalismo foi se cristalizando.

Das discussões travadas no período de 14 de maio a 17 de setembro de 1787, nos trabalhos da
Convenção, os delegados presentes, representando seus respectivos Estados, chegaram ao entendimento de
que, para alcançar as finalidades previstas, a simples revisão dos Artigos da Confederação seria insuficiente,
de modo que voltaram seus esforços para constituir um novo sistema de governo e, ao final, tinham um
projeto de Constituição, o qual foi assinado por enorme maioria dos delegados convocados.

Após isso faltava, ainda, que a Constituição fosse ratificada pelo povo de cada um dos Estados,
através de assembléias convocadas para essa finalidade.

Assim, é possível afirmar que, da Convenção de Filadélfia originou-se a Constituição da
República Federativa dos Estados Unidos da América, datada de 1787, e adotada em 1789, fruto da vitória
dos adeptos do Federalismo, em detrimento daqueles que tinham o objetivo de aperfeiçoar os Artigos da
Confederação.

Assim, podemos observar que o temor de perder a independência recém conquistada e submeter-
se ao jugo de um ditador americano em substituição ao Governante inglês, permitiu que os integrantes da
federação mantivessem o nome de Estados e adotassem sua própria Constituição, a qual não poderia
contrariar a Constituição federal.

Os Estados adotaram uma Constituição comum, e se submeteram a um governo central, com
atribuições definidas e fonte de recursos financeiros própria, passando a ser parte integrante do Estado
Federal, este soberano, aqueles autônomos.

Por parte dos Estados o efeito jurídico de maior relevo foi a  perda da soberania que detinham a
qual passou a pertencer á União, restando-lhes a autonomia de entes federados. Vale dizer, que as decisões
do poder autônomo devem ser tomadas dentro dos limites fixados na Constituição Federal e sujeitas a
controle de constitucionalidade por um órgão da União.

Um dos eixos estruturadores da postura defendida pelos autores de “O Federalista”,
postura esta que levou à decisão dos Estados Federados (1787), foi o ataque à
fraqueza do governo central instituído pelos Artigos da Confederação (1781). “Em
realidade, segundo afirma Hamilton em “ O Federalista”, n. 15, nem se chegou
propriamente a criar um governo, uma vez que estavam ausentes as condições mínimas a
garantir sua existência efetiva.  Esta passagem esclarece o seu raciocínio: ‘Governar
subentende o poder de baixar leis’. É essência a idéia de uma lei que ela seja respaldada
por uma sanção ou, em outras palavras, uma penalidade ou punição pela desobediência.
Se não houver penalidade associada à desobediência, as resoluções ou ordens que
pretendem ter força de lei serão, na realidade, nada mais que conselhos ou
recomendações”[4] (grifo nosso).

                 

A saída para o impasse foi a criação do Estado Federal com a adoção de uma Constituição
comum e a submissão a um governo central que, para certos assuntos, teria um poder soberano com
atribuições definidas constitucionalmente

Federalismo dual foi a denominação da divisão de poder entre o Estado Federal e os Estados-
membros foi, em razão da coexistência de dois campos de poder mutuamente exclusivos, dividido entre a
União e os Estados e reciprocamente imitadores, o que tornaria quase inevitável os conflitos entre ambos.

A esse respeito, Schwartz, assevera que,
 
...embora o Governo Federal seja um governo de poderes enumerados, sua
autoridade não está adstrita nos mínimos detalhes, e ele é reconhecido como
possuindo não simplesmente aqueles poderes a ele dados especifica ou
expressamente, mas também aqueles necessários e apropriados para o exercícios 
de tais poderes expressos.[5]
   

Com a evolução do sistema de federação, já em 1867, o sistema de representação nos Estados
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Unidos da América era bastante descentralizado, e os senadores eram eleitos diretamente pelos Estados para
representarem seus interesses dentro do governo federal.[6]

Mas o sistema constitucional americano tem lidado com o problema das interferências entre os
Estados e o Governo federal, que detém constitucionalmente o respaldo da doutrina da supremacia do Poder
Nacional, prevista expressamente no Artigo VI, da Constituição Federal, in verbis:

Esta Constituição e as Leis dos Estados Unidos que serão feitas de conformidade com ela;
e todos os Tratados feitos, ou que forem feitos, sob a Autoridade dos Estados Unidos,
serão a suprema Lei do País; e os juízes de cada Estado estarão sob obrigação deste
modo; apesar de qualquer coisa em contrario na Constituição ou nas Leis de Qualquer
Estado.

 

Conforme declaração do Presidente da Corte Suprema John Marshall, essa cláusula de
supremacia nacional da Constituição consiste em não possibilitar que os Estados interfiram no funcionamento
do Governo Federal,

 
Os estados não têm poder para retardar, impedir, embaraçar ou, de qualquer maneira,
controlar o funcionamento das leis constitucionais promulgadas pelo Congresso para pôr
em execução os poderes atribuídos ao Governo geral. Esta, achamos, é a inevitável
conseqüência daquela supremacia que a Constituição declarou[7].

 

O federalismo dualista exigia uma dicotomia completa do poder estadual e federal. O poder
federal não tinha nenhuma jurisdição na área onde os estados tinham exclusividade, conforme a interpretação
da Corte Suprema Federal.

O conceito de federalismo dualista, segundo Schwartz[8], era considerado incoerente numa era
de crescente expansão da autoridade governamental, e que só poderia ser mantido enquanto o exercício do
poder estatal fosse dominado pela doutrina do laissez-faire, a qual provou ser inadequada para atender
alguns problemas, como os  apresentados pela grande depressão econômica que ocorreria em 1929.

Schwartz[9] afirma, ainda,  que a ação do Governo federal era dificultada pela doutrina do
federalismo dualista, principalmente no que dizia respeito à adoção de uma regulamentação nacional do
sistema econômico, levandoo a abandonar esse conceito, o que ficou conhecido como New Deal[10] que
teve na Lei de Recuperação da Indústria Nacional, de 1933, a mais importante de suas medidas. Assim é que
a ação do governo, quando limitada ao plano local, raramente mostrava-se eficaz quando os problemas a
serem tratados eram, na verdade, de âmbito nacional.

O mesmo autor entende que a decisão proferida pela Corte Suprema, no Caso Schechter[11],
representava uma das últimas aplicações importantes do conceito de federalismo dualista, ou seja, aquele que
baseia-se na concepção de dois campos de poder mutuamente exclusivos, reciprocamente limitados, cujos
ocupantes governamentais se defrontam como autoridades absolutamente iguais.

Fernanda Almeida bem sintetiza essa passagem:
 

Tanto em sua pátria de origem, como alhures, passou-se do que se convencionou
designar por federalismo dual para o chamado federalismo cooperativo, basicamente
diante de uma alteração das relações entre a União e os Estados, com o fortalecimento da
autoridade federal e conseqüente retração autoridade estadual.[12]. (grifo nosso)

Por sua vez, novamente,  Schwartz ,  conclui que,
 

 (...) a União americana, atualmente, não se baseia sobre uma divisão de soberania entre
entidades governamentais iguais, caracterizando-se, em lugar disso, pela predominância
do poder federal sobre o estadual. Não há mais área exclusiva da autoridade estadual
sobre o comércio, dentro da qual não possa ser exercida a autoridade federal.
(...)
Pode ser exercido sobre qualquer objeto escolhido pelo Congresso e não se pode levantar
objeção ao seu exercício sob o fundamento de que entra em conflito com os poderes
habituais dos estados.[13]
 

 
Mais recentemente, a transformação da economia internacional, nas áreas do comércio, finanças

e produção, integrando as economias mundiais, impôs a superação da barreira à circulação de bens e capitais,
e colocou os Estados Unidos como uma força central desse processo, tanto em razão de sua posição de
superpotência militar, como econômica, no mundo atual.

Portanto, o conceito clássico de federalismo, que tem como baluarte o sistema norte-americano,
foi essencialmente mantido graças a uma série de decisões da Suprema Corte, independentemente de
qualquer modificação formal da Constituição de 1787 que se mantém até hoje com raras emendas e
modificações.  Portanto, ao falar-se de Estado Federal, soberana é a União restando para as demais unidades
a autonomia .

O Estado Federal norte americano não foi somente a grande experiência do Constitucionalismo
incipiente, ele significou também a afirmação de uma democracia plural e diversa que, apesar dos muitos
percalços pelos quais ela passou, se firmou em muitos aspectos como uma referência, com destaque para o
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sistema judicial.  Quando o grande pensador, politicólogo, Tocqueville (1805-1859) foi visitar a América e
por lá esteve durante vários meses, ao publicar o seu livro A Democracia na América, v. 1 e 2, entre 1835 e
1840, fez elogios sem fim à experiência norte americana tentando construir um “tipo ideal” de democracia. 
Ao referir-se a ela, Tocqueville fala da “preservação da liberdade na igualdade”; “igualdade de condições”;
“o interesse particular se confunde com o interesse geral”; “não somente as instituições são democráticas no
seu princípio, mais ainda em todos os seus desdobramentos”. 

Empolgado com esta democracia que se desenvolveu entre Estados Federados, refere-se a ela
como “o grande paradigma da democracia”[14]

É importante anotar, antes de concluir este aspecto do trabalho, que a Constituição Americana
de 1787 deve ser vista como uma Constituição de clara ideologia liberal como correspondia àqueles
momentos, “mais demófila que democrática, mais próxima das monarquias limitadas do que das repúblicas
convencionais da antiguidade ou da idade moderna”[15].

Mas podemos afirmar que os princípios do Constitucionalismo contemporâneo, como sejam
democracia, Estado de Direito e República, são encontrados como consagrados nessa Constituição criadora
do Estado Federal.  Neste, a relação democrática se manifestava e se manifesta como coexistência sem
traumas entre uma União soberana e entidades federadas não soberanas, mas verdadeiros Estados com poder
político próprio e originário, “não-avocável pela Federação...   Nessa ótica, os Estados Federados possuem
direitos públicos próprios fora da esfera da sua subordinação”[16].

Levemos, ainda, em conta a forte influência de Montesquieu (O espírito das leis) sobre os
constituintes norte americanos que acreditavam firmemente na separação dos poderes do Estado como
orientação para a formação da estrutura do governo federal. 

Dalmo Dallari, ao analisar as características fundamentais do Estado Federal, implicitamente
levanta algumas das suas vantagens.  A forma federativa dificulta a concentração de poder e favorece o
desenvolvimento da democracia, pois promove uma maior integração, mudando as oposições naturais dos
Estados Federados em solidariedade; sendo capaz de dificultar a formação de governos totalitários. Em
contrapartida gera uma certa dispersão de recursos, conseqüência da manutenção da multiplicidade de
estruturas burocráticas de forma simultânea, mas, numa visão positiva, este aspecto favorece a preservação
das características locais e reserva uma esfera de ação autônoma a cada unidade federada[17].

Está comprovado historicamente que a divisão política transforma os povos em grupos armados
e hostís, tornando precária ou impossível a coexistência pacífica entre eles;  a história, não muito remota, dos
Estados europeus é uma manifesta confirmação disto.  A desigual distribuição do poder político entre os
Estados hoje, mesmo não estando limítrofes entre si, determina relações hegemônicas e imperialistas dos
mais fortes para com os mais frágeis[18].  Desta forma a teoria do governo democrático supra-nacional se
constitui no caminho para a instauração de relações mais solidárias e mais comprometidas, garantindo, no
caso do modelo federativo, a conservação de uma autonomia que, ao invés de desgastar as identidades de
cada uma das entidades, as fortalece na alternativa de uma força atuante comunitária.

Em conclusão, detecta-se hoje não somente uma tendência integrativa, mas, mais do que isso,
uma tendência para a organização federativa.  O sistema de Federação passou a ser visto como uma mais
fácil defesa das liberdades e uma expressão mais avançada de descentralização política.

 
2- Alguns Aspectos em torno do conceito de Confederação

Então, fora do contexto do federalismo americano, necessário se faz colocar alguns
esclarecimentos sobre o conceito de Confederação.  Ao contrário da Federação, que, na medida em que se
nega a soberania nacional, substituída por uma certa autonomia, nega-se também o Estado nacional, na
Confederação, os Estados conservam a sua soberania e, baseada em Tratado, realiza-se uma aliança de
nações para fins comuns.

Não resta mais dúvida que este conceito de soberania hoje está não somente redefinido, mas,
mais do que isso, desgastado.  Os processos de integração que se desenvolvem por todos os cantos atingiram
em cheio o poder que a soberania representa e que, desde Jean Bodin(1530-1596), havia se constituído no
baluarte da independência e da autonomia independestes para os Estados nacionais.  Nos processos de
integração, a confederação é uma das formas desta integração, a soberania dos Estados sofre as limitações
próprias do compartilhamento entre estes Estados.

A opção pela Integração é um ato tão soberano quanto a decisão de rejeitar a própria
Integração ou não avançar nela. A soberania ao mesmo tempo que pode se constituir em
obstáculo, ela é o recurso fundamental para efetivar a Integração. A decisão de integrar-se
será sempre soberana, mesmo que isto implique em submeter-se a outras decisões
comunitárias e supra nacionais. Todo ato livre é um ato soberano, pois a soberania é a
liberdade de poder fazer ou não fazer[19].

 
Como espécie de pré história deste conceito moderno de Confederação, nos reportaríamos à

Liga Acaica, formada pela união de doze cidades-estado gregas, cuja aliança objetivava a proteção militar
contra inimigos comuns, é considerada pelos Estudiosos como formas embrionárias de Confederação.

Na linguagem política, a Confederação pode significar, especialmente, uma União de Estados,
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uma aliança de nações na busca de solução de problemas comuns.  A conservação da soberania de cada um
dos Estados, é a característica fundamental no contexto da Confederação, mas a soberania entendida
conforme observações acima.  A necessidade de segurança e as exigências do desenvolvimento econômico
tem sido as promotoras primeiras das Integrações federadas.

A Amphyctionia, formada pelos doze povos gregos, é referida como uma confederação, haja
vista que “cada membro da União confirmava o caráter de Estado independente e soberano, e todos tinham
igual número de votos no Grande Conselho Federal”.

Na Idade Média, tivemos a Liga Hanseática[20], que visava a aglutinação de várias cidades do
norte europeu, com finalidades comerciais. No século XIII, a Confederação Helvética[21], entre alguns
cantões suíços, com objetivos de proteção militar.

A exemplo da Liga Acaica, na Confederação Helvética, de 1291, os membros conservavam plena
liberdade para tratar de assuntos internos e poderiam deixar a confederação livremente.

Michel Temer refere-se a Celso Bastos, para sintetizar as diferenças existentes entre Federação e
Confederação, in verbis:

 
O tipo federal de estado dá lugar à incidência, sobre um mesmo território e uma
mesma população, de duas ordens estatais diferentes: a do estado federal e a dos
estados federados. Esta simultaneidade de incidência de manifestações de governos
diversos sobre a mesma coletividade é tomada viável em termos práticos, por uma
rígida divisão ou repartição constitucional de competências, de modo a não ensejar
o conflito de pretensões contraditórias entre os ordenamentos gerais e parciais...
...Nem á união, nem aos estados-membros é dado modificar a sua área de
autonomia, senão por intermédio de uma alteração do próprio texto constitucional.
Por outro lado, cumpre notar que o Estado Federal não é uma mera associação de
estados, mantida tão-somente enquanto dura a vontade dos estado de a ela
permanecerem ligados. Tal fenômeno ocorre na Confederação de Estados de mera
existência histórica, posto que atualmente não mais encontrável. Nesta forma
associativa, os estados se unem para administrarem conjuntamente algumas
matérias relativamente as quais têm interesses comuns...
...Sendo a Confederação, como visto, produto da vontade de estados soberanos,
encontra seu suporte jurídico no Tratado Internacional que é a forma usual dos
entes soberanos contraírem obrigações. Desta união de estados não surge um novo
estado, sobreposto aos estados confederados...
...Já com relação á Federação, esta surge pelo contrario de uma Constituição, e não
de um Tratado. Ainda quando. como no caso dos Estados Unidos da América do
Norte, a Federação venha precedida de uma manifestação de vontade, expressa
pelos representantes dos estados reunidos em Convenção, assim que ela passa,
contudo, a existir, deixa de ter por fundamento o Pacto celebrado anteriormente,
para se apoiar exclusivamente na Constituição.[22] (grifo nosso)

 

Ao Contrário da opinião externada por Temer no seu texto, entendemos que muitas das formas
de integração que se desenvolvem no interior dos blocos econômicos, com destaque para a União Européia,
se caracterizam como novas formas de Confederação.

Se é verdade que no sistema federal, tendo a constituição como base jurídica, o que se busca é “a
consecução e manutenção de ...   a unidade e a diversidade”[23], é também verdade que as formas e/ou
estruturas atingidas por alguns dos países e Estados integrados, tendo alguns Tratados como base jurídica,
tem conseguido também a conservação desta unidade e desta diversidade

Há certas condições históricas que favorecem a formação da estrutura política das
Confederações, particularmente os aspectos referentes à necessidade de segurança e às exigências do
desenvolvimento econômico, como já anotado.  Há uma evidente tendência histórica de busca no sentido de
solucionar comunitariamente aqueles problemas que a cada dia são mais complexos e, ao mesmo tempo, a
cada dia se tornam mais comuns.  Para isto, as relações sociais, políticas, comerciais e jurídicas têm tido
como tendência uma maior ampliação e um maior aprofundamento. O sistema Confederativo, que respeita
este bem da soberania, ainda tão caro aos sentimentos nacionais e nacionalistas, tem possibilitado a
multiplicação de Tratados entre nações dentro dos limites do que entende-se hoje como Direito
Comunitário.  Embora este conceito seja relativamente recente e tenha se desenvolvido no contexto dos
chamados blocos econômicos, a sua estrutura remonta aos primeiros momentos da formação dos Estados
Unidos da América[24].

Como já vimos, finalizando, somente em 1787 a Convenção de Filadélfia adotou o sistema
Federativo com uma Constituição comum que definia o Estado Federal mas que já antes, em 1781, a
assinatura de um Tratado que se tornou conhecido como Artigos de Confederação, definia as condições de
convivência dos Estados Confederados.  Dentro deste contexto vamos encontrar que:

As características institucionais das comunidades européias baseiam-se no fato de que a
integração da Europa representa o estádio mais avançado de um processo mais amplo de
integração da atividade humana, um processo de dimensões mundiais; ela esclarecem as
transformações por que hão de passar  as instituições confederativas do mundo
contemporâneo para se ajustarem a tal processo[25].
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3. A experiência européia – União Européia
Embora outras muitas experiências além da americana, tenham se desenvolvido e implantado

pelo mundo afora em datas e circunstâncias as mais diversas,[26]  queremos dedicar especial atenção à
experiência que desde há algumas décadas (desde 1957) vem se desenvolvendo no continente europeu.  Se é
verdade que esta experiência não se caracteriza como Federalização de Estados, é também verdade que há
muitos questionamentos sobre os rumos que a UE pode vir a tomar, particularmente após a entrada em vigor
do Tratado de Lisboa em 01 de dezembro de 2009.

A formação dos  “Estados Unidos da Europa” é um velho desejo, ou uma velha pretensão por
parte de ilustres homens de Estado e pensadores dos diferentes campos desse velho, instigante e polêmico
Continente.

No dia 19 de setembro de 1949, Winston Churchill, quatro anos após o término da segunda
Guerra Mundial, gerada na Europa, centralizada na Europa e com trágicas conseqüências para a Europa o
Ex primeiro ministro da Inglaterra proferiu um famoso discurso na cidade de Zurique,  conhecido como o
“Discurso de Zurique”[27]

Lembrando a “tragédia da Europa” ele vai dizer: “Se a Europa tivesse alguma vez ficado unida
na partilha de seu patrimônio comum, não haveria limite à felicidade, à prosperidade e à gloria dos seus 300
ou 400 milhões de habitantes”

Lembrando, certamente, que a maior parte das nações e nacionalidades européias passaram os
últimos 2.000 anos em guerras e conflitos de todo tipo, conclama para a “recriação da Família Européia...
para que esta possa viver em paz, em segurança e em liberdade... , pois este desastre não pode repetir-se”.

Churchill lança um desafio aos povos da Europa: “ E por que não haver um agrupamento
europeu que possa dar um sentido de alargamento do patriotismo e de comum cidadania dos povos
desatentos deste turbulento e poderoso Continente e por que não toma ele a sua posição de pleno direito
junto a outros grandes grupos na formação dos destinos dos homens?”. Desde o palco de um país
tradicionalmente neutro, a Suiça, e ante estes povos e governos desastrados, uma via de solução: “haja
justiça, perdão e liberdade, ... a estrutura dos Estados Unidos da Europa, se bem e verdadeiramente
construída, será necessária à força material de um só Estado menos importante. As pequenas nações
contarão tanto como as grandes e honrar-se-ão pela sua contribuição pela causa comum” (grifo nosso).  
Churchill termina o seu emblemático discurso pedindo a defesa do direito à vida e à luz... “Deixem a Europa
erguer-se”. 

Numa superficial análise dos desejos de Churchill, percebe-se a existência de algumas motivações
na idéia da formação de uma União dos Estados Europeus.  A formação destes Estados constitui uma idéia
aliciante que alimentou o espírito de grandes federalista europeus como Rober Schuman, Altiero Spinelli,
Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer, Paul Henri Spaak, Jean Monet e outros.   O termo “Estados Unidos da
Europa” já havia sido usado em diversas oportunidades por Vitor Hugo, mas particularmente em um
discurso no Congresso Internacional da Paz que se realizou em Paris em 1849 e, alguns anos depois, na
Assembléia Nacional Francesa em primeiro de março de 1871[28].

Historicamente, a França foi a maior defensora da união dos Estados europeus, sempre na
justificativa de manter uma maior independência da força militar e financeira dos Estados Unidos da América
e da extinta União Soviética[29].

Os passos percorridos pelos europeus até o presente momento estão representados pelos
primórdios de 1947-48 com a união alfandegária entre Bélgica, Luxemburgo e Holanda até a aprovação e
entrada em vigor do substitutivo da Constituição rejeitada do tratado de Lisboa.

Nascida a partir de um acordo de comércio de carvão e de aço, criando a Comunidade Européia
do carvão e do aço (C E C A), em 1951, a UE de hoje encontra aqui os primórdios de sua estrutura.  Na
CECA se inaugura formalmente a supra nacionalidade no âmbito das relações inter estatais.

Alguns anos depois, em março de 1957, os mesmos seis países da CECA assinam o Tratado de
Roma estabelecendo a Comunidade Econômica Européia e a Comunidade Européia de Energia Atômica
(Euratom).  Estava criada o que, depois, passaríamos a identificar como a União Européia (1992).

Os Tratados Constitutivos das Comunidades Européias foram multiplicando-se, bem como os
atos que levaram à afirmação de maior consistência destas comunidades[30].

Trata-se de um longo processo que ainda não se completou mas que já se assenta nalguns
Tratados e Instituições de importância vital como o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, com um
presidente e um auto representante para os negócios estrangeiros e a política de segurança, e a Comissão
Européia.

Os Tratados foram se sucedendo a partir do Tratado de Roma:  Ato Único Europeu – 1986;
Tratado de Maastricht – 1992; Tratado de Amsterdã – 1997; Tratado de Nice – 2001; proposta de uma
Constituição Européia – 2004; e Tratado de Lisboa, em vigor desde 1/12/2009.  Acrescente-se a isso uma
série de Textos básicos de caráter econômico, financeiro e monetário, pelos quais criou-se a União
Econômica e Monetária com o Euro como moeda única a partir de janeiro de 2002.

Dentre estes documentos todos dois deles devemos destacar, para uma análise com vistas à

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3734



questão das perspectivas federalistas na UE:  a proposta de Constituição e o Tratado de Lisboa.
4- O drama da Constituição Européia

“Procurando dar resposta à necessidade de simplificar o sistema comunitário para os cidadãos,
quer do ponto de vista dos procedimentos, quer da definição de competência, quer da clarificação da
arquitetura dos Tratados Comunitários, bem como procurando aumentar a eficácia, a transparência e a
legitimidade democrática da União Européia a vinte e cinco,...   a ratificação do Tratado Constitucional não
deveria vir as constituir apenas uma alteração dos Tratados, mas uma substituição destes por um texto único,
sendo os precedentes revogados”. (grifo nosso)  (Art. IV- 437°  do Tratado Constitucional)[31]

Esta proposta de constitucionalização do Direito na UE foi assinada a 29/10/2004 com o
compromisso do possível entre os Estados membros.

Uma série de novidades estavam a vista, como a atribuição de personalidade jurídica à UE, com
o consequente poder de negociar e ratificar acordos internacionais em nome dos Estados membros. O art.IV
438, n.1 reza que: “ a União Européia estabelecida pelo presente Tratados sucede à União Européia e à
Comunidade Européia”,  o que significa que acabaria com a dualidade originada dos contratos
anteriores[32].  Também o Parlamento Europeu passaria a poder propor alterações ao Tratado
Constitucional sem a convocação prévia de uma Convenção.  Na verdade, grande parte das leis européias
passaria a ser adotada conjuntamente pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu, num processo legislativo
ordinário que viria substituir o procedimento atualmente em vigor da co-decisão. (Art. IV –34º.).

Em matéria jurídica o Tratado Constitucional confirmava expressamente a jurisprudência relativa
à primazia do Direito da União sobre os Direitos nacionais e as Constituições dos Estados membros. (Art. I
– 6º). Constata-se, com isto, um claro avanço no sentido da democratização da UE, o que seria  ainda mais
facilitado pelo alargamento das funções e do reforço dos poderes do PE, uma série de novas competências
de vital importância (Art. I – 27).

O lema da União, constante no Preâmbulo “Unida na Diversidade”, que é um claro lema
federativo, estava recebendo uma forte fundamentação com a inclusão da Carta dos Direitos Fundamentais
da União Européia (Art. I – 8). Mas o direito de saída voluntária da UE por parte de qualquer Estado
membro  (Art. I – 60º), descaracterizaria ao nosso entender, o conceito de federalismo.  De qualquer forma,
a proposta Constitucional trazia consigo uma série de símbolos indicativos da maior boa vontade: bandeira,
hino, moeda única, e o lema “Unida na Diversidade” (Art. I – 8º), ...  mas isto, e o conjunto das alterações
propostas, não seria suficiente para o sentimento de muitos da população da Europa[33].  Esta população,
ou parte dela iria aplicar um golpe devastador sobre as pretensões europeistas e/ou “federalistas.

  Apesar de todas ambigüidades, não há dúvida que na proposta constitucional existiam
elementos de Federalismo, a relação de alguns dos artigos colocados acima são a prova desta afirmação, “ a
natureza federal desta visão reside no facto de se considerar que a esfera da União...  não resulta de uma
simples agregação desordenada de contributos nacionais, mas deve antes ser entendida como constituindo
serviço da construção e reconhecimento dos objetivos que materializam o que podemos designar como
interesse geral e comum dos povos, dos Estados e dos cidadãos da Europa[34].  E, assim, embora vários
países já tivessem ratificado a proposta de constituição em maio e junho de 2005, franceses e holandeses
deram “não” à Constituição Européia.  Evidentemente que isto fez vacilar o processo de integração e muito
mais a idéia de um possível ou suposto projeto de federalismo para a Europa Unida, os “Estados Unidos da
Europa” entravam num campo de muita penumbra.

“Na realidade, e não obstante os elementos federalizantes presentes no Tratado, é impossível, à
construção européia, ultrapassar o Estado-nação e substituí-lo por um super-Estado europeu”[35].

A crise política estava instalada e, embora houvesse ainda saídas dentro do marco democrático
em vigência, o presidente da Comissão Européia, Durão Barroso, apresentou um plano B aos Estados-
membros e, passado o período de reflexão, a Convenção convocada deu uma resposta ao impasse:  preparar
um “substitutivo” à Constituição rejeitada, convencidos que estavam que a história da União Européia havia
caminhado desde sua formação dentro de um processo de fluxos e refluxos, de crises e sucessos, recuos e
avanços.

Quem, como nós, ao longo deste tempo todo esteve atento à Europa e conseguiu acompanhar o
desenrolar de seus problemas, pode concordar com que há uma cidadania européia em formação baseada nos
dois princípios mais significativos que orientam a nacionalidade: o político e o jurídico.  Assim, os líderes
europeus convencidos, talvez, de que “nação é um estilo, um estilo de vida coletiva nessa linha a
nacionalidade como sentimento de pertencimento é uma mentalidade, não há como impô-la”[36],
apresentaram uma nova proposta.

 
5- O Tratado de Lisboa e a renovação de algumas esperanças

A 25 de marçode 2007, comemorando os 50 anos do Tratado de Roma (25 de março de 1957), foi
assinada a Declaração de Berlim com o compromisso de “dotar a UE de uma base comum e
renovada”até as eleições para o Parlamento Europeu de 2009.  Dessa Forma, de acordo com o
Conselho Europeu estabeleceram-se duas etapas iniciais:  a presidência alemã (1º semestre de 2007),
deveria tomar todas as medidas necessárias nos termos do artigo 48 do Tratado da União européia
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para inaugurar a Conferência Intergovernamental até o final de julho, e a seguir o mesmo Conselho
Europeu reunido em 21 e 22 de junho de 2007, convidou a Presidência portuguesa (2º semestre de
2007), a redigir um projeto de Tratado a partir da convocação da Conferência Intergovernamental.

O mandato atribuído à Presidência de Portugal era claro e preciso:  elaborar um Tratado 
Reformador evitando, agora, o uso do termo Constituição.

A Conferência Intergovernamental desenvolveu seus trabalhos de 23 de julho a 18 de outubro de
2007,finalizando com a assinatura no Mosteiro dos Jerônimos em Lisboa no dia 13 de dezembro do mesmo
ano.  O resultado foi o Tratado Reformador, ou Tratado de Lisboa (denominação mais usual), composto .por
dois Tratados essenciais:  O Tratado da União Européia e o Tratado sobre o funcionamento da União
Européia (versões consolidadas).

O Tratado de Lisboa vai representar a resposta ao impasse provocado pela rejeição do Tratado
Constitucional. Alterações  institucionais de importância (que neste exíguo espaço não pretendemos fazer
análises mais profundas e longas, o que acontecerá noutro trabalho) foram a tônica deste trabalho. O Tratado
de Lisboa “procura num mundo de rápida mutação, que tem que lidar com as questões prementes da
Globalização, com as alterações climáticas, da energia, do crime organizado, do terrorismo e da segurança,
ser capaz de permitir a União , dar respostas efetivas aos atuais desafios”[37]; a crise financeira hoje, que se
instalou também dentro da UE (Grécia etc) é um dos últimos desafios, mas não o único, Copenhage ... XII 
2009 – falta de liderança... ficaram a mercê das decisões americanas e das ambigüidades da China.

O Tratado de Lisboa entrou em vigor em 1º de dezembro de 2009, mas sem antes ter tido
problemas para receber o “sim” definitivo de cada um dos 27 Estados que hoje formam parte da União
Européia. Dois casos se destacaram nesta ratificação, o da República checa e da Irlanda. A primeira teve no
seu presidente Vaclav Klaus, o último dos presidentes a ratificar o Tratado em 3 de novembro de 2009, após
o Tratado ser aceito pelo Parlamento Checo, mas tecendo uma longa série de críticas antes e depois de sua
ratificação, amarrado, ainda, a um conceito envelhecido e ultrapassado de soberania, afirma que o Tratado de
Lisboa acaba com a soberania dos países europeus[38].

O caso da Irlanda foi mais complicado; consultada sua população de menos de 4 milhões (a UE
tem hoje em torno de 500 milhões) em forma de referendum em 12 de julho de 2008, rejeitou o Tratado com
53,4 %  contra 46,6 %  favoráveis ao “sim” e com uma participação pouco acima da metade da população,
53,13%.  O impasse estava novamente sobre a mesa do presidente da Comissão Européia; depois de muitas
discussões, e também algumas concessões, finalmente o “sim” foi dado por 53,5% dos votantes em 2 de
outubro de 2009.

A primeira observação que gostaríamos de fazer após a apresentação destas sinuosidades todas é
que a razão pode estar com os que perdem, mas a História é feita com e pelos que ganham.

O Tratado de Lisboa, pois, já está em marcha, o trem já saiu da estação; quais serão os seus
viajeiros?  Qual a velocidade que conseguirá atingir? Noutras palavras: para onde caminha a União
Européia?  As instituições novas ou as reformuladas pelo Tratado de Lisboa já estão com suas chefias
nomeadas, com destaque para o presidente e o chanceler do bloco, cargos criados pelo Tratado de Lisboa,
aondeisto levará a Europa?

Para prever perspectivas com que quadro jurídico e quais os instrumentos com que os cidadãos
europeus contam para fazer frente às suas expectativas?   O Tratado de Lisboa dá fundamentação para uma
Europa mais democrática e transparente com um papel reforçado para o Parlamento Europeu e os
parlamentos nacionais[39], estes têm mais oportunidades de participar no trabalho da União.  Em conjunto
com o maior peso do Parlamento Europeu a participação dos parlamentos nacionais reforçará a democracia e
conferirá uma legitimidade acrescida ao funcionamento da União. Com regras de votação e métodos de
trabalho simplificados os 27 Estados membros têm uma capacidade de intervenção nas áreas prioritárias,
com maior eficiência no processo de decisão [40].  Prevê-se uma vida melhor para os europeus, pois o
Tratado de Lisboa da mais poderes aos cidadãos da UE para intervirem em áreas políticas  de importância,
como a área da liberdade, segurança, justiça, com destaque para o combate ao terrorismo e à criminalidade. 
Ao mesmo tempo, este espaço para a intervenção dos cidadãos abrange a política energética, a saúde
pública, a prorteção civil, as alterações climáticas, a coesão territorial, a ajuda humanitária e outras.  O déficit
democrático de que tanto tem sido alvo as estruturas institucionais da UE, o Tratado de Lisboa parece ser
que se propõe a diminuir[41].

Dois aspectos é necessário ressaltar, a leitura do Tratado de Lisboa nos leva facilmente a
concluir que a solidariedade entre os Estados membros se torna mais natural e se amplia, em certos campos,
como no domínio da energia e da tecnologia, as práticas têm mostrado isto, igualmente se diga no que se
refere à luta contra a praga do terrorismo internacional, o que ocorre em Praga, em Estocolmo, em Paris ou
em Lisboa neste sentido como ocorrendo em casa, na casa grande européia;  as reações da população na rua
evidenciam isto, algo impensável algum tempo atrás.  Apesar de opiniões em contrário[42], pensamos que o
Tratado de Lisboa permite à Europa unida em maior protagonismo no cenário mundial através dos diferentes
instrumentos de política externa.

Mas sobre tudo isto, e dentro do contexto do nosso trabalho,  cabe uma pergunta final:  está se
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construindo um super-Estado?  Caminha a Europa para alguma forma ou algum modelo próprio de
Federalismo?   Uma estrutura criada para funcionar com seis Estados membros e que continua a funcionar
com 27, correndo o risco de implodir com um número ainda mais elevado como aquele que se prevê para o
futuro, será capaz de acolher um sistema federativo?

O desejo manifesto de estar preparada para o desafio histórico de integrar novos Estados
(incluídos alguns do extremo leste europeu como a Ucrânia e outros como a Servia, Macedônia e,
principalmente Turquia)[43], exige não somente alterar, significativamente, a capacidade de ação da União
através da adaptação institucional e concretização integração política de Estados e de cidadãos.  Em
publicação on line o jurista português Pedro Vicente escreve que; “a essência do Federalismo não é para ser
encontrada num número particular de instituições, mas na institucionalização de relações particulares dos
participantes na vida política”[44].

O conhecido pensador europeu, ex-ministro do exterior da Alemanha, hoje professor da
Universidade  de Princeton – USA, afirma que “a conseqüência do irrefutável alargamento da UE será,
portanto, ou a erosão ou a integração”[45]. O mesmo autor publica em jornal O Estado de São Paulo,
intitulado “ Os dois futuros diante da Europa”[46], teve algumas interessantes observações. De um lado, “os
europeus são beneficiados por altos níveis de proteção social, educação barata e de alta qualidade, padrões
ambientais rigorosos e infraestrutura excelente.  Além disso a Europa possui diversidade cultural
incomparável e grande beleza natural”. Tem 500 milhões de habitantes e o maior mercado único do planeta,
mas politicamente está encolhendo “por causa de sua falta de unidade”. De outro lado, “se a substância do
Tratado Constitucional for salva,[47] a Europa se desenvolverá cada vez mais como ator global e os Estados
membros da UE só serão capazes de defender seus interesses no mundo do século XXI se o próprio bloco
tiver força.

Perguntávamos em páginas acima se caminha a Europa para alguma forma ou modelo próprio de
Federalismo;  desde a Paz de Westfalia em 1648, quando se assentaram as bases jurídicas e políticas dos
Estados modernos, de acordo com a ordem estabelecida, ficou extremamente arraigada a idéia de soberania
como competência de cada um dos Estados para decidirem  sobre as regras relativas ao seu comportamento
e sobrevivência. No moderno conceito de sobrevivência compartilhada, está claro que certas circunstâncias
de convivência originam limitações à afirmação das prerrogativas soberanas dos Estados. A assinatura dos
diferentes Tratados da União Européia, mormente o Tratado de Lisboa, aceitando uma limitação um pouco
mais extensa desta soberania estatal, ao que se acrescenta as transferências que os Estados membros
passaram para as Instituições Constitucionais, nada disto e outros elementos mais, pode ser considerado
suficiente para, por enquanto, não ter que deixar de lado a idéia de que a UE constitua hoje, uma Federação
de Estados, ou os Estados Unidos da Europa.

As suas estruturas supranacionais , embora seja singulares e representem uma experiência até
então inédita (a exceção dos Estados Unidos da América) com particularidades muito próprias, não
conduzem a Europa unida a uma Federação ou uma Confederação de Estados.

De qualquer forma tratando-se de “uma experiência de integração regional, a que mais êxito tem
registrado na História da Humanidade, e a primeira União do Continente Europeu feita a partir da livre
vontade dos Estados que à mesma desejaram aderir e por isso legitimada pela vontade soberana de cada um
destes Estados”, nada de mais que se possam ter, nós temos, expectativas  de futuro na formação dos
Estados Unidos da Europa[48]
 
A título de conclusão

Resulta um tanto difícil chegarmos à conclusão de um trabalho, considerando que a segunda
parte do mesmo está recheada de questionamentos não respondidos (e ainda tem muitos mais) e de previsões
incertas.

Mas ...  quanto à primeira parte,
As raízes históricas do federalismo, adotando-se o clássico modelo dos Estados Unidos,

comparado com outros modelos (aqui não analisados) como os da Alemanha, do Canadá, do Brasil e outros,
demonstram que houve necessidade de remodelações desta forma de Estado ao longo do tempo, atendendo
às suas necessidades e ás novas conjunturas.

Esses acontecimentos deixam transparecer que o Estado foi criado como forma de organização
política e não para administrar a economia.

Fatores históricos, como a supremacia do capitalismo sobre o socialismo (EUA x URSS) e a
crescente prática democrática do liberalismo quanto à política econômica, revelaram a necessidade mundial
de integração dos países na busca de soluções para desonerar o Estado da responsabilidade de administrar a
economia, bem como torná-la mais competitiva, tudo isto dentro do contexto do fenômeno da Globalização.

Em princípio, as formas de cooperação e integração têm o objetivo de equilibrar as diferenças
sociais, culturais, dentre outras, concretizando o exercício do princípio da subsidiariedade., cooperação e
solidariedade.  Os processos de integração caminham nesta direção.

De fato, o processo de interdependência e intercomprometimento das sociedades pelo processo
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de integração tem demonstrado a necessidade de revisão do conceito de soberania e da repartição
constitucional de competências.

Todas as propostas e processos de integração que têm se desenvolvido ou estão em
desenvolvimento tiveram que se adequar a uma forma integrada de organização jurídico-política do Estado,
frente à crescente necessidade de integração mundial, onde o princípio da subsidiariedade deverá ser
utilizado como instrumento da edificação de um possível federalismo cooperativo, definindo-se novos
moldes entre a soberania, a chamada supranacionalidade e a repartição de competências.

Quanto à segunda parte do trabalho, ficou subentendido ao longo do texto que o debate do
modelo de integração na UE é inédito, é sui generis e para os europeus é algo extremamente inovador e
especialmente promissor. Tanto a Teoria da Constituição quanto a Teoria do Estado, com seus dogmas já
centenários, estão sendo derrubados na experiência européia.   Embora não caberia aqui, nas nossas
conclusões, abrimos uma exceção a esta regra metodológica para inserir palavras muito adequadas a este
contexto. A inovação deste processo dirigido à Europa, hoje dos 27, é a característica da mediação do
Direito ao invés do Direito da força estabeleceu-se a força do Direito: “a principal característica que
distancia a UE de tentativas anteriores de unificação do Velho Continente (César, Carlos Magno, Napoleão
ou Hitler) é justamente a permuta da força física pela força do Direito para sua instituição e
manutenção”[49].

Embora a proposta do Tratado Constitucional não tenha vingado na UE, a sua representação no
sentido da necessidade de acrescentar algo mais sólido e consistente como fundamento jurídico dessa
convivência imensamente plural, passou a formar parte dos elementos culturais da sua população e da
identidade européia.  Ainda que com alguns entraves, a aprovação e a entrada em vigor do Tratado de
Lisboa confirma a nossa afirmação

Há, ainda, muitas outras questões postas e não respondidas, varias delas nos propomos a colocá-
las noutros momentos, todas elas estão no entorno de uma dúvida maior:  “Quo vadis Europa?”.
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A INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA E O DIÁLOGO INTERCULTURAL: NOVAS
PERSPECTIVAS A PARTIR DA UNIVERSIDADE

LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA Y EL DIALOGO INTERCULTURAL: NUEVAS
PERSPECTIVAS DESDE LA UNIVERSIDAD

Gisele Ricobom

RESUMO
O artigo tem por objetivo analisar o papel da Universidade na integração regional. A criação da Universidade
Federal da Integração Latino-Americana – UNILA é resultado de um contexto integracionista na América
Latina em que se priorizam outros fatores do processo de integração que não apenas o mercadológico. Nesse
sentido, faz-se necessário verificar quais as razões históricas e políticas da mudança do sentido da integração,
que no presente artigo se denomina de integração autêntica, e ainda como esta nova Universidade pode
contribuir com a própria integração e com a promoção do diálogo intercultural, aqui considerado
instrumento para o funcionamento de uma Universidade que apresenta essencialmente um ambiente plural e
diversificado, razão pela qual será apresentado os aspectos elementares da interculturalidade.
PALAVRAS-CHAVES: UNILA. Integração autêntica. Interculturalidade.

RESUMEN
El artículo tiene como objetivo analizar el papel de la Universidad en la integración regional. El
establecimiento de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana - UNILA es resultado de un
contexto integracionista en América Latina en que se priorizan otros factores en el proceso de integración,
que no sólo el mercadológico. En ese sentido, es necesario comprobar cuáles son las razones historicas y
politicas del cambio del sentido de la integración, que en este artículo se llama por Integración autentica, y
aún cómo la nueva Universidad puede contribuir con la integración y con la promoción del dialogo
intercultural, aquí considerado instrumento para el funcionamiento de una Universidad que en esencia
presenta un ambiente plural y variado, razones por qué los aspectos básicos de la interculturalidad seran
presentados.
PALAVRAS-CLAVE: UNILA. Integración auténtica. Interculturalidad.

1. Introdução

 

As novas iniciativas de integração da América do Sul e do continente latino-americano demonstram que há
um esforço genuíno no sentido de aprofundar as relações regionais e superar em conjunto as problemáticas
estruturais, na maioria das vezes similares, que enfrentam os países latino-americanos.

A criação da União dos países da América do Sul - UNASUL e da recente Comunidade da América Latina e
Caribe, mais do que uma repetição de esforços de blocos regionais já existentes, representa uma etapa da
integração que pode ser denominada de autêntica.

Primeiramente porque superam o modelo de integração econômica que tem como fórmula a criação de uma
zona de livre comércio, objetivando alcançar um mercado comum ou uma união monetária e econômica, a
exemplo da União Europeia. Com efeito, o propósito da UNASUL e da Comunidade da América Latina e
Caribe são mais ambiciosos porque contemplam objetivos mais complexos e que levam em consideração as
assimetrias e vulnerabilidades que afastam os países do caminho da integração. Estabelecer mecanismos para
além do mercado é fundamental para superar definitivamente o ideário integracionista pautado na
liberalização do comércio que teve expressão significativa no falecido projeto da Área de Livre Comércio das
Américas - ALCA, tão almejado pelos governos neoliberais da década de noventa.

A autenticidade dessa fase integracionista se revela também pela opção de muitos governos latino-
americanos em construir uma política externa independente da vontade dos países europeus e dos Estados
Unidos, tradicionalmente ingerentes na região.

Há portanto um consenso político histórico que prioriza um processo de integração autêntico e mais
profundo e que significa ampliar as relações em todos os seus aspectos, sejam eles políticos, sociais,
econômicos e culturais e de forma não apenas intergovernamental.

Nesse sentido, um dos intercâmbios imprescindíveis para esta fase da integração autêntica é no âmbito
universitário. A Universidade é uma das protagonistas na construção desse outro sentido da integração, seja
por sua própria natureza na produção de conhecimento, como pelo ambiente fértil para o desenvolvimento
do diálogo intercultural.

A criação de uma Universidade pensada e projetada para a integração é passo determinante para estimular
essa etapa da integração autêntica. O Brasil tomou a iniciativa e criou em janeiro deste ano a Universidade
Federal da Integração Latino-Americana - UNILA sinalizando claramente que está disposto a aprofundar os
laços educacionais com os países da região.

Pensar sobre esta nova Universidade, suas características, limites e desafios é o objetivo do presente artigo,
cuja importância se revela não apenas pela novidade do tema, como também pela envergadura e dimensão de
um projeto dessa natureza.
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É também uma oportunidade para discutir a interculturalidade, já que a universidade é ambiente próprio para
a prática do diálogo intercultural, razão pela qual se demonstrará no presente trabalho os aspectos iniciais
sobre esse tema.

 

1. Etapas da consciência latino-americana

 

É bastante comum identificar em Simão Bolívar o surgimento de uma consciência latino-americana, em razão
da realização do Congresso do Panamá em 1826 e por toda simbologia que a ideia de uma Confederação
Americana idealizada pelo libertador expressa hoje para a integração do continente latino-americano.

Não obstante, para alguns autores um princípio de solidariedade do continente já havia sido deflagrado
poucos anos antes com a Doutrina Monroe de 1823, que surgiu num contexto político de afirmação dos
Estados Unidos no cenário internacional frente às potências monárquicas da Europa, auto-protegidas na
Santa Aliança. Com efeito, para John Dreier a doutrina era "a semente de uma idéia grandiosa, que, de fato,
concorreu de forma notável para o crescimento do Hemisfério unido."[1]

Embora tenha assegurado a não-intervenção de Estados terceiros no continente americano e ainda declarado
que o continente não seria mais suscetível de colonização, a doutrina não passou de declaração unilateral do
então Presidente James Monroe com o intuito de assegurar os interesses norte-americanos na América
Latina, notadamente sua expansão em direção ao México.

Em nenhum momento a doutrina foi invocada para a proteção de países latino-americanos em conflito com
as potências europeias. Muito pelo contrário, os Estados Unidos, ao serem questionados por alguns países,
afirmaram que não haviam prestado nenhum penhor ou garantia formal ao México ou a outros governos
americanos no sentido de manter a doutrina se uma potência auxiliasse a Espanha, por exemplo.

Não é por outra razão que a iniciativa de Bolívar de reunir os países de língua espanhola em uma
Confederação com o objetivo de assegurar proteção conjunta contra os Estados europeus foi recebida com
muita preocupação pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha.

Mesmo com todas as dificuldades, a Conferência do Panamá aconteceu sem a presença dos Estados Unidos,
pois o representante nunca chegara, e resultou em alguns tratados, mas fracassou no propósito de manter
uma unidade dos países de língua espanhola e tampouco logrou sistematizar alguma organização
internacional, o que não retira a importância histórica do acontecimento.

O pensamento de Bolívar de um Estado latino-americano também encontrou obstáculos no próprio processo
de emancipação das colônias espanholas que promoveu a fragmentação do continente em dezenas de
Repúblicas independentes, perdendo assim unidade política-administrativa que possuía no período colonial,
sem que houvesse qualquer possibilidade de substituir essa unidade por um governo único e próprio.[2]

Ademais, a independência promoveu a transferência dos centros de dominação, das metrópoles esgotadas,
como Espanha e Portugal, para outras prósperas e poderosas, como Grã Bretanha, França, Alemanha e
Estados Unidos, formando relações de dependência, principalmente econômica, que foram as bases da
construção dos frágeis estados nacionais.

Assim, o ideário de uma nação federativa nos moldes norte-americanos era mais um desejo da elite
independentista do que uma condição real das novas repúblicas, pois possuíam um caráter de abstração e
inoperância, ainda que movido por um sentimento de unidade latino-americana que surge "da identidade
cultural, do ressentimento comum contra o velho amo e o inimigo, do desejo compartido de usufruir das
possibilidades criadas ou prometidas pela independência"[3], mas que não possuía condições reais para se
concretizar.

Depois da Conferência do Panamá, outras reuniões foram convocadas por alguns países, sempre na tentativa
de viabilizar alguma forma de proteção em razão de uma fragilidade momentânea, é o caso do Congresso de
Lima de 1847/1848 que ocorreu por temor de uma nova intervenção da Espanha do Equador e que
assegurou uma ideia de segurança coletiva; a Conferência de Santiago em 1956 que teve resultados mais
importantes para o direito internacional privado; e a Conferência de Lima de 1865 que ocorreu depois da
invasão francesa ao México e cuja proposta era a criação de uma União Latino-Americana que fosse capaz
de manter a paz e solucionar disputas fronteiriças. Essas Conferências Pan-Americanas, conhecidas como
movimento pan-americanista, tiveram adesão de poucos países e não conseguiram consolidar nenhum projeto
duradouro.

O término da guerra civil norte-americana permitiu que os Estados Unidos retomassem seus projetos para a
América Latina e o movimento pan-americanista que outrora era desacreditado pelo governo norte-
americano passou a ser liderado por este, afinal aderir à iniciativa interamericanista significaria abrir espaço
aos produtos norte-americanos e assegurar as estratégias geopolíticas na região. Liderar o processo de
"união" do continente era o caminho mais certeiro para impedir a independência política e comercial da
América Latina e subjugar todo o continente.

Um ciclo de Conferências Internacionais e periódicas, que se iniciou com a Conferência de Washington de
1889 resultou primeiramente na criação do Escritório Comercial das Repúblicas Americanas, de caráter
eminentemente comercial. Posteriormente, o Escritório foi substituído em 1948 pela Organização dos
Estados Americanos - OEA, sempre sob os auspícios dos Estados Unidos.
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Portanto, o Sistema Interamericano é resultado da estratégia norte-americana para a região e não foi
propriamente resultado de um esforço coletivo de construção de uma unidade latino-americana, como as
Conferências e iniciativas anteriores tentaram fazer, o que impede, em grande medida, que a Organização se
constitua como entidade legítima dos anseios latino-americanos ou ainda como ambiente próprio para o
encontro de identidades, como se pode verificar ainda hoje.

Essa característica ficou ainda mais visível no período da guerra fria com a utilização instrumental da OEA
pelos Estados Unidos para a chamada política de contenção do comunismo na América Latina, quando a
Organização em nome da democracia representativa excluiu Cuba, ainda que os regimes ditatoriais
pululassem em toda região.

É possível observar que a criação da Organização não expressou exatamente uma consciência da
potencialidade latino-americana, seja por envolver os países da América do Norte ou por estar vinculada aos
desígnios Estadunidenses. Não se pode negar, por outro lado, que a Organização avançou em alguns temas,
como por exemplo em matéria dos direitos humanos, embora politicamente encontre dificuldades para se
firmar como fórum representativo dos países latino-americanos. Nesse sentido, a impotência da OEA é
congênita e alterar os rumos da Organização é uma tarefa complexa, senão impossível. Por essa razão,
outros espaços com maior legitimidade foram ao longo do tempo sendo apresentados.

Outra etapa da consciência latino-americana ocorre a partir de uma estratégia econômica que alcança a
primeira expressão institucional com a CEPAL em 1948 e com a criação do Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID em 1959.

A década de sessenta foi marcada pelo movimento integracionista.  As iniciativas de integração foram
sustentadas por dirigentes de organizações internacionais como José Antonio Mayobre da CEPAL, Felipe
Herrera do BID, Carlos Sanz de Santa María, da Aliança para o Progresso e Raúl Prebisch, na época do
Instituto Latino-americano de Planificação Econômica e Social.[4]

A proposta economicista fundamentava-se na liberalização de mercados pela criação de zonas comerciais
cujos processos foram deflagrados pelo Mercado Comum Centro-Americano e pela Associação Latino-
Americana de Livre Comércio - ALALC, ambos de 1960.

A necessidade da liberalização dos mercados para atender os princípios do capitalismo então em marcha
seguiu a tendência europeia de se estabelecer o processo de integração regional por meio de etapas que se
inicia com uma zona de livre comércio, transforma-se em união aduaneira, para ao final consolidar um
mercado comum onde se garantam as quatro liberdades, quais sejam, de pessoas, bens, serviços e capitais.
Com a União Europeia o último estágio da integração passou a ser uma união monetária e econômica.

Por essa razão, a zona de livre comércio foi o modelo adotado pelos blocos regionais que se desenvolveram
a partir da década de sessenta na América Latina, sempre tendo como objetivo o estabelecimento de um
mercado comum.

Com efeito, o tratado de Montevidéu de 1980, constitutivo da Associação Latino-americana de Integração -
ALADI estabelece em seu artigo 1º que o objetivo da Associação é "a longo prazo o estabelecimento, em
forma gradual e progressiva, de um mercado comum latino-americano."

Da mesma forma, o Tratado de Assunção de 1991 que cria o MERCOSUL dispõe em seu artigo primeiro
que o Mercado Comum implica a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, embora na prática
se saiba que é uma união aduaneira imperfeita.

Os processos de integração brevemente citados constituem a aproximação de medidas governamentais que
priorizaram o aspecto comercial da integração. No entanto, não se pode negar que no processo de
desenvolvimento desses blocos outros temas e novos mecanismos foram sendo criados na tentativa de incluir
na agenda dos países aspectos não previstos nos tratados constitutivos, mas que são imprescindíveis para o
aperfeiçoamento da integração.

Nesse sentido, o MERCOSUL possui grupos de trabalho vinculados aos seus órgãos principais que tem por
função debater temas como os direitos humanos, trabalho, meio ambiente, agricultura, ciência e tecnologia e
apresenta um mecanismo importante para redução das assimetrias estruturais dos países do bloco, o Fundo
de Convergência Estrutural do MERCOSUL - FOCEM criado em 2004 tem por objetivo financiar
programas que possam corrigir as assimetrias, principalmente nos países que apresentam maior fragilidade
social.

Na área de ensino, que é objeto de interesse do presente artigo, foi instituído no âmbito do MERCOSUL em
2008, o Sistema de Acreditação Regional de Carreiras Universitárias - ARCU-SUL que estabelece critérios
de qualidade para a educação superior nos Estados membros e que tem como propósito fomentar a
circulação de pessoas e a cooperação internacional entre os sistemas universitários dos países do bloco.

Igualmente nesta perspectiva, e para citar outro exemplo importante de avanço da integração em aspecto não
meramente mercadológico, a Comunidade Andina de Nações apresenta mecanismos mais avançados de
integração, como o Tribunal de Justiça Andino e a Universidade Simão Bolívar da Integração, por exemplo.

O tratado constitutivo da UNASUL dispõe que se objetivo é "construir, de maneira participativa e
consensuada, um espaço de integração e união no âmbito cultural, social, econômico e político entre seus
povos, outorgando prioridade ao diálogo político, as políticas sociais, a educação, a energia, a infra-
estrutura, ao financiamento e ao meio ambiente, entre outros, com vistas a eliminar a desigualdade sócio-
econômica, lograr a inclusão social e a participação cidadã, fortalecer a democracia e reduzir as assimetrias
no marco dos Estados."

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3744



Uma integração que possa resultar em efetiva melhoria de vida para os povos de países com assimetrias
profundas precisa de propósitos desafiadores, sob pena de mascarar a complexidade que existe em um
processo que deve ser de verdadeira interseção e menos de proximidade política, sem contudo, ignorar toda
a trajetória de cooperação já realizada.

Nesse sentido, dos vários aspectos que poderiam ser analisados para alcançar uma integração em outro
sentido, pretende-se aqui analisar o papel da universidade como um dos elementos que podem contribuir
para uma integração mais autêntica, mas que pressupõe uma discussão sobre o diálogo intercultural como
instrumento hábil de compreensão do outro, sem imposição de valores apriorísticos.

Nessa perspectiva da integração faz-se necessário um espaço definido de encontro, de construção de
conhecimento, em que se respeite toda a diversidade cultural da América Latina, de um espaço de troca de
valores menos dependente das vontades governamentais. Inaugura-se assim a etapa atual da consciência
latino-americana que é de consolidação da integração latino-americana e que aqui denomina-se de integração
autêntica, cujo início é a recente criação da UNASUL e Comunidade da América Latina e do Caribe.

 

2. A interculturalidade como instrumento da integração

 

A busca de uma identidade latino-americana é tarefa complexa e que pode trazer resultados inócuos ou
mesmo equivocados. Isso não quer dizer que não existam aspectos comuns capazes de aproximar os vários
países, como por exemplo, aqueles traços característicos decorrentes de um passado colonial em comum, da
heterogeneidade em razão de uma forte imigração europeia, de uma cultura indígena que é muitas vezes raiz
da miscigenação. Mais do que buscar similaridades para justificar a necessidade de integração é preciso
reconhecer que a riqueza da América Latina está exatamente em sua diversidade cultural.

No entanto, essa pluralidade é um dos desafios da integração porque os mecanismos de aproximação nunca
serão suficientes se forem ignorados os processos culturais que nos fazem diferentes. Em outro sentido, as
ações estatais direcionadas a implementar um desenvolvimento mais amplo e integrado precisam contemplar
medidas de participação da sociedade civil, seja facilitando a mobilidade nas fronteiras ou criando espaços de
aproximação cultural, aqui entendida em seu sentido amplo.

A integração não pode significar a imposição de valores ditos universais por parte dos países mais fortes
economicamente, tampouco deve ser estratégia de imposição de fórmulas prontas para o Estado, a economia
e o desenvolvimento.

No entanto, para alguns pensadores a integração é caminho para padronização cultural, especialmente
voltada à promoção dos valores indispensáveis a expansão do capital. Nesse sentido, Fernando Henrique
Cardoso compreende que a integração pressupõe uma convergência indispensável em cinco temas:
"responsabilidade fiscal e monetária, prioridade à educação básica e à segurança pública, eficácia e segurança
jurídica para os contratos e para o cumprimento dos direitos da cidadania, regras claras para o investimento
privado, em especial em infra-estrutura e promoção da integração econômica, política e cultural com a região
e com o mundo."[5]

Em outras palavras o Estado de Direito, uma democracia meramente procedimental e uma concepção
abstrata dos direitos humanos permearam por muito tempo o discurso da integração e continuam presentes
nas relações internacionais como um todo.

Essa visão que se apresenta neutral e irreversível advoga um sentido universalizante para todo planeta, cujo
instrumento de ação é a própria globalização da economia. A formação dos blocos regionais está inserida
nesse contexto e por isso significou a liberalização de mercado como sua condição primária, mas como o
liberalismo lidou com a diversidade cultural nesse processo de homogeneização?

O multiculturalismo aparece como uma das respostas iniciais a diversidade cultural que se intensificou no
século XX e fornece caminhos para a contemplação da pluralidade cultural dentro de um marco de
civilização específica: a ocidental.

No entanto, é preciso compreender se o multiculturalismo é capaz de fornecer subsídios para a fase de
integração autêntica e se é suficiente para o contexto de diversidade cultural da América Latina. É necessário
discorrer um pouco sobre isso.

Para Bhikhu Parekh[6] a diversidade cultural para a sociedade ocidental pode ser resumida em três
perspectivas: de grupos que apresentam práticas distintas da cultura que é compartilhada em sentido amplo,
ou seja, compartilham os valores culturais, mas possuem estilos de vida diferente[7]; de grupos que são
críticos com a forma cultural dominante[8], que questionam os seus valores centrais; e de grupos que
apresentam comunidades reservadas com seus próprios sistemas de crenças e práticas.[9]

As sociedades multiculturais são aquelas que englobam esses tipos de diversidade cultural e o
multiculturalismo surge como opção para a coexistência desses grupos nas sociedades que até então
possuíam forma homogênea de cultura[10] ou ao menos imaginava possuir. A forma de abranger os distintos
grupos nessas sociedades é, segundo Charles Taylor, através das políticas de reconhecimento de identidades
e das políticas de diferença.

Segundo ainda o mesmo autor, o multiculturalismo significou num primeiro momento a ampliação dos
direitos e privilégios da cidadania para os indivíduos excluídos dela, como ocorreu como o movimento pelos
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direitos civis na década de sessenta nos Estados Unidos, para ampliar o direito de voto à população negra,
por exemplo.

Para Charles Taylor esse reconhecimento de igualdade de diferentes categorias sociais "passou a ser
universalmente aceito"[11]. É a política de igual dignidade. Posteriormente, num segundo momento o
multiculturalismo passou a dar origem a uma política da diferença (política da igualdade universal), pelo
reconhecimento de identidades, das singularidades que foram ignoradas pela identidade dominante, o que
pode incluir ações de compensação social, não aceita por muitos por se considerar um favoritismo não
merecido.[12] Trata-se do reconhecimento das identidades culturais que exigirão direitos específicos.

O problema do reconhecimento da dignidade ou de identidades é que há um pressuposto de universalismo
dos valores ocidentais. A política da diferença também se baseia num potencial universal de formar e definir a
própria identidade que, segundo Taylor, significa que "cada indivíduo respeite as culturas 'evoluídas'.[13]

 A principal problemática dessa concepção é que o universalismo generalizante descaracteriza as diferenças e
pressupõe valores hierarquicamente superiores, sem considerar a contribuição que a diversidade pode
representar. Ademais, cria a cultura da tolerância e não do respeito pela compreensão das diferenças.

Portanto, como bem define Luis Villoro, o multiculturalismo não é propriamente uma doutrina elaborada,
mas "es solo la expresión de una postura ética, política y jurídica nacida del despertar de una ilusión: el sueño
del pensamiento occidental moderno[14] que creyó que su concepción de razón y del bien era la única válida
y que podía imponerla al resto del mundo."

Se o multiculturalismo não é a resposta mais apropriada para contemplar a diversidade no processo de
integração, é preciso, portanto, uma visão que permita abarcar a complexidade das relações culturais sem
desconsiderar os elementos que fazem parte da diversidade cultural.

Nesse sentido, as propostas sobre interculturalidade tem se apresentado como uma alternativa interessante ao
reducionismo do multiculturalismo. Destaca-se aqui dois autores espanhóis que podem auxiliar na
compreensão da interculturalidade. Para Maria José Fariñas Dulce o diálogo entre culturas é possível sempre
que se tenha como ponto de partida o respeito aos contrários. Para tanto, deve-se evitar as tentativas de
homogeneidade e de imposição como faz o multiculturalismo liberal, cujo estratégia é a dominação e a
superioridade cultural, para tentar como estratégia "la voluntad de compartir y de dialogar, transformando el
pendular y tradicional conflicto dialéctico de enfrentamiento o choque de elementos contrarios en una tensión
dialógica o en un diálogo dialógico y relacional."[15]

O reconhecimento nesse caso não é uma política de aceitação unilateral porque deve ser recíproco
permitindo que "las diferentes culturas y las diferentes identidades sociales, étnicas, políticas, religiosas, de
género o sexuales puedan gestionar y preservar su propia identidad, tanto desde un punto de vista político,
religioso, social y cultural, como también desde una perspectiva económica."[16] Dessa forma, se constrói a
possibilidade de um universalismo a posteriori, um universalismo do reconhecimento recíproco, do
cosmopolitismo.

Por outro lado, a interculturalidade não significa a defesa plural de variados localismos que não se encontram
e que também constituem um universalismo de retas paralelas, porque resiste ao universalismo colonialista a
partir dos mesmos pressupostos, para a imposição de uma forma de ver o mundo, como explica Joaquin
Herrera Flores.[17]

Para o autor, adotar o localismo ou relativismo como resposta ao universalismo hegemônico é adotar a
postura nativista, aquela que absolutiza as identidades, do latino-americano, do feminismo, da negritude, do
ocidental, por exemplo, e que podem conduzir a um enfrentamento entre indivíduos, o que é próprio do
multiculturalismo que absolutiza as diferenças e dissipa as relações hierárquicas que ocorrem entre as
mesmas.[18]

Por esta razão, o multiculturalismo não é capaz de apresentar uma estratégia contra-hegemônica porque
aceita a predominância de uma cultura universal e estabelece com as políticas afirmativas para que as demais
culturas possam se aproximar da cultura hegemônica, mas sempre respeitando a devida hierarquia.[19]

Nesse sentido, é preciso avançar para um universalismo de contrastes, de entrecruzamento, de mesclas, de
forma impura, que permita "...crear condiciones para el desarrollo de las potencialidades humanas, de un
poder constituyente difuso que se componga, no de imposiciones o exclusiones, sino de generalidades
compartidas a las que llegamos, no desde las que partimos."[20]

Essa prática cultural permite uma resistência ativa a tudo que se coloca contra a impossibilidade de
compreender e se relacionar com o outro, não com o objetivo de buscar a negação pela diferença, ou seja,
sem sobreposição de culturas, mas sim pelo entrelaçamento dos variados aspectos culturais.

O diálogo intercultural não se propõe a encontrar um acordo absoluto, que permita minimizar as diferenças,
e que ao final se coloque como universal. É preciso pois encontrar um critério que proíba a adoção de teorias
ou práticas sociais como regras gerais, ou que permita a universalidade em sentido concreto e não abstrato,
ou seja, que não significa a imposição de determinada forma de cultura.

Nessa etapa de integração autêntica em que os desafios são ainda maiores, é preciso olhar o outro sem o
paternalismo típico de quem se coloca em posição de superioridade, mas sim em termos de possibilidades
iguais de compreensão, estando aberto às possibilidades que podem decorrer desse encontro, pois a riqueza
humana não possui limites, inclusive pelas possibilidades que pode resultar das práticas interculturais.

Para tanto, umas da condições essenciais do diálogo intercultural é a criação de ambiente de troca, da
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interação, da mobilidade, da circulação de pessoas. Um dos ambientes mais propícios, mas não o único, para
essa interação é a Universidade, que por sua própria origem e função promove um espaço de encontro.
Como fazer da Universidade um espaço para a integração da América Latina e para a promoção do diálogo
intercultural é o que será debatido na última seção.

 

 

3. A Universidade como entidade propulsora da Integração: a Universidade Federal da Integração
Latino-Americana - UNILA

 

 

A proposta de alavancar os processos de integração a partir da educação não é uma novidade relacionada
aos blocos regionais mais recentes. Já na década de sessenta Felipe Herrera falava em um mercado comum
do conhecimento criado com recursos provenientes da redução dos gastos militares.[21] O termo mercado
comum demonstra bem a influência economicista do primeiro movimento pela integração, como já citado na
primeira seção deste artigo.

O processo de internacionalização das Universidades na América Latina tem início em 1949 com a criação da
União das Universidades Latino-Americanas - UDUAL que embora não estivesse em sua origem vinculada a
nenhum projeto de integração foi um passo importante para fomentar as relações entre as Universidades,
iniciando um intercâmbio de conhecimento e valorização da América Latina que subsiste até os dias de hoje.

Na V Assembleia da UDUAL em 1967, no entanto, o papel das Universidades no processo da integração foi
estabelecido, ao definir que as Universidades devem assumir um papel de liderança no processo de
integração da América Latina. A Assembleia adotou uma Resolução específica sobre o papel das
Universidades para a integração, recomendando, entre outras ações: que fossem criados centros de
investigação comum entre várias universidades; a intensificação do intercâmbio de professores e alunos, com
a facilitação da homologação dos títulos de graduação; a criação de centros multinacionais especializados na
cultura latino-americana; que as Universidades promovam a revisão dos textos de história para contribuir
com a formação da consciência integradora da América Latina e especialmente que a integração não
constitua uma esquemática e empobrecedora síntese de aspirações comuns, senão que se realize em
detrimento do tesouro cultural de cada país.[22]

A UDUAL estabeleceria assim as diretrizes básicas para que as Universidades tivessem papel ativo no
processo de integração, verificando, inclusive, que estas possuem função crucial para a formação da
consciência integradora da América Latina e devem por essa razão assumir seu papel de liderança.

A criação de redes entre universidades foi tendência comum para o avanço da internacionalização[23]. Em
âmbito regional a Associação de Universidades do Grupo de Montevidéu - AUGM em 1991 foi criada para
contribuir especificamente com o processo de integração regional na América do Sul estimulando
principalmente a mobilidade acadêmica e a homogeneização dos sistemas de ensino, pois tem por finalidade
principal "impulsionar o processo de integração através da criação de um espaço acadêmico comum
ampliado, tendo por base a cooperação científica, tecnológica, educativa e cultural entre todos seus
membros", conforme seu Estatuto.

Os esforços de aproximação das universidades latino-americanas são imprescindíveis para aprofundar os
sistemas de integração vigentes especialmente porque permitem o intercâmbio de pessoas, de informação,
criando uma cultura integracionista que independe das vontades governamentais. Os desafios continuam
grandes dada a dificuldade que ainda existe para a circulação de pessoas e do reconhecimento mútuo de
títulos universitários, além de todos os problemas estruturais que dificultam o acesso das pessoas às
universidades e que são decorrentes da questão social.

De qualquer forma, é forçoso avançar, indo além das redes inter-universitárias, construindo um espaço para a
formação de graduação e pós-graduação exclusivamente vocacionadas para a integração, que preparem
profissionais capazes de pensar a América Latina em sentido amplo, apontando soluções para seus problemas
estruturais. Em um plano ideal esses cursos seriam oferecidos em uma única Universidade, onde os
programas fossem pensados de forma interdisciplinar, pois os problemas que aprofundam as crises sociais na
América Latina possuem causas complexas, cujas respostas dependem de variados campos de conhecimento.

 Essa Universidade já é realidade e foi recentemente criada pelo governo brasileiro que sancionou em janeiro
de 2010 a Lei que institui a Universidade Federal da Integração Latino - Americana - UNILA.

A ideia de uma Universidade voltada para a Integração latino-americana foi sendo desenvolvida a partir da
Reunião dos Ministros da Educação no âmbito do Mercosul. O propósito inicial era a criação de uma
Universidade do Mercosul, que seria multicampi e formaria especialistas em integração. Mas o projeto para a
criação de uma Instituição intergovernamental não surtiu os resultados esperados e não pode ocorrer no
âmbito do Mercosul.

            Diante das dificuldades, o governo brasileiro toma unilateralmente as medidas que resultariam na
criação da Unila. Como caminho preparatório criou o Instituto Mercosul de Estudos Avançados - IMEA
voltado para a pesquisa sobre integração em nível de pós-graduação e nomeou a Comissão de Implantação
da Unila em 2008 que teve por objetivo preparar as ações de constituição da nova Universidade, bem como
delimitar a filosofia de uma Universidade voltada para a Integração.
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            A Unila é portanto uma Universidade Federal brasileira mas que apresenta características
completamente distintas das tradicionais Universidades Federais. Primeiramente porque é uma Instituição
bilíngue, sendo o português e o espanhol suas línguas oficiais. Outro diferencial é a composição do corpo
discente e docente, pois a Instituição ofertará metade de suas vagas a alunos latino-americanos e terá em seu
quadro de professores igual proporção de latino-americanos. Sediada em Foz do Iguaçu, a nova
Universidade oferecerá a partir do segundo semestre de 2010 cursos de graduação e pós-graduação.

            Essa composição é um dos critérios essenciais para a prática do diálogo intercultural, mas não
suficiente se não forem observados uma estrutura administrativa também diferenciada, construída e pensada
de forma a permitir permanentemente a interdisciplinaridade entre os cursos.

            Outro ponto de inflexão é a composição da grade curricular e a própria finalidade dos cursos que
serão ofertados, pois todos nascem vocacionados e  direcionados para a integração. O conhecimento sobre a
América Latina será parte de um ciclo básico de 1 (um) ano comum a todos os cursos, onde serão
compreendidos os aspectos sociais, econômicos, culturais, políticos e históricos que caracterizam a América
Latina.

            Todas as áreas do conhecimento serão de alguma forma contempladas e os cursos estão sendo
elaborados a partir das áreas de interesse mútuo dos países latino-americanos. A previsão é que atenda 10
mil estudantes com um corpo docente de 500 professores.

            Um projeto desta envergadura requer uma operação diretiva cuidadosa e que contemple as
expectativas de todos aqueles que se compreendem comprometidos com a integração[24]. Esse trabalho vem
sendo feito desde o funcionamento da Comissão de Implantação que a exemplo do que fizera Darcy Ribeiro
por ocasião da criação da Universidade de Brasília encaminhou uma consulta internacional com especialistas
de várias áreas de conhecimento para receber contribuições sobre o perfil da nova Universidade.[25]

            Essas experiências estão sendo consideradas nas atividades de definição do projeto pedagógico, de
elaboração dos cursos e de toda a filosofia pedagógica da Universidade. A fase atual é de consolidação de
todas as diretrizes para que se possa cumprir os  objetivos da Unila, previstos na Lei 12.189/2010 em seu
artigo 2º:

 

Art.2º. A Unila terá como objetivo ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas de
conhecimento e promover a extensão universitária, tendo como missão institucional específica formar
recursos humanos aptos a contribuir com a integração latino-americana, com o desenvolvimento regional e
com o intercâmbio cultural, científico e educacional da América Latina, especialmente no Mercado Comum
do Sul - MERCOSUL. 

§ 1o  A Unila caracterizará sua atuação nas regiões de fronteira, com vocação para o intercâmbio acadêmico
e a cooperação solidária com países integrantes do Mercosul e com os demais países da América Latina. 

§ 2o  Os cursos ministrados na Unila serão, preferencialmente, em áreas de interesse mútuo dos países da
América Latina, sobretudo dos membros do Mercosul, com ênfase em temas envolvendo exploração de
recursos naturais e biodiversidades transfronteiriças, estudos sociais e linguísticos regionais, relações
internacionais e demais áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento e a integração regionais. 

 

Para alcançar esses objetivos é preciso pensar e construir um projeto de qualidade, como vem sendo feito.
Colocar as primeiras pedras de forma certeira significa construir os alicerces seguros da integração, para que
no futuro a Universidade esteja preparada para as mudanças, mas sem perder seu rumo.

Nas palavras de Helgio Trindade "Uma universidade com tal missão necessita ter a capacidade de estabelecer
um equilíbrio dinâmico entre pertinência social, qualidade acadêmica e equidade. É fundamental projetá-la
para as próximas décadas a fim de assegurar sólidas bases de sua permanência no tempo e no espaço."[26]

Para tanto, um dos pilares do projeto é a interculturalidade. Uma Universidade que receba alunos e
professores de graduação e pós-graduação de todas as partes da América Latina propiciará um encontro de
diversidades.

Nesse sentido, o ambiente universitário da Unila não poderá se resumir em um espaço multicultural, apenas
de tolerância das diferenças por meio de uma política de reconhecimento, de respeito às individualidades,
onde não há interseção cultural.

Ao contrário, a máxima de que a sua liberdade vai até onde começa a do outro, reflete uma lógica
individualista, isolada do contexto e da coletividade, própria de uma concepção mercadológica do comum.

A interculturalidade pressupõe um diálogo onde não há hierarquia entre as diferentes culturas, que não se
resume na soma de identidades e sim na construção de valores em comum. Isso deve ser realidade em todos
os níveis da instituição, seja nas relações docentes, discentes e administrativas, enfim em todo o complexo de
relações que se desenvolvem em uma Instituição de Ensino.

A metodologia em sala de aula não será a bancária, pois deverá valorizar a experiência de cada um, sua
concepção de mundo, sem perder o foco da formação.

Por todas essas razões a Unila é um grande projeto que começa a se tornar realidade. O protagonismo da
Universidade no processo de integração, como já havia sido previsto na década de sessenta pela UDUAL,
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ganha uma importante Instituição, que poderá aprofundar o trabalho das redes universitárias, contribuindo
com a valorização do conhecimento latino-americano.

 

4. Considerações Finais

 

A história recente da América Latina registrou uma tendência de auto-valorização das próprias capacidades
que se refletiu na eleição de governos com projetos políticos mais independentes e por consequência
vocacionados para a cooperação intra-regional, como é o caso da Bolívia, Equador, Venezuela, Peru,
Argentina, Chile e Brasil.

A Associação de Livre Comércio das Américas - ALCA não teve condições de prosperar e outras propostas
mais independentes foram ganhando projeção nas relações latino-americanas, a ALBA, a UNASUL e a
Comunidade da América Latina e Caribe - CALC são marcas de uma época em que a América Latina
retomou o rumo da sua própria história.

O sentido da integração também se alterou de forma vertiginosa. A integração não pressupõe mais ações
delimitadas para a liberalização do mercado. A UNASUL e a CALC tem propósitos mais autênticos e
profundos, mais comprometidos com a realidade latino-americana e estabelece um projeto de integração que
possui identidade própria.

            A integração autêntica também depende do desenvolvimento da Universidade como propulsora das
práticas interculturais que contribuam para o aprofundamento da integração.

            A Universidade Federal da Integração Latino-Americana - Unila é a única instituição do continente a
ofertar cursos de graduação e pós-graduação vocacionados para a integração e que contempla a
possibilidade real de intercâmbio duradouro de alunos e professores provenientes de toda a América Latina.

É um passo irrevogável rumo a uma integração mais humana e menos mercadológica, cujos custos seriam
caros ao Brasil caso se adotasse uma política avessa ou tímida em relação ao continente, como já ocorreu no
passado.
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CONFLITO DE JURISDIÇÀO: O CASO ENTRE O ÓRGÃO DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS DA
ORGANIZAÇAO MUNDIAL DE COMÉRCIO E O TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DIREITO

DO MAR

CONFLICT OF JURISDICTION: THE CASE BETWEEN THE DISPUTE BODY SETTLEMENT OF
WORLD TRADE ORGANIZATION AND THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE OF THE

SEA.

MILENA BARBOSA DE MELO

RESUMO
O pós- segunda guerra foi marcado pelo incentivo ao combate do uso da violência em caso de conflitos,
decorrente das relações entre os Países. Como forma de manutenção da paz, a Organização das Nações
Unidas, através de convenções, com apoio da maioria dos países que compõem a comunidade internacional
conseguiu traçar metas importantes, para proibição do uso da violência no cenário internacional. Como
conseqüência dessa vontade de proibir o uso da força, a comunidade internacional realizou a Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar no intuito de traçar metas de organização, universalização e
diversificação no meio ambiente marinho. Esta fase, que segundo muitos doutrinadores têm definido como a
quarta fase de evolução das relações internacionais, observa o surgimento de variados instrumentos
destinados a solução de controvérsias para aplicação na seara dos conflitos internacionais. Onde alguns,
revestem uma característica de especialidade, como é o caso do Tribunal Internacional de Direito do Mar,
sediado na cidade de Hamburgo, Alemanha. Desde sua idealização e posteriormente com a entrada em vigor,
muitos questionamentos foram suscitados acerca da possibilidade de conflito de jurisdição, enfraquecimento
e fragmentação do direito internacional.Assim, torna-se necessário analisar cuidadosamente cada
questionamento suscitado sobre a existência do Tribunal Internacional de Direito do Mar, para que não se
proceda com a negação da evolução do Direito e conseqüentemente das relações Internacionais.

PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS CHAVES: DIREITO INTERNACIONAL, CONFLITO DE
JURISDIÇÃO, SOLUÇÃO PACÍFICA DE CONFLITOS.

ABSTRACT
ABSTRACT
The period after the Second World War was characterized by the incentive to the combat of the use of
violence in case of conflicts, resulting from the relations between the Countries. By means of maintaining
world peace, the United Nations Organization, through conventions supported by the majority of the
countries that constitute the international community, managed to establish important aims, for prohibition of
the use of violence in the international scenery. As a consequence of this will of prohibiting the use of force,
the international community performed the United Nations Convention on Law of the Sea with the intuit of
establishing aims of organization, universalization and diversification in the sea environment. In this phase,
which according to many doctrinaires has been defined as the fourth evolutionary phase of the international
relations, it can be observed the emergence of a great variety of instruments destined to solve the
controversies for application of the international conflicts in the grain field. Where some are distinguished by
a specialty characteristic, as is the case of the International Tribunal on Law of the Sea, hosted in the city of
Hamburg, Germany. Ever since it was idealized and subsequently with its ingress in progress, many inquiries
were raised concerning possibilities of conflict of jurisdiction, weakening and fragmentation of the
international law. Therefore, it has been made necessary to carefully analyze each inquiry raised about the
existence of the International Tribunal on Law of the Sea, so that one does not proceed with the negation of
the evolution of the Law and as a consequence of the International relations.

KEYWORDS: KEY WORDS: INTERNATIONAL LAW, INTERNATIONAL JURISDICTION,
INTERNATIONAL TRIBUNAL ON LAW OF THE SEA, PACIFIC SETTLEMENT OF DISPUTES

INTRODUÇÃO

 

Desde os tempos mais remotos, o meio ambiente marinho tem favorecido o desenvolvimento da humanidade,
sendo, portanto, o grande sustentáculo das atividades de comércio realizadas entre as nações. Neste sentido,
a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, considerada como a grande constituição para os
oceanos, tem fundamental importância, visto reger situações de reforço da paz e da segurança internacionais,
assim como contribuir para o desenvolvimento sustentável do uso e recursos tanto dos oceanos quanto dos
mares.

No intuito de regulamentar as atividades realizadas no Mar, evitar problemas relacionados com delimitação
territorial e fronteiras marítimas, limites para exploração e explotação dos fundos marinhos, zona contígua,
plataforma continental, proteção do meio ambiente marinho, denominação da Zona Econômica Exclusiva e
do alto mar, desenvolvimento de pesquisa científica e ainda questões referentes à transferência de tecnologia
marítima, foram realizadas conferências, e nesse contexto surgiu a Convenção das Nações Unidas sobre o
Direito do Mar, doravante denominada de Convemar, assinada em Montego Bay na Jamaica em 1982,
entrando em vigor apenas doze anos depois, isto é, em 16 de novembro de 1994. Uma das secções mais
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importantes da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar refere-se às questões relacionadas
com os fundos marinhos, visto que estes passaram a ser considerados patrimônio comum da humanidade, e
para sua organização foi criado um instrumento especializado denominado de Autoridade Internacional dos
fundos Marinhos.

Outra secção bastante inovadora, nomeadamente a XV prevista na Convemar é a que se destina a obrigação
de solução pacífica de diferendos, a qual institui em seu artigo 287º um sistema flexível e compreensível
composto pelo iniciante Tribunal Internacional de Direito do Mar, ao mesmo tempo em que dispõe sobre a já
existente Corte Internacional de Justiça e os Tribunais Arbitrais. Como estrutura anexa ao Tribunal
Internacional de Direito do Mar e voltada para tratar das questões relacionadas com os fundos marinhos, foi
criada a Câmara de Controvérsias dos Fundos Marinhos, por solicitação da assembléia geral e do conselho
da Autoridade dos Fundos Marinhos.

 Com o advento do Tribunal Internacional de Direito do Mar - ITLOS, muitas questões relacionadas com a
proliferação de tribunais, tais como a falta de coerência do sistema normativo internacional, o
enfraquecimento da jurisdição internacional e conseqüentemente da Corte Internacional de Justiça foram
temas constantes nas agendas das conferências que deram origem ao Tribunal Internacional sobre o Direito
do Mar e atualmente ainda estão presentes em grandes congressos, cursos, encontros etc.

A proliferação dos órgãos judiciais contribui para o agravamento do problema relacionado a escolha dos
procedimentos para submeter os casos em que o Estados membros da Convenção das Nações Unidas sobre
o Direito do Mar encontram-se envolvidos. Visto que, qualquer Estado, desde que ratifique, assine ou adira
posteriormente a Convemar será livre para escolher qual meio adotará para, em caso de conflito, submeter a
controvérsia.

 Apesar das grandes polêmicas geradas com a criação do Tribunal Internacional de Direito do Mar, este tem
desenvolvido um interessante, embora às vezes lento trabalho, visto ainda não se encontrar em pleno
funcionamento. A maneira como o ITLOS está disposta no cenário internacional, bem como a forma como
profere suas decisões tem despertado o interesse de muitos especialistas na área, pois se constatou desde a
entrada em vigor do Tribunal Internacional de Direito do Mar, uma grande evolução no Direito Internacional
e principalmente no Direito do Mar.

O objetivo principal deste estudo é mostrar a relação harmônica dos instrumentos dispostos no cenário
internacional, que tem por objetivo apreciar conflitos internacionais. Identificaremos semelhanças e
diferenças entre os instrumentos e ainda, mostrar as vantagens e desvantagens do advento do ITLOS, sem,
todavia, desprezar a grande contribuição feita pela Corte Internacional de Justiça para o Direito
Internacional, em específico para o Direito do Mar.

 

2. CONSIDERAÇOES GERAIS SOBRE DIREITO DO MAR

 

O desenvolvimento da humanidade, em suas diversas formas, tem como grande plano de fundo e grande
colaboradora as primitivas navegações de expansão marítima realizadas há séculos atrás. Em relação a estas,
é possível perceber que na época, a cada aventura expansionista, as civilizações se lançavam ao mar levando
consigo seus costumes, suas idéias e as mais variadas formas de comércio.

As navegações são os grandes responsáveis pelo processo de desenvolvimento comercial e o conseqüente
estabelecimento de laços econômicos e políticos, de forma regular e permanente, que se basearam na ânsia
de crescer combinando com a vontade de descobrir novos lugares[1].

O transporte marítimo trouxe ao mundo grandes vantagens, tais como a diminuição dos custos de
transportes e das comunicações, aumento da quantidade de pessoas circulando entre as nações, bem como de
mercadorias e capital[2]. Sendo assim, o meio ambiente marinho consiste na mais antiga e maior via pela qual
se transportam mercadorias que ligam os vários países, aproximando pessoas e culturas dos mais diversos
lugares do mundo. Como esclarece Mahan[3],  "The First and the most obvious light in which the sea
presents itself from the political and social point of view is that of a great highway". Como Conseqüência
da mobilidade multifuncional dos transportes marítimos, uma comunidade de interesses foi se formando de
maneira mais lenta e desde os tempos mais remotos observa-se o surgimento de controvérsias, bem como a
necessidade de se estabelecer normas reguladoras para estas atividades realizadas tanto no mediterrâneo,
quanto no Atlântico e Báltico.

Entretanto, por mais úteis e notáveis que tenham sido as referidas regulamentações, sempre houve a
necessidade de se elaborar verdadeiros tratados de direito internacional marítimo, pois o âmbito de aplicação
das legislações era limitado, faltando-lhes a característica de princípios gerais e regras universalmente
aceitáveis. Assim, a comunidade internacional iniciou um processo de evolução na legislação no intuito de
preservar valores, caso sua integridade pudesse vir a ser ameaçada com o surgimento de conflitos
internacionais.

 Esta lacuna legislativa tem sido preenchida com o advento, em 1982, da Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar, e desde então, pôde-se perceber a progressão, a diversificação e posteriormente a
internacionalização do direito marítimo, haja vista a referida convenção não se limitar apenas a uma
compilação de normas consuetudinárias, onde consiste também em uma verdadeira sistematização das
normas Internacionais do Mar, que instrumentaliza uma real proteção ao espaço oceânico, decorrente do uso
desenfreado dos bens existentes no ambiente marinho, susceptíveis de valoração econômica[4].

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3752



Esta convenção é caracterizada pelo detalhamento na elucidação de seus objetivos, e ainda pela variedade de
sua amplitude, superando em larga escala a Convenção Hague de 1907[5] e ainda a Carta das Nações Unidas
(na parte referida a solução de controvérsias). Nesse sentido, Alan E. Boyle[6], evidencia:

 

"The entry into force of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, on 16 November 1994,
is probably the most important development in the settlement of international disputes since the adoption of
the United Charter and the Statute of the International Court of Justice".

 

Assim, nossa análise, em última escala, é de que a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar pode ser
considerada mais abrangente do que os demais Tratados e Convenções anteriormente existentes, tendo sido
inclusive conceituada como um verdadeiro Código para o Direito do Mar[7], em decorrência do fato de no
mesmo texto convencional[8], terem sido abordadas diversas questões eminentemente importantes para o
desenvolvimento desta área jurídica relacionada com o meio ambiente marinho, tais como:

1. A definição de novos limites para o mar territorial, Zona Econômica Exclusiva[9] (até então
inexistente) e Zona Contígua
2. Liberdade de Navegação
3. Proteção Ambiental
4. Plataforma Continental
5. A criação da "Área", bem como da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos e da Empresa
(Pesquisa Científica Marinha)
6. O novo regime de Solução Pacífica de Conflitos

É importante ressaltar que neste trabalho iremos nos limitar a tratar das questões diretamente relacionadas
com o regime de solução pacífica de conflitos, em virtude da abrangência do nosso estudo.

 

3. CONSIDERAÇOES GERAIS SOBRE A CONVENÇAO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O
DIREITO DO MAR

 

As origens da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar datam de 01 de Novembro de 1967,
quando o Embaixador Arvid Pardo de Malta na Assembléia Geral das Nações Unidas, solicitou um regime
internacional efetivo sobre os fundos marinhos e os oceanos, além de jurisdições claramente definidas. Um
longo caminho foi percorrido para que em Dezembro de 1982, na cidade de Montego Bay - Jamaica, a
Convenção sobre o Direito do Mar tivesse sido assinada, entrando em vigor apenas no ano de 1994 com o
recolhimento do sexagésimo instrumento de ratificação, como já fora mencionado[10].

A entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar remarca o mais complexo[11]
tratado da história das Nações Unidas em seu aniversário de 50 anos. A III conferência das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar, embora tenha um trabalho específico para desenvolvimento das questões
relacionadas com os fundos marinhos, passou a ter uma tarefa bem mais abrangente, pois além de se
preocupar com as questões jurídicas, tornou-se necessário um esforço político-diplomático, para que os
estados participantes da convenção chegassem a um denominador comum. Este foi o principal motivo que
ocasionou a grande demora na elaboração dos textos da convenção, bem como sua efetivação.

No período de negociação[12], foram discutidas milhares de propostas sobre centenas de artigos e,
principalmente, inclusive sobre a necessidade para obtenção do consenso muito alargado, quase unânime,
sobre matérias novas e extremamente complexas·. O número elevadíssimo de Estados participantes e o
universo da negociação transformaram a conferência em uma experiência inteiramente nova de processo de
formação convencional de Direito Internacional[13]·. Participaram desta Convenção 165 Estados das mais
diversas regiões e economias do mundo, assim, estiveram presentes tanto países economicamente
desenvolvidos quanto os que estão em vias de desenvolvimento, países com extensa costa marítima e ainda
aqueles que estão em situação geográfica desvantajosa. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar foi aprovada por cento e trinta votos contra quatro[14], tendo ainda dezessete abstenções[15].

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar teve como objetivo principal, criar um regime
universal que regulasse todos os assuntos relativos aos oceanos e ainda abordar os problemas dos espaços
marinhos em um só conjunto[16], estabelecendo assim, relações de paz e de amizade entre as nações,
baseadas nos princípios da justiça e igualdade de direitos, bem como no da promoção do progresso
econômico e social de todos os povos do mundo, através da cooperação mútua entre os estados.

A visão que se tem hoje da referida Convenção é justamente a de procurar responder, de forma coerente e
global, aos problemas do oceano[17], estabelecendo uma estrutura legal detalhada que regula todo o espaço
marinho, seus usos e recursos. O Direito do Mar sempre foi alvo de especial atenção por parte das
soberanias, assim a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar surgiu como importante
instrumento para, na esfera internacional, delimitar a atuação do País no que se refere à tutela do mar.

A Convenção pode ser interpretada como um código compreensivo do Direito do Mar[18], convergindo
todos os questionamentos num texto único, assim, as declarações dispostas na Convemar possuem uma
estreita ligação entre si, constituindo um todo indissolúvel. Essa estrutura vem dar suporte asseverado aos
Estados partes, com o objetivo de um possível consenso em relação às controvérsias surgidas.
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A Convemar não satisfaz de maneira plena os interesses e objetivos dos estados que dela fazem parte, pelo
fato de representar um ponto fundamental de desenvolvimento da Comunidade Internacional, sendo apenas
superada pela Carta das Nações Unidas. Pode ser identificado no decorrer dos 320 artigos[19] contemplados
na UNCLOS, o resultado de esforços da Assembléia Geral das Nações Unidas baseado em estudos do
processo social, filosófico e histórico, que foi realizado pela comissão de Direito Internacional em
cumprimento ao disposto no artigo 13º[20] da Carta das Nações Unidas. Este dispositivo justifica enfim, a
grande ligação que possui a Convenção em tese discutida com a Carta das Nações Unidas. Nesse sentindo,
nos valemos das palavras de José Carlos de Magalhães[21], que ao se reportar à Convenção, comenta:

 

"Nada mais é senão o resultado da análise do estágio em que se encontrava a exploração dos recursos
marinhos e da necessidade, percebida pela comunidade internacional, de rever costumes antigos, não mais
compatíveis com a realidade atual".

 

Portanto, podemos observar que no decorrer do texto da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar podem ser identificados muitos dos princípios consagrados no Direito Internacional Público[22], pois
em virtude da origem ser do costume internacional, eles podem gerar ainda novos costumes[23]. Assim,
subsistem nesta convenção, princípios gerais de direito específicos ao direito do mar, onde destacaremos
apenas os que são à base do nosso estudo, quais sejam: princípio do patrimônio comum da humanidade
(previsto no artigo 136º) [24] e o da solução pacífica de controvérsias (previsto no artigo 279º) [25]. O
advento da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar representa a evolução do Direito
Internacional do Mar através da criação de seus mecanismos, que vem idealizar a promoção da solidariedade
e interdependência entre as Nações[26].

Atualmente, aderiram à Convenção 78% (setenta e oito por cento) dos Estados que formam a Comunidade
Internacional, perfazendo um total de 151 países. Em face destes números, podemos observar uma real
estabilidade deste instrumento convencional em relação a sua eficácia no âmbito universal, onde a entrada em
vigor da Convemar apresenta-se sem sombra de dúvidas como um marco histórico no âmbito do Direito
Internacional, bem como uma grande vitória dos Países em vias de desenvolvimento[27].

4. CONFLITO DE JURISDIÇÃO? ORGAO DE RESOLUCAO DE LITIGIOS DA ORGANIZAÇAO
DE COMERCIO X TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DIREITO DO MAR

 

 

A globalização e o crescimento da economia estimularam os acordos de comércio de todos os tipos, muitos
deles idealizaram seus próprios mecanismos para interpretação legal e definição de suas disputas. Assim,
identificamos uma acentuada colaboração, para crescimento em larga escala da economia em função da
proliferação de instrumentos, tanto de abrangência regional, como universal e ainda de estrito caráter
específico.

Nessa tendência, fruto de longas discussões na oitava rodada (Uruguai Round[28]) de negociações
multilaterais na área de comércio internacional, foi criado o Órgão de Resolução de Litígios (DSB - Dispute
Settlement Body)[29]. Este órgão foi idealizado como um mecanismo de solução de conflitos na área do
comércio, e tem um sistema de regras e procedimentos para resolver controvérsias sobre as regras
estabelecidas pela Organização Mundial de Comércio[30].

Todos os membros da Organização Mundial de Comércio aceitam, por definição, a jurisdição exclusiva e
compulsória do órgão de resolução de litígios, para todas as matérias relacionadas com os acordos
estabelecidos pela Organização Mundial de Comércio[31]. Dentre tais acordos identificamos: o MEAs
(Multilateral Environmental Agreements - Acordos Ambientais Multilaterais), que vem a ser um instrumento
regulador para questões relacionadas com o Meio Ambiente e que em caso de conflitos surgidos no âmbito
da competência desse acordo, as questões podem se levadas para o Órgão de Resolução de Litígios da
Organização Mundial de Comércio.

O sistema de solução de controvérsias é uma continuação do sistema de solução de controvérsias do GATT.
Contudo, reformas importantes aconteceram no sistema quando a Organização Mundial de Comércio foi
criada. Em particular, o processo foi feito de forma menos política e mais legalista, prevendo o
estabelecimento de painéis quase-automáticos, adoção de relatórios e autorização de retaliação.  Além disso,
o Órgão de Apelação foi criado a fim de compensar a redução da influência política dos Estados Membros
sobre o trabalho dos painéis na Organização Mundial de Comércio. A importância de acordos ambientais
multilaterais para o combate aos problemas ambientais transfronteiriços, regionais ou globais, é reconhecida
por toda a comunidade internacional. O número de acordos ambientais multilaterais vem crescendo
extraordinariamente nas últimas décadas[32].

 A ampliação do âmbito de atuação do Órgão de Resolução de Litígios da Organização Mundial de
Comércio pode culminar em conflito de jurisdição. O potencial conflito entre as medidas comerciais dos
acordos multilaterais ambientais e as regras do sistema multilateral de comércio é tema presente na agenda de
trabalho do Comitê sobre Comércio e Meio Ambiente (Committee on Trade and Environment - CTE) da
Organização Mundial de Comércio, desde o momento da sua instalação em primeiro de janeiro de 1995.
Nesse sentido, Alexandra González e Gabriele  Marceau[33] afirmam:
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"little has been said, however, about the overlap or conflict that could arise due to their parallel dispute
settlement mechanisms and the resulting forum shopping that could disrupt the certainty achieved by the
regulation of international relations through dispute settlement mechanisms".

 

Assim, se uma disputa surge no âmbito dos acordos ambientais multilaterais, tal controvérsia poderá ser
solucionada pelo Órgão de Resolução de Litígios da Organização Mundial de Comércio, ou através de
outros instrumentos indicados nesse acordo? Alguns membros da Organização Mundial de Comércio
afirmaram que as disputas relacionadas com os acordos ambientais multilaterais poderiam ser levadas para o
Órgão de Resolução de Litígios [34], visto que este possui uma jurisdição exclusiva, contenciosa e
compulsória[35] para todos os membros da Organização Mundial de Comércio. A possibilidade de conflito
entre a OMC e os acordos multilaterais ambientais, assim como o protocolo de cartagena e ainda a
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, é verdadeiramente identificada.

É nesse sentido que identificamos a real possibilidade de conflitos entre o Órgão de Resolução de Litígios da
Organização Mundial de Comércio e os instrumentos destinados à solução de controvérsias que se
encontram estabelecidos nos acordos ambientais. Sendo assim, observamos a relação deste Órgão de
Resolução de Litígios e a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, quando da possibilidade de
surgimento de um quadro adjudicativo de litispendência internacional[36], entre aquele órgão e os
instrumentos dispostos nesta convenção. Esta situação que até o momento não se encontra resolvida envolve
a principal questão entre qual jurisdição seria competente para solucionar o problema, tendo em
consideração que as partes não concordaram em seguir uma solução apresentada pelo Comitê do comércio e
meio ambiente.

Para ilustrar tal conflito entre os instrumentos destinados à solução de conflitos, nos reportamos ao caso
ocorrido entre o Chile e a Comunidade Européia[37] em 1991, quando o Chile decidiu não permitir o acesso
dos navios pesqueiros espanhóis em seus portos para a exportação de peixe-espada[38].

Esta situação aparece como o primeiro cenário, em que se pode identificar um conflito de jurisdição entre a
Organização Mundial de Comércio e o Tribunal Internacional de Direito do Mar[39]. Sendo, portanto, o
primeiro caso em que se estabelece uma situação de desacordo, entre as normas da OMC e as normas
ambientais adotadas multilateralmente. O "caso peixe-espada" reforçou a preocupação com a necessidade de
estabelecer critérios ou princípios para dirimir eventuais conflitos entre os acordos multilaterais ambientais e
a Organização Mundial de Comércio, contribuindo para a inclusão deste tema no mandato negociador da
Declaração Ministerial de Doha.

Este caso tem particular importância, visto que o Chile acredita ser uma questão de conservação ambiental, e
a Comunidade Européia defende que se trata de uma questão meramente comercial. Muitas implicações
podem surgir, pois tanto a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, como as normas que
regem o Órgão de Resolução de Litígios, são normas aplicáveis para a situação. Caso ambos os acordos
tenham sido invocados, mas se nenhum dos foros declina de sua competência, qual prevalecerá? Podem
ambos se pronunciar sobre a mesma questão? Podem os aspectos comercias e ambientais se dividirem e
adotarem soluções diferentes e independentes?

Ressalta-se, contudo, que este caso não é formalmente considerado um conflito de jurisdição, visto que os
procedimentos que ocorriam tanto no Órgão de Resolução de Litígios como no Tribunal Internacional de
Direito do Mar foram suspensos por requerimento estabelecido através de acordo entre as partes.

Não obstante o fato de o processo no Órgão de Resolução de Litígios da Organização Mundial de Comércio
estar suspenso, seria bem provável que este órgão examinasse a atitude do Chile frente as Comunidade
Européias se baseando nas disposições da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.

Possivelmente, as conclusões de ambos os instrumentos acerca do conflito, não seriam harmoniosas[40]. 
Nesse sentido, Marcos Orellana Cruz[41], afirma que para essa situação em que dois fóruns jurisdicionais
estão apreciando o mesmo caso, podem surgir, sem sombra de dúvidas, uma potencial incompatibilidade e
contradição nas decisões que forem emitidas.

Este caso foi resolvido de maneira diplomática pelas duas partes que concordaram em não levar adiante a
controvérsia em nenhuma das duas instâncias inicialmente acionadas - Organização Mundial de Comércio,
pela Comunidade Européia e o Tribunal Internacional de Direito do Mar, pelo Chile. Este caso veio reforçar
a preocupação com a necessidade de estabelecer critérios ou princípios para dirimir eventuais conflitos entre
os Acordos Multilaterais Ambientais e a Organização Mundial de Comércio, o que contribuiu para a inclusão
deste tema no mandato negociador da Declaração Ministerial de Doha.

Em relação ao entendimento estabelecido pelos países envolvidos na controvérsia, Orellana[42] afirma que a
negociação entre a Comunidade Européia e o Chile para um livre acordo de comércio contribuíram para que
as partes chegassem a um entendimento. O sucesso da conclusão do livre acordo de comércio com a
Comunidade Européia é alto para a agenda política do Chile, que nos reporta para outras considerações
desse estágio. Aos olhos dos negociadores, a questão do acesso aos portos é vista como uma 'pedra no
sapato', um obstáculo para o livre comércio.

            A estrutura deste acordo contém três aspectos especiais: o restabelecimento da comissão técnica e
científica, acesso aos portos para pesca científica e a criação de um forum multilateral de conservação para o
Pacífico Sul[43]. O fato de ter havido a suspensão de ambos os procedimentos, trouxe benefícios de forma
especial para a comunidade internacional, visto que evitou um conflito direto de jurisdições e ainda
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colaborou de forma direta para a manutenção e coerência do Direito Internacional, pois naquele momento, o
cenário do Direito Internacional não se encontrava realmente preparado para enfrentar uma situação deste
porte[44].

Sabemos que o âmbito de atuação do Órgão de Resolução de Litígios pertencem as questões relacionadas
com o comércio e que o âmbito de atuação do Tribunal Internacional de Direito do Mar relaciona-se
especificamente com as questões que envolvem o meio ambiente marinho (tais questões são exaustivamente
citadas no decorrer da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar).

Contudo, é possível que conflitos comerciais relacionados com o meio ambiente marinho podem ser
submetidos ao Órgão de Resolução de Litígios da Organização Mundial de Comércio. Cientes de que
inexiste, no cenário internacional, um sistema coercitivo de competência semelhante ao direito interno de
cada país, convêm estabelecer alguns limites baseados nas regras e princípios gerais do Direito Internacional
para que cheguemos a um denominador comum

Em benefício do Direito Internacional, as partes conseguiram chegar a um acordo e suspenderam os seus
litígios em ambos os instrumentos envolvidos. Essa situação evidencia que, na realidade, a comunidade
internacional destinada à solução de conflitos não se encontra preparada para resolver situações desse
gênero. Portanto, resta aos países, organizações e tribunais internacionais buscar a solução mais adequada
para os casos em que os litígios podem levar a conclusões diferentes.

Não é simples encontrar uma solução para essas situações, visto que inexiste ainda no cenário do direito
internacional a possibilidade dos instrumentos e organismos internacionais exigirem dos países que cumpram
determinadas deliberações, pois como sabemos, essa situação decorre da soberania de cada País. Esse é
realmente o ponto mais frágil que podemos identificar no sistema do Direito Internacional, por isso é que o
uso da boa-fé nas relações econômicas entre os países é de relevante importância. 

Para entender o conflito, analisemos pormenorizadamente o 7º Caso submetido ao Tribunal
Internacional de Direito do Mar: Caso relacionado com a conservação do peixe-espada no Oceano
Pacífico.

Durante dez anos, o Chile e as Comunidades Européias foram partes da controvérsia relacionada com a
pesca do peixe espada no pacífico sul[45], em decorrência do Chile restringir o acesso aos seus portos, pela
Comunidade Européia[46] alegando que esta organização estaria violando normas de preservação das
espécies[47]. Em contrapartida, a Comunidade Européia alega que a restrição ao acesso dos portos feito
pelo Chile viola as regras estabelecidas pelo artigo 5º do GATT.

Em 2000, a Comunidade Européia decide levar o caso para o Órgão de Resolução de Litígios da
Organização Mundial de Comércio estabelecendo um painel, e o Chile decide levar o caso para o Tribunal
Internacional de Direito do Mar, fundamentando-se para isso nas regras dispostas na Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar.

A Comunidade Européia rejeitou a possibilidade de submeter a controvérsia sob a jurisdição do Tribunal
Internacional de Direito do Mar, considerando que a questão era mais um problema de interpretação do
Chile em relação à sua Zona Econômica Exclusiva do que um problema ambiental e por fim, o órgão de
resolução de litígios solucionaria essa questão de maneira mais célere do que o Tribunal Internacional de
Direito do Mar, além de ser o órgão realmente competente para solucionar o caso.

Este caso é o de número sete do Tribunal Internacional de Direito do Mar e trouxe muita polêmica,
principalmente concernente as questões relativas à possíveis conflitos de jurisdição. Foi o primeiro caso que
surgiu entre uma organização internacional e um estado, bem como é o primeiro em que a Comunidade
Européia participa diante de um juízo internacional. Como sabemos, é viável a possibilidade de uma
organização internacional ser parte em um conflito no Tribunal Internacional de Direito do Mar, visto
previsão expressa estabelecida na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. É interessante
destacar que este caso foi submetido através de notificação ao Tribunal Internacional de Direito do Mar, ou
seja, através de mútuo acordo, por isso nos registros do ITLOS, as partes envolvidas no conflito estão
separadas por uma barra e não por uma letra.

Em 18 de dezembro de 2000, o representante do Chile propõe um procedimento ao Tribunal Internacional
de Direito do Mar que envolve a Comunidade Européia e que se refere à conservação e sustentabilidade da
explotação de peixe-espada no Oceano Pacífico, solicitando para tanto, a formação de uma câmara especial
para tratar da questão. A proposta formal feita pelo Chile, foi aceita pela Comunidade Européia e assim, em
20 de dezembro de 2000, o Tribunal Internacional de Direito do Mar baseado nos artigos 287º, inciso 3, da
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e ainda nos artigos 15º,17º e 27º do seu estatuto, foi
constituído a formação de uma câmara especial adhoc[48] para solucionar a questão.

Finalmente, as partes envolvidas no conflito estabeleceram um acordo para submeter a controvérsia a um
Tribunal Arbitral, em conformidade com as disposição da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar[49]. Contudo, ambos os procedimentos estabelecidos tanto no Órgão de Resolução de Litígios, quanto
no Tribunal Internacional de Direito do Mar, foram suspensos. O Chile solicitava do Tribunal Internacional
de Direito do Mar que examinasse se a Comunidade Européia havia violado as disposições relacionadas com
a conservação de espécies migratórias (artigo 64º da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar),
conservação dos recursos marinhos (artigos 116º -119º), ainda de questões relacionadas com a boa-fé (artigo
300º). Todavia, a Comunidade Européia solicitava do Tribunal Internacional de Direito do Mar a análise dos
seguintes fatos: liberdade do alto mar, incluindo pesca e questões relacionadas com obrigações da
conservação da espécie além das mesmas questões solicitadas pelo Chile[50]. Em 2005, as partes retornaram
ao Tribunal Internacional de Direito do Mar (Câmara Especial), solicitando a prorrogação da suspensão

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3756



concedida no ano de 2001 para Janeiro de 2008, e as partes se resguardavam no direito de desarquivar o
processo a qualquer momento, podendo ser em conjunto ou não[51].

Contudo, em novembro de 2007, as partes se apresentaram ao Tribunal Internacional de Direito do Mar para
solicitar a extensão do tempo-limite de prorrogação da suspensão procedimental por mais um ano[52]. Nesta
solicitação, as partes envolvidas no presente conflito se resguardam no direito de reaver os procedimentos
instaurados no Tribunal Internacional de Direito do Mar a qualquer momento. Nesta solicitação de
prorrogação da suspensão, os estados envolvidos neste conflito se comprometeram em buscar uma solução
amigável para o conflito em questão, no decorrer do ano de 2008[53].

A Câmara Especial se reuniu em 29 e 30 de Novembro de 2007 para considerar as questões suscitadas pelas
partes envolvidas no conflito, onde durante a sessão, representantes dos litigantes responderam alguns
questionamentos realizados pelos membros da Câmara Especial [54]. Assim, no mesmo dia, em 30 de
novembro de 2007, a Câmara adotou uma ordem para estender o tempo limite do procedimento em causa
para 01 de Janeiro de 2009.

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

O advento da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar foi o grande marco para o
desenvolvimento do Direito Internacional e em específico para o Direito do Mar. Com sua vigência, as
formas de atividades cujo intuito é a obtenção de lucros passaram a ser realizadas através de modalidades
diferentes, porém mais cuidadosas. De forma meticulosa, a Convemar mostra a importância da preservação
do meio ambiente marinho, os cuidados que devem ser buscados para realizar atividades de exploração e
explotação nos fundos marinhos. Há mais de vinte anos em vigor, esta Convenção se mostra realmente um
poderoso instrumento que propicia a harmonia entre os países, através da inovação em tornar obrigatória a
resolução de disputas, por meios pacíficos.

Conforme analisamos no decorrer deste estudo, apesar da grande demora em assinar e posteriormente
ratificar a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, como instrumento normativo para as
atividades realizadas no meio ambiente marinho, atualmente podemos perceber a existência de uma
universalização de suas disposições, em virtude da quantidade de ratificação que a Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar possui atualmente. Assim, o primeiro objetivo que consistia em atingir o
maior número de países possíveis, foi verdadeiramente alcançado, apesar da ausência de alguns países de
forte influência internacional, como é o caso particular dos Estados Unidos.

Em seguida recorremos à parte inovadora relacionada com os fundos marinhos, que além de tornar esta área
patrimônio comum da humanidade, cria um instrumento altamente capacitado, qual seja a Autoridade
Internacional dos Fundos Marinhos com a função de coordenar as atividades de exploração e de explotação
na área. Este novo instrumento torna possível aos países em vias de desenvolvimento iniciar a realização de
atividades tanto de cunho financeiro quanto de cunho científico. Toda a estrutura emanada com a criação da
Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos possibilita o funcionamento eficaz das atividades realizadas
na área. Cada instrumento criado, com suas especificidades, detém sua particular importância para o pleno
funcionamento das atividades que irão culminar com o desenvolvimento do meio ambiente marinho e,
conseqüentemente, do Direito Internacional.

Porém, apesar de o sistema consagrado pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar ser
inovador, muitas controvérsias em relação a eficácia do funcionamento do pacote ideal destinado à solução
de conflitos foram suscitados. Uma das partes mais polêmicas surgidas com o advento da Convemar está
disposta no artigo 287º e refere-se à solução pacífica de conflitos. A figura da proliferação de tribunais
internacionais trouxe à baila a grande problemática da fragmentação do Direito Internacional e em especial,
do Direito do Mar. Os especialistas da área mostraram as desvantagens do surgimento em massa de tribunais
internacionais especializados, em contrapartida, outra corrente argumenta o interessante fenômeno
proliferativo como algo benéfico para as relações jurídicas internacionais. Assim, com o advento do princípio
da obrigação de solucionar os conflitos por meios pacíficos, em cumprimento ao disposto na Carta das
Nações Unidas, as questões relativas à fragmentação do Direito Internacional, insegurança jurídica,
proliferação de tribunais sem a real necessidade foram os principais temas suscitados para debate neste
contexto.

Com o advento do Tribunal Internacional de Direito do Mar o panorama da jurisdição internacional se
modificou um pouco, tornando-se mais uma possibilidade para que os estados submetam as controvérsias
surgidas com outros países, mas que estejam relacionadas com o Direito do Mar. Apesar de ser um corpo
jurídico de alcance universal, nunca foi intenção tornar o Tribunal Internacional de Direito do Mar uma corte
de jurisdição geral, deixando essa característica restrita à Corte Internacional de Justiça. Pois, enquanto a
Corte Internacional de Justiça tem vasta experiência em questões de delimitação territorial e marítima, o
Tribunal Internacional de Direito do Mar tem adquirido experiência relevante para lidar com a liberação
imediata de navios e embarcações e ainda, com casos relacionados à razoabilidade do cumprimento de
obrigações.

            O perigo de conflito de jurisdição entre os tribunais internacionais foi identificado de forma mais
teórica do que prática, visto que as possibilidades de conflito foram dissipadas pelos próprios instrumentos,
ao atuarem de forma harmônica com os demais instrumentos existentes na seara internacional. Todavia, não
podemos deixar de registrar a possibilidade real de conflito de jurisdição, entre os sistemas destinados à
solução de controvérsias que estão disponibilizados no cenário do sistema internacional, haja vista tal sistema
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ser disposto de forma horizontal, não hierarquizada, diferentemente da forma que acontece com a Ordem
Jurídica Interna.

Portanto, o que se tem visto nos dias atuais é uma interação entre os tribunais internacionais, não a nível
robusto encontrado nos sistemas jurídicos modernos, mas de forma visível, contribuindo assim, para o
desenvolvimento das relações de direito internacional. Os tribunais internacionais, ora mencionados e
nomeadamente, o Tribunal Internacional de Direito do Mar, têm demostrado referência à jurisprudência do
outro, quando da necessidade de proferir suas sentenças, ou seja, buscam subsídios jurisprudenciais de
outros instrumentos internacionais, como apoio à sua própria lógica. Além disso, constatou-se que é bastante
presencial a timidez entre os tribunais internacionais, quanto da forma de se discordar do outro tribunal,
portanto, a princípio haverá sempre uniformidade jurisprudência. em relação as decisões proferidas por estes
tribunais internacionais.

Dessa forma, torna-se perceptível que existe interação entre os tribunais internacionais, e que o ITLOS vem
realmente contribuir para o desenvolvimento do Direito Internacional. De certa maneira, o formato do
contexto que se apresenta a jurisdição internacional é bastante fortalecedor e, ciente de que muito trabalho
há de ser realizado ainda, os receios quanto a fragmentação do Direito Internacional precisam ser dissipados.

Assim, a harmonização entre os instrumentos dispostos no contexto da jurisdição internacional e que estão
destinados à solução de conflitos pode ser o meio para se evitar conflitos de leis e contribuir para a criação
de certa expectativa partilhada numa base regional. A harmonização legal a nível procedimental tem um
papel importante para qualquer esquema de acesso à justiça no âmbito internacional, visto possibilitar a
simplificação do ônus para os demandantes que a jurisdição ocasiona.

Em qualquer caso, a promoção da estabilidade das normas jurídicas internacionais é apenas um dos vários
papéis que detêm os instrumentos jurídicos internacionais. Se o Tribunal Internacional de Direito do Mar é
capaz de ajudar os Estados ou pessoas a resolverem seus litígios, ou seja, capaz de envolver os tribunais
nacionais em um diálogo sobre a integração das normas internacionais para libertação de navios em sistemas
jurídicos nacionais, isto é, capaz de trabalhar cooperativamente com situações que envolvam os fundos
marinhos, a autoridade para promover um ambiente jurídico estável põe em funcionamento suas
contribuições para uma série de relações em curso, de forma significativa. As perspectivas para essas
contribuições são reais, superando assim os riscos de incoerência entre as decisões do ITLOS e outros
tribunais internacionais.
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[1] "It is believed that nearly 90 per cent of the world trade volume in weight is carried by sea. Accordingly,
the settlement of disputes involving foreign merchant ships is of significance not only for the sound
development of the law of the sea but also for the world trade and shipping industry. Under contemporary
international law, coastal states enjoy broad competence over foreign merchant ships in their various
maritime zones". Haijiang Yang. In: Current Legal Developments 1982 Law of the Sea Convention; Dispute
Settlement Procedures for Foreign Merchant Ships.The International Journal Of Marine And Coastal Law,
Vol 20, No 1. 2005.

[2] "The Seas have historically permormed two important functions: first, as a medium of communication,

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3760



and secondly as a vast reservoir of resources, both living and non-living. Both of these have stimulated the
developmeny of legal rules. Shaw, Malcom N. International law. 4ª edição. Página 390. 1997. Cambridge
University Press. Cambridge.

[3] Apud. RANGEL, Vicente Marotta. A problemática contemporânea do direito do mar.In: BRANT,
Leonardo Nemer Caldeira, (Org.) O Brasil e os novos desafios do direito internacional. Rio de Janeiro:
Forense, 2004, v.,p.323-339.

[4] "It is difficult and potentially misleading to separate the law of the sea from the corpus of international
law as a whole. Changes in the law of the sea and in others branches of international law do not occur in
isolation". OXMAN, Bernard H. Law of the Sea. In: The United Nations and International Law. Edited by
Christopher C. Joyner. Press Syndicate of the University of Cambridge. 1997. Australia.

[5] " Are Remarkable for their detail and variety, wich surpass even that of the 1899/1907 Hague
Convention". Lowe, Vanghan; Collier, John. Methods of Settlement of Disputes: The Basic Framework.
Publicado pela Oxford University Press. Legal Reference/ Law Profession.2000. "Nem por isso deixa de ser
extremamente abrangente e diversificada a agenda inscrita nessas três Conferências, cuja resultante final
acabou sendo, aliás a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (doravante designada como
Convemar)" RANGEL, Vicente Marotta. A Problemática Contemporânea do Direito do Mar. In: O Brasil e
os novos desafios do Direito Internacional. Organizador: Leonardo Nemer Caldeira Brant. Rio de Janeiro,
Forense, 2004, p. 322-339.

[6] Boyle, E. Alan. Dispute Settlement and the Law of the Sea Convention: Problems of Fragmentation and
Jurisdiction. In: International and Comparative Law Quarterly. Vol 46. January 1997. Pag: 37-54.

[7] Ver Churchill, Robin: "The description of the Convention as a 'Constitution for the Oceans'is not one that
appears in the Convention itself. Now Widely used, the phrase appears to vahe been coined by the President
of the UM Conference on the Law of the Sea, Ambassador Tommy Koh, at the closing session of the
Conference." In: 10 Years of  UNCLOS - Towars a Global Ocean Regime? Página 84. German Yearbook of
International Law. 2005. Vol.48.

[8] Nesse sentido Hugo Caminos; "The International Tribunal for the Law of the Sea: An Overview of its
Jurisdictional procedure" In: The Law and Practice of International Courts and Tribunals 5: 13-27, 2006.
Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands.  "Unlike the 1958 Conventions, which relegated the
settlement of disputes concerning the interpretation or application of these conventions to na opticional
protocol, Part XV of the 1982 Convention established a self contained mandatory regime for the settlement
of disputes which constitues na integral part of the Convention"

[9] ZEE

[10] Nesse sentido. "The background to the problem is that for over two decades, UNCLOS had been used
to refer to teh United Nations Conferences on the Law of the Sea: hence UNCLOS I to refer to the 1958
Geneva Conference on the Law of the Sea, UNCLOS II to the unsuccessful 1960 Geneva Conference on the
Law of the Sea, and UNCLOS III to refer to the Conference held between 1973 to 1982". William R.
Edeson."Law of the Sea Convention", In: The international Journal of maritime and Coastal Law, Vol 15. Nº
3. Kluwer Law International. 2000.

A III Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, com sessões em Nova York, Carcas e
Genebra, de 1973 à 1982, culminou com a assinatura em Montego - Bay, Jamaica, na Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito  a 10 de dezembro de 1982, com a presença de 164 Estados (membros ou não da
ONU), além de observadores e Organizações Intergovernamentais. Nesse sentido ainda, uma análise feita por
Miriam L. Levering em: The Third United Nations Conference on the Law of the Sea: What one observer
has learned this attempt to strengthen international order. Publicado por: Ocean Education Project. 100
Maryland Avenue, N. E. Washington DC 20002. No anexo IV, poderemos observar a lista dos ratificantes
da Convenção.

[11] "The Convention remains the most complex and all-encompassing treaty in the history of the United
Nations and it was fitting as the 5oth Anniversary of the United Narions neared that it should have entered
into force against a background of its universal acceptance by the international community. EIRIKSSON,
Gudmundur. The International Tribunal for the Law of the Sea. Kluwer Law International. 2000. Hague.
Página 3.

[12] Nesse sentido; Noyes, John E. The International Tribunal for the Law of the Sea, in: Cornell
International Law Journal. Vol. 32. página 111. "Negotiations at the Third United Nations Conference on the
Law of the Sea (UNCLOS III), which led to the 1982 Law of the Sea Convention, were extraordinarily
complex. They involved more than 150 states and lasted for nine years (preceded by an additional six years
of U.N. committee preparatory work".

[13] SERRA, Manuel P.B. Limpo. "A zona Econômica Exclusiva, História e Aspectos Jurídicos", Separata
ao Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa.1981. Apud. Manuel de Almeida Ribeiro. Op.cit.
Página.87.

[14] Estados Unidos, Israel, Turquia e Venezuela.

[15] Rússia, Tailândia, Espanha, Bélgica, Itália, luxemburgo, Holanda, Inglaterra e Alemanha Ocidental.

[16] "In contrast to the decisions taken in Geneva in 1958, the Plenary decided to incorporate all substantive
and dispute-settlement provisions in a single Convention" Oxman, Bernard H. Law of the Sea. In: The
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United Nations and International Law. Edited by Christopher C. Joyner. American Society of International
Law/ Cambridge University Press.

[17] ANTUNES, Nuno Marques. Estudo em Direito Internacional Público. Almedina. Coimbra. 2004.

[18]"The 1982 UNCLOS was intended to be a comprehensive restatement of almost all aspects of the Law
of the Sea". Boyle, Alan & Patricia Birnie. International Law & The Environment. 2002. Oxford University
Press. 2ª edição. New York

[19] A CDM é composta por 320 artigos e 9 anexos, que definem Zonas Marítimas, estabelecem normas
para demarcar limites marítimos, assegurar direitos, deveres e responsabilidades de caráter jurídico e
conforme incdicado, estabelece um mecanismo para Solução de Controvérsias.

[20] "A Assembléia Geral promoverá estudos e fará recomendações, tendo em vista: a) Fomentar a
cooperação internacional no plano político e incentivar o desenvolvimento progressivo do direito
internacional e a sua codificação; b) Fomentar a cooperação internacional no domínio econômico, social,
cultural, educacional e da saúde e favorecer o pleno gozo dos direitos do homem e das liberdades
fundamentais, por parte de todos os povos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião."

[21] MAGALHÃES, J. C. (Org.) . Solução e Prevenção de Litígios Internacionais. 1º. ed. Rio de Janeiro:
Companhia Editora Forense, 2003.

[22] Encontram-se dispostos na Resolução da Assembléia Geral das Nações Unidas de 1970

[23] Historically, the law of the sea has been established mainly by custom. James B. Morell. The Law of The
Sea- An Historical Analysis of the 1982 Treaty and its rejection by the United States. In: MCFarland &
Company, Inc., Publishers.

[24] "Secção 2. Artigo 136. A área e seus recursos são património comum da humanidade"

[25] "Secção 1,Disposições Gerais, Artigo 279: Os Estados Partes devem solucionar qualquer controvérsia
entre eles relativa à interpretação ou aplicação da presente Convenção por meios pacíficos, de conformidade
com o n.° 3 do artigo 2.° da Carta da Nações Unidas e, para tal fim, procurar uma solução pelos meios
indicados no n.° 1 do artigo 33.° da Carta".

[26] KOH, Tommy T. B. Em declaração feita na Presidência da Terceira Conferência das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar. Disponível em:
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm. Acesso em 20
de fevereiro de 2007.

[27] "A elaboração de uma convenção que disciplinasse, de forma precisa, o Direito do Mar representou uma
vitória dos Estados do Terceiro Mundo, uma vez que as normas costumeiras não atendiam às suas
necessidades e reivindicações". Idem página 1. A problemática contemporânea do direito do mar.In:
BRANT, Leonardo Nemer Caldeira, (Org.) O Brasil e os novos desafios do direito internacional. Rio de
Janeiro: Forense, 2004, v.,p.323-339.

[28] "The Dispute Settlement Understanding or DSU was one of the principal achievements of the Uruguay
Round of Multilateral Trade Negotiations (1986-1993). The DSU established a more effective system to
resolve trade disputes" Peter Van den Bossche .The Making of the 'World Trade Court' Chapter in CUP
book on WTO Dispute Settlement.2005.

[29] "According to article 3.2 Dispute Settlement Understanding (DSU), the dispute settlement system of the
WTO is a central element in providing security and predicability to the rule-oriented multilateral trading
system".

[30] "The Dispute Settlement Understanding or DSU was one of the principal achievements of the Uruguay
Round of Multilateral Trade Negotiations (1986-1993). The DSU established a more effective system to
resolve trade disputes. Compared to the dispute settlement system of the GATT, the most significant
innovation provided for by the DSU concerned the introduction of the 'reverse consensus' requirement for
the adoption of panel reports. For a panel report to become legally binding, it no longer has to be adopted by
consensus as was required under the GATT dispute settlement rules. Under the DSU rules, adoption by
'reverse consensus' suffices". Peter Van den Bossche .The Making of the 'World Trade Court' Chapter in
CUP book on WTO Dispute Settlement.2005.

[31] Nesse sentido, a ORL reafirma que os membros precisam cumprir com todas as provisões da OMC, que
serão interpretadas de maneira harmoniosa e aplicadas de forma cumulativa e simultânea.

[32] En segundo lugar, esas normas jurídicas constituyen un sistema integrado. En efecto, los Acuerdos de la
OMC se integran en un "todo único" que forma un conjunto que aspira a la coherencia. Varias disposiciones
lo recuerdan, entre ellas especialmente el párrafo 2 del artículo II que precisa que los acuerdos comerciales
multilaterales "forman parte integrante" del Acuerdo por el que se establece la OMC y "son vinculantes para
todos sus Miembros" Lamy, Pascal. El lugar y la función (del derecho) de la OMC en el orden jurídico
internacional. WTO NOTICIAS: DISCURSOS - DG PASCAL LAMY. Sorbonne, Paris, 19 de mayo de
2006.

[33] González, Alexandra; Marceau, Gabriele. "The relationship between the dispute-settlement mechanisms
of MEAs and those of the WTO". In: RECIEL. 1(3) 2002.

[34] "Some WTO Members have expressed the fear that MEA-related disputes could be brought to the
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WTO dispute settlement system" .Idem

[35] Nesse sentido Ver Peter Van Den Bossche. WTO Dispute Settlement. Conferência ministrada no World
Trade Institute. 2 de maio de 2005.

[36] Nesse sentido ver: Vale Pereira. Op.Cit.

[37] Guide Report.OMC. 2004. "La controversia en torno a la decisión chilena de 1991 de no permitir el
acceso de los buques pesqueros españoles a sus puertos para reexportar pez espada aparece como el primer
escenario en el que entran en conflicto la jurisdicción de uno de los foros internacionales más importantes
relacionados con el medio ambiente y la OMC, y el primer caso en el que se plantea una discordia entre las
normas de la OMC y normas ambientales adoptadas multilateralmente".

[38] Swordfish

[39] "Aunque personalmente considero que es necesaria una gobernanza más global, soy un "pragmático", lo
que me hace mantener los pies en el suelo. En su calidad de expertos en derecho internacional, saben ustedes
perfectamente que los Estados se enfrentan con frecuencia a series de obligaciones internacionales distintas y
a veces contradictorias. Además, al igual que los tratados, proliferan los sistemas de solución de diferencias y
con ellos la posibilidad de choques con el mecanismo obligatorio y vinculante de solución de diferencias de la
OMC." Lamy. Op.cit. 2006.

[40] "The WTO dispute settlement system and the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)
could have reached different conclusions on factual aspects or on the interpretation of the provisions of the
Convention". Organização Mundial de Comércio In: Trade Enviroment and WTO. April 2004. P. 36; "There
is frequently a parallelism of treaties, both in their substantive content and in their provisions for settlement
of disputes arising there under" The Heinrich Böll Foundation.Trade and Environment, the WTO, and
MEAs: Facets of a Complex Relationship. 2001. Washington.

[41] "With two jurisdictional fora hearing the swordfish case, the potential for contradictory or incompatible
decisions increases. At the crossroads of the different branches of international law that bear a role in the
controversy, namely international environmental law, the law of the sea, and international economic law,
lives the swordfish (Xiphias Gladius), migrating through the waters of the vast Pacific Ocean".Cruz, Marcos
Orellana. "The Swordfish in Peril: the EU Challenges Chilean Port Access Restrictions at the WTO". In:
BRIDGES COMMENT. 2001.

[42] ORELLANA. Op cit. "The ongoing negotiations between the EU and Chile for the conclusion of a  free
trade agreement frame the context in which the Parties arrived at their  understanding. The successful
conclusion of this free trade agreement with  the EU is high on the Chilean political agenda, which thus
relegates other  considerations to the back stage. In the eyes and minds of negotiators, this  issue of port
access was thus seen as a 'stone in the shoe', an obstacle to  the higher goals of free trade. In the end, by
committing to comply with its  UNCLOS obligations, the EU obtained port access for the vessels that had
been traditionally fishing in the area".

[43] "The provisional agreement also envisages the implementation of a joint research fisheries programme
on swordfish in international waters in the Southeast Pacific. The parties will designate four Chilean vessels
and four Community vessels to participate in the program every season, and the catch allowed for each
group of vessels will not exceed one thousand metric tonnes per year. The four Community vessels
participating in the program will be granted access to the Chilean ports of Arica, Iquique, and Punta Arenas
for landing and transfer shipment purposes. The ports selected are respectively located in the far north and
south of the Country, and their designation follows a double objective: first, to stimulate the economy of
these isolated regions, and second to avoid confrontation between the Spanish distant-water vessels and the
artisanal fishermen of the central region. It remains to be seen whether scientific fishing is substantially
different from normal economic fishing operations, or whether it is just an artifice of rhetorical discourse
projecting a new label onto the same activity. The continuation of this programme shall be reviewed before
the end of a two-year period." Idem.

[44] Nesse sentido, Liane Schalatek[44] "but this example highlights that, at the moment, there does not
seem to be any solution to this possibility of having different jurisdictions handling different aspects of a
wider dispute". Schalatek, Liane. Trade and Environment, the WTO, and MEAs.The Heinrich Böll
Foundation. 2001.Washington, DC; "En este aspecto persiste en parte el desequilibrio de nuestro orden
jurídico internacional".Lamy.2006.Op.cit.

 

[45] É uma espécie de peixe que migra através das águas do Oceano Pacífico.

[46] "Chile considera el pez espada como en plena explotación en su ZEE. Dado que esta es una especie
altamente migratoria, Chile sostiene que la captura que realiza la flota española es en efecto una captura del
mismo stock explotado dentro de la ZEE, lo cual pone a la especie (y su explotación en la ZEE) en peligro.
Cabe anotar que casi todos los permisos de pesca de pez espada en la ZEE han sido adjudicados a
pescadores artesanales. En 1991 Chile decidió entonces adoptar medidas. Amparándose en la Convemar, que
le permite proteger el recurso en la ZEE y la alta mar adyacente (ver legislación interna, Ley General de
Pesca y Acuicultura y decretos específicos para el pez espada) y en el art. XX del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), Chile decide la prohibición del uso de sus puertos para el
desembarco y la reexportación de pez espada capturado por las flotas que operan en la alta mar adyacente a
la ZEE. Esto implica una pérdida de competitividad para las exportaciones de la UE al mercado
norteamericano además de bloquear las exportaciones a Chile."
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[47] "Chile has effectively prohibited the utilization of its ports for the landing and service to the EU
longliners and factory ships that disregard minimum conservation standards" Idem.

[48] Esta câmara especial foi composta por: Chandrasekhara Rao, Caminos, Yankov, Wolfrum, Orrego
Vicunã (indicado pelo Chile em conformidade com o artigo 17º do Estatuto)

[49] "During late January 2001, the EU and Chile finally came to terms over an agreement that effectively
suspended proceedings at the WTO47 and at the ITLOS Chamber.48 Prior to reaching agreement, two high-
level meetings took place during the course of 2000, where the parties would not recede from their positions.
The EU demanded access to Chilean ports as a matter of right, but would not agree to abide by the coastal
state's conservation measures nor would it concede to enacting its own. Chile in turn, adequate management
scheme, would not provide port access to EU vessels. The concluded agreement is, however, only
provisional in nature, as it rests on a pilot phase where the parties undertake to resume bilateral co-operation
through the EC/Chile bilateral scientific and technical commission (BSTC). If this provisional arrangement
were to fail, proceedings at the WTO and the ITLOS Chamber would then resume". ORELLANA,
MARCOS A.. The Swordfish Dispute between the EU and Chile at the ITLOS and the WTO. Nordic
Journal of International Law 71: 55-81, 2002.

[50] "pursuant to the request of Chile and the European Community, the Tribunal, by its Order dated 20
December 2000, formed a special chamber of five judges to deal with the above-mentioned case". Disponível
em www.itlos.org (lista de casos, acessar Chile V. Comunidade Européia. Acesso feito em 20 de junho de
2006

[51] "At the request of the Parties, the time-limits for making preliminary objections were extended to
1 January 2004 and subsequently to 1 January 2006 and 1 January 2008, by Orders of 15 March 2001,
16 December 2003 and 29 December 2005, respectively" Ver maiores detalhes em ITLOS press Nº117 de 30
de novembro de 2007. Texto integral disponível em: www.itlos.org, aceder news press release Case
Between Chile and the European Community Concerning the conservation of swordfish stocks in the South-
Eastern Pacific Ocean. Informação obtida em 30 de Novembro de 2007.

[52] "The Agent for the European Community, by letter of 6 November 2007, and the Agent for Chile, by
letter of 15 November 2007, requested that the time-limits for the proceedings be suspended for a further
year"  Ver maiores detalhes em ITLOS press Nº117 de 30 de novembro de 2007. Texto integral disponível
em: www.itlos.org, aceder news press release Case Between Chile and the European Community
Concerning the conservation of swordfish stocks in the South-Eastern Pacific Ocean. Informação obtida em
30 de Novembro de 2007.

[53] "In their communications, the Parties expressed their commitment to finding an amicable solution to the
dispute in the course of 2008" . Texto integral disponível em: www.itlos.org, aceder news press release Case
Between Chile and the European Community Concerning the conservation of swordfish stocks in the South-
Eastern Pacific Ocean. Informação obtida em 30 de Novembro de 2007.

[54] Pursuant to consultations between the President of the Special Chamber and the Agents of the Parties,
the Parties provided the Special Chamber with further information in support of their request. Texto integral
disponível em: www.itlos.org, aceder news press release Case Between Chile and the European Community
Concerning the conservation of swordfish stocks in the South-Eastern Pacific Ocean. Informação obtida em
30 de Novembro de 2007. Disponível em www.itlos.org, list of cases. Acesso em 30 de Novembro de 2007.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3764



O BRASIL COMO POTÊNCIA REGIONAL E SUA IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA JUNTO
AOS PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL

BRAZIL AS REGIONAL POTENCY AND ITS STRATEGIC IMPORTANCE TOWARDS SOUTH
AMERICAN COUNTRIES

LEILA MARIA DA JUDA BIJOS

RESUMO
Reflexão sobre a posição do Brazil como potência regional e sua importância junto aos países da América do
Sul, tanto em termos de política externa, integração regional, como no que concerne às recentes experiências
de programas estruturantes. O objetivo do governo brasileiro é integrar os Estados sul-americanos visando
promover oportunidades de aceleração do desenvolvimento econômico e social dos países-membros e
projetar internacionalmente a região num contexto de mundo multipolar. Especificamente, o Governo
brasileiro tem participado de todas as cúpulas internacionais fomentando a política externa, e internamente,
com o fortalecimento de programas econômicos e sociais, visando a redução da pobreza endêmica que assola
o país, fruto de um modelo liberal implantado na América Latina, que levou a população a níveis cada vez
mais agudos de pobreza.
PALAVRAS-CHAVES: Integração e Globalização. Políticas Públicas e Sociais. Direito Internacional.

ABSTRACT
The aim of this paper is to analyze the Brazilian strategic foreign policy and its leadership towards South
American countries. Due to continuously efforts Brazil has been building regional alliances, participating of
all international summits, helping neighbours nations in terms of peace, security, and poverty alleviation.
Success social programs in Brazil have been implemented such as Bolsa Escola, as a means of keeping poor
children at regular schooling courses, providing health care and educational grants for families. Instead the
citizens have registered specific gains in restricted areas such as the development of knowledge and social
capital, as well as employment, housing improvement, potable water, sewage and sanitation facilities, which
were provided for habitat programs subsidized by Governmental Accelerated Development Program (PAC).
There is still much work to be done to overcome its serious social challenges and tap its extraordinary
economic potential.
KEYWORDS: Globalization and Integration. Public and Social Politics. International Law.

1.                  INTRODUÇÃO
 

Há uma mudança estrutural da inserção do Brasil num contexto de política externa. Os debates atuais
centram-se nas alianças regionais, no fortalecimento da democracia participativa, em políticas de exportação,
negociações comerciais internacionais para eliminar barreiras protecionistas e subsídios que penalizam as
exportações dos países menos desenvolvidos, principalmente os produtos agrícolas. As relações comerciais e
econômicas deverão se aprofundadas enfatizando-se os programas sociais, com inclusão social e combate à
pobreza. Discute-se, ademais, a globalização, a instabilidade política e as perspectivas futuras para 2010-
2020.

A América Latina é a zona estratégica mais importante para os Estados Unidos, conforme infere
Pinheiro Guimarães[1]. Essa estratégia se faz presente em termos de seu relevante potencial econômico e
político. Do ponto de vista estatístico são 17 milhões de quilômetros quadrados, 400 milhões de habitantes,
representando cerca de 70% de toda a América Latina e 6% da população mundial, com integração
lingüística, em que povos de língua portuguesa e espanhola se comunicam e convivem de forma amigável.
Destacam-se enormes riquezas em recursos minerais e energéticos – petróleo e gás – pesca, agricultura e
pecuária, no entanto, é necessário pensar nas assimetrias inerentes desta divisão política.

À América do Sul atribui-se a centralidade da democracia no hemisfério, o que permite a
consolidação dos processos de integração, apesar do caráter diferenciado de cada país e sub-região. Na
verdade, a América Meridional comporta uma diversidade de espaços que se distinguem claramente do ponto
de vista físico-geográfico: o Prata, A Amazônia, os Andes, as Guianas. Verifica-se que a base conceitual de
cada uma dessas sub-regiões está assentada nos processos associativos, tendo o binômio democracia-
integração como pilares fundamentais.

A responsabilidade do Brasil como indutor do crescimento econômico e promotor da paz, da
estabilidade e do desenvolvimento social na região é um marco da política externa brasileira desde a época
do Império, prevalecendo durante a República, de forma imutável, num ambiente de intenso relacionamento
com seus vizinhos, excetuando-se as ações militares no Prata e a guerra do Paraguai durante o século
XIX[2]. A região do rio da Prata teve preeminência na política exterior brasileira durante o século XIX.
Intensificando-se durante o século XX, em razão do desenvolvimento industrial e agrícola brasileiro nas
regiões sul e sudeste, o que tornava a região da bacia do Prata o principal centro de gravitação da política
externa na América do Sul, sem nos esquecermos da intensificação do diálogo com os países amazônicos a
partir da década de 1970[3].   

 A história pontua a diretrizes formuladas pelo Ministro das Relações Exteriores no período 1902-
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1912, na pessoa do Barão do Rio Branco, marcadas por atenções diretas e permanentes com as nações sul-
americanas.

Os vínculos com os países sul-americanos foram impulsionados e aprimorados continuamente,
através de soluções de arbitragem, ou negociação de tratados bilaterais, no que tangia aos problemas
territoriais e de fronteiras inerentes ao início do século XX. 

Dentre os tratados mais relevantes ressaltam-se o Tratado da Bacia do Prata, firmado em 1969, e o
Tratado de Cooperação Amazônica, concluído em 1978, ambos representando dois instrumentos importantes
com objetivos específicos para a integração física, o desenvolvimento harmônico da nossa política sul-
americana.

2.         ALADI – ALALC: DÉCADA DE 1950
 

Tanto o Tratado da Bacia do Prata, como o Tratado de Cooperação Amazônica foram dois
instrumentos que constituíram a pedra basilar para a complementação de outros esforços de integração
econômica, que já haviam sido propostos, e que já estavam  sendo envidados pelos Chefes de Estado da
América do Sul, desde a década de 1950. Esses acordos econômicos se mostram importantes, a partir de
acordos tarifários existentes entre Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, que precisavam ser
adaptados após a criação do Acordo sobre Tarifas e Comércio (GATT).

Em uma perspectiva histórica, ressalte-se a iniciativa da Comissão Econômica para a América Latina
(CEPAL), que visava criar um mercado entre os países andinos. As duas iniciativas foram fundidas e criou-
se, com o Tratado de Montevidéu, a Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), na qual foi
incluído o México.

A Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), constituída em 18.02.1960, pelo
Tratado de Montevidéu, compreendia os seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia,
Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. A ALALC objetivava: (i) a ampliação das
dimensões dos mercados nacionais, através da eliminação gradual das barreiras ao comércio intra-regional;
(ii) o melhor aproveitamento dos fatores de produção disponíveis; (iii) a contribuição para o incremento do
comércio dos países latino-americanos entre si e com o resto do mundo, através do fortalecimento das
economias nacionais; (iv) a busca de fórmulas de adaptação do comércio recíproco.
            Havia sido estipulado um prazo não superior a 12 anos, contados a partir da entrada em vigor do
Tratado, para a eliminação gradual das tarifas e demais restrições que pudessem prejudicar, de qualquer
maneira, o intercâmbio entre os países participantes. Posteriormente, esse prazo foi prorrogado até 31 de
dezembro de 1980, pelo chamado “Protocolo de Caracas”. Os instrumentos básicos da ALALC eram: (i) as
listas nacionais, onde eram inscritos os produtos para os quais cada país concedia redução de gravames para
a sua importação dentro da Zona, em conformidade com as negociações anuais; (ii) a lista comum, contendo
os produtos cujos gravames e outras restrições à importação seriam eliminados dentro da Zona, por todos os
países-membros, até 31 de dezembro de 1980; (iii) as listas especiais, onde eram registradas as concessões
tarifárias aos países de menor desenvolvimento econômico relativo (Bolívia, Equador, Paraguai e Uruguai),
concessões essas não extensivas aos demais países da Zona; (iv) os acordos de complementação, incluindo
os produtos de um determinado setor industrial, cuja complementação do respectivo processo industrial os
países-membros desejassem facilitar mediante concessões tarifárias para o comércio recíproco.
            As cláusulas do Tratado especificavam que qualquer vantagem, favor, franquia, imunidade ou
privilégio que se aplicasse por um dos membros da ALALC em relação a um produto originário de ou
destinado a qualquer outro país (inclusive países-membros), era imediata e incondicionalmente estendido ao
produto similar originário de ou destinado ao território dos demais países-membros. Tal fato devia-se à
existência, no Tratado, da chamada “cláusula de nação mais favorecida”.
            Cada país-membro possuía sua Lista Nacional, significando, pois, que as Listas Nacionais poderiam
diferir no que se referisse aos produtos nelas contidos e no grau de redução dos gravames. Assim, se a
Argentina concedesse isenção de direitos para importação de um determinado produto conveniente de um
país associado isto não significava que os demais associados seriam obrigados a conceder essa isenção. Cada
um deles tinha plena liberdade de decidir a respeito, podendo conceder a isenção ou uma redução de
gravames, ou, ainda, não conceder regalia alguma. Todavia, a Argentina era obrigada a estender a regalia à
importação de produto similar proveniente de outros países da ALALC. Isto em virtude da aplicação da
“cláusula de nação mais favorecida”, já mencionada.

Os produtos eram classificados nas Listas Nacionais de acordo com a Nomenclatura Aduaneira de
Bruxelas (NAB), adaptada às necessidades da ALALC, surgindo, daí, a sigla NABALALC. Ao lado do
nome dos produtos, encontravam-se indicados os gravames que os oneravam quando provenientes dos
países da zona e de terceiros países. A diferença entre os gravames e as restrições existentes para a
importação de um produto originário de terceiros países e os vigentes para a importação desse produto
quando originário de um país da Zona recebia o nome de margem de preferência.

Na Lista Comum deveriam ser inscritos os produtos cujos gravames e outras restrições à importação
seriam eliminados por todos os países associados até 31 de dezembro de 1980. Esta Lista seria elaborada em
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quatro etapas, de modo que, no final da Quarta, a Lista Comum deveria conter todos os produtos
considerados essenciais ao intercâmbio entre os países associados e que poderiam, a partir daquela data, ser
importados sem qualquer pagamento de direitos aduaneiros e sem estarem sujeitos a restrições de qualquer
natureza. Apenas a primeira etapa da Lista Comum chegou a ser cumprida, em 1964. Daí por diante,
dificuldades de toda a ordem impediram a negociação das etapas seguintes daquele documento.
            Nas Listas Especiais, eram incluídos os produtos para os quais eram concedidas vantagens de
natureza tarifária, com o objetivo de beneficiar os países de menor desenvolvimento econômico relativo
(Paraguai, Bolívia, Equador e Uruguai). Tais concessões não eram extensivos aos demais países da ALALC.
Nesses casos, portanto, não se aplicava a “cláusula de nação mais favorecida”.
            Dentre os resultados positivos da ALALC, a etapa inicial de 1962 a 1969, foi a mais positiva, até que
com o decorrer do tempo, sérias divergências surgiram e o número de concessões a serem incluídas nas
Listas Nacionais foi diminuindo sensivelmente a partir de 1970, fazendo que perdessem, virtualmente, sua
condição de instrumento principal destinado a concretizar a idéia da zona de livre comércio.

No desenvolvimento dos trabalhos da ALALC, duas posições divergentes foram se definindo: (a) a
posição comercialista, preconizando que a ALALC deveria conservar seu caráter predominante de
instrumento para incrementar o comércio entre os países participantes; (b) a posição desenvolvimentista,
enfatizando a transformação da ALALC com o objetivo de incluir formas mais avançadas de integração. A
diferença básica entre as duas concepções era a de que a primeira insistia na integração através da liberação
progressiva e seletiva dos gravames, enquanto a segunda recomendava, além de um programa automático de
liberação, a unificação das políticas em determinados setores e a instituição de uma programação industrial
conjunta que levasse em conta os interesse regionais.

A tese desenvolvimentista foi adquirindo mais força, em grande parte como resultado das dificuldades
crescentes com que se defrontava a liberação do comércio dentro da área, culminando, em 1969, com a
criação do Grupo Andino e a assinatura do Protocolo de Caracas. Porém, a situação da ALALC, longe de
melhorar, passou a tornar-se mais difícil. Quanto às novas providências recomendadas pelo Protocolo de
Caracas, diversas reuniões e negociações tiveram lugar a partir de 1974. Todas elas, porém, foram
infrutíferas.

Dentre os fatores negativos da ALALC, citam-se os seguintes: (a) instabilidade política em diversos
países participantes, dificultando as negociações e o bom entendimento entre os governantes[4]; (b)
existência de um zelo exacerbado pelo espírito de soberania nacional, impedindo uma cooperação maior
entre os países-membros, esquecendo-se do princípio básico de que para obter vantagens é necessário
também oferecê-las; (c) ausência de uma autoridade supranacional que pudesse impor aos participantes da
ALALC o cumprimento fiel dos dispositivos do Tratado de Montevidéu, além de resolver, de forma mais
rápida e segura, os desentendimentos e pendências entre os países-membros; (d) existência, nos países da
Zona, de indústrias similares, pouco complementares e de custos muito divergentes; (e) limitações derivadas
de um esquema de integração baseado fundamentalmente em um mecanismo de desgravamentos tarifários.

Todos esses fatos contribuíram para que a situação da ALALC chegasse a um impasse, finalizando
com sua extinção e substituição pela Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), que iremos
analisar mais adiante.

Na década de 1980 a ALALC foi transformada em Associação Latino-Americana de Integração
(ALADI). A ALADI não teve preponderância na integração sul-americana, mas foi importante para
estabelecer um quadro jurídico para estimular o aproveitamento de complementaridades econômicas.
Quando o Brasil promoveu, no governo de Juscelino Kubitschek, a Operação Panamericana, havia uma
preocupação com a política externa brasileira no continente, a coordenação de ações conjuntas, com as
questões econômicas, que viriam formar, nos anos 1960 a Comunidade Andina, balizado pelo Acordo de
Cartagena.

3.            COMUNIDADE ANDINA
A Comunidade Andina (CAN) compreende a Bolívia, o Chile (associados desde setembro de 2006), a

Colômbia, o Equador, o Peru e a Venezuela, e, desde sua criação tem empreendido diversas iniciativas de
revitalização da integração entre seus membros sob um esquema mais flexível do que no passado. A
Comunidade Andina nasceu como alternativa ao problema de distribuição de custos e benefícios.

Há, atualmente, uma livre circulação de bens e serviços, que excedem US$ 3,0 trilhões, maior do que
a Alemanha, da ordem de US$ 2,8 trilhões, em 2007, calculados com base na paridade do poder de
compra[5]. O Brasil responde por mais de 55% deste PIB de US$ 3,0 trilhões, conforme dados da CEPAL
de 2008. Já o Produto Interno Bruto da Argentina, segunda maior economia da região, foi aproximadamente
20% do brasileiro, com US$ 330 bilhões. Este valor é muito próximo do PIB venezuelano, a terceira maior
economia da região[6].

Há, no entanto, evidentes assimetrias entre os países sul-americanos com indicadores econômicos
apresentando apenas seis países com PIB maior que 100 bilhões de dólares, respectivamente Brasil,
Argentina, Venezuela, Colômbia, Chile e Peru. Estes países respondem por mais de 90% de toda a riqueza
produzida na região, tendo o Brasil à frente com mais de 51% do PIB da região, os cinco países seguintes
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responderão por 41% de toda produção da região[7]. Os dados estatísticos da CEPAL (2008) evidenciam o
tamanho da população do Brasil frente aos outros países, com uma população de 192 milhões de habitantes,
o que representou quase 50% da população total no continente.  Darc Costa infere que “dentro deste grupo
dos seis maiores países (Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Peru e Venezuela), o percentual da população
do Brasil diminui ligeiramente, porém, a participação dos demais países é exatamente a mesma da
distribuição do PIB, 41%[8]. Em segundo lugar destaca-se a Colômbia, com 45 milhões de habitantes,
Argentina, com 40 milhões de habitantes; Peru e Venezuela com pouco menos de 30 milhões de habitantes,
seguindo-se Uruguai, Guiana e Suriname, com menos de 1% da população total da região. A esses países
agrega-se Bolívia e Paraguai, com menos de 10 milhões de habitantes, e o Equador, com 13 milhões de
habitantes[9]. 

Estes dados espelham a importância geopolítica de cada país, e o destaque que o Brasil merece em
termos de comércio com os demais países, US$ 62,6 bilhões em 2008, com uma evidente expansão tanto no
que se refere às exportações, US$ 38,4 bilhões, como importações, US$ 24,3 bilhões[10]. Em 2008 o
comércio total da América do Sul se aproximou dos US$ 990 bilhões, com a região registrando o superávit
de US$ 80 bilhões. Em termos de déficit comercial com o exterior, somente Colômbia, Uruguai e Paraguai
tiveram desempenho negativo em 2008, enquanto Argentina, Brasil, Chile e Venezuela apresentaram
superávits de mais de US$ 10 bilhões. Estes países apresentaram comércio total acima dos US$ 100 bilhões,
onde o comércio brasileiro alcançou US$ 380 bilhões, enquanto nos outros três países este ficou próximo de
US$ 120 bilhões[11]. As cifras acima mencionadas destacam o comércio brasileiro num contexto de
comércio regional, que ficou acima dos US$ 62 bilhões, e o potencial de comércio significativo capaz de ser
explorado pelo Brasil na América do Sul em uma integração bem sucedida.

4.         MERCOSUL
O novo cenário da globalização por que passa todo o mundo, de acordos bilaterais para a otimização

de recursos até a uniões aduaneiras e parcerias comerciais, todas essas formas de agrupamento de países
acaba propiciando a formação de blocos de integração econômica, cujo objetivo maior é o de proporcionar
um desenvolvimento sustentável, não mais como nação isolada, mas pertencente a um grupo de países que
juntos, buscarão maximizar seus recursos disponíveis, para a melhoria da qualidade de vida de suas
populações, além de vislumbrarem novos mercados consumidores para os seus produtos, e dessa forma
intercambiar experiência e tecnologias nos mais diversos segmentos sociais. Novos temas foram pouco a
pouco sendo incorporados à agenda da diplomacia brasileira na região, como questões sociais, cooperação
técnica, comércio, investimentos, infra-estrutura de integração, energia, meio ambiente, defesa estratégica,
turismo, ciência e tecnologia, combate aos ilícitos transnacionais, com ações tanto no plano bilateral quanto
no multilateral.  

            Esse panorama só fez acelerar processos de integração econômica que já existiam há mais de
quarenta anos, e que agora começam a tomar novos impulsos, ditados pela nova ordem econômica mundial,
como a constituição do Grupo do Rio, na década de 1980, quando Brasil, Argentina, Uruguai e Peru
juntaram-se ao México, Venezuela, Colômbia e Panamá para respaldar esforços de paz na América Central, e
dessa experiência surgiu o Mecanismo de Consulta e Concertação Política, originalmente integrado pelos
oito países e, depois, ampliado com a inclusão de outros latino-americanos e caribenhos[12].

Um importante impulso que definiria novas linhas de concertação política foi, sem dúvida, as
tratativas empreendidas pelos presidentes José Sarney do Brasil e Raúl Alfonsín da Argentina, que colimaram
na assinatura do Tratado de Assunção em 1991, e o nascimento do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) nasceu da mudança de qualidade verificada no
relacionamento entre o Brasil e a Argentina a partir dos anos 1980 e ganhou dimensão relevante à luz da
consolidação das instituições democráticas, da estabilização econômica e da sua crescente articulação com o
sistema internacional, como pontuado por Santos[13].

Para que o MERCOSUL fosse implementado, Brasil e Argentina tiveram que superar suas
controvérsias, principalmente no que tange às represas hidrelétricas do alto Paraná (Itaipu e Corpus). A
partir de 1979, os dois países decidiram executar um Programa de Integração e Cooperação Econômica,
voltado para critérios de gradualismo, flexibilidade e equilíbrio. Essa decisão política foi necessária pelo
Brasil, que necessitada adquirir trigo e petróleo da Argentina, o que serviu como iniciativa para um esforço
de complementação econômica.

O Tratado de Integração, Amizade e Desenvolvimento, firmado em 1988, evoluiu, com a
participação do Uruguai e do Paraguai, colimando na assinatura do Tratado de Assunção, de 1991, que criou
o MERCOSUL. O bloco passou então de zona de livre comércio para união aduaneira, em 1994, a partir da
assinatura do Protocolo de Ouro Preto. Numa zona de livre comércio os direitos (as restrições quantitativas)
entre os países participante são abolidos, mas cada país mantém as suas pautas próprias em relação aos
países não membros; já numa união aduaneira, além da supressão das discriminações no que se refere aos
movimentos de mercadorias no interior da união, é realizada a equalização dos direitos em relação ao
comércio com países membros.

A integração do Cone Sul mostra uma interface atual, onde os meandros das negociações, nas quais a
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vontade política ou os dinamismos da sociedade deparam-se com oportunidades e dificuldades, como no
passado, com crises financeiras que afetaram os países membros no final dos anos noventa, na virada do
milênio; atualmente com a crise financeira internacional que abalou o cenário mundial no final de 2008.

Para que se assegure a superação das dificuldades de natureza econômica e comercial, faz-se
necessário a concretização de metas voltadas para a saúde, a igualdade social, melhoria nos padrões
educacionais, geração e distribuição de renda, em que os atores políticos deverão maximizar esforços
direcionados à instrumentalização de planos de ação que imprimam uma convergência única e prioritária,
para a construção efetiva do espaço de integração na América do Sul. Dentre os fatos relevantes que
marcaram o desenvolvimento do MERCOSUL citam-se a reunião de Presidentes da América do Sul,
realizada em Brasília no ano 2000, o acordo de livre comércio entre o MERCOSUL e a Comunidade Andina
concluído na cúpula de Presidentes que se realizou em Montevidéu em dezembro de 2003, e a incorporação
da Venezuela ao MERCOSUL, em julho de 2006, como membro pleno com aprovação no final de 2009.

5.         CASA E UNASUL  
As iniciativas brasileiras e seus esforços para dinamizar o MERCOSUL, com o funcionamento pleno

como união aduaneira, conduziu cada país membro a constituição da Comunidade Sul-Americana de Nações
(CASA), em dezembro de 2004, na cidade de Cusco, Peru. A primeira reunião de presidente foi realizada em
Brasília, em setembro de 2005.

Em 2007, a Comunidade ganharia uma nova denominação União das Nações Sul-Americanas
(UNASUL) e, também, do Conselho Sul-Americano de Defesa. Os pressupostos basilares da UNASUL são
atuar como líder propulsor da expansão econômica, social e política dos países membros, e projetar a região
num mundo multipolar.
            A União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) foi criada a partir de um Tratado Constitutivo do
bloco sul-americano, formada por 12 Estados: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana,
Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. A UNASUL visa acelerar o desenvolvimento econômico e
social dos países membros e projetar a região num mundo multipolar, conforme artigo seminal de
Simões[14]. O Tratado Constitutivo da UNASUL lista os campos da concertação política, da energia, da
infraestrutura, do comércio, do meio ambiente, das políticas sociais.

6.         ALCA
Outros processos de integração, como a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), encontram-

se estagnados, apesar da importância estratégica para os Estados Unidos, que priorizam a manutenção da
hegemonia global. A ALCA foi proposta pelo Presidente George W. H. Bush em 27 de junho de 1990, como
um empreendimento de iniciativa das Américas (The Enterprise of the Americas Initiative – EAI), com o
objetivo de instituir uma zona de livre comércio desde Anchorage, no Alaska, até a Terra do Fogo.         

Ao atentar-se para o conceito de integração, deve-se ter em mente que integrar significa a junção de
várias partes num todo. Nesse sentido, integração econômica pode ser definida como um processo e uma
situação. Como processo refere-se a medidas destinadas à abolição de discriminações entre unidades
econômicas de diferentes Estados; como situação pode corresponder à ausência de várias formas de
discriminação entre economias nacionais, como magistralmente conceituados por Bela Balassa. Apesar das
tentativas de seus sucessores, William J. Clinton (1993-2001), e George W. Bush (2002-2009), a proposta
da ALCA não saiu do papel, principalmente devido aos baixos índices de desenvolvimento dos países
andinos, e a deterioração das condições de vida de seus habitantes, principalmente os camponeses, de origem
indígena.

7.         MOVIMENTOS SOCIAIS NO HEMIFÉRIO SUL
            A história da América Latina se nos apresenta como uma região de diversidades étnicas e culturais,
que suscita questionamentos acerca das profundas desigualdades sócio-econômicas e uma contínua
instabilidade, intercalada por regimes democráticos e autoritários.
            As condições geográficas mostram profundas diferenças na Bolívia, Chile e Peru, com a Cordilheira
dos Andes estendendo-se pelo sudeste da América do Sul, retratando o Brasil com uma costa Atlântica de 8
mil quilômetros de extensão, e o Norte tendo a floresta Amazônica como divisa com os países vizinhos[15].
Dos desertos do México, às terras férteis dos pampas argentinos, de um Brasil com dimensões continentais,
apresentando climas variados, que vão do árido no Nordeste ao frio e úmido no Sul. Com climas tropicais
nas Ilhas do Caribe e terras férteis na Argentina.
            Em todas as nações continentais fala-se a língua espanhola, com exceção do Brasil, cujo idioma é o
português e algumas ilhas do Caribe, onde se fala o Francês, o Inglês e o Holandês. Nos Andes, o Quéchua,
o Aymara, o Guarani, o Uru, o Puqina e outras línguas indígenas. Os contrastes são os mais variados, com
três grupos raciais básicos – os indígenas nativos, os brancos europeus e os negros africanos. Desta
miscigenação formou-se uma sociedade com contrastes díspares, entre ricos e pobres, áreas urbanas e rurais,
pessoas cultas e analfabetas, “coronéis” poderosos donos de latifúndios, “caudilhos” e fazendeiros,
empreendedores e simples camponeses, favelados e vendedores ambulantes.
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Situando-se na condição atual da Bolívia, que teve sua inserção com um modelo de governo
republicano, depara-se com uma região esgotada por uma exaustiva guerra, uma profunda depressão
econômica, que iria passar seus primeiros anos de vida sob uma estagnação econômica, que duraria mais de
meio século[16]. Numa análise histórica, em 1780, o líder indígena Tupac Amaru II, reportando-se como
descendente dos Incas, comandou uma revolta, com uma armada de 80.000 homens, que lutaram
brutalmente durante dois anos, irrompendo insurreições que se alastraram por todo o sul do Peru e da
Bolívia. Esta revolta foi o prenúncio dos movimentos em prol da independência do país no século
dezenove[17]. Desde esta primeira luta, a Bolívia vivenciou uma série de mudanças econômicas, sociais e
políticas, que perpassaram todo o século dezenove, até sua independência do Alto Peru, em 6 de agosto de
1825 (Audiencia de Charcas).  Para o resto do mundo, no entanto, a Bolívia não passava de uma região
mística, habitada por hordas de agricultores indígenas, com um imenso tesouro em ricas minas, que
representavam uma valiosa casa de ricos.

A criação das novas repúblicas na América do Sul propiciou uma nova era para o sistema
mercantilista, com barreiras tarifárias impostas de um país para o outro, e também como proteção aos
comerciantes ingleses. A cessão de laços íntimos com o Peru levou a uma séria crise no crédito, afetando o
comércio exterior, com custos proibitivos no setor de transportes. A decadência no setor mineiro, durante
este período, inseriu o governo republicano no mais negativo contexto econômico. Como suas divisas com o
comércio internacional decresceram, as autoridades governamentais foram forçadas a contarem
primordialmente com a manipulação da moeda, com a monopolização das minas de prata e com a
exportação. Com a queda das taxas de exportação, sem o ímpeto de um comércio exterior expansivo, a
solução se voltou para as crescentes taxas de impostos, que foram aplicadas nos estados mais avançados da
região, tornando a taxação boliviana incrivelmente regressiva, apresentando um constrangimento negativo no
comércio e na produção. Um ciclo de declínio, repressão, restrições financeiras e descapitalização marcou o
estabelecimento do governo republicano, que por sua vez, não se sentia capaz de contornar a falta de capital,
o talento, ou os recursos de um pesado e deficiente governo imperial, para resolver as crises da produção
local.

A destruição das minas, dos forjadores de metais na guerra da independência, a monopolização
governamental da cunhagem de moedas e as exportações afetaram sensivelmente os lucros, resultando numa
série de fatores que levaram à crise da indústria mineira[18].

O governo reformista de Antonio José Sucre, estabelecido no princípio do ano de 1825, e que
vigorou até abril de 1828, foi um modelo para a América Latina, por sua administração profícua, por suas
idéias republicanas ardentes, por tentar prover as instituições de um governo verdadeiramente representativo
e democrático. Seu governo levou a cabo uma reforma séria nas relações entre as massas indígenas e a
população de língua espanhola, em favor dos primeiros. Aliou-se a Simón Bolívar, com a intenção de tirar o
país do espectro de uma economia devastada, na tentativa de reorganizar a indústria mineira. Sem recursos
financeiros ou subsídios do governo espanhol, decidiu, em agosto de 1825, pela nacionalização de todas as
minas que estavam abandonadas, convocando os capitalistas internacionais para reabrirem estas minas.

Como todas as suas tentativas falharam, embora fosse um líder popular e um hábil comandante
militar, Sucre viu-se, finalmente, diante de uma situação ingovernável, que o levou à renúncia, depois de dois
anos e meio de governo, e ao exílio voluntário em sua cidade natal Caracas[19].

O término do governo de Sucre não significou um fim aos regimes liberais e reformistas, ou uma
corrida para uma era de anarquia, como acontece em algumas repúblicas quando seus governantes deixam o
poder. Seu sucessor foi Andrés Santa Cruz, um importante líder militar, nascido em La Paz, de pai espanhol
e mãe Quéchua. Suas primeiras ações foram a criação de uma ordem social, política e econômica, garantindo
à Bolívia dez anos de paz.

Como Santa Cruz era uma figura dominante na Bolívia, envolveu-se com ações no Peru, e em 1836,
criou a “Confederación Peruboliviano”, tornando-se um líder regional no norte e no sul do Peru; e na
Bolívia. Em 1839 seu governo chegou ao fim, sendo vencido pelo General José Miguel de Velasco, um
chileno que assumiu o controle do novo estado independente. As crises do governo continuaram durante o
período de 1841 a 1880, até a década de 1990.

De 1950 até o início da década de 1980, uma sucessão de governos tentou tirar o país de um escopo
de pobreza, através de medidas políticas estruturalistas, incluindo-se uma reforma agrária em 1952, a
nacionalização das minas no mesmo ano, a nacionalização das reservas naturais de gás em 1965, além de
controles intensivos da taxa de câmbio e de outros “preços-chave”. A não ser através da entrada compulsiva
dos petrodólares em 1970, no entanto, a economia boliviana não respondeu aos mais diferentes estímulos.
Além disso, o governo não fez o menor esforço para adaptar-se ao colapso da demanda mundial e do
investimento externo, no início da crise econômica internacional da década de 1980, que não fosse a
imposição imperialista de mais controles nos preços. A conseqüência foi uma retração da nação após um
programa de reajuste estrutural, lançado pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional em
1981. Essa retração traduziu-se em seis anos consecutivos de crescimento econômico negativo, a partir de
1981, um déficit do orçamento do setor público alcançando o patamar de 21% da renda nacional em 1984; e

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3770



como conseqüência direta da decisão de financiar este déficit, com a ajuda da mídia, uma das mais altas
hiperinflações dos tempos modernos, que atingiu seu pico a uma taxa anual de 24.000% em agosto de
1985[20].

O principal impacto da recessão econômica dos anos 80 no mercado de trabalho ocorreu na
contração dos rendimentos reais dos trabalhadores, fortemente corroídos pelas altas taxas de inflação. Em
termos ocupacionais, o principal problema da década de 1980 esteve mais associado às questões como
qualidade da ocupação do que com relação à quantidade de postos de trabalho gerados, tendo em vista que a
maior parte do ajuste era feita através da variação salarial ou da expansão da informalidade[21].

As instituições locais comunitárias bolivianas mais tradicionais e antigas são as rurais. Os sindicatos
agrários têm como objetivos principais, gerenciar os recursos do grupo social e defender os interesses das
comunidades. Esta cultura cívica fundamenta-se numa série de filiações apolíticas, que geram atitudes
positivas em direção a outras pessoas, um sentido de confiança social, exercendo um papel democrático
significante.

O panorama sócio-econômico da Bolívia mostra-a como uma das nações de renda per capita mais
baixa na América do Sul, abaixo de US$ 2 mil, conforme dados do Banco Mundial (2008), uma expectativa
de vida de 61 anos, com uma taxa de mortalidade infantil alta, uma em cada dez crianças morre de diarréia,
desidratação ou desnutrição[22]. Sua evolução política apresenta uma sociedade criada por conquistas
imperiais e adaptações indígenas, uma nação dominada pelos povos ‘campesinos’ de origem pré-colombiana,
imersa em lutas nacionalistas e revolucionárias.
            A estabilidade econômica instituída durante o Governo do presidente Hugo Banzer, nem
posteriormente no Governo do aymara Evo Morales, líder dos cocaleros, cujo partido Movimiento Al
Socialismo, não contribuiu para diminuir os índices de pobreza em que a comunidade vive desde épocas
remotas, com mais da metade da população (63%) de origem indígena[23] apesar de ter vencido o magnata
da mineração Sánchez de Lozada, em disputa presidencial.
            Os movimentos indígenas na Bolívia inserem-se num escopo mais amplo de insurreições indígenas
que grassaram toda a América Latina, que tiveram início com violências políticas que irromperam na forma
de golpes de estado, assassinatos, movimentos armados, intervenções militares e revoluções sociais; como no
exemplo do México em 1910 e da própria Bolívia em 1952. Contudo, muitos aspectos da sociedade
tradicional sobrevivem, com exceção da “Revolução Cubana” em 1959. O continente latino-americano
apresenta-se como um amálgama de encontros ideológicos que incorporam o liberalismo, ora se desviando
para o positivismo, o corporativismo, o anarquismo, o socialismo, o comunismo, o fascismo e as pregações
religiosas de várias seitas, que definiram claramente a intensidade e a violência dos conflitos.
            Na Argentina, por exemplo, a crise financeira forçou o país a suspender o pagamento da dívida
externa, em meio a uma aguda crise social e política, que provocou um colapso no sistema bancário, com
retiradas financeiras em massa, o que levou a uma pauperização dos cidadãos, evidenciada no alto
desemprego, no aumento da informalidade e processos de imigração em direção a países de língua espanhola.
O campo de ação estendeu-se às ruas, através de lutas democratizantes que se estenderam em protestos não
só em relação ao sistema político, mas também como demandas para o pleno desenvolvimento econômico,
social e cultural, voltado para a erradicação de desigualdades sociais, uma vez que o modelo norte-americano
implantado conduziu o país a um catastrófico fracasso[24].

Na verdade, os movimentos sociais não somente conseguiram traduzir suas agendas em políticas
públicas e expandir as fronteiras da política institucional, como também lutaram de maneira significativa para
redefinir o próprio sentido de noções convencionais de cidadania, representação política e participação e, em
conseqüência, da própria democracia, como no exemplo da obstrução da implantação da ALCA, realizada
pelo Brasil, com o apoio da Argentina. Em 2008, já com as finanças saneadas durante o governo de Cristina
Kirchner, a Argentina apresentou uma renda per capita próxima de US$ 8 mil, superando ligeiramente a
renda per capita brasileira. A renda per capita do Chile é superior à argentina e brasileira, alcançando a cifra
de US$ 10 mil, enquanto o Equador contrasta com Argentina, Brasil, Chile e Venezuela, apresentando uma
renda per capita de US$ 3,8 mil.

Os fatos históricos e os dados estatísticos acima apresentados demonstram que as nações sul-
americanas viveram imersas em regimes ditatoriais opressores, que com seu domínio e violência deixaram um
legado de assimetrias e uma situação de subdesenvolvimento presente até a época atual, como será discutido
no próximo capítulo.      

8.         NAÇÕES SUL-AMERICANAS: UM LEGADO DE OPRESSÃO, DOMÍNIO E VIOLÊNCIA
           
            Politicamente, das vinte e seis nações latino-americanas, grandes ou pequenas, os regimes variam de
experiências militares ditatoriais, regimes eleitorais democráticos, e o regime socialista de Fidel Castro em
Cuba, que recentemente transferiu o comando para Raúl Castro. Na acepção de Skidmore e Smith[25],
através da história moderna os latino-americanos têm procurado, com grande ou pouco zelo, alcançar uma
independência política e econômica que os liberte dos poderes coloniais, imperiais ou neo-imperiais. Os
autores enfatizam, com ironia ácida, que a frase “América Latina” foi cunhada pelos franceses na metade do
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século dezenove, porque pensavam que sua cultura, como América espanhola e portuguesa, era o “Latim”
(por ex., a língua falada era o Românico [Romanicus]), e que a França estava destinada a assumir a liderança
do continente.
            Sugerem, ademais, que a América Latina é uma região de fácil categorização, como um jovem
continente que teve a sua conquista iniciada pelos espanhóis e portugueses em 1492, criando uma nova
ordem econômica e social, baseada na dominação, na hierarquia e na mescla de europeus, africanos e
elementos indígenas. A partir de movimentos anti-coloniais, a maioria dos países conseguiu sua
independência dos regimes espanhóis e portugueses no início do século dezenove.
             O panorama da independência e autonomia nacionalistas evidencia que muitos países continuaram
dependentes e subordinados, aceitando a interferência da Grã-Bretanha, da França e dos Estados Unidos da
América, como uma suprema comodidade para os governos soberanos. Como países ricos em recursos
naturais não conseguiram explorar de forma independente e soberana suas minas de ouro, prata, cobre, ferro,
reservas petrolíferas, reservas de gás natural, café, cana-de-açúcar, soja e frutas tropicais, embora a
reminiscência da riqueza permaneça visível e latente.
            Como interpretar a América Latina do ponto de vista teórico? Cientistas sociais norte-americanos
formularam na década de 1960 uma “teoria da modernização” para explicar que o crescimento econômico
geraria mudanças sociais que tornariam possível um cenário político imbuído de políticas
“desenvolvimentistas”. No entanto, a transição de uma sociedade rural para urbana iria proporcionar uma
mudança nos valores. As populações nativas iriam naturalmente iniciar um processo de relacionamentos e
participação em organizações voluntárias, surgidas autenticamente sob o signo de uma verdadeira
democracia. O mais importante neste contexto, seria uma classe média que emergiria para exercer papéis
tanto progressistas, quanto moderados. Na verdade, com este panorama potencial, os cidadãos da América
Latina não se mostrariam tão inerentemente “diferentes” da Europa e da América do Norte, mas seriam
simplesmente cunhados de “atrasados”. Os adeptos da modernização concluíram, de forma precipitada, que
os registros históricos já mostravam claramente este processo em andamento na América Latina.
             Equivocadamente, os historiadores continuaram a descrever a América Latina à luz da teoria da
modernização, atendo-se aos índices desenvolvimentistas das décadas de 1960 e 1970, que alcançaram altas
taxas de crescimento no México e no Brasil, mas com uma distribuição de renda desigual. As diferenças nos
níveis de vida entre as áreas urbanas e as zonas rurais aprofundaram-se. A habilidade do capital doméstico
em competir com as poderosas empresas transnacionais declinou consideravelmente, impedindo os
governantes de seguirem com as predições otimistas dos teóricos da modernização. Os especialistas
internacionais buscavam respostas aos seus questionamentos nas origens culturais da América Latina, como
nações colonizadas por portugueses e espanhóis, com uma herança antidemocrática, sem representatividade
partidária, seguindo normas arcaicas do mundo católico romano e mediterrâneo, que embora enfatizasse as
necessidades de harmonia, da ordem e da eliminação do conflito, participava de alianças com os
conquistadores, apoiando-os em seus métodos governamentais e em suas ações políticas.
            Um segundo grupo de pesquisadores aceitou a “teoria da modernização” (Abraham, 1980; Apter,
1965; Black, 1967; Eisenstadt, 1966; Lerner e Schramm, 1967; Tipps, 1973; Rogers, 1967), alencando-a as
causas sócio-econômicas, analisando os pontos altos e baixos das crises políticas, dos regimes
intervencionistas, rotulando a América Latina como um continente qualitativamente diferente da América do
Norte e da Europa Ocidental. Entre estes teóricos, encontravam-se Fernando Henrique Cardoso e Enzo
Faletto com a sua “teoria da dependência”, mostrando o caráter intrínseco de um “desenvolvimento
dependente”, gerando desigualdades, alocando benefícios para os setores participantes do mercado mundial e
negando-os aos outros grupos. A análise descreve os processos de dependência, principalmente quando os
países possuem somente um produto nacional como fonte de exportação, como o café ou o açúcar. Como
existe uma elite de proprietários de terras, de fazendeiros, de plantadores, que trabalham em conjunto com os
comerciantes da área de exportação e importação, geralmente estrangeiros, para venderem os produtos no
mercado internacional, os negócios e os lucros se mantêm restritos a estes grupos. Este processo está
relacionado com a importação de bens de consumo de alto custo, com mercadorias adquiridas na Europa e
nos Estados Unidos. Com uma vantagem absoluta, os importadores remetem os lucros para seus países de
origem. O capital auferido, necessariamente, não será investido no país em desenvolvimento, nem contribuirá
para alavancar a economia local, criando uma situação denominada de “crescimento sem desenvolvimento”.
            Os proponentes da “teoria da dependência” enfatizam ademais, que uma economia dependente
conduzirá o país a um cenário político autoritário, uma vez que as desigualdades regionais se intensificarão, a
disparidade na distribuição de renda se acentuará, os trabalhadores no campo e nas cidades continuarão a
receber baixos salários, criando um clima de alto risco, de movimentos populares, de paralisações, sem
visibilidade internacional. 

Historicamente, quando os europeus chegaram à América Latina, encontraram três importantes
civilizações: os Maias, os Astecas e os Incas. A civilização Maia ocupava toda a península sul do México, e
parte do que é hoje a Guatemala, num império que teve início por volta de 500 A.C.. As mais famosas
invenções deste grupo encontram-se no campo cultural, na arquitetura, escultura, pintura, escrita hieroglífica,
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matemática, astronomia e cronologia (incluindo-se a invenção do calendário). Normalmente organizados em
uma série de cidades-estados, algumas com populações que excediam a 200.000 habitantes, pacificamente
organizados.

Com a expansão social e econômica, o vale central do México, tornou-se mais tarde, o império
Asteca, que teve como uma de suas principais cidades Tenochtitlán, construída por volta de 1345, no lugar
onde se encontra a contemporânea Cidade do México. Depois de sucessivas e ferozes batalhas, para
controlar todo o espaçoso vale do México, criaram um poderoso império, que se encontrava no seu apogeu
quando Cristovão Colombo aportou em praias caribenhas. Os Astecas eram notáveis em sua organização
militar, na destreza das construções de suas cidades, e tinham uma sociedade rigidamente estratificada. Na
base inferior da pirâmide encontravam-se os escravos, e no topo a nobreza hereditária. A educação, o
casamento, e o trabalho eram meticulosamente programados, enquanto a economia estava desenvolvida em
bases comunitárias. Apesar da centralização da autoridade, os estados conquistados nas áreas vizinhas, não
eram incorporados ao império, e seus cidadãos eram tratados como vassalos, com responsabilidades de
pagamento de tributos e, alguns, recebiam permissão para manterem um estado de guerra constante com
seus vizinhos. A razão deste estado de guerra era que a religião dos Astecas requeria sacrifício humano, e os
prisioneiros de guerra podiam ser usados para os rituais de sangue.

Os Incas, com seu império de mais de 4.800 quilômetros quadrados ao longo da Cordilheira dos
Andes, do Norte do Equador, através do Peru, até o Sul do Chile, expandiram seu território nos primórdios
dos anos de 1400, até a chegada dos espanhóis em 1532. A expansão colonial espanhola deu origem a vários
vice-reinos, na Nova Espanha: México, Nova Granada: Colômbia, Vice-Reino do Peru, Vice-Reino de La
Plata (Uruguai, Paraguai e Argentina); e a América Portuguesa: Brasil.

Como a estrutura econômica dos vice-reinados espanhóis estava baseada na teoria mercantilista, que
deveria ser reforçada pelo poder e o prestígio do Estado, calculado nos lingotes de ouro e prata, os impérios
anteriormente existentes foram subjugados, oprimidos e dizimados. As populações indígenas tiveram suas
redes sociais tradicionais destroçadas, seus símbolos religiosos destruídos, e suas terras mais férteis
convertidas em pastos para o gado. Doenças tais como, varíola, caxumba e a gripe espanhola “influenza”,
resultaram numa calamidade demográfica, que destruíram os padrões do casamento e a estrutura familiar.

Os ajustes econômicos e as políticas neo-liberais na América Latina forçaram a população a buscar
moradia e trabalho na periferia ou subperiferia, num contexto de economia dependentista, que produziu
grandes desigualdades, não só entre os países, inclusive entre as classes, mas também entre homens e
mulheres. A dependência deteriorou o status das mulheres, limitando suas oportunidades de trabalho no setor
formal da economia, uma vez que os empregos eram tipicamente oferecidos aos homens, relegando-as ao
setor informal não remunerado, e com um número cada vez maior de filhos. A fertilidade cresceu nas
periferias, devido à posição sócioeconômica inferior das mulheres em relação aos homens, por causas não
determinadas como a ausência de controle sobre a fertilidade; ou porque os filhos são necessários como
mão-de-obra na lavoura, ou ainda como uma segurança durante a velhice.

A estrutura de classes está composta de capitalistas e trabalhadores assalariados sem propriedade.
Este sistema de classes também inclui os produtores de pequenos produtos, que controlam os seus próprios
meios de produção, mas que não necessitam contratar o trabalho de outras pessoas, numa estrutura moderna
que apresenta uma crescente classe média especializada e/ou com trabalhadores profissionalmente
certificados. Estas transformações conduziram os países a uma desregulação, à destruição de sistemas
embrionários de bem-estar social, principalmente no que se refere ao contexto de “desenvolvimento com
eqüidade”, que foi transferido pelos organismos internacionais para uma ênfase no setor privado, na
suficiência econômica, em políticas austeras orientadas para a exportação e ajustes estruturais
econômicos[26].

O que se verificou com o avanço do capitalismo nos países periféricos e as políticas de ajuste
econômico foi um impacto negativo da globalização sobre o emprego formal dos cidadãos, a evidência cada
vez mais crescente de salários menores, posições subalternas e menos compensatórias, tanto para homens
como para mulheres. O crescimento recente dos níveis de pobreza tem sido associado ao processo de
urbanização, predominantemente nas regiões mais pobres da América do Sul, tais como Bolívia, Equador,
Paraguai, Peru, no Nordeste do Brasil; e países como Guiana e Suriname.

A valorização da sociedade civil, o redimensionamento das negociações comerciais externas, a
necessidade de coordenação e de respostas comuns em face dos desafios crescentes da ordem internacional,
enfim diferentes estímulos e motivações são requisitos importantes para a revitalização das experiências de
integração regional, vivenciadas a nível global.

 
9.      O INTERESSE RECENTE PELA INTEGRAÇÃO ECONÔMICA
 
 
                Os fenômenos do regionalismo e da regionalização adentram o contexto do Direito, ao atentar para
as questões territoriais, que se relacionam a regiões não baseadas em Estados, em Estados-territoriais, que
apresentam diferentes tamanhos e composição. Na verdade, trata-se de uma a busca de um ideal que surgiu
naturalmente porque os diferentes estados apresentavam não apenas diferenças “constitucionais” – no
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sentido moderno do termo -, mas diferenças profundas, fundamentais, de caráter e finalidade moral[27].
Embora os Estados formalmente sejam iguais, eles diferem em capacidades (capabilities). Para Waltz, é
destas diferenças de capacidade que surge a interdependência. Na perspectiva neo-realista, a integração -
termo utilizado para se referir a interdependência em cenários organizados - entre as nações poderia trazer
benefícios para toda a humanidade[28].  O essencial é não se restringir às fronteiras dos Estados. As regiões
se apresentam como unidades subnacionais ou supranacionais que oferecem diferentes modalidades de
organização e colaboração. Dentre os exemplos dessa modalidade, citam-se os Estados da Comunidade
Britânica (Commonwealth), os países Islâmicos, ou mesmo os países do “Sul” agrupados em alguma
coalização de cooperação e coordenação e não apenas Estados assentados numa base geográfica
contígua[29].

Os processos de integração surgiram logo após a Segunda Guerra Mundial e ficaram conhecidos
como regionalismo fechado, voltados para um protecionismo estratégico. Tornavam-se primordiais os
acordos para evitar a guerra e proteger as áreas econômica, política e militar, na Europa, América do Sul e
Ásia.
            A segunda modalidade de regionalismo, surgida no início dos anos 1990, ficou conhecida como
regionalismo aberto, e espelhava o triunfo do capitalismo liberal sobre o socialismo real. As nações foram
instadas a abrirem suas economias através do bloco, e a trabalharem de forma cooperativa.

O modelo de regionalismo fechado que se inicia em 1950, se revitaliza nos anos 1990 com o
regionalismo aberto e assume o formato contemporâneo da União Européia.

Para que a União Européia se formalizasse foi necessária a elaboração de um conjunto de políticas
que coordenassem estratégias e promovessem a cooperação entre atores Estatais e/ou não-Estatais na
região[30].           

10.     UNIÃO EUROPÉIA
Do ponto de vista histórico, é importante ressaltar que, de acordo com Bela Balassa[31], no século

XX não se criaram uniões aduaneiras significativas até ao fim da segunda guerra mundial, embora tenham
sido feitas várias tentativas para integrar as economias de alguns países europeus. Todos esses projetos não
se concretizaram devido a problemas políticos. O mais interessante que um fato hoje considerado como
vergonhoso na história mundial é que deu origem a um certo grau de integração econômica, durante a
segunda guerra mundial, quando – no âmbito da política alemã de Grossraum – os nazis procuraram integrar,
do ponto de vista econômico, a Alemanha com os países satélites e os territórios ocupados. Isto nos leva a
aceitar a tese de Balassa, de que a integração econômica surgiu como uma forma de expansão imperialista.
            Logo após a segunda guerra mundial, alguns países começaram a interessar-se pelos problemas de
integração, começando com a Europa. Na Europa, a união aduaneira e mais tarde a união econômica dos
países do Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo), a Comunidade Européia do Carvão e do Aço (os
países do Benelux, a França, a República Federal da Alemanha e a Itália), a Comunidade Econômica
Européia (Mercado Comum), que foi estabelecido em 1 de janeiro de 1958 entre os países da Comunidade
Econômica do Carvão e do Aço (CECA). Ao mesmo tempo, estes países criaram a Comunidade Européia da
Energia Atômica (EURATOM), para o aproveitamento da energia nuclear; e a Associação Européia de
Comércio Livre (os Sete), que foi estabelecida em julho de 1960 entre a Áustria, a Dinamarca, a Grã-
Bretanha, a Noruega, Portugal, a Suécia e a Suíça. Em março de 1961 a Finlândia entrou como país
associado. Todas essas associações são manifestações deste movimento. Bela Balassa (1961) também
ressalta que, foram feitos planos para o estabelecimento de uma zona de comércio livre que abrangesse os
países do Mercado Comum e dos Sete, mas as negociações dos anos 1957-1960 não foram bem sucedidas.

No que concerne a criação e consolidação da União Européia (UE), os objetivos de caráter político
tiveram grande importância. O fato de se evitarem futuras guerras entre a França e a Alemanha, a criação de
uma terceira força na política mundial e o estabelecimento da Europa Ocidental como uma potência mundial
são freqüentemente mencionados como objetivos políticos que a integração econômica serviria. Muitos
analistas, no entanto, encararam como objetivos primários e relegaram para segundo plano as considerações
de ordem econômica. A realidade nos mostra que os motivos políticos podem levar ao primeiro passo para a
integração econômica, mas esta também atua na esfera política; do mesmo modo, se os motivos iniciais são
econômicos, a necessidade de uma unidade política pode surgir mais tarde.

A aproximação comercial entre os países membros é de vital importância para o sucesso de um
movimento de integração, que impulsiona a economia e fomenta políticas de desenvolvimento num contexto
macro. A assinatura do Tratado de Maastricht, em 1992, conferiu uma nova dimensão à construção
européia. A União Européia passou a estruturar-se fundamentada em três pilares: o de cunho econômico,
conhecido como Assuntos Comunitários, e os de cunho político, como o European Single Act e a
Cooperação nos domínios da Justiça e dos Assuntos Domésticos. 

Como modelo de sucesso, a União Européia comemorou em março de 2007 o 50° aniversário do
Tratado de Roma, que estabeleceu o mercado comum europeu e instituiu a chamada Comunidade
Econômica Européia.

O Tratado de Maastricht possibilitou a realização de uma União Econômica e Monetária e a partir de
2002 a moeda única – Euro, que entrou em circulação em todos os países membros, com exceção da
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Dinamarca, Suécia e Inglaterra.
A assinatura do Tratado de Maastricht culminou com a concessão de benefícios alfandegários aos

países parceiros, com a substituição da produção nacional pela produção proveniente dos países membros, a
custos mais baixos, o que gerou um novo fluxo de comércio entre eles, o que possibilitou o aumento
significativo do fluxo de comércio preexistente. Esse processo é denominado de criação e desvio de
comércio[32]   

A União Européia na atualidade está com 27 membros, assim como novos temas foram incorporados.
O alargamento da União Européia só é possível em virtude do artigo 49 do Tratado de Maastricht, cujo
texto especifica que, qualquer Estado europeu, que respeitar os princípios da liberdade, democracia, os
direitos humanos e as liberdades fundamentais, assim como o Estado de direito, pode se candidatar a
membro da União.

 

11.        COMUNIDADE ANDINA - MERCOSUL
A evolução da União Européia deve ser levado em consideração quando se compara duas esferas

isoladas: a Comunidade Andina e o MERCOSUL. O papel protagonista da UE nos estudos de regionalismo
traz ao mundo uma realidade de que os problemas entre nações podem ser dirimidos em prol de uma causa
maior.

Ao analisarmos a Comunidade Andina e o MERCOSUL, verificamos que “as relações entre os países
naqueles dois blocos não foram capazes de criar uma realidade de integração efetiva como na União
Européia” [33]. Outro exemplo relevante foi o evidente fracasso de implantação da ALCA, que forjou uma
mudança de tática por parte dos Estados Unidos, conclamando os países da América do Sul, América
Central e Caribe a firmar acordos de livre comércio e abrir seus mercados. Nas palavras de Moniz
Bandeira[34],

 
 “instrumentalizando tanto o Central America Free Trade Agreement (CAFTA), nos
entendimentos com os países da América Central, como o Andean Trade Preference Act (ATPA),
com que o Congresso expandiu, em 2008, o Andean Trade Promotion and Drug Erradication Act
(ATPDEA), para as negociações com Peru, Colômbia, Bolívia e Equador.

 
Problemas à parte, os assuntos vão sendo claramente colocados à mesa de discussões, em reuniões de

ministros responsáveis pelas mais diversas áreas de governo, e vão aos poucos sendo internalizados em cada
país, em cada sociedade, reforçando a consciência coletiva não apenas quanto aos benefícios da integração,
mas também quanto aos seus custos, como é o caso do G-20.

Os processos multilaterais de integração mantiveram em 2009 uma tendência expansiva com a criação
do G-20, cujos chefes de estado se reuniram nas cúpulas realizadas em Washington (novembro de 2008),
Londres (abril de 2009) e Pittsburgh (setembro de 2009).

O G-20 foi criado como foro de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais por iniciativa
dos Estados Unidos da América e, por conseguinte, com o aval dos demais membros do G-7 ao final dos
anos 1990, na esteira das crises cambiais e de balanço de pagamentos do México (1994) da Ásia (1997) e da
Rússia (1998)[35]. 

Ao examinar-se a conjuntura internacional, é possível verificar que o mundo atual caminha para uma
transição de hegemonias, com a progressiva retirada dos Estados Unidos, pós-crise econômica, com o
surgimento e o fortalecimento de blocos regionais de poder e de desenvolvimento, que mais cedo ou mais
tarde virão substituir a única polaridade norte-americana.

Os países emergentes[36] se integram cada vez mais à economia mundial, e passadas as crises dos
anos 90, apresentam-se como partícipes importantes para, numa ação conjunta, vencer a crise financeira.

O objetivo do G-7 (França, Alemanha, Itália, Japão, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos) era
estabelecer um diálogo permanente com os países emergentes, a fim de discutirem padrões e normas para
fortalecer seus sistemas financeiros. Além dos membros do G-7 e da presidência da União Européia, foram
convidados a integrar o grupo África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, China, Coréia do
Sul, Índia, Indonésia, México, Rússia e Turquia.

A partir dessas tratativas, o G-7 criou o Foro de Estabilidade Financeira (Financial Stability Forum –
FSF), composto apenas por países desenvolvidos com importantes centros financeiros, no qual se discutiram
alternativas macroeconômicas para fortalecer os sistemas financeiros, conforme análise de Balduíno[37].
Faziam parte do FSF os países-membros do G-7, além de Austrália, Holanda, Suíça, Cingapura e Hong
Kong, convidados por serem importantes praças financeiras. Em se tratando de um Foro de Estabilidade
Financeira, várias organizações internacionais ou regionais, como FMI, Banco Mundial, BIS, OCDE, o
Banco Central Europeu, juntaram-se ao grupo.

Como grupo central, o G-7 permitia que seus países tivessem três assentos cada, com representantes
de seus bancos centrais, ministérios de finanças e comissões de valores mobiliários. Os demais países
convidados só contavam com um assento.
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Ênfase especial era dada aos países desenvolvidos, tanto assim que o Foro de Estabilidade Financeira
passou a ser mais uma instância que se somou a outras existentes e das quais também participavam
notadamente o Comitê de Basiléia sobre Supervisão Bancária, o Comitê Técnico da Organização
Internacional de Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO) e o Conselho Internacional de Padrões de
Contabilidade (IASB).   

A crise financeira dos Estados Unidos no segundo semestre de 2008 mostrou a fragilidade econômica
dos países desenvolvidos, que foram arrastados num turbilhão de eventos que exigia a ampliação das ações
de política fiscal e monetária para frear a deterioração do quadro econômico; a definição de princípios, junto
com um plano de ação para a reforma da regulação dos mercados financeiros; o compromisso com uma
economia aberta para evitar a repetição da experiência do crash da bolsa nos anos 30 e a reforma da
arquitetura financeira internacional, abrindo espaço para maior participação dos países emergentes nos
mecanismos de tomada de decisão.

Acordou-se que seria necessário efetuar uma reforma abrangente nas instituições de Bretton Woods,
que pudesse refletir a evolução dos pesos relativos dos países na economia internacional e reconhecimento
de que os países emergentes e em desenvolvimento deveriam ter maior voz e representação.

Os países emergentes forma concitados a participar dos foros definidores de padrões financeiros,
sendo demandada ao FMI uma revisão na sua composição, incluindo-se a redistribuição do poder de voto,
que se estenderia também ao Banco Mundial. O FMI havia aprovado uma transferência de quotas em abril de
2008 e nova revisão estava prevista para 2013[38].    

A crise financeira mostrou o enfraquecimento relativo dos países desenvolvidos e permitiu a
aceleração de um processo de cooperação e integração com os países emergentes do G-20, permitindo a
participação da Espanha e da Comissão Européia. No que tange ao Comitê de Basiléia, este passou a incluir
os países emergentes do G-20 e Austrália. Brasil, China e Índia passaram a integrar o Comitê Técnico da
IOSCO e o brasileiro Amaro Gomes, até então chefe do Departamento de Normas do Banco Central, foi
eleito pela primeira vez para o Conselho do IASB.

Em abril de 2009 realizou-se a Cúpula do G-20, em Londres, com o objetivo de reverter as
expectativas pessimistas dos mercados financeiros internacionais. A fim de aumentar a liquidez internacional
e possibilitar a ajuda a países emergentes em dificuldades, os líderes do G-20 anunciaram a triplicação dos
recursos do FMI para US$ 750 bilhões, a emissão de Direitos Especiais de Saque pelo Fundo em US$ 250
bilhões, a mobilização de US$ 250 bilhões para o financiamento ao comércio e a instrução de que os bancos
multilaterais de desenvolvimento deveriam ampliar seus empréstimos em US$ 100 bilhões. O FSF foi
transformado em Conselho de Estabilidade Financeira, com maior grau de independência, e ficou acordado
que a transferência de poder de voto no Banco Mundial seria a partir de abril de 2010, e no FMI a partir de
janeiro de 2011.

Em setembro de 2009 realizou-se a reunião de Pittsburgh, onde foi lançado o Marco para o
Desenvolvimento Robusto, Sustentado e Equilibrado, um mecanismo de “peer review” entre os países do G-
20 para assegurar que as estratégias de crescimento mundial sejam consistentes entre si e não provoquem
desequilíbrios em seus pares. A reforma das instituições de Bretton Woods foi aprofundada, e o G-20
consolidou-se em nível de chefes de estado e governo, em substituição ao G-8, e sua designação como
principal foro para a cooperação econômica internacional entre seus membros.

Em termos de perspectivas futuras, o G-20 de líderes cria uma nova instância permanente de atuação
internacional para a diplomacia brasileira, referendada por Balduíno[39], a qual demandará capacidade de
articulação de posições no plano interno e flexibilidade de articulações no plano externo.    

A partir dessas projeções, há evidências de que novos acordos comerciais venham também a ser
assinados com os países da América Latina com o propósito de liberalizar e promover o intercâmbio entre
eles, o que contribuirá para que se expanda consideravelmente seu comércio recíproco e, ao mesmo tempo,
que se estabeleça uma maior coordenação de suas políticas macroeconômicas.

O sistema mundial moderno apresenta um quadro de recuperação financeira, com tendências
expansionistas, em que cada estado procura aumenta seu poder e conquistar uma cota cada vez maior do
chamado “poder global”.

Ao debruçar-nos sobre o estágio atual da globalização e do império norte-americano, embora
desestruturado pela crise imobiliária que abalou este país, reportamo-nos à divisão central do Ocidente: a
diferença de poder entre os EUA e a Europa, devido aos antagonismos e, por vezes, conflitos, gerando
diferenças e perspectivas antagônicas. Essas questões levam-nos a uma estrutura global de poder que passa
por uma transição de hegemonias, com uma possível quebra de unipolaridade, submetida à estratégia de
crescimento da China. Desde 2003, o país asiático mais que dobrou as suas exportações para a América do
Sul e a sua participação nas compras totais da região aumentou de 5,4% para 12,1% [40]. Conforme
assinalado por Costa, as importações do Brasil com origem na China aumentaram de US$ 2,1 bilhões em
2003 para US$ 20 milhões em 2008. Em 2003 a China representava 4,4% das importações totais do Brasil;
em 2008, superou os 11,5% (em setembro de 2009, esta participação chegou a 12,2%). O que mais chama
atenção nestes dados estatísticos é que, em 2009, no valor acumulado de janeiro a setembro, a China
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superou os Estados Unidos pela primeira vez, tornando-se o maior parceiro comercial do Brasil, com um
total US$ 27,25 contra US$ 25,97 bilhões[41].

O tópico que se segue apresenta uma visão histórica de relacionamento do Hemisfério Sul com os
Estados Unidos da América e a necessidade de se envidar esforços para ampliar e fortalecer os países sul-
americanos, a fim de que se possam garantir uniões crescentes e duradouras nas próximas décadas.

 
12.        INTERESSES NORTE-AMERICANOS NO HEMISFÉRIO SUL: QUESTÕES

ENERGÉTICAS
 
O Hemisfério Sul tem sido uma preocupação constante para o Governo dos Estados Unidos, pelas

fontes de energia que existem nos Estados Andinos, pela necessidade de garantir os suprimentos de petróleo
oriundos do Equador e da Colômbia, que é atualmente o terceiro maior exportador de petróleo, com
reservas abundantes, abaixo apenas da Venezuela e do México[42]. Além das questões energéticas, é preciso
dirimir os focos de conflitos com líderes de esquerda e líderes nacionalistas, como é o caso de Evo Morales
na Bolívia, que assumiu o poder em 2005, com Rafael Correa no Equador desde 2007 e, de forma mais
acentuada, Hugo Chávez na Venezuela, que teima em firmar parcerias com a República Islâmica do Irã, com
a República Popular da China, com Cuba, numa afronta aberta aos Estados Unidos da América, que por
diversas vezes tentou tirá-lo do poder com a ajuda da CIA, como o frustrado golpe militar-empresarial, em
abril de 2002, e as greves trabalhadoras da PDVSA, paralisando a produção de petróleo. Recentemente, no
segundo semestre de 2009, Hugo Chávez ameaçou abrir guerra a Colômbia, que firmou um acordo de
segurança estratégica com os EUA, aceitando bases norte-americanas no país para conter a atuação das
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

Apesar dos embates com os formuladores da política externa dos Estados Unidos da América, as
ações recentes mostram o esforço dos países latino-americanos para ocuparem posições estratégicas, que
seriam colimadas com a criação de uma união aduaneira, com o fortalecimento das negociações e prováveis
alternativas para a consolidação de ações no âmbito do MERCOSUL, assim como a incorporação de outros
Estados Partes nas discussões e um melhor relacionamento com o continente africano e com os países
asiáticos.

É do interesse da América do Sul trabalhar em bloco, absorver as lições bem-sucedidas dos países
desenvolvidos e reformular seus objetivos para o período 2010-2020. Dentre estes objetivos inserem-se
metas abrangentes que incluem programas para a aceleração do crescimento, investimentos maciços em
habitação, saneamento básico, educação e saúde. Ressaltem-se, ademais, as questões energéticas, que têm a
capacidade de gerar sinergias de grande impacto e que se ramificam por outras áreas, como a produtiva, a
comercial, a econômica, e também a política. As tratativas que culminaram no Acordo Constitutivo da
UNASUL tiveram início em dezembro de 2006, durante a II Cúpula da América do Sul, realizada em
Cochabamba, quando foi assinada Declaração da Integração Energética Sul-Americana.  Embaixador André
Amado sublinha que “sem energia não há desenvolvimento, e as grandes disparidades no consumo energético
per capita são reveladoras das mazelas sócio-econômicas enfrentadas pela maioria das nações em
desenvolvimento” [43].  

A América do Sul se notabiliza na produção de energia hidrelétrica, mostrando um crescimento
expressivo de 30% entre 1996 e 2006, gerando hoje um excedente de produção de 6,5 quatrilhões de BTU.
A região se notabiliza na produção de energia hidrelétrica, com 20,33% do total mundial, e responde por
9,01% da produção de petróleo (e apenas 4,99% do consumo mundial). A América do Sul possui 8,5% das
reservas comprovadas totais de petróleo do mundo, além das reservas gigantescas de petróleo descobertas
pelo Brasil na camada pré-sal e o petróleo extrapesado da Faixa do Orinoco, na Venezuela[44].

Como líder sul-americano, não só pelo seu gigantismo natural, mas pelas estimativas iniciais do pré-
sal, que colocam as reservas brasileiras em 24 bilhões de barris, com estimativas otimistas de que esse
número venha a crescer com o melhor conhecimento dos campos, o Brasil torna-se partícipe das discussões
internacionais sobre questões energéticas, uma vez que soube planejar e construir uma das matrizes mais
limpas e renováveis do mundo.

A insegurança energética global em virtude da concentração da produção de fontes primárias em
algumas poucas regiões do mundo mostra a vulnerabilidade do modelo econômico das nações
industrializadas, calcado no uso insustentável de fontes fósseis de energia, responsável pelo alarmante
passivo ambiental do acúmulo de gases do efeito estufa, com graves repercussões para todo o planeta, o que
pode gerar futuros conflitos internacionais.

A história nos apresenta os vínculos da humanidade com o processo de apropriação social da energia,
e sua importância a partir do final do século 17, com a Revolução Industrial Inglesa, que se consolidou no
final do século 18, seguida das Revoluções Americana e Francesa. A base energética da Inglaterra estava no
aproveitamento do carvão, que aquecia a água e produzia vapor para acionar êmbolos e mover máquinas
essenciais ao desenvolvimento econômico: teares, trens, navios. O desenvolvimento da produção capitalista
estava ancorada nesta nova base técnica, que vai propiciar cada vez mais produtividade e utilizar-se de uma
mão-de-obra assalariada, que se adaptava no meio urbano expulsa da zona rural.
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No eixo desse desenvolvimento exponencial surgem novas descobertas que revolucionam as inter-
relações entre para as nações: as telecomunicações, o gerador, o motor e transmissão elétricos e,
principalmente, o motor de combustão interna. Sauer e Seger[45] chamam a atenção para esta fase de
desenvolvimento, o motor movido inicialmente a combustíveis vegetais, em seguida, a gasolina e óleo diesel,
derivados do petróleo, o moto de combustão interna substituiu os cavalos nas carruagens e deu origem à
indústria automobilística, trazendo como inovação a linha de produção fordista. Ocorreu uma intensificação
extraordinária da produção de bens e mercadorias, e da sua circulação e consumo, numa escala e velocidade
sem precedentes, graças ao petróleo.

Os derivados do petróleo e a eletricidade, produzida a partir dos potenciais hidráulicos, do carvão e,
também, do petróleo, tornaram-se a principal forma de energia do modo de vida urbano-industrial, que
persiste até o presente.   

A universalização do acesso à energia e a abordagem cooperativa do tema são objetivos específicos
de todas as regiões como vetores de integração mundial no século 21.

O sistema energético brasileiro teve início no século 19, a partir de iniciativas isoladas, privadas,
baseadas em geração termina a óleo ou carvão e hidreletricidade, durante o Governo de D. Pedro II, que
tinha uma visão modernista. A iluminação pública das grandes cidades brasileira, com a exploração do gás,
obtida do carvão, foi uma das empreitadas do Barão de Mauá. Esta continuidade de mudanças políticas e
tecnológicas contemplou o sistema hidrelétrico, ao longo do século 20, ocasião em que uma matriz
energética foi se consolidando no país[46]. 

No Brasil, 46% da oferta total de energia provêm de fontes renováveis, em contraposição a 13% no
mundo, e em torno de 6% nos países membros da OCDE[47]. Com decisões estratégicas tomadas desde a
década de 1970, o Brasil procurou aproveitar seu potencial hidrelétrico, com a construção de grandes usinas,
com ênfase para a binacional Itaipu, o lançamento do Pró-Álcool, o desenvolvimento do Programa Nuclear
Brasileiro, e a prospecção de petróleo em alto-mar pela PETROBRÁS.

As perspectivas energéticas futuras incluem o aproveitamento hidrelétrico na Amazônia; o avanço da
integração energética regional; a ampliação do programa de biocombustíveis; o domínio de ciclo do
combustível nuclear em escala industrial e a construção de novos reatores; assim como a exploração dos
vastos recursos do pré-sal.

Do ponto de vista da política externa brasileira, os seguintes pontos devem ser priorizados: (i)
assegurar o acesso do País às fontes energéticas e às tecnologias necessárias para a diversificação de sua
matriz; (ii) difundir junto aos demais países em desenvolvimento a bem-sucedida experiência brasileira com a
produção e o uso sustentável dos biocombustíveis; e (iii) promover a integração energética da América do
Sul[48].

O Brasil tem um potencial hidrelétrico que ainda não foi esgotado, e que responde atualmente por
mais de 4/5 da capacidade instalada de geração, equivalendo a 182 GW a ser explorado futuramente, o que
compreende o dobro da soma de todas as hidrelétricas hoje existentes no País. São muitos os projetos que se
destacam como prioritários no território brasileiro, dentre eles a exploração do potencial energético da
Amazônia, que responde por mais de 100 GW, no entanto, releva-se a importância ambiental da região. A
fim de que se possa manter, nas próximas décadas, o tradicional peso da fonte hidráulica – limpa e renovável
– o Brasil precisa aproveitar o seu potencial, firmando parcerias binacionais, como é o caso da futura usina
argentino-brasileira de Garabi, no rio Uruguai, assim como desenvolver projetos no Peru.

Muitas das projeções estão sendo analisadas pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a fim de
que se possa utilizar o potencial hidráulico brasileiro para mais de 70% até 2030[49]. A viabilidade destes
projetos é objeto de discussões governamentais, para evitar que se incorra em aumento das emissões de
gases de efeito estufa.

Prospecções futuras a partir de 2030 indicam a necessidade de aumento substancial na geração
nuclear, no âmbito do “Plano Nacional de Energia 2030”, como alternativa viável e desejável para a
necessária expansão da capacidade geradora brasileira, com percentuais de incremento em 3%, o que
pressupõe a entrada em operação de Angra 3, além do desenvolvimento e a construção de pelo menos quatro
outros reatores nucleares. As reservas totais de urânio brasileiras equivalem a 309 mil toneladas, colocando o
Brasil como detentor da sexta maior reserva de urânio em todo o mundo, ao lado dos Estados Unidos e da
Rússia. O Brasil domina todo o ciclo de fabricação nuclear, com autonomia tecnológica e industrial, o que
revela um impacto positivo no mercado internacional.

Para que se compreenda o processo de beneficiamento do combustível nuclear, é importante ressaltar
que o urânio brasileiro é transportado em forma de yellow-cake até o Canadá, onde é convertido em gás
(hexafluoreto de urânio), para em seguida ser transportado à Europa para ser enriquecido pela URENCO
(consórcio empresarial de Reino Unido, Países Baixos e Alemanha).

A geração de energia nuclear brasileira é o resultado do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, firmado
em junho de 1975, ocasião em que foi construído o reator de Angra 2, com a previsão de transferência de
tecnologia nas áreas de construção de reatores e de produção de combustível nuclear (enriquecimento de
urânio). A primeira usina nuclear entrou em operação comercial em 1985, com um reator a água
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pressurizada (PWR) Westinghouse de 657MW, Angra I, contratado dos EUA no formato “turn-key” (sem
qualquer transferência de tecnologia). Em 2001, um reator PWR de desenho alemão com capacidade de
1.350 MW, foi conectado à rede.

Apesar das dificuldades encontradas, em face do repasse de tecnologia de enriquecimento de urânio
adquirida dos alemães (jet nozzle), o Brasil procurou desenvolver, de forma autônoma, a tecnologia de
enriquecimento de urânio a partir da ultracentrifugação, ainda na década de 1980. Os reatores de Angra 1 e
Angra 2 formam hoje a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, operada pela Eletronuclear, subsidiária da
Eletrobrás. Vencidas as barreiras iniciais, foi retomada a construção do reator de Angra 3 no mesmo local,
com tecnologia e potência idênticas ao de Angra 2, com a aprovação do Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE) em junho de 2007.   

De acordo com previsões do CNPE, a usina de Angra 3 só deverá entrar em operação comercial em
maio de 2015. Como planejamento estratégico, os próximos reatores nucleares no Brasil deverão formar a
Central Nuclear do Nordeste (CNN), cuja entrada em operação está prevista para o início da década de
2020[50].

Para que o Brasil logre autonomia no processo de geração de energia nuclear, deverá fazer
investimentos em pesquisa e tecnologia, implantar uma unidade de enriquecimento de urânio – fábrica de
Indústrias Nucleares Brasileiras (INB), localizada na cidade de Rezende, Estado do Rio de Janeiro, trabalhar
em conjunto com a Marinha do Brasil, para que forneça os equipamentos necessários para a montagem das
linhas de enriquecimento, e investir em capital humano. De acordo com dados do Embaixador André
Amado[51], “essa unidade de enriquecimento deverá ter sua primeira fase concluída em 2012, quando a
capacidade instalada será suficiente para suprir cerca de 60% do combustível consumido pelas usinas de
Angra I e II”.  

Outros investimentos deverão ser feitos para a geração de energia eólica e solar nos Estados do
Nordeste e no Sul – e solar/fotovoltaica. Como o Brasil sofre com a inconstância dos ventos ao longo do dia
e do ano, a geração de energia eólica é de menos de 1/3 da capacidade instalada (ou seja, a cada 100 MW
instalados, produz-se, em média, cerca de 30 MW, o que é considerada uma proporção baixa, mesmo se
comparada à das usinas hidrelétricas a “fio d’água”, com pouco ou nenhum reservatório[52].

Devido ao baixo rendimento da população brasileira, a energia solar/fotovoltaica é considerada como
um projeto de instalação muito caro para o padrão médio dos cidadãos. Outro ponto negativo a ser
ressaltado, é que tanto a energia eólica quanto a solar/fotovoltaica são intensivas em capital, e dependentes
de tecnologias importadas.

 Essas barreiras tecnológicas só poderão ser vencidas a partir de novos investimentos em pesquisa e
desenvolvimento, para que o Brasil possa competir em níveis internacionais, como deverá ocorrer num
futuro próximo, em razão da descoberta da província do pré-sal, que se estende do litoral do Estado do
Espírito Santo até Santa Catarina, abrangendo uma área total de 112 km².

Dados estatísticos de 2008 mostram que as reservas brasileiras de petróleo e gás natural superaram
15 bilhões de barris, situando o Brasil entre os dez maiores produtores de petróleo do mundo.

As expectativas no que concerne à exploração do pré-sal mostram que a economia brasileira será
fortalecida, o parque industrial e tecnológico nacional será ampliado, garantindo recursos necessários para
fazer face a quaisquer crises mundiais que surjam num futuro próximo.

Do ponto de vista da soberania nacional, e para evitar conflitos internacionais, o Congresso Nacional
deverá apresentar três inovações na formulação e na implementação das políticas públicas no setor
energético: (a) o estabelecimento de novo regime de partilha de produção na área, sem afetar o marco
normativo do modelo de concessão atual e os contratos de concessão já estabelecidos; (b) a criação de nova
empresa pública responsável pela gestão dos contratos de partilha de produção e comercialização dos
recursos; (c) a criação de um Fundo Social para gerir os recursos de forma mais adequada, permitindo
investimentos de porte, em especial, em programas sociais, de educação, de ciência e tecnologia, de combate
à pobreza. 

No que se refere à produção e uso dos biocombustíveis, esta é a nossa segunda fonte primária de
energia, contribuindo com cerca de 20% de toda a energia consumida, resultado de um programa de
investimento em pesquisas há mais de 30 anos. O programa de etanol possibilitou a criação de centros de
excelência para o desenvolvimento de tecnologias agrícolas, além de assegurar mandatos de consumo – toda
a gasolina consumida no País possui de 20 a 25% de etanol adicionado. O etanol brasileiro tem sido um forte
aliado na redução das emissões dos gases de efeito estufa (redução de mais de 800 milhões de toneladas de
CO²), isto é, 90%, quando utilizado em substituição à gasolina, contribuindo, além do mais, para uma
redução dos barris de petróleo. Desde a década de 1970, mais de um bilhão de barris equivalentes de
petróleo já foram economizados, e na atualidade carros fabricados no Brasil já possuem o sistema flex-fluel,
utilizando a combinação etanol e gasolina. O etanol brasileiro mostra-se extraordinariamente eficiente, pois,
na acepção de André Amado, para cada unidade de energia fóssil utilizada em seu processo de produção, são
geradas mais de 8 unidades de energia renovável, além da utilização do bagaço da cana para geração de
eletricidade[53]. E o biodiesel, o óleo diesel produzido a partir de vegetais, de 1 para 1. Além disso, hoje, o
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petróleo se produz ao custo de US$1-10/barril. O seu valor no mercado oscilou nos últimos anos entre
US$60 e US$150 o barril. Um excedente de mais de US$50/barril.     

As recentes experiências trazem à tona as perspectivas de ampliação da produção de bioenergia e
alimentos, de acordo com padrões rigorosos e ambientalmente sustentáveis. Numa análise histórica de
implementação do Pró-Álcool, de 1976 a 2006, verificou-se o aumento de produtividade da agricultura
brasileira, com a produção de grãos saltando de 47 milhões de toneladas (então ocupando 37 milhões de
hectares) para 121 milhões (em 47 milhões de hectares), em paralelo a um aumento da produção de etanol de
664 milhões para 17,9 bilhões de litros[54].   

Estas expectativas consolidam a região como exportadora de energia e a insere no mapa
geoestratégico mundial, com projetos futuros de grande envergadura, mas que devem incluir no seu bojo
uma infraestrutura necessária com rodovias modernas, ferrovias, pontes, ligações aéreas e marítimas,
comunicações, que abrangem, também, as questões de segurança estratégica, conforme abordado no
próximo capítulo.

 
13.        QUESTÕES DE SEGURANÇA ESTRATÉGICA NA AMÉRICA LATINA

 

Apesar da atual crise econômica global, que constitui fenômeno complexo, e que deverá ser analisado
extensivamente por longos anos, o cenário nos mostra a retomada incipiente da atividade econômica nos
Estados Unidos e na Europa, com perspectivas de rearranjos da balança de poder mundial. O arrefecer do
poder global dos Estados Unidos não demonstra a retirada dessa superpotência do tabuleiro de poder. Os
Estados Unidos possuem interesses em todos os lugares do mundo, fazem-se ouvir em todas as cúpulas
internacionais; e tendem a recuperar seu poderio até 2020, mesmo com a ameaça de crescimento da China.

O surgimento de “grandes potências regionais”, como a União Européia, Rússia, China, Índia e Brasil,
mostra um quadro multidimensional de alianças, interesses e estratégias, em que os Estados-nação
fundamentam seus interesses de forma abrangente, sem o elo dominador dos Estados Unidos.   

      Na última década o mundo assistiu a um movimento de forte aproximação entre os EUA e muitas
dessas potências secundárias – fenômeno que ficou patente entre o final de 2002 e o início de 2003, quando
elas se alinharam com os americanos no Conselho de Segurança da ONU. Apesar das tentativas de se manter
o status quo, há muitas divisões transatlânticas, com problemas não solucionados e que carecem de uma
reflexão mais aprofundada, como a questão do Iraque[55], a guerra no Afeganistão, os ataques dos grupos
terroristas.

A guerra que os EUA, com o apoio de alguns aliados, levaram ao Iraque em 2003 e se prolonga
indefinitamente no presente, tem-se agravado, mesmo com o enforcamento de Saddam Hussein e seus aliados
mais diretos, mostrando que não é fácil implementar uma política democrática na região, quando não se
respeita as raízes sócio-culturais e religiosas do povo. Os conflitos étnicos e armados constituem um exemplo
clássico de que não se pode intervir de forma unilateral na soberania de um país. Os soldados americanos que
conseguem sobreviver ao nível de stress que lhes é imposto por uma guerra onde não se pode identificar
claramente o inimigo, estão desertando e retornando aos seus lares abalados psicologicamente. 

Sendo uma guerra de iniciativa dos EUA, que não recebeu a concordância internacional, porque
carecia de argumentos, no direito de legítima defesa, que foi desencadeada contra a integridade e contra a
soberania de outro Estado, preenche todos os requisitos que tipificam uma guerra de agressão. Decidida
unilateralmente, sem o apoio nem a cobertura do Conselho de Segurança da ONU, configura-se uma guerra
ilegítima. Baseada na invocação de pretextos que se revelaram fraudulentos, existência no Iraque de armas de
destruição massiva, nomeadamente armas nucleares e ligações do regime de Bagdad à Al Qaeda e que os
responsáveis pelo seu desencadeamento sabiam serem falsos, é uma guerra amoral. De agressão, ilegítima e
cínica pôde, apesar disso, contar com a impunidade e a passividade da comunidade internacional e da sua
instância suprema, a ONU, porque foi da iniciativa da potência imperial que lidera o sistema global.
Constituiu, assim, a manifestação mais genuína do poder do império mundial.

Em segundo lugar assumiu todos os ingredientes de uma ação preventiva. Os EUA não estavam
convencidos de que ocorreria uma ameaça, de que haveria uma agressão iminente. Quando os observadores
das Nações Unidas informaram que não havia qualquer sinal de agressão por parte do Iraque, que não
dispunham de instalações militares no país ou em qualquer parte do mundo, ou que seus interesses vitais
corressem perigo, os EUA não aceitaram, ignoraram os relatórios elaborados pelos técnicos, assim como a
decisão da ONU e decidiram atacar o Iraque.  

Por último, a guerra preventiva de agressão no Iraque inscreveu-se no cenário da contra-proliferação
nuclear. Esse foi como já vimos um dos pretextos invocados e, aqui, nem interessa salientar a fraude que
rodeou a sua formulação. Pretendia-se – ou dizia-se pretender – impedir o aparecimento de mais uma
potência nuclear que pudesse vir a ser um novo instrumento de dissuasão que alterasse o atual desequilíbrio
regional, ou seja, a proliferação horizontal. Só que tal foi feito por potências nucleares que sistematicamente
violam o Tratado de Não Proliferação Nuclear na sua componente vertical e, beneficiando do poder de
coação de que dispõem, usam a agressão para preservarem o apartheid nuclear. É a mais clara aplicação do
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princípio da contra-proliferação. Na verdade, os Estados Unidos sempre foram capazes de monopolizar o
poder, até o limite do desaparecimento dos seus competidores[56].   

Nesse cenário internacional de conflito e cooperação, de preparação para a guerra, e as próprias
guerras, não impedem a convivência, a complementaridade e até alianças e fusões, entre os estados
envolvidos nos conflitos. Infere-se que é impossível que algum “hegemon” possa ou consiga estabilizar o
sistema mundial, como pensa a teoria dos “ciclos hegemônicos”. A própria potência hegemônica – que
deveria ser o grande estabilizador, segundo aquela teoria – precisa da competição e da guerra, para seguir
acumulando poder e riqueza. No seu ímpeto para expansão seus domínios, a potência hegemônica precisa ir
além e destruir as próprias regras e instituições que ela mesma construiu, num momento anterior, depois de
alguma vitória. Os Estados Unidos vivem em 2010 o grande embate de reforçar seu esquema de segurança,
depois da tentativa de atentado perpetrado pelo nigeriano Abdul Farouk Abdulmutallab, durante o vôo 253
da Northwest Airlines, no dia 25 de dezembro de 2009. Abdulmutallab confessou ao FBI que atuou sob as
ordens da rede terrorista Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, tendo recebido treinamento no Iêmen. Com a
ameaça elevada que este incidente representa para a comunidade internacional, as autoridades do Reino
Unido, França, Itália, Espanha e Holanda colocaram seus aeroportos em alerta.

Nesse sentido, reconhece-se, também, o esforço da América Latina e a Ásia do Pacífico em
participarem ativamente do escopo de segurança estratégica internacional.

            Na atual realidade sul-americana, as questões de segurança são predominantemente focadas
na defesa, embora a guerra seja considerada como último recurso da política. O clima de beligerância
exacerbou-se na América do Sul, depois que a Colômbia passou a receber ameaças diretas do Governo da
Venezuela, no transcorrer do ano de 2009. As novas descobertas de reservas petrolíferas na Colômbia
demandam investimentos maciços que contribuiriam para manter e elevar as exportações de petróleo, desde
que haja investimentos substantivos na pesquisa e recuperação das áreas mantidas sob o controle das Forças
Revolucionárias da Colômbia (FARC) e pelo Exército de Libertação Nacional (ELN). As bases militares
fortalecidas a partir de um acordo tático com os EUA permanecem sob o controle e administração da
Colômbia, mas concedem ao Pentágono o direito de usá-las, inclusive para executar “non-drug missions”. As
negociações secretas entre Washington e Bogotá, tendo o presidente Álvaro Uribe como negociador
principal de um lado e o presidente Barack Obama do outro, culminaram com a assinatura do acordo
Defense Cooperation Agreement (DCA), em agosto de 2009. Através do DCA, as Forças Armadas dos
Estados Unidos terão amplo acesso às três bases aéreas na Colômbia, localizadas em Palanquero, Apiay, na
Amazônia (região fronteiriça com o Brasil conhecida como Cabeça de Cachorro), e Malambo; de duas bases
do Exército, bem como de duas bases navais (Cartagena e Barranquilla), na costa do Caribe; e de uma base
na baía de Málaga, na costa do Pacífico, perto de Buenaventura.
            Esse novo ordenamento internacional propiciará mais segurança aos países sul americanos, uma vez
que o Plano Colômbia prevê dotações orçamentárias da ordem de US$ 6 bilhões, dos quais os Estados
Unidos participariam com US$ 3,3 bilhões com a manutenção das bases militares, a compra de helicópteros e
outros armamentos[57]. Esse esquema de segurança desmobilizaria as forças revolucionárias colombianas,
protegeria as empresas norte-americanas na região, debelaria os constantes ataques às empresas estrangeiras,
e protegeria a população. Durante o ano de 2009 foram contabilizadas 19 mil ações ofensivas por parte do
Exército, das quais resultaram 1.200 combates nos quais as FARC sofreram 2.844 baixas, incluindo 504
mortos, os demais foram capturados, se renderam ou desertaram[58].     

Ao nos reportamos aos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, inferimos que os atentados
serviram para unir a sociedade americana em torno de propósitos e condições estratégicas, inclusive o de
mobilizar o Congresso norte-americano na aprovação de planos estratégicos mais abrangentes, como o
Cooperative Security Location, na base aérea de Palanquero, para facilitar operações contingenciais, atuar
como base logística, e facilitar o treinamento de militares da América Central e América do Sul. O propósito
norte-americano balizado na nova Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos de setembro de 2002
expressa,  claramente, a convicção de que os grupos terroristas não podem ser apaziguados ou coibidos e
que, portanto, devem ser eliminados. O terrorismo é apresentado pelo governo como uma enorme ameaça,
presente em todas as partes, sob as mais variadas formas, pondo em risco a sobrevivência dos EUA e a da
humanidade civilizada[59].

Não resta dúvida de que o diálogo com os Estados Unidos, e à sombra da segurança global, é um
relacionamento complexo, mas não deve ser descartado da agenda internacional, uma vez que, como país
hegemônico, exerce o poder diretamente sobre toda a comunidade internacional. Os EUA impõem as regras,
exercem a soberania além de suas fronteiras, arrogando-se mesmo o direito de ingerência nos assuntos
internos dos outros Estados, através de formas de coação que vão da mais benevolente suscitação, passando
pelas mais duras formas de pressão, até as modalidades de intervenção mais violentas, mesmo que no passado
tenha sido assinado o Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance (TIAR) e a Junta Interamericana de
Defesa (JID). O Tratado Interamericano de Assistência Recíproca foi assinado em 2 de setembro de 1947,
visando ao fortalecimento da defesa mútua nas Américas. A Junta Interamericana de Defesa é um foro
internacional integrado por representantes militares designados por seus Estados-membros para estabelecer
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metas para a defesa e segurança hemisféricas. 
Os tratados como o TIAR e a JID são importantes para condicionar o preparo das forças armadas,

mas os EUA, como país hegemônico, é quem dita as ordens, especialmente em se tratando de ameaças de
maior vulto. No entanto, é preciso avaliar o grau de coalizão das esferas militares de cada país num contexto
interamericano, e se os problemas são inerentes a elas, ou se perpassam pelas esferas policiais e de
inteligência. Quais problemas são de ordem militar? As regiões fronteiriças amazônicas, o mar costeiro, o
espaço aéreo, e circunstâncias operacionais que requerem capacidade técnico-profissional só disponível nas
Forças Militares, incluindo-se o amparo legal.  

No que se refere ao Brasil, os desafios contemporâneos que se apresentam pontuam a necessidade de
um controle abrangente da região amazônica, nas esferas de meio ambiente, defesa civil, segurança, incluindo-
se um Sistema de Proteção da Amazônia com a extensão, além fronteira, do Sistema de Vigilância da
Amazônia. Estas são condições imprescindíveis para a garantia da ordem interna constitucional e legal, com
mecanismos de defesa seguros, a fim de resguardar a soberania brasileira e solidificar a cooperação entre as
nações vizinhas.
            A deflagração de uma guerra no continente viria juntar-se a uma série de conflitos regionais, entre
governos esquerdistas e populistas, movimentos sociais, um número incontável de rebeliões, boicotes,
plebiscitos e debates políticos sobre a prevalência do Governo do Presidente Evo Morales na Bolívia, a
perenização no poder de Hugo Chávez na Venezuela, o governo de Rafael Correa no Equador, dentre
outros. Alia-se a esses fatos, a desigualdade nos padrões de distribuição de renda, que têm mantido boa parte
dos cidadãos latino-americanos com um padrão de renda abaixo dos US$ 100.00, tanto em relação aos
campesinos bolivianos, que vivem com uma renda abaixo dos US$ 1.00 ao dia; como o Equador e o Peru,
que apresentam um quadro de pobreza endêmica, com um alto percentual de cidadãos migrando para os
países europeus, especialmente a Espanha, em busca de melhores salários e condições de vida adequadas. O
que se verifica, também, no Uruguai, é uma retração econômica, com estabelecimentos fechados,
desemprego, ausência de perspectivas para os jovens, que encontram respostas para seus anseios de
crescimento pessoal e profissional na imigração.
            No Brasil, o quadro de violência no Rio de Janeiro, com os comandos do narcotráfico liderando um
poder estatal, isto é um estado dentro do Estado, causa sérias preocupações às autoridades nacionais e
internacionais, principalmente no cenário atual, em a cidade foi escolhida para os jogos olímpicos de 2016. A
existência de bolsões de miséria, aliada ao baixo índice educacional de boa parte da população e outras tantas
características da problemática brasileira comprometem a segurança do país, mas, evidentemente, não
constituem problemas de defesa, onde o papel das Forças Armadas seria predominante.

É necessário, no entanto, que o Governo propicie mudanças no sistema de defesa e segurança, com
uma política efetiva, de atualização e adaptação do pensamento brasileiro, para essa nova realidade
internacional, que requer uma estrutura de poder em todos os domínios das relações internacionais: o político,
o militar, o tecnológico, o econômico e o financeiro. Essa estrutura enquadra-se no escopo de um ambiente
internacional moderno, onde os atores emergentes reafirmam o seu papel político-estratégico.

O Brasil necessita cumprir seu papel de líder na América do Sul, e ter visão estratégica no campo de
defesa e segurança, principalmente no que se refere às ameaças no chamado “arco amazônico”, onde se
verifica uma série de atividades ilegais, ligadas ao narcotráfico e ao crime organizado, que demandam
constante atenção das autoridades constituídas[60]. O fato de o Brasil viver há 135 anos pacificamente com
seus vizinhos, consolidando uma diplomacia de peace keeping, não quer dizer que não se deva preparar suas
forças militares para a defesa de suas fronteiras, de suas riquezas e da sociedade civil como um todo. É pouco
provável que o Brasil venha a ter conflitos regionais ou internos, mas a ameaça terrorista existe, e os
narcotraficantes agem subrepticiamente. No plano diplomático, apesar do quadro atual espelhar alguns
contenciosos, com os países vizinhos, é pouco provável que a América do Sul venha a ser placo deste tipo de
conflitos, em sua modalidade clássica, entre Estados e suas forças organizadas, embora possa sê-lo na
modalidade irregular (guerrilha e outras práticas de violência, conforme evidenciado na Bolívia e na
Colômbia), uma insurreição na Venezuela, ou a volta do conflito Peru-Equador.[61] A assinatura de um
acordo global de paz entre o Equador e o Peru foi realizada em Brasília, no dia 26 de outubro de 1998,
eliminando o último importante conflito territorial na América do Sul com potencial fator desestabilizante para
o continente. A culminação do Processo de Paz iniciado em 1995 pôs fim a diferendo que remontava ao
período colonial e que motivara inúmeros conflitos e uma permanente rivalidade entre os dois povos[62].

Para que exista paz é preciso que haja prosperidade, e isso não existe nas áreas fronteiriças, que são
atrasadas, onde a população analfabeta é miserável, fazendo reinar a violência, a criminalidade, a impunidade.
O Brasil tem 16,8 mil quilômetros de fronteiras com 10 países, mas somente três dos estados fronteiriços
contam com um programa específico de vigilância na divisa: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande
do Sul. Para que haja a presença do Estado nas regiões fronteiriças, a Secretaria Nacional de Segurança
Pública (SENASP), do Ministério da Justiça espera receber o montante de US$ 50 milhões em 2010, para dar
início ao projeto de Policiamento Especializado na Fronteira (PEFRON), que estabelecerá convênios com
todos os governos estaduais.
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A segurança nas áreas fronteiriças é de vital importância para a segurança nacional, uma vez que é a
rota de entrada de drogas e armamentos que abastecem os grandes centros urbanos. São 571 municípios
fronteiriços, onde moram 10 milhões de brasileiros, que possuem índices de assassinatos maiores do que as
demais 1.147 cidades nos respectivos estados, do ponto de vista jurídico, o homicídio não é um crime federal,
mas pode ter vinculações com outros crimes, como o tráfico de drogas e o contrabando de armas. O
PEFRON terá início no Estado do Paraná, onde grupos de 46 policiais e peritos vão trabalhar em turnos
ininterruptos de 15 dias até serem rendidos por outra equipe. Os policiais e peritos contarão com o apoio de
helicópteros, lanchas, carros especiais e o Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), com lentes ópticas capazes
de captar imagens em vôos em nível de cruzeiro (cerca de 10 mil metros de altura). Esses veículos são
guiados por controle remoto, tem autonomia de 16 horas de viagem e vão ajudar a conter a entrada e a saída
ilegais de bens e produtos do Brasil. Na divisa do Estado do Paraná está localizada a famosa tríplice fronteira,
conhecida rota de contrabando de mercadorias falsificadas vindas do Paraguai. Em sentido contrário,
fiscalizará a saída de bens e habitantes do país, controlará a biopirataria, especialmente nas fronteiras
amazônicas, foco de comércio irregular de minerais, madeira, prostituição, turismo sexual, evasão de divisas e
o aliciamento de trabalhadores rurais para o tráfico. Estima-se que deixem o país por ano pelas fronteiras
brasileiras, 400 mil veículos roubados e furtados, 15 mil cargas roubadas de veículos, 125 mil apreensões de
entorpecentes, 80 mil armas de fogo recolhidas, 33 mil pessoas desaparecidas. A maior parte das fronteiras do
país, 9.523 quilômetros (56,42% do total), é de rios, lagos e canais. As fronteiras secas são de 7.363
quilômetros (43,58%)[63].        

Com o objetivo de priorizar a cooperação e a conciliação faz-se mister considerar o papel das forças
armadas numa sociedade capitalista, mas sem o ufanismo de investimentos maciços em armamentos. É preciso
sim, dotar as forças armadas no Hemisfério Ocidental de aparatos tecnologicamente modernos, em que os
militares possam atuar rapidamente em situações de agressão. Torna-se útil, também, pensar na participação
dos países sul-americanos em operações internacionais de paz, ou em prol da estabilidade, ordem e direitos
humanos. A ênfase deve ser colocada nas operações a nível regional num contexto sul-americano, prevenindo
e controlando as ações ilegais ou irregulares (guerrilha), conflitos localizados, clássicos ou irregulares,
terrorismo, com alta tecnologia naval, terrestre e aérea; com ampla mobilidade estratégica e tática.

Só se compreende o papel das forças armadas quando se sofre uma ameaça grave ou um ataque
repentino. Em situações de pressões e agressões, é necessário um núcleo de choque (artilharia, blindados),
unidades terrestres e anfíbias para operações especiais, capacidade de deslocamento estratégico com apoio
logístico, o controle do mar em defesa do litoral e de interesses no mar costeiro e aviões de defesa aérea e de
ataque, com tropas dotadas de armas fundamentais. Esse aparato requer políticas estatais dotadas de
investimentos de longo prazo, de desenvolvimento tecnológico militar, com ganhos econômicos substantivos
para a nação.    

No passado, as forças armadas eram usadas num contexto internacional para invadir, tomar posse,
reprimir e manter o controle da força de trabalho doméstica.

Como pontua Guimarães[64]
 

“Do ângulo jurídico-institucional, o sistema mundial que se desenvolveu após a Segunda Guerra
Mundial concentrou o monopólio do uso legal da força no Conselho de Segurança das Nações
Unidas e vem promovendo o desarmamento não só de armas de destruição em massa como de
armas convencionais dos países periféricos, preservando para as Grandes Potências o direito de
desenvolver todos os tipos de armamentos.”    

           
Configura-se uma concentração de poder tecnológico/militar por parte dos Estados Unidos, em

primeiro lugar, como potência hegemônica, que se arroga o direito de intervir em qualquer nação, mesmo
sem a autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Existe uma dualidade neste contexto, uma
vez que o tratado de criação das Nações Unidas não permite o uso da força, mas verifica-se uma expansão
da área operacional da OTAN, com a criação de um verdadeiro exército às ordens do Conselho de
Segurança.   

O panorama que se apresenta é muito mais complexo. O estilo americano configura, num primeiro
momento, uma negação da primazia do interesse nacional. As realidades da política de poder e as
considerações relativas ao equilíbrio, tão evidenciadas pelo contexto bipolar da Guerra Fria e ressaltadas pela
retórica internacionalista de Henry Kissinger, permaneceram no plano utópico. No entanto, o que se percebe é
um discurso distinto da realidade de poder vigente na cena internacional.

As invasões americanas no presente não condizem com as diretrizes históricas de desenvolvimento
enaltecidas pela Doutrina Monroe (1823) e a Doutrina Truman (1947). Nos dois casos, evidenciavam-se
objetivos adequados ao interesse nacional, com um desejo de alcançar os seus vizinhos em parâmetros de
democracia, cidadania e desenvolvimento. 

A conjuntura internacional mostra-se insegura com a recuperação econômica dos Estados Unidos, e
especula-se uma transição de hegemonias com o crescimento acelerado da China.  
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CONCLUSÕES FINAIS
 

Passada a crise financeira e com a recuperação dos mercados, o pós-crise coloca em discussão a
mudança do padrão monetário internacional baseado no dólar norte-americano, com a China promovendo a
aceitação internacional de sua moeda mediante acordos de “Swap” especialmente na Ásia[65]. O que é
necessário compreender é que as relações internacionais estão em fase de transição e que com a globalização,
com a crise econômica mundial, o sistema político global transformou-se. Há uma perda rápida da condição
de hegemon total por parte dos Estados Unidos, em decorrência do fortalecimento não só de grandes e
médias potências, mas de fatos históricos novos que impõem uma nova lógica para as relações internacionais

Na verdade, os limites da soberania dos Estados vê-se questionada no mundo atual, em que o poder
do Estado dilui-se sob o impacto da integração dos mercados, dos fluxos mundiais de capitais, das alianças
político-militares supranacionais[66], enclausurado em cimeiras, congressos, reuniões infindáveis, que o
subjugam cada vez mais às potências superiores, sem dar-lhe voz, ou propiciar desenvolvimento real para a
população. 

A estabilidade geopolítica na Ásia vê-se constantemente abalada pela recusa da China Popular em
aceitar a independência de Taiwan, pelas disputas lindeiras entre China e Paquistão, pelos temores de uma
Índia que detém a energia nuclear, com o Irã calando a opinião pública com mão de ferro depois de eleições
fraudulentas, negando a existência do Estado de Israel, financiando grupos terroristas e desestabilizando a
ordem mundial com programas de beneficiamento de urânio; mostrando o esgotamento da “capacidade de
governança”. O panorama mundial apresenta uma instabilidade vinculada à crise do capitalismo neoliberal,
são tempos difíceis que demandam novas alternativas e parcerias.
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POR UMA HERMENÊUTICA GADAMERIANA NO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO:
DA DISCRICIONARIEDADE DO SOLIPSISMO SOBERANO À HERMENÊUTICA DA

(IN)FINITUDE INTERNACIONAL RUMO AO COSMOPOLITISMO

POUR UNE HERMÉNEUTIQUE GADAMÉRIENNE DANS LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC:
DE LA DISCRÉTIONNARITÉ DU SOLIPSISME SOUVERAIN À L'HERMÉNEUTIQUE DE

L'INFINITUDE INTERNATIONALE VERS LE COSMOPOLITISME

Jênia Maria Lopes Saldanha
Leonardo de Camargo Subtil

RESUMO
O presente artigo pretende demonstrar a importância da hermenêutica filosófico-Gadameriana na
(re)construção da ordem jurídica internacional, especialmente na ligação entre Direito Internacional Público e
Política Internacional. Nesse contexto, observa-se a hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer como
raison d’être do ordenamento jurídico internacional, na análise de suas principais categorias referentes às
decisões judiciais dos Tribunais Internacionais. Após, analisa-se a tradição político-realista da ordem
jurídico-internacional, num desvelar da discricionariedade como manifestação de uma dinastia do solipsismo
soberano na ordem internacional. Ao final, tendo como fundamento a hermenêutica filosófica de Hans-Georg
Gadamer, preconiza-se o combate à discricionariedade do solipsismo soberano no ordenamento jurídico
internacional.
PALAVRAS-CHAVES: Direito Internacional Público. Hermenêutica Filosófica. Discricionariedade.
Solipsismo Soberano.

RESUME
Le présent article veut démontrer l’importance de l’herméneutique philosophique-gadamérienne dans la
(re)construction de l’ordre juridique international, nottament dans la liaison entre le Droit International
Public et la Politique Internationale. Dans ce context, on observe l’herméneutique philosophique de Hans-
Georg Gadamer comme raison d’être de l’ordre juridique international, dans l’analyse de ses principales
catégories relatives aux décisions judiciaires des Tribunaux Internationaux. Après, on analyse la tradition
politique-réaliste de l’ordre juridique-international, dans un découvrir de la discrétionnarité comme
maniféstation d’une dynastie du solipsisme souverain dans l’ordre international. À la fin, en ayant comme
fondement l’herméneutique philosophique de Hans-Georg Gadamer, on préconise le combat à la
discrétionnarité du solipsisme souverain dans l’ordre juridique international.
MOT-CLES: Droit International Public. Herméneutique Philosophique. Discrétionnarité. Solipsisme
Souverain.

1      INTRODUÇÃO OU DE COMO SOMOS A CONTINUAÇÃO DE UMA CONVERSAÇÃO
PRÉVIA
 

 
Car il y a une anticipation du tout, qui precede déjà et englobe toutes les schématisations particulières de la

science. C’est le langage dans lequel nous grandissons, nous parlons et nous nous entendons les uns avec les
autres, en agissant sur nous-mêmes et sur notre monde. Je pense au langage, non pas comme à cet objet de la

science, énigmatique, attrayant, divers et riche en surprises, tel que l’étudient les sciences du langage, mais
au langage en tant que gage d’un rapport inéluctable au tout de notre être-dans-le-monde. Il me semble que

ce thème du langage constitue l’accès légitime aux problèmes sur lesquels doit se pencher la conscience
actuelle (GADAMER, 1982, p.21)[1].

 
 

O presente estudo insere-se e é inserido numa conversação prévia da ordem político-jurídico
internacional. Dentro dessa proposição de cariz hermenêutico-filosófico, faz-se imprescindível o
(re)conhecimento de que se está abarcado por uma antecipação histórico-efe(i)tual que engloba toda a ordem
internacional.

Nesta névoa temporal que constitui o “ser”, habita-se e é-se habitado permanentemente pela
linguagem, no sentido de que uma fluidez semântico-linguística constitui o espaço compartilhado, isto é,
linguagem como casa do ser –  faticidade (HEIDEGGER, 1997) ou ser que pode ser compreendido é
linguagem – historicidade (GADAMER, 2002).

Desse modo, impossível falar-se hermeneuticamente em uma estaca semântica zero, isto é, em um
marco zero de compreensão, onde as coisas são acessíveis em si mesmas, pois como delineara Hans-Georg
Gadamer, “tudo isso é um diálogo infinito que sempre se reinicia novamente e sempre emudece uma vez
mais, sem jamais encontrar um fim” (GADAMER, 2007a, p.182).

Nesse contexto de elevação[2] da historicidade do compreender à categoria de princípio hermenêutico,
deve imperar sempre, como bem ressaltara Ernildo Stein (STEIN, 2002, p.66) , uma dialética da pergunta e
da resposta[3], na tentativa de romper com o problema da filosofia tradicional[4] de uma
“teorização/abstrativização absolutas” (theoretical attitude), isto é, de evitar o rompimento com a
cotidianeidade (everydayness).

Numa era de (des)leituras do Direito através de métodos assépticos, incolores e inodoros, isto é, numa
tentativa de sua purificação científica, emerge na hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer uma
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concepção de rompimento da totalidade absolutizadora e abarcadora do positivismo jurídico. Além disso, a
hermenêutica filosófico-gadameriana possibilita o abandono a um dos principais problemas do positivismo
jurídico, qual seja, o das respostas serem dadas antes mesmo de formuladas as perguntas (totalidade
atemporal-abarcadora do historicismo).

Nesse contexto precário[5] de pré-compreensão-compreensão-interpretação-aplicação do Direito e,
em face da falta de criticidade teórica nas laudas dogmático-econômicas[6] de Direito Internacional Público
no Brasil, o presente estudo pretende demonstrar a importância da hermenêutica gadameriana à
(re)construção do ordenamento jurídico internacional, especialmente no que se refere à problemática da
decisão.

Dentro do propósito de demonstrar a contribuição da hermenêutica filosófico-gadameriana no combate
à discricionariedade jurídico-internacional do solipsismo soberano, utilizar-se-á, em especial, da filosofia
política (solipsismo soberano), das relações internacionais (realismo político) e da teoria do Direito
Internacional Público, pois são campos inerentes à tradição político-jurídica internacional.

Dessa forma, o estudo estrutura-se em acordo à dialética da pergunta e da resposta, na fusão de
horizontes gadameriana, onde a tradição ganha especial relevo e o intérprete está inserido em uma realidade
lingüístico-abarcadora, constituindo a historicidade do compreender não-metodológico[7], pois “o intérprete
não é mais um mero pesquisador que está se apresentando, mas ele é ouvinte ou leitor, e, com isso, está
envolvido com um elo de sentido participante” (GADAMER, 2007a, p.182).

Sendo assim, o estudo será desenvolvido de forma interdisciplinar, mas numa interdisciplinariedade
preservadora da autonomia[8] dos campos de saber, numa autonomia de não-mixagens teóricas entre
hermenêutica filosófico-gadameriana, Direito Internacional Público, filosofia política e relações
internacionais. Nesse mesmo compreender de autonomia e interdisciplinariedade, Marcelo Neves delineara:
“o resto é carnaval jurídico, com suas belas alegorias cheias de reverberações eloqüentes, sem praticamente
nenhum significado para a prática nem para o desenvolvimento jurídicos” (NEVES, 2005, p.214).

Dentro dessa sistemática de trabalho, algumas perguntas servirão como “raison d’être”[9] do presente
estudo, sempre no constituir permanente da dialética da pergunta e da resposta, dentre as quais se situam:

(a) Quais são as principais categorias da hermenêutica filosófico-gadameriana? Em síntese, quais as
suas implicações no Direito, em especial, na decisão judicial?

(b) No que consiste a tradição político-jurídico-internacional do solipsismo soberano? Qual o sentido
da discricionariedade num mundo sem gravidade? A atual ordem político-jurídico internacional é vítima do
historicismo seqüestrador da temporalidade?

(c) Qual a importância da hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer na superação da
discricionariedade do solipsismo soberano? Quais as suas implicações na construção do ordenamento
jurídico-internacional? Em que consiste uma hermenêutica da finitude internacional?

Nesse inicial desvelar hermenêutico-filosófico gadameriano da ordem jurídico-internacional, tentar-se-á
problematizar constantemente, ainda que sejam primeiras reflexões sobre as temáticas em questão. Agora, é
preciso (re)continuar a conversação infinita do ordenamento político-jurídico-internacional.

2      A HERMENÊUTICA FILOSÓFICO-GADAMERIANA: PRIMEIRAS LIÇÕES DE HANS-

GEORG GADAMER AO ORDENAMENTO JURÍDICO-INTERNACIONAL

 
 

Encastelados em um saber marcado pelo senso comum teórico, na feliz expressão de Warat, impressiona
a imensa dificuldade de se romper com o erro. Falta, como parecer sintomático, humildade. Sabe-se

sobre o erro, não raro grosseiro, mas se persiste nele sem razão, por pura força do inconsciente, numa
luta que pelo sintoma faz-se ver como interna, mas que se projeta para fora, sustentando – e às vezes

eternizando – o sofrimento (COUTINHO, 2005, p.37).
 
 

A hermenêutica filosófico-gadameriana tem muito a contribuir no reconhecimento da historicidade da
compreensão na ordem político-jurídico internacional. Primeiro, pois, como ver-se-á no item 3, a
constituição da ordem internacional está arraigada ao historicismo atemporizador do realismo político-
jurídico-internacional, que tanto combate a hermenêutica filosófica.

Hans-Georg Gadamer, quando disserta sobre a história do universo e sobre a historicidade do homem,
reconhece a importância paradigmática[10] da primeira obra de política internacional, História da Guerra do
Peloponeso (TUCÍDIDES, 2001), de Tucídides.

Nesse contexto, a hermenêutica filosófica através da linguagem surge como determinante da
compreensão[11] e do próprio objeto hermenêutico, na constituição (constituir-a-ação) do compreender
político e jurídico internacional e na importante tarefa da fusão horizôntica intermitente entre passado e
presente, especialmente a serem empreendidas nas decisões judiciais no âmbito do Direito Internacional
Público.

Segundo, pois, como bem concatenara Jacinto Miranda Coutinho sobre o erro dos encastelados no
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senso comum teórico (COUTINHO, 2005, p.37), falta humildade à ordem internacional em reconhecer a
falibilidade da não separação entre Direito e Política. Estranho falar dessa não separação? Ao ver desse
estudo, são dívidas de um esquecimento interrelacional teórico-pragmático entre Direito e Política
internacionalmente. Consequências dessa eternização do sofrimento? Decisões judiciais marcadas por uma
discricionariedade do solipsismo soberano, a ser exposta no item 3 do presente estudo.

Nesse ínterim, determinadas categorias hermenêutico-filosóficas são imprescindíveis tanto à
compreensão da ordem política internacional, quanto ao processo de tomada de decisão nos Tribunais
Internacionais. Dito de outra forma, primeiras lições da hermenêutica filosófico-gadameriana são necessárias
ao ordenamento político jurídico-internacional.

Esse temporizar histórico proporcionado pela hermenêutica filosófico-gadameriana[12], no
reconhecimento da tradição[13] que nos abarca e na invasão linguístico-temporal, é importantíssimo ao
construir jurídico-político internacional, como bem sublinhara Hans-Georg Gadamer, quando do
reconhecimento da importância do papel de reafirmação da tradição às nações:

 
Somente através dos outros é que adquirimos um verdadeiro conhecimento de nós mesmos. O que
implica, entretanto, que o conhecimento histórico não conduz necessariamente à dissolução da tradição
na qual vivemos; ele pode também enriquecer essa tradição; confirmá-la ou modificá-la, enfim,
contribuir para a descoberta de nossa própria identidade. A historiografia das diferentes nações constitui
uma ampla prova disso (GADAMER, 2003, p.12-13).

 
Nesse contexto de um aprender hermenêutico-filosófico pela ordem político-jurídico internacional,

quais seriam as principais categorias a serem observadas? A complexidade do pensamento gadameriano
permite enlaces teórico-pragmáticos de grande extensão. Entretanto, para efeitos do estudo em questão,
estudar-se-á, ainda que sucintamente, a trinca consciência histórico-efe(i)tual (I), distância temporal (II) e
horizonte histórico (III), enquanto  problemáticas interrelacionais, interdependentes e necessárias ao restante
do conteúdo ora proposto.

Primeiramente, importante mencionar que a nossa historicidade não é uma limitação, mas, sim, um
princípio de compreensão, pois “nós compreendemos e tendemos para uma verdade, porque somos guiados
neste processo por expectativas sensoriais” (GRONDIN, 1999, p.186). Nesse sentido, insere-se uma das
mais importantes categorias da hermenêutica de Hans-Georg Gadamer, a consciência histórica efe(i)tual,
com status de princípio hermenêutico, onde está em consonância com a máxima de “[...] se visualizar a
própria situação hermenêutica e a produtividade da distância temporal” (GRONDIN, 1999, p.190).

Desse modo, importante mencionar o reconhecimento da historicidade do compreender como princípio
hermenêutico, “[...] que antecipa e constitui todas as nossas tomadas de consciência é o que Gadamer
pretende expressar com o seu conceito de consciência histórica ou consciência dos efeitos históricos
(Wirkungsgeschichtliche Bewusstsein) (DUQUE-ESTRADA, 2006, p.372-373).

Assim, a história efe(i)tual advinda da distância temporal não está à disposição da humanidade, mas
esta que está abarcada por aquela, pois “em toda parte onde nós compreendemos, a história efe(i)tual está
em ação como horizonte que não pode ser questionado retroativamente, até a clareza definitiva daquilo que
pode parecer-nos significativo e questionável” (GRONDIN, 1999, p.190).

Dessa forma, a elevação da historicidade do compreender a princípio hermenêutico na filosofia de
Hans-Georg Gadamer demonstra um caráter construtivo, produtivo e não reprodutivo da história, longe dos
abismos atemporizadores do historicismo. Isso, pois a história efe(i)tual obtém [...] a função de uma instância
basilar para cada compreensão, a partir da qual toda a compreensão continua terminada, evidentemente
também ali onde ela não quer admiti-lo” (GRONDIN, 1999, p.190-191).

Com isso, a história efe(i)tual[14], como a pensara Hans-Georg Gadamer, goza de um status maior de
“ser” que de “consciência”, impregnando a substância histórica do ser. Assim, nesse movimento
antecipatório de compreensão e, ao mesmo tempo, de fusão horizôntica, cuja condição ontológica é o círculo
hermenêutico[15], “entendemos por consciência histórica o privilégio do homem moderno de ter plena
consciência da historicidade de todo presente e da relatividade de toda opinião” (GADAMER, 2003, p.17).

Essa consciência do ser efetuado, portanto, guarda uma dupla dimensão, uma de caráter de
esclarecimento da historicidade, na elaboração de nossa situação hermenêutica[16], outra de “[...] um dar-se
conta dos limites estabelecidos para esse esclarecimento” (GRONDIN, 1999, p.192). Sendo assim, a
consciência estética, juntamente com a consciência histórico efe(i)tual constituem as duas bases da
hermenêutica[17], onde “le seconde mode d’expérience de distanciation alienante est constitué par ce qu’on
appelle la conscience historique, cet art grandiose au lent développement, qui nous apprend à nous critiquer
nous mêmes en accueillant les témoignages du passé” (GADAMER, 1982, p.28)[18].

Feitas algumas observações breves sobre a consciência da história efe(i)tual, onde se tem o influxo da
tradição histórica sobre o “ser”, na dimensão histórica ignorada pelo historicismo, observar-se-á qual o papel
da distância temporal na hermenêutica filosófico-gadameriana[19], onde as opiniões prévias conformam a sua
base de sustentação cognitiva.

A existência de um fundamento último de atemporalidade proporciona a visualização de uma
fugacidade humana de sua própria temporalidade, na degradação da historicidade e na afirmação do
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historicismo. Nesse contexto de interpelação e de confluência de uma consciência histórico-efe(i)tual ao
presente, na dimensão gadameriana da tradição enquanto conservação, surge a distância temporal como
 “[...] uma possibilidade positiva e produtiva do compreender. Não é um abismo devorador, mas está
preenchido pela continuidade da herança histórica e da tradição, a cuja luz nos é mostrado todo o
transmitido” (GADAMER, 2002, p.445).

Desse modo, o distanciamento temporal surge como uma realidade essencial para uma melhor
compreensão das coisas (compreender diferente), não na tarefa de desenvolver um método de compreensão,
mas no de esclarecer as condições nos quais se dá este processe de compreensão. Na verdade, como bem
compreende a hermenêutica gadameriana, o homem sempre chega tarde, pois já se está imbricado em uma
historcidade que o abarca. Afinal, a história não pertence ao homem, mas, sim, este pertence àquela.

Hans-Georg Gadamer atribui uma importância central à produtividade (não-reprodutividade) da
distância temporal, em constante movimento e expansão, possibilitadora de uma filtragem hermenêutica, pois
“[...] é a única que permite uma expressão completa do verdadeiro sentido que há numa coisa. Entretanto,
um verdadeiro sentido contido num texto ou numa obra de arte não se esgota ao chegar a um determinado
ponto final, pois é um processo infinito” (GADAMER, 2002, p.446).

Outrossim, o caráter produtivo-circular-infinito da distância temporal[20], na transformação
permanente dos horizontes de sentido, oferta a possibilidade de uma tarefa crítico-hermenêutica,
especialmente na diferenciação dos preconceitos[21] (autênticos e inautênticos). Nesse sentido, mais uma
vez reside a importância da tradição (dimensão conservativa), pois essa suspensão dos preconceitos no
choque com a historicidade do compreender, inseridos numa dialética da pergunta e da resposta, permite
uma abertura de possibilidades infinita do compreender hermenêutico.

Importante mencionar que quanto maior for o distanciamento temporal, maior será o nível de
produtividade do texto (clareza), pois “[...] este estará iluminado por toda a tradição que se desenvolveu
desde sua gênese até o momento em que é interpretado” (SILVA FILHO, 2006, p.65). Nessa iluminação da
tradição, quando da afirmação da consciência histórica da hermenêutica, imprescindível a suspensão de
validade dos preconceitos, pois nada além da distância temporal “[...] torna possível resolver a verdadeira
questão crítica da hermenêutica, ou seja, distinguir os verdadeiros preconceitos, sob os quais
compreendemos, dos falsos preconceitos que produzem os mal-entendidos” (GADAMER, 2002, p.304).

Nesse interrelacionar relacionado permanente entre consciência histórico-efe(i)tual e distância
temporal, na compreensão dos fenômenos históricos, cabe ressaltar que esse distanciamento temporal é que
determina a nossa situação hermenêutica. Do mesmo lado, mas ontologicamente diferenciados (distância
temporal – consciência histórico-efe(i)tual), reside o papel produtivo da consciência de efeitos históricos
(Wirkungsgeschichtliche Bewusstsein), como bem preconizara Hans-Georg Gadamer:        

 
Quando procuramos compreender um fenômeno histórico a partir da distância histórica que determina
nossa situação hermenêutica como um todo, encontramo-nos sempre sob os efeitos dessa história
efeitual. Ela determina de antemão o que se mostra a nós de questionável e como objeto de investigação,
e nós esquecemos logo a metade do que realmente é, mais ainda, esquecemos toda a verdade deste
fenômeno, a cada vez que tomamos o fenômeno imediato como toda verdade (GADAMER, 2002,
p.448).

 
A distância temporal, portanto, atua como um importante elemento hermenêutico de melhor

compreensão das coisas (um compreender diferente), na produção de novos sentidos[22] (papel produtivo da
hermenêutica) oriundos do contato do texto com novos horizontes históricos[23] posteriores aos de sua
produção (fusão horizôntica).

Observadas, nos dois primeiros momentos, as implicações da consciência dos efeitos históricos
(consciência histórico-efe(i)tual) e da distância temporal na estrutura da hermenêutica filosófica de Hans-
Georg Gadamer, analisar-se-á, por último, o papel dos horizontes históricos e, por conseguinte, das fusões
horizônticas, na construção das novas (diferentes) compreensões.

Nesse exercício de compreensão da tradição como conservação, os horizontes históricos surgem como
importantes ferramentas na elaboração da própria situação hermenêutica e dos questionamentos postos
frente à tradição, pois “[...] compreender uma tradição requer, sem dúvida, um horizonte histórico”
(GADAMER, 2002, p.455).

Na hermenêutica filosófico-gadameriana, os horizontes históricos permitem ver além do que está mais
próximo, ou seja, trata-se de um único horizonte móvel e flexível que se move junto à historicidade do
compreender, onde todo o tempo e, por consequência, a tradição, são abarcados. Assim, os horizontes
históricos são pontos situados a partir da compreensão do intérprete, ou seja, os locais onde estão situadas as
perguntas (dialética da pergunta e da resposta), que permitirão a formulação das questões adequadas.

Outrossim, a hermenêutica filosófica desenvolvida por Hans-Georg Gadamer aponta para a constante
formação do horizonte presente, onde os preconceitos são ininterruptamente atingidos pelo encontro com o
passado e com a tradição. Assim, “horizonte é o âmbito de visão que abarca e encerra tudo o que é visível a
partir de um determinado ponto” (GADAMER, 2002, p.452). Interessante notar o caráter essencial que
Hans-Georg Gadamer dá aos horizontes históricos enquanto dimensão essencial à interdependência e à
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interrelação com a consciência histórico-efe(i)tual e com a distância temporal:
 

Aquele que não tem um horizonte é um homem que não vê suficientemente longe e que, por conseguinte,
supervaloriza o que lhe está mais próximo. Pelo contrário, ter horizontes significa não estar limitado ao
que há de mais próximo, mas poder ver para além disso. Aquele que tem horizontes sabe valorizar
corretamente o significado de todas as coisas que caem dentro deles, segundo os padrões de próximo e
distante, de grande e pequeno. A elaboração da situação hermenêutica significa então a obtenção do
horizonte de questionamento correto para as questões que se colocam frente à tradição (GADAMER,
2002, p. 452).

 
A elaboração da situação hermenêutica, num processo constante de obtenção dos horizontes de

questionamento correto frente à tradição, no que Ernildo Stein denominara de dialética da pergunta e da
resposta (STEIN, 2002, p.66), deve levar em conta que o horizonte presente não é formado pelo
passado[24], pois não existe nem uma autonomia do horizonte passado, nem uma autonomia do horizonte
presente, pois os mesmos são diferenciados ontologicamente. Assim, [...] compreender é sempre o processo
de fusão desses horizontes presumivelmente dados por si mesmos” (GADAMER, 2002, p.457).

Neste ínterim, passado e presente não existem por si sós. A fusão horizôntica encaixa-se na tarefa
hermenêutica de propiciar a produção semântica, no sentido de visualização das tensões e interpelações
estabelecidas entre o texto e o presente (estranhamento), pois “a fusão se dá constantemente na vigência da
tradição, pois nela o velho e o novo crescem sempre juntos para uma validez vital, sem que um e outro
cheguem a se destacar explicitamente por si mesmos” (GADAMER, 2002, p.457).

A fusão horizôntica, nesse encontro permanente e tensional entre velho e novo[25], expõe a
problemática da experiência, onde nunca se sabe o que prevalecerá, o novo como experiência desvelada ou o
velho como reconquista de consistência. Impende, nesse sentido, a permanência da fusão de horizontes na
tarefa do compreender tradicional-histórico-efe(i)tual gadameriano.

Delineadas algumas das categorias importantes ao estudo da hermenêutica filosófico-gadameriana e à
continuação das problemáticas ora propostas, analisar-se-á como a tradição da ordem político-jurídica
internacional é marcada por uma dinastia do solipsismo soberano, marcada por um gozo extremado pelo
poder, isto é, como manifestação de conservação de poder. Eis a continuação de uma conversação e de uma
relação prévias não desveladas entre filosofia política, hermenêutica filosófica e decisão judicial.  
 
 
3       A DISCRICIONARIEDADE (D)E UM MUNDO “SEM GRAVIDADE”[26]: A TRADIÇÃO

SOLIPSISTA SOBERANA DA ORDEM POLÍTICO-JURÍDICA INTERNACIONAL
 
 

Hobbes cesse, en effet, de considérer que la puissance absolue du souverain puisse être limitée par une
loi fondamentale, ou par la puissance ordonnée exprimée dans la Common Law. La loi fondamentale

signifie désormais pour lui, non plus une loi supérieure à la souveraineté, mais une loi par laquelle les
sujets sont tenus de soutenir tout pouvoir donné au souverain (qu’il s’agisse d’un monarche ou d’une

assemblée souveraine) et sans lequel la République ne saurait subsister (FOISNEAU, 2000, p.261)[27].
 
 
No presente item, delinear-se-á como a tradição da ordem político-jurídica internacional é marcada por

uma dinastia do solipsismo soberano, onde o poder dos Estados internacionalmente surge como razão de ser
do teatro de operações internacionais. Além disso, num cenário sem gravidade, marcado por uma crise de
proscrição do gozo pleno dos Estados hegemônicos, a sistemática das decisões judiciais sofre grandes
interferências.  

A forte inspiração hobbesiana da ordem político-internacional trouxera graves implicações ao Direito
Internacional Público, como ver-se-á logo a seguir, inclusive no modo como os juízes dos tribunais
internacionais[28] decidem, numa discricionariedade do solipsismo soberano marcada por um decisionismo
transfigurado numa retórica vazia do humanismo.

Exemplo dessa retórica perversa do solipsismo soberano, onde a discricionariedade judicial marmoriza-
se, tem-se na interpretação equivocada do art. Art. 2º, §4º da Carta da ONU, que disserta sobre a proibição
do uso da força no Direito Internacional Público, no trágico exemplo da intervenção americana no Iraque.

Do mesmo modo, o droit d’ingerence[29] insere-se no esforço de redefinir a ordem mundial,
subordinando a soberania nacional, que o eminente jurista Rui Barbosa chamou de “la grande muraille de la
patrie”[30], aos princípios de democracia, Estado de direito e direitos humanos, meio ambiente etc., “[...]
interpretados naturalmente, de acordo com os interesses e conveniências das grandes potências, que são as
únicas com capacidade militar para promover intervenções em outros países” (WALLERSTEIN, 2007, p.
15-16).

Além disso, delinear-se-á como o solipsismo soberano, ou seja, o reconhecimento do Estado
individualmente como único ente do sistema internacional acaba por estruturar o Direito Internacional
Público de uma forma mínima, eis que serve de meio à manutenção de estruturas hegemônicas de poder,
onde a discricionariedade judicial surge como instrumento dos países hegemônicos.

Nesse contexto de afirmação do realismo político hobbesiano como paradigma predominante na
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tradição internacional, a discricionariedade judicial do solipsismo soberano é proporcionada por um aparato
normativo desordenado e proposital, marcado por um principiologismo exacerbado que surge como meio
dos Estados manterem seus poderes através de decisões judiciais (políticas de status quo). A
discricionariedade do solipsismo soberano, portanto, surge como manifestação de uma dinastia do solipsismo
soberano, como ver-se-á a seguir.
 
 
3.1  A tradição solipsista-soberana da ordem político-jurídica internacional
 

 
Inicialmente, cabe ressaltar que a sociedade internacional segue a lógica do solipsismo soberano, numa

névoa permanente da retórica vazia do humanismo internacional. Além disso, nesse contexto, o Direito não
consegue por si só, bem longe disso, descrever o funcionamento das estruturas internacionais, fazendo-se
necessária a busca de referências na filosofia política, especialmente de cunho hobbesiano.

Assim, essa preservação do Estado como único ente internacional, num critério de eficácia funcional e
de manutenção de interesses nacionais, surge como cerne do solipsismo soberano, onde a “conservação de
si”, do soi-même, internacionalmente, constitui o elemento principal em Hobbes, como analisara Luc
Foisneau:

 
Son interprétation des arguments de potentia Dei conduit Hobbes à conférer au principe de la
conservation de soi le statut d’une obligation naturelle, obligation qui constitue le fondement véritable de
l’obligation d’obéir aux lois de nature (FOISNEAU, 2000, p.257)[31].

 
Em Thomas Hobbes, a soberania é registrada como lei absoluta, onde a estrutura de poder do Estado

não pode ser questionada. O trinômio pacto/obediência/submissão adquire um caráter universal e absoluto,
onde a divisão de funções do Estado fragiliza o poder.

O Ius Gentium, isto é, o Direito das Gentes (Direito Internacional Público), assume um caráter mínimo
frente ao predomínio das articulações políticas, eis que, como dissertara Yves Zarka:
 

Dans l’État, la souveraineté est l’instance de décision politique ultime et sans appel. La volonté politique
apparaît ainsi comme indépendante de toute autre autorité aussi bien temporelle que spirituelle, aussi
bien interne qu’externe. L’État parvient donc à son concept moderne comme entité juridico-politique
autonome (ZARKA, 2001, p.94)[32].

 
A soberania aparece, nesse sentido, como instância última de decisão, onde os instrumentos jurídicos,

inclusive o modus decidendi, são moldados no sentido de garantirem as hegemonias potenciais dos Estados.
Aqui, o Direito Internacional Público é mínimo, pois o Direito é corrompido pela política, não desenvolve
sua função de vinculação, pois o sistema jurídico internacional continua descentralizado, sem uma real teoria
kelseniana dos órgãos.

Nesse sentido, como se pode pensar o modo instituição dos Juízes na Corte Internacional de Justiça?
Quais são as implicações das escolhas nas decisões judiciais? As decisões judiciais acabam por manter o atual
quadro de hegemonia política de alguns poucos países em relação a outros?

Portanto, todo o aparato político-jurídico internacional surge como meio de preservação dos poderes
(políticas de status quo), de aumento de poder (políticas imperialistas) ou de demonstração de poder
(políticas de prestígio). Assim, a nível pragmático, a sociedade internacional vista pelo âmbito dos Estados
revela-se pelo aspecto da eficácia, da funcionalidade na manutenção dos interesses em termos de poder e da
pragmaticidade nas análises de política externa.

No solipsismo soberano hobbesiano, o Direito Internacional Público surge como meio de manutenção
ou de ganho de poder pelos Estados, eis que o conceito de Estado-Nação revela-se em dupla dimensão,
política e jurídica, como bem visualizara Yves Zarka: “le concept d’État-nation est donc une entité juridico-
politique autonome ayant pour support l’unité d’une population historiquement définie comme résident sur le
territoire où s’exerce la normativité juridico-politique de l’État” (ZARKA, 2001, p.95)[33].

No mesmo sentido, Luc Foisneau aponta uma radicalidade teórica no solipsismo soberano hobbesiano,
onde há incontestável supremacia da política frente às outras instâncias (econômica, jurídica, moral):

 
La radicalité théorique de Hobbes ne résulte donc pas des seules exigences du système, mais aussi de la
nécessite de penser dans l’ordre politique une instance comparable à celle que constitue dans l’ordre
théologique la puissance absolue de Dieu (FOISNEAU, 2000, p.270)[34].
 

O Estado tem o Direito de se preservar, sendo-lhe outorgados todos os meios e ações possíveis para
essa preservação do soi-même estatal, isto é, impera a verticalidade potencial hobbesiana, no sentido que a
segurança, num ambiente de incertezas, vem da imposição suprema de poder (trinômio
pacto/obediência/submissão). As guerras dependem da vontade da vontade e do prazer daquele que detém a
autoridade suprema, como bem relembra Hobbes, quando cita Samuel (8,20): “E nós também seremos como
todas as outras nações; e o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós, e fará as nossas guerras”.
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Assim, como na configuração interna do Estado, nas questões internacionais, este surge como ator
principal, artifício no qual as decisões politicamente importantes são tomadas, ganhando tamanha
importância que acaba por sufocar a existência do indivíduo.

 Exemplo disso tem-se no difícil reconhecimento do indivíduo como sujeito de Direito Internacional
Público, especialmente no seu acesso direto às Cortes Internacionais, e na questão da proteção diplomática
internacional, onde o Estado assume o pólo ativo das demandas, endossando discricionariamente e a bel
prazer para si a pretensão processual (interesse) do indivíduo.

Exemplo também dessa anulação do indivíduo provocada pelo realismo político-internacional moderno
e, principalmente, pelo solipsismo soberano em Hobbes, descrevera Cecília Pires, referindo que:

 
Nas questões atinentes ao poder, a concepção de soberania em Hobbes nada oferece ao indivíduo e tudo
oferece ao Estado. A insistência em manter o poder vinculado ao Estado, representação do soberano,
como a única instância capaz de garantir a interrupção da barbárie, demonstra uma compreensão
formalista da lei e do disciplinamento social (PIRES, 2006, p.19).

 
Politicamente, a Organização das Nações Unidas está longe de ser um órgão democrático. Ao

contrário, percebe-se que a sua própria constituição reforça uma “retórica vazia do humanismo”
protagonizada pela Assembléia-Geral, eis que composta de 192 países, mas sem poderes decisórios, na
edição de suas recomendações não-vinculantes político-juridicamente.

De outro lado, observa-se a imponência do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), órgão
composto de 5 membros permanentes (China, Estados Unidos, Federação Russa, França e Reino Unido) e de
15 membros transitórios. As “resoluções” do Conselho de Segurança das Nações Unidas são vinculantes
politicamente, eis que dotadas de força sancionadora.

Neste ínterim, pergunta-se: por que um órgão composto de 192 países emite “recomendações” não-
vinculantes, enquanto que um órgão composto de 5 países emite “resoluções” vinculantes? Por que um só
Estado dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança pode mudar os projetos da humanidade
através de seu poder integral de veto? São questões, a sentir do presente estudo, que devem ser
(re)pensadas, especialmente através da teoria realista-hobbesiana  de política internacional.

Na resposta a estes questionamentos, incidem as heranças aristocrática e oligárquica do atual sistema
internacional, numa afirmação do solipsismo soberano advindo das concepções realistas de política
internacional, bem demonstradas por Max Gounelle:

 
Le système politique des relations internationales est un système d’essence aristocratique et oligarchique,
hérité du temps de l’Europe monarchique. Les titulaires des pouvoirs exécutifs des États détiennent 
encore aujourd’hui seuls – avec les diplomates professionnels qui sont à leur service – les leviers de
comande officiels el la maîtrise des décisions politiques (GOUNELLE, 2006, p.09)[35].

 
Embora sejam posições conflitantes em política internacional, as interferências entre o idealismo

kantiano e o realismo hobbesiano têm muito a contribuir na discussão de reforma do sistema político-jurídico
internacional, na superação da tese bem demonstrada por Yves Zarka:

[...] le pouvoir politique désormais renvoyé à lui-même se présente sous la forme d’une pluralité d’États,
aspirant à l’indépendance et à la souveraineté , entre lesquels les relations sont définies en termes de
puissance et d’équilibre des puissances selon une configuration géopolitique qui va devenir dominante
au XVII siècle (ZARKA, 2001, p.03)[36].

 
Essa predominância dos poderes executivos dos Estados não é um problema quando se trata do

solipsismo soberano hobbesiano, eis que “para impedir a perpétua insegurança das relações de poder no
sistema internacional, é necessário o advento do Estado, tentativa de tornar a desigualdade irreversível de tão
temida” (RIBEIRO, 1978, p.20).

Outrossim, a própria historicidade do sistema de política internacional demonstra que o Estado gozou
sempre de um papel central, sempre tendo o poder decisório, em última instância, como bem anotara Max
Gounelle:

 
On observe, dans la continuité d’une perspective historique de long terme, que les dirigeants étatiques
furent les maîtres du jeu au sein du système politique des relations internationales, et qu’ils le sont
encore largement aujourd’hui, même si l’émergence d’acteurs concurrents viennent troubler une position
longtemps sans partage (GOUNELLE, 2006, p. 45)[37].

 
Observando toda panfletaria normativa internacional, as Declarações de Direitos Humanos, as

Convenções sobre Direitos dos Tratados, das Relações Consulares e das Relações Diplomáticas, crê-se que a
ordem político-jurídica internacional tem sua eficácia garantida. Ocorre que a “retórica humanista” de
produção legislativa internacional esconde uma dinastia do solipsismo soberano, onde a execução de tais
políticas incide num ambiente onde a proscrição do gozo pleno pelos Estados é inexistente.

A grande questão a ser hobbesianamente discutida é a de que não houve sequer pacto internacional,
ou seja, não houve uma real deliberação. Ao ver do presente estudo, a Organização das Nações Unidas não
fora objeto de pacto[38], mas de imposição hegemônica de pós-guerra:
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Fazem-se pactos somente por ações que podem entrar em deliberação. Não há pacto sem vontade de
alguém que pactua, um contraente. Vontade é o último ato de quem delibera. Os pactos, portanto, dizem
respeito somente a coisas possíveis e futuras. Ninguém por pacto se obriga ao impossível (HOBBES,
1993, p.63).

 
Um dos meios pelos quais a Política Internacional executa suas ambições potenciais é o Direito

Internacional Público, eis que, atualmente, o paradigma da normatização humanista introgeta
institucionalmente uma nuvem de paz vazia na cena internacional, como bem relata Max Gounelle, “le
pouvoir politique y est fortement institutionnalisé au moyen d’une mécanique parfois sophistiquée d’organes
et de règles juridiques largement influencées par des valeurs et des conceptions idéologiques (GOUNELLE,
2006, p.07)[39].

Por consequência, há uma esquizofrenia entre Direito Internacional Público e Política Internacional,
pois há incompatibilidade entre o ambiente de produção legiferante (liberal-idealista-kantiano) e o ambiente
de execução internacional (realismo hobbesiano), onde a máxima “fiat justitia pereat mundus”[40] não tem
vez.

Portanto, nesse cenário de predominância de uma dinastia do solipsismo soberano internacional é
forjada politicamente uma minimalidade ao Direito Internacional Público, onde os jogos políticos e a
soberania absoluta prevalecem na sombra de uma legislação liberal-idealista-universal que nos leva a
episódios sangrentos e obscuros como o genocídio de Ruanda, a Guerra do Iraque e os conflitos no Sudão. 

 
       

3.2         A discricionariedade jurídico-internacional como manifestação de uma dinastia do solipsismo
soberano

 
 

Portanto, há que se ter o devido cuidado: a afirmação de que o “intérprete sempre atribui sentido
(Sinngebung) ao texto” nem de longe pode significar a possibilidade de autorizá-lo a “dizer qualquer
coisa sobre qualquer coisa, atribuindo sentidos de forma arbitrária aos textos, como se texto e norma

estivessem separados (e, portanto, tivessem “existência” autônoma (STRECK, 2009, p.213).
 
 

Primeiramente, importante referir-se que decidir não é atribuir o sentido que bem convém ao
intérprete. Como bem delineara Hans-Georg Gadamer, “[...] o horizonte histórico-mundial, no qual vemos a
nossa própria história, se ampliou significativamente” (GADAMER, 2007a, p.188). Apesar dessa ampliação
do horizonte histórico-mundial descrita, ainda não se pensou o problema da discricionariedade judicial das
decisões nos tribunais internacionais.

Ainda que brevemente, demonstrou-se no item 3.1 que a tradição[41] do ordenamento político-jurídico
internacional é caracterizada por uma dinastia do solipsismo soberano, onde o poder triunfa nas mãos das
potências hegemônicas. Nesse contexto, as decisões judiciais nos tribunais internacionais seguem uma lógica
de políticas de status quo (manutenção de poder), de estabilidade e conservação (tradição) de poder das
grandes hegemonias.

Paradoxalmente e provocativamente, leia-se: a discricionariedade na ordem político-jurídico-
internacional é algo desejável pela própria lógica de funcionamento atual marcada por um realismo político-
hobesiano seqüestrador da temporalidade. Ainda, provocativamente: qual o problema da existência da
discricionariedade do solipsismo soberano se o ordenamento jurídico internacional está longe de ser
democrático?

Nesse contexto de manipulação ideológica da ordem político-jurídica internacional, o Direito
Internacional Público é meio, não é fim. O Direito Internacional Público é item de perfumaria, onde as
estruturas hegemônicas de poder, numa lógica da demonstração (políticas de prestígio), da manutenção
(políticas de status quo) e do aumento (imperialismo) dos poderes, são essencialmente garantidas no próprio
seio dos tribunais internacionais por uma discricionariedade do solipsismo soberano mascarada por decisões
judiciais fincadas na estaca semântica vazia do bem comum internacional (retórica vazia do humanismo).

A discricionariedade nos tribunais internacionais é revestida de um principiologismo exacerbado que
atinge a própria estrutura do Direito Internacional Público. Tal principiologismo abre de tal forma a ordem
jurídica internacional que o intérprete atribui o sentido que lhe parecer adequado, numa clara afirmação da
destrutiva filosofia da consciência[42] ao ambiente não-democrático-internacional.

Impende ressaltar que o decido como quero solipsista soberano não mais tem vez numa hermenêutica
filosófico-gadameriana da ordem jurídica internacional, isto é, os tratados não podem ser o que o intérprete
quer que eles sejam, como relatara Lenio Streck, quando da análise da Constituição:

 

A Constituição não pode ser o que o intérprete quer (the Constitution cannot be marely what its
interpreters wish to be). [...]. Trata-se, de pronto de uma advertência que estabelece os limites ao cerne
da crítica principal ao positivismo: o problema da discricionariedade; trata-se de examinar a tensão entre
texto e sentido do texto, problemática que acompanha e provoca angústia no homem desde que o logos
superou o mito (STRECK, 2007, p.125).
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Nessa lógica do decido como sinto, mas um sentir solipsista soberano, como visto anteriormente,
incide uma principiologia exacerbada do Direito Internacional Público marcada pela ambiguidade e por uma
desordem incessantes, reveladoras de uma propositividade intencional da própria ordem política internacional
em manipular as relações de poder. Aplicando-se à esfera internacional, a vagueza dos termos, embora
quando da análise do texto constitucional, proporciona manipulações de caráter ideológico, como bem
afirmara Lenio Streck:

 
“[...] o texto constitucional é composto por uma sucessão de termos indeterminados, muitas vezes vagos
e ambíguos. Por isso, o texto sempre se presta a manipulações de caráter ideológico, tanto à direito como
à esquerda, a partir de uma, por vezes, anemia significativa sofrida por alguns termos” (STRECK, 2007,
p.131-132).

 
 

Outrossim, outro dos modos de manter essas manipulações de caráter ideológico exercidas pelos
tribunais internacionais reside numa ampliação do catálogo principiológico e da aplicação dos princípios
enquanto garantidores de uma retórica vazia do humanismo de proteção aos direitos humanos, ao meio
ambiente, à democracia e à paz.

Interessante notar que a própria doutrina internacionalista menciona que a principal regra da
principiologia é a estabilidade, na medida em que se trata de valores já existentes, revelando uma clara
vinculação ao historicismo enquanto dimensão seqüestradora da temporalidade e atividade meramente
reprodutiva.

Por mais paradoxal que possa parecer, a própria dogmática do Direito Internacional Público aceita a
sua possibilidade de correção mediante a regra da equidade como fonte, podendo, então, decidir-se uma
questão ex aequo et bono, regra prevista pelo Estatuto da Corte Internacional de Justiça (CIJ - art.38, §2º),
que pode corrigir o direito positivo (infra legem) ou suprir suas lacunas (praeter legem).

A seguir, como forma de demonstração do alargamento principiológico oriundo de uma
discricionariedade do solipsismo soberano, tem-se o catálogo dos princípios jurídicos de Direito
Internacional Público:

 

 

 

Princípios gerais de Direito
Internacional Público

·    Princípio da não- agressão;
·    Princípio da solução pacífica dos litígios;
·    Princípio da autodeterminação dos povos;
·    Princípio da coexistência pacífica;
·    Princípio do desarmamento;
·    Princípio da proibição da propaganda de guerra

 

 

 

Princípios atinentes à
concepção geral do direito

· É vedado o abuso do direito;
· Os sujeitos devem agir de boa- fé;
· Ninguém pode se beneficiar de seu próprio erro;
· Toda violação de um compromisso implica a obrigação de
reparação do prejuízo dela resultante;

· A segurança jurídica deve ser preservada, com respeito da
confiança legítima;

· Princípio do patrimônio comum da humanidade (meio
ambiente, fundos marinhos).

 

Princípios referentes ao
contencioso da

responsabilidade
internacional

· Princípio da reparação integral do prejuízo (danos
emergentes e lucrum cessans);

· Juros moratórios;
· Exigência de uma relação de causa e efeito entre o fato
gerador da responsabilidade e o prejuízo sofrido.

 
 

Os princípios de Direito Internacional Público, juntamente com o decisionismo dos tribunais
internacionais no julgamento dos casos, numa afirmação do solipsismo soberano enquanto lógica de exclusão
pelo poder, afirmam as deficiências da ordem político-jurídico internacional.

Impende (re)formular e (re)construir ontologicamente a sociedade internacional, num produzir
hermenêutico constante e num caminho duro de democratização das esferas político-judiciais, com o
conseqüente rompimento da discricionariedade do solipsismo soberano marcada por uma exclusão pelo
poder. Nesse ínterim, no ensinar-ao-sistema-jurídico-internacional, importante a construção teórica
desenvolvida por Lenio Streck, quando de sua análise do papel da hermenêutica filosófica à ordem
constitucional:

 
Daí a minha insistência: se interpretar é dar sentido (Sinngebung), e não reproduzir sentido (Aueslung),
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isto não significa que, nesta quadra da história, em pleno giro-lingüístico-ontológico, seja aconselhável
estimular subjetivismos e/ou axiologismos, alçando o intérprete a senhor do texto, ou que, a partir de
uma operação ontológica (clássica) seja “possível” captar a essência dos textos jurídicos, como se estes
contivessem conceitos em-si-mesmos. Há – e deve haver – limites ao processo interpretativo. O
processo hermenêutico não autoriza atribuições discricionárias ou segundo a vontade e o
conhecimento do intérprete (ou baseadas nas virtudes pessoais do juiz) (STRECK, 2009, p.225).

 
Nesse contexto de um principiologismo internacional exacerbado de afirmação da tese da

discricionariedade do solipsismo soberano, tentar-se-á desenvolver, a seguir, algumas proposições ao
ordenamento político-internacional, tendo por base a hermenêutica filosófico-gadameriana, no sentido de que
“compreender é operar uma mediação entre o presente e o passado, é desenvolver em si mesmo toda a série
contínua de perspectivas na qual o passado se apresenta e se dirige a nós” (GADAMER, 2003, p.71). Eis o
encontro entre passado (nacionalismo absolutista), presente (solipsismo soberano) e futuro (hermenêutica da
(in)finitude internacional).

 
4        DAS CONCLUSÕES INFINITAS DE UM ETERNO INCONCLUIR OU DE COMO É

PRECISO RUMAR DA DISCRICIONARIEDADE DO SOLIPSISMO SOBERANO À
HERMENÊUTICA DA (IN)FINITUDE INTERNACIONAL RUMO AO
COSMOPOLITISMO[43]

 
 

Minha influência neste mundo é mínima. Em todos os círculos consideram-me como alguém que
assinalou um caminho. Será aceito? Não parece ser assim. No século seguinte, tratar-me-ão somente

como uma figura do pensamento passado. O tenho claro. E agora? Sou um anacronismo vivente, pois,
em realidade, já não pertenço à atualidade, mas, todavia, estou aqui (GRONDIN, 2000, p. 411, tradução

nossa).
 

Hans-Georg Gadamer
 

 
É preciso reconhecer a (in)finitude da ordem político-jurídica-internacional! A infinitude reside no fato

de que a historicidade do compreender hermenêutico[44] impede conclusões temporalmente absolutas,
exigindo um compreender permanente da faticidade internacional.

De outro lado, mas ontologicamente diferenciados, a finitude reside no fato de reconhecer-se que o
atual ordenamento internacional é falho e está arraigado ao historicismo do solipsismo soberano
internacional, sendo necessário pensar-se na democratização tanto das instituições quanto do próprio sistema
de diálogo internacional, pois “[...] il faut donc faire évoluer, réformer ce système politique dans le sens
d’une profonde démocratisation, que lui donnerait une assise de légitimité nouvelle et moins contestable que
celle qui prévaut actuellement (GOUNELLE, 2006, p.09-10)[45].

A falta de democratização na ordem internacional é visível, pois a construção de um espaço público
comunicativo comum é prejudicada por um nacionalismo metodológico marmorizado nas retóricas vazias de
um humanismo e num normativismo universalista maleável, que guarda estreita relação ao historicismo
objetificador da tradição solipsista-soberana da ordem político-jurídico internacional.

Exemplo dessa retórica vazia do humanismo tem-se na própria estruturação do Conselho de Segurança
das Nações Unidas (CSNU), dos mecanismos político-decisórios da Organização das Nações Unidas (ONU)
e em algumas decisões dos Tribunais Internacionais (políticas de status quo).

Além disso, um temporizar hermenêutico-filosófico “[...] deve partir do fato de que compreender é
estar em relação, a um só tempo, com a coisa mesma que se manifesta através da tradição e com uma
tradição de onde a “coisa” possa me falar” (GADAMER, 2003, p.67).

A hermenêutica jurídico-político-internacional da (in)finitude internacional, portanto, é habitada por
essas duas máximas, onde “o pensar filosófico tem como ponto de partida, de algum modo, a cotidianidade
da vida concreta” (LUDWIG, 2007, p.69). Eventos da cena internacional, como as intervenções americanas
no Iraque e no Afeganistão, os massacres em Ruanda e os conflitos no Sudão (dimensão política), bem como
os decisionismos dos tribunais internacionais (dimensão jurídica), não podem ficar a mercê de um olhar
teorético-absolutizador da temporalidade.

Hans-Georg Gadamer, quando da análise da finitude humana, já antevera as dificuldades[46] de
convivência entre-as-nações, onde predomina a lógica solipsista soberana descrita no item 3 do presente
estudo:  
 

De même que les peuples de cette terre, à travers toute la séparation des langues, des coutumes, des
religions, des religions, des systèmes juridiques et économiques et de l’histoire, doivent vivre ensemble,
et apprendre à vivre ensemble, ainsi nous, me semble-t-il, que cherchons à philosopher, nous nous
limitons les uns les autres et nous cherchons en l’autre à éprouver nos propres limites. Mais éprouver est
percevoir nos propres limites, c’est chercher à les surmonter (GADAMER, 1982, p.25)[47].

 
Outrossim, a importância da hermenêutica filosófico-gadameriana ao ordenamento político-jurídico-

internacional reside no abandonar do historicismo do solipsismo soberano rumo à historicidade da
hermenêutica da (in)finitude internacional, da hermenêutica da existência e da finitude humanas, onde [...]
esse sentido está sempre determinado também pela situação histórica do intérprete, e, por consequência, por
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todo processo objetivo histórico” (GADAMER, 2002, p.443-444).
Nesse contexto da acolhida da hermenêutica filosófico-gadameriana à ordem jurídico-política-

internacional, o presente estudo procurou tentar trazer novas reflexões ao debate tão prejudicado do Direito
Internacional Público no Brasil. Ainda que sejam reflexões primárias, as mesmas refletem o quão complexa é
a discussão nesse campo, eis que a sociedade internacional segue uma lógica diversa de funcionamento.

São muitas as reflexões ainda não realizadas (a sobra da realidade, da existência), mas um breve iniciar
da conversação prévia da ordem político-jurídica internacional aqui fora realizado. Metafórico-
gadameriamente falando, o poeta que tudo diz é supéfluo, pois quem diz tudo, diz o nada:

 
Et si le poète était tellement capable d’être expliqué dans tout ce qu’il veut dire, je crois qu’il serait très
superflu. Il y a là une distance qu’on ne peut pas surmonter entre la production géniale et entre l’expérience
que nous avons en relisant, en rencontrant cette production, ces produits. Et c’est exactement pour cette
raison qu’on demande une explication de notre expérience interprétative [...] (GADAMER, 1982, p.44)[48].
 
 

É preciso continuar gadamerianamente a conversação-político-jurídico-internacional rumo à
hermenêutica da (in)finitude internacional, onde Direito, Política e a historicidade do compreender
relacionam-se permanentemente na cultura de construção da humanidade.
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[1] “Pois há uma antecipação do todo, que já precede e engloba todas as esquematizações particulares da ciência. É a linguagem na
qual nós crescemos, nós falamos e nós nos entendemos uns com os outros, agindo sob nós mesmos e sob nosso mundo. Eu penso na
linguagem, não como este objeto da ciência, enigmático, atraente, variado e rico em surpresas, tal qual a estudam as ciências da
linguagem, mas numa linguagem enquanto prova de uma relação inelutável ao longo de nosso ser-no-mundo. Parece-me que esse
tema da linguagem constitui o acesso legítimo aos problemas sobre os quais se deve debruçar a consciência atual” (GADAMER,
1982, p.21, tradução nossa).

[2] A historicidade do compreender assume dimensão substantiva em Hans-Georg Gadamer, ao contrário do caráter adjetivo posto em
Ser e Tempo  por Martin Heidegger, pois: “Heidegger somente se ocupou da problemática da hermenêutica histórica e da crítica
histórica para a partir daí desenvolver a pré-estrutura do compreender, com intenção ontológica. Nós seguimos, no sentido inverso,
os passos da questão de como a hermenêutica [...] pode tornar-se capaz de fazer justiça à historicidade do compreender”
(GADAMER, 2002, p.250). 

[3] Quanto à dialética da pergunta e da resposta, num desvelar da cotidianeidade e num amenizar da totalidade teórico-absolutizadora,
Hans-Georg Gadamer bem preconizara que: “A resposta significativa dada por uma construção de sentido é reconhecida agora
como uma resposta a uma pergunta e essa pergunta é entendida uma vez mais ela mesma como uma resposta. Assim, não há aí
absolutamente nenhum primeiro começo e nenhuma interrupção definitiva do assim chamado sujeito em favor da objetividade da
ciência” (GADAMER, 2007a, p.182).

[4] Essa crítica à teorização absoluta desempenhada pela filosofia tradicional fora descrita por John Richardson em estudo sobre a
epistemologia existencial, numa crítica heideggeriana ao projeto cartesiano: “Heidegger holds that traditional philosophy has
neglected everydayness precisely by focusing its attention on one of those special conditions possible for us, the condition into which
the philosophizing philosopher has placed himself. Roughly, the tradition has treated our relation to entities as basically
“theoretical”, rather than pragmatic (RICHARDSON, 1986, p.15).

[5] Essa insuficiência do Direito frente à complexidade moderna fora demonstrada por Vicente de Paulo Barreto: “A aplicação do
direito, através da leitura pura e simples do direito positivo, tem-se mostrado insuficiente no quadro de alta complexidade da
sociedade do novo milênio” (BARRETO, 2005, p.280).

[6] Nesse propósito, a expressão “dogmático-econômicas” refere-se a um processo de consolidação da economia como vetor
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principal de estudo do Direito Internacional Público no Brasil, num esquecimento da filosofia, enquanto dimensão constitutivo-
aplicativa de estudo.

[7] Sobre a hermenêutica filosófica, na condição de contra-método, Hans-Georg Gadamer pronunciara-se: “[...] só não podemos
representar com a hermenêutica nenhum método definido que caracterizaria, por exemplo, um grupo de ciências ante as ciências
naturais. Hermenêutica descrever muito mais o âmbito conjunto do entendimento inter-humano” (GADAMER, 2007a, p.99).

[8] Sobre o paradoxo da interdisciplinariedade, no sentido de evitar misturas semânticas com enciclopedismo jurídico, imperialismo
disciplinar, metadisciplinaridade, delineara Marcelo Neves: “Sem dúvida, a interdisciplinariedade impõe-se em face da relação
problemática entre as esferas de saber e da necessidade de aprendizado recíproco. Isso não é diferente com relação ao direito. Mas
qualquer pesquisa interdisciplinar deve pressupor a pretensão de autonomia dos respectivos campos do saber envolvidos na
pesquisa, cada um deles observando os problemas e oferecendo-lhes soluções de acordo com critérios próprios. Nessa perspectiva,
a interdisciplinaridade não surge para negar a autonomia disciplinar, baseada em necessidades e racionalidades próprias dos
respectivos campos do saber, mas sim para fortificar-lhe” (NEVES, 2005, p.211).

[9] Razão de ser.
[10]  Quanto à mudança paradigmática na teoria histórica, Hans-Georg Gadamer preconizara: “Todavia, foi nessa tradição grega de

contar histórias que cresceu o padrão de toda a história crítica moderna: em Tucídides. A lembrança mostra como a grandiosa
orientação mundana do antigo começo ocidental da cultura científica na Grécia foi estabelecida em partes iguais sobre o mito e a
história, isto é, sobre o conhecimento que se conquista pessoalmente” (GADAMER, 2007a, p.196).

[11] As relações interdependentes e interrelacionais entre tradição, compreensão e pré-compreensão foram delineadas por Hans-
Georg Gadamer: “A compreensão implica sempre uma pré-compreensão que, por sua vez, é prefigurada por uma tradição
determinada em que vive o intérprete e que modela os seus preconceitos. Assim, todo encontro significa a “suspensão” de meus
preconceitos, seja o encontro com uma pessoa com quem aprendo a minha natureza e os meus limites, seja com uma obra de arte
(“não há um lugar em que não possa ver-te, deves mudar a tua vida”) ou com um texto [...]” (GADAMER, 2003, p.13-14). 

[12] Esse “plus” da historicidade hermenêutico-filosófica de Hans-Georg Gadamer em relação à filosofia hermenêutica de Martin
Heidegger (hermenêutica da faticidade) fora demonstrado por Ernildo Stein: “O simples fato de que, em Heidegger, a hermenêutica
é adjetivo e, em Gadamer, substantivo, já revela uma diferença fundamental entre os dois autores e seus conceitos de hermenêutica.
Em Gadamer, o conceito abandona a dimensão transcendental (Heidegger II) e a intenção ontológica e se dirige para a nunca
recuperável historicidade do compreender que é uma experiência real, em todo o universo das ciências humanas” (STEIN, 2007,
p.108). No mesmo sentido, Ernildo Stein delineara que: “Gadamer substitui a ontologia da pré-estrutura do compreender, numa
“direção inversa” da hermenêutica de Heidegger, pela “historicidade do compreender”” (STEIN, 2002, p.74).

[13] No mesmo sentido, a afirmação do sentido positivo exercido pela tradição fora declarada por Hans-Georg Gadamer: “Algo
essencialmente novo aqui se evidencia: o papel positivo da determinação pela tradição (Traditionsbstimmtheit), que o conhecimento
histórico e a epistemologia das ciências humanas compartilham com a natureza fundamental da existência humana” (GADAMER,
2003, p.12).

[14] No desconstruir e no refutar do historicismo atemporal, Hans-Georg Gadamer analisara que: “O interesse histórico não se orienta
somente pelos fenômenos históricos ou pelas obras transmitidas, mas tem como temática secundária o efeito dos mesmos na história
(o que também implica também a história da investigação)” (GADAMER, 2002, p.449). Além disso, a história efeitual não é uma
disciplina auxiliar, muito mais que isso, um melhor compreender-se, como relatara Hans-Georg Gadamer: “Não se exige, portanto,
um desenvolvimento da história efeitual como nova disciplina auxiliar das ciências do espírito, mas que se aprenda a conhecer-se
melhor a si mesmo e se reconheça que os efeitos da história efeitual operam em toda compreensão, esteja ou não consciente disso”
(GADAMER, 2002, p.450).

[15] Quanto ao círculo hermenêutico, oriundo da matriz heideggeriana, Hans-Georg Gadamer proferira que: “Ora, o círculo
hermenêutico é um círculo rico em conteúdo (inhaltlich erfüllt) que reúne o intérprete e seu texto numa unidade interior a uma
totalidade em movimento (processual whole)” (GADAMER, 2003, p.13).

[16] Nesse mesmo sentido, a “consciência da história efeitual é em primeiro lugar consciência da situação hermenêutica
(GADAMER, 2002, p.451).

[17] A própria definição de hermenêutica está atrelada a duas experiências de alienação por distanciação descritas por Hans-Georg
Gadamer: “Qu’est-ce que l’herméneutique? Je voudrais partir de deux expériences d’aliénation par distanciation
(Verfremdungserfahrung) que nous rencontrons dans le domaine d’instances considérables touchant notre existence. Je veux dire
l’expérience de la conscience esthétique et celle de la conscience historique” (GADAMER, 1982, p.28). Traduzindo-se: “O que é
hermenêutica? Eu gostaria de partir de duas experiências de alienação por distanciação (Verfremdungserfahrung) que encontramos
no domínio de instâncias consideráveis que tocam nossa existência. Quero dizer, a experiência da consciência estética e aquela da
consciência histórica” (GADAMER, 1982, p.28, tradução nossa).

[18] “O segundo modo de experiência de distanciação alienante é constituído pelo que se chama de consciência histórica, esta arte
grandiosa, de lento desenvolvimento, que nos ensina a criticar a nós mesmos, acolhendo os testemunhos do passado” (GADAMER,
1982, p.28, tradução nossa).

[19] Embora não seja o elemento central do presente estudo, estando este imerso num mundo constituído pela linguagem, importante
salientar a importância imprescindível desta na filosofia hermenêutico-gadameriana, como salientara Ernildo Stein: “A hermenêutica
filosófica mostra que além do elemento enunciativo da linguagem, ela continua como um acontecer em que nós habitamos e onde
nos auto-compreendemos” (STEIN, 2007, p.108).  

[20] Hans-Georg Gadamer fizera referência à importância do papel do círculo hermenêutico na estrutura das pré-compreensões e na
construção da sua hermenêutica-filosófica: “Heidegger, pelo contrário, descreve esse círculo de uma forma tal que a compreensão
do texto se encontre determinada, continuamente, pelo movimento de concepção prévia da pré-compreensão. O círculo do todo e
das partes não se anula na compreensão total, mas nela alcança sua mais autêntica realização" (GADAMER, 2002, p.439).

[21] A importância dos preconceitos é fundamental na historicidade do compreender gadameriana: “É verdade que os preconceitos
que nos dominam frequentemente comprometem o nosso verdadeiro reconhecimento do passado histórico. Mas sem uma prévia
compreensão de si, que é neste sentido um preconceito, e sem a disposição para uma autocrítica, que é igualmente fundada na nossa
autocompreensão, a compreensão histórica não seria possível nem teria sentido” (GADAMER, 2003, p.12). 

[22] Quanto ao produzir de novos sentidos (diferentes), Hans-Georg Gadamer salientara a importância da tradução textual: “Il faut
interpréter, car il faut comprendre cela. Interpréter et comprendre, cela signifie le dire avec mes propres paroles . C’est pourquoi la
traduction est le modèle d’interprétation, parce que traduire nous contraint non pas seulement à trouver un mot mais à reconstruire le
sens authentique du texte dans un horizon linguistique tout à fait nouveau; une traduction véritable implique toujours une
compréhension qu’on peut expliquer” (GADAMER, 1982, p.45). Traduzindo-se: “É preciso interpretar, pois é preciso
compreender. Interpretar e compreender, isso significa dizê-lo com as minhas próprias palavras. É por isso que a tradução é o
modelo de interpretação, pois traduzir força-nos não somente a encontrar uma palavra, mas reconstruir o sentido autêntico do texto
num horizonte lingüístico novo; uma tradução verídica implica sempre numa compreensão que podemos explicar” (GADAMER,
1082, p.45, tradução nossa).

[23] Quanto às implicações dos horizontes históricos, Hans-Georg Gadamer definira: “O projeto de um horizonte histórico é,
portanto, só uma fase ou momento na realização da compreensão, e não se prende na auto-alienação de uma consciência passada,
mas se recupera no próprio horizonte compreensivo do presente” (GADAMER, 2002, p.458). 

[24] Quanto à indispensabilidade do horizonte passado na temporalização do horizonte único (abrangente), Hans-Georg Gadamer
preconizara: “Também o horizonte passado, do qual vive toda a vida humana e que está aí sob a forma da tradição, põe em
movimento o horizonte abrangente” (GADAMER, 2002, p.455). 

[25]  Esse confronto “novo x antigo” fora demonstrado por Hans-Georg Gadamer: “Toda experiência é confronto, já que ela opõe o
novo ao antigo, e, em princípio, nunca se sabe se o novo prevalecerá, quer dizer, tornar-se-á verdadeiramente uma experiência, ou
se o antigo, costumeiro e previsível reconquistará finalmente a sua consistência” (GADAMER, 2003, p.14).

[26] Expressão utilizada para designar o desejo ilimitado do gozo de poder pelo homem moderno contida nos estudos neolacanianos
de Charles Melman (MELMAN, 2003) e de Jean-Pierre Lebrun (LEBRUN, 2004).

[27] “Hobbes pára, pois, de considerar que o poder absoluto do soberano possa ser limitado por uma lei fundamental, ou por um
poder ordenado expresso na Common Law. A lei fundamental significa doravante para ele, não mais uma lei superior à soberania,
mas uma lei pela qual os súditos submetem todo poder dado ao soberano (quer se trate de um monarca, quer se trate de uma
assembléia soberana) e sem a qual a República não saberia subsistir” (FOISNEAU, 2000, p.261, tradução nossa).

[28] Dentre os Tribunais Internacionais que julgam Estados estão a Corte Internacional de Justiça (CIJ), com sede em Haia
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(Holanda), o Tribunal Internacional de Direito Marítimo (TIDM), com sede em Hamburgo (Alemanha).
[29] Direito de ingerência.
[30] Grande muralha da pátria.
[31] “Sua interpretação dos argumentos de potentia Dei conduz Hobbes a conferir ao princípio da conservação de si o estatuto de

uma obrigação natural, obrigação que constitui o fundamento verídico da obrigação de obedecer às leis da natureza” (FOISNEAU,
2000, p.257, tradução nossa).

[32] “No Estado, a soberania é a instância de decisão política última e sem recurso. A vontade política aparece, dessa forma, como
independente de toda outra autoridade tão bem temporal quanto espiritual, tão bem interna quanto externa. O Estado chega,
portanto, ao seu conceito moderno como entidade jurídico-política autônoma” (ZARKA, 2001, p.94, tradução nossa).

[33] “[...] o conceito de Estado-Nação é, portanto, uma entidade jurídico-política autônoma, tendo como base a unidade de uma
população historicamente definida como residente num território onde se exerce a normatividade jurídico-política do Estado”
(ZARKA, 2001, p.95, tradução nossa).

[34] “A radicalidade teórica de Hobbes não resulta, portanto, somente das exigências dos sistemas, mas também da necessidade de
pensar, dentro da ordem política, numa instância comparável àquela que constitui, dentro da ordem teológica, o poder absoluto de
Deus” (FOISNEAU, 2000, p.270, tradução nossa).

[35] “O sistema político das relações internacionais é um sistema essencialmente aristocrático e oligárquico, herdeiro do tempo da
Europa monárquica. Os titulares dos poderes executivos dos Estados detêm – ainda hoje sozinhos – com os diplomatas profissionais
que estão ao seu serviço – as alavancas de comando oficiais e o domínio das decisões políticas” (GOUNELLE, 2006, p.09, tradução
nossa).

[36] “[...] o poder político doravante remetido a si mesmo apresenta-se sob a forma de uma pluralidade de Estados, aspirando à
independência e à soberania, entre os quais as relações são definidas em termos de poder e de equilíbrio das potências segundo uma
configuração geopolítica que vai tornar-se dominante no século XVII” (ZARKA, 2001, p.03, tradução nossa).

[37] “Observa-se, na continuidade de uma perspectiva histórica de longo prazo, que os dirigentes estatais foram os mestres do jogo no
seio do sistema político das relações internacionais, e que eles o são ainda largamente hoje, mesmo se a emergência de atores
concorrentes vem perturbar uma posição por muito tempo sem divisão” (GOUNELLE, 2006, p. 45, tradução nossa).

[38] Nesse sentido, há um liame de existencialidade entre pactos e vontades, os quais foram bem demonstrados por Thomas Hobbes:
“Fazem-se pactos somente por ações que podem entrar em deliberação. Não há pacto sem vontade de alguém que pactua, um
contraente. Vontade é o último ato de quem delibera. Os pactos, portanto, dizem respeito somente a coisas possíveis e futuras.
Ninguém por pacto se obriga ao impossível” (HOBBES, 1993, p.63).

[39] “[...] o poder político é fortemente institucionalizado por meio de uma mecânica às vezes sofisticada de órgãos e de regras
jurídicas largamente influenciadas por valores e concepções ideológicas” (GOUNELLE, 2006, p.07, tradução nossa).

[40] Faz justiça mesmo que o mundo pereça.
[41] A tradição gadameriana, como conservação, está sempre atuante nas mudanças históricas (GADAMER, 2002, p.422).
[42] Hans-Georg Gadamer faz dura crítica ao decidir conforme minha consciência, pois a antecipação de sentido, que guia a nossa

compreensão de um texto, não é um ato de subjetividade, já que se determina a partir da comunhão que nos une com a tradição.
[43]   No presente artigo, o cosmopolitismo surge como uma terceira via do sistema internacional, no abandono dos nacionalismos

absolutistas (solipsismo soberano) e dos universalismos econômicos (lex mercatoria), num desvelar interrelacional intermitente da
política e do direito, surgindo a hermenêutica gadameriana como condição de possibilidade inicial para a construção do
cosmopolitismo político-jurídico internacional. Essa nova via de reflexão político-jurídico internacional reflete a necessidade de
estudo do Direito Cosmopolítico enquanto dimensão constitutiva da dinâmica da sociedade internacional e de um salto no estudo do
fenômeno de internacionalização do Direito no Brasil, sobretudo através da obra de Mireille Delmas-Marty (2004; 2006; 2007). No
Brasil, de forma pioneira, o estudo do Direito Cosmopolítico e do fenômeno da internacionalização do Direito está sendo realizado,
respectivamente, tanto no Grupo de Estudos em Mireille Delmas-Marty (Unisinos) quanto no próprio curso de Doutorado em
Direito (Unisinos). Para maiores informações, ver o sítio do Grupo, disponível em: http://groups.google.com/group/grupo-de-
estudos-delmas-marty.  

[44] A historicidade do compreender hermenêutico gadameriano delineia que: “[...] compreender significa, primariamente, sentir-se
entendido na coisa, e somente secundariamente destacar e compreender a opinião do outro como tal. Assim, a primeira de todas as
condições hermenêuticas é a pré-compreensão que surge do ter de se haver com a coisa em questão. A partir daí determina-se o que
pode ser realizado como sentido unitário, e, com isso, a aplicação da concepção prévia da perfeição” (GADAMER, 2002, p.441).

[45] “[...] é preciso, portanto, fazer evoluir, reformar esse sistema político no sentido de uma profunda democratização que lhe daria
uma nova legitimidade, menos contestável do que aquela prevalecente nos dias atuais” (GOUNELLE, 2006, p.09-10, tradução
nossa).

[46] No mesmo sentido, na problemática de convivência com outras culturas, Hans-Georg Gadamer preconizara: “Em nosso mundo
pluralista, contudo, o outro também abarca culturas estrangeiras e co-habitantes distantes desta terra. Tudo isso teremos de aprender
cada vez mais no futuro” (GADAMER, 2007a, p.208).

[47] “Mesmo que os povos desta terra, através de toda separação de línguas, dos costumes, das religiões, dos sistemas jurídicos
econômicos e da história, devam viver conjuntamente, e aprender a viver conjuntamente, assim nós, parece-me, que procuramos
filosofar, nós nos limitamos uns aos outros e nós procuramos no outro a reconhecer nossos próprios limites. Mas reconhecer é
perceber nossos próprios limites, é procurar superá-los (GADAMER, 1982, p. 25, tradução nossa).

[48] “E se o poeta fosse de tal forma capaz de ser explicado em tudo o que quer dizer, creio que ele seria muito supérfluo. Aí, há uma
distância que não podemos ultrapassar entre a produção genial e entre a experiência que temos, realizando, reencontrando essa
produção, esses produtos. E é exatamente por esta razão que demandamos uma explicação de nossa experiência interpretativa”
(GADAMER, 1982, p.44, tradução nossa).
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O PAPEL DO CONGRESSO NACIONAL NA DENúNCIA DOS TRATADOS: O CASO DA
VIGÊNCIA DA CONVENÇÃO N. 158 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO

(ADI 1.625)

THE ROLE OF NATIONAL CONGRESS IN THE DENUNCIATION OF TREATIES: THE CASE FOR
THE ILO CONVENTION N. 158 (ADI 1.625)

André Lipp Pinto Basto Lupi

RESUMO
Desde 1996, a Convenção n. 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) produz acirrada
controvérsia no País, envolvendo entidades patronais, organizações sindicais laborais, tribunais, a Presidência
da República e o Congresso Nacional. Processo judiciais sobre sua validade pendem desde sua aprovação,
agora focando na denúncia da Convenção. Dentre os temas de direito internacional ventilados, este último,
da denúncia, inspira forte revisão da relações entre os poderes do Estado e também afeta a posição dualista
do Brasil na matéria. O escopo deste artigo é analisar tais temas, a partir dos debates havidos nas duas ações
diretas de inconstitucionalidade relativas à Convenção (ADI 1.480 e ADI 1.625), com especial atenção ao
tema da denúncia, ventilado na última das ADIs mencionadas.
PALAVRAS-CHAVES: Organização Internacional do Trabalho; Convenção n. 158; Denúncia de tratados.

ABSTRACT
From 1996 on, ILO COnvention n. 159 produced hard disputes between the Powers of the Republic, as well
as with labour and patronal organizations. Some of these judicial procedures focused on international law
problems, such as the denunciation of treaties. The scope of this article is to analyse this questions, taking
into consideration the implications for the separation of powers and the dualistic option manifested in
Brazilian doctrine.
KEYWORDS: International Labour Organization; Convention n. 158; Denunciation of Treaties;

O papel do Congresso Nacional na denúncia dos tratados: o caso da vigência da Convenção n. 158 da
Organização Internacional do Trabalho (ADI 1.625)

 
Introdução

 

Desde 1996, a Convenção n. 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) produz
acirrada controvérsia no País, envolvendo entidades patronais, organizações sindicais laborais, tribunais, a
Presidência da República e o Congresso Nacional.  Suas disposições criam limites materiais e procedimentais
à despedida sem justa causa.

Os limites materiais estão previstos na seção “A” da Parte II da Convenção, perfilando dentre
eles a filiação sindical, a candidatura a posto dirigente no sindicato e as discriminações de raça e origem,
como motivos que não justificam a despedida. E o artigo 4º diz que o empregador somente poderá terminar
o contrato de trabalho quando exista uma “causa justificada relacionada com sua capacidade ou seu
comportamento ou baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço.”

Na Parte III, na seção “A”, impõe-se que o empregador, antevendo as demissões coletivas
por “motivos econômicos, tecnológicos, estruturais ou análogos”, comunique à autoridade competente os
motivos da medida e ainda permita aos representantes dos trabalhadores que entabulem consultas visando
reverter ou amenizar os efeitos da decisão patronal.

Finalmente, o artigo 10 prevê que a despedida fora dos limites postos pela Convenção implica
indenização ou reintegração forçada do empregado ao seu posto.

De um lado, a Confederação Nacional da Indústria pleiteia a não aplicação da Convenção, sob
o argumento de que seu impacto seria deveras negativo sobre a economia. As dificuldades para as demissões
poderiam gerar a quebra de inúmeras empresas.

De outro, as agremiações de trabalhadores vêem na Convenção uma proteção contra as
demissões em massa, bem como a valorização do papel dos sindicatos na negociação de medidas paliativas.

Neste debate, a questão jurídica fundamental reside num problema de Direito Internacional: a
vigência e a validade da Convenção no ordenamento jurídico brasileiro. Assinada, aprovada, ratificada e
promulgada, a Convenção foi alvo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1480. Foi então deferida a
suspensão de sua eficácia pelo STF e a Convenção foi denunciada. Em caso sui generis, a denúncia vem
sendo considerada inconstitucional por alguns tribunais regionais do trabalho e esta quaestio iuris pende de
consideração do STF em outra ADI, sob n. 1.625. Diante desta controvérsia, pergunta-se acerca da validade
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atual da Convenção no ordenamento brasileiro, seja como norma obrigatória regulamentadora do dispositivo
constitucional de proteção do emprego (artigo 7º, I), seja como programa de ação para as políticas públicas
de proteção ao emprego, ou, ainda, como princípio geral do Direito norteador das decisões judiciais.

 O objetivo deste artigo é justamente explorar as possíveis respostas a essa indagação, que
tendem a determinar a decisão a ser exarada pelo STF na ADI n. 1625.

 

A CONVENÇÃO N. 158 DA OIT NO BRASIL

 

O Brasil é Membro da Organização Internacional do Trabalho, instituição que visa melhorar
as condições de trabalho em vista da paz e harmonia universais, buscando um regime de trabalho humano,
com o objetivo de, dentre outros, promover o combate ao desemprego (Preâmbulo da Declaração de
Filadélfia, que emenda a Constituição da OIT).

A Conferência Geral é o órgão competente para aprovar as convenções da OIT. Suas
deliberações são tomadas pela maioria de dois terços dos delegados presentes. Estes, por sua vez, são
representantes dos Estados Membros, em número de dois para o Governo, um para os trabalhadores e um
para o patronato.[1] 

A Convenção n. 158 teve sua vigência iniciada em 23 de novembro de 1985, mas o
Congresso Brasileiro somente a aprovou em 16 de setembro de 1992, pelo Decreto Legislativo n. 68/92. A
ratificação também tardou, fazendo-se a 4 de janeiro de 1995. Curiosamente, a promulgação não foi sequer
próxima da ratificação, havendo um longo período de vigência internacional da norma para o Brasil, sem que
a mesma tivesse validade interna. O Decreto Presidencial n. 1855/96 foi publicado em 10 de abril de 1996.

Poucos meses depois, em 1 de agosto de 1996, a Confederação Nacional da Indústria ajuizou
a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1480. O Ministro Celso de Mello proferiu seu voto em 25 de
setembro de 1996, sustentando ser a Convenção portadora de normas programáticas, e, no mais, ajustadas
ao Direito brasileiro. Segundo o Ministro, em longa e detida análise, a Convenção estabelece parâmetros de
proteção contra a demissão injustificada, que os Estados Membros têm obrigação de implementar, por meio
de sua legislação interna. Logo, como o Brasil tem várias normas sobre estabilidade sindical, por acidente de
trabalho, gestação, etc., cumpre a Convenção. Os únicos pontos dignos de maior controvérsia, para o
Supremo, são os artigos 4º e 10, porque conflitam com normas constitucionais, em especial a do artigo 7º, I:

 
“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social:            
 I -  relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos
de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;”

 

Sabe-se que o Ato das Disposições Transitórias, no artigo 10, fez a opção pela indenização
compensatória, fixando-a em quatro vezes, da porcentagem prevista no art. 6º, caput e § 1º, da Lei nº 5.107,
de 13 de setembro de 1966 (10% dos depósitos do fundo de garantia por tempo de serviço correspondentes
ao período que o trabalhador laborou na empresa).

Entendeu, pois, o STF, que a Convenção da OIT dava opção ao Estado de adotar uma forma
de dificultar, coibir, restringir a demissão injustificada, mas que o Brasil não adotou a posição mais radical de
proibi-la por completo, mantidas as exceções a certas causas que a Convenção também afasta das
possibilidades de justificação (gestação, filiação sindical, acidente de trabalho, etc.). Podendo escolher entre
mandar indenizar e ordenar a reintegração, o País teria elegido a indenização e rejeitado a reintegração, tudo
isso de maneira compatível com a Convenção n. 158.

No campo da argüição de inconstitucionalidade formal, o STF adota postura mais severa
contra a Convenção. Justamente por considerá-la programática, rejeita a possibilidade de que ela faça as
vezes da Lei Complementar mencionada no artigo 7º, I, da Constituição. Em longo arrazoado, o Min. Celso
de Mello expõe a tradicional posição do STF de equiparar tratados a leis ordinárias, motivo pelo qual seria
impensável dar a um tratado o lugar de Lei Complementar. O Ministro Moreira Alves o acompanha, com
retificação no dispositivo, que convence o primeiro. O julgamento é favorável à cautelar, pelo que a eficácia
da Convenção será suprimida.

Atento ao julgamento, o Governo promoveu a reunião tripartite em 13 de novembro de 1996,
registrando sua denúncia à OIT uma semana depois, por intermédio da delegação permanente em Genebra. 
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O Decreto Presidencial n. 2.100/96 tornará pública a denúncia, com validade a partir de 20 de novembro de
1997, forte nos termos da própria Convenção, que previu prazos para protocolar a denúncia e para que a
mesma tivesse efeito. A OIT aceitou a denúncia, considerando-a conforme ao artigo 17, I, da Convenção.
Essa norma estipulou um prazo de dez anos de vigência da Convenção para que pudesse ser denunciada por
algum Estado. Como sua entrada em vigor (em geral, não para o Brasil) ocorreu em 23 de novembro de
1985, e a janela para denúncia persistiu aberta por seis meses, a notificação brasileira foi tempestiva.

Meio ano depois, em 16 de junho de 1997, a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura,
moveu outra Ação Direta de Inconstitucionalidade, de n. 1625. Desta vez, a inconstitucionalidade está na
outra ponta: o Decreto atinente à denúncia. A CONTAG busca nesta ação demonstrar que o Presidente não
poderia ter denunciado a Convenção.
Os argumentos ventilados na petição inicial são basicamente três: 1) a distinção entre tratado-normativo e
tratado-contrato, que, segundo a autora, teriam sistemáticas distintas de aprovação congressional; 2) o
princípio do ato contrário, pelo qual se o ato requer conjunção de vontades distintas para se perfectibilizar
(ato complexo), também é necessário retomar essa confluência para desfazê-lo; 3) a discussão sobre a
competência do Governo ou do Estado para exercer o direito de denunciar a Convenção.

No momento em que se redige este artigo, quatro Ministros já se pronunciaram no caso. Dois
foram favoráveis ao pleito logo de início: Maurício Corrêa e Aires Britto. O Ministro Joaquim Barbosa aliar-
se-á a estes em 2009. Um voto contrário, da lavra do Ministro Nelson Jobim, foi proferido em 2006.

Depois de severa crise na economia mundial, algumas empresas brasileiras de relevo optaram
por demissões em massa. Uma delas foi a Embraer, símbolo da dinamização recente da pauta exportadora
brasileira e inserção no comércio internacional. Dentre os fundamentos normativos para impor a revisão do
encerramento dos contratos de trabalho dos afetados pela medida, o Tribunal Superior do Trabalho voltou à
Convenção n. 158, em ementa que se pede vênia para reproduzir integralmente:

 
“RECURSO ORDINÁRIO EM DISSÍDIO COLETIVO. DISPENSAS TRABALHISTAS
COLETIVAS. MATÉRIA DE DIREITO COLETIVO. IMPERATIVA INTERVENIÊNCIA
SINDICAL. RESTRIÇÕES JURÍDICAS ÀS DISPENSAS COLETIVAS. ORDEM
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICA EXISTENTE
DESDE 1988. A sociedade produzida pelo sistema capitalista é, essencialmente, uma
sociedade de massas. A lógica de funcionamento do sistema econômico-social induz a
concentração e centralização não apenas de riquezas, mas também de comunidades, dinâmicas
socioeconômicas e de problemas destas resultantes. A massificação das dinâmicas e dos
problemas das pessoas e grupos sociais nas comunidades humanas, hoje, impacta de modo
frontal a estrutura e o funcionamento operacional do próprio Direito. Parte significativa dos
danos mais relevantes na presente sociedade e das correspondentes pretensões jurídicas têm
natureza massiva. O caráter massivo de tais danos e pretensões obriga o Direito a se adequar,
deslocando-se da matriz individualista de enfoque, compreensão e enfrentamento dos
problemas a que tradicionalmente perfilou-se. A construção de uma matriz jurídica adequada
à massividade dos danos e pretensões característicos de uma sociedade contemporânea - sem
prejuízo da preservação da matriz individualista, apta a tratar os danos e pretensões de
natureza estritamente atomizada - é, talvez, o desafio mais moderno proposto ao universo
jurídico, e é sob esse aspecto que a questão aqui proposta será analisada. As dispensas
coletivas realizadas de maneira maciça e avassaladora, somente seriam juridicamente possíveis
em um campo normativo hiperindividualista, sem qualquer regulamentação social, instigador
da existência de mercado hobbesiano na vida econômica, inclusive entre empresas e
trabalhadores, tal como, por exemplo, respaldado por Carta Constitucional como a de 1891,
já há mais um século superada no país. Na vigência da Constituição de 1988, das convenções
internacionais da OIT ratificadas pelo Brasil relativas a direitos humanos e, por conseqüência,
direitos trabalhistas, e em face da leitura atualizada da legislação infraconstitucional do país, é
inevitável concluir-se pela presença de um Estado Democrático de Direito no Brasil, de um
regime de império da norma jurídica (e não do poder incontrastável privado), de uma
sociedade civilizada, de uma cultura de bem-estar social e respeito à dignidade dos seres
humanos, tudo repelindo, imperativamente, dispensas massivas de pessoas, abalando empresa,
cidade e toda uma importante região. Em conseqüência, fica fixada, por interpretação da
ordem jurídica, a premissa de que -a negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em
massa de trabalhadores-.  DISPENSAS COLETIVAS TRABALHISTAS. EFEITOS
JURÍDICOS. A ordem constitucional e infraconstitucional democrática brasileira, desde a
Constituição de 1988 e diplomas internacionais ratificados (Convenções OIT n. 11, 87, 98,
135, 141 e 151, ilustrativamente), não permite o manejo meramente unilateral e potestativista
das dispensas trabalhistas coletivas, por de tratar de ato/fato coletivo, inerente ao Direito
Coletivo do Trabalho, e não Direito Individual, exigindo, por conseqüência, a participação
do(s) respectivo(s) sindicato(s) profissional(is) obreiro(s). Regras e princípios constitucionais
que determinam o respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), a valorização do
trabalho e especialmente do emprego (arts. 1o, IV, 6o e 170, VIII, CF), a subordinação da
propriedade à sua função socioambiental (arts. 5o, XXIII e 170, III, CF) e a intervenção
sindical nas questões coletivas trabalhistas (art. 8o, III e VI, CF), tudo impõe que se
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reconheça  distinção normativa entre as dispensas meramente tópicas e individuais e as
dispensas massivas, coletivas, as quais são social, econômica, familiar e comunitariamente
impactantes. Nesta linha, seria inválida a dispensa coletiva enquanto não negociada com o
sindicato de trabalhadores, espontaneamente ou no plano do processo judicial coletivo. A d.
Maioria, contudo, decidiu apenas fixar a premissa, para casos futuros, de que a negociação
coletiva é imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, observados os
fundamentos supra. Recurso ordinário a que se dá provimento parcial.”[2]

 

A Convenção n. 158 da OIT consta dos fundamentos desta decisão. Entende o relator, de
comum acordo com o Tribunal Regional de origem, que ela lança princípios que subsistem mesmo estando
sua vigência arrasada pela denúncia. Vale-se do direito comparado para demonstrar que no México, em
Portugal, na Espanha e vários outros países a negociação prévia com os sindicatos é imprescindível para
realizar os princípios constitucionais da proteção ao trabalho.

Existem ainda decisões dos tribunais do trabalho no sentido de aplicar diretamente a
Convenção n. 158 da OIT,[3] muito embora a ampla maioria dos julgados filie-se estritamente à decisão do
STF na ADI 1.480, como ilustram os seguintes excertos:

“Assim, não tem eficácia para regulamentar a proteção contra a despedida arbitrária, prevista
pelo artigo 7º, inciso I, da CF, pois tem hierarquia inferior àquela exigida pela Constituição
Federal para tal regulamentação, que é a lei complementar (artigos 59, inciso II e 69 da
Constituição Federal).
Como conseqüência, a Convenção nº 158 da OIT não obsta a despedida arbitrária ou sem
justa causa, pois ineficaz para regulamentar o artigo 7º, inciso I, da Constituição Federal,
tendo sido posteriormente denunciado. (...)
Por outro lado, não subsiste o pedido de reintegração com base na estabilidade prevista na
Convenção nº 158 da OIT, uma vez que esta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido
de que tal convenção não supre a necessidade da edição de lei complementar exigida pelo
artigo 7º, I, da Constituição Federal, para fim de proteção contra a despedida arbitrária ou
sem justa causa.”[4]
 

A validade da Convenção n. 158 no Brasil depende hoje da antes anunciada questão
internacional, a denúncia. A ela se dedica o tópico seguinte.

 

A DENÚNCIA DE TRATADOS NO DIREITO BRASILEIRO

 

O artigo 1º traz as definições aplicáveis à CVDT. Sobre a capacidade para praticar os atos
internacionais em nome do Estado, refere-se a plenos poderes, nos seguintes termos:

 
“c) "plenos poderes" significa um documento expedido pela autoridade competente de um
Estado e pelo qual são designadas uma ou várias pessoas para representar um Estado para a
negociação, a adoção ou a autenticação do texto de um tratado, para exprimir o
consentimento do Estado em obrigar-se por um tratado ou para praticar qualquer outro ato
relativo a um tratado;” (grifo adicionado)

 

Vê-se, portanto, que para denunciar o tratado no plano internacional, o depositário do
tratado, no caso, o Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho (BIT-Bureau International du
Travail), terá de verificar apenas se a autoridade que assina o termo de denúncia possui plenos poderes para
tanto.[5]

Os Chefes de Estado e de Governo, os Ministros das Relações Exteriores e os “representantes
acreditados pelos Estados perante uma conferência ou organização internacional ou um de seus órgãos, para
a adoção de um tratado em tal conferência, organização ou órgão”, estão dispensados de apresentar a Carta
de Plenos Poderes (artigo 7º, §2º, CVDT). Todavia, para que um representante assine a denúncia do tratado,
é necessário que ele possua a Carta de Plenos Poderes, já que o artigo 7º, §2º contém uma exceção à regra
de que sempre é necessário exibir essa credencial, e as exceções interpretam-se restritivamente. Esta
interpretação, de que a presunção de capacidade do representante diplomático para adotar um tratado numa
organização não se estende aos atos de ratificar ou denunciar um tratado, vem confirmada pela Comissão de
Direito Internacional, em seus comentários, quando afirma tratar a regra do artigo 7º, §2º, de “qualificação
automática para representar seus Estados para o propósito de adoção do texto de um tratado, mas não para
mais do que isso.”[6]

A Comissão comenta a prática de alguns Estados de dar à terminação dos tratados a mesma
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forma e solenidade da celebração. Por esta via, poder-se-ia fundamentar “o princípio do ato contrário”
sustentado no parecer de Arnaldo Sussekind. Todavia, a Comissão entende ser esta prática reduzida à
experiência de poucos Estados, não compondo uma norma internacional a ser observada por todos.
Evidentemente, continua, a questão haverá de ser resolvida segundo as normas constitucionais de cada
Estado, mas estes procedimentos não são relevantes para o Direito Internacional, bastando a validade do ato
final de manifestação do consentimento:

 
“Os Estados envolvidos são sempre livres para escolher a forma pela qual eles alcançam seu
acordo para por fim ao tratado. Ao fazê-lo, sem dúvida eles levarão em consideração suas
próprias exigências constitucionais, porém o Direito Internacional não requer mais do que o
seu consentimento para a terminação do tratado.”[7]
 

 

4. A TESE DA DISPENSA DA OITIVA DO PODER LEGISLATIVOão unilateral do
POder da sumir como verdadeira a alegaçntaprovaç parovado pelo Congresso. nto, podndo em prtermos:

 

O principal argumento para negar a remessa prévia da proposta de denúncia ao Congresso
Nacional foi tecido em parecer exarado por Clóvis Beviláqua, relativo à retirada do Brasil da Liga das
Nações, de 5 de julho de 1926:

 
“Em face da Constituição Federal pode o Poder Executivo, sem ouvir o Congresso Nacional,
desligar o país das obrigações de um tratado, que, no seu texto, estabeleça as condições e o
modo da denúncia, como é o caso do Pacto da Sociedade das Nações, art. 1º, última parte.
Esta proposição parece evidente, por si mesma. Se há no tratado uma cláusula prevendo e
regulando a denúncia, quando o Congresso aprova o tratado, aprova o modo de ser o mesmo
denunciado; portanto, pondo em prática essa cláusula, o Poder Executivo apenas exerce um
direito que se acha declarado no texto aprovado pelo Congresso. O ato da denúncia é
meramente administrativo. A denúncia do tratado é modo de executá-lo, portanto, numa de
suas cláusulas, se acha consignado o direito de o dar por extinto.”[8]

 

A este primeiro, alia outro, tampouco desprezível:
 
“Ao Poder Executivo é que compete denunciar os tratados que ele celebrou, com aprovação
do Congresso. Cabe-lhe essa atribuição, porque o Poder Executivo é órgão a que a
Constituição confere o direito de representar a Nação em suas relações com as outras.” [9]

 

Finalizando, Beviláqua compara a cláusula que admite a denúncia a uma condição resolutiva,
pelo que não haveria diferença nenhuma entre extinguir-se o tratado pela denúncia do Poder Executivo e o
término da vigência de uma lei cuja condição resolutiva se materializa. [10]

A prática brasileira na matéria segue a posição sustentada por Beviláqua.

Encontra-se exemplo na denúncia em massa de todos os tratados de extradição por ordem
contida na Lei n. 2.416 de 1911, que regulou a matéria:

 
“Art. 12. Publicada esta lei, será o seu texto enviado a todas as nações com as quaes o Brazil
mantém relações e serão denunciados todos os tratados de extradição ainda vigentes.”

Seguindo essa norma, o Governo denunciou doze tratados de extradição, com Estados
Unidos, Chile, Paraguai, Uruguai, Portugal, Grã-Bretanha, Áustria-Hungria, Bélgica, Países Baixos, Itália,
Império Alemão e Espanha.[11]

Já naquela época, o Presidente limitou-se a tornar pública a denúncia dos tratados e a
cessação dos seus efeitos jurídicos a partir de data indicada no respectivo Decreto.[12]

A prática de apenas publicar um Decreto presidencial dando notícia da denúncia atravessou o
século XX, mesmo com diversas mudanças constitucionais.[13]  Há inclusive registros de denúncias feitas
desta forma de Convenções semelhantes à de n. 158 da OIT, como a Convenção sobre o trabalho noturno
das mulheres,[14] e a Convenção n. 96 da OIT.[15]

Em Parecer datado de 2 de fevereiro de 1959, Hildebrando Accioly abordou a solicitação do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio de análise da denúncia da Convenção n. 3 da OIT. Limitou-se
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o Consultor a dizer que a competência para determinar a conveniência de segui-la era “do órgão competente
do Governo” (leia-se o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio). O trabalho do Itamaraty restringe-se
a “transmitir a denúncia à Organização Internacional do Trabalho”. Não ventila a hipótese de consulta ao
Congresso Nacional.[16]

O próprio Supremo Tribunal Federal já havia dado efeito às denúncias do Poder Executivo
sem exigir qualquer ato interno para tanto. No RMS 8799/61, o STF analisou o indeferimento de mandado
de segurança a importador que pretendia beneficiar-se de isenção tributária decorrente do Tratado de
Comércio e Navegação firmado com a Argentina e vigente internamente desde 1943 (Decreto 5.331/43).
Apoiando-se em parecer da Procuradoria Geral da República, o STF manteve a decisão recorrida, porque o
Brasil denunciara dito tratado em 1957 (nota 66, de 12 de setembro de 1957). Lê-se no parecer usado de
fundamentação para o acórdão:

 
“Evidente que o juiz não podia conceder segurança contra pagamento de importação,
alegando-se contra a tributação a existência de um acôrdo internacional sôbre determinadas
mercadorias, quando se verifica que tal acôrdo já está denunciado e ainda, com a agravante,
do impetrante nem sequer provar que a mercadoria que pretende a isenção, seria daquelas
compreendidas no acôrdo já denunciado.” [17]

 

Ademais, não se encontrou nas pesquisas feitas um único Decreto Legislativo que tivesse
aprovado proposta de denúncia do Poder Executivo. Isto indica que se pode assumir como verdadeira a
alegação formulada nos autos da ADI 1.625 referente à prática brasileira na matéria: no Brasil o ato de
denúncia sempre foi objeto de ação unilateral do Poder Executivo, dispensada a audiência do Congresso
Nacional.

Por caminhos diferentes e até mesmo opostos aos de Beviláqua, Rezek defende posição
semelhante. Entende serem válidas as denúncias feitas somente pelo Executivo, embora abra o caminho para
que também o Congresso tome a iniciativa da denúncia, como feito na lei extradicional de 1911, por via da
legislação ordinária. Pronuncia-se Rezek nesses termos:

“Tenho como certo que o chefe do governo pode, por sua singular autoridade, denunciar
tratados internacionais – como de resto vem fazendo, com franco desembaraço, desde 1926.
(...)
Cumpre entender que as vontades reunidas do governo e do parlamento preseumem-se firmes
e inalteradas(...) Isso levará à conclusão de que nenhum tratado – dentre os que se mostrem
rejeitáveis por meio de denúncia – deve continuar vigendo contra a vontade quer do governo,
quer do Congresso.”[18]

 

Marcelo Dias Varella, assumindo a posição de Rezek, com a qual concorda expressamente,
afirma que o Congresso pode aprovar lei ordinária extinguindo o tratado e inclusive derrubar o veto
presidencial. A este aduz outro modo, mais simples e autônomo, de o Congresso impor a denúncia do
tratado: a publicação de novo Decreto Legislativo revogando o anterior. Seu raciocínio é o de que o novo
Decreto retirará a autorização do Presidente para mantê-lo em vigor.[19] O acerto desta tese remete à
discussão do significado da expressão resolver definitivamente constante do texto constitucional (artigo 49,
I). Se o Congresso Nacional realmente tem a última palavra, como se depreende numa interpretação literal
do artigo 49,então reforça-se o argumento de ter ele poderes para revogar o Decreto Legislativo, que seria a
base de sustentação da validade do Decreto Presidencial de promulgação. Não é seguro, porém, que,
seguindo a prática brasileira até agora observada, entenda-se que haja automaticidade entre a publicação de
Decreto Legislativo revocatório e a extinção da vigência do tratado no ordenamento interno. É que o
Decreto Presidencial tem como pressuposto para sua edição o ato congressional, mas não é evidente que
essa condição se mantenha depois da promulgação. O Congresso não pode revogar atos do Presidente da
República; pode rever os seus, tão-somente.

 

5. AS TESES DA INCONSTITUCIONALIDADE NO VOTO DO MIN. JOAQUIM
BARBOSA

 

Em favor da procedência da ação, que invalida a denúncia feita, está o Min. Joaquim Barbosa.
Seu voto, com extensas remissões ao direito comparado e ao Direito Internacional, aponta razões que
poderiam ser sintetizadas em quatro argumentos: a) o crescente papel do Parlamento, no aconselhamento e
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consulta ao Presidente da República; b) o tratado tem força de lei por resultar de um ato complexo
(Parlamento e governo); c) existe uma ressalva no Decreto Legislativo de que as modificações precisam
passar novamente pelo Congresso; d) os tratados de direitos humanos não podem ser denunciados sem o
Congresso porque reduzem a proteção de direitos humanos; também porque eles são supralegais, possuindo
importância superior no ordenamento.

A tese do ato contrário (b) já foi antes contestada, motivo pelo qual não se repetirá sua
exposição. As demais inovam até mesmo em relação aos argumentos da petição inicial da ADI 1.625,
denotando forte ativismo judicial, impulsionado pela identificação de alegadas lacunas no texto
constitucional.

A primeira tese do Ministro Barbosa refere-se à modificação crescente do papel do Poder
Legislativo. Vale-se o voto de referências à prática alienígena. Mas também no Direito interno haveria
precedentes para demonstrar esse movimento. Com efeito, o Congresso aos poucos sedimentou sua
interpretação do artigo 84, VII, da Constituição, que lhe atribuiu o papel de referendar os tratados, no
sentido de ampliar a compreensão deste dispositivo, viabilizando a aprovação de tratado com ressalvas. O
tema não é novo e já esteve presente sob a égide da Constituição de 1946. Porém, a cada nova Constituição,
vem ele à baila outra vez. Sob a nova, a Consulta n. 4/04 da Câmara dos Deputados resolveu a questão,
afirmando que o Congresso tem o poder de aprovar com ressalvas, obrigando o Executivo a ratificar o
tratado com reservas, segundo se depreende do extrato do parecer do relator, Deputado Aloysio Nunes
Ferreira,

 
“quanto aos limites do poder do Congresso Nacional de emendar os atos internacionais: 1º)
não é admissível apresentação de emendas formuladas diretamente ao texto dos atos
internacionais; 2º) são admissíveis emendas aditivas, supressivas e modificativas ao Projeto de
Decreto Legislativo, cuja formulação visará a aprovação condicionada e, portanto, parcial do
ato internacional; 3º) não serão admissíveis emendas substitutiva ou substitutiva global, pois
se o Legislativo discordar de todo ou quase todo o conteúdo do texto do ato internacional,
cabe-lhe, então, rejeitá-lo, ao invés de emendá-lo. Quanto à redação do PDL, poderá
apresentar conteúdos distintos, nas hipóteses de aprovação total, de aprovação parcial ou de
rejeição conforme modelos constantes deste parecer.”[20]

 

Ainda assim, é preciso notar que outras iniciativas do Congresso de controlar o exercício do
treaty-making power foram rechaçadas pelo STF. Numa delas, negou-se a possibilidade de análise
congressional dos atos internacionais das sociedades de economia mista.[21] Sabe-se ainda da extensa
prática dos acordos executivos, aqueles que prescindem de aprovação do Congresso.[22]

O próprio Ministro Joaquim Barbosa, porém, mostrando coerência com os fundamentos de
sua posição na ADI 1.625, já havia posto em dúvida a aplicabilidade interna dos acordos executivos na
extradição n. 905, da Bélgica, quando apreciou pedido de extradição em desfavor de nacional belga
envolvido com tráfico internacional de drogas. Amparava-se o pleito no tratado de extradição entre os dois
países, de 1953, no qual não fora arrolado o crime objeto do pedido. Este somente veio a ser incluído por
ocasião da celebração de acordo por troca de notas. No seu voto, o relator, Min. Joaquim Barbosa, repassa a
polêmica sobre acordos executivos para firmar seu argumento de que tais atos não podem ser válidos na
ordem interna, rejeitando o pedido extradicional.[23]

Quanto ao terceiro argumento do Ministro, efetivamente o Decreto Legislativo que autorizou
o Presidente a ratificar e promulgar a Convenção já continha o ora frequente dispositivo prevendo a
necessidade de nova aprovação congressional:

 
“Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que
possam resultar em revisão da referida convenção, bem como aqueles que se destinem a
estabelecer ajustes complementares.”

 

Neste ponto, parece claro que o Congresso aprovou sob condição de os atos modificativos
lhe serem submetidos, evitando a polêmica ocorrida, por exemplo, com o Acordo de Salvaguardas
Tecnológicas da Base de Alcântara, na qual o Congresso exigiu conhecer dos acordos complementares.[24]

Finalmente, o argumento da supralegalidade dos tratados de direitos humanos coaduna-se
com a tendência mais recente das decisões do STF, que emprestaram meio efeito aos parágrafos 2º e 3º do
artigo 5º da Constituição, colocando tais tratados numa faixa intermediária, situada entre a Constituição e as
leis do País.[25]
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Todavia, daí a dizer que tais tratados sejam “indenunciáveis” há um longo percurso, quanto
mais porque a própria Convenção previu a possibilidade de denúncia e a Organização já aceitou a denúncia
brasileira.

 

6. CONCLUSÕES

 

Sem dúvida, a Convenção n. 158 da OIT ensejou acirradas polêmicas em nossos tribunais. A
jurisprudência que emanará do pronunciamento da mais alta Corte do País contribuirá sobremaneira ao
esclarecimento das questões de Direito Internacional imbricadas nesses debates, em especial, a definição do
papel do Congresso.

A vencer a posição do Min. Joaquim Barbosa, tendência que não se pode afirmar pela própria
validade dos argumentos empregados, - isto é, a fundamentação não é tão inquestionável que não possa vir a
ser derrotada, sobretudo quando se considera a prática anterior a própria jurisprudência do STF -, o
Congresso ter-se-á tornado muito mais presente no controle não só da introdução dos tratados internacionais
no ordenamento jurídico brasileiro, passando a decidir sobre a manutenção de sua vigência interna e sobre os
atos modificativos, como já vem procurando fazer ao inserir dispositivo específico no Decreto Legislativo de
aprovação dos tratados.

Esta modificação altera a interpretação constitucional tradicional e como que insere novas
normas no texto da Constituição, ao dizer que o Congresso não mais só referenda os tratados assinados pelo
Presidente, como todos os atos a eles relacionados. O poder do Executivo para representar o Estado nas
relações exteriores, antes visto por muitos como excessivo, diminui consideravelmente. E, além de tudo,
aproxima o Brasil de uma visão dualista do Direito Internacional, separando os planos de vigência e validade
das normas. Deste modo, admite-se que um tratado gere efeitos no Brasil mesmo sem valer no plano
internacional, e vice-versa.

A construção da relação entre os poderes é, pois, o ponto de maior relevo na decisão que
deve o STF proferir nos próximos anos sobre a Convenção n. 158 da OIT. À comunidade acadêmica cumpre
acompanhar e contribuir para refletir sobre as intricadas questões com as quais lida o caso.
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A PROMULGAÇÃO DA CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE DIREITO DOS TRATADOS PELO
BRASIL E SUAS IMPLICAÇÕES NO DIREITO INTERNO

BRAZIL'S PROMULGATION OF VIENNA CONVENTION ON LAW OF TREATIES AND ITS
IMPLICATIONS FOR NATIONAL LAW

ALEPH HASSAN COSTA AMIN
Marcela Ferreira Costa

RESUMO
Este artigo possuí como objetivo analisar a promulgação da Convenção de Viena de 1969 sobre Direito dos
Tratados pelo Brasil, fato que ocorreu em dezembro de 2009. Neste sentido, faz-se um relato do cenário
histórico que envolveu a assinatura da Convenção, bem como pontua-se a importância e destaca-se os
princípios que devem nortear os acordos internacionais. Procura-se compreender o processo de
internalização de um tratado no Brasil. As reservas aos artigos 25 e 66 e seus motivos serão analisados. Por
último, pontua-se os principais reflexos no direito interno ocasionados pela promulgação, especialmente nos
tratados de bitributação que o Brasil é signatário.
PALAVRAS-CHAVES: CONVENÇÃO DE VIENA; DIREITO DOS TRATADOS; BITRIBUTAÇÃO

ABSTRACT
The objecitve of this paper is to analyze the Brasil's promulgation of Vienna Convention on Law of Treaties,
fact which occurred in December 2009. In this sense, it is discussed the historical scenario that involved the
signing of the convention, also, it is punctuated, not only, is importance but highlighted the principles should
guide the international agreements. It seeks to understand the process of internalization of a treaty in Brazil.
The reservation to articles 25 and 66 and their motives will be also analyzed. Finally, it is highlightes the main
consequences in the national law occasioned by the promulgation, especially in those treaties of double-
taxation in which Brazil is a signatory.

KEYWORDS: VIENA CONVENTION; LAW OF TREATIES; DOUBLE TAXATION

 

1 INTROUDUÇÃO

 

 

“No aniversário de quarenta anos da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, nada mais
auspicioso do que o chamamento do Senado Federal para analisar esse monumento de codificação do direito
das gentes. Cuida-se de um dos tratados mais importantes celebrados no período pós Segunda Guerra
Mundial”. A grande importância deste ato pode ser observado nestas palavras proferidas pelo Senador
Cristovan Buarque, relator do Projeto de Decreto Legislativo nº 384/2009 (nº 214/92 nas Câmara dos
Deputados), as quais iniciam seu parecer favorável a promulgação da Convenção de Viena de 1969 sobre
Direito dos Tratados pelo Brasil.

 

Assim, a Convenção de Viena de 1969 sobre Direito dos Tratados pode ser considerada como um divisor de
águas no processo de elaboração dos tratados, já que positivou normas costumeiras aceitas e eficazes, e
buscou harmonizar os procedimentos de elaboração, ratificação, denúncia e extinção desses atos jurídicos
internacionais (ALCOFORADO, 2010).

 

Entretanto, apesar da grande importância deste tratado no direito internacional, foi apenas no dia 14 de
dezembro de 2009 que o Presidente da República, através do Decreto Nº 7.030, promulgou a Convenção de
Viena de 1969 sobre Direito do Tratados, o qual foi celebrado na cidade de Viena no dia 23 de maio de
desse ano. O projeto para sua promulgação transitava no Congresso Nacional desde 1992.

 

O texto convencional foi aprovado pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo n° 496, de 17 de
julho de 2009. O deposito da ratificação ocorreu no dia 25 de setembro do mesmo ano perante o Secretário-
Geral das Nações Unidas em. Cabe frisar que a Convenção de Viena de 1969 encontra-se em vigor no plano
internacional desde 27 de janeiro de 1980
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Desta promulgação, que por muito tempo foi aguardado pela comunidade jurídica brasileira, decorre três
importantes efeitos: o tratado internacional é efetivamente promulgado; seu texto é publicado oficialmente e
sua executoriedade passa a vincular e a obrigar no plano do direito interno (ALCOFORADO, 2010).

 

Neste sentido, este artigo tem como finalidade traçar a importância da Convenção para o direito e as relações
internacionais e mensurar possíveis implicações ao ordenamento jurídico interno ocasionados pela sua
promulgação, assim como analisar as ressalvas feita pelo Congresso Nacional aos artigos 25 e 66 do tratado.

 

 

2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONVEÇÃO DE VIENA DE 1969

 

 

2.1 HISTÓRICO DA CONVENÇÃO DE 1969

 

 

O direito internacional público, por muitos anos, foi essencialmente um direito costumeiro. As regras eram
de alcance geral e norteavam apenas uma restrita comunidade de nações e quase nunca se encontravam em
textos consolidados. Essas regras costumeiras eram reconhecidas com maior explicitude e eram apontadas
como obrigatórias. Este caráter costumeiro do direito internacional, demonstrava sua modéstia, já que os
tratados tinham uma posição subalterna em relação aos costumes (REZEK, 1984, p. 1).

 

 

Por esta razão, uma das prioridades, desde o início de seus trabalhos em 1949, da Comissão de Direito
Internacional (CDI) da Organização das Nações Unidas (ONU) foi inserir o Direito dos Tratados dentro de
seus temas prioritários para serem discutidos no pós-guerra (MAZZUOLI, 2009, pg.146). Assim, as
primeiras sessões da CDI daquele período foram voltadas a codificar de forma idônea a matéria relacionada
ao Direito de Tratados.

 

 

Durante dezesseis anos a Comissão de Direito Internacional (CDI) das Nações Unidas trabalhou arduamente.
Por quatro relatores, foram produzidas treze minutas. A obra foi de alguma forma facilitada pela base
consuetudinária existente sobre o assunto, bem como pelos exercícios de codificação que a antecederam,
como por exemplo o Projeto de Código de Direito Internacional Público, de 1911, de autoria do notável
Epitácio Pessoa; a Convenção de Havana, de 1928; e a minuta produzida pela Universidade de Harvard, de
1935. Percebe-se que todas essas iniciativas já indicavam a necessidade de se positivar o direito dos tratados
(REZEK, 1984, p. 16-17).

 

 

O texto final da CDI foi enviado para a Assembléia-Geral da Nações Unidas, que requereu ao Secretário-
Geral da Organização a instalação de conferência visando debatê-lo. Foram duas as sessões da Conferência
convocadas para esse fim. Ambas se realizaram — com destacado número de delegações representando mais
de 110 países — na capital austríaca, respectivamente em 1968 e 1969. A conclusão dos trabalhos da
Conferência resultou na adoção da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados em 23 de maio de
1969, com a ratificação de 32 países ao texto consolidado (REZEK, 1984, p.18).

 

 

Nesta mesma época, o Secretário-Geral da ONU, U Thant salientou a importância desse momento histórico
com as seguintes palavras: “a história certamente demonstrará que essa Convenção é uma das mais
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significativas jamais adotadas no campo do desenvolvimento progressivo e da codificação do direito
internacional”. O Brasil participou ativamente dos trabalhos da Conferência, tendo os Embaixadores Gilberto
Amado, em 1968, e Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva, em1969, chefiado nossas delegações.

 

Apesar de ter sido finalizada em 1969, a Convenção só entrou em vigor no dia 27 de janeiro de 1980, data
do depósito do trigésimo-quinto instrumento de ratificação ou de adesão, requisito previsto no artigo 841.
Atualmente, ela conta com mais de cem Estados vinculados.

 

 

2.2 ESTRUTURA E PRINCÍPIOS DA CONVENÇÃO

 

 

A Convenção de Viena de 1969 é constituída de 85 artigos, oito partes e um tem um anexo incluído. O texto
resultante, contudo, não esgota o assunto. Isso é reconhecido pela própria Convenção, que dispõe em seu
preâmbulo que as regras do direito internacional costumeiro continuarão a reger as questões que não forem
reguladas em suas disposições (REZEK, 1984. p.19). Neste sentido, os tratados celebrados entre Estados e
demais sujeitos de direito internacional ou mesmo entre esses últimos, por exemplo, estão fora da
abrangência normativa da Convenção, de acordo com o que dispõe o artigo 1º2.

 

Dentro do seu texto, materializam-se cinco princípios, que são: livre consentimento; boa-fé; pacta sunt
servanda; rebus sic stantibus e favor contractus. Dentre este, dois princípios são considerados como mais
importantes, que são o livre consentimento e boa-fé, os quais obrigatoriamente sempre devem ser levados em
consideração pelos Estados no curso de uma relação um com o outro.

 

O princípio do livre consentimento encontra-se disposto no preâmbulo da Convenção. Segundo este
princípio os acordos internacionais vinculam as partes signatárias e exclusivamente elas. Assim, os Estados
não podem exigir ou criar obrigações nem direitos a Estados terceiros que não estejam envolvidos ou
vinculados a um tratado, sem o seu consentimento. Exceção a este princípio é o artigo 22, item 13, que trata
de retirada de reservas e de objeções às reservas. Outro implicação importante que pode ser deduzida a partir
do princípio do livre, é a regra lex posterior derogat legi priori. De acordo com esta regra, um tratado
posterior prevalece sobre uma anterior, quando dois tratados existentes que dizem respeito ao mesmo
objecto (artigo 304).

 

Bem como o livre consentimento, o princípio da boa-fé é de fundamental importância para a condução das
relações internacionais em geral e, portanto, reconhecido como um princípio internacional, segundo os
próprios termos da Convenção de Viena. Desta forma se algum Estado não agir de boa fé, a paz e a
segurança internacional, os objetivos supremos da Carta das Nações Unidas poderão, eventualmente, ser
postos em perigo.

 

É claro que, sendo um elemento subjetivo do comportamento, a presença ou ausência de boa-fé pode ser
difícil de provar. Entretanto, alguns acordos internacionais tentam delimitar o que seria a boa-fé, como por
exemplo uma resolução de julho de 2001 da Comissão Baleeira Internacional (CBI)5, elaborada em Londres
durante a reunião anual da organização, que diz no preâmbulo que “boa-fé exige equidade, razoabilidade,
integridade e honestidade no comportamento internacional”6.

 

Em relação ao princípio do pacta sunt servanda, além do fato da Convenção de Viena de 1969, em seu
preâmbulo, o listar juntamente com a boa-fé e o livre consentimento entre os princípios universalmente
reconhecidos, esta regra está também consagrada no artigo 26, com o seguinte texto: “todo tratado em vigor
obriga as partes e deve ser cumprida por elas de boa-fé."
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Neste contexto, conclui-se que um Estado não está autorizado a invocar as disposições de seu direito interno
como justificativa para a não execução de um tratado (artigo 277). De modo geral, esta ligação jurídica
mostra-se sólida, visto que não é enfraquecida nem mesmo em caso de rompimento de relações diplomáticas
entre as partes de um determinado tratado (artigo 638). O único limite para o pacta sunt servanda regra
encontra-se na noção de "norma imperativa de direito internacional geral" (ou jus cogens).

 

No que diz respeito ao princípio do rebus sic stantibus, tem-se que em determinadas circunstâncias
extraordinárias podem levar à extinção de um tratado. Estas circunstâncias podem consistir em uma violação
substancial de um tratado por um dos Estados (artigo 609), ou um desaparecimento definitivo de um objeto
indispensável para a execução do tratado (artigo 6110) ou em uma mudança fundamental de circunstâncias
(Artigo 6211). Uma mudança fundamental de circunstâncias também pode ocorrer no caso do início das
hostilidades entre os Estados Partes (artigo 7312).

 

Outra circunstância mais extraordinária prevista pela Convenção de Viena é o surgimento de "jus cogens",
ou seja, de uma nova norma imperativa de direito internacional geral. Esta circunstância é distinta daqueles
enumerados acima, pelo fato de ser de natureza normativa e não factual. A cláusula rebus sic stantibus pode
ser considerado como uma reserva implícita, geralmente afetando o consentimento expresso por um Estado
em ficar vinculado por um tratado.

 

Por sua vez, o princípio favor contractus expressa a preferência do direito internacional para a manutenção e
conclusão de tratados que expiraram por razões de forma. Assim, a menos que o tratado disponha
diversamente, um tratado multilateral não se extingue pelo simples fato de que o número de partes ficou
aquém do número necessário para sua entrada em vigor (artigo 5513).

 

A fim de manter a validade dos tratados, o artigo 68 permite às partes revogar a qualquer momento, antes
que tomem as notificações de efeitos ou instrumentos destinados a conduzir a nulidade, mesmo que isso seja
feito apenas em relação a uma única parte.

 

O princípio favor contractus pode ser encontrada no artigo 74, também. Esta disposição esclarece que a
demissão ou a ausência de relações diplomáticas ou consulares não impede que os Estados celebrem tratados
entre si.

 

 

3 PROCESSO DE INTERNALIZAÇÃO DE TRATADOS PELO BRASIL

 

 

Feitas as considerações iniciais a respeito da Convenção, passaremos a analisar o tratamento que o Brasil deu
ao documento. Para tanto, cumpre primeiramente abordamos, de maneira geral, como funciona o
procedimento pátrio de internalização de tratados internacionais.

 

Após as negociações internacionais e a assinatura do documento pelo Presidente da República ou por seus
representantes, o tratado deverá passar por um procedimento para que ele passe a produzir efeitos no país.
Como já mencionado, o Brasil assinou a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados em 23 de maio
de 1969, data da abertura para assinaturas, porém, o processo de internalização se iniciou somente em 22 de
abril de 1992. Os trâmites do procedimento de internalização são os colocados a seguir.

 

A Constituição afirma, em seu artigo 49, inciso I, que os tratados firmados pelo Presidente da República ou
quem lhe represente devem ser submetidos à aprovação do Congresso Nacional1. Uma vez discutido, o
tratado é submetido à votação aos congressistas, que vêm adotando a posição de aprová-lo ou rejeitá-lo
integralmente, por ser inviável a aprovação de emendas a um documento internacional de caráter multilateral
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(ALCÂNTARA, 2001).

 

Uma vez aprovado, o tratado é promulgado por meio de Decreto Legislativo e publicado no Diário Oficial
da União. A Convenção de Viena foi aprovada pelo Congresso Nacional em 17 de julho de 2009, por meio
do Decreto Legislativo nº 496/2009.

 

Em seguida, o trâmite indica que o tratado deve ser submetido à avaliação do Presidente da República para
ratificação. Francisco Rezek (2008, p. 50) define ratificação como “ato unilateral com que a pessoa jurídica
de direito internacional, signatária de um tratado, exprime definitivamente, no plano internacional, sua
vontade de obrigar-se”.

 

A aprovação do tratado por parte do Congresso Nacional, contudo, não obriga o Presidente da República a
ratificá-lo. Porém, caso entenda pela ratificação, deverá formalizar o ato por meio da promulgação de
Decreto Executivo, a ser publicado no Diário Oficial da União. É a partir da promulgação que o tratado
passa a ter validade e executoriedade no ordenamento jurídico interno. O Decreto Executivo que promulgou
a Convenção de Viena foi o de nº 7.030/2009, em 14 de dezembro de 2009.

 

Há casos em que se faz necessário o depósito do instrumento de ratificação no órgão designado pelo próprio
tratado (REZEK, 2008). A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados é um desses casos, razão pela
qual o Brasil realizou o depósito do instrumento de ratificação em 25 de setembro de 2009.

 

Basicamente, este é o trâmite de internalização do tratado internacional. Quanto a esse assunto, entretanto,
devemos ressaltar que há a possibilidade de o tratado sofrer reservas por um Estado, de modo que este se
desobrigue em relação a certas disposições do documento internacional (MELLO, 1997, p. 225). Foi isso
que ocorreu na incorporação da Convenção de Viena pelo Brasil, sendo as reservas brasileiras a esse
documento o assunto dos próximos tópicos.

 

 

4 AS RESSALVAS A CONVENÇÃO DE VIENA DE 1969

 

 

A alínea “d” do artigo 1º da Convenção de Viena de 1969 define “reserva”como sendo “uma declaração
unilateral, qualquer que seja a sua redação ou denominação, feita por um Estado ao assinar, ratificar, aceitar
ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, com o objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas
disposições do tratado em sua aplicação a esse Estado”.

 

Desta maneira, qualquer Estado, diante de um tratado internacional, tem a opção de não fazer parte do
acordo ou aceitar, mesma que não concorde com todo o texto, podendo declarar que se exclui de
compromissos relacionados a disposições que não merecem a sua concordância. Por este razão, pode-se
dizer que o instrumento da reserva tem como finalidade facilitar as aceitações aos tratados, o que favorece o
alargamento de seu campo de aplicação (DINH; DAILLER; PELLET, 2003, p. 182-183).

 

O instituto da reserva sofre duras críticas, já que é acusado de modificar e violar a integridade e o equilíbrio
dos tratados. Entretanto, tem-se consciência de que é melhor para o mundo jurídico internacional ter uma
regulamentação, mesma que reduzida ou em partes, do não ter nenhuma (MAZZUOLI, 2009, p. 207).

 

Apesar da reserva ser um ato unilateral, que não necessita de aprovação por outro Estado, há limites que
devem ser observados. Assim, o próprio tratado pode estipular que estão proibidas as reservas a ele, ou pode
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permitir somente certos tipos de reservas, ficando sem efeito qualquer outra fora das hipóteses que o mesmo
formula. É vedado, também formular reservas incompatíveis com o objetivo ou finalidade do tratado
assinado.

 

 

4.1 A RESERVA AO ARTIGO 25

 

 

O artigo 2514 destaca as regras de aplicação provisória de um tratado, quando este o dispuser ou se os
Estados negociadores assim acordarem de outra forma. Pode-se citar como exemplo desta “outra forma” um
protocolo ou qualquer outra texto que não esteja incorporado com o tratado (DINH; DAILLER; PELLET,
2003, P. 166).

 

A aplicação provisória de um tratado é extremamente útil no momento em que este cria um mecanismo
institucional muito complexo. Assim, de acordo com critérios discricionários dos negociadores, pode ser que
haja certa urgência para aplicação do tratado e devido ao longo processo e ao tempo que pode levar para
que este documento internacional entre em vigor, a Convenção de Viena de 1969 criou este mecanismo que
auxilia na provisória efetividade do tratado.

 

A ressalva deste mecanismo pelo Estado brasileiro, fundamenta-se na incompatibilidade deste artigo com a
Constituição Federal de 1988. Os artigos 49, I15 e 84, VIII16 da CF/88 impõe que todos os tratados que
sejam celebrados pelo Presidente da República, devem ser submetidos à apreciação do Congresso Nacional.

 

 

Porém, parte da doutrina discorda desta ressalva. Estes entendem que o fato de caber ao Congresso Nacional
referendar (resolver definitivamente) os tratados assinados pelo Presidente da República, não afastaria a
aplicação provisória destes acordos. Isto porque, segundo Mazzuoli (2009, p. 221), se o Presidente da
República busca a aprovação do Congresso antes de ratificar o tratado ou a ele aderir, é pelo fato que de
outro modo, a eventual recusa da referendada parlamentar o deixaria no impasse de estar obrigado pela
ordem a interna a desvencilhar do acordo que foi rejeitado, e proibido, pelo direito internacional de voltar
atrás. Assim, conclui Mazzuoli (2009, p. 221) que “a aplicação provisória seria bastante para fazer cessar a
vigência do tratado entre o Estado que não obteve o referendum congressual necessário a sua ratificação e as
demais parte que dele também participam”

 

 

4.2 A RESERVA AO ARTIGO 66

 

 

No que tange o artigo 6617 da Convenção, este atribuí competência obrigatória da Corte Internacional de
Justiça, que é o principal órgão judicial das Nações Unidas para se manifestar, quando provocado, quanto
aplicação a ou interpretação dos artigos 5318 e 6419, ou seja, quando houver conflitos ou superveniência de
norma imperativa de direito internacional geral (jus cogens).

 

De acordo com o artigo 66, não é necessário a anuência da outra parte interessada, assim, caso não haja
solução ao processo relativo à nulidade, extinção, retirada ou suspensão da execução de um tratado e
também se não houver acordo entre as parte para submissão da causa à arbitragem, qualquer das partes
litigantes poderá, através de recurso unilateral , iniciar o procedimento na Corte. Vale ressaltar que a Corte
Internacional de Justiça não pode invalidar ou extinguir um tratado, sua competência limita-se apenas a
solucionar controvérsias quanto a aplicação e interpretação dos artigos acima citados.
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Desta maneira, quando provocada, a decisão da Corte Internacional de Justiça determinará se dada de
natureza cogente e se o tratado submetido ao questionamento é contrário a esta norma (MAZZUOLI, 2009,
p. 260). Destarte, a ressalva brasileira ao procedimento disposto no artigo 66, reside no fato da competência
obrigatória da Corte Internacional de Justiça para solucionar conflitos, mesmo que apenas em matérias de jus
cogens.

 

 

O fato de que caso se envolva em controvérsias judiciais por causa de tratados internacionais e ter que
obrigatoriamente cumprir decisão da Corte Internacional de Justiça, nas matérias que tangem processo de
nulidade, extinção ou suspensão de execução do tratado em controvérsia, não é aceita pelo Brasil, já que o
país não concorda com esta submissão à Corte. Sobre isso, o parecer do senador Cristovan Buarque diz que
é importante recordar que o Brasil está vinculado a inúmeros instrumentos internacionais com idêntica
prescrição.

 

 

Outro argumento para a ressalva ao artigo 66, consiste no fato de que o Brasil não está vinculado à “cláusula
facultativa de jurisdição obrigatória” consagrada no artigo 3620 do Estatuto da Corte Internacional de
Justiça. Isto permite que o Brasil só se submeta a um julgamento internacional caso concorde, o que vai de
encontro com o dispõe o artigo 66 da Convenção de Viena de 1969 (FAVARO; VALADÃO, 2008)

 

 

5 A CONVENÇÃO E O DIREITO INTERNO

 

 

Primeiramente, antes de adentrar nas implicações ao direito interno em decorrência da ratificação da
Convenção de Viena de 1969, é importante analisar brevemente as teorias que tratam da incorporação ou
transformação do direito internacional em direito interno, a teoria monista e dualista.

 

 

5.1 TEORIA MONISTA

 

 

De acordo com a teoria monista, deve-se sair do ponto de que há uma unidade entre o conjunto de normas
jurídicas. Assim o ordenamento jurídico interno e internacional devem coexistir, de maneira que um superpõe
a outro, formando uma escala hierárquica, onde o direito internacional irá subordinar o direito interno, ou
vice-versa. Por isto que nesta concepção há a formação de uma unidade jurídica entre dirito interno e
internacional, ou seja, uma só ordem jurídica que rege a coletividade mundial em suas relações recíprocas

 

Desta forma, para os doutrinadores monistas, se um Estado assina ou ratifica um tratado internacional, é
porque está se comprometendo juridicamente a assumir uma obrigação e se esta pode ser exigida dentro do
âmbito interno do Estado, não se faz necessário e edição de um novo texto legal, materializando
internamente o compromisso exterior.

 

O problema em relação a teoria monista surge quando se tenta estabelecer qual ordem deve prevalecer em
caso de conflito entre norma interna e internacional. A solução apresentada tem duas formas: dá-se ao direito
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internacional status hierárquico superior ao direito interno, que seria a corrente monista internacionalista, ou
dá-se ao direito interno a posição jurídica de prevalecer sobre o direito internacional, a qual é defendida pela
corrente monista nacionalista.

 

 

5.2 TEORIA DUALISTA

 

 

Por sua vez, a teoria dualista indica que o direito interno e o direito internacional são dois sistemas
independentes e distintos, não existindo ponto de convergência entre eles, apesar de serem igualmente
válidos.

 

Assim, a finalidade do direito internacional seria de regular as relações entre os Estados, enquanto a função
do direito interno seria de regular a conduta do Estado com os indivíduos.

 

Para a doutrina dualista, pelo fato de estes ramos do direito regularem matérias diferentes, não haveria
possibilidade de haver conflito entre eles, já que um tratado internacional jamais poderia regular uma questão
interna sem antes ser incorporado pelo ordenamento que o transforme em lei nacional.

 

Por este motivo, é que para os dualistas os compromissos internacionalmente assumidos não tem como
gerarem efeitos automáticos dentro da ordem jurídica interna de um Estado. Por isto que a norma
internacional só terá validade quando recebida pelo direito interno, não sendo a ratificação instrumento
suficiente para esta transformação.

 

Os conflitos entre normas, assim, não serão entre tratados internacionais e direito interno, mas sim entre duas
disposições nacionais, cuja uma delas será a norma internacional regulamentada.

 

 

5.3 A PROMULGAÇÃO DA CONVENÇÃO E OS REFLEXOS NO DIREITO INTERNO

 

 

Durante muito tempo, questionou-se a hierarquia entre os tratados e as leis internas, especialmente por causa
da falta de previsão constitucional. A partir do julgamento pelo STF do recurso extraordinário 80.004, que
perdurou de setembro de 1975 até junho de 1977, o Supremo concluiu que dentro do sistema brasileiro, os
tratados guardam estrita situação de paridade normativa com as leis ordinárias editados pelo Estado.

 

Então, a normatividade dos tratados internacionais estaria no mesmo plano e grau de eficácia da leis internas,
o que permite a aplicação do princípio lex posterior derogat priori. O tratado promulgado, passaria a ter
força de lei ordinária e desta maneira poderia perder sua eficácia perante lei posterior. Percebe-se que a
posição do STF daquela época está em desacordo com os princípios do direito internacional.

 

Recentemente, com relação aos tratados de Direitos Humanos, mas especificamente em 3 de dezembro de
2008, no RE 466.343-SP, onde se questionava a impossibilidade da prisão civil pela aplicação do Pacto de
San José, o voto vencedor do Ministro Gilmar Mendes alocou tais tratados de Direitos Humanos no nível
supralegal (abaixo da Constituição, mas acima de toda a legislação infraconstitucional). Porém, em relação
aos tratados que não tratassem de direitos humanos a posição permanecia a mesma.
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Com a promulgação da Convenção de Viena de 1969 sobre Direito do Tratados pelo Brasil, o seu texto
passe a vigorar no direito interno, por este motivo vale ressaltar a importância do artigo 27, que trata do
direito interno e a observância de tratados. Pelo disposto no artigo, o Estado que ratifica a Convenção,
outorga prioridade ao direito internacional sobre a jurisdição doméstica. Destarte, não pode um Estado
invocar as regras de direito interno para justificar possível inadimplemento de um tratado.

 

Assim, a partir da ratificação da Convenção fica claro que a interpretação de todos os tratados internacionais
de que o Brasil é parte, deve ser feita com base nos preceitos do direito internacional, e não do direito
interno. Ou seja, deve ser obstado o procedimento de o Estado celebrar um tratado e depois, por meio de
mera alteração em sua legislação interna, derrogar ou ab-rogar as regras convencionadas externamente
(ALCOFORADO, 2010).

 

 

5.3.1 A questão da bitributação

 

 

O propósito da Convenção foi de solucionar controvérsias e estabelecer parâmetros relativos à assinatura,
adesão, formulação e obrigações relativas aos tratados internacionais. Entretanto, apesar de ditar as regras
dos tratados em geral, em relação ao Brasil, um dos principais impactos poderá ocorrer no campo tributário,
principalmente na forma como serão cumpridos os acordos internacionais que o Brasil é signatário que
impedem a bitributação.

 

No plano internacional, a bitributação ocorre quando um Estado estrangeiro e um ente nacional tributam o
mesmo ato ou fato jurídico. Por este motivo, a bitributação é obstáculo considerável à circulação
internacional de mercadorias, serviços, capitais e pessoas, por isso que alguns Estados têm interesse em
limitar sua soberania fiscal, através de medidas unilaterais ou bilaterais.

 

O artigo 9821 do Código Tributário Nacional já estabelecia que tratado internacional teria hierarquia maior
em relação a uma lei interna. Entretanto, muito se discutiu se o citado artigo havia sido recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, já que só esta poderia estabelecer hierarquia entre normas jurídicas.

 

Percebe-se que a intenção do artigo 98 do CTN foi afirmar que as convenções internacionais deveriam
sobrepor por toda a legislação tribuária interna, especialmente garantir proteção a bitributação, apenas
consolidam um dos preceitos do direito internacional público, que é a primazia do tratado sobre a legislação
interna doméstica.

 

A partir da promulgação da convenção, concluí-se que não cabe mais discutir a validade do artigo 98 do
CTN, pois este se encontra de acordo com o preceito do artigo 27 do tratado, o que é de grande importância
para aplicação do tratados que combatem a bitributação que o Brasil faz parte, como por exemplo o acordo
firmado entre o nosso país e o Governo da República Argentina, que foi promulgado pelo decreto nº 87.976
de 22 de dezembro de 1982, que se destina a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria
de impostos sobre a renda.

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A promulgação da Convenção de Viena de 1969 sobre Direito de Tratados pode ser considerada com um
grande avanço nas relações internacionais do Brasil, já que este momento foi por muito tempo aguardado
pela comunidade jurídica brasileira.

 

Observou-se, através de uma breve análise acerca do histórico da Convenção de Viena de 1969, que apesar
da regulação de tratados ter importância significativa dentro do direito internacional público, a convenção só
entrou em vigor em 1980, onze anos depois de sua assinatura.

 

Foram evidenciados os princípios consagrados pela Convenção de Viena de 1969, que possuem como
finalidade orientar a elaboração de tratados internacionais entre Estados, assim como a estrutura do texto da
convenção e seus principais aspectos.

 

O Brasil serve como exemplo para se perceber o tamanho da dificuldade enfrentada pela Convenção para que
esta fosse ratificada pelos Estados interessados. Em que pese o procedimento de internalização da convenção
ter se iniciado em 1992, os trâmites de aprovação pelo Congresso Nacional e de ratificação pelo Presidente
da República foram concluídos apenas em dezembro de 2009, com a promulgação do decreto executivo nº
7.030/2009, ou seja, houve uma espera de 17 anos para que o tratado pudesse ter validade e executoriedade
perante o ordenamento jurídico interno.

 

A partir do processo de internalização de tratados e do instituto das reservas, procurou-se expor os
principais motivos que levaram o Brasil a fazer ressalvas aos artigos 25 e 66 da Convenção de Viena, artigos
que tratam da aplicação provisória de tratados internacionais e do processo de solução judicial destes,
respectivamente.

 

Finalmente, foi evidenciado os principais reflexos ocasionados pela promulgação da Convenção de Viena de
1969 sobre Direito dos Tratados, especialmente no que diz respeito a hierarquia do norma constitucional
com o ordenamento jurídico interno. Vale lembrar, que este ato foi muito importante para a aplicação do
tratados internacionais que combatem a bitributação e também para a validade do artigo 98 do CTN.
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1“Artigo 84

Entrada em Vigor

1. A presente Convenção entrará em vigor no trigésimo dia que se seguir à data do depósito do trigésimo
quinto instrumento de ratificação ou adesão.

2. Para cada Estado que ratificar a Convenção ou a ela aderir após o depósito do trigésimo quinto
instrumento de ratificação ou adesão, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia após o depósito, por
esse Estado, de seu instrumento de ratificação ou adesão.”

2“Artigo 1

Âmbito da Presente Convenção

A presente Convenção aplica-se aos tratados entre Estados.”

3Artigo 22

Retirada de Reservas e de Objeções às Reservas

1. A não ser que o tratado disponha de outra forma, uma reserva pode ser retirada a qualquer momento, sem
que o consentimento do Estado que a aceitou seja necessário para sua retirada.

4Artigo 30

Aplicação de Tratados Sucessivos sobre o Mesmo Assunto

1. Sem prejuízo das disposições do artigo 103 da Carta das Nações Unidas, os direitos e obrigações dos
Estados partes em tratados sucessivos sobre o mesmo assunto serão determinados de conformidade com os
parágrafos seguintes.

2. Quando um tratado estipular que está subordinado a um tratado anterior ou posterior ou que não deve ser
considerado incompatível com esse outro tratado, as disposições deste último prevalecerão.

3. Quando todas as partes no tratado anterior são igualmente partes no tratado posterior, sem que o tratado
anterior tenha cessado de vigorar ou sem que a sua aplicação tenha sido suspensa nos termos do artigo 59, o
tratado anterior só se aplica na medida em que as suas disposições sejam compatíveis com as do tratado
posterior.
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4. Quando as partes no tratado posterior não incluem todas a partes no tratado anterior:

a) nas relações entre os Estados partes nos dois tratados, aplica-se o disposto no parágrafo 3;

b) nas relações entre um Estado parte nos dois tratados e um Estado parte apenas em um desses tratados, o
tratado em que os dois Estados são partes rege os seus direitos e obrigações recíprocos.

5. O parágrafo 4 aplica-se sem prejuízo do artigo 41, ou de qualquer questão relativa à extinção ou
suspensão da execução de um tratado nos termos do artigo 60 ou de qualquer questão de responsabilidade
que possa surgir para um Estado da conclusão ou da aplicação de um tratado cujas disposições sejam
incompatíveis com suas obrigações em relação a outro Estado nos termos de outro tratado.

5 International Whaling Commission (IWC)

6“Resolution 2001-1

RESOLUTION ON TRANSPARENCY WITHIN THE INTERNATIONAL WHALING COMMISSION

(...)s

CONSCIOUS that, as set out in the pacta sunt servanda rule, “good faith” requires fairness, reasonableness,
integrity and honesty in international behaviour;”

7“Artigo 27

Direito Interno e Observância de Tratados

Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um
tratado. Esta regra não prejudica o artigo 46.”

8“Artigo 63

Rompimento de Relações Diplomáticas e Consulares

O rompimento de relações diplomáticas ou consulares entre partes em um tratado não afetará as relações
jurídicas estabelecidas entre elas pelo tratado, salvo na medida em que a existência de relações diplomáticas
ou consulares for indispensável à aplicação do tratado”.

9“Artigo 60

Extinção ou Suspensão da Execução de um Tratado em Conseqüência de sua Violação

1. Uma violação substancial de um tratado bilateral por uma das partes autoriza a outra parte a invocar a
violação como causa de extinção ou suspensão da execução de tratado, no todo ou em parte.

2. Uma violação substancial de um tratado multilateral por uma das partes autoriza:

a) as outras partes, por consentimento unânime, a suspenderem a execução do tratado, no todo ou em parte,
ou a extinguirem o tratado, quer:

i) nas relações entre elas e o Estado faltoso;

ii) entre todas as partes;

b) uma parte especialmente prejudicada pela violação a invocá-la como causa para suspender a execução do
tratado, no todo ou em parte, nas relações entre ela e o Estado faltoso;

c) qualquer parte que não seja o Estado faltoso a invocar a violação como causa para suspender a execução
do tratado, no todo ou em parte, no que lhe diga respeito, se o tratado for de tal natureza que uma violação
substancial de suas disposições por parte modifique radicalmente a situação de cada uma das partes quanto
ao cumprimento posterior de suas obrigações decorrentes do tratado.

3. Uma violação substancial de um tratado, para os fins deste artigo, consiste:

a) numa rejeição do tratado não sancionada pela presente Convenção; ou

b) na violação de uma disposição essencial para a consecução do objeto ou da finalidade do tratado.

4. Os parágrafos anteriores não prejudicam qualquer disposição do tratado aplicável em caso de violação.

5. Os parágrafos 1 a 3 não se aplicam às disposições sobre a proteção da pessoa humana contidas em
tratados de caráter humanitário, especialmente às disposições que proíbem qualquer forma de represália
contra pessoas protegidas por tais tratados”.

10“Artigo 61

Impossibilidade Superveniente de Cumprimento

1. Uma parte pode invocar a impossibilidade de cumprir um tratado como causa para extinguir o tratado ou
dele retirar-se, se esta possibilidade resultar da destruição ou do desaparecimento definitivo de um objeto
indispensável ao cumprimento do tratado. Se a impossibilidade for temporária, pode ser invocada somente
como causa para suspender a execução do tratado.
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2. A impossibilidade de cumprimento não pode ser invocada por uma das partes como causa para extinguir
um tratado, dele retirar-se, ou suspender a execução do mesmo, se a impossibilidade resultar de uma
violação, por essa parte, quer de uma obrigação decorrente do tratado, quer de qualquer outra obrigação
internacional em relação a qualquer outra parte no tratado”.

11“Artigo 62

Mudança Fundamental de Circunstâncias

1. Uma mudança fundamental de circunstâncias, ocorrida em relação às existentes no momento da conclusão
de um tratado, e não prevista pelas partes, não pode ser invocada como causa para extinguir um tratado ou
dele retirar-se, salvo se:

a) a existência dessas circunstâncias tiver constituído uma condição essencial do consentimento das partes
em obrigarem-se pelo tratado; e

b) essa mudança tiver por efeito a modificação radical do alcance das obrigações ainda pendentes de
cumprimento em virtude do tratado.

2. Uma mudança fundamental de circunstâncias não pode ser invocada pela parte como causa para extinguir
um tratado ou dele retirar-se:

a) se o tratado estabelecer limites; ou

b) se a mudança fundamental resultar de violação, pela parte que a invoca, seja de uma obrigação decorrente
do tratado, seja de qua

lquer outra obrigação internacional em relação a qualquer outra parte no tratado.

3. Se, nos termos dos parágrafos anteriores, uma parte pode invocar uma mudança fundamental de
circunstâncias como causa para extinguir um tratado ou dele retirar-se, pode também invocá-la como causa
para suspender a execução do tratado”.

12“Artigo 73

Caso de Sucessão de Estados, de Responsabilidade de um Estado e de Início de Hostilidades

As disposições da presente Convenção não prejulgarão qualquer questão que possa surgir em relação a um
tratado, em virtude da sucessão de Estados, da responsabilidade internacional de um Estado ou do início de
hostilidades entre Estados”.

13“Artigo 55

Redução das Partes num Tratado Multilateral aquém do Número Necessário para sua Entrada em Vigor

A não ser que o tratado disponha diversamente, um tratado multilateral não se extingue pelo simples fato de
que o número de partes ficou aquém do número necessário para sua entrada em vigor.”

14“ Artigo 25

Aplicação Provisória

1. Um tratado ou uma parte do tratado aplica-se provisoriamente enquanto não entra em vigor, se:

a) o próprio tratado assim dispuser; ou

b) os Estados negociadores assim acordarem por outra forma.

2. A não ser que o tratado disponha ou os Estados negociadores acordem de outra forma, a aplicação
provisória de um tratado ou parte de um tratado, em relação a um Estado, termina se esse Estado notificar
aos outros Estados, entre os quais o tratado é aplicado provisoriamente, sua intenção de não se tornar parte
no tratado.”

15 “ Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional”;

16“Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(…)

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;”

17“Artigo 66

Processo de Solução Judicial, de Arbitragem e de Conciliação

Se, nos termos do parágrafo 3 do artigo 65, nenhuma solução foi alcançada, nos 12 meses seguintes à data
na qual a objeção foi formulada, o seguinte processo será adotado:

a)qualquer parte na controvérsia sobre a aplicação ou a interpretação dos artigos 53 ou 64 poderá, mediante
pedido escrito, submetê-la à decisão da Corte Internacional de Justiça, salvo se as partes decidirem, de
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comum acordo, submeter a controvérsia a arbitragem;

b)qualquer parte na controvérsia sobre a aplicação ou a interpretação de qualquer um dos outros artigos da
Parte V da presente Convenção poderá iniciar o processo previsto no Anexo à Convenção, mediante pedido
nesse sentido ao Secretário-Geral das Nações Unidas”.

18“Artigo 53

Tratado em Conflito com uma Norma Imperativa de Direito Internacional Geral (jus cogens)

É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de Direito
Internacional geral. Para os fins da presente Convenção, uma norma imperativa de Direito Internacional geral
é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados como um todo, como norma
da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de Direito
Internacional geral da mesma natureza”.

19“Artigo 64

Superveniência de uma Nova Norma Imperativa de Direito Internacional Geral (jus cogens)

Se sobrevier uma nova norma imperativa de Direito Internacional geral, qualquer tratado existente que
estiver em conflito com essa norma torna-se nulo e extingue-se”.

20“Artigo 36

1. A competência da Corte se estende a todos os litígios que as partes a submetam e a todos os assuntos
especialmente previstos na Carta das Nações Unidas ou nos tratados e convenções vigentes.

2. Os Estados partes neste presente Estatuto que aceite a mesma obrigação, a jurisdição da Corte em todas
as controvérsias de ordem jurídica que tratem sobre:

3. a interpretação de um tratado;

4. qualquer questão de direito internacional;

5. a existência de todo feito que, se for estabelecido, constituirá violação de uma obrigação internacional;

6. a natureza ou extensão da reparação que seja feita pela quebra de uma obrigação internacional.

7. A declaração a que se refere este Artigo poderá ser feita incondicionalmente ou sob condição de
reciprocidade por parte de vários ou determinados Estados, ou por determinado tempo.

8. Estas declarações serão remetidas para seu depósito ao secretário Geral das Nações Unidas, que
transmitirá cópias delas às partes neste Estatuto e ao Secretário da Corte.

9. As declarações feitas de acordo com o Artigo 36 do Estatuto da Corte Permanente de Justiça
Internacional que estiverem ainda em vigor, serão consideradas, respeito das partes no presente Estatuto,
como aceitação da jurisdição da Corte internacional de Justiça pelo período que ainda fique em vigência e
conforme os termos de tais declarações.

10. Em caso de disputa sobre se a Corte tem ou não jurisdição, a Corte decidirá”

21“Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna,
e serão observados pela que lhes sobrevenha.”
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IMPULSOS TEÓRICOS PARA A PRÁTICA DAS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS
INTERNACIONAIS: A GLOBALIZAÇÃO REFERENCIADA

THEORETICAL IMPULSES TO THE PRACTICE OF INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS: GLOBALIZATION REFERENCED

HUSTANA MARIA VARGAS

RESUMO
Este trabalho consiste numa investigação sobre as bases teóricas de algumas organizações não
governamentais internacionais (ONGIs). Parte do principio de que a constituição das organizações e
movimentos sociais não se dá num vácuo teórico. Pelo contrário, a fim de estabelecer conexões significativas
com as comunidades às quais se dirigem, comunicam-se por meio de idéias e princípios reconhecidos no
meio a fim de obter uma recepção favorável a suas propostas. Nesse sentido, verifica que conceitos como
cosmopolitismo e paz internacional, participação e atuação políticas e sociedade civil global, amplamente
presentes na discursividade e prática das ONGIs, são subsidiários da contribuição teórico-metodológica de
Immanuel Kant, Alexis de Toqueville e Antonio Gramsci. Além disso, o trabalho constata empiricamente
como tais teóricos referenciam o discurso institucional, a identidade e a prática de seis organizações não
governamentais internacionais na intermediação de demandas políticas junto a Estados e à Sociedade
Internacional.
PALAVRAS-CHAVES: Sociedade Civil Global. Governança Global. Globalização. ONGIs

ABSTRACT
This paper is an investigation on the theoretical foundations of some non-governmental organizations
(INGOs). We assume that the constitution of social movements and organizations do not take place in a
theoretical vacuum. Rather, in order to establish meaningful connections with the communities to which they
address, INGOs communicate through ideas and principles recognized by most political actors in order to get
a favorable reception to their proposals. Accordingly, it appears that concepts such as cosmopolitanism and
international peace, participation and political activities and global civil society, widely latent in discourse and
practice of INGOs, are extracted from the theoretical and methodological contributions of Immanuel Kant,
Alexis de Tocqueville and Antonio Gramsci. Moreover, this paper verifies empirically the way those authors
reference the institutional discourse, the identity and the practice of six international non-governmental
organizations that intermediate political demands between individuals, States and the International Society.
KEYWORDS: Global Civil Society. Global Governance. Globalization. INGOs

INTRODUÇÃO
 
Termos como “globalização”, “sociedade civil” e “atores não governamentais” ganham cada vez mais

espaço nos meios diplomáticos intergovernamentais, na mídia internacional, nos corredores acadêmicos e nas
mais diversas formas de associação e de representação dos indivíduos em sua vida cotidiana.

Não é sem razão que essa nova gramática da política internacional desvele a criação de novas formas
de manifestação política e social a partir de identidades e valores que ultrapassam as fronteiras territoriais do
Estado. Ela se remete aos desafios que marcam o mundo contemporâneo, que não são poucos: a diminuição
do poder de controle Estado soberano frente aos fluxos legais e ilegais de capital, bens, pessoas,
informações, drogas e armas; a proliferação dos incidentes envolvendo imigrantes e refugiados políticos; o
terrorismo em escala mundial e os planos militares e imperiais unilaterais; as questões de saúde pública e; a
emergência de novas demandas de interesse planetário – como a proteção do meio ambiente e dos direitos
humanos – e particulares – como as pelo reconhecimento cultural.

Em face desse cenário de transformações nos padrões de representatividade – com a atuação dos
atores que compõem a Sociedade Civil Global – e nos padrões de decisão e de orientação da conduta política
– com o desenvolvimento da Governança Global e da adoção dos critérios democráticos ocidentais –, esse
ensaio pretende analisar como as contribuições teórico-metodológicas de Immanuel Kant, de Alexis de
Tocqueville e de Antonio Gramsci nos ajudam a referenciar o discurso institucional e a identidade de
movimentos sociais e de organizações não estatais internacionais na intermediação de demandas políticas
junto a Estados e à Sociedade Internacional. 
 
1. GOVERNANÇA GLOBAL E SOCIEDADE CIVIL INTERNACIONAL

 
A propagação do conceito de Sociedade Civil Global reflete uma realidade social subjacente à ordem

pós Guerra Fria. Atores não estatais organizados a partir da sociedade nacional e de grupos e redes globais e
transnacionais encontraram um terreno fértil ao desenvolvimento do seu protagonismo no processo de
formulação da agenda política internacional e dos mecanismos da governança global. A discussão da
natureza e do exercício das relações de poder, nesse momento, não se remete apenas ao Estado e ao
Mercado, ao Poder das Armas e ao Poder da Moeda, mas a uma espécie de ordem mundial emergente que
tenha como motor de propulsão o indivíduo e a sociedade.
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A faceta transnacional dos riscos que tornam vulneráveis os territórios, as fronteiras nacionais, a
população residente, o meio ambiente, os direitos humanos dentre outros demanda novos sistemas de regras
e ordens normativas que se situem acima ou abaixo do aparato jurídico-legal do Estado vestfaliano. Não se
trata de excluir o Estado e o Mercado como componentes da ordem global vigente, mas dar continência ao
espaço de representação de indivíduos, grupos, classes e associações que se desenvolvem a margem das
relações de poder estatal e interestatal, corporativa e empresarial. Ao se contrapor o Estado à sociedade
civil, esta seria mais sensível na detecção de demandas específicas e mais flexível e ágil na proposição de
ações correspondentes. (BOBBIO, 1993)

 
Estado e economia capitalista de mercado estão sujeitos a uma série de restrições que não
afetam os atores da sociedade civil. [Nesse último], os atores não visam à conquista do
poder do Estado ou à organização da produção; em vez disso, tentam exercer influência
pela participação em associações e movimentos democráticos e por meio da mídia
pública. (COHEN, 2003, p.427)

 
Definir Sociedade Civil Global não é tarefa fácil, ou que se extingue em uma proposição abstrata,

atemporal ou ahistórica. Seria, pois, prudente buscar uma definição mais descritiva e menos normativa, para
fins desse ensaio. Assim, Sociedade Civil Global compreende “aquela parte da vida associativa que existe
acima do indivíduo e abaixo do Estado, mas também através das fronteiras”. (WAPNER apud REIS, 2006,
p. 26) Isso implica em adotar uma visão fluida ou líquida, se tomarmos o termo emprestado de Baumman,
que capte como os ativistas globais iniciam movimentos capazes de induzir mudanças culturais e de
transformar orientações públicas e sociais. 

Concomitante a emergência e consolidação desse novo espaço político global, a gestão dos riscos
transnacionais e o exercício de qualquer orientação política para além da ordem vestfaliana demandam
padrões de governança multiníveis.

Governança não é o mesmo que governo. Os dois conceitos referem-se a um
comportamento visando a um objetivo, a atividades orientadas para metas, a sistemas de
ordenação; no entanto, governo sugere atividades sustentadas por uma autoridade formal,
pelo poder de polícia que garante a implementação das políticas devidamente instituídas,
enquanto governança refere-se a atividades apoiadas em objetivos comum, que podem
ou não derivar de responsabilidades legais e formalmente prescritas e não dependem,
necessariamente, do poder de polícia para que sejam aceitas e vençam resistências. (grifo
do autor) (ROSENAU, 2000, p. 15)

Na ausência de um governo global, os padrões de governança envolvem redes de comunicação e
interação entre entidades políticas acomodadas em hierarquias informais, engajadas na formação de
consensos e na obtenção do consentimento necessário tanto para executar programas e ações, como para
criar novos valores e identidades em qualquer escala. (KEOHANE, 2002, p.3) Diversos são os responsáveis
por isso: associações voluntárias, sociedades profissionais, entidades filantrópicas, movimentos sociais
transnacionais, coalizões ou redes transnacionais, advocacy networks, comunidades epistêmicas,
organizações não governamentais internacionais (ONGIs), com destaque para essas últimas.

A gênese desse fenômeno localiza-se ainda no séc. XIX, com a Sociedade Antiescravista Inglesa, de
1839, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em 1863, e a Associação Internacional dos Trabalhadores,
em 1864. Nas décadas de 1960 e 1970, esses movimentos ganharam nova dinâmica com a articulação,
agregação e transmissão das demandas oriundas dos diversos atores sociais e, consequentemente, a sua
politização dentro dos fóruns políticos domésticos e internacionais. Não obstante, seu protagonismo
cresceria exponencialmente a partir da década de 1990, com o ativismo das ONGIs em diversos momentos
da vida política internacional. São muitos os exemplos: os fóruns paralelos de ONGIs e o aumento paulatino
de sua participação na diplomacia intergovernamental como na Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento – ECO-92, em 1992, no Rio de Janeiro, na Conferência Internacional sobre População e
Desenvolvimento, em 1994, no Cairo, e na Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, em 1996, em
Pequim. Vale destacar, ainda, a movimentação das ONGIs antiglobalização por ocasião da Reunião
Ministerial da Organização Mundial o Comércio (OMC), em 1999, em Seattle, que deixou a cidade sob
cerco por 4 dias.

O que há de novo? A explosão em número, atividades e visibilidade das iniciativas dos atores não
estatais na politização dos novos temas. Não se trata apenas de diminuir a proeminência do Estado ou do
Mercado no espaço político local ou global ao assumir parte de suas funções, principalmente na distribuição
eqüitativa dos bens políticos, econômicos e sociais, mas de aumentar a resposta das instituições políticas. O
ativismo desses atores implica na expansão dos espaços que podem ser ocupados pelos indivíduos a fim de
influenciar diretamente as condições de sua existência e reclamar o controle sobre o espaço político local.
(HELMUT et. al., 2009, p.11) Para pressionar governos e mercado, estes podem lançar mão de seu “poder
brando”, qual seja, a habilidade para mudar a preferência dos outros atores através da influência, da
persuasão, da atração, do convencimento. (NYE, 2004)

As ONGIs, por exemplo, exercitam seu poder e sua influência ao oferecerem “informações críveis,
experiência, conhecimento técnico e autoridade moral que atraem a atenção e a admiração dos governos e do
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público”. (MINGST, 2009, p. 180) A revolução na tecnologia de comunicação (mídia eletrônica, televisão a
cabo ou por satélite, noticiários globais atualizados e transmitidos ao vivo durante 24 horas etc.) concedeu
maior publicidade aos movimentos da Sociedade Civil Global favorecendo a formação de “solidariedades
cruzadas” (COHEN, 2003, p.439) que permitem: identificar riscos transnacionais; articular novos valores e
normas capazes tanto de sustentar como de constranger as externalidades negativas da anarquia
internacional; construir alianças transnacionais que advoguem pelas causas humanitárias, de preservação do
meio ambiente, de justiça distributiva etc.; modificar ou reformar instituições internacionais para que
respondam a essas demandas “marginais”; disseminar inovações sociais que tenham aplicações internacionais;
negociar conflitos de interesse multiníveis; mobilizar recursos materiais, políticos e simbólicos e; agir
diretamente nos espaços políticos que demandam maior visibilidade e representação.
 
2. TEORIA POLÍTICA, ORGANIZAÇÕES E MOVIMENTOS SOCIAIS

 
A necessidade e os benefícios de organizações e de movimentos sociais têm sido contemplados pelo

pensamento de teóricos de tempos e linhagens diversas. Destacamos neste trabalho o pensamento de
Immanuel Kant (1724 – 1804), Alexis de Tocqueville (1805 – 1859) e Antonio Gramsci (1891 – 1937) sobre
os mesmos. Suas obras antecedem em muito a emergência da idéia de uma Sociedade Civil Global, mas
certamente colaboram no seu embasamento, uma vez que é no diálogo entre a teoria e os objetos da
realidade que as instituições se consolidam.

O que pretendemos é, de um lado, explorar os pontos de vista originais dos autores sobre o tema, e
de outro, identificar a forma como organizações e movimentos sociais se apropriaram dessas elaborações
teóricas. Nesse sentido, este artigo configura também um exercício de reconhecimento do legado da teoria na
organização e interpretação da vida humana.

A constituição das organizações e movimentos sociais não se dá num vácuo teórico. Pelo contrário, a
fim de estabelecer conexões significativas com as comunidades às quais se dirigem, adotam linguagens de
uso corrente nesses espaços de atuação a fim de obter uma recepção favorável a suas propostas. Essa
gramática representa justamente a comunicação de idéias e princípios reconhecidos no meio.

Nesse sentido, verifica-se uma preocupação unânime em todas as entidades de identificarem seus
princípios e orientações. Destacamos neste trabalho seis organizações e movimentos e os relacionamos aos
teóricos, segundo características que consideramos aglutinadoras das dimensões teórico-práticas, vale dizer,
das dimensões que evidenciam a convergência de discursos teóricos a uma certa ação prática teoricamente
fundada. De par em par, os associamos aos três autores trabalhados, a partir do que indicam ser sua missão
fundamental e sua forma de ação.

A articulação de organizações e movimentos sociais a fundamentos teóricos específicos proposta
nesse trabalho supôs: a) uma atividade de interpretação, posto que nenhum deles se auto-intitula kantiano,
tocquevilliano ou gramsciano, b) uma leitura das organizações e movimentos a partir de seu discurso
institucional e c) uma opção pela correlação de cada organização e movimento a apenas um autor, embora
eventualmente possam ser identificadas influências simultâneas de mais de um deles. Merece ressalva, ainda,
o fato de que as organizações destacadas tanto podem ter sua origem fora do Brasil quanto no seu interior.
Todas elas, porém, possuem atuação internacional. Senão, vejamos:

 
2.1. Kant e a idéia de uma federação de estados livres
 
A obra de Kant reflete a política européia pós-revolução francesa que teria suscitado, ao lado de

outros eventos, enorme simpatia pela causa da liberdade, embora esta seja custosa de alcançar e implique em
sacrifícios para ser mantida. Esse estado de coisas lhe autoriza interpretar a História em situação de
progresso, como algo que avança em direção ao seu aprimoramento. O substrato dessa idéia é a vigorosa
visão kantiana de moral, que será traduzida mediante os imperativos categóricos de organização da vida
social segundo o Direito, a República e a Paz. Estes eixos norteadores concentram uma pluralidade de
conceitos, como os de cosmopolitismo, federação de estados livres, sociedade civil universal, direitos
fundamentais, os quais, por sua vez, referenciam e sustentam o funcionamento de muitas organizações e
movimentos.

Vejamos com mais detalhe.  Na obra Idéia de uma história universal a partir de um ponto de vista
cosmopolita (1986), Kant enfatiza, em mais de uma tese, a noção de realização da sociedade civil universal
ou da união civil da espécie humana como o maior problema para a nossa espécie. Já no segundo artigo
definitivo de À Paz Perpétua (1989), assinala que “o direito das gentes deve ser fundado sobre um
federalismo de Estados livres”, sugerindo a formação de uma liga das nações que significasse uma reunião de
Estados, e não um Estado formado por nações. Em outras palavras, uma aliança de povos e não um Estado
de povos (NOUR, 2003). Nesse sentido, esse texto contribuiu fundamentalmente para a configuração da
idéia de instituições políticas baseadas no Direito.

Nour (2003), apoiada na visão habermasiana, entende que também os direitos humanos são
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localizados numa doutrina do direito, já que o estabelecimento de um estado cosmopolita significaria que as
infrações aos direitos humanos não seriam julgadas e combatidas segundo critérios éticos, mas enquadradas
na ordem jurídica estatal, segundo procedimentos judiciários institucionalizados, como ações criminais. Em
outras palavras, para que a política não sofresse uma moralização direta, que transformasse as divergências
em questões de bem e mal, Kant inseriu os direitos humanos num quadro jurídico, amparado no conceito de
direito cosmopolita.

O terceiro artigo definitivo é assim formulado: “o direito cosmopolita deve se limitar às condições de
uma hospitalidade universal”. Em uma nota de rodapé de À Paz Perpétua, Kant explicita esta noção: o
direito cosmopolita, direito dos cidadãos do mundo, que considera cada indivíduo não como membro de seu
Estado, mas como membro, ao lado de cada Estado, de uma sociedade cosmopolita.

Todos estes temas se confundem, por assim dizer, com um dos principais escopos das Relações
Internacionais, motivo pelo qual vamos encontrar inúmeras organizações e movimentos sociais tributários
dessa tradição de pensamento. Destacamos a Cruz Vermelha e a Universidade da Paz.

 
2.1.1. Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV)
 
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) foi fundado há 150 anos, como resultado do

reconhecimento da realidade da guerra. Seu princípio diretor é que, mesmo na guerra, há limites relativos à
forma como ela é conduzida e ao comportamento dos combatentes. As regras que foram estabelecidas e
endossadas por quase todas as nações no mundo são conhecidas pela designação de Direito Internacional
Humanitário, do qual as Convenções de Genebra (1949) e seus Protocolos constituem o fundamento.

A Cruz Vermelha se conceitua como uma organização humanitária. Independente,
imparcial e neutra que se esforça em proporcionar proteção e assistência às vítimas da guerra
e de outras situações de violência de forma voluntária e universal.

 
2.1.2. Universidade da Paz
 
Criada em dezembro de 1980 pela resolução nº. 35/55 da Assembléia Geral das Nações Unidas, a

Universidade da Paz é uma instituição internacional de ensino superior para a paz, cujo principal objetivo é
promover, entre todos os seres humanos, o espírito de compreensão, tolerância e coexistência pacífica, a fim
de estimular a cooperação entre os povos e de ajudar a diminuir os obstáculos e as ameaças à paz mundial e
ao progresso, em consonância com as aspirações proclamadas na Carta das Nações Unidas.

Entendem que a persistência da guerra na história da humanidade e as crescentes ameaças contra a
paz nas últimas décadas colocam em risco a própria existência da raça humana e tornam imperativo que a
paz não seja encarada como um conceito negativo, como o fim do conflito, ou como um simples
compromisso diplomático, mas que deve ser alcançado e garantido através do mais precioso e mais eficaz
dos recursos que o homem possui: a educação. Se a educação tem sido o instrumento da ciência e da
tecnologia, há ainda mais razões para usá-lo para alcançar este direito primordial do ser humano.

As atividades da Universidade da Paz, sediada na Costa Rica, mas com atuação em diversas partes do
globo, se fundamentam em um programa inovador de educação, formação e investigação para a paz,
centrado em questões-chave como a prevenção de conflitos, a segurança, os direitos humanos, a segurança
ambiental e a reabilitação pós-conflito.

A temática dos limites da guerra e da educação para a paz integra de forma inequívoca o
repertório kantiano, não sendo outra a sustentação da existência da própria Organização das Nações
Unidas, a qual abriga o trabalho destes dois atores.

 
2.2. Tocqueville, ação e instituições políticas
 
Alexis de Tocqueville, cidadão francês, constrói uma teoria da democracia a partir do que identificou

no cotidiano político dos Estados Unidos do inicio do século XIX. No interior do processo, identificou como
preponderantes a ação e as instituições políticas norte-americanas, que teriam, junto com o protestantismo,
infundido um sentido de responsabilidade individual que dava às pessoas certo gosto pela ação comunitária,
bem como uma coesão que não se baseava nas ordenações hierárquicas da velha Europa, mas na adesão aos
valores do que hoje chamaríamos de uma sociedade aberta (CARDOSO, 2007).

 
 
Quanto à ação política dos cidadãos, explica:

 
A América é o país do mundo onde mais se tirou partido da associação e onde este
poderoso meio de ação se aplicou a uma grande diversidade de objetivos.
Independentemente das associações permanentes criadas pela lei sob o nome de distritos,
cidades e condados, existe uma multiplicidade de outras, que devem seu nascimento e seu
desenvolvimento apenas às vontades individuais. O habitante dos Estados Unidos aprende
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desde seu nascimento que é preciso se apoiar em si mesmo para lutar contra os males e
embaraços da vida: ele não lança sobre a autoridade social senão um olhar desconfiado e
inquieto, e somente recorre ao seu poder quando não pode prescindir dele
(TOCQUEVILLE, 1973, p. 242).

 
Comparando com as características socioculturais da política francesa e inglesa, considera, avaliando

a importância da ação de grupos que se situavam entre o público e o privado na constituição da nação
americana: “em toda a parte onde, à frente de uma empresa nova, vemos na França o governo e na Inglaterra
um grande senhor, tenhamos a certeza de perceber, nos Estados Unidos, uma associação” (TOCQUEVILLE,
1973, p. 261).

As razões desse status quo podem ser encontradas, inicialmente, no contexto espaço-temporal: país
novo sem poder feudal e fundado sobre uma população homogênea. Também, e fortemente, no papel das
instituições e do federalismo, cujo sistema permite conciliar o respeito ao local e a eficácia da ação da União.
Outrossim, a imprensa é diversificada e livre, o poder judiciário é independente, a moral puritana colabora
como garantia da vida política atuante e a democracia se traduz por hábitos de controle e participação
(JASMIN, 1997).

Dessa forma, no segundo livro da Democracia na América (1835), operando uma sociologia
dedutiva, Tocqueville extrai, muito mais da habitualidade política norte-americana do que de qualquer
produção intelectual, as chaves para a compreensão do exercício democrático – e não despótico - na própria
democracia.

A vitalidade do pensamento de Tocqueville pode ser aferida pela associação entre seu pensamento e o
de Habermas, como a seguir:

 
Sendo a busca pela liberdade política a preocupação primordial no pensamento político de
Alexis de Tocqueville, a sua concepção traz subsídios fundamentais para uma abordagem
democratizante da descentralização político-administrativa, além de enriquecer os atuais
debates – teóricos e práticos – em torno das possibilidades de uma (re)vitalização das
democracias contemporâneas. Como os atuais teóricos da democracia deliberativa ou
dialógica (sobretudo Habermas), Tocqueville aposta no efeito conscientizador da prática
política, no debate público de argumentos controversos como principal fonte de
racionalização dos processos de tomada de decisão. No entanto, a abordagem de
Tocqueville não tem como enfoque a situação comunicativa em si; ela enfatiza a dimensão
histórica de uma possível transformação da sociedade em conseqüência de uma
conscientização promovida por uma prática política constante nas arenas da política local e
nas organizações da sociedade civil. Dando prioridade a mudanças de consciência e de
valores, mostrando-se cético em relação a estratégias institucionalistas, Tocqueville
também traz uma contribuição significativa para o comunitarismo, que, por sua vez, põe
esperanças na transformação do sistema de valores da sociedade, no fortalecimento do
engajamento cidadão e em uma alteração geral do “clima moral”. (FREY, 2000)

 
A valorização do elemento local como explicativo da pujança da vida política, a ênfase na

descentralização política, são também temas redivivos na agenda atual. A proliferação da idéia do
voluntariado, a propalada crise de soberania do Estado-nação e a emergência dos terceiros setores aparecem
como temas que renovam a importância do autor e substanciam a origem e o funcionamento de organizações
e movimentos sociais.

Destacamos, em diálogo com Tocqueville, as instituições Lions Clubs International e a
Transparência Internacional.

 
2.2.1. Lions Clubs International
 
Os “Leões” integram clubes de serviço à comunidade “com a missão de criar e fomentar um espírito

de compreensão entre todos os povos para atender às necessidades humanitárias, oferecendo serviço
voluntário através do envolvimento na comunidade e da cooperação internacional”.

Estes clubes locais contam com 1,3 milhão de sócios, em cerca de 45.000 clubes espalhados por 205
países e regiões. Fundado em Chicago, nos Estados Unidos, em 1917, o Lions Clubs International tem
oferecido a empresários e profissionais um meio de compartilhar o seu sucesso ajudando os desfavorecidos.
Seu foco original era um trabalho de apoio a hospitais oftalmológicos, mas hoje se estende a outras fontes de
atuação, como a educacional e a filantrópica.

Com base em um recente relatório dos Lions Clubs, em todo o mundo estima-se que a cada ano os
Lions Clubes doem aproximadamente US$ 449 milhões e mais de 76 milhões de horas de trabalho
voluntário, o que equivale a mais de 31 mil pessoas trabalhando em tempo integral durante um ano.

 
 
 
 
2.2.2. Transparência Internacional (TI)
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A Transferência Internacional é uma organização da sociedade civil global contra a corrupção.
Congrega pessoas numa coalizão mundial para atuar sobre o impacto devastador da corrupção sobre
homens, mulheres e crianças ao redor do mundo. Desde a sua fundação em 1993, a TI tem desempenhado
um papel de liderança na melhoria da vida de milhões em todo o mundo por criar uma dinâmica anti-
corrupção, aumentando a consciência e diminuindo a apatia e a tolerância peça corrupção, bem como
planejando e implementando ações concretas para enfrentá-la.

A Transparência Internacional é uma rede global, incluindo mais de 90 órgãos no combate à
corrupção, atuando no âmbito nacional de inúmeras maneiras. Eles acionam agentes do governo, da
sociedade civil, do empresariado e da mídia para promover transparência nas eleições, na administração
pública, nos contratos e nos negócios. Essa rede global também utiliza campanhas de mobilização para
pressionar os governos a implementar reformas anti-corrupção.

 Em nosso país, a Transparência Brasil esteve vinculada à Transparência Internacional até 2007.
Atualmente é uma organização independente e autônoma. Considera que, embora sob o ponto de vista
institucional, o Brasil tenha eleições livres, um Congresso e um Judiciário independentes e todas as demais
garantias constitucionais típicas das democracias representativas, as práticas do mundo real nem sempre
refletem o arcabouço formal.  As regras eleitorais se encontram na pauta de preocupações, em especial no
que diz respeito ao financiamento de campanhas. A transparência dos atos das três esferas do Estado é
pequena, o que em grande parte se deve a padrões de comportamento arraigados e à falta de coordenação
entre os interessados em mudar a situação.

Da mesma forma, consideram que as disparidades brasileiras nos terrenos social e econômico
refletem-se diretamente nos instrumentos disponíveis para o combate à corrupção. Uma imprensa moderna se
faz presente nas principais cidades, mas não se distribui uniformemente entre as diversas regiões do país. A
lei vale pouco e é na prática inacessível para a grande maioria da população. O grau de transparência é baixo,
um problema que afeta não apenas o Executivo como também o Legislativo, o Judiciário e o Ministério
Público. Em alguns círculos empresariais, o poder de corromper é encarado como vantagem competitiva.

 De outro lado, mesmo organizações civis ativas em sua missão principal às vezes se desorientam
com as dificuldades inerentes à fiscalização e combate à corrupção. Nesse sentido, um dos objetivos da
Transparência Brasil, especificado em seu estatuto, é ajudar as organizações civis e os governos de todos os
níveis a desenvolver metodologias e atitudes voltadas ao combate à corrupção.

A clara perspectiva destas organizações – Lions e Transparência - em torno da idéia da
descentralização administrativa ou de ações que levem os cidadãos a maior participação como co-
responsáveis pelos destinos da sociedade nos remete aos princípios tocquevillianos do que venha a ser o
exercício democrático numa perspectiva liberal.

 
2.3. A sociedade civil em Gramsci
 
A convicção socialista de Gramsci o impulsionava a buscar elementos de viabilização desse sistema a

partir da própria sociedade, uma vez que entendia a revolução como um processo a ser constituído e
desenvolvido socialmente, e não como um ato de finalização do socialismo como tomada de poder. Vale
dizer, um processo que produziria a transformação social desejada, mas como conseqüência de mudanças
políticas, culturais e filosóficas na base da sociedade.

Para encaminhar este processo de elaboração de uma nova cultura contra-hegemônica, que produziria
por sua vez uma nova hegemonia, Gramsci destacava o papel da sociedade civil e, dentro dela, dos
intelectuais orgânicos que atuariam numa função de liderança e de guia para a transformação. Gramsci
descreve a fábrica com suas comissões internas, os círculos socialistas e as comunidades camponesas como
centros da vida proletária onde seria preciso trabalhar diretamente: as comissões internas seriam órgãos da
democracia operária.

Chama a ditadura do proletariado de hegemonia porque quer salientar a função dirigente, a conquista
do consenso, a ação de tipo cultural e ideal que a hegemonia deve desempenhar. É necessário um processo
para que as classes subordinadas fiquem autônomas, se deem um partido, uma linha política, uma concepção
cultural. Então, conquistada essa autonomia, lutam para ficar hegemônicas, vale dizer, associem força mais
consenso, o que vai lhes permitir o alcance da condição essencial para a conquista do poder.

No âmbito internacional talvez seja legítimo tomar a rede das organizações intergovernamentais como
o tecido da "sociedade civil internacional" no período histórico compreendido entre o fim da Segunda Guerra
e o fim da Guerra Fria. E, se quisermos adotá-la para pensar a política internacional na atualidade, devemos
ampliar-lhe o alcance para incluir em seu universo movimentos anti-sistêmicos ou contra-hegemônicos e
organizações não (ou não inteiramente) governamentais (CRUZ, 2009).

Organizações e movimentos sociais sob inspiração gramsciana tendem a funcionar como “intelectuais
orgânicos” da sociedade, dirigindo-a no sentido de transformações sociais mais profundas.  Parece ser a
vocação do Fórum Social Mundial e do IBASE.

 

2.3.1. Fórum Social Mundial (FSM)
 
Pontuando que não é nem entidade nem organização, o FSM se identifica como um espaço de debate

democrático de idéias, aprofundamento da reflexão, formulação de propostas, troca de experiências e
articulação de movimentos sociais, redes, ONGs e outras organizações da sociedade civil que se opõem ao
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neoliberalismo e ao domínio do mundo pelo capital e por qualquer forma de imperialismo. Após o primeiro
encontro mundial, realizado em 2001, configurou-se como um processo mundial permanente de busca e
construção de alternativas às políticas neoliberais e ao domínio do mundo pelo capital e por qualquer forma
de imperialismo.

O Fórum Social Mundial se caracteriza também pela pluralidade e pela diversidade, tendo um caráter
não confessional, não governamental e não partidário. Ele se propõe a facilitar a articulação, de forma
descentralizada e em rede, de entidades e movimentos engajados em ações concretas, do nível local ao
internacional, pela construção de um “outro mundo”, mas não pretende ser uma instância representativa da
sociedade civil mundial.

Atua a partir de “mobilizações” e esclarece com veemência em sua Carta de Princípios que, na
condição de "um espaço aberto de encontro, plural e diversificado, não confessional, não governamental e
não partidário", estes encontros não possuem caráter deliberativo. Explicam: o FSM "não se constitui em
instância de poder, a ser disputado pelos participantes de seus encontros" e ninguém estará "autorizado a
exprimir, em nome do Fórum, posições que pretenderiam ser de todas/os as/os seus/suas participantes. Estes
não devem ser chamados a tomar decisões, por voto ou aclamação, enquanto conjunto de participantes do
Fórum". Está, todavia, "assegurada, a entidades ou conjuntos de entidades que participem dos encontros do
Fórum, a liberdade de deliberar... sobre declarações e ações que decidam desenvolver", que o Fórum difunde
amplamente. Compondo ainda a especificidade do Fórum, destacamos a sua organização por meio de um
Conselho Internacional composto por cerca de 170 instituições delegadas.

 
 
 
2.3.2. IBASE
 
O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) foi criado em 1981. Entre os

fundadores está o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho.
É uma instituição sem fins lucrativos, sem vinculação religiosa e partidária. Sua missão é aprofundar a

democracia, seguindo os princípios de igualdade, liberdade, participação cidadã, diversidade e solidariedade.
Apostam na construção de uma cultura democrática de direitos, no fortalecimento do tecido

associativo e no monitoramento e influência sobre políticas públicas. Sua atuação ultrapassa as fronteiras
nacionais, tendo conexões com outros países, especialmente na América Latina e África.

A fim de radicalizar a democracia, o Ibase desenvolve projetos e iniciativas nas seguintes linhas:
Alternativas Democráticas à Globalização; Desenvolvimento e Direitos; Direito à Cidade; Economia
Solidária; Processo Fórum Social Mundial; Juventude Democracia e Participação; Observatório da
Cidadania: direitos e diversidade; Responsabilidade Social e Ética nas Organizações; Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional.

Especificamente quanto ao diálogo global, atua em projetos específicos como:
 

- Diálogo Sul Sul: o projeto consiste em criar uma dinâmica de encontros e diálogos entre diferentes
movimentos sociais e organizações da sociedade civil da África e América Latina. O objetivo é integrar ações
e definir uma agenda comum capaz de estruturar alternativas democráticas à atual ordem mundial.
 
- Diálogo entre os Povos: reúne representantes de organizações e movimentos da sociedade civil com
atuação na América Latina e na África. O objetivo é a criação de espaços de interlocução para a promoção
de ações que fortaleçam atuações de forma a construir um modelo de desenvolvimento baseado em
princípios democráticos e éticos, que considere a diversidade de países, movimentos e perspectivas políticas
envolvidas.
 
- Juventudes sul-americanas: diálogos para a construção da democracia regional: partindo do princípio que
o(a) jovem é um ator estratégico para a manutenção e radicalização da democracia, o objetivo do
levantamento é fortalecer movimentos, estimular a formação de redes e fóruns, produzir insumos sobre a
participação da juventude – levando em consideração a diversidade de grupos juvenis – e incidir sobre as
agendas públicas nacional e internacional.
 

 A atuação destas duas entidades possui uma forte referência de luta contra-hegemônica. Ademais,
sua atuação opera na perspectiva de uma sociedade civil internacional, elementos gramscianos por
excelência.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
Os riscos e as oportunidades inerentes à dinâmica da globalização indubitavelmente modelam a ação e

a consciência individual, estimulam as demandas e necessidades políticas, econômicas e sociais, e fomentam a
criação de novos espaços coletivos para a deliberação mais participativa e democrática.

Essas características, ressaltadas pelos teóricos da política, são incorporadas na narrativa
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universalizante e solidária dos ativistas da Sociedade Civil Global, seja na defesa do cosmopolitismo
democrático como condição para a paz, seja na “arte da associação” privada como condição de liberdade e
de igualdade, seja ainda nas “trincheiras intelectuais” da revolução pacífica como condição para a
emancipação do indivíduo e para o seu reposicionamento como protagonista no sistema político local,
nacional, internacional e transnacional.

E à instituição política dessas organizações da Sociedade Civil Global corresponde a constituição e
reconstituição do Direito Internacional sob as mesmas referências teóricas. Não se pode pensar, por
exemplo, no Direito Internacional Público, na institucionalização do sistema ONU ou nos parâmetros
jurídicos para a atuação das ONGs – de forma apartada daquelas categorias de pensamento exaradas por
Kant, Tocqueville e Gramsci e neste trabalho destacadas. Autores esses que tendo escrito desde o séc.
XVIII, referenciam solidamente discursos e práticas contemporâneas em projetos de globalização.

Uma palavra final: o exercício político da Sociedade Civil Internacional através das “solidariedades
cruzadas” e de uma agenda de temas de interesse tanto planetários como particulares, exige o uso eficiente
dos recursos materiais e intelectuais disponíveis, a atualização de valores centrais nos diversos níveis de
interação e de comunicação, a prestação de contas transparente e responsável e o aprendizado social. Isso
pode ser viabilizado por uma rede de informação ágil e confiável, pelo recurso a símbolos e falas que
desvelem a lógica de um conflito ou circunstância para os públicos locais e distantes, pela capacidade de
influência e de disseminação de interesses e, por fim, por uma política de responsabilização ou respeito aos
valores, princípios, normas e ações acordadas.

Nesse sentido, o resgate do fundamento teórico-filosófico destas instituições e direitos reforça o
quadro de valores, princípios e normas que regerão os mesmos, renovando sua legitimidade e pertinência
social.
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A NECESSIDADE DE UM CONSTITUCIONALISMO GLOBAL

THE NECESSITY OF A GLOBAL CONSTITUTIONALISM

Guilherme Machado Casali

RESUMO
Este artigo trata do estudo da existência de um constitucionalismo global. Para tanto parte-se do
reconhecimento de que o constitucionalismo representa mais do que a mera descrição da Constituição de um
país, mas também concebe a limitação jurídica do poder e o respeito aos direitos fundamentais. O conceito
de soberania é revisto nos âmbitos internos e externos do Estado nação motivado principalmente pelas
mudanças de uma sociedade integrada através da globalização. Os efeitos do Direito comunitário no Direito
Constitucional acarreta na verificação de uma nova forma de pensar a soberania e de sua limitação. Com este
traço principal vê-se que efetivamente existe uma vertente que possibilita a afirmativa da existência de uma
ideologia mundial que limita as ações dos Estados, que se chama constitucionalismo global.
PALAVRAS-CHAVES: Constitucionalismo, Soberania, Constitucionalismo global.

ABSTRACT
This article aims to show the first thoughts about the existence of a global constitutionalism. To do so, the
starting point is the recognition that the constitutionalism represents more than just the mere description of
the constitution of a country but also the conception that it conceives a power limitation by law and the
respect for the human rights. The concept of sovereignty is reviewed as from the inside as well as the outside
perspective of the State driven mainly by changes in an integrated society through globalization. The effects
of Community law in constitutional law involves the verification of a new way of thinking about sovereignty
and its limitations. By this main feature it is possible to assure the existence of a global ideology that limits
states' actions, which is called global constitutionalism.
KEYWORDS: Constitutionalism, Sovereignty, Global Constitutionalism

INTRODUÇÃO
 
O objetivo proposto para este artigo é instigar a percepção sobre a existência de um

constitucionalismo global como corrente informadora do Direito Internacional. Para tanto inicialmente
identificam-se os elementos do constitucionalismo, levando-se em consideração principalmente questões
como soberania e a internacionalização dos direitos humanos como os dois elementos essenciais que levariam
à identificação do objeto de estudo deste artigo.

Para melhor compreender a existência de um constitucionalismo global primeiramente pretende-se
definir os elementos do constitucionalismo. Num segundo momento observando-se a inevitável contribuição
que Direito Comunitário possui nas tratativas de uma ordem jurídica supranacional. Para tanto coloca-se em
cheque a concepção tradicional de soberania.

Tais elementos somados à busca da paz universal e as tentativas de internacionalização dos direitos
humanos, pode-se concluir pela existência do constitucionalismo global.

 
1 DO CONSTITUCIONALISMO
 
Charles Howard McIlwain menciona que antes do final do século XVIII a noção tradicional do

constitucionalismo era de uma série de princípios contidos nas instituições de uma nação que não eram nem
estranhos nem anteriores em sua existência a elas mesmas[1].

Entretanto esta noção sofre mudanças, principalmente em decorrência da grande contribuição do
constitucionalismo inglês para o entendimento de uma nova fase do constitucionalismo, que não deixa de ser
o resultado de uma fase anterior. Esta fase “auto-consciente” eleva a interpretação da própria Constituição e
do seu papel.

Ressalta-se da experiência inglesa que a existência ou não de uma constituição escrita não impede a
salvaguarda dos princípios constitucionais muito menos dos direitos fundamentais (o que lá se dá através de
leis ordinárias posto que até os dias de hoje não existe uma constituição escrita). Em verdade talvez a
Inglaterra seja uma experiência única, onde as forças das tradições, do direito consuetudinário, da common
law, possam prover os ingleses da segurança jurídica necessária, ainda que não tenham uma constituição
escrita assim como os demais países, a exemplo da França e dos Estados Unidos.

O constitucionalismo, desta forma, não representa a mera exaltação dos princípios inseridos na
Constituição de um país, posto que este existe independentemente da existência de uma constituição escrita.

Estudando Thomas Paine, McIlwain afirma que o constitucionalismo ao limitar o governo garante
aos cidadãos o respeito a seus direitos fundamentais, pois são anteriores, quer interpretada na questão
temporal (pelo fato de que a Constituição é anterior ao governo na ordem cronológica) quer na
superioridade de sua natureza e na capacidade de obrigar[2]. O constitucionalismo possuiu, assim, uma
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qualidade essencial: de ser a limitação jurídica do governo, ser a antítese do governo arbitrário, ser o
contrário do governo despótico, do governo do capricho em vez do direito[3].

Evidencia-se que na definição de constitucionalismo não se limita a descrever a Constituição,
entendida esta como conjunto de normas ou de princípios, mas senão em sede prescritiva, buscam instaurar
uma ordem política melhor e um governo justo, político ou legal [4]. O constitucionalismo é, desta forma,
uma técnica da liberdade contra o poder arbitrário[5], isto é “a técnica jurídica pela qual é assegurado aos
cidadãos o exercício dos seus direitos individuais e, ao mesmo tempo, coloca o Estado em condições de não
os poder violar”[6], representando “o governo das leis”[7], a separação dos poderes e o respeito às garantias
individuais.

No Estado de Direito o império da lei erradica a arbitrariedade da relação entre o soberano e o
cidadão. O componente emancipatório do império da lei é que o cidadão não obedece pessoas mas normas.
Assim, o Estado de Direito combate a arbitrariedade, enquanto que o Estado Liberal combate o absolutismo
e o autoritarismo. O traço emancipatório do Estado Liberal é que o soberano não pode entrar nas esferas do
pessoal, direitos de liberdade de expressão, liberdade religiosa.

Foi justamente desta a tensão vivida durante os séculos XVIII e XIX que a cultura racionalista pode
se tornar realidade, e isto se deu através da codificação[8]. Norberto Bobbio, na análise histórica da
produção legislativa, afirma que “o impulso para a legislação nasce da dupla exigência de por ordem no caos
do direito primitivo e de fornecer ao Estado um instrumento eficaz para a intervenção na vida social”[9].

À época as mudanças eram vistas como atentados à própria Constituição[10], pois somente o que
era imperfeito muda – ou porque se corrompe ou porque melhora – sendo que a imutabilidade deveria ser
garantida para o que era perfeito a fim de preservá-lo como tal, a imovibilidade era ao mesmo tempo
conseqüência e prova da perfeição. De outra monta a imutabilidade absoluta da Constituição poderia voltar-
se ao seu contrário.[11] Assim desenvolveu-se outro pensamento, enraizado num individualismo exacerbado,
de que nenhuma lei e Constituição são tão sagradas que não podem ser modificadas[12].

Para Josep Arguiló Regla[13] a Constituição do constitucionalismo possui um papel ideológico de
reconhecimento dos direitos frente à legitimidade de um sistema jurídico político não se desprezando a forma
constitucional, como garantia dos direitos. A Constituição do constitucionalismo não pode ser tida como
uma mera função do poder político existente, o seu núcleo central deve girar em torno dos adequados
critérios de legitimidade que se incorporam à Constituição e o procedimento idôneo é a argumentação
racional, devendo possuir uma clara vocação universalista, racional e imparcial[14].

A forma constitucional é uma característica do constitucionalismo da qual, a exemplo da ideologia
positivista[15], decorre que a Constituição é uma codificação – ou conjunto de normas fundamentais
(aquelas que, superior a elas não há nada) que dizem e explicam o funcionamento do sistema – diferenciada
da forma legal ordinária[16]. A forma constitucional pressupõe codificação, sendo esta normalmente
rígida[17]. Como a cultura jurídica dominante é a do positivismo daí decorre, para Josep Arguiló Regla, que
grosso modo, a tese das fontes sociais do Direito significa que o direito é uma ordem artificial, e portanto
não natural, acarretando no problema permanente de que o conceito do Direito tem sido o de distinguir o
Direito de seu ambiente, de seu entorno, de determinar o conjunto de normas jurídicas – que se identificam
conforme os critérios formais dados pelo próprio ordenamento jurídico[18].

Conclui o autor que o desenvolvimento do constitucionalismo contemporâneo pode ser observado
através da evolução de um modelo de conexão externa entre direitos e princípios constitucionais e ordem
jurídica – operando como limites negativos à ação do Estado limitando a soberania e a ação política legítima
– para um modelo de conexão interna – operando como força expansiva fundamental na determinação do
conteúdo do ordenamento jurídico[19].

Em verdade insta-se como necessário tratar da nova compreensão de soberania para compreender a
atual concepção do constitucionalismo, bem como para observar a influência que os momentos históricos e
sociais possuem e, também, sobre o Direito Internacional Público, em especial no Direito Comunitário, na
formação do Constitucionalismo Global.

 
2. A REVISÃO DO CONCEITO DE SOBERANIA NO DIREITO COMUNITÁRIO EM

FACE DA GLOBALIZAÇÃO
 
O significado de soberania, de matriz jusnaturalista, envolve desde as atribuições do príncipe até as

concepções organicistas do “Estado-pessoa e da soberania como atributo ou sinônimo do Estado” [20].
Entretanto, a idéia de soberania, tal qual se reconhece, envolvendo tanto a soberania interna – relativa à
“progressiva limitação e dissolução paralelamente à formação dos Estados constitucionais e democráticos de
direito” – bem como a soberania externa que, para Ferrajoli, sua história “ainda está longe de concluir-se e
continua a mostrar como uma ameaça permanente de guerras e destruições para o futuro da
humanidade”[21].

Ferrajoli, destaca que desde o século XVI, com autores como o teólogo Espanhol, Francisco de
Vitoria, já lançava as bases do direito internacional moderno colocando o Estado como sujeito soberano,
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destacando três idéias basilares: “a) a configuração da ordem mundial como sociedade natural de Estados
soberanos; b) a teorização de uma série de direitos naturais dos povos e dos estados; c) a reformulação da
doutrina cristã da “guerra justa”, referida como sanção jurídica às injúrias sofridas.” [22]

O pensamento de Vitoria de que o Estado vincula-se, em suas relações externas ao direito das
gentes “não somente como ius dispositivum (direito dispositivo) com a força própria dos pactos, mas
também como ius cogens (direito coagente) como força de lei”, chega inclusive a “conceber não só a
universalis respublica (a república universal) das gentes, mas também a humanidade como um novo sujeito
de direito”. Extrai-se deste pensamento um grande legado ao se reconhecer a humanidade como a
representação de todo o gênero humano, constituindo a idéia de soberania externa como “conjunto de
direitos naturais dos povos” que legitimariam o direito internacional. Por tais motivos a guerra se tornaria
justa, pois não se submetendo um Estado ao direito das gentes, mediante a falta de um tribunal superior, se
reconhece a guerra, entre outros aspectos, como sanção[23].

A solidificação dos Estados nacionais e do reconhecimento do tratamento igualitário de Estados
soberanos é marcada pela desigualdade decorrente do papel desempenhado pelas grandes potências. A
violência da guerra, ainda que justa, não se sustenta sua lógica por contrastar-se ao direito[24]. A partir de
Hobbes tem-se o reconhecimento da personificação do Estado-pessoa, caracterizando-se como um atributo
da soberania, nascendo assim a “metáfora antropomórfica do Estado ‘pessoa’ ou ‘homem artificial’ [...] à
qual a soberania é associada como essência ou ‘alma artificial’ e, concomitantemente, como poder absoluto”
[25]. Assim igualmente o Estado teria a mesma liberdade que o homem, “assim como entre os homens sem
um senhor existe uma guerra perpétua [...] eles (os Estados) vivem na condição perpétua de guerra prontos
para batalha” [26].

Os sujeitos soberanos apresentam-se no cenário internacional unicamente como os “novos Leviatãs:
máquinas e lobos artificiais, em estado de guerra virtual e permanente, livres de todo vínculo legal,
subtraídos ao controle de seus criadores, para cuja paz e tutela tinham sido inventados e, aliás, em revolta
contra aqueles e capazes de destruí-los” [27]. A metáfora antropomórfica do Estado-pessoa “são levadas a
sério, abrindo espaço para uma metafísica de cunho idealista e autoritário, que reconhece o Estado como
única fonte do direito” aperfeiçoando-se o estado de direito em “estado constitucional de direito, e a
soberania interna como potesta absoluta (poder absoluto), já não existindo nenhum poder absoluto, mas
sendo todos os poderes subordinados ao direito, se dissolve definitivamente”. Como prova disto Ferrajoli
destaca do primeiro artigo da Constituição italiana que “a soberania pertence ao povo” mas logo em seguida
acrescenta-se que o povo “a exerce nas formas e nos limites da Constituição”, de onde conclui o autor, que
nem mesmo o provo é soberano[28].

No contexto externo, destaca-se com de grande importância histórica, no mundo pós Segunda
Guerra, quando a absolutização desta soberania externa chega ao ápice. Isto por decorrência de uma série de
eventos conexos e contraditórios[29], quer na postura assumida pela soberania quer quanto ao tratamento
dos direitos fundamentais, onde o Estado, reconhecido como única fonte do direito, exclui destes direitos
aqueles que não são seus cidadãos; e estes mesmos cidadãos não possuem “garantias supra-estatais de direito
internacional contra as violações impunes de tais direitos, cometidas pelos próprios Estados” [30].

A soberania no plano normativo, o mundo pós-guerra, especialmente pelos documentos elaborados
pela Organização das Nações Unidas, “a deixa de ser, com eles, uma liberdade absoluta e selvagem e se
subordina, juridicamente, a duas normas fundamentais: o imperativa da paz e a tutela dos direitos humanos.”
[31] Nesta nova ordem são sujeitos de direito internacional não apenas os Estados, mas também os
indivíduos e os povos.

Na década de 1950, Bélgica, Holanda, Luxenburgo, Itália, França e Alemanha unem-se, através do
Tratado de Paris, em 1951, criam a Comunidade Européia do Carvão e do Aço (CECA). Mais tarde, através
dos Tratados de Roma, em 1957, surgem a Comunidade Européia da Energia Atômica, (CEEA ou
EURATOM), e a Comunidade Econômica Européia (CEE), este último, destacado como o mais importante,
visava a formação do mercado comum europeu.[32]

É justamente na década de 1950, a partir da experiência européia, ainda que timidamente, surge o
Direito Comunitário. Este relativamente novo ramo do Direito busca entrelaçar os ramos do Direito Público
e do Direito Privado pertencentes a ordenamentos jurídicos estatais diversos que visam à integração.[33]

Esta integração, que se apresentava precipuamente sob o enfoque econômico, foi-se estendendo a outras
áreas, culminando hoje, com o que parece ser, a necessidade de uma integração legislativa e jurídica, além da
mercadológica.

Este novo ramo apresenta como principais fontes criadoras de direitos e obrigações para os
Estados-Membros, as seguintes categorias: Tratados Constitutivos, Acordos Internacionais, Princípios
Gerais e Princípios Fundamentais.[34]

Desde a Criação da Comunidade Econômica Européia, em 1957, quando a compunham apenas seis
Estados-Membros, vários outros Estados Europeus foram aderindo à comunidade. Esta união de Estados
representou uma inovação em termos de estrutura estatal e um dos principais problemas enfrentados foi – e
ainda é – a dificuldade em se integrar os sistemas jurídicos destes entes, sem se olvidar o necessário conceito
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de soberania.
A dificuldade está em enquadrar a natureza jurídica desta nova forma de Estruturação de Estado(s)

que traduza a condição sui generis da Comunidade Européia, já que não há, dentre as categorias jurídicas
conhecidas até então, uma que se enquadre na conceituação do modelo. Assim, a teoria sente a necessidade
de se amoldar à realidade fática, renovando e recriando seus conceitos.

A União Européia, originária do Tratado de Maastricht (Tratado da União Européia – TUE), de
1992, efetivamente estabeleceu suas bases através do Tratado de Amsterdã, de 1997, onde buscava-se a
colaboração em matéria de política exterior e segurança comum; cooperação no âmbito judicial e policial e
em matéria penal e Comunidades. Através do Tratado de Nice, de 2001, a União Européia se preparou para
novas adesões a partir de 2003, passando de 15 membros nesta data para 27 membros em 2007.

Mesmo já esboçado para si uma Constituição própria, longe está de ser um Estado Unitário,
situando-se sua forma de organização em um meio termo entre a federação e a confederação, aproximando-
se mais do modelo proposto por esta última. Não pode ser considerada uma federação, pois nesta, sendo
seus entes autônomos, mas não soberanos, não há a possibilidade de secessão. Mais próxima estaria da
confederação, pois nesta, sendo os entes soberanos, preservam para si sua soberania original. Mas, ainda
assim, não se pode dizer ser o caso da União Européia. Karine de Souza Silva, estudando a União Européia
e o Sistema Institucional de suas Comunidades[35] afirma nem ser federação tampouco confederação,
asseverando que a alternativa é qualificar a Comunidade Européia como organização internacional sui
generis, pois apresenta diversas características essenciais como o caráter voluntário, a interestatalidade,
sistema orgânico permanente, autonomia na tomada de decisão, competência própria no âmbito de
determinadas matérias e cooperação internacional institucionalizada.

Importante é a discussão acerca de conflitos entre norma nacional e norma comunitária que são
possíveis e neste caso, resta analisar se os Estados abrirão mão de sua soberania para submeter-se às regras
gerais que, uma vez aceitas, deverão revestir-se de caráter coercitivo, sob pena de invalidá-las e torná-las
inefetivas.

Leva-se assim a outra questão a ser considerada quando de uma implementação de uma
Constituição comum a vários Estados está na variedade de desenvolvimento econômico e social conhecidos
por estes, o que poderá prejudicar a efetiva aplicação de normas que não considerem as particularidades de
cada região.

Jürgen Habermas tratando do Estado nacional europeu afirma que “o Estado nacional impôs-se
definitivamente sobre as formações políticas mais antigas”[36] entretanto, confirma a possibilidade de
superar este modelo histórico rumo às sociedades pós-nacionais.

Os conceitos de “Estado” e “nação”, ainda que andem lado a lado em muitas designações, têm
origens e fundamentos diferentes. Enquanto que o Estado territorial demarca o monopólio do poder e de
administração autônoma financiada por impostos o conceito de nação só avança a partir da revoluções do
final do século XVIII, onde uma tomada de consciência – “inicialmente burguesia citadina, sobretudo
academicamente letrada” – alcança “camadas mais amplas da população e ocasionar progressivamente uma
mobilização das massas”.[37]

O conceito de nação também levou a uma mudança no conceito de legitimação – antes baseada na
“graça divina” – fazendo da participação democrática (com a elevação do status da cidadania) a “fonte
secularizada de legitimação” [38] do Estado. Os súditos passam a ser sujeitos de direitos (direitos do homem
e do cidadão). “A nação ou o espírito do povo – a primeira forma moderna de identidade coletiva – provê a
forma estatal juridicamente constituída de um substrato cultural”. [39] Adiciona-se uma “liberdade nacional”
que “consiste essencialmente na capacidade de afirmar sua própria independência, até mesmo pela força
militar, em casos extremos” [40]

Habermas destaca que numa sociedade pluralista a cultura política precisa “desacoplar-se do plano
das subculturas e de suas identidades, cunhadas de uma maneira anterior à política” [41]. Nesse sentido a
constituição possui papel fundamental, revelando-se “como moldura institucional eficiente para uma dialética
entre a igualdade jurídica e factual, que ao mesmo tempo fortalece a autonomia privada dos cidadãos, bem
como sua autonomia cidadão no âmbito do Estado”. [42]

Entretanto, com a globalização, este cenário se encontra modificado. Os mercados financeiros e de
trabalho estão hoje organizados em rede mundial, enfraquecendo as influências dos governos sobre as
empresas.

Neste sentido o Estado nacional seria “suprassumido” e não extinto, como figuras capazes de agir
em plano supranacional dando condições de atuação às organizações internacionais[43].

Afirma Antônio Negri[44] que ainda que ocorra uma diminuição do poder do Estado-nação isto não
significa “que a soberania como tal esteja em declínio”. Segundo Negri o conceito de soberania deve ser
revisto, pois esta “tomou nova forma, composta de uma série de organismos nacionais e supranacionais,
unidos por uma lógica ou regra única”. Neste particular discursa que: “as distintas cores nacionais do mapa
imperialista do mundo se uniram e mesclaram, num arco-íris imperial global”[45].

O Império de Antônio Negri é caracterizado “pela ausência de fronteiras: o poder exercido pelo
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Império não tem limites”, tratando-se de “um regime que efetivamente abrange a totalidade do espaço, ou
que de fato governa todo o mundo ‘civilizado’”. Este Império tem como objeto de governo a “vida social”
constituindo-se uma forma “paradigmática de biopoder [...] sempre dedicado à paz – uma paz perpétua e
universal fora da História” [46].

Ademais “as fontes da solidariedade social secam, de tal modo que as condições de vida existentes
até então no Terceiro Mundo expandem-se nos grandes centros do Primeiro. Essas tendências intensificam-
se no fenômeno de uma nova ‘subclasse’” [47].

Diante destes intrincados sistemas jurídicos que põem à prova conceitos de Estado nacional e, de
outra monta, parecem demonstrar a existência de um regramento supranacional com objetivo de
regulamentar toda a vida no planeta, pergunta-se sobre a existência de um fundamento teórico que
possibilitaria a formação de uma Constituição supranacional.

 
3. DA NECESSIDADE DO CONSTITUCIONALISMO GLOBAL
 
O sexto capítulo da obra “A Inclusão do Outro” de Jürgen Habermas questiona justamente as

proposições de Dieter Grimm acerca de uma Constituição européia. Habermas afirma que normativamente
não há como existir um Estado federativo europeu (com o nome de uma Europa democrática) sem a
existência de “um contexto comunicacional que avance para além das fronteiras de opiniões públicas de
inserção meramente nacional, até o momento” [48].

A análise de Habermas, ao final, é de que a Europa cresce unida (econômico, social e
administrativamente) superando, através de uma base cultural, o nacionalismo. Afirmando a possibilidade de
uma Constituição européia conclui: “na verdade, para que esse contexto de comunicação se estabeleça
parece faltar apenas um desencadeamento por via jurídica constitucional” [49].

José Joaquim Gomes Canotilho, estudando o projeto de uma Constituição Européia afirma que esta
é recusada em Portugal, “não porque se trate de uma constituição dirigente mas porque, pura e
simplesmente, pretende arrogar-se a Constituição supranacional”. Destaca ainda que, em assim agindo a
Constituição Européia unifica a história européia mesmo quando reconhece divergências antigas[50].
Conclui que “a Constituição européia não substitui sequer as constituições nacionais quanto ao problema
central da competência da competência, desde logo, porque a delimitação das competências da União se
rege pelo princípio da atribuição.” [51] Neste sentido “o direito constitucional europeu continuaria um
direito de ‘restos’ de atribuições” [52].

Neste sentido vê-se claramente que, embora se pretenda delinear uma Constituição supranacional,
ainda que pareça tratar de questões apenas econômicas, como se fosse mera conseqüência do
desenvolvimento de uma área de livre mercado, é nítida a preocupação com as conseqüências com o aspecto
social envolvido.

Flávia Piovesan afirma existir uma emergência do Direito Internacional dos Direitos Humanos[53],
principalmente no período do Pós-Guerra. Aliado a este aspecto existe uma nova feição do Direito
Constitucional aberto a princípios e valores, como o da dignidade humana. A autora coloca que “é como se
se projetasse a vertente de um constitucionalismo global, vocacionado a proteger direitos fundamentais e a
limitar o poder do Estado.” [54]

A expressão “constitucionalismo global” é igualmente empregada por Canotilho, que sugere três
traços caracterizadores “deste novo paradigma emergente”: (1) alicerçamento do sistema jurídico-político em
relações entre Estado/povo, isto é, não de relações horizontais entre Estados mas sim com as populações dos
próprios estados; (2) emergência, através das declarações e documentos internacionais, de um jus cogens
internacional (que “inclui um mínimo de proteção à vida, liberdade e segurança, no âmbito das liberdades
pessoais, e o direito à autodeterminação como direito básico da democracia”) legitimado em valores,
princípios e regras universais; (3) a dignidade humana fixada como pressuposto de todos os
constitucionalismos. Assim, compreende a transformação do Direito Internacional como um “parâmetro de
validade das próprias constituições nacionais cujas normas deveriam ser consideradas nulas se violassem as
normas do jus cogens internacional” [55].

Luigi Ferrajoli percebe que tais questões decorrem de uma crise do Estado de Direito oriunda, dentre
outros aspectos, da perda da unidade e coerência das fontes do direito e da convivência e superposição de diversos
ordenamentos concorrentes[56].

Vários desafios são lançados, alguns sob o aspecto liberal e outros sob o aspecto social do Estado
legislativo de Direito. Justamente sob este último aspecto, é que Ferrajoli destaca como um desafio ao Estado de
Direito que é a perda de soberania dos Estados que decorre justamente pelo deslocamento das fontes de Direito
para além das fronteiras do Estado. Diante disto, para o autor, acarreta uma debilidade do papel garantista das
Constituições nacionais[57].

Tendo em vista o declínio do Estado de Direito, que viu deslocado o espaço de poder para além da esfera
estatal, a proposta é promover, frente a este desafio colocado pela globalização, uma integração jurídica e
institucional como complemento à integração econômica e política. Para alcançar tal intento, Ferrajoli sugestiona o
desenvolvimento de um constitucionalismo sem Estado, que estaria à altura dos novos espaços supraestatais.
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Tratando “por um lado, um constitucionalismo europeu e, por outro, um constitucionalismo internacional, idôneos
para limitar o absolutismo dos novos poderes” [58].

A idéia de um constitucionalismo internacional é de mais longo prazo, constituindo, senão, “a única
alternativa a um futuro de guerra, violência e crescimento exponencial da miséria e da criminalidade” o que
não apenas desacreditaria, senão também ameaçaria a própria sobrevivência da democracia. Assim, deve-se
buscar um Direito público, que é decorrente de uma sociedade globalizada, como forma de garantia idônea
da paz e dos direitos humanos[59].

O autor não descuida, entretanto, de reconhecer a impossibilidade de se discutir uma forma de
Estado de Direito supranacional, pois se poderia “formular uma hipótese na perspectiva de um
constitucionalismo e de uma esfera pública já não exclusivamente estatais senão supraestatais, um espaço da
Constituição supraordenando a qualquer outra fonte e a regundação sobre ela do paradigma constitucional
como dimensão necessária do Direito em qualquer nível e como limite intrínseco de todo poder legítimo”
[60].

Ferrajoli defende que a concepção comunitária deve ser invertida. Uma Constituição não serve para
representar a vontade comum de um povo, senão para garantir os direitos de todos, inclusive frente à
vontade popular. Sua função não é expressar a existência de um demos, é dizer de uma homogeneidade
cultural, identidade coletiva ou coesão social, senão o contrário, de garantir, através daqueles direitos, a
convivência pacífica entre sujeitos e interesses diversos e virtualmente em conflito. O fundamento de sua
legitimidade, a diferença do que ocorre com as leis ordinárias e as opções de governo, não reside no
consenso da maioria, senão em um valor muito mais importante e prévio: a igualdade de todos nas liberdades
fundamentais e nos direitos sociais, ou seja, em direitos vitais conferidos a todos, como limites e vínculos,
precisamente, frente às leis e aos atos de governo expressados nas contingentes maiorias. É também certo
que a efetividade de qualquer Constituição supõe um mínimo de homogeneidade cultural e pré-política. Mas
é todavia mais certo o contrário: que é sobre a igualdade nos direitos, como garantida da tutela de todas as
diferenças de identidade pessoal e da redução das desigualdades materiais, como maduram a percepção dos
outros como iguais e, por ele, o sentido comum de pertencer e a identidade coletiva de uma comunidade
política. Se pode, mais ainda, afirma que a igualdade e a garantia dos direitos são condições não somente
necessária, senão também suficientes para a formação da única “identidade coletiva” que vale a pena
perseguir: a que se funda no respeito recíproco, antes que nas recíprocas exclusões e intolerâncias geradas
pelas identidades étnicas, nacionais, religiosas ou lingüísticas[61].

Segundo o próprio Ferrajoli, “por ironia da história, assumem uma atualidade singular muitas das
indicações de Francisco de Vitoria [...] sendo que hoje parece possível despi-las de sua dimensão utópica [...]
e amarrá-las a garantias efetivas de direito positivo”. [62] Assim propõe quatro indicações para se perceber a
humanidade como referencial unificador do direito por meio de um “constitucionalismo mundial”. São
elas[63]:

1º Preenchimento obrigatório pela ONU da lacuna política e de cultura jurídica para a “limitação
efetiva da soberania dos Estados por meio da introdução de garantias jurisdicionais contra as violações da
paz externamente, e dos direitos humanos, internamente”;

2º Proibição de todas as guerras através de garantias adequadas da caráter preventivo, “não apenas
armando a ONU, mas sobretudo desarmando os Estados”;

3º Reconhecimento como direito a todos os povos do mundo: o “ius societatis et communicationis,
o ius peregrinandi  para nossas provincias et illic degendi  (de nelas morar), o ius migrandi para nosso
países ricos e de neles adquirir a cidadania por força do simples título, proclamado por Vitoria, de todos nós
sermos homens, e ergo videtur quod amicitia inter hominis sit de iure naturali, et contra naturam est vitare
consortium hominum innoxiorum (é, portanto, evidente que a amizade dos homens faz parte do direito
natural, e que é contra a natureza evitar o consórcio dos homens probos)”.

4º O direito, bem como o direito internacional, “como é” e “como será” depende de todos nós
“enquanto pessoas e enquanto filósofos ou juristas”.

Entretanto o autor não é otimista quanto à perspectiva de um constitucionalismo ampliado em
escala internacional por questões políticas, pois dependeria da vontade dos países mais fortes no plano
econômico e militar. Entretanto reconhece-se uma espécie de constituição embrionária no mundo e, valores
como da proibição da guerra e os direitos dos homens e dos povos, não são externos ao ordenamento. A
validade das normas dependem também da observância de “novos princípios positivos do direito
internacional” [64].

Embora as dificuldades de ordem prática, é possível se considerar a necessidade do
desenvolvimento de um constitucionalismo global, especialmente no plano teórico, pois, assim como da
passagem do Estado absolutista para o Estado de Direito, também a sociedade global atual, principalmente
após a Segunda Guerra Mundial, preocupa-se com a limitação do poder do próprio Estado-nação para
proteger um novo valor, a humanidade e a paz universal. Ferrajoli clama à doutrina internacionalista a
“livrar-se daquela falácia realista [...] e assumir uma tarefa científica, além de política, a crítica jurídica dos
perfis de invalidade e de caráter incompleto do direito vigente e o planejamento das garantias do direito
futuro” [65].
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CONCLUSÃO
 
Por todo o exposto pode-se concluir que o constitucionalismo não representa, necessariamente, a

exaltação dos princípios da Constituição de um dado país, isto porque ele existe independentemente dela.
Sua qualidade essencial, perante o Estado nacional, é a limitação do poder pelo direito, sendo contrário ao
governo arbitrário. Outra característica fundamental é a garantia dos direitos fundamentais, especialmente
dos Direitos Humanos.

Neste sentido que também no Direito Internacional pode-se falar em constitucionalismo. Isso
porque com a preocupação de uma nova situação de guerra com contornos globais, a partir da década de
1950, diversos foram os tratados que, ainda que restritos às questões econômicas, visavam a integração entre
os Estados, até mesmo o objetivo de intervir nas políticas internas dos países, que passaram a renunciar a
uma parcela de sua soberania para cooperarem e colaborarem com políticas externas e de segurança, entre
outros aspectos, além da questão econômica.

Neste cenário surge a discussão acerca de uma Constituição supranacional, que, apesar das críticas
e divergências, contribui para a afirmação da existência de um constitucionalismo global. Isso porque a
possibilidade de existir um ponto em comum entre os povos já significa que há um nível mínimo de
entendimento de que há a necessidade de se limitar arbitrariedades também no âmbito do Direito
Internacional com a perspectiva de se observar a “primazia do valor da dignidade humana, como paradigma e
referencial ético, verdadeiro superprincípio a orientar o constitucionalismo contemporâneo, nas esferas local,
regional e global” [66].

Por fim, observa-se a existência do constitucionalismo global como algo necessário para a proteção
e promoção da paz e dos direitos fundamentais, não apenas restrito aos tratados e/ou Constituições
supranacionais que venham a ser escritos, mas também no reconhecimento da validade de normas internas
dos Estados, com o reconhecimento dos novos princípios de direito internacional.
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PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES NO MUNDO DIGITAL: ATA NOTARIAL.

CONSUMER PROTECTION IN THE DIGITAL WORLD: NOTARIAL CERTIFICATE

Cinthia O. de A. Freitas
Tassia Teixeira de Freitas Bianco Erbano

RESUMO
Observa-se que o consumo por meio da Internet aumenta cada vez mais e de forma acelerada, tendo em vista
o próprio momento histórico das sociedades que encontram no consumo a fuga para os problemas
enfrentados como anestésico da realidade. Assim neste contexto, o presente artigo analisa o comportamento
do consumidor e nesta seara, verifica de que forma esse está agindo, se conscientemente ou não. Nota-se
ainda um novo ambiente em que se insere o consumidor, a Internet. Dentro dessa realidade, não se pode
perder de vista os direitos que possuem os consumidores, os quais são protegidos de eventuais abusos dentro
da sociedade de consumo por parte dos exploradores das atividades econômicas que, inclusive, estão
presentes no mundo digital. A fim de tutelar os preceitos consumeristas, o presente artigo, parte da premissa
da necessidade de instrumentos de antecipação de prova, visto que as informações no mundo digital são
voláteis e, portanto, apresenta e discute a Ata Notarial. Tal instrumento representa com veracidade
informações sobre produtos, promoções e contratos de consumo bem como a data em que tais informações
estavam presentes nos sites em questão. Finalmente, não obstante o consumidor continue vulnerável perante
as empresas, mostra-se que ele pode estar se protegendo de abusos cometidos, por meio de um instrumento
possuidor de fé pública e ainda pouco conhecido.
PALAVRAS-CHAVES: Consumidor. Internet. Ata Notarial.

ABSTRACT
It is observed that the consumption through the Internet is steadily increasing and accelerated. In view of the
very historical moment of the societies that finds in the consumption an escape to the problems of reality as
an anesthetic. So in this context, this article analyzes the consumer behavior and, also, checks how this is
working, whether consciously or not. There is still a new environment in which appears the consumer, the
Internet. Within this reality, it should not lose sight of the rights that consumers have, which are protected
from any abuses within the consumer society by the operators of economic activities, including, are present in
the digital world. In order to protect the consumer rights, this article assumes the need for tolls to
anticipating the evidence, as the information in the digital world are volatile and, therefore, presents and
discusses the Notarial Certificate (Official Document made by notary public).This instrument represents
truthfully information about products, promotions and consumption contracts, also the date on which
information was present in the sites in question. Finally, despite the consumer remains vulnerable to the
companies, shows that he may be protecting themselves from abuse through a tool that has public trust and
still largely unknown.
KEYWORDS: Consumer. Internet. Notarial Certificate (Official Document made by notary public).

1 INTRODUÇÃO
 
Atualmente, observa-se que existem dentro da sociedade capitalista grupos de potenciais

consumidores, os quais crescem com o passar dos anos e do desenvolvimento de novas
tecnologias.

Nessas sociedades nota-se que ocorre um fenômeno que lhe atribui a característica de
ser um risco. Como conseqüência, perde-se a referência do passado, haja vista a promessa de
que com o aumento de exploração econômica e socioambiental, num primeiro momento, tem-se
destruição e desigualdade, porém após este primeiro momento surge o desenvolvimento e
qualidade de vida para todos, o que pode ser usado como argumento para poucos lucrarem com
o movimento do mercado do consumo, e a incerteza do futuro, visto que os riscos são, muitas
vezes, de difícil cálculo.

Dentro desse contexto os membros de tais sociedades utilizam como fuga da realidade e
de seus problemas o consumo motivado por desejos e vontades antes desconhecidas, sem
reflexão. Portanto, é necessário analisar como funciona o comportamento do consumidor e se
esse age de forma consciente ou não.

 Não obstante, vivencia-se hoje o consumo na Internet, sendo essa um mundo em que
existem impulsos eletrônicos, os quais dão à sensação de que as partes, consumidor e
fornecedor, por exemplo, estão presentes, tal qual em uma relação de consumo em
estabelecimento físico. Questiona-se, nesse mundo está o consumidor protegido? Por óbvio que
o Direito abrange esse mundo digital, mas diante de informações tão voláteis, que ora estão
disponíveis e ora não estão mais, como pode o consumidor se proteger, sem esquecer seus
direitos e sua vulnerabilidade?

Existe um instrumento possuidor de fé pública capaz de garantir que informações
presentes na Internet, após serem apagadas, continuem a existir e a estarem registradas de
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forma válida. Assim, o consumidor consegue, como uma antecipação de prova, exigir o que lhe é
de direito ainda que não mais exista tal informação no mundo digital. Tal instrumento é a Ata
Notarial.

Essas breves considerações iniciais orientam o presente artigo, o qual busca demonstrar
que se nota nos dias de hoje uma sociedade de risco e dentro de tal sociedade vislumbra-se a
sociedade de consumo, e assim, visto que os comportamentos dos consumidores influenciam
nas produções e nos riscos, faz-se necessário entender como esse age e o que é o consumo
consciente. Destarte, o consumidor é vulnerável as práticas econômicas inseridas na sociedade
de consumo no mundo digital, o qual cresce indiscutivelmente, e, portanto, é necessário que
esse aja de forma consciente e possa se proteger sendo a Ata Notarial um instrumento capaz de
garantir tal proteção perante um juízo, como forma de antecipação de prova, a qual é inclusive
corroborada de fé-pública.

 

2 SOCIEDADE DE RISCO E SOCIEDADE DE CONSUMO

 
Os riscos não surgiram nem são apenas característicos na sociedade industrial,

possivelmente são tão antigos quanto à raça humana, já que toda a vida está sujeita ao risco de
morte. Mas as sociedades organizadas desde o início da industrialização geraram ameaças de
grande fome, epidemias e desastres naturais, em que pese alegações de realizações do estado
do bem-estar, gerando enorme progresso tecnológico e suposta perfeição nos últimos anos.

Numa conferência sobre o risco na Universidade de Cardiff, em fevereiro de 1996, uma
socióloga britânica disse que a sociedade de risco tem um gosto de riqueza e segurança, como
ressalta Ulrich Beck:

 
 “En una conferencia sobre el riesgo en la Universidad de Cardiff en febrero de 1996, La
socióloga británica Hillary Rose sugería que la ‘sociedad del riesgo’ tiene un gusto alemán,
un sabor a riqueza y seguridad” (BECK, 2002, p. 75).

 
 Porém, quando da doença da vaca louca, teve-se um exemplo de conseqüência da

sociedade de risco. Tal exemplo demonstra a crescente "inconsciente consciência" (BECK,
2002, p. 76) da produção, do risco visando lucro e consumo desenfreado sem mensurar a
degradação e impacto ambiental de tal atividade bem como o descaso com os aspectos sociais.

A crise vivenciada no final da primeira década do século XXI não ocorre de forma isolada,
afeta a todos, o que demonstra mais uma vez as características específicas do risco e da
sociedade em que se vive. Ainda assim, alguns afirmam que não existem riscos, tais como
produção de energia nuclear, produção química e de biotecnologia, ao se considerar conceitos
da matemática ou física. Na verdade, aos seres humanos são negadas segurança para a sua
vida em prol de uma economia e de intermináveis estímulos que impulsionam o consumo
inconsciente, ou seja, sem reflexão.

Não é verdade que devem existir riscos já que esses são inevitáveis a fim de se terem
oportunidades para prosperidade, segurança social e aumento do conforto geral na sociedade
industrial que se desenvolveu para poucos de seus membros.

O risco é acima de tudo, um princípio estimulante para exploração de novos mundos e
mercados. Os dramas humanos, pragas, doenças e catástrofes são esquecidos quando incidem
vantagens, oportunidades tecnológicas e econômicas, em nome do progresso.

Os riscos da indústria e atividades econômicas são de responsabilidade das pessoas,
empresas e do Estado. Por exemplo, os riscos do consumo do cigarro, de alimentos
transgênicos, medicamentos, aparelhos eletrônicos bem como o consumo desenfreado como
propulsor da economia.

Assim, os fornecedores de produtos e serviços não veriam uma vantagem econômica em
desrespeitar os consumidores gerando acordos e garantias de pagamentos advindos de um
dano intencional o qual gerou lucro para as empresas.

Isso tornaria desnecessárias batalhas jurídicas sobre o nexo de causalidade e indignação
moral, visto que atualmente existe uma troca de dinheiro em face de danos, passando a existir
um verdadeiro respeito à vida.

Desde meados do século XX as sociedades industriais enfrentaram a possibilidade de
destruição sem precedentes em toda a história de vida na Terra. A proteção diminuiu
desrespeitando princípios já garantidos constitucionalmente. Então, negam os perigos dos
produtos, a destruição ambiental gerada com a produção desses e a exploração de mão de obra
para sua fabricação, sempre com o argumento da infalibilidade da tecnologia e das supostas
verdades das ciências exatas. 
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Perdeu-se a referência da história dos antepassados e com a incerteza do que espera a
humanidade em seu futuro tornou-se o homem um ser imediatista e consumista em sua forma
patológica, visto que ao invés de alimentar o ser, preocupa-se com futilidades e com a pseuda
satisfação encontrada no ato de consumir.

Cabem aos cidadãos, empresários presentes nas atividades econômicas e ao Estado quebrar com esse
paradigma de consumo insustentável e tolerância dos riscos imprevisíveis.

Não se pode negar que atualmente, a sociedade se baseia em uma sociedade de
consumo, visto que quase toda e qualquer pessoa, ainda que sem renda, é consumidora de
alguma forma, já que dificilmente alguém irá produzir todos os bens e serviços necessários para
sua subsistência, buscando no mercado, suprir suas necessidades, comprando roupas,
alimentos, conforto entre outros. 

Logo, hoje se percebem duas sociedades que estão diretamente ligadas, a sociedade de
risco e a sociedade de consumo. Importante ressaltar que sociedade de consumo é diversa de
sociedade consumista, sendo essa última uma patologia, diante da compulsão de comprar.
Deve-se repensar o consumo como um todo, patológico ou não.

 
 

3 TENDÊNCIAS PARA O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
 

Desde os mais remotos tempos, o ser humano vem apresentando necessidades e desejos
que, de forma crescente, não só os distingue dos demais seres vivos, como o diferencia de seus
próprios pares.

Autores tem se debruçado sobre o tema, no sentido de compreender estas necessidades,
dar a elas uma hierarquia e, de algum modo, procurar apresentar de que forma o indivíduo
busca atender os seus pressupostos de consumo, construídos a partir de sua identidade, até a
aceitação do consumo de produtos e serviços destinados a um conjunto maior de consumidores,
segmentados ou mesmo massificados em relação à sua oferta.

Maslow (1991, vídeo), por exemplo, classifica estas necessidades, dando a elas uma hierarquia,
começando pelas fisiológicas, seguidas de segurança, afeto, estima e culminando em necessidades de auto-
realização.

Entretanto, nos dias de hoje, a sofisticação no nível das exigências do consumidor e a mudança da
Economia, que faz aos poucos o ser humano abandonar o mundo industrial, analógico e entregar-se a um
novo mundo, digital e mais dirigido diretamente ao indivíduo, demanda um novo posicionamento sobre como
interpretar as necessidades humanas e como configurá-las de forma a atender simultaneamente ao indivíduo e
a viabilidade da produção de bens e serviços em escala econômica.

Assim, este novo tipo de consumidor precisa ser qualificado mais precisamente, para que as
organizações possam atender suas demandas de forma mais rápida, mais adequada e econômica. Neste
sentido, a Internet possibilita o acesso, o envio, o recebimento e a troca de informações de forma rápida, tal
qual desejada pelo consumidor.

Isto só se torna possível a partir do agrupamento dos indivíduos, a partir de características que
possibilitem agrupá-los, segmentando o mercado até o seu mais estreito nível.
De acordo com Kotler (2006, p.236), os níveis de segmentação geralmente são classificados
como: não diferenciado, segmentado, nicho e customizado, expressão derivada da língua
inglesa, custommer, que significa consumidor.
            Erbano (2005, p.65) resume, a partir da classificação acima, de Kotler, o entendimento
de cada nível de segmentação, começando pelo marketing não diferenciado, caracterizado pela
oferta de um produto genérico ao mercado global, geralmente bens de consumo de massa, tais
como açúcar, arroz, feijão, etc.
Já a segmentação ocorre a partir da necessidade de produtos diferenciados, como, por exemplo,
os aparelhos celulares que variam de formatos, preços, etc. e de aplicativos (acesso a Internet,
fotografias, agenda, dentre outros) e também de acordo com o público a que se destinam (classe
social, perfil de idade, local de uso, e assim por diante).
Quando o grupo a ser atendido apresenta características ainda mais específicas (demográficas,
sociais, econômicas, culturais, psicológicas, etc.) tem-se, então, um nicho de mercado, que deve
apresentar um tamanho suficiente para corresponder à rentabilidade esperada para o
investimento empreendido. Por exemplo, há o segmento de mercado de produtos destinados aos
praticantes do surfe, mas há nichos específicos como roupas para a prática do esporte, tênis,
roupas (cada marca destina-se a um subgrupo, em função do poder econômico) e assim por
diante.
E, por fim, o relacionamento direto entre as organizações e seus possíveis consumidores, pela
utilização, cada vez mais intensiva de meios eletrônicos, tem permitido uma compreensão
melhor das necessidades individuais, possibilitando a customização de produtos e serviços,
adaptados a estas características pessoais. É o caso de uma famosa marca de tênis que, em
seu site, possibilita ao consumidor a escolha de diversos elementos (solado, tecido, tipo de
cordão, etc.) para a confecção de um tênis praticamente exclusivo.

O surgimento da Internet, portanto, configura um novo cenário para as relações entre as organizações
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e os indivíduos. Assim, o acesso ou não à Internet faz parte destes níveis de segmentação, permitindo a quem
“está na rede” ou aos “fora da rede” terem acesso às informações diferenciadas sobre produtos e serviços,
Tudo recaí sobre os tipos de usuários dos sistemas de informática. O relatório da empresa Pew Internet[1]
apresenta 10 categorias de usuários, estabelecidos entre 3.553 entrevistados americanos. Duas categorias
chamam à atenção: 10% compreendem a categoria dos “indiferentes à tecnologia” e 14% compreendem a
categoria dos “fora da rede” (HORRIGAN, 2009, p. 13).  O relatório entende como “indiferentes à
tecnologia” aqueles que são, como grupo, mais velhos do que os outros usuários e parecem ter estabelecido
padrões de obter informações ou se manterem em contato com amigos e familiares que não contam com a
tecnologia moderna.
Já os “fora da rede” são as pessoas que não têm acesso on-line ou um telefone celular, porém
alguns podem ter tido experiência com estas tecnologias. O relatório levanta as seguintes
possibilidades também para este grupo: talvez o computador tenha deixado de funcionar e a
pessoa não saiba o que fazer para consertá-lo, talvez o plano de telefone celular tenha se
tornado muito caro ou a pessoa tenha usado tão pouco os serviços que tenha decidido cancelá-
los. Interessante o relatório não apontar uma categoria de não usuários, ou seja, que realmente
desconhece o assunto. Porém, esta categoria possui alguns pontos em comum com os
brasileiros que não tem acesso à Internet: diz o relatório “Eles são os mais velhos e os menos
abastados” entre os 10 grupos definidos (HORRIGAN, 2009, p. 14).
Por um lado, quanto à forma como se dão as relações entre as organizações e seus potenciais
consumidores, Kotler (2006, p.25), por exemplo, afirma que cresce cada vez mais a atração de
clientes para a disponibilização de produtos on line, alertando o mesmo autor, mais à frente
(2006, p.491), no entanto, sobre o perigo de represália por parte do varejo tradicional. Sabe-se
que atualmente ambas as formas, varejo tradicional e venda pela Internet, convivem e alavacam
um ao outro.
E Turban et al. (2004, p.161) apresentam alguns importantes benefícios que a Internet oferece
aos seus usuários, como, dentre outros: produtos e serviços mais baratos pela facilidade da
comparação das ofertas pelo meio eletrônico; informações detalhadas sobre os produtos e
serviços ofertados; diversificação das escolhas pelo acesso a um maior número de
fornecedores; comodidade em relação ao acesso; e possibilidade de interação com outros
usuários da rede.
Deve-se levar em consideração também, que muitos são os fatores que influenciam o
comportamento do consumidor.
Gade (1998, p.176) apresenta dois grupos de relacionamento distintos que interferem neste
comportamento: o grupo primário, caracterizado por contatos pessoais e o grupo secundário no
qual os contatos são impessoais, porém orientados para um objetivo comum. Assim, de acordo
com a autora, a família sofre diversas influências diretas de seus membros em seus processos
de decisão de consumo, bem, como de referências externas a partir de grupos de referência com
estilo de vida semelhante.
Portanto, tanto a organização formal das relações entre as empresas e seus consumidores,
quanto às características operacionais dos meios eletrônicos disponibilizados para a
consecução destas relações e, ainda, os fatores de ordem psicológica e social, são
determinantes importantes na redefinição de uma nova identidade para o consumidor nos dias
atuais.
Kotler (1999, p.249), um pouco antes da virada do século já preconizava que as organizações
em geral precisariam rapidamente adaptar-se ao mundo digital, automatizando seus processos
de compra e venda e integrando-se à Internet sob pena de desaparecerem rapidamente do
cenário empresarial.
Quanto às questões relacionadas à operacionalização destas relações entre as diversas
organizações e seus consumidores, no sentido de se conferir a máxima satisfação ao usuário,
Morgado (2003, p.73), afirma ser possível que esta máxima satisfação decorre de oito itens mais
importantes, a saber: da percepção que os consumidores têm acerca da rapidez de navegação,
da conveniência oferecida, da seleção de mercadorias apresentadas, da quantidade disponível
de informações sobre produtos, do design do site, da segurança financeira que este parece
oferecer, dos serviços de apoio durante a transação e dos serviços de pós-venda.
As pessoas buscam ainda, de forma a compensar a cada vez mais eminente possibilidade de
frustração da realização de suas perspectivas de consumo, uma nova abordagem, tendendo à
supervalorização do sexo, das drogas e do misticismo, induzindo-as a um comportamento mais
imediatista e que se reflete num consumo maior de produtos supérfluos em geral.
Esta miscelânea de novidades tecnológicas e de novas formas de abordar o consumidor, que em
momento algum prescinde de sua condição de pessoa humana, leva a uma reflexão de natureza
ética.
Morin (1996, p.125) revela que a civilização encontra-se na confluência de um ponto de chegada
e ao mesmo tempo de partida. De forma metafórica apresenta a idéia de que a ciência, a razão e
o humanismo não mais apresentam as soluções fundamentais para a humanidade, mas situam-
se num crepúsculo a demandar novos caminhos para os problemas atuais, tão grandes que não
encontram solução na atual dimensão do conhecimento e da ética.
Esta complexidade causada pelos diversos fatores que interagem na sociedade hodierna,
decorrentes da chamada tecno-ciência e de suas aplicações, assim como das constantes
mudanças no comportamento das pessoas, ampliam ainda mais as possibilidades de escolhas,
de difícil determinação, pois que, ainda de acordo com Morin (1996, p. 128): “toda ação humana,
a partir do momento em que é iniciada, escapa das mãos de seu iniciador e entra no jogo das
interações múltiplas próprias da sociedade, que as desviam de seu objetivo e às vezes lhe dão
destino oposto ao que era visado”.
Enfim, torna-se difícil a tarefa de predestinar ao consumidor características que os tipifiquem e
os coloquem totalmente a serviço do consumo. Mas pelo que se enunciou, pode-se determinar
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uma nova perspectiva para seu comportamento, especialmente no que concerne aos aspectos
mercadológicos.

Sujeito cada vez mais a novos produtos e novas tecnologias e influenciado por novas
mídias (Twitter, Internet, MSN, Orkut, etc.) e novos canais de distribuição (Internet, franquias,
etc.) o consumidor insere-se com grande velocidade na sociedade do conhecimento, na qual se
percebe a necessidade de uma urgente mudança nos padrões da legislação concernente ao
assunto, no sentido de uma maior proteção ao consumidor.

Deste modo, num mundo cada vez mais competitivo, no qual as organizações precisam
globalizar suas atividades para conferir-lhes a necessária escala econômica, e onde a inovação
a partir do desenvolvimento tecnológico coloca-se como permanente e oneroso fator de
competição mercadológica, cabe ao consumidor adaptar-se a estas formas quase que
inevitáveis de pressão, procurando preservar ou até mesmo construir uma nova identidade,
baseada mais no atendimento de suas necessidades essenciais, do que na submissão às regras
que lhes são impostas pelas organizações que buscam, mais do que tudo, a perpetuação de
suas atividades.

O que se percebe são perguntas que ainda não se sabe ao certo as respostas e
conseqüências futuras, como, por exemplo, se consegue o consumidor por meio de escolhas
individuais, ou seja, com pequenas atitudes, transformar a sociedade e evitar o colapso
socioambiental. Outro questionamento é se o comportamento humano refuta tomadas de
decisões e, o que se percebe hoje é uma mudança de atos de consumo e não uma diminuição
significativa do que está sendo consumido.

Não obstante, a legislação assegura direitos aos consumidores para que estes possam
comprar, de forma segura e com a cautela necessária, em ambientes novos proporcionados pela
tecnologia, como a Internet, sem esquecer-se do direito que os consumidores tem a comprar
com consciência. Assim, independente de seguir uma nova demanda por produto sócio e
ambientalmente correto ou efetivamente abraçar a causa socioambiental, percebe-se que os
consumidores podem direcionar as atividades econômicas, e apesar de não serem os únicos
responsáveis, conseguem de forma significativa se proteger e ajudar a direcionar o mercado de
consumo para que este possua práticas menos abusivas, inclusive no âmbito digital.

 
4 CONSUMO CONSCIENTE
 
As relações consumeristas não trazem reflexos somente na esfera jurídica. O consumo

atinge outros campos tal qual o individual, coletivo, econômico, político e outros. O instituto
AKATU aborda estes campos sobre consumo da seguinte forma:

 
“Por isso o consumo é algo muito importante e que provoca diversos impactos. Primeiro em
nós mesmos, já que temos que arcar com as despesas do consumo e também nos
beneficiamos do bem estar derivado dele. Depois, o impacto na economia, porque ao
adquirirmos algo, movimentamos a máquina de produção e distribuição, ativando a
economia. Também afeta a sociedade, porque é dentro dela que ocorrem a produção, as
trocas e as transformações provocadas pelo consumo. E por fim, o impacto sobre a
natureza, que nos fornece as matérias-primas para a produção de tudo o que consumimos.”
[2]

 
Ao longo dos anos, no sistema capitalista houve a expropriação dos recursos, como a

terra, auferindo lucro ao senhor capitalista com a exploração da mão de obra do trabalhador.
Assim, para tais trabalhadores, a sobrevivência significou vender seu trabalho no mercado para
adquirir o que necessitava ou até mesmo almejava. O consumo foi a forma que o homem
encontrou e até hoje utiliza para sua sobrevivência.

Mesmo sem saber, o consumidor é importante e influencia a sociedade, visto que seu
consumo de alguma forma produz reflexos.

A escolha do consumidor condiciona aqueles que fornecem bens e serviços no mercado.
O consumo não implica em apenas suprir as necessidades e vontades individuais sem a
preocupação com questões ambientais e sociais.

Aduz a Comissão de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas
(1995), que consumo sustentável é “o uso de serviços e produtos que respondam às
necessidades básicas de toda população e trazem a melhoria na qualidade de vida, ao mesmo
tempo em que reduzem o uso dos recursos naturais e de materiais tóxicos, a produção de lixo e
as emissões de poluição em todo ciclo de vida, sem comprometer as necessidades das
gerações futuras”[3].

 O consumidor pode escolher e divulgar informações com outros consumidores e, assim,
auxiliar por meio de seu consumo uma sociedade mais justa e igualitária e um meio ambiente
equilibrado.

Ser um consumidor consciente é pensar sobre seus atos de consumo e seus efeitos, não
apenas na seara individual como na sociedade, nas atividades econômicas e no meio ambiente.

Porém, a informação prestada pelo fornecedor é fundamental, esta deverá ser clara,
objetiva e verdadeira. Assim, o consumidor poderá efetivamente fazer escolhas livres de
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equívocos e de maneira consciente. Dessa forma, tais preceitos também devem estar presentes
no mundo criado pela tecnologia e seu avanço, o mundo digital da Internet.

 

5 A INTERNET

 

A Internet, tal qual é conhecida e utilizada nos dias de hoje, somente foi possível a partir
da década de 90 com o desenvolvimento do serviço World Wide Web (de onde surgiu o www
que é utilizado para localizar sites) ou simplesmente web, pelo engenheiro inglês Tim Bernes-
Lee. Assim, a Internet pôde ampliar seus horizontes e de seus usuários, muito diferente da
criação da ArpaNet em abril de 1969, ou seja, o núcleo central que deu origem a Internet. A
ArpaNet foi criada pela Advanced Research Projects Agency (ARPA) do Departamento de
Defesa dos Estados Unidos possibilitando o compartilhamento de dados e a troca de mensagens
(correio eletrônico ou e-mail). Neste contexto, o www foi o primeiro integrador de informações,
permitindo que dados, informações e conteúdos pudessem ser acessados de qualquer lugar,
através de uma forma simples e consistente.

            Em termos tecnológicos, o que possibilita a Internet ser um diferencial, é a utilização do
hipertexto, o qual constitui um padrão para apresentação das informações com base em uma
linguagem denominada de HTML (Hypertext Markup Language). A base de transporte das
informações na Internet é o protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
(COMER, 1991). Assim, no ambiente www diversas aplicações podem ser escritas no formato do
protocolo de nível de aplicação do TCP/IP conhecido como http (Hypertext Transfer Protocol)[4]
(GARFINKEL, 1997).
            Como comentado por Efing e Freitas (EFING e FREITAS, 2009) o paradigma inicial da
Internet era constituir-se em uma rede mundial de computadores trocando informações entre si,
mas se tornou muito mais que isto. Deste modo, para auxiliar e facilitar a “navegação” foram
criados diversos softwares denominados browsers[5] ou navegadores, podendo-se citar o
Internet Explorer da Microsoft e o Netscape Navigator. E assim, a Internet possibilita,
atualmente, localizar ou compartilhar qualquer tipo de informação, quer sejam, textos, imagens,
músicas, vídeos. Além disto, destaca-se o surgimento do comércio eletrônico (e-commerce), o
contrato eletrônico (e-contract), os sites de relacionamento e transações bancárias pela Internet
(Internet banking).

O Ministério das Comunicações em 1995 publicou a norma n° 04/95, com o objetivo de
regular o uso de meios de rede pública de telecomunicações para a utilização de serviços de
acesso a Internet, sendo definida como:

 

 "o nome genérico que designa o conjunto de redes, ou meios de transmissão e comutação,
roteadores, equipamentos e protocolos necessários à comunicação entre computadores,
bem como o 'software' e os dados contidos nestes computadores".

 

Segundo Ethevaldo Siqueira (2008, p.131) “a Internet é um dos maiores inventos do
século XX e o primeiro serviço a quebrar a barreira de um bilhão de usuários em menos de dez
anos”.

Percebe-se que a Internet não é um espaço físico, mas sim, trata-se de uma forma de
comunicação. Tal modalidade de comunicação fez uma revolução no mundo e nas atividades
econômicas. Muitas empresas possuem sites e serviços na Internet, os quais permitem que
consumidores comprem, recebam informações sobre produtos, serviços e ofertas, bem como
estabeleçam contratos consumeristas.

Os consumidores estão protegidos no mundo digital já que as regras do Código de
Defesa do Consumidor incidem nas relações de consumo, independentemente do meio pela qual
se realizam, portanto, incidem na Internet. Tal Código funciona como “um instrumento preventivo
e repressivo oferecido pelo legislador para o aprimoramento das relações de consumo” (EFING,
2003, p.102). Assim, em que pese o aparato judicial que norteia as relações de consumo e
protege o consumidor, inclusive na Internet, esse pode se proteger de forma eficaz, sem retirar-
lhe sua vulnerabilidade.

Nota-se uma proteção jurídica muito grande ao consumidor no sistema brasileiro,
“justifica-se a adoção do princípio da vulnerabilidade pelo fato de o consumidor ser a parte mais
fraca, vulnerável, na relação de consumo, pois os detentores dos meios de produção têm o
controle sobre preços, qualidade” (EFING, 2005, vol. 3, p. 37), enfim, todas as informações e
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características dos produtos e serviços ofertados no mercado de consumo.

A questão que se impõe é que em que pese todo o aparato jurídico que tutela o
consumidor, por vezes, diante das informações voláteis presentes na Internet esse precisa de
instrumentos que o protejam e resguardem as informações de sites dos fornecedores de
produtos e serviços, ainda que tais informações não estejam mais disponíveis. O presente artigo
apresenta e discute a Ata Notarial como instrumento para materialização e comprovação de
existência de conteúdo em web site, web page ou, de forma mais genérica, de conteúdo
eletrônico ou digital.

 
6 COMÉRCIO ELETRÔNICO
 
O crescimento do uso da Internet na rotina diária das pessoas já se concretizou como

ferramenta essencial para realização de tarefas, tais como: pagar contas bancárias, consultar
condições meteorológicas, consultar catálogos telefônicos e mapas, relacionar-se com pessoas,
enviar e receber mensagens eletrônicas e, ainda, comprar objetos e serviços. Sabe-se pelo
CETIC[6] que, em 2008, 22% das pessoas com 16 anos ou mais que navegou na Internet e
realizou uma compra nos últimos 6 meses, sendo que este percentual em 2006 era 13% para o
mesmo período. Isto, devido ao fato de que, também de acordo com CETIC, cerca de 20% dos
domicílios brasileiros já possuem acesso à Internet, contabilizados na última pesquisa em
2008[7]. Este universo crescente de usuários e potenciais consumidores por meio da Internet
representa uma grande preocupação do ponto de vista técnico e jurídico, pois vem
potencializando o volume de problemas a serem tratados no âmbito de cada ciência relacionada.

Como meio de acesso digital, a Internet traz algumas preocupações de segurança da
informação, uma vez que os contratos não são mais feitos em meio físico (papel) e sim
arquivados eletronicamente em meios digitais. Ao mesmo tempo isto simplifica as operações
comerciais, insere-se um fator restritivo e aponta-se para estudos sobre os aspectos de
segurança, confiabilidade, autenticidade e legalidade dessas operações frente a fatos
questionados por qualquer das partes envolvidas.

Além disto, existem algumas razões para não se comprar pela Internet, de acordo com o
CETIC.br, em 2007: 33% dos entrevistados alegam ter receio de fornecer informações pela
Internet e 26% demonstram falta de confiança no produto que será recebido.

Do ponto de vista computacional, a Internet é constituída de uma rede de abrangência
mundial, conectando pessoas, instituições, empresas, entre outros, e a comunicação é definida
pela arquitetura TCP/IP. Justamente nesta arquitetura, existem possibilidades de usos indevidos
que podem ser caracterizados como “limitações”, permitindo que informações sejam coletadas e
usadas para fins ilícitos.

Por outro lado, do ponto de vista jurídico, a Internet se estabeleceu como um amplo
mundo de prática de comércio eletrônico (e-commerce), no qual a prática contratual é
estabelecida o tempo todo, para aquisição de serviços ou produtos, em que o papel definido
entre o fornecedor (contratado) e o consumidor (contratante) tem aspectos jurídicos definidos no
Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual permite associar valor jurídico a um contrato
celebrado entre as partes em operações efetivadas usando a Internet.

Na realidade, nem a legislação, nem a doutrina brasileira definem ou conceituam comércio eletrônico,
e, não delimitam com rigor suas abrangências. Muitas vezes esses termos se confundem e, ao debate, ainda
se acrescenta a expressão: relação jurídica eletrônica (Oliveira e Freitas, 2008). Observe-se que (Oliveira e
Freitas, 2008):

 
Podemos definir comércio eletrônico de uma maneira estrita , como sendo uma das modalidades de
contratação não-presencial ou à distância para a aquisição de produtos e serviços através de meio
eletrônico ou via eletrônica. De maneira ampla, podemos visualizar o comércio eletrônico como um
novo método de fazer negócios através de sistemas e redes eletrônicas. Lato sensu, pois, o comércio
eletrônico abrangeria qualquer forma de transação ou troca de informação comercial ou visando a
negócios, aquelas baseadas na transmissão de dados sobre redes de comunicação como a Internet,
englobando todas as atividades negociais, juridicamente relevantes, prévias e posteriores à venda ou
à contratação.
[...]
Destaque-se, com Ricardo Lorenzetti, que, se podemos qualificar como comércio eletrônico latu sensu
todas as atividades que tenham por fim o intercâmbio, por meios eletrônicos, de bens físicos e de bens
digitais ou imateriais, o resultado é que teremos relações jurídicas daí oriundas que podem ser: de
Direito Público (negócios jurídicos eletrônicos entre comerciantes/comsumidores e o Estado, ou B2G
bussiness to government e C2G consumers to government) ou de Direito Privado, seja de direito
puramente civil (relações entre dois civis), de Direito Comercial (relações entre dois comerciantes,
geralmente expressadas em inglês como bussiness to bussiness, ou B2B) e relações de consumo
(relações mistas entre consumidor/civil e um fornecedor/comerciante, geralmente expressadas em
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inglês como bussiness to consumers, ou B2C). (grifou-se) (MARQUES, 2004, p. 38-39)
 
Em nota de rodapé na p. 39, ainda destaca Marques (2004, p. 38-39): “Borges, p. 31

menciona também as siglas B2A (Bussiness to administration) e A2C (Administration to
consumer), A2A (Administration to Administration), para este uso comercial e negocial do meio
eletrônico em Direito Público, e, em direito do trabalho, B2E (Bussiness to Employee)”.

A legislação brasileira[8] não dá, como já foi dito, qualquer conceito. Mas, resumidamente,
em face da doutrina, pode-se considerar o seguinte (Oliveira e Freitas, 2008):

·        Relações jurídicas eletrônicas (e-bussiness): Qualquer relação jurídica que tenha
como suporte tecnológico, o eletrônico, incluindo-se aí as relações públicas e privadas[9];

·        Comércio eletrônico (e-commerce): qualquer relação jurídica que possua, para se
consubstanciar, um suporte eletrônico, contemplando basicamente as relações privadas;

·        Contratos eletrônicos (e-contract): o contrato celebrado por meio eletrônico, o qual,
por sua vez, dá suporte a uma relação jurídica estabelecida por este mesmo meio.
Com base nestes conceitos, pode-se então avançar na discussão sobre a possibilidade

de constituir prova de sites, conteúdos, imagens e informações veiculadas na Internet com o
objetivo de oferta de serviços e produtos. Deste modo, o consumidor, destacado como objeto
principal de análise no poresente artigo, poderá ter uma visão mais crítica sobre o comércio
eletrônico no sentido de entender os recursos disponíveis para assegurar que sua compra seja
respaldada de informações comprobatórias do fato realizado, visto que o consumidor também é
parte vulnerável na relação de comércio eletrônico.

Sêmola (2003) ainda define alguns elementos de impacto na prática da segurança da
informação que refletem a importância da visão estruturada sobre as vulnerabilidades e pontos
críticos na administração dos conteúdos trafegados na Internet que possam gerar fraudes e
adulterações, as quais podem comprometer a legalidade juridicamente as relações contratuais
realizadas neste ambiente. A vulnerabilidade no tráfego de informações na Internet está
relacionada com a vulnerabilidade do consumidor, o qual pelo Código de Defesa do Consumidor
(CDC), é a parte vulnerável e, portanto, necessita de proteção. O curso discutirá também os
conceitos de autenticação, legalidade, autorização e autenticidade. Isto devido ao fato de que
em toda operação de contratação em ambiente eletrônico, realizada na Internet, deve-se partir
da integridade para verificar a autenticidade do contrato realizado, ou seja, a garantia e a
veracidade da contratação realizada são de suma importância para ambos: consumidor e
fornecedor. O desenvolvimento de mecanismos de autenticidade das transações eletrônicas
através da Internet tem sido tema de estudo dos autores (Oliveira et al, 2008) e (Oliveira et al.,
2008).

 
7 PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR NA INTERNET: ATA NOTARIAL
 
A Ata Notarial encontra respaldo na legislação, no rol das provas admitidas em direito,

considerada como documento público, elaborado por Notário autorizado pela Lei 8.935/94,
inclusive, sendo apenas de sua competência tal elaboração, regulamentando o artigo 236 da
Constituição Federal, o qual assim dispõe:

“Art. 236 - Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público”.
 

A Lei 8.935/94 aduz no tocante aos serviços notariais e de registro, também atribui aos
tabeliães competência (exclusiva) para lavrar atas notariais (art. 7º, III), facultando-lhes a
realização das gestões e diligências para isso necessárias ou convenientes (art. 7º, § único).

 
“Art. 7º Aos tabeliães de notas compete com exclusividade:
I - lavrar escrituras e procurações, públicas;
II - lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados;
III - lavrar atas notariais;
IV reconhecer firmas;
V - autenticar cópias.
Parágrafo único. É facultado aos tabeliães de notas realizar todas as gestões e diligências
necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo o que couber, sem
ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato”.

 
A Ata Notarial está prevista no Capítulo 11, item 11.10.1 do Código de Normas da

Corregedoria Geral da Justiça do Paraná, e tal ata tem como finalidade à produção antecipada
de prova, vinculando documentalmente o fato, evitando as conseqüências da demora e o
desaparecimento de vestígios até mesmo de sua existência. No artigo 364 do Código de
Processo Civil de 2002 prevê que “o documento público faz prova, não só da sua formação, mas
também dos fatos que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua
presença”. Sendo assim, de acordo com Ângelo Volpi Neto, (2002, p.88) “o notário responde
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pessoalmente por danos causados às pessoas que o requereram, estando obrigado a indenizá-
las (...) fundamento de fé pública”.

Assim, percebe-se que a ata notarial é um instrumento público elaborado por notário
competente, conforme disposto na lei, elaborado a partir do pleito de um indivíduo, tendo por
objeto relatar a verdade de um fato ou até mesmo descrever um objeto visto pelo notário, uma
música ouvida por esse ou qualquer outra forma de percepção que este possa ter, tendo como
finalidade antecipar provas que poderiam deteriorar-se com o passar do tempo, como por
exemplo o conteúdo de um site, constituindo, inclusive, prova na seara judicial. Segundo Ângelo
Volpi Neto, na seara digital a

“finalidade da ata não é somente o conteúdo do documento, mas também o dia e hora em que aquela
home-page está disponível. O tempo de exposição na web pode, inclusive pode modificar ou balizar a
decisão judicial, principalmente no caso de difamação ou direitos autorais”[10].
 

Sabe-se que tal meio ainda não é muito utilizado na seara jurídica, porém, recentemente,
utiliza-se como meio de prova com relações a conteúdos encontrados em páginas na Internet,
como por exemplo, em uma relação de consumo. As informações disponibilizadas na Internet
são voláteis, hoje estão disponíveis, amanhã podem não estar.

O interesse recaí sobre a Ata Notarial devido ao fato de constituir documento público e,
portanto, passível de constituir prova documental, a qual como o próprio nome indica, baseia-se
em um documento (público ou particular), deste modo, o Juiz pode ordenar que a parte exiba
documento ou coisa, que se ache em seu poder (CPC, art. 355). As declarações constantes do
documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em
relação ao signatário (CPC, art. 368).

Diante de tantas tecnologias e problemas jurídicos oriundos da utilização da Internet, no
que diz respeito à comunicação via Internet, há uma grande quantidade de documentos e
contratos realizados por via digital. Como fazer então para comprovar a existência de
informações provenientes da Internet e que tem por objetivo serem apresentadas como prova de
uma relação de consumo?

Atualmente, os usuários utilizam a Ata Notarial. Ou seja, o Tabelião de Notas, nestes
casos, trará a segurança na Internet, constatando e registrando, em data e hora certa que em
determinado site, encontrava-se determinado conteúdo, fixando tudo que presencia, vê e ouve
na folha e no livro correspondente. Assim, abaixo encontram-se algumas hipóteses de utilização
da Ata Notarial relacionadas com a Internet, a saber:

·                   constitui previamente prova sobre páginas eletrônicas ou outros
documentos eletrônicos;

·                   fixa a data e existência de arquivo eletrônico;
·                   prova de fatos caluniosos;
·                   prova de fatos contendo injúrias e difamações;
·                   prova de fatos contendo uso indevido de imagens, textos e logotipos;
·                   prova de infração ao direito autoral;
·                   prova de autoria de software.
 
Ainda, ressalta-se que o art. 6º e 7º da Lei Federal 8935/94, c/c com o art. 236 da

Constituição Federal, traz que:
 

“Art. 6º Aos notários compete:
II - intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal
ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados,
conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo;
III - autenticar fatos.”
 

A Ata Notarial constata fatos na Internet e pode ser de grande ajuda para provar relações
eletrônicas, como contrato de compra e venda entre consumidor e fornecedor, pois na Ata
Notarial o tabelião relata o que verificou no endereço eletrônico, comprovando a existência do
fato alegado, materializando ao imprimir na Ata Notarial o texto, o endereço e até mesmo as
imagens contidas no site.

Na ata notarial o tabelião faz a narrativa dos fatos, ou a materialização de algo em forma
narrativa do que presencia ou presenciou, vendo e ouvindo com seus próprios sentidos,
portanto, documento qualificado com a mesma força probante da escritura pública e fé pública
inerente do tabelião. Na ata notarial o tabelião deverá cumprir a objetividade dos fatos, sendo
vedada sua apreciação ou emissão de opinião pessoal a respeito dos fatos presenciados.
(http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4754. Acesso em: 09 ago. 2005.)

O notário relata objetivamente os fatos que presencia. Narciso Orlando Neto dá ênfase ao
advérbio objetivamente. Não há possibilidade de a ata notarial colher as impressões subjetivas
do tabelião sobre determinado fato.
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Deste modo, a Ata Notarial é um ótimo instrumento para constituir prova documental, pois
faz realizar o direito, quando ocorre um fato jurídico, comprovando sua existência,
materializando-o de forma segura visto a fé pública a ela inerente.

Tal instrumento se presta para materialização de fatos eletrônicos a fim de resguardar o
direito de forma válida e respeitada. Apesar disso, são poucos os operadores do direito que se
utilizam dela.

Já que é notório o crescimento das relações virtuais bem como os contratos
estabelecendo-se cada vez mais na forma digital, ter segurança na contratação de bens e
serviços é garantir maior estabilidade e credibilidade nas relações por meio da Internet e,
conseqüentemente, expandir no Brasil a contratação via Internet, sem esquecer dos princípios
que permeiam o direito do consumidor e garantir a esse, vulnerável, que possa armazenar
informações importantes e provas sem a necessidade de um procedimento jurídico cautelar para
a antecipação de provas.

Finalmente, destaca-se a importância da ata notarial, de acordo com Gustavo Gomes
Xavier de Oliveira, uma vez que ao se constituir prova de um determinado fato através da Ata
Notarial inverte-se o ônus da prova, na medida em que a eficácia probatória desse instrumento
tem respaldo seguro no artigo 364 do CPC (http://www.volpi.not.br/art2.asp?ID=37). Assim,
caberá ao fornecedor explicar e apresentar dados e informações sobre os questionamentos
realizados pelo consumidor, lembre-se, vulnerável na relação de consumo.
 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Com o presente artigo procurou-se demonstrar que hoje se vivencia uma sociedade de

risco e que dentro desta existe uma sociedade de consumo. Não obstante, o consumidor possui
comportamentos que devem ser analisados para entender a dinâmica da sociedade de
consumo. As escolhas conscientes dos consumidores podem mudar as orientações e práticas
dos fornecedores de produtos e serviços.

Mesmo sendo o consumidor possuidor de direitos, este pode se proteger de abusos na
sociedade de consumo inserida no âmbito digital, sociedade essa que cresce ao longo dos anos.

O instrumento a ser utilizado para tal proteção é a Ata Notarial. Tal instrumento permite
constituir prova de maneira antecipada de conteúdos em sites de compra e venda de serviços e
produtos da Internet, seja desde as ofertas apresentadas em determinado site para atrair
consumidores até mesmo de compra efetuadas e que por algum problema não tenha sido
cumprida pelo fornecedor. Deste modo, pode o consumidor fazer prova com fé pública para
possível ação judicial, se for o caso, resguardando todos os preceitos que resguardam os
direitos dos consumidores.
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PARA A MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA E PARA A CELERIDADE 

PROCESSUAL 

 

JUDICIAL WARRANTS: PROPOSALS AND PRACTICES FOR 

JUSTICE MODERNIZATION 
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Mauro Brant Heringer  

 

RESUMO 

 

O presente t rabalho descreve proposições,  análises e result ados obt idos em 

um pro jeto de informat ização de mandados judic iais,  concebido para 

int egrar tecno logias de computação móvel e automat izar os procedimentos 

de emissão, cumprimento, recepção , acompanhamento e gerenciamento de 

mandados judicia is,  agilizando os t rabalhos dos Ofic iais de Just iça,  

ot imizando rotas de dist r ibuição e propiciando informações gerencia is para 

a busca da maior celer idade processual em Tr ibunais de todo o País.  O 

t rabalho envo lveu o desenvo lvimento de um pro jeto piloto onde foram 

testados e validados os modelos propostos,  permit indo a ident ificação de 

cr itér ios e requis itos de forma anter ior à  implantação, assegurando, assim,  

a efet ividade na implantação e concret ização de resultados.  De fato,  uma 

das premisas do trabalho fo i a abirdagem prát ica,  por meio da qual se pode 

constatar a aceitabilidade das propostas diretamente pelo uso de seus 

operadores,  incluindo Ofic iais de Just iça,  Cartórios,  dentre outros.  

 

PALAVRAS-CHAVES: JUSTIÇA ELETRÔNICA; PROCESSO 

ELETRÔNICO; MANDADOS JUDICIAIS, OFICIAIS DE JUSTIÇA,  

COMPUTAÇÃO MÓVEL, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 

CELERIDADE PROCESSUAL.  
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ABSTRACT 

 

This paper descr ibes the proposals,  analysis and result s achieved in a 

project  dedicated to  judic ial warrants au tomat ion, conceived to  integrate 

mobile comput ing techno logies and automate the procedures o f emiss ion,  

execut ion, recept ion, control and management  of jud icial warrants ,  

providing opt imizat ion, calculat ing opt imal routes,  acquir ing management  

data,  among other benefits towards the agilit y o f the just ice all over the 

nat ion.  The present  work invo lved the development  of a proof o f concept ,  

in order to  test  and validate the concepts and the models idealized, so the 

basic cr iter ias and requisit es could be ident ified pr ior to  the definit ive 

inmplementat ion o f the pro ject ,  assur ing its effic iency, reliabilit y and 

achievement  o f the goals o f the pro ject .  In fact ,  one the basic premisses o f 

this work was to  the pract ical aproach, designed to obtain accpetabilit y o f  

the models d irect ly from its final users,  like bailiffs,  courts,  among others.  

 

KEYWORDS: ELETRONIC JUSTICE; ELETRONIC AUCTIONS,  

JUDICIAL WARRANTS, BAILIFFS, MOBILE COMPUTING; 

INFORMATION TECHNOLOGY, JUSTICE AGILITY.  

 

 

 

INTRODUÇÃO 

No Poder Judiciár io,  a busca pela celer idade e agilidade necessit a de ações 

envo lvendo desde as pr imeiras instâncias processuais até as instâncias 

recursa is dos Tr ibunais Super iores.  Em Tr ibunais de todo o País,  um dos 

grandes focos de at raso processual reside nos procedimentos d e 

cumprimento de mandados judic iais.  Oficiais de Just iça em todo o Brasil 

dispõem de mecanismos rudimentares e pouco automat izados para o 
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cumprimento dos mandados. Nesse cenár io,  o  processo judic ial fica co m 

sua t ramitação paralisada, aguardando a conclusã o do cumprimento do 

mandado. Muitas vezes os Tr ibunais não possuem quaisquer formas de 

controle sobre o tempo de cumprimento, ficando a cargo do Oficial de 

Just iça gerenciar seu própr io t rabalho, com parcos recursos,  a fim de 

promover agilidade e ce ler idad e. 

O projeto proposto pretende int egrar tecnologias de computação móve l com 

o objet ivo de automat izar os procedimentos de emissão, cumprimento, 

recepção e gerenciamento de mandados judiciais,  agilizando o s t rabalhos 

dos oficia is de just iça,  ot imizando rotas de dist r ibuição e propic iando  

informações de gerenciamento para que os Tr ibunais possam apr imorar  

constantemente os processos de t rabalho envo lvidos.  

Dentre as tecno logias aplicadas,  destacam-se aparelhos telefones celu lares 

com aplicações JavaMe (conexão IP remota),  Canetas Digit ais,  

Formulár ios Digit ais,  GPS, cert ificados digitais (ICP -Brasil) ,  conexões 

bluetooth ,  câmeras fotográficas dig itais e sistemas aplicat ivos de 

gerenciamento . 

 

 

SITUAÇÃO PROBLEMA 

A Just iça Brasileira encontra-se num processo de busca de modernização e 

concentração de invest imentos em so luções tecno lógicas que propiciem 

maior celer idade e agilidade no cumprimento da prestação jur isdic ional à  

sociedade.  

São diversos os fatores,  conjunturas e procedimentos que, somados, levam 

ao congest ionamento de processos nos Tribunais e alongam em demasiado 

sua t ramit ação e conclusão, acarretando em insat isfação generalizada por 

parte da sociedade, atendimento jur isdicional insat isfatório e prejuízo da 

imagem inst itucional do Judiciár io como um t odo.  
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Um dos procedimentos causadores de lent idão na t ramitação processual 

refere-se aos processos de t rabalho pert inentes ao cumprimento de 

mandados judic iais.  

Bas icamente,  um mandado judicia l ocorre por determinação de um Juiz em 

certos pontos do processo ao necess itar que uma das partes seja int imada 

ou citada, ou que ocorra necessidade de busca e apreensão, atos de 

penhora,  ret iradas de pac ientes de UTIs,  dentre diversos outros casos em 

que torna-se necessár ia a ação direta da Just iça dadas circunst âncias 

específicas do processo.  

Nos casos mais usuais do s Tr ibunais de Just iça ,  os mandados são expedidos 

pelos Juízes,  impressos em papel,  assinados e dist r ibuídos a uma equipe de 

mais de quinhentos Ofic iais de Just iça que vão a "campo" , sob sua 

organização e métodos próprios de t rabalho, providenciar o  cumprimento  

dos mandados. Uma vez concluído o cumprimento, o  Ofic ial elabora uma 

Cert idão, também por procedimentos manuais e remete os documentos de 

vo lta às est ruturas judic iár ias do Tr ibunal e ao Juiz.  Em gr ande parte dos 

casos somente nesse ponto o p rocesso vo lt a a t ramit ar.  

Esse cenár io reflete um processo de t rabalho rudimentar e com poucas 

informações gerenciais para contro le,  gerenciamento e ot imização.  

Para uma análise melhor sistemat izada,  foram mapead os os pr incipais 

processos de t rabalho envo lvidos,  focando -se tanto os processos pr incipais 

quanto os subprocessos respect ivos.  

Os t rabalhos de Mapeamento de Processos foram efetuados seguindo-se a 

notação conhecida como BPMN versão 1.2,  internac ionalmente difundida 

como paradigma de análise e gerenciamento de processos de t rabalho ; 

representados aqui de forma textual.  

A part ir  do Mapeamento de Processos,  foram observados os seguint es 

processos de t raba lho pr incipais:  
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 Juiz expede o mandado;  

 Secretar ia  da Vara impr ime,  assina e envia o mandado para uma 

"central de mandados";  

 "Central de Mandados" efetua t r iagens manuais e  visuais com bases 

nos t ipos de mandados e nos endereços de dest ino;  

 "Central" dist r ibui os mandados para o Oficia l;  

 Ofic ial agenda cumprimento de mandados;  

 Ofic ial realiza ciclo de diligências para cumprimento dos mandados;  

 Ofic ial co lhe "ciente" e junta documentos,  autos,  laudos,  etc.   

 Ofic ial elabora Cert idões;  

 Ofic ial remete documentos à Secretaria;  

 Documentos são inser idos nos autos e pro cesso vo lta a t ramitar.  

 

Numa análise detalhada, aplicando-se técnicas e abordagens de Business 

Process Management -BPM, ver ifica-se a presença de pelo menos TREZE 

processos pr inc ipais,  expansíveis em subprocessos.  Todos esses processos 

são manuais e  apresentam ao menos cinco pontos cr ít icos de retardo e de 

at raso. 

Diversos problemas ocorrem or iundos do cenár io  descr ito ,  podendo-se 

destacar:  

 At ividade de cumprimento de mandados carece de ferramentas 

modernizadas;  

 "Central de Mandados" efetua t riagens de mandados de forma manua l 

e visual,  de forma lenta,  t rabalhosa e custosa em termos de pessoal;  

 Cada Ofic ial de Just iça executa seu t rabalho de uma forma específica,  

carecendo de procedimentos,  rot inas e padrões inst itucionais;  

 Há necessidade de int ensos e oner osos deslocamentos por parte dos 

Ofic iais de Just iça;  
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 É necessár ia uma numerosa equipe de Ofic iais de Just iça para dar  

vazão mínima aos mandados;  

 Tempo de cumprimento de mandados é unicamente gerenciado pelos 

Ofic iais de Just iça;  

 O Judiciár io Nacional possui mecanismos precár ios de controle das 

at ividades dos Oficiais de Just iça,  faltando dados gerenciais de 

tomada de decisão e apr imoramento dos processos de t rabalho ;  

 A tramitação do processo, na maior ia dos casos,  fica interrompida até 

a total conclusão dos mandados.  

 

Diante do cenár io descr ito ,  foram estudadas alt ernat ivas tecno lógicas para 

minimizar os problemas observados, rever os processos de t rabalho e cr iar  

novos paradigmas nos procedimentos de emissão, cumprimento, recepção e 

gerenciamento de mandados judic iais.   

 

OBJETIVO GERAL DO PROJETO  

O projeto proposto tem como objet ivo geral modernizar e aperfeiçoar os 

procedimentos relacionados aos Mandados Judicia is,  confer indo maior  

flexibilidade, maior celer idade e melhores inst rumentos de controle e 

gerenciamento. 

 

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA 

Foi idealizada uma so lução composta de sistemas aplicat ivos e disposit ivos 

de tecno logia móve l com os seguint es componentes e funcionalidades:  

 Um Sistema Aplicat ivo Central,  desenvolvido em linguagem Java,  

int er face WEB, integrado aos sistemas legados e com acesso às bases 
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de dados processuais.  Trata-se do sist ema integrador e gerenciador de 

toda a solução;  

 Aparelhos de telefones celulares capazes de executar programas 

aplicat ivos em plataforma JavaME (micro edit ion),  com serviços de 

conexão IP remota (CLDC e MIDP 2.0).  Também devem estar  

presentes conect ividade padrão bluetooth ,  a lém da capacidade de 

hospedagem de cert ificados digitais.  Poderão estar integradas câmeras 

fotográficas digitais nos aparelhos;  

 Módulo  aplicat ivo em JavaMe, operando no aparelho celular e  

dest inado à comunicação com os disposit ivos móveis descr itos.  

Também responsável pela interação com o Sistema Aplicat ivo Centra l 

e pela t roca de dados a part ir  do "campo", via conexão remota IP;  

 Disposit ivos de coordenadas geográficas t ipo GPS - Globa l 

Posit ioning System. Podem ser ut ilizadas facilidades de GPS 

int egradas ao aparelho de telefonia celular,  ou mesmo adotados 

disposit ivos simplificados e de baixo custo,  desde que possuam 

conect ividade bluetooth;  

 Canetas Digit ais.  Trata-se de disposit ivos elet rônicos na forma de uma 

caneta t radicional.  O uso do disposit ivo é bastante simplificado por se 

t ratar de uma caneta aparentemente comum, dotado inclusive de carga 

esferográfica.  A caneta possu i a func ionalidade de "dig italizar" 

palavras,  desenhos, marcas e assinaturas com ela efetuadas.  Quando  

associadas a formulár ios digitais (vide a seguir),  a caneta pode ser  

ut ilizada de forma extremamente simplificada como disposit ivo de 

entrada ( input) de aplicaçõ es e sistemas espec íficos;  

 Formulár ios Dig itais.  São formulár ios aparentemente comuns,  

impressos em virtualmente qualquer t ipo de papel e  por impressoras 

laser presentes no mercado. Os formulár ios são impressos mediante 

qualquer lay-out ,  porém sua tecno lo gia de impressão impr ime malhas 

de pontos impercept íveis no papel.  Essas malhas funcionam como 
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referências para as canetas digit ais e para os aplicat ivos 

desenvo lvidos.  "Escrevendo -se" no papel,  pode-se na verdade capturar 

palavras,  desenhos, marcas,  sinais,  etc.  e ut ilizarem-se esses 

elementos como entrada para sistemas aplicat ivos diversos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tecno logias de canetas e formulár ios digit ais 

permit em a digitalização e alimentação de 

dados a part ir  de procedimentos de escr ita  

t radicional.  

 

Em termos genér icos e sucintos,  a so lução funcionar ia de acordo com os 

seguintes passos e comentár ios:  

 Juiz expede o mandado nos autos do processo fís ico;  

 Secretar ia acessa Sistema Aplicat ivo Central para a geração do 

mandado elet rônico ;  

 Mandado elet rônico é assinado por cert ificado dig ital e enviado  

elet ronicamente à Central de Mandados;  
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 Com base nas informações processuais,  em dados histór icos e e m 

outros dados co letados,  sistema efetua a t riagem automát ica de todos 

os mandados recebidos;  

 A tr iagem automát ica é fe ita com base em informações sobre urgência,  

endereço de cumprimento, Cadastro de Oficia is,  Setor ização dos 

Ofic iais,  dentre outras;  

 São executados algor itmos de pesquisa operacional para cálculo  

ot imizado de rotas e de melhor sequênciamento no cumprimento;  

 Após t r iagem automát ica,  mandados são impressos em tecno logia de 

Formulár ios Digitais,  já c lassificados por Oficia l,  com as respect ivas 

informações e rotas ot imizadas de cumprimento;  

 Ofic ial dir ige-se a campo munido dos mandados impressos,  de 

aparelho celular com aplicat ivo e da caneta digital;  

 Ofic ial realiza a diligência e co leta,  com a caneta digital,  a assinatura 

do int imado. Preenche eventuais atos de penhora,  efetua todos os 

regist ros necessár ios;  

 Disposit ivo  GPS regist ra as coordenadas geográficas exatas do loca l 

de cumprimento, com informações de data e hora;  

 Câmeras digit ais capturam fotos de bens penhorados e outros regist ros 

necessár ios ao mandado;  

 Com um comando da caneta,  formulár ios digit ais,  fotos e dados são 

t ransmit idos,  via bluetooth ,  para o aparelho celu lar.  Por sua vez,  

automat icamente o disposit ivo abre conexão remota IP e t ransfere  

todas as informações aos Sistemas Centrais,  devidamente cert ificados 

digit almente;  

 Dependendo do caso, as Cert idões são geradas automat icamente pelo  

sistema, de forma padronizada;  

 Caso necessár io,  o  Ofic ial pode acessar seus mandados e cert idões via 

WEB para eventuais complementações ou ret ificações;  
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 Sistema Aplicat ivo Central recebe documentos e os impr ime para 

juntada ao processo.  

 Processo passa a t ramit ar,  já  a part ir  da t ransmissão remota dos 

documentos elet rônicos.   

 

Fazendo-se menção aos mapeamentos de processos com BPMN, deve -se 

fr isar que chegou-se a um total de TREZE processos pr incipais,  dos quais 

NOVE são processos automat izados,  restando somente QUATRO processos 

de cunho manual.  

O projeto da solução é descr ito  aqui de fo rma geral,  havendo diversos itens 

de t ratamento específico conforme o caso.  

 

INOVAÇÃO E INEDITISMO  

São diversos os aspectos em que se pode m constatar o  inedit ismo e a 

inovação do projeto proposto. Dentre eles,  ressaltam-se:  

1 -  Proposição de Mandados Judic iais na Forma Eletrônica  

O Poder Judic iár io ainda possui uma cultura apegada ao papel.  De fato,  se 

analisarmos o conteúdo de qualquer processo fís ico atualmen te em 

tramit ação na Just iça Brasileira,  pode -se ver ificar que a grande maior ia dos 

documentos juntados ao s processos foram or iginalmente editados,  

const ituídos e impressos via computador.  

Escr itór ios de Advocacia,  empresas e os própr ios Tr ibunais apresenta m 

avançado processo de informat ização no tocante à produção de documentos,  

à automat ização de rot inas administ rat ivas e na concepção de sis temas 

gerencia is de toda sorte.  
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Entretanto,  pouco se evo luiu na modernização dos inst rumentos pr imordiais  

da Just iça,  a exemplo dos autos dos processos em si que resistem seguindo  

sua t radição em papel,  não obstante já existam as pr imeiras iniciat ivas para 

reverter esse quadro.  

Com o pro jeto ora apresentado, propõe -se,  portanto,  um novo paradigma 

vo ltado para a t ramitação elet rônica de mandados judicia is.  

Não se tem not ícia de pro jeto similar em âmbito nacional,  que contemple 

alto  nível de so fist icação tecno lógica vo ltado para a celer idade e 

modernização no cumprimento de mandados judicia is.   

 

2 -  Aplicação de Tecno logias  de Computação Móvel  

As tecno logias ap licadas ao projeto podem ser consideradas como o estado 

da arte em termos de computação móvel.  

O uso de aparelhos celu lares e smartphones com aplicat ivos padrão  

JavaMe, a aplicação de conexões IP remotas,  via rede cel ular,  por meio dos 

padrões MIDP e CLDC, o uso de disposit ivos GPS coma possibilidade de se 

associarem mapas e cartas geográficas,  a aplicação de Caneta Digital,  o  uso  

int egrado de câmeras fotográficas digit ais para a documentação visual e o  

uso de Formulár ios Digit ais,  todas essas tecno logias integradas e 

conso lidadas numa so lução vo ltada para a modernização e celer idade da 

Just iça Brasile ira,  representa um fato inédito no País.  

Importante fr isar que, muito embora altamente especia lizadas,  as 

tecno logias propostas não necessar iamente representam custos elevados.  

3 -  Inteligência dos Processos Automat izados  
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Diversas técnicas e metodologias bem so fist icadas são aplicadas no Sistema 

Aplicat ivo Central para a automat ização dos processos antes executados de 

forma manual.   

Destacam-se aqui as rot inas previstas para a t riagem dos mandados 

judic iais.  Usualmente essas t riagens são efetuadas de forma manual e  

visual,  separando-se os mandados urgentes,  bem como cr iando -se uma 

sistemát ica rudimentar para t r iagem com ba se em CEPs e endereços.  Essa 

t riagem manual necessita de duas fases e de t rês equipes para ser  

executada.  

Na t r iagem automát ica,  são aplicados algoritmos de pesquisa operacional,  

baseados em informações histór icas de cada ofic ial,  em sua setorização de 

t rabalho, em suas escalas de fér ias,  dentre outras informações,  com vistas 

ao cálculo  ot imizado de dist r ibuição e de rot as de cumprimento dos 

mandados.  

A busca da celer idade, da racionalização de procedimentos e da 

economic idade, mediante a aplicação de técn icas matemát icas e de sistemas 

especializados const itui uma das pr inc ipais inovações propostas no projeto.  

4 -  Inteligência na Co leta de Informações Gerencia is  

Com a so lução apresentada o s Tr ibunais passam a deter diversas 

informações de controle sobre o s procedimentos de cumprimento de 

mandados, podendo gerenciar aspectos como a real necess idade de 

contratação de Oficia is de Just iça,  a detecção de focos de lent idão e 

at rasos,  a existência de janelas de ociosidade e ineficiência no  

cumprimento dos mandado s, dentre diversas outras informações de cunho  

inst itucional e gerencia l.   

 

RELEVÂNCIA PARA O INTERESSE PÚBLICO  
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A Relevância para o interesse público pode ser conclu ída a part ir  dos 

objet ivos pr incipais do projeto,  que residem na celer idade processual,  na 

maior economic idade da Administ ração Pública e na prestação jur isdicional 

mais ágil,  mais racional e mais efet iva.  

Importante fr isar que, muito embora a solução envo lva o desenvo lvimento  

de sistemas aplicat ivos e ut ilize disposit ivos com tecno logia de pont a,  os 

custos levantados mostram-se significat ivamente modestos quando  

comparados aos benefícios previstos com o projeto.  

Os Mandados Judicia is passam a ser cumpridos de forma mais célere,  uma 

vez que propicia meios de t ramitação e t ransmissão elet rônica de  

documentos o ficia is.  

Os Ofic iais de Just iça passam a contar com mecanismos mais seguros,  uma 

vez que são reduzidos os r iscos de perda ou danos  fís icos a documentos em 

papel.  

Advogados e partes podem ter acesso facilit ado aos documentos produzidos 

nas etapas de cumprimento de mandados judicia is,  dada sua facilidade de 

publicação e disponibilização elet rônica,  com as devid as salvaguardas de 

cunho legal.  

A Administ ração Pública passa a empregar meios mais econômicos,  

racionais e efet ivos no cumprimento dos ma ndados, podendo reduzir as 

contratações de novos ofic iais e red ist r ibuir as equipes envo lvidas em 

at ividades manuais inerentes ao escopo abordado.  

A Sociedade passa a contar com uma nova so lução de informat ização na 

Administ ração Pública,  representando a r evisão de ant igos procedimentos e 

a adoção de novos parad igmas com vistas à modernização do Poder 

Judiciár io como um todo.  

 

ESCOPO DA PROVA DE CONCEITO REALIZADA  
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Para a validação dos conceitos propostos,  para o teste das tecno logias 

ident ificadas para a so lução e para a elaboração dos requisitos e 

func ionalidades necessár ias a uma eventual implantação, fo i desenvo lvida 

uma prova de conceito,  com base em um projeto piloto desenvo lvido em um  

Tr ibunal de Just iça brasile iro.  

A prova de conceito (projeto pilot o) teve como escopo a automat ização dos 

mandados de um Juizado Espec ial Cíve l,  sendo contemplados os seguintes 

t ipos de mandados:  

 

 Int imação  

 Penhora e Ava liação  

 Citação  

 Citação, Penhora e Avaliação  

 

Para tanto,  fo i implementado um sistema aplicat ivo inform at izado,  

desenvo lvido em linguagem Java e plataforma Web, acessível pelos 

navegadores padrão internet .  

Dentre os equipamentos e recursos fís icos empregados, podem-se enumerar:  

 Dois aparelhos celulares  

 Duas canetas elet rônicas  

 Um computador servidor (máquina virtual) presente na Secretar ia de 

Tecno logia da Informação  

 Uma impressora laser co lor ida  

 

Conforme apresentando anter iormente,  foram aplicadas técnicas de 

mapeamento de processos de t rabalho, conforme a notação BPMN. Segundo  

as aná lises inicia is,  dos t r ezes macroprocessos de t rabalho envo lvidos no  
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cumprimento de mandados, pretendia -se at ingir  a automação de nove 

macroprocessos.  Tal objet ivo se confirmou com a realização da prova de 

conceito,  conforme o comparat ivo ilust rado na figura abaixo:  
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Figura 2:  Comparat ivo dos fluxos de t rabalho, confrontando a abordagem 

atual (manual) com a abordagem elet rônica.  

 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS  

São diversos os aspectos em que se pode constatar o  inedit ismo e a 

inovação do projeto proposto. Dentre eles,  ressaltam-se:  

 Foram implementados cerca de 100 (cem) mandados judic iais em 

tramit ação elet rônica no sistema desenvo lvido ;  

 O potencia l de aumento da celer idade processual pode ser claramente 

constatado. Em alguns casos foram decorridas somente t rês horas e ntre 

a expedição do mandado, seu cumprimento e a respect iva anexação aos 

autos; 
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 A Secretar ia do Juizado passou a contar com informações minuciosas,  

dispondo de andamentos dos mandados a cada passo de seu 

cumprimento; 

 O sistema mostrou-se eficiente para operações de juntada de mandados 

aos autos, propiciando maior controle;  

 As tecno logias agregadas como coordenadas geográficas por GPS, 

fotos digitais,  gravações em áudio e vídeo comprovaram ser de grande 

ut ilidade para os propósitos do projeto;  

 A tecno logia mostrou-se eficaz,  com funcionamento adequado aos 

propósitos do sist ema e à realidade vivenciada nos Tr ibunais ; 

 As tecno logias propostas representam padrões de mercado,  

propiciando mult iplic idade de fornecedores e evit ando as indesejáveis 

dependências com relação a números rest r itos de fornecedores e 

prestadores no mercado. Todo o sistema proposto é baseado em padrão 

web e linguagem Java. Os aparelhos celulares e serviços de telefonia 

móvel são comuns a todas as operadoras em at ividade no País.  Dentre 

as canetas digitais foram ident ificados d iversos fabr icantes e modelos 

compat íveis com o projeto . 

 Os recursos de segurança da informação mostraram-se eficazes em 

todas as instâncias do sistema;  

 Os treinamentos para ut ilização das ferramentas mostraram-se 

extremamente simples para Oficiais de Just iça,  Cartórios,  Central de 

Mandados e outros agentes;  

 Os Ofic iais de Just iça e a Central de Mandados manifestaram 

sat isfação com os recursos tecno lógicos e com as funcionalidades 

disponibilizadas no projeto.  
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ANÁLISE COMPARATIVA COM OUTRAS TECNOLOGIAS  

Dentre as diversas premissas, restrições e fatores críticos de sucesso do projeto, especial 

destaque foi dispensado às fases de cumprimento em si, executadas pelos Oficiais de 

Justiça em campo, fora das dependências do Tribunal, em locais geograficamente 

dispersos, em condições heterogêneas, imprevisíveis e adversas. Tais condições exigiam a 

adoção de dispositivos, equipamentos e tecnologias aptas e adequadas às tarefas 

tipicamente desempenhadas pelos Oficiais de Justiça. 

Dessa forma, mostrou-se necessária a ampla pesquisa e prospecção de tecnologias de 

computação móvel que satisfizessem os seguintes requisitos mínimos identificados para o 

projeto: 

 Portabilidade; 

 Integração com os sistemas legados nos Tr ibunais ; 

 Comunicação em tempo real com os sistemas nos Tr ibunais ; 

 Segurança da Informação; 

 Facilidade de uso; 

 Atendimento aos padrões tecnológicos de mercado; 

 Custos favoráveis; 

 Robustez para o trabalho de campo; 

 Segurança física dos Oficiais de Justiça; 

 Atendimento aos requisitos e exigências legais 

 Compatibilidade com os procedimentos usuais nos Tr ibunais. 

 

Como recursos tecnológicos desejáveis, tendo em vista a necessidade de agregação de 

novas informações e de diversos metadados ao projeto, foram elecandos os seguintes 

elementos mínimos: 

 Presença de coordenadas geográficas do tipo GPS; 

 Presença de fotos digitais; 

 Presença de gravação de áudio/vídeo; 
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 Conexão banda larga com a internet. 

 

Dentre as alternativas tecnológicas levantadas para integrar as soluções do projeto, 

obtiveram destaque os seguintes dispositivos: 

 Computadores portáteis notebook com tela sensível ao toque, do tipo “Tablet PC”, 

aplicados em conjunto com impressoras portáteis fixadas à cintura; 

 Aparelhos do tipo Smartphone ou PDA, aplicados em conjunto com impressoras 

portáteis fixadas à cintura; 

 Dispositivos do tipo Canetas Digitais, aplicados em conjunto com tecnologias de 

Formulários Eletrônicos, impressos em papel e com codificação baseada em 

“micropontos”. 

 

Deve-se frisar que o principal componente da solução idealizada consiste num sistema de 

informações a ser especificamente desenvolvido para os Tribunais, de acordo com os 

requisitos, características e demandas observadas para a realidade de cada Corte. 

Uma vez prospectadas as tecnologias acima citadas, como potencialmente aplicáveis ao 

projeto, foram efetuadas análises comparativas de cada uma das alternativas. Para tanto, 

importante frisar que foram consultados os principais interessados e agentes envolvidos no 

projeto, principalmente a Central de Mandados e os próprios Oficiais de Justiça. 

As alternativas tecnológicas foram confrontadas e avaliadas segundo os requisitos mínimos 

citados anteriormente, classificando o atendimento a requisito a cada requisito entre os 

valores “ruim”, “médio” e “bom”. Nos itens abaixo, podem-se constatar os resultados das 

avaliações comparativas efetuadas. 

 

1. Computadores notebooks portáteis do tipo “Tablet PC” 
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Trata-se de computadores portáteis do tipo notebook, 

porém com telas sensíveis ao toque, que permitem a 

operação do computador diretamente na tela, sem a 

necessidade e operação do teclado ou do mouse. 

( figura ilust rat iva)  

 

Recurso Avaliação 

Portabilidade Ruim 

Integração com os sistemas legados do Tribunal Bom 

Comunicação em tempo real com os sistemas do Tribunal Ruim 

Segurança da Informação Bom 

Facilidade de uso Ruim 

Atendimento aos padrões tecnológicos de mercado Bom 

Custos favoráveis Ruim 

Robustez para o trabalho de campo Médio 

Segurança física dos Oficiais de Justiça Ruim 

Atendimento aos requisitos e exigências legais Médio 

Compatibilidade com os procedimentos usuais do Tribunal Ruim 

Tolerância a falhas Ruim 

 

Comentários: 
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 Quanto à portabilidade, os “tablets” se mostram volumosos, pesados e 

desconfortáveis, necessitando ainda que o Oficial de Justiça leve uma impressora 

portátil; 

 A comunicação em tempo real com o Tribunal somente poderá ocorrer caso o 

computador possua um modem 3G integrado, acarretando em custos adicionais; 

 A Facilidade de uso é extremamente comprometida, pois exige ligar o comutador, 

aguardar a inicialização do sistema, operar um sistema de informações específico, 

operar a impressora portátil e efetuar todos os passos usuais de desligamento do 

sistema; 

 Os computadores do tipo “Tablet” são amplamente disseminados no mercado, 

havendo uma grande gama de fabricantes, distribuidores, revendas e fornecedores; 

 Os custos de mostram desfavoráveis. Um computador “tablet” especificamente 

desenvolvido para o trabalho de campo, resistente a choques e intempéries, custa 

em torno de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) cada unidade; 

 A segurança física dos Oficiais de Justiça fica comprometida, uma vez que os 

equipamentos de alto custo tornam o Oficial vulnerável a assaltos e furtos; 

 O atendimento a requisitos e exigências legais é relativamente atendido. Com essa 

abordagem não ocorre a coleta da assinatura do intimado/citado. Há a necessidade 

de se apoiar na fé pública do Oficial de Justiça para que sejam asseguradas a 

credibilidade, legalidade e confiabilidade dos novos procedimentos; 

 A Compatibilidade com os procedimentos usuais do Tribunal é comprometida pela 

quebra de paradigma que o dispositivo exige. Ao invés do cumprimento habitual, 

baseado em canetas e documentos em papel, o Oficial passa a manipular um 

sistema de computador, onde tanto o Oficial quanto a parte intimada/citada passam 

a seguir procedimentos não usuais, para o cumprimento, assinatura, recebimento, 

etc; 

 Com relação à tolerância a falhas o equipamento mostra-se frágil, mesmo aqueles 

especificamente construídos para resistir aos trabalhos de campo. Existe grande 

dependência com relação à duração da bateria. Ocorre grande risco de quedas e 

pancadas. A impressora portátil representa outro ponto de falha sujeita a falta de 

papel e de cartucho impressor; 
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 Importante ressaltar que essa abordagem sofreu fortes críticas e resistências por 

parte dos Oficiais de Justiça. 

 

2. Aparelhos do tipo Smartphone ou PDA (Personal Digital Assistant) 

 

 

Trata-se de aparelhos de telefonia celular  

dotados de recursos de execução de programas 

específicos,  cuja operação ocorre com toques na 

tela geralmente com o uso de algum disposit ivo 

apontador. 

( figura ilust rat iva)  

 

Recurso Avaliação 

Portabilidade Bom 

Integração com os sistemas legados do Tribunal Bom 

Comunicação em tempo real com os sistemas do Tribunal Bom 

Segurança da Informação Bom 

Facilidade de uso Médio 

Atendimento aos padrões tecnológicos de mercado Bom 

Custos favoráveis Médio 

Robustez para o trabalho de campo Médio 

Segurança física dos Oficiais de Justiça Ruim 

Atendimento aos requisitos e exigências legais Médio 
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Compatibilidade com os procedimentos usuais do Tribunal Ruim 

Tolerância a falhas Médio 

 

Comentários: 

 A facilidade de uso é considerada como média, pois exige a operação de um 

dispositivo e softwares específicos; 

 Os custos são medianamente favoráveis, uma vez que o preço de um PDA adaptado 

ao trabalho de campo gira em torno de R$ 7.000,00 (sete mil reais) cada unidade. 

Há que se somar o custo das impressoras portáteis, uma para cada Oficial de 

Justiça; 

 A Robustez para o trabalho de campo é medianamente atendida. Algumas 

fragilidades e pontos de falha ainda são presentes; 

 A segurança física dos Oficiais de Justiça não é atendida, pois os PDAs e as 

impressoras são equipamentos de valor razoável que pode chamar a atenção de 

assaltantes; 

 Quanto à tolerância a falhas os PDAs atendem relativamente ao requisito. È 

necessário adotar PDAs específicos, resistentes aos trabalhos de campo. Mesmo 

assim o uso contínuo e intenso desgasta os equipamentos. A necessidade de bateria 

durável é outro ponto de falha, além das impressoras portáteis; 

 Não é observada a compatibilidade com os procedimentos usuais do Tribunal. A 

adoção dessa tecnologia exige a mudança completa de paradigmas e a adoção de 

novos processos de trabalho. 

 

 

3. Canetas Digitais com formulários eletrônicos 
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Trata-se de disposit ivos do t ipo “canetas 

digit ais”,  baseados em tecno logias de 

formulár ios elet rônicos,  aplicados em conjunto 

com aparelhos celu lares com conexão bluetooth  e  

acesso à internet .  

( figura ilust rat iva)  

 

Recurso Avaliação 

Portabilidade Bom 

Integração com os sistemas legados do Tribunal Bom 

Comunicação em tempo real com os sistemas do Tribunal Bom 

Segurança da Informação Bom 

Facilidade de uso Bom 

Atendimento aos padrões tecnológicos de mercado Bom 

Custos favoráveis Bom 

Robustez para o trabalho de campo Bom 

Segurança física dos Oficiais de Justiça Bom 

Atendimento aos requisitos e exigências legais Bom 

Compatibilidade com os procedimentos usuais do Tribunal Bom 

Tolerância a falhas Bom 
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Comentários: 

 A portabilidade é atendida, sendo necessário ao Oficial de Justiça portar somente 

um aparelho celular, uma caneta e os documentos impressos em papel; 

 A integração com os sistemas legados do Tribunal é garantida pela solução de 

software a ser desenvolvida; 

 Por meio de conexões internet remota, pelos padrões das operadoras de telefonia 

celular, pode-se garantir a comunicação em tempo real com os sistemas do 

Tribunal; 

 A Segurança da Informação é assegurada pela possibilidade de aplicação de 

certificados digitais, aderentes à ICP-Brasil e em conformidade com a Lei 

11.419/2006; 

 Todos as tecnologias seguem padrões comuns de mercado; 

 Com relação às canetas eletrônicas, uma pesquisa prévia apontou os seguintes 

fabricantes e respectivos modelos disponíveis no mercado que, em princípio, 

atendem ao projeto: Logitech IO Pen, Logitech IO2 Pen, Maxell Pen IT, Nokia SU-

1B, Sony Ericsson Chatpen CHA-30; 

 Os custos se mostram favoráveis, uma vez que cada caneta eletrônica custa em 

torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Deve-se somar o custo dos aparelhos 

celulares, apesar de poderem ser utilizados os aparelhos já previstos nos atuais 

contratos de prestação de telefonia móvel vigentes nos Tribunais; 

 A robustez para o trabalho de campo mostra-se favorável, uma vez que não é 

utilizada a  impressora portátil, o aparelho celular necessita de poucas operações e 

manipulações e as canetas eletrônicas mostram-se altamente resistentes a choques, 

quedas, água, etc; 

 Devido à simplicidade dos dispositivos aplicados, a segurança física dos Oficiais de 

Justiça é protegida. As canetas e os aparelhos celulares não são particularmente 

chamativas quanto a roubos e furtos; 

 Como forma de atendimento aos requisitos e exigências legais, a manutenção dos 

paradigmas baseados em documentos em papel associados à coleta das assinaturas 

necessárias confere aderência legal; 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3882



  

 São mantidos os principais procedimentos atualmente adotados pelo Tribunal no 

cumprimento de mandados, evitando-se modificações drásticas de rotinas e de 

instrumentos de trabalho; 

 Com essa tecnologia os pontos de falha são minimizados, garantindo-se a 

efetividade no cumprimento dos mandados; 

 Essa abordagem foi amplamente testada em prova de conceito realizada, tendo sido 

testada, validada e bem aceita pelos Oficiais de Justiça, pelos Diretores de 

Cartórios, pela Central de Mandados e pelo Juizes que tiveram contato com os 

conceitos propostos. 

 

Diante do exposto, salientamos que a prova de conceito realizada pelo 

projeto obteve resultados plenamente satisfatórios, tanto no aspecto da aceitação dos 

dispositivos e procedimentos propostos quanto pela consecução dos objetivos do projeto, 

quais sejam a celeridade processual e o fornecimento de informações efetivas para o 

acompanhamento e gerenciamento dos mandados judiciais. 

 

CONCLUSÃO 

Considera-se que a prova de conceito do projeto de Mandados Judicia is 

Eletrônicos at ingiu seus objet ivos gerais  e específicos,  com destaque aos 

seguintes benefíc ios pr inc ipais para os Tribunais:  

 Maior celer idade processual com a automatização de procedimentos;  

 Acompanhamento detalhado do cumprimento dos mandados;  

 Segurança da Informação com a ut ilização de cert ificados digit ais 

compat íveis com a ICP Brasil e aderentes à Lei 11.419/2006;  

 O Tribunal passa a co letar dados e informações de controle,  com vist a 

à revisão de procedimentos;  
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 Melhores recursos ( fotos,  informações geográficas,  medições de 

tempo) para o cumprimento e gerenciamento dos mandados;  

 Informações de apo io à decisão;  

 Maior ot imização dos procedimentos de cumprimento de mandados 

judic iais;  

 Maior racionalização e economia de recursos;  

 Melhores ferramentas e procedimentos para os Oficiais de Just iça;  

 Fácil aprendizado por parte dos Oficia is de Just iça,  dos cartórios e 

demais operadores das so luções propostas;  

 Recursos de segurança fís ica e monitoramento dos Ofic iais de Just iça.  

 

Diante dos resultados favoráveis obt idos com a prova de 

conceito,  conclui-se que pelas claras vantagens do pro jeto para a 

Administ ração, fato que nos leva a propor sua cont inuidade e implantação 

em caráter definit ivo no Judiciár io Nacional.  
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BANCO DE DADOS DE CONSUMO COMO INSTRUMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO
DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO

CONSUMER DATABASES AS AN INSTRUMENT TO INFORMATION SOCIETY’S
DEVELOPMENT

Antônio Carlos Efing
Fernanda Mara Gibran

RESUMO
A sociedade de informação é a evolução da sociedade de consumo. Os países detentores do conhecimento e
da tecnologia são os mais desenvolvidos economicamente, em que pese este desenvolvimento ser
questionado sob o ponto de vista socioambiental por agravar substancialmente as desigualdades nas
sociedades. Como é a informação a chave de toda base da revolução informacional, os arquivos de consumo
passam a desempenhar papel altamente relevante tanto aos consumidores (por permitir acesso a bens de
consumo) quanto aos fornecedores (que obtém segurança na concessão de crédito). Ocorre que a
abrangência, a agilidade da internet e as informações facilmente nela obtidas, ensejou o uso incoerente, sob a
ótica do ordenamento jurídico brasileiro, dos bancos de dados e cadastros de consumidores. A privacidade
dos cidadãos foi facilmente negociada e hoje, como regra, não há segurança no meio virtual. Certamente a
internet é instrumento tecnológico de via dupla assim se é possível identificar o usuário e classificá-lo com
todas as suas características é provável chegar às pessoas que interceptaram os dados que identificam o
cidadão e os disponibilizaram neste mercado altamente massificado e que necessita escoar sua larga
produção, ainda que se utilize de meios inidôneos para oferta dos produtos e serviços. O Direito do
consumidor estabelece a disciplina jurídica destes bancos de dados e as responsabilidades nos casos de
violações de suas normas, uma vez que a segurança jurídica (no que diz respeito à internet) pressupõe o
direito do cidadão à privacidade e em última instância a preservação de sua dignidade, o que propicia o
desenvolvimento sustentável da sociedade da informação.
PALAVRAS-CHAVES: Sociedade de informação; banco de dados e cadastros de consumo; direito à
privacidade; proteção do consumidor; desenvolvimento sustentável.

ABSTRACT
The information society is the evolution of the consumer society. The countries who detain knowledge and
technology are the most economically developed, although this development may be questioned by the social
and environmental point of view because of the substantial social inequality that it aggravates. Being
information the key of the whole basis of informational revolution, consumer databases play a highly relevant
role, both to consumers (by allowing access to consumer goods) and to producers (who obtain safety in
credit granting). Internet’s vastness and agility and it’s easily obtained information brought about the
incoherent use, in the Brazilian legal system’s perspective, of consumer database. Citizen’s privacy was easily
negotiated and today, as a rule, there is no security in the virtual environment. Certainly the Internet is a
double track technological tool, what makes it possible to identify its users and classify him or her with all his
or her characteristics, as well as to reach those who are intercepting user identification data and who are
offering this data in a highly massified market, a market that intends to sell its large production even at the
cost of using inappropriate means to offer its products and services. Consumer Law establishes a legal
discipline to consumer databases and the responsibilities in cases of the violation of its precepts, since the
legal certainty (as it regards to the Internet) presupposes the citizen's right to privacy and, ultimately, the
preservation of their dignity, which leads to the sustainable development of the information society.
KEYWORDS: Information Society, Consumer databases, right to privacy, consumer protection, sustainable
development.

1. INTRODUÇÃO
A sociedade da informação é o resultado de grandes transformações culturais, históricas,

econômicas, etc. que tornaram a informação um bem sem valor quantificável. A informação é instrumento
para definir inclusive a condição socioeconômica dos países.

Entretanto, a sociedade da informação é a evolução da sociedade de consumo, a qual pressupõe o
consumo massificado de bens e de serviços, sendo caracterizada pela produção unilateral do fornecedor e
pela vulnerabilidade do consumidor.

Assim, os arquivos de consumo (aqui entendidos tanto os bancos de dados como os cadastros de
consumidores) representam importante instrumento para os consumidores (para aquisição de produtos e
serviços) como para os fornecedores (que para conceder crédito buscam maior segurança).

Os bancos de dados contêm, pela sua natureza, informações a respeito dos cidadãos que serão
utilizadas para se formar um juízo quanto à possibilidade de obter empréstimos no mercado de consumo,
para comprar e vender produtos na internet, para usar e-mail, etc.

Os cadastros de consumidores, por sua vez, traçam perfis quanto à adimplência do consumidor,
preferências de consumo, o histórico de pagamento, dentre outros.

Apesar de todos os benefícios outorgados pelos arquivos de consumo, as informações dos
consumidores passaram a ser negociadas (sem a devida permissão do consumidor) neste meio digital com o
fim do fornecedor poder ofertar seus produtos a pessoas devidamente identificadas quanto sua capacidade

This version of Total HTML Converter is unregistered.

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da PUC Paraná
* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3886



financeira e suas preferências de consumo.
Os bancos de dados e cadastro de consumo são devidamente tutelados pelo Código de Defesa do

Consumidor e com isto, este estudo visa analisar o papel dos arquivos de consumo para a sociedade de
informação com o fim de se garantir a proteção do consumidor, bem como propiciar que o desenvolvimento
tecnológico não seja indevidamente utilizado para suprimir a privacidade do consumidor.

 
2. SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO: CARACTERÍSTICAS E DESENVOLVIMENTO

A partir da revolução industrial as sociedades modificaram suas culturas para adaptar-se às novas
formas de produção e de consumo de bens. O que antes era feito artesanalmente e por encomenda passou a
ser realizado em grande escala e sem prévio pedido formulado por um comprador[1].

Todavia, a referida revolução propiciou o avanço dos estudos e o incentivo ao uso da tecnologia
que culminaram em nova fase conhecida comumente por “revolução da tecnologia”. Os instrumentos que
possibilitaram esta revolução foram os computadores, os sistemas de comunicação e a interação humana.
CASTELLS (2003, p. 69) sintetiza esta relação entre máquinas e mentes:

 
Com certeza, os contextos culturais/institucionais e a ação social intencional interagem de forma decisiva
com o novo sistema tecnológico, mas esse sistema tem sua própria lógica embutida, caracterizada pela
capacidade de transformar todas as informações em um sistema comum de informação, processando-as
em velocidade e capacidade cada vez maiores e com custo cada vez mais reduzido em uma rede de
recuperação e distribuição potencialmente ubíquas.

 
Não se concebia a aproximadamente quarenta anos[2] atrás o uso de máquinas que permitissem a

interação com pessoas a qualquer lugar do mundo em um curto espaço de tempo. Ocorre que hoje a
tecnologia mostra serem possíveis conversas por pessoas de diversos países em tempo real, bem como o
acesso a diversas informações.

O fato de a internet possibilitar às pessoas obterem várias informações fez surgir o conceito de
sociedade de informação. CASTELLS (2003, p. 64-65) explica a diferença entre a noção de “sociedade de
informação” e “sociedade informacional” ao sustentar que:

 
O termo sociedade da informação enfatiza o papel da informação na sociedade. Mas afirmo que a
informação, em seu sentido mais amplo, por exemplo, como comunicação de conhecimentos, foi crucial
a todas as sociedades, (...). Ao contrário, o termo informacional indica o atributo de uma forma
especifica de organização social em que a geração, o processamento e a transmissão da informação
tornam-se as fontes fundamentais de produtividade e poder devido às novas condições tecnológicas
surgidas nesse período histórico.

 
A sociedade da informação é um desdobramento da sociedade de consumo na concepção de

BENJAMIN (2007, p. 416). Certamente a revolução industrial motivou por um lado o consumo massificado
de bens e serviços e, por outro, a tecnologia permitiu que os cidadãos tivessem acesso a uma gama
inesgotável de dados, informações, etc.

A sociedade da informação é caracterizada pela diminuição de distância e de tempo (como outrora
concebidos), a diluição de barreiras (a globalização), pelo excesso de dados e de informações, pela
ubiquidade, dentre outras características.

MARTINS e MACHADO (2002, p. 16-18) tratam a respeito do impacto social da internet
ratificando que esta implicou na diminuição de distâncias, possibilitando o comércio de forma globalizada,
todavia há incertezas quanto à consistência da informação, assim também no que diz respeito à segurança no
tráfego das informações, à idoneidade do fornecedor, etc.

Pode-se dizer que não foi por acaso que a sociedade foi concebida com o termo “informação”, pois
se deve ao fato de que a informação para as sociedades atuais é elemento indispensável. Sustenta PAESANI
(2002, p. 26):

 
A informação, graças à difusão do computador, transformou-se numa mercadoria, uma coleta de dados,
registrados sob a forma de impulsos magnéticos. Considera-se não só o conteúdo, mas também a forma,
que é mensurável com absoluta precisão em termos de custo de produção e de valor de mercado. Dessa
maneira, a informação transforma-se em nova matéria-prima, pertencente ao gênero especial dos bens
imateriais. A organização produtiva transforma-se em unidade de tratamento de materiais em unidade de
tratamento de informações.

 
Na sociedade atual a informação tem valor imensurável, tornando-se um agregado econômico

intangível, segundo MELO (2000, p. 30). Pela análise do autor os valores da sociedade antigamente estavam
quantificados às nações que dispunham de recursos naturais e mão-de-obra, após a isto estavam restritos
àquelas que detinham concentração do capital e da tecnologia avançada. Hoje a vantagem competitiva está
inegavelmente associada à tecnologia da informação e do conhecimento.

O novo paradigma associado à sociedade de informação é assim sintetizado por CASTELLS (2003,
p. 108):

 
A primeira característica do novo paradigma é que a informação é sua matéria-prima: são tecnologias
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para agir sobre a informação, não apenas informação para agir sobre a tecnologia, com foi o caso das
revoluções tecnológicas anteriores. O segundo aspecto refere-se à penetrabilidade dos efeitos das novas
tecnologias. Como a informação é uma parte integral de toda atividade humana, todos os processos de
nossa existência individual e coletiva são diretamente moldados (embora, com certeza, não
determinados) pelo novo meio tecnológico.

 
Em que pese a importância da informação para a sociedade, vê-se com assombro que gera a

exclusão social. CASTELLS traça importante paralelo entre a informação e a exclusão, o que o autor chama
de “info-exclusão” (2007, p. 287):

 
A disparidade entre os que têm e os que não têm informação amplia ainda mais o hiato da desigualdade e
da exclusão social, numa complexa interacção que parece aumentar a distância entre a promessa da Era
da Informação e a crua realidade na qual está imersa uma grande parte da população mundial.

Para haver desenvolvimento equilibrado: “o dinamismo econômico não pode ser resumido ao
aumento do PIB[3], o acesso aos bens sociais não pode ser reduzido a uma questão de distribuição de
renda e a educação de qualidade não pode ser desligada da popularização da ciência” VEIGA (2007, p.
35).

Certamente o crescimento econômico não oferece às sociedades o desenvolvimento equilibrado, é
necessário igualar os índices de crescimento da economia aos do acesso à educação e à informação e a
qualidade de vida.

Dentro da concepção de sociedade informacional e da informação, CASTELLS (2007, p. 16) hoje
denomina uma nova estrutura econômica: a sociedade em rede. Entende o referido autor que três processos
permitiram esta forma organizacional humana, o primeiro refere-se à necessidade da economia globalizar o
capital, a produção e o comércio; o segundo diz respeito à intensa procura da sociedade por valores de
liberdade individual e da comunicação aberta; o terceiro, e último, corresponde aos avanços da informática e
das telecomunicações.

É na pós-modernidade, portanto, que a sociedade da informação se sustentou. Assim como a
sociedade da informação a pós-modernidade é o resultado dos movimentos sociais, filosóficos, culturais e
econômicos.

Portanto, na pós-modernidade a riqueza dos países é medida pela sua tecnologia e acesso às
informações, obviamente o revés da concentração destes valores é a pobreza e o desenvolvimento desigual
das sociedades com menor uso da tecnologia, portanto contrário ao que dispõe o ordenamento jurídico
pátrio quanto ao desenvolvimento justo e equilibrado[4] do país e a preservação da dignidade humana[5].

Se por um lado tem-se a tecnologia como propulsora de toda uma sociedade (globalizada,
conectada, consumidora), voltada indiscutivelmente à produção e para o comércio é imprescindível a análise
segundo o ordenamento jurídico quanto aos sujeitos envolvidos, os objetos e as consequências desta relação,
como será feito a seguir.

 
3. ARQUIVOS DE CONSUMO: BANCO DE DADOS E CADASTROS

Quando se fala na importância da informação para sociedade (informacional, de consumo ou de
informação), os arquivos de consumo (que possuem dados reais sobre os consumidores) passam a ter outras
funções que devem ser corretamente balizadas pelo ordenamento jurídico.

Os arquivos de consumo foram e ainda são os meios encontrados pelos fornecedores para
concessão de crédito com condições mínimas de segurança[6].

Entende-se por arquivos de consumo os cadastros e os bancos de dados, exemplificativamente,
pode-se reconhecê-los em fichas cadastrais, registros, dados pessoais, serviços de proteção ao crédito[7],
etc.

Pode-se assegurar que os cadastros e os bancos de dados diferem-se quanto à forma de coleta de
dados, à organização dos dados, ao requerimento da parte, à extensão dos dados colocados à disposição; à
função das informações obtidas. EFING (2002, p. 36) sintetiza esta situação ao explicar:

 
E para aclarar o que sejam os dois institutos, pode-se conceituá-los sinteticamente, assim dizendo que os
bancos de dados de consumidores seriam sistemas de coleta aleatória de informações, normalmente
arquivadas sem requerimento do consumidor, que dispõem de organização mediata, a atender
necessidades latentes através de divulgação permanente de dados obrigatoriamente objetivos e não-
valorativos, utilizando-se de divulgação a terceiros por motivos exclusivamente econômicos.
Diferentemente disto, os cadastros de consumidores seriam sistemas de coleta individualizada de dados
objetivos, sejam de consumo ou juízos de valor, obtidos normalmente por informação do próprio
consumidor e com objetivo imediato relativo a operações de consumo presentes ou futuras, tendo
provisoriedade subordinada aos interesses comerciais subjetivos do arquivistas, e divulgação interna, o
que demonstra a função secundária de seus arquivos.

 
Os arquivos de consumo estão positivados no Código de Defesa do Consumidor, cujas normas

precisam ser explicadas para se contextualizar a função dos arquivos de consumo na sociedade de
informação.

Constata-se que o Direito a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 passou a
atentar-se aos anseios dos cidadãos para garantir que seus direitos fossem efetivamente preservados,
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certamente a maior motivação do Judiciário em promover a defesa dos interesses dos seres humanos é a sua
situação de vulnerabilidade no mercado de consumo, este caracterizado pela crescente oferta de produtos e
serviços.

A proteção do consumidor encontra-se expressamente na Constituição Federal de 1988 no artigo
5º, inciso XXXII com a sua inserção dentre as garantias individuais dos cidadãos; bem como princípio da
ordem econômica no art. 170, inciso V. Segundo EFING (2004, p. 26) depreende-se que a função do Estado
em intervir nas relações privadas é determinante para corrigir situações de desigualdade e desequilíbrio
sociais que não poderiam ser corrigidas por meio de instrumentos políticos e/ou econômicos.

É oportuno se ressaltar que nos Atos das Disposições Transitórias Constitucionais (art. 48) ficou
determinada a criação do Código de Defesa do Consumidor.

Decorrência legal do mandamento constitucional a Lei 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) foi promulgada para atender o cidadão e preservar sua dignidade. Assim, no artigo 1º
estabelece que suas normas são de ordem pública e de interesse social. AMARAL (2008, p. 113) explica:

 
As normas cogentes são as que se impõe de modo absoluto, não sendo possível a sua derrogação pela
vontade das partes. São imperativas (determinam uma ação) ou proibitivas (impõe uma abstenção).
Regulam matéria de ordem pública e de bons costumes, entendo-se como ordem pública o conjunto de
normas que regulam os interesses fundamentais do Estado ou que estabelecem, no direito privado, as
bases jurídicas da ordem econômica ou social.

 
EFING (2004, p. 46) entende por relação de consumo aquela: “relação jurídica estabelecida entre

consumidor (es) e fornecedor (es) tendo por objeto produto ou prestação de serviço, segundo as
conceituações do CDC brasileiro”.

Primeiramente cumpre definir segundo o Código de Defesa do Consumidor o que vem a ser
consumidor: “Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço
como destinatário final”. E no parágrafo único define que: “Equipara-se a consumidor a coletividade de
pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo”.

O referido Código protege igualmente as pessoas físicas e jurídicas que: “art. 17. Para os efeitos
desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”, a Seção a que se refere o artigo é
o “Da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço”. Bem como, no artigo 29: “Para os fins deste
Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às
práticas nele previstas”. O artigo 29 trata a respeito das práticas comerciais como oferta, publicidade,
práticas abusivas, cobrança de dívidas, banco de dados e cadastros de consumidores, estes últimos são os
objetos deste estudo.

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor conceitua fornecedor, de maneira ampla, nos
seguintes termos do artigo 3º: “Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional
ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem,
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos
ou prestação de serviços”.

Na maior parte dos casos, segundo o que dispõe o artigo 12 do CDC, o fornecedor irá responder
independentemente da existência de culpa, excetuando-se a responsabilidade pessoal do profissional
liberal[8].

Define o artigo terceiro em seus parágrafos o conceito de produto e serviço. Assim, “§ 1º Produto
é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial”. Segundo o entendimento de CRETELLA
JUNIOR (1992, p.14) produto “é toda coisa que, por ter valor econômico, entra no campo jurídico, sendo
objeto de cogitação, pelo homem, quando parte integrante da relação jurídica”.

Serviço, seguindo a disposição no referido Código, é “qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. EFING (2004, p. 82) elucida o assunto:

 
Desta forma podemos concluir que a prestação de serviços disciplinada pelo Código Civil (2002)
distingue da regida pelo CDC, pois no primeiro caso não temos a presença de um sujeito conceituado
como fornecedor (quem exerce a prestação de serviços de forma habitual, reiterada, conforme dispõe o
art. 3º caput da Lei 8.078/90). Por outro lado, consoante expressamente dispõe o §2º do art. 3º do CDC,
somente interessa ao sistema brasileiro de proteção do consumidor, a atividade fornecida no mercado de
consumo. Assim, atividades não fornecidas no mercado de consumo (como poderiam ser as atividades
culturais, religiosas, etc. de acesso restrito e sem intuito econômico) não sofrerão o regramento do CDC.

 
Portanto, sempre que uma relação jurídica for procedida por um fornecedor mediante a prestação

de um serviço ou o fornecimento de um produto a um consumidor o Código de Defesa do Consumidor será
o meio hábil de solução e adequação do litígio. Neste sentido BENJAMIN (2007, p. 415):

 
A tutela jurídica do consumidor, sabe-se, não é exclusiva ou sequer fundamentalmente contratual. Ao
revés, trata-se de sistema protetório que atua antes, durante e depois da contratação. É equivocado,
portanto, querer fazer coincidir os campos de atuação da relação jurídica de consumo e da relação
contratual de consumo. Aquela é gênero, da qual esta é espécie. Uma é o todo; a outra, a parte.
Isso quer dizer que, no que se refere aos bancos de dados, o consumidor é sempre tutelado, ainda que se
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trate de situação posterior à formação do contrato ou até quando nem mesmo contratação de consumo
original existiu (por exemplo, quando o consumidor é “negativado” por equívoco ou como avalista).

 
Todavia, percebe-se que haverá também relação de consumo, sob a disciplina do Código de Defesa

do Consumidor, quando houver a equiparação do consumidor pelas práticas do comércio, como é o caso dos
arquivos de consumo (art. 29 do CDC).

O princípio para o ordenamento jurídico é o cerne de como as leis serão regidas, é a garantia de
estabilidade, funcionalidade, sendo a tentativa de organização estrutural do sistema.

Assim, a Política Nacional de Relação de Consumo prevê a proteção dos consumidores levando por
base uma série de princípios, senão vejamos:

 
Art. 4º. A Política Nacional de Relação de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades
dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de
consumo atendidos os seguintes princípios:

 
Podem ser destacados dentre os princípios basilares enunciados no referido artigo, o princípio da

vulnerabilidade, da ação governamental, da boa-fé, da confiança, do equilíbrio, da educação e informação, da
dignidade, segurança, etc.

Princípio norteador de todas as relações jurídicas, a boa-fé deve orientar todas as condutas dos
contraentes (sejam elas na fase pré-contratual, durante a execução e findo o contrato), garantindo a justiça
contratual e a boa execução do contrato.

Para MARQUES (2003, p. 124) a boa-fé para as relações de consumo serve como “harmonização
dos interesses dos participantes”, sendo expressão máxima do ideal constitucional como direito e garantia
dos cidadãos, bem como regulador da Ordem Econômica.

Além da transparência e da harmonia proferidas no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor,
tal princípio implica ainda nos próprios valores éticos e morais da sociedade, nas palavras de SCHIER (2006,
p. 41).

Sabe-se que o consumidor não dispõe de controle sobre os bens de produção de forma que deve se
submeter ao poder dos titulares destes, o que explica a sua vulnerabilidade. FILOMENO (1998, p. 46)
esclarece que no âmbito da relação de consumo, não resta dúvida de que o consumidor é a parte mais fraca
da relação de consumo, mais ainda se se tiver em conta que os detentores dos meios de produção no sistema
capitalista detêm todo o controle do mercado, inclusive na fixação da margem de preço. O reconhecimento
da vulnerabilidade do consumidor é justamente uma política de igualdade material para os contraentes.

Para o bom funcionamento do Sistema Nacional de Defesa das Relações de Consumo, existem
outros princípios que também deverão ser respeitados, como o da informação, o da garantia de adequação,
do dever governamental, do acesso à justiça, entre outros.

O que chama a atenção é o fato de que o Direito brasileiro guarda peculiaridade em razão de ter
uma população que padece pela pobreza e pela falta de estudo, o que mostra a necessidade de ser
devidamente protegida contra os abusos praticados no mercado.

Neste contexto fica claro o papel dos arquivos de consumo: por um lado trata-se de uma garantia
ao fornecedor e de outro presta-se aos interesses dos consumidores na medida em que têm o dever de
informar com precisão os dados dos consumidores (ainda que inadimplentes não poderá ser de forma
depreciativa).

“À medida que a sociedade de consumo passa a ser informada, suas chances de defesa e obtenção
de tutela aumentam em proporção igual ou superior”. [9] Tais informações deverão ser verídicas em
decorrência lógica do princípio da boa-fé e da transparência. 

O dever governamental, por sua vez, do Estado precisa efetivar os instrumentos para a tutela do
consumidor, entre outras coisas no acesso à justiça por meio da correta interpretação do Código e uso de
seus princípios.

Neste contexto, os bancos de dados estão disciplinados no artigo 43 do Código que dispõe:
 

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em
cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas
respectivas fontes.
§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de
fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.
§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por
escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua
imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos
eventuais destinatários das informações incorretas.
§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e
congêneres são considerados entidades de caráter público.
§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos
respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar
novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.
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Ocorre que os bancos de dados ganharam nova conotação com a sociedade de informação, pois o
uso da tecnologia permite identificar e armazenar os dados dos cidadãos, sem que este tenha prévio
conhecimento, conforme será a seguir demonstrado.

 
4. PRIVACIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA

 
O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 prevê que a intimidade, a vida privada, a honra e a

imagem são invioláveis. Certamente que a má-utilização dos arquivos de consumo (aqui entendidos tanto os
banco de dados como cadastro de consumo) acarretarão ameaças ao cidadão brasileiro.

HERMAN (2007, p. 417) explica que a preocupação em relação aos arquivos de consumo decorre
do seu caráter coletivo, o qual poderá gerar danos difusos, colocando em risco vários direitos ditos
fundamentais.

É oportuno se recordar que antigamente as relações de comércio regiam-se pela confiança mútua,
hoje o consumidor não tem a possibilidade de analisar o produto ou serviço que está adquirindo, as relações
de consumo pautam-se no caráter contínuo, imprevisível e veloz. HERMAN (2006, p. 421) sintetiza esta
nova relação:

 
Três desses traços da sociedade de consumo estão diretamente ligados aos arquivos de consumo. Tais
entidades, a um só tempo, superam o anonimato do consumidor (o fornecedor não o conhece, mas
alguém está a par de sua vida e história), auxiliam na concessão do crédito (por receber informações
confiáveis de terceiros, o fornecedor, mesmo sem conhecer o consumidor, oferece-lhe o crédito), e, por
derradeiro, permitem que os negócios de consumo sejam feitos sem delongas (se o crédito é rápido, o
consumidor pode aproveitar essa economia de tempo para adquirir outros produtos ou serviços de
fornecedores diversos).

 
Se for certo que o cidadão brasileiro possui direitos e garantias fundamentais outorgadas

constitucionalmente, é igualmente perceptível que os bancos de dados possuem, pela sua natureza, diversas
informações a respeito do cidadão que almeja obter ajuda financeira no mercado de consumo, cujo padrão de
compras é fator determinante à sua dignidade.

Conceitua KAMINSKI (2000, p. 95) o que seria privacidade para a sociedade de informação ao
dispor: “Definições para privacidade variam amplamente, de acordo com o contexto e ambiente.
Atualmente, em muitos países o conceito acabou se fundindo com o conceito de proteção de dados, que
interpreta privacidade em termos de gerenciamento de informações pessoais”.

Chega-se, portanto, à conclusão de que na sociedade da informação, cuja informação é bem de
valor imensurável que a privacidade é alvo de grande ameaça. Coloca-se em situação complicada a própria
segurança jurídica dos cidadãos vulneráveis e expostos aos arquivos de consumo (por inegável necessidade).

KAMINSKI (2000, p. 96) ao tratar da privacidade no ambiente virtual, divide-a em duas facetas. A
primeira seria a privacidade de informação que envolve a captação e o manuseio de dados pessoais de cunho
comercial e também ético. A segunda seria a privacidade das comunicações que protege à segurança e a
privacidade de cartas, telefonemas, e-mails.

Quanto à privacidade na internet tal situação agrava a vulnerabilidade do cidadão, pois o comércio
eletrônico[10] pressupõe o fornecimento de dados pessoais durante o momento da transação comercial como
discorrem MARTINS e MACEDO (2002, p. 62) e a falta de certeza se tais dados poderão ou não ser
captados por terceiros em benefício próprio e ilícito é o motivo que incita insegurança.

Ainda no que diz respeito à análise quanto à segurança propiciada pela internet aos cidadãos sobre
os seus dados é explicada por DRUMOND (2003, p. 22):

 
A internet traz um grave problema no que se refere à privacidade, qual seja, a tênue divisão entre o que
vem a ser o ambiente público e o ambiente privado e, por conseguinte, defrontamo-nos com a
dificuldade em definir quando cada uma destas realidades estará presente. Neste sentido, a Internet e a
sociedade tecno-comunicacional trazem um novo aporte ao estado de privacidade, que nada mais é do
que a própria possibilidade deste último poder ser modificado em virtude das novas tecnologias.

 
Nesta mesma análise é imprescindível tratar a respeito do uso do banco de dados como objeto de

venda ou troca de informações. VIEIRA (2002, p. 80) explica esta situação: “Na internet, existe uma rede
transparente que se coloca à vista do freqüentador e outra, não tão visível, totalmente desconhecida dos
usuários, pois trata-se de acordos feitos entre provedores que se utilizam da própria informática para
invadir vidas pessoais”.

Em 2002 segundo VIEIRA (2002, p. 80; 82) estimava-se que havia mais de seis milhões de linhas
de informação armazenadas em banco de dados no mundo inteiro. Ainda segundo pesquisa da autora, no
Brasil 49% dos 100 sites mais populares no ano de 1999 contavam com o uso de cookies[11], por meio do
qual se descobre quem entra no site, a peridiocidade, etc.

DRUMMOND (2003, p. 28) explica que tal violação da privacidade na internet procede-se de duas
formas:

 
1º) quando houver deslocamento de dado(s) ou informação(ões) de um ambiente de comunição privada
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para um ambiente de comunicação pública; ou 2º) quando houver um deslocamento de dado(s) ou
informação(ões) de um ambiente de comunicação privada para um ambiente de comunicação privada do
qual o titular do(s) dado(s) ou informação(ões) não façam parte.

 
Seguindo esta análise SILVA NETO (2001, p. 42) entende que a rede “disseca” o usuário a

qualquer acesso ao meio virtual, pois sempre haverá rastro seja por adentrar o e-mail, o endereço IP[12], etc.
Tais informações são interligadas na Rede mundial de computadores, uma vez que são cruzadas

com outros registros constantes em outros bancos de dados. Decorre deste cruzamento de dados a
configuração do perfil do cidadão (pessoal, familiar, social, personalidade), tornando-se alvo fácil da oferta
das pessoas que se utilizam de tais bancos de dados.

Há necessidade de se conciliar a proteção do cidadão[13] à prerrogativa de se oferecer a ele o
direito de acesso às informações. Com efeito a informação, em que pese a maior facilidade nas compras, é
instrumento de dominação por quem a detém, como afirma MANCIA (2008, p. 202).

EFING (2002, p. 56) a informática proporciona o aumento indiscriminado dos cadastros e bancos
de dados, gerando confronto entre os arquivos de dados pessoais e os direitos fundamentais.

Precisa é a análise de KAMINSKI (2000, p. 100) ao dizer que a tecnologia não é neutra, uma vez
que é a junção entre sociedade, mercado e ciência. Entretanto a tecnologia não viola a privacidade de
nenhum usuário, quem comete esta infração são as pessoas que a utilizam. Quanto aos direitos violados
KAMINSKI resume “lato sensu, é uma questão de soberania; strictu sensu, uma questão de dignidade”.

 
5. A TUTELA JURÍDICA DO CONSUMIDOR

Por todo o exposto, conclui-se ser óbvio que nenhum dado ou informação pessoal pode ser
revelado, comunicado, transmitido, negociado, utilizado com propósitos diversos daqueles que motivaram o
cidadão a revelá-los, pois é crime[14].

Deste modo é lógico prever que se um caminho foi percorrido no meio digital para se obter tais
dados é possível fazer o retorno e apontar quem mal se utilizou de tais informações e puni-lo com
fundamento no Código de Defesa do Consumidor[15].

Insta se esclarecer que nestes casos o ônus probatório é do fornecedor de produtos e serviços, uma
vez que o Código de Defesa do Consumidor prevê em seu artigo 6º, III a inversão do ônus da prova como
direito básico do consumidor, a critério do juiz, quando existir plausibilidade da alegação ou quando for o
consumidor hipossuficiente.

A facilitação da defesa do consumidor é meio de se garantir a efetiva proteção do cidadão brasileiro,
por tal razão é vinculada à “culpa objetiva” (como anteriormente informado não há necessidade de provar-se
dolo ou culpa).

A inversão do ônus probatório embasa o princípio constitucional da isonomia, já que as partes da
relação consumerista, geralmente, não se encontram em patamar de igualdade. Em decorrência disto, a
CF/88 reconhece a proteção do consumidor adotando outros princípios e normas, dentre os princípios, cita-
se como exemplo o princípio do acesso à justiça, a facilitação da defesa do consumidor, a determinação de
criação de defensorias públicas.

Assim, caso o consumidor sinta-se violado em sua privacidade medidas administrativas e judiciais
poderão ser tomadas com o fim de se garantir que seus direitos sejam preservados.

Exemplo do incômodo gerado pela violação da privacidade do cidadão é a iniciativa tomada por
alguns órgãos de defesa do consumidor que impedem a atuação do telemarketing, meio bastante utilizado
pelos fornecedores, com o auxílio direto dos bancos de dados e cadastros de consumidores[16], para vender
produtos e serviços.

Certamente, deve-se constatar que se uma pessoa pode usar seus dados com o fim de oferta e
venda, pode também utilizá-lo para fins ilícitos. Em qualquer destes casos, entende o Tribunal de Justiça do
Paraná pela ampla defesa do consumidor:

 
ACORDAM OS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA DÉCIMA CÂMARA CÍVEL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO. EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CELEBRA CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO, VIA TELEMARKETING, COM PESSOA QUE SE UTILIZA
INDEVIDAMENTE DOS DADOS PESSOAIS DA REQUERENTE - REGULARIDADE DA
CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU - INTELIGÊNCIA
DO ART. 333, II, DO CPC - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
FIXAÇÃO DO QUANTUM - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL -
APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL ADEQUADO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. 1 - É indevida a inscrição do nome da requerente em cadastro
de proteção de crédito, quando o débito registrado provém da utilização de cartão de crédito, contratado
por terceiro, utilizando-se indevidamente dos dados da requerente, notadamente tendo em vista que a
instituição financeira não se desincumbiu de provar a regularidade do contrato subjacente, ônus que lhe
competia, por força do art. 333, II, do Código de Processo Civil, exsurgindo o dever de indenizar os
danos daí advindos. Ademais, não é de se olvidar a responsabilidade objetiva daquele que presta serviço
defeituoso, possibilitando a ocorrência de fraudes, passível de causar risco a terceiro ou equiparado, ex
vi dos artigos 14 e 17, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - A fixação do montante devido a título de
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dano moral fica ao prudente arbítrio do Julgador, devendo pesar nestas circunstâncias, a gravidade e
duração da lesão, a possibilidade de quem deve reparar o dano, e as condições do ofendido, cumprindo
levar em conta que a reparação não deve gerar o enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, sanção apta
a coibir atos da mesma espécie. 3 - O termo inicial dos juros de mora, devem obedecer ao disposto na
Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça. 4 - O percentual arbitrado a título de verba honorária se
mostra condizente com o art. 20, § 3º, e incisos, do Código de Processo Civil, razão pela qual resta
mantido. (PARANÁ, 2008)

 
Portanto o Poder Judiciário decide, seguindo a orientação legal, nas ações que envolvem matéria de

Direito do Consumidor, inverter o ônus probatório. Resta, portanto, ao consumidor que se sentir lesado em
sua privacidade procurar os instrumentos judiciais cabíveis exercendo assim plenamente a sua cidadania.

Para tanto, vê-se a atuação do Estado e dos fornecedores, consoante os princípios outrora
informados (como o da informação, da confiança, da boa-fé, da lealdade, da transparência, etc.),
imprescindíveis para educar o consumidor quanto aos seus direitos. Afinal, possuem os fornecedores função
social neste mercado massificado e isto inclui agir conforme as normas do ordenamento jurídico pátrio.

Certamente quando a privacidade for preservada no mercado informacional (a informação
continuará sendo um bem de valor incomensurável tanto quanto a dignidade dos cidadãos) o
desenvolvimento socioeconômico equilibrado do Brasil será igualmente propiciado.

 
6. CONCLUSÃO

Os arquivos de consumo, devido sua importância para sociedade de informação, são instrumentos
para favorecer a dinâmica do meio digital: abrangente, célere, sem barreiras, ubíquo.

O cruzamento de informações de arquivos de consumo permitiu traçar perfis bem delineados dos
consumidores. Esta funcionalidade permitida pelo uso da tecnologia atraiu diversos segmentos atentos às
necessidades do mercado (qual a característica do consumidor, o que ele procura, para que fins, qual sua
possibilidade de pagamento, etc.)

As ofertas dos fornecedores passaram a ser mais precisas, sendo direcionadas inclusive por e-mail,
justamente pelos dados obtidos em arquivos de consumo.

Ocorre que junto com tais facilidades, os arquivos de consumo passaram, pelo seu indescritível
valor, a ser negociado no mercado de consumo. Pode-se dizer que a privacidade do consumidor fica
estremecida e a internet, por este motivo, passa a não representar um meio seguro aos cidadãos.

A preservação da dignidade dos consumidores fica prejudicada e não há como se vislumbrar o
desenvolvimento equilibrado da sociedade brasileira sem a devida atenção ao direito dos cidadãos.

Como visto, a própria informação é hoje fator que aumenta a desigualdade dos países. O uso dos
arquivos de consumo para fins contrários aos que foram destinados favorece tal desigualdade, contrariando
tanto os fundamentos da República, quanto individualmente a segurança dos consumidores e por via de
conseqüência a sua dignidade.

A lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) atenta ao papel dos arquivos de consumo para o
Brasil disciplinou o seu uso, vedando a comercialização de dados, mesmo porque o consumidor deve ter
acesso às suas informações pessoais e autorizar a abertura. Por outro lado, atribuindo a responsabilidade
objetiva aos fornecedores que violarem tais normas.

Assim, para se identificar quem foi ou foram os responsáveis pela divulgação dos dados é traçar o
caminho feito pelo consumidor. Ora, se é possível cruzar informações, obter dados, a tecnologia permite,
também, identificar tais situações.

Certamente só será possível o desenvolvimento socioeconômico sustentável do Brasil quando a
proteção ao cidadão for efetiva, bem como a ordem econômica preservada com a atenção aos princípios
éticos, transparentes, solidários, etc.

A informação é direito dos cidadãos e deve ser utilizada como bem comum de acesso a todos,
garantindo, entretanto, a preservação da dignidade humana no acesso à internet garantindo a privacidade dos
dados dos consumidores na rede.
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This version of Total HTML Converter is unregistered.

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da PUC Paraná
* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3895



PARA ALÉM DA CYBERETHICS: AS RAÍZES FILOSÓFICAS DO DIREITO NO ÂMBITO DA
INTERNET. O FUNDAMENTO MORAL E O PAPEL DA ÉTICA NA REGULAMENTAÇÃO

JURÍDICA DA REDE.

BEYOND CYBERETHICS: THE PHILOSOPHICAL ROOTS OF CYBERLAW. MORAL SUBSTANCE
AND THE ROLE OF ETHICS ON CYBERLAW.

João Victor Rozatti Longhi

RESUMO
Atualmente, reconhece-se que Direito e Ética caminham juntos. Superados os equívocos do positivismo
jurídico, o Direito atual imprescinde de fundamentação moral. Concomitantemente, os avanços tecnológicos
hodiernos vêm causando profundos impactos sociais. É o caso da Internet, uma realidade em franca
expansão. Visto que a ciência jurídica tampouco se situa às margens dessas transformações, visa-se construir
uma regulamentação jurídica da Rede condizente com o estágio atual por que passa a ciência do Direito.
Dessa maneira, visa-se construir, no âmbito da Internet, um Direito intrinsecamente atrelado à Ética,
elemento unificador da realidade policêntrica e desterritorializada desta nova expressão das relações
humanas.
PALAVRAS-CHAVES: Filosofia moral; Ética; Direito; Internet.

ABSTRACT
Nowadays, it’s admitted that Law and Ethics walk together. Overcame the mistakes of the Legal positivism
school, the current Law cannot be seen without its moral fundaments. Concomitantly, the technological
breakthrough brought deep social impacts. That’s where the expanding reality of Internet is situated. Given
that jurisprudence also fells these changes, we aim for a Cyberlaw close to this scientific Era of Law.
Therefore, we wish to make a Cyberlaw deeply linked to Cyberethics, which unifies this polycentric and
unterritorialized place for human relationships.
KEYWORDS: Moral Philosophy; Ethics; Law; Internet.

1.      O advento da Internet e a necessidade de um abordagem jurídica
 
 
Não sou otimista porque me antecipei a alguma invenção ou descoberta. […]. Ser digital é diferente. Não se trata de uma
invenção, senão do que está aqui e agora. […]. Nada poderia me deixar mais feliz.
 

Nicholas Negroponte[1]
 
 
“Oh, não, não quero brincar com as crianças Delta. E os Epsilons são ainda piores. São tão estúpidos que nem sabem ler ou
escrever. E, além disso, estão vestidos de negro, que é uma cor ignóbil. Como estou feliz por ser um Beta.” 

 
Aldous Huxley[2]

 
            Atualmente, a sociedade passa por inúmeras transformações. A dita “aldeia global” profetizada por
Marshall Mcluhan e Bruce R. Powers[3] parece atingir sua perfeição quando defrontada com o atual
estágio em que se encontra a tecnologia empregada pelos meios de comunicação hoje. A Internet já é uma
realidade para um terço dos habitantes do globo e sua expansão parece ser inevitável.[4]
            Entretanto, embora haja muitos entusiastas das inegáveis benesses trazidas pela massificação da
tecnologia é com acuidade que devem ser encaradas algumas transformações. Principalmente pelo jurista.
Isto porque, desde a abertura ao público e, naturalmente, ao mercado nos anos 1990, são encontradas
grandes dificuldades de se construir uma regulamentação jurídica das relações travadas em seu âmbito. Uma
regulamentação que reflita os avanços aquiescidos pela ciência do Direito hodiernamente, quais sejam o de
reinserção de princípios morais no discurso jurídico, de um retorno à ética como legitimação dos direitos
humanos.
            Afirma Paulo Ferreira da Cunha que muitas vezes o passado e o futuro são mistificados. O
primeiro não raro associado ao obscurantismo, ao passo que o outro sempre ao progresso, à “evolução”, a
tempos melhores. In verbis:  
 

O desafio é deixar de conceber o presente como um ponto geométrico sem espaço, comprimido entre
o passado e o futuro, e alargar o espaço do “presente”, como tempo ainda de alguma compatibilização
entre liberdade e comodidade tecnológica. E em que a tecnologia seja um instrumento e não um
entrave ou forma de controlo ou niilização da liberdade. Um presente assim será, também ele,
mitificado evidentemente; porque no presente ainda há muito de passado e já vai havendo boa parte
de futuro.[5]

 
            Quando nos debruçamos empiricamente sobre a análise da tutela jurídica da pessoa frente aos
desafios trazidos pela Era Digital, não raro é possível se verificar que o inflamado discurso entusiasta mais se
assemelha à utopia às avessas de Admirável Mundo Novo. Em outras palavras, o enaltecimento irrefletido
dos benefícios trazidos pela massificação mercadológica das novas tecnologias da comunicação ressoa tal
como os ecos “hypnopédicos”[6] de Aldous Huxley.
            Entretanto, não se podem negar os fatos. Um enfoque crítico jamais deve se deixar envolver por uma
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atmosfera meramente ludista.[7] Dessa maneira, neste excerto, pretende-se analisar as correntes doutrinárias
acerca das formas de regulamentação jurídica da Web e as institucionalizações de algumas de suas
conclusões, alertando-se para a necessidade de fundamentos morais na legitimação dessa nova forma de
expressão do Direito, enfrentando-se os desafios impostos à proteção da pessoa humana na Sociedade da
Informação.
 

2.      A regulamentação jurídica da Rede das Redes.
 
            Preliminarmente, deve-se esclarecer que o vocábulo Internet é formado pela aglutinação entre
International e Net, o que denota Rede internacional. A popularização da expressão é fruto da criação da
World Wide Web, a www, que, alavancada pela expansão dos microcomputadores e dos softwares
navegadores, delineou as feições atuais desse meio de comunicação.
            O funcionamento da Rede ocorre por meio da técnica de comutação de pacotes ou patched
switching, que possibilita fragmentar uma mensagem no remetente e recompô-la no destinatário, não
importando o caminho que se faça para tal. Logo, a Rede é composta por computadores que se
interconectam entre si e com outras redes, fazendo com que as informações possam ser acessadas de
qualquer lugar. Assim, as expressões Rede das Redes, Internet, Net, Web e etc., no jargão informático, soem
ser compreendidas como sinônimos.
            À época da abertura ao público, principalmente nos Estados Unidos pelo pioneirismo no
desenvolvimento das tecnologias, deu-se início a perquirições acerca das relações jurídicas cujos objetos
eram produtos e serviços como acesso, hospedagem de arquivos e oferta de conteúdos on-line, e-mails e etc.
Dessa forma, a doutrina costuma apontar quatro vertentes acerca do melhor meio de se regular as condutas
humanas na web, cujas conseqüências podem ser apontadas pela implementação de determinadas instituições,
ainda hoje em pleno funcionamento e que dão caráter extremamente transnacional e policêntrico ao Direito
na âmbito da Internet.[8]
            A primeira delas é conhecida como corrente libertária. Compreendia-se a Internet como um novo
local, um lugar de plena liberdade, onde não houvesse autoridade nem normas que atendessem os moldes
previamente conhecidos.[9] A corrente foi pejorativamente rotulada por alguns como da
“cyberanarchy”[10]. De suas influências, a sistemática de gestão dos nomes de domínio, hoje em poder da
ICANN (International Corporation for Assigned Names and Numbers)[11] cujo órgão afiliado, no Brasil, é
o Comitê Gestor da Internet que por meio do NIC.br coordena a atribuição de endereços I.P. e gere os sites
nacionais com domínio “.br”.[12]
            A segunda corrente apontada é a da chamada escola da arquitetura da Rede. Pretendia-se uma
normatização do cyberspace, ou espaço virtual, baseada na tecnologia, a lex informática, um conjunto de
“regras tecnológicas que personifiquem fluxos flexíveis de informação, maximizando as opções de políticas
públicas e, ao mesmo tempo, a capacidade de embutir uma regra imutável em um sistema arquitetônico que
permita a preservação dos valores de ordem pública.”[13] Das influências, a atuação por meio de filtros de
conteúdo, objeto não só das cláusulas contratuais entre consumidores e provedores de correio eletrônico,
por exemplo, como possível meio de efetivação de decisões judiciais para o bloqueio de conteúdo ilícito.[14]
            Nessa vertente, destaca-se a visão de Lawrence Lessig, para quem, em linhas gerais, há a
possibilidade de se delinear a liberdade de expressão por meio do controle dos códigos-fonte dos softwares,
os Codes.[15] Explica-nos Ronaldo Lemos que: “A arquitetura afeta profundamente a internet e os canais
digitais de comunicação. É valendo-se dela que se torna possível a construção de ferramentas e a
implementação de mecanismos para o fechamento de conteúdo na rede.”[16] Dessa forma, o controle de
conteúdo pode ser efetuado de forma maciça e eficaz, como já é feito por alguns países como China, por
exemplo.[17] Pela clara nocividade dessa forma de gestão per se, esmiuçar-se-ão algumas críticas a
posteriori.
            A terceira delas é a escola do Direito Internacional, que, pela própria natureza transfronteiriça das
relações traçadas em seu âmbito, atenta para a necessidade de normas de Direito Internacional sobre a
Rede[18]. Dessa estirpe são os esforços da Organização das Nações Unidas, com a International
Telecommunicacions Union, uma espécie de agência internacional de telecomunicações. Além disso, cita-se
a lei uniforme sobre comercio eletrônico, visando homogenizar o tratamento acerca dos contratos
eletrônicos, criptografia, etc, concebida na seara da UNCITRAL.[19]  
            Para muitos, essa última seria a forma ideal de regulamentação, entretanto, a corrente tradicional vem
ganhando cada vez mais força, por se acreditar que as peculiaridades culturais e regionais devem ser
respeitadas ao se regulamentar a rede por meio de leis jungidas, principalmente, à regra da soberania estatal,
ou seja, que os Estados, por meio de sua legislação interna, são os que devem traçar as normas que regem os
comportamentos na Rede.[20] Assim as diversas legislações sobre responsabilidade civil dos provedores de
serviço de internet, proteção do cyberconsumidor, e tantas outras.
            Conforme se aviltou, o Direito, hoje, vive um retorno à legitimação pelos princípios morais.
Positivados no âmago das principais cartas constitucionais e das declarações de Direitos Humanos pós
segunda guerra mundial, vêm sendo compreendidos, preenchidos de conteúdo e operacionalizados pela sua
irradiação nos diversos sistemas normativos. Dado que a Internet introduziu uma nova realidade, ainda
carente de um discurso jurídico capaz de aproximá-la à proteção das pessoas que compõem as relações
jurídicas desenvolvidas em seu âmbito, faz-se necessária uma aproximação à ética no intento de dar alma e
essa expressão claramente pós-moderna do Direito. Imbuído desse espírito, avança-se na breve delimitação
dos princípios morais e do papel da ética no Direito atual.
 

3.      Ética e fundamento moral do Direito: o papel dos princípios morais
 
            Sabe-se que, pós 1945, a ciência do Direito viu-se obrigada a se modificar. Vivenciadas as
atrocidades de duas Guerras mundiais em menos de meio século, o problema da fundamentação dos direitos
veio à tona. O positivismo justificava a ciência como um todo e, em específico, o positivismo jurídico dava
base até mesmo aos sistemas jurídicos de regimes totalitários como o nazismo e o facismo. Assim, como uma
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reação ao positivismo, formam-se novas concepções de Direito.[21]
            Gustav Radbruch, após o retorno às classes na Universidade de Heideberg, em setembro de 1945,
publica uma carta circular aos alunos intitulada “Cinco minutos de filosofia do Direito”, em que critica o
fundamento de validade dado pelos positivistas.

 
Esta concepção da lei e sua validade, que chamamos positivismo, foi a que deixou sem defesa
o povo e os juristas contra as leis mais arbitrárias, mais cruéis e mais criminosas. Torna
equivalentes, em última análise, o direito e a força, levando a crer que só onde estiver a
segunda estará o primeiro.[22]

 
            Com efeito, o fundamento de validade das normas que compõem o ordenamento jurídico, segundo
Hans Kelsen, grande expoente dessa corrente jusfilosófica, estaria expresso pela incidência escalonada
vertical, uma vez o ordenamento jurídico é baseado na hierarquia entre os diversos tipos legais, os quais
retiram sua validade, ao final, da Constituição.[23]
            Cabem aqui duas perquirições. Sendo o Direito uma ordem normativa, qual seria o fundamento de
validade do ordenamento? Responde o autor que o na Teoria Pura do Direito, a ordenamento prescinde de
um valor transcendental. Sendo assim, uma proposição lógica que justifique a expressão coercitiva do Direito
poderá ser encontrada pela redução ao famoso postulado lógico-hipotético se A é B deve ser e senão B
deverá ser P, onde P é a sanção em caso de violação do comando anterior. Essa é a chamada norma
fundamental, fundamento de validade de todo o ordenamento.[24]
            Invariavelmente chega-se a outra dúvida, ainda maior: Se desde os tempos clássicos o Direito esteve
preocupado com questões afetas à efetividade da justiça, como justificar um ordenamento jurídico por meio
de proposições meramente lógicas? Eis a resposta do autor:
 

Aqui permanece fora de questão qual seja o conteúdo que tem esta Constituição e a ordem jurídica
estatal erigida com base nela, se esta ordem é justa ou injusta; e também não importa a questão de
saber se esta ordem jurídica efetivamente garante uma relativa situação de paz dentro da comunidade
por ela constituída. Na pressuposição da norma fundamental não é afirmado qualquer valor
transcendente ao Direito positivo.[25].

 
            Assim que o positivismo jurídico procurou, durante algum tempo, justificar a separação entre o
Direito e a Moral. A história, tempos mais tarde, tratou de provar ser algo extremamente temerário. Assim, a
filosofia do direito volta-se para o estudo da moral, de princípios éticos, e passa a se preocupar com a
questão da justiça. E o grande marco teórico inspirador de toda essa guinada metodológica é, sem dúvida, a
obra do filósofo alemão Immanuel Kant.
            Da vasta obra de Kant, no que concerne à ética e à filosofia moral, destaca-se, em primeiro plano, a
Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Partindo da distinção entre física e metafísica, procurou
estabelecer conceitos transcendentais para justificar a conduta humana. Conceitos que transcendem o mundo
sensível. Tendo como pressuposto a liberdade do homem, este poderá praticar qualquer conduta, mas
somente superando a mera empiria é que poderá, reconhecendo nos outros homens a condição de igual e
livre, agir de acordo com certos deveres.
            Esses deveres são expressos por meio de máximas. O agir moral do homem, assim, seria guiado pelo
conjunto das máximas. À máxima das máximas deveria chegar o homem que para cada conduta quisesse
fazê-la universal. “O imperativo categórico é, pois, um só e precisamente este: Procede apenas segundo
aquela máxima, em virtude da qual podes querer ao mesmo tempo que ela se tome em lei universal.”[26]
            Entretanto, o autor afirma que posteriormente haveria de publicar a Metafísica dos Costumes. O faz
em duas partes. A primeira delas, a Doutrina do Direito ou Princípios Metafísicos da Doutrina do Direito e,
meses depois, os Princípios Metafísicos da doutrina da virtude. A distinção reside, em linhas gerais no fato
de a doutrina da virtude se ocupar do princípio interno das ações humanas e da determinação de seus fins
morais, ao passo que o Direito se ocuparia das ordens das ações humanas exteriores.
 

Em contraste com as leis da natureza, essas leis da liberdade são denominadas leis morais. Enquanto
dirigidas meramente a ações externas e à sua conformidade à lei, são chamadas de leis jurídicas;
porém, se adicionalmente requerem que elas próprias (as leis) sejam os fundamentos determinantes
das ações, são leis éticas e, então, diz-se que a conformidade com as leis jurídicas é a legalidade de
uma ação, e a conformidade com leis éticas é a sua moralidade.[27]

 
            Logo, o retorno à filosofia moral para a compreensão do Direito atualmente é fundamental. Ainda
que incorporados elementos nitidamente pós-modernos que questionam as sistematizações dogmáticas
pretéritas, um retorno à ética, aos princípios morais, é indispensável para a ereção de uma nova ciência,
calcada na essência transcendental do seu próprio objeto para que se perpetue.
            Consequentemente, um Direito que reconhece o elemento humano como fundamental, ainda que
para muitos desmaterializado,[28] é o norte para a construção de um discurso jurídico capaz de responder à
altura dos entraves apresentados pela nova realidade da tecnologia da informação, personificado pela
popularização do fenômeno da Internet.
 

4.      Cyberethics: o reconhecimento da importância da Ética e suas interseções com o Direito na
Sociedade da Informação

 
            Antes de avançar nas considerações sobre a ética, sua aplicação às condutas dos sujeitos no âmbito
da Internet e suas convergências com o Direito, convém duas prévias observações.
            A primeira delas diz respeito à denominação do ramo do Direito que se ocupa das influências das
novas tecnologias da informação e, naturalmente, da comunicação nas relações jurídicas. Diz-se Direito da
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Sociedade da Informação[29], Direito Digital[30], Direito Virtual[31], dentre tantas outras. Consoante a
posição de Newton de Lucca, em uma análise mais superficial, parece-nos se tratar da mesma disciplina que,
com nomes diversos, é utilizada para denominar este “novo campo de reflexão para o jurista contemporâneo
e [que] está a exigir sofisticação teórica”[32].
            Afirma José de Oliveira Ascenção que o termo “Sociedade da informação” se trata, em verdade, de
um slogan.[33] Entretanto, insta afirmar que, no atual estágio das comunicações quem controla o meio
exerce um forte poder sobre a difusão da informação. A sociedade do controle, conforme concebida por
Michael Foucault, mescla a detenção da informação sobre o outro e poder de maneira que cada vez mais a
privacidade do indivíduo se esfacela, ilustrada pelo autor com a figura do Panóptico de Benthan.[34]
            Essa Sociedade da Vigilância, expressa por meios de captação e intercâmbio de informações cada
vez mais eficazes, quando a serviço daqueles que se beneficiam das relações de poder, acabam por acentuar a
disparidade entre controlados e controladores. Seja o Estado, sejam os conglomerados do entretenimento,
sejam os provedores de Serviço de Internet. O mais preocupante ponto dessa sociedade é que, sendo a
informação a força motriz da chamada quarta revolução industrial ou revolução das comunicações, os bens
comuns ou commons não fazem parte das relações nesta nova realidade. Em outras palavras, as formas são
todas privadas, desde as estruturas físicas (backbones), lógicas (softwares), como as primeiras tentativas de
regulamentação (nomes de domínio, por exemplo).[35]
            Logo, antes de se estudar o Direito da Sociedade da Informação, da Informática ou da Internet
melhor seria compreender como o Direito, ciência milenar e eminente social, será capaz de resistir às
avassaladoras transformações introduzidas pela Ciência da Informação. Assim, enquanto a sociedade for “da
Informação” melhor seria falar em Direito na Sociedade da Informação.
            A segunda objeção diz respeito à ética, lato senso. Disse-se que a ética tem papel fundamental na
construção do Direito hoje. A referência à ética não é característica apenas da ciência jurídica. Desde o
renascimento, é notório o retorno aos clássicos, ainda que nunca tenham sido completamente abandonados
durante a Idade Média. Aristóteles, em seu Ética a Nicômaco  compreende a ética como a ciência que se
ocupa dos comportamentos humanos não naturais, ou seja, que podem ser apreendidos pela razão humana, e
orientados para o bem, não somente do indivíduo, mas da possibilidade de se orientarem seus atos humanos
para o bem da coletividade, o bem comum.
            Uma conduta ética seria o exercício reiterado de atos que caminhem pelo justo meio. O justo meio
aristotélico, ao contrário do que se defende, não é simplesmente o meio termo, estático entre dois extremos,
mas dinâmico, vez que as intempéries do quotidiano trazem situações em que se encontra próximo a algum
dos extremos viciosos e só uma reação inversamente proporcional seria capaz de gerar uma atitude estrita.
Aquele que consegue exercer atos que o levem à virtude pratica uma conduta virtuosa. A virtude moral pode
ser ensinada, e, para tal, somente com sua prática reiterada o homem poderá ser virtuoso. “Por tudo isso,
evidencia-se também que nenhuma das virtudes morais surge em nós por natureza; com efeito, nada do que
existe naturalmente pode formar um hábito contrário à sua natureza.”[36]
            Insta ressaltar ainda que Aristóteles, no livro V da mesma obra, exalta a a Justiça em suas diferentes
acepções como forma de expressão da Ética. Assim, a justiça poderia ser atributiva, mas também distributiva,
e até mesmo corretiva. A virtude das virtudes, como é chamada, assim, não é atingida somente pela
igualdade entre uma pessoa e outra, vez que, podem se encontrar em situações tais que só um tratamento
desigual seja capaz de estabelecer a igualdade e se chegar à justiça. Tratar os iguais igualmente e os desiguais
de maneira desigual à medida de sua desigualdade.[37]
            Dezenas de séculos mais tarde, as idéias clássicas estão longe de terem sido abandonadas. A ética,
hoje, é resgatada sobre o prisma da ética prática, da ética aplicada, geralmente confrontada com setores do
conhecimento ou aplicada a ramos da ciência, como bioética, deontologias profissionais, etc. E, nesse viés,
emerge o novo campo de reflexão sobre o bom, o justo, o correto, no espaço virtual: a cyberethics. Muitas
são as tentativas de definição do termo de origem inglesa. Urge, porém, compreende-lo.
            Ao passo que a cyberlaw seria o ramo do Direito que se ocupa da normatização das condutas que se
utilizam do espaço virtual a ética ocupa-se dos a priori que determinam se as condutas são boas ou más,
justas ou injustas, e assim sucessivamente. Muitos movimentos, concomitantes à exploração comercial da
rede atentam para a importância da ética daqueles que operam a Rede.
            Nessa auréola, em janeiro de 1989, publicou-se um dos primeiros documentos acerca da ética na net.
Trata-se do Código de Ética da IETF (Internet Engeneering Task Force), entidade ligada à ONG Internet
Society, cujo principal escopo era o de homogeneizar o uso dos protocolos numéricos da Rede.
 

Caracterizam-se como antiéticas e inaceitáveis condutas que: (a) buscam ganhar acesso desautorizado
às pesquisas na Internet, (b) desvirtuam o uso da internet, (c) desperdiçam recursos (pessoas,
capacitação técnica e computadores) com tais atos, (d) violam a integridade de informações
arquivadas em meios informáticos, e/ou (e) comprometem a privacidade dos usuários.[38]

 
            Outrossim, citam-se os dez mandamentos redigidos pelo Computer Ethics Institute, cujos sexto e
sétimo comandos dizem respeito diretamente a um controvertido tópico na ciência da informação, hoje, a
Propriedade Intelectual na era Virtual.[39] Apregoa-se que não se deverá copiar softwares protegidos nem
se utilizar de recursos informáticos pelos quais não se pagou.
            “A honestidade é útil, pois assegura o crédito; e é assim com a pontualidade, com a industriosidade,
com a frugalidade e essa é a razão pela qual são virtudes”, asseverou Max Weber para ilustrar a ética
protestante e o espírito do capitalismo moderno.[40] Dessa forma, a tentativa de justificação ética da
necessária remuneração pela utilização de softwares jungidos à ótica proprietária ou, tecnicamente,
submetidos à proteção do sistema copyright, mais se assemelha a uma ética sectária que não representa os
atuais objetivos do Direito, hoje fundamentado por uma moral vertida para a realização dos valores da
pessoa humana e não somente da propriedade. Retomaremos a temática a seguir.
            Além disso, e por concludente, costuma-se associar a ética do espaço virtual ou cyberethics à idéia
de educação dos usuários, de conscientização do potencial lesivo de condutas ilícitas cometidas via web.
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Ilustrativamente, intenta-se coibir o cyberbullying, humilhação veemente de certos usuários, na maioria
adolescentes, e prática tão comum em redes sociais virtuais hoje em dia; ou conscientizar os pais para o
dever de cuidado para com as crianças diariamente expostas à pedofilia, incitação ao racismo, e tantas outras
condutas viciosas (recordando Aristóteles) que, pelo alcance e perpetuidade das informações inseridas e
intercambiadas na Internet, podem causar danos às personalidades das vítimas em proporções jamais
vistas.[41] Sobre, Patrícia Peck Pinheiro:
 

Educar na sociedade digital não é apenas ensinar como usar os aparatos tecnológicos ou fazer efetivo
uso da tecnologia no ambiente escolar. Educar é preparar indivíduos adaptáveis e criativos com
habilidades que lhes permitam lidar facilmente com a rapidez na fluência de informações e
transformações. É preparar cidadãos digitais éticos para um novo mercado de trabalho cujas
exigências tendem a ser maiores que as atuais.[42]

 
            Não obstante sejam louváveis as iniciativas, mais uma vez, parece se enxergar o problema sob um
prisma unilateral. Isto porque, conforme dito, ética é a orientação para o bem comum que deverá ser atingida
por meio de uma conduta que caminhe sempre pelo justo meio daquele que pretende atingir a virtude
afastando-se de qualquer dos extremos viciosos.
            Uma ética capaz de fundamentar o Direito na Sociedade da Informação, comprometido com os
valores pertinentes à pessoa, deverá impor deveres não só aos usuários da Rede. O Direito deverá se atentar
para a proteção das personalidades desses próprios usuários impondo deveres e responsabilidades, no mais
das vezes, aos Provedores de hospedagem, conteúdo, acesso e e-mail pelos danos causados a esses próprios
usuários. Portanto, uma cyberethics apta a fundamentar a cyberlaw tal qual a ética fundamenta a ciência do
Direito atualmente deverá, na maioria dos casos, mais distribuir justiça do que atribuir formas de conduta aos
consumidores. Em suma, a ética na Rede aplicar-se-á muito mais àqueles que detêm e controlam os meios
exercendo o poder do que aos indivíduos que usufruem de suas “benesses”.
 

5. Algumas convergências entre a ética do espaço virtual e o Direito
 

            Dois tópicos serão problematizados no tocante às relações entre Ética e Direito na Internet. Primeiro,
o já esboçado e polêmico excerto sobre a propriedade intelectual na Era Digital. Além disso, procuraremos
enfrentar a tutela da liberdade dos usuários e a questão dos filtros de conteúdo na Internet.
 

5.1   A desobediência civil e a nova ordem da propriedade intelectual na Sociedade da
Informação

           
            Brevemente enfrentada a temática acerca da legitimação moral do Direito na Internet, passa-se a uma
análise pontual de alguns aspectos a evidenciar como o a popularização da Net faz urgir que se repense o
enfoque sobre certos dogmas da ciência jurídica até então. O primeiro deles, toca à propriedade intelectual.
            Ressalta-se que o ramo dos classicamente chamados direitos intelectuais, é passível de divisão, entre
Propriedade Industrial e Direitos de Autor. Ao passo que a primeira cuida da tutela das criações do espírito
humano capazes de serem submetidas a um processo industrial, tangendo ao Direito de Empresa, os Direitos
de Autor e Conexos, cuidam propriamente das criações intelectuais a serem protegidas per se, subdividindo-
se em Direitos morais de autor e direitos patrimoniais. Assim, enquanto os primeiros jungem-se à
personalidade do indivíduo, sendo, em tese, inalienáveis, intransmissíveis, imprescritíveis, etc. os direitos
patrimoniais são, para todos os fins, considerados bens móveis e, portanto, podem ser objetos de negócios
jurídicos.[43]
            Além disso, insta ressaltar que o sistema brasileiro, em verdade, se assemelha ao francês de tutela do
droit d’auteur. O sistema anglo, por outro lado é o que cuida propriamente do direito de cópia, o conhecido
copyright. A grande diferença de enfoque reside no fato de o primeiro ter como escopo nuclear a proteção
do verdadeiro criador da obra intelectual, ao passo que o copyright vela pela tutela dos aspectos
patrimoniais, ou seja, dos investimentos obtidos no desenvolvimento da obra.[44]
            Entretanto, é nítida a penetração da ratio econômica do copyright nos sistemas de inspiração
européia continental como o Brasil. Tecem-se, assim, duas indagações. No campo específico da Internet, a
tutela dos direitos autorais é palco de intermináveis batalhas legislativas e judiciais. Isto porque a redução
dos custos sociais a praticamente zero pela redução dos suportes físicos a meios informáticos e a enorme
facilidade na troca de arquivos de músicas, vídeos, livros e etc. fez com que os interesses dos detentores dos
direitos patrimoniais vissem seus interesses econômicos ameaçados.
            À guisa de exemplo, Lawrence Lessig aborda a questão da “pirataria” e a guerra entre a Indústria
do entretenimento e os usuários da Rede. Trata-se da questão dos downloads P2P ou peer-to-peer, casos
que chegaram às cortes norteamericanas e européias e hoje vem sendo alvo de criminalização em alguns
países, tal como no Brasil.[45] O autor conclui que a lógica do “se tem ‘valor’ tem direito de propriedade
intelectual” não mais se coaduna com a necessidade de difusão da informação, de acesso à cultura e à
educação no mundo atual.[46]
            Entretanto, chega-se à segunda perquirição: legislações que criminalizem o livre direito de
reprodução e difusão dos arquivos via P2P, glorificando os interesses da indústria fonográfica e afastando o
necessário equilíbrio a que deve buscar a lei deverão ou não ser cumpridas?
            John Rawls assevera-nos que a desobediência civil somente é possível em uma sociedade
democrática. Partindo do pressuposto de uma sociedade ‘bem ordenada’ composta de pessoas ‘éticas’ afirma
que apenas os cidadãos que aceitam a legitimidade da Constituição. Os cidadãos têm, assim, o dever de não
cumprir leis injustas. Define a desobediência civil “ato público, não violento, consciente e não obstante um
ato político, contrário à lei, geralmente praticado com o objetivo de promover a mudança na lei e nas
políticas de governo.”[47]
            Ronald Dworkin, ao dissertar sobre a desobediência civil, refuta o argumento positivista de que os

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3900



tribunais são os que devem interpretar a Constituição e sua palavra deve ser sempre cumprida. Conclui:
 

O argumento que exorto os alemães a adotar, de que o direito, bem compreendido, pode apoiar o que
chamamos de desobediência civil, só pode ser um argumento efetivo quando rejeitamos esse aspecto
do positivismo e insistimos em que, embora os tribunais possam ter a última palavra, em qualquer
caso específico, sobre o que é o direito, a última palavra não é, por essa razão apenas, a palavra
certa.[48]

 
            Retornando à realidade nacional, uma interpretação literal da legislação sobre Direitos de Autor e
conexos, induz a pensar que praticamente toda e qualquer forma de cópia seria ilícita. Até mesmo livros
esgotados não podem ser copiados para a preservação das próprias informações. Concluem Pedro
Paranaguá e Sergio Branco:
 

Entendemos que o meio-termo deve ser buscado. Em princípio, e em linhas gerais, os direitos autorais
têm a nobre função de remunerar os autores por sua produção intelectual. [...]. Por outro lado, os
direitos autorais não podem ser impeditivos do desenvolvimento cultural e social. Conjugar os dois
aspectos numa economia capitalista, globalizada e, se não bastasse, digital é uma função árdua a que
devemos, porém, nos dedicar.[49]

 
          Mais do que um meio-termo, devemos vislumbrar o justo meio aristotélico que, conforme dito,
expressa um conceito dinâmico que invoca a reação inversamente proporcional à situação extrema em que
se encontra. Quando interesses econômicos contrastantes com aqueles constitucionalmente positivados,
fortemente arraigados em princípios morais como no Brasil, a situação se torna preocupante. Em outras
palavras, quando os choques entre velhos interesses e novos paradigmas beiram os limites do Direito
Criminal, transcendendo os fins sociais de acesso à informação, à educação e à cultura e, além disso, os
direitos fundamentais dos cidadãos, parece-nos claro que somente o exercício do direito de resistência, com
fulcro no dever moral de não se cumprir leis que sejam injustas, seja a resposta cabal.
          Apontam-se três condições para a prática da desobediência civil. Em síntese, que haja violações ao
princípio da liberdade e da justiça e da igualdade de oportunidades; que tenham fracassado todas as
tentativas de revogação das leis injustas e, ainda; que haja um certo entendimento político entre as minorias
que invocam a desobediência, evitando-se, assim, um colapso entre lei e Constituição.[50]
          Dessa maneira, infere-se conclusivamente que, quando os três poderes constitucionalmente
investidos utilizam-se de mecanismos para a manutenção do status quo, consagrando interesses que
extrapolam suas funções sociais atribuídas pela Constituição, nada obsta que a sociedade civil, em nosso
caso, os usuários da rede que promovem o intercâmbio de arquivos via P2P utilizem-se da desobediência
civil como forma de resistência.
 

5.2  Liberdade, justiça e os filtros de conteúdo na Internet
 
            Outro ilustrativo ponto de convergência entre ética e direito no âmbito da Internet toca aos filtros de
conteúdo. Guilherme Magalhães Martins define filtro como “padrão de dígitos binários usado para
selecionar palavras digitadas, obedecendo a um controle externo”.[51] Os filtros são hoje prática comum
entre os provedores de acesso e correio eletrônico. Dessa forma, os consumidores anuem pelo uso de
softwares que bloqueiam, por exemplo, e-mails que contenham palavras predeterminadas.[52]
            Sucede que a filtragem pode constituir uma sofisticada forma de controle das informações que
percorrem a web. Por esta razão, parte da doutrina entende que estamos diante de uma nova maneira de
produzir o Direito. Entretanto, a regulamentação das relações jurídicas praticadas via Internet, pode ser
veementemente maculada. Afinal, o Direito tradicional nunca se deparou com formas tão eficazes de
regulamentação, como a que se dá pela arquitetura ou código. Aclara-nos Ronaldo Lemos:
 

O mesmo ocorre com a regulamentação pelo código na internet. Com o avanço cada vez mais
significativo desta modalidade, o “fator humano” fica cada vez mais de lado. Com ele, ficam também
o direito democraticamente estabelecido, as normas sociais, bem como quaisquer outros fatores
sociais. Tudo é substituído pela decisão fria e apriorística do código, sem intermediários, juízes ou
supervisores.[53]

 
            Vai-se mais além. Posto que a liberdade humana é o fundamento metafísico da tradicional doutrina
contratual moderna[54], a Internet é majoritariamente conduzida por contratos entre os usuários e os
diferentes provedores de acordo com os serviços que fornecem (acesso, hospedagem, conteúdo, e-mail,
informação). Assim, para que se restabeleça a condição de igualdade entre as partes é necessária uma
inserção de normas de ordem pública. Mais especificamente, a equidade que se almeja é não só econômica,
mas técnica ou informacional, o que impõe que o consumidor seja muito bem informado quando contrata
filtros, ou quando anui cláusulas que limitem o livre gozo do objeto do contrato.
            A questão adquire maior vulto quando por meio de simples instalação de um mecanismo de
filtragem, estados exercem o controle político de conteúdo das informações trocadas entre os usuários da
rede. A simplicidade técnica, do ponto de vista da informática, contrasta com a complexidade jurídica da
questão. Quando o Estado chinês, estadunidense ou francês,[55] monitora indiscriminadamente o conteúdo
dos e-mails de seus cidadãos, viola não só direitos fundamentais, mas direitos humanos, “direitos” morais dos
indivíduos subsumidos ao abuso da autoridade estatal.[56]
            Outro ponto tocante aos preocupantes efeitos da normatização tecnológica diz respeito aos
protocolos P3P. A plataforma para preferências de privacidade são programas capazes de captar a política
de privacidade dos websites, instalados nos próprios navegadores, como Internet Explorer e Netscape,
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permitindo ou não o acesso do usuário. “O próprio código selecionará que tipo de informação pode ou não
chegar a um usuário, bloqueando todas as outras. Trata-se de situação em que o código da internet deixa de
ser aberto e passa a ser controlado por si mesmo, de acordo com interesses específicos de quem o
controla.”[57]
            Por essa razão se critica essa forma de normatização das condutas humanas expressas via Internet. O
exercício das liberdades básicas, dentre elas a liberdade expressão, torna-se claramente vilipendiada.
Adotando-se a aplicação direta dos direitos fundamentais entre privados, é ainda mais preocupante a lesão à
privacidade dos contratantes, os quais de largo não gozam do pleno controle de informações relativas às suas
condutas pessoais (que programas utilizam, que sites acessam, etc.).
            Afirma-se que as liberdades atinentes ao Estado de Direito, ou os direitos fundamentais de primeira
geração, são um dos pressupostos para o pleno exercício das faculdades morais das pessoas livres e iguais: o
senso de justiça e a concepção do bem. Em outras palavras, o pleno gozo dessas liberdades é condição sine
qua non para que a pessoa se realize como pessoa ética.[58]
            Logo, a concentração do poder e sua expressão pelos meios tecnológicos parecem paulatinamente
distanciar dos fatos o direito e, principalmente, a tão almejada efetivação da justiça. Somente uma atitude
dos poderes postos e da sociedade que aplique não só as regras de direito do consumidor, por exemplo, mas
que compreenda o real sentido e alcance dos princípios morais (muitos constitucionalizados) é que se poderá
vislumbrar a sobrevivência de nossa ciência jurídica frente aos potentes instrumentos de violação dos direitos
e supressão da liberdade que deles derivam.
 

5        Ética, democracia e a fundação de um marco civil regulatório para a Internet no Brasil
 

            Ao longo desse excerto, procurou-se brevemente dissertar acerca da regulamentação da Internet,
alertando-se para a necessária interseção entre Direito e Moral.
            Afirmou-se que o princípio supremo de moralidade, o imperativo categórico, pode ser cultivado por
meio da Ética, fomentando-se uma conduta voltada para a virtus. E é papel do próprio Direito velar pelo
cultivo de uma conduta ética.
            Ademais, ressaltou-se que, na seara da Internet, meio de comunicação de recente popularização na
história da humanidade, que transformou radicalmente o cotidiano da civilização pela velocidade de troca das
informações, a ciência jurídica encontra-se diante de um impasse. Alguns de seus institutos precisam ser
adaptados na mesma intensidade com que se transformou a sociedade, sob pena de obsolescência total do
Direito na atualidade.
            Afirma-se que, numa sociedade pluralista não há uma ou alguma concepção filosófica predominante.
Logo, a única forma de se chegar a um “consenso” que congregue diferentes visões racionais de mundo seria
por uma justaposição entre elas. Somente assim pode-se chegar à sociedade bem ordenada, justa e de com
cidadãos livres e iguais, descrita por John Rawls. E sua plena aquisição somente ocorrerá em um ambiente
democrático, propício à construção de uma justiça política.[59]  
            Uma das inegáveis benesses da Rede parece ser a sua vocação como canal democrático. Afinal, ainda
que muitos filtros de conteúdo possam ser inseridos, cada vez mais veículos privilegiam a liberdade de
expressão dos usuários. Blogs, Chats, fóruns permanentes de discussão, redes sociais.
            E foi nesse viés que, em 2009, um projeto pioneiro passou a ser levado a cabo no Brasil. Trata-se do
Marco Regulatório Civil da Internet Brasileira ou simplesmente Marco Civil, uma forma colaborativa de
construção de um projeto de lei, de iniciativa conjunta da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério
da Justiça (SAL/MJ), em parceria com a Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas
(DIREITO RIO).[60]
            A democracia representativa, nos moldes atuais, parece não ser suficiente para a incessante
insurgência de novos campos a serem regulamentados. Ademais, no sistema constitucional posto, vive-se o
que muitos chamam de crise de representatividade. Dessa maneira, “o mero exercício do voto não basta.
Com a participação efetiva da população no processo que se pode fazer com que a democracia permeie por
todos os setores da sociedade.”[61]
            Com efeito, a implementação de um Direito que reflita seu substrato moral de forma alguma deverá
ser imposto autoritariamente. Seja pela coerção pura, seja por sofisticadas técnicas de aprisionamento das
idéias em um campo amplamente imaterial. Por detrás da liberdade humana está o reconhecimento de cada
um de nós, reciprocamente, da nossa própria condição humana. Isto, para Kant, se chama dignidade,
princípio que hoje se encontra consagrado em muitas Constituições, além de proclamada em cartas de
Direitos humanos em plano global.
            A Ética na Sociedade da Informação não deverá apenas ser fomentada por campanhas publicitárias
que conscientizem jovens usuários a reconhecerem os semelhantes conscientizando-os da responsabilidade
pela postagem de uma mensagem de conteúdo ofensivo.
 

A “Internética”, neste sentido proposto, seria resultante da iniciativa privada, com o beneplácito das
políticas governamentais, adotada pelas empresas (privadas e públicas) que possuem interesses nas
atividades do espaço virtual, tomadas dentro das exigências de ordem pública e do bem comum,
observando-se padrões éticos e da boa-fé em todos os seus ditames e ações virtuais, sem nunca perder
de vista o cidadão como maior destinatário dos avanços tecnológicos.[62]

 
            A cyberethics será efetivamente alcançada se concebida como uma virtude a ser exercitada por todos
os sujeitos que compõem as relações jurídicas via web. Os gregos já atentavam que o Direito é o mais
potente instrumento para verter condutas para o bem comum. Logo, na atualidade, cujo pluralismo da
sociedade globalizada é evidente, somente um Direito democraticamente construído poderá ser capaz de
atender a esses desafios.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3902



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Livro II. Tradução de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da versão
inglesa W. D. Ross. In PESSANHA, Luiz Américo Motta. Os Pensadores. São Paulo: Abril, 1984.

ASCENÇÃO, José de Oliveira. A sociedade da informação. Direito da sociedade da informação.
Coimbra: Coimbra editores, 2000-2009. Volumes I a VIII.

ASCENÇÃO, José Oliveira. Sociedade da informação e o mundo globalizado. Disponível em:
<http://www.apdi.pt/APDI/DOUTRINA/GLOBSOCI.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2009.

BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2003.

BARRETTO, Vicente de Paulo. Multiculturalismo e Direitos Humanos: Um conflito insolúvel?
Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/textos/globalizacao_dh/barretoglobal.html.  Acesso em: 30
dez. 2009.

BEÇAK, Rubens. Instrumentos de democracia participativa. in Anais do VIII Congresso do Conselho
Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito – Belo Horizonte: CONPEDI, 2007.

BIEGEL, Stuart. Estações espaciais: indivíduos e grupos que “controlam” a internet. Tradução
(devidamente autorizada pelo autor) do original em inglês “Space Stations: Persons and Groups that
‘control’ the Internet”. Tradução de Carlos Alberto Rohrmann. Belo Horizonte: Instituto Online para o
Direito Virtual, 1996. Disponível em: http://www.direitodarede.com.br/EstacoesSB.pdf. Acesso em: 28
ago. 2008.

BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. Op. cit. p. 2. O sistema brasileiro de direitos de autor e
conexos é regido pela lei 9610/96. No que concerne aos programas de computador ou softwares, a lei
9609/96.

BRANCO, Sérgio; PARANAGUÁ, Pedro. Direitos autorais. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

CHINESE Human Rights Defenders. China: Journey to the heart of Internet censorship. Investigative
Report. oct. 2007. Disponível em:
<http://www.rsf.org/IMG/pdf/Voyage_au_coeur_de_la_censure_GB.pdf>. Acesso em: 25 dez. 2009.

 COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. http://www.cgi.br.  Acesso em: 28 dez. 2009.

COMPUTER ETHICS INSTITUTE. http://www.computerethicsinstitute.com/publications/
tencommandments.html. Acesso em: 25 dez. 2009.

CUNHA, Paulo Ferreira da. Direito à informação ou deveres de protecção informativa do Estado? in
SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos Fundamentais, informática e comunicação: algumas
aproximações. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins
Fontes, 2001.

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Tradução de Raquel Ramalhete. 20. ed. Rio de Janeiro: Vozes,
1999.

GHERSI, Carlos Alberto. Contratos Civiles y comerciales. Parte general y especial. 4. ed. actualizada y
ampliada. Buenos Aires: De Palma, 1988.

GOLDSMITH, Jack L. Against Cyberanarchy.  in  Occasional Papers from The Law School of The
University of Chicago. Number 40. Disponível em: http://www.law.uchicago.edu/
academics/againstcyberanarchy.html. Acesso em: 28 dez. 2009.

 HUXLEY, Aldous. Brave New World. Disponível em: http://www.idph.net. Acesso em 24. dez. 2009.

International Corporation for Assigned Names and Numbers. http://www.icann.org.  Acesso em: 28 dez.
2008.

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. ITU: T in brief. [2208b]. Disponível em:
<http://www.itu.int/net/ITU-T/info/Default.aspx>. Acesso em: 28 ago. 2009.

KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução de Antônio Pinto de Carvalho.
Lisboa: Companhia Editora Nacional, 1966.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3903



KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução de Edson Bini. Bauru: Edipro,
2003.

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes,
1998.

LEMOS, Ronaldo. Direito, Tecnologia e Sociedade. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.

LESSIG, Lawrence. Code 2.0. 2. ed. Nova Iorque: Basic Books, 2006.

LESSIG, Lawrence. Cultura Livre. Trad. Fábio Emílio Costa. Penguin, 2004.

LONGHI, João Victor Rozatti. A teoria dos sistemas dos sistemas de Niklas Luhmann e o direito à
informação no direito brasileiro. O “furto” de camelos jurídicos reais na domesticação do direito da
propriedade intelectual no âmbito da Internet. No prelo. Artigo aprovado para publicação no XVIII
Congresso Nacional do CONPEDI. São Paulo, 2009.

LONGHI, João Victor Rozatti. Liquidação dos danos decorrentes de violações a direitos da
personalidade no âmbito da Internet. Franca: UNESP, 2008.

 MARCO CIVIL REGULATÓRIO PARA A INTERNET http://culturadigital.br/marcocivil/sobre/. Acesso
em 31 dez. 2009.

MARTINS, Guilherme Magalhães. Responsabilidade Civil por Acidentes de Consumo na Internet. São
Paulo: Ed.Revista dos Tribunais, 2008.

NEGROPONTE, Nicholas. A vida digital. São Paulo: Companhia das Letras,1995.

PAESANI, Lílian Minardi (coord.). O direito na sociedade da informação. São Paulo: Atlas: 2007.

PERELMAN, Chaïn. Lógica jurídica: nova retórica. Tradução de Vergínia K. Pupi. Revisão de tradução
por Maria Ermatina Galvão.  Revisão técnica por Dr. Gildo Rios. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital. 3. ed. rev., atual. e ampl.  São Paulo: Saraiva, 2009.

POST, David G.; JOHNSON, David R. Law and Borders: the rise of law in cyberspace. Standford Law
Review, Buffalo, NY, v. 48, n. 5, p. 1367, may 1996. Disponível em:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=535.  Acesso em: 28 dez. 2009.

RADBRUCH, Gustav. Cinco minutos de filosofia do direito. in MONCADA, Luís Cabral. Filosofia do
Direito. 5. ed. Coimbra: Coimbra editores, 1974.

RAWLS, John. Justiça e Democracia. Seleção, apresentação e glossário de Catharine Audard. Tradução
por Irene A. Paternot. São Paulo:  Martins Fontes, 2000.

RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução de Almiro Peseta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo:
Martins Fontes, 2000.

REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2001.

REIDENBERG, Joel R. Lex informatica: the formulation of information policy rules through technology.
Texas Law Review,  Austin, Tex., v. 76, 1998. Tradução Livre.

ROHRMANN, Carlos A. The dogmatic function of law as a legal regulation model for cyberspace. The
UCLA Online Institute for Cyberspace Law and Policy, Los Angeles, 2004.  Disponível em:
http://www.gseis.ucla.edu/iclp/crohrmann.pdf. Acesso em: 28 ago. 2009.

ROHRMANN, Carlos Alberto. Curso de direito virtual. Belo Horizonte: Del Rey, 2005.

SAFER NET FOUNDATION. http://www.cyberethics.info. Acesso em: 29 dez. 2009.

SIBILIA, Paula. O Homem Pós-orgânico: corpo e subjetividade e tecnologias digitais. 3ª edição. Rio de
Janeiro: Relume & Dumará, 2003.

UNCITRAL.  http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce.html. Acesso em 25
dez. 2009.

WEBER, Max. A Ética protestante e o espírito do capitalismo. 2. ed. São Paulo: Livraria Pioneira

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3904



Editora, 1981.

WEBER, Thadeu. Ética, direitos fundamentais e obediência à constituição. in SARLET, Ingo Wolfgang.
Direitos Fundamentais, informática e comunicação: algumas aproximações. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2007.

[1] A vida digital. São Paulo: Compania das Letras,1995. p. 225.
[2] Brave New World. Disponível em: http://www.idph.net. Acesso em 24. dez. 2009. p. 20. Tradução livre.
[3] Cf. MCLUHAN, Marshall; POWERS, Bruce R. La aldea global.  Transformaciones en la vida de los medios de comunicación
mundiales en el siglo XXI. Barcelona: Gedisa, 1989.  Passim
[4] Cf. INTERNET WORLD STATS. Usage and population statistic. Disponível em: <http://www.internetworldstats.com/>.
Acesso em: 12 fev. 2008.
[5] CUNHA, Paulo Ferreira da. Direito à informação ou deveres de protecção informativa do Estado? in SARLET, Ingo Wolfgang.
Direitos Fundamentais, informática e comunicação: algumas aproximações. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 157.
[6] É a alegoria feita pelo autor para se referir à forma como o alto falante repetia frases como a supracitada às crianças Beta, uma
casta intermediária, enquanto dormiam.
[7] O ludismo, no século XIX, ficou conhecido como o movimento contrário à implementação da técnica na produção industrial.
Assim, hoje, o adjetivo denota uma postura contrária a todo e qualquer tipo de inovação tecnológica.
[8] Cf. ROHRMANN, Carlos Alberto. Curso de direito virtual. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. Capítulo 1. p. 1-48.
[9] Nesse sentido, DAVID R. JOHNSON E DAVID G. POST: “O espaço virtual ultrapassa radicalmente a relação entre realidade virtual e
localização física. O crescimento de uma Rede global de computadores está destruindo a ligação entre localização geográfica e: (1) o
poder dos governos locais de exercer controle sobre o comportamento online; (2) Os efeitos do comportamento online em indivíduos
e bens; (3) a legitimidade de determinado poder soberano local para regulamentar uma realidade global; (4) a capacidade de qualquer
entidade física de declarar quais regras devem ser aplicadas.” Tradução livre. POST, David G.; JOHNSON, David R. Law and
Borders: the rise of law in cyberspace. Standford Law Review, Buffalo, NY, v. 48, n. 5, p. 1367, may 1996. Disponível em:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=535.  Acesso em: 28 dez.2009.
[10] GOLDSMITH, Jack L. Against Cyberanarchy.  in  Occasional Papers from The Law School of The University of Chicago.
Number 40. Disponível em: http://www.law.uchicago.edu/ academics/againstcyberanarchy.html. Acesso em: 28 dez.2008.
[11] Para maiores informações V. http://www.icann.org. Acesso em: 28 dez.2008.
[12] V. http://www.cgi.br.  Acesso em: 28 dez.2008.
[13] Cf. REIDENBERG, Joel R. Lex informatica: the formulation of information policy rules through technology. Texas Law
Review,  Austin, Tex., v. 76, p. 584, 1998. Tradução Livre.
Nessa vertente, porém, por sua ousadia e pioneirismo, a posição do emérito professor da Universidade de
[14] É o caso do Termo de Ajustamento de Conduta entre a Google do Brasil S/A e o Ministério Público Federal, para coibir práticas
de pedofilia por meio de seu serviço, o site de relacionamentos “Orkut”. Cf. http://www.prsp.mpf.gov.br/crimes-
ciberneticos/TACgoogle.pdf. Acesso em: 27 dez. 2009.
[15] Cf. LESSIG, Lawrence. Code 2.0. 2. ed. Nova Iorque: Basic Books, 2006. p. 1-9.
[16] LEMOS, Ronaldo. Direito, Tecnologia e Sociedade. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. p. 24.
[17] Cf. CHINESE Human Rights Defenders. China: Journey to the heart of Internet censorship. Investigative Report. oct. 2007.
Disponível em: <http://www.rsf.org/IMG/pdf/Voyage_au_coeur_de_la_censure_GB.pdf>. Acesso em: 25 dez. 2009.
[18] V. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. ITU: T in brief. [2208b]. Disponível em:
<http://www.itu.int/net/ITU-T/info/Default.aspx>. Acesso em: 28 ago. 2009.
[19] V. http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce.html. Acesso em 25 dez. 2009.
[20] Cf. ROHRMANN, Carlos A. The dogmatic function of law as a legal regulation model for cyberspace. The UCLA Online
Institute for Cyberspace Law and Policy, Los Angeles, 2004. p. 23. Disponível em: http://www.gseis.ucla.edu/iclp/crohrmann.pdf.
Acesso em: 28 ago. 2009. e BIEGEL, Stuart. Estações espaciais: indivíduos e grupos que “controlam” a internet. Tradução
(devidamente autorizada pelo autor) do original em inglês “Space Stations: Persons and Groups that ‘control’ the Internet”. Tradução
de Carlos Alberto Rohrmann. Belo Horizonte: Instituto Online para o Direito Virtual, 1996. Disponível em:
http://www.direitodarede.com.br/EstacoesSB.pdf. Acesso em: 28 ago. 2008.
[21] Cf. PERELMAN, Chaïn. Lógica jurídica: nova retórica. Tradução de Vergínia K. Pupi. Revisão de tradução por Maria
Ermatina Galvão.  Revisão técnica por Dr. Gildo Rios. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 91.
[22] RADBRUCH, Gustav. Cinco minutos de filosofia do direito. in MONCADA, Luís Cabral. Filosofia do Direito. 5. ed. Coimbra:
Coimbra editores, 1974. p. 417.
[23] Cf. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 155 e ss.
[24] “Segundo Kelsen, [...] do ponto de vista estritamente lógico, é a norma fundamental que torna possível a experiência do Direito
como um conjunto gradativo de regras entre si logicamente subordinadas e coerentes.” REALE, Miguel. Lições Preliminares de
Direito. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 183.
[25] KELSEN, Hans. op. cit. p. 141.
[26] KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução de Antônio Pinto de Carvalho. Lisboa: Companhia
Editora Nacional, 1966. p. 23.
[27] KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução de Edson Bini. Bauru: Edipro, 2003. p. 63.
[28] Com a inserção de dados pessoais na Rede, imagens, sons, fala-se hoje em homem pós-orgânico, fenômeno ocasionado pela
desmaterialização do corpo, mais ligado à redução do conhecimento a meios cada vez menos táteis, como a qualidade da reprodução
da imagem, dos sons etc. V. SIBILIA, Paula. O Homem Pós-orgânico: corpo e subjetividade e tecnologias digitais. 3ª edição. Rio de
Janeiro: Relume & Dumará, 2006. passim.
[29] Trata-se de uma série de estudos coordenada pelo professor português José de Oliveira Ascenção, da Universidade de Lisboa. V.
ASCENÇÃO, José de Oliveira. A sociedade da informação. Direito da sociedade da informação. Coimbra: Coimbra editores, 2000-
2009. Volumes I a VIII. 
[30] Cf. PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital. 3. ed. rev., atual. e ampl.  São Paulo: Saraiva, 2009.
[31] Cf. ROHRMANN, Carlos Alberto. Curso de direito virtual. Belo Horizonte: Del Rey, 2005.
[32] DE LUCCA, Newton. Prefácio. in: PAESANI, Lílian Minardi (coord.). O direito na sociedade da informação. São Paulo:
Atlas: 2007. p. xxii.
[33] Cf. ASCENÇÃO, José Oliveira. Sociedade da informação e o mundo globalizado. Disponível em:
<http://www.apdi.pt/APDI/DOUTRINA/GLOBSOCI.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2009.
[34] “Daí o efeito mais importante do Panóptico: induzir no detento um estado consciente e permanente de visibilidade que assegura o
funcionamento automático do poder. Fazer com que a vigilância seja permanente em seus efeitos, mesmo se é descontínua em sua
ação; que a perfeição do poder tenda a tornar inútil a atualidade de seu exercício; que esse aparelho arquitetural seja uma máquina de
criar e sustentar uma relação de poder independente daquele que o exerce; enfim, que os detentos se encontrem presos numa situação
de poder de que eles mesmos são os portadores.” FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Tradução de Raquel Ramalhete. 20. ed. Rio
de Janeiro: Vozes, 1999. p. 166. 
[35] Explica-nos Ronaldo Lemos que o termo “proprietário” constitui um anglicismo extraído de proprietary, denotando bens
que estão sob a égide do direito privado, podendo ser controlados por aqueles que detêm as faculdades inerentes ao regime jurídico
correspondente. Cf. LEMOS, Ronaldo. Cit. p. 19. Nota 14.
[36] ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Livro II. Tradução de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da versão inglesa W. D. Ross. In
PESSANHA, Luiz Américo Motta. Os Pensadores. São Paulo: Abril, 1984. p. 67.
[37] Cf. Idem. Livro V, p. 120-138.
[38] “[…]characterized as  unethical and unacceptable any activity which purposely:(a) seeks to gain unauthorized access to the

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3905



resources of the Internet, (b) disrupts the intended use of the Internet, (c) wastes resources (people, capacity, computer) through
such actions, (d) destroys the integrity of computer-based information, and/or (e) compromises the privacy of users.”  Tradução
Livre. Disponível em: http://tools.ietf.org/html/rfc1087. Acesso em: 25 dez. 2009.
[39] “[…] 6. Thou shalt not copy or use proprietary software for which you have not paid.  7.Thou shalt not use other people's
computer resources without authorization or proper compensation […]”. Disponível em:
http://www.computerethicsinstitute.com/publications/tencommandments.html. Acesso em: 25 dez. 2009.
[40] WEBER, Max. A Ética protestante e o espírito do capitalismo. 2. ed. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1981. p. 20.
[41] Nesse diapasão, as campanhas de conscientização realizadas pela ONG Safer Net por meio do site http://www.cyberethics.info.
Acesso em: 29 dez. 2009.
[42] PINHEIRO, Patrícia Peck. op. cit. p. 317. (Grifo nosso). Como exemplo, em território nacional, a autora cita o Código de Ética
Anti-spam, apresentado pelo Comitê Brasileiro Anti-spam, que ataca as práticas de publicidade baseadas no envio de mensagens em
massa não autorizadas pelos consumidores. Disponível em: http://www.brasilantispam.com.br/. Acesso em: 27 dez. 2009.
[43] Cf. BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. Op. cit. p. 2. O sistema brasileiro de direitos de autor e conexos é regido pela lei
9610/96. No que concerne aos programas de computador ou softwares, a lei 9609/96.
[44] Cf. BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2003.  p. 110 e ss.
[45] É o caso do projeto de lei 84/99, ou a chamada “Lei Azeredo”. Acerca, V. LONGHI, João Victor Rozatti. A teoria dos sistemas
dos sistemas de Niklas Luhmann e o direito à informação no direito brasileiro. O “furto” de camelos jurídicos reais na
domesticação do direito da propriedade intelectual no âmbito da Internet. No prelo. Artigo aprovado para publicação no IX Congresso
Nacional do CONPEDI: São Paulo, 2009.
[46] “Na realidade a questão toda é a seguinte: Enquanto a indústria fonográ?ca de modo geral diz: ‘Nós perdemos esse valor’, nós
temos que nos questionar, ‘Quanto a sociedade ganha com o uso de redes P2P? Quais são os resultados? Que tipo de conteúdo é esse
que de outra forma não estaria disponível? [...] Por pior que eu tenha descrito a pirataria [...], muito da ‘pirataria’ que o
compartilhamento de arquivo permite é claramente legal e boa.” LESSIG, Lawrence. Cultura Livre. Trad. Fábio Emílio Costa.
Penguin, 2004. p. 66.
[47] RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução de Almiro Peseta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p.
404.
[48] DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 171.
Esse momento do texto é um ensaio adaptado de uma conferência sobre desobediência civil organizada por Jürgen Habermas. Por
essa razão, são os diretos interlocutores diretos do excerto exasperado em primeira pessoa.
[49] BRANCO, Sérgio; PARANAGUÁ, Pedro. Direitos autorais. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.p. 70.
[50] Cf. WEBER, Thadeu. Ética, direitos fundamentais e obediência à constituição. in SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos
Fundamentais, informática e comunicação: algumas aproximações. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.  p. 40. Explica o
autor, ainda, que, diferentemente de Dworkin, Rawls não aceita justificativas meramente morais para a invocação da desobediência
civil.
[51] MARTINS, Guilherme Magalhães. Responsabilidade Civil por Acidentes de Consumo na Internet. São Paulo: Ed.Revista
dos Tribunais, 2008. p. 386.
[52] É o caso dos provedores de e-mail que oferecem serviços de filtragem contra spam que contenham palavras como “sexo”, por
exemplo. Toda vez que a combinação dos algoritmos referentes à palavra a ser traduzida pela linguagem ASCII a formarem serão
bloqueados.
[53] LEMOS, Ronaldo. op. cit. p. 28. O autor parte do pressuposto de que as relações sociais podem ser regidas pela lei, pelas
normas sociais, pelo código e pelo mercado. Além disso, a regulamentação pode ser entendida por camadas, quais sejam a física, a
lógica e de conteúdo. Conclui ser preocupante o fato de a Internet ser movida por entes privados, desde o computador do usuário a te
a estrutura física, ou dos protocolos dos provedores, como de conteúdo que circunda na Rede, o que claramente submete a interesses
privados bens que, em tese, deveriam ser compartilhados por todos, como as idéias hoje aprisionadas pelo sistema do copyright, cujos
lobbies chegam não só às legislações como às cortes norteamericanas (Ex: Lei “Sonny Bono” e caso Eldred v. Ashcroft, Supreme
Court, USA).
[54] “En su Crítica de la razón pura, Kant es el primero que sostiene que la "libertad" no-tiene causalidad, escapa al mundo cósmico,
de tal forma que cuando decidimos realizar un acto, la voluntad para decidirnos por ese fin es objetivamente válida en sí; sin embargo,
esta libertad metafísica del hombre no debe confundirse con la libertad jurídica, pues esta última actúa en el "ámbito permisivo" de la
norma jurídica, y allí es donde debemos situar a la autonomía de la voluntad.” GHERSI, Carlos Alberto. Contratos Civiles y
comerciales. Parte general y especial. 4. ed. actualizada y ampliada. Buenos Aires: De Palma, 1988. p. 107.
[55] Acerca dos sofisticados mecanismos de censura a serviço de deteminados governos, materializados por programas militares 
como o Echelon, Carnivore, Digital Lantern, etc.  V. PEREIRA, Marcelo Cardoso. Direito à intimidade na Internet. Curitiba: Ed.
Juruá, 2006.  p. 170 e ss.; LONGHI, João Victor Rozatti. Liquidação dos danos decorrentes de violações a direitos da
personalidade no âmbito da Internet. Franca: UNESP, 2008. Capítulo 1.
[56] Cf. BARRETTO, Vicente de Paulo. Multiculturalismo e Direitos Humanos: Um conflito insolúvel? Disponível em:
http://www.dhnet.org.br/direitos/textos/globalizacao_dh/barretoglobal.html.  Acesso em: 30 dez. 2009.
[57] LEMOS, Ronaldo. cit. p. 26. O autor ainda cita o programa Palladium®, da Microsoft®, hoje substituído pela Next-Generation
Computing Base for Windows®, em que os programas base dos microcomputadores baseados em sistema Windows®, contém
mecanismos capazes de detectar quais os direitos contidos nos componentes utilizados. Dessa forma, um software demonstrativo que
venha com a licença de expiração para um determinado número de vezes, por exemplo, ao ter esgotado esse limite será
automaticamente bloqueado pelo próprio sistema Windows. Nos termos do autor, “é o código controlado pelo código.” Sobre o
sistema V. http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc723472.aspx. Acesso em 31 dez. 2009.
[58] Cf. WEBER, Thadeu. op. cit. p. 31. V. também RAWLS, John. Justiça como equidade: uma reformulação. Trad. de Claudia
Berliner. Revisão técnica e da tradução por Álvaro de Vita. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 64 e ss. Rawls afirma que essas
seriam condições prévias para que as partes, na “posição original” possam estabelecer uma constituinte, procurando, assim, enfrentar
a problemática acerca do poder constituinte originário.
[59] RAWLS, John. Justiça e Democracia. Seleção, apresentação e glossário de Catharine Audard. Tradução por Irene A. Paternot.
São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. XI.
[60] Ver http://culturadigital.br/marcocivil/sobre/. Acesso em 31 dez. 2009.
[61] BEÇAK, Rubens. Instrumentos de democracia participativa. in Anais do VIII Congresso do Conselho Nacional de Pesquisa e
Pós-graduação em Direito – Belo Horizonte: CONPEDI, 2007. p. 5938.
[62] SIMÃO FILHO, Adalberto. Sociedade da informação e seu lineamento jurídico. in PAESANI, Lílian Minardi (coord.). O direito
na sociedade da informação. São Paulo: Atlas: 2007. p. 26.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3906



AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E A PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS.

THE INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION AND PROTECTION OF
PERSONAL DATA.

Rosane Leal da Silva

RESUMO
Este artigo discute a proteção de dados pessoais na sociedade informacional, analisando a postura adotada
pelo Brasil com vistas à inclusão digital. Situa a discussão entre a autorregulação, de um lado, e a regulação,
de outro, evidenciando que no caso brasileiro tem prevalecido a autorregulação, o que de certa forma
fragiliza inúmeros direitos fundamentais dos internautas, sobretudo aqueles que podem ser captados no
momento em que o usuário informa seus dados pessoais na web. Essas fragilidades podem facilmente ser
identificadas se comparado o tratamento que o Estado brasileiro dispensa aos dados pessoais com aquele
destinado ao assunto por outros Estados Latinos, dentre eles a Argentina, o que revela que as insuficiências
na proteção não se ligam às condições econômicas do Estado e sim à maior compreensão sobre a
importância do tema. Com o auxilio do método comparativo, pode-se verificar as iniciativas dos dois
Estados Latinos no tratamento do tema, o que aponta para a necessidade de se estabelecer, de forma urgente
e imperiosa, a discussão sobre a proteção de dados pessoais dos internautas em terra brasilis.

PALAVRAS-CHAVES: Tecnologias informacionais – Direitos fundamentais – Dados pessoais – Estado
Brasileiro.

ABSTRACT
This paper discusses the personal data protection in the informational society, analyzing the posture adopted
by Brazil in view of the digital inclusion. It places the discussion between the auto regulation on one hand
and the regulation on the other, highlighting that in the Brazilian case the auto regulation has prevailed,
something that in some ways make numberless fundamental rights of internet users fragile, above all the ones
that can be caught the moment the user informs his personal data on the web. These fragilities can be easily
identified when comparing the treatment the Brazilian state gives to the personal data with the one the other
Latin states give to the matter, among them Argentine, which reveals that the insufficiencies of protection are
not linked to the economical conditions of the state but to a greater comprehension about the importance of
the theme. With the help of the comparative method it was possible to verify the initiative of both Latin states
regarding the theme, which shows the need to establish, in urgent and imperative way, the discussion about
the protection of personal data of internet users in terra brasilis.
KEYWORDS: Informational technologies – Fundamental rights – Personal data – Brazilian State.

SUMÁRIO: Introdução. 1 Entre a regulação e a autorregulação: dilemas do Estado brasileiro na sociedade
informacional. 2 A proteção de dados pessoais: o tratamento do tema no Brasil e na Argentina.
Considerações finais. Referências.
 
 
INTRODUÇÃO:
 

Os últimos anos de século XX registraram grande desenvolvimento das tecnologias da informação e
comunicação, disponibilizando-se às pessoas inúmeras possibilidades de acesso à informação e comunicação,
antes sequer imaginadas. Como em nenhuma outra época, as pessoas puderam ter contato direto com uma
gama crescente de dados consultados diretamente, o que lhes conferiu maior autonomia de escolha, pois a
informática permitiu digitalizar as informações, armazená-las, tratá-las automaticamente, transportá-las e
colocá-las à disposição do usuário final, o que antes não acontecia.

Além disso, na Internet a informação segue um fluxo contínuo, o que significa dizer que ela tem
mobilidade, mostrando-se aberta a um estado permanente de modificação, o que pode ser feito pelo próprio
usuário e produz grandes fluxos informacionais. Essas novas possibilidades, se por um lado oferecem
vantagens e facilidades para o usuário, potencializando sua autonomia e permitindo que novos fluxos
comunicacionais se desenvolvam, por outro lado também revelam situações de vulnerabilidade,
especialmente no que se refere aos dados pessoais dos internautas, que ficam bastante desprotegidos.

Com efeito, o caráter multifacetado e poroso do ciberespaço tem ensejado as mais variadas colisões
de direitos, potencializadas à medida que aumenta o número de usuários da rede mundial de computadores.
Esses conflitos podem ter os mais diversos enfoques, a saber: a) proteção do direito à intimidade do usuário
(proteção de dados, entendidos em sentido amplo) em face da liberdade das empresas que exploram o
segmento das novas tecnologias da informação e comunicação, os demais internautas e o próprio Estado; b)
exercício das liberdades de expressão dos usuários (de buscar e receber informações, de se comunicar, de
produzir e divulgar dados e informações, etc) ante a possível regulação por parte do Estado; c) conflito entre
o exercício dessas liberdades por parte dos usuários e sua consequente proteção, de um lado e, de outro, as
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eventuais restrições que medidas desta natureza poderiam impor às empresas que atuam no segmento.
Esses novos conflitos que emergem da crescente interação dos brasileiros no ambiente virtual têm

desafiado o Estado, que tenta conciliar os planos de inclusão digital, com a adoção de estratégias capazes de
oferecer respostas para algumas demandas da sociedade. Nesse novo e desafiador contexto, o Estado
brasileiro oscila entre a adoção da autorregulação por parte do setor, e de tentativas recentes de regulação,
ou seja, entre o plano técnico e o plano jurídico, ainda limitado à esfera penal e em segmentos específicos.
Enquanto isso, em outros Estados, inclusive na América do Sul, já há legislação protegendo os dados
pessoais dos usuários da Internet, o que mostra que o Estado brasileiro ainda tem um longo caminho a
percorrer no tratamento do assunto.

É sobre essa problemática que versa este artigo, estruturado em duas partes: num primeiro momento,
apresenta as características dos modelos da autorregulação e da regulação, localizando a atuação brasileira
no primeiro modelo. Logo a seguir, oferece um panorama da proteção de dados pessoais na Argentina,
Estado da América do Sul que, depois do Brasil, possui o segundo maior percentual de usuários da Internet e
que desde o ano 2000 já conta com lei específica sobre a proteção de dados pessoais, o que evidencia que a
ausência de legislação protetiva desses direitos não se liga à condição econômica desfrutada pelo Estado e
sim à vontade política em selecionar e proteger determinados bens. Ao final, são cotejadas as duas
realidades, o que torna evidente o caminho que ainda falta ser percorrido no Brasil para que os internautas
brasileiros possam usufruir das vantagens oferecidas pela sociedade informacional, minimizando as situações
de vulnerabilidade aos seus dados pessoais.
 
 
1 ENTRE A REGULAÇÃO E A AUTORREGULAÇÃO: DILEMAS DO ESTADO BRASILEIRO
NA SOCIEDADE INFORMACIONAL.
 

Desde que a Internet começou a operar no Brasil, em meados da década de 90, o Ministério das
Comunicações e o Ministério da Ciência e Tecnologia adotaram medidas para seu acompanhamento. Dentre
elas, destaca-se a criação do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), instituído por meio da Portaria
Interministerial nº 147, de 31 de maio de 1995 e cuja estrutura inicial foi recorrentemente alterada,
culminando na última mudança, ocorrida por força do Decreto Presidencial nº 4.829, de 3 de setembro de
2003.

Este órgão tem a missão de coordenar as atividades relacionadas aos serviços Internet no Brasil,
visando à promoção da qualidade e à ampliação dos serviços ofertados. Conforme descrito na página oficial,
seu funcionamento segue um modelo de gestão da Internet que se apresenta como pioneiro, “com base nos
princípios de multilateralidade, transparência e democracia” (CGI.br, 2008).

Para cumprir sua missão, o Comitê Gestor passou a se desincumbir de uma série de atribuições,
destacando-se: a) a proposição de normas e procedimentos relativos à regulamentação das atividades na
Internet; b) a recomendação de padrões e procedimentos técnicos operacionais para a Internet no Brasil; c) o
estabelecimento de diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e propagação da Internet no Brasil; d) a
promoção de estudos e padrões técnicos para a segurança das redes e serviços no país; e) a coordenação da
atribuição de endereços Internet (IPs) e do registro de nomes de domínios, usando <.br>; f) a coleta,
organização e disseminação de informações sobre os serviços Internet, incluindo indicadores e estatísticas
(CGI.br, 2008).

No final dos anos 90 do século passado, na esteira das atividades do Comitê Gestor da Internet, o
governo brasileiro propôs uma série de ações, consubstanciadas num documento publicado no ano 2000 e
intitulado Sociedade da Informação no Brasil – Livro Verde.

No ano de 2002 houve nova produção de documentos – Livro Branco - , dessa vez um conjunto de
iniciativas que deveriam ser colocadas em prática para fomentar a participação social e preparar a população
para os desafios desse novo tempo, tais como: a) ampliar e democratizar o acesso e uso das tecnologias, o
que seria feito a partir da articulação da administração pública, da sociedade e das empresas que atuam no
setor; b) junto com estas iniciativas deveria haver investimentos no desenvolvimento científico e tecnológico,
educando-se a população para o conhecimento, o que resultaria em melhorias na educação formal e no
ensino de Ciências nas escolas; c) maior cobertura dos meios de comunicação para os assuntos relacionados
à Ciência, tecnologia e inovação, oferecendo programação de qualidade; d) desenvolvimento de redes de
educação a distância e bibliotecas virtuais; e) treinamento de professores e preparação de conteúdos para
serem desenvolvidos com o uso da Internet, dentre outras medidas previstas (BRASIL, 2002, p. 69).

Mesmo com essas iniciativas, percebe-se que quando se trata dos serviços diretamente oferecidos
pelas empresas aos usuários, até o presente momento a estratégia majoritariamente utilizada pelo Estado
brasileiro foi deixar que o próprio mercado, através das empresas, estabelecesse as regras de condutas ou
normas-padrão para guiar as ações dos usuários, valendo-se da chamada autorregulação. A adoção da
autorregulação parte do pressuposto de que os usuários têm condições de estabelecer normas de conduta, ou
de conscientemente aderir a elas.
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É preciso, no entanto, ter cuidado com a adoção de tal modelo, que tem seduzido muitos autores e,
sobretudo, agradado ao mercado. No momento em que a elaboração e divulgação das normas de conduta
ficam sob responsabilidade das empresas que operam no setor, há de se imaginar que elas permitirão o
máximo de liberdade, pois, do contrário, poderá haver prejuízo aos negócios. Ademais, não há segurança
quanto à correta e visível publicidade das normas adotadas o que, por conseguinte, prejudica o nível de
informação do usuário, fator importante para a escolha do serviço. Nesse ponto, cabe lembrar que o tomador
dos serviços, independentemente da idade, tem reconhecida a sua vulnerabilidade informacional pela
legislação brasileira (notadamente previstos no artigo 4º, I, artigo, artigo 6º, I, II e III, da Lei 8.078/90), o
que o torna merecedor de maior proteção, já que não dispõe de meios de se autodeterminar na sociedade
informacional.

A dificuldade ou a perda da autodeterminação por parte do usuário das novas tecnologias
informacionais tem sido objeto de atenção de Pérez Luño (2005, p. 335-339), para quem os direitos
fundamentais precisam ser considerados a partir de uma estrutura unitária, na qual se rompe com as
tradicionais segmentações e distinções entre os direitos fundamentais[1], em que eram classificados em
direito à imagem, intimidade, honra, já que a violação de um desses direitos em razão do uso das tecnologias
informacionais via de regra vai conduzir ao ataque do outro. Aliado a isso, defende a necessidade de serem
desenvolvidos mecanismos de direito de defesa e de controle sobre o fluxo de dados pessoais[2], na esteira
do qual os demais direitos (honra e imagem) também estariam protegidos. Portanto, para Pérez Luño os
direitos fundamentais devem ser vistos a partir de um enfoque positivo e social, o que tanto permite ampliar
o exercício dos direitos da pessoa para o âmbito social, possibilitando que os demais atores sociais
participem da sua promoção e proteção, na condição de co-responsáveis, quanto o projeta para o ambiente
público, mantendo em cena o Estado, agora obrigado a promover meios de proteger os direitos fundamentais
dos usuários das tecnologias informacionais. Para que esse enfoque positivo e social possa ser efetivado é
preciso que os titulares dos direitos fundamentais tenham postura ativa, reconhecendo sua autonomia e
buscando exercer o direito à autodeterminação informacional.

Apesar de essas serem medidas necessárias, sabe-se que há grandes dificuldades de implementar
mudanças comportamentais por parte dos usuários, ou até mesmo em lançar mão de qualquer mecanismo de
acompanhamento ou fiscalização dos dados pessoais e das informações que são lançadas na rede. Essa
dificuldade liga-se à própria história e à fisionomia da Internet, organizada de maneira descentralizada e com
o objetivo de permitir a comunicação entre as pessoas, o que contribuiu para que as formas de regulação
mais brandas e de origem particular (soft low) fossem priorizadas. Outros fatores determinantes para esta
opção ligam-se ao fato de o uso das tecnologias da informação e comunicação revelarem conflitos novos,
entrecruzado por questões técnicas estranhas ao universo jurídico que, além de não ter respostas prontas em
seu aparato normativo, ainda encontra dificuldades para regulamentar matérias tão dinâmicas, como a
proteção dos dados pessoais lançados na rede mundial de computadores. Esse quadro fez com que nos
primeiros anos de utilização da internet proliferassem os códigos deontológicos ou de boa conduta e as
políticas de privacidade e segurança publicizadas nos sites das empresas que atuam no setor.

Essas regulamentações iniciais de caráter privado agradaram muitos estudiosos do tema, que
defendem sua manutenção a partir de uma série de argumentos, assim sintetizados: a) a natureza do novo
meio e sua especificidade técnica não recomendam a regulação estatal; b) a ausência de uma base territorial
para o funcionamento da Internet torna insuficiente o Direito estatal; c) a dificuldade prática de controle do
que se passa na rede e a facilidade de se evadir para locais não alcançados pelo Estado inviabilizam a sua
atuação; d) o fato de o ciberespaço representar um ambiente de liberdade distinto do mundo real, no qual as
pessoas devem ter autonomia de autorregular suas condutas a salvo das ingerências do Estado torna coloca
esse ambiente a salvo da aplicação do Direito estatal (GONÇALVES, 2003, p. 139).

Há ainda outras posições, como a sustentada por Pinheiro (2009, p. 47), que acredita que a
autorregulação evita a burocracia e as demoras legislativas, o que “[...] permite maior adequação do direito à
realidade social, assim como maior dinâmica e flexibilidade para que ele possa perdurar no tempo e manter-
se eficaz”. Segundo ela, como as inovações primeiramente atingem a sociedade e os usuários das
tecnologias, levando certo tempo para serem percebidas pelo Estado, nada mais natural que se utilizar da
autorregulação, que oferece respostas atuais aos problemas, segundo o ponto de vista e os interesses dos
usuários, diferentemente do Direito estatal, caracterizado pela heteronomia, ou seja, pelo fato de ser
estabelecido e aplicado por um terceiro (Estado) independentemente da vontade das partes envolvidas.

A esses argumentos oferecidos pela autora deve ser acrescentado o fato de a sociedade oferecer
resistências à atuação estatal no ambiente virtual. Com efeito, as experiências de liberdade comunicacional,
diversidade de informação e interação oportunizadas pelo uso das tecnologias da informação e comunicação
exercem grande fascínio sobre parte da sociedade brasileira, que passa a assumir postura frontalmente
refratária à tentativa de regulação por parte do Estado, encarando a adoção de qualquer medida como
restrição à liberdade de expressão e comunicação. Essas resistências muitas vezes são alimentadas pelas
estratégias das próprias empresas que atuam no segmento, cujo discurso denuncia a ingerência estatal,
enquanto se eximem de qualquer questionamento sobre os mecanismos de controle que exercem, posto que
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não hesitam em obter dados pessoais dos internautas, a partir dos quais formam perfis que são negociados
com outras empresas. Em que pese essa forma de controle ser até mais nefasta, pois encoberta pela ideia de
pseudoliberdade, os internautas usualmente parecem não se importar com o destino de seus dados pessoais.

O fato de o tema se encontrar envolto em interesses por vezes antagônicos (econômicos, políticos,
sociais, etc), o seu enfrentamento divide opiniões, sobretudo quando se percebe que a adoção de
instrumentos de regulação pode retardar o projeto de inclusão digital delineado, ou se reverter em
decréscimo nas cifras movimentadas no universo virtual. Aliadas a isso, há limitações decorrentes da própria
porosidade do ambiente virtual, que fazem com que as informações, comunicações e entretenimento muitas
vezes se subtraiam a ação estatal, o que acaba também expondo os dados pessoais que são divulgados na
web.

Castells (2003, p. 139) mostra que as dificuldades enfrentadas pelos Estados estão ligadas à própria
história da Internet, desenvolvida nos Estados Unidos sob inspiração da proteção constitucional da livre
expressão, o que já mostra a intenção libertária de seus idealizadores. Para ele, “A única maneira de controlar
a Internet era não estar nela, e isso logo se tornou um preço alto demais a pagar para países do mundo
inteiro, em termos tanto de oportunidades de negócios quanto de acesso a informação global”, o que o leva a
afirmar que “[...] a Internet solapou decisivamente a soberania nacional e o controle do Estado”.

Essa afirmação do autor destaca as limitações do Estado para o exercício do poder e do controle dos
fluxos informacionais, especialmente nos casos em que há um compromisso com a democracia. Em certa
medida esta constatação vem ao encontro das clássicas lições de Chatelet e Pisier-Kouchner (1983) quando
tratam do Estado Cientista, vez que o Estado investe na ciência e, posteriormente, quando o mercado se
apropria dela e a transforma em tecnologia acaba solapando os poderes do próprio Estado, que não encontra
no Direito a solução para os problemas causados pelo desenfreado desenvolvimento tecnológico.

E é na esfera da regulamentação (previsão e aplicação da lei) que o Estado se vê desafiado de forma
mais evidente, porque se de um lado a pluralidade e a transnacionalidade das informações e comunicações
levadas a efeito pelos nacionais pode se constituir em fonte de empoderamento social e cultural, por outro, a
globalização do crime e a exposição dos dados pessoais dos usuários, facilitados pelo uso das mesmas
tecnologias, se constitui na face negativa da inclusão digital, desafiando o aparelho estatal. Este, por sua vez,
além de não deter todos os meios e técnicas necessários para atuar, muitas vezes se defronta com a ausência
de legislação sobre o tema, o que torna ainda mais difícil a sua ação.
            Fazer com que o Estado penetre e regule minimamente a atuação no ciberespaço exige que se
superem as resistências sociais, além de superar condicionantes de ordem política e jurídica. Conforme as
lições de Mexía (2005, p. 113-115), o fato de a Internet ultrapassar os limites geográficos e configurar um
espaço virtual transfronteiriço torna os Estados pequenos para dar respostas jurídicas aos problemas, pois a
maior parte dos conflitos apresenta desdobramentos que se subtraem ao seu poder jurisdicional. A esta
limitação deve se acrescer os condicionantes de ordem jurídica, como o fato de ter se difundido a concepção
oriunda dos Estados Unidos e transposta aos demais Estados, segundo a qual, a Internet só combina com
autorregulação, tese que se mostra favorável ao estabelecimento dos negócios em rede, reservando-se a
regulação apenas para os casos de persecução de delitos praticados on line.
            Analisando-se o cenário brasileiro, percebe-se que as condicionantes descritas por Mexía se aplicam,
pois em que pese ter se disseminado uma série de práticas que expõe os dados pessoais dos internautas e que
colocam em situação de vulnerabilidade seus direitos fundamentais, somente o cometimento reiterado e
crescente de crimes sexuais contra crianças e adolescentes foi capaz de sensibilizar minimamente as
autoridades públicas brasileiras, o que motivou alteração legislativa[3], prevendo novos tipos penais, bem
como a realização de audiência pública para discutir antigo projeto de lei sobre crimes praticados no
ambiente virtual.
            O debate produzido no Brasil durante a audiência pública, realizada na Câmara dos Deputados, em
13 de novembro de 2008, evidencia a posição de vulnerabilidade do Estado, que não sabe qual resposta dar
em face aos conflitos que se apresentam. Resta claro, também, que além da via da regulação enfrentar
inúmeros obstáculos, o debate sobre o tema não deve ocorrer somente em situações de tratamento das
patologias, ou seja, para dar respostas no campo penal, depois que a violação aos direitos já foi perpetrada.
Tal comportamento revela o quanto o Estado brasileiro precisa avançar na discussão rumo à proteção de
dados pessoais dos internautas, conforme apontado por alguns participantes da referida audiência pública.
Dentre as posições dignas de registro encontra-se a fala de Luis Fernando Moncau, professor da Fundação
Getúlio Vargas e um dos expositores na audiência, segundo o qual se constitui em equívoco começar a
discussão da matéria pela esfera penal, que deve ser deixada como ultima ratio. Para ele o Brasil estaria
bastante atrasado na produção de legislação protetiva dos dados pessoais, pois o natural e desejável é que
primeiro se legisle sobre matéria civil, para depois tratar dos aspectos penais, tal qual aconteceu nos Estados
Unidos, Estados europeus desenvolvidos e até mesmo na América do Sul, onde Estados como a Argentina e
a Colômbia já contam com leis nesta área há vários anos (BRASIL, 2008 a).

E neste ponto não há como discordar desta crítica, pois o Brasil, além de protelar a tramitação do
Projeto de Lei por aproximadamente uma década, supervaloriza a questão penal em detrimento da tutela de

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3910



outros direitos cuja regulamentação poderia, inclusive, evitar a necessidade de se recorrer à legislação nesta
esfera. Além disso, o fato de existir uma legislação sobre dados pessoais obrigaria as empresas que atuam no
setor a serem mais cautelosas em suas práticas, ao mesmo tempo em que daria início ao processo de
sensibilização da sociedade (especialmente os internautas) para o fato de determinados dados serem
merecedores de proteção, o que poderia inclusive contribuir para reduzir as exposições por parte dos
usuários da rede. Como se vê, insiste-se na função restritiva, ao passo que as ações do Estado poderiam
alcançar melhores resultados se tivessem caráter facilitador, propondo ações voltadas à formação dos
usuários para o uso das tecnologias e à prevenção dos problemas.

A aposta na autorregulação, que tem sido o caminho percorrido pelo Brasil, resultou na elaboração,
em 09 de junho de 2009, do Código de Autorregulação para a Prática de E-mail Marketing[4], documento
que tem o propósito de disciplinar de “forma ética, pertinente e responsável” o envio de e-mail com o
objetivo de realizar publicidade[5].

Dentre as previsões do Código de Autorrregulação para a Pratica de E-mail Marketing considera-se
eticamente correto o e-mail que contenha, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) deve identificar o
remetente, com endereço de e-mail válido; b) o remetente não pode enviar e-mail marketing vinculado a
outro endereço, devendo sempre estar vinculado ao seu Nome de Domínio Próprio, vedando-se a utilização
de Domínio de terceiro, mesmo que sejam parceiros do remetente; c) o assunto do e-mail deve vir claramente
identificado ao destinatário; d) o corpo da mensagem deverá conter, além da identificação do Remetente,
recurso que possibilite o descadrastamento (Opt-out) do destinatário,evitando-se, com isso, que o
destinatário que não deseja receber os e-mails se veja forçado a recebê-los.

Além desses cuidados, o envio do E-mail Marketing deve observar as determinações contidas no
artigo 4º, destacando-se a necessidade de que o remetente tenha antes a autorização do destinatário para
depois enviar-lhe o primeiro e-mail, pois não é permitida a prática do primeiro envio para se obter a
permissão do destinatário para envios posteriores; o envio de anexos por parte do remetente depende de
prévia e comprovável autorização do destinatário; o E-mail Marketing não pode conter link que remeta a
Código Malicioso; e as mensagens devem ser encaminhadas em formato claro, sem dados que possam
ocultar, disfarçar ou obscurecer de qualquer maneira o código original da mensagem, além de se exigir que
os demais componentes da mensagem, seja em imagem, áudio ou vídeo estejam hospedados em servidores
pertencentes às empresas participantes do processo de envio do E-mail Marketing ou contratadas por estas.

Segundo o disposto no Art. 5º, o remetente que pretender enviar E-mail Marketing deverá divulgar
em seu website a “Política de Privacidade e de uso de Dados”, política que deve estar de acordo com os
termos do Código de Autorregulação para envio de E-mail Marketing.

O que se observa pela leitura do referido Código é que a sua motivação é voltada a facilitar a atuação
das empresas que fazem uso dos e-mails, tentando disciplinar minimamente suas práticas, o que demonstra
que o seu objetivo é, em certa medida, salvaguardar as empresas contra expedientes pouco éticos
empreendidos por outras. Não se vislumbra, ao longo do documento, maior preocupação com o consumidor
ou destinatário, especialmente no que se refere à proteção aos seus dados pessoais. É claro que o fato de o
destinatário ter a possibilidade de desabilitar seu endereço e de o conteúdo da mensagem ser clara facilitará
sua proteção contra o recebimento excessivo de spam, no entanto, será que essas medidas bastam? Não
estaria na hora de as autoridades brasileiras darem início à discussão sobre a proteção de dados, na qual os
usuários, representantes da sociedade e da academia pudessem ter maior representatividade?
            Ademais, o fato de alguns Estados Sul-americanos já terem produzido suas legislações sobre a
proteção de dados pessoais derruba qualquer argumento ou justificativa que possa servir de escusa à conduta
omissa do Estado brasileiro na tutela desses direitos, pois como se verá no item a seguir, legislar sobre a
proteção de dados pessoais na sociedade informacional não é prerrogativa de Estados mais desenvolvidos ou
que tenham o maior contingente de internautas, dependendo mais de vontade política do que de percentuais
de usuários. É sobre esse aspecto que versará o próximo tópico.
 
 
2 A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS: O TRATAMENTO DO TEMA NO BRASIL E NA
ARGENTINA.
 

Embora a Internet seja uma tecnologia que oferece muitas possibilidades e vantagens aos seus
usuários, é inegável que também há uma série de mecanismos invisíveis de controle, empregados sem que o
usuário perceba e que o expõe a grandes vulnerabilidades. Vieira (2002, p. 80), uma das autoras que estuda a
proteção da intimidade nas interações realizadas por meio da Internet, oferece uma extensa lista de formas de
violação da vida privada e da intimidade levadas a efeito com o auxilio dos meios eletrônicos. Segundo a
autora, “Na Internet existe uma rede transparente que se coloca à vista do frequentador e outra, não tão
visível, totalmente desconhecida dos usuários, pois se trata de acordos feitos entre provedores que se
utilizam da própria informática para invadir vidas pessoais”. Nessa linha, refere desde a utilização de cookies,
capazes de registrar a navegação do usuário na rede e formar seu perfil a partir da identificação de seus
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hábitos de compra e sites visitados; passando pela formação de bancos eletrônicos de dados, até a venda de
informações e dados sensíveis dos usuários.

As preocupações de Vieira encontram eco na realidade, pois basta pesquisar as políticas de proteção
dos internautas para encontrar avisos em que os provedores anunciam que vão empregar cookies e se utilizar
dos dados pessoais dos consumidores dos serviços, inclusive com negociações com terceiros. Exemplo
marcante pode ser retirado da página que explica a Política de Privacidade do Google (GOOGLE, 2009).

Segundo informado, quando o cliente se inscreve para criar uma conta ou receber qualquer serviço
fornecido pela empresa em que seja necessário preencher um cadastro pessoal, esses dados são armazenados
e podem ser utilizados de forma isolada pela empresa ou combinado com informações que já dispõe em
virtude de outros produtos fornecidos, conforme se denota da seguinte passagem: “Podemos combinar as
informações enviadas da sua conta com informações de outros serviços do Google ou de terceiros para
proporcionar uma experiência melhor e aprimorar a qualidade de nossos serviços”. Dessa forma, a empresa
cria o perfil do usuário, sem que sequer ele tenha plena ciência dos dados que lhe foram capturados, já que
como a própria empresa adverte, “Para alguns serviços, você pode optar pela combinação dessas
informações” (GOOGLE, 2009).

Além de recolher dados do usuário, a empresa ainda controla a sua navegação por meio da utilização
de cookies, prática que, em sua visão empresarial, se justifica pela “vontade de bem servir o consumidor”. A
utilização desses dispositivos é explicada pelo Google (2009) da seguinte forma no termo de privacidade
disponível em seu site:

 
Quando você visita o Google, enviamos um ou mais cookies (um pequeno arquivo que contém

uma string de caracteres) para o seu computador que identifica exclusivamente o seu navegador. Usamos
os cookies para melhorar a qualidade de nosso serviço, armazenando as preferências do usuário e
acompanhando as tendências, por exemplo, como as pessoas pesquisam. O Google também usa os
cookies em seus serviços de publicidade para ajudar anunciantes e editores a veicular e gerenciar
anúncios na web. Podemos definir um cookie no seu navegador quando você visita um site e visualiza ou
clica em um anúncio gerenciado pelos serviços de publicidade do Google.

 
Da forma como é apresentado parece que é um dispositivo inofensivo cujo emprego reverterá em

benefício do usuário. As negociações entre a empresa e os serviços de publicidade, que lhes rendem muitos
lucros são mencionados de tal maneira que se torna praticamente impossível ao usuário compreender que por
trás dessas práticas seus hábitos de navegação serão “controlados” e as informações colhidas serão
repassadas para empresas de publicidade e editores, o que posteriormente lhe resultará no recebimento de
toda a sorte de spam e propaganda indesejada.

O controle sobre os dados do usuário e sobre seus hábitos de utilização da Internet é bastante amplo.
Quem acessa os serviços do Google, por exemplo, tem automaticamente registrado pela empresa os
chamados registros de servidor, que “[...] podem incluir informações como sua solicitação da web, o
endereço IP, o tipo de navegador, o idioma do navegador, data e hora da solicitação e um ou mais cookies
que podem identificar exclusivamente seu navegador”, ou seja, a empresa controla absolutamente tudo o que
é feito pelo internauta.

Os dados obtidos pelo Google não ficam restritos no âmbito da empresa, pois conforme uma das
cláusulas da política de privacidade, a atuação pode se dar combinada com os chamados sites afiliados, sendo
que cada um poderá ter sua política específica, conforme se observa na redação do item abaixo (GOOGLE,
2009):

 
Sites afiliados – Oferecemos alguns de nossos serviços junto com outros sites. As informações

pessoais que você fornece nesses sites podem ser enviadas ao Google para fornecer o serviço.
Processamos essas informações de acordo com esta Política de Privacidade. Os sites afiliados podem ter
práticas de privacidade diferentes e, desse modo, recomendamos que você leia a política de privacidade
de cada um. [grifos no original]

 
Assim, não basta o usuário ser controlado no ciberespaço pela empresa, que recolhe seus dados e

negocia seu perfil, ele ainda poderá ter seus hábitos de consumo rastreados e utilizados por sites afiliados,
empresas que não conhece, com quem não contratou, que poderão ter políticas de privacidade diferentes das
explicitadas pela Empresa Google e que sequer ele saberá quais são. A menção desses aspectos da política de
privacidade empreendida já revela o grau de vulnerabilidade do internauta diante das empresas que operam
no setor.

Como destacado por Veiga e Rover (2004, p. 33-34), a proteção aos dados pessoais do consumidor,
existente na legislação consumerista brasileira, exige que os usuários do serviço tenham conhecimento e
concordem com o armazenamento de seus dados privados[6].

Além da necessidade de o consumidor ser cientificado, ainda há que se manter o sigilo sobre suas
informações cuja divulgação se constitui em exceção. Para esses autores, a transferência de dados somente
pode ser feita com o consentimento do consumidor e mediante contrato próprio, com manifestação expressa
e inequívoca, evitando-se que a autorização seja concedida mediante contratos de adesão.

Assim, à luz dessas considerações percebe-se que as práticas empreendidas pela Empresa Google
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desrespeitam inúmeros direitos do usuário, pois seus dados pessoais são recolhidos e transferidos para outras
empresas, e o consumidor só tem ciência da operação se entrar no site e ler a política de privacidade da
empresa.

Pereira (2006, p. 189) refere que dentre as estratégias utilizadas para obtenção de informações
pessoais com o consentimento do usuário estão a oferta de serviços disponibilizados gratuitamente na rede,
como a oferta de e-mail ou de músicas, benefícios alcançados aos usuários mediante o preenchimento de
formulário cujos dados se tornam importante moeda de negociação no universo on line.

Além desses casos, Pereira (2006, p. 192-193) refere as situações em que websites deixam sem
proteção os dados e informações dos usuários que acessam o site, ao que se soma o risco de erros nas
montagens dos perfis, ou seja, problemas no cruzamento de informações de um determinado usuário.

No caso das informações obtidas sem o consentimento do internauta, a situação revela-se mais
delicada, pois além de ser explorada a sua vulnerabilidade informacional e técnica de consumidor, ainda não
são observados os deveres de informação e respeito para com o usuário da rede, o que ocorre tanto na
prática de cookies, quanto de web bugs. Segundo explicado por Pereira (2006, p. 201), essa ferramenta
aparentemente inofensiva é utilizada para contar os visitantes de web site, mas pode recolher informações
dos usuários, que logo servirão para alimentar a política de marketing de várias empresas que atuam no
ambiente virtual.

Como se vê, os dados privados do usuário e a sua intimidade, garantidos constitucionalmente, podem
sofrer uma série de ataques, pois um simples recurso para contar o número de visitantes de uma página pode
se constituir em mecanismo para captar dados do internauta. Evidencia-se, portanto, o desequilíbrio
informacional, pois como acentua Rifkin (2001, p. 82-83), por mais que o usuário tenha conhecimento e até
adote determinadas práticas precaucionais, está em flagrante desvantagem em face do fornecedor, que opera
no ambiente virtual e detém mais informações. Segundo ele, o poder de contravigilância do internauta é
reduzido diante do fornecedor, o que faz com que a “álgebra do novo mercado eletrônico ainda favoreça os
participantes corporativos”

Outro problema relacionado ao tema é o fato de as informações serem recolhidas, tratadas
(montagem do perfil do usuário) e muitas vezes negociadas entre as empresas sem que o titular dos dados
possa sequer ter conhecimento dos elementos recolhidos para a montagem do seu perfil, o que lhe subtrai a
oportunidade de promover as alterações necessárias.

Essa situação, bastante usual no ambiente virtual, potencializa os riscos à medida que há mais
interconexão de arquivos com vistas à formação de banco de dados, na maioria das vezes constituídos de
informações obtidas sem o consentimento do usuário, que sequer percebe a situação. Tal situação, bastante
recorrente em razão do desenvolvimento e da incorporação das novas tecnologias informacionais serviu de
mola propulsora para que fossem pensados mecanismos de proteção aos dados pessoais.

Segundo Tanús (2003, p. 240),
 

El concepto de protección de datos nació como una mera contraposición a la interferência en la
vida privada de las personas facilitada por el avance tecnológico. Sin embargo, com el transcurso del
tiempo, esa concepción fue evolucionando hasta llegar al momento actual em el que la doctrina
internacional lo entiende como la protección jurídica de las personas en lo conciernente al tratamiento de
sus datos personales, tanto en forma manual como automatizada. 

 
Como decorrência desse conceito, Tanús (2003, p. 240) afirma que os cidadãos devem ser protegidos

da possível utilização de seus dados pessoais por terceiros que os usariam para confeccionar uma informação
que fosse possível identificá-lo, afetando, dessa forma, seu entorno pessoal, social ou profissional e aviltando
seus direitos fundamentais, o que tem registrado aumento crescente em decorrência do emprego das novas
tecnologias informacionais.

Com efeito, os problemas nessa seara têm sido tão recorrentes em decorrência do desenvolvimento
tecnológico que muitos Estados (Europeus e até Sul-americanos) passaram a entender que o direito do
cidadão a proteger seus dados pessoais é um direito fundamental que se encontra desvinculado do direito à
intimidade, configurando-se como direito independente. Como destacado por López (2003, p. 43),

 
La realidad nos demuestra que, el derecho a la protección de los datos personales, emerge como

derecho individualizado, como facultad de autodeterminación de la persona frente ao desarrollo de la
informática y la telemática, que van a permitir la recogida masiva de datos de los indivíduos y su
tratamiento [...]

 
            E López (2003, p. 44) vai além ao afirmar que se é certo que não se pode atribuir somente à
informática à vulnerabilidade dos dados pessoais, é também inegável que as tecnologias desenvolvidas na
área atingiram esses direitos de forma bastante grave, especialmente pelo fato de a informática possibilitar o
acúmulo de grande volume de dados, seu cruzamento e tratamento de forma que se obtenham perfis dos
usuários, que sequer sabem que seus comportamentos e hábitos estão sendo mapeados.

Apesar de todos esses procedimentos empreendidos pelas empresas que atuam no setor deixarem em
flagrante situação de vulnerabilidade os dados pessoais dos usuários dos serviços, e do Brasil responder por
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49,6% dos usuários da Internet de toda a América do Sul, com percentual de 34% da sua população com
acesso à Internet, ainda não se registra, em terra brasilis, legislação regulando a matéria. Tal situação aponta
o atraso do Brasil se comparado à Argentina, segundo país da América do Sul em percentual de usuários da
Internet, respondendo por 14,9% dos internautas Sul-americanos[7] e que desde o ano 2000 possui lei de
proteção aos dados pessoais, o que abrange também os dados pessoais que circulam na Internet.
            Com efeito, a Lei 25.326 foi sancionada em 4 de outubro de 2000 e promulgada em 30 de outubro
do mesmo ano e oferece ampla proteção aos dados pessoais na Argentina. Sua regulamentação se deu em
novembro de 2001 por meio do Decreto 1558 (DELPECH, 2004, p. 286).

Segundo a definição do artigo 1º, a proteção se estende a dados pessoais que estejam em arquivos,
registros, bancos de dados ou outros meios técnicos de tratamento, tanto públicos, quanto privados que se
destinem a dar informações, garantir o direito a honra e intimidade das pessoas e o acesso pessoal sobre as
informações que são lançadas.
            No campo das definições do que é objeto de tutela, a lei argentina distingue os dados pessoais, assim
nominados aqueles que consistem em qualquer informação sobre pessoas de existência determinada ou
determinável e dados sensíveis, voltando a proteção, nesse segundo caso, aos dados pessoais que possam
revelar a origem racial e ética, as opiniões políticas, convicções religiosas, filosóficas e morais, filiação
sindical e informações referentes à saúde e opção sexual da pessoa. Há, ainda, expressa menção aos dados
informatizados, definidos como os dados pessoais submetidos ao tratamento e processamento eletrônico, o
que inclui, logicamente, os registros que se encontram incorporados ou que possam ser acessados através da
Internet.
            De acordo com Delpech (2004, p. 292), os dados pessoais se dividem em dados púbicos e dados
pessoais íntimos, sendo que estes, por sua vez, se subdividem em dados sensíveis, que merecem proteção
especial, e dados não-sensíveis. Dentre os dados sensíveis podem ser enquadrados aqueles que informam
sobre a origem racial ou étnica, opiniões políticas, convicções religiosas, filosóficas ou morais, afiliação
sindical e informação referente à saúde ou vida sexual do titular.
            Apesar dessa distinção ser corrente, Delpech (2003, p. 138) adverte que há autores que desde a
década de 90 têm proposto a revisão da classificação sob a alegação de que seu interesse estaria superado em
face das novas tecnologias informacionais, já que uma gama de dados não sensíveis, uma vez coletados e
combinados, permitiriam chegar a dados sensíveis do titular, identificando inclinações ou tendências. Apesar
de mostrar que nem todos os autores partilham da mesma opinião sobre a classe dos dados sensíveis,
Delpech (2003 e 2004) segue utilizando a distinção, que também se apresenta no texto da lei 25.326/2000.
            Um dos princípios gerais da referida lei está estampado no artigo 5º, segundo o qual o tratamento
dos dados pessoais é considerado ilícito quando o titular não houver prestado o seu consentimento livre,
expresso e informado, que deve ser ofertado por escrito ou por outro meio que, de acordo com as
circunstâncias, se equipare[8].

Segundo o disposto no artigo 7º, nenhuma pessoa será obrigada a proporcionar ou informar seus
dados sensíveis, que somente poderão ser recolhidos mediante previsão legal, naqueles casos em que o
interesse coletivo se sobrepuser, ou seja, em casos específicos, em que haverá a necessária ponderação dos
interesses (particular, do titular e coletivo) em conflito. Como esses dados são merecedores de proteção
especial, Delpech (2004, p. 294) entende que o rol oferecido pela Lei 25.326/2000 deve ser tido como
exaustivo, não comportando ampliações em decorrência da interpretação da lei.

Uma questão interessante é suscitada por Delpech (2003, p. 154) ao cotejar os artigos 5º e 7º da
referida lei. Segundo ele, a proibição de recolhimento e tratamento de dados pessoais sem o consentimento
do titular e a tipificação de tal conduta como ilícita consiste em um dos pilares da legislação, constituindo-se
em norma geral que deve ser aplicada a todo e qualquer dado pessoal. A temática dos dados sensíveis vem
prevista logo a seguir, no artigo 7º e se trata de norma particular, estabelecendo proibição expressa de
formação de arquivos, bancos e registros de dados sensíveis. Diante da proibição expressa, a única
hermenêutica possível é a de que o consentimento do titular dos dados sensíveis não supera a proibição, ou
seja, como a norma referente aos dados pessoais sensíveis não prevê que o consentimento do titular supre a
proibição, deve-se entender que mesmo que o titular dos dados autorize seu recolhimento e tratamento, tal
consentimento não torna o ato de recolher e tratar dados sensíveis lícito.

Quem recolhe e armazena os dados deve observar os deveres de cuidado e segurança dos dados,
garantindo a confidencialidade das informações. Dessa forma, as medidas técnicas e organizacionais devem
ser adotadas por parte do responsável pelos dados, evitando-se a adulteração ou perda das informações.

A cessão dos dados pessoais depende do atendimento de fins diretamente relacionados com o
interesse do titular e mediante o seu prévio consentimento, conforme descrito no artigo 11[9].

Para Tanús (2003, p. 271), a regra geral contida na Lei 25.326/2000 é a impossibilidade de haver a
cessão, sendo que as exceções requerem a concorrência de três requisitos, a saber: a) o consentimento do
afetado; b) que a cessão constitua um requisito para o cumprimento dos fins diretamente relacionados com as
funções legítimas do cedente e do cessionário; c) que a cessão seja informada ao titular dos dados,
indicando-se a finalidade da cessão e todos os elementos que permitam identificar o cessionário.
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            Além do consentimento do titular, há uma série de outros direitos que são previstos pela referida lei,
tais como: a) direito à informação relativa ao que foi arquivado sobre a sua pessoa, a finalidade dos arquivos
e quem são seus responsáveis; b) direito ao acesso, de forma que o titular dos dados, devidamente
identificado, possa solicitar e obter informações dos dados que foram incluídos em bancos de dados públicos
ou particulares; c) conhecimento do conteúdo da informação, que lhe deve ser informado de forma clara,
sem uso de códigos e acompanhada de explicações e linguagem média, ou seja, que as pessoas possam
realmente entender, abarcando a totalidade dos dados recolhidos; d) direito à ratificação, atualização e
supressão dos dados, o que é garantido nos casos em que haja discordância entre o que foi recolhido e
registrado e a realidade, ou supressão no caso de terem sido recolhidos dados sensíveis.
            No que tange aos dados recolhidos com a finalidade de posteriormente serem empregados para fins
publicitários, algo bastante comum no Brasil, a lei argentina dispõe, no artigo 27, que na publicidade de
venda direta e atividades análogas é permitido tratar dados que sejam aptos a estabelecer o perfil do
consumidor, de forma que a partir deles se estabeleçam hábitos de consumo, desde que esses dados figurem
em documentos acessíveis ao público ou tenham sido facilitados pelos próprios titulares, ou seja, que o
titular voluntariamente tenha autorizado o acesso aos seus dados. Mesmo no caso de autorização expressa
para a obtenção e uso dos dados, o titular poderá em qualquer tempo ter acesso ao que foi recolhido, bem
como solicitar que as informações referentes a sua pessoa sejam retiradas daquele banco de dados.
            Além de normatizar a forma de atuação dos responsáveis pelo recolhimento e tratamento dos dados
pessoais e elencar os direitos dos titulares, o artigo 29 da referida lei prevê a criação de um órgão de
controle, dotado de autonomia funcional e com funcionamento junto ao Ministério da Justiça e dos Direitos
Humanos da Nação Argentina e que zelará pelo cumprimento da lei, devendo: a) assessorar as pessoas para
que alcancem os meios administrativos e legais para a defesa de seus direitos; b) ditar normas que devem ser
observadas por parte de quem recolhe e trata os dados pessoais; c) realizar censo dos arquivos de dados; d)
controlar a segurança e a confidencialidade dos dados por parte dos arquivos; e) solicitar informações por
parte de quem recolhe e trata os dados pessoais; f) aplicar sanções nos casos de descumprimento da lei. 
            Apesar de toda a regulação, a Lei deixa espaço para a autorregulação, pois conforme se denota da
leitura do artigo 30, as associações ou entidades que representem os responsáveis pelos bancos de dados ou
de usuários poderão elaborar códigos de conduta com vistas a assegurar ou melhorar as condições de
operação dos sistemas de informação, mas desde que não contrariem os princípios protetivos previstos na lei
e que tais códigos de conduta sejam inscritos no órgão de controle, que poderá inclusive denegar sua
inscrição caso contrariem o disposto na legislação em tela.
            Quanto ao alcance territorial da referida Lei, Delpech (2004, p. 288) entende que a normativa
alcança tanto argentinos quanto estrangeiros que residam naquele país, desde que seus dados se encontrem
em uma base de dados dentro do território argentino.
            Aliás, o alcance dos dispositivos legais da Lei 25.326/2000 suscitou muitas dúvidas entre os juristas
argentinos, conforme narrado por Palazzi (2003, p. 346), dúvidas que só se dissiparam com a edição do
Decreto 1558/2001, que regulamentou a referida lei. Segundo o Decreto, por registros ou bancos de dados
abrangidos pela Lei de proteção aos dados pessoais são entendidos todos aqueles destinados a dar informes,
ou seja, os que excedem ao uso exclusivamente pessoal, bem como aqueles que têm finalidade de transferir
dados pessoais, o que pode ocorrer tanto de forma gratuita, quanto onerosamente. Com essa abrangência a
Lei 25.326/2000 se mostra adequada às normativas expedidas pela União Europeia, o que indica o avanço no
tratamento do tema na Argentina.
            O Decreto também criou e nominou o organismo que controla a atividade dos bancos de dados ou
agências que recolham, manipulem e transfiram dados pessoais: trata-se da Direção Nacional de Proteção de
Dados Pessoais.
            Outra novidade do Decreto 1558/2001 destacada por Palazzi (2003, p. 347) é o fato de prever a
cessão massiva de dados pessoais (compreendendo um grupo coletivo de pessoas) de registros públicos ou
privados. Nesse ponto, o autor critica o tratamento conferido pelo Decreto, pois entende que a cessão
massiva deveria ser prevista em outra lei que oferecesse garantias de respeito aos direitos fundamentais do
usuário, de modo a garantir o mesmo nível de proteção que os dados individualizados receberam
inicialmente, pois do contrário ficariam a descoberto da proteção dispensada ao titular individual dos dados.
            Quanto aos dados pessoais obtidos pela indústria do marketing, Palazzi (2003, p. 350) refere que o
Decreto prevê um código de conduta a ser aprovado posteriormente pela Direção Nacional, que contenha
um sistema de bloqueio ou exclusão a ser utilizado pelo titular dos dados, de forma que o mesmo possa ter
garantido o direito de seus dados pessoais não serem empregados com finalidade publicitária, fomentando o
consumo. Nesse sentido, percebe-se uma aproximação entre os dois Estados, especialmente em razão da
recente elaboração do Código de Autorregulação da Prática de E-mail Marketing no Brasil, que também
prevê que o destinatário pode solicitar a sua exclusão da lista do remetente.
            Ao que se vê por essa rápida abordagem do tratamento do tema na Argentina, há um esforço no
sentido de regulamentar, minimamente, a matéria, conferindo meios legais dotados de medidas de coerção
que podem ser utilizadas pelo titular dos dados pessoais para protegê-los da recolhida, tratamento e
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transmissão indevidos. Se é certo que os autores ainda apresentam pontos de divergência na interpretação
das normativas e que ainda seja preciso avançar, também é inegável que os primeiros esforços estão sendo
feitos, ou seja, as autoridades não estão se furtando de discutir o assunto. Ter ciência da necessidade de
regular determinadas práticas referentes ao recolhimento e transmissão de dados pessoais é o primeiro passo
para dar início à discussão, que não pode ter lugar apenas na esfera penal, depois que o crime já foi
perpetrado. É preciso, portanto, entender que os dados pessoais sofrem ataques constantes na sociedade
informacional e exigem proteção adequada à nova realidade que se descortina pelo uso das tecnologias da
informação e comunicação e que sua proteção não pode ficar apenas na seara da autorregulação devido ao
desequilíbrio informacional do usuário, o que aponta para a necessidade da regulação, mesmo que mínima,
por parte do Estado.
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
 
            Como visto ao longo desse trabalho, apesar de o Brasil mostrar-se em franca expansão quanto ao
número de internautas, constituindo-se o Estado com maior número de usuários na América do Sul e possuir
metas para promover a inclusão digital dos brasileiros, tem deixado muito a desejar no tocante à proteção
dos usuários das tecnologias da informação e comunicação, oscilando entre a autorregulação do mercado,
através da elaboração de normas de conduta, e a regulação em matérias específicas, de cunho penal.
            Tais medidas se mostram insuficientes, pois para a autorregulação efetivamente funcionar é preciso
que os usuários, consumidores dos serviços, sejam dotados de maior informação e de condições de exercer o
controle sobre os fluxos informacionais, o que na prática não acontece. Logo, é ilusório pensar que o
internauta, na condição de consumidor dos serviços na área informacional, detém meios de compreender o
funcionamento da rede, especialmente no que se refere à forma empregada para a captura e transferência de
dados pessoais entre os provedores e empresas que atuam no setor, como exemplificado a partir de dados
extraídos do site da Empresa Google.
            Plasmada fica, portanto, a sua vulnerabilidade (informacional e técnica), o que, somado aos
contornos da sociedade informacional, impede o usuário de ter controle sobre os dados comunicados,
retirando-lhe a autodeterminação informacional.
            Esse quadro, típico da sociedade informacional, exige que o Estado tenha uma postura mais ativa,
regulando minimamente os expedientes das empresas, o que não se constitui em afronta à liberdade de
expressão e comunicação, mas tão somente um meio de proteger os direitos fundamentais do usuário das
novas tecnologias, a exemplo do que tem sido feito em vários Estados, dentre eles a Argentina, cuja
legislação pertinente ao tema foi brevemente analisada.
            Pelo exposto se vê que o fator determinante para a regulação não são, necessariamente, a maior
experiência no uso das tecnologias ou o numero de internautas no Estado e sim a vontade política, ou seja, a
compreensão da importância dos direitos a serem tutelados. Dessa forma, mesmo que a legislação produzida
não esteja a salvo de críticas e ainda que ofereça respostas parciais ou provisórias aos conflitos, a sua
produção já evidencia o compromisso do Estado Argentino com a defesa dos dados pessoais e o
entendimento de que o direito à autodeterminação informacional constitui direito fundamental.
            O Brasil, por outro lado, apesar de ser o Estado Sul-americano  que tem mais usuários da Internet,
tem apostado apenas na expansão dos serviços e na ampliação dos acessos, sem discutir seriamente os meios
de proteger os usuários na sociedade informacional. Ao contrário do que se deseja, a postura do Estado
brasileiro tem privilegiado as empresas que atuam no mercado e apostado na autorregulação, como se viu da
recente edição do Código de Autorregulação das Práticas de E-mail Marketing, de junho de 2009, voltando-
se para legislar sobre o tema somente diante das patologias (prática de crimes sexuais contra crianças e
adolescentes), esquecendo-se que o direito pode se desincumbir de atividade preventiva e promocional dos
direitos dos usuários.
            O cotejo do tratamento do tema no Brasil e na Argentina apontou que há um longo caminho a
percorrer para que os brasileiros possam usufruir das facilidades oferecidas pelas tecnologias da informação e
comunicação sem sofrer violação aos seus direitos fundamentais. Cabe à academia fomentar o debate e
divulgar o tema, de forma a sensibilizar para a mudança desse estado de coisas.
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[1] Um destes exemplos de classificação pode ser encontrado em Santos (2005, p. 190-198), para quem direito à honra, à intimidade
pessoal e privacidade familiar, direito à própria imagem e ao segredo das comunicações integram a esfera privada, pois oferecem à
pessoa um campo de autonomia própria. Na outra senda estão os direitos e liberdades de âmbito público, como o direito à
comunicação livre, que envolve a liberdade de expressão e direito à informação. Para ele, o direito à honra se liga aos predicados que
se atribui à pessoa, envolvendo as razões subjetivas e o aspecto objetivo ou consideração de terceiros. É a opinião que os outros têm
sobre determinada pessoa e o ataque ocorre pelo desmerecimento, expressões de descrédito e de menosprezo. O direito à intimidade
pessoal e familiar envolve o conteúdo negativo (direito de não ser molestado em sua esfera íntima) e positivo (autodeterminação e
controle sobre fatos da vida privada). Santos entende que o direito à imagem é direito autônomo, distinto dos demais, afirmando que a
imagem é externa, enquanto a intimidade se refere a aspectos eminentemente internos. A honra, por sua vez, envolveria os aspectos
internos e externos.
[2] Neste trabalho a expressão dados pessoais será empregada segundo definição oferecida por Castro (2005, p. 70-88), que
compreende como tal qualquer informação (numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica), independente do suporte (som e
imagem), referente a uma pessoa identificada ou identificável. Há, ainda, dados pessoais sensíveis, assim consideradas aquelas
informações que expõem o titular a algum tipo de discriminação, como as referentes à raça, ideologia, dados sobre a saúde, opção
sexual, filiação partidária ou sindical, dentre outros.
[3] O crescente registro de crimes contra os direitos humanos praticados via Internet e a incômoda posição ocupada pelo Brasil no
cenário mundial - 4º país no mundo, na prática de pornografia na web- (BRASIL, 2008 a), não só mobilizou a Comissão Parlamentar
de Inquérito – CPI da Pedofilia Infantil – conduzindo à edição da Lei nº 11.829 de 2008, como acelerou a tramitação do projeto de lei
sobre os chamados crimes informáticos, que há anos estava no Congresso Nacional.

[4] Segundo o que se depreende dos termos iniciais, o referido Código de Autorregulação foi elaborado em parceria entre as seguintes
entidades: Associação Brasileira de Marketing Direto (ABEMD), Associação Brasileira das Agências Digitais (ABRADI),
Associação Brasileira dos Provedores de Internet (ABRANET ), Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente ( ABRAREC),
Associação Gaúcha das Agências Digitais (AGADI), Associação Paulista das Agências Digitais (APADI),  Comitê Gestor da Internet
no Brasil (CGI.br), Federação do Comércio do Estado do Rio Grande do Sul (FECOMÉRCIO-RS), Federação do Comércio do
Estado de São Paulo (FECOMÉRCIO-SP), Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul
(FEDERASUL),  Interactive Advertising Bureau (IAB),  Associação Rio Grandense dos Provedores de Acesso, Serviços e
Informações da Rede Internet (INTERNETSUL),  Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (PRO TESTE),  Sindicato das
Empresas de Informática do Rio Grande do Sul (SEPRORGS).  
[5] A íntegra do Código de Autorregulação para a Prática de E-mail Marketing encontra-se no site do Comitê Gestor da Internet no
Brasil, disponível em http://www.cgi.br/publicacoes/documentacao/cod-autoreg-email-marketing.htm.
[6] Por dados privados Veiga e Rover (2004, p. 32) consideram aqueles relativos à pessoa física ou jurídica que se mantém na esfera
privada dos cidadãos ou da empresa, tais como as informações confidenciais, sigilosas e estritamente pessoais. Nesta espécie estariam
compreendidos os hábitos de consumo, preferências de lazer, comunicações realizadas, páginas da Internet com restrição de acesso.
Os dados públicos, por sua vez, são aqueles de conhecimento geral, como os que estão à disposição em cartórios e registros públicos.
Dados como nome, endereço, número de telefone, sexo, CPF, data de nascimento, profissão, identidade civil, estado civil e filiação
partidárias são considerados dados públicos e de conhecimento geral. Observe-se que outros estudiosos do tema, a exemplo de Castro
(2005, p. 70-88) classificam informação sobre filiação partidária como dados pessoais sensíveis em razão do potencial que oferecem
para produzir a discriminações do titular.
[7] Segundo dados da Internet World States (2010), a população da Argentina em 30 de setembro de 2009 era de 40. 913.584
pessoas, sendo que destes cerca de 48,9% eram usuários da Internet, o que representa um percentual de 14,9% de internautas na
América do Sul. Segundo a mesma fonte, no mesmo período o Brasil contava com 198.739.269 habitantes, sendo que destes, 34%
eram usuários da Internet, o que coloca o Brasil no topo dos Estados Sul-americanos, respondendo por percentual de 49,6 usuários.

 
[8] Dentre as situações de dispensa de consentimento descritas no artigo 5º, da Lei 25.326/2000 encontram-se: a) dados que estejam
em fontes de acesso público; b) dados que se recebem em função do exercício de funções próprias dos poderes de Estado ou em
virtude de obrigação legal; c) dados limitados ao nome, documento nacional de identidade, identificação tributária ou de previdência,
ocupação, data de nascimento e domicílio; d) dados que derivem de relação contratual, científica ou profissional do titular e que sejam
necessários ao cumprimento do que foi acordado; e) dados decorrentes de operações realizadas por entidades financeiras.
[9] O artigo 11 da Lei 25.326, de 2000 prevê algumas situações em que se dispensa o consentimento do titular, tais como: a)
recolhimento de dados e cessão disposta em lei; b) quando a cessão se realize nas dependências de órgãos do Estado e de forma
direta; c) nos casos de dados que se relacionem à saúde e que a emergência do caso autorize a cessão sem o consentimento em razão
de saúde pública; d)  para estudos epidemiológicos, desde que preservada a identidade do titular; e) seja aplicado o procedimento de
dissociação de identificação, de maneira que o titular não possa ser identificado.
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AS NOVAS TECNOLOGIAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS NAS RELAÇÕES DE EMPREGO:
UMA RELEITURA DE ANTIGOS CONCEITOS.

THE NEW TECHNOLOGIES AND THEIR CONSEQUENCES IN THE EMPLOYMENT
RELATIONSHIPS: A RE-READING OF THE OLD CONCEPTS.

Dárlen Prietsch Medeiros
Luiz Otávio Linhares Renault

RESUMO

O mundo mudou. Vivemos na era da globalização. Novas tecnologias surgem a cada momento. O atual
torna-se obsoleto em poucos dias e as relações de emprego também acompanham este ciclo; as leis não. Com
tantas mudanças significativas na relação de emprego os velhos conceitos acabam sendo mitigados. O local
de prestação de serviço nem sempre será nas dependências da empresa, o controle do horário do trabalho
pode não ser mais exercido pelos cartões ponto, existem tantos meios de controle que este se torna
dispensável. Diante deste novo quadro, a tarefa de julgar os novos conflitos assume papel essencial no
esboço do futuro dos direitos do empregado, e por esta razão não se pode ignorar os Direitos Fundamentais
Trabalhistas.

PALAVRAS-CHAVES: Novas tecnologias, direitos fundamentais do trabalhador, direito do trabalho na era
da informação.

ABSTRACT
The world changed. We lived in the globalization era. New technologies appear every moment. The current
becomes obsolete in a few days and the employment relationships also follow this cycle; the laws do not.
With so many significant changes in the employment relationship the old concepts end up being mitigated.
The installment service place does not always will be in the dependences of the company, the control of the
work schedule cannot be more exercised by time cards. There are so many means of control that this
becomes dispensable. Before this new picture, the task of judging the new conflicts takes essential part in the
sketch of the employee's rights future, and for this reason it cannot be ignored the Labor Fundamental
Rights.
KEYWORDS: New technologies, the worker's fundamental rights, right of work and information.

 
  1. INTRODUÇÃO:
 
 
              A sociedade atual é dinâmica, apresenta-se em constante modificação tanto nos aspectos sociais
como tecnológicos. O capitalismo, a concorrência desenfreada resultante da globalização e a busca por maior
lucratividade nas empresas aliadas às investidas na tentativa de precarização do Direito do Trabalho também
fazem parte das mudanças verificadas na pós-modernidade.
              O Poder Judiciário não ficou alheio a todas estas transformações e evoluiu muito na regulamentação
da utilização das novas tecnologias, desde a utilização do fax regulamentada pela Lei 9.800/99 , até o atual
processo eletrônico instituído pela Lei 11419/06. No entanto, o direito material, os intérpretes e  os
aplicadores do Direito devem acompanhar estas mudanças, o que nem sempre ocorre.
              A Justiça do Trabalho encontra mais um desafio frente ao mundo info-info[1], que é a necessidade
de adaptação à realidade social, perante a qual se verifica uma mudança significativa na forma de prestação
dos serviços, contratação de pessoal e fiscalização do serviço prestado.
              Novas profissões, novas fórmulas de prestação de serviços, empresas com estruturas físicas
diminutas (ou inexistentes) e contratação de empregados em diversas regiões do país e do exterior já são
situações corriqueiras no cotidiano trabalhista. É evidente que juntamente com toda esta modernização nas
relações de emprego, também evoluem as formas de fraude à lei, assim como de trabalho informal. Chiarelli
propugna que: Para o funcionamento da empresa, continua sendo indispensável a existência de empregados
típicos. Para isso, as relações típicas de emprego devem ser mantidas, sem prejuízo das devidas adaptações e
reformas. (CHIARELLI, 2006:21) E são estas adaptações e reformas, que acabam sendo realizadas pelos
operadores do direito no cotidiano dos tribunais face a ausência de normas reguladoras de tais situações
atípicas.
             
 
  2. A NOVA RELAÇÃO DE EMPREGO
 
              2.1 A necessidade de uma nova leitura nos elementos fáticos-jurídicos da nova relação de
emprego
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              Os conceitos basilares das relações de emprego vem sendo alvo de uma releitura necessária ante as
novas perspectivas globalizantes. Como acentuado por Renault: “Desterritorialização, descentralização e
exteriorização do trabalho passam a ser palavras de ordem, capazes de ampliar as perspectivas de maior
produtividade e lucratividade” (RENAULT, 2004:31), diante deste quadro os requisitos da caracterização de
vínculo de emprego, já não podem mais ser analisados de forma convencional, conforme destacado por
Chiarelli (2007):
 

No tocante aos elementos fático-jurídicos essenciais à relação empregatícia, os mesmos não
desaparecem, nem requerem novo modelo normativo apto a redefini-los, ante o contexto atual sociedade,
notadamente sob enfoque das modificações trabalhistas. Apenas se tem uma relativização conceitual de
alguns elementos diante de peculiaridades da nova formatação contratual. (CHIARELLI, 2007:289)

 
 
              Os componentes da relação de emprego apresentados por Delgado (2007) são cinco: a) prestação
de trabalho por pessoa física a um determinado tomador; b) prestação deste trabalho deve ser com
pessoalidade pelo trabalhador; c) Este trabalho ocorrerá de forma não-eventual; d) Prestação de serviço sob
subordinação do tomador de serviços; e e) de forma onerosa. Estes elementos podem ser identificados na
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) nos artigos 2o e 3o,, que definem as figuras do empregado e do
empregador.
              No primeiro elemento afirma-se que a prestação do serviço deverá ocorrer por pessoa física,
portanto a pessoa jurídica ficaria excluída do conceito de empregado. No  entanto, algumas práticas atuais
têm demonstrado que a pessoa jurídica pode ser utilizada como forma de fraudar a lei e mascarar a
verdadeira realidade, que é de uma prestação de serviço por pessoa física, o que deve ser verificado no caso
concreto.
              O trabalho que outrora era prestado na sede da empresa, hoje pode ser realizado em casa, eis que a
CLT não distingue entre o trabalho realizado sob o teto do empregador daquele realizado no domicílio do
empregado, sob subordinação ao empregador.
              O controle de horário, que seria um aspecto característico da subordinação, então realizado pelo
cartão ponto, vem sendo substituído pelo correio eletrônico, programas de comunicação instantânea, rádio,
telefone ou videoconferência. A fiscalização do trabalho vem sendo feita por meio eletrônico e a
subordinação ganha novos contornos.
              O contato entre empregado e empregador torna-se mais sutil, sendo possível o empregado residir
em determinada localidade e prestar serviços para empresa sediada em outra. Assim, é admissível que todo o
contrato de emprego seja realizado sem que exista contato pessoal entre empregador e empregados, mas isto
não descaracteriza a natureza de relação empregatícia.  Neste sentido destacam-se os comentários de
Chiarelli (2007):
 

Por exemplo, no teletrabalho, se tem uma mitigação nos elementos: pessoalidade e subordinação.
Realizando o empregado suas atividades fora dos estabelecimentos centrais da empresa, sem haver uma
fiscalização na execução dos serviços, nos moldes tradicionais (dependência visualizada pelo trabalho
prestado na empresa e na presença do superior hierárquico), não se terá certeza de que o empregado, em
algum momento, fez-se substituir por outro, podendo ofuscar-se o limite entre o trabalho autônomo e o
subordinado. Contudo, esses elementos estão presentes na situação aludida, somente sendo valorados de
maneira mais tênue: a pessoalidade não se desnatura por eventual auxilio nem a subordinação pelo labor
realizado a distância. A produção em favor de determinado destinatário, nos moldes exigíveis pelo
mesmo e controlado o desenvolvimento do trabalho não eventual, pelo uso da informática e /ou
telecomunicação, que interliga empresa e empregado, remunerando em função da produtividade, permite
o reconhecimento de uma relação empregatícia. (CHIARELLI, 2007: 289-290)
 

 
                  De conseguinte, mesmo no teletrabalho ou no trabalho em domicílio há subordinação, que muitas
vezes poderá se apresentar de forma mais enfática que a subordinação convencional pelos métodos
utilizados, como lembra Martin Pino (2007):

 
Muitas pessoas pensam ainda que o teletrabalho fica livre da fiscalização, mas na verdade não é tão
assim, considerando as novas tecnologias de informática que evoluem constantemente. A fiscalização
pode ser interativa de maneira direta e imediata. Existem programas de computador que exercem um
controle, à distância, capaz de fotografar em tempo real o comportamento do trabalhador, o movimento
no lugar de trabalho, inclusive a observação de um horário. (PINO ESTRADA, 2007).

 
              Neste novo contrato de trabalho, são as nuances das novas tecnologias e dos novos métodos de
prestação do trabalho que devem ser observadas com atenção para concluir pela existência ou não de uma
relação de emprego.
 
 
              2.2 Alguns aspectos da relação de emprego alterados pelas novas tecnologias
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              2.2.1 Controle de jornada
 
              Outra particularidade: o art. 62, I da CLT dispõe  que empregados, cujas funções sejam
incompatíveis com o controle de horário, não têm direito a horas extras. Indaga-se: mas, se houver um
monitoramento via satélite? E neste ponto não se faz referência exclusivamente ao rastreador veicular, mas
também ao localizador de celular, cujo serviço é oferecido no plano empresarial de diversas operadoras.
              Os entendimentos dos tribunais, aplicados ao caso de rastreador veicular poderiam ser utilizados
também em caso de rastreamento via celular, e em ambos os casos a existência deste tipo de controle
afastaria a incidência do dispositivo de lei em questão. Assim, existindo a possibilidade de monitorar o
empregado, ainda que o empregador não se utilize desta faculdade, não haveria incidência da lei eis que basta
que a tecnologia possibilite o controle. 
 
              Dentre as decisões neste sentido destaca-se o Recurso de Revista nº. 1094/2004-122-04-00, julgado
pela 3ª Turma do TST, cujo relator foi o Carlos Alberto Reis de Paula, que foi publicado no Diário de Justiça
em 13.02.2009 e nos Tribunais Regionais destacam-se o Recurso Ordinário nº. 00585.2008.009.23.00-5,
julgado pela 1ª Turma do TRT da 23ª Região/MT, que teve como relator Edson Bueno, publicado no Diário
de Justiça eletrônico de  30.09.2009 e o Recurso Ordinário nº. 00411-2008-039-03-00-3, analisado pela 4ª
Turma do TRT da 3ª Região/MG, tendo sido Relator Luiz Otávio Linhares Renault, com publicação no 
Diário de justiça em 20.09.2008, cuja ementa é colacionada a seguir: 
 

MOTORISTA. ATIVIDADE EXTERNA. SUPERVISÃO. HORA EXTRA. O empregado que exerce
atividade externa só pode ser considerado excluído do regime relativo à duração do trabalho, quando
mencionada atividade é incompatível com a fixação de horário e desde que esta condição seja anotada na
sua CTPS (art. 62, I, da CLT). Não se enquadra nesta exceção, o motorista de caminhão que, a despeito
de exercer externamente seu trabalho, realizando entregas fora das dependências da empresa, é
supervisionado, à exaustão, pelo empregador, mediante sistema de rastreamento do veículo que conduz e
envio obrigatório de mensagens, via "BIP". A modernidade e o alcance de novas tecnologias impõem a
releitura do Direito do Trabalho para que os benefícios daquelas não sejam apenas auferidos pelos
empregadores, que se cercam de meios de controle do trabalho de seus empregados por questões de
segurança e pronto atendimento aos seus clientes, as também por aqueles que lhe disponibilizam sua
mão-de-obra, em jornadas estafantes e controladas com rigidez tamanha, tolhendo, ainda que de forma
velada, a sua liberdade na realização dos serviços. Tal determinação não é de todo absurda, ao contrário,
apenas confirma o teor do artigo 2º da CLT, no sentido de que se ao empregador é dado dirigir a
prestação de serviços de seus empregados, inclusive supervisionando sua jornada, mas também é
imposto assumir os riscos de seu empreendimento e os ônus da exploração de mão-de-obra alheia. O
pagamento de horas extras ao empregado que teve extrapolada a sua jornada é mero consectário dessa
obrigação patronal. (RO nº 00411-2008-039-03-00-3, 4ª Turma do TRT da 3ª Região/MG, Rel. Luiz
Otávio Linhares Renault. DJMG 20.09.2008, p. 11).

             

                O julgado colacionado destaca a contribuição das novas tecnologias no controle cada vez mais
rígido das atividades, alterando até mesmo a forma de realizar a prestação dos serviços, mas a tecnologia não
pode beneficiar apenas ao empregador. Assim, se a atividade que outrora não tinha controle, hoje é passível
de um controle rígido e em tempo real, em contrapartida, será devido o pagamento pela carga horária
excedente praticada.

             

              2.2.2 Ritmo e forma de prestação do serviço

 

              A sociedade da informação ainda traz outras alterações relevantes ao cotidiano da relação de
emprego no que diz respeito ao ritmo de execução dos serviços, a sobrecarga de trabalho e a possibilidade
de trabalhar quase em tempo integral.

              Se os operários já haviam perdido a possibilidade de ditar o ritmo e forma de prestação do seu
trabalho com o advento do Taylorismo e do Fordismo, com o aparecimento da era info-info essa situação se
agravou ainda mais. A internet, telefonia celular, computadores portáteis, rádio, satélites, GPS, e uma
infinidade de tecnologias que são multiplicadas diariamente transformaram a sociedade, a era globalizada
transforma a forma de conduzir a vida pessoal e profissional.
 

Se por um lado as novas tecnologias propiciam a diminuição dos trabalhos considerados pesados, por
outro lado seus efeitos contribuem para diminuir, além da quantidade, a qualidade dos empregos. Este
fenômeno ocorre, pois as modificações trazidas pelas novas tecnologias representam: maior desgaste
físico e mental devido ao aumento do ritmo e da intensidade da jornada de trabalho, pois a produção
passa a ser ditada pelas máquinas. Desta forma o trabalhador fica excluindo qualquer participação do
controle do ritmo de trabalho (SILVA, 2007:58)
 

              Assim como a luz presenteou a humanidade com um número maior de horas para realizar diversas
atividades, em contrapartida possibilitou que o trabalho também fosse realizado nos horários que antes eram
dedicados ao descanso. O mundo info-info ampliou o acesso à informação, ao lazer, à educação e ao
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mercado de trabalho, esta nova realidade também contribui para o aumento na concorrência, eis que se antes
um candidato à determinada vaga de emprego disputava esta colocação com seus conterrâneos, hoje pode
estar concorrendo com candidatos de outros estados, paises ou continentes.

              Não existem mais limites para a exigência de metas, pois o empregado pode terminar o seu trabalho
em sua residência, no caminho de volta para casa ou até mesmo durante as refeições (quem nunca comeu um
sanduíche em frente ao computador para não “perder tempo” e conseguir concluir uma tarefa?). A
concorrência e a “luta” pela permanência no mercado do trabalho fazem com que o empregado aceite esta
situação e acabe legitimando-a. Nestas circunstâncias, o trabalho por produção ou metas (ou mesmo o
trabalho nos moldes convencionais) pode ser a nova face da escravidão caso não sejam determinados limites
para estas práticas.

 

              2.2.3 Novos contornos de uma antiga profissão

             

              E o profissional de “telemarketing” se equipara ao telefonista? Muitos doutrinadores e julgadores
entendem que se trata de profissão diversa do telefonista, não lhes sendo estendidas as disposições especiais
reservadas a esta classe de empregados. Considerando-se que não se caracterizam como a mesma profissão,
ainda assim, esta nova forma de prestação de serviço merece tratamento especial?  É certo que se as
profissões não se confundem também não se distanciam tanto.

              Ponderando os avanços tecnológicos e a velocidade exigida na execução das tarefas, além de uma
série de regras rígidas (e muitas vezes absurdas) impostas a este empregado, pode-se afirmar que
subjetivamente persiste uma exigência de concentração e atuação semelhante. Se o tele-atendente não
necessita trabalhar em frente a uma mesa telefônica como ocorre com o telefonista, ele necessita cumprir a
meta de telefonemas, seguir rigorosamente os padrões inclusive de diálogos durante o atendimento sem lhe
restar nenhum momento de descontração, o que parece ser tão penoso e requerer tanta atenção quanto
serviço realizado pelo telefonista. Se não há como enquadrar tal profissional na categoria de telefonista,
aplicando o artigo 227 da CLT, deve se atentar para a Norma Regulamentadora 17 (NR 17) que trata de
ergonomia e a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 9 DE 30.03.2007, publicada no Diário
oficial da União no dia  02.04.2007, que no item 5, referente a organização do trabalho, entre outras
observações,  assim dispõe: 5.3. O tempo de trabalho em efetiva atividade de teleatendimento/telemarketing
é de, no máximo, 06 (seis) horas diárias, nele incluídas as pausas, sem prejuízo da remuneração.

              No sentido de adotar as observações da NR17 ao profissional de telemarketing, apresenta-se
decisão do TRT3 neste sentido:

 

Existem funções que, em razão de seu exercício, ao longo do tempo, provocam graves seqüelas que
chegam a resultar na lesão e atrofia de certos órgãos ou membros do corpo como ocorre, por exemplo,
com a digitação que acaba provocando aleijões nos dedos, nas mãos ou nos braços do profissional que as
executam. A concessão legal de intervalos intrajornada, nesse caso, tem por escopo evitar que
trabalhadores que lidam com a atividade intensa de digitação sejam acometidos de tenossinovite
ocupacional que, pela sua gravidade, é considerada doença ocupacional do trabalho, pela Previdência
Social. Executando-se, pois, trabalho de digitação, de forma permanente e predominante, sem a
observância de intervalos de 10 (dez) minutos, a cada 50 (cinqüenta) trabalhados, o empregado faz jus
ao recebimento desses períodos legais de descanso, como extras. Há de se observar, no caso, que a
norma (art. 72, da CLT, e NR 17, item 6.4, alínea d, da Portaria nº 3.214/78) fala em serviços
permanentes, e não exclusivos pelo que, desta forma, a respeito, jamais se poderá operar interpretação
de tal modo extensiva que passe a atribuir à expressão "serviços permanentes" o sentido de "serviços
exclusivos". (TRT 3ª Região, RO nº 1473/02, Relator Manuel Cândido Rodrigues, DJ/MG em
06.06.03).
 
 

              Deste modo, conclui-se que este profissional merece uma proteção especial da legislação, sendo o
que se conclui pela preocupação do Ministério do Trabalho e emprego. Enquanto não é deitada norma neste
sentido, para que esta proteção se torne uma realidade não cabe apenas aos julgadores acolherem estes
argumentos doutrinários, esta tarefa inicia nos advogados que deverão provocar este entendimento nos
tribunais para tornar estas regulamentações realidade no dia a dia destes profissionais.

 

              2.2.4. A privacidade esta à venda?

 

              O artigo 5º, X da Constituição Federal dispõe que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, colocando a intimidade e a privacidade separadamente, e não como sinônimos
que é a conduta alguns doutrinadores.

              José Afonso da Silva utiliza-se da expressão direito à privacidade num sentido genérico e amplo de
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modo a abarcar todas essas manifestações da esfera íntima, privada e da personalidade, que o texto
constitucional em exame consagrou. (SILVA, 1998:209), portanto quando se trata de privacidade, esta-se
diante de uma esfera de abrangência mais ampla que inclui a vida doméstica, as relações familiares e afetivas,
fatos, hábitos, locais, nomes, imagens, pensamentos, segredos, as origens e planos futuros do individuo como
dispõe Moacyr de Oliveira[2] citado por Silva (1998) e é neste sentido que a privacidade é tratada nesta
reflexão.
              Se a Constituição garante a inviolabilidade da privacidade, o empregado pode vendê-la? Pode
torná-la parte do contrato de trabalho? Considerando que os direitos fundamentais são absolutos,
irrenunciáveis e intransmissíveis não se pode abdicar deles, sendo inválida toda tentativa de sua cessão a
outrem, por ato gratuito ou oneroso. Ou isso mudou com o advento dos Reality Shows [3],onde a
privacidades e intimidade se tornaram objeto de comércio?
              É necessário destacar que os direitos fundamentais não são exercidos na relação de emprego da
mesma forma que acontece nos outros setores  sociais, pois na constância de uma relação de trabalho
subordinada, estes direitos sofrem limitações. Estas limitações decorrem da natureza sinalagmática do
contrato, em virtude do quais as partes se obrigam reciprocamente, por esta razão, os direitos fundamentais
do trabalhador podem sofrer limitações necessárias ao cumprimento adequado das obrigações assumidas ao
pactuar o contrato de trabalho.              No entanto, não há uma divisão exata de onde termina o direito do
empregador e inicia o direito do empregado, sobre este tema Arion Sayão Romita aduz:
 

Tarefa sem dúvida difícil é a de estabelecer em caráter geral as hipóteses nas quais se pode exigir que o
empresário sacrifique seu interesse na ara do exercício dos direitos fundamentais do trabalhador ou, pela
outra via, que os trabalhadores devam, sem renunciar aos direitos inerentes à sua dignidade, restringi-los
em atenção a seus compromissos contratuais.(ROMITA, 2008:207)

             
              Em decorrência disto, é correto afirmar que na vida profissional a pessoa não goza da mesma
privacidade que desfruta em sua vida privada, estando no ambiente de trabalho, o empregado encontra
limites no poder do empregador, no entanto, este poder nunca poderá ferir a dignidade do empregado, e
justamente por esta razão que os direitos fundamentais devem estar inseridos nesta relação para assegurar o
mínimo de dignidade aos empregados.
Na apuração da existência de violação à privacidade do empregado deve se analisar se a conduta praticada
pelo empregador era a única forma de atingir determinado fim, ou se esta representava a conduta menos
gravosa.
              Assim analisando o caso concreto pode-se concluir que a utilização de câmeras de vigilância no
setor de caixas, sendo que estas câmeras estão voltadas diretamente aos empregados é medida de segurança
contra a violência praticada por terceiros ou visa fiscalizar diretamente a ação do empregado? O fechamento
de caixa que é realizado diariamente ou a cada troca de empregado não resolveria tal questão? A colocação
de câmeras focando todo o ambiente não seria medida mais eficaz na busca de segurança? Nesta situação,
tendo sido utilizada a forma mais hostil, caracteriza-se a invasão de privacidade do empregado, eis que
desnecessária a adoção deste recurso para o fim almejado, deve se atentar para o princípio da
proporcionalidade.
              No entanto as novas tecnologias não se restringem a utilização de câmeras ou computadores, uma
infinidade de novos equipamentos surge a cada dia, sem que tenha sido analisado o impacto da adoção dos
mesmos no cotidiano trabalhista. Vivemos a era info-info, que nos apresenta câmeras, telefones celulares,
internet, rastreadores veiculares, sensores de movimento, PDAs[4], i-phone[5] ou smartphone[6], pager [7],
GPS[8], entre outros equipamentos que frequentemente passam a fazer parte da rotina das empresas sem
qualquer tipo de regulamentação para seu uso.
              No caso da utilização do e-mail corporativo, na ausência de lei, a jurisprudência se consolidou na
aceitação da invasão de privacidade em nome de um direito que entendeu maior, o direito de propriedade
(eis que o e-mail, o computador e a internet seriam ferramentas de trabalho). Neste sentido cabe destacar a
reflexão de José Eduardo Resende Junior:
 

O empregador não tem permissão para violar correspondência. Só o juiz tem esse poder constitucional, e
mesmo assim desde que estejam envolvidos delitos criminais. A jurisprudência do TST está concedendo
ao empregador mais poderes que o constituinte concedeu ao próprio juiz (Chaves Jr, 2009:1)
 

              Como visto neste caso o poder diretivo extrapola as prerrogativas constitucionais de um Juiz,
demonstrando mais uma vez que o princípio da proporcionalidade não foi o norteador desta corrente. E
neste tipo de decisão pode estar a justificativa para futuras decisões envolvendo as novas tecnologias se estas
idéias não forem combatidas desde já.
              Se o empregador entrega o celular da empresa para que o empregado utilize durante o trabalho,
fazendo com que o empregado assine um termo de ciência de que suas ligações serão monitoradas (e até
mesmo gravadas), isto serve como autorização para quebra do sigilo telefônico? O pagamento de salário ao
empregado autoriza este tipo de invasão de privacidade? No contrato de trabalho está implícita a cessão de
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direitos fundamentais do trabalhador? Deve se atentar que esta situação descreve a mesma situação do e-mail
corporativo, representando a colisão entre o direito a privacidade do empregado e o poder econômico do
empregador. O precedente pode ser muito perigoso. Partilhando desta preocupação Jorge Luis Souto Maior
assim discorre:
 

Ao se permitir que uma pessoa tenha acesso a mensagens de outra pessoa, emitidas em mecanismos que,
naturalmente, trazem aspectos de intimidade, mesmo que o meio utilizado para a comunicação seja de
propriedade daquele que monitora, abre-se uma porta muito perigosa em termos de direitos
fundamentais, pois, na confrontação de valores, diz-se que o direito de propriedade sobressai sobre o
direito à intimidade.
O problema, portanto, é o da flexibilização de um direito fundamental, o que, por certo, quando aceito,
não se limita à hipótese concreta posta em discussão. Fixa-se um pressuposto jurídico perigoso que
serve tanto para aquele caso em exame como para vários outros, extrapolando mesmo a mera relação de
emprego, isto é, podendo atingir a todos os cidadãos em qualquer situação (pois o contrário seria
discriminação: considerar que apenas a privacidade do empregado, porque subordinado, está sujeita a
restrições). E, lembre-se: "onde passa um boi, passa uma boiada".
O mundo caminha para um novo arranjo social muito perigoso, em que certos valores (segurança, defesa
da propriedade, disciplina vigiada) têm sido utilizados como justificativas para se flexibilizar o direito à
privacidade e à intimidade. Há mesmo quem sustente, nesta linha de idéias, que até a tortura se justifica
quando se tem a "suspeita" de que algo grave possa acontecer (os efeitos do poder de tortura todos
conhecem, e os temos visto nos jornais).
Abrindo-se esta porta no mundo jurídico, legitima-se o monitoramento de toda a sociedade (o tempo
todo, em qualquer lugar). Viveremos (e talvez estejamos caminhando para isto) em um grande "Big
Brother" (com o perdão da repetição): "Sorria, você está sendo filmado!"
Não se pode, em hipótese alguma, abrir esta porta. O ser humano precisa de sua intimidade e de sua
privacidade e se isso é essencial ao ser humano é essencial para a sociedade, pois esta é composta de
seres humanos.
Nunca é demais lembrar que a boa-fé é o pressuposto das relações contratuais, assim como das próprias
relações humanas. Ao se perder o vínculo de boa-fé, perde-se o amálgama que justifica a convivência
harmônica. Quando todos são delinqüentes (terroristas, transgressores, etc.) em potencial, não há
sociedade possível. Não sou adepto da teoria da "guerra de todos contra todos", prefiro acreditar no
homem bom, que se corrompe pelo meio. Ao se criar o pressuposto de que todos podem, para defender
seus interesses (que serão sempre "maiores"), invadir a privacidade de outro, permitimos que o homem
se corrompa neste sentido, passando a achar isto natural. (SOUTO MAIOR, 2006)

 
 
 
              Chaves Jr (2009) apresenta um exemplo mais tradicional: A casa do caseiro. Segundo o jurista, a
jurisprudência defende que a casa do caseiro é ferramenta de trabalho, assim como o e-mail, no entanto ela é
protegida pela inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI da CF), enquanto, segundo o TST[9], o e-mail
corporativo não é protegido pelo sigilo de correspondências (art. 5º XII da CF). Assim, o texto
constitucional poderá ou não ser aplicado no caso concreto, conforme os interesses envolvidos.
              Tendo em vista a ausência de legislação especifica aplicável nos casos envolvendo as novas
tecnologias e a existência de normas constitucionais que se enquadram naturalmente às inovações
tecnológicas, estas deverão ser observadas em consonância com os direitos fundamentais do trabalhador,
cuja essência se encontra na dignidade da pessoa humana.

 
             
3.   A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NA RELAÇÃO DE EMPREGO
 
 
              Dignidade da pessoa humana é conceituada por Sarlet (2009), que exalta o caráter multidimensional
desta:
 

Assim sendo, temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em
cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do estado e da
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem
a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir s
condições existenciais mínimas pra uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação
ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres
humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que integram a rede da vida.  (SARLET,
2009:67)

 
              Romita (2007) considera a dignidade da pessoa humana como o verdadeiro pressuposto ou o
próprio fundamento dos direitos fundamentais, e que o respeito à dignidade deve ser observada na base de
todo ordenamento jurídico.
              Em sede doutrinária debate-se sobre a natureza e conteúdo da dignidade humana. Duas correntes
são destacadas, a primeira entende que o direito não seria um simples princípio, ou uma norma entre outras,
mas sim um valor supremo que encerra o fundamento e fim de toda instituição política. Já a segunda entende
que a dignidade constitui o próprio direito fundamental.
              A primeira corrente entende os direitos fundamentais como um valor, enquanto a segunda o
reconhece como sendo um direito.  Rousseau (1998)[10], citado por Romita (2007:156) afirma que a
dignidade da pessoa humana é a pedra filosofal dos direitos fundamentais,  que não constitui um direito
fundamental, mas é o valor que possui a propriedade de dar nascimento aos direitos fundamentais  e de lhes
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atribuir um sentido.
              Assim, pode-se concluir que a dignidade da pessoa humana é o valor do qual decorrem os direitos
fundamentais, no entanto este direito (valor) somente se concretiza por intermédio dos direitos fundamentais.
Do que se depreende que o estudo da nova relação de emprego que se apresenta deverá ser pautado pela
dignidade do trabalhador, que antes de ser trabalhador, é um ser humano como qualquer outro. Assim
leciona Chaves Jr (2009):
 

A relação de emprego e os interesses econômicos da empresa não excepcionam os direitos fundamentais
do cidadão-trabalhador. Ao contrário, a subordinação e a coação econômica tornam os trabalhadores os
cidadãos mais vulneráveis às violações de direitos humanos. O trabalhador não renuncia a seus direitos
fundamentais ao ingressar no ambiente real ou virtual da empresa. (CHAVES JR, 2009:2)

 
              Desta forma, o empregado que esta em situação mais vulnerável deve ter uma maior proteção, uma
vez que na ausência de garantia de emprego[11]seu poder de reivindicação fica reduzido, senão anulado,
sendo que pelos mesmos motivos existem casos de abusos visíveis por parte dos empregadores.
              As tecnologias aplicadas nas relações de emprego não podem servir ao propósito de invadir a
privacidade dos empregos, não podem ser utilizadas como instrumentos de controle inesgotável e até
escravizante. Neste sentido, não pode ser admitido que a dignidade do homem fique mitigada pela sua
condição de empregado, se é nesta condição que sua dignidade merece maior proteção.
 
 
4. REFLEXÕES FINAIS
 
 
              A falta de regulamentação do uso de novas tecnologias na relação do emprego[12], gera conflitos
que acabarão sendo levados ao Judiciário para apresentar soluções, e neste fator reside a obstinação em
discutir o tema.
              A inexistência de lei regulamentando o uso das novas tecnologias não é um fator negativo, ao
contrário, pode se apresentar como um fator benéfico, uma vez que caberá à doutrina e jurisprudência o
conhecimento e regramento destas situações, e, por serem mais flexíveis, a possibilidade de atenderem mais
eficazmente às necessidades é maior. No entanto esta condição não é garantia de uma interpretação em
conformidade com os direitos fundamentais, como relatado no caso do e-mail corporativo, onde se defende
que houve uma interpretação restritiva dos direitos fundamentais. 
              Após a reflexão sobre algumas influências das novas tecnologias no ambiente de trabalho, resta a
certeza de que o assunto não se esgota facilmente, ao contrário, está em constante renovação, merecendo
acompanhamento.
              Para que não se concretizem posicionamentos contrários aos direitos fundamentais do empregado,
sobretudo que venham a ferir a dignidade dos mesmos, deve se atentar para os aspectos a seguir
apresentados.
              Havendo renúncia expressa do empregado, o direito indisponível torna-se disponível? O direito de
propriedade dos empregadores está acima dos direitos fundamentais dos trabalhadores? É aceitável a
vigilância continua e ostensiva do ambiente de trabalho? A tecnologia tem o poder de descaracterizar as
relações de trabalho? Quais as conseqüências da utilização de novas tecnologias no caso concreto?
              A resposta a qualquer uma destas questões não pode afastar-se da proteção aos direitos
fundamentais dos trabalhadores, sob pena de negar a dignidade destes. E negar a dignidade dos
trabalhadores, seria negar-lhes a condição humana.
              A globalização é uma realidade, a concorrência dita as regras da sociedade e as tecnologias
avançam em ritmo extraordinário, no entanto, os operadores do direito (advogados, juízes, procuradores,
doutrinadores) devem estar atentos para não ceder às pressões “flexibilizantes”, cujo intuito seja meramente
precarizante, esquecendo a longa caminhada percorrida até os dias atuais na conquista de direitos trabalhistas
e a essência da norma trabalhista, que, segundo Viana (2006: 170) “é que a norma trabalhista não busca
apenas regular as relações entre dois contratantes (para isso seria bastante o direito comum), mas proteger
um deles, em face do outro. Se a tutela se vai, nada lhe sobra de especial.”.
              Como visto, são muitas modificações nas relações sociais e a legislação não consegue acompanhar
o ritmo destas inovações. Entretanto, a sociedade não pode esperar, os conflitos trabalhistas são iminentes,
cabendo aos julgadores a adaptação da legislação existente à realidade emergente. Neste contexto, os
direitos fundamentais têm um papel essencial.
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[1] Chiarelli (2006:39) atribui o termo “info-info” para designar o mundo da informática e informação.
 
[2]  Oliveira, Moacyr de. “Intimidade”, in Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo, Saraiva,1980.
[3] Reality show é um tipo de programa  de televisão baseado na vida real, ou seja, os acontecimentos nele retratados são  fruto da
realidade e os visados da história são pessoas reais e não personagens de um enredo ficcional.
[4] Personal Digital Assistants (PDAs), ou Assistente Pessoal Digital, é um mini-computador, que cumpre as funções de agenda e
sistema informático de escritório  com possibilidade de interconexão com um computador pessoal e uma rede informática sem fios wi-
fi para acesso a correio eletrônico e internet.
 
[5] O iPhone é um smartphone com funções de I-Pod câmera digital, internet, mensagens de texto (SMS), visual voicemail e conexão
wi-fi  local.
 
[6] Smartphone é um telefone celular com funcionalidades avançadas.
 
[7] Um Pager (ou bip) é um dispositivo eletrônico usado para contatar pessoas através de uma rede de telecomunicações.
 
[8] O Sistema de Posicionamento Global ou Global Positioning System ou Geo-Posicionamento por Satélite (GPS) é um sistema de
informação eletrônico que fornece a um receptor a posição do mesmo com referência as coordenadas terrestres, dano a sua
localização.
[9] Posicionamento adotado no julgamento do AIRR-1542/2005-055-02-40..4.
[10] ROSSEAU, Dominique. Les libertes individualles et la dignité de la personne humaine, Paris: Montcherestien, 1998, p. 69-70.
[11] Enquanto não há regulamentação do artigo 7º, I da Constituição federal, os empregados não tem verdadeiramente a liberdade de
lutar pelos seus direitos, eis que na maioria das vezes o emprego é sua única forma de sobrevivência e reivindicar qualquer direito
pode custar o seu emprego.
 
[12] A utilização do termo “relação de emprego”  e não “ambiente ou local de trabalho” é usado propositalmente uma vez que as
novas tecnologias que são mais passíveis de gerar danos à privacidade na maioria das vezes são utilizadas fora do local de prestação
de serviço.
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A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E A JURIMETRIA: CONTRIBUIÇÕES
POSSÍVEIS

MOTIVATION OF JUDGMENTS AND JURIMETRIA: POSSIBLE CONTRIBUTIONS

Ricardo Nussrala Haddad

RESUMO
Aborda a revolução tecnológica da sociedade da informação, seus impactos na sociedade e no direito.
Examina a jurimetria de Lee Loevinger como instrumento a permitir motivação das decisões judiciais na
busca da melhor resposta ao litígio (ou única resposta), bem como sua previsibilidade como forma de
fortalecer a segurança jurídica e o desenvolvimento.
PALAVRAS-CHAVES: Jurimetria; motivação; decisão judicial.

ABSTRACT
Discusses the technological revolution of the information society and its impacts on society and law.
Examines the jurimetria Lee Loevinger as a tool to enable motivation of judicial decisions in the pursuit of
better response to litigation (or single answer), and its predictability as a way to strengthen legal security and
development.
KEYWORDS: Jurimetrics; motivation; judicial decisions

I – INTRODUÇÃO

A história da jurimetria não é longa e confunde-se com o início da utilização do
computador no mundo jurídico.

Os primeiros estudos são atribuídos ao inventor do termo “jurimentria”, o advogado de
Minesota Lee Loevinger que nos início da década de 60 escreveu o artigo “Jurimetrics: the
methodology of legal inquiry[1]”, onde apresenta a jurisprudência como algo não suscetível a
exame científico como problema inicial[2]:

If would appear that the problems of jurisprudence are not susceptible of investigation by
science, or that there has not been sufficient interest in this possibility to produce any result.

E a jurimetria serviria, segundo seu pensamento para tornar as decisões judiciais
(jurisprudência) experimentadas (como ocorre com os experimentos das ciências exatas) e não
somente comentadas[3]:

One cannot convert philosophy to science merely by adopting the vocabulary or imitating the
methods of science. To conduct a scientific inquiry, one must first ask a scientific question –
one that poses a problem that science is capable of investigating. A scientific question must
be one that can be answered, at least partially, by doing something and observing the result.

These considerations suggest why we do note have and are not likely ever to have a
jurisprudence that is “experimental” or “scientific”.

(...)

The conclusions of jurisprudence are merely debatable; the conclusions; the conclusions of
jurimetrics are testable.

A jurimetria, desta forma, seria a pretensão de utilizar a lógica matemática no direito com
tal finalidade[4]:

Jurimetrics is concerned with such matters as the quantitative analysis of judicial behavior, the
application of communication and information theory to legal expression, the use of
mathematical logic in law, the retrieval of legal data by electronic and mechanical means,
and the formulation of a calculus of legal predicability.

Em momento algum a jurimetria ganhou aceitação da doutrina. A posição antipática a
tese se fundamenta no fato de que o pensamento do juiz, ao decidir a causa, nem de perto é
semelhante ao do matemático quando resolve suas equações.

Além disto, toda causa tem certas peculiaridades que obrigam o julgador a adentrar em
suas circunstâncias, as quais são invisíveis aos olhos das fórmulas matemáticas. Em outro giro
verbal, a lógica matemática teria o poder de reduzir as demandas ao “easy case” mencionado
por Ronald Dworkin e suprimir os detalhes que a transformariam em “hard case”.

Modernamente já não se admitiria a jurimetria nos termos propostos por Lee porque ao
juiz não caberia somente resolver o litígio, mas promover o Poder Constituinte que Habermas
assegura ser construído não em um só momento, mas diuturnamente.

Mas ao menos algo descrito por Lee de fato ocorreu com a evolução da teconolgia e seu
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avanço perante o direito. Tem-se de forma quotidiana a recuperação dos dados jurídicos por
meios eletrônicos O processamento eletrônico de dados, algo do quotidiano de hoje não só do
magistrado na formulação do ato decisório, mas também de qualquer um que tenha acesso a um
computador ou a internet, não o era há 50 anos.

O evento seguinte da curta história da jurimetria ocorreu com Mario Losano, já na
década de 70, que pretendeu o uso efetivo do computador como ferramenta do direito e criou o
termo “juscibernética” para definir toda e qualquer aplicação desta ferramenta no direito.

A partir deste referencial, o conceito original de jurimetria fora relegado ao
esquecimento.

Não se pretende neste modesto artigo ressuscitar a jurimetria de Lee na forma com que
fora proposta. Única e tão somente se pretende examinar se os avanços tecnológicos e sociais
ocorridos nestes 50 (cinqüenta) anos posteriores aos escritos de Lee ratificam ou não suas
premissas.

Resta examinar a previsibilidade das decisões judiciais e a lógica matemática no direito.

II – A TECNOLOGIA E A SOCIEDADE

A história da vida é uma série de situações estáveis, pontuadas por raros eventos
importantes que ocorrem com grande rapidez e ajudam a estabelecer a próxima era estável. É o
que afirma Stemphen J. Gould, citado por Castells[5].

Não há dúvidas que um destes raros eventos importantes é a revolução tecnológica.
Castells afirma[6]:

No final do século XX vivemos um desses raros intervalos na história. Um intervalo cuja
característica é a transformação de nossa cultura material pelos mecanismos de um novo
paradigma tecnológico que se organiza em torno da tecnologia da informação.

De fato. A constelação dos grandes avanços tecnológicos, marcados especialmente pela
sua penetrabilidade em toda atividade humana, provocou mudanças velozes e irreversíveis na
sociedade[7], no direito e em todos os ramos da ciência.

E com propriedade, Roberto Senise Lisboa[8] afirma:

Se a revolução industrial possibilitou a transformação da agricultura, da pecuária, do
extrativismo, do comércio e, ainda, acarretou o surgimento da empresa moderna,
modificando consideravelmente as relações sócio-econômicas existentes, semelhante
fenômeno ocorreu com o advento da preconizada ‘revolução informacional’.

Mas não há quem seja capaz de expor exaustivamente as conseqüências da revolução
tecnológica para a história da humanidade, assim como não se pode dimensionar até onde vai
ou mesmo assegurar com precisão em que estágio desta revolução se está, principalmente
considerando o universo das tecnologias que virão.

São mudanças estruturais e institucionais nos mais diferentes aspectos da vida e da
sociedade.

“A informática transformou o mundo”, afirma Roberto Senise Lisboa[9], “porém não
suprimiu o que se havia feito no passado”. Assim:

Os sistemas de produção de bens não se encontram apenas mecanizados, como também
eletronizados, e por programas de dados; a grande maioria dos negócios jurídicos são
realizados mediante o processo de computação, ainda que não celebrados pela via virtual;
os sistemas de transportes submetem-se a programas de dados para o funcionamento dos
coletivos (como sucede, por exemplo, com o metrô); a biotecnologia se utiliza de processos
novos para o diagnósticos e tratamento de doença; o controle de poluentes passa a ter um
eficaz aliado a partir da utilização do programa de dados. Ou seja: a Sociedade da
Informação veio aprimorar o convívio social, colaborando para o progresso e facilitando o
acesso á informação, inclusive para fins de celebração do ato e do negócio jurídico.

Já não se concebe o viver sem tais inovações! A vida sem o celular, as petições nas
antigas máquinas de escrever ou a medicina sem os avanços tecnológicos são inconcebíveis. O
modo de viver, de pensar e agir já não são os mesmos de duas décadas atrás.

E esta sociedade que se forma elegeu a rapidez como valor. Tudo precisa ser rápido, as
refeições carecem ser fast, o atendimento deve ser on line, e até as palavras são substituídas
por símbolos ou abreviações para dar mais velocidade as conversas.

A eficiência é implacavelmente associada a velocidade, e qualquer demora ou espera é
odiada, ou torna o produto ou serviço desinteressante.
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A informação, assim como a própria revolução tecnológica, a cada dia se renova a ponto
de transformar o novo e moderno de ontem (ou até mesmo de hoje) em velho e obsoleto de hoje
(ou amanhã).

E a essência deste movimento social está justamente na própria informação, força motriz
da revolução tecnológica. Neste sentido é também a opinião de Castells[10]:

Diferentemente de qualquer outra revolução, o cerne da transformação que estamos vivendo
na revolução atual refere-se às tecnologias da informação, processamento e comunicação.
A tecnologia da informação é para esta revolução o que as novas fontes de energia foram
para as revoluções industriais sucessivas, do motor a vapor à eletricidade, aos combustíveis
fósseis e até mesmo à energia nuclear, visto que a geração e distribuição de energia foi o
elemento principal na base da sociedade industrial.

As palavras de Roberto Senise Lisboa[11] também devem ser lembradas, notadamente
pela comparação com a revolução industrial:

Enquanto a revolução industrial objetiva o desenvolvimento da produção de bens tangíveis
ou incorpóreos, coube à revolução da informação a finalidade de desenvolver as tecnologias
de produção, por meio do acúmulo do conhecimento e da facilitação de seu acesso a todas
as pessoas.

Mas não é qualquer informação. É uma informação qualificada pela rapidez com que é
produzida e principalmente com a velocidade com que é disseminada na rede mundial de
computadores. Das receitas de bolo às teses científicas, tudo se tornou acessível na sociedade
da informação.

É óbvio que a informação sempre possuiu relevância na história da humanidade. Mas
nunca informação esteve tão acessível, disseminada a nível mundial, praticamente em tempo
real. O jornal que chegou às residências nas primeiras horas da manhã seguinte a recente
queda do avião francês na costa brasileira, mesmo sendo do dia, já era “velho” nas primeiras
horas da manhã porque nada pode trazer sobre o desastre.

Cumpre notar que a busca da informação e a velocidade das ações do quotidiano não
são necessariamente coisas do presente, e tanto é que Max Weber já notava estas
características no começo do Século XX[12] marcado pela revolução industrial:

Abrão ou os camponeses de outrora morreram “velhos e plenos de vida”, pois que estavam
instalados no ciclo orgânico da vida, porque esta lhes havia ofertado, ao fim de seus dias,
todo o sentido que poderia proporcionar-lhes e porque não subsistia enigma que eles ainda
teriam desejado resolver. Podiam, portanto, considerar-se satisfeitos cm a vida. O homem
civilizado, ao contrário, colocado em meio ao caminhar de uma civilização que se enriquece
continuamente de pensamentos, de experiências e de problemas pode sentir-se “cansado”
da vida, mas não “pleno” dela. Com efeito, ele não pode jamais apossar-se senão de uma
parte ínfima do que a vida do espírito incessantemente produz, ele não pode captar senão o
provisório e nunca o definitivo.

Mas o difere a sociedade de hoje daquela descrita por Weber é a proporção com que as
coisas ocorrem. Weber não ousaria dizer que o homem está cansado da vida, mas exausto dela.

A limitação humana não permite, nem mesmo deseja, absorver tamanha quantidade de
informação, mas somente aquela direcionada a atingir um fim específico. Não se quer mais o
conhecimento, mas apenas a informação.

Aliás, esta é uma característica desta sociedade, que caminha a passos largos para o
hedonismo, que prioriza as coisas que dão prazer. A informação é voltada para o prazer.

Mais largos ainda são os passos do consumismo, seja como faceta do “prazer de
comprar”, seja como demonstração do poder de poder comprar. A informação disseminada
mostra a necessidade de substituir o celular em perfeitas condições de uso por um outro recém
lançado, o mais moderno dos modernos segundo a incessante campanha publicitária que o
acompanha.

Aliás, os aspectos draconianos deste consumismo são percebidos por Benjamin
Barber[13]:

Houve um tempo, no período mais criativo e bem-sucedido do capitalismo, em que o
capitalismo produtivista prosperava atendendo às reais necessidades de pessoas reais.
Criando uma sinergia entre fazer dinheiro e ajudar os outros (a fórmula protestante puritana
da virtude empresarial), produtores lucravam fabricando bens para trabalhadores que eles
próprios empregavam – um ciclo de virtudes que, ao mesmo tempo que envolvia elementos
de risco para produtores e a exploração de trabalhadores, beneficiava as duas classes e a
sociedade de uma forma geral. Hoje, porém, o capitalismo consumista lucra apenas quando
consegue atender aqueles cujas necessidades essenciais já foram satisfeitas mas que têm
meios para satisfazer necessidades ‘novas’ e inventadas – as ‘necessidades imaginárias’ de
Marx.
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E para ratificar o pensamento, percebe-se que o niilismo também impera. Se antes
valores como a verdade e a ética eram absolutos, algo a ser buscado nas relações sociais, hoje
são valores que são balanceados conforme o interesse do momento, e principalmente
descartados e abandonados por aqueles que outrora tinham a incumbência de hastear estas
bandeiras.

A despeito da vontade e do nível de participação de cada um nesta revolução
tecnológica ou na disseminação da informação que ela permite, todos estão irreversivelmente
inseridos nela e também transformados por ela.

Com certeza esta não é mais a sociedade na qual viveu Lee, muito menos a tecnologia é
a mesma, a qual já é largamente utilizada na busca da efetividade da jurisdição.

III – A TECNOLOGIA E O DIREITO: BUSCA PELA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO

O direito também foi afetado pela sociedade da informação.

A primeira influência que se pode anotar é que há algumas décadas os atos processuais
eram manuscritos e mais recentemente datilografados. A partir da revolução tecnológica, com os
computadores, estes atos passaram a ser digitados e armazenados em bancos de dados.

Além disto, há uma forte migração do processo tradicional de papel, do qual se tinha
acesso após as filas do balcão do fórum em horários e dias específicos, para o moderno
processo eletrônico acessível de qualquer computador em qualquer lugar do mundo e a
qualquer hora.

E não é só. Ao migrar a tecnologia para o direito, aquela também sobre influência desta,
que fez surgir o “direito da informática”, que foi além e deu luz ao direito na sociedade da
informação, ou o direito informacional, assim entendido como o ramo do direito decorrente da
sociedade da informação.

Mas não é só! A revolução tecnológica permitiu que os anseios de velocidade que
dominam o mundo alcançassem o direito, notadamente no que diz respeito a se poder sonhar
um processo célere e com efetividade da prestação jurisdicional.

Como um estalar de dedos esta onda revolucionária foi eleita como o instrumento
“salvador” através do qual será reduzidos os intermináveis anos de tramitação das lides, mas
muito pouco se faz para qualificar o servidor que manipula os processos, ou mesmo para
melhorar sua condição de trabalho.

De qualquer forma, a ideologia que criou um processo destinado a se desenvolver de
forma a priorizar a amplitude dos meios de defesa e proporcionar a maior certeza e segurança
da decisão através da convicção dos fatos exaustivamente debatidos nos autos cedeu espaço
para o desejo de processo célere e do provimento jurisdicional imediato.

Esta nova visão é atestada por Carlos Henrique Abrão[14]:

Não pode pairar dúvidas que a busca por uma decisão em tempo real e não meramente
virtual atende aos anseios da sociedade moderna e na situação candente da economia, tudo
depende da segurança jurídica em sintonia com a democracia regulamentando o perfil da
Justiça.

Com efeito, se é verdade que “a lei não excluirá do Poder Judiciário lesão ou ameaça do
direito” (CR/88, art. 5º, XXXV), é mais verdade ainda que justiça tardia não será justiça ou será
injustiça, razão porque a duração razoável do processo é garantia constitucional (CR/88, art. 5º,
LXXVIII).

A partir desta nova perspectiva, a revolução tecnológica alcançou o direito e a
informática é ferramenta destinada a uma jurisdição célere e efetiva.

Daí falar que a “juscibernética”, ou “informática do direito”, permitiu cogitar no processo
sem papel, petições com certificado digital ou por e-mail, da realização das videoconferências e
outras tantas ferramentas mais ou menos conhecidas, todas objetivando abreviar o tempo do
processo.

Esta influência avança na velocidade que a evolução tecnológica acontece. Exemplo
disto é que quando o aparelho de fax era o “ícone da modernidade” a Lei do Inquilinato (Lei
8.245/91) o privilegiou permitindo a citação por seu intermédio, desde que previsto em contrato.

Com a difusão da rede mundial de computadores, a Lei nº 11.280/2006 permite a prática
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e a comunicação oficial dos atos processuais por meios eletrônicos (art. 154, parágrafo único)
no âmbito dos juizados especiais federais.

Neste diapasão, a inexistência de valores absolutos (niilismo) se mostra marcante na
influência da tecnologia sobre o direito, entre eles a segurança jurídica. Achou-se por bem
adotar institutos como a repercussão geral, súmula vinculante, sentenças de improcedência em
casos repetidos, entre outros, os quais permitem massificar as decisões, com menor atenção as
peculiaridades da demanda, tudo em prol das decisões céleres.

E neste contexto questiona-se: haveria a possibilidade de a tecnologia permitir a
previsibilidade e a utilização da lógica matemática nas decisões judiciais?

Antes da resposta deve-se lembrar de algumas influências da tecnologia na medicina,
ramo da ciência que cada vez é mais alcançada pelos avanços tecnológicos. As novas
tecnologias, novos equipamentos, que surgem também na velocidade da sociedade da
informação, permitem que o médico a descoberta do provável diagnóstico e a prescrição do
tratamento.

A revolução tecnológica permite que o médico – não o computador - apontar com mais
precisão o diagnóstico e o tratamento, quando não permitem uma cirurgia mais precisa, com
menos riscos e mais resultados.

É a tecnologia a serviço da vida e da saúde.

E se ninguém duvida ou questiona o avanço da tecnologia para a medicina, não haveria
de se questionar a aplicação desta mesma tecnologia para o direito, notadamente no auxílio do
magistrado na elaboração de seus atos decisórios.

Veja-se que não se fala aqui no armazenamento e recuperação de dados, ou “ctrl c” e
“ctrl v”, mas a tecnologia que auxilie o pronunciamento jurisdicional fornecendo ao magistrado o
fundamento que mais se aproxime da inteligência do sistema, ou mesmo para fornecer ao
intérprete (e ao magistrado) que permita a maior efetividade das normas e valores eleitos pelo
sistema[15].

Talvez a tecnologia de hoje não seja suficiente. Talvez seja necessário mais 50 anos
para que tais idéias sejam ao menos factíveis.

Por outro lado, nota-se que o magistrado é cada vez menos livre para adotar esta ou
aquela posição, mesmo diante de um hard case ou de conceitos jurídicos indeterminados.

Sobre os “hard cases”, lembre-se que Ronald Dworkin afirmou que se está diante de um
quando não pode ser submetida a uma regra de direito clara, caso em que o juiz teria o poder
discricionário para decidir de uma maneira ou de outra. O mesmo ocorre quando não há regras,
onde o juiz ainda teria a incumbência de descobrir quais são as regras[16].

Tanto nos conceitos jurídicos indeterminados como nos hard cases, não há
discricionariedade do intérprete no preenchimento de seu significado (conceito indeterminado)
ou na solução do litígio.

Em verdade, após a Teoria da Adequabilidade Normativa de Klaus Günther, com o juízo
de aplicação e juízo de justificação da norma[17], já não é possível atribuir a qualidade de
discricionária a tarefa de aplicar uma cláusula geral ou um conceito jurídico indeterminado.

Também não é possível, segundo o que afirma Luiz Carlos de Castro Lugon, utilizar o
senso comum ou o bom senso no preenchimento dos conceitos abertos, em homenagem a
segurança jurídica[18]:

“Tolerar a utilização de conceitos abertos com preenchimento com base no “senso comum”
ou no “bom senso”, termos de irrecusável dubiedade, é retirar a tranqüilidade jurídica,
armando os déspotas para o exercício infantilmente cruel do poder.”

O mesmo pode ser dito na solução dos casos difíceis.

Em verdade, tende-se a admitir a existência de uma única resposta correta aos hard
cases e aos conceitos jurídicos indeterminado, e isto pode contribuir para que a tecnologia
auxilie o magistrado – assim como já auxilia o médico – a ponderar qual seria a resposta mais
correta (ou a única certa) ou mesmo o conteúdo do conceito jurídico indeterminado.

Não se trata de substituir o julgador, assim como o médico é imprescindível no
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diagnóstico, mas de se ter a tecnologia como ferramenta de auxilio do juiz.

Assim, com ousadia, é possível responder positivamente a questão dantes colocada, de
que a tecnologia (e a lógica matemática) pode ser auxiliar das decisões judiciais, notadamente
se for admitido que cada demanda só terá uma única resposta certa.

Convém examinar ainda se a questão posta por Lee acerca da previsibilidade das
decisões judiciais.

IV – A SEGURANÇA JURÍDICA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

O objetivo deste estudo não permite ir muito além no conceito e definição do instituto.
Apenas para que se tenha um norte, deve-se lembrar que Canotilho[19] afirma ser a segurança
jurídica assentada nos pressupostos estabilidade e previsibilidade:

O princípio da segurança jurídica não é apenas um elemento essencial do princípio do
Estado de Direito relativamente a actos normativos. As idéias nucleares da segurança
jurídica desenvolvem-se em torno de dois conceitos: (1) estabilidade ou eficácia ex post da
segurança jurídica dado que as decisões dos poderes públicos uma vez adoptadas, na
forma e procedimentos legalmente exigidos, não deve poder ser arbitrariamente
modificados, sendo apenas razoável a alteração das mesmas quando ocorram pressupostos
materiais particularmente relevantes; (2) previsibilidade ou eficácia ex ante do princípio da
segurança jurídica que, fundamentalmente, se reconduz a exigência de certeza e
calculabilidade, por parte dos cidadãos em relação aos efeitos jurídicos dos actos
normativos.

Obviamente, a revolução tecnológica e a sociedade da informação haveriam de cultivar
a estabilidade e previsibilidade e proclamar a segurança jurídica. Anote-se a este respeito a
Política Nacional de Comunicação adotada pelo Conselho Nacional de Justiça através da
Resolução 85/2009.

Esta Política tenta promover a segurança jurídica a partir dos meios informacionais uma
vez que visa:

“ Aprimorar a comunicação com o público externo é um dos Objetivos Estratégicos do
Judiciário, “com linguagem clara e acessível, disponibilizando, com transparência,
informações sobre o papel, as ações e as iniciativas do Poder Judiciário, o andamento
processual, os atos judiciais e administrativos, os dados orçamentários e de desempenho
operacional.”

E entre outras coisas, esta Política tem por objetivo permitir a estabilidade e
previsibilidade, conforme se pode observar do artigo 1º, II, in verbis:

Art. 1º - As ações de Comunicação Social do Poder Judiciário passarão a ser desenvolvidas
e executadas de acordo com o disposto nesta Resolução, tendo como objetivos principais:

(...)

II – divulgar, de forma sistemática, em linguagem acessível e didática, os direitos do cidadão
e os serviços colocados à sua disposição pelo Poder Judiciário, em todas as suas instâncias;

Outras tantas contribuições da sociedade da informação e das novas tecnologias que
contribuem para a segurança jurídica poderiam ser citadas. Entretanto, a despeito das inúmeras
formas e meios de prevalecer a segurança jurídica, este valor perde relevo diante da celeridade
processual.

É importante frisar que o valor segurança jurídica não foi abolido pelo vetor celeridade
processual, muito menos com ele é incompatível, mas apenas que a velocidade com que os
pronunciamentos jurisdicionais precisam ocorrer revela que o valor segurança jurídica cede
espaço para a efetividade da jurisdição.

Pode-se ir mais além e afirmar que havendo conflito entre tais valores, o juízo de
ponderação do julgador inserido no contexto social da revolução tecnológica e da sociedade da
informação apontará para decidir em favor da celeridade.

Uma ótima síntese desta nova ótica assumida pelo direito neste novo tempo que se
descortina em razão dos avanços tecnológicos e desta nova sociedade é relatada por Luiz
Roberto Barroso[20]:

No direito, a temática já não é a liberdade individual e seus limites, como no Estado liberal;
ou a intervenção estatal e seus limites, como no welfare state. Liberdade e igualdade já não
são os ícones da temporada. A própria lei caiu no desprestígio. No direito público, a nova
onda é a governabilidade. Fala-se em desconstitucionalização, delegiferação,
desregulamentação. No direito privado, o código civil perde sua centralidade, superado por
múltiplos microssistemas. Nas relações comerciais revive-se a Lex mercatoria. A segurança
jurídica – e seus conceitos essenciais, como o direito adquirido – sofre sobressalto da
velocidade, do imediatismo e das interpretações pragmáticas, embaladas pela ameaça
do horror econômico. As fórmulas abstratas da lei e a discrição judicial já não trazem todas
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as respostas. O paradigma jurídico, que já passara, na modernidade, da lei para o juiz,
transfere-se agora para o caso concreto, para a melhor solução, singular ao problema a ser
resolvido (grifos ausentes no original).

A despeito desta tendência, é possível afirmar que o valor segurança jurídica retornará
ao seu patamar de origem. É que não é possível falar em direito sem segurança jurídica, como
também não é possível falar em desenvolvimento (econômico, social, etc.) sem direito.

A segurança jurídica, portanto, é uma exigência, ou um requisito, para o
desenvolvimento do Estado e da sociedade em todos os seus aspectos.

Aliás, sobre a relação do jurídico como requisito do desenvolvimento, o professor de
Havard e Oxford Amartya Sem traz uma interessante analogia com o clima. É que não é possível
falar do típico dia de verão ou de inverno sem juntar diferentes componentes do tempo como o
sol, chuva, calor, frio, nuvem, entre outros, assim como não é possível pensar em
desenvolvimento político, social ou econômico sem agregar o desenvolvimento jurídico. Eis as
palavras do economista[21]:

Perhaps an analogy would help to bring out the distinction. Take the weather. We may
consider separately different aspects of the weather, viz. the clouds, the rains, the sun, the
humidity, the temperatures, and so on, and we can consider their interdependence (such as
clouds are associated with more rain, rains are linked with the lack of sun, and so on). If,
however, we are concerned with a concept like "a typical summer day," or 'la severe winter.
month," the very idea has different components within it, which encompass temperature, rain,
snow, sun and other weather characteristics. The issue here is not that temperatures, rain,
sun, etc., link with each other (this they certainly do, but that is not the point at issue here), but
that we cannot form a judgment as to whether a particular day is a typical summer day, or a
sgecific month is a typical winter month, without considering together a variety of different
information about temperature, rain, sun, etc. Conceptual integrity of the idea of a typical
summer day or a typical winter month, then, demands all this information together, and this is
altogether a separate issue from the causal interdependence of these distinct variables.

I would argue that both kinds of reasoning - conceptual integrity and causal interdependence
- are involved in the rationale of a comprehensive development framework. Since the idea of
conceptual integrity is perhaps less familiar, let me deal with it first. At one extreme,
concegtual integrity may take the form of arguing against the viability of any self-contained
notion of "economic development," or "social development," or "political development," or for
that matter "legal development." There is "development" in a general sense, and one can
even gerhaps talk about its economic, social, golitical, or legal correlates. But on this
conceptually integrated extremist view, it would be misleading - or worse - to talk about
economic development, legal development, etc., as separate entities.

E neste contexto é que se pode falar que a jurimetria – não somente sob o aspecto do
processamento eletrônico de dados, mas como ferramenta para nortear o julgador – pode
nortear o julgador em busca da melhor solução para o caso (ou única solução).

Em outro giro verbal, a jurimetria poderá contribuir para a motivação.

A motivação é um meio em que se vale a segurança jurídica para fazer prevalecer seus
pressupostos (estabilidade e previsibilidade), a partir da exposição suficiente dos motivos que
formaram o convencimento do julgador. Neste sentido é a afirmação de Chaim Perelman[22]:

O raciocínio jurídico visa a discernir e a justificar a solução autorizada de uma controvérsia,
na qual argumentações em sentidos diversos, conduzidos em conformidade com
procedimentos impostos, procuram fazer valer, em situações diversas, um valor ou um
compromisso entre valores, que possa ser aceito em um meio e em um momento dados.

Mas a motivação é algo mais. Com ela, juízes e tribunais, além de aplicar a lei e direito
ao caso, emitem uma norma de valor que permitem dirigir a sociedade. Se, por exemplo, o caso
é de natureza criminal e o réu é condenado, a mensagem ou o valor exposto, grosso modo, é
aquele determinado fato será apurado e punido. Diante da certeza da pena, o indivíduo se
sentirá tolhido a praticar a conduta.

Sobre as decisões como norma de valor, lembre-se do magistério de Antônio Carlos
Wolkmer[23]:

A função jurisdicional transcende a modesta e subserviente atividade de aceder aos
caprichos e à vontade do legislador (ou dos mandatários do poder), pois, como poder
criador, o juiz não se constitui em um simples técnico que mecanicamente aplica o Direito
em face dos litígios reais, mas, buscando solucionar os conflitos de interesses entre sujeitos
individuais e coletivos de Direito, o operador jurídico aparece como uma verdadeira força de
expressão social que se define pelo exercício de uma função capaz de explorar as fissuras,
as antinomias, e as contradições da ordem jurídica burguesa.

A motivação ainda permite o autêntico exercício da função pedagógica dos tribunais, a
qual é reconhecida pelo próprio STF, a exemplo do que manifestou o Ministro Ricardo
Lewandowski, em seu voto no HC 85.948, assegura que “os tribunais têm uma função
pedagógica também; é preciso contribuir para que essas peças processuais sejam tecnicamente
as mais bem feitas possíveis”.
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No mesmo sentido foi a manifestação do Ministro Carlos Britto:

Impressionou-me, sobremodo, a intervenção do Ministro Ricardo Lewandowski quando
chama a nossa atenção para o fato do papel, também pedagógico, dos tribunais, no sentido
de alertar o Ministério Público para a necessidade que ele tem de formular suas peças
acusatórias, suas peças de denúncia com mais cuidado, com mais atenção, sobretudo aos
requisitos mínimos de que trata o artigo 41 do Código de Processo Penal.

E a partir da função pedagógica dos tribunais superiores, será possível falar não
somente em previsibilidade das decisões judiciais como pretendia Lee, mas também em
previsibilidade das relações sociais, como autêntica forma de fazer valer a segurança jurídica,
requisito do desenvolvimento.

V – CONCLUSÃO

Não é possível negar o uso que as ferramentas tecnológicas tem e terão no Direito e na
atividade jurisdicional.

Nos moldes que já ocorrem na atualidade, estas ferramentas já tem uso no
processamento eletrônico de dados, assim como na comunicação entre tribunais, partes e
advogados. São apenas ferramentas instrumentais, que não interferem diretamente na formação
da opinião do magistrado sobre a causa.

O mesmo não ocorre em outras ciências, como na medicina onde os recursos
tecnológicos são largamente utilizados para aprimorar a atividade do médico desde o
diagnóstico, até a cura, inclusive permitindo cirurgias com menor risco e maior efeito.

E é aqui que a jurimetria de Lee deve ser lembrada. Não como algo perfeito, acabado,
ou absoluto, mas algo por se considerar no futuro que se aproxima, onde a tecnologia auxilie o
magistrado na motivação de suas decisões na busca da melhor resposta (ou da única resposta
possível).

A jurimetria, desta forma, pode ser um ótimo elemento em prol da efetividade da
jurisdição, algo tão desejável como a segurança jurídica, a previsibilidade das decisões judiciais
e ainda o impacto e a contribuição para o desenvolvimento político, social, econômico e
democrático.

Há 20 anos a telefonia móvel era algo de filme de ficção. Talvez o mesmo ocorra com a
jurimetria.
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A JURISPRUDÊNCIA NA FORMA DA COMUNICAÇÃO DE MASSA

THE JUDICIAL CASES IN THE FORM OF MASS MEDIA

Henrique Mioranza Koppe Pereira
Rafael Simioni

RESUMO
As assessorias de imprensa dos tribunais trabalham segundo a lógica do sistema dos meios de comunicação
de massa em geral. De modo que a seleção e divulgação das notícias dos tribunais são realizadas segundo a
lógica da novidade da informação. Isso provoca um aumento de complexidade no âmbito do direito e a
sensação de que existe um elevado grau de divergência jurisprudencial. Com base nos aportes metodológicos
da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, pode-se observar que isso é resultado da própria lógica
operacional de seleção do sistema dos mass media.
PALAVRAS-CHAVES: Assessorias de imprensa; comunicação de massa; jurisprudência; complexidade;
autopoiese.

ABSTRACT
The Press office of the courts work according to the logic of the mass media system. So that the work of
selection and diffusion of news of the courts is conducted according to the logic of the new information. This
causes an increase in complexity within the law and the feeling that there is a high degree of jurisprudential
divergence. In the Niklas Luhmann’s system theory, this is a consequence of operational logic selection of
mass media system.
KEYWORDS: Press office; mass media; jurisprudence; complexity; autopoiesis.

1 Introdução

Este trabalho é resultado de pesquisas realizadas no âmbito do projeto Decisão Jurídica e Democracia
(PPGD/FDSM), com o apoio do CNPq e da Fapemig, que procura estabelecer relações diferenciadas entre
decisão jurídica e democracia constitucional.

Um programa de investigação como esse, no contexto do Estado Democrático de Direito, não pode
desconsiderar as diversas relações entre o sistema do direito e os demais contextos de significação da
sociedade. Para tanto, este trabalho procura analisar um ponto específico da relação entre a prática das
decisões jurídicas e a sociedade, que é a forma e os critérios através dos quais os meios de comunicação de
massa – em especial as assessorias de imprensa dos tribunais – selecionam os precedentes que são dignos de
serem comunicados como informação.

Até o neopositivismo lógico de Hans Kelsen, o estudo dessas relações entre direito e outras fontes sociais de
normatividade ficaram restritas às sociologias e às psicologias positivistas do início do Século XX.
Atualmente, esse tipo de análise translegal do direito, que procura observar as relações que são estabelecidas
com a sociedade, vem sendo realizada sob uma perspectiva semântica ou hermenêutica – em contraposição à
analítica sintática do neopositivismo lógico de Carnap –, reunida sob o nome de pós-positivismo. A diferença
é que antes, sob a perspectiva sintática do neopositivismo lógico, a análise concentrava-se na especificidade
do seu objeto. No caso do direito, esse objeto deveria ser a norma jurídica e as relações constituídas sob o
nome de ordenamento jurídico. Hoje, sob a perspectiva semântica da última fase do neopositivismo lógico, a
análise se concentra também nas relações entre o sentido das normas jurídicas e seus diversos contextos
sociais de significação – além das perspectivas hermenêuticas, que procuram explicar o direito em sua prática
social.

Mas nós podemos realizar também um outro tipo de análise, que procura não apenas estabelecer as relações
de significação entre o direito, a decisão jurídica e a sociedade, mas também explicar como são produzidas
essas relações pela própria lógica das operações de comunicação que são produzidas em determinadas
estruturas da sociedade.

Nesse sentido, este artigo pretende estabelecer uma relação entre a decisão jurídica e os meios de
comunicação de massa. Naturalmente, há vários estudos sobre as influências que os meios de comunicação
de massa exercem sobre o judiciário ou sobre a decisão jurídica em geral. Como também há alguns estudos
sobre as influências que o judiciário exerce sobre os meios de comunicação de massa. O movimento norte-
americano do Critical Legal Studies, bem como seu antecessor, o Realismo Legal, já produziu bastante
conhecimento a respeito das influências ideológicas recíprocas nessa relação entre decisão jurídica e meios de
comunicação de massa.

Neste artigo, contudo, nós procuramos encetar um caminho diferente. Queremos observar como os meios de
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comunicação de massa, em especial a lógica das assessorias de imprensa dos tribunais, selecionam os
precedentes que merecem ser noticiados. E como essa lógica de seleção de notícias do poder judiciário
provoca um certo aumento de complexidade, que o senso comum entende como problemas de divergência
jurisprudencial.

Com efeito, uma boa parte das reclamações do senso comum direcionadas à atividade jurisdicional questiona
a unidade e a coerência das decisões judiciais. A questão da falta de unidade e coerência jurisprudencial é
evidente nas críticas correntes da opinião pública ao Poder Judiciário brasileiro. Os jurisdicionados ficam
inconformados com o fato de um mesmo processo poder ser julgado de modo diferente por Câmaras ou
Turmas diferentes. E a justificativa dessa liberdade de entendimento, em detrimento da necessidade de
coerência e de uniformidade jurisprudencial, pode estar baseada inclusive em princípios tão importantes
quanto o da autonomia e da liberdade de convicção dos magistrados.

O resultado dessa bipartição do problema então é, de um lado, a necessidade de livre criação e aplicação do
direito pela jurisdição e, de outro, a necessidade igualmente importante de manutenção da coerência e da
unicidade das respostas jurisdicionais para as questões jurídicas – veja-se que a questão da correção ou da
justiça da decisão nem entra nesse tipo de discussão. Então o desafio logo se apresenta na forma da
necessidade de se garantir a liberdade e a autonomia das decisões jurisdicionais, mas dentro do contexto da
também necessária exigência de coerência e unidade das tradições jurisprudenciais. E exatamente nesse
contexto entra em discussão as súmulas vinculantes como uma técnica jurídica que quer se apresentar como
solução.

Mas a jurisprudência que é divulgada na comunicação de massa é exatamente aquela que diverge ou que
inova a tradição jurisprudencial até então firmada. Isso porque os meios de comunicação de massa seguem
uma lógica de seleção de notícias que não corresponde exatamente à racionalidade do direito. As decisões
jurídicas seguem racionalidades bem diferentes das decisões operadas pelos meios de comunicação de massa.
Queremos demonstrar, assim, um aspecto da dinâmica comunicativa que ocorre entre a racionalidade do
direito, no âmbito dos tribunais, e a racionalidade dos meios de comunicação de massa, que acontece no
processo de seleção das notícias segundo o trabalho das assessorias de comunicação.

No que segue, portanto, pretendemos demonstrar, a partir de uma breve análise histórica, que o grau de
divergência jurisprudencial está fortemente relacionado com o modo através do qual a jurisprudência é
comunicada à sociedade pelas assessorias de comunicação ou assessorias de imprensa dos tribunais, do que
propriamente uma divergência fora do controle da própria jurisdição.

Para tanto, utilizaremos alguns aportes da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann (1998; 2005; 2007), que
permite abrir a questão para considerações transnormativas e especialmente para as relações comunicativas
que ocorrem entre o sistema do direito – do qual os tribunais desempenham a função de sistema de
organização – e o sistema dos meios de comunicação de massa.

A questão que nós colocamos, nessa perspectiva teórica, é a do grau de influência que a lógica de seleção
dos precedentes jurisprudenciais, operada pelas assessorias de comunicação dos tribunais, provoca sobre os
ideais de coerência e unidade das decisões judiciais, demonstrando também as influências recíprocas que são
produzidas nessa relação.

2 Multijurisdicionalidade e diferenciação funcional na modernidade

Uma breve notícia histórica permite introduzir uma perspectiva diferenciada ao problema da falta de
coerência e unicidade jurisprudencial. Uma comparação entre o estilo de organização jurisdicional da Idade
Média e da Modernidade é suficiente para a introdução de nossa hipótese.

Na Idade Média, a organização política da jurisdição estava relacionada a estratos sociais diferenciados.
Cada estrato ou cada classe social da época possua a sua própria jurisdição (Tarello, 1976, p. 29). Havia uma
jurisdição específica para o julgamento de nobres, outra jurisdição com competência exclusiva para o
julgamento de plebeus, outra ainda para dizer o direito canônico, outra para pagãos ou gentios – com as
correspondentes divisões: direito feudal, direito das cidades, direitos do rei, direito canônico, direito civil
profano etc (Luhmann, 2005, p. 474). E do mesmo modo que cada estrato social possuía a sua própria
jurisdição, também havia um direito costumeiro fragmentado, de índole jusnaturalista, com tantos costumes
quanto o número de estratos sociais.

Cada estrato social possuía tanto o seu próprio direito costumeiro quanto uma jurisdição correspondente.
Por mais estranho que isso possa parecer hoje, na época não havia relações sociais juridicamente importantes
entre nobres e plebeus (Wieacker, 1993, p. 386; Gilissen, 2003, p. 448). Nobres faziam contratos com
nobres, plebeus com plebeus. Relações jurídicas entre nobres e plebeus eram tão raras que, quando
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aconteciam, viravam inclusive tema de novelas, como as de Shakespeare. Relações jurídicas entre nobres e
plebeus eram tão inusitadas que mereciam ser noticiadas como novidades dignas de registro pela literatura e
pela comunicação de massa da época. O casamento de um membro da nobreza com um da classe plebéia é
um exemplo disso.

Naturalmente havia relações sociais – notadamente as relações de exploração contra as quais tantos os
movimentos campesinos lutaram –, como também havia relações comerciais, especialmente aquelas que
levaram à ascensão da burguesia – com a criação das correspondentes jurisdições corporativas de
mercadores para o julgamento de atos de comércio. Mas não havia nenhuma proteção jurídica significativa
entre as classes, senão apenas alguns privilégios instituídos em favor da nobreza. E se não havia relações
jurídicas dignas de julgamento entre estratos ou classes sociais diferentes, não havia também a necessidade de
uma jurisdição una e onipresente para todos os povos e estratos dos respectivos territórios monárquicos.

A jurisdição, na época, era simples e fácil. Julgamentos de nobres se resolviam facilmente com princípios
nobres. Enquanto que os julgamentos de plebeus se solucionavam segundo princípios plebeus. Os conflitos,
naturalmente, só poderiam ser eminentemente privados. Mais que isso: privados dentro de um mesmo e
homogêneo círculo social.

Com a progressiva passagem para a sociedade moderna ocorre uma transformação radical no modo de
organização social e, com ela, exigências também radicais de transformação da jurisdição.

Na sociedade moderna, já não é mais a diferença entre nobres e plebeus que constitui o sentido da
organização social. Pois na sociedade moderna inicia um processo de diferenciação funcional de contextos de
comunicação autônomos entre si, que podem ser chamados de sistemas sociais (Luhmann, 1998; 2007).
Agora já não se tratam mais de sociedades simples como aquelas divididas entre nobres e plebeus. Pois o que
conta mesmo na modernidade são as relações entre todas as pessoas – a humanidade do humanismo burguês
– no contexto de múltiplos sistemas sociais, que de certo modo coordenam as vivências e as ações dessas
pessoas. Quer dizer: se antes era suficiente separar os nobres dos plebeus e criar as respectivas jurisdições
sem qualquer necessidade de coerência e unicidade entre seus diferentes precedentes jurisprudenciais, agora
a jurisdição tem que se separar em jurisdição civil, penal, trabalhista, militar, com suas respectivas medidas,
chamadas de competências funcionais ou competências em razão da matéria.

Nas sociedades estratificadas, típicas da Idade Média, não havia nenhum problema de divergência
jurisprudencial. Precisamente porque a multijurisdicionalidade da época era suficiente para dispensar a
necessidade de coerência e de unicidade jurisprudencial de cada tipo de jurisdição. A jurisdição dos nobres
não precisava garantir nenhuma coerência em relação à jurisdição dos plebeus, como também a jurisdição
eclesiástica não precisava manter-se coerente com a jurisdição do direito civil profano.

Naturalmente isso representava um problema para a pretensão de governo de um território ou de uma nação
por um Estado. Um poder central de controle e direção daquela forma de sociedade estratificada exigia,
como condição de possibilidade, a unificação da jurisdição e também do direito. Quer dizer, a pretensão do
Estado de governar um território multijurisdicionalizado, onde o direito encontrava-se fragmentado na forma
de múltiplos direitos costumeiros, de índole jusnaturalista, exigia um instrumento capaz de unificar tanto as
múltiplas jurisdições quanto os fragmentados direitos costumeiros de cada estrato social.

Para isso a lei escrita foi uma resposta perfeita. Porque com base na lei escrita, o próprio direito se torna
geral e abstrato: geral no sentido da difusão para todas as pessoas e estratos sociais do território do Estado
ou da nação; e abstrato no sentido de que a sua aplicação não dependeria mais de nenhuma razão histórica,
mas tão somente da subsunção do caso concreto nos elementos sintáticos descritos no texto da lei. É nesse
contexto que surge o fenômeno histórico das Codificações do final do Século XVIII e a fundação da até hoje
influente Escola da Exegese.

Hoje a jurisdição tem que se manter coerente consigo mesma. Porque a jurisdição é una e onipresente. A sua
medida coincide com os limites da soberania do Estado e às vezes pode ir até mais longe, como nos casos de
direitos transnacionais ou cosmopolitas.

Na sociedade funcionalmente diferenciada – que é a forma de organização da sociedade moderna –, a
jurisdição sofre a pressão de organização por outros critérios. Não são mais os estratos sociais que
constituem o critério primário de organização, mas sim os problemas decorrentes das funções
desempenhadas por sistemas da sociedade como a economia, a política, a ciência etc.

Entretanto, como se sabe, não há uma correspondência linear entre os critérios de organização da jurisdição
e os sistemas da sociedade. Não há uma divisão de competências jurisdicionais segundo a diferenciação de
sistemas da sociedade. Isso porque a idéia de jurisdição esteve demasiadamente vinculada à idéia de Estado
de Direito. De modo que a organização da jurisdição só pôde ser pensada como organização dos problemas
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do Estado. Precisamente porque o modo pelo o qual o sistema do direito reage a essa nova forma de
sociedade moderna é a clausura operativa, através da qual o direito pode desenvolver sua própria autopoiese
diante de um ambiente social exageradamente mais complexo do que o das sociedades estratificadas da Idade
Média.

3 Pressão de decisão e complexidade

Entre as varas especializadas da primeira instância pode haver uma coerência suficiente. A especialização
permite exatamente um isolamento dos casos às considerações de outras perspectivas possíveis. A vara de
acidentes de trânsito não precisa se preocupar, por exemplo, com os danos ambientais que o trânsito
provoca, como também a vara de família não precisa se preocupar com a falência da empresa do alimentante.
O isolamento funcional das varas especializadas garante essa coerência exatamente porque isola as
considerações possíveis das demais perspectivas jurídicas sobre os mesmos problemas.

Mas isso só funciona bem na primeira instância. Quando as questões chegam aos tribunais, a necessidade de
coerência se torna mais aguda, porque não há uma correspondência exata entre o isolamento das matérias na
primeira instância e o isolamento das câmaras ou turmas especializadas. E nas instâncias especial e
extraordinária a questão já se torna dramática. Pois não se pode, por exemplo, decidir que a legislação
tributária municipal deve ficar submetida a critérios diferentes de aplicação da legislação municipal
urbanística etc. Nas instâncias especial e extraordinária, tem que ser mantida uma certa coerência global do
direito.

Assim, sob a pressão do non liquet, a jurisdição, hoje, nem sempre pode recorrer ao isolamento cognitivo
das competências funcionais especializadas para garantir a coerência e a consistência das decisões. Por que
uma coisa é garantir a coerência dentro de uma área específica do direito, com seus princípios próprios,
precedentes próprios e sistemática decisória própria. Outra, muito mais difícil, é manter uma coerência global
das decisões com todo o direito e com todas as demais perspectivas sociais possíveis – pensa-se, por
exemplo, nos aspectos políticos, econômicos, ecológicos, científicos, morais, históricos, culturais etc,
implicados em qualquer decisão jurídica.

O nível de complexidade aumenta de modo exponencial quando se passa a considerar as exigências de
coerência global (Kristeva, 2005, p. 13). Porque as decisões devem considerar não apenas os princípios e
precedentes sobre a matéria, mas também os princípios e precedentes sobre as matérias que tangenciam a
questão da aplicação do direito no caso concreto.

E aumento de complexidade sempre significa, também, pressão por diferenciação. Quer dizer: quanto maior
o número dos considerandos que uma decisão jurídica precisa levar em conta na sua fundamentação, mais
imperiosa se torna a necessidade de diferenciar a questão, quer dizer, de especificá-la, de dizer que o caso
concreto é diferente e por isso a ele não se aplicam certas normas. Assim, à pressão da complexidade das
decisões corresponde uma pressão por diferenciação dos casos concretos. Esse é o recurso através do qual a
jurisdição pode afastar exatamente as normas que comprometeriam a coerência e a consistência na
fundamentação das decisões.

A jurisdição fica então submetida a uma dupla pressão. Por um lado, ela tem que garantir a consistência e a
coerência das decisões jurídicas. Por outro, ela tem que decidir sob a exigência do non liquet (Luhmann,
1990, p. 149-168; 2005, p. 372). Ela não pode não decidir. Diferentemente dos demais Poderes do Estado, a
jurisdição tem que decidir. Ela não pode engavetar um processo dizendo que ainda não é o momento para se
decidir o caso.

O Executivo pode, diante de uma certa proposta de política pública, dizer que é melhor esperar um pouco,
que ainda não é o momento etc. Também o Legislativo pode decidir pelo adiamento da aprovação de um
projeto de lei ou decidir que um determinado projeto lei deverá esperar um momento mais oportuno para ser
votado. A jurisdição, contudo, não pode não decidir. O non liquet a obriga a decidir. E essa pressão de
decisão provoca a necessidade da constituição de uma racionalidade decisória interna à jurisdição, de modo a
tornar possível a tomada de decisões.

Nós podemos identificar algumas características dessa racionalidade decisória interna. Trata-se da utilização
simultânea, na práxis das decisões jurisdicionais, de pelo menos três níveis de mecanismos, reciprocamente
relacionados, para a redução da complexidade: a) diferenciação das competências jurisdicionais, b)
substituição da referência ao direito material pela referência à prestação jurisdicional na teoria do processo e
c) a utilização dos recursos técnicos das “teorias da argumentação”.

a) No plano da práxis forense, pode-se identificar uma reação a essa complexidade típica da modernidade na
progressiva diferenciação das competências jurisdicionais em varas especializadas em razão da matéria, de
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modo a se poder libertar as decisões das exigências de coerência em relação às decisões das outras varas
especializadas.

b) No plano da teoria do processo, a reação à complexidade pode estar no deslocamento do direito de ação,
do direito material, para o direito processual, de modo a se poder libertar as decisões das exigências do
direito material e substituí-las pela questão da adequação da tutela jurídica a cada caso concreto.

c) E no plano do direito material, a complexidade das decisões também pode ser reduzida através da
utilização dos recursos técnicos das assim chamadas “teorias da argumentação”, que sugerem a aplicação de
técnicas para solucionar os problemas de coerência e consistência da decisão, tais como a ponderação de
interesses, ponderação de bens, ponderação de valores, razoabilidade, discursos de aplicação e de
justificação etc.

Esses três recursos são utilizados simultaneamente na práxis das decisões jurídicas. Um não funcionaria bem
sem o outro. Eles se complementam, garantem prestações recíprocas de isolamento cognitivo e, assim, de
redução de complexidade. Mas se esse complexo mecanismo de produção de redundância decisória e de
redução de complexidade funciona, por que persiste a sensação generalizada de que há, paradoxalmente, um
progressivo aumento da complexidade e da variedade de decisões jurisdicionais? Qual é o outro mecanismo
social que funciona provocando exatamente a variedade e o aumento da complexidade da jurisprudência?
Nossa hipótese aponta para a própria lógica de seleção dos precedentes jurisprudenciais noticiáveis, operada
pelas assessorias de imprensa dos tribunais.

4 A lógica das assessorias de imprensa dos tribunais

Normalmente, contra a imprensa são colocadas críticas a respeito da sua pretensão de objetividade e de
neutralidade política. A discussão que geralmente se coloca é a de se as notícias são opiniões ou apenas
relatam objetivamente os fatos que aconteceram. A partir daí, pode-se então verificar o grau de influência
política que “contamina” as informações dos meios de comunicação de massa.

Esse estilo de crítica poderia também ser apontado em relação às assessorias de imprensa dos tribunais.
Poder-se-ia questionar até que ponto as informações veiculadas pelos meios de comunicação de massa dos
tribunais são realmente objetivas, neutras ou desprovidas de interesses ou ideologias. Mas a questão é muito
mais profunda do que isso. A questão que nós colocamos é: como as assessorias de imprensa escolhem os
precedentes jurisprudenciais que merecem ser divulgados como notícias? E que impactos esse mecanismo de
escolha provoca na práxis forense?

Uma pergunta desse tipo abre terreno virgem para a análise da questão da divergência jurisprudencial e dos
problemas de coerência e consistência das decisões. Nós não colocamos em questão a existência ou não de
influências políticas no conteúdo das notícias do Judiciário, mas sim a escolha das notícias que são
noticiáveis, em detrimento das que não são noticiáveis. É nesse mecanismo de escolha, é nessa lógica de
seleção de notícias, que operam as possíveis influências.

O nível de observação sob o qual nós caminhamos, portanto, é outro. E partirmos de uma faticidade
empírica, qual seja, a de que é impossível para as assessorias de imprensa dos tribunais noticiar todos os fatos
que lá acontecem simultaneamente, todos os dias. Utilizando-se de uma expressão de Derrida (2002, p. 75),
sempre “algo invisível falta na gramática dessa repetição”. De todos os fatos que acontecem nos tribunais,
apenas alguns viram notícias. De tudo o que acontece, de todas as decisões que são tomadas, de toda
jurisprudência que é formada, as assessorias de imprensa noticiam apenas algumas.

É nesse mecanismo de seleção das notícias noticiáveis que está a nossa pergunta: como as assessorias de
imprensa escolhem os precedentes que merecem ser noticiados e que impactos essa lógica de seleção
provoca na práxis forense?

Segundo Niklas Luhmann, os meios de comunicação de massa constituem um sistema da sociedade dotado
de autopoiese (Luhmann, 2000). E o código sob o qual se desenvolve essa autopoiese é a diferença entre
informação e não-informação.

Ao menos a partir da invenção da imprensa, a sociedade mundial só considera como informação aquilo que é
novo. Quer dizer, informação pressupõe novidade, porque informação informada já não é mais informação, é
redundância. Em outras palavras, só podemos considerar como informação aquilo que constitui novidade.
Pois se a informação já era conhecida, então não há mais o caráter de informação.

A abstração dessas formulações pode ser facilmente verificada na práxis dos meios de comunicação de
massa. As notícias noticiadas sempre procuram alcançar ao máximo o instantâneo. Ninguém mais lê ou
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assiste as notícias de ontem. Pois as informações de ontem já não são mais informações, senão apenas
registros de fatos que aconteceram. A informação está, hoje, na novidade, na atualidade e na velocidade da
instantaneidade da notícia (Lévy, 1996, p. 11).

Assim, os meios de comunicação de massa procuram noticiar apenas o que é informação, apenas o que é
novidade. Todos os demais acontecimentos, ainda que noticiáveis, já não são mais informação. E por isso
são logo preteridos da pauta de notícias que merecem ser noticiadas.

Em síntese, os meios de comunicação de massa procuram a novidade e não a mesmidade. Procuram noticiar
somente a novidade, somente o inusitado, somente a diferença em relação ao que já aconteceu. E agora fica
no mínimo interessante o entendimento do papel das assessorias de imprensa dos tribunais e as influências
que elas desempenham na práxis forense.

5 A comunicação da diferença

Se as assessorias de imprensa, que seguem a lógica geral dos meios de comunicação de massa, procuram
noticiar apenas o que é novo, inusitado, diferente, então resta óbvio que jamais serão noticiados os
precedentes jurisprudenciais que não divergiram de toda a tradição jurisprudencial até então praticada.

As assessorias de imprensa dos tribunais, portanto, noticiam apenas as decisões mais inusitadas. Noticiam
exatamente os precedentes que divergem das tradições jurisprudenciais consolidadas, deixando de noticiar a
imensa quantidade de decisões judiciais que se mantêm dentro dos padrões jurisprudenciais praticados.

Afinal, de todos os acórdãos que são todos os dias prolatados nos tribunais, as assessorias de imprensa
apenas divulgam alguns. Pouquíssimos são os acórdãos que entram na lógica dos meios de comunicação de
massa, para virarem notícia na comunicação de massa. E são precisamente os precedentes mais inusitados,
mais divergentes em relação ao que até então se decidiu, que vão integrar o conjunto de notícias que
merecem ser noticiadas pelas assessorias de imprensa.

A sensação que isso gera, com efeito, é a de que não há mais consistência nem coerência na práxis das
decisões judiciais. Pois as notícias que são comunicadas pelas assessorias de imprensa dos tribunais apenas
informam decisões inusitadas, diferentes, novas e até mesmo, em alguns casos, revolucionárias e polêmicas.
Pois é exatamente isso que alimenta o sistema dos meios de comunicação de massa. E precisamente por esse
motivo, as assessorias de imprensa não informam que, ao lado daqueles precedentes inusitados que estão
sendo noticiados, uma outra grande quantidade de precedentes foram prolatados repetindo fielmente a
tradição jurisprudencial firmada.

Essa característica do critério de seleção dos precedentes jurisprudenciais pelas assessorias de comunicação
dos tribunais pode ser observada em todas as notícias do Poder Judiciário, desde as assessorias de
comunicação oficiais de cada um dos tribunais, até nos meios de comunicação de massa em geral (TV, rádio,
internet, imprensa privada etc.). Inclusive os minutos dedicados às “notícias do Poder Judiciário” no
programa de rádio oficial da Voz do Brasil seguem a essa mesma lógica: o que se noticia é apenas a
novidade, o divergente, o inusitado, não a redundância.

6 Considerações finais

Tudo o que se sabe a respeito do mundo se sabe através dos meios de comunicação de massa (Luhmann,
2000). E se os meios de comunicação de massa só informam notícias novas e atuais, logo se pode observar
quantos fatos, quantos acontecimentos e quantas vivências do cotidiano dos diversos modos de vida da
sociedade são preteridos na construção social da realidade – utilizando-se a famosa formulação de Luckmann
e Becker (1985).

A respeito de tudo o que acontece no âmbito do Judiciário, o que conta como realidade para a sociedade em
geral são as notícias divulgadas pelos meios de comunicação de massa. E se esses meios de comunicação
apenas noticiam a diferença, o inusitado, a novidade, então resta claro que a sensação que a sociedade tem
ao conhecer essas informações só pode ser a sensação de que ocorre uma prática decisória com acentuada
divergência jurisprudencial.

Há uma ilusão, portanto, na construção da realidade das operações do Judiciário, quando mediadas pelo
sistema dos meios de comunicação de massa. Até mesmo os julgadores que mais se destacam na mídia são,
precisamente, os mais inusitados, os mais diferentes, aqueles que fazem algo novo, que surpreendem a
comunicação com informações que merecem ser noticiadas. Essa é a lógica dos meios de comunicação de
massa e, portanto, essa é a lógica com a qual as assessorias de imprensa dos tribunais constroem a realidade.
Por isso, não se trata tanto de discutir se as informações são objetivas ou politicamente neutras. Mas sim se a
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seleção das informações noticiáveis o são.

A questão que fica em aberto, portanto, é a mesma da qual partimos. Ela não pergunta pela objetividade ou
neutralidade política das notícias do Poder Judiciário ou dos informativos de jurisprudência dos tribunais.
Mas sim: por que razão deveria ser noticiada apenas a mesmidade de precedentes que só confirmam outros
precedentes?

Como se vê, a ilusão da coerência e da consistência das decisões é um paradoxo. Pois se o que se pode
conhecer a respeito das decisões do judiciário passa por um mecanismo autopoiético de seleção do que
merece ser noticiado e do que não merece ser noticiado, então já não há mais nenhuma diferença real entre
realidade real e realidade artificial. A realidade da coerência ou da falta de coerência jurisprudencial é uma
realidade construída pelos meios de comunicação de massa. E isso contribui, sem dúvida, para a sensação de
que realmente existem problemas de coerência jurisprudencial que, também estes, merecem ser comunicados.

O que fica, portanto é o paradoxo: quanto mais mecanismos jurídicos de redução da complexidade
jurisprudencial, mais aumento de complexidade se produz no âmbito do sistema dos meios de comunicação
de massa. E quanto mais complexidade se comunica através do sistema dos meios de comunicação de massa,
mais exigências de redução de complexidade decisória são criadas e depositadas na atividade jurisdicional.
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ESTUDO DE CASO: A TÉCNICA DA PONDERAÇÃO NA COLISÃO ENTRE O DIREITO À
IMAGEM E O DIREITO DE INFORMAÇÃO DENTRO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO

CASE STUDY: THE TECHNIQUE OF BALANCING OF RIGHTS IN THE CONFLICT OF THE RIGHT
TO IMAGE AND THE RIGHT TO INFORMATION IN THE INFORMATION SOCIETY

Luciana da Silva Freitas

RESUMO
O presente artigo pretende apresentar os aspectos mais relevantes acerca do direito de imagem e do direito
de informação, dois direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, bem como da técnica da
ponderação na colisão de direitos fundamentais. Serão fixados os elementos mais importantes sobre tais
temas, tendo como referencial teórico a doutrina civil-constitucional brasileira e estrangeira. Após, delineado
o panorama teórico, será adotado a metodologia do estudo de caso, tomando por base acórdão proferido
pelo Superior Tribunal de Justiça envolvendo a publicação de fotografia de ator, envolvendo sua vida privada
porém obtida em local público, publicada sem seu consentimento em revista de grande circulação, a fim de se
analisar na prática jurisprudencial a interpretação dos direitos de imagem e de informação, sua aplicação
quando em confronto e como se implementa a ponderação de direitos. Como isso se objetiva apresentar uma
visão dogmática e prática sobre os temas objeto deste trabalho.
PALAVRAS-CHAVES: direito de imagem, direito de informação, colisão de direitos, ponderação de
direitos

ABSTRACT
This article aims to present the most relevant aspects about the right to image and the right to information,
two fundamental rights constitutionally guaranteed, and the technique of weighting the collision of
fundamental rights. Will be presented the most important elements on these themes, taking as a theoretical
reference to civil and constitutional doctrine Brazilian and foreign. After, outlined the theoretical
background, will be adopted the methodology of case study, based on ruling by the Superior Court of Justice
involving the publication of a photograph of actor, including his private life but gained in public place,
without their consent published in journal of large movement in order to analyze in practice the judicial
interpretation about rights of image and information, their application and when and how to implement
conflict-weighted rights. How did that aims to present a dogmatic and pratical view on the issues object of
this work.
KEYWORDS: right to image, right to information, conflict of rights, balancing of rights

1 INTRODUÇÃO
 
 
            Em outubro de 2008, celebrou-se vinte anos de promulgação da Constituição Federal de 1988,
chamada por muitos de “Constituição cidadã”.
            O contexto histórico de 1988 é bem diferente do atual. No Brasil convivia-se com a hiperinflação em
meio de planos econômicos sucessivamente fracassados; havia o primeiro governo democrático após o fim
de vinte e um anos de ditadura militar. No mundo, o Muro de Berlim ainda existia; o regime comunista
soviético e a Guerra Fria davam seus últimos suspiros; a China sequer sonhava em se tornar uma potência
econômica neocapitalista; e a internet engatinhava.
            A Constituição Federal de 1988, apesar de suas falhas, trouxe o frescor dos ventos da liberdade,
sobreviveu às vertiginosas últimas duas décadas de transformações - que incluíram o impeachment de um
presidente, um plano econômico vitorioso e a (re)eleição de um presidente de origem operária com alto
índice de popularidade – e continua com vigor para enfrentar e se adaptar ao que lhe é guardado pelo futuro.

Isto se deve, em parte, à primazia concedida aos direitos fundamentais e à sua função de guardiã dos
mesmos, irradiando-os para todo ordenamento jurídico como seu centro unificador no sentido lógico-formal
e material.
            Nesse contexto de mudanças tão drásticas, a fragilidade humana foi submetida às mais diversas
pressões (estatais ou não) e os direitos fundamentais exerceram seu papel de proteção do indivíduo e de
caminho para solução de conflitos.
            Dois direitos fundamentais que se mostram com relevância cada vez maior são os de imagem e de
informação.
            Seja por conta das novas relações jurídicas que nasceram com o implemento da internet e de novos
meios de comunicação – implicando na exposição do indivíduo das formas mais díspares – seja pelo regime
democrático que fomentou uma mídia livre e combativa, esses dois direitos vivem em constante e freqüente
confronto.
            De fato, hoje é incontestável que o ser humano vive numa sociedade de informação, imerso num
fluxo de dados, informações e conhecimento sem precedentes, os quais ganham preponderância sobre os
meios de produção tradicionais, como se verá mais adiante.
            Assim, entender a teoria dos direitos fundamentais de imagem e de informação, seus significados,
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interpretação e base legal é o primeiro passo para melhor aplicá-los.
Além disso, é preciso compreender como solucionar eventual colisão entre tais direitos no caso

concreto, tendo em mente a técnica da ponderação a partir da visão jus-filosófica de Robert Alexy.
            A escolha de Alexy não é aleatória. Como um dos mais influentes filósofos do Direito
contemporâneo, ele é um dos sustentáculos da sistematização dessa técnica, que é também exposta com rigor
científico no Brasil por Luis Roberto Barroso (dentre outros).
            A fim de propiciar um olhar mais pragmático da questão, após traçado um panorama teórico, será
adotada a metodologia do estudo de caso.
            Lançando-se mão de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça tratando da publicação de
fotografia sem autorização de um famoso ator em uma revista de celebridades, se irá, em apertada síntese,
expor uma visão prática dos institutos ora examinados.

 
 
2 ESTUDO DE CASO: A TÉCNICA DA PONDERAÇÃO NA COLISÃO ENTRE O DIREITO À
IMAGEM E O DIREITO DE INFORMAÇÃO DENTRO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO
 
 
2.1 O CASO CONCRETO OBJETO DE ANÁLISE
 
            Trata-se de ação ordinária com pedido de indenização por danos morais e materiais movida por ator
- conhecido nacionalmente na televisão, teatro e cinema - em face da editora de revista de “fofocas e
celebridades” alegando que, sem seu conhecimento ou autorização, foi publicada sua fotografia com intuito
malicioso, visando aumento de venda de exemplares, o que acarretou conseqüências penosas para sua família
e abalou seu relacionamento amoroso. O ator pretende, com a demanda, reparação pecuniária no valor de
mil salários mínimos, a devolução do negativo das fotografias e o fim da divulgação das imagens.
            A editora ré, por seu turno, aduz que veicula revista de matérias acerca da vida de pessoas famosas e
que divulgou foto do autor beijando, em público, figurante de novela da qual era protagonista. Afirma que é
incontroversa a veracidade da imagem, que ilustrava reportagem também verdadeira e de interesse público,
bem como que sua publicação não trouxe prejuízos à carreira artística do autor e os transtornos familiares e
particulares decorrem não da divulgação da fotografia, mas da própria conduta do autor ao assumir o risco
de beijar em público mulher que não era a sua companheira.
            Foi proferida sentença de primeiro grau julgando parcialmente procedente os pedidos e condenando
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de quarenta mil reais.
            Ambas a partes interpuseram recursos e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proveu
parcialmente o apelo da ré para reduzir o quantum indenizatório para cinco mil reais, pois a ré explorou a
imagem invasiva em prejuízo do demandante, mas que não pode ser integralmente responsabilizada pelas
escolhas pessoais do autor, que teve uma conduta descuidada ao se deixar fotografar beijando em público
apesar de ciente do interesse de fãs e, por conseqüência, da mídia sobre sua intimidade.
            Inconformadas, as duas partes interpuseram recursos especiais, levando-se a questão ao Superior
Tribunal de Justiça, a qual foi instada a se manifestar sobre a colisão entre o direito de imagem do ator e a
liberdade de informação da ré.[1]

            Antes do estudo do caso, apresentação e análise da decisão do Superior Tribunal de Justiça,
necessário estabelecer os marcos teóricos para compreensão do tema e análise da decisão final.
 
2.2 A SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO
 
            A evolução humana pode ser dividida em três ondas. A primeira quando o ser humano abandonou o
nomadismo e passou a cultivar a terra, sendo a propriedade da terra o instrumento de riqueza e poder. A
segunda onda se iniciou na Revolução Industrial, quando a riqueza tornou-se a combinação de propriedade,
trabalho e capital, cujo ápice foi a Segunda Guerra Mundial. A terceira onde teve seus primeiros sinais ainda
antes do apogeu da segunda onda, com a invenção dos grandes veículos de comunicação. A principal
característica desta última onda é o volume crescente de informação a serviço de um modelo de produção em
grande escala, a centralização de poder e a massificação.[2]

            A sociedade da informação, também chamada de “sociedade de conhecimento”, identifica esse
momento histórico da preponderância da informação sobre os meios de produção e distribuição de bens da
sociedade. Há quem prefira o termo “sociedade pós-industrial”, pois o computador e os meios de
comunicação contemporâneos possibilitaram a evolução da rapidez global e a redução do tempo para
deslocamento a grandes distâncias.[3]

De fato, “pela primeira vez na história, somos capazes de organizar e dominar a informação como
nunca, por meio da utilização de computadores, da internet e de outras tecnologias relacionadas”.[4]

            A troca e a difusão de informação sempre tiveram, no decorrer da História, papel crucial no
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desenvolvimento dos mecanismos de transformação social, já que, onde houve revoluções, sempre existiu
disseminação de ideais.[5]

            Criou-se uma “consciência que a informação é o elemento estratégico do processo social. A
quantidade de informação disponível cresceu exponencialmente. A informação foi utilizada como nunca na
história, na propaganda política, na estratégia militar, na comercialização...”.[6]

Nesse contexto evolutivo, houve um salto qualitativo e quantitativo da tecnologia – em especial, com
o advento da internet – que exacerbou o significado da informação na sociedade moderna. O ser humano
médio não precisa de conhecimentos específicos para acessar a internet e obter as informações que procura,
pois seu uso é, em grande parte, empírico a partir de conhecimento mínimos acerca do computador e da
internet.
            Traçando uma comparação, na sociedade industrial o sistema de comunicação centrado na mídia de
massa era vertical, caracterizado pela distribuição unilateral de informação de uma fonte para todos os
indivíduos. Na sociedade de informação, há uma rede global horizontal de comunicação, com troca
multimodal e interativa de mensagens de vários sujeitos para muitos outros, sincronicamente ou não. [7]

            Manuel Castells[8] aponta que as pessoas, apropriando-se das novas formas de comunicação, estão
criando seus próprios sistemas de comunicação em massa, via SMS, blogs, vlogs, podcasts, etc., permitindo
a circulação e reformatação de conteúdos digital.
            Indo mais longe por meio das palavras de Pierre Lévy:[9]

 
“A explosão da Web não foi nem prevista nem desejada pelas grandes multinacionais da informática,
das telecomunicações ou da multimídia, mas se expandiu como um rastro de pólvora entre os
cibernautas. Todas as pessoas e grupos realmente desejosos de publicar um texto, uma música ou
imagens na world wide web podem fazê-lo, tornando as informações disponíveis para um vasto público
internacional. Cada um pode assim contribuir para a confecção de um imenso hiper-documento
mundial. (...) O processo de leitura-redação coletiva na Web assemelha-se à comunicação ‘de todos para
todos’”.

 
Lembre-se que tal sociedade de informação é globalizada, podendo este fenômeno ser definido, a

partir do conceito de sociedade rede, como um “processo segundo o qual as atividades decisivas num âmbito
e de ação determinado funcionam como unidade em tempo real no conjunto do planeta”.[10]

            Amartya Sen,[11] economista ganhador do Prêmio Nobel de 1998, vê a globalização como a
continuação de movimentos internacionais de pessoas, ideias e bens, alertando que discuti-la como algo novo
e considerá-la evitável são erros, na medida em que a tecnologia moderna e as vantagens nas trocas tornam
inexorável que haverá uma globalização econômica. Entretanto, é um erro ainda maior acreditar que esse
movimento juntamente com os mercados resolverão todos os problemas das sociedades.
            Ressalte-se que o processo de globalização afeta a compreensão tradicional de espaço-tempo, pois,
devido à aceleração dos processos globais, “se sente que o mundo é menor e as distâncias mais curtas, que
os eventos em um determinado lugar têm um impacto imediato sobre as pessoas e lugares situados a uma
grande distância”.[12]

            Os homens “voltaram a ser nômades (...) que estão sempre em contato”.[13] Assim, como na sua
origem, mas em outra escala, a humanidade forma novamente uma só sociedade, o que pode ser evidenciado
pelo crescimento do terrorismo, que explora a ubiquidade e a mediatização em um mundo interconectado e
das guerras civis, pois “na nova escala planetária, todas as guerras se tornaram guerras civis”.[14]

            É nessa sociedade de informação e globalizada que estão inseridos o direito à imagem e o direito à
informação.
 
2.3 O DIREITO À IMAGEM
 
            Hoje é cediço que a Constituição possui normas e princípios com força vinculante num processo de
constitucionalização do direito privado e minimização da dicotomia direito público e direito privado.
            Lenio Luiz Streck,[15] com precisão, afirma:

 
“Esse relevante fenômeno deve ser examinado no contexto de uma alteração fundamental no papel do
direito e do Estado. Na verdade, o que ocorreu foi uma revolução copernicana no campo do direito
público. A própria Constituição será, agora, fonte de direito, prescindindo, por vezes, da interposição
legislativa. O direito público – instrumentalizado a partir de uma Constituição principiológica – passa a
atuar como capilarizador das relações jurídico-políticas da sociedade. Já não se pode mais contrapor o
direito privado ao direito público, uma vez que as relações privadas ficam submetidas à horizontalidade
dos direitos fundamentais-sociais e tudo o que isto representa no campo das diversas dimensões de
direitos que atravessam os dois séculos de Estado de Direito.”

 
É certo que esse processo de valorização da Constituição “não apenas expulsou o Código Civil do

centro do sistema, mas também catalisou mudanças significativas na ordem jurídico-privada, que passou a
gravitar em torno da pessoa humana e dos seus valores”.[16]

            O princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado como fundamento da República Federativa
do Brasil no art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988, tornou-se a tarefa central do direito privado com o
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fim de evitar comportamentos que lesem os bens componentes da personalidade humana e de implementar
condutas que possibilitem a efetivação dos direitos mínimos essenciais ao homem.
            Pode-se dizer que os direitos da personalidade representam uma das formas de proteção da pessoa
humana e, portanto, fazem parte do rol de seus direitos fundamentais.

Há no direito pátrio uma visão consolidada de direitos da personalidade em harmonia com o princípio
da dignidade da pessoa humana que pode ser sintetizada através das palavras de Orlando Gomes: [17]

 
“Sob a denominação de direitos de personalidade, compreendem-se os direitos personalíssimos e os
direitos essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana que a doutrina moderna preconiza e
disciplina no corpo do Código Civil como direitos absolutos, desprovidos, porém da faculdade de
disposição. Destinam-se a resguardar a eminente dignidade da pessoa humana, preservando-a dos
atentados que pode sofrer por parte de outros indivíduos”.

 
Restringindo-se a análise ao último século, pode-se dizer que o direito à imagem – tema deste artigo e

um dos mais tradicionais direitos da personalidade – foi objeto de positivação fruto de uma evolução
jurídico-histórica que se fez sentir, embora não houvesse menção expressa, a partir da Declaração Universal
dos Direitos do Homem, aprovada pela Organização das Nações Unidas em 1948, que tratou de princípios
universais, protegendo o homem ampla e irrestritamente, sendo o primeiro texto a trazer a proteção à
imagem (art. 12: “ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na
sua correspondência nem a ataques à sua honra e reputação”). Após, houve o Pacto Internacional sobre os
Direitos Civil e Políticos, de 1966, consagrando que toda pessoa terá direito à liberdade de expressão,
receber e difundir informação de qualquer natureza, ressalvado o respeito à reputação de terceiros,
inspirando-se no art. 12 da Declaração Universal dos Direitos do Homem.

No direito brasileiro, houve legislações esparsas que trataram do direito à imagem não
expressamente, tais como o art. 666, X do Código Civil de 1916 e o art. 65, XII da Lei n° 5.722/71.

Hoje, tal direito está expressamente previsto no lexo normativo constitucional (art. 5º, V, X e
XXVIII) e infraconstitucional (em especial, art. 20 do Código Civil de 2002; arts. 17, 240 e 241 do Estatuto
da Criança e do Adolescente ; e art. 7° da Lei n° 9.601/98).
            A palavra “imagem” possui raiz divina, pois “surgiu ao ser pronunciada por Deus, quando da criação
de sua obra-prima, o homem, feito à sua imagem e semelhança (Gên. 1, 26-27), para encerrar a idéia ou o
significado da ‘quase-divina emanação da personalidade humana’”. [18]

            O direito de imagem é o que “projetamos ou queremos que seja projetado de nós mesmos, sob o
aspecto físico, para o mundo exterior. Porém, não há que se restringir a características de imagem à feição,
abarcando-se aqui elementos de identificação/distinção do sujeito”. [19]

A imagem, contudo, não está restrita ao rosto, mas a qualquer parte do corpo de um indivíduo, desde
que identificável: “compreende-se, nesse conceito, não apenas o semblante do indivíduo, mas partes distintas
do seu corpo, sua própria voz, enfim, quaisquer sinais pessoais de natureza física pelos quais possa ser ela
reconhecida”.[20]

Luiz Alberto David Araújo[21] apresenta uma sistematização que distingue duas espécies de imagem:
imagem-retrato e imagem atributo.
            A imagem-retrato seria normatizada pelo art. 5°, X da Constituição Federal de 1988, cujo conceito
assemelha-se à visão tradicional da imagem, qual seja, sobre as partes identificáveis do corpo da pessoa. Já a
imagem-atributo seria regulada pelo art. 5°, V da Carta Magna, consistindo na imagem construída por seu
titular (ou com seu consentimento) com traços próprios, ou seja, a figura pública do indivíduo perante a
sociedade. Dentro de uma gama de comportamento, escolhem-se ou deixam-se escolher aqueles para a
construção de uma imagem social, muitas vezes visando-se objetivo econômico[22] (por exemplo, a carreira
de uma atleta que precisa ter uma imagem de saúde para obter patrocínio ou fazer propaganda de produtos
relacionados ao bem estar, não podendo ter sua imagem envolvida em episódios de uso de dopping ou
drogas).
            Para diferenciação dos conceitos de imagem-retrato e imagem-atributo acima, Luiz Alberto David
Araújo[23] afirma que é possível o uso indevido da imagem-retrato, através de uma divulgação não
autorizada, e ao mesmo tempo a imagem-atributo ser valorizada (a imagem, embora divulgada sem
consentimento, é colocada num contexto benéfico ao sujeito, como quando uma pessoa famosa está fazendo
filantropia anonimamente e uma fotografia é publicada sem sua aprovação, levando seu público a lhe ter mais
apreço ou respeito), violando-se o direito à imagem quanto à imagem-retrato sem que haja dano quanto à
imagem-atributo. É também possível, por outro lado, a violação da imagem-retrato trazendo danos também à
imagem-atributo, assim exemplificado: “uma montagem de fotografia (sem autorização do indivíduo) onde a
pessoa está bebendo num bar pode causar um dano grave a sua imagem, especialmente, no caso, se ele
professar uma religião onde o consumo da bebida alcoólica é proibido”.[24]

            Sob todos esses aspectos, Antônio Chaves[25] aduz:
 

“Levamos a nossa imagem conosco por toda a existência, selo, marca, timbre, reflexo indelével da
nossa personalidade, com que nos chancelou a natureza, a revelar a olhos prescrutadores, tendências,
qualidades, delicadeza de sentimentos, nobreza de espírito, ou, ao contrário, defeitos, cupidez, egoísmo,
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grosseria”.
 

Como qualquer direito da personalidade, o direito de imagem é um direito subjetivo, absoluto,
necessário, vitalício, intransmissível, irrenunciável, extrapatrimonial (ainda que possa ter reflexos
econômicos), imprescritível e impenhorável.

Em que pesem as características acima elencadas, em face da autonomia de cada ser humano e de sua
liberdade (livre arbítrio), os direitos da personalidade não gozam de um conteúdo rígido e devem dialogar
com o modo de vida de seu titular.
            A admissibilidade dessa limitação voluntária está ligada à interpretação dos direitos da personalidade
a partir dos três extratos que os compõem: (i) núcleo duro: é sempre indisponível e inegociável, estando
demarcada pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pela ética; (ii) a periferia: as limitações são
admitidas apenas no caráter patrimonial, tendo como ponto de vista a relação de um terceiro como o titular
do direito; e (iii) a orla: aceita-se as limitações, a partir de um ato de disponibilidade de vontade do titular do
direito no exercício do mesmo, dentro da autonomia de cada um. [26]

            A lição de José de Oliveira Ascensão[27] é elucidativa:
 

“Ficam, assim, liberadas as limitações aos direitos de personalidade, no uso da autonomia privada, que
estejam fora daquele círculo. Essas são compatíveis com a dignidade humana. Porém, para defesa da
mesma dignidade, deve-se admitir a revogabilidade dessas limitações. É uma imposição da tutela geral
da personalidade”.

 
            Nesse sentido, foi aprovado o enunciado n° 4 da I Jornada de Estudos sobre Direito Civil promovida
pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça[28] e o enunciado nº 139 da III Jornada de
Estudos sobre Direito Civil também promovida pelo Centro de Estudos do Conselho da Justiça Federal.[29]

            Desta forma, o direito de imagem goza de limitações decorrentes de dois fatores: (i) os que emergem
da própria natureza do direito e constituem restrição à sua manifestação; e (ii) aqueles fruto da obrigatória
subordinação do interesse individual a exigências do interesse público em certas hipóteses, [30] a partir da
ponderação de princípios, como se verá mais adiante.

Zulmar Antonio Fachin sistematiza as limitações ao direito à imagem em oito espécies: (1) no
interesse da segurança nacional; (2) no interesse da investigação criminal; (3) no interesse da História; (4) no
interesse da saúde pública; (5) no interesse sobre figuras públicas; (6) no interesse sobre eventos públicos;
(7) no interesse da informação; e (8) pelo consentimento do interessado.[31]

            Por fim, é certo, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça recentemente editou a Súmula 403
que afirma que “independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de
pessoa com fins econômicos ou comerciais”.[32]

 
 
2.4 O DIREITO DE INFORMAÇÃO
 
            O direito de informação, tal como o direito de imagem, é um direito fundamental. Em seu sentido
amplo, englobado pelo conceito de liberdade de imprensa, também foi mencionado na Declaração Universal
dos Direitos do Homem da Organização das Nações Unidas (art. 19) e no Pacto Internacional sobre os
Direitos Civil e Políticos de 1966 (art. 19).

No Brasil, também em sentido lato, está expresso nos arts. 5º, IV, V, IX, XIV, XXXIII, LXXII, 200
e 221 da Constituição Federal de 1988. A legislação infraconstitucional também o trata, sendo os diplomas
mais relevantes as Leis n°s 8.159/91, 9.507/97 e 11.111/05. Por fim, a Lei n° 5.250/67, conhecida como Lei
de Imprensa, que também disciplinava o direito de informação, foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal
como não recepcionada pela Constituição Federal de 1988 em julgamento no primeiro semestre de 2009.[33]

            O direito de informação origina-se em conjunto com a liberdade de expressão, “no preceito liberal da
liberdade da palavra”.[34] Alerta Luis Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho[35] que os conceitos de
expressão e informação eram confundidos e muitas vezes adotados como sinônimos, mas quando a
informação passa a ter valor jurídico próprio, diferente da liberdade de pensamento, ganha estatura de
instituto autônomo que não se confunde com a liberdade de pensamento haja vista seu caráter de
neutralidade e imparcialidade. Essa distinção é essencial para que a opinião pública saiba que se a informação
recebida é mesmo um fato objetivamente apurado ou uma opinião pessoal, criativa do interlocutor.
            Alexandre de Moraes[36] afirma que:
 

“...receber informações verdadeiras é um direito de liberdade e caracteriza-se essencialmente por estar
dirigido a todos os cidadãos, independentemente de raça, credo ou convicção político-filosófica, com a
finalidade de fornecimento de subsídios para a formação de convicções relativas a assuntos públicos”.

 
            O direito de informação, nesse aspecto, é o direito de informar e receber informações imparciais e
verdadeiras, assegurando a qualquer sujeito o direito de expressá-la livremente. Ou, ainda, de acordo com
Luis Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho:[37]
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“É o sub-ramo do direito civil, com assento constitucional, que regula a informação pública de fatos,
dados ou qualidades referentes à pessoa, sua voz ou sua imagem, à coisa, a serviço ou a produto, para
um número indeterminado e potencialmente grande de pessoas, de modo a poder influir no
comportamento humano e a contribuir na sua capacidade de discernimento e de escolhas, tanto para
assuntos de interesse público, como pata assuntos de interesse privado mas com expressão coletiva.”

 
            A informação, como se depreende da definição acima, deve ser pública, cujo cerne é um fato objetivo
a ser divulgado para toda a comunidade (ou grande parte dela). Após divulgada a informação passa a circular
e não há mais controle sobre seu destino ou ciência sobre quem foram seus receptores, razão pela qual sua
influência na sociedade é significativa.
            O direito de informação tem como conteúdo cinco elementos: (i) faculdade de investigar; (ii) dever
de informar; (iii) direito de informar; (iv) direito de ser informado; e (iv) faculdade de receber ou não a
informação.[38]

Nesse sentido, o papel do direito de informação é superlativo, na medida em que contribui para o
processo dialético-democrático, seja provendo aos cidadãos as informações necessárias para suas decisões
em condições igualitárias em prol do progresso social seja propiciando uma sociedade com uma imprensa
investigativa e fiscalizadora dos interesses comunitários.

O direito de informação confere aos indivíduos condições de diálogo para escolhas mais conscientes,
sendo um dos elementos para propiciar o espaço democrático da visão procedimentalista de Habermas, qual
seja:
 

“...espaço político demarcado por regras e procedimentos claros, que efetivamente assegurem, de um
lado, espaços de participação e interlocução com todos os interessados e alcançados pelas ações
governamentais e, de outro lado, o atendimento às demandas públicas da maior parte possível da
população”.[39]

 
Por fim, não se pode olvidar que o direito de informação é regido pelos seguintes princípios: (i)

liberdade de organização, funcionamento e divulgação; (ii) coletivização, pois presta um serviço para a
sociedade e visa alcançar um número considerável de pessoas; (iii) interesse público, a fim de atender uma
necessidade coletiva, compartilhando o conhecimento para colocar os homens em igualdade de condições;
(iv) verdade, no processo informativo e na informação divulgada, de forma transparente, lógica, real e
objetiva sobre um fato; (v) pluralismo, princípio político marcante de todo o ordenamento jurídico; e (vi)
responsabilidade, na medida em que ante um dano causado pela informação divulgada há o dever de
reparação cível ou penal de acordo com a legislação aplicável ao caso concreto.[40]

 
 
2.5 A COLISÃO DE DIREITOS E A TÉCNICA DA PONDERAÇÃO
 
            Os critérios tradicionais de solução de conflitos normativos (hierárquico, temporal e especialização)
não são suficientes para resolver a colisão entre normas constitucionais, aí incluídos os direitos
fundamentais.[41]

            As razões das colisões entre direitos fundamentais são inúmeras, destacando Luis Roberto
Barroso[42] as duas mais relevantes: (i) a complexidade e o pluralismo das sociedades contemporâneas que
fazem o texto constitucional abrigar valores diversos e, algumas vezes, divergentes; e (ii) muitos direitos
fundamentais são expressos na forma de princípios, estando sujeitos à concorrência com outros princípios
quando da aplicação no caso concreto.
            Para solução da colisão entre direitos fundamentais deve-se adotar a técnica da ponderação,
partindo-se da diferenciação entre regra e princípio.

Tomando por base um critério qualitativo (chamado de critério forte),[43] diferentemente das regras
– mandamentos definitivos,[44] cuja aplicação se dá no modo disjuntivo do tudo ou nada lecionado por
Dworkin[45] - os princípios são mandamentos de otimização, caracterizados por “poderem ser satisfeitos em
graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades
fáticas, mas também das possibilidades jurídicas”, nas palavras de Alexy.[46] Os princípios gozam de uma
esfera jurídica desconhecida pelas regras: a do peso e da importância.[47]

            Na colisão entre princípios - cuja vigência, eficácia e validade são pressupostos - haverá a
ponderação de bens, pois são razões prima facie, expondo disposições passíveis de uma complementação de
sentido diante de outros princípios em determinado caso concreto.[48] Há uma valoração dos princípios
aplicáveis de acordo com seu grau de preponderância e importância na hipótese examinada.[49]

            Rogério Gesta Leal[50] resume a questão:
 

“Tomando-se tais princípios também, nas suas acepções deontológicas, em razão do seu caráter devido,
e, operacionalmente, relacionando-se princípios a valores quanto a sua aplicação, percebe-se que a
norma perde a característica de código binário (tudo ou nada) para se transformar em um código
gradual, que interage com a realidade do mundo, seus bens e interesses constitutivos. Como
conseqüência, deixa-se de lado uma dimensão de adequabilidade (única resposta certa) dworkiniana,
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para fazer uso de uma aplicação ponderada (balanceada) de todo o sistema sobre o caso, apresentando
solução contigencial – que poderá ou não persistir no tempo e espaço.”

 
Pela lei de colisão, o conflito é resolvido pelo sopesamento entre os interesses conflitantes,

abstratamente de mesmo nível (já que pela unicidade constitucional não há hierarquia jurídica entre suas
normas[51]), para verificar qual possui o maior peso no caso concreto.[52] Todos os direitos em confronto
são válidos, mas um irá preponderar sobre os demais, que incidirão sobre o caso em menor grau.
            O referido sopesamento é também importante para a própria delimitação do conteúdo do direito
fundamental em análise, como indica Gilmar Mendes:[53]

 
“Na definição do âmbito de proteção de determinado direito depende de uma interpretação sistemática,
abrangente de outros direitos e disposições constitucionais. Muitas vezes, a definição do âmbito de
proteção somente há de ser obtida em conflito com eventual restrição a esse direito”.

 
            Em apertadíssima síntese, a ponderação de direitos em colisão é feita num processo em três etapas
que toma por base o princípio da proporcionalidade ou razoabilidade:[54] (i) o intérprete identifica no
sistema jurídico as normas (que não se confundem com dispositivo, pois poderá haver vários dispositivos
para expressar uma única norma ou um dispositivo contendo várias normas) aplicáveis à solução do caso,
identificando eventuais conflitos entre elas e agrupando-as em função da solução que estejam sugerindo para
posterior comparação; (ii) estuda-se os fatos, as circunstâncias concretas e a sua relação com as normas
identificadas na primeira etapa, já que é nesse momento que os princípios aplicáveis terão seu conteúdo
efetivamente preenchido; e (iii) é a fase da decisão, onde a ponderação será singularizada (em oposição à
técnica da subsunção), tendo em vista a maior ou menor intensidade da incidência do direito por conta do
caso concreto, sem que isso afete sua validade. Os diferentes grupos de normas e a repercussão dos fatos no
caso concreto serão examinados em conjunto para definição dos diferentes pesos que terão os elementos em
disputa, identificando-se quais normas deverão prevalecer e o grau de intensidade dessa preponderância.[55]

            Esse processo de ponderação e sopesamento são primordiais, já que não há no sistema jurídico uma
lista exaustiva de princípios (ou direitos), sem a consideração de seu peso relativo, como conclui Rogério
Gesta Leal:[56]

 
“Com isto, estou a divergir – com faz Alexy, de Dworkin, no sentido de conceber os princípios jurídicos
a partir de uma concepção fraca ou forte, ou seja, de que haveria no sistema jurídico a possibilidade de
se criar uma lista de certo modo completa de princípios, na qual não haveria considerações sobre o peso
relativo deles, o que a transformaria em um mero catálogo de topoi (perspectiva fraca); ou, a versão
forte de tal perspectiva, no sentido de aceitar que é possível demarcar no sistema, de forma abstrata,
além de todos os princípios, todas as possíveis relações de prioridades entre eles, de modo a se
determinar de maneira unívoca a decisão em cada caso. E por que isto não pode ser assim? Pelo fato de
que, tomando por base tanto os princípios quanto os valores, eles não podem ter seus pesos concebidos
em grandezas numéricas absolutas per si, mas apenas em face de um determinado caso concreto, e no
procedimento de concreção pela vias da comunicação jurídica, valendo-se dos mecanismos da
ponderação existentes.”

 
            Por fim, quanto à técnica da ponderação de direitos, impõe-se registrar a posição de Daniel Sarmento
que “o fato de que os particulares são também titulares de direitos fundamentais, desfrutando de uma
autonomia privada constitucionalmente protegida, impõe uma série de adaptações e especificidades na
incidência dos direitos humanos no campo privado”.[57] Essa adaptação seria a inclusão, quando nas
relações exclusivas entre particulares, (i) da autonomia privada; e (ii) da existência e do grau de desigualdade
fática entre os envolvidos. Explica-se: quanto maior a desigualdade mais intensa será a proteção ao direito
fundamental em questão e menor a tutela da autonomia privada e vice-versa, influenciando-se quando do
sopesamento. Essa posição não é pacífica, como o próprio autor esclarece, discordando, por exemplo,
Virgílio Afonso da Silva. [58]

 
 
2.5 O ESTUDO DE CASO
 
            Estabelecidos os marcos teóricos para o estudo do caso, chegado o momento de apresentar a decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como analisar seus fundamentos para refletir se estão de
acordo ou não com o até aqui exposto.
            É certo que o demandante, ator conhecido nacionalmente, possui uma imagem (seja retrato ou
atributo, de acordo com a classificação aqui já vista) que merece resguardo, mas, como afirma Daniel
Sarmento:[59]

 
“...atribui-se grande relevância ao fato da pessoa que é objeto de atenção da mídia constituir ou não uma
personalidade pública, conferindo-se menor peso à privacidade e maior à liberdade de expressão, no
caos positivo, e vice-versa. O fato deste elemento ser considerado na solução do conflito não
descaracteriza a natureza ponderativa do procedimento realizado.”

 
            É incontroverso que o autor desperta o interesse da mídia e todos os fatos de sua vida são de
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interesse público. Essa exposição muitas vezes traz benefícios, já que coloca os famosos em evidência,
propiciando oportunidades de trabalho ou o simples sucesso junto aos fãs. O direito à imagem de uma
“celebridade” é, à toda evidência, mitigando em comparação ao de um simples cidadão.
            Por outro lado, a ré veiculou uma notícia verdadeira que, porém, ganhou proporções ao ser
apresentada acompanhada da fotografia em comento, que foi igualmente utilizada na capa da revista. A ré
exerceu seu direito de informar ao obter uma imagem verdadeira feita em local público, de interesse de seu
público alvo.
            Cabe verificar se na colisão entre o direito de imagem do autor e o direito de informação da ré, qual
dos dois deverá preponderar. Trata-se de um caso clássico de conflito, nos dizeres de Daniel Sarmento,
“hipótese típica de ponderação”.[60]

            Sob esse aspecto, confira o enunciado nº 279 aprovado na IV Jornada de Direito Civil, promovida
pelo Centro de Estudos do Conselho da Justiça Federal: [61]

 
“A proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses constitucionalmente tutelados,
especialmente em face do direito de amplo acesso à informação e da liberdade de imprensa. Em caso de
colisão, levar-se-á em conta a notoriedade do retratado e dos fatos abordados, bem como a veracidade
destes e, ainda, as características de sua utilização (comercial, informativa, biográfica), privilegiando-se
medidas que não restrinjam a divulgação de informações”.

 
            Nessa ponderação levar-se-á em conta a maior densidade valorativa de um dos direitos em confronto
sobre o outro, através de “critérios racionais, razoáveis, capazes de serem justificados logicamente e
controlados publicamente, ainda que não se possa afastar a considerável carga subjetiva característica de
qualquer decisão judicial”.[62]

            A primeira etapa da ponderação, consistente na verificação das normas aplicáveis, traz dois
princípios em confronto: informação e imagem.
            A segunda etapa indica as circunstâncias concretas: ator famoso beijando em local público colega de
elenco que não era sua cônjuge, sendo a fotografia (verdadeira) estampada em capa de revista e reportagem
interna sem o consentimento do autor da demanda.
            A terceira etapa faz concluir que a ré possuía o direito de informar sobre a vida íntima de uma pessoa
pública. Entretanto, apesar do direito de imagem mitigado, a ré não poderia expor a imagem de forma
abusiva, criando constrangimentos e dissabores ao autor que alcancem a esfera de sua vida privada.
            A conduta da ré visava o lucro e o aumento de vendas de exemplares, sem se preocupar com a
relevância e a necessidade de exibição da imagem.
            Aliás, trata-se de comportamento típico dessa espécie de mídia, como já identificado por Gilberto
Haddad Jabur:[63]

 
“... a obsessão pelo lucro, irrefreável em regimes capitalistas, compromete o dever da imprensa,
influencia a ‘produção’ e insufla o emprego de insumos não muito ortodoxos. Os imperativos de venda
ou de audiência impelem a imprensa à busca da superficialidade, da arrogância, de escândalos, de um
autêntico sensacionalismo. Prestigia-se o entretenimento, sufoca-se a informação socialmente útil.”

 
            Em que pese a imagem ter sido obtida em local público, retrata um momento da intimidade do autor
que não poderia ter sido exposto de forma desmedida e sem um relevante interesse público. Tal interesse
público não se faz presente no caso em comento.
            Portanto, no sopesamento de valores e interesses nesse caso concreto, deve preponderar o direito à
imagem sobre o direito de informação.
            Nesse sentido, andou bem o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso especial
interposto pela editora ré, mantendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro sob o entendimento de ter havido violação do direito de imagem do autor da demanda (apesar de sua
conduta de beijar em local público uma colega de elenco), prevalecendo esse direito fundamental sobre o
direito de informação da ré.
 
 
3 CONCLUSÃO
 

A sociedade contemporânea é hipercomplexa, multifacetada e tecnológica, cuja compreensão
somente é possível libertando-se das amarras dos antigos conceitos positivistas. O resgate dos princípios
éticos e morais e a valorização dos direitos fundamentais (por óbvio aí incluídos os direitos da personalidade)
parecem ser o caminho.
            Os direitos devem ser interpretados e, principalmente, protegidos levando-se em conta as novas e
complexas relações sociais. Para tanto, essencial perceber seu caráter de direito da personalidade, de direito
fundamental permeado pelo princípio da dignidade da pessoa humana.

Tomando o direito à imagem e de informação, em particular, esse estudo tinha o objetivo de
apresentar suas principais características e aspectos doutrinários mais relevantes. Tais direitos não foram
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escolhidos aleatoriamente como tema deste trabalho, haja vista que estão cada vez mais presentes na vida do
ser humano.

Ora, todos têm sua imagem (tanto a retrato como a atributo) exposta incessantemente, desde o
simples andar pela rua (sendo filmado por câmeras de segurança do Estado ou, até mesmo, de particulares
procurando maior proteção da violência das nossas cidades) à conferência de bons antecedentes para
transações comerciais corriqueiras.

Por outro lado, a informação, em velocidade cada vez mais vertiginosa (muitas vezes em tempo real),
ganha espaço crescente. Os indivíduos são ávidos por notícias e dados ao passo que a mídia mostra-se pronta
a atendê-los, para alguns por vocação comercial para outros pela obrigação de contribuir para a formação da
opinião pública livre e consciente.

Seja por qual razão, é certo que o dever de informação no país, algumas vezes, parece não ter freios,
mas é certo que em fatos relevantes da história recente a mídia desempenhou um papel fundamental de
divulgação e apuração de fatos, auxiliando as instituições democráticas.

Nesse panorama pós-moderno, a técnica da ponderação ganha relevância superlativa, haja vista que
há um constante conflito, choque, colisão entre os direitos fundamentais nas relações sociais multicomplexas.
Eis a razão para se apresentar, em apertadíssima síntese, as nuances mais relevantes da técnica da
ponderação.
            O conflito entre os direitos à imagem e de informação é constante e pode até mesmo ser qualificado
como um exemplo clássico, porém isso não o torna menos relevante.
            Uma sociedade mais justa e igualitária necessita de um Poder Judiciário atuante, capaz de solucionar
os conflitos e provendo uma prestação jurisdicional em harmonia com o momento histórico-social,
equilibrando os interesses públicos e privados. Para tanto, utilizar com parcimônia e acuidade a técnica da
ponderação de direitos é elementar.
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DEMOCRACIA ELETRôNICA NO BRASIL: REFLEXÕES SOBRE O USO DA INTERNET NOS
PROCESSOS ELEITORAIS- LEI N. 12.034/09

ELECTRONIC DEMOCRACY IN BRAZIL: REFLECTIONS ON THE USE OF THE INTERNET IN THE
ELECTORAL PROCESS-LAW NO. 12.034/09

Marciele Berger Bernardes
Orides Mezzaroba

RESUMO
O presente artigo trata da discussão sobre o emprego das novas tecnologias de informação e comunicação (TICs)
enquanto ferramentas de alargamento do espaço público e meio de reforço a participação democrática. Para tanto, num
primeiro momento são revisadas as teorias da democracia até se chegar ao que atualmente se denomina democracia
eletrônica (uso da internet como possibilidade de incremento da participação popular no debate público, como
instrumento de expressão de grupos da sociedade civil e de pressão sobre os produtores de decisão política). Dessa
forma, em seguida examina-se, a temática do governo eletrônico (e-gov) pressuposto básico da democracia eletrônica.
Com esses aportes se propõe a estudar os limites e as possibilidades representados pela recente alteração na legislação
eleitoral brasileira, Lei n. 12. 034/09, que permite a criação de canais como fóruns de discussão e consultas públicas
online em websites governamentais, os quais significam um avanço promissor, cujos resultados ainda não foram
devidamente estudados.

PALAVRAS-CHAVES: governo eletrônico, democracia eletrônica, Lei n. 12.034/09.

ABSTRACT
This article deals with the discussion on the use of new technologies of information and communication as tools to
extend the public space and means of enhancing democratic participation. Therefore, at first it looks at theories of
democracy until we arrive at what is currently called electronic democracy (using the Internet as a possibility to increase
popular participation in public debate as a medium of civil society groups and pressure on producers of policy-making).
To do so, then it examines the theme of electronic government (e-gov) basic assumption of electronic democracy. With
these inputs is proposed to study the limits and possibilities represented by the recent changes in Brazilian electoral
legislation, Law no. 12. 034/09, which allows the creation of channels such as discussion forums and online public
consultation on government websites, which means a promising development, the results have not been properly studied.
KEYWORDS: electronic government, electronic democracy, Law 12.034/09.

Introdução                                     

O crescente uso das tecnologias da informação no âmbito governamental, tanto para a entrega dos produtos e serviços
do Estado aos cidadãos quanto no conhecimento dos seus processos internos, traz consigo uma reflexão sobre as
conseqüências e resultados das escolhas tecnológicas realizadas.

É notório que os mecanismos de participação democrática proporcionados pelas novas tecnologias representam uma
possibilidade de alargamento do espaço público e a conseqüente inserção dos cidadãos (usuários da rede) nos processos
de (co)produção  de políticas públicas.

Dessa forma, a partir desses impactos da internet sobre as atividades políticas, passou a ser cunhado o verbete
"democracia digital" também chamada de: democracia eletrônica, e-democracy, democracia virtual, cyberdemocracia,
dentre outras, ao redor dos quais se vem formando, nos últimos anos, uma vasta bibliografia.

Assim, no que tange ao tema proposto, o cerne do estudo consiste na análise das conseqüências que as ferramentas e
dispositivos eletrônicos das redes contemporâneas, principalmente a internet, comportam na implementação de um novo
modelo de democracia capaz de incluir de maneira mais plena a participação da esfera civil na decisão política.

A partir disso, é indispensável o estudo pano de fundo desse cenário, o qual é representado pelas diretrizes de governo
eletrônico, que afirmam o papel do Estado na gestão tecnológica de maneira a incentivar formas participativas de
realização da democracia eletrônica.

Neste contexto, a criação de canais tais como fóruns de discussão e consultas públicas online em websites
governamentais como implantados nas eleições Norte Americana e recentemente reguladas pelo ordenamento jurídico
brasileiro, através da Lei n. 12.034/09, significam um avanço promissor, mas cujos resultados ainda não foram
devidamente estudados.

Vale registrar que se, de um lado, a inserção pode se dar com competência e domínio conceitual, por outro, é possível
que a legitimidade da participação seja comprometida por deficiências como o estreitamento das questões postas em
debate, a insuficiência das informações disponíveis para subsidiar as consultas e pela simples reprodução dos "velhos"
mecanismos de representação presencial para os previstos nos meios eletrônicos.  E, nesse sentido, não deixa de ser uma
falácia a afirmação de que a internet representa a voz do povo.

Mas é preciso considerar que, no âmbito da democracia eletrônica em uma sociedade informacional, em rede, a
tecnologia pode ser explorada a fim de oferecer subsídios para a avaliação de questões complexas, compondo um
sistema de expressão e intercâmbio de informações e de posicionamentos institucionais e setoriais capaz de gerar
acumulação de capital social e, assim, trazer ganhos de eficiência à implementação de políticas públicas em setores
diversos.
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Considerando que as novas tecnologias de per si não são suficientes para transformar as democracias atuais, se propõe a
seguinte questão: Como abrir o governo para uma maior participação pública na era digital, como fazer com que a     
                 e-democracia seja algo a mais que uma metáfora? Buscando responder a essas interrogantes, este artigo
revisa teorias que têm sustentado investigações na área, caracteriza estudos recentes e analisa se as principais alterações
introduzidas no processo eleitoral brasileiro com o advento da Lei n. 12.034/09 são adequadas para subsidiar a inserção
eficaz cidadãos na definição de políticas públicas e aprofundamento da democracia.

Iniciativas como a recente reforma na legislação eleitoral demonstram que o legislador brasileiro está atendo às
demandas e mudanças decorrentes da sociedade da informação, no entanto, cumpre registrar que a despeito dos
benefícios do uso da internet para atividades políticas, esta não pode ser vista como a solução para todos os males do
atual modelo de democracia.  Portanto, deve-se esperar o tempo de consolidação e maturação para se garantir um uso
adequado de todas as possibilidades que as novas tecnologias oferecem é melhor pecar pela prudência que pelo excesso.

 

•1-      Democracia: modelo tradicional e sua (re)formulação em face das novas tecnologias

 

"o velho ainda não morreu e o novo tampouco nasceu"

(Antonio Gramsci, Cartas do Cárcere)

 

 

Um pressuposto fundamental desta discussão não será desenvolvido com a extensão adequada neste artigo, por razões
de espaço, mas diz respeito a experiência democrática.

Vale registrar que os recentes estudos sobre a democracia estão cada vez mais  preocupados com as formas de
relacionar a ploriferação das novas tecnologias com os processos e valores da democracia (Subirats, 2002). Nessa
perspectiva, deve-se ter em conta que os sistemas democráticos devem ser analisados a partir de cada momento
histórico, de acordo com Lévy (1999, p. 64): "não podemos nos basear na experiência histórica ou na tradição para
reagir a problemas jamais vistos. A filosofia política ainda não foi capaz de (...) discutir a democracia direta em tempo
real, pois sua possibilidade técnica apresenta-se apenas a partir de meados dos anos 80".

É de se registrar que em seus primórdios, que remontam a Grécia antiga, a democracia (demo=povo e kracia=governo)
era marcada pela reunião de diversos cidadãos num local público onde participavam de assembléias. Além disso, entre as
características mais reveladoras da democracia ateniense estavam os conceitos de:

 

- Isonomia: que se refere a igualdade de direitos de todos os cidadãos atenienses perante a lei;

- Isegoría: que se refere ao direito dos cidadãos atenienses de participar nas reuniões da assembléia e, portanto, falar e
votar sobre assuntos que afetam a cidade;

- Isomoiría: que se refere a igual divisão de terra, que pode ser entendida como a demanda da parte mais radical da
população de Atenas (RESNICK, 2007, p. 39-40, tradução nossa).

 

Na atualidade, existem várias formas de democracia, porém as mais frequentes são: direta e indireta/representativa.  Na
democracia direta (modelo não muito comum), o povo, através de plebescito, referendo ou outras formas de consultas
populares, pode decidir diretamente sobre assuntos políticos ou administrativos de sua cidade, estado ou país. Não
existem intermediários (deputados, senadores, vereadores). Na democracia indireta/representativa, o povo também
participa, porém através do voto, elegendo seus representantes (deputados, senadores, vereadores) que tomam decisões
em nome daqueles que os elegeram. Como se precebe esse modelo está intimamente ligado a concepção de
representação do modelo de pensamento liberal clássico (MEZZAROBA, 2003, p. 154-155).

            De acordo com Norberto Bobbio (1984, p. 12) a definição mínima de democracia é aquela que pode ser
entendida: "primariamente por um conjunto de regras de procedimentos para a formação de decisões coletivas em que
está prevista e facilitada a participação mais ampla possível dos interessados".

            Note-se que o conceito acima é reconhecido pelo próprio autor como de índole formal, porque está preocupado
apenas com os procedimentos normativos e a definição formal do direito.

            Em face disso, começa a ganhar relevo a discussão sobre a crise desse modelo, de acordo com Picanyol (2008, p.
26) essa crise pode ser atribuída, "ao menos parcialmente, pela quebra que muitas organizações políticas tem feito no
cumprimento de suas funções de representatividade". Ou seja, a baixa participação popular resulta do fato de que a
maioria dos cidadãos não se sente identificado nem com as propostas, nem com as decisões dos seus representantes
políticos.

            A partir disso, pode-se inferir que a crise da democracia decorre da sua inadequação às novas circunstâncias e
demandas sociais. Aqui reside o grande dilema que deve ser encarado: "nova" sociedade diante de "velha" política.

            Sendo assim, considerando que a tecnologia é uma realidade e que existe um divórcio entre a sociedade atual e a
política tradicional, a pergunta que se deve fazer é: que tipo de democracia pode ser construída?

            É notório que a sociedade está mudando, tanto quanto aos seus valores e atitudes, quanto em seus sistemas de
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organização e produção. Com o advento das tecnologias nasce uma nova realidade que vem sendo identificada com
diversos nomes: Sociedade pós- industrial, sociedades da informação (CASTELLS, 2003).

            Diante da escassa coordenação entre as novas demandas sociais e as formas de governo tradicional, a invenção
de novos modos de representação política surge como uma tarefa que se impõe com urgência. Assim, para responder a
essas aceleradas mudanças passa a ser difundido o uso de técnicas digitais em tempo real caracterizadas pela
interatividade entre os cidadãos.

            De acordo com Lévy (1999, p. 62) esse novo modelo denominado 'ágoras virtuais' pautado no: "uso socialmente
mais rico da informática comunicacional consiste, sem dúvida em fornecer aos grupos humanos os meios de reunir suas
forças mentais para constituir coletivos inteligentes e dar vida a uma democracia em tempo real".

            Assim, não é apenas a concepção de sociedade e novas tecnologias que estão crescendo, mas também novas
formas de democracia ao que se convencionou chamar cyberdemocracia (LÉVY, 2003, p. 23).

            Nesse sentido, cyberdemocracia pode ser conceituada como: "todos los medios de comunicación que permiten
empoderar al ciudadano en su esfuerzo para volver a los gobiernos más prestadoras de cuentas de sus acciones"(
BUSQUETS, 2007, p. 02). Noutras palavras, a cyberdemocracia é um espaço de aprofundamento da comunicação e
cooperação, que promove o incremento da transparência do processo político, eleva o compromisso direto e
participativo do cidadão e melhora a qualidade da informação da opinião pública abrindo novos espaços de informação e
deliberação.

            Assim, o alargamento do cyberespaço para a área da política, traz consigo mais liberdade (individual e coletiva) e
maior comunicação e interdependência (LÉVY, 2003, p.29). Com isso, se consolida o principio proposto por Bobbio
(1992) segundo o qual: "uma democracia é mais forte se baseada em cidadãos ativos".

            Cabe frisar que inobstante a adoção da concepção de democracia eletrônica para se referir as relações políticas
na internet é preciso ter consciência de que a internet como instrumento ou veículo não trará nenhuma mudança se
paralelamente não forem alteradas as formas de democracia. Sendo assim, o Estado deve ser capaz de assimilar em suas
diferentes esferas as transformações tecnológicas, a partir daí, na tentativa de abrir a forma de governo tradicional
passam a ser reconhecidas as diretrizes de governo eletrônico, que afirmam o papel do Estado na gestão tecnológica de
maneira a incentivar formas participativas de realização da democracia eletrônica.

            As características deste modelo de governança são três:

 

1.Reconhecimento: a aceitação e a participação da complexidade como um elemento intrínseco ao processo político;

2.Um sistema de governo por meio da participação de distintos atores no marco de redes plurais;

3.Uma nova posição dos poderes públicos nos processos de governo, a adoção de novo rol e a utilização de novos
instrumentos (PICANYIOL, 2008, p. 29, tradução nossa).

 

            A temática da democracia eletrônica se insere no item 3  e dentre suas diversas possibilidades destacam-se: o
voto eletrônico, os processos de informação e prestação de contas e participação on-line dos cidadãos, e os processos de
consulta e interação com os representantes políticos.

            Sendo assim, é de se destacar que, no Brasil, o processo de informatização dos órgãos governamentais tem
chamado a atenção do público e de analistas especializados, tendo sido objeto de matérias na imprensa[1], bem como de
trabalhos acadêmicos, nos quais se destacam os trabalhos de Ramos Júnior (2003), Cella (2009), Hoeschl (2009). Além
disso, é crescente a bibliografia sobre e-gov  na esfera pública Rover (2009), bem como sobre as relações mais amplas
entre internet e política e a informatização de outros órgãos governamentais (MEZZAROBA, 2003; EISENBERG;
CEPIK, 2002).

Conforme salientado o enfoque do presente artigo se limita ao estudo do governo eletrônico a partir de um recorte
específico, qual seja democracia eletrônica. Qual é o novo rol desse governo: uma plataforma, um facilitador? Qual é a
nova face do governo e da democracia? Esse é o enfoque do item que segue.

 

•2-      Considerações sobre políticas de Governo eletrônico: democracia eletrônica

Como estudado acima, o advento das novas tecnologias e principalmente a internet e o desenvolvimento do governo
eletrônico (e-Gov), está gerando transformações na concepção de democracia representativa, tais como a sua adaptação
à democracia eletrônica.

            É neste cenário, onde as tecnologias de informação e comunicação são cada vez mais utilizadas para
democratizar o acesso à informação, ampliar discussões e dinamizar a prestação de serviços públicos com foco na
eficiência e efetividade das funções governamentais, que se insere a temática do governo eletrônico.

Segundo Rover (2009, p. 21), governo eletrônico pode ser conceituado como: "uma forma puramente instrumental de
administração das funções do Estado (...) e de realização dos fins estabelecidos ao Estado Democrático de Direito que
utiliza as novas tecnologias da informação e comunicação como instrumento de interação com os cidadãos e de
prestação de serviços públicos". Assim, seu objetivo é promover maior eficiência e efetividade governamental,
facilitando o acesso aos serviços públicos, permitindo ao grande público o acesso à informação, e tornando o governo
mais accountable para o cidadão, Santos (2003).
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De forma geral, o uso de tecnologias da informação permitindo a interação com o cidadão e a melhoria da gestão interna
dos órgãos são evidenciadas pelas seguintes opções:

 

a) Governo para Governo (Government-to-Government - G2G): nesta relação, tanto o ofertante do bem ou serviço
quanto o beneficiário fazem parte do governo e se encontram em uma relação horizontal. Envolve relações intra ou inter
governos;   b) Governo para Cidadão (Government-to-Citizen - G2C) e Cidadão para Governo (Citizen-to-Government -
C2G): essa relações envolvem a interação entre governos e cidadãos. As transações são efetuadas não somente pelo uso
da Internet, mas também por outros canais que demandam suporte de tecnologia da informação e comunicação como
call centers, quiosques ou lojas de atendimento, telefonia móvel dentre outros; c) Governo para Negócios (Government-
to- Business - G2B) e Negócios para Governo (Business-to-Government - B2G): envolve a interação do governo com
empresas privadas (AFONSO, 2001, p. 21-64).

 

Convém observar ainda, que as etapas de desenvolvimento de e-gov passam por quatro[2] níveis diferenciados. O
primeiro deles, denominado de informação, corresponde ao estabelecimento de uma presença governamental na Internet.
Nos estágios de interação e gestão eletrônica, segundo e terceiro respectivamente, os sites de governo ampliam a oferta
de informações e passam a receber dados dos cidadãos. No quarto estágio, chamado de transacional, as transações entre
governos e usurários tornam-se mais complexas. Nessa fase o cidadão possui acesso a todos os serviços e informações
de governo por meio de uma porta única de entrada (PIANA, 2007, p. 114-121).

Faz-se necessário esclarecer que, no tocante a democracia eletrônica, o que interessa é o fortalecimento do quarto
estágio, que pressupõe um aumento da participação do cidadão na gestão do Estado.  Sendo assim, o principal desafio
que precisa ser encarado é que o e-gov não se limita à mera disposição de informações via internet (primeiro e segundo
nível), mas sim em assegurar a todos o acesso a informação governamental e a efetiva participação do cidadão na
tomada de decisões políticas (cidadãos que devem dirigir as decisões dos governantes e não estes agindo de acordo com
seus interesses).

Além desses desafios, não se pode olvidar que um dos principais riscos do governo eletrônico, não é o fato de ser
eletrônico, mas sim de se reproduzir na internet   o modelo tradicional de política, pautada em subjetivismos e
favoritismos, tornando a rede mais um instrumento para legitimar os interesses de uma minoria.

Assim, diante dos riscos e desafios do e-gov, resta claro que para se alcançar a democracia eletrônica é indispensável que
a concepção de cyberespaço, enquanto locus público aberto e de livre discussão, sem limites ao processo de
comunicação entre as pessoas, seja respeitada. Ademais, segundo Mezzaroba (2009) o espaço digital requer sujeitos
críticos, chamados pela filosofia de "homem concreto"[3] (conhecedor de seus direitos e deveres, que convive em
sociedade e sabe até que ponto pode ir ou não).

A partir disso, percebe-se que a principal função do governo em rede não é informar, mas sim assegurar a participação
dos cidadãos (inclusão[4] digital), pois só assim haverá um verdadeiro Estado Democrático de Direito, e isso é um
processo gradual, conforme assinala Lévy (2002, p. 22): "ainda há muitos excluídos. Contudo convenhamos que uma
ligação simultânea de toda a população do globo seria impossível".

Não obstante esta realidade, deve-se ter em conta que a internet é apenas uma ferramenta para a democratização da
informação. Portanto, além de políticas de inclusão digital são requisitos da democracia eletrônica: a interatividade e
comunicação entre as partes.

Em face disso, surge o seguinte questionamento: o espaço virtual onde se desenvolve a sociedade em rede está criando
ou não um novo sistema democrático? No intuito de responder a essa interrogante, no terceiro item são analisadas as
recentes alterações introduzidas pelo legislador brasileiro pela Lei n. 12.034/09, no escopo de garantir maior abertura à
participação pública.

•3-      Brasil rumo à democracia eletrônica? Breves reflexões sobre o uso da internet nos processos eleitorais- Lei
n. 12.034/09

 

Conforme se observa o exame dos caminhos trazidos pelo advento da sociedade informacional, em rede, que significam
etapa nova de um percurso há muito iniciado, no qual a busca pelo envolvimento permanente dos cidadãos com a
política são uma continuação natural de meios tradicionais, como eleições e plebiscitos.

Em face disso, para atender as aceleradas mudanças, uso massivo das técnicas digitais de acesso à informação em tempo
real e de comunicação os governos vêm se empenhando em permitir que realmente as instituições políticas sejam espaços
de maior e melhor densidade democracia, mediante o aperfeiçoamento das diretrizes de e-gov e suas vertentes como a e-
democracia.

Dessa forma, considerando de que a democracia só progredirá a partir do momento em que seja entendida não como um
simples ato de escolha de representantes, mas como um conjunto de atuações, valores e atitudes que explorem da melhor
forma as ferramentas de comunicação contemporâneas é que se alcançará aquilo que Lévy (1999) chamou de: Ágora
virtual[5].

Neste cenário, é preciso mencionar o impacto no meio político da campanha eleitoral dos Estados Unidos que elegeu o
primeiro presidente negro da história americana e também o primeiro candidato a presidente[6] que usou todos os
recursos da Web 2.0.

No Brasil, poucos estudos se dedicam a analisar a influência da Internet na organização dos pleitos eleitorais, mas com o
advento da Lei n. 12.034/09, que regulou o uso da internet nas campanhas eleitorais, o debate torna-se indispensável.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 3958



Sendo assim, antes de examinar a posição dos especialistas sobre os aspectos positivos (cyberotimistas)[7] e aspectos
negativos (cyberpessimistas) do impacto da internet nas eleições, convém abordar brevemente aspectos jurídicos
relacionados com o enquadramento normativo previsto na Lei n. 12.034/09, com isso visa-se informar o leitor, ainda que
sinteticamente, sobre o emprego que pode ser feito da internet para os futuros processos eleitorais brasileiros.

Dentro desse contexto, justifica-se o estudo das medidas adotadas pelo legislador brasileiro no sentido de atender aos
reclamos da sociedade da informação e ao espírito de ampla liberdade partidária previsto na Constituição Federal/88.
Tais medidas tiveram início quando o Congresso Nacional atualizou o obsoleto Código Eleitoral de 1965 ao votar a Lei
n. 9.096/96 (estabeleceu novas diretrizes para os partidos políticos) e Lei     n. 9.504/97 (que consolidou regras sobre as
eleições).

Frise-se que apesar da Lei n. 9.504/1997 não ter disciplinado a propaganda eleitoral na internet (uma vez que nesta
época a internet comercial estava iniciando no Brasil) alguns de seus dispositivos faziam referência ao uso da internet.

Confira-se os dispositivos que citavam a internet na Lei n. 9.504/1997:

 

Art. 45. A partir de 1º de julho do ano da eleição, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação
normal e noticiário:

I - transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo
de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de
dados;

II - usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem
candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito;

III - veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus
órgãos ou representantes;

IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;

V - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou
partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos;

VI - divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando preexistente, inclusive
se coincidente com o nome do candidato ou com a variação nominal por ele adotada. Sendo o nome do programa o
mesmo que o do candidato, fica proibida a sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro.

§ 1º A partir do resultado da convenção, é vedado, ainda, às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado
por candidato escolhido em convenção. (Redação dada pela Lei n. 11.300/2006).

§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 55, a inobservância do disposto neste artigo sujeita a emissora
ao pagamento de multa no valor de vinte mil a cem mil UFIR, duplicada em caso de reincidência.

§ 3º As disposições deste artigo aplicam-se aos sítios mantidos pelas empresas de comunicação social na Internet e
demais redes destinadas à prestação de serviços de telecomunicações de valor adicionado.

 

Do ano de 1997 até 2007 o legislador brasileiro quedou-se inerte em matéria de legislação sobre o uso da internet nos
processos eleitorais. Em face disso, nas eleições de 2008 o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) editou a
Resolução[8]                       n. 22.718/2008 que introduziu, de forma inédita, a propaganda eleitoral na internet, só que
restrita a um determinado domínio na rede, senão vejamos:

 

CAPÍTULO IV

DA PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET

Art. 18. A propaganda eleitoral na Internet somente será permitida na página do candidato destinada exclusivamente à
campanha eleitoral e na do partido político. (Artigo com nova redação dada pela Res. TSE n. 22.930/2008).

Art. 19. Os candidatos poderão manter página na Internet com a terminação can.br, ou com outras terminações, como
mecanismo de propaganda eleitoral até a antevéspera da eleição (Resolução nº 21.901, de 24.8.2004 e Resolução nº
22.460, de 26.10.2006).

§ 1º O candidato interessado deverá providenciar o cadastro do respectivo domínio no órgão gestor da Internet Brasil,
responsável pela distribuição e pelo registro de domínios (www.registro.br), observando a seguinte especificação:
www.nomedocandidatonumerodocandidato.can.br, em que nomedocandidato deverá corresponder ao nome indicado
para constar da urna eletrônica e numerodocandidato deverá corresponder ao número com o qual concorre.

§ 2º O registro do domínio de que trata este artigo somente poderá ser realizado após o efetivo requerimento do registro
de candidatura perante a Justiça Eleitoral e será isento de taxa, ficando a cargo do candidato as despesas com criação,
hospedagem e manutenção da página.
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Observe-se que a postura inédita da norma foi marcada por forte restrição da atuação na rede, uma vez que limitou a
propaganda a sítios especificamente criados para esse fim, com prazo de validade, o que representou grande ingerência
na liberdade de expressão e comunicação nessa área. Frise-se ademais, que a Resolução é norma infralegal, razão pela
qual permanecia a omissão legislativa e se exigia regulamentação para permitir que princípios essenciais à democracia
fossem aplicados.

Nesse cenário, de necessidade de regras claras, que foi sancionada a Lei n. 12.034/09, a qual regula o uso da internet nas
campanhas, permitindo que o cidadão possa usar da tecnologia a seu favor, participando livremente da discussão
política.

Assim, com o advento da Lei n. 12.034/2009, houve significativo avanço já que pela primeira vez o ordenamento
jurídico erigiu a propaganda eleitoral na internet ao campo da legalidade, porquanto se trata de lei ordinária.

Abaixo as principais mudanças introduzidas pela nova lei eleitoral:

 

Art. 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta Lei, após o dia 5 de julho do ano da eleição.

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente,
em provedor de serviço de internet estabelecido no País;

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou
indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação;

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou
editado por candidatos, partidos ou coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa natural.

"Art. 57-C. Na internet, é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga.

§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em sítios:

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

"Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede
mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.

§ 1º ( VETADO)

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado
seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais).

Art. 57-E. São vedadas às pessoas relacionadas no art. 24 a utilização, doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus
clientes, em favor de candidatos, partidos ou coligações.

§ 1º É proibida a venda de cadastro de endereços eletrônicos.

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Art. 57-F. Aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que hospeda a divulgação da propaganda
eleitoral de candidato, de partido ou de coligação as penalidades previstas nesta Lei, se, no prazo determinado pela
Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação de decisão sobre a existência de propaganda irregular, não tomar
providências para a cessação dessa divulgação.

Parágrafo único. O provedor de conteúdo ou de serviços multimídia só será considerado responsável pela divulgação da
propaganda se a publicação do material for comprovadamente de seu prévio conhecimento.

"Art. 57-G. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou coligação, por qualquer meio, deverão dispor
de mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo no prazo de
quarenta e oito horas.

Parágrafo único. Mensagens eletrônicas enviadas após o término do prazo previsto no caput sujeitam os responsáveis ao
pagamento de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), por mensagem.

Art. 57-H. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, será punido, com multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quem realizar propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente sua autoria a
terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação.

Art. 57-I. A requerimento de candidato, partido ou coligação, observado o rito previsto no art. 96, a Justiça Eleitoral
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poderá determinar a suspensão, por vinte e quatro horas, do acesso a todo conteúdo informativo dos sítios da internet
que deixarem de cumprir as disposições desta Lei.

§ 1º A cada reiteração de conduta, será duplicado o período de suspensão.

§ 2º No período de suspensão a que se refere este artigo, a empresa informará, a todos os usuários que tentarem acessar
seus serviços, que se encontra temporariamente inoperante por desobediência à legislação eleitoral.

Art. 58-A. Os pedidos de direito de resposta e as representações por propaganda eleitoral irregular em rádio, televisão e
internet tramitarão preferencialmente em relação aos demais processos em curso na Justiça Eleitoral.

 

Da análise dos dispositivos supra, verifica-se que a lei tornou a rede mundial de computadores livre para a manifestação
do pensamento. Isso significa que é permitida na internet a realização de campanha eleitoral por candidatos, partidos,
coligações e pelo próprio eleitor, vedado o anonimato. A propaganda eleitoral poderá ser veiculada nos sítios do
candidato e do partido, assim como em blogs, redes sociais e sítios de mensagens instantâneas. Além disso, poderão ser
enviadas mensagens eletrônicas a eleitores previamente cadastrados (SENADO FEDERAL, 2009).

Vale registrar ainda, que agora o eleitor poderá efetuar doações em dinheiro para campanhas eleitorais por meio da
internet, utilizando inclusive, o cartão de crédito, por mais incrível que possa parecer. Mas a contribuição financeira será
feita no sítio do candidato ou do partido, com a identificação do doador e a emissão obrigatória de recibo eleitoral.

Após esse breve apanhado cabe a seguinte questão: Será que os políticos brasileiros saberão usar as ferramentas
eletrônicas para maior interação com os cidadãos? Antecipe-se que não há consenso entre os especialistas, pois há tanto
aqueles que defendem quanto os que criticam.

Os defensores (cyberotimistas) pregam que as novas tecnologias permitem que os cidadãos se tornem mais conhecedores
de assuntos públicos e mais estimulados em expressar suas opiniões por e-mail, listas de discussão ou bate-papo online
(NORRIS, 2000, p. 02, tradução nossa). Desse modo, a partir do momento em que os cidadãos deixam de ser meros
sujeitos passivos, consumidores, de políticas e assumem postura ativa, deliberando sobre as escolhas de seus
representantes é que se pode almejar alcançar a tese habermasiana[9] de esfera pública.

Em contrapartida, os críticos (cyberpessimistas) argumentam que nada será alterado com o advento das novas
tecnologias, baseados no fato de que estas apenas irão reproduzir os padrões de comunicação (e de poder) existentes
atualmente (NORRIS, 2000, p. 03, tradução nossa).

Com referência aos impactos da internet no processo político, merece destaque o alerta de Castells (2003, p.128) sobre
os riscos de subaproveitamento, por parte do potencial de interatividade proporcionado pelas TICs, sobretudo quando o
poder público usa a internet apenas  "(...) como um quadro de avisos", pois segundo Mezzaroba (2009) na medida em
que os governantes apenas informam, acabam usando da Web para legitimar sua decisão, e sendo assim a lógica do
cyberespaço (local de liberdade de comunicação) resta quebrado.

A despeito das duas posições analisadas, coaduna-se com a posição de Lévy (1996) quando afirma que a rede é um
phamakon, ou seja, nem remédio nem veneno, ou os dois ao mesmo tempo, dependendo do uso correto ou incorreto
que se desenvolve. Portanto, considerando que a internet não é um fim político em si mesmo, mas sim a ferramenta para
uma abertura democrática, pode-se inferir que os efeitos da relação entre internet e partidos políticos, no Brasil, somente
serão constatados nas próximas eleições.

Todavia, não se pode olvidar que a recente alteração na legislação eleitoral significa um avanço, mas que demanda
seriedade, pois para se construir um espaço democrático no cyberespaço não basta informar deve-se formar sujeitos
conhecedores (MEZZAROBA, 2009), noutras palavras, é necessário que sejam resguardados os postulados da
democracia (espaço público aberto, de livre discussão e sem limites ao processo de comunicação das pessoas).

 

Conclusão

 

O momento final desse artigo não tem a pretensão de apresentar idéias definitivas, pois quando se fala em rede não há
conclusão, apenas abertura para novas investigações na área.

O interesse em estudar os desafios e perspectivas da democracia na era tecnológica decorre dos benefícios do uso das
TCIs enquanto ferramenta de alargamento do espaço público.

Sendo assim, considerou-se necessária revisão das teorias da democracia até se chegar ao que atualmente se denomina
democracia eletrônica que vêm sendo adotada pelo Governo, tendo em vista contribuir no incremento da participação
popular no debate público.

Conforme apresentado ao longo do estudo, pode-se perceber que o processo das novas tecnologias e sua influência na
democracia no Brasil estão ligados a temática do governo eletrônico. Nessa perspectiva, considerou-se necessária a
compreensão do processo de desenvolvimento e organização das atividades de e-gov, bem como das oportunidades de
aperfeiçoamento das relações estado/sociedade por ele geradas.

 A partir disso, foi possível identificar que o presente estudo se insere na categoria G2C (governo para o cidadão), com
destaque para as diversas possibilidades representadas pela democracia eletrônica, dentre elas a participação on-line dos
cidadãos nos processos de consulta e interação com os representantes políticos. Onde se constatou que a liberdade de
expressão e interatividade são elementos-chave para a construção de uma democracia eletrônica.
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Na seqüência, o enfoque dirigiu-se para a análise das medidas adotadas pelo legislador brasileiro no sentido de atender
aos reclamos da sociedade da informação e verificou-se que apesar de alguns dispositivos fazerem referência ao uso da
internet nos processos eleitorais, somente 13 anos após a primeira lei eleitoral é que foi editada uma lei ordinária
regulando o uso da internet, Lei n. 12.034/09.

Em face disso, o estudo centrou-se na análise das principais alterações representadas pelo novo instituto, onde se
constatou a aprovação da lei significa que o governo assumiu a função de usar a rede para abertura democrática (a
criação de canais como fóruns de discussão e consultas públicas online em websites governamentais,..)

No que concerne ao uso da web nos processos eleitorais, verificou-se falta de consenso entre os especialistas, pois há
tanto aqueles que defendem quanto os que criticam. A despeito do dissenso apresentado, acredita-se que a internet por si
só não será responsável pela consolidação da democracia eletrônica, pois ela é apenas uma ferramenta de comunicação.

Por fim, entende-se que na promoção da democracia eletrônica, apenas alocar informações na rede não é suficiente,
antes pelo contrário, nesse processo é indispensável que os cidadãos possam  participar ativamente da agenda de
discussões.

Neste sentido, para que a recente lei n. 12.034/09 tenha eficácia, efetividade e promova seus objetivos de implementação
da democracia eletrônica,  é de fundamental importância uma mudança de postura dos gestores públicos ( que tenham
um novo olhar  sobre os instrumentos de participação política) e dos usuários (que saiam da posição de simples
consumidores, usuários de produtos e serviços) para serem formadores de políticas.
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[1] Estudo mostra que São Paulo é a cidade mais digital da América Latina, destacando-se principalmente, nos aspectos
governo eletrônico, serviços disponíveis ao cidadão pela internet, compromisso com a inclusão digital. Folha de São
Paulo, São Paulo, 27 de outubro 2009. Disponível em:
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<http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u644038.shtml>. Acesso em: 13 nov.2009.

[2] Em que pese o dissenso entre os estudiosos que limitam a três etapas e os que estendem para cinco, optou-se pela
classificação de Ricardo Piana (2007, p. 114), uma vez que "informação, interação, gestão eletrônica e transação, são
quatro etapas bem diferenciadas que fazem alusão ao alcance entre governo e usuários".

[3] A expressão homem concreto cunhada pelo filósofo Niklas Luhmann, e foi apresentada na aula de
Ciberdemocracia, ministrada pelo professor Orides Mezzaroba, no dia 11 de novembro de 2009.

[4] Ou seja, para poder desfrutar da Internet é preciso ter conhecimento técnico (de informática) para acessá-la e aqueles
que não o tem, estão excluídos desse processo. Assim, no âmbito de participação política, o desconhecimento dessas
técnicas implica limitação do potencial democratizante dessa mídia.

[5] Segundo Lévy "o papel da ágora virtual não é de decidir no lugar das pessoas (nenhuma relação com os grotescos
projetos de 'máquinas de governar'), mas o de contribuir para produzir o agenciamento coletivo de enunciação, animado
por pessoas vivas" (1999, p. 68).

[6] Barack Obama, também conhecido como presidente 2.0, destacou-se por resgatar os jovens americanos para a
participação política, através do uso de das redes sociais. Durante o período eleitoral, foi criado um "Livro de consulta
dos cidadãos" online para que o povo apresentasse idéias ao presidente, disso resultaram 44.000 propostas e que
receberam 1,4 milhões de votos. Fonte: Jornal La Nacion, 20 set. 2009. Disponível em:
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1176393. Acesso em: 14 nov.2009.

[7] As expressões cyberotimistas e cyberpessimistas são desenvolvidas por Pippa Norris no artigo: Democracia dividida?
O impacto da internet nos parlamentos mundiais. 2000. Disponível em:    <
http://ksghome.harvard.edu/~pnorris/Acrobat/apsa2000demdiv.pdf > Acesso em: 14 nov. 2009.

[8] No que concerne as resoluções "convém lembrar que, por força do ar. 23, XVIII, do Código Eleitoral, o Tribunal
Superior Eleitoral, a cada nova eleição, publica as chamadas Instruções das Eleições, que são normas de caráter
infralegal. Não raras vezes, a doutrina questiona essa atividade "legiferante" do TSE porquanto ela avança na atividade
típica do Poder Legislativo. Exemplo emblemático foi o caso da infidelidade partidária, que gerou inúmeras cassações de
mandatos eletivos. Criada por meio de Resolução, ela foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo
Tribunal Federal, que acabou julgando constitucional a norma, fato esse que fortaleceu essa postura do TSE". NEVES,
Hugo Frederico Vieira. Artigo reforma eleitoral. Mensagem recebida por <marcieleberger@hotmail.com > 04 de Nov.
2009.

[9] A idéia básica defendida por Habermas (1997, p.106). é de que: "um povo é tanto mais democrático quanto maior
for o papel por ele atribuído ao raciocínio, à reflexão e ao espírito crítico na regulação de seus assuntos públicos"
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A NECESSIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NO PROCESS O 
ELETRÔNICO COMO GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESS OA HUMANA 
L'IM PORTANCE DE LA RELATIVISATION DU PRINCIPE DE LA PUBLICITÉ DANS LE 
PROCèS ÉLECTRONIQUE COMME GARANTIE DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE 
HUMAINE 
 

Vívian Brasil e Silva 
 
RESUMO 
A finalidade do presente artigo é realizar uma abordagem no conflito entre o princípio da 
publicidade e a dignidade da pessoa humana, demonstrando-se a importância da 
proporcionalidade a fim de se atingir a melhor solução. Como forma de não ferir o que foi 
conquistado através da Constituição Federal de 1988, é imperioso o debate acerca da 
aplicação integral de certos princípios que se encontram nesse documento. Afinal, com a Lei 
do Processo Eletrônico, a divulgação dos atos processuais estaria restrita aos profissionais que 
possuíssem a certificação digital. Assim, em um primeiro momento, a publicidade processual, 
que é vista como regra pela Constituição Republicana, poderia parecer abolida ou mitigada 
pela implantação do sistema eletrônico. Todavia, para que não se fira a dignidade da pessoa 
humana, expondo o indivíduo que vê sua querela sujeita a uma simples busca na rede online, 
conclui-se que o legislador deve se preocupar em realizar uma relativização principiológica, 
tendo continuamente como foco o resguardo dos direitos e garantias individuais de forma 
máxima. 
PALAVRAS -CHAVES: Princípio da Publicidade. Dignidade da Pessoa Humana. Relativização 
Principiológica. 
 
RESUME 
Le but qu’on se propose d’atteindre c’est d’apprecier un conflit entre le principe de la publicité et 
celui de la dignité de La personnne humaine. L’importance de la proporcionnalité y serait 
démontrée dans le sens de rencontrer la meilleure solution. Tout en évitant ce qui, même au 
hasard, puisse blesser n’importe quoi, obtenu grâce à la “Constituição Federal de 1988”, ce qui 
compte ici c’est le débat sur l’application intégrale de certains principes qui se trouvent dans ce 
document. Enfin, selon la Loi du Procès Électronique, la diffusion des dossiers serait restreinte 
aus profissionnels portant le certifict digital. De cette façon, dans un premier moment, la 
publicité, qui est vue comme une règle par la “Constituição Republicana”, pourrait sembler 
abolie ou mitiguée par l’implantation du système électronique. Néanmoins pour que ne soit pas 
blessée la dignité de la personne humaine, en exposant l’individu qui voit sa querelle sujette à 
une simple recherche dans le résaut online, on conclut que le législateur doit se soucier de 
réaliser une relativisation des principes, ayant continuellement comme finalité la garantie 
suprême des droits individueles. 
MOT-CLES: Principe de la Publicité. Dignité de la Personne Humaine. Rélativisation des 
Principes Logiques. 
 
INTRODUÇÃO 
O tema que se traz à baila diz respeito ao Princípio da Publicidade quando da utilização dos 
meios eletrônicos. A discussão se pauta pela necessidade da relativização do princípio 
supramencionado, para que se assegure o respeito a fundamentos que absolutamente não 
podem ser violados, em respeito ao ser humano e seus direitos e garantias fundamentais. O 
mecanismo em questão é imperioso, pois a esfera íntima e privada do indivíduo não pode estar 
exposta a uma simples busca na Internet. A virtualização do processo, em um primeiro 
momento, pode levar à errônea conclusão de que, em respeito à Constituição Republicana, 
todos os atos processuais seriam públicos na rede online, o que pode vir a trazer inúmeros 
prejuízos ao ser humano, detentor de dignidade, conforme se verá nos tópicos seguintes. 
Expressamente, a Carta Constitucional assegura o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 
conforme apresentado, in verbis: "Art. 1°. A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa humana". 
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Destarte, apresenta-se essencial a busca pela indispensável relativização da publicidade, mas de forma que não se comprometa a
sua função precípua, que é dotar de legalidade o processo por técnica de revelação transparente das atividades imparciais  do
Estado. Logo, não se discute a sua atenuação, mas o seu redimensionamento.

Nos  casos  de antinomia,  ou seja, de conflito aparente de normas  positivadas, recorre-se à estrutura hierárquica do processo
legislativo,  buscando-se aquela que tem maior  nível,  ou,  não  sendo  possível,  utilizando-se o  critério  cronológico,  de maior
especialidade,  entre outros.  Contudo,  ao se discutir  a colidência de princípios  tutelados,  percebe-se que a aplicação desses
recursos mostra-se inviável, pois os princípios possuem caráter geral, pertinente a todos os dispositivos legais.

Ademais, os princípios existem a fim de orientar o legislador na sua função de criar um ordenamento jurídico capaz  de trazer
segurança e estabilidade à sociedade. Afinal, foi com este intuito que, segundo os contratualistas, os homens abriram mão de sua
liberdade. De acordo com a lição e Canotilho (1997, p. 859-860), "a defesa da constituição pressupõe a existência de garantias da
constituição,  isto é,  de meios  e institutos  destinados  a assegurar  a observância,  aplicação,  estabilidade e conservação da lei
fundamental". 

Portanto, o Estado vai se utilizar destas regras não escritas, de caráter geral, a fim de que seu agente - o juiz - quando do exercício
da sua função judicante, possa usá-las como vetores orientativos. Segundo Immanuel Kant (1986, p. 68): 

O homem é, duma maneira geral, todo o ser racional, existe como fim em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário desta
ou daquela vontade. Pelo contrário, em todas as suas acções, tanto nas que se dirigem a ele mesmo como nas que se dirigem a
outros seres racionais, ele tem sempre de ser considerado simultaneamente como um fim. (grifo original).

Do texto supratranscrito, conclui-se que o Estado existe em razão das pessoas, como possuidoras de direitos fundamentais e, por
conseguinte, de dignidade. Não ocorre o contrário, pois o ser humano tem sua finalidade precípua, não sendo meio de atividade
estatal. 

Por se mostrar como princípio supremo e, por conseguinte, matriz  do Estado Democrático de Direito, quando a dignidade da
pessoa humana conflita com outro princípio, é idiossincrática a ponderação e a aplicação deste no que lhe couber. Conforme
leciona Guilherme Marinoni (2008, p. 55): 

Quando há colisão de princípios, um deve ceder diante do outro, conforme as circunstâncias do caso concreto. De modo que
não há como se declarar a invalidade do princípio de menor peso, uma vez  que ele prossegue íntegro e válido no ordenamento,
podendo merecer prevalência, em face do mesmo princípio que o precedeu, diante de outra situação concreta. (grifo original).

Imperioso destacar que tal redimensionamento principiológico deverá ser realizado com a máxima cautela. Como destacam Cintra,
Dinarmarco e Pellegrini (2004, p. 70), "toda precaução há de ser tomada contra a exasperação do princípio da publicidade. Os
modernos canais de comunicação de massa podem representar um perigo tão grande como o próprio segredo".

Por estar disposto em diversos dispositivos legais, sendo amplamente utilizado, não se pode olvidar a importância do Princípio
da Publicidade. Todavia, mais do que garantir a transparência no atuar do Estado, é idiossincrático assegurar a preservação dos
direitos de personalidade dos indivíduos, o que se deu com o advento da Constituição Federal de 1988. Segundo Maria Helena
Diniz (2002, p. 135), estes se conceituam como:

Direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é próprio, ou seja, sua integridade física (vida, alimentos, próprio corpo vivo
ou morto, corpo alheio vivo ou morto, partes  separadas do corpo vivo ou morto); a sua integridade intelectual (liberdade de
pensamento, autoria científica, artística e literária); e a sua integridade moral (honra, recato, segredo profissional e doméstico,
identidade pessoa, familiar e social).

Dessa forma,  os  direitos  de personalidade apresentam-se como sendo subjetivos,  intransferíveis  e perpétuos,  não podendo,
portanto ser violados. Para tanto, deve-se discutir acerca do redimensionamento do princípio da publicidade, conforme segue
adiante.

1 O princípio da publicidade 

A publicidade mostra-se como princípio norteador do Estado Democrático de Direito. Afinal, não se pode falar em sua existência
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caso não se perceba a garantia de certos vetores norteadores, como a liberdade, a igualdade e a legalidade em sua essência. Segundo
Moraes dos Santos (2008, p. 174), "Na democracia, ao revés, a coisa pública é gerida às claras, aos olhos de quem quiser ver".
Contudo, para que tais valores sejam assegurados, faz-se essencial que a população, por meio da divulgação dos atos da gerência
estatal, possa fiscalizar e controlar o exercício das funções legislativa, executiva e judiciária. 

Assim, a ideia de publicidade em muito se confunde com o conceito de transparência, propiciando o efetivo controle da legalidade
e legitimidade dos atos da Administração Pública, do Poder Judiciário e dos legisladores.

Porém, em casos especialíssimos, a publicidade deverá ser limitada, como forma de garantir direitos  fundamentais; ou seja, o
coletivo será sacrificado, em partes, a fim de que um bem individual seja protegido. Para tanto, deve-se usar da máxima cautela
para evitar  que um dos  pilares  do  Estado  Democrático  de Direito  venha a ruir,  dando  vazão  à construção  de um Estado
Despótico, em que os governantes praticam atos de poder às ocultas, escudados pelo sigilo e pela ausência de fiscalização.

1.1 Conceito

Anterior à exposição das  razões  pelas  quais  se faz  necessária a relativização do princípio em tela,  mostra-se idiossincrático
apresentar  considerações  acerca deste.  Afinal,  a publicidade deve estar  presente em toda a atuação estatal,  como forma de
assegurar o acesso da população aos atos que estão sendo realizados pelos órgãos públicos. De acordo com Portanova (2005,
p.167), "a abertura para o conhecimento público não é uma qualidade só do processo, mas de todo e qualquer sistema de direito
que não se embase na força, na exceção e no autoritarismo. A democracia não se compraz  com o secreto, com o que não é
notório".

Além disso, a publicidade se subdivide em duas categorias: a) quanto à forma, que pode ser mediata ou passiva (todos os sujeitos
alcançam por meio de certidões ou informes), imediata ou ativa (acessíveis ao público de maneira geral); b) quanto ao alcance, que
pode ser geral ou absoluta (todos tem acesso às informações processuais), interna ou restrita (adstrita às partes).

Com o surgimento da Informática e da Internet, o Estado procurou utilizá-las a seu favor, como forma de expandir a publicidade
no que tange a sua atuação. Um exemplo disso é o Portal da Transparência, que tem como desiderato disponibilizar ao cidadão a
execução financeira dos programas do governo em âmbito federal. Ademais, pode-se acompanhar a transferência de recursos para
Estados, Distrito Federal e municípios, assim como diretamente para cidadãos, bem como os gastos do próprio Governo Federal. 

Apesar de remontar desde o período romano, somente no pós Segunda Guerra Mundial é que a publicidade evoluiu. A vontade de
se implantar um Estado voltado para o bem-estar social, trazendo maiores benesses à população, faz  com que a divulgação do
atuar estatal ganhe maior respaldo. Segundo Almada (2006, p. 46):

Em virtude da implantação do Estado Social e como o objetivo de serem afugentadas as horrorosas lembranças do nazismo, é que
os  institutos  processuais  passaram a  espelhar  os  ideais  da  democracia,  assumindo  o  conceito  de  publicidade a  noção  de
transparência externa e controlabilidade popular.

Desta forma, a publicidade torna-se pressuposto necessário para a democracia, tendo em vista que esta se mostra como o canal de
comunicação entre o Governo e os governados. A Constituição Federal, em seu texto normativo, apresenta, ipsis litteris:

Art. 5º. [...]

LX- a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;  

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes  da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...];

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os
seguintes princípios:

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em
casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
(grifou-se).
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Todos os dispositivos supracitados remetem ao Princípio da Publicidade, largamente explorado na Carta Magna, demonstrando a
sua importância na atuação estatal. Para Cintra, Dinamarco e Pellegrini (2004, p. 69), "o princípio da publicidade do processo
constitui uma preciosa garantia do indivíduo no tocante ao exercício da jurisdição" Afinal,  o Estado Democrático de Direito
necessita que os  cidadãos  tenham conhecimento de seus  atos  normativos, pois,  ao contrário,  não haveria meios  daqueles  se
defenderem dos atos arbitrários, caso fossem estes secretos. 

Além da Constituição Federal, a publicidade encontra-se dispersa em outros dispositivos legais, tais como a lei nº 11.419/06. A
comunicação dos atos processuais já foi explanada no presente trabalho, mas, quanto à divulgação dos documentos digitalizados,
deve-se citar o Art. 11, § 6º, in verbis:

Art. 11 [...]

§ 6º Os documentos digitalizados juntados em processo eletrônico somente estarão disponíveis para acesso por meio da rede
externa para suas respectivas partes processuais e para o Ministério Público, respeitado o disposto em lei para as situações de
sigilo e de segredo de justiça.

Desta forma, a Lei do Processo Eletrônico mostra-se consoante às  normas constitucionalmente previstas. Afinal, o interesse
privado não poderá se sobrepor ao interesse público com o fim único de preservação da publicidade.

Mais do que dispositivo constitucional, a publicidade é preceito universal, como baluarte norteador da efetivação dos direitos
humanos. Sua importância é tamanha que existe, inclusive, previsão na Declaração Universal dos Direitos dos Homens, em seu
Art. 10, que versa que "todo homem tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal
independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele"
(grifou-se).

Portanto, é inegável sua importância tanto para o Estado como para a sociedade, que se utiliza da divulgação dos atos estatais
para fiscalizar o primeiro, conforme será explanada no tópico a seguir.

1.2 A fiscalização pela sociedade

O princípio da publicidade, como já explicado, tem como finalidade a divulgação de todos os atos e negócios do Estado, com o
intento de que estes  se tornem de conhecimento de toda a sociedade, em razão do agir estatal, continuamente motivado pelo
interesse público. Esta última expressão possui difícil conceituação, sendo vista por uns como tudo aquilo que não é do interesse
de um só ou de um grupo de indivíduos; por outros, como a atuação estatal voltada para garantir a viabilidade da vida em
sociedade.

Apesar da discussão, é sabido que uma das funções primordiais da publicidade é a fiscalização dos atos da Administração Pública
e do Poder Judiciário pela sociedade. Afinal, o Estado existe em função dos indivíduos, sendo um servidor público e, como tal,
deve  "satisfazer  necessidades  essenciais  ou  secundárias  da  coletividade  ou  simples  conveniências  do  Estado."  (LOPES
MEIRELLES, 2003, p. 319). Assim, a prestação estatal está condicionada à fiscalização da coletividade, como forma de verificar
se os serviços públicos estão sendo prestados de forma a suprir as expectativas da sociedade. 

Tal policiamento se dá por  diversos  meios,  como a análise dos  gastos  públicos  pela Administração,  assim como dos  atos
processuais, a fim de se verificar a ocorrência de ilegalidades, de arbitrariedades ou de abusos de poder por aqueles  que são,
precipuamente,  servidores  públicos  e,  como  tais,  têm o  dever  de conservar  e  melhor  gerir  a  res  publica.  A  Constituição
Republicana, por sua vez, oferece diversas garantias como forma de assegurar a maior aplicação do princípio da publicidade, de
acordo com o transcrito abaixo:

Art. 5º [...]

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado; 

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
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[...]

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

Assim, nota-se que a publicidade é uma garantia democrática, em que se permite a participação da população como forma de
fiscalizar a atuação dos agentes públicos. Mais do que isso, é o cidadão quem possui o direito de perceber se o poder exercido
pelos representantes do povo está dentro dos padrões estabelecidos em lei e o dever de analisar se o Estado, ao gerenciar a vida
em coletividade, fá-lo com a devida moralidade, imparcialidade, entre outros. Já que todo o poder emana do povo, este se mostra
como titular da reivindicação da transparência por parte do Estado. Segundo Bobbio (1997, p.10), "pode-se definir a democracia
das maneiras as diversas, mas não existe definição que possa deixar de incluir em seus conotativos a visibilidade ou transparência
do poder".

Como se pode notar, a publicidade é requisito essencial para a concretização da eficácia e da moralidade. Aquela não ocorre
somente sobre a divulgação oficial dos  atos,  mas  também no que tange à conduta interna dos  seus  agentes,  que devem ser
honestos e probos. 

A  publicidade dos  atos  processuais  oferece maior  segurança jurídica ao  que é realizado  pelo  Poder  Judiciário,  sendo  uma
inestimável garantia do indivíduo no tocante ao exercício jurisdicional. Segundo Cintra, Dinamarco e Grinover (2004, p. 69):

A presença do público nas  audiências  e a possibilidade do exame dos autos  por qualquer pessoa representam o mais  seguro
instrumento de fiscalização popular sobre a obra dos magistrados, promotores públicos e advogados. Em última análise, o povo é
o juiz dos juízes. E a responsabilidade das decisões judiciais assume outra dimensão, quando tais decisões hão de ser tomadas em
audiência públicas, na presença do povo.

Assim,  a  inspeção  social  assegura  independência,  imparcialidade,  autoridade  e  responsabilidade  dos  servidores  do  Poder
Judiciário, que possuem conhecimento que qualquer ato equivocado e irresponsável seu será alvo do julgamento da população. 

Contudo,  apesar  de amplamente  protegida em nosso  ordenamento  jurídico  pátrio,  os  próprios  dispositivos  legais  criaram
situações excepcionais em que a publicidade será mitigada, como forma de se proteger bens jurídicos de maior prevalência tendo
em vista o exame do caso concreto, conforme o tópico a seguir. 

1.3 Exceções à publicidade

Conforme já foi explanado, a publicidade é considerada como um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Contudo, há
situações  em que esta deverá ser  mitigada como  forma de impedir  a violação  da dignidade da pessoa humana.  Afinal,  há
informações,  sejam  elas  processuais  ou  presentes  em  bancos  de  dados,  que  devem  ser  sigilosas,  a  fim  de  não  expor
desnecessariamente os indivíduos.

A própria Carta Magna, em seu Art. 5º, LX, restringe a publicidade em duas situações: com o fito de se defender o interesse
público ou o direito à intimidade. Por força do imperativo de ordem social, há ocasiões em que o interesse público demanda que
não ocorra a divulgação dos atos estatais. Em relação ao direito à intimidade, ao se atenuar a publicidade, segundo Portanova
(2005, p.169), busca-se "evitar a curiosidade geral, as consequências desastrosas, a perturbação da ordem, a apreensão do povo, o
alarme, o tumulto, o apavoramento, a marca negativa e a afronta à dignidade das  pessoas físicas  e jurídicas, sejam de direito
privado ou público". Desta forma, o que se busca é preservar o indivíduo, para que este não tenha a sua esfera íntima invadida
contra a sua vontade.

A Constituição Federal ainda oferece guarida, em alguns artigos, para a realização de diversos procedimentos em que ocorrerão
votações secretas pelos membros do Congresso Nacional, tais como os Arts. 52, III, IV, XI; 119, I, entre outros. Contudo, há
doutrinadores que consideram tais dispositivos inconstitucionais por ferirem preceitos básicos da Lei Maior.

Como se mostra notório, "o caráter público é a regra, o segredo a exceção, e mesmo assim é uma exceção que não deve fazer a
regra valer menos, já que o segredo é justificável apenas se limitado no tempo, não diferindo de todas as medidas de exceção"
(BOBBIO, 1997, p. 86). Assim, até mesmo uma das garantias da publicidade de informações e dados, ou seja, o habeas data
encontrará limitações com o desiderato de evitar afronta à dignidade da pessoa humana. Afinal, tal writ só será concedido para a
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pessoa do impetrante, não considerando, portanto, informações de terceiros. A intenção do legislador constitucional é evitar a
transferência e a comercialização de dados de outras pessoas, preservando-lhes.

Ademais, não se pode olvidar a legislação infraconstitucional que, no Código de Processo Civil, assim como a Lei Maior, trata em
diversos dispositivos acerca da publicidade:

Art. 155 - Os atos processuais são públicos. Correm, todavia, em segredo de justiça os processos:

I - em que o exigir o interesse público;

II  -  que dizem respeito  a casamento,  filiação,  separação dos  cônjuges,  conversão desta em divórcio,  alimentos  e guarda de
menores.

Parágrafo único. O direito de consultar os autos e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e a seus procuradores. O
terceiro, que demonstrar interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e
partilha resultante do desquite.

[...]

Art. 444. A audiência será pública; nos casos de que trata o artigo 155, realizar-se-á a portas fechadas.

Como se pode concluir, o Código Buzaid pretende que o maior número de atos processuais sejam públicos. Segundo Nery Júnior
(2004, p. 210), "o Art. 155 do CPC, portanto, estabeleceu a regra da publicidade e as exceções nele contidas estão em perfeita
consonância com o comando emergente do Art. 5º, n. LX", enumerando casos em que a divulgação mostra-se impossível por
adentrar em uma esfera tão íntima quanto o Direito de Família. Ademais, o juiz  poderá determinar o segredo em situações que
julgar serem convenientes, de acordo com o seu entendimento, como, por exemplo, a defesa nacional, a ordem pública, entre
outros assuntos. Nas situações descritas, o Direito procura, ao máximo, proteger a identidade e as informações dos envolvidos.

Concluindo, mais do que se mostrar como mera previsão legal, as exceções à publicidade são uma necessidade a fim de manter a
harmonização  constitucional.  Afinal,  possuir  normas  conflitantes  dentro  de um mesmo sistema jurídico  é ter  a certeza da
ineficácia e da insegurança deste. Assim, a publicidade é redimensionada, sem perder seu status constitucional, com o intento de
resguardar a dignidade da pessoa humana, abordada no tópico a ser citado.

2 A dignidade da pessoa humana

Desde os primórdios, os indivíduos agruparam-se com o propósito de proteger-se do frio, das enchentes, das secas e de outros
fenômenos climáticos. Inicialmente em famílias, estas se reuniram a fim de formarem clãs, depois comunidades, cidades e, empós,
Estados. 

Primeiramente, tais  Estados não possuíam noção da importância da publicidade dos seus atos, sejam estes  de gerência ou de
decisões  judiciais.  Ao contrário,  a única divulgação que ocorria era de informações  dos  governados,  para que os  chefes  dos
Estados  Despóticos  tivessem  conhecimento  acerca  de  uma  revolta  popular  que  pudesse  vir  a  ocorrer.  Muitos  destes
utilizavam-se dos chamados "olhos e ouvidos do rei", que tinham o papel de fiscalização da vida da população. Invadindo a esfera
privada de cada indivíduo, o Estado, personificado na figura de seu governante, violava a dignidade de cada cidadão.

Contudo, nenhuma época como a hodierna reclamou tanto o respeito e a proteção à dignidade da pessoa humana, tendo em vista a
facilidade  da  violação  da  intimidade  dos  seres  humanos.  A  publicidade  de  imagens,  dados,  informações  processuais  e
administrativas  devem ser limitadas como forma de promoção do supracitado fundamento, sob pena de desrespeito a direito
humanos fundamentais.

2.1 Histórico

O reconhecimento e a proteção da dignidade da pessoa humana é fruto da evolução de diversas ciências, tais como o Direito e a
Filosofia. Suas raízes históricas remontam à Antiguidade. Platão narra, no mito de Pitágoras, que Zeus enviou Hermes para dar
respeito  (aido)  e  direito  (diké)  a  todos  os  seres  humanos,  pois,  sem estes  valores,  os  seres  humanos  não  poderiam ser
reconhecidos desta forma e, portanto, não poderiam viver como pessoas. 
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Porém, mostra-se importante ressaltar que a sua positivação é breve, iniciando-se com uma referência no Art. 151, inciso I, da
Constituição alemã de Weimar de 1919, que versava: "a ordem da vida econômica precisa corresponder aos princípios da justiça,
visando assegurar uma existência humanamente digna para todos." (grifou-se).

Depois da Segunda Guerra Mundial, o instituto da dignidade da pessoa humana vai encontrar-se em inúmeros textos de Direito
Internacional, Declaração dos Direitos Humanos e Constituições. A Declaração Universal da Organização das Nações Unidas
(ONU), de 1948, versa que "todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade  e direitos." (grifou-se). Logo, faz-se
mister o reconhecimento da dimensão social da dignidade como valor de cada pessoa e de todas as pessoas, tendo em vista que
elas são iguais em dignidade e direitos. 

Isso se deu como resultado,  ou melhor,  reação,  às  infindáveis  violações  aos  direitos  humanos  ocorridas  durante o  conflito,
praticadas em face dos judeus, que foram torturados, saqueados, e tiveram suas vidas ceifadas por conta da intolerância. Afinal, é
sabido que se negava capacidade jurídica aos judeus e a outras parcelas da população alemã com base na legislação racial. 

2.2 Conceito 

 Contudo, apesar de sua essencialidade e do comparecimento maciço em diversos dispositivos legais, mostra-se uma árdua tarefa
obter uma conceituação clara acerca da dignidade. Tal dificuldade reside, principalmente, pelo fato de aquela estar presente na
maioria esmagadora dos  indivíduos,  sendo  o  valor  que identifica o  ser  humano  como tal,  revelando-se,  daí,  o  seu  sentido
ontológico. 

Apesar de não existir  consenso acerca de sua definição, cada indivíduo possui o conhecimento de quando sua dignidade foi
violada. Portanto, a conceituação de dignidade se dá, mais facilmente, de forma negativa, a partir de suas possíveis violações,
ainda que seja impossível taxá-las  integralmente. Apenas citando exemplos, a dignidade se dá para que ocorra a proibição da
tortura, a proteção contra a prisão arbitrária, a proteção da honra, do embrião, entre outros valores. Nas palavras de Stephan
Kirste (2009, p. 180), "Respeito pela dignidade humana significa, então, tratar o outro de forma a evitar situações em que este
considere a sua dignidade aviltada. Integridade e respeito por si próprio podem ser, portanto, o resultado deste conceito de
dignidade". Contudo, tal abordagem negativa não oferece os critérios e valores que devem ser sopesados a fim de esclarecer quais
comportamentos, ações e omissões desrespeitosas infringem a dignidade humana ou não.

A dignidade mostra-se como fundamento irrenunciável e inalienável, pois não se concebe a ideia de o ser humano abrir mão desta,
por ser um valor absoluto. Caracterizando-se como algo intrínseco ao homem, até mesmo aqueles que cometem crimes a possuem,
pois devem ser tratados como seres humanos. 

Desta forma, o ordenamento jurídico mostra-se obrigado a zelar pelo seu reconhecimento e proteção, pois a coletividade deve
receber  igual respeito  por  parte do Estado e da comunidade,  até mesmo como forma de assegurar  esta dignidade.  Segundo
Wolfgang Sarlet  (2009, p. 27), "a dignidade deve ser analisada como um "produto do reconhecimento da essencial unicidade de
cada pessoa humana e do fato de esta ser credora de um dever de igual respeito e proteção no âmbito da comunidade humana".

Assim, conclui-se que a dignidade da pessoa humana possui dupla dimensão: a defensiva, ou negativa, segundo a qual a dignidade
é limite para os  atos  estatais, não podendo estes  reduzir o ser humano à condição de mero objeto, violando o valor que lhe
individualiza como homem; e a dimensão positiva, sendo uma tarefa do Estado, por meio de medidas positivas, a promoção e o
respeito da dignidade.

Trazendo a lume a matéria que é tratada, qual seja, a publicidade, compreende-se que, tendo em vista a dignidade da pessoa
humana ser valor que não pode ser violado, aquela deve ser relativizada a fim de não trazer maiores prejuízos. A proteção da
dignidade, além de ser um direito, mostra-se como um dever de todo cidadão de não invadir a esfera íntima do outro ser humano, e
até mesmo, evitar que isso ocorra como forma de promoção do valor em pauta. 

2.3 A Dignidade Humana segundo Immanuel Kant

Em consonância com o pensamento Kantiano, o homem é o fim ou a matéria para a realização de todas as máximas moldadas de
acordo com a lei moral. Logo, independentemente de qualquer norma de cunho religioso, a humanidade já possui o respeito à
dignidade humana intrinsecamente em sua razão, sendo aquela, portanto, um valor ético-filosófico. Contudo, a positivação do
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referido princípio se faz necessária, segundo Habermas (1997, p. 148- 150):

a constituição da forma jurídica torna-se necessária a fim de compensar déficits  que resultam da decomposição da eticidade
tradicional.  Pois  a  moral  autônoma,  apoiada  apenas  em argumentos  racionais,  só  se  responsabiliza  por  juízos  corretos  e
equitativos.  [...]  A  transferência de saber para o  agir  é incerta devido à fragilidade e ao nível extremo de abstração de uma
auto-regulação arriscada do sujeito que age moralmente, especialmente devido à improbabilidade de processos de socialização
capazes de promover competências tão pretensiosas. Uma moral dependente de um substrato de estruturas da personalidade
ficaria  limitada  em sua  eficácia,  caso  não  pudesse  atingir  os  motivos  dos  agentes  por  um outro  caminho,  que  não  o  da
internalização, ou seja, o da institucionalização de um sistema jurídico que complementa a moral da razão do ponto de vista da
eficácia para a ação. (grifo original).

Do trecho, nota-se a essencialidade da positivação da dignidade pela necessidade de sua efetivação, que não pode estar sujeita
apenas a simples mandamento moral. É o poder coativo, próprio do Direito, que impede o indivíduo de realizar ou de se abster de
uma ação que possa violar a dignidade sua ou alheia, tendo em vista a obrigatoriedade imposta legalmente de forma complementar.
No entender de Kant, o direito mostra-se tridimensionalmente: não se apresenta primariamente à vontade livre, mas ao arbítrio
dos destinatários; abrange uma relação interpessoal; e, por fim, possui autorização para a coerção, em que um está autorizado a
utilizá-la contra o outro indivíduo em caso de abuso. Desta maneira, a moralidade acaba por possuir uma relação deveras íntima
com a legalidade, o valor moral com o jurídico, entre outros.

Os seres humanos, em sua totalidade, possuem uma natureza empírica e outra racional. Como ser racional que é, o humano tem a
capacidade - ou deve ser concebido como a possuindo - de moldar sua ação segundos os imperativos éticos. Ao bem-agir, fá-lo-á
em conformidade com o restante da humanidade, sendo, portanto, livre. Em suma, liberdade mostra-se como autonomia, tendo o
discernimento dos deveres morais que a lei impõe. Partindo do conceito fundamental da lei da liberdade moral, Kant extrai desta
as leis jurídicas. A liberdade é restrita ao seres humanos, sendo a dignidade, portanto, fruto da autonomia. Kant (1986, p. 223)
diferencia claramente pessoas e coisas no trecho retro transcrito:

Os seres  cuja existência depende não em verdade da nossa vontade, mas da natureza, têm, contudo, se são seres  irracionais,
apenas um valor relativo como meios, e por isso se chamam coisas, ao passo que os seres racionais se chamam pessoas, porque a
sua natureza os distingue já como fins em si mesmos, quer dizer, como algo que não pode ser empregado como simples meio e
que, por conseguinte, limita nessa medida todo o arbítrio (e é um objeto do respeito).

Como se depreende, o ser humano é objeto de  respeito, não sendo um sentimento recebido, mas algo que se produz  por si
mesmo, através da razão. É um sentimento moral, tendo em vista que independe de sensibilidade. Somente o indivíduo pode ser
alvo de respeito; quanto aos animais ou às coisas, estas podem suscitar amor, receio, mas jamais respeito. 

Às coisas pode-se atribuir preço, sendo, portanto, passíveis de substituição. Contudo, segundo Kant, quando algo está acima de
qualquer preço, mostrando-se impossível a sua troca por equivalente, caracteriza-se a dignidade. Como a pessoa é o único ser que
não possui preço e, enquanto dotada de moralidade, será ela a titular da dignidade.  

Assim, o respeito a si e à coletividade tem nascente na própria razão, e que somente por motivos de efetivação positivou-se.
Kant  procurou entender a lei moral que existe nos seres racionais e que os direcionava no sentido de dizer o que era ou não
correto, como um norte julgador de suas ações ou omissões. Porém, a moral não é uma repetição do direito e vice-versa. O que
existe entre eles é uma relação de complementação recíproca, pois o ordenamento jurídico só será legítimo quando não contrariar
princípios morais que, segundo o doutrinador em tela, são inerentes aos seres humanos, únicos dotados de racionalidade. 

Conclui-se, com o doutrinador alemão, que se algo pode ter em sua existência um valor absoluto, independentemente, tal coisa é o
homem ou, genericamente, o ser racional. Este existe não como meio para a execução de qualquer vontade. Ao contrário, suas
ações se dirigem a ele mesmo e a outros seres racionais sendo, portanto, o fim. Portanto, o agir do homem em busca do bem
supremo, versado pelo filósofo alemão, está voltado para a consecução dos seus fins e, entre eles, encontra-se a dignidade da
pessoa humana, objeto de respeito que é.

3 A publicidade na Internet

A publicidade é considerada um dos instrumentos de busca da transparência. Afinal, com a divulgação de atos processuais ou
administrativos, qualquer cidadão poderá observar melhor a forma como o Estado é gerido e a maneira que os jurisdicionados
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resolvem suas lides, podendo vir a impugnar atos que não sejam dotados de legalidade, permitidos por lei, entre outras situações.

A  Internet,  por  sua vez,  amplia a divulgação daquilo que é publicado,  tornando-se a maior  e mais  poderosa ferramenta de
divulgação de textos  e imagens. Contudo, aquela não pode ser entendida como nascente inesgotável de benesses  à sociedade,
sendo útil ao trabalho, ao lazer e às atividades intelectuais. 

A evolução da Informática propiciou o aumento da velocidade com que o conhecimento se alastra no ciberespaço, mas  nem
sempre essa velocidade de divulgação é benéfica. Ademais, uma das características marcantes da tecnologia consiste na quebra de
barreiras geofísicas, ou seja, a integração dos povos, o que prejudica a aplicação da lei no espaço. 

Segundo Almeida Filho (2008, p. 33)., "a concepção de sociedade, ao menos quando estamos diante de tecnologias avançadas,
ampliou, em muito, a idéia de território". Desta forma, a ideia de jurisdição e jurisprudência deverá ser repensada nesta nova fase
de desenvolvimento informático, sob pena de não haver normas regulamentadoras a fim de realizar a pacificação social. Afinal,
ainda que dados sejam disponibilizados em determinado país, estes podem ser acessados em país diversos. Desta forma, como
um Estado poderá impedir a violação de direitos em seu território, já não se concebe o ciberespaço como um Estado? 

Destarte, a Internet, ainda que aproxime as nações e facilite a comunicação, também se apresenta como responsável por uma
publicidade excessiva que poderá se mostrar danosa. Muitos  indivíduos, ao possuírem seus  dados  expostos, acabam por ter
violados direitos não menos importantes do que o princípio republicano em pauta, o que gera direito de indenização. Ainda que
previstos na Constituição, os direitos da personalidade, inerentes a todo e qualquer indivíduo, são desobedecidos em razão de
uma falsa ideia de que, como, em regra, o público se sobrepõe ao privado, tem-se direito de invadir a esfera intelectual e moral do
ser humano com o fito de prestar informações à sociedade. 

Sobre alguns direitos da personalidade e suas implicações, passa-se ao tema adiante.

3.1 O direito à intimidade

Hodiernamente,  o  direito  à intimidade mostra-se como um dos  direitos  fundamentais  mais  amplamente violados.  Afinal,  a
contínua exposição da vida pessoal em sítios de relacionamentos, a publicação de fotos e vídeos de forma não autorizada levam a
sociedade a refletir até que ponto este direito de personalidade é resguardado. Segundo Carlos Roberto Gonçalves (2003, p. 172):

O direito de estar só, de se isolar, de exercer as sua idiossincrassias se vê hoje, muitas vezes, ameaçado pelo avanço tecnológico,
pelas fotografias obtidas com teleobjetivas de longo alcance, pelas minicâmeras, pelos grampeamentos telefônicos, pelos abusos
cometidos na Internet e por outros expedientes que se prestam a esse fim. 

Assim, mostra-se necessário que o legislador constitucional e o ordinário se voltem para o resguardo de tal direito. O Art. 5º da
Constituição Federal, comumente conhecida como "Constituição Cidadã", resguarda diversos direitos e garantias fundamentais
que foram bravamente conquistados após diversos anos em que a sociedade brasileira sofreu com a ditadura militar e, entre eles,
encontra-se a intimidade. Nas palavras de Rosana Mion Gonçalves (2007, online): 

O constituinte de 1988 inseriu o direito à intimidade no rol dos direitos e garantias fundamentais, sob a influência da então recente
circunstância histórica do  regime militar,  visando,  portanto,  a preservação  das  liberdades  individuais.  Naquela ocasião eram
gritantes as violações à privacidade dos cidadãos e criar um dispositivo com a característica da inalterabilidade pelo legislador,
visando protegê-la, era de fundamental importância.

Devido ao período de grande instabilidade que passava à época da promulgação da Constituição de 1988, reclamava de uma maior
proteção a essa liberdade individual. Afinal, os brasileiros tiveram suas vidas intensamente vasculhadas pelo Governo que, com o
fito de evitar a manifestação da liberdade de expressão, procurava buscar todos os dados possíveis sobre seus governados. Isso se
dava através do Destacamento de Operações de Informações do Centro de Defesa Interna (DOI-CODI), que se apresentava como
o órgão de inteligência e repressão quando da ditadura militar. 

O direito à intimidade mostra-se, enquanto garantia, como o direito de preservação integral de sua vida na esfera privada e íntima.
Já como direito é um mecanismo de exigir do Estado a reparação civil ou penal pela sua violação. Assim, cabe ao indivíduo
resguardá-la e ao Estado protegê-la. A Lei Maior, que o considera cláusula pétrea, não podendo ser modificada prejudicialmente
ainda que por Emenda Constitucional, assegura em seu Art. 5º, X, ipsis litteris:
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Art.  5º Todos  são iguais  perante a lei,  sem distinção de qualquer  natureza,  garantindo-se aos  brasileiros  e aos  estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação; (grifou-se).

Desse modo, nota-se que o direito à intimidade não se mostra como um direito menos importante do que os outros elencados na
Lei Maior e que, quando este for violado, garante-se o direito de se pleitear, em juízo, indenização por danos morais/materiais.
Segundo jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Responsabilidade  civil.  Indenização.  Dano  moral.  Lei  de  Imprensa.  Divulgação  não  autorizada  de  fotos  de  acidente
automobilístico  fatal.  Violação aos  direitos  da personalidade.  Ação procedente.  Preliminar  de não conhecimento  do  recurso
rejeitada. Art. 57, § 69 da Lei de Imprensa não recepcionado pela Constituição Federal. Alegação de cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Desnecessidade de d ilação probatória. Alegação de decadência rejeitada. Art. 56 da Lei de Imprensa não recepcionado
pela Constituição Federal.  Mérito. Abuso na difusão das  fotos  do acidente automobilístico que vitimou o pai e marido das
autoras. Divulgação sensacionalista, sem conteúdo informativo e não autorizada de Fotografias do corpo desfigurado no acidente.
Violação aos direitos da intimidade e privacidade da família. Falta de conteúdo informativo. Excesso punível. Dano moral in re
ipsa. Violação aos direitos da personalidade. Não impugnação do quantum indenizatório. Recurso conhecido e desprovido (TJSP,
2ª Câmara, Ministro Relator A Satini Teodoro, Data do Julgamento: 29/4/2008).

Assim, nota-se que numa sociedade que, cada vez mais, utiliza-se de meios virtuais como forma de realizar transações bancárias,
comércio, mecanismos de compra e venda, entre outros, a busca pela preservação da intimidade e a não-exposição de dados
pessoais mostra-se uma tarefa árdua. Todavia, o Direito não pode restar alheio à evolução tecnológica, que se apresenta como
aliada na conquista da celeridade e eficácia jurisdicional, caso os recursos criados sejam bem empregados.

Porém, não se pode olvidar que, com a adoção da Lei do Processo Eletrônico, a publicidade, que já encontra previsão em diversos
artigos do ordenamento jurídico, poderá majorar de forma exacerbada, indo de encontro, portanto, com o direito à intimidade.
Desta forma,  conclui-se que a lei em comento  possui diversas  virtudes,  mas  que podem se tornar  ínfimas  em relação aos
problemas que poderá ocasionar. Na inteligência de Chaves Júnior, Siqueira Mendes, Souza Cunha (2009, online) :

Verifica-se, a partir daí, que quanto maior a publicidade empregada, menor estará resguardado o direito à intimidade; de outra
banda, a garantia do direito à intimidade tende a restringir  a aplicação do princípio da publicidade.  São,  portanto,  valores
antinômicos. Dessa reflexão nasce um latente paradoxo: por um lado a maior agilidade da justiça, principalmente no que se refere
aos atos por ela praticados; por outro, a exposição das facetas da lides em um instrumento de fácil acesso ao público e que cada
vez mais abrange o cotidiano da população em geral. (grifo original).

Logo, a publicidade, que é vista como fonte de transparência dos atos estatais, ou melhor, como garantia do cidadão de que as
persecuções judiciais e administrativas respeitam o princípio da legalidade, pode-se encontrar deveras cristalina a ponto de revelar
a intimidade dos litigantes.

Assim sendo, como forma de evitar a divulgação de dados dos litigantes, o CNJ decidiu que apenas os advogados e as partes
teriam acesso aos autos digitais, conforme se mostra abaixo: 

PROCEDIMENTO  DE  CONTROLE  ADMINISTRATIVO.  QUESTÃO  DE  ORDEM.  DIREITO  DE  VISTA  DOS
PROCESSOS DIGITAIS. INCIDÊNCIA DA RESTRIÇÃO DO ART. 11, § 6º, DA LEI Nº 11.419/2006. Nos processos digitais,
o  acesso à íntegra dos  autos  é limitado às  partes,  constituindo mais  uma exceção à regra geral de liberdade de acesso dos
advogados aos  processos, independentemente de procuração. Questão de ordem resolvida no sentido da edição de enunciado
administrativo para uniformizar a orientação de acesso restrito dos autos eletrônicos às partes cadastradas e seus respectivos
advogados. (Procedimento de Controle Administrativo n. 2007.1000000393-2, Relator Conselheiro Antônio Umberto de Souza
Junior).

Desta forma,  dada a evolução tecnológica,  caso  não se restringisse a publicidade,  comprometer-se-ia seriamente o  direito  à
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intimidade, que, segundo Ricardo Bezerra (2008, online), "é de grande relevo psíquico e se destina a resguardar a privacidade em
seus  múltiplos  aspectos:  pessoais,  familiares  e  negociais".  Os  princípios  devem  ser  sopesados  em  aparente  oposição,
buscando-se uma solução, já que entre eles não há qualquer hierarquia. 

Mas a publicidade na grande rede não é a preocupação principal no que tange ao processo eletrônico. Afinal, esta poderia ocorrer
até mesmo no processo convencional. O temor é a divulgação em larga escala, que poderia atingir toda a coletividade. Assim,
mostra-se imprescindível a ponderação principiológica, objeto de estudo do presente capítulo. Esta, inclusive, é a orientação da
Suprema Corte:

[...] Os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto. Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias
que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de
convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas
das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto
constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que
as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do
interesse social e,  de outro,  a assegurar a coexistência harmoniosa das  liberdades,  pois  nenhum direito ou garantia pode ser
exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros (STF, Plenário, MS 23.452,
Relator Ministro Celso de Melo, DJ 12/05/2000).

Assim, mais do que discutir a divulgação exacerbada de dados através da adoção do processo eletrônico, faz-se mister analisar em
quais casos é necessária a tramitação do processo em segredo de justiça, como forma de impedir a interferência na intimidade e a
violação do interesse social.  Assim, limitar-se-iam as liberdades públicas e preservar-se-iam outras liberdades individuais, sem
que, para tanto, exclua-se um ou outro direito.  

3.2 O direito ao esquecimento

A  hodierna dificuldade em se preservar  a privacidade é fruto  do  uso  generalizado  da informática.  Afinal,  inúmeras  são  as
vantagens trazidas pelo uso do computador, tais como transações comerciais, pagamento de contas, facilidade na comunicação
com outras pessoas, entre outros. Segundo o Comitê Gestor de Internet no Brasil (CETIC), somente 30% dos brasileiros tiveram
algum problema de segurança na Internet. Ademais, o Brasil se encontra como um dos líderes no ranking mundial no acesso à
Internet. Isso mostra que, apesar da aparente vulnerabilidade, o país faz bastante uso da tecnologia no cotidiano. 

Contudo, atualmente, tornou-se possível seguir os passos dos indivíduos que utilizam a Internet, a seu pedido ou contra sua
vontade.  Afinal,  muitos  sítios  criam bancos  de dados  que,  ao  serem invadidos,  podem disponibilizar  as  informações  neles
contidas. Dessa forma, a fim de evitar abusivas intromissões, faz-se mister a regulação do uso das informações pessoais.

Como  se  percebe,  a  própria  norma  constitucional  garante  a  limitação  da  publicidade  quando  da  defesa  da  privacidade,
demonstrando, portanto, a valoração que se atribui aos direitos de personalidade. O Estado, como ente que existe em função da
pessoa humana, deve assegurar a pacificação social aliada ao respeito dos direitos e garantias fundamentais. 

Portanto, no que se refere à utilização dos meios eletrônicos para a realização de atos processuais, mostra-se imprescindível a
relativização  da publicidade.  Afinal,  os  mecanismos  de buscas  utilizados  na Internet  propiciam que,  em poucos  segundos,
colham-se informações  a respeito de um cidadão. A  virtualização processual despreocupada com a limitação da publicidade
permitiria a violação da intimidade e da vida privada, desrespeitando, portanto, preceito constitucional.

Contemporaneamente, os mecanismos que realizam buscas na Internet são robóticos, ou seja, eles disponibilizam todos os sítios
relacionados  ao que foi pedido.  Além disso,  muitos  links  ficam presentes  por tempo indeterminado,  sem que haja nenhum
controle efetivo na divulgação das informações.

Assim, fere-se uma das espécies do gênero direito à personalidade: o direito ao esquecimento, que se define como a obrigação de
que os dados permitam a identificação de seus titulares apenas pelo período necessário para se alcançar sua finalidade. O Estado
esquece os  dados, pois  a liça já foi dirimida; os  indivíduos, como forma de preservação da dignidade da pessoa humana; e a
sociedade, devido ao fim maior da jurisdição ter sido alcançado: a pacificação social. 

A adoção dos meios eletrônicos sem atentar-se para a publicação de atos processuais protelaria ou impossibilitaria a efetividade
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do  esquecimento.  Através  de uma simples  pesquisa  na Internet,  descobrir-se-iam dados,  informações  acerca dos  cidadãos
envolvidos em litígios, o que poderia gerar transtornos no cotidiano das partes. 

Um exemplo a ser citado é o processo nº 2006.002.05508, que tramitou na 28º Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro. Os
demandados, que eram as empresas Yahoo! e Google, foram obrigadas a retirar o nome do Autor, Robson Pacheco Pereira de suas
buscas robóticas. 

O demandado havia sido indiciado pela Delegacia de Repressão aos  Crimes  de Informática por interceptação ilegal de dados
telemáticos,  mas  não  chegou  a ser  denunciado  pelo  Parquet  por  falta de provas.  Contudo,  as  notícias  referentes  ao  caso
continuaram a ser veiculadas na Internet, e o policial responsável pela investigação chegou a declarar que, indubitavelmente, o
indivíduo era o autor do delito em tela. No acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, obrigou que a ré
"dispunha diariamente de um funcionário seu para que diariamente verifique se o termo Robson Pacheco Pereira apareça no
resultado das pesquisas com a sua ferramenta de busca na web". Dessa forma, constrangem-se tais empresas a melhor controlar as
informações  que disponibilizam em seus  buscadores,  pois  o  ajuizamento  de ações  semelhantes  pode lhes  trazer  bastantes
prejuízos. 

Ademais, o uso da mídia convencional já traz efeitos negativos para aqueles que têm sua vida exposta. Contudo, as informações,
paulatinamente, serão esquecidas. Já a Internet não oferece tal beneficio tendo em vista que toda pesquisa que for feita remeterá
ad eternum ao que foi buscado.  Segundo Almeida Filho,  "vigorando o Processo Eletrônico,  entendemos  que o princípio da
publicidade deve ser repensado, porque o direito ao esquecimento, como uma das garantias ao direito da personalidade, não estará
não a salvo" (2008, p. 84).

No Brasil, a privacidade de dados encontra-se regulamentada no Decreto nº. 3.505, de 13 de junho de 2000 que, em seu art. 1º,
versa:

Art. 1º. Fica instituída a Política de Segurança da Informação nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, que tem
como pressupostos básicos:

I  -  assegurar  a  garantia  ao  direito  individual  e  coletivo  das  pessoas,  à  inviolabilidade  da  sua  intimidade  e  ao  sigilo  da
correspondência e das comunicações, nos temos previstos na Constituição;

IV - uso soberano de mecanismos de segurança da informação, com o domínio de tecnologias sensíveis e duais;

V - criação, desenvolvimento e manutenção de mentalidade de segurança da informação;

VI - capacitação científico-tecnológica do País para uso da criptografia na segurança e defesa do Estado; e

VII  -  conscientização  dos  órgãos  e  das  entidades  da  Administração  Pública  Federal  sobre  a  importância  das  informações
processadas e sobre o risco da sua vulnerabilidade. 

Apesar de voltada para a proteção de dados  das  pessoas, o decreto somente se refere aos  órgãos  da Administração Pública
Federal, ficando excluídas outras esferas do Poder e outrem que venha a violar o direito à intimidade. Isso mostra a carência, em
nosso país, de uma legislação voltada exclusivamente ao direito material eletrônico, tendo como foco o sigilo, a segurança, o
respeito à vida privada, entre outros direitos.

Segundo Almeida Filho (2008, p. 85), "para a idealização de uma teoria, ou ao menos uma política para os atos processuais por
meios eletrônicos, é necessário que tenhamos em mente questões como segurança, sigilo e  respeito à intimidade  e  à vida
privada."  (grifo  original).  Somente com um dispositivo legal eficaz,  que venha a proteger  os  termos  supracitados,  pode-se
preservar a dignidade da pessoa humana em sua plenitude. 

4 A relativização do princípio da publicidade como uma solução de proporcionalidade para a preservação da dignidade
da pessoa humana

Assim como o direito à personalidade não pode ser alvo de uma possível conduta indecorosa do Poder Judiciário, a transparência
processual é essencial para que se garanta a existência de um Estado Democrático de Direito, em que o povo, como titular do
poder e afim das atividades estatais, seja o maior fiscal da atuação dos servidores públicos. De acordo com André Ramos Tavares
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e Celso Ribeiro Bastos (2000, p. 166), "a qualidade dos serviços da justiça, que é um serviço público fundamental, deve ser
constantemente aferida pela própria justiça e por seus clientes".

Contudo, para que não haja excessos na divulgação de dados referentes aos processos ou restrição abusiva dos atos processuais,
faz-se mister relativizar o princípio da publicidade. Afinal, a doutrina, também considerada fonte do Direito, já assegura, mesmo
antes  da implantação do procedimento virtual, que a proporcionalidade na aplicação dos princípios  e direitos  diante do caso
concreto  é condição  sine qua  non  para que estes  convivam equilibradamente.  Esse procedimento  é necessário  para que a
Constituição Federal tenha maior dinamismo e capacidade de interpretação diversa àquela dada à lei quando de sua criação. De
acordo com Pappen da Silva (2005, online):

A  aplicação  do princípio da proporcionalidade repousa,  portanto,  na  necessidade  de  construir-se  o  Direito  pela
utilização da norma positivada de forma coerente,  harmonizando,  sempre que possível,  os  vários  interesses  antagônicos  que
coadjuvam uma mesma relação jurídica. Quando ocorre  uma colisão de  princípios  é  preciso verificar qual  deles  possui
maior peso diante das circunstâncias concretas, implicando regras cujo estabelecimento depende de uma ponderação. O
dever de proporcionalidade, deste modo, deve ser resultante de uma decorrência coesa do caráter principal das normas. Assim, o
princípio da proporcionalidade representa a exata medida em que deve agir o Estado, em suas funções específicas. Deste
modo, este não deve agir com demasia, da mesma forma que não pode agir de modo insuficiente na realização de seus objetivos.
Além da força  de  limitação da intervenção  do  Estado  o princípio de proporcionalidade também  está  relacionado  à  proteção
substancial do indivíduo. Ocorrerá violação ao princípio da proporcionalidade sempre que o administrador, tendo dois  valores
legítimos a sopesar, priorizar um a partir do sacrifício exagerado do outro. (grifou-se).

O princípio da proporcionalidade, portanto, conceitua-se como a análise por parte do operador jurídico do caso em concreto, em
confronto com a norma a ser aplicada, a fim de adequá-la à realidade e ao tempo presente. Assim, apesar de não se encontrar
previsto na Constituição Federal, o princípio trazido à baila encontra-se intimamente ligado à evolução dos direitos e garantias
individuais,  sendo seu desiderato garantir  a plena fruição destes,  que não podem ser  violados  a qualquer  custo.  Entre eles,
obviamente, encontra-se a dignidade da pessoa humana, fundamentada em princípios morais e éticos, servindo de sustentáculo
para todos os demais direitos e garantias do ser humano. 

Apesar de os direitos tratados serem tidos como fundamentais, estes não são absolutos. Além disso, a análise do caso concreto, a
fim  de  que  se  pondere  que  direito  deve  ser  mitigado,  é  tida  como  um  dos  maiores  desafios  postos  aos  magistrados
contemporâneos. Ao lecionar sobre o princípio da proporcionalidade, que é visto como a melhor solução para a relativização
principiológica, Pellegrini (2009, online) assevera:

A  referida proporcionalidade deve ser  entendida como justo  equilíbrio  entre  os  meios  empregados  e  os  fins  a  serem
alcançados. Assim, segundo a doutrina, a proporcionalidade deve levar em conta os seguintes dados: (i) adequação, ou seja, a
aptidão da medida para atingir os objetivos pretendidos; (ii) necessidade, como exigência de limitar um direito para proteger
outro, igualmente relevante; (iii) proporcionalidade estrita, como ponderação da relação existente entre os meios e os fins, ou
seja, restrição imposta (que não deve aniquilar o direito) e a vantagem conseguida, o que importa na (iv) não- excessividade". 

Logo,  mostra-se  essencial  a  aplicação  da  proporcionalidade como  meio  de  se  encontrar  a  justa  prestação  jurisdicional.  A
adequação consiste na promoção de um processo justo e rápido, mas sem se ferir a privacidade; já a necessidade se dá pela
importância de se proteger outro direito; a proporcionalidade estrita mostra-se como a busca do equilíbrio entre ônus (a restrição)
e o bônus (a proteção de outro direito); e, por fim, a não-excessividade, a fim de que não se transforme o processo eletrônico em
tribunal de exceção em nascente de abusos de autoridade. 

Todavia, há uma grande preocupação no que concerne ao excesso de poder atribuído ao magistrado, já que este é quem realiza a
valoração dos princípios questionados. Se a aplicação da publicidade processual, em determinados casos, deverá ser relativizada
para o emprego de outros direitos e garantias, que se faça sob a égide da legalidade, para que se possa evitar pronunciamentos
arbitrários por parte do Poder Judiciário. De acordo com Almeida Filho (2008, p. 82)., "o texto legal e a doutrina já relativizam a
publicidade dos atos processuais e a nossa intenção é procurar critérios objetivos e constitucionais que não deixem ao arbítrio dos
magistrados ou ao dissabor dos jurisdicionados a relativização". Dessa forma, evita-se que o magistrado cometa desmandos que
atentem à supremacia do interesse público, focado na pacificação social.

Assim,  tendo em vista que não existem normas  referentes  à relativização  da publicidade,  o  princípio  da proporcionalidade
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mostra-se como o melhor escopo para a conciliação entre o princípio da publicidade e dos direitos fundamentais em voga. Afinal,
não se pode violar  a publicidade,  que se mostra como inexorável regra geral,  tendo em vista que se fomentaria um Estado
autoritário, assim como não é permitido violar direitos da personalidade. Outrossim, a limitação da publicidade não importa em
tribunal de exceção, mas sim forma de garantia de direitos constitucionalmente previstos. Para tanto, faz-se mister a utilização de
recursos tecnológicos para este fim, como a anonimização e a utilização de pseudônimos, conforme se verá nos seguintes tópicos.

4.1 A anonimização

A técnica em pauta é utilizada, como já dito, como forma de se preservar a intimidade e a privacidade daqueles envolvidos na lide.
Sobre o assunto, Roberto de Paula (2009, p. 147) conceitua anonimização como:

A referida técnica consiste em ocultar informações identificadoras dos litigantes em processo judicial, seja pela utilização de um
acrônimo formado pelas iniciais de seu nome, ou pela utilização de pseudônimos substitutivos da real identificação dos litigantes,
conforme se tem utilizado significativamente nos países afetos ao sistema jurídico do Common Law.

Destarte, conforme foi dito, é idiossincrático que sejam anonimizados todo o conjunto de dados que possibilitem a identificação
dos sujeitos, tais como endereço, profissão, local de trabalho, entre outros. Contudo, para a aplicação de tal técnica, mostra-se
necessário o estudo do caso concreto, a fim de que não a deturpe por utilizá-la em casos desnecessários. 

A anonimização não afeta o princípio da transparência judicial. Na realidade, esta demonstra o respeito que o Poder Judiciário
possui pela direito  à intimidade das  pessoas,  ao  preservá-las  de uma exposição  desnecessária de seus  dados.  Afinal,  para
terceiros, o que basta saber dos atos processuais é a forma em que eles ocorreram, tornando desnecessária a identificação dos
envolvidos, sua opção sexual, cor origem política ou religiosa. Assim, após o trânsito em julgado, poder-se-ia lançar na Internet o
cumprimento da sentença, assim como a marcha processual, desde que não se exponha a identidade dos litigantes. 

A publicidade não seria violada, apenas relativizada, como se mostra necessário fazer, diante de todas as considerações mostradas
no presente trabalho; a dignidade da pessoa humana, por sua vez, apresenta-se imaculada, uma vez  o que o Estado, servidor
público por excelência, ainda que tenha que prestar contas à sociedade, sua maior fiscalizadora, não o faz  divulgando a vida de
seus jurisdicionados. 

Todavia,  infelizmente,  a matéria é tratada de forma incipiente no Brasil.  A  fim de proteger dados  pessoais,  os  magistrados
escolhem, equivocadamente, restringir por completo o acesso a informações processuais mínimas, como o andamento dos feitos
que tramitam sob segredo de justiça. Segundo Moraes dos Santos (2008, p.190), "de fato, se a regra é a publicidade, esta deve ser
assegurada sempre que for possível, limitando-se o sigilo apenas ao que for indispensável". Assim, se há documentos que são
sigilosos, que o juiz determine que estes sejam desentranhados do restante do processo. Isso ocorre com freqüência em execuções,
quando existem informações obtidas perante os cadastros fiscais e bancários do executado.  Deve-se impedir que tais cártulas
sejam de acesso irrestrito, ao público em geral; mas  nem por tal motivo, deve-se por todo o processo em sigilo. Porém, na
realidade, até que se implante uma política pública de proteção de dados, faz-se necessário limitar o acesso dos atos até mesmo às
partes e aos seus procuradores. 

Contrariamente, na Europa, a proteção de dados encontra-se bastante evoluída. Em muitos países, anonimiza-se os envolvidos em
crimes graves e em delitos  ambientais. Em Portugal, por exemplo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados deliberou que
"devem ser obrigatoriamente anonimizados  os  tratamentos  automatizados  de dados  pessoais,  no âmbito de processos-crime,
acções de investigação de paternidade, regulações do poder paternal, acções de divórcio e outros acórdãos em que haja informação
identificada  ou  identificável  que  respeite  à  intimidade  da  vida  privada."  (online).  Desta  forma,  protege-se  informações
extremamente sensíveis, que não deviam ser divulgadas em proteção à vida privada e aos dados pessoais, direitos albergados na
Constituição lusitana.  

Inclusive, o ordenamento português conta com a Lei nº 67, de 24 de Setembro de 1998, denominada Lei da Protecção de Dados
Pessoais, que, em seu Art. 2º, diz que "o tratamento de dados pessoais deve processar-se de forma transparente e no estrito
respeito pela reserva da vida privada, bem como pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais". Destarte, percebe-se a
preocupação  do  legislador  em  defender  os  direitos  da  personalidade,  assim  como  aqueles  outros  que  possuem previsão
constitucional. 

Todavia, a anonimização não se mostra como a única alternativa para a relativização da publicidade. Outrossim, a utilização de
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pseudônimos é uma técnica para se preservar a intimidade, conforme se verá.

4.2 A utilização de pseudônimos 

O pseudônimo conceitua-se como um termo substitutivo para a real identificação que, no caso em estudo, seria dos litigantes em
processo judicial. No Brasil, como se utiliza o sistema jurídico do Civil Law, não se mostrou necessária a sua adoção, pois a
jurisprudência é fonte subsidiária do Direito. 

Contudo, em outros países, utiliza-se pseudônimos a fim de proteger as informações que possam identificar os litigantes. Países
como a Venezuela o fizeram com o fito de proteger os autores de ações contra o Estado que demandavam o recebimento de
remédios para o tratamento do vírus HIV/AIDS. Afinal, é sabido o preconceito e o despertar de opiniões negativas acerca dos
portadores da síndrome, o que pode lhes trazer conseqüências desastrosas.

Desta forma, percebe-se que, a utilização dos pseudônimos não poderá ser motivada apenas por vergonha, mas também deve
existir fundado receio de uma execração pública advinda dos elementos constitutivos da sua demanda.

CONCLUSÃO

Dada à tecnologia desenvolvida pela sociedade hodierna, a publicidade alcançou escalas nunca dantes imaginadas, o que vem a ferir
um fundamento, ou melhor, um pilar do Estado Democrático de Direito em que se sedimenta a República brasileira: a dignidade da
pessoa humana. A evolução tecnológica em muito repercutiu na ciência do Direito, pois, para alcançar a efetividade, esta se
apresenta intimamente ligada às  mutações  sócio-tecnológicas,  operando uma verdadeira revolução no mundo jurídico.  Mas  a
possibilidade de se invadir  a esfera íntima de outro indivíduo tornou-se tão simples  que a divulgação de dados,  imagens  e
informações deve ser limitada pela ciência jurídica como forma de proteger o indivíduo. Afinal, este não é obrigado a sofrer uma
violação tão profunda em seu direito com o intuito de, supostamente, assegurar que a população não tolere a censura e o silêncio.

Afinal, o ordenamento jurídico só se apresenta como legítimo quando não contraria princípios morais. Entretanto, é imperioso
ressaltar que entre eles não há relação de hierarquização, mas de complementação recíproca. As normas morais regulam relações
interpessoais e conflitos entre pessoas naturais, que se reconhecem reciprocamente como membros de uma comunidade concreta.
Já  as  normas  jurídicas  regulam relações  interpessoais  e  conflitos  entre  atores  que se  reconhecem como  membros  de uma
comunidade abstrata,  fruto  de uma ficção jurídica.  Assim,  a dignidade,  antes  de estar  contida na Lei Maior,  é valor  moral
intrínseco a todo ser humano, não podendo ser maculado. Aquela se apresenta como direito difuso, pois pertence a cada um ser
humano e a toda a humanidade, transcendendo valores individuais.

Portanto,  o  que se permite obter  é a evolução tecno-científica desde que respeitados  valores  e concepções  anteriores  a tal
progresso. Nota-se que o Direito, como ciência dinâmica e interdisciplinar que é, não pode reter seu desenvolvimento, sob pena
de perecer as suas conquistas. Porém, a máxima cautela deve ser tomada, a fim de que não se destrua a sua base sólida. A ideia de
"sociedade digital" e de quebra de barreiras geofísicas é uma realidade, sendo latente a necessidade de se regularizar tal situação
através de um possível Direito da Informática. Mas valores anteriores a isso, construídos ao longo de séculos não podem ser
desconsiderados, tachados de desatualizados. 

A Constituição de 1988, fruto das conquistas de uma sociedade deveras massacrada pelos efeitos das décadas de ditadura militar,
mostra-se afim com os propósitos da Lei do Processo Eletrônico. Assim como a Lei Maior, o dispositivo legal em pauta busca
meios  de garantir a efetivação dos  direitos  fundamentais  individuais  e sociais, tendo sempre a noção da essencialidade de se
manter um equilíbrio entre os princípios, buscando alternativas de não se extinguir ou mitigar desnecessariamente um destes. 

A necessidade de atualizar a ciência do Direito na mesma rapidez  das  evoluções sociais  é inquestionável. Entretanto nada se
mostra mais atual do que os princípios cujos conceitos foram lapidados ao longo dos séculos, juntamente com a ideia de que se
tem da ciência jurídica. Em meio a uma sociedade em que a violação de direitos tornou-se tão fácil, fazem-se necessários estudos a
fim de impedir a edição de leis plenas de letras, mas vazias de conteúdo.
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MATERIALIZING CYBERDEMOCRACY 
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Resumo 

 

 

O artigo visa à análise da existência de um aprofundamento da prática democrática mediante a 

participação popular no processo legislativo por meio eletrônico. A Câmara dos Deputados 

criou, em 2001, a Comissão de Legislação Participativa, que confere à sociedade espaço para 

envio de sugestões das normas que integram o ordenamento jurídico, inclusive por meio 

digital, contribuindo para o avanço da ciberdemocracia. Onze Assembléias Legislativas 

Estaduais instituíram, até 2009, Comissões com o escopo de facilitar os meios de participação 

popular na elaboração de leis. O objetivo da pesquisa é analisar as Comissões, em todas as 

Assembléias Legislativas que as instituíram, discutindo a acessibilidade, a interatividade e os 

meios digitais de participação, confrontando os resultados com a proposta de consolidação de 

um governo eletrônico e com o conceito de ciberdemocracia. 

 

Palavras-Chave: Ciberdemocracia. Governo eletrônico. Cidadania digital.  

 

 

Abstract 

 

 

The paper intends to analyze the existence of a democracy practice deepening by popular 

participation in the legislative process by electronic ways. The Brazilian Parliament created, 

in 2001, the Participative Legislation Committee, giving to society  space to send suggestions 

of laws that integrates the legal planning, including by digital way, contributing to the 

cyberdemocracy advance. Eleven Legislative Assemblies created, until 2009, Committees to 

make the popular participation easier in laws elaboration. The aim of this research is to 
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analyze the Committees, in all Assemblies that created them, arguing the accessibility, 

interactivity, and the digital ways of participation, confronting the results with the proposal of 

consolidation of an electronic government and with the concept of cyberdemocracy.  

 

 

Key-Words: Cyberdemocracy. Electronic government. Digital citizenship.  

 

 

Introdução 

 

 

A sociedade passa por um período de intensas transformações, ocasionadas, 

sobretudo, pela utilização das novas tecnologias de informação e comunicação (TIC’s). 

Atualmente é possível relacionar-se com pessoas do mundo inteiro, adquirir informações em 

tempo real, mobilizar a sociedade para ações de solidariedade e ativismo, fazer crescer a 

cultura política e pressionar o Poder Público e realizar compras sem sair de casa.  

Ao mesmo tempo em que a população adquire novas ferramentas de articulação, 

surge a necessidade de os Governos mundiais se modernizarem e atenderem à demanda da 

desburocratização e transparência. Nesse contexto, surgiram as primeiras tentativas de 

instauração de um governo eletrônico no Brasil, no início do século XXI, pelo Poder 

Executivo.  

O Poder Judiciário tenta aos poucos digitalizar os procedimentos judiciais em busca 

da realização do princípio constitucional da razoável duração do processo, e o Poder 

Legislativo, nas esferas federal, estadual e municipal, também inicia ações de modernização e 

prestação de serviços on-line.  

Na Câmara dos Deputados Federais, por exemplo, além de diversos serviços, fóruns 

para debates, maior acesso a informações e acompanhamento das reuniões e votações dos 

projetos de lei em tramitação na Casa Legislativa, foi criada a Comissão de Legislação 

Participativa, como será visto adiante, com o intuito de disponibilizar aos cidadãos a 

possibilidade de contribuir com o processo legislativo, enviando sugestões de normas para 

integrar o ordenamento jurídico pátrio por meio eletrônico. 

No âmbito estadual, 11 (onze) Assembléias Legislativas já instituíram Comissões 

com o mesmo objetivo, quais sejam: Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O 

presente artigo visa à análise de todas essas Comissões, confrontando os resultados com os 
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conceitos de ciberdemocracia e governo eletrônico, para verificar se há ou não a transparência 

e uma efetiva ferramenta de participação popular nas mãos dos cidadãos.  

Sobre às novas dimensões do direito à informação e corroborando com a idéia da 

participação da sociedade no processo legislativo, Castells (1999, p. 51) ensina: “pela 

primeira vez na história, a mente humana é uma força direta de produção, não apenas um 

elemento decisivo no sistema produtivo.” Isso porque além de eliminar barreiras como o 

tempo e o espaço, a internet proporciona ampla liberdade de expressão e participação na 

esfera pública: é o indivíduo contribuindo ativamente com o conhecimento e não sendo mero 

espectador. 

 

 

Metodologia 

 

 

Inicialmente, foi realizada análise bibliográfica sobre os conceitos de 

ciberdemocracia, cidadania digital e governo eletrônico. No período de 29 de outubro de 2009 

a 06 de novembro de 2009, e-mails foram enviados às Comissões, nos 11 (onze) Estados que 

as instituíram, na tentativa de obter resposta do questionário em anexo. Como somente a 

Comissão do Estado do Rio Grande do Sul respondeu à enquete, no período de 26 de 

fevereiro a 05 de março novos e-mails foram enviados para as Comissões restantes em busca 

das mesmas informações.  

Apenas a Comissão da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais respondeu 

ao questionário. Desta forma, do dia 08 de março de 2010 ao dia 12 de março de 2010, foram 

realizadas ligações telefônicas para as demais Comissões com o objetivo de entrevistar seus 

servidores ou assessores para obter as informações necessárias e concluir esta etapa da 

pesquisa. 

Analisou-se, posteriormente, o portal de cada uma dessas Assembléias, conforme o 

questionário em anexo, para verificar o nível de interatividade, prestação de informações, 

participação e controle social do Poder Público com os cidadãos. Foram utilizados três 

critérios para observar os níveis: 

 

* Prestação de informações e interação com o cidadão 

* Participação e controle social sobre a Administração 

* Acessibilidade e Navegabilidade 
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Após a análise de cada caso separadamente, o artigo contou com estudo em conjunto, 

confrontando os resultados obtidos com os conceitos anteriormente pesquisados.  

 

 

Ciberdemocracia 

 

Com o advento das novas tecnologias, pode-se perceber que o indivíduo passou a ter 

amplo acesso a informações, a se comunicar com pessoas do mundo inteiro de maneira mais 

prática, rápida e econômica, passou a realizar transações e consultar o Poder Público com 

maior transparência e menos burocracia. Tais mudanças sociais fazem crescer a ideia de uma 

ciberdemocracia, sugerida por Pierre Lèvy (2002), que possibilita o exercício da democracia 

em escala mundial, mediada pelo ciberespaço.  

A ciberdemocracia não pressupõe a aniquilação da democracia tradicional. Ela a 

transforma, enriquece, disponibiliza ferramentas mais eficazes para a sua concretização não 

mais numa esfera local, mas a nível mundial. Uma vez que os cidadãos tenham acesso à 

internet, poderão articular mobilizações em prol da concretização de seus direitos em escala 

global e o Estado poderá ser mais eficiente para atender os anseios da população. 

Exemplos claros podem ser citados sobre as transformações nas mobilizações sociais 

ocasionadas pelo uso das tecnologias de informação, sobretudo da internet: O presidente 

Barack Obama, dos Estados Unidos, mediante as ferramentas do ciberespaço, conseguiu 

aumentar o número de eleitores às urnas em número maior que 9 (nove) milhões, comparando 

os dados com as eleições passadas, de 2004.  

A COP 15 (Conferência das Partes realizada em Copenhague, em dezembro de 2009) 

ganhou visibilidade mundial graças à divulgação pela rede, culminando no maior encontro 

entre líderes mundiais já realizado. É a sociedade em prol da resolução do problema do 

aquecimento do planeta, que resultou, ainda, em diversas mobilizações organizadas pela 

cidadania global, como a smart mob A Hora do Planeta, que registrou mais de 1 bilhão de 

pessoas apagando as luzes em sinal de protesto contra o aquecimento global.  

Outro importante movimento é o chamado Vote pelo Planeta, organizado pela 

Organização não governamental WWF. É a primeira eleição simultânea no mundo: planeta 

versus aquecimento global. Através do portal da WWF, é possível verificar o mapeamento das 

votações, a localização das manifestações a favor do planeta. Mais de 5.000 cidadãos 

votaram, espalhados nos continentes do globo.  
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As experiências políticas de exercício da cidadania não estão mais limitadas ao local 

em que estas acontecem, estamos em um processo de desterritorialização. As experiências 

recebem, igualmente, influência das redes sociais, albergadas pelas novas tecnologias. Para 

entender a cidadania, a experiência local é importante, mas deve-se analisar também o 

contexto global, o modo como as experiências online a influenciaram. 

 

Essa desterritorialização cultural e política é também econômica. O dinheiro circula 

por cidades mundiais buscando maior rentabilidade, sem reconhecer fronteiras 

territoriais. Na esfera cultural, as fronteiras também têm sido apagadas pelo que se 

chama de multiculturalismo. Hoje, através da internet, é possível ouvir uma rádio 
russa, ler um jornal da Coréia e visitar um site da Finlândia. Fazemos isso 

diariamente com muita facilidade. Podemos estar conversando com alguém do Sri 

Lanka pelo messenger, sem nos darmos conta de que estamos vivendo um processo 

de desterritorialização generalizado. Participamos de diversos acontecimentos, 

temos acesso a diversas culturas e a diversas informações que não necessariamente 

fazem parte do nosso território (LEMOS, 2009) 
 

Desse modo, as mobilizações sociais organizadas em escala mundial são possíveis 

porque as tecnologias de informação têm o poder de encurtar distâncias e ampliar os laços 

sociais. ”Observando as redes como interdependentes umas das outras, é plausível perceber 

que todas as pessoas estariam interligadas em algum nível (RECUERO, 2009, pp. 60-62).” 

Essa característica consolida a formação de uma cidadania digital, representada por atores 

múltiplos, difusos, planetários, que tem o poder de articulação e de efetivar o exercício da 

democracia. Ainda, importante ressaltar a formação da chamada inteligência coletiva, 

conceito abordado por Pierre Lèvy: 

 

É uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, 

coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das 

competências. Acrescentamos à nossa definição este complemento indispensável: a 

base e o objetivo da inteligência coletiva são o reconhecimento e enriquecimento 

mútuo das pessoas e não o culto de comunidades fetichizadas ou hipostasiadas 

(2004, pp. 28-29) 

 

 

A importância do acesso à internet é tal que hoje se fala no direito ao acesso à 

internet como fundamental. Isso porque o direito não é estático: ele se modifica conforme os 

reclames da sociedade, conforme o avanço histórico e cultural se verifica. De acordo com 

Antônio Carlos Wolkmer (1994, p. 43): 

 

Por serem inesgotáveis e ilimitadas no tempo e no espaço, as necessidades humanas 
estão em permanente redefinição e recriação. Entende-se, assim, que a razão de 
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novas motivações, interesses e situações históricas impulsionem o surgimento de 

novas necessidades. 

  

Segundo seu ensinamento, os novos direitos têm origem no surgimento de novos 

sujeitos sociais, que posteriormente serão reconhecidos como novos sujeitos de direitos. É 

importante ressaltar, contudo, que a era da positivação de direitos pelo Estado está 

ultrapassada: vivemos uma era em que a subjetividade humana é quem define os elementos e 

direitos a serem respeitados por todos (ANNONI, 2008, p. 129-130).  

Sabe-se que o fato de um direito não estar positivado no ordenamento jurídico não 

quer dizer que ele não existe. No âmbito nacional, a Constituição Federal de 1988 engloba 

diversos direitos fundamentais, sejam eles explícitos ou implícitos. Paulo Bonavides (2000) 

divide-os em quatro dimensões, sendo a primeira geração os direitos de liberdade; a segunda 

geração são os direitos sociais, culturais, econômicos e coletivos; a terceira engloba direitos 

ao desenvolvimento, paz, ao meio ambiente, propriedade sobre o patrimônio comum e de 

comunicação, e a quarta geração abrange os direitos à democracia, informação e pluralismo.  

Destes últimos depende a globalização política e neoliberal.  

Autores como Wachowicz (2008) trazem a ideia de uma quinta dimensão, que seriam 

os direitos da realidade virtual, da internet e da informática. Muito embora o entendimento 

não seja sedimentado, é importante perceber o destaque que as novas tecnologias estão 

ganhando na sociedade, seja porque são fontes de difusão de pensamento, seja porque são 

instrumentos de aquisição de informações. 

De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet (1998, p.62): 

 

Os direitos fundamentais podem ser considerados simultaneamente pressuposto, 

garantia e instrumento do princípio democrático da autodeterminação do povo por 

intermédio de cada indivíduo, mediante o reconhecimento do direito de igualdade 

(perante a lei e de oportunidades), de um espaço de liberdade real, bem como por 

meio da outorga do direito à participação (com liberdade e igualdade), na 

conformação da comunidade e do processo político, de tal sorte que a positivação e 

a garantia do efetivo exercício dos direitos políticos (no sentido de direitos de 

participação e conformação do status político) podem ser considerados o 

fundamento funcional da ordem democrática e, neste sentido, parâmetros de 

legitimidade.  

 

 

Os direitos fundamentais são indispensáveis para que se possa garantir a participação 

política do cidadão e a sua inserção em um mundo social. Jamais seria possível falar em 

democracia numa sociedade em que os direitos fundamentais não são garantidos pelo 

ordenamento jurídico. Noberto Bobbio (1992, p. 1) completa o entendimento: 
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Direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessários do mesmo 

movimento histórico: sem direitos do homem, reconhecidos e protegidos, não há 

democracia; sem democracia, não existem condições mínimas para a solução 

pacífica dos conflitos. Em outras palavras, a democracia é a sociedade dos cidadãos, 

e os súditos se tornam cidadãos quando lhes são reconhecidos alguns direitos 

fundamentais; haverá paz estável, uma paz que não tenha guerra como alternativa, 

somente quando existirem cidadãos não mais apenas deste ou daquele Estado, mas 

do mundo. 

 

 

Dessa forma, toda a população merece e deve fazer parte da evolução democrática 

que está aliada às tecnologias de informação, ampliando seus campos de atuação e exercício. 

De acordo com Pierre Lèvy, “os destinos da democracia e do ciberespaço estão amplamente 

ligados” (2002, p. 32). As tecnologias de informação e comunicação elaboram interconexões 

com o exercício da democracia, oportunizando inovadores espaços de mobilização, difusão de 

informação, ampliação e universalização do conhecimento, transparência pública e sobretudo 

a formação de uma nova esfera pública. O fortalecimento de um discurso racional sobre um 

tema, a difusão de informações complexas e o envolvimento e ampliação do engajamento da 

comunidade somou uma ferramenta essencial no estabelecimento de fluxos de informação. 

 

 

Governo Eletrônico 

 

 

Em 2000, foi publicado documento conhecido como Livro Verde, pelo Governo 

Federal, que instituiu o chamado governo eletrônico no país. O Livro Verde tem pautado 

diversas ações de modernização do Poder Público e criou o Programa da Sociedade da 

Informação no Brasil, cujos objetivos são: 

 
O objetivo do Programa Sociedade da Informação é integrar, coordenar e fomentar 

ações para a utilização de tecnologias de informação e comunicação, de forma a 

contribuir para a inclusão social de todos os brasileiros na nova sociedade e, ao 

mesmo tempo, contribuir para que a economia do País tenha condições de competir 

no mercado global. (2000, p. 10) 

 

O fundamento para a criação do programa é a possibilidade de um governo mais 

eficiente, menos burocrático e mais transparente, de modo que atenda as demandas da 

economia, modernizando informações e serviços, bem como atenda os anseios da população:  

 
(...) porque o governo, com o uso exemplar de tecnologias de informação e 
comunicação em suas atividades, pode acelerar grandemente o uso dessas 
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tecnologias em toda a economia, em função da maior eficiência e transparência de 

suas próprias ações. 

Esta linha de ação aborda o uso de tecnologias de informação e comunicação 

interno ao governo, para: 

• informatizar suas operações e serviços; 

• aproximar-se do cidadão. (2000,p.69) 

  

Foi promulgado Decreto em 18 de outubro de 2000 para instituir o Comitê Executivo 

do Governo Eletrônico, existente para fornecer serviços e informações aos cidadãos. Entre as 

suas competências, estão a promoção de programas e projetos de instalação de infra-estrutura 

tecnológica no âmbito da Administração Pública Federal, estabelecer metas, diretrizes e 

definir padrões de qualidade e mecanismos de prestação de serviços eletrônicos: 

 

Art. 1º Fica criado, no âmbito do Conselho de Governo, o Comitê Executivo do 

Governo Eletrônico, com o objetivo de formular políticas, estabelecer diretrizes, 

coordenar e articular as ações de implantação do Governo Eletrônico, voltado para a 

prestação de serviços e informações ao cidadão. (Brasil, 2000) 

 

Em 29 de outubro de 2003 foi promulgado Decreto que instituiu Comitês Técnicos 

no âmbito do Comitê Executivo do Governo Eletrônico (BRASIL, 2003). Com a finalidade de 

coordenar e articular o planejamento e a implementação de projetos e ações nas respectivas 

áreas de competência. Foram instituídos oito Comitês Técnicos, compostos por representantes 

de órgãos e entidades da administração pública federal, que são:  

 

I - Implementação do Software Livre; 

II - Inclusão Digital; 

III - Integração de Sistemas; 

IV - Sistemas Legados e Licenças de Software; 
V - Gestão de Sítios e Serviços On-line; 

VI - Infra-Estrutura de Rede; 

VII - Governo para Governo - G2G; e 

VIII - Gestão de Conhecimentos e Informação Estratégica. 

 

Percebe-se o início da articulação do Poder Público no sentido de promover ações 

para a informatização e modernização da própria Administração e, ao mesmo tempo, da 

população. Cidadãos desconectados resultam em cidadãos atrasados e num Estado 

absolutamente deficiente, incapaz de concorrer economicamente com os demais países e de 

participar de diálogos internacionais. Dessa forma, no que diz respeito à inclusão digital, 

muitos programas já estão em fase de implementação no Brasil. 

O Programa Banda Larga nas Escolas, de 2008, por exemplo, é uma iniciativa do 

Ministério da Educação de implantar nas escolas públicas laboratórios de informática com 
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internet Banda Larga. A previsão é que em 3 (três) anos todas as escolas públicas com mais 

de 50 (cinquenta) alunos recebam tal incentivo do Governo (GUIMARÃES, 2008). 

Nesse sentido foi aprovado em São Paulo o Decreto Estadual nº 54.921, de 15 de 

outubro de 2009, pelo governador José Serra, instrumento que visa criar e incentivar a banda 

larga popular de inclusão digital, e dará acesso de forma mais barata e rápida a cerca de três 

milhões de usuários só no estado de São Paulo. O objetivo do programa consiste em: 

 

(...) facilitar o acesso da população, preferencialmente de baixa renda, do Estado de 
São Paulo ao serviço de comunicação à pessoa física na modalidade de 

disponibilização de meios de acesso à Internet em banda larga por meio de 

incentivos fiscais às empresas prestadoras desse serviço.  

 

O programa prevê ainda o incentivo fiscal aos serviços de comunicação condicionada 

à prestação do serviço de banda larga, em valor igual ou inferior a R$ 29,80 (vinte e nove 

reais e oitenta centavos), já incluído nesse preço o equipamento modem, sua manutenção e os 

demais serviços inerentes à comunicação pela Internet, tais como provimento de serviço de 

conexão à internet ou atendimento ao assinante, devidos à prestadora do serviço ou a 

terceiros. 

Não só no âmbito do Poder Executivo é possível verificar ações com o objetivo de 

instaurar o governo eletrônico. No Poder Judiciário, por exemplo, a modernização já alcançou 

a esfera dos Tribunais e atualmente é possível não só verificar os andamentos dos processos, 

como realizar bloqueios e penhora online e realizar diversos atos processuais. O objetivo da 

digitalização dos processos judiciais é atender os princípios da celeridade e razoável duração 

do processo, com ferramentas que auxiliam o trabalho dos juristas e garantem a efetividade da 

prestação jurisdicional.  

O foco em estudo, porém, são as transformações ocorridas no Poder Legislativo. 

Mais especificadamente, o presente artigo buscou analisar as Comissões das Assembléias 

Legislativas Estaduais que permitem a possibilidade de envio de sugestões de normas pela 

sociedade através de meios eletrônicos. Sem dúvida, essa inovação, primeiramente realizada 

pela Câmara dos Deputados Federais e agora também nas Assembléias Estaduais, representa o 

fortalecimento do fazer democrático e da participação da população não somente como 

expectador e eleitor dos representantes, mas como ator das articulações sociais e do processo 

legislativo federal e estadual.  

 

 

A Comissão de Legislação Participativa na Câmara dos Deputados Federais 
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A Câmara dos Deputados e o Senado Federal possuem comissões permanentes e 

temporárias, compostas pelos membros de suas Casas conjunta ou separadamente, sendo a 

composição renovada a cada sessão legislativa. O art. 58 da Constituição Federal prevê a 

formação das comissões a partir do regimento interno da Casa ou do ato de que resultar a sua 

criação. 

As comissões são órgãos técnicos que têm como finalidade discutir, analisar, 

fiscalizar, emitir parecer técnico sobre proposições e projetos de leis específicos dentro do rol 

de matérias de suas competências, definidas pelo regimento interno da Casa, antes de serem 

levados ao Plenário, para ser realizado o processo de votações conforme dita a Constituição 

Federal. Ressalte-se que o regimento interno pode incluir matérias que serão votadas no 

âmbito da própria Comissão, dispensando a competência do Plenário. 

Atualmente, na Câmara dos Deputados há 20 comissões permanentes, cuja Comissão 

de Legislação Participativa faz parte (BRASIL, 2008). A resolução nº 21, de 2001, criou a 

referida comissão, com a inclusão do art. 32, XVII no regimento interno da Casa. É de sua 

competência receber, de acordo com o art. 2º da resolução nº 21: 

 

a) sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por associações e órgãos de 

classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto partidos 

políticos; 

b) pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de entidades científicas e 

culturais e de qualquer das entidades mencionadas na alínea “a”. 

 
 

Uma vez recebida a sugestão normativa, a Comissão apreciará seu conteúdo e, caso 

aprovada, será levada ao plenário como projeto de lei, de acordo com o procedimento 

legislativo determinado pela Constituição Federal.  

É importante ressaltar que a possibilidade de a sociedade civil participar do processo 

legislativo é um grande avanço na construção de um efetivo fazer democrático. O parágrafo 2º 

do art. 61 da Constituição Federal abre a possibilidade da elaboração de projetos de lei através 

da iniciativa popular, “subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, 

distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento de 

eleitores de cada um deles”. Ocorre que tal iniciativa dificilmente é colocada em prática. Não 

porque os cidadãos não têm interesse em participar do processo legislativo, mas porque a 

Carta Magna exigiu assinaturas excessivas, distribuídas pelos vários Estados brasileiros.  
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Atualmente, seriam necessárias cerca de um milhão e trezentos mil assinaturas, 

distribuídas por todo o país, considerando uma estimativa de cento e trinta milhões 

de eleitores no Brasil. Essa dificuldade resultou em apenas duas propostas de 

emendas populares enviadas à Câmara Legislativa, enquanto a Comissão de 

Legislação Participativa tem conseguido abranger inúmeros estados da federação e 

mais de uma centena de organizações da sociedade civil que participam no processo 

legislativo de forma interativa e direta. (CARTAXO, SALES, 2009) 

 

 

 

As entidades da sociedade civil (exceto partidos políticos), associações ou órgãos de 

classe, organizações não governamentais, sindicatos e órgãos ou entidades da Administração 

Pública Direta e Indireta, que tenham participação paritária da sociedade civil, podem enviar 

sugestões normativas para a Comissão por correspondência postal, pelo e-mail 

(clp@camara.gov.br) ou site da Câmara dos Deputados. 

A cada ano aumenta a participação da sociedade na elaboração de leis mediante o 

envio de sugestões normativas para a Comissão de Legislação Participativa. Cresce, também, 

o número de envios por meio eletrônico, uma vez que é mais prático e não há custo. Em 2007, 

por exemplo, 16 sugestões foram apresentadas por e-mail e, em 2008, o número subiu para 25 

(CARTAXO, SALES, 2009). Sérgio Amadeu Silveira (2002, p.72), neste sentido, ressalta: 

 

Ao atingir o ciberespaço, o Estado em rede ou governo eletrônico pode ganhar mais 

eficiência na prestação de serviços e informações; para tal terá que utilizar a TI para 

se reorganizar internamente visando se adequar à velocidade da comunicação em 

rede. Todavia, os governos eletrônicos podem ir além da dimensão da eficiência. 

Uma das características centrais da comunicação mediada por computador é a 

interatividade. Se os governos eletrônicos devem absorver e se adequar às 

características presentes na rede, governos eletrônicos deveriam ser governos 

necessariamente interativos. 

 

 

A possibilidade de participar, mediante envio por meio eletrônico, do processo 

legislativo federal consiste num avanço democrático e no crescimento da interatividade entre 

o cidadão e o Estado. As novas tecnologias surgem, justamente, para diminuir a distância 

entre eles, possibilitando maior acesso a informações e prestação de serviços efetivos. Certo é 

que muito há de ser feito para a efetivação da institucionalização do governo eletrônico no 

Brasil e para a formação de uma ciberdemocracia, mas a Comissão de Legislação 

Participativa apresenta-se como exemplo de que o Estado, aos poucos, está se modernizando e 

de que a cidadania e as novas tecnologias andam juntas, no sentido de fortalecer a 

participação popular. Segundo Pierre Lévy (2002, p. 32), “os destinos da democracia e do 

ciberespaço estão amplamente ligados”. 
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As Comissões de Legislação Participativa das Assembléias Legislativas dos Estados 

 

Nas esferas Federal, Estadual e Municipal, o Poder Legislativo é organizado de 

acordo com seu Regimento Interno. Esta norma faz referência às atribuições das Casas, ao 

procedimento legislativo e aos órgãos que as integram.  

A criação de comissões permanentes ou temporárias está submetida à 

regulamentação no Regimento Interno de sua respectiva Casa. Dessa forma, para que seja 

criada a Comissão de Legislação Participativa (ou outra denominação), com a função de levar 

aos cidadãos a oportunidade de colaborar com o procedimento de elaboração de leis, é 

necessário prévio Projeto de Resolução pela Casa Legislativa. Caso aprovado em Plenário, 

será incluso novo artigo no Regimento Interno autorizando a sua criação e funcionamento.  

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados fornece 

documento que funciona como um modelo para as Assembléias Legislativas Estaduais e 

Câmaras Municipais criarem o Projeto de Resolução para a criação de tal comissão no âmbito 

de sua competência. Assim, tal Projeto deve conter as seguintes informações: 

 
1) Nome da Comissão; 

2) Quantidade de Membros; 

3) Atribuições; 

4) Entidades da sociedade aptas a apresentar sugestão normativa; 

5) Processo Legislativo (incluindo normas de tramitação) para apreciação das 

sugestões na Comissão; 

6) Justificação – explicação pormenorizada das razões pelas quais o autor julga 
necessária a criação da Comissão (BRASIL, 2009). 

 

Atualmente, 11 (onze) Assembléias Legislativas instituíram Comissões com o 

objetivo de levar à população a possibilidade de contribuir com a elaboração do ordenamento 

jurídico do Estado, quais sejam: Assembléias Legislativas do Acre, Alagoas, Amazonas, 

Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e São Paulo.  

A seguir, será analisado o nível de participação popular na elaboração de leis em 

cada um desses Estados e o nível de prestação de serviço público transparente nos portais das 

Assembléias.  

 

 

Comissão de Legislação Participativa da Assembléia Legislativa do Estado do Acre 
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Em entrevista realizada por telefone com um servidor da Assembléia Legislativa do 

Acre, que trabalha na Comissão de Legislação Participativa da Casa, foi possível coletar as 

seguintes informações: A Comissão foi instituída através da Resolução nº147 de 15 de Julho 

de 2003. Entidades civis, exceto partidos políticos, associações, sindicados e organizações não 

governamentais podem enviar sugestão de quaisquer tipo de normas e fóruns para debates, 

mediante envio por e-mail ou por escrito. Desde sua criação, não houve qualquer sugestão 

oferecida pela sociedade. Foi enviado e-mail para a Comissão afim de que fossem 

esclarecidas algumas questões, entretanto nunca houve retorno.  

Quanto à análise do portal da Assembléia, foi constatado que o site não disponibiliza 

o e-mail ou telefone da comissão ou de qualquer Deputado Estadual que a integre. Além 

disso, não fornece esclarecimento sobre o funcionamento da Comissão, o regulamento que a 

instituiu, as entidades que podem enviar sugestões, como é possível enviar sugestões e o 

histórico das reuniões já realizadas. Na página inicial, não à qualquer referência sobre a 

existência de comissões permanentes, nem tampouco um espaço reservado para a comissão 

em estudo.  

A Assembléia Legislativa do Acre não serve de parâmetro para analisar a evolução 

do governo eletrônico: o portal não fornece o mínimo de informação para o cidadão que 

deseja participar ativamente da vida política e legislativa de seu Estado. Conclui-se que não 

há sugestão de projeto de lei por parte da sociedade não porque ela não se interessa pela 

política ou pela elaboração de normas, mas simplesmente porque não há divulgação das ações 

da Comissão, não há sequer referência sobre seu funcionamento no site. 

A ferramenta para a concretização da participação popular por meio eletrônico 

existe, mas se o Poder Público não se interessa em levar à população o seu conhecimento, fica 

impossível falar no aprofundamento da democracia ou ciberdemocracia.  

 

 

Comissão de Legislação Participativa da Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas 

 

Analisou-se o portal de Alagoas, constatando-se que há algum avanço em 

comparação à Assembléia do Acre. Na página inicial, é possível encontrar referência às 

comissões permanentes que funcionam na Casa. Há esclarecimento sobre o funcionamento e 

objetivos da Comissão de Legislação Participativa, entretanto, não há qualquer esclarecimento 
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sobre o regulamento que a instituiu, sobre as entidades que podem colaborar com envio de 

sugestões de normas ou que tipos de normas podem ser enviadas. 

Destaca-se a ausência de telefone para contato ou e-mail para que o cidadão possa se 

comunicar com a Assembléia. As tentativas de conseguir quaisquer dados mediante entrevista 

foram frustradas. Muito embora haja uma pequena melhora na transparência e divulgação da 

Comissão, a Assembléia Legislativa de Alagoas está longe de ser considerada exemplo ou 

parâmetro da interatividade digital que deve existir entre o governo eletrônico e o cidadão.  

 

 

Comissão de Legislação Participativa da Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas 

 

O portal da Assembléia Legislativa do Estado de Amazonas esclarece sobre os 

objetivos e funcionamento da Comissão, indica os Deputados participantes, disponibiliza a 

relação de entidades que podem enviar sugestões normativas, quais sejam, associações 

comunitárias, órgãos de classe, sindicatos, entidades civis, exceto partidos políticos, a Câmara 

Municipal e a Prefeitura Municipal; e esclarece que tipo de normas podem ser enviadas: 

quaisquer normas que não conflitem com o que é delegado à representatividade institucional.  

Muito embora o site disponibilize o mínimo de informações necessárias, não há 

qualquer histórico de reuniões, votações, não se sabe quantas propostas já foram enviadas 

para a Comissão e nem como enviá-las. O portal não possui o chamado “mapa do site” para 

facilitar o acesso do cidadão e nem qualquer motor de busca para encontrar notícias sobre a 

possibilidade de participação popular no processo legislativo da Assembléia.  

Ainda, a tentativa de entrar em contato com algum assessor ou servidor encarregado 

de administrar a Comissão foi absolutamente sem sucesso. Todos os números de telefone que 

foram fornecidos tornaram-se insuficientes para que fosse possível obter qualquer 

comunicação e informação sobre o desenvolvimento da Comissão.  

 

 

Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa da Assembléia 

Legislativa do Estado de Goiás 

 

Não foi possível adquirir informações por e-mail, pois nenhuma resposta foi enviada, 

ou por telefone. Apesar de o portal disponibilizar o e-mail de Deputados que integram a 

Comissão, o contato não foi possível. Essa é a única informação adquirida pela análise do site, 
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pois não há histórico das discussões e votações ocorridas, não há informação sobre o 

regimento que a instituiu, que entidades podem participar enviando propostas de normas, se é 

possível envio por meio eletrônico, quantas propostas enviadas já viraram normas, enfim, o 

portal da Assembléia do Estado de Goiás está atrasada no sentido de fornecer transparência e 

informações para os cidadãos.  

 

 

Comissão de Legislação Participativa da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão 

 

O portal da Assembléia do Maranhão mostrou-se como um dos piores analisados. 

Isso porque não há qualquer referência à existência da Comissão, não é disponibilizado 

número de telefone, e-mail do órgão ou de qualquer Deputado participante. Não há indicação 

sobre o regulamento da Assembléia que instituiu a Comissão, como ele é formada, quais 

entidades podem enviar sugestões normativas, que tipo de normas podem ser enviadas, se é 

possível envia-las por meio eletrônico, entre outras.  

Não foi possível falar com nenhum servidor ou empregado responsável pela 

Comissão, restando sem sucesso a pesquisa sobre seu funcionamento. A falta de divulgação, 

de informação e de transparência com certeza são fatores que impedem a mobilização da 

sociedade em rede.  

 

 

Comissão de Legislação Participativa da Assembléia Legislativa do Estado do Mato 

Grosso do Sul 

 

Entidades civis, órgãos de classe, sindicatos, entre outros, podem enviar sugestões de 

qualquer lei que venha beneficiar a comunidade, exceto aquelas de competência exclusiva do 

Poder Executivo, representado pelo Governador do Estado. Este rol está disponível na 

Constituição Estadual. Essas sugestões podem ser enviadas através do e-mail: 

zeteixeira@terra.com.br ou por fax. Nenhuma sugestão foi recebida pela Comissão até o 

presente momento.  

O portal disponibiliza esclarecimento sobre o funcionamento da Comissão, indica os 

e-mails dos Deputados que fazem parte, as entidades que podem enviar sugestões e que tipo 

de normas podem ser enviadas.  
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Comissão de Legislação Popular da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

 

A Comissão de Legislação Popular de Minas Gerais apresenta os resultados mais 

eficazes: em entrevista realizada por e-mail nos foi informado que 1.953 ações legislativas já 

foram realizadas pela Comissão, com a ajuda dos cidadãos e 21 projetos de lei estão 

tramitando nas votações do Plenário da Assembléia. Uma lei já foi promulgada devido ao 

envio de sugestão pela sociedade: Lei 1.774/04, instituindo o dia estadual dos surdos.  

Entidades da sociedade civil podem enviar sugestões de quaisquer tipos normativos, 

de audiências públicas, entre outros. O envio de projetos de lei só pode ser por escrito, mas 

para as demais ações legislativas, como audiências e outros programas, podem ser enviados 

por via digital.  

Quanto à análise dos portais, o resultado foi o melhor obtido com a pesquisa: há 

esclarecimento sobre o funcionamento, e-mail dos Deputados participantes, informações 

acerca do regimento interno da Assembléia que instituiu a Comissão e sobre seu regulamento, 

sobre as entidades que podem enviar sugestões, que tipos de sugestões podem ser enviadas, 

histórico das reuniões e votações já realizadas, relação das proposições enviadas pelos 

cidadãos e possui um Centro de Atendimento ao Cidadão.  

A participação da população mineira fortalece o sentimento de cidadania digital e da 

transformação da democracia em ciberdemocracia. Com fácil acesso à informação no portal 

da Assembléia, o indivíduo passa a interagir com o Poder Público, deixando de ser um mero 

expectador. O resultado foi o envio de quase 2.000 sugestões pela sociedade, confirmando a 

idéia já comentada de que a divulgação, o acesso da população à Comissão e a formação de 

um governo eletrônico andam de mãos dadas com o desenvolvimento e com o fortalecimento 

da democracia. 

 

 

Comissão de Legislação Cidadã da Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba 

 

Entrando em contato com o responsável pela administração da Comissão, foi 

informado que um e-mail seria recebido com todas as informações solicitadas, entretanto 

nunca se recebeu resposta. Pelo portal, poucas informações foram adquiridas, uma vez que tão 

somente há a relação de Deputados participantes da Comissão, porém não há nada sobre seu 

funcionamento, informações para o cidadão saber sobre a possibilidade de contribuir com 
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sugestões normativas, não há divulgação sobre que entidades podem enviar sugestões nem 

qualquer histórico sobre reuniões e votações ocorridas desde sua criação.  

 

Comissão Mista Permanente de Participação Legislativa Popular da Assembléia 

Legislativa do Estado do Rio Grande de Sul 

 

Foi enviado e-mail para a Comissão afim de que fossem esclarecidas algumas 

questões sobre seu funcionamento e organização, conforme questionário em anexo. Como 

resultado, foi-nos enviado importante relatório, em menos de cinco dias, para o andamento da 

presente pesquisa.  

A Comissão foi instituída em 2003, somente as entidades civis, sindicatos, 

associações, conselhos, exceto partidos políticos podem enviar projetos de leis, pareceres 

técnicos e Emendas à Constituição Estadual. Não é possível enviar proposição normativa por 

qualquer meio eletrônico, é necessário obedecer ao rito de envio de 5 (cinco) vias, sendo uma 

original e quatro cópias. Apenas duas sugestões foram apresentadas pela sociedade, e ambas 

viraram Projetos de Lei, ainda em andamento na Assembléia: PL nº500/06, sobre a 

comercialização e prestação de serviços em produtos domissanitários e PL nº336/07, sobre a 

Política Estadual de fomento à Economia Popular Solidária.  

Quanto à análise do portal, os resultados são mais positivos que a maioria das 

Comissões já analisadas. O site disponibiliza de e-mail de deputados, telefone da Comissão, 

esclarecimento sobre seu funcionamento, regulamento que instituiu a Comissão, entidades 

que podem enviar sugestões e histórico das reuniões já realizadas pela Comissão.  

Apesar de não ser possível a participação popular por meio digital, o fato de o portal 

da Assembléia conter informações esclarecedoras sobre a organização e objetivos da 

Comissão já é um importante passo para que a sociedade participe ativamente da vida política 

e legislativa de seu Estado.  

 

 

Comissão de Legislação Participativa da Assembléia Legislativa do Estado de Santa 

Catarina 

 

Segundo entrevista realizada por telefone, a Comissão foi instituída em 2009 e 

somente órgãos de classe, sindicato e entidades civil podem colaborar como envio de 

sugestões normativas. Podem ser objeto de sugestão: lei complementar, lei ordinária, decreto-
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lei, audiência pública, resolução, emenda constitucional, entre outras. Podem ser enviadas por 

e-mail, disquete, ambos com assinatura de pelo menos 1% (um por cento) do número de 

habitantes do Estado ou 600 assinaturas para audiências públicas. Até o presente momento, 

não houve participação da sociedade civil.  

O site apresenta quase todos os requisitos de participação e controle social sobre a 

Casa Legislativa, constituindo um resultado positivo, se comparado com os demais portais 

analisados: informações sobre o funcionamento da Comissão, sobre a data de instituição da 

Comissão, o e-mail dos Deputados participantes, esclarecimento sobre o regimento interno da 

Assembléia e regulamento da Comissão, entidades que podem enviar sugestões, que tipo de 

normas podem ser sugeridas. Não há histórico de reuniões e esclarecimento sobre os meios de 

envio de sugestões normativas.  

  

Comissão de Legislação Participativa da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo 

 

Conforme entrevista realizada por telefone, a Comissão foi instituída em 2005, as 

entidades civis, associações, organizações não governamentais, órgãos de classes e, como 

grande inovação, o cidadão comum podem enviar sugestões de quaisquer tipos de leis, fóruns 

e pedidos de audiência pública. As sugestões podem ser enviadas por e-mail ou carta. Apenas 

uma sugestão foi recebida pela Comissão, sobre o fórum suprapartidário para definir o papel 

do terceiro setor na região metropolitana de São Paulo, que ainda está em andamento.  

Sobre a análise do portal, foi possível aferir que há disponibilidade de e-mail da 

Comissão e dos Deputados que a integram, sobre o funcionamento e organização da 

Comissão, entidades que podem enviar sugestões, tipos de normas que podem ser enviadas, 

histórico de reuniões e votações ocorridas no âmbito da Comissão. Entretanto, falta 

divulgação mais eficaz sobre a possibilidade de o cidadão colaborar digitalmente como o 

procedimento legislativo. A página inicial deveria conter mais informações, de modo que o 

cidadão possa colaborar ativamente com o Poder Legislativo Estadual.  

 

 

Conclusões 

 

As novas tecnologias reinventam o fazer democrático, com o surgimento de novas e 

eficazes ferramentas de participação popular, tanto no que tange a mobilizações sociais na 

esfera mundial, como os exemplos citados contra o aquecimento global; quanto na 
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possibilidade de o cidadão colaborar com o Poder Público e controlar suas ações, com a 

transparência sem precedentes proporcionada, sobretudo, pela internet.   

Como o Estado não poderia deixar de se modernizar, uma vez que prejudicaria não 

só a concorrência econômica com os demais países e o diálogo internacional, como também 

deixaria de atender aos anseios da sociedade, essencial foi a instauração de um governo 

eletrônico no Brasil. Os governos eletrônicos surgem não só para a modernização 

administrativa de seus órgãos, como também para atender as demandas da população e 

promover políticas públicas de incentivo e acesso à internet para todos. 

Os portais dos governos, seja na esfera executiva, judiciária ou legislativa, devem 

não só fornecer serviços como ampliar os meios de informação e conhecimento. Devem, 

ainda, garantir a interação da sociedade com o Poder Público mediante a utilização de 

diversas ferramentas proporcionadas pelas redes: 

 

Ao atingir o ciberespaço, o Estado em rede ou governo eletrônico pode ganhar mais 
eficiência na prestação de serviços e informações; para tal terá que utilizar a TI para 

se reorganizar internamente visando se adequar à velocidade da comunicação em 

rede. Todavia, os governos eletrônicos podem ir além da dimensão da eficiência. 

Uma das características centrais da comunicação mediada por computador é a 

interatividade. Se os governos eletrônicos devem absorver e se adequar às 

características presentes na rede, governos eletrônicos deveriam ser governos 

necessariamente interativos. (SILVEIRA, 2002, p. 72) 

 

É por isso que a inclusão digital faz-se tão necessária. Cidadãos incluídos 

digitalmente têm ampla possibilidade de adquirir informações, de acompanhar ações 

governamentais, impulsionar políticas públicas, ter maior contato com governantes e com o 

restante da população, ampliar os laços sociais, fomentar pesquisa e expressar-se livremente, 

ter maior possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, mediante capacitação técnica, 

cultural, profissional e pessoal, culminando na formação de uma inteligência coletiva e na 

possibilidade da transformação de uma democracia em ciberdemocracia.  

Apesar de todos esses benefícios proporcionados pelas novas tecnologias, a análise 

das Comissões de Legislação Participativa revelou-se como verdadeiro desastre na 

consolidação da ciberdemocracia e do governo eletrônico.  

Primeiramente, quanto à prestação de informação e interação com o cidadão, das 11 

(onze) Comissões analisadas, somente as das Assembléias de Minas Gerais, São Paulo e Rio 

Grande do Sul apresentam informações para contato eficazes, em que houve resposta. Nos 

outros portais, ou não havia a mínima possibilidade de contato com a Comissão (e-mail, 

telefone) ou os dados fornecidos não existiam (e-mails e ligações telefônicas sem resposta).  
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Quanto ao segundo fator de pesquisa, a participação e controle social sobre a 

Administração, em que foram avaliadas as informações sobre a existência da Comissão, o 

regulamento que a instituiu, as formas de envio de sugestões normativas, as entidades que 

podem enviar sugestões, o histórico de reuniões e discussões realizadas, enfim, onde 

realmente é possível verificar a transparência das ações e a divulgação de um serviço tão 

importante para a comunidade, mais uma vez os resultados foram alarmantes: somente as 

Comissões das Assembléias de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Amazonas e Mato Grosso do Sul apresentam informações básicas. Nenhuma Comissão da 

região Nordeste apresentou, em seu portal, qualquer informação e divulgação do serviço, de 

modo que se torna impossível a população se mobilizar e participar ativamente do processo 

legislativo, se a sociedade não sabe que é possível enviar sugestões de normas.  

É importante ressaltar, ainda, que muito embora as Comissões citadas ofereçam em 

seus portais informações básicas, nenhuma apresentou resultado satisfatório, com todas as 

informações necessárias. As Comissões de Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e 

Santa Catarina são as que mais de destacam no sentido da efetivação da transparência e 

divulgação de seus serviços. Como resultado desta divulgação, somente as 3 (três) primeiras 

já receberam propostas normativas pela população. Destaca-se a participação de Minas 

Gerais, em que já foram verificadas mais de 1.953 ações promovidas pela respectiva 

Comissão. Conclui-se, portanto, que a divulgação e transparência dos serviços públicos em 

geral, e especificadamente das Comissões em estudo, são essenciais e absolutamente 

necessárias para que a população tome conhecimento de seus direitos e deveres e possa 

utilizar todas as ferramentas necessárias para o efetivo exercício da cidadania.  

Ressalte-se que em pesquisa anterior realizada no âmbito da Câmara dos Deputados 

Federais, em que foi verificado avanço na participação popular no que tange ao envio de 

sugestões normativas, o Estado de Minas Gerais também foi o destaque: mais de 90% das 

entidades que mandaram sugestões normativas, desde a criação da Comissão de Legislação 

Participativa da Câmara dos Deputados Federais até 2009, são mineiras (CARTAXO; 

SALES, 2009).  

Sobre o último fator analisado, a acessibilidade e navegabilidade, quase todas as 

Comissões obtiveram resultados razoáveis. Somente as Assembléias de Acre e Maranhão 

estão muito abaixo do esperado, uma vez que no site não há referência a qualquer Comissão 

permanente criada no órgão, nenhum link, nenhuma notícia sobre sua existência. Os dois 

portais não apresentam nem a ferramenta “mapa do site” para facilitar a busca do cidadão por 

informações.  
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Desse modo, ao contrário do que foi verificado em pesquisa anterior sobre a 

Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados Federais (o portal apresenta 

diversas informações sobre o funcionamento, regulamento, discussões e reuniões da 

Comissão e ainda divulga os meios de participação, as entidades que podem enviar sugestões, 

enfim, as informações básicas necessárias ao cidadão), as Assembléias, de um modo geral, 

necessitam prestar mais informações à sociedade sobre este importante meio de exercício da 

democracia.  

O fato de haver Comissão que recebe sugestões normativas da sociedade por meio 

eletrônico não quer dizer, por si só, que aí há um efetivo exercício da democracia ou que os 

serviços prestados pelo governo eletrônico são eficazes. Necessária é a divulgação desse 

serviço e o conhecimento da população sobre esta importante ferramenta de participação. A 

cultura política e o interesse da população podem ser transformados pelo uso das novas 

tecnologias, mas nada poderá ser concretizado se o Poder Público não leva aos cidadãos o 

acesso á internet ou à informação de seus serviços. 

Ações efetivas são as que ultrapassam a esfera da criação do serviço, uma vez que a 

criação sem resultado é letra morta; e somente elas são capazes de transformar a 

ciberdemocracia e formar governos eletrônicos eficientes e transparentes. Diversos exemplos 

sobre o fortalecimento das articulações sociais foram citados no presente artigo, de modo a 

comprovar a idéia de que as novas tecnologias são capazes de modificar a cultura e o interesse 

da população, que podem ser atores efetivos das mudanças sociais. 

Sem dúvidas, a possibilidade de colaborar com o Poder Legislativo, mediante o 

envio de sugestões normativas pela sociedade, apresenta uma ferramenta importantíssima de 

mobilização e participação popular, entretanto, sem a devida informação e conhecimento do 

povo, dificilmente esse meio será apropriado por quem de direito.  
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ANEXO 

 

QUESTIONÁRIO CIBERDEMOCRACIA – ANÁLISE DOS PORTAIS DAS 

ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS ESTADUAIS – COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO 

PARTICIPATIVA 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL    ________________________________________ 

NOME DO ESTADO    ___________________________________________________ 

NOME DA COMISSÃO     ________________________________________________ 

PERÍODO DA APLICAÇÃO (DATA E HORA)     _____________________________ 

ENDEREÇO DO SITE    __________________________________________________ 

EMAIL DA COMISSÃO    ________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E INTERAÇÃO COM O CIDADÃO 

 

 

1. O site disponibiliza o email da Comissão? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

2. O site disponibiliza email de algum deputado que participa da Comissão? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

3. O site disponibiliza o número do telefone da Comissão? 

      (   ) Sim (  ) Não  

 

4. O site disponibiliza o número de telefone da Assembléia Legislativa? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

5. O site disponibiliza informação sobre horário de funcionamento da Assembléia e 

endereço? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

6. Em quanto tempo houve resposta de email enviado para a Comissão? 

(  ) 1 dia (  ) Até cinco dias (  ) Mais de cinco dias (  ) Não houve resposta 

 

6.1. Caso tenha sido enviada resposta ou tenha sido necessário buscar as informações 

mediante entrevista por telefone, esta foi capaz de esclarecer o questionário em anexo 

satisfatoriamente? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

7. O site disponibiliza ferramenta de contato com o cidadão para envio de dúvidas e 

sugestões (como, por exemplo, o “Fale Conosco”)? 

(  ) Sim (  ) Não 
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PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A ADMINISTRAÇÃO 

 

8. O site disponibiliza esclarecimento sobre objetivos e do funcionamento da Comissão? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

9. O site disponibiliza informação sobre a data em que foi instituída a Comissão? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

10. O site disponibiliza a indicação dos Deputados participantes da Comissão? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

11. O site disponibiliza esclarecimento sobre o regulamento da Assembléia que instituiu a 

Comissão? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

12. O site disponibiliza esclarecimento sobre o regulamento interno da Comissão? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

13. O site disponibiliza esclarecimento sobre as entidades que podem enviar sugestões 

para a Comissão? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

13.1. Se positivo, quais são tais entidades? ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

14. O site disponibiliza esclarecimento sobre os meios de envio de sugestões normativas à 

Comissão? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

14.1. Caso positivo, é possível enviar sugestão por meio eletrônico? (  ) Sim (  ) Não 

 

15. O site disponibiliza esclarecimento sobre os tipos de normas que podem ser enviadas 

para a Comissão? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

15.1. Se positivo, que tipos de normas podem ser enviadas? ________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

16. O site disponibiliza histórico das reuniões, discussões e votações já realizadas pela 

Comissão? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

17. O site disponibiliza relação das propostas normativas enviadas pelos cidadãos à 

Comissão? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

17.1. Caso positivo, quantas propostas já foram enviadas? _______ 

17.2. Por quem foram enviadas (entidades)? __________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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17.3. Quais os temas das propostas enviadas? _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

17.4. Quantas por meio eletrônico? _______ 

17.5. Quais os temas das propostas enviadas por meio eletrônico? _________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

17.6. Por quem foram enviadas (entidades)? __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

18. O site disponibiliza informação sobre o andamento dos projetos de lei enviados pelos 

cidadão que estão sendo objeto de deliberação na Assembléia? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

18.1. Caso positivo, quantas já tornaram-se normas? _________ 

18.2. Quais sugestões tornaram-se normas? ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

18.3. Quantas, enviadas por meio digital, tornaram-se normas? ________ 

18.4. Quais sugestões, enviadas por meio digital, tornaram-se normas? _____________ 

________________________________________________________________________ 

 

19. O site disponibiliza informação acerca das reuniões, discussões e votações a serem 

realizadas pela Comissão? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

20. O site disponibiliza algum mecanismo de participação do cidadão no que tange ao 

envio de opiniões e/ou sugestões para as reuniões a serem realizadas pela Comissão? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

20.1. Caso positivo, quais são tais mecanismos? ____________________________ 

 

 

 

 

ACESSIBILIDADE E NAVEGABILIDADE 

 

 

21. Os principais sites de busca da Web brasileira incluem, entre as suas primeiras 

ocorrências, a URL correspondente ao web site da Assembléia Legislativa? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

22. Na página inicial da Assembléia Legislativa é possível encontrar link referente às 

Comissões Permanentes do órgão? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

23. Quantos links é preciso acessar para se chegar à Comissão em estudo? 

(  ) 1  (  ) 2          (  ) 3       (  ) 4 (  ) 5 
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24. O site da Assembléia possui o chamado “mapa do site”, para que o usuário possa 

conhecer a estrutura hierárquica do portal e visualizar os conteúdos de suas principais 

áreas e subseções? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

25. O site da Assembléia possui algum motor de busca próprio, para que o usuário tenha 

mais facilidade para encontrar o conteúdo que deseja? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

24.1. Se positivo, é possível encontrar informações sobre a Comissão facilmente por tal 

motor de busca? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

 

 

QUESTIONÁRIO (a ser respondido em entrevista por e-mail ou telefone): 

 

Quando a Comissão surgiu? _____________ 

Quem pode mandar sugestões normativas? _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Que tipo de normas podem ser sugeridas? ______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

De que forma é possível enviar proposição normativa? ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

Quantas sugestões da sociedade já foram recebidas, desde a criação da Comissão? 

_________ 

Quantas foram recebidas por meio eletrônico? _________ 

Alguma sugestão enviada pela sociedade civil já virou projeto de lei ou lei? Se sim, quais? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Se a pergunta 7 for positiva: alguma foi enviada por meio eletrônico? Se sim, quais? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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A VERDADE MIDIÁTICA E A VERDADE JUDICIAL

THE MEDIA´S TRUTH AND THE JUDICIAL´S TRUTH

Stanley Botti Fernandes

RESUMO
O presente trabalho tem por objeto o estudo da produção de verdades divergentes por parte da mídia e da
justiça relativamente a fatos considerados como crimes. Partindo da conceituação de verdade como um
conjunto de enunciações discursivas que se pretendem verdadeiras, o trabalho investiga a constituição da
mídia e da justiça como instituições de verdade e as estratégias empregadas para a legitimação de seus
respectivos discursos. Estabelecidas essas bases, o trabalho analisa como a mídia passou a compartilhar com
a instituição judicial o direito de dar “veredictos” sobre crimes e quais conseqüências se verificaram a partir
da perda desse monopólio outrora detido pela justiça. Em seguida, procede-se à análise das disjunções entre
a lógica da ação midiática e a lógica da ação judicial propostas por Boaventura de Sousa Santos que
permitem explicações possíveis sobre as divergências entre as verdades produzidas pela mídia e pela justiça
sobre crimes cometidos.
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ABSTRACT
This paper aims at studying the production of diverse truths produced by the media and the justice related to
those facts deemed as crimes. Starting from the definition of truth as a set of discourse statements which are
taken as true, the paper looks into the composition of the media and the justice as bodies holding the truth
and the strategies used to legitimate their respective discourses. Having established such basis, the paper
analyzes how the media began to share with the legal institution the right to give “verdicts” about crimes and
which consequences have been verified from the moment of the loss of such monopoly by the justice on.
Next, it analyzes the disjunctions between the logics of the media action and the justice action as proposed by
Boaventura de Sousa Santos, which allow for possible explanations about such divergences between the
truths, produced by the media and by the justice, over committed crimes.
KEYWORDS: Media; Justice; Truth; Crime.

Aqui está o passaporte; bem se vê que é amarelo e que serve para fazer expulsar-me de toda parte
onde chego. Quer ler? Ouça o que diz o passaporte: ‘João Valjean (...) condenado liberto, esteve

dezenove anos nas galés; cinco pelo crime de roubo, com arrombamento, catorze por quatro
tentativas de fuga. É homem perigoso’”.

(Victor Hugo, Os Miseráveis)
 

1. Introdução
No final do século XIX nascia um personagem da ficção literária britânica até hoje reverenciado por

seus admiradores. Criado por Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, o famoso detetive da Scotland
Yard, era capaz de desvendar os crimes mais inextrincáveis utilizando a lógica dedutiva e o método
científico.

Do outro lado do Canal da Mancha, no início do século XX, vem a lume o romance policial O
Mistério do Quarto Amarelo, de Gaston Leroux. Menos conhecido, porém não menos eficaz, o jornalista
Joseph Rouletabille – também um personagem fictício – é capaz de desvendar uma misteriosa tentativa de
assassinato. A partir de suas investigações o repórter do L’Époque consegue impedir não só a condenação
de um inocente, como também apontar o responsável pela tentativa de assassinato: o detetive que conduzira
a investigação.

Sherlock Holmes e Joseph Rouletabille são dois arquétipos. O primeiro, das instituições de justiça,
da verdade oficial sobre o crime, da verdade estabelecida com base nos sistemas predominantes de produção
de verdade[1] (no caso de Holmes, o método científico). O segundo, um arquétipo da mídia, da verdade não-
oficial sobre o crime, da verdade destemida, que se opõe à verdade oficial e que, inclusive, pode incriminá-la,
denunciar seus erros e abusos. Ambas estabelecem uma verdade sobre um crime: por vezes coincidente, por
vezes colidente. Como afirma Henri Leclerc, mídia e justiça “concorrem num campo: o da verdade” (Leclerc
e Théolleyre, 2007, p. 18).

Embora mídia e justiça concorram no campo da verdade, nem sempre chegam às mesmas
conclusões acerca de fatos considerados como crimes. Tendo isso em mente, como explicar os diferentes
veredictos entre mídia e justiça? Por que mídia e justiça chegam a produzir verdades diferentes sobre um
mesmo fato? Que conseqüências decorrem da produção divergente de verdades pela mídia e pela justiça?
Nosso objetivo com o trabalho é fornecer respostas possíveis a estas indagações, analisando inicialmente
como mídia e justiça se constituíram como instituições de verdade e, posteriormente, analisando as
disjunções entre a lógica de funcionamento da mídia e a lógica de funcionamento da justiça.

É preciso advertir que, ao empregarmos o vocábulo verdade, não queremos nos referir ao conceito
ontológico de verdade, isto é, “que uma afirmação é verdadeira ou falsa se o que é dito corresponde
realmente ao que é” (Klautau Filho, p. 23). Utilizamos o termo verdade para exprimir uma enunciação
discursiva que se pretende verdadeira. A palavra verdade só foi empregada em seu conceito
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ontológico quando grafada entre aspas. Por fim, embora o termo mídia tenha conotação mais ampla, ao
utilizá-lo neste trabalho, o fizemos com o intuito de nos referirmos à atividade jornalística.

2. A Constituição da Mídia como Instituição de Verdade
A etimologia da palavra “mídia” nos fornece algumas pistas sobre sua relação com a verdade:

“mídia” deriva do termo latino media, que significa neutro;media é também o plural de medium, que significa
meio, instrumento mediador, elemento intermédio (Houaiss, 2001). Assim, a mídia seria apenas uma
instituição neutra, mediadora, que não interferiria na comunicação da informação. Por conseguinte, o
produto de sua atividade seria uma “verdade”.

Com o triunfo das democracias liberais como sistema político predominante no Ocidente, a
informação passou a ser considerada conditio sine qua nonpara o exercício da cidadania. Desde Aristóteles
já se afirmava que “o poder da palavra tende a expor o conveniente e o inconveniente, assim como o justo e
o injusto” (1999, p. 146). Como é consabido, o “poder da palavra” aludido por Aristóteles, embora restrito a
um grupo de indivíduos, era exercido publicamente na democracia grega. Da mesma forma, Hannah Arendt
argumenta que a esfera pública é um espaço comum e visível e defende que sem o direito à informação
“abre-se uma margem incontrolada para a mentira e os segredos conservados pelos governantes nas arcana
imperii” (Lafer, 1997, p. 63).

Como veremos, pode-se afirmar que, além da construção dos mitos da neutralidade e da
objetividade da mídia, a revelação pela imprensa dos segredos, das arcana imperii e dos escândalos políticos
durante o século XIX, foi um fator de grande contribuição para a constituição da mídia como instituição de
verdade, pois como afirma Paulo Klautau, o segredo “é usualmente utilizado para impedir o acesso à
verdade. Daí seu parentesco próximo com a mentira” (2008, p. 28). Partindo da idéia de visibilidade oriunda
da reconfiguração da natureza do “público”, veremos como a formação do ethos da profissão de jornalismo
contribuiu para a constituição da mídia como instituição de verdade.

A idéia de visibilidade é trabalhada por John B. Thompson (2005) em A Mídia e a
Modernidade quando faz a distinção entre o “público” e o “privado”. Thompson afirma que esses termos
podem ser compreendidos por meio de dois sentidos principais utilizados nas sociedades ocidentais desde o
final da Idade Média. No primeiro sentido, “público” diz respeito ao domínio político institucionalizado, a
tudo o que é ligado ao Estado, ao passo que “privado” passou a ser compreendido em termos antitéticos ao
que era “público”, isto é, o domínio privado incluía relações pessoais e familiares e a existência de
organizações econômicas que operavam no mercado econômico visando ao lucro. Thompson também
explica que, situadas entre os domínios privado e público, estavam organizações intermediárias, como
organizações sem fins lucrativos, partidos políticos, associações, instituições de caridade etc.

Todavia, os termos “público” e “privado” também podem ter outra conotação. Assim, público pode
ser compreendido como aquilo que se torna do conhecimento de muitos ou de todos, ao passo que privado
pode ser considerado como aquilo que é restrito ao domínio de poucos. Nas palavras de Thompson,

a dicotomia tem a ver com publicidade versus privacidade, com abertura versus
segredo, com visibilidade versus invisibilidade. Um ato público é um ato visível,
realizado abertamente para que qualquer um possa ver; um ato privado é invisível,
realizado secretamente atrás de portas fechadas. (Thompson, 2005, p. 112).

Thompson (2005) explica que embora na Grécia Clássica a política estivesse restrita a um grupo de
cidadãos, o exercício do poder político era relativamente visível, já que os indivíduos se reuniam em locais
públicos e seus debates, argumentações e decisões podiam ser ouvidos e vistos por todos que estivessem
presentes. Desse modo, a publicidade era um elemento constitutivo do exercício político na Grécia Clássica.
Diferentemente, nas monarquias ocidentais da Idade Média, as decisões políticas eram baseadas nas arcana
imperii, de sorte que os negócios do Estado eram decididos em círculos relativamente restritos de pessoas.
Nesse período, apenas algumas decisões eram estrategicamente tornadas públicas e, ainda assim, diz
Thompson, a “publicidade dizia respeito, não ao exercício do poder, mas à sua exaltação” (2005, p. 113).
Por fim, o desenvolvimento do Estado constitucional moderno conferiu maior visibilidade ao exercício
político, sujeitando as instituições políticas a maior controle e conferindo aos cidadãos direitos e garantias.
Nesse contexto, a doutrina das arcana imperii ganhou contornos excepcionais, restrita a questões
consideradas vitais para a segurança do Estado.

Segundo Thompson (2005), o mundo de hoje foi moldado por um conjunto de transformações
institucionais desencadeadas a partir do início da Idade Moderna. Entre elas, menciona as mudanças nas
relações econômicas, a emergência dos Estados-nação, a pluralização dos sistemas de valor e a correlata
fragmentação da autoridade religiosa, além do declínio das formas “tradicionais” de vida. Não obstante a
relevância de cada um desses aspectos, Thompson confere destaque ao impacto da invenção e do
desenvolvimento dos meios de comunicação e de difusão da informação na vida das pessoas, mais
especificamente sobre os tipos de ação e interação.

Antes do desenvolvimento dos meios de comunicação existia uma “publicidade tradicional de co-
presença”, isto é, a publicidade de um evento ou de indivíduos estava relacionada ao compartilhamento de
um lugar comum (Thompson, 2005, p. 114). Essa publicidade, afirma Thompson, tinha um caráter dialógico,
já que possibilitava a interação dos espectadores.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4012



Todavia, o desenvolvimento dos novos meios de comunicação permitiu o surgimento de interações
sociais que prescindem da co-presença, isto é, do compartilhamento de contextos espaciais e temporais
comuns, surgindo, assim, o que Thompson chama de “publicidade mediada”: “a característica fundamental
dessas novas formas”, afirma Thompson, “é que, com a extensão da disponibilidade oferecida pela mídia, a
publicidade de indivíduos, ações ou eventos, não está mais limitada à partilha de um lugar comum” (2005, p.
114). A conseqüência disso foi o surgimento de um “público sem um lugar”, já que não se podia localizar no
tempo e no espaço os indivíduos que haviam tomado conhecimento dos acontecimentos transmitidos pela
imprensa. Portanto, um evento passou a ser considerado público não em função da pessoas presentes que o
testemunhassem, mas em virtude da possibilidade de este evento chegar ao “público sem um lugar”. Assim, o
desenvolvimento dos meios de comunicação social desempenhou um importante papel de transformação na
natureza da publicidade, que deixou de estar necessariamente associada ao compartilhamento de tempo e
espaço.

Essa transformação, por conseguinte, trouxe conseqüências para o campo político. Com efeito,
antes do desenvolvimento da imprensa, a visibilidade dos líderes políticos estava restrita a contextos de co-
presença. Dessa forma, os governantes podiam restringir sua visibilidade a círculos restritos de pessoas,
ampliando sua audiência apenas em determinados contextos com finalidades estratégicas. Nessas ocasiões, os
rituais de visibilidade permitiam ao governante um distanciamento proposital de seus súditos: “a manutenção
da distância atestava o caráter sagrado do poder” (Thompson, 2005, p. 122). Isso explicaria a razão pela
qual raramente se via o monarca ou imperador.

Todavia, com o desenvolvimento dos meios de comunicação social, os governantes passaram a
dedicar maior atenção à sua visibilidade, já que a imprensa, como vimos, permitia a existência de um “público
sem um lugar”. Nesse sentido, a imprensa passou a ser utilizada não somente para veicular atos de governo,
como também para a projeção de uma imagem pessoal do governante. Thompson explica que a publicidade
proporcionada pela mídia permitiu que líderes políticos se dirigissem aos cidadãos sem a mediação dos
partidos políticos, dando origem ao que chama de sociedade da automanifestação. A maior proximidade dos
líderes políticos com o público criou laços de familiaridade e de intimidade, que contribuíram para
dessacralizar a aura que pairava sobre aqueles. “Em síntese, os líderes políticos adquiriram a capacidade de
se apresentarem como um de nós” (Thompson, 2002, p. 69).

Ao mesmo tempo em que a sociedade da automanifestação aproximou políticos e cidadãos, ela se
tornou problemática para muitos políticos. Com efeito, ao se apresentarem como pessoas comuns, os
políticos passaram a ser avaliados menos por sua atuação política do que por seu caráter pessoal. “Embora o
emprego da auto-revelação fornecesse aos líderes políticos e a outros novas maneiras de apelar ao público e
procurar conquistar seu apoio, isso acarretou também novos riscos” (Thompson, 2002, p. 70), uma vez que
não detinham total controle sobre o fluxo de imagens e informações veiculados pela imprensa.

Assim, Thompson explica que no fim do século XVI e início do século XVII proliferaram na
Inglaterra panfletos e corantos (jornais regulares de notícias) ligados a facções políticas que atacavam os
líderes políticos e o rei. A fim de desestimular esse tipo de publicações, o governo britânico impôs pesadas
taxas sobre os jornais e criou leis que fixavam severas penas contra calúnias.

Mas a partir do final do século XVIII e durante o século XIX uma série de mudanças começou a
ocorrer. Essas mudanças são responsáveis, segundo nosso entender, pela constituição da mídia como
instituição de verdade. Essa concepção está diretamente relacionada com um fenômeno denominado por
Thompson de escândalo midiático:

Ao final do século XIX um tipo específico de acontecimento se tornou uma característica
comum da vida social e política. Esse tipo de acontecimento foi o escândalo midiático:
isto é, um acontecimento que implica revelação através da mídia de atividades que
fossem previamente ocultadas (ou conhecidas por apenas um círculo de pessoas),
atividades de caráter moralmente ignominioso e que, ao se tornarem públicas desse
modo, poderiam acabar trazendo implicações prejudiciais aos indivíduos implicados
(Thompson, 2002, p. 87).

Três mudanças principais seriam responsáveis por essa nova configuração. A primeira delas diz
respeito à relação entre o desenvolvimento tecnológico no início do século XX e a expansão da publicação
de periódicos. Thompson explica que durante os séculos XVII e XVIII a produção jornalística era feita em
pequena escala e voltada para públicos seletos. Os custos da produção eram altos e a manutenção da
atividade dependia não só das vendas e dos anúncios, mas também de subsídios fornecidos por partidos
políticos. Contudo, no início do século XIX, o desenvolvimento tecnológico possibilitou a produção de
periódicos por um custo muito menor, permitindo a publicação de maiores tiragens. Além disso, a redução
do índice de analfabetismo e a extinção da cobrança de taxas sobre a circulação de jornais fez crescer a
circulação de periódicos na Inglaterra (Thompson, 2002, p. 81).

Em segundo lugar, o desenvolvimento tecnológico e a correlata diminuição dos custos de produção
jornalística repercutiram na relação da imprensa com os partidos políticos. Com efeito, a imprensa passou a
depender menos dos partidos políticos e “em certos casos eles [os jornais] proclamavam explicitamente sua
neutralidade política. Relatavam notícias políticas, mas não se identificavam necessariamente com a defesa de
interesses partidários” (Thompson, 2002, p. 81).Entrementes, Thompson afirma que muitos jornais criaram
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os conhecidos editoriais com o intuito de demarcarem as fronteiras entre notícia e a opinião.
Ao demarcar a fronteira entre a opinião e a notícia é como se a imprensa estivesse afirmando,

respectivamente, a existência de uma verdade subjetiva e de uma verdade objetiva, esta última independente
da pessoa que a enunciava. Como vimos, o termo media pode conotar sentidos como “neutro” e
“instrumento mediador”. Como afirma Antoine Garapon, “a mídia desperta a ilusão da democracia direta,
quer dizer, o sonho de um acesso à verdade livre de qualquer mediação” (Garapon, 1999, p. 75). Assim, a
desvinculação do apoio financeiro dos partidos políticos à imprensa no início do século XIX e a demarcação
das fronteiras entre notícia e opinião contribuíram para a formação do mito da neutralidade jornalística, o
qual visa a legitimar as verdades produzidas pela mídia.

A terceira mudança descrita por Thompson – intimamente relacionada com a segunda – é a
emergência do jornalismo como uma profissão. O pensador britânico explica que foi formado
um ethos profissional que relacionava a atividade jornalística ao factual: “À medida que o corpo de escritores
e repórteres se expandia, começou a emergir um ethos profissional que definia os princípios da boa prática
jornalística. Esse ethos enfatizava acima de tudo a obrigação de descobrir e apresentar os fatos” (Thompson,
2002, p. 82). Em 1856 o correspondente em Washington da Associated Press afirmou: “O meu trabalho é
comunicar fatos: as minhas instruções não permitem qualquer tipo de comentários sobre os fatos, sejam eles
quais forem” (apud Traquina, 1993, p. 167).

A formação do ethos jornalístico de descobrir e de revelar fatos levou à publicação de periódicos
contendo a narração de atividades previamente ocultadas e consideradas moralmente vergonhosas
(Thompson, 2002, p. 82). Na Inglaterra, editores como W. T. Stead do Pall Mall Gazette, Henry
Lacouchere do Truth e Ernest Parke do North London Press se dedicaram à publicação de reportagens
combatendo a corrupção, abusos e injustiças sociais, com destaque para W. T. Stead que revelou a existência
de um comércio sexual de crianças na Inglaterra, o que culminou com a criação de uma lei criminal batizada
de Stead´s Act. Em 16 de novembro de 1889 o North London Press publicou uma reportagem intitulada Os
Escândalos de West End, em que mencionava que o Lord Somerset e o Duque de Euston freqüentavam uma
casa de prostituição masculina. Nos Estados Unidos, editores como Joseph Pulitzer e E. W. Scripps
dedicaram-se à publicação de periódicos combatendo a corrupção no governo. Transcrevemos, abaixo, um
excerto da conferência A Imprensa e o Dever da Verdade, proferida por Rui Barbosa, narrando um
acontecimento que reflete as idéias aqui trabalhadas:

Durante a campanha da Criméia, em 1854, o Times, o jornal dos jornais europeus, não
hesitou em romper na mais tremenda hostilidade contra a administração militar da Grã-
Bretanha, sustentando que o seu serviço era “infame, infamous”, que os soldados
enfermos não achavam nem camas, onde jazessem, que o exército, gasto, desmoralizado
e miserando, não tinha, em Balaclava, nem onze mil homens, capazes de entrar em
combate.
Russell, o famoso correspondente desse jornal britânico no teatro da guerra, perguntava,
em carta, a Delane, o célebre diretor do grande órgão: “Que hei de fazer? Dizer estas
coisas, ou calar?” Mas o interrogado não hesitou na resposta. As instruções, em que lha
deu, recomendaram-lhe, com energia, “falar a verdade, sem indulgência, nem receio”. O
Times, declaravam elas, o Times não admitia “véus”. (...)
Sabeis com que resultados, senhores? A Câmara dos Comuns acabou por mandar abrir,
em 1855, um inquérito sobre a situação do exército em Sebastópol. O gabinete caiu
demolido pela campanha do terrível órgão londrino. As mais eminentes autoridades
militares declaravam, afinal, que ele, “narrando com fidelidade ao público os
padecimentos da tropa, salvara o resto do exército inglês”. O governo da Rainha Vitória,
pela voz de Gladstone, agradeceu a Delane “o valioso apoio” (palavras suas), “o valioso
apoio” do Times, subscrevendo, sem reservas, o princípio, seguido por ele, de que “nunca
se deve encobrir ao público circunstância alguma, quaisquer que sejam os
inconvenientes de sua divulgação”. (BARBOSA, 1990, p. 37-38).

“Falar a verdade, sem indulgência, nem receio”. Este passou a ser o ethos da atividade jornalística,
uma atividade que não passaria a admitir “véus”, independentemente dos “inconvenientes de sua divulgação”.

Pedimos a indulgência do leitor, mais uma vez, para citarmos outro trecho da conferência proferida
por Rui Barbosa, por considerarmos suas palavras um retrato fiel da imagem idealizada da imprensa no
século XIX:

A imprensa é a vista da Nação. Por ela é que a Nação acompanha o que lhe passa ao
perto e ao longe, enxerga o que lhe malfazem, devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe
o que lhe sonegam, ou roubam, percebe onde lhe alveja, ou nodoam, mede o que lhe
cerceiam, ou destroem, vela pelo que lhe interessa, e se acautela do que a ameaça.
Sem vista mal se vive. Vida sem vista é vida no escuro, vida na soledade, vida no medo,
morte em vida: o receio de tudo; dependência de todos; rumo à mercê do acaso; a cada
passo acidentes, perigos, despenhadeiros. Tal a condição do país, onde a publicidade se
avariou, e, em vez de ser os olhos, por onde se lhe exerce a visão, ou o cristal, que lha
clareia, é a obscuridade, onde se perde, a ruim lente, que lhe turva, ou a droga maligna,
que lha perverte, obstando-lhe a notícia da realidade, ou não lha deixando senão
adulterada, invertida, enganosa. (BARBOSA, 1990, p. 20-21).

Portanto, é possível perceber que, para Rui Barbosa, a imprensa livre confere visibilidade à “nação”.
Uma vez avariada essa publicidade, a realidade se torna adulterada, invertida e enganosa. Além disso, no
discurso do jurista e jornalista baiano, a visibilidade está em clara oposição ao segredo, que, como vimos,
impede o acesso à “verdade” e, portanto, está próximo da mentira. Assim, ao divulgar escândalos políticos,
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as arcana imperii e as mazelas da sociedade, o jornalismo proporcionaria acesso à “verdade” oculta,
escamoteada, obliterada; seria um mediador entre as “verdades” ocultas e o leitor. “Este tipo de estilo
informativo, crítico e investigativo, em que a busca de atos ocultos se combinava com as idéias que os
jornalistas tinham de uma responsabilidade moral de erradicar o mal e mostrar as enfermidades sociais,
passou gradualmente a definir parte do ethos profissional do jornalismo” (Thompson, 2002, p. 88).

Mais tarde, nos anos 20 e 30 do século XX, a relativa falta de convicção nos fatos em virtude do
surgimento das relações públicas e da eficácia da propaganda durante a Primeira Guerra Mundial fez com
que fosse conferida grande importância às regras e procedimentos para a apuração dos fatos, surgindo,
assim, o mito da objetividade jornalística: “A metáfora, habitualmente evocada no campo jornalístico, do
jornalista como ‘espelho’, reflete bem esse conceito do jornalista como simples mediador cuja existência se
suprime quando o acontecimento é ‘reproduzido’ na mídia” (Traquina, 1993, p. 168). Assim, a verdade
acerca do fato não seria contaminada caso o jornalista seguisse regras e métodos objetivos de apuração e
narração.

Em nossos dias, percebe-se como a verdade ainda é cara ao ethos da profissão jornalística. O art. 2º,
II do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros considera que o direito à informação é um direito
fundamental, portanto, “a produção e a divulgação da informação devem se pautar pela veracidade dos fatos
e ter por finalidade o interesse público”. Além disso, o art. 4º dispõe que “o compromisso fundamental do
jornalista é com a verdade no relato dos fatos, deve pautar seu trabalho na precisa apuração dos
acontecimentos e na sua correta divulgação”. Caso este preceito não seja observado, o art. 12, VI do Código
estabelece que é dever do jornalista “promover a retificação das informações que se revelem falsas ou
inexatas (...)”.

Como se sabe, sucessivas publicações inexatas ou motivadas por interesses de toda a ordem
deslustraram a atividade jornalística. Sabemos que motivações econômicas e políticas de toda ordem
circulam nas redações e que mesmo o jornalista mais desinteressado está sujeito a cometer erros. Não
obstante, as notícias permanecem como um “índice do real”: “Lemos as notícias acreditando que os
profissionais do campo jornalístico não irão transgredir a fronteira que separa o real da ficção” (Traquina,
1993, p. 168).

Assim, com a reconfiguração da atividade jornalística a partir da formação de um ethos profissional,
o jornalismo passa a trabalhar com fatos e, portanto, a produzir verdades. Verdades inicialmente
contrapostas ao sigilo e às arcana imperii; verdades que buscavam se legitimar por meio dos mitos da
neutralidade e da objetividade. Verdades que, não obstante a derrubada de tais mitos, ainda constituem
“índices do real”.

3. Constituição da Justiça como instituição de verdade
Na presente seção, tentaremos mostrar como o sistema judicial passou a ser considerado como uma

instituição de verdade, isto é, uma instituição que se constituiu como produtora de verdade. A reflexão sobre
um termo utilizado nos tribunais expressa bem a idéia que pretendemos desenvolver aqui: o termoveredicto,
isto é, a palavra final do julgador acerca do caso submetido ao seu conhecimento, revela a íntima ligação que
deve existir ou supostamente existe entre o julgamento e a verdade. Com efeito, veredicto origina-se do
termo latino veredictum (composto por vere e  dictum), que literalmente dá o sentido de “dito de forma
verdadeira” (Houaiss, 2001). Assim, o último ato do complexo ritual judiciário resultaria em um “dizer
verdadeiro” a respeito dos fatos.

Além disso, é interessante observar como cotidianamente nos valemos de metáforas extraídas do
sistema judicial para convencer alguém da veracidade de nossas enunciações ou para dar a elas “efeito de
verdade”, como, por exemplo, quando afirmamos que “Fulano testemunhou o acidente” e “eu
posso provar que você está errado!”. Estas colocações dão apenas algumas pistas sobre a produção judicial
da verdade.  Nas linhas que se seguem pretendemos mostrar como a relação entre verdade e as instituições
judiciais se constituiu historicamente.

No livro A verdade e as formas jurídicas, fruto de cinco conferências proferidas na Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1973, Michel Foucault (2002) pretende desenvolver o que
chama de “história da verdade”, isto é, como, a partir das formas jurídico-penais de investigação da verdade,
se desenvolveram outras formas de verdade – as ciências – e como elas estão relacionadas com o exercício
de poder. Nesta seção, reproduziremos o que Foucault expôs sobre a constituição do sistema judicial como
instituição de verdade sem necessariamente extrair das idéias do pensador francês as mesmas conclusões a
que chegou sobre a relação entre saber e poder, pois que tais reflexões transbordariam os limites da
investigação realizada neste trabalho. O que nos interessa é a exposição que faz acerca da constituição do
sistema judicial como instituição que produz verdade.

Segundo Foucault (2002), a história da produção da verdade judicial nos remonta aos gregos. Para
o pensador francês é na Ilíada que encontramos o primeiro testemunho sobre a pesquisa da verdade no
procedimento judiciário grego. A narrativa que Homero faz da disputa entre Antíloco e Menelau, por
ocasião dos jogos que se realizaram em função da morte de Pátroclo, revelaria uma forma arcaica de
produção judicial da verdade por meio de um desafio de prova.
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O jogo, que gerou a disputa entre Antíloco e Menelau, consistia numa corrida de carros em um
circuito de ida e volta. Os jogadores deveriam contornar o mais próximo possível de um marco, perto de
onde ficava uma testemunha com a função de fiscalizar a regularidade da disputa. Segundo Homero,
Antíloco vence a disputa, mas Menelau contesta a vitória de Antíloco afirmando que ele teria cometido uma
irregularidade. Antíloco, por sua vez, contesta a acusação de Menelau, afirmando que não cometera
irregularidade alguma. “Como estabelecer a verdade?”, se questiona Foucault. A solução que julgamos óbvia
seria recorrer ao depoimento da testemunha que estava próxima ao marco. Entretanto, Homero narra que
Menelau fez o seguinte desafio a Antíloco: “Põe tua mão direita na testa do teu cavalo; segura com a mão
esquerda o teu chicote e jura diante de Zeus que não cometeste irregularidade”. Antíloco se nega a fazer tal
juramento, reconhecendo, assim, que cometeu a irregularidade denunciada por Menelau.

Assim, a pesquisa da verdade jurídica na sociedade grega arcaica estava diretamente relacionada
com manifestações sobrenaturais das divindades. Em último caso, a verdade seria desvelada pelos deuses,
que inexoravelmente castigariam o perjúrio. Portanto, ao faltoso não restaria outra saída senão a adotada por
Antíloco, a saber, a renúncia ao desafio. “Eis uma maneira singular de produzir a verdade: não se passa pela
testemunha, mas por uma espécie de jogo, de prova, de desafio lançado por um adversário a outro. Um lança
um desafio, o outro deve aceitar o risco ou a ele renunciar.” (Foucault, 2002, p. 32).

Segundo Foucault (2002), é a partir da tragédia de Édipo, narrada por Sófocles, que o sistema de
produção da verdade jurídica passa a se modificar na sociedade grega. Embora a tragédia revele certas
reminiscências do modelo anterior – o modelo do desafio, do jogo de prova – prevalece um mecanismo
diferente de pesquisa da verdade. Esse mecanismo é chamado de “lei das metades”: “É por metades que se
ajustam e se encaixam que a descoberta da verdade procede emÉdipo” (idem, 34). Assim, “a verdade” seria
descoberta a partir da junção das diversas peças que a compõem. Em Édipo Rei a verdade é construída a
partir de fragmentos dos relatos de cada um dos personagens: Apolo, o adivinho de Tirésias, os escravos de
Políbio e de Citerão, Jocasta e o próprio Édipo.

A partir dessa tragédia, Foucault (2002) menciona dois olhares: o olhar de Apolo e do divino
adivinho que tudo sabem a respeito do passado, do presente e do futuro; e o olhar dos escravos, o olhar do
testemunho, do que viram e se lembram. Este olhar, afirma Foucault, não estava presente em Homero, na
narração do conflito entre Antíloco e Menelau. “Podemos dizer, portanto, que toda a peça de Édipo é uma
maneira de deslocar a enunciação da verdade de um discurso de tipo profético e prescritivo a um outro
discurso, de ordem retrospectiva, não mais da ordem da profecia, mas do testemunho” (idem, p. 40).
Em Édipo Rei surge, assim, um novo ator, a testemunha que viu e se opõe aos poderosos, “a verdade sem
poder contra o poder sem a verdade”, como afirma Foucault (idem, p. 54). Segundo o filósofo francês,
pode-se dizer que “houve na Grécia, portanto, uma espécie de grande revolução que, através de uma série de
lutas e contestações políticas, resultou na elaboração de uma determinada forma de descoberta judiciária,
jurídica, da verdade” (idem, p. 55). Em outra passagem afirma que “a tragédia de Édipo é, portanto, a
história de uma pesquisa da verdade” (idem, p. 31).

Foucault explica que essas noções de pesquisa da verdade jurídica foram perdidas durante a alta
Idade Média, período no qual predominou o direito germânico. Este direito, em muitos pontos semelhante ao
direito arcaico grego, tinha três características principais. Em primeiro lugar, não havia uma ação pública, ou
seja, a resolução dos conflitos se dava à base da autotutela, pois não havia um terceiro representando uma
autoridade para mediar o litígio. Em segundo lugar, o direito representava uma forma regulamentada de
guerra entre os indivíduos, pois a prática da vingança judiciária era desenvolvida segundo determinados ritos
e formalidades. Por fim, Foucault explica que havia a possibilidade de as partes chegarem a um acordo,
elegendo um árbitro para estipular o ressarcimento pelo dano causado, mas não pela falta cometida
(indenização em vez de punição). Portanto, não havia um procedimento para a busca da verdade, pois a
ênfase estava na luta ou na conciliação. Esse sistema, explica Foucault, “era uma maneira de provar não a
verdade, mas a força, o peso, a importância de quem dizia” (idem, p. 59). Em outra passagem, afirma que “a
separação da verdade e do erro entre os indivíduos não desempenha nenhum papel; existe simplesmente
vitória ou fracasso (idem, p. 61).

Foucault explica que o indivíduo poderia ser absolvido ou condenado se acertasse ou errasse
determinado número de fórmulas que tinha de repetir. A condenação ou absolvição, portanto, não era fruto
da pesquisa da verdade, mas da capacidade do acusado. Havia também as provas mágico-religiosas
semelhantes à narrada por Homero e, ainda, as provas corporais conhecidas como ordálias, mediante as quais
o acusado poderia ser absolvido ou condenado, dependendo dos efeitos que os suplícios causavam sobre seu
corpo.

Esse cenário começa se alterar por volta dos séculos XII e XIII. Foucault explica que as guerras
judiciária e extra-judiciárias eram os principais meios de circulação de bens durante a Idade Média. Assim,
ter-se-ia verificado uma dupla tendência: a de concentração das armas e do controle sobre os litígios judiciais
nas mãos dos indivíduos mais poderosos.

A partir de então, passa a existir um poder judiciário que se impõe, do alto, aos litigantes. Estes, por
sua vez, não poderão mais regular seus litígios segundo provas e desafios estabelecidos entre si. Ademais,
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surge um novo ator – o procurador – que passa a representar os interesses do soberano, pois, com efeito, o
crime deixa de ser visto simplesmente como um dano à vítima e passa a ser interpretado como uma infração:
“A infração não é um dano cometido por um indivíduo contra outro; é uma ofensa ou lesão de um indivíduo
à ordem, ao Estado, à lei, à sociedade, à soberania, ao soberano (idem, p. 66). Em decorrência disso, além da
reparação devida à vítima do delito, as confiscações se tornaram o instrumento do soberano para exigir a
reparação pela infração. Assim, Foucault explica que, com a criação da noção de infração e do ofício de
procurador, desaparecem os desafios de prova, pois o soberano e seu representante não podiam arriscar suas
vidas ou bens em tais disputas.

Foucault explica que nesse período perdurou um instituto jurídico do direito germânico: a prisão em
flagrante. Com efeito, o indivíduo surpreendido cometendo um delito poderia ser detido pela população e
conduzido às autoridades. O problema é que a maioria dos crimes cometidos não era surpreendida em estado
de flagrância, surgindo, assim, a necessidade de um modelo de investigação para a apuração do delito.

É justamente para reconstituir, para reatualizar os fatos delitivos que surge o procedimento de
inquérito: “O inquérito vai ser o substituto do flagrante delito. (...) Tem-se aí uma nova maneira de prorrogar
a atualidade, de transferi-la de uma época para outra e de oferecê-la ao olhar, ao saber, como se ela ainda
estivesse presente. (idem, p. 72). O inquérito, portanto, passa a ser um flagrante indireto, um mecanismo
através do qual se pode reconstituir o passado e, assim, condenar o infrator.

Segundo Foucault, o inquérito teria uma dupla origem: administrativa e religiosa. A origem
administrativa do inquérito está relacionada a práticas que se desenvolveram durante o Império Carolíngio.
Nesse período, problemas relacionados a impostos, costumes e propriedades eram resolvidos por meio de
um procedimento ritualizado: a inquisitio. Esse procedimento consistia na convocação de pessoas notáveis
que conheciam os costumes e que jurassem dizer a verdade sobre o que tinham visto ou sobre o que sabiam
por terem ouvido dizer. Estas pessoas deliberavam livremente e, ao final, davam a solução aos funcionários
do Império Carolíngio.

A origem religiosa está relacionada a uma prática – denominada visitatio – desenvolvida durante a
Alta Idade Média pela Igreja Merovíngia e Carolíngia. O método consistia na visitação que um bispo fazia à
sua diocese indagando às pessoas sobre fatos que tinham ocorrido durante sua ausência (inquisitio
generalis). Se alguém relatasse algum delito, o bispo passava a um segundo estágio – a inquisitio specialis –
investigando qual a natureza do ato e quem o havia praticado.

É a partir dessas práticas que a sentença passa a ganhar importância no campo jurídico. Segundo
Foucault, a sentença “consiste na enunciação por um terceiro, do seguinte: certa pessoa tendo dito a verdade
tem razão; uma outra, tendo dito uma mentira, não tem razão” (Foucault, 2002, p. 61). Assim, a decisão
judicial – a sentença, o veredicto – se legitima porque simboliza apenas a culminância de um processo, um
ritual que reproduziu, reatualizou, através de sucessivos atos, um fato pretérito qualificado como crime.
Assim, a noção de verdade é constitutiva da decisão judicial. Por isso que, para Foucault, “o inquérito era o
poder soberano que se arrogava o direito de estabelecer a verdade através de um certo número de técnicas
regulamentadas” (2007, p. 185).

A constituição da Justiça, através do inquérito, como instituição de verdade é demonstrada com
clareza meridiana por Foucault:

O inquérito é precisamente uma forma política, uma forma de gestão, de exercício do
poder que, por meio da instituição judiciária, veio a ser uma maneira, na cultura
ocidental, de autentificar a verdade, de adquirir coisas que vão ser consideradas como
verdadeiras e de as transmitir (2002, p. 78).
Desde que a Idade Média construiu, não sem dificuldade e lentidão, a grande procedura
do inquérito, julgar era estabelecer a verdade de um crime, era determinar seu autor, era
aplicar-lhe uma sanção legal. Conhecimento da infração, conhecimento do responsável,
conhecimento da lei, três condições que permitiam estabelecer um julgamento como
verdade bem fundada. (2007, p. 20)

Cabe assinalar, também, a contribuição do mito da neutralidade judicial como ideologia legitimadora
das verdades produzidas pelas instituições de justiça. Como afirmou Foucault, a apropriação do controle
sobre os litígios judiciais pelo soberano foi vislumbrada como um meio de enriquecimento, visto que, durante
um longo período, as penas tinham caráter pecuniário. Assim, não é de estranhar que fosse empregado um
sistema inquisitivo, caracterizado pelo sigilo dos procedimentos, pela ausência de contraditório, pelo
exercício de uma defesa ritualística e pela aplicação de suplícios para arrancar a todo custo a confissão do
acusado. Como afirmava Cesare Beccaria, em fins do século XVIII, “o juiz, estabelecido para apurar a
verdade com ânimo imparcial, não era mais do que o advogado do fisco” (Beccaria, 1999, p. 97).

Assim, muitas vozes se somaram à de Beccaria contra o sistema inquisitivo. Por esses tempos,
levantou-se Montesquieu com sua conhecida teoria da separação de poderes, a fim de defender a
independência dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Com isso, acreditava-se que a independência
do Judiciário em relação aos demais poderes lhe garantiria a imparcialidade necessária para estabelecer a
“verdade” e julgar o caso com justiça. A partir de então, a inquirição judicial da verdade passou a ser
diretamente relacionada com o mito da neutralidade judicial.

Cabe aludir, ainda, a um processo descrito por Foucault de apropriação pelo judiciário de
conhecimentos do campo científico para subsidiar seusveredictos. Este é um processo interessante, pois
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também a ciência se havia constituído como campo oficial de uma verdade, a verdade acerca do
conhecimento. Logo, ao se apropriar de tais conhecimentos, a decisão judicial ganharia mais legitimidade no
campo da “verdade”. Segundo Foucault, o juiz já não julgaria mais sozinho, pois participariam do processo e
da execução penal uma série de “juízes anexos”, que seriam peritos, médicos, psiquiatras etc (Foucault,
2007, p. 22). Assim, a verdade judicial também seria uma verdade científica, a qual emprestaria àquela o
prestígio e a credibilidade que já gozava.

É interessante observar como as instituições de justiça sempre se apropriam do sistema produtor de
verdade predominante em um determinado contexto social para dar legitimidade à sua verdade. Como vimos,
durante a Idade Média, o predomínio da fé fez com que as ordálias – “os julgamentos de Deus” – fossem
métodos de estabelecimento da verdade judicial. A partir do Iluminismo e sua “deificação” da razão humana,
a ciência se constituiu como sistema predominante de produção de verdades, e acabou por emprestar seu
prestígio e credibilidade às instituições de justiça, como dissemos acima.

Assim como ocorre no jornalismo, a verdade também é um elemento caro aos tribunais,
especialmente ao processo penal, que consagra o Princípio da Verdade Real. Por esse princípio, são
atribuídos ao juiz criminal diversos poderes de instrução a fim de chegar o mais próximo possível da
realidade (Nucci, 2008, p. 105). Segundo Nucci, o magistrado tem “uma crença segura na verdade que
transparece através das provas colhidas e, por tal motivo, condena ou absolve” (idem, p. 104).

Assim, é possível perceber que a constituição da justiça como instituição de verdade se processou
através da criação e do desenvolvimento de métodos e rituais de apuração de fatos – o inquérito, geralmente
se apropriando de verdades predominantes em determinados contextos sociais – fossem elas de caráter
mágico-religioso ou científico – atribuindo a si também um caráter neutro e imparcial, bem como
estabelecendo princípios de atuação legitimadores de seuveredictum (“dizer verdadeiro”), de tal sorte que,
como diz Foucault, “julgar passa a ser estabelecer a verdade de um crime” (2007, p. 20).

4. Disjunções entre a Verdade Midiática e a Verdade Judicial
Em sua acurada capacidade de assimilar a característica peculiar do Estado na emergência da

modernidade, Max Weber (1979) assinala que a coação física passou a ser o meio específico do Estado, isto
é, o Estado passou a deter o monopólio sobre o uso legítimo da violência. Trata-se daquilo que, em Direito
Penal, é conhecido como jus puniendi, isto é, o direito-dever de punir. A partir de então, a vingança privada
passou a ser proibida, permitindo-se o uso individual da força tão-somente em situações excepcionais para
repelir ameaça iminente a direitos, como a legítima defesa, por exemplo.

Embora os processos judiciais nem sempre tenham sido públicos, prezava-se para que os rituais de
punição dos condenados o fossem. Com efeito, uma das principais finalidades da pena era infundir nos
demais cidadãos o temor pelas conseqüências advindas da prática de um delito. Por essa razão, era preciso
que os castigos fossem infligidos em um local público para que o maior número de pessoas presenciasse os
efeitos da condenação.

Mas não bastava que a pena fosse pública. Era preciso também que fosse de tal modo negativa que
o pensamento da vantagem obtida pelo crime fosse logo afastado, como se em um juízo de vantagens e
desvantagens a escolha pelo crime fosse sempre deficitária. Nesse sentido, o sistema de justiça produzia
verdadeiros espetáculos punitivos, responsáveis pelas atrocidades que estão entre as que mais horrorizaram a
humanidade. Michel Foucault (2007, p.12) explica, porém, que a partir do século XIX dois processos
modificaram o estado de coisas que até então reinara. O primeiro desses processos foi a supressão do
espetáculo punitivo. A punição tornou-se cada vez mais velada e deixou de ser vista simplesmente como
retribuição a um mal provocado, passando a ser também um meio de corrigir e reeducar. O segundo
processo é a extinção do domínio sobre o corpo. Segundo Foucault (2007, p.14), “o castigo passou de uma
arte das sensações insuportáveis a uma economia dos direitos suspensos”. Desse modo, segundo o pensador
francês, estaríamos vivendo na época da “sobriedade punitiva”.

Segundo Leclerc, o caráter exemplar e pedagógico da pena passaria a ser compartilhado pela mídia:
“Hoje o pelourinho já não existe mais. A multidão não se reúne mais na praça para se distrair com as
desgraças dos outros. Olha a televisão, escuta o rádio ou percorre apressadamente o jornal no metrô”.
(Leclerc, 2007, p. 43). Assim, embora o Estado ainda detenha o monopólio do poder legítimo sobre os
corpos, passou a compartilhar o poder simbólico-punitivo com a mídia. O sistema de justiça deixou de ser o
produtor exclusivo de “Joãos Valjeans”[2]. A mídia também fornece “passaportes amarelos” aos indivíduos,
não necessariamente condenados na esfera judicial.

A chave para a compreensão da perda do monopólio do poder simbólico-punitivo pelas instituições
de justiça reside na perda de outro monopólio: o de dizer a verdade sobre o crime. Assim, como vimos no
capítulo anterior, não obstante mídia e sistema judicial idealisticamente concorram no mesmo campo – a
saber, o da verdade –, as disjunções entre mídia e justiça, por vezes levam tais instituições a conclusões
diferentes, muitas vezes antagônicas.

4.1 A perda do monopólio da verdade judicial sobre o crime
O fato de o Judiciário ter por missão principal julgar, estabelecer a justiça diante de um caso que lhe

é apresentado, conferiu um caráter aurático aos magistrados. É dizer, esse caráter sagrado, que
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supostamente pertencia à sua missão, acabou se transferindo à própria instituição[3].
A sacralidade da instituição judicial era reforçada, em grande parte, devido ao distanciamento

estratégico do poder judiciário em relação à população. Como vimos, Thompson afirma que “a manutenção
da distância atestava o caráter sagrado do poder” (2005, p. 122). Assim, a publicidade do ofício judicial só se
dava em ocasiões estratégicas, para reafirmar seu poder: as punições eram públicas, não os procedimentos de
apuração.

Entretanto, vimos que a constituição do ethos da profissão jornalística no século XIX, impulsionada
por um compromisso moral informativo, resultou na busca por transparência e visibilidade da sociedade e,
principalmente, das instituições oficiais (Thompson, 2002, p. 88). Essa busca por transparência e visibilidade
invadiu os arcanos das instituições judiciais: “Hoje tudo entra nos lares: os dramas e as misérias do mundo,
as guerras e as festas, o esporte e as missas, até os debates do Parlamento. Por que, então, a justiça deverá
ser o único lugar sagrado?” (Leclerc e Théolleyre, 2007, p. 73).

A visibilidade conferida às instituições de justiça não se resumiu à exposição pura e simples das
decisões judiciais e dos respectivos condenados ou absolvidos. A formação do ethos da profissão jornalística
instigava o jornalista a não se contentar com a verdade oficial. Conforme afirmou Orlando Afonso no VI
Congresso dos Juízes Portugueses,

Os media não se contentam, hoje, em informar o que se passa na Justiça, ou em exercer a
sua crítica sobre o papel desta. Eles copiam os métodos da Justiça. Eles substituem-se ao
Ministério Público e aos Juízes de Instrução. Interrogam testemunhas se possível antes da
Justiça, confrontam testemunhos, procedem a inquéritos formais, perfunctórios,
subjectivos, procuram o testemunho surpresa, o rumor, a conversa de café, as delações,
as hipóteses plausíveis e ainda o cidadão não está acusado ou pronunciado e já está
sentenciado pela Comunicação Social (Afonso, 2001).

Um caso emblemático, em fins do século XIX, se nos afigura assaz significativo. Em 1894, Alfred
Dreyfus, um oficial de artilharia do exército francês, havia sido condenado por alta traição. Dreyfus foi
acusado de ser o autor de uma carta suspeita, a qual havia sido encontrada em uma embaixada alemã
localizada em Paris. Em 13 de janeiro de 1898, o escritor francês Émile Zola publicou no
período L’Aurore uma carta aberta ao Presidente da República intitulada J’accuse, na qual demonstrava que
Dreyfus era inocente e que o processo havia sido conduzido sigilosamente e com provas fraudulentas:
“Como poderias querer a verdade e a justiça, quando enxovalham a tal ponto todas as tuas virtudes
lendárias?”. Um ano depois, Cavaignac, o ministro da Guerra, resolveu tornar públicas as supostas provas
irrefutáveis da culpabilidade de Dreyfus, as quais, entretanto, revelaram-se inconsistentes. Em 1906, Dreyfus
foi libertado da Ilha do Diabo, na Guiana Francesa, onde ficara preso.

Assim, o desenvolvimento do ethos da profissão jornalística, da verdade não-oficial sobre o crime,
da verdade destemida, que se opõe à verdade oficial e que, inclusive, pode incriminá-la, denunciar seus erros
e abusos, implicou no desmoronamento do monopólio, detido pelas instituições de justiça, de dizer a verdade
sobre um crime. Quando a verdade judicial e a midiática não coincidem, nunca se sabe se a instituição judicial
chegou realmente à “verdade”. É como diz Garapon:“De um tempo estruturado pelo direito e ritmado pela
justiça, chega-se a um tempo estranhamente imóvel. O processo não consegue andar, quer dizer, não conduz
a uma decisão considerada convencionalmente como verdadeira” (1999, p. 83).

Portanto, a mídia também passa a ser uma produtora de verdades sobre um crime. Ouve
testemunhas, reconstitui as cenas do crime por meio de infográficos/animações, investiga o perfil dos
acusados, cita trechos de exames periciais, ouve especialistas, transmite imagens de câmeras de segurança,
enfim, colige diversos elementos probatórios ou indiciários a fim de contar a sua verdade e permitir o
julgamento por um júri popular não-oficial: o leitor, o ouvinte, o telespectador ou o internauta.

Entretanto, como já dissemos em outros trechos deste trabalho, nem sempre a verdade judicial e a
verdade midiática coincidem. Aliás, muitas decisões judiciais chegam mesmo a frustrar as expectativas
punitivas do cidadão: acusados supostamente envolvidos em escândalos de corrupção e em crimes bárbaros
são absolvidos pela justiça. Por quê? Corrupção de magistrados, prescrição de crimes e brechas nas leis são
situações que podem ocorrer. Que outras explicações possíveis podem ser dadas além destas?

Boaventura de Sousa Santos (2007, p. 83) aponta para as disjunções entre a lógica da ação
midiática e da ação judicial e sugere que estas disjunções ocorreriam em vários níveis, entre os quais
menciona a disjunção a nível dos tempos e das gramáticas discursivas. Trabalharemos estas duas disjunções
como uma explicação possível das discrepâncias entre a verdade judicial e a verdade midiática.

4.2 Disjunções entre a lógica da ação midiática e da ação judicial
4.2.1 Tempo
O tempo da mídia e o tempo da justiça são tempos diferentes. E isto por peculiaridades inerentes a

cada um dos campos. O tempo da mídia é o tempo do imediato, um tempo mais próximo possível do
acontecimento criminoso, ao passo que o tempo da justiça é um tempo mais lento, ainda mais se comparado
ao da mídia. Por que as temporalidades da mídia e da justiça são diferentes e como essa diferença pode
produzir verdades díspares é o que pretendemos analisar nas linhas que se seguem.

Henri Leclerc acredita que o imediatismo da mídia está associado ao fato de cumprir uma função
simbólico-punitiva, haja vista que somente após um demorado ritual processual as instituições judiciais
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puniriam o acusado em caso de condenação. Para ele, o povo
tem pressa em ver julgado o criminoso para que a ferida do crime seja enfim curada pelo
anúncio do castigo. O povo associa-se à vítima que espera esse instante de reparação
simbólica. (...) Para o povo o silêncio é insuportável. Não aceita ficar com o peso do
crime impune assim que este lhe é revelado. (Leclerc e Théolleyre, 2007, p. 12)

Assim, por não ter que seguir um processo formal, a mídia chegaria muito antes ao seu veredicto, à
sua verdade, podendo, assim, quebrar o “silêncio insuportável” da revelação do crime[4]. Os jornalistas
seriam mediadores entre a justiça e o povo e prenderiam o suspeito a um moderno pelourinho (Leclerc e
Théoleyrre, 2007, p. 13).

A despeito dessas considerações hipotéticas, embora plausíveis, é preciso lembrar que
muitos jornais, revistas, canais de televisão, estações de rádio e portais da internet pertencem a organizações
comerciais (Thompson, 1998, p. 253). Sendo assim, tais organizações estão sujeitas às leis do mercado, entre
as quais a da concorrência. Se, por um lado, diz-se que a concorrência pode ser saudável para a
diversificação de versões – o que nem sempre corresponde à realidade, dada a multiplicação de
conglomerados de mídia e a formação de oligopólios – por outro, ela conduz à busca pela exclusividade na
divulgação de notícias. Com efeito,

deve-se ressaltar, para começar, que o jornalismo não é uma profissão liberal. É um
trabalho assalariado. O assalariado depende de um patrão que não tem vontade alguma de
obedecer a um código, qualquer que seja. A primeira lei que conhece é a da concorrência,
que leva a buscar o furo jornalístico, ou seja, a exclusividade de uma matéria (Leclerc e
Théolleyre, 2007, p. 141).

A busca pela exclusividade (pelo “furo”), decorrente da competição mercadológica, teria por
conseqüência a compressão do tempo midiático. É claro que cada meio de comunicação (a internet, a TV, o
rádio, a revista e o jornal, por exemplo) tem a sua peculiaridade, a sua lógica própria de funcionamento e,
por conseguinte, a sua temporalidade específica. Contudo, em geral, o tempo de apuração é reduzido pela
pressão da divulgação, o que pode resultar em imprecisões na apuração dos fatos. Como afirma Roberto
Müller Filho,

Fica caro fazer as coisas direito no Brasil. Você tem que investir tempo, dinheiro, tem que
ter bastante gente para fazer uma matéria, para apurar, investigar, levantar. A falta de
recursos, articulada com uma competição voraz, leva a essa perda de qualidade, de
precisão e de rigor na informação (apud Abreu et alli, 2003, p. 261).

Foi exatamente isso que aconteceu no conhecido caso “Escola Base” (Ribeiro, 1995). Em 1994, os
donos e alguns funcionários da Escola de Educação Infantil Base, localizada em São Paulo, foram acusados
de cometerem abusos sexuais em alunos da instituição. É bem verdade que a imprensa, de um modo geral,
baseou-se nas declarações precipitadas do delegado Edélcio Lemos e na conclusão de um laudo preliminar
que apontava a prática de atos libidinosos em um dos alunos. Entretanto, não havia provas concretas que
apontavam a autoria do suposto delito aos acusados, a não ser o depoimento de alunos de quatro anos de
idade. A cobertura da imprensa identificou os acusados como monstros e, assim, inflamou a opinião pública.
Alguns dos seis acusados foram presos preventivamente e populares depredaram a escola. Dois meses
depois, o inquérito foi arquivado e o laudo conclusivo apontava que as lesões verificadas no aluno
examinado eram decorrentes de problemas intestinais. O veredicto midiático foi dado antes de concluída a
investigação: a revista Veja publicou uma matéria intitulada “Uma escola de horrores” (edição nº 1334 de
06/04/1994). Na edição seguinte publicou uma matéria com o título “O drama em silêncio dos inocentes”
(edição nº 1335 de 13/04/1994), sobre abuso sexual de crianças, fazendo menção ao caso da Escola Base.

Esse caso exemplar revela como a lógica de mercado e a competição por exclusividade exercem
pressão sobre a produção de notícias, resultando, por vezes, em conclusões açodadas, em verdades que,
posteriormente, se mostram incompatíveis com a verdade judicial, porque esta, mais lenta, acaba conhecendo
provas posteriores que muitas vezes desfazem as primeiras impressões. Segundo Afonso, “há uma
impaciência nos ‘media’ agravada pela obsessão da oportunidade, da hora do fecho que torna desinteressante
tudo o que não possa ser difundido a tempo” (Afonso, 2001). O problema é quando “as exigências do direito
à informação destroem os homens antes mesmo de serem julgados” (Leclerc e Théoleyrre, 2007, p. 43),
como ocorreu no caso Escola Base.

Uma segunda explicação possível para a compressão do tempo da mídia estaria relacionada a uma
característica do discurso midiático – que, todavia, não está necessariamente desvinculada da concorrência
do mercado. Segundo Adriano Duarte Rodrigues (2002), o funcionamento do discurso midiático é
intermitente, isto é, sem interrupções, sem pausas. Ao passo que os discursos cotidianos são marcados por
hesitações, rupturas e silêncios, o discurso midiático se apresenta como intermitente e acabado. “No discurso
midiático, os silêncios são insuportáveis e intoleráveis, uma vez que assinalam a perda da relação com o
público e são, por conseguinte, encarados como um risco letal para o próprio funcionamento do seu
dispositivo de enunciação” (Rodrigues, 2002, p. 218). De igual modo, Garapon observa que “a mídia sabe
fazer de tudo, menos esperar e calar-se. Impondo a todos uma reação em tempo real, ela acaba por se
converter no disjuntor simbólico do tempo” (Garapon, 1999, p. 79).

Assim, quando a notícia de um crime de grande repercussão[5] eclode na mídia, verifica-se a
veiculação de sucessivas matérias sobre o crime, seus atores e personagens, seguidas por matérias de cunho
mais reflexivo, geralmente sobre as instituições judiciais e policiais, sobre alterações legislativas ou sobre o
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comportamento dos acusados. Por exemplo, para a cobertura do caso João Hélio, a Folha de São
Paulo dedicou dez edições sucessivas (09-19/02/2007) contendo notícias sobre o crime e reflexões sobre
propostas de alteração legislativa sobre a maioridade penal.

Essa “pressa” em tudo falar, sem hesitações, rupturas e silêncios revela o objetivo de chegar a uma
verdade antes da verdade judicial. Para Leclerc, a mídia quer “revelar a verdade para que a opinião pública
julgue antes que a justiça seja capaz de levar sua decisão a público, com todas as precauções, as formas
processuais e o ritual de julgamento”. (Leclerc, 2007, p. 53). Todavia, ressalta que desenvolve-se nas mídias
uma espécie de debate falsamente contraditório, “quando o assunto não está em estado de ser julgado e ainda
faltam peças no quebra-cabeça. O jornalista toma, assim, o lugar da justiça”. (Leclerc, 2007, p. 54).

Com efeito, por mais elevadas que sejam as intenções e por melhor que seja a divulgação da
conclusão de um inquérito policial, ainda assim a situação é problemática. Primeiramente, o inquérito policial
apenas conclui pela existência de indícios de autoria e materialidade. Além disso, é consabido que o inquérito
é um procedimento administrativo de caráter inquisitivo que não permite a ampla defesa. As provas
produzidas durante o inquérito policial só são passíveis de contestação durante o processo penal. Portanto,
ao enfatizar a fase de investigação, a mídia deixaria de cobrir certas provas produzidas durante o processo
penal, as quais podem derrubar as realizadas durante o inquérito policial.

Entretanto, ao passo que a verdade produzida no inquérito policial assume ar de provisoriedade no
processo penal, por outro lado, ela recebe outra conotação na mídia, já que as matérias publicadas pela
imprensa adotam técnicas discursivas que produzem “efeitos de verdade” – por exemplo, “Uma escola de
horrores” e infográficos/animações que revelam “o crime passo a passo”. Além disso, Pesquisadores do
Instituto Latino Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente
(ILANUD), afirmam que, “como na maioria das vezes ficamos sem conhecer o resto da história (...), ou
então, quando finalmente conhecemos já não associamos com os primeiros fatos, o que fica guardado na
memória é esse primeiro retrato, por mais distorcido ou incompleto que seja (apud Andrade, 2007, p. 255).
Como diz Leclerc, “quando, enfim, o processo se abre e a justiça aparece em todo o seu esplendor, o povo,
entretanto, não está mais presente” (Leclerc e Théoleyrre, 2007, p. 13).

Portanto, as disparidades entre a verdade midiática e a verdade judicial podem ser resultado da
supervalorização midiática da investigação em detrimento da cobertura dos rituais do processo penal, pois,
com efeito, as provas divulgadas pela mídia são, muitas vezes, apenas fragmentos das provas com as quais
trabalha um juiz, um júri ou uma Corte para proferir uma decisão. É dizer, pelo fato de a imprensa privilegiar
a investigação em detrimento da cobertura do processo penal, o público tem em seu conhecimento apenas
recortes dos fatos levados ao conhecimento de um juiz ou tribunal.

Ao contrário da temporalidade midiática, a temporalidade judicial é lenta. Embora as instituições de
justiça estejam inseridas em um contexto de mercado, dele não dependem diretamente – o que não quer dizer
que não sejam por ele influenciadas –, isto é, a lógica de funcionamento da justiça no âmbito criminal não é
necessariamente regida pelas leis de mercado e por sua temporalidade.

Além disso, as garantias processuais construídas ao longo de anos tornaram o processo penal
complexo, cheio de formalidades que devem ser observadas para se chegar à decisão. É esse conjunto de
formalidades, que torna o processo penal mais lento e, como pretendem alguns, mais seguro. Sem se realizar
uma fase anterior não se pode passar à subseqüente. Como afirma Afonso, “a Justiça é uma obra complexa.
Tem necessidade de tempo, de formalismo, de regras, de prova judicial, de debate contraditório, de
publicidade de audiência, de vias de recurso, garantias elementares do Estado de direito” (Afonso, 2001).

A temporalidade do processo penal também pode produzir verdades diferentes da verdade
midiática. O art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que  “o juiz formará sua convicção pela livre
apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. Suponhamos que uma testemunha-
chave tenha sido ouvida durante as investigações e que as revelações desta testemunha tenham sido
veiculadas pela imprensa. Se esta testemunha falecer antes de ser ouvida durante o processo penal, e não
houver outras provas da acusação, a justiça não poderá utilizar o seu depoimento prestado na investigação
para condenar ou absolver o réu.

Portanto, é possível perceber que mídia e justiça possuem tempos diferentes em virtude da lógica de
funcionamento de cada uma destas instituições. Além disso, a diferença entre o tempo judicial e o tempo
midiático influencia na produção de suas respectivas verdades.

4.2.2 Gramática discursiva
Um importante aspecto relativo à disjunção entre as lógicas de ação midiática e de ação judicial diz

respeito à seleção de provas. É com base nos “autos do processo midiático” que o “júri popular não-oficial”
– o público – forma a sua convicção. Por outro lado, é com base nas provas presentes nos autos do processo
judicial que o juiz, o júri popular ou o tribunal darão o veredicto. Portanto, a verdade midiática e a verdade
judicial dependem, em grande parte, das provas que constam nos seus respectivos autos. Como, pois, mídia e
justiça selecionam as provas que vão formar as suas respectivas verdades?

O processo penal brasileiro é informado pelo princípio da ampla defesa, segundo o qual devem ser
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concedidos ao acusado amplos e extensos métodos e oportunidades de se defender das acusações que sofre.
Além deste princípio, o processo penal brasileiro também consagrou o princípio do contraditório, pelo qual o
processo deve permitir a contraposição de provas e idéias das partes litigantes. Estes princípios têm extrema
relevância no processo penal, já que possibilitam às partes a oportunidade de exporem ao julgador suas
versões e argumentos.

Como a acusação já conta com as provas produzidas durante o inquérito policial, o art. 41 do
Código de Processo Penal estabelece que a denúncia deve especificar o rol de testemunhas, caso julgue
necessário. Por outro lado, o momento processual adequado para a defesa indicar as provas que pretende
produzir é o da apresentação da defesa escrita, oportunidade em que pode “oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário” (art. 396-A e art. 406, § 3º). As testemunhas, os peritos e o réu serão ouvidos
em uma única audiência, após a qual abre-se novamente a oportunidade para ambas as partes requererem
diligências para esclarecer circunstâncias ou fatos apurados na instrução (art. 402).

Entretanto, não são só as partes que podem produzir provas no processo penal. O Código faculta
ao juiz, embora em bases excepcionais, a possibilidade de requisitar a realização de diligências para
esclarecer dúvidas sobre ponto relevante (art. 156). Além disso, também é permitido aos jurados

 inquirir o réu e as testemunhas durante o júri (art. 474, § 2º).
Portanto, percebe-se que as partes são os principais agentes de produção probatória no processo

penal. Parte deles a iniciativa e a escolha de que provas produzir. Todavia, o art. 401, § 1º do Código de
Processo Penal dispõe que “as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as
consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. Assim, a escolha das provas a serem produzidas
pelas partes passa por um crivo judicial.

Este, todavia, não é de todo discricionário e não-sujeito a controle, pois, com efeito, o art. 93, IX
da Constituição Federal dispõe que todas as decisões judiciais devem ser públicas e fundamentadas. Assim,
ao indeferir a produção de uma prova, o juiz deve expor os motivos que o levaram a tanto. Com base nessa
decisão, a parte que se sentir prejudicada pode recorrer. Deste modo, acusação e defesa assumem papéis
protagônicos na produção das provas que vão formar a convicção do julgador.

Diferentes procedimentos de produção probatória ocorrem na mídia. A imprensa é o protagonista
na seleção de provas que constituirão os “autos do processo midiático”. Os envolvidos em um crime podem
até expor suas provas e versões na mídia, mas é esta última quem escolhe quando, o quê e como essas
provas e versões irão a público, pois detém espaço estratégico na esfera pública, portanto, é ela quem dita as
regras desse jogo discursivo. Adriano Duarte Rodrigues, em uma feliz colocação, observa que “o discurso
não é uma das funções entre outras da instituição midiática; é o seu principal produto e o resultado final do
seu funcionamento” (Rodrigues, 2002, p. 217).

Assim, as provas e indícios que chegam ao conhecimento do público passaram por uma seleção
prévia. Como afirma Afonso, “a selecção das informações e dos espectáculos escapam ao nosso controlo.
Vemos o que nos querem mostrar” (Afonso, 2001). Em sentido semelhante, Garapon observa que “há toda
uma diferença entre o ‘olhar despido’ do espectador numa sala de audiência e o ‘olhar aparelhado’ do
telespectador, que só descobre o processo através de um enquadramento e uma montagem que guiam sua
compreensão” (Garapon, 1999, p. 89).

As técnicas de edição, as pessoas entrevistadas, o enquadramento da câmera, as fotos,
infográficos/animações e o próprio texto verbal, todos eles, entre outros, produzem significações capazes de
“guiar a compreensão” do público, para utilizarmos a expressão de Garapon. “Guiar a compreensão” não no
sentido behaviorista da Teoria da agulha hipodérmica – como algo inexorável, mas no sentido de que o
público forma a sua compreensão a respeito do crime a partir do modo como este lhe é transmitido pela
mídia.

A seleção probatória pela mídia é inerente à sua própria lógica de funcionamento. A mídia não tem
por objetivo a formação de um dossiê que contenha detalhadamente todas as provas. O rádio e a televisão
possuem apenas alguns minutos – às vezes segundos – o jornal impresso, alguns parágrafos; a revista,
algumas folhas e, mesmo a divulgação pela internet, encontra limites; limites estes que não são decorrentes
necessariamente do aparato técnico, mas de sua gramática discursiva.

Entretanto, a gramática discursiva das instituições de justiça não segue a mesma gramática da mídia.
Rios de tinta podem ser vertidos para lavrar o depoimento de um acusado ou de uma testemunha. Vários
volumes podem compor os autos do processo e muitas páginas são empregadas contendo informações
técnicas sobre perícias.

Não obstante, a mídia quer dizer sua verdade sobre o crime e, se possível, antes do judiciário, como
vimos anteriormente. É possível, portanto, que parte do que consta nos autos de um processo judicial não
chegue aos autos do processo midiático: “Vemos o que nos querem mostrar” (Afonso, 2001). Por
conseguinte, é de se esperar que mídia e justiça possam chegar a verdades distintas, visto que podem não
trabalhar com as mesmas provas. Aludindo à cobertura jornalística de julgamentos nos tribunais, Théoleyrre
observa que

fragmentos desses discursos confusos passarão à mídia, tipos diferentes de processos, em
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que as regras do adversário são criticadas, e o jornalista escolhe suas testemunhas, seus
momentos e suas frases. Após essas proposições imprecisas e confusas, o julgamento da
opinião pública resulta inconsistente, pois algumas proposições insignificantes no tribunal
se tornam vedetes. Pobre justiça de opinião pública tecida com esses fios esgarçados e
muitas vezes adulterados (Leclerc e Théoleyrre, 2007, p. 73).

Além disso, para Garapon, mesmo a publicação na íntegra de um determinado documento do
processo não oferece condições para avaliação, posto que despojado de seu contexto simbólico: “Ela [a
imprensa] publica a íntegra do relatório. Mas uma peça – mesmo integral – só tem significado quando faz
parte do conjunto do dossiê” (Garapon, 1999, p. 87).

Portanto, disjunções entre a verdade midiática e a verdade judicial podem ser decorrentes da não-
coincidência de provas que cada instituição leva a seus julgadores: o juiz julga com base nas provas presentes
no processo; o público “julga” com base no que é publicado pela imprensa.

A possibilidade contrária também é verdadeira. Isto é, as gramáticas específicas de mídia e justiça
também permitem a produção de verdades distintas pelo fato de que certas provas são apresentadas na mídia,
mas não são utilizadas no processo penal. Por exemplo: tem sido freqüente a utilização, por jornalistas, de
câmeras escondidas para flagrar autoridades corruptas, estelionatários, falsos profissionais, farmácias que
vendem remédios proibidos etc. Utilizando disfarces e portando câmeras escondidas, jornalistas de
investigação surpreendem sujeitos praticando crimes. Todavia, denúncias deste tipo não podem ser utilizadas
judicialmente.

Assim, ao passo que um crime pode parecer cristalinamente comprovado quando divulgado na
mídia, é possível que a instituição judicial absolva o acusado por falta de provas, em função de a evidência
cabal veiculada pela imprensa não gozar de caráter lícito no ritual judiciário, não podendo, portanto, ser
utilizada. Deste modo, verdade judicial e verdade midiática podem diferir porque a justiça – em função de
sua gramática discursiva – está impedida de utilizar a prova empregada pela mídia, quando fica caracterizada
a falta de autorização judicial para gravação de sons e imagens.

Além disso, a gramática discursiva da justiça poderia dificultar, inclusive, a comprovação por meio
de provas lícitas. Ao depor em juízo, uma testemunha tem seus dados pessoais colhidos, além de ter seu
nome vinculado ao processo até seu termo. Embora possa receber proteção do Estado, os inconvenientes
muitas vezes não compensam. Por outro lado, no que diz respeito à mídia, a testemunha pode abrigar-se sob
o manto do sigilo da fonte, assegurado ao exercício da profissão jornalística. Assim, o formalismo do
processo penal pode, por vezes, obstar que o judiciário chegue à mesma verdade a que chegou a mídia.

Embora não se detenha especificamente nas relações entre mídia e justiça, Adriano Duarte
Rodrigues discorre sobre uma característica peculiar do discurso midiático que é valiosa para as análises aqui
feitas. Segundo Rodrigues, o que singulariza o discurso midiático é que o seu âmbito de legitimidade não é
delimitado “pelas fronteiras de um domínio restrito da experiência”, pelo contrário, sua legitimidade é
“transversal ao conjunto de todos os domínios da experiência moderna” (Rodrigues, 2002, p. 220).

Rodrigues entende que o discurso de certas instituições é esotérico por conter representações
simbólicas próprias, com as quais os integrantes da instituição já estão familiarizados, como por exemplo, a
medicina, o direito e a política. Já o termo exotérico é utilizado para caracterizar as modalidades discursivas
que não exigem conhecimentos especializados, portanto, permitem que determinadas informações sejam
dirigidas a todos indiscriminadamente.

Desse modo, instituições demarcadas por um domínio restrito da experiência – como as instituições
de justiça, por exemplo – seriam opacas, pois suas enunciações discursivas não seriam compreensíveis para
aqueles que não fazem parte do seu corpo legítimo. Por outro lado, a transparência indiscriminada
(visibilidade universal) pretendida pela mídia, requer enunciações discursivas exotéricas. “É por isso que, ao
contrário da natureza sacralizada do lugar de fala autorizado das outras instituições, a cena sobre o fundo da
qual se recortam os lugares de fala dos enunciadores autorizados do discurso midiático é um lugar simbólico
dessacralizado” (Rodrigues, 2002, p. 221).

Segundo Rodrigues, cada uma das instituições teria uma componente esotérica e outra exotérica, a
saber, a primeira permaneceria reservada no domínio das instituições e a segunda seria destinada a um
público indiferenciado. A conseqüência disso seria a perda da sacralidade dos discursos especializados: “O
fato de o discurso midiático se apropriar exclusivamente da componente exotérica do discurso das outras
instituições tem como conseqüência uma reelaboração dessacralizante dos diferentes discursos institucionais”
(Rodrigues, 2002, p. 223).

No que concerne ao objeto deste trabalho, pode-se dizer que, além de dessacralizar o discurso
judiciário, por só tomar-lhe a componente exotérica, a mídia deixa de abarcar a componente esotérica,
imprescindível para a compreensão das decisões. Isto porque, nos julgamentos, são realizados raciocínios
não só sobre os fatos, mas também sobre as normas jurídicas. As idéias contidas nesses raciocínios – por
fazerem parte da componente esotérica do discurso judicial – não são publicadas na mídia, perdendo-se
parcela da verdade judicial. Afonso afirma que

a televisão não transmite abstracções, nem raciocínios complexos. Os princípios de
direito, a jurisprudência, as regras do processo judicial não se traduzem em imagens.
Existe o símbolo da Lei mas não a imagem da Lei. As imagens televisivas dos processos
judiciais fora do contexto jurídico e judicial podem dar uma falsa ideia de Justiça”
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(Afonso, 2001).
Embora Afonso só mencione a televisão, acreditamos que seu raciocínio é aplicável a outras mídias.

Com efeito, a despeito de sua visão relativamente preconceituosa sobre a imagem – pois há imagens que são
mais abstratas e demandam mais raciocínio que muitas decisões das Supremas Cortes – sua idéia é aplicável a
outras mídias dado que se trata de uma característica do discurso midiático e não da televisão
especificamente: vimos que a pretensão de visibilidade universal perseguida pela mídia confere-lhe uma
natureza exotérica, a qual só se apropria da componente exotérica dos diferentes discursos institucionais.
Isto está intimamente relacionado com a supervalorização da cobertura de investigações em detrimento de
decisões: o espaço que estas ganham na mídia é exíguo.

Portanto, é possível perceber que a verdade judicial e a verdade midiática podem ser colidentes tendo em
vista duas disjunções entre a lógica de ação da justiça e da mídia. Estas disjunções ocorrem a dois níveis: dos
tempos e das gramáticas discursivas. Cabe ressaltar que tais disjunções não são estanques, mas foram
trabalhadas em momentos diversos aqui apenas com a pretensão de expor as idéias de forma mais ordenada.

A nível dos tempos, vimos que a temporalidade midiática deriva tanto de sua relação com o mercado
como de seu caráter intermitente. A temporalidade midiática é a do imediato, dos acontecimentos mais
próximos temporalmente do crime, valorizando os procedimentos de investigação em detrimento do
desenvolvimento do processo. Por outro lado, o formalismo do processo penal torna a temporalidade judicial
lenta, possibilitando o desaparecimento de provas.

Além disso, vimos que diferenças na gramática discursiva da mídia e da justiça também podem contribuir
para a produção de verdades distintas. Em primeiro lugar vimos que, enquanto na justiça as partes assumem
papéis protagônicos escolhendo quais provas produzir, na mídia a seleção probatória pertence à imprensa,
devido à sua lógica peculiar de funcionamento, de sorte que existe a possibilidade de tais instituições
trabalharem com provas diferentes. Ademais, vimos que o contrário também é possível, isto é, a mídia
apresentar provas que não podem ser empregadas no processo penal devido à gramática discursiva judicial,
gramática esta que pode operar também como fator limitador de produção de verdade, não pela ilicitude da
prova, mas pelas conseqüências advindas de sua produção. Por fim, vimos que a natureza exotérica da mídia
não capta a componente esotérica do sistema judicial, deixando de capturar parte – muitas vezes
considerável – de sua produção de verdade.

5. Considerações Finais
A perda, pela justiça, do monopólio de dizer a verdade sobre o crime pode trazer conseqüências não

só aos personagens envolvidos nos delitos, como também às instituições. Com efeito, a divulgação apressada
de indícios – que mais tarde mostram-se inconsistentes – pode “inflacionar” as expectativas de justiça do
público. Essas expectativas, em certos casos, podem ser frustradas menos pelo açodamento na divulgação
midiática de crimes e pela má-fé de parte da imprensa, do que pelas próprias limitações inerentes às
instituições legais e judiciárias do país, como afirma Weltman:

É difícil imaginar qual pode ser o resultado de frustrações produzidas quando se
instauram processos de caça às bruxas e de exploração sensacionalista da indignação
popular através de denúncias que, mesmo quando comprovadas, raramente se traduzem
em punições exemplares. Seja por deficiências da lei ou de investigações e diligências mal
conduzidas, ou ainda por vicissitudes da composição social e da estrutura internas do
Poder Judiciário. Ao denunciar sem maiores cuidados e ao tratar tais acontecimentos
como verdadeiras cruzadas morais, a mídia pode “inflacionar” as expectativas de justiça
do público, de tal modo que qualquer resgate satisfatório desses “títulos” de indignação
moral torna-se potencialmente frustrante, quando não simplesmente impossível (Lattman-
Weltman, 2002, p. 159).

Esse déficit de punibilidade pelas instituições de justiça é agravado pela natureza exotérica da mídia.
Assim, ao não expor com mais clareza ou ao não dedicar espaço mínimo às decisões judiciais de crimes que
noticiou, a mídia não contribui para o debate acerca das instituições judiciais e da legislação. Com efeito,
frases lacônicas como “absolvido por falta de provas”[6] – quando a imprensa supostamente apresentou
tantas – dão a impressão de que tudo no Brasil acaba em “pizza” ou impunidade, como se estas fossem
resultado somente da ação de pessoas que ocupam as instituições punitivas. Chavões como esses são fáceis
de serem “digeridos” e dispensam maiores reflexões sobre as instituições e suas deficiências, promovendo o
que Wolff chama de o esquecimento da política (Wolff, 2007).

Por fim, acreditamos que o perigo maior nas relações entre a verdade judicial e a verdade midiática
não está tanto na produção midiática de “monstros”, como os da Escola Base, ou na absolvição escancarada
de corruptos, facínoras ou criminosos de toda a ordem, inobstante a farta presença de provas e indícios.
Embora esses fatos sejam gravíssimos, acreditamos que ao se apropriar somente de parte da gramática
discursiva da justiça, a mídia impede que o público faça reflexões mais aprofundadas sobre as instituições de
justiça e sua lógica de funcionamento. Portanto, o maior perigo nas relações entre a verdade midiática e a
verdade judicial relativamente a crimes cometidos, estaria no apagamento de uma cultura cívica que conheça
suas instituições – tanto privadas quanto públicas – e que seja capaz de avaliar a verdade judicial e a verdade
midiática e, assim, propor mecanismos que as aperfeiçoem.
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[1] Mais adiante esclareceremos o que entendemos por sistema predominante de produção de verdade. Por ora, basta esclarecer que
este sistema está relacionado com o contexto social, podendo ser, por exemplo, a religião ou a ciência.
[2] Alusão à epígrafe deste trabalho.
[3] Veja-se, por exemplo, a utilização corriqueira do termo justiça, que tanto pode conotar um valor, um ideal, quanto a instituição
judiciária.
[4] Leclerc afirma, todavia, que muitas vezes a justiça adere à temporalidade midiática ao decretar cautelarmente a prisão do acusado
visando dar um lenitivo à “ferida aberta pela revelação do crime”. “A detenção provisória se tornou uma semipena aplicada a um
meio-culpado” (Leclerc, 2007, p. 41).
[5] Utilizou-se aqui a expressão crime de grande repercussão para diferenciar determinados crimes daqueles diariamente veiculados
em páginas policiais.
[6] Matéria da revista Veja que noticiou a absolvição do ex-ministro Antônio Palocci. Consultar: CABRAL, Otávio. Palocci de volta
ao jogo. In: Veja. São Paulo, edição nº. 2128, p. 80-84, 02 de setembro de 2009.
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A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E A NECESSIDADE DE RELEITURA DE INSTITUTOS JURÍDICOS
ANACRÔNICOS - ANÁLISE DA VALIDADE DOS DOCUMENTOS ELETRÔNICOS NO ORDENAMENTO

JURÍDICO BRASILEIRO

INFORMATION SOCIETY AND THE NEED TO REFORMULATE ANACHRONIC INSTITUTES - ANALYSIS OF
THE VALIDITY OF ELECTRONIC DOCUMENTS AT BRAZILIAN JUDICIAL ORDER

Caio César Carvalho Lima

RESUMO
Neste trabalho se deseja analisar a validade jurídica dos documentos eletrônicos no ordenamento jurídico nacional, questão
que tem ganhado importância, em razão do crescente uso da Tecnologia da Informação pelo Poder Judiciário. Para uma
melhor compreensão sobre o tema, necessário que se faça estudo preliminar da sucessão de fatos que levaram à formação da
Sociedade da Informação hoje existente, em razão das profundas modificações que com ela vieram. Analisar-se-ão, também,
aspectos relativos à Perícia Forense Computacional e à Certificação Digital, que são fundamentais para uma mais completa
compreensão do tema enfocado. Verificar-se-á a necessidade de modificação de alguns institutos jurídicos, tendo em vista não
se coadunarem com a revolução tecnológica processada.
PALAVRAS-CHAVES: SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO; PROCESSO CIVIL; PROCESSO ELETRÔNICO; PERÍCIA
FORENSE COMPUTACIONAL; DOCUMENTO ELETRÔNICO.

ABSTRACT
This paper wants to analyze the legal validity of electronic documents in national law, an issue that has gained importance
because of the increasing of using in Information Technology by the Judiciary. To come to an agreement of the subject, it is
necessary to make a preliminary study of the events’ succession that took away today’s Information Society in view of the
deep changes that came with it. It is going to analyze some aspects about Computer Forensics and Digital Certificate, either,
which are fundamentals to a further completely understanding of the topic. It is going to verify the changes needs to some
legal institutes, intend to do that not in line with the processed technological revolution.
KEYWORDS: INFORMATION SOCIETY; CIVIL PROCEDURAL LAW; ELECTRONIC PROCESS; COMPUTER
FORENSICS; ELECTRONIC DOCUMENT.

INTRODUÇÃO

Com o transcurso do tempo, tem-se observado elevação paulatina da dependência da população mundial em relação às
inovações da Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC)[1]. O quotidiano já se encontra permeado de tantos
aparelhos tecnológicos que muitos não conseguem imaginar suas vidas sem essas novidades. Aí se incluem Internet móvel,
smartphones, computadores pessoais, leitores digitais, televisão digital interativa, dentre outros. Daí porque se diz que
hodiernamente se vive em uma "Sociedade Digital" ou em uma "Sociedade da Informação".

Depara-se com uma sociedade em que a aquisição, o registro e a replicação daquilo com que se tem contato - quer seja uma
simples conversa com amigos, ou até mesmo dados mais sensíveis, como transferências bancárias, consultas médicas, ou até
mesmo a lista de medicamentos a serem prescritos para um paciente internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) -,
são feitos através de mecanismos que se utilizam da tecnologia para tanto.

Nessa sociedade elevou-se à categoria de bem mais importante o conhecimento, o qual é intangível, daí nascendo o conceito
de Capital Intelectual[2]. Desse modo, exsurge clara diferenciação entre o que antes se observava durante as Revoluções
Agrícola e Industrial, em que a força física do homem era que apresentava maior valoração, cabendo ao Estado o controle dos
meios de produção[3].

Nesse trilhar, o Poder Judiciário, empós ter içado, com a Emenda Constitucional de Nº 45, a questão da celeridade processual
ao patamar de direito fundamental, passou a buscar formas de melhor se alcançar essa "meta oficial". Em perseguição desse
ideal, algumas alterações foram implementadas, na ordem jurídica nacional, destacando-se, no presente, a edição da Lei Nº
11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial.

Desde então, vem se operando verdadeira revolução tecnológica nos diversos tribunais pelo Brasil, cujo maior resultado é a
concretização do Processo Judicial Digital (PROJUDI), em pleno funcionamento em praticamente todo o território nacional,
tendo sido iniciada a sua implantação nos Juizados Especiais estaduais, com intermédio do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ).

Não restam dúvidas que o progresso da tecnologia, guiado pelos aportes da Informática, tem trazido melhorias na questão do
processamento e do julgamento das lides nos Tribunais, em todos os âmbitos. Tem-se observado, além do processo eletrônico
acima referido, também, a informatização das próprias sessões, havendo a substituição gradual do papel pelo corresponde
documento em formato eletrônico, o que vem trazendo mais brilho ao serviço judicial, refletindo em sensível melhora nos
serviços prestados.

Essas mudanças, contudo, não vêm sem trazer com elas profundas alterações em mecanismos que já estavam solidificados.
Inúmeros são os pontos, antes pacificados, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que têm de ser vistos de outra maneira,
vez que novas sistemáticas estão sendo desenhadas.

Indubitavelmente, o processo eletrônico já é realidade no Brasil, não havendo mais espaço para retrocesso, até mesmo porque
os benefícios já visualizados são realmente alentadores. Com essa noviça realidade, entretanto, questões relativas à validade
dos documentos gerados em meio eletrônico, ou transpostos para esse meio através da digitalização, têm sido bastante
discutidas.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4026



Tem o presente, pois, a intenção de estudar essas novéis demandas surgidas, sendo fundamental, para tanto, a leitura, além do
Código de Processo Civil (CPC) e do Código Civil (CC), da Medida Provisória (MP) nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), analisando as implicações que isso tem provocado na sistemática
processual civil nacional, verificando as medidas já implantadas, bem como sugerindo algumas alterações que carecem sejam
realizadas.

 

1. A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

 

Longo foi o caminho percorrido até se chegar à Sociedade da Informação Convergente tal qual hoje se vê[4]. Essa
convergência mencionada refere-se ao fato de que, em um mesmo aparelho, pode-se realizar desde simples cálculos, checar
rotas em mapas, tirar fotos, agendar compromissos, ouvir música, assistir a televisão e até mesmo acessar a Internet. Essa
Grande Rede de computadores congrega no mundo inteiro quase dois bilhões de usuários[5]. Apenas no Brasil, são quase 70
milhões de internautas[6].

É essa a Sociedade da Informação[7], produto do desenfreado processo de globalização que hoje se alcançou. Aquilo que
antes estava restrito ao contato pessoal passou a transcorrer na Internet, com praticamente o mesmo modus operandi, tendo-
se alterado, tão somente, o meio utilizado para o atingimento do fim buscado.

O desenvolvimento dessa Grande Rede alcançou patamares tão expressivos que, hodiernamente, no momento em que essas
linhas são pensadas, autoridades dos poderes Legislativo, Executivo e do Judiciário estão buscando, com o uso da Tecnologia
da Informação, mormente com o uso da Internet, maneiras de efetivar, mais profundamente, o viés de celeridade processual,
que se tornou meta oficial no fim do ano de 2004, quando da edição da Emenda Constitucional nº 45, conhecida como
Reforma do Judiciário, consoante mais à frente se fará a análise detida.

Em razão disso, é patente o que se convencionou chamar de "enraizamento da Tecnologia da Informação no Poder
Judiciário", cuja maior expressão é hoje representada pelo processo eletrônico.

Com isso, além de outros fatores, as discussões sobre a validade jurídica dos documentos originados em meio eletrônico, ou
nele transformado através de um processo de digitalização, por exemplo, têm crescido, havendo tanto aqueles que defendem a
sua validade, como o contrário, consoante se passa a seguir a expor.

 

1.1 Enraizamento da Tecnologia da Informação no Poder Judiciário

 

Certo é que se vêm avolumando as críticas em relação à morosidade do Poder Judiciário, a qual, inúmeras vezes decorre
estritamente da reduzida verba de que dispõem os Tribunais para a contratação de funcionários, aquisição de equipamentos e
treinamento de seu corpo funcional. Isso tem levado a que as autoridades nacionais estudem mecanismos que garantam maior
efetivação da tutela estatal, por meio do menor dispêndio financeiro e pessoal (facilitando inclusive o acesso à Justiça); e
maior celeridade processual (melhor entendida como razoável duração do processo). Nesse trilhar, a leitura exegética dos
dispositivos alterados, pela Emenda nº 45 na Constituição Federal (CF), traz a clara conclusão de que a Informática pode ser
utilizada como mais uma maneira de solucionar parte dessas questões, como adiante se verá.

Em razão dessa Emenda, inúmeras foram as modificações efetivadas na sistemática jurídica brasileira: distribuição imediata
dos processos (art. 93, XV/CF); a atividade ininterrupta nos juízos e nos tribunais de segundo grau - fim das férias coletivas
(art. 93, XII/CF); extinção dos tribunais de alçada (art. 4º da EC nº 45/2004); ampliação da competência da Justiça do
Trabalho (art. 114/CF); possibilidade, pelo STJ, de homologação de sentenças estrangeiras e de concessão do exequatur às
cartas rogatórias (art. 105/CF); instituição do conceito de Repercussão Geral para admissão dos Recursos Extraordinários
(art. 102, III/CF); criação do instituto das Súmulas Vinculantes (art. 103-A/CF), dentre várias outras, cuja análise foge ao
escopo maior deste trabalho.

Nessa toada, editou-se, em 2006, a Lei Nº 11.419, também chamada de Lei do Processo Eletrônico, por meio da qual se visa
estipular as principais balizas acerca da informatização do processo judicial, acrescentando e alterando alguns dos artigos do
Diploma Processual Civil, o qual, editado em 1973, por óbvio, não trazia em seu texto original previsão do uso dos
mecanismos de Tecnologia da Informação, quase que totalmente inexistentes à época de sua elaboração.

A referida Lei não representa solução definitiva aos percalços enfrentados por aqueles que têm de recorrer ao Judiciário.
Pretende-se, contudo, impulsionar o trâmite processual, uma vez que inúmeras das fases do processo, tais como: numeração
de páginas, elaboração das citações e intimações, certificação de prazos, emissão de certidões corridas, passarão a ser
realizadas automaticamente pelas máquinas, dotadas de inteligência artificial[8].

Apenas a guisa de ilustração do afirmado, observa-se, no discurso da Ministra do Supremo Tribunal Federal, Ellen Gracie
Northfleet, proferido no dia 1º de fevereiro de 2007, na abertura do respectivo Ano Judiciário, a informação no sentido de que
mais da metade do tempo de trâmite de um processo poderá ser reduzido com a utilização da Tecnologia da Informação[9].

Com o fito de demonstrar o enraizamento do referido "mundo virtual"[10] no Poder Judiciário pátrio, realizou-se pesquisa na
base de jurisprudência dos sites do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
(TJRS) e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). Consultou-se a utilização nos julgados da palavra-chave
'Internet', entre os dias 1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2008.

Percebeu-se que o acumulado do número de julgamentos contendo o termo 'Internet' saltou de 19 (dezenove), no ano de
2000, para 2.949 (dois mil, novecentos e quarenta e nove), no ano de 2008, apenas nesses três tribunais, o que representa
elevação em torno de 16.000% (dezesseis mil por cento) em 8 anos.
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Esse arraigamento da Tecnologia da Informação no Judiciário tende a crescer fortemente, mormente quando se leva em conta
o fato de que, hodiernamente, o Processo Judicial Digital, realidade encampada pelo CNJ, o qual, como suso referido, está
sendo utilizado na quase totalidade dos Juizados Especiais estaduais do Brasil, já apresentando inúmeros resultados positivos,
ampliando as questões atinentes à utilização de documentação eletrônica.

Antes de adentrar o debate acerca da validade, ou não, desses documentos digitais, necessário se faz traçar as noções básicas
do que se pode entender por Perícia Forense Computacional. Tal se justifica, em razão de ser essa a maneira de verificar
eventuais adulterações, ou pelo menos tentativas de modificações nesses documentos, logo, servindo para atestar a validade
deles.

 

2. NOÇÕES BÁSICAS DE PERÍCIA FORENSE COMPUTACIONAL

 

Como o tema referente à perícia dos documentos gerados em meio eletrônico será aludido, de forma espraiada no decorrer do
presente estudo, inicialmente, cabe apenas fazer-se rápido delineamento dos principais aspectos atinentes à temática.

Ab initio, recorrendo-se ao conceito de perícia, tem-se que ela é a averiguação minuciosa, de caráter técnico, feita por
profissional com conhecimentos especializados sobre o objeto estudado, para suprir a insuficiência de conhecimentos
específicos. Apresenta, como meio de prova, valor relativo, podendo o juiz desconsiderar as conclusões do perito.

Assim, a Perícia Forense Computacional abrange, desde a colheita até o exame técnico, de dados colhidos em quaisquer
computadores, e que servem como meio de prova em certo processo judicial. Em outras palavras, "(...) perícia forense é a
aquisição, preservação, análise e apresentação de evidências relacionadas à Informática."[11]

Interessante observar que, com a noviça questão da Computação em Nuvem[12], em breve, não se precisará gravar as
informações de que se precisa na própria máquina em que se está, já que elas estarão na "nuvem", podendo ser acessadas, de
qualquer lugar mundo, através de um computador, celular ou televisão com conexão à Internet.

Em certos casos, pois, a fim de efetivar-se a colheita dos elementos para uma investigação pericial, far-se-á necessário não a
simples apreensão da máquina buscada, mas sim que se realizem estudos cautelosos com o fito de confirmar em qual central
de dados estão sendo armazenadas as informações daquele respectivo terminal averiguado.

Especificamente tratando de perícia de documentos eletrônicos, ela corresponde à coleta e posterior análise do arquivo sobre
o qual pesa algum incidente de falsidade. De posse da documentação a ser peritada, utilizando-se de ferramentas apropriadas,
o expert faz o estudo da evidência coletada e, empós, apresenta seu laudo, que mostra, para o magistrado, se houve, ou não,
alguma modificação do arquivo sub judice.

Frise-se que, em se tratando de documentos eletrônicos que serão utilizados como meio de prova em um processo judicial, é
de fundamental necessidade a juntada aos autos da fonte em que se originou o objeto a ser periciado. Assim, se impugnado um
e-mail, por exemplo, pouco valerá - em razão da ampla chance de adulteração - anexar ao processo cópia daquele documento
eletrônico, devendo-se possibilitar a realização da perícia no disco rígido em que o mesmo foi gravado ou nos servidores por
meio dos quais a mensagem trafegou, desde o seu envio até o seu recebimento, caso não estejam esses dados registrados no
disco do computador.

Em geral, quando bem efetivados esses procedimentos, os índices de sucesso são bastante elevados, especialmente quando
realizado em computadores, pois eles guardam bem mais informações do que as pessoas pensam, sendo, efetivamente,
bastante difícil a remoção completa de um dado[13].

Meticulosa metodologia deve, pois, empreender o profissional com o fito de asseverar que a evidência não seja alterada ou até
mesmo perdida. Diferentes necessidades implicam diversos métodos de estudo dessas provas coletadas, dependendo da
habilidade do perito a melhor solução para o caso.

A regra de ouro desse procedimento, independentemente da opção do perito, é a preservação das evidências de tal forma que
não se opere qualquer dúvida acerca da sua veracidade. Para que seja garantido tal intento, fundamental o cumprimento de
alguns requisitos básicos trazidos pela doutrina especializada, incluindo, mas não se limitando a:

a) se possível, criar imagens do sistema investigado, também conhecido como duplicação parcial [consiste em criar uma
imagem - cópia perfeita - de um sistema], para que as evidências digitais possam ser depois analisadas;

b) se o caso necessitar de uma análise ao vivo [perícia realizada no equipamento investigado ainda em funcionamento], salvar
as evidências em discos e bloqueá-los contra regravação; e

c) lacrar em sacos com etiquetas todas as evidências.[14]

Observa-se, pois, que, em todas as orientações anteriormente relatadas, sobressalta a necessidade da máxima proteção dos
dados originais, que devem permanecer em estado puro, realizando-se, sempre que possível, a perícia apenas na cópia dessas
informações, reduzindo ao mínimo possível a possibilidade de apagar ou de danificar o original[15].

Feito esses prolegômenos, os demais assuntos de interesse à perícia digital, serão abordados, ao longo do estudo, consoante
forem estudadas as demais questões atinentes aos documentos eletrônicos.

 

3. DOCUMENTO COMO MEIO DE PROVA
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            Passa-se a considerar a questão relativa à utilização dos documentos como meio de prova na sistemática processual
civil brasileira, abordando as definições clássicas sobre o tema, bem como o que se pode entender por documento eletrônico.
Empós, deter-se-á na análise do que diz respeito ao que se deve considerar como cópia e como original desses documentos,
bem como se é possível a utilização de fotografias digitais em processos judiciais, em razão das limitações expressamente
constantes do Código de Processo Civil, dentre outros temas que se entende serem fundamentais para que se possa fazer um
correto juízo sobre a questão enfocada.

 

3.1 Documento e Utilização do Documento Eletrônico no Processo Judicial Brasileiro

 

Antes de se adentrar, especificamente no tema tratado, interessante expressar o que se entende por documento. A origem
deste verbete remonta ao latim, documentum, do verbo doceo e significa ensino, lição, indício, indicação, amostra, enfim,
prova que faz fé. Recorrendo-se a definições clássicas de documento, tem-se que:

Não há diferença entre a noção de documento de João Monteiro, apresentando, como prova literal "qualquer escrito
produzido em juízo pelas partes litigantes em apoio das suas pretensões" - (Programa do curso de processo civil, 2ª ed., vol.
2º, 1905, pág. 135), e o ensinamento de Jorge Americano, definindo documento, em sentido escrito, "qualquer escrito
utilizável como prova do ato ou fato jurídico" (Comentário ao Código de Processo Civil do Brasil, vol. 1º, 1941, página 223)
- ao passo que Chiovenda ensina ser documento, ou instrumento, em sentido lato, "ogni rappresentazione materiale destinata
ed idonea a riprodurre uma data manifestazione del pensiro" (Instituzioni di diritto processuale civile, 2ª ed., vol. 2º, sec. I,
1936, pág. 456. (SANTOS, 1947:357/358).[16]

Do que acima se trouxe, constata-se que, na definição clássica de documento, sempre se fazia a correlação dele com algo
material, sendo um 'escrito'. Decerto que essa definição não mais atende às necessidades da sociedade nos moldes hoje
existentes.

Passando a uma definição que já apresenta certo traço de modernidade, tem-se que documento pode ser entendido como
"título, peça escrita ou gráfica, fotos, desenhos, cópias fotostáticas, mapas, gravações em discos, etc., que tenham ou
representem valor jurídico para instruir, esclarecer o processo e provar o que a parte que se vale deles alega."[17]

Constata-se, pois, que, em verdade, o ponto individuador de um documento, ao ser utilizado como meio de prova[18], não
deve residir no seu suporte[19]. Muito além disso, a distinção de documento se dá pela matéria, meio e conteúdo, consoante
afirma Carnelutti[20].

Desse modo, a gravação de uma câmera de segurança, a mensagem de texto recebida em aparelho de celular ou o e-mail,
podem ser entendidos como documento. Bem como, textos gravados em pedra, tecido ou madeira, por exemplo, também o
são[21].

Recorrendo-se à Lei Nº 11.419, constata-se que, apesar de apresentar diversos conceitos, ela não especificou o que se deve
entender por documento eletrônico, tendo feito, em verdade, boa opção, já que engessar definições de institutos da tecnologia
pode ser bastante prejudicial à sistemática legal. Isso é decorrência do fato de que, em se tratando de informatização, as
alterações ocorrem de maneira bastante rápida, ao passo em que, como se sabe, vários anos de discussão são necessários para
a aprovação de uma lei[22].

Para se tentar dar melhor contorno ao tema em foco, ante a inexistência de definição legal específica sobre documento
eletrônico, tem-se de recorrer à doutrina especializada, que se posiciona no sentido de que:

Documento eletrônico é toda e qualquer representação de um fato, decodificada por meios utilizados na informática, nas
telecomunicações e demais formas de produção cibernética, não perecível e que possa ser traduzido por meios idôneos de
reprodução, não sendo admitido, contudo, aquele obtido por meio de designer gráfico.[23]

Como bem se salientou acima, deve-se restringir toda forma de alteração gráfica operada sobre o documento. Isto é, deve-se
repelir qualquer modificação do original. Daí que se sobressai, como de fundamental importância, mais ainda no processo
eletrônico, o Princípio da Lealdade Processual, cobrando dos operadores do Direito o máximo de atenção quando da juntada
de documentos concebidos em sistemas informáticos, e dos juízes a aplicação das penas de litigância de má-fé quando
vislumbrada infringência aos ditames legais.

Inovando nesse sentido, o próprio Código Civil, em seu art. 225, ao tratar da questão da prova documental assevera que "as
reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou
eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a
exatidão". Frise-se a referência à expressão "quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas", que já representa clara
alusão à possibilidade de existência de documentos em formato digital.

De fundamental relevo também a leitura do art. 399, §2º do Código de Processo Civil, que se posiciona no sentido de que: "as
repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meio eletrônico conforme disposto em lei, certificando, pelo
mesmo meio, que se trata de extrato fiel do que consta em seu banco de dados ou do documento digitalizado".

Convém analisar, também, o §1º do art. 11 da Lei Nº 11.419, que confirma, inclusive, a possibilidade de existência de um
documento exclusivamente em formato eletrônico, isto é, com origem em meio eletrônico, como plenamente válido:

Art. 11: omissis

§ 1º Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo
Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por
advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de
adulteração antes ou durante o processo de digitalização.
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Encerrando, cumpre observar o art. 1º da Medida Provisória Nº 2.200-2/2001, que se manifesta, também, de modo favorável
à plena validade dos documentos eletrônicos: "fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para
garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica (...)".

Diante disso, entende-se ser possível a utilização dos documentos digitais, quer seja para registrar os atos do processo ou para
confirmar algo alegado, servindo, pois, como meio de prova. E isso vale tanto para o caso de terem eles se originado em meio
eletrônico, ou de terem sido posteriormente digitalizados.

Cumpre apenas frisar que no caso de um documento ter sido transformado em meio digital, a partir do respectivo original em
papel, pode-se garantir, por meio de Perícia Forense, apenas se houve adulteração no documento já nesse novo formato. Isto
é, não se pode confirmar se alguma alteração se deu diretamente na cártula, antes de sua exportação para o formato em bits e
bytes.

Assim, não se vê motivos para haver a rejeição do amplo emprego de documentos eletrônicos, vez que a diferença reside
apenas no suporte que o contém[24]. Tentando entender o fundamento dessas razões, interessante observar o seguinte:

(...) Bem, este tipo de questão nos parece mais um problema psicológico dos doutrinadores do que um problema de fato.
Toda essa magia criada pela mídia acerca dos computadores e da Internet parece ter afetado um pouco o juízo das pessoas.
Não encontramos, em texto doutrinário algum, a preocupação de um jurista em saber como o cabeçote do aparelho de
videocassete opera a transformação dos registros magnéticos daquela fita cassete em som e imagem. Nem como o aparelho de
interceptação telefônica intercepta a freqüência correta de um celular para captar o número desejado. Essas coisas são
detalhes técnicos que ao jurista não interessam em sua atividade normal. Então por que alguns ficam impressionados com o
fato de os arquivos computadorizados serem guardados em linguagem binária para que o chip de processamento possa
interpretá-lo? Que relevância tem isso para o Direito?[25]

Parece mesmo se tratar de problema mais psicológico, de choque com a nova realidade, do que propriamente de algo afeto à
materialidade do documento em si. Até mesmo porque, verbi gratia, gravações de áudio e fitas cassetes são fartamente
utilizadas como meio de prova, sem que se busque o mecanismo utilizado para sua realização, como acima questionado.

Nesse ponto, de indubitável importância as emanações extraídas da Lei Modelo elaborada em 1996 pela UNCITRAL (United
Nations Comission on International Trade Law - Comissão das Nações Unidas sobre o Direito Comercial Internacional),  a
qual, em seu art. 5º, fixa que "não se negarão efeitos jurídicos, validade ou eficácia à informação apenas porque esteja na
forma de mensagem eletrônica".

Ocorre, entretanto, que, em havendo questionamento sobre a sua validade, instaura-se o competente procedimento, abrindo
oportunidade a que um perito, especialista na área, por meio de parecer técnico, confirme ou não a validade do objeto,
havendo presunção de sua plena validade, caso não fundamentadamente questionada a sua autenticidade.

Isso, entretanto, não é uníssono entre os estudiosos do tema. Ultimamente, muito se tem questionado alguns posicionamentos
do Código de Processo Civil, que, elaborado há quase 40 anos, não trazia, em seu texto original, qualquer referência às
modernidades da Tecnologia da Informação, muitas delas hoje já tão ordinárias para o público em geral. Daí o porquê da
referência à necessidade de releitura de institutos jurídicos anacrônicos, havendo, além daquelas aqui referidas, diversas outras
situações a serem observadas[26].

Para análise desse referido anacronismo legal, observe-se, por exemplo, o artigo 169 do CPC, o qual afirma que "os atos e
termos do processo serão datilografados ou escritos com tinta escura e indelével, assinando-os as pessoas que neles
intervieram. Quando estas não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão certificará, nos autos, a ocorrência." Ora,
maiores comentários não precisam ser tecidos a fim de que reste evidente a necessidade de readequação da redação do
dispositivo, tendo-se em conta todos os argumentos já elencados.

Diante das contínuas inovações tecnológicas e a crescente utilização, nos processos judiciais, de dados originados em meio
digital, avolumam-se as discussões sobre a força probatória dos mesmos.

O Diploma Processual não faz restrição a um meio de prova em específico, trazendo no seu art. 332 que "todos os meios
legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste [Código de Processo Civil], são hábeis para
provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa".

Não há, como se vê, nem a proibição e nem a previsão específica da possibilidade de utilização das provas produzidas em
meio eletrônico. Prevalece, pois, no Código de Processo, a atipicidade dos meios de prova, podendo os fatos ser provados por
qualquer meio, ainda que não os típicos, isto é, aqueles nominalmente referidos na lei.

Constata-se, pois, que há plena aceitação dos documentos eletrônicos na sistemática processual brasileira. Isso não deve ser
interpretado, entretanto, no sentido de que a legislação não precisa ter alguns de seus dispositivos modificados.

Passa-se a analisar mais um instituto do Diploma Processual Civil que, em razão das alterações tecnológicas ocorridas precisa
ser remodelado. Tratar-se-á da restrição à juntada de fotografias digitais em processos judiciais.

 

3.1.1 Possibilidade de Uso de Fotografias Digitais em Processos Judiciais

 

Questão de relevo, no que toca especificamente o grande tema documento eletrônico, diz respeito ao artigo 385, §1º do CPC,
o qual atesta que "quando se tratar de fotografia, esta terá de ser acompanhada do respectivo negativo". Ora, desde o
surgimento, há quase 20 anos, da primeira máquina digital propriamente dita, a venda das antigas câmeras analógicas vem
sofrendo acentuada queda.

Essa nova opção de fotografia, em razão de sua praticidade e do custo reduzido, vem sendo utilizada em ocasiões diversas,
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como perícia de seguros de veículos e de imóveis, documentar multas de trânsito, sinistro em veículos, dentre outros.

Ocorre que, como se sabe, negativos não há nessa nova opção de fotografia, a qual grava o conteúdo capturado pelas lentes
em mídias digitais, tais como os cartões de memória. Desse modo, em exegese estritamente gramatical, existem aqueles que
afirmam não ser possível a utilização, em demandas judiciais, de fotos obtidas digitalmente, sustentando a facilidade de
alteração do seu conteúdo.

Em verdade, a história está repleta de remanescentes de adulterações fotográficas, em épocas que sequer se falava de
fotografia digital. Stalin, Mao Tsé-Tung, Hitler, Mussolini, Fidel Castro e inúmeros outros grandes líderes da história tiveram
suas fotos manipuladas - para criar desde poses de aparência mais heróica até para eliminar inimigos ou garrafas de bebidas
alcoólicas.

Antigamente, essas imagens fotográficas demandavam longas horas de trabalho minucioso em um quarto escuro para serem
alteradas. Hodiernamente, no entanto, qualquer indivíduo com um computador, não necessariamente de última geração, é
capaz de produzir, em pouco tempo, falsificações difíceis de detectar, até mesmo pelos mais experientes peritos forenses[27].
Até mesmo a NASA (National Aeronautics and Space Administration - Administração Nacional do Espaço e da
Aeronáutica), a Agência Espacial Norte-Americana já se utiliza de artifícios para melhorar o aspecto das imagens que
divulga[28].

Desde há muito, pois, falsificam-se imagens gráficas. A diferença é que antes se exigia longo período de tempo para que uma
adulteração crível fosse realizada, ao passo em que, atualmente, em poucos minutos, com simples comandos em programas
especializados, pode-se alterar substancialmente um registro fotográfico. Daí decorre a necessidade, de se depositar, nos
autos, o instrumento em que a foto digital foi armazenada, a fim de que se proceda à sua análise pericial, caso devidamente
impugnada.

Assim, se tirada a foto com o celular, o próprio aparelho, ou seu cartão de memória caso o tenha, deve ser anexado ao
processo; se em máquina digital, o cartão digital de armazenamento do arquivo. Essa exigência apresenta vários empecilhos,
sem mencionar o fato de o proprietário do aparelho ficar privado da sua utilização quando do depósito do bem. Explica-se.

Primeiro, geralmente são apagados os arquivos dos cartões de memória tão logo seu conteúdo seja transferido para o
computador ou impresso, a fim de liberar espaço para a captura de novas imagens, dificultando a recuperação desses dados;
ademais, esse procedimento traria grande oneração ao Judiciário, que teria de conservar esse bem até devolução do mesmo ao
dono; por fim, cite-se o fato de que, em se tratando de tecnologia, com o passar de 1 ou 2 anos, aqueles aparelhos ou cartões
de memória juntados aos autos, quando fossem devolvidos ao proprietário, já estariam tecnologicamente completamente
ultrapassados ou até com o uso impossibilitado, tendo sofrido pesada desvalorização.

Nesse sentido, o Projeto de Lei da Câmara Nº 6.676/2006, arquivado com esteio no art. 105 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados[29], previa a alteração dos artigos 383 e 385 do CPC, que deveriam passar a constar com a seguinte redação:

Art. 383 - Qualquer reprodução mecânica ou digital, como a fotográfica, cinematográfica, fonográfica ou de outra espécie, faz
prova dos fatos ou das coisas representadas, se aquele contra quem foi produzida lhe admitir a conformidade.

Parágrafo único - Impugnada a autenticidade da reprodução mecânica ou digital, o juiz ordenará a realização de exame
pericial.

Art. 385 - (...) § 1º - Quando se tratar de fotografia mecânica, esta terá de ser acompanhada do respectivo negativo; tratando-
se de imagem digitalizada, deverá ser acompanhada de disquete ou disco compacto (CD), contendo o respectivo arquivo.

Tendo em vista o aludido arquivamento desse projeto, mister se faz que seja tentado solucionar esse hiato legislativo. Para
tanto, recorre-se ao art. 225 do Código de Civil, já referido anteriormente.

Admite-se, pois, conforme orientação do Diploma Civil, a validade jurídica do "documento eletrônico puro", isto é, sem
necessariamente estar assinado digitalmente - não cabe aqui descer a detalhes, mas a doutrina especializada faz a distinção
entre "assinatura eletrônica" e "assinatura digital"[30]-, sendo ambas as expressões utilizadas no presente como sinônimas.

Sem previsão no Diploma Substantivo de 1916, no atual art. 225 do CC, optou o legislador por repetir disposição já prevista
no art. 368.º do Código Civil Português, aprimorando a regra contida no art. 385 do Código de Processo Civil, estabelecendo
a força probante da reprodução de máquina fotográfica digital, desde que a parte contra quem forem exibidos não lhes
impugne a exatidão.

Como já argumentado relativamente aos documentos eletrônicos, qualquer impugnação há de ser devidamente fundamentada.
No que toca às fotografias digitais, há a mesma exigência[31]:

A fotografia tem plena eficácia probatória, mesmo quando desacompanhada do negativo. O negativo somente é exigível se a
fotografia for impugnada, e desde que haja fundadas razões para esta impugnação. Daí que a interpretação correta do § 1º, do
art. 385 é no sentido de que a fotografia terá que ser acompanhada do respectivo negativo, se lhe for impugnada a
conformidade. Havendo impugnação, se o negativo não for trazido aos autos, isso não quer dizer que a fotografia será
imprestável como prova; nesse caso, caberá ao Juiz conferir-lhe o valor que merecer, de acordo com o seu livre
convencimento.[32]

Caso se deseje dar total credibilidade ao documento juntado aos autos, deve-se atender aos ditames da Medida Provisória nº
2.200-2, que logo em seu art. 1º, como já transcrito, declara instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-
Brasil), para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica, dentre outros, dos documentos em forma eletrônica,
tornando totalmente inócua a exigência de negativos, tendo-se em conta já ser plena a segurança do documento acostado aos
autos.

Pela autenticidade, pretende-se confirmar a efetiva autoria dos termos do documento em análise, não permitindo dúvidas
quanto à identificação de quem o gerou. Por integridade, deve-se compreender a característica ou estado daquilo que se
apresenta ileso, intato, que não foi atingido ou agredido, apontando-se eventual alteração irregular do seu conteúdo.
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Ademais, some-se aos fatores acima referidos, o tocante ao não repúdio, por meio do qual se garante que nem o emissor e
nem o receptor da informação possam negar a sua autoria ou o recebimento da mesma, atestando, de forma inconteste, a
transmissão e a efetiva ciência do arquivo trocado[33].

Vê-se, assim, que os mesmos elementos são requisitos essenciais para atestar-se a plena validade jurídica dos documentos,
tanto em meio tradicional, quanto em meio eletrônico.

Por fim, fundamental observar a presunção de veracidade que se extrai do art. 10, §1º da indigitada Medida Provisória, em
relação às declarações constantes dos documentos em forma eletrônica, desde que produzidos em atenção aos processos de
certificação disponibilizados pela ICP-Brasil, sendo atualmente utilizada a criptografia assimétrica com o uso da assinatura
digital (instituto cuja análise foge ao escopo deste trabalho).

Outro ponto que também tem suscitado discussões, no que toca o tema da documentação eletrônica, consoante a seguir se
passa a examinar, diz respeito à questão de qual é o original e a cópia, em se tratando de documento dessa espécie.

 

3.2 A questão da cópia e do original no documento eletrônico e a realização de Perícia Forense

 

Para Patrícia Peck Pinheiro, "um documento gerado no meio eletrônico é o original, a impressão é cópia deste"[34]. Na
realidade atual, de implantação do processo digital, os documentos eletrônicos têm sido geralmente utilizados após impressão
a partir da matriz, sendo, empós, acostada essa reprodução, obtida por meio de digitalização, nos autos físicos (não
eletrônicos). Nesse ponto, interessante a discussão trazida por Ângelo Volpi e Cíntia Freitas acerca das diferenças entre o
suporte digital e o papel:

A propósito, a distinção entre cópia e original no documento eletrônico não tem sentido, pois é impossível distinguir entre
uma e outra. Um documento em papel, quando digitalizado, produz uma cópia digital. Um documento digital impresso produz
uma cópia em papel; e um documento digital replicado digitalmente não pode ser denominado de cópia, porque não se pode
distinguir do original. Essas são as principais diferenças entre o suporte digital e o papel. [35]

Entende-se, data maxima venia, que os documentos que tiverem origem em meio digital, como por exemplo, o comprovante
de compra em loja virtual, a partir do momento em que se faz a impressão desse conteúdo, esta nova forma corresponde a
cópia, devendo-se, caso se deseje atestar a veracidade do que ele informa, por meio de perícia, buscar-se o original, em bits e
bytes, podendo tal arquivo ser objeto de estudo, por parte de especialistas.

Em conclusão do exposto, fundamental a manifestação de Carreira Alvim e de Silvério Júnior:

Portanto, ao dizer o art. 11 que os documentos eletrônicos, com garantia de origem e de seu destinatário, são considerados
originais para todos os efeitos legais, cria uma fictio iuris para não deixar dúvida sobre a sua eficácia para prova dos fatos a
que se referem. [...]

Os extratos digitais são, como enunciam, um resumo do documento digitalizado, tendo a mesma força probante do
documento original de que foi extraído. [36]

Cumpre deixar claro que, quando um documento é assinado eletronicamente pelo uso dos mecanismos de criptografia, a
arguição de falsidade só poderá ser baseada em "falsidade de assinatura", porquanto a adulteração do conteúdo do documento
é inviável, vez que qualquer alteração faz perder o vínculo entre este e a assinatura. Isto é, qualquer tentativa de modificar o
documento eletrônico original terminar por retirar dele a assinatura digital aposta. Para tanto, não se faz necessário uma
profunda modificação, bastando que se acrescente um simples espaço em branco, por exemplo.

Vê-se, pois, que o documento eletrônico é dotado de maior grau de confiabilidade do que o próprio documento tradicional.
Isso é consequência do fato de que o próprio software de criptografia, ao conferir a assinatura, caso identifique ter o
documento original sofrido modificações, as acusará tal alteração, enquanto o documento tradicional necessita de exame
pericial para constatar eventual adulteração[37].

Tendo em vista essa confiabilidade, já há algum tempo que o poder Judiciário vem aceitando a utilização dos documentos
digitais, mormente quando anexados mediante utilização de assinatura eletrônica, sem necessidade de qualquer outra
comprovação posterior[38].

Não se retira, contudo, a força probatória dos documentos não assinados digitalmente. Como antes se deu o exemplo, um e-
mail, sem assinatura digital, é, sim, meio de prova hábil, no caso de não ser contestado, fundamentadamente, pela parte ex
adversa.

É essa a exata expressão do Princípio da Livre Apreciação das Provas, estampado no Código de Processo Civil, em seu art.
131: "O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados
pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento".

Destarte, no caso de impugnação motivada de documentação sem a devida assinatura, cabe à parte que juntou o documento
comprovar a sua autenticidade, por meio de perícia técnica, podendo o juiz, entretanto, mediante a livre apreciação das
provas, dispensar a realização de tal procedimento, atribuindo eficácia plena ao mesmo, ainda que ausente assinatura
digital[39].

Observa-se, pois, que, apesar de entendimentos divergentes, deve-se atribuir plena legitimidade aos documentos eletrônicos.
Caso haja, entretanto, justa impugnação da sua validade, deve-se instaurar o competente incidente processual e realizar-se
perícia no documento questionado, com a ressalva de que, caso ele esteja assinado digitalmente, a controvérsia versará tão
somente sobre a validade dela, já que qualquer alteração num documento assim elaborado importará na retirada da respectiva
firma digitalmente aposta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Observa-se que as modernas técnicas hoje introduzidas pela Tecnologia da Informação têm provocado a necessidade de
releitura de alguns dos institutos do Direito, o qual, ainda não tem conseguido acompanhar, pari passu, tais novidades, não
sendo diferente na seara da sistemática processual civil. Está-se diante do que se convencionou chamar de "Sociedade da
Informação".

Diante disso, necessária se faz a aprovação de leis que atualizem o ordenamento jurídico brasileiro, bem como que se busque o
aperfeiçoamento das técnicas legislativas, encontrando-se métodos facilitadores do trâmite dos projetos de lei nas casas
legislativas, com o fito de tentar tornar mais eficiente a resposta do Direito, mitigando os eventuais prejuízos que podem vir a
ser enfrentados pelos jurisdicionados.

Em razão desse anacronismo legal, ante a falta de expressa previsão nas leis sobre alguns dos aspectos atinentes aos
documentos eletrônicos, avolumam-se as discussões sobre a validade dos mesmos, bem como sobre se o documento impresso,
a partir do original eletrônico, seria ou não cópia, questionando-se também como se efetiva a comprovação de sua
autenticidade.

Defendeu-se que deve ser dada plena validade a essas informações geradas - ou posteriormente transformadas - em meio
digital, mormente se considerando o disposto no Código Civil e na Lei Nº 11.419. Requer-se, no entanto, que esses
documentos sigam o disposto na Medida Provisória nº 2.200-2, a qual requer para a validade dos documentos eletrônicos a
utilização dos mecanismos de certificação disponibilizados pela ICP-Brasil, garantindo-se, então, dentre outros, a
autenticidade e a integridade do documento produzido ou originado em meio eletrônico.

Abordou-se, também, a questão da fotografia digital, a qual é, segundo se entende, documento como qualquer outro, sendo
aceita como prova e tida como verdadeira até que se conteste sua veracidade, de forma fundamentada, independentemente da
juntada dos negativos, como requer o Código de Processo Civil, até mesmo porque inexistentes.

Caso haja fundada dúvida, instaurar-se-á o devido incidente de falsidade e a foto será submetida a exame pericial, que
informará ao juiz, mediante laudo, se ela é autêntica ou não. Isso vale para qualquer tipo de documento, englobando-se a
gravação de voz, filmagens, fotos digitais e também diversos outros registros escritos, não havendo qualquer razão para
descrédito.
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[1] "Durante uma entrevista nos anos 50, Albert Einstein declarou que três grandes bombas haviam explodido durante o
século XX: a bomba demográfica, a bomba atômica e a bomba das telecomunicações. Aquilo que Einstein chamou de bomba
das telecomunicações foi chamado, por meu amigo Roy Ascott (um dos pioneiros e principais teóricos da arte em rede), de
'segundo dilúvio' o das informações." (LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu Costa. São Paulo: Editora 34,
1999, p. 13).

[2] "El capital intelectual - en su concepto más amplio - puede ser definido en consecuencia como aquellos productos,
procesos o capacidades generados por la actividad espiritual e intelectual humana se transmiten como cultura."
(BERNARDEZ, Mariano L. Capital intelectual: creación de valor en la sociedad del conocimiento. AuthorHouse, 2008, p.
39).

[3] "Na Era Agrícola, o instrumento de poder era a terra, cujo domínio, no mundo ocidental, estava fortemente centralizado
pela Igreja. (...) Na Era Industrial, o instrumento de poder era o capital, que viabilizava os meios de produção. O domínio dele
deveria ser do Estado, que deveria proteger suas reservas contra ataque de outros Estados, sob a justificativa da soberania.
(...) Na Era Digital, o instrumento de poder é a informação (...). A liberdade individual e a soberania do Estado são hoje
medidas pela capacidade de acesso à informação". (PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital. 3. ed. São Paulo: Saraiva,
2009, p. 27-28).

[4] Não vem de hoje a preocupação do homem em buscar mecanismos de interação efetiva. Estima-se que há cerca de 5.000
anos os Sumérios começaram o desenvolvimento do que hoje se denomina de palavra escrita. As primeiras formas de
comunicação das sociedades foram os sinais de fumaça e os pombos-correios, que, decerto, não se mostraram eficientes.

[5] As informações do site World Internet Usage Statistics News and World Population Stats, atualizadas até setembro de
2009, indicam existir no mundo 1.733.993.741 usuários da Internet, valor que, certamente, já deve ter atingido algo próximo
dos 2 bilhões. Disponível em: <http://www.Internetworldstats.com/stats.htm>. Acesso em: 16 mar. 2010.

[6] Estudo divulgado pelo Ibope Nielsen Online trouxe a informação de que, em 2009, foram registrados 66,3 milhões de
brasileiros com acesso à Internet. Informação disponível em:
<http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?
temp=6&proj=PortalIBOPE&pub=T&nome=impressao&db=caldb&docid=AA70188ED2F6E8F1832576C70045A089>.
Acesso em: 27 fev. 2010.

[7] Estudo completo sobre o tema pode ser feito em: CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet : reflexões sobre a
internet, os negócios e a sociedade. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Hazar, 2003, passim.

[8] Afirma-se que os computadores terão "fé pública", vez que realizarão atividades fundamentais para o desenvolvimento das
demandas judiciais antes desempenhadas tão somente por seres humanos, tais como emissão de certidões, verificação de
decurso de prazo, emissão de mandados e intimações, dentre outros. Decerto que os sistemas hão de ser extremamente
confiáveis, em razão desse grande mister que desempenharão.

[9] "(...) As duas primeiras leis a que me referi [Leis nº 11.417 e 11.418] dizem de perto com a atuação deste Supremo
Tribunal Federal, mas repercutem sobre a totalidade da estrutura judiciária. A terceira [Lei Nº 11.419], porém, representa
mudança de paradigma para toda a Justiça brasileira. A possibilidade de utilização de procedimento eletrônico abre ao Poder
Judiciário a oportunidade de livrar-se daquele que é reconhecidamente o seu problema básico, a morosidade. (...) Tive ocasião
de demonstrar, no já longínquo ano de 1992, com base em pesquisa sobre processos do arquivo da Justiça Federal, que não
menos que 70% do tempo total de um processo correspondem a essa repetição de juntadas, carimbos, certidões e
movimentações físicas dos autos. Assim, a utilização dos recursos tecnológicos significará racionalização e redução drástica
de tais tarefas, permitindo aos magistrados dedicarem-se, verdadeiramente, às criativas tarefas de construção das soluções
para os litígios que lhes são submetidos. (NORTHFLEET, Ellen Gracie. Sessão solene de instalação do ano judiciário de
2007, 2007, p. 9-10. Disponível em: <
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoInstitucionalAberturaAno/anexo/Abertura_Ano_Judiciario_2007.pdf>.
Acesso em: 30 mar. 2010).

[10] "A palavra virtual vem do latim virtualis, derivado por sua vez de virtus, força, potência. Na filosofia escolástica, é
virtual o que existe em potência e não em ato. O virtual tende a atualizar-se, sem ter passado, no entanto, à concretização
efetiva ou formal. A árvore está virtualmente presente na semente. Em termos rigorosamente filosóficos, o virtual não se opõe
ao real, mas ao atual: virtualidade e atualidade são apenas duas maneiras de ser diferentes." (LÉVY, Pierre. O que é o
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virtual? Tradução de Paulo Neves. São Paulo: 34, 1996, p. 15).

[11] Tradução livre do original em inglês: "(...) computer forensics is the collection, preservation, analysis and presentation
of computer-related evidence." (VACCA, John R. Computer Forensics: computer crime scene investigation. 2. ed. Hingham:
Cengage Learning, 2005, p. 4).

[12] "(...) Computação em Nuvem é um termo para descrever um ambiente de computação baseado em uma imensa rede de
servidores, sejam estes virtuais ou físicos. Uma definição simples pode então ser 'um conjunto de recursos como capacidade
de processamento, armazenamento, conectividade, plataformas, aplicações e serviços disponibilizados na Internet'. O resultado
é que a nuvem pode ser vista como o estágio mais evoluído do conceito de virtualização, a virtualização do próprio data
center". (TAURION, Cezar. Cloud Computing: computação em nuvem - transformando o mundo da tecnologia da
informação. Rio de Janeiro: Brasport, 2009, p. 2).

[13] Sobre o tema, recomenda-se a leitura de: VACCA, John R. Computer Forensics: computer crime scene investigation. 2.
ed. Hingham: Cengage Learning, 2005, passim.

[14] Aprofundamento da questão, por não corresponder ao objeto principal do presente trabalho, pode ser feito em:
FREITAS, Andrey Rodrigues de. Perícia Forense aplicada à Informática. Brasport, 2006, passim.

[15] Ampla abordagem sobre o tema pode ser encontrada em: FARMER, Dan; VENAMA, Wietse. Perícia Forense
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TERRORISMO ELETRÔNICO: ASPECTOS JURÍDICOS DA NOVA ESTRATÉGIA DO
TERROR

ELECTRONIC TERRORISM: LEGAL ASPECTS OF THE NEW STRATEGY OF TERROR

João Araújo Monteiro Neto

RESUMO
O presente trabalho investiga a possibilidade de um indivíduo por trás de um computador executar atos de
terrorismo com um simples clique no mouse. O texto analisa como a legislação penal brasileira e
internacional trata o assunto, abordando a necessidade de uma regulamentação legal em favor do combate a
essa nova forma de efetuar o terror, principalmente no que tange à sua tipificação no ordenamento jurídico
pátrio. A pesquisa, teórica e qualitativa, explica a complexidade e as contradições de fenômenos singulares
do problema através de documentos. Assim, o texto traz as generalidades do terrorismo e dos crimes
eletrônicos, além da abordagem do tratamento jurídico-penal do nexo que une esses dois aspectos. Nesse
sentido, é analisada a legislação penal brasileira e internacional, averiguando as normas que cuidam do
assunto, bem como as propostas de regulamentação legal do tema no país, e em nível convencional.
PALAVRAS-CHAVES: terrorismo – tecnologia – terrorismo eletrônico

ABSTRACT
This study investigates the possibility of an individual behind a computer to execute acts of terrorism with a
simple mouse click. The paper looks at how the Brazilian and international criminal law treats the subject,
addressing the need for legal regulation in favor of fighting this new way of making terror, especially in
regard to their typing in Brazilian law. The research, theoretical and qualitative, explains the complexity and
contradictions of natural phenomena of the problem through documents. Thus, the text brings the
generalities of terrorism and computer crimes, in addition to covering the treatment of legal-criminal nexus
that unites these two aspects. In this sense, we analyze the Brazilian and international criminal law, checking
the rules that take care of the matter, as well as proposals for legal regulation of the subject in the country,
and the conventional level.
KEYWORDS: errorism - technology - electronic terrorism
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INTRODUÇÃO

 

A importância das Tecnologias da Informação (T.I) para sociedade é incontestável, em face da
vasta gama de utilidades que foram criadas e das inúmeras atividades que foram aprimoradas. Essas
tecnologias têm como finalidade primeira, o tratamento de informações mediante modernos equipamentos
eletrônicos e sistemas informáticos, envolvendo também a comunicação, detendo, por isso, o escopo de
difundir o conhecimento.

Nesse sentido, o desenvolvimento tecno-informacional remodelou internacionalmente o cenário
econômico, cultural e social em menos de meio século, perfazendo a partir desse de um novo paradigma, a
chamada sociedade da informação. É nessa sociedade que o trânsito de informações não se limita a uma
única região, nem tão pouco divaga no tempo, sendo instantâneo e independente de espaço.

Levando-se em consideração as diversas modificações (sociais, econômicas, culturais, etc.)
esculpidas pelo novo paradigma tecnológico, observa-se que o aprimoramento das T.I proporcionou
conseqüências divergentes à própria sociedade: as mesmas benesses tecno-informacionais também
sofisticaram os instrumentos do crime, inovando a execução de ilícitos penais vetustos e possibilitando a
criação de delitos.

Em virtude dessa novidade é possível perceber a discrepância entre os emergentes crimes
eletrônicos e o tratamento jurídico dos mesmos, estimulando, por este motivo, a sensação de impunidade.
Verificam-se, assim, lacunas nas leis estrangeiras, internacionais e, principalmente, na legislação brasileira –
defasada – ainda não atualizada em relação às diversas facetas do criminoso eletrônico e às suas astuciosas
formas de delinqüir.

A informatização é um fenômeno que se desenvolveu globalizadamente e está presente em todos
os continentes, graças ao fluxo dos seus benefícios. Sendo assim, o mesmo alcance teve os efeitos negativos
de sua má utilização. O meio eletrônico é, pois, fator substancial para a efetividade de crimes transnacionais,
isto é, de crimes que, por suas características, ultrapassam fronteiras físicas e envolvem mais de um Estado.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Francisca Jord€nia Freitas da Silva



Dentre esse tipo de crime, destaca-se o terrorismo como fenômeno internacional recorrente na
história, em inúmeros contextos e sob diversos sentidos. Entre as principais questões sobre o tema, encontra-
se a obscuridade do seu tratamento jurídico penal, mesmo numa abordagem estrangeira e/ou internacional,
além da problemática de sua definição e a dificuldade de se esboçar um delineamento histórico para que
possa ser investigado.

Na verdade, as peculiaridades do terrorismo apontam para diferentes de tipos de terror; por este
motivo, imprescindível é a sua classificação. Desta forma, poder-se-ia falar em terrorismo de Estado,
terrorismo religioso, terrorismo político, terrorismo ideológico. Não há, portanto, somente um único
terrorismo, mas espécies desse gênero, para as quais cabem maneiras distintas de defini-lo e, provavelmente,
maneiras legais particulares de tratá-los.

A rápida propagação do terror e a difusão eficaz do medo através dos novos meios de
comunicação caracterizam a complexidade do terrorismo contemporâneo, onde não é executado somente
através da violência física, mas, sobretudo, pela coação psicológica. O terrorismo, que pode perfeitamente
ser disseminado através das T.I tornou efetivo o alcance transnacional do terror e viabilizou o impacto dos
seus resultados deletérios.

Com a novidade, resta configurado o mais novo tipo de terrorismo: o terrorismo eletrônico, um
crime que aflora na sociedade da informação, onde também é transformado em ameaça ao equilíbrio das
relações internacionais em virtude da plena possibilidade de ser executado à distância. Esse novo tipo de
terror tem como característica essencial a organização de grupos em redes, sendo fielmente adaptado à nova
realidade tecnológica, através da qual visa, precipuamente, a atingir serviços fundamentais da vida em
sociedade.

1 TERRORISMO

 

Investigar as origens do terrorismo é averiguar minuciosamente toda a evolução da humanidade
e dela extrair uma série de acontecimentos violentos e marcantes para a sociedade. Entretanto, especificar
qual tipo de ocorrência se deve ressaltar é exatamente onde se inicia a dificuldade de estudar o assunto. Para
que se tome um ponto de referência na história e se busque exemplos do fenômeno, seria interessante
primeiramente delimitar o que é terrorismo, para, a partir daí, se examinar o seu desencadeamento até os dias
atuais.

Para se tachar um fato histórico como tendo sido um ato terrorista, indispensável se tornaria,
portanto, compreender o que se considerou por terrorismo, no entanto, tornar inteligível uma definição do
fenômeno só é possível com uma prévia investigação histórica. Há, pois, um círculo vicioso na tentativa de
organizar o assunto para que possa ser estudado, uma vez que, neste sentido, um conceito sempre dependerá
do outro: para se falar da história do terrorismo, é preciso defini-lo; para defini-lo é imprescindível observar a
história!

Na tentativa escolher o sentido mais compreensível para iniciar a pesquisa, concluiu-se que o
melhor seria abordar as duas questões simultaneamente: fazendo uma incursão histórica pela etimologia da
palavra, e a partir dela apontar os fatos históricos que mereceram a taxação de terrorismo, discutindo a
definição do termo de acordo com a época em que ocorreu o fato, ao ser citado como exemplo. Fatalmente,
cada fato considerado como terrorismo merece sondagem exclusiva e por isso, o tema não será esgotado por
completo.

Sobressai da celeuma inicial uma vasta gama de pesquisas sobre o assunto. Em face dessa
fervorosa discussão, não se pretende apontar como correta uma ou outra definição de terrorismo nem um
conceito absoluto do termo; mesmo porque, em relação a essa problemática conceitual, até o Comitê
Especial de Terrorismo Internacional, criado pela Resolução 3.034 (XXVII), da Assembléia Geral das
Nações Unidas, disposto a atingir a definição de terrorismo, acabou por abster-se dela, ciente de que, ao
menos naquele momento, a unanimidade – ou uma posição mais consensual – ainda não poderia ser
encontrada 1.

O que, na verdade, se torna imprescindível, para este trabalho, é entender o que vem a ser o
terrorismo eletrônico, e este será esclarecido no momento apropriado. No desenvolvimento histórico da
humanidade, muitas foram as ocasiões onde o termo terrorismo foi empregado e, a partir disso, é possível
verificar com quantos significados ele já foi utilizado, já tendo servido, inclusive, como termo político
depreciativo 2.

1.1 História e definições do terrorismo
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Em meio às controvérsias já apontadas, certo está Walter Laqueur 3, quando afirma que nenhuma
definição pode abarcar todas as variedades de terrorismo que existiram ao longo da história. Nesse sentido, é
possível assinalar diversos exemplos de atos e ações que podem ser referidos como atos terroristas. Tanta
variedade se verifica em virtude das múltiplas formas do fenômeno, tendo, por vezes, noções bastante
distintas no que toca aos limites de sua compreensão, em razão da diversidade cultural, política e religiosa
dos povos.

Deste modo, para relembrar os principais fatos que auferiram o rótulo de terrorismo, nos mais
distintos contextos, convém pelo menos destacar os aspectos singulares do termo, em torno dos quais se
verifica um consenso relativo, e neles basear este conciso retrospecto histórico. No entanto, até mesmo
identificar os componentes necessários à definição do termo é tarefa árdua, pois, de acordo com Alex
Schimid e Albert Jongman 4, há na literatura, por volta de cento e nove tipos de definições de terrorismo, nas
quais é possível perceber, no mínimo, vinte e dois componentes!

Os componentes básicos das definições do termo terrorismo enumerados pelos autores são:
violência, política, medo; ameaça; efeitos psicológicos e conseqüentes reações; diferenciação entre vítimas e
alvo; ação orientada a fins, organizada e sistemática; método de combate, estratégia, tática; caráter
extraordinário em relação às regras comumente aceitas e aos constrangimentos humanitários; coerção,
extorsão, indução; publicidade; arbitrariedade; vítimas; intimidação; ênfase na inocência das vítimas;
caracterização do perpetrador como grupo, movimento ou organização; aspectos simbólicos; ocorrência
inesperada e imprevisível da violência; clandestinidade; rotina e seriação; crime; e demanda a terceiros.

Diferentemente do que pensam esses autores e a maioria dos outros especialistas no assunto, já é
necessário dizer que, considera-se que o emprego da violência física não é imprescindível para que seja
configurado o terrorismo; basta que a ação tenha o objetivo de criar na sociedade sentimento coletivo de
medo, pânico e/ou de insegurança, sendo este o real e principal elemento para a configuração do terrorismo.
Rômulo Rodrigues Dantas 5 alerta que o ponto de convergência entre os elementos necessários a definição
da palavra é o fato do terrorismo ser uma forma de ação que considera o uso da violência ou a ameaça de
seu uso.

O elemento político também nem sempre é encontrável, em virtude de outras motivações, não
constituindo elemento indispensável à caracterização do fenômeno. Além disso, o terror encerra atos de
várias formas e múltiplas atividades, de maneira que a maioria dos outros elementos nem sempre também são
encontráveis. Desta forma, torna-se mais conveniente para este trabalho considerar como elementos
necessários à configuração do terrorismo: a) a intenção de provocar medo e/ou insegurança generalizada na
população; b) o intento de conseguir publicidade na mídia; e, c) o caráter de clandestinidade do agente.

A partir desses subsídios, é possível encontrar terrorismo já na Idade Antiga: Heróstrato, um
pastor grego, foi responsável pela destruição do templo de Ártemis (uma das sete maravilhas da
Antiguidade), em Éfeso (atual Turquia), no dia 20 de julho de 356 a.C. Conforme narra a história, sua
intenção primordial era a de conseguir fama a qualquer preço, de maneira que com a destruição do belo
monumento, seu nome fosse sempre reconhecido por todos os tempos, no mundo inteiro.

Solo fértil para o terror em nome da religião, a Idade Média serviu de famoso palco para o
terrorismo, um fenômeno bem recorrente à época. Nesse período se invocava o nome de Deus para a
legitimação da violência empregada na defesa de princípios apreciados como “divinos”. Analisando o
terrorismo, nas três maiores tradições religiosas, é possível citar como exemplos: entre os cristãos, os meios
empregados pela Igreja Católica na primeira Cruzada; entre os islâmicos, o movimento messiânico do xiismo
duodecimal no Irã; e, entre os judeus, o movimento Sabattai Zévi dos seguidores do “pseudo-messias”.

Como momento de transição entre o feudalismo e o capitalismo, o período que compreende a
Idade Moderna ocorreu em meio a uma vasta série de movimentos revolucionários, iniciando-se com a
independência dos Estados Unidos da América (EUA) em 1776. O palco final foi a França, onde o
terrorismo, iniciado com a Revolução Francesa (1789 a 1799) tomou outra dimensão: de ferramenta militar
secundária à instrumento essencial da política e do aparelho do nascente Estado moderno.

Apesar dos os fatos narrados até aqui, e de muitos outros exemplos encontrados na literatura
sobre a história do terrorismo, é pacífico nos documentos sobre o tema que esse termo só passou a ser
utilizado a partir do século XVIII, havendo inclusive quem entenda que os mais remotos significados não se
acoplam no que se compreende por terrorismo atualmente 6. Para os pesquisadores que pensam dessa forma,
o terrorismo surgiu na verdade com a Revolução Francesa, no período que vai de 31/05/1793 a 27/06/1794,
tendo sido chamado primeiramente de “Reino do Terror” 7 ou “Era do Terror” 8 ou simplesmente “Terror” 9.

Como uma das etapas da Revolução, o terror denotava a ação dos revolucionários que
pretendiam por abaixo os privilégios da nobreza, do clero e da monarquia absolutista, numa tentativa de
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restabelecer a ordem, além de ter funcionado como meio de legítima defesa da ordem social estabelecida pela
Revolução. O terror francês incipiente, perpetrado com fundamentos motivacionais aparentemente nobres,
passou a visar unicamente a imposição do medo, exercido de maneira abusiva pelo próprio Estado.

O termo terrorismo foi cunhado pelos próprios revolucionários, depois de assumirem o poder,
dando uma conotação político / jurídica à palavra, denominando a ação contra os opositores do novo regime.
A repressão não se dirigia somente aos inimigos, mas também contra os dissidentes que se opunham a
revolução. Da forma como a conhecemos hoje, a palavra foi grafada pela primeira vez no ano de 1798, no
Suplemento do Dicionário da Academia Francesa, para caracterizar o extermínio em massa de pessoas em
oposição ao regime promovido pela autoridade governamental instituída pela revolução.

Depois da revolução na França, a expressão terrorismo veio ressurgir a partir da segunda metade
do século XIX, quando a prática do terror se intensificou com o aparecimento de vários grupos que se
utilizavam desse instrumento como principal arma de luta política. O terror moderno que, como fora visto,
nasceu primeiramente da ação do Estado contra seus cidadãos, passou a denominar a ação de grupos não-
estatais, contra os governos.

Apesar da origem comum, o terrorismo desta época alcançou vários adeptos em diferentes
concepções políticas, se revelando por atos individuais e também por grupos organizados. Quanto à
ideologia defendida, o fenômeno esteve associado as mais diversas motivações, tendo sido adotado tanto por
grupos de esquerda, como por grupos de direita. Em suma, averigua-se que terrorismo na Idade Moderna foi
caracterizado basicamente pelo movimento anarquista, difundido concomitantemente em vários países.

Conforme indica e explica José Cretella Neto 10, o terrorismo do século XIX apresenta como
elementos comuns: a negação do princípio da autoridade sob todas as formas e a recusa a submeter-se a
qualquer norma limitadora imposta às pessoas. Além desses elementos, o terrorismo anarquista apresenta
características peculiares: ação preponderantemente individualista; pouco benefício de recursos logísticos
(financiamento, treinamento e organização de grupos operativos); ações deflagradas com base em emoções
pessoais dos agentes (apenas em alguns momentos, com base na tendência mundial da “propaganda pelo ato”
é que mostrou certa vinculação com o aspecto internacional).

O terrorismo anarquista se manifestou preponderantemente na Europa, embora na América do
Norte tenham sido divulgadas idéias anarquistas em virtude, especialmente, da falta de homogeneidade no
interior da classe social operária, bem como das dificuldades de organizar o operariado no esplendor do
sistema capitalista. O terrorismo americano, todavia, não desejava destruir o capitalismo, mas apenas reduzir
seus efeitos sobre o proletariado.

A onda terrorista da primeira parte do século XX é marcada por um atentado cujas
conseqüências foram trágicas: o assassinato do Arquiduque da Áustria, François Ferdinand, herdeiro do
trono do Império austro-húngaro, em 28/06/1914, pela organização “Mão Negra”, em Saravejo, na Bósnia –
fato que serviu de estopim para a deflagração da Primeira Guerra Mundial. O terrorismo adquiriu aí
características que se mantêm até hoje: ação de grupos organizados, com atos sistematicamente planejados e
motivados por interesses políticos.

A Primeira Guerra Mundial também sela a mudança de significado do termo terrorismo, que
passou a representar as formas de repressão em massa empregadas por regimes totalitários e seus líderes
ditadores contra seus próprios cidadãos. Começava a época do terrorismo nacionalista, que já se apropriava
das inovações tecnológicas do período para aprimorar a eficácia dos atos de terror. Enquanto os terroristas
do século XIX não dispunham de recursos financeiros suficientes para manter operações mais violentas, a
principal inovação do terrorismo no século XX foi a utilização da dinamite. A utilização de tal explosivo
pelos terroristas causou grande impacto psicológico na população.

O exemplo do terrorismo nacionalista surgido nesse período e que se mantém até hoje é o grupo
IRA – Irish Republican Army (“Exército Republicano Irlandês”), que manteve sua campanha de terror
contra o domínio britânico sobre a Irlanda (luta pela separação da Irlanda do Norte do Reino Unido e re-
anexação à República da Irlanda). Foi através do terror irlandês do IRA que o terrorismo solidificou
características relacionadas à ação de grupos organizados, com atos sistematicamente planejados e
motivados por interesses políticos.

O ato terrorista mais violento da primeira metade do século XX foi o atentado à Catedral de
Sofia, que deixou 182 mortos, executado pela Organização Revolucionária para a Independência da
Macedônia (ORIM). Desde 1920 esse grupo se uniu ao movimento nacionalista croata Oustacha (que visava
estabelecer uma Croácia etnicamente pura), lançando-se ao ataque de alvos civis, como trens. Com o
objetivo de tornar a causa célebre em todo o mundo, o ataque ao Orient Express foi uma das primeiras
expressões do “terrorismo publicitário”, que se desenvolveria mais tarde, nos anos 1960.
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Durante o período entre - guerras se destacam ataques terroristas praticados pela extrema direta,
tais como os atentados que vitimaram o Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Walter Rathenau, em
1922 pela Organisation Consul e o deputado italiano Giacomo Matteotti, em 1924 pelos fascistas. Logo
depois da Segunda Guerra Mundial, o campo passou a ser o alvo principal dos grupos que usavam a
violência contra governos – vindo a cidade a reassumir o palco das lutas políticas também somente na década
de 60.

Nas décadas de 1930 e 1940 destacam-se os sionistas radicais do Irgun, que atuou no mandato
britânico da Palestina (1931 - 1948). Em julho de 1946, o Hotel Rei Davi, em Jerusalém (sede da
administração e das forças militares britânicas) sofreu uma ataque desse grupo que destruiu uma ala inteira e
deixou 91 mortos. O líder do grupo terrorista, Menachem Begin, viria a ocupar o cargo de primeiro-ministro
israelense entre 1977-1983. Esse terrorismo deixou raízes no conflito que se desenrola até hoje entre Israel e
a Palestina.

O motivo pelo qual o terrorismo mudou de foco do campo para a cidade foi a transformação da
mídia, quando a década de 1970 estimulou o terror em áreas urbanas pela percepção de que as lutas políticas
na cidade possuíam maior repercussão nos meios de comunicação. Aí se percebe veementemente, que, na
controvertida história do terrorismo, a visibilidade e a midiatização são, para as ações terroristas, uma
verdadeira necessidade.

Mais tarde, o significado do termo terrorismo mudaria novamente de sentido, readquirindo
conotações revolucionárias. O termo foi utilizado em referência a movimentos nacionalistas que passaram a
surgir em diferentes lugares do mundo, como as revoltas violentas de grupos anticolonialistas que se
seguiram na Ásia, África e Oriente Médio. Enquanto isso, na Itália, Alemanha e França, o propulsor do
terrorismo moderno foi a violência instintiva; e na União Soviética, outro tipo de terrorismo de Estado,
baseado no sistema de governo repressivo e ditatorial.

O terrorismo da segunda metade do século XX caracterizou-se, sobretudo pelo aspecto
psicológico. A população civil se manteve como uma mira importante, mas a técnica de dominação passou a
se concentrar na propaganda do terror porque os países temiam severas baixas na população. O ponto crucial
dessa sensação foi a Guerra Fria, onde o instável estado de paz era mantido em equilíbrio através do medo
recíproco entre as potências nucleares, que deixavam de atacar devido ao receio de retaliação em espécie.

A Europa voltou a ser vítima de práticas terroristas perpetradas por grupos com forte militância
política (Itália e Alemanha) e com características nacionalistas / separatistas (Espanha e Grã-Bretanha). Na
América Latina destaca-se o Movimiento Izquierda Revolucionária venezuelano, além das guerrilhas urbanas
como forma de resposta às ditaduras militares que governavam a maioria dos países do continente,
principalmente no Brasil 11, na Argentina, no Uruguai e no Peru.

No oriente, por sua vez, sobressai-se a militância islâmica jihadista, inicialmente voltada para
repelir a dominação de Israel, vindo a ampliar posteriormente suas atividades, além das suas fronteiras, com
base em interpretações “desvirtuadas” do islã. Várias organizações do Oriente Médio, cujas raízes eram
nacionalistas ou integracionistas quase sempre guiadas por convicções religiosas passaram a se voltar contra
aqueles que consideraram opositores do islã.

Para exemplificar o terrorismo palestino, convém citar o movimento de resistência palestina, que
se articulou em 1964 na Organização de Libertação da Palestina (OLP), abrangendo diferentes facções e
funcionando como cobertura para agrupamentos terroristas. Um desses agrupamentos, o conhecido
Setembro Negro, praticou um dos mais trágicos atentados da história: o massacre nas olimpíadas de
Munique, em 1972.

A partir dos anos 90 identifica-se o terrorismo ideológico, influenciado pelas organizações
palestinas e impulsionado pela ideologia marxista-leninista. Um exemplo de terrorismo com essa ideologia é
a organização maoísta Sendero Luminoso. Sob a liderança de Abimael Guzmán, o grupo recrutou estudantes
e camponeses pobres, deflagrando campanhas de terror desde 1980 através de assassinatos seletivos contra
dirigentes de partidos de esquerda, sindicalistas e lideranças de associações comunitárias. Apesar da
atividade desses e de outros grupos considerados terroristas, o maior representante do terrorismo
nacionalista do século XX ainda existente é o ETA – Euskadi Ta Askatsuna (Pátria Basca e Liberdade), que
praticou atos de terror como meio para alcançar a independência na região do país Basco.

Com o fim da Guerra Fria e o colapso do bloco soviético em 1991, aparecem duas tendências em
relação ao terrorismo: a) o quase desaparecimento do terrorismo de Estado; e b) o fim do terrorismo
palestino de caráter laico e dos movimentos terroristas revolucionários europeus de extrema esquerda. É
justamente nesse momento que ganham relevância os movimentos do fundamentalista islâmico.
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Os movimentos fundamentalistas islâmicos se disseminaram a partir da Irmandade Mulçumana –
antiga organização fundamentalista egípcia. Seu maior expoente é o sunita Hamas ("Movimento de
Resistência Islâmica"), fundado na cidade de Gaza em 1987, pelos Xeques Ahmed Yassin, Abdel Aziz al-
Rantissi e  Mohammad Taha, como um braço do partido egípcio. A Irmandade Mulçumana dividiu-se no
mesmo ano de 1987, cuja corrente minoritária extremista viria a se associar a Osama bin Muhammad Bin
Awad Bin Laden, originando o jihadismo global dos dias atuais.

O primeiro atentado conduzido pela Al Qaeda contra um alvo americano consistiu na explosão
de bombas num hotel de Aden, no Iêmen, no final de 1992, que pretendia atingir soldados americanos em
rota para a Somália. Poucos meses depois, em 1993, o kuaitiano Ramzi Yousef cometeu o primeiro atentado
contra o complexo de prédio World Trade Center, em Nova York, EUA, atingindo a garagem subterrânea da
Torre Gêmea Um, com um caminhão carregado de explosivos. Seis pessoas morreram e mais de mil ficaram
feridas.

1.2 Formas e classificações do terrorismo

Diversos acontecimentos foram considerados como típicos atentados terroristas mesmo sem
haver uma definição consensual de terrorismo entre os pesquisadores do tema. Desta maneira, é preciso
esclarecer que, para a escolha dos exemplos apresentados, foram levados em consideração os elementos
básicos que caracterizam o fenômeno – os quais convêm relembrar: ato que provoca medo e/ou insegurança
generalizada (sensação coletiva de pânico); intenção de conseguir publicidade na mídia; e caráter de
clandestinidade do agente.

Em cada um dos períodos históricos estudados foi possível constatar que o terrorismo manteve
esses elementos caracterizadores, mas mesmo encontrando-os em sua essência, o terror se configurou de
maneiras distintas, quanto a formas, estratégias, instrumentos, motivações e objetivos. Com essas
disparidades, o terror foi difundido em vários lugares do mundo por meio de ações individuais isoladas e
também de ações grandiosas, executadas por grupos bem organizados. Em face disso, como realmente uma
mesma definição poderia abarcar todas as formas de terrorismo?

Na verdade, uma definição pacífica para o terrorismo é difícil em virtude de a expressão
envolver, ao mesmo tempo, distintos conceitos e interesses políticos, ideológicos, militares e religiosos. Por
este motivo, há na conceituação de terrorismo, o risco de se elaborar uma definição tão restrita que deixe de
fora atos que poderiam ser considerados com tal, ou, de maneira inversa, se chegar a uma definição tão
ampla, que nela se inclua outros fatos que não mereceriam tal rotulação. A conseqüência da falta de um
consenso acerca da definição do terrorismo é que freqüentemente alguns fatos acabam sendo considerados
como terroristas apenas por uma parcela de estudiosos, e por outros, não.

O fato é que, em virtude de tanta diversidade pode-se concluir que o terrorismo, de fato não é
um único, ou seja, não é um fenômeno criminoso uniforme, que se expressa por meio de uma só forma,
através de um só instrumento, para efetivar um só tipo de objetivo, em nome de uma só motivação. Nesse
sentido, Marcello Ovídio Lopes Guimarães 12 diz que o terrorismo é geralmente abordado em função de suas
conseqüências – motivo pelo qual as diversas definições não conseguem explicar as suas variadas facetas.
Assim sendo, observa-se que o terrorismo é plenamente passível de classificação.

Em face desta percepção, depreende-se que o terrorismo pode ser classificado de acordo com
critérios diversos. Por outro lado, não são uníssonas na doutrina a divisão e a subdivisão das formas de
terrorismo, e já que as várias modalidades de utilização do terror dificultam uma convergência do sentido
doutrinário do termo, de igual modo torna-se dificultosa a elaboração de uma regra geral para a definição e
aceitação dessas divisões.

Para classificar o terrorismo, é imprescindível pelo menos delimitar os seus contornos, apontando
uma base de classificação pautada nos seus elementos caracterizadores. Assim, analisando os exemplos
citados, percebe-se que o elemento vital para a identificação do terrorismo é a execução de um ato que
impõe medo e/ou insegurança generalizada através de violência física ou agressão psicológica. A partir dessa
característica basal, pode-se classificar o terrorismo sob vários critérios.

Marcello Ovídio Lopes Guimarães 13 cita primeiramente o terrorismo de direita (quando fundado
em racismo, sexismo ou nacionalismo – ético, geográfico ou econômico) e o terrorismo de esquerda
(atentados baseados no terror político-revolucionário – extremismo político – e na questão social. No
entanto, o autor propõe abarcar as espécies de terrorismo, dividas aqui em quatro grupos, definidos com as
palavras do próprio autor:

A) terrorismo fundado em organização criminosa – conta em geral com centros de comando, de
inteligência, de coordenação e controle, além de unidades operacionais e periféricas, com rígida disciplina e
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hierarquia, o que facilita a aquisição de armamentos modernos que muito bem servem aos eventuais
atentados por elas perpetrados, possibilitando o incremento do terrorismo em suas ações mais espetaculares.
Por exemplo: a máfia na Itália;

B) terrorismo de Estado – mais do que a dificuldade da conceituação do termo geral terrorismo,
é a aceitação da concepção de terrorismo de Estado. O autor o define como a prática constante de
sistemática violação de direitos de certos grupos para os quais a máquina estatal repressiva se dirige com
rigor de todo indevido;

C) terrorismo político-revolucionário – aquele que apetece, a princípio, que a atual ordem social
e/ou política e/ou econômica seja alterada de acordo as convicções a que defendem e o que acreditam ser
melhor para o grupo. Por exemplo: atos perpetrados pelos grupos Sendero Luminoso, Setembro Negro,
ETA, IRA, as Farc (Forças Revolucionárias da Colômbia) e a Frente Popular para a Libertação da Palestina;

D) terrorismo ideológico-religioso – não há um tipo de terrorismo exclusivamente religioso,
porque todo terrorismo com marca de religioso em suas causas ou em seus objetivos é também político,
havendo nele uma intenção, o uso de uma conjuntura e de uma infra-estrutura política como em todos os
tipos de terrorismo, seja qual for sua denominação. Por exemplo: o Hamas e a Jihad islâmica; o Hizbollah
libanês; o Al Jihad egípcio; o IRA irlandês; e a internacional Al Qaeda.

Não desprezando a classificação descrita por esse autor, pela organização dos critérios e espécies
apresentados, adota-se o sistema de classificação apresentado por José Cretella Neto 14 que, por usa vez,
baseou-se na classificação elaborada por Antonio Sottile 15 no curso que ministrou na Academia de Direito
Internacional da Haia, em 1938:

I – Quanto à forma de execução: a) terrorismo direto – quando visa imediatamente ao objetivo a
ser alcançado. O autor cita como exemplo um terrorista que, pretendendo proclamar a República, mata o
chefe de Estado monarquista; b) terrorismo indireto – quando seus atos não estiverem intimamente ligados
ao objetivo perseguido. O autor alude a prática de atos preparatórios, como fabricação de passaporte falso
para permitir a entrada de terroristas em determinado país, diferente do de sua nacionalidade, para lá cometer
o atentado.

II – Quanto à via utilizada: a) terrorismo terrestre – a grande maioria dos atentados terroristas é
executada por esta via; b) terrorismo aéreo – o maior exemplo é o atentado dirigido com as torres do World
Trade Center em 11/09/2001 em Nova York, EUA; c) terrorismo marítimo – pode-se citar o ataque contra o
destroyer americano USS Cole em 12/10/2000 no porto de Aden, Iêmen.

III – Quanto ao aspecto subjetivo: a) terrorismo social – visa à afirmação de uma ideologia ou
doutrina social ou econômica em um espaço coletivo. É o caso dos movimentos anarquistas, socialistas,
comunistas; b) terrorismo político – dirigido contra o Estado, seus órgãos ou representantes com a finalidade
afetar a organização política. Pode-se citar como exemplo o assassinato de um legítimo chefe de Estado para
lhe tomar o poder.

IV – Quanto ao aspecto do espaço e seus efeitos: a) terrorismo nacional – preparação, execução,
finalidades e efeitos ocorrem diretamente no território de um único Estado; b) terrorismo internacional –
apresenta pelo menos um desses elementos: nacionalidade do autor diversa da nacionalidade das vítimas;
Estado onde o ato foi preparado diferente do Estado onde foi perpetrado ou onde se produziram seus
efeitos.

V – Quanto aos meios empregados: a) terrorismo nuclear; b) terrorismo químico; c) terrorismo
biológico; d) terrorismo cibernético. De acordo com o autor, além do narcoterrorismo (terrorismo associado
ao tráfico internacional de drogas), esta é a classificação proposta por autores modernos para os novos tipos
de terrorismo, que embora não tenham ocorrido ataques maciços com base nesses meios, é razoável
considerar a possibilidade de que ocorram com certa freqüência. Os três primeiros tipos têm sido referidos
como armas de destruição em massa e representam uma das mais sérias ameaças potenciais a serem usados
em futuros ataques. Sobre o que o autor chamou de “terrorismo cibernético”, chamou-se neste trabalho de
“terrorismo eletrônico”.

2 TERRORISMO E TECNOLOGIA

O emprego do terror como meio para alcançar fins religiosos, ideológicos, sociais ou políticos
veio adquirir renovado e fortalecido interesse por parte da opinião pública e jurídica no início do século XXI,
especialmente após os ataques terroristas perpetrados nos EUA, no dia 11 de setembro de 2001. Apesar do
interesse “tardio”, o terrorismo nunca deixou de permear as sociedades e, na verdade, sempre fez parte ou
mudou os rumos da história 16.
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Por outro lado, foi exatamente em virtude dos atentados contra as Torres Gêmeas do World
Trade Center, o Pentágono e Washington que a história do terror mudou completamente no início do
terceiro milênio 17, quando as ações terroristas passaram, então, a ser verdadeiramente uma preocupação
relevante para a comunidade internacional.

O caminho para o segundo ataque às torres do World Trade Center foi traçado três anos antes,
em fevereiro de 1998, através da fatwa (édito religioso emitido por um teólogo do Islã) emitida em por
Osama bin Laden e al-Zawahiri. Intitulada “Frente islâmica mundial contra os judeus e os cruzados”, a fatwa
transmitia aos fiéis a ordem de matar americanos e seus aliados, militares ou civis, em qualquer ponto do
mundo, tendo tal ato basicamente o intento de libertar a Mesquita de Aqsa, em Jerusalém e a Mesquita
Sagrada, em Meca.

Em 7 de agosto de 1998, as embaixadas americanas nas capitais da Tanzânia e do Quênia
sofreram atentados simultâneos de carros-bomba, deixando, no total, mais de 220 mortos. Três anos mais
tarde, os ataques do dia 11 de setembro de 2001 demonstraram o nível de organização da Al Qaeda, cuja
operação alcançou resultados até mais espetaculares do que os aparentemente pretendidos pela organização.
Para José Cretella Neto, esses resultados é que deram ao terrorismo renovado e fortalecido interesse
científico no início do século XXI:

O emprego de aeronaves civis que faziam vôos regulares; a destruição de alvos
emblemáticos no interior do território dos EUA; a morte de cerca de 3.000 pessoas; os
ferimentos e seqüelas psicológicas em milhares mais; o fechamento da Bolsa de Valores
durante vários dias e o caos provocado no tráfego aéreo e nas comunicações no território
dos EUA provocaram intensas reações nos meios políticos e acadêmicos, tanto
americanos quanto do exterior. 18

Após a represália dos EUA contra a rede terrorista, o enfraquecimento ocasionado pela perda da
base de operações da rede (o Afeganistão e o governo Talibã) não destruiu o grupo terrorista: suas ameaças
tornaram-se ainda mais fragmentadas e difusas, enquanto seus conflitos se revelam mais globalizados, haja
vista utilizarem as facilidades típicas da globalização, isto é, velocidade de transmissão de informações;
multiplicidade de meios de comunicação e de transferências de recursos; acesso a armamentos e a
tecnologias modernas.

Percebe-se, portanto, que o incremento tecnológico do terrorismo não pertence somente à Al
Qaeda; tais utilidades se espalharam e foram adotadas por outros grupos, coroando um novo tipo de
terrorismo. Uma vez que as facilidades típicas da globalização estão disponíveis ao mundo inteiro e são
plenamente acessíveis, a sua utilização das T.I para propósitos terroristas é a principal estratégia do terror no
século XXI, independentemente do grupo que seja examinado e do país onde ele se encontra fisicamente
instalado.

2.1 Internacionalização do terror

Conforme fora observado, ao longo dos anos a palavra terrorismo não permaneceu presa no seu
sentido original; pelo contrário, da Idade Antiga à Contemporânea, fenômeno mudou várias vezes de
significado, sendo difícil, ainda, a sua definição irrestrita, em virtude de representar, ao mesmo tempo,
conceitos sociológicos, políticos e jurídicos, havendo até quem entenda que o termo abrange, também,
conceitos ideológicos, militares e religiosos 19.

Na digressão histórica traçada alhures, foi possível perceber que os elementos para a definição
do termo se confundem com as características do terror, mas, em face da diversidade de acontecimentos que
podem ser assinalados como exemplos de terrorismo, tal multiplicidade dificulta a investigação do assunto,
ao invés de facilitá-la. O que se pode constatar é que o risco de produzir perigo comum é a peculiaridade
mais marcante de todos e quaisquer tipos de terror investigados até aqui.

A partir dessa observação, é possível concluir que as características do ato de terrorismo não
permaneceram estáveis, de maneira que as motivações, os armamentos, as táticas e os modos de operação se
transformaram no decorrer da história, com dinâmica semelhante às variações na compreensão do termo,
onde nem mesmo a função atribuída ao terror pelas organizações terroristas se manteve rigidamente
imutável. Destarte, foi possível encontrar os deslocamentos do foco do terror até o final do século XX, onde
se pôde rematar que o terrorismo não é um único, podendo, inclusive, ser classificado de diversas maneiras.

Analisando a transição do terrorismo do século XX para o século XXI, Demétrio Magnoli
observa os aspectos subjetivos e criminológicos dos atentados terroristas, informando que, segundo uma
“lenda corrente”, o terrorismo seria fruto resultante das desigualdades sociais e da pobreza. No entanto, o
próprio autor avalia que as evidências contrariam frontalmente esse tipo de explicação, dizendo que, “de um
modo geral, os agentes diretos de atos terroristas provêm da classe média e ostentam educação média ou
superior” 20.
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Em relação às motivações do terror, estas deixaram de se limitar a causas localizadas e centradas
no desafio a uma estrutura estatal identificável. Desde o início do século XXI, predomina o terrorismo com
ambições geográficas globais. No que se refere ao aspecto físico, até a primeira metade do século XX, a
maioria dos atentados configurava manifestações internas, representando um terrorismo eminentemente
nacional, revelado comumente por meio de lutas sociais, étnico-separatistas ou descolonizadoras.

Alguns elementos distintos dessa vertente até ocorriam, mas isto se dava apenas de maneira
excepcional como, por exemplo, grupos terroristas com participantes de diferentes nacionalidades ou
planejamento de ataques em um país e sua execução em outro – esses foram os primeiros traços do
terrorismo dito internacional. Desta maneira, por internacionalização do terrorismo compreende-se a
passagem do terror praticado exclusivamente dentro de um único país para aquele terrorismo cujo alcance
rompe fronteiras, seja pela diversidade dos agentes seja pelos resultados da ação.

A década de 60 é considerada o marco inicial do terrorismo internacional, de maneira que,
considera-se como o primeiro atentado terrorista com esse traço, o seqüestro do avião da companhia
israelense El Al, em 1968, por terroristas palestinos. A partir disto, além dos terroristas terem começado a se
reunir com terroristas de outros países, comeram a viajar de um país a outro para atacar, escolhendo civis
estrangeiros como alvos principais.

A evolução do terrorismo nacional para a arena internacional representa uma mudança
importante no fenômeno, e sucedeu-se ao mesmo tempo em que transformações consideráveis no campo da
economia mundial ocorriam, coincidindo também com o período do apogeu das T.I: entre décadas de 70 e
80. Antes disso, o terrorismo apresentava apenas sutis manifestações de ordem internacional, verificadas
esporadicamente.

Entre os anos 70 e 80, as relações internacionais foram consolidadas principalmente pela
revolução dos meios de comunicação e pela padronização do novo modelo de tecnologia informacional.
Com o advento das novas tecnologias no final do século XX, a globalização dos meios de produção foi
radicalmente intensificada, o novo contexto político foi associado às novas T.I e a crescente interdependência
da nova economia global redefiniu as relações de espaço e tempo, ampliando as incertezas do mundo
contemporâneo.

A reformulação do sistema internacional foi provocada pelo fim da Guerra Fria e pelo
desmantelamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (1991). Para Patrícia Nogueira 21, hoje o
mundo se apresenta mais instável do que durante aquele período. A autora relembra que, na época, a maioria
dos países se preocupava com a possibilidade de um conflito regional, já que isto poderia levar à
confrontação entre as superpotências e tal confronto resultaria conseqüências drásticas para toda a
comunidade internacional. Segundo a autora, foi essa preocupação que impôs restrição a determinadas
ações, mas tal exceção não existe mais hoje em dia, tornando propício o aparecimento de fenômenos que
representam ameaça à paz e à segurança internacionais, e entre eles, o ressurgimento do terrorismo.

A manhã da terça-feira, dia 11 de setembro de 2001, demonstrou a real dimensão do novo
terrorismo, que é organizado minuciosamente por terroristas de diferentes nacionalidades e é executado com
perfeição em virtude da utilização de tecnologias de ponta. Exposto internacionalmente em tempo real (o
abalo do segundo avião sobre a segunda torre) e em escala catastrófica, os atentados terroristas daquele dia
não se limitaram a destruir prédios e a ceifar vidas: o principal impacto decorrente foi o abalo do fundamento
emocional no qual repousava a sensação de segurança, adquirida no término da Guerra Fria.

Como se pôde notar, o terrorismo ressurgiu no início do século XXI mantendo o caráter
indiscriminado da violência como característica elementar. Observando esse fato, Aline Rabelo 22, defende
que uma das características mais importantes do terrorismo contemporâneo é o potencial de letalidade,
representado pelo número de mortos por atentado. Entretanto, a própria autora reconhece que são os dados
qualitativos sobre a natureza desse terrorismo que despertam as mais “terríveis” expectativas em relação ao
tema.

Além do potencial destrutivo, a autora identifica outra característica do novo terrorismo: a
mudança na forma da organização dos grupos terroristas. Aline Rabelo entende que o terrorismo
contemporâneo tem forte propensão a se estruturar em células espalhadas por diferentes países, muitas vezes
sem contato direto umas com as outras, e outras vezes, com indivíduos bem treinados pela matriz para levar
o conhecimento da filosofia e da prática terrorista a outras regiões – informação que realça a
internacionalização do fenômeno.

A primeira diferença entre o terrorismo executado no século XX e o terrorismo do século XXI é
primeiramente o alcance, que não mais se restringe às fronteiras de um país. Viu-se que a internacionalização
do terror se tornou definitiva com os atentados nos EUA, mas estes não foram os únicos: os atentados
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terroristas contra os sistemas de transporte de Madri, em 2004 e de Londres, em 2005 refletem, do mesmo
modo, as conseqüências do terrorismo em âmbito global, a partir das seqüelas na vida cotidiana da
população local.

Esses outros exemplos vieram somente selar a conjetura do terrorismo internacional, no qual os
seus agentes, que pertencem a nacionalidades diversas, se organizam em rede; planejam os ataques em
qualquer país; cruzam fronteiras para atacar; executam comandos à distância; escolhem alvos por suas
conexões com Estados onde são estrangeiros; atacam aeronaves em vôos internacionais ou as desviam para
outros países; e se utilizam dos novos recursos tecno-informacionais para se comunicar e se manterem
informados.

Em suma, o que faz do terrorismo contemporâneo uma ameaça firmemente internacional é
basicamente a destinação dos recursos tecnológicos, seja pela possível construção de armas letais seja pelo
desvio das finalidades dos dispositivos eletrônicos. Assim, as utilidades que foram criadas para o progresso
da humanidade podem ser trabalhadas para o crime, onde inovarão velhas formas de delinqüir e até criarão
outras.

Após os incidentes americanos do dia de 11 de setembro de 2001, qualquer país passou a ser
palco de potenciais atentados terroristas. Por este motivo, a comunidade internacional vive assombrada pelo
temor constante e permanente desses atentados. A partir dos resultados vistos naquele dia e da repercussão
midiática do exemplo até então mais feroz do terror, o terrorismo internacional deflagrou novos conceitos
para o estudo do fenômeno, atualmente transformado em terror global, fortemente influenciado pelo poder
da mídia.

 

2.2 Globalização do medo

 

Deixando as feições tradicionais, um novo terrorismo começa a ser percebido, tendo se iniciado
pela ampliação do aspecto geográfico (alcance das ações) e se completando pela utilização das mais
modernas ferramentas eletrônicas (novas armas terroristas). A expressão “novo terrorismo” representa a
sofisticação das táticas do terror, de maneira que os atentados de maior vulto têm acontecido por parte de
células de organizações que detém mais recursos tecnológicos, melhor capacidade de planejamento e forte
estrutura descentraliza. Atualmente, ações isoladas e que interfeririam apenas em determinada região podem
gerar efeitos amplos, pelo intenso, crescente e dinâmico processo de globalização e pelo desenvolvimento
das T.I, que impõem, cada vez mais, a interdependência entre os Estados.

A globalização do terror foi um resultado até presumível, uma vez que na “era da informação”,
as novas tecnologias informacionais estão inevitavelmente presentes em todos os setores da sociedade, sendo
um discreto e eficaz instrumento que favorece o crime. Para Patrícia Nogueira 23, o terrorismo nos últimos
tempos adquiriu importância cada vez maior em virtude de ser fruto dos contrastes políticos, culturais e
religiosos, tendo-se intensificado justamente em decorrência do processo de globalização.

Estando intimamente relacionadas, não é difícil dizer se as T.I foram popularizadas pela
globalização ou se esta foi ocasionada pela difusão daquelas tecnologias. O fato é que, a premissa maior de
todas as interpretações da mudança ocorrida em ordem mundial e que abrange o terrorismo, é mesmo a
globalização, pois traduz a crescente interligação e interdependência entre os países como o resultado da
liberação dos fluxos internacionais de comércio, de capitais, de tecnologias e da mobilidade das pessoas.

Como bem observa Luís Fiães Fernandes, “as sociedades estão cada vez mais dependentes desse
fenômeno, que aumenta não apenas a intensidade das trocas e transações societais transfronteiriças benignas,
mas também permitiu a transação de ameaças e riscos”. Entende o autor que, nestas transações, as atividades
das organizações criminosas assumem um importante papel, pois, movidas pela procura do lucro, encontram
na globalização o ambiente favorável à sua expansão 24.

O processo de globalização desenvolve-se em dimensões políticas, econômicas, militares,
ambientais socioculturais. Uma das características mais importantes do mundo globalizado é que as
interligações entre as diferentes partes do mundo são densas, além das comunicações, que são baratas e
fáceis, e do fluxo de informações, que são quase incontroláveis. As redes transnacionais ligam inclusive
organizações criminosas e redes terroristas, tornando a globalização incentivadora e facilitadora de males
públicos globais.

Segundo Thiago Yoshiaki Lopes Sugahara 25, as noções de tempo e espaço foram alteradas pela
globalização, de maneira que as fronteiras se tornam gradualmente porosas, enquanto cresce o trânsito de
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pessoas e de mercadorias – assim como o risco, que, para o autor, compreende entre outras coisas, o
terrorismo e a sensação de insegurança. Para Sugahara, a paralisia que decorre da incapacidade de agir é a
primeira armadilha do terrorismo na era da globalização. E complementa o autor:

A segunda cilada do terrorismo recai sobre as liberdades individuais em consonância com
a democracia, pois o medo e a sensação de insegurança levam os homens a abdicar de
suas liberdades individuais em nome da segurança, o que por sua vez conduz
gradualmente a sociedade industrial à inação e mais tarde à paralisia.

Nesse viés, uma das características mais marcantes a que se pode fazer alusão com relação ao
terrorismo globalizado é a busca por publicidade, pois isso produz grande repercussão, tendo resultados
quase que imediatos. Os atentados sempre conquistam repercussão, de maneira que os novos terroristas
usam a publicação de seus atos na mídia como artifício para alcançar suas metas. O novo terrorismo tem se
intensificado como opção política de grupos que sabem ter na mídia o principal meio de divulgação de suas
idéias.

Na era da comunicação global, os precursores do terrorismo disseminam por todo o globo
imagens e palavras poderosas, induzindo outros terroristas a adotar e defender suas causas. Apesar da
influência de outros fatores, os meios de comunicação e as T.I são explorados por terroristas para
alcançarem uma série de importantes objetivos dependentes da mídia, sobretudo a difusão da sua propaganda
em todo o mundo.

Os atentados de 11 de setembro em Nova Iorque, o de 11 de março em Madrid e o de 7 de julho
em Londres demonstraram uma vez mais o modo como os mentores do terrorismo internacional
instrumentalizaram as mídias e a comunicação global, designadamente a internet, para os seus fins
propagandísticos.

Não são os meios de comunicação de massa que dão ensejo ao terrorismo, mas não deixa de ser
verdade que os atentados terroristas propiciam à mídia aquilo que ela mais anseia: publicidade maciça,
enquanto em contrapartida é ofertada aos terroristas, oportunidade de ostentarem a capacidade de atingir
mesmo os mais poderosos Estados. Desde sempre os terroristas perceberam a necessidade de divulgar a sua
existência e as suas causas por meio da publicidade dos seus atos – agora esse fato é gritante.

Foi por causa da publicidade que os anarquistas do século XIX designaram a sua violência como
“propaganda pelo ato”. Sempre que possível, os terroristas de qualquer país não se limitavam aos meios de
comunicação tradicionais (jornais, revistas, rádio e televisão); transmitiam diretamente as suas mensagens aos
amigos e aos inimigos, utilizando também emissoras de rádio marítimas e terrestres, telefones via satélite,
cassetes de vídeo e áudio, DVDs, mídias de entretenimento (jogos de vídeo, músicas e literatura populares) e
seus próprios canais de televisão, como é o caso do Hezbolah libanês.

Uma vez que os terroristas aderiram sempre às novas redes de comunicação e informação, não é
de se admirar que cedo tenham reconhecido a utilidade da internet na exploração de seus fins. A Rede
Mundial de Computadores revelou-se capaz de contornar os meios de comunicação tradicionais, permitindo
a grupos e indivíduos, inclusive os terroristas e os seus alvos, as mídias convencionais e os governos, a
opinião púbica e os grupos de interesse se comunicar com os seus vizinhos e com pessoas de quaisquer
outros países.

Além de utilizarem sempre as mais modernas T.I, os terroristas também adaptam as suas
estratégias de propaganda à cartografia instável e mutante das mídias, uma vez que percebem que este tipo
de notícia difunde suas ideologias extremistas, em benefício de novos adeptos e potenciais recrutas. De
acordo com Brigitte Nacos 26, os terroristas sabem que a publicidade e a propaganda são meios necessários
para os seus fins mais ambiciosos, tais como a independência nacional, a mudança de regime, a erradicação
de estrangeiros de países ou regiões. Para a autora, quando os terroristas atacam ou ameaçam exercer
violência, têm em mente os seguintes objetivos midiáticos:

- Em primeiro lugar, pretendem chamar atenção de vários públicos para a sua existência,
dentro e fora das sociedades que querem atingir, condicionando desta maneira os seus
alvos de intimidação. - Em segundo lugar, pretendem o reconhecimento das suas causas;
querem que as pessoas perguntem: por que nos odeiam eles? Por que atacam civis
inocentes? - Em terceiro lugar, pretendem conquistar o respeito e a simpatia daqueles
cujos interesses dizem defender. - Em quarto lugar, pretendem um estatuto de quase
legitimidade, e um tratamento midiático igual ou idêntico ao que recebem os agentes
políticos legítimos.

Em face destes objetivos, a autora interroga: até que ponto a cobertura noticiosa promove um,
vários ou todos estes imperativos terroristas? Brigitte Nacos acredita que o objetivo terrorista de dominar a
agenda noticiosa é indissociável do desejo de intimidar uma população-alvo, de espalhar o medo, e de minar
os valores creditados no sistema político-alvo, fazendo com que a sociedade e o governo assustados reajam
de uma forma excessiva.
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Como exemplo dessa linha de pensamento, a autora narra os dias e semanas subseqüentes ao dia
11 de setembro de 2001, quando as sondagens à opinião pública indicavam que muitos americanos estavam
traumatizados: sofriam de insônias e depressão, receando que eles próprios ou seus entes queridos pudessem
ser potenciais vítimas de mais terrorismo. Apesar destes receios se dissiparem gradualmente, muitas pessoas
continuaram presas de várias ansiedades. Os mais atentos aos canais noticiosos sentiam-se mais vulneráveis
ao terrorismo do que os que não acompanhavam as notícias de perto.

Assim, não resta dúvida que esta é a reação que os terroristas querem: mais do que empregar a
violência física, a intenção do terrorista é dominar o alvo dissipando a angústia, que é gerada pelo medo, e
essa função é plenamente bem exercida pela mídia. Após a magnitude do dia 11 de setembro, qualquer
ameaça de novos atos terroristas passou a ganhar uma grande cobertura midiática, reavivando a ansiedade da
opinião pública nos anos que se seguiram aos ataques. Destarte, não são necessários atos espetaculares de
violência para atrair cobertura noticiosa em massa dando aos terroristas a atenção pretendida.

Além de querer conquistar a atenção dos canais noticiosos, da opinião pública e dos agentes
governamentais e intimidarem seus inimigos declarados, os terroristas pretendem publicitar as suas causas e
dependem da mídia para explicar e discutir as suas razões para recorrerem ao terrorismo. Quando os
terroristas internacionais atacam no estrangeiro não o fazem para serem amados por seu público-alvo, mas
para serem temidos; em contrapartida, esperam mais respeito e simpatia das sociedades em nome das quais
dizem agir.

A todo o poder da mídia convencional, acresça-se o alcance da internet, que pode contornar
todas as outras mídias nacionais e globais, além de permitir que os terroristas se comuniquem entre si e com
públicos de todo o mundo. Muitos terroristas contemporâneos têm agentes especializados em comunicação
social entre seus membros, e trabalham com equipamentos sofisticados de computação, além de contratarem
grandes peritos no ramo.

Em síntese, os terroristas sempre conseguiram explorar muito bem os meios de comunicação de
massa conforme seus interesses. Atualmente, os terroristas não só conseguem destaque na mídia e possuem
aparelhos para propalar eles próprios as suas ações, divulgando as informações que quiserem; eles também
sabem e podem utilizar as novas tecnologias para perpetrar a violência psicológica por meio de ações que
não necessitam de derramamento de sangue, mas que, igualmente, ocasionam o medo e geram o pânico.

Nesse sentido, os recentes desenvolvimentos eletrônicos ligados às tecnologias informacionais,
tais como a emergência da internet, são particularmente suscetíveis a instrumentalização do terrorismo, que
já possui nome, e até mesmo divergência quanto à nomenclatura: “ciberterrorismo”, “terrorismo
cibernético”, “terrorismo virtual”, “guerra eletrônica” e, neste trabalho, “terrorismo eletrônico”.

3 TERRORISMO ELETRÔNICO

As transformações que culminaram na complexidade do terrorismo contemporâneo também
passaram a refletir as mudanças trazidas pela era da informação e pelo uso de novas ferramentas tecnológicas
como armas de execução do terror. Nesse sentido, Rômulo Rodrigues Dantas 27 informa que se vive em uma
era na qual a Tecnologia da Informação é parte integrante dos variados aspectos que compõem a sociedade,
sendo a internet, a face mais conhecida do processo de globalização.

Sendo assim, a globalização do medo, como novo atributo do terror, tornou ainda mais difícil o
combate deste, pois, a partir da sua internacionalização e da sua relação com as novas tecnologias
informacionais, as organizações terroristas deixaram de ter estrutura vertical hierarquizada, passando a ser
formadas por células relativamente autônomas e independentes. Além disso, também deixaram de ter
território definido, ganhando financiamentos de fontes privadas e se adequando aos meios de comunicação
informatizados.

Nesse meso sentido, Patrícia Nogueira 28 averigua que hoje se torna muito mais complicado
identificar os membros de uma organização terrorista porque, na maioria das vezes, determinada ação de
uma célula se quer chega ao conhecimento de outras células da mesma organização. Assim, a autora
compara as características das organizações terroristas de outrora com as que são observadas atualmente:

As organizações terroristas de alguns anos atrás possuíam células que podiam facilmente
sofrer infiltração e ser denunciadas sem a dificuldade que as agências internacionais
responsáveis pelo cumprimento da lei os serviços de inteligência experimentam hoje,
quando perseguem os terroristas modernos. Tendo em vista que os novos terroristas
demonstram sólido conhecimento operacional dos níveis de comunicação e da tecnologia
da informação, possivelmente, têm-se utilizado de facilitadores tecnológicos que são
proporcionados cotidianamente e que se tornam cada vez mais acessíveis, como a internet
e os telefones celulares.

E conclui:
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Os novos terroristas são caracterizados por serem de difícil controle, vez que se torna
quase impraticável aplicar punição a um inimigo tão globalizado, disposto em redes
transnacionais, sem interdependência entre as células que as compõem, cuja organização
é feita de maneira descentralizada e não hierarquizada. Isso ocorre, possivelmente, porque
o amplo acesso às tecnologias de destruição permite o uso por células dispersas da rede,
pois os avanços da tecnologia e da globalização ampliam o alcance dos atos do terrorismo
ao facilitarem a movimentação, as redes e a conspiração dos terroristas, com ou sem o
apoio de Estados.

Os exemplos concretos que se pode fornecer para ilustrar a dinâmica das novas organizações
terroristas são os dos grupos que atacaram aos sistemas de transporte público de Madri e de Londres. Em
cada caso pôde-se perceber a autonomia do grupo em relação à organização a que pertenciam, tendo se
agregado para atacar os respectivos alvos, e, logo depois da ação, desaparecido. É muito provável que, sem
a atuação das tecnologias informacionais, a fragmentação e descentralização desse tipo de grupo não seriam
possíveis.

Tratando ainda da complexidade do terrorismo internacional contemporâneo, o que se vê é que a
estrutura aberta da internet influencia o modus operandi dos grupos terroristas, primeiramente como forma
de os militantes recrutarem novos membros e, depois, para procurarem metas ou inspiração. Sobre isso,
sustenta Maria Regina Mongiardim:

Com a internet e as novas tecnologias de comunicação, os governos perderam não apenas
o monopólio do controle da informação como perderam também a capacidade de
influenciar decisivamente os mercados globais, de conter as forças transnacionais ou de
responder, de forma isolada, às novas ameaças (aquecimento global, dilapidação dos
recursos naturais, pandemias, crime organizado, terrorismo internacional, etc.). 29

(grifou-se)

Como se observa, a vinculação das T.I ao terrorismo ocorreu porque, ao mesmo tempo em que
novas tecnologias foram criadas e outras aprimoradas, desenvolveu-se juntamente com os seus benefícios, o
risco de ter as suas finalidades desviadas para o crime. E foi exatamente isso que aconteceu, de maneira que,
em sede das tecnologias relacionadas à informação, foi gerado, inclusive, um novo tipo criminalidade: a
criminalidade eletrônica.

Em face do impacto midiático do terror assistido em tempo real direto dos EUA, em setembro de
2001, não resta dúvida que o elemento vital do terrorismo não é somente o caráter indiscriminado da
violência física; antes disso, é a intenção de provocar o medo, de ocasionar o pânico, de gerar o pavor –
ingredientes psicológicos suficientes para desestabilizar a paz da população e abalar, conseqüentemente, o
sistema de segurança de qualquer país em virtude do caos aí gerado.

Como diria Jenkins, os terroristas querem mesmo é “um monte de gente assistindo e não um
monte de gente morta” 30. Acreditando que essa idéia se aplica à maioria dos grupos que apelaram para o
terrorismo, o autor reafirma o papel da mídia no fenômeno terrorista e nas empreitadas do terror. Todavia,
deve-se ressaltar que, na verdade, a mídia sempre fez parte da história do terrorismo, desde os seus
primórdios, exatamente por causa da sua essencial característica de pretender atingir a uma audiência.

Detalhando em termos concretos como a propaganda é técnica essencial de que se valem
organizações terroristas para fins de atrair seguidores, Rômulo Dantas 31 assevera que, por décadas, material
impresso, vídeos com operações e treinamentos, discursos, história e realizações têm estado à disposição de
interessados em redes de distribuição difusas, clandestinas e de acesso limitado. Por outro lado, foi o alcance
dos meios de comunicação de massa que fez o terror a sair do contexto de lutas nacionais para adquirir
caráter internacional.

Conforme fora apontado, terrorismo não é sinônimo de agressão física, mas sim de pânico,
pavor, medo e insegurança, sendo estes os efeitos psicológicos que predominam na lista de objetivos dos
terroristas. É por este motivo que a mídia tem papel tão importante para o terrorismo, exatamente porque é
responsável por divulgar o medo e propagar o terror. Corroborando com essa informação, Lucas Eduardo
Freitas do Amaral Spadano raciocina:

Um dos pré-requisitos para que um ato terrorista obtenha efetividade é, naturalmente, a
publicidade, pois, do contrário, como seria gerado o terror e a conseqüente maximização
de efeitos psicológicos que caracterizam esses atos? A transmissão instantânea de
informações pelos meios de comunicação em massa, bem como a evolução da internet –
apesar de não serem requisitos para a realização efetiva de atentados -, sem dúvida
contribuem bastante para que terroristas possam divulgar seus efeitos e causas. 32

Com isso, constata-se que os meios de comunicação têm função determinante na persecução das
finalidades do terrorismo, já que, antes de mais nada, o que o terrorista pretende é ser notícia, bem como
informar ao público suas causas, almejando dar repercussão aos seus atos em forma de “espetáculo”,
acreditando que assim atingirá seus objetivos, sejam eles ideológicos, políticos ou religiosos.

Para Audrey Cronin 33, as configurações do terrorismo contemporâneo aparecem justamente
como reação à explosão da influência da mídia internacional e como resultado dos múltiplos avanços
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tecnológicos. Essa teoria está correta, tanto pelo interesse que os atentados terroristas despertam nos meios
de comunicação, como também pelas novas armas desenvolvidas por diversas tecnologias novas. Nesse
aspecto, Aline Rabelo 34 fala das ações terroristas de maior letalidade que vinham se manifestando com maior
freqüência na transformação da infra-estrutura do mundo globalizado. Ao alertar sobre as potenciais armas
letais, a autora se referiu à possibilidade dos terroristas de transformarem tecnologias simples em armas
capazes de provocar um grande número de mortes.

Além de ter observado o papel da mídia na causa terrorista, Aline Rabelo, analisou outras
possibilidades geradas pelas novas T.I, que inspiraram uma maior imprevisibilidade nas ações terroristas.
Elucidando o seu entendimento, a autora observa os métodos usados pelos terroristas no dia 11 de setembro
de 2001 (facilidades de transporte e de informações), tornaram o terrorismo contemporâneo especialmente
perigoso:

As novas tecnologias deram aos terroristas um acesso mais amplo a um número de alvos,
em diferentes territórios, além de facilitar o recrutamento à distância, seja pelo acesso a
informação, pelo alcance global da mídia ou pela diversidade de redes de financiamento e
troca de recursos.

Destarte, o que se pode notar é que, além das mudanças relacionadas à potencialidade destrutiva
de armas químicas ou biológicas, outras transformações no fenômeno terrorista começaram a ocorrer de
maneira mais sutil. Essas mudanças se referem precisamente às formas de realizar e dissipar o terror, isto
porque, a maioria dos grupos que usava o terrorismo como forma de destruição em massa começou a
calcular que a violência indiscriminada poderia ser negativa para seus objetivos.

A maneira como a sociedade se organiza, se mantém conectada e realiza a comunicação –
através das T.I – fez com o terrorismo deixasse de se expressar exclusivamente por meio da violência física.
No patamar em que se encontra a sociedade da informação, o terrorismo pende a ser apregoado de outras
formas, em outro ambiente, porque as relações sociais não se realizam mais somente no ambiente físico. Se
nem todo terrorismo se caracteriza essencialmente por recorrer à violência física, pode-se afirmar que quem
define o terrorismo com base nesse elemento, precisa atualizar suas concepções, pois as novas possibilidades
de se executar o terror fazem de tais definições, conceitos ultrapassados.

Se o maior efeito de um ataque terrorista não reside nas suas conseqüências destrutivas diretas,
mas, sobretudo, na sensação psicológica de fragilidade por ele provocada, mesmo não havendo destruições e
mortes, basta que outro tipo de ação ocasione na população pânico, pavor, medo e insegurança, para tal ato
possa ser chamado de terrorismo. Além disso, a comunidade internacional não enfrenta um só tipo de
terrorismo, mas vários terrorismos.

O que vai diferenciar o terrorismo (já que agora considerado sinônimo de efeitos psicológicos e
não físicos) para outros tipos de crimes que também geram pânico, pavor, medo e insegurança na população
(tais como o crime organizado e a criminalidade de massa) é a finalidade do ato, a intenção do agente, o
objetivo do agente. Criminosos comuns detêm escopos bem diferentes dos terroristas – dependendo do
crime, o seu desígnio variará. Nos crimes contra o patrimônio, por exemplo, o objetivo do sujeito ativo é a
subtração da coisa alheia, que o levará a uma vantagem financeira; nos crimes contra a honra, a intenção é
agredir a imagem da vítima, que dará ao sujeito ativo uma satisfação pessoal.

No caso do terrorismo, a intenção do agente varia dependendo dos propósitos que ele queira
atingir, esperando, com isso, a reação de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que tenta com seu ato
pressionar, através de uma atitude positiva ou negativa, um fazer ou não fazer. Como já fora visto, o motivo
do ato terrorista constitui um dos critérios pelos quais ele pode ser classificado, havendo, por este motivo,
terrorismo político, religioso, ideológico.

Nesse viés, percebe-se que, depois de ter examinado as primeiras manifestações do terrorismo no
terceiro milênio; ter verificado que a sua internacionalização ocasionou a globalização do medo; e, ter
analisado por último a sua relação com a mídia, é possível, enfim, constatar que as T.I são instrumentos
eficazes também no desempenho do terrorismo – o que começou pelo aspecto da publicidade, mas este não é
o único nem o mais perigoso.

Aline Rabelo 35 listou diferentes possibilidades de uso da internet para fins terroristas, tais como:
divulgar a ideologia terrorista, facilitar o acesso e dispersar informações, planejar ataques, diversificar os
métodos para fluxo de investimentos e recursos – o que, neste último caso inclui desde métodos informais de
troca (usados em alguns países) até investimento no sistema financeiro tradicional de países distantes da base
do grupo.

De acordo com Rômulo Dantas 36, as páginas-web terroristas apresentam história e feitos da
organização; biografia de líderes, fundadores e heróis; informações sobre objetivos almejados; e críticas aos
opositores; sendo que, de modo geral, a internet é considerada meio para arrecadar fundos, recrutar adeptos,
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obter informações e coordenar ações terroristas. O autor avalia que muitas das condutas cometidas com o
uso de computadores e redes computacionais surgiram em função desses objetivos, como invasão de
sistemas e interceptação de comunicações eletrônicas sem autorização judicial.

Ocorre que, esses casos também não são as únicas possibilidades de uso da internet na campanha
terrorista. Após perceber-se a eficiência da Informática para desempenhar a criminalidade comum e a eficácia
para a criação de novos crimes, a novidade agora é, portanto, usar a internet também para executar o
terrorismo, pois, como diria Fernando Silva Chambel 37, “os criminosos descobriram que a internet pode
proporcionar novas oportunidades e multiplicar os benefícios decorrentes das suas atividades”.

Destarte, as facilidades das T.I podem ser utilizadas por terroristas não apenas para propósitos
de comunicação entre os membros e/ou organização do grupo. Tais tecnologias podem, do mesmo modo,
ser utilizadas por crackers como armas capazes de destruir ou provocar grandes prejuízos, em razão da
dependência da sociedade em relação à informatização, pois como se sabe, a grande maioria dos sistemas de
informação está interconectada através de redes.

Sendo assim, o que dizer de um terrorismo que pode ser executado através de um clique? Mas
não é do clique em um botão que detona uma bomba que se está falando. Aqui se refere ao clique de um
mouse para atacar, para invadir, além de empresas pertencentes ao setor privado, incidir também sobre as
empresas públicas – aquelas responsáveis por sistemas bancários, de transportes, comunicação e energia.

O novo terrorismo não se encontra no mundo contemporâneo territorialmente configurado; já se
sabe que ele evoluiu do status de eminentemente regional para o cenário internacional, transnacional. Agora,
além da internacionalização do terror, o terrorismo ganha o ciberespaço, onde crackers se tornam terroristas
ao atingir os sistemas de empresas que oferecem os serviços de necessidades básicas da sociedade,
ocasionando pânico na população.

Para Fernando Silva Chambel, o mundo virtual se torna muito mais atraente para as práticas
criminosas porque é uma parte fundamental também na estratégia do crime organizado, além de poder ser
mantido por ações praticadas em cybercafés, e conduzidas por grupos que detém conhecimentos avançados
em ferramentas como a internet. Analisando a transição do terrorismo do espaço físico para o ambiente
virtual, o autor confronta:

Com a invasão do Afeganistão, em 2001, muitos terroristas perderam as suas bases de
apoio e tiveram que fugir. Foram para um território mais amplo e sem lei, pouco vigiado e
cheio de “armas”, que lhes permitiu continuar e a disseminar a sua doutrina e a recrutar
novos jihadistas: a internet. A diferença entre esse novo território e as montanhas afegãs é
que as AK-47, as granadas e outros engenhos explosivos foram substituídos por e-mails,
fóruns, chats, fotos e vídeos digitais. 38

O autor cita um caso onde verifica as novas táticas terroristas no ciberespaço:

Um caso paradigmático destas novas táticas terroristas no ciberespaço é o do jovem
britânico, de origem marroquina, Younis Tsouli, também conhecido por “Irhabi 007”.
Tirando uma certa dose de humor negro, inerente ao famoso agente 007, aquele “irhabi”
(que, em árabe, significa terrorista) conseguiu introduzir, nos computadores de diversas
universidades americanas, imenso material de propaganda, como vídeos e mensagens de
Abu Musab al-Zarqawi, o líder da al-Qaeda no Iraque, morto em 2006. A detenção de
Tsouli ocorreu em 2005 e permitiu às forças de segurança e aos serviços de informações
britânicos compreender melhor os meandros cibernéticos da al-Qaeda.

Nesse mesmo sentido, Rômulo Dantas 39 ilustra ainda as novas ferramentas tecnológicas dos
terroristas, que não resumem mais a fuzis e bombas, pois incluem computadores, seus acessórios e
periféricos. O autor também entende que a internet se constitui ambiente ideal para organizações terroristas,
e lista as possíveis razões para isto: o fácil acesso; a carência de legislação universalmente aceita; o pouco
controle ou de crítica governamental ou de órgãos de auto-regulamentação; o alcance global dos públicos-
alvo imediato e potencial; a instantaneidade da comunicação; o razoável anonimato e segurança e o baixo
custo de operação e manutenção multimídia.

Deste modo, certifica-se, então, o principal objeto desta pesquisa: o terrorismo executado
através das T.I, chamado de “terrorismo eletrônico”. A expressão também é identificada por “terrorismo
virtual”; “terrorismo cibernético”; “ciberterrorismo”; “guerra eletrônica”, “guerra da informação”, “guerra
em rede”, mas o termo de origem é “ciberwarfare” (“ciberguerra”), cujo conceito ganhou popularidade
após Bruce Willis explodir um grupo de terroristas que usava a internet para atacar estações de energia e
instalações públicas no filme Duro de Matar 4.0.

Quando se fala genericamente de terrorismo, logo as pessoas visualizam bombas, explosões,
destruição, mortes. Por uma questão de entendimento tradicional ou não, o fato é que, realmente é essa a
impressão natural que logo se tem ao ouvir a palavra terrorismo. Porém, a nova estratégia do terror deu ao
fenômeno configuração tão diversa, que já não é mais possível compreende-lo somente como uma mera
forma de violência física.
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As mais novas mutações extirparam do conceito de terrorismo o enfoque principal no elemento
violência física, em virtude da sua própria ausência no novo contexto: o ambiente virtual. O terror
perpetrado através do ataque a sistemas informáticos é a grande faceta do terrorismo contemporâneo, a
novidade do século XXI, a maior tendência do terrorismo futuro, onde o seu grande expoente é a utilização
da internet para efetuar diretamente o terrorismo.

Ainda é escasso o conhecimento sobre as decorrências da utilização da internet por organizações
terroristas, e o estudo do uso da internet para efetuar o terror de forma direta tem sido objeto de interesse de
acadêmicos e especialistas, de setores privado e público, a partir da segunda metade da década de 90,
especialmente, após os ataques de 2001, sendo Walter Laqueur um dos primeiros visionários do problema.

Ao falar-se de terrorismo eletrônico, poder-se-ia imaginar, a princípio, que a nova espécie utiliza
os dispositivos eletrônicos apenas para a propagação do terror – difundindo o medo através da mídia; ou
para a execução do terror – no sentido de que a tecnologia seria usada para detonar bombas ou acionar
gatilhos. Mesmo chamando a novidade de “terrorismo”, ela se diferencia inteiramente dos tipos de terrorismo
que estudados até aqui. A expressão une dois conceitos absolutamente independentes que, quando
empregados conjuntamente, fundem-se e formam um terceiro elemento. A nomenclatura reporta a uma nova
dimensão, a um novo conceito, representando um fenômeno totalmente distinto das formas convencionais de
terrorismo.

Marília Meira 40 elenca em seu texto o “terrorismo da Tecnologia da Informação” como uma das
espécies de terror e define-o como aquele em que “o sistema de computação é utilizado para danificar sites
ocidentais da internet, softwares de segurança nacional e de instituições financeiras”. A autora informa que,
não obstante o uso de táticas convencionais como bombardeamentos, tiroteios, seqüestros, etc. há grupos
que se valem da rede mundial de computadores para melhorar a comunicação entre seus membros e para
criar uma plataforma de propaganda que alcança potenciais doadores e recrutas em grande área geográfica.

Para André Luís Woloszyn 41, o “ciberterrorismo tem como objetivo entrar nas redes, danificar
arquivos e programas de sites estratégicos, adquirir algumas vantagens sobre o sistema de informações de
governos, universidades, empresas privadas e estatais, centros de pesquisa e órgãos da imprensa”. Para
exemplificar como o cracker terrorista utiliza a internet como instrumento de ataque, o autor diz que seus
alvos podem ser as comunicações, sistemas de energia elétrica e o sistema bancário e financeiro.

Já José Cretella Neto 42 diz que o terrorismo cibernético “envolve, principalmente, ataques à rede
mundial de computadores, de forma a negar a expectativa de serviços ou promover alteração de dados
eletronicamente armazenados”. O autor expõe que “o ataque tem por finalidade impedir que o legítimo
usuário ou proprietário tenha acesso a informações e/ou computadores”. O autor ainda reafirma que “o
computador pode, além disso, ser usado como arma do crime, que pode consistir em acesso a dados
confidenciais, em desvio de dinheiro, ou em utilização gratuita de serviços pelos quais o usuário deveria
pagar”.

Lucas Spadano 43 discorre sobre a complexidade do terrorismo contemporâneo averiguando as
novas configurações do terror no espaço de fluxos e redes, baseando-se na teoria de Manuel Castells. O
autor fala de “guerra em rede”, define-a “como um modo emergente de conflito em que protagonistas
utilizam formas de organização em rede e doutrinas, estratégias e tecnologias relacionadas à era da
informação”. Spadano informa que esses protagonistas consistem em pequenos grupos dispersos que se
comunicam, coordenam-se e conduzem suas campanhas de maneira interconectada, sem um comando central
preciso.

Rômulo Dantas 44 alerta que, por se caracterizar como fenômeno recente, aquilo que chamou de
“terrorismo cibernético” e “ciberterrorismo”, carece de definição consolidada e universalmente aceita. O
autor avalia que isso decorre em razão do entendimento de que as expressões terrorismo e internet
aparentemente não coexistem nem se complementam, sendo certo apenas que essa combinação é pouco
estudada pela ciência política.

Mesmo nesse impasse, e não tendo por objetivo a busca de uma definição ideal ou satisfatória,
Rômulo Dantas apresenta uma definição operacional e acadêmica para estabelecer bases de entendimento,
não devendo atribuir-se a ela valor institucional. Assim, o autor diz que o terrorismo cibernético (ou
ciberterrorismo) se constitui pelo “uso de ações de interrupção ou ameaça de interrupção de serviços com
base em computadores, com motivação criminal ou ideológica e visando provocar danos ou intimidação”.

De fato, apesar de todas as referências bibliográficas consultadas, não se encontrou registro de
uma definição objetiva de terrorismo eletrônico, de maneira que se fez necessário elaborar uma definição
particular, própria para este trabalho. Assim, define-se: terrorismo eletrônico é aquele executado através das
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T.I – no que se refere mais precisamente à afetação direta dos sistemas informáticos de empresas que
prestam serviços essenciais à população – por meio da utilização de ferramentas eletrônicas, ocasionando
naquela, pânico, medo, pavor e/ou insegurança, pela falha, falta, insuficiência, carência, deficiência,
inviabilidade ou ausência, parcial ou total, do referido serviço.

No Brasil, o estado de São Paulo viveu uma pequena amostra de terrorismo eletrônico em abril
de 2009, quando hackers tiraram do ar, por quase uma semana o Speedy – provedor de internet da
Telefônica. Serviços importantes foram suspensos, como, por exemplo, a confecção de boletins de
ocorrência nas delegacias do estado.

Rômulo Dantas 45 informa que especialistas em áreas de Inteligência de Estado, inclusive no
Brasil – cuja competência é da ABIN (Agência Brasileira de Inteligência) – avaliam que, atualmente, é pouco
provável que qualquer organização terrorista conhecida tenha capacidade de realizar ações que demandem
emprego de recursos de alta tecnologia. Entretanto, diz o autor, há concordância de que fatores críticos para
a continuidade da Al Qaeda incluem planejamento operacional aprimorado; ênfase no sigilo das informações;
uso planejado de técnicas de comunicação e propaganda; exploração de lacunas legais, além de criatividade e
inovação na utilização de táticas convencionais de ataque.

O certo é que, na internet, um volume incomensurável de informações estão acessíveis e são
obtidas a custo baixo, de forma que é possível encontrar informações a respeito de serviços de transporte,
imagens de infra-estrutura críticas, horários e regras de acesso a edifícios públicos, aeroportos e portos;
rotinas e procedimentos de segurança. Além disso, com programas computacionais especificamente criados é
possível identificar debilidades nos sistemas, projetar resultados desejados e avaliar impactos decorrentes.

Outra amostra que se pode dar sobre a gravidade do problema foi a falta de energia ocorrida no
Brasil no ano passado. No dia 10 de novembro de 2009, 18 dos 26 estados brasileiros e parte do Paraguai
sofreram um dos maiores apagões da história do País. Durante quase 6 horas, pelo menos 50 milhões de
pessoas ficaram no escuro. No dia em que o Brasil apagou, o tráfego de informações foi abalado, gerando
intensa agitação social. Em Vitória, o blecaute resultou em lojas saqueadas, celulares mudos, caos no trânsito
e hospitais em pane.

O governo brasileiro negou (os ministros Dilma Roussef, da Casa Civil, e Edison Lobão, de
Minas e Energia, encerraram o assunto menos de 48 horas depois do incidente, dizendo que o blecaute foi
causado pelo mau tempo), mas o serviço de inteligência dos EUA atribuiu a ação a ciberterroristas. O
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), por sua vez, divulgou um relatório afirmando ser
praticamente impossível que condições metereológicas por mais adversas que fossem no momento pudessem
causar tamanho estrago.

Curiosamente, o Brasil já viveu isso: no final de semana que antecedeu o apagão, a rede de
televisão americana CBS exibiu um programa em que apontava as quedas de energia no Rio de Janeiro, em
janeiro de 2005, e no Espírito Santo, em setembro de 2007, como obra de um grupo de crackers. O caos que
se viu é um ensaio do que pode acontecer a um país atacado por hackers mal intencionados.

Esses exemplos ilustram o que pode acontecer se ciberterroristas conseguirem chegar aos setores
de infraestrutura física, como estações de aeroportos e usinas nucleares. Além desses sistemas, quatro são os
alvos mais críticos para o terrorismo eletrônico: bancos, energia, comunicações e transporte. Se algo
acontecer a um desses sistemas (se um ciberterrorista conseguir desligar um desses pontos, seja com um
ataque pela internet, seja com outra forma de invasão de sistemas), os efeitos serão sentidos em todo o país.
Tais acontecimentos parecem cada vez mais próximos porque as redes dessas estruturas estão convergindo
para dispositivos de sistema operacional comum.

Hoje essas ameaças são plenamente possíveis porque qualquer sistema conectado à internet pode
ser monitorado. Além dos ciberterroristas poderem atacar seu próprio país com seus conhecimentos
eletrônicos, há também a possibilidade de dois ou mais países estarem em conflito e isso vir a se tornar uma
guerra virtual. Imagine se alguém consegue desligar o sistema de fornecimento de energia, ou acabar com as
transações bancárias, ou interromper o fluxo de informações da internet, ou invadir os sistemas de controle
aéreo – será o caos.

Quanto a essa possibilidade pode-se citar o caso da Estônia. Em 2007 o país sofreu um ataque
coordenado de negação de serviço (supostamente praticado por hackers russos, em represália à retirada de
um monumento em homenagem ao Exército Vermelho do centro da capital) que derrubou vários sites do
governo, bancos e veículos de mídia, com conseqüências bastante incômodas para a população.

Para demonstrar que a discussão não pertence somente ao meio acadêmico, vale dizer que em
novembro do ano passado os representantes dos 35 países membros da Organização dos Estados
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Americanos (OEA) se reuniram em Brasília durante quatro dias para traçar estratégias de luta contra
terroristas. O cenário do exercício de segurança cibernética coordenado pelo Departamento de Segurança da
Informação e das Comunicações (DSIC) foi repassado pela revista Galileu de dezembro: “Fomos invadidos.
Terroristas virtuais penetraram nos computadores da chamada infraestrutura crítica de uma cidade. A bolsa
de valores parou de operar. Uma subestação de energia elétrica está sob controle deles. O Aeroporto,
também. E agora?” 46.

O oficial da reserva Raphael Mandarino Júnior, que dirige o DSIC desde que o departamento foi
criado, em maio de 2006, com o apoio do governo federal para a segurança da informação, informa que
invadir uma rede governamental é o ápice do desejo de um hacker. Segundo a revista, apenas uma das 320 e
redes do governo recebeu cerca de 3 milhões de ataques somente em 2008. De acordo com Mandarino, em
meio a isso tudo, o que mais preocupa são os 2.000 ataques que as redes federais recebem a cada hora.
Destes, 70% miram informações bancárias, 15% são tentativas de roubo de identidades e 10% tentam
acessar dados do Infoseg (rede que reúne informações sobre criminosos do país). Outros 5% dizem respeito
a tentativas de violações bem específicas, e estes são os mais preocupantes, porque informações importantes
podem cair em mãos erradas. O oficial cita um caso concreto:

Um dos casos mais graves foi o seqüestro de um computador. Ocorre no ano passado
[2008], quando um hacker do Leste Europeu conseguiu invadir o computador e trocar
todas as senhas da rede. Para devolver o acesso dos funcionários a suas próprias
máquinas, o invasor pedia US$ 350 mil em resgate, que nunca foi pago. Usamos os back-
ups que tínhamos em outro computador e, após uma semana de trabalho, conseguimos
recuperar o servidor.

De acordo com o especialista, o maior pesadelo para a segurança da informação de um país é
mesmo a possibilidade de ataque à infraestrutura crítica de telecomunicações, aquelas áreas em que uma
invasão significaria um desastre em todos os sentidos: aviões caindo, apagões generalizados, pessoas
morrendo, prejuízos econômicos gigantescos. Neste caso, o Brasil leva vantagem em relação a outros países
porque ainda é atrasado tecnologicamente, ou seja, o país tem poucos serviços disponíveis na internet, e as
redes dos serviços são isoladas, separadas umas das outras.

Isto quer dizer que, se alguém conseguir invadir uma rede não poderia automaticamente chegar a
outras, porque a maioria não está interligada, como por exemplo: a rede da Infraero é isolada da rede da
Aeronáutica. Mesmo assim, pelos fatos e argumentos explanados, pode-se concluir que, se o terrorismo é um
meio de causar danos a um país, o terrorismo eletrônico é muito mais eficaz para isso do que mesmo
milhares de pessoas mortas.

Por constituir uma figura absolutamente nova, é possível dizer que o terrorismo eletrônico é uma
espécie de crime eletrônico propriamente dito, e não apenas um crime comum executado através de
ferramentas eletrônicas próprias das T.I. A percepção é sutil, mas os motivos desta conclusão são estes:
primeiro – o “ciberterrorismo” não se encaixa nos elementos do terrorismo tradicional, a não ser pelos
efeitos psicológicos já citados; segundo – o adjetivo eletrônico confere autonomia à nova espécie; e, terceiro
– não há definição jurídica de terrorismo nem existe regulamentação legal dos crimes eletrônicos.

 

CONCLUSÃO

 

Na tentativa de investigar as origens do terrorismo e demonstrar melhor o desencadeamento
histórico do terror ao longo dos séculos, desde logo se percebeu que a dificuldade de estudar o tema já
começaria na identificação de exemplos fáticos que pudessem evidenciar os traços característicos do
fenômeno – não pela escassez de fatos que pudessem ser apontados, mas sim pelo excesso deles. Por outro
lado, e diante dessa primeira conclusão, pôde-se constatar que a real dificuldade de exemplificar o terrorismo
residia num outro problema, até mesmo anterior àquele, por ser o causador da celeuma inicial: a
conceituação do termo.

 

 

Perseguindo os caminhos que o terrorismo trilhou desde a antiguidade até os dias atuais, viu-se
que no desenvolvimento histórico da humanidade, muitas foram as ocasiões onde o termo terrorismo foi
empregado e, a partir disso, foi possível constatar que muitos foram os significados com que ele foi utilizado,
tendo servido até como termo político depreciativo. Na verdade, constatou-se que nenhuma definição
poderia mesmo abarcar todas as variedades de terrorismo que existiram ao longo da história.
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Eis aqui o cerne da problemática conceitual: a taxação do que constituiu ou não terrorismo
sempre foi uma questão de interesse – interesse de quem esteja querendo conceituá-lo, dependendo aí,
precipuamente, de que ângulo ou sob que ótica cultural, política ou religiosa, se observa. A razão da imensa
variedade se verificou em virtude das múltiplas formas do fenômeno, sendo que, por vezes, apresentou
noções bastante distintas em relação aos limites de sua compreensão tradicional. O fenômeno terrorista
avançou da idade antiga à idade contemporânea adquirindo e perdendo características, de maneira constante,
e acabou se configurando como fenômeno que adota e se revela através de feições múltiplas. A importância
de cada um dos fatos escolhidos para exemplificar neste trabalho as várias facetas do terrorismo se tornou
evidente pelos detalhes dos motivos que os causaram e pelas conseqüências deles derivadas, além dos
impactos e efeitos que provocaram na sociedade.

 

Enquanto isso, a conceituação de terrorismo não se definia, mas por outro lado, se alterava,
ganhando, igualmente, novos valores. O resultado desse impasse foi a constatação de que há na literatura,
por volta de cento e nove tipos de definições de terrorismo, nas quais é possível perceber, no mínimo, vinte e
dois componentes (traços que o caracterizam e deveria, por este motivo, compor a definição do termo).
Entre tantos componentes tornou-se mais conveniente para este trabalho considerar como elementos
necessários à configuração do terrorismo os seguintes: a) a intenção de provocar medo e/ou insegurança
generalizada na população; b) a intenção de conseguir publicidade na mídia; e, c) o caráter de clandestinidade
do agente. Nesse sentido e com esses subsídios, foi possível assinalar diversos exemplos de atos e ações que,
pela maioria dos pesquisadores puderam ser referidos como atos terroristas.

 

A palavra foi, portanto, grafada pela primeira vez no ano de 1798, no Suplemento do Dicionário
da Academia Francesa, para caracterizar o extermínio em massa de pessoas em oposição ao regime
promovido pela autoridade governamental instituída pela revolução. Depois disso a conotação do termo se
sempre oscilou, e conforme o tempo passava novas formas e estilos de terrorismo foram surgindo:
terrorismo anarquista, nacionalista, revolucionário, de Estado, psicológico, ideológico, religioso,
fundamentalista.

 

Do campo para a cidade, a mídia foi o principal estímulo do terror, por propiciar a repercussão
nos meios de comunicação, e com isso ensejar maior efetividade dos efeitos psicológicos típicos do terror.
Na controvertida história do terrorismo, a visibilidade e a midiatização foram para as ações terroristas uma
verdadeira necessidade. A partir da modernização, o terrorismo se adaptou às novas tecnologias, absorvendo
as nuances de uma sociedade baseada eminentemente nos recursos informacionais. Com tanta novidade, a
conseqüência mais natural para um fenômeno se baseia essencialmente na propagação do medo, do pânico,
do pavor e da insegurança foi a sua internacionalização.

 

Com a inovação, o terrorismo deixou de ser um fenômeno regional, quando era facilmente
delimitado em determinada região, concentrando-se em lugares específicos. Numa abordagem internacional,
um único ato de terror passou a ser responsável por propagar o medo na população mundial, e isso não seria
possível e tão facilmente auferido se não fosse as facilidades conferidas pelas Tecnologias da Informação – é
ela a grande responsável pelo tratamento de informações e eficiências dos novos meios de comunicação. Se o
terrorismo se serve basicamente de mensagens e dos efeitos indiretos de ações de violência indiscriminada, a
outra conclusão se pode chegar: a propaganda do medo é vital os fins do terrorismo.

 

O que se depreende daí é que, Informática e Direito Penal não se relacionam somente no que
tange à informatização das polícias e do Poder Judiciário; na verdade, a tecnologia realmente influencia a
criminalidade contemporânea, e de maneira direta, já que atua como um fator criminógeno na atual sociedade
da informação, cujo expoente maior do crime é o conjunto de delitos eletrônicos que assolam as novas
relações sociais. Velhos crimes são executados através das Tecnologias da Informação; novos crimes são
através delas criados.

 

Os crimes eletrônicos (informáticos, cibernéticos ou virtuais) são todas e quaisquer condutas
típicas e antijurídicas perpetradas através das Tecnologias da Informação, ou ainda, contra elas. Várias
espécies compõem esse gênero e a maneira mais simples e comum de classificá-los é abarcá-los em duas
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categorias: os crimes eletrônicos puros ou próprios e os crimes eletrônicos impuros ou impróprios. Sem
significar muito, essa classificação apenas diferencia os crimes vetustos que podem e são praticados por meio
dos sistemas de informação e aqueles que são cometidos contra as próprias ferramentas tecnoinformacionais.

 

E onde reside a relação entre terrorismo e Tecnologias da Informação? Neste caso, os recursos
informacionais não favorecem ao terror no que diz respeito à sua divulgação, à propagação de suas causas,
no intuito de conseguir atingir seus objetivos; muito mais que isso, a utilização da internet com propósitos
terroristas vai além do que mero veículo do terror. Por terrorismo eletrônico se compreende o terror que
pode ser realizado via Tecnologias da Informação, ou seja, quando o terrorismo é efetuado através de
ferramentas eletrônicas, no sentido de que, através do meio virtual, os sistemas de informação de empresas
que prestam serviços vitais para a sociedade são atingidos por hackers, inviabilizando total ou parcialmente o
referido serviço. Essa é, pois, a mais nova tendência do terror.

 

O tratamento jurídico do terrorismo no Brasil inicia-se na Constituição Federal, onde depois de
uma evolução histórica demorada foi tratado como delito equiparado a crime hediondo, revelando a
preocupação do constituinte com a gravidade de suas conseqüências. O texto constitucional o cita de
maneira indireta e também de maneira direta, onde o alocou entre os princípios fundamentais, regendo o
repúdio do país ao terrorismo e destacando-o, inclusive, como cláusula pétrea.

 

 

 

Ao equipará-lo a crime hediondo, a CF/88 determinou que o terrorismo fosse delito inafiançável
e imprescritível, além de insuscetível de graça e anistia. O parâmetro constitucional foi estabelecido, porém, a
sua eficácia encontra barreira no que se refere à sua aplicabilidade, uma vez que o legislador
infraconstitucional não regulamentou os dispositivos constitucionais que versam sobre o terrorismo. O tema
é abordado em duas leis extravagantes na lei dos crimes hediondos e na lei de segurança nacional.

 

A lei de segurança nacional, por sua vez, é a única na legislação brasileira que trata da tipificação
do crime de terrorismo. Aliás, ela não cuida do tema, na verdade apenas cita em um de seus tipos penais (art.
20) a expressão “atos de terrorismo”.

 

Com um fato típico tão aberto, foi possível certificar que a criminalização do terrorismo no
Brasil desta forma apenas dá margem para acaloradas discussões entre os pesquisadores do tema, onde
muitos o consideram inconstitucional, e até mesmo não recepcionado pela CF/88, por afrontar o princípio da
reserva legal, já que a lei nº 7.170 de 1983.

 

Na legislação penal internacional comum, muitos são os tratados que abordam genericamente do
assunto, havendo vinte e sete convenções que abordam o terrorismo, sendo cerca de nove aquelas em que o
Brasil é signatário. Os textos convencionais, porém, também não tipificam condutas, e em relação ao
terrorismo, nem mesmo uma delas conceitua ou definição o que vem a ser o mesmo. As convenções são
normas cogentes e somente obrigam aos países “participantes” a tratarem internamente os atos terroristas
com severidade.

 

As convenções que lidam com o assunto geralmente foram criadas pela pressão que seguia a uma
ocorrência considerada terrorismo pela comunidade internacional. Por este motivo, tais regras se assemelham
mais a uma atitude paliativa, imediata, não constituindo o resultado de uma investigação minuciosa e
permanente do problema. Como nenhuma delas é exata na abordagem do assunto, no momento estuda-se a
possibilidade da criação de uma convenção ampla que o trate. Mas mesmo assim, a dificuldade de definir
terrorismo ainda permanece sem expectativas de solução.

 

Se isto ocorre com a forma convencional de terrorismo, maior ainda é a dificuldade ao se falar
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em terrorismo eletrônico. A nova espécie de terrorismo, que é também uma nova espécie de crime eletrônico
é uma especulação dos pesquisadores estudiosos do tema – um delito fácil de se vislumbrar, pela forma
corriqueira como têm ocorrido inúmeras espécies outras espécies de infrações que circundam a internet.
Enquanto a tecnologia aprimora seus mecanismos de tratamento da informação, a criminalidade no ambiente
virtual cresce e assola seus usuários de boa-fé.

 

A internet pode até ser uma terra sem dono, mas se engana quem acredita que ela é uma terra
sem lei. Mesmo sem território físico definido, o ambiente virtual se realiza a partir do que é real: são seres
humanos que os conduzem, são eles que estão por trás das telas eletrônicas; e, se assim o é, atua aí todas as
regras impostas por uma ordem jurídica.

 

Não deveria, pois, escapar à margem da regulamentação legal, as questões que envolvem a
criminalidade eletrônica; é fato indiscutível na sociedade contemporânea, a sociedade da informação.
Interligada por meio de redes, ela não prescinde de da espreita do Poder Judiciário. Antes pelo contrário,
dele necessita, uma vez que, representando o Estado, tem o dever-função de dirimir as controvérsias, ainda
mais quando se trata do mais grave dos conflitos, isto é, aqueles que adentram a esfera penal.

 

Pelos motivos expostos e por todas as razões esplanadas no presente trabalho, defende-se,
portanto, que, tanto o terrorismo como os crimes eletrônicos devem ser regulamentados legalmente pelo
Direito Penal brasileiro, de maneira que, dentro da legislação que cuidar destes, poder-se-ia abrigar aquele.
Em outras palavras, acredita-se que seja necessária uma legislação específica para tratar de crimes
eletrônicos, onde o terrorismo como nova espécie de crime eletrônico deve constar em um tipo penal
autônomo.
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VIOLAÇÃO DA HONRA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

VIOLATION OF HONOR IN INFORMATION SYSTEMS

JULIANA DE CAMARGO MALTINTI
LUCIANA DE CAMARGO MALTINTI

RESUMO
O presente ensaio tem por objetivo apresentar o direito à honra e à liberdade de informação, tendo em vista o
desenvolvimento tecnológico das telecomunicações e da microeletrônica nas últimas décadas. Apesar do
século XX, ter sido um período de excepcionais conquistas tecnológicas, a facilitação do acesso à
informação pelos diversos meios de comunicação, em especial pela Internet, fez com que o direito viesse a
enfrentar alguns desafios na sociedade contemporânea, denominada Sociedade da Informação. Se por um
lado a ascensão à era da informação vem contribuindo para o desenvolvimento geral da civilização,
proporcionando o crescimento do conhecimento, baseado no acesso fácil e rápido à informação, por outro
lado, quanto mais a utilização da informática facilita a interconexão das pessoas, mais possibilita a formação
de grandes bancos de dados que invadam a vida dos indivíduos, sem sua autorização ou até sem seu
conhecimento. É certo que o avanço tecnológico contribuiu para a violação da privacidade e da intimidade
dos indivíduos. No entanto, o direito estabelece restrições à liberdade de informação. Daí a necessidade de
determinar até quando a utilização dos sistemas de informação não constitui violação da honra do indivíduo.
PALAVRAS-CHAVES: PRIVACIDADE. HONRA. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO - SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO.

ABSTRACT
The present assay has for objective to present the right to the honor and the freedom of information, in view
of the technological development of the telecommunications and microelectronics in the last few decades.
Although century XX, to have been a period of bonanza technological conquests, the facilitation of the
access to the information for the diverse medias, in special for the Internet, made with that the right came to
face some challenges in the society contemporary, called Society of the Information. If on the other hand the
ascension to the age of the information comes contributing for the general development of the civilization,
providing the growth of the knowledge, based on the easy access and fast to the information, on the other
hand, the more the use of computer science it facilitates the interconnection of the people, more it makes
possible the formation of great data bases that invade the life of the individuals, without its authorization or
until without its knowledge. It is certain that the technological advance contributed for the breaking of the
privacy and the privacy of the individuals. However, the right establishes restrictions to the information
freedom. From there the necessity to determine until when the use of the information systems it does not
constitute breaking of the honor of the individual.
KEYWORDS: PRIVACITY. HONOR. INFORMATION FREEDOM. INFORMATION SYSTEMS –
INFORMATION SOCIETY.

1. INTRODUÇÃO

 

O presente estudo visa apresentar o direito à honra frente à liberdade de informação na sociedade
contemporânea. 

Nas últimas décadas o mundo vem experimentando notáveis transformações, em função do
desenvolvimento tecnológico das telecomunicações e da microeletrônica.

A sociedade evoluiu, novos direitos surgiram, no início da década de 90, e estão surgindo através da
denominada terceira revolução tecnológica ou revolução da informação, cujo ciclo histórico
convencionou-se nomear de Sociedade da Informação.

Pois bem, apesar do século XX ter sido um período de excepcionais conquistas tecnológicas, a
facilitação do acesso à informação pelos diversos meios de comunicação, em especial pela Internet, fez
com que o direito viesse a enfrentar alguns desafios na sociedade contemporânea.

A Internet, sistema de comunicação em rede e global, que estabelece a interação em tempo real,
apesar de ter trazido uma série de vantagens à vida moderna, reduzindo as barreiras de tamanho,
tempo e distância entre pesquisadores, empresas e governos, proporcionando o crescimento do
conhecimento, baseado no acesso fácil e rápido à informação. Por outro lado, acarretou em um
indesejável incremento à violação da privacidade e intimidade, visto que tem sido utilizada para a
prática de atividades ilícitas.

Entre as questões polêmicas ligadas à realidade da informática, destaca-se a necessidade de
determinar até quando a utilização dos sistemas de informação é lícito e não constitui violação da
honra do indivíduo.

As mudanças provocadas pela Sociedade da Informação trazem necessidade do direito regular às
novas situações surgidas. Com isso, o processo deve adaptar-se a essas novas circunstâncias, de forma
a oferecer tutela jurisdicional adequada tendente a impedir, de forma direta e definitiva, a violação
dos direitos da personalidade, inclusive, o direito à honra, garantindo os direitos fundamentais do
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cidadão.  

2. A Sociedade da Informação

 

Nas últimas décadas o mundo vem experimentando constantes transformações, especialmente em
função da aceleração dos mecanismos de difusão das informações, potenciados pelo desenvolvimento
tecnológico[1] das telecomunicações e da microeletrônica, os quais rompem fronteiras culturais,
políticas e econômicas.

A facilitação do acesso à informação pelos diversos meios de comunicação, em especial pela
Internet[2], vem modificando substancialmente as relações sociais, econômicas e jurídicas, razão pela
qual estamos vivendo na denominada Sociedade da Informação[3], caracterizada pelo surgimento de
complexas redes profissionais e tecnológicas voltadas para a produção e para o uso da informação, a
fim de gerar conhecimento e, por conseqüência, riqueza.

A expressão Sociedade da Informação surgiu pelo então Presidente da Comissão Européia, Jacques
Delors, por ocasião do Conselho Europeu de Copenhage (1993), ao lançar pela primeira vez a idéia
das infra-estruturas da informação[4].

A Sociedade da Informação envolve a aquisição, o armazenamento, o processamento e a distribuição
da informação através dos meios de comunicação, como o rádio, a televisão, o telefone e os
computadores, especialmente com o advento de novas tecnologias como o satélite, a telefonia celular, a
Internet, a rede de fibra óptica mundial. Essas tecnologias não transformam a sociedade por si só,
mas são utilizadas pelas pessoas nos seus contextos sociais, econômicos e políticos, criando uma nova
estrutura social, que tem reflexos na sociedade local e global[5]. "O conjunto desses recursos forma
uma verdadeira 'superestrada' de informações e serviços freqüentemente chamada de 'infovia' ou
'supervia'"[6].

Para José de Oliveira Ascensão "as auto-estradas da informação são meios de comunicação entre
computadores, que seriam caracterizados por grande capacidade, rapidez e fidedignidade[7]". E,
ainda, completa "estes veículos permitiriam a comunicação fácil e intensa e trariam com isso grandes
possibilidades de interatividade. (...). As redes originárias interligam-se em redes nacionais, as
ligações internacionais multiplicam-se, tendo como horizonte a "infra-estrutura global da
informação[8]".

Portanto, o conceito de Sociedade da Informação[9] não se reduz apenas ao aspecto tecnológico, ou
seja, ao computador ou a um direito informático, abrange qualquer aquisição e transmissão da
informação que passa a ter valor econômico.

Daí dizer que "A economia do imaterial substitui em grande parte a economia dos bens materiais. As
variáveis centrais da sociedade industrial - o trabalho e o capital - são substituídas pelas variáveis
centrais da sociedade pós-industrial - a informação e o conhecimento[10]".

A doutrina[11] identifica três marcos no desenvolvimento social: a Revolução Agrícola; a Revolução
Industrial e a Revolução da Informação.

Na era agrícola, o fator gerador de riqueza era a terra. Na era industrial, passou a ser a máquina à
vapor e a eletricidade. Na atualidade, a informação e o conhecimento são as fontes de riqueza, sendo
certo que estamos na "Era da Informação", "Sociedade da Informação" ou "Sociedade em
Rede[12]", caracterizada por mudanças rápidas e contínuas no desenvolvimento científico e
tecnológico, com ênfase nos processos de comunicação e informação, identificado por intermédio de
várias denominações: sociedade pós-industrial, da informação, do conhecimento, pós-moderna, de
risco. O que muda, na verdade, é o enfoque da mudança[13].

A Sociedade da Informação do século XXI substituiu a sociedade industrial do século XX, sendo não
apenas a informação a novidade da sociedade atual, mas a velocidade e quantidade de informação e
conhecimento que atingem índices inimagináveis, quebrando a noção de tempo e espaço.

O acesso imediato e a grande quantidade de informação, proporcionado com o advento da
informática[14], tem causado preocupação, pois não há mais tempo para o armazenamento e
questionamento da informação, o que resulta no verdadeiro saber.

A informação, a comunicação, o conhecimento e o saber são quatro estágios distintos do intelecto
humano. A informação, o conhecimento e o saber são objetos da comunicação, já que esta é
responsável pela transmissão da informação e do conhecimento[15].

De acordo com Wilbur Shramm[16]:

Informação é algo que reduz o grau de incerteza numa dada situação. E, ainda, os humanos
aprenderam a transformar a informação na linguagem; aprenderam a escrever e armazenar a
linguagem; e, talvez o mais importante, aprenderam a multiplicar a informação, tornando-a
transportável e disponível na ausência do seu criador.

Segundo Maria Eduarda Gonçalves[17]:

O conceito de informação implica, em rigor, um estado de consciência sobre os factos ou dados; o que
quer dizer que pressupõe um esforço (de caráter intelectual, antes de mais) que permita passar da
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informação imanente (dos factos ou dos dados brutos) à sua percepção e entendimento, o que implica,
normalmente, a sua recolha, tratamento e organização. O conceito de saber transcende esse plano:
consiste na capacidade de extrapolar para além dos factos e de retirar a partir deles conclusões
originais.   

Assim, o fator central da Sociedade da Informação é a informação, o conhecimento e a comunicação,
embora parte da sociedade ainda esteja excluída dessa realidade. A informação e o conhecimento são
produtos de riqueza. A sociedade da informação deve evoluir para a sociedade do conhecimento.
Embora seja comum designarmos a existência de uma nova era, denominada "Era do
Conhecimento", esta ainda não foi atingida. O acesso à informação não significa acesso ao
conhecimento. Conhecimento significa amadurecimento, análise da informação. Trata-se de
capacidade intelectual[18].

Com o surgimento dessa sociedade calcada na informação, as relações sociais e, por conseqüência, as
relações jurídicas sofreram impactos e mudanças. A informática[19] processa a informação. Desta
forma, as relações entre o Direito e a informática fizeram surgir duas novas disciplinas: a Informática
do Direito, que tem por objeto de estudo a atuação da informática no campo do direito e o Direito da
Informática, que tem por finalidade regular esse novo setor da realidade social[20].

Conforme Paulo Hamilton Siqueira Junior, a sociedade da informação fez surgir, ainda, o direito
informacional, que tem por objeto os direitos emergentes do mundo contemporâneo. Pauta-se por
uma perspectiva interdisciplinar, não devendo ser reduzido ao direito informático ou aplicação de
tecnologias computacionais a este ou aquele ramo do direito[21].

  Com isso, o Direito passa a enfrentar alguns desafios na sociedade contemporânea, conhecida como
Sociedade da Informação. Pois, diversas questões jurídicas surgiram, especialmente depois da
Internet.

  A Internet apesar de ter trazido uma série de vantagens à vida moderna, como o acesso fácil e rápido
à informação; a comunicação quase que instantânea entre seus usuários; tudo de forma global, por
outro lado, acarretou em um indesejável incremento à violação dos direitos da personalidade, visto
que quanto mais a utilização da informática facilita a interconexão das pessoas, mais possibilita a
formação de grandes bancos de dados que invalidam a vida do indivíduo, causando a violação de sua
intimidade, vida privada, honra e imagem. Isto porque a Internet tem sido utilizada para a prática de
atividades ilícitas.

As mudanças provocadas pela Sociedade da Informação trazem necessidade do direito regular às
novas situações surgidas, de modo a estabelecer até que ponto a liberdade da informação não viola os
direitos da personalidade, dentre eles, o direito à honra, garantindo os direitos fundamentais do
cidadão.  

 

3. A liberdade de informação e os direitos da personalidade na
Constituição Federal

 

A liberdade de informação teve origem na liberdade de imprensa, definida sob dois aspectos: o direito
de informar (aspecto ativo) e o direito de ser informado (aspecto passivo). No primeiro caso, aborda-
se a possibilidade de acesso aos meios de informação em igualdade de condições possibilitando o
direito de expressar o pensamento e informar e o aspecto passivo salvaguarda o direito de assimilar e
receber as notícias e as opiniões expressas por alguém. É do equilíbrio entre esses dois perfis - ativo e
passivo - da liberdade de informação, que se garante a comunicação no interior de uma sociedade
pluralista[22].

Nos termos do artigo XX, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948[23], é direito
fundamental do ser humano: "Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este
direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir
informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras".

O mesmo texto, no artigo XII, declara que "ninguém será sujeito a interferência, na sua vida privada,
na de sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação".

Verifica-se que a liberdade de informação, assim como a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas são considerados direitos fundamentais e absolutos, não admitindo restrição.

O sistema de informação tem conquistado um espaço crescente na sociedade contemporânea,
denominada de Sociedade da Informação, em razão dos avanços tecnológicos, proporcionados,
principalmente, pela Internet. Entretanto, a liberdade de informação encontra limites nos termos da
Constituição Federal.

A liberdade informática, ou seja, a utilização de instrumentos informáticos para informar e para
informar-se não é conseqüência da configuração da Internet, mas uma decorrência direta da
liberdade de informação fundamentada em preceito constitucional[24].

De acordo com os incisos IV, IX, XIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, fica assegurada a livre
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manifestação do pensamento:

IV- é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença.

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário
ao exercício profissional.

O artigo 220, da Constituição Federal, estabelece que: "A manifestação do pensamento, a criação, a
expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição,
observado o disposto nesta Constituição[25]".

E complementa o § 1º do referido artigo: "Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir
embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social,
observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV".

Verifica-se, no caput do artigo 220, "...a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo...", que é
como se o legislador tivesse previsão do progresso tecnológico.

Por outro lado, o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, disciplina que: "são invioláveis a
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação".

E, ainda, dispõe o inciso V, "é assegurado o direito de resposta[26], proporcional ao agravo, além de
indenização por dano material, moral ou à imagem".

Assim, apesar das pessoas, individual ou coletivamente consideradas, terem o direito fundamental à
informação (que também é direito básico do consumidor consagrado expressamente no artigo 6º,
inciso III, da Lei nº 8.078/90), ressalta-se que há limites para a obtenção da informação, ante os
direitos da personalidade do seu titular respectivo, dada a sua característica de oponibilidade erga
omnes[27]. 

Desta forma, toda liberdade, por mais ampla que seja, encontra limites que servem para garantir o
desenvolvimento ordenado da sociedade e dos direitos fundamentais de qualquer sujeito.

A sociedade da informação se subordina aos mesmos limites de ordem privada ou pública previstos
para os tradicionais meios de comunicação que conduzem ao respeito dos direitos da personalidade,
previstos no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal (direito à honra, à reputação, ao decoro, à
imagem, à intimidade etc); entre os limites de ordem pública se insurgem as normas penais para
tutela dos bons costumes, da segurança e do segredo[28].

Nesse sentido, dispõe, respectivamente, o caput do artigo 221 e seu inciso IV, da Constituição Federal:
"A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:
respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família".

Portanto, a manifestação do pensamento é livre, salvo o disposto na própria Constituição, sendo
admitida a censura para responsabilizar aquele que se comunica mal. Cabe à sociedade, representada
pelo Estado, defender padrões mínimos de moralidade, quer diretamente ou por delegação desta
função[29]. 

Atualmente, a sociedade da informação busca um equilíbrio entre a liberdade de informação e os
direitos da personalidade, aí incluído o direito à honra. Por vezes, uma informação é divulgada em
detrimento do direito à honra; à intimidade, à vida privada e à imagem das pessoas; outras vezes,
deixa-se de fornecer informações imprescindíveis ao conhecimento público, sob o fundamento da
defesa desses direitos.

 

4. Os direitos da personalidade com enfoque sobre o direito à honra

 

A evolução social e tecnológica, em função da aceleração dos mecanismos de difusão das informações
proporcionados, especialmente, pela Internet, permite um contato mais próximo das pessoas e, por
conseqüência, a violação mais frequente da sua honra. Em nome do direito à informação, a pessoa é
devassada em sua vida particular, na busca pela melhor notícia, imagem, segredo ou por aquela de
maior impacto.

Surge a necessidade de adequação do direito às novas situações, no intuito de preservar o mínimo da
esfera de privacidade do ser humano, impedindo sua confusão com o ente social.

De Cupis adverte para a proteção dos direitos da personalidade: "La persona è al centro del diritto; e
il diritto civile è il suo primo centro d' irradiazione[30]". Segundo o jurista italiano[31], direitos da
personalidade são:

(...) àqueles direitos subjetivos cuja função, relativamente à personalidade, é especial, constituindo o
minimum necessário e imprescindível ao seu conteúdo. Por outras palavras, existem certos direitos
sem os quais à personalidade restaria uma susceptibilidade completamente irrealizada, privada de

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4065



todo o valor concreto: direitos sem os quais todos os outros direitos subjetivos perderiam o interesse
para o indivíduo - o que vale dizer que, se eles não existissem, a pessoa não existiria como tal. São
esses os chamados direitos essenciais, com os quais se identificam, precisamente, os direitos da
personalidade.

Para Maria Helena Diniz[32], são direitos da personalidade:

direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é próprio, ou seja, a sua integridade física (vida,
alimentos, próprio corpo vivo ou morto, corpo alheio, vivo ou morto, partes separadas do corpo vivo
ou morto); a sua integridade intelectual (liberdade de pensamento, autoria científica, artística e
literária) e sua integridade moral (honra, recato, segredo pessoal, profissional e doméstico, imagem,
identidade pessoal, familiar e social).

Sendo assim, consideram-se como da personalidade[33] os direitos reconhecidos à pessoa humana
tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade, previstos no ordenamento jurídico
exatamente para a defesa de valores inatos no homem, como a vida, a hidez física, a intimidade, a
honra, a intelectualidade, dentre outros[34].

A Constituição Federal, no artigo 5º, X, estabelece que: "são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação".

Dá-se importância aos direitos de conteúdo não patrimonial, ou seja, aos direitos da personalidade,
inerentes à pessoa e à sua dignidade (art. 1º, III, CF).

Por isso, a enumeração dos direitos da personalidade nos textos legais[35] não é exaustiva, mas
expressa a cláusula geral de tutela da personalidade, contida no art. 1º, III da Constituição Federal,
ou seja, princípio da dignidade da pessoa humana.

A propósito, assevera Carlos Alberto Bittar[36]:

não se pode limitar esses direitos ao ordenamento positivo, sobretudo depois de apresentá-los como
inerentes ao homem. Isso significa (...) cingir o Estado como único definidor e identificador dos
direitos. Ao Estado compete, na verdade, reconhecer os direitos que a consciência popular e o direito
natural mostram. Ademais, a noção de Estado é recente. O direito existe antes do Estado e pela
própria natureza do homem. Já Aristóteles apontava a existência do direito natural.

Há várias classificações dos direitos da personalidade. Entre as classificações adotadas pela doutrina
nacional, a mais aceita é a de Limongi França[37] e Carlos Alberto Bittar[38], que precedem a uma
divisão tripartite desses direitos, em direitos físicos, direitos psíquicos e direitos morais.

Assinala Carlos Alberto Bittar que, embora indiscutível e louvável o esforço classificatório dos direitos
da personalidade, pois possibilitam a sistematização destes e evidenciam os diferentes direitos que
emanam da pessoa. Acrescenta que é imprescindível a adoção de posição flexível, dada a
generalização desse campo, tornando possível o abrigo dos novos direitos que, naturalmente, a
reflexão científica virá identificar e trazer para o posterior sancionamento no direito positivo[39].

Dentre os direitos da personalidade, no contexto dos direitos morais, destaca-se o direito à honra.

Não obstante a isto é a classificação de Roberto Senise Lisboa[40], com a ressalva de que prefere não
inserir o direito à vida nessa classificação, porque entende que este direito é pressuposto de existência
dos demais direitos personalíssimos e, portanto, não pode ser reduzido aos direitos físicos da
personalidade, nem mesmo às outras categorias (a dos direitos psíquicos ou a dos direitos morais).
Para ele, dentre os direitos morais estão a honra, a identidade, a educação, o emprego, a habitação, a
cultura e as criações intelectuais[41].

Como se observa, esses direitos referem-se, de um lado, à própria pessoa e, de outro, à sua posição
frente aos outros na sociedade, representando, respectivamente, o modo de ser da pessoa e suas
projeções frente a coletividade.

A honra trata-se de elemento de cunho moral e imprescindível à composição da personalidade (arts.
11 a 21, CC). Inerente a natureza humana a honra acompanha a pessoa desde o nascimento, por toda
a vida e mesmo depois da morte.

O reconhecimento do direito à honra prende-se à necessidade de defesa da reputação da pessoa
(honra objetiva), compreendendo o bom nome e a fama de que desfruta no seio da coletividade,
enfim, a estima que a cerca nos seus ambientes familiar, profissional, comercial ou outro. Também
alcança o sentimento pessoal de estima ou a consciência da própria dignidade (honra subjetiva),
destacando os conceitos de dignidade e decoro que integram o direito ao respeito[42].

No direito à honra, que goza de aspecto mais amplo, o bem jurídico protegido é a reputação, ou a
consideração social a cada pessoa devida, a fim de permitir-se a paz na coletividade e a própria
preservação da dignidade humana, uma vez que pode ser atingida pela falsa atribuição de crime, ou
pela imputação de fato ofensivo à reputação, prejudicando pessoa física ou jurídica ("imagem" da
pessoa, principalmente jurídica que, nesse sentido, corresponde à honra)[43]. 

A necessidade de proteção decorre do fato de que a opinião pública é muito sensível a notícias
negativas sobre as pessoas, de tal forma que o sistema jurídico visa proteger o interessado,
especialmente, para possibilitar-lhe a progressão natural e integral, em todos os setores da vida na
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sociedade (social, econômico, profissional, político)[44].

Assim, a honra é inerente à natureza da pessoa humana. Trata-se de elemento de cunho moral,
imprescindível à composição da personalidade da pessoa, acompanhando-a desde o seu nascimento
até depois da sua morte. Não se confunde, porém, a personalidade com a pessoa, uma vez que aquela
é o atributo desta[45].

Portanto, considera-se honra tanto o valor moral íntimo do homem, como a estima dos outros, ou a
consideração social, o bom nome ou a boa fama, como, enfim, o sentimento, ou consciência, da
própria dignidade pessoal[46].

Entendida como valor íntimo do homem, apesar de constituir em um dos bens, senão o mais
importante, da vida, a honra é alheia à tutela jurídica, pois está subtraída às ofensas de outrem. Já a
honra sob o aspecto da estima dos outros está exposta às referidas ofensas, exigindo a prestação da
tutela jurisdicional com a finalidade de impedir ou reparar sua violação.

De fato, a boa fama da pessoa constitui o pressuposto indispensável para que ela possa progredir no
meio social e conquistar um lugar adequado; e, por sua vez, o sentimento, ou consciência, da própria
dignidade pessoal representa uma fonte de elevada satisfação espiritual[47].

Conforme Adriano de Cupis, no campo jurídico, "honra é a dignidade pessoal refletida na
consideração dos outros e no sentimento da própria pessoa[48]". Neste conceito há o aspecto
extrínseco, que é a consideração ou reputação social e o aspecto intrínseco, que é a auto-estima ou
consideração própria.

Para Carlos Alberto Bittar, o aspecto extrínseco é denominado de honra objetiva, compreendendo o
bom nome e a fama de que desfruta no seio da coletividade, enfim, a estima que a cerca nos seus
ambientes familiar, profissional, comercial ou outro; e o aspecto intrínseco refere-se a honra
subjetiva, que alcança o sentimento pessoal de estima, ou a consciência da própria dignidade, de que
separa os conceitos de dignidade e decoro, entendendo que integram o direito ao respeito[49].

Com isso, honra é o conjunto de atributos morais, físicos e intelectuais de uma pessoa, que a tornam
merecedora de apreço no convívio social e que promovem a sua auto-estima[50].

Conforme Victor Gonçalves[51], a honra divide-se em honra objetiva, trata-se do sentimento que o
grupo social tem a respeito dos atributos morais, físicos e intelectuais de alguém. É o que os outros
pensam a respeito do sujeito; honra subjetiva, significa o sentimento que cada um tem a respeito de
seus próprios atributos. É o juízo que se faz de si mesmo, o seu amor-próprio, sua auto-estima. E, esta
última, por sua vez, subdivide-se em: honra dignidade, que diz respeito aos atributos morais da
pessoa e honra-decoro, a qual refere-se aos atributos físicos e intelectuais.

A honra, dependendo de sua abrangência, pode, ainda, ser classificada como honra individual; honra
civil; honra política; honra profissional; honra comercial; honra científica; honra artística, dentre
outras.

Ressalta-se que o direito à privacidade, em um sentido genérico e amplo, envolve todas as
manifestações da esfera íntima, privada e da personalidade, consagrados no texto constitucional como
direito a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas[52].

A privacidade[53] é "o conjunto de informação acerca do indivíduo que ele pode decidir manter sob
seu exclusivo controle, ou comunicar, decidindo a quem, quando, onde e em que condições, sem a isso
poder ser legalmente sujeito[54]". A esfera de inviolabilidade é ampla, "abrange o modo de vida
doméstico, nas relações familiares e afetivas em geral, fatos, hábitos, local, nome, imagem,
pensamentos, segredos, e, bem assim, as origens e planos futuros do indivíduo[55]".

A doutrina sempre lembra que o Juiz americano Cooley, em 1873, identificou a privacidade como o
direito de ser deixado tranqüilo, em paz, de estar só: Right to be alone. "O right of privacy
compreende, decidiu a Corte Suprema dos Estados Unidos, o direito de toda pessoa tomar sozinha as
decisões na esfera da sua vida privada[56]".

O direito à intimidade ou direito ao resguardo é direito personalíssimo fundamentado na defesa da
privacidade humana. Trata-se de direito psíquico da personalidade. É o denominado pelo
doutrinador Paulo José da Costa Junior, "O direito de estar só[57]", uma vez que todas as pessoas
têm o direito de reservar um espaço de tempo no dia para manter relações somente em seu círculo
familiar ou, simplesmente, não manter qualquer tipo de relacionamento.

Se a honra (direito moral da personalidade), por um lado, significa a dignidade pessoal refletida na
consideração dos outros e no sentimento da própria pessoa, a intimidade, em sentido oposto, significa
a subtração da consideração de terceiros, da publicidade e permanência da tranqüilidade, ou seja, o
direito de impedir a divulgação de certos acontecimentos, palavras, atos, escritos, pertencentes à
esfera privada ou íntima[58].

Nota-se, portanto, que a honra e a intimidade são bens distintos. Enquanto o direito à honra é o
direito de ser respeitado e gozar de reputação, o direito à intimidade é o direito de preservar a vida
privada contra ingerências alheias, isto é, o direito a paz e a tranqüilidade da vida íntima. Por não se
confundirem, pode-se atacar a honra e a intimidade concomitantemente, ou ofender a intimidade sem
ferir a honra, ou vice-versa. Neste último caso, por exemplo, quando a imputação se prende à conduta
pública do indivíduo. Ademais, o ataque à intimidade por divulgação de fatos deve ser sempre
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verdadeiro, o que nem sempre ocorre quando se comete agravo contra a honra[59]. 

Um caso notório mostra-nos a lesão à intimidade e à honra, por parte de um mesmo sujeito, não
concomitante, mas com pequeno interregno. Trata-se da veiculação de fotografias, tiradas por um
profissional, da famosa Jacqueline Onassis, inteiramente nua em sua ilha particular. Fotografias essas
que circularam no mundo todo. A lesão à intimidade configurou-se no momento da tomada das fotos,
ainda que tratava-se de pessoa notória, uma vez que foi violado seu direito à intimidade, enquanto a
lesão à honra (decoro) ocorreu quando da divulgação das fotos.

Conclui-se, portanto, não ser possível confundir a honra com a intimidade, embora seja possível notar
uma proteção indireta à intimidade, quando se protege à honra.

Da mesma forma, não se confunde o direito à honra com o direito à imagem. Toda pessoa, notória ou
não, possui o direito de não permitir a utilização indevida de sua imagem para fins comerciais ou
publicitários[60]. Assim, enquanto a honra trata de aspectos morais da personalidade, a imagem
protege a expressão externa do titular, tanto no seu conjunto quanto em componentes desmembrados,
como rosto, olhos, boca, pernas, enfim, trata de aspectos físicos da personalidade.

Por isso, para poder utilizar da imagem de outrem com a finalidade de obter lucro, é imprescindível a
autorização, prévia e específica, do titular do direito à imagem para a divulgação.

Entretanto, tratando-se da divulgação de imagens para fins exclusivamente informativos ou
jornalísticos, torna-se desnecessária a autorização pelo seu titular, já que trata-se de interesse
público[61].

Embora as pessoas notórias possuam direito à imagem, elas têm uma exposição maior que a das
pessoas comuns, admitindo-se, portanto, o uso público de caricaturas delas, desde que não ofensivas à
sua honra[62].

Apesar de não ser possível confundir o direito à honra com o direito à imagem, em muitos casos, em
que haja difusão da imagem, tanto consentida quanto abusiva, ocorre ofensa à honra.

No entanto, permanece de modo autônomo a proteção da imagem. Pois, uma coisa é a usurpação do
nome ou da imagem, outra coisa é que pela utilização destes, se exponha a pessoa ao menosprezo ou
ao ridículo[63].

A difusão da imagem, embora seja mais comum a realizada através de fotografias, poderá efetivar-se
por meio de pintura, escultura, desenho, caricatura, internet e outros.

Ressalta-se que a noção de honra varia de pessoa para pessoa, de época para época, de cultura para
cultura, de lugar para lugar, enfim, trata-se de conceito subjetivo, que está em constante mutação.
Porém, vale dizer, que qualquer que seja o conceito adotado, o direito à honra deve ser tutelado de
forma efetiva e universal.

 

5. Violação da honra nos sistemas de informação.

 

Os direitos humanos fundamentais, dentre eles os direitos e deveres individuais e coletivos, não
podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo[64], da prática de atividades ilícitas,
tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por
atos criminosos, sob pena de total consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado Democrático e
Social de Direito.   

Desta forma, pelo princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas[65], os direitos e
garantias fundamentais consagrados na Constituição Federal não são ilimitados, visto que encontram
seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna.

Nas últimas décadas o mundo vem experimentando constantes transformações, especialmente, em
função da aceleração dos mecanismos de difusão das informações, potenciados pelo desenvolvimento
tecnológico das telecomunicações e da microeletrônica.

A facilitação do acesso à informação pelos diversos meios de comunicação, vem modificando
substancialmente as relações sociais, econômicas e jurídicas, razão pela qual estamos vivendo na
denominada Sociedade da Informação, caracterizada pelo surgimento de complexas redes
profissionais e tecnológicas voltadas para a produção e para o uso da informação, a fim de gerar
conhecimento e, por conseqüência, riqueza.

Com efeito, os diversos meios de comunicação, como o rádio, a televisão, os telefones, os
computadores, especialmente com o advento de novas tecnologias como a Internet, o satélite, a
telefonia celular e a rede de fibra óptica mundial, passam a favorecer a Sociedade da Informação
como meio de fortalecer o cidadão, não de forma isolada, e sim o cidadão entrosado com a
comunidade do conhecimento, em uma "realidade virtual" do "ciberespaço", na "superestrada da
informação" de uma comunidade local, regional e mundial de uma cidadania global, sem necessidade
de um Estado Mundial. Esse avanço tecnológico vem modificando as relações sociais, econômicas e
jurídicas, fazendo com que o conhecimento e o acesso a ele sejam ferramentas importantes para o dia-
a-dia do cidadão na comunidade[66].
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Desta forma, com o desenvolvimento na área da comunicação, seja pela Internet, ou pela imprensa
escrita, falada ou televisiva, diversas questões jurídicas surgiram, especialmente no que diz respeito à
violação dos direitos da personalidade, aí incluídos, os direitos à honra; à imagem e à vida privada, os
quais são violados mais freqüentemente. Pois, se por um lado a ascensão à era da informação vem
contribuindo para o desenvolvimento geral da civilização, por outro lado, quanto mais a utilização da
informática facilita a interconexão das pessoas, mais possibilita a formação de grandes bancos de
dados que invadam a vida dos indivíduos, sem sua autorização e até sem seu conhecimento.

A violação do direito à honra produz reflexos na sociedade, acarretando para o lesado diminuição
social, com conseqüências pessoais (humilhação, constrangimento, vergonha) e patrimoniais (no
campo econômico, como abalo de crédito, descrédito da pessoa ou da empresa; abalo de conceito
profissional). Com efeito, sendo a honra, objetivamente, atributo valorativo da pessoa na sociedade
(pessoa como ente social), a lesão se reflete, de imediato, na opinião pública, por qualquer meio
possível de comunicação (escrito, verbal, sonoro)[67].

O atentado à honra pode ser frontal ou sutil, ou dissimulado, mas perceptível por terceiros.

Em contraposição ao direito à honra, à imagem e à vida privada, há na área da comunicação outro
direito da personalidade, que é a liberdade de informação.

Assim, são comuns os conflitos entre os direitos da personalidade da honra, da imagem e da vida
privada de uma pessoa e o direito à liberdade de informação do meio ou órgão de comunicação. Neste
caso, como trata-se de conflito aparente de normas, uma não exclui a outra, devendo ser aplicado o
"Diálogo das Fontes", tese trazida ao Brasil por Cláudia Lima Marques[68], a partir dos
ensinamentos de Erik Jayme. Por esta tese, deve-se buscar, sempre que possível, uma interação entre
as normas jurídicas, verificando qual o interesse que prepondera diante do caso concreto.

Verifica-se que os direitos da personalidade quase sempre conflitam com outros direitos igualmente
assegurados na Constituição Federal. Assim, por exemplo, o direito à honra pode entrar em choque
com o direito à liberdade de informação, ambos considerados direitos fundamentais (art. 5º, X, V, IX
e XIV). Neste caso, cabe ao juiz solucionar o conflito entre dois direitos, que deve ser eliminado
através da regra da aplicação da proporcionalidade[69].

Com isso, quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete
deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização[70], de forma a coordenar
e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros,
realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual, sempre em busca do
verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua finalidade precípua.

Conforme acentua Antonio Junqueira de Azevedo, via de regra, a dignidade, como cláusula geral da
tutela da personalidade, havida como fundamento da República Federativa do Brasil, deve prevalecer
sobre todos os demais princípios[71].  

Entre o interesse coletivo (por exemplo, interesse político, artístico) e o particular, deve prevalecer o
interesse público.

Para que a liberdade de informação seja preservada é necessário que a notícia seja verdadeira e não
viole a vida privada da pessoa, salvo se a notícia sobre a vida privada da pessoa for de interesse
público, ou seja, versar sobre assunto de interesse cultural, político, ou outro de que a sociedade
precise tomar conhecimento.

Desta forma, é importante frisar que não basta a veracidade da notícia sobre um indivíduo para que
se legitime a divulgação, é necessário que esta divulgação não se destine a atender meramente a
curiosidade ociosa do público, mas que vise constituir em elemento útil para que o indivíduo se
oriente melhor na sociedade em que vive.

Assim, é possível a divulgação de aspectos da vida privada de pessoa pública que influíram na sua
formação, como a sua origem, os estudos, os trabalhos, os desafios da carreira, enfim.  Não se incluem
nesse rol de interesse público, hábitos sexuais, alimentos exóticos de um artista, remanescendo o
direito ao resguardo da intimidade, uma vez que fatos desvinculados do papel social da figura pública
não podem ser considerados de interesse público.

Entretanto, se o indivíduo tiver divulgado fatos da sua intimidade, desse modo, se tornaram públicos,
não havendo como reter em seguida as mesmas informações.

A Constituição Federal respeita à integridade moral como valor ético-social da pessoa e da família,
que se impõe ao respeito dos meios de comunicação social, (artigo 221, IV), inclusive, tornando-a um
bem indenizável (artigo 5º, V e X).

A moral individual sintetiza a honra da pessoa, o bom nome, a boa fama, a reputação que integram a
vida humana como dimensão imaterial, caracterizada como direito fundamental. Por isso o direito
penal tutela a honra contra a calúnia, a difamação e a injúria.

A Internet, muitas vezes, é causa da colisão entre direitos fundamentais diferentes (direito à
intimidade e direito à liberdade de informação). A solução para tais colisões, segundo Robert
Alexy[72], depende do caso concreto, mediante a ponderação dos direitos em jogo, o que acaba
reconduzindo a proteção ao núcleo fundamental ao próprio princípio da proporcionalidade.
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Segundo Robert Alexy, a solução para tais colisões é fundamentada por um tribunal alemão, que
firmou jurisprudência da ordem de valores que conduz a duas cosequencias fundamentais para os
direitos fundamentais: "primeiro à irradiação dos direitos fundamentais sobre o sistema jurídico total
e, segundo, à onipresença da ponderação". Alexy aponta para a necessidade da construção de uma
dogmática dos direitos fundamentais solidamente calcada numa "teoria dos princípios", cuja base
está na argumentação, tal teoria tem duas faces, a substantiva, relativa ao conteúdo de direito
fundamental, e a metodológica que diz respeito aos mecanismos de interpretação e aplicação[73].  

Destaca-se que o direito à honra constitui um limite natural do direito à informação. Entretanto, a
Internet contribui cada vez mais para o estreitamento do direito à honra, na medida em que
possibilita a invasão da esfera íntima da pessoa, em longa distância.

Ressalta-se que a mídia[74] vem relativizando a idéia de direito à honra sob o fundamento de que
através desse direito as pessoas tentam esconder atividades ilícitas. Afirma Viana[75]: "quem não
deve, não teme e nem esconde". Esquece-se que a intimidade é faculdade humana, ou seja, as pessoas
devem ter o direito de escolher o que revelar e, inclusive, em que momento.

Assim, sob o argumento do direito à informação, a mídia constrói valores que são impostos às pessoas,
decidindo o que é certo ou errado; o que usar ou como usar; o que consumir ou não consumir; onde
frequentar; como se portar, enfim, determina as condutas sociais.

Nesse sentido afirma Paulo José da Costa Junior[76]:

As pessoas, condicionadas pelos meios de divulgação da era tecnológica sentem-se compelidas a
renunciar à própria intimidade. O conceito de vida privada, como algo precioso, parece estar
sofrendo uma deformação progressiva em muitas camadas da população. Realmente, na moderna
sociedade de massas, a existência da intimidade, privatividade, contemplação e interiorização vem
sendo posta em xeque, numa escala de assédio crescente, sem que reações proporcionais possam ser
notadas.   

A Internet não pode converter as relações privadas em públicas, ou seja, a intimidade, a privacidade,
a honra e a imagem das pessoas continuam sendo de natureza privada, mesmo no ambiente virtual e,
assim sendo, qualquer violação a tais direitos deve ser inibida.

É inegável que a Internet trouxe uma série de vantagens à sociedade contemporânea, pois
proporciona o acesso fácil, rápido e global a informações, além de possibilitar interações instantâneas.
Por outro lado, a exposição à mídia torna-se cada vez maior, cuja tendência, segundo Beaney, é de
que "vivemos num aquário, que não somos homens livres, mas peixes[77]".

Segundo Débora Fortes[78]:

Com a internet veio a facilidade de monitorar cada um dos passos online das pessoas e integrar as
informações dispersas, inclusive, juntando as pegadas da web com as fichas pessoais dos grandes
bancos de dados convencionais das seguradoras, das escolas, das empresas de assistência médica, dos
departamentos de recursos humanos, dos bancos. É aí que mora o perigo, e se acende uma imensa
zona de sinal vermelho. E se as compras de vinho on line de alguém de carne e osso forem cruzadas
com os arquivos pessoais das companhias de seguro de vida? E se as grandes corporações começarem
a checarem os arquivos médicos das pessoas antes de contratá-las? Ou os históricos escolares? As
informações de identificação pessoal são como urânio: muito valiosas, mas extremamente perigosas
quando caem nas mãos erradas.

Nota-se que, atualmente, vive-se na sociedade da informação, tendo a mídia um papel importante,
pois a liberdade de imprensa constitui um dos mais importantes instrumentos para o controle do
poder. Por outro lado, a liberdade de informação, ou seja, da mídia não é absoluta, tem limites.

Assim, deve-se promover a responsabilização daqueles que violam a honra de outrem, sob o
argumento da liberdade de informação. Pois, o Estado Democrático e Social de Direito é pautado pela
ponderação dos direitos fundamentais no caso de colisão.

A ofensa à honra (art. 20, do CC) é proibida e decorre das afirmações injustas contrárias à boa
reputação pessoal, podendo consubstanciar-se, inclusive, na calúnia, na difamação ou na injúria (arts.
138, 139 e 140, do CP)[79].

A proteção consagrada no inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal: "são invioláveis a intimidade,
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação", refere-se tanto a pessoas físicas quanto a pessoas
jurídicas[80].

A honra é direito fundamental da pessoa, pois envolve um conjunto de qualidades que caracterizam a
dignidade da pessoa, o respeito dos concidadãos, o bom nome, a reputação.

A pessoa tem o direito de preservar a própria dignidade, adverte Adriano de Cupis, mesmo fictícia,
até contra ataques da verdade, pois aquilo que é contrário à dignidade da pessoa deve permanecer em
segredo dela própria[81]. Esse segredo entra no campo da privacidade, da vida privada, e é aqui onde
o direito à honra se cruza com o direito à privacidade[82].

No âmbito familiar, os direitos à intimidade e vida privada devem ser interpretados de forma ampla,
devendo haver cuidado quanto as intromissões externas. Conforme ensinamento do doutrinador
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Antonio Magalhães, as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção de
prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser
igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal familiar à margem de restrições e
intromissões[83].

Por outro lado, com relação àqueles que exercem atividade política ou artistas em geral, os direitos à
intimidade e vida privada devem ser interpretados de forma mais restrita, havendo necessidade de
maior tolerância ao se interpretar a violabilidade à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem,
pois os primeiros estão sujeitos a uma forma especial de fiscalização pelo povo e pela mídia, e os
segundos, em razão da própria atividade profissional, estão constantemente sujeitos a maior
exposição à mídia. Essa necessidade de interpretação mais restrita, porém, não afasta a proteção
constitucional contra ofensas desarrazoadas, desproporcionais e, principalmente, sem qualquer nexo
causal com a atividade profissional realizada[84].

Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública,
a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da
imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que
couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais.

A proteção à imagem deve ser verificada com outros interesses constitucionalmente tutelados,
especialmente em face do direito de amplo acesso à informação e da liberdade de imprensa. Em caso
de colisão, levar-se-á em conta a notoriedade do retratado e dos fatos abordados, bem como a
veracidade destes e, ainda, as características de sua utilização (comercial, informativa, biográfica),
privilegiando as medidas que não restrinjam a divulgação de informações.

As notícias falsas não são protegidas pela liberdade de informação. Cabe ao jornalista averiguar a
autenticidade da notícia antes da sua veiculação.

A liberdade de informação não é simplesmente a liberdade do dono da empresa jornalística ou do
jornalista. A liberdade destes é reflexa no sentido de que ela só existe e se justifica na medida do
direito dos indivíduos a uma informação correta e imparcial. A liberdade dominante é a de ser
informado, a de ter acesso às fontes de informação, a de obtê-la. O dono da empresa e o jornalista têm
um direito fundamental de exercer sua atividade, sua missão, mas especialmente têm um dever.
Reconhece-se-lhes o direito de informar ao público os acontecimentos e idéias, mas sobre ele incide o
dever de informar à coletividade tais acontecimentos e idéias, objetivamente, sem alterar-lhes o
sentido original, do contrário, se terá não informação, mas deformação[85].

As sanções pela ameaça ou lesão a direito da personalidade podem ser impostas por meio de medidas
cautelares ou tutelas antecipadas, em que é requerida a suspensão dos atos que ameacem ou
desrespeitem esse direito, cabendo no procedimento ordinário o pedido de indenização por danos
morais e materiais[86] (art. 12, caput, do Código Civil).

Por estas razões, não existe qualquer dúvida de que a divulgação de fotos, imagens ou notícias
apelativas, injuriosas, desnecessárias para a informação objetiva e de interesse público (art. 5º, XIV),
que acarretem justificado dano à dignidade humana autoriza a ocorrência de indenização[87].

Nota-se que, atualmente, vive-se na sociedade da informação, tendo a mídia um papel importante,
pois a liberdade de imprensa constitui um dos mais importantes instrumentos para o controle do
poder. Por outro lado, a liberdade de informação não é absoluta, tem limites.

Assim, deve-se promover a responsabilização daqueles que violam a honra de outrem, sob o
argumento da liberdade de informação. Pois, o Estado Democrático e Social de Direito é pautado pela
ponderação dos direitos fundamentais no caso de colisão, a fim de garantir os direitos dos cidadãos.

 

6. Conclusão

 

O presente estudo procura levantar discussões, no sentido de saber até quando a utilização dos
sistemas de informação é lícito e não constitui violação da honra dos cidadãos. Salienta-se que a
honra, trata-se de elemento de cunho moral, imprescindível à composição da personalidade da pessoa,
que necessita de proteção, seja constitucional ou infraconstitucional.

Para isto, analisa-se a honra, no aspecto da estima dos outros, já que apenas quando exposta às
referidas ofensas exige a prestação da tutela jurisdicional, com a finalidade de impedir ou reparar o
dano.

A Constituição Federal, protege a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem no inciso X, do
artigo 5º.

O direito à privacidade, em um sentido genérico e amplo, envolve o direito à intimidade, à vida
privada, à honra e à imagem das pessoas. No entanto, a honra e a intimidade são bens distintos, assim
como a honra e o direito de imagem.

O Código Civil também disciplina os direitos da personalidade, em seus artigos 11 a 21, de forma não
exaustiva.
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O direito à honra, com projeções em vida ou post mortem, é passível de ser lesado por qualquer meio,
seja escrito, verbal ou sonoro, tendo o legislador prevenido sua proteção de forma ampla.

Os direitos da personalidade, segundo posição dominante na doutrina, precedem a uma divisão
tripartite: direitos físicos; direitos psíquicos e direitos morais, dentre os quais, a honra.

No âmbito familiar, os direitos à intimidade e vida privada devem ser interpretados de forma ampla,
devendo haver cuidado quanto as intromissões externas. Por outro lado, com relação àqueles que
exercem atividade política ou artistas em geral, os direitos à intimidade e vida privada devem ser
interpretados de forma mais restrita. Isto porque, os primeiros estão sujeitos a uma forma de
fiscalização pelo povo e pela mídia, e os segundos, em razão da própria atividade profissional, estão
constantemente sujeitos a maior exposição à mídia.

A sociedade da informação se subordina aos limites previstos no artigo 5º, X, da Constituição Federal.

Desta forma, toda liberdade, por mais ampla que seja, encontra limites que servem para garantir o
desenvolvimento ordenado da sociedade e dos direitos fundamentais de qualquer sujeito.

A facilitação do acesso à informação pelos diversos meios de comunicação, em especial, pela Internet,
propiciou a violação dos direitos da personalidade, dentre eles, o direito à honra, visto que quanto
mais a utilização da informática facilita a interconexão das pessoas, mais possibilita a formação de
grandes bancos de dados que invadam a vida dos indivíduos, sem sua autorização e sem se
consentimento.

   Assim, são comuns os conflitos entre o direito à honra e direito à liberdade de informação do meio
ou órgão de comunicação. Nestes casos, deve-se buscar, sempre que possível, uma interação entre as
normas jurídicas, verificando qual o interesse que prepondera diante do caso concreto, evitando a
violação da honra nos sistemas de informação.

 Verifica-se que são indiscutíveis as conquistas advindas da disseminação dos meios de comunicação.
E é certo que tal evolução tecnológica seja irreversível.

Entretanto, as mudanças provocadas pela Sociedade da Informação trazem à necessidade do direito
regular as novas relações jurídicas surgidas, a fim de responsabilizar aqueles que violam a honra de
outrem, sob o argumento da liberdade de informação, proporcionando questões satisfatórias às novas
exigências e necessidade do ser humano. Pois a liberdade de imprensa constitui um dos mais
importantes instrumentos para o controle do poder. Por outro lado, a liberdade de informação não é
absoluta, tem limites e o Estado Democrático e Social de Direito é pautado pela ponderação dos
direitos fundamentais no caso de colisão, a fim de garantir os direitos dos cidadãos.
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[3] Conforme o professor Roberto Senise Lisboa, "Sociedade da Informação", também denominada
"sociedade do conhecimento", é expressão utilizada para identificar o período histórico a partir da
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a possibilidade da aplicação da tutela específica, fundada no artigo 461, do CPC, na criação do direito
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DIREITO NA SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO: AS TELECOMUNICAÇÕES SOB A ÓTICA DO
COMUNITÁRIO

DERECHO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: LAS TELECOMUNICACIONES EN LA
PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD

Candisse Schirmer
NEIVA CRISTINA DE ARAUJO

RESUMO
Em um momento onde o mundo parece grande e ao mesmo tempo pequeno, onde a informação está ao
mesmo tempo longe e perto, onde o ser humano demonstra não saber exatamente qual o seu verdadeiro
lugar, o seu verdadeiro papel, ressurge a figura do comunitário, na tentativa de dar ao sujeito um norte, de
propiciar a busca de um lugar para pensar, agir e auxiliar na transformação do mundo. Nesse contexto, as
telecomunicações, até então vistas como sinônimo de dominação das massas, passam a ser analisadas sob
uma nova ótica, a da libertação, pois é no comunitário que o sujeito age, interage, pensa e colabora na
construção de um mundo seu e dos outros, de um espaço que cria novas (e boas) perspectivas e agrega
valores. Dentro deste panorama é analisado o novo papel do direito na sociedade de informação, portanto,
velhos conceitos e ideias são vistas sob um diferente olhar, o qual ainda está em formação e mutação, assim,
o leitor é convidado a realizar as descobertas do comunitário.
PALAVRAS-CHAVES: Comunitário - Informação – Telecomunicações

RESUMEN
En un momento en que el mundo parece grande y pequeño al mismo tiempo, donde la información está lejos
y cerca al mismo tiempo, donde el ser humano demuestra no saber exactamente cuál es su verdadero lugar,
su verdadero papel, surge la figura del comunitário en un intento de dar al individuo una dirección, de
propiciar la búsqueda de un lugar para pensar, actuar y ayudar en la transformación del mundo. En este
contexto, las telecomunicaciones, hasta entonces vistas como sinónimo de dominación de las masas,
comienzan a ser analizadas por una nueva perspectiva, de la liberación, porque es en el comunitário que el
sujeto actúa, interactúa, piensa y ayuda en la construcción de un mundo que es suyo y otros, un espacio que
crea nuevas (y buenas) perspectivas y agrega valores. Dentro de este panorama, se analiza el nuevo papel del
derecho en la sociedad de la información, por lo tanto, los viejos conceptos y ideas se observan bajo un
aspecto diferente, que aún se está desarrollando y cambiando, por lo que invitamos al lector a conocer el
comunitário.
PALAVRAS-CLAVE: Comunitário – Información – Telecomunicaciones

Considerações Iniciais
 

Falar em telecomunicações significa despertar automaticamente a ideia de manipulação das massas,
de imposição de uma ideia pré-formada, maquiada, aliás, de uma ideia confeccionada não com o fim de
informar, mas de guiar uma conduta em conformidade com o que se quer. Pois bem, as rádios e televisões
comunitárias quebram com este paradigma, vez que possibilitam aos sujeitos a atuação não mais como meros
espectadores, mas sim como atores sociais, que têm direitos e também deveres para consigo mesmo e para
com o próximo.

Todavia, para compreender a magnitude das rádios e televisões comunitárias e do papel que estas
desempenham, é necessário, primeiramente compreender tudo que a palavra “comunitário” representa e,
após, verificar a gama de serviços prestados pelas rádios e televisões comunitárias (as quais em muito se
diferenciam das convencionais). Mais do que dar sentido ao comunitário, o sistema de telecomunicação
comunitária dá azo ao exercício e concretização da cidadania.

Ainda na esteira das palavras que possuem diversos significados e interpretações, está a “cidadania”,
palavra que ganha força com o advento da Constituição Federal de 1988, tanto que se encontra no artigo 1º
e é tida como fundamento do Estado Democrático de Direito, aparecendo inúmeras outras vezes no texto
constitucional, destacando-se, todavia o texto do artigo 205, o qual refere que “a educação, direito de todos
e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania (...)” e é com base nesta
premissa que o presente artigo ganha corpo.

Dentro deste panorama, será realizada em um primeiro momento uma análise do vocábulo
comunitário, a fim de compreender toda a carga valorativa que o mesmo possui e a abrangência de
significados que há entorno dele. Após serão tecidas breves considerações acerca do histórico das
telecomunicações no Brasil. Posteriormente, então, serão analisadas as questões que envolvem tanto as
rádios quanto as televisões comunitárias, na tentativa de não apenas verificar o papel por elas prestado, mas
também de fazer uma breve análise acerca da legislação a elas pertinente, para ao final, ser possível visualizar
de que forma as rádios e televisões comunitárias colaboram e influenciam na concretização da cidadania.

 
1 Desvendando o comunitário
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O interesse pelo estudo de comunidades vem, gradativamente aumentando, vez que nelas se

verificam a possibilidade tanto de fatores de proteção quanto de fatores de risco aos indivíduos que nela
vivem. Contudo, para que se chegue a uma conclusão do verdadeiro papel a ser exercido pela comunidade e
qual a sua verdadeira função, é necessário, antes, compreender o seu significado, ou seja, para saber se o
comunitário é bom ou ruim, é preciso conhecê-lo, desvendá-lo.

Bauman[i] ensina que as palavras possuem significados, que algumas delas, todavia, despertam
sensações. Comunidade é uma palavra que desperta o sentimento de pertencer a algo, de sentir-se seguro e
nos dias atuais, a comunidade seria uma espécie de paraíso perdido. “Para começar, a comunidade é um
lugar ‘cálido’, um lugar confortável e aconchegante. É como um teto sob o qual nos abrigamos da chuva
pesada, com uma lareira diante da qual esquentamos as mãos num dia gelado”.[ii]

A verdade é que o termo comunidade é muito ambíguo, seja pela imprecisão ou até mesmo pela
diversidade conceitual. Tal termo pode ser utilizado tanto para dar uma noção geográfica ou territorial,
quanto para dar a ideia de relação para com uma rede social, onde há qualidade nas relações humanas dentro
deste circuito. Todavia, em ambos os casos é gerado um sentimento de pertença.

Muito embora fique evidenciada a pluralidade que cerca o vocábulo comunidade, parece haver
consenso de que para haver uma comunidade é necessária a presença de pelo menos três características,
quais sejam, o compartilhamento de um espaço físico, a existência de relações e de laços comuns e, ainda, a
ocorrência de uma interação social. Assim sendo, um grupo social que possua características e interesses
comuns ou que se diferencie dos aspectos gerais da sociedade em que está contida, pode ser caracterizado
como uma comunidade, pois, em verdade, a comunidade não está adstrita a um local, mas sim a um processo
interativo.

 
O termo comunidade tem sido amplamente empregado como um conceito de incrível abrangência. É
usado no sentido localista (esta comunidade mantém-se firme na questão de...), na retórica da política
mundial (a postura da comunidade internacional contra o terrorismo), no sentido profissional (a
comunidade científica), na política do uso da franqueza em questões sexuais (padrões de decência da
comunidade) e no sentido nostálgico que remete a uma suposta era da harmonia (precisamos resgatar o
sentido de comunidade.[iii]
 

Marshall[iv] refere que a ocorrência do chamado comunitário está atrelada a uma série de ideias, as
quais estão ligadas ao conceito de comunidade, restando destacados: o alto grau de intimidade pessoal; a
existência de relações sociais alicerçadas no afeto; o firmamento de um compromisso moral; a ocorrência de
uma coesão social e, ainda, uma continuidade temporal. Há, também, entendimento de que é dentro da
comunidade que os membros desenvolvem a consciência e o sentimento de compartilhamento de uma forma
de vida, de referências em comum, de ideais a serem alcançados em prol da coletividade.

É dentro da comunidade que as pessoas criam não apenas o sentimento de pertença, mas a sensação
de estarem inseridas em um contexto social onde há uma interação entre os sujeitos, gerando laços
verdadeiros; onde há de um lado, a prestação de apoio social e de outro, estão a disposição recursos capazes
de minimizar os efeitos decorrentes do enfrentamento de situações de stress ao longo da vida pelos sujeitos.

 
O comunitarismo é uma reação esperável à acelerada liquefação da vida moderna, uma reação antes e
acima de tudo ao aspecto da vida sentindo como a mais aborrecida e incômoda entre suas numerosas
conseqüências penosas. O crescente desequilíbrio entre a liberdade e as garantias individuais.[v]

 
A fim de alcançar os objetivos que almeja, a comunidade deve realçar e incentivar as capacidades e

as qualidades dos sujeitos que a compõem, bem como buscar mecanismos capazes de minimizar os efeitos
dos déficits dos indivíduos ou até mesmo da própria comunidade. Diferentemente do que ocorre no mundo
“fora da comunidade”, onde em decorrência da voracidade da competitividade, busca-se acentuar os defeitos
dos outros na tentativa de que sujeitos se sobressaiam em relação a outros. Na comunidade, almeja-se o
desenvolvimento pessoal, não de um ou outro membro, mas de todos.

Para a concretização de um projeto comunitário, “é preciso apelar às mesmíssimas (e desimpedidas)
escolhas individuais cuja possibilidade havia sido negada. Não se pode ser um comunitário bona fide sem
acender uma vela para o diabo: sem admitir numa ocasião a liberdade da escolha individual que se nega em
outra”.[vi] Ou seja, para concretizar o comunitário é necessário que primeiramente restem asseguradas as
garantias individuais e o fato é que estas garantias serão garantidas quando o todo for protegido, daí a
importância das rádios e televisões comunitárias, pois são instrumentos capazes de gerar a simbiose
necessária, gerando, consequentemente, o equilíbrio que se busca.

 
2 Uma breve história das telecomunicações no Brasil

 
Em relação a outros países, a implantação da imprensa brasileira é vista com um atraso de três

séculos. Isso se deve aos obstáculos impostos pela Coroa Portuguesa, que queria impedir que as críticas à
dominação metropolitana se propagassem através das folhas impressas.[vii]  Segundo Rabaça e Barbosa[viii], o
conceito que parece melhor definir imprensa é “o conjunto dos processos de difusão de informações

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4080



jornalísticas por veículos impressos (jornais e revistas – imprensa escrita) ou eletrônicos (rádio e televisão –
imprensa falada e televisada)”.

Porém neste artigo, seguindo as sábias palavras de McLuhan[ix] quando afirma que “o meio é a
mensagem”, assim, o presente estudo limita-se a estudar apenas o rádio e a televisão, haja vista que hoje
traduzem a realidade de nosso país, fazendo com que as pessoas sejam bombardeadas todos os dias com
informações, instantaneamente e continuadamente.

Laner[x] explica que foi em 7 de setembro de 1922 que o Brasil realizou sua primeira transmissão de
rádio, quando o presidente Epitáfio Pessoa fez um discurso, ao inaugurar a Exposição do Centenário da
Independência no Rio de Janeiro. No ano seguinte, mais precisamente no dia 20 de abril de 1923, Roquete
Pinto fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro (depois, Rádio Ministério da Educação e Cultura), ou
seja, entrou no ar a primeira emissora brasileira. Bahia[xi] explica:

 
Na capital do país o povo lota as ruas para ouvir de alto-falantes instalados por toda a cidade o som que
inaugura uma época de transformações substanciais nos hábitos da sociedade. Roquette-Pinto, pai do
rádio no Brasil, é a voz que ao microfone anuncia a nova era das comunicações. “Todos os lares – diz
ele- espalhados pelo imenso território do Brasil receberão livremente o conforto moral da ciência e da
arte; a paz será a realidade entre as nações. Tudo isso há de ser o milagre das ondas misteriosas que
transportarão, no espaço, silenciosamente, as harmonias.

 
Após a Rádio Sociedade, surgem também a Rádio Clube do Brasil, futuramente Rádio Mundial; a

Rádio Mayrink Veiga; a Sociedade Rádio Philips do Brasil; a Rádio Educadora do Brasil; a Rádio
Transmissora, depois Rádio Globo, todas no Rio de Janeiro; e dezenas de outras, nos Estados.[xii]

Porém, até o presente momento não havia uma prévia regulação jurídica, e esta só veio a se
concretizar com a expedição do Decreto nº 20.047/1931 do Governo Provisório, que conforme Scorsim[xiii]:
“(i) qualificou o serviço de radiodifusão como de interesse nacional e finalidade educacional; (ii) criou a
Comissão Técnica do Rádio; e (iii) permitiu a formação de uma rede nacional, cuja supervisão caberia ao
Ministério da Educação e a fiscalização caberia ao Ministério da Viação e Obras Públicas”.

A partir de 1937, com o golpe e o regime ditatorial do Estado Novo, a censura passou a ser usada
permanentemente. Os jornais e rádios recebiam instruções que deveriam ser cumpridas sob pena de severas
sanções. Foi no ano de 1950, mais precisamente na noite de 18 de setembro, Assis Chateaubriand[xiv]

protagonizava acontecimento que iria marcar a fisionomia da moderna sociedade brasileira – a inauguração
oficial da televisão brasileira, que garantia ao Brasil a precedência sobre os demais países da América Latina
“no funcionamento de uma emissora destinada a difundir imagens em movimento: informação,
entretenimento e anúncios comerciais”.[xv]

Conforme explica Mattos[xvi], ao contrário da televisão norte-americana, que se desenvolveu
apoiando-se na forte indústria cinematográfica, a brasileira teve de se submeter à influência do rádio,
utilizando inicialmente sua estrutura, o mesmo formato de programação, bem como seus técnicos e artistas.
Dois dias depois de seu nascimento, no dia 20 de setembro de 1950, a estação pioneira de televisão no
Brasil, a TV Tupi, Canal 6 de São Paulo, lançava ao ar a edição inaugural de seu primeiro telejornal:
Imagens do Dia. Sampaio, citado por Rezende[xvii], complementa: “[...] constava de uma seqüência de filmes
dos últimos acontecimentos locais”. O desfile cívico-militar pelas ruas de São Paulo foi a primeira
reportagem filmada exibida. No início da década de 1960, Rezende[xviii] explica que a televisão brasileira
recebe o impulso da exibição de filmes estrangeiros dublados e da chegada do videoteipe, encomendado
especificamente para registrar a inauguração de Brasília, a nova capital do país.

Segundo Mattos[xix], nesse período existiam quinze emissoras de televisão operando nas mais
importantes cidades do país. Entretanto, só quando os efeitos do consumo de produtos industrializados
cresceram e o mercado se consolidou foi que as emissoras de televisão se tornaram economicamente viáveis
como empresas comerciais e começaram a competir pelo faturamento publicitário. Em resumo, a introdução
da televisão no Brasil coincide com o começo de um importante período de mudanças na estrutura
econômica, social e política.

Em 1960, a TV Excelsior, no Rio de Janeiro, inovou o telejornalismo modificando o estilo de
redação e apresentação. A TV Globo, criada em 1965, lançou o Jornal Nacional em 1969. Foi o primeiro
telejornal transmitido em rede nacional para doze Estados. Silva[xx] explica a fórmula de sucesso do Jornal
Nacional:

 
Os critérios de seleção de informação [...] aliados à identificação profunda existente
entre a emissora e o regime militar, por certo foram fatores decisivos para a linha
editorial oficialista e triunfalista que marcaria o desempenho do Jornal Nacional
durante toda a década de 70, tempos de “milagres econômicos”, ufanismo
nacionalista e consolidação do império global.

 
Laner[xxi] relata que, com a implantação do Regime autoritário da Ditadura Militar, a partir de

1964, várias emissoras de rádio são tiradas do ar e diversos jornais são censurados e deixam de circular. O
Ato Institucional nº. 5, baixado em dezembro de 1968, fecha o Congresso Nacional e determina censura
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prévia e posterior a toda e qualquer forma de manifestação de pensamento. É imposto um controle total
sobre os meios de comunicação. Até as prerrogativas da magistratura foram suspensas.

Só em 1970 o regime militar começou a se preocupar diretamente com o conteúdo dos programas
televisivos. A partir da administração Médici até Geisel, o governo passou a expressar veementemente a
desaprovação em relação à violência e a falta de “padrão cultural” na televisão. E é em dezembro de 1978
que o presidente Ernesto Geisel, através da Emenda Constitucional nº 11, põe fim ao AI-5.

A Constituição de 1967, conforme elucida Jambeiro[xxii] estabelece que: “[...] sem prejuízo da
liberdade de pensamento e de informação, a lei poderá estabelecer outras condições para a organização e o
funcionamento das empresas jornalísticas ou de televisão e de radiodifusão, no interesse do regime
democrático e do combate à subversão e à corrupção”.

Para Mattos[xxiii] “[...] os veículos de comunicação de massa, principalmente o rádio e a televisão,
foram usados pelos militares para promover a nova ordem social e o desenvolvimento”.  Necessitava-se
construir o espírito nacional balizado na preservação da cultura e valores, e veículos como o rádio e a
televisão podiam ser os instrumentos capazes de fortalecer este espírito.

Barzotto[xxiv] ressalta que:
 
O Governo Militar ampliou nacionalmente a tecnologia para o desenvolvimento da
televisão no Brasil, e o seu último presidente, o general Figueiredo, foi um dos
principais responsáveis pela distribuição de emissoras. Em seu governo (1979- 1985)
foram feitas mais de 700 concessões de rádio e TV. Figueiredo foi superado apenas
pelo presidente que conduziu a chamada abertura democrática. No governo de José
Sarney (1985- 1989) foram feitas 1.091 concessões.

 
A televisão chegou ao Brasil há quase 60 anos e nesse período nunca houve uma política

democrática de concessões nem uma legislação que realmente controlasse esse meio de comunicação. Até
1988, a legislação que regulamentava as concessões de rádio e televisão, no Brasil, atribuía ao Presidente da
República poder absoluto. Com o advento da Constituição Federal de 1988, foram dadas concessões de
canais de televisão, todavia, de modo parcial e tendencioso, na tentativa de favorecer um pequeno e seleto
grupo, hoje, vem à tona muitas destas manobras e a troca de favores entre políticos e empresários das
telecomunicações. Passados 10 (dez) anos da promulgação da Constituição Federal de 1988 restou
promulgada a Lei nº. 9612/98, que instituiu o serviço de radiodifusão comunitária, todavia, consoante será
esmiuçado a seguir, as rádios (e as televisões) comunitárias apesar de prestarem uma série de serviços à
comunidade, sofrem inúmeras dificuldades.

 
3 As rádios e televisões comunitárias – mais do que informação, cidadania

 
Ao perceber a influência que as telecomunicação assumem no comportamento dos seres humanos,

fica evidenciado que os mesmos muitas vezes, são formadores de opinião mediante as informações que
oferecem, porém, antes da absorção de tais informações, deve-se tomar a devida cautela, visto que muitas
destas informações transmitidas vêm maquilada e manipulada, distorcendo muitas vezes, a realidade dos
fatos.

Nesse contexto, dois autores destacam-se. Santos[xxv] relata que os meios de comunicação delimitam
o que transmitem, pois fazem parte de um jogo de interesses sem fim, para benefícios apenas de uma minoria,
restando ao sujeito as mensagens postas, muitas delas irrelevantes e outras repetidas continuamente para
reforçar determinados contextos da realidade. Luhmann[xxvi], por sua vez, complementa a respeito da
realidade dos meios de comunicação, expondo que fatos/noticiários/reportagens são transmitidos, através do
melhor entendimento “que para eles ou por meio deles aparece como realidade para outros”.

Foi através dessa realidade distorcida que se emergiu a necessidade da conscientização do sujeito, já
que não se pode tomar por base meias-verdades, meios-valores, pois os sujeitos não são meias-pessoas;
deve-se pregar pelo sim e pelo não, pelo certo e pelo errado, parar com o “achismo” e ir em busca de
resposta completa, pura, verdadeira. É nesse panorama que as rádios e televisões comunitárias surgem,
aproximando o cidadão dos conflitos e discussões existentes, haja vista que estes farão parte do processo
como atores principais.

Diferentemente do que aconteceu com as telecomunicações convencionais no Brasil, cujas
concessões levaram em consideração interesses políticos e econômicos de um seleto e pequeno grupo, as
telecomunicações comunitárias surgem de movimentos sociais, com o intuito de propiciar a criação de mais
um canal (muito importante, aliás) de participação social, de fortalecimento de comunidades, de preservação
da identidade e, principalmente, de ebulição de ideias e de um terreno fértil que dá espaço à cidadania.

O fenômeno das rádios comunitárias tem origem nos anos 80, na Inglaterra, onde em represália ao
monopólio estatal de rádios e televisões, estudantes revoltados com a programação que lhes era imposta
instalaram uma estação de rádio em um barco em alto mar, a fim de driblar a legislação britânica. 
Espelhando-se nestes estudantes surgem no interior de São Paulo, diversas rádios “pirata”. Com o advento
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da Constituição Federal de 1988, surge a promessa e a esperança da liberdade de expressão, que impulsiona
o movimento das rádios livres, todavia, em 1991, inicia-se um processo de fechamento das rádios, dando
então um novo rumo ao movimento, pois nasceu o chamado efeito “cobra de vidro”, onde a cada rádio que
era fechada dava origem a várias outras que iniciavam suas atividades.

Em meio a vários altos e baixos, as rádios comunitárias ganham um marco regulatório com a
promulgação da Lei nº. 9.612/98, todavia, tal fato não é suficiente para sanar os problemas por elas
enfrentados. A verdade é que o movimento que deu origem às rádios comunitárias continua mesmo após a lei
que as regulamenta, pois ainda há muito a ser conquistado.

 
Como avaliação final do movimento, feita pelo Fórum da Democracia na Comunicação, alguns pontos
ficaram bastante claros: a) repressão é impotente diante de um ideal; b) o movimento se enraizou e não
tem retorno; c) as rádios livres e comunitárias acabaram com o monopólio “classista-político” da
radiodifusão, pois onde elas atuam têm maior audiência que as emissoras comerciais; d) o que está por
trás da repressão é medo de que tais emissoras germinem a televisão comunitária; e) a repressão tenta
afastar o impacto demonstrativo atendendo aos interesses das grandes redes, que se beneficiam ao status
atual com mais de dois bilhões de dólares ao ano.[xxvii]

 
As rádios comunitárias além de serem um fenômeno mundial, permitem a implementação de

atividades, tanto sociais quanto educativas. Ademais, elas prestam a determinada parte da população uma
gama de serviços que dificilmente seriam prestados por grandes emissoras. Além disso, almejam suprir
lacunas deixadas pelas emissoras de médio e grande porte, as quais geralmente não procuram atender às
necessidades das pequenas comunidades, eis que se destinam a um público amplo, o qual em muito se difere
daquele abrangido pelas rádios comunitárias.[xxviii]

[...] é válido considerar que as rádios comunitárias correspondem a uma modalidade de transmissão
radiofônica diferente, própria de uma nova era, à qual o Direito precisa se adaptar. Assim, não como se
confundir com as grandes emissoras, até porque o seu público, diferenciado por si, a qualifica e dá ares
próprios.[xxix]
 

Em verdade, como principais características das rádios comunitárias podem ser citadas, são
destacados o fato de elas “pertencer à comunidade, ser organizada, dirigida, pautada e operada pela
comunidade. Quem fala e quem ouve é a comunidade, sem os mediadores diplomados.(...) E saberá buscar
no mercado os profissionais, quando deles sentir necessidade”.[xxx]

De modo mais aprofundado, é possível dizer que as rádios comunitárias não possuem fins
lucrativos, assim, os recursos arrecadados são utilizados para custeio, manutenção e reinvestimento nas
atividades desempenhadas. A comunidade é a principal responsável pela programação e organização do
conteúdo a ser divulgado mediante órgãos deliberativos (a exemplo, conselhos e assembléias) responsáveis
pela gestão das informações, quadro este que permite visualizar uma verdadeira interação entre comunicador
e comunicando, devido a vinculação fidedigna da realidade vivenciada pelos habitantes locais, de sorte a
incentivar a manifestação de sua cultura.

A programação das rádios comunitárias, evidentemente, assume um compromisso com a educação
para a cidadania, à medida que mais do que informação realiza prestações positivas que impulsionam e
propiciam a concretização da cidadania. Ademais, os processos comunicativos das rádios comunitárias
democratizam a comunicação vez que possibilitam o treinamento de pessoas oriundas da própria comunidade
para manusearem os equipamentos, falar no ar e até mesmo auxiliar na produção da programação.  

Ademais, a programação também não deve realizar as práticas de racismo ou qualquer forma de
preconceito em relação à religião, sexo e até mesmo deve evitar questões de cunho político-ideológico-
partidário, devendo respeitar e zelar sempre pela condição social nas relações dentro da comunidade. A
programação desenvolvida pelas rádios comunitárias deve ser acompanhada e fiscalizada por um Conselho
Comunitário, composto por pelo menos 5 (cinco) pessoas, a fim de que seja verificado o interesse da
comunidade e a obediência à legislação em vigor, contudo, há muito a fazer tanto em termos de qualidade
participativa na programação quanto na gestão das rádios comunitárias.

Cabe, contudo, destacar que apesar de desenvolverem um importante papel as rádios comunitárias
sofrem uma série de dificuldades, pois em verdade, não há consenso entre doutrinadores se a legislação
aplicável a elas traz mais auxílios ou percalços.

 
A lei nº. 9.162 de 1988 e o Decreto correspondente nº. 2.165, mais a Norma Operacional nº. 02/98
estabelecem as diretrizes sobre o funcionamento das rádios comunitárias. O que poderia ser considerado
uma abertura a um novo tipo de comunicação, a denominada alternativa, acabou tendo uma legislação
tão restritiva que é preciso muita disposição e teimosia para abrir esse topo de veículo de comunicação.
As rádios comunitárias, por exemplo, não podem entrar em rede, fazer publicidade, ultrapassar um
quilômetro de distância. E ainda: não podem causar interferência nas rádios comerciais, podendo ser
punida, se o fizer; vale lembrar que a recíproca não é verdadeira.[xxxi]  

 
Muito embora haja discussão questionando se a Lei nº. 9612/98 traz mais benefícios ou restrições às

rádios comunitárias, todavia, de acordo com tal lei, a concessão destas rádios será permitida apenas a
fundações e associações sem fins lucrativos, que possuam sede na localidade em que ocorre prestação do
serviço. Ademais, deve haver uma inclinação a fins educativos, artísticos e culturais que desenvolvam e
informem a comunidade, bem como o respeito aos valores éticos e sociais tanto da pessoa quanto da família,
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devendo favorecer a integração dos membros que compõem a comunidade atendida.
A verdade é que o movimento encabeçado pelas rádios comunitárias possui um caráter público e,

assim sendo, possui um significado importante, tanto de cunho político quanto de cunho cultural, pois
indicam as mudanças que estão acontecendo e que estão por acontecer no campo das rádios no Brasil,
mudanças que começam a refletir também no sistema de televisão. Todavia, é necessário destacar aqui que o
intuito das rádios comunitárias não é o de competir com as emissoras convencionais, o que elas querem, na
verdade, é possibilitar que as comunidades tenham acesso à cultura e à educação, estas rádios buscam sim ser
um espaço capaz de propiciar a cidadania, à medida que possibilitam a participação da população nas
diversas etapas do processo de comunicação, leia-se, tanto no planejamento e produção dos programas
quanto da gestão.

Não se pode, contudo, esquecer dos problemas enfrentados pelas rádios comunitárias, sim porque a
elas são impostas diversas limitações, mas também não se pode deixar de destacar que esta experiência
demonstra o crescimento do interesse pela radiodifusão comunitária, pela mídia e pela programação local,
fatores que fortificam a identidade cultural das populações locais e proporcionam a expressão das diferenças
existentes dentro de cada comunidade, além é claro fortalecer os movimentos populares e a geração de
novos valores, a exemplo da participação popular, pois, consoante refere Bauman[xxxii] “nenhuma
sociedade que esquece a arte de questionar pode esperar encontrar respostas para os problemas que a
afligem”.

 
As rádios comunitárias devem se mobilizar e fazer o processo de democratização construir uma nova
estética. É preciso desconstruir o mundo e fazer o novo. O povo – e não a elite, como hoje – é que vai
determinar o que é e o que não é belo. A estética está relacionada com a política, com o social. [...]
Rádio comunitária, portanto, é o começo e não o fim. Ela deve se inserir no processo maior de educação
para uma sociedade mais justa e igualitária. Antes, porém, deve ser parte de um processo de
democratização dos meios de comunicação, abrindo as porteiras dos monopólios, ocupando o espaço
(latifúndio) eletromagnéticco para que o povo possa falar e ser ouvido. Fazer a reforma agrária do ar.
Ocupar, resistir, transmitir.[xxxiii]
 

Cabe ainda, frisar que muito embora “a democratização da comunicação tem sido uma bandeira
consensual. Todavia, uma das falácias dessa construção discursiva é que ela indica a possibilidade de que a
grande mídia hegemônica, privada e comercial, seria passível de ser democratizada”.[xxxiv] De outra banda,
as rádios comunitárias não apenas se propõe a cumprir este papel, como também se mostram hábeis a fazê-
lo, a comprovação desta afirmação é visível.

A partir da elucidação realizada por Barzotto[xxxv] referente ao caminho seguido pela televisão
brasileira, quando indica que, “até o final de 1995, já haviam sido dadas 3.208 concessões, sendo 257 de
televisão. Esse número praticamente acabou com o espectro de freqüência para TVs abertas, disponível nas
grandes e médias cidades. Dessas concessões, apenas 20 foram para TVs educativas, sendo 237 para as TVs
comerciais”, é que se pensou na existência de uma nova forma de televisão, qual seja a comunitária.

As televisões comunitárias infelizmente ainda não existem na realidade normativa, porém é de suma
importância que passe do plano dos fatos ao de direito, pois trata-se de uma ação em que contará com a
cooperação dos cidadãos em favor da comunidade, sendo assegurado aos mesmos a autogestão das
atividades e programação. A esse respeito Scorsim[xxxvi] complementa quando elucida que “tal modalidade
televisiva constitui um instrumento a serviço da realização de direitos fundamentais, dentre outros: a
liberdade de expressão, direitos culturais, liberdade de informação, comunicação, etc”.

 
A televisão comunitária está inovando o conceito de televisão pública. Ela poderá ser cada vez mais
democrática se as forças que lutam pela democratização da comunicação conseguirem mobilizar
cidadãos, movimentos populares e organizações do terceiro setor a assumirem o protagonismo
comunicacional por meio das tecnologias eletrônicas e digitais que o desenvolvimento histórico da
humanidade coloca a serviço dos povos.[xxxvii]

 
Com as televisões comunitárias, um novo modelo de fazer televisão surge na TV a Cabo, que

através de seus canais possui o intuito de oferecer uma programação voltada à democratização da cultura,
conscientizando a comunidade para uma educação de qualidade e conseguintemente ampliando a cidadania.
A verdade é que quando se pensa em televisão comunitária, logo vem à mente uma relação com a ideia já
existente das noções de televisão, em outras palavras, emerge aquele conceito de um canal que possui uma
programação regular que é produzida pela própria emissora. Tal medida enfatiza o entretenimento, além do
que a “unidade de conteúdo, alta qualidade técnica e dinamicidade de linguagem, que as emissoras,
principalmente as privadas, oferecem e que acabam acostumando o telespectador, tornado-o mais exigente
como receptor no que diz respeito ao ritmo da programação”.[xxxviii]

A título ilustrativo, um exemplo merece ser citado no âmbito da TV Comunitária, qual seja: a TV de
Rua, que diferencia-se dos canais comunitários em vários aspectos, conforme explana Peruzzo[xxxix]: aquela é
“TV Móvel” e transmitida em espaços públicos; não necessita de submissão a aspectos legais para
funcionamento; está vinculada a uma prática educativo-popular direta;  está vinculada a segmentos
específicos e excluídos da população; e busca o envolvimentos direto da população no processo de produção
e recepção coletiva das mensagens. Estes são considerados canais de verdade, pois as imagens são projetadas
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na direção dos telespectadores, exigindo participação e comprometimento dos mesmos, ainda, são
estruturados formalmente e sua programação é diversificada.

O primeiro canal comunitário a entrar no ar foi inaugurado na cidade de Porto Alegre, no estado do
Rio Grande do Sul, no dia 15 de agosto de 1996, transmitido pelo canal 14 da NET Sul e chamava-se Canal
Comunitário de Porto Alegre. A partir de abril de 2004, passou a chamar-se POA TV e atualmente ocupa o
canal 6[xl]. Segundo Scorsim[xli]:

 
O fator de identidade da radiodifusão comunitária é a titularidade, a gestão e o controle da parte da
sociedade civil, de forma independente do Estado; daí a necessidade de, por exemplo, previsão
estatutária de um Conselho Comunitário composto por diversos representantes da comunidade local,
independentemente de entidades religiosas, familiares, governamentais e político-partidárias ou
comerciais, nos moldes das rádios comunitárias.

 
Completando neste ano, 14 anos de existência, a POA TV continua tendo como ideal ser um canal

realmente comunitário, em que os cidadãos possam, num espaço privilegiado de democracia, expor suas
idéias, contando ainda com a participação de entidades sindicais, associativas, assim como de organizações
não-governamentais e sem fins lucrativos. 

A explanação aqui realizada demonstra a importância que deve ser dada tanto às rádios quanto às
TVs comunitárias, em razão do papel que as mesmas desempenham, bem como pelas dificuldades que as
mesmas enfrentam, mas principalmente porque elas representam um novo e importante espaço de debate
social, trata-se de um espaço onde todos, de fato, possuem voz e vez de expor seus sentimentos, angústias e
expectativas e como tal, que hão de ser respeitadas.
 
4 A importância das telecomunicações comunitárias na formação da cidadania
 

Conceituar a cidadania é sempre uma tarefa árdua. Martín refere que o caráter pluriforme do termo
acarreta a principal dificuldade de conceituação, devido à grande “variedade de dimensões espaciais e
funcionais que se pode desenvolver”, bem como das inúmeras situações empíricas que o termo designa.
Interessante é a colocação de Zapata Barrero, citado pela mesma autora, ao afirmar que “o maior problema
do termo cidadania é carecer de um conceito, porque apenas se pode falar em concepções”.

Enfim, seja concepção, seja conceito, a definição do que é cidadania é tarefa bastante complexa, até
por ser historicamente mutável, dependendo do contexto espaço-temporal e sócio-cultural, como propõe
Liszt Vieira. Para o autor, o conceito inicial de cidadania, baseado em dois elementos, a igualdade dos
cidadãos e o acesso ao poder, pode ser atribuído às Antigas Repúblicas Greco-Romanas, onde a cidadania
era considerada um “estatuto unitário pelo qual todos os cidadãos são iguais em direitos”; mesmo que Roma
nunca tenha sido dotada de um regime verdadeiramente democrático, a cidadania consistia no gozo dos
direitos de residência, estado civil e participação política (votar e ser votado). Já na Grécia, diferentemente
do que ocorria em Roma, os atenienses (com exceção dos estrangeiros, mulheres e escravos) costumavam
participar de “assembleias do povo, detinham plena liberdade de palavra e votavam as leis que governavam a
cidade – a polis -, tomando decisões políticas. 

A verdade é que a cidadania toma forma de acordo com o momento histórico e político que vive
cada sociedade, assim, não há como criar um conceito acabado de cidadania, todavia, analisando a atual
conjuntura político-social enfrentada pelo Brasil (ou seja, em um momento pós ditadura militar), onde se
busca implementar de fato a participação da sociedade civil na tomada de decisões que a afeta, na construção
de direitos e também de deveres, a fim de que seja possível a construção de uma sociedade mais justa e
igualitária.

Neste contexto de transformações, as telecomunicações comunitárias desempenham um
importantíssimo papel, pois elas buscam, consoante já dito, incluírem toda a sociedade num processo de
participação efetiva e geradora de resultados, ou seja, este modelo não tem por intuito limitar a visão dos
sujeitos, pelo contrário, busca libertar e ampliar o horizonte dos mesmos, inclusive propiciando muitas vezes
uma educação (informal), que em outras circunstâncias dificilmente seria ofertada.

Leal[xlii] elucida que o poder moderno não se caracteriza pela imposição da própria vontade contra
vontades opostas, mas sim pelo potencial de uma vontade comum formada numa comunicação não coatada,
que nasce da capacidade humana de agir ou fazer algo em conjunto com outras pessoas. Nesse contexto,
cabe ao cidadão ser representante de uma opinião pública. De outra banda Canclini refere que:

 
A perda de eficácia das formas tradicionais e ilustradas de participação cidadã (partidos, sindicatos,
associações de base) não é compensada pela incorporação das massas como consumidoras ou
participantes ocasionais dos espetáculos que os poderes políticos, tecnológicos e econômicos oferecem
através dos meios de comunicação de massa.[xliii]

       
Como solução desse paradigma, Muniz[xliv] explana, “à comunidade deve ser dada toda a

oportunidade de participar, identificar problemas, revelar contextos, desenvolver possibilidades, explorar
oportunidades, refletir sobre as suas conseqüências e, até mesmo, fazer suas próprias escolhas”. Há de se
concordar com Demo[xlv] o qual afirma que participação, “não é dada, é criada. Não é dádiva, é
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reivindicação. Não é concessão, é sobrevivência. A participação precisa ser construída, forçada, refeita e
recriada”.

 
Quando uma comunidade tem problemas crônicos tende a pensar que são parte inexorável da própria
vida. Porém, se os problemas são apresentados através de um meio de comunicação fotografias,
dramatização de teatro popular, séries de slides, filmes, gravação em fita etc. à comunidade reunida para
sua discussão, os meios agem como se fossem um espelho onde a comunidade se enxerga sob uma nova
luz.[xlvi]

 
Ao passo que deve a comunidade sentir, visualizar seu problema, para, então, buscar soluções, fica

evidente que as rádios e televisõess comunitárias atuam como condutoras deste processo e percepção e
solução. Mas fica ainda a pergunta: de que forma as telecomunicações comunitárias auxiliam no exercício e
efetivação da cidadania?

Sabe-se que somente através do desenvolvimento educacional do país o conceito amplo de
cidadania pode ser efetivamente implantado, principalmente no Brasil, onde muitos dos direitos tutelados e
garantidos pela Constituição não são concretizados, por tal motivo, a compreensão do papel das
telecomunicações comunitárias trazem uma nova forma de transmitir o conhecimento, este que muitas vezes
são transmitidos de forma falha pelas emissoras já existentes, que se esquecem que têm deveres a cumprir,
entre os quais o de trabalhar pelo crescimento cultural da população e de oferecer alternativas na
programação; temos que entender que a concessão de uma emissora não significa que ela tem o direito de
produzir absolutamente toda a programação; e os cidadãos precisam se dar conta de que têm direito de não
serem meros receptáculos, podendo ser emissores desta comunicação de duas vias.

O direito constitucional, como tudo o que existe, possui sua história através da demarcação dos
fatos na linha cronológica do tempo. É na verificação de tais fatos que se vislumbra ser de longa a data de
ocorrência de choques no que se refere aos direitos dos cidadãos, que por muito tempo não tiveram os
mesmos respeitados, sendo que o que se fez nada mais foi do que fechar os olhos para as vantagens da
instrução e educação do povo. Fato este que ainda é comum nos dias de hoje. Assim sendo, está na educação
o processo fundamental para que a pessoa adquira plena capacidade e desenvolvimento para realizar os atos
da vida civil com dignidade. Compreender a educação é importante porque tanto é um dos pilares da
democracia quanto é a chave-mestra propulsora para a cidadania.

Ou seja, a partir do momento em que as telecomunicações comunitárias mostrarem aos cidadãos
conhecimentos que não venham truncados ou falhos, se obterá uma educação de qualidade, havendo a
mutação de cidadãos alienados para cidadãos conscientes, possibilitando, assim, que estes elejam as medidas
que de fato entendem como prioridade e não apenas tomem decisões que são manipuladas. Ademais, é com a
conscientização da população que se criam condições de eleger políticos que realmente estejam preocupados
com o bem-estar da população, também é com o conhecimento que se podem utilizar os mecanismos
legalmente previstos e exigir uma postura adequada e um compromisso dos eleitos para com a comunidade.

Vislumbra-se, portanto, que as telecomunicações comunitárias põem à disposição dos cidadãos
instrumentos que acabam por gerar uma simbiose, o que acarreta, por sua vez, num grande ganho à
comunidade pois, em um primeiro momento, ganha educação, em um segundo momento, a cidadania, e,
assim ela passa a ter consciência de seu papel e exigir seus direitos, mas também a atender a seus deveres,
respeitando o espaço e o direito dos outros, sinteticamente, acaba por ser gerada uma sociedade equilibrada
e saudável.

 
 Considerações finais
 

Em um país com tantos desafios, os meios de comunicação em geral, e as rádios e televisão, em
particular, possuem (ou deveriam) possuir responsabilidade nas informações/fatos/notícias e reportagens que
transmitem, pois os mesmos assumem um importante papel na e para a sociedade, visto que ao influenciarem
o micro (indivíduo) afetarão na mesma proporção o macro (coletividade).

Evidente que numa era onde o sujeito tem alcance ao mundo inteiro mesmo sem sair do lugar e, ao
mesmo tempo é “abandonado” pelo mundo, o comunitário ganha adeptos e simpatizantes, pois é neste
ambiente que o sujeito se sente bem quisto e protegido, ainda que para isso tenha de abdicar de alguns
atrativos oferecidos pelo mundo.

Vê-se a importância dos meios de comunicação como instrumento divulgador de informações, sua
influência como meio propagador de idéias e costumes e conseqüentemente, sua responsabilidade diante das
matérias que são levadas ao conhecimento de toda a sociedade, porém sabemos que as rádios, e
principalmente as grandes redes de televisão encaram com pouca seriedade sua função, pois além de
cometerem ilegalidades, muitas vezes colocam em risco a própria convivência democrática e pacífica de
nossa sociedade.

Em decorrência desse fato é que se pensou numa nova forma de transmitir informação e
conhecimento, ampliando o espaço público comunitário, com rádios e televisões que abram espaços para
discussões, deliberações e execuções, contando com a participação dos cidadãos, tendo como objetivo
principal a promoção da inclusão das camadas menos favorecidas da sociedade. Contudo, como podemos
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atingir este objetivo se as TVs Comunitárias pertencem ao sistema Cabo de Televisão? Ou seja, para assistir,
é preciso pagar pela assinatura, para somente dessa forma, ter acesso.

É inegável a evolução das telecomunicações, principalmente no que diz respeito a criação de um
espaço comunitário (rádio e televisão), todavia precisamos compreender que enquanto não assegurarmos a
todos os cidadãos igualdade de oportunidade e participação nos processos de construção de uma sociedade
ética e solidária, não haverá democracia. Ademais, todas as conquistas alcançadas até hoje, aconteceram não
sem luta pelos ideais que fazem do homem em si um ser singular, por isso é que se deve buscar a
implementação da promessa feita quando da Revolução Francesa e ainda não cumprida.
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DIREITO NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: O PROCESSO ELETRôNICO E A VIRTUALIZAÇÃO
DO CAOS.

LAW IN THE INFORMATION SOCIETY: THE ELECTRONIC PROCESS AND VIRTUALIZATION OF
CHAOS.

MARCOS ANTONIO MADEIRA DE MATTOS MARTINS

RESUMO
Resumo

A Constituição Federal é a fonte do Direito Processual, sendo, portanto, a responsável pelas regras de organização do
Poder Judiciário e também pela outorga de garantias fundamentais aos indivíduos frente à atividade jurisdicional.
Como forma de adjetivação do direito objetivo, o processo deve obedecer a princípios que tragam às partes litigantes a
segurança de serem respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo
legal. O provimento jurisprudencial só vai ser eficaz se realmente corresponder às expectativas das partes.
A Lei 11.419/2006 regulamentou o processo eletrônico, fixando procedimentos sobre formas da digitalização,
comunicação e a transmissão de peças processuais nos processos da esfera civil, trabalhista e penal, exigindo, ainda,
que os órgãos públicos adotem mecanismos que facilitem a comunicação de atos processuais e de informações
referentes aos processos judiciais. A lei representa um marco na regulamentação dos procedimentos informáticos no
âmbito nacional, mas da forma pela qual estão implementando o sistema informacional, o Judiciário deixa a desejar no
tocante à segurança de seus provedores, ante a fragilidade do acesso, quebra de sigilo e violação de dados.
O desenvolvimento do sistema eletrônico judicial na sociedade da informação parece estar dando maior ênfase ao
princípio da publicidade e da celeridade processual, olvidando-se do princípio da intimidade e privacidade dos
jurisdicionados. As consultas feitas recentemente na rede virtual demonstram que os Tribunais de Justiça de alguns
estados não estão respeitando os direitos à privacidade e intimidade dos litigantes, uma vez que é possível ter acesso
ao conteúdo da petição inicial, a documentos pessoais que foram digitalizações pelo sistema e estão à disposição de
quem navega na Internet, mesmo com a vedação imposta pelo artigo 155 do CPC (segredos de justiça).
Busca-se, então, nesse trabalho, discutir se o processo eletrônico trará a efetivação da tutela jurisdicional calcada na
celeridade e economicidade judicial com segurança ao jurisdicionado ou, se, por outro lado, acabará criando mais um
espetáculo virtual aos usuários, provocando lesões às garantias constitucionais dos cidadãos, virtualizando o caos do
serviço público.

PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: princípios processuais, processo eletrônico, virtualização, publicidade,
celeridade processual, segurança eletrônica.

ABSTRACT
Abstract

The Federal Constitution is the source of procedural law, and is therefore responsible for the arrangements for the
judiciary and also the granting of fundamental guarantees for individuals facing the jurisdictional activity. As the
adjective form of objective law, the process should conform to principles that bring security to the disputing parties to
comply with the constitutional guarantees of legal defense, the contradictory, and the due process of law. The
protection of jurisdiction will only be effective if they really meet the expectations of the parties.
Law 11.419/2006 regulated the electronic process, establishing procedures on how digitalization, communication and
transmission of pleadings in the proceedings of a civil, labor and criminal law, requiring further those public servants
adopt mechanisms to facilitate the communication of procedural acts and information relating to judicial proceedings.
The law represents a mark in the regulation of computerized procedures in nationwide, but the way in which they are
implementing the informational system; the judiciary is weak regarding the safety of their providers, compared to the
fragility of access, breach of confidentiality and data breach.
The judicial development of the electronics in the information society seems to be giving more emphasis to the
principle of public and speedy trial, forgetting is the principle of intimacy and privacy of courts. Queries made at the
recent virtual network show that the Courts of Justice in some states are not respecting the rights of privacy and
intimacy of the litigants, since you can access the content of the application, the personal documents that were
scanning the system and are available to anyone who surfs the Internet, even with the fence required by Article 155 of
the CPC (secrets of justice).
Search yourself, then that study, discuss whether the electronic process will bring the realization of judicial protection
grounded in the speed and economy with legal security to judicial or, if on the other hand, eventually creating a
spectacle more virtual users, causing injuries to constitutional guarantees of citizens, virtualizing the chaos of public
service.

KEYWORDS: Keywords: procedural principles, electronic procedure, virtualization, publicity, celerity procedure,
electronic security.

Introdução.

A busca incessante por melhorias no sistema judiciário tem lugar em todas as profissões que
convivem diuturnamente com o Poder Judiciário. Magistrados, serventuários, procuradores, advogados,
promotores, oficiais de justiça, enfim, agentes públicos e privados que possuem em seus estatutos,
deveres e responsabilidades com a administração da justiça, primando pela eficiência, moralidade,

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4089



publicidade e celeridade da tutela jurisdicional, clamam por melhores condições e qualidade dos serviços
judiciais.

É ressabido, que os problemas enfrentados pelo Judiciário brasileiro têm causas complexas.
Embora tenha ocorrido nessas últimas décadas a inserção de novas normas processuais na tentativa de
solucionar questões relacionadas à crise do engessamento dos processos[1], é fato que subsistem ainda
questões materiais e pessoais que o Estado não conseguiu resolver por motivos políticos e
orçamentários.

Independentemente do campo jurídico em que se está inserido, os profissionais devem
respeitar as normas que regulam o processo como instrumento de satisfação do direito posto.

Essas normas processuais resultantes do advento da Lei 11.419/2006 devem permitir o
exercício das garantias fundamentais calcadas em nossa Carta da República, sedimentadas em
princípios constitucionais, como por exemplo, devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Entretanto, a despeito dessas garantias terem foram respeitadas no sistema processual e o
aparelho Judiciário foi sendo utilizado como forma de proteger os direitos dos jurisdicionados, a gestão
administrativa dos processos e o investimento do Poder Judiciário em pessoas preparadas para
atendimento das demandas não acompanhou a demanda.

Justamente para tentar melhorar essa distorção existente entre a estagnação de processos na
Justiça e a incessante e significativa distribuição de processos, sem se falar na necessidade imperiosa
de dar continuidade aos andamentos dos processos judiciais já existentes, novas tecnologias foram
surgindo para possibilitar o fluxo de informações, permitindo aos Juízes e aos jurisdicionados obterem
maior agilidade no cumprimento de atos jurisdicionais.

A revolução digital possibilitou o Poder Judiciário inovar na forma de prestação de seus
serviços, objetivando a celeridade, transparência e economicidade dos procedimentos judiciais.
Possibilitou, inclusive, a transpor barreiras na comunicação e transmissão de dados com a inclusão de
videoconferências em audiências de réus presos, reduzindo os custos da administração pública no
transporte dos encarcerados e mitigando os riscos de resgate dos criminosos durante o transporte do
cárcere ao fórum.

A implementação da tecnologia digital no âmbito do Poder Judiciário vinha sendo solucionada
de forma claudicante. Daí alguns órgãos judiciários terem inovado seus procedimentos, visando melhorar
o atendimento prestado aos jurisdicionados, mediante o desenvolvimento de sistemas próprios, o que se
afigurava preocupante ante a falta de regulamentação da matéria.

O advento da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, dispondo sobre a informatização do
processo judicial, pôs fim às dúvidas que pairavam nos processos e procedimentos jurisdicionais. Nessa
perspectiva, a criação do Direito Informático ou Eletrônico é medida que se impõe, para emprestar
segurança às relações digitais.

Diante desse novo quadro, importa não somente dar relevo às benesses que os instrumentos
da era digital concederam ao sistema judicial, mas também questionar o processo eletrônico sob o ponto
de vista da qualidade e da segurança da execução dos serviços públicos.

Questiona-se, daí, até que ponto a obtenção da tutela jurisdicional respeitará os fundamentos
constitucionais sob o ponto de vista de desenvolvimento tecnológico do cumprimento dos atos judiciais e
seu paradoxo com a proteção das garantias fundamentais contidas na Carta Federal.

A proposta desse trabalho não é a de criticar o processo eletrônico no sentido de verificar a
mitigação dos princípios processuais em vigor, mas perscrutar, de forma objetiva, a técnica virtual
lançada no seio forense como uma solução de escoamento dos processos engasgados no aparelho
judicial, que estão à mercê dos serventuários e Magistrados para solução de litígios ou julgamento de
recursos.

O paradoxo apresentado ao final desse artigo, traz à lume uma indagação a respeito da
virtualização dos processos como forma de apresentação do processo eletrônico, ou seja, até que ponto
essas diversas ferramentas de informatização das petições, procedimentos, cumprimentos de atos, enfim,
todos as principais fases do processo, podem acabar representando apenas uma digitalização do caos,
uma exposição dos litígios no ciberespaço, uma apresentação graciosa das discussões públicas e
particulares que podem ser assistidas por qualquer pessoa conectada à rede virtual, ante a
vulnerabilidade dos sistemas de segurança e o risco contínuo de tais informações serem rompidas por
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programas nocivos do meio eletrônico.

           

 

1.     O processo como instrumento de justiça.

 

O direito positivo disciplina o comportamento humano e suas relações intersubjetivas, podendo
ser definido como complexo de normas criadas por uma sociedade de acordo com sua cultura, numa
linguagem própria e direcionada a todos os cidadãos.

Para obtenção de justiça – vocábulo aqui utilizado especificamente ao poder conferido ao
Estado para analisar e julgar a ação proposta por um cidadão, através de um Juiz devidamente investido
para apreciar o caso concreto levado ao seu conhecimento – é necessário, via de regra, que existam
normas que regulamentem a forma pela qual o cidadão pode buscar o reconhecimento de um direito ou
reclamar por eventuais prejuízos ou danos que sofreu em decorrência da conduta de outra pessoa que
não observou as normas criadas pelo legislador para manutenção da ordem social.

O processo, pois, visa garantir o acesso de qualquer cidadão à justiça.  Ele permite que,
através de procedimentos e atos previamente dispostos e ordenados numa norma ou conjunto de normas
específicas, o jurisdicionado possa fazer uso de um aparelho estatal e nele reclamar tutela para defesa
de seus direitos.

Não importa, nesse preâmbulo, perscrutar-se de qual área está sendo discutido o processo: se
é de direito penal, civil, tributário, ou se é de direito trabalhista, administrativo. Importa, em concreto, o
entendimento de que o processo tem significativa relevância para o exercício das garantias e direitos
previstos num ordenamento jurídico.

José Afonso da Silva [2] ressalta, ao comentar o artigo 5º, incisos LIII a LVIII da Constituição
Federal, que quando o legislador consignou a regra de que “ninguém será processado nem sentenciado
senão pela autoridade competente”, o constituinte quis patentear que essa garantia “está intimamente
vinculada ao princípio do monopólio da jurisdição (inciso XXXV) e à regra que veda juízo ou tribunal de
exceção (inciso XXXVII)”.

Como um direito fundamental, o acesso à justiça liga-se estreitamente com a idéia da
inafastabilidade da jurisdição, ou inafastabilidade do Poder Judiciário.

 Isto demonstra a preocupação do legislador constituinte de lembrar e calcificar o cânone de
que a justiça não poderá ser feita por entidade privada, mas sim por autoridade investida pelo poder
estatal. Daí a importância de, nesse primeiro momento, tornar claro que ao Poder Judiciário cabe dar
resposta ao cidadão sobre questionamentos levado ao seu crivo, não podendo, sequer, negar sua
jurisdição, salvo quando não for autoridade competente para processar e sentenciar.

José Frederico Marques[3] lembra que a autoridade competente traz a ideia do juiz natural;
essa autoridade para processar e sentenciar “é aquela cujo poder de julgar a Constituição prevê e cujas
atribuições jurisdicionais ela própria delineou”.

Ora, dentro desse contexto, a função do Estado de aplicar o Direito ao caso concreto
(jurisdição) é una, estando prevista na Constituição da República que todos têm o direito de acesso à
Justiça (artigo 5º, XXXV) e esse, diga-se oportunamente, somente pode ser feito mediante o processo
legal.

A importância é íngreme no instante em que se absorve do artigo 5º, inciso LIV, a transposição
da necessidade de um processo através da colação dessa regra vinda da Magna Carta Inglesa. Esse
artigo demonstra a magnitude de uma regra indispensável no Estado Democrático de Direito quando
registra que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

O processo, como instrumento de justiça, está intimamente ligado à garantia processual. Nessa
ordem, José Afonso da Silva[4], ao citar Frederico Marques, destaca que “quando se fala em processo, e
não em simples procedimento, alude-se, sem dúvida, a formas instrumentais adequadas, a fim de que a
prestação jurisdicional, quando entregue pelo Estado, dê a cada um o que é seu, segundo os imperativos
da ordem jurídica.” 

Dessa forma, o acesso à justiça pode ser considerado com um dos princípios mais relevantes
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de um Estado Democrático de Direito, pois pressupõe a existência de um ordenamento jurídico e de uma
ordem social pautada na isonomia e no respeito aos cidadãos para o efetivo exercício de suas garantias
fundamentais.

Se ao direito positivo cabe regulamentar as normas jurídicas em sentido amplo, o processo
representa um canal, uma ponte entre o cidadão e o Estado, possibilitando o respeito de garantias que
tangem não somente à inviolabilidade da liberdade individual, da propriedade e da privação de direitos,
mas do reconhecimento de direitos transindividuais, difusos, reconhecidos como necessários para
manutenção da paz e do equilíbrio social (vide artigo 5º, XVII, XIX, XXI, Constituição Federal).

O direito de acesso à justiça requer que o Estado ofereça um sistema judicial plenamente
adequada para prestação da tutela jurisdicional.

Denota-se, aliás, que o próprio legislador acrescentou o inciso LXXVIII no artigo 5º, da Carta
Federal, consignando que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.[5]

Pietro de Jesus Lora Alarcón[6], ao comentar a inserção do inciso LXXVIII ao artigo 5º, da
Carta Federal, revela “indiscutivelmente que nos encontramos diante de um novo direito fundamental
dentro do campo do direito constitucional processual, que se estende a todo tipo de processo e qualquer
que seja a parte, autor e réu”.

Pois bem, diante desses parâmetros, parece que o processo eletrônico vem dar respaldo e
continuidade à reforma constitucional originada pela Emenda Constitucional 45/2004, de forma a
possibilitar, então, que o processo tenha uma razoável duração e que os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação sejam exercitados a partir de novos instrumentos que possam socorrer o
Judiciário.

 

 

2.     Breve referência aos princípios constitucionais do processo.

 

Os princípios constituem-se em fontes basilares para qualquer ramo do Direito, influindo tanto
em sua formação quanto na sua aplicação. Por conseqüência, em relação ao Direito Processual não
poderia deixar de ser diferente, uma vez que os princípios estão presentes nos dois instantes
mencionados, na formação e na aplicação de suas normas.

Para Ronald Dworkin[7], pode-se ter por conceituação de princípio, em seu sentido genérico,
como o conjunto de padrões que não constituam normas, mas sejam modelos que devam ser seguidos,
por ser exigência de justiça, da eqüidade ou alguma outra dimensão da moralidade.

Nessa linha, José Joaquim Gomes Canotilho[8] informa que o estudo científico das normas
classifica-as em duas categorias, quais sejam: regras e princípios. No entanto, como tentativa de
distinção a ser feita entre ambas,  segue-se ao apontamento dos cinco critérios citados pelo doutrinador:

a) grau de abstração: segundo o qual os princípios teriam como característica possuírem um
maior grau de abstração em relação às regras;

b) grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto: os princípios, por serem vagos e
indeterminados não seriam suscetíveis de aplicação direta;

c) caráter de fundamentalidade: os princípios possuem um papel fundamental na hierarquia
do sistema jurídico, em decorrência de sua importância estruturante;

d) proximidade com a idéia de direito: enquanto que os princípios se ligam ao ideal de justiça,
as regras podem ter conteúdo estritamente funcional.

e) natureza normogenética: os princípios seriam fundamentos das regras[9].

Exaurido esse preâmbulo, passe-se, então, a tecer breve ensaio a respeito dos princípios
processuais propriamente incorpados na Constituição.

O primeiro princípio que de deve fazer alusão está estampado no artigo 5º, II, da Carta da
República, pois impõe o cânone de que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em
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virtude de lei.

O princípio da legalidade, segundo Paulo César Conrado[10]:

 “não se coloca como um princípio em sentido estrito, senão um limite objetivo
traçado pela Constituição, eis que sua compreensão e verificação concreta
independerá do recurso à pauta de valores daquele que está a analisar uma
situação concreta. Deveras, acaso se ponha em dúvida a legalidade de uma
exigência dirigida a qualquer pessoa, basta analisar, a fim de eliminar a dúvida
posta e verificar se o que se exige é legal ou não, se há no sistema do direito
positivo comando normativo que autorize aquele exigir.”

 

Relativamente à importância do processo, o princípio do devido processo legal (inciso LIV, do
artigo 5º, CF), em termos lógicos, é um dos mais significativos vetores constitucionais do processo,
revelando-se um valoroso princípio, que remete força aos demais princípios processuais ínsitos no
ordenamento.

A doutrina de Lúcia Valle Figueiredo[11] ressalta que o “due process of law”, tal como
preconizado pelos sistemas constitucionais mais modernos, num primeiro momento, possuía conteúdo
meramente formal, ou seja, difundia os seus efeitos apenas sobre os aspectos procedimentais; “cumprido
então o procedimento, considerava-se cumprido o due processo of law”.

Para Nélson Nery Júnior:

“a cláusula due process of Law não indica somente a tutela processual, como à
primeira vista pode parecer ao intérprete menos avisado. Tem sentido genérico,
como já vimos, e sua caracterização se dá de forma bipartida, pois há o substantive
due process e o procedural due process, para indicar a incidência do principio em
seu aspecto substancial, vale dizer, atuando no que respeita ao direito material, e,
de outro lado, a tutela daqueles direitos por meio do processo judicial ou
administrativo”.[12]

 

Outro princípio irrefragável é o do contraditório. Aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios
e recursos a ele inerentes (artigo 5º, LV, CF).

Partindo dessa premissa, o processo eletrônico deve permitir que as partes – nesse particular,
litigantes, assistentes e demais pessoas que a lei permite participar do processo – possam exercer ampla
defesa da mesma forma que também é feito no processo tradicional.

Aqui não importante saber se o processo é eletrônico, virtual ou realizado através do outro
meio que a lei venha a contemplar. A relevância, nesse caso, é que o contraditório possa ser exercitado
em todos os atos que a lei prever, permitindo, assim, que o jurisdicionado possa exercitar plenamente
sua garantia de acesso à justiça.

O princípio do juiz natural também deve ser salientado como um importante esteio para
exercício da jurisdição, uma vez que ninguém poderá ser processado e julgado senão por órgão
jurisdicional competente.

Atrelado a esse princípio exsurge o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A lei não
excluirá do Poder Judiciário a apreciação de qualquer conflito de interesses, revelando, com isso, que o
nosso ordenamento optou pelo denominado sistema de jurisdição una.

No mesmo patamar, o princípio da publicidade do processo assegura o conhecimento, por
parte de qualquer pessoa, dos atos e termos processuais, exceção feita apenas às hipóteses
expressamente previstas na Constituição Federal (art. 5. inciso LX, e artigo 93, inciso IX).[13]

O princípio da celeridade processual é também conhecido como princípio da brevidade.
Segundo Rui Portanova[14], “o processo deve ter andamento o mais célere possível”. Assim,
considerando-se que o processo é o meio pelo qual a jurisdição se opera, a demora desse instrumento
em dar solução ao conflito trazido para a seara judicial, obviamente, será uma justiça tardiamente
concedida, vindo a ser considerado semelhantemente à injustiça.

O princípio da celeridade é marco identificador das mais recentes alterações legislativas
ocorridas, tendo merecido somar-se ao rol dos direitos e garantias fundamentais presentes no texto
constitucional, mais precisamente no inciso LXXVIII, do artigo 5º da Lei Magna, inserido com a Emenda
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Constitucional n. 45/2004.

Tal acréscimo se deve em virtude da excessiva quantidade de processos e lentidão na
prestação jurisdicional pelo qual passa o Judiciário.

O princípio da razoabilidade – que estava implícito no texto constitucional, notadamente no
artigo 37, caput, da CF[15], - foi canonizada pelo legislador no corpo da Constituição através da inserção,
pela Emenda Constitucional 45/2004, do inciso LXXVIII, no artigo 5º, garantindo, a todos, no âmbito
judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.

Por fim, deve ser destacado nesse breve ensaio, que o processo eletrônico pressupõe respeito
ao princípio da instrumentalidade das formas. Para que essa finalidade seja alcançada, o direito positivo
dedica uma série de fórmulas, prescrevendo o modo como os atos devem ser praticados, em que
momento, por quem o serão, “enfim, tudo quanto necessário para o atingimento dos fins a que ele (o
processo) se destina”. [16]

A referência que se faz a esse princípio é indispensável para compreensão do processo
eletrônico, uma vez que é justamente em decorrência do avanço tecnológico e de novas ferramentas de
comunicação e informação é que o Judiciário pode se socorrer e beneficiar todos seus administradores e
seu jurisdicionados.

Essa instrumentalização eletrônica e digital, fomentada pela Lei 11.419/2006, acaba por
auxiliar, ainda mais, o Magistrado, na contemplação de novas formas de convalidar os atos judiciais
práticos. Como exemplo, o Código de Processo Civil já permite ao Juiz, em seu artigo 244, considerar
válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

A preocupação com a instrumentalização do processo está intimamente atrelada com o
princípio do contraditório e da ampla defesa e está respaldada no parágrafo único do artigo 250 do CPC,
que preconiza a noção dessa apreensão com os processos e os procedimentos e sua validação ao
registrar que: “Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa”.

 

3.      Lei 11.419/2006 e o processo eletrônico.

 

A Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, acabou trazendo a
discussão de algumas entidades que eventuais formas processuais de implementar a celeridade
poderiam causar lesões às garantias processuais constitucionais.

Além disso, a forma pela qual a impôs a obrigatoriedade do armazenamento dos dados digital e
a vulnerabilidade de sistemas de proteção aos arquivos criou insegurança dos usuários do sistema
eletrônico, pois a má gestão da virtualização poderia violar – e de concreto já violou, como se verá nos
capítulos posteriores – direitos fundamentais personalíssimos.

De se lembrar, ainda, que somado a essas indagações, a indigitada legislação acabou,
ademais, não cuidar apenas de regras reservadas ao processo civil – como muitos achavam que a lei iria
tratar –, mas também contemplou princípios de regimento dos processos penal, trabalhista e os juizados
especiais, em qualquer grau de jurisdição.

Em seu artigo 1º, § 2º, a lei considera meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou
tráfego de documentos e arquivos digitais. Ou seja, a legislação, de plano, conceitua e disciplina meios
eletrônicos não somente como sendo estradas de comunicação, mas também como arquivos digitais.

A transmissão eletrônica é tida como toda forma de comunicação a distância com a utilização
de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores.

Como forma de regulamentar a validação dos atos processuais, seja através dos serventuários
e Juízes, seja por meio de advogados, procuradores, promotores, enfim, por aqueles que detêm múnus
de administrar a Justiça, a Lei 11.419/2006 considerou como forma de identificação inequívoca do
signatário, a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora
credenciada, na forma de lei específica e, ainda, aquela feita mediante cadastro de usuário no Poder
Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos (artigo 1º, §3º, inciso III).

Já a importância do art. 19 ressai na medida em que convalida os atos praticados por meio
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eletrônico antes da data da publicação da Lei nº 11.419/06, mas apenas aqueles que tenham atingido
sua finalidade, sem qualquer prejuízo às partes.

O art. 20, que promove alterações no Código de Processo Civil ajustou modificações advindas
da informatização do processo, ao inserir normas de cunho atualíssimo, assim elencadas:

? O instrumento de procuração poderá ser assinado digitalmente com base em certificado
emitido por Autoridade Certificadora credenciada (art. 38, parágrafo único). Esta disposição ultrapassa os
limites do processo, alcançando os atos extrajudiciais, o que denota a preocupação do legislador com a
eficácia do processo digital.

? Faculta que todos os atos e termos do processo sejam produzidos, transmitidos,
armazenados e assinados por meio eletrônico (art. 154, § 2º), o que evidencia a vontade do legislador de
abolir o uso do papel para a prática de atos judiciais.

? Possibilita aos juízes chancelarem os seus atos com a assinatura digital (art. 164, parágrafo
único).

? Autoriza a citação por meio eletrônico (art. 221, IV).

? Torna válidas as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público ou particular,
quando juntadas aos autos, ou seja, institui o aceite do documento eletrônico como prova judicial (art.
365, VI).

Na contramão, a despeito da relevante importância dos elementos contidos na lei, ela acabou
criando grande celeuma no que diz respeito a algumas prescrições que teriam invadido as competências
de órgãos e entidades que administração a Justiça. Nesse particular, cita-se a ação Direta de
Inconstitucionalidade (Adin) número 3880, com pedido de liminar, ajuizada pelo Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil, requerendo a declaração de ilegalidade de vários artigos da Lei nº
11.419, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. [17]

Não cabe nesse artigo, ao menos diante do tema ora desenvolvido, tecer críticas às eventuais
inconstitucionalidades ou ilegalidades criadas pela lei no que diz respeito às prerrogativas e direitos de
advogados que foram aviltados a partir dos artigos 1º, III, “b”, 2º, 4º, 5º e 18 da Lei nº 11.419/06.[18]
 Cabe, ao revés, dar a conotação da fragilização do desenvolvimento, execução e incorporação desse
sistema no meio social, e a forma pela qual os direitos e as garantias constitucionais podem ser violadas.

Sob a ótica da regulamentação do processo como uma forma de solucionar conflitos, percebe-
se que a lei trouxe elementos novos de denominação, designação e esclarecimentos de vocábulos que
permeiam nossa sociedade digital – informacional – para que dúvidas não surjam no futuro e que
eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade não seja alegada em face do uso de algum meio de
comunicação virtual atualmente utilizado, porém não abordado pelo direito posto.

Na prática, o ministro Luiz Fux[19], do Superior Tribunal de Justiça (STJ), destacou, em recente
entrevista, que o processo eletrônico é, efetivamente, um instrumento de expressiva agilização da
prestação judicial e que, rapidamente, sua ideologia vem contaminando o mundo inteiro.

Segundo entendimento de Fux[20], atualmente,  “com o processo eletrônico, temos condição
de estar em uma palestra e poder receber, por via eletrônica, todo o conteúdo de uma medida urgente,
apreciar a tutela antecipada, deferi-la ou não e chancelar mecanicamente aquela decisão, autenticando-a
graças a esse novo instrumento!”.

Quando ocorreu a entrevista, o Ministro Luiz Fux, que representava o   presidente do STJ,
ministro Cesar Asfor Rocha, na abertura do Congresso Franco-Brasileiro de Estudos Jurídicos,
asseverou que a duração razoável dos feitos judiciais é uma garantia fundamental no sentido de que o
processo deve dar a parte àquilo que ela faz jus, em um prazo razoável, sob pena de se considerar que o
processo não cumpre os seus objetivos.

Salienta ainda mais o Ministro que “A razoabilidade de prazo é um conceito indeterminado. Um
processo que tem dilações indevidas, que não permite à parte usufruir os resultados daquela prestação
jurisdicional realmente não é um processo efetivo, porque não cumpre essa cláusula da duração razoável
do processo”.[21]

 

4.     O sistema, os dados e as inseguranças.
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Pelo que se pode dessumir da lei, uma das principais preocupações do legislador, levando-se
em conta o bom senso, razoabilidade e praticidade, foi na direção de criar um sistema de pesos e
contrapesos, a fim de que houvesse responsabilidade conjunta, da própria estrutura do Poder Judiciário,
de oferecer à sociedade ferramentea capaz de solucionar as demandas em tempo razaoável. [22]

A lei preconiza que o processo eletrônico deverá ser desenvolvido por meio de sistema que
envolva total ou parcial digitalização dos dados, com a cobertura de redes internas e externas,
assegurando a assinatura digital. Nesse ponto, absorve-se da lei que todas as citações, intimações e
notificaçãoes, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, dispensando-se o papel.

Pois bem, a partir do instante em que se impõe aos profissionais a instrumentalização do
processo por meio eletrônico, parece que essa estrada processual é um caminho sem volta, devendo o
profissional do Direito que não aderir à realidade digital terá inviabilizado o exercício do seu mister, quer
como advogado, quer no desempenho de atividade subsidiada pelo Estado-empregador, recaindo o
prejuízo sobre o jurisdicionado, no que se refere à obtenção de uma prestação jurisdicional célere e
eficaz.

Quanto à exclusão ou discriminação de eventuais profissionais no tocante à acessibilidade da
justiça, na visão de Carlos Henrique Abrão[23]:

“Isso não significa dizer, por outro lado, que os profissionais com menos recurso,
ou qualidade técnica, nao poderão fazer o denominado acesso à Justiça – terão a
mesma oportunidade, porém com uma ressalva: os documentos redigidos à rede,
para que tenham número próprio, facilitando a leitura digital e a própria tramitação.
Destarte, em linhas gerais, cria-se um novo aparato, cuja roupagem, assim definida,
descreve, pormenorizadamente, as linhas do processo a partir da peticao
eletrônica, do cadastramento dos atos processuais na forma digital”.

 

Quanto aos dados, Abrão entende ser indispensável “gerenciamento técnico, não
departamental, afeto à tecnologia da informática, por intermédio do qual todo o armazenamento seguro
estará disponível perante o Tribunal de Justiça de cada Estado.” [24]

Vale a pena ressaltar, no tocante à execução dos procedimentos e à garantia de segurança,
que a ciência processual deverá andar e observar a lei que instituiu o processo eletrônico, bem como as
regras fixadas na NORMA ABNT 27001/2006, com relação à segurança da informação.

A norma ABNT NBR ISO/IEC 27001[25], trata, especificamente, de tecnologia da informação e
segurança e deve ser utilizada pelo Judiciário para uma perfeita aplicação do procedimento eletrônico
junto aos Tribunais, não bastando, simplesmente, a adoção de certificação digital.

Um fator que provoca o afastamento do profissional do Direito da Informática é a máquina e a
constante idéia de os sistemas não serem seguros.  

A segurança dos sistemas deve ser proporcionada por profissionais da área da Informática,
com ampla especialização em segurança da informação. Nos termos da Norma ABNT 27001, em sua p.
4, “a política de SGSI é considerada um documento maior da política de segurança da informação. Estas
políticas devem estar descritas em um documento.”

Por conseguinte, parece que não basta exercitar somente os parâmetros da Lei 11.419/2006,
se normas internas dos Tribunais não especificarem a sua política de segurança da informação. O
monitoramento constante do servidor e análise crítica dos procedimentos (item 4.1 da ABNT 27001)
devem ser implementadas.

Os riscos no momento da transmissão de dados devem ser bem analisados, sob pena de
vulnerabilidade e, com isto, enormes prejuízos causarem aos usuários do sistema.

 

5.     A virtualização do caos.

 

O caos[26] vivenciado pelo Poder Judiciário advém de um sistema despreparado para atender
os anseios de uma sociedade que busca o Estado para resolver seus conflitos. A confusão e a
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instabilidade nascem desde o número diminuto de varas, de secretarias, de sistemas organizados de
gestão até a ausência de Juízes para analisar e julgar os processos.

Os serventuários não conseguem atender o público, os advogados e seus próprios
colaboradores (diretores e Juízes). A eficiência e qualidade estão muito longe de serem apresentadas,
apesar de ser garantia constitucional um serviço público que preze pela eficiência e economia
processual.

Os advogados estão cada vez mais impacientes, sem esperança, sem expectativas de
resolução de seus litígios, transmitindo aos seus clientes, jurisdicionados, que a morosidade da Justiça é
a causa principal da impunidade, da angústia, da desconfiança, diante da incerteza conclamada pela
ineficiência do sistema judicial.

Em meio a esse caos, eis que surge uma lei que objetiva a utilização de meios eletrônicos para
abreviar etapas, evitar discussões indevidas, e ainda, por um custo menor, padronizando-se o critério da
eficiência. [27]

Indaga-se, portanto, nesse capítulo, se a virtualização – aqui entendida como disponibilização
do processo na rede, da transposição do papel ao visual – irá realmente resolver os problemas do
Judiciário ou se irá, de outra forma, apenas amenizar alguns dos problemas de comunicação e
informação.

E, ainda, se o advento do processo eletrônico poderá ou não provocar outra avalanche de
inseguranças ou violações das garantias individuais, personalíssimas, consagradas pela Constituição
Federal.

 

            5.1. O conceito de virtualização.

Para Pierre Lévy[28], o “armazenamento em memória digital é uma potencialização, a exibição
é uma realização.” O computador passa a ser um instrumento mais eficiente que uma máquina de
escrever mecânica, embora um texto digitado por ambos tenham igual valor, porém o computador permite
ao leitor “divulgar automaticamente interagindo com um computador a partir de uma matriz digital,
penetramos num novo universo de criação e leitura dos signos.” [29]

Lévy[30] afirma que a virtualização não é uma desrealização (a transformação de uma
realidade num conjunto de possíveis), mas uma mutação de identidade, “um deslocamento do centro de
gravidade ontológico do objeto considerado: em vez de se definir principalmente por sua atualidade (uma
‘solução’), a entidade passa a encontrar a sua consistência essencial num campo problemático”.

Reitera, ainda, o mencionado autor, que a “virtualização é um dos principais vetores da criação
da realidade.” E como exemplo estabelece a organização clássica organizada num conjunto de
departamentos localizados num mesmo espaço físico, e que reúne determinados números de
funcionários em paradoxo com uma organização virtual cuja participação é numa rede de comunicação
eletrônica e pelo uso de recursos de programas que facilitem a cooperação organizacional, usufruindo
ainda do teletrabalho. “Ela transforma a atualidade inicial em caso particular de uma problemática mais
geral, sobre a qual passa a ser colocada a ênfase ontológica.” [31]

Trata-se, então, de uma representação exteriorizada de uma forma interna, atual, real, com
inclusão e exclusão de dados que são feitos à mercê do usuário, segundo seus critérios pessoais ou
legais.

Foucault[32], ao elucidar o que chama a “imaginação da semelhança”, como forma de reflexão
de identidades, de representação, de um olhar sobre a face metafísica, mesmo as menos abstratas,
afirma que “há a análise que explica a semelhança das coisas – sua semelhança antes de sua
ordenação, sua decomposição em elementos idênticos e diferentes, a repartição em quadro de suas
similitudes desordenadas”.

A virtualização, na verdade, apenas representa a exteriorização de algo que já existe e, por
isso, é uma extensão do real. Desempenha a representação, um papel simétrico ao que a diversidade
assegurará no pensamento crítico e nas filosofias do juízo.[33]

O virtual, nesse caso, não é nada menos do que a expressão da linguagem individual ou
coletiva, inserido dentro de um meio de comunicação.

Segundo Lévy[34], os três pilares da virtualização podem ser resumidos através da
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gramatização, da técnica e dos contratos. A gramatização representa a letra; a informatização acelera o
movimento iniciado pela escrita ao reduzir todas as mensagens a combinações de dois símbolos
elementares (zero e um); esses signos gramaticais se juntam para facilitação da linguagem dando nome
às coisas, objetos múltiplos, que constituem a realização dos desejos dos homens; depois dos signos e a
técnica, surge, então, a complexidade dos contratos das formas sociais. Assim, então, como há uma
dialética dos signos e uma dialética das coisas, a dialética das pessoas, por sua vez, força-nos
mutuamente a integrar o ponto de vista do outro, correspondendo reciprocamente nas negociações, nos
contratos, nas convenções, nos acordos, nas regras da vida pública em geral.

 

            5.2. A vulnerabilidade do sistema eletrônico judicial.

É ressabido para quem é usuário de um computador, que é possível inserir vírus em
programas, alterar dados, falsificar documentos. Diante desse fato, qualquer pessoa que tenha acesso a
um processo no formato eletrônico, poderá causar grandes danos se políticas de segurança não forem
implantadas.

Indaga-se, nesse tópico, que os sistemas que já estão em operação, ou seja, que já estão
disponibilizados para os usuários – serventuários, administradores e jurisdicionados – que permitem o
envio de peças aos Tribunais, incluindo-se o Supremo Tribunal Federal, possui ou não sistema de
varredura dos textos a serem enviados.

É comum os programas denominados cavalos de tróia[35], que são programas do tipo espião,
instalarem-se nos servidores que não possuam sistema de segurança eficaz e, com isto, gerar
prejudicialidade de todo o sistema informático processual.

Os investimentos em Tecnologia da Informação (TII) devem ser analisados, compartilhados e
integrados entre si, para que não fiquem expostos a danos.

A norma ABNT 27001, em seu item 4.3.1., trata da documentação e da necessidade de
rastreamento das ações inseridas no sistema. Como a norma é abrangente, para qualquer sistema,
apresenta-se com mais propriedade para grandes organizações.

Dentro desta política de segurança, a partir do momento em que decisões são tomadas (aqui,
na espécie, podemos inserir as judiciais, as promoções do MP e as petições, a fim de adaptar a norma
geral ao sistema processual), o sistema deverá identificar através de rastreamento quem efetivamente
produziu determinada peça.

Os documentos devem ser controlados e não basta a sua inserção no sistema do processo de
informatização judicial (item 4.3.2.). A norma preconiza a indispensabilidade de controle de documentos,
que devem ser protegidos e controlados. [36]

Um procedimento documentado deve ser estabelecido para definir as ações de gestão
necessárias para:

A ABNT 27001, sem dúvida alguma, é aplicável ao processamento eletrônico, diante de sua
especificidade. Espera-se, pois, que os Tribunais implantem a norma ABNT 27001 e obtenham o
certificado ISO 27001.

Dessarte, todos os incidentes de segurança deverão ser previamente identificados e aplicados
para que o processamento eletrônico seja adotado no Brasil como padrão mundial.

Com sistemas seguros e adotando-se normas internacionais de segurança da informação, a
ideia de insegurança no processamento eletrônico poderá ser extirpada e controlada de acordo com o
fluxo de informações, à medida que novos vírus ou softwares maliciosos forem criados, erradicando-se,
assim, as incertezas e desconfianças que

 

            5.3. A publicização dos processos sigilosos.

Ronaldo Alves de Andrade publicou, recentemente, artigo que demonstra funesta falha no
sistema de informatização de dados do Poder Judiciário, com o tema “O direito à privacidade e à
intimidade no processo eletrônico”. [37]

Em seu artigo, Andrade lembra que o artigo 155 do CPC reconhece a prioridade no direito à
intimidade e à privacidade, impondo a norma o segredo de justiça às causas que dizem respeito a
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casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de
menores.[38]

O que mais traz consternação são pesquisas feitas em sítios eletrônicos dos Tribunais de
Justiça que não respeitam a privacidade e intimidade dos jurisdicionados. Em uma dessas pesquisas,
Andrade revela:

“A título de exemplo, fizemos consulta ao site www.tj.sp.gov.br,
http://esaj.tj.sp.gov.br/esajweb/cpo/pg/show.do?
processo.foro=20&processo.codigo=0K0000O250000&cdForo=20&baseIndice=IND,
processo eletrônico autuado sob o n. 020.09.000530-9 (Acesso em: 19 fev. 2009,
às8h34), em trâmite perante a 1ª Vara Cível do Foro Regional XII – Nossa Senhora
do Ó, donde copiamos não só a petição inicial, como também documento pessoas
do autor da ação.” [39]

 

Outro exemplo, agora mais gritante e avassalador do que o primeiro,   segue em comento:

“O que é impensável e inconcebível é que sob o manto do principio da publicidade
possa o processo eletrônico ser utilizado como meio para escarafunchar a vida
privada das partes de um processo, pois isso não seria garantia de publicidade do
processo, mas violação de direito de personalidade, que afeta inclusive a dignidade
da pessoa humana. Exemplo disso se pode ver nos autos do processo autuado sob
o n. 020.08.002392-4, que tramita perante a 2ª Vara da Família e Sucessões do
Foro Regional XII – Nossa Senhora do Ó, acessível no site <www.tj.sp.gov.br>,
<http://esaj.tj.sp.gov.br/esajweb/cpo/pg/search.do> (Acesso em: 19 fev. 2009, às
9h52) onde o autor alega que a ré sofre de alcoolismo e junta fotos da ré com copo
de bebida alcoólica. Nesse caso, coloca-se à execração pública a imagem de uma
pessoa violando sua intimidade e privacidade. Na verdade, nesse caso, não só as
fotos como todo o processo deviam tramitar em segredo de justiça, todavia,
infelizmente, pode ser acessado pela Internet por qualquer pessoa, pelo simples
prazer de ter conhecimento de fatos da vida privada”.[40]

 

Diante desse olhar atualíssimo, parece que o Estado deverá sofrer e responder por ações
indenizatórias pela má-gestão dos serviços públicos.

O paradoxo entre disponibilizar o acesso em nome da publicidade e celeridade – sociedade da
informação – e a violação da privacidade e intimidade dos jurisdicionais, permanecerá por muito tempo
caso não haja brevíssimo acerto no sistema, de modo a trazer aos administradores da justiça, aos
jurisdicionados e a qualquer pessoa, segurança e respeito aos princípios fundamentais do cidadão.

Isso porque, como está no texto normativo, não se pode publicar aquilo que é sigiloso,
sobretudo quando a própria lei processual e o sistema garantem (ou prometem garantir) segurança na
transmissão e armazenamento de dados, vedando a inviolabilidade de informações confidenciais.

 

            5.4. A virtualização como meio de lesão dos princípios fundamentais.

Por conta desses primeiros dissabores, como a ausência de programas que afastem a inserção
de programas destinados a se infiltrar em um sistema de computador alheio de forma maliciosa ou
predadora e a prova de quebra de sigilo de processos que deveriam correr em segredo de justiça, há que
de inferir, pelo menos por enquanto, que a virtualização acabou servindo de meio, facilitação, aos
usuários para obter informações protegidas constitucionalmente, ferindo os princípios fundamentais da
intimidade, privacidade, propriedade, entre outros.

Questiona-se, desse modo, até que ponto o progresso pode ser benéfico ao homem se a
tecnologia ao mesmo tempo em que traz conforto e celeridade, causa incerteza e desgosto.

Gilberto Dupas[41], ao dissertar a respeito do mito do progresso, altera que no universo da
tecnologia, “a falta de liberdade se apresenta sob a forma de uma submissão à aparelhagem técnica que
dá mais conforto à existência e aumenta a produtividade do trabalho”.

Com o progresso, o direito deve caminhar para atender os anseios do homem, para que ele
possa viver em paz, liberdade e dignidade na sociedade. As normas jurídicas, pois, devem ser vistas em
termos instrumentais, implicando a possibilidade de contestação, revisão e mudança.[42]

Richard A. Posner[43], ao criticar os problemas de filosofia jurídica, recomenda que o direito
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tem seu olhar voltado para o futuro. “Isso fica implícito em um conceito instrumental das leis – que é
conceito pragmático do direito, o direito como servo das necessidades humanas”.

Vale notar que não é o desenvolvimento, o progresso que dará o tom necessário para o
aplicador da lei dizer o que está certo ou errado de acordo com o ordenamento jurídico, mas o que Direito
deve fazer para equilibrar as relações.

Ao falar sobre racionalização, no que diz respeito ao mito do progresso, Gilberto Dupas[44] faz
oportuna observação:

“A racionalização de que fala Max Weber é um processo de transformação a longo
prazo de estruturas sociais cuja verdadeira intenção é a de manter uma
denominação oculta por uma referência aos imperativos técnicos. Deformada pelo
capitalismo, a técnica moderna teria perdido a inocência de uma simples força
produtiva. A estrutura própria ao progresso científico-técnico necessitaria de novos
valores. Afinal, a tecnologia é tipicamente dual: um computador pode estar a
serviço de uma sociedade capitalista ou socialista; um foguete lançador pode
carregar tanto um míssil nuclear quanto um satélite de comunicações. Como
determinar, então, o que significa dizer que a forma racional da ciência e da técnica
se amplia tomando as dimensões de uma forma de existência, ambicionando a
totalidade da historia”

 

Daí crer que a revisão do sistema, mesmo que ainda não implementado totalmente, deve ser
feita continuamente, posto que se existe algo bom e célere para o Estado, esse sistema não pode trazer
inseguranças ou transtornos aos cidadãos, sobretudo quando o Estado, economicamente, pode e deve
ser capaz de gerir com maior eficiência seus serviços do que as instituições privadas.

 

Conclusão.

 

 O Poder Judiciário brasileiro tem empreendido todo tipo de reforma processual para reordenar
seus procedimentos e soerguer o sistema judicial para melhor atender seus jurisdicionados.

O ordenamento jurídico ainda não se encontra suficientemente dotado de mecanismos de
controle desta sociedade da informação e a importância do direito processual, através do
desenvolvimento e implementação do sistema letrônico parece significar um grande divisor de águas
entre o processo encadernado e o processo digital.

O processo eletrônico não pode alterar os principios constitucionais do processo. Se os atos
são praticados eletronicamente (através do ciberespaço, da Internet, de redes internas) devem, da
mesma forma que o processo comum, consolidar a certeza de inviolabilidade dos direitos.

O exercício do princípio da acessibilidade da justiça não pode ferir outra garantia que esteja no
mesmo nível ou num grau superior, sobretudo quando se tratar da privacidade, da intimidade das
pessoas.

Não se pode conceber, no afã de adotar sistemas de informatização, digitalização, assinatura
eletrônica, certificados digitais, que esses novos instrumentos acabem sendo alvos de invasões, de
condutas tecnodigitais que causem rupturas das garantias constitucionais, sobretudo quando se prevê
que o aumento do caos, agora virtualizado, poderá ser alimentado pelo despreparo dos serventuários da
justiça.

A virtualização da justiça, da forma como está sendo feito, parece trazer uma exposição
irracional das pessoas na rede mundial. Se a descoberta de novos instrumentos tecnológicos podem
servir ao homem, essas ferramentas não podem, em igual proporção, causar-lhe danos indeléveis, que
mesmo sujeitos à reparação, não irão satisfazer integralmente os danos decorrentes do despojamento de
seus sentimentos, de seus pensamentos, de seu íntimo, pois esse foram confiados justamente à própria
Justiça.
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AVATAR: POR UM DIREITO PERSONALISSIMO DE IDENTIDADE VIRTUAL.

AVATAR: ON A VERY PERSONAL RIGHT OF VIRTUAL IDENTITY.

karla cristina da costa e silva matos

RESUMO
A globalização e a instituição de novas tecnologias ocasionaram uma sociedade cujo valor está voltado para
a informação. A busca constante de informação trouxe muitos usuários para a rede de computadores. Isso
trouxe a criação de ambientes virtuais e comunidades de relacionamentos na rede, proporcionando num curto
espaço de tempo, o maior número de relações interpessoais possíveis.

Nesse contexto, as plataformas que disponibilizam os mundos virtuais, requerem a criação de uma
representação gráfica em forma de avatar para estabelecer as relações interpessoais. A problemática incide
quando o usuário transfere a realidade para este ente gráfico, com seus desejos, e uma ofensa ao ente acaba
por transcender a esfera virtual atingindo os direitos inerentes a personalidade do usuário.

Este artigo aborda a proteção moral do usuário por dano ao ente gráfico, o avatar.

PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Avatar, identidade virtual, Redes sociais, metaversos.

ABSTRACT

Globalization and the institution of new technologies have brought about a society whose value is intended
for the information. The constant search for information brought many users to the computer network. This
brought the creation of virtual environments and communities of relationships in the network, providing a
short space of time, the greater number of interpersonal relations possible.

In this context, platforms that provide virtual worlds, require the creation of a graphical representation in
avatar form to establish interpersonal relationships. The issue concerns when the user moves the reality for
this entity graph to your wishes, and an insult to the entity ultimately transcend the virtual sphere reaching
rights in the user's personality.
This article discusses the protection of the moral harm to the user by being graphic, the avatar.

KEYWORDS: Keywords: avatar, virtual identity, social networks, online worlds.

Introdução.

A influência da Revolução Industrial no homem, surgimento do contrato de adesão, massificação contratual,
e a modificação da estrutura familiar como decadência da atividade artesanal pelo deslocamento para
atividades fabris, e por fim a informatização com a superveniência da tecnologia informacional , que embora
tenha se iniciado como estratégias de guerra, posteriormente seu impacto repercutiu em todas as relações
jurídicas da sociedade, e trouxe para o direito desafios regulamentatórios.

A seqüência de momentos históricos que acabaram por criar uma nova sociedade, baseada na informação e
por deveras, estruturada na economia e na tecnologia informacional, cujos membros associaram a tecnologia
e criaram mecanismos de disseminação da informação, num curto espaço de tempo, rompendo todas as
barreiras territoriais para promulgar uma amplitude de contato social num mundo globalizado.[1]

Jorge Wertein explicita que sociedade da informação "refere-se às transformações técnicas, organizacionais
e administrativas que têm como " fator-chave" não mais os insumos baratos de energia - como na
sociedade industrial - mas os insumos baratos de informação propiciados pelos avanços tecnológicos na
microeletrônica e telecomunicações."[2] E ainda pode ser "definida como uma etapa do desenvolvimento
social caracterizada pela capacidade de seus membros de obter e compartilhar qualquer informação
instantaneamente, em qualquer lugar e sob diversas formas."[3]

Para Rubens da Silva Ferreira, essa "nova sociedade"[4] inclui os países a uma nova realidade cheia de
"desafios e oportunidades num novo arranjo político, econômico, social e tecnológico" 2  alertando que tal
desafio "leva a rever sua legislação civil, comercial e penal, para dar conta dos novos comportamentos
sociais que emergem de uma ordem agora informacional. " [5]

Esses desafios para o direito, não exibe a existência de uma nova norma jurídica formal, mas reflete uma
nova crise de identidade em que a falta de meios eletrônicos regulados pelo direito, gera problemas a
sociedade, cujo homem moderno acaba por se ater ao medo do desconhecido, como o medo de contratações
pelo meio eletrônico, individualismo ou preferência de se trabalhar aquilo que se conhece.

O medo gerado pela crise de identidade do qual, novas vidas serão criadas e movidas por uma exposição de
sua identidade maior, pela insegurança proporcionada pelo desconhecido. A Globalização que transcende
valores culturais de uma sociedade localizada, é o mesmo movimento que acaba por gerar a perplexidade de
norma jurídica no direito eletrônico e a necessidade de um sistema que admite que haja outros valores e
princípios que podem ser integrados ao ordenamento jurídico de forma aberta, a implantação de um sistema
de normas interpretativo.
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A exposição maior do homem foi ocasionada pela pluralidade de informações e busca incessante pelo
conhecimento[6]. Nesse contexto de busca pelo conhecimento aliado a busca pelo poder de dominação,
pluralizou a quantidade de informações de tal forma que a incapacidade de gerenciamento e assimilação de
todas as informações disponíveis, reverte à sociedade numa forma de ignorância e incertezas. "Logo, já não
haverá tempo hábil para transformar a enorme massa de dados que já se encontram à disposição em
conhecimento e, portanto, em informações passíveis de dominação ou de certeza." [7]

 

Nesse contexto, a pluralidade de informações a busca incessante por conhecimento e ainda a busca de uma
sociedade carente por relações sociais não mais limitadas a própria região de convivência, que se
desenvolveram os ciberespaços e os mundos virtuais.

 

2. Ciberespaços e Mundos Virtuais: Metaversos.

 

Oposto ao espaço real, o espaço virtual cria novas formas de relações sociais e ainda, novos mecanismos de
disseminação das informações, num contexto cujas relações sociais foram deslocadas para um ambiente de
virtualidade.

 

A virtualidade não é algo além da realidade, mas uma situação fática que vai além do território físico, do
tempo, mas que acabam por proporcionar manifestações concretas na realidade. "o virtual não se opõe ao
real, mas as sim ao atual" sendo o virtual um complexo problemático, cujas tendências acompanham
determinada situação, objeto ou entidade, num processo de atualização."[8]

 

Complementa o autor que a informação ao ser introduzida no contexto de linguagem de programação,
aproxima-se do virtual e que "Quando utilizo a informação, ou seja, quando a interpreto, ligo-a a outras
informações para fazer sentido ou, quando me sirvo dela para tomar uma decisão, atualizo-a. Efetuo
portanto um ato criativo, produtivo. "O conhecimento, por sua vez, é o fruto de uma aprendizagem, ou seja,
o resultado de uma virtualização da experiência imediata." [9]

 

No âmbito da virtualidade e análogo a um espaço físico, muito próximo de sua realidade, surge o
ciberespaço, que permite a interação de usuários do ambiente informacional. Um espaço muito próximo do
espaço físico que reflete um mundo artificial que descarta a necessidade do homem físico para constituir a
comunicação como fonte de relacionamento, dando enfase ao processo criativo e da imaginação para
interpelação de uma comunicação.

 

Nesse sentido, Ciberespaço é "um espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos
computadores e das memórias dos computadores."[10] Segundo Pierre Lévy, poderá ser o principal canal de
comunicação da memória da humanidade a partir do próximo século.

 O conceito de ciberespaço é o de um espaço não físico ou territorial no qual uma alucinação consensual
pode ser experimentada diariamente pelos usuários. O ciberespaço é a "MATRIX", uma região abstrata
invisível que permite a circulação de informações na forma de imagens, sons, textos etc. Este espaço virtual
está em vias de globalização planetária e já constitui um espaço social de trocas simbólicas entre pessoas dos
mais diversos locais do planeta. [11]

O ciberespaço não está desconectado da realidade, os impulsos eletrônicos permitem uma desmaterialização
das relações sociais de forma que, embora não sejam concretas, as relações sociais existem e de forma
desterritorializada e transnacional. Permite o ente criativo idealizar uma sociedade desprovida de fronteiras e
que convive segundo um consenso de ideal coletivo[12], compartilhando os mesmo ideais, e que existe,
sendo denominados mundos virtuais.

Os mundos virtuais são ambientes que numa linguagem computacional, simulam ambientes próximos da
realidade e que permitem a interatividade entre os usuários participantes. "O mundo virtual caracteriza-se
não propriamente pela representação, mas pela simulação. Esta simulação é ,na verdade, apenas uma das
possibilidades do exercício do real."[13]

Também chamado de metaverso, é uma estrutura-base computacional simuladora de ambientes, que se
assemelha a lugares, algumas vezes lugares reais, outras vezes imaginários, mas sempre em ambiente virtual.
Esses ambientes virtuais são capazes de garantir a presença simultânea de milhares de pessoas que se
utilizarão dessa ferramenta para imergir em uma realidade virtual."[14]

Uma característica importante do metaverso é a sua capacidade de persistir no ciberespaço sem a
necessidade da presença de um usuário conectado o tempo todo. O ambiente pode ser visitado por qualquer
usuário, a qualquer tempo e continuará interativo e em desenvolvimento sem que todos estejam presentes de
forma individualizada.
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3. AVATAR.

 

O acesso do usuário é feito através da aquisição de um software[15] que permite acesso a  plataforma[16] de
interação. Há a criação de um cadastro com dados pessoais do individuo e a disponibilização de um nome, o
login,  e de uma senha que serão as chaves de acesso do usuário sempre que o mesmo quiser.

Além desse mecanismo, a plataforma exige a criação não só de um nome mas também a criação de uma
forma gráfica de representação, que receberá o nome definido por ele, além de todas as caracteristicas físicas
por ele escolhidas.

O avatar[17] é uma forma gráfica em linguagem computacional que representa o indivíduo nos mundos
virtuais, ou seja, uma extensão de seu "eu", sua personalidade e carater acrescentados pelos próprios desejos
de como gostaria de ser representado no ciberespaço ou em uma plataforma virtual especifica.

 Há a possibilidade de mudar de aparência, de criar mais de um avatar por pessoa, podem ser animais,
monstros, vai da imaginação criativa. Assim  "O avatar é portanto, composto de dois elementos: um
elemento referente ao software ( o corpo gráfico criado ou utilizado pelo usuário para representá-lo no
ambiente de conversação virtual) e um elemento humano (o próprio usuário que interage através do corpo
gráfico). No avatar tem-se, assim, um complexo conjunto de nuances humanas e maquínicas, que
representam uma identidade virtual, que pode ou não ser assumida. Essa identidade assumida só o é na
medida em que o usuário conectar-se num mesmo ambiente com uma mesma representação, e que seja
reconhecido pelos demais usuários."[18]

Somente através da representação virtual que o usuário poderá transmitir e receber as mensagens, poderá
interagir com os demais usuários, permite construir ou acrescentar objetos à plataforma, dependendo da
plataforma[19], consumir no ambiente, ou participar da economia gerada pela plataforma.

4. Avatar: direito personalíssimo de identidade.

Todas as relações interpessoais que são proporcionadas pelo ciberespaço e pelos mundos virtuais, tendem a
ficar mais intensificadas, já que reúnem um número imenso de usuários com línguas diferentes e culturas
diferentes e que vivem em ambientes de realidades econômicas diferentes.

Quando há o acesso para o ambiente virtual, não há a preocupação com raças, riquezas, no ambiente virtual,
o individuo é o que ele deseja ser e se apresenta na forma do avatar. Somente através do avatar que o
individuo cria sua identidade no mundo virtual, e por muitas vezes, projeta nele todos os ideais, fantasias e
desejos do próprio indivíduo. Tudo que ele gostaria de ser, como por exemplo, a possibilidade de andar no
ambiente virtual concretizada pelo avatar, sendo que na realidade trata-se de um usuário tetraplégico.

Mas também é nesse ambiente virtual que as pessoas concretizam sua vida real, como a aquisição de um
emprego no ambiente virtual que proporciona o sustento da pessoa. A medida que as identidades são
desenvolvidas elas geram uma afinidade com outras identidades resultando numa identidade coletiva.[20]
Acabam pensando as mesmas coisas, acabam por tal afinidade, criando um sentido de si mesmo perante esse
grupo.

A criação dessa identidade virtual demora para se desenvolver, já que requer  do usuário tempo e as vezes
dinheiro. Algumas plataformas exigem a cobrança de uma mensalidade para o acesso. Outras determinam
fases a serem cumpridas para que o avatar tenha acesso a equipamentos que fará parte de sua constituição.

Ante essa identidade virtual, há não só aspectos econômicos envolvidos, mas também aspectos sociais,
reflexo da identidade criada com o vinculo social da plataforma, e mais além, cria-se uma reputação ou uma
forma valorativa dos demais membros da plataforma perante determinado avatar que não há como valorar na
sociedade real, e não há como correlacionar com a identidade real do individuo, visto que o mesmo só é
reconhecido pela representação gráfica na forma de avatar e apenas no ambiente da plataforma.

Atenar que há direitos materiais econômicos envolvidos na identidade virtual do avatar é fato mas a
promulgar que ante tal identidade há direitos inerentes a personalidade do usuário, que repercute em
valoração moral, é de difícil compreensão nos dias atuais.

Regiane A. Angeluci anuncia que "os direitos morais relativos à identidade não podem sofrer limitações,
posto que pertencem à categoria dos direitos da personalidade. Assim, identificado que o avatar é uma
criação intelectual, espécie do gênero de identidade virtual, que representa a pessoa no metaverso, este
adquire características próprias inconfundíveis, como identificação única, reputação, valores e imagem
que devem ser protegidos na categoria dos direitos da personalidade que os detêm."[21]

Direitos da personalidade[22] são os direitos subjetivos inerentes a própria pessoa humana. Envolvem
categorias físicas e espirituais como a vida, liberdade, nome e dentre outros a própria identidade. Na mesma
direção pontifica Diniz, citando Goffredo Telles Júnior: "A personalidade consiste no conjunto de caracteres
próprios da pessoa. A personalidade não é um direito, de modo que seria errôneo afirmar que o ser
humano tem direito à personalidade. A personalidade é que apóia os direitos e deveres que dela irradiam,
é o objeto de direito, é o primeiro bem da pessoa, que lhe pertence como primeira utilidade, para que ela
possa ser o que é, para sobreviver e se adaptar às condições do ambiente em que se encontra, servindo-lhe
de critério para aferir, adquirir e ordenar outros bens.[23]

O direito a identidade encarta-se dentro dos direitos da personalidade e são protegidos não só no âmbito
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patrimonial mas no âmbito moral. A necessidade de criação de identidades virtuais no ciberespaço
proporciona segurança tão almejada a incerteza da rede de comunicação mundial. A incerteza das relações
jurídicas e a falta de uma expressão corporal real, nas relações interpessoais proporcionam ao individuo falta
de confiança. Muitas vezes, a reputação do avatar que estabelece o vinculo de confiabilidade entre os
usuários da rede, inclusive para se estabelecer relações econômicas.

Entende-se por reputação[24], o modo como a comunidade virtual avalia a conduta do representante virtual
o avatar. Existem formas de reputação e algumas plataformas inserem mecanismos explícitos de atribuição
valorativa. São os mesmos adjetivos atribuídos pela sociedade real. A medida que o usuário constrói seu
avatar e acaba por emitir opiniões valorativas no contexto do ciberespaço, cria uma expectativa para com os
demais usuários, seja boa ou ruim, ocasionando uma "fama" perante os demais.

Uma vez que um usuário acaba por auferir uma valoração diferente do que o usuário contruiu através de seu
avatar, no ambiente, seja no mínimo uma ofensa publica, acaba também por atingir o usuário e não somente
o avatar. Ora, foram horas de acesso a plataforma para contrução dessa identidade que pode ser dizimado
por uma imputação falsa ou denuncia falsa. "A reputação da identidade virtual não é conquistada
individualmente, pois a coletividade garante o nascimento dessa reputação e a mantém viva para garantir essa
permanência." [25]

Uma outra questão inerente a este fato está na possibilidade do proprietário da plataforma decidir não manter
mais a plataforma e destruir todas as identidades virtuais criadas, já que a única garantia de permanência da
identidade insere-se num contrato de adesão a plataforma. Daí a necessidade de proteger todas as identidades
virtuais como forma de garantir também o aprimoramento econômico das relações comerciais[26] entre
avatares, já que,as transações comerciais estarão mais protegidas pela segurança de proteção as garantias
individuais.

Nesse sentido, cumpre observar que os direitos são inerentes ao usuário e que não há direito do avatar que é
mera representação gráfica, mas que uma pode atingir direitos personalíssimos do usuário por intermédio do
avatar. Todos os direitos inerentes aos avatares são direitos autorais.

Uma vez atingido os bens juridicamente protegidos através do avatar, a via para ressarcimento é de forma
material pelo dispêndio econômico do usuário para criação do avatar e também moral[27], pela proteção
jurídica dessa identidade criada pelo mesmo na forma virtual e as conseqüências disso como a reputação que
o avatar criou no ambiente virtual e a ofensa a determinada reputação, seja a todos direitos inerentes a
personalidade como a honra, o nome, dentre outros.

 

5.Conclusão.

1.  A pluralidade de informações a busca incessante por conhecimento e ainda a busca de uma sociedade
carente por relações sociais não mais limitadas a própria região de convivência, que se desenvolveram os
ciberespaços e os mundos virtuais.

2. O ciberespaço não está desconectado da realidade, os impulsos eletrônicos permitem uma
desmaterialização das relações sociais de forma que, embora não sejam concretas, as relações sociais existem
e de forma desterritorializada e transnacional. Permite o ente criativo idealizar uma sociedade desprovida de
fronteiras e que convive segundo um consenso de ideal coletivo, compartilhando os mesmo ideais, e que
existe, sendo denominados mundos virtuais.

3. Avatar é uma forma gráfica em linguagem computacional que representa o indivíduo nos mundos virtuais,
ou seja, uma extensão de seu "eu", sua personalidade e carater acrescentados pelos próprios desejos de como
gostaria de ser representado no ciberespaço ou em uma plataforma virtual especifica.

4. O direito a identidade encarta-se dentro dos direitos da personalidade e são protegidos não só no âmbito
patrimonial mas no âmbito moral. A necessidade de criação de identidades virtuais no ciberespaço
proporciona segurança tão almejada a incerteza da rede de comunicação mundial. A incerteza das relações
jurídicas e a falta de uma expressão corporal real, nas relações interpessoais proporcionam ao individuo falta
de confiança. Muitas vezes, a reputação do avatar que estabelece o vinculo de confiabilidade entre os
usuários da rede, inclusive para se estabelecer relações econômicas.
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FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE VALIDADE E RECONHECIMENTO DA
CERTIFICAÇÃO DIGITAL NO BRASIL

THE CONSTITUTIONAL MOTIVATE FOR THE LEGITIMACY AND RECOGNITION OF
BRAZILIAN DIGITAL CERTIFICATION

Leopoldo Rocha Soares

RESUMO
Este artigo tem o objetivo de estudar o procedimento de Certificação Digital sob a ótica dos princípios
constitucionais que o sustenta, em específico o princípio da segurança jurídica e o princípio do devido
processo legal, este último em seus aspectos substantivos da razoabilidade e da proporcionalidade. O
propósito de tal investigação é dar sustentação ao mecanismo que concede validade e reconhecimento ao
documento eletrônico e à assinatura digital, de forma a garantir a sua autoria e integridade, e assim afastar a
mácula equivocada de insegurança e virtualidade emprestadas ao ambiente eletrônico, sobretudo quando se
trata da rede mundial de computadores (internet).
PALAVRAS-CHAVES: CERTIFICAÇÃO DIGITAL – ASSINATURA DIGITAL – SEGURANÇA
JURÍDICA – DEVIDO PROCESSO LEGAL – RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE.

ABSTRACT
This article aims to study the Digital Certification procedures under the constitutional principles that sustains
him, in particular the principle of legal certainty and the principle of due process of law, this one in its
substantive aspects of reasonableness and proportionality. The purpose of this study is motivate, in the
constitutional system, the mechanism that concern legitimacy and recognition to the electronics documents
and digital signature, guaranteeing the authorship and integrity, and so avoid the mistaken and prejudicial
idea of insecurities and virtuality related to the electronics environment, especially in the case of the world
wide web, also named internet.
KEYWORDS: DIGITAL CERTIFICATION – DIGITAL SIGNATURE – LEGAL CERTAINTY – DUE
PROCESS OF LAW – REASONABLENESS – PROPORTIONALITY.

1. INTRODUÇÃO

No início do século XXI vimos despontar o cerne de uma verdadeira revolução, de cunho tecnológico, que
em pouco tempo penetrou no seio das relações sociais de forma a marcá-la profundamente, mostrando-se
imprescindível à vida das pessoas na medida em que substanciosa parcela dos acessórios e equipamentos
utilizados pressupõe o processamento eletrônico de informações e dados.

Dotado de inteligência, porém de estrutura física relativamente frágil em vista do local em que habitava, o ser
humano sempre buscou aprimorar artefatos que potencializasse a utilização dos recursos de que dispunha e
trouxesse maior conforto à sua espécie, destacando-se dos outros animais pela habilidade de se instalar em
locais das mais diversas condições, por vezes demasiadamente inóspitas.

Neste contexto, e percebendo que a inteligência era o seu grande dote, o ser humano passou a dar atenção às
técnicas e dispositivos que pudessem potencializar o seu raciocínio e auxiliá-lo no trabalho de medir e contar.
E assim desenvolveu o "ábaco, de origem oriental, que o Ocidente conhece desde o século III a. C., e que
veio a ser considerado o primeiro computador digital que o gênio inventivo do homem criou[1]".

Estava lançada a semente do que prometia ser uma verdadeira revolução, na medida em que a inteligência do
ser humano mostrava-se capaz de se potencializar cada vez mais, o que parece não ter fim.

Em Norbert Wiener aparecem os primeiros registros de aproximação entre a cibernética, desenvolvida
sobremaneira por ele, e o Direito, e assim o faz ao dizer que "a lei pode ser definida como o controle ético
aplicado à comunicação[2]". A comunicação certamente pressupõe o tráfego de informação, por qualquer
meio, porém quando ocorrido no ambiente eletrônico nos dá a clara idéia de informática.

Cumprindo com sua anunciada proliferação, os elementos de tecnologia e informática permeiam as relações
em geral, sustentando a atividade econômica e consumerista, os meios de efetivação e controle dos atos da
administração, as formas de divulgação e propaganda de cunho político e cultural, e os instrumentos de
comunicação entre as pessoas, suprimindo espaços e distâncias.

Em suma, a revolução tecnológica e do processamento eletrônico de dados e informações constitui a base de
uma sociedade globalizada, a chamada "sociedade da informação", que resume uma mudança radical de
paradigmas, predizendo a entrada das relações humanas em um novo modelo de produção de valores e
riquezas, como outrora fizeram as revoluções agrícola e industrial.

Esse contexto não se esgota no âmbito eletrônico da rede mundial de computadores, abrangendo ainda a
utilização de aparatos eletrônicos e telemáticos que não estejam necessariamente ligados à internet, embora
inegavelmente seja o instrumento de maior caracterização global dessa sociedade da informação.

A rede mundial de computadores, se por um lado trouxe inegáveis benefícios à sociedade, também evidencia
e potencializa algumas mazelas, muitas das vezes em decorrência de uma essência anárquica, que lhe confere
a falsa impressão de descontrole e anonimato.

A origem da internet remonta um projeto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América que,
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em tempos de guerra fria, procurou estabelecer uma rede segura de comunicação e controle do sistema de
defesa nacional. Assim, foram aproveitadas pequenas redes locais, que então foram conectadas de modo a
formar uma grande rede por todo o país. A idéia de rede advém do fato de que cada um dos computadores
estava ligado diretamente a todos os outros, formando uma verdadeira teia eletrônica.

Com isso, mesmo que o país fosse alvo de um então temido ataque nuclear, ou se de qualquer outra forma
fosse alvejado em algum ponto de seu território, restaria mantido o sistema de comunicação e defesa, posto
não haver um computador central que o comandasse. O comando era descentralizado, e possível de qualquer
um dos terminais eletrônicos que o perfazia.

A possibilidade de interligação de pequenas e restritas redes ao redor do mundo logo despertou os mais
diversos interesses e, assim, suplantou a seara militar. No final da década de 70 do século XX, o projeto
alcançou as universidades, passando por algumas adaptações e pelo desenvolvimento da linguagem
multimídia que permitiu a compreensão ao grande público, aguçando ainda mais os interesses econômicos
que então propiciaram o implemento da comunicação global dos terminais de processamento eletrônico de
dados e informações.

Com efeito, já em decadência a guerra fria, cuja derrocada final restou simbolizada pela queda do muro de
Berlim, em 1989, aquele projeto de natureza militar alcançou a sociedade em geral. Em pouco tempo as
pequenas redes de todo o mundo estavam em franca comunicação, e assim como os postos de comando
manipulavam de forma remota as informações e o controle militar de qualquer lugar dos Estados Unidos, no
âmbito da internet um usuário pertencente a essa grande e recente rede podia manipular milhares de arquivos
e dados em todo mundo, a partir de seu computador pessoal, mantendo a essência anárquica que deu origem
a essa rede.

É inevitável, portanto, pensar na aplicação do Direito a esse novo contexto econômico e social. Contanto, já
citamos Norbert Wiener, precursor dos estudos da cibernética que contribuiu decisivamente para a
abordagem jurídica dos sistemas de processamento eletrônico de informação, e nesse caminho seguiram
diversos outros notáveis, como o advogado norte americano Lee Loevinger, que experimentalmente
preceituava a "tentativa de utilização de métodos científicos no âmbito do Direito, e muito especialmente na
aplicação da tecnologia da automação e da elaboração eletrônica[3]", e o italiano Mario G. Losano,
responsável pela elaboração de modelos cibernéticos[4].

O Brasil sofreu forte influência de Mario Losano, conferencista em curso organizado por Ruy Barbosa
Nogueira e sediado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 1973. Desde então, juristas
como o então Desembargador paulista Dinio de Santis Garcia, o próprio Ruy Barbosa Nogueira e Miguel
Reale trataram do que denominavam de informática jurídica, mas que atualmente ganhou nomes e definições
das mais diversas, cuja abordagem não cabe a esse trabalho.

A essência anárquica das comunicações informáticas e telemáticas, assim como a consequente ausência de
um controle central com competência para disciplinar as práticas desenvolvidas no ambiente eletrônico,
motivam a discussão e desenvolvimento de políticas e meios de contraposição aos que vêem no computador
um instrumento lesivo, impulsionados talvez por uma falsa impressão de anonimato e impunidade.

É nesse contexto que tratamos da certificação digital como forma de garantir, de maneira robusta e confiável,
os atributos de autoria e integridade aos documentos e mensagens produzidos ou reproduzidos no ambiente
eletrônico.

 

2. A DESMATERIALIZAÇÃO DE CONCEITOS COMO PRESSUPOSTO DA UTILIZAÇÃO
INFORMÁTICA

A ideia de desmaterialização sempre fora presente e de grande importância na interpretação e aplicação do
Direito, embora sem ter o devido crédito em certas ocasiões. No entanto, essa abstração se restringia aos
planos filosóficos e metodológicos, restando aparentemente incapaz de sustentar as relações de cunho
material que se desenvolviam entre as pessoa ou entre essas e o poder estatal constituído.

O surgimento e a consequente utilização de meios eletrônicos, contudo, evidenciou a necessidade de se
pensar essas relações de forma diferente, observando-se com maior importância o conteúdo, ou a
informação, em detrimento do suporte que o carrega.

No plano filosófico, a figura de uma norma fundamental de natureza hipotética, e por isso desmaterializada
na medida em que ainda despida da positivação que precede (uma norma não posta, mas suposta[5]),
evidencia a relevância de permear o ordenamento legal com preceitos abstratos que inspirem o legislador e a
sociedade, enquanto intérprete-fim da regra jurídica, permitindo a existência de conceitos abertos e
indeterminados como o da dignidade da pessoa humana ou do devido processo legal, quer no âmbito
adjetivo ou material.

Aliás, a diferenciação entre o conteúdo da norma e o texto legal que a encarta[6] já nos orienta no sentido de
que o Direito não pode se restringir ao que se mostra materializado pelo legislador, que necessariamente
limita-se aos parâmetros de suas próprias convicções e perspectivas de desenvolvimento social, porém
aquém das reais possibilidades e circunstâncias surgidas a partir do exercício complexo da vida em grupo.

No âmbito das relações de cunho material, predominava o ideal materialista da cartularidade e da preferência
velada, porém notória, pelas provas concretas como formadoras da convicção de uma verdade.

Nesse bojo, a materialidade se sobrepunha largamente sobre a abstração típica do ambiente eletrônico,
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criando sobre este a falsa impressão de insegurança que ainda permeia parte da sociedade, figurando como
grande empecilho à utilização plena dos meios informáticos nos mais diversos segmentos. Isso se explica, em
parte, pela diferente forma como o ser humano percebe o mundo físico dos átomos e o mundo eletrônico dos
bytes.

No ambiente físico, percepção do mundo é bastante factível e concreta na medida em que nele se empregam
de forma plena todos os sentidos dos quais são dotados s seres humanos - visão, audição, olfato, tato e
paladar. A percepção do ambiente eletrônico, ao contrário, exige maior sensibilidade e capacidade de
abstração, já que é impossível ao ser humano ali exercer aqueles mesmos sentidos.

Em suma, o ambiente físico é composto por átomos, ou seja, por objetos e seres dentre os quais efetivamente
nos inserimos, o que nos faz reais habitantes deste plano concreto. Restando o ambiente eletrônico formado
por bytes, nós seres humanos não podemos efetivamente habitá-lo, mas apenas nos fazer representar em
meio a uma personalização de natureza multimídia, o que essencialmente se difere da personificação, de
cunho material. Assim, percebemos o plano eletrônico de forma bastante relativa.

Com efeito, o Estado desenvolveu a burocracia, positivou as normas, exigiu a concretude e materialização
das provas nos autos para efeito de procedência do pedido deduzido, tudo isso na qualidade de meio
essencial à segurança jurídica e como forma de pacificação social, privilegiando, em tantas oportunidades, o
suporte ao seu conteúdo.

O plano eletrônico, em contrapartida, recebeu a pecha de virtual, como se a abstração de sua essência não
pudesse fazer transcender efeitos concretos, o que se mostrou absurdo na medida em que a sociedade
avançou na utilização dos meios informáticos e ali efetivam diversas trocas comerciais, dentre outros atos e
negócios jurídicos concretos, bem como atuam de forma a causar lesões aos mais diversos bem juridicamente
tutelados, como a honra e o decoro, o patrimônio, etc.

A desmaterialização dos conceitos, necessária a partir da concretude dos efeitos oriundos do contexto
imaterial do ambiente eletrônico, propõe uma substancial mudança de paradigma, exigindo do intérprete que
privilegie a informação em detrimento do suporte que a carrega:

As informações são transmitidas por palavras, que nascem para designar coisas materiais, mas que se
transformam, em decorrência do processo de desmaterialização conceitual, em metáforas alusivas à realidade
imaterial. Assim, a chave (password) não é somente o objeto metálico para ser inserido na fechadura, mas
passa a ser o código numérico ou alfabético que permite, quando digitado num teclado, o acesso a um
computador ou a um banco de dados[7].

 

Com efeito, seja por uma tábua de argila, por uma folha de papel ou por mensagem eletrônica (email), o
suporte passou a tratar-se de mera documentação, pois documento agora é a essência da mensagem, ou o
conteúdo da informação.

A natureza do suporte se presta, então, apenas como forma de classificação do documento, de modo que o
chamamos eletrônico quando a mensagem ou informação é aposta em um suporte eletrônico, sem que isso
prejudique a avaliação do conteúdo no plano de existência e validade do negócio jurídico que esteja
avalizando.

É nesse contexto que surge o problema: se o sistema de autenticação desenvolvido pela sociedade se baseia
em sinais distintivos para comparação visual (assinatura e rubrica homógrafas), como conferir ao documento
eletrônico os atributos de integridade e identificação do autor da mensagem, assim como a consequente
impossibilidade de repúdio de seu teor por ele?

Tratou-se então de desenvolver uma forma segura de identificação e conferência aos documentos
eletrônicos, utilizando-se dos antigos conceitos de criptografia ("algoritmos criptográficos basicamente
objetivam 'esconder' informações sigilosas de qualquer pessoa desautorizada a lê-las, isto é, de qualquer
pessoa que não conheça a chamada chave secreta de criptografia[8]"), mais especificamente a de natureza
assimétrica, o que passamos a chamar de assinatura digital, nos termos do artigo 1º, § 2º, inciso III, alínea
"a", da Lei n.º 11.419/06, que dispõe acerca da informatização do processo judicial.

Mais uma vez se emprega a ideia de desmaterialização, pois nesse bojo denominamos assinatura tudo aquilo
que é capaz de conferir ao documento aqueles festejados atributos de autoria, impossibilidade de repúdio e
integridade, independentemente de sua origem homógrafa, adjetivando-a como digital apenas segundo a sua
natureza.

A assinatura digital, dentre todas as possíveis e mais simples formas de identificação de um documento
eletrônico, é a mais segura em decorrência da complexidade das chaves criptográficas em que se sustenta. É
possível afirmar, inclusive, que a assinatura baseada nos conceitos de criptografia assimétrica é mais segura
do que a própria assinatura homógrafa lançada sobre documentos físicos.

Isso porque é mais fácil copiar, de alguma forma, o sinal manual distintivo que fazemos para nos identificar
como autores de um documento físico a descobrir a sequência de uma chave criptográfica, violando-a de
forma a obter o modelo de decifragem da mensagem assinada digitalmente, o que propiciaria a alteração de
seu conteúdo sem que a violação fosse acusada pelo sistema informático.

Porém, para que o mecanismo de assinatura digital funcione de forma confiável, de modo a garantir
efetivamente a segurança que dela se espera, e ainda para que seja aplicável a uma coletividade difusa de
pessoas, o que prescinde uma padronização do procedimento, faz-se necessária a certificação digital.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4112



 

3. CERTIFICAÇÃO DIGITAL E A MEDIDA PROVISÓRIA 2.200/01

Não há como definir certificação digital sem antes apontarmos algumas importantes premissas acerca da
assinatura digital. Somente assim poderemos avançar no estudo proposto para, finalmente, especificar o
fundamento constitucional de validade e reconhecimento da certificação digital.

A assinatura digital baseia-se no conceito de criptografia assimétrica. Isso significa que a garantia de
integridade e autoria de um documento digital decorre da cifragem e decifragem de seu teor. A assimetria do
procedimento decorre do fato de que a cifragem se dá por um método, costumeiramente chamado de chave,
ao passo que a decifragem se efetiva por meio de uma chave diferente, com a ressalva de que embora
distintas, as chaves são correspondentes.

Essa correspondência é salutar para a garantia de integridade e autoria do documento, pois a mensagem
cifrada por uma das chaves do par somente pode ser decifrada pela outra. Nem mesmo a chave que cifrou a
mensagem pode decifrá-la, o que fica a cargo exclusivo da chave correspondente.

É importante destacar, ainda antes de aprofundarmos a exposição acerca da certificação digital, que a
utilização de uma das chaves utilizadas neste procedimento de criptografia assimétrica é restrita a uma
pessoa, e por isso chamada de chave privada, ao passo que a outra se destina ao uso público e geral, e por
isso chamada de chave pública.

Portanto, para que um documento eletrônico seja assinado digitalmente é necessária a criação desse par de
chaves, o que pode ser feito por qualquer pessoa, utilizando-se de programas de computador que
desenvolvam essa atividade. O mais conhecido é chamado de PGP (Pretty Good Provacy):

Quando o usuário executa PGP pela primeira vez, PGP gera números primos pseudo-aleatórios, e um par de
chaves RSA, uma pública e outra particular e secreta. [...] A chave particular é armazenada em diretório
especial, de forma protegida. A chave pública é guardada em outro diretório, sem necessidade de ser
protegido, junto com as chaves públicas de outras pessoas - e constitui um chaveiro (key ring)[9].

 

Um documento eletrônico restará assinado digitalmente no momento em que o titular de um par de chaves
assimétricas cifrar o conteúdo deste utilizando a sua chave privada. Ao enviar a mensagem assinada ao
destinatário, ou destinatários, a mensagem cifrada pela chave particular do subscritor e autor do documento
deve ser acompanhada da chave pública a ela correspondente, de modo a permitir a conferência que apontará
na tela do sistema a integridade do texto, se ele não tiver sido corrompido.

A garantia de autoria, e a consequente impossibilidade de repúdio dos termos apostos no documento, deriva
da natureza privada da chave utilizada para cifrar a mensagem[10].

Nesse contexto, podemos afirmar que o procedimento de certificação digital se inicia com a criação dessas
chaves criptográficas utilizadas para a assinatura digital de um documento eletrônico. Convém observar,
ainda, que a associação de uma chave de natureza privada a uma pessoa específica forma, no seu conjunto,
uma verdadeira identidade digital do titular, que o singulariza de forma a permitir a sua identificação como
autor de um documento.

Uma terceira parte, presumidamente idônea, atesta a emissão das chaves, inclusive a vinculação da chave
privada a um titular específico, cuja identidade averiguou. O procedimento é chamado de certificação digital
porque o atestado se dá por meio de um documento, obviamente eletrônico, chamado de certificado digital.

Segundo o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, autarquia federal vinculada ao Ministério da
Ciência e Tecnologia, o "certificado digital é um documento eletrônico, assinado digitalmente por uma
terceira parte confiável, que identifica uma pessoa, seja ela física ou jurídica, associando-a a uma chave
pública[11]".

Note-se que a idoneidade do emissor do certificado digital é fundamental para a segurança do sistema de
assinatura digital.

E foi essa preocupação com a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos apostos em
suportes eletrônicos que deu ensejo à normatização do tema por meio de uma Medida Provisória, de número
2.200/2001, que em sua segunda reedição, efetuadas algumas alterações em seu texto, efetivou-se vigente
sem a devida conversão em lei pelo Congresso Nacional, por conta da reforma trazida pela Emenda
Constitucional n.º 32.

Restava, então, criada a chamada Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), composta de
uma cadeia de autoridades certificadoras (Autoridade Certificadora Raiz, Autoridades Certificadoras e
Autoridades de Registro), cujas competências restavam definidas e divididas pela Medida Provisória em
questão.

Em suma, partindo-se do pressuposto fático da existência de documentos eletrônicos e da premente
necessidade de se conceder confiabilidade e segurança em vista dos negócios jurídicos por eles gerados, a
Medida Provisória N.º 2.200-2/01 fixou a competência das autoridades que compõem a Infra-Estrutura de
Chaves Públicas Brasileira para emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados digitais,
cumprindo aos operadores do Direito encontrar o fundamento constitucional que lhes dê a conformidade
com o ordenamento vigente.
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Não se trata de investigar a fonte direta de validade e vigência do procedimento em questão, pois para isso
basta o teor da Medida Provisória N.º 2.200-2/2001, mas de buscar o embasamento constitucional que lhe dá
sustentação.

Por fim, é importante a ressalva de que o certificado digital pode ser emitido por outros órgãos ou pessoas
que não integram a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira, o que não retira a sua validade, nos termos
do artigo 10, § 2º, da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, razão pela qual, em princípio, se tratará do
procedimento em sentido amplo, a despeito da forma específica como realizado atualmente, cuja abordagem
específica merecerá importantes linhas ao final, elucidando-se a riqueza do tema e a justificativa da
investigação ora iniciada.

 

4. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL

A importância da Constituição de um país reside na caracterização de suas opções políticas, econômicas e
sociais, de modo que, escrita ou não, limita o poder de atuação do Estado por meio da separação dos
Poderes e da garantia de direitos. Estes são os fundamentos do constitucionalismo.

Por esse mister, a constituição é lógica e juridicamente dotada do atributo da supremacia, cuja abordagem
restou exemplificada de forma categórica pela Constituição norte americana, com relevo ainda maior na
interpretação dada pela Suprema Corte no famoso caso Marbury contra Madison, em 1803.

Tratando dessa supremacia da Constituição:

Decorre ela de fundamentos históricos, lógicos e dogmáticos, que se extraem de diversos elementos, dentre
os quais a posição de preeminência do poder constituinte sobre o poder constituído, a rigidez constitucional,
o conteúdo material das normas que contém e sua vocação de permanência. A Constituição, portanto, é
dotada de superioridade jurídica em relação a todas as normas do sistema e, como conseqüência, nenhum ato
jurídico pode subsistir validamente se for com ela incompatível[12].

 

Portanto, mostra-se de fundamental importância investigar o fundamento constitucional que dá sustentação e
validade ao procedimento de certificação digital, ou de emissão dos certificados digitais, e assim contribuir
de alguma forma para robustecê-lo, de modo a superar a desconfiança e incredulidade daqueles que ainda
resistem à utilização dos meios eletrônicos como forma de aprimoramento da vida humana, já
inevitavelmente inserida nessa sociedade de informação, como tratado na parte introdutória.

Em linhas anteriores, procuramos contextualizar o procedimento de certificação digital, apontando-o como
instrumento de atribuição de confiabilidade. É importante ressaltar que não é o procedimento em estudo que
garante a integridade e autoria de um documento eletrônico, atribuição esta outorgada à assinatura digital,
mas tem a fundamental importância de atestar a criação do par de chaves e, sobretudo, a vinculação da chave
privada ao seu titular, sem a qual não seria possível opor essa subscrição eletrônica a terceiros.

Nesse contexto, o primeiro pressuposto constitucional a sustentar o procedimento de certificação é o da
segurança jurídica, cuja importância assenta-se na necessidade de "que os instrumentos coercitivos do Estado
sejam suficientemente eficazes para que a norma substantiva seja aplicada[13]".

O princípio da segurança jurídica nos parece implícita no texto constitucional, restando decorrente da opção
do legislado constituinte quando da formação da República Federativa do Brasil, constituída sob a forma de
Estado Democrático de Direito, consubstanciando-se em um princípio geral, portanto não positivado[14].

É de se ressalvar entendimentos segundo os quais o princípio da segurança jurídica, ou da certeza do direito,
encontra-se expressamente disposto no preâmbulo da Constituição Federal, de forma genérica a abranger de
uma só vez a certeza do direito e a segurança pública que resguarda a integridade física do cidadão:

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL[15].

 

De qualquer forma, é certo que o princípio da segurança jurídica é inerente ao Estado Democrático de
Direito, e, portanto, de observância obrigatória em nosso ordenamento, sobretudo porque concede ao
sistema a previsibilidade e harmonia esperada pelo cidadão, pressuposto de toda carta política que se presta
ao controle democrático e legal do poder estatal.

Com efeito, a garantia de segurança jurídica, ou de certeza do direito, é de imperativa aplicação também no
meio eletrônico, restando de suma importância, inclusive, como forma de contraposição ao ranço que
equivocadamente se criou acerca da natureza essencialmente imaterializada dos sistemas informáticos e da
forma naturalmente anárquica com que a rede mundial de computadores foi criada.

A certificação digital disciplinada pela Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 surge como forma de efetivação e
garantia de eficácia na aplicação das normas substantivas que se assentem em suportes digitais, tal como o
crescente exercício do comércio eletrônico, dentre outras relevantes ocorrências já tratadas ao início deste
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estudo.

Assim é que se afirma a fundamentação da certificação digital no princípio constitucional da segurança
jurídica, em vista de toda a argumentação desenvolvida no sentido de que a assinatura digital aposta em
documento eletrônico e certificada por entidade idônea e confiável é imprescindível para a segurança na
utilização dos meios eletrônicos, no sentido de sua oposição geral de atribuição da garantia de integridade e
autoria da informação aposta no suporte imaterial eletrônico.

Com substrato nesse princípio constitucional de segurança jurídica, o Governo brasileiro, quando da última
edição da Medida Provisória vigente, optou por definir uma forma específica de certificação digital: aquela
emitida pelas autoridades que compõem a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

No entanto, previu também que a criação desse sistema oficial de certificação não obsta a utilização de
outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos, permitindo inclusive a
certificação digital por terceiros, que não aquelas autoridades da ICP-Brasil, desde que sejam admitidos e
aceitos como válidos pelas partes ou por aquele contra quem for oposto o documento certificado.

Com isso, optou por manter o sistema aberto a outras possibilidades de certificação, embora de forma
bastante restrita. Esse, aliás, não era o intuito primeiro do Governo brasileiro, haja vista que a edição
originária da Medida Provisória em questão não previa a possibilidade de se aceitar a certificação emitida por
terceiros, ou até mesmo outras formas de comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos.

Contudo, como já se disse, a última edição da norma ora vigente elencou a abertura do sistema de
certificação, atendendo ao forte apelo da comunidade jurídica, aliada ao que se pode apontar como uma
tendência global expressada por um modelo de lei sobre comércio eletrônico.

Idealizado pela Comissão das Nações Unidas para leis de comércio internacional (UNCITRAL), a chamada
lei modelo sobre comércio eletrônico foi aprovada pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas
(ONU) de 16 de Dezembro de 1996, por meio da Resolução n.º 51/162.

O preceito, que tem caráter meramente orientador aos países que porventura necessitem ou desejem de um
parâmetro para abordagem legal do comércio eletrônico, adotou o chamado princípio da neutralidade
tecnológica, não fixando regra que se apoiasse em tecnologia alguma da época, de modo a permitir a
inovação sem necessidade de se alterar a legislação[16]:

Artigo 7 - Assinatura

1) Quando a Lei requeira a assinatura de uma pessoa, este requisito considerar-se-á preenchido por uma
mensagem eletrônica quando:

a) For utilizado algum método para identificar a pessoa e indicar sua aprovação para a informação contida na
mensagem eletrônica; e

b) Tal método seja tão confiável quanto seja apropriado para os propósitos para os quais a mensagem foi
gerada ou comunicada, levando-se em consideração todas as circunstâncias do caso, incluindo qualquer
acordo das partes a respeito[17].

 

A manutenção de um sistema aberto é condizente com a rápida e sempre crescente evolução tecnológica que
propiciou a utilização dos meios eletrônicos e motivou o desenvolvimento do próprio procedimento de
certificação que conhecemos e adotamos hoje. Contanto, não se pode frear o desenvolvimento pela fixação
de mecanismo que feche por completo o sistema legal, não permitindo a utilização de novas formas de
atribuição de segurança ao ambiente eletrônico, até porque as formas de manutenção das garantias do
sistema devem ser renovadas, para que se mantenham seguras.

Assim, embora não tenha abarcado efetivamente aquele princípio da neutralidade tecnológica, o Governo
brasileiro tratou da certificação digital emitida pelas autoridades que compõem a Infra-Estrutura de Chaves
Públicas Brasileira como espécie, na medida em que permitiu a ocorrência de outras formas de comprovação
de autoria e integridade de documentos eletrônicos, concluindo-se pela existência de um gênero que abarque
todas essas formas, conhecidas ou não pela sociedade.

A preferência pelo sistema de certificação emitido pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira é clara,
não apenas pela expressa disposição legal no sentido de ser a única a operar presunção de veracidade em
relação aos signatários do documento eletrônico, mas pela confirmação do legislador ao disciplinar acerca da
informatização do Poder Judiciário por meio da Lei n.º 11.419, de 19 de Dezembro de 2006:

Art. 1o  O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de
peças processuais será admitido nos termos desta Lei.

§ 1o  Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos
juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição.

§ 2o  Para o disposto nesta Lei, considera-se:

[...]

III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:

a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na
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forma de lei específica;

[...]

Art. 2o  O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão 
admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o
credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos[18].

 

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo divergindo entre a rigidez proposta pela
Lei n.º 11.419/2006 e a possibilidade de reconhecimento de autoria e integridade do documento eletrônico
por outras formas, embora ainda seja escasso o seu repertório em quaisquer dos sentidos, prolatou decisão
paradigmática em que reconheceu a autenticidade de documento não certificado, cuja comprovação de
origem podia realizar-se de outra forma:

Processual Civil. Recurso Especial. Agravo de Instrumento. Cópia da decisão agravada sem assinatura do
juiz, retirada da Internet. Art. 525, I, do CPC. Ausência de certificação digital. Origem comprovada:
site do TJ/RS. Particularidade. Redução do formalismo processual. Autenticidade. Ausência de
questionamento. Presunção de veracidade.

- A jurisprudência mais recente do STJ entende que peças extraídas da Internet utilizadas na formação do
agravo de instrumento necessitam de certificação de sua origem para serem aceitas. Há, ainda, entendimento
mais formal, que não admite a utilização de cópia retirada da Internet;

- O art. 525, I, do CPC refere-se expressamente a "cópias", sem explicitar a forma que as mesmas devem ser
obtidas para formar o instrumento;

- Os avanços tecnológicos vêm, gradativamente, modificando as rígidas formalidades processuais
anteriormente exigidas;

- Na espécie, há uma particularidade, pois é possível se aferir por outros elementos que a origem do
documento retirado da Internet é o site do TJ/RS. Assim, resta plenamente satisfeito o requisito exigido
pela jurisprudência, que é a comprovação de que o documento tenha sido "retirado do site oficial do Tribunal
de origem";

- A autenticidade da decisão extraída da Internet não foi objeto de impugnação, nem pela parte agravada,
nem pelo Tribunal de origem, o que leva à presunção de veracidade, nos termos do art. 372 do CPC, ficando
evidenciado que, não havendo prejuízo, jamais se decreta invalidade do ato.

Recurso especial conhecido e provido, para que o TJ/RS profira nova decisão[19].

 

Com isso, podemos concluir que o sistema jurídico brasileiro é aberto ao advento de novas formas de se
garantir autenticidade, autoria e integridade dos documentos eletrônicos, inclusive aquelas ainda não
conhecidas pelos humanos, mesmo não havendo a tamanha maleabilidade proposta pela lei modelo apreciada.

Tal situação não confronta o princípio da segurança jurídica, razão pela qual sequer se cogita a
inconstitucionalidade do procedimento de certificação digital. Ao contrário, se harmoniza com a referida
garantia, reforçando a sua fundamentação constitucional.

Ao contrário do que possa parece à primeira vista, o princípio da segurança jurídica não resume apenas a
certeza do direito, aceitando o fato de que a vida social é dinâmica e exige constante atualização do direito, o
que ganha contornos ainda mais claros no âmbito do Direito da Informática.

A certeza estática e definitiva é afastada por Miguel Reale:

Se é verdade que quanto mais o direito se torna certo, mais gera condições de segurança, também é
necessário não esquecer que a certeza estática e definitiva acabaria por destruir a formulação de novas
soluções mais adequadas à vida, e essa impossibilidade de inovar acabaria gerando a revolta e a insegurança.
Chego mesmo a dizer que uma segurança absolutamente certa seria uma razão de insegurança, visto ser
conatural ao homem - único ente dotado de liberdade e de poder de síntese - o impulso para a mudança e a
perfectibilidade[20] [...].

 

Por tudo isso, e considerando, por fim, que a constante evolução tecnológica necessita de um conceito
indeterminado e aberto que possa sustentá-la, quando justa, razoável e proporcional aos fins que almeja, não
podemos esgotar a fundamentação constitucional do procedimento de certificação digital apenas no princípio
da segurança jurídica.

E assim, a pesquisa constitucional evidencia outro princípio que mostrou-se apto a fundamentar a validade e
reconhecimento do procedimento de certificação digital: o princípio do devido processo legal.

Estamos habituados a tratar do princípio do devido processo legal predominantemente em seu aspecto
processual (procedural due process). No entanto, é de seu aspecto material (substantive due process) que se
retiram os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Norma notoriamente aberta, e assim de conteúdo bastante amplo, o princípio do devido processo legal "pode
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ser considerado um dos mais antigos e veneráveis institutos da ciência jurídica[21]", surgido na Magna Carta
assinada em 1215, pelo Rei João da Inglatera, conhecido como João "Sem Terra".

É um notório exemplo de como uma norma pode subsistir no tempo, sem que tenha seu texto alterado pelos
legisladores que se sucedem e mantendo a legitimação para limitar o poder do Estado e impor regras de
conduta aos cidadãos em suas relações particulares, o que se mostra possível no seio do
neoconstitucionalismo e da consequente aplicação horizontal das normas constitucionais[22].

Já em sua origem, o princípio destinava-se a limitar as ações reais, e por isso resumia-se ao âmbito
processual, dimensão que fincou raízes no direito norte americano, mas que logo transcendeu às relações de
cunho material:

"seja de maneira explícita ou implícita, essa garantia acabou se transformando num postulado genérico de
legalidade a exigir que os atos do Poder Público se compatibilizem com a noção de direito justo, isto é,
consentâneo com o conjunto de valores incorporados à ordem jurídica democrática segundo a evolução do
sentimento constitucional quanto à organização do convívio social[23]"

 

Os países cujo sistema constitucional é de raiz romano-germânico não se cogita o princípio do devido
processo legal, quer no seu aspecto processual ou material, haja vista a elaboração do preceito pela
Inglaterra e sua disseminação no âmbito do sistema constitucional anglo-saxão. No entanto, esses países
desenvolveram de forma expressa e autônoma os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Brasil acabou por incorporar em seu sistema constitucional um pouco de cada cultura constitucional,
muito embora fundamente seu direito civil no regime romano da civil law. E assim, predominou na
Constituição Federal o princípio do devido processo legal, sem qualquer menção à razoabilidade ou à
proporcionalidade. Ensejou-se, com isso, a abordagem desses salutares princípios, enquanto instrumentos de
justiça material da atuação estatal e de sensatez nas relações interpessoais, abrangidos pelo preceito aberto
do devido processo legal, como reiteradamente entende o próprio Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. DIREITO DE
PETIÇÃO. TRIBUTÁRIO E POLÍTICA FISCAL. REGULARIDADE FISCAL. NORMAS QUE
CONDICIONAM A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL E EMPRESARIAL À QUITAÇÃO DE
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA COMO SANÇÃO POLÍTICA. AÇÃO
CONHECIDA QUANTO À LEI FEDERAL 7.711/1988, ART. 1º, I, III E IV, PAR. 1º A 3º, E ART. 2º.[...]
Esta Cor te tem historicamente confirmado e garantido a proibição constitucional às sanções políticas,
invocando, para tanto, o direito ao exercício de atividades econômicas e profissionais lícitas (art. 170, par.
ún., da Constituição), a violação do devido processo legal substantivo (falta de proporcionalidade e
razoabilidade de medidas gravosas que se predispõem a substituir os mecanismos de cobrança de
créditos tributários) e a violação do devido processo legal manifestado no direito de acesso aos órgãos do
Executivo ou do Judiciário tanto para controle da validade dos créditos tributários, cuja inadimplência
pretensamente justifica a nefasta penalidade, quanto para controle do próprio ato que culmina na restrição. É
inequívoco, contudo, que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal não serve de escusa ao
deliberado e temerário desrespeito à legislação tributária. Não há que se falar em sanção política se as
restrições à prática de atividade econômica objetivam combater estruturas empresariais que têm na
inadimplência tributária sistemática e consciente sua maior vantagem concorrencial. Para ser tida como
inconstitucional, a restrição ao exercício de atividade econômica deve ser desproporcional e não-
razoável[24].

 

Não perdendo de vista a abordagem do procedimento de certificação digital em um sentido bastante amplo,
classificando-o como gênero do qual é espécie a certificação emitida pelas autoridades que compõem a Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira, a decisão prolatada pela Ministra Nancy Andrighi, nos autos do
Recurso Especial mencionado, sustentou o reconhecimento de autenticidade do documento eletrônico
utilizado pela parte com escopo no aspecto material do princípio do devido processo legal, de forma muito
mais evidente do que o princípio da segurança jurídica.

Isso porque o princípio da razoabilidade é pressuposto material de justiça e sensatez, em face de qualquer
tentativa arbitrária de supressão de direitos por parte do este estatal.

Ainda segundo Carlos Roberto Siqueira Castro, "a locução devido processo legal perfaz uma simbiose de
direitos supralegais nominados ou inominados nos textos constitucionais, mas em qualquer caso afinados
com o diapasão de justiça vigorante em cada tempo e lugar[25]".

Com efeito, a aplicação do aspecto substantivo do devido processo como elemento de sustentação do
procedimento de certificação digital, em complemento à fundamentação pelo princípio da segurança jurídica,
é de grande valia. Isso porque, vigente com o mesmo texto desde a Magna Carta, em 1215, a norma sempre
foi capaz de acompanhar os anseios e necessidades das sociedades, a não ser em períodos de exceção, em
que nada freava o aparelho estatal repressor.

Assim, se esse aspecto material da razoabilidade protege o senso de justiça de acordo com o tempo e lugar
em que deita as suas raízes, é perfeitamente apto a acompanhar os avanços e as descobertas que a seara
eletrônica ainda nos mostrará.

Da mesma forma que o devido processo legal já sustentava o anseio da sociedade pela duração razoável do
processo, muito antes da positivação deste princípio pela Emenda Constitucional n.º 45, de 30 de Dezembro
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de 2004, o princípio embasa a razoabilidade e proporcionalidade que fundamenta constitucionalmente o
procedimento de certificação digital, enquanto instrumento de efetivação de direitos e concessão de
confiabilidade do mecanismo de assinatura digital.

Por fim, o princípio não escapa à aplicação nas relações individuais, completando a subsunção ao que
pretende o estudo realizado, quer pela sua eficácia horizontal emanada dos preceitos do
neoconstitucionalismo, quer pela sua própria essência de justiça:

Com isso, a ordem jurídica opera no mundo social à guisa de um verdadeiro 'sistema de limites[26]' [...],
sistema esse que é necessariamente lógico e global, e que delimita os campos da licitude e da ilicitude, o que
vale tanto para o Estado quanto para o indivíduo, de acordo com a valoração dos interesses sociais que o
próprio ordenamento estabelece ao atribuir grau jurídico variável aos incontáveis fatos da vida, desse modo
transformando-os em fatos jurídicos[27].

 

Acredita-se, assim, estar cumprida a proposição de se fundamentar o procedimento de certificação digital em
bases constitucionais, de modo a mitigar a ideia de virtualidade e insegurança que equivocadamente se
atribuiu ao ambiente eletrônico, sobretudo no âmbito da rede mundial de computadores, e assim robustecer
os atributos de validade e reconhecimento a ser emprestado aos documentos eletrônicos hoje tão largamente
utilizados.
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O IMPACTO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO NO DIREITO CONTEMPORÂNEO

THE IMPACT OF THE ELETRONIC´S JUDICIAL PROCESS IN CONTEMPORARY LAW

RICARDO MOTTA VAZ DE CARVALHO

RESUMO
O artigo visa analisar as vantagens e desvantagens que dizem respeito às inovações e alterações trazidas pela
Lei nº 11.419/2006 e pela informatização do judiciário. Procura-se compreender o contexto atual das
reformas processuais, que vêm sendo realizadas no Código de Processo Civil, visando atingir metas de
celeridade e efetividade nos processos judiciais. Com a vigência da Lei 11.419 de 19 de dezembro de 2006,
que dispõe sobre a informatização do processo judicial e regulamenta a tramitação do processo judicial
digital, as práticas processuais no Brasil tomaram um novo rumo. Esta nova espécie de processo levantou
questionamentos sobre a segurança jurídica, acesso à justiça e os princípios constitucionais. Essas questões
ainda não foram regulamentadas e a ausência de uniformização de procedimento agrava a adaptação dos
profissionais, sobretudo por que na Justiça Estadual cada ente federado possui autonomia para instauração
do seu sistema eletrônico. De toda forma é necessário que os profissionais e empresas se insiram nessa nova
era. O presente estudo pretende demonstrar as intenções e o procedimento da nova lei, concluindo, ao final,
que a inovação pode ser benéfica, tanto aos jurisdicionados, quanto ao Poder Judiciário.
PALAVRAS-CHAVES: Lei nº 11.419/2006. Informatização. Acesso à justiça. Celeridade. Segurança
jurídica. Processo Civil. Processo Judicial Eletrônico.

ABSTRACT
The article aims to analyze the advantages and disadvantages that relate to innovations and changes
introduced by Law No. 11.419/2006 and the computerization of the judiciary. Seeks to understand the
current context of procedural reforms, which have been carried out in the Code of Civil Procedure, seeking
to reach goals of speed and effectiveness in judicial proceedings. With the enactment of Law 11,419 of
December 19, 2006, which provides for the computerization of the judicial process and regulates the conduct
of judicial proceedings digital, procedural practices in Brazil have taken a new turn. This new kind of process
raised questions about the legal security, access to justice and constitutional principles. These issues have not
yet been regulated and the lack of uniformity of procedure exacerbates the adjustment of professionals,
mainly because the state court each federal entity has the autonomy to establish its electronic system.
Anyway it is necessary that professionals and businesses fall into this new era. This study aims to
demonstrate the intentions of the new law and procedure, concluding in the end, innovation can be beneficial
to both courts, regarding the judiciary.
KEYWORDS: Law No. 11.419/2006. Computerization. Access to justice. Quickly. Legal certainty. Civil
Procedure. Electronic Judicial Process.

Com a vigência da Lei 11.419 de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo
judicial e regulamente a tramitação do processo judicial digital, um novo rumo tomou as práticas processuais
no Brasil.

Vários Tribunais de Justiça já estão se adequando a esta nova cultura na Função Jurisdicional. Ao todo 19
Estados já implantaram o Sistema CNJ Projudi, que se trata de um programa de informática (software) que,
em suma, acaba totalmente com o processo judicial físico de papel, transformando-o totalmente em meio
digital.

O Sistema CNJ Projudi é um programa de computador desenvolvido com as funcionalidades básicas para a
tramitação de um processo judicial de natureza cível em meio eletrônico pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) e que, posteriormente, foi disponibilizado para os tribunais de justiça de cada estado brasileiro, para
que fosse implantado e para que as secretarias de informática de cada tribunal pudessem trabalhar neste
programa, aperfeiçoando as funcionalidades. Tratando-se de um software livre, ou seja, os tribunais não
pagam pelo uso do programa e, por conseguinte, não são submetidos a empresas privadas detentoras dos
programas e de várias informações sobre o sistema dos tribunais, hoje utilizados em alguns estados.

Para os operadores do direito, os ganhos são grandiosos. Além da economia financeira para os tribunais de
justiça, com aluguéis de galpões para servirem de arquivos, com pessoal, materiais de papelaria, mobiliário
nas secretarias de juízo, economia de espaço físico; existe também a economia processual, a automação de
vários atos processuais, bem como o alcance da segurança e autenticidade dos atos processuais,
transparência, rapidez e um maior controle sobre o judiciário pela sociedade.

Salvo processos que tramitam em segredo de justiça, através da consulta pública, via internet, qualquer do
povo poderá acompanhar os atos praticados nos processos, a qualquer tempo e em tempo real. As partes dos
processos poderão acompanhar e visualizar na íntegra as peças dos processos nos quais figuram os
advogados, defensores públicos e promotores, além dos magistrados terão acesso a qualquer processo e a
suas peças em qualquer lugar que estejam e que disponibilize o acesso à rede mundial de computadores.
Acompanhando os atos praticas e podendo, em algumas circunstâncias se manifestarem.

As correições realizadas nas comarcas, varas, Juízos podem ser realizadas na própria Corregedoria de
Justiça, sem a necessidade do deslocamento até o Juízo que sofrerá correição. Em qualquer tempo poderá, o
Juiz Corregedor, acompanhar os atos praticados nos processos e intervir, caso julgue necessário.

Aos advogados, a praticidade é total, visto que podem ajuizar suas ações, realizar consulta de peças, se
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manifestarem, receber intimações, tudo do próprio escritório, bastando realizarem o cadastro, pessoalmente,
junto ao Poder Judiciário, momento em que criarão um identificado e uma senha de acesso ao sistema, bem
como criarão uma assinatura digital, a qual possibilitará a realização dos atos processuais com a máxima
segurança, máxima autenticidade e máxima celeridade.

O Judiciário caminha, a passos largos, rumo a uma nova cultura no trâmite processual, na forma de ver o
processo judicial e a tecnologia e informática tornando-se grandes aliados para a efetivação desse novo
paradigma.

O processo judicial eletrônico chegou e exigirá quebra de paradigmas e grandes mudanças no cotidiano dos
advogados e das empresas.

Não seria hipérbole dizer que o Poder Judiciário decretou uma verdadeira guerra contra o papel, pois isso já
é fato. Os tribunais estão decididos a abolir as petições e recursos em papel a todo custo, para o que estão
utilizando-se da digitalização daqueles antigos e instaurando sistemas de peticionamento eletrônico.

Os sistemas eletrônicos dos Tribunais Superiores e de alguns Tribunais Estaduais já estão funcionando, mas
passará a ser regra a partir deste ano, o que exigirá adaptações por parte dos advogados e também a
colaboração de seus clientes.

Por meio da implantação do Instituto Nacional da Tecnologia da Informação - TIT, autarquia federal
vinculada à Casa Civil da Presidência da República, o Brasil formou uma infra-estrutura pública capaz de dar
suporte a essa revolução tecnológica, a qual está fundamentalmente baseada na assinatura digital.

Através de um instituto credenciador conveniado à Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado obtém a
sua assinatura digital, que é inserida na sua carteira profissional mediante um cadastro. A partir desse
momento o advogado adquire personalidade virtual pois, ao colocar o cartão no leitor do seu computador,
todos os arquivos enviados digitalmente passarão a constar com a sua assinatura, que na verdade é uma
sequência de números criptografados reconhecida pela autoridade máxima TIT.

Esse sistema é capaz de implantar chaves de acesso a "websites" e reconhecer se a pessoa que enviou o
arquivo para o Tribunal ou Juízo, possui poderes para tanto, registrando quem é o autor da peça.

            A novidade também demandará a colaboração das empresas, na medida em que os documentos para
propositura de uma ação ou defesa serão da mesma forma enviados a Juízo, restando o ônus da veracidade
sobre aquele que o apresentou, razão pela qual a digitalização de seus arquivos será medida indispensável
para a otimização dos procedimentos.

As pilhas de processos estão com os dias contados, mas sua extinção demandará esforço por parte dos
advogados e das empresas. Os problemas já começaram a surgir: um exemplo simples é a ausência de
digitalização do verso das folhas nos processos antigos, que estão passando a tramitar de forma eletrônica, o
que pode comprometer sobremaneira o direito da parte.

Outro aspecto que está em discussão é a publicidade do processo. Há uma corrente adepta a publicidade
total, o que possibilitaria a qualquer pessoa entrar na internet e visualizar quais ações, as peças, matérias
discutidas e decisões em face de qualquer pessoa, seja física ou jurídica. Essa corrente leva preocupação ao
empresariado, especialmente àqueles que sofrem com demandas trabalhistas ou que demandam em grandes
causas comerciais, que poderia levar a possível restrição no seu crédito.

Por outro lado, há a defesa da publicidade com restrições, que possibilitaria somente os advogados das
partes terem acesso ao processo eletrônico, restringindo o acesso livre a qualquer pessoa apenas aos
andamentos do feito.

Essas questões ainda não foram regulamentadas e a ausência de uniformização de procedimento agrava a
adaptação dos profissionais, sobretudo por que na Justiça Estadual cada ente federado possui autonomia
para instauração do seu sistema eletrônico.

De toda forma é necessário que os profissionais e empresas se insiram nessa nova era. Não será surpresa
depararmos com profissionais utilizando dois monitores em seu computador, o que já ocorre em alguns
setores da Receita Federal, pois o papel realmente não estará mais presente em suas mesas.

I - ALGUNS IMPACTOS DECORRENTES DE SUA ADOÇÃO

O Projeto de Lei 5.828 que dispunha sobre a informatização do processo judicial tramitou no Congresso
Nacional por vários anos. Em 16 de dezembro de 2006, a Lei 11.419 foi promulgada tendo entrado em vigor
no dia 19 de março de 2007. Ela alterou ainda a Lei 5.869 - Código de Processo Civil de 11 de janeiro de
1973, possibilitando modificação importante na organização da prestação de serviços jurisdicionais.

Apesar da Lei não ter natureza impositiva, ela estabeleceu as condições necessárias à modificação do rito
processual com vistas à utilização plena dos recursos tecnológicos hoje disponíveis, propiciando uma
oportunidade única ao Poder Judiciário nacional para melhorar o atendimento ao público e o seu
desempenho.

A Reforma da Gestão Pública de 1995/98 estabeleceu um novo princípio para o funcionamento dos órgãos
do Poder Público com a introdução do sistema de responsabilização gerencial que inclui o controle por
resultados, a busca pela excelência e o controle social por organizações da sociedade civil e pela mídia[1] Os
gestores públicos devem atender aos princípios de organização burocrática do Estado e seus controles
clássicos de supervisão, regulamentação detalhada, auditoria e também de respeito às leis, impessoalidade,
estruturação subordinativa com prefixação de atribuições e controle "a priori". Porém, com a introdução de

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4122



sistema de responsabilização gerencial, os gestores devem adotar a administração por objetivos e resultados
definidos em função dos usuários, com controles "a priori" e "a posteriori".

Os Tribunais de Contas - TC, quando da análise da prestação de contas dos órgãos públicos,
tradicionalmente têm focado a sua atuação no exame exaustivo da legalidade dos atos, no cumprimento das
formalidades e no cumprimento de aspectos burocráticos. Recentemente, o Tribunal de Contas da União -
TCU[2] passou a exigir também a prestação de contas sobre os planos e resultados dos órgãos, fato que
aparentemente, com o tempo, será adotado de forma universal.

A conjugação destes dois modelos é a principal novidade conceitual a ser incorporada pelo Poder Público
contemporâneo. A responsabilização gerencial torna-se compulsória aos administradores públicos que, além
de seguirem as leis e as regras burocráticas, devem simultaneamente buscar os resultados para os usuários e
os contribuintes.

No âmbito do Judiciário, surgiram assuntos urgentes a serem cuidadosamente tratados pelos responsáveis de
seu funcionamento. Entre outros, são:

Celeridade e efetividade da prestação de serviço jurisdicional;
Acessibilidade da população à Justiça;
Transparência, controle e coordenação administrativa, e
Eficiência.

A busca pela celeridade e acessibilidade deve ser pautada pelo controle e coordenação administrativa e pela
busca intencional e permanente da eficiência nos termos do art. 37 da Constituição Federal. A administração
gerencial está inserida no âmbito de um processo de transformação que deu origem à Reforma do Estado. O
principio da Eficiência passou a vigorar como preceito constitucional, com missão precípua de internalizar
um novo paradigma de atuação pública.

Quando são analisadas as séries temporais de dados e informações obtidas junto à Justiça Federal,
Trabalhista e Estadual é possível constatar que os índices médios de eficiência da Justiça têm decrescido
sistematicamente nos últimos anos. Na maioria das unidades jurisdicionais o tempo de tramitação de
processos tem subido concomitantemente com o crescimento do seu custo de tramitação.

Isto pode ser observado tanto com relação aos cálculos de médias gerais quanto aos de médias por
competência. No geral e em termos reais, o volume da prestação de serviços jurisdicionais cresce a uma taxa
proporcionalmente inferior à observada com relação aos recursos aplicados.

Há ainda outros problemas latentes para a implementação do E-Processo, como por exemplo, o material
humano envolvido, as questões estruturais e a exclusão digital existente. Segundo dados do IBGE[3], em
2005 apenas 8% da população brasileira tinha acesso a Internet, em 2009 esse número subiu para 21% da
população, que pelo menos uma vez, teve acesso a Internet. A pesquisa ainda mostra o abismo digital
existente entreas classes econômicas e entre as regiões do país. Logicamente, desse percentual da população
a maior parte dele diz respeito às classes mais favorecidas e nas regiões com maior desenvolvimento.

O caminho para resolver as questões estruturais que afetam a implementação do processo eletrônico,
necessariamente demandam investimentos por parte do governo, seja nas áreas de humanas (treinamento de
pessoal, contratações, etc.) seja em tecnologia, como por exemplo a questão da tempestividade digital, ainda
carente de regulamentação.

A ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal Ministra Ellen Gracie[4], em pronunciamento proferido no
Congresso de Inovação e Informática do Judiciário - CONIP JUD, realizado em Brasília em setembro de
2006, tratou de importantes temas e questões relativas ao funcionamento da Justiça no Brasil. Suas
declarações, apresentadas a seguir, constituem um diagnóstico preciso sobre a atual realidade do Poder
Judiciário no Brasil.

"Há um senso de urgência a nos impelir para o congraçamento de esforços.... Nosso passivo já alcança
números insuportáveis.... Temos desenvolvido nosso trabalho, diante da maré montante de demanda, com a
dedicação inexcedível de uma magistratura e de um corpo funcional subdimensionados para seguirmos
utilizando a metodologia tradicional.

Como são inevitáveis as resistências a aumentos de despesa com a máquina pública, ou revisamos nossos
métodos de trabalho ou encararemos a inviabilidade...."

São muitos os desafios a serem enfrentados pela Justiça Brasileira nos próximos anos, alguns deles
decorrentes da necessária revisão do seu atual modelo de gestão e métodos de trabalho. Outros, mais
complexos e profundos, são decorrentes da difícil tarefa de contornar as barreiras culturais estabelecidas nas
arraigadas rotinas cotidianas de trabalho, aprendidas e consolidadas por décadas de prática. A extensão
territorial e a abrangência das competências legalmente atribuídas aos entes do Poder Judiciário são alguns
dos elementos que demonstram, do ponto de vista finalístico, administrativo e operacional, a complexidade
do funcionamento da Justiça.

Parece não ser mais possível obter o incremento da eficiência no Poder Judiciário Brasileiro apenas pela
simples ampliação de efetivo - Magistrados e servidores ou de suas estruturas de funcionamento.

Claramente, parte da metodologia tradicional citada pela Ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal,
Ministra Ellen Gracie, está relacionada ao atual "padrão ou modelo tecnológico - P.M.T." empregado pela
maioria dos órgãos do Poder Judiciário Brasileiro e diz respeito ao conjunto de conhecimentos, técnicas e
ferramentas utilizadas pela organização na produção de bens ou serviços aos seus "clientes" ou usuários.
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O P.M.T. atualmente em uso pela Justiça é composto por autos ou pasta do processo, capas de cartolina ou
de plástico, fitas adesivas coloridas, livros e fichas de registro, carimbos, carrinhos para transporte de autos,
sovelas, prateleiras para arquivamento de pastas, máquinas de escrever, computadores e sistemas
informatizados de apoio, entre outros recursos.

Também fazem parte do atual P.M.T., as atuais habilidades e conhecimentos dos magistrados e servidores,
os padrões de operação, as políticas, regras e critérios adotados para seu funcionamento e a estruturação das
atividades para prestação de serviço jurisdicional, entre outros componentes.

A utilização de recursos de informática está aquém de seu potencial e o nível de modernidade do atual
P.M.T. é baixo e não uniforme. Os sistemas de administração e controle de tramitação de processos judiciais
foram desenvolvidos de maneira isolada e, portanto, diferentes em cada um dos entes do Poder Judiciário e,
principalmente entre as diferentes instâncias da Justiça.

A adoção do Processo Judicial Eletrônico previsto na nova legislação pode contribuir significativamente para
o incremento e modernização do modelo tecnológico empregado na Justiça Brasileira.

A Lei 11.419 introduz a possibilidade de alterações significativas no funcionamento da Justiça e permite a
radical mudança do P.M.T. vigente. Resumidamente, as principais mudanças previstas são:

Rompimento com a formulação do processo tradicional;
Os atos processuais passam a ser praticados diretamente no sistema pelo magistrado, promotor,
procurador, advogado, defensor e pela própria parte, mediante a assinatura digital certificada e sem a
intervenção de servidores de cartórios ou ofícios;
A assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada
entra em vigor;
As fases e eventos dos processos são unificados, havendo um único registro de todos os atos
processuais;
Interação completa de todos os atores do processo por meio do sistema;
A juntada de documentos e expedição de certidões é automatizada eliminando a burocracia;
Possibilidade de Consulta e Controle, em tempo real e de maneira remota, do andamento dos processos
pelos envolvidos;
Maior rapidez na distribuição, processamento e julgamento de todo tipo de processo ou recurso, pois a
petição, entre outros atos, pode ser realizada de forma totalmente eletrônica;
Acesso instantâneo aos dados dos processos;
Publicação de atos no Diário da Justiça Eletrônico, de maneira totalmente eletrônica e assinada
digitalmente, entre outros.

Para a adoção do processo judicial eletrônico e sua operação estão previstos mecanismos técnicos que
deverão ser implementados previamente, quais são:

- Documentos Eletrônicos - são considerados originais para todos os efeitos legais e os digitalizados têm a
mesma força probante dos originais;

- Assinatura Eletrônica - Assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade
Certificadora credenciada. Válida para petições, recursos e todos os atos processuais (Padrão ICP-Brasil);

- Protocolo Eletrônico - O Poder Judiciário fornecerá protocolo eletrônico dos atos processuais realizados
em meio eletrônico, no dia e hora do seu envio ao sistema;

- Diário da Justiça Eletrônico - Publicação eletrônica substituindo, para quaisquer efeitos legais, outro
meio ou publicação oficial à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. O conteúdo
das publicações deve ser assinado digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade
Certificadora;

- Portal Próprio - A Intimação eletrônica deverá ser em portal próprio da Justiça e dispensa a publicação no
órgão oficial. A intimação eletrônica é considerada intimação pessoal, inclusive para a Fazenda Pública. A
consulta do intimando deve ser certificada eletronicamente nos autos;

- Intervenção Direta - A distribuição de petição inicial, a juntada de contestação, a juntada de recurso e
juntadas em geral poderão ser praticadas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem intervenção
do cartório judicial, devendo se dar autuação automática;

- Governança de processos - Acesso instantâneo aos dados dos processos pelos magistrados, advogados
públicos e privados, procuradores, partes, e Ministério Público, atentando para as cautelas nas situações de
sigilo e segredo de justiça e garantindo a integridade dos dados e andamentos.

Considerando que as leis podem suscitar diferentes interpretações por parte dos variados atores envolvidos
na sua aplicação, é esperado que os profissionais da área busquem o entendimento sobre a sua aplicação e
efeito diretamente no texto da Lei e nas eventuais análises jurídicas proferidas por entidades técnicas como a
OAB.

Cada Tribunal deverá, por previsão legal, regulamentar a referida Lei. Este ato oferecerá novos subsídios
para o completo entendimento de sua abrangência.

A efetiva aplicação da Lei possibilitará, nos próximos anos, a introdução de modificações significativas no
funcionamento da Justiça, com profundo impacto nas rotinas de trabalho e nas atribuições dos servidores,
principalmente de escreventes e oficiais de justiça, mas inclusive de magistrados.
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Serão afetadas também as estruturas físicas dos próprios Fóruns, a forma de realizar o atendimento ao
público, a gestão de pautas trabalho típicos e audiências, entre outros. A seguir elencam-se alguns impactos:

1. Nos processos de trabalho típicos

O processo digital exige uma reinvenção total dos processos de trabalhos de prestação de serviços
jurisdicionais para a 1ª, 2ª Instância e Instância Superior. A adequada aplicação da nova Lei e dos novos
sistemas, tais como o SUAP / JT[5], permitirão que muitas das atividades realizadas hoje pelos servidores e
magistrados possam ser cumpridas de maneira automática e completamente distinta da atual, porém, a
regulamentação da Lei não deverá corresponder à mera automação do processo de trabalho judiciário nos
termos de seu funcionamento atual, mas também considerar a sua completa reformulação.

A reinvenção dos processos de trabalho deverá incorporar as expectativas da Sociedade, dos Jurisdicionados,
do Poder Judiciário e considerar todas as modificações e possibilidades técnicas previstas na Lei. Deveria
inspirar a concepção de idéias, premissas e diretrizes para o re-projeto radical do funcionamento dos Fóruns,
Turmas, Câmaras, Ofícios ou Varas eletrônicas visando à construção do Poder Judiciário do futuro.

Cita-se como exemplo, o plano que a Justiça Trabalhista adotou para a sua modernização. Durante o ano de
2006, o Tribunal Superior do Trabalho - TST estabeleceu os requisitos e as definições para o
desenvolvimento do seu novo sistema informatizado e unificado nacionalmente, o SUAP / JT[6]. A
implantação de Ofícios e Fóruns digitais, bem como o início de operação de tal rito em unidades que já
possuem processo tramitando em papel, deve ser precedida por criteriosa análise da estrutura física,
capacitação das pessoas nos novos processos de trabalho e sistemas, além do adequado dimensionamento
dos impactos do novo rito sobre os magistrados e servidores.

A complexidade e extensão do processo de trabalho típico da esfera judiciária é um obstáculo concreto que
pode tornar esta tarefa mais difícil e demorada.

2. Nas atribuições dos envolvidos

A aplicação da nova Lei conjugada com a implantação dos novos sistemas informatizados propiciará, num
futuro próximo, mudanças importantes no escopo do trabalho dos servidores, nas rotinas das unidades
judiciárias e em suas estruturas organizacionais. A mudança do ferramental tecnológico utilizado para a
realização dos trabalhos afetará as atribuições dos servidores, em decorrência, por exemplo:

- Da substituição de autos físicos (pastas de processo), livros de registro, fichas e carimbos, entre outros, por
processos eletrônicos,

- Das decorrentes modificações na tramitação processual com a eliminação da necessidade de intervenção de
servidores, como por exemplo, no processamento de petições iniciais, intimações e publicações.

- Do fato que muitas intimações e notificações serão realizadas pelo Portal da Justiça, entre outros.

Os servidores do futuro terão atividades muito mais próximas às de um assessor técnico de
Desembargadores e Juízes, com conhecimento em tecnologia de informação e gestão administrativa, pois
muito da responsabilidade pelo desempenho da unidade será sua atribuição. As atividades hoje desenvolvidas
por eles são predominantemente de caráter manual, tais como, juntada de petições, registros em livros e em
fichas de controle.

Modificações nas atribuições constantes no plano de cargos e carreiras tornam-se necessárias em função da
aplicação da Lei e de outras mudanças no funcionamento da Justiça, que se tornarão cada vez mais
constantes. As novas contratações de pessoal deverão ser precedidas por estes ajustes.

3. Na carga de trabalho

O processamento eletrônico dos autos previsto na Lei 11.419 representará uma significativa redução da atual
carga de trabalho dos profissionais envolvidos. Esta redução implicará em modificações no dimensionamento
e na distribuição dos recursos humanos pelas unidades judiciárias e estas questões deverão ser consideradas
quando da regulamentação da Lei pelos entes da Justiça.

4. Nas atividades das seções e serviços de distribuição

A Lei 11.419 permite que as partes peticionem diretamente no sistema, inclusive a petição inicial. Com o
passar do tempo, a estrutura organizacional e as atribuições dos Ofícios / Seções de Distribuição deverão ser
reavaliadas, pois suas atribuições serão esvaziadas, dado que não haverá mais processo em papel e os
sistemas cuidarão automaticamente das regras e critérios pertinentes ao assunto.

5. Nas rotinas de trabalho dos magistrados

A adoção do processamento eletrônico de autos acarretará modificações nas rotinas trabalho dos
magistrados podendo, inclusive, ampliar-lhes a carga de trabalho num primeiro momento. Não se pode
dimensionar precisamente o impacto decorrente da aplicação da Lei e nem utilizar o atual trâmite processual
em papel como referência. Será necessário estudar os efeitos práticos nas atividades desenvolvidas e, num
segundo momento, empreender os ajustes necessários que poderão determinar uma eventual mudança
relativa entre o número de magistrados e servidores e na celeridade da tramitação do processo, entre outros.

6. Nas instalações físicas

A aplicação da Lei culminará na eliminação gradual e quase total dos processos em papel, exceção feita ao
processo de competência criminal. Assim, pode-se esperar uma redução progressiva da necessidade de
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espaços físicos hoje destinados ao armazenamento de processo nas instalações da Justiça.

Mudanças do "Padrão ou Modelo Tecnológico", incluindo as facilidades previstas pela Lei, terão como
conseqüência a necessidade de adaptação do uso das instalações físicas das unidades, adaptando-se à
conseqüente diminuição do fluxo de pessoas nas instalações da Justiça. A titulo de ilustração cita-se os
seguintes serviços passíveis de realização pela Internet.

- Vista ao processo pelos envolvidos;

- A distribuição de feitos e petições;

- Publicações eletrônicas em diários oficiais;

- A citação ou notificação, entre outros.

7. No atendimento ao público

Os recursos tecnológicos previstos pela Lei poderão ser utilizados para melhorar e modificar a forma como é
realizado o atendimento ao público.

O uso intensivo da Internet levará a uma significativa redução do fluxo de pessoas pelas unidades da Justiça,
resumindo-se esta necessidade apenas para o caso das audiências. Porém, mesmo neste caso, está em
discussão a autorização legislativa para a realização de tele-audiência, prevista inicialmente para o
atendimento aos detentos, que não mais serão deslocados de suas unidades prisionais.

A eliminação de espaços físicos de armazenagem de processos, a instalação de equipamentos de auto-
atendimento, a diminuição do fluxo de atendimento no protocolo de atos, entre outros, indica que haverá a
necessidade de reprojetar todas as instalações físicas dos Fóruns e também suas rotinas de atendimento ao
público. Aqui cabe o exemplo das agências bancárias. À medida que ampliavam sua informatização e
ofereciam mais recursos de auto-atendimento em suas instalações ou por meio da Internet, foram
modificando as suas instalações para atender às novas demandas de seus usuários.

8. Na integração entre os entes do Poder Judiciário

O Poder Judiciário tem se mobilizado para a padronização da nomenclatura utilizada nas cortes. Este
trabalho de taxonomia associado à padronização que poderá ser obtida por ocasião da regulamentação da
Lei 11.419 pelos vários entes da Justiça poderá resultar em um sistema judiciário completamente integrado e
mais ágil, facilitando, não só o trâmite processual entre a 1ª e 2ª Instância, mas entre estas e as superiores.

A padronização da nomenclatura e o processo judicial eletrônico podem contribuir para a integração do
Poder Judiciário com os sistemas informatizados de outros órgãos públicos, em patamares substancialmente
superiores aos hoje existentes, atendendo ao objetivo de aumentar a eficiência e a eficácia na prestação de
serviços jurisdicionais.

Hoje, por exemplo, há um acordo conhecido como BACEN/JUD (vide anexos) celebrado entre Tribunais e o
Banco Central que permite aos magistrados acesso às contas bancárias de devedores através do CPF ou
CNPJ e o conseqüente bloqueio dos saldos ali existentes para fazer frente ao pagamento à parte. No futuro,
convênios desta natureza poderão ser celebrados visando integrar, por exemplo, a Justiça com os cartórios
de registros de imóveis, de registros de patentes e com DETRANs, entre outros.

Convênios com as secretarias de administração penitenciária, delegacias e até mesmo com a Empresa de
Correios e Telégrafos permitirão a troca de informações digitais certificadas, propiciando substancial
mudança na forma da Justiça operar, com ganhos de eficiência e celeridade.

9. Na coleta e no tratamento de descritores estatísticos e indicadores de desempenho

Dentre as rotinas de trabalho das unidades do Poder Judiciário existe uma em especial que demanda muito
esforço: obter dados e descritores estatísticos para o apoio à gestão dos tribunais e para atender à
determinação da Resolução no 15 do CNJ (vide anexos).

A modernização dos sistemas informatizados deve adicionar funcionalidades relativas à automação da coleta
e tratamento de dados sobre a administração dos processos. O SUAP / JT já tem tais funcionalidades
previstas em sua especificação. A incorporação de funcionalidades estatísticas no sistema, além de propiciar
a redução de trabalho nas unidades judiciais, poderá facilitar a adoção de um modelo de gestão que considere
os indicadores de desempenho no processo de tomada de decisão administrativa.

10. Nas rotinas de trabalho de profissionais envolvidos com o Poder Judiciário

Considerando que trabalhos burocráticos típicos, hoje realizados pelos escritórios de advocacia, poderão ser
totalmente realizados por meio eletrônico. É possível prever que ocorrerão significativas mudanças na rotina
destes escritórios, dos advogados públicos e privados e, até mesmo, das partes e do público em geral.

Mesmo antes da promulgação da Lei, muitos Tribunais, como o Tribunal Regional do Trabalho - 2ª Região -
Varas da Capital de São Paulo, já haviam adotado o pré-cadastramento de petição inicial pela Internet.
Porém, antes da entrada em vigor da Lei 11.419, o advogado necessitava deslocar-se até a unidade de
atendimento do TRT para dar entrada nos documentos em papel. Este procedimento poderá ser
completamente abolido.

A tradicional atividade de "fazer o fórum", realizada geralmente por estagiários do direito, será radicalmente
mudada ou mesmo extinta. É possível especular como seriam as réplicas e tréplicas dos advogados no
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Tribunal do Júri, sem que eles tivessem as pastas de processo em suas mãos para consultá-las ou mostrá-las
aos jurados...

Poderá ocorrer ainda, a necessidade de modificação no currículo dos cursos de direito visando possibilitar a
adequada preparação para que os alunos possam atuar no novo padrão tecnológico e rito processual.

11. Outras considerações

Outros aspectos decorrentes da adoção e aplicação dos processos eletrônicos previstos pela Lei merecem
atenção especial.

A) Regulamentação

A Lei 11.419 prevê no artigo 18 que os órgãos do Poder Judiciário deverão, para permitir a sua aplicação,
regulamentá-la, no que couber, no âmbito de suas respectivas competências. A regulamentação a ser definida
por cada um dos entes do Poder Judiciário deverá levar em conta o estágio do processo de informatização
em curso em cada unidade, mas também os avanços proporcionados pela aplicação da própria Lei.

Recentemente o TST concluiu a regulamentação da Lei. Ele levou em consideração aspectos decorrentes da
disponibilidade incremental e evolutiva já planejada para os seus recursos e sistemas informatizados e que
deverá ser adotada nacionalmente.

B) Normas de trabalho

Será necessário adaptar as Normas de Trabalho Judiciárias de Primeira e Segunda Instância com o objetivo
de permitir que a informatização seja realizada em um ambiente livre dos excessos burocráticos e
considerando o processamento eletrônico de feitos nos termos da Lei 11.419, evitando informatizar a
burocracia.

 

 

II - O "documento" no processo judicial eletrônico

1. Conceito de Documento Eletrônico

O documento eletrônico é um dos elementos mais importantes na composição do processo eletrônico, pois é
através dele que todos os atos das partes, da autoridade julgadora e dos órgãos de apoio serão
documentados, em meio próprio e adequado como se em papel fossem realizados. Antes, porém, de se
abordar o tema documento eletrônico, é necessário esclarecer o conceito de documento.

Etimologicamente a palavra documento deriva das palavras document, que quer dizer ensino, instrução;
docere que quer dizer mostrar, ensinar; e documentum, do Latim Clássico, que quer dizer prova, lição, ou
seja, a raiz da palavra documento nos remete a idéia de demonstração de algo.

Na legislação, o Código de Processo Penal, art. 232, assim define documento: "Consideram-se documentos
quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares. Parágrafo único - À fotografia do
documento, devidamente autenticada, se dará o mesmo valor do original". Observa-se que o legislador se
refere a escritos e também cita o papel, mas não se prende unicamente a estes, considerando também como
documento quaisquer instrumentos, e até mesmo a fotografia do documento desde que autenticada.

Greco Filho apud Clementino[7], utiliza-se de um conceito bastante abrangente: "o documento liga-se à
idéia de papel escrito. Contudo, não apenas os papéis escritos são documentos. Documento é todo objeto
do qual se extraem fatos em virtude da existência de símbolos, ou sinais gráficos, mecânicos,
eletromagnéticos etc."

Conforme o autor, além dos documentos escritos em papel, qualquer objeto que exprima um fato através de
uma simbologia qualquer, também pode ser considerado documento.

Francesco Carnelutti apud Clementino[8], também criou uma definição que abarca um grande leque de
opções: documento é, na sua visão, "não somente uma coisa, senão uma coisa representativa, ou seja,
capaz de representar um fato".

É possível, portanto, se observar que pelos conceitos citados, o documento não está restrito apenas ao seu
suporte mais comum, o papel, há outros instrumentos que podem de maneira satisfatória servirem de veículo
para expressar um fato, como um fita gravada, um cd-rom, um disquete entre outros, ou simplesmente não
haver um suporte físico, mas um meio virtual que alguns doutrinadores chamam de mundo imagético (mais
conhecido como mundo virtual)[9]:

Ele é um mundo invisível, produzido por idéias e elétrons, que existe e só pode ser vivido na imaginação
humana. Ele é o mundo cada vez mais imperativo de dados digitais bombardeando neurônios de trabalho e
inovação de conhecimento, de imagens e marcas, de uma nova visão da física sobre o funcionamento do
mundo, que lida com mecanismos infinitos demais ou pequenos demais para serem algo que não seja
imaginado. Esse universo é uma dança de partículas nanomoléculares, as maquinações jansenistas de
genes, a disputa pelo poder entre corpo e a mente do indivíduo, o visionário, o virtual, o uso do intelecto
em proveito próprio, o poderoso, mas não identificável, o inatingível.

O mundo imagético é um fenômeno que começou com o advento da internet, quando a humanidade
começou a se desvincular em massa do mundo físico de limites confiáveis e pontos fixos de referência para
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nos reunirmos em ambientes virtuais. E é esse ambiente, o mundo imagético, que acolheu a figura do
documento eletrônico.

Seguindo a linha de pensamento de que documento em sentido lato é o registro de um fato, inferi-se que o
documento eletrônico é, então, uma seqüência de bits que, traduzida por meio de um determinado programa
de computador, seja representativa de um fato.

O documento eletrônico não está atado ao meio físico em que foi produzido ou gravado, possuindo
autonomia em relação a eles, não se resumindo a escritos, podendo também ser um desenho, uma fotografia
digitalizada, sons, vídeos, ou seja, tudo que puder representar um fato e que esteja armazenado em um
arquivo digital.

2. Elementos do Documento

Os elementos do documento são: seu autor, o meio de formação e o conteúdo.

O autor é a pessoa responsável pela formação do documento, podendo ser ou não a mesma que o
confecciona. Quanto ao seu autor o documento pode ser público ou privado.

Quanto ao meio de formação os documentos podem ser escritos, gráficos, diretos, quando o fato
representado se transmite diretamente para a coisa representativa (fotografia, fonografia), e indiretos, quando
o fato representado se transmite através do sujeito do fato representado.

Conforme o conteúdo os documentos se dividem em formais, aqueles que têm a eficácia de valer como prova
do ato; e não formais, nesses a forma é livre, pois o ato que encerram pode ser provado pelos meios
admissíveis em direito, sem restrições.

No Processo o documento tem duas funções básicas: dar suporte aos atos processuais e às provas que
instruem o Processo. No curso do Processo há de se observar, em relação aos documentos, o Princípio da
Segurança Jurídica, no sentido de que as causas em tramitação pela via eletrônica devem trazer elementos
que confiram o mesmo grau de certeza quanto à autenticidade e à integridade dos documentos
eletronicamente produzidos bem como garantir sua proteção contra acesso indiscriminado, da mesma forma,
ou de forma superior, como ocorre no Processo tradicional.

Para que o Processo Eletrônico se desenvolva satisfatoriamente é necessário que os documentos eletrônicos
utilizados preencham os requisitos de validade, a saber, a autenticidade, a integridade e a proteção contra
acesso não autorizado.

3. Requisitos de Validade do Documento Eletrônico

3.1 Garantia de Autenticidade e Integridade

Carnelutti apud Luiz[10] ensina que a autenticidade do documento diz respeito à "... verdade da indicação
do autor e, singularmente, da subscrição, ou seja, a correspondência entre o autor aparente e o autor
real..." e conclui que a autenticidade é a "...verdade do documento autógrafo".

A questão da autoria requer um breve parêntese para esclarecer que o autor material se diferencia do autor
intelectual do documento. A confecção do documento envolve mais de uma ação. O autor material que é a
pessoa que elabora, confecciona, seja porque quer, no caso do particular, seja em função do trabalho que
exerce, no caso do agente público, o documento. É, portanto, aquele que elabora o suporte. Já o autor
intelectual é aquele cujas idéias estão apostas no documento, ou melhor, são aqueles em função de quem o
documento existe.

A distinção se faz necessária, ainda que haja coincidência entre autor material e autor intelectual, pois o
documento quando assinado faz prova contra seu autor intelectual, que conforme Alvim apud Luiz[11] é a
"... conseqüência específica oriunda da autenticidade...".

A autenticidade é tratada de maneira distinta em virtude de o documento apresentado ser público ou
particular. O documento público tem fé pública, ou seja, sua autenticidade é presumida, ainda que relativa e
sujeita à contestação como ocorre no incidente de falsidade. Por sua vez o documento particular é
considerado autêntico quando a firma de quem o assinou tiver sido reconhecida por um tabelião. Então a
autenticidade é a certeza quanto à autoria, que pode ser constatada através da subscrição.

Já a integridade diz respeito à proteção contra alteração posterior, pois se impõe que seja possível confiar-se
na Integridade do Documento eletronicamente produzido, devendo-se garantir sua inalterabilidade por quem
o recebe ou por qualquer outro indivíduo que a ele tenha acesso. O mecanismo de Assinatura Digital além de
conferir autenticidade irá garantir a integridade do Documento Eletrônico.

No Processo Eletrônico a subscrição ou assinatura se reveste de caráter especial, tendo em vista as
peculiaridades do documento eletrônico, a assinatura será digital. A Assinatura Digital é um importante
elemento no Processo Eletrônico, pois será ela que garantirá autenticidade e integridade à documentação
eletrônica. Adiante se discrimina a Assinatura Digital em seus elementos formadores e suas características
elementares.

3.2 A Assinatura Digital a Autenticidade e a Integridade do Documento Eletrônico

Assinar, em sua raiz etimológica, provém do latim assignare, que significa firmar com seu nome ou sinal, por
sua vez, o verbo firmar, em latim firmare, corresponde a tornar seguro, estável, definitivo, confirmado,
ratificado.
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Carnelutti apud Studer[12] identifica na assinatura três propriedades: "a) indicativa, de quem é o autor do
documento; b) Declaratória quanto à manifestação da vontade expressa; c) probatória da existência da
indicação e declaração apostas no documento".

Não há que se confundir assinatura digital com assinatura eletrônica, uma vez que a assinatura digital é a
espécie do gênero Assinatura Eletrônica, e representa um dos meios de associação de uma pessoa, a uma
declaração de vontade que será veiculada eletronicamente, refere-se exclusivamente ao procedimento de
autenticação baseado na criptografia assimétrica.

Em termos gerais, Assinatura Eletrônica é um termo mais abrangente e encampa todos os meios de
reconhecimento de autoria de um documento no meio eletrônico, como por exemplo, a verificação do IP de
procedência de um e-mail, a comparação de assinaturas escritas através de copias apresentadas em vídeo
muito utilizadas em caixas de bancos, etc. e a própria Assinatura Digital. Enquanto que a Assinatura Digital é
uma sequência lógica de dígitos que somente é reconhecida através de algoritmos, sendo escrita e lida em
linguagem de baixo nível (linguagem de máquina), por isso diz-se que é baseada em criptografia assimétrica
de bytes. Assim, uma assinatura eletrônica poderá se originar de qualquer meio eletrônico; enquanto que a
Assinatura Digital é criada a partir de implementação de criptografia assimétrica de chaves públicas.

Com o conceito de Assinatura Digital surge outro elemento que carece de explicação quanto a sua forma de
funcionamento, a criptografia assimétrica.

Descoberta em 1976, mas popularizada a partir de meados de 1994, com a gratuita distribuição, pela
Internet, do programa Pretty Good Privacy (ou simplesmente PGP)[13], uma técnica conhecida por
criptografia assimétrica ou - como também é chamada - criptografia de chave pública, tornou possível a
equiparação, para fins jurídicos, do documento eletrônico ao documento tradicional. A criptografia
assimétrica, ao contrário da convencional (que pede a mesma chave tanto para cifrar como para decifrar a
mensagem), utiliza duas chaves, geradas pelo computador. Uma das chaves é a chave privada, a ser mantida
em sigilo pelo usuário, em seu exclusivo poder, e a outra, a chave pública, que, como sugere o nome, pode e
deve ser livremente distribuída. Estas duas chaves são dois números que se relacionam de tal modo que uma
desfaz o que a outra faz. Encriptando a mensagem com a chave pública, gera-se uma mensagem cifrada que
não pode ser decifrada com a própria chave pública que a gerou. Só com o uso da chave privada se pode
decifrar a mensagem que foi codificada com a chave pública. E o contrário também é verdadeiro: o que for
encriptado com o uso da chave privada, só poderá ser decriptado com a chave pública.

Neste diapasão, pode-se dizer que, com o uso da criptografia assimétrica, é possível gerar assinaturas
pessoais de documentos eletrônicos. Isto é feito cifrando a mensagem com a chave privada; após, com o uso
da chave pública, é possível conferir a autenticidade da assinatura, mas não é possível gerar uma assinatura
com esta chave. As assinaturas digitais assim produzidas ficam de tal sorte vinculadas ao documento
eletrônico "subscrito" que, ante a menor alteração, a assinatura se torna inválida. A técnica não só permite
demonstrar a autoria do documento, como estabelece uma "imutabilidade lógica" do seu conteúdo. Por
"imutabilidade lógica" se quer dizer que o documento continua podendo ser alterado, sem deixar vestígios no
meio físico onde está gravado (esta, aliás, é uma importante característica do documento eletrônico, que vai
permitir desvinculá-lo do meio físico e transmiti-lo, via Internet); entretanto, a posterior alteração do
documento invalida a assinatura, o que faz com que o documento deixe de ter valor como prova.

Ainda é importante distinguir, devido à confusão suscitada pelos termos, Assinatura Digital de Assinatura
Digitalizada, da seguinte forma: a assinatura digitalizada é a reprodução da assinatura de próprio punho
como imagem por um equipamento tipo scanner. Ela não garante a autoria e integridade do documento
eletrônico, porquanto não existe uma associação inequívoca entre o assinante e o texto digitalizado, uma vez
que ela pode ser facilmente copiada e inserida em outro documento.

Ou ainda conforme Almeida Filho, "A assinatura digital é processo de encriptação de dados, ao passo que a
assinatura digitalizada é aquela obtida por processo de digitalização material, através de um scanner ou
aparelho similar."

3.3 Certificação Digital

O processo de Certificação Digital no Brasil está disciplinado pela Medida Provisória 2.200-2 de 24 de
agosto de 2001 (vide anexos) que implantou um sistema nacional de certificação digital conhecido como
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil.

Isso significa que o Brasil possui uma infra-estrutura pública, mantida e auditada por um órgão público, no
caso, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que segue regras de funcionamento estabelecidas
pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, cujos membros são nomeados pelo Presidente da República, entre
representantes dos poderes da República, bem como, de segmentos da sociedade e da academia, como forma
de dar estabilidade, transparência e confiabilidade ao sistema.

O certificado digital da ICP-Brasil, além de personificar o cidadão na rede mundial de computadores,
garante, por força da legislação atual, validade jurídica aos atos praticados com seu uso. A certificação
digital é uma ferramenta que permite que aplicações, como comércio eletrônico, assinatura de contratos,
operações bancárias, iniciativas de governo eletrônico, entre outras, sejam realizadas. São transações feitas
de forma virtual, ou seja, sem a presença física do interessado, mas que demandam identificação inequívoca
da pessoa que a está realizando pela Internet.

Portanto, a Certificação Digital poderia ser definida como a atividade de reconhecimento em meio eletrônico
que se caracteriza pelo estabelecimento de uma relação única, exclusiva e intransferível entre uma chave de
criptografia e uma pessoa física, jurídica, máquina ou aplicação. Esse reconhecimento é inserido em um
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Certificado Digital, por uma Autoridade Certificadora.

A Autoridade Certificadora funciona como um terceiro imparcial e aceito como confiável por aqueles que
utilizam o sistema, analogicamente equivale ao ato de comparecer perante um tabelião público para
subscrever um documento de próprio punho.

Por outro lado, o certificado Digital pode ser definido como um conjunto de dados de computador, gerados
por uma Autoridade Certificadora em observância à Recomendação Internacional ITU-T X.509 (vide
anexos), que se destina a registrar, de forma única, exclusiva e intransferível, a relação existente entre uma
chave de criptografia e uma pessoa física, jurídica, máquina ou aplicação. Entre outras palavras, o certificado
nada mais é do que a assinatura eletrônica de uma pessoa, lançada sobre a chave pública de outra. Ou seja,
uma primeira pessoa, com uso de sua chave privada, assina a chave pública de uma segunda pessoa.
Conhecendo a chave pública daquela primeira pessoa, posso conferir a assinatura dada em certificação da
chave pública da segunda. Por fim, confiando na primeira pessoa, acreditarei que a chave pública da segunda
pessoa é verdadeira.

A definição, no entanto mais completa é dada pela ICP-Brasil[14]:

"O certificado digital é um documento eletrônico que tem como aspecto principal duas chaves: uma
pública, que é de conhecimento geral, e outra privada, que deve ser mantida em sigilo e com toda a
segurança pelo titular do certificado. Esse par de chaves tem uma série de características importantes.
Primeiramente, a tecnologia utilizada na geração dessas chaves é a chamada 'criptografia assimétrica',
que é o método mais comum para autenticar transações conduzidas pela Internet. Em segundo lugar,
embora elas sejam matematicamente relacionadas, é impossível calcular uma chave a partir da outra. Daí,
a denominação de "assimétricas". Terceiro, uma chave desempenha a função inversa da outra: o que uma
delas faz, somente a outra pode desfazer. Por exemplo, a chave privada é usada para assinar o conteúdo de
um documento, enquanto a chave pública é usada para validar essa assinatura."

O certificado digital é obtido de uma Autoridade Certificadora e contém o nome do titular (pessoa física ou
jurídica), o número de série, a data da sua validade, a chave pública do titular e a assinatura (eletrônica) da
Autoridade Certificadora, que garante o próprio certificado. Ou seja, graças aos certificados digitais, uma
transação eletrônica realizada via internet torna-se segura, pois permitem que as partes envolvidas
apresentem cada uma, as suas credenciais para comprovar, à outra parte, a sua real identidade.

A ICP-Brasil é formada por várias entidades conhecidas como Autoridades Certificadoras organizadas em
hierarquia piramidal onde o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI está no topo exercendo o
papel de Autoridade Certificadora Raiz. Acima do ITI está o Comitê Gestor, órgão vinculado à Casa Civil da
Presidência da República, e lhe compete determinar as políticas a serem executadas pela Autoridade
Certificadora-Raiz (AC-Raiz).

Subordinadas à Autoridade Certificadora Raiz estão as Autoridades Certificadoras (AC), que são entidades
públicas ou pessoas jurídicas de direito privado credenciadas à AC-Raiz responsáveis pela emissão dos
certificados digitais vinculando pares de chaves criptográficas ao respectivo titular, conforme o art. 60 da
MP 2.220/01 (vide anexos). Em seguida está as Autoridades de Registro (AR), que podem ser também
entidades públicas ou pessoas jurídicas de direito privado credenciadas pela AC-Raiz vinculadas
obrigatoriamente a uma determinada AC, competindo-lhes, conforme o art. 70 da MP 2.200-2, a
identificação e cadastro dos usuários e posterior solicitação dos respectivos certificados às AC, mantendo
todos os registros de suas operações. Como exemplos de Autoridade Certificadora temos a Caixa
Econômica Federal, o Serpro, a Serasa, a Secretaria da Receita Federal, a Autoridade Certificadora da
Justiça (AC-JUS) e a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, entre outras.

As AC são as responsáveis pela guarda dos certificados digitais em repositórios que podem ser consultados
on-line de forma que se possa verificar, mediante a chave pública, a validade de determinado certificado
usado para assinar um determinado documento. A chave privada, entretanto, pode ser armazenada
diretamente no disco rígido do microcomputador ou, para garantir maior mobilidade, ser gravada em um
cartão magnético protegido por senha. Há ainda as possibilidades de se utilizar um token ou a identificação
biométrica.

O sistema de certificação digital implantado no Brasil, a ICP-Brasil, como vimos, é um conjunto de técnicas,
métodos e entidades organizadas hierarquicamente e regidas por uma legislação específica com o intuito de
emitir e controlar os certificados digitais expedidos, garantindo a autenticidade, a integridade e o acesso
autorizado aos documentos eletrônicos com mesmo valor jurídico dos documentos em papel. Esse sistema
por sua vez tem lastro na técnica criptográfica, a qual se descreve a seguir.

3.4 Criptografia

A criptografia está intimamente ligada à história da escrita, e foi em decorrência do sigilo das mensagens
escritas que ela surgiu.

A Criptografia é um conjunto de técnicas que permite tornar incompreensível uma mensagem ou informação,
com observância de normas especiais consignadas numa cifra ou num código. Também pode ser definida
como um método de alteração matemática do código de qualquer arquivo, com uso de rotinas de programas
que tornam o conteúdo dos dados alterados incompreensível, portanto seguro contra interferências não
autorizadas.

A Criptografia portanto é a técnica capaz de conferir os três aspectos indispensáveis á validade jurídica dos
documentos eletronicamente produzidos - autenticidade, integridade e proteção contra acesso não
autorizado.
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Com relação ao processo de encriptação, é possível se utilizar a Criptografia Simétrica e a Assimétrica. Os
algoritmos de chave-simétrica (Também chamados de Sistemas de Chaves Simétricas, criptografia de chave
única, ou criptografia de chave secreta) são uma classe de algoritmos para a criptografia, que usam chaves
criptográficas relacionadas para a decifração e a encriptação. A chave de encriptação é relacionada
insignificativamente à chave de decifração, que podem ser idênticos ou tem uma simples transformação entre
as duas chaves. As chaves, na prática, representam um segredo compartilhado entre dois ou mais partidos
que podem ser usados para manter uma ligação confidencial da informação. Usa-se uma única chave, usada
por ambos interlocutores, e na premissa de que esta é conhecida apenas por eles.

A criptografia de chave pública ou criptografia assimétrica é um método de criptografia que utiliza um par de
chaves: uma chave pública e uma chave privada. A chave pública é distribuída livremente para todos os
correspondentes via e-mail ou outras formas, enquanto a chave privada deve ser conhecida apenas pelo seu
dono.

Num algoritmo de criptografia assimétrica, uma mensagem cifrada (encriptada é um termo incorrecto) com a
chave pública pode somente ser decifrada pela sua chave privada correspondente.

Os algoritmos de chave pública podem ser utilizados para autenticidade e confidencialidade. Para
confidencialidade, a chave pública é usada para cifrar mensagens, com isso apenas o dono da chave privada
pode decifrá-la. Para autenticidade, a chave privada é usada para cifrar mensagens, com isso garante-se que
apenas o dono da chave privada poderia ter cifrado a mensagem que foi decifrada com a chave pública.

O que se pode depreender do conceito de Criptografia Simétrica é que para os propósitos de validação do
documento jurídico o sistema é inviável visto que é composto de uma única chave que deve ser
compartilhada entre receptor e o emissor da mensagem, carecendo do compromisso entre as partes de se
manter segredo quanto à publicidade da chave. Já a Criptografia Assimétrica mostra-se um sistema mais
viável à sua aplicação no tramite processual jurídico, visto que é composta de duas chaves, uma pública, que
será divulgada de acordo com o interesse e necessidade do emissor, e uma privada de uso restrito do seu
proprietário. O par de chaves da Criptografia Assimétrica funciona de maneira que

Codificando-se a mensagem (ou documento eletrônico) com a chave pública, a operação inversa, vale dizer,
a decodificação da mensagem só se dará com o uso da chave privada complementar. É possível ainda
codificar a mensagem com a chave privada, sendo necessário, igualmente, o uso da chave pública
complementar para se decifrar a mensagem.

As chaves poderão ser usadas tanto no processo de encriptação quanto no de decriptação. O que não se
poderá fazer é usar a mesma chave para fazer as duas tarefas, pois a função matemática utilizada torna
inviável a operação inversa.

Ainda que a Criptografia Assimétrica seja considerada uma técnica segura, é conveniente advertir que ela,
por se tratar de um processo matemático, não é inviolável, mas em função das técnicas disponíveis
atualmente não se têm noticias de ser possível quebrar a segurança desses sistemas.

A Criptografia está intimamente ligada à proteção do Direito à Intimidade que por sua vez requer tratamento
especial na seara do Processo Judicial Eletrônico em função do Princípio da Publicidade dos Atos
Processuais.

Isto posto, no tocante a segurança das informações que trafegam pela via eletrônica, a figura da certificação
digital da ICP-Brasil assegura que os documentos eletronicamente produzidos são válidos juridicamente, pois
lhes confere autenticidade, integridade e sigilo dos dados, prezando pelo direito à intimidade, uma vez que o
sistema baseia-se na adoção da criptografia assimétrica, sistema que, na atualidade se mostra satisfatório na
tarefa de conferir ao trâmite processual eletrônico, os requisitos legais necessários.

 

CONCLUSÃO

O processo judicial é um método de resolução de conflitos que ao longo da história sofreu grandes
modificações com o intuito de melhor atender os anseios de sociedade. Prova disso, é a teoria do acesso à
justiça que têm o escopo de melhorar a prestação da tutela jurisdicional e, conseqüentemente, promover a
paz social. Nos novos tempos de globalização, desenvolver-se um sistema informatizado de tutela
jurisdicional é essencial para promover a adequada tutela jurisdicional.

Neste diapasão, o Estado brasileiro visando aprimorar o judiciário nacional realizou uma série de
modificações legislativas, derivadas de acordos realizados entre os três poderes federativos. Estas reformas
objetivam a criação de um judiciário mais rápido, efetivo, seguro e acessível a todos.

Um dos principais instrumentos apresentado como meio de aprimoramento do Poder Judiciário foi o uso da
informatização. Neste campo, foram propostas diversas inovações no Processo Judicial.

A informatização do Judiciário se apresenta como um dos mais profícuos caminhos para uma Justiça mais
célere e eficiente. Entretanto, a informatização, por si só, não pode trazer necessariamente a melhoria plena
do sistema. Para dar bons resultados, deve ser bem planejada e implementada, tendo em vista tanto a
eficiência como a segurança. E este segundo aspecto, até por falta de suficiente informação, às vezes é
negligenciado.

Constata-se que as alterações são positivas, porém, existem modificações que podem, a médio e em longo
prazo, causar prejuízos à sociedade. Não se pode deixar a razão de lado e achar que o processo digital é a
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solução de todos os problemas da Justiça. Nem mesmo, pensar que este procedimento está imune a falhas.

O processo não pode se modernizar apenas nas leis ou nas atitudes dos seus operadores, é preciso
materializar de forma física e palpável o seu desenvolvimento. No mundo globalizado e dinâmico as novas
tecnologias das informações são essenciais. Por isso, o processo eletrônico veio para ficar e contribuir com o
acesso de todos a uma ordem jurídica justa.

Desta sorte, a informatização do judiciário já é uma realidade e que os Tribunais e os operadores do Direito
terão de se adaptar, mesmo que com dificuldades, a esta nova ordem. Percebe-se que o processo de
informatização possui falhas e qualidades. Contudo, os problemas, que a princípio surgem, são facilmente
contornados enquanto as soluções que se apresentam são inestimáveis.
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O PROCESSO DIGITAL NO PROCESSO DO TRABALHO: REFLEXOS DE UMA SOCIEDADE
DA INFORMAÇÃO.

DIGITAL PROCESS IN THE WORK PROCEDURE LAW: REFLECTIONS OF AN INFORMATION
SOCIETY.

Carolina Grant Pereira

RESUMO
O presente artigo tem por escopo realizar uma breve incursão acerca do processo digital (também conhecido
como processo virtual ou “e-processo”) e das principais discussões que esta nova modalidade processual tem
acarretado no âmbito jurídico-doutrinário brasileiro – no contexto de uma sociedade profundamente marcada
pelos atributos da complexidade e dinamicidade, sobretudo quanto ao contemporâneo e intenso fluxo de
informações. Para tanto, também se propõe a focar no debate em torno da celeridade processual e do acesso
à justiça, bem como pretende demonstrar em que medida os novos procedimentos surgidos com o advento
do processo digital se enquadram no contexto geral, principiológico, do processo do trabalho e têm sido por
este bem recebido, abrindo portas, inclusive, para novas e futuras adaptações porvir.
PALAVRAS-CHAVES: COMPLEXIDADE; SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO; PROCESSO DIGITAL;
PROCESSO DO TRABALHO; PRINCÍPIOS; CELERIDADE; ACESSO À JUSTIÇA.

ABSTRACT
This article intends to make a brief review of the digital process (also known as virtual process or "e-
process") and of the main discussions that this new kind of procedure has brought to the Brazilian law’s
doctrine - in the context of a society deeply marked by the attributes of complexity and dynamics, especially
regarding to the contemporary flow of information. It also means to give an especial attention to the debate
of celerity and access to justice, and shows how these new procedures that have arisen with the advent of the
digital process fall within the general context of the work procedure law, especially with its most important
principles, and have been well received by this area of Law’s study, even looking forward to new and future
adjustments to come.
KEYWORDS: COMPLEXITY; INFORMATION SOCIETY; DIGITAL PROCESS; WORK
PROCEDURE LAW; PRINCIPLES; CELERITY; ACCESS TO JUSTICE.

 

Breves considerações acerca da relação entre os avanços tecnológicos incorporados pela seara jurídico-
processual em geral ("processo digital") e o Processo do Trabalho brasileiro, no contexto de uma Sociedade

da Informação.

 

"O processo tal como o conhecemos está acabando, vindo a seu lugar meio inédito, apto a novas
realidades, que formará e criará parâmetros de um futuro em muito diferente do que se imaginava em
nosso passado ou que se tem em mente em nosso presente". (Edison Brandão [[1]]).

 

 

1. Introdução: o Direito e a Complexidade.

 

            A sociedade contemporânea, sobretudo a chamada sociedade do Século XXI e do "Novo Milênio",
de forma mais evidente, é marcada pelos seguintes atributos: complexidade, pluralidade e dinamicidade. 
Vive-se a chamada "Era da Informação e da Tecnologia", isto é, uma Era em que os avanços tecnológicos
encurtaram e redefiniram a noção de tempo e espaço e o fluxo mundial de informações, bem como a própria
incorporação e adaptação aos avanços técnico-científicos é capaz de intervir na vida cotidiana de
praticamente todos os indivíduos do planeta.

            Nas palavras de Jose Fernando de Castro Farias (FARIAS, 2004, p. 261) - principalmente após a
grande virada paradigmática que se operou nas ciências, iniciando-se com as descobertas da física quântica
(já preconizadas por Einstein), com o "Princípio da Incerteza" de Heisenberg e os sucessivos
questionamentos à certeza e rigidez do método científico, os quais chegaram também a abalar e trazer
grandes repercussões no âmbito das ciências humanas [[2]] - a desordem, o acaso e o risco passaram a ser
também fatores de organização da vida social e jurídica. O direito pode ser visto justamente como um
mecanismo de equilíbrio entre ordem e desordem, pois o direito utiliza constantemente a desordem e o
acaso como referência da sua organização. A organização da vida social e jurídica é marcada pela
imprevisibilidade, pela indeterminação provocada pela desordem e por aquilo que é acidental. A teoria do
direito deve partir da idéia de que a sociedade articula constantemente a desordem, a ordem e a organização.

            É necessário, portanto, que o Direito tenha à sua disposição, à disposição dos seus operadores,
mecanismos e tecnologias que lhes possibilitem lidar com esta imprevisibilidade e com os fatores que tornam
o organismo social tão denso e complexo, propenso a ocasionar constantes adaptações na solução dos seus
mais variados e numerosos conflitos e demandas judiciais.
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            É por isso que, mais uma vez nas precisas palavras de José Fernando de Castro Farias (FARIAS,
2004, p. 266), o Direito só pode ser pensado em termos de complexidade, isto é, ao mesmo tempo em
termos de debates, estratégias, conflitos, consenso, dissenso e negociações permanentes. O direito como
parte do sistema social não é imobilidade, ele é equilíbrio no movimento, ele se organiza a partir de
"equilíbrios"; de forma que os equilíbrios sociais, políticos, econômicos e jurídicos são constantemente
construídos. É preciso um processo permanente de construção e de reconstrução.

 

2. A Sociedade da Informação.

 

            Segundo nos informam Marco Antonio de Barros e César Eduardo Lavoura Romão (BARROS;
ROMÃO, 2006), não existe, até o momento, um conceito consolidado (melhor seria dizer, um consenso) de
"Sociedade da Informação" na doutrina que discute o tema.

            Estes mesmos autores esclarecem que: para uma corrente de estudiosos, a sociedade da informação é
tida como sinônimo de sociedade pós-industrial, na qual se atribui ao Direito a característica de analisar não
somente o direito adaptado ao serviço dos meios eletrônicos, mas toda a realidade jurídica afetada pela
sociedade pós-industrial. A tecnologia eletrônica é apenas uma pequena parte desse universo jurídico
reorganizado por outras imposições econômicas, filosóficas, políticas etc.

            Ou seja, a "Sociedade da Informação" representaria um contexto sócio-histórico pós-revolução
industrial, reinterpretado conforme as variadas facetas e etapas históricas desta revolução - culminando com
a revolução técno-científica da década de 1970 e com a expansão dos microcomputadores, o advento da
internet (do sistema Worl Wide Web - "www") e da rede virtual/mundial de informações - e fruto da análise
global de todas as repercussões e reflexões não apenas procedimentais ou jurídicas, mas sociais, econômicas
e filosóficas, dentre outras, ocasionadas por este fenômeno.

Noutra visão antropológica - mais pragmática, a nosso ver, embora ainda imbuída de análises contextuais
sócio-econômicas e geopolíticas, ainda de acordo com os autores supramencionados - a sociedade da
informação pode ser definida como sociedade contemporânea, pós anos 1980, caracterizada por vertentes
infinitas, tais como: globalização econômica, livre mercado, retorno do liberalismo, desregulamentação,
Estado mínimo, privatizações, direito-adesão no lugar do direito-sanção, delegação de funções estatais a
agências reguladoras e outras instituições estruturadas no modelo empresarial, poder difuso compartilhado
por poderes locais, regionais e nas estruturas continentais em rede, sendo uma das conseqüências a
fragilização do poder do Estado. Além disso, a sociedade da informação corresponde também à Era da
revolução tecnológica, essencialmente de tecnologias intelectuais que constituem as bases da economia do
conhecimento [[3]].

Em síntese, pode-se afirmar que não há uma noção uniforme acerca do que signifique e represente a
"Sociedade da Informação". João Maurício Adeodato, citado pelos autores já indicados, entretanto,
assevera: a sociedade da informação é aquela que valoriza uma autonomia da técnica que, paradoxalmente,
quanto mais abandona as referências éticas, mais tem necessidade delas.

O que importa para nós saber é que este modelo de sociedade, a cada dia mais refinado, representa o
predomínio de novas tecnologias, as quais acabarão sendo incorporadas, cedo ou tarde, aos mais variados
setores da vida cotidiana, representando celeridade, funcionalidade, precisão e amplo acesso aos serviços
oferecidos e prestados. A utilização e a adaptação a essas novas tecnologias, de forma autônoma, crítica,
consciente e não apenas automática (nem mediante a mera "importação" de tecnologias obsoletas ou próprias
da realidade de outros países) consistirá no diferencial dos futuros pólos econômicos, políticos e, porque não
dizer, também jurídicos.

Seguindo a conclusão a que chegaram Marco Antonio de Barros e César Eduardo Lavoura Romão: vivemos,
sim e desde já, na sociedade da informação, isso é um fato e não há escapatória, ou adaptamos os nossos
instrumentos de realização da Justiça, ou esta se tornará inoperante e apenas um símbolo distante e
abstrato.

Não só a dupla de autores já mencionada, mas também Fauzi Hassan Choukr (CHOUKR, 2009), comentam
que, analisando-se retrospectivamente a história da Ciência Jurídica, é possível perceber que a adoção de
novas tecnologias é quase sempre marcada e precedida por momentos traumáticos, repletos de acaloradas e
polêmicas discussões doutrinárias, as quais, em um primeiro momento, roubam a cena, encontram eco no
ambiente acadêmico, mas logo se tornam superadas pelo predomínio de uma nova e irreversível realidade
social.

Os autores relembram, nesse contexto, as duras críticas que o sistema de estenotipia ("taquigrafia" mecânica)
sofreu quando implantado. Muitos afirmavam não saber o que estavam assinando e que era um absurdo
assinar uma tira de papel sem conhecer o seu conteúdo. Com o decurso dos anos, o sistema passou a ser
utilizado freqüentemente nas audiências criminais. Outro exemplo, ressaltam, é o próprio objeto da Lei n.
9.800/99, que permite às partes a transmissão de dados e imagens tipo fac-símile, para o envio de peças
processuais, a qual, também, foi muito criticada. Hoje o sistema de fax já se tornou reconhecidamente útil e
aceitável na praxe forense. Isso para não lembrarmos as críticas que em épocas passadas foram feitas ao
sistema de datilografia. Assim, concluem os autores, sempre que o Poder Judiciário tenta inovar com a
utilização de tecnologias mais modernas, várias bandeiras contrárias se levantam, gerando uma enorme
dificuldade de adaptação. O importante, porém, afirmam em tom irônico, é que já abandonamos os atos
processuais reduzidos a termo com a utilização da escrita com pena, e em grande parte dos ofícios judiciais
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já não se usa a máquina de datilografia, o que constitui um verdadeiro avanço se considerarmos o extenso
território nacional.

 

3. Processo Digital ou E-Processo: vantagens e desvantagens.

 

            Tecidas algumas considerações inicias acerca do contexto em que se inserem as discussões sobre o
processo digital: complexidade, dinamicidade e pluralidade crescentes da sociedade contemporânea, também
caracterizada como "Sociedade da Informação", passaremos a examinar mais detida e diretamente as
vantagens e desvantagens desta nova modalidade ou paradigma processual.

George Marmelstein Lima (LIMA, 2003), juiz federal substituto no Ceará, em artigo intitulado "e-Processo:
uma verdadeira revolução procedimental", sintetiza com precisão as características gerais do processo digital
ao afirmar que: esse novo processo, que, na onda dos modismos cibernéticos, pode ser chamado de e-
processo (processo eletrônico), tem as seguintes características: a) máxima publicidade; b) máxima
velocidade; c) máxima comodidade; d) máxima informação (democratização das informações jurídicas); e)
diminuição do contato pessoal; f) automação das rotinas e decisões judiciais; g) digitalização dos autos; h)
expansão do conceito espacial de jurisdição; i) substituição do foco decisório de questões processuais para
técnicos de informática; j) preocupação com a segurança e autenticidade dos dados processuais; k)
crescimento dos poderes processuais-cibernéticos do juiz; l) reconhecimento da validade das provas digitais;
k) surgimento de uma nova categoria de excluídos processuais: os desplugados.

            Com base nessa síntese, passaremos a comentar as características mais relevantes dentre as
mencionadas, evidenciando aquelas que podem se tidas como benefícios do processo digital e aquelas que
devem ser repensadas e, se possível, evitadas.

 

3.1. Vantagens:

 

a)     Publicidade.

 

A publicidade dos atos processuais é uma máxima presente em todos os seguimentos do direito processual
(penal, civil, trabalhista, etc.) justamente por decorrer de uma previsão constitucional, consubstanciada nos
art. 5º, inciso LX, e art. 93, IX:

 

Art. 5º, LX, CF - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade
ou o interesse social o exigirem.

 

Art. 93, IX, CF - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

 

Mediante a incorporação e expansão do processo digital, a publicidade dos atos processuais é largamente
ampliada. Hoje, já se verifica a possibilidade do acompanhamento processual online, disponibilizado por
praticamente todos os tribunais do país, o que facilitou o acesso e o controle público das decisões judiciais e
suas respectivas fundamentações [[4]]. Também algumas Seções do Supremo Tribunal Federal têm sido
gravadas e disponibilizadas em vídeo no site "Youtube", bem como audiências de juízes de primeiro grau já
são transmitidas na internet, através do sistema de webcam. Se este sistema for de fato implementado como
regra geral, qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta que tenha acesso à internet, poderá assistir à
audiência em tempo real.

 

b) Celeridade Processual.

 

A celeridade processual também decorre de uma previsão constante na Carta Magna (art. 5º, LXXVIII, CF),
que integra o amplo rol de direitos e garantias fundamentais do indivíduo:

 

Art. 5º, LXXVIII, CF - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
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               Uma das maiores e mais freqüentes críticas ao Judiciário brasileiro tem sido justamente a
morosidade dos trâmites processuais, o que acaba, muitas vezes, acarretando a ineficácia das respostas
apresentadas tardiamente às demandas que foram postas à sua apreciação.

            Com o advento do processo digital, a comunicação dos atos processuais poderá dar-se em tempo
real, tão logo aconteçam tais atos e estejam aptos à publicação, sendo disponibilizadas as informações
correlatas nos sites oficiais na internet. As partes interessadas poderão receber um e-mail informando sobre
esta atualização no andamento processual e, de imediato, tomarem as providências cabíveis, seja uma
contestação, contra-razões ou interposição recursal.

            Também atos oficiais como citações, intimações e notificações poderão ocorrer via correio eletrônico
(e-mail), desde que aprimorados os sistemas de segurança e autenticação da validade dos documentos, bem
como da confirmação automática do recebimento, para evitar prejuízos em decorrência desta nova prática e
eventuais nulidades processuais.

            A lei dos Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/01), conforme nos informa George Lima, já
permite que os Tribunais Regionais Federais organizem serviços de intimação das partes e de recepção de
petições por meio eletrônico. Na prática, isso já vem ocorrendo em inúmeros Juizados Especiais Federais.

           Por fim, a transmissão instantânea de dados e informações via internet abrem uma série de
possibilidades para que se repense as noções de tempo e espaço reais, repercutindo em novas concepções de
prazos, jurisdição e mecanismos que possam tornar o processo mais célere. Esta maior funcionalidade da
justiça serve como resposta direta ao demandante (que verá as suas demandas atendidas mais rapidamente),
em específico, mas também à sociedade, em geral, que poderá perceber e confiar mais na efetividade do
Sistema Jurídico brasileiro.

 

            c) Comodidade.

 

            O peticionamento eletrônico, conforme indica George Lima (LIMA, 2003), já é previsto,
timidamente, na Lei 9.800/99, que autoriza o envio de peças processuais por fac-símile (fax) "ou outro
similar", em cujo conceito se inclui o correio eletrônico. Alguns Tribunais, com efeito, já dispensam a
apresentação física da "petição original", bastando o envio da petição eletrônica. Exemplo disso é a iniciativa
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região chamada "e-Jufe", onde o advogado se cadastra no Sistema de
Transmissão Eletrônica de Atos Processuais da Justiça Federal da 1ª Região e se habilita a utilizar o sistema,
podendo peticionar sem precisar apresentar os documentos originais.

            Também o pagamento de custas judiciais pode ser realizado online, dentre outras transações
bancárias, inclusive o cálculo e pagamento do DARF e toda a declaração do imposto de renda, graças às
novas tecnologias.

            O próprio TRT da 5ª região disponibiliza, em seu site oficial: http://www.trt5.jus.br, o sistema "e-
Doc" para envio virtual de qualquer documento, desde que se adquira um certificado digital. A página deste
sistema traz informações bastante didáticas, tornando o acesso ainda mais simples e rápido.

 

            d) Democratização do acesso às informações e acesso à justiça.

 

            Em razão da grande publicidade dos atos processuais que são divulgados nos sites oficiais do poder
público na internet, o acesso a essas informações passa a ser disponibilizado a qualquer pessoa que já tenha
acesso a internet (o que, hodiernamente, é algo cada vez mais comum).

            No entanto, aqueles que diferenciam "Sociedade de Informação" de "Sociedade de Conhecimento" e
consideram a primeira excludente (exclusão digital) ao enfrentar ainda um acesso relativamente restrito de
pessoas de baixa renda às novas tecnologias, defendem justamente o oposto, no sentido de que o processo
digital não estaria levando à democratização das informações, mas mantendo a situação atual, sem grandes
alterações ou, até mesmo, piorando-a.

            Contudo, nossa opinião é a de que o processo digital, em suas múltiplas facetas, leva, sim, a uma
maior democratização das informações processuais e a um maior acesso à justiça, este último considerado
não apenas no seu âmbito formal, mas também sob o viés material. É Luiz Carlos Cancellier de Olivo
(OLIVO, 2005) que suscita a necessidade de se considerar a ressalva de Watanabe nesse sentido, para quem,
frisa Olivo, a questão do acesso à justiça não pode ficar limitada ao acesso aos órgãos do Judiciário, na
medida em que não se trata de apenas possibilitar o acesso à justiça enquanto instituição estatal, mas de
viabilizar o acesso à uma ordem jurídica justa.

Na mesma linha de raciocínio, Olivo cita Horácio Wanderlei Rodrigues, o qual salienta que: "Adotando-se
uma visão instrumentalista do direito processual, pode-se afirmar que todas as suas normas devem ser
criadas, interpretadas e aplicadas sob o prisma da efetividade do aceso à justiça, para que a jurisdição possa
atingir seus escopos dentro do estado contemporâneo".

Especificamente sobre a lei 9.800/99, Olivo indica que vale referir a opinião de Ivan Lira de Carvalho: "Não
creio que se possa lançar dúvidas sobre os benefícios que o manejo da predita lei trará para a efetivação do
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acesso à justiça. É que uma peça processual (uma contestação, por exemplo), que somente podia ser
entregue, sob protocolo e carimbo, na sede do juízo, atualmente já pode ser remetida pelo correio eletrônico,
ficando o advogado - por exemplo - com o encargo de somente entregar os originais por lote, ao cabo de
cinco dias da expiração do prazo para a prática do ato (art. 2º, caput). O tempo que era aplicado com o
deslocamento físico escritório-sede do juízo será melhor aplicado na pesquisa ou na realização de outras
tarefas de satisfação dos interesses do cliente, ampliando a possibilidade da chegada deste à 'ordem
jurídica justa'".

Em síntese, Ivan Lira de Carvalho elenca alguns benefícios que podem ser auferidos com a utilização do
processo digital e que, segundo ele, auxiliam o acesso à justiça:

 

1. A expressão "acesso à justiça" não significa a mera oportunidade de alguém ingressar com uma ação em
juízo, mas sim a oportunidade de obter uma "ordem jurídica justa".

 

2. A Internet tem facilitado deveras o acesso à justiça, em razão da inovação de conceitos e valores que vem
transmitindo à sociedade, contribuindo em várias frentes para que o povo possa atingir com maior facilidade
a "ordem jurídica justa".

 

3. O interrogatório criminal on line pode ser realizado, em perfeita compatibilidade com a ordem
constitucional vigente e em harmonia com os mais caros princípios de proteção à pessoa humana, desde que
assegurado som e imagem nos ambientes onde estão, respectivamente, juiz e interrogado.

 

4. As homepages mantidas por órgãos do poder Judiciário têm grande utilidade na facilitação da chegada do
cidadão à justiça, já que a maioria delas dispõe de serviços que em muito agilizam o acompanhamento dos
processos pela própria parte, além de permitir o acesso ao acervo jurisprudencial dos principais tribunais do
País, aumentando assim a possibilidade de sucesso das demandas ou até mesmo da realização de acordos
vantajosos que evitam querelas estéreis.

 

5. Também as homepages mantidas fora do âmbito do poder Judiciário, geralmente dirigidas por
profissionais do Direito (advogados, promotores, professores, etc.) contribuem deveras para a elevação da
qualidade intelectual dos operadores do Direito, graças ao cabedal de informações doutrinárias e
jurisprudenciais que veicula.

 

6. O correio eletrônico também em muito tem auxiliado no acesso à justiça, por permitir uma integração
rápida e segura entre os profissionais do Direito, com a transmissão de peças jurídicas e até mesmo a
celebração de contratos.

 

7. As listas de discussão são ferramentas do aprimoramento dos profissionais do direito, contribuindo para
uma maior segurança e uma maior confiabilidade dos operadores jurídicos, tudo isto revertendo em favor do
acesso à "ordem jurídica justa".

 

8. A Lei 9.800/89, pela leitura feita do seu artigo 1º, permite a transmissão de peças processuais via correio
eletrônico, evitando o deslocamento físico do advogado (ou de um preposto deste) até a sede do juízo para
entregar as petições, barateando assim o custo do processo e permitindo a utilização do tempo sobejante
para uma melhor qualificação do profissional, em evidente ampliação das possibilidades de o cliente atingir à
"ordem jurídica justa".          

 

3.2. Desvantagens e riscos:

 

a) Diminuição do contato pessoal.

 

George Lima (LIMA, 2003) assegura que há uma tendência em diminuir o contato dos advogados com os
servidores por conta da incorporação de novas tecnologias no processo judicial. Cita o peticionamento
eletrônico, o acompanhamento processual através da internet, a publicação on-line do inteiro teor das
decisões e as intimações via e-mail como exemplos dessa nova realidade tendente a virtual.

            O contato pessoal com o juiz, nesse contexto, também poderá ser gradativamente substituído pelas
comunicações virtuais. As próprias partes, que, tradicionalmente, se sentem intimidadas em falar
pessoalmente com os juízes, ficarão mais à vontade para lhes enviar um e-mail. Em razão da previsão do jus
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postulandi, assegurado para empregados e empregadores na Justiça do Trabalho, esta possibilidade poderá
representar um retorno à postulação direta em juízo pelas partes nesta Justiça.

            A comunicação interna entre os órgãos judiciários, que hoje ocorre sobretudo através de documentos
físicos (ofícios, cartas precatórias, malotes), será substituída por documentos digitais, enviados pelo correio
eletrônicos. Para o alcance desta finalidade, já se verifica o sistema "e-Doc" no site do TRT da 5ª região, tal
qual supra mencionado.

            Ainda nessa seara de discussões, George Lima suscita a polêmica utilização da videoconferência no
processo penal brasileiro, recentemente regulamentada com o advento da Lei 11.900/09, a qual viabiliza
tanto a colheita do depoimento de testemunhas (na hipótese do art. 222, CPP), substituindo, sobremaneira, a
carta precatória expedida para tal fim, quanto a realização do interrogatório do acusado preso à distância.

            No âmbito penal, em se tratando o Direito Penal de ultima ratio por ser passível de lesar bem jurídico
tão caro aos indivíduos como a liberdade, as garantias fundamentais presentes no processo penal ganham
insofismável relevo e colocam em xeque qualquer ínfima tentativa de lesá-las. Foi justamente o que ocorreu
com a previsão inicial do recurso à videoconferência para a realização do interrogatório (sob os argumentos
de segurança, economia e celeridade processual) de réu preso. Antes do advento da nova lei e ainda agora, a
doutrina garantista insurgiu-se contra o novo mecanismo processual, alegando restar mitigada a "Teoria do
Olhos-nos-Olhos", tornando a justiça "fria e insensível" (nas palavras do Min. Cezar Peluso, em
paradigmático HC n°. 88914 de São Paulo sobre a questão) por não permitir mais ao juiz o contato físico e
presencial com o réu, impedindo-o de perceber a "alma" do acusado, de olhar em seus olhos e perceber se
diz ou não a verdade.

            Não adentrando o mérito desta complexa questão (tratada em artigo próprio), vale ressaltar que não
estamos de acordo com a teoria garantista apresentada e possivelmente mitigada em razão da nova lei.

O risco que ressalvamos, contudo, por conta da gradativa diminuição do contato pessoal no processo judicial
diz respeito à possibilidade de tal diminuição levar a uma excessiva automação do processo, com a
superveniência de decisões padronizadas, capazes de violar a análise minuciosa, individualizada e que leva
em consideração as peculiaridades de cada caso concreto, sendo esta análise um direito assegurado a cada
jurisdicionado quando a Constituição prevê a necessária fundamentação das decisões e a doutrina,
consensualmente, entende que tal fundamentação deve ser específica - não meramente genérica, abstrata,
padronizada.

 

b) Automação das rotinas e decisões judiciais.

 

Este ponto representa o mais grave risco concernente à incorporação de novas tecnologias pelo processo
judicial, seja na área cível, penal, trabalhista, etc.

Eis as considerações despreocupadas de George Lima (LIMA, 2003) que nos alertaram para a terrível
situação por vir: "os servidores 'burocráticos' serão substituídos, com vantagens, por sistemas inteligentes,
capazes de dar impulso processual e elaborar os expedientes necessários com uma rapidez inigualável. O
mecanismo de intimações pelo sistema push é exemplo disso, pois não há necessidade de nenhum servidor
para fazer funcionar o sistema, a não ser um especialista em informática que analisará eventuais problemas
técnicos. [...] Além disso, algumas decisões serão proferidas com auxílio de programas dotados de
inteligência artificial".

            E ele prossegue exemplificando suas afirmações e traçando contornos de uma realidade, a seu ver,
iminente: "já existem softwares capazes de elaborar decisões, mediante o preenchimento de campos
previamente estabelecidos. Por exemplo, no âmbito da Justiça do Trabalho, há um programa que 'filtra' a
subida de recursos ao TST, permitindo a elaboração de despachos-padrão de admissibilidade de recursos.  Já
existem entusiastas da tecnologia da informação defendendo que programas de computador, no futuro,
substituirão os magistrados, julgando casos com muito mais isenção e conhecimento do que os imperfeitos
juízes atuais. Um programa chamado Cyc, criado pelo norte-americano Douglas B. Lenart, com o
financiamento de um consórcio de 56 empresas de alta tecnologia nos EUA, seria um potencial candidato a
"juiz virtual". Segundo seu criador, Lenart, "se Cyc aprender todo o corpo de leis de um país, mais a
jurisprudência (casos jurídicos anteriores) e, finalmente, alguns conceitos de moral, decência, dignidade,
humanidade e bom senso, nada impede que ele seja capaz de exercer a função de juiz muito melhor do que
os humanos" (SABBATTI, Renato M. E. O Computador-Juiz)".

            O sério risco representado pelo ingênuo e aparentemente jocoso exemplo acima corresponde à
possibilidade de qualquer aproximação que seja para com esta realidade de automação das decisões judiciais.

            Por conta da grande quantidade de demandas judiciais e da incessante busca por celeridade
processual, hoje já enfrentamos acentuados debates em torno de temas como: recursos
repetitivos/julgamento por amostragem (art. 543-B, CPC) e causas repetitivas/improcedência prima facie
(art. 285-A, CPC), justamente por que tais mecanismos processuais negam a determinadas demandas a
possibilidade de terem as suas peculiaridades - que podem torná-las únicas, divergentes dos precedentes ou
capazes de suscitar uma nova solução que suplante, de forma coerente e justificada, os precedentes
anteriores - apreciadas pelo judiciário, restando sujeitas a um julgamento generalizante, padronizado, que
julga conceitos e não casos, que julga realidades abstratas, fictícias e ilusórias e não contextos reais.

            Para quem trabalha no âmbito do paradigma da filosofia da linguagem, em linha gerais, estas
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"inovações" representam verdadeiras aberrações (construtos de juízes claramente solipsistas), uma vez que a
matriz fenomenológica do pensamento heidegger-gadameriano suscita justamente a unicidade de cada
fenômeno e experiência, passível de compreensão apenas mediante a realização de uma revisão de pré-
compreensões, a qual, por sua vez, é possível somente através de uma construção intersubjetiva de sentido,
em círculo hermenêutico virtuoso e interação constante (circular) com o outro e com o máximo possível de
informações reais a respeito do caso em apreço. Só assim poder-se-ia chegar à "resposta correta" para o caso
concretamente apreciado, no sentido de Ronald Dworkin, de resposta coerente, fundamentada e construída
em revisão, continuação do "romance em cadeia", da Integridade que representa a construção do Direito.

            Dessa forma, a automação das decisões judiciais implicaria uma volta à cega e ilusória concepção do
"juiz-boca-da-lei", como queria Napoleão Bonaparte, por considerar o seu Código Civil tão perfeito que não
seria passível de interpretação ou comentários/glosas, apenas de aplicação, pura e simples, repetição do texto
legal. Este tipo de crença (no "juiz-boca-da-lei" e na desnecessidade de interpretação) encontrava respaldo e
fundamentação teóricos na rígida separação de poderes idealizada pelo filósofo iluminista Charles de
Montesquieu: o legislador edita leis e o juiz meramente as aplica (repete), tais quais foram escritas.

            Também a subsunção lógico-silogística do fato à norma pressupõe esta "neutralidade" e obviedade
de aplicação da lei, que durante anos se tentou combater.

Acreditar que um ser provido de inteligência artificial seja capaz de realizar tais procedimentos, prescindindo
da capacidade humana de interpretar e, mais que isso, de compreender determinada situação e as
peculiaridades que a envolvem, passíveis de suscitar a aplicação desta ou daquela regra ou, indo além, deste
ou daquele princípio (sendo que seria quase impossível objetivar para um sistema de inteligência artificial o
que seria um princípio, na medida em que estes não são passíveis de definições rigorosas como as regras,
conforme se verificará adiante), seria voltar a crer que a lei, o texto legal, basta, é suficiente por si só,
incorrendo-se, conseqüentemente, em ledo engano. Aquilo que se pretendeu durante anos por aplicação
"pura" da lei nada mais representou que a aplicação daquilo que o juiz compreendia ser a lei, dando margem
a uma ampla e incontrolável discricionariedade.

Hoje, aqueles que discutem a complexa teoria das decisões judiciais pensam em diversas formas de controlar
esta discricionariedade (conferida durante anos aos magistrados), sem, contudo e evidentemente, prescindir
do primordial processo de compreensão do fenômeno jurídico, impossível de ser realizado por uma máquina
que trabalhe com processamento de dados objetivos e determinantes, por mais desenvolvidos que sejam os
seus mecanismos de "inteligência".

Afinal, por trás da criação da máquina existem homens e homens são falíveis. Esta possibilidade de "falência
humana" deve certamente integrar o processo de compreensão, para que o homem, ciente de si e de suas
limitações, se permita revisá-las. Não acreditamos que chegue o dia em que robôs ou outros sistemas de
inteligência artificial tenham consciência de sua existência, em termos filosóficos, e sejam capazes de realizar
reflexões filosóficas, círculos hermenêuticos, dentre outros processos extremamente complexos e
constantemente mutáveis.

O progresso técnico deixará apenas um problema: a fragilidade da natureza humana, afirma Karl Kraus, e é
esta fragilidade humana que estará por trás da pretensa exatidão e perfeição da máquina. O grande e real
problema é que esta máquina não poderá ter consciência desta sua fragilidade e limitação.

 

c) Substituição do foco decisório de questões processuais para técnicos de informática.

 

Seguindo a lógica da crescente automação do processo, George Lima (LIMA, 2003) afirma com
tranqüilidade que "em questão de informática, os engenheiros são melhores juízes do que os profissionais do
direito". E prossegue asseverando: "não sei se chegará o dia em que os juízes deverão ter, além da formação
jurídica, um conhecimento amplo e técnico em informática. O certo, porém, é que aumentará a importância
dos técnicos de informática para solução de problemas processuais".

            Como exemplos de seus prognósticos, ele cita o fato de que: se uma parte alegar falha no envio de
um e-mail ou arquivo digital, será o perito em informática quem irá confirmar perante o juiz a ocorrência ou
não da aludida falha; se alegar que a página em que foi publicado um dado expediente estava fora do ar, será
um técnico em informática quem comprovará ou não o fato ao juiz; se alegar que uma determinada petição
foi adulterada durante a transmissão, somente diante de um conhecimento técnico o juiz poderá solucionar o
problema. Desse modo, conclui George Lima, as decisões sobre questões processuais serão resolvidas, em
regra, com auxílio de um técnico em informática.

            Ou seja, a matéria decisória poderá vir a depender excessivamente de um profissional que não tenha
conhecimentos jurídicos; seus pareceres técnicos poderão adquirir uma relevância excessiva, subtraindo ao
próprio juiz o seu campo de apreciação e tecnicizando em demasia os conflitos secundários (acerca da
validade das provas, etc.). O que se sugere, portanto, é que o juiz passe a ter algum conhecimento técnico, a
fim de se evitar que ele venha a ser ludibriado, bem como os técnicos passem a ser funcionários da justiça,
servidores concursados que tenham, também, uma base teórica jurídica, a fim de mais bem auxiliar o juiz em
suas análises.

 

d) Preocupação com a segurança e autenticidade dos dados processuais.
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Conforme supramencionado no tópico relativo à celeridade processual, de nada adiantaria assegurar a
agilidade do processo sem que a necessária segurança na obtenção e transmissão das informações fosse
também garantida, justamente para evitar-se, com isso, o prolongamento da lide por questões de nulidade
processual, relativas à contestação da validade de determinadas provas, falsificação, erros na execução de
determinadas medidas realizadas virtualmente, comunicações oficias não recebidas ou recebidas por engano,
vírus, etc.

No mundo virtual, afirma George Lima (LIMA, 2003), há um submundo em que vivem pessoas cuja maior
diversão é violar sistemas de segurança. Os processos digitais, nesse contexto, seriam alvos preferenciais
para esses "malfeitores cibernéticos", como os designou Lima, sobretudo se houver possibilidade de lucro
com essa atividade, destaca. Haverá tentativa de destruição de autos digitais, de adulteração de documentos
ou simplesmente violação do sigilo dos processos que tramitam em segredo de justiça, alerta.

O STF, STJ e TJSP já passaram a dotar medidas nesse sentido, conforme indica Lima: o Supremo Tribunal
Federal, preocupando-se com a segurança dos seus sistema de informática, está adotando o sistema de
identificação biométrica, que só permite o acesso à rede com a exibição da impressão digital do usuário. O
STJ, ao reconhecer a validade de cópias de acórdãos obtidas de sua Revista Eletrônica de Jurisprudência,
adota, como mecanismo de segurança, uma marca d'água com a logomarca do STJ e a certificação digital
por um terceiro (Autoridade Certificadora). O Tribunal de Justiça de São Paulo e a Xerox do Brasil firmaram
uma parceria para implementar um novo sistema de impressão e produção de certidões, buscando garantir a
autenticidade dos dados.

O Bacen Jud, por exemplo, que possibilita a tão discutida, no âmbito doutrinário, penhora on-line, permite a
celeridade e eficácia das execuções, sobretudo no âmbito da Justiça Trabalhista, mas o faz mediante um
sistema de aperfeiçoamento constante, tendo já passado por diversas adaptações, a fim de conter os danos
causados por bloqueios excessivos - antes freqüentes, agora controlados - e mediante um rígido controle de
segurança e das senhas distribuídas aos juízes que passam a ter acesso direto aos dados bancários do Banco
Central. Tudo isso para evitar que estas invioláveis informações bancárias - alvos de tamanha polêmica no
âmbito mesmo da execução e do processo judicial e capazes de levar ao questionamento da legalidade (hoje,
não mais) e da constitucionalidade da penhora on-line por violá-las - não saia deste âmbito para passar às
mãos de terceiros.

 

4. A compatibilidade do processo digital com os princípios do processo do trabalho.

 

            Expostas as principais nuances do "processo digital", sobretudo em termos de vantagens e
desvantagens, passamos ao exame da sua compatibilidade com o processo do trabalho, tendo por base e
parâmetro o arcabouço principiológico deste ramo da Justiça Trabalhista.

 

4.1. A construção do entendimento acerca dos princípios e o "Modelo de Regras e Princípios" de
Ronald Dworkin.

 

            José Cretella Jr. (CRETELLA Jr., 1992) afirma que princípios são as proposições básicas,
fundamentais, típicas que condicionam todas as estruturações subseqüentes. São os alicerces da ciência.
Celso Antônio Bandeira de Mello (MELLO, 1980), por sua vez, assevera: princípio é o mandamento
nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes
normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a sua exata compreensão e inteligência,
exatamente por definir a lógica e a racionalidade de sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá
sentido harmônico.

            Não obstante as conceituações esclarecedoras e consolidadas, no âmbito doutrinário,
supramencionadas, por partirmos de matrizes e pressupostos teóricos diferenciados, discordando da
racionalidade científico-positivo-sistemática no Direito, optamos por considerar a definição de Ronald
Dworkin, para quem, segundo elucida Adrian Sgarbi (SGARBI, 2006, p. 152), os princípios se caracterizam
pela "dimensão de peso" ou "de importância", não determinando um resultado em específico, pois eles são
"razões" que "guiam" e devem ser considerados quando as decisões jurídicas são tomadas, mesmo que, para
tanto, devam ser submetidos a um "balanceamento" frente a outros princípios que concorrem como razões
contextuais para o caso.

Dworkin, ao propor e sustentar o "Modelo de Regras e Princípios", considera que qualquer redução do
fenômeno jurídico-normativo às regras gera prejuízos quanto à argumentação, debate e balanceamento de
razões na prática jurídica. Ele, então, atribui ao "Modelo de Regras" a posição do positivismo jurídico de
conferir aos juízes a possibilidade de instituir decisões criadoras de direitos, atuando como se legisladores
fossem. O "Modelo de Regras e Princípios", por seu turno, admite dois tipos de normas jurídicas: as regras e
os princípios, como forma de defender uma "teoria melhor", em termos explicativos, acerca,
fundamentalmente, da atividade dos juízes (discussão em torno da discricionariedade dos órgãos judiciais).

As regras se diferenciam dos princípios por admitirem, única e exclusivamente, uma aplicação nos moldes
"tudo-ou-nada" e desta aplicação depender a sua validade ou invalidação instantânea. Isto é, regras são
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consideradas válidas ou inválidas conforme se aplicam ou não a um determinado caso, porque se não se
aplicarem, tal se dará ou em razão da superveniência de uma exceção (sendo que esta já deve estar prevista
no ordenamento jurídico) ou em decorrência do fato de uma outra regra a ser aplicada à demanda ter
invalidado a primeira regra considerada. Os princípios, como já supramencionado, não se submetem a
nenhum critério de validez previamente estabelecido ou objetivamente considerado [[5]]. São normas, nas
palavras de Sgarbi (SGARBI, 2006, p. 151), que não firmam uma conseqüência jurídica precisa diante de
uma circunstância igualmente precisa; eles expressam considerações de justiça, eqüidade ou outras
dimensões da moralidade, ou seja, os princípios não estabelecem uma solução unívoca para as controvérsias
em que são aplicáveis, de tal modo que diferem das regras em sua operacionalidade lógica.

Em seguida, tem-se a própria forma de aplicação das regras e dos princípios. As regras, ao admitirem o
modelo "tudo-ou-nada", ou se aplicam integralmente ou não se aplicam a um determinado caso e podem,
assim, ser invalidadas. Já os princípios, eles admitem uma "dimensão de peso" ou "de importância", devendo
ser submetidos à técnica sugerida por Dworkin do balance ("balanceamento"); isto é, os princípios devem
ser sopesados, quando em colisão, sendo que um interferirá na análise e apreciação do outro. Os princípios
são considerados "razões que guiam", logo, ao incidirem sobre uma dada questão, são muito mais flexíveis
que a regras [[6]].

            Por fim, regras, em geral, não deveriam admitir exceções (embora admitam, desde que enumeradas
para que não sejam consideradas incompletas ou imprecisas), por serem mais rígidas e específicas. Já os
princípios podem admitir quantas exceções aparecerem, na medida em que são, como já mencionado, "razões
que guiam", mais gerais e flexíveis que as regras, e estas exceções não abalam a sua completude, estrutura ou
aplicabilidade, como pode acontecer com as regras.

Assim afirma Dworkin, em síntese: tudo o que pretendemos dizer, ao afirmarmos que um princípio particular
é um princípio de nosso direito, é que ele, se for relevante [para o caso em apreço], deve ser levado em conta
pelas autoridades públicas, como uma razão que inclina numa ou noutra posição. (DWORKIN, 2005, p. 26).

Dessa forma, sejam considerados como proposições básicas, fundamentais; mandamentos nucleares,
informadores e conformadores das demais normas jurídicas e da unidade e harmonia sistêmicas; ou como
"razões que guiam" e devem sempre ser levadas em conta no momento das decisões judiciais, sobretudo
quando as regras jurídicas disponíveis se revelam, de fato, insuficientes; o que importa saber é que os
princípios têm um grande potencial desvelador da ratio do Direito, dos seus propósitos, facilitando e
fundamentando uma maior e mais verdadeira (no sentido heideggeriano) compreensão dos fenômenos
jurídicos em geral.

 

4.2. Os princípios no processo do trabalho.

 

            Ao seguir o raciocínio segundo o qual os princípios contribuem para um maior desvelamento e
compreensão do Direito, espelhando razões que guiarão a construção intersubjetiva do sentido em face do
caso concreto, analisar alguns dos princípios considerados fundamentais no processo do trabalho representa
o melhor caminho para a verificação da possibilidade de compatibilizar as diretrizes gerais do processo digital
com o processo do trabalho.

Nesse contexto, Otávio Augusto Reis de Souza e Ricardo José Carneiro, em sua obra conjunta "Direito e
Processo do Trabalho" (SOUZA; CARNEIRO, 2008, p. 238), ao tratar sobre o tema "Princípios do
Processo do Trabalho", afirmam que: não sendo o objetivo desta obra esgotar o tema quanto aos princípios
do processo laboral, destacamos alguns dos mais recorrentes, necessários e indispensáveis para a
compreensão dos institutos [processuais trabalhistas] a seguir propostos. Eis os princípios em espécie
considerados fundamentais e imprescindíveis à compreensão do processo do trabalho pelos referidos autores:
princípio dispositivo; inquisitivo; da eventualidade; da concentração, oralidade, imediatidade e celeridade
processual; do jus postulandi; da conciliação; da instrumentalidade das formas; da preclusão e da perempção;
e da publicidade dos atos processuais.

Estudaremos, então, dentre os princípios citados, aqueles que, a nosso ver, mais se compatibilizam com o
processo digital, tentando demonstrar as razões para tal.

 

4.2.1. Princípio inquisitivo.

 

            Souza e Carneiro (SOUZA; CARNEIRO, 2008, p. 239) nos esclarecem que o princípio inquisitivo
também pode ser chamado de princípio do impulso oficial, justamente porque é por meio desse princípio
que se confere ao juiz a função de impulsionar o processo, em determinados casos, até mesmo à revelia das
partes, evitando, assim, a sua procrastinação.

A atuação do juiz do trabalho conforme este princípio, ainda de acordo com os autores citados (SOUZA;
CARNEIRO, 2008, p. 239), pode ser exemplificada através dos artigos 455, 765, 878 e art. 4° da Lei n°.
5.584/70, bem como em faculdades processuais que lhe são concedidas: como abrir a instrução, determinar a
busca de testemunhas referidas, determinar a realização de provas, ouvir as partes em interrogatórios etc.
Também nas ações de valor da causa reduzido no plano pecuniário, continuam os autores, mais proativa é a
atuação do órgão jurisdicional, justamente pautado na idéia de que, nessas situações, em regra, é maior a
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hipossuficiência dos demandantes, o que justificaria uma urgência na prestação da atividade judicante.
Nesse sentido, asseguram, é o que se verifica nos ritos procedimentais de alçada (Lei n°. 5.584/70) e
sumaríssimo (Lei n°. 9.957/00).

Ou seja, o princípio inquisitivo, ao dar margem para a concessão de poderes e faculdades especiais ao juiz,
inclusive para impulsionar o processo à revelia das partes, prima pela celeridade processual em face do
caráter de urgência e alimentar de determinadas ações que envolvem hipossuficientes.

Estas circunstâncias do processo do trabalho se coadunam com a vantagem da "máxima velocidade"
(celeridade processual) e inclusive mitigam uma eventual desvantagem, "crescimento dos poderes
processuais-cibernéticos do juiz" (princípio inquisitivo), do processo digital, indicadas como características
gerais desta última modalidade processual por George Marmelstein Lima (LIMA, 2003).

 

4.2.2. Concentração, oralidade, imediatidade e celeridade processual.

 

Estes quatro princípios, de acordo com Souza e Carneiro (SOUZA; CARNEIRO, 2008, p. 240), são
tratados em conjunto por constituírem a espinha dorsal do processo trabalhista, funcionando os três
primeiros para atender o último.

 

a) Concentração.

 

O princípio da concentração consiste na idéia de que os atos processuais trabalhistas devem concentrar-se em
uma única audiência, preferencialmente. Está consubstanciado, portanto, no art. 849 da CLT.

Este princípio aconselha, ainda, nos dizeres de Souza e Carneiro (SOUZA; CARNEIRO, 2008, p. 240), a
proximidade dos atos processuais, suprimindo fases e formalidades inúteis, permitindo ganho de tempo e
efetividade no tocante ao desate da lide, além de gerar economia para a administração da Justiça, já que em
uma única assentada resolve-se o que, em outros ramos do direito adjetivo, disponibiliza muito gasto de
energia processual.

 

b) Oralidade.

 

            A oralidade, no processo do trabalho, representa a prevalência da comunicação oral sobre a forma
escrita, dotando de maior acessibilidade, flexibilidade e agilidade os atos processuais e podendo ser
exemplificada pela leitura oral da reclamação, bem como da propositura de defesa, interrogatório das partes,
razões finais, dentre outros momentos processuais.

Entretanto, ressaltam Souza e Carneiro (SOUZA; CARNEIRO, 2008, p. 240), tal não significa que os atos
processuais não devem formar registro escrito. Apenas, com a verbalização dos atos processuais, ganha-se
em tempo, evitando protocolos, prazos em cartório e outros percalços ao bom andamento processual.

Em tempo, destacam os mesmos autores, no que tange à oralidade, observe-se que a petição inicial pode ser
escrita ou oral reduzida a termo (acessibilidade), ressalvado o inquérito judicial para apuração de falta grave
de empregado estável, no qual a exordial será sempre escrita, aqui se justifica pela gravidade da matéria
envolvida e pelo fato de ser ação constitutiva ajuizada apenas pelo empregador.

 

c) Princípio da imediatidade.

 

            Representa a idéia de que o juiz que colher e analisar as provas diretamente (imediatidade) será o
mesmo juiz sentenciante, prolator da sentença. Por isso, este princípio também é chamado de princípio da
identidade física do juiz.

 

d) Princípio da celeridade.

 

Todos os três princípios anteriormente dispostos, afirmam Souza e Carneiro (SOUZA; CARNEIRO, 2008,
p. 240), buscam a efetividade na prestação jurisdicional, um dos maiores desafios da Justiça em tempos
hodiernos. Mas, para que isso seja possível, ressaltam os autores, necessário se faz que sejam fixados para o
exercício das faculdades processuais ou para o cumprimento de deveres da mesma ordem prazos bastante
exíguos (art. 765 da CLT), em virtude da índole social do Direito Material, acrescido do caráter das verbas
em discussão, que muitas vezes têm natureza alimentar.
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            Ou seja, concentração, oralidade e imediatidade visam a atender e garantir a efetividade da prestação
jurisdicional, a fim de assegurar não apenas a confiança dos indivíduos na resposta judicial e na eficácia do
Direito, como também a eficácia da solução específica dada ao caso concretamente apreciado, sobretudo
quando há a urgência decorrente da natureza alimentar destas lides.

            Estes quatro princípios ora em apreço, que conformam o pilar da justiça do trabalho, revelam a sua
compatibilidade com o processo digital, quando antevê a possibilidade de se colocar as novas tecnologias
abraçadas pelo processo judicial brasileiro, tais como o peticionamento online e a videoconferência, a serviço
da:

 

1.     Concentração e realização de uma audiência única - com a videoconferência, a oitiva de testemunha,
por exemplo, que ensejasse a expedição de carta precatória e representasse relativa demora no andamento
processual, poderá ser tranquilamente realizada, em tempo real, juntamente aos demais atos designados para
esta audiência única;

 

2.     Oralidade - o peticionamento digital e/ou a comunicação por e-mail com o próprio juiz, realizada
diretamente pelas partes (remetendo-se, aqui, já e antecipadamente, ao princípio do jus postulandi), poderão
ampliar e redefinir as dimensões deste princípio, inclusive no que tange ao acesso à justiça;

 

3.     Imediatidade - tal como se afirmou quanto à concentração, a oitiva de testemunha, que representa
colheita de prova testemunhal, poderá ser feita por videoconferência; dessa forma, o mesmo juiz que presidir
toda a instrução no contexto da audiência una, sendo também prolator da sentença, terá apreciado todas as
provas colhidas e será o juiz natural da causa. Além disso, eventual inspeção judicial que não puder ser
realizada in loco sem procrastinar o feito poderá vir a ser, inclusive, realizada por meio de câmeras
monitoradas pelo juiz, sendo ele, portanto, o mesmo (juiz natural da causa) tanto na colheita da prova quanto
na prolação da sentença.

 

4.     Celeridade - as novas tecnologias (conforme já exemplificado ao longo deste trabalho) proporcionam
justamente a celeridade dos atos processuais, seja no peticionamento, na transmissão de documentos, na
colheita de provas ou no andamento geral do processo.

 

4.2.3. Princípio do jus postulandi.

 

            O princípio do jus postulandi representa a faculdade conferida pelo direito processual trabalhista
tanto ao empregado quanto ao empregador de postular, de agir, em juízo, em todas as instâncias trabalhistas
(até o TST), sem a representação por advogado.

Acredita-se, destacam Souza e Carneiro (SOUZA; CARNEIRO, 2008, p. 242), ainda que parcialmente, ao
jus postulandi a atuação mais positiva do juiz no processo laboral, de ofício, impulsionando o seu andamento
(princípio inquisitivo).

O processo digital, nesse contexto, se incorporado pelo processo do trabalho, poderá permitir o exercício
mais amplo e eficaz desse direito/princípio mediante, por exemplo, o peticionamento online. Isto é, se as
novas tecnologias promovem a celeridade processual, no âmbito da justiça trabalhista, que se estrutura de
modo a permitir atos mais informais e, com isso, garantir o acesso à justiça (inclusive diretamente por
aqueles que tenham urgência e não tenham como contratar um advogado), se considerarmos o jus
postulandi, a celeridade e a acessibilidade adquirem novo status e dimensão, podendo o trabalhador ou o
advogado, imediatamente após surgir a necessidade da demanda, peticionar da sua própria casa ou de algum
terminal a que tenha acesso ou juntar algum documento que tenha em mãos também de forma célere e
imediata, digitalmente.

 

4.2.4. Princípio da conciliação (arts. 764, 847 e 850 da CLT).

 

É notório, afirmam Souza e Carneiro (SOUZA; CARNEIRO, 2008, p. 243), que o impacto social embutido
nas lides trabalhistas é expressivo em razão do caráter alimentar de boa parte das verbas pleiteadas em
ações da Justiça do Trabalho, onde regularmente as demandas têm origem em reclamações promovidas
por hipossuficientes, desempregados, o que justifica uma ênfase maior à rapidez no andamento dos
processos, transformando e agilizando o rito em que correm essas ações, o que os aproxima, cada vez mais,
de uma espécie de tutela de urgência, como se pode inferir da recente lei n°. 9.957/00, que institui o rito
sumaríssimo para demandas individuais cujo valor da causa não supera 40 salários mínimos [[7]].

            A Constituição Federal de 1988, antes da EC nº. 45/04, determinava, em seu art.114, que à Justiça
do Trabalho competia conciliar, prioritariamente, os interesses em conflito para só então, depois, julgá-los.
A ênfase do texto constitucional, como bem destacam Souza e Carneiro, estava na conciliação, como forma
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preferencial de resolução das lides trabalhistas. Mesmo após a superveniência da nova redação do texto
constitucional, paralelamente, verifica-se ainda na Consolidação das Leis Trabalhistas a ênfase na conciliação
dos interesses das partes (arts. 764, 847 e 850 da CLT, p.ex.); esta pode ser realizada em qualquer fase
processual, mas a tentativa é obrigatória em dois momentos: na audiência inicial e após as razões finais, sob
pena de se declarar nulidade processual.

            O enfoque prioritário nas tentativas de conciliação de interesses presente nas lides trabalhistas, com
efeito, representam, mais uma vez, a preocupação com a resposta célere e efetiva (aceita por ambas as
partes) às demandas que chegam a esta Justiça, muitas das quais, com já mencionado e como bem
ressaltaram Souza e Carneiro, protocoladas por hipossuficientes, desempregados, e com forte natureza
alimentar.

            Nesse contexto, mais bem recebidas seriam as novas tecnologias inerentes ao processo digital,
capazes de agilizar os atos e a prestação jurisdicional. Além disso, poderá sobrevir a possibilidade
juridicamente prevista e regulamentada de conciliação virtual, por meio da videoconferência, quando uma
das partes não puder estar presente ou para esta for difícil (por questões médicas ou financeiras) a
locomoção até a sede do juízo competente.

 

4.2.5. Princípio da instrumentalidade das formas.

 

            O princípio da instrumentalidade das formas determina o máximo aproveitamento possível dos atos
processuais praticados de forma inadequada, que, no entanto, atingiram a finalidade a que se destinavam,
com o objetivo de que estes atos não sejam declarados nulos, salvo quando resultarem em efetivo prejuízo
para as partes envolvidas. É também identificado como princípio da finalidade, justamente por preservar os
atos processuais que atingiram o fim a que se dispuseram sem maiores prejuízos, ainda que não tenham
atendido plenamente à forma prevista em lei.

            Este princípio que nega o formalismo excessivo encontra-se consubstanciado nos artigos 794 a 798
da CLT e nos artigos 154 e 244 do CPC.

            Ao valer-se do princípio da instrumentalidade das formas, o empregado ou empregador leigo que
fizer uso do peticionamento online para exercer o seu jus postulandi e cometer algum erro formal poderá,
ainda assim, ter a sua petição admitida e apreciada, desde que o erro não resulte em prejuízo para a parte
contrária. Dessa forma, a democratização do acesso à justiça, mais uma vez, encontra-se reafirmada e
adquire novos contornos em face do advento e incorporação do processo digital.

 

4.2.6. Princípio da preclusão e da perempção.

 

A marcha procedimental deve ser sempre movimentada para a frente, enfatizam Souza e Carneiro (SOUZA;
CARNEIRO, 2008, p. 245), de modo que as diversas fases deverão ser superadas paulatinamente, ficando,
uma vez ultrapassada, preclusa (ou perempta) a prática de atos que nela se incluíam, salvo força maior,
obstáculo judicial, nulidades processuais ou em razão do poder diretivo do juiz, que poderá reabrir a fase,
desde que não ofenda a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e não cause prejuízo às partes.

Com efeito, a idéia geral esboçada pelos princípios da preclusão e da perempção é de impulsionar o processo
para a sua imediata, embora satisfatória, conclusão, de modo a evitar procrastinações desnecessárias e
garantir a efetividade e celeridade do processo. O processo digital é pensado e projetado justamente para
permitir que os atos processuais possam ser realizados da forma mais completa possível - daí a preocupação
em oferecer os mais variados recursos, constantemente aperfeiçoados e atualizados, em termos de
transmissão de dados, áudio e vídeo - sem que de tal completude resulte a demasiada delonga do feito. Dessa
forma, valendo-se dos recursos disponibilizados pelo processo digital, a Justiça de Trabalho poderá mitigar
eventuais prejuízos causados pelo primado da preclusão e da perempção, uma vez que, tendo a parte mais
possibilidades de realização dos atos processuais, dificilmente eles serão atingidos pela preclusão ou
perempção, ainda mais quando se poderá contar também com a comodidade na realização destes atos.

 

4.2.7. Princípio da publicidade dos atos processuais.

 

            O princípio da publicidade dos atos processuais (presente não apenas na Justiça Trabalhista, mas
também em outros ramos do processo judicial) decorre, conforme já supra-exposto, de uma previsão
constitucional que lhe confere o status de garantia fundamental. Consubstancia-se, portanto, nos artigos 5º,
inciso LX, e 93, inciso IX, da Constituição Federal e, como mandamento constitucional, irradia-se e exerce
influência direta em todos os demais ramos do Direito.

            Com efeito, os atos processuais são, em regra, públicos, salvo quando houver hipótese de segredo de
justiça bem fundamentada.

            O princípio da publicidade, ainda, possibilita a fiscalização da atuação do poder judiciário por parte
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da sociedade, ao conferir maior publicidade aos atos processuais. Dessa forma, havendo uma prestação
conforme as regras e princípios do Direito e que, sobretudo, equilibre a efetividade dos direitos individuais
em conflito e a celeridade da prestação jurisdicional, poder-se-á falar, inclusive, em razão da publicidade
destes atos, em restabelecimento e reafirmação da confiança da sociedade nas instituições judiciais. É o que
acreditam, também, Souza e Carneiro (SOUZA; CARNEIRO, 2008).

            As inovações trazidas pelo processo digital, se incorporadas ao processo do trabalho, por sua vez,
permitirão o alcance das benesses supradescritas através dos mecanismos de acompanhamento processual
online (o que já existe na justiça trabalhista brasileira, em todas as instâncias), da transmissão pela internet
das audiências gravadas pelo sistema de webcam e/ou da possibilidade de acompanhamento, também via
internet, das audiências ou sessões, em tempo real, pelo sistema de videoconferência. Isso para mencionar
apenas as tecnologias já existentes e disponibilizadas no mercado.

 

5. Conclusão.

 

Em síntese de tudo o quanto já se expôs, tem-se que, em uma sociedade fortemente marcada pelos atributos
da complexidade, pluralidade e dinamicidade, também conhecida como "Sociedade da Informação" - por
representar uma Era em que os avanços tecnológicos redefiniram a noção de tempo, espaço, fluxo de
informações e as novas tecnologias predominam de forma a interferir nos mais variados setores da vida
cotidiana dos indivíduos -, tornou-se imprescindível e iminente que o Direito tenha à sua disposição, à
disposição dos seus operadores, mecanismos e tecnologias que possibilitem o enfrentamento natural da
imprevisibilidade e dos fatores que tornam a vida em sociedade tão complexa e sujeita ao caos e incerteza, à
constante dialética de construção e reconstrução de que nos fala José Fernando de Castro Farias.

O Direito precisa renovar e/ou atualizar constantemente as suas formas de resolução de conflitos e demandas
judiciais, sob pena de entrar em irreversível e danoso descompasso em relação à realidade social para a qual
foi criado. Ou adaptamos os nossos instrumentos de realização da Justiça, ou esta se tornará inoperante e
apenas um símbolo distante e abstrato, alertam Marco Antonio de Barros e César Eduardo Lavoura Romão.

            O processo digital, nesse contexto, representa significativo e inevitável avanço em termos de
publicidade, celeridade, funcionalidade, precisão e amplo acesso à justiça.

A Justiça do Trabalho, por sua vez, se mostra mais favorável à incorporação e desenvolvimento do processo
digital em razão do caráter alimentar da esmagadora maioria das demandas trabalhistas, que tornam o
processo laboral praticamente uma "tutela de urgência", como afirmam Otávio Augusto Reis de Souza e
Ricardo José Carneiro, e necessariamente célere. Por conta destas circunstâncias peculiares, esta Justiça se
torna o espaço mais favorável a experimentações tecnológicas que assegurem a máxima efetividade de
direitos (de modo que estes não sejam atingidos pela preclusão ou perempção, bem como possam ser
realizados sem maiores prejuízos - sem a perda do contraditório e da ampla defesa, por exemplo) e a
celeridade processual, dentre outros princípios como concentração, oralidade, imediatidade, jus postulandi,
instrumentalidade das formas, etc.

Por fim, é também na Justiça do Trabalho que se verifica, desde já, a incorporação de avanços tecnológicos.
Foi no âmbito da justiça do trabalho que surgiu a penhora online, depois incorporada por outros ramos do
direito processual, e são em diversos Tribunais Regionais do Trabalho que despontam pequenas inovações
adaptativas, a exemplo do sistema "e-Doc" do TRT 5ª região, o qual possibilita o envio de documentos
digitais pela internet.

Com efeito, ainda que o caminho para o aperfeiçoamento destas novas tecnologias, em termos de segurança
e controle, ainda seja longo e muitas sejam as cautelas necessárias para a sua adequada fruição, concordamos
com o magistrado Edson Brandão, quando este assevera que: o processo tal como o conhecemos está
acabando, vindo a seu lugar meio inédito, apto a novas realidades, que formará e criará parâmetros de um
futuro em muito diferente do que se imaginava em nosso passado ou que se tem em mente em nosso
presente. O que, de fato, não podemos permitir é que esta transição se dê de forma "a-ética", acrítica ou de
modo a levar a uma inconseqüente e irreal automação da Justiça, nos tenebrosos termos de ficção científica
imaginados por Aldous Huxley em sua famosa obra: "Admirável Mundo Novo".
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[[1]] Juiz Criminal Edison Aparecido Brandão - o primeiro magistrado brasileiro a realizar uma audiência por
videoconferência, em 1996. Cf. BRANDÃO, Edison Aparecido. Primeiro Interrogatório por
videoconferência do Brasil. Disponível em: <http://www.apamagis.com/1vccampinas/p_int.html>. Acesso
em: 18 out.2009.

[[2]] Edgar Morin (Morin, 2008), ao questionar a "Teoria dos Sistemas" de Niklas Luhmann e a preocupação
presente nestas construções teóricas em reduzir a complexidade dos sistemas, bem destaca a inviabilidade
deste propósito luhmanniano em sua formulação do "Pensamento Complexo", ressaltando a importância de
se procurar mecanismos que nos permitam aceitar e lidar com a complexidade crescente da sociedade
contemporânea e não apenas tentar negá-la ou ilusoriamente reduzi-la. Vale ressaltar, ainda, que esta
complexidade sempre existiu na esfera social; hodiernamente, ela só tem alçado novas formas e dimensões.

[[3]] Barros e Romão trazem importante reflexão acerca das diferenças entre o que se entende por "Sociedade
de Informação" e o ideal de "Sociedade do Conhecimento": Vale a pena anotar a substanciosa explicação
feita por Marco Antonio Barbosa, para quem a sociedade do conhecimento não é sinônimo de sociedade da
informação. A chamada "sociedade da informação" é desigual, pois a informação é hoje privilégio de zonas
geográficas específicas e de grupos sociais privilegiados. Sociedade de informação corresponde ao momento
presente, em que a informação não é equanimemente compartilhada, por isso a sociedade do conhecimento é
um ideal a ser alcançado, quando houver condições para um conhecimento compartilhado, pluralista e
participativo. Diante dessa complexa realidade sociológica, concordamos com o entendimento do
mencionado professor Barbosa, no sentido de que o debate sobre o Direito na sociedade de informação não
pode restringir-se ao estudo do Direito aplicado à informática, mesmo porque ela ainda é hoje muito
excludente (exclusão digital), mas deve dedicar-se à análise dos desafios impostos para o acesso a um mundo
jurídico de mais equidade, com respeito à diversidade cultural, baseado substancialmente na ética, na
educação, no rompimento das assimetrias norte-sul do planeta, portanto, consubstanciado na idéia de direito
prospectivo, de ordem negociada e não imposta, de pluralismo jurídico, de discriminação positiva, de
respeito à diversidade identitária e cultural no espaço público. Essa é a busca da sociedade do conhecimento,
cujas bases são estabelecidas na atual sociedade da informação. (BARROS; ROMÃO, 2006, p. 117).

[[4]] George Lima (LIMA, 2003) comenta, inclusive, que a publicidade dos atos processuais ampliada em
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razão da viabilidade do acompanhamento processual online já causou alguns inconvenientes no âmbito da
Justiça do Trabalho, em que algumas empresas estavam deixando de contratar empregados que tivessem um
histórico de litigiosidade naquela Justiça.

[[5]] A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza lógica. Os dois conjuntos de
padrões apontam para decisões particulares acerca da obrigação jurídica em circunstâncias específicas, mas
distinguem-se quanto à natureza da orientação que oferecem. As regras são aplicáveis quanto à maneira
tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que
ela oferece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão. (DWORKIN,
2007, p. 39).

[[6]] [...] Os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm - a dimensão do peso ou importância.
Quando os princípios se intercruzam [...], aquele que vai resolver o conflito tem de levar em conta a força
relativa de cada um. Esta não pode ser, por certo, uma mensuração exata e o julgamento que determina que
um princípio ou uma política particular é mais importante que outra frequentemente será objeto de
controvérsia. Não obstante, essa dimensão é uma parte integrante do conceito de um princípio, de modo que
faz sentido perguntar que peso ele tem ou quão importante ele é. (Dworkin, 2006, pp.42-43).

[[7]] Os conflitos trabalhistas têm merecido atenção especial do legislador pátrio. No campo do Direito
Individual, através da Lei n°. 9.958/00, foram criadas as Comissões de Conciliação Prévia, meio autônomo
de solução, que têm por escopo desobstruir a Justiça do Trabalho, além de representar a possibilidade de se
ter uma resposta ainda mais célere e efetiva para potenciais demandas, o que, sem qualquer dúvida, atende ao
caráter das verbas que comumente são postuladas nessa Justiça especializada. (SOUZA; CARNEIRO, 2008,
p. 243).
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O PAPEL DA MÍDIA NA EXPANSÃO DO SISTEMA PENAL

THE INFLUENCE OF MEDIA IN THE EXPANSION OF THE PENAL SYSTEM

Laila Maria Domith Vicente
Wanisy Roncone Ribeiro

RESUMO
Este artigo busca analisar a influência e o papel da mídia na expansão do sistema penal, no âmbito da vasta
utilização do mesmo, e demonstrar a maneira de atuação do meio de comunicação e o seu poder de
formação de opinião. O presente estudo se inicia na análise da mídia e seu papel no contemporâneo, seguida
de uma análise do Sistema Penal afunilando-se para o problema específico – a “invasão” da mídia no âmbito
penal. Como suporte metodológico será feita uma abordagem de raciocínio dedutivo, por meio de uma
perspectiva que parte do geral para o particular, com olhos para a situação caótica do sistema penal em meio
a uma influência midiática, para finalmente problematizar essa situação. Através de um procedimento
funcionalista será demonstrado um olhar para o modo de visão que se pode ter com as informações
fornecidas que seduzem a população, com a finalidade de destacar o ataque da imprensa principalmente no
que tange a idéia de criminalização de condutas e criação de estereótipos de “criminosos”, com vistas a
atuação estatal frente a toda essa situação.
PALAVRAS-CHAVES: mídia; sistema penal; criminalidade

ABSTRACT
This article seek to analyze the influence and role of media in the expansion and the using of the penal
system, and to demonstrate how media can act and its manipulative power, using a study that begins in the
analysis of media and its role in contemporary times, and after dealing with the Penal System in the same
context, it focus on the specific problem: the "invasion" of the media in criminal cases. As methodological
support, this document will use an approach of the deductive reasoning type, through a perspective that goes
from general to specific situations, spotlighting the chaotic situation of the penal system influenced by the
media, affirming that this current situation is a problem. Through a functionalist procedure will be shown an
idea of what people must think about the information that seduce them, highlighting the attack of the press,
especially in the cases that they criminalize behaviors and create “criminal” stereotypes, in order to have an
action of the State against this whole situation.
KEYWORDS: media; penal system; crime

1. INTRODUÇÃO
 
A mídia utiliza cada vez mais dos seus meios de “construção de realidade”, para a obtenção do seu ibope,
nem que para isso sejam divulgadas notícias sensacionalistas, as quais criam medo e sensação de insegurança
na população. Assim, o povo deposita no legislador a tarefa de impor normas mais rígidas que se
transformariam em uma suposta segurança para população. Para a sociedade, então, ao obter a falsa noção
de que o enrijecimento da norma penal produzida por esse legislador irá resolver a questão da violência
urbana, fica a sensação de tarefa cumprida, inclusive aparta o sentimento de impunidade que é perpassado de
forma leviana pelos meios de comunicação e assentada na casa de todos aqueles a que assistem a esse
“espetáculo” da informação. A mídia e o “seu poder de influência é, então, uma realidade” [1].
 
Nesse sentido, será analisada a influência e o papel da mídia na expansão do sistema penal, no sentido da
vasta utilização do mesmo, de modo que seja demonstrada a forma de atuação da mídia, como ferramenta de
controle e influência, sob a justificativa do contexto de uma democracia que garante a “liberdade” do
“pensar” de imprensa.
 
A contemporaneidade trouxe com ela um planeta conectado por inteiro em tempo real, e a diminuição
constante das distâncias. O desenvolvimento não mais se limita a uma troca precária de informações, o único
limite é a própria capacidade do ser humano de se comunicar, e os meios de comunicação tornam-se cada dia
mais eficazes e abrangentes.
 
A mídia estava lá, ao noticiar a segregação racial, da mesma forma o assassinato de Martin Luther King,
como também ao eleger mártires e torná-los famosos. Ela escolhe para a população o próximo presidente, e
tira do poder aquele que não lhe agrada, conforme aos seus interesses. Faz-nos esquecer de vários
acontecimentos, e lembra-se sempre daqueles que a pagam mais, não exatamente numa relação de
“imparcialidade” tão pregada pelos meios midiáticos, o que ocorre é o bombardeamento de informações
provenientes de várias fontes, que nem sempre procedem.
 
O que é ainda mais alarmante é a passividade a qual os telespectadores suportam esse massivo ataque da
mídia. Poucos são os cidadãos que buscam um olhar crítico sobre o que é passado, por conformismo ou
ignorância, ou até mesmo por uma impotência gerada perante o bombardeamento de acontecimentos
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narrados.
 
No contexto atual, o medo e a sensação de insegurança ganham destaque dentre as conseqüências dos
principais problemas que são apontados no país, da mesma maneira que a necessidade de agravar as leis
penais aparecem como a “solução” diante da “ineficiência” das mesmas, e da crescente “criminalidade”. A
política criminal mais rigorosa serviria, então, para combater essas “calamidades” e servir de garantia da
segurança nacional.
 
Assim, o presente trabalho busca tratar esse papel midiático na expansão penal, como saída para a
“crescente” criminalidade noticiada pelos meios de comunicação, e que chegam até a população como
verdades imutáveis. Isto faz com que se gere um sentimento de necessidade de um direito penal mais
rigoroso, de leis penais muito mais severas, inclusive a possibilidade da flexibilização dos direitos
fundamentais em favor de uma “segurança pública”, para evitar, deste modo, a expansão de uma possível
“impunidade” dos chamados pela mídia de “criminosos” e “subversivos”, e destacar a atuação “positiva” do
Estado.
 
Com o objetivo de não generalizar a crítica já estabelecida em premissas, mas de inicialmente questionar o
papel da mídia no contexto contemporâneo, será feita uma abordagem metodológica de raciocínio dedutivo,
por meio de uma perspectiva que parte do geral para o particular, com olhos, no capítulo seguinte, para a
situação caótica do sistema penal em meio ao mesmo espaço temporal, para finalmente problematizar a
invasão que é feita pela mídia no sistema. 
 
Por meio de um procedimento funcionalista, será estudada a influência da mídia, tendo em vista a sua função,
bem como um pensar para o modo de visão que se deve ter com as informações fornecidas que são apenas
digeridas por grande parte da população.
 
A adoção de uma técnica de pesquisa de documentação indireta permitirá um estudo de base documental e
bibliográfica, tal como revistas, livros e dados relevantes para o tema tratado, de maneira a ser instrumento
para a formulação do estudo objetivado pelo trabalho.
 
 
2. O PAPEL DA MÍDIA NA EXPANSÃO DO SISTEMA PENAL
 
2.1 A MÍDIA E SEU PAPEL NO CONTEMPORÂNEO
 
“O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada pela
imagem” [2]
 

Nós não temos, por exemplo, os olhos como tem a águia, ou o falcão, nós vivemos dentro de uma
possibilidade de ver que é nossa, que nem ver supondo que os nossos olhos são olhos sãos, normais,
[sic] que nem ver nem de menos, nem de mais, e para tornar isso claro, eu digo que se o Romeu, da
estória, tivesse os olhos de um Falcão, provavelmente não se apaixonaria por Julieta. Porque os olhos
dele veriam uma pele que provavelmente não seria agradável de ver, porque é a qualidade visual do
falcão, cujos olhos não mostrariam a pele humana tal como nós a vemos. [3] (grifo nosso)

 
A palavra mídia, a rigor, teve sua ortografia adotada em nosso país derivada da fonética inglesa, onde se lê
media como mídia, sendo empregada inicialmente nas propagandas inglesa e americana.[4] É um termo
derivado do latim medium, que significa “aquele que está no meio”. “De um brinde promocional a uma rede
nacional de televisão, tudo é mídia” [5]      
                                          
O papel ilimitado da mídia alcança as camadas mais pobres e mais ricas da população, e influencia a todos de
diferentes maneiras. Exerce esse poder também sobre diversas instituições, empresas que dependem dela para
se tornarem bem vistas e conhecidas.
 
Mas o que leva os meios de comunicação a fornecerem somente uma verdade são os interesses que movem a
máquina pelos bastidores. A mídia é uma indústria inteligente, que controla também a economia e a política
do país. Isso significa que as pessoas sem perceberem – ou não - são induzidas a acreditarem no que os
proprietários dos meios de comunicação desejam, de modo que essas ações e decisões modificam e muito, a
vida da sociedade, sempre em prol daqueles que a controlam. Esses garantem a verdade, e dizem a todos o
que é a verdade e como essa deve ser usada. Assim “a humanidade respira aliviada”. [6]
 
A comunicação acontece de modo tão natural, que mal sentimos o seu reflexo. Debord em seu discurso trata
da chamada “sociedade do espetáculo”, e afirma que toda a vida das sociedades é regida pela acumulação de
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espetáculos, e o que era vivido de forma direta, tornou-se uma representação. Assim, se o espetáculo,
tomado sob o aspecto restrito dos “meios de comunicação de massa” [...] dá a impressão de invadir a
sociedade como simples instrumentação, tal instrumentação nada tem de neutra. [7]

    
O que se tem visto é que a mídia ao transmitir suas opiniões acaba por julgar as pessoas que são noticiadas, e
por proferir veredictos sem quaisquer critério e rigor, muito menos bases fáticas consistentes. Essas decisões
veiculadas reiteradamente são geradoras de julgamentos inapeláveis e fatos consumados, por meio da
divulgação de informações quase sempre prematuras e mal contextualizadas que constituem a quebra de toda
uma função pública e social da imprensa. 
 
É nítido, por exemplo, o estereótipo do “delinquente” que se fixa na figura do favelado. Essa idéia comunga
com o que pensa Nilo Batista quando o autor trata da relação entre a criminalidade e as favelas, pois

Pouco importa que, de 100 mortes no Rio de Janeiro, apenas duas estejam associadas a um assalto e 35
sejam causadas por motoristas imprudentes (as restantes são episódios interindividuais [sic] –
homicídios dolosos -, ou “mortes institucionais”): nossa figura do matador não é um homem de classe
média sentado no seu carro, e sim o assaltante armado. Pouco importa que o dano econômico e social
produzido por um só dos grandes crimes de colarinho branco (falências fraudulentas, sonegações fiscais,
evasão de divisas, etc) supere de mil vezes o somatório de todos os roubos e furtos: nossa figura do
ladrão não é um banqueiro desonesto sentado em seu escritório, e sim o assaltante [...]. [8] 

 
Assim, a televisão e os outros meios de vinculação de notícias são grandes instrumentos de manutenção da
“ordem simbólica”. [9]  Esta faz emergir uma violência de mesmo nome nas relações sociais e, em particular,
nas relações de comunicação estabelecidas pela mídia, de modo que ocorre uma substituição do caráter de
instrumento democrático, para ferramenta de opressão simbólica. Acontece em diversas situações, como no
drama e no crime, que sempre fizeram vender, e com o índice de audiência que, dessa maneira, devia alçar às
alturas. Fatores como esse ocultam coisas preciosas e que realmente deveriam ter sido ditas, mas a televisão
possui um “monopólio de fato sobre a formação das cabeças” [10] de grande maioria da população, e afasta
as informações pertinentes que cada cidadão deveria saber.  
 
Vivemos em uma sociedade do espetáculo a qual é aproveitada pela mídia, que se utiliza de uma linguagem
espetacular para influenciar a opinião pública “desde o impacto inicial do processo informativo”. [11] A
maneira que essa influência se dá, não é necessariamente com a informação do acontecimento transformada
em notícia, e sim pela forma como ela é feita.
 

A notícia que interfere na opinião pública é a capaz de sensibilizar o leitor, ouvinte ou telespectador. Ela
é intensa, ela produz impacto que fortalece a informação. O redator da notícia transforma o ato comum
em sensacional, cria um clima de tensão por meio de títulos e imagens fortes, contundentes, que atingem
e condicionam a opinião pública. Cabe ao jornalista fazer despertar o interesse e a atenção do receptor-
consumidor da mensagem e o faz por meio do impacto. [12]

 
Basta ligar a T.V. que não demora muito para se ver a transmissão de um programa popular como o Cidade
Alerta, Linha Direta, Brasil Urgente, dentre outros desse mesmo nível – ou até mesmo piores - produzidos
por emissoras brasileiras de televisão. Estas conseguem por meio da técnica nos anúncios, conhecidas como
chamadas, fazer com que paire sobre as reportagens de crimes violentos um clima não só de tensão, mas
também de curiosidade perante os telespectadores.
 
Ocorre uma valorização da violência, que do mesmo modo, o interesse pelo crime e pela justiça penal são
práticas enraizadas na mídia, que “encontra seu melhor representante no jornalismo sensacionalista”. [13]  É
utilizado um modo próprio da linguagem discursiva, de maneira ágil e coloquial, e com o impacto causado
pela imagem, promove-se uma banalização e espetacularização da violência. [14]
 
Apesar de ser caracterizado como jornalismo informativo, que teria como princípio a colocação do fato sem
valorações e juízos de valor pessoal, o que ocorre é uma mensagem carregada de valorações, até porque
toda “verdade” é um recorte de um fato completo, em um discurso emotivo e envolvente, “onde o cotidiano
dos marginais é posto como uma ficção sedutora”. [15]
 
De outro lado, caracteriza-se um jornalismo já adjetivado como sensacionalista, esse enaltece o fato sem
nenhum pudor, e produz uma nova notícia a partir do fato ocorrido com cargas emotivas e apelativas. O que
se tem de real é extrapolado, e não basta o tom escandaloso empregado na narrativa, há também uma
sensacionalização do que não é sensacional. Explora-se facilmente o que é intitulado como extraordinário, e
 

Os personagens que integram essa forma de notícia são mulheres e homens estereotipados, carregados
de valores morais, com marcas fixas como vilões, mocinhos, prostitutas, homossexuais, ladrões e
policiais, pessoa vil. A mídia aponta, estampa, acusa o infrator – agora reconhecido publicamente como
tal na sociedade -, que, por sua vez, deverá responder pelo que lhe é atribuído, como um caminho sem
volta. [16] 
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Nesse contexto, convivemos com uma mídia do escândalo, que possui como finalidade criar uma ficção que
seduz e vende. Não se presta apenas a trazer uma informação válida, mas promove um entretenimento
perverso com base na face atraente dos escândalos que envolvem o imaginário dos crimes.  
 
A sociedade da mídia constrói a intitulada “opinião pública”, de modo que os meios de difusão maciça de
notícias – imprensa, rádio, televisão e outros – são meios unilaterais de informação, chamados sem razão
pelo nome de “comunicação”, pois esta, pressupõe um retorno para caracterizar uma sintonia bilateral, um
feedback. E a conhecida “comunicação” de massa é uma “comunicação-monólogo, ou seja, transmissão e
recepção de estímulos simbólicos de uma fonte para o receptor”. [17]  
 
A informação é, então, mediada. O que torna possível ao meio comunicativo impor o seu modo de vista e
opinião sobre o fato, de modo que manipula e controla a informação. A massa telespectadora que não
consegue manter diálogo com a mídia e com o que é divulgado, somente absorve a notícia difundida de
forma instantânea e rápida, isso faz com que os integrantes dessa sociedade não tenham tempo de formar sua
própria opinião individual. A conseqüência é o surgimento de
 

Opiniões que são coletivas e, muitas vezes, estereotipadas. [...] A imprensa seleciona o assunto, ouve
especialistas sobre ele, faz a matéria e, após sondagens de opinião, divulga à opinião pública. Ora, como
esta se fez sobre a reportagem divulgada, a opinião que a mídia diz ser pública não passa de opinião
publicada por ela mesma. Os meios de comunicação querem considerar opinião pública o que eles
expressam e dizem. Essa conduta de falar em nome da opinião pública é um bom procedimento para
conseguir leitores e divulgar a ideologia do jornal, mas uma coisa é o que a mídia diz, outra é o que o
público pensa e acredita. [...] A mídia [...] quer ser a representante da opinião pública, a voz do público,
mas direciona a atenção e atua sobre o público, criando neste um consenso de opinião. [18]

 
É nessa mise-en-scène[19] que se destaca a situação em que a mídia situa as notícias referentes a fatos
criminosos. A imprensa seleciona aquele fato que entende ser mais relevante, e o transforma em um grande
acontecimento, narra de forma pontuada, cita, classifica e julga os atores do crime, e a conhecida opinião
pública reage exigindo a condenação como forma de fazer justiça.
                                           
Assim desenrola-se todo o filme já conhecido e reprisado, a criação das “classes criminosas”, a
criminalização da miséria – como já bem lecionou Wacquant[20] -, notícias em todo país de penitenciárias
como verdadeiras instituições nem um pouco humanas e “ressocializantes”, a culpa colocada nos
“criminosos” pela insegurança, falácias de que “bandido tem é que morrer”, que é culpa dos direitos
humanos que protegem aos “delinquentes”. É claro, contudo,
 

Que se um homem pratica um crime [...], ele deve ser processado e julgado. Os documentos dos direitos
humanos também prevêem isso. Mas não pode ser espancado. Não pode ser morto. Sua família não pode
ser humilhada. Seus vizinhos não podem ser importunados e constrangidos. Casas de inocentes não
podem ser vasculhadas [e esse discurso não deve ser relativizado]. [...] É fácil dizer que “bandido tem é
que morrer”, e sair por aí oprimindo toda uma população, divulgando que os habitantes das favelas e dos
conjuntos e bairros populares têm propensão para o crime. [...] Difícil é cobrar do Estado o respeito à lei
e a proteção dos direitos que toda pessoa tem, a começar pela vida. Perto da culpa do Estado, a do
bandido é pequena. E o bandido, a gente ainda consegue prender, processar, julgar e condenar. E o
Estado? [21]

 
 
2.2 O SISTEMA PENAL NA CONTEMPORANEIDADE
 
“Transformar uma garantia numa arma é equivocado. O Escudo não possui lâminas! Ele serve para
proteger e não para atacar” [22]
 
Os “intelectuais” das elites mais conservadoras da sociedade formam um estereótipo do chamado
“delinquente" e
 

Ao invés da grosseria de campanhas de lei e ordem [...], esmeram-se em questionar o cruzamento
sempre problemático de variáveis econômicas (desemprego, valor real do salário, etc) com as estatísticas
criminais, no esforço absurdo de desvincular o crime do social e reduzi-lo a um episódio religioso ou
moral. [...] A construção social do delinquente se subordina a sua origem de classe, mas o sistema penal
[...] se encarrega de disfarçá-lo: o principal expediente é proclamar, na lei e nas teorias jurídicas, que as
pessoas são punidas pelo que fazem e não pelo que são, ainda que baste visitar uma penitenciária para
convencer-se do contrário. Gimbernat Ordeig, notável professor espanhol, lembrou certa ocasião que a
penitenciária é alguma coisa tão apta para resolver a questão da criminalidade quanto o hospital para
solucionar a saúde pública. [23]

 
O sistema penal é detentor da função de garantir a proteção aos direitos humanos inerentes as pessoas, e não
como forma de resolver a criminalidade. A Constituição Federal garante a nós uma série de direitos tidos
como fundamentais, não podendo ser relativizados e atacados pelas normas que lhe são hierarquicamente
inferiores. A “Constituição nos protege da arrogância e da prepotência do Estado, garantindo-nos contra
qualquer ameaça a nossos direitos fundamentais”. [24]  
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O que acontece, todavia, é uma flexibilização dos direitos e garantias fundamentais, emergida por meio de
uma opção legislativa, com vista a combater o “crime”. E na tentativa de conseguir êxito em meio a um
ordenamento jurídico deformado e carente, surge esse Direito Penal com sua função simbólica de criar leis
voltadas para apaziguar a sociedade que anseia pela demonstração de operacionalidade por parte do
legislador.
 
O século XXI já nasce marcado pela situação do Estado frente ao “crime organizado”. Com o advento da
globalização houve um aumento da pressão econômica, que impõe os ditames sociais, amplia o rol de
excluídos e o grau das estatísticas de criminalidade, isso devido a mídia ter atingido uma posição de destaque
e adquirido uma prática sensacionalista conforma a descrita no capítulo anterior, jamais conhecida por
nenhum outro instrumento de “controle” e difusão na sociedade.
 
Ao estar de “frente a essa pressão da quase totalidade da coletividade, o legislador faz leis. Para combater o
crime, leis mais duras, mais condutas tipificadas, maiores penas, mais tempo de segregação, etc.”.[25] Assim,
grande parte das pessoas – influenciadas pela mídia – são seduzidas pelas promessas de leis eleitoreras[26]
que supostamente garantem a paz social por meio do recrudescimento da lei penal.

 
É clara a situação de desordem trazida pela diminuição de distâncias comunicativas e facilidade de transmitir
de notícias. “A globalização é uma realidade, assim como a sua interferência no Direito Penal” [27]. A partir
dessa situação, a
 

Política econômica interfere diretamente na política criminal em busca de soluções e instrumentaliza o
ordenamento jurídico-penal como se ele fosse uma marionete. O problema é que o boneco não faz a
platéia rir. [...] O Direito Penal não serve como instrumento de controle social. [...] Não foi criado com
essa intenção e não possui essas características. [28]   

 
O Sistema Penal atua de modo a “limitar a amplitude e a intensidade dos castigos que o Estado precisa
aplicar. [...] Pode ser visto como uma grande garantia contra os excessos do Estado nas necessárias
punições” [29], e resguardam o cidadão do poder punitivo estatal.
 
É ampliada cada vez mais a distância nas relações estabelecidas entre as práticas do sistema policial,
judiciário e penitenciário e as garantias constitucionais, o que caracteriza um “vácuo” entre esses vínculos. E
grave é perceber que “a população quando não aplaude soluções macabras como a invasão e massacre
ocorridos na Casa de Detenção de São Paulo [por exemplo], reclama respostas drásticas [por parte do
Sistema Penal, é claro]”. [30]  
 
A atuação “positiva” do Estado resulta em um punitivismo exclusivo aplicado em algumas classes sociais, e
os interesses da globalização desviam o foco do olhar do legislador, que deveria preocupar-se com a
estruturação social do país de maneira “inteligente e legítima”. [31]  
 
 
2.3            A “INVASÃO” DA MÍDIA NO SISTEMA PENAL
 
“Tantas palavras que eu conhecia só por ouvir falar, falar...” [32]
 
A esfera comunicativa não hesita em construir a realidade dos fatos ao transmiti-los, e levam a um processo
constante de induzir ao extremo criminalizante das situações. Conforme tratado nos capítulos anteriores, o
que acontece, por conseguinte, é um clamor pela majoração do rigor penal, que constitui um obstáculo à
firmação do social democrático tão apregoado em nosso país e em nossa Constituição Federal.
 
A notícia aparece como um elemento de construção da realidade do indivíduo, e não um reflexo de fatos
divulgados para as pessoas, como se quer fazer acreditar. Estas pessoas vivem constantemente atemorizadas
com o que é noticiado, seja o aumento da criminalidade, as rebeliões dos presídios, o agravamento do poder
do crime organizado, o crime cometido pelo adolescente ou pelo pedófilo, entre outros. A transformação
midiática realizada faz com que sejam inseridos no imaginário social fatos calamitosos e faz com que estes
sejam internalizados como se fossem vividos por todos, como uma experiência direta, por mais que sejam
apenas assistidos no jornal, vistos na revista, ou no noticiário por meio de uma experiência indireta que é
mediada pela mídia.
 
Apesar dos meios de comunicação alegarem que “vemos todo dia” fatos como esses e nos produzir a
impressão de que vivemos, no ambiente externo a tela da T.V., fatos como esses, isso nem sempre acontece.
[33] Ou seja, alguns fatos televisionados e noticiados chegam até nós de modo tão estimulador, que chega a
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um ponto em que realmente internalizamos aquilo em nosso cotidiano, acreditamos que vemos ao atravessar
a rua uma rebelião no presídio, o aumento da criminalidade, o “crime organizado” se agravando, o crime
bárbaro que o adolescente cometeu, e mas o que se esquece é que essa reprodução da forma como é passada
é uma realidade construída pela mídia.
 
Dessa maneira, retrata-se que através da
 

Produção e circulação de signos, imagens, subjetividades, “pelo recalcamento e negação de certas
realidades”, pela negação e, portanto, pela criação de um real, de realidades – que passam a ser as que
existem objetivamente -, os meios de comunicação de massa “simula(m) padrões consensuais de
conduta”, produzem poderosos e eficientes processos de subjetivação; forjam existências, vidas,
bandidos e mocinhos, heróis e vilões. [34]

 
A função social [35] da instituição midiática encontra-se totalmente distorcida. Nessa situação, ocorre uma
mistura política e econômica na influência da mídia e um desvirtuamento dessas ligações. Os políticos
decidem por legislar medidas visando agradar a chamada “opinião pública”, tema tratado em tópico anterior,
a qual é conduzida pela mídia.
 
Há uma busca pelo convencimento da população de que
 

A progressiva escalada da criminalidade é causada pelas drogas, pelas “diminutas” penas etc., [sic] tudo
levando a crer que a opinião desses respeitáveis “políticos”, “jornalistas” e “pacifistas” é permeada pela
certeza de que o castigo “brando” e os instrumentos e produtos criminosos é que determinam a prática
do crime. [36]    

 
A discussão em torno do tema “criminalidade” tem sido um poderoso instrumento eleitoreiro. A mídia
divulga e sensacionaliza o crime, a população assiste, os deputados e senadores legislam, ocorrem as
eleições, e estes conquistam o cargo almejado. “O povo tem sido vítima do seu próprio senso de
responsabilidade e consciência política, não só dos bandidos [termo que faz referência aos que cometem
crimes e são divulgados pela mídia]” [37].
 
Em um Estado Democrático de Direito, a discussão acerca da atuação e dos limites da imprensa só é válida
levando-se em consideração o contexto da democracia garantidora da liberdade de pensar e agir. Porém, se a
própria realidade midiática não produz mecanismos que assegurem a permanência dos valores democráticos,
corre o risco de sofrerem as eventuais conseqüências da falta de democracia, em face dos resultados
decorrentes de sua ação.
 
A mídia deveria possuir em sua essência a preservação da comunicação como aspecto que autentique os
laços sociais. Pois, “enquanto a mídia sustentar-se como mera Indústria Cultural, escapando à sua tarefa ética
de preservar a comunicação como base das relações políticas na sociedade, ela terá eliminado a chance do
pensamento crítico”. [38]

São reproduzidas diariamente pela mídia situações de violência espetacularizadas. Como exemplo nítido
enquadra-se o caso do seqüestro do ônibus da linha 174 (Gávea/Central), ocorrido em junho de 2000 na
cidade do Rio de Janeiro, o qual conquistou a cobertura pela imprensa e uma audiência jamais vista em todos
os meios de comunicação. Foram transmitidas imagens em tempo real, durante ininterruptas quatro horas e
meia.
 

Seu desfecho chocou o país duplamente: pela morte, ao vivo, de uma refém e pelo assassinato do
bandido, já rendido, pelos policiais fora da cena do seqüestro. Depois de capturado, ele foi estrangulado
no camburão a caminho do hospital. Um desfecho trágico que mais uma vez pôs a polícia, por imperícia
e prática ilegítima da violência, no centro do debate político nacional sobre democracia, direitos
humanos, segurança pública e cidadania. [39]

 
Por mais que apareça como um discurso desgastado, a questão da violência na mídia não se esgota com as
vinculações diretas de transmissões ao vivo e noticiários na T.V. Exemplos como o citado acima ocorrem em
diversas situações, como na Chacina da Candelária, dentre outros “espetáculos”. A questão vai além,
extrapola os bastidores, e é clara a contribuição midiática na transformação da violência em espetáculo.
 
Por fim, é obtida a conclusão de que os meios de comunicação em massas são os grandes aliados no
desencadeamento da fabricação de estereótipos de fatos e de crimes, e que
 

As campanhas da “lei e da ordem” sempre descrevem a “impunidade total”, falam da “polícia que
prende e do juiz que solta”, “dos menores que entram e saem da FEBEM graças ao ECA”, atribui o mal
funcionamento do aparelho estatal “às leis benevolentes, especialmente à Constituição, que só garante
direitos humanos para bandidos”, etc. “Estes estereótipos permitem a catalogação dos criminosos que
combinam com a imagem que correspondem à descrição fabricada, deixando de fora outros tipos de
delinquentes (delinqüentes de colarinho branco, de trânsito, etc.) que talvez atentem contra valores
sociais até mais relevantes do que aqueles abordados nas campanhas sistemáticas desencadeadas pela
imprensa. [40]   
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A tão discutida mídia coloca-se em posição de “fábrica ideológica condicionadora” [41], a ponto de não
hesitar em deturpar a realidade factual, e faz surgir um processo constante de indução criminalizante, que ao
agir dessa maneira, atua no papel de incentivação a majoração das penas. Desta forma, são os autores da
estabilização de uma sociedade fundada nos valores de atenção e respeito a dignidade humana e aos direitos
dos cidadãos.  
 
 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
O papel da mídia pode até passar despercebido por aqueles que figuram o pólo passivo da comunicação, só
absorvem a informação e a partir dela criam juízos de valores e verdade imutáveis. Dentre os inúmeros
discursos estabelecidos dentro dessa realidade, o que mais chamou atenção para este trabalho foi o que trata
do universo simbólico o qual perpassa todas as situações manipuladas pelos meios midiáticos, que geram
violência, “delinquência”, criminalidade, (in)segurança, medo e necessidade da aplicação de prática punitivas
do Direito Penal que gerem uma sensação de satisfação para a sociedade.
 
Contudo, a idéia que se pretende sustentar é que a mídia tem uma íntima relação com o Sistema Penal, a
ponto de ocorrer uma invasão massificadora dessa no âmbito das penas. A mídia não informa, enfoca. E
temos diversos episódios como prova para isso.
 
Estamos diante de um mundo mediado pelo modo de vista midiático, e distantes de uma recepção imparcial
de informações, pois a notícia aparece como ferramenta para a “construção da realidade do indivíduo” [42].
 
A contemporaneidade trouxe uma série de questões antes não discutidas, o surgimento de situações fáticas
novas que tornam-se espetacularizadas pela imprensa, uma forma de fazer notícia inerente a realidade
comunicativa manipuladora, além da função delegada ao jornalista de fazer despertar o interesse e a atenção
do público para a notícia, que o faz por meio do impacto, como bem tratou Debord em seus estudos sobre a
sociedade do espetáculo.  
 
A mídia seduz, desperta a atenção e a curiosidade dos telespectadores, e é nesse ponto que vige a
necessidade de se discutir a ligação existente na relação entre o interesse político e os meios de comunicação,
de forma que, como já tratado no trabalho, a disseminação das noticias midiática funciona como verdadeiro
instrumento eleitoreiro.
 
Desta forma, perceber a situação penal na contemporaneidade e a invasão da mídia nesse sistema, no sentido
da vasta utilização do mesmo, é dar-se conta do quanto e de como somos atingidos por esse
bombardeamento manipulador e de retrocesso no que tange aos processos de promoção dos direitos
humanos e de descriminalização de condutas, de modo que ao invés disso, ocorre o incentivo à majoração de
penas, e muitas vezes de penas degradantes [43] contrarias ao nosso Estado de Direito.
Retomando a idéia inicial, a mídia é, portanto, uma “fábrica ideológica concidionadora” [44], que submete a
todos a condição de meros espectadores do seu espetáculo, e transmite sua mensagem de forma unilateral,
pois a verdadeira comunicação, “no sentido de reagir, fazendo saber ao emissor da mensagem a sua idéia ou
sua avaliação do que foi transmitido não existe, senão de maneira indireta” [45]   
 
Assim, podemos perceber que a mídia “invade” o Sistema Penal, e este se adapta esta invasão por meio da
figura do legislador que ao atender aos anseios da população formados pela mídia e sua espetacularização da
violência fomenta aquela invasão supracitada. Se é dessa forma que o fenômeno da mídia se estabelece no
Estado moderno, ela é muito mais do que transmissora de informações, e materializa-se como fundamental
fator de influência na conhecida “opinião pública”, se não for “única quando se trata de notícia de crime”
[46], além de forjar um consciente coletivo que “anseia por culpados” [47].          
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PROPRIEDADE DA SUCATA ELETRÔNICA

ELETRONIC WASTE

Ricardo Silva Coutinho
Ronaldo Alves de Andrade

RESUMO
O presente artigo tem por escopo perscrutar os reflexos jurídicos decorrentes do direito de propriedade da
sucata eletrônica, especialmente para estabelecer a responsabilidade civil decorrente dos danos provocados
às pessoas e ao meio ambiente.
PALAVRAS-CHAVES: Lixo eletrônico. Sucata eletrônica. Meio ambiente.

ABSTRACT
This paper aims at scrutinizing the legal consequences arising from the right of ownership of electronic
waste, especially to establish liability for damage to people and the environment.
KEYWORDS: Electronic garbage.electronic waste.environment

1. Considerações preliminares
 
1.1.1 Propriedade:
 
Propriedade é o direito real por excelência que dá ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor

da coisa, além do direito de reavê-la de quem injustamente a possua ou detenha. É o conceito central do
direito das coisas. Cuida da propriedade o art. 1228, do Código Civil Brasileiro de 2002, que num resumo, é
o direito de usar, gozar e livremente dispor dos bens. Nessa ótica, o proprietário de um bem seria
absolutamente para utilizar seus bens da maneira que melhor lhe aprouvesse, desde que ao viesse a
caracterizar abuso de direito, nos moldes do disposto no art. 187 do Código Civil, pois aí estaria
caracterizado o abuso de direito e, portanto, o ato ilícito.

 
1.1.2 Limitação do direito de propriedade em razão de sua função social.
 
Alguns autores entendem que em razão da restrição ao direito da propriedade há um novo conceito

de propriedade, qual seja o da função social da propriedade: “direito que permite a um titular usar, gozar e
dispor de certos bens, desde que ele o faça de modo a realizar a dignidade da pessoa humana”[1].

 
Todavia, pensamos que se trata somente de uma restrição e não de “um novo direito de propriedade”,

nesta senda o exercício do direito da propriedade além de sofrer a limitação decorrente da finalidade social,
sofre restrições outras de ordem administrativa, de ordem ambiental e cultural. Assim como qualquer outro
direito, o de propriedade é limitado, quer seja por ato de seu titular, quer seja por mandamento legal ou
constitucional, pois embora o direito de propriedade seja direito fundamental insculpido no art. 5º, inc. XXII,
da Constituição Federal, o inciso XXIII do mesmo diploma estabelece que a propriedade atenderá sua
função social.

 
 
1.2  SUCATA ELETRÔNICA (e-lixo; lixo eletrônico; e-waste)

 
1.2.1 Sucata eletrônica como direito de propriedade.
Sucata e o bem que perdeu sua finalidade primária, ou seja, perdeu as qualidades que demandaram

sua criação e introdução no mercado econômico, podendo, a depender das características do bem, ser
transformado em outro bem ou mesmo ser refundido, voltando a ter as mesmas características do bem
original. Esse processo é atualmente conhecido como reciclagem, pois o bem passa a ter um novo ciclo e, a
depender do material essa reciclagem pode ser feita por infinitas vezes.

 
Dessa forma, embora seja comum, não se pode confundir sucata com lixo, pois enquanto o primeiro

pode ser reutilizado e muitas vezes ser refundido à sua forma original, o segundo torna-se imprestável e inútil
para a finalidade para a qual foi criado, muito embora possa ter utilidade econômica, como por exemplo, a
extração de gás de lixo orgânico ou a produção de adubo.

 
Assim, sucata eletrônica é todo hardware que perdeu sua finalidade e seus acessórios, incluindo bens

periféricos (impressoras, scanners, aparelhos de fax etc), pilhas, baterias ou qualquer outro acumulador de
eletricidade.
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É sem dúvida que o proprietário do hardware é também proprietário da sucata, de maneira que em

princípio é livre para dela dispor da forma que quiser, inclusive abandonando a propriedade. Todavia, não se
trata de bem que possa simplesmente ser abandonado em qualquer local, sem qualquer tratamento, pois
muitos deles, como veremos, afetam sobremaneira o meio ambiente e o simples abandono poderá acarretar
sérios danos diretamente ao homem e ao meio ambiente pois mesmo que não se tenha uma visão
antropocentrista, preservar a natureza não é só preservar as demais formas de vida, mas o próprio homem,
porque da natureza faz parte, embora muitas vezes disso se olvide.

 
1.2.2 Sucata eletrônica considerada como resíduo sólido.
 
Embora haja distinção entre lixo e sucata, as normas administrativas não se refere a essa evidente

distinção, tratando a sucata como resíduo sólido. Neste sentido é a lição de José Afonso da Silva e Celso
Antonio Pacheco Fiorillo, a partir do Decreto n. 28.687/82,  do Estado da Bahia, que definem resíduos
sólidos como: “qualquer lixo, refugo, lodos, lamas e borras resultantes de atividades humanas de origem
doméstica, profissional, agrícola, industrial, nuclear ou de serviço, que neles se depositam, com a
denominação genérica lixo, o que se agrava constantemente em decorrência do crescimento demográfico dos
núcleos urbanos e especialmente das áreas urbanas”

 
1.2.3 Classificação da sucuta eletrônica.

 
Classificação de resíduos sólidos (Res. CONAMA 23/96 – com base na classificação da ABNT

Projeto 1:63-02-001):
 
Resíduos Classe I – perigosos;
 
Resíduos Classe II – não-inertes;
 
Resíduos Classe III – inertes.
 
Sucata eletrônica como resíduo classe I:
 
Resíduos Classe I – perigosos

 
“são aqueles que, em razão de suas quantidades, concentrações, características físicas, químicas ou
biológicas, possam causar – ou contribuir de forma significativa para – a mortalidade ou incidência de
doenças irreversíveis ou impedir a reversibilidade das demais, ou apresentar perigo imediato ou potencial à
saúde pública ou ao ambiente quando transportados, armazenados, tratados ou dispostos de forma
inadequada” (José Afonso da Silva).

 
 
1.2.4 Tipos de tratamento de resíduos :
 
Deposição (pouco recomendada).
 
Aterragem (vida útil 3 a 5 anos).
 
Aproveitamento (gás metano).
 
Compostagem (adubos).
 
Reaproveitamento (direto e indireto).
 
 
1.2.5 Reaproveitamento
 
Resíduo  Energético Direto (via conversão térmica):
Combustíveis para centrais térmicas
Gerar energia
 
Problema: Nem tudo pode ser queimado
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+ gastos
+ poluição
 
Resíduo Energético Indireto (reciclagem e reutilização):
Redução de resíduos
 
No caso da sucata eletrônica, o meio mais adequado para tratamento é sem dúvida a reciclagem,

todavia, talvez não seja  a mais simples e sem a mais econômica, pois exige a separação do material;
lavagem; descontaminação; condicionamento dos componentes; e, nem todos os componentes são
recicláveis.  (Antonio Pacheco Fiorillo).

 
2. Sucata eletrônica na sociedade da informação

 
A produção de materiais artificiais: “relaciona-se com a variedade e a ‘evolução’ dos tipos de

resíduos gerados em razão do desenvolvimento tecnológico. Isso porque esses novos materiais são, via de
regra, não degradáveis em curto espaço de tempo, fato este determinante para atender um menor custo, com
consequente ganho de benefício”. (Antonio Pacheco Fiorillo).

 
Aumento constante na produção do lixo eletrônico é se dúvida fenômeno da informação e também de

consumo. Os componentes eletrônicos estão sendo colocados em praticamente todos os bens, de consumo
durável e já estão sendo colocados também em bens de consumo não durável. É evidente que essa
massificação de consumo de bens eletrônicos ou com muitos itens eletrônicos também elevam a quantidade
de sucata eletrônica e está a merecer reflexão de como equalizar a questão, de forma a garantir o conforto do
ser humano e o equilíbrio da natureza e do meio ambiente.

 
Não é demais lembrar que na sociedade da informação vivemos no pós-humanismo de homens

cyborgs, numa simbiose de homem e máquina. Assim, cada dia torna-se mais comum o homem colocar
dispositivos eletrônicos em seu corpo, desde marca-passo até chip de localização por GPS. Não demorará o
dia em que o corpo humano também será uma sucata eletrônica e teremos que discutir a respeito do
tratamento da sucata eletrônica do corpo humano.

 
O fato que os componentes eletrônicos apresentam vários elementos químicos tóxicos, como por

exemplo, gálio, índio, cádmio, chumbo, mercúrio, manganês, etc que merecem tratamento diferenciado. Até
porque utilizam subprodutos do garimpo de metais mais comuns, cujos preços estão se elevando. Entre 2002
e 2007 o preço do índio aumentou 600%, ultrapassou o valor da prata. Em estudo coordenado pelo Prof.
Ruediger Kuehr (Universidade das nações Unidas), os pesquisadores descobriram que nada menos que 1,8
tonelada de materiais dos mais diversos tipos são utilizados para se construir um único computador, para se
ter uma idéia utiliza-se, dentre outros materiais, 240 Kg de combustíveis fósseis; 22 Kg de produtos
químicos; 1.500 Kg de água

 
Uma coisa é certa, não podemos parar de produzir e consumir produtos eletrônicos, mas não é menos

certo que temos equalizar esse necessário consumo com a disposição desses materiais na natureza.
 
3        Tratamento legislativo.
 
O maior problema do Direito Ambiental é a ausência de normas adequadas para regular as matérias

que se mostram relevantes. Não há um tratamento legislativo adequado destinado aos resíduos sólidos, por
conseguinte, o problema da sucata eletrônica também não possui regulamentação em legislação específica.

 
A competência legislativa em matéria ambiental, nos termos do art. 23, inc. VI da Constituição

Federal, é comum à União, aos Estados e aos Municípios, nas esferas de seus respectivos interesses,
observando-se o princípio da subsidiariedade, de maneira que os entes maiores devem atuar de forma mais
genérica, competindo aos municípios atuarem na esfera de seus peculiares interesses, de maneira que esses
podem atuar de forma mais específica e pronta.

 
Diante dessa realidade, o CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) passou a regular a

matéria através de resoluções. Talvez seja a melhor forma de regulamentação da matéria, pois exige uma
atuação rápida e, como é cediço, as leis demoram a serem elaboradas e entrar em vigor, de maneira que se
toda a regulamentação em matéria de meio ambiente dependesse da edição de uma lei, certamente  meio
ambiente sofreria muitas degradações, antes de vir a lume a lei regulamentadora.
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Dessa maneira, somos de opinião que, da mesma forma que o mercado financeiro em geral é regido
por Resoluções do Banco Central, as questões atinentes ao meio ambiente, nos limites das atribuições legais
que regem a atuação desse órgão administrativo, devem ser feitas por Resoluções, discutindo-se
judicialmente eventuais excessos e impropriedades.

 
3.1               CONAMA
 
Atribuições e competências são conferidas pelo art. 8°, inciso VII, da Lei n° 6.938 (PNMA), de 31 de

agosto de 1981, e pelo art. 7°, incisos VI e VIII e § 3°, do Decreto n° 99.274, de 6 de junho de 1990, e
conforme o disposto em seu Regimento Interno, e o que consta do Processo n° 02000. 005624/1998-07.

 
Abaixo apresentamos dois quadros de legislação acerca de sucata eletrônica, um da legislação

brasileira e outro da legislação internacional, anotando-se o fato de que várias legislações utilizam o termo
lixo eletrônico, que deve ser tido como sinônimo de lixo eletrônico.

 

 
4. Propriedade da Sucata Eletrônica
 
De quem é o resíduo eletrônico?
 
Pelas regras do tradicional direito de propriedade, a resposta à indagação posta é por demais simples.
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A sucata decorre do direito de propriedade sobre a coisa, logo, a propriedade da sucata é do proprietário da
coisa que dela derivou, valendo salientar que a sucata nada mais do que a coisa em estado alterado, quer seja
pela natural deterioração ou pela superação da tecnologia como acontece com os produtos eletrônicos em
que os bens não se deterioram materialmente, mas tão somente tecnologicamente, gerando uma grande
quantidade de “lixo eletrônico”, que ao pode ser depositado em qualquer lugar e de qualquer forma.

 
Evidentemente que a questão da sucata eletrônica não atine somente ao interesse do seu proprietário,

mais também à toda à sociedade de uma maneira geral, pois todos sofreram os efeitos da contaminação e
degradação do meio ambiente, de maneira que a solução política, social, ambiental e jurídica não atine ao
direito de propriedade, que como já vimos,  é do proprietário da sucata, mas de responsabilidade quanto ao
tratamento desse especial lixo. Nesse passo, a responsabilidade deve ser dividida entre Estado, a quem
compete legislar sobre a matéria, aos fornecedores que exploram o mercado de consumo e de fato são os
criadores da sucata eletrônica e os consumidores que são o proprietários e utilizadores dos produtos
eletrônicos produzidos e colocados no mercado de consumo.

 
Nesse sistema de atuação e responsabilidade conjunta, o Estado deve criar o sistema e definir as

responsabilidades cada qual dos atores. O consumidor deve levar a sucata aos pontos de coleta  e os
fornecedores devem se responsabilizar por recolher a sucata (logística inversa) e dar a destinação final, que
deve dar preferência à reciclagem, quando possível e viável. Esse foi o sistema do qual lançou mão a
Comunidade Européia ao editar a Diretiva 2002/96.

 
Em nosso sistema, pelo conjunto de normas em vigência no país, exceto no caso das pilhas, e

baterias, como discutiremos a seguir, ou nos casos de legislação estadual ou municipal específica como de
São Paulo, não é possível responsabilizar as empresas pelo recolhimento da sucata eletrônica.
 

Dessa forma, deve recair no Poder Público Municipal a responsabilidade de recolher os resíduos
sólidos concernentes à sucata eletrônica, pois nos termos do art. 30 d Constituição Federal, trata-se de
interesse local. Á toda evidência que ao cumprir essa obrigação o Poder Público deverá velar para um
correto tratamento dessa sucata,  com fito de evitar contaminação e danos ao meio ambiente e a todos os
seres que nele vivem.

 
Todavia, de acordo com José Afonso da Silva, a legislação dos estados se adiantou em relação à

federal,“O destino final dos resíduos sólidos domésticos é de atribuição municipal. As indústrias são
obrigadas a gerir o destino final dos resíduos que produzem. Caso as empresas optem por sistemas próprios
de disposição final dos resíduos que geram, deverão seguir os padrões legais e regulamentares vigentes.

 
Em São Paulo foi sancionada a Lei 13.576/09 que institui normas para a reciclagem, gerenciamento e

destinação final do lixo tecnológico. Fabricantes, importadores e comerciantes desses produtos, com atuação
no Estado de São Paulo, terão que reciclar ou reutilizar, total ou parcialmente, o material descartado. Se o
reaproveitamento não for possível, esse lixo terá que ser neutralizado, em benefício do meio ambiente e da
saúde pública. Este diploma legal teve nítida inspiração na  Diretiva 2002/96, da União Européia.

 
Esta inspiração se faz presente na responsabilidade solidária entre o fabricante ou importador e

comerciante. A lei estabelece ainda obrigatoriedade do fornecedor não só criar postos, como também
imprimir os endereços de coleta na embalagem do produto, de maneira que caberá ao consumidor levar a
sucata ao posto de recebimento (logística inversa), cabendo ao fornecedor dar a destinação final à sucata.

 
Veja-se que o sistema adotado pela lei do Estado de São Paulo é o da responsabilidade e não o da

propriedade, pois o Estado autuou criando a regra jurídica e continuará a atuar na função de fiscalizador, o
fornecedor terá a obrigação de recolher e dar destinação à sucata eletrônica, cabendo ao consumidor levar a
sucata aos pontos de coleta. Note-se que todos os atores da relação de consumo participam do procedimento
e podem ser responsabilizados pela ação ou omissão danosa, dentro do âmbito de participação de cada qual.

 
4.1 Pilhas e Baterias
 
Como já referido, pilhas e baterias devem ser considerados como sucata eletrônica, por se tratar de

produto criado como suprimento de produto eletrônico, nestes termos veja-se a Resolução  401, do
CONAMA, de 4 de novembro de 2008, publicada no DOU nº 215, de 5 de novembro de 2008, Seção 1,
página 108-109 revogou a Resolução 257/99, estabelecendo os limites máximos de chumbo, cádmio e
mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu
gerenciamento ambientalmente adequado.
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Veja-se que a lei Paulista acima citada dá às pilhas o mesmo tratamento de sucata eletrônica, de

maneira que no Estado de São Paulo, o fabricante e comerciante são responsáveis pelo recolhimento da
sucata, devendo contar impresso na embalagem do produto os endereços dos postos de recolhimento.

 
 
5. Conclusões
 
Soluções possíveis
 
A elaboração de leis que substituam as resoluções do Conama – produção legislativa sobre a matéria,
sobretudo sobre os resíduos sólidos e, consequentemente, sobre a sucata eletrônica.
 
Educação ambiental
 
“A solução para o problema do lixo reside, basicamente, na educação para o consumo, reciclagem e
depósito tecnicamente adequado dos resíduos não aproveitáveis (José Roberto Marques)
 
“Não se deve tentar resolver o problema dos resíduos sólidos urbanos com o ataque às suas
consequências, mas sim às causas do problema, as quais, como sabemos, relacionam-se com os
aumentos de consumo pela população, de sua distribuição espacial (política urbana), das limitações e
sustentabilidade ambiental do planeta, das desigualdades sociais, do desenvolvimento de novos
materiais artificiais entre outros”. (Fiorillo)
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LIMITAÇÕES DEMOCRÁTICAS AO PODER DE TRIBUTAR DO ESTADO: AS CAUSAS DOS
TRIBUTOS

LIMITACIONES DEMOCRATICAS AL PODER DE TRIBUTAR DEL ESTADO: LAS CAUSAS DE
LOS TRIBUTOS

KARLA MARQUES PAMPLONA

RESUMO
O trabalho analisa as causas dos tributos como limitações democráticas formais e materiais ao poder de
tributar do Estado brasileiro, com base na Constituição Federal de 1988. Desse modo, primeiramente,
apresenta uma síntese da discussão histórica sobre as significações de causa no diversos domínios do
pensamento, desde as ciências naturais às ciências humanas, dando ênfase ao surgimento do conceito de
causa no Direito. Posteriormente, discorre sobre as significações de causas no Direito Tributário, partindo da
idade medieval à contemporaneidade. Após, sustenta e sistematiza quatro significações de causas à
imposição tributária, sob a influência da doutrina tomista e com fundamento no atual Estado Democrático de
Direito, nos seus valores constitucionais de segurança jurídica e justiça social e no princípio constitucional da
racionalidade. Por conseguinte, aplicam-se as quatro significações de causa na espécie tributária
contribuições e, por fim, se averigua o reconhecimento do conceito jurídico de causa pelo Excelso Supremo
Tribunal Federal.
PALAVRAS-CHAVES: Poder tributário, causas, tributos e limitações democráticas

RESUMEN
Este trabajo analiza las causas de los tributos como limitaciones democraticas formales y materiales al poder
de tributar del Estado brasileño, con base en la Constitución Federal de 1988. Por el tanto, en primero,
presenta la discusión histórica sobre las significaciones de causa en los diversos dominios del pensamiento,
desde las ciencias naturales a las ciencias humanas, subrayando el brote del concepto de causa en el Derecho.
Posteriormente, dispone sobre las significaciones de causas en el Derecho Tributario, desde la Edad
Medieval a la actualidad. Después, sostiene que existen cuatro causas de gravar con un tributo, con base en
el actual Estado Democrático de Derecho y en los valores de la seguridad y de la justicia social y en el
principio constitucional de la racionalidad. Así, se definí las causas de las obligaciones fiscales de la
contribución y, por final, se investiga el reconocimiento de la causa por el Tribunal Constitucional brasileño.
PALAVRAS-CLAVE: Imposición fiscal, causas, tributos y limitaciones democraticas

INTRODUÇÃO
 

O atual panorama do federalismo fiscal brasileiro caracterizado pelo constante aumento da carga
tributária[1] demonstra a importância da retomada da discussão acerca da causa da imposição tributária,
sendo necessário um estudo sobre a razão pela qual os cidadãos-contribuintes são obrigados a pagar um
tributo no atual Estado Democrático de Direito. Cumpre investigar os limites formais e materiais
democráticos que norteiam o poder de tributar do Estado Federativo brasileiro.

O presente trabalho pretende reavivar a discussão das causas no Direito Tributário. Desse modo,
primeiramente, demonstra a importância do estudo da causa ao resgatar algumas significações dos diversos
domínios do pensamento, das Ciências Naturais às Ciências Humanas. Após, apresenta o surgimento do
pensamento causal no Direito, dando destaque à diferenciação entre a causalidade natural e a causalidade
jurídica, com apoio na doutrina de Karl Engish e de Kelsen. Estabelecida esta distinção, discorre sobre os
diversos sentidos de causa sustentados no Direito Tributário por diversos autores, desde a Idade Medieval à
contemporaneidade. Nesse sentido, pondera sobre o debate público fortemente travado nas décadas de 30 a
50 nos países estrangeiros, com principal enfoque na doutrina italiana de Ranelleti e Griziotti; e nas décadas
de 50 e 60 na doutrina brasileira, vislumbrando o que possivelmente levou os juristas brasileiros a afastarem
o conceito de causa do estudo do direito tributário ou de alguns admitirem apenas o sentido de causa
eficiente.

Diante desse panorama histórico de discussão da causa no Direito, defende-se, com fundamento nos
princípios do atual Estado Democrático de Direito brasileiro, a função social do tributo e, por conseguinte a
existência de quatro sentidos jurídicos de causa como limitações democráticas formais e materiais ao poder
de tributar, quais sejam: formal, material, eficiente e final; com inspiração na teoria de São Tomás de Aquino
a respeito da compreensão de “tributo justo”, a qual estabeleceu limites éticos ao poder de tributar do Estado
na época da Idade Medieval.

Após sustentar as quatro proposições jurídicas de causa nas relações tributárias no atual Estado
Democrático de Direito, estas foram aplicadas na espécie tributária “contribuições”, haja vista a relevante
participação desse tributo na carga tributária nacional[2], sobretudo, a partir da década de 90, quando houve
uma retomada da tendência de centralização fiscal sobre a União, mediante a adoção de diversas medidas que
fortaleceram a receita federal, entre elas, a majoração da alíquota, a ampliação da base de cálculo e a criação
de contribuições (sociais, de intervenção no domínio econômico e corporativas), cuja receita não é
compartilhada com as demais unidades federadas, salvo poucas exceções, como a participação dos estados e
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dos municípios na receita proveniente da Cide – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico,
determinada pela E.C. n. 42, de 19/12/2003.

Por fim, investigou-se a aceitabilidade do conceito jurídico de causa nas relações tributárias pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de evidenciar como o principal intérprete das normas
constitucionais brasileiras vem se manifestando sobre a causa da imposição tributária.

 
1 NOÇÕES DE CAUSA NOS DOMÍNIOS DO PENSAMENTO E NO CAMPO DO DIREITO

 
A causalidade é tema antigo e de vasta discussão na filosofia e na ciência. Desde a Antigüidade o

homem busca uma causa física ou metafísica para os fenômenos. É da própria natureza do homem a busca de
uma fonte, razão, finalidade ou essência dos acontecimentos no mundo.

O primado da causalidade, também denominado de princípio da razão suficiente, determina que tudo
o que existe possui uma causa para existir ou acontecer, a qual pode ser apreensível pela razão humana. As
coisas, os fatos, as ações e os acontecimentos relacionam-se e vinculam-se mediante uma causa e um efeito
(CHAUI, 1995:63).

Aristóteles (1979), na obra Metafísica, foi o primeiro filósofo a sistematizar as causas primeiras do
mundo fenomênico, as quais tinham a função de explicar a essência, a origem e o motivo de existência da
essência de um ser. Antes dele, os filósofos pré-socráticos quando expuseram as concepções físicas
chegaram a mencionar alguns sentidos de causa sem, contudo, chegar à compreensão abrangente, tanto
estática, quanto dinâmica das causas primeiras. Tales, Anaxímenes, Diógenes e outros divagaram apenas
sobre a causa material, ou seja, preocuparam-se apenas com a matéria de que um ser é feito. Anaxágoras
chegou a mencionar a causa eficiente ao perquirir de onde vem o movimento aos seres. Os chamados
pitagóricos determinaram uma causa formal, ao questionarem uma causa capaz de dar essência e ordem às
coisas. Platão chegou a observar dois sentidos de causa, a causa material e a causa formal, ao questionar o
que é o ser (causa material) e como é o ser segundo a matéria (causa formal). No entanto, até a Metafísica de
Aristóteles, nenhum filósofo tinha ainda sistematizado o estudo sobre as causas primeiras, nos seus diversos
aspectos estático e dinâmico (CRUZ, 1986:11-19; REALE, 1994:340-341).

Segundo Aristóteles (1979:16-35), a causa material consiste na matéria e no sujeito, determinando de
que é feito um ser; a causa formal delimita a substância e a equidade, identificando a essência ou a forma do
ser; a causa eficiente estabelece de onde vem o início do movimento e, por fim, a causa final fixa o fim e o
bem para que existe o ser.

As duas primeiras causas consistem em aspectos estáticos do elemento, a matéria e a forma ou
essência que dão existência às coisas e aos seres. As duas últimas, por outro lado, decorrem de uma análise
dinâmica dos fenômenos naturais e constituem, respectivamente, aquilo que dá início ao movimento e a
finalidade ou razão da existência das coisas, dos seres e das ações (REALE, 1994:340-341).

Consoante Antonio Paulo Fróes da Cruz (1986:01-03), as quatro causas ou condições para a
produção das coisas sistematizadas por Aristóteles são complementares, visto que a modificação de uma das
causas leva à alteração da base do processo inteiro. Assim, exemplifica que a semente que dá origem a uma
árvore deve apresentar potencialmente todas as quatro causas possíveis: a causa material consistente na
tendência inata que leve ao desenvolvimento pleno da maturidade referente àquela espécie de vegetal; a
causa formal, consubstanciada na lei de desenvolvimento da própria semente que promove o surgimento de
determinada espécie vegetal; a causa eficiente que consiste no fato de a semente ter surgido de uma árvore
que se desenvolvera anteriormente e que mantém com ela uma relação e a causa final, que consiste na
produção de outro ser dotado da mesma forma.

O sistema filosófico de causa elaborado por Aristóteles é intenso por garantir uma interpretação
lógica e ainda teleológica do universo, abrangendo uma diversidade de aspectos de uma mesma realidade
fenomênica.

A sistematização das causas primeiras feita por Aristóteles influenciou de forma relevante os filósofos
na Idade Média. Os escolásticos retomaram o estudo das causas do mundo fenomênico com explícita
inspiração aristotélica. São Tomás de Aquino, Raimondo di Pennaforte, Giovanni d’Andrea e Panormitano
foram alguns dos autores que discorreram sobre a causa, consoante Renzo Pomini (1951:13 e segs.),
retomando os quatro pontos de vista da causa: eficiente, final, material e formal. Esses autores sustentavam
que cada realidade singular pode ser compreendida, essencialmente, pelo seu processo causal segundo sua
complexidade, representada na pluralidade de causas que reúne uma só realidade fenomênica. Os
escolásticos, ao contrário de Aristóteles, estenderam os conceitos de causa para a prática social, não se
restringindo ao fenômeno natural. As causas final, material, eficiente e formal foram aplicadas, inclusive, no
campo tributário, como uma forma de garantir a justiça nas atuações do Estado.

Durante o Renascimento, principalmente com o desenvolvimento da ciência moderna, da astronomia
e da física com Copérnico, Galileu e Newton, a causalidade passou a ser objeto de novas indagações. A
busca por leis gerais consagrou a noção de causalidade no sistema de relações cientificamente descritíveis.

Na época moderna, houve duas perspectivas diferentes ou soluções filosóficas sobre a causa: a
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racionalista e a empirista. A primeira definiu a causa como uma relação real e necessária, apreensível pela
faculdade racional humana, concepção à qual aderiram Descartes, Spinoza e Leibniz. A segunda corrente,
por outro lado, compreende a causa como uma sucessão de fatos no tempo. David Hume defendia que a
idéia de causalidade consiste no mero hábito que a mente humana tem de determinar conexões de causa e
efeito às percepções e impressões sucessivas (CHAUI, 1995:74-75;197-198).

Immanuel Kant (1980:89 e segs.) também mencionou o princípio da causalidade quando se debruçou
sobre a determinação de uma metafísica possível e, por conseguinte, estabeleceu como seu objeto as
condições universais e necessárias da objetividade em geral, isto é, da existência dos objetos do
conhecimento. Kant elaborou uma razão teórica e uma razão prática com o escopo de determinar, na
primeira, a possibilidade de um conhecimento verdadeiro e na segunda, a possibilidade de uma ação livre. Na
razão teórica, o autor aplica a causalidade e demonstra que os homens são seres naturais submetidos a
relações necessárias de causa e efeito, assim como na ciência da natureza e da física. Neste passo, expõe a
causa como uma condição a priori do conhecimento, um princípio que não pode ser extraído da experiência
e que tem a função de aumentar a compreensão do conceito ao estabelecer a sua causa e o seu efeito.

O interesse dos estudiosos demonstra que a investigação da causa é fundamental para a adequada
compreensão de quaisquer fenômenos, sejam os da biologia, da sociologia ou até mesmo do Direito. A
angústia e a necessidade do homem de atribuir uma causa para cada acontecimento fenomênico provocaram
o questionamento quanto à possibilidade de um conceito jurídico de causa.

Ernst Zitelmann (1879 Apud ENGISCH, 1996:59-60), na obra Irrtum und Rechtsgeschäft, de 1879,
foi um dos primeiros autores a defender um sentido jurídico de causalidade, por analogia à causalidade
natural, ao discorrer sobre a relação de condicionalidade entre a hipótese legal e a conseqüência jurídica da
proposição normativa. Karl Engisch, Hans Kelsen, entre outros, também analisaram a causalidade do Direito
por analogia com a causa eficiente das Ciências Naturais, definindo-a como o vínculo entre a hipótese legal e
a conseqüência jurídica, baseada na vontade da lei e não na ordem natural.

Karl Engisch (1996:63-70) teve muita cautela em distinguir a causalidade natural da causalidade
jurídica, ressaltando, inclusive, que não se trata de uma extensão de categoria das Ciências Naturais para o
Direito, mas de uma analogia, que não pode ser levada demasiadamente longe, pois pode gerar dificuldades
de ordem prática. Entretanto, Hans Kelsen (2003:84-110) é, sem dúvida, o que melhor define a diferença
entre a causalidade natural e a causalidade jurídica.

Kelsen (2003:100-102), objetivando justificar o Direito como uma ciência distinta da Ciência Causal
ou Natural, esclareceu que a causalidade é uma lei natural, um princípio da ordem da natureza, isto é, da
ciência causal, ao passo que a causalidade jurídica, por ele denominada de princípio da imputação, consiste,
como o segundo termo da expressão já indica, em uma proposição do Direito. Assim, aponta duas diferenças
entre o princípio da causalidade e o princípio da imputação: a primeira consiste no fato de a relação entre o
pressuposto e a causa ser diversa, visto que enquanto a lei causal demonstra o que uma coisa é ou será, a
imputação designa uma relação normativa expressa na palavra dever-ser; e a segunda diferença diz respeito
ao número dos elos que na relação imputativa é limitado e na série causal é ilimitado. Deste modo, verifica-se
que, apesar da semelhança entre os princípios da causalidade e da imputação, visto que ambos emitem
proposições que ligam entre si dois elementos, tais proposições são diferentes, pois enquanto na lei natural a
cópula que liga os dois elementos é o ser, na imputação o pressuposto e a conseqüência são conectados por
um modal deôntico, o dever-ser jurídico. Neste passo, a lei causal enuncia que A é, B é, enquanto a
imputação determina que A é, B deve ser, ou seja, a lei natural enuncia que ocorrido determinado fato
realiza-se certa conseqüência, enquanto a proposição jurídica estabelece que sob determinados pressupostos
deve realizar-se uma determinada conseqüência (KELSEN, 2003:84-86).

Ressalte-se que o termo imputação, como definido por Kelsen, nada mais é do que a causalidade no
sentido jurídico. A definição tinha o intuito de tornar clara a diferença entre a relação de dever-ser entre
pressuposto e conseqüência determinada pela norma jurídica e a relação de causa e efeito, baseada no ser,
das ciências causais. Logo, no entendimento de Kelsen a causalidade expressa uma relação de causa e efeito,
denominadas, respectivamente, de hipótese fática e conseqüência jurídica, que conduz à enunciação de que o
efeito origina-se ou provém de uma causa. Tal definição assemelha-se a um dos sentidos de causa
estabelecido por Aristóteles (1979:16), a causa eficiente, que consiste em um princípio do movimento, isto é,
de onde provém o fenômeno da natureza. Desse modo, a causalidade no Direito surgiu com a noção de fonte
deste, que será designada de causa eficiente.

A definição do termo causalidade ou imputação no sentido de fonte, ou seja, de causa eficiente, é
produto da aplicação do método de interpretação formalista característico da corrente jusfilosófica
normativista em que Kelsen se enquadra. Dá-se primazia, portanto, apenas a um sentido do termo
causalidade, de cunho analítico-formal, segundo o paradigma positivista, e, por outro lado, afastam-se as
significações que se referem ao arcabouço axiológico, como as causas finais.

Michel Villey (2003:180-183) bem asseverou que Francis Bacon, já no início do século XVII
observou a tendência da ciência moderna a sacrificar a investigação das causas finais ao privilegiar o aspecto
útil do objeto de estudo. A Ciência moderna perde o interesse nas causas finais no afã de buscar a
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objetividade e limita suas investigações às causas eficientes, ou seja, passa a vigorar o primado da práxis. O
estudo dos fins, em virtude do teor subjetivo, passa a ser objeto de reflexão da filosofia, sendo, portanto,
retirado dos programas das ciências modernas, inclusive das ciências humanas. Estas não deixam de analisar
os objetivos do homem, contudo, não como fins, e sim, enquanto fatos ou fenômenos psicológicos, com a
função de causas eficientes. Nos séculos XVII, XVIII e XIX, os filósofos detiveram-se na investigação das
causas eficientes do Estado, preocupando-se essencialmente com a gênese deste. Este é o caso da teoria de
Hobbes que explica a gênese do Estado a partir das causas eficientes, ou seja, das vontades de conservação
dos indivíduos.

A Ciência Jurídica também segue essa tendência das ciências modernas em privilegiar as causas
eficientes em detrimento das causas finais, como se percebe no estudo desenvolvido por Hobbes sobre o
Estado. Com o advento do positivismo jurídico, a análise do direito tornou-se essencialmente analítico-
formal. Com o intuito de atribuir o caráter científico ao direito, Kelsen acabou deixando-se influenciar pela
tendência das ciências modernas a restringir o estudo do objeto às causas eficientes, deixando de lado
qualquer exame de aspecto axiológico ou valorativo. Inicialmente, o positivismo científico aplicado ao
Direito limitou-se à análise das leis; com o tempo, esse legalismo exacerbado foi abandonado, ampliando-se o
objeto para integrar outras espécies normativas, como os costumes e as jurisprudências. Entretanto, foi
mantido o isolamento dos fins do direito, ou seja, das causas finais.

Essa tendência das ciências modernas demonstra claramente o motivo pelo qual o termo causalidade
passou a ser adotado na ciência jurídica com o sentido de causa eficiente, ou seja, como fonte do direito. Isso
não quer dizer que o sentido eficiente de causa seja o único a ser possível de construção pela doutrina
jurídica, pois a adoção de outro paradigma interpretativo, que leve em consideração o arcabouço axiológico
do ordenamento jurídico, torna-se possível e até adequada a existência da proposição jurídica causa no
sentido finalístico.
 
2 NOÇÕES DE CAUSA NO CAMPO DO DIREITO TRIBUTÁRIO

 
No âmbito do Direito Tributário, o estudo sobre a causa da obrigação tributária não é recente,

iniciou-se com os escolásticos, claramente influenciados pela teoria da causa sistematizada por Aristóteles
para as ciências naturais. Renzo Pomini (1951) discorreu que São Tomás de Aquino e outros teólogos,
como, Raimondo di Pennaforte, Giovanni d’Andrea e Silvestro de Prieiro, desenvolveram a teoria da causa
na obrigação de pagar imposto, no período medieval, como um resultado da exigência da justiça na lei
humana, impondo limites ao poder soberano da época.

A teoria da causa da obrigação tributária surge concomitantemente com a mudança de paradigma da
doutrina medieval referente aos fundamentos da existência do poder soberano, não mais compreendido como
um poder absoluto e arbitrário do soberano, mas como um instrumento para alcançar o bem comum. Antes
de São Tomás de Aquino, a doutrina quanto ao fundamento do imposto limitava-se a justificar a sua
exigência como do poder absoluto do soberano perante os súditos. Essa idéia solidificou-se mediante as
interpretações dadas pelos canônicos a passagens do evangelho (S. Mateus, 22; S. Marcos, 12; Lucas, 20; e
Epístola de S. Paulo aos Romanos, 13), sobretudo, a que relata o famoso conselho de Cristo aos seus fiéis:
dar a César o que é de César. Os teólogos entenderam dos escritos bíblicos que os cidadãos ou súditos
devem obediência incondicional ao soberano e, assim, todos eram obrigados a pagar os tributos em virtude
do poder absoluto do soberano (GRIZIOTTI, 1953:47).

São Tomás de Aquino, seguindo a doutrina de seu mestre Alberto Magno, estabeleceu um novo
fundamento ao poder soberano consubstanciado no bem comum da sociedade. Sustentou, ao analisar a lei
humana, que esta tem como finalidade garantir o bem ao povo e não os anseios particulares do soberano.
Neste sentido, explica o mencionado teólogo que “A lei, própria, primária e principalmente, diz respeito à
ordem para o bem comum. Ora, ordenar para o bem comum é próprio de todo o povo ou de quem governa
em lugar dele” (AQUINO, 1980, questão XC, art. III).

Pautado nessa premissa, São Tomás de Aquino (1980, questão XCVI, art. IV) qualificou as leis
humanas como justas ou injustas. As leis justas são reconhecidas quando atende três aspectos: 1) pelo fim,
quando asseguram o bem comum; 2) pelo autor, quando a lei não é resultado de excesso do poder soberano;
e 3) pela forma, quando a lei impõe ônus aos súditos, segundo uma igualdade proporcional, em atenção ao
bem comum. Por outro lado, são consideradas injustas as leis em duas situações: 1) quando não atende o
bem humano, pelo fim (quando o soberano impõe leis onerosas aos súditos, desvinculadas da utilidade
pública), pelo autor (quando impõe lei que ultrapassa o poder que lhe foi cometido) ou pela forma (quando
impõe desigualmente ônus à comunidade); e 2) quando contraria o bem divino. Defende São Tomás de
Aquino que, não se considera lei o que não for justo. Por onde, tais leis não obrigam no foro da consciência,
salvo talvez para evitar escândalo ou perturbações” (AQUINO, 1980, questão XCVI, art. IV).

Vislumbra-se, então, que São Tomás de Aquino analisou a lei humana, tendo como parâmetro a
justiça e sob clara influência da teoria aristotélica das causas, pois se identifica, facilmente, três tipos de causa
exigida como condição para a sua legitimidade: 1) a causa final consistente no bem comum; 2) a causa
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eficiente, quando determina que a lei deve representar a vontade soberana; e 3) a causa formal, quando
estabelece a necessidade de igualdade proporcional entre o ônus e o bem comum.

A causa formal, na teoria tomista, estabelece a medida do tributo, a qual deve ser fixada de forma
proporcional à necessidade do Estado para implementar o bem comum, levando em consideração o
patrimônio de cada contribuinte. A causa material, por outro lado, determina os sujeitos e o conteúdo
substancial suscetível de imposição tributária. O patrimônio do particular deve ser justamente expropriado
segundo as causas finais e formais. A causa final do tributo, por conseguinte, tem caráter ético, constitui-se
em uma via diretiva da lei, fundada na norma natural, mas representada por algo objetivo, qual seja, um
vínculo jurídico e moral de consagrar o bem comum, isto é, o interesse geral da sociedade, enquanto a causa
eficiente consiste na vontade soberana, configurada na vontade do príncipe, que emprega o caráter coativo
do tributo (POMINI, 1951:29-40).

São Tomás de Aquino e os demais teólogos sustentavam, desse modo, que o imposto seria legítimo
desde que fosse fundamentado no poder soberano (causa eficiente), tivesse como finalidade uma utilidade
geral, consubstanciada no bem comum do povo (causa final), existisse uma justa relação entre o ônus
suportado pelo cidadão e o resultado útil proporcionado a este (causa formal) e que houvesse uma justa
escolha dos sujeitos que suportariam o ônus do imposto e das situações fáticas suscetíveis da imposição
tributária (causa material) (FONROUGE, 1973:134-135; GRIZIOTTI, 1953:295; PESSOA, 2001:43-45;
POMINI, 1951:13-19).

O conceito de causa surge no campo tributário obtendo o aspecto jurídico-filosófico e adotando uma
acepção ampla e mais detalhada em relação ao sentido de causa da obrigação civil[3], investigado pelos
juristas desde o Direito Romano. A significação de causa jurídica definida no Direito Privado pelos romanos
possuía, de forma alternada, apenas dois sentidos, ora de causa eficiente ou causa próxima, ora de causa final
ou causa remota, sendo predominante a utilização da primeira acepção[4]. Mesmo entre os teólogos
medievais, a causa dos atos privados manteve essas duas significações, conforme discorre Gilberto Ulhôa
Canto (1964:331-383) baseado nos textos de Bartolo e Mennochius.

Na segunda metade do século XVII, Giuliani Fonrouge (1973:135) observa que Ziegler, em obra
publicada em 1681, adota um novo paradigma para interpretar o direito, influenciado por uma nova
concepção filosófica que afasta os pressupostos do jusnaturalismo e se fundamenta na separação entre direito
e moral. Nesse sentido, descarta o conceito de causa final, material e formal do direito tributário e define o
imposto como uma imposição do soberano, retornando ao conceito de poder tributário, vigente antes de
Santo Tomás de Aquino, não mais fundamentado na concretização do bem comum sustentado pelos
escolásticos. Tornavam-se, desta feita, inúteis no direito tributário as terminologias utilizadas pelos teólogos
medievais de imposto justo e imposto injusto, segundo a constatação da existência das causas do imposto,
pois mesmo que seja averiguada a inexistência destas, o imposto continua legítimo por ter como único e
exclusivo fundamento o poder absoluto do soberano.

Depois da doutrina de Ziegler, a causa foi paulatinamente esquecida pelos juristas. Houve, em
especial na doutrina inglesa, um deslocamento do estudo do tributo para a ciência econômica, ocasionando
uma estagnação no desenvolvimento do direito tributário nesse período. Não obstante alguns países, como a
Itália e a França, terem mantido o estudo do tributo no campo jurídico, seus fundamentos e características
não sofreram relevantes alterações (FONROUGE, 1973:135).

Nos séculos XVIII e XIX, predomina a noção de poder tributário como relação de subordinação do
cidadão em relação ao súdito. Há, no entanto, uma mudança importante com o surgimento do Estado de
Direito e o desaparecimento do Absolutismo, em que a vontade soberana é designada pela lei elaborada pelo
Legislativo, representante da vontade popular, e não exclusivamente pelo imperador. A lei passa a ser a única
condição para a exigência e legitimidade da obrigação tributária, fundamentando-se no conceito de poder
tributário defendido e divulgado por Otto Mayer (1949:197), jurista alemão, em sua obra Derecho
Administrativo Alemán, escrita em 1846. Dessa forma, o imposto baseia-se unicamente na lei, expressão da
vontade soberana.

No final do século XIX, tudo indica que Oreste Raneletti foi o responsável pela retomada da
discussão da causa na obrigação tributária, com a publicação em 1898 de seu ensaio Natura giuridica
dell’imposta, n. 2 e 6 do Estratto do Municipio Italiano, sobre a natureza jurídica do imposto segundo um
fundamento jurídico que se distancia da doutrina de Otto Mayer e se consubstancia na obrigação do Estado
de atender a um fim de interesse coletivo.

Conforme Griziotti (1953:296-297), Oreste Raneletti atribui ao Estado a obrigação de atender aos
fins de interesse coletivo, o fundamento jurídico para exigir o tributo dos cidadãos. A causa da obrigação
tributária consiste, então, para Raneletti, na vantagem que o tributo deve gerar para o interesse individual e
social, na medida em que promove recursos ao Estado para que este oferte serviços e bens públicos aos
indivíduos e à sociedade. Assim, estabelece duas causas para o surgimento da obrigação tributária: a (i)
causa primeira e mediata, que consiste nos benefícios auferidos pelos cidadãos decorrentes da prestação dos
serviços públicos gerais e (ii) a causa última ou imediata, representada pela posse ou gozo de uma riqueza
determinada.  Essa causa última e imediata definida por Raneletti assemelha-se, como bem identificou
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Griziotti (1953:297), ao princípio da capacidade contributiva desenvolvido na doutrina moderna, que
consiste na capacidade econômica do cidadão para contribuir com os gastos públicos.

Raneletti não se preocupou em fundamentar a noção de causa última e imediata no atendimento ao
todo social, alegando apenas que, diante da dificuldade de investigar o interesse individual na satisfação dos
serviços públicos, optou por dividir o custo dos gastos públicos entre os que possuem ou consomem bens
patrimoniais (PONTES, 2005:117-118). Também não se interessou em fazer uma correlação entre a causa
primeira e mediata e a causa última ou imediata, como fez, posteriormente, Griziotti.

O debate sobre a causa da obrigação tributária tornou-se mais intenso por meio do estudo
desenvolvido por Griziotti (1953:295-317) na Escola de Pavia, que provocou manifestações de diversos
autores, propagando-se pelas décadas de 30, 40 e 50 do século passado. Griziotti foi o principal defensor da
causa da imposição tributária, no sentido finalístico, com o intuito de garantir uma racionalidade à atuação
estatal. Sua tese foi debatida por vários juristas, como Carlos M. Giuliani Fonrouge, Ernesto Flores Zavala,
Achile Donato Giannini, Tesoro, Blumenstein, Vanoni, Bielsa, Pugliesi, Bühler e Dino Jarach.

Griziotti (1953:296) partiu do pressuposto de que o estudo da causa na obrigação tributária não pode
se restringir a um único aspecto, pelo contrário, deve-se orientar no sentido de eliminar o isolamento entre as
disciplinas, levando em consideração a análise da política financeira, da ciência das finanças, da filosofia do
direito e do direito orçamentário sobre o mesmo objeto ou fenômeno concreto. A manutenção de um
elemento causal na obrigação tributária tem o intuito de tornar relevante o perfil ético, político, econômico e
social do tributo. Neste passo, Griziotti (1953:307-309) defende uma função econômica e social para o
tributo, consubstanciada na causa final ou razão prática da imposição fiscal; e acrescenta que a causa
constitui a essência da lei e do ato financeiro ou orçamentário, em que a entrada dos recursos nos cofres
públicos é reconhecida segundo sua função social e não meramente pelo procedimento formal de sua
atuação. Assim, a causa da imposição tributária vem indicar o porquê dessa relação entre o Estado e o
contribuinte e não explicar como se tem um tributo.

A causa é compreendida por Griziotti (1953:307-310) como um elemento social e o critério de
solidariedade confere um sentido ético ao poder fiscal. Sugere que a causa não está exclusivamente na
relação econômica, ou seja, na necessidade de cobrir as despesas do Estado, mas também em uma relação
social, denominada solidariedade ética e política, que coexiste com o aspecto econômico do tributo.
Contudo, apesar de Griziotti observar esse aspecto solidário da obrigação tributária, o autor não o
desenvolve no seu estudo de tal modo que não chega a visualizá-lo como fundamento da capacidade
contributiva, conforme entendimento já sedimentado na contemporaneidade.

Da análise da teoria da causa da imposição tributária de Griziotti (1953:309-311), podem-se destacar
alguns pontos essenciais enfatizados pelo próprio autor em sua obra: o primeiro ponto consiste na definição
da causa, compreendida no sentido finalístico, como essência da lei ou do ato orçamentário, isto é, como a
razão ou a finalidade para a existência da obrigação tributária ou financeira. Por exemplo, a razão para a
elaboração do imposto encontra-se na existência de capacidade contributiva do contribuinte (causa imediata)
que indique o benefício que este obteve com a prestação do serviço público (causa mediata); o segundo
aspecto diz respeito à existência de uma significação de causa para cada espécie tributária. Para ele a
definição da causa final modifica-se de acordo com as vicissitudes de cada tipo de tributo e, pautado nesse
pressuposto, estabelece que a causa nas taxas constitui a contraprestação; nos impostos, representa a
capacidade contributiva como sinal do benefício proporcionado ao contribuinte pela prestação do serviço
público, e nas contribuições especiais, consubstancia-se no benefício criado pelo Estado; o terceiro aspecto
diz respeito à determinação de um limite para o poder tributário, exigindo que cada entrada financeira possua
uma esfera específica de aplicação. Assim, o ente político deve se orientar pelo fim ou razão social do tributo
cada vez que se institui um tipo de imposto; e o quarto ponto de vista essencial refere-se à preocupação do
autor em ressaltar que a causa é um elemento fundamental para reconhecer a obrigação tributária justa, ao
garantir racionalidade e comportamento ético, político e social e não meramente econômico. O autor se
desapega da análise meramente formal do tributo e da finalidade apenas econômica e realça o seu valor ético
e social. Desse modo, o autor interpreta o tributo, conciliando o direito à moral, sendo a causa final o
elemento fundamental para consagrar a noção de obrigação tributária justa.

O referido autor não chega a reconhecer as quatro espécies de causa identificadas pela doutrina
tomista, mas retoma a discussão quanto à causa final, reconhecendo um elemento ético-social e não apenas
formal para a validade do tributo.

Autores distintos, aplicando, manifestamente, o método tradicional formalista, que considera apenas o
aspecto estrutural do tributo para garantir a sua legitimidade, acabaram se posicionando contra o
reconhecimento de um conceito jurídico de causa, no sentido finalístico, do tributo (anticausalistas). Alguns
chegaram até a sustentar um conceito de causa da obrigação tributária (causalistas), porém, seguindo a
lógica do método analítico-formal, restringiram-se à noção de causa eficiente, ou seja, como vontade
soberana expressa na lei ou no pressuposto de fato prescrito na lei tributária.

Entre os vários autores anticausalistas, pode-se mencionar o jurista italiano Giuliani Fonrouge
(1973:149-151), o qual aponta vários obstáculos para a admissão de um elemento jurídico causal na
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obrigação tributária. O primeiro deles consiste na incerteza gerada pela existência de uma pluralidade de
significações para o termo causa, por exemplo, fonte, finalidade, motivo, objeto etc. Entende o autor difícil
reconhecê-la enquanto não houver um consenso doutrinário em torno de um sentido comum e uniforme, pois
acabaria por haver uma insegurança na imposição tributária ao se integrar um conceito que não fosse claro
nem preciso na dogmática jurídica. No que concerne à concepção de causa final, o autor afirma que admitir a
causa do imposto como benefício gerado pela atuação estatal e como capacidade contributiva, conforme
defendeu Griziotti, significa o mesmo que adentrar em um campo metajurídico, ou seja, fora do âmbito
jurídico, e ainda perigosamente vago, no entendimento do jurista.  Conclui sua pesquisa sustentando a
inexistência de um conceito jurídico de causa e ressaltando a inocuidade de sua admissão perante a confusão
existente na doutrina quanto a uma significação exata do termo, bem como diante da possibilidade de limitar
o poder tributário por outros meios, mediante os princípios constitucionais da tributação e pelo controle da
lei e dos atos administrativos.

É facilmente perceptível que Fonrouge não acolhe um conceito jurídico de causa, pois entende
satisfatória a causa eficiente pautada na vontade soberana representada pela fonte da obrigação tributária, o
que fica evidente quando admite que o imposto, assim como a taxa, é mandamento do Estado, não se
admitindo que o intérprete analise a existência e a efetividade da finalidade do imposto por integrar o âmbito
metajurídico. Tal argumento demonstra sua preferência por uma análise formal do direito, não admitindo a
investigação pelo exegeta do aspecto substancial ou teleológico do direito tributário. Ademais, a ausência de
uma uniformidade em relação ao conceito jurídico de causa não parece razão suficiente para extirpá-la do
sistema jurídico, isso apenas demonstra que faltava ainda uma delimitação da causa final, segundo os
parâmetros e os princípios constitucionais italianos que orientavam o sistema tributário da época.

Segundo Fonrouge (1973:152), também são adeptos do anticausalismo os juristas Peirano Facio,
Perules, Rossy e Einaudi, porque não atribuem relevância jurídica ao conceito de causa final e reforçam o
argumento de que a obrigação tributária decorre unicamente da lei, fonte do direito tributário, bem como
Ingrosso, Fenech, Berliri, Sainz de Bujanda, por compreenderem inexato e inoperante no mundo jurídico um
conceito de causa final.

Entre os causalistas advogam-se diversas significações para a causa da obrigação tributária, tanto no
sentido de causa eficiente, quanto na acepção de causa final. Defendem a noção de causa eficiente os autores
Achile Donato Giannini (1956), Tesoro (1937), Bühler (1937), Ernesto Flores Zavala (1955), Ernest
Blumenstein (1939), em que pese este último admitir a causa final nos tributos que possuem o caráter
contraprestacional, como as taxas. Já os causalistas que defenderam a noção de causa final, assim como
Griziotti, podem ser citados o jurista argentino Rafael Bielsa (1959), os italianos Ezio Vanoni (1932) e
Mario Pugliese (1987), Dino Jarach (1989), entre outros.

O jurista ítalo-argentino Dino Jarach foi, sem dúvida, o jurista que desenvolveu a doutrina sobre
causa mais bem aproveitada pelos tributaristas da época, inclusive por Pugliese, obtendo repercussão ainda
em nos dias atuais.

Jarach (1989:118-121) entende ser perfeitamente possível transplantar o conceito de causa jurídica do
direito privado para o direito tributário; assim, utiliza a significação de causa final estipulada para os
negócios jurídicos pelas teorias objetivas[5] para determinar a causa da obrigação tributária, sobretudo nos
impostos. Influenciado por De Ruggiero, na obra Istituzioni di diritto civile, além de outros civilistas adeptos
da teoria objetivista, sustenta que a causa constitui-se na circunstância objetiva que a lei considera como a
razão necessária para gerar os efeitos jurídicos ao acordo de vontades entre as partes, ou melhor, consiste no
vínculo entre a vontade privada que cria ou destrói uma obrigação jurídica e a determinação da lei que
reconhece esse poder à vontade privada. Defende, então, um conceito jurídico de causa sob o aspecto
objetivo, não adstrito ao mero interesse das partes (de caráter contingencial e subjetivo), mas vinculado a
uma finalidade econômica e social que a lei reconhece e exige para tornar legítimos os efeitos jurídicos
decorrentes do acordo de vontades.

Jarach (1989:121-122;134-135) considera a causa como um conceito dogmático-substancial, pois
traz para o direito privado e, de forma mais específica, para os negócios jurídicos, as considerações
referentes às finalidades da lei que inspiram a jurisprudência dos interesses e que, posteriormente, são
transformadas em critérios enquadrados na jurisprudência dos conceitos. Sustenta ser a causa componente
dogmático-substancial necessário para legitimar uma obrigação, além dos elementos dogmáticos-formais.
Com base nesses parâmetros, estabelece que, nas taxas, a causa é a contraprestação de um serviço
administrativo; na contribuição, é a vantagem auferida por determinado gasto ou pela construção de uma
obra pública e, nos impostos, é a capacidade contributiva, determinada como o sinal de riqueza de uma
pessoa, física ou jurídica considerado suficiente para ser objeto de um pressuposto de fato da lei tributária.
Pressupondo uma definição ampla de capacidade contributiva, Dino Jarach assevera ser possível aferir a
capacidade contributiva nos dois tipos de impostos, pessoais e impessoais, pois ambos se fundam em um fato
imponível. Em suma, defende a existência de uma específica causa final em todas as espécies tributárias,
inclusive nos impostos, sejam pessoais ou impessoais, como um critério objetivo, de cunho substancial, que
determina a validade da obrigação tributária justa.
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A teoria de causa final do imposto de Jarach reforçou-se com o enfoque solidário dado pelos juristas
italianos Francesco Moschetti e Gianfranco Schiavolin ao princípio da capacidade contributiva. Moschetti e
Schiavolin (1993:05-06;19-21) fundamentaram a capacidade contributiva como a expressão do dever de
solidariedade dos contribuintes no campo político e social, ou seja, um dever de concorrer com as despesas
públicas. Solidariedade e capacidade passam a ser compreendidos como dois aspectos de uma mesma
realidade que motivam a existência de um tributo. Estabeleceu-se, assim, uma justificativa ético-social para a
exigência da capacidade contributiva como se fosse a única razão social para a existência de um tributo e não
apenas do impostos, justificativa que passou a ser acolhida pela maioria dos tributaristas, sobretudo porque
pautada na sociedade como um todo e não visualizada apenas no aspecto individualista de cada contribuinte.
Dessa forma, naturalmente, foi-se extinguindo a discussão da causa final dos tributos na doutrina jurídica
tributária.

A partir de então, percebe-se que as discussões quanto às limitações ao poder de tributar passaram a
se balizar nos aspectos formais, olvidando-se os questionamentos éticos e teleológicos que fossem além da
observância do primado da capacidade contributiva.

Não se acredita que apenas a exigência da lei, como manifestação da vontade soberana, e a
capacidade contributiva, como expressão da solidariedade, sejam critérios suficientes para garantir uma
imposição tributária justa. Desse modo, vislumbra-se evidente o aspecto autoritário do entendimento da
doutrina tributária que admite a capacidade contributiva como a única razão social para o surgimento do
tributo.
 
3 AS NOÇÕES DE CAUSA NO DIREITO TRIBUTÁRIO
 

No Brasil, a discussão da causa da obrigação tributária foi acentuada pela doutrina jurídica entre as
décadas de 50 a 60 do século XX, tendo prevalecido a perspectiva analítico-formal sobre o objeto de estudo,
o que demonstrou a influência da concepção positivista no direito tributário. O contexto jurídico-político
dessa época é marcado pela alternância entre governos democráticos e autoritários, o que inibiu a mudança
de ideologia dos intérpretes do direito ainda influenciados pelo formalismo jurídico propugnado pela
concepção jusfilosófica positivista, característica dos governos autoritários.

Os poucos juristas brasileiros que atentaram para a discussão ocorrida na Universidade de Pavia
tiveram um posicionamento anticausalista, admitindo no máximo um conceito de causa eficiente, como
defendeu Rubens Gomes de Sousa (1975:98-100). Nem mesmo a tese de Dino Jarach teve repercussão. Na
época, apenas Aliomar Baleeiro (1974:325-361) reconheceu a capacidade contributiva como um conceito de
causa possível, mas admitida para o “futuro próximo”.

Carlos da Rocha Guimarães (1956:01-21;62-89) publicou em 1956 um estudo sobre os principais
argumentos a respeito da causa da obrigação tributária e concluiu pela sua inutilidade na ordem jurídica
brasileira. Consoante o autor, para que fosse possível transplantar o conceito de causa do direito privado
para o direito tributário, dever-se-ia buscá-lo no elemento de vontade, que na obrigação tributária consiste na
lei ou fonte mediata desta. Neste passo, definiu a causa como a ratio legis, isto é, o princípio de razão
orientador do entendimento da lei. Considerando a causa como ratio legis, dessume, com arrimo em Gianinni
e Antônio Berliri, que a causa na obrigação tributária é a própria interpretação da lei tributária, o que
demonstra a sua irrelevância jurídica. O autor finaliza sua pesquisa afirmando que não existe problema da
causa da obrigação tributária, pois sua significação se confunde com a própria interpretação da lei tributária,
não se constituindo em pressuposto jurídico para a validade desta.

Gilberto Ulhôa Canto também faz uma considerável pesquisa sobre a causa da obrigação tributária,
enfrentando-a como um “problema jurídico” e, por isso, começa por delimitar algumas significações básicas
para, depois, expor o seu posicionamento. Canto (1964:378-379) reconhece que existem dois sentidos de
causa no direito obrigacional: causa eficiente e causa final. Aduz que a primeira consiste na razão pela qual a
obrigação tem efetividade e a segunda, na razão econômico-jurídica da obrigação. Em síntese, dispõe que a
causa eficiente explica “por força de que” existe a obrigação e a causa final explicita o “porquê” da
obrigação. Expõe ainda que a causa eficiente pode ser de dois tipos, as que originam da vontade e as que
decorrem da lei, enquanto a causa final será a razão determinante da causa eficiente. Assim, na obrigação
voluntária (vontade como causa eficiente), a causa final será o motivo próximo e imediato que leva a vontade
a constituir a obrigação, e a obrigação legal (lei como causa eficiente) será o motivo próximo e imediato que
determina a lei.

Estabelecidas essas premissas, Canto (1964:381-382) assegura que há diferenças entre obrigações
voluntárias e obrigações legais, pois nas primeiras a causa é o elemento integrante e constituinte da
obrigação, ao passo que nas segundas, a causa não integra a obrigação. Entende que nas obrigações legais,
como é o caso da obrigação tributária, a causa final, na verdade, consiste no seu fundamento genérico e
abstrato. Desse modo, sustenta que a causa final como elemento integrante da obrigação existe apenas nas
taxas por prestação de serviços públicos, caso em que o contribuinte é livre para aceitá-la ou recusá-la. Nas
demais espécies tributárias, inclusive as contribuições e as demais taxas para as quais o contribuinte não tem
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a faculdade de adesão, não existe causa final, mas apenas fundamento genérico e abstrato para o Estado
angariar recursos públicos para as suas atividades. Afirma, ainda, que, nas taxas, para que haja cumprimento
da causa final, faz-se mister a prestação de determinado serviço público, enquanto que, nas contribuições, é
necessária a ocorrência de certa vantagem individual para o contribuinte.

Assim como Carlos da Rocha Guimarães, Canto exclui o conceito de causa final como critério de
validade da obrigação tributária por compreendê-la metajurídica, admitindo apenas critérios formais para o
surgimento dos tributos. Nem mesmo a capacidade contributiva é reconhecida por Canto como elemento
causal da relação jurídica tributária, pois a vislumbra como extrajurídica. É enfático em admiti-la apenas nas
taxas de serviços, desde que haja a faculdade do contribuinte de aceitá-la ou não. Até mesmo no caso das
contribuições, não vislumbra uma causa final como elemento integrante da obrigação.

Aliomar Baleeiro (1974:325-361) também contribuiu, na época, para a discussão da causa no direito
tributário. O jurista definiu-a como a razão jurídica do tributo, argumentando ser possível sustentar a
capacidade contributiva como um elemento integrante da obrigação tributária. Contudo, ressaltou que não
podia defendê-la, naquele momento, pois a doutrina ainda não fornecia uma base segura para que se pudesse
exigi-la. Não obstante, deixou claro que não há problema em compreendê-la como um princípio
constitucional ou standard que deve orientar o legislador e o juiz na análise da legitimidade da relação
jurídica tributária, pois não a considera como um elemento extrajurídico, tal como sustentaram alguns
doutrinadores brasileiros.

Rubens Gomes de Sousa é um dos poucos juristas brasileiros que admitiu a causa como elemento da
obrigação tributária. Sousa (1975:98-99) dispõe que o exame do cumprimento da obrigação se processa em
três níveis sucessivos: a) no plano constitucional, no qual se vislumbra a legitimidade da lei tributária perante
a Constituição; b) no plano legal, em que se verifica se o fato jurídico se enquadra na hipótese de incidência
prevista na lei tributária; c) no plano administrativo, para averiguar se o lançamento está de acordo com os
preceitos legais. Portanto, a obrigação tributária é válida se forem observados os três níveis de exigência da
causa (texto de lei), contudo, se descumprido qualquer um dos planos, o tributo é considerado nulo por
ausência de causa legítima.

Rubens Gomes de Sousa defende, então, um conceito de causa eficiente para a obrigação tributária
que consiste na própria lei, ou seja, na expressão da vontade soberana. Entretanto, atribui-lhe um sentido
amplo que abrange, inclusive, as normas constitucionais. Nesse ponto, sua doutrina se assemelha à teoria de
causa de Bielsa que defende a adequação da lei tributária aos princípios constitucionais. O sentido de causa
eficiente de Rubens Gomes de Sousa chega a se confundir com a causa final, ou seja, com a finalidade social
do tributo, já que ao admitir os preceitos constitucionais como critério de validade, acolhe os limites
materiais estabelecidos pela Constituição. No entanto, o jurista brasileiro não definiu quais seriam os
preceitos constitucionais que orientariam a instituição da obrigação tributária.

Adriano Monte Pessoa ressuscitou esse debate já há muito ausente da doutrina tributária brasileira ao
publicar, em 2002, um texto sobre a causa jurídica da obrigação tributária sem, contudo, inovar em relação à
doutrina já existente sobre o tema, pois também se posicionou pelo afastamento da causa final do tributo,
admitindo, no máximo, um sentido de causa eficiente. Pessoa (2001:61-62) afirma que o conceito de causa
foi transplantado do direito privado para o direito tributário, mas entende não ser possível a sua aplicação a
nenhuma espécie de tributo, nem mesmo às taxas, em virtude de não decorrer de uma manifestação de
vontade, como os negócios jurídicos, e sim da lei. Para o autor a causa final não tem natureza normativa,
mas apenas o sentido filosófico de dar fundamento ao direito de o Estado cobrar tributos. Assim, com base
em uma concepção positivista do direito tributário e consoante uma interpretação analítico-formal, Pessoa,
coerente com seu paradigma, afasta a causa final da obrigação tributária, em que pese o novo paradigma
inaugurado pela Constituição Federal de 1988.

Mais recentemente, foram publicados textos de Fernando Facury Scaff (2004) e de Helenilson Cunha
Pontes (2005), os quais discorrem sobre a causa final da imposição tributária, demonstrando uma retomada
da discussão pautada, contudo, em um novo paradigma interpretativo.

A Carta Magna de 1988 prescreve princípios como o Estado Democrático de Direito, a
racionalidade, o princípio da capacidade contributiva, entre outros, que concretizam o conceito de justiça
tributária, princípios que devem ser observados, sobretudo, para adequar o conceito de obrigação tributária
ao novo paradigma constitucional.
 
4 AS CAUSAS DO TRIBUTO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
 

O conceito jurídico de causalidade encontra fundamento no atual Estado Democrático de Direito
brasileiro, o qual tem como objetivo fundamental construir uma sociedade livre, justa e solidária. O atual
paradigma da Carta Política de 1988 determina a inserção da justiça social, considerada como valor
constitucional que assegura a efetividade da democracia, ou seja, um governo exercido pelo povo e para o
povo, tendo que tornar realidade o bem-estar da sociedade (REALE, 1998:02-03).

Na expressão Estado Democrático de Direito pode-se vislumbrar dois aspectos conceituais: a) o
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formal, caracterizado na expressão Estado de Direito, que determina normas constitucionais que concretizem
o valor da segurança jurídica na sociedade, como o princípio da legalidade, da anterioridade, do controle de
constitucionalidade dos atos normativos etc.; e b) o material, que estabelece um conteúdo ético, político e
social, como o princípio de igualdade, da solidariedade, da razoabilidade, entre outros, que efetivam o valor
da justiça social na atual ordem jurídica. Segundo Lenio Streck (2004:164-165), o Estado Democrático de
Direito brasileiro aparece com o intuito de superar a ineficácia do Estado Social de Direito, acrescentando
um plus ao introduzir o termo Democrático, pois estabelece diversos instrumentos que oportunizam a
efetivação da democracia e dos direitos fundamentais. No mesmo sentido, Yamashita (2005:54-56),
fundamentado na doutrina de Klaus Vogel, define a expressão justiça social inerente ao Estado Democrático
de Direito como uma justiça reformadora que exige atuações do Estado em prol de uma transformação
social.

Neste sentido, defende-se que no atual Estado Democrático de Direito todo tributo possui uma
função social que visa garantir a efetividade do valor constitucional da justiça social, exigindo a sua
compreensão não apenas como mero instrumento de adquirir recursos financeiros para os cofres públicos,
mas também como meio de concretização dos direitos fundamentais sociais e até mesmo ambientais da
sociedade. Em outras palavras, o tributo tem a função social de promover o desenvolvimento do Estado
brasileiro, portanto, garantir o processo de expansão das liberdades políticas, das facilidades econômicas, das
oportunidades sociais e da qualidade da vida humana, efetivando, desse modo, a justiça social.

É nesse contexto jurídico-político que se exige o conceito de causa no âmbito da tributação como
decorrência da necessidade de impor limites éticos e formais ao poder de tributar do Estado, atribuindo a
compreensão de “tributo justo”. A exigência da causa na relação jurídica tributária assegurará os dois viesses
ou valores fundamentais do Estado Democrático de Direito: a segurança jurídica e a justiça social. Assim, as
proposições jurídicas das causas consistem em limites jurídico-constitucionais às atuações estatais, de caráter
formal e material, garantindo racionalidade ético-formal (ATIENZA, 1993:209) à tributação brasileira.

Deve haver uma adequação entre a necessidade do Estado de obter receitas para os seus gastos, por
intermédio da elaboração de tributos sobre variados fatos e situações jurídicas, e, a garantia de um ônus
suportável, eqüitativo e racional para os cidadãos contribuintes, a fim de resguardar a sua capacidade
contributiva e ao mesmo tempo garantir a função social do tributo.

Assim, com fundamento no atual Estado Democrático de Direito, no primado da racionalidade ético-
formal e nos valores constitucionais da segurança jurídica e da justiça social, e com clara inspiração na
doutrina de São Tomás de Aquino, defende-se a existência de quatro sentidos de causa na ordem jurídica
vigente: formal, material, final e eficiente.

A causa eficiente responde à pergunta sobre por que existe a obrigação tributária. Trata-se da
expressão da vontade soberana representada na lei. Desse modo, confundi-se com a própria fonte formal do
direito tributário, a lei ou o pressuposto de fato prescrito na lei, isto é, o fato jurídico que faz nascer a
obrigação tributária, segundo a relação de causalidade defendida por Lourival Vilanova (2000:18-19).

Já a causa final identifica o para que surge a obrigação tributária, demonstrando a razão prática social
específica que tem por escopo efetivar determinado interesse da sociedade, ou seja, a finalidade
socioeconômica perseguida pela norma jurídica tributária.  Sustenta-se que cada tipo de tributo é elaborado
para atender a uma finalidade específica à qual deve corresponder um determinado interesse socioeconômico
fundamentado constitucionalmente. Desse modo, o ente político passa a ter um limite substancial ao seu
poder tributário, pois, ao elaborar a lei tributária, deixa de ter ampla liberdade quanto à delimitação do
conteúdo da obrigação tributária, sendo necessário o atendimento de como causa final de determinada
constitucionalmente.

A causa formal determina a medida do tributo, visto que estabelece a adequação do ônus suportado
pelos contribuintes ou pela sociedade-contribuinte ao resultado útil que vão obter contribuindo aos cofres
públicos, com a concretização de determinada finalidade socioeconômica. Trata-se da aplicação da justiça
distributiva a fim de assegurar o equilíbrio entre a entrada dos recursos tributários e as despesas do Estado,
promovendo serviços públicos úteis à comunidade e ao cidadão, como bem observou a doutrina tomista
(POMINI, 1951:35-36). Também implica efetivar a noção de racionalidade jurídico-formal, respeitando os
critérios de forma e de conteúdo estabelecidos pelo ordenamento jurídico, consagrando, assim, a noção de
obrigação tributária justa.

A causa material, por fim, consiste na estipulação razoável e adequada dos fatos e dos sujeitos
passivos da norma jurídica tributária, segundo a sua causa final. Isso quer dizer que somente podem ser
juridicizados pela norma tributária os fatos sociais e os cidadãos que estiverem integrados ao âmbito social
ou econômico vinculado à causa final. Esse conceito assemelha-se à idéia de referibilidade mencionada por
Geraldo Ataliba (1984:139-150) nos tributos denominados de vinculados, como as taxas e as contribuições.
Significa a conexão entre o aspecto material e pessoal de forma direta ou indireta, mediata ou imediata.
Ocorre que a causa material exige a referibilidade do aspecto material e pessoal da causa final da obrigação
tributária, de tal modo que os fatos e os sujeitos devem estar envolvidos direta ou indiretamente e mediata ou
imediatamente com a finalidade socioeconômica, de acordo com a peculiaridade de cada espécie tributária.
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Desta forma, somente podem ser contribuintes de determinado tributo e, por conseguinte, suportar o ônus
deste, os cidadãos que, de alguma forma, se beneficiarem do resultado útil que a causa final pode lhes
proporcionar.

Os quatro sentidos de causa, defendidos como elementos fundamentais para o surgimento da
obrigação tributária justa, são compreendidos no sentido objetivo, inclusive, a causa final, que não se
confunde com o motivo subjetivo das partes, e consiste na função socioeconômica prevista na Carta Política
do país, é ela que vai dar fundamento e diretriz para o estabelecimento das causas para as diversas espécies
tributárias. Ademais, destaca-se a existência de tipologia das causas dos tributos, assim, os impostos, as
taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições terão causas diversas de
acordo com os princípios que os orientam, obtendo regime jurídico peculiar. O questionamento tipológico
reveste a causa do tributo de um maior detalhamento econômico e social de tal maneira que, com base nessa
classificação, será possível esclarecer o objetivo jurídico específico de cada espécie tributária.

No que pertine às contribuições previstas na Carta Política de 1988, acredita-se que elas possuem
como características específicas a afetação[6] e as suas causas peculiares. A causa eficiente consiste na
exigência de elaboração da obrigação da contribuição por meio de uma Lei Ordinária (art. 149, Constituição
Federal de 1988) ou Lei Complementar (casos excepcionais), conforme mandamento constitucional. Já a
causa final da contribuição consubstancia-se no benefício, mediato e diferido, gerado aos grupos ou setores
sociais, econômicos e profissionais, vinculados à sua finalidade delimitada constitucionalmente. [7]A causa
material da contribuição, por sua vez, exige a justa escolha dos fatos jurídicos e dos sujeitos passivos que
possuam referibilidade em relação à sua finalidade constitucional e, por conseguinte, à sua causa final.[8] A
causa formal da contribuição, por fim, é a justa relação entre o ônus suportado pelos contribuintes e o
benefício gerado pela prestação de serviço do Estado. A contribuição deve gerar uma vantagem (mediata ou
imediata) para os membros de um grupo social ou econômico, excluindo os demais cidadãos. Enquanto os
impostos se baseiam na solidariedade genérica, as contribuições se pautam na solidariedade de grupo, o
que implica a exigência do princípio da capacidade contributiva como causa formal dos impostos, e, por
outro lado, do primado do custo-benefício para as contribuições (YAMASHITA, 2005:63-64; TORRES,
2005:201).
 
5. O RECONHECIMENTO DA CAUSA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
 

No estudo realizado sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), é importante
mencionar o julgado referente ao RE n. 112.278-1/SP, da Primeira Turma, de 15/08/1989, visto que
reconhece no âmbito do direito previdenciário a noção de causa final[9], em que pese não cite
manifestamente essa expressão. A decisão diz respeito ao questionamento de constitucionalidade de lei
municipal, que reduziu o teto de remuneração dos servidores públicos municipais em geral, abrangendo até
as vantagens pessoais como a gratificação por tempo de serviço. Os aposentados argumentavam que a
gratificação por tempo de serviço que fora reduzida pelo teto estabelecido pela lei municipal decorria de um
pro labore facto, desse modo, não atingia essa categoria. O Min. Moreira Alves, no entanto, rechaçou essa
argumentação, (voto de desempate na Turma), pois entendeu que “já não há mais, a justificativa única, para
favorecer os aposentados em face dos em atividade, que é a de serem os proventos devidos pro labore
facto”. Segundo o Ministro, não existe fundamento para que os aposentados tenham benefícios especiais em
relação aos servidores em atividade, porque isso não se coaduna com a finalidade da aposentadoria.

Neste caso, o STF empregou a noção de causa final para justificar o não acolhimento do pedido de
benefício dos aposentados, que determina a existência de uma finalidade social prática a ser cumprida pela
norma jurídica. A isenção, então, cogitada pelos aposentados não tinha vínculo com a finalidade da
aposentadoria, pois esta não tem como escopo estimular a inatividade. Entendeu o Excelso Tribunal que a
admissão do desnivelamento, no caso dos aposentados em relação aos funcionários em atividade, geraria um
benefício para aqueles em detrimento destes, estimulando, por conseqüência, a inatividade. Portanto, já em
1989 o STF (o entendimento foi manifestado em acórdão julgado em 15/08/1989 e publicado no DJ em
20/04/1990) reconhecia a necessidade de uma finalidade à norma jurídica, no caso, previdenciária,
demonstrando o acatamento da noção de causa final.

O reconhecimento da causa final pelo STF não se deu apenas no julgado RE n. 112.278-1/SP, ela
também foi mencionada em vários outros julgados posteriores, por exemplo, na ADI n. 790 (RTJ 174-
3/921), na ADI n. 08 MC (RTJ 185-1/3) e na ADI n. 1158 (RTJ 160-1/140).

Pode-se exemplificar também como espécie de julgado que reconheceu a causa final das
contribuições, a decisão no RE n. 138.284-8/CE de 01.02.1992. Neste Acórdão, o Tribunal Pleno do STF
definiu todos os tipos de contribuição, inclusive, as espécies de contribuições sociais gerais existentes,
estabelecendo uma afetação específica para a receita de cada contribuição e, implicitamente, uma finalidade
socioeconômica determinada constitucionalmente. Tal posicionamento foi ratificado nos demais julgados do
STF, como, por exemplo, no julgamento do RE n. 148.754-2/RJ, em 24/06/1993, em que o Min. Moreira
Alves cita como precedente o RE n. 138.284-8/CE.
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Todavia, o entendimento acima esposado foi posteriormente modificado em 09 de Outubro de 2002,
mediante decisão em Medida Cautelar da ADI n. 2.556-2/DF, pelo Tribunal Pleno, visto que, por maioria de
votos, decidiu pela constitucionalidade das duas exações criadas pela Lei Complementar n. 110/2001,
definindo-as como espécies de contribuições sociais gerais, cuja afetação e finalidade socioeconômica (causa
final) não estavam expressamente previstas na Carta Política. Sustentou o STF que as contribuições sociais
gerais fundamentavam-se no art. 149, caput, da Constituição Federal de 1988, não sendo necessário que a
finalidade social estivesse definida expressamente pelo legislador constituinte, contrariando o entendimento
consagrado no RE n. 138.284-8/CE. A referida decisão do STF não observou a limitação imposta pela
norma constitucional de competência tributária da União que define a afetação e causa final de cada tipo de
contribuição. Entende-se que cabe ao legislador constituinte a definição das causas da imposição tributária,
haja vista se tratar de limitações democráticas formais e materiais ao poder de tributar do Estado, não
cabendo ao legislador infraconstitucional regular, sob o risco de causar insegurança jurídica.

Compartilha-se com o receio demonstrado pelo Min. Marco Aurélio, em seu voto na ADI n. 2.556-
2/DF, de que essa LC n. 110/2001 venha a servir de incentivo à instituição de novas contribuições,
denominadas de sociais gerais, de idêntico teor, ou seja, que tenham o único objetivo de fazer caixa para as
despesas públicas e não o de trazer um benefício especial ao grupo social por elas atingido.

Por fim, impende destacar que após a EC n. 20/98, em sede da ADI n. 2010-MC/DF, discutiu-se a
legitimidade da contribuição previdenciária sobre os inativos no STF. O Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil questionava a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Lei n. 9.783/99, entre
eles, o enunciado prescritivo que determinava a incidência da contribuição de seguridade social sobre os
proventos e pensões dos servidores inativos e pensionistas da União Federal. Foram levantadas várias
fundamentações jurídicas para sustentar a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre os
inativos e uma delas consistia na alegada ausência da causa suficiente para a instituição deste tributo. A
terminologia causa suficiente foi utilizada na significação de causa final, ou seja, na necessidade de a nova
contribuição gerar um novo benefício previdenciário aos seus sujeitos passivos.

No julgamento da Medida Cautelar da ADI n. 2010/DF em 30.09.99, o STF declarou a
inconstitucionalidade, em sede liminar, da contribuição previdenciária sobre os inativos, por não possuir
causa suficiente, decorrente da aplicação da análise do custo e benefício no regime de caráter retributivo. A
fundamentação jurídica dos votos dos Ministros que julgaram a inconstitucionalidade da contribuição
previdenciária sobre os inativos foi divergente. Alguns (Ministros Nelson Jobim, Ilmar Galvão, Sepúlveda
Pertence, Néri da Silveira, Octavio Gallotti, Moreira Alves e Carlos Velloso) a defenderam por
incompatibilidade com a Emenda Constitucional n. 20/98, inferindo-se a possibilidade da legitimidade dessa
contribuição desde que, futuramente, fosse alterada a Constituição Federal de 1988, e outros (Ministros
Celso de Mello, relator da ADI 2010, Marco Aurélio Greco e Maurício Corrêa) sustentaram uma
inconstitucionalidade ontológica, por contrariar a própria natureza da contribuição social.

O STF manteve o entendimento consagrado no julgamento da ADI n. 790-93/DF de que é necessária
uma causalidade finalística nas contribuições sobre a seguridade social, ou seja, um novo custo deve gerar
um novo benefício, e, assim, considerou inconstitucional, com arrimo neste fundamento, o dispositivo da Lei
n. 9.738/99 que determinava a incidência de contribuição sobre a remuneração dos servidores aposentados e
pensionistas. Vale mencionar que o Relator Min. Celso de Mello fundamentou seu voto no princípio da
razoabilidade para determinar a existência de benefício que legitime a contribuição para a seguridade social,
ou seja, para exigir a necessária causa final. Este posicionamento também foi adotado no acórdão da ADC n.
8-MC em que foi Relator o Ministro Celso de Mello, contendo o mesmo teor disposto na ADI n. 2010-
MC.[10]

Entretanto, em julgamento de 18.04.2004 das ADI’s n. 3105/DF e n. 3128/DF, interpostas pela
Associação nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP e pela Associação dos Procuradores
da República - ANPR, foi novamente discutida a legitimidade da obrigação da contribuição previdenciária
sobre os inativos e os pensionistas, bem como foi rediscutida a ausência da noção de causa final, chamada de
causa suficiente, consubstanciada na necessidade de estrita vinculação causal entre contribuição e novo
benefício previdenciário; e o Tribunal Pleno do STF neste julgamento decidiu pela constitucionalidade da
contribuição previdenciária prevista no art. 4º da E.C. n. 41/2003, sustentando a existência da causa
suficiente na contribuição previdenciária, segundo orientação do princípio estrutural da solidariedade, além
de outros fundamentos (inexistência de norma de imunidade tributária absoluta, ausência de violação ao
direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e ao equilíbrio atuarial e financeiro).

Ao analisar, brevemente, os julgados acima citados, observa-se que o Egrégio Supremo Tribunal
Federal: (i) reconhece o conceito jurídico de causa, visto que utiliza a noção da causa final para julgar o RE
n. 112.278-1/SP de 1989, bem como chega a mencionar expressamente a significação finalística de causa
mediante a designação de causa suficiente, conforme se visualiza, a título exemplificativo, nos julgados das
ADI’s 2010-MC, 8-MC, 3105/DF e 3128/DF; (ii)  ainda não utiliza em seus julgados as quatro significações
jurídicas de causa (eficiente, final, formal e material) imposta à relação tributária, todavia, reconhece as
noções de causa eficiente (imposição de tributo por lei, conforme determinado na C. F. de 1988) e causa
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final (o tributo deve cumprir a sua finalidade socioeconômica determinada pela C. F./1988), esta última
mencionada nos julgados como causa suficiente; e (iii) ainda não possui um entendimento consolidado sobre
a noção de causa como limitação democrática imposta pelo legislador constituinte ao poder de tributar do
Estado brasileiro, bem como oscila na compreensão e na exigência da causa final nas relações tributárias.

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
O presente trabalho retomou a discussão das causas da obrigação tributária há muito tempo

esquecida na doutrina estrangeira e pátria, após um intenso debate na Escola de Pavia no período de 1930 a
1950 e no Brasil nos anos de 1950 a 1960. O resgate do estudo das causas teve a pretensão de proporcionar
sistematicidade e racionalidade ética e político-social para o surgimento dos tributos, segundo a Constituição
Federal de 1988, visando efetivar ao máximo o Estado Democrático de Direito, o qual tem como
fundamento a dignidade humana e como objetivo primordial construir uma sociedade livre, justa e solidária.

O atual paradigma constitucional determina a exigência das causas constitucionais final, material,
formal e eficiente para que haja efetividade da justa obrigação tributária, desse modo, estas devem ser
observadas por todos os juristas, sobretudo, o principal intérprete da Constituição da República: o Supremo
Tribunal Federal.

A proposta aqui apresentada de racionalização dos limites constitucionais formais e materiais à
obrigação tributária mediante a exigência das causas é fruto apenas de um substancial desejo de moderação
na sujeita matéria dos tributos, segundo a justiça social, também almejado por Padre Antônio Vieira no
Sermão que fez ao Santo Antônio na Igreja das Chagas de Lisboa (Vos estis sal terrae, Mt. 5, item II, p.
230-322), em 14 de Setembro de 1964 expressado nas seguintes palavras:

Foram ineficazes os tributos por violentos, sejam suaves, e serão efetivos. (...) Da boca
do peixe se tirou o dinheiro do tributo; porque é bem que para o tributo se tire da boca.
Mas esta diferença há entre os tributos suaves e violentos; que os suaves tiram-se da
boca do peixe; os violentos, da boca do pescador. Hão-se tirar os tributos com tal graça,
com tal indústria, com tal invenção, Invenies staterem, que pareça o dinheiro achado, e
não perdido; dado por mercê da ventura, e não tirado à força da violência.  

 
Sabe-se que o ideal de justiça social na relação tributária está longe de se tornar realidade, mas nem

por isso pode-se perder a esperança e deixar de ousar com algumas idéias para futuros questionamentos e
prática na atual sociedade.
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[1] Segundo o Instituto de Planejamento Tributário Brasileiro – IBPT (2010), a evolução da carga tributária brasileira foi crescente:
em 1988 obteve 20,01%; em 1990 aumentou para 29,91%; em 2000 foi para 30,67%; em 2006 cresceu para 34,52%; em 2008 para
35,16%; e em 2009 estimou-se em 35,02%.  
[2] Conforme Rezende (2006:85-87), entre 1988 a 1993 a participação da receita das contribuições sociais cresceu três vezes mais
do que a arrecadação tributária própria de estados e municípios. Da mesma forma, aduz Souza (2004:32) que entre 1989 a 2001 a
União obteve a maior percentagem em receita tributária disponível alcançando 63% em 1999 e 62,2% em 2001, enquanto, neste
último ano, os estados tiveram 24,9% e os Municípios apresentaram 12,9%. Ademais, dados do Instituto Brasileiro de Planejamento
Tributário – IBPT (2010; 2009) demonstram que a tendência de centralização fiscal na União se manteve entre 2008 e 2009, visto
que a União aumentou de 68,97% para 69,54% da carga tributária nacional, enquanto os estados passaram de 26,5% para 25,88% e
os municípios de 4,98% para 4,58%.
[3] A concepção de obrigação surgiu no Direito Romano, no âmbito do Direito Privado, e atravessou séculos, sendo definida no
sentido estrito, como uma relação jurídica que proporciona um vínculo jurídico entre dois ou mais sujeitos, ativo e passivo, no qual se
exige do devedor uma prestação em proveito do credor, nas condições previstas na lei, segundo ensina Pontes de Miranda (1954:12).
A noção de obrigação tributária foi elaborada sob a clara influência do sentido de obrigação do Direito Privado. Tanto é verdade que,
atualmente, a concepção de obrigação tributária é semelhante à de obrigação civil, sobretudo no que concerne à sua estrutura
(DENARI, 1991:177-182).

[4] Segundo Torquato Castro (1985:115-173), a causa surgiu no ordenamento jurídico romano por meio da tópica do discurso
judiciário. Os jurisconsultos romanos, ao contrário do aplicador do direito moderno, não se pautavam, eminentemente, em leis
prévias, sendo responsáveis pela elaboração do direito, pois o modelo romano consistia no processo dialético da lógica tópica, que
partia de problemas particulares, com o auxílio de topois admitidos como certos para se chegar a uma solução adequada. A causa
como topoi era compreendida como um loci suficiente à construção jurisprudencial de uma solução de direito ou de eqüidade. Possuía
a significação de causa efficiens ou fonte do direito, logo, consistia em todo o conjunto de fatos ou atos intencionais que têm relação
imediata com a juridicização das conseqüências jurídicas que deles necessariamente defluem. O sentido de causa finalis ou formalis
não prevaleceu no direito romano e foi utilizada apenas em algumas legislações do grupo latino referente aos atos jurídicos
intencionais (negócios jurídicos). Torquato Castro, fundamentado na obra Scritti giuridici, de Piero Bonfante, define os dois sentidos
de causa utilizados no direito romano: (1) a causa-fonte, também denominada de causa-título, correspondendo aos fatos ou atos que,
em virtude da sua importância, são considerados razão suficiente para justificar as conseqüências jurídicas, e (2) a causa do negócio,
ou seja, o fim desejado pelas partes ao promover o negócio jurídico.
[5] Veja-se a respeito, Lodovico Barassi (1939) e Emilio Betti (1959) que defendem a causa como a razão prática típica de interesse
social do negócio jurídico, distinguindo-a dos motivos ou interesses subjetivos das partes, de caráter contingencial e irrelevante para a
legitimidade do negócio jurídico.
[6] O Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF) sedimentou o entendimento de que a contribuição é uma espécie tributária autônoma
caracterizada pela afetação no julgado do Pleno no RE n. 138.284-8/CE, cujo Relator foi o Ministro Carlos Velloso.
[7] Fonrouge (1977:1004-1005) corrobora o exposto, ao afirmar que a contribuição se caracteriza pela existência de um benefício
atual ou futuro que decorre da prestação de serviços estatais especiais destinados a promover específico grupo social.
[8] Ataliba (1984:175), pautado na doutrina de Manuela Varga H., defende que os sujeitos passivos das contribuições devem ser
pessoas cuja situação jurídica possui vinculação, direta ou indireta, com uma especial despesa ou especial vantagem.
[9]Pela pesquisa realizada no site do Supremo Tribunal Federal (), o acórdão mais antigo a mencionar a causa como requisito de
validade de um direito foi o referente ao RE n. 112.278-1/SP. Todavia, não se pode afirmar se realmente foi o primeiro acórdão a se
referir ao conceito jurídico de causa, no sentido finalístico.
[10] A respeito consultar: GODOI (2006), COÊLHO, DERZI e THEODORO JR. (2004) e SCAFF (2004).
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A INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DO FAP COMO ÍNDICE DE MAJORAÇÃO
DA CONTRIBUIÇÃO SAT/RAT

THE UNCONSTITUTIONALITY OF FAP APPLICATION SUPPLEMENT AS AN INDEX OF THE
CONTRIBUTION SAT / RAT

Marina Grimaldi de Castro

RESUMO
O princípio da estrita legalidade, constitucionalmente assegurado, conforme o disposto no art. 150, I, da
Constituição Federal, determina que a instituição de tributos, sua base de cálculo e alíquotas aplicáveis
devem ser realizadas por meio de lei. A Lei n. 10.666/2003 passou a prever a possibilidade de redução ou
majoração da alíquota do SAT/RAT. Estabeleceu que deveria ser considerado o desempenho das empresas
em seu setor econômico apurado em decorrência de índices de freqüência, gravidade e custo. Entretanto, a
forma como o desempenho dos contribuintes do SAT/RAT é apurada e os critérios utilizados para o cálculo
do índice multiplicador foram instituídas por meio de decreto e atos normativos. As informações acerca das
ocorrências utilizadas para o cálculo do Fator Acidentário de Prevenção não foram integralmente
disponibilizadas aos contribuintes, ferindo os seus direitos de contraditório, ampla defesa e segurança
jurídica, constitucionalmente garantidos. Verifica-se, ainda, a insubsistência dos cálculos realizados pelo
Ministério da Previdência Social para a apuração do FAP aplicável a cada um dos contribuintes do tributo
em menção.
PALAVRAS-CHAVES: Fator Acidentário de Prevenção. SAT/RAT. Princípio da estrita legalidade. Direito
de ampla defesa e contraditório.

ABSTRACT
The strict principle of law guaranteed by constitutional right pursuant to article 150, I, of the Federal
Constitution states that taxation, more specifically the calculation of tax brackets and applicable tax rates
should be carried out by law. The law article 10.666/2003, mentions the possibility of reduction or increase
in the tax rate persuant to the SAT/RAT. This law established that for purposes of taxation, one should
consider the performance of companies within thier primary economic sector with respect to frequency,
severity and cost. However, the manner in which the performance of the taxpayers of the SAT/RAT is
calculated and the criteria used to calculate the index multiplier were imposed by decree and normative acts.
The details of the events used to calculate the Factor of Accident Prevention were not fully available to
taxpayers, therefore hindering adversarial process rights, legal defense and legal rights which are guaranteed
by the Constitution. There is also confirmation of unsustainable calculations made by Ministry of Social
Welfare in the determination of the FAP which applies to each taxpayers in the tax statement.
KEYWORDS: Factor Accident Prevention. SAT/RAT. Principle of strict legality. Right of defense and
contradictory.

1 INTRODUÇÃO
 
 

Atualmente, os empregadores estão obrigados a recolherem a contribuição devida ao SAT/RAT
para o financiamento de aposentadoria especial e demais benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, com base em alíquota
fixa, de 1%, 2% ou 3% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos.

A definição da alíquota aplicável – 1%, 2% e 3% - a cada contribuinte é feita pelo Ministério da
Previdência Social, de acordo com a sua atividade econômica preponderante, independente do mesmo
investir em segurança e saúde do trabalhador e da ocorrência de acidentes nos postos de trabalho.

Com o objetivo de incentivar os empregadores a promover melhorias das condições de trabalho e da
saúde do trabalhador, a Lei n. 10.666, de 08 de maio de 2003, possibilitou a redução em até 50% ou
majoração de até 100% das alíquotas da contribuição do SAT/RAT.

A metodologia de redução ou majoração de alíquota do SAT/RAT aprovada passou a vigorar a
partir de janeiro de 2010 e visa agraciar aqueles empregadores que tenham apresentado no período
compreendido entre 01 de abril de 2007 e 31 de dezembro de 2008 menores índices de acidentalidade em
comparação aos demais empregadores de seu setor econômico, e de outro lado, aumentar a contribuição
devida por aqueles contribuintes que tenham apresentado índices de acidentalidade superiores à média de seu
setor.

O desempenho dos contribuintes do SAT/RAT deve ser apurado em conformidade com os
resultados obtidos a partir dos índices de freqüência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia
aprovada pelo Conselho Nacional da Previdência Social (art. 10, Lei n. 10.666/2003).

Para tanto, foi instituído, pelo Ministério da Previdência Social, o FAP – Fator Acidentário de
Prevenção -, que consiste em um índice multiplicador variável num intervalo contínuo de cinqüenta
centésimos a dois inteiros, a ser aplicado à alíquota do SAT/RAT atribuído para cada um dos contribuintes
da referida contribuição de acordo com o levantamento de uma série de dados sobre empregadores que
atuam no mesmo setor econômico e do contribuinte individualmente.

Ocorre, entretanto, que a instituição do FAP da forma como realizada e a avaliação do desempenho
dos contribuintes do SAT/RAT que determinaram a fixação de seus Fatores Acidentários de Prevenção
ferem disposições constitucionais e legais, conforme será explanado no presente trabalho.
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2 DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO SAT/RAT POR
MEIO DO FAP - OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE
 
 

As alíquotas incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso foram inicialmente fixadas pelo art. 22, II, da
Lei n. 8.212/91, em 1%, 2%, ou 3% conforme o grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho derivado da atividade preponderante do contribuinte, definida consoante
seu segmento econômico.

O art. 10 da Lei n. 10.666/2003, por sua vez, possibilitou a redução em até 50% ou majoração de
até 100% das referidas alíquotas de contribuição, a saber:
 

Art. 10 – A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao financiamento do benefício de
aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinqüenta por cento, ou aumentada,
em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à
respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de
freqüência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de
Previdência Social. 

 
O Decreto n. 6.042/2007, que alterou o Decreto n. 3.048/99, por sua vez, instituiu o Fator

Acidentário de Prevenção – FAP -, estabelecendo o índice a ser utilizado na redução ou majoração da
alíquota do SAT/RAT mencionada na Lei n. 10.666/2003.

O artigo 202-A do Decreto n. 3.048/99, acrescido pelo §2º do Decreto n. 6.042/2007, determina
que para fins de redução ou majoração da alíquota do SAT/RAT deverá ser realizada, pela Previdência
Social, a discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade, por distanciamento de
coordenadas tridimensionais padronizadas - índices de freqüência, gravidade e custo -, atribuindo-se o fator
máximo de dois inteiros àqueles contribuintes cujas somas de coordenadas for igual ou superior a seis
inteiros positivos e o fator mínimo cinqüenta centésimos àqueles cuja soma resultar inferior ou igual a seis
inteiros negativos.

Os critérios para o cálculo dos índices de freqüência, gravidade e custo foram estabelecidos por
meio de atos normativos, quais sejam: Resolução n. 1.308/2009 do Conselho Nacional da Previdência Social
e Resolução Conjunta n. 1.309/2009 do Ministério da Previdência Social e do CNPS.

Percebe-se que tanto o meio a ser utilizado para promover a redução ou majoração da alíquota do
SAT/RAT, qual seja, o Fator Acidentário de Prevenção, bem como os critérios para o cálculo do referido
índice, foram criados por atos infralegais. O primeiro criado por Decreto e os demais por Resoluções
emanadas por órgãos do Poder Executivo.

Ao assim fazer, o Estado deixou de observar o princípio da estrita legalidade aplicável ao Direito
Tributário Brasileiro, que consiste na garantia de que nenhum tributo será instituído nem aumentado a não
ser através de lei. (MACHADO, 2002)

O art. 150, I, da Constituição Federal, veda ao Fisco exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça. Limitação essa também contemplada pelo art. 97, II do Código Tributário Nacional que, por seu
turno, dispõe ser a lei, em sentido próprio e restrito, o único instrumento jurídico para estabelecer a fixação
da alíquota do tributo e da sua base cálculo.
 

Realmente, é induvidoso que, somente a lei pode criar, somente a lei pode aumentar, a não ser nas hipóteses
ressalvadas pela própria Constituição. Admitir, fora dessas hipóteses, que o tributo pode ser aumentado por
norma inferior é admitir que essa norma inferior modifique o que em lei foi estabelecido, o que constitui
evidente absurdo.
Sendo a lei a manifestação legítima da vontade do povo, por seus representantes nos parlamentos, entende-se
que o ser instituído em lei significa ser o tributo consentido. O povo consente que o Estado invada seu
patrimônio para dele retirar os meios indispensáveis à satisfação das necessidades coletivas. Mas não é só isto.
Mesmo não sendo a lei, em certos casos, uma expressão desse consentimento popular, presta-se o princípio da
legalidade para garantir a segurança nas relações do particular (contribuinte) com o Estado (fisco), as quais
devem ser inteiramente disciplinadas, em lei, que obriga tanto o sujeito passivo como o sujeito ativo da relação
obrigacional.  (MACHADO, 2002, p. 40)
 

Ao fixar os parâmetros apenas em máximos e mínimos para a redução ou majoração de alíquotas –
redução de até cinqüenta centésimos e majoração de até dois inteiros -, o legislador abriu ensejo para, a
partir da utilização de termos jurídicos extremamente abertos, permitir que a imposição tributária advenha de
ato normativo e não legislativo, conferindo ao Fisco o poder de majorar verdadeiramente a alíquota do
tributo em menção por ato administrativo, e com isso, ferindo o disposto no artigo 150, I, da Constituição
Federal e no artigo 97, II, do CTN.

A lei deve estabelecer ela mesmo os meios para a redução ou majoração de alíquota e os critérios a
serem utilizados para o cálculo desses meios de forma individualizada para cada um dos contribuintes, sob
pena de ir de encontro ao princípio da estrita legalidade.

 
Efetivamente não existem exceções, que na Constituição anterior, que na atual, à legalidade, pois todo tributo
somente pode ser disciplinado em seus aspectos substanciais (manterial, temporal, espacial, suhjetivo e
quantitativo) por diploma legal, emanado pelo Poder Legislativo. (BALEEIRO, 2002, p. 90)

 
O disposto no art. 10 da Lei n. 10.666/2003 não observou o princípio da legalidade, posto ter

veiculado a alíquota do tributo por meio da mera estipulação de variáveis, máximas e mínimas, dentro das
quais há de fixar o percentual efetivo, ficando este a cargo dos critérios porventura adotados pelo Pode
Executivo – Fisco Federal.

 Assim, o simples estabelecimento de limites máximos e mínimos da alíquota por lei ordinária não é
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suficiente para atender a tipicidade exigida pela Constituição Federal, uma vez que a partir do momento que
o Poder Executivo fixa variáveis de alíquotas, como no caso da fixação do FAP, importa efetivamente em
criar novas alíquotas, como de fato o fez, ferindo o princípio da estrita legalidade aplicável amplamente no
Direito Tributário.

Nesse sentido foi proferida decisão quanto ao pedido liminar realizado por um contribuinte de Santa
Catarina, a saber:

 
Ação ordinária n. 2009.72.00.013653-9/SC
Decisão Liminar
(...)
Em primeira análise, parece que a regulamentação em apreço conteve-se nas raias traçadas pelo art. 10 da Lei n.
10.666/2003, apenas remetendo à fórmula FAP o instrumento de obtenção do estreitamento ou alargamento da
alíquota anteriormente fixada, porém, ao fazê-lo, na verdade conferiu ao administrador a possibilidade de
ampliar ou reduzir a alíquota, elemento substancial para a formação da relação jurídica tributária e que é
reservada à Lei.
A instituição de elemento extra, nominado FAP, para viabilizar a progressividade das alíquotas da contribuição
social em comento, na forma de coeficiente a ser multiplicado por suas alíquotas básicas, para somente então
ter-se a efetiva alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do tributo, não desnatura seu caráter de fator
integrante do conceito de alíquota – esta sendo a relação existente entre a expressão quantitativa ou dimensível
do fato gerador e o tributo correspondente. Em outras palavras, o FAP é determinante da alíquota efetiva,
enquanto o critério para mensuração do tributo, e nesse passo compõe a matriz tributária.
(...)
Assim, o simples estabelecimento de limites de flutuação da alíquota por lei ordinária não é suficiente para
atender a tipicidade fechada exigida pela ordem constitucional vigente, eis que aqui não se pode dizer que o
Executivo não cria alíquotas e apenas as altera dentro de parâmetros previamente traçados pelo legislador, eis
que o ato de fixá-la em relação aos contribuintes, ainda que com o uso do FAP, importa efetivamente em criá-la,
e fazê-lo em amplo espetro de liberdade, incompatível com o princípio ora em comento.
(...) (TRT 4ª Região, 1ª Vara Federal de Florianópolis, Ação Ordinária n.
2009.72.00.013653-9/SC, Juiz Federal Cláudio Roberto da Silva, DJ de 4.12.2009)  
 
 

2.1 Do estabelecimento de outros critérios para o cálculo do FAP por meio da Resolução 1309/2009 do
MPS/CNPS
 

 
O artigo 10 da Lei n. 10.666/2003 determina que a redução ou majoração da alíquota do SAT/RAT

será apurada em razão do desempenho do contribuinte em relação à sua respectiva atividade econômica, em
conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de freqüência, gravidade e custo. A Resolução
n. 1308/2009 do CNPS estabeleceu as formas para se calcular os índices supra mencionados.

No entanto, a Resolução Conjunta n. 1309/2009 do MPS/CNPS criou mais um índice referencial
para o cálculo do FAP aplicável aos contribuintes do tributo em menção. Incluiu no cálculo do Fator
Acidentário de Prevenção a taxa de rotatividade de mão-de-obra e a massa salarial, não prevista na Lei n.
10.666/2003 e que não guarda qualquer relação com os acidentes ocorridos no ambiente do trabalho.

Ao se estabelecer novo critério para apuração do FAP aplicável aos contribuintes, por meio de ato
normativo emanado pelo Poder Executivo – Ministério da Previdência Social e Conselho Nacional da
Previdência Social – o fisco, mais uma vez, deixou de observar o princípio da estrita legalidade.

É certo que todas os critérios, dados e informações utilizadas para o cálculo do FAP refletirão na
alíquota do SAT/RAT a ser apurada para cada contribuinte e, portanto, devem ser definidos por lei,
conforme rezam os preceitos constitucionais e legais já mencionados no item anterior deste trabalho.
 
 
3 CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS PELO ART. 5º, LV, DA CF/88 E DA SEGURANÇA JURÍDICA
 
 

A Lei n. 9.784/99, em seu artigo 2º, prevê expressamente a observância por parte da Administração
Pública dos princípios da ampla defesa e do contraditório, regulando dessa forma o cumprimento do disposto
no artigo 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

O binômio informação e possibilidade de manifestação caracteriza o exercício democrático de um
Poder. Os mais renomados doutrinadores e julgadores garantem que este não existe sem o contraditório e
ampla defesa, princípios consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Isso significa dizer que o
devido processo legal exige que seus sujeitos tenham ciência de todos os fatos ensejadores de tal demanda.
 
 
3.1 Da insuficiência das informações prestadas pelo MPS a respeito dos critérios utilizados para o
cálculo do FAP
 
 

O Ministério da Previdência Social, não divulgou dados imprescindíveis para que os contribuintes
verifiquem se o FAP foi calculado de forma correta. Não foram divulgadas as ocorrências que serviram de

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4182



base para calcular o percentil de ordem de freqüência, o percentil de ordem de gravidade, o percentil de
ordem de custo e a base do valor total de benefícios pagos.

A insuficiência de informações sobre os critérios usados para o cálculo do Fator Acidentário de
Prevenção e a falta de disponibilização da totalidade da base de dados que compôs o cálculo do FAP
impossibilita que o contribuinte tenha acesso a todos os subsídios necessários para contestar, se for o caso, o
índice publicado pela Previdência Social.
 
 
3.2 Da falta de acesso aos dados considerados no cálculo do FAP, referentes às relações de
empregados e benefícios do contribuinte em comparação às demais empresas de seu setor econômico
 

 
Em 23 de novembro de 2009, o Ministério da Previdência Social apenas disponibilizou alguns

detalhamentos sobre os critérios que compuseram o cálculo do FAP aplicável a cada um dos contribuintes do
SAT/RAT.

Não a divulgou, contudo, os critérios utilizados para a aferição do percentil de ordem de freqüência,
do percentil de ordem de gravidade, do percentil de ordem de custo e da base do valor total de benefícios
pagos, como já exposto no item 3.1. Tampouco divulgou as ocorrências utilizadas para o cálculo da relação
de empregados versus benefícios pagos, bem como as ocorrências que serviram de parâmetro para o cálculo
da média nacional institucionalizada do desempenho de empresas que exercem as mesmas atividades
econômicas.

A divulgação das ocorrências acima mencionadas também é imprescindível para que o contribuinte
exerça seu direito de ampla defesa e de contraditório. Afinal, sem acesso a essas informações, não há como a
mesma verificar se o Poder Executivo pautou-se em dados sólidos para o cálculo do FAP, utilizado para a
possível majoração da alíquota incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso.

A inacessibilidade à todas ocorrências e informações utilizadas para o cálculo do FAP aplicável aos
contribuintes acarreta enorme insegurança jurídica, posto que, uma vez privada do exercício da ampla defesa
e do contraditório, ficam os mesmos a mercê do Fisco que fixa unilateralmente a alíquota que será a eles
imposta.
 
 
3.3 Decisões judiciais
 
 

Em decorrência das inconstitucionalidades verificadas nos itens 2 e 3 deste trabalho, vários
contribuintes que tiveram a alíquota do SAT/RAT majorada pela aplicação do FAP têm recorrido ao
judiciário na tentativa de obter decisões reconhecendo a inconstitucionalidade da institucionalização do Fato
de Acidente Previdenciário e de seu aproveitamento para fins de majoração do tributo em menção.

Nesse sentido destacam-se algumas decisões já proferidas por juizes federais da Seção Judiciária do
Estado de São Paulo:
 

22ª Vara Cível Federal
Mandado de Segurança
Processo: 2010.61.00.003106-4
(...)
Não obstante, entendo que a regulamentação do artigo 10 da citada lei 10.666/2003 implicou em ofensa aos
princípios da legalidade e da segurança jurídica, na medida em que a complexidade dos critérios de apuração do
FAP não permite ao contribuinte conferir a exatidão do índice que lhe foi atribuído pelo fisco, quer porque
considera não só a acidentalidade em seu próprio ambiente de trabalho, como também a acidentalidade no
ambiente de outras empresas da mesma subclasse da CNAE (o que se denomina percentil de ordem de índices
de freqüência, gravidade e custo), que não pode ser conferido em razão da proteção do sigilo fiscal.
Dessa forma, conclui-se que o adicional em questão implica em majoração das alíquotas básicas do SAT, por
dados que o contribuinte não tem acesso, o que o obriga a calcular e recolher o tributo aceitando um índice que
lhe foi arbitrariamente fixado pela fiscalização.
De fato, o contribuinte não tem como saber, de forma clara e predefinida pela lei, a metodologia de cálculo da
obrigação tributária e os fatos que influirão na determinação do quantum debeatur. Vale dizer que a norma
tributária não pode delegar ao regulamento, a fixação dos critérios de apuração da alíquota e da base de cálculo
da obrigação tributária, levando-se em conta inclusive informações fiscais sigilosas de outros contribuintes,
como ocorre em relação ao FAP.
Além disso, a regulamentação do FAP, implementada pelas Resoluções MPS/CNPS 1308 e 1309/09, também
padece de ilegalidade.
Com efeito, algumas variáveis de cálculo denotam ausência de razoabilidade e distanciamento dos parâmetros
legais da regulamentação, como por exemplo a consideração da rotatividade de mão-de-obra e a massa salarial,
que não estão previstos na lei nem guardam relação de pertinência com acidentes inerentes ao ambiente de
trabalho, exorbitando, assim, o pode regulamentar.
Dessa forma, em um juízo sumário de cognição, própria das decisões transitórias, acolho como relevantes as
alegações da impetrante.
(...) (TRT 3ª Região, 22ª Vara Cível Federal de São Paulo, Mandado de Segurança n.
2010.61.00.003106-4/SP, Juiz Federal José Henrique Prescendo, DJ de 19.02.2010)
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13ª Vara Cível Federal
Mandado de Segurança
Autos n. 2010.61.00.002400-0
(...)
Assim, a delegação ampla e irrestrita de toda a complexa metodologia para a determinação exata de quais
alíquotas, baseada em critérios por demais genéricos e abertos de atividade econômica, freqüência, gravidade e
custo, tende a afrontar o princípio da tipicidade tributária. De fato, o contribuinte deixa de saber, de forma clara
e predefinida, qual será a imposição tributária em relação a ele e quais os fatos que influirão com certeza na
determinação do quantum debeatur, o que afronta os princípios constitucionais da legalidade e da segurança
jurídica.
E, além do aspecto da inconstitucionalidade, a regulamentação do FAP realizada pelas Resoluções MPS/CNPS
n. 1308 e 1309/2009 também padece de ilegalidade.
Com efeito, várias incongruências encontradas e que denotam ausência de razoabilidade e distanciamento dos
parâmetros legais na regulamentação como, por exemplo, a consideração, no cálculo do FAP, de benefícios cuja
natureza acidentária está suspensa for força legal.
(...)
Assim, a lei delegou ao regulamento a determinação de toda a metodologia para redução ou aumento das
alíquotas do SAT, fixando, tão somente, quatro critérios: desempenho dentro da atividade econômica,
freqüência e gravidade dos eventos decorrentes de riscos ambientais e custo para o sistema decorrente de tais
eventos.
Daí se aufere a inconstitucionalidade de tal dispositivo legal.
Embora a fixação do FAP não possa ser equiparada à criação de um novo tributo, não se pode negar que passou
a integrar a hipótese de incidência tributária do SAT, uma vez que ampliou os espetro de alíquotas possíveis
para o tributo, que antes eram somente de 1%, 2% ou 3%, para todas as inúmeras possibilidades entre 0,5% e
6%.
Dessa forma, em uma análise superficial própria das decisões transitórias, não deve prosperar a incidência do
FAP para a alteração da alíquota do SAT.
(...) (TRT 3ª Região, 13ª Vara Cível Federal de São Paulo, Mandado de Segurança n. 2010.61.00.002400-0/SP,
Juíza Federal Marcelle Ragazoni Carvalho, DJ de 09.02.2010)
 

  
4 DAS INCONSISTÊNCIAS DAS OCORRÊNCIAS QUE COMPUSERAM O CÁLCULO DO FAP
APLICÁVEL A VÁRIOS CONTRIBUINTES
 
 
4.1 Registro de doenças do trabalho
 
 
4.1.1 Contestações pendentes de julgamento
 
 

O Ministério da Previdência Social considerou para o cálculo do FAP de vários contribuintes, no
item denominado “registro de doença do trabalho”, ocorrências de doenças ocupacionais de casos em que
foram apresentadas contestações, em tempo e modo, questionando o nexo técnico epidemiológico das
enfermidades que acometeram seus empregados, ainda pendentes de julgamento.

A Lei n. 11.430, de 26 de dezembro de 2006, que alterou a Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991,
acrescentou o artigo 21-A, que dispõe:
 

Art. 21-A – A perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando
constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a
atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional
de Doenças – CID, em conformidade com o que dispuser o regulamento.
(...)
2 – A empresa poderá requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá
recurso com efeito suspensivo, da empresa ou do segurado, ao Conselho de Recursos da Previdência Social.
(grifo nosso) 
 

Pela leitura do artigo supra transcrito percebe-se, claramente, que as contestações apresentadas
pelos contribuintes questionando o nexo técnico epidemiológico das doenças que acometeram seus
empregados, possuem efeito suspensivo e, por tal razão, não podem ser utilizadas para o cálculo do FAP,
posto estarem pendentes de julgamento.
           
 
4.1.2 Dos casos que equivocadamente compuseram a base de cálculo do FAP e que não guardam qualquer
relação com as funções exercidas pelos beneficiários

 

Foram, ainda, consideradas como doenças ocupacionais enfermidades apresentadas por empregados
que não guardam qualquer relação de causalidade com as atividades laborais por eles exercidas.

Para a definição da espécie acidentária, é fundamental estabelecer a ligação (o nexo) entre causa e
efeito, vale dizer, entre a patologia e o ambiente ou o exercício do trabalho. É preciso distinguir a
enfermidade, que pode ser causada pelo exercício ou pelo ambiente de trabalho, e aquela que advém de
outras causas, da mesma forma aplicada quanto ao seu agravo.

Quando não se verifica o nexo de causalidade entre a doença e as atividades desempenhadas pelo
beneficiário, não pode ser reconhecido o nexo técnico epidemiológico e, por via de consequência, não podem
as ocorrências ser utilizadas como base de cálculo do FAP aplicável aos contribuintes do SAT/RAT.
 
 
4.2 Registros de Acidentes de Trabalho
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O Ministério da Previdência Social computou todos os registros de acidente do trabalho ocorridos

nos estabelecimentos comerciais dos contribuintes do RAT/SAT, no período compreendido entre os dias 01
de abril de 2007 e 31 de dezembro de 2008.

No entanto, a utilização indiscriminada de todos os registros de acidente de trabalho ocorridos e
vinculados ao contribuinte torna-se ilegal na medida em que vai de encontro com a finalidade do legislador
ao permitir a majoração ou redução da alíquota do SAT/RAT.

Isto porque o SAT/RAT é uma contribuição destinada a financiar a aposentadoria especial e os
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho. A ocorrência de acidente de trabalho não guarda, necessariamente relação com as
atividades desempenhadas pelos empregados registrados e trabalhadores avulsos e o seu ambiente de
trabalho nem gera, em todos os casos, direito a afastamento custeado pelo INSS, seja a título de auxílio
doença, seja a título de aposentadoria por invalidez.

O Ministério da Previdência Social não deveria ter levado em consideração para o cálculo do índice
de freqüência e, consequentemente, para o cálculo do FAP, os acidentes de trajeto, considerados acidentes
de trabalho, mas que não possuem qualquer relação com o ambiente de trabalho proporcionado pelo
contribuinte do SAT/RAT. Afinal, o contribuinte não pode ser penalizado por fato jurídico pelo qual não
pode ser responsabilizado, posto não possuir qualquer poder de ingerência sobre eles ou qualquer meio para
evitá-los.

Ademais, a maior parte dos casos de acidentes do trabalho registrados nas empresas implicam em
faltas inferiores a 15 (quinze) dias de trabalho e, portanto, os custos decorrentes de quase todos os acidentes
são suportados integralmente pelos contribuintes, posto não haver qualquer afastamento dos beneficiários
pelo INSS.

Assim, dispõe o caput do art 75 do Decreto n. 3.048, de 06 de maio de 1999, a saber:
 

Art.75 - Durante os primeiros quinze dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de doença,
incumbe à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário.
 
 

Se os acidentes registrados não importam em qualquer custo para a Previdência Social não
poderiam os mesmos ser utilizados para cálculo do FAP – índice multiplicador e, consequentemente, no
aumento da alíquota e do valor da contribuição a ser recolhida pela empregadores.
 
 
5 CONCLUSÃO
 
 

Uma vez verificado ter sido o FAP instituído por Decreto e não por lei ordinária, bem como terem
sido fixados os critérios para o cálculo desse índice multiplicador por meio de Resoluções emanadas pelo
Poder Executivo, conclui-se ser inconstitucional a aplicação do Fator Acidentário de Prevenção em
decorrência da falta de observância do disposto no art. 150, I, da Constituição Federal e do art. 97, II, do
Código Tributário Nacional.

A criação de outros critérios para o cálculo do FAP, por meio de ato normativo, foi verificada e
reforça a tese quanto à inconstitucionalidade da aplicação do referido índice multiplicador como forma de
majorar a alíquota do SAT/RAT, também pela inobservância do princípio da estrita legalidade.

Conclui-se, ainda, ser inconstitucional a aplicação do FAP para a majoração do tributo tratado neste
trabalho, devido a inobservância dos direitos de contraditório, ampla defesa e segurança jurídica, posto não
terem sido disponibilizadas pelo Ministério da Previdência Social os dados e informações utilizadas o cálculo
do índice em referência.

Finalmente, pode ser percebido, no item 4, deste trabalho, a insubsistência dos Fatores Acidentários
de Prevenção calculados pelo Ministério da Previdência Social, utilizando-se para o seu cômputo ocorrências
de algumas doenças tidas como ocupacionais, mas que não guardam relação com as atividades
desempenhadas pelos empregados no exercício de suas funções, bem como aquelas cujo questionamento do
nexo técnico epidemiológico por meio de recurso próprio encontra-se pendente de julgamento. De igual
forma, a insubsistência dos FAPs também pôde ser constatada ao ter sido averiguado que registros de
acidente do trabalho de percurso cuja responsabilidade não pode ser atribuída ao empregador para a
finalidade em menção e os que geraram afastamentos inferiores a quinze dias e, portanto, totalmente
custeados pelos contribuintes do SAT/RAT, também foram computados no cálculo dos Fatores Acidentários
de Prevenção.
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DA FUNÇÃO EXTRAFISCAL DAS MULTAS TRIBUTARIAS E O DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO.

THE EXTRA TAX FUNCTION OF THE FINES AND THE ECONOMICAL DEVELOPMENT

antonio Roberto Winter de Carvalho
fLÁVIO COUTO BERNARDES

RESUMO
É dever do Estado à geração de estímulos ao desenvolvimento econômico, compromissado com a instituição
de uma política de igualdade de oportunidades, como forma de redução da desigualdade social, combatida
por meio do uso do tributo, utilizado com dupla finalidade, a primeira de servir de fonte de financiamento das
atividades estatais e a segunda de servir de meio indutivo de determinados comportamentos. Neste cenário
consolidado, passa-se a examinar as multas tributárias, usualmente consideradas como uma modalidade de
sanção punitiva, ora estudas sob novo enfoque, trazendo aos holofotes a possibilidade de seu uso com a
função extrafiscal, de modo a induzir ou coibir determinados comportamentos correlacionados com o
desenvolvimento econômico, tal como ocorre com os tributos.
PALAVRAS-CHAVES: MULTAS TRIBUTÁRIAS, EXTRAFISCALIDADE, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

ABSTRACT
It is the duty of the generation of stimulus to economic development, committed to the establishment of a
policy of similar opportunities as a means of reducing social inequality, fought through the use of the tax,
used with a dual purpose, serving the first of source of funding for government activities and second as a
means of inductive certain behaviors. Consolidated In this scenario, is to examine tax penalties, usually
considered as a form of punitive sanction, studied under new approach, bringing to limelight the possibility of
its use with the extra tax in order to induce or inhibit certain behaviors correlated with economic
development, such as with taxes.
KEYWORDS: TAX FINES, EXTRA TAX, ECONOMIC DEVELOPMENT

INTRODUÇÃO
 
Há muito vem se debatendo acerca da utilização das normas tributárias indutoras no

federalismo fiscal com o objetivo de estimular determinados comportamentos desejados.
A atuação estatal na economia por meio de ações normativas de direção se encontra

sob os holofotes dos debates, vez que o manejo de estímulos por meio de políticas fiscais tem
se mostrado como eficiente meio de provocar a economia a movimentar-se em movimento de
contração ou de expansão.

Independentemente da posição política adotada, seja ela com um viés  liberal, portanto
contrária a intervenção estatal na economia, ou com um viés social-democrático, portanto a favor
das ações interventivas, fato é que a pratica deste tipo de ação vem se proliferado,
especialmente em tempos de crise mundial.

Os resultados e os efeitos aparentes destas ações interventivas, vem motivando a
eleição desta modalidade de política publica, obrigando ao estudioso das ciências jurídicas e
tributária ao aprofundamento do tema e descoberta de novas vertentes correlacionadas, como a
utilização das multas tributárias para estimular ou desestimular comportamentos desejáveis por
parte dos agentes econômicos.

 
1. DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS INDUTORAS

 
Com o advento da crise econômica de 2008, diversos Estados lançaram mão de uma

forte carga de incentivos como meio de fomentar a economia abalada intensa crise que atingiu
inicialmente o mercado imobiliário norte americano e europeu, se alastrando para todas as
nações com maior ou menor efeito.

A demanda pela intervenção estatal na economia é invocada quando a economia
privada apta por si só a promover a solução da demanda, formada por fatores internos e
externos impedem que se efetive o desenvolvimento econômico.

Ao Estado neste cenário, não resta alternativa, a não ser a instituição de medidas
macro-regionais, com vista a minimizar os efeitos do descompasso financeiro e maximizar os
efeitos das políticas públicas assecuratórias do desenvolvimento e de exercício pleno da
cidadania.

Neste cenário a sociedade será mais justa quanto às diferenças de riquezas dos
indivíduos forem decorrentes de diferenças nas ambições e escolha das pessoas, e tanto mais
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injusta quanto as diferenças de riqueza forem decorrentes de circunstâncias não escolhidas
pelos indivíduos.[1]

A atuação indutora estatal se consubstancia no dever e na necessidade de promover
ações para fomentar o desenvolvimento econômico nacional, ou pelo menos, assegurar a
redução do caótico quadro de demissões, afetando toda uma cadeia produtiva.

Nos chamados países em desenvolvimento ou emergentes, a intervenção estatal na
economia é tema recorrente, no Brasil esta modalidade de atuação do Estado foi cristalizada por
meio da chamada Constituição Econômica de 1988 e posta em prática desde sua criação,
merece especial destaque no final desta década com o advento da crise econômica mundial de
2008.

A Constituição Econômica[2] atribuiu ao Estado à prerrogativa de atuar por meio da
intervenção no domínio econômico, para criar condições economicamente viáveis ao
desenvolvimento e ao exercício dos direitos e garantias individuais do cidadão, observados os
princípios da legalidade e da segurança jurídica.

 “A tributação moderna não está mais adstrita ao orçamento fiscal – ou seja, não é
simplesmente um meio de obter recursos para o Estado – e sim constitui hoje um
dos principais instrumentos de repartição de riquezas e desenvolvimento
econômico” (SPAGNOL, Werther Botelho. As contribuições Sociais, p.17-8).

Ao Estado prescinde o dever de instituir políticas que visem fomentar a integração
dialógica de toda sociedade em prol do desenvolvimento econômico e da redução das
desigualdades sociais.

Merece destaque que não é possível a redução pura e simples da desigualdade com
simples instituição de políticas de “bolsas auxílio”, que em sua grande maioria é insuficiente para
assegurar todos os meios necessários para garantir o exercício pleno da cidadania, frente aos
elevados investimentos demandados por esta atuação estatal.

Somente com o desenvolvimento econômico é possível a criação de modo sustentável
e efetivo para a pretendida recuperação da dignidade do cidadão, por isto, decorre da
necessidade de se instituir políticas fiscais e sociais com vistas à geração de novos postos de
trabalho, do aumento do poder aquisitivo do trabalhador empregado, do estímulo à pequena
agricultura, da melhoria das condições de saúde e investimentos em educação.

O desenvolvimento pleno do indivíduo só é possível quando existe o respeito a sua
cidadania, que por sua vez, só pode ser conquistada quando se garante o respeito aos direitos
fundamentais e a igualdade de oportunidades, combatendo o ócio, estimulando o trabalho, a
livre iniciativa e a preservação da propriedade.

Contudo, o financiamento destas “essencialidades” pelo Estado se encontra
prejudicado diante da escassez de recursos públicos, que em grande parte se encontram
direcionados ao financiamento da estrutura governamental, o que denota a necessidade
eminente de se identificar fontes ou meios alternativos com vistas à instituição de políticas de
desenvolvimento, sem, contudo promover o aumento da elevada carga tributária vigente.

Os tributos, entendidos como sustentáculo financeiro do estado, que por sua vez deve
estar compromissado com os anseios daqueles que legitimaram sua atuação, que deve ser
desenvolvida e planejada visando à adequada aplicação destes recursos com a promoção do
desenvolvimento econômico como forma de efetivar a garantia de direitos fundamentais,
garantindo a melhoria de vida de seus concidadãos, por conseguinte reduzindo as
desigualdades sociais e o exercício da cidadania plena.

A solução deste complexo quebra-cabeça, passa pela implantação de políticas
públicas estacadas profundamente na integração dos três vértices do problema, de modo a
solucionar a questão da carga tributária como entrave ao crescimento econômico, instituído sob
um paradigma comprometido com a solução dos problemas sociais e a garantia de direitos
fundamentais, como forma de promover a diminuição das desigualdades sociais, tratando os
desiguais de forma diferente para se obter a igualdade[3] e se efetivar a cidadania plena do
indivíduo.

O dueto formado pelo desenvolvimento econômico aliado as políticas fiscais e sociais,
devem servir de norte para delimitação das normas tributárias indutoras do Estado, com a
conjugação de condições e fatores para promover o desenvolvimento econômico regional,
compromissado com a preservação da atividade empresarial e com a redução das
desigualdades regionais e sociais.

Neste paradigma as políticas públicas devem se comprometer com a integração do
problema, de modo a solucionar a questão da carga tributária como entrave ao crescimento
econômico, instituído sob o paradigma da preservação da empresa e da redução das
desigualdades sociais, criando mecanismos fiscais para tratar os desiguais de forma diferente
para se obter a igualdade[4], contudo a igualdade/desigualdade valorativa que não se esgota
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neste juízo de forma fática parcial de modo que implica a conseqüência jurídica de se determinar
o mesmo tratamento (não em todos os aspectos, mas em determinados aspectos para dois
indivíduos ou duas situações. (GODOI, 131) [5]

 
A igualdade, que não se distingue da identidade, é sempre relativa. O que é
completamente igual é idêntico. O principio de que o igual deve ser tratado
igualmente não quer dizer idêntico, mas relativamente igual. (TIPKE, Klaus.
Principio de Igualdade e Idéia de Sistema no Direito Tributário. In Direito Tributário.
Estudos em homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira Brandão Machado
(coord.), São Paulo, Saraiva, 1984, pp. 515).

 
2. DA INTERVENÇÃO ESTATAL NA HISTÓRIA

Com a queda da Bolsa de Nova York, marco da grande depressão de 1930, o mundo se
viu em um verdadeiro colapso financeiro, responsável pela crise econômica global em
proporções nunca vistas, geradora de uma histeria generalizada entre todos os governantes dos
Estados Nacionais, obrigando-os a instituírem mecanismos de maior intervenção na economia
para minimizar este colapso.

O Estado à época, imbuído do dever de instituir uma função estabilizadora, acabou
sendo obrigado a intervir na economia, utilizando de suas prerrogativas alocativas, promovendo
a alocação de recursos diversos, como meio de reduzir os impactos da crise à época.

Não bastando à incisiva intervenção estatal à época, foi necessária a promoção de uma
espécie de política distributiva, permitindo assim a adoção de mecanismos de distribuição de
renda para evitar a propagação do caos econômico.

Autores como Keynes[6] e Musgrave[7], profundos conhecedores do tema, em analise
da política econômica empregado no combate a crise de 1929, coadunam que a crescente
intervenção estatal se deu por uma mudança de pressupostos econômicos, obrigando o Estado
a sair da inércia, tornando sujeito ativo no processo de estabilização econômica.

2.1. Da política intervencionista no Brasil
O crescimento da consciência de se implantar políticas de desenvolvimento econômico,

comprometidas com o estimulo à livre iniciativa e com a redução das desigualdades sociais,
assumiu maior destaque no Brasil a partir da primeira guerra com o agravamento do problema e
se materializou na Constituição Federal de 1936.

Contudo com a Constituição de 1988 foi possível atingir o atual estágio de percepção do
tema, consubstanciado no objetivo precípuo de garantir o desenvolvimento nacional, sob o
paradigma da preservação da empresa conjugado com a busca pela redução das desigualdades
regionais e sociais[8].

O texto da Constituição de 1988 representou um marco, contendo dispositivos legais
comprometidos com a livre iniciativa, com a geração de postos de trabalho, com a erradicação
da pobreza e a redução das desigualdades sociais, dentre outros.

Ronald Dworkin[9] destaca que o governo só é legitimo se suas ações concebem o
apreço maior a vida humana, instituindo políticas de valorização da vida, como previsto no artigo
3º e 5º do texto da Constituição do Brasil.

Neste aspecto a Carta Magna dentro de um posicionamento dirigente e efetivo na seara
econômica, assume o modelo econômico de bem-estar, atribuindo ao Estado[10] papel de
agente responsável pelo planejamento e instituição de políticas públicas de desenvolvimento
econômico, vinculadas a redução das desigualdades.

Neste sentido, para Eros Grau[11], a ordem econômica constitucional possui uma
configuração peculiar, uma vez que adotou como modelo econômico o sistema capitalista, e
postula um modelo de bem-estar social, que deverá ser alcançado através das políticas públicas
instituídas pelo Estado.

É notória a dificuldade prática em compatibilizar o dueto desenvolvimento econômico e
a preservação da empresa com a redução das desigualdades regionais e sociais, vez que estes
interesses econômicos, na maioria das vezes, caminham frente a uma maior desigualdade
social.

As dificuldades de reduzir as desigualdades sociais no Brasil são evidentes frente ao
elevado nível de desnível social, entre os estados federados industrializados e os
subdesenvolvidos, quanto entre a própria população interna destes estados, fazendo necessário
o manejo de medidas normativas tributárias indutoras dentro do federalismo fiscal.
 
3. DAS MULTAS

 
As multas são inquestionavelmente uma forma de concretização pelo inadimplemento
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de uma obrigação anteriormente pactuada e não cumprida, assumindo assim um caráter
punitivo.

(...) A função da multa é sancionar o descumprimento das obrigações, dos
deveres jurídicos. (...) A multa é para punir, assim como a correção monetária é
para garantir, atualizando-o, o poder de compra da moeda.[12]

O caráter punitivo das multas se presta a defender e proteger a norma jurídica instituída
possui a virtude de desestimular o descumprimento do dever fiscal, mediante intimidação de
seus possíveis infratores[13], além de reprimir eventuais reincidências.

No direito tributário as multas nascem diante do inadimplemento e/ou descumprimento
de uma obrigação tributária principal ou acessória, se revelando muitas vezes com um
instrumento de intervenção indireta na economia, o que denota seu caráter indutivo de estimular
ou desestimular determinados comportamentos,

A intervenção do Estado no domínio econômico por meio da utilização das multas se
sujeita as balizas instituídas pelo Código Tributário Nacional, revelando sua finalidade
regulatória e punitiva dentro de uma ordem econômica, baseada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, observados os preceitos contidos na pratica da justiça social.

Ao desempenharem a função repressiva, as multas tributárias acabam se revelando
com importante instrumento de intervenção indireta do Estado no domínio econômico, revelando
seu caráter extra-fiscal.

As multas ainda são consideradas pelos agentes econômicos como inseridas no
sistema jurídico na qualidade de instrumentos de intervenção econômica indireta
do Estado, pois impedem ou desestimulam determinados fatos sociais e
econômicos, possuindo nítido caráter extrafiscal quando promovem: 1)
arrecadação em espécie extrafiscal, ou extrapenal, proibitiva, confiscatória,
cumulativa ou progressiva; 2) como conseqüência induz à ausência marcante,
durante décadas, do conceito jurídico de liberdade.[14]

Ao estimular ou desestimular determinados comportamentos dentro de uma ordem
econômica, as multas tributárias indiretamente por atuar delimitando fronteiras do funcionamento
de uma determinada forma de organização e funcionamento da economia, por meio de uma
ação negativa de permissão, sujeita aos seus efeitos didáticos, repressivos e sancionadores.

 A feição didática ao ilícito tributário é cogente e indesviável. Por isso, insista-se,
não devem ser imputadas com fins arrecadatórios, mas, quando aplicada em
concreto, deve tal sanção contribuir para a educação e correção dos desvios do
infrator, auxiliando-o a aprender as determinações que não seguiu, seja por mal
esclarecimento ou interpretação diversa dos dispositivos da intricada legislação
tributária.[15]

Desta feita, o caráter sancionador das multas tributárias acaba por impedir e coibir fatos
sociais e econômicos, observados os limites da legalidade, dos princípios da livre iniciativa
dentre outros, de modo a conferir cunho de comandos imperativos e impositivos de
determinados comportamentos a serem obrigatoriamente cumpridos pelo sujeito passivo, sob
pena e risco de incorrerem em seus efeitos.

Ricardo Lobo Torres[16] ressalta que o tributo nasce no espaço aberto pela
autolimitação da liberdade, constitui o preço da liberdade, pois é o instrumento que distancia o
homem do Estado.

O tributo deve ser considerado com dever patriótico, manifestado sob a forma de
encargo indispensável ao financiamento das atividades do Estado comprometido com a
instituição de políticas sociais, por sua vez, as multas devem ser consideradas com um
mecanismo sancionador do Estado direcionado a punição daqueles que não honram com este
encargo tributário, ou seja, a conduta devida justamente para sancionar o seu inadimplemento.

Desta maneira as multas tributárias diante de seu caráter punitivo, acabam por inibir a
realização de determinadas ações do agente, que se vê impedido ou desestimulado a prática de
determinado fato econômico, dentro de uma função preventiva das sanções tributárias.

(...) mais que retribuir o mal praticado, mais do que ressocializar o infrator, importa
prevenir a prática de factos que conduzem à lesão do patrimônio do Estado e,
consequentemente, a impossibilidade de satisfação das necessidades coletivas.
(CORDONA apud SILVA, Paulo Coimbra, 2007, p.107)[17].

 
4. AS MULTAS E NORMAS TRIBUTÁRIAS INDUTORAS

 
As políticas fiscais se posicionam como elo de função inversamente proporcional entre o

desenvolvimento econômico, onde assume a postura de encargo necessário, e as políticas
sociais, a função de financiador das atividades, contudo a política fiscal deve ser vista como
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justiça social, conforme definição de Liam Murphy e Thomas Nagel para quem:
(...) o valor que orienta a política fiscal não pode ser a justiça tributária, mas sim a
justiça social, e de que os direitos de propriedade são convencionais: em grande
medida, são produto de políticas tributárias que tem de ser avaliadas por critérios de
justiça social; por isso mesmo, não podem ser usados para determinar se os impostos
são justos e quais não são. (MURPHY, p.238) [18]:

A carga tributária brasileira compromete atualmente mais de 1/3 da participação do
produto interno bruto nacional e insere o Brasil na lista dos países com as mais elevadas cargas
fiscais do mundo, ao lado da França, Alemanha e Suécia, sem conduto promover o mesmo
retorno para a população que estes proporcionam, e este cenário á agravado quando se analisa
que parte do crédito tributário sofre a adição de diversas e pesadas multas.

Destarte que não estão contabilizados os outros encargos tributários como as mais
diversas formas de multa, bem como se encontram excluídos os tributos indiretos, incidentes
sobre todos os contribuintes de modo disfarçado, escondidos nos preços, onerando inclusive os
mais miseráveis e exercendo significativo impacto na atribuição da carga tributária do Brasil.

Diante destes números, é possível inferir que no Brasil os impostos possuem elevada
participação dos tributos no PIB, números estes compatíveis com os níveis dos paises
desenvolvidos e incompatíveis com a baixa qualidade da contraprestação estatal oferecida em
especial no âmbito social. Esta explícita dicotomia, obtida pela análise do produto da
arrecadação em relação à contraprestação estatal, conduz a inequívoca conclusão de que a
elevada arrecadação tributária nacional se perde antes de atingir a sua finalidade.

A arrecadação tributária atinge anualmente recorde, em contraponto, os investimentos
na contraprestação estatal dos serviços e projetos sociais, experimentam uma estagnação dos
valores investidos, percorrendo o caminho inversamente proporcional ao crescimento se
comparado ao que arrecada e ao aumento populacional. 

A utilização do tributo e das multas sem a imposição de limites é perigosa, causa efeitos
nefastos e opostos ao ideal de desenvolvimento, vez que retira de circulação recursos,
desestimulando o exercício da atividade produtiva, tornando o produto nacional menos
competitivo e interferindo negativamente no viés de crescimento da economia e na abertura de
novos postos de trabalho.

A eficiência tributária percorre os caminhos traçados na Constituição de 1988,
atribuindo ao Estado o dever de implantar políticas fiscais concebidas para promover o
crescimento econômico sustentável, comprometido com a redução das desigualdades sociais e
assumindo a nova postura de extra-fiscalidade[19].

O tributo e a multa revestidos da função extra-fiscal, ainda que indireta (no caso das
multas) passam a desempenhar um importante papel na política de estabilização econômica,
estimulando comportamentos desejáveis.

Assim é importante asseverar que não só o tributo pode ser um aliado ao
desenvolvimento como a multa também pode ser utilizada sob este paradigma, estimulando
determinados comportamentos, como ocorre, por exemplo, em algumas questões ambientais,
nos quais é imputada pesada multa ao infrator, que por sua vez alternativamente pode adimplir
sua obrigação por meio da realização de reflorestamento da área desmatada e a conservação
de outras áreas.

Mesmo as multas podem ser transformadas em aliadas do desenvolvimento, desde que
conserve em seu bojo o ideal de não confisco, caso contrário acabará desestabilizando a
entidade produtiva.

O papel desenvolvimentista da política fiscal deve representar um aliado para a solução
dos problemas sociais, atuando diretamente na diminuição da desigualdade social, na geração
de renda e no aumento de postos de trabalho, dentre outras.

A criação de políticas fiscais comprometidas com o desenvolvimento econômico e com
redução das desigualdades sociais deve iniciar na implementação da justiça tributária, focada no
patrimônio e na renda, e balizada pelos princípios[20] constitucionais tributários da igualdade,
capacidade contributiva, progressividade, seletividade, essencialidade, equidade, dentre outros.

As ações de política fiscal social encontram no princípio da igualdade um dos seus
principais alicerce tributário, inseridas dentro do ordenamento por meio de uma política mais
justa e igualitária, materializada no entendimento de que todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade[21],
concomitante com os preceitos constantes no principio da capacidade contributiva.

O desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades encontram confortável
assento no contexto de que o tributo deva ser graduado segundo a capacidade contributiva[22]
do administrado, prescrevendo o tratamento desigual para os desiguais, como forma de
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minimizar as diferenças, tributando mais de quem ganha mais, conduzindo o Estado para a
criação de um ambiente de justiça fiscal comprometida com a redução das desigualdades.

Nesta característica, o tributo assume proeminente função social, devendo graduar
situações em função de sua seletividade[23], vez que assim procedendo, discrimina de modo
diverso os produtos em função de determinados de sua essencialidade e importância para a
população.

A política fiscal de desenvolvimento econômico de viés social deve ser vista como um
conjunto de medidas centradas na questão tributária, fazendo uso desta ferramenta de
desenvolvimento econômico por diversas vias, de modo a reverter e direcionar direta e
indiretamente os benefícios, no intuito de minimizar as desigualdades sociais.

A instituição de uma política tributária, comprometida com o desenvolvimento econômico
e social, se materializa através da aplicação da justiça fiscal com a edição de mecanismos
legais, com o objetivo de redistribuir as imposições, em observância do princípio da capacidade
contributiva, onerando mais pesadamente aqueles que têm mais aptidão para contribuir e
desobrigando do pagamento aqueles que muito embora possuam capacidade econômica, não
possuem capacidade para pagar tributos[24], vez que sua renda é absorvida com a sua
manutenção familiar.

Além dos benefícios diretos da aplicação da política fiscal, comprometida com o
desenvolvimento econômico e social, merece destaque os benefícios indiretos, proporcionados
pelo crescimento do setor produtivo, gerando proporcionalmente o aumento da arrecadação
tributária para o Estado, que por seguinte reinveste estes recursos na melhoria dos serviços
públicos essenciais como a saúde, segurança, educação, a previdência, entre outros.

Desta forma, é possível concluir que as multas, tal como em relação aos tributos, pode
ser utilizada com a função extra-fiscal de forma indireta, estimulando (induzindo) ou
desestimulando determinados comportamentos desejados, em especial, a promoção do
desenvolvimento econômico e social.
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DA (IN) SUFICIÊNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE COMO MECANISMO DE
CONTENÇÃO DA CRESCENTE CARGA TRIBUTÁRIA

INADEQUACY OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY AS A MECHANISM TO CONTAIN THE
GROWING TAX BURDEN

aNTONIO CARLOS DINIZ MURTA

RESUMO
A despeito da previsão constitucional para o exercício da competência tributária pelos entes federados,
sobretudo a teor do artigo 145 do texto constitucional vigente, foram estabelecidos vários pressupostos de
contenção de seu abuso, considerando a máxima de que “quem tem o poder, abusa do poder”; objetivando
coibir uma cobrança exarcebada ou mesmo contrária ao interesse da coletividade. Dentre as limitações
estabelecidas, encontra-se o clássico “princípio da legalidade tributária” cuja essência perpassa a própria
estrutura de uma sociedade democrática. No entanto, mesmo que entendamos que os desígnios da lei
defluem dos próprios anseios da sociedade civil, concluindo que na seara tributária a dimensão da carga
tributária coincidiria com a vontade do sujeito passivo alcançado pela longa manus do Estado exator,
percebe-se, hodiernamente, nítido descompasso entre o poder de tributar e o a resistência ao tributar, não
sendo suficiente o princípio da legalidade para estabelecer efetiva harmonia neste conflito de interesses,
pendendo cada vez mais a balança de uma tributação crescente a despeito de seu incremento ser,
teoricamente, obstaculizado pela vontade de seu destinatário através da necessidade de um processo
legislativo legítimo e decorrente da vontade popular.
PALAVRAS-CHAVES: Legalidade, Insuficiência, Tributação

ABSTRACT
Despite the constitutional provision for the taxing power exercise by the federal entities, especially the
wording of article 145 of the current constitutional text, have made several containment assumptions of their
abuse, considering the maxim that "whoever has the power, abuse of power", aiming to curb a exacerbated
collection or even against the community interest. Among the established limitations, is the classic "tax
legaliy principle" whose essence pervades the very fabric of democratic society. However, even though we
realize the ambitions of the law defluo's own aspirations of civil society, concluding that the tax harvest the
size of the tax burden will coincide with the taxpayer's reached the longa manus of the oppressor, there is,
today's, clear mismatch between the power to tax eoa tax resistance is not enough the principle of legality to
establish effective harmony in this conflict of interest, depending more and more the balance of taxation
increasing despite its increase is theoretically hampered by the will the addressee through the need of a
legitimate legislative process and as a result of will popular.
KEYWORDS: Legality, Insufficience, Taxation

Introdução

 

O Sistema Tributário Nacional, inserto no texto constitucional, nos apresenta um rol de competências
tributárias, hipóteses de tributação e, simultaneamente, instrumentos de coibição de seu incremento
desmedido.

É de conhecimento amplo que a tributação brasileira é intensa, complexa e, infelizmente, em contínuo
crescimento a despeito dos malefícios advindos ao desenvolvimento nacional, emperrando a atividade
econômica, e a vida econômica das pessoas comuns.

No entanto, o legislador constituinte, ao mesmo tempo em que permitiu ao legislador ordinário dos entes
políticos, dotados de competência impositiva tributária, instituir tributos, buscando, sobretudo, extrair
parcela do patrimônio privado; tratando-se de verdadeira mudança de titularidade de propriedade,
apresentou mecanismos de contra-pesos que, se bem trabalhados e observados, permitiriam uma pseudo-
contenção do avanço da alienação compulsória do ente privado ao ente público, mediante a discutida
tributação.

Estes contrapesos se consubstanciam de normas constitucionais direcionadas ao poder tributante. Ou seja, ao
mesmo tempo em que permite a cobrança de tributos, estabelece premissas rígidas para fazê-lo sem as quais
a tributação se queda ilegal e, sendo assim, inviável.

Acontece que dentre estes mecanismos de contenção constitucional da tributação, verifica-se alguns que
necessitam de uma depuração ou análise mais cuidadosa na medida em que sua leitura, pura e simples, não
denota ou revela qualquer efeito prático, pelo menos imediato, para resguardar a coletividade contra efeitos
nocivos de uma tributação inadequada e dissociada da realidade econômico-social nacional.

Dentre eles, considerado por muitos autores como verdadeiro cânone ou princípio constitucional de
observação e respeito obrigatório, nos deparamos com a regra prevista no artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal que, dirigido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios veda "exigir
ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça", sendo tal princípio consagrado doutrinariamente como
essencial em uma democracia, afirmando sua origem popular, porém permitindo eventuais desvios de sua
necessária gênese, como o faz Hugo de Brito Machado[1]:

Sendo a lei a manifestação legítima da vontade do povo, por seus representantes nos parlamentos, entende-se
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que o ser instituído em lei significa ser o tributo consentido. O povo consente que o Estado invada seu
patrimônio para dele retirar os meios indispensáveis à satisfação das necessidades coletivas. Mas não é só
isso. Mesmo não sendo a lei, em certos casos, uma expressão desse consentimento popular, presta-se o
princípio da legalidade para garantir a segurança nas relações do particular (contribuinte) com o Estado
(fisco), as quais devem ser inteiramente disciplinadas, em lei, que obriga o sujeito passivo como o sujeito
ativo da relação obrigacional tributária.

 

Sem embargo de seu impacto terminológico quando de sua leitura, a interpretação deste denominado
princípio constitucional de contenção de tributação desmedida, dissociada de uma apreensão de seu conteúdo
valorativo, abrangência material e jurídica e impacto prático nas relações jurídico-tributárias acarretaria sua
imprestabilidade já que envolto de aspecto de difícil mensuração e compreensão.

Buscaremos, portanto, apresentar, pelos limites deste trabalho, um sintético painel da tributação no Brasil,
princípios constitucionais que a limitam e, em seguida, um quadro perfunctório, com nosso entendimento, do
princípio que veda a instituição ou majoração de tributos sem lei que o estabeleça, considerando,
especialmente, uma interpretação normativa sistemática englobando não só o texto constitucional, mas
também o Código Tributário Nacional,

 

1. Desenvolvimento

1.1. O Sistema Tributário na Constituição de 1988

 

A Constituição de 1988 dispõe sobre "o Sistema Tributário", especialmente entre os artigos 145 e 162;
representando um esforço de aperfeiçoamento, simplificação e modernização das relações entre o Fisco com
o contribuinte, objetivando, também, reduzir injustiças fiscais e corrigir os desequilíbrios regionais.

No entanto, a despeito da previsão constitucional sobre as competências impositivas tributárias e as
respectivas espécies tributárias uma preocupação expressa do legislador constitucional foi estabelecer, junto
às diretrizes de potencial criação dos tributos, limitações para o seu exercício partindo de um pressuposto de
ciência política que nos ensina que "aquele que detém o poder, tende a abusar do poder".

Diante de tal constatação, erigiram-se várias limitações constitucionais ao poder de tributar,
consubstanciadas em verdadeiros princípios constitucionais, estabelecendo-se verdadeiras barreiras jurídico-
constitucionais para conter esta verdadeira ansiedade estatal em criar e mesmo majorar tributos.

 

1.2. Limitações ao poder de tributar e princípios constitucionais

 

Os princípios constitucionais revelam regras de garantia dos direitos individuais e coletivos, expressos,
inclusive, no próprio preâmbulo da Constituição Federal. O texto constitucional de 1988 consagrou como
não poderia deixar de fazê-lo, os princípios tradicionais da história tributária brasileira que se sucedem, com
suas vicissitudes e modificações terminológicas, desde os primórdios da 1ª Constituição, ainda sob o Império
Brasileiro.

Não obstante as dificuldades de estabelecer a amplitude da definição de princípio, mormente sua repercussão
na seara tributária, sua leitura e aplicação se matiza conforme a ótica de seu intérprete, conforme ensina
Paulo de Barros Carvalho, ao afirmar que:

 

O vocábulo "princípio" porta, em si, uma infinidade de acepções, que podem variar segundo os valores da
sociedade num dado intervalo da sua história. No direito, ele nada mais é do que uma linguagem que traduz
para o mundo jurídico-prescritivo, não o real, mas um ponto de vista sobre o real, caracterizado segundo
padrões de valores daquele que o interpreta.[2]

 

Na verdade poderíamos defender o entendimento que qualquer princípio, implícito ou explícito, expresso em
lei ordinária (fato raro) seja no texto constitucional (hipótese mais provável), deve servir como norte ao
intérprete de um caso jurídico concreto que lhe é apresentado, uma vez que seria o ponto de partida para a
apreensão e compreensão do conjunto ou do todo a ser apreciado e, finalmente, interpretado, conforme visão
de Sacha Calmon Navarro Coêlho, in verbis:

O que caracteriza os princípios é que não estabelecem um comportamento específico, mas uma meta, um
padrão.Tampouco exigem condições para que se apliquem. Antes, enunciam uma razão para a interpretação
dos casos. Servem, outrossim, como pauta para a interpretação das leis, a elas se sobrepondo.

.....omissis...

Pois bem, quando o princípio é constitucional, a sua aplicação é obrigatória. Deve o legislador acatá-lo, e o
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juiz, adaptar a lei ao princípio em caso de desrespeito legislativo...omissis...[3]

 

Em matéria tributária, os princípios visam, exclusivamente, restringir o poder estatal de tributar; com isso,
assegurando os direitos fundamentais do sujeito passivo à segurança, ao bem-estar, planejamento familiar, à
propriedade, atividade econômica e o próprio desenvolvimento sustentável do País, dentre outros. Nesta
esteira, exempli gratia, foi instituído, o princípio da legalidade dos tributos que, por sua vez, influi na
anterioridade e na anualidade. A eficácia desses princípios é extra-lege, sendo assim, não dependem de
qualquer lei ordinária que os regulamente, podendo ser invocados a qualquer tempo. E mais, por serem
cláusulas pétreas da Constituição, esses princípios não podem ser alterados nem mesmo por Emenda
Constitucional.[4]

Já Hugo de Brito Machado cria um divisor de águas quando estabelece a possibilidade de algumas normas,
insertas no Sistema Tributário Nacional, serem, efetivamente, cláusulas pétreas e outras não o serem; por
simplesmente se inserirem em um contexto mais abrangente quando ensina que:

Assim, como o direito é na verdade um sistema de limites, todas as normas que integram a denominada
legislação tributária, em sentido amplo, são limitações ao exercício do poder impositivo. E todas as normas
que, na Constituição, tratam da tributação, constituem limitações constitucionais ao poder de tributar.
Tomada, assim, a expressão limitações constitucionais ao poder de tributar, nesse sentido abrangente,
certamente não se pode dizer que essas limitações constituem cláusulas pétreas. Mas existem normas sobre
tributação que, sendo limites, como são, dizem respeito aos direitos fundamentais.[5]

 

Abstraindo entendimentos distintos acerca de quais as limitações ao poder de tributar poderiam ser
considerados cláusulas pétreas e enfatizando a importância dos princípios na senda tributária, Luciano Amaro
ressalta que :

"... alguns dos chamados princípios tributários não são, como dizíamos, meros enunciados gerais carentes de
normatização posterior para acentuar sua concretude; são já proposições que atingem um grau praticamente
exaustivo de normatividade. Por exemplo, o princípio da anterioridade é uma regra de precisão matemática; a
lei ou foi ou não foi editada até o último dia do exercício, o que se apura segundo critério puramente
cronológico, que já decorre do próprio enunciado constitucional do dito "princípio", sem que haja
necessidade de uma norma que dê contornos mais nítidos à proposição. "[6]

 

Por sua vez, ao contrário dos princípios calcados no trinômio legalidade/anterioridade/ irretroatividade, a
Constituição Federal nos apresenta princípios cuja exegese demanda do intérprete uma interlocução e
ponderação mais cuidadosa considerando, especialmente, sua interpretação literal, descolada de uma situação
concreta qualquer, cuja conclusão muitas vezes é inane.

Vejamos, por exemplo, o princípio da isonomia tributária[7]. Este princípio, nada mais nada menos é do que
o princípio da igualdade - inserto no artigo 5º, inciso I, do texto constitucional - aplicado no campo das
relações jurídico-tributárias.

Mas como dimensionar esta igualdade nestas relações? Tratamos neste campo do direito de inúmeras
exações tributárias, derivadas de vários entes políticos autônomos cujo espectro de irradiação se volta para
incontáveis hipóteses ou potencialidades tributáveis cujas respectivas leituras podem criar dificuldade das
mais diversas para o intérprete da lei cotejado o caso concreto, como assim predica Humberto Ávila[8]:

 

Nesse sentido, considera-se pertinente aquela medida de comparação avaliada por elementos cuja existência
esteja relacionada com a promoção da finalidade que justifica sua escolha. Uma medida é pertinente quando
ela se vale de elementos que, presentes,provocam efeitos que contribuem para a promoção da finalidade;
uma medida é impertinente quando sua existência nada diz quanto à promoção da finalidade normativa.
Afirmar que uma medida de comparação é pertinente é o mesmo que dizer que ela é relevante E afirmar a
relevância de alguma coisa é dizer que ela ajuda e colabora com algo. Assim, uma medida de comparação
relevante é aquela cuja verificação contribui substancialmente para a promoção da finalidade que justifica sua
utilização.

 

O mesmo raciocínio se voltaria para a interpretação do princípio que veda a limitação do tráfego por meio de
tributos.[9] Nesta limitação ao poder de tributar, nos parece que o legislador constituinte deixou claro que a
liberdade de ir e vir, ou mesmo circulação, jamais poderão ser cerceadas ou mitigadas por imposição
tributária, seja ela de pessoas ou bens; entretanto a interpretação deste dispositivo constitucional exige do
intérprete conhecimento dos vários e possíveis aspectos materiais de fatos geradores que poderiam, caso não
restringidos, alcançar e impedir a mobilidade nacional.

O que causa espécie é o fato de que neste mesmo dispositivo se faz presente alusão a uma exceção. O
denominado pedágio. No entanto, o pedágio instituído e cobrado no Brasil hodierno, tem natureza
essencialmente contratual (preço público) causando, com isso, mais dificuldade ainda quanto ao alcance
desta limitação ao poder de tributar.

Já em relação ao princípio que veda a utilização do tributo com efeito de confisco nos deparamos com
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sutilezas terminológicas de difícil depuração.

Todo tributo é na verdade um confisco à parte da propriedade do sujeito passivo ou de quem ele substitua. O
legislador não pretendeu vedar este tipo de confisco que continua valendo e prevalecendo nas relações entre
quem paga (a sociedade) e quem recebe (o Estado).

O desiderato do legislador constituinte foi estabelecer vedação para um padrão de confisco que ultrapassasse
determinados limites de, digamos, razoabilidade.

Na mesma seara impeditiva do poder estatal de tributação nos deparamos com hipóteses constitucionais que,
expressamente, vedam a tributação; traduzindo-se em verdadeira atribuição de competência tributária
negativa.[10]

A contrario sensu as imunidades tributárias não infirmariam a competência tributária já que delimitariam o
campo material da incidência tributária, estabelecendo a extensão da competência e não, simplesmente,
reduzindo-a, como ensina José Souto Maior Borges:

 

"A rigor, portanto, a imunidade não subtrai competências tributárias, pois essa é apenas a soma das
atribuições fiscais que a Constituição Federal outorgou ao poder tributante e o campo material
constitucionalmente imune nunca pertenceu à competência deste. A competência tributária já nasce
limitada."[11]

 

São as imunidades tributárias verdadeiras opções político-constitucionais dirigidas ao ente tributante,
impedindo-o, parcialmente, do exercício pleno da competência que lhe foi outorgada.

Neste sentido informa Andrei Pitten Velloso, sobre o primado essencial das imunidades tributárias:

Ao vedar a instituição de impostos sobre certas materialidades e entidades, o artigo 150, VI, da CF, veicula
genuína imunidades. Consagra expressamente a incompetência tributária das pessoas políticas, obstando que
os legisladores federal, distrital, estaduais e municipais instituam impostos incidentes sobre as entidades,
arroladas nas alíneas a e  c (imunidades subjetivas) e sobre as materialidades indicadas nas alíneas b e  d
(imunidades objetivas).[12]

 

Portanto devemos considerar que as imunidades tributárias consistem em, sobremaneira, determinação ao
legislador tributário para que não volte a sua aptidão em criar obrigação tributária para pessoas e bens que
revelam, em sua essência, hipóteses que o Estado, até mesmo por sua estrutura sócio-política, não tem
interesse ou razão econômica em tributar, como defende Luciano Amaro:

O fundamento das imunidades é a preservação de valores que a Constituição reputa relevantes (a atuação de
certas entidades, a liberdade religiosa, o acesso à informação, a liberdade de expressão, etc.), que faz com
que se ignore a eventual (ou efetiva) capacidade economia revelada pela pessoa (ou revelada na situação),
proclamando-se, independentemente da existência da capacidade, a não-tributabilidade das pessoas ou
situações imunes.[13]

 

 

1.3. Princípio da legalidade tributária

 

O "Princípio da Legalidade Tributária", nos moldes propostos 150, inciso I, da CF de 1988, tem como
finalidade precípua reforçar ou mesmo nos relembrar o que já faria parte do rol de direitos e garantias
individuais, mormente o que se descortina no artigo 5º, inciso I, do mesmo texto constitucional[14] onde se
prevê, genericamente, a imprescindibilidade de lei para a compulsoriedade na ação ou omissão.

Se o referido texto constitucional já preveria a exigência de lei para obrigar dado comportamento. E se a
obrigação tributária, seja principal ou acesssória, compele o sujeito passivo a pagar pecúnia[15] ou cumprir
(ou mesmo se omitir) obrigações formais (tais como emitir declarações, documentos fiscais, etc), não
haveria, em tese, necessidade de novo comando constitucional para repetir o óbvio, qual seja; o ônus
tributário só se torna exeqüível desde que previsto expressamente em lei.

No entanto, historicamente, como se demonstrará infra, as Constituições brasileiras têm se preocupado em
não só constar em seus respectivos textos o princípio da legalidade genérico, aplicável para qualquer
obrigação, como também o princípio da legalidade tributária. Esta denotada redundância não faz com que o
princípio da legalidade tributária se faça mais presente ou eficaz nas relações da administração tributária com
a sociedade civil; pelo contrário, revela uma preocupação desmedida do legislador constituinte com a forma
e prolixidade dos textos constitucionais, olvidando-se que palavras em excesso podem levar ao
enfraquecimento da próprio comportamento ao qual se dirigem.

Percebe-se, facilmente, um valor santificado dado ao comentado princípio da legalidade tributária, conquista
histórica advinda de inúmeros embates entre o Estado e o cidadão, como nos ensina Aliomar Baleeiro[16]:

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4199



 

Por isso, o princípio da legalidade dos tributos, antes de afirmar-se na Revolução francesa e de manifestar-se
enquanto princípio fundamental do Estado de Direito no constitucionalismo do século XIX, derivou
primeiro, como registra Ottmar Buhler, do corporativismo medieval.......omissis....Seus precedentes
históricos montam ao século XI, sendo, portanto, anteriores à Carta Magna inglesa de João-Sem-terra.
Correspondem ao princípio da autotributação, vale dizer, ao juízo de que os encargos tributários deveriam
ser previamente consentidos por aqueles que o suportassem.

 

Todos nós, conhecedores deste mecanismo de proteção constitucional contra tributação arbitrária,
deveríamos, supostamente, nos sentir mais tranqüilos já que qualquer novo ônus tributário deveria advir,
inapelavelmente, de um consentimento médio da sociedade.

Entrementes alguns autores, nos idos da década de 60, do século e milênio passados, já percebiam que o
discutido princípio já não teria o condão de fazer valer um mínimo de estabilidade nas relações entre Fisco e
sociedade, qualificando, até mesmo um dado momento da vida contemporânea como verdadeiro naufrágio
fiscal como o fez Alfredo Augusto Becker ao afirmar que a tributação irracional dos últimos anos conduziu
os contribuintes (em especial os assalariados) a tal estado que, hoje, só lhes resta a tanga.[17]

A rigor, o "Princípio da legalidade tributária" é resultante de uma evolução histórico-cultural onde,
frequentemente, duas forças antagônicas se batiam buscando resultados opostos. O Estado necessitava e
ansiava cada vez mais por recursos financeiros para fazer frente aos custos, cada vez maiores, de sua própria
existência. Por sua vez o cidadão contribuinte, incomodado e insatisfeito com a intervenção estatal no seu
patrimônio, rechaçava e se negava, como e onde pudesse, a pagar qualquer tributo seja à Coroa ou símbolo
de poder equivalente (Estado).

Alcançou-se, aparentemente, um denominador comum. A exigência de um processo legislativo, por parte de
quem teria competência para tal conforme precisão expressa em um documento escrito e basilar na estrutura
mínima do Estado tornaria mais complicado, difícil, trabalhoso e alongado todo o objetivo de se buscar, na
sociedade, nova exação fiscal. Ao mesmo tempo haveria, junto ao Estado quando da discussão da dimensão
da tributação, participação do próprio destinatário da cobrança tributária, através de seus representantes no
parlamento.

Resumindo a tributação, através da legalidade, é consentida. Podemos nos fiar nesta afirmação? Um dado
Ministro da Fazenda, certa feita, ao ser indagado sobre o abuso na carga tributária contemporaneamente,
chegou a alegar que a tributação no país era uma opção (e um problema, diga-se de passagem) da própria
sociedade; portanto não haveria, segundo ele, espaço para reclamos ou mesmo resistência quanto à sua
incidência. Este não é nosso sentimento. O decantado princípio da legalidade se tornou apenas uma barreira
mínima para que os Governantes de plantão façam o que bem entendam em relação ao surgimento de novos
encargos tributários ou mesmo incrementos daqueles pré-existentes.

O princípio da legalidade poderia, de forma metafórica, ser considerado um "cabo de guerra" onde, como
nos relata Gustavo Patu; de um lado, haveria dezenas de milhares de eleitores, contribuintes e consumidores
esperando pagarem menos impostos ou, pelo menos, rejeitando a hipótese de pagar mais; do outro, um
presidente da República, 27 governadores e mais de 5.500 prefeitos, que não aceitam arrecadar menos e, se
possível, querem arrecadar mais. [18]

 

1.3.1. Escorço histórico da previsão do "Princípio da legalidade tributária" nas Constituições
brasileiras.

 

As Constituições brasileiras, desde que o Brasil alcançou sua independência de Portugal, tratam deste
Princípio, ou de forma perfunctória, dissociada de um sistema de proteção tributária ou de forma sistemática,
a guisa de introdução para os demais princípios ou mesmo garantias do sujeito passivo contra uma tributação
desmedida.

 

A- Constituição de 1824.

 

Nesta Constituição, ainda sob o jugo do Império, não havia previsão específica para o discutido princípio.
No entanto depreende-se que no seu Título 7º, denominado "Da administração e economia das províncias";
em seu Capítulo III, denominado "Da Fazenda Nacional", percebe-se já um arremedo de legalidade quanto
aquele texto, em seus artigos 170, prevê a necessidade de lei para a cobrança de tributos (muito embora não
se use, expressamente, este vocábulo): "A Receita e despesa da Fazenda Nacional será encarregada a um
Tribunal, debaixo do nome de "Tesouro Nacional", onde diversas Estações, devidamente estabelecidas por
Lei, se regulará a sua administração, arrecadação e contabilidade, em recíproca correspondência com as
tesourarias e autoridades das Províncias do Império."

 

B- Constituição de 1891.
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As disposições sobre matéria tributária nesta Constituição não foram tratadas em capítulo a parte, sendo
inseridas no bojo do Título I, denominado "Da organização Federal", sendo que, de forma alternada, a
redação da competência da União ou Estados, para instituir tributos, variava de "decretar" para "tributar"
ou mesmo "criar".

Por sua vez o Título IV, do referido texto, cujo objeto seria o tratamento dos "cidadãos brasileiros", em sua
Seção II, cuidando da declaração de Direitos, previu em § 30, a seguinte redação, verbis: "Nenhum imposto
de qualquer natureza poderá ser cobrado senão em virtude de uma lei que o autorize".

 

C - Constituição de 1934.

 

Esta Constituição é dividida em Títulos, sendo que o tratamento sobre o Sistema Tributário se dá no Título
I, "Da organização Federal - Disposições Preliminares"; a partir do artigo 14 (competência legislativa
tributária da União) usando-se novamente o verbo "decretar", que poderia nos dar uma idéia radicalmente
oposta do que se faria ao "legislar". No entanto, por sua interpretação sistemática, ocorreria sinonímia entre
os dois termos, não havendo qualquer diferença entre seus pressupostos e objetivos.

Com relação ao "Princípio da Legalidade Tributária" este texto constitucional, de forma embrionária, já o
prevê no Capítulo IV, "Dos Ministros de Estado"; Seção VI, "Do orçamento e da Administração
Financeira"; quando, em seu artigo 70, § 1º, determina que "Só depois de votado em lei especial, se incluirá
no orçamento qualquer tributo novo ou agravação do existente."

Já o tratamento específico se daria no Título VIII, "Da declaração de direitos e deveres", em seu artigo 102,
§ 28; "Nenhum tributo se cobrará senão em virtude de lei".

 

D- Constituição de 1937.

 

O tratamento geral sobre a tributação nesta Carta se dá, a partir do artigo 20, da divisão "Da organização
nacional", já que este texto não foi - não se sabe o porquê - dividido entre títulos e capítulos.

O que causa espécie nesta Carta é a patente ausência de previsão específica para o discutido "Principio da
Legalidade Tributária" ou mesmo "Princípio da Legalidade Geral" a despeito de no seu texto se fazerem
presentes vários dispositivos referentes ao vocábulo "lei", inclusive tratamento específico para um processo
legislativo.

 

E - Constituição de 1946.

 

Nesta Constituição as disposições referentes ao ora denominado "Sistema Tributário Nacional" eram
tratadas no Título I, "Da organização Federal"; Capítulo I, "Disposições preliminares", a partir do artigo
14.

O interessante é notar que neste Título I, a despeito do objeto proposto, constam-se tratativas referentes à
competência tributária dos Estados e aos Municípios. Ou seja, o legislador constituinte fez tratar de
contingências de matéria tributária que diriam respeito ao interesse nacional e não só federal.

Quanto ao "Princípio da legalidade tributária" percebe-se uma expressa menção ao mesmo no artigo 65,
inciso II, quando se prevê competência do Congresso Nacional para "votar os tributos próprios da União e
regular a arrecadação e a distribuição das suas rendas".

No entanto o seu tratamento específico se dá no Título IV, Capítulo II, "Dos Direitos e das Garantias
Individuais", artigo 141, § 34 onde se lê" Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que lei o
estabeleça;......omissis.......".  

                                                                                                                                                          

F-Constituição de 1967.

 

O Sistema tributário, assim intitulado sem se reportar ao qualitativo "nacional", contido no capítulo V, desta
Constituição, previa em seu artigo 19, inciso I, a seguinte redação: "É vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios: - instituir ou aumentar tributo sem que a lei o estabeleça, ressalvados os
casos previstos nesta Constituição.  

 

G- Constituição de 1969.
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Esta Constituição, advinda da emenda constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, previu no capítulo V,
intitulado "Do sistema tributário", no mesmo artigo e inciso da constituição de 1967, idêntica redação.

 

H- Constituição de 1988.

 

O referido princípio se consagrou no Título VI, denominado "Da tributação e do orçamento", Capítulo I,
denominado "Sistema Tributário nacional"; Seção II, denominada "Das limitações ao poder de Tributar",
em seu artigo 150, inciso I, com a conhecida redação: "é vedado ... exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça."

     

1.4. Princípio da legalidade tributária, alcance e fragilidades.

 

Inicialmente se faz importante ressaltar que o tributo, enquanto "prestação pecuniária compulsória
instituída em lei" traz para muitos uma conotação ou mesmo uma ótica por demais negativa e depreciativa,
qualificando-se sua exação como norma de "rejeição social"; como o faz Ivez Gandra da Silva Martins[19]:

 

Tenho para mim, como tantas vezes acentuei nos capítulos anteriores, que o tributo é uma norma de rejeição
social, porque todos os contribuintes, em todos os espaços geográficos, pagam mais do que deveriam pagar,
para sustentar o governo. Além daquilo que retorna à comunidade em nível de serviços públicos, pagam,
também, para sustentar os desperdícios, as mordomias, o empreguismo, inclusive a corrupção dos detentores
do poder. Esta realidade é maior ou menor, conforme o período histórico ou o espaço geográfico, mas é,
desgraçadamente, comum a todos os governos.

 

Quando se trata de princípio da legalidade, mormente nas aulas dadas na graduação de Direito, costuma-se
"encher a boca" de entusiasmo para se afirmar que a própria sociedade civil delibera, através de seus
representantes, atuando no mecanismo da democracia indireta como a brasileira, a carga tributária desejável
e, portanto, não haveria qualquer injustiça, arbítrio ou mesmo abuso nas relações travadas entre a
Administração tributária e a sociedade civil.

Ou seja, o Princípio da legalidade, no caso da legalidade tributária, seria consectário da própria democracia
representativa.

Mesmo que consideremos que de fato a sociedade, ocidentalizada, como um todo, no curso da história
recente, logrou ingente vitória ao estabelecer que qualquer tributação, imposta pelo Estado, deve ser antes
de tudo, permitida pelo cidadão-eleitor, através de um processo legislativo cujo acompanhamento e
aprovação se darão por aqueles - vereadores, deputados ou senadores - cujo mandato foi por ele outorgado,
note-se que esta sintonia precisa ser colocada em xeque.

A todo o momento a mídia em geral apresenta inúmeras entrevistas, críticas, números que destoam deste
equilíbrio da presumida tributação consentida via legislação. Se a tributação, pelo menos no Brasil objeto
deste articulado, correspondesse, minimamente, ao desejo médio da população brasileira votante,
poderíamos, mesmo assim, constatar, números e estatísticas tão espantosas de sonegação. Seria razoável
imaginar que a lei tributária seria uma amarra suficiente para o "leão" dos tributos quando uma miríade de
vozes dissonantes, sejam da classe média assalariada sejam do empresariado ou mesmo da patuléia analfabeta
que, comumente, não sabe distinguir tributo de escorbuto, a todo o momento se voltam contra a injustiça da
tributação brasileira.

Se a tributação não satisfaz o eleitorado brasileiro, por que os seus eleitos e representantes perante os
respectivos poderes legislativos continuam fazendo valer, pura e simplesmente, a vontade não do povo que o
elegeu e sim do Chefe do executivo que lhe poderá conceder benefícios, dos mais transparentes aos mais
escusos?

A tributação no Brasil adquiriu vida própria? Exigir um processo legislativo[20] não seria problema ou óbice
algum dadas às facilidades de cooptação e de ingerência do Poder executivo no Poder legislativo, seja
através de nepotismo, fisiologismo, distribuição de cargos, participação nas emendas do orçamento público
ou mesmo a decantada figura do conhecido "mensalão"[21]. Sendo assim, talvez pudéssemos afirmar que a
tributação não poderia ser mais contida, adquirindo uma configuração peculiar cuja arquétipo e sobrevida
estão nitidamente associados ao crescimento da Administração Pública, o Estado opressor, o Estado
perdulário; cujo desiderato, eventualmente e não necessariamente, coincide com o daquele que o sustenta;
leia-se a sociedade civil.

A rigor o "Princípio da legalidade tributária" acompanhou pari passu a evolução do processo democrático,
imaginando-se, a partir desta premissa, que seria suficiente para sustentar perante o Estado o desejo e
vontade popular, especialmente quanto o que se imagina razoável transferir dinheiro do bolso do cidadão-
eleitor para as burras federal, estaduais e municipais.
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No entanto, historicamente, foram ocorrendo cortes ou rupturas nesta "parceria" entre lei e vontade popular.

Não se objetiva criticar aqui a teratologia ou insanidade de permitir-se a instituição de tributos mediantes
mecanismos travestidos de aparente legalidade, porém de consistência absolutamente autoritária com no caso
das "medidas provisórias"; infelizmente agregadas constitucionalmente ao sistema tributário nacional pela
malfadada emenda constitucional nº 32/2001[22], sendo antes disso objeto de incessantes críticas, como as
feitas por Mizabel Abreu Machado Derzi  ao atualizar a obra clássica de Aliomar Baleeiro[23]:

 

Urge observar que as medidas provisórias, como o nome indica, só a título temporário e precário, inovam a
ordem jurídica. Para que possam, de fato, alterar algo no mundo do Direito, deverão ser convertidas em lei
pelo Congresso Nacional, no prazo de 30 dias, contados de sua publicação (parágrafo único do art. 62).
Antes disso, não se tem a lei, o processo legislativo perfeito, capaz de criar efetivamente o Direito. Enquanto
não convalescidas pelo Poder Legislativo, as medidas provisórias produzem efeitos imediatos à sua
publicação, disciplinam relações e comportamentos de forma passageira e reversível.

 

O princípio da legalidade tributária revela intensa carga política na medida em que o partido que se encontra,
circunstancialmente, no exercício do Poder, realizando acordos, dos mais variados matizes, com os demais
grupos de sustentação, buscará, quase sempre, aumentar a sua condição de persuasão para alcançar seus
objetivos.

O interessante é que acabamos num verdadeiro círculo vicioso (jamais virtuoso). Para obter apoio, nos
partidos de sustentação como soe acontecer com o previsível PMDB, o governo é obrigado a faze uso de
artimanhas ou combinações, espúrias ou não, que, de uma maneira outra, envolve, necessariamente, a
máquina do Estado. Seja através de distribuição acintosa de cargos ou mesmo de tredestinação de dinheiro
público. Em uma hipótese ou outra, se revela indispensável o uso de recursos obtidos com a tributação,
mesmo porque recursos públicos obtidos, sobre outra rubrica, são irrisórios se comparados com a receita
advinda do tributo. Se a operação de manter apoio demanda, rotineiramente, recurso público e se este apoio
se concretiza sobretudo na votação de medidas impopulares, sendo talvez a maior delas o incremento da
carga tributária, fecha-se um círculo pernicioso onde tanto o governo, representando o poder executivo,
quanto o legislativo não conseguem  ou mesmo não querem se descolar.

Nesta esteira verifica-se um acordo insidioso e nefando entre executivo e legislativo. Poderes da república
que deveriam manter uma distância de segurança mesmo porque o equilíbrio de poder, especialmente entre
executivo e legislativo, não permitiria esta associação que se descortina a todo o momento na mídia.

Vale, inclusive, lembrar que no episódio da "queda" da CPMF (contribuição provisória sobre movimentação
financeira) os jornais da época (fins de 2008) noticiaram que o governo teria perdido este embate, sobretudo
em razão de não ter cedido aos pedidos de cargos, emendas orçamentárias e outras benesses. Sendo assim a
sociedade se veria absolutamente desprotegida contra a instituição de novos e originais tributos quando o
governo se mostrasse suficientemente depositários dos anseios mais vis dos nossos parlamentares, não
configurando o manto da legalidade que não apenas um véu, roto e leve, a ser descortinado.

Por isso, a denominada legalidade tributária, nos aparenta apenas uma fachada, um embuste, uma farsa,
consagrada como ícone da vontade popular, para ser manipulada quando e quanto desejar o executivo.
Desde é claro que pague o preço ao legislativo para tal mister. Este preço, como dito, envolverá receita
pública. Esta receita pública perpassa a tributação. Sem tributação, ou seja os meios para convencer os
partidários de certo governo, a ingerência política se esvazia e, consequentemente, o governo perde poder de
governar.

Poderíamos, a partir da teoria clássica de repartição de poderes, afirmar que a legalidade, seja tributária ou
não, é uma conquista da sociedade e da própria consagração da democracia. No entanto, no dia a dia do
parlamento, a legalidade se tornou verdadeira moeda de troca entre o executivo e o legislativo. Se dado
executivo não cede aos pedidos dos parlamentares - é claro da maioria deles e não todos já que teremos
sempre uma pequena oposição faminta do poder ou retorno ao poder - o exercício da administração pública
se tornará tarefa árdua que não impossível.

Não se deseja, pelo óbvio, que não ocorram acordos de bastidores, entendimentos partidários sobre dada
matéria ou mesmo composição de governo, nas mais variadas instância administrativas, para que dado
governo tenha sustentabilidade política e possa trabalhar. Porém no ponto em que chegamos o princípio da
legalidade tributária foi colocado em xeque.

Não importa qual a cor ou viés partidário apresentado por dado governo nas últimas décadas no Brasil.
Mesmo que consideremos que o início para a alavancada da carga tributária no Brasil se deu, ainda, nos
governos militares como se percebeu no fim da década de 60 e durante a década de 70, a partir da
redemocratização do país, com os governos do PMDB (José Sarney), PSDB (Fernando Henrique Cardoso)
e, recentemente, do PT (Luís Inácio da Silva), constatou-se que a cada governo, ou mesmo no 2º mandato
de um deles, haveria uma verdadeira corrida ou disputa para verificar quem poderia aumentar mais a carga
tributária nacional. Não se percebem nos últimos mandatos federais qualquer governo que tenha reduzido
carga tributária, pelo contrário, verifica-se, de plano, o oposto. Cada governo obtém do anterior incremento
de carga. O que causa mais espécie e certa repugnância é o fato que a oposição, nesta condição, critica tal
comportamento. Quando se toma o poder, age da mesma maneira; e, aquele que detinha o poder e se torna
oposição passa, como ocorresse uma automática mudança de personalidade e posicionamento, a criticar o
comportamento legislativo-partidário de aumento de carga tributária.
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Sendo assim o que podemos afirmar observando a sucessão de governos federais no Brasil, abstraindo os
estaduais e municipais, é que não importa quem assuma o poder teremos que nos habituar com a prática
política de troca de favores entre o governo e o legislativo, cada qual com escopo próprio no mais das vezes
dissociado dos anseios da sociedade.

Afirmar, como o fez dado Ministro da Fazenda, que a carga tributária no pais é vontade da própria
Sociedade é uma falácia. Percebe-se na evolução do sistema tributário nacional que sempre ocorreu uma
verdadeira disputa pelo "butim" dos tributos. Os entes federados, considerando o Brasil república, sempre se
preocuparam em não só preservar a máxima competência tributária, mas, também, expandi-la. Não haveria
espaço para perda e sim apenas para ganho. A justificativa padrão sempre residiu no aumento de encargos do
Estado, em todas as suas formas, que exigiriam o crescimento da carga tributária, atropelando, nitidamente,
qualquer possibilidade de um maior consenso daqueles que sofreriam seu impacto.

Nota-se, vale dizer, que mesmo naquelas hipóteses onde o Ente federal com maior competência tributária -
União Federal - se via obrigado, por expressa previsão constitucional, como no caso da CF de 1988, a
partilhar parte de sua receita de impostos (IR e IPI) para os demais entes (Estados e Municípios),
imediatamente obtinha permissivo constitucional, seja quando da promulgação da CF vigente seja a partir de
modificações pontuais por emendas, permitindo-se o trocadilho, "encomendadas", efetiva compensação de
suas perdas pela cobrança e arrecadação das indigestas contribuições especiais que, com exceção da
denominada CIDE - combustível[24], não precisariam ser redistribuídas com os demais entes políticos.

É sintomático aferir que o legislador constituinte da CF de 1988, ao redigir as disposições referentes à
competência legislativa tributária, sabedor da facilidade em aprovar uma lei ordinária, independente de ser
sobre a criação de tributos ou não, criou mecanismos procedimentais de limitação deste exercício em relação
à dados tributos, já percebendo que o "Princípio da Legalidade tributária", pelo menos  em padrão de
atuação, seria notoriamente insuficiente para a criação de alguns tributos.

Como haviam, nas discussões que antecederam a CF de 1988, conflitos, entre forças de esquerda e de
direita[25], desejando aquelas maior tributação sobre a riqueza, acertou-se que haveria tal previsão, como no
caso do imposto sobre fortunas[26],  no entanto só seria operacional se aprovada por lei complementar.
Resumindo, poder-se-ia criar tal tributo mais os obstáculos seriam, se não intransponíveis, de tal magnitude
que exigiria - como deveria ser nas hipóteses do exercício das demais competências tributárias cuja
formalização se dá, ordinariamente, por lei ordinária - um grande debate nacional, sintomático e
característica imanente em qualquer democracia principalmente quando se discute a invasão do público sobre
o privado como é o caso da tributação, já que o quorum[27] constitucional exigido para a matéria reservada
para lei complementar não facilitaria a materialização do Poder Executivo Federal nos seus anseios por
expandir sua receita tributária.

Nota-se, neste caso, verdadeira subversão dos objetivos que deveriam nortear qualquer edição de lei
complementar. A LC jamais poderia ser usada com o instrumento de instituição de tributos, como no caso do
imposto sobre fortunas e alguns outros[28] previstos no texto constitucional. Por mais que a LC no ponto de
vista formal - quorum qualificado - possa se prestar a qualquer objeto a ser normatizado, conforme decisão
política de inserção no texto constitucional, a rigor a materialidade desta espécie de lei não deveria ser
condizente com a criação de obrigação, especialmente tributária, já que sua sede natural seria de uma lei de
supervisão ou de normas gerais (lex legum) para a elaboração de leis ordinárias, como são os casos do
Código Tributário Nacional, normas gerais sobre ICMS e ISSQN. [29]

Este seria o entendimento, dentre outros, de Paulo de Barros Carvalho[30]:

 

Têm entendido os constitucionalistas que tais leis são aquelas necessárias ao complemento de dispositivos da
Lei básica que não sejam auto-aplicáveis, qualificando-as ontologicamente pela matéria inserida em seu
conteúdo. E, se dermos revista em nossa Constituição, encontraremos uma série de leis irremediavelmente
ligadas ao desdobramento normativo de princípios que delas dependem em termos de realização substantiva.

 

Imagina-se que provavelmente o legislador constituinte elegeu determinadas matérias, excluídas àquelas
correspondentes às normas gerais, para serem aprovadas apenas por lei complementar; por deduzir que a
edição via lei ordinária seria por demais facilitada; e, assim, causaria instabilidade jurídico-tributária. No
entanto, tal teoria não condiz com a dura realidade uma vez que a maioria absoluta das matérias tributárias
reservadas à lei ordinária é que dita as relações diárias entre a Administração Tributária e o Sujeito Passivo e,
nesta seara, o que se afere é o abuso do uso da lei, manipulada, modificada e criada conforme sejam os
critérios e objetivos traçados pelo Poder Executivo, mandante da maioria do legislativo sobretudo quando a
exigência de quorum é simples, que, no caso do executivo federal, podendo até utilizar a hedionda figura da
medida provisória a dispensa rotineiramente pelas facilidades encontradas para fazer valer sua vontade no
processo legislativo ordinário.

É oportuno perceber que, se não todos, a quase totalidade dos projetos de lei ordinária sobre matéria
tributária são engendrados no âmbito das Fazendas do Governo (Ministérios, Secretárias e congêneres) a
partir de uma demonstração de efetivo interesse do Executivo, restando, muitas vezes, ao legislativo apenas
ratificar ou mesmo propor modificações pontuais e não estruturais o que se propõe e que, fatalmente, se
aprovará. Afinal de contas que princípio da legalidade tributária é este?

Restaria, outrossim, a insegurança proporcionada pela utilização corrente da denominada "legislação
tributária"[31] pela administração tributária. Sabe-se que esta expressão abrangeria não só a lei em sentido
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formal, conforme processo legislativo previsto no texto constitucional, mas também as normas
administrativas emanadas do Poder executivo, entendem alguns autores, com certa naturalidade sua
aplicação para os destinatários da tributação, como é o caso de Sacha Calmon Navarro Coêlho[32]:

 

O codificador utilizou as aspas em cima da expressão legislação tributária como a dizer que não desconhecia
o significado dessa nomina, nem tampouco descurava do arquiprincípio da legalidade da tributação. O que
pretendia com as inusitadas aspas? Atos administrativos existem com alto grau de generalidade e abstração.
É o caso dos decretos regulamentares (o regulamento do imposto de renda ou RIR, o Regulamento do
Imposto sobre produtos industrializados ou RIPO, os regulamentos aduaneiros, os regulamentos de ICMS e
assim por diante). Estes decretos regulamentares são densamente normativos e expandem o conteúdo
material das leis fiscais, apresentando-se como verdadeiras "normas tributárias" para contadores,
economistas, funcionários públicos do estamento fiscal e contribuintes em geral. Por isso que indutores de
comportamento, quis o legislador do código incluí-los, entes normativos que são, como partícipes das
legislações sobre tributos (da União, dos Estados e dos Municípios).

 

Acontece que o espaço ocupado pela denominada "legislação tributária", na sua vertente "normatização
administrativa" é ingente, tratando das questões mais comezinhas, como local do pagamento de um tributo
ou mesmo modelo de nota fiscal, como de questões que deveriam, pelo menos em tese, serem reservadas
apenas à lei formal como seria estabelecer a base de cálculo de alguns impostos ou mesmo restringir o
abatimento do crédito tributário de outros que, por via de conseqüência, oneraria o sujeito passivo e, por via
reversa, implicaria, necessariamente, em aumento de tributo a pagar cuja competência de tratamento seria
exclusiva de lei em sentido formal.

Não se nega o papel fundamental que dever exercer as normas administrativas no direito tributário mesmo
porque a dinâmica e a complexidade da tributação impede suficiente agilidade do Poder Legislativo para
acompanhá-la e operar o devido tratamento. Mas, como dito anteriormente, se o Poder Executivo tem "as
rédeas" do Poder Legislativo, ao deter maioria do Parlamento em suas mãos, pelo menos o suficiente para
aprovar matéria de lei ordinária, não terá qualquer interesse em remeter àquela casa discussões fincadas nas
relações tributárias, que, a princípio, deveriam ser tratadas por lei formal, mas que, por uma questão de
conveniência administrativa, decide legislar internamente; ou seja, através da criação de normas
administrativas.

Interessante esta opção discricionária do Poder Executivo. Decide o que deve ou não ser tratado por normas
administrativas, como as Instruções Normativas, Decretos, Resoluções e Portarias, e o que deve ser tratado
por lei formal. Tanto num caso como no outro terá nítida facilidade de aprovação. O que seria restritivo e
muitas vezes fator decisivo para a eleição da norma administrativa, não seria a dificuldade em conseguir a
aprovação de novas obrigações tributárias, mas sim o processo legislativo que por mais que se tenha maioria
no parlamento exige exposição pública do que é discutido, fato que desagrada sobremaneira o Poder
executivo, e acordos espúrios realizados nos bastidores do legislativo antes da apresentação da proposta em
plenário. Poder-se-ia dizer que a aprovação de um projeto de lei ordinária se daria antes da votação em
plenários que, reiteradamente, se mostra apenas simbólica e não real.

Nesta esteira nos causa incessante preocupação com o destino que se dá ao "Princípio da Legalidade
tributária" no Brasil que de fiel escudeiro da sociedade contra o arbítrio do Estado, principalmente quando o
enfoque seja a transferência de patrimônio, via tributação, de um para o outro, passa a ser apenas um
simulacro de "limitação ao poder de tributar' a vista da conhecida ascensão da carga tributária brasileira nos
últimos decênios, não servindo a legalidade que não como anteparo de acordos político-partidários entre que
está no poder e quem lhe dá garantias para seu exercício, ficando a sociedade apenas como infeliz
observadora da intromissão estatal sobre sua vida econômico-patrimonial.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

O Sistema Tributário Nacional, previsto na Constituição Federal, a despeito de conter uma séria de
disposições que outorgam competência tributária aos entes que integram a República Federativa do Brasil,
apresenta, também, verdadeiros contrapesos normativos delimitando ou impedindo uma tributação
desmedida ou abusiva.

Dentre este rol de vedações constitucionais ao poder de tributar, encontramos o "Princípio da legalidade
tributária" cujo maior escopo é estabelecer o alcance do exercício da competência tributária relativo à
determinadas pessoas e bens, considerando sua importância político-social.

Considerando-se o referido princípio como verdadeiro cânone de resistência da sociedade, consagrado e
inafastável em qualquer Democracia, o mesmo adquiriu "ares" de santificação nas relações conflituosas entre
o credor- Estado e o devedor-particular, afirmando-se, reiteradamente, que se a lei prevê (conhecido
brocardo latino dura lex sed lex) não há outra opção que não se inclinar aos seus desígnios mesmo porque,
em última instância, a medida da tributação no pais seria equivalente à própria medida de vontade do
conjunto da sociedade para a ela se sujeitar.
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No entanto, percebe-se que a sociedade civil, pelo menos os setores mais esclarecidos e pujantes, demonstra
insatisfação crescente com a dimensão, sempre em crescendo, adquirida pela carga tributária no Brasil;
revelando, prontamente, a fragilidade de associarmos automaticamente a vontade da lei - no caso quando
prevê tributação - com a vontade média da população.

Este descompasso, cada vez mais gritante, não só ocorreria na seara tributária, mas especialmente nesta suas
conseqüências se revelam cada vez mais deletérias. A criação de dado tributo, conforme exercício de
competência tributária dos entes políticos prevista na Constituição de 1988, passaria mais pelo animus do
governo ou Poder executivo, não importando sob qual bandeira ideológica ou partidária, detentor que é da
maioria dos votos do legislativo do que à própria sociedade, destinatárias das decisões, facilmente
formalizadas em lei ordinária (regra), de instituição ou majoração de tributos.

Não se pretende, evidentemente, protestar neste artigo, contra o enfraquecido "Princípio da Legalidade
Tributária", buscando sua exclusão do Sistema Tributário Nacional (cuja hipotética conseqüência seria um
previsível desastre); no entanto, almeja-se uma despretensiosa reflexão sobre seus reais efeitos como
limitador do poder de tributar conforme previsto no texto constitucional já que a exigência de lei já não se
revela tarefa das mais árduas para os inconfessáveis desejos do Estado, sob suas diversas formas, brasileiro.
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PARA UMA COMPREENSÃO HISTÓRICA DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL DE 1988

FOR A HISTORICAL COMPREHENTION OF BRAZILIAN TAX SYSTEM

Pablo Dutra Martuscelli

RESUMO
O Sistema Tributário Nacional brasileiro evoluiu de diversas concepções de Estado e de relações de poder
surgidas em períodos anteriores a 1891. Se já tínhamos tributação durante o Brasil-colônia, várias das
práticas então adotadas serão reproduzidas no contexto atual, plasmando o sistema que hoje prevalece.
Grande parte dos problemas existentes no atual Sistema Tributário de 1988 é originada de concepções de
tributação marcadas por um viés tipicamente expropriatório e fundado na necessidade de cobertura de
despesas públicas cuja origem é questionável. Tal modelo de tributação, ao invés de sua adequação no atual
contexto constitucional, deverá ser por ele repelido, visto que incompatível com a concepção de Estado
Constitucional Democrático então vigente.
PALAVRAS-CHAVES: Sistema Tributário Nacional. Evolução. Influências. História. Constituição Federal
de 1988. Estado Constitucional Democrático de Direito

ABSTRACT
Brazilian Tax System evolved from a variety of conceptions of State and power relations originated before
1891. Many of the practices adopted during the colonial age will be reproduced in the present context,
contributing to the profile of the prevalent tax system. Additionally, a profusion of problems were born from
those conceptions of taxation linked to a simple idea of taxation as a mechanism of “legal expropriation” and
as an important tool to provide the State the means to assure and maintain the levels of its income. Those
conceptions are inappropriate when confronted to the notion of a democratic constitutional state.
KEYWORDS: Brazilian Tax System. Evolution. Influences. History. Historical influence. Federal
Constitution of 1988. Democratic Constitutional State.

 

1.      A evolução histórica da tributação no Brasil
1.1.  Introdução

A evolução da tributação no país é marcada por um interessante fenômeno: tínhamos contribuintes
antes mesmo de termos Direito Tributário; tínhamos tributação antes mesmo de termos Constituição. Mesmo
porque, teríamos Constituição apenas em 1824 quando a noção de que haveria direitos do homem e do
cidadão pôde ser propagada pelo discurso liberal de índole iluminista.

Boa parte da história nacional nos revela a existência de mecanismos de tributação [com ênfase na
cobrança] bem articulados e aparentemente bem sucedidos, embora qualitativamente a tributação não
observasse qualquer critério de justiça. Tínhamos a marca da tributação contingente, da tributação destituída
de qualquer conceito de retributividade, flagrante e freqüentemente desrespeitosa à real capacidade
contributiva dos que a ela se submetiam.

Se das breves linhas deixadas acima pôde ser visualizada qualquer semelhança com o atual modelo
de tributação brasileiro, isso não é mera coincidência. Os modelos de tributação adotados no país e várias
das categorias criadas com o intuito de potencializar a arrecadação tributária são extremamente antigos. São
heranças dos tempos em que as constituições não existiam e o Poder, obviamente, não Poderia ser contido
por meio do ideal abstrato da legalidade.

Isso se dá porque, como se verá posteriormente, desde o início da tributação no Brasil até a
introdução de um Estado Democrático de Direito, o que se pôde verificar foi a predominância de deveres e
não de direitos legal ou constitucionalmente assegurados. No mesmo sentido, toda a tributação existente era
manejada de forma a transferir riquezas para fora do território nacional, não ensejando uma desejável
aplicação do produto arrecadado no custeio de qualquer atuação pública em prol da cidadania.

Deve-se compreender o processo de colonização brasileiro como um empreendimento econômico
em muito distinto dos demais territórios ocupados por Portugal. A descoberta dos novos territórios na
América trouxe algum ânimo à Metrópole, que via no novo território um quintal de grandes possibilidades
econômicas.

O entusiasmo inicial, todavia, foi substituído pela decepção e pelo infortúnio, visto que, ao contrário
do reino de Espanha e de sua inesperada sorte nos territórios do Peru e do México, Portugal não logrou
êxito em encontrar de forma fácil e rápida pedras e metais preciosos, nem tampouco sociedades devidamente
organizadas que pudessem ser colonizadas e fornecer um contingente de mão-de-obra a ser explorado no
novo território. [1]

Não logrando êxito na exploração de outros itens, encontrou o explorador português no pau-brasil
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valioso item que, como primeira atividade econômica do espaço colonial, compôs inicialmente a pauta de
exportações do novo território, não tardando Portugal a taxá-lo mediante a imposição de um tributo
denominado Quinto, sobre o produto de sua extração, importando o modelo da taxação existente em outros
territórios colonizados.[2] Inclusive, foram criadas feitorias[3] para o controle de sua extração.

Em momento posterior, Portugal percebe a necessidade de expansão das atividades econômicas no
novo território, o que demandaria altíssimos custos de colonização e a criação de uma infra-estrutura
inexistente. E, diga-se, Portugal não detinha tais recursos. A lavoura açucareira, extremamente bem
sucedida, implicava na necessidade de colonização das novas terras conquistadas e propiciava altíssimos
lucros, tanto para a Coroa quanto para os comerciantes envolvidos. [4] Logo o açúcar foi considerado o
primeiro produto de exportação relevante do Brasil, tendo recebido incentivos da Coroa para a sua
produção.

Como declinado há algumas linhas, a opção pelo açúcar como principal produto a ser explorado por
Portugal foi acompanhada da decisão acerca dos rumos da organização administrativa inicial da colônia. A
ausência de recursos por parte da Coroa Portuguesa implicou na entrega a particulares da gestão das áreas
exploradas, mediante a criação do que se convencionou chamar de “capitanias hereditárias” e pela
sistemática dos contratos.

A existência das capitanias, por meio das cartas de doação e cartas de foral, implicava na outorga de
direitos patrimoniais de posse e livre exploração das referidas áreas, investindo o donatário de prerrogativas
inclusive próprias de autoridade real, já que era o administrador de tais territórios. Veja-se que o que se cedia
ou doava não era o patrimônio de Portugal, mas, sim, do próprio Rei, daí a marca pessoal das referidas
outorgas, que eram feitas ao bel-prazer do soberano. Se era assim, foram delegadas a estes, inclusive,
prerrogativas legislativas e os direitos à cobrança de impostos e taxas. [5] Nos precisos termos de
SIMONSEN, é-nos relembrado, com rara precisão:

 

Portugal, desejando ocupar e colonizar a nova terra e não tendo recursos
para fazê-lo, à custa do erário real, outorgou para isso grandes concessões a nobres e
fidalgos, alguns deles ricos proprietários, e outros já experimentados nas expedições
às Índias. Concedeu-lhes, outrossim, o Rei, vários de seus direitos políticos,
indispensáveis ao fortalecimento da autoridade de quem ia correr tão graves riscos.
Mas, para estimular a colonização, conservando, para si, o dízimo das colheitas e do
pescado, o monopólio do comércio de pau-brasil, das especiarias e das drogas e o
quinto das pedras e dos metais preciosos, o soberano regulou, nos forais, os direitos
políticos e a percepção de rendas dos donatários e definiu-lhes também as
responsabilidades perante a Coroa. [6]

 

Os referidos dispositivos legais nada mais eram do que termos de investidura dos donatários na
função de agentes fiscais da Coroa, que deveriam dar conta do produto arrecadado para o soberano
Português por meio da sistemática dos “contratos”. [7] Essa, efetivamente, a primeira forma de tributação
institucionalizada nas terras recém descobertas.

Percebia-se aqui um embrião de parafiscalidade, já nos idos dos 1500 e porque não dizer-se, de uma
praticidade da tributação. Em interessante passagem da obra de MADEIRA,[8] é-nos lembrado que “o
contratador arrematava em leilão, por preço fixo, o total de imposto que ele deveria recolher aos cofres da
Real Fazenda, relativo ao triênio sob contrato. A partir daí, tratava de gerir com autonomia a cobrança
tributária dos contribuintes”. [9]

A outorga das prerrogativas de fiscalização e cobrança dos tributos a um particular era forma
prática de deslocamento dos riscos da exploração colonial para a iniciativa privada, mas implicava também na
concessão de Poderes extremos, o que criava situações de criação de privilégios e abusos sem qualquer
controle aparente.

Percebe-se então que, a despeito da inexistência de Estado, de Constituição, de moeda[10],[que só
viria a circular em meados de 1650], ou de organização administrativa, já se exercia pressão tributária sobre
a colônia, fazendo-se recair seu peso sobre os produtos in natura ou sobre o volume auferido de lucros
apurados pelo comércio dos bens constantes da pauta de exportações a colônia.

O declínio da produção açucareira no século XVII, devido aos altíssimos custos de produção e
transporte, bem como a questões internacionais envolvendo França, Holanda e Inglaterra, é contemporâneo à
corrida pela mineração em terras brasileiras, até então incipiente.

Nesse estágio, propiciou-se a já incipiente interiorização dos povoamentos no país, especificamente
com a descoberta de ouro em Minas Gerais em meados de 1690. O ciclo da mineração gerou a transferência
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de vários núcleos de atividades comerciais para a região central e sul do país, abandonando as regiões antes
povoadas do nordeste.

A mineração no país possui uma peculiaridade. A aparente liberdade com que a Coroa portuguesa
tratava a atividade extrativa, a açucareira e a pecuária deu lugar a um crescente controle administrativo sobre
a atividade minerária. Conforme PRADO JÚNIOR,[11] ao contrário do que se deu na agricultura e em
outras atividades da colônia, a mineração foi submetida desde o início a um regime especial de minuciosa e
rigorosa disciplina.[12] O estudo dos ciclos de mineração no país nos permite vislumbrar a implementação de
rigorosíssimos mecanismos administrativos de controle da extração, produção e comercialização do ouro na
colônia. Tais mecanismos, obviamente, foram idealizados como formas de maximização da arrecadação de
tributos no ambiente colonial. E onde há pressão arrecadatória sempre existe a ocorrência de excessos.
Vejamos:

 

Em resumo, o sistema estabelecido era o seguinte: para dirigir a mineração,
fiscalizá-la e cobrar tributo (o quinto, como ficou denominado), criava-se uma
administração especial, a Intendência de Minas, sob a direção de um superintendente;
em cada capitania em que se descobrisse ouro, seria organizada uma destas
intendências que independia inteiramente de governadores e quaisquer outras
autoridades da colônia, e se subordinava única e diretamente ao governo
metropolitano de Lisboa.

O descobrimento de jazidas era, obrigatoriamente e sob penas severas,
comunicado à intendência da capitania em que se fizera. Os funcionários competentes
(os guardas-mores) se transportavam então ao local, faziam a demarcação dos
terrenos auríferos, e em dia e hora marcados e previamente anunciados, realizava-se a
distribuição entre os mineradores presentes.

Entregues as datas aos contemplados, deviam eles dar início à exploração no
prazo de quarenta dias, sob pena de devolução. Transações com as datas não eram
permitidas, e somente se autorizava a venda na hipótese devidamente comprovada da
perda de todos os escravos. Neste caso o minerador só podia receber nova data
quando provasse que adquirira outras trabalhadores. Mas isto somente uma vez, pois
da segunda que alienasse sua propriedade perdia definitivamente o direito de receber
outra. [13]

 

Quanto a isso, nada mais próximo do que o que temos no contexto Brasileiro atual, visto que a
necessidade de controle e austeridade no gasto e endividamento públicos é questão anterior à própria
existência do Estado brasileiro e moldou o perfil da tributação implantado nessas terras há praticamente
quinhentos anos.

As pressões fiscais da coroa portuguesa atingiram patamares insuportáveis aos colonos brasileiros,
que viam na derrama um pesadelo, sempre latente, que viriam a ter de enfrentar. [14] E isso decorria do fato
de que, a despeito de toda a infinidade de tributos incidentes sobre praticamente todas as condutas que
pudessem ter repercussão econômica, os colonos viram-se, agora, responsáveis por uma cota determinada de
ouro que deveria ser atingida e remetida à metrópole.

A conjuração mineira, nesse sentido, aponta para a superação das estruturas de dominação coloniais
então vigentes, marcadamente em função da opressão fiscal imposta à colônia. Isso porque os tributos eram
criados sem razão aparente, para fazer face a despesas odiosas como núpcias reais, construção de igrejas,
manutenção de ordens religiosas e que, muitas vezes, de tributos temporários passavam a se perpetuar,
cumulando-se com os demais existentes e sem qualquer retorno efetivo ao ambiente colonial.

Se na colônia a repugnância ao colonialismo português era patente, havia a influência dos recentes
movimentos ocorridos na Europa, as revoluções e o Iluminismo, que alimentaram o ideal de independência,
justamente em função do fato de que, pelo menos no exemplo francês, não mais se toleravam os abusos da
nobreza e o financiamento de sua nababesca existência. Era o nascedouro dos chamados direitos
fundamentais e a criação de uma classe até então destituída de quaisquer direitos, o cidadão constitucional.

Com a vinda da Corte portuguesa para o Brasil, inicia-se a fase do reinado português no Brasil,
culminando com a declaração da sua independência em 1822. Tal evento, atrelado à dependência econômica
à Inglaterra, fez nascer novos tributos, então desconhecidos, bem como se proliferaram os já existentes,
preponderantemente incidentes sobre as exportações e as transações comerciais.  Ainda com a sua chegada,
novas estruturas administrativas foram criadas, houve um significativo incremento e melhoria das áreas
urbanas e a concentração de capitais nas principais cidades. Novamente, para corresponder a estes serviços e
a este excesso de despesa, foi estabelecido[15] um regime tributário excessivamente centralizador,
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convergindo toda a atividade econômica e financeira das capitanias para o luxo da corte bragantina no Rio de
Janeiro e o sustento das repartições civis e dos corpos militares, que tinham sido criados[16].

Durante o período denominado Primeiro Reinado, evento de significativa importância marca a
história nacional. Em função das inspirações liberais e libertárias transmitidas pelas recentes revoluções
francesa e americana, cogita-se acerca da promulgação de uma constituição para o Brasil. A despeito da sua
estruturação moderna, seguindo a fórmula clássica da tripartição dos Poderes proposta por Montesquieu, a
primeira constituição brasileira foi marcada, em sua origem, por um golpe contra o legislativo e, em seu
texto, pelo ranço autoritário e colonial, mediante a previsão de um chamado “Poder Moderador”. Junto dela,
um sentimento de frustração coletivo veio à tona.

Novamente com FREIRE, [17] o regime constitucional dela oriundo não passou de um regime
pessoal caracterizado pela organização centralizadora, pela plenipotência de um só Poder constituído sobre
os outros, sem iniciativa e sem força, bem como pelo predomínio do governo nacional sobre os governos das
províncias, agravando a decadência econômica e financeira, em que sempre nos debatemos como
conseqüência inevitável dessa organização política sobre a qual se modelou a nação: o indivíduo absorvido
pelo Estado, as províncias pelo centro, os municípios pelas províncias.

Do ponto de vista tributário, percebe-se a herança de grande parte das estruturas tributárias então
vigentes durante o período colonial, não gerando a promulgação da constituição uma modificação qualitativa
no modelo então adotado. Quedou-se inerte o referido texto em relação à proteção do cidadão em face do
Poder tributário do Estado, mantendo-se o exercício irracional do Poder de tributar tal como outrora era
feito.

De fato, a promulgação da Constituição de 1824 não logrou êxito em relação ao aperfeiçoamento
da estrutura de tributos então vigente, mas possuiu o efeito de fazer com que o produto arrecadado
permanecesse no território brasileiro. Ainda, possuía o grave defeito de ser centralizadora em relação a
matérias de relevância local, visto que os governos provinciais eram meras delegações do governo nacional,
o que furtava àqueles a sua autonomia financeira e tributária.

Os governos provinciais sofreram restrições severíssimas em relação à suas prerrogativas
legislativas, visto que o Poder central Poderia exercer uma ampla faixa de competências legislativas sem
qualquer interferência do governo provincial. Tal centralização de competências, historicamente transferida
em maior ou menor medida até a Constituição de 1988, teve por conseqüência a consolidação de um
obstáculo aparentemente intransponível para a efetivação de um projeto global de desenvolvimento sócio-
econômico do país, visto que o Poder central quedou responsável pela tarefa impossível de conduzir
econômica e socialmente o país em sua integralidade.

Com a abdicação do trono por Dom Pedro I em 1831, inicia-se no país o período regencial, que vai
de 1831 a 1840, marcado que é pela explosão de novas sublevações, muitas delas com motivação tributária,
como a Guerra dos Farrapos, cuja eclosão deu-se pela excessiva taxação da carne e do couro no sul do país.
Em 1834, durante o período regencial, foi editado o ato adicional (Lei n. 16, de 12 de agosto) – uma espécie
de emenda constitucional a Carta do Império, que, dentre outras disposições, a concessão de maior
autonomia as províncias. Restou ao Poder central, por óbvio, apenas os impostos sobre exportação, vindo as
províncias a tributarem sucessivas vezes o que já de outrora se tributava. [18]

Tal fato ocasionou a edição de legislações complementares e, especialmente, a Lei n. 105, que tinha
por escopo explicitar de que forma a delegação de prerrogativas tributárias teria sido feita às províncias,
norma que foi de nítido caráter interpretativo. [19]

No mesmo passo, [20] o conceito de tributarem-se as províncias já existia. O inovador era, no caso,
o próprio Poder central estabelecer e discriminar quais seriam os tributos de uma ou de outra esfera, o que,
pode-se perceber, foi tido como forma de retirar as províncias da situação de penúria em que se
encontravam. [21]Dessa forma, a interpretação do referido Ato Adicional serviu como mecanismo apto a
estancar o processo de descentralização de Poder para as províncias, que daria suporte ao Segundo Reinado.
[22] A conseqüência disso foi a convergência da competência tributária das províncias para o governo
central. [23]

A despeito da evolução do quadro da tributação no período regencial, algumas províncias clamavam
por maior autonomia frente ao Poder central, reforçando ainda mais os ideais federalistas e uma rígida
repartição das receitas tributárias. Permaneceram estas com alguns tributos e, na maior parte dos casos, com
os encargos de cobrança dos tributos pertencentes ao Poder central.

No período, vários fatos contribuíram para modificações no perfil tributário do país. A abolição da
escravatura e a proibição do tráfico de escravos contribuíram sobremaneira para a modificação do cenário
econômico nacional, fato esse acompanhado de maciças ondas de imigração de mão-de-obra. A instituição
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da Tarifa Alves Branco e a Guerra do Paraguai contribuíram significativamente para a modificação do
sistema tributário então vigente.

Sendo assim, percebe-se que finda o período imperial no Brasil[24] sem que fosse estruturado um
sistema de tributação razoavelmente coerente e que respeitasse a capacidade econômica do cidadão e
proporcionasse uma efetiva repartição do produto dessa arrecadação com as diversas províncias então
existentes.

 

2. O Período Constitucional Republicano

 

A pressão no Brasil fiscal deu-se muito mais em função da forma de cobrança dos tributos[25] do
que efetivamente pela sua previsão legal. [26] Não se pode olvidar que as primeiras constituições brasileiras
não cuidaram devidamente da parte referente à tributação, tratando a cobrança de tributos como mera
manifestação de tarefas administrativas e a fiscalização como pura manifestação de um Poder de polícia,
muitas vezes amplificado pela própria feição centralizadora do Poder vigente. Gradativamente, as
constituições passaram a prever um rol de direitos oponíveis ao Estado, previstos constitucionalmente,
embora os direitos do cidadão-contribuinte sejam realidades ainda recentes na história constitucional
brasileira.

 

2.1. A Constituição de 1891

 

Com o fortalecimento do ideal federalista e do incremento da economia cafeeira no interior paulista,
é promulgada a Constituição de 1891. Em sua singeleza redacional, [27] encerra o período monárquico no
Brasil, trazendo significativas novidades para o solo pátrio, tais como os conceitos de república, de
federalismo e de separação de Poderes. Do ponto de vista tributário pouco ou nada foi debatido em relação
aos direitos dos contribuintes ou às suas conseqüências diretas ou indiretas no cenário econômico.

Em termos gerais, a Constituição de 1891, ao introduzir o federalismo no país, gerou significativa
modificação na tributação nacional, propiciando uma rígida separação das competências e rendas da União e
dos Estados-membros então criados, embora estes não tenham sido tão beneficiados como se presume, em
função do aproveitamento de tributos existentes nos períodos anteriores e que propiciavam a concorrência
entre a União e os Estados-membros no que concerne ao exercício da sua competência. Mas o que é
interessante, da mesma forma, é a previsão no texto constitucional de regras de competência estruturadas em
face de tributos específicos.

A recém inovação federalista trouxa modificações na estrutura da tributação nacional, visto que aos
Estados deu-se maior autonomia para a tributação das operações de comércio, especialmente do café. Em
contrapartida, o governo federal inicia um processo de regulação econômica da produção, especificamente
em momentos de baixa do produto no mercado externo, atuando com verdadeiro regulador da economia,
taxando o produto de forma aparentemente extrafiscal. [28]

Por pior que fosse, o artigo 11 da Constituição autorizava a União e os Estados a tributar
cumulativamente diversas situações, o que gerou conseqüências nefastas no período. Nada diz a Constituição
de 1891 acerca dos tributos municipais, os quais passaram a ser criados pelos próprios Estados. Logo, de
início, temos que os Estados foram agraciados com uma parcela de competência para instituir seus próprios
impostos, de forma a custear suas despesas, em consonância à noção de autonomia federal, embora houvesse
em seu texto o defeito de permitir-se a bitributação, em flagrante prejuízo ao cidadão. Tal autonomia, nos
dizeres de HORTA, [29] foi amplificada pela “generosidade do constituinte federal, no setor sensível da
discriminação das rendas dos Estados, a eventual criação de outras fontes de receitas”, bem como na
possibilidade de interpretação dos Poderes que lhes foram reservados.

No que concerne ao catálogo de direitos dos cidadãos, especialmente no que se refere aos direitos
do cidadão contribuinte, percebe-se a influência dos ideais liberais, insculpindo-se a previsão isolada do
princípio da legalidade, estampado que foi no § 30 do artigo 72 de seu texto. [30]

Do que se vê, na estruturação das regras de competência tributária existentes no referido texto
constitucional, a despeito de uma incipiente partilha tributária, não há garantias estendidas ao cidadão
contribuinte, à exceção da legalidade.
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2.2. A Constituição de 1934

 

O período que vai de 1930 a 1934 encerra o que se Poderia denominar de vácuo constitucional,
tendo sido a república governada por meio de uma série de decretos[31], culminando na promulgação da
Constituição de 1934, tendo-se guiado o país por meio de um denominado Governo Provisório, após a
Revolução de 30, até o seu advento. Traço característico do período foi a maior autonomização da esfera
municipal, que pela primeira vez é dotada de prerrogativas tributárias próprias.

A Constituição de 1934 foi fruto de um período em que a república restou governada por decretos
da lavra de Getúlio Vargas, que por golpe tomou o Poder. Nesse período, a Assembléia Nacional
Constituinte digladiava-se entre interesses de uma ala progressista, que via no processo constitucional uma
forma de incorporar os novos valores sociais e econômicos então vigentes. Ao seu lado, um grupo tenentista
também aspirava pelos mesmos ideais. Contudo, as oligarquias locais teimavam em manter a estruturação do
Poder nos moldes até então existentes, dando-se maior autonomia ao Poder descentralizado dos Estados.

A influência de um republicanismo efetivo, dos desejos de implementação de um federalismo
coerente e os influxos das teorias liberais nutridas em solo europeu ensejaram um rico debate político
anterior à promulgação da Constituição de 1934 e que fatalmente ensejaram a opção pelo presidencialismo, a
adoção do republicanismo, além da previsão de uma declaração de direitos e garantias. Em seu texto
profundas alterações foram realizadas, especificamente no que concerne à efetivação de direitos sociais, à
nova dimensão intervencionista do Estado na economia e à releitura do direito de propriedade.

Foi um texto efetivo no que concerne à efetivação do princípio federativo, do presidencialismo, do
republicanismo, além da previsão de uma declaração de direitos e garantias, tendo buscado sua inspiração
nos já existentes e modernos textos constitucionais do pós-guerra. Notadamente, busca inspiração nos texto
Mexicano de 1917, bem como na Constituição Alemã de 1919 e na Constituição Espanhola de 1931.
Importante referenciar no texto em análise a existência de cláusulas de vedação ao exercício da competência
tributária[32], verdadeiras limitações constitucionais ao seu exercício.[33]

Ao contrário da Constituição de 1891, a Constituição de 1934 atenuava o problema da bitributação
ou cumulatividade por meio da regra da prevalência dos tributos criados pela União em detrimento daqueles
tributados pelos Estados-membros, conforme previsão de seu artigo 11[34]. Sua principal característica foi a
maior autonomização da esfera municipal, consagrada que foi a regra da autonomia em seu artigo 13, que
pela primeira vez é dotada de prerrogativas tributárias próprias.

 

2.3. A Constituição de 1937

 

Como explanado linhas atrás, a Constituição de 1934 foi mais curta da história e, em face do
descontentamento de Getúlio Vargas e dos grupos que representava em face das eleições recém realizadas,
desferiu golpe fatal sobre a Constituição, tomando o Poder, o que culminou com a outorga da Constituição
de 1937.

Como diria HORTA,[35] O Estado Federal, nominalmente adotado pela Constituição Semântica,
desapareceu na legislação que dispôs sobre a Administração dos Estados e Municípios (Decreto-Lei n.º
1.202, de 8 de abril de 1939), submetendo-se os entes sem autonomia ao controle unitário do Presidente da
República.

A Constituição de 1937 inaugura o que se convencionou chamar de Estado Novo no Brasil.
Semântica por transfigurar o teor dos dispositivos por ela trazidos à ideologia de Poder ora imposta, é
produto de um golpe de estado levado à cabo por Getúlio Vargas, cujos temores estampam de forma textual
o seu preâmbulo.

De caráter extremamente centralizador, a Constituição de 1937 reflete as tendências e aspirações de
restabelecimento da polarização das relações do Poder no governo central da União, esvaziando os estados-
membros de sua autonomia. É uma constituição marcada pela intensa interferência do governo na economia,
com marcada ênfase na esfera social e pela assunção de tarefas por parte do Presidente inexistentes nas
Constituições de 1891 e 1934, qual seja a prerrogativa de normatização ordinária.

O Estado Federal, nominalmente adotado pela Constituição Semântica, desapareceu na legislação
que dispôs sobre a Administração dos Estados e Municípios (Decreto-Lei n.º 1.202, de 8 de abril de 1939),
submetendo-se os entes sem autonomia ao controle unitário do Presidente da República.[36] Em seu texto,
extrai-se que praticamente nada foi alterado acerca da partição das rendas tributárias.
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Em relação às competências específicas, retirou-se dos Estados-membros a competência sobre o
imposto sobre consumo de combustíveis de motores a explosão, anteriormente descrita na Constituição de
1934 em seu artigo 8.º, inciso I, alínea “d”, e dos municípios foi amputada a competência descrita no artigo
13, parágrafo 2.º, inciso IV, para a instituição do Imposto Cedular sobre a Renda de Imóveis Rurais.

A competência tributária residual é dada aos Estados-membros no artigo 21, inciso II e 22[37],
muito em função da perda da competência acima descrita, embora se mantenha a regra de prevalência da
competência da União nos casos de bitributação. O mesmo não se pode dizer em relação aos municípios, os
quais passaram a sofrer da amplificação dos problemas então enfrentados visto que inexistente qualquer
compensação pela perda da competência para a instituição do citado Imposto Cedular sobre a Renda de
Imóveis Rurais.

No que toca às garantias do cidadão, bem como do cidadão contribuinte, a Constituição de 1937 é
extremamente lacônica. Há pouquíssimas hipóteses de limitações ao Poder de tributar, marcadamente
resumidas aos dispositivos trazidos pelos artigos 23, parágrafos 1.º e 2.º, 25, 32, e 35, alíneas “a” e “b”,[38]
em flagrante retrocesso constitucional.

Vê-se, então, um recrudescimento das normas referentes aos direitos e garantias do cidadão, bem
como das normas de efetivação do princípio federativo e o reduzido número de garantias ligadas ao exercício
da competência tributária é fruto de tal opção constitucional centralizadora.[39]

2.4. A Constituição de 1946

 

Apesar da aparente reprodução do teor da Constituição de 1934, a Constituição de 1946 já revelava
significativas alterações na estrutura econômica nacional, onde não mais preponderavam as atividades
primárias e sim a atividade econômica de base preponderantemente industrial e urbana.

No que toca ao federalismo, amplificou-o, inovando a concepção constitucional até então vigente
por meio da criação de mecanismos efetivos de descentralização de Poder, modificando o sistema
constitucional de competências, de seu exclusivismo inicial para um processo de co-gestão e cooperação na
consecução de interesses públicos. Mantiveram-se, inclusive, as limitações constitucionais ao Poder de
tributar inerentes à efetivação do federalismo, tais como as descritas em seus artigos 17[40], 19, parágrafo
5.º [41] e 32, [42] exemplificativamente.

A Constituição de 1946 incorpora as influências do pós-guerra, geradas em função da vivência
jurídica de um ambiente em que o esforço de reconstrução nacional era intenso e a efetivação de direitos de
índole social era recorrente[43]. Veja-se, a título de exemplo, a previsão inserida no artigo 157, inciso
XVI,[44] o qual previa o pagamento de contribuição social por parte da União, empregador e empregados.

A necessidade de alavancagem de recursos para investimentos relevantes na infra-estrutura nacional,
atrelados a uma política de fomento das exportações e desenvolvimento regional moldou um sistema de
tributação peculiar, que passaria a tributar a atividade produtiva de forma mais racional, estimulando o
desenvolvimento nacional por meio da concessão de incentivos fiscais regionais. A competência tributária
passava a ser manejada como forma de planificação e incentivo à economia.

Pelo lado das receitas governamentais, foi realizado um esforço tributário a partir de uma estrutura
de impostos relativamente flexível à alta de preços e à modificação da composição do produto. Essa
estrutura era formada por tributos com base impositiva dinâmica, tais como a renda de empresas e
indivíduos, consumo de produtos industrializados, lubrificantes, combustíveis e produtos importados, bem
como de movimentos financeiros, tendente a ampliar mais que proporcionalmente a receita fiscal. [45]

A Constituição de 1946 reproduzia em parte a estrutura tributária então vigente, embora as
sucessivas reformas posteriores, culminando com a Emenda Constitucional 18/65, tenham-lhe transmutado
no arquétipo do sistema de tributação atualmente existente no país.

Em relação aos Estados-membros e Municípios, há sensível modificação em relação à sua
participação na receita de outros impostos, a exemplo da previsão constante do artigo 15, parágrafo 4.º,[46]
bem como previu-se a transferência do Imposto de Indústrias e Profissões para a competência municipal e
que, desde a constituição anterior, metade da receita já lhes pertencia. Outra modificação importante foi o
compartilhamento da competência residual, conforme previsão de seu artigo 21. [47]

Uma interessantíssima previsão constante da Constituição de 1946 é a textualização do princípio da
capacidade contributiva, que já deitava suas raízes desde a Constituição de 1891, conforme previsto em seu
artigo 179, n.º 15. Com efeito, consta do texto de 1947 a imunidade do Imposto sobre o Consumo de
Mercadorias, previsto em seu artigo 15, inciso II,[48] para pessoas hipossuficientes economicamente, regra
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essa que, na futura Constituição de 1988 seria trocada pela cláusula de reserva do possível, mas que no texto
de 1946 era amplificada pela garantia de respeito à capacidade contributiva prevista em seu artigo 202. [49]

A despeito de seu viés democrático, a Constituição de 1946 não trata dos princípios, direitos e
garantias da tributação de forma sistemática e efetiva, fazendo-o de forma aparentemente esparsa e, mediante
algum esforço, são os mesmos reconhecidos ou extraídos de algumas de suas normas.

Houve uma repactuação dos repasses tributários aos municípios,[50] especificamente no que
concerne à transferência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR e do Imposto sobre
Transmissão Inter Vivos – ITBI, dos Estados para os Municípios. Ainda, seriam transferidos aos municípios
os percentuais de 15% (quinze por cento) do volume arrecadado com o Imposto de Renda e 10% (dez por
cento) do total arrecadado com o Imposto sobre Consumo, dentre outras alterações. [51]

Pelo lado dos Estados-membros, uma profunda alteração operou-se na tributação sobre o consumo,
deixando a mesma de ser cumulativa, passando a ser a tributação sobre o valor adicionado e não mais “em
cascata” como no antigo Imposto sobre Venda e Consignações, inclusive com um já incipiente
reconhecimento da técnica da não-cumulatividade, que viria a se tornar princípio por meio da Emenda
Constitucional n.º 18/65.

A Constituição de 1946 é a primeira que adota a técnica de enumeração das imunidades tributárias,
algumas delas denominadas de isenções. A primeira delas encontra-se na imunidade das pequenas glebas
rurais, conforme descrito no seu artigo 19, parágrafo primeiro. [52] Para além do respeito à legalidade e aos
direitos e garantias fundamentais, teríamos a inscrição de direitos do cidadão contribuinte especialmente
elencados no rol de direitos individuais,[53] a exemplo da previsão da anualidade, anterioridade e legalidade
tributárias, inaugurada expressamente pela Constituição de 1946.

As distorções surgidas em nosso cenário federativo fizeram com que fosse substituída a
racionalização do sistema tributário nacional por uma política de subvenção das descentralizações políticas.
Estados e municípios viram-se vítimas do próprio cenário econômico, já que o processo de industrialização
nacional força a ocorrência de um êxodo massivo de contingentes populacionais para determinados espaços
urbanos da nação, concentrando ainda mais a riqueza nacional no sudeste.

Nesse panorama, viu-se a necessidade de uma reforma tributária premente, em função do fato de
que em grande parte, a arrecadação era destinada a fundos com finalidades específicas, legais e
constitucionais, criados e manejados pela União.[54]

A necessidade de centralização do campo de decisão econômica e tributária, pautada por um ideal
de planejamento estrutural a longo prazo, atrelada a fatores políticos de fundo, plasmaram o assassinato da
Constituição de 1946 e da breve experiência democrática nacional. Os processos de planificação econômica
suplantaram o ideal de efetivação da democracia e dos direitos constitucionais que então se construía.

As reformas sofridas, entretanto, não deram conta da tarefa de readequação do sistema tributário de
então à nova realidade econômica nacional. Tal fato ensejou a criação de uma Comissão, cujo objetivo era
elaborar um anteprojeto de reforma tributária. MAFFEZOLI[55], citando trecho da mensagem do Presidente
do Conselho de Ministros ao Congresso Nacional em 1962, relativamente ao Plano Trienal de
Desenvolvimento Econômico e Social de 1962, nos traz relevante contribuição:

 

Duas razões principais conduzem à convicção da necessidade urgente de completa
e profunda revisão do sistema tributário brasileiro. A primeira delas é o próprio fato de que
o sistema atual está obsoleto, pois foi concebido para um país de economia semi-colonial.
As revisões parciais levadas a efeito contribuíram para tornar o sistema tributário mais
adequado às novas condições, porém algumas apenas quebraram a sua unidade. Compete
pois atualizar o sistema tributário de modo a torná-lo compatível com a atual estrutura da
economia brasileira, o que proporcionaria distribuição mais equitativa da carga fiscal e
maior eficiência na arrecadação e da fiscalização. A segunda razão é a necessidade de
utilizar a tributação como instrumento de política de desenvolvimento econômico,
tornando possível, através dela, orientar os investimentos segundo interesses da economia
nacional.  [56]

 

Nesse interregno, vem à tona o Ato Institucional n.º 1, encerrando a breve trajetória democrática da
nação em prol dos interesses revolucionários de então. A total revogação da ordem jurídica anterior era um
requisito importante para que as mudanças pretendidas pelos revolucionários vingassem. Todavia, tal
desiderato foi alcançado à custa do sacrifício de praticamente todos os direitos e garantias fundamentais do
cidadão, embora se tivesse alcançado sucesso na sistematização da legislação tributária nacional, que se
considerava confusa e extremamente numerosa, difundida que era entre os estados-membros. Nesse sentido,
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pugnava-se pela criação de um regramento unitário e centralizador da competência tributária e tal objetivo
foi alcançado posteriormente.

O Golpe Militar de 1964 inicia um período peculiar na história nacional, mas viabiliza reformas
significativas nas estruturas políticas nacionais, com reflexos diretos na estrutura tributária então vigente. O
rompimento é tal que a reforma foi viabilizada pela Emenda Constitucional n.º 18/65 e, posteriormente, pela
promulgação do Código Tributário Nacional, marcadamente influenciado pelo período.

Tecnicamente, há uma norma com o papel de constituição, introduzida por intermédio do Ato
Institucional n.º 1, de 9 de abril de 1964, mas que não Poderia ser compreendida como constituição na
acepção atual da palavra, visto que editada em franco retrocesso aos processos de efetivação de direitos
historicamente conquistados pela experiência democrática brasileira.

As propostas de emenda constitucional que culminaram na promulgação da Emenda Constitucional
n.º 18/65 têm como pano de fundo a tentativa de reestruturação tributária do país sob o prisma do
federalismo, atrelada à necessidade de sistematização da cobrança dos tributos de forma mais adequada à
estrutura econômica nacional e às políticas nacionais de desenvolvimento, visto que seria a primeira com
feição nitidamente fiscal, em função da organização orçamentária a esta conferida e em função do fato de
que pouco ou nada teria sido modificado desde a Constituição de 1891. [57]

Houve uma melhora qualitativa no Sistema Tributário Nacional,[58] agora modernizado e capaz de
suprir o Estado de recursos crescentes para o desempenho de suas tarefas ampliadas e decorrentes do mesmo
processo de centralização. A nova estrutura tributária sistematiza as bases tributáveis, provê o sistema de
maior coerência, dotando-o de uma praticidade até então inexistente e tornando-o mais adequado ao novo
perfil econômico por meio da adoção de uma sistemática de tributação pelo valor adicionado e da
racionalização dos tributos aduaneiros.

Foi atingido o objetivo de tornar mais neutro o sistema tributário, consolidando-se tributos de
natureza idêntica, definindo-os em nível constitucional por meio de características econômicas e não
simplesmente por conta de uma denominação irracional. Mas lembre-se, nada disso foi feito em prol do
contribuinte e, sim, como objetivo de planificação econômica do Estado. [59]

Todavia, a sanha do crescimento econômico acelerado trouxe desvios aparentemente irreparáveis na
aplicação prática do sistema tributário que então se instalava. A despeito da aparente neutralidade que se
obteve, o mesmo restou caracterizado pela excessiva concentração de riqueza. Daí a ênfase nos tributos
sobre consumo e a quase inexistência de tributos que potencialmente pudessem onerar a riqueza, a qual
deveria ser direcionada para a atividade econômica.

Nesse sentido, em função da ênfase dada a aspectos econômicos atrelados à política de
desenvolvimento nacional, os tributos sobre consumo sobrepujaram aqueles sobre a renda, restando o
sistema tributário que se então criara incapaz de ser mecanismo de redistribuição da renda nacional. A
própria análise dos documentos produzidos pela Comissão de Reforma silencia quanto à necessidade de
reformulação do sistema tributário objetivando a correção de distorções sociais, a melhor distribuição da
renda ou a realização de ideais de justiça por meio da tributação.

 

2.5. A Constituição de 1967

 

Em janeiro de 1967 era outorgada a quinta Constituição da República, que modificava em parte
aquela até então vigente (de 1946) e incorporava as medidas que possibilitavam ao governo militar agir como
D. Pedro I. A nova Constituição legitimou as arbitrariedades do Poder Executivo nacional. [60] Em face da
inexistência de uma Assembléia Constituinte legitimada pelo povo, a sua tarefa restou de natureza
meramente homologatória da opção determinada pelo Poder Executivo.

A tendência de centralização excessiva, diametralmente oposta aos ideais de descentralização
política trazidos em 1946, implicou em modificações importantes na estrutura da Constituição de 1967.

No que toca à questão tributária, a Constituição de 1967 a partir do Capítulo V do Título I,
especificamente em seu artigo 18, inaugura textualmente o denominado Sistema Tributário Nacional, criado
pela anterior Emenda Constitucional n.º 18/65 e que teve por finalidade principal, como já esboçado,
sistematizar a tributação no país. Nesse aspecto, difere em muito a Constituição de 1967 das anteriores, pelo
simples motivo de fazer constar em seu texto um capítulo específico acerca das normas de tributação de
forma sistematizada e é, obviamente, produto de um processo que já se iniciara desde o início da década de
60.
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As medidas adotadas no início da década de 1960 tinham por objetivo potencializar a arrecadação
em prol do custeio dos planos de desenvolvimento econômico e industrial, o que foi atingido por meio da
reestruturação das administrações fazendárias, a releitura do imposto sobre consumo, bem como várias
modificações no Imposto de Renda, [61] já iniciadas antes da Carta de 1967. Nunca se teve em mente a
maximização de direitos e garantias do cidadão.

Estruturalmente, o sistema tributário constante da Constituição de 1967 era construído sobre a base
de três gêneros de tributos: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, conforme a dicção
inaugural de seu artigo 18. [62] É clara a Constituição ao especificar as competências de cada ente
tributante, partindo da fixação lógica de regras de competência e limites comuns[63] para, em momento
posterior, indicar individualmente a parcela de Poder conferida a cada esfera da federação.

Há uma aparente contradição no texto da Constitucional de 1967 quando se analisa a questão
federativa. A despeito das referências textuais acerca da preservação e respeito ao vínculo federativo, várias
delas descritas no corpo do artigo 20, uma exceção causa perplexidade. A fragilização do princípio
federativo encontra-se comprovada, na seara tributária, na previsão constante do artigo 20, § 2.º, [64] o qual
legitimava a União a conceder isenções acerca de tributos que não eram de sua competência, o que
doutrinariamente se denomina de competência isencional heterônoma, conforme se extrai do teor da norma.

No mesmo viés, com o advento da nova Constituição os Estados-membros perderam um importante
mecanismo de financiamento de seus gastos, em função da ampla prerrogativa que detinham de elevação das
alíquotas do Imposto sobre Vendas e Consignações. O novo texto constitucional previu que as alíquotas do
novo imposto sobre consumo, agora denominado Imposto sobre Circulação de Mercadorias, seriam fixadas
pelo Senado Federal e não mais seriam manejadas ao alvedrio dos legisladores estaduais.

Embora virtuosa no sentido de racionalizar o Sistema Tributário Nacional, a Constituição de 1967
não Poderia ser considerada um avanço no que toca aos direitos e garantias do cidadão contribuinte.
Manteve a cláusula de reserva legal em seu artigo 20, inciso I[65], bem como a imunidade dos livros, jornais
e periódicos, descrita no inciso III, alínea “d”[66]. Previu uma imunidade referente ao Imposto sobre
Circulação de Mercadorias aplicável aos gêneros de primeira necessidade, conforme a previsão do artigo 24,
§ 6.º, [67] mas não é pródiga como a futura constituição de 1988.

O que se percebe é o recrudescimento de seu conteúdo material quando confrontada com os textos
anteriores, especificamente a Constituição de 1946, em franco retrocesso constitucional. Em seu Título II,
que trata da declaração de direitos constantes de seu corpo, faz prever em seu artigo 150[68] o princípio da
legalidade e da anterioridade orçamentária e nada mais.

A Emenda Constitucional n.º 1 à Constituição de 1967 é clara ao dispor acerca de tratar-se do
“novo texto constitucional”. Não teve a referida Emenda a pretensão de corrigir distorções no sistema
constitucional tributário nem tampouco ajustar a Constituição de 1967 à nova realidade sócio-econômica
nacional e mundial, mas sim de criar uma nova Constituição que representasse as aspirações da junta militar
que tomara o Poder.

A “nova Constituição” traz poucas modificações em relação ao texto anterior já emendado pela
Emenda Constitucional n.º 18/65, no que toca à questão tributária. De relevante possui a modificação
concernente ao Imposto sobre Minerais, previsto no artigo 21, inciso IX[69]. No mesmo sentido, passa a
prever de forma mais clara a existência de contribuições de intervenção no domínio econômico, sobre
previdência social bem como aquelas ligadas a contribuições no interesse de categorias profissionais,
conforme se extrai de seu artigo 21, parágrafo 2.º, inciso I.[70]

Os processos de centralização de Poder no âmbito federal e a racionalização do sistema permitida
pelas emendas constitucionais já citadas não seriam suficientes se, no plano prático, não fossem idealizadas
estruturas para a gestão administrativa do tributo. Nesse panorama, justifica-se a criação da Secretaria da
Receita Federal, instituída pelo Decreto n.º 63.659 de 1968, passando a ocupar o antigo posto da Direção-
Geral da Fazenda Nacional o que teria por conseqüência a elevação da tributação nacional dos antigos 18%
(dezoito por cento) ao patamar de 24% (vinte e quatro por cento) do Produto Interno Bruto. [71]  E tal
elevação não se dá apenas em função da racionalização do sistema.

As décadas seguintes provariam com fogo a opção constitucional plasmada na Carta de 1967.

 

2.6. A Constituição de 1988

 

Em meados da Década de 80, o regime político adotado no país dá claros sinais de cansaço.
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Percebe-se que o processo de expansão econômica iniciado nos anos 30 e que continuou seu curso até o fim
dos anos 60 foi inviabilizado pelo regime militar.

Sendo assim, a crise que se instalara e a avassaladora inflação que assola o país, atrelada à
moratória da dívida externa, forçam a compreensão de que os esforços públicos dever-se-iam centralizar-se
em uma reforma tributária e fiscal ampla, ao contrário do que até então vinha sendo feito por meio de
modificações pontuais da legislação. A conseqüente reforma constitucional a ser operada no texto de 1967
dever-se-ia pautar em políticas de estabilização econômica, política monetária e contenção da inflação e não
propriamente em ajustes de índole nitidamente social, os quais foram relegados a um segundo plano.

O surgimento em meados da década de 80 dos ideais neoliberais[72] é fator concomitante e não
menos importante nesse processo de reforma constitucional que culmina na Constituição de 1988. As
pressões do capital externo atreladas aos processos de sua transnacionalização demonstram que os centros
de Poder já não são aptos a ditar os rumos da economia e o excessivo intervencionismo era artificialidade
que não deveria ser tolerada pelo mercado.

Nesse contexto, é de relevante lembrança a Emenda Constitucional n.º 23, de 1.º de dezembro de
1983, denominada de Emenda Passos Porto e João Calmon, que além da modificação de vários dispositivos
referentes à matéria tributária, viabilizava uma participação mais justa da arrecadação de impostos aos
estados-membros e municípios, por meio de repasses a seus fundos de participação. E é nesse movimento
que a Constituição de 1988 faz ressurgir no Brasil o federalismo efetivo e de cooperação, através da
predicação da autonomia aos estados-membros e municípios. O constituinte de 1988 teve consciência da
crise do federalismo e se empenhou na retomada dos fundamentos definidores do estado federal. [73]

O processo de expansão das entidades subnacionais, atrelado aos ideais de contenção da
centralização do Poder tiveram influência sobre o sistema tributário plasmado na Constituição de 1988, visto
que a dotação de maior parcela de autonomia implicaria em ampliação da competência tributária de estados-
membros e municípios, ao contrário do que ocorreu com a União, que perdeu competências tributárias.

Consta dos anais do Senado Federal, relativamente à Constituinte de 1988, pronunciamento do
então Deputado José Serra, membro componente da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e
Finanças, as preocupações então manifestadas em relação ao projeto de Constituição que se pretendia
implementar e que se revelam de importante constatação quando as confrontamos com o texto promulgado:

 

(...) que deveremos dar ao Brasil um sistema tributário melhor que o atual.
Para tanto as diretrizes fundamentais são as seguintes: em primeiro lugar, maior
justiça social na repartição da carga tributária, que hoje cai desproporcionalmente
sobre as classes trabalhadoras, sob a forma de impostos diretos, e sobre a classe
média, no que se refere ao imposto direto, ao Imposto de Renda. Em segundo lugar,
adequar o nosso sistema tributário às necessidades do nosso desenvolvimento, do
crescimento econômico, da geração de empregos e do maior bem-estar do conjunto
da população. Em terceiro lugar, atenuar as desigualdades regionais no Brasil. Esta é
uma obrigação que fará com que a nossa comissão tenha de montar um sistema
tributário que sirva a uma diminuição das desigualdades de desenvolvimento do
nosso País. Entendidas essas desigualdades como as hoje existentes, entre o Norte, o
Nordeste, o Centro-Sul, o Sul e o Centro-Oeste. É nesse trabalho que precisaremos
nos concentrar. Não se trata de resolver os problemas tributários através do conflito
regional, do conflito entre regiões. Estou convencido, como acredito estejam os
demais integrantes desta Comissão e o nosso Presidente Francisco Dornelles, pessoa
de grande experiência na área tributária, que Poderemos equacionar o sistema
tributário brasileiro de maneira a atender melhor à sociedade, ao desenvolvimento do
País e às regiões sem que isto passe por um conflito regional, o qual não levará
senão a um enfraquecimento da nossa própria necessidade de desenvolvimento.
Temos de oferecer através da simplificação, da descentralização e da maior justiça
tributária. o que o nosso País precisa.[74]

 

De fato, a União originalmente perde com a Constituição de 1988. A título de exemplo, a União
perde, em relação ao Imposto sobre Produtos Industrializados, cuja parcela era de 67% (sessenta e sete por
cento) e passa a ser de 43% (quarenta e três por cento), após a definição das novas regras de repasse
orçamentário. Da mesma forma, houve perdas no que toca às receitas do Imposto sobre a Renda, que cai dos
mesmos 67% (sessenta e sete por cento) para o patamar de 53 % (cinqüenta e três por cento).

A Constituição de 1988 ordena a matéria tributária, inaugurando em seu Título IV o novo Sistema
Tributário Nacional e prossegue, fixando normas de caráter principiológico, regras de competência e os
limites constitucionais ao seu exercício, irradiando seus efeitos cinco meses após ser promulgada. Mas a

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4220



grande virtude da nova Constituição de 1988 seja a possibilidade de articulação[75] da matéria tributária às
demais normas definidoras de direitos e garantias fundamentais e a sua referibilidade direta ao núcleo
intangível da Constituição, o que há muito havia sido esquecido.

Apesar das suas virtudes e do claro ressurgimento do complexo de direitos e garantias amplamente
difundidos em seu texto, a Constituição de 1988 não é um texto que aponta para uma maior justiça na
tributação. A simples previsão de direitos e garantias não é suficiente para que tenhamos tal efeito o caráter
semântico das Constituições de 1937 e 1967 é a prova disso. Ao contrário, a nova Constituição concentra as
bases de tributação preponderantemente sobre o consumo e o faturamento, herança do ideário de 1964,
tornando a tributação regressiva e incapaz de cumprir seu papel redistributivo. Quanto ao aspecto federativo,
não é efetiva no que toca aos problemas relativos à competição entre as regiões do país, fragilizando o
vínculo federativo que então se pretendia proteger. E no que toca aos direitos e garantias fundamentais,
melhor sorte não se tem em face da concessão de uma série de direitos de realização complexa ou quase
impossível.

Outro fator que seria verificado mais tarde decorreria da perda de arrecadação por parte da União.
Como dito linhas atrás, a Constituição de 1988 implicou em sacrifício para o complexo de competências
tributárias da União, da mesma forma que implicava em um rateio maior do produto da arrecadação de
impostos entre estados-membros e municípios, processo que teria sido iniciado anos atrás com a Emenda
Passos Porto e João Calmon. A conseqüência da descentralização de receitas foi a adoção, por parte da
União, de uma tributação centralizada em tributos cuja partilha era vedada constitucionalmente,
preponderantemente contribuições especiais, valendo-se de uma interpretação espúria do princípio da
solidariedade.

Esse processo, de centralização da tributação nacional sobre o consumo e o faturamento, muitas
vezes de forma cumulativa, atrelado ao exercício da competência tributária da União marcadamente por meio
da criação de tributos anti-federativos, tais como as contribuições especiais, marca os debates que se
seguiram à promulgação da Constituição de 1988 e que ressoam atuais até o presente momento.

 

3.      Conclusão

 

O histórico de evolução do Sistema Tributário Nacional atual comprova que a tributação foi
manejada durante séculos no Brasil sem a observância de um referencial constitucional efetivo e, nesse
sentido, a sistematização e exercício das competências tributárias no âmbito do Estado Brasileiro tenderam a
vulnerar direitos e garantias fundamentais, visto que as definições de Poder e competência tributária
encontram seu referencial epistemológico ainda fundado em concepções ultrapassadas do fenômeno jurídico.

A legitimação do exercício da competência tributária ainda reside em uma racionalidade
instrumental ligada a fins, de caráter Weberiano, e que aponta para o seu manejo com objetivos meramente
arrecadatórios e vinculados a um conceito de legalidade que, para a Administração Tributária, é bastante em
si mesmo.
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[1] BAER, Werner. A economia brasileira. 2.ª Ed. rev. e atual. São Paulo: Nobel, 2002, p. 32.
[2] AMED, Fernando José; NEGREIROS, Plínio José Labriola de Campos. História dos Tributos do Brasil. São Paulo: Edições
SINAFRESP, 2000.p. 36.
[3] As arcaicas administrações tributárias locais.
[4] AMED, Fernando José et al. Op. Cit. p. 42.
[5] Note-se aqui o embrião do fenômeno da parafiscalidade, em que opera-se a delegação de competências administrativas a
entidades públicas  ou não, dotando-as, inclusive, de prerrogativas de cobrança exorbitantes do direito comum, a exemplo da
aplicabilidade do rito das execuções fiscais à cobrança dos créditos de tais entidades.
[6] SIMONSEN, R. C. História econômica do Brasil (1500-1820). 6. ed. São Paulo: Companhia Editora nacional, 1969. p. 45.
[7] Os contratos ou a sistemática dos contratos era utilizada como forma arcaica de tributação no país, por meio da qual a Coroa
pactuava que para a exploração de bens submetidos a monopólio, uma quantia deveria ser paga como permissão de exploração.
Outras obrigações Poderiam ser instituídas.
[8] MADEIRA, Mauro de Albuquerque. Letrados, Fidalgos e Contratadores de Tributos no Brasil Colonial. Brasília, Coopermídia,
Unafisco/Sindafisco, 1993, apud AMED, Fernando José et al. Op. Cit. p. p. 37.
 

[9] É interessante a enorme semelhança com as denominadas “metas de arrecadação” impostas às Administrações Tributárias no
Brasil
[10] SIMONSEN, R. C., op. Cit. p. 89.
[11] PRADO JR., C. História econômica do Brasil. 20.ed. São Paulo: Brasiliense, 1977, p. 37.
[12] Entenda-se por disciplina um minucioso rol de obrigações impostas à atividade extrativa de metais e pedras preciosas,
semelhantes aos atuais deveres instrumentais.
[13] PRADO JR., C. Op. Cit. p. 38.
[14] É curiosa a semelhança do contexto colonial com o contexto atual, em que se aumenta o arrocho da fiscalização em prol da
manutenção de metas de arrecadação e financiamento do gasto público.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4222



[15] FREIRE, Felisbelo de Oliveira. História Constitucional da República dos Estados Unidos do Brasil. Brasília: Editora
Universidade de Brasília, 1983, p. 83.
[16] Interessante notar como a vinda da corte portuguesa se assemelha, em seus efeitos, ao processo de emancipação política dos
municípios em 1988, em função do massivo endividamento público criado e a conseqüente elevação da carga tributária global.
[17] FREIRE, Felisbelo de Oliveira. Op. Cit. p. 83.
[18] SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Curso de direito tributário e finanças públicas. São Paulo: Saraiva, 2008. p.
83.
[19] Importante verificar que as chamadas normas interpretativas Poderiam modificar radicalmente o perfil de competências ou o
esquema de repartição de atribuições até então delineado.
[20] AMED, Fernando José et al. Op. Cit., p. 199.
[21] Nesse sentido, talvez seja este o embrião de um sistema de repartição de competências em matéria tributária.
[22] COSTA, Wilma Peres. Conflito e convergência na construção do centro político: repensando a questão da centralização no
Império. In: SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Curso de Direito Tributário e finanças públicas. São Paulo: Saraiva, 2008. p.87.
[23] Vide Lei de 22 de outubro de 1836, a qual dispunha: art. 23.: O Governo supprirá, desde já, pelos cofres da Renda Geral o déficit
das Províncias, cujas rendas não chegarem para as suas despesas (...); Disponível em
<http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/Legimp-22/Legimp-22.pdf>. Acesso em 20/01/2010.
[24] Se ponderarmos bem, um período de trezentos anos sem coerência na forma de tributação.
[25] Logo, do exercício do que impropriamente se denomina de capacidade tributária ativa.
[26] Exercício da competência tributária abstrata.
[27] Possuía apenas 99 artigos.
[28] AMED, Fernando José et al. Op. Cit., p. 240.
[29] HORTA, Raul Machado. Op. Cit., p. 440.
[30] Art. 72. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes á
liberdade, á segurança individual e á propriedade nos termos seguintes:
(...)
§ 30. Nenhum imposto de qualquer natureza poderá ser cobrado sinão em virtude de uma lei que o autorize.
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, decretada e promulgada pelo Congresso Nacional Constituinte, 24/02/1891
Disponível em: < http://www2.camara.gov.br/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?
ideNorma=532699&seqTexto=15017&PalavrasDestaque=. Acesso em: 20/01/2010>.
[31] COSTA, Alcides Jorge. COSTA, Alcides Jorge. História da Tributação: do Brasil-Colônia ao Imperial. Artigo. In: SANTI,
Eurico Marcos Diniz de. Curso de Direito Tributário e finanças públicas. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 117.
[32] Art 11. É vedada a bi-tributação, prevalecendo o imposto decretado pela União quando a competência for concorrente. Sem
prejuízo do recurso judicial que couber, incumbe ao Senado Federal, ex officio ou mediante provocação de qualquer contribuinte,
declarar a existência da bi-tributação e determinar a qual dos dois tributos cabe a prevalência.
Art 17. É vedado á União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)   
VII - cobrar quaisquer tributos sem lei especial que os autorize, ou faze-los incidir sobre efeitos já produzidos por atos jurídicos
perfeitos;
VIII - tributar os combustíveis produzidos no pais para motores de explosão;
IX - cobrar, sob qualquer denominação, impostos interestaduais, intermunicipais de viação ou de transporte, ou quaisquer tributos
que, no território nacional, gravem ou perturbem a livre circulação de bens ou pessoas e dos veículos que os transportarem;
X - tributar bens, rendas e serviços uns dos outros, estendendo-se a mesma proibição ás concessões de serviços públicos, quanto aos
próprios serviços concedidos e ao respectivo aparelhamento instalado e utilizado exclusivamente para o objeto da concessão.
Art 18. É vedado á União decretar impostos que não sejam uniformes em todo o território nacional, ou que importem distinção em
favor dos portos de uns contra os de outros Estados.
Art 19. É defeso aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
IV - estabelecer diferença tributaria, em razão da procedência, entre bens de qualquer natureza;
Art 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no pais a inviolabilidade dos direitos concernentes á
liberdade, á subsistência, á segurança individual e á propriedade, nos termos seguintes:
(...)
 36) Nenhum imposto gravará diretamente a profissão de escritor, jornalista ou professor.
Art 126. Serão reduzidos de cinqüenta por cento os impostos que recaiam sobre imóvel rural, de área não superior a cinqüenta
hectares e de valor até dez contos de réis, instituído em bem de família.
 

[33] HORTA, Raul Machado. Op. Cit. p. 58.
[34] Art 11. É vedada a bi-tributação, prevalecendo o imposto decretado pela União quando a competência for concorrente. Sem
prejuízo do recurso judicial que couber, incumbe ao Senado Federal, ex officio ou mediante provocação de qualquer contribuinte,
declarar a existência da bi-tributação e determinar a qual dos dois tributos cabe a prevalência.
[35] HORTA, Raul Machado. Op. Cit. p. 61.
 
[36] HORTA, Raul Machado. Op. Cit. p. 61.
[37] Art. 21. Compete privativamente ao Estado:
(...)
 II - exercer todo e qualquer Poder que lhes não for negado, expressa ou implicitamente, por esta Constituição. Art. 24. Os Estados
Poderão criar outros impostos. É vedada, entretanto, a bi-tributação, prevalecendo o imposto decretado pela União, quando a
competência for concorrente. É da competência do Conselho Federal, por iniciativa própria ou mediante representação do
contribuinte, declarar a existência da bi-tributação, suspendendo a cobrança do tributo estadual. 
[38] Art. 23. É da competência exclusiva dos Estados:
§ 1º O imposto de venda será uniforme, sem distinção de procedência, destino ou espécie de produtos.
§ 2º O imposto de industrias e profissões será lançado pelo Estado e arrecadado por este e, pelo Município em partes iguais.
Art. 25. O território nacional constituirá uma unidade do ponto de vista alfandegário, econômico e comercial, não podendo no seu
interior estabelecer-se quaisquer barreiras alfandegárias ou outras limitações ao trafego, vedado assim aos Estados como aos
Municípios cobrar, sob qualquer denominação, impostos inter-estaduais, inter-municipais, de viação ou de transporte, que gravem ou
perturbem a livre circulação de bens ou de pessoas e dos veículos que os transportarem.
Art. 32. É vedado á União, aos Estados e aos Municípios:
a) criar distinções entre brasileiros natos ou discriminações e desigualdades entre os Estados e Municípios;
b) estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos;
c) tributar bens, rendas e serviços uns dos outros.
Art. 35. É defeso aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
a) denegar uns aos outros, ou aos Territórios, a extradição de criminosos, reclamada, de acordo com as leis da União, pelas
respectivas justiças;
b) estabelecer discriminação tributaria ou de qualquer outro tratamento entre bens ou mercadorias por motivo de sua procedência;
[39] Poder-se-ia ousar dizer que os processos de supressão e não amplificação de direitos e garantias fundamentais em face da
tributação recrudescem em contextos históricos de centralização de Poder no âmbito da União.
[40] Art. 17.  À União é vedado decretar tributos que não sejam uniformes em todo o território nacional, ou que importem distinção
ou preferência para este ou aquele porto, em detrimento de outro de qualquer Estado.
[41] Art. 19. Compete aos Estados decretar impostos sobre:
 (...)
§ 5º O imposto sobre vendas e consignações será uniforme, sem distinção de procedência ou destino.
[42] Art. 32.   Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não Poderão estabelecer diferença tributária, em razão da procedência,
entre bens de qualquer natureza.
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[43] Aqui, revela-se o desenvolvimento do ideal de solidariedade na tributação ou de necessidade do esforço comum de [re]
construção nacional.
[44] Art. 157.  A legislação do trabalho e a da previdência social obedecerão nos seguintes preceitos, além de outros que visem à
melhoria da condição dos trabalhadores:
XVI - previdência, mediante contribuição da União, do empregador e do empregado, em favor da maternidade e contra as
conseqüências da doença, da velhice, da invalidez e da morte;
[45] Cf. MAFFEZOLI, Lineu Carlos. Impactos da Reforma Tributária de 1965-1967 sobre as finanças públicas municipais: um
estudo de casos. Disponível em: <http://libdigi.unicamp.br/document/?code=000074879>. Acesso em: 04/01/2010.
[46] Art. 15. Compete à União decretar impostos sobre:
(...)
§ 4º A União entregará aos Municípios, excluídos os das capitais, dez por cento do total que arrecadar do imposto de que trata o nº
IV, feita a distribuição em partes iguais e aplicando-se, pelo menos, metade da importância em benefícios de ordem rural.
[47] Art. 21. A União e os Estados Poderão decretar outros tributos além dos que lhe são atribuídos por esta Constituição, mas o
imposto federal excluirá o estadual idêntico. Os Estados farão a arrecadação de tais impostos e, à medida que ela se efetuar,
entregarão vinte por cento do produto à União e quarenta por cento aos Municípios onde se tiver realizado a cobrança.
[48] Art. 15. Compete à União decretar impostos sobre:
 (...)
§ 1º São isentos do imposto de consumo os artigos que a lei classificar como o mínimo indispensável à habitação, vestuário,
alimentação e tratamento médico das pessoas de restrita capacidade econômica. (grifos nossos).
[49] Art. 202.  Os tributos terão caráter pessoal, sempre que isso for possível, e serão graduados conforme a capacidade econômica
do contribuinte.
[50] Por intermédio da Emenda Constitucional n.º 5, de outubro de 1961.
[51] IPEA – instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Artigo: EVOLUÇÃO DOS ASPECTOS LEGAIS E DOS MONTANTES
DE TRANFERÊNCIAS REALIZADAS PELO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. Carlos Eduardo Gasparini /
Rogério Boueri Miranda pg. 14. Disponível em: <Http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/tds/td_1243.pdf>. Acesso em:
3/09/2010.
 
[52] Art. 19. Compete aos Estados decretar impostos sobre:
I - propriedade territorial, exceto a urbana;
§ 1º O imposto territorial não incidirá sobre sítios de área não excedente a vinte hectares, quando os cultive, só ou com sua família, o
proprietário que não possua outro imóvel.
[53] A Constituição de 1946 sistematiza um complexo de limitações constitucionais ao Poder de tributar, figurando estas logo após a
fixação das regras de competência, completando o seu conteúdo garantístico:
 Art. 141.  A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à
vida, à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
§ 34  Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça; nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia
autorização orçamentária, ressalvada, porém, a tarifa aduaneira e o imposto lançado por motivo de guerra.
Art. 31.  À União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é vedado:
I - criar distinções entre brasileiros ou preferências em favor de uns contra outros Estados ou Municípios;
II - estabelecer ou subvencionar cultos religiosos, ou embaraçar-lhes o exercício;
III - ter relação de aliança ou dependência com qualquer culto ou igreja, sem prejuízo da colaboração recíproca em prol do interesse
coletivo;
IV - recusar fé aos documentos públicos;
V - lançar imposto sobre:
a) bens, rendas e serviços uns dos outros, sem prejuízo da tributação dos serviços públicos concedidos, observado o disposto no
parágrafo único deste artigo;
b) templos de qualquer culto, bens e serviços de partidos políticos, instituições de educação e de assistência social, desde que as suas
rendas sejam aplicadas integralmente no país para os respectivos fins;
c) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros.
[54] AMED, Fernando José et al. Op. Cit., p. 277.
[55] MAFFEZZOLI, Lineu Carlos. Op. Cit. p. 14.
 
 
[57] MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1998, p.100.
[58] OLIVEIRA, Fabrício Augusto. Crise, Reforma e Desordem do Sistema Tributário Nacional. Tese de doutoramento apresentada à
Universidade  Estadual de Campinas par o concurso de livre-docência na área de Economia Brasileira do Departamento de História
Econômica do Instituto de Economia. Biblioteca Central. 1992. p. 20.
[59] Se os sistemas tributários nacionais são construídos com base em um fundamento meramente econômico e não sobre bases de
desenvolvimento ligadas à amplificação de direitos e garantias fundamentais, as oscilações econômicas ditarão a sua nova
conformação e, pela ausência de referencial constitucional, poderão adotar o perfil mais conveniente aos interesses contingentes de
arrecadação, como outrora ocorreu no Brasil colonial.
[60] AMED, Fernando José et al. Op. Cit., p. 280-281.
[61] Modificações operadas pelas leis de n.º 4.069, de 11 de junho de 1962; 4.357, de 16 de julho de 1964; 4.506, de 30 de
novembro de 1964 e Lei n.º 4.862, de 29 de novembro de 1965.
[62] Art. 18. O sistema tributário nacional compõe-se de impostos, taxas e contribuições de melhoria e é regido pelo disposto neste
Capítulo em leis complementares, em resoluções do Senado e, nos limites das respectivas competências, em leis federais, estaduais e
municipais.
[63] Art. 19. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios arrecadar:
I - os impostos previstos nesta Constituição;
II - taxas pelo exercício regular do Poder de polícia ou pela utilização de serviços públicos de sua atribuição, específicos e divisíveis,
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;
III - contribuição de melhoria dos proprietários de imóveis valorizados pelas obras públicas que os beneficiaram.
[64] Art. 20. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
§ 2º A União, mediante lei complementar, atendendo, a relevante interesse social ou econômico nacional, Poderá conceder isenções
de impostos federais, estaduais e municipais.
[65] Art. 20. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - instituir ou aumentar tributo sem que a lei o estabeleça, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;
[66]Art. 20. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
III - criar imposto sobre:
d) o livro, os jornais e os periódicos, assim como o papel destinado à sua impressão.
[67] Art. 24. Compete aos Estados e ao Distrito Federal decretar impostos sobre:
 (...)
§ 6º Os Estados isentarão do imposto sobre circulação de mercadorias a venda a varejo, diretamente ao consumidor, dos gêneros de
primeira necessidade que especificarem, não podendo estabelecer diferença em função dos que participam da operação tributada.
[68] Art. 150.  A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade dos direitos
concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)         
§ 2º  Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
(...)
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§ 29.  Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça; nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia
autorização orçamentária, ressalvados a tarifa aduaneira e o imposto lançado por motivo de guerra.
[69] Art. 21. Compete à União instituir imposto sobre:
(...)
IX - a extração, a circulação, a distribuição ou o consumo dos minerais do País enumerados em lei, imposto que incidirá uma só vez
sobre qualquer dessas operações, observado o disposto no final do item anterior.
[70] Art. 21. Compete à União instituir imposto sobre:
(...)
§ 2º A União pode instituir:
I - contribuições, nos termos do item I deste artigo, tendo em vista intervenção no domínio econômico e o interesse da previdência
social ou de categorias profissionais;
[71] AMED, Fernando José et al. Op. Cit., p. 286.
[72] HAYEK, Friederich A. Camino de Servidumbre. Trad. José Vergara. Madrid: Alianza Editorial S.A, 2007.
[73] HORTA, Raul Machado. Op. Cit. p. 523.
[74] Ata da 1.ª Reunião da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças do Senado Federal. Disponível em:
<http://www.senado.gov.br/sf/publicacoes/anais/constituinte, pg. 07>. Acesso em: 20/08/2010.
[75] É relevante no contexto atual a participação do Supremo Tribunal Federal na interpretação sistemática da Constituição e na
leitura atual do complexo de direitos e garantias fundamentais do cidadão em face do Poder Público.
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A INTERPRETAÇÃO ECONôMICA DO DIREITO TRIBUTÁRIO E A FLEXIBILIZAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: UM RISCO À DEMOCRACIA

THE ECONOMIC ANALYSIS OF TAX LAW AND THE FLEXIBILITY OF THE RULE OF LAW: A
RISK TO DEMOCRACY

Sarah Amarante de Mendonça Cohen

RESUMO
A interpretação econômica do Direito Tributário que é defendida por doutrinadores que advogam a
flexibilização do “tipo”, autoriza a atribuição de maior relevância aos efeitos econômicos dos atos ou
negócios jurídicos lícitos praticados pelo contribuinte, do que à sua forma e aos seus efeitos jurídicos típicos.
Sem embargo, a adoção da interpretação econômica do Direito Tributário acaba por constituir uma
regressão às conquistas históricas de submissão do tributo ao princípio da legalidade, e à própria concepção
de democracia, na medida em que deixa a escolha das bases imponíveis, após a ocorrência do fato gerador,
ao alvedrio do Administrador, desprezando qualquer consentimento do contribuinte.
PALAVRAS-CHAVES: INTERPRETAÇÃO ECONÔMICA DO DIREITO TRIBUTÁRIO – PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE – DEMOCRACIA

ABSTRACT
The economic analysis of tax law that is defended by scholars who support the flexibility of the ‘tatbestand’,
gives more relevancy to the economic effects of legal contracts than to their form and to their typical legal
effects. Nevertheless, the adoption of the economic analysis of tax law represents a type of regression in
terms of the historical achievements of submitting taxation to the rule of law, and to democracy itself, as the
State employees must decide which facts do generate the duty of paying taxes after the ‘tatbestand’ has
already happened, neglecting the consent of the society and taxpayers.
KEYWORDS: ECONOMIC ANALYSIS OF TAX LAW – RULE OF LAW – DEMOCRACY

1. INTRODUÇÃO
 
O Direito Tributário, por lidar com o relevante valor liberdade, é ‘ramo’ do Direito em que a

preservação da segurança jurídica se mostra sobremodo necessária.
Os princípios do Direito Tributário – limitações constitucionais ao poder de tributar – aparecem

neste contexto, como meios de restringir o poder estatal, nele pondo rédeas. Ao lado dos princípios da
anterioridade e da irretroatividade, situa-se o princípio da legalidade como um dos postulados estruturantes
de maior relevância, pelo qual perpassa toda relação jurídico-tributária. Afinal, em um estado de Direito, a
relação tributária deriva da lei, estando por ela regidos os momentos da imposição, da arrecadação e da
aplicação da receita tributária.

No Direito Tributário o princípio se especializa nos princípios da legalidade formal e da
“tipicidade”, melhor chamado de princípio da especificação conceitual. Segundo Derzi (1998, p.113), no
Direito Penal e Tributário, onde fica exacerbada a necessidade de segurança jurídica, prevalecem, na
aplicação da lei, os conceitos classificatórios, fechados, não os tipos propriamente ditos.

Em sentido diametralmente oposto, contudo, há adeptos da adoção, no Direito Tributário, de
conceitos abertos e fluidos, de ordem, ou seja, de tipos propriamente ditos. Defendem o “impropriamente
chamado modo de pensar tipificante”, por meio do qual se criam “presunções, pautas de valores, somatórios,
etc” justificáveis pelo princípio da praticidade, os juristas Ball, Hanraths, Hoeres, Heigl e Kleist, Wallis,
Klausing, Maunz, Spitaler, Schmidt, Ziztlaff, Webwe, Isensee e Arndt (DERZI in TORRES, 2004).

Casalta Nabais (1994, p. 248), na mesma linha, criticando a concepção “tradicional do princípio da
legalidade fiscal, excessivamente formalista e tributária do positivismo” sugere a ‘flexibilização’ do princípio
da legalidade, “afrouxando” a sua densidade normativa em prol da atribuição de uma certa margem de livre
decisão à Administração fiscal.

Torres (2000, p. 95), de forma análoga, entende que “no Brasil, o positivismo tem procurado
minimizar a importância da interpretação administrativa com defender a existência da ‘tipicidade fechada’,
que é contradictio in terminis, e da legalidade absoluta”.

Os defensores da adoção, no Direito Tributário, do tipo em sentido próprio, como visto, advogam
a tese de que a opção por conceitos classificatórios fechados partiria de uma visão positivista e, portanto,
ultrapassada do Direito. Nesta linha, por meio da flexibilização do princípio da legalidade, implodem a
segurança jurídica, em favor de uma abordagem mais ‘moderna’ ou ‘pós-moderna’ do Direito, dando
justificação, por conseguinte, a maiores liberdades ao Estado e menos proteção ao contribuinte.

Essa concepção acaba desaguando em permissividade e falta de regras, a ponto de alguns autores a
denominarem de “retorno à Idade Média” ou “concerto barroco” (BOUVIER e VARNEROT apud DERZI,
janeiro de 2004). Nas palavras de Derzi:

“instalam-se ao lado do pluralismo e da complexidade, a ausência de regras, a
permissividade, a descrença generalizada, a incerteza e a indecisão, de tal modo que
princípios jurídicos até então sólidos e bem fundamentados como segurança jurídica,
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capacidade contributiva, progressividade do imposto, igualdade e até mesmo
legalidade são postos em dúvida. Alguns estudiosos chamam o fenômeno de
‘retorno à Idade Média’ (cf. Michel Bouvier. Introduction au Droit Fiscal General
et à la Théorie de L’impôt, 4ª ed., Paris, LGDJ, 2001, p. 225), outros, de ‘concerto
barroco’ (cf. Valérie Varnerot. Entre Essentialisme et Existencialisme de la Théorie
des Sources: les sources non formelles du Droit Fiscal. L’impôt. Archives de
Phliosophie du Droit, tomo 46, Paris, Dalloz, 2002, pp. 139-195)”
 

Sacha Calmon não discrepa:
“No campo do Direito Tributário, por exemplo, os princípios da igualdade e da
capacidade contributiva, foram gestados ao longo do devir histórico para conter o
poder de tributar, especialmente o poder de legislar sobre tributos. O objetivo
sempre foi obrigar o legislador a pesquisar a capacidade contributiva dos sujeitos
passivos antes de fazer as leis e fazê-las obedecendo as igualdades visíveis e
possíveis. No entanto, as teorias pós-modernas entortam esses princípios contra os
próprios contribuintes, obrigando-os, como verdadeiros robôs, sem direitos ou
vontade, a pagar, sem tugir nem mugir, todos os tributos que os seus iguais pagam
ou deveriam pagar (nunca se sabe...), sob pena de serem tidos por autores de fraude
à lei. A perversão é evidente e conspira contra a Constituição.” (COÊLHO, 2006, p.
9).

 
Ao adotar tal permissividade e falta de regras, acaba-se sucumbindo a uma razão poiética, é dizer, a

uma razão servil, em que o fato, a coisa, conduzem a razão, como nos ensina Salgado (1998, p. 39). É dizer,
por meio da flexibilização do tipo, busca-se, estrategicamente, o aumento da arrecadação em detrimento de
princípios já consagrados do Direito.

Os defensores desta flexibilização do tipo no Direito Tributário acabam, por coerência, respaldando
a controversa “interpretação econômica do Direito Tributário” – que remonta a período autoritário da
história[1] – por meio da qual o intérprete estaria autorizado a atribuir maior relevância aos efeitos
econômicos dos atos ou negócios jurídicos lícitos praticados pelo contribuinte, do que aos seus efeitos
jurídicos típicos.

Luciano Amaro bem a define:
“De acordo com essa doutrina exegética, não se deveria considerar, na referência
feita pela lei tributária a um negócio jurídico regulado pelo direito privado, a forma
jurídica por ele revestida, mas sim seu conteúdo econômico. Heinrich Beisse, na
Alemanha, expõe a consideração econômica do direito tributário como uma
aplicação do método teleológico, pelo qual se deve buscar o significado econômico
das leis tributárias, logrando-se uma interpretação mais livre de conceitos jurídicos,
principalmente daqueles que têm significado flexível, para abranger estruturações
‘iguais’.” (AMARO, 2007, p. 224).
 

Em outras palavras, por meio da interpretação econômica do Direito Tributário, o intérprete
observa os efeitos econômicos do negócio celebrado pelo contribuinte (ainda que seja extra-típico) e, sendo
estes efeitos equivalentes aos de fato típico, tributa o negócio como se fora típico. É dizer: a interpretação
econômica do Direito Tributário dá boas-vindas à analogia e lança por terra a concepção do tipo fechado.

Dentro desta lógica - e em prol do suposto cumprimento dos princípios da igualdade e justiça
social[2] - cessa a liberdade de os particulares se organizarem e de celebrarem negócios menos onerosos
diante da real possibilidade de desconsideração destes negócios lícitos pelo intérprete (agentes do Poder
Executivo ou Judiciário). Neste sentido, fica prejudicada a própria possibilidade de o contribuinte planejar-
se, ou seja, de praticar elisão fiscal ou economia lícita de impostos[3]. Como conseqüência, na medida em
que o contribuinte não pode se planejar, o aspecto autoritário e anti-democrático da interpretação econômica
do Direito Tributário se revelam.

Com efeito, para que se possa falar é democracia é necessário, no mínimo, que haja mecanismos
que impeçam que o poder seja excessivamente forte, preservando-se a liberdade dos cidadãos. Veja-se, a
propósito, as palavras de Duverger acerca das características de um modelo democrático clássico:

 “O modelo democrático compreende três elementos essenciais: a designação dos
governantes através de eleições por sufrágio universal, a existência de um
parlamento com amplos poderes e uma hierarquia das normas jurídicas que assegura
um controle das autoridades públicas por juízes independentes. Estas instituições
visam todas o mesmo fim: impedir que o poder político seja demasiado forte, a fim
de preservar a liberdade dos cidadãos [...]” (DUVERGER, 1985, p. 57).
 

Desta forma, é evidente que atribuir ao intérprete este poder de desconsiderar atos ou negócios
lícitos jurídicos do contribuinte acaba por enfraquecer a idéia do tipo fechado e o próprio princípio da
legalidade, como o conhecemos, além de enfraquecer a própria idéia de democracia que, ao menos em um
primeiro momento, está ligada à concepção da legalidade, como vimos. Heleno Tôrres o confirma:

“Numa ceara tão ciosa das garantias de segurança jurídica e certeza do direito
aplicável, a interpretação econômica do direito tributário serviu unicamente para
enfraquecer a legalidade material (princípio da tipicidade), e restituir à
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Administração os típicos instrumentos de uma relação de poder, os quais lhe foram
subtraídos quando se instaurou nas sociedades o liberalismo e o conceito de Estado
Democrático de Direito, por meio de constituições democráticas e republicanas.
Flexibilizava-se a legalidade em direção aos interesses do Estado, tal como
propugnado pelos defensores do primado da causa impositionis” (TÔRRES, 2003,
p. 210).
 

Com efeito, a adoção da interpretação econômica do Direito Tributário constitui uma regressão à
idéia da relação tributária como relação de poder (como era antigamente concebida, como se terá a
oportunidade de demonstrar), se afastando da idéia (atual) da relação tributária como derivada da lei.

Sobre a evolução da concepção acerca da relação tributária, são as palavras de Spagnol:
“Como demonstrado em passagens anteriores, a relação tributária não é mais
entendida como relação de poder. Sendo assim, não se tributa em razão do poder
per se, mas em razão das funções atribuídas ao poder pelas mesmas pessoas que vão
responder por sua manutenção. A relação tributária em um Estado de Direito é uma
decorrência da lei, que a institui nos limites e diretrizes traçados pela Constituição”
(SPAGNOL, 2002, p. 58).
 

Neste sentido, e sob o prisma do Estado de Direito, fundado na legalidade, a relação tributária se
modificou drasticamente, sendo que o tributo, que antes surgia simplesmente do poder de imposição do
príncipe, passou a ter sua fonte na vontade popular veiculada através da lei.

Contudo, a adoção da interpretação econômica do Direito Tributário – em um retorno à Idade
Média – despreza todo o pedregoso caminho histórico de construção do consentimento do imposto e, ao
flexibilizar o tipo e a própria legalidade, põe em cheque a concepção da relação tributária como decorrente
da lei, fragilizando a própria noção de democracia, entendida de forma clássica.

No próximo item, portanto, procurar-se-á demonstrar a evolução histórica do tributo e a sua
submissão ao princípio da legalidade, para dar bases para, na conclusão, deflagrar a interpretação econômica
do Direito Tributário como um instituto que regride no tempo, por ser inimigo da legalidade, da segurança
jurídica e da democracia.

É o que se passa a fazer.
 
2. HISTÓRIA DO TRIBUTO E SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
 
As origens do tributo não são as mais belas. A concepção que atualmente temos do tributo como

fonte de financiamento do Estado, consentido pelo cidadão, só surge em fins da Idade Média, com o
princípio do ‘no taxation without representation’.

Heleno Tôrres confirma que “o conceito antigo de tributo não encontra qualquer similaridade com
o que se conhece na atualidade, não obstante seus aspectos econômico e social possuírem alguma
aproximação” (TÔRRES, 2003, p. 201).

Com efeito, no decurso da história, o primeiro tipo de Estado que se ancora na receita oriunda do
patrimônio do cidadão - o tributo - de forma consentida, já que instituído por lei (votada pelos representantes
do povo no parlamento) é o Estado Liberal ou ‘Estado Fiscal’ (Steuerstaat, na terminologia dos alemães).
Confiram-se as palavras de Torres:

“o que caracteriza o surgimento do Estado Fiscal, como específica figuração do
Estado de Direito, é o novo perfil da receita pública, que passou a se fundar nos
empréstimos, autorizados e garantidos pelo Legislativo, e principalmente nos
tributos – ingressos derivados do trabalho e do patrimônio do contribuinte -, ao
revés de se apoiar nos ingressos originários do patrimônio do príncipe. Deu-se a
separação entre o ius eminense, e o poder tributário, entre a fazenda pública e a
fazenda do príncipe e entre política e economia, fortalecendo-se sobremaneira a
burocracia fiscal, que atingiu um alto grau de racionalidade.” (TORRES, 1991, p.
96-97).
 

Antes disto, contudo, nem sempre foi assim. Os povos muito lutaram para fazer prevalecer o
primado do ‘nullum tributum, nula poena sine lege’.

O tributo, em suas origens mais remotas, nas sociedades organizadas sem o império da lei, estava
associado apenas à idéia de agressão, pura e simples, ao patrimônio privado do indivíduo.

Apesar das dificuldades de precisar o momento de surgimento do tributo[4], pode-se associar o seu
surgimento à concomitância da aparição de estados fortemente organizados.

Bouvier o confirma:
“Segundo diversos autores, o imposto só poderia ter nascido a partir do momento
em que as comunidades humanas estavam aptas a produzir um excedente de
alimentos que não lhe eram necessários para a subsistência. Surgida da cobiça, a
constituição desse excesso levou alguns grupos sociais à pilhagem, inicialmente
irregular e episódica e, posteriormente, em datas fixas e sem eliminação das
populações para que pudesse ser reconstituído um novo estoque de produtos. Esses
são os elementos a partir dos quais pôde ser instaurada, no lugar da pilhagem
desordenada, uma soma obrigatória qualificada de tributo (...)
Evidentemente, tal processo não poderia se dar se as comunidades não estivessem
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estabilizadas, sedentarizadas, trocando a caça e a colheita pela agricultura, se elas
não tivessem alcançado um certo estágio de desenvolvimento econômico que as
permitisse nutrir o grupo social nos períodos de vacas magras, de seca ou de
intempéries. Era preciso que no mesmo momento em que conseguissem estocar as
provisões alimentares, soubessem gerar esses estoques, o que supõe uma
transformação qualitativa do passo econômico e social, o que vale dizer: um grupo
capaz de se pensar no tempo, de se projetar para a posteridade. É dentro desse
contexto de desenvolvimento econômico, mas também de maturação do pensamento
coletivo, que o tributo nasceu e conduziu, ao mesmo tempo, à criação das primeiras
formas de imposto e de organização política”. (Tradução livre. BOUVIER, 2004, p.
137)
 

Com efeito, os conquistadores dos primeiros impérios do Oriente Médio, milhares de anos antes de
Cristo, perceberam que a política da dizimação dos povos conquistados, com pilhagem e confisco de suas
terras não era uma política de larga visão, devendo ceder espaço à manutenção da prestação dos serviços
públicos essenciais e a proteção das novas províncias, mediante cobrança de uma contraprestação. Com
efeito, a política do tributo era vantajosa para todos: para os conquistados, por não serem dizimados e
pilhados, para os conquistadores, por manter viva a “galinha dos ovos de ouro”, é dizer, a fonte de
exploração.

De fato, não só a relação entre conquistadores e conquistados evoluiu da ‘política’ da pilhagem
para a ‘política’ do tributo, mas também a relação no plano doméstico encontrou evolução análoga, pela
substituição das requisições forçadas, desregradas e sem contrapartida dos cidadãos, por tributos, com regras
claras, o que conferia comodidade a todos (aos governantes, por não se sujeitarem a uma recusa sistemática
dos contribuintes, podendo empreender uma organização financeira mais eficaz, a estes, por poderem se
planejar, não se submetendo aos mimos do poder)[5] (a propósito, confira-se ARDANT, 1971).

No contexto das sociedades organizadas politicamente, temos a cidade-estado de Atenas, na Grécia
clássica.

A liberdade individual, fundamento da democracia ateniense[6], tinha influência sobre o ‘sistema
tributário’ da cidade-estado, sendo que a sujeição ao imposto - conseqüentemente - não se baseava em uma
relação de servidão, mas em uma relação de defesa do bem coletivo entregue aos cuidados do Estado.

Esta regra da liberdade individual acabou impedindo que se criasse na Grécia um verdadeiro
‘sistema fiscal’, já que se restringia a instituição de impostos pessoais sobre os cidadãos, favorecendo a
instituição de impostos indiretos (aqueles que gravam a utilização, circulação ou consumo da riqueza).
(SÁINZ DE BUJANDA, 1955, p. 135-136).

Eram características da Fazenda grega a obrigação da prestação pessoal de serviço militar
obrigatório, o que não deixava que o gasto público se elevasse muito, principalmente em razão de não haver
pagamento de soldos a mercenários, a utilização do sistema de ‘liturgias’ ou prestações voluntárias, o que
reduzia a necessidade de instituição de impostos ordinários.

Com o início de uma política expansionista, contudo, aumentaram-se os gastos públicos, o que fez
com que o sistema de liturgias passasse a não mais ser suficiente para cobrir as despesas essenciais da cidade-
estado, sendo a solução para o impasse (diante da rejeição natural dos gregos aos impostos pessoais), a
instituição de impostos indiretos sobre o consumo e de taxas de natureza diversa.

Não bastasse a instituição desses impostos indiretos sobre o consumo, nos tempos de guerra
aumentavam-se ainda mais os gastos públicos e, conseqüentemente, surgia a necessidade de instituição de
um imposto extraordinário de guerra (eisphora). Nessas circunstâncias, a imposição tributária era bem aceita
pelos cidadãos gregos mas, com o passar do tempo, e com a freqüência cada vez maior das guerras, os
impostos extraordinários de guerra passaram a ter um caráter permanente.

No contexto das organizações políticas da antiguidade, temos ainda Roma, cidade-estado
caracterizada por seu interesse na conquista militar (o que veio a influenciar seu sistema fiscal) (confira-se
ARDANT, 1971 e SÁINZ DE BUJANDA, 1955).

Roma, a princípio, adota a exploração tributária dos povos dominados, sendo que o cidadão
romano passa a ser isento das imposições diretas a partir de 167 a.c., o que assemelhava o sistema romano
ao grego.

Contudo, com o passar do tempo e a evolução das conquistas, novos tributos passam a ser
instituídos, como o tributum ex censu (configurado originalmente como um imposto de capitação, depois
passou a se configurar como um imposto extraordinário sobre as fortunas para financiamento da guerra,
pensado como um empréstimo compulsório devido pelo cidadão romano).

Conquanto os impostos diretos não eram bem aceitos entre os cidadãos romanos, os impostos
indiretos acabaram por ganhar alguma repercussão, havendo a imposição de impostos aduaneiros
(portorium), impostos sobre o preço de venda dos escravos, impostos sobre as compras, dentre outros.

Quanto à imposição fiscal sobre os povos conquistados, fazia-se uso freqüente de pedágios,
dízimos, como também de impostos fundiários sobre as terras que passavam à propriedade romana
mantendo-se os povos conquistados na posse dos terrenos, mediante usufruto. 
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César Augusto, na reforma tributária implementada, instituiu sobre os cidadãos o centesima rerum
venalium e o vicesima hereditatum, impostos sobre as vendas em leilão e sobre as sucessões,
respectivamente.

Heleno Tôrres bem resume o sistema tributário de Roma:
“Em Roma, as receitas públicas provinham do uso do patrimônio público, das
penalidades pecuniárias (multas e confiscos) e impostos patrimoniais cobrados dos
povos dominados, de impostos indiretos e rendas de monopólios (salinas). Com o
passar do tempo, tendo em vista as guerras e outras despesas extraordinárias e
crescentes, passaram os cidadãos romanos, dantes apenas cobrados pelo uso de
serviços públicos, a suportarem alguns tributos sobre a propriedade, de início, o que
depois se alargaria, tendo em vista a expansão do Império e dos gastos que sua
manutenção reclamava.” (TÔRRES, 2003, p. 201-202)
 

O Império Romano entra em declínio a partir de meados do Século II d.c., sendo que uma das
principais causas apontadas para seu declínio e queda são as dificuldades financeiras encontradas pelo
Império para manutenção do governo e da defesa, o que tem estreita relação com os ingressos tributários. A
redução da produção global, a inflação e a recessão trouxeram uma diminuição na arrecadação, tornando
mais difícil a utilização da técnica fiscal. Nestas circunstâncias, a Administração teve que adotar bases
tributáveis mais simples, além de recorrer a requisições de materiais, suprimentos e facilidades de transportes
(ARDANT,1971, p. 154).

Se as organizações políticas antigas – como Atenas e Roma – tinham, como visto, alguma
organização tributária fundada em um sistema jurídico organizado, o mesmo não se pode dizer sobre a Idade
Média. A descentralização típica do sistema feudal e, por conseqüência, a transferência da segurança, da
justiça e da defesa para as mãos de particulares, não dava uniformidade às formas de imposição tributária.

Contudo, foi na Idade Média que começam a surgir as primeiras instituições representativas dos
súditos, como embriões do princípio da legalidade, sendo que na mesma época os teólogos católicos
começaram a filosofar sobre as origens e as justificativas do poder estatal[7].

A partir dos Séculos XII e XIII d.c., com a crise do sistema feudal e o florescimento das idéias do
Renascimento, a monarquia ganha força na Europa, passando-se a abraçar a idéia de separação da religião e
moral, do Direito e ordem civil. Esta transição se deu mediante uma dura batalha dos monarcas para impor
sua soberania sobre os barões feudais, livrando-se do jugo do Santo Império Romano e do papado. Com o
tempo, o poder se centraliza nos Estados modernos, sendo que os barões passam a ser tributários da coroa,
ou seja, passam a lhe dever tributos (os poderes de legislar, de executar, de julgar e de tributar eram
monopólio do príncipe).

A semente mais longínqua do sistema representativo moderno surge na Inglaterra, ainda no final da
Alta Idade Média, quando o rei João Sem Terra impõe uma dura tributação aos barões normandos, sob
pretextos fúteis, o que dá ensejo a uma reunião dos barões para reivindicação de uma maior limitação à
fiscalidade real. Pressionado, o rei jura a Magna Charta que abraçava, em 63 parágrafos, as garantias pelas
quais os nobres reclamavam (COÊLHO, 2000, p. 54).

O princípio do ‘no taxation without representation’ é, portanto, precursor da idéia moderna do
consentimento do tributo dado pelas instituições representativas.

É na Inglaterra, portanto, que nasce o sistema representativo moderno, estabelecendo-se três
princípios fundamentais: a ilegalidade dos impostos cobrados sem o consentimento do parlamento, a
necessidade do concurso das duas câmaras para mudar a lei e o direito reconhecido aos comuns de investigar
os abusos e de acusar os conselheiros do rei (ARDANT, 1971, p. 512).

O princípio do consentimento do imposto passa a ser a arma da oposição, sendo que, no reinado de
Charles I, o parlamento apresenta o ‘bill of rights’ ou ‘petição de direitos’, proclamando que o rei não
poderia cobrar ‘qualquer dádiva, empréstimo, benevolência, taxa ou carga semelhante sem o consentimento
comum do parlamento’. Não obstante, foi só em 1688 que a supremacia do parlamento se consolida
definitivamente na Inglaterra, num ‘pacto’ entre o parlamento e os novos monarcas, sendo o poder fiscal da
assembléia é consagrado na declaração de direitos de 1689 (ARDANT, 1971, p. 521).

No caso da França, as primeiras assembléias a que o rei recorre, motivado pelas dificuldades
financeiras da monarquia, chamadas de ‘estados-gerais’ (por sua composição formada por representantes das
três ordens do país - a nobreza, o clero e o terceiro estado), surgem no Século XIV, quando os soberanos
tentam estabelecer um verdadeiro sistema fiscal na França, com um mínimo de consentimento das
comunidades (ARDANT, 1971, p. 524).

A partir do reinado de Charles V, o governo passa a ter necessidade de cobrar impostos regulares,
ao invés de impostos temporários e para necessidades especiais, sendo que no final do Século XV, por meio
da convocação dos estados gerais, a monarquia consegue criar o hábito, entre os cidadãos, de se sujeitarem
ao imposto, o que trouxe a falta da convocação dos estados-gerais nos reinados de Charles VIII, Louis XII,
François I e Henri II. A partir desse momento, as convocações dos estados-gerais passam a ser cada vez
menos freqüentes, deixando o rei de acessar o sistema do consentimento ao imposto.

Louis XVI, preocupado com a queda dos recursos do tesouro, decide finalmente convocar os
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estados-gerais para tentar dar uma solução às questões financeiras. Atendendo à demanda social, ele outorga
o dobro de representação aos delegados do terceiro estado e a situação se agrava a partir da conclamação
dos estados-gerais em Versailles, em 5 de maio de 1789.

Em junho do mesmo ano, o terceiro estado se auto-proclama Assembléia Nacional e declara que os
impostos existentes eram nulos por terem sido instituídos sem o consentimento da nação. Em 9 de julho de
1789, instala-se a Assembléia Nacional constituinte e, após a tomada da bastilha - símbolo do absolutismo
francês - em 14 de julho, a insurreição anti-fiscal se acentua e a população passa a destruir as
instrumentalidades do fisco pertencentes ao antigo regime: as barreiras fiscais são derrubadas, depósitos são
pilhados, registros são queimados e unidades da administração saqueadas.

Em 4 de agosto do ano revolucionário, propõe-se a igualdade de todos perante o imposto, a
supressão das corvéias e de outras servidões pessoais e a extirpação dos resquícios do antigo regime. Em 26
de agosto é adotada a Declaração dos direitos do homem e do cidadão, que condena todos os privilégios e
afirma a soberania da nação que se exprime por meio da lei, que é a ‘expressão da vontade geral’, e que os
cidadãos podem controlar através de seus representantes. A separação de poderes, lançada por Montesquieu,
é adotada, para evitar maiores abusos de poder.

Assim, cai a monarquia absolutista e termina a societé d’états e o ancién régime . 
Neste contexto do desenvolvimento das instituições representativas modernas, tomem-se as

conclusivas palavras de Bouvier:
“O consentimento do imposto e a constituição progressiva dos Estados
parlamentares são estreitamente ligados. Com efeito, a história mostra que esses
últimos foram o produto de uma lenta evolução que foi detonada a partir do
momento em que o suserano, incapaz de cobrir as cargas com as receitas de seu
domínio, freqüentemente de caráter militar, que eram seus, pôde negociar com as
diversas ordens que compunham a sociedade, o recebimento extraordinário de
subsídios que, progressivamente, passaram a ser regulares. Dentro da incapacidade
de obrigar pela força os sujeitos a subvencionar, em parte, pelo menos, às
necessidades do reino, os soberanos se viram diante da obrigação de os reunir
pontualmente, uma vez que a necessidade se fazia sentir, depois periodicamente.
É sobre essa base que são constituídas as assembléias como os Estados Gerais na
França ou o parlamento na Grã-Bretanha. Esse movimento que foi detonado nos
séculos XIII e XIV, e que se apoiava sobre as antigas ajudas feudais, deu
nascimento ao regime parlamentar, ainda como a uma expressão jurídica do
consentimento do imposto pelos cidadãos, colocado como um princípio
fundamental: o princípio da legalidade fiscal.
Esse princípio, expressamente reivindicado por Jean-Jacques Rousseau e por outros,
figura, como se sabe, dentre os florões da Declaração dos direitos do homem e do
Cidadão. Desde 1789 a junção foi também estabelecida entre o consentimento ao
imposto e consentimento do imposto, conferindo uma legitimidade incomparável ao
poder fiscal pelo enraizamento do segundo dentro do fértil terreno constituído pelo
primeiro” (Tradução livre. BOUVIER, 2004, p. 143-144).
 

Deste modo, o tributo evolui, desde a época em que é fruto de uma relação de poder – pura e
simplesmente – até a sua histórica submissão ao primado da legalidade, com o surgimento do Estado fiscal,
em que a tributação é consentida por meio da vontade popular veiculada através da lei[8].

  
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
 
No último item demonstrou-se que o tributo surge da pilhagem até ser submetido à legalidade, o

que lhe confere a característica de ser consentido. Demonstrou-se também que a política do tributo era mais
vantajosa tanto para os governantes, quanto para os contribuintes, seja fato de possibilitar o planejamento,
não só do administrado, como também da Fazenda, seja por desestimular a evasão fiscal por parte dos
contribuintes.

Contudo – apesar das explícitas vantagens de se atender à legalidade – que hoje é entendida,
sobretudo, como um princípio garantidor do contribuinte – os defensores da interpretação econômica do
Direito Tributário regridem ao ponto de deixar a escolha das bases imponíveis (após a ocorrência do fato
gerador), ao alvedrio do Administrador, desprezando, portanto, qualquer consentimento do contribuinte, o
que, por conseqüência, joga por terra a própria concepção de democracia – que está intrinsecamente ligada
ao consentimento e à legalidade.

Com efeito, é bem verdade que as teorias mais modernas acerca da democracia, defendem que a
satisfação das ‘necessidades procedimentais mínimas’ da democracia, isto é, a garantia das liberdades
fundamentais, a existência de partidos em competição, de eleições periódicas mediante sufrágio universal, de
decisões tomadas com base no princípio da maioria não exaurem o conteúdo normativo do procedimento
democrático (HABERMAS, 2001, p. 380).

Sem embargo, a interpretação econômica do Direito Tributário, que despreza a forma em favor do
conteúdo, acaba por violar uma das regras mais básicas do procedimento democrático que é, justamente, o
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respeito ao princípio da legalidade.
Na medida em que o Poder Executivo passa a decidir quais são as situações que geram o dever de

pagar tributo após a ocorrência do fato gerador, é dizer, sem prévia lei que estabeleça a obrigação,
despreza-se toda a evolução histórica de submissão do tributo ao princípio da legalidade, instaurando-se um
verdadeiro sistema de arbitrariedades.

Como já realçado, tanto o Direito Penal quanto o Direito Tributário trabalham com o relevante
valor “liberdade”, sendo que nestes “ramos” do Direito a necessidade de observância ao princípio da
legalidade é ainda mais rígida do que em outras esferas do Direito.

Neste contexto, a adoção da interpretação econômica do Direito Tributário, defendida sob
argumentos falaciosos como o da defesa do “interesse público”, acaba por constituir um idéia reacionária em
termos das conquistas históricas de submissão do tributo à lei.

As propostas doutrinas no âmbito do Direito Tributário, portanto, para que sejam, de fato,
revolucionárias, respeitando a conquista histórica de abandono da relação tributária como relação de poder,
devem se fundar não no desprezo à legalidade, mas no incremento das garantias individuais e na revisão do
próprio conceito de democracia, que não se exaure simplesmente no ato de votar. Vale trazer à baila as
ponderações de Müller incentivadoras da ultrapassagem da fronteira da estruturação formal da democracia:

“A democracia moderna avançada não é simplesmente um determinado dispositivo
de técnica sobre como colocar em vigor textos de normas; não é, portanto, apenas
uma estrutura (legislatória) de textos, o que vale essencialmente também para o
Estado de Direito. Não é tão-somente status activus democrático. Além disso, ela é
– e nesse sentido ainda no nível da estrutura textual – o dispositivo organizacional
para que prescrições postas em vigor de forma democrática também caracterizem o
fazer do Poder Executivo e do Poder Judiciário. É o dispositivo organizacional para
que impulsos de normatização democraticamente mediados configurem aquilo, para
que eles foram textificados e postos em vigor com tanto esforço: a realidade social
cotidiana (e com isso também a realidade individual) [...] Democracia significa
direito positivo – o direito de cada pessoa” (MÜLLER, 2003, p. 225).
 

É assim que se deflagra que a interpretação econômica do Direito Tributário, longe de se constituir
como “novidadeira”, acaba constituindo um retrocesso no que toca às concepções mais modernas de
democracia, pois flexibiliza o princípio da legalidade, ao invés de reforçá-lo com mais garantias
procedimentais. A interpretação econômica do Direito Tributário acaba, por fim, se configurando como um
instituto que regride no tempo, por ser inimigo da legalidade, da segurança jurídica e da democracia.
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[1] A interpretação econômica do Direito Tributário ganha força na Alemanha no período do Nazismo. Enno
Becker, “v.g”, não se absteve de recomendar que o Direito Tributário alemão deveria ser a expressão jurídica
do nacional-socialismo de Hitler (apud COÊLHO, 2000, p. 80). Alguns autores brasileiros defendem a
interpretação econômica do Direito Tributário, como Amílcar de Araújo Falcão, Rubens Gomes de Sousa e
Gerd Willi Rothmann, ao passo que Antônio Roberto Sampaio Dória, Alfredo Augusto Becker, Gilberto de
Ulhôa Canto e Francisco Bilac Pinto a censuram (apud AMARO, 2007, p. 224).
[2] Gerd Willi Rothmann defende a interpretação econômica do Direito Tributário nessas bases (apud
AMARO, 2007, P. 225).
[3] Segundo Ricardo Lobo Torres “elisão (tax avoidance em inglês; Steuerumehung em alemão; elusione em
italiano) é a economia de imposto obtida pela prática de um ato travestido de forma jurídica que não se
subsume na descrição abstrata da lei. Os adeptos da interpretação lógico-sistemática e do primado dos
conceitos do direito civil defendem a licitude da elisão: será lícita qualquer conceptualização jurídica do fato
sujeito ao imposto, eis que a aptidão lógica do conceito para revestir juridicamente certos fatos repugna a
idéia de abuso de forma jurídica.” (TORRES, 2006, p. 220).
[4] Sobre a história do tributo, confira-se completo estudo de Gabriel Ardant, em que este capítulo se baseia.
A propósito, sobre as origens do tributo, Ardant assevera: “não é fácil dizer nem saber em que medida os
primeiros estados recorreram à corvéia, à requisição forçada e ao imposto”. E ainda que “somos mal
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informados em razão da insuficiência de testemunhos escritos, naturalmente mais raros nos períodos mais
antigos” e que “quando temos textos, estes são, às vezes, pouco explícitos sobre a existência ou pelo menos
sobre o grau de generalização ou sobre as modalidades de aplicação do imposto” (ARDANT, 1971, p. 31).
[5] O abandono da ‘política’ da pilhagem e a adoção da ‘política’ do tributo, parece ter trazido consigo as
raízes do princípio do ‘não-confisco’. Se hoje vemos tal princípio como uma garantia fundamental do
contribuinte, percebemos que as origens da noção de ‘tributação mediante a manutenção das fontes
produtivas’, foi muito mais uma estratégia pensada pelos conquistadores para garantir seus rendimentos a
longo prazo, do que uma benesse concedida aos povos dominados.
 
[6] A concepção grega de democracia difere de sua concepção burguesa, tal como a conhecemos. Aristóteles
propalava que a condição de cidadão ateniense era conferida apenas àqueles que tivessem parte na
autoridade deliberativa e na autoridade judiciária, não devendo ser admitidos artesãos dentre os cidadãos. A
virtude política, nesta senda, era apenas daqueles que não tivessem a necessidade de trabalhar para
sobreviver, não sendo possível aos artesãos ou aos mercenários praticar a virtude (DALLARI, 2003, p. 146).
[7] De acordo com Tôrres: “São Tomás de Aquino, escrevendo sobre tributos, considerou que estes, para
ser legitimamente cobrados, em virtude do poder soberano, devem ser exigidos exclusivamente para atender
necessidades do bem comum. E os escolásticos sintetizaram o pensamento tomista, entendendo que o
imposto, para ser lícito, deve ser justificado, em primeiro lugar, pela soberania (causa eficciens) e também
por um objetivo de utilidade geral (causa finalis), por uma justa relação entre o encargo e o resultado útil
(causa formalis) e por uma eqüitativa escolha das pessoas e das coisas sobre as quais recaía (causa
materialis).” (TÔRRES, 2003, p. 202-203).
 
[8] Apesar de a história da tributação no Brasil não ter relevância para fins de compreender como,
historicamente, o tributo deixa de ser fruto da pilhagem, e passa a ser submetido à legalidade, podemos
destacar três períodos de importância na história brasileira: Colônia, Império e República. Na fase colonial,
os tributos eram ditados por Portugal, podendo-se destacar o quinto, os direitos régios e o dízimo real. Com
a independência, as novas províncias poderiam ditar seus próprios impostos, instaurando-se um sistema
confuso, sobretudo pelo grande número de impostos criados e pela ocorrência de bitributação (províncias
cobrando impostos sobre as mesmas bases imponíveis da União). Com a República, houve a discriminação
dos tributos de competência de cada ente, o que trouxe uma maior simplificação para o sistema em relação
ao modelo anterior (confira-se, a propósito: http://intervox.nce.ufrj.br/~ballin/pf.doc, acesso em 28/01/2009)
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O ORÇAMENTO PÚBLICO E A FLEXIBILIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATRAVÉS DA
DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DA UNIÃO (DRU)

THE PUBLIC BUDGET AND BUDGET FLEXIBILIZATION THROUGH UNTYING REVENUE
UNION (URU)

Ana Isabel Modena

RESUMO
O orçamento público constitui um importante instrumento de controle dos recursos estatais. É através dele
que o Estado mantém sua organização financeira e econômica para a estruturação das atividades essenciais
prestadas aos cidadãos. Historicamente, o estudo da evolução orçamentária se mostra fundamental para
entender a importância de tal instrumento na política econômica brasileira. Modernamente, com as
flexibilizações e com a necessidade de evitar o engessamento da máquina estatal, fora instituída
Desvinculação das Receitas da União. O presente estudo intenta entender tal mecanismo e avaliar a sua
conveniência frente à rígida estrutura orçamentária brasileira frente aos ditames de uma Constituição de um
Estado Democrático de Direito.
PALAVRAS-CHAVES: Orçamento Público. Flexibilização orçamentária. Desvinculação das receitas da
União (DRU).

ABSTRACT
The government budget is an important instrument of control of state resources. It is through him that the
state maintains its financial organization and cost structure for essential activities provided to citizens.
Historically, the study of the development budget shows is crucial to understand the importance of such an
instrument in Brazilian economic policy. Modern, with the flexibility and the need to prevent the plaster from
the state machinery, had been established Disentail Revenue of the Union. This study brings understand this
mechanism and evaluate its appropriateness front of the rigid structure budget Brazilian forward to the
dictates of a constitution for a democratic state rule of law.
KEYWORDS: Public Budget. Budget Flexibility. Untying Revenue Union (URU).

INTRODUÇÃO

 

Ao Estado cabe a realização do bem comum. Para cumprir tal desiderato, a arrecadação de recursos constitui
importante função estatal no sentido de prover o Estado de verbas necessárias para a realização de atividades
específicas que busquem tal objetivo. Nesse sentido, o orçamento público constitui um instrumento
fundamental de organização econômica-financeira.

Inicialmente, o orçamento público fora concebido como instrumento de controle político dos demais poderes
sobre o Executivo. No Estado Moderno, porém, expressa o montante de recursos financeiros disponíveis e a
alocação dos mesmos para a satisfação das necessidades públicas mediante atuação dos poderes constituídos.

O presente estudo se justifica pela necessidade de conhecer o processo histórico de organização
orçamentária no Brasil. Para tanto, fez-se necessário uma breve pesquisa sobre o tema nos países da
Inglaterra, França e Estados Unidos.

A pesquisa foi dirigida com o objetivo de entender os modernos mecanismos de flexibilização orçamentária
representada pela desvinculação das receitas da União (DRU), uma vez que o próprio texto constitucional de
1988 estabeleceu uma série de vinculações e repasses expressos.

No plano metodológico, além da leitura doutrinária específica sobre o tema e uma vasta pesquisa legal,
buscou-se a consulta a alguns artigos dispostos em periódicos e na rede mundial (Internet), tudo
devidamente citado no corpo do texto e nas Referências Bibliográficas.

Em face dessas considerações, procura-se contribuir, com este estudo, para o entendimento da moderna
estruturação orçamentária brasileira e, principalmente, se questionar sobre os mecanismos de desvinculação
das receitas da União (DRU) com forma de flexibilização orçamentária frente às disposições constitucionais
específicas.

 

 

1 ASPECTOS HISTÓRICOS SOBRE ORÇAMENTO NA INGLATERRA, FRANÇA E ESTADOS
UNIDOS

 

O Direito, nos últimos anos, não tem prescindido do estudo dos aspectos econômicos que o influenciam. O
orçamento público, como instrumento tradicional e antigo de controle do ingresso de recursos e de manejo
das despesas públicas, tem uma importância fundamental para o desempenho das funções do Estado. A partir
do início do século XX, o Estado Social provocou o incremento nos dispêndios públicos, valores necessários
para fazer face ao novo modelo estatal.
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Inicialmente, o orçamento público fora concebido como um mecanismo capaz de implementar o controle
político sobre o Executivo. Em seus escritos, Aliomar Baleeiro (2000, p.411), de forma simples, assim o
coloca:

Os orçamentos documentam expressivamente a vida financeira de um país ou de uma circunscrição política
em determinado período, geralmente de um ano, porque contêm o cálculo das receitas e despesas
autorizadas para o funcionamento dos serviços públicos ou para outros fins projetados pelos governos. A sua
importância, sob vários pontos de vista, é imensa, como a própria evolução das idéias orçamentárias o
testifica.   

O estudo da origem do orçamento, como instrumento de controle financeiro, remete o pesquisador à análise
de como esse controle financeiro fora feito no sistema feudal. Nele, o senhor feudal, por ser o detentor da
propriedade e pela ingerência que exercia sobre os servos, era o responsável pela organização estrutural e
social do feudo. Os servos eram os responsáveis pelos trabalhos no campo e geradores da riqueza do feudo
em troca de comida, moradia e proteção.

Os feudos, através dos tributos, arrecadavam recursos para o monarca. Em caso de guerras, nas quais a
necessidade de recursos aumentava, era solicitado aos vassalos que empenhassem seus esforços no sentido
de aumentar sua contribuição aos senhores feudais, que repassariam esses valores ao monarca.

Essas decisões sobre o aumento das contribuições para custeio das guerras eram tomadas em assembléias ou
em reuniões de conselhos, conforme a ocasião. Assim, se pode perceber a embriogenia das primeiras idéias
sobre como organizar um orçamento e dirigir sua aplicação. As assembléias foram se multiplicando pelos
países e atingiram caráter permanente e periódico, estabelecendo o estilo e a forma como os impostos eram
sugeridos e majorados.

Com o passar do tempo, os monarcas começaram a enfrentar dificuldades em impor suas decisões quanto ao
aumento da arrecadação e se viram diante de órgãos colegiados estruturados e com legitimidade para
manifestar suas contradições em relação a tais aumentos. Pela lição de Aliomar Baleeiro (2000, p.413):

Dessa prática, vem o reparo de Seligman de que os tributos eram voluntários nessa fase histórica, a julgar
pela etimologia das palavras que os designavam. O príncipe formulava um "pedido" e os representantes mais
categorizados das classes pelas quais se fracionava o pode político, em reunião solene, após debates em que
se regateava o quantum, assentiam no "donativo", ou "benevolência" condicionado àquele caso concreto e
especial.

Na Inglaterra, através da Magna Carta outorgada em 1217, o Rei João Sem Terra determinou que nenhum
tributo ou auxílio seria instituído no Reino sem ser submetido ao conselho comum. Esse dispositivo foi
inserido naquele diploma por pressão dos barões feudais que integravam um órgão de representação da
época que buscava escapar do "ilimitado poder discricionário do rei em matéria tributária". (GIACOMONI,
2002, p. 45). 

No período absolutista inglês, muitas divergências surgiram entre o Monarca e o Parlamento em virtude do
grande volume de recursos envolvidos. Com o tempo, a necessidade de se averiguar as despesas públicas foi
crescendo juntamente com a vontade de verificar se tais despesas estavam sendo aplicadas nos objetivos
propostos que ensejaram a sua autorização.

O Bill of Rights, primeira carta de direitos formulada na Inglaterra do século XVII, trouxe, expressamente,
direitos e liberdades reiteradamente aceitas pelo povo inglês, assim como limitações ao poder do soberano,
que estaria submetido, em certas situações à autorização do Parlamento. A partir de então, estabeleceu-se a
separação entre as finanças do Estado e as finanças do Rei, sendo estas submetidas, anualmente, à apreciação
do Parlamento. (ÉRNICA; ISAAC; MACHADO, 2008).

Em 1822, a idéia do orçamento estava plenamente desenvolvida na Inglaterra, uma vez que ao Parlamento
era submetida à apreciação de notas expositivas que fixavam a receita e a despesa de cada exercício
financeiro.

Essa idéia de orçamento registrava a preocupação em respeitar as prerrogativas do Executivo como
responsável pelas finanças do Estado. Ao Legislativo competia a tarefa de aprovar, reduzir ou rejeitar a
despesa proposta, bem como o controle da execução do orçamento. (GIACOMONI, 2002, p. 46).

Foi ao longo do século XIX que o orçamento público inglês se tornou um instrumento das políticas
econômicas e financeiras do Estado e serviu de modelo para outros países pelo aspecto técnico e jurídico
apresentado.

Na França, pela Revolução de 1789, houve o surgimento do princípio do consentimento popular do imposto,
que, mesmo sendo de uso mitigado em alguns esparsos períodos autoritários, conseguiu ser mantido.

O sistema Francês influenciou a criação de algumas regras que são observadas até nos dias de hoje. Essas
regras consistem em verdadeiros princípios do orçamento moderno, como  a anualidade do orçamento, a
votação antecipada do orçamento do próximo exercício financeiro, o princípio da universalidade e o
princípio da não-afetação das receitas. (GIACOMONI, 2002, p. 47).

Nos Estados Unidos alguns historiadores preferiram desconsiderar a questão tributária como um dos
aspectos que levaram à independência. Entretanto, o início dos conflitos fora impulsionado justamente pelo
lançamento de impostos pelo Parlamento inglês sem a consulta popular, atingindo, assim, a legitimidade do
tributo.
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A Nação Americana passava por um período de grande arrecadação aduaneira. Esse fator aliado à falta de
controle dos gastos do Executivo e do Legislativo deu ensejo a um desperdício desmedido que só fora
sentido no início do século XX quando os superávits já eram percebidos dividindo espaço com os déficits
orçamentários em algumas rubricas.

Motivado por esse descompasso, o Presidente Tafl, em 1910, designa uma Comissão de Economia e
Eficiência para efetuar um amplo estudo do funcionamento da administração federal visando modernizá-la.
Veja-se o resultado do trabalho da Comissão:

A comissão trabalhou durante dois anos e realizou estudos nas áreas do orçamento, pessoal, organização,
contabilidade e aplicação de métodos empresariais no governo. Em 1912, o presidente encaminhou ao
Congresso relatório da comissão e recomendou a adoção de um verdadeiro e novo orçamento nacional.[...].
(GIACOMONI, 2002, p. 48-49).      

O orçamento seria, segundo a concepção desta comissão, um documento capaz de viabilizar controles e
auxiliar na administração exercida pelo Executivo. Essas finalidades não agradavam aos congressistas, que
temiam perder a ascendência que possuíam sobre a aplicação de recursos por parte do Executivo.

Por outro lado, a classe empresarial se dividia entre os que acreditavam num Executivo mais ágil e mais
barato, conseqüentemente, menos voraz na arrecadação tributária e os que não acreditavam no desempenho
eficaz das funções do Estado, pois a economia seria afetada pela redução das receitas e despesas públicas.

Na verdade, havia uma preocupação por parte dos liberais americanos quanto ao fortalecimento do
Executivo, pois sua autoridade detinha mais respaldo político e isso poderia representar maior interferência
na economia.

O que acontecera, no entanto, foi um crescimento no volume das despesas governamentais, o que passou a
exigir do Estado um complexo controle com a adoção de mecanismos mais elaborados, que seriam
discutidos através de uma reforma orçamentária.

Em 1919, uma comissão foi designada para estudar o assunto e concluiu no sentido de adotar o orçamento
elaborado pelo Executivo através da proposta aprovada em 1921 sob a denominação de Lei de Orçamento e
Contabilidade (Budget and Accounting Act). (GIACOMONI, 2002, p. 49).   

Durante a Segunda Guerra Mundial, os orçamentos por programas eram os que mais atendiam as
necessidades dos efetivos militares. Depois dela surge uma nova concepção de Orçamento, com maior
preocupação no aspecto técnico, definindo com mais precisão as funções e atividades do governo.

O desenvolvimento do orçamento planejado deu ensejo ao uso de uma técnica conhecida como PPBS
(Planning, Programming and Budgeting System) - Sistema de Planejamento, Programação e Orçamento -,
que basicamente fora desenvolvido nos órgãos militares. Essa técnica surgiu num período em que a economia
americana estava estimulada. Porém, logo os EUA se viram envolvidos na guerra do Vietnã, o que
ocasionou uma quebra de planejamentos e programas anteriormente definidos no PPBS, que, apenas
academicamente, continuou sendo defendido, apesar de ter sido experimentado em outros países.
(GIACOMONI, 2002, p. 51).  

 

1.1 Aspectos históricos orçamentários no Brasil

 

Um dos primeiros motivos que ensejaram o desejo de soberania para o Brasil colônia foi ligado à questão
tributária e se deu pelo descontentamento em atender às disposições tributárias impostas por Portugal
através da "derrama", que fora a imposição da cobrança de impostos atrasados.

A necessidade de organização das finanças do país, a vinda do rei D. João VI e a abertura dos portos, entre
outros fatores, impuseram a necessidade de maior disciplinamento na arrecadação de tributos, principalmente
os aduaneiros. 

Foi com a Constituição Imperial de 1824 que surgiram as primeiras exigências de estruturação de
orçamentos formais, porém com dificuldade de aplicação prática por consistir numa estrutura mais rígida
que, à época, não conseguira ser implementada com sucesso nos primeiros anos. Veja-se o seu art. 172:

Art. 172. O Ministro de Estado da Fazenda, havendo recebido dos outros Ministros os orçamentos relativos
ás despesas das suas Repartições, apresentará na Câmara dos Deputados anualmente, logo que esta estiver
reunida, um Balanço geral da receita e despesa do Tesouro Nacional do ano antecedente, e igualmente o
orçamento geral de todas as despesas públicas do ano futuro, e da importância de todas as contribuições, e
rendas públicas.

Vários fatores contribuíram para tal insucesso, entre eles: os deficientes mecanismos arrecadadores nas
províncias, as dificuldades de comunicação e certos conflitos com normas legais.

Por isso, alguns autores colocam que a Lei de 14-12-1827 teria sido a primeira lei de orçamento do Brasil. Já
para outros, o decreto Legislativo de 15-12-1830, que fixava despesa e orçava a receita das antigas
províncias para 1831, seria o primeiro orçamento brasileiro. (GIACOMONI, 2002, p. 52).

Havia na Constituição de 1824 a repartição de competências na esfera orçamentária sendo o Executivo o
responsável pela elaboração da proposta orçamentária, a Assembléia Geral pela aprovação da proposta e a
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Câmara dos Deputados pela iniciativa das leis que criassem impostos.

Em 1891, nova constituição fora promulgada trazendo significativas alterações na distribuição de
competências na esfera orçamentária, veja-se o art. 34 e, pelo art. 89, houve a criação do Tribunal de Contas,
in verbis:

Art. 34 - Compete privativamente ao Congresso Nacional:

1º) orçar a receita, fixar a despesa federal anualmente e tomar as contas da receita e despesa de cada
exercício financeiro;

[...]

Art 89 - É instituído um Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita e despesa e verificar a sua
legalidade, antes de serem prestadas ao Congresso.

[...].

 

Nessa Constituição, a elaboração do orçamento passou a ser de competência privativa do Congresso
Nacional, bem como a apreciação das contas do Executivo. Fora criado o Tribunal de Contas para que
auxiliasse o Congresso no controle orçamentário. 

Em 1926 houve uma Emenda Constitucional que acrescentou o § 1º ao art. 34 da Constituição de 1891
instituindo o que se conhece hoje pelo princípio da exclusividade e que assim determinava: "§ 1º - As leis de
orçamento não podem conter disposições estranhas à previsão da receita e à despesa fixada para os serviços
anteriormente criados. [...]"   

No século XX, diferentemente do movimento reformista americano, o Brasil vivia um momento de baixa
atividade econômica, o que não exigia forte atuação do setor público. No ano de 1922, com a aprovação do
Código de Contabilidade da União, inicia um novo momento na estruturação orçamentária, pois que
constituiu um avanço técnico importante por ordenar os inúmeros procedimentos orçamentários, financeiros,
contábeis e patrimoniais.

O federalismo e a autonomia dos Estados, que vieram com a Constituição de 1891, não vingaram diante da
centralização administrativa por parte da esfera federal. Isso só veio a acontecer com a Constituição de 1934,
que destacou a questão orçamentária em seção própria. Veja-se:

 

 

SEÇÃO IV

Da Elaboração do Orçamento

Art 50 - O orçamento será uno, incorporando-se obrigatoriamente à receita todos os tributos, rendas e
suprimentos dos fundos e incluindo-se discriminadamente na despesa todas as dotações necessárias ao
custeio dos serviços públicos.

§ 1º - O Presidente da República enviará à Câmara dos Deputados, dentro do primeiro mês da sessão
legislativa ordinária, a proposta de orçamento.

[...].

      Sob a égide desta Constituição, o sistema ficou bipartido quanto à elaboração da lei orçamentária, uma
vez que ao Executivo competia a estruturação da norma que seria submetida à aprovação do Legislativo, que
também era o responsável pelo julgamento das contas do presidente, contando, para isso, com o auxílio do
Tribunal de Contas.

Seguiu-se um período de turbulência no cenário nacional com graves conseqüências a nível político, social e
econômico. Emergem forças políticas através de movimentos autoritários e em 1937 é decretado o Estado
Novo pelo Presidente Getúlio Vargas retirando a vigência da Constituição de 1934.

Nasce, assim, a Constituição de 1937, na qual fora destinado um capítulo especial para a elaboração
orçamentária. In verbis:

DA ELABORAÇAO ORÇAMENTÁRIA

Art 67 - Haverá junto à Presidência da República, organizado por decreto do Presidente, um Departamento
Administrativo com as seguintes atribuições:

a) o estudo pormenorizado das repartições, departamentos e estabelecimentos públicos, com o fim de
determinar, do ponto de vista da economia e eficiência, as modificações a serem feitas na organização dos
serviços públicos, sua distribuição e agrupamento, dotações orçamentárias, condições e processos de
trabalho, relações de uns com os outros e com o público;

b) organizar anualmente, de acordo com as instruções do Presidente da República, a proposta orçamentária a
ser enviada por este à Câmara dos Deputados;
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c) fiscalizar, por delegação do Presidente da República e na conformidade das suas instruções, a execução
orçamentária.

Art 68 - O orçamento será uno, incorporando-se obrigatoriamente à receita todos os tributos, rendas e
suprimentos de fundos, incluídas na despesa todas as dotações necessárias ao custeio dos serviços públicos.

Pelo comando Constitucional, haveria um departamento administrativo ligado à Presidência da República que
elaboraria a proposta orçamentária e a enviaria para a Câmara dos Deputados para aprovação. Porém, esse
departamento nunca fora instalado e o chefe do Executivo acumulou as funções de elaborar e decretar o
orçamento conforme suas conveniências.

Veio, então, a Constituição de 1946, através de Assembléia Constituinte representada pelo Congresso
Nacional, eleito pelo voto livre e direto do povo. Nesse momento de retorno à Democracia, o orçamento era
elaborado pelo Executivo e votado nas casas legislativas.

Pela Constituição de 1946, importantes princípios que até hoje embasam a elaboração da proposta
orçamentária foram evidenciados como o da unidade, universalidade, exclusividade e especialização.
Também ficou expresso o papel a ser desempenhado pelo Tribunal de Contas, como se pode verificar, in
verbis:

Art 77 - Compete ao Tribunal de Contas:

I - acompanhar e fiscalizar diretamente, ou por delegações criadas em lei, a execução do orçamento;

II - julgar as contas dos responsáveis por dinheiros e outros bens públicos, e as dos administradores das
entidades autárquicas;

III - julgar da legalidade dos contratos e das aposentadorias, reformas e pensões.

Segue-se um período em que o Legislativo passa a atuar com mais intensidade sobre as decisões políticas
importantes, principalmente na questão orçamentária. Assim se manifesta João Ribeiro Júnior (2002, p. 251-
252) sobre esse período:

No modelo constitucional talhado pelo Constituinte de 1946, reproduziu-se o sistema da Constituição de
1891, no que concerne às relações entre Executivo e Legislativo. Coerentes como os ventos liberais que
voltaram a soprar - e temerosos de que um Executivo institucionalmente forte pudesse ensejar o retorno ao
autoritarismo - os constituintes de tal forma privilegiaram a participação do Congresso Nacional na produção
das decisões políticas, que não raro ficava, o governo inibido em sua ação. Assim é que todas as decisões
politicamente relevantes, vale dizer, o estabelecimento das prioridades da administração pública, bem como
os meios para implementá-las dependiam do Legislativo.

Em 1964, ascendeu ao poder um grupo militar-tecnocrata, que visava o desenvolvimento e a modernização
calcados no aspecto puramente econômico. Essa opção fez com que o aspecto social fosse desvalorizado e
seguiu-se um período de estagnação e de desvalorização dos rendimentos dos assalariados diante de índices
inflacionários reais.

Preocupados com a insatisfação popular com o modelo econômico adotado, os militares instauraram normas
de caráter coercitivo através dos Atos Institucionais e da Lei de Segurança Nacional.

Sob esse novo regime, em 1967, uma nova Constituição é outorgada, dando ênfase especial à questão
orçamentária que viera disciplinada por novas regras e princípios. O Executivo, mais uma vez, se arvora na
função de determinar as bases da lei orçamentária e tira do Legislativo a possibilidade de que este consiga
autorizar emendas relevantes na fixação das despesas, in verbis:

Art 67 - É da competência do Poder Executivo a iniciativa das leis orçamentárias e das que abram créditos,
fixem vencimentos e vantagens dos servidores públicos, concedam subvenção ou auxilio, ou de qualquer
modo autorizem, criem ou aumentem a despesa pública.

§ 1º - Não serão objeto de deliberação emendas de que decorra aumento da despesa global ou de cada órgão,
projeto ou programa, ou as que visem, a modificar o seu montante, natureza e objetivo.

[...]

Art 68 - O projeto de lei orçamentária anual será enviado pelo Presidente da República à Câmara dos
Deputados até cinco meses antes do início do exercício financeiro seguinte; se, dentro do prazo de quatro
meses, a contar de seu recebimento, o Poder Legislativo não o devolver para sanção, será promulgado como
lei.

 João Ribeiro Júnior (2002, p. 266) destaca a nova Constituição pelas significativas mudanças que operou no
texto em relação aos aspectos orçamentários, como segue:

A nova Constituição trouxe no seu contexto algumas inovações: no campo econômico, a proibição de
aumento de despesa por iniciativa legislativa; proibição de investimentos sem especificação de projetos e sem
especificação de fonte de receita; implantação de orçamentos-programas e de orçamentos plurianuais de
investimentos destinados a substituir as vinculações orçamentárias pulverizadas da receita; e ainda o
federalismo centralizado foi ampliado e consolidado; [...].

A Emenda Constitucional n° 1, de outubro de 1969, adveio de nova crise nas bases políticas, porém não teve
o condão de trazer mudanças significativas na seara orçamentária mantendo o controle do orçamento pelo
Poder Executivo e operando com maior ênfase nos aspectos de estrutura do Estado, restringindo
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severamente as liberdades civis.

Já em 1980 e nos anos que se seguiram, sob o movimento das "Diretas Já", inicia-se um período de anistia,
de abertura política e de pluripartidarismo. A doutrina da segurança nacional não conseguira elaborar um
novo modelo capaz de congregar os anseios políticos institucionais com a demanda social e econômica.

Houve intensa manifestação da Igreja exigindo mudanças. O setor industrial sentia os reflexos de uma
política incapaz de amenizar as distorções do sistema. As desigualdades regionais e sociais são sentidas com
maior intensidade. Os índices inflacionários disparam, assim como a dívida externa. A oposição e o
movimento sindical se mobilizam com mais intensidade.

O regime ditatorial se rende ao chamado "processo de abertura" e convoca uma Assembléia Nacional
Constituinte, que, em 05 de outubro de 1988, promulga uma nova Constituição. Através da nova Carta
Magna, implanta-se o regime democrático com ênfase nos direitos fundamentais. O campo orçamentário
recebera especial atenção dos constituintes. James Giacomoni (2002, p. 56) assim relata:

Em 5 de outubro de 1988, o país recebeu, então, sua sétima Constituição. Desde as primeiras discussões, o
tema orçamentário mereceu grande atenção dos constituintes, pois era visto como símbolo das prerrogativas
parlamentares perdidas durante o período autoritário. A seção os orçamentos, integrante do capítulo II - Das
finanças públicas - compreende apenas cinco artigos, mas todos com inúmeros incisos e parágrafos, trazendo
novos conceitos e regras, além de consagrar e confirmar princípios e normas já tradicionais.            

Pelo texto constitucional, ao Legislativo é concedida, novamente, a prerrogativa de emendar a lei
orçamentária propondo despesas e o princípio da universalidade orçamentária restou privilegiado pela
disposição do art. 165, § 5º, da Constituição Federal.

Essas mudanças se mostram significativas, principalmente pela explicitação do princípio da universalidade,
que determina um novo modelo orçamentário baseado não apenas na perspectiva política, mas na finalidade
econômica do planejamento orçamentário, que visa o equilíbrio financeiro.

Sob esta nova concepção orçamentária, passa-se a estudar os aspectos gerais do orçamento público
brasileiro.

 

2 ASPECTOS GERAIS DO ORÇAMENTO PÚBLICO BRASILEIRO

 

O orçamento, entendido como um instrumento que congrega receitas e despesas previstas para um
determinado período de tempo, numa concepção mais moderna, deve levar em conta os interesses sociais. É
nesse aspecto que a atuação legislativa tem sua importância fundamental como representação dessa vontade
popular. Assim, num Estado Democrático, pela lição de Aliomar Baleeiro (2000, p. 411), pode-se definir
orçamento como:

[...] o ato pelo qual o Poder Legislativo prevê e autoriza ao Poder Executivo, por certo período e em
pormenor, as despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela
política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei.  

Com meio de congregar as diferentes concepções sobre a atividade financeira e sobre a própria organização
do Estado e da sociedade, o orçamento não representa em si a garantia de que o disposto nas normas
orçamentárias será efetivado.

Por isso, o caráter instrumental do orçamento, disposto no texto constitucional e em leis infraconstitucionais
como a Lei 4.320/64, designam que o mesmo deve servir de limite para a atuação política e econômica do
ente estatal, sempre visando o efetivo desenvolvimento do Estado.

Politicamente, serve de instrumento para implementar planos de ação governamental e fornece informações
importantes no tocante ao planejamento tributário das gestões governamentais, principalmente porque pode
definir, através das dotações orçamentárias, quais os setores que receberão mais recursos financeiros.

No campo econômico, inegável é a interligação entre a economia privada e as finanças públicas. Cabe ao
Estado incentivar a produção, o consumo, os investimentos e a circulação de mercadorias, enfim, o
desenvolvimento econômico, o que poderá ser feito através de investimentos em setores nos quais a
atividade privada não consegue atender satisfatoriamente ou que não lhe compete fazê-lo.

Ainda na seara econômica, o orçamento deve visar o equilíbrio da economia aproveitando a poupança
interna através dos investimentos, deve servir de instrumento capaz de promover a distribuição da renda
nacional e de diminuir as desigualdades. Kiyoshi Harada (2002, p. 78-79) assim se posiciona sobre o assunto:

A questão, como assinala com acerto Aliomar Baleeiro, não é de equilibrar o orçamento, pois este não pode
ser entendido como um fim em si mesmo, mas como um instrumento de progresso de uma nação. Sua função
é equilibrar a economia nacional. Sua tarefa é afastar as inflações e deflações, mantendo sempre estável a
economia, de sorte que os investimentos absorvam toda a poupança, sem excedê-la nem ficarem abaixo dela.
O pensamento atual exige a 'humanização' do orçamento. 

O "Estado Orçamentário", assim definido por Ricardo Lobo Torres (2007, p. 172), segundo o artigo 165 da
Constituição Federal de 1988, aproveita a receita tributária e patrimonial num sistema tripartido de
planejamento orçamentário, o qual prevê: o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento
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anual, compondo um processo orçamentário que se passa a explorar a seguir.       

 

2.1 A elaboração do processo orçamentário

 

Entende-se por processo orçamentário, as leis pertinentes ao assunto previstas nas normas constitucionais
que estruturam a organização financeira estatal e que embasam a elaboração e organização do plano
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual.

Apesar de representarem diferentes etapas no processo de construção do orçamento federal, o plano
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária, apresentam conexão de objetivos e se
integram no processo de planejamento governamental com repercussões políticas e econômicas.

 

2.1.1 O Plano Plurianual (PPA)  

 

O plano plurianual está previsto no artigo 165, I e § 1º da Constituição Federal de 1988, que assim dispõe
sobre o assunto: "§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as
diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada."

Ele se caracteriza por estabelecer os programas e metas governamentais que pretendem ser atingidos em
longo prazo, pois existem projetos governamentais que são desenvolvidos em períodos superiores a um
exercício financeiro. Reflete, basicamente, o aspecto econômico do orçamento, pois visa à promoção da
estabilidade e do desenvolvimento econômico do país.

Um importante aspecto que se pode destacar no plano plurianual é a sua organização de forma regionalizada,
conforme determina a Constituição Federal, numa tentativa de manter um equilíbrio entre as diversas regiões
do país com vistas a atingir uma maior integração nacional.

Cabe salientar que o plano plurianual deve ser elaborado no primeiro ano de mandato do chefe do poder
executivo e tem sua vigência a partir do segundo ano de governo se estendo até o final do primeiro ano do
exercício financeiro do mandato seguinte.

As despesas de capital a que e refere à norma constitucional são as decorrentes de investimentos, as
inversões financeiras e as transferências de capital. Kiyoshi Harada (2002, p. 88) resume tais despesas da
seguinte forma:

Despesas de investimentos correspondem às dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive
as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas (§ 4º do at. 12 da
Lei n°4.320/64). Inversões financeiras correspondem às dotações destinadas à aquisição de imóveis, ou de
bens de capital já em utilização, à aquisição de títulos representativos de capital de empresas ou entidades de
qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital, e à constituição ou
aumento de capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive
operações bancárias ou de seguros (§ 5º do at. 12 da Lei n°4.320/64). Transferências de capital são as
dotações destinadas à amortização da dívida pública bem como aquelas consignadas para investimentos ou
inversões financeiras, que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de
contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo-se em auxílios ou contribuições, segundo derivem
diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especialmente anterior (§ 6º do at. 12 da Lei
n°4.320/64).                

O dispositivo constitucional fala, ainda, numa segunda despesa a ser considerada na elaboração do plano
plurianual que é a dos programas de duração continuada. Nessa linha, o plano plurianual é uma espécie de
planejamento estrutural para os programas e as políticas públicas que o governo intenta desenvolver.

O plano plurianual pode ser considerado como um importante instrumento capaz de auxiliar na manutenção
da estabilidade econômica e do controle do déficit público. Nesse sentido deve ser estruturado visando o
efetivo cumprimento dos programas a que o governo se comprometeu a implementar.

 

2.1.2 A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

                                

A lei de diretrizes orçamentárias tem assento constitucional no art. 165, §2º, que dispõe da seguinte forma, in
verbis:

§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública
federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei
orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação
das agências financeiras oficiais de fomento.

É uma lei de natureza formal, que orienta as metas e prioridades para a elaboração do orçamento e, por isso,
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deve ser editada antes da lei orçamentária. Ricardo Lobo Torres (2007, p. 174-175) define a lei de diretrizes
orçamentárias da seguinte forma:

[...] Não sendo lei material, não revoga nem retira a eficácia das leis tributárias ou das que concedem
incentivos. A lei de diretrizes é, em suma, um plano prévio, fundado em considerações econômicas e sociais,
para a ulterior elaboração da proposta orçamentária do Executivo, do Legislativo (arts. 51, IV e 52, XIII),
do Judiciário (art. 99, § 1º) e do Ministério Público (art. 127, § 3º). Trouxe mais distorções e desajustes que
vantagens. Transplantada de países de sistema parlamentarista não poderia se adaptar com facilidade ao
presidencialismo brasileiro.  

Já para James Giacomoni (2002, p. 204), a lei de diretrizes orçamentárias significa:

Uma lei de diretrizes, aprovada previamente, composta de definições sobre  prioridades e metas,
investimentos, metas fiscais, mudanças na legislação sobre tributos e políticas de fomento a cargo de bancos
oficiais, possibilitará compreensão partilhada entre Executivo e Legislativo sobre os vários aspectos da
economia e da administração do setor público, facilitando sobremaneira a elaboração da proposta
orçamentária anual e sua discussão e aprovação no âmbito legislativo.

Observa-se, pelas citações acima que, quanto à função, as opiniões sobre a lei de diretrizes orçamentárias
não convergem. Enquanto James Giacomoni (2002, p. 204) defende que ela possibilita um processo
orçamentário mais transparente e possibilita maior participação do Legislativo, Ricardo Lobo Torres (2007,
p. 174-175) acredita que a mesma não trouxe vantagem alguma para o sistema brasileiro.

Noutra perspectiva, pode-se levantar a possibilidade de que, sendo a lei de diretrizes orçamentárias a base
para a elaboração da lei orçamentária anual, através dela é possível se carrear informações  sociais e
econômicas importantes até mesmo para a efetivação de direitos no momento em que se estabelece metas e
prioridades nos programas governamentais.

Outro aspecto importante para ser avaliado é o estabelecimento da política de aplicação das agências
financeiras oficiais de fomento. Órgãos que atuam estimulando o desenvolvimento econômico e social e que,
pela lei de diretrizes orçamentárias, possibilitam o controle dos gastos que serão dispendidos.

Assim, apesar de algumas divergências, não se pode questionar o fato de que a lei de diretrizes orçamentárias
constitui mais um mecanismo que auxilia na elaboração e controle orçamentários e que desempenha uma
importante função de dirigir a elaboração da lei orçamentária.

 

2.1.3 A Lei Orçamentária Anual (LOA)

 

A lei orçamentária anual é o instrumento legal pelo qual ficam reunidos os dados relativos à previsão de
receitas e despesas governamentais para o ano seguinte e está prevista no § 5º do art. 165, da Constituição
Federal, in verbis:

 § 5º - A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração
direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria
do capital social com direito a voto;

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da
administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Pelo texto legal se observa que é bastante ampla a abrangência da lei orçamentária anual e, em respeito ao
princípio da universalidade, congrega todas as receitas e despesas dos Poderes Públicos, bem como dos seus
fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

O orçamento fiscal reúne o conjunto de receitas arrecadadas pelo Estado no exercício do seu poder fiscal,
assim como a programação das despesas em todos os níveis da administração direta e indireta.

O orçamento de investimento das empresas é um instrumento direcionado ao levantamento do montante de
recursos a serem injetados nas empresas em que o Poder Público, direta ou indiretamente, detém a maioria
do capital social com direito a voto. Expediente muito utilizado na década de 80, quando o governo investia
no segmento empresarial público para fazer frente às dificuldades fiscais por que passava o Estado brasileiro.

Segundo Ricardo Lobo Torres (2007, p. 176), o controle orçamentário contribui para o equilíbrio financeiro
ao impedir as transferências de recursos e as emissões inflacionárias para suprir a ineficiência das empresas
estatais.  

O orçamento da seguridade social é aquele que detalha os dispêndios relativos à saúde, à previdência e à
assistência social, que serão suportados pelos ingressos provindos, especialmente, das contribuições sociais.
Trata-se de um importante avanço promovido pela Constituição Federal, uma vez que a administração
previdenciária sempre exigiu muitos recursos, principalmente por se tratar de uma área em que a demanda
pela contraprestação positiva do Estado é intensa.

Enfim, a lei orçamentária anual ao lado da lei de diretrizes orçamentárias e do plano plurianual compõem o
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que se conhece por processo orçamentário e cumprem a importante função de organizar o sistema
orçamentário brasileiro.

 

2.1.4 A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF - Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000)

 

A lei de responsabilidade fiscal foi promulgada com a importante função de promover  mudanças
institucionais quanto a forma de gerir os recursos públicos orçamentários. Alterando um padrão
historicamente aceito, impõe aos administradores maior responsabilidade nos gastos e investimentos
públicos.

Com o objetivo de disciplinar os arts. 163 e 169 da Constituição Federal de 1988, impõe mais cautela na
administração das receitas e na realização das despesas públicas e é destinada a todos os entes da federação.
Na sua elaboração, ficou evidenciada a influência de experiências internacionais quanto à adoção de práticas
de gestão fiscal.

No livro coordenado por Flávio da Cruz (VICCARI JÜNIOR, 2001, p. 14), a referência à citada lei vem
assim disposta: "A novidade da Lei de Responsabilidade Fiscal reside no fato de responsabilizar
especificamente a parte da gestão financeira a partir de um acompanhamento sistemático do desempenho
mensal, trimestral, anual e plurianual."

No tocante à execução orçamentária, mais que punir administradores públicos, a lei de responsabilidade fiscal
objetiva corrigir o rumo da administração pública em todas as suas esferas. Através dela limita-se os gastos
às receitas mediante a adoção das técnicas de planejamento governamental, organização e controle interno e
externo com intuito de permitir maior clareza e transparência das ações de gestão dos recursos
orçamentários.

Concluindo, a lei de responsabilidade fiscal tem o condão de restringir algumas práticas que eram adotadas,
principalmente em final de mandato, de gastos excessivos e desequilíbrio financeiro com objetivos eleitorais.
As restrições impostas pela referida lei vêm no sentido de tentar estabelecer normas que propiciem uma
gestão pública mais disciplinada e consciente do seu verdadeiro papel.         

 

3 A FLEXIBILIZAÇAO ORÇAMENTÁRIA ATRAVÉS DA dESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DA
UNIÃO (DRU)

 

O aspecto sob o qual se passa a analisar o orçamento, neste momento, congrega as informações trazidas
anteriormente e questiona-as sob o aspecto da aceitação da desvinculação das receitas da União (DRU)
como instrumento de flexibilização orçamentária.

Oportuno salientar que o constituinte originário da Constituição de 1988 estabeleceu, expressamente, a
vinculação de determinados recursos a certas finalidades específicas, bem como determinou o repasse de
parcelas das receitas da União aos Estados e Municípios.

Pela Emenda Constitucional 27, de março de 2000, foi criada a DRU - desvinculação das receitas da União,
determinando que, in verbis:

Art. 1º  É incluído o art. 76 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a seguinte redação:

Art. 76.  É desvinculado de órgão, fundo ou despesa, no período de 2000 a 2003, vinte por cento da
arrecadação de impostos e contribuições sociais da União, já instituídos ou que vierem a ser criados no
referido período, seus adicionais e respectivos acréscimos legais.    

Através da Emenda Constitucional 42, de dezembro de 2003, fora mantida a DRU e ampliado o seu alcance,
que, a partir de então, passaria a incluir as receitas advindas da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE), in verbis:

Art. 2º Os artigos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias a seguir enumerados passam a vigorar
com as seguintes alterações:

Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo ou despesa, no período de 2003 a 2007, vinte por cento da
arrecadação da União de impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, já
instituídos ou que vierem a ser criados no referido período, seus adicionais e respectivos acréscimos legais.

Recentemente, pela Emenda Constitucional 56, de dezembro de 2007, novamente o prazo da DRU fora
ampliado para 31 de dezembro de 2011, mantendo-se o texto constante da Emenda Constitucional 42, in
verbis:  

Art. 1º O caput do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com a
seguinte redação:

Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2011, 20% (vinte por cento) da
arrecadação da União de impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, já
instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais.
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Inicialmente, por ocasião da Emenda Constitucional 27, assim como nas demais, não foram mencionadas
quaisquer finalidades pelas quais esses recursos deveriam ser desvinculados, bem como, em quais rubricas
seriam utilizados. Desta feita, o que se depreende é que os recursos desvinculados não teriam qualquer
destinação social ou mesmo econômica pré-fixada.

A Constituição Federal de 1988, mantendo a mesma linha das Constituições anteriores, expressou
textualmente algumas transferências e vinculações das receitas arrecadadas para serem dirigidas a certas
finalidades. As transferências, como se pode ver pelos arts. 153, §5º, 158, II e 159, I e II, e as vinculações
expressas nos arts. 159, I, "c", art. 195, art. 212 e seu § 5º, art. 239, §§ 1º e 3º. Como receitas vinculadas
pode-se citar, ainda, a criação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) pela
Emenda Constitucional 21, de 1999 e sua manutenção pela Emenda 31, de 2000, assim como, a
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre o Petróleo (CIDE), pela Emenda 33. 

O que se questiona nesse momento é até que ponto a desvinculação das receitas da União pode contribuir
para o desenvolvimento social e econômico num país como o Brasil, que mesmo tendo um sistema
orçamentário formal e rígido se vê, cotidianamente, envolvido em escândalos de desvios de verbas e mau uso
dos recursos estatais.   Fernando Facury Scaff (2004, p. 43-44), em artigo sobre o assunto, assim se
posiciona:

Demonstra-se desta forma que os relatórios de gestão já apresentam números expurgados pela DRU, o que
indica que estes recursos estão sendo utilizados em outras finalidades que não aquelas constitucionalmente
referidas. Ou, pelo menos, que o gestor financeiro não está obrigado a utilizá-lo desta forma, pois
desonerado pela EC 27. Assim, desde a apresentação da Lei Orçamentária Anual, os valores indicados - e os
que serão executados -, trazem montantes inferiores do que aqueles que se projeta arrecadar, e,
conseqüentemente, do que os efetivamente arrecadados.   

Assim, observa-se que o Governo Federal, através da DRU buscou mais flexibilidade orçamentária, o que
pode significar que parcela dos valores desvinculados não sejam dirigidos ao constitucionalmente previsto,
pois sempre surgirão despesas outras que justificarão o emprego daqueles recursos.

Faz-se oportuno destacar que essas alterações foram propostas por Emendas Constitucionais justamente
porque a própria Constituição determina as vinculações e somente outra norma constitucional poderia trazer
tais alterações.

No caso específico das contribuições sociais e das de intervenção no domínio econômico, previstas no art.
149, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu, no seu art. 195, a destinação do produto da arrecadação
das contribuições sociais e no art. 174, a destinação do produto da arrecadação das contribuições de
intervenção no domínio econômico, além dessas poderem exigir uma contraprestação estatal em benefício do
próprio grupo contribuinte.

Ricardo Lobo Torres (2007, p. 417) acusa no seu livro: "No Brasil já se nota o desvirtuamento de algumas
CIDES (ex. FUST E FUNTTEL), com o entesouramento do produto de sua arrecadação, o que é
manifestamente inconstitucional."

 Portanto, como tributos vinculados, tais contribuições, estando afetadas pela DRU, desvirtuam o sentido
que o constituinte originário quis dar ao produto de sua arrecadação, notadamente contraprestacional. Sacha
Calmon Navarro Coêlho (2006, p. 451), coloca que:

Os fins constitucionalmente predeterminados revelam uma diretriz constitucional. Nem o legislador, nem o
administrador podem adestinar ou tredestinar o produto da arrecadação das contribuições, sob pena de crime
de responsabilidade e nulidade do ato administrativo, ainda que normativo, no caso do Executivo.      

As desvinculações, pelo que se pode observar, têm o intuito de dar mais governabilidade e maleabilidade
administrativa ao Executivo. Porém, o próprio constituinte originário, estabeleceu critérios de aplicação das
receitas para garantir condições mínimas de vida e de dignidade dos seus cidadãos por meio da garantia de
afetação das receitas dessas contribuições à programas sociais a serem realizados. Ainda Fernando Facury
Scaff (2004, p. 49), coloca:

O fato de terem sido estas alterações decorrentes de uma série de Emendas Constitucionais não permite que
se argumente o fato de que se trata de uma norma constitucional de idêntica hierarquia, pois o Supremo
Tribunal Federal em outra oportunidade já decidiu que Emendas Constitucionais podem ser inconstitucionais,
caso violem cláusulas pétreas (art. 60, § 4º, IV, CF), em acórdão da lavra do Relator Ministro Sydney
Sanches, [...].

Se o objetivo do Governo Federal era buscar a flexibilização do orçamento, isso necessariamente não
precisava ter sido feito através de Emendas à Constituição, uma vez que essa é amparada pela supremacia e
que determinou regras orçamentárias mais rígidas justamente para fazer frente aos princípios constitucionais
nela mesma dispostos.

A rigidez orçamentária brasileira não nasce desmotivadamente. Ela é fruto de várias circunstâncias, inclusive
históricas, como a destinação de vários recursos para fazer frente ao endividamento público, ao cumprimento
de precatórios, à concessão de direitos adquiridos aos servidores, enfim, para a manutenção da máquina
estatal de forma organizada e harmônica.

O princípio constitucional da exclusividade orçamentária, previsto no art. 165, § 8º da Constituição Federal
de 1988, reforçado pelo fato de se apontar a lei orçamentária brasileira como uma norma formal, sugerem
que as vinculações estipuladas ao orçamento devem ser seguidas, principalmente na área da saúde pública,
que se menciona como o exemplo mais eloqüente.
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Carlito Merss, relator-geral do Orçamento da União de 2006, assim se posicionou em artigo publicado na
Folha de São Paulo on line, (10/2/2006):

É o Orçamento público que pode efetivamente garantir esse planejamento estratégico, a programação de
ações e a definição de metas de governança. Garante ainda instrumentos de controle para que a população e
a esfera política fiscalizem e acompanhem o cotidiano do governo.

Quando aprovamos o Orçamento, precisamos assimilar em seus limites as demandas possíveis de
atendimento. [...]

Não se deve lamentar acerca dessa austeridade na elaboração orçamentária. Pelo contrário, é uma inovação
que garante mais seriedade ao processo. Com isso, a população é diretamente beneficiada, e o Poder
Legislativo, valorizado em suas funções de aprovar e fiscalizar as contas públicas. 

[...]

Com certeza, quanto mais realista e respeitado for o Orçamento, mais irá garantir o rumo do
desenvolvimento social e do combate às desigualdades econômicas e regionais.  

Conclui-se com o entendimento de que ainda se encontram desvios e desrespeito às normas estabelecidas.
Quanto mais se não existissem essas vinculações orçamentárias obrigatórias que permitem uma busca de
maior efetividade nos gastos estatais.

A flexibilização orçamentária, no caso do Brasil, parece ser um caminho temerário. Basta observarmos todo
o processo histórico de construção de controles orçamentários rígidos nas diversas Constituições para se
entender que não nasceram ao acaso, mas sim da necessidade administrativa e organizacional de um Estado
que se quer justo, democrático, soberano e solidário com as necessidades sociais de seu povo.

 

CONCLUSÃO 

 

   A elaboração do processo orçamentário, apesar de consistir de diferentes etapas, necessita de uma
congregação harmônica de objetivos que integram o processo de planejamento governamental com
repercussões políticas e econômicas.

Nesse aspecto, o orçamento público visa o equilíbrio da economia, relacionando as despesas e receitas que
compõem a poupança interna e gerenciando a aplicação destes recursos no atendimento de investimentos e
políticas públicas que promovam o fim último do Estado.

Atendendo aos dispositivos constitucionais, a organização orçamentária brasileira se faz rígida, o que é fruto
de várias circunstâncias, principalmente dos aspectos históricos abordados nos texto. Porém, nos últimos
anos, mais precisamente a partir da Emenda Constitucional 27, de maço de 2000, com a criação da
desvinculação das receitas da União (DRU) iniciou-se um processo de flexibilização orçamentária.

O estudo do referido processo direcionou alguns questionamentos, notadamente no ponto em que contrapõe
rigidez orçamentária com desvinculação das receitas. Nesse aspecto oportuno concluir que o texto
constitucional se mostra claro ao vincular receitas, despesas e repasse de recursos e que, justamente por estar
no texto constitucional, tais desvinculações tiveram que ser previstas em emendas constitucionais.

Portanto, a guisa de conclusão, fica claro que a flexibilização orçamentária no Brasil não parece ser o
mecanismo que melhor se coadune com o sistema constitucional. É preciso, sim, uma coerente e eficaz
alocação de recursos em todas as áreas para melhor satisfazer os mandamentos da Carta Constitucional de
1988.

Para tanto, o sistema orçamentário brasileiro se estruturou com alguns instrumentos importantes como o
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual e a lei de responsabilidade fiscal.
Esses mecanismos, se bem integrados e utilizados, compõem um sistema orçamentário coerente que,
eficientemente gerenciados, poderão atingir os objetivos definidos na busca do desenvolvimento de uma
sociedade justa e igualitária.
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AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ANTE O
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AO ADMINISTRADOR DA EMPRESA

THE DUES PROCESS OF LAW WARRANT CLAUSES AND THE REDIRECTION OF THE TAX
LAWSUIT TOWARDS THE COMPANY’S ADMINISTRATOR

Miguel Rocha Nasser Hissa

RESUMO
É hábito da Fazenda Pública, nos processos executivos fiscais em face de sociedades de capital, requerer o
redirecionamento automático da execução ao gestor de tais pessoas jurídicas. A responsabilização solidária
do representante ou administrador, contudo, somente deve ser admitida quando esse age com excesso de
poderes ou em infração à lei ou contrato social ou estatuto da empresa, o que não se presume diante do mero
não recolhimento do tributo. Essa circunstância deve ser apurada em um processo administrativo prévio, no
qual se conceda àquele apontado como co-responsável uma ampla oportunidade de se defender da imputação
que lhe é dirigida pelo Fisco, haja vista a cláusula constitucional do devido processo legal. Segundo a
jurisprudência do STJ, inexistindo tal formalidade prévia, deverá a Fazenda Pública provar
contundentemente, em juízo, a prática da irregularidade pelo gestor antes de solicitar o redirecionamento da
execução.
PALAVRAS-CHAVES: Devido processo legal. Estado Democrático de Direito. Responsabilidade
tributária. Administrador. Excesso de poderes. Execução fiscal.

ABSTRACT
It’s a State’s habit, during tax lawsuits versus capital companies, to demand an automatic redirection of the
lawsuit towards the administrator of the company. The joint responsibility, however, can only be accepted
when the administrator acts in exorbitance of his powers or against the law or the social contract of the firm,
which cannot be assumed hence the pure non-payment of the tax. This circumstance must be investigated in a
previous administrative proceeding, in which a wide opportunity of defense should be granted to the one
pointed as co-responsible, in view of the due process of law’s constitutional clause. According to STJ’s
precedents, if this proceeding doesn’t occur, the State will have to prove, incisively, the administrator’s
malpractice before demanding the redirection of the lawsuit.
KEYWORDS: Due process of law. Democratic Rule-of-Law State. Tributary responsibility. Administrator.
Exorbitance of powers. Tax lawsuit.

Sumário: 1. Introdução. 2. As garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa como
expressões do Estado Democrático de Direito. 3. A responsabilidade tributária do administrador da
sociedade de capital. 4. O redirecionamento da execução fiscal ao administrador responsável. 5.
Considerações finais. 6. Referências.

 

1. INTRODUÇÃO

É prática cada vez mais comum da Fazenda Pública, nos processos executivos fiscais, requerer ao
Judiciário a inclusão, no polo passivo da lide, dos administradores ou representantes das sociedades de
capital, com o fito de obrigá-los ao pagamento dos tributos devidos pelas empresas que gerem. Esse
requerimento é formulado quando, iniciada a execução em face da pessoa jurídica, não são encontrados bens
suficientes para o pagamento do débito. O argumento utilizado é o da previsão do art. 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional, que autoriza a responsabilização dos gestores quando agem com excesso de
poderes, ou com infração à lei, contrato social ou estatuto. Os magistrados, não raras vezes, acolhem o
pedido fazendário, impondo ao administrador ou representante da sociedade empresarial o gravíssimo ônus
de se submeter à indisponibilidade de seu patrimônio para somente em seguida se defender da cobrança
judicial.

Esse redirecionamento da execução fiscal surpreende os indivíduos que representam ou administram
a sociedade empresarial, os quais, muitas vezes, somente tomam conhecimento de sua condição de
executado após a constrição judicial de seus bens. Eles se contrapõem à execução afirmando que a Fazenda
Pública não comprovou que agiram em excesso de poderes ou infração à lei ou aos atos constitutivos da
empresa; dizem ainda que não foram notificados, administrativamente, para adimplir a obrigação tributária,
razão pela qual não poderiam submeter-se a um processo judicial de excussão.

Diante dessa análise, o presente trabalho objetiva traçar um paralelo entre a extensão da
responsabilidade pessoal do gestor diante do inadimplemento de uma obrigação tributária pela pessoa
jurídica que ele representa – questão de direito material – e os limites do redirecionamento da execução fiscal
– assunto de caráter processual. A partir disso, serão delimitadas as hipóteses em que o administrador ou
representante da sociedade de capital pode ser incluído no polo passivo da execução fiscal ajuizada
inicialmente em face da empresa sob sua direção.

As considerações serão precedidas de uma abordagem acerca das garantias constitucionais relativas
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ao devido processo legal, que demandam observação já no processo administrativo. A cogente observação
de tais garantias e de seus consectários pela autoridade fiscal, assim como sua relação com o princípio
democrático, serão tratadas para que se possa, em seguida, proceder a uma análise crítica do posicionamento
jurisprudencial acerca do tema versado neste trabalho.

2. AS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA COMO EXPRESSÕES DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

A garantia do devido processo legal foi inicialmente concebida pela Magna Carta de 1215, na
cláusula 391, para limitar o poder do rei João Sem Terra em face dos barões feudais2. Sua consagração veio
com a 5ª Emenda à Constituição norte-americana de 17913, que instituiu o “due process of law” para
proteger a vida, a liberdade e a propriedade individual de intervenções arbitrárias do Estado. Na Constituição
Brasileira de 1988, o princípio se encontra estatuído no art. 5º, inc. LIV, segundo o qual “ninguém será
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

A existência de lei formal regulamentando o processo, contudo, não é suficiente para conferir
efetividade à cláusula do devido processo legal. Se o fosse, conforme ensina F.C. de San Tiago Dantas –
citado por Cleide Previtalli Cais4 – , tal garantia seria ineficaz ao “arbítrio legislativo”, já que a mera previsão
legal se mostraria suficiente para satisfazer o preceito constitucional. É necessário, portanto, que a lei
estabeleça a possibilidade de uma ampla defesa aos participantes do processo, possibilitando o acesso a todo
o conteúdo dos autos, a manifestação acerca do que for alegado contra si e a produção de provas para
evidenciar o direito material do qual se diz titular. Surgem daí as garantias do contraditório e ampla defesa,
consagrada no art. 5º, inc. LV da Constituição Federal: “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes”.

Assim, tanto no procedimento judicial quanto no administrativo é garantido ao particular se opor à
pretensão da parte adversa, ainda que esta seja o ente estatal. No âmbito do processo administrativo, tal
garantia se revela através de uma série de princípios assegurados ao indivíduo. Celso Antônio Bandeira de
Mello5 destaca, nesse sentido, os princípios da audiência do interessado, da acessibilidade aos elementos do
expediente, da ampla instrução probatória, da motivação, da revisibilidade e do direito a ser representado ou
assistido. De acordo com o primeiro, ao administrado é garantida manifestação, a qualquer tempo, acerca
dos fatos que lhe são imputados, seja no início do processo, seja no seu decorrer, quando novas evidências
sejam trazidas pela Administração. O princípio da acessibilidade aos elementos do expediente, por sua vez,
assegura ao particular livre acesso a todos os documentos e alegações contidos nos autos do processo, a fim
de exercitar plenamente sua defesa em face de cada uma das provas geradas. A ampla instrução probatória se
traduz na possibilidade de o litigante produzir as evidências do seu direito e, também, de “fiscalizar a
produção de provas da Administração”6, verificando se esta atuou dentro dos parâmetros legais. O princípio
da motivação corresponde ao dever do ente público de fundamentar suas decisões – tanto do ponto de vista
normativo quanto do ponto de vista fático –, seja para convencer o administrado do acerto da providência7,
seja para possibilitar-lhe a insurgência em face da decisão, impugnando seus fundamentos perante a instância
recursal ou perante o Poder Judiciário. O princípio da revisibilidade assegura ao particular o recurso da
decisão que lhe for desfavorável até a autoridade do mais alto escalão administrativo. Por fim, o direito a ser
representado ou assistido possibilita ao administrado fazer-se acompanhar de um perito de sua confiança
para acompanhar a produção de provas técnicas pela Administração.

Todos os princípios citados acima, por constituírem corolário das garantias do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, se estendem ao processo administrativo tributário. No âmbito
deste, segundo a lição de Hugo de Brito Machado8, nenhuma decisão deve ser proferida sem que o
contribuinte tenha inteiro conhecimento de todos os elementos relevantes postos pela autoridade fiscal e
sobre este tenha se manifestado. Cleide Previtalli Cais9 e Roque Antonio Carrazza10 também destacam a
importância de tais princípios no procedimento fiscal, cujo resultado pode implicar limitações patrimoniais ao
contribuinte, repercutindo no direito de propriedade, valor sobremaneira relevante no ordenamento jurídico.
Carrazza menciona, como corolário da “defesa eficaz”, a “defesa técnica”, através de advogado, e a “dupla
instância administrativa”. Acerca da necessidade de motivação, o tributarista se expressa nos seguintes
termos:

Portanto, os contribuintes devem saber dos motivos que levaram à prática do lançamento
ou à lavratura do auto de infração, a fim de que possam, eventualmente, impugná-los,
exercitando seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Segue-se, destarte, que estes atos
administrativos, sob pena de invalidade, devem trazer, de modo expresso, claro e
suficiente, os fundamentos de fato e de direito que os embasaram.

A especificação dos procedimentos adotados pelo Fisco para lançar ou lavrar o auto de
infração tem por escopo a descoberta da verdade material que dará um juízo de certeza (e
não, apenas, uma verossimilhança) acerca da existência dos fatos tributários e de quem
realmente os promoveu.11
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Diante dessa análise, percebe-se que as garantias referentes ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa, exercidas no processo administrativo ou judicial, constituem verdadeiros
reflexos do Estado Democrático de Direito, uma vez que permitem ao indivíduo interferir na relação com a
Administração Fazendária, criando um espaço infenso à ação autoritária do ente público. Nesse sentido, José
Joaquim Gomes Canotilho12, enfatizando a dialética existente entre os direitos fundamentais e o princípio
democrático, ensina que “os direitos fundamentais, como direitos subjectivos de liberdade, criam um espaço
pessoal contra o exercício do poder antidemocrático”. Para Carlos Bernal Pulido13, o princípio democrático
faz-se representar não apenas pelos direitos políticos – de participação do povo no poder – mas permeia
também os direitos individuais que limitam a ação estatal e até mesmo aqueles que implicam uma prestação
do ente público; sua função é conferir um fundamento material à concretização das normas de direitos
fundamentais.

É inegável, portanto, o caráter democrático das garantias aludidas acima, uma vez que, no dizer de
Pedro Machete14, referem-se ao “estatuto de liberdade dos cidadãos”. A proteção aos direitos e garantias
fundamentais, de fato, somente será efetiva em uma democracia, que, convertida em fundamento de toda a
organização estatal, demanda não apenas a necessidade de eleição popular dos órgãos do Estado, mas
também o “aperfeiçoamento, racionalização ou introdução de garantias que impeçam que as crescentes
intervenções do Estado (...) se transformem em decisões unilaterais de poder e extravasem os limites do
Estado de Direito”15.

3. A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE DE CAPITAL

O art. 135 do Código Tributário Nacional, em seu inciso III, impõe aos diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado a responsabilidade pessoal pelos créditos referentes a
obrigações tributárias que derivam de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos16. Trata-se de uma norma reguladora da relação de direito material entre o Fisco e o
contribuinte. Desse dispositivo extrai-se, de imediato, que os sócios da pessoa jurídica de direito privado,
enquanto não ostentarem a condição de administradores, não são responsáveis pelos créditos tributários
desta, mormente em se tratando de sociedade limitada.

A sociedade limitada, com efeito, regulamentada pelos arts. 1.052 a 1.087 do Código Civil,
caracteriza-se, primordialmente, pela restrição da responsabilidade de seus membros à integralização do
capital social. Se esses, enquanto sócios, não respondem pelas dívidas fiscais da empresa, não se justifica, em
qualquer hipótese, a sua inscrição na Dívida Ativa da Fazenda Pública. Isso não se dá, porém, com as
sociedades de responsabilidade ilimitada, como a em nome coletivo (arts. 1.039 a 1.044 do Código Civil), na
qual todos os integrantes respondem pelas obrigações da pessoa jurídica, solidária e ilimitadamente. Nesse
caso, todos os seus membros respondem pelas obrigações tributárias da empresa, sem qualquer balizamento
ao capital social.

Discute-se na doutrina se a responsabilidade das pessoas referidas no art. 135, inciso III, do CTN,
exclui a das pessoas jurídicas de direito privado que elas representam. Os tributaristas Luciano Amaro17 e
Heleno Taveira Tôrres18 se posicionam nesse sentido. O primeiro confronta a redação desse dispositivo com
a do caput do art. 13419, o qual alude expressamente à responsabilidade solidária:

Em confronto com o artigo anterior, verifica-se que esse dispositivo exclui do pólo passivo
da obrigação a figura do contribuinte (que, em princípio, seria a pessoa em cujo nome e por
cuja conta agiria o terceiro), ao dispor no sentido de que o executor do ato responda
pessoalmente. A responsabilidade pessoal deve ter aí o sentido (que já se adivinhava no art.
131) de que ela não é compartilhada com o devedor “original” ou “natural”.

Não se trata, portanto, de responsabilidade subsidiária do terceiro, nem de responsabilidade
solidária. Somente o terceiro responde, “pessoalmente”.

Esse entendimento, contudo, esbarra na disposição do art. 128 do mesmo CTN. Tal norma é clara
ao determinar que a exclusão da responsabilidade do contribuinte deve ser feita expressamente por lei20, o
que não ocorre na hipótese do art. 135. Com efeito, embora a lei preveja, neste preceito, que as pessoas ali
enumeradas são pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário, não atribui, de modo expresso,
responsabilidade exclusiva a elas, conforme leciona o professor Hugo de Brito Machado21:

Com efeito, a responsabilidade do contribuinte decorre de sua condição de sujeito passivo
direto da relação obrigacional tributária. Independe de disposição legal que expressamente
a estabeleça. Assim, em se tratando de responsabilidade inerente à própria condição de
contribuinte, não é razoável admitir-se que desapareça sem que a lei o diga
expressamente.22

O mesmo tributarista, nesse diapasão, posiciona-se no sentido de que a “responsabilidade em
questão só existirá quando a pessoa jurídica tenha ficado sem condições econômicas para responder pela
dívida em decorrência de atos praticados com excesso de poderes ou violação da lei, do contrato ou do
estatuto”23. Para ele, portanto, somente após esgotadas as diligências no sentido de obter da empresa o
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pagamento do tributo é que o Fisco poderá se voltar contra o administrador que tenha agido de forma
irregular.

Parece mais acertado, contudo, o posicionamento de Ricardo Lobo Torres, segundo o qual o
administrador responde solidariamente com a empresa na hipótese de obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social. Nesses casos, o Fisco teria a
opção de acionar ou a pessoa jurídica ou o administrador que procedeu de forma irregular24:

Outra coisa é a responsabilidade de que cuida o art. 135. Nela existe a solidariedade ab
initio, e o responsável se coloca junto do contribuinte desde a ocorrência do fato gerador.
Pouco importa, nesses casos, que o contribuinte tenha, ou não, patrimônio para responder
pela obrigação tributária. A Fazenda credora pode dirigir a execução contra o contribuinte
ou contra o responsável.

Esse entendimento deriva do art. 124, inciso I, do CTN25, que estabelece a solidariedade sempre
que haja interesse comum na concretização da hipótese de incidência do tributo, independentemente de
previsão específica nesse sentido. É inquestionável a comunhão de interesses da empresa e do administrador
que tenha agido irregularmente na situação que deu azo ao fato gerador da obrigação tributária. Ocorrendo,
destarte, as hipóteses mencionadas no caput do art. 135 do Código Tributário Nacional, tanto o
administrador quanto a pessoa jurídica que este representa respondem solidariamente pela dívida fiscal.

No que se refere ao alcance da norma do art. 135, deve-se registrar que o mero inadimplemento da
obrigação tributária principal não é suficiente para caracterizar a conduta irregular do administrador. Isso
acontece porque a responsabilização desse último se trata de uma medida excepcional. Não foi intenção do
legislador, certamente, autorizar o uso de tal medida sempre que o tributo não fosse pago; entendimento
contrário desconstituiria o próprio conceito de pessoa jurídica. Para Hugo de Brito Machado26, a regra é a
não responsabilização pessoal dos diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito
privado pelos tributos devidos pela empresa, enquanto a exceção é a existência de responsabilidade quando o
crédito tributário decorre de obrigações resultantes de atos realizados com excesso de poderes ou infração
de lei ou dos atos constitutivos da sociedade. Segundo o autor, admitir que o inadimplemento do débito, por
si só, configure a situação prevista no art. 135 do CTN – gerando a responsabilidade do administrador da
empresa – levaria à anulação da regra e ao prevalecimento, em todos os casos, da exceção. É essa, de resto,
a posição já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, para quem “a responsabilidade tributária prevista
no art. 135 do CTN não alcança o inadimplemento do tributo sem a prova da prática de ato ilícito ou
contrário aos estatutos sociais, independentemente de o sócio constar da CDA ou não”27.

É evidente, porém, que o Fisco pode desconsiderar a personalidade jurídica e buscar, no patrimônio
do gestor, a responsabilização pelo adimplemento do crédito, caso comprove, no processo administrativo-
fiscal, o reiterado desvio, de forma dolosa e indevida, dos recursos destinados ao pagamento do tributo,
conforme leciona Renato Lopes Becho28. O mesmo entendimento é partilhado por Lucia de Oliveira
Carvalho29, segundo a qual é imprescindível “a perquirição, em cada caso concreto, dos motivos ensejadores
do inadimplemento, ou seja, a falta de recolhimento do tributo, para que o sócio-gerente possa ser
responsabilizado pessoalmente”.

Por outro lado, há circunstâncias em que se concebe a presunção de haver o gestor agido com dolo,
como no caso da dissolução irregular da sociedade. É razoável admitir, com efeito, que o administrador
optou pelo desfazimento irregular da empresa quando, mesmo após esse fato, permanece em sua gestão. O
não-pagamento do tributo, em tal hipótese, pode gerar a responsabilidade do administrador, conforme vem
entendendo a jurisprudência30.

4. O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AO ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL

Definida a responsabilidade do administrador da sociedade, a questão a ser debatida é a forma de
aplicação da norma de direito material na relação jurídica processual. Com efeito, para fazer valer a
responsabilidade solidária do gestor no processo executivo fiscal, a Administração Tributária deve observar
as normas procedimentais que regem a cobrança da Dívida Ativa da Fazenda Pública.

Convém ressaltar que a inclusão do representante da empresa na Certidão da Dívida Ativa diz
respeito ao ônus da prova da responsabilidade tributária – matéria processual, portanto. A ausência dessa
formalidade fulmina apenas o direito de ação do Fisco. A responsabilidade tributária do sócio pode existir
mesmo se não houver a sua inscrição na Dívida Ativa. Em tal caso, porém, a cobrança judicial do crédito
tributário será obstada não pela inexistência do direito material do Fisco, mas pela ausência, no título
executivo, do requisito formal atinente ao nome do co-responsável pela obrigação (art. 2º, §5º, inc. I, da Lei
n° 6.830/80)31.

A Certidão da Dívida Ativa Tributária, como dispõe o art. 204 do Código Tributário Nacional32,
possui todos os elementos do título executivo extrajudicial, sendo apta a embasar o processo judicial de
execução fiscal. Para a constituição desse título executivo, porém, é imprescindível a existência de um prévio
processo administrativo para apurar a existência da dívida e do seu quantum, bem como identificar o
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devedor. Àquele que for considerado sujeito passivo da obrigação tributária, seja como contribuinte, seja
como responsável, devem ser asseguradas as garantias do devido processo legal e do contraditório e ampla
defesa, aludidas supra, com todos os seus consectários, sob pena de afronta ao próprio regime democrático.

Disso se infere que, para a inclusão na Dívida Ativa dos administradores ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, a Administração Tributária deve apurar previamente, através do devido
processo legal, o cometimento de atos com excesso de poderes ou com infração da lei, do contrato social ou
do estatuto. Não é suficiente, para esse fim, a perquirição do débito da empresa. O gestor, enquanto pessoa
física, deve ser notificado para, caso queira, contrapor-se à imputação que lhe é formulada. As mesmas
oportunidades de manifestação, de produção de provas e de recursos, concedidas à pessoa jurídica devem
também ser deferidas à pessoa física, sob pena de grave violação ao texto constitucional.

Somente na hipótese de a Administração, após encerrado o processo administrativo, com o regular
exercício de defesa pelo administrador, concluir ser este co-responsável pelo cumprimento da obrigação, é
que poderá incluí-lo na Dívida Ativa e, posteriormente, ajuizar a ação executiva fiscal em face da empresa e
do gestor. Nesse caso, ainda restará ao administrador da pessoa jurídica a possibilidade de se defender em
Juízo; a ele incumbirá, contudo, o ônus de provar que não agiu com excesso de poderes ou com infração à
lei ou aos atos societários, já que a Certidão da Dívida Ativa goza da presunção de liquidez e certeza.

O que deve ficar claro é que em nenhuma hipótese poderá a Fazenda Pública incluir o representante
ou gestor da empresa na Dívida Ativa sem que a ele tenha sido oportunizado, em procedimento
administrativo, o direito de se contrapor à imputação que lhe é dirigida pelo Fisco. E não basta, neste
procedimento, que a Administração alegue a irregularidade dos atos do administrador; é necessário que o
prove e que apresente as provas ao indivíduo, comunicando-o formalmente e concedendo-lhe prazo razoável
para impugná-las. O direito à ampla defesa deve ser exercido em sua plenitude, através de todas as vertentes
enumeradas no item 2 deste trabalho e reforçadas pelo professor Alberto Xavier33, tais como o direito à
audiência, ao contraditório e ao acesso, apreciação e impugnação de provas.

Lucila de Oliveira Carvalho34, ao tratar desse assunto, condena a prática reiterada da Fazenda
Pública de inscrever o nome do gestor da empresa na Dívida Ativa pelo simples fato de ele exercer tal
função:

Em decorrência desse entendimento, ou seja, considerando que a matéria depende da prova
das circunstâncias em que foi praticado o ato do sócio-gerente, pode-se sustentar que não
há fundamento legal que ampare o procedimento que vem sendo reiteradamente adotado
pela Fazenda Pública, na prática: a inscrição do nome do administrador da sociedade
limitada em dívida ativa como coobrigado pelo simples fato de ele ser o sócio-gerente da
sociedade. Com a inscrição há uma situação que implica indevida inversão do ônus da
prova e obirga o administrador a percorrer um longo caminho para a demonstração da
inocorrência da prática de ato contrário à lei, com evidente prejuízo.

Para o Superior Tribunal de Justiça, porém, caso o gestor da empresa não conste na Dívida Ativa, a
Fazenda Pública poderá, ainda assim, redirecionar a execução fiscal a ele, desde que prove, no processo
judicial, que o administrador agiu em desconformidade com a lei ou contrato social ou com excesso de
poderes. Para a jurisprudência, a questão se resume à distribuição do ônus da prova: quando o gestor já está
incluído na Dívida Ativa, ele deve provar, no âmbito judicial, que não agiu de forma irregular; se a Certidão
da Dívida, porém, não o mencionou como co-responsável, é o Fisco que deve comprovar, perante o juiz, a
irregularidade dos atos do administrador, apta a ensejar a responsabilização deste último35.

Esse posicionamento, contudo, merece revisão, uma vez que o rito do processo executivo não
permite a produção e discussão de provas por qualquer das partes, seja credor, seja devedor. Trata-se de um
procedimento destinado exclusivamente a satisfazer a prestação tributária constante (e na forma prevista) no
título extrajudicial. Não se cogita, portanto, de discutir o mérito do direito ao recebimento do crédito na
execução fiscal, mas apenas de realizar esse direito. Parece correto, portanto, o entendimento do tributarista
Hugo de Brito Machado Segundo36, para quem a execução fiscal somente pode ser direcionada em face de
quem efetivamente conste na Certidão da Dívida Ativa que instrui a petição inicial, seja como devedor, seja
como co-responsável. Caso se constate, após o ajuizamento da execução, que o administrador praticou ato
com excesso de poder ou infração à lei ou contrato social, um novo procedimento administrativo deve ser
iniciado para apurar tal conduta37, a fim de se lavrar uma Certidão com o nome do gestor. De acordo com o
tributarista, a co-responsabilidade “não é matéria a ser apurada na execução fiscal, mas sim em momento
anterior, no bojo do procedimento preparatório do lançamento, ou do processo administrativo propriamente
dito.”

Em todo caso, mesmo que se tome como válida a posição do STJ, não basta o simples requerimento
da Fazenda Pública ao juiz para redirecionar a execução ao administrador; é necessário que o pedido se
acompanhe de vasta comprovação, apta a convencer o magistrado de que o indivíduo agiu com excesso de
poderes ou infração da lei ou do ato constitutivo da empresa e, por isso, deve figurar no polo passivo do
processo executivo. A decisão que determina o redirecionamento, outrossim, deve ser amplamente
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fundamentada, levando em conta que se pretende dirigir a execução a um terceiro que não figura no título
executivo e que sequer teve a oportunidade de se manifestar em um prévio processo administrativo.

Para os casos de dissolução irregular da sociedade, a jurisprudência é ainda mais benéfica ao Fisco:
o mero indício do desfazimento da empresa na forma contrária à lei – tal como a certidão do oficial de justiça
atestando que a empresa não mais funciona no local indicado – já autoriza o redirecionamento da execução
ao administrador38, que deverá provar “não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder, ou
ainda, não ter havido a dissolução irregular da empresa”39. Tal entendimento gera uma presunção
demasiadamente onerosa em face do gestor que sequer tenha sido instado a se defender na via administrativa,
privando o indivíduo da livre disposição de seu patrimônio sem qualquer oportunidade de materializar o
contraditório ou o devido processo legal. Trata-se de visível atentado ao Estado Democrático de Direito. O
mais adequado é admitir a transferência do ônus de provar (a ausência de) o dolo ou excesso de poderes se a
cobrança judicial do débito tributário for precedida de um amplo processo administrativo de identificação do
co-responsável, no qual lhe sejam asseguradas as garantias constitucional do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As questões analisadas neste trabalho, relacionadas ao reconhecimento de garantias fundamentais
dos contribuintes, são de premente reconhecimento não só pelo Poder Judiciário, mas também pela Fazenda
Pública da União, dos Estados e dos Municípios. As garantias do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa, consagradas no art. 5º, incs. LIV e LV da Constituição Brasileira, devem ser observadas
não apenas em Juízo, mas também no processo administrativo tributário. Àquele em face do qual o Estado
(latu sensu) pretenda constituir um crédito ou lavrar um auto de infração deve ser oportunizada manifestação
prévia acerca de todos os elementos apresentados pela autoridade fiscal, bem como franco acesso ao material
probatório colhido pela Administração Fazendária. A decisão desta, outrossim, deve abordar todos os
aspectos, de fato e de direito, discutidos durante o processo administrativo, a fim de possibilitar a
interposição de um recurso fundamentado pelo contribuinte. Este, por fim, tem ainda o direito de ser
representado de um profissional para acompanhar os atos do processo que demandem a realização de provas
técnicas. Através dessas providências – que, por se referirem à liberdade do indivíduo, constituem
verdadeiras limitações ao exercício do poder do Estado – o princípio democrático poderá ser efetivado,
evitando-se, também, o trâmite desnecessário de processos judiciais.

Além disso, decorre da própria lei tributária que os membros de sociedade de capital que não sejam
detentores de poderes de administração em tempo algum devem ser inscritos na Dívida Ativa, uma vez que
não respondem pelos débitos fiscais da empresa. O administrador ou representante da pessoa jurídica, por
sua vez, será solidariamente responsável pela dívida tributária desta somente se houver, dolosamente, agido
com excesso de poderes ou incorrido em violação à lei ou ao contrato social. Saliente-se que o simples não
recolhimento do tributo não enseja a responsabilidade pessoal do administrador ou representante, que deve
ser apurada em cada caso concreto. A presunção de prática irregular do administrador, apta a ensejar a
aplicação do art. 135, inciso III, do CTN, pode se dar tão-somente nas hipóteses em que o indivíduo
permanecer na gestão da sociedade mesmo após a sua dissolução irregular.

O fato é que a execução fiscal, por se tratar de um grave meio de oneração do patrimônio do
devedor, deve ser precedida de um rigoroso processo administrativo, no qual todas as questões acima
suscitadas sejam apuradas, com a notificação de todos os possíveis responsáveis – contribuintes ou não –
para impugnar o crédito em constituição ou a sua condição de sujeito passivo da obrigação tributária. Se
atendida essa exigência – que reflete na necessidade de atender a todos os princípios do processo
administrativo, corolários das garantias do due process of Law –, a inscrição em Dívida Ativa do
administrador como co-responsável gerará a presunção da prática de atos com excesso de poderes ou em
desacordo com a lei ou contrato social; deverá o indivíduo, assim, provar que não atuou dessa forma. Por
outro lado, a ausência do nome do representante/administrador da empresa como co-responsável na Certidão
da Dívida Ativa fulmina o direito de ação do Fisco, ainda que estejam presentes os requisitos para a
responsabilidade solidária do gestor, previstos no art. 135, caput e inciso III, do Código Tributário Nacional.
Compete à Administração Tributária, nesse caso, iniciar novo procedimento administrativo – observando
neste as garantias constitucionais aqui tratadas – com vistas a lançar o tributo em face do co-responsável, o
qual deverá ser notificado para apresentar sua defesa e provar suas alegações.

Infelizmente, não tem sido esse o entendimento do STJ, para quem o Fisco poderá provar, no
próprio processo judicial de execução, a existência dos requisitos aptos a configurar a co-responsabilidade
do administrador da empresa. Tal posição atenta às garantias do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, já que a produção de provas no feito executivo, além de não possuir respaldo na legislação,
contraria a própria natureza de um processo que tem a exclusiva finalidade de modificar a realidade fática,
utilizando de meios coercitivos para obrigar o devedor ao pagamento da prestação almejada pelo credor. O
próprio princípio democrático, portanto, está em risco diante desse posicionamento. Portanto, a decisão que
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determina o redirecionamento do feito, ainda que admitida, deve ser acompanhada de uma fundamentação
adequada, uma vez que implicará a constrição do patrimônio de indivíduo que não teve oportunidade de
apresentar sua impugnação ao lançamento em prévio processo administrativo.
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A INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO
(ITCMD) NA RENÚNCIA NO PROCESSO DE INVENTÁRIO: OFENSA AOS DIREITOS

CONSTITUCIONAIS DE PROPRIEDADE E DE HERANÇA

IMPACTO FISCAL DE UNA DONACIÓN DE IMPUESTOS Y LA HERANCIA (ITCMD) RENUNCIA
EN CASO DE UN INVENTARIO: OFENSA PARA LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LA

PROPIEDAD Y HERENCIA

Ana Paula Martins Albuquerque

RESUMO
O tema discutido nesse trabalho inspira-se numa prática bastante comum nas Varas de Sucessões brasileiras,
qual seja: cônjuge falece; abre-se processo de inventário em que filhos maiores e capazes renunciam à
herança deixada pelo de cujus. Em seguida, é pago o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação
(ITCMD) à Fazenda Estadual e no momento do cônjuge sobrevivente fazer a averbação dos bens deixados
para seu nome no Cartório de Registro de Imóveis, eis que surge uma surpresa desagradável: nova incidência
do ITCMD no que tange à doação dos bens por parte dos filhos ao cônjuge sobrevivente. Em situações
como essas, o Estado, muitas vezes, esquece que a sua relação com as pessoas sujeitas à tributação não é
relação simplesmente de poder, mas uma relação jurídica. E ainda que a relação tributária, como qualquer
outra relação jurídica, surja da ocorrência de um fato previsto em uma norma como capaz de produzir seus
efeitos, há uma Norma Maior, qual seja a Constituição Federal que quando se refere à instituição e cobrança
de tributos estabelece limitações aos legisladores infraconstitucionais, em obediência à sua supremacia. Essas
limitações, por sua vez, são investidas dos princípios ali constantes. Sendo assim, essa prática da incidência
tributária do ITCMD sobre a renúncia dos filhos maiores e capazes à herança deixada pelo de cujus viola,
flagrantemente, aos princípios constitucionais da legalidade e propriedade.
PALAVRAS-CHAVES: IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO; HERANÇA;
RENÚNCIA; PROPRIEDADE.

RESUMEN
El tema discutido en este trabajo se basa en una práctica bastante común en los Juzgados de Testamentos en
Brasil, a saber: el cónyuge muere, se abre proceso de inventario en el que los hijos adultos y puede renunciar
a la herencia del difunto. A continuación, pagar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Donación
Mortis Causa (ITCMD) y la Tesorería del Estado en el momento de la cónyuge supérstite de hacer la
anotación de los bienes dejados a su nombre en el Registro de la Propiedad, aquí viene una desagradable
sorpresa: un nuevo enfoque la ITCMD con respecto a la donación de bienes a los hijos al cónyuge
superviviente. En tales situaciones, el estado a menudo olvidamos que su relación con las personas sujetas a
tributación no es simplemente el poder, sino una relación jurídica. Y también que el impuesto, como
cualquier relación jurídica que emana de la ocurrencia de un evento planeado en un nivel capaz de producir
sus efectos, no hay un estándar más alto, que es la Constitución que cuando se trata de la imposición y
recaudación de impuestos imponer límites a los legisladores más abajo, en obediencia a su supremacía. Estas
limitaciones, a su vez, están dotados con los principios enunciados en ellos. Así, la práctica de la incidencia
fiscal de ITCMD sobre la dimisión de los hijos adultos y el legado del difunto pueden viola de manera
flagrante los principios constitucionales de legalidad y propiedad.

PALAVRAS-CLAVE: IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y DONACIÓN
MORTIS CAUSA (ITCMD); PATRIMONIO; RENUNCIA; PROPRIEDAD.

1

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: O CASO CONCRETO

 

O tema discutido nesse trabalho inspira-se numa prática bastante comum nas Varas de Sucessões
brasileiras, qual seja: cônjuge falece; abre-se processo de inventário em que filhos maiores e capazes
renunciam à herança deixada pelo de cujus. Em seguida, é pago o Imposto de Transmissão Causa Mortis e
Doação (ITCMD) à Fazenda Estadual e no momento do cônjuge sobrevivente fazer a averbação dos bens
deixados para seu nome no Cartório de Registro de Imóveis, eis que surge uma surpresa desagradável: nova
incidência do ITCMD no que tange à doação dos bens por parte dos filhos ao cônjuge sobrevivente.  

Em situações como essas, o Estado, muitas vezes, esquece que a sua relação com as pessoas sujeitas à
tributação não é relação simplesmente de poder, mas uma relação jurídica. E ainda que a relação tributária,
como qualquer outra relação jurídica, surja da ocorrência de um fato previsto em uma norma como capaz de
produzir seus efeitos, há uma Norma Maior, qual seja a Constituição Federal que quando se refere à
instituição e cobrança de tributos estabelece limitações aos legisladores infraconstitucionais, em obediência à
sua supremacia. Essas limitações, por sua vez, são investidas dos princípios ali constantes. Sendo assim, essa
prática da incidência tributária do ITCMD sobre a renúncia dos filhos maiores e capazes à herança deixada
pelo de cujus viola, flagrantemente, aos princípios constitucionais da legalidade e propriedade. 
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2 O FENÔMENO DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO PRIVADO

 

A classificação dicotômica de Ulpiano, reproduzida por Justiniano, representa uma das maiores
preocupações dos romanos, qual seja a de dividir o direito entre público e privado, sendo o primeiro o que
tem por finalidade a organização da república romana e o segundo o que diz respeito ao interesse dos
particulares[1]. Assim, o ius publicum (direito público), por muito tempo, foi entendido como aquele que se
refere aos interesses do Estado e o direito privado como referente aos interesses dos particulares. Percebe-se
que o critério que sempre foi utilizado para a distinção entre os referidos ramos do direito era o teleológico,
ou seja, era o fim que servia como marco separador dos mesmos.

O fato é que juristas, desde os romanos, têm tentado dar razões lógicas para tal distinção e o interesse,
de fato, é um motivo relevante: “é direito público o que trata de relações e situações jurídicas em que o
interesse público predomina, enquanto direito privado, aquelas em que sobressai o interesse privado[2]”.
Contudo, logo se observou que a distinção apresentada pelo direito romano não correspondia mais à
realidade jurídica, nem, tão pouco, à complexidade da sociedade moderna. No entanto, tal distinção persistiu
e foi nela em que os institutos básicos do direito, de certa maneira, foram elaborados.

Em decorrência disso, questiona-se se a distinção tradicional entre Direito Público e Direito Privado
ainda se justifica. Para Hans Kelsen[3], por exemplo, que estabelece uma identidade essencial entre Estado e
Direito, em que aquele é apenas a pessoa à qual deve ser referido o ordenamento jurídico como um todo, a
resposta seria negativa. Mas, já para Miguel Reale[4], a distinção ainda é pertinente, embora com uma
alteração importante na teoria romana, que levava somente em consideração o elemento de interesse da
coletividade ou dos particulares. Para ele, não é uma compreensão errônea, mas incompleta, já que é
fundamental, em sua concepção, determinar melhor os elementos distintivos e ressaltar a correlação dinâmica
existente entre os dois sistemas do Direito, cuja síntese expressa a unidade da experiência jurídica.

Além do mais, também não procede mais a distinção que atribui ao conteúdo do direito público,
normas sempre cogentes e ao direito privado, normas facultativas. Afinal, tanto no direito público como no
direito privado, as normas confundem-se, permeando todo o sistema com disposições de ordem públicas e
facultativas.

Para Carlos Roberto Siqueira Castro[5], o princípio da dignidade da pessoa humana ocasionou a
superação da divisão entre os domínios do Estado e sociedade civil e que, por sua vez, fundamentou a
separação entre direitos público e privado. Essa dicotomia, portanto, é responsável, por colocar o homem no
centro das relações de poder na sociedade. Com a passagem do Estado Liberal para o Estado Social, várias
categorias do direito privado ficaram sujeitas ao fenômeno da constitucionalização. E em razão da função
integradora da Constituição, os novos direitos ditos
“supralegais” passaram a exercer uma espécie de liderança em face dos micro-sistemas normativos, a
exemplo, do regime jurídico aplicável à propriedade, meio-ambiente etc.

O fato é que a transformação do Direito Civil para um âmbito constitucionalizado, de certa forma,
seguiu a transformação das carreiras estatais, fruto da trajetória evolutiva do Estado Liberal para o Estado
Social. Nesse sentido, na Carta Magna é que se encontram hoje estabelecidas as proposições diretas dos mais
importantes institutos do direito privado. Afinal de contas, tendo a Constituição Federal de 1988 delineado
um Estado Democrático de Direito em que se privilegia a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do
trabalho e a livre iniciativa, a dicotomia entre público e privado perde totalmente o sentido. Não se pode
duvidar, também, que a Carta Magna, ao determinar como seus objetivos constitucionais de constituição de
uma sociedade livre, justa e solidária, e ainda a erradicação da pobreza, coloca a pessoa humana como o eixo
central do ordenamento jurídico brasileiro, de forma que esse é o valor que fundamenta todos os ramos do
direito.

Castro explica a conexão entre as normas constitucionais tutelares dos direitos individuais e coletivos e
as proposições do Direito Civil. Para ele, é preciso analisar as relações entre a ordem civil em dois sentidos:
por um lado, a Constituição pode provocar modificações no Direito Civil seja de forma imediata,
derrogando, por inconstitucionalidade, preceitos que a infrinjam, seja através de mandatos ao legislador para
que este dê plena realização aos valores que consagra; mas, por outro lado, a própria Constituição pode
tutelar direitos já reconhecidos no Direito Civil.

Pode-se afirmar, ainda, que o novo Direito Civil constitucionalizado constitui uma extensão ou
extraterritorialidade dos preceitos constitucionais no campo da vida privada. Eis, então, o motivo pelo qual o
princípio da dignidade da pessoa humana não só incide nas relações do indivíduo com o Poder Público, mas,
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inevitavelmente, nas relações interindividuais na órbita civil e comercial. O sentimento atual da
constitucionalidade passou a exigir que o princípio da dignidade da pessoa humana viesse embasar a extensão
da eficácia dos direitos fundamentais às relações privadas. E a ideia da sucessão por causa da morte, ponto
central do nosso trabalho, não se fundamenta unicamente no interesse privado.

O Poder Constituinte Originário, ao resguardar o direito à sucessão como um princípio constitucional
na Constituição Federal de 1988, está protegendo, indiscutivelmente, a família enquanto instituição
fundamental do próprio direito. Sem o direito à herança, estaria, pois, prejudicada a própria capacidade
produtiva de cada indivíduo[6] e, por conseguinte, o direito de propriedade. Assim, o conceito de mínimo
existencial surge como aspecto fundamental nas discussões sobre o princípio da capacidade contributiva e os
limites do poder de tributar, discutido mais adiante.

3 O DIREITO TRIBUTÁRIO E O DIREITO DAS SUCESSÕES: O ESTADO NA VIDA PRIVADA
DO INDIVÍDUO

 

Para atender às finalidades do Estado Democrático de Direito constantes no preâmbulo da Carta
Constitucional, quais sejam “assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança,
o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça...” há necessidade de manutenção de inúmeros
serviços. E ao assumir a tarefa de propiciar às pessoas condições de plena realização de seus fins
particulares, o Estado viu crescer em número e sofisticação os seus encargos, e, para vencê-los, necessita de
recursos financeiros[7]. Tais recursos advêm, primordialmente, dos tributos.

É bem verdade que o Estado não é onipotente. Na condição de instrumento para a realização integral
dos indivíduos, ele só poderá arrecadar o necessário à consecução dos fins para os quais está preordenado.
Eis as razões pelas quais as pessoas políticas possuem uma série de competências. E dentre elas,
inegavelmente, a competência tributária ocupa posição de maior destaque. É a atribuição ou o poder, pois,
diretamente haurido da Constituição, para editar leis que abstratamente instituam tributos. Somente têm
competência tributária, em nosso país, as pessoas que possuem capacidade para legislar, ou seja, as
denominadas pessoas políticas ou entes federados: União, Estados, DF e Municípios.

Além disso, nenhum outro instrumento normativo pode, no Brasil, estabelecer, limitar ou extinguir
competências tributárias, salvo as emendas constitucionais. Mesmo elas, entretanto, quando se trata de
competências tributárias, encontram fortes limitações no § 4º do art. 60 da CF/88, parágrafo esse que
enumera as denominadas cláusulas pétreas. Não significa, por outro lado, que não sejam possíveis alterações
à distribuição de competências rigidamente traçada pelo constituinte originário[8].

Hugo de Brito Machado, por outro lado, afirma que muitos estudiosos do Direito Tributário ainda não
se atentaram para o fato de que o poder de tributar não pode ser limitado somente pela lei, já que muitas
vezes o arbítrio estatal se manifesta pela voz do próprio legislador. Essa pressão gigantesca do poder de
tributar, que não poucas vezes verga o legislador e o faz produzir normas de tributação contrárias aos
princípios fundamentais do Direito Tributário e, consequentemente, contrário aos propósitos estabelecidos
no preâmbulo da Carta Constitucional brasileira. Tem, por isso, sustentado que a supremacia constitucional é
o único instrumento que o Direito pode oferecer contra o arbítrio, quando este se manifesta na atividade
legislativa[9]. A Constituição Federal, no Brasil, é a lei tributária fundamental[10], por conter as diretrizes
básicas aplicáveis a todos os tributos[11]”. Nas palavras do referido jurista:

Com efeito, é patente e universal o desenvolvimento de práticas arbitrárias, tanto por parte do legislador, como da administração
tributária, de sorte que se faz imprescindível a reflexão, e o debate a respeito da supremacia constitucional, especialmente no que diz
respeito à interpretação das normas da Constituição, tarefa na qual ainda se vê com freqüência a predominância do elemento literal,
em detrimento ou obstante estes importantes elementos da hermenêutica constitucional sejam sempre mesmo com a completa
desconsideração dos elementos teleológico e sistêmico, não lembrados pelos defensores da Fazenda Pública quando sustentam teses
convenientes para o aumento da arrecadação (...). Não obstante o afirmado em nossa Constituição Federal, verdade é que ainda não
temos um Estado Democrático de Direito e a relação tributária ainda não é uma relação estritamente jurídica, tantas e tão flagrantes
que são as violações da ordem jurídica praticadas pelo próprio Estado. Violações que incrementam na consciência dos contribuintes a
idéia de que a lei é apenas um instrumento de opressão, porque não se mostra eficaz para conter os abusos da autoridade[12].

A questão que o professor Hugo de Brito Machado coloca é a de saber qual o meio mais adequado
para a efetiva garantia do contribuinte contra abusos do poder de tributar: “se a colocação, na Constituição,
de regras de tributação minudentes, ou se a utilização dos princípios constitucionais fundamentais, que se
refletem também no âmbito das relações de tributação[13]”.

Diferente de países como Estados Unidos que trazem poucos princípios tributários em sua
Constituição, o Brasil “inundou a Constituição com princípios e regras atinentes ao Direito Tributário.
Somos, indubitavelmente, o país cuja Constituição é a mais extensa e minuciosa em tema de tributação[14]”.
Tal assertiva ocasiona algumas conclusões, de acordo com o tributarista Sacha Calmon. A primeira é que os
fundamentos do Direito Tributário brasileiro estão enraizados na Carta Magna, e, em decorrência disso, as
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ordens jurídicas parciais da União, Estados e Municípios partem da Lei Fundamental; a segunda conclusão,
por sua vez, é que esse Direito Tributário posto na Constituição deve, antes de tudo, ser respeitado,
porquanto é o texto fundamental da ordem jurídico-tributária.

De acordo com Hugo de Brito Machado, a nossa Constituição, desde o regime constitucional anterior,
já era a mais rica do mundo em normas pertinentes à tributação. Mas, segundo ele, “mais rica[15] no sentido
de ser a Constituição que alberga maior número de normas, sem qualquer sentido valorativo, sem qualquer
valoração da qualidade técnica dessas normas”[16]. E apesar da Constituição Federal de 1988 ter acolhido
normas que a rigor deveriam estar nos regulamentos de tributos, não conseguiu controlar os abusos.

De qualquer forma, o fato é que a Carta Magna transforma-se em ordenamento jurídico fundamental
para a sociedade e não apenas do Estado. Afinal, é a própria Constituição Federal que define o limite de
competência para a instituição do tributo (âmbito constitucional do tributo), impedindo que o Poder Público
haja de forma arbitrária na relação fisco-contribuinte. Assim, é inegável que as normas que limitam,
constitucionalmente, a competência para instituir, bem como para cobrar tributos configuram-se como
verdadeiros direitos fundamentais do contribuinte. Eis os motivos pelos quais os direitos fundamentais
assumem também essa posição estrutural culminante no ordenamento jurídico. Nas palavras do jurista Paulo
Caliendo:

(...) O Direito Tributário nacional deve ser analisado a partir da ótica constitucional e não apenas do fato de a Constituição brasileira
consagrar grande espaço às normas tributárias. Essa é uma peculiaridade de nosso modelo normativo, modelo arrojado, mas que não
refuta o fato de que a Constituição é a questão fundamental da tributação. Ademais, não há, na tributação, mera relação de poder ou
uma relação contratual entre Estado e cidadão, mas, essencialmente, uma relação jurídica sobre como se dá o pacto fundamental na
constituição de uma esfera cívica (cíveis) [17]de liberdade e igualdade entre público e privado[18].

Para o professor José Albuquerque Rocha[19], os direitos fundamentais são assim denominados por
serem conferidos pela Constituição e por terem também a função fundamentadora e legitimadora do sistema
jurídico-político do chamado Estado de Direito. Os direitos fundamentais têm, pois, aplicação imediata.
Dessa maneira, sempre se deve tender para a sua efetividade. São, por isso, preceitos de observância máxima
e de restrição mínima. Percebe-se, desse modo, que os direitos fundamentais têm uma natureza peculiar e
que sua norma jurídica, por ser basilar dentro do ordenamento jurídico, merece tratamento diferenciado.
Sendo assim, tais normas são consideradas princípios, de forma que é de sua própria natureza a generalidade,
a relatividade e o constante choque entre os direitos fundamentais[20]. Esses direitos fundamentais são, de
fato, direitos indispensáveis à promoção da dignidade da pessoa humana, uma vez que estão positivados na
Constituição tanto de maneira implícita, como de maneira explicita[21].

Nesse cenário, não se duvida que a ideia de tributação como fonte de financiamento dos direitos
fundamentais está consagrada na doutrina nacional e alienígena. Entretanto, segundo Paulo Caliendo, “torna-
se cada vez mais relevante verificar-se não somente a necessidade de arrecadação, mais inclusive para onde
irão esses recursos e quais direitos deverão possuir prioridade concretizadora, visto que os recursos são
finitos”[22].

Assim, não há princípio (ou direito fundamental) do qual se possa pretender seja atacado de forma absoluta,
em toda e qualquer hipótese, pois uma obediência unilateral e irrestrita a uma determinada pauta valorativa –
digamos, individual – termina por infringir uma outra – por exemplo, coletiva. Dessa forma, há uma
necessidade lógica e até mesmo axiológica de se postular um “princípio de proporcionalidade” para que se
possam respeitar normas, como os princípios – logo, também as normas de direitos fundamentais, que
possuem o caráter de princípios – tendentes a colidir. E é a partir dessa nova abordagem sobre a norma que
se iniciou, intensivamente, a distinção entre normas jurídicas que são formuladas como regras e aquelas que
assumem a forma de princípios.

A discussão caminhava-se para o âmbito do direito sob o argumento de que era preciso tratar os
princípios como tal. Ocorre que esse “novo” raciocínio obrigava, fundamentalmente, uma mudança na
concepção de norma. Willis Santiago Guerra Filho[23], por exemplo, entende que as primeiras (regras)
possuem estrutura lógica que, tradicionalmente, se atribuiu às normas do Direito, com a descrição de um
fato, ao que se acrescenta a sua qualificação prescritiva, amparada em uma sanção. Já os princípios,
igualmente dotados de validade positiva e de um modo geral estabelecidos na Constituição, não se reportam
a um fato específico que se possa precisar com facilidade sua ocorrência. Eles devem, dessa maneira, ser
compreendidos como indicadores de uma opção pelo favorecimento de determinado valor que, em
determinado caso concreto, podem se conflitar uns com os outros, quando já não são mesmo, in abstracto,
antinômicos entre si.

O constitucionalista português José Joaquim Gomes Canotilho[24] também apresenta uma distinção
entre regras e princípios: a) pelo grau de abstração em que se têm os princípios como bem mais abstratos e
vagos em sua formulação; b) pelo grau de determinabilidade de aplicação que, como consequência de sua
abstração, implica na necessidade de uma intermediação normativa de outros princípios; c) pelo conteúdo de
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informação, bem menor nas regras, que se reportam a um determinado fato, enquanto que os princípios
remetem-se a valores; d) pela separação ontológica radical de ambos os tipos de normas, quando se tem, por
exemplo, a possibilidade de princípios, em virtude de sua natureza, existirem, implicitamente, no sistema
normativo, algo impensável para as regras, ou ainda a circunstância de regras contraditórias gerarem uma
antinomia normativa, a ser desfeita com o afastamento de uma delas, ao passo que é da própria natureza dos
princípios se apresentarem como contrapostos uns aos outros.

Na mesma linha de raciocínio, Francisco Gérson Marque de Lima[25] afirma que as regras têm a
estrutura lógica tradicionalmente das normas jurídicas, em que há a descrição ou tipificação de um
determinado dado hipotético. Ao passo que os princípios são mais genéricos do que as regras, posto que não
se reportam a um fato específico. De uma forma ou de outra, admite que tanto os princípios, como as regras
possuem, inegavelmente, validade positiva.

Na complexidade das regras, cabe aos princípios a tarefa de harmonização normativa, atribuindo
coerência e unidade ao sistema. Os princípios, assim, são cláusulas genéricas que enunciam imperativos de
justiça ou de alguma outra dimensão de moralidade, refletindo a dimensão jurídica desta. Não se aplica o
excludente do “tudo ou nada” quando se trata de princípios. O conflito não exclui um deles, definitivamente,
do sistema; apenas afasta, provisoriamente, sua incidência no caso concreto, deixando um se sobrepor ao
outro. Já em uma outra situação fática, ressalta o professor Francisco Gérson Marques de Lima, poderá
ocorrer o inverso na ordem de prevalência dos princípios, porque todos eles permanecem válidos na
estrutura normativa.

Enraizou-se, assim, a ideia de que todos os Direitos Fundamentais são princípios e que, portanto,
tendem a entrar em conflitos. Ocorre que, como bem observam Hugo de Brito Machado Segundo e Raquel
Cavalcanti Ramos Machado, nem todos os direitos fundamentais do contribuinte, especificamente, são
consagrados como princípios. Isso porque “as regras que atribuem competência aos entes tributantes para
instituir tributos, por exemplo, conferem ao cidadão contribuinte o direito de não se submeter a exações
diversas daquelas”[26], ou seja, do contribuinte não se tem como exigir quantia, a título de imposto de
renda, se o fato gerador praticado por ele não se situa no âmbito de incidência definido no art. 153, III da
Constituição Federal de 1988.

Outro exemplo de um “princípio” que também não tem como ser ponderado é a exigência de que uma
lei tributária tenha que ser, necessariamente, anterior aos fatos por ela tributados. Não há possibilidade de
ponderar a irretroatividade. Ou a lei é anterior aos fatos tributados ou não é. Tem-se ainda a vedação de que
o tributo seja exigido ou aumentado sem lei que o estabeleça: “princípio da legalidade” que também não se
configura enquanto uma questão de ponderação, mas de “tudo ou nada” mesmo. Esses princípios são assim
qualificados pela sua importância dentro do sistema. Assim, tanto o princípio da legalidade, quanto o
princípio da anterioridade, por exemplo, não são dotados de generalidade.

É bastante lúcido, assim, o posicionamento dos autores referidos para quem, em matéria tributária,
alguns princípios, na verdade, assumem características de regras (ainda que tenham valores de princípios),
uma vez que não há como ser ponderada com outras normas. Dessa forma, nem todos os direitos
fundamentais do contribuinte são consagrados em princípios jurídicos propriamente ditos. Muitos deles são
veiculados em regras e por essa razão aplicam-se na forma do “tudo ou nada”, prevalecendo inclusive sobre
princípios que eventualmente se mostrem antagônicos[27].

 Nesses casos difíceis, em que não se possa reconhecer que uma dada norma reveste a natureza de
regra ou de princípio e se já foram efetuadas todas as ponderações devidas pelas instâncias legitimadas para
tal, percebe-se que a distinção também se mostra problemática. Admitir que a qualificação de uma norma
como regra ou princípio possa depender de vicissitudes históricas ou da vontade do constituinte, já que dela
dependerá o reconhecimento de maior ou menor margem de restrição por parte dos poderes constituídos,
ocasiona a busca de uma distinção gradual entre as duas realidades.

Não é possível tipificar e regular todas as eventuais colisões que venham a ocorrer no ordenamento
jurídico. Uma interpretação constitucionalmente adequada e que leve em conta a força normativa da
Constituição deve, por outro lado, considerar as interpretações e ponderações efetuadas em abstrato pelo
constituinte, bem como as reservas colocadas nos direitos fundamentais. O trabalho do intérprete ou
aplicador dos direitos fundamentais, desse modo, implicará relação de conciliação com outros direitos ou
interesses constitucionais, através da tarefa de ponderação ou de concordância prática dos direitos em
conflito. Haverá sempre a necessidade de um antagonismo concreto, entre o preceito assegurador do direito
fundamental e outro preceito constitucional cuja observância se encontre por ela ameaçada.

Assim, as ideias de liberdade e tributo; de direitos fundamentais e poder de tributar ligam-se
essencialmente na mesma equação de valores e se encontram em permanente interação. Ocorre que a
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legitimidade do poder tributário se afirma, essencialmente, pelo respeito aos direitos da liberdade e pela
utilização dos princípios constitucionais vinculados à segurança, a justiça, à igualdade e, obviamente à
propriedade. É bem verdade que a doutrina e a jurisprudência têm, cada vez mais, aberto espaço para revelar
as suas preocupações com o fenômeno da interpretação do Direito Tributário, em face da evolução das
garantias dos direitos dos contribuintes assegurados pela Carta Magna, como ainda pela legislação ordinária.
Tanto as garantias, como os direitos fundamentais devem expressar, com o máximo de potencialidade, os
efeitos decorrentes do art. 1º e incisos da Carta Magna, especialmente, a que está dirigida para a valorização
da dignidade humana e da cidadania.

No contexto do Direito das Sucessões que vem seguindo um movimento que transforma o objetivo de
proteção da tutela patrimonial em tutela personalista, tem-se que ser desenvolvido, no campo específico do
Direito Tributário o sentido de que as suas regras devem ser compreendidas como contendo objetivos
centrais para que, em qualquer hipótese, faça valer a força dos princípios que privilegiam os valores máximos
presentes na vida do homem, quais sejam: a sua dignidade, a sua cidadania e a proteção social do trabalho,
bem como à sua propriedade.

Sem dúvida alguma, o “fio condutor” entre o direito das sucessões e o direito tributário é a
propriedade. Afinal de contas, só se transferem bens e direitos pertencentes a alguém. A ideia central da
sucessão deriva, portanto, da conceituação de propriedade e, como tal, sendo dela um reflexo, depende do
tratamento legislativo da propriedade. Assim, tanto mais amplo será o direito sucessório quanto maior for o
âmbito da propriedade privada no sistema legislativo. E vice-versa, tanto mais restrita será a transmissão
sucessória quanto mais restrita for o tratamento da propriedade privada na lei. E é exatamente aí que outro
conceito, qual seja o da dignidade da pessoa humana se encaixa perfeitamente. Esse conceito exige
tratamento igualitário e de dignificação dos valores espirituais e morais inerentes ao ser humano. Não se
resume na proteção ao direito à vida privada, à intimidade, à honra e à imagem. Tem alcance muito maior.
No campo tributário, impede que a atuação fiscal e a cobrança do tributo sejam feitas para diminuir, por
mínima que seja a ação praticada, a dignidade, em seu conceito maior, de cada cidadão. Eis as palavras de
Paulo Caliendo sobre a Teoria do Mínimo Existencial:

No Brasil, o assunto recebeu atenção especial por parte de Ricardo Lobo Torres[28], que é o criador de uma escola de pesquisas
sobre os fundamentos do direito tributário nos direitos fundamentais. Para este autor, o conceito de mínimo existencial está ligado ao
conceito de liberdade, visto que em condições materiais mínimas de existência não há como falar em dignidade da pessoa
humana[29].

Esta reflexão busca contribuir para um debate central: tamanho excesso da tributação traz diversos
efeitos nocivos que legitimamente a sociedade contesta. Essa disfunção é característica da tributação e o
contribuinte que, de fato, arca com todo o ônus tributário, independentemente de sua capacidade
contributiva. Nas palavras do tributarista Hugo de Brito Machado:

A eficácia do Direito funda-se na crença que alimenta a expectativa de segurança e de justiça. Na medida em que o responsável maior
pela preservação da ordem jurídica, o Estado, titular do poder institucional mais forte no mundo, exerce o seu poder tributário
violando essa ordem jurídica, menor é a crença do contribuinte no Direito, e em conseqüência, maior é a tendência para o
descumprimento de seu dever como cidadão.

Para estimular no contribuinte o cumprimento de seu dever de cidadão, que em matéria de tributação se traduz no dever de pagar o
tributo devido, temos de evitarmos que aumente aquela descrença, e ainda, positivamente, temos de contribuir para que se restabeleça
e aumente nele a crença no Direito, a crença de que a relação tributária é uma relação jurídica e não uma relação simplesmente de
poder. E para tanto é importante a edificação de instituições que inibam o arbítrio estatal, sendo válida, neste sentido, qualquer
contribuição, por mais modesta que seja[30].

Não se deve esquecer que o tributo não é cobrado para atender os interesses e as necessidades do
Estado, tão somente. Ele tem destinação específica: é a de servir como instrumento concretizador da
satisfação das exigências materiais e imateriais dos componentes da sociedade, fortalecendo, assim, a
expressão da cidadania e da valorização da dignidade humana em sua conceituação mais ampla. A cidadania
e a dignidade humana são valores formados por uma série de fatos que se interligam para, desde a fase
nascitura do ser humano até depois de sua morte, proteger os seus direitos fundamentais e concretizar as
exigências vitais que lhe cercam. A propriedade, consequentemente, faz parte “das condições materiais
mínimas de existência do ser humano” e, por isso, um dos elementos que exigem, necessariamente, proteção
do Estado.

 

4 O IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÕES NO DIREITO DAS
SUCESSÕES E O SEU ÂMBITO CONSTITUCIONAL

 

O âmbito constitucional de um tributo, na concepção de Hugo de Brito Machado, é a situação de fato
descrita na Constituição Federal ao atribuir competência à União, Estados, Distrito Federal ou aos
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Municípios para a instituição de seus respectivos tributos. A norma da Constituição atributiva da
competência tributária, portanto, descreve os fatos que podem ser utilizados pelo legislador da entidade à
qual a competência é atribuída na descrição da hipótese de incidência do tributo[31].

O Código Tributário Nacional (CTN) disciplina o imposto de transmissão causa mortis e doações nos
artigos 35 a 42 e deve ser interpretado à luz da atual Constituição Federal, já que a redação do CTN trata de
um único imposto de transmissão, de competência estadual, incidente exclusivamente sobre a transmissão de
bens imóveis e de direitos a eles relativos. Com a Carta Constitucional de 1988, previu-se a instituição de
dois impostos de transmissão, um estadual (ITCMD) e outro municipal (ITBI), sujeitando à incidência do
primeiro as transmissões a título gratuito (causa mortis) e do segundo as transmissões a título oneroso.
Desse modo, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre transmissão causa mortis e
doação, de quaisquer bens ou direitos. É o que estabelece a vigente Constituição Federal, em seu artigo 155,
I. O imposto sobre heranças e doações é, portanto, da competência estadual, ou seja, seu fato gerador é
descrito nas leis estaduais, assim como na lei do Distrito Federal, que o instituem.

A morte opera automaticamente a transmissão da propriedade de todos os bens que a pessoa natural
possui. Seja por força da lei, simplesmente, seja por força de ato de última vontade do autor da herança. A
formalização dessa transmissão de propriedade ordinariamente ocorre mediante o processo de inventario, e
no âmbito deste o imposto é lançado pela autoridade competente e pago pelos interessados. Tratando-se de
imóveis, faz-se depois o registro necessário no Cartório de Imóveis. Necessário para formalizar a
transmissão da propriedade, que se opera com a morte do proprietário anterior.

Mas, a situação apresentada no início do trabalho (falecimento do cônjuge, abertura do processo de
inventário em que filhos maiores e capazes renunciam à herança deixada pelo de cujus, pagamento do
imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) à Fazenda Estadual e no momento do cônjuge
sobrevivente fazer a averbação dos bens deixados para seu nome no Cartório de Registro de Imóveis,
ocorrência de uma nova incidência do ITCMD no que tange à doação dos bens por parte dos filhos ao
cônjuge sobrevivente) não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente. Ou seja, não há como retirar
do Código Tributário Nacional, nem muito menos da Constituição Federal tal interpretação.   

Não há direito que não exija ser interpretado. Nesse sentido, a interpretação das normas, segundo
Machado[32], pode ser entendida, em sentido amplo, como a busca de uma solução para o caso concreto, e
em sentido restrito, como a busca do significado de uma norma. Adverte, porém, que neste último sentido, a
interpretação pode ser considerada insuficiente posto não existir, no ordenamento jurídico, uma norma para
o caso que se tem a solucionar. Em conseqüência, para quem entenda estar diante de uma lacuna, defende a
necessidade de recorrer à integração. O art. 107 do CTN, assim, introduz a questão da interpretação e
integração da norma tributária. 

No Ocidente, geraram-se duas escolas: a da lei e a da experiência. Pela primeira, predominante na
França, tem-se que a lei é a fonte, por excelência, do Direito. Entretanto, a lei é genérica, abstrata, geral, não
abarcando todos os fatos da vida. O intérprete, então, é obrigado a reduzi-la para cobrir “os casos ricos em
minúcias”. A escola da experiência, por sua vez, concentra-se nos casos para criar normas generalizantes,
ocasionando o nascimento de jurisprudências de princípios, sempre inovadas por um caso novo. Esta gerou o
Common Law na Inglaterra.

A interpretação e integração das normas, embora sejam processos diferentes, estão interligados.
Aquela procura compreender a norma jurídica para aplicá-la a um caso concreto. A outra busca também
aplicar a norma aos casos concretos, quando esta suscita dúvidas no que tange á sua aplicabilidade in
concretu relativamente a tais casos, por ser lacunosa. Sendo assim, a integração do Direito nos sistemas
jurídicos que adotam a lei como fundamento, apresenta grandes dificuldades em face ao princípio da
legalidade.

Entre nós, quem faz a lei é o Poder Legislativo. Todos nós, no entanto, interpretamo-la formulando
“proposições” a respeito da norma criada pelo legislador. Ocorre que somente os juízes possuem o poder de
dizer o que a norma realmente significa. Não só o poder de dizer, mas o poder de aplicá-la aos casos
concretos de conformidade com o significado que adotam. A lei, portanto, tem um ponto de partida
legislativo e um ponto de chegada jurisdicional. No Direito Tributário brasileiro, o art. 107 não tem a
pretensão de reduzir o processo interpretativo geral, mas de atribuir algumas regras pontuais.

O fato é que a discussão sobre a legislação tributária se divide entre estudiosos sustentando a
interpretação em favor do fisco, considerando a prevalência do interesse público presente na tributação e
outros estudiosos para quem a lei tributária deveria ser interpretada em favor do contribuinte, defendendo
que a tributação é odiosa e restritiva da liberdade, bem como da propriedade. A questão é, pois,
interpretativa. 

As regras gerais de interpretação, comuns a todos os ramos do direito, aplicam-se, sem problemas, em
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matéria tributária, desde que não conflitantes com as regras especiais dispostas no CTN. Dessa maneira, o
art. 107 do CTN, apesar de dispor que “a legislação tributária será interpretada conforme disposto neste
capítulo” (composta pelos arts. 107 a 112), em verdade não está excluindo referidas regras gerais.
Vanoni[33] acentua ser a doutrina pacífica que as regras a serem utilizadas na interpretação das leis não
podem considerar inteiramente idênticas em todos os campos do direito, devendo o intérprete levar em
consideração a natureza particular das relações reguladas e as características comuns, que delas decorrem, se
quiser atingir o verdadeiro entendimento do alcance da norma.

Em matéria de interpretação, quanto ao direito tributário cabe registrar, inicialmente, a existência de
duas correntes doutrinárias. A primeira, resultante da dicotomia entre mens legis (vontade da lei) e mens
legislatoris (vontade do legislador) e defendida por Kelsen, diz que, editada a lei, ganha ela autonomia e
existência própria, desvinculada da intenção do legislador, a que se dá o nome de interpretação estritamente
jurídica. A segunda, por sua vez, afirma que a interpretação deve levar em consideração aspectos
extrajurídicos, tais como: a intenção do legislador averiguado pelo desenvolvimento dos trabalhos
legislativos e pela exposição de motivos; os aspectos políticos, sociais e econômicos.

Com efeito, se de um lado deve-se ter presente o direito positivo tal como posto (primado do princípio
da legalidade), por outro lado nada impede que se verifique o histórico do processo de elaboração legislativa
e as razões que levaram à aprovação do texto final da lei, embora nos defrontemos, aqui, inevitavelmente,
com sérias dificuldades, já que percorrer as várias etapas e relatórios pelos quais passou o processo de
elaboração da lei até sua redação final é tarefa das mais árduas, cujos elementos matérias apenas alguns
obtém. Vejamos, pois, os arts. 109 e 110 do CTN:

 

Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos,
conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários.

Art. 110. A lei tributária não pode alterar definição, o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e formas de direito privado,
utilizados expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito
Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.

 

O art. 109 é de alcance notável e deve ser cuidadosamente analisada, sobretudo em face das
divergências doutrinárias a respeito da utilização, pelo Direito Tributário, dos institutos, conceitos e formas
do Direito Privado.

A questão da autonomia do Direito Tributário é o que gera discussões intermináveis. Os que a
defendem “dizem que os conceitos de Direito Privado não se prestam para o Direito Tributário, em cujo
âmbito adquirem significação própria, inteiramente desvinculada de suas origens”[34]. Já para os que
defendem a unicidade do Direito, alegam que os conceitos de Direito Privado têm plena valia no campo do
Direito Tributário, como em qualquer ramo da Ciência Jurídica.

A verdade é que o Direito é uno. Não há o ramo do Direito que esteja totalmente desvinculado dos
demais. Há, em decorrência das peculiaridades das relações jurídicas, regras jurídicas com características
especiais. Desse modo, o art. 109 do CTN, adverte Machado, “refere-se aos princípios gerais do Direito
privado e não às leis de Direito Privado”[35]. Assim, os conceitos, os institutos, as formas, prevalecentes do
Direito Civil, em virtude de elaboração legislativa, prevalecem igualmente no Direito Tributário.

Quando a lei tributária adota, como base da tributação, institutos do direito privado (por exemplo, o
conceito de propriedade para incidência do IPTU), essa lei fará referência nominativa ao instituto, conceito
ou forma. Observa-se, então, que o art. 109, bem como o art. 110 do CTN é dirigido ao legislador
infraconstitucional, e não, obviamente, ao elaborador da norma constitucional, uma vez que a Constituição
pode tudo (ou quase tudo), inclusive alterar conceitos de direito privado.

O art. 110 contém uma norma de limitação no âmbito do art. 109 e especialmente da atuação do legislador fiscal. Precisamos recordar
que estamos analisando uma lei normativa, ou seja, uma lei dirigida, primeiramente, ao legislador e por via indireta ao contribuinte.
Como norma dirigida ao legislador ordinário, o art. 109 lhe proíbe manipular as formas de direito privado para efeitos tributários (o
que é desnecessário dizer, porque ele não o poderia fazer para outros efeitos), salvo -  e esta é a ressalva que se contém no art. 110 –
quando essas formas do direito privado sejam utilizadas para definir ou limitar a competência tributária. Parece-nos necessária a
ressalva – seja qual for a conclusão que se adote quanto ao art. 109 –  de que ela vem complementar, porque caso contrário teríamos
uma lei ordinária sobrepondo-se à Constituição. Se a Constituição se refere a uma figura do direito privado, sem ela própria a alterar
para efeitos fiscais, incorpora ao direito tributário aquela figura de direito privado que, por conseguinte, se torna imutável para o
legislador fiscal ordinário, porque se converteu em figura constitucional[36].

 

As controvérsias surgiram em razão da chamada interpretação econômica, admitida por alguns juristas
no Brasil, influenciados por doutrinadores alemães, em que o intérprete deve considerar, acima de tudo, os
efeitos econômicos dos fatos disciplinados pelas normas em questão. Para eles, na relação jurídica tributária
há uma relação econômica subjacente, e esta é que deve ditar o significado da norma.

A Emenda Constitucional nº18/65 é reflexo disso quando passou a ter a preocupação de discriminar os
impostos pelos seus aspectos econômicos. Dessa maneira, todos os impostos foram agrupados em: a)
impostos sobre o patrimônio e a renda; b) impostos sobre a produção e circulação e c) impostos especiais.
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Não se discute o fato de que o tributo é uma realidade econômica. A relação tributária é,
inegavelmente, de conteúdo econômico. O que não pode, no entanto, é afastar os métodos de interpretação,
assim como os meios de integração, para buscar o sentido da regra jurídica só e exclusivamente objetivando
os efeitos econômicos dos fatos envolvidos na relação de tributação. No Brasil, ainda que defendido por
alguns doutrinadores de prol, o critério econômico de interpretação das leis tributárias, no entender da
doutrina majoritária, não foi acolhido pelo sistema constitucional tributário, por ofender, claramente, os
princípios da estrita legalidade tributária e tipicidade fechada, institutos que expressam, em nosso
ordenamento jurídico, segurança jurídica.

Com efeito, se a lei, ao descrever determinada hipótese de incidência tributária, é obrigada a mencionar
expressamente todos os elementos objetos da compulsoriedade (pessoal, espacial, temporal, material e
quantificativo), a análise desses elementos é que dirá se ocorreu ou não determinado fato gerador, e não o
resultado econômico de um ato, fato ou situação. Não se pode, enfim, por meio de uma interpretação
econômica, afirmar que ocorreu esse ou aquele fato gerador tributário.

É verdade que o art. 109 muniu o legislador de meios para enfrentar o “abuso de formas do Direito
Privado”, não significando permissão para a interpretação econômica dos fatos geradores pelos intérpretes.
A regra endereça-se, mais uma vez, ao legislador, e não aos intérpretes oficiais da lei fiscal (Executivo e
Judiciário).

 

5 A RENÚNICA À HERANÇA E A NÃO-INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA: PROTEÇÃO AO DIREITO
CONSTITUCIONAL DA PROPRIEDADE E DA LEGALIDADE

 
No ordenamento jurídico atual, tanto o direito de herança, como o direito de propriedade são tutelados

como princípios constitucionais. Propriedade e herança, assim, são dois direitos que estimulam a capacidade
produtiva dos indivíduos, em benefício direto dos familiares, como ainda à sociedade como um todo.

Silvio de Salvo Venosa, entende a herança “como o conjunto de direitos e obrigações que se
transmitem, em razão da morte, a uma pessoa, ou a um conjunto de pessoas, que sobreviveram ao
falecido”[37]. Nessa perspectiva, a herança entra no conceito de patrimônio e deve ser vista, portanto, como
patrimônio do de cujos. O patrimônio como o conjunto de direitos reais e obrigacionais, ativos e passivos,
pertencentes a uma pessoa. Assim, a herança é o patrimônio da pessoa falecida, ou seja, do autor da herança.

Esse patrimônio é transmissível e contém bens materiais ou imateriais, ou seja, são sempre coisas
avaliáveis economicamente. A compreensão da herança é de uma universalidade. Com a morte do sujeito,
desaparece o titular do patrimônio. Contudo, por uma necessidade prática, o patrimônio permanece integro,
sob a denominação de espólio. A unidade patrimonial, até a atribuição aos herdeiros e legatários, permanece
como uma unidade teleológica. O espólio, assim, é uma criação jurídica. Durante o período em que a herança
tem existência, o patrimônio hereditário possui o caráter de indiviso, como conseqüência da universalidade
que é. Cada herdeiro se porta como condômino da herança[38].

No nosso ordenamento jurídico, com a morte ocorre abertura da sucessão, havendo a transmissão
imediata aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do Código Civil de 2002[39]). Trata-se da
adoção do sistema pelo qual a herança transmite-se de pleno direito, qual seja o sistema da saisine. Esse
princípio representa uma apreensão possessória autorizada na medida em que é uma faculdade de entrar na
posse de bens, posse essa atribuída a quem ainda não tinha. Na herança, o sistema da saisine é o direito que
têm os herdeiros de entrar na posse dos bens que constituem a herança. No entanto, ninguém pode ser
herdeiro contra a sua vontade. O herdeiro pode deixar de aceitar a herança. E aí o problema em se
harmonizar o sistema da saisine com o repúdio à herança.

A questão é que ninguém é obrigado a aceitar nada, seja por vaidade ou outro motivo qualquer.
Embora a regra seja a aceitação, é evidente que pode haver renúncia. O ato de renúncia é complexo, não
podendo ser tácita. E não é qualquer documento escrito, a renúncia só se concretiza perante o Juiz ou por
escritura pública.

Segundo Sérgio Busso, a renúncia é comumente definida como ato de recusar ou desistir de alguma
coisa. Juridicamente, este instituto consiste no ato unilateral, de abandonar o direito que se tem sobre um
bem ou conjunto de bens, não criando a ele renunciante qualquer prerrogativa nesse sentido, devendo ser
considerado no referido instituto como se nunca tivesse existido, ou melhor, como se nunca tivesse
herdado[40].

O autor mencionado faz uma importante distinção entre renúncia e desistência e renúncia e doação.
Para ele, a renúncia é o instituto que retrata a não aceitação anterior. Desistência é quando alguém aceita a
herança e em momento posterior abdica da mesma. Para distinguir a renúncia da doação, fundamenta-se em
Caio Mário, e afirma que a doação é a saída dos bens do patrimônio do doador e sua entrada no do
donatário, a renúncia é o repúdio da herança, criando obstáculo a essa mutação. O parágrafo único do artigo
1.804 do Código Civil, por sua vez, permite ao(s) herdeiro(s) o direito de aceitar ou não os bens que lhe
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foram deixados em herança disciplinando in litteris:
 
Art. 1.804. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão.
Parágrafo único. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança[41].

 
Da leitura deste dispositivo legal, confirma-se que ninguém pode ser obrigado a aceitar a herança

contra sua vontade. Maria Helena Diniz entende não ser o herdeiro obrigado a receber a herança, já que, ao
recusar, sua renúncia não lhe cria qualquer direito, pois o renunciante é considerado como se nunca tivesse
herdado[42]. O Superior Tribunal de Justiça preceitua do mesmo entendimento no seguinte julgado:
Tributário - Direito á herança – Renúncia – Imposto de transmissão. Se todos os filhos do autor da
herança renunciam a seus respectivos quinhões, beneficiando a viúva, que era herdeira subseqüente, é
incorreto dizer que a renúncia foi antecedida por aceitação tácita da herança. Não incidência de imposto de
transmissão (STJ – Ac REsp. 20183/RJ – 9200063578 – Rel. Des. Garcia Vieira – 1ª T. – DJ 7-2-94, p.
1.131).
 

Acrescenta-se, em defesa dessa tese, a regra do art. 116, inciso II, do CTN, in verbis:

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:
.............................................................................................................................................
II – tratando-se da situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
 

Assim, como o fato gerador do tributo, no presente caso, ocorre quando esteja definitivamente
constituída; isto quer dizer que antes da aceitação da herança não há o fato gerador. E aí a obrigatoriedade
do Poder Público de respeitar o princípio da legalidade. Princípio capital para a configuração do regime
jurídico-administrativo, o princípio da legalidade, tem em cada ordenamento jurídico, o perfil que lhe haja
atribuído o Direito Constitucional. Dessa forma, em alguns países será estrito, ao passo que em outros
possuirá certa flexibilidade, da qual resulta, para a administração, um campo de liberdade autônoma.
Enquanto o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é da essência de qualquer
Estado, de qualquer sociedade juridicamente organizada com fins políticos, o da legalidade é específico do
Estado de Direito, é justamente aquele que o qualifica e que lhe dá identidade própria[43].

O princípio da legalidade é fruto da submissão do Estado á Lei. Constitui uma das principais garantias
de respeito aos direitos individuais. Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece também
os limites da atuação administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício
da coletividade. O princípio da legalidade contrapõe-se, portanto, a qualquer tendência de exagero
personalista dos governantes. Tem como raiz a ideia de soberania popular, de exaltação da cidadania.
Instaura-se o princípio de que todo poder emana do povo, de tal sorte que os cidadãos é que são
proclamados como os detentores do poder. Os governantes nada mais são do que representantes da
sociedade, conforme o art. 1º da CF/88: “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição[44]”.

No Brasil, o princípio da legalidade, além de assentar-se na própria estrutura do Estado de Direito e,
pois, do sistema constitucional como um todo, está radicado especificamente nos arts. 5º, II, 37, caput, e 84,
IV da CF/88. Estes dispositivos atribuem ao princípio em causa uma compostura muito estrita e rigorosa. O
princípio da legalidade no Brasil significa que a Administração nada pode fazer senão o que a lei determina.
Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello:

O princípio da legalidade contrapõe-se, portanto, e visceralmente, a quaisquer tendências de exacerbação personalista dos
governantes. Opõe-se a todas as formas de poder autoritário, desde o absolutista, contra o qual irrompeu, até as manifestações
caudilhescas ou messiânicas típicas dos países subdesenvolvidos. O princípio da legalidade é o antídoto natural do poder monocrático
ou oligárquico, pois tem como raiz a idéia (sic) de soberania popular, de exaltação de cidadania[45]. Nesta última se consagra a
radical subversão do anterior esquema de poder assentado na relação soberano-súdito[46].

Não custa lembrar que na teoria do Estado moderno, há duas funções estatais básicas: a de criar lei
(legislação) e a de executar a lei (administração e jurisdição). Esta última pressupõe o exercício da primeira,
de modo que só se pode conceber a atividade administrativa diante dos parâmetros já instituídos pela
atividade legiferante. Por isso é que administrar é função subjacente à de legislar. O princípio da legalidade
denota exatamente essa relação: só é legítima a atividade do administrador público se estiver condizente com
o disposto na lei. 

Em termos gerais, o princípio da legalidade está expresso em nossa Constituição no art. 5°, II:
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”. Em matéria
tributária, por sua vez, há o princípio específico da legalidade, ou da estrita legalidade, posto no art. 150, I,
da Carta Constitucional: “sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”.

A lei a que se refere o artigo acima é, em regra, a lei ordinária, à qual em certas situações se equiparam
às Medidas provisórias e às Leis Delegadas[47]. Lei é ato do Poder Legislativo ou aquele a ela equiparado
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pela Constituição. Sendo assim, salvo as exceções constitucionais, nenhum tributo pode ser instituído ou
aumentado por decreto, portaria, ordem de serviço ou qualquer ato infralegal do Poder Executivo, ou seja,
de hierarquia normativa inferior à lei ordinária[48]. A Constituição Federal, em seus termos, veda que os
entes políticos exijam ou aumentem tributos sem lei que o estabeleça. Entretanto, a literalidade do texto
constitucional acaba por exigir menos do que a sua essência impõe. Ou seja, em atendimento ao princípio do
paralelismo das formas, da mesma forma que se exige lei para criar ou aumentar tributo, também exige-se um
ato de hierarquia igual ou superior para que haja alteração, bem como a extinção desse mesmo tributo.
Assim, na medida em que a Carta Constitucional exige lei para a instituição de tributos, também o faz,
implicitamente, para que ocorra a respectiva alteração ou extinção[49].

Quando o Texto Constitucional, em seu art. 5º, II, expressamente estatui que: “ninguém será obrigado
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Note-se que esse preceptivo não diz
“decreto”, “regulamento”, “portaria”, “resolução”. Exige lei para que o Poder Público possa impor
obrigações aos administrados. É que a Constituição brasileira não quis tolerar que o Executivo, valendo-se
de regulamento, pudesse, por si mesmo, impor, interferir com a liberdade ou a propriedade das pessoas.
Consagra-se, no entendimento de Celso Antônio Bandeira de Melo[50], a aplicação plena do chamado
princípio da legalidade, tomado em sua verdadeira e completa extensão. Em suma, é livre de qualquer dúvida
que, entre nós, por força dos arts. 5º, II, 84, IV e 37 da Constituição Federal de 1988, só por lei se regulam a
liberdade e propriedade; só por lei se impõem obrigações de fazer ou não fazer. Vale dizer: restrição alguma
à liberdade ou à propriedade pode ser imposta se não estiver previamente delineada, configurada e
estabelecida em alguma lei e só para cumprir dispositivos legais é que o executivo pode expedir decretos e
regulamentos.

Não se tem dúvidas que na situação sob análise, não há incidência do ITCMD-doação, simplesmente
por não ter ocorrido o fato gerador, visto que a renúncia à herança pode ser entendida como um direito
fundamental do indivíduo. Como se viu no tópico anterior, o objetivo dos artigos 109 e 110 do Código
Tributário Nacional é, justamente, preservar a rigidez do sistema de repartição das competências tributárias
entre os entes políticos da Federação, segregando a partir dos conceitos de Direito Privado já sedimentados
as fontes de receita tributária dos mesmos.

 Dessa maneira, quando o Código Civil estabelece que a transmissão da herança não se verifica quando
o herdeiro a renuncia, não pode o Poder Público ignorar tal previsão com a finalidade de tributar realidades
não previstas. Assim, a herdeira meeira só ficou com todo o quinhão da herança em obediência a ordem de
vocação hereditária prevista no artigo 1.829 do Código Civil Brasileiro. A prática da incidência tributária do
ITCMD sobre a renúncia dos filhos maiores e capazes à herança deixada pelo de cujus viola, flagrantemente,
aos princípios constitucionais da legalidade e propriedade.

 

 

                      

6 CONCLUSÃO

 

A sucessão por causa da morte não pertence somente ao direito privado. O Poder Constituinte
Originário, ao resguardar o direito à sucessão como um princípio na atual Carta Constitucional, está
protegendo também a família enquanto instituição fundamental do próprio direito. É certo que sem o direito
à herança, a própria capacidade produtiva de cada indivíduo estaria prejudicada e, por conseguinte, o direito
de propriedade.

É a própria Constituição Federal, então, quem estabelece o limite de competência para a instituição do
tributo, cujo objetivo é impedir que o Poder Público haja de forma arbitrária na relação fisco-contribuinte.
Assim, é inegável que as normas que limitam, constitucionalmente, a competência para instituir, bem como
para cobrar tributos configuram-se como verdadeiros direitos fundamentais do contribuinte.

O “fio condutor” entre o direito das sucessões e o direito tributário é a propriedade, indiscutivelmente.
Afinal de contas, só se transferem bens e direitos pertencentes a alguém. A ideia central da sucessão deriva,
portanto, da conceituação de propriedade e, como tal, sendo dela um reflexo, depende do tratamento
legislativo da propriedade. Assim, tanto mais amplo será o direito sucessório quanto maior for o âmbito da
propriedade privada no sistema legislativo. E vice-versa, tanto mais restrita será a transmissão sucessória
quanto mais restrita for o tratamento da propriedade privada na lei. Sendo assim, a propriedade faz parte
“das condições materiais mínimas de existência do ser humano” e, por isso, um dos elementos que exigem,
necessariamente, proteção do Estado. A herança, nessa perspectiva, é o patrimônio da pessoa falecida.
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A compreensão da herança, pois, é de uma universalidade. Com a morte do sujeito, desaparece o
titular do patrimônio. Contudo, por uma necessidade prática, o patrimônio permanece integro, sob a
denominação de espólio. A unidade patrimonial, até a atribuição aos herdeiros e legatários, permanece como
uma unidade teleológica. O espólio, assim, é uma criação jurídica. Durante o período em que a herança tem
existência, o patrimônio hereditário possui o caráter de indiviso, como conseqüência da universalidade que é.

No ordenamento jurídico brasileiro, com a morte ocorre abertura da sucessão, havendo a transmissão
imediata aos herdeiros legítimos e testamentários. Eis o sistema pelo qual a herança transmite-se de pleno
direito, qual seja o sistema da saisine. Na herança, o sistema da saisine é o direito que têm os herdeiros de
entrar na posse dos bens que constituem a herança. Ocorre que ninguém pode ser herdeiro contra a sua
vontade. O herdeiro pode deixar de aceitar a herança.

Nesse sentido, como o fato gerador do tributo, no presente caso, ocorre quando esteja definitivamente
constituída; isto quer dizer que antes da aceitação da herança não há o fato gerador. E não havendo fato
gerador, não há incidência tributária.
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA SEARA TRIBUTÁRIA E DEFESA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

CIVIL ACTION IN PUBLIC SEARA TAX AND PROTECTION OF FUNDAMENTAL 

RIGHTS 

 

JULIANA SANTOS GOMES 

 

RESUMO 

Este artigo dedica-se a analisar ilegalidades no âmbito tributário que desvinculam à proteção 

das garantias fundamentais que devem ser protegidas contra a cobrança de tributos 

inconstitucionais, e em última instância aponta a cada cidadão, beneficiado pela posterior 

decisão judicial, a confiança inabalável de que os operadores jurídicos além do discurso 

realizam justiça. Portanto, examina-se a legitimidade do Ministério Público em propor Ação 

Civil Pública na seara tributária e a aplicabilidade do controle difuso constitucional de leis e 

atos normativos, com a finalidade de proteger os interesses jurídicos da sociedade via 

processual. Esta ação constitui-se no instrumento mais moderno e democrático de tutela de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Tais interesses, diversas vezes, para 

serem efetivados dependem do pleno exercício das funções institucionais do referido órgão 

ministerial. Digno de nota é a discussão a respeito da taxa/contribuição de iluminação pública 

decorrente do repasse indevido de débito de terceiro para o consumidor. Ainda que o serviço 

de iluminação pública fosse específico e divisível e o consumidor pudesse saber com exatidão 

o quanto de energia ele gastou para fazer frente a esse serviço, ele não poderia ser obrigado a 

pagar dívida de terceiro. A interpretação da Constituição Federal deve sempre ser feita lógica, 

teleológica e sistematicamente, buscando conferir-lhe a máxima eficácia, defendendo a 

supremacia da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais individuais e coletivos, 

além dos princípios de ordem tributária em detrimento da aplicação de normas  

infraconstitucionais   que  tolhem tais  direitos. Em relação aos aspectos metodológicos, no 

que tange à tipologia, a pesquisa é bibliográfica e documental, utilizando-se das fontes de 

referência nas áreas de conhecimento do direito tributário e constitucional. Segundo a 

abordagem, é qualitativa à medida que examina a realidade do tema no ordenamento jurídico 

vigente. Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória, tendo vista que se preocupa em 

aperfeiçoar as idéias através de informações já obtidas sobre o tema e avalia, criticamente, as 

opiniões divergentes. Os resultados mostram que não há motivos para impedir a legitimidade 

ministerial em promover referida ação na seara tributária em defesa da sociedade.  
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Palavras - Chave: Ação Civil Pública; Ministério Público; Tributos; Direitos 

Fundamentais 

 

ABSTRACT 

 

This article is dedicated to analyzing illegal tax which detach under the protection of 

fundamental safeguards that must be protected against the collection of taxes unconstitutional, 

and ultimately points to every citizen, received by the subsequent judicial decision, the 

unshakable confidence that the legal operators beyond discourse realize justice. Therefore, it 

examines the legitimacy of prosecutors to propose a Public Civil Action in the harvest and the 

applicability of tax control diffuse constitutional laws and regulatory acts, in order to protect 

the legal interests of the company appeal. This action constitutes the most modern tool and 

democratic supervision of common interests, collective and individual homogeneous. Such 

concerns, several times, to take effect depends on the full enjoyment of the institutional 

functions of that body ministry. Worthy of note is the discussion about the fee / contribution 

of lighting due to the improper transfer of debt from third to the consumer. Although the 

public lighting service is specific and divisible and the consumer would know exactly how 

much energy he spent to deal with this service, he would not be required to pay debt of 

another. The interpretation of the Constitution must always be logical, teleological and 

systematic, seeking to give it maximum effectiveness, upholding the supremacy of human 

dignity and fundamental rights of individual and collective, and of principles of tax expense 

in the application of infra rules that hinder such rights. Regarding methodological aspects, in 

terms of typology research is literature and documents, using the reference sources of 

knowledge in the areas of tax law and constitutional. According to the approach is qualitative, 

as it seeks to deepen human relationships and examines the reality of the issue in legal force. 

As to the objectives, the research is exploratory, with a view that is concerned with refining 

the ideas through information already obtained on the subject and evaluate critically the 

conflicting opinions. The results show that there is no reason to prevent legitimate ministerial 

action that promote the harvest tax in defense of society. 

Keywords: Public Civil Action. Public Prosecutor. Taxes. Fundamental Rights 

Introdução 

Dentro de uma visão macro da sociedade, nota-se que várias ações coletivas se 

prestam a tutelar os direitos fundamentais, entre elas está a Ação Civil Pública,  que deve ser 
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considerada como uma garantia fundamental repressiva. É oportuno destacar as 

peculiaridades que diferenciam os Direitos Humanos dos Direitos Fundamentais, uma vez 

que, tal expressão, integra o título do presente trabalho.  

Ambos tutelam direitos básicos do indivíduo, como a dignidade da pessoa humana, 

direito à liberdade de expressão e pensamento etc. No entanto, os direitos humanos são 

voltados para tratar de relações internacionais, essa expressão aspira à validade universal 

(incluindo todos os povos), tendo assim um caráter supranacional. São exemplos disso os 

documentos que envolvem negociações de vários países, é o caso do Pacto de São José da 

Costa Rica (Convenção Americana sobre Direitos Humanos) e a Convenção Interamericana 

contra o Terrorismo.   

Já no que tange, aos Direitos Fundamentais, estes possuem o mesmo objeto de tutela, 

pois são exatamente os mesmos direitos humanos, porém abrangem somente aqueles 

positivados constitucionalmente pelo Estado. Essa expressão é usada em contextos nacionais, 

como: na Constituição Federal, em leis ordinárias etc. 

1 O Estado e  sua atividade financeira 

Analisando a evolução da atividade financeira do Estado, nota-se a sua  divisão em 

duas  etapas: a) o período em que o Estado não intervinha de forma significativa nas relações 

econômicas, desempenhando, o mínimo possível, influência  no  setor  financeiro, que foi  

conhecido  como  período clássico (séc. XVIII e XIX). Neste momento, as finanças públicas 

tinham caráter fiscal, visavam apenas a alcançar os numerários necessários a cobrir as 

despesas públicas. O Estado não intervinha nos domínio econômico e social; b) logo em 

seguida, foi experimentada uma outra fase convencionada  de período moderno. Nesse 

momento, o Estado passou a intervir de maneira mais firme, pois havia vários fatores que 

ocasionavam essa intervenção estatal, tais como, efeitos advindos da Revolução Industrial, as 

oscilações econômicas e o desemprego que ocorria em larga escala (conforme classifica 

ROSA JÚNIOR, 2005). 

Cumpre esclarecer a interdisciplinaridade que envolve essa matéria no tocante a 

finanças públicas. A divisão em Direito Penal, Civil, Administrativo, Financeiro é meramente 

didática, uma vez que o ordenamento jurídico integra todas as situações fáticas e forma um 

sistema uno e indivisível. Ressalta-se que o Direito Tributário foi originado das ciências do 
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Direito Financeiro, sendo, o primeiro, focado nas receitas tributárias que o Estado obtém para 

desempenhar, da melhor forma, as suas funções.  

O segundo se ocupa de regulamentar as demais receitas públicas (não decorrentes de 

tributos) e as saídas de dinheiro com gastos necessários, analisando, assim, a forma de obter, 

gerenciar e aplicar a verba, circularmente, para a manutenção do país. 

 Entre outros pontos fundamentais do estudo tributário, está a tentativa de 

administrar a relação que existe entre a cobrança de um tributo e o fim a que se destina. O 

Estado tem como objetivo realizar o bem comum, entendendo isso como suprir as 

necessidades básicas da população, tais como; a) dirimir conflitos, das várias naturezas cuja 

função é, essencialmente, do judiciário; b) promover a segurança pública; c) viabilizar o 

acesso à eletricidade e água potável a todos; d) incentivar o desenvolvimento econômico; e) 

construção de avenidas, hospitais [...]. 

 O Estado  para isso vale-se diretamente do serviço público ou de concessionárias. 

Note que quanto maior for a população, mais intensa será a atividade financeira do Estado que 

deve assegurar ações para realização do bem comum, abranger a intervenção no domínio 

econômico, o efetivo exercício do poder de polícia e a prestação de serviços públicos. 

O poder de polícia, aqui tratado, refere-se à autoridade concedida ao ente estatal para 

intervir no patrimônio e na liberdade dos indivíduos, podendo impor obrigações de fazer ou 

de deixar de fazer algo por decisão discricionária. Diferente do poder de polícia no âmbito 

administrativo, que visa à prevalência do interesse público sobre o privado. 

A intervenção do domínio econômico visa a promover o equilíbrio do 

desenvolvimento sócio-financeiro no País, através do poder normativo, como: a elaboração de 

leis que inibem vantagens excessivas a certo grupo, o próprio Código de Defesa do 

Consumidor, as leis tributárias de natureza extrafiscal e a liberação de incentivos fiscais, em 

certas situações etc. 

A Carta Política de 1988 prevê, em seu art.174, que cabe ao Estado (incluindo União, 

Estados e Municípios) o exercício legal da fiscalização, o incentivo e o planejamento da 

atividade econômica, a qual irá nortear o setor privado a partir do momento que estabelece 

marcadores mínimos dentro do setor público. 
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A Lei N°8.884/94 regulamenta o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE) órgão repressor ao abuso do poder econômico, com competência em todo o território 

nacional, ponderando, inclusive, as influências advindas da globalização. 

No que tange aos serviços públicos, apenas se consideram aqueles prestados por 

empresas que se submetem ao regime administrativo, fundamentado pelos princípios da 

supremacia e da  indisponibilidade do interesse público, a atual Carta Magna faz referência a 

estes serviços  em vários dispositivos, como, por  exemplo: arts.21, X, XI, XXIII e 175. 

As finanças públicas atuais têm como  característica marcante a intervenção estatal, 

por meio, por  exemplo, da cobrança de tributos, os quais irão custear as políticas públicas 

que viabilizam o equilíbrio econômico e social, a  liberação de   moeda  circulante,  a 

limitação  da   taxa  de juros  cobrada  nos  empréstimos  bancários, entre muitas  outras  

formas,  que  direta  ou indiretamente, exercerem o controle  na  economia nacional.  

Enfatiza-se que essa cobrança tributária tende a ser, cada vez mais, personalizada, 

assim os valores não são exigidos igualmente de todos os contribuintes.  Ao contrário, busca-

se observar a capacidade contributiva do individuo. A finalidade da tributação deixou de ser 

apenas fiscal e passou a ser também extrafiscal. 

Esta atividade financeira envolve as receitas públicas, os orçamentos e as despesas 

públicas. Tais elementos estão diretamente ligados ao sistema tributário do país incluindo a 

forma de arrecadar e distribuir os valores monetários administrados pelo governo. A seguir  

será abordado cada um  deles. 

1.1 Receitas Públicas 

Estas são o somatório dos valores financeiros recebidos que irão aumentar o volume 

do capital de certo ente público, com isso não se inclui as entradas que, desde sua 

integração, já estão destinadas em certo tempo a serem deduzidas. Pode ser exemplificado 

com o  caso dos empréstimos feitos pelo Estado, esses configuram entradas, mas não 

receitas. 

A classificação dessas receitas pode ser feita quanto à origem: originária ou derivada; 

ou quanto à periodicidade: extraordinária ou ordinária. Aquelas advindas diretamente do 

Estado através de seus bens e empresas dos poderes públicos compõem a receita originária, 
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tais como: taxas de ocupação dos terrenos de marinhas, os aluguéis do patrimônio 

imobiliário e laudêmios (ver art. 173 na CF/88). 

Já as receitas derivadas são obtidas em decorrência da imposição legal do poder 

público sobre as pessoas físicas e jurídicas, por se tratar de atividade econômica 

desenvolvida pelo setor privado, na qual incide a tributação que enseja nos referidos ganhos. 

Há, ainda, a classificação das  receitas públicas quanto à periodicidade, sendo 

extraordinárias, aquelas auferidas ocasionalmente (art. 148, II, da CF/88) decorrentes, por 

exemplo, de calamidade pública, de guerra externa. Situações em que a União pode se valer 

do empréstimo compulsório, tal receita irá cessar tão logo sua causa de criação igualmente 

termine. 

As receitas ordinárias se caracterizam pela constância com que são recolhidas, 

integrando a atividade financeira, são estas que irão suprir as despesas públicas rotineiras, 

são exemplos o Imposto de Renda; Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços; 

Imposto Predial Territorial Urbano etc. 

 

1.2 Orçamentos Públicos 

São documentos que registram as possíveis receitas e despesas públicas. Estes 

refletem o plano de ação do governo sendo um forte instrumento político e também de 

fiscalização mútua entre o legislativo e o executivo, efetivando a norma de freios e 

contrapesos, de Montesquieu, a qual é amplamente admitida pelo sistema brasileiro. Esse é 

veiculado por meio de lei, dividindo-se nas seguintes espécies: a) o plano plurianual; b) as 

diretrizes orçamentos; c) os orçamentos anuais (conforme o art. 165, CF/88). 

Há uma integração entre os três orçamentos citados no plano plurianual (ver art. 165 

da CF) fixando as diretrizes, metas e objetivos da administração pública. Visam focar a 

realidade peculiar de cada região, incluindo as despesas com programas de duração contínua, 

este estabelece o planejamento em longo prazo (quatro anos). 

As diretrizes orçamentárias devem estar em perfeita sintonia com o plano plurianual, 

essas irão dispor sobre as metas de maneira mais detalhada. Deve especificar ainda as 

alterações nas leis tributárias, pois havendo um desequilíbrio financeiro, por exemplo, se o 
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Estado autorizar aplicação de certa lei que isentava, poderá causar um saldo  negativo no  

caixa, por  isso esta só entrará em vigência no ano seguinte, em razão do principio da 

anualidade (ver art. 165, parágrafo 2° da CF/88). 

Finalmente, no tocante ao orçamento anual, estes correspondem ao período do dia 1° 

de janeiro até 31 de dezembro contendo os orçamentos propriamente ditos da União, dos 

Estados e Municípios, com base nas normas constitucionais e complementares, incluindo, 

respectivamente a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal. Este se subdivide em: 

orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento da seguridade social. 

1.3 Despesas Públicas 

São aquelas aplicadas em dinheiro feitas por agentes do poder público com a 

finalidade de atenderem ao interesse social, devendo os gastos estarem previstos em 

autorização legislativa, como nos orçamentos acima citados. 

 Dentre os vários tipos de classificações feitos pelos autores, Hugo de Brito Machado 

Segundo (2005) e Kiyoshi Marada (2001), destaca-se a classificação quanto à periodicidade, 

podendo ser despesa ordinária, que existe habitualmente, como a manutenção do Judiciário; 

ou extraordinária, que são eventuais, como o custeio de uma guerra. 

  A Lei complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, regulamenta (em 

seu art. 15 e seguintes) a maneira como que deve ser concretizados os gastos públicos, 

impondo limites à autoridade competente realizar referida ação. Vale ressaltar o entendimento 

de Kiyohi Harada, (2001, p.51): “A realização de despesas, além de observar os princípios 

constitucionais pertinentes, deve ser presidida pelo princípio da legalidade. Sua realização 

sem observância de normas legais poderá resultar para o agente público no crime de 

responsabilidade [...]”. 

  A determinação descrita na Constituição Federal prevê em seu art. 167, II a vedação 

de despesas que ultrapassem os créditos orçamentários. É essencial a qualquer administração, 

inclusive a pública, que  se tenha um controle rigoroso das despesas. 

2 Do conceito de tributo 

Os doutrinadores tributários, no Brasil, destacam algumas críticas acerca da 

definição legal, a seguir será discutido detalhadamente cada  um  dos  aspectos controvertidos. 
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Veja-se a seguir o que  dispõe o art. 3° da Lei n° 5.172 de 25 de outubro de 1996: “Tributo é 

toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que 

não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada.” 

Inicialmente, é válido dispor algumas breves notas explicativas: a) a expressão 

“toda” permite afirmar, por exclusão, que, ao preencher os requisitos descritos, qualquer 

prestação pecuniária será tida como tributo; b) a regra que é obrigação tributária, é dar /pagar 

em dinheiro, porém o artigo 156, XI do Código Tributário Nacional (CTN) prevê o 

pagamento em dação em pagamento de bens imóveis. Esta é uma exceção expressa em lei, 

que vem fortalecer a regra acima descrita. 

Cumpre destacar ainda, c) o termo “compulsório” está ligado ao fato que independe 

da vontade da pessoa de querer ou não ser contribuinte, daí o fato de uma pessoa física 

incapaz ou pessoa jurídica constituída irregularmente poderá ser devedora do fisco; d) o fato 

de não constituir “sanção” de ato ilícito mostra que há uma diferença bem interessante, pois 

perceba que, mesmo sendo ilícito, poderá acarretar na cobrança tributária, mas o que não pode 

é a prática ilícita ser elemento essencial, ou seja, o fato gerador do tributo.  

Quanto à última nota, cabe a seguinte exemplificação: se uma pessoa exerce 

advocacia irregularmente não tendo ainda concluído o curso de Direito e tão pouco tendo a 

autorização da OAB, mas presta, mesmo assim, tais serviços, este será devedor do Imposto 

Sobre Serviços (ISS) independente da ilicitude, assim determina o art. 118, I, do CTN. 

Diferente situação seria se o estado aprovasse uma lei que impusesse a cobrança de 

determinado valor às pessoas que exercessem a advocacia irregularmente. Note que o 

elemento fundamental para surgir a obrigação tributária é algo ilícito não poderia ter natureza 

jurídica de tributo, isso seria uma multa (sanção). 

Referido artigo 3° do CTN, deixa claro que somente o Poder Público pode cobrar o 

tributo. No entanto, não é permitido que sejam criadas exações fiscais com finalidade de 

aumentar as arrecadações, tal como ocorreu antes da vigência do CTN. 

O direito positivado, no Brasil, prevê as seguintes espécies tributárias: impostos, 

taxas, empréstimos compulsórios e contribuições. Há alguns anos foram criados diversos 

tributos inominados e estes eram divulgados com nome de taxas, devido à vinculação a certo 

serviço prestado, é o caso das taxas de eletrificação rural, taxas de bombeiros, etc. Esta ação 
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foi coibida possibilitando que fossem desmascarados certos impostos chamados de taxas, nos  

termos da súmula 670, do STJ ao afirmar que “O serviço de iluminação pública não pode ser 

remunerado mediante taxa.”   

Após os comentários feitos acerca do conceito legal, cabe ressaltar algumas críticas, 

como: a) o texto legal traz redundâncias em certas expressões, pois desnecessário se faz a 

palavra “toda” no início  da  definição, tratando- se  de uma  conceituação  já  visa  abranger  

o  máximo de  situações  possíveis; b) a  expressão “prestação  compulsória” tem um 

adjetivo que  exprime a obrigatoriedade da  prestação, no  entanto, as obrigações não  

tributáveis, como: salário e aluguel, também  são exigidas sob pena  de  constrição  judicial, o 

que  demonstra ser indiferente a presença desse adjetivo; c) o mau  uso  da preposição “em” 

moeda  alternando-se com  o pronome relativo “cujo” que  se  refere a  prestação pecuniária. 

Diante dessas observações, destaca-se a conceituação feita por Luciano Amaro (2008, 

p.25):“Tributo  é  a  prestação pecuniária não  sancionatória  de  ato  ilícito, instituída em lei e  

devida ao Estado ou a  entidades não estatais de  fins de interesse público.” 

Note que, o citado autor  cogita a  possibilidade dos  tributos não  serem devidos ao 

Estado nem à administração pública. Isso ocorrerá nos casos de parafiscalidade, na qual 

entidades não  estatais são credoras de  tributos. 

Os tributos podem ser divididos de acordo com sua função, podendo ser: fiscais 

(objetivando  a arrecadação de recursos financeiros para o Estado, a fim de cobrir as despesas 

rotineiras),  extrafiscais (buscando regular determinados setores da economia, através  de 

ações  intervencionistas) e parafiscais (quando ocorre a delegação da capacidade tributária 

ativa de um  dos entes  públicos (União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios) à 

terceira pessoa, assim  esta arrecada o tributo e usa os recursos auferidos para atingir o fim 

social  específico que  foi delegado  pelo Estado). 

3 Dos princípios constitucionais tributários 

Os princípios a seguir tratados são limitações ao Poder de Tributar, que podem 

encontrar-se expressamente ou implicitamente na Carta Política de 1988. A legalidade da 

aplicação dos princípios implícitos está contida na norma constitucional em seu art. 150, 

inciso I, quando proíbe a exigência ou majoração de tributo sem lei que assim determine tais 

limitações podem decorrer das garantias individuais (art.5° CF/88), do regime federativo etc. 
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Em defesa aos direitos e garantias fundamentais, pode-se evidenciar o princípio 

proibitivo do  imposto que  venha a onerar  de  maneira  significativa o exercício  da profissão  

escolhida. Percebe-se que esse alto custo acarretará em prejuízo ao contribuinte, tornando 

inviável a escolha profissional, com isso, acabando por  mitigar a liberdade dos  indivíduos 

(ver  artigo 5º, XIII CF/88).  

Outro princípio implícito é a destinação ao interesse público, conferida aos valores 

recolhidos através do tributo.  A definição legal do tributo limita que somente as pessoas 

jurídicas de  direito público tem o  poder  de tributar, deixando implícito que a  destinação 

destes  deve  ser sempre vinculada ao interesse público. Em complementaridade, a esses 

temos os que estão expressos na lei, dentre os  quais  destacam-se: 

O princípio da pessoalidade e da capacidade contributiva vem explícito, no art. 

145, parágrafo 1º da CF/88. Este impõe respeito aos direitos individuais, patrimônio, 

rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte, determinando que os impostos 

tenham sempre que possível como característica ser pessoal e graduados de  acordo  com a 

capacidade financeira do indivíduo.  

É pessoal por ser calculado com observância nas peculiaridades de cada contribuinte 

e graduado conforme a  capacidade econômica está  relacionado a aptidão patrimonial que a 

pessoa  tem  para  contribuir com a  manutenção do Estado (podendo  ser maior  para “X” e 

menor  para “Y”).  

Destaca-se a expressão sempre que possível. Esta não está autorizando que o 

legislador aproprie-se de critérios subjetivos  para aplicar  ou  não esse  princípio, no  entanto,  

há  casos  em que  se  torna  impossível a  pessoalidade, por  exemplo, o Imposto sobre  

Produtos  Industrializados,  é  baseado no  produtos e  não a  pessoa  que  o  industrializa.   

Já no que tange ao princípio da capacidade contributiva, é majoritário o 

entendimento doutrinário de que este se refere aos tributos de modo geral e não apenas aos 

impostos, preservando as devidas peculiaridades. Nota-se a proximidade desse com o 

princípio da isonomia, disposto no  art. 150 II, CF/88, tratar igual  os  iguais e  desigual os 

desiguais[...]. 

Aplicando-se a capacidade contributiva a outros tributos, em algumas situações pode 

se confronta-la com o princípio da legalidade, devendo, neste caso, fazer uma interpretação 
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sistemática da Constituição. Analisando a situação no caso concreto, por exemplo, três 

pessoas de igual patrimônio: uma  aplica  em imóveis, outra  em  carros e outra  em comércio, 

todas pagarão impostos maiores  ou menores  de  acordo como resolver empregar seu  

patrimônio financeiro. 

O princípio da estrita legalidade, previsto no art. 150, I da CF/88, proíbe à União, 

aos Estados e ao Município cobrar ou majorar tributos sem lei que assim  determine. Essa lei 

é entendida como lei em sentido formal, devendo esta nomear o tributo, descrever as 

hipóteses de  incidência, a  base  de calculo,  alíquotas, o  sujeito  ativo e  passivo.  

Ressaltando apenas o caso da fixação de alíquotas de Imposto  de Importação/ 

Exportação, Imposto  sobre Operações  Financeiras, Imposto  de Produtos Industrializados 

que  podem  ser  alterados por  ato infralegal, observando  os limites  legais. 

Respeitando a legalidade com as devidas exceções e limitações constitucionais... 

Note que pode ser instituído um tributo através de medida provisória, mesmo esta não sendo  

lei  em sentido formal, uma vez que esta tem força de lei. 

O princípio da irretroatividade prescreve o art. 150, III, “a” da CF/88. Veda a 

criação ou aumento de tributos em relação a fatos ocorridos antes do inicio da vigência da  lei 

que  o  instituiu, este pode  ser  tido  por  absoluto, uma  vez  que não  há  exceções. Tal 

limitação não se estende ao caso contrário, em  que  o Estado  pode a  qualquer  momento  

criar  uma  lei  de  eficácia retroativa que  beneficie  o  contribuinte. 

O princípio da anterioridade prescreve o art. 150, III, “b”, CF/88. Visa a dar 

segurança jurídica aos  contribuintes, literalmente encontra-se a vedação da cobrança  de  

tributos no  mesmo  exercício financeiro em  que  foi  publicada a  lei   que criou ou aumentou 

a  obrigação tributária. Cumulativamente a esse prazo deve ser  observado o prazo  de noventa  

dias da a data em  que  foi referida  lei  foi publicada (ver art. 150, III, “c”, CF/88).  

Digno de nota é ainda  algumas  exceções a  esse  princípio e  ao  prazo  cumulativo 

de noventa  dias: a) o  empréstimo  compulsório, b) o imposto  extraordinário de  guerra, c)  

imposto   de importação, d) imposto  de  exportação, e) imposto  sobre operações de  crédito 

câmbio e seguros – IOC ou IOF. Já no  que  tange  o Imposto de  Renda e a  fixação  da   base  

de  cálculo do Imposto sobre a Propriedade  de Veículo Automotor  e Imposto sobre 

Propriedade Territorial Urbana somente  estão  ressalvados  da  aplicação do  prazo  de  
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noventa  dias, devendo obedecer ao princípio  da  anterioridade. 

O princípio da vedação de tributos que trazem efeitos confiscatórios ao 

patrimônio do contribuinte, está previsto no art. 150, IV, CF/88. Para se  analisar se um 

tributo enseja confisco, ou não, há necessidade de se observar a moderação e razoabilidade do 

caso, podendo o judiciário declarar inconstitucional certo tributo, com efeito, erga omnes ou 

em outra situação apenas inter partes.  

Registre-se que o imposto de renda da maneira como vem sendo cobrado pode 

configurar confisco de patrimônio, apesar de não ser esse o entendimento aceito na 

jurisprudência. Impede afirmar que Hugo de Brito Machado Segundo (2005, p.36) ressalta: 

“Para avaliar se um tributo esta sendo usado de forma confiscatória, seu ´ônus` deve ser 

considerado em conjunto com os demais tributos que oneram o mesmo fato, e não 

isoladamente”. Complementa esse entendimento Kiyoshi Harada (2001, p. 290) ao afirma: 

”Ultrapassando o limite da capacidade econômica do sujeito passivo, estaria caracterizado o 

confisco”.      

O princípio  da uniformidade  de  tributo  federal  em  todo o território  

nacional, está disposto no art 151, I, CF/88, esse  veda que  haja diferenças de  tributos 

federais em  razão do  lugar  da  ocorrência do  fato   gerador. Assim, o imposto sobre a renda  

de ganhos  de  capitais deve  ser o mesmo cobrado no  Ceará ou em São Paulo. Ressalvam-se 

os casos de incentivos fiscais regionais  que  são  aceitos  pela   Carta Política  de 1988. 

4 Dos princípios específicos 

Os princípios acima são aplicados de maneira generalizada, porém a  Constituição 

também preocupou-se em expressar certos  impostos  que  são vinculados  a  determinado  

princípio constitucional, é o caso de  imposto  sobre: a) Renda e  Proventos, art. 153, 

parágrafo 2º; b) Produtos Industrializados, art. 153, parágrafo 3º; c) Circulação de 

Mercadorias e  Serviços, art. 155, parágrafos 2º ao 5º;d) Propriedade Territorial Rural, art. 

153, parágrafos 4º e 5 º; e)Propriedade de Veículos  Automotores(IPVA), art. 155, parágrafos 

6 º; f) Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), art. 156, parágrafos 1 º; g) 

Transmissão inter vivos, art. 156, parágrafos 2 º e h) Serviços de  qualquer  natureza, art.156, 

parágrafos 3 º;  

Considerando de forma  coesa e una todas as regras  trazidas legalmente é  que foi 
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desenvolvido o  sistema   tributário  nacional  que atua em prol da  sociedade, alcançando  as  

finalidades do Estado e satisfazendo a necessidade da  população. 

5 Da Ação Civil Pública (ACP) 

A Ação Civil Pública teve sua origem no direito americano, através da  class actions,  

nesta um  ou mais membros dessa classe podem ser  sujeito  ativo ou  passivo  dessa ação  em 

benefício dos  demais. 

No Brasil, quando a lei da ACP (Lei N° 7347/85) foi editada, vigorava ainda a 

Constituição de 1967 e nesta não havia a nomenclatura expressa, sendo prevista na lei 

ordinária específica no ano de 1985 e, posteriormente, a Constituição  de  1988 também a 

mencionou. 

Com o decorrer do tempo a ACP passou a fazer parte  de  várias leis,  bem como,  

Estatuto da Cidade (Lei N°10257/01), proteção a deficientes (Lei N°7853), o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei N°8069/90). Enfim, foi se estendendo o nível de tutela da lei 

da ACP a outras hipóteses de interesses transindividuais.  

  Assim também, vários doutrinadores preocuparam-se em examinar o assunto, 

destaca-se aqui o conceito dessa ação trazido por Araújo Sá (2000, p. 117) diz que: “Pode-se 

conceituar, assim, a ação civil  pública como a ação civil proposta pelo Ministério Público ou  

qualquer das  demais entidades legitimadas, em defesa de  quaisquer interesses difusos, 

coletivos ou  individuais  homogêneos.” 

Essa ação se destina a responsabilizar terceiros ou até mesmo  o próprio Estado por  

danos  causados ao meio  ambiente, ao  consumidor, a  bens e  direitos de  valor  artístico, 

estético, histórico, turístico e  paisagístico entre outros interesses difusos ou  coletivos.  É 

importante que seja apresentada a diferença entre os interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos para tratar com mais clareza sobre quem é parte legitima nessa ação. 

 

Dentro de uma interpretação sistemática da legislação brasileira acerca da 

possibilidade de defesa dos contribuintes por meio da ACP, tem-se a Lei Ordinária N° 

8078/90 (Código de Defesa do Consumidor, CDC), Constituição Federal, Lei N° 7347/85, 

entre outras. 

Dentro da visão do regime capitalista aplicado, no Brasil, impõe-se ao governo 
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arrecadar recursos de setor privado para atender as necessidades de execução das atividades 

inerentes ao Poder Público, tais como: realização do bem comum, manutenção da forma de 

governo, entre outras. 

Porém essa arrecadação tem limites impostos pelas leis municipais, estaduais e 

federais. A Política não deve prevalecer sobre o Direto, pois caso isso aconteça será 

insignificante a atuação da justiça e imprevisível a prestação jurisdicional. 

Judicialmente, são concebidas várias prerrogativas à Fazenda Pública, por exemplo, 

o art. 188 ao CPC, que concede prazo em quádruplo para contestar. Entretanto, não se pode 

admitir que os direitos dos contribuintes assegurados legalmente sejam ignorados em face do 

favorecimento à arrecadação do fisco. 

 

5.1 Objeto e  finalidade 

“Fui autor, e não fui preso, de vários tributos inconstitucionais, pois em época de 

emergência a gente cria mesmo”, fala do Ex-Ministro da Fazendo Francisco Dornelles, em 

entrevista à gazeta Mercantil, publicada em 09/04/1987. Essa célebre frase, ainda hoje é de 

certa forma vivenciada em leis que são flagrantes inconstitucionalidades de abastecimento 

para os cofres públicos. 

Será correto afirmar que os fins justificam os meios? Não. O fato de o balanço 

financeiro apresentar saldo negativo não justifica que o Estado crie ou majore tributos à 

sociedade, pois cabe à administração pública gerir melhor os recursos obtidos. 

A ampliação do objeto dessa ação é expressamente, regulamentada pelo Código  de 

Defesa  do Consumidor, no art. 81, é contrária a interpretação restritiva de incluir apenas as 

relações de consumo como objeto cabível. Pois como bem se observa na jurisprudência há 

vários casos de direitos individuais homogêneos defendidos pelo Parquet e que são 

prontamente deferidos.  

Com base na essência normativa trazida por cada uma dessas normas percebe-se que 

esse instrumento jurídico visa defender os direitos do consumidor, o patrimônio cultural, bem 

como qualquer outro interesse transindividual.  

Esses interesses destacam-se por terem 3 classificações: a) difusos  que tratam de um 

grupo indeterminável de pessoas, com o objeto indivisível e reunidos em uma situação de fato 

comum;  b) coletivos que envolvem um grupo determinado, tendo objeto indivisível e uma 

mesma relação jurídica comum; c) individuais homogêneos que se referem a um grupo 

determinável de pessoas, com objetivo divisível e que tenham sido lesadas por um fato de 
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origem comum.O direito  dos contribuintes  enquadram-se como  direito   individual  

homogêneo.  

 

5.2 Argumentos contrários a legitimidade do Ministério Público e adequação da 

ACP em matéria tributária 

Anos atrás era comum encontrar na jurisprudência, ações emprestadas pelo 

Ministério Público com a finalidade impugnar a criação de pseudotaxas cobradas pelos 

Municípios aos contribuintes. No entanto, os tribunais superiores entenderam que estava 

havendo uma má utilização da ação civil pública. 

Visto que esta acabaria de fato exercendo o controle difuso de constitucionalidade, 

ressalta-se que assim possibilitaria a prolação de sentenças contrarias com efeitos erga omnes. 

Aos que defendem o descabimento dessa ação em matéria tributária, foi o momento 

certo para apoiarem a decisão dos tribunais trazendo ainda os seguintes argumentos: primeiro, 

os contribuintes não possuem uma relação de consumo com o Estado, portanto não pode ser 

aplicada a legislação consumerista (Lei N° 8078/90) nesses casos.  

Segundo, aceitar que referida ação fosse aplicada, seria o mesmo que abranger na 

sua finalidade a proteção de direitos disponíveis (aqueles em pode a pessoa lesada renunciar o 

próprio direito) e individualizáveis de determinados contribuintes. Considerando que o 

contribuinte pode achar adequada a cobrança de certo tributo independente da 

constitucionalidade ou não da lei que o criou ou majorou, portanto não é cabível que o 

Ministério Público defenda um direito do contribuinte que esse pode querer renunciar. 

Terceiro, a Ação Civil Pública não pode ser usada para fazer cessar o pagamento de 

tributos, pois nesse caso estaria exercendo a função da Ação Declaratória de 

Inconstitucionalidade (ADIN). Contudo, adiante será melhor debatido de  forma  específica  

essas  hipóteses. 

 

5.3 A legitimidade do Ministério Público para ingressar com ACP 

“E a defesa dos interesses individuais homogêneos, ainda que disponíveis, é 

compatível com a finalidade do Parquet, considerando a relevância social da resolução dos 

conflitos de massa”, segundo José Adonis Callou de Araújo Sá (P.130). 

Cumpre salientar o rol de atribuições trazidas pelo art. 129 da atual Constituição 
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Federal é meramente exemplificativo, percebe-se isso no inciso IX do mesmo que 

regulamenta: “exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com 

sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e consultoria jurídica de entidades 

públicas”. 

Este artigo autoriza a legitimidade ativa ao Ministério Público, a qual deve ser 

compreendida em sentido irrestrito e mais amplo possível. Conferindo a este órgão os limites 

necessários para obter a tutelar jurisdicional completa e suficiente para combater as lesões ou 

ameaças aos bens e valores protegidos, incluindo poderes para pleitear medidas de 

antecipação de tutelas e cautelar. 

Portanto, sendo aferido o interesse social no caso concreto é cabível legitimar a 

atuação da referida instituição protetora da coletividade, note que haverá plena consonância 

com as finalidades institucionais desse órgão ministerial. Desta forma, se confere maior 

eficácia aos princípios constitucionais consagrados na Carta Magna e fica assegurada uma 

sociedade justa e solidária. 

A legitimidade do órgão ministerial na ACP é extraordinária, pois atua em nome 

próprio pela proteção de direitos alheios e individualizáveis. A ação sendo julgada procedente 

haverá um reconhecimento genérico de certo direito, possibilitando que as vítimas do dano 

exerçam seu direito através do processo de liquidação. Assim, a autonomia da vontade de 

cada pessoa irá prevalecer e apenas quem quiser irá efetivar o direito que está assegurado 

judicialmente. 

Observe que o contribuinte sendo lesado pela cobrança errônea de um valor muito 

baixo, este não se interessará em questioná-lo judicialmente tendo em vista que o custo 

beneficio não valerá financeiramente. 

Nesses casos é de suma importância que o MP ingresse judicialmente em favor 

desses. Se o referido órgão não atuar como parte, incumbe como finalidade essencial desse 

que assegure o bom andamento do processo e a total proteção do bem protegido, exercendo a 

função de  fiscal  da  lei quando se tratar de direito transindividual. 

A respeito da controvérsia em tela, se entende que há legitimidade ativa ministerial 

em matéria tributária, pois: primeiro, deve-se adotar sempre a maior efetividade às normas 

constitucionais; segundo, estando presente a relevância social é necessário que haja a devida 

tutela. 

Terceiro, quando tem valor econômico não significativo, é pouco provável que o 

contribuinte, individualmente, sinta-se estimulado a buscar a reparação do dano sofrido e o 

Direito Tributário não pode ser desamparado, por causa do comodismo existente entre os 
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contribuintes. 

E quarto, se todas as pessoas decidissem demandar o Poder Judiciário, isoladamente, 

tornaria impossível obter a prestação a contendo, em decorrência do número de ações, 

situação essa resolvida com a atuação ministerial que ingressa com apenas uma ação em nome 

próprio para a defesa de todos que  foram prejudicados.  

 

Existe uma tendência para que em breve os tribunais superiores aceitem a defesa 

ministerial em matéria tributária. Pois, cumpre salientar, o deferimento judicial no que tange 

os direitos individuais homogêneos ligados à saúde; contra construtora inadimplente com 

contratos de promessa de compra e venda etc.  

 

5.3.1 Vulnerabilidade tributária decorrente das relações consumerista  

Consumidor e contribuintes podem ser equiparados? Cumpre esclarecer que não, 

pois são figuras jurídicas divergentes em vários aspectos, basta que seja feita uma leitura dos 

artigos 2° e 3° da Lei N° 8078/90 e analisado o conceito de contribuinte como sendo a pessoa, 

física ou jurídica, que arca com o ônus do pagamento do tributo. Note que esse deve realizar a 

hipótese de incidência da obrigação descrita legalmente, enquanto o consumidor precisa ter 

uma relação de consumo de certo produto ou serviço que fora  prestado por  um fornecedor. 

Assim como, o Direito do Consumidor o Direito Tributário foi criado com o objetivo 

de defender a parte hipossuficiente, respectivamente, o consumidor e o contribuinte, e com 

isso, restabelecer a isonomia entre as partes dentro de um possível litígio. 

Para esclarecer referida hipossuficiência, exemplifica-se o caso do assalariado que é 

tributado sobre suas despesas essenciais, como alimentação, saúde, educação... Isso não é 

cabível e tão pouco justo. É necessário não esquecer a vulnerabilidade econômica e social dos 

consumidores e dos contribuintes que, muitas vezes, não possuem capital suficiente para 

litigar em juízo por seus direitos violados. 

No momento em que o Estado delega a uma concessionária a prestação de um 

serviço X, sendo esta uma empresa privada na condição de fornecedora pode autorizar a 

suspensão do abastecimento do referido serviço. É fácil identificar que essa medida coercitiva 

somente tornou-se viável por causa da relação consumerista existente. 

Na prática, referida suspensão irá causar lesão ao cidadão brasileiro que terá sua 

dignidade como ser humano, atingida, uma vez que a ausência desse serviço implicará na 

limitação do direito a uma vida saudável e segura. Enquadrando o caso acima exemplificado, 
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sendo  o serviço X correspondente ao respeito do serviço de iluminação pública retrata a 

bitributação, pois este já é custeado pelo IPTU. 

Ressalta-se ainda que existindo uma relação de consumo, essa será a melhor forma 

dentro das opções que o universo jurídico disciplina para executar uma dívida tributária 

favorável ao Estado. Conforme pode ser visto no caso da cobrança de contribuição de 

iluminação pública que tem um método muito efetivo de coerção, qual seja o corte imediato.  

Portanto, observa-se que os tributos que estão envoltos de algum modo pela relação 

de consumo devem ser tutelados pelo Ministério Público a fim de impugnar lesões em massa 

na sociedade. 

Defender o direito do contribuinte é tarefa árdua diante da diversidade tributária 

vigente. É simples perceber que a carga de impostos cobrada aos empresários é repassada aos 

consumidores diretamente. Daí o princípio In Dubio Contra Fiscum baseado na célebre frase 

de Modestino (apud PALUDO, 2006, p.9): “Non puto delinqüente cum, qui in dubis 

quaistionibus contra fiscum facile responderet”. Sendo uma questão duvidosa, de fato ou de 

mérito, se deve decidir contra o fisco.  

Francisco Paludo (2006, p. 57 a 59), traz algumas conseqüências caso esse principio 

fosse, amplamente aplicado pelos tribunais, incluindo os administrativos:  

 

A) Aniquilação da inconstitucionalidade útil; 

B) Previsibilidade na análise da legislação; 

C) Maior respeito aos contribuintes e responsáveis tributários; 

D) Independência do Poder Judiciário; 

 

Cumpre destacar que referidas conseqüências são de grande valia para a sociedade. 

Caso do item A), é comum que os governantes aproveitem a autoridade legislativa a eles 

conferida para todo custo aumentar a carga tributária. No entanto, isso inviabiliza o 

crescimento da economia em longo prazo. Note que essas inconstitucionalidades tributárias 

são úteis para o governo apenas em certos momentos. Nos países desenvolvidos ocorre a 

política inversa, buscando minorar a tributação. 

No item B), observa-se um dos objetivos do Direito Tributário, qual seja 

proporcionar as decisões judiciais um teor científico vivo e um continuo aprimoramento. 

Tendo um critério mínimo que direcione os julgamentos de forma previsível. 

Quanto ao que tange o item C), este está vinculado a confiança do sujeito passivo 

de que seu direito será analisado com base nos limites fixados pela atual constituição e 
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demais leis pertinentes, de acordo com o caso concreto. 

Tema que comporta demasiada importância é o item D), considerando que o Poder 

Judiciário manifesta-se parcial, ou até mesmo, benevolente ao erário em desfavor de uma 

decisão justa, que pode ser favorável ao contribuinte, estar-se-ia mitigando o regime 

democrático e ferindo a independência e harmonia dos três poderes, mencionados no art.2° 

da CF/88. Ao Judiciário cabe julgar imparcialmente, não devendo submeter-se, 

erroneamente, aos interesses do governo. Para isso, é necessário evitar interpretações 

políticas. 

 

6 Controle constitucional  das  leis  

O sistema brasileiro de controle de constitucionalidade vem se aperfeiçoando desde a 

Constituição de 1824, em que esta tinha como característica ser parcialmente rígida. A atual 

Constituição de 1988 adota um sistema misto que recepciona o controle difuso (por exemplo, 

habeas corpus, ação popular, ação civil pública) e o controle concentrado (no  caso  de: ação 

direta de inconstitucionalidade, ação direta de constitucionalidade). 

O sistema difuso possibilita o exame de validade, ou não, da lei a qualquer órgão 

judiciário de forma incidental, com efeito, apenas inter partis. Já o sistema concentrado é 

mais complexo, pois o órgão específico competente é provocado através de uma ação especial 

pelos que forem legitimados por lei, essa ação é  desvinculada  de  casos  concretos devendo o 

órgão  julgador examinar a validade in abstrato de referida  norma, a  decisão terá efeito erga 

omnes. 

A respeito da Medida Provisória N° 2.180-35/2001, cumpre esclarecer que uma norma 

infraconstitucional não tem o condão de mitigar o acesso coletivo à jurisdição. Somente 

poderia ser um óbice à defesa do contribuinte se o pedido feito na ACP tiver como finalidade 

suprimir a eficácia erga omnes de determinada lei.  

No que tange a ACP quando se trata de direitos individuais homogêneos a decisão  

alcançará  apenas o  grupo  de pessoas  que  foram  prejudicadas. Portanto, é cabível o 

controle difuso de constitucionalidade em sede da citada ação. Cumpri reprisar que somente 

seria indevido o uso desse instrumento se a decisão incidental de inconstitucionalidade 

gerasse  efeitos erga omnes. 

Nesse caso, estaria havendo o uso indevido da ação civil, note a diferença nos pedidos 

de  cada  ação, por  exemplo:  1) Requer que seja julgada inconstitucional a  aplicação da Lei 

N° 001/2020; 2) Requer que seja concedido o direito do contribuinte de não pagar pela taxa 
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de lixo, ora cobrada indevidamente. No exemplo: 1) cabe Ação Direta de  

Inconstitucionalidade, ADIN, e no exemplo 2) cabe ACP.  

Assim, percebe-se que uma não substitui a outras, pois são ações com focos diversos. 

A ação civil deve ser proposta no local do dano, o que permite maior sensibilidade das  

autoridades  com a  população. Isso irá facilitar na percepção da urgência e relevância de 

medidas que solucionem o problema, no caso do tributo medidas que interrompam a cobrança 

indevida do mesmo. Apesar de ser competente a  autoridade  local   nada  impede  que  essa  

ação  chegue ao STF através  da  via  recursal (Recurso  Extraordinário).   

Já a ADIN irá desde logo para o STF devido a determinação de competência ser 

estabelecida na própria constituição, a sentença é simplesmente declaratória, devendo o 

cidadão, posteriormente, propor ação correspondente a causa. 

 Considerando que a ação  civil  coletiva terá decisão favorável  esta permitirá  ao  

contribuinte no   caso  do tributo liquidar e executar a sentença, nos termos do § 3º do artigo 

103 da Lei N º8078/90, sem mais  delongas. Sob este aspecto se torna fácil perceber quão  

vantajosa  se faz  esta ultima  ação quando  trata-se   de  direitos  individuais homogêneos. 

Não se pode esquecer que o contribuinte possui uma série de garantias 

constitucionais decorrente das limitações ao poder de tributar, tais garantias são indisponíveis, 

o que obriga o Estado a restringir-se a usar apenas os mecanismos legais de arrecadação. 

 

7 Considerações  Finais  

Sabe-se que quando mal empregada a tributação pode ser um forte instrumento usado 

para atacar a democracia, a liberdade e os princípios jurídicos, entre eles, o princípio do 

acesso à justiça.  

Vários pagamentos ilegais acabam acontecendo, o que macula os direitos 

fundamentais. Observa-se a transferência de custos oriundos da imprevidência das 

administrações públicas somadas a despesas indevidas, isso faz com que o Estado tenha a 

necessidade de cada vez mais onerar a carga de tributos à população.  

Assim, é dever do Parquet como sua função institucional mitigar a eventual exação 

atentatória dos princípios constitucionais que protegem o contribuinte.  

Acerca da pesquisa realizada, têm-se as seguintes conclusões: a) é possível haver 

controle de constitucionalidade de atos normativos ou de lei por meio da ação civil pública; b) 

os direitos dos contribuintes podem ser enquadrados como direito individual homogêneo; c) O 
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Ministério Público é parte legitima para ingressar com ação civil pública, em matéria 

tributária, para tutelar direitos individuais homogêneos de grande expressão coletiva e/ou que 

tenham valor econômico não significativo; d) a ação civil pública é o instrumento adequado 

para evitar a superlotação de ações individuais, que retardam o funcionamento do Judiciário. 

Sendo essa ação a forma adequada para conceder o acesso à justiça, especialmente, aos mais 

necessitados financeiramente ou  até  mesmo  culturalmente. 
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CIDADANIA CONTRIBUTIVA – UM DEVER DE SUSTENTABILIDADE DO ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO

CONTRIBUTORY CITIZENSHIP - A REQUIREMENT OF SUSTAINABILITY OF THE
DEMOCRATIC STATE OF LAW

ROGÉRIO WANDERLEY GUASTI

RESUMO
Cidadania contributiva que é uma idéia pós-moderna de cidadania ativa, busca na dimensão de nacionalidade
seu fundamento, como sendo uma obrigação do nacional de ser: solidário, representante e participante, das
despesas e gastos, para a manutenção do seu Estado-nação. Reforçando, assim, a idéia do que é ser ator no
Estado Democrático de Direito, para tanto se propõe neste estudo como solução para o resgate da cidadania,
a implementação da Educação Tributária como matéria obrigatória no Ensino Médio das escolas públicas e
privadas.
PALAVRAS-CHAVES: Cidadania contributiva - Solidariedade fiscal - Democracia - Educação Tributária

ABSTRACT
Citizenship is a contribution that post-modern idea of active citizenship, in search dimension of citizenship
founded, as a national obligation of being: supportive, participant and representative of the costs and
expenses for the maintenance of their nation-state. Thus reinforcing the idea of being a player in a democratic
state of law, both for this study is proposed as a solution to the rescue of citizenship, the implementation of
the Education Tax as a compulsory subject in high school of public and private schools.
KEYWORDS: Contributory citizenship - Solidarity tax - Democracy - Education Tax

1. INTRODUÇÃO
 
 
A “Cidadania contributiva” margeia-se no campo da Sociologia Política, apesar de haver ligações intrínsecas
com outras disciplinas como: o Direito, a Filosofia, e a Ciência das Finanças. Isto porque, a Sociologia
Política que é o ramo da sociologia que reflete sobre o poder, o Estado e o dever político, é o estudo das
bases sociais da política.
 
Sendo criada pelo filósofo e sociólogo francês Augusto Conte, pai da Escola Positivista, esta ajuda a
entender a política em si. Por isto, o desenvolvimento deste artigo, propõe uma reflexão, sobre o dever
fundamental de pagar tributos para a manutenção do Estado Democrático de Direito, preconizado em nossa
Carta Republicana, que em si sintetiza-se no “dever”, ou seja, obrigação do Contrato Social de Rousseau que
determina a participação do cidadão na obra do Estado.
 
Tal discussão é analiticamente relevante, porque conjuga uma dimensão de solidariedade, que é a nação, e
uma dimensão de autoridade, que é o Estado, que é exatamente o que é constitutivo, o típico da Sociologia
Política: tentar ver a articulação entre solidariedade, uma temática mais sociológica, com autoridade, uma
temática mais política.
 
Subsidiado nisso, afere-se que o conceito de cidadania é curioso, porque às vezes ele desaparece e décadas
depois renasce vigoroso, que é o que se pretende demonstrar, abalizando-se nas idéias após a conferência
famosa de Marshall, de 1949, publicada em 1950, em que ele trata de uma outra forma a mesma
problemática de solidariedade e autoridade, porque através dela você tem a questão da inclusão e da
legitimidade resolvida. E, buscando fugir de pré-compreensões eurocêntricas, observa-se que a Cidadania, é
claro que a “Contributiva”, no Brasil, teve seu conceito muito mal observado, pois remontando a história
vemos que o brasileiro em si sempre foi explorado pelo Estado não tendo retorno, digo isto com relação aos
altos tributos pagos desde a época colonial, a exemplo da Derrama sobre o ouro, na qual não havia nenhuma
contraprestação social por parte do Estado no caso Portugal, em reciprocidade as contribuições cobradas.
 
Assim, com um enfoque atual, e para que se preserve a Democracia estatal, a solidariedade tributária, isto é a
cidadania contributiva coletiva, é ponto nodal de sustentabilidade do Estado Democrático de Direito
brasileiro. Para isto, é importante impingir no cerne dos futuros cidadãos, ainda, em progresso no Ensino
Médio, no caso o público, o conhecimento da Educação Tributária, com a esperança de um despertar para
este tema. Já que é mais fácil mudar o pensamento em formação de um jovem, do que a idéia já forjada de
um adulto, muito menos a fossilizada de um velho.
 
Portanto a “Cidadania contributiva” que é uma idéia abalizada no conceito pós-moderno de cidadania ativa, e
busca na dimensão de nacionalidade seu fundamento, como sendo uma obrigação do nacional nato ou
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naturalizado de ser: solidário, representante e participante, das despesas e gastos, para a manutenção do seu
Estado-nação. Esta é o dever fundamental de pagar tributo associado à qualidade de ser nacional, que se
perfila em uma conduta social obrigacional de prestação positiva para a sustentabilidade do Estado em que se
vive, reforçando, pois a idéia do que é ser ator no Estado Democrático de Direito.
 
O assunto, um tanto contemporâneo, cada vez mais se encontra despertado e controvertido para o povo
brasileiro, que se auto-questiona cada vez mais, em virtude do que a imprensa polemiza através de seus
instrumentos de veiculação midiática acerca da elevada carga tributária brasileira, asseverando que o Brasil
possui além de desrazoada, uma das piores redistribuições de riquezas do mundo, assim como péssimas
condições para o desenvolvimento de suas capacidades, uma vez que este busca recursos financeiros através
de um sistema tributário confuso e injusto, que atinge um superávit primário que se situa acima dos trinta
pontos percentuais do PIB, e que seus cidadãos acabam por não poder usufruir pelo menos de um eficiente
sistema de saúde, saneamento, educação, previdência, assistência social e segurança pública.
 
Ocorre que, a maioria se esquece que os tributos são comprovadamente a principal fonte de recursos de que
dispõe o Estado para a realização das obras e serviços necessários ao bem-estar social e, pior, resistem em
cumprir suas obrigações tributárias, ao mesmo tempo em que cobra mais ações e mais eficiência dos seus
governantes na gestão dos recursos arrecadados.
 
Então, o que se propõe é a conscientização do povo brasileiro, ainda, em sua matriz cognitiva, ou seja,
inserir como disciplina, no Ensino Médio,  a matéria “Educação Tributária”, com a finalidade de resgatar e
consolidar as informações necessárias sobre a política tributária, e conscientizar estes que o pagamento dos
tributos é um importante dever de cidadania para a operacionalização de qualquer programa tributário. Pois,
a “Educação Tributária” é uma necessidade urgente para que todos, conscientes dos seus direitos e deveres,
possam exercer plenamente a cidadania, contribuindo para a consolidação de uma sociedade justa, solidária,
participativa, onde todos possam viver com dignidade. Porém, não se pode olvidar do “pacto social” de
Rousseau, no qual cada um põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a suprema direção da vontade
geral, e recebe-se enquanto corpo cada membro como parte indivisível do todo. Uma vez que já dizia o
Duque de Lorena, “Malo periculosam libertatem quam quietum servitium” (É melhor liberdade com perigo
do que paz na servidão).
 
 
2. A CIDADANIA CONTRIBUTIVA: UMA ABORDAGEM TEÓRICA
 
 
A ciência social cabe analisar de modo sistemático os processos sociais que se aglutinam na atualidade, sendo
um dever intelectual proceder a uma avaliação crítica sobre temas polêmicos como a “Cidadania
contributiva”, cujos resultados ainda são inúmeros diante da constante crescente de questões que a envolve.
 
Nesta esteira, busca-se na teoria de T.H. Marshall a definição de cidadania, e se elabora a partir do ensaio
clássico “Cidadania e classe social”, a espécie a que se propõe constatar, analisar, examinar, demonstrar,
avaliar, entender, explicar, verificar, descrever, compreender, e identificar, qual seja a “contributiva”, e seu
nexo direto com a sustentação do modelo democrático de Estado, no caso, no Brasil.
 
Assim, a intitulada “cidadania”, definida como a qualidade dos indivíduos que, enquanto membros ativos e
passivos de um Estado-nação, são titulares ou destinatários de um determinado número de direitos e deveres
universais e, por conseguinte, detentores de um específico nível de igualdade.[1]

 
Percebe-se que a cidadania é sob o prisma das idéias de Michael Walzer: “o bem primário que distribuímos
uns aos outros, ou seja, a qualidade de membro de uma comunidade humana”.[2] E continua o professor
discursando que: “cidadão é uma pessoa radicalmente política, ativa e comprometida, soberana sobre todas
as decisões distributivas.”.[3]

 
Do exposto há de se crer que a noção de cidadania, compõe-se de três elementos constitutivos, a saber: 1) a
titularidade de um determinado número de direitos e deveres numa sociedade específica; 2) ser gregário de
uma determinada comunidade política (normalmente o estado), em geral vinculada à idéia de nacionalidade; e
3) a possibilidade de “contribuir” para a vida pública dessa comunidade através da participação.
 
Isto é, a cidadania traduz um determinado nível de igualdade de todos os pertencentes a uma comunidade
humana, concretizado num conjunto de direitos e deveres universais. Conjunto este que, ao fim de uma bem
conhecida evolução, se concretizou em direitos e deveres de natureza pessoal (cidadania civil), direitos e
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deveres de natureza política (cidadania política), e direitos e deveres de caráter social (cidadania social,
gênero da qual é espécie a cidadania contributiva).[4]

 
Com efeito, por mais que alguns defendam o fim da distinção entre cidadania ativa e cidadania passiva[5], a
dimensão bilateral da cidadania deve ser aplicada, principalmente, no Brasil que por força do
patrimonialismo, os laços de cidadania sempre foram frágeis[6], assim a cidadania ativa ou participativa é a
presente no mundo clássico (polis grega)[7], enquanto que a passiva é característica do liberalismo
político[8] em seus primórdios.
 
Nota-se, pois, hodiernamente, no mundo globalizado a resurgência da cidadania ativa, captada especialmente
na obra dos comunitaristas, que como o já citado Michael Walzer[9], que divide a cidadania em republicana
ou comunitária de um lado, e imperial ou liberal de outro, sendo que a primeira, ele descreve a cidadania,
como uma carga ou responsabilidade a ser assumida; e a segunda considera-a como um status, um título, um
direito ou um conjunto de direitos usufruídos passivamente.
 
E, é neste diapasão que se localiza a cidadania contributiva como sendo ativa, o coração da vida em
sociedade, enquanto a cidadania tributária é um quadro exterior que combina abertura e inclusão. De acordo
com a primeira, o cidadão contribuinte é o ator político essencial, pois sem ele o Estado democrático não se
mantém. Isto é, a cidadania ativa ou participativa ganha status constitucional em 1988.[10] Já a segunda, é
“o direito de ter direitos, pois igualdade em dignidade e direitos dos seres humanos não é um dado”, como
leciona Celso Lafer.[11]

 
Portanto, entendendo por Democracia como sendo um regime de governo no qual o poder de tomar
importantes decisões políticas está com os cidadãos (povo), direta ou indiretamente, por meio de
representantes eleitos, forma mais usual, como é no Brasil, esta deve ser mantida, porquê de se defender a
cidadania sobre a perspectiva aqui perpetrada.
 
Quanto ao que se discute, já lecionava T. H. Marshall que: “A cidadania é um status concedido àqueles que
são membros de uma comunidade. Todos aqueles que possuem o status são iguais com respeito aos direitos
e obrigações pertinentes ao status.”.[12]

 
Nesta linha já em 1776, Adam Smith[13] dizia que os cidadãos devem contribuir para o suporte do governo,
tanto quanto possível, na proporção da renda que usufruem do Estado.
 
Tanto é, que a Constituição da República Federativa do Brasil encampou em seu art. 145, §1º, o princípio
tributário da capacidade contributiva, que não deixa de ser uma limitação ao poder de tributar, como também
é a expressão implícita da cidadania contributiva no texto constitucional, vejamos:

 
§ 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo
a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.

 
Dito isto, a Constituição de 1988, termina por externar os elementos da Cidadania contributiva no art. 150,
II, quando prescreve sobre a igualdade tributária, in verbis:
 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função
por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos
ou direitos;

 
Desta feita, a Cidadania contributiva é requisito singular para a sustentabilidade e manutenção do Estado
Democrático de Direito, bem como dos valores constitucionais e direitos fundamentais.
 
 
3.  CIDADANIA CONTRIBUTIVA E O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: UMA
QUESTÃO DE SUSTENTABILIDADE
 
 
Hodiernamente, discorrer sobre o Estado Fiscal é falar de tributos, principalmente de impostos. Um
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fenômeno notório, cujo entendimento tem despertado ao longo dos tempos dois tipos de sentimentos, a seu
modo conflitantes, quais sejam: a fatalidade dos impostos como na famosa frase de Benjamim Franklin
(“Neste mundo nada está garantido senão a morte e os impostos.”[14]), ou o que estes representam para as
liberdades cívicas[15] de que se usufrui como nacional, que levou à conhecida frase de Abraham Lincoln
(“acabem com os impostos e apóiem o livre comércio e os nossos trabalhadores em todas as áreas da
economia passarão a servos e pobres como na Europa”)[16].
 
Assim, para o tipo de estado, hoje, vigente no Brasil, por mais importante que seja a “cidadania tributária”
que tem enfoque tão somente nos direitos fundamentais do contribuinte e na sua devida prestação e respeito
pelo Estado (artigos 145 e 150 da CF/88), segundo a Constituição Cidadã de 1988, denominação dada pelo
saudoso Ulisses Guimarães, esta sim deve ser não só passiva, mas ativa, admitindo uma óptica
“contributiva” que se adequa a base da célebre afirmação de Olivier Holmes (“os impostos são o que
pagamos por uma sociedade civilizada”)[17].
 
Neste sentido, compreender a importância da cidadania contributiva é entender a extensão da expressão
“função social do tributo”, cujo primeiro passo de sua amplitude, encontra-se prescrito no preâmbulo da
Constituição Federal de 1988, no qual constam como destinação do Estado Democrático de Direito, por
meio dela constituído, “[...] assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos[...]” (sem grifos no original).
 
Isto é, pré-valores que determinam a “harmonia social e comprometida”, segundo expressão do próprio
escorço preambular citado.
 
Belisário dos Santos já afirmou em sua obra:
 

Interpretando a Constituição criativamente, teríamos cidadania como coragem de
participar dos esforços em criar a sociedade livre, justa e solidária de que trata a
Constituição (artigo 3º, I ). Coragem de alterar a cultura de violação dos Direitos
Humanos, para cultura de cumprimento, exigindo seus direitos, mas interiorizando a
necessidade de cumprir deveres. Cultura da solidariedade, antes que cultura do
individualismo e do jeitinho. Coragem que implica a aceitação do outro.[18]

 
Não é tanto afirmar isto, que o Ministro da República do Açores, Laborinho Lúcio, ao promover um novo
enfoque a respeito da cidadania e sua iniciativa, discutiu com os açorianos um conjunto de temas, disposto a
criar um novo conceito de cidadania e transmitir melhor a informação e melhor a formação sobre as questões
da cidadania, esposando que, hoje:

 
[...]o que existe é uma evolução do próprio conceito de cidadania ao longo dos tempos.
Se quisermos fazer uma comparação com o período mais recente, imediatamente
anterior a este, vamos encontrar uma cidadania dos direitos públicos face ao Estado. Um
cidadão afirmava-se por aquilo que era a sua identidade cívica, o seu direito de participar
democraticamente na vida política através de mecanismos de representação formal.
Portanto, era muito na relação entre a democracia, por um lado, e os direitos do cidadão
face ao Estado por outro, que se construía esta última imagem recente da cidadania
tributária, sobretudo da constituição norte americana e depois da Revolução Francesa.
Aquilo que os tempos mais modernos, em especial a seguir ao pós-guerra nos vieram
apresentar de novo foi a passagem desta cidadania mais formal para uma cidadania
material concreta, de exercício efectivo dos direitos e, ao mesmo tempo, uma cidadania
de responsabilidade em que é ela própria o suporte daquilo que muitos consideram a
essência da democracia participativa. Ao cidadão de hoje não se pede apenas que seja
um sujeito de uma democracia representativa, em que periodicamente, através do voto,
vai escolher os seus representantes, mas exige-se que seja um cidadão participante
activo nessa medida, seja pela via da reivindicação dos seus direitos, seja pela via da
sua participação responsável no trajecto comunitário que nos envolve a todos. Hoje há
quem faça crescer o novo conceito da democracia cognitiva que é o daquele que
permite que o sujeito observador da democracia representativa, que passou ao sujeito
actor da democracia participativa, se transforme em verdadeiro sujeito autor do seu
próprio destino. Isto é: um sujeito de poder, não apenas um sujeito de direitos. É
evidente que para se ser um sujeito de poder tem que se ser um sujeito com
conhecimento, com informação para poder exercitar esse poder cada vez maior através
do aumento significativo do seu conhecimento sobre a realidade que o envolve.[19]
(sem grifos no original).
 

Correto é, então, o postulado de Ricardo Lobo Torres, que implementa que:
 

A cidadania nacional surge no plano da nação e fixa o status constitucional do indivíduo.
Quando o conceito de cidadania se afirma juridicamente no início do liberalismo adquire
a conotação política do pertencer a um Estado (Staatsbürgershat), que garante a
nacionalidade aos que nele nascem ou, sob certas condições, ao que nele residem...[20]
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Assim, se a definição de nação para Darcy Azambuja é: “...muita coisa mais do que povo, é uma comunidade
de consciências, unidas por um sentimento complexo, indefinível e poderosíssimo: o patriotismo.”.[21] Certo
é, pois, o significado de nacionalidade capitaneado por De Plácido e Silva que assevera que: “Revelada a
nacionalidade, sabe-se, assim, a que nação pertence a pessoa e coisa. E, por essa forma, se estabelecem os
princípios jurídicos que possam ser aplicados quando venham as pessoas a ser agentes de atos
jurídicos...”.[22]

 
Ou seja, o dever fundamental de pagar tributos surge com a própria noção moderna de cidadania[23] e é
coextensivo a idéia de Estado de Direito. Evolve assim, o tributo como dever fundamental estabelecido na
Constituição no espaço aberto pela reserva da liberdade e pela declaração dos direitos fundamentais. Este
transcende o conceito de mera obrigação prevista em lei, posto que assume dimensão constitucional. Isto é o
“...dever de pagar tributos é correspectivo à liberdade e aos direitos fundamentais.”.[24]

 
É por isso, que o professor Darcy Azambuja menciona que:

 
Para remunerar os indivíduos que estão ao seu serviço e para manter os serviços
públicos que lhe compete realizar, o Estado precisa de recursos regulares, que somente
pode obter dos cidadãos, mediante contribuições diversas: são os impostos e taxas. O
Estado não tem direito de propriedade sobre os bens dos indivíduos, nem direito de
domínio. Mas, os cidadãos devem imposto, e é uma dívida de justiça, por que representa
a cota de cada um nas despesas que o Estado realiza para o bem de todos. Todos os
indivíduos, pois, devem o imposto, mas é justo que sejam consultados sobre as espécies e
o montante dos diversos impostos.[25]

 
E mais, Manuel Cavalcante de Lima Neto tece que:

 
O dever de contribuir representa uma situação jurídica decorrente do poder de tributar,
juridicamente controlado, que lastreado num Estado Fiscal que tem sua principal fonte
de receita nos tributos e se apóia na liberdade de atividade econômica e no direito de
propriedade, servindo esses direitos, por excelência, de limitação ao poder tributário.
Esse dever não se acha definido expressamente na Constituição, mas conta
implicitamente nas normas que detalham o Sistema Tributário Nacional. [26]

 
Por tudo, para se alçar a idéia de sustentabilidade de um Estado Democrático de Direito, hoje, no Brasil,
deve-se conscientizar os cidadãos (nacionais), ou seja, os brasileiros, do seu status, isto é, do seu
compromisso para com a estrutura do desenvolvimento do contrato social da própria democracia em que
vive, visto que isto é parâmetro para a justiça fiscal como bem ponderou Klaus Tipke em sua lição: “A
justiça fiscal é o valor supremo do Estado de Direito depende de impostos e, ao mesmo tempo, o valor
supremo da comunidade de contribuintes.”[27] (sem grifos no original).
 
 
4. A EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA COMO SOLUÇÃO PARA O RESGATE DA CIDADANIA
CONTRIBUTIVA
 
 
O que se deve, hoje, resgatar é o patriotismo brasileiro, um tanto quanto atirado às legiões do olvido, e
somente revivido nas Olimpíadas e na Copa do Mundo. Isto é, o que se busca defender é a ressurreição do
orgulho brasileiro, e o comprometimento deste para com seus deveres e obrigações de ser nacional, tendo
como um dos principais mandamentos o dever de pagar tributo [28] para a sustentação da democracia
vigente, pois como já dizia Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia de 1998, pelos seus trabalhos no
campo da economia ética: “[...] o indivíduo deve ser visto, hoje, como agente de transformação e não apenas
como destinatário passivo de benefícios públicos.”[29].  Ou seja, deve o nacional ser cidadão contribuinte.
 
E, para que isto aconteça, o conhecimento da Educação Tributária é fundamental, uma vez que esta é  um
desafio, quando se trata de um processo de inserção de valores na sociedade com o retorno de longo prazo:
da formação de futuros cidadãos conscientes do seu dever de cumprimento das obrigações tributárias, e do
seu direito ao exercício da cidadania mediante a cobrança da coerente destinação dos recursos provenientes
dos tributos arrecadados pelo Estado.
 
Posto que, durante muito tempo, a tributação foi vista apenas como um instrumento de receita do Estado e
atualmente com o ressurgimento do neoliberalismo, não se pode abrir mão do uso dos tributos como eficazes
instrumentos de política e de atuação estatal, nas mais diversas áreas, sobretudo na social e na econômica,
como já afirmou Carlos Araújo Leonetti[30] ressaltando que um dos valores que têm caracterizado o
humanismo é a busca da justiça social.
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Deste ponto de vista, o não cumprimento da função social do tributo gera uma grave disfunção social,
inibindo o setor privado, desestimulando a economia, gerando menos emprego, enfim, evitando o
crescimento e o desenvolvimento do cidadão e conseqüentemente da sociedade, além de contradizer um dos
pilares do sistema econômico nacional, que é a própria valorização do trabalho.[31]

 
Pensando nisso, em 1997, o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) aprovou a criação do
grupo de trabalho Educação Tributária, constituído por representantes do Ministério da Fazenda, das
secretarias de Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal. Oficializado por portaria
ministerial, o grupo de trabalho objetivava promover e coordenar as ações necessárias à elaboração e à
implementação de um programa nacional permanente de educação tributária e acompanhar as atividades do
grupo Educação Tributária nos Estados.
 
Todavia, em março de 1999 passaram a integrar o grupo os representantes da Secretaria do Tesouro
Nacional e do Ministério da Educação. E, ainda, em julho do mesmo ano, tendo em vista a abrangência do
programa não se restringir apenas aos tributos, abordando também as questões da alocação dos recursos
públicos e da sua gestão, o CONFAZ aprovou a alteração de sua denominação para Programa Nacional de
Educação Fiscal (PNEF). Este busca promover o entendimento coletivo da necessidade e da função social do
tributo, assim como dos aspectos relativos à administração dos recursos públicos.
 
Com o envolvimento do cidadão no acompanhamento dos gastos públicos, estabelece-se, então, o controle
social sobre o desempenho dos administradores públicos e asseguram-se melhores resultados sociais. Assim,
o aumento da cumplicidade do cidadão em relação às finanças públicas torna mais harmônica sua relação
com o Estado. Este é o estágio de convivência social desejável e esperado.
 
Portanto, a relevância da inquirição científica que se apresenta neste artigo, resulta na proposta de insuflar
um pensamento sensato do que é ser cidadão contribuinte[32] no Estado Moderno brasileiro, principalmente
quanto ao dever de sustentar este, através do tributo.
 
Para tanto, a “Educação Tributária” deve estar inserida na grade curricular das escolas[33] públicas e
privadas de ensino médio do país, uma vez que é esta a solução para o resgate da cidadania tema deste
estudo. Pois como já dizia Rousseau: “Cada um, enfim, dando-se a todos, a ninguém se dá; e como em todo
sócio adquiro o mesmo direito que sobre mim lhe cedi, ganho o equivalente de tudo quanto perco e mais
forças para conservar o que tenho.”[34]. Ou seja, através desta análise, vê-se que a disciplina da Educação
Tributária é tão importante para o resgate da cidadania, como o é também do patriotismo do futuro cidadão
brasileiro, e da solidariedade. 
 
 
5. A SOLIDARIEDADE FISCAL COMO ATIVISMO DA CIDADANIA CONTRIBUTIVA
 
 
A solidariedade originou-se da acepção religiosa de ‘amor ao próximo’, difundida pelo catolicismo e por
outras doutrinas teológicas como o budismo e o confucionismo. Assim, nesta evolução, sob a óptica cristã a
solidariedade é vista como o princípio segundo o qual cada um cresce em valor e dignidade na medida em
que investe suas capacidades e seu dinamismo na promoção do outro. O princípio vale analogicamente para
todas as relações concretas: entre o homem e a mulher, os pais e os filhos, os grupos sociais, os níveis e
setores de poder, o capital e o trabalho, o mundo desenvolvido e subdesenvolvido. Hoje se pode falar numa
descoberta sempre mais lúcida de uma relação de solidariedade entre o homem e a natureza: o homem mais
se valoriza na medida em que preserva e promove a natureza e esta, protegida e preservada, garante melhor
qualidade de vida para o homem.[35]

 
Neste ínterim, surge, então, o princípio da solidariedade fiscal, oriundo dos ideais revolucionários franceses
‘liberdade, igualdade e fraternidade’, é o necessário elemento corretivo da liberdade e, cuja utilização
desmedida desta, faz-se sempre em detrimento de outrem, a destaque, a sociedade no todo. É reconhecida
entre seus contribuintes como princípio fundamental, que reparte de maneira uniforme e eqüitativa os
encargos (respeitada a capacidade contributiva de cada um), isto é, os custos, para haver prosperidade nas
ações positivas estatais na edificação social, que terão condições (fundos) de investimento.
 
A concepção de solidariedade, neste ponto de vista, se projeta com muita veemência no direito financeiro
moderno e isto, ocorre devido a sua extraordinária importância, posto que pagar tributo é um dever
fundamental do cidadão no Estado Democrático de Direito Fiscal. É um valor moral juridicizável que
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fundamenta a capacidade contributiva e que sinaliza para a necessidade da correlação entre direito e deveres
fiscais.[36]  Por isto, afirma-se que o tema da repartição justa da carga tributária se converte em um dos
temas centrais da ciência do direito tributário, que se convalida na moderna concepção de cidadania
contributiva.
 
Este princípio consiste em possibilitar a integração social, visando o desenvolvimento econômico e humano,
de forma equilibrada e harmônica, para a aferição e distribuição de encargos e benefícios, garantindo a
subsistência da sociedade, o bem estar do povo e o fortalecimento dos entes estatais. Implica em dever
recíproco, em cooperação, em lealdade, em ajuda mútua, em coesão entre os contribuintes.
 
O princípio da solidariedade fiscal, assim, sendo de ordem orçamentária e, importância político-sócio-
econômica, possui base empírica na Constituição Federal de 1988, onde está expresso, primeiramente, no seu
‘Preâmbulo’ e, posteriormente insere-se em seu artigo 3º e incisos I e III (dispositivos alhures citados). Está,
também, veiculado no artigo 159, inciso I, alínea “c”; art. 43 (com seus parágrafos e incisos); art. 151, inciso
I; art. 159, I, alínea “c”; art. 165, § 6º, 7º e inciso II do § 9º; art. 170 e o seu inciso VII; “caput” do art. 192 e
mais o seu inciso VII; artigos 194 e 195; os direitos sociais[37]  previstos nos artigos 6º ao 11, bem como o
§ 10 do art. 34 das Disposições Constitucionais Transitórias – todos da Constituição brasileira de 1988. E,
de forma implícita, em outros artigos, os quais visam a minimizar as desigualdades regionais existentes no
Brasil, através de fundos de investimento.
 
Neste contexto, Roberto Wagner Lima Nogueira explica que: “Sem uma racionalização ética e solidária da
atividade destinada a resolver o problema da satisfação das necessidades, torna-se impossível a constituição
de uma sociedade política.”[38]

 
Tudo, de conformidade com a idéia de que o orçamento público é o principal instrumento para a viabilização
das políticas públicas de distribuição de rendas[39]  e, que, portanto para haver meios de se poder efetivar
tais políticas, torna-se indispensável à participação coletiva, ou seja, solidariedade por parte dos
contribuintes, uma vez que o princípio em cartaz, é o elo social participativo em prol das liberdades cívicas.
 
Deste modo, no Brasil, cuja eticidade é profundamente marcada pela injustiça, vive-se de frente a uma
inafastável exigência de que, para o Brasil se tornar um verdadeiro Estado Democrático de Direito, este
precisa antes de qualquer coisa, integrar-se (com base no princípio da solidariedade fiscal), no processo de
desenvolvimento humano. Pois, esta é a exigência central de nossa epocalidade, é a forma específica de
efetivação em nossa contemporaneidade, da exigência ética fundamental de solidariedade, respeito e
proteção à dignidade da pessoa humana.[40]

 
Logo, a idéia de solidariedade fiscal é entendida como o dever fundamental, que todo cidadão brasileiro que
participa do mesmo grupo sócio-econômico, tem de suportar o necessário financiamento das ações positivas
estatais, como, por exemplo, a seguridade social, posto que a fruição é coletiva e, a solidariedade se
aproxima da justiça por criar um vínculo de apoio mútuo, e esta é efetivada através da cidadania contributiva.
 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
 
O dever fundamental de pagar tributos nasce com a própria noção moderna de cidadania e é coextensivo a
idéia de Estado Democrático de Direito. Este transcende o conceito de mera obrigação prevista em lei, posto
que assume dimensão constitucional. Ou seja, dever de pagar de tributos é correspectivo à liberdade e aos
direitos fundamentais.
 
Assim, não se esquecendo que o direito tributário brasileiro neste século, é antes de mais nada, um Direito
Constitucional Tributário, que recebe forte impacto de uma perspectiva pós-positivista e axiológica do
fenômeno jurídico, já que a moderna hermenêutica constitucional, além dos princípios materiais tributários
(da capacidade contributiva, da igualdade tributária, da transparência fiscal, da solidariedade fiscal, da justiça
tributária, da intributabilidade do mínimo existencial), desenvolve-se para a manutenção do Catálogo de
Direitos Fundamentais da Constituição Federal de 1988, por meio de princípios instrumentais e específicos
de interpretação constitucional, quais sejam: interpretação conforme a Constituição, unidade da
Constituição, razoabilidade e efetividade etc.
 
Nesta senda, com início do novo século fundado na percepção de que o Direito é um sistema aberto de
valores, e o direito tributário não escapa a tal visão. O sistema tributário não é fechado, mas antes aberto.
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Isto vale tanto para o sistema de proposições jurídicas descritivas (ciência do direito tributário) como para o
sistema de proposições prescritivas (normas de direito tributário). Isto é o primeiro seria a incompletude do
conhecimento científico, e segundo a mutabilidade dos valores jurídico-tributários fundamentais.
 
Deste modo, a idéia de abertura percute no direito financeiro e tributário ao se comunicar com a
Constituição Tributária, e revelar a sua permeabilidade a elementos externos e a renúncia de que o Texto
Constitucional possa por meio de regras específicas disciplinar o infinito conjunto de possibilidades
apresentadas no mundo real. Cresce então, cada vez mais, a importância dos princípios jurídicos como canal
de comunicação, entre o sistema de valores éticos e o sistema jurídico, não comportando eles, princípios,
uma enumeração taxativa, o que favorece a busca pelo fortalecimento da cidadania.
 
Em conjunto, através da solidariedade cidadã coletiva desenvolve-se o sentimento jurídico de que na
interpretação do Texto Constitucional Tributário, estão envolvidos além dos órgãos judiciais, todos os
cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer um elenco cerrado ou fixado com “numerus clausus” de
Intérpretes da Constituição, eis aí a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição de que nos fala Peter
Häberle.
 
Por isto, é valoroso pensar que o direito tributário hodierno e a ética que deve norteá-lo, é ainda que
introdutoriamente refletir sobre o enfrentamento das questões que envolvem uma sociedade pluralista,
desigual, injusta e que se constitui a partir de um confronto permanente entre diferentes cosmovisões, uma
forma de legitimar o cooperativismo de sociedade até então marcada pelo individualismo, na qual as pessoas
aparecem prisioneiras num círculo infinito de seus próprios interesses e impulsos, e a vida social não passa de
uma associação mecânica de indivíduos perseguindo fins individuais, que não seja o desenvolvimento da
Democracia e manutenção dos direitos fundamentais.
 
Posto que, sem uma racionalização ética da atividade destinada a resolver o problema da satisfação das
necessidades, torna-se impossível a constituição de uma sociedade política. O Estado Democrático de Direito
é incompatível com o Estado de miséria, uma vez que a exigência ética básica é incondicional e abrange
todas as dimensões do ser-homem/cidadão/nacional. No Brasil, cuja eticidade é profundamente marcada pela
injustiça, vive-se frente a uma inafastável exigência de que, para tornar-se um verdadeiro Estado de direito
democrático, precisa-se antes de qualquer coisa, integrar-se no processo de desenvolvimento uma imensa
massa de excluídos. Essa é a exigência central desta epocalidade, é a forma específica de efetivação, e nesta
contemporaneidade, da exigência ética fundamental de respeito e proteção à dignidade da pessoa humana, a
inclusão da Educação Tributária como matéria fundamental no Ensino Médio das escolas públicas e privadas
é o que incutirá na cabeça dos futuros brasileiros participantes da nação, a idéia de cidadania contributiva,
que se complementa axiologicamente com a ética, que não foge em nada o pacto social de Rousseau.
 
Portanto, sabendo que a ética tributária, neste contexto, é e será um decisivo princípio mediador, entre a
necessidade de recursos por parte do Fisco e a liberdade de cada cidadão em seu auto-organizar, viver
eticamente é viver conforme a justiça, é ser cidadão, é ser contribuinte, uma vez que a ética tributária se
revela numa profunda dialética entre a individualidade (microética) e a comunidade (macroética), num
equilíbrio entre lei e liberdade, ou seja, justiça, ou comportamento segundo a justiça tributária.
 
Por fim, vê-se que o tema Cidadania contributiva – um dever de sustentabilidade do Estado Democrático de
Direito – tem por hipótese mudar a concepção do pensamento social dos cidadãos brasileiros que acreditam
que o tributo é uma norma de rejeição social como diz o Prof. Ives Gandra da Silva Martins, mas pelo
contrário, é o tributo que sustenta este atual modelo de Estado democrático, no qual o cidadão toma para
sim uma obrigação atuante não só no dever de pagar tributo, mas também no papel de fiscal das contas
públicas, ou seja, dos gastos e despesas (orçamento). Já que a Constituição Federal de 1988  legitima os
brasileiros como fiscais do orçamento, por meio de armas que são verdadeiras garantias constitucionais
como: a ação popular e o mandado de segurança, que atrelados ao dever investigatório que cada um do povo
tem, e o fator de que as contas são públicas, devemos todos observar se o orçamento vem sendo cumprido.
 
Exora-se, então, que a soberania é o povo, do povo, para o povo, pelo povo, e que este deve parar de ficar
de braços cruzados e começar a cobrar a aplicação da receita tributária na efetividade dos seus direitos
fundamentais, uma vez que o erário é fruto do trabalho de todos, mas para que isto se efetive o povo precisa
conhecer, e isto só a Educação Tributária aplicada poderá revelar.
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STATE. 
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RESUMO  
O presente artigo tem por objetivo analisar as perspectivas da cidadania fiscal frente ao 

Estado Democrático de Direito que prevalece no Brasil neste século XXI. Defende-se a 

necessidade da atuação estatal estar sempre em consonância com a unidade axiológica da 

Constituição, tendo em vista as exigências contemporâneas de coerência e sistematização do 

ordenamento jurídico. Não mais se vislumbra a possibilidade de atuação da administração 

fazendária em descompasso com o sistema, de maneira a gerar uma instabilidade crescente e 

constante nas relações tributárias. A atuação estatal no âmbito da tributação tem que preservar 

os direitos fundamentais do cidadão-contribuinte, tomando-o, primeiramente, como cidadão, 

de maneira a o vislumbrar, em última instância, como ser humano, legitimador último do 

próprio Estado Democrático de Direito.  

PALAVRAS-CHAVES: Cidadania fiscal. Estado Democrático de Direito. Direitos 

Fundamentais do Contribuinte. Governância Eletrônica. Unidade Axiológica da Constituição. 

Contribuinte-Cidadão. 

 

ABSTRACT 

This article aims to analyze the perspectives of fiscal citizenship in Democratic Law State that 

prevails in Brazil in the XXI century. It defends the necessity of the State´s actions must 

always be in line with axiological unity of the Constitution, in view of the contemporary 

requirements of consistency and systematization of the legal system. It is no longer acceptable 

the possibility of financial administration works at odds with the system, so as to generate a 

constant and growing instability in the relations tributaries. The state action in the taxation has 

to preserve the fundamental rights of the citizen-taxpayer, taking it primarily as a citizen, in 

order to envision him, ultimately, as a human being, person who substantiates the Democratic 

State, and the State´s existence. 

KEY WORDS: Fiscal Citizenship. Democratic Law State . Taxpayer Rights. Electronic 

Governance. Axiological unity of Constitution. Taxpayer-citizen. 

 

1. INTRODUÇÃO. 

Os desafios experimentados pelo Estado Democrático na defesa do contribuinte 

decorrem, sobretudo, da instabilidade do sistema tributário brasileiro e, nessa medida, 

revelam-se vultosos e inumeráveis. Trata-se, em verdade, de embate entre a natureza da forma 

de governo adotada pelo Estado brasileiro e as suas deturpações práticas, a exemplo do que 

ocorre na técnica legislativa tributária, ou na atuação estatal com viso meramente a fins de 

arrecadação, olvidando-se da qualidade de cidadão dos seus integrantes. 
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Tal fato decorre, em parte, da luta social pela evolução dos direitos fundamentais, 

desde o desenvolvimento de sua teoria à necessidade de sua real efetivação, daí a necessária 

atuação do estado no resguardo dos direitos de seus cidadãos na diuturna tensão entre o fisco 

e o cidadão. 

Adverte-se que os maiores obstáculos a serem transpostos no contexto 

contemporâneo de instabilidade do sistema tributário nacional figuram, em parte, como 

próprios da ciência jurídica em si, em sua construção epistemológica, a qual, conforme se 

constata de sua evolução, está apta a se modificar, ainda que lentamente, para absorver novos 

paradigmas e permitir a perene evolução do pensamento jurídico. 

Diante desta perspectiva, a qualificação do Direito no âmbito das ciências culturais
1
 

deu azo ao surgimento de adversidades a serem ultrapassadas, a exemplo do que ocorreu com 

as ciências naturais, o que ensejou o questionamento de seus métodos e de seu atributo de 

cientificidade. 

Os problemas se acentuaram à medida que se concebeu o Direito dentro da mesma 

perspectiva das ciências naturais, impondo-se àquele objetividade exacerbada, o que o 

conduziu a um formalismo acentuado e ao distanciamento de sua dimensão axiológica, a 

impor tormentosos tratamentos ao contribuinte, o qual foi dissociado abstratamente da idéia 

de dignidade e de cidadania, prevalecendo sobre ele a mera dogmática letra fria da lei, do 

direito cogente posto. 

A fim de evitar que mais uma vez esta referida concepção gere teratologias no 

mundo jurídico-tributário, a onerar exacerbadamente o contribuinte-cidadão face ao Estado 

em nome de um positivismo ultrapassado, deve-se compreender que a dogmática jurídica 

ocorre de outro modo. Consoante síntese promovida pelo professor Willis Santiago Guerra 

Filho
2
, infere-se: 

A constatação dessa função social e tarefa política, que aparecem associadas à 

dogmática jurídica, por ser ela indissociável da própria realidade que estuda, o 

direito, criam enormes dificuldades para que certos teóricos aceitem apor-lhe o 

atributo da cientificidade. Daí decorrem posturas como a que aceita essa 

cientificidade, na medida em que o estudo do direito ponha entre parênteses seu 

conteúdo político e axiológico, concentrando-se com uma abordagem formalista, ou 

então, aquela outra, que simplesmente nega a compatibilidade entre ―ciência‖ e 

―dogmática‖, atribuindo a essa última o papel ideológico e a função social de 

orientar a conduta humana, de forma não cognitiva.  

Reforça-se o exposto reiterando que inarredável à boa atuação jurídica, quer no 

âmbito doutrinário, quer no legislativo, quer no jurisprudencial, que sempre se tome em 
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consideração que a Ciência Jurídica serve ao ser humano, em sua dimensão ontológica e 

axiológica. De acordo com Paulo de Barros Carvalho
3
: 

Acontece que o ser humano, atrelado inexoravelmente aos tempos e aos espaços do 

seu contorno existencial, contido pelos horizontes de sua cultura, mesmo naquelas 

contingências em que se sente tomado de forma arrebatadora pelos encantos da 

razão, não pode apartar-se, um instante sequer, dos quadros e dos padrões 

axiológicos que lhe são ínsitos. E os valores atuam, ainda que silenciosamente, 

presidindo as decisões de cada conduta, de cada decisão, acompanhando de perto a 

mutável e turbulenta vida social. 

Estas mudanças de compreensões experimentadas pelo Direito originaram-se, em 

certa medida, do desenvolvimento da epistemologia no século XX, assim como do 

aperfeiçoamento dos regimes democráticos, o que culminou em uma nova forma de percebê-

lo, influenciada, principalmente, sobre os postulados de uma epistemologia crítica engajada 

na reflexão acerca da ciência, suas aplicações e conseqüência para o ser humano, ai inserido o 

contribuinte, que, em última instância nada mais é do que cidadão. Em prelação de Agostinho 

Ramalho Marques Neto:
4
 

A epistemologia crítica pode, por conseguinte, ser compreendida como uma nova 

ética da ciência que surge dentro da própria prática científica concreta. Para tanto, 

ela procura derrubar dois mitos ainda dominantes no pensamento contemporâneo: 

que ciência implica necessariamente em progresso; e que a ciência é pura e neutra.  

Dadas estas considerações, impende, todavia, para conferir objetividade ao vertente 

artigo, restringir-se o âmbito que se pesquisa. Destarte, adotar-se-á como base, por avultar-se 

como uma das evidentes causas destes desafios para se promover o respeito e a defesa do 

contribuinte, uma ótica do Direito Tributário a partir do Direito Constitucional, mormente no 

que se refere aos pilares do Estado Democrático de Direito. 

Ao se admitir a função social associada à dogmática jurídica, bem como os ideais 

epistemológicos engajados com o ser humano, beneficiário último do conhecimento 

científico, buscar-se-á evidenciar que as evoluções no campo dos direitos fundamentais geram 

diversas implicações que atuam em favor da defesa do contribuinte, a impor séria e engajada 

atuação do Estado Democrático Brasileiro frente à instabilidade do seu sistema tributário. 

Necessário apreender que o Direito Tributário se associa de forma indelével ao 

Direito Constitucional, que cumpre diversas funções no ordenamento jurídico. Sobreleva-se a 

de ele conferir uma coesão lógico-sistemática a essa ordenação, através de seus princípios, 

com o fito de que se possa, com base na idéia de Unidade Axiológica da Constituição, realizar 

materialmente, através do princípio da proporcionalidade, os direitos fundamentais, os quais 
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têm como fio condutor a dignidade da pessoa humana
5
, como elucida o professor Jorge 

Miranda: 

A constituição confere uma unidade de sentido, de valor e de concordância prática 

ao sistema de direitos fundamentais. E ela repousa na dignidade da pessoa humana, 

ou seja, na concepção que faz da pessoa fundamento e fim da sociedade e do Estado. 

Quando se pretende, portanto, garantir que o Direito Tributário se coadune com a 

unidade de sentido da Constituição, o método teleológico-sistemático
6
 figura como o mais 

adequado para a Ciência Jurídica, tendo se em vista que o Direito é concebido para ser 

normativamente ordenado para produção de finalidades, precipuamente a da existência 

humana digna. 

Cumpre acrescentar que, uma vez que o fundamento do Estado é a própria pessoa 

humana, não se deve tolerar abusos estatais em sua relação com o seu contribuinte, que, 

repise-se, em última instância se apresenta como cidadão, como pessoa, ou seja, elemento 

próprio de legitimação do Estado Democrático. 

Nesta esteira, cediço que os fins do Estado rumam para a efetivação dos direitos 

fundamentais, indissociavelmente unificados ao núcleo ético da dignidade da pessoa humana
7
, 

o que implica esclarecer que o principal desafio enfrentado na defesa do contribuinte é o de 

garantir efetividade
8
 aos princípios de Direito Tributário delineado nos moldes de uma 

democracia, sobretudo no que tange à sua inexorável correlação com a necessidade de 

concretização da Unidade Axiológica da Constituição por razões de ordem sistemática. 

Acrescenta Humberto Ávila
9
: 

Com efeito, ao passo que Constituição estabelece regras de competência para a 

instituição de impostos, ela também assegura a inviolabilidade da dignidade humana 

(art. 1º, inc. III e art. 226), estabelece a função social do Estado (art. 3º, inc. III e art. 

6º), assegura a inviolabilidade dos direitos de propriedade (art. 5º, inc. XXII) e de 

liberdade (art. 5º, caput, e art. 170). E quando o faz, cria um relação de tensão entre 

finalidades dialeticamente implicadas: enquanto a instituição de impostos serve para 

preservar essas finalidades, elas deverão sujeitar-se a um mínimo de restrição por 

meio da tributação, igualmente assegurada. Deve-se harmonizar essas finalidades 

concretamente imbricadas. Dentre as alternativas de interpretação, deverá ser 

escolhida aquela que privilegie o homem como fim, nunca como meio, atribuindo à 

sua dignidade a maior eficácia possível. (grifos também no original) 

Busca-se esclarecer que, a partir da dificuldade desta concretização, poderá se 

encarar os demais empecilhos à proteção do contribuinte como corolários lógicos de 

coerência e unidade do sistema, dentro do contexto que atualmente se desenhou para a 

Ciência Jurídica, com base na teoria dos direitos fundamentais delineada em contornos de 
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dignidade da pessoa humana
10

, os quais devem dirigir a atuação do Estado, inserto na 

perspectiva democrática, o que também se alça ao campo tributário. 

É neste panorama, em que o mundo contemporâneo estréia sua participação no 

século XXI, com forte tendência de efetivar os direitos fundamentais do cidadão. Destarte, o 

papel do Estado vem sofrendo profundas alterações e hoje já não mais se adéqua à 

ultrapassada figura do Estado com poderes exacerbados, em que não existem limites de 

atuação, em que seus ―súditos‖ padeciam a mercê dos caprichos e do mero alvedrio dos 

governantes
11

. Corrobora Denise Lucena Cavalcante
12

: 

Mudança de foco é o que se exige neste momento. Falamos hoje depois de quarenta 

anos do Código Tributário Nacional e somente depois de seis anos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, ou seja, o tema contemporâneo é mesmo a questão da 

gestão eficiente. 

O foco da análise tem que sair exclusivamente dos tributos e abordar toda a 

atividade financeira estatal, incluindo nas respectivas análises as despesas no 

contexto do orçamento público. Só assim se tem uma visão ampla e séria da 

estrutura fiscal do país. 

Dadas estas notas, salienta observar que o novo modelo de cidadão-contribuinte não 

mais tolera a má-atuação e a má-gestão por parte da administração pública, possuindo meios 

eficazes de se insurgir contra tais situações. Acrescenta Humberto Ávila
13

 que não mais se 

concebe a atividade administrativa pautada em equivocada interpretação do princípio da 

supremacia do interesse público, em suas palavras: 

A constatação de que os funcionários não representam interesses outros além do 

público não resulta do interesse público propriamente dito (definido, aliás, pela 

finalidade), mas do desinteresse, por sua vez reconduzido à função pública e ao 

princípio republicano. E é o princípio republicano que estrutura o bem público, a ser 

constatado no direito positivo. 

Essa situação implica que novas questões sejam debatidas. No cenário doutrinário, 

amplia-se, paulatinamente, o conceito de cidadania. Nos dias atuais, quando se cogita de 

cidadania fiscal, incorpora-se neste conceito o novo papel do cidadão-contribuinte, como 

agente ativo na relação jurídico-tributária e que não mais se submete ao mero ato de pagar, 

mas interfere também no gasto público
14

, compreendendo, ademais, as questões de Direito 

Financeiro e Orçamentário, que reputam à gestão e utilização dos recursos. 

Pugna-se pela adoção do termo cidadão-contribuinte, nesta ordem, de molde a 

transparecer que antes mesmo de se tornar contribuinte, o sujeito de direito da relação 

tributária é, acima de tudo, um cidadão que pertence ao Estado Democrático de Direito.  

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4306



 

2. BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA DIGNIDADE DO CIDADÃO-

CONTRIBUINTE. 

 

Em decorrência de variados fatores que promoveram diversas modificações não 

somente no âmbito da ciência do Direito, campo pertinente a este estudo, mas também no das 

ciências em geral, defluiu uma importante modificação de paradigmas, retomando-se à 

axiologia em seu desenvolvimento, comprometido com o ser humano concretamente 

concebido
15

 e com a preservação da sua dignidade. 

Este pensamento repercutiu na concepção não abstrata, mas concreta do contribuinte, 

concebido sempre a partir de sua dignidade, que serve como fundamento ético para sua 

proteção em relação às instabilidades do sistema tributário brasileiro, como evidencia Roque 

Antonio Carrazza
16

:  

De conseguinte, não pode haver restrições excessivas, inclusive tributárias, às 

normas e princípios que cuidam dos direitos fundamentais. E as situações de dúvida 

devem ser solvidas em prol da pessoa humana. 

Nessa mesma linha de raciocínio, imperioso ressaltar que, partindo-se do respeito ao 

princípio da vedação de excesso, constrói-se verdadeira garantia de proteção ao cidadão-

contribuinte, como verdadeiro limite imposto ao Estado em relação aos direitos 

fundamentais
17

. 

Pode-se, portanto, inferir que ainda que a finalidade pública de arrecadação, bastante 

promovida pelo Estado, não possui aptidão para interferir demasiadamente nos direitos 

fundamentais do cidadão contribuinte, haja vista não poder transpor o limite imposto pelos 

seus direitos fundamentais. Conforme Humberto Ávila
18

, pode-se tomar o princípio da 

vedação de excesso da seguinte maneira: 

A proibição de excesso apenas indicaria, por suposição, que nenhuma restrição 

poderia equivaler ao grau 5 [grau intransponível do núcleo do direito fundamental], 

pois ele representaria o anel central não passível de invasão, independentemente da 

sua finalidade justificativa e do grau de intensidade da sua realização. 

Dadas estas considerações, imperioso ressaltar que o principal desafio que o Estado 

defronta em proteger o cidadão pagador de impostos apresenta-se na necessidade de 

concretização de efetividade dos seus princípios constitucionais-tributários, que resguardam o 

cidadão e, por conseguinte, buscam respeitar Unidade axiológica
19

 da Constituição, como 

corolário lógico-estrutural da sistematização do ordenamento jurídico. 
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3. DELIMITAÇÃO DE ALGUNS DESAFIOS EXPERIMENTADOS PELO ESTADO 

NA SALVAGUARDA DO CONTRIBUINTE FACE À INSTABILIDADE DO 

SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO. 

 

Cumpre ressaltar que a instabilidade do sistema tributário nacional decorre, em certa 

medida, da falta de correlação na concretude dos Princípios Tributários com a Unidade 

Axiológica da Constituição.  

Deste modo, o óbice precípuo emana de fazer prevalecer a abordagem dos 

fenômenos jurídicos tributários em relação ao contribuinte no contexto de transição da idéia 

de Constituição oriunda do Estado Liberal para a concepção vigente em um Estado Social 

Democrático de Direito, fundadas sob a égide do pós-positivismo, reconhecendo-se 

concretude aos princípios que os resguardam.  

Esta relação se associa indubitavelmente à possibilidade que o Estado Democrático 

de Direito possui de atuar na proteção do cidadão e que, por conseguinte, deve nortear a sua 

atuação nesta função. 

Reitera-se, sua ligação com os demais obstáculos a serem ultrapassados nas ações 

estatais neste embate, ainda que manifestada indiretamente, é oriunda de um problema de 

realização prática e unitária dos Princípios Tributários em conexão com os fundamentos 

―(axio)lógicos‖ do sistema jurídico. 

No que concerne ao Direito Tributário sob uma ótica Constitucional, impende 

compreendê-lo, a partir de interpretação do princípio da solidariedade, como a própria tutela 

da dignidade da pessoa humana compreendida coletivamente, diante da perspectiva do 

contribuinte, tomado enquanto cidadão inserido concretamente em sua coletividade
20

.  

Com o intuito de se ilustrar o que fora afirmado recorrer-se-á aos exemplos. 

Ilustrativamente, pode-se inferir que o Princípio da Supremacia do Interesse Público com 

ímpeto de contornar as limitações impostas pela Reserva do Possível não possui aptidão para 

atuar enquanto justificativa com intuito de que se exerça pressão infinita arrecadatória, sob a 

justificativa de implementação de direitos sociais com base no princípio da máxima 

efetividade dos direitos fundamentais. Tratar-se-ia de verdadeira confusão realizada quanto à 

teoria dos direitos fundamentais. 

Deve-se levar em consideração que uma infindável exação também alçaria a situação 

periclitante direitos fundamentais outros do contribuinte, igualmente albergados pelo 

Princípio da Máxima Efetividade, ou do postulado de realização máxima dos direitos 

fundamentas, tais quais aqueles atinentes à mantença de sua vida digna e das condições 
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necessárias para o desenvolvimento pleno da sua personalidade, elementos, sobremaneira, 

valiosos na manutenção da democracia. 

A proporcionalidade em sentido estrito, enquanto postulado, demonstra-se, 

outrossim, útil para proteger o contribuinte, solvendo a tensão existente entre estes seus 

direitos fundamentais outros, dotados de realização plena, e a arrecadação extremada com 

vistas a efetivar os seus direitos sociais. No caso concreto a ponderação racional fará 

prevalecer o que mais se coadune com a realização da dignidade humana, a proteger quem 

contribui através dos tributos. Segundo Humberto Ávila
21

: 

O postulado da proporcionalidade em sentido estrito opera entre o limite da coroa 

mais interna e o da coroa mais externa, e compara o grau de restrição da liberdade 

com o grau de promoção da finalidade pública, para permitir a declaração de 

invalidade uma medida que causa restrição demais para promoção de menos. 

Insta observar que é neste contexto que também atua o postulado da vedação de 

excesso, imposto ao poder público. Retomando-se o raciocínio desenvolvido anteriormente, 

ao coligarem-se os postulados da proporcionalidade em sentido estrito e o da vedação de 

excesso, confere-se ao cidadão-contribuinte importante ferramenta para transpor os obstáculos 

criados no seu relacionamento de tensão com o Fisco, assim como se delimita a atuação 

estatal, determinando que sua atuação se deve pautar pelo resguardo dos direitos fundamentais 

do recolhedor de tributos. 

Ainda para clarificar as afirmações supra-expostas, deve-se considerar, como 

exemplo, a maneira que o Princípio da Capacidade Contributiva se responsabiliza pela 

atuação estatal, determinando as suas balizas legislativas, eis que instrumento que possibilita 

os atributos de igualdade, justiça e equidade
22

 ao sistema tributário. 

Discorrem Antonio Corrêa Meyer e Paulo Fernando Souto Maior Borges
23

: 

O referido princípio [Capacidade Contributiva], como parte do chamado ―Estatuto 

do Contribuinte‖, no exercício de uma condensação de princípios, tem como um dos 

seus fundamentos de validade o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que 

abarca em toda a sua envergadura, como característica de um viver digno, a 

tributação com base na capacidade econômica individual. Essa capacidade 

econômica será mensurada, em última análise, pelo Poder Judiciário, por intermédio 

do Supremo Tribunal Federal – órgão competente para jurisdição constitucional 

última -, o qual vem atribuindo amplo alcance normativo ao referido princípio, 

fazendo-o prevalecer, inclusive, quando contraposto a outros princípios. 

Resta evidenciado, portanto, a correlação entre este Princípio do Direito Tributário e 

o Direito Constitucional, especialmente no que pertine à sua Unidade Axiológica.  
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Os atributos que o Princípio da Capacidade Contributiva conferem ao sistema 

tributário brasileiro visam, em última instância, e sob uma perspectiva ética, resguardar a 

dignidade humana da pessoa do contribuinte, garantida através da ponderação racional 

realizada no caso concreto pelos tribunais pátrios, quando do cotejo com princípios diversos. 

Ademais, ao se promover, através do Princípio da Capacidade Contributiva, a 

isonomia enquanto princípio, ou seja, uma situação ideal que se busca, tenciona o Estado 

salvaguardar os contribuintes de turbulências no sistema tributário que venham a afetar de 

forma desigual os meios de sobrevivência humana, adequando-se à sua natureza de Estado 

Democrático de Direito. 

Acerca da significação da igualdade e das questões atinentes à justiça, Humberto 

Ávila, ao entender este princípio na sua faceta objetiva como critério decorrente das regras 

de competência
24

, desenvolve o raciocínio de que ele deve ser empregado para a aplicação da 

igualdade. 

Ele demonstra a correlação existente entre o Princípio da Capacidade Contributiva e 

a igualdade, mesmo diante da excepcional mitigação daquele face à padronização
25

, a qual 

ainda assim visa ao resguardo do contribuinte de arbitrariedades e de problemas decorrentes 

de um possível subjetivismo excessivo, conforme se extrai dos seus ensinamentos
26

: 

É justamente para eliminar ou reduzir a potencial arbitrariedade na aplicação das lei 

que são fixados os padrões legais. E inexistindo a previsão geral das diferenças 

relevantes a serem consideradas pelos aplicadores, também surgiriam problemas de 

coordenação, deliberação, custo e conhecimento: de coordenação, porque cada 

destinatário iria sustentar que as suas particularidades e o seu caso demandariam um 

tratamento diferenciado; de deliberação, porque cada novo caso reclamaria uma 

decisão específica, provocando um aumento considerável de tempo para a tomada de 

decisões, pela necessidade de uma fundamentação específica para cada novo caso; 

de custo, dada a exigência de maior estrutura humana e física para as contínuas 

deliberações; e de conhecimento, porque, inexistindo padrões legais, os destinatários 

se sentiriam legitimados a considerar como relevantes diferenças que, mediante uma 

apreciação técnica apurada, talvez nem devessem ser objeto de análise. 

Neste mesmo diapasão, constata-se que, para que se confira maior estabilidade ao 

sistema tributário e consectariamente se defenda o contribuinte, deve o Estado observar, em 

sua atividade legislativa, o Princípio da Separação de Poderes, assim como o da Segurança 

Jurídica, como destaca Paulo de Barros Carvalho
27

: 

Exatamente por ser o sistema constitucional tributário tão intricado, trazendo 

rigorosa delimitação das esferas competenciais dos entes federativos, influenciada 

por vasta quantidade de princípios, o exame acerca da constitucionalidade de 
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qualquer exação tributária deve compreender a totalidade de permissões e vedações 

juridicizadas pelo constituinte. 

Saliente-se, que nesta perspectiva, igualmente valiosa a legalidade, em suas diversas 

facetas, quer seja quanto princípio, quer seja como postulado. Nessa última acepção, 

importante o papel que ela desempenha em conjunto com a segurança jurídica, de maneira a 

imprimir a meta de se conferir ao contribuinte previsibilidade e determinabilidade
28

 na sua 

relação com o Estado.   

Desta feita, considerando as limitações ao poder de tributar, remetem-se aos ideais de 

direitos fundamentais de 1ª dimensão, oponíveis pelo cidadão face ao Estado, com o escopo 

de salvaguarda de seus direitos.  

Como corolário destes direitos, torna-se lícito afirmar que o contribuinte tende a 

encontrar-se protegido da instabilidade do sistema tributário. Quando ele se utiliza suas 

garantias, precavendo-se ao conhecer as exações anteriormente delimitadas, provenientes de 

parcela da soberania estatal com competência previamente estipulada, resguarda-se de 

eventuais tributos que venham a comprometer seu planejamento financeiro e, porventura, sua 

capacidade de viver dignamente. 

Prosseguindo com o enfoque exemplificativo, tomando como base os princípios que 

conduzem as condutas estatais no âmbito tributário com o intuito de resguardar a pessoa do 

contribuinte, necessário se relembrar que as imunidades tributárias também refletem 

diretamente a preocupação com a maneira de atuação estatal no trato com o cidadão. 

Para Paulo de Barros Carvalho, as imunidades tributárias previstas na Constituição 

sobre as manifestações religiosas, a política, a educação, a imprensa e os sindicatos, revelam 

uma preocupação do constituinte com o Princípio da Liberdade
29

. 

As implicações decorrentes deste princípio em relação às imunidades encontram-se 

evidentes, todavia, revela-se necessário demonstrar sua correlação com o desenvolvimento 

pleno das potencialidades do homem, seus direitos de personalidade, situados à esfera de 

direitos fundamentais, subjetivos, indisponíveis e inalienáveis, tendo em vista que 

representam, em última análise, a tutela avançada da pessoa humana. Neste sentido, destaca 

Humberto Ávila
30

: 

A concretização da relação obrigacional tributária restringe a esfera jurídica do 

homem, afetando-lhe indiretamente a dignidade individual e familiar, a 

disponibilidade jurídica acerca dos direitos de propriedade e de liberdade. São 

justamente esses fins relativos à garantia de condições de possibilidade de 

desenvolvimento da dignidade humana, da propriedade e da liberdade que o Estado, 
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exatamente por ter de preservá-los, não os poderá excessivamente restringir por 

meio da tributação. 

A importância destes bens jurídicos dentro do ordenamento é sobremaneira 

reconhecida, de maneira que não se poderia deixar olvidar pelo legislador tributário.  

Tais imunidades, ao desobrigarem o cidadão-contribuinte de eventuais ônus sobre 

verdadeiras manifestações de sua personalidade, resguardaram-no de um eventual sistema 

tributário sujeito a instabilidades. 

Em uma primeira análise, tal relação pode não parecer evidente. Quando se 

compreende, todavia, que com esta desoneração das livres manifestações da personalidade, 

ela e, conseqüentemente, a dignidade humana, tornam-se inatingíveis de incertas oscilações 

em um sistema tributário que carece de estabilidade, exsurge a intensa preocupação estatal 

com o cidadão que paga seus tributos.  

A outra medida das imunidades, paralelamente aos valores que salvaguarda, se 

entremostra nas limitações de competência às pessoas jurídicas de direito público, com intuito 

de salvaguardar o cidadão-contribuinte do mero alvedrio estatal. De acordo com Paulo de 

Barros Carvalho
31

: 

Recortamos o conceito de imunidade tributária, única e exclusivamente, com o 

auxílio de elementos jurídicos substanciais à sua natureza, pelo que podemos exibi-

la como a classe finita e imediatamente determinável de normas jurídicas, contidas 

no texto da Constituição da República, e que estabelecem, de modo expresso, a 

incompetência das pessoas políticas de direito constitucional interno para expedir 

regras instituidoras de tributos que alcancem situações específicas e 

suficientemente caracterizadas. (grifos também no original). 

Evoluindo com o raciocínio, vale registrar que, para se realizarem modificações no 

trato relacional permanente fisco cidadão-contribuinte, carece que se repense o Princípio da 

Supremacia do Interesse Público, de modo a demonstrar que este não se restringe à mera 

confusão com interesses fiscais de arrecadação. 

Quando se compreende o Princípio da Supremacia do Interesse Público sob a ótica 

da crise estabelecida no sistema tributário brasileiro, chega-se à conclusão que, a partir dos 

direitos que regulamentam a relação fisco-contribuinte, é dever daquele preservar os direitos 

deste, pois esta salvaguarda de direitos é que melhor revela o Interesse Público, eis que este 

estará conexo com a teoria dos direitos fundamentais e com a distribuição da idéia de Justiça. 

Diversas implicações defluem deste raciocínio. Primeiramente, se extrai que diante 

desta nova concepção de Interesse Público, a Administração Pública e, por conseguinte, o 

Fisco devem pautar suas condutas por novas diretrizes. 
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Cumpre destacar que uma delas é a aplicação do Princípio da Boa-Fé
32

 nesta relação, 

a acarretar conseqüências para ambas as partes, de acordo com o que afirma Germana 

Moraes
33

: 

A boa-fé é princípio geral de Direito, corolário da segurança inerente ao Estado de 

Direito, regulador de todas as relações jurídicas, inclusive as juspublicistas, nas 

quais se impõe igualmente à Administração pública e aos administrados. Como 

componente da moralidade administrativa, obriga a Administração Pública a 

respeitar o valor da confiança, que irá modelar o comportamento dos agentes 

públicos, impondo-lhes deveres, aos quais correspondem correlatos direitos dos 

administrados. 

A partir destas afirmações é coerente afirmar que o Fisco deverá agir com arrimo na 

Boa-Fé, a respeitar a confiança do contribuinte e que o contribuinte, com base em uma 

confiança recíproca, presume-se, também se conduzirá do mesmo modo. Neste mesmo 

sentido discorre Denise Lucena Cavalcante
34

: 

Acreditamos que o resgate da moralidade no âmbito fiscal é imprescindível e, 

mesmo, exigência social neste século. 

O Estado de Direito deve primar pela Justiça Tributária buscando uma adequada e 

suportável carga tributária para os cidadãos-contribuintes; uma repartição isonômica 

entre os entes públicos; a criação de leis justas e adequadas à realidade, 

considerando sempre os Direitos Fundamentais como base para o ordenamento 

jurídico vigente. 

É preciso focar a ética tributária dos Poderes Públicos, tanto da administração 

tributária quanto do legislador, bem como, a ética fiscal dos cidadãos-contribuintes, 

parando de justificar, cada qual, seus vícios, na inoperância do outro.  

É preciso resgatar as discussões éticas, lembrando ao cidadão e ao homem público 

brasileiros os valores maiores de justiça. A moralidade não pode mais ser tratada 

como mera discussão acadêmica. Não pode ser um princípio a mais que enfeita a 

Constituição Federal (art. 37). 

 Ou a sociedade toma uma posição firme em oposição aos crescentes casos de desvio 

do dinheiro público, à sonegação fiscal e à elaboração de leis inconstitucionais, 

denunciando o alto índice de corrupção que assola o Estado Brasileiro ou 

continuaremos à margem do desenvolvimento, passivos aos abusos políticos e, 

conseqüentemente, econômicos, que ocorrem a olhos vistos!  

Basta de justificar os crimes fiscais como meros problemas econômicos. São 

questões éticas, ou melhor, antiéticas. Diante deste contexto caótico, quando o 

Estado vive uma de suas piores crises de identidade moral, agravada pelo descrédito 

das instituições públicas, cresce a responsabilidade da sociedade em buscar meios 

para atenuar a tensão que predomina entre as regras e os princípios que norteiam 

nosso sistema jurídico.  
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Com a debilidade da moralidade pública, fica difícil estabelecer parâmetros éticos 

para as diversas condutas sociais. A falta de confiança nos dirigentes de uma Nação 

põe em risco, dentre outros princípios, a da segurança jurídica.  

A sociedade não pode mais ficar assistindo tais acontecimentos como se fossem um 

capítulo de novela, de forma descompromissada, deixando passar tantas 

oportunidades de agir (interagir).  

Devemos participar ativamente da gestão pública, exigindo publicidade das normas 

e dos atos do Poder Público, afinal, todos os espaços públicos devem ser 

transparentes. A opinião pública tem que se acostumar a interferir continuamente na 

gestão político-administrativa. (grifos também no original) 

Como corolário desta afirmação, destaca-se o modo de atuar do Estado em relação a 

boa-fé. Tome-se, por exemplo, a conduta programada do cidadão-contribuinte face aos 

incentivos e benefícios conferidos pelo Estado, que dirige suas finanças, seu planejamento 

tributário, de acordo com estas benesses. 

Caso o Estado entendesse de bom alvitre, subitamente, implantar estes benefícios, 

sem, todavia, atentar para sua correta instituição, tornando-os, meramente, incentivos 

inválidos. Decretação de nulidade, invalidade, ou, simplesmente, revogação do benefício, por 

certo, atingiria o contribuinte, o qual seria frustrado em suas expectativas e planejamentos, 

diga-se, legítimos. 

Com efeito, assevera Humberto Ávila
35

: 

Em primeiro lugar, a expectativa pode ser produzida em razão de ato jurídico de 

cunho geral, impessoal e abstrato. Isso ocorre quando o Poder Público edita atos 

normativos, como as leis e os regulamentos, que possuem presunção de validade, e, 

por isso, criam expectativas para ao contribuinte quanto ao seu cumprimento. Essa 

expectativa é protegida pelo ordenamento jurídico por meio de várias normas 

constitucionais que protegem a continuidade da ordem jurídica, como os princípios 

da segurança jurídica, da irretroatividade, da proteção do ato jurídico perfeito e da 

coisa julgada. Quando um ato normativo, com validade presumida, cria, na esfera 

jurídica do particular, uma razoável expectativa quanto ao seu cumprimento, há 

incidência do princípio da proteção da confiança. 

Em segundo lugar, a expectativa pode ser formada em razão de ato jurídico de cunho 

individual, pessoal e concreto. Isso ocorre quando o Poder Público tem contatos 

individuais com os particulares, especialmente por meio de atos administrativos, que 

instituem uma relação concreta de confiança na administração, por meio de seu 

representante, quanto ao seu cumprimento. Essa expectativa é protegida pelo 

ordenamento jurídico por meio de várias normas constitucionais que protegem a 

continuidade da ordem jurídica, como os princípios da segurança jurídica e da 

moralidade administrativa. Quando um ato administrativo cria uma expectativa para 
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o particular quanto ao seu cumprimento, há incidência do princípio da boa-fé 

objetiva. 

Trata-se de emblemático exemplo para trazer à baila como o desrespeito ao princípio 

da boa-fé não pode ocorrer advindo da Administração Pública. Atente-se que seu possível 

comportamento contraditório atenta contra a finalidade para a qual foi instituída, indo de 

encontro aos interesses do legitimador próprio, o cidadão, situação inaceitável em meados do 

século XXI. 

O princípio da vedação do comportamento contraditório impõe-se como requisito 

para o trato negocial entre particulares, que não possuem como finalidade precípua à 

manutenção do interesse público. Desta forma, recorrendo-se ao antigo raciocínio exposto em 

brocardo ―quem pode o mais, pode o menos‖, impõe-se a administração, outrossim, este 

dever. 

A aventada possibilidade de se repensar a atividade administrativa perpassa, 

necessariamente, pela rediscussão do princípio da supremacia do interesse público, que, pela 

própria nomenclatura carrega ínsita carga de preconceito, que busca denotar a superioridade 

do Estado e da Administração Pública face ao cidadão oprimido. Desenvolve esta linha de 

raciocínio Humberto Ávila
36

: 

Um princípio (como postulado) fundamental do Direito Público, especialmente do 

Direito Administrativo, deve consistir em algo bem diverso de um princípio de 

supremacia. E se fosse deduzível do direito positivo uma norma-princípio de 

prevalência, seria possível a dedução de uma norma-princípio antinômica à debatida, 

assecuratória dos interesses privados garantidos aqui-e-acolá na Constituição, como 

já analisado. 

Procurar um postulado normativo explicativo de um ordenamento jurídico- 

administrativo que protege interesses tão diferenciados constitui tarefa difícil. Além 

disso, é necessário esclarecer que o Direito Administrativo regulador das atividades 

externas da administração (―Aussenverwaltungsrecht‖) prescreve — contrariamente 

ao que faz o Direito Administrativo interno (―Innenverwaltungsrecht‖) ou o Direito 

Administrativo privado (―Verwaltungsprivatrecht‖) — justamente a relação entre o 

Estado e o cidadão. Não a pressupõe como algo pré-decidido ou mesmo a ser 

decidido em favor do interesse público. 

Uma norma de preferência só pode ser uma norma individual e concreta, algo bem 

diverso de uma tendência abstrata. 

Trata-se, em verdade, de um dogma até hoje descrito sem qualquer referibilidade à 

Constituição vigente. A sua qualificação como axioma bem o evidencia. Esse 

nominado princípio não encontra fundamento de validade na Constituição brasileira. 

Disso resulta uma importante conseqüência, e de grande interesse prático: a 
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aplicação do Direito na área do Direito Administrativo brasileiro não pode ser feita 

sobre o influxo de um princípio de prevalência (como norma ou como postulado) em 

favor do interesse público. 

Essas ponderações reconduzem a discussão para resultado diverso: se o 

ordenamento jurídico regula justamente uma relação de tensão 

(―Spannungsverhältnis‖) entre o interesse público e o particular, bem exemplificada 

pela repartição de competência nos vários níveis estatais e pelo contraponto da 

instituição de direitos fundamentais, por sua vez só ajustável — com a ajuda de 

formas racionais de eqüidade — por meio de uma ponderação concreta e 

sistematicamente orientada, então a condição racional para o conhecimento do 

ordenamento jurídico deve ser outra, precisamente consubstanciada no »postulado 

da unidade da reciprocidade de interesses«. (grifos também no original). 

É exatamente na realização do postulado da unidade da reciprocidade de interesses 

que se vislumbra importante passo para a correta atuação do Estado Democrático em relação 

ao Cidadão-Contribuinte. Através da repaginação desta atuação mitigar-se-á a existência de 

práticas abusivas constatadas, por vezes, no âmbito da administração.  

Por fim, resta ainda ressaltar que princípios específicos destinados à Administração 

Pública aplicam-se por igual ao Fisco, integrante daquela. Os princípios da transparência e da 

eficiência, logo, possuem importante função na proteção do contribuinte pelo Estado face à 

instabilidade do sistema tributário brasileiro. 

A Administração Pública insere-se na estrutura do Estado Democrático de Direito e 

não o oposto. Desta feita, aquela deve respeito a este, jamais podendo sobrepujá-lo, assim 

como deve obediência aos princípios que o norteiam. Em suma é a natureza do Estado 

Democrático de Direito que condiciona a atuação administrativa e não o contrario, por 

ilógico, antijurídico e absurdo. 

Em um sistema instável, volúvel, suscetível de amplas transformações, transparência 

e eficiência são valores que resguardam os interesses de quem paga impostos. Em 

consonância com esta demanda valorativa, a atuação estatal já delineia tímidas atitudes para 

atendê-la.  

Assim enfatiza o texto de Denise Lucena Cavalcante a seguir descrito: 

Chega de retórica. Novos paradigmas devem ser traçadas neste novo milênio, por 

uma geração que tem o dever social de conhecer a estrutura estatal, que ao contrário 

das gerações anteriores que não conheciam os dados referentes ao sistema financeiro 

brasileiro. Hoje os dados estão todos disponíveis via on line.  

 A era da tecnologia desvenda a maioria das informações necessárias para serem 

refletidas, criticadas e alteradas quando necessário. Ou seja, o papel social efetivo é 
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exigido de todos os cidadãos, não cabendo mais o discurso vazio da mera agressão 

ao Estado.  

 O Estado hoje tem que ser visto em seus novos parâmetros e esta transparência 

conseqüência da revolução tecnológica que se aprimorou neste século XXI alterou 

profundamente a relação Estado e contribuinte.  

Não cabe mais a figura do Estado arbitrário e opressor nem da sociedade inerte e 

conformista. O momento é do Estado transparente e sociedade cooperativa e alerta. 

Exigem-se instituições abertas, eficientes, com normas claras, objetivas e justas. 

Toda a confusão doutrinária que se insere hoje é exatamente porque esta exigência 

contemporânea se instaurou concomitantemente a uma estrutura ainda arcaica e com 

integrantes de uma geração sofrida e descrente no papel do Estado. 

 

4. CIDADANIA FISCAL ELETRÔNICA. 

 

O Estado Democrático de Direito, neste século XXI, tem ainda que se resguardar os 

direitos e deveres que emanam das relações entre o fisco e o cidadão-contribuinte, destacando, 

dentre tantos, os atos eletrônicos, que já estão definitivamente instaurados na administração 

fazendária. 

A prevalência do devido processo legal eletrônico é fundamental neste contexto, 

garantindo, assim a ampla defesa e contraditório em todas as fases da relação tributária e, 

ampliando o conceito de cidadania fiscal à cidadania fiscal eletrônica. 

Nesta conjuntura, a administração fazendária tem que buscar adaptar-se a esta 

realidade que a permeia. Sua busca consiste em construir integração com o cidadão-

contribuinte, destacando, por exemplo, a integração através de ambientes digitais seguros. Em 

termos práticos, elaboraram-se mecanismos digitais de interação entre o Estado e cidadão.  

Inspiração foi buscada no amplo desenvolvimento obtido nas plataformas virtuais 

que viabilizam o comércio eletrônico
37

, culminando na formulação de um Estado acessível via 

meio eletrônico, o e-gov
38

.  

No ambiente virtual, procedeu-se à divisão dos segmentos administrativos do 

seguinte modo – ―G2G‖ – government to government – o qual se dá a relação entre entes 

governamentais; “G2B” – government to bussiness – o qual se dá na busca por melhores 

relações comerciais entre a administração e os comerciantes, por exemplo, a licitação on-line; 

e o ―G2C‖ – government to citzens, “consumer” – o qual se dá entre o governo e os cidadãos, 

como, nas declarações de imposto de renda. 
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De maior relevância para o artigo em tablado se revela o setor do ―G2C‖ – 

government to citzens, “consumer”, em que se dá a relação contribuinte x Fisco. Importante 

verificar que as expressões utilizadas são ―citzens‖, ou seja, cidadãos e “consumer”, 

consumidores, o que denota verdadeiro respeito ao contribuinte, eis que se o toma como 

verdadeiro consumidor dos serviços estatais, e não mais mero súdito administrado. 

Parcialmente adaptada ao ambiente digital, em decorrência da observância aos 

princípios do Estado Democrático de Direito e Republicano, se faz mister que o administrador 

demonstre como alcançou a conclusão revelada no ato administrativo, assim como demonstre 

de que maneira utilizou os recursos que lhe foram repassados. No âmbito do Governo Federal, 

viabilizou-se esta tarefa através do sítio eletrônico <http://www.portaltransparencia.gov.br/>. 

A partir da transparência, pode-se aferir qual foi o tratamento dispensado ao cidadão. 

Possibilita-se um controle dos atos do Fisco, o qual não poderá se valer desta instabilidade 

para arrecadar indevidamente. 

Sobre a eficiência, esta se contrapõe a volatilidade do sistema tributário, revelando 

um eficiente meio de se evitar que o contribuinte seja atingido pela decrepitude da 

estabilidade através de exações indevidas. 

 

5. SÍNTESE. 

 

Dessume-se, em consonância com o que fora exposto, que os desafios do Estado na 

proteção do contribuinte envolvem o constitucionalismo contemporâneo e que as atividades 

estatais perpassam não apenas pela necessidade de se efetivar os princípios tributários, mas, 

em especial, pela carência de relacioná-los com a unidade axiológica da Constituição, tendo-

se em vista exigências de coerência e sistematização, as quais conduzem a um fenômeno 

espontâneo de organização do sistema jurídico em torno dos fins para este delineados
39

. 

Em conformidade com o pensamento de Paulo Hamilton Siqueira Junior, chega-se à 

ilação de que o ―Direito no século XXI é tolerância, bom senso e cidadania‖
 40

.  

Estes atributos decorrentes da concepção de dignidade da pessoa humana no contexto 

do pós-positivismo e da pós-modernidade, emanados e concretizados com a unidade 

axiológica da Constituição, tem aptidão para resguardar o cidadão-contribuinte concebido 

concretamente como ser humano, não podendo ficar a mercê das instabilidades do sistema 

tributário brasileiro.  

O Estado fiscal brasileiro tem que traçar suas metas a partir do texto constitucional, 

sempre preservando os direitos fundamentais do cidadão-contribuinte. 
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A POLITIZAÇÃO DO DIREITO DIANTE DA POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DOS
EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE MATÉRIA TRIBUTÁRIA E A

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

THE POLITIZATION OF RIGHT IN FROTN OF THE POSSIBILITY OF MODULATION OF THE
EFFECTS OF THE DECISION OF UNCONSTITUTIONAL TAX MATTERS AND REPETITION OF

UNDUE

marlene Kempfer Bossoli
THÁBATA BIAZZUZ VERONESE

RESUMO
Há tempos o processo de politização do direito avança em nível global, incluindo o Brasil. A prática de se
recorrer aos argumentos políticos em decisões judiciais se tornou comum, sobretudo, em decisões de
controle de constitucionalidade. Tal constatação se faz presente, em especial, em matérias de interesse da
sociedade que ultrapassam o interesse subjetivo das partes da causa, justificando-se, inclusive, como filtro
processual da repercussão geral. Outro momento em que tem destaque é por ocasião da possibilidade da
aplicação de efeito prospectivo da decisão do Supremo Tribunal Federal sob o fundamento de conceitos
indeterminados, abertos, abstratos, de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Assim, o
presente estudo dedica-se a análise desta temática com recorte para a modulação dos efeitos ex nunc em
decisões de inconstitucionalidade diante das relações jurídicas submetidas ao regime jurídico tributário e o
direito à repetição do indébito. Pretende-se enaltecer a importância da argumentação em um Estado
Democrático de Direito, para que decisão do STF em negar a devolução do indevido tributário, recorrendo à
modulação ex nunc seja, além de constitucional e legal, também legítima, por estar, verdadeiramente, inserida
no contexto social, político e econômico do seu tempo.
PALAVRAS-CHAVES: POLITIZAÇÃO DO DIREITO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
TRIBUTOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS.

ABSTRACT
Long the process of politicization of law advances globally, including Brazil. The practice of using the
political arguments in judicial decisions has become common, particularly in decisions to judicial review. This
finding is present, especially in matters of interest to society that go beyond the subjective interest of the
parties concerned, to explain, even as a filter procedural rebound general. Another moment in which it is
highlighted at the possibility of applying this prospective effect of the decision of the Supreme Court on the
grounds indeterminate concepts, open, abstract, legal certainty or of exceptional interest. Thus, the present
study is devoted to analysis of this theme with cut for the modulation of “ex nunc” in decisions on the
unconstitutionality of legal relations subject to the legal right to impose taxes and undue repetition. It is
intended to extol the importance of argumentation in a democratic state of law that the Supreme Court
decision to deny the return of improper tax using the modulation is “ex nunc”, in addition to constitutional
and legal, legitimate, also to be truly embedded in the social, political and economical of your time.
KEYWORDS: POLITICIZE THE LAW. CONTROL OF CONSTITUTIONALITY. TRIBUTES.
MODULATION OF THE TEMPORAL EFFECTS.

1 INTRODUÇÃO
 

O presente momento pós-moderno faz avançar velozmente mudanças e exige da ordem jurídica
vigente uma resposta que acompanhe esta realidade e, assim, trazer soluções satisfatórias aos conflitos
contemporâneos. Todavia, considerando-se os trâmites que compõem o processo legislativo, conclui-se que
as leis não acompanham as dinâmicas social, econômica, política e cultural. Sendo assim, cabe à
hermenêutica jurídica indicar caminhos para o intérprete conseguir conformar, a tais sistemas, as normas
jurídicas que estão no ordenamento jurídico. Este caminho está a exigir: i) do legislador, que utilize cada vez
mais os conceitos indeterminados por ocasião da elaboração das leis, tais como: relevante interesse coletivo,
segurança jurídica, bem-estar social, estabilidade econômica, função social e outras; e, ii) do aplicador do
direito, maior interação com a realidade, para que, diante do caso concreto, faça juízos de valores conforme
as mudanças se apresentem, fugindo do rigor  formalista, mas, sempre enaltecendo as diretrizes
constitucionais.

Esta orientação hermenêutica adquire ainda maior significação quando se analisa a
constitucionalidade de uma lei perante o Supremo Tribunal Federal, face as repercussões destas decisões em
todo o sistema jurídico. Este órgão de cúpula do sistema judicial, por meio deste controle, pode contribuir
para a efetividade dos direitos, especialmente, os direitos sociais indicados na Constituição. Desta forma, têm
merecido maior atenção o fenômeno denominado politização do direito, que autoriza recorrer aos
argumentos políticos para fundamentar suas decisões.

Diante da matéria tributária, o tema da politização também se apresenta árduo, em especial, porque
aquela é regida por um regime jurídico constitucional calcado em princípios como os da estrita legalidade
tributária, segurança jurídica, certeza do direito e tipicidade tributária. Estas regras, de envergadura
constitucional, permitem ao contribuinte concluir que tem o dever de pagar tributos e o direito de receber de
volta caso a exigência tributária tenha sido declarada inconstitucional, portanto, indevida.

Diante das questões tributárias, os argumentos judiciais, permeados pelo fenômeno da politização
do direito, devem ter uma análise mais profunda e virem acompanhados de uma verdadeira motivação,
especialmente, diante da possibilidade da modulação dos efeitos temporais pelo efeito ex nunc em decisões
de inconstitucionalidade, permitida pelo artigo 27 da lei nº 9.868/1999.
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Os ministros do Supremo Tribunal Federal têm justificado tal modulação alegando que a repetição
do indébito, nos casos de inconstitucionalidade de tributos, poderia causar um grave “colapso nos cofres
públicos”, acarretando situações de “instabilidade à ordem nacional”, de “ingovernabilidade” e de
“instabilidade financeira do Estado”, além de comprometer “programas sociais governamentais”. Estes
argumentos, afetados pelo fenômeno da politização, atingem diretamente o regime jurídico tributário e
enfrentam princípios importantíssimos como os da legalidade, da segurança jurídica material e da certeza do
direito.

Diante desta constatação, tem-se que é preciso avaliar se a necessidade de obtenção de recursos
financeiros por meio da tributação para que o Estado cumpra com suas atribuições é argumento
constitucional suficiente para aplicar o efeito ex nunc com base nos argumentos supra referidos e, assim,
constitucionalizar a não devolução do indébito.

 Em meio a essa problemática, deve-se buscar uma argumentação cuja motivação corresponda
verdadeiramente aos motivos indicados na decisão, sempre conforme o disposto no artigo 27 da lei
9.868/1999. Para tanto o Supremo Tribunal Federal deve considerar o contexto social, econômico e político,
para se evitar a violação aos princípios democráticos e o pronunciamento de decisões injustas.

 
 
2  CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
 

O controle de constitucionalidade tem razão de ser no Estado de Direito, cuja Constituição se
perfaz suprema e rígida, exigindo uma adequação das leis infraconstitucionais ao texto constitucional, de
acordo com a ordem piramidal idealizada por Kelsen, em sua Teoria Pura do Direito. Segundo este
positivista, a pirâmide jurídica constitui-se em camadas organizadas hierarquicamente, de modo que as
normas inferiores buscam fundamento nas normas superiores, sendo a Constituição Federal alocada no topo
da pirâmide como a norma de maior hierarquia.

E para fechar o sistema e assegurar a unidade formal do ordenamento jurídico, a doutrina positivista
formulou a existência de uma norma fundamental, que não é posta por nenhuma outra autoridade, mas
suposta pelo jurista como pressuposto de partida do estudo do Direito. Esta norma fundamental hipotética é
a de maior hierarquia na escala das normas jurídicas proposta por Kelsen, fundamentando as normas
constitucionais.
            A realização do controle de constitucionalidade justifica-se pela necessidade de harmonização entre
todos os tipos de normas componentes do ordenamento jurídico. O conceito de coerência do ordenamento
jurídico consiste na negação da existência de antinomias no ordenamento, ou seja, normas incompatíveis
entre si. Este princípio é garantido por uma norma implícita, segundo a qual a compatibilidade de uma norma
com o ordenamento, e, pois, com todas as outras normas, é condição necessária de sua validade. Assim,
entre duas normas antinômicas, não podem ser ambas válidas.

A rigidez importa na medida em que o processo de modificação do texto constitucional apresenta-se
mais dificultoso do que aquele de alteração das normas infraconstitucionais. Caso não houvesse essa
diferença formal, não haveria controle de constitucionalidade, mas simplesmente o fenômeno da revogação
da norma anterior pela norma posterior. 

“A imagem da pirâmide normativa contribui para a compreensão do tema. Sempre que a norma
localizada no ápice da pirâmide for contrariada por norma inferior, estar-se-á diante de uma
inconstitucionalidade” (FACHIN, 2008, p. 144).

A Constituição Federal constitui “a lei suprema do Estado, pois é nela que se encontram a própria
estrutura deste e a organização de seus órgãos; é nela que se acham as normas fundamentais do Estado”
(SILVA, 2005, p. 45).

A pronúncia de inconstitucionalidade por ausência de compatibilidade refere-se à declaração de
invalidade da norma em relação à Constituição Federal.

O reconhecimento da invalidade originou duas teorias acerca de seu momento de aplicação. Kelsen
foi o criador da teoria da anulabilidade, segundo a qual a validade constitui essência da norma jurídica, de
modo que todas as normas existentes são válidas até a decisão que profira sua inconstitucionalidade. Por esse
entendimento, a lei inconstitucional é anulável, sendo a decisão constitutiva negativa, de efeitos ex nunc.
Essa teoria não angariou forças no sistema jurídico brasileiro.

Já a teoria da nulidade considera a lei inconstitucional nula de pleno direito, com decisão
declaratória e não constitutiva, produzindo, pois, efeitos ex tunc, os quais retroagem ao momento do
nascimento da lei.  Essa teoria teve aceitação expressiva no Brasil, tendo sido reconhecida perfunctoriamente
pelo Supremo Tribunal Federal:

 
O repúdio ao ato inconstitucional decorre, em essência, do princípio que, fundado na necessidade de preservar a
unidade da ordem jurídica nacional, consagra a supremacia da Constituição. Esse postulado fundamental do nosso
ordenamento normativo impõe que preceitos revestidos de "menor" grau de positividade jurídica guardem,
"necessariamente", relação de conformidade vertical com as regras inscritas na carta política, sob pena de ineficácia
e de conseqüente inaplicabilidade. Atos inconstitucionais são, por isso mesmo, nulos e destituídos em conseqüência
de qualquer carga de eficácia jurídica.
A declaração de inconstitucionalidade de uma lei alcança, inclusive, os atos pretéritos com base nela praticados, eis
que o reconhecimento desse supremo vício jurídico, que inquina de total nulidade os atos emanados do poder
público, desampara as situações constituídas sob sua égide e inibe - ante a sua inaptidão para produzir efeitos
jurídicos válidos - a possibilidade de invocação de qualquer direito[1].

 
Todavia, a teoria da nulidade adotada no Brasil não é absoluta, encontrando entre suas exceções o

artigo 27 da Lei nº 9.868/1999, o qual confere ao Supremo Tribunal Federal o poder de modular os efeitos
temporais das decisões que declaram inconstitucionais leis ou atos normativos, possibilitando-se que a
decisão de inconstitucionalidade adquira apenas efeitos prospectivos.

No Brasil, o controle de constitucionalidade tem natureza predominantemente judicial, pela qual
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cabe ao Poder Judiciário fiscalizar as leis, declarando-as constitucionais ou inconstitucionais.
Na natureza judicial do controle de constitucionalidade encontram-se os controles concentrado e

difuso. O controle difuso é aquele exercido por todos os órgãos do Judiciário, sendo certo que “caracteriza-
se pela permissão a todo e qualquer juiz ou tribunal realizar no caso concreto a análise sobre a
compatibilidade do ordenamento jurídico com a Constituição Federal” (MORAES, 2008, p. 708). O controle
concentrado é normalmente “deferido ao tribunal de cúpula do Poder Judiciário ou uma corte especial”
(SILVA, 2005, p. 49), sendo que no sistema jurídico brasileiro o controle de constitucionalidade
concentrado cabe ao Supremo Tribunal Federal.

Quanto à forma de controle judicial, há o controle por via principal e por via incidental. O controle
por via incidental se realiza através da análise do caso concreto. O inciso X do artigo 52 da Constituição
Federal estabelece que no caso de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal de inconstitucionalidade
pelo controle incidental, poderá este órgão oficiar o Senado Federal para que, através de Resolução,
suspenda a execução, no todo ou em parte, da lei declarada inconstitucional. 

No controle por via incidental os efeitos da decisão de inconstitucionalidade são inter partes e ex
tunc, produzindo-se efeitos retroativos somente às partes envolvidas no processo. Entretanto, quando o
Senado Federal suspende a execução da lei, os efeitos passam a ser erga omnes e ex nunc, devendo ser
consignado que ocorrerá a ampliação dos efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal, porém, tais efeitos apenas serão produzidos a partir da publicação da Resolução
do Senado. 

O controle por via principal é exercido por meio de ação direta de inconstitucionalidade, a ser
julgada pelo Supremo Tribunal Federal, visando à apreciação da norma em abstrato, cuja decisão tem
eficácia erga omnes, ou seja, atinge a todos indistintamente e vincula todos os órgãos do Executivo e do
Judiciário. 

 No controle por via principal, os efeitos temporais são, em regra, ex tunc, uma vez que a norma é
nula, pois considerada inválida desde o seu nascimento, de acordo com a teoria da nulidade. Contudo,
conforme já registrado, há uma exceção prevista no artigo 27 da Lei 9.868/1999, que permite que o
Supremo Tribunal Federal limite os efeitos retroativos da decisão de inconstitucionalidade. Este tem sido o
alvo de inúmeras politizações das decisões emitidas pelos ministros do STF, o que tem gerado grandes
discussões jurídicas a respeito, como esta que aqui se pretende modestamente demonstrar no caso específico
das decisões de inconstitucionalidade de matéria tributária.
 
2.1 O Controle de Constitucionalidade em Matéria Tributária
 
            O sistema tributário brasileiro vem descrito de forma pormenorizada na Carta constitucional,
estabelecendo as espécies tributárias, a competência tributária, bem como as regras de estrutura e os
princípios que determinam como a norma tributária deve ser editada, modificada ou extinta. Assim,
naturalmente, toda a previsão legal sobre o controle de constitucionalidade se aplica também à análise de
constitucionalidade de lei tributária.
            A aferição permite verificar a constitucionalidade formal, onde são analisadas a obediência aos
princípios constitucionais tributários, bem como às regras de vigência e da competência. Já pela
constitucionalidade material, verifica-se a observância às técnicas constitucionais causais e finalistas das
espécies tributárias.

A técnica causal pode ser exemplificada pelo artigo 153, segundo o qual “se ocorrer renda, então o
legislador da União poderá instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza”. Percebe-se,
pois, a causa, o motivo da instituição do tributo.

A técnica finalista aplica-se nas taxas, contribuições e empréstimos compulsórios, tendo em vista o
fim do tributo, o qual se não respeitado implica na inconstitucionalidade do tributo.

A instituição do tributo ou sua majoração deve respeitar todas as regras e princípios constitucionais,
sob pena de macular o tributo do vício da inconstitucionalidade.

 
2.2 Repetição do Indébito de Tributo Declarado Inconstitucional
 
            A declaração da inconstitucionalidade de tributo gera a obrigação do Estado de devolver o tributo
pago indevidamente, através da ação de repetição de indébito. Para que seja cabível a responsabilização
estatal nestes termos, torna-se imprescindível que a decisão de declaração de inconstitucionalidade do tributo
tenha efeitos ex tunc, retroagindo à data de instituição do tributo declarado inconstitucional.

A repetição de indébito se trata de “uma relação jurídica, por força da qual o Fisco fica adstrito a
devolver ao sujeito passivo da obrigação tributária o tributo indevido. A relação surge do simples pagamento
indevido” (PIMENTA, 2002, p. 122-123).

Segue-se o entendimento segundo o qual o tributo inconstitucional, tendo em vista o seu caráter
indevido, não passa de mera prestação de fato, sendo que “na restituição (repetição) de indébito, não se
cuida de tributo, mas de valores recolhidos (indevidamente) a esse título”, afinal, “se inexistia obrigação
tributária, de igual modo não havia sujeito ativo, nem sujeito passivo, nem tributo devido” (AMARO, 1998,
p. 383). 

A devolução do tributo declarado inconstitucional está assegurada pelos princípios constitucionais
da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da nulidade da norma inconstitucional e da proibição do
enriquecimento sem causa. 

Pelo princípio da legalidade, se o legislador não respeita os aspectos formais e materiais ditados pela
Constituição Federal, não pode pretender arrecadar valores a título de tributo indevido porque baseado em
ato ilícito.

O princípio da moralidade firma a proibição do Estado de se apropriar de tais valores indevidos com
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respaldo na ética, cujo princípio da boa fé ordena a devolução estatal sob pena de deslealdade.
O princípio da nulidade da norma inconstitucional determina que a declaração de

inconstitucionalidade tenha eficácia ex tunc, fazendo-se a recomposição do stato quo ante, com a devolução
ao contribuinte do valor pago indevidamente.

Ademais, o princípio do enriquecimento sem causa constitui um dos principais fundamentos da
repetição do indébito, já que a não-devolução acarretaria o enriquecimento ilícito do Estado à custa do
empobrecimento ilegal do contribuinte.

 
3 O PROCESSO DE POLITIZAÇÃO DO DIREITO
 

O processo de politização do direito ou judicialização da política teve início após a Segunda Guerra
Mundial, quando se pode observar um profundo deslocamento do poder originário do Legislativo para os
tribunais e outras instituições jurídicas. A insegurança nascida com o desvirtuamento dos interesses sociais
em prol dos interesses particulares dos parlamentares envolvidos no processo de feitura das leis fez surgir na
sociedade uma transferência de seu sentimento de segurança para as decisões judiciais, consideradas
controladoras das leis, devido à sua suposta imparcialidade. Com isso, os juízes foram se convencendo de
uma maior liberdade que lhes foi conferida e passaram a abusar de sua competência julgadora ao eivá-las de
um caráter excessivo de politicidade.

A idéia de que o Legislativo produz leis, cuja aplicação ocorre nos tribunais como um trabalho
puramente técnico, incute a condução destas duas atividades de acordo com princípios distintos. Entretanto,
hoje, a noção de política não se restringe ao processo legislativo, bem como os tribunais têm adentrado na
regulação das instituições legislativas, ou seja, os tribunais têm se constituído como instâncias de elaboração
de políticas públicas e da atividade política. Esse crescente papel dos tribunais significa a globalização do
fenômeno da transformação de questões políticas em questões jurídicas (FEREJOHN, 2009).

Tendo em vista a dificuldade inerente à prática legislativa, em razão da impossibilidade de se prever
as conseqüências da adoção de uma nova lei, evidenciam-se as vantagens dos tribunais, uma vez que lidam
com regras específicas para identificar injustiças, além da prática dos precedentes jurisprudenciais permitirem
o desenvolvimento de regras gerais adequadas a casos concretos. Em suma, o descrédito no Legislativo
favorece o depósito de esperanças no Judiciário.

Esta migração do poder originário do Legislativo para os tribunais significa que esses tomarão
decisões politicamente importantes e muitas vezes definitivas, sendo que, ao mesmo tempo, busca dirigir o
debate a respeito das novas leis no sentido de antecipar a resposta que será dada pelas instituições jurídicas,
perfazendo aquilo que se denominou a politização dos tribunais (FEREJOHN, 2009).
            Essa politização encontra fundamento na atribuição de competência ao Supremo Tribunal Federal de
julgar os chamados casos difíceis, aqueles nos quais a interpretação a ser dada num caso controvertido não
está clara na lei ou é controvertida, não restando alternativa aos juízes senão inovar, usando o próprio
julgamento político. E esses julgamentos são inevitavelmente objeto de polêmica, porque envolvem “sérias
divergências quanto aos princípios políticos que melhor representam as tradições morais da comunidade”
(DWORKIN, 1997).
            Percebe-se a politização dos argumentos jurídicos, mormente, nos casos eivados de repercussão
geral, que dizem respeito a questões relevantes do ponto de vista social, econômico, político ou jurídico, que
ultrapassem os interesses subjetivos da causa. A repercussão geral consiste em um instrumento processual
que permite ao STF selecionar os recursos extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de
relevância social, econômica, política ou jurídica. Uma vez considerada preliminarmente a existência de
repercussão geral, o STF analisará o mérito da causa, cuja decisão passará a ser orientada para os casos
idênticos julgados pelas instâncias inferiores. Nota-se, pois, a nítida lacuna aberta pela Emenda
Constitucional n.º 45 que permite a atuação judicial no sentido de politizar suas decisões[2].
            Dworkin alerta para a politização nos casos difíceis, cuja interpretação normativa envolve conceitos
abstratos ou controvertidos. A existência de conceitos abstratos se faz indispensável para a própria
operacionalidade do sistema jurídico, pois a definição exata de todos os termos gera problemas de aplicação
prática. O problema é que o STF tem feito as interpretações dos princípios constitucionais abstratos, como,
por exemplo, razão de Estado, segurança jurídica e interesse público, se apropriando desses princípios.
Percebe-se um desvio da competência de guardião da Constituição Federal para se auto-proclamar
competente para definir objetivamente os conceitos abstratos, solapando o ideal de autogoverno democrático
e esvaecendo de sentido a Constituição Federal.
            Um exemplo dessa disputa de vontades é a questão das quotas universitárias para negros, em que
existem argumentos favoráveis e contrários dos dois lados, ambos com base no princípio da igualdade. O
entrave, estritamente político, será solucionado pela maioria da vontade prevalecente entre aqueles
competentes para decidir a questão.
            A história mostra que os tribunais das diversas nações, que assim se politizaram, tomaram diversas
decisões importantes controvertidas, com base na interpretação constitucional de conceitos morais muito
abstratos. Essa abstração permitiu a recorrência a argumentos políticos em demasia, culminando na tomada
de posicionamentos mais favoráveis a um ou outro lado, de acordo com interesses pessoais, desviando do
verdadeiro interesse público.

No Brasil, a ascensão da intervenção do Supremo Tribunal Federal em questões antes consideradas
políticas tomou uma proporção tão grande que hoje em dia não se pode mais sustentar uma distinção rígida
entre direito e política. Assim, a teoria democrática clássica, que associa, por um lado, a política com as
atividades desempenhadas pelo Legislativo e, por outro, o Direito com as operações do Judiciário, não mais
se sustenta de forma tão nítida.

Entretanto, as decisões do Supremo Tribunal Federal têm sido totalmente casuísticas, variando sua
atuação ora como legislador negativo ora como fortemente intervencionista, o que retira a legitimação desse
seu leque de conquistas de novas competências políticas.

 
O aumento do intervencionismo judicial na política (e nas políticas públicas) demanda respostas à teoria
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constitucional, pois tal movimento não pode ser justificado apenas por argumentos empíricos, históricos ou
pragmáticos. Muitas vezes os autores que defendem uma intervenção do Judiciário nas questões políticas têm em
vista um determinado resultado, como a promoção de certos direitos sociais ou a moralidade na política, mas se
esquecem que a intromissão judicial nem sempre promove esses fins (MAURICIO JÚNIOR, 2008, p. 135).

 
Por fim, ressalte-se que “a atuação judicial em questões políticas não pode ser tomada como

normativamente correta simplesmente pelo fato de que, em certo momento histórico, privilegia uma
concepção particular de justiça” (MAURICIO JÚNIOR, 2008, p. 136).

 Assim, depreende-se a afirmativa de que a jurisdição do tribunal sobre questões políticas tem sido
casuística, não se conseguindo identificar quais valores constitucionais devem prevalecer sobre a
discricionariedade política exercida pelos juízes.

A intervenção judicial na condução da vida pública, através da interferência no campo político,
exige argumentos normativos que justifiquem esta atuação judicial porque em consonância com o verdadeiro
significado de justiça.

O entrave estabelecido entre a segurança jurídica, de um lado, e a defesa de princípios e da justiça,
através da interpretação dada a conceitos abstratos, de outro, deve ser solucionado pela complementação
entre os contornos do constitucionalismo e da democracia, cujos ambos ideais ainda se encontram em
construção. O problema consiste em passar da teoria para a prática, uma vez que nessa transição entram em
jogo as diferentes interpretações em razão dos interesses políticos envolvidos.

 
4 A POLITIZAÇÃO NAS DECISÕES DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
 

Com relação à natureza, o controle de constitucionalidade pode ser dividido em político, judicial e
misto. O controle político é aquele realizado por órgãos políticos, normalmente ligados ao Parlamento. O
controle judicial, contrariamente, é realizado pelo Judiciário. E o controle misto, por sua vez, consiste na
combinação dos dois tipos de controle, sendo que uma parte das leis se submete ao controle político e a
outra ao controle jurisdicional.

A natureza do controle utilizado pelo Brasil é predominantemente judicial, entretanto, existem
várias formas de controle político, como, por exemplo, as comissões permanentes de Constituição e Justiça e
o veto jurídico realizado pelo Chefe do Executivo.

No Brasil, a politização do direito teve crescimento com a previsão constitucional do controle
judicial de constitucionalidade associada a uma extensa declaração de direitos e a um ativismo legislativo do
Executivo, que, a partir de 1990, passou a fazer uso indiscriminado de Medidas Provisórias. Houve uma
multiplicação repentina de ações diretas de inconstitucionalidade, favorecida pela ampliação de seus
legitimados e a expansão dos intérpretes da Constituição, porque se induziu o Supremo Tribunal Federal a
assumir novos papéis, migrando “de uma posição coadjuvante da produção legislativa do poder soberano, de
acordo com os cânones clássicos do republicanismo jacobino, para uma de ativo guardião da Carta
Constitucional e dos direitos fundamentais da pessoa humana” (MAURICIO JÚNIOR, 2008, p. 131).
            A questão da politicidade nos problemas jurídicos coloca-se diante da constatação da inevitabilidade
desta relação:
 

A marca política está impressa com tanta força nas múltiplas figuras do mundo em que vivemos que o apoliticismo
se configura impossível. Ora, o nascimento da política remonta à aurora do mundo, assim que se manifestam o
comando dos chefes e a organização da vida em comum (GOYARD-FABRE, 2002, p. 01).

 
                 No que tange ao controle de constitucionalidade, especificamente num sistema jurídico de
Constituição rígida, não há como não respeitar a hierarquia da Constituição Federal como norma suprema a
ser obedecida na feitura e aplicação das demais normas. A aplicação e interpretação das normas devem se
basear neste princípio para que seja possível se falar em justiça constitucional, como uma manifestação típica
do Estado Democrático de Direito.

De nada adiantaria a supremacia da Constituição se não houvesse um efetivo controle de
constitucionalidade. O controle de constitucionalidade existe como forma de se verificar a identificação,
coesão e coerência de lei infraconstitucional com o texto constitucional. A ação de inconstitucionalidade,
prevista na Constituição Federal e regulamentada pela Lei n.º 9.868/99 serve à argüição da
constitucionalidade e a conseqüente permanência ou expulsão da lei do ordenamento jurídico ou da aplicação
ao caso concreto que se põe em análise.
            “Controlar a constitucionalidade de ato normativo significa impedir a subsistência da eficácia de
norma contrária à Constituição" (TEMER, 1993, p. 40). 
            Hodiernamente, a crise do constitucionalismo, tratada originalmente como um problema de
efetividade das normas, adquire novos contornos com a sedimentação da necessidade do controle de
constitucionalidade, quando surge a problemática da inevitabilidade do recurso a argumentos políticos nas
decisões emitidas nesta modalidade de ação.
            Não há como excluir as questões políticas do controle da constitucionalidade, pois os critérios
técnico-jurídicos de aferição da constitucionalidade das leis são sempre intensamente “contaminados” pelo
contexto fático-ideológico da sua interpretação-aplicação concreta (NEVES, 1988, p.105-106).

“A politicidade aparece precisamente na capacidade de fazer, dos limites, desafios [...] A
politicidade refere-se a realidades que abrigam em si potencialidades negociáveis que fazem delas fenômenos
capazes de história própria” (DEMO, 2004, p. 19-20).
            Ao interpretar a lei ou ato com força de lei para verificar sua consonância ou dissonância com o texto
constitucional, portanto, não há como não recorrer à politicidade, uma vez que o órgão interpretativo está
construindo um novo texto, para analisar se esta interpretação permite deduzir pela constitucionalidade da lei
em questão.

O poder de estabelecer normas deve ser objeto de contestação política e deliberação por aqueles
que serão afetados por elas. Contudo, o modo como a política é feita no Judiciário é, e deve ser, diferente do
modo como ela é conduzida dentro dos outros poderes. Por isso, os tribunais precisam ter cuidado quando
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deslocam assuntos legislativos para a esfera judicial (FEREJOHN, 2009).
Assim, somente mediante um adequado controle de constitucionalidade que verifique a adequação

das leis à ordem constitucional vigente pode-se consagrar o respeito à justiça. Neste contexto, insere-se a
justificativa da problemática da politicidade, uma vez que o órgão julgador não pode desvirtuar sua função
discricionária, onde se utiliza de argumentos políticos, para cair no campo da arbitrariedade, e, com isso,
esvaecer de sentido todo o controle constitucional assim intitulado.
           
4.1 Limitações dos Efeitos Temporais em Matéria Tributária e seus Reflexos na Repetição do Indébito
 

A modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, nos moldes do artigo 27 da Lei n.º
9.868/1999, gera conseqüências prejudiciais para a repetição do indébito, devida ao contribuinte que pagou o
tributo declarado inconstitucional.

Com a modulação dos efeitos para ex nunc, a invalidade da norma somente tem validade a partir da
decisão do Supremo, permanecendo válida a norma e devido o tributo desde a edição da norma instituidora
até o trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade. Isso se o Supremo não fixar a validade para
o futuro, em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão de inconstitucionalidade, restando, pois, o
tributo devido até a data fixada.

A situação se agrava diante do crescente recurso do Supremo Tribunal Federal à limitação dos
efeitos temporais, como se essa fosse regra ao invés de exceção.

A crítica aos reflexos da restrição dos efeitos ex tunc das decisões declaratórias de
inconstitucionalidade de tributos reside no impedimento da restituição do tributo pago indevidamente.

“O Estado, enquanto autor da lei inconstitucional, cobrou e arrecadou tributos inconstitucionais, se
beneficiando de um ato inconstitucional praticado por ele próprio”, promovendo-se “uma tentadora
oportunidade para a proliferação de inconstitucionalidades úteis, isto é, exigências de tributos
inconstitucionais e não devolvidos após a declaração de tal vício de validade pelo Supremo Tribunal
Federal”  (MARCILIO, 2008, p. 92).

Essa desnecessidade de devolução daquilo que foi arrecadado indevidamente constitui uma
atividade rentável para o Estado, que pode passar a criar, ao seu alvedrio, tributos inconstitucionais, ciente
que não precisará devolver o montante recebido de forma inconstitucional.

 
Seria preciso não conhecer o Brasil para supor motivada por questões de alta indagação científica essa proposta.
Conhecendo-o, fácil é descobrir o que têm em mente os proponentes dessa “nulidade” ou “anulação” diferida. É
sempre o ângulo governamental. Com base nessa regra, toda vez que um tributo correr o risco de ser julgado
inconstitucional – e essas coisas se sabem como antecedência em Brasília – invocando o pesado ônus da devolução
do já recebido, o Poder Público pleiteará que a eficácia da decisão seja a partir do trânsito em julgado. Assim, não
terá de devolver o já recebido (FERREIRA FILHO, 1997, p. 14).

 
Todavia, é preciso lembrar que a modulação dos efeitos temporais em decisão de

inconstitucionalidade foi instituída como exceção, devendo-se utilizar da ponderação e da prudência na busca
dos fundamentos de sua aplicação. Não se pode permitir o desvirtuamento do dispositivo legal para
beneficiar ilegalmente o Estado em detrimento do verdadeiro interesse coletivo. Esse tem sido o palco de
inúmeras discussões jurídicas em torno dos conceitos de segurança jurídica e interesse público.

 
4.2 Crítica à Modulação dos Efeitos Temporais em Decisão de Inconstitucionalidade de Matéria
Tributária
 
            No Estado absolutista, os detentores do poder representavam o Estado, havendo identidade,
inclusive, entre as duas riquezas. No Estado social de Direito, as propriedades se separaram, originando a
dependência fiscal do Estado em relação à sociedade.
            “O problema do Estado parece ser, nesse caso, o da sua ‘recapitalização’, baseada nos impostos
fiscais, ou seja, o da arrecadação e da concentração de capital de propriedades públicas, que permitirá a
solução dos mais urgentes problemas sociais” (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1994, p. 404).
            Todavia, a arrecadação do Estado deve ser estruturada em limites, para não anular as conquistas
advindas com o Estado social de Direito. E esses limites não podem depender exclusivamente da ideologia
dos membros do Supremo Tribunal Federal, conforme tem ocorrido nas decisões declaratórias de
inconstitucionalidade, sob pena de se inviabilizar o controle que se pretende.

As justificativas apontadas como razões de Estado consistem, na verdade, em pseudo-argumentos
empregados a fim de assegurar a supremacia dos interesses políticos sobre as reais razões de direito e/ou da
moral. As razões de Estado normalmente são dissimuladas através da utilização dos termos razões de
governo, razões de poder, razões políticas, interesse público, bem comum, bem geral, interesse nacional e
governabilidade (FERREIRA FILHO, 1997, p. 41-43).

A fundamentação com base em falácias argumentativas defensoras da razão de Estado ocorre no
âmbito tributário para legitimar os interesses meramente arrecadatórios, em detrimento dos interesses
jurídicos que autorizam a tributação. O único fim dessa argumentação consiste em evitar a devolução ao
contribuinte do montante arrecadado a título de tributo indevido.

Para tanto, os ministros se utilizam de alegações voltadas à instabilidade econômica, como, por
exemplo, grave colapso dos cofres públicos e afronta à governabilidade do país diante da perda de
arrecadação, o que comprometeria a realização das atividades de fomento do Estado, como a educação e a
saúde.
            Nesse sentido, as transformações operadas pelo fenômeno da politização do direito ganham relevo
neste início de século. O Estado de Direito tem distorcido seu aspecto fiscal para manipular os cidadãos
contribuintes com argumentos infundados que lhes retiram o direito de reclamar de volta o dinheiro pago a
título de tributo cobrado indevidamente porque declarado inconstitucional.

“Maus alerta para um processo de divinização dos juízes, no que pode ser considerada uma nova
teocracia constitucional: o Judiciário exerceria a função de superego da sociedade, através de um processo
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de infantilização dos cidadãos” (MAUS apud APPIO, 2007, p. 20).
Dworkin (1997) defende que a questão depende de como se entende a democracia, e que a

comunidade só é verdadeiramente democrática se respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos.
A evolução da democracia tem a ver com a evolução cultural dos povos. Daí a importância do papel

do juiz como intérprete e aplicador das normas constitucionais nas situações concretas que lhes são postas a
decidir. Assim, a Hermenêutica Constitucional assume papel fundamental na construção da democracia,
porque através de seus princípios orienta como as normas constitucionais devem ser interpretadas a fim de se
dar efetividade aos princípios constitucionais, postos como pilares básicos da ordem democrática (GOMES,
2002, p. 3).

A politização dos tribunais em certas estruturas governamentais é, até certo ponto, não só inevitável
como legítima. Responsabilidade democrática e legalidade são ideais complexos e às vezes antagônicos, e o
que cada um deles requer em determinado momento é um problema que está sempre aberto para debate. O
que está institucionalmente em jogo é a alocação do poder de legislar, que, no pós-guerra está sendo
persistentemente deslocado de Legislativo para tribunais e outras instituições judiciais, quando o Poder
Legislativo não pode ser preterido na elaboração das políticas públicas.

Se essa judicialização da política é inevitável, como a história parece sugerir, os seus benefícios
dependerão fundamentalmente de como aquelas instituições que originalmente permitiram a transformação
do político no jurídico reagirão a este fenômeno.

Diante da multiplicidade de métodos e concepções hermenêuticas que podem ser empregados na
decisão do controle de constitucionalidade, a interpretação dos conceitos de segurança jurídica e interesse
público como razões de Estado deve ser feita com base em critérios objetivos de apreensão do significado da
lei e em atenção aos valores apregoados por detrás das regras jurídicas, como construção do direito
enquanto fenômeno histórico-social.

Nelini considera quatro vertentes que devem ser alinhadas para se ter um bom juiz: a técnica, a
ético-institucional, a cívico-política e a humanista (NELINI, 1994, apud BITTAR, 2004, p. 556).

Segundo Aristóteles, o juiz é a justiça animada, isto é, é o responsável pela aplicação da justiça
corretiva (ARISTÓTELES, 1132a, p. 6-7, apud BITTAR, 2004, p. 556).

Com base no ideal democrático de justiça deve ser pautada a conduta julgadora dos ministros do
Supremo Tribunal Federal no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade. Neste sentido, importam
não apenas os argumentos, mas também os critérios de julgamento que o tribunal adota, para garantir que a
soberania popular não seja substituída pela soberania de uma elite representante, no caso, da maioria de onze
doutos ministros, de forma a mascarar uma vontade mundana.

A competência atribuída de guardar a Constituição Federal não se trata de um “cheque em branco”,
em que se tolere a parcialidade dos tribunais. Os juízes devem apresentar princípios morais formadores da
melhor justificativa, a fim de evitar a arbitrariedade do julgamento.

Especificamente no que tange às decisões declaratórias de inconstitucionalidade de norma
instituidora de tributo ou de norma que majore determinado tributo, em que se opte por modular os efeitos
temporais da decisão, furtando o direito do contribuinte à repetição de indébito, não se pode perder de vista
o respeito aos princípios da legalidade, da anterioridade, da nulidade e, principalmente, da vedação do
enriquecimento ilícito, sob pena de se furtar os direitos conquistados com o Estado social de Direito, e, com
isso, mascarar uma falsa democracia.
 
 
5 CONCLUSÃO
 
            O controle da constitucionalidade, diante da essência do exercício da função jurisdicional, prima pela
supremacia da Constituição. Neste nível de atuação faz-se a análise da validade ou não da lei considerando-
se um contexto histórico (social, político e econômico), especialmente, quando a norma jurídica traz
conceitos indeterminados (abstratos) para delimitar as condutas humanas em julgamento.

Esta contextualização no processo interpretativo destaca o fenômeno da politização do direito,
permitindo, diante da amplidão dos conceitos indeterminados, a riqueza da argumentação por um lado e, por
outro, o risco dos pseudo-argumentos ou argumentos insuficientes, por vezes em defesa de interesses
públicos secundários. Nestes casos cresce o sentimento de descrédito nas instituições jurídicas representando
riscos às possibilidades de vivenciar as conquistas de um Estado Democrático de Direito. Portanto, o
Supremo Tribunal Federal, intérprete derradeiro do ordenamento jurídico, tem o dever de tomar estas
precauções, uma vez que não pode se colocar acima da Constituição.

O atual sistema jurídico, por meio das normas processuais que tratam do controle de
constitucionalidade, possibilita a politização do direito. Isto é demonstrável em várias situações, entre elas,
destaque-se, pela permissão da modulação dos efeitos (efeitos “ex tunc” ou ex nunc), introduzida no
ordenamento jurídico com o artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, desde que se possa motivar razões de
segurança nacional ou de excepcional interesse social.

Diante da conclusão pela inconstitucionalidade em questões tributárias, deve-se enaltecer a
excepcionalidade da modulação com efeitos “ex nunc”, principalmente, quanto se trata do direito de exigir a
devolução do tributo reconhecido pelo STF indevido. Sabe-se que há o dever fundamental de pagar tributos,
mas, também, há o dever estatal de devolver o que não é devido.

Considerando-se estes deveres jurídicos em normas tributárias, é preciso que o Supremo Tribunal
Federal descreva a motivação da decisão em tal nível de detalhes que permita ao cidadão-contribuinte
identificar e compreender o motivo indicado no contexto da realidade social, política e econômica em que
todos estão inseridos. Desta forma estará o judiciário possibilitando a democracia por meio da transparência.
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Por ocasião da decisão judicial, recorrer à motivação empregando apenas conceitos indeterminados
(colapso nos cofres públicos, instabilidade à ordem nacional, impossibilidade de execução financeira), para
fundamentar a modulação com efeito ex nunc  não a legitima. É insuficiente. Poderá levar à qualificação de
pseudo-argumento, pois não possibilita conferir a verdade.

Portanto, além da modulação nos termos referidos ser uma possibilidade excepcional, é necessário
que o magistrado demonstre, por exemplo: i) por meio de pareceres de profissionais qualificados e por meio
de cálculos minuciosos o efetivo abalo das reservas financeiras estatais que a devolução do tributo indevido
poderia provocar; ii) indicar, objetivamente, quais áreas de investimentos de relevante alcance social  seriam
atingidas; iii) deve-se demonstrar que as áreas afetadas pertençam ao rol do direitos ou preceitos
fundamentais que são os direitos sociais (Art. 6º CF/88).

A relevância da análise da modulação dos efeitos nas decisões do STF em matéria tributária é
inquestionável, uma vez que, diante da estrita legalidade tributária o contribuinte não tem alternativa a não
ser pagar o tributo, conforme está na Constituição. Mas este compromisso será legítimo se, de fato e de
direito, realizou o fato jurídico tributário e a exigência tributária seja constitucional. Este é o pacto
democrático de direito assumido por ocasião da promulgação da atual Constituição.

Na atualidade este tema ganha maior envergadura diante das rotineiras manchetes da imprensa que,
diuturnamente, apresenta à sociedade: i) fatos de corrupção com desvio de grandes quantias de dinheiro
público; ii) impunidade dos corruptos; iii) não devolução do dinheiro de corrupção; iv) gastos em despesas
não prioritárias para o desenvolvimento socioeconômico nacional. Assim, o sentimento de injustiça, quando
se nega a devolução do indevido tributário, especialmente quando se recorre à motivação acima criticada,
tem várias repercussões, entre elas, a descrença no poder político e no sistema jurídico sustentado nos
princípios fundamentais da segurança jurídica e da justiça.
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O DEVER FUNDAMENTAL DE PAGAR IMPOSTOS, TEORIA DA JUSTIÇA E IMUNIDADES
DE TEMPLOS DE QUALQUER CULTO

THE FUNDAMENTAL DUTY OF PAYING TAXES, THEORY OF JUSTICE AND IMMUNITIES OF
TEMPLES OF ANY CULT

Eloi Cesar Daneli filho
Hugo Thamir Rodrigues

RESUMO
Novamente se percebeu que o Estado tem um papel importantíssimo na condução de políticas públicas
tributárias e de fomento à cidadania. Tais interações do ente estatal com a Sociedade são impossíveis sem a
noção jurídica de dever fundamental que todos os cidadãos e empresas têm diante das demandas sociais
atuais. Esta é uma consequência da vertente liberal denominada social-democracia que pode ser explicada
sob o viés da teoria da justiça de John Rawls, que em síntese prega que a diferença na distribuição de bens
dentro de uma sociedade deve sempre vir em favor dos menos beneficiados pelos dons naturais. Sob esta
ótica pode-se concluir que até mesmo as instituições religiosas tem o dever fundamental de pagar impostos e
só se imiscuiriam de tal dever diante de uma atuação solidária em substituição do cumprimento de deveres
próprios do Estado.
PALAVRAS-CHAVES: Dever, Estado, Impostos, Justiça, Templos.

ABSTRACT
Again it was realized that the State has a role in driving public policy and taxation to encourage citizenship.
Such interactions of the State entity with the Society are impossible without the legal concept of a
fundamental duty to all citizens and businesses have given the current social demands. This is a consequence
of the liberal so-called social democracy that can be explained under the bias of the theory of justice of John
Rawls, who preaches at a glance that the difference in the distribution of goods within a society should
always come in favor of less empowered by natural gifts. From this perspective one can conclude that even
religious institutions have the primary duty to pay taxes and just meddle in such duty before a supportive role
instead of fulfilling its own duties of the State.
KEYWORDS: Duty, Justice, Tax, Temples, State.

1 INTRODUÇÃO

            Há uma inevitável relação entre o princípio republicano e o princípio da solidariedade, e, por
conseguinte, uma sociedade democrática só pode ser bem sucedida uma vez que se aumente o civismo e as
relações de confiança.

            Nesse sentido, tanto a teoria da justiça de Rawls, quanto a consideração de um dever fundamental de
pagar impostos de Nabais, se dão no sentido de fomentar um melhor ambiente cívico e de fomento do
civismo, eis que os dois estão alicerçados na justiça social e na direção por parte do Estado de Políticas
Públicas que busca incluir e integrar socialmente indivíduos no seio de uma sociedade mais fraterna.

            No presente artigo, serão abordados três temas, que interagem e interferem de forma ampliada e
contundente com o projeto constitucional brasileiro contido na CF abordado nos dois primeiros capítulos,
seja pelo viés do fomento ao civismo, ou, por via de consequência, combatendo o Clientelismo e demais
obstáculos a efetivação da democracia. O primeiro deles é a teoria da justiça e suas implicações com o
segundo assunto, o dever fundamental de pagar impostos. Por fim, e como resultado de toda a análise, as
explicações no sentido de como estão estruturadas as políticas públicas fiscais e extrafiscais de inclusão
social e como se dão numa perspectiva da teoria da justiça e do dever fundamental de pagar impostos e qual
o tratamento que, sob esse prisma deveria ser dispensado aos templos de qualquer culto.

 

2 TEORIA DA JUSTIÇA

O ponto culminante da obra de John Rawls, sem dúvida alguma, é o que se refere aos princípios de
justiça, uma vez que:

[...] seu desiderato maior centra-se na tentativa de reabilitar o liberalismo político por meio da
reconciliação dos princípios liberais (direitos básicos ou fundamentais, liberdades individuais) com
princípios igualitaristas (igualdade política e suas implicações sociais, materiais e econômicas). [1]

Ao introduzir o tema, no segundo capítulo de sua obra, retoma os conceitos trabalhados
anteriormente que dizem com as ideias basilares da posição original e do véu da ignorância. Rawls impõe ao
leitor um raciocínio filosófico que permita imaginar todas as pessoas numa situação inicial de igualdade, a
partir da qual serão estabelecidos os princípios de justiça.

Rawls elabora sua teoria com base na teoria do contrato social, chamando-a, porém, de “posição
originária”, a concebendo em uma dimensão exclusivamente procedimental, em que os indivíduos vão fixar
quais as condições em que adotam princípios de justiça sem, contudo, deixar de lado seus interesses. Nesse
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sentido, o autor metaforicamente sugere que os indivíduos se encubram com um “véu da ignorância”, a fim
de que se dispam de seus interesses de classe e de sua situação original na sociedade, bem como ignorar qual
será sua sorte na distribuição dos dons naturais e qual sua situação em relação aos bens materiais ou naturais.
Pretende com a sugestão, de um certo, modo apagar as diferenças sociais e naturais, pois acredita que o “véu
da ignorância” auxiliará a escolha de princípios de justiça com imparcialidade, porém, com o envolvimento
dos indivíduos e seus interesses pessoais.[2]

Nessa posição inicial de igualdade não é possível a ninguém ter acesso às informações que poderiam
interferir de forma decisiva na escolha dos princípios. Assim, cada indivíduo faria sua escolha sem conhecer
suas condições particulares, seu lugar na sociedade, seu status social, seus legados familiares, suas
habilidades, sua inteligência, sua força, traços de sua personalidade como a aversão ao risco ou a tendência
ao otimismo, por exemplo, ou seja, fariam sua escolha sob o véu da ignorância. As pessoas desconhecem
como os princípios eleitos iriam afetar seu caso particular e, portanto, estão obrigadas a avaliar e escolher os
princípios baseadas nas condições gerais da sociedade[3].

Em face dessa situação que se apresenta, por estarem sob o “véu da ignorância”, os homens
determinam seus direitos e deveres. A esse respeito, afirma Zambam[4]:

A posição original é um dos artifícios utilizados por Rawls para fundamentar sua teoria da justiça. Nela
são escolhidos os princípios que deverão nortear os sujeitos de uma sociedade filiada à tradição
democrático-constitucional. A partir da posição original, protegida pelo véu da ignorância, é possível
estabelecer termos eqüitativos de cooperação social e construir uma concepção política de pessoa.

 

Tendo por escopo tais eixos, Rawls passa a tratar especificamente dos princípios de justiça que
seriam escolhidos pelos indivíduos na posição original sob o véu da ignorância. Ao introduzir o tema, propõe
uma diferenciação necessária entre o que sejam “concepções de justiça” e “princípios de justiça”. Refere que
as concepções de justiça são ideias que cada pessoa, individualmente, constrói sobre o sentimento abstrato
do justo, a partir das suas condições particulares e do seu lugar na sociedade, o que atrela o conceito a uma
visão utilitarista[5] da justiça. Como a proposta do autor é, justamente, elaborar uma teoria da justiça que se
afigure como uma alternativa ao pensamento utilitarista, prefere fazer uso da expressão “princípios de
justiça”, que devem ser entendidos como o resultado de um consenso acerca da ideia de justiça que pessoas
livres e racionais aceitariam numa condição inicial de igualdade onde ninguém tem acesso àquelas
informações determinantes para sua escolha.

Os princípios de justiça têm por objeto, primeiramente, as instituições e, subsequentemente, os
indivíduos. Pois para Rawls, se deve entender por instituições um sistema público de regras que define
cargos e posições com seus direitos e deveres, poderes e imunidade, etc. Elas podem ser consideradas de
dois modos: como um objeto abstrato, ou seja, como uma forma possível de conduta expressa por um
sistema de regras e como a realização das ações especificadas por essas regras no pensamento e na conduta
de certas pessoas em uma dada época e lugar[6]. Com isso, o primeiro princípio estabelece direitos e
liberdades básicas para todos e o segundo uma situação econômica e social que possibilite a todos mesmas
oportunidades, bem como possibilite beneficiar os mesmos privilegiados.

   Há, portanto, uma ambiguidade quanto ao que é justo ou injusto. Assim, justa ou injusta é a
instituição concreta administrada efetiva e imparcialmente. A instituição como um objeto abstrato é justa ou
injusta na medida em que qualquer realização concreta dela poderia ser justa ou injusta.

            Ao definir instituição como um sistema público de regras, se está afirmando de certo modo que uma
pessoa que faz parte de uma instituição sabe o que as regras exigem dela e dos outros. Contudo, a
publicidade das regras de uma instituição assegura que aqueles nela engajados saibam um dos outros, e que
tipo de ações são permissíveis.  

Nesse sentido, para o autor, as instituições sociais mais importantes – dentre as quais menciona a
Constituição política, os acordos econômicos e sociais, a propriedade particular e a família monogâmica –
formam a estrutura básica da sociedade. Pode-se dizer, assim, que os princípios teriam, portanto, a função de
orientar essas instituições na distribuição dos benefícios e dos encargos sociais.

Rawls apresenta dois princípios de justiça para instituições, quais sejam:

Primeiro: Cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema de liberdades básicas iguais
que seja compatível com um sistema semelhante de liberdades para as outras. [...] Segundo: As
desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal modo que sejam ao mesmo tempo
consideradas como vantajosas para todos dentro dos limites do razoável, e vinculadas a posições e
cargos acessíveis por todos. [7]

Necessário destacar que os princípios são apresentados de forma lexical, segundo Rawls, ou seja,
deve-se observar a seqüência por ele estabelecida. Ademais, buscando explicar a sua teoria de justiça, Rawls
procurou não só demonstra a importância prática da aplicação de seus princípios, como também clarificar
com precisão o seu significado. E assim, dois princípios de justiça para instituições e vários princípios para
indivíduos são discutidos e explicados em sua obra.
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Também são apresentados pelo autor os princípios de justiça para os indivíduos, a saber: princípio de
eqüidade (obrigações dos indivíduos), segundo o qual uma pessoa deve fazer a sua parte conforme definem
as regras de uma instituição, quando observado o fato da instituição ser justa, isto é, que ela satisfaça os dois
princípios de justiça; e que a pessoa tenha voluntariamente aceitado os benefícios da organização ou tenha
aproveitado a vantagem das oportunidades que ela oferece para promover os seus interesses próprios[8].
Desse modo, para John Rawls, constituem-se deveres naturais dos indivíduos a ajuda mútua, no sentido de
fazer algo de bom pelo próximo – dever positivo – e a exigência de que não se faça algo que é ruim – dever
negativo.

Por outro prisma, agora político, Rawls pode ser enquadrado como teórico da Social-democracia e
tem, também, importância na gênese dos direitos fundamentais acolhidos na CF.

            Sob essa perspectiva, o Estado brasileiro adota na CF, como matrizes políticas princípios
fundamentais que, dentre outros, como já foram destacados anteriormente os da cidadania, da livre iniciativa
e do trabalho e do pluralismo político. Tendo-se, também, em alta conta, que há a autodenominação
constitucional de Estado Democrático de Direito, que está erigido e estruturado com os objetivos de
construir uma sociedade livre, justa e solidária, bem como erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais.

            Além desses, ainda, de fundamental importância a menção do artigo 170 e seus incisos. Dispositivos
que apontam os princípios da ordem econômica voltados para a valorização do trabalho e da livre iniciativa
tendo como fim a garantia de uma existência humana digna conforme os ditames da justiça social. Nos
artigos, novamente, dentre outros, estão arrolados a propriedade privada e sua respectiva função social e a
livre concorrência.

Desse panorama normativo da CF, pode-se concluir que o Estado Democrático de Direito brasileiro
está orientado politicamente segundo o conceito de social-democracia e de distribuição de bens segundo a
teoria da justiça de Rawls.

Conceitualmente, Social-democracia consiste, segundo Settembrini, em movimento socialista dentro
de Estados com instituições liberal-democráticas que aceitam, limitadamente, o mercado e a propriedade
privada.[9] Mais especificamente, social-democracia poderia ser explicada como um meio termo entre
Estados em que o modo de produção capitalista não sofre nenhum tipo de limitação, e um Estado em que há
o chamado socialismo real. Esse tipo de movimento tem lugar nos Estados em que o poder político tem
interesse no sentido de coibir a revolução armada na conquista das melhorias sociais reivindicadas pelas
classes trabalhadoras.[10]

Em termos de vanguarda no movimento social-democrático, destaca-se o Estado alemão. Que por
situar-se geograficamente entre os Estados europeus ocidentais e a URSS, viu-se extremamente pressionado
pelas duas correntes, o que mais tarde teve como consequência o surgimento do fascismo como tentativa de
barrar a evolução do comunismo e solucionar problemas inerentes ao liberalismo.[11]

O movimento político social-democrata caracteriza-se então pela diferença quanto aos meios
empregados para a conquista de melhorias para sociedade. Ao contrário de movimentos exclusivamente
liberais em que o capitalismo, a produção e o indivíduo estão em posição de supremacia, e, também, opondo-
se aos movimentos revolucionários anárquicos baseados na doutrina leninista que privilegiavam a igualdade,
o coletivo e inexistência de propriedade privada em favor da propriedade exclusiva dos bens pelo Estado, a
Social-democracia prega a observação das regras democráticas.[12]

As consequências do embate ideológico que, de um lado, davam maior ênfase a liberdade
(capitalismo), e, do outro, à igualdade (comunismo), são bem conhecidas. Foi nesse contexto que a Segunda
Guerra Mundial se deu com toda a sua complexidade no que se refere às questões envolvidas seja no âmbito
político, religioso, étnico e econômico.

Nesse contexto também surgiu a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 que buscou
definir os direitos fundamentais do homem estabelecendo princípios que conduziriam os Estados signatários
na escolha de novos paradigmas ideológicos e políticos.[13]

No Brasil a efetiva redemocratização, ao menos em sede formal, ocorreu somente em 1988 com o
advento da nova ordem constitucional. Nessa perspectiva, pode-se dizer que o Brasil entrou para o rol dos
Estados em que o movimento social-democrático encontra-se em andamento em algum grau. Esta afirmação
se sustenta com base na acolhida pela Constituição dos Princípios contidos na Declaração Universal de
Direitos.

A teoria da justiça de Rawls data do início da década de 1970, concebida com a influência das ideias
de Rousseau, Kant e Locke, sustenta que a vida em comunidade funda-se num conjunto de motivos
individuais ensejadores de uma associação política, a Sociedade e o Estado. Nessa conjuntura, é que as
pessoas buscariam os princípios de uma sociedade justa.[14]
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O neocontratualismo apresentado por Rawls apresenta uma versão liberal da sociedade por
considerar a distribuição de bens existente como “fato consumado no qual a maximização das expectativas a
longo prazo dos menos favorecidos justifica a “sorte” dos mais favorecidos e, sobretudo, porque define a
injustiça não como desigualdade, mas como “desigualdade excessiva”, na qual o princípio da mútua
vantagem foi violado.[15]

O que se vê na atualidade, ao contrário do que pregava Kelsen em sua teoria pura do direito, é que o
Direito está impregnado de moral, política, ética, etc. A própria teoria da justiça de Rawls leva muito em
consideração essas circunstâncias, uma vez que a escolha das pessoas por princípios que permitam uma
diferenciação entre a distribuição de bens é em si uma escolha política que leva em conta a moral na escolha
do direito, das regras e dos princípios.

Nesse sentido, a opção feita pela sociedade brasileira no final da década de 1980 foi a de não romper
com o modo de produção capitalista e ao mesmo tempo buscar uma pacificação social por meio de um
tratamento com igualdade de ânimo as candentes questões da distribuição de riqueza, de terras, redução de
desigualdades, erradicação da pobreza.

Conclui-se então que a sociedade pela representatividade dos congressistas que compunham a
assembléia nacional constituinte optaram pela adoção de princípios de justiça contemplativos do princípio da
solidariedade.

Também, é de se ressaltar, que a solidariedade brota da CF em vários momentos, na questão relativa
aos tributos e ao princípio da capacidade contributiva. Isso se diz em caráter meramente teórico uma vez que
o STF decide ainda de forma incipiente sobre o assunto.[16]

É nesse sentido que se concorda com Godoi ao explicar que a solidariedade, no sentido de uma
postura mais exigente, vai além de um sentido apenas de fraternidade caritativa, chega a uma efetiva
implantação de um sistema de justiça social, pois:

Uma das premissas da teoria de Rawls é de que a justiça é uma virtude que se predica não de uma norma
isolada (como supunha Kelsen em suas investigações sobre o problema da justiça) mas de um conjunto
de normas e instituições que governam determinada sociedade.[17]

            Por outro lado, não estando imune à crítica, pois contundentemente se questiona a teoria da justiça
de Rawls no sentido de que seus postulados “centram-se basicamente na sua ordem hierárquica de princípios,
que não se apresentam como meios para ‘impulsionar a reparação das injustiças distributivas historicamente
acumuladas, mas para dar como justa uma determinada distribuição actulamente existente’”.[18]

            É nítida a opção por um sistema político-jurídico-econômico que não rompesse de forma abrupta
com os interesses econômicos e políticos das elites hegemônicas que até hoje determinam os rumos do país.
Contudo, as mudanças de um quadro social de profunda desigualdade lentamente vai se modificando não
sem discussão. É por isso que é possível sustentar que o Brasil de forma deliberada adotou a Social-
democracia como forma de sustentar o capitalismo e os interesses dominantes tendo como viés o objetivo de
reformar a sociedade de pacificamente.

            Indubitalvelmente, a teoria da justiça é a teoria associada ao liberalismo mais acentuadamente voltada
para o aspecto social e da intervenção do Estado na vida de pessoas e empresas, por mais paradoxal que
possa parecer.

            Toda essa “intromissão” estatal na vida particular das pessoas no sentido de prospectar cidadãos
republicanos, mais, associada às demandas sociais necessárias a esse desiderato, implicam em investimentos
em dinheiro por parte do Estado. Esses recursos são carreados aos cofres estatais por meio de tributos, e,
dentre estes, principalmente, por meio de impostos. Desse modo, é por demais importante, seja abordada a
questão do dever fundamental de pagar impostos.

            Com efeito, a esta altura do texto se impõe o estabelecimento de uma relação entre a teoria da justiça
e a teoria do dever fundamental de pagar impostos. Tal relação se dá na medida em que, para que o Estado
possa intervir para reduzir desigualdades necessita de aporte de recursos das pessoas beneficiadas por todo
sistema social e estatal. No entanto, o problema será a forma como esses impostos serão cobrados: as
políticas públicas fiscais e extrafiscais.

            Contudo, no que diz respeito ao terreno da imunidade de templos de qualquer culto, o legislador
constituinte não seguiu à risca a pauta da teoria da justiça de Rawls, eis que deixou o dispositivo de maneira
que pudesse ser preenchido de sentido por quem o interpretasse. Como se viu no primeiro capítulo a
doutrina vale-se de métodos interpretativos como o teleológico no sentido de conceituar a palavra templo. Já
o STF tampouco levou em conta o princípio constitucional da República ou da solidariedade para conceder
tal extensão às mencionadas imunidades. Assim, tem-se que nesse campo, ao contrário do que se sugere no
presente tópico, não foi dado eco a teoria da justiça, à Social-democracia, aos postulados necessários para a
construção do Estado Democrático de Direito.

            Na sequência, tenta-se explicar como o dever fundamental é abordado do ponto de vista histórico e
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como se faz presente nas sociedades contemporâneas do ponto de vista jurídico-político-econômico.

3 DEVERES FUNDAMENTAIS: TEMA, CONCEITO E ESTRUTURA

Tanto o Direito quanto a política enfatizam muito mais os direitos do que os deveres que tem os
cidadãos. No Brasil isso é um fato que, se inobservado pode acabar com a carreira de qualquer político. Já
no campo do direito, os juristas tem dificuldade de manejar deveres, pois todo o ensino jurídico está,
também, voltado para os direitos que ora nascem da lei, ora dos contratos, e, por fim, ainda, podem brotar de
atos ilícitos. É notório, portanto, que se cogitar de um dever fundamental, ainda mais de pagar impostos,
gere alguma polêmica em qualquer círculo acadêmico, seja ele mais afeito à dogmática jurídica, ou, por outro
lado, um pouco mais perquiritivo e reflexivo, e, portanto crítico.

Por conseguinte, “o tema dos deveres fundamentais é reconhecidamente considerado dos mais
esquecidos da doutrina constitucional”, fato que, de certo modo, causa quase nenhuma surpresa, uma vez
consideradas as razões que dão mote ao fenômeno.[19]

Credita-se explicação ao fenômeno apontado, pelo menos no caso europeu, consubstanciado numa
maior ênfase aos direitos, que os regimes democráticos se deram depois da derrocada de regimes repressivos
totalitários ou autoritários, a título de exemplo, pode-se citar os casos, cronologicamente, da Itália,
Alemanha, Portugal e Espanha, regimes que exigiam uma conduta passiva do cidadão. Desse modo, como
resposta a uma tal conjuntura, buscou-se evitar que no texto constitucional houvesse qualquer abertura
interpretativa no sentido de serem reforçados os deveres da cidadania. A ideia expressa acima é de Nabais,
que conclui dizendo que os regimes democráticos europeus:

[...] preocuparam-se de uma maneira dominante, ou mesmo praticamente exclusiva, com os direitos
fundamentais ou com os limites ao(s) poder(es) em que estes se traduzem, deixando por conseguinte, ao
menos aparentemente, na sombra os deveres fundamentais, esquecendo assim a responsabilidade
comunitária que faz dos indivíduos seres simultaneamente livres e responsáveis, ou seja, pessoas.[20]

            Fazendo-se as devidas adequações, a ideia se aplica ao caso da CF e do Estado Democrático de
Direito brasileiro. Porque o Brasil é um país pertencente ao ocidente e recebe influência direta dos países
“centrais”. Além disso, também aqui se viveu sob um regime autoritário e opressor das liberdades, que
culminou, com a elaboração da CF, numa acolhida dos direitos humanos inerentes a cultura capitalista-liberal
ocidental.

Porém, há que se atentar para o fato de que o não-acolhimento de uma menção expressa a um
capítulo ou título dentro do texto constitucional, denominado de “Deveres Fundamentais”, significa a
inexistência dos mesmos nos regimes jurídico-político-econômico. Isso, aqui no Brasil ou em qualquer dos
países em que há um comprometimento com os direitos humanos. Já que, como sustenta Nabais,
“naturalmente que esta renúncia a uma menção expressa ou desconsideração constitucional dos deveres está
longe de significar a sua recusa ou rejeição por parte da Lei Fundamental, mas antes um certo cuidado e
discrição do seu respeito”[21].

Como se disse, o texto constitucional evita o tratamento expresso do assunto, contudo, é no âmbito
doutrinário que o fenômeno descrito tem destaque maior e de forma mais emblemática. Eis que, com efeito,
a doutrina trata de modo muito escasso o tema dos deveres fundamentais. De modo genérico, pode-se
sustentar amparado em Nabais, que o assunto tem tratamento vago e com referências deficientes dentro do
tema “direitos fundamentais”, “como é manifestadamente o caso em Portugal”[22] e também o do Brasil.

Há, contudo, “perspectivas inadequadas dos deveres fundamentais”. Neste sentido, pode-se cometer
excessos que se contrapõem: de um lado, há o excesso que se integra e se esgota no âmbito dos direitos
fundamentais, “como em geral é próprio das teorias liberais relativas ao homem, à sociedade e ao estado,
freqüentemente erguidos em polo aglutinador e absorvente dos próprios direitos fundamentais”; de outro
lado, como é o caso de teorias que pretendem tornar o direitos fundamentais funcionais, podendo também
ser chamadas de “teorias totais”, sendo um modelo destas a “teoria marxista-lenista”, ou como “teorias
democrática, institucionalista e dos valores”. Tais perspectivas são de todo rejeitadas por Nabais.[23]

Relativamente ao primeiro dos excessos apontados pelo autor, ou seja, de se considerar os deveres
fundamentais parte integrante da teoria dos direitos fundamentais, é de se ressaltar que o mesmo foi lido de
forma extremamente rigorosa e “levado até às últimas consequências”. Eis que, pelo “princípio da repartição
ou da distribuição”, que tem como pressuposto as figuras do Estado (Liberal), liberdade e indivíduo como
ente absolutamente autônomo e desligado do contexto comunitário, bem como que todos estes dados vêm
antes de qualquer organização social humana como, por exemplo, o próprio Estado.

Desta forma, a liberdade e autonomia do indivíduo é ilimitada, ao passo que os poderes do Estado,
consubstanciados na intervenção na esfera privada dos indivíduos são limitados. Portanto, de tudo que foi
dito pelo autor até aí é que há o entendimento segundo o qual se reconhece em sede constitucional os
direitos fundamentais de primeira geração, em uma direção, e em outro sentido, obriga-se que o Estado siga
uma estrutura orgânica de poder dividido no intuito de haver um melhor sistema de “freios e
contrapesos”.[24]
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No entanto, há que se asseverar que o liberalismo é o regime dos países desenvolvidos, neste regime
a teoria comunitarista e social-democrática não é popular, priorizando o indivíduo e seus direitos imanentes
como reflexos das liberdades. Nesses países os direitos sociais são evitados uma vez que representam uma
deturpação das liberdades individuais. Como teórico do liberalismo, se sobressai o filósofo americano Rawls,
cujo pensamento liberal está marcado por um viés social bem acentuado, uma vez que propõe uma ideia de
cooperação cívica para superar os problemas do individualismo que obstaculiza a unidade social.[25]

            No outro polo, o comunitarismo prioriza a comunidade em detrimento do indivíduo, invoca como
elemento chave para a coesão social a solidariedade. Nessa teoria, os direitos são conferidos na medida em
que as obrigações são cumpridas. Para o Vieira, Rawls representa o equilíbrio entre a ideia liberal pura e a
preocupação com o social da atualidade, eis que “o declínio da solidariedade entre os cidadãos e a ausência
do senso de destino único estariam na raiz dos grandes males da modernidade”.[26] Para essa concepção, ao
contrário da concepção liberal, a cidadania deve ser encarada com dinamicidade, eis que é, efetivamente, uma
atividade, uma prática.

            O texto de Vieira aponta Habermas como maior crítico das visões polarizadas de cidadania
consubstanciadas nas teorias liberal e comunitarista. Aponta um “modelo analítico próprio” o modelo de
espaço público.[27]

            Nesse contexto bipolarizado (liberalismo x comunitarismo), dá-se a crítica social-democrata,
consistindo, segundo Janoski, na chamada terceira via. A teoria social-democrata busca um “equilíbrio entre
os direitos individuais, direitos do grupo e obrigações”, o que culmina em um processo complexo de
construção a partir de uma noção de indivíduo participante ativo dos processos políticos da comunidade,
denominando-a de democracia expansiva.[28]

As críticas frisadas ao liberalismo, e que dizem respeito diretamente a uma das perspectivas
inadequadas acerca de dever fundamental, são corroboradas por Nabais na sequência de seu raciocínio:

É que, o princípio da repartição com as suas implicações é inerente à própria ideia de estado de direito e,
por isso, imprescindível à realização deste, qualquer que seja a forma que ele assuma, e comporta, para
além do entendimento algo radical da teoria “liberal burguesa” dos direitos fundamentais, característico
do estado de direito liberal, o entendimento moderado da chamada teoria “liberal moderna” ou “liberal-
social” dos direitos fundamentais, como é exigido pela realidade estadual que conhecemos pela
designação de estado de direito social.[29]

Assim, é de ver-se que, em face de um entendimento deste jaez, o princípio da repartição ou
solidariedade, não tem forças suficientes para suportar a exclusão imposta aos deveres fundamentais pelos
sistemas jurídico-político-econômicos.[30]

Em apertada síntese, o correto entendimento do princípio da repartição, bem como o rechaçamento
de uma “funcionalização dos direitos fundamentais”, fazem emergir um conjugação de ambos, que se dá num
sentido tendente a afastar aquela concepção que restringe ou atrofia, ou, por outro lado uma concepção que
amplia ou hipertrofia os deveres fundamentais.[31]

Por todos os motivos expostos, é que o autor sustenta que nas democracias contemporâneas não se
verifica um tratamento constitucional amplo (senão implícito) e dogmático dos deveres fundamentais. Tal
fenômeno fica mais visível quando do cotejo entre abordagem realizada em relação aos direitos fundamentais
e aquela dispensada aos deveres fundamentais. Quanto aos direitos fundamentais é notória a existência de um
disciplinamento constitucional e de um consistente edifício dogmático, fato que, segundo o autor, deve-se,
essencialmente, a existência de um substrato fértil a um “militantismo antitotalitário e antiautoritário”
verificado à época da aprovação das constituições italiana de 1947, alemã de 1949, portuguesa de 1976 e
espanhola de 1978, todas adotadas em momentos que caiam governos totalitários ou autoritários.[32]

            Aqui, cumpre repisar que uma perspectiva adequada de deveres fundamentais passa obrigatoriamente
por uma rejeição simultânea de posições extremas, atinentes, de um lado, ao liberalismo, que enfaticamente
apenas reconhece direitos, deixando de lado a responsabilidade pela comunidade inerente a cada indivíduo.
Por outro lado, necessária para esta perfeita compreensão, que se afaste um entendimento de deveres
fundamentais segundo um comunitarismo dissolutório das liberdades individuais num emaranhado de deveres
para com a comunidade.[33]

            Por conseguinte, para se ter uma perspectiva correta e compreender efetivamente o conteúdo dos
deveres fundamentais, é necessário compreendê-los como: “uma categoria jurídico-constitucional própria
que, no entanto, integra a matéria dos direitos fundamentais enquanto polarizadora de todo o estatuto
constitucional ou (sub)constituição do indivíduo, já que este há-de ser entendido como um ser livre e
responsável, ou seja, uma pessoa.”[34]

Desse modo então, que os deveres fundamentais formam uma categoria jurídica autônoma.
Constituem, sim, efetivamente, uma categoria jurídica “e não uma categoria ético-estadual”, ainda que alguns
dos deveres fundamentais estejam historicamente associados a uma “ética republicana” desfechada pela
Revolução Francesa. Desse modo, é de ver-se que se trata de “deveres jurídicos e não de somas de
pressupostos éticos da vigência da própria constituição ou de meros deveres morais”, muito embora ainda o
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sejam, pois o fato de terem se tornado deveres jurídicos não deixam de ser deveres morais ou deixam de
compor o plexo axiológico-ético que compõe a Constituição[35].

É por esses fatos que Nabais sustenta que:

[...] os deveres fundamentais constituem uma categoria constitucional própria, expressão imediata ou
directa de valores interesses comunitário diferentes e contrapostos aos valores e interesses individuais
consubstanciados na figura dos direitos fundamentais. O que não impede, e embora isto pareça
paradoxal, que os deveres fundamentais ainda integrem a matéria dos direitos fundamentais, pois que,
constituindo eles a activação e mobilização constitucionais das liberdades e patrimônio dos titulares dos
direitos fundamentais para a realização do bem comum ou do interesse publico (primário), se
apresentam, em certa medida, como um conceito correlativo, contraste, delimitador do conceito de
direito fundamentais.[36]

            Feita uma breve leitura acerca do esquecimento do tema dos deveres fundamentais e de algumas
explicações acerca do porquê de as democracias ocidentais deixaram de lado tal concepção de deveres,
adentra-se agora sobre o campo de como conceituar deveres fundamentais. Para esse objetivo lança-se mão
da doutrina de Nabais e de seus argumentos no sentido de explicar sua evolução histórica, sua relação com a
soberania do Estado, quais os seus fundamentos jurídicos, e, por fim um conceito. No entanto, importante
também, trazer a lume algumas necessárias distinções dos deveres fundamentais de outros conceitos
parecidos, bem como seu enquadramento como deveres constitucionais e sua dimensão objetiva.

            Historicamente os deveres fundamentais evoluíram, como se deu com os direitos fundamentais,
desde a época do florescimento do liberalismo, uma vez que se pode entendê-los como o anverso da
liberdade e de direitos a ela inerentes como é o caso da propriedade. Por óbvio que os deveres fundamentais
se restringem apenas a isto, na sequência passaram a existir também “deveres políticos sociais”, deveres
atinentes aos movimentos de democratização obtida por meio de protestos e reclamações, que culminaria em
uma crescente socialização do Estado. Bem como, como desdobramentos evolutivos dos direitos, também
nasceram deveres relacionados à manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrados,[37] além, é
claro, dos relacionados à bioética e ao ambiente virtual da rede mundial de computadores.  

No sentido de sua evolução histórica, e também na senda da maioria dos conceitos jurídicos, e aqui
estão incluídos os de direito e de direitos fundamentais, de igual modo o conceito de dever tem origem no
âmbito religioso e ético, local em que ficaram confinados, tanto um como outro, até o advento da
modernidade.[38]

Tais deveres, no início da modernidade, integrarão o direito natural sob o viés do racionalismo, e sua
identificação se dará com a passividade dos indivíduos ou os próprios limites relacionados com os direitos
dos quais eram titulares. Desse modo, os deveres jurídicos coincidirão com os deveres dos indivíduos
enquanto homens. Ainda, tal entendimento acerca dos deveres impedirá, quando da positivação dos direitos
naturais/fundamentais, uma positivação dos deveres. Efetivamente, as declarações americanas de direitos não
trazem tal espécie de declaração de deveres, tampouco as declarações francesas o fizeram. Tal recusa se deu
sob a explicação de que “numa comunidade liberal, os deveres se identificam com os direitos”.[39]

Contudo, ocorreu uma “consagração constitucional dos deveres do cidadão para com a comunidade”,
sendo o primeiro dispositivo constitucional tratando de deveres no âmbito do Estado Liberal, que se tem
notícia está no artigo décimo do documento constitucional do Estado de Massachusetts, do ano de 1780,
que, valendo-se da teoria do contrato social, diz que, por decorrência da pretensão do Estado Liberal em
proteger a comunidade, todo qualquer cidadão tem a obrigação de contribuir com serviços pessoais ou em
dinheiro equivalente para permitir que a comunidade se organize a fim de se proteger.[40]

            Em outra passagem, Nabais afirma que:

Os deveres fundamentais obedecem ao princípio da tipicidade ou da lista constitucional, sendo de
considerar apenas como tais os constantes, de forma expressa ou implícita, da Constituição. Esta ideia é
válida mesmo face a constituições que, atento o seu texto, parecem conter, ao menos prima facie,
verdadeiras cláusulas gerais de deverosidade social. Os deveres extraconstitucionais substancialmente
idênticos aos deveres constitucionais hão-de assim ser havidos como deveres legais.[41]

            Desse modo, no que diz respeito à CF, é possível perceber a consagração de deveres fundamentais
decorrentes de seus princípios (implicitamente) e de forma expressa em inúmeros dispositivos, tais como
dever de votar, o dever de pagar impostos, o dever de zelar por um meio ambiente hígido e equilibrado, bem
como de respeitá-lo. Tais deveres se impõe a todos os cidadãos e seu descumprimento acarreta
consequências mais ou menos danosas aos que o descumprirem.

Quanto à estrutura dos deveres fundamentais, há que se dizer que, via de regra, tais deveres não vêm
no texto da Constituição com seu conteúdo já conformado de acordo com os princípios constitucionais.
Deverão ser concretizados em nível legal[42], ou, ainda, pela aplicação do Direito realizada pelo Poder
Judiciário e pela Administração Pública.

4 ESTADO FISCAL

            O Estado Fiscal resultou de um processo evolutivo histórico e está diretamente ligado ao Estado do
Bem-Estar Social. No Estado Fiscal vislumbrou-se mudanças econômicas e políticas sem precedentes
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históricos consubstanciadas, primeiramente no desfazimento patrimonial do Estado no sentido de liquidação
de imóveis principalmente. O Estado Fiscal reestruturou o modo de produção (capitalista) e erigiu o tributo
como sua fonte de renda exclusiva e, também, como um dever dos cidadãos. [43]

            Historicamente, o Estado Fiscal relaciona-se com outros marcos evolutivos do Estado. Em uma
primeira fase, que vai do fim do século XVIII e todo o século XIX, período em que o Estado Liberal de
Direito era o modelo adotado, o vulto das receitas é pequeno e as demandas sociais também. Nessa primeira
fase do Estado Fiscal a marca indelével é a de que somente quem contribuía poderia votar, ou seja, a
democracia era exercida por meio do chamado voto censitário. [44]

            O Estado Fiscal pode ser caracterizado pelo fato de que: a) todas as demandas sociais são realizadas
pelo Estado e por seus órgãos restando pouco espaço para a prestação direta realizada pelos cidadãos; b) a
pecúnia exigida dos cidadãos para dar aporte aos investimentos e demandas sociais, deveres do Estado, não
são esporádicos como no Estado Patrimonial, são, sim regulares e estáveis; c) como o Estado (do Bem-Estar
Social) avocou a si novas funções no cumprimento de demandas sociais, consequentemente irrompeu,
também, uma necessidade maior de recursos financeiros, o que tornou o imposto “uma instituição política
fundamental”; d) o imposto, por ser uma prestação compulsória, constitui um símbolo de soberania do
Estado e é o tributo por excelência; e) o Estado Fiscal abre mão das chamadas receitas públicas originárias
provenientes de atividade própria do meio empresarial mas realizada pelo Estado, por força do respeito
constitucional da livre iniciativa; f) respeito pela propriedade privada e autonomia da vontade negocial,
liberdade de trabalho, atividades que renderão ativos na forma de tributos ao Estado Fiscal; g) o
funcionamento regular do Estado Fiscal depende de uma arrecadação de tributos que respeite o princípio da
igualdade, da capacidade contributiva e da vedação de efeito de confisco.[45]

            De todo o exposto é de se frisar bem que o Estado Fiscal guarda importantes ligações com o Estado
de Bem-Estar Social e com o Estado Democrático de Direito. Contudo, com o demasiado crescimento
populacional de países periféricos como o Brasil que, sem um crescimento correspondente na área social,
tudo isso aliado ao aumento de demandas sociais. De outro lado, e também como consequência, uma crise
do Estado Fiscal e do Estado de Bem-Estar Social verificados globalmente.

            O Estado Fiscal tem uma ligação fundamental com o valor solidariedade, que é o princípio da
capacidade econômica ou da capacidade contributiva. Tal princípio implica em uma distribuição mais justa
do peso dos impostos dentre os cidadãos contribuintes.[46]

O valor solidariedade já foi visto no segundo capítulo, no entanto impõe-se aqui, seja analisado, sob o
ponto de vista de Nabais o significado de “Estado Fiscal”. Em síntese, para o mencionado autor, a separação
entre Estado e Sociedade não foram superados no curso evolutivo do Estado Liberal.[47]

Assim, de certo modo, Estado Fiscal é ontologicamente um estado visto em separado da economia, e
por consequência, é também um estado limitado ao que disser respeito ao domínio econômico. No entanto,
adverte o autor que, obviamente o afirmado “não significa que ele tenha de ser um estado aeconómico, como
a doutrina e a teoria de estado do século passado qualificou o estado liberal, ou um estado econômico
negativo como hoje se designa o estado oitocentista”.[48]

Indubitável, então, juntamente com Nabais, concluir que:

[...] há que encontrar a via adequada para que a autorresponsabilidade dos cidadãos pelo seus sustento e
pelo sustento das suas famílias, não obstante a sua afirmação teórica ou em abstracto, não venha a ser
totalmente postergada na prática ou, o que é a mesma coisa, para que o actual estado social continue a
ser “parasita” dos cidadãos e da economia privada e não, ao invés, estes “parasitas” do estado.[49]

Desse modo, há que se fazer o necessário questionamento no sentido de que, se na sociedade e no
âmbito do Estado brasileiro, os cidadãos e as entidades assumem esta autorresponsabilidade e respeitam o
dever fundamental de pagar impostos.

5 POLÍTICAS PÚBLICAS TRIBUTÁRIAS E IMUNIDADES DOS TEMPLOS

            Da conjugação da existência de uma justiça social e do dever fundamental de pagar impostos, extrai-
se um modo de ser peculiar do Estado diante da adversidade da vida econômica. Tal modo de ser do Estado
consiste na sua chamada função social.

            Por esse fato, inicialmente, há que se fazer menção de como o Estado tem, e se desincumbe de tão
importante desiderato. Nesse sentido, Pasold[50] adverte que a entidade estatal tem poderes e funções
políticas centralizadas, com maior proeminência do Poder Executivo justamente para colocar em prática
políticas públicas de modo que se tenha presente um ambiente de justiça social concretizando dessa forma os
princípios constitucionais republicano e de solidariedade.

            No entanto, o poder estatal pode ter muitas nuances o que interferirá de modo muito peculiar em seu
modo de ser, senão veja-se:

Deste modo, do reconhecimento de que o Valor é a fonte principal do Poder resulta que a espécie de
Poder expressa tal fonte: se o Valor predominante for o social, o Poder será tal; se for o espiritual, o
Poder se expressa como religioso; se for a segurança interna ou externa, tal fonte gera o Poder militar; se
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for o econômico, eis o Poder assim caracterizado; e, se tais valores são articulados e combinados, a sua
expressão será através do Poder complexo”.

            Com o auxílio de Pasold é possível, então, vislumbrar que todos os princípios vistos no segundo
capítulo passam necessariamente por uma análise de quais valores os informam no momento presente. E,
desta forma, é que serão exercidos em termos até mesmo de tributos e da forma como serão cobrados ou
não cobrados. Contudo, os princípios contidos na Constituição devem ser vetores também dos valores da
sociedade.

            Com efeito, é nesse sentido que o autor frisa com destaque em “negrito”, antepondo a palavra
“repito”, afirmando que “é necessário colocar o Estado de forma permanente e pró ativa em função de toda a
sociedade”.[51]

            Em estando o Estado numa posição de coordenação, e, além disto, estabelecendo as normas gerais
segundo os princípios constitucionais da república e da solidariedade no sentido de garantir uma coexistência
pacífica com justiça social, também advém daí que necessariamente sejam elaboradas políticas públicas
pautadas por esses valores, inclusive as de ordem tributária.

É também, no sentido exposto acima, no qual Grau afirma que:

No desempenho do seu novo papel , o Estado, ao atuar como agente de implementação de políticas
públicas enriquece suas funções de integração, de modernização e de legitimação capitalista. Essa sua
atuação, contudo, não conduz à substituição do sistema capitalista por outro. Pois é justamente a fim de
impedir tal substituição – seja pela via da transição para o socialismo, seja mediante a superação do
capitalismo e do socialismo – que o Estado é chamado a atuar sobre e no domínio econômico.[52]

            O “novo papel” mencionado pelo autor é o de que o Estado tem uma nova missão, a de intervir na
vida das pessoas, sem, contudo, violar sua liberdade e sua propriedade, a fim de impedir que o uso da
liberdade sem limites, isto é, sem responsabilidades, acarrete prejuízos a vida em sociedade.

Em outro ponto da CF, o texto constitucional delimita “uma única hipótese em que normas tributárias
indutoras poderão violar a obrigatoriedade de os tributos federais serem uniformes em todo o território
nacional” (artigo 151, inciso I). “Norma tributária indutora que não se destine aquele equilíbrio não poderá,
pois, implicar distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em
detrimento de outro”.[53]

            Do modo como o autor coloca o assunto é possível vislumbrar que é possível que os tributos
instituídos por meio de normas tributárias indutoras venham a ser diferentes dentro do espaço geográfico
brasileiro. Contudo, há que se fazer uma necessária distinção, pois, o mencionado só será possível uma vez
que se trate de uma norma de estímulo aos valores contidos na Constituição.

Quanto ao campo das imunidades tributárias, necessário é uma demarcação específica de seus
contornos quando posta em cotejo com normas tributárias indutoras atinentes as políticas públicas.

Assim, um estudo em que se perquira a relação entre este tipo de norma tributária e de políticas
públicas fiscais e extrafiscais e as Imunidades pode, segundo Schoueri, ser vislumbrado por diferentes pontos
de vista, que, segundo o autor, são os seguintes: o primeiro, “investigando quais as imunidades que se
inserem sobre Domínio Econômico”, o segundo, “examinando os limites que as imunidades impõem às
normas indutoras”.[54]

            Quanto ao primeiro ponto de vista, isto é, perquirir acerca da inserção das imunidades sobre o
domínio econômico, há que se ter presente que as normas tributárias indutoras, instrumentos próprios das
políticas públicas, são definidas “como instrumento de intervenção do Estado sobre o Domínio Econômico”.
Portanto, juntamente com Schoueri, investiga-se a possibilidade de considerar, sob este ponto de vista, se as
imunidades se prestam a conformação de normas tributárias indutoras e quais seriam seus limites.[55]

Contudo, ainda sob a influência de Schoueri, há que se fazer uma devida ressalva, atentando para o
fato de que as “normas tributárias indutoras”, nos pontos em que entram em contato com as imunidades,
também podem ser vislumbradas sob a ótica de sua função arrecadadora, isto é, fiscal. Adverte, todavia o
autor que, no caso específico, tal função é negativa, uma vez que impõem uma limitação ao alcance da
arrecadação.[56]

Será relevante, então, no momento em que se faz tal conferência, uma averiguação no sentido de
constatar se o princípio da capacidade contributiva é respeitado na aplicação do benefício da imunidade, ou
seja, se cumpre sua função fiscal (arrecadadora), ou se, por outro lado, não viola essa função por seu viés
negativo, eis que a imunidade constitui um limite da função arrecadatória. Nesse sentido, Schoueri[57]
sustenta que:

De regra, pode-se entender que inexiste capacidade contributiva enquanto a entidade imune e sem fins
lucrativos exerce atividades fora do Domínio Econômico, já que, atuando no campo destinado aos
“serviços públicos” em sentido estrito, não revelam as entidades qualquer disponibilidade para
contribuir com os gastos comuns da coletividade (seus recursos não estão disponíveis); ingressando no
Domínio Econômico, nasce a suspeita de que as entidades já passam a revelar capacidade contributiva e,
portanto, podem ser contribuintes. Fecha-se, desse modo, o círculo entre imunidade, capacidade
contributiva e Domínio Econômico. Assim, quando se estudam os limites das normas tributárias
indutoras veiculadas por meio de imunidades constitucionais, deverão eles ser ponderados com as
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exigências do princípio da capacidade contributiva.Ter-se-á, pois, mais uma vez, a necessidade da
aplicação do princípio da proporcionalidade, para a decisão, no caso concreto, acerca dos limites da
imunidade.

            Tal explicação é cristalina e pode ser resumidamente traduzida como, no caso concreto, perquirir se
a entidade imune sem fins lucrativos atua no mercado mesmo que sem fins lucrativos. Desse modo, poderão
ter capacidade contributiva às entidades sem fins lucrativos se vierem a atuar e intervir diretamente no
domínio econômico, eis que terão capacidade contributiva.

            A ideia colocada pode ser aplicada diretamente no que diz respeito a imunidade de templos de
qualquer culto, pois, como visto no primeiro capítulo, sabe-se que o entendimento jurisprudencial consolidou
a situação de uma maior amplitude possível a esta regra, apenas como os limitadores no sentido de que o
entidade religiosa beneficiada não esteja ferindo a livre concorrência e reinvestindo a renda auferida com a
intervenção no domínio econômico em favor de sua finalidade essencial.

Porém, para Shoueri, a imunidade garantida aos templos também não parece conter qualquer norma
indutora, porque, em se tratando de atividade de interesse público, incabível qualquer referência no que diz
respeito a ingerências na seara do mercado e da economia. Todavia, em que pese tal posicionamento no
sentido não constituir um instrumento de fomento do mercado e da economia, pois, como se disse, a
atividade religiosa se situa fora do âmbito mercadológico, o autor adverte que “também para essa imunidade
parece aplicável sua restrição ao campo que foge ao Domínio Econômico”. Pois, em verdade o texto da CF,
em seu parágrafo 4° do artigo 150, declara que imunidade alcançará tão-só o patrimônio, a renda e os
serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades religiosas.[58]

Há, ainda, que fazer referência as entidades assistências, pelo fato de que estas atuam realmente em
substituição do Estado. Já que, como se viu no segundo capítulo, que na transição para o período moderno a
assistência para pessoas desamparadas socialmente, tal incumbência passou da Igreja (Católica, no caso
brasileiro e em muitos países da Europa) para o Estado Moderno com modo de produção capitalista. Em
face deste fato, as entidades assistenciais são imunes aos impostos e também às contribuições sociais
destinadas ao custeio seguridade social, como determina o artigo 195, parágrafo 7°, da CF.

Nessa hipótese, as imunidades são entendidas sob o viés constitucional, isto porque o legislador
constituinte entendeu que as entidades de assistência social têm importância destacada, e optou por limitar o
Estado impedindo que este desse outro destino aos recursos uma vez arrecadados na forma de tributos,
recursos estes que só não são arrecadados por força da imunidade, que permanecem em posse da entidade
assistencial.

Analisa Schoueri, acerca do tema, que “mais uma vez, trata-se de situação que se distancia do
Domínio Econômico, já que se cogita de área de atuação estatal”. Segundo o raciocínio do autor, “a
imunidade poderá ser encerrada na medida em que as referidas entidades passem a desempenhar atividades
que poderiam ser igualmente desempenhadas por terceiros”, uma vez que, na hipótese, existirão recursos não
revertidos em função de sua finalidade essencial, isto é, recursos que podem ser ditos disponíveis, dessa
forma então, nas palavras do autor, “não se justificando a falta de tributação”.[59]

Dessa maneira, a regra de imunidade tributária que não permite a incidência de tributos sobre o
patrimônio ou renda de templos de qualquer culto, estará em acordo com os princípios da República e do
Estado Democrático de Direito em incidindo o benefício, em termos de patrimônio urbano, apenas sobre o
espaço ocupado pelo templo e pelas instalações religiosas. Uma extensão da aplicação do privilégio da
imunidade a todos os imóveis que uma instituição religiosa use para manter financeiramente a instituição não
está em conformidade com a República. Assim o é, uma vez que tal instituto abrangente teve lugar em um
contexto medieval de Estado Patrimonial Estamental, anterior até mesmo ao Estado absolutista. Tal instituto
obstaculiza a plenitude da democracia.

A delimitação dada por Rodrigues[60] em termos de políticas públicas e sua relação com as
imunidades tributárias deve ser lida com o parâmetro estabelecido por Schoueri como explicado acima.
Contudo, sabe-se que o STF, como visto no primeiro capítulo, entendeu que a imunidade dos templos de
certo modo está condicionada por pelo menos dois limites. Tais limites são impostos e extraídos do próprio
texto constitucional: livre concorrência e reversão de recursos auferidos em favor da finalidade essencial.

Contudo, há que se ver que há um choque, um conflito escancarado com a norma que se retira da
leitura do artigo 19 da CF lida sob a ótica do princípio da República. Porquanto, segundo o dispositivo
mencionado é vedado ao Estado fomentar ou subsidiar cultos religiosos, ainda, a proibição talvez represente
o grau mais baixo das relações que o Estado pode ter com instituições religiosas, eis que, no outro polo,
como corolário do princípio republicano está a impossibilidade de adoção de uma religião como oficial.

A posição atual do STF quanto ao assunto parece estar em consonância com os princípios apontados,
todavia uma análise mais criteriosa há que necessariamente ser feita.

A livre concorrência é um dos marcos mais importantes da organização social, política, econômica,
jurídica e cultural brasileira, pois adota na CF essa garantia e os cidadãos podem concorrer no mercado
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livremente desde que observem as limitações ordinárias atinentes a cada atividade. Porém, por outro lado,
não se pode esquecer que, muito embora tudo que foi dito seja verdade, algumas objeções podem ser
levantadas contra a livre concorrência brasileira.

Por conseguinte, então, acertadamente, o STF impôs como limite à amplitude da imunidade a
observação da garantia da livre concorrência. Contudo, sem que se faça maiores aprofundamentos, impõe-se
perguntar como, na prática, tal exigência será implementada? Por exemplo: se uma determinada instituição
religiosa resolver adquirir imóveis para locação, pergunta-se, os preços que vier a praticar serão abaixo
daqueles estipulados pelo mercado? Caso isso ocorra estar-se-á diante de uma situação violadora da livre
concorrência, pois o subsídio indireto conferido pelo Estado para o templo em tela, valendo-se da
Imunidade, estaria servindo para que o mesmo interviesse na esfera econômica. O que tornaria, de certo
modo, segundo a principiologia constitucional, imerecido o benefício tributário.

Já, o outro critério que serve de balizamento para que a Imunidade seja justificável do ponto de vista
jurídico, ainda segundo o STF, é o de que os recursos auferidos em decorrência da atividade econômica das
instituições religiosas fossem revertidos em função de sua finalidade essencial.

            Contudo, a benesse das imunidades só deve ter lugar se estiverem em consonância com os demais
princípios inspiradores e norteadores da Constituição. Sabe-se que no Brasil, em função do baixo nível de
confiança entre as pessoas que compõem a população, ocorre uma obstaculização à efetivação da
democracia, como visto no segundo capítulo. Nesse sentido, a interpretação dada ao texto das imunidades
pelo STF, em termos de reversão dos recursos ganhos em atividade econômica em que o templo esteve
envolvido, pode ser completamente desvirtuada, pois não se tem limites específicos do que sejam as
finalidades essenciais do templo.

Tais finalidades essenciais podem crescer e dessa forma o Estado pode passar a subsidiar redes de
televisão e de rádio confessionais, hotéis pertencentes a instituições religiosas, e, os mais variados segmentos
próprios da iniciativa privada.

Dessa forma, vê-se que tanto a teoria da justiça, adotada pela CF quanto o dever fundamental de
pagar impostos não foram atendidos ou observados pelo entendimento dado ao tema pelo STF. Ainda,
tampouco foram observados os princípios da república e da solidariedade contidos no texto constitucional.

Como se disse, a teoria da justiça explica que todo o estímulo por parte do Estado só deve ser
concedido em função da diminuição das desigualdades sociais. Ocorre que na prática a imunidade dos
templos não é revertida para a assistência social ou caritativa. Assim, tal ônus fica para o Estado, que deve
fornecer ao cidadão serviços como assistência, saúde, educação, oferta de emprego, e outros direitos sociais
estabelecidos no texto constitucional.

Atualmente, as instituições religiosas deixaram de ter as incumbências sociais e caritativas que tinham
à época em que a regra de que o Estado não lhes cobraria impostos fora criada. É o Estado que foi escolhido
como ente com o dever de proporcionar ao cidadão condições de crescimento como pessoa. Isso é resultado
de uma crescente transição e transferência do poder para as mãos dos civis, poder que estivera no passado
em mãos dos religiosos.

Nesse processo lento e gradual que teve início com o enfraquecimento do feudalismo e advento dos
primeiros Estados nacionais, a Igreja veio perdendo espaço e influência política. Já os Estados nacionais o
foram conquistado e evoluindo a custas de conquistas jurídicas e sociais. Em função disso surgiu o Estado
Fiscal que deve arrecadar fundos para propiciar ao cidadão, como se disse, os direitos sociais.

Também, nesse processo evolutivo do Estado é que surgiram as primeiras Repúblicas como respostas
modernas para problemas de opressão do ser humano. A República Federativa do Brasil também se encontra
dentro do mencionado processo, pois, foi constituída de modo a estar preparada com instrumentos
necessários para libertar o ser humano das amarras opressoras da tradição e do conservadorismo do passado.

Um dos instrumentos colocados a disposição de governantes e da sociedade civil são as políticas
públicas fiscais e extrafiscais de inclusão social. Por estes mecanismos é possível estimular áreas específicas
do mercado, ou, por outro lado desestimulá-las, é possível, também, estimular setores que substituem o
Estado em face do interesse público que promovem, como é o caso de entidades assistenciais, de educação,
de saúde privadas.

Todavia, em outro patamar, situam-se as normas constitucionais que livraram algumas instituições da
ação do Estado em matéria de tributos e de impostos, como é o caso das instituições religiosas.

Desse modo, entende-se que os templos de qualquer culto devem ser beneficiados por uma regra
segundo a qual não lhes seja imposta qualquer obstaculização a sua atividade religiosa. Contudo, tal regra,
segundo a finalidade essencial da República Federativa do Brasil, diga-se, a de reduzir as desigualdades
sociais e erradicar a pobreza, ínsitas ao princípio republicano, e a existência de um Estado Fiscal brasileiro no
qual todos têm o dever de dar aporte financeiro ao Estado por meio de tributos, bem como a existência de
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regra explícita na CF (art. 19) não há como concordar com o cabimento de uma política pública de incentivo
aos templos por meio de interpretação teleológica da imunidade específica contida no texto constitucional.
Pois tal interpretação deve sempre levar em consideração os valores e os problemas atinentes ao contexto
social, econômico e cultural em que se vive.

A existência de uma norma de estímulo fiscal às instituições religiosas, por meio de imunidade
tributária com leitura feita pelo STF (Poder Judiciário)[61], pode ser enquadrada como uma forma de
Clientelismo, como demonstra Santos, porque:

Atrás da porta de todos os nomes do Clientelismo encontra-se uma política redistributiva de
transferência de renda sem contrapartida na criação de produto, algum aproveitador que se apropria de
partes da riqueza criada pela sociedade sem haver em nada contribuído para o esforço comum de
produzi-lo. Envolve, portanto interesses privados, políticos e burocratas, mas só se realiza quando há
votos para serem comprados e há um Estado (políticas governamentais) disponível para venda. As duas
condições requerem a emergência do capitalismo e da democracia, em particular da democracia em
processo de universalização. [62]

            Todavia, não se pode fechar os olhos para o fato de que o STF não deixou o tema em aberto de
forma absoluta para as instituições religiosas atuassem no mercado de forma ampla e sem limite algum.
Exigiu, como se mencionou, que a atividade mercadológica dos templos não ferisse a livre concorrência e os
“lucros” obtidos fossem revertidos em prol da própria instituição.

            Ocorre, todavia, que, por força da falta de civismo e da falta de confiança recíproca dos cidadãos,
muitas pessoas distorcem as leis a fim de subtrair-se ao pagamento de impostos e tornar lícito dinheiro
havido ilicitamente, e com a política adotada quanto à imunidade de templos de qualquer culto pelo STF,
pode haver, como consequência a utilização deste caminho para tais objetivos lesivos a vida em sociedade.

            Por outro ângulo, sustentar que a sobrevivência natural das instituições religiosas é por meio das
doações e pagamento de “dízimos” dos fiéis, a concessão de uma imunidade ampla, imposta, implica que
mesmo os não-fiéis a determinado culto arcarão com dinheiro para sua manutenção, o que de certo modo
fere os até aqui vistos princípios constitucionais, além de não estar de acordo com uma distribuição mais
justa de bens dentro da sociedade e uma melhor distribuição do dever de pagar impostos levando em
consideração tal corolário.

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

            Há ainda que fazer uma importante advertência, pois um dos argumentos para se sustentar a
amplitude dada atualmente às imunidades é a de que as instituições religiosas (a católica, pois é disso que
trata a decisão do STF utilizada no presente estudo) atuariam no âmbito da assistência social, cumprindo um
dever que é do Estado. Em casos tais, nada impede que se organize uma entidade assistencial devidamente
constituída e sob a fiscalização dos órgãos próprios para cumprir tal objetivo.

            Ocorre que em se tratando de um templo de culto religioso não existem meios fiscalizatórios
instituídos pelo poder público e os mais diversos descalabros estariam em tese permitidos e avalizados por
meio de políticas públicas oficializadas pelo Poder Judiciário.

            Outro e importante aspecto que justificam a laicidade do Estado e a superação de qualquer elemento
justificador de incentivos por parte do Estado para qualquer instituição religiosa é delineado por Holanda:

O Estado não é uma ampliação do círculo familiar e, ainda menos, uma integração de certos
agrupamentos, de certas vontades particularistas, de que a família é o melhor exemplo. Não existe, entre
o círculo familiar e o Estado, uma gradação, mas antes uma descontinuidade e até uma oposição. A
indistinção fundamental entre as duas formas é prejuízo romântico que teve os seus adeptos mais
entusiastas durante o século XIX.[63]

            Por esse modo o Estado também não é uma ampliação do círculo religioso e não está submetido a
vontades particularistas de nenhuma instituição religiosa. Muito pelo contrário, o Estado surgiu, em especial
o republicano, a princípio, como alternativa a influência política dos altos sacerdotes romanos (católicos).

            A essa altura, como resultado da pesquisa é possível vislumbrar que a amplitude jurisprudencial dada
à imunidade de templos de qualquer culto provoca um impacto econômico negativo em termos de
arrecadação. Uma vez que, em tese, uma instituição religiosa deixaria de pagar impostos sobre patrimônio,
renda e serviços, isso implica que não haveria o pagamento de impostos como predial e territorial urbano,
territorial rural, de renda, e de transmissão de bens. O vulto de tal impacto negativo só pode ser conhecido
por meio de uma pesquisa empírica complexa, o que não é objeto do presente trabalho.

            O que fica patente ao término do trabalho é que o Brasil, apesar de uma tradição democrática de
mais de vinte anos inaugurada com a CF, ainda não superou problemas como o Clientelismo uma vez que se
vê obrigado, por via indireta e contrária ao texto constitucional, a fomentar instituições que não tem
atribuição social alguma. Por outro lado, as demandas sociais são crescentes e desafiadoras, e a falta de
recursos públicos pode colocar em risco todo o sistema econômico, político e social que o texto
constitucional busca estruturar e equilibrar.
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            Essa política pública fiscal às avessas de fomento aos templos pode ferir um direito fundamental de
primeira geração como a liberdade, já que todos, de certa forma, são obrigados a dar mais de si em favor das
demandas sociais.
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TRIBUTAÇÃO,  REPRESENTAÇÃO POLÍTICA e DEMOCRACIA 

 

TAXATION, POLITICAL REPRESENTATION AND DEMOCRACY 

 

Ronaldo Lindimar José Marton 

 

RESUMO 

O Tributo está historicamente associado ao constitucionalismo, à democracia e à 

cidadania. 

Todavia, os conceitos de contribuinte e de cidadão não se confundem.  Tributação, 

cidadania e democracia são conceitos que se relacionam; todavia, são distintos e irredutíveis.  

 A cidadania está relacionada com o exercício dos direitos políticos, enquanto o 

contribuinte é o devedor do tributo, dentro da relação jurídica tributária. 

 Nas democracias modernas, o cidadão participa do governo por meio de seus 

representantes.  Os representantes dos cidadãos aprovam as leis tributárias, e a crescente repulsa à 

Política Tributária vigente evidencia a falta de sintonia entre os representantes e os representados, 

colocando em xeque a legitimidade do mandato político. 

 O presente estudo analisa a evolução do Direito Tributário, que disciplina as regras 

jurídicas envolvendo o Fisco e o contribuinte, mostrando que essa evolução visou a defender o 

contribuinte contra o Fisco. 

 No entanto, o exercício pleno da cidadania está a exigir que se amplie os direitos do 

cidadão, para que esse possa ter mais influência na  formulação da política tributária, inclusive na 

elaboração e execução da lei orçamentária.  

 

ABSTRACT 

The tribute is historically associated with constitucionalism, democracy and citizenship. 

However, the concepts of taxpayer and citizen should not be confused.  Taxation, citizenship and 

democracy are concepts that are related, but are distinct and irreducible.  Citizenship is related to 

the exercise of political rights, and the taxpayer is the person that is liable to pay the tax. 

In modern democracies, citizens participate in government through their representatives.  The 

representatives of the citizens approve the tax laws, the growing revulsion at the Tax Policy 
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highlights the current lack of harmony between representatives and represented, questioning the 

legitimacy of the political mandate.  

The present study analyzes the evolution of the Tax Law, which disciplines the legal rules 

involving the Tax Administration and the taxpayer, showing that this evolution aimed at to 

defend the taxpayer against the Tax Administration. 

However, the full exercise of citizenship is requiring  increase  the rights of the citizen, so he can 

have more influence in the formulation of fiscal policy, including the drafting and 

implementation of the budget law. 

 

PALAVRAS CHAVES: Tributação, cidadania, democracia, Política Tributária, direitos dos 

contribuintes. 

KEY WORDS: Taxation, citizenship, democracy, Fiscal Policy, taxpayer rights. 

 

   

1 - Governo e tributação 

Para manter-se no poder, todo governo necessita de recursos econômicos, 

por menos expressiva que seja a estrutura administrativa que o sustente.  Por esse motivo, o 

tributo, entendido como entrega compulsória de bens ou serviços ao governante, revela a sua 

presença já na Antigüidade. 

A utilização abusiva do poder de tributar foi causa de muitas revoltas.  A 

relação tributária desponta na História como relação de poder, como imposição do mais forte 

sobre o mais fraco. A imposição tributária é exercida não somente contra o próprio povo 

governado, como também sobre outros povos.  Os povos guerreiros fizeram (ou fazem !) dos 

butins de guerra meio para a obtenção de recursos econômicos para o seu sustento. 

A História da Humanidade é, em parte, a História dos tributos.  É, 

também, a narração da resistência à tributação. 

Foram muitas as reações dos governados à opressão dos governantes; 

muitas dessas reações, devidamente registradas pelos historiadores, deram causa a profundas 

revoluções dentro da sociedade, com o aperfeiçoamento gradativo das instituições políticas e 

jurídicas. 
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É interessante notar a existência de causa tributária nos momentos 

políticos mais importantes da História.  Nesse sentido, o denominado constitucionalismo, no 

século XVIII, teve na questão tributária um agente catalisador das circunstâncias que permitiram 

a sua eclosão.  Alguns dos mais respeitáveis institutos juridico-políticos das sociedades ditas 

civilizadas resultaram do equacionamento de questões tributárias. 

A análise econômica do fenômeno tributário evidencia que se trata da 

transferência de recursos de um segmento social para outro.  Nos governos despóticos representa 

a transferência de recursos a favor do grupo governante.  Em uma democracia, pode representar 

uma realocação da renda nacional. 

 

2 - Tributação e Constitucionalismo 

Íntima é a relação entre o tributo e o desenvolvimento das idéias políticas 

que culminaram no constitucionalismo do final do século XVIII.   A exigência de tributos pelos 

governos estimularam os governados a refletir sobre a origem e a legitimidade do poder político, 

e a buscar garantias contra a opressão.  As constituições escritas refletiram a maturação desse 

processo. 

 

2.1 – A  “Magna Carta”  

A “Magna Carta” britânica é apresentada  como um antecedente remoto 

do constitucionalismo que eclodiu no século XVIII. 

É bastante conhecida a revolta dos barões ingleses contra o rei João Sem 

Terra, no ano de 1215.   

O rei foi obrigado a jurar obediência a um documento conhecido como 

Magna Carta, posteriormente considerado como texto constitucional britânico.  Nesse 

documento, entre outros juramentos, o rei se comprometeu a não cobrar tributos sem antes  

solicitar a autorização dos representantes daqueles que iriam pagar [1]
1
 

Por esse meio os barões revoltosos tentaram inibir a sanha financeira do 

monarca, exigindo a convocação dos representantes dos contribuintes, para a obtenção da 

anuência ao pagamento do tributo, traduzindo um diálogo entre os governados e o governante. 

O Bill of Rights, documento de 1689, ratificou a exigência de autorização 

do Parlamento para a cobrança de qualquer novo imposto. 
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2.2 -  A independência das colônias britânicas na América do Norte e a formação dos Estados 

Unidos da América. 

A convicção de que o monarca não pode cobrar tributo sem autorização 

dos representantes dos contribuintes fez-se presente na revolta dos colonos britânicos na América 

do Norte, tendo sido cunhada a frase “no taxation without representation”. 

Argumentavam os colonos que não estavam representados no Parlamento 

britânico, razão pela qual rejeitavam alguns tributos novos que lhes estavam sendo exigidos.  

As restrições comerciais estabelecidas pela Metrópole, a imposição de 

tributos, como o “Imposto do Selo”,  e a elevação dos  tributos aduaneiros sobre o chá e o açúcar 

propiciaram o clima necessário para a rebelião das colônias. 

A revolta converteu-se em revolução, sendo proclamada a independência 

das colônias e a formação dos Estados Unidos da América,  promulgando-se a Constituição (que 

inspirou  os revolucionários de vários países, que copiaram muitos de seus intitutos). 

 

2.3 -   A Revolução francesa (1789) 

A questão tributária foi um dos motores da denominada Revolução 

Francesa, de 1789. 

A França enfrentava grande crise financeira, e o rei Luís XVI tentou 

resolver o problema exigindo tributo da nobreza e do clero, que gozavam de privilégios 

tributários.  Com esse propósito, foi convocada a “Assembléia dos Notáveis”, em 1787, mas o rei 

não obteve sucesso.  

Em face da situação o rei convocou os “Estados Gerais”, instalando a 

assembléia com a finalidade de  encontrar solução para a crise financeira francesa. No entanto, o 

monarca acabou perdendo o controle da situação, em face do ímpeto reformista do Terceiro 

Estado, e a reunião dos “Estados Gerais” acabou proclamando-se Assembléia Nacional 

Constituinte.  

O processo revolucionário, conhecido como “Revolução Francesa” é 

apontado como tendo início com a convocação dos Estados Gerais, em 1789. A sangrenta 

revolução (ou revoluções ?) produziu intensa mutação em diversos conceitos, consolidando-se a 

representação política como mandato-imputação: o representante representa toda o povo (ou a 
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Nação, segundo Sieyès), inclusive aqueles que não votaram nele. A doutrina da “separação dos 

poderes”, divulgada por Montesquieu foi adotada como forma de limitação do poder estatal. 

Os privilégios tributários foram abolidos como odiosos e contrários à 

igualdade.  A “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”, aprovada pela Assembléia 

Nacional Constituinte, em 1789,  fez menção à questão tributária, determinando a cobrança de 

“contribuição”, que deve ser dividida entre os cidadãos, de acordo com suas possibilidades. [2]
2
  

 

2.4 – A Inconfidência Mineira 

O Brasil não ficou à margem do que acontecia na Europa e na América do 

Norte.  A denominada “Inconfidência Mineira”, de importante significado na formação da 

cidadania brasileira, resultou, igualmente, da cobrança de impostos excessivos por parte da 

Metrópole.   

 

3 - O tributo e a autorização do contribuinte. 

A idéia do consentimento necessário do contribuinte para legitimar a 

cobrança de tributos é antiga. 

Esse princípio (“não há tributação sem representação”) veio a constituir-

se em princípio fundamental na tributação moderna, sob o nome de “princípio da legalidade”.   

Por esse princípio, o governo para cobrar tributo deve ter a aprovação dos 

representantes daqueles que irão pagar. Os parlamentos, formados pelos representantes eleitos 

pelo povo, aprovam a cobrança de tributos.  Assim, entende-se que foi o próprio povo que anuiu 

à tributação, por meio de seus procuradores.   

A instituição e cobrança  do tributo é feita mediante a edição da lei 

tributária; a aprovação da lei tributária pelos representantes eleitos corresponde à anuência 

daqueles que deverão pagar o tributo. 

Nas monarquias constitucionais, em que os representantes do povo 

reúnem-se no Parlamento, é fácil identificar o princípio da legalidade com o da representação, de 

forma a se exigir lei aprovada pelo Parlamento para que se considere ocorrida  a aprovação dos 

representados. 

Todavia, nas Repúblicas, onde o Presidente da República é eleito pelo 

povo, o princípio da legalidade reveste-se de outro aspecto, relacionado com o da separação de 
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poderes.  Com efeito, o Presidente da República é tão representante do povo quanto os 

parlamentares, e a aprovação de tributo apenas por meio de decreto poderia ser entendida como 

satisfazendo o princípio “não há tributação sem representação”.  

Não é esse, entretanto, o pensamento dominante, que exige lei aprovada 

pelo Parlamento para que se possa entender ter ocorrido a anuência dos que irão pagar.  

No Brasil, o princípio da “legalidade da tributação” está expresso no 

inciso I do art. 150 da Constituição Federal que veda à União, aos Estados e aos Municípios 

“exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”.  Esse princípio, de forma analítica, é 

repetido no art. 97 do Código Tributário Nacional.  

 

4.  A representação do contribuinte. 

Estando a legitimidade da cobrança de tributos sujeita à aprovação desses 

tributos pelos representantes dos que irão pagar, coloca-se o problema político e jurídico da 

escolha desses representantes. 

O Direito Civil (visto no século XVIII como Direito Natural) permite a 

representação por meio do  mandato, espécie de contrato mediante o qual uma pessoa autoriza 

outra a realizar negócios em seu nome, responsabilizando-se como se tivesse sido realizado 

pessoalmente.  No mandato, o mandante outorga poderes de representação ao mandatário, o qual 

poderá representá-lo nos termos do mandato. 

Nessa concepção, cada cidadão (titular de direitos políticos) daria uma 

procuração para seu mandatário representá-lo na assembléia que iria discutir e aprovar o tributo, 

circunscrevendo os poderes concedidos.   

É amplamente conhecida a definição de JELLINEK, segundo a qual “se 

entende por representação a relação de uma pessoa com outra, ou outras, em virtude da qual a 

vontade da primeira se considera como expressão imediata da vontade da última, de modo que 

juridicamente aparecem como uma só pessoa”.[3]
3
 

Observa MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO que o conceito 

permite duas interpretações colidentes politicamente.[4]
4
 

É possível ver na representação política a idéia de imputação da vontade 

do representante ao representado. Nessa perspectiva, a vontade do representante é entendida 

como sendo a vontade do representado. É o denominado mandato imputação. 
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Por outro lado, pode-se entender que a vontade do representante deve 

expressar a vontade preexistente do representado, tornando-se o representante mero porta-voz do 

representado. 

Conforme assinala FERREIRA FILHO, na representação medieval “é 

flagrante a pressuposição de que os representados têm no representante um mero instrumento de 

expressão de sua vontade” e “a representação é, então, a transposição do mandato civil para o 

plano político, o plano do Direito Público”.[5]
5
 

O referido autor, na esteira de BISCARETTI DI RUFIA, afirma que: 

“O representante é escolhido por uma comunidade determinada, para 

exprimir num conselho a vontade determinada dos representados sobre questões determinadas.  

Leva assim para a reunião instruções precisas, a que não pode, em hipótese alguma, 

desobedecer.  E, se os representados não estiverem satisfeitos com sua atuação, cabe-lhes, a 

qualquer tempo, despi-lo da representação.  Só representa os seus eleitores exclusivamente 

dentro dos estreitos limites das instruções recebidas.  Para acentuar ainda mais a sua 

vinculação em relação aos representados, é ele por estes remunerado e deve prestar-lhes contas 

de seus atos, respondendo até com seus bens pelo que houver feito”.[6]
6
 

A concepção do mandato político como mandato-expressão (medieval) 

ainda subsistia na França, à época em que Luís XVI convocou os Estados Gerais.[7]
7
  No entanto, 

já se sentia sua obsolescência, e o próprio monarca, em ordenação de 24 de janeiro de 1789, 

estipulou que “os poderes de que os deputados serão investidos, deverão ser gerais e suficientes 

para propor, demonstrar, opinar e consentir”, sendo que em junho do mesmo ano outra 

ordenação estabelecia a nulidade das limitações postas à ação dos representantes e a proibição de 

toda espécie de mandato imperativo, enquanto a ordenação de 22 de dezembro de 1789 

estabeleceu que cada deputado representava o todo, a Nação, sendo vedada a revogação do 

mandato.[8]
8
 

Finalmente, em face dos muitos percalços ocorridos, a própria 

Assembléia resolveu considerar-se a si mesma como Assembléia Constituinte, representando 

todo o povo francês (mais do que isso, toda a Nação), e não somente os seus mandantes. 

Destarte, a representação política com as características de mandato 

imputação tornou-se irreversível e adotada universalmente. 
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No campo tributário, a conseqüência da adoção da representação política 

permite que sejam aprovados tributos sem que o cidadão tenha feito qualquer cogitação a respeito 

deles, e que haja “protestos” indignados por parte do cidadão surpreendido com novas exigências 

do Fisco e “com a elevada carga tributária”.  Alguns contribuintes encontram nessa situação 

pretexto para sonegar o tributo.[9]
9
 

 

5. A cosmovisão liberal no  constitucionalismo do século XVIII 

As concepções filosóficas que sustentaram o movimento 

constitucionalista vitorioso no final do século XVIII estavam eivadas de individualismo.  O 

indivíduo era visto como a grande realidade, os indivíduos deviam ser livres, e a sociedade era 

entendida como resultando de contrato entre os indivíduos. A propriedade privada e a liberdade 

de contrato eram vistas como direito natural. As idéias iluministas, difundidas pelos 

enciclopedistas, afirmavam categoricamente que a Natureza e a Razão guiariam os Indivíduos na 

busca da Felicidade.  Era uma concepção otimista. 

O pacto social, assim concebido, exigiria a presença de todos os membros 

da sociedade, em assembléia, para discutir e aprovar a Constituição.  Tal idéia é irrealizável, e 

houve necessidade de se construir uma teoria  que justificasse a realização de assembléia sem a 

participação da maioria, mas que vinculasse a toda a sociedade humana. 

 

5.1 – a democracia representativa. 

 

A solução encontrada pelo engenho jurídico e político da burguesia 

vitoriosa consistiu na implantação da denominada democracia representativa, que acoplou as 

idéias de Montesquieu com a concepção dominante relativas ao Direito Natural. 

A democracia representativa, ou indireta, divide a sociedade em 

governados e governantes, sendo que os governantes são considerados representantes dos 

governados, tomando as decisões políticas e legislando em nome dos representados. 

A adoção desse modelo de democracia foi justificada pela   

impossibilidade de serem realizadas assembléias com a presença de todos os cidadãos, e pela 

convicção de que a maioria dos cidadãos não estaria apta a decidir as questões que seriam 

submetidas à aprovação da assembléia. 
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Montesquieu, um dos mais importantes teóricos do iluminismo, entendia 

que o cidadão comum não está capacitado para administrar os negócios públicos, mas sabe 

escolher aqueles que estão aptos para governar melhor.  Assim, o eleitor saberia distinguir o 

melhor candidato.   

A verdade é que, mesmo proclamando a igualdade, liberdade e 

fraternidade, os revolucionários do final do século XVIII excluíam do poder a maior parte da 

população.  Isso não lhes parecia nenhum problema, eis que a função legislativa, na concepção 

deles, resumia-se na positivação do Direito Natural.  Para as idéias da época (e seguindo a 

concepção tomista), a lei é “a ordenação da razão”, visando ao bem comum, feita e promulgada 

pelo legislador.  Assim,  o direito não seria criado pelo legislador, o direito precederia o próprio 

legislador, cuja  função seria o de descobri-lo, explicitá-lo e positivá-lo mediante a edição de um 

texto escrito, para conhecimento e obediência dos membros da sociedade.   

Montesquieu explicava que, assim como a relação entre a circunferência e 

o raio já existe antes de a circunferência ser traçada materialmente, o direito já existe antes de ser 

identificado pelo legislador.  O trabalho de positivação do direito consistia em uma reflexão sobre 

qual seria a solução mais justa para cada um dos possíveis conflitos humanos; descoberta a 

solução, bastaria explicitá-la para conhecimento das demais pessoas.  Assim, haveria sempre a lei 

justa para solver cada conflito, e qualquer pessoa que tivesse inteligência e conhecimentos 

necessários descobriria essa lei.   Diante disso, irrelevante a quantidade de deputados que 

representasse o povo, bastava apenas que os mais capacitados fossem escolhidos.  Se o conjunto 

dos representantes fosse substituído por outro, a lei a ser aprovada continuaria sendo a mesma. 

Esse ponto de vista parecia suficiente para conciliar a idéia de igualdade, 

com o fato de que poucos cidadãos efetivamente participavam do governo. 

A própria noção de cidadania não tinha, na época,  a abrangência 

contemporânea, eis que somente pequena parte da população tinha direitos políticos.  O direito de 

votar, precavidamente, ficou reservado aos que possuíam renda acima de determinado valor. 

No Brasil, durante a vigência da Constituição Imperial, estavam excluídos 

de votar  “os que não tiverem de renda líquida anual cem mil réis por bens de raiz, indústria, 

comércio ou Empregos” (conforme dispunha o art. 92,V, da Constituição de 1824). 

 

5.2 – A doutrina da “separação dos poderes”. 
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Os constitucionalistas do século XVIII foram encontrar na fórmula 

divulgada por Montesquieu em “O Espírito das Leis”, a maneira prática de proteção contra a 

tirania. 

Montesquieu foi o responsável pela divulgação do modelo denominado 

“separação dos poderes”, adotado quase universalmente.  Entendia o célebre pensador francês 

que “todo homem que tem poder é levado a abusar dele”, sendo necessário que as coisas fossem 

dispostas de tal forma que “o poder limitasse o poder”. 

A solução encontrada, inspirada em experiência inglesa anterior, consistiu 

em ver no Estado três funções, e atribuir cada uma delas a um corpo de magistrados distinto, de 

tal forma que ninguém pudesse pertencer simultaneamente a mais de um desses corpos.   A 

tripartição clássica dos Poderes do Estado, em Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder 

Judiciário até hoje é formalmente adotada na maioria das Constituições. 

Na experiência européia, o Poder Executivo ficou mantido nas mãos do 

monarca, enquanto aos representantes do povo coube o Poder Legislativo.   Assim, cabia ao 

Poder Legislativo aprovar os projetos de lei, incluindo a autorização para a cobrança de tributos. 

A “separação dos poderes” é um artifício político para a desconcentração 

do poder público, não sendo possível seccionar as funções do Estado, como se pretendeu. 

Contemporaneamente, o denominado Poder Legislativo tem, entre outras 

funções, a incumbência de fiscalizar o Poder Executivo.  Nesse aspecto, ao lado da aprovação dos 

tributos, cabe ao Poder Legislativo a aprovação da Lei Orçamentária, que permite controle 

parlamentar sobre os ingressos financeiros e os  gastos públicos.  

 

6.  Os tributos nas democracias. 

 

O liberalismo oitocentista, matriz dos institutos políticos ainda 

dominantes, concebia o Estado como organização mínima, a quem incumbia manter a ordem, 

garantir a propriedade e os contratos, promulgar boas e poucas leis, aplicar contenciosamente as 

leis entre os particulares (função judicial) e manter relações (de preferência amistosas) com os 

Estados estrangeiros. 
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Em conseqüência, os gastos estatais seriam poucos, e os tributos 

poderiam ser contidos em valores não elevados. 

No entanto, a experiência política que se seguiu, principalmente a partir 

do começo do século XX, transformou totalmente essa concepção. 

A imensa presença do Estado na vida social contemporânea, não obstante 

as divergências ideológicas (“neo-liberalismo”, “socialismo”, “comunismo”, “esquerda”, 

“direita”, “democracia social”) é patente. 

Ao Estado foram afetadas, de forma crescente,  novas e importantes 

funções, com a sua presença no domínio econômico e a responsabilidade pela saúde, educação e 

previdência. 

Essas novas funções do Estado passaram a exigir fontes de financiamento 

diversificadas e a arrecadação tributária teve que ser adequada aos novos tempos. 

Essa situação tornou complexa a legislação tributária e a relação entre o 

Fisco e o contribuinte. 

A própria noção de tributo passou a ser objeto de controvérsias. 

 

6.1 – Definição de tributos e de suas espécies. 

 

O desenvolvimento das Ciências das Finanças e do Direito Tributário 

propiciou a construção de conceitos fundamentais para a compreensão do fenômeno financeiro, 

de relevantíssima importância nas democracias, onde os governantes devem prestar contas de 

suas gestões aos governados. 

A classificação das receitas públicas em originárias e derivadas é 

geralmente adotada pelos estudiosos, seguindo a lição divulgada por Aliomar Baleeiro. 

As receitas originárias decorrem da exploração do patrimônio da própria 

Administração Pública, tais como a renda imobiliária, os ingressos comerciais e de serviços, a 

venda de produtos. A atividade econômica exercida pelo próprio Estado admite a existência de 

ingressos financeiros decorrentes da venda de bens e serviços, os quais, todavia, não têm natureza 

tributária.  Assim, contemporaneamente, não se confunde preço público  com tributo.  Essa 

distinção é importante, pois os preços públicos não estão abrangidos pela garantia constitucional 

da “legalidade da tributação”, que exterioriza o consentimento dos que devem pagar. 
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As receitas derivadas são decorrentes da exploração compulsória do 

patrimônio do particular pelo Estado, em decorrência do jus imperii. 

As receitas tributárias estão incluídas entre as derivadas. 

Todavia, grassa controvérsia sobre a exata abrangência do termo tributo, 

eis que o Estado contemporâneo faz exigências financeiras aos particulares, utilizando nomes ou 

expressões que podem camuflar a natureza tributária da exigência. 

Veja-se, por exemplo, o denominado “empréstimo compusório”, incluído 

pela Constituição brasileira no Capítulo referente ao sistema tributário nacional.  Há quem nele 

não reconheça a natureza de tributo, em razão de sua repetição pela Administração Pública, nos 

termos da lei.  No entanto, a própria Constituição o submete ao princípio da legalidade. 

A flexibilização do conceito de tributo é uma forma sorrateira de se tentar 

inibir o princípio de “não há tributação sem representação”. 

 Geraldo Ataliba, de forma contunde, leciona que “toda a vez que se 

depare o jurista com uma situação em que alguém esteja colocado na contingência de ter o 

comportamento específico de dar dinheiro ao Estado” deverá, inicialmente, verificar se se trata 

de multa, obrigação convencional, tributo ou indenização por dano.[10]
10

 

Para o ilustre jurista pátrio, essas quatro alternativas esgotam as 

possibilidades.  Toda a exigência de entregar dinheiro ao Poder Público, que não seja a título de 

multa, de obrigação convencional ou de indenização por dano, somente pode ter caráter 

tributário. 

O art. 3º do Código Tributário Nacional positiva o conceito de tributo: 

“Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa  

exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada”. 

Essa definição, não obstante as muitas críticas oferecidas pela doutrina, 

salienta os aspectos essenciais para a identificação do tributo: sua natureza compulsória, sua 

instituição por lei, o objeto da prestação (prestação de dinheiro) e o devido processo legal para a 

sua exigência. 

Por outro lado, não perderia a natureza tributária (e estaria protegida pelo 

princípio da representação) a exigência financeira que o Estado fizesse de  um  particular para 

destiná-la a outra pessoa.  
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Os tributos foram, classicamente, classificados em duas categorias: os 

vinculados  à ação estatal específica dirigida ao contribuinte,  e os  não-vinculados a essa ação.  

Os primeiros são denominados impostos, os demais constituem as taxas e as contribuições de 

melhoria.  O Código Tributário Nacional os define nos artigos 16, 77 e 81. 

 

As crescentes modalidades de exigências financeiras do Estado têm 

propiciado grande inquietação entre os juristas e controvérsias sobre a exata natureza jurídica 

dessas exigências. 

É que o Estado não se contenta em apenas exigir recursos financeiros para 

os seus cofres, mas tem exigido tais recursos para terceiros. 

No caso brasileiro, sob o nome de contribuição há um elenco exaustivo, 

tais como “contribuição social”, “contribuição de intervenção no domínio econômico”, 

“contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas”.    

A Constituição brasileira de 1988 exige a edição de lei para que se possa 

instituir essas  “contribuições”, assim o debate sobre a natureza tributária dessas prestações tem 

interesse científico e acadêmico; do ponto de vista dos direitos do sujeito passivo essas 

contribuições estão submetidas ao  princípio da “autorização dos representantes”. 

 

 

7 -   A relação jurídico tributária como relação de natureza obrigacional. 

 

O desenvolvimento do Direito Administrativo no século XIX trouxe à 

consideração dos juristas a questão do exato enquadramento jurídico da relação tributária. 

Com a formação do Estado de Direito, e a universalização do princípio da 

legalidade administrativa, dúvida não haveria de que os funcionários públicos, inclusive os 

cobradores de tributos, somente poderiam agir em conformidade com o disposto pelas leis. 

No entanto, no que concerne à tributação, que decorre do poder de 

império do Estado, impunha-se encontrar uma solução jurídica que se revelasse adequada.  O 

“poder financeiro” do Estado, o de exigir tributos, mostrava-se como uma faceta do “poder de 

polícia”.  
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Uma das vitórias políticas do contribuinte, já nos albores do século XX, 

manifestou-se pelo reconhecimento da natureza obrigacional da relação jurídico-tributária. 

Com efeito, sendo o Estado soberano, havia dificuldade em se conceber 

uma relação jurídica que colocasse o soberano e o particular em igualdade. 

Ensina Alcides Jorge Costa, após se referir às doutrinas dominantes na 

Alemanha no final do século XIX e começo do século XX, e a propósito da relação jurídico-

tributária, que “Nalgumas teorias o elemento poder predomina, ao passo que noutras procura-se 

estabelecer um nexo intersubjetivo, em que as partes – Estado e contribuinte – ocupem posição 

igual e não de subordinação deste em relação àquele.  Por outras palavras, em algumas teorias, 

aparece com destaque a intersubjetividade caracterizada numa relação obrigacional cuja 

estrutura não se distingue da obrigação de direito privado, embora diferentes a função de uma e 

a de outra.  Do ponto de vista patrimonial, o nexo obrigacional parece mais protetor do que a 

simples submissão ao poder, mesmo no Estado de Direito”.[11]
11

 

A doutrina alemã havia admitido a teoria do Fisco, em que o patrimônio 

público é submetido ao direito civil (tido como o direito comum).  Esta doutrina, formulada pelos 

administrativistas alemães do século XIX, penetrou nas doutrinas italiana, espanhola e 

portuguesa.  Isto explica a presença, no direito tributário, “do esquema obrigacional herdado do 

direito privado e utilizado como forma de resguardar a posição do contribuinte”, conforme 

assinala Alcides Jorge Costa.[12]
12

 

A relação jurídico-tributária passou a ser vista como estando formada 

entre o Fisco-Administração e o contribuinte, e não entre o Estado Soberano e o contribuinte. 

Por esse raciocínio, o sujeito ativo e o sujeito passivo surgiram em 

relação de igualdade dentro da estrutura da obrigação, à semelhança do que ocorre no Direito 

Civil, onde as partes encontram-se em igualdade. 

A promulgação do Código Tributário Alemão, em 1919, deu ensejo ao 

desenvolvimento do Direito Tributário, e os doutrinadores reconheceram a inexistência de 

relação de poder na obrigação tributária. 

Por esse entendimento, o legislador exerce a sua soberania editando a lei 

tributária, que obriga a todos os súditos do Estado; a Administração Fiscal sujeita-se á legalidade 

e é credora da obrigação tributária que vier a surgir em decorrência de fatos jurídicos tributários 

que ocorram. 
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Essa sutileza jurídica permite que se reconheça a distinção entre o cidadão 

e o contribuinte. 

Com efeito, o cidadão exerce suas prerrogativas elegendo seu 

representante; dessa forma o cidadão participa da própria soberania do Estado.  O representante 

do cidadão aprova a lei tributária, em nome do cidadão, pois recebeu mandato para isso; no 

conjunto, o Estado exerce a soberania em nome do cidadão.  É nesse sentido que se diz que  em 

uma democracia o povo se auto-governa.  Os mandatos são temporários, e o cidadão pode mudar 

o seu representante, caso queira imprimir ao Estado direção diferente. 

Por outro lado, o contribuinte, ou sujeito passivo da obrigação tributária é 

o devedor do tributo, é a pessoa que está obrigada a pagar o tributo em razão da ocorrência do 

fato gerador.  O contribuinte pode ser qualquer pessoa que pratique o fato gerador: a pessoa 

física, a pessoa jurídica, o estrangeiro, a pessoa sem direitos políticos, o residente no exterior, o 

recém-nascido. 

7.1 – A obrigação tributária no Brasil 

A disciplina da relação jurídica tributária, estabelecida pela Lei nº 5.172, 

de 1966, denominada Código Tributário Nacional, submete-a à estrutura obrigacional.  Assim, a 

relação entre o devedor do tributo e o Fisco não decorre do “poder financeiro” do Fisco (que 

coloque o sujeito passivo em situação de inferioridade jurídica),  mas de um liame jurídico 

obrigacional (onde as partes, juridicamente, estão em igualdade). 

Com efeito, o Código Tributário Nacional não somente se refere  a essa 

relação jurídica nominando-a “obrigação tributária”, como também trata de sua estrutura,  

dispondo sobre o seu surgimento (o fato gerador) e extinção, sobre os sujeitos ativos e passivos, 

sobre a prestação, sobre a responsabilidade tributária, e sobre o procedimento de cobrança.  

A obrigação é categoria jurídica milenar, sendo conhecida e estudada já 

no antigo Direito Romano.  Caracteriza-se pelo vínculo jurídico entre, no mínimo, duas pessoas, 

de forma que uma delas deva entregar a outra uma prestação.  A não entrega voluntária da 

prestação enseja sua execução forçada.  As obrigações têm caráter transitório, no sentido de que 

devem ser extintas, não se admitindo obrigações perpétuas. A obrigação é um vínculo pessoal, 

mas o seu inadimplemento permite ao credor exigir pela força a entrega da prestação ou, se for o 

caso,  a composição de perdas e danos, podendo o credor ir buscar no patrimônio do devedor o 

equivalente econômico. 
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Embora a obrigação tenha sido aplicada e estudada no Direito Privado, o 

Direito Público a adotou, com as adaptações necessárias. 

Alguns doutrinadores, de forma apressada, procuraram distinguir a 

obrigação tributária da obrigação de direito privado, alegando que a primeira decorreria sempre 

da lei (“ex-lege”), enquanto a segunda  sempre  dependeria da vontade do devedor (“ex-

voluntate”). 

Na verdade, em certo sentido, todas as obrigações dependem da lei, pois é 

a lei que atribui às pessoas a capacidade para contrair obrigações, que jamais poderão contrariar a 

lei.  No entanto, no caso da obrigação tributária, a lei define um fato jurídico que, ocorrido, 

instaura a obrigação, independentemente da vontade dos sujeitos envolvidos. A obrigação 

tributária depende, portanto, da previsão em lei (“hipótese de incidência”, na lição de Geraldo 

Ataliba [13]
13

), e do fato que concretiza a incidência (“fato gerador”).  No Direito Privado, ao 

lado das obrigações convencionais, que para seu surgimento exigem a anuência dos sujeitos, 

existem outras obrigações que surgem independentemente da vontade desses sujeitos, como as 

relativas à responsabilidade civil. 

As obrigações foram classificadas em obrigações de dar, obrigações de 

fazer, e obrigações de não-fazer. 

Essa antiga classificação das obrigações foi adotada pelo Código 

Tributário Nacional, que admite a obrigação principal (dar dinheiro ao governo), e as obrigações 

ditas acessórias (de fazer ou de não fazer).  A relação entre o Fisco e o sujeito passivo não se 

resume na prestação de dar; existe também a prestação de fazer (como, por exemplo, emitir nota 

fiscal), e a obrigação de não-fazer (por exemplo, não circular com mercadorias desacompanhadas 

das notas fiscais). 

A natureza obrigacional das denominadas “obrigações acessórias” foi 

contestada por Paulo de Barros Carvalho, que nelas vê apenas “deveres instrumentais”, de 

natureza administrativa. 

A obrigação tributária principal se instaura pela ocorrência do fato 

gerador que, no dizer do art. 114 do Código Tributário Nacional, é a “situação definida em lei 

como necessária e suficiente para a sua ocorrência”.   

Com essa definição, o Código Tributário Nacional reitera o princípio da 

legalidade da tributação, expressão do consentimento do cidadão. 
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O Código Tributário Nacional, nos artigos 119 e 121 dispõe sobre os 

sujeitos da relação obrigacional, respectivamente, o sujeito ativo (“pessoa jurídica de direito 

público titular da competência para exigir o seu cumprimento”), e o sujeito passivo (“pessoa 

obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária”). 

A obrigação tributária admite solidariedade entre os devedores (art.124 do 

CTN), pode ser transmitida por sucessão, nos termos do art. 129 e seguintes do Código. 

Apesar disso, não é pacífico o reconhecimento da natureza obrigacional 

da relação jurídica tributária no Brasil, onde vozes minoritárias buscam encontrar nas 

especificidades dessa relação elementos que não a permitam subsumir-se na estrutura 

obrigacional, em prejuízo do contribuinte (conforme interessante análise apresentada por Ricardo 

Aziz Cretton)[14]
14

 

 

8 – O cidadão e a exigência tributária 

Conforme se salientou, a luta dos governados contra a opressão dos 

governantes permitiu a formulação do princípio clássico, segundo o qual não há tributação sem 

representação. 

Durante a Idade Média, a anuência  do contribuinte era feita por meio de 

procuradores que recebiam mandato para participarem de reuniões e assembléias onde a matéria 

seria discutida e votada. Esse mandato tinha estrutura de prevista no Direito Civil. 

A partir do final do século XVIII houve substancial alteração na natureza 

do mandato, que passou a ser entendido como sendo mandato imputação.  No mandato político 

atual, imputa-se ao eleitor a vontade do eleito. 

O candidato eleito não representa apenas os eleitores que nele votaram, 

mas representa toda a sociedade.  O eleito não tem subordinação jurídica ao eleitor, não tem que 

lhe prestar contas.  O eleito decide de acordo com suas opiniões, independentemente da vontade e 

da opinião dos seus eleitores.  Aliás, com a adoção do foto universal e secreto, o eleito não sabe, 

com certeza, quem nele votou. 

Além disso, as democracias ocidentais desenvolveram-se como 

“democracias partidárias”, onde a participação política do cidadão exige sua filiação ao um 

partido político, e o desempenho do parlamentar  no cargo vincula-o mais fortemente ao partido 

do que ao eleitor. 
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Em razão de ninguém sentir-se representado, apesar de ter sufragado um 

voto nas urnas, florescem os grupos de pressão.  Os cidadãos têm a noção clara de que precisam 

pressionar os governantes para que as decisões governamentais aproximem-se das que lhe 

interessam. 

Sem dúvida, o princípio “não há tributação sem representação” fica 

grandemente esvaziado.  A legalidade da tributação transformou-se em uma exigência formal, 

que já não mais satisfaz o cidadão. 

 

 

8.1 – Propostas em defesa da cidadania. 

 

O tributo corresponde à transferência de recursos econômicos dos 

particulares para o governo; em uma democracia, o governo redistribui esses recursos para a 

própria sociedade.  Assim, em última análise, a tributação corresponde à transferência de recursos 

dentro da própria sociedade, permitindo uma distribuição mais justa da renda nacional. 

Constata-se que a Constituição, ao tratar da matéria tributária, preocupou-

se em limitar o poder estatal, dando garantias ao contribuinte.   Essa proteção ao contribuinte 

traduz as aspirações pretéritas da sociedade, ainda reflexos da concepção liberal, onde se 

esperava ação mínima do Estado, e a principal preocupação do contribuinte era a de se proteger, 

individualmente, contra a sanha do Fisco. 

Sem dúvida, os direitos conquistados pelos contribuintes são 

valiosíssimos e devem ser mantidos. 

No entanto, a situação presente está a exigir uma ampliação dos direitos 

do cidadão, de forma a que o cidadão (não apenas o contribuinte) possa ter maior participação na 

vida financeira do Estado. 

A problemática relativa ao incremento da  participação da cidadania na 

formulação da Política Tributária  não vem recebendo dos estudiosos a atenção que merece.  O  

paradoxo dos representantes eleitos e a rejeição social do modelo de tributação está a exigir 

estudos e propostas de soluções. 
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Os tributaristas, de forma geral, desenvolvem suas reflexões buscando o 

aperfeiçoamento dos institutos tributários, com a finalidade de que  o contribuinte não seja 

constrangido a pagar tributo que  esteja sendo cobrado de desacordo com a lei.   

Assim, é de relevante urgência, que os cidadãos sejam incentivados a ter 

voz mais ativa na adoção de políticas tributárias e na aprovação das leis tributárias e 

orçamentárias. 

Para que isso se realize, os partidos políticos devem ser obrigados a se 

definirem,  com maior clareza e precisão, sobre a questão tributária.  O programa partidário deve 

explicitar de forma analítica a política tributária a ser seguida pelo partido, vinculando o 

candidato eleito. 

Os partidos políticos devem ser obrigados a divulgarem de forma clara e 

objetiva o conteúdo tributário de sua proposta de programa de governo. 

Ao cidadão deve ser assegurado o direito de interferir, de alguma forma, 

na formulação da política tributária, na elaboração do Orçamento e na execução da lei 

orçamentária.  A experiência do Orçamento Participativo, ou formas alternativas que possam vir 

a ser propostas,  devem ser incentivadas,  aprimoradas e, se for o caso, repensadas. 

Entre os novos direitos de cidadania, deve ser incluído o direito de ação 

contra o uso ilegal ou ilegítimo dos recursos orçamentários. 

 

CONCLUSÕES: 

 

1. O tributo está associado ao constitucionalismo, à democracia e à cidadania. 

2. A exigência excessiva de pagamento de tributos propiciou o surgimento de  movimentos 

políticos que reestruturam o Estado e o sistema de governo, dando origem ao denominado 

constitucionalismo. 

3. A idéia de que a exigência de tributo está condicionada à aprovação dos representantes dos 

contribuintes é bastante antiga, dando origem ao princípio “não há tributação sem 

representação”. 

4. A representação política, juridicamente, não se confunde com o mandato de direito privado.  

5- Não obstante os ideais do liberalismo do século XVIII incluísse a igualdade entre os homens, 

foi adotada a democracia representativa, que implica a desigualdade entre os cidadãos, separados 

entre eleitores e eleitos. 

6-A democracia representativa adotou, em seu desenvolvimento histórico, a estrutura de 

democracia por meio de partidos políticos. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4368



 

7-O sistema partidário e o sistema eleitoral afetam a forma de escolha dos candidatos. 

8-O cidadão eleitor escolhe os candidatos que deverão governar em seu nome. 

9-Em tese, o eleitor pode escolher o candidato que se comprometa a adotar, se eleito, as políticas 

públicas com as quais concorda. 

10-Cabe aos eleitos a autorização da cobrança de tributos. 

11-O mandato político moderno é entendido como “mandato-imputação”, isto é, imputa-se ao 

representado a vontade do representante.  Nesse sentido é que se diz terem os tributos sido 

votados e aprovados pelos representantes dos cidadãos. 

12-Modernamente, a autorização para a cobrança de tributos é feita mediante a edição de lei, 

sendo esse o denominado “princípio da legalidade tributária”. 

13-A generalizada insatisfação popular com as leis tributárias é um dos paradoxos da democracia 

indireta, eis que todas essas leis foram aprovadas pelos representantes escolhidos pelos eleitores. 

14-A prática eleitoral revela que a matéria tributária não é adequadamente apresentada nas 

campanhas eleitorais, mesmo porque sua complexidade não permite fácil compreensão, o que a 

exclui dos palanques eleitorais; limitam-se os candidatos e os partidos a prometerem “diminuir a 

carga tributária”, sem explicarem como isso seria feito. 

15-Por outro lado, os eleitores preferem dar o seu voto àqueles que prometem a realização de 

obras e o aumento de serviços públicos e assistência social, o que implica gastos públicos 

maiores e, em conseqüência tributação elevada. 

16- O Estado de Direito implicou a legalidade administrativa, exigindo-se que os administradores 

públicos devam cumprir rigorosamente a lei. Esse princípio impede as arbitrariedades das 

autoridades, inclusive as autoridades fiscais. 

17-A relação tributária é relação jurídica. 

18- Prevaleceu, no Direito Tributário, a concepção de que a relação jurídica tributária é 

obrigacional, adotando-se, com especificidades, a estrutura clássica da categoria das obrigações. 

19- No Estado de Direito, a denominada “soberania” estatal esgota-se com a promulgação da 

norma jurídica; as autoridades fiscais estão submetidas à legalidade administrativa no exercício 

de suas funções. 

20- Ao se estruturar a relação jurídica tributária como “obrigação tributária” pretende-se colocar  

em igualdade jurídica o Fisco e o contribuinte, respectivamente, como credor e devedor da 

prestação. 

21- A lei define o fato jurídico tributário, isto é, o fato que, ocorrido, faz surgir a obrigação 

tributária, unindo o devedor (contribuinte, em sentido lato) ao credor (Fisco). 

22- Por isso, não se confunde o cidadão com o contribuinte: o primeiro é o detentor de direitos 

políticos, que está representado no governo, e em nome do qual é editada a lei tributária, 

traduzindo a sua vontade.  Já o segundo é o devedor do tributo, em razão de ter ocorrido o fato 

gerador previsto na lei. 

23- O termo cidadania, não obstante sua utilização abusiva e retórica pelos meios de 

comunicação,  não inclui os estrangeiros, nem as pessoas jurídicas.   

24- O termo contribuinte inclui as pessoas jurídicas, os estrangeiros e, inclusive, os residentes 

fora do território brasileiro. 

25- A Constituição brasileira cuidou de proteger o contribuinte, definindo, entre outros aspectos, 

os princípios gerais do sistema tributário nacional e as limitações do poder de tributar. 

26-  O aprimoramento da democracia está a exigir a ampliação dos direitos do cidadão, de forma 

a lhe permitir uma maior participação na política tributária, e na elaboração e  execução da lei 

tributária.  Entre os novos direitos de cidadania, deve ser incluído o direito de ação contra o uso 

ilegal ou ilegítimo dos recursos orçamentários. 
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AS SANÇÕES TRIBUTÁRIAS NÃO-PECUNIÁRIAS E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

THE NON PENAL TAX SANCTION AND THE BRAZILIAN CONSTITUTIONAL COURT

Valéria Rocha da Costa

RESUMO
O presente trabalho tem por escopo analisar a evolução da jurisprudência emanada pelo Supremo Tribunal
Federal em relação às sanções tributárias não-pecuniárias, com o objetivo de demonstrar e discutir a forma
como o Supremo Tribunal Federal racionaliza seus argumentos decisórios. Com isso, pretende-se a
exposição da forma pela qual vem atuando uma das mais relevantes instituições de nossa democracia
constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal, e sua contribuição para a consolidação da legislação
tributária, em especial para compreensão de quais são os limites traçados pelo Poder Judiciário às sanções
não-pecuniárias impostas pela Administração Pública. Não se propõe neste estudo uma análise doutrinária
sobre sanções tributárias, mas sim um trabalho voltado para a prática, pautado diretamente nos julgados do
Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, para a realização do trabalho foram selecionados julgados
anteriores e posteriores à promulgação da Constituição de 1988 que melhor espelham o posicionamento da
Corte sobre o tema.
PALAVRAS-CHAVES: Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência. Sanções tributárias não-pecuniárias.
Sanções políticas.

ABSTRACT
The aim of this article is an analysis of the the Brazilian Constitutional Court precedents and its evolutions on
non penal tax sanction, especially about its performance. This analysis provides an expose of the position of
the most important Brazilian democracy institution, the Constitutional Court of Brazil, and its contributions
for the consolidation of the legal taxation and how are the limitation imposed by Judicial Power concerned
about tax sanctions, specially non penal tax sanction. This work is not about the tax sanctions doctrine, it
concerns about the practice, about the jurisprudence of the Constitutional Court of Brazil. For this research
were selected precedents before and after the Brazilian Constitution 1988.
KEYWORDS: Constitucional Court. Precedents. Non penal tax sanction. Indirect sanction
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Conceito de sanções tributárias não-pecuniárias. 3. Os limites impostos
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1. INTRODUÇÃO: RAZÕES E OBJETIVOS DA ANÁLISE PROPOSTA
 

A atividade tributária é uma atividade administrativa plenamente vinculada, e, dentro dela,
praticamente não há espaço para o exercício do poder discricionário.

Dessa forma, todos os atos administrativos, que sejam destinatários os contribuintes e,
principalmente impliquem na aplicação de sanções tributárias pecuniárias ou não, devem estar
necessariamente previstas na lei ou na legislação tributária.

Contudo, prática antiga no Brasil, é a adoção pela Administração Pública Fazendária, por meio de
seu poder de polícia, de mecanismos de imposição de sanções oblíquas ou indiretas, visando a satisfação de
créditos tributários de contribuintes impontuais, ou de qualquer outro que ouse discordar ou questionar seus
lançamentos.

O presente artigo propõe uma análise dessas sanções tributárias não-pecuniárias ou sanções
políticas, sob a perspectiva dos limites impostos a elas pelo Poder Judiciário.

Não se trata de uma análise doutrinária sobre o assunto, mas sim um trabalho pautado diretamente
nos julgados do Supremo Tribunal Federal, visando demonstrar a forma pela qual vem atuando uma das mais
relevantes instituições de nossa democracia, que é o Supremo Tribunal Federal, e sua contribuição para a
consolidação da legislação tributária, em especial para compreensão de quais são os limites traçados pelo
Poder Judiciário às sanções não-pecuniárias impostas pela Administração Pública.

Para a realização do trabalho foram selecionados julgados anteriores e posteriores à promulgação da
Constituição de 1988, todos disponíveis no próprio site do Supremo Tribunal Federal[1].

Ademais, insta ressaltar que a seleção dos julgados a serem analisados não se deu de forma
exaustiva, pois diante dos inúmeros acórdãos sobre o tema, foram selecionados apenas aqueles que melhor
espelham a variedade de argumentação dos Ministros, bem como a variedade das sanções tributárias não-
pecuniárias impostas pela Fazenda Pública.
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2. CONCEITO DE SANÇÕES TRIBUTÁRIAS-NÃO PECUNIÁRIAS
 

Com base na doutrina de Paulo Roberto Coimbra Silva[2] coexistem no ordenamento jurídico
brasileiro duas diferentes espécies de sanções à infração fiscal: a) as estritamente tributárias, e b) as penais de
índole fiscal.

As sanções estritamente tributárias devem ser reconhecidas como espécie peculiar a autônoma, e
possuem por sub-espécie as sanções tributárias pecuniárias e as não-pecuniárias.

Como exemplo típico das sanções tributárias pecuniárias temos as multas.
Já as sanções não-pecuniárias previstas nas leis tributárias, em sua maior parte, têm sua

constitucionalidade infirmada pela doutrina e jurisprudência.
Como exemplos das sanções tributárias não-pecuniárias o autor cita: interdição de estabelecimentos

e o impedimento ao desempenho de atividades; a negativa de alvarás de funcionamento e de autorização para
impressão de documentos fiscais; a suspensão, o bloqueio e o cancelamento de inscrições cadastrais, e a
exigência de pagamento de tributos e seus consectários como condição à expedição de licenças e alvarás.

Outra terminologia comumente utilizada pela doutrina e jurisprudência para denominar as sanções
tributárias não-pecuniária, seria ‘sanções políticas’.

Segundo Hugo de Brito Machado a prática das sanções políticas: “(...) remonta aos tempos da
ditadura de Vargas, é a das denominadas sanções políticas, que consistem nas mais diversas formas de
restrições a direitos do contribuinte como forma oblíqua de obrigá-lo ao pagamento de tributos.... As
sanções políticas são flagrantemente inconstitucionais, entre outras razões, porque: a) implicam indevida
restrição ao direito de exercer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos
públicos...b) configuram cobrança sem o devido processo legal...”(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de
Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2004, p.468)

De acordo com o Eminente Ministro Joaquim Barbosa pode-se conceituar sanção política como:
“(...) todas as restrições não-razoáveis ou desproporcionais ao exercício de atividade econômica ou
profissional lícita, utilizadas como forma de indução ou coação ao pagamento de tributos.” (ADI395, DJ
17/08/2007)

O Supremo Tribunal Federal possui uma venerável linha de precedentes considerando inválidas as
sanções políticas.

Pela análise de jurisprudência emanada pela Corte as sanções políticas podem assumir inúmeros
formatos. Destacamos os principais:

·               interdição de estabelecimento (RMS 9.698, RE 9.696, Súmula 70)
·               apreensão de mercadorias (RE 39.933)
·               proibição de despachar mercadorias em alfândega (RE 61.367)
·               proibição de transigir com repartições públicas (RE 61.367, RE 60.026)
·               recusa de emissão de Certidão Negativa de Débito- CND, mesmo quando não existe

lançamento definitivo contra o contribuinte,
·               suspensão e/ou cancelamento da inscrição do contribuinte em cadastro;
·               exigência de garantia dos tributos em débito como condição para impressão de

documentos fiscais (RE434.987)
·               apreensão de bloco de notas fiscais (RE106.759, RE 76.455, RE 100.918 )
·               exigência de recolhimento antecipado de tributo (RE 106.759, RE 76.455)
·               criação de regime especial com condições de tributação mais gravosas ao

contribuinte; (RE153.782, RE155.542, RE 76.455, RE 115.542)
·               exigência de emissão de nota fiscal avulsa, por operação de saída de mercadoria (RE

413.782)
·               criação de cadastro de inadimplentes com proibições diversas aos contribuintes

impontuais (ADIN1155, ADIN1178)
·               criação de normas que condicionam a prática de atos da vida civil e empresarial à

quitação de débitos – proibição de transferência de domicílio para exterior, proibição de registro de
contratos sociais, alterações contratuais, contratos e outros documentos em registros públicos e
cartórios, obtenção de empréstimos e financiamentos (ADI 394)

·               obstacularização do recebimento de crédito tributário através de precatórios (ADI
3453)
 

3. OS LIMITES IMPOSTOS PELO STF - ESTUDO DE CASOS
 

Muito antes da CF/88 os excessos impostos pela Administração Fiscal aos contribuintes em débito
já eram objeto de análise pelo STF.

Ainda na época da ditadura de 1937 instituiu-se no Brasil a política autoritária da regra do solve et
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repete como forma de obrigar o contribuinte a pagar o débito e somente depois poder acionar a União para
anulação do débito e repetição de valores pagos indevidamente.[3]

Na Carta de 1937 o Supremo Tribunal Federal chegou a admitir mandado de segurança, embora o
entendimento da Corte naquela época dele excluísse as questões tributárias, salvo quando o ato da
autoridade embaraçasse a atividade do contribuinte.

Pois bem, como exemplos clássicos da conduta coercitiva da Administração Pública, ainda em 1937,
foram publicados os Decretos-Leis n. 5 e 42 que restringiam indiretamente a atividade comercial das
empresas, impedindo-as de comprar selos, despachar mercadoria, dentre outras proibições, se antes de
discutir em juízo dívida fiscal, não fizessem prévio depósito do quanto reclamado pelo Erário.

Inúmeros foram os julgados que questionaram a validade dos Decretos-Leis acima mencionados e já
naquela época o Supremo rechaçou as condutas indiretas do Fisco, com fins arrecadatórios.

Como podemos notar já no RE61367/SP de 09/05/68, o relator Ministro Thompson Flores destaca
que a jurisprudência dominante do STF já pacificara o entendimento de que seria inconstitucional a atividade
fiscal que impõe sanções que bloqueiem as atividades lícitas dos contribuintes, mesmo no caso do
inadimplemento destes.

No mesmo ano, no julgamento do RE 63.043 de 14/08/68, foi questionada a constitucionalidade do
art.1º do Decreto n. 5 de 1937 que estabelecia a seguinte sanção aos contribuintes: “não poder despachar
mercadorias nas alfândegas e Mesas de Renda, adquirir estampilhas dos impostos de consumo e vendas
mercantis, nem transigir, por qualquer outra forma, com as repartições públicas do país”, bem como do
art.3º do Decreto-Lei 42 de 1937  que exigia o depósito prévio da importância em litígio para propor ação de
anulação de débito.

Tratava-se de recurso extraordinário em mandado de segurança impetrado por uma indústria de
óculos que fora autuada, após fiscalização, ao pagamento de multa por infração fiscal e pagamento do
tributo, não tendo, contudo, recolhido a multa e tributo no prazo fixado pelo Fisco, foi-lhe aplicada a sanção
prevista no art.1 do DL n.5/37.

Por não ter feito o depósito prévio exigido no DL n. 42/37 como requisito para o ajuizamento de
ação anulatória, a empresa utilizou-se de Mandado de Segurança, alegando ofensa ao princípio
constitucional que garante o livre exercício de profissão e comércio[4] e ao princípio de proteção judicial à
qualquer lesão a direito individual[5].

Assim, questionada a incompatibilidade dos Decretos-Leis n. 5/37 e 42/37 com a Constituição de
1946 foi concedida a segurança apenas para afastar a sanção, não sendo declarada a inconstitucionalidade
dos referidos Decretos-Leis. Saliente-se que ficou vencido o relator, o Ministro Amaral Santos, que entendeu
pela legalidade dos referidos decretos ao imporem as sanções administrativas aos devedores faltosos[6].

Várias foram os julgados que questionaram o Decreto Lei 5/37 e o Decreto-Lei 42/37 por imporem
sanção administrativa grave ao contribuinte inadimplente com o fisco. E, como bem destacou o Ministro
Themistocles Cavalcanti em seu voto no RE 63.043 os decretos implicavam em sanção política por : “tornar
impossível o exercício de uma atividade indispensável que permita ao indivíduo obter os meios de
subsistência, é tirar-lhe um pouco de sua vida, porque esta não prescinde dos meios materiais para a sua
proteção”.

O entendimento sobre a aplicabilidade ou não dos Decretos-Leis não era assunto pacificado na
Corte naquela época. Os RE 36.791/59, RE33523/57, RE 3.734/53, MS1784/53, MS2231, MS5007,
RE3.923/57, dentre outros, infirmavam a validade dos decretos-leis como meio procedimental adequado do
contribuinte questionar o débito fiscal.

Apesar dos vários julgados favoráveis ao afastamento das sanções previstas nos Decretos-Leis n.
5/37 e 42/37, o dissídio jurisprudencial sobre o assunto prevaleceu na Corte nas décadas de 50 e 60, e a
sobrevivência dos Decretos-Leis n. 5/37 e 42/37 à Constituição de 1946 somente foi analisada, quanto à sua
constitucionalidade, por meio do controle difuso de constitucionalidade, no final da década de 60, no RE
63.026 de 26/11/69 tendo por relator para o acórdão o Ministro Aliomar Balleeiro.

Dentre os argumentos trazidos pelo Ilustre tributarista o Ministro Balleeiro contra a
constitucionalidade dos Decretos-Leis n. 5 e 42 destacamos: i) os Decretos-Leis seriam supérfluos na
proteção ao Fisco e visavam apenas a dificultar e embaraçar a revisão da controvérsia fiscal pelo magistrado;
ii) por macularem o instituto do mandado de segurança, pois a exigência do depósito em dinheiro do valor
discutido inviabilizava a garantia trazida pelo mandado de segurança contra atos ilegais de autoridades e
além disso tudo, iii) as sanções administrativas previstas (proibição de despacho, compra de selos, transigir
com as repartições públicas) levariam necessariamente à paralisação das atividades das empresas.

Acompanhando o voto do Ministro Balleeiro e trazendo outro argumento favorável à
inconstitucionalidade dos Decretos-Leis, o Ministro Themistocles Cavalcanti afirmou entender que a
exigência de depósito para a discussão judicial criava discriminação econômica entre os contribuintes, pois
favoreceria apenas aqueles que tinham condições financeiras de efetuar o depósito para assim levarem a
discussão ao crivo do Poder Judiciário, os que não tinham condições, não teriam acesso ao judiciário.

Repetidamente a jurisprudência do Pretório Excelso enfrentou a questão, prevalecendo o

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4374



entendimento de que outros expedientes utilizados pelo Fisco para cobrança indireta de tributo, as também
chamadas sanções políticas das obrigações fiscais, seriam ilegais, devendo o Fisco utilizar-se dos meios
próprios (executivo fiscal) colocados à sua disposição pela legislação tributária, para garantir o recebimento
de seus créditos tributários.

Vejamos outros exemplos dessas sanções políticas vedadas pelo STF. No RE n.º 57.235/SP,
decidiu-se: "Não se permite à autoridade o bloqueio ou a suspensão das atividades profissionais do
contribuinte faltoso". Naquela oportunidade o relator, Min. Evandro Lins, destacou que "As autoridades
federais deverão valer-se do processo administrativo e do executivo fiscal, cobrando multa e juros, de
acordo com a lei, não podendo, porém suspender o exercício de atividade profissional".

Já no RMS 11.906/RJ, a 2ª Turma decidiu que "o impetrante não podia ser impedido de comprar
selos do imposto de vendas e consignações, por haver transitado em julgado, decisão administrativa que
impôs a consideração no pagamento de impostos e multas".

Tantos foram os precedentes contrários às sanções políticas impostas pela Administração Pública
que o Supremo Tribunal Federal aprovou três súmulas sobre a matéria, as Súmulas 70, 323 e 547, cujo teor é
este:

70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.
323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.
547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache

mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.
As Súmulas editadas na década de 60 serviram de parâmetros para outros inúmeros julgados do

STF no sentido de impedir o avanço arrecadatório, desmedido e ilegal do Fisco.
Vale repisar que não se discutem os poderes fiscalizatórios da Fazenda, pois é certo que ela tem que

velar pelo cumprimento da legislação tributária. Contudo, deveria a Fazenda utilizar-se dos instrumentos
processuais e legais a ela atribuídos dentro de sua competência administrativa, para fazer valer suas normas,
e não utilizar-se da desculpa da lentidão ou ineficiência destes mecanismos, como justificava para
incrementar suas políticas de sanções administrativas.

Pois bem, dentro dessa perspectiva outra tentativa que foi prontamente defendida pela maioria dos
Ministros do Supremo ainda no período anterior à Constituição de 1988, foi a atuação irregular da Fazenda
ao utilizar-se do instituto do Regime Especial como fundamento para adoção de medidas além das permitidas
pela lei.

Analisando o RE 106.759 de 24/09/85 o posicionamento do Supremo fica claro. No voto do
Ministro Relator Oscar Corrêa verifica-se a assertiva de que a adoção do Regime Especial pelo Fisco nada
tem de ilegal e pode e deve ser usado como medida facilitadora da fiscalização ou simplesmente para
simplificar as obrigações dos sujeitos passivos, contudo o que se discutia nos autos era exatamente a
amplitude concedida pelo legislador estadual e os limites impostos pelo art.194 do CTN[7] e art.97, V,
também do CTN[8].

Levando-se em conta a aplicação do princípio da legalidade em sentido estrito que rege o direito
tributário, vale ratificar que os limites de competência, a extensão dos poderes dos agentes, as peculiaridades
do tributo ou da sanção e sua forma de cobrança, deveriam sempre estar fixados em lei.

E as normas de menor hierarquia, complementares às leis fixadoras dos parâmetros gerais de
aplicação das sanções tributárias, dentro de cada competência, não deveriam exorbitar os limites traçados na
lei.

Pois bem, retornando ao decidido no RE 106.759/SP no regime especial que fora imposto pelo
regulamento paulista (Decreto 5410/74 substituído pelo Decreto 17727/81) ao contribuinte, fora deixado ao
critério da autoridade as normas do regime especial a que se submeteria o contribuinte, pelo período que for
arbitrariamente fixado pelo Fisco. O contribuinte questionou exatamente a ilegalidade do regime especial ao
qual fora submetido: retenção de talonários de Notas Fiscais, excesso de imposição de obrigações acessórias
e obrigação ao recolhimento prévio do ICM em cada operação de saída das mercadorias (alegando ofensa ao
princípio da não-cumulatividade).

Dessa forma, declarada a atitude arbitrária do Fisco ao criar sanção não-pecuniária sem o devido
respaldo legal foi dado provimento ao recurso do contribuinte.

Como fundamentação ao Recurso Extraordinário citado acima, foram utilizados dois precedentes
similares, o RE76.455/MG e o RE100.918-7/MG. Vejamos os julgados.

No RE76.455/MG de 21/05/75 questionou-se a validade da extensão dos poderes de fiscalização
concedidos pelos Decretos Estaduais ( art.70 do Decreto 11.552/68 do Estado de Minas Gerais e art.64 da
Lei Estadual 4.337/66) que prescreviam a possibilidade de criação de um  sistema especial de controle e
fiscalização, consistindo na permanência de fiscalização de renda no estabelecimento, junto ao caixa, para
apuração do movimento, bem como autorizando a autoridade estadual a adotar outras medidas julgadas
convenientes.

Com base na legislação citada acima foi imputado a contribuinte mineiro inadimplente a exigência
de pagamento antecipado de ICM, a manutenção dos talonários fiscais na Coletoria, sob a condição de que
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somente seriam usados mediante a apresentação de comprovante de recolhimento antecipado do imposto.
Nesse julgado, unânime, o Relator Leitão de Abreu ratificou entendimento predominante na Corte

desde o final da década de 60 ao afirmar que a Fazenda Pública deve cobrar seus créditos por executivo
fiscal, sem bloquear nem impedir direta ou indiretamente a atividade profissional lícita do contribuinte e que
o caso dos autos se tratava, na realidade, de verdadeira criação de sanção tributária, que se não impedia
totalmente, bloqueava de modo profundo a atividade profissional lícita do contribuinte; que a atividade
administrativa tributária é vinculada e, portanto, a lei estadual ao criar sanção indireta sem a devida
regulamentação da lei (o decreto estadual restringia-se apenas afirmava genericamente que a fiscalização
poderia ‘adotar outras medidas julgadas convenientes pela autoridade fiscal’) ofendia flagrantemente lei
federal (art.3 do CTN).

No RE 100.918/MG, 2ª Turma, 18/05/84, contribuinte mineiro impetra Mandado de Segurança
contra a imposição pela Fazenda Estadual de regime especial de controle e fiscalização e determinação do
recolhimento dos talonários de Notas Fiscais, fincando em poder do contribuinte somente o que o Fisco
julgou suficiente para a saída de mercadorias por uma quinzena.

Como embasamento legal para as restrições impostas ao contribuinte, a Fazenda Estadual utilizou-
se do art.52 da Lei 6.763/75 com redação dada pela Lei 7.164/77 que prevê a possibilidade de adoção do
regime especial de controle e fiscalização. O Relator Moreira Alves justificou seu voto favorável ao pleito do
contribuinte afirmando que i) as restrições citadas tinham inequivocamente caráter de penalidade; ii) o art.97
do CTN determina que somente lei pode estabelecer a cominação de penalidades para as ações e omissões
contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas, iii) as leis Estaduais previam apenas a
possibilidade de adoção de regime especial de controle e fiscalização, enumerando apenas os casos em que o
regime poderia ser imposto mas sem estabelecer em que ele consistiria, as providências, inclusive cominações
legais a que dará margem, iv) as restrições que foram impostas ao contribuinte não derivaram de lei em
sentido formal e sim de meras Resoluções Estaduais, e,  portanto, tratavam-se de sanções políticas,
ofendendo o princípio da reserva legal.

Além da tentativa do Fisco de submeter os contribuintes a regime especial, com condições não
amparadas por lei, e, portanto, violadoras do princípio da legalidade estrita e do livre exercício de ofício ou
profissão, outras formas de sanções não-pecuniárias eram utilizadas com fim arrecadatório na mesma época.
Citem-se os exemplos dos julgados que analisaram as tentativas do Fisco de interditar ou apreender
mercadorias como forma de obrigação do pagamento de débito fiscais.

No RMS 9696 de 30/10/62 ficou decidido à unanimidade que não é lícito ao Fisco interditar
estabelecimento comercial, com o propósito de compelir os comerciantes ao pagamento de imposto ou multa
e que os contribuintes têm o direito de impugnar a legitimidade dos débitos fiscais pelos meios legais. Nesse
caso a coerção, o ato de interdição do estabelecimento até o efetivo pagamento da dívida, foi considerado
coerção de mesma natureza que o ato do Fisco de apreender mercadorias.

Já no RE39933 de 19/01/61, tendo por relator o Ministro Ary Franco foi declarado à unanimidade a
inconstitucionalidade do Código Tributário do Município de Isidro, Estado de Alagoas pelo fato de permitir
a apreensão de mercadorias para pagamento compulsório de tributo.

Fazendo uma breve digressão, importante ressaltar outra política administrativa arbitrária. Trata-se
do que ocorreu quando da criação do CGC pela Receita Federal, nascido com o objetivo de criação de um
cadastro único de contribuintes visando o melhoramento organizacional da Federação, e, em pouco tempo,
transformou-se em instrumento de coação de inadimplentes.

O CGC foi criado pela Instrução Normativa n.º 24, de 09/08/73, da Secretaria da Receita Federal,
que disciplinou os procedimentos relativos à inscrição e atualização de todos os contribuintes que
realizassem fatos tributáveis. A inscrição do contribuinte poderia ser voluntária ou ex officio, e inicialmente
não havia qualquer prescrição de que o contribuinte deveria estar em dia com as obrigações tributárias para
que a inscrição fosse deferida.

Com a Instrução Normativa n.º 112, de 23/12/1994, da Secretaria da Receita Federal, surgem as
primeiras formas de coação indireta ao adimplemento dos contribuintes. A IN n.112/94 condicionou a
inscrição ou alteração no CGC, ao cumprimento de toda e qualquer obrigação tributária principal ou
acessória, pelas próprias empresas, seu titulares, sócios, diretores ou administradores, bem como as pessoas
jurídicas em que estes tenham participação. Além disso, a IN n.112/94/SRF previu a possibilidade de ser
recusada ou cancelada a inscrição ou alteração no CGC de firmas individuais ou sociedades que não atendam
aos requisitos legais e regulamentares ou cujos titulares, sócios e dirigentes sejam, ainda que de fato,
prepostos ou associados de pessoas físicas ou jurídicas, envolvidas em crime de sonegação fiscal, contra a
ordem tributária, ou em quaisquer outros delitos contra a Fazenda Pública da União (art. 5º da IN 112/94).

Ora, a necessidade da regularidade fiscal para o cadastro e alterações do CGC viola flagrantemente
o livre exercício de trabalho, ofício e profissão regulado como direito fundamental pela Constituição, e
demonstram mais uma vez as artimanhas indiretas utilizadas pelo Fisco para aumentar o cerco ao
contribuinte e aumentar a arrecadação. Veja-se que a obrigação de regularidade fiscal para obtenção do CGC
torna-se instrumento de sanção tributária, sem respaldo legal, isto é, a criação pelo Fisco de sanções não-
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pecuniárias através de mera portaria.
A idéia original do CGC era a de mero instrumento de acompanhamento das atividades do

contribuinte e não um instrumento de constrangimento para o cumprimento de exigências fiscais principais
ou acessórias.

Posteriormente, com a criação do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, instituído pela IN
27/98 pela Secretaria da Receita Federal, verifica-se novamente as mesmas irregularidades. Vejamos os
artigos abaixo:

“Art. 14. Estão obrigadas a se inscrever no CNPJ, todas as pessoas jurídicas e as entidades
mencionadas nos incisos I, II e III do art. 1º da Instrução Normativa SRF n.º 14, de 10 de fevereiro de
1998.
§ 1º. Aplicam-se à inscrição no CNPJ as normas das Instruções Normativas SRF n.º 82, de 31 de
outubro de 1997, e n.º 14, de 1988.
(...)
Art. 15. A inscrição no CNPJ somente será concedida quando o pedido houver sido deferido por todos
os órgãos convenentes.
§ 1º. Considera-se deferido o pedido por todos os órgãos convenentes quando não constar, nos
registros do CNPJ, qualquer pendência quanto ao responsável perante o CNPJ e aos sócios da pessoa
jurídica requerente.
IN/SRF 82/1997.
Art. 5º. O deferimento de pedido de inscrição de matriz, no CGC, deverá ser precedido da verificação
do cumprimento de obrigações tributárias, principais e acessórias, junto à SRF, da pessoa física
responsável perante a SRF e dos integrantes do Quadro Societário, pessoas físicas ou jurídicas.
§ 1º Não será concedida inscrição no CGC quando as pessoas físicas ou jurídicas citadas no caput
tiverem:
a) deixado de cumprir qualquer obrigação tributária, principal ou acessória;
b) participação em outra pessoa jurídica na mesma situação da alínea anterior.
(...)
§ 4º O deferimento do pedido de inscrição de filial no CGC fica condicionado à regularidade da
situação cadastral da matriz.

Ora, como esclarece o ilustre doutrinar Hugo de Brito Machado[9]:
“A inscrição no cadastro de contribuintes não pode ser transformada em autorização para exercer a
atividade econômica. Nem o seu cancelamento em forma de obrigar o contribuinte a cumprir seus
deveres para com o estado. Mesmo o contribuinte mais renitente na prática de infrações à lei
tributária não pode ser proibido de comerciar. Mesmo aquele que tenha sido condenado, no juízo
criminal competente, por prática de crime de sonegação de tributos, tem o direito de continuar
exercendo o comércio, porque a lei não comina aos que cometem esse crime a pena de proibição do
exercício do comércio.
Aliás, mesmo a lei penal, lei ordinária federal posto que à União compete legislar em matéria penal,
não pode cominar a pena de cancelamento da inscrição do contribuinte, pois estaria instituindo pena
de caráter perpétuo, que a Constituição proíbe, (CF/88, art. 5º, inciso XLVII, alínea ‘‘b’’).
A ilicitude do não pagar os tributos devidos não exclui o direito de exercer a atividade econômica, que
é direito fundamental. Atividade econômica lícita, é certo, mas a ilicitude do não pagar o tributo não
faz ilícita a atividade geradora do dever tributário. Uma coisa é a ilicitude de certa atividade. Outra,
bem diversa, a ilicitude consistente no descumprimento da obrigação tributária, principal ou
acessória.”

 
Retomando a análise dos julgados do Supremo Tribunal Federal, passemos à análise pós-1988.
Após a promulgação da Carta de 1988 não cessaram os julgados sobre a matéria. De extrema

significação é o julgado nos Embargos no Recurso Extraordinário n.º 115.452-SP onde o Supremo Tribunal
Federal, por seu Tribunal Pleno, asseverou: "(...)’o regime especial do ICM’, autorizado em lei estadual,
porque impõe restrições e limitações à atividade comercial do contribuinte, viola a garantia constitucional
da liberdade de trabalho (CF/67, art. 153, § 23; CF/88, art. 5º, XIII), constituindo forma oblíqua de
cobrança do tributo, assim execução política, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre
repeliu (Súmulas 70, 323 e 547).”

Já no RE 434.987, o eminente Ministro Cezar Peluso examinou situação na qual a autoridade fiscal
exigia que os débitos tributários fossem garantidos, como condição para que lhe fosse permitida a impressão
de documentos fiscais. Nesse julgado foi dado provimento ao recurso extraordinário para determinar que o
Fisco autorizasse a impressão de documentos fiscais, independentemente da prestação de garantias, na linha
também do que ficou decidido no RE 115.452 (Relator Carlos Velloso, Pleno, DJ de 16/11/90).

Em 2005 foi julgado um caso emblemático que serve de parâmetro ainda hoje para os diversos
julgados sobre o assunto no Supremo: o RE 413.782/SC de 17/03/2005 publicado no DJ em 03/06/2005,
tendo por relator o Ministro Marco Aurélio. Nesse julgado o Fisco Estadual obrigou o contribuinte (Varig
S/A) a se submeter à expedição de nota fiscal avulsa, através de requerimento negócio a negócio. Teve por
ementa:

“DÉBITO FISCAL – IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS – PROIBIÇÃO – INSUBSISTÊNCIA. Surge
conflitante com a Carta da República legislação estadual que proíbe a impressão de notas fiscais em
bloco, subordinando o contribuinte, quando este se encontra em débito com o fisco, ao requerimento
de expedição, negócio a negócio, de nota fiscal avulsa.”
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O contribuinte alega ofensa aos art.5º, XIII e ao art. 170 da CF/88, à Súmula 547 do STF bem

como pede a inconstitucionalidade do RICMS[10] Catarinense que determinava a possibilidade de emissão
de notas fiscais avulsas para empresas devedoras de ICMS.

O Ministro Relator com base nos inúmeros precedentes da Corte que determinavam que a
inadimplência do contribuinte não poderia gerar por parte da autoridade fiscal a imposição arbitrária de
restrições de caráter punitivo, declarou a inconstitucionalidade do artigo da legislação do Estado de Santa
Catarina. O Pleno por maioria deu provimento ao recurso do contribuinte ficando vencido apenas o Ministro
Eros Grau, que sem muita convicção quanto à quantidade das notas fiscais seriam utilizadas pelo
contribuinte, presumiu que a quantidade seria muito pequena e que, portanto, não haveria restrição ao
exercício da atividade mercantil.

O Presidente do Plenário, o Ministro Nelson Jobim, trouxe outro argumento relevante e favorável
ao contribuinte, qual seja, a expedição de nota fiscal avulsa impediria o lançamento do conta corrente
débito/crédito do ICMS, pois desse modo, obrigaria o contribuinte ao pagamento imediatamente quando da
expedição da nota fiscal avulsa, inviabilizando o princípio da não-cumulatividade.

Quanto ao argumento do Ministro Nelson Jobim, o Ministro Eros Grau afirma superficialmente que
o problema de como se fará a compensação do crédito pelo contribuinte não seria um problema jurídico.
“Isso é um problema de administração tributária, não é um problema de Direito Tributário, é uma técnica
fiscal. Como se apura, como não se apura, isso há de ser resolvido”. E afirma por fim que ‘deve haver’ na
legislação uma forma de permitir a compensação.

Alem dos argumentos acima, o Ministro Celso de Mello, corroborando entendimento do Ministro
Gilmar Mendes, argumenta também que a exigência da emissão de nota fiscal avulsa uma a uma, por
operação seria medida desproporcional, que o Estado possui outros métodos mais eficientes para efetuar a
cobrança.

O Ministro Gilmar Mendes acrescenta que por certo, a medida adotada pelo Fisco, não passaria no
teste da proporcionalidade. De seu voto destacamos a seguinte passagem: “... no sentido da adequação
entre meios e fins, mas certamente não passaria no teste da necessidade, porque há outros meios menos
invasivos, menos drásticos e adequados para solver a questão. Por outro lado, é claro que a mantença
deste modelo pode inviabilizar, conforma Vossa Excelência também, destacou, o próprio exercício de uma
lícita atividade profissional da recorrente.”

Para ressaltar a inadequação da medida e seu caráter desmedido cita trecho da doutrina de Edison
Freitas de Siqueira para ressaltar o real significado da coação imposta pelo Fisco:
 

“Nesse sentido, vale tecer algumas considerações do efetivo significado da nota fiscal para uma
empresa ou profissional que mantenha a atividade lícita ‘trabalho’, até porque, o instrumento
alternativo posto à disposição do contribuinte, notas fiscais avulsas, é situação equivalente à
marginalidade, além de tratar-se de meio absolutamente inviável a uma atividade econômica
significativa (volumosa).
A importância da nota fiscal ou AIDF para o desenvolvimento das atividades comerciais de uma
empresa seja ela de indústria ou comércio, decorre do fato de que somente por meio destas é que se
torna possível oficializar e documentar operações de circulação de mercadorias, a ponto de que sem
essas, a circulação de mercadoria é atividade ilícita, punível, inclusive, com a respectiva apreensão
das mesmas.
Neste sentido, revela-se, pois, totalmente imprópria à figura da nota fiscal avulsa, solução muito
justificada por fiscais de ICMS e Procuradores de Estado em audiências que solicitam ao Poder
Judiciário, mas que, na prática, constitui artimanha muito maliciosa que só serve para prejudicar o
contribuinte, em circunstância totalmente defesa em lei...” (SIQUEIRA, Edison Freitas. Débito Fiscal
– análise crítica e sanções políticas. P.61/62, 2001, Sulina)

Também de 2005 ganha relevo o RE 374.981/RS(de 28/03/2005 Relator Ministro Celso de Mello)
que teve por ementa:

EMENTA: Sanções políticas no direito tributário. Inadmissibilidade da utilização, pelo poder público,
de meios gravosos e indiretos de coerção estatal destinados a compelir o contribuinte inadimplente a
pagar o tributo (súmulas 70, 323 e 547 do STF). Restrições estatais, que, fundadas em exigências que
transgridem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade em sentido estrito, culminam por
inviabilizar, sem justo fundamento, o exercício, pelo sujeito passivo da obrigação tributária, de
atividade econômica ou profissional lícita. Limitações arbitrárias que não podem ser impostas pelo
estado ao contribuinte em débito, sob pena de ofensa ao "substantive due process of law".
Impossibilidade constitucional de o estado legislar de modo abusivo ou imoderado (RTJ 160/140-141
– RTJ 173/807-808 – RTJ 178/22-24). O poder de tributar – que encontra limitações essenciais no
próprio texto constitucional, instituídas em favor do contribuinte – "não pode chegar à desmedida do
poder de destruir" (Min. Orosimbo Nonato, RDA 34/132). a prerrogativa estatal de tributar traduz
poder cujo exercício não pode comprometer a liberdade de trabalho, de comércio e de indústria do
contribuinte. a significação tutelar, em nosso sistema jurídico, do "Estatuto Constitucional do
Contribuinte". Recurso Extraordinário conhecido e provido.

 
Noutro norte, é claro que nem sempre a atividade estatal visando a efetiva aplicação do

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4378



ordenamento tributário é vista como ilegítima pela Corte. A ADI395 (DJ de 17/08/2007) ajuizada pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra o §7º, art.163 da Constituição do Estado de
São Paulo, que assim dispõe:

 
“Art.163 – Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Estado:
V – estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributo, ressalvada a cobrança
de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público Estadual;
(...)
§7º - Para efeitos do inciso V, não se compreende como limitação ao tráfego de bens a apreensão de
mercadorias, quando desacompanhada de documentação fiscal idônea, hipótese em que ficarão
retidas até a comprovação da legitimidade de posse pelo proprietário.”

 
O autor da ADI alegava afronta ao art.5º, XIII (constranger o contribuinte a desempenhar sua

atividade profissional) e do art.150, V da CF/88
A Ministra Carmem Lúcia foi a relatora da ADI e assim resumiu o problema trazido à baila: “o que

se põe em exame é, pois, se se estaria diante de situação de sanção política imposta em desrespeito ao
princípio do devido processo legal tributário ou se se cuidaria de atribuição inerente ao poder de polícia
tributária.”

Em suas razões ela entende que não há coação para fins de pagamento de valores ao Fisco, porque
a mercadoria ficaria retida apenas até a comprovação de posse legítima por parte daquele que a transporta e
que, então, a teria em posse lícita.

Refutando a ofensa ao art.5º, XIII da CF/88 afirma que o direito ao livre exercício de trabalho,
ofício ou profissão não é um direito fundamental absoluto e que, portanto a observância dos recolhimentos
tributários no desempenho dessas atividades impõe-se legal e legitimamente.

A petição inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade foi elaborada com base no Relatório do
Ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal Evandro Lins e Silva, e defendia que a norma questionada seria
contrária ao art.5, XIII, da CF/88, pelo que o STF “vem considerando inadmissível qualquer meio coativo
que possa atingir a atividade profissional lícita do contribuinte, com a apreensão de mercadorias para
pagamento de tributos” e ainda que “as chamadas sanções administrativas’...têm sido sistematicamente
repelidas pelo Supremo Tribunal Federal, como dão conta as Súmulas n. 70, 323 e 547”

Que o teor das Súmulas do STF vedam exatamente a adoção de providências não previstas no
sistema jurídico, na tentativa de conduzir o contribuinte ao pagamento do débito por medida oblíqua, fugindo
do cumprimento dos ditames legais relativos aos direitos dos contribuintes e, contrariamente, no caso posto
em análise na ADI 395 a legislação paulista a norma apreciada é providência a ser tomada pela fiscalização
no cumprimento da legislação tributária, que estaria desempenhando atribuição legalmente prevista na norma
como exercício do poder de polícia administrativa, estabelecida legalmente para os casos de ilícito tributário.

Por fim ressalta que a norma em análise não se destina a ser meio coercitivo para cobrança nem para
pagamento de tributo e, muito menos, constitui restrição a contribuinte em débito, até porque a nota fiscal
pode ser simplesmente de documentação isenta de tributo. Seu voto foi acompanhado unanimemente pelo
Plenário.

Pois bem, mesmo diante da barreira imposta pelo judiciário às chamadas sanções políticas, a
Administração Pública continuou a se utilizar de subterfúgios de imposição de penalidades indiretas na
legislação tributária, como mecanismo de sufocamento do contribuinte, obrigando-os à quitação de débitos.

A Lei Federal 7.711/1988 em seus art.1º, I, III e IV, §§1º a 3º, e art.2º vinculavam a transferência
de domicílio para o exterior (art.1º, I), registro ou arquivamento de contrato social, alteração contratual e
distrato social perante o registro público competente, exceto quando praticado por microempresa (art.1º,
III), registro de contrato ou outros documentos em Cartórios de Registro de Títulos e Documentos (art.1º,
IV, a), registro em Cartório de Registro de Imóveis (art.1º, IV, b) e operações de empréstimo e de
financiamento junto a instituições financeira, exceto quando destinada a saldar dívida para com as Fazendas
Nacional, Estaduais ou Municipais (art.1º, IV, c) à quitação de créditos tributários exigíveis, que tenham por
objeto tributos  e penalidades pecuniárias, bem como contribuições federais e outras imposições pecuniárias
compulsórias.

A constitucionalidade dos artigos supra foram argüidos nas ADI`s 173 e 394 (DJ 20/03/09) sendo
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidades dos dispositivos citados acima, pois além de serem
considerados outra modalidade de sanção política, os Ministros destacaram também que estava sendo
violado o substantive due processo of law na medida em que implica o abandono dos mecanismos previstos
no sistema jurídico para apuração e cobrança de créditos tributários (ação de execução fiscal), em favor de
instrumentos oblíquos de coação e indução.

Não foi conhecido o inciso II do art. 1º da Lei 7711/88, apesar de arguido sua
inconstitucionalidade, pois ele dispunha sobre a exigência de regularidade fiscal (que não exige a quitação,
apenas a discussão regular do débito), e como essa exigência havia sido repetida na Lei 8.666/93, a Lei de
Licitações, foi considerado revogado por esta.

Por fim, destacamos o julgamento da ADI 3453 (30/11/06, publicada no DJ de 16/03/07, tendo por
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relatora a Ministra Carmem Lúcia) que trata de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar,
proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, argüindo a inconstitucionalidade do
artigo 19 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, sob o fundamento de ofensa ao artigo 100 da
Constituição Federal e ainda o artigo 5º, caput, com seu inciso XXXVI, também da Carta Magna. Vejamos o
teor do artigo 19 da Lei 11.033/2004:

“Art. 19. O levantamento ou a autorização para depósito em conta bancária de valores decorrentes
de precatório judicial somente poderá ocorrer mediante a apresentação ao juízo de certidão negativa
de tributos federais, estaduais, municipais, bem como certidão de regularidade para com a
Seguridade Social, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e a Dívida Ativa da União,
depois de ouvida a Fazenda Pública.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput deste artigo:
I - aos créditos de natureza alimentar, inclusive honorários advocatícios;
II - aos créditos de valor igual ou inferior ao disposto no art. 3o da Lei no 10.259, de 12 de julho de
2001, que dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça
Federal.”

A medida imposta ao recebimento de precatório pelos contribuintes inadimplentes foi considerada
‘moralizadora’ pela Administração Pública, mas seguindo a linha dos precedentes adotados pela Corte, no
que concerne ao banimento das chamadas ‘sanções políticas’, a ação direta de inconstitucionalidade foi
julgada procedente pela unanimidade do Plenário e as razões da decisão podem ser assim resumidas: i) a lei
criava novos requisitos além dos previstos no art.100 da CF/88 para o levantamento de precatórios, e o faz
por dispositivo de norma infralegal, o que não se admite na espécie; ii) a imposição criada pela lei rechaçada
pelo STF ofende o direito adquirido pois cria outras condições não previstas na decisão judicial já transitada
em julgado, e, iii) seria medida claramente desproporcional a atingir os meios almejados pela Fazenda.

Para melhor esclarecimento colacionamos a ementa da ADI3453:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECATÓRIOS. ART. 19 DA LEI
NACIONAL Nº 11.033, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2004. AFRONTA AOS ARTS. 5º, INC. XXXVI, E
100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
1. O art. 19 da Lei n. 11.033/04 impõe condições para o levantamento dos valores do precatório
devido pela Fazenda Pública.
2. A norma infraconstitucional estatuiu condição para a satisfação do direito do jurisdicionado -
constitucionalmente garantido - que não se contém na norma fundamental da República.
3. A matéria relativa a precatórios não chama a atuação do legislador infraconstitucional, menos
ainda para impor restrições que não se coadunam com o direito à efetividade da jurisdição e o
respeito à coisa julgada.
4. O condicionamento do levantamento do que é devido por força de decisão judicial ou de
autorização para o depósito em conta bancária de valores decorrentes de precatório judicial,
estabelecido pela norma questionada, agrava o que vem estatuído como dever da Fazenda Pública em
face de obrigação que se tenha reconhecido judicialmente em razão e nas condições estabelecidas
pelo Poder Judiciário, não se mesclando, confundindo ou, menos ainda, frustrando pela existência
paralela de débitos de outra fonte e natureza que, eventualmente, o jurisdicionado tenha com a
Fazenda Pública.
5. Entendimento contrário avilta o princípio da separação de poderes e, a um só tempo, restringe o
vigor e a eficácia das decisões judiciais ou da satisfação a elas devida.
6. Os requisitos definidos para a satisfação dos precatórios somente podem ser fixados pela
Constituição, a saber: a requisição do pagamento pelo Presidente do Tribunal que tenha proferido a
decisão; a inclusão, no orçamento das entidades políticas, das verbas necessárias ao pagamento de
precatórios apresentados até 1º de julho de cada ano; o pagamento atualizado até o final do exercício
seguinte ao da apresentação dos precatórios, observada a ordem cronológica de sua apresentação.
7. A determinação de condicionantes e requisitos para o levantamento ou a autorização para depósito
em conta bancária de valores decorrentes de precatórios judiciais, que não aqueles constantes de
norma constitucional, ofende os princípios da garantia da jurisdição efetiva (art. 5º, inc. XXXVI) e o
art. 100 e seus incisos, não podendo ser tida como válida a norma que, ao fixar novos requisitos,
embaraça o levantamento dos precatórios.
8. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.

Por fim, insta salientar que principalmente nos julgados pós-1988 começa-se a questionar a
proporcionalidade das medidas sancionatórias adotadas pelo Fisco, isto é, se seriam mediadas efetivas a
atender às necessidades arrecadatórias do fisco, se seriam realmente necessárias ou existiriam outros meios
mais adequados e menos impactante para os contribuintes faltosos.

Helenilson Cunha Pontes em o “O princípio da Proporcionalidade e o Direito Tributário”[11]  assim
explica:

“O princípio da proporcionalidade, em seu aspecto necessidade, torna inconstitucional também
grande parte das sanções indiretas ou políticas impostas pelo Estado sobre os sujeitos passivos que se
encontrem em estado de impontualidade com os seus deveres tributários. Com efeito, se com a
imposição de sanções menos gravosas, e até mais eficazes (como a propositura de medida cautelar
fiscal e ação de execução fiscal), pode o Estado realizar o seu direito à percepção de receita pública
tributária, nada justifica validamente a imposição de sanções indiretas como a negativa de
fornecimento de certidões negativas de débito, ou inscrição em cadastro de devedores, o que resulta
em sérias e graves restrições ao exercício da livre iniciativa econômica, que vão da impossibilidade de
registrar atos societários nos órgãos do Registro Nacional do Comércio até de proibição de
participar de concorrência públicas.
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O Estado brasileiro, talvez em exemplo único em todo o mundo ocidental, exerce, de forma cada vez
mais criativa, o seu poder de estabelecer sanções políticas (ou indiretas), objetivando compelir o
sujeito passivo a cumprir o seu dever tributário. Tantas foram as sanções tributárias indiretas criadas
pelo Estado brasileiro que deram origem a três Súmulas do Supremo Tribunal Federal.

Enfim, no entendimento do autor citado sempre que houver a possibilidade de se impor medida
menos gravosa à esfera jurídica do indivíduo infrator, cujo efeito seja semelhante àquele decorrente da
aplicação de sanção mais limitadora, deve o Estado optar pela primeira, por exigência do princípio da
proporcionalidade em seu aspecto necessidade.

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ordenamento jurídico concedeu ao Estado os meios legais adequados a consecução de seus fins
arrecadatórios, bem como disponibilizou a ele os artifícios jurídicos necessários à satisfação de seus créditos
não pagos.

Contudo, o que se viu pela coletânea dos julgados acima selecionados, são exemplos da conduta
desarrazoada da Administração tributante que em muitas das vezes, agindo inclusive fora de seu âmbito de
competência ou sem respaldo legal adequado, em clara ofensa ao princípio da legalidade estrita, impõe ao
contribuinte faltoso ou intempestivo, condutas que visam na realidade, coagi-lo ao pronto pagamento,
através de castigos administrativos (as sanções políticas) que impactam diretamente na sua atividade
econômica, chegando na maioria das vezes a inviabilizá-la.

Assim, podemos concluir que a prerrogativa institucional de tributar, que o ordenamento jurídico
concede ao Estado, não lhe permite o poder de suprimir, e também de inviabilizar por meios oblíquos,
direitos de caráter fundamental, constitucionalmente assegurados aos contribuintes, pois estes dispõem de
um sistema de proteção destinado a ampará-los contra os excessos cometidos pelo Poder Público ou contra
exigências desproporcionais veiculadas por seus diplomas legais.

Nesse contexto, apesar de muitas vezes o Supremo Tribunal Federal ser severamente criticado pela
incoerência de julgados e desrespeito aos próprios precedentes da Casa, em matéria de imposição de limites
às chamadas ‘sanções políticas’, verifica-se uma constante na linha adotada, ao primar pela contenção das
ilegalidades e abusos da Administração Pública, sem olvidar-se da necessidade de respeito à legislação
tributária e aos poderes fiscalizatórios desta última.

Dessa forma, podemos afirmar que a Corte tem historicamente confirmado e garantido a proibição
constitucional às sanções políticas, invocando, para tanto, o direito ao exercício de atividades econômicas e
profissionais lícitas (art.170, parágrafo único da CF/88), a violação ao substantive due process of law e a
violação do devido processo legal, manifestado no direito ao acesso aos órgãos do Executivo ou do
Judiciário tanto para controle da validade dos créditos tributários, cuja inadimplência pretensamente justifica
drástica penalidade, quanto para o controle do próprio ato que culmina na restrição.

Assim, concluímos com a citação do Ministro Orosimbo Nonato no julgamento do RE18331/SP
(RDA 34/132): “O poder de tributar não pode chegar à desmedida do poder de destruir.”
 
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
 
BALEEIRO, Aliomar Baleeiro. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 7ª ed. Atualizado por
Mizabel Abreu Machado Derzi; Rio de Janeiro: Forense, 2003.
 
GODOI, Marciano Seabra de. Questões Atuais do Direito Tributário na Jurisprudência do STF. São
Paulo: Dialética, 2006.
 
GODOI, Marciano Seabra de. Sistema Tributário Nacional na Jurisprudência do STF. São Paulo:
Dialética, 2002.
 
GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. São Paulo:
Malheiros Editores, 2006.
 
GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. São Paulo: Malheiros Editores, 2005.
 
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2004.
 
MACHADO, Hugo de Brito. Sanções Políticas no Direito Tributário. Disponível em: <
http://www.neofito.com.br/artigos/art01/tribut10.htm > Acesso em: 27 janeiro de 2010.
 
PONTES, Helenilson Cunha. O princípio da Proporcionalidade e o Direito Tributário. São Paulo, 2000,
Dialética.
 
SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2007.
 
VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo Tribunal Federal Jurisprudência Política. São Paulo: Malheiros
Editores, 1994.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4381



[1] www.stf.jus.br
 
[2] SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p.115.
 
[3] Segundo Aliomar Balleiro (RE63.023) por influência provavelmente do Estado Fiscal Italiano que em lei de 20.03.1865
prescrevia: “Em toda controvérsia de imposto, os atos de oposição, para serem admitidos em juízo, deverão acompanhar-se de
certificado de quitação do imposto, exceto no caso em que se trate de cobrança de uma liquidação adicional”.
[4] Art.141, §14 da Constituição de 1946 garantia “o livre exercício de qualquer profissão, observadas as condições de capacidade
que a lei estabelecer”. A expressão ‘as condições de capacidade’ não se inclui a inexistência de débitos com o Fisco.
[5] Art.141, §4 da Constituição de 1946: “A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ao direito
individual”.
[6] no mesmo sentido do relator tem-se: RE 36.791/59, RE33523/57, RE3.734/53, MS1784/53, MS2231, MS5007, RE3.923/57
[7] Art.194 do CTN: “A legislação tributária, observado o disposto nesta lei, regulará, em caráter geral, ou especificamente em
função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de
fiscalização de sua aplicação.”
[8] Art.97 do CTN prescreve que somente a lei pode estabelecer a “cominação de penalidades para as ações e omissões contrárias
a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas”.
[9] MACHADO, Hugo de Brito. Sanções Políticas no Direito Tributário. Disponível em: <
http://www.neofito.com.br/artigos/art01/tribut10.htm > Acesso em: 27 janeiro de 2010.
[10] Inconstitucionalidade do artigo 143, III, alínea ‘b’ do Anexo 5, aprovado pelo Decreto Estadual n.3017/89, art.19, IV.
[11] Helenilson Cunha Pontes em o “O princípio da Proporcionalidade e o Direito Tributário” p.141/143, 2000, Dialética.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4382



SELETIVIDADE AMBIENTAL DO IPI: UM NOVO MODELO DE TRIBUTAÇÃO PARA UM
NOVO MODELO DE CIDADÃO

IPI ENVIRONMENTAL SELECTIVITY: A NEW TAXATION MODEL FOR A NEW MODEL OF
CITIZEN

Tibério Carlos Soares Roberto Pinto

RESUMO
O presente artigo deteve-se sobre a utilização extrafiscal do instrumental tributário como meio eficiente e
prático para viabilizar a efetivação dos valores constitucionais, com enfoque para a questão ambiental.
Dentre as espécies tributárias constitucionalmente previstas, o IPI revela vasto potencial para fins ambientais,
ainda parcamente utilizado. Tais possibilidades que lhe são ínsitas decorrem de seu peculiar regramento, com
destaque para os seguintes aspectos: flexibilidade de sua alíquota por parte do Poder Executivo, conforme o
disposto no art. 153, §1º, da CF; capacidade de interferir na produção e no consumo, podendo fomentar
novas tendências consumeristas adequadas com a proteção ecológica; e, por fim, o instituto da seletividade,
que é o objeto principal do presente trabalho. Para que se possa orientar adequadamente o IPI para fins
ambientais, imprescindível inserir expressamente a essencialidade ambiental no art. 153, §3º, I, como critério
que vai aderir à tradicional essencialidade, de modo que ambos sejam ponderados na determinação da
alíquota a incidir sobre o produto industrializado.
PALAVRAS-CHAVES: Tributação Ambiental- Extrafiscalidade- IPI- Seletividade Ambiental.

ABSTRACT
The present article analyzes the extrafiscal usage of taxes as an efficient and praticle way to achieve values
assured by the Brazilian Federal Constitucion, focusing the environmental subject. Among the taxes fixed at
the Constitution, the IPI (industrial products tax) demonstrates a huge ecological potential, which is still
poorly used. Those unique possibilities are related to the following characteristics: flexible rate, that can be
shifted by the executive Power, such as placed at third paragraph of article 153; capacity of interfering at the
production and consumption, able to promote new trends that are enviromental appropriate; and the institute
of selectivity, which is the main object of this article. In order to orientate the IPI to environmental purposes,
the elocution environmental selectivity must be introduced in the article 153, third paragraph, item I, as a
canon that has to be considered to fix the rate of IPI.
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1                    INTRODUÇÃO

 

A Constituição da República de 1988 elencou, dentre seus objetivos primordiais, a salvaguarda do meio
ambiente. Ao tratar da Ordem Social, no Título VIII, trouxe o capítulo VI, destinado especificamente à
tutela ambiental. No art. 225, afirma ser de todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
cabendo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo.

Nas disposições seguintes, atribui diversos mandamentos ao Poder Público, tais como preservar e restaurar
os processos ecológicos essenciais, preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do país,
promover a educação ambiental, proteger a fauna e a flora, dentre outros. No entanto, o mesmo não se
verifica em relação ao particular, incumbindo-o apenas de recuperar o meio ambiente degradado pela
exploração de recursos minerais (art. 225, §2º) e sujeitando-o a sanções penais e administrativas por
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (art. 225, §3º). Em suma, seus deveres estão limitados a
reparar os danos e males que vier a cometer, em uma nítida posição protetivo-repressiva, em detrimento da
prevenção. Observa-se evidente desproporcionalidade na repartição dos ônus ambientais, em nítido
confronto com o que preceitua o caput, que impõe a todos o dever de zelo e guarda ambiental. O
entendimento de Consuelo Yoshida vem contribuir com o exposto:

 

A dimensão ambiental dever ser incorporada não apenas às políticas e ações governamentais, mas também às
políticas e ações da iniciativa privada, e com a preocupação voltada para a implementação do
desenvolvimento humano.[i]

 

Para corrigir essa distorção na implementação prática do mandamento constitucional, os instrumentos
econômico-financeiros, consubstanciados nas espécies tributárias, surgem como opções eficazes na
transferência de prerrogativas ambientais aos particulares, redistribuindo equitativamente a responsabilidade
pelo bem comum.

Dentre os impostos aptos a assumir tal função, o IPI desponta como excelente opção, devido ao seu peculiar
regramento constitucional, que será detalhado a seguir.
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2                    ASPECTOS GERAIS DO IPI COM ENFOQUE NA SELETIVIDADE

 

O imposto sobre produtos industrializados (IPI), de competência da União, está disciplinado pela
Constituição no art. 153, IV. O referido tributo possui aspectos constitucionais que o particularizam, como a
seletividade, a não-cumulatividade, a não incidência sobre produtos industrializados destinados ao exterior e
a redução de seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte, dispostos no §3º do mesmo
artigo. Dentre os caracteres elencados, o enfoque será direcionado ao instituto da seletividade, com realce
para seu vasto potencial para fins ambientais, ainda timidamente explorado.

No que se refere ao vocábulo seletividade, é a este correlata a noção de escolha. O imposto seletivo,
portanto, implica em uma opção do legislador por determinados produtos, segundo critérios previamente
dispostos em lei. No caso do IPI, o critério eleito pelo constituinte (o único, ressalte-se) para proceder à
seleção é em função da essencialidade do produto.

Essencialidade é a qualidade do que é imprescindível, o que não pode ser retirado, sob pena de desfigurar
seriamente o bem em questão. No caso do IPI, a seletividade se refere ao grau de proximidade entre os
benefícios do produto e a subsistência do usuário. Quanto mais intensa a correspondência entre ambos,
menor deverá ser a tributação decorrente.

Ao eleger a essencialidade como o critério exclusivo da tributação seletiva, o foco do legislador estava
direcionado unicamente para a idéia da acessibilidade do produto ao consumo da população. Quanto mais
presente a indispensabilidade do produto para atender as necessidades básicas do indivíduo, menor deve ser a
alíquota incidente, para não acarretar a elevação do custo de vida da população. A mesma lógica se aplica no
sentido inverso: quanto mais supérfluo for o produto, por destinar-se a suprir necessidades meramente
voluptuárias, maior deve ser a alíquota. Afinal, aquele que adquire produtos supérfluos indica, de maneira
indireta, que possui elevada capacidade contributiva, justificando uma tributação mais intensa.

A seletividade baseada na essencialidade do produto visa tutelar, de modo reflexo, a dignidade humana, ao
facilitar o acesso aos gêneros mais afetos à sobrevivência do indivíduo. O instituto se reveste de nítido
caráter extrafiscal, vez que o objetivo precípuo do legislador destoa da mera arrecadação. Conforme
assevera Ricardo Lobo Torres: "Seletividade em função da essencialidade é o único critério para a incidência
do IPI e significa que o tributo recai sobre os bens na razão inversa de sua necessidade para o consumo
popular e na razão direta de sua superfluidade."[ii]

 

Entendimento similar é o esposado por Anselmo Cordeiro Lopes:

 

Essa "função da essencialidade dos produtos", segundo colhemos da lição de Eduardo Domingos Bottallo,
relativa à norma constitucional prevista no art. 21, § 3º, da Constituição revogada, é entendida
tradicionalmente como destinada a "exonerar da tributação ou atenuar de sua incidência aqueles bens que
se mostram essenciais ou necessários ao consumo geral, agravando, em contrapartida, aqueles de uso
supérfluo ou suntuário". Assim, justifica-se a tributação extrafiscal com o fim de garantir o gozo do direito
ao consumo de produtos essenciais por toda a população, direito este que é diretamente ligado à noção de
vida digna, colhendo fonte tanto no direito à vida (art. 5º, caput, CRFB) quanto no princípio da dignidade
humana (art. 1º, III, CRFB).[iii]

 

O autor resume os três aspectos-chave da incidência do IPI: que a essencialidade é o único critério para a
seletividade; que a tributação será minorada em face da necessidade do consumo por parte da população; que
a alíquota será majorada em face da superfluidade do artigo.

 

3                    O PARADIGMA DA SOCIEDADE DE CONSUMO

 

Importante que se identifique qual o paradigma que norteou o constituinte na elaboração da referida norma.
Ao condicionar o valor do imposto ao grau de essencialidade do produto, o legislador optou por uma visão
determinada do indivíduo, qual seja, o paradigma do cidadão-consumidor. Sua intenção era tornar os bens
primários acessíveis à toda a população.

Tal paradigma está em perfeita consonância com os valores constitucionais, na medida em que viabiliza o
acesso aos bens imprescindíveis à adequada qualidade de vida, com forte vinculação à idéia de dignidade
humana. O art. 5º, XXXII, dispõe que "o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor". O
art. 170, que traz os princípios gerais da ordem econômica, dispõe, no inciso V, que esta deverá observar a
defesa do consumidor. Não obstante, exsurge a necessidade de que tal visão seja ampliada, frente aos novos
horizontes que se apresentam ao constitucionalismo moderno.

Colacionando as palavras de Thomas S. Kuhn, citado por Willis Santiago Filho, em uma análise
profundamente filosófica, tem-se que:
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O paradigma de uma ciência pode ser definido, primeiramente, como o conjunto de valores expressos em
regras, tácita ou explicitamente acordadas entre os membros da comunidade científica, para serem seguidas
por aqueles que esperam ver os resultados de suas pesquisas, e eles próprios, levados em conta por essa
comunidade, como contribuição ao desenvolvimento científico. Além disso, integra o paradigma uma
determinada concepção geral sobre a natureza dos fenômenos estudados por dada ciência, bem como sobre
os métodos e conceitos mais adequados para estudá-los. [iv]

 

Portanto, o paradigma condiciona o estudo de determinada ciência, na medida em que traça as diretrizes e
métodos para que a pesquisa se pretenda dotada de cientificidade. Percebe-se a "força normativa" do
paradigma, direcionando a evolução do conhecimento científico.

Embora o paradigma indique o caminho pelo qual o saber deverá trilhar, a própria evolução da ciência pode
levá-lo a entrar em crise. Nas palavras do doutrinador supra:

 

[....] a conotação normativa que tem a noção de paradigma, donde se explica o fato, apontado por Kuhn, tal
como outras ordens normativas, entrem em crise, rompam-se por meio de "revoluções", quando não se
consegue, a partir deles, explicar certas anomalias, o que ocasiona a sua substituição por outro. [v]

 

Um exemplo característico do rompimento de paradigmas decorreu das teorias de relativização da física
mecanicista clássica pela contribuição de pensadores como Albert Einstein, Niels Bohr, Max Planck, ao
teorizar que determinadas grandezas físicas como o tempo e o espaço, tidas por absolutas, eram, de fato,
relativas, dependendo do referencial adotado.

A compreensão do indivíduo a partir do seu potencial consumidor é típico paradigma da sociedade industrial,
caracterizada pelo consumo em massa de bens e serviços. Para suprir a maioria de suas necessidades, o
cidadão precisa obrigatoriamente recorrer à via consumerista, vez que a atual organização da produção e da
divisão do trabalho retiraram do indivíduo a possibilidade de produzir seu próprio sustento. Na era pré-
industrial, quando predominavam as manufaturas, o próprio indivíduo se incumbia de produzir os bens que
viria a utilizar, como roupas, sapatos e alimentos. O cidadão recorria ao consumo em caráter complementar,
apenas para adquirir bens que não fosse capaz de produzir. A divisão do trabalho decorrente da era industrial
retirou tais prerrogativas, devido à especialização do processo produtivo, fazendo o indivíduo perder a noção
do procedimento de fabricação como um todo. Nesse contexto, o consumo deixa de ser uma opção para
tornar-se um imperativo.

Na atual sociedade de consumo em massa, a diferença de força entre o fornecedor e o consumidor tornou-se
abissal. Enquanto que, antigamente, vendedor e comprador poderiam barganhar livremente, até chegar a um
consenso, atualmente tal possibilidade praticamente inexiste. Os conglomerados empresariais passam a
adotar contratos padronizados, com condições e cláusulas pré-elaboradas, sem que o consumidor possa
alterá-las de maneira substancial. Enquanto que a empresa de grande porte não precisa contratar com um
consumidor determinado, devido à grande procura por seus serviços, a mesma opção não cabe ao cidadão,
que não pode simplesmente prescindir do consumo de determinados bens. É nítida a condição de
vulnerabilidade e hipossuficiência assumida pelo cidadão.

Percebendo esta distorção da autonomia da vontade e liberdade de contratar por parte do cidadão, o
legislador passou a interferir nas relações de consumo, elaborando legislações protetivas ao consumidor. O
símbolo-mor dessa codificação foi a elaboração da Lei 8078 de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa
do Consumidor. Vanguardista em diversos aspectos, o código consumerista traz diversos avanços, como a
facilitação da defesa do consumidor através da inversão do ônus da prova, a responsabilidade objetiva do
comerciante ou fornecedor pelos vícios e defeitos do produto ou serviço, proteção contra práticas abusivas e
cláusulas iníquas, dentre outras.

Foi imbuído deste espírito de resguardar o indivíduo que o constituinte tratou da seletividade do produto,
tomando por base exclusivamente a sua essencialidade.

 

4                    SURGIMENTO DE UM NOVO PARADIGMA: A CIDADANIA AMBIENTAL

 

A nova visão constitucional trazida pela Carta de 1988 impôs uma necessária ampliação da noção de
cidadania. Para além de seu aspecto referente ao pleno exercício dos direitos políticos, como o sufrágio
universal, direto e secreto, conforme dispõe o art. 14 da Constituição, surge a noção de cidadania ambiental,
como o compromisso indissociável que o indivíduo tem para com o meio ambiente.

A noção de proteção ao meio ambiente permeia toda a Constituição. É de competência comum da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição, conforme dispõe o
art. 23, VI. O art. 24, VI, atribui competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios
para legislar sobre conservação da natureza, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Está dentre
as prerrogativas funcionais do Ministério Público, no art. 127, que lhe incumbe a defesa dos interesses sociais
e individuais indisponíveis, bem como no art. 129, III, ao trazer como uma de suas funções institucionais a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; orienta

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4385



o Sistema Tributário Nacional, como é o caso da CIDE-combustíveis, instituída pela Lei 10.336/2001,
relativa à comercialização e importação de petróleo e seus derivados, em que parte dos recursos arrecadados
deverá ser destinado ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do
gás (Art. 177, §4º, II, b); condiciona o exercício da atividade econômica, através do tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;
direciona a utilização da propriedade, sendo um dos requisitos para a obediência de sua função social, como
dispõe o art. 186, II.

Além de sua menção esparsa ao longo do texto constitucional, o Título VIII, que trata da Ordem Social,
traz, em seu Capítulo VI, disposições específicas sobre o meio ambiente. O art. 225 dispõe que todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Do dispositivo em
apreço pode-se extrair duas noções básicas: a titularidade difusa do bem ambiental, por ser de uso comum do
povo; a idéia de solidariedade intergeracional, lastreada pela necessária perpetuação da existência humana.

No entanto, o dispositivo constitucional não define o que seja meio ambiente. Pode-se extrair tal conceito no
art. 3º, I, da Lei 6.938/81, que trata da política nacional do meio ambiente: "(Entende-se por) meio ambiente,
o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas."

Dentre as definições manejadas pela doutrina, destaca-se a de José Afonso da Silva: O meio ambiente é,
assim, a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento
equilibrado da vida em todas as suas formas.[vi]

A conceituação trazida pelo doutrinador supera a tradicional visão de que o meio ambiente se constituiria
apenas dos fatores naturais, integrando-se ao mesmo também os fatores culturais, resultantes da ação
humana.

A cidadania tradicional implica no exercício dos direitos-deveres políticos, através da participação na escolha
do corpo político representativo, por meio do processo eletivo, conferindo-lhe legitimidade. É, portanto, um
compromisso do indivíduo para com o Estado. A cidadania ambiental, por sua vez, implica no exercício de
direitos-deveres para com a coletividade, que é a titular do bem ambiental.

                                     

5                    A UTILIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO NA PROTEÇÃO AMBIENTAL

 

Conforme foi aduzido na introdução, as espécies tributárias são plenamente aptas a direcionar a conduta dos
particulares para fins ambientais. Nas palavras de Consuelo Yoshida:

 

"Nesse contexto, cresce a relevância do manejo adequado e criterioso dos instrumentos tributários e
econômico-financeiros no âmbito das políticas e ações ambientais, com a preocupação de estimular a
prevenção do dano ambiental preferencialmente."[vii]

 

A Lei 6.938/81, em seu art. 4º, inciso I, dispõe que a política do meio ambiente visará à compatibilização do
desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio
ecológico. Nesse contexto, os instrumentos tributários apresentam-se como ferramentas eficazes na
adequação do desenvolvimento econômico com a manutenção do ambiente sadio.

A utilização dos instrumentos tributários de modo a direcionar a conduta do particular é a denominada
extrafiscalidade do tributo.

Segundo a definição de Raimundo Bezerra Falcão, a extrafiscalidade é "a atividade financeira que o Estado
exercita sem o fim precípuo de obter recursos para seu erário, para o fisco, mas sim com vistas a ordenar ou
reordenar a economia e as relações sociais."[viii] Nas palavras de Roque Antônio Carraza:

 

Extrafiscalidade é [....] o emprego dos meios tributários para fins não-fiscais, mas ordinatórios, isto é, para
disciplinar comportamentos de virtuais contribuintes, induzindo-os a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. A
fazer, bem entendido, o que atende ao interesse público; a não fazer o que, mesmo sem tipificar um ilícito,
não é útil ao progresso do país.[ix]

 

Alfredo Augusto Becker também se fascinara com as potencialidades da extrafiscalidade, defendendo a
metamorfose jurídica do tributo através da coexistência da fiscalidade com a extrafiscalidade, ao tratar que a
finalidade dos tributos:

 

Não será a de um instrumento de arrecadação de recursos para o custeio das despesas públicas, mas a de um
instrumento de intervenção estatal no meio social e na economia privada. Na construção de cada tributo não
mais será ignorado o finalismo extrafiscal, nem será esquecido o fiscal. Ambos coexistirão, agora de um
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modo consciente e desejado; apenas haverá maior ou menor prevalência deste ou daquele finalismo.[x]

 

 Lídia Ribas argumenta no sentido de que qualquer espécie de tributo se presta, de certa forma, a alguma
finalidade extrafiscal.[xi]

Aliomar Baleeiro traz, de forma brilhante, a evolução da concepção acerca do fenômeno financeiro, através
da funcionalização das finanças: "Essa concepção tradicional é designada como a das 'finanças neutras'. Não
é menos política por isso: deixando a sociedade como estava, a atividade financeira obedecia a uma política
eminentemente conservadora"[xii]

 

Completa adiante:

 

Os progressos das ciências econômicas, sobretudo depois do impulso que lhes imprimiu a teoria geral de
Keynes, refletiram-se na Política Fiscal e esta, por sua vez, revolucionou a concepção da atividade financeira,
segundo os preceitos dos financistas clássicos.

Ao invés de "finanças neutras" da tradição, com seu código de omissão e parcimônia tão do gosto das
opiniões individualistas, entendem hoje alguns que maiores benefícios a coletividade colhera de "finanças
funcionais", isto é, a atividade financeira orientada no sentido de influir sobre a conjuntura econômica".[xiii]

 

A extrafiscalidade sinaliza os novos caminhos que o direito tributário deve trilhar no século XXI. É um dos
instrumentos mais racionais e eficientes que a Administração dispõe para efetivar os valores constitucionais.
Superada a fase em que o Estado era visto como o "Leviatã" de Hobbes, em que o fundamento dos tributos
decorria exclusivamente do poder de império do Estado, a tributação vai paulatinamente absorvendo os
insumos constitucionais, na busca do bem-estar social.

Segundo Marcus de Freitas Gouvêa, a extrafiscalidade pode ser tomada em sentido amplo ou estrito:

 

São ampliadas as concepções de autores que vêem na extrafiscalidade, além de estímulos e desestímulos a
comportamentos, todo expediente tributário que vise a realização de valores que exceda a "mera"
arrecadação de tributos.[xiv]

 

A extrafiscalidade, em sentido amplo, é a utilização do tributo para efetivar diretamente um valor
constitucional. Um exemplo típico desta modalidade são as contribuições, pois a "destinação do produto
arrecadado consiste na ligação direta do tributo ao fim constitucionalmente valorado, fato totalmente
irrelevante no comportamento do contribuinte, tendo em vista que o valor por ele devido não se altera, seja a
receita do tributo destinada ao caixa único ou a alguma despesa pré-determinada." [xv]

O SIMPLES, sistema simplificado de arrecadação dos tributos federais, é outro exemplo de extrafiscalidade
em sentido amplo, vez que patente a intenção de preservar as micro e pequenas empresas, mas sem que
ocorra a indução a comportamentos, pois empresas maiores não irão diminuir a arrecadação para se
enquadrar nos requisitos, nem as pequenas empresas, podendo expandir-se, deixarão de fazê-lo.

A extrafiscalidade, em sentido estrito, é a que implica na indução ou repressão de determinado
comportamento. Seu objetivo é efetivar um valor constitucional por via reflexa, indiretamente, através da
modulação do comportamento do particular. O presente estudo irá enfocar o sentido estrito da
extrafiscalidade.

Ao estimular determinadas atitudes ambientalmente benéficas por parte do particular, ou ao inibir as tidas por
prejudiciais, o Estado assume a posição de agente indutor. Seu agir assemelha-se à função de um grande
maestro, que rege uma orquestra composta por múltiplos agentes, cada qual atuando segundo seus próprios
interesses, mas capazes de compor um todo harmônico, em sintonia com o interesse coletivo, sob a regência
do Estado. Importante constatar que tal harmonia só se torna possível com a intervenção do Estado, vez que
os particulares sempre estão adstritos aos seus próprios interesses. O Poder Público tem a obrigação de
compatibilizar a conduta individual com as finalidades públicas que a Constituição lhe outorgou.

Percebendo tal realidade, Yoshida atribui ao Estado o dever de "atuar como partícipe necessário na
resolução dos problemas; os particulares nem sempre podem, individualmente, harmonizar as alternativas de
solução" [xvi]

Ainda trilhando o fio do impecável pensamento da doutrinadora, há aspectos positivos e negativos na
utilização extrafiscal dos instrumentos tributários. Dentre as vantagens, cite-se:

 

[....] o fato de que tais instrumentos enviam uma sinalização econômica aos mercados e possibilitam que os
agentes reajam de forma livre [....] possibilitam maior flexibilidade ao Poder Público, que pode mudá-los ou
variá-los. Os economistas, de forma geral, vêem como a principal vantagem a possibilidade de correção das
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distorções dos preços no mercado, incorporando a eles os custos ambientais e os custos devidos à poluição
gerada no processo produtivo. Além disso, os tributos tendem a incentivar a modificação do comportamento
de produtores e consumidores, levando-os a uma utilização mais racional e eficiente dos recursos ambientais
[....]

 

Ao tratar dos aspectos negativos, destaca:

 

 [....] a elevação do custo da atividade, afetando a competitividade [....] ademais, em certos casos, criariam
um verdadeiro direito de poluir, como ocorreria com as licenças ambientais concedidas sob aceitação de
níveis de emissão toleráveis [xvii]

 

Algumas destas idéias requerem uma análise mais detida, à qual se procede a seguir:

 

5.1     Sinalização econômica aos mercados, possibilitando que reajam de forma livre

 

A extrafiscalidade, como mecanismo de intervenção no comportamento do particular, compatibiliza-se
perfeitamente com o espírito do ordenamento pátrio. O art. 170, que dispõe sobre os princípios gerais da
ordem econômica, preceitua que esta se fundará sobre a valorização do trabalho e sobre a livre iniciativa. O
art. 173, reforçando tal idéia, dispõe que a exploração direta da atividade econômica pelo Estado é
excepcional, permitida apenas quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo.

A exploração econômica, portanto, é de domínio do particular, sendo-lhe assegurado o livre exercício de
qualquer atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos (art. 170, parág.
único). Tal exercício deve se desenvolver de modo livre, guiado pela sistemática do mercado e pela livre
concorrência. Compete ao Estado compatibilizar o exercício da atividade econômica com os demais valores
constitucionalmente assegurados, sem jamais cercear a livre iniciativa. O art. 174 vem reforçar o que foi dito,
ao atribuir ao Estado a função de agente normativo e regulador da atividade econômica, incumbindo-lhe
exercer, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento.

É nesse cenário que a tributação extrafiscal surge como um dos mecanismos mais aptos a desempenhar esta
tarefa regulatória. Ao instituir benefícios e majorações, o Estado preserva a esfera de liberdade do
contribuinte, que pode optar por seguir o direcionamento proposto ou suportar a desvantagem financeira. O
entendimento de Anselmo Lopes, abalizado por Diogo de Figueiredo Moreira Neto, vem fazer coro ao
exposto:

 

Devemos também observar que a tributação extrafiscal ambiental está em plena sintonia com o novo modelo
de Estado que vem se firmando aqui e alhures, pois que se compatibiliza com o ideal de consensualidade,
consectário da participação da sociedade na coisa pública. Explicamos. No modelo tradicional de Estado
Social, quando uma atividade contrariasse o interesse do Estado, este, simplesmente, proibia-a, sem dar
margem para que o agente social ou econômico pudesse, licitamente, adotar conduta contrária. Este modelo,
como vimos, faliu pela inefetividade (pela impunidade, inclusive). Assim, no novo modelo, o Estado, além de
emitir normas penais, que devem ser reservadas às agressões mais intensas aos bens jurídicos, passa a induzir
comportamentos, sinalizando contrariamente ao ato socialmente indesejado, por meio de tributação
proibitiva, e positivamente ao ato socialmente desejável, por meio da tributação promocional. Dessarte, ao
agente passa a ser dada a liberdade de conformar sua ação, acolhendo a sinalização do Estado ou suportando
a carga tributária exasperada, da qual decorreria a diminuição de sua margem de lucros ou de renda, ou
mesmo a própria inviabilidade econômica da empresa, restando esta ameaçada pela concorrência das
empresas que se orientam pelas políticas do Estado. [xviii] É o que também entende Tupiassu, para quem "a
extrafiscalidade é uma forma de tributação que permite a valorização da liberdade do contribuinte, que deve
optar por um agravamento da carga tributária, ou alteração da conduta socialmente indesejada." [xix]

 

A extrafiscalidade é uma forma de intervenção que respeita a livre iniciativa, ao mesmo tempo em que insere
um novo fator na lógica do mercado. A empresa, para manter a competitividade, vê-se induzida a seguir o
comportamento proposto. De fato, é a sistemática do mercado que irá compelir a empresa a implementar a
conduta ambientalmente benéfica, e não o Estado. Percebe-se que não há qualquer coação por parte deste.
No plano jurídico, a empresa continua livre para optar por qual estratégia pretende adotar. Melissa Castello
corrobora com o exposto, dispondo que "uma política de proteção ambiental calcada em tributos se sobrepõe
a uma política fundada na repressão do dano"[xx], trazendo em seguida o entendimento de Fernando
Magalhães Modé:

 

Enquanto a tributação ambiental garante ao agente econômico uma margem de manobra para adequação de
sua atividade, a regra de comando (proibitiva) lhe nega qualquer possibilidade de ajuste. O caráter inflexível
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das normas de comando e controle acaba por valorizar a opção pela via tributária por consistir um incentivo
permanente ao agente econômico, para que busque, segundo sua maior conveniência, o meio mais adequado
para a redução do potencial poluidor da atividade.[xxi]

 

Para arrematar, as palavras de Norberto Bobbio:

 

[....] existem três modos de impedir uma ação não desejada: torná-la impossível, torná-la difícil e torná-la
desvantajosa. De modo simétrico, pode-se afirmar que um ordenamento promocional busca atingir o próprio
fim pelas três ações contrárias, isto é, buscando tornar a ação desejada necessária, fácil e vantajosa [xxii]

 

O modo de utilização da extrafiscalidade depende de como a conduta do particular irá repercutir no interesse
coletivo. A partir desse critério, Anselmo Lopes classifica as atividades econômicas em quatro espécies:

 

(a) atividades incentivadas pelo Estado;

(b) atividades indiferentes frente ao Estado;

(c) atividades toleradas pelo Estado;

(d) atividades proibidas pelo Estado.

 

As atividades incentivadas são aquelas que concorrem para o bem-estar social e para a tutela dos bens
jurídicos fundamentais e que, por isso, devem ser estimuladas ou mesmo encabeçadas pelo Poder Público.
Como exemplo, temos a prestação de serviço de saúde por particulares. Atividades indiferentes são aquelas
que não se destinam, necessariamente, ao bem comum ou à dignificação do ser humano, mas que também
não representam nenhum desvalor ao interesse social. Neste grupo está a maioria das atividades econômicas
desenvolvidas. Atividades toleradas são aquelas que contêm em si um desvalor social, mas com intensidade
insuficiente para alcançar o grau de proibição. Por serem socialmente indesejáveis, essas atividades devem
ser desestimuladas pelo Poder Público, por meio de tributação exasperada e de restrições administrativas.
Não se trata de atividades "acolhidas" pelo Estado, mas tão-só "toleradas". O exemplo típico é a produção e
comercialização de bebidas alcoólicas e de tabaco. Atividades proibidas são aquelas incompatíveis com o
interesse social e com os bens e valores jurídicos fundamentais e que devem, portanto, ser reprimidas pelo
Estado, por meio de normas sancionadoras de ordem civil, administrativa e penal. É o caso da produção de
drogas entorpecentes. [xxiii]

 

No caso das atividades incentivadas, o Estado deve se valer da tributação promocional, de modo que a
possibilitar ao particular auferir uma vantagem pela conduta socialmente adequada, estimulando-o a exercê-
la.

Quanto às atividades indiferentes, a tributação deve restringir-se à finalidade fiscal, restando afastada, in
casu, a extrafiscalidade.

As atividades toleradas, por veicularem um desvalor social, devem ser oneradas por uma tributação
proibitiva, de modo que o dano social veiculado pelo desempenho da atividade seja incorporado como custo
pelo agente econômico, o que a doutrina denomina internalização das externalidades negativas.

Quanto ao campo das atividades proibidas, por viabilizarem ilícitos, que ofendem de forma acintosa os
valores constitucionais, a tributação mostra-se instrumento de todo incompatível. O próprio conceito de
tributo, disposto no art. 3º do Código Tributário Nacional, impõe que este não pode assumir natureza de
sanção a ato ilícito. Neste caso, a intervenção estatal deve efetivar-se necessariamente através de normas
penais.

 

5.2               Maior flexibilidade ao Poder Público

 

Outro critério importante para que o imposto possa ser tido por adequado à consecução de fins ambientais é
sua flexibilidade por parte do Poder Público, podendo ser adaptado de acordo com as condições do caso
concreto.

A flexibilidade está fortemente vinculada à extrafiscalidade. Como o objetivo do imposto perpassa a mera
arrecadação, torna-se imperativo que o tributo extrafiscal guarde grande proximidade com o objetivo que
visa implementar. Para tanto, deve ser de fácil adequação por parte do Estado, através de um processo
facilitado para alteração da alíquota de incidência.

Devido ao seu regramento constitucional, o IPI preenche magistralmente o requisito da flexibilidade. O art.
153, §1º, da CF, estabelece quatro impostos em que se faculta ao Poder Público, atendidas as condições e os
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limites estabelecidos em lei, a alteração de suas alíquotas, quais sejam: Imposto de Importação, Imposto de
Exportação, Imposto sobre Produtos Industrializados e Imposto sobre operações de crédito, câmbio e
seguro. São denominados impostos flexíveis, sendo exceções ao princípio da legalidade estrita, vez que a
Constituição, por razões extrafiscais, atribuiu ao executivo a faculdade de alterar suas alíquotas por meio de
decreto. No caso dos impostos sobre a exportação e a importação, a flexibilidade das alíquotas é estratégia
para execução de políticas aduaneiras. Quanto ao IOF, sua flexibilidade possui o intuito de servir de
instrumento de política monetária, podendo ser ajustado para fins de regulação do mercado. Quanto ao IPI,
sua extrafiscalidade está direcionada ao estímulo ou desestímulo da produção e do consumo.

 

5.3        Indução da modificação de comportamento de produtores e consumidores

 

O terceiro aspecto que merece destaque ao analisar a extrafiscalidade do IPI é sua capacidade de induzir
comportamentos por parte dos produtores e consumidores. Em última análise, é esse o objetivo precípuo que
a extrafiscalidade visa atingir. O que se pretende é fomentar novos padrões de consumo, que sejam
ambientalmente adequados. Ao fazê-lo, a norma assume um caráter nitidamente pedagógico, educando os
consumidores acerca do impacto do produto sobre o meio. As palavras de Cleucio Nunes reverberam o
exposto:

 

No caso do meio ambiente, a imposição de tributos com finalidade extrafiscal exerce um papel pedagógico
importantíssimo na mudança de comportamento dos indivíduos, efeito que dificilmente a imposição de tipos
penais ou a reparação do dano cível são capazes de alcançar sem graves perturbações na ordem social [....]
[xxiv]

 

O momento de crise pelo qual passou a economia global, desencadeada pela especulação imobiliária
americana, abalando fortemente o sistema financeiro internacional, colocou em evidência o papel do IPI
como instrumento propulsor da recuperação econômica. A redução das alíquotas para a denominada linha
branca (eletrodomésticos em geral) e para os veículos automotores propiciaram a redução do preço final ao
consumidor, impulsionando as vendas destes setores, chegando até mesmo a criar um clima de euforia. No
caso em análise, percebe-se nitidamente de que forma os benefícios fiscais repercutem sobre os hábitos de
consumo. Se os efeitos do abrandamento do IPI sobre o setor produtivo foram expressivos, a mesma lógica
pode e deve ser aplicada para finalidades outras, como a tutela ambiental.

Ao afetar os critérios de escolha do consumidor, induzindo-o a optar por produtos ecologicamente corretos,
cria-se o gérmen de uma nova demanda, e, como a produção está eternamente adstrita à procura, a busca do
consumidor por tais categorias de produtos inexoravelmente irá promover ajustes na oferta. Entendimento
semelhante é o esboçado por Anselmo Lopes:

 

Entre as alterações legislativas tributárias que forem produzidas, especial atenção deverá ser conferida aos
tributos que incidem sobre a circulação econômica, isto é, sobre a produção e o consumo. Como bem notou
Paulo Henrique do Amaral, são esses tributos que detêm o maior potencial de orientar o comportamento dos
consumidores, cuja modificação repercute diretamente na atividade do setor produtivo.[xxv]

 

Esta forma de intervenção do Estado é das mais harmônicas possíveis, vez que não estará criando entraves
ao processo produtivo, que elevam os custos de produção, sendo tal aumento repassado ao consumidor final.
Ao invés, induz-se novos comportamentos de consumo por intermédio da tributação, e a produção
naturalmente irá acompanhar as novas tendências consumeristas. A própria demanda estará regulando a
oferta, em perfeita sintonia com as leis que regem os mercados.

 

6                    Seletividade Ambiental do IPI

 

Após toda a análise tecida acima, chega-se ao ponto nevrálgico do presente trabalho: analisar a
potencialidade do IPI para fins ambientais.

 

Novamente recorre-se ao entendimento de Anselmo Lopes:

 

Em razão dessas constatações, o entendimento tradicional de que o IPI deve ser tributado somente de acordo
com a "essencialidade econômica" do produto deve ceder para a compreensão moderna de que também deve
ser considerada para efeito de eleição da alíquota do IPI a "essencialidade ambiental do produto", a que deve
corresponder a "seletividade ambiental. [xxvi]
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A idéia da seletividade ambiental ultrapassa o entendimento ainda predominante, de mera inclusão do
indivíduo como agente econômico. Não basta simplesmente facilitar o acesso a bens de consumo para
permitir ao cidadão o gozo de uma vida condigna. É necessário que seu em torno lhe possibilite a
preservação da saúde e da adequada qualidade de vida, sem as quais sequer poderá usufruir de seus
pertences. Não fosse assim, a disponibilidade de bens seria mera vitória de Pirro. [xxvii]É o que vem
completar o autor supra:

 

[....] a inclusão social vem se mostrando não ser suficiente para o homem da sociedade atual, mesmo da
brasileira. A este não basta ser consumidor ("cidadão econômico"), ter vida socioeconômica; é necessário
que essa vida tenha boa qualidade [....] hoje, não basta consumir; é necessário ser um cidadão, consumidor,
com qualidade de vida. [xxviii]

 

O que se propõe é que, à tradicional seletividade, lastreada na essencialidade do produto, deve conjugar-se a
seletividade ambiental. Ambos os critérios devem ser sopesados na determinação da alíquota a incidir sobre o
produto.

 

7                    Necessidade de inclusão da expressão "seletividade ambiental" no texto constitucional

 

Para que se possa orientar a aplicação do IPI visando implementar fins ambientais, imperativo que a
seletividade ambiental venha expressamente referida no texto constitucional. Esse vácuo normativo ainda é
um dos principais fatores a embargar a adoção de políticas ambientais mais eficazes. Tal inserção se mostra
imprescindível por algumas razões. A primeira delas é a ainda forte dependência semântica por parte dos
legisladores pátrios. O apego legal se deve à forte influência exercida pelas fontes do direito romano,
formalista por excelência. Embora a nova ordem constitucional esteja assentada essencialmente sobre
princípios, que comungam com os valores das características da generalidade e abstração, e cuja
interpretação deve orientar-se de modo a emprestar-lhes a maior eficácia prática possível, o que ainda se
percebe é que a compreensão dos operadores do direito permanece firmemente arraigada à literalidade da lei.
Ora, se muitos dos mandamentos expressamente trazidos pela Constituição ainda não chegaram a ser
implementados pelo legislador, carecendo de um regramento mais detalhado, que dirá de um dispositivo que
não foi sequer mencionado pelo constituinte? Portanto, a nova amplitude do constitucionalismo moderno
demanda a sua expressa inclusão.

A segunda razão decorre da necessidade de aplicação sistemática dos valores constitucionais. A menção
literal da seletividade ambiental implicará que tal critério seja sempre sopesado para fins de incidência do IPI.
Mesmo que na análise do caso concreto possa optar-se pela não aplicação da seletividade ambiental, por
entender que o produto em questão acarreta efeitos ambientais irrelevantes, devendo preponderar, in casu, a
tradicional essencialidade, ainda assim tal quesito terá sido ao menos considerado para determinação da
alíquota. É o que defende Anselmo Lopes:

 

Após o exame do Decreto 6.006/2006, que institui as alíquotas do IPI, modificado por diversos decretos,
sendo o último o Decreto 6.455/2008, de 12 de maio de 2008, observamos poucos produtos sujeitos à
tributação ambiental. Citamos dois casos que visualizamos:

a) Peteleria (peles com pêlo) curtida ou acabada, não reunida ou reunida sem adição de outras matérias, "de
vison": a alíquota é de 60%, salvo algumas exceções (ver Seção VIII do Decreto 6.006/2006);

b) Veículos automotores em uso particular: para os veículos em geral (movidos a gasolina), alíquota fica
entre 13 e 25% (salvo os com cilindrada não superior a 1.000 cm³, em que a alíquota fica, qualquer que seja
o combustível, em 7%) para veículos com motor movidos a álcool, ou mistos ("bicombustíveis" ou mais), a
alíquota varia entre 11 e 18%; não há previsão menor de alíquotas para automóveis movidos a
biocombustível ou a energia elétrica, que são menos impactantes ao meio ambiente (ver Seção XVII do
Decreto 6.006/2006); ressalve-se, também, a alíquota para veículos direcionados ao deslocamento na neve:
45%.

Como vemos, hoje, no Brasil, é praticamente nula a tributação ambiental por meio do IPI, o que, para nós,
representa inconstitucionalidade por ofensa à proibição de insuficiência.

É ainda importante registrar que a madeira é tributada pelo IPI com alíquotas entre 0% e 10% (ver Seção IX
do Decreto 6.006/2006), o que demonstra a clara ausência de uso desse instrumento tributário para fins de
desestimular a extração de madeira da Amazônia, objeto central da ganância das grandes madeireiras. Já a
alíquota de IPI para a serra (incluída a elétrica) é de 8%. Para se ter uma idéia de quanto essa alíquota é
baixa, compare-se-a com a alíquota de IPI para a faca de cozinha: 12%; isto é, 50% maior do que a alíquota
que incide sobre a serra, que é utilizada para cortar árvores, e não tomates. [xxix]

 

O que se observa é uma utilização assistemática do IPI para fins ambientais. Enquanto que em alguns casos o
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legislador levou em conta tal critério, em outros é evidente que este não foi sequer cogitado. A expressa
menção constitucional destina-se, portanto, a uniformizar a implementação dos valores ambientais, para que
tal concepção esteja sempre presente, evitando-se anomalias e ausência de método na aplicação do IPI para
tais fins.

 

8                    Critérios a serem considerados para quantificação da seletividade ambiental

 

Aceita a idéia da seletividade ambiental, permite-se alçar ao patamar seguinte: estabelecer quais os critérios a
serem considerados para a sua mensuração. Para tanto, deve-se tomar em consideração as diversas fases
pelas quais o produto passa, desde a sua elaboração, durante o processo de fabricação, o momento de sua
utilização efetiva, quando cumpre sua finalidade e, por fim, seu descarte, quando obsoleto ou não mais em
condições de uso. O impacto ecológico decorrente do produto deve ser analisado ao longo de todos esses
momentos. Analisemos cada um destes instantes, em ordem cronológica.

O processo de fabricação do produto é uma das etapas cruciais na tutela ambiental. É nesse momento em que
a maioria das agressões ao bem ambiental são perpetradas, principalmente no que tange à eliminação dos
resíduos gerados durante o processo produtivo, como gases nocivos, esgoto e lixo sólido.

O art. 170, ao tratar da ordem econômica, dispõe em seu inciso VI que deverá pautar-se pela defesa do meio
ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços
e de seus processos de elaboração e prestação. Observa-se que tal dispositivo autoriza a diferença de
tratamento não só em relação aos efeitos gerados pelo produto em si, como também os decorrentes do
processo de fabricação.

A quantificação da alíquota do IPI tomando em consideração o processo de fabricação também é um modo
de promover a internalização dos custos de produção, de modo que o agente poluidor arque com as
externalidades negativas geradas por sua atividade. Seguindo a mesma lógica, deverá fazer jus a um
abrandamento do IPI caso utilize tecnologias limpas na elaboração do produto. Tal idéia está de acordo com
o art. 9º, V, da Lei 6938/1981, que dispõe dentre os instrumentos da política ambiental os "incentivos à
produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da
qualidade ambiental."

O segundo momento a ser considerado para a determinação da alíquota é a análise dos impactos oriundos da
utilização do produto. Situação na qual este requisito pode ser facilmente percebido é no caso dos
automóveis, cuja utilização emite gases nocivos na atmosfera. Veículos automotores que se utilizem de
derivados do petróleo como fonte de energia deverão ter uma maior incidência de IPI se comparados a
veículos que se utilizem de fontes diversas, como gás natural, álcool, ou energia elétrica. No caso dos
veículos elétricos, importante saber que sete Estados da federação já adotam a isenção total do IPVA:

 

Ceará (Lei 12.023 - art. 4, IX - veículos movidos a motor elétrico)
Maranhão (Lei 5.594 - art. 9, XI - veículos movidos a força motriz elétrica)
Pernambuco (Lei 10.849 - art. 5, XI - veículo movido a motor elétrico)
Piauí (Lei 4.548 - art. 5, VII - veículo movido a motor elétrico)
Rio Grande do Norte (Lei 6.967 - art. 8, XI - veículos movidos a motor elétrico)
Rio Grande do Sul (Lei 8.115 - art. 4, II - ... de força motriz elétrica)
Sergipe (Lei 3.287 - art. 4, XI - veículos movidos a motor elétrico)

 

Além destes, outros três estados adotam alíquotas de IPVA diferenciadas:

 

Mato Grosso do Sul (Lei 1.810 - O art. 153 prevê a possibilidade do Poder Executivo reduzir em até
70% o IPVA de veículo acionado a eletricidade)
Rio de Janeiro (Lei 2.877 - O inciso IV do art. 10 estabelece a alíquota de 1% para veículos que
utilizem energia elétrica, alíquota essa 75% inferior à dos automóveis a gasolina)
São Paulo (Lei 6.606 - O inciso III do art. 7 estabelece a alíquota de 3% para automóveis de passeio,
de esporte, de corrida e camionetas de uso misto movidos a eletricidade, alíquota essa 25% inferior a
dos automóveis a gasolina) [xxx]

 

Tal exemplo poderia ser emprestado para a dosimetria da alíquota do IPI.

Juntamente à análise do impacto ambiental gerado pelo uso, deve-se considerar a durabilidade do bem, que
apontaria quanto tempo em média o produto persistiria produzindo efeitos sobre o meio. Tal critério
permitiria a distinção entre artigos como o cigarro, que é imediatamente consumido ao ser utilizado, e bens
duráveis, como os automóveis.

Por fim, deve-se considerar também o momento de descarte do produto. Determinados materiais demandam
muito tempo até que sejam definitivamente processados pelo ambiente, tais como o vidro, o plástico, o
metal, cujo processo de degradação leva centenas de anos. Deve-se considerar também a viabilidade do
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material empregado para fins de reciclagem, que beneficia o ambiente de duas formas: evita que o bem seja
lançado no meio e reduz a necessidade de extração de matéria-prima.

 

9                    À guisa de conclusão

 

Conforme entendimento majoritário, o direito ao meio ambiente é exemplo típico da terceira geração de
direitos fundamentais, sendo de titularidade difusa. Impõe-se a todos o dever de salvaguardá-lo.

Nesse ínterim, os instrumentos tributários mostram-se, a um só tempo, eficientes e práticos na redistribuição
dos ônus ambientais: eficientes, na medida em que efetivamente induzem a adequação do comportamento
por parte dos indivíduos, embora estes não sejam coagidos a tanto, preservada certa margem de liberdade;
práticos, por não acarretar custos adicionais para a Administração.

Dentre as espécies tributárias, o IPI desponta como opção particularmente atraente, devido a seu peculiar
regramento, com destaque para a flexibilidade de sua alíquota pelo Poder Executivo e para a seletividade,
esta possuindo nítido caráter extrafiscal.

Para que se possa extrair o potencial do IPI para fins ambientais, imperativo a inserção da essencialidade
ambiental como critério adicional da seletividade. Esta deverá ser ponderada com a essencialidade
tradicional, analisando-se conjuntamente a necessidade de facilitar o acesso do produto ao consumo, bem
como as conseqüências ambientais deste decorrentes. Imprescindível, portanto, a alteração do art. 153, §3º,
I, da Constituição, para que conste, expressamente, a seletividade ambiental do IPI.
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A PROGRESSIVIDADE DO IPTU DIANTE DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA

THE PROGRESSIVENESS OF THE IPTU IN FRONT OF SOCIAL FUNCTION OF URBAN
PROPERTY

Sandro Seixas Trentin
Taise Dutra Trentin

RESUMO
A questão do IPTU e a busca pela função social da propriedade urbana é uma problemática que se centra na
análise desse imposto e do seu fato gerador contribuir efetivamente para a concretização da função social da
propriedade urbana. Entre a ênfase de análise está a do problema que o presente trabalho apresenta no que
tange ao imposto predial e territorial urbano, uma vez que este possui sim, segundo a Constituição Federal,
Estatuto da Cidade e legislação especial o condão de garantir a função social da propriedade. A cidade
expressa a pluralidade dos agentes que nela se fixam necessitando garantir as necessidades e integralidades
mínimas desses sujeitos. A função social da propriedade representa um compromisso entre a ordem liberal e
social, de modo a equiparar práticas e conceitos, visando, sobretudo, à sobrevivência da espécie humana que
atualmente subtrai os problemas de forma individual, uma vez que estes se traduzem no acúmulo da
coletividade refletindo a expressão do que se denomina ordem urbanística, direito difuso, a teor do que
dispõe o Estatuto da Cidade. O que se pretende com o presente artigo é procurar entender, se esta função
social da propriedade, principalmente a urbana, tem ligação com a questão do imposto territorial urbano e se
esta função social é ou não uma contraposição ao direito de propriedade.
PALAVRAS-CHAVES: Função social. Propriedade. IPTU. Progressividade.

ABSTRACT
The issue of IPTU and the pursuit of social function of urban property is an issue that focuses on the analysis
of this tax and its taxable event effectively contribute to achieving the social function of urban property.
Among the focus of analysis is the problem that the present work in relation to territorial and urban property
tax, since it has so, according to the Federal Constitution, the City Statute and special legislation the power
to guarantee the social function of property. The city expresses the plurality of agents that attach to it
needing to ensure the minimum requirements and completeness of these subjects. The social function of
property represents a compromise between the liberal and social order so as to equate the concepts and
practices, aimed mainly to the survival of the human species that currently subtracts the problems
individually, as these are reflected in the accumulation of community reflecting the expression of what is
called the urban order, law diffuse the content of which provides the City Statute. The intention with this
essay is to try to understand if this social function of property, mainly urban, has links with the issue of urban
land tax and social function if it is or is not opposed to a property right.
KEYWORDS: Social function. Property. IPTU. Progressivity.

1. Considerações iniciais

Objetiva-se com este artigo apresentar a questão do IPTU e o seu envolvimento com a questão da função
social da propriedade urbana. Sua problemática centra-se na análise de que se o IPTU com seu fato gerador
contribui positivamente ou negativamente para a concretização da função social da propriedade urbana.

Diante da problemática apresentada tem-se que o imposto predial e territorial urbano possui ligação com a
questão da função social da propriedade, segundo a Constituição Federal, e ainda com menção ao Estatuto
da Cidade e legislação especial a força de garantir a função social da propriedade.

Também chama-se atenção a questão que envolve a súmula 668 do STF que dispõe ser inconstitucional a lei
municipal que antes da Emenda 29/2000 estabelecia alíquotas progressivas para o Importo Territorial
urbano, mas estabelece que a exceção está na questão da progressividade caso seja destinada para assegurar
o cumprimento da função social da propriedade urbana.  

A atual Constituição em sua estrutura dispõe sobre a competência tributária dos entes da federação e traz
ainda a previsão de que o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU é da
competência dos Municípios, como dispõe em seu artigo 156, inc. I.

O referido diploma legal também expressa a questão da possibilidade de progressão do IPTU, no caso de
haver a efetivação dos aspectos da função social da propriedade urbana, como trata a súmula 668 do
Supremo Tribunal Federal, mas o tema é tratado de forma não unânime, tendo em vista que nem mesmo o
conceito, estruturação e efetividade da função social da propriedade urbana são tidos como pacifica diante da
doutrina e da jurisprudência, o que demonstra a importância do tema.

 

2. Aspectos conceituais e caracterizadores da propriedade

A Constituição alemã apresenta um conceito de propriedade dado em Weimar[1] de 1919, que registrou,
pioneiramente tal entendimento destacado no artigo 153 - última alínea que estabeleceu: "a propriedade é
garantida pela constituição. Seu conteúdo e seus limites resultam das disposições legais. A propriedade
obriga. Seu uso deve, ademais, servir ao bem comum".
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Já o artigo 1.228 do Código Civil[2] não demonstra de forma efetiva o conceito de propriedade, apenas
menciona os requisitos no que refere o poder do proprietário, que são compreendidos dentro do artigo
como: "O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de
quem quer que injustamente a possua ou a detenha".

Explica de forma sábia a questão dos elementos que caracterizam e formam o direito a propriedade,
mencionando Carlos Roberto Gonçalves[3]:

O primeiro elemento constitutivo da propriedade é o direito de usar, que consiste na faculdade de o dono
servir-se da coisa e de utilizá-la da maneira que entender mais conveniente, podendo excluir terceiros de
igual uso. O segundo elemento é o direito de gozar ou usufruir que compreende o poder de perceber os
frutos naturais e civis da coisa e de aproveitar economicamente os seus produtos. O terceiro é o direito de
dispor da coisa, de transferi-la, de aliená-la a outrem a qualquer título. Envolve a faculdade de consumir o
bem, de dividi-lo ou de gravá-lo. Não significa, prerrogativa de abusar da coisa destruindo-a gratuitamente,
pois a própria Constituição Federal prescreve que o uso da propriedade deve ser condicionado ao bem-estar
social.       

 

Vislumbra-se desta forma que a propriedade não é unanimemente conceituada, mas, no artigo acima citado,
ficam claro quais são os seus elementos com relação ao direito do proprietário, ressalvando o que é um dos
objetos deste trabalho, que é o uso consciente da propriedade, não podendo seu possuidor utilizar-se de
forma abusiva, tendo em vista a sua função social e o bem estar da coletividade, como no caso do estudo em
tela da propriedade localizada em zona urbana.

Silvio Rodrigues[4] aponta de forma descritiva conceito de propriedade, explicitando que:

Trata-se por óbvio, de um direito real, ou seja, de um direito que recai diretamente sobre a coisa e que
independe, para o seu exercício, de prestação de quem quer que seja. Ao titular de tal direito é conferida a
prerrogativa de usar, gozar e dispor da coisa, bem como de reivindicá-la de quem quer que injustamente a
detenha. Aliás esse é o conceito civilista que constitui a propriedade.      

 

José Afonso da Silva[5] menciona interessantes aspectos no que diz respeito ao direito de propriedade, tendo
em vista a questão da propriedade e pela sua importância no contexto social e pelos direitos que são
dispostos ao proprietário da mesma:

O direito de propriedade foi concebido como uma relação entre uma pessoa e uma coisa, de caráter absoluto,
natural e imprescritível. Verificou-se que tal caráter absoluto sofreu evolução que implicou também a
superação da concepção de propriedade como direito natural, pois não há de confundir a faculdade que tem
todo indivíduo de chegar a ser sujeito desse direito, que é potencial, como o direito de propriedade sobre um
bem, que só existe enquanto é atribuído a uma pessoa e é sempre direito atual, cuja característica é a
faculdade de usar, gozar, e dispor dos bens. 

 

Desta forma, pode-se mencionar que o conceito de propriedade[6] pode ser expresso atualmente como
"direito que permite a um titular usar, gozar e dispor de certos bens, desde que ele o faça de modo a realizar
a dignidade de pessoa humana."[7]

Já o autor Celso Antonio Bandeira de Mello[8] leciona com relação ao direito de propriedade:

Direito de propriedade é a expressão juridicamente reconhecida à propriedade. É o perfil jurídico da
propriedade. É a propriedade, tal como configurada em dada ordenação normativa. É, em suma, a dimensão
ou o âmbito de expressão legítima da propriedade: aquilo que o direito considera como tal. Donde, as
limitações ou sujeições de poderes do proprietário impostas por um sistema normativo não se constituem em
limitações de direitos, pois não comprimem nem deprimem o direito de propriedade, mas, pelo contrário,
consistem na própria definição destes direitos, compõem seu delineamento e, deste modo, lhe desenham os
contornos. Na Constituição - e nas leis que lhe estejam conformadas - reside o traçado da compostura
daquilo que chamamos direitos de propriedade em tal ou qual país, na época tal ou qual.

 

Com relação à presunção da propriedade, o art. 1.231 do Código Civil diz: "A propriedade presume-se
plena e exclusiva, até prova em contrário." Então, existe uma presunção relativa, uma presunção juris
tantum de que a propriedade é uma propriedade plena e exclusiva, menciona-se, assim, a noção de
exclusividade do domínio choca-se, pelo menos aparentemente com a de condomínio. Todavia, a contradição
é eliminada ao se entender que o direito de propriedade é um só, que se subdivide entre vários consortes, no
caso de comunhão[9]. 

Atento as questões inerentes as características da propriedade Washington de Barros Monteiro[10] comenta
a respeito, mencionando quer realmente num certo sentido, o direito de propriedade é de fato absoluto, não
só porque oponível erga omnes, como também porque apresenta caráter de plenitude, sendo,
incontestavelmente, o mais extenso e o mais completo de todos os direitos reais. Comenta ainda o referido
autor que a propriedade é a aparte nuclear ou central dos demais direitos reais, que pressupõem,
necessariamente, o direito de propriedade, do qual modificações ou limitações, ao passo que o direito de
propriedade pode existir independentemente de outro direito real em particular.
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Desta forma pode-se, ao direito de propriedade atribuir, em primeiro lugar, caráter absoluto, uma vez que o
proprietário pode dispor da coisa como entender, sujeito apenas a determinadas limitações, impostas no
interesse público ou pela coexistência do direito de propriedade dos demais indivíduos. O segundo atributo
desse direito é ser exclusivo. A mesma coisa não pode pertencer com exclusividade e simultaneamente a duas
ou mais pessoas. O direito de um sobre determinada coisa exclui o direito de outro sobre essa mesma coisa.
O proprietário pode excluir da coisa, objeto de seu direito, a ação de outrem. Desses dois caracteres
essenciais da propriedade, absoluto e exclusivo, decorre que ela é também irrevogável. Nessas condições,
por ser absoluta, tudo o que o proprietário legalmente dispuser sobre a coisa deve ser mantido e produzir os
efeitos desajeitados; por ser exclusiva, segue-se que não pode estar na vontade de quem quer que seja fazê-la
cessar contra intento do proprietário. Assim, uma vez adquirida, a propriedade em regra não pode ser
perdida senão pela vontade do proprietário.     

Conforme determina o artigo 1.228, do Código Civil. A propriedade faz parte do direito real, onde é
conferido ao titular os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, bem como de reavê-la do poder de quem
quer que injustamente a possua ou detenha. Maria Helena Diniz[11] salienta a respeito dos caracteres da
propriedade:

Pode -se atribuir num certo sentido, ao direito de propriedade, caráter absoluto não só devido a sua
oponibilidade erga omnes, mas também por ser o mais completo de todos os direitos reais, que dele se
desmembram e pelo fato de que o seu titular pode desfrutar e dispor do bem como quiser, sujeitando-se
apenas às limitações impostas em razão do interesse público ou de coexistência do direito de propriedade de
outros titulares. Esse mesmo dispositivo legal nos dá o outro caráter do domínio: sua exclusividade, em
virtude do principio de que a mesma coisa não pode pertencer com exclusividade e simultaneamente a duas
ou mais pessoas. O direito de um sobre determinado bem excluí o direito de outro sobre o mesmo bem. A
característica da perpetuidade do domínio resulta do fato de que ele subsiste independentemente de
exercício, enquanto não sobrevier causa extintiva legal oriunda da própria vontade do titular, não se
extinguindo portanto, pelo não uso.     

 

Assim, a propriedade é uma noção plural, uma noção fragmentada. Existem dezenas de hipóteses de
propriedade, entre elas a chamada propriedade plena, que está em contraposição à chamada propriedade
limitada ou propriedade restrita. Propriedade plena é também conhecida como propriedade alodial. Como se
pode observar o conceito de propriedade demonstra a existência de um determinado titular com direitos e
também com obrigações e que depende também de observar as questões inerentes a função social da
propriedade.   

 

3. A propriedade na atualidade diante da evolução social

A evolução social trouxe para dentro do universo do direito das coisas e mais restritamente para dentro das
questões que envolvem os bens imóveis, significativas mudanças, como a propriedade e a função social que
transforma a riqueza e o poder do imóvel num dever. Um exemplo disso é justamente o que se trata neste
artigo a respeito da possibilidade da progressividade do IPTU, tendo em vista a questão da propriedade
urbana e a sua função social[12].

A função social tem-se como um conceito fluído, um conceito indeterminado, uma cláusula geral que o
operador do Direito, no caso concreto, vai dizer se presente ou não. A função social da propriedade integra
o próprio conteúdo do direito de propriedade. A noção de função social penetra e integra o próprio conceito
de direito de propriedade.

Então, percebe-se que a propriedade é, ao mesmo tempo, um direito subjetivo, patrimonial e também é uma
obrigação. Hoje, o direito de propriedade é um direito função, da mesma forma o direito de propriedade não
tem mais aquele caráter absoluto, aquele caráter ilimitado, é um direito com finalidade social. A respeito
deste direito de propriedade Augusto Zimmermann[13], expõe:

O estímulo à aquisição da propriedade produz consideráveis vantagens para a sociedade, porque induz os
seus membros à responsabilidade individual e à busca pelo esforço próprio. Entretanto, o direito à
propriedade não pode ser compreendido como um valor absoluto. Em nome deste direito fundamental,
ninguém pode se considerar alheio ou indiferente às necessidades dos demais membros da coletividade.
Assim, o direito a propriedade não justificaria os abusos perpetrados em seu nome. Não se permite, sob a
invocação da mesma, sob a invocação da mesma, que o indivíduo prejudique os interesses da coletividade;
até porque, ao fim das contas, seria um tremendo egoísmo querer prevalecer a vontade de uma única pessoa
sobre a de todos os demais componentes da sociedade.    

 

Aponta José Afonso da Silva[14] para o fato da função social da propriedade não se confundir com limitação
da propriedade, nas suas palavras amplia a questão, uma vez que "a norma que contém o princípio da função
social da propriedade incide imediatamente, é de aplicabilidade imediata, como o são todos os princípios
constitucionais." 

Augusto Zimmermann[15] entende que a chamada função social da propriedade deve ser considerada como
a defesa de sua utilização racional e não nociva ao bem - estar geral. De maneira concreta, a expressão
denotaria todo o conjunto de medidas adotadas pela Constituição, para que a utilização da propriedade siga
o seu curso normal, em benefício do proprietário, mas sem prejudicar os direitos da coletividade.
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Para Orlando Gomes[16] a noção de propriedade tem um conteúdo positivo e um conteúdo negativo, assim
o conteúdo positivo do direito de propriedade retira-se da cabeça do art. 1.228 do Código Civil Brasileiro,
que dispõe: "O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do
poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha"

A respeito da natureza jurídica da propriedade os autores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade
Nery[17] comentam:

A natureza jurídica da função social da propriedade é princípio de ordem pública, que não pode ser
derrogado por vontade das partes, conforme previsão descrita no parágrafo único do art. 2.035 do CC,
consoante rege que nenhuma convenção pode prevalecer se contrariar preceitos de ordem pública. Nota-se
que a propriedade, antes tida como quase que absoluta, atualmente encontra-se com seu conceito mais roto,
mais flexibilizado, dado que o proprietário está sujeito a restrições não só de caráter privado (direito de
vizinhança, como exemplo), mas, também e principalmente, de ordem pública, que é a função social da
propriedade, bem presente no § 1o do art. 1.228 do CC.

 

Já o parágrafo 2º do art. 1.228 é uma limitação de ordem privada. Neste caso, se houver o descumprimento
desta cláusula pelo proprietário, pode ele ser chamado à responsabilização civil, nos moldes do art. 187 do
Código Civil. Tal dispositivo trata da noção de abuso de direito no exercício da propriedade. Diz o § 2º:
"São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados
pela intenção de prejudicar outrem".

Assim prevalece o interesse público sobre o interesse particular, sobre o interesse individual. São as hipóteses
de desapropriação com previsão na Carta Política, que agora também estão previstas no § 3º. Esta é uma
noção que prevê o exercício do direito de propriedade, onde é possível que o proprietário, exercer a
propriedade sem qualquer utilidade ou com ânimo de prejudicar outrem, possa ser chamado à
responsabilização civil. Já o § 3º do art. 1.228 traz uma limitação de ordem administrativa. Neste dispositivo
tem-se uma intervenção administrativa na seara civil.

Já o que se apresenta no § 3º é a concretização[18] de um mandamento constitucional previsto no art. 5º,
incs. XXIV e XXV, da Carta Política, que autorizam o ente público a desapropriar quando presente a
necessidade, a utilidade pública, o interesse social, bem como, diz a lei, no caso de requisição na hipótese de
perigo público iminente.

Assim, tem-se que no § 1º, há prevalência do interesse individual sobre o interesse particular, no § 2º, nós
temos uma limitação de ordem privada, e, no § 3º,  existe uma limitação de ordem administrativa, a qual
prepondera o interesse público em prejuízo do interesse particular, quando a falta de utilização e atribuição
de função social estejam ameaçando a utilidade pública urbana, no caso do tema estudado.

 

4.  Aspectos conceituais acerca do IPTU e a sua progressividade diante da função social da
propriedade

Em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) tem-se que é de competência dos municípios e
como fato gerador a propriedade, bem como domínio útil ou a posse do bem imóvel por natureza ou por
acessão física, que se localize em zona urbana.

Conforme Walter Paldes Valério[19] tem-se que o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana é o
tributo, de competência municipal, que recai sobre a propriedade, domínio útil ou a posse, a qualquer título,
de imóvel com edificação ou sem ela, localizado na zona citadina é o mesmo que se abstrai do art. 32 do
código tributário nacional, CTN, quando este se refere ao fato gerador deste tributo. Essa é a tendência do
IPTU, inclusive consagrada no Supremo Tribunal Federal (STF)[20].

Embora o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, conhecido pela sigla IPTU, seja tratado
em situação de unidade, cumpre fazermos um primeiro esclarecimento, no sentido de que são dois tributos
diversos, abraçados pelo mesmo nome. Trata-se do imposto sobre a propriedade predial urbana e do imposto
sobre a propriedade territorial urbana. Essa distinção é necessária tendo em vista a previsão de hipóteses de
incidência, que justifica uma cobrança separada de cada qual[21].

O IPTU, desta forma, é tido como imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, é tributo, não
vinculado a uma atuação de Estado, de competência privativa dos Municípios e do Distrito Federal
(Constituição, art. 156, I, c/c. art. 147, in fine).  Importante salientar que excepcionalmente, a União pode
instituí-lo e cobrá-lo sobre os imóveis situados em Território Federal não dividido em Municípios, conforme
a Constituição Federal, art. 147[22].

O CTN, em seu art. 114, é claro ao mencionar que "fato gerador da obrigação principal é a situação
definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência", e ainda menciona como já ressaltado que o
fato gerador do IPTU consiste principalmente na questão da propriedade urbana  e seu domínio útil, o que
pode também ser entendido como aquele que cumpre a função social.  

A respeito de uso consciente da função social da propriedade urbana, salienta-se, que a propriedade cumprirá
sua função social quando atender às diretrizes e exigências do desenvolvimento e expansão urbanas, as quais
objetivam o uso efetivo da terra e da infra-estrutura instalada, a otimização dos recursos naturais e a
contenção do crescimento urbano em direção à periferia e às áreas ambientalmente vulneráveis.
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Os critérios que definem os imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados e as normas que
determinam o cumprimento de sua função social, constantes, são aplicáveis aos imóveis do município, os
quais ficam também sujeitos à edificação e ao parcelamento compulsório, ao imposto predial e territorial
progressivo no tempo.

Inicialmente importante definir as competências dos Municípios no campo tributário o que vislumbra do art.
156 da Constituição Federal, como sendo a instituição de impostos sobre a propriedade predial e territorial
urbana, sendo que o § 1º, dispõe que o imposto previsto no inciso I poderá ser progressivo, nos termos de lei
municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade.

Desta forma encontra-se a chave para resolução da questão, uma vez que legalmente e constitucionalmente
interpretado a partir da EC 29/00 o IPTU pode ser progressivo, desde que cumpra a sua função social. 

Da análise das competências constitucionalmente estabelecidas, principalmente no que atine àquelas afetas
aos municípios, o art. 30, item III, da Constituição Federal dispõe, competir aos Municípios a instituição e
arrecadação dos tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade
de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei."

Neste sentido verifica-se que o IPTU poderá ser dado de forma progressiva desde que para o atendimento da
função social da propriedade, no mesmo contexto[23] sendo que, aos municípios é expressamente atribuída
pela Constituição Federal, portanto, exclusiva competência para instituir e arrecadar os tributos a ele
adstritos e, especificamente em razão do teor do art. 156 daquele Estatuto Político, a este ente federado está
afeta a competência para instituir e cobrar imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, podendo
torná-lo progressivo com o escopo de assegurar o cumprimento da função social da propriedade (art. 156, §
1º)[24].

A utilização do instituto do IPTU progressivo definido no § 1º, do art. 156 da Constituição está apto para
concretização no teor do que dispõe o art. 182, § 4º. Do mesmo diploma legal, e que estabelece a política de
desenvolvimento urbano[25]. 

O preceito normativo albergado no art. 30, item III, da Constituição[26] comenta às competências
constitucionalmente estabelecidas, principalmente àquelas pretendidas aos municípios no que tange instituir e
arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de
prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei.

Assim, os municípios em relação a competência, esta é expressamente atribuída pela Constituição Federal,
portanto, exclusiva competência para instituir e arrecadar os tributos a ele adstritos e, especificamente em
razão do teor do art. 156, que menciona e determina que o ente federado está apto para instituir e cobrar
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, podendo torná-lo progressivo com o escopo de
assegurar o cumprimento da função social da propriedade[27].

Assim a progressividade do IPTU prevista no § 4º. do art. 182, como veremos na secção

seguinte, é a progressividade específica para ordenamento das funções sociais da

cidade, só podendo ser exercitada através da modalidade ali prevista: a
progressividade no tempo. Já aquela referida no § 1º do art. 156 é a progressividade
genérica, podendo ser exercitada através de qualquer das modalidades retro-analisadas

para assegurar o cumprimento da função social da propriedade, bem como para regular
qualquer matéria que se insira no âmbito das atribuições do Município, como já era

pacífico na doutrina e jurisprudência.  Positivamente, não há como condicionar o exercício da
extrafiscalidade genérica (§ 1º. do art. 156) ao exercício da extrafiscalidade específica (§ 4º. do art. 182)[28].

 

Já José Souto Maior Borges complementa com a posição de sua obra:

Condicionar o exercício da lei municipal à preexistência de lei federal, sobre

implicar a invalidação do princípio da autonomia municipal, inviabilizará, pondo-a em
suspenso, a vinculação do IPTU à sua característica mais eminente, porque desvinculada
da mera percepção de recursos financeiros, a de assegurar a função social da propriedade
(art. 156, § 1º).[29]

 

Dessa forma a função do IPTU pode ser observada e compreendida como, indiscutivelmente uma função
fiscal, porém com a entrada em vigor do Estatuto da Cidade e a possibilidade da alíquota progressiva no
tempo para os imóveis urbanos que não estão cumprindo sua função social, passou a ter por exceção função
extrafiscal. No caso prático para saber a função do IPTU em cada caso é necessário perquirir se o imóvel
tributado está cumprindo ou não sua função social, uma vez que se estiver segue-se a regra- função fiscal, se
não a exceção - função  extrafiscal[30].

Desta forma o IPTU, com o advento do Estatuto da Cidade sofreu uma ampliação de sua função, visto a
possibilidade de ser utilizado com finalidade extrafiscal, para através de sua alíquota progressiva, para assim
compelir ao proprietário de imóvel urbano compreendido dentro dos limites do plano diretor da cidade a
exercer a função social da propriedade, sob pena até de desapropriação[31].

 

5. Conclusão
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O tema proposto foi à questão do IPTU na forma progressiva e a busca pela função social na propriedade
urbana, sendo que foi trabalhada a questão inicialmente da propriedade e do IPTU, com o fim de garantir o
entendimento didático do trabalho.

Observou-se também que a propriedade na atualidade e evolução social deve cumprir com a sua função
social, exercendo na prática com o cuidado aprimorado do bem de sua titularidade. A função social da
propriedade urbana tem como intenção e objetivo harmonizar os interesses sociais e privados de seu titular,
tal direito individual, no entanto fica subordinado ao interesse da coletividade no que tange uma boa
urbanização, sendo que o direito do proprietário está submetido à apreciação da Administração Pública.

O IPTU com determina a Constituição atual, possui um papel de destaque como instrumento de
concretização de política urbana nacional, tendo em vista que pode ser utilizado para estimular os
proprietários, e demais possuidores de imóveis urbanos, a cumprir o estabelecido no plano diretor do
Município e, fazer com que se atenda o princípio da função social da propriedade.

Importante ainda mencionar que a progressividade advém da Emenda Constitucional 29/2000,
progressividade, tendo em vista o valor do imóvel. Sendo que a Emenda citada observa também a capacidade
de contribuição pela capacidade econômica do contribuinte, mas no entendimento particular deste estudo a
função social da propriedade também deveria absorver grande parte do fato gerador do IPTU. No que tange
o IPTU progressivo existe uma diferenciação, sendo que os efeitos buscados consistem na concreção do que
preceitua a Constituição, isto é, que a propriedade cumpra sua função social. O Estado exerce um papel
decisivo e insubstituível na aplicação normativa.
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A INSEGURANÇA JURÍDICA DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO COMO
INSTRUMENTO DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO AO SAT

LEGAL UNCERTAINTY OF FACTOR ACCIDENT PREVENTION AS AN INSTRUMENT FOR MORE
FLEXIBLE CONTRIBUTION RATE TO SAT

Rosíris Paula Cerizze Vogas

RESUMO
Em janeiro de 2010 começaram a vigorar as novas alíquotas da contribuição ao SAT – Seguro Acidentário
de Prevenção, as quais são obtidas a partir da multiplicação das alíquotas do RAT - Risco de Acidentes de
Trabalho pelo FAP - Fator Acidentário de Prevenção, dando ensejo a aplicação do RAT Ajustado, como tem
chamado a Secretaria da Receita Federal do Brasil. O presente estudo visa expor e analisar as flagrantes
inconstitucionalidades deste indigitado Fator, que é resultado do confronto dos índices de frequência,
gravidade e custo de toda a acidentalidade registrada numa determinada empresa, afetando diretamente a
alíquota da contribuição ao SAT. Na verdade, trata-se de uma nova imposição tributária, que violou
frontalmente os mais caros princípios constitucionais tributários e administrativos, como os Princípios da
Legalidade, Tipicidade Cerrada, Irretroatividade, Segurança Jurídica, Proporcionalidade, Razoabilidade,
Publicidade e Isonomia. O Estado Democrático de Direito não pode compactuar com atos administrativos
tendentes a majorar a carga tributária já tão elevada e suportada pelos contribuintes a pretexto de se
implementar soluções inovadoras de caráter extrafiscal e com propósito simulado de flexibilização de
alíquotas, razão pela qual o FAP deve ser absolutamente afastado do ordenamento jurídico pátrio.
PALAVRAS-CHAVES: FAP, SAT, RAT Ajustado, Princípios Constitucionais Tributários.

ABSTRACT
In January 2010 became effective the new rates of contribution to the SAT - Safe Accident Prevention,
which is derived from the multiplication of taxes RAT - Risk of Accidents at Work by FAP - Accident
Prevention Factor, giving rise to application RAT Ajustado, as it has called by the Secretaria da Receita
Federal do Brasil. This study aims to analyze and expose the blatant unconstitutionality of this Factor, which
is the result of comparing the rates of frequency, severity and cost of the entire accidentality registered in a
given enterprise, directly affecting the rate of contribution to the SAT. Actually, this is a new tax imposition,
which violates the most important tax constitutional principles and administrative, as the Principles of
Legality, Typicality, Non-retroactivity, Legal Security, Proportionality, Reasonableness, Publicity and
Isonomy. The Democratic State of Law can´t settle for administrative actions designed to top up the already
very high tax burden borne by taxpayers under the pretext to implement innovative solutions and purpose of
a simulated flexible rates, why should the FAP be completely removed from the legal system.
KEYWORDS: FAP, SAT, RAT Adjusted, Constitucional Principles of Tax.

1. Introdução

O parágrafo 9º do Art. 195 da Constituição Federal estabelece que as contribuições incidentes sobre

a folha de salários para custeio da Seguridade Social poderão ter suas alíquotas ou bases de cálculo

diferenciadas em razão da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, da utilização intensiva de

mão-de-obra, do porte da empresa, ou da condição estrutural do mercado de trabalho.

O Art. 22, inciso II da Lei nº 8.212/91, por sua vez, prevê a exigência do SAT -Seguro Acidente do

Trabalho, determinando que as empresas contribuam com o custeio dos benefícios relativos a aposentadoria

especial concedida a trabalhadores expostos a agentes nocivos e dos benefícios concedidos em razão do grau

de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais de trabalho. A contribuição ao SAT

incide sobre o total das remunerações pagas ou creditadas pela empresa a segurados da Previdência Social

no decorrer do mês.

Nos termos do artigo retro mencionado, as alíquotas do SAT, denominadas de RAT - Risco de
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Acidente do Trabalho, variarão de acordo com o risco de acidente de trabalho, ao qual estiver exposta a

atividade preponderante da empresa. Para as atividades com grau de risco leve, as alíquotas serão de 1%,

para as atividades com exposição média ao risco, as alíquotas são de 2% e para as atividades gravemente

expostas ao risco, serão aplicadas alíquotas de 3%.

Além disso, com intuito de se assegurar aos trabalhadores a redução dos riscos do trabalho, por

meio de normas de saúde, higiene e segurança, bem como seguro contra acidentes de trabalho, e,

principalmente estabelecer distinções entre empregadores que investem em iniciativas para redução dos

riscos do trabalho e, por conseguinte, causem menos danos laborais em detrimento dos que não investem

nestas iniciativas e, portanto, provocam maiores danos dessa natureza, é que o Fator Acidentário de

Prevenção – FAP foi idealizado, tendo sido previsto originalmente pela Lei nº 10.666 de 08.05.2003, que em

seu Art. 10, assim dispôs:

 
Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao financiamento do
benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até
cinquenta por cento, ou aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em
razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica,  apurado em
conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequencia, gravidade e custo,
calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
(grifamos)

 
Sendo assim, a partir da edição do referido diploma normativo poderia haver redução do SAT em

até 50% para as empresas que investissem em políticas de prevenção a acidentes do trabalho. De igual forma,
poderia haver aumento da alíquota em até 100% para aquelas que não comprovassem tais investimentos ou
não cumprissem as normas de saúde e segurança do trabalho, quando comparado os seus desempenhos com
as performances de outras empresas pertencentes à mesma atividade econômica (CNAE/Subclasse). Os
resultados seriam obtidos a partir da apuração dos índices de frequência, gravidade e custo, nos termos de
metodologia de cálculo que haveria de ser aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social - CNPS.

Como se pode observar acima, o Art. 10 da Lei nº 10.666/2003, ao conferir expressamente ao
Poder Executivo, a competência para definir as alíquotas do FAP, violou drasticamente caríssimos princípios
constitucionais.

Diante deste cenário, já maculado pela inconstitucionalidade, coube ao Decreto nº 6.957/2009,
regulamentar o FAP, inserindo o artigo 202-A no Regulamento da Previdência Social (Decreto nº
3.048/1999) e assim prescrevendo:

 
Art.202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do Art. 202 serão reduzidas em até cinquenta por
cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do desempenho da empresa em relação à sua
respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP. (Incluído pelo Decreto nº
6.042, de 2007).
§ 1o O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco décimos (0,5000) a
dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais, considerado o critério de arredondamento na
quarta casa decimal, a ser aplicado à respectiva alíquota. (Redação dada pelo Decreto nº 6.957, de 2009)
§2ºPara fins da redução ou majoração a que se refere o caput, proceder-se-á à discriminação do
desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade econômica, a partir da criação de um índice
composto pelos índices de gravidade, de frequência e de custo que pondera os respectivos percentis com
pesos de cinquenta por cento, de trinta cinco por cento e de quinze por cento, respectivamente. (Redação
dada pelo Decreto nº 6.957, de 2009)
(...)
§ 10o A metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social indicará a
sistemática de cálculo e a forma de aplicação de índices e critérios acessórios à composição do
índice composto do FAP. (Incluído pelo Decreto nº 6.957, de 2009) (Grifamos)

 
Portanto, o FAP é um multiplicador das alíquotas do SAT, quais sejam, 1%, 2% e 3%,

correspondentes ao enquadramento da empresa segundo sua Classificação Nacional de Atividade Econômica
– CNAE preponderante, nos termos do Anexo V do Regulamento da Previdência Social. Esse multiplicador
deve variar num intervalo contínuo e fechado de 0,5 a 2,0.

A multiplicação do FAP pelo RAT culmina na alíquota do RAT Ajustado, a qual incidirá sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos, vigente a partir de janeiro de 01.01.2010.
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Ressalte-se que a competência para definir a metodologia de cálculo do FAP foi atribuída ao
Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), que a aprovou a partir da edição da Resolução nº 1.308
de 27.05.09 e Resolução nº 1.309 de 24.06.2009, as quais apresentaram toda a metodologia para apuração
do FAP, estabelecendo as fórmulas utilizadas para os cálculos dos índices de frequencia, gravidade e custo,
bem como dos seus respectivos percentuais, e ainda a fórmula para o cálculo final do próprio FAP,
representado por um índice composto.

A seguir serão apresentadas as principais inconstitucionalidades deste indigitado Fator. Antes,
porém, faz-se necessária uma breve digressão sobre a sistemática de apuração do FAP e suas mais gritantes
inconsistências metodológicas.

 
2. A Sistemática de Apuração do FAP

 
De acordo com a metodologia de cálculo aprovada pelo CNPS, os três índices que determinam o

FAP são calculados com base nas premissas a seguir elencadas.
O índice de frequência deverá considerar os registros de acidentes e doenças de trabalho informados

pelo empregador ao INSS, por meio de Comunicações de Acidente de Trabalho, e os benefícios acidentários
concedidos pela Autarquia com base na identificação de nexo entre o acidente e a atividade exercida pelo
trabalhador, mesmo que não existam CAT’s vinculadas[1].

O índice de gravidade considerará todos os casos de auxílio-doença, auxílio acidente, aposentadoria
por invalidez e pensão por morte, relacionados a acidentes laborais. Cada um desses tipos de evento terá uma
importância na composição desse índice, de acordo com a sua gravidade. A pensão por morte terá um peso
de 50%. A aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença terão a importância de 30% e 10%,
respectivamente.

O índice de custo deverá considerar os valores dos benefícios de natureza acidentária, reconhecidos
pelo INSS a segurados vinculados ao contribuinte. Esses valores serão calculados com base no tempo de
afastamento do trabalhador, no caso do auxílio-doença, e no tempo de expectativa de sobrevida do segurado
nos casos de benefícios relacionados à pensão por morte ou por invalidez.

Assim, a Resolução nº 1.308 de 27.05.09 informou as fontes de dados utilizadas para o
levantamento do FAP, apresentou as definições adotadas para os conceitos que envolvem o cálculo do índice
e estabeleceu as fórmulas para mensuração dos índices de frequência, gravidade, custo e do próprio FAP.

O FAP é calculado anualmente, utilizando-se os dados de dois anos imediatamente anteriores ao ano
de processamento, sendo que excepcionalmente em 2009 foram utilizados os dados de abril de 2007 a
dezembro de 2008.

Em caráter de exceção, de acordo com Resolução nº 1.308/09, para o FAP divulgado em 2009, foi
aplicado um desconto de 25% sobre o malus, isto é, sobre a parte do índice que exceder a um. Isto significa,
que a partir de 2011, sem o referido desconto, o impacto do aumento da carga tributária incidente sobre a
folha de pagamentos dos contribuintes que tiveram FAP superior a um será muito maior.

Uma vez apresentada a sistemática de apuração do FAP e sua legislação de regência serão expostas
as irregularidades nos procedimentos para cálculo e aplicação do índice, além das flagrantes
inconstitucionalidades e ilegalidades das normas que instituíram este Fator.
 

3. Principais Vícios nos Critérios de Implementação e Apuração do FAP

3.1. Inclusão de eventos que não se relacionam com as condições de trabalho para o cálculo do FAP
 

Ao basear o FAP nos eventos acidentários registrados em relação à empresa, por meio das CAT’s e
dos Nexos Técnicos Epidemiológicos (NTEP) registrados pelo INSS, o Ministério da Previdência
considerou no cálculo do índice de frequência eventos que não guardam nenhuma relação com as condições
de segurança do trabalho oferecidas pelas empresas, como é o caso dos acidentes de trajeto.

Um dos critérios para contabilização destes eventos acidentários consta da resposta n° 12 às
“Perguntas Frequentes sobre o FAP” disponíveis no endereço eletrônico da Previdência Social. Vejamos:

 
12. Quando tratamos de “todas as ocorrências acidentárias registradas por meio de CAT” a que se
refere?
Refere-se à contabilização de toda Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT protocolada junto à
Previdência Social. Inclui CAT registrada constando: Simples Assistência Médica, Afastamento Inferior
a 15 Dias, Afastamento Superior a 15 dias ou Morte por Acidente ou Doença do Trabalho – seja por
acidente típico, trajeto ou doença profissional. (grifamos)

 
Assim, dentre os eventos utilizados pelo Ministério da Previdência Social para cálculo do FAP,

estão incluídos os acidentes ocorridos entre a residência do trabalhador e o local de trabalho, os
denominados “acidentes de trajeto”, cuja responsabilidade se atribui ao empregador, mas que não têm
nenhuma relação com as condições de segurança do trabalho observadas no ambiente laboral.
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 Para que o FAP cumpra o objetivo de vincular a tributação às condições de segurança do trabalho,
esses acidentes deveriam ser excluídos do cálculo do multiplicador, já que a inclusão desses eventos distorce
a aplicação do FAP, desviando sua finalidade e tornando ilegítima a tributação.
 
3.2. Falta de divulgação de dados para verificação do “Nº de Ordem” dos Contribuintes no ranking de
empresas pertencentes a uma mesma subclasse
 

Como visto, o cálculo do FAP considera o número de ordem do contribuinte no ranking das
empresas da mesma Subclasse da CNAE, no que diz respeito aos critérios de mensuração do FAP
(frequência, gravidade e custo). Para saber se as suas posições no ranking estão de acordo com a
considerada pelo MPS na determinação do FAP, as empresas contribuintes necessitam obter informações
sobre o desempenho das demais empresas da mesma Subclasse da CNAE, o que não foi disponibilizado pelo
MPS.

A ausência de divulgação dos extratos do FAP de cada uma das empresas que compõe a mesma
Subclasse da CNAE torna impossível a verificação do número de ordem que foi atribuído às empresas dentro
de sua subclasse, uma vez que não se disponibiliza elementos para a comparação.

Sem a divulgação desses dados, as empresas não puderam e não poderão verificar se:
a) a sua subclasse da CNAE é efetivamente composta pelo número de empresas informado pelo

MPS;
b) está correto o número de ordem que lhes foi atribuído;
c) todas as empresas contidas na subclasse efetivamente desempenham a mesma atividade

econômica;
d) as contribuintes estão sendo comparadas com outras empresas que não tiverem nenhuma

movimentação de folha de salários;
e) está sendo considerado pelo MPS na composição do ranking, empresas que não estão sujeitas ao

recolhimento do SAT, como por exemplo, entidades filantrópicas, ou aquelas regidas pelo Simples Nacional.
Os juristas Alessandro Mendes Cardoso e David Aires alertam sobre a gravidade da possibilidade de

deturpação dos cálculos por equívocos:
 
Sendo a composição de cada subclasse retirada da declaração feita por cada empresa de sua atividade
preponderante via GFIP, existe o risco de que empresas que não efetuam a mesma atividade produtiva
(sujeita, em tese, ao mesmo risco laboral), estejam sendo comparadas.
Com efeito, se uma empresa, por equívoco, declara uma atividade preponderante diferente da realmente
vinculada a sua atividade, esta poderá estar determinando de forma deturpada os parâmetros de
classificação da subclasse, por apresentar índices de ocorrências bem diferentes dos da média histórica
deste subsetor produtivo.
Ainda, nessa linha, uma empresa que apesar de ativa, estiver, por exemplo, em fase pré-operacional,
poderá provocar também uma deturpação na subclasse. Da mesma forma, essa deturpação pode ocorrer
se uma ou mais empresas sejam negligentes na informação dos eventos acidentários vinculados. Ou
ainda, se no processamento das informações, a Previdência Social tenha cometido algum erro, incluindo
erradamente empresas numa subclasse que não a pertinente à sua atividade.[2]

 
O próprio MPS já reconheceu, de forma indireta, que pode haver injustiças no cálculo do FAP,

considerando o critério comparativo entre empresas de uma mesma SubClasse da CNAE. Vejamos:
 
44. Os elementos de cálculo do FAP apresentados para minha empresa são relevantemente baixos e
ainda assim o FAP calculado é superior a 1,0000. Isto é possível?
A metodologia do FAP pretende demonstrar como está o ambiente laboral de cada empresa em relação
às demais empresas que tenham a mesma atividade preponderante. Podem existir empresas onde a
acidentalidade e o número de benefícios acidentários não são elevados e apresentem valores de percentis
de ordem de frequência, gravidade e custos acima da média, isso ocorre porque a geração dos róis (cada
índice ordenado de forma ascendente – do menor para o maior) está diretamente relacionada à sua
Subclasse da CNAE (enquadramento da atividade preponderante), e portanto a empresa pode se
posicionar nas últimas posições por ter, nesta mesma SubClasse, empresas com índices de frequência,
gravidade e custo ainda mais baixos.[3]

 

Sendo assim, o número de ordem de todas as empresas que compõe uma mesma  Subclasses da
CNAE, influencia diretamente a fórmula de cálculo do FAP, tornando-se indispensável a divulgação de tais
informações, sob pena de violação aos princípios da  publicidade e transparência dos atos administrativos,
vez que as empresas contribuintes precisam ter segurança de que a composição da Subclasse e a sua
classificação nesta estão corretas.
 
3.3. Do arbitrário critério de desempate definido para as empresas que alcançaram uma mesma
posição no ranking da Subclasse da CNAE
 

Outro ponto que representa flagrante irregularidade do FAP divulgado em 2009 é o critério de
desempate definido arbitrariamente pelo MPS.

Tais critérios não estão sequer previstos nas Resoluções n° 1308 e n° 1309 de 2009 que definiram a
metodologia de cálculo do FAP. Considerando que os critérios de desempate são fundamentais para o
cálculo do número de ordem, deveriam estar expressamente previstos na legislação de regência do FAP, de
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forma clara, objetiva e detalhada, e não apenas em respostas de “Perguntas Frequentes sobre o FAP”,
elucidando importante questão de forma meramente exemplificativa. Vejamos:

67.Porque todos os elementos de cálculo (número de registros de acidentes, de doenças do trabalho, de
auxílios-doença, aposentadoria por invalidez,pensão por morte e auxílio-acidente) da empresa estão
zerados e a posição no rol de frequencia, gravidade e custo não é a primeira? A posição da empresa em
cada grupo de índices dentro de uma determinada SubClasse da CNAE é obtida a partir da ordenação
de forma ascendente (do menor para o maior). Nos casos de empate, a posição no rol será calculada, de
forma a promover a distribuição bonus x malus (essência da metodologia do FAP), da seguinte forma:
Hipótese - supondo uma CNAE SubClasse com 2000 empresas
Caso 1) 201 empresas empatadas na primeira posição (todos os elementos de cálculo, correspondentes
aos numerados das fórmulas de índice, estão zerados) – A posição de cada uma destas empresas no rol
de cada índice será igual e dada pela posição média, ou seja, Nordem = (001 + 002 + ... + 201)/201 =
101. É importante esclarecer que a próxima empresa, no rol, ocupará a posição 202;
Caso 2) Na ordenação das empresas em um dos índices, dentro da SubClasse da CNAE, houve empate
de valores dos índices (seja frequencia, gravidade ou custo) - Supondo que sejam 6 empresas
empatadas na posição 801. Estas empresas aglutinadas nesta posição implicarão que a próxima
empresa esteja na posição 807. A posição das 6 empresas (Nordem) empatadas na posição 801
equivalerá à posição média ((801+802+803+804+805+806)/6 = 803,5).
 

À título de exemplo, suponhamos que na mesma Subclasse de um Contribuinte existam 50 empresas
que tiveram os insumos de cálculo zerados, ou seja, tais empresas não tiveram nenhum registro acidentário.
O correto é que todas estas empresas estivessem na primeira posição. Logo, o número de ordem de todas
elas seria 1. A 51º empresa da Subclasse (que viesse a ter registros de acidentalidade), deveria alcançar a
posição imediatamente posterior a alcançada pelas 50 empresas, ou seja, deveria alcançar a 2º posição.
Porém, por este arbitrário critério, a 51º alcança a posição posterior a posição média (25º). Isto é, seu
número de ordem seria 26 e não 2, o que distorce sobremaneira o cálculo do FAP.

É flagrante o abuso estampado em tais critérios de desempate. Todas as empresas que alcançarem
uma mesma posição devem ser mantidas nesta mesma posição e não na posição média das empresas
empatadas. O critério de posição média desvirtua o resultado do FAP das empresas, não permitindo aferir o
que realmente cada uma investiu em saúde e segurança do trabalho.

 
4. As Limitações Constitucionais à Nova Imposição Tributária

Não se pode olvidar do fato de que a contribuição ao SAT, cuja alíquota é alterada pelo FAP, tem
natureza tributária tratando-se da espécie contribuição social.

A condição de validade da contribuição está vinculada à observância do poder de tributar,
notadamente dos princípios da legalidade tributária e tipicidade cerrada, irretroatividade, segurança jurídica,
publicidade e transparência dos atos administrativos, isonomia e dos postulados da proporcionalidade e
razoabilidade.

A Constituição Federal limitou-se a traçar todas as regras e diretrizes básicas para as instituições
dos tributos. O Sistema Constitucional Brasileiro é rígido e não dá liberdade para os legisladores
infraconstitucionais criarem e/ou majorarem tributos como bem pretenderem. Caso isto fosse permitido, a
Carta Magna, como norma superior e base de todo Sistema Jurídico, perderia seu sentido.

Logo, para que um tributo seja instituído ou aumentado validamente é preciso respeitar, dentre
outras normas, os denominados princípios constitucionais tributários, considerados como verdadeiras
limitações ao poder de tributar.

Assim, analisando os pressupostos constitucionais ao poder de tributar é que serão expostas abaixo
as diversas irregularidades detectadas na sistemática de implementação e de apuração do FAP.
 
4.1. Ofensa ao Princípio da Legalidade Tributária

 
Antes de se ingressar nos meandros do princípio da legalidade tributária e se demonstrar os motivos

que corroboram para a determinação do descumprimento de tal princípio de ordem constitucional, faz-se
necessário perpetrar algumas ponderações acerca da patente relação do referido princípio com a República e
Democracia.

O primeiro ponto concerne ao fato de que a legalidade pressupõe a necessidade de se limitar a
conduta dos particulares e do Poder Público por meio da lei. Ademais, o princípio da legalidade ganha maior
destaque no campo de Direito Público ao passo que somente por meio da lei pode-se intervir nos direitos dos
cidadãos como consectário da condução do interesse público. Ou seja, quando se trata do interesse público a
atuação segundo a noção de legalidade é condição sine qua non.

A atuação em face do direito dos cidadãos deve se dar em obediência à legislação, compreendida
segundo os princípios da democracia representativa e participativa que, por si só, possui o condão de
conduzir à ideia de auto-limitação. O eminente tributarista Geraldo Ataliba ensina que:

Se o povo é titula da res publica e se o governo, como mero administrador, há de realizar a vontade do
povo, é preciso que esta seja clara, solene e equivocadamente expressada. Tal é a função da lei:
elaborada pelos mandatários do povo, exprime sua vontade. Quando o povo ou governo obedecem à lei
estão: primeiro obedecendo à si mesmo, e o segundo ao primeiro. [4]

 
Desta forma, não se pode olvidar que a reverência à lei como limite da atuação estatal sempre estará

respaldada nos princípios basilares a república e democracia.
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Pois bem. O Art. 10 da Lei n° 10.666/03, apesar de ter reproduzido a fixação dos percentuais

referenciais de 1%, 2% e 3% das alíquotas do RAT, estipulou também os limites, máximo e mínimo, para
flutuação da alíquota real a ser aplicada sobre a base de cálculo do SAT, de modo que não cumpriu de forma
clara e taxativa a previsão da alíquota efetiva a ser arcada pelos contribuintes.

Assim, para precisar a alíquota efetiva do SAT, vigente desde janeiro de 2010, há que se aplicar a
complexa metodologia de cálculo prevista em normas regulamentares, notadamente as contidas no Decreto
n° 3.048/99, com as alterações trazidas pelo Decreto n° 6.957/09, e ainda nas Resoluções n° 1.308 e
1.309/09 do CNPS.

Diante da inconsistência metodológica de apuração do FAP, consoante restou demonstrado, o
Ministério da Previdência Social (MPS) estabeleceu diversas regras de apuração do FAP, por meio de meras
respostas a “Perguntas Frequentes Sobre o FAP” (como é o caso, por exemplo, do critério de desempate das
empresas que alcançarem uma mesma posição na Subclasse/CNAE), disponíveis no seu endereço eletrônico,
ao arrepio das previsões normativas, vindo a causar verdadeira instabilidade e insegurança jurídica para os
contribuintes de todo o Brasil.

Houve grave ofensa ao princípio da legalidade tributária, visto que o FAP enquanto multiplicador
das alíquotas do RAT, na apuração do RAT Ajustado, compõe de forma indissociável o critério quantitativo
da regra matriz de incidência tributária do SAT.

Nesse sentido, o ilustre Juiz Federal da Primeira Vara da Subseção da Justiça Federal de
Florianópolis – SC, Dr. Cláudio Roberto da Silva, assim fundamentou acertada decisão sobre o tema:

Em primeira análise, parece que a regulamentação em apreço conteve-se nas raias traçadas pelo Art. 10
da Lei n. 10.666/03, apenas remetendo à fórmula FAP o instrumento de obtenção do estreitamento ou
alargamento da alíquota anteriormente fixada, porém, ao fazê-lo, na verdade conferiu ao
administrador a possibilidade de ampliar ou reduzir a alíquota, elemento substancial para a
formação da relação jurídica tributária e que é reservada à Lei.
A instituição de elemento extra, nominado FAP, para viabilizar a progressividade das alíquotas da
contribuição social em comento, na forma de coeficiente a ser multiplicado por suas alíquotas básicas,
para somente então ter-se a efetiva a ser aplicada sobre a base de cálculo do tributo, não desnatura seu
caráter de fator integrante do conceito de alíquota - esta sendo a relação existente entre a expressão
quantitativa ou dimensível do fato gerador e o tributo correspondente. Em outras palavras, o FAP é
determinante da alíquota efetiva, enquanto critério para mensuração do tributo, e nesse passo
compõe a matriz tributária.[5] (grifamos)

 
Outra decisão proferida pela Justiça Federal de São Bernardo do Campo foi no mesmo sentido:

Discute-se nos presentes autos se poderia a lei delegar ao regulamento a fixação das alíquotas referentes
à contribuição ora em discussão.
De logo, insta asseverar que a Constituição Federal, ao contemplar o princípio da legalidade tributária
no inciso I, do Art. 150, estabeleceu, de forma clara, que os tributos somente podem ser disciplinados,
em seus aspectos fundamentais (material, pessoal, quantitativo, espacial, etc), por lei em sentido formal.
(...)
Todavia, no que tange às contribuições sociais, não se verifica tal autorização constitucional para
a delegação da definição das alíquotas referentes ao custeio do seguro de acidente do trabalho, o
que tisna de inarredável inconstitucionalidade a norma insculpida no Art. 10 da Lei
nº10.666/2003.
(...) Posta assim a questão, é inegável que a delegação legislativa veiculada pelo Art.10 da Lei
10.666/2003 excedeu os limites e permissivos constitucionais decorrentes da legalidade tributária.
Cumpre registrar que os Decretos nº 6957/2009 e 6042/2007, a pretexto de estabelecerem os critérios
de classificação das empresas para a apuração do FAP, estabelecem, em verdade, regras atreladas,
inevitavelmente, à própria composição e fixação da alíquota da contribuição em testilha, o que se afigura
defeso pelo ordenamento jurídico pátrio.(...) Inegável, portanto, que houve indevida delegação ao
administrador da possibilidade de aumentar ou diminuir a alíquota, que se traduz em aspecto
fundamental da conformação jurídica do tributo em testilha. (grifamos)[6]
 

Cumpre destacar que o Art. 150, inciso I da Constituição Federal, veda ao Fisco exigir ou aumentar
tributo sem lei que o estabeleça, reafirmando o princípio da legalidade genericamente previsto no Art. 5º,
inciso II[7] da Magna Carta, prescrevendo, in verbis:

 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. (grifamos).
 

Em sendo assim, com base na doutrina e na própria jurisprudência como se verá adiante, para se
respeitar o princípio da legalidade, tal contribuição deveria ter suas alíquotas definidas em fontes primárias,
ou seja, naquelas decorrentes de ato do poder legislativo, posto apenas este deter o poder para inovar a
ordem jurídica.

Não se admite, pois, sob pena de ruína do próprio Estado de Direito, a não ser nos casos
excepcionalmente ressalvados, que tributo tenha seus critérios definidos em resoluções e decretos, fontes
formais secundárias, como ocorre no caso da imposição do FAP, ficando a cargo do Poder Executivo a
definição das alíquotas aplicáveis.

 Verifica-se que a legislação de regência do FAP, expressamente, remete ao Regulamento da
Previdência Social a possibilidade de manipular as alíquotas da contribuição a ponto de majorá-las, em
detrimento da legalidade, implicando assim em norma tributária excessivamente aberta que não atende ao
princípio da legalidade tributária estrita ou tipicidade cerrada, ressaltando ainda que a delegação pura de
competência normativa ao Executivo não é permitida pela Constituição Brasileira.

O Fator Acidentário de Prevenção, apesar de estar previsto em lei, é calculado de maneira unilateral
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pelo Ministério da Previdência Social na forma de coeficiente a ser multiplicado pelas alíquotas básicas do
SAT. Desse cálculo aritmético surge a real e efetiva “alíquota” a ser aplicada sobre a base de cálculo do
tributo.

Desta forma, a Lei n° 10.663/03 ao delegar a fixação de alíquota à fórmula variável de contribuinte
para contribuinte, fixando-lhe tão somente parâmetros máximos e mínimos, abriu o ensejo para, a partir da
utilização de termos jurídicos extremamente abertos, permitir que a imposição tributária advenha de ato
administrativo e não legislativo, conferindo ao fisco o poder de majorar ou reduzir alíquota por ação
administrativa, ferindo o princípio da legalidade tributária.

Permitir que as alíquotas da contribuição, elemento indispensável na criação de um tributo ou no seu
aumento seja definida em fontes formais secundárias, tais como decretos ou resoluções seria um absurdo.
Estas fontes não têm o condão de inovar o sistema jurídico, somente podem regulamentar, dar
executoriedade às leis previamente existentes, até porque a função de criar regras é própria do Poder
Legislativo, cabendo ao Executivo, por meio de outros veículos introdutores, apenas regulamentar o que já
existe.

Ao buscar o sentido da palavra “lei” empregada pelo legislador constitucional, José Afonso da
Silva[8] assim discorre sobre o princípio da legalidade:

O princípio da legalidade é nota essencial do Estado de Direito. É também, por conseguinte, um
princípio basilar do Estado Democrático de Direito, porquanto é da essência do seu conceito subordinar-
se à Constituição e fundar-se na legalidade democrática.
Toda sua atividade fica sujeita a ‘lei’, entendida como expressão da vontade geral, que só se materializa
num regime de divisão de Poderes em que ela seja o ato formalmente criado pelos órgãos de
representação popular, de acordo com o processo legislativo estabelecido na Constituição. É nesse
sentido que se deve entender a assertiva de que o Estado, ou o Poder Público, ou os administradores não
podem exigir qualquer ação, nem impor qualquer abstenção, nem tampouco mandar proibir coisa
alguma aos administrados senão em virtude de lei.
É nesse sentido que o princípio está consagrado no artigo 5°, II da CF, em comentário. O texto não há de
ser compreendido isoladamente, mas dentro do sistema constitucional vigente, mormente em função de
regras de distribuição de competência entre os órgãos do poder, de onde decorre que o princípio da
legalidade ali consubstanciado se funda na previsão de competência  geral do Poder Legislativo para
legislar sobre matérias genericamente indicadas, de sorte que a idéia de regra matriz de incidência está
em que só o Poder Legislativo pode criar regras que contenham, originariamente, novidade modificativa
da ordem jurídico- formal – o que faz coincidir a competência da fonte legislativa com o conteúdo
inovativo de suas estatuições, com a consequência de distingui-la da competência regulamentar.
 

Portanto, não há dúvida de que apenas lei em sentido formal, ou seja, elaborada pelo Poder
Legislativo, ou aquelas que, embora não sendo inseridas por aquele poder, a própria Constituição lhes
conferiu o status de lei, como é o caso da Medida Provisória convertida em lei e da Lei Delegada, é que
podem inserir no sistema novas regras jurídicas.

Todos os elementos essenciais do tributo (definição do fato imponível, alíquota, base de cálculo e
sujeito passivo da obrigação tributária) devem estar previstos na lei instituidora da exação, de forma a afastar
a discricionariedade da Administração Pública na sua instituição ou majoração.

Inexistindo lei em sentido formal e material, inexiste também a obrigação tributária principal de
pagar o tributo, porquanto o Executivo não poderá, sob qualquer hipótese, exercer a cobrança de tributo
sem autorização legal.

Nesse contexto, tem-se que a lei tributária sempre vinculará a atividade da Administração Pública,
que não poderá se valer de regulamentos, portarias, resoluções ou “perguntas e respostas” para inovar em
relação aos elementos do tributo legalmente instituídos.[9]

Logo, as Resoluções n° 1308/09 e n° 1309/09, bem como Decreto n° 6.957/09, violam não só a
Constituição Federal (Art. 150, I) como o CTN (Art. 97), pois os atos normativos do Executivo, apesar de
integrarem o conceito de “legislação tributária” (vide Art. 96 do CTN[10]), não podem substituir sob
hipótese alguma a lei, enquanto ato emanado do poder legislativo.

Resta evidente que o Art. 10 da Lei n° 10.666/2003 está eivado de inconstitucionalidades, vez que
delegou ao poder executivo a competência para regulamentar aquilo que o legislador ordinário simplesmente
descreveu a traços largos. Na verdade, a faculdade de regulamentar serve para ressaltar alguns conceitos
menos claros contidos na lei, mas não para agregar-lhes novos componentes ou, o que é pior, para defini-los
do nada. Entendimento contrário viola o princípio da legalidade em sua própria essência.[11]

Deste modo, a lei tributária deve conter todos os elementos que vão permitir a identificação do fato
imponível, sendo vedada a discricionariedade da Administração Pública, que deve aplicar a lei de ofício, não
lhe sendo dado, corrigir a lei, colmatando suas eventuais lacunas.

Considerando que o Art. 10 da Lei n° 10.666/06 confiou a regulamentação e a elaboração de
critérios que podem sujeitar o contribuinte ao recolhimento de tributo em valor até quatro vezes menor ou
maior, acabou outorgando descabida margem de liberdade e discricionariedade à Administração, o que
revela-se incompatível com a ordem tributária constitucional.

Destarte, para que se respeite o princípio da legalidade não basta que apenas um dos critérios sejam
veiculados mediante lei, senão o mesmo seria facilmente burlado, como o foi no caso do FAP, ou seja, onde
o critério quantitativo, em especial a alíquota, ficou inteiramente a cargo do Poder Executivo estabelecer.

Ressalte-se ainda que todas as hipóteses de exceção ao princípio da legalidade foram expressamente
previstas na Constituição Federal, não podendo tal princípio sofrer qualquer mitigação.

Se não bastasse o vício insanável da inconstitucionalidade em razão da inobservância do princípio da
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legalidade na fixação das alíquotas do RAT Ajustado, será demonstrada a seguir a violação ao princípio da
irretroatividade tributária nos critérios de apuração e implementação do FAP.

4.2- Violação do Princípio da Irretroatividade Tributária

O princípio da Irretroatividade prescreve que não se pode exigir tributos em relação a fatos
geradores ocorridos antes da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, nos termos do Art. 150,
inciso III da Constituição Federal.

Vislumbra-se aqui a violação de mais um princípio constitucional já que a lei instituidora do FAP
entrou em vigor em 01.01.2010 e abarca fatos ocorridos entre março de 2008 a dezembro de 2009, o que
jamais poderia acontecer.

A norma instituidora de tributo ou mesmo majoradora de determinada alíquota de tributo deve
respeitar o princípio da irretroatividade em sua íntegra. Ademais, as únicas exceções ao princípio
constitucional da Irretroatividade são aquelas previstas no Art. 106 do CTN, a saber:

A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I-               Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade
à infração dos dispositivos interpretados;
II-             Tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a)              Quando deixe de defini-lo como infração;
b)             Quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não
tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c)              Quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua
prática.

 

A questão em análise não está abarcada por nenhuma das exceções previstas no supramencionado
artigo 106 do CTN, o que torna clarividente a inconstitucionalidade da norma instituidora do FAP.

Da mesma forma o Decreto de nº 6.957/2009 em seu artigo 1º, § 7º e 9º[12], violou sobremaneira o
princípio da irretroatividade tributária ao determinar que para apuração do FAP de 2009, em vigor desde
Janeiro de 2010, utilizar-se-iam os eventos ocorridos em abril de 2007 a dezembro de 2008.

Confira-se a lição de Hugo de Brito Machado sobre a irretroatividade das leis tributárias:
A propósito da irretroatividade das leis tributárias, é de grande importância a questão de saber se o fato
gerador do tributo já iniciado, pode ser alcançado por uma lei nova. Já nos manifestamos
afirmativamente, com fundamento no Art. 105 do Código Tributário Nacional. Entretanto, meditando
sobre o tema, chegamos à conclusão de que aquele dispositivo legal, editado com fundamento na
Emenda Constitucional n. 16, de 1965, não se compatibiliza com a vigente constituição, e portanto não
foi por ela recepcionado.
Por isto temos sustentado que o aumento de alíquota do imposto de importação, por exemplo, não
alcança importações já autorizadas, cujas mercadorias já tenham sido adquiridas pelo importador. O
desembaraço aduaneiro é apenas um momento que se exterioriza o fato gerador do imposto. Admitir o
contrário seria negar a finalidade do princípio, que é preservar a segurança jurídica, garantindo a não
surpresa do contribuinte.[13]
 

A obrigação de se pagar tributos é compulsória, por esta razão, princípios básicos necessitam ser
respeitados, sendo patente absurdo exigir tributo cuja vigência se iniciou em 2010, com base em eventos
ocorridos há dois anos.

 
4.3. Ausência de Publicidade e Transparência dos Atos Administrativos do MPS

O princípio da publicidade preza pela transparência e conhecimento ao titular do direito. A
publicação é condição de eficácia do ato administrativo, em que este só produzirá efeitos com aquela. Este
princípio serve como mecanismo de controle e fiscalização, sendo que o agente que violar a regra incorrerá
em ato de improbidade administrativa, nos termos do Art. 11 da Lei n? 8429/92, a saber:

Art. 11 - Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições, e notadamente:
(...)
IV- negar publicidade aos atos oficiais (grifos nossos)

 
O fato é que o MPS não forneceu as informações necessárias para que os contribuintes tivessem

condições de verificar a correção dos dados constantes dos extratos do FAP divulgados, o que, por si só, já
viola o princípio da publicidade.

Isto porque, a legislação que define a metodologia de cálculo do FAP não esclarece os critérios para
posicionamento da empresa dentro de sua Subclasse da CNAE. Sabe-se apenas que o posicionamento é
obtido a partir da ordenação dos resultados dos índices individuais das empresas de forma ascendente. Esta
falta de clareza e objetividade é inadmissível, já que este elemento, qual seja, o número de ordem ou
posicionamento dos contribuintes na sua Subclasse da CNAE, é indispensável ao cálculo do FAP,
influenciando diretamente no seu resultado.

De mais a mais, em momento algum o MPS informou aos contribuintes o desempenho das outras
empresas de sua Subclasse/CNAE, para que seja possível verificar se a sua colocação nos três índices está
correta.
 
4.4. Violação ao Princípio da Isonomia Tributária e Capacidade Contributiva
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O princípio da isonomia tributária é aquele segundo o qual todos devem pagar tributos sem
privilégios, devendo ser repartidos pelos cidadãos com idênticos critérios. Por sua vez, em respeito ao
primado da capacidade contributiva, o critério objetivo na determinação da tributação é o fator econômico
(Ex: valor da riqueza, renda, propriedade, lucro, faturamento, etc). Em outras palavras, o objetivo principal
dos tributos é a arrecadação. E a igualdade é respeitada na medida em que contribuintes, na mesma situação
econômica são tributados de forma isonômica.

A Constituição Federal, em seu Art. 150, inciso II, consagra o principio da igualdade tributária, ao
vedar à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal “instituir tratamento desigual entre
contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de
ocupação profissional ou função por eles exercida.”

Por outro lado, é cediço que os tributos podem possuir em algumas hipóteses expressamente
tratadas na Constituição, função extrafiscal, isto é, além da arrecadação, o legislador pode utilizar do
aumento ou da diminuição do tributo para, por exemplo, intervir na economia, no consumo, etc.

Todavia, por se tratar de exceção e, levando-se em conta os primados da igualdade e da capacidade
contributiva, estes critérios de diferenciação de alíquotas somente  podem ser utilizados pelo legislador infra-
constitucional nos exatos termos da Constituição.

À título de exemplo cite-se o critério de distinção de alíquotas do IPVA – Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores, expressamente previsto no Art. 155, § 6, II da CF/88, o qual
estabelece que o IPVA poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização do veículo. É
também o caso do IPTU, o qual segundo o Art. 156, §1º, II da CF/88, poderá ter alíquotas diferenciadas de
acordo com a localização e uso do imóvel. [14]

Pelo princípio da isonomia há proibição de desigualar arbitrariamente os contribuintes. Na
concretização desta exigência deve-se investigar se a distinção legal era permitida e se a lei tratou
desigualmente em hipótese na qual isto era obrigatório.

Desigualdade, arbitrária, isto é, sem justificação constitucional, é inconstitucional. Ademais, todas as
exceções para distinção nos critérios de tributação devem estar expressamente previstos na Constituição
Federal.[15]

Porém, verifica-se que as normas que instituíram o FAP definiram o critério de desempenho
acidentário como novo critério de diferenciação de alíquotas em total descompasso com os critérios de
diferenciação de alíquotas expressamente previstos na Constituição Federal para as contribuições sociais.

Isto porque o parágrafo nono do Art. 195 da Constituição Federal estabelece que “as contribuições
sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas,
em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da
condição estrutura do mercado de trabalho.” (grifos nossos).

Em sendo assim, o Poder Executivo ao criar a diferenciação de alíquotas levando em consideração o
desempenho acidentário, violou drasticamente a Constituição. A uma, porque o Poder Executivo não possui
poder para legislar, salvo as exceções previstas na Constituição. A duas, porque além do princípio da
legalidade tributária, os princípios da isonomia e capacidade contributiva também foram burlados.

4.5. Desproporcionalidade e Falta de Razoabilidade na aplicação e exigência do FAP
 

A Razoabilidade inclina-se à justificação teleológica dos atos administrativos, ou seja, ao fim social
a que se destinam, visando a realização do Direito, tendo um justo equilíbrio entre os meios empregados e os
fins a serem alcançados. Este princípio diz que não pode o Administrador a pretexto de cumprir a lei agir de
forma despropositada ou tresloucada, devendo manter um padrão do razoável.

A Proporcionalidade visa exigir o equilíbrio entre o sacrifício imposto ao interesse de alguns e a
vantagem geral obtida, de modo a não tornar excessivamente onerosa a prestação.

Logo, os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade representam uma limitação ao poder
discricionário da Administração em que devem ser adotados critérios da adequação (aptidão do ato para a
concretização de uma dada finalidade) e necessidade (utilização do meio menos gravoso em relação ao
administrado).

O FAP, nos moldes em que foi posto, não está cumprindo a sua finalidade, qual seja, incentivar as
empresas que investem em saúde e segurança do trabalho e desestimular aquelas que não investem, por meio
do aumento da carga tributária.

Conforme restou evidente, as diversas irregularidades e ilegalidades na sistemática de apuração e
implementação do FAP, desvirtuam o resultado dos contribuintes quanto ao seu desempenho acidentário
comparado com as demais empresas das suas Subclasses CNAE, não sendo possível aferir o que
efetivamente foi investido por cada um dos contribuintes em saúde e segurança do trabalho.
 
5.      Considerações Finais
 

Ao final e ao cabo do presente estudo, conclui-se que não obstante o objetivo de implementação do
FAP justificado pelo MPS seja o de incentivar a melhoria das condições de saúde e segurança do trabalho,
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estando diretamente relacionado a consecução de objetivos extrafiscais, in concreto, verificou-se uma
majoração da carga tributária para muitas empresas no Brasil, a partir de uma imposição inconstitucional,
ilegal e arbitrária, que não guarda qualquer conformidade com a ordem jurídica pátria em vigor.

A metodologia de cálculo do FAP sustenta-se na comparação do desempenho entre as empresas de
uma mesma atividade econômica, o que gera muita instabilidade e insegurança jurídica como restou
demonstrado, isto sem falar na injustiça da sistemática, segundo a qual para que uma empresa tenha as
alíquotas do SAT reduzidas outra empresa tem necessariamente que sofrer aumento de sua carga tributária,
ainda que tenha investido seriamente em saúde e segurança do trabalho.

São tantas as inconsistências apresentadas, que preferiu-se neste trabalho, nem adentrar no mérito
da questão de que os valores gastos pela Previdência Social com benefícios originários de acidentes de
trabalho são significativamente inferiores aos valores que as empresas estão suportando à título de majoração
de carga tributária sobre a folha de pagamentos, em flagrante ofensa ao princípio do equilíbrio financeiro e
atuarial que deve nortear o custeio da seguridade social, carecendo este ponto de atenção e desenvolvimento
científico pela doutrina.

Não se pode olvidar ainda a necessidade de advertir que as questões que foram expostas no
presente estudo refletem direitos e garantias fundamentais dos contribuintes, que não devem e não podem ser
manipulados e flexibilizados a cada momento em detrimento de interesses de arrecadação, praticabilidade ou
mesmo falhas técnicas do legislador pátrio, sob pena de quebra da supremacia constitucional. O FAP, na
medida em que altera o critério quantitativo da regra matriz de incidência do SAT, deve se sujeitar aos
princípios constitucionais tributários.

O Estado Democrático de Direito deve ser respeitado e isto é possível se houver observância, tanto
por parte dos contribuintes como das autoridades fiscais, da Constituição e de seus princípios basilares, em
especial, da legalidade, que é o grande corolário da democracia e da consagração dos direitos fundamentais.
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AS ALTERAÇÕES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL E A INSTALAÇÃO
DO C.A.R.F.

CAMBIOS EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y COLOCACIÓN DE CARF FEDERAL

Armando Zanin Neto

RESUMO
A Constituição Federal de 1.988, no título relativo aos direitos e garantias fundamentais, em seu artigo 5º,
inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial ou administrativo, a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade na sua tramitação, dispositivo inserido através da Emenda Constitucional nº
45.
Na persecução deste desiderato, o legislador ordinário editou a lei nº 11.941 de 28.05.2009, que alterou o
Decreto-lei 70.235/72, conhecido como o regulamento do processo administrativo fiscal federal.
Neste espeque, este ensaio analisa as alterações trazidas pela novel legislação, tais como a autonomia e
competência do contencioso administrativo e dos respectivos órgãos de julgamento, o ônus da prova no
processo administrativo, o controle de constitucionalidade e a função jurisdicional do CARF, matérias em
discussão por um longo período na doutrina e jurisprudências tributárias nacionais.

PALAVRAS-CHAVES: CARF – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – ÔNUS DA PROVA –
JURISDIÇÃO – REGIMENTO INTERNO

RESUMEN
La Constitución Federal de 1988, bajo el título sobre los derechos y garantías en su artículo 5 ° inciso
LXXVIII, asegura que todos en virtud de procedimiento judicial o administrativo, la duración razonable del
proceso y los medios para asegurar la velocidad de su procesamiento, el dispositivo insertada por la
Enmienda Constitucional N º 45.
Para lograr este objetivo, el legislador ordinario publica el N ° 11941 Ley de 28.05.2009, que modificó el
Decreto-Ley 70.235/72, conocida como la ley del impuesto sobre el proceso administrativo federal.
En esta columna de sujeción, este ensayo analiza los cambios producidos por la legislación novela, como la
autonomía y la competencia de lo contencioso administrativo y el juicio de sus cuerpos, la carga de la prueba
en el proceso administrativo, la revisión judicial y la función judicial de CARF, los temas objeto de debate
durante un largo período en la doctrina tributaria y la jurisprudencia nacionales.

PALAVRAS-CLAVE: CARF - REVISIÓN JUDICIAL - CARGA DE LA PRUEBA - COMPETENCIA -
ESTATUTOS

INTRODUÇÃO
A lei n° 11.941/09 alterou a redação do Decreto-lei n° 70.235/72, em alguns de seus dispositivos,

ora afirmando, ora infirmando discussões doutrinárias que há muito vinham sendo debatidas na doutrina e no
judiciário brasileiro acerca do processo administrativo tributário.

No presente artigo, pretendemos trazer à baila a análise da indigitada alteração legislativa bem como
destacar a instalação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando desvendar se houve
inovação ou apenas a positivação de entendimentos pacificados em face do processo administrativo fiscal.

A autonomia e competência do contencioso administrativo e dos respectivos órgãos de julgamento,
o ônus da prova e o controle de constitucionalidade, constituem matérias de longa maturação normativa e
doutrinária, que tem origem em fontes nativas e fontes comparativas, como o sistema europeu,
principalmente.

Sua institucionalização acompanha a própria formação de uma consciência abrangente das
responsabilidades e limites do Fisco e dos direitos e obrigações dos contribuintes, assim como se apresenta
como uma autêntica conquista democrática. Não deve ser visto, portanto, como mercê do Estado aos
cidadãos, nem como um simples “jus sperniandi” para os contribuintes, mas sim, como uma instituição de
caráter democrático, de composição representativa, com processo decisório estribado em instrução técnica e
especializada.

Trata-se, pois, de instituição garantidora do conjunto de direitos e de obrigações que informam o
estatuto legal e constitucional do contribuinte e que devem embasar o processo administrativo fiscal e seus
órgãos de julgamento, deixando-os a salvo das exacerbações e desmandos da autoridade fiscal, ou de seus
objetivos imediatistas.

Desta forma, torna-se imperativo conferir novo status à Justiça Administrativa Fiscal, aumentando,
cada vez mais, a imunidade do órgão em face da autoridade ministerial ou de outras autoridades do órgão
fazendário, ainda que guarde uma vinculação estrutural ou para efeito de controle interno. Há que dotá-la de
garantias impostergáveis e dos meios necessários ao cumprimento das relevantes funções que lhe cabem,
sobretudo ao propósito de elevar o relacionamento entre os órgãos fazendários e os cidadãos ou pessoas
jurídicas, sujeitos passivos da generalidade dos tributos e contribuições.

É neste contexto que desabrocha o presente estudo, com o escopo de revelar as novas alterações na
forma de organização do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, bem como as novas
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alterações processuais geradas pela Lei 11.941/2009.
 

CARF – CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Ligado ao Ministério da Fazenda, trata-se de órgão colegiado e paritário de controle da legalidade

sobre atos da fiscalização da Receita Federal do Brasil. Mais precisamente, é órgão superior que julga, em
grau de recurso, os feitos fiscais que são levados à sua apreciação.

Essencialmente, ao CARF, em sua modalidade de autotutela administrativa, incumbe o julgamento
de recursos voluntários ou de ofício de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil

Esta estrutura do contencioso administrativo fiscal teve início com a República em 1889,
experimentando nova estruturação de conselhos ou instâncias recursais de julgamento, no ano de 1927, por
meio do Decreto Federal nº 5.155, a qual se concretizou no ano de 1931, pelo então Presidente Getúlio
Vargas com a criação em definitivo, pelo Decreto nº 20.350/31, do Conselho de Contribuintes, órgão
constituído paritariamente entre funcionários da Fazenda e representantes de contribuintes, com atribuição de
julgar recursos interpostos ao Ministro da Fazenda contra atos ou decisões das autoridades fiscais nos
Estados e no DF.

Num breve relato, em 1934 foi instituído o segundo Conselho de Contribuintes (Dec. 24.036) – o
Conselho Superior de Tarifas; em 1964 foi criado o Terceiro Conselho de Contribuintes (Dec. 54.767) e em
1972 o Conselho Superior de Tarifas passou a ser o Quarto Conselho de Contribuintes (Dec. 70.235 – com
status de lei) e em 1979 (Dec. 83.304) a Câmara Superior de Recursos Fiscais passou a julgar recursos
especiais.

Recentemente, a Lei n° 1.941, de 27 de maio de 2009, regulamentada pela Portaria n° 256, de 22 de
junho de 2009, do Ministério da Fazenda, alterou a estruturação, a denominação e as competências do
Tribunal Administrativo, na forma disposta em seu Regimento Interno.

Com isso, o CARF passou a apresentar a seguinte estrutura judicante:
 

·  Três Seções, compostas por 4 (quatro) Câmaras cada, estas integradas por
turmas ordinárias e especiais.

·  Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), formada por 3 (três) turmas.
·  Pleno da CSRF.

 
Dentre as alterações, destaca-se a criação das turmas especiais, de caráter temporário, com

competência para julgamento de processos que envolvam valores reduzidos e que poderão funcionar nas
cidades onde estão localizadas as Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil. É dispositivo
considerado por alguns como retrocesso, eis que, ao aproximar o julgador das partes em litígio, a pressão
realizada pelas partes sobre este aumenta, prejudicando de certa maneira a livre convicção do julgador.

Além disso, a competência para julgamento dos recursos fora dividida entre as 3 (três) seções, do
seguinte modo:

a) Competência da 1ª Seção:  IRPJ, CSLL, IRRF, quando se tratar de antecipação do
IRPJ, exclusão, demais tributos, quando procedimentos conexos, decorrentes ou reflexos, assim
compreendidos os referentes às exigências que estejam lastreadas em fatos cuja apuração serviu
para configurar a prática de infração à legislação pertinente à tributação do IRPJ inclusão e
exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao SIMPLES e ao
SIMPLES-Nacional; tributos, empréstimos compulsórios e matéria correlata não incluídos na
competência julgadora das demais Seções.

b)                        Competência da 2ª Seção: IRPF, IRRF, ITR e Contribuições Previdenciárias,
inclusive as instituídas a título de substituição e as devidas a terceiros, definidas no art. 3° da Lei
n° 11.457, de 16 de março de 2007; e

c) Competência da 3º Seção: PIS/PASEP e COFINS, inclusive as incidentes na
importação de bens e serviços; FINSOCIAL; IPI; Crédito Presumido de IPI para ressarcimento
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS; CPMF; IPMF; IOF; CIDE; II; IE;
contribuições, taxas e infrações cambiais e administrativas relacionadas com a importação e a
exportação; classificação tarifária de mercadorias; isenção, redução e suspensão de tributos
incidentes na importação e na exportação; vistoria aduaneira, dano ou avaria, falta ou extravio de
mercadoria; omissão, incorreção, falta de manifesto ou documento equivalente, bem como falta
de volume manifestado; infração relativa à fatura comercial e a outros documentos exigidos na
importação e na exportação; trânsito aduaneiro e demais regimes aduaneiros especiais, e dos
regimes aplicados em áreas especiais, salvo a hipótese prevista no inciso XVII do art. 105 do
Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966; remessa postal internacional, salvo as hipóteses
previstas nos incisos XV e XVI, do art. 105, do Decreto-Lei n° 37, de 1966; valor aduaneiro e
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bagagem.
 

Os membros do CARF são indicados para o cargo que desempenham para um mandato de três
anos, sendo permitida a recondução, desde que o tempo total de exercício nos mandatos não exceda ou
venha exceder 9 (nove) anos.

Os representantes da Fazenda Nacional são escolhidos dentre os nomes constantes de lista tríplice
elaborada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e os representantes dos contribuintes, dentre os
nomes constantes de lista tríplice elaborada pelas confederações representativas de categorias econômicas de
nível nacional e pelas centrais sindicais.

O §1º, do art. 28, do novo Regimento Interno do CARF, prevê que as centrais sindicais indicarão
conselheiros, representantes dos trabalhadores, para compor as turmas de julgamento das Câmaras com
atribuição de julgamento de recursos que versem sobre contribuições previdenciárias, inclusive as instituídas
a título de substituição e as devidas a terceiros. Esta previsão decorre da unificação da Receita Federal e do
INSS, mantendo-se, assim, a paridade na representação dos interesses em litígio, por meio da indicação de
representante dos trabalhadores.

O inciso II, do artigo 29, acrescenta a exigência do representante dos contribuintes comprovar o
exercício de atividades que demandem conhecimentos, não só na área de direito como já era previsto no
regimento anterior, mas também nas áreas de processo administrativo fiscal, de tributos federais e de
contabilidade. Denota-se que esta previsão, busca garantir a qualidade do julgamento, selecionando
julgadores competentes para o enfrentamento das questões, cada vez mais complexas, submetidas à
apreciação do Tribunal Administrativo. Afinal, trata-se de um órgão de especializada função técnica.

O art. 38 veda a designação de mais de dois conselheiros representantes dos contribuintes que
possuam relação ou vínculo profissional com outro conselheiro em exercício de mandato, caracterizado pelo
desempenho de atividade profissional no mesmo escritório ou na mesma sociedade de advogados, de
consultoria ou de assessoria. Antes a vedação era total, não se permitindo nem mesmo a indicação de dois
conselheiros com vínculo profissional. Tal restrição tem por objetivo a busca incessante do CARF em
assegurar a imparcialidade do julgador em suas decisões.

O voto dos chamados Conselheiros observa o princípio da livre convicção do julgador
administrativo, sendo que representantes da Fazenda ou dos contribuintes não estão vinculados a
posicionamentos pré-estabelecidos.

De toda sorte, foi trazida pelo artigo 39 outra inovação que veda a designação como conselheiro
representante dos contribuintes de ex-ocupantes dos cargos de Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil e de Procuradores da Fazenda Nacional que tenham atuado, respectivamente, como conselheiros e
procuradores no CARF, antes do decurso do período de 3 anos, contados da data do afastamento. Durante o
regimento anterior o tempo de afastamento exigido ao profissional, também conhecido como quarentena, era
de apenas 1 (um) ano.

Em termos processuais, a alteração foi inserida pelo §1º, do art. 47, que prevê a possibilidade de,
diante da existência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, cuja
solução já tenha jurisprudência firmada na CSRF, o presidente da Câmara escolher dentre aqueles um
processo para sorteio e julgamento. Decidido este processo, o presidente submeterá a julgamento os demais
recursos, aplicando-se-lhes o resultado do caso paradigma. Esta previsão revela que o processo
administrativo tributário segue as mesmas diretrizes das normais processuais do Judiciário.

E por fim, observamos relevância na alteração do artigo 75, que prevê a possibilidade de ser
atribuído à súmula do CARF efeito vinculante em relação à administração tributária federal. Mais uma
medida que aproxima e institui semelhanças entre o tribunal administrativo e o Poder Judiciário, visando à
celeridade na tramitação do processo.

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

O processo administrativo tributário é o instrumento que visa garantir de maneira ampla, a
discussão entre sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária em relação a divergências quanto à aplicação
e interpretação da Lei pelos órgãos e autoridades competentes.

Nos dizeres do ilustre Ives Gandra da Silva Martins:
 

“o processo administrativo é decorrência natural da divergência de interpretação
entre o Fisco, que deseja receber determinada receita que considera devida, e o
contribuinte, que não a quer entregar por entendê-la indevida. Para esta tensão,
há necessidade de uma solução processual.” [1]

 
A construção do processo administrativo tributário tem caráter de exceção do regime geral do

processo e está alicerçado em dois pólos. De um lado, o Estado precisa de meios para combater a evasão
tributária e a lide tributária em si, instituindo para tal, órgãos administrativos que identifiquem a obrigação,
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promovam a cobrança administrativa e decidam os conflitos daí resultantes. Do outro lado, o contribuinte
necessita de um órgão que garanta a revisão dos atos da administração e sua conformação com a Lei.

É nesta esteira que a Constituição Federal de 1988 assegura ao contribuinte, em seu art. 5º, inc. LV,
da CF, o processo administrativo fiscal como instrumento de acertamento da relação tributária:

 
“LV- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes.”[2]

 
Obviamente, com a referida garantia constitucional, ficou assegurado ao cidadão que, em sendo

parte no Processo Administrativo Tributário, há princípios de categoria maior a serem observados, como o
são os do contraditório, da ampla defesa, da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da motivação.

 
O PROCESSO E O PROCEDIMENTO

A fixação da significação terminológica dos signos processo e procedimento não está ligada à beleza
de estilo e sim à necessária compreensão que encerra cada termo, de modo a conhecer suas definições para
dar-lhe a aplicação devida e identificar suas influências como núcleos do processo administrativo tributário.

Por procedimento concebe-se o sistema de atos interligados em uma relação de dependência
sucessiva e unidos pelo fim comum que possibilitam e legitimam o ato final de consumação do exercício do
poder.

Quando o contraditório se fizer presente então haverá processo. Com essa visão, o que distingue o
procedimento do processo é a presença do contraditório, sendo o procedimento um aspecto formal do
processo.

Assim, processo é procedimento animado pela relação processual, no qual a resistência formal
oferecida pelo contribuinte imprime a dimensão processual.

Nesse sentido, por exemplo, a importância da diferença entre o campo de atuação do processo e do
procedimento será determinante para delimitação da competência de legislar sobre o tema, uma vez que a
Constituição Federal outorgou à União o poder de legislar sobre o processo e concorrentemente à União,
aos Estados e ao Distrito Federal o poder de legislar sobre procedimentos.

A legislação ordinária para o procedimento e o processo administrativo tributário federal encontra-
se hoje alicerçada em dois diplomas fundamentais, um geral, Lei 9.784/99, e outro especial, Decreto
70.235/72, com suas alterações.

 
A FUNÇÃO JURISDICIONAL DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E A REVISÃO DAS SUAS
DECISÕES PELO PODER JUDICIÁRIO

A jurisdição é um sistema de composição de conflitos de interesses, cuja característica é o
afastamento da vontade dos sujeitos envolvidos no conflito para fazer a vontade de um terceiro “imparcial” -
o Estado -, que se interessa unicamente na composição do conflito. Desse conceito, nasce a questão: O
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui jurisdição? Suas decisões poderão ser revisadas pelo
Poder Judiciário?

Deve-se ressaltar, desde logo, a inafastabilidade do controle judicial, prevista no art. 5º, XXXV, da
CF. Como decorrência desse pressuposto imperativo constitucional, é reservada ao Poder Judiciário a
jurisdição, ou seja, o caráter de definitividade é exclusivo da sentença judicial passada em julgado. As normas
legais que disciplinam o acesso ao Judiciário não podem afetar o princípio de proteção judiciária, tida como
unidade de jurisdição.

Ocorre que, não há divisão absoluta da separação dos Poderes, mas sim distribuição das três
funções estatais precípuas entre órgãos independentes, mas harmônicos e coordenados no seu
funcionamento, que flexiona a tripartição dos poderes e possibilita o exercício da função de julgar não
somente ao Poder Judiciário, mas também ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo.

Segundo magistério de Hely Loppes Meirelles:
 
“afaste-se a idéia de que decisão jurisdicional ou ato de jurisdição é privativo do
Judiciário. Não é assim. Todos os órgãos e Poderes tem e exercem jurisdição nos
limites de sua competência institucional, quando aplicam o direito e decidem
controvérsia sujeita à sua apreciação. Privativa do Judiciário é somente a decisão
judicial, que faz coisa julgada em sentido formal e material, ‘erga omnes’”.[3]

 
Ao contrário disso, pensamos que a jurisdição é a atividade pública de dizer o direito com caráter

definitivo, função exclusiva do Poder Judiciário. O Executivo e o Legislativo, quando interpretam e aplicam
a lei ou mesmo quando sponte própria corrigem seus atos discricionariamente, estão agindo sob o manto da
autotutela.
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Assim, o processo administrativo tributário encontra-se mais próximo do princípio da autotutela
administrativa onde a Administração retifica, revoga ou convalida seus próprios atos discricionariamente, do
que em relação ao conceito de jurisdição, tomado este como sendo a aplicação do Direito Positivo que
poderá produzir coisa julgada material.

Por tais fundamentos, poderíamos aqui afirmar que a Jurisdição é atribuição exclusiva do Poder
judiciário e que este é o órgão competente para dar a última palavra sobre quaisquer litígios, inclusive os
tributários.

Todavia, impende registrar que qualquer ação judicial, para que tenha seguimento, deve preencher
as condições e pressupostos processuais exigidos pela lei processual e, neste diapasão, surge importante
questão sobre o processo administrativo tributário: a revisão judicial da decisão administrativa totalmente
favorável ao contribuinte, em última instância administrativa.

Desde o parecer exarado pelo Procurador Geral da Fazenda Nacional nº 1.087/2004, os
procuradores federais vêm tentando, sem sucesso, requerer judicialmente a revisão de decisões
administrativas tributárias favoráveis aos contribuintes em controle de juridicidade, ou seja, quanto ao mérito
da discussão administrativa.

Segundo aquele parecer, as decisões do ainda denominado Conselho de Contribuintes do Ministério
da Fazenda, desfavoráveis a qualquer um dos sujeitos da relação jurídico tributária, sujeitariam-se ao crivo
do Poder Judiciário para o controle de sua legalidade ou de sua juridicidade, ou ainda em decorrência de erro
de fato ocorrido no julgamento administrativo.

Em verdade, se a decisão do novo CARF é, como definimos acima, um ato administrativo
decorrente do princípio da autotutela administrativa, que interesse de agir possui a Administração Tributária
emanadora do ato, de requerer judicialmente o seu cancelamento ou modificação?

Como é de conhecimento comezinho, o ato administrativo poderá ser revogado de ofício,
discricionariamente pela Administração Pública, por critérios de oportunidade e conveniência. Assim, no
caso do processo administrativo tributário, como a Administração em última instância decidiu
favoravelmente ao contribuinte/particular, não existe por parte dela interesse para buscar o Judiciário
objetivando a revisão/cancelamento do ato exarado por ela própria.

Desta feita, pelos argumentos tecidos até aqui, entendemos não haver interesse processual de agir
por parte da Administração Tributária, na revisão de ato administrativo editado pela própria Administração,
favorável ao contribuinte.
 
ÔNUS DA PROVA
            Conforme a nova redação do artigo 9°, do Decreto Lei 70.235/72, a posição defendida pelos
contribuintes na discussão sobre o ônus da prova no processo administrativo fiscal, fora positivada,
ganhando força definitiva. Diz a nova redação do referido artigo:
 

“Art. 9° - A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.” (grifo nosso).

 
            Como se nota, a presunção de legitimidade dos atos administrativos perdeu a força de sozinha
amparar a posição da Administração Tributária quanto à ausência de obrigatoriedade de apresentação de
todos os documentos que fundamentam o auto de infração ou de outra norma individual e concreta que
constitua o crédito tributário.
            Essa alteração legislativa apenas corrige uma interpretação teratológica da administração que a
desobrigava de apresentar as provas nas quais ela se fundamentava para autuar o contribuinte. Para essa
posição, o ônus da provar a inexistência ou a existência a menos da obrigação tributária era apenas do
contribuinte.
            Contrariando os mais autorizados doutrinadores bem como o próprio código de processo civil, o
processo administrativo tributário não obrigava quem alega a provar o alegado.
            Com a obrigatoriedade da apresentação da exigência do crédito tributário e aplicação de penalidade
devidamente acompanhadas das provas que os instruem, chega ao fim a polêmica sobre o ônus da prova no
processo administrativo fiscal e a legislação tributária, conformando-se com as demais leis adjetivas
existentes no país.
 
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

Conforme breve menção na parte introdutória do presente trabalho, a discussão – que já se
instaurara de há muito – foi definitivamente definida com a publicação da Lei 11.941/09 que alterou o
Decreto-Lei nº 70.235/72, acrescentando preceito que dispõe o seguinte:
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Art. 26-A.  No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos

órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

§ 1º  (Revogado).
§ 2º  (Revogado).
§ 3º  (Revogado).
§ 4º  (Revogado).
§ 5º  (Revogado).
§ 6º  O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,

acordo internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva

plenária do Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-

Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002;

b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou

c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.

 
Referido preceito regulamentar fixa a orientação de que tanto a Administração tributária ativa

quanto os órgãos judicantes da Administração Fazendária não possuem a competência para apreciar e/ou
julgar a presunção de constitucionalidade das leis federais, bem como os tratados internacionais incorporados
na legislação pátria.

Isto porque, a Constituição de 1988 adotou no Brasil um sistema de controle de constitucionalidade
de competência exclusiva do Poder Judiciário, o que resta claro da leitura do artigo 102 do texto supremo,
bem como da Lei n° 9.868/99, que regulamenta o controle de constitucionalidade no país.

A propósito, a alteração legislativa em comento veio a consolidar uma corrente de pensamento
iniciada com a Constituição de 1988.

Após a edição da Emenda Constitucional n° 15/65, apenas o Procurador Geral da República era
legitimado para buscar a reversão da presunção de constitucionalidade das leis infraconstitucionais em
controle concentrado. Em razão disso, para que se evitasse este privilégio indevido do PGR, a doutrina
passou a sustentar que os Chefes dos Poderes Executivos Federal, Estadual e Municipal também teriam
competência realizar o controle de constitucionalidade, ficando estes autorizados a deixar de aplicar lei
entendida por estes como inconstitucional, nada obstante não haver menção expressa no texto da
Constituição de 1946.

Com a promulgação da Constituição de 1988 e a ampliação do rol de legitimados para o
questionamento da constitucionalidade em controle concentrado concretizados em seu art. 103, tanto
Presidente da República quanto Governador de Estado adquiriram a competência para levar ao Supremo
Tribunal Federal a discussão sobre a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual
diretamente no Supremo Tribunal.

Daí porque, a corrente doutrinária que sustentava a competência para a não aplicação de lei
entendida como inconstitucional pelos chefes do Poder Executivo perdera sua importância, eis que, como
dito, com a aquisição da competência pelo Presidente e Governador de Estado para a propositura de ADIN
(Ação Direta de Inconstitucionalidade) o legislador constituinte reforçou a idéia de que a palavra final sobre
a constitucionalidade de leis ou atos normativos no país é do Supremo Tribunal Federal.

Neste esteio, o entendimento predominante hoje, tanto nos Tribunais quanto na Administração
Pública, é de que cabe somente ao Supremo Tribunal Federal reverter a presunção de constitucionalidade de
uma lei ou ato normativo federal ou estadual. A Administração Pública deverá deixar de aplicar legislação
infraconstitucional caso o Supremo: a) declare a inconstitucionalidade por controle concentrado com efeito
erga omnes; b) declare a inconstitucionalidade por controle difuso, com resolução do Senado Federal
suspendendo a aplicação da lei em todo território nacional; ou ainda c) com base em decisão do plenário do
STF, mesmo em controle difuso, sem resolução do Senado Federal prevista no artigo 52, X da CF/88
(posição polêmica, mas adotada por alguns julgadores administrativos).

A nosso ver, triunfa a posição tecnicamente em conformidade com a Constituição Federal já que o
legislador constituinte não quis deixar a cargo de pessoas políticas e/ou outros entes, que não o Supremo
Tribunal Federal, a análise da presunção de constituição de leis infraconstitucionais no país.

Desta forma, aos julgadores administrativos é vedado deixar de aplicar normas sob o argumento de
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que violam a Constituição Federal, por estarem exercendo cargos do Poder Executivo e não poderem negar
a aplicação a uma lei ou decreto pela presunção natural de constitucionalidade, que só pode ser contrariada
por manifestação do Poder Judiciário.

Neste sentido, a lei há de ser considerada válida, como qualquer outro ato do poder público, até que
a sua ineficácia ou nulidade seja reconhecida ou declarada pelos tribunais. Noutro falar, enquanto não
declarada inoperante, a lei se presume válida, vigente e eficaz.

Por outro lado, é fundamental ter em conta que a interpretação conforme a Constituição deve
limitar-se ao exercício hermenêutico; ultrapassado o mesmo, o que se tem, em verdade, será uma efetiva
declaração de inconstitucionalidade de competência exclusiva do Poder Judiciário.

A competência julgadora do CARF deve ser exercida com cautela, pois a constitucionalidade das
leis sempre deve ser presumida. Portanto, apenas quando julgada pelo Plenário do STF a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, é que deverá ela merecer a consideração de inconstitucional
pela instância administrativa.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
Conforme aduzido em linhas pretéritas, as alterações na forma de organização do Conselho

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, bem como as novas alterações processuais geradas pela Lei
11.941/2009, encerraram algumas polêmicas discussões doutrinárias que há anos ocupavam a atenção dos
operadores do direito nesta área.

A nosso ver, a reorganização interna das câmaras objetivando o aumento da eficácia e celeridade
das decisões tributárias administrativas é positiva, ainda mais, se esta reorganização aumenta cada vez mais a
imunidade do órgão em face da autoridade ministerial ao qual está subordinado hierarquicamente para efeito
de controle interno.

No que tange à polêmica quanto à revisão de decisões administrativas favoráveis ao Fisco, cabe ao
Poder Judiciário brasileiro em todas as suas instâncias debater a matéria. Contudo, vale frisar que no direito
positivo vigente, ao menos para a maior parte de pesquisadores do direito, não há dúvidas quanto à ausência
de interesse processual de agir por parte da Fazenda Pública, na busca pelo Poder Judiciário para rever
decisão favorável ao contribuinte, prolatada pelo próprio órgão fazendário.

Ademais, a obrigatoriedade da apresentação da exigência do crédito tributário e aplicação de
penalidade acompanhadas das provas que os instruem, encerra a polêmica sobre o ônus da prova no processo
administrativo fiscal, impondo à parte que alega o ônus de provar o alegado, seja contribuinte, seja a Fazenda
Pública.

Por fim, forçoso concluir que a Constituição Federal faculta ao Executivo somente exercer a
fiscalização da constitucionalidade no contexto do processo legislativo, por ocasião do exercício do direito
do veto, de tal modo que após a promulgação da lei ocorreria a preclusão do poder de controle pelo
executivo. Não havendo que se falar em permissão à Administração Pública de deixar de aplicar uma lei
infraconstitucional, agindo contra legem, com fundamento na sua inconstitucionalidade.

Isto porque, não há mecanismo jurídico que autorize a Administração Pública invocar a
Constituição, escusando-se à execução de lei ordinária com ela pretensamente incompatível, escusa essa
fundada num seu juízo unilateral de desconformidade.

Noutro falar, ao CARF, por ser órgão do Poder Executivo, não é dada autorização constitucional
para negar aplicação à lei, não podendo se pronunciar acerca de inconstitucionalidade de lei, por se
colocarem num plano sub-legal.

Enquanto não expurgadas do ordenamento jurídico por mecanismos próprios, por meio do controle
repressivo de constitucionalidade pelo Poder Judiciário, as leis gozam de presunção de conformidade com a
Constituição (princípio da presunção de constitucionalidade das leis), que não pode ser ilidida por um
simples juízo do órgão administrativo quanto ao grau de conformidade de normas situadas em patamares
distintos da hierarquia normativa, principalmente diante da ausência de disposição constitucional atributiva
de competência fiscalizadora à própria Administração.

Logo, uma vez declarada a inconstitucionalidade pelo STF, em sede de controle abstrato, ou no
difuso, após a promulgação do Senado, ou ainda pela manifestação do plenário do Supremo em controle
concreto, a aplicação da norma cuja inconstitucionalidade tiver sido reconhecida poderá ser afastada pela
administração, em razão do precedente que estas decisões configuram.

Por outro lado, caso os tribunais administrativos pudessem analisar a constitucionalidades das leis,
estar-se-ia retirando o poder do STF de dar a última palavra no ordenamento jurídico, posto que uma parte
das decisões dos tribunais administrativos não podem ser revisadas no Poder Judiciário, quais sejam, aquelas
favoráveis ao contribuinte em última instância administrativa.

Caso os tribunais administrativos passarem a analisar a constitucionalidade das leis, estar-se-ia
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retirando do STF a função de guardião da Constituição Federal.
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O PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA E SUA APLICABILIDADE NO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO

TAX EQUALITY AND ITS APPLICATION IN BRAZILIAN LEGAL SYSTEM

Rafhael Frattari
Renê Morais da Costa Braga

RESUMO
O presente trabalho aborda o Princípio da Isonomia em matéria tributária para analisar a sua aplicabilidade
em nosso ordenamento jurídico. Para tanto, utilizaram-se dos conceitos mais usuais do princípio, de
exemplos na legislação tributária, de resoluções de consulta da Receita Federal do Brasil e de decisões do
Supremo Tribunal Federal. Escolheu-se este método de trabalho tópico por acreditar ser ele mais concreto,
permitindo uma abordagem mais didática do tratamento dispensado ao Princípio da Igualdade Tributária no
Brasil. Ao fim, concluiu-se que não há contornos sistemáticos na utilização do princípio da isonomia
tributária, frequentemente utilizado apenas para justificar discursos de aplicação do direito, sem que daí
decorra qualquer elaboração de seu conteúdo substancial.
PALAVRAS-CHAVES: Princípio da Isonomia; Direito Tributário; Aplicabilidade; Igualdade Tributária.

ABSTRACT
This paper deals with the equality in tax law and aims to measure its application in Brazilian legal system. It
analysis the usual concepts of the equality in legal handbooks, query resolution of the Brazilian Secretariat of
the Federal Revenue, and precedents of the Brazilian Supreme Court (Supremo Tribunal Federal). This
approach method was chosen because it is more concrete and allows one didactical stand facing the usual
understanding of equality in Brazil. As a final conclusion, it is showed that there are no clear definitions of
equality, and because of that, equality is used to justify speeches of law application, without any substantial
concept.
KEYWORDS: Equality, Tax law, application, Tax equality.

1 INTRODUÇÃO
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar a aplicação do princípio da isonomia tributária no

ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista a importância do princípio para a concretização dos direitos e
garantias fundamentais dos cidadãos/contribuintes em nossa Ordem Constitucional.

Não é por menos que o Título II da Constituição da República Federativa do Brasil prescreve de
modo inaugural o comando de que todos são iguais perante a lei, erigindo o princípio da igualdade formal
dos cidadãos, conquista que data das revoluções iluministas. O Texto Constitucional ainda cuidou de
especificar da igualdade diante do poder de tributar:

 
Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
 II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida
qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente
da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

 
Note-se, portanto, que além da previsão genérica do artigo 5º, caput, determinando que todos são

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; a
Constituição previu expressamente que a isonomia é um princípio norteador do Direito Tributário, tratando-
o como garantia fundamental do contribuinte. Justamente por isso, Geraldo Ataliba se referia ao princípio da
igualdade como o “maior entre os princípios”.[1]

Ciente da previsão constitucional e da importância que a igualdade carrega consigo, como um dos
pilares das sociedades ocidentais pós-revolução francesa, este trabalho busca auferir o grau de aplicabilidade
deste princípio em nosso ordenamento, focando-se na seara tributária, utilizando-se como meio para atingir
tal objetivo, a análise dos seguintes pontos:

a)                  conceitos geralmente propostos ao princípio da igualdade pela doutrina;
b)                 demonstração de algumas prescrições legais em que se evidencia o desrespeito ao princípio
da isonomia tributária;
c)                  soluções de consulta da Receita Federal do Brasil, em que é invocado o princípio da
igualdade, e
d)                 jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como os argumentos utilizados por seus
ministros nas decisões em que se suscita o princípio da isonomia tributária.
 
Tentou-se aferir o grau de aplicabilidade do princípio analisando a sua utilização como fundamento

para demandas junto à Administração Fazendária, e também como a Corte Constitucional incorpora-o em
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seu discurso de aplicação do Direito.
A hipótese sugerida pela pesquisa é a de que o princípio da igualdade não tem a sua substância

construída sistematicamente pelo Poder Público, seja na atividade administrativa de aplicação da lei, seja
quando instado a solucionar conflitos havidos entre a Administração e os contribuintes, prejudicando a
aplicabilidade do princípio às situações concretas.

 
2  O MARCO TEÓRICO DO PRESENTE TRABALHO: O CONCEITO SUBSTANCIAL DE
IGUALDADE TRIBUTÁRIA

 
Antes de se iniciar a análise do conceito do princípio da isonomia tributária proposto geralmente pela

doutrina, é necessário trazer à baila o conceito de isonomia tributária que se apresenta como o mais
adequado, com espeque em Humberto Ávila para quem “a igualdade é uma relação entre dois ou mais
sujeitos em razão de um critério que serve a uma finalidade”.[2]

Humberto Ávila propõe este conceito partindo do pressuposto de que uma situação de igualdade ou
desigualdade pode ser melhor compreendida a partir do estudo de casos, hipotéticos ou não, que tornam
possível a ilustração dos vários aspectos que compõe um julgamento de igualdade. Assim, é diante de um
“julgamento de igualdade” que se pode delimitar claramente quem é igual e quem é desigual, o porquê de
serem iguais ou desiguais, em que medida são iguais ou desiguais, e as razões de se buscar a distinção entre
situações.

O conceito evidencia os aspectos que compõe este “julgamento de igualdade”, deixando para trás,
colocações vazias de conteúdo, que olvidam de que o juízo de igualdade pressupõe a análise: a) da medida
de comparação entre situações ou pessoas; b) do elemento indicativo desta medida e c) da finalidade desta
comparação.

Quando o citado conceito afirma que a igualdade se encontra “entre dois ou mais sujeitos” define que
o juízo de igualdade supõe sempre a comparação[3], que se dá sempre entre dois sujeitos ou situações. Em
seara tributária, essa comparação se dá quase sempre entre os sujeitos passivos das obrigações tributárias, os
contribuintes, ora levando-se em conta elementos pessoais, particulares, ora fincando-se em situações
objetivas.

No que tange à comparação “em razão de um critério”, o conceito utilizado coloca, implicitamente,
mais dois importantes aspectos: a “medida de comparação” e o “elemento indicativo” dessa medida.

A medida de comparação é a característica que torna dois sujeitos iguais ou diferentes. Dois
contribuintes podem, por exemplo, serem iguais em patrimônio (ambos possuem um patrimônio de um
milhão de reais) ou diferentes em patrimônio (um possui patrimônio de dez milhões de reais e o outro nada
possui).

Essa medida de comparação ainda deve ser pautada pelo elemento indicativo da mesma. No exemplo
anterior, o elemento indicativo do patrimônio poderia ser o patrimônio em bens imóveis ou o patrimônio em
aplicações financeiras, por exemplo.

Por fim, tanto a medida de comparação quanto o elemento indicativo desta medida de comparação
devem guardar relação com a finalidade desta comparação. Geralmente, a finalidade da comparação no
direito tributário é auferir quem possui maior capacidade contributiva e, portanto, deveria suportar o ônus
tributário em maior intensidade.

Embora a apuração da capacidade contributiva seja o melhor critério para o “julgamento de
igualdade” entre os sujeitos passivos de uma obrigação tributária, não se pode confundi-los. Em
determinados casos, a finalidade do “julgamento de igualdade” em seara tributária pode ter motivação
diferente da arrecadatória, quando a finalidade da comparação não será a determinação da capacidade
contributiva.

Retornando ao conceito tomado para a igualdade, pode-se afirmar que ela é “uma relação entre dois
ou mais sujeitos em razão de um critério que serve a uma finalidade”.[4]

A delimitação do que é adequado perquirir quando se julga se determinada situação é ou não é
isonômica deve ser sempre o objeto de interesse do aplicador do Direito, pois isso tornaria mais difícil o
“julgamento de igualdade” fundado em intuições subjetivas, muitas vezes apenas declaratório de frases ou
expressões de efeito despidas de qualquer demonstração analítica dos aspectos descritos.

O que não é raro. Por várias vezes, afirma-se veementemente que determinada situação é isonômica
porque a hipótese legal que lhe prescreve é genérica e, portanto, não distingue a ninguém, devendo ser
aplicada irrestritamente a quem quer que se enquadre na hipótese prescritiva. Em certas situações, a simples
previsão geral da norma jurídica já é utilizada para admitir-se como igualitária uma situação, apenas pelo fato
de que os sujeitos da igualdade são aqueles que estão previstos na hipótese legal, que há de ser aplicada a
todos os sujeitos que se enquadram nesta previsão, indistintamente. O raciocínio leva à conclusão precipitada
de que sendo os sujeitos iguais “perante a lei”, já estaria respeitado o princípio da isonomia tributária.

Embora existam normas concretas e individuais, a ordem jurídica estrutura-se por meio de normas
genéricas e abstratas[5], que garantem o mínimo de igualdade formal, apenas isso. Ou seja, já é característica
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própria da Lei ser genérica e abstrata, sendo que a aplicação indistinta de seu comando a quem está previsto
em seu aspecto de incidência, nada mais é do que a aplicação da norma, e não obediência ao Princípio da
Isonomia.

Para que se concretize a igualdade substancial em situações concretas, é necessário investigar se a
medida de comparação utilizada pelo legislador é adequada, se o elemento indicativo desta medida é apto
para traduzi-la, se a discriminação realizada concretiza a finalidade da diferenciação e, o mais importante, se
a finalidade é protegida legal ou constitucionalmente.

Embora a análise de tais elementos seja quase uma decorrência lógica do princípio da igualdade, a
doutrina mais tradicional não a tem destacado quando explica o princípio.

 
 

3  O CONCEITO PROPOSTO PARA O PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA PELOS
PRINCIPAIS MANUAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

 
Os tratados de Direito Tributário usualmente não dedicam muitas páginas ao princípio da isonomia

tributária. Embora trabalhos genéricos sirvam de introdução propedêutica às áreas jurídicas, seria de se
esperar tratamento mais profundo a tema tão importante nos dias atuais.

Na maioria das vezes, tais obras tratam apenas de repetir a celebre frase atribuída a Aristóteles, e
popularizada entre nós por Rui Barbosa, que afirma “a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar
desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam” [6].

Como exemplo deste lugar comum, cite-se o excelente livro de Luciano Amaro, que repete o
conceito citado. O Professor Paulista, entretanto, alerta que o problema da delimitação das possíveis
desigualdades facultadas por esta afirmativa

 
 “deve ser abordado em termos mais amplos: além de saber qual a desigualdade que
faculta, é imperioso perquirir a desigualdade que obriga a discriminação, pois o
tratamento diferenciado de situações que apresentem certo grau de dessemelhança,
sobre decorrer do próprio enunciado do princípio da isonomia, pode ser exigido por
outros postulados constitucionais, como se dá, no campo dos tributos, à vista do
princípio da capacidade contributiva, com o qual se entrelaça o enunciado
constitucional da igualdade”. [7]

 
Note-se que o autor alerta para a necessidade de se saber qual a desigualdade que apenas facultaria a

diferenciação e aquela que a exigiria, apesar de não explicar como isso deveria ser feito.
Também Eduardo Sabbag traz como frase inicial do capítulo que trata da isonomia tributária a

referida máxima aristotélica[8], omitindo-se de determinar quais seriam as desigualdades que justificariam
tratamento desigual, e em que medida ele poderia ser diferente.

Embora traga inúmeras definições do termo, Vittorio Cassone[9] não expõe sobre o que seria tratar
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades.

Já Hugo de Brito Machado assim pontifica sobre o tema:
 

a isonomia, ou igualdade de todos na lei e perante a lei, é um princípio universal de
justiça. Na verdade, um estudo profundo do assunto nos levará certamente à
conclusão de que o isonômico é o justo. [10]

 
Continuando o raciocínio, o professor Hugo de Brito Machado alerta para a insuficiência da

igualdade unicamente “perante a lei”, lembrando que o princípio é melhor aplicado quando atenta também
para a igualdade na lei, ou seja, no próprio conteúdo da lei, que vedaria ao legislador a instituição de
tratamento diferenciado em situações concretas semelhantes. Em seguida, o professor afirma:

 
o que a lei não pode fazer é tratar desigualmente pessoas que estejam nas mesmas
condições factuais. A dificuldade que sempre existirá reside em saber quais são as
desigualdades factuais que a lei pode admitir como critério para a desigualização
jurídica [11].

 
Neste momento, Hugo de Brito Machado toca no grande cerne da questão, que é a dificuldade da

determinação dos critérios admissíveis para que se institua um tratamento desigual que não atente contra o
princípio da isonomia tributária. Daí a superficialidade da maioria das definições acerca do princípio da
igualdade, com a utilização simplista de que a igualdade significa “quinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam” [12].

O brocardo é de fácil memorização, e repetido por todos os estudantes de Direito. Porém, como já
alertava Roberto Ferraz:

 
a lei é por natureza discriminatória. Sempre que haja disposição legal, estará ela
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definindo regime jurídico próprio, e distinto, de determinada situação. Quando não
houver regime jurídico discriminado para situação específica, não haverá distinção
jurídica relevante, isto é, não haverá lei aplicável ao caso. Em suma, sob o aspecto que
estamos estudando o tema nesse momento – legislar é discriminar. Por esse motivo,
afirmar que legislar respeitando o princípio da igualdade na lei consiste em “tratar
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais” é afirmar rigorosamente nada! [13]

 
Celso Antônio Bandeira de Mello também nos alerta para o perigo de limitar a conceituação do

princípio da igualdade à conceituação aristotélica:
 

Demais disso, para desate do problema é insuficiente recorrer à notória afirmação de
Aristóteles, assaz de vezes repetida, segundo cujos termos a igualdade consiste em
tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Sem contestar a inteira
procedência do que nela se contém e reconhecendo, muito ao de ministro, sua
validade como ponto de partida, deve-se negar-lhe o caráter de termo de chegada,
pois entre um e outro extremo serpeia um fosso de incertezas cavado sobre a
intuitiva pergunta que aflora ao espírito: Quem são os iguais e quem são os
desiguais?[14]

 
O entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello e de Roberto Ferraz não poderia ser mais

adequado, já que realmente, conforme indicado por Hugo de Brito Machado, “o problema está em saber
quais os critérios legítimos de discriminação de grupos “iguais” para os fins legais”.[15]

Assim, só se poderá realizar de fato o “julgamento de igualdade” o discurso jurídico que explicitar
os elementos analisados, especialmente: a medida de comparação utilizada pelo legislador, a adequação do
elemento indicativo desta medida, a juridicidade da finalidade na discriminação e a aptidão da diferenciação
para a consecução dos direitos e garantias fundamentais.

A análise dos diversos discursos jurídicos colocados pelo legislador, pela Administração Pública e
pelo Poder Judiciário (Supremo Tribunal Federal) mostra que tais parâmetros são algumas vezes
desconsiderados pelo legislador, que quase nunca são considerados pelo Administrador, e, também,
frequentemente, olvidados pelo próprio Poder Judiciário.

 
4  LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E PRESCRIÇÕES ANTIISONÔMICAS

 
Não é simples identificar no discurso de aplicação genérico da lei, situações em que o legislador agiu

com desigualdade ao prescrever as hipóteses abstratas de aplicação normativa, as condições de aplicação da
regra jurídica.

A dificuldade desta determinação reside em fato bem ressaltado por Eduardo Sabbag, quando afirma:
 
partindo-se da premissa de que “a faculdade de discriminar é da essência do poder
tributário” (citando Antônio Roberto Sampaio Dória), é induvidoso que o princípio da
isonomia tributária se revela como mandamento de difícil aplicabilidade, pois deverá
ser burilado em meio a conflituosos e múltiplos interesses convergentes, que aglutinam
antagônicos elementos volitivos: a vontade do Estado tributante, a vontade do
particular tributado e a vontade dos setores econômicos beneficiados por dada política
desonerativa (benefícios e isenções).[16]

 
O problema consiste em determinar quando a discriminação colocada pelo legislador não ofende a

Constituição Federal, ou seja, quando ela concretiza os direitos fundamentais diante de distinção entre
situações dessemelhantes, que autorizem tratamento legal também distinto. Como saber se o legislador agiu
corretamente na concessão de benefícios fiscais a apenas um setor econômico ou na imposição de condições
mais onerosas a determinado grupo de administrados em detrimento dos demais?

Como exemplo, veja-se o caso da Lei n. 10.182/01, que criou tratamento mais benéfico favorecendo
as importações realizadas pelas montadoras de veículos, determinando que ficaria reduzido em quarenta por
cento o imposto de importação incidente na importação de partes, peças, componentes, conjuntos e
subconjuntos, acabados e semi-acabados e pneumáticos, além de isentar alguns bens da incidência do IPI:

 
Art. 5º - Fica reduzido em quarenta por cento o imposto de importação incidente na importação de partes,
peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos.
§1º - O disposto no caput aplica-se exclusivamente às importações destinadas aos processos produtivos
das empresas montadoras e dos fabricantes de:
I - veículos leves: automóveis e comerciais leves;
II - ônibus;
III - caminhões;
IV - reboques e semi-reboques;
V - chassis com motor;
VI - carrocerias;
VII - tratores rodoviários para semi-reboques;
VIII - tratores agrícolas e colheitadeiras;
IX - máquinas rodoviárias; e
X- autopeças, componentes, conjuntos e subconjuntos necessários à produção dos veículos listados nos
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incisos I a IX, incluídos os destinados ao mercado de reposição.
§ 2º: O disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei no
666, de 2 de julho de 1969, não se aplica aos produtos importados nos termos deste artigo, objeto de
declarações de importações registradas a partir de 7 de janeiro de 2000.

 
Poderia, nesse caso, o legislador prever o benefício para apenas uma categoria (montadoras) em

detrimento de outras em situação equivalente? Qual é a finalidade do legislador com tal diferenciação? A
suposta finalidade autorizaria a distinção?

O legislador justificou a imposição do tratamento privilegiado às montadoras sob a escusa de que
estas seriam grandes tomadoras de mão-de-obra, o que, portanto, justificaria a concessão do benefício. No
entanto, será que o critério utilizado guarda relação íntima com a finalidade pretendida? O caso resiste ao
teste do “julgamento de igualdade” proposto?

Não se pretende discutir o mérito fiscal e extrafiscal da medida analisada, mas apenas investigar se a
sua justificativa atende ao princípio da igualdade ou apenas a pressões de ramos mais organizados da
sociedade civil. Ora, não é apenas o setor automobilístico que depende de número considerável de
empregados. Em outros termos: em vários outros setores utiliza-se mão de obra intensiva, como a
construção civil, a locação de mão de obra etc.

Desta forma, ou a justificativa utilizada deveria ser mais analítica ou o princípio da igualdade foi
utilizado apenas como recurso retórico para justificar uma distinção, que economicamente pode ser útil, mas
que não encontra respaldo na Constituição Federal.

Outro caso de legislação que não respeita o princípio da isonomia tributária é o dispositivo que
permite a exclusão da base de cálculo das receitas de terceiros que transitam no caixa das agências de
propaganda e publicidade, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e para o PIS:

Confira-se o artigo 13 da Lei 10.925 de 23 de julho de 2004 e o artigo 53 da Lei 7.450 de 23 de
dezembro de 1985 ao qual esse se refere:

 
Art. 13. O disposto no parágrafo único do art. 53 da Lei nº 7.450, de 23 de dezembro de 1985, aplica-se
na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS das agências de
publicidade e propaganda, sendo vedado o aproveitamento do crédito em relação às parcelas excluídas.
 
Art. 53 - Sujeitam-se ao desconto do imposto de renda, à alíquota de 5% (cinco por
cento), como antecipação do devido na declaração de rendimentos, as importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas:
I - a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou pela
mediação na realização de negócios civis e comerciais;
II - por serviços de propaganda e publicidade.
Parágrafo único - No caso do inciso Il deste artigo, excluem-se da base de cálculo as importâncias pagas
diretamente ou repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais e revistas, atribuída à pessoa jurídica
pagadora e à beneficiária responsabilidade solidária pela comprovação da efetiva realização dos serviços.
 

 
Qual é o motivo desta diferenciação, sendo que é sabido que muitos setores apresentam a mesma

característica operacional do setor de publicidade?
Se em vários outros setores da economia, como as agências de turismo, as empresas também

transferem a outras pessoas jurídicas receitas de terceiros por elas recebidas, qual é o motivo que justifica o
tratamento benéfico outorgado às empresas de propaganda?

Note-se, portanto, que a lei nem sempre torna evidente quais são os motivos de diferenciar
determinado grupo. Não raro, isso ocorre porque de fato não há motivo plausível para a distinção. Trata-se,
simplesmente, de norma antiisonômica, em geral, colocada com apoio de setores mais organizados da
sociedade civil.

 
 

5  SOLUÇÕES DE CONSULTA DA RECEITA FEDERAL
 
É proveitoso também analisar a resolução de conflitos pelos órgãos administrativos, para se perquirir

se a Administração Pública realiza com freqüência o teste da igualdade substancial. Para tanto, vejam-se
decisões exaradas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil. Confira-se o seguinte
acórdão:

 
MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM SÃO

PAULO
8ª TURMA

 
ACÓRDÃO Nº 17-20953 de 05 de Outubro de 2007
 
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
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EMENTA: NFLD n.º 37.096.710-0 de 15/06/2007 OMISSÃO DE FATO
GERADOR EM GFIP. Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, constitui infração à legislação
previdenciária nos termos do artigo 32, inciso IV, §5º da Lei 8.212/91.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Inexiste cerceamento de defesa se
restou comprovado que o contribuinte recebeu cópia integral de todos os anexos
integrantes da autuação fiscal, onde estão presentes todos os elementos necessários à
perfeita identificação do motivo ensejador da penalidade aplicada pela autoridade
fiscal. PRINCÍPIO DA IGUALDADE EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. Em
matéria tributária, a igualdade há de subordinar-se às diferenças existentes
entre os destinatários das normas, o que leva a conclusão da inexistência de
uma igualdade absoluta, que, caso configurada, criaria situações de absoluta
desigualdade.

 
Note-se que a conceituação vaga muitas vezes colocada pela doutrina, reflete-se na elaboração de

decisões administrativas como as colocadas acima. Qual é a intenção do julgador administrativo ao afirmar
que “em matéria tributária, a igualdade há de subordinar-se às diferenças existentes entre os destinatários das
normas”?

Como já citado, os destinatários das normas são, fundamentalmente, desiguais e por isso mesmo a lei
é naturalmente discriminadora. Mas em função disto o princípio da igualdade teria de subordinar-se a estas
diferenças?

Em que medida? Qual é o elemento indicativo desta medida? Há relação destas com a finalidade desta
diferenciação? Isto sim importa ao contribuinte, e não que lhe seja dito que ele é diferente dos demais,
afirmação de obviedade ululante, pois os administrados sabem que são diferentes entre si. No “julgamento de
igualdade”, cabe ao órgão julgador explicitar as razões que autorizam o tratamento diferenciado.

Fica claro, com estas indagações, que o “julgamento de igualdade” que não atenta para os aspectos
do princípio da igualdade se torna vazio de fundamento, pois não identifica as justificativas para um
tratamento diferenciado.

Em seguida, observe-se o seguinte acórdão:
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CONSELHO DE CONTRIBUINTES
 

ACÓRDÃO: 106-13248 da Sexta Turma
 
ASSUNTO: Imposto de Renda da Pessoa Física
 
EMENTA: IRPF - PRELIMINAR - LEGITIMIDADE PASSIVA - Os organismos
internacionais que possuem imunidade de jurisdição não se submetem à legislação
interna brasileira, portanto deles não se pode exigir a retenção e o recolhimento do
imposto de renda sobre valores pagos às pessoas físicas. Estas têm seus rendimentos
sujeitos à tributação mensal na forma de carnê-leão.
PRINCÍPIO DA IGUALDADE - A legislação tributária é igual para todos e a
todos deve ser aplicada com igualdade.
PNUD - IMUNIDADE - As disposições acerca de privilégios de servidores de
organismos internacionais, por força do disposto no artigo 5°, § 2° da Constituição
Federal, têm a natureza de imunidade e como tal devem ser consideradas e aplicadas.

 
Note-se que a decisão simplesmente não traz nenhuma fundamentação para rechaçar o princípio da

Igualdade Tributária, invocado pelo jurisdicionado neste processo administrativo tributário.
A decisão afirma que “a legislação tributária é igual para todos e a todos deve ser aplicada com

igualdade”.
A legislação tributária é realmente igual para todos? Não, ela não é. E tem motivo para tanto, já que é

da natureza da Lei discriminar.
O que deveria ser analisado pelo julgador quando o princípio da Isonomia Tributária é suscitado é o

fato de a diferenciação existente atentar ou não contra a Igualdade. A diferenciação será contra o princípio
da Isonomia quando a finalidade escolhida para justificar tratamentos diferentes não possuir respaldo na
Constituição.

Observe-se, ainda, a seguinte ementa:
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM BELÉM
 
ACÓRDÃO Nº 01-1164 de 14 de Abril de 2003
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ASSUNTO: Contribuição para o PIS/PASEP
 
EMENTA: DECADÊNCIA. O prazo decadencial para a exigência da Contribuição
para o PIS é de dez anos, conforme prescreve o art. 150, § 4º do Código Tributário
Nacional, combinado com o inciso I do art. 45 da Lei nº 8.212, d e 1991.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS.
INAPRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO
PODER JUDICIÁRIO. A argüição de inconstitucionalidade ou ilegalidade não pode
ser apreciada na esfera administrativa, por ser prerrogativa exclusiva do Poder
Judiciário. DESCRIÇÃO DOS FATOS. Não há que se falar em nulidade do auto de
infração, quando a descrição dos fatos permite ao sujeito passivo o exercício do
direito de defesa e do contraditório, bem como permite que a autoridade julgadora
forme sua livre convicção da matéria objeto da autuação. AFRONTA AOS
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. O
princípio constitucional da igualdade não pode ser entendido como uma
igualdade absoluta, mas uma igualdade formal, onde não só os desiguais são
tratados desigualmente, como o Estado, ao representar o interesse público, se
apresenta em condições de relativa supremacia legal. Por sua vez, o princípio da
capacidade contributiva, previsto no § 1º do art. 145 da Constituição Federal, aplica-
se aos impostos e, ainda assim, apenas quando possível. As contribuições sociais
foram previstas no mandamento constitucional como um dos instrumentos
financiadores da seguridade social, assim entendida como um conjunto integrado de
ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, assistência e previdência
social. BASE DE CÁLCULO. A base de cálculo da Contribuição para o PIS foi
alargada, incidindo sobre os fatos geradores ocorridos a partir de 01/02/1999,
passando-se a adotar uma base universal, com base na Lei nº 9.718, de 1998.
BENEFÍCIO FISCAL DO ICMS RESTITUÍVEL. Por não estar inserido no rol das
exclusões da base de cálculo da Contribuição para o PIS da legislação de regência,
mantém-se a autuação dos valores relativos a esse benefício fiscal.
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PROPAGANDA. Afasta-se a tributação
da Contribuição para o PIS sobre valores de ressarcimento de despesas de
propaganda, por estar ausente a correspondência com o conceito de receita. MULTA
ISOLADA. Deve ser lançada de ofício a multa isolada quando o agente autuante
constata que o sujeito passivo efetuou recolhimentos após o início do procedimento
fiscal, sem o amparo do instituto da espontaneidade. JURISPRUDÊNCIA
ADMINSITRATIVA E JUDICIAL. As decisões administrativas e judiciais, mesmo
que proferidas por órgãos colegiados, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/12/2001

 
O acórdão afirma que “o princípio constitucional da igualdade não pode ser entendido como uma

igualdade absoluta, mas uma igualdade formal, onde não só os desiguais são tratados desigualmente como o
Estado, ao representar o interesse público, se apresenta em condições de relativa supremacia legal”.

A decisão deixa de explicar qual é a desigualdade que se autoriza constitucionalmente, ou mesmo
como se reconhecerá a condição desigual?

Neste caso, ainda o princípio da isonomia tributária serve de justificativa para o velho ardil estatal que
consiste em clamar supremacia legal para si, justificando essa supremacia por ser representante do interesse
público, mesmo que se saiba atualmente que há diferença entre interesse público e interesse estatal.[17]

 
 

6  A IGUALDADE NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
 
A omissão dos manuais e cursos de Direito Tributário, no que tange a explicação manifesta dos

elementos essenciais do princípio da isonomia tributária engendra quadro curioso.
Enquanto a doutrina expõe com certa uniformidade o superficial aforismo aristotélico, apenas

reafirmando-se a máxima de que tratamento isonômico é tratar igualmente os iguais e desigualmente os
desiguais na medida de sua desigualdade, nos Tribunais Superiores permanece a incerteza sobre o que é
realmente isonômico e o que não é.

Tal disparidade de sentidos pode ser vista na análise de alguns casos paradigmáticos, outrora
sugeridos[18].

Citam-se, como exemplo, os seguintes casos:
? a isenção do imposto de renda sobre as verbas de representação dos magistrados e de algumas outras
categorias de servidores, afastada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 236.881/RS, assim ementado:

 
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS. IMPOSTO DE RENDA
SOBRE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO. ISENÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA
PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ISONOMIA

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4431



TRIBUTÁRIA. INSUBSISTÊNCIA DO BENEFÍCIO. 1. O artigo 150, inciso II, da
Constituição Federal, consagrou o princípio da isonomia tributária, que impede a
diferença de tratamento entre contribuintes em situação equivalente, vedando
qualquer distinção em razão do trabalho, cargo ou função exercidos. 2. Remuneração
de magistrados. Isenção do imposto de renda incidente sobre a verba de
representação, autorizada pelo Decreto-Lei 2.019/83. Superveniência da Carta
Federal de 1988 e aplicação incontinenti dos seus artigos 95, III, 150, II, em face do
que dispõe o § 1º do artigo 34 do ADCT-CF/88. Conseqüência: Revogação tácita,
com efeitos imediatos, da benesse tributária. Recurso extraordinário não
conhecido.[19]

 
A importância deste caso se verifica pelo fato de ser de conhecimento geral que o artigo 150, II, da

Constituição foi redigido com redação proibindo “qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou
função por eles exercida” visando propositalmente a revogação deste benefício estabelecido no Decreto Lei
2.019/83.

Veja-se o comentário de Hugo de Brito Machado sobre a questão:
 

Todos sabem que a regra do art. 150, inciso II, teve um objetivo específico: fazer com
que os militares, magistrados e parlamentares paguem o imposto de renda sobre a
totalidade da respectiva remuneração. Teve inspiração puramente demagógica, posto
que na verdade a distinção que favorece tais categorias profissionais é inegavelmente
menos lesiva ao princípio da capacidade contributiva do que os incentivos fiscais,
concedidos quase sempre em favor de pessoas consideravelmente ricas.[20]

 
? a isenção do IPVA sobre os veículos destinados ao transporte escolar, devidamente regularizados junto à
Cooperativa de Transportes Escolares do Município de Macapá – COOTEM, pela lei nº 351/97 – AP.

A decisão final da ADI foi assim ementada:
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 356/97,
ARTIGOS 1º E 2º. TRATAMENTO FISCAL DIFERENCIADO AO
TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO À COOPERATIVA DO MUNICÍPIO.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E ISONOMIA. CONTROLE
ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE.
CANCELAMENTO DE MULTA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO IPVA.
MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DOS ESTADOS E À DO DISTRITO
FEDERAL. TRATAMENTO DESIGUAL A CONTRIBUINTES QUE SE
ENCONTRAM NA MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
1.   Norma de efeitos concretos. Impossibilidade de conhecimento da ação direta de
inconstitucionalidade. Alegação improcedente. O fato de serem determináveis os
destinatários da lei não significa, necessariamente, que se opera individualização
suficiente para tê-la por norma de efeitos concretos. Preliminar rejeitada.
2.   Lei Estadual 356/97. Cancelamento de multa e isenção do pagamento do IPVA.
Matéria afeta à competência dos Estados e à do Distrito Federal. Benefício fiscal
concedido exclusivamente àqueles filiados à Cooperativa de Transportes Escolares
do Município de Macapá. Inconstitucionalidade. A Constituição Federal outorga aos
Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir o Imposto sobre
Propriedade de Veículos Automotores e para conceder isenção, mas, ao mesmo
tempo, proíbe o tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem na mesma
situação econômica. Observância aos princípios da igualdade, da isonomia e da
liberdade de associação.[21]

 
Esta decisão é um bom exemplo da aplicação do princípio da isonomia tributária, sendo que a medida

de comparação (ser o veículo automotor destinado ao transporte escolar) e o elemento indicativo desta
medida (estar regular com a cooperativa de Transportes Escolares) não guardaram relação com a finalidade
manifestada pela lei (fomento ao transporte escolar por meio da desoneração do IPVA).

Interessante notar, também, que é somente no caso das Ações Diretas de Inconstitucionalidade que o
Supremo Tribunal Federal tem uma postura realmente ativa frente às inconstitucionalidades pelo desrespeito
ao Princípio da Isonomia Tributária.

Isto se dá pelo fato de que no controle difuso, o Supremo afirma não ser sua competência remover da
lei a parte que a torna inconstitucional, pois estaria indo contra o ordenamento constitucional na medida em
que desrespeitaria o princípio da separação de poderes e estaria agindo como legislador positivo.

Ou seja, se dono de um veículo destinado ao transporte escolar recorresse ao Supremo questionando
o tratamento desigual e mais gravoso que a lei lhe prescreve por não ser membro da Cooperativa de
Transportes Escolares de Macapá – COOTEM, e requerendo as mesmas condições dos associados da
COOTEM por meio do Recurso Extraordinário, talvez o Supremo Tribunal Federal não julgasse seu pedido
como procedente.

Em verdade, retirar a restrição legal de estar regularizado junto à COOTEM realmente seria legislar
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positivamente, na medida em que o Supremo Tribunal Federal estaria alterando o sentido original da norma e
estendendo seu aspecto de aplicação.

Apesar disto, tal fato não seria um rompimento do princípio da separação dos poderes, já que ao
Supremo Tribunal Federal cabe a guarda da Constituição Federal, sendo-lhe defeso, inclusive, alterar sentido
de lei para tanto.

Como bem lembra Roberto Ferraz, seria, portanto, contrário ao princípio da separação dos poderes
declarar inconstitucional a lei que prescrevesse direito à herança, em partes iguais, exclusivamente aos filhos
legítimos, isto é, aos nascidos na constância do casamento?[22] Tudo porque retirar da lei o direito exclusivo
dos filhos legítimos também seria alterar o seu sentido. Seria essa, portanto, uma atuação transgressora da
separação dos poderes praticada pelo Supremo?

Acredita-se que não, já que nesse caso, como naquele da isenção do IPVA concedida de forma
antiisonômica, o Supremo Tribunal Federal estaria agindo conforme seu papel de guardião último da
Constituição, inclusive alterando sentido de lei.

 
? O caso da compensação do aumento da COFINS, que teve alíquota majorada de 2% para 3% pela Lei
9.718/98, com o montante a pagar da contribuição social sobre o lucro - CSLL.

A Lei nº 9.718/98 alterou a legislação tributária federal, aumentando a alíquota da COFINS de 2%
para 3% para os contribuintes em geral. Além disso, previu que até um terço da COFINS paga poderia ser
compensada com a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, nos seguintes termos:

 
Art.8° Fica elevada para três por cento a alíquota da COFINS.
§ 1 A pessoa jurídica poderá compensar, com a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
devida em cada período de apuração trimestral ou anual, até um terço da COFINS efetivamente paga,
calculada de conformidade com este artigo. (Revogado pela Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)
§ 2° A compensação referida no § 1°. (Revogado pela Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)
I - somente será admitida em relação à COFINS correspondente a mês compreendido no período de
apuração da CSLL a ser compensada, limitada ao valor desta. (Revogado pela Medida Provisória nº
2158-35, de 2001)
II - no caso de pessoas jurídicas tributadas pelo regime de lucro real anual, poderá ser efetuada com a
CSLL determinada na forma dos arts. 28 a 30 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. .(Revogado
pela Medida Provisória nº 2158-35, de 2001).
§ 3 Da aplicação do disposto neste artigo, não decorrerá, em nenhuma hipótese, saldo de COFINS ou
CSLL a restituir ou a compensar com o devido em períodos de apuração subseqüentes. (Revogado pela
Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)
§ 4 A parcela da COFINS compensada na forma deste artigo não será dedutível para fins de
determinação do lucro real. (Revogado pela Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)

 
O dispositivo legal foi recebido com total perplexidade pelos operadores do direito tributário, já que a

lei instituía tratamento desigual e mais gravoso exatamente para as pessoas jurídicas com menor
lucratividade, que sentiriam o aumento de alíquotas inevitavelmente.

Na medida em que a pessoa jurídica lucrativa poderia descontar dos valores pagos a CSLL os valores
recolhidos a título de COFINS em até um terço desta, na prática, não houve real aumento da carga tributária,
apesar do aumento da alíquota da COFINS.

Porém, para as empresas que não computaram lucro no exercício, ou que o tiveram em valor
reduzido, houve aumento significativo da carga tributária, já que não poderia compensar os valores pagos a
título de COFINS na nova alíquota de 3%.

O despautério legal gerou diversas discussões judiciais. O caso foi decidido pelo Supremo Tribunal
Federal da seguinte forma:

 
EMENTA: TRIBUTÁRIO. COFINS. ART. 8.º E § 1.º DA LEI N.º 9.718/98.
ALÍQUOTA MAJORADA DE 2% PARA 3%. COMPENSAÇÃO DE ATÉ UM
TERÇO COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL,
QUANDO O CONTRIBUINTE REGISTRAR LUCRO NO EXERCÍCIO.
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
Por efeito da referida norma, o contribuinte sujeito a ambas as contribuições foi
contemplado com uma bonificação representada pelo direito a ver abatido, no
pagamento da segunda (COFINS), até um terço do quantum devido, atenuando-se,
por esse modo, a carga tributária resultante da dupla tributação. Diversidade entre tal
situação e a do contribuinte tributado unicamente pela COFINS, a qual se revela
suficiente para justificar o tratamento diferenciado, não havendo que falar, pois, de
ofensa ao princípio da isonomia. Não-conhecimento do recurso.[23]

 
A decisão é exemplo da aplicação equivocada do princípio da isonomia tributária.
Analisando-se os aspectos do julgamento de igualdade propostos por Humberto Ávila, e adotados

por este trabalho, se tem uma dimensão mais clara do equívoco deste julgamento.
Os sujeitos do julgamento de igualdade, neste caso, são as empresas contribuintes da COFINS e da

CSLL que auferiram lucro ou que tiveram resultados inexpressivos ou negativos no exercício. A comparação
entre estes sujeitos ensejaria um tratamento diferenciado; a aplicação de alíquotas diversas entre as empresas
lucrativas e as não lucrativas. As empresas lucrativas pagariam a COFINS com alíquota de 2%, já que
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compensariam até 1% do montante devido com o que foi pago a título de CSLL, enquanto as empresas com
prejuízo (ou lucro reduzido) pagariam a COFINS sem qualquer abatimento (alíquota de 3%), pois não
realizaram a hipótese de incidência da CSLL.

A finalidade desta comparação é a apuração dos sujeitos mais capazes de contribuírem para o
financiamento da seguridade social. Observe-se que ambas as contribuições visam angariar fundos para o
custeio da seguridade pelo Estado, por meio da arrecadação tributária, que necessariamente deve respeitar os
princípios da isonomia tributária e da capacidade contributiva.

Tendo em vista os sujeitos e a finalidade, estabeleceu-se como medida de comparação a capacidade
contributiva, e como elemento indicativo desta capacidade, a lucratividade, sendo que esta é a hipótese de
incidência da CSLL, que separava os contribuintes da COFINS em dois grupos, os que poderiam compensar
a elevação da alíquota com a CSLL, já que suportam o peso dos dois tributos, e os que não poderiam,
justamente por que não realizaram a hipótese de incidência da CSLL.

Porém, lembre-se de que a medida de comparação e o elemento indicativo desta medida devem
guardar estreita relação com a finalidade da comparação, ou seja, a lucratividade deve guardar estreita
relação com o financiamento da seguridade social, o que nos levaria a crer que as empresas que auferiram
lucro deveriam ser as maiores contribuintes e não as empresas deficitárias. Este raciocínio seria justificável
pelo princípio da equidade e, mormente pelo princípio da capacidade contributiva, que, neste caso, com
certeza guarda relação com a isonomia, pela finalidade escolhida.

Apesar disto, o judiciário entendeu ser isonômico o dispositivo que previa a possibilidade de
compensação da COFINS com a CSLL, pois dispensou igual tratamento às empresas lucrativas e às
empresas não lucrativas, sem distinção entre elas, como um grupo, subvertendo o entendimento esperado.

Ou seja, analisando apenas um aspecto do princípio da isonomia tributária, qual seja a igualdade
perante a lei ou o tratamento indiscriminado aos sujeitos do “julgamento de igualdade”, sem atentar para a
igualdade na lei ou para a relação necessária entre a medida de comparação, o elemento indicativo dessa
medida e a finalidade da distinção, a decisão considerou como isonômica uma situação que contraria o
comando do artigo 150, II da Constituição da República Federativa do Brasil.

Em suma, a decisão do Supremo Tribunal Federal considerou o dispositivo analisado constitucional
apenas porque era de aplicação genérica, quando isso se infere normalmente da maioria das normas postas
pelo Legislativo.

Percebe-se, portanto, que por várias vezes o princípio da igualdade é invocado e aplicado nas
relações jurídicas sem uma análise completa de seus aspectos. Por vezes analisa-se somente se a lei tratou a
todos igualmente, perante a lei, deixando de lado o conteúdo do comando legal. Os sujeitos escolhidos, em
função de uma finalidade com uma medida de comparação e um elemento indicativo dessa medida, sendo
mais específico.

 
 

7  CONCLUSÕES
 
O Princípio da Isonomia é um dos fundamentos basilares dos Estados ocidentais e, em função disto

mesmo, a Constituição estabeleceu tratamento tão diferenciado a este princípio que aparece por repetidas
vezes em vários comandos constitucionais.

Entretanto, apesar da importância que a Constituição dá ao princípio, falta-lhe efetividade, sendo que
por raras vezes ele é realmente utilizado para alterar situação posta pelas leis tributárias antiisonômicas.

As definições propostas para o Princípio da Isonomia Tributária são, na maior parte das vezes,
superficiais e vazias de conteúdo, o que faz com que os julgamentos de igualdade se dêem, por várias vezes,
intuitivamente.

A falta de um discurso consistente e recorrente sobre a Igualdade, que aborde todos os seus aspectos,
tem reflexos muito gravosos.

O Poder Legislativo por muitas vezes utiliza-se do discurso da Igualdade para justificar medidas que
não atendem aos critérios do Princípio, mas que são, na verdade, meros benefícios conseguidos pelas
categorias mais organizadas da sociedade civil mediante forte pressão política.

Mais equivocado que o Poder Legislativo, no que concerne ao Princípio da Isonomia Tributária, é a
Administração Pública. Quando os órgãos de solução de consulta da Administração analisam argumentos
pautados na Isonomia Tributária apresentam discursos totalmente vagos, utilizando-se de frases de efeito
sem nenhuma ligação com o caso prático que se analisa.

Isto permite que os discursos sobre o Princípio da Igualdade, vazios de conteúdo mas embasados em
importante princípio constitucional, sejam utilizados até mesmo como justificativa para a prevalência do
interesse estatal sobre o particular. Algo totalmente descabido, já que o Princípio da Isonomia Tributária é
uma garantia do contribuinte/cidadão, e não do Estado.

A ausência de um conteúdo bem definido para o Princípio da Isonomia Tributária traz ainda um
último e grave problema. O Supremo Tribunal Federal, guardião último da Constituição da República
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Federativa do Brasil, apresenta um discurso totalmente desencontrado sobre o Princípio da Isonomia
Tributária, um dos mais importantes princípios constitucionais em matéria tributária.

O que não parece ser controverso no STF é o fato de que o Tribunal só pode agir como legislador
negativo, na medida em que não seria possível declarar a inconstitucionalidade de cláusula de exclusão de
benefício, o que alteraria o sentido original da lei.

Tal postura é facilmente compreensível quando se pensa nas repercussões orçamentárias que
resultariam da extensão do benefício a todos aqueles que foram excluídos de sua incidência pela lei
inconstitucional.

Curioso notar, portanto, que a única ocasião trazida a este trabalho em que o Supremo teve postura
realmente ativa frente ao Princípio da Isonomia Tributária, resume-se ao segundo exemplo, o caso discutido
na ADIn 1655-5. A Ação Direta de Inconstitucionalidade discutiu norma que exigia associação a
Cooperativa de Transportes Escolares do Município de Macapá para concessão de isenção do IPVA sobre
os veículos destinados ao transporte escolar.

A ADIn terminou por declarar a inconstitucionalidade desta norma, pelos motivos já expostos.
Portanto, na única ocasião em que o princípio foi devidamente aplicado, o jurisdicionado não

conseguiu a extensão do benefício, o que normalmente se pretende, mas a extinção do benefício alheio.
O Tribunal Constitucional alemão há muito percebeu este problema e utiliza-se de uma solução

diferente. Quando o Tribunal declara a inconstitucionalidade da norma, este não pronuncia sua nulidade. Tal
fato suspende a eficácia da lei inconstitucional, que deverá ser corrigida pelo legislador, estendendo o
benefício a quem ele foi indevidamente negado ou extirpando de vez a Lei inconstitucional do ordenamento.

Acredita-se que esta é uma solução mais correta e adequada, que confere maior aplicabilidade ao
princípio. Confira-se a opinião da Professora Misabel Derzi:

 
Não temos dúvida de que a Constituição de 1988 justifica a adoção de uma nova
posição pelo STF, que não pode se manter como simples legislador negativo. O que
a Constituição deseja é a efetividade dos direitos e garantias fundamentais do
contribuinte, para isso prevendo remédios, ações e instrumentos que demonstrem a
índole nova daqueles direitos e garantias. Diante de ofensa intolerável à igualdade,
em norma concessiva de benefícios arbitrários, a supressão pura e simples da isenção
significa, sem dúvida, a outorga de pedra ao invés de pão, pleiteado pelo contribuinte
lesado. A solução do Tribunal Constitucional alemão é bastante razoável, porque
concilia a Constituição com a margem de discricionariedade do legislador, que tem, a
partir da declaração da inconstitucionalidade, o dever de corrigir a norma. O que não
é razoável é “fingir” que é constitucional a norma discriminatória para não se ter de
enfrentar o problema, ou reconhecer a inconstitucionalidade mas declarar-se o
Tribunal “impotente”, ou cassar a isenção ou outro benefício, interferindo em plano
do governo. [24]

 
Apesar de a proposta do Tribunal Constitucional alemão ser uma solução correta, acredita-se que

seria ainda mais adequada a extensão do benefício pela declaração da inconstitucionalidade da cláusula de
restrição.

A declaração da inconstitucionalidade da restrição do benefício poderia ser realizada com efeitos ex
nunc. Tal postura garantiria aplicabilidade ao caro Princípio da Isonomia Tributária e não comprometeria as
finanças públicas.

Se a extensão do benefício reduzir consideravelmente a arrecadação, o Poder Legislativo poderia
simplesmente revogar a Lei que concede o benefício.

Desta maneira estaria garantida a observância a Constituição, sendo respeitados tanto o princípio da
Igualdade Tributária como o Princípio da Separação dos Poderes.

Além disto, as demais impropriedades citadas neste trabalho devem ser veementemente combatidas
buscando a efetiva compreensão dos aspectos que compõe um julgamento de igualdade e como este
julgamento deve ser aplicado.

Somente assim, o Princípio da Igualdade em matéria Tributária será realmente uma garantia
fundamental em todos os seus aspectos, e não somente um enunciado “enclausurado em tinta preta”[25].
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A POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE EM
PROCESSOS DE NATUREZA COLETIVA

THE POSSIBILITY OF INTERVENTION AND PARTICIPATION OF THE AMICUS CURIAE IN
COLLECTIVE LAWSUIT

Pauliane do Socorro Lisboa Abraão

RESUMO
O presente estudo visa relacionar a tutela coletiva com o instituto do amicus curiae de modo que se perceba
que este instrumento processual, por ter caráter democrático e pluralista na prestação jurisdicional, pode e
deve ser utilizado também em demandas de natureza coletiva, apesar da ausência de expressa previsão legal
nesse sentido. Mostramos que, na verdade, a participação de interessados no processo coletivo é bastante
restrita: o cidadão acaba praticamente impedido de atuar, o que não é congruente com nosso Estado de
Direito. Assim, propomos a abertura desse tipo de demanda – que normalmente possuem relevância e
expressão social – à participação de grupos/pessoas interessados, na forma de amici curiae, o que favorecerá
a prestação jurisdicional e também garantirá o direito de participação democrática dos cidadãos
possivelmente afetados pela decisão que vier a ser prolatada.
PALAVRAS-CHAVES: tutela coletiva – amicus curiae – interesses transindividuais – democracia.

ABSTRACT
This article objectives relate the collective lawsuit with the institute of amicus curiae, in order to realize that
this processual instrument, in due to its democratic and plural character for the jurisdictional act, can and
should be used in collective lawsuits, despite of the absence of legal prediction on this way. We showed that,
in fact, the participation of the interested is too restricted on collective lawsuits: the citizen is practically
suppressed to actuate, situation that is incongruous with the Brazilian Democratic State. So, we propose the
opening of this kind of lawsuit – which commonly has relevancy and social expression – to the participation
of interested groups/people, like amici curiae, in order to favor the jurisdictional decision and also guarantee
the right of democratic participation of the ones who possibly will be affected by the future decision.
KEYWORDS: collective lawsuit – amicus curiae – transindividual rights – democracy.

INTRODUÇÃO

Os estudos sobre a infiltração da teoria da participação democrática dentro do processo judicial são
constantes em nosso meio. A tese de hermenêutica jurídica proposta por Peter Häberle[1], por exemplo, tem
função notória e serve de referência dentro de sociedades democráticas e abertas como a nossa.

Na obra entitulada Hermenêutica Constitucional, este autor mostra que as pessoas, os variados grupos
sociais e organizações, participantes de uma sociedade plural, possuem papel fundamental na interpretação
do direito e, consequentemente, na resolução de questões levadas a juízo.

O presente estudo tem como pressuposto justamente a abertura e a pluralização do processo judicial: em
uma sociedade plural e democrática, deve-se primar pela ampla utilização e aperfeiçoamento dos
instrumentos necessários à efetivação do direito.

E, um dos instrumentos mais importantes é a abertura do processo a terceiros interessados, representados
pela figura do amicus curiae, que serão, direta ou indiretamente, afetados pelo provimento jurisdicional a ser
dado.

Visamos, neste trabalho, tratar especificamente da necessidade de utilização desse instrumento democrático
em ações coletivas.

Do modo como estão hoje, as demandas de natureza coletiva (lato sensu), não permitem o amplo e
democrático debate sobre a matéria a ser julgada. A intervenção de terceiros nessas demandas é praticamente
inexistente e o sistema processual civil atual não menciona nada a respeito da participação de terceiros
interessados nas causas. O cidadão, portanto, mesmo sendo afetado por ações de repercussão coletiva ou
difusa, acaba não participando de seu processo instrutório e decisório, o que, sem dúvida, é uma contradição.

Mesmo tendo sua razão de ser, essa visão do processo coletivo acaba sendo um tanto fechada, não
condizente com uma realidade multicultural e diversificada como a brasileira. Vive-se num país democrático
e a noção de democracia deve, obrigatoriamente, "se espalhar" por entre os Poderes do Estado, e
notoriamente pelo Poder Judiciário, que tem a capacidade de decisão sobre a própria Administração Pública
e sobre a sociedade em geral.

É nesse sentido que propomos, neste estudo, a utilização do instituto do amicus curiae, como representante
de anseios sociais, em demandas coletivas. Mesmo sem previsão legal, não se pode ser legalista ao ponto de
impedir a participação de interessados no debate judicial coletivo. Isto seria ir contra o próprio princípio
democrático. Os cidadãos precisam expressar seus anseios e pontos de vista e, ao mesmo tempo, os
magistrados precisam conhecer a realidade social, as possíveis repercussões do julgamento de uma ação de
índole metaindividual.

Amicus curiae e processo coletivo devem andar juntos pois, como se verá em detalhes neste trabalho, visam
o mesmo fim: a proteção de direitos e interesses coletivos em sentido amplo.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4438



 

 

•1.                  A ABERTURA SOCIAL DO PROCESSO

 

•1.1.            A teoria hermenêutica plural proposta por Peter Häberle

Dentre os pensadores que propõem uma nova visão - mais aberta - sobre o processo, sem dúvida quem mais
se destacou foi Peter Häberle, alemão nascido em 1934, é um estudioso de Direito e consagrou-se dentro do
Direito Constitucional, escrevendo sobre direitos fundamentais e tendo mantido uma postura vanguardista
sobre interpretação constitucional.

Segundo Claudio Pereira de Souza Neto, a proposta de Häberle nos permite vislumbrar a superação da
autonomização do sistema jurídico (típica do movimento juspositivista), através de uma visão que investe na
valorização da chamada sociedade aberta dos intérpretes da constituição[2].

Na obra Hermenêutica Constitucional[3], Häberle afirma que o processo de interpretação da Constituição
deve ser adequado a uma sociedade aberta ou pluralista. Para tanto, parte do pressuposto de que todo aquele
que vive a Constituição seria seu legítimo intérprete.

Cidadãos, órgãos estatais, a opinião pública e grupos de interesses seriam forças produtivas de interpretação,
atuando também ou pelo menos como pré-intérpretes do complexo normativo constitucional. Essa
interpretação seria sua integração à realidade pública.

Diante disso, enfatiza que os instrumentos de informação dos juízes constitucionais (nossos ministros do
Supremo Tribunal Federal) devem ser ampliados e aperfeiçoados, especialmente no que se refere às formas
gradativas de participação e interpretação da norma, estabelecendo-se uma comunicação efetiva entre os
participantes desse processo amplo de interpretação. O processo constitucional tornar-se-ia parte do direito
de participação democrática.

Sustenta que a teoria da interpretação constitucional esteve muito vinculada a um modelo de interpretação
de uma sociedade fechada, o que não é o caso do Brasil: somos parte de uma sociedade aberta e pluralista.
Não se poderia estabelecer um rol numerus clausus de intérpretes da CF. todas as pessoas, grupos e
potências públicas estão envolvidos nesse processo social de interpretação. Os critérios hermenêuticos
devem, portanto, ser tanto mais abertos quanto mais pluralista for a sociedade.

Chega a afirmar em sua obra que é direito de cidadania que a população participe do processo interpretativo
constitucional.

Em razão de tudo isso, Häberle elenca algumas consequências dessa hermenêutica aberta, a saber: (i) o juiz
constitucional não está sozinho no processo de interpretação constitucional (ampliação das formas de
participação); (ii) todas as forças pluralistas públicas são intérpretes em potencial da Constituição e devem
ser consideradas como engendradoras de uma força normatizadora necessária à atualização pública da
matéria por parte da Corte Constitucional; (iii) o processo constitucional formal não é a única via de acesso
ao processo de interpretação constitucional. Há questões materiais previstas na Constituição que não chegam
à Corte, e, assim, os intérpretes desenvolvem esses direitos materiais autonomamente.

Por fim, o autor consolida seu entendimento mostrando a necessidade de flexibilização da norma escrita
pelos juízes, sendo a abertura social do processo uma forma de permitir entendimentos flexíveis e
diferenciados.

 

•1.2.            O alargamento da perspectiva interpretativa aberta proposta por Häberle

Na obra analisada acima, é evidente que Peter Häberle focou seus esforços na hermenêutica constitucional,
todavia, lendo o texto produzido, não se pode deixar de perceber a importância que essa nova forma de
pensar a interpretação jurídica possui não apenas para fins constitucionais mas também para o Direito como
um todo.

O autor fala especificamente sobre interpretação da Constituição, mesmo porque se trata da lei maior do
sistema jurídico de uma nação, no entanto, é claramente inferível que sua teoria interpretativa pode ser
utilizada para além da Constituição, nos demais ramos do Direito, especialmente em questões que envolvem
natureza pública, política e social.

No presente caso, tentamos utilizar a força da interpretação popular no âmbito da tutela coletiva para o fim
de avaliar se terceiros interessados podem (ou devem) participar ou pelo menos serem ouvidos em processos
de natureza coletiva.

Nesse ponto, deve-se lembrar que processos coletivos, quando julgados, normalmente geram consequências
diretas ou indiretas sobre uma gama de pessoas, determinadas ou não, haja vista que o objeto desse tipo de
tutela é transindividual. Daí se vê que o resultado de uma ação coletiva, na verdade, possui grande
repercussão social e até política.

Outrossim, quer queira ou não, as disposições constitucionais estarão presentes em qualquer tipo de
demanda judicial, direta ou indiretamente, fazendo-se presente, sobretudo, em ações coletivas, que
naturalmente atingem a sociedade, a política etc. Desse modo, essencial pensar nos anseios e nas formas
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interpretativas apresentadas por terceiros interessados no julgamento de uma demanda dessa natureza.

 

 

•2.      A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS EM AÇÕES COLETIVAS

 

•2.1.            As formas de intervenção previstas para processos coletivos

Em uma análise estrita das leis que tratam da tutela coletiva, tem-se que as formas de intervenção de
terceiros são admitidas de modo muito restrito em ações dessa natureza.

A construção doutrinária em torno do próprio processo coletivo é recente na legislação pátria. Os direitos
metaindividuais foram primeiramente referenciados na Lei da Ação Popular (Lei n. 4717/65). Em seguida,
com a alteração fornecida pela Lei n.º 6.513/77 e com a edição da Lei da Ação Civil Pública (Lei n.
7.347/85), houve uma sistematização na defesa dos direitos difusos e coletivos relativos ao meio ambiente e
ao consumidor.

A positivação dos direitos difusos e coletivos, tidos como direitos fundamentais de terceira geração, ocorreu
com a promulgação da Constituição Federal de 1988, consumando-se com o advento do Código de Defesa
do Consumidor, Lei n. 8.078/90.

Os interesses metaindividuias têm sua origem em regras previstas como garantias do tecido social. Os
sujeitos atingidos são, em geral, indeterminados (ainda que determináveis), e o seu objeto e a forma de tutela
possuem uma mutabilidade no tempo e espaço como característica. A lei n. 8.078/90 classificou os interesses
em difusos (titulares indetermináveis e ligados por circunstância de fato, e objeto indivisível), coletivos
(titulares podem ser determinados, ligados entre si e com a parte contrária por uma relação jurídica base, e o
objeto é indivisível) e individuais homogêneos (titulares identificáveis, a relação jurídica base donde nasce a
lesão é individualizada, e o objeto é divisível).

O primeiro diploma legal em sede coletiva que previu uma espécie de "intervenção de terceiro" nesse tipo de
relação processual foi a Lei n. 7.347. Seu art. 5ª, parágrafo 2º, prevê a possibilidade de intervenção do Poder
Público ou das outras associações habilitadas para proporem a ação civil pública[4] como litisconsorte de
qualquer das partes.

De fato, o art. 82 do CDC (Lei n. 8.078) veio consolidar a possibilidade de formação de litisconsórcio no
pólo ativo de demandas coletivas, uma vez que a legitimação ativa para este tipo de ação é disjuntiva e
concorrente.

Hugo Nigro Mazzilli entende que a regra do art. 5º parágrafo 2º da Lei da Ação Civil Pública é caso de
litisconsórcio ulterior (em ação já proposta). E diz ainda que:

 

Por absurdo, caso se entendesse que inexista possibilidade de litisconsórcio ulterior, bastaria que o segundo
co-legitimado propusesse em separado outra ação civil pública ou coletiva, com pedido mais abrangente ou
conexo, e isso provocaria a reunião de processos, e então ambos os co-legitimados acabariam sendo tratados
como litisconsortes. Nesse passo, menos imperfeita foi a redação dada na Lei n. 7.853/89, ao tratar do
mesmo problema: 'Fica facultado aos demais legitimados ativos habilitarem-se como litisconsortes nas ações
propostas por qualquer deles'. Mas, mesmo esta redação não se livrou da incorreção de mencionar
assistentes litisconsorciais em vez de litisconsortes[5].

 

Ressalta-se, ademais, que, nesse caso, em relação à eficácia da sentença, o litisconsórcio será unitário, pois a
decisão deverá ser idêntica para todos os litisconsortes.

Quanto à possibilidade de indivíduos particulares integrarem a lide coletiva na posição de litisconsortes, tem-
se que seria uma possibilidade inócua, vez que a legitimação extraordinária prevista na legislação sobre o
assunto (art. 82 do CDC) já funciona como uma forma de garantir uma prestação jurisdicional que alcance a
todos os interessados de uma só vez, de forma mais célere e capacitada, beneficiando, desde logo, todo um
grupo de pessoas.

E, pelo sistema vigente no Brasil, o indivíduo sozinho não pode ser autor de ação que tutele interesses
transindividuais, tendo em vista que os legitimados para tanto estão determinados expressamente em lei.
Pode, no entanto, ingressar com ação individual.

Apenas em caso de ação que tutele interesses individuais homogêneos, é possível o ingresso de pessoas
físicas, individualmente, como assistentes litisconsorciais nos moldes previstos pelo art. 94 da Lei n.
8.078[6].

Nesse ponto, cumpre esclarecer do que se trata o instituto da assistência. Segundo a doutrina mais sólida,
trata-se de modalidade de intervenção de terceiros na qual o terceiro que tiver interesse jurídico em que a
sentença seja favorável a uma das partes, poderá requerer sua habilitação nos autos (como assistente), para
assistir a tese da parte que lhe interessa. Daí porque é forma de intervenção voluntária.

O assistente atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos
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ônus processuais do assistido. A assistência não obsta que a parte principal reconheça a procedência do
pedido, desista da ação ou transija sobre direitos controvertidos; casos em que, terminando o processo, cessa
a intervenção do assistente.

Pode ser classificada em assistência simples (art. 50 do CPC) ou litisconsorcial (art. 54 do CPC), e consoante
a maioria da doutrina[7], a sentença só faz coisa julgada em relação ao assistente litisconsorcial e não ao
simples, uma vez que o primeiro funciona como um verdadeiro litisconsorte no processo, possuindo relação
jurídica com a própria parte adversária do assistido. Há inclusive quem pugna pela eliminação da assistência
litisconsorcial, pois esta seria efetivo caso de litisconsórcio[8].

É esta última forma assistencial que aparece no art. 94 da Lei n. 8.078 em caso de tutela de interesses
individuais homogêneos.

No caso específico da ação popular (CF, art. 5º, LXXIII), por sua vez, verifica-se a possibilidade de um
cidadão, sozinho, pleitear direito de cunho coletivo, qual seja: a anulação de ato lesivo ao patrimônio público
(meio ambiente, por exemplo).

Outrossim, ressalta-se a possibilidade de ocorrência de litisconsórcio entre Ministérios Públicos, prevista no
parágrafo 5º do art. 5º da Lei n. 7. 347[9].

Há quem questione a constitucionalidade do dispositivo em questão, a uma por conta do veto ao parágrafo
2º do art. 82 do CDC[10], e a duas pela possível impossibilidade de trabalho em conjunto pelos Ministérios
Públicos. Quanto ao veto mencionado, a doutrina majoritária entende que foi ineficaz, prevalecendo a
possibilidade do litisconsórcio entre Ministérios Públicos por força do artigo 113 do CDC. E quanto à
atuação conjunta, a própria Constituição Federal, em seu art. 128, não impede que os Ministérios Públicos
da União, do Distrito Federal e dos Estados atuem em conjunto.

Mesmo sendo uno e indivisível, o Ministério Público teve de ser dividido entre vários órgãos específicos,
com atribuições específicas e diversas entre si, seja em razão da matéria, seja em razão do território. Daí
porque um órgão do Ministério Público pode atuar junto a outro órgão ministerial que possui outra
atribuição, desde que a defesa dos interesses invocada no caso esteja dentro das atribuições que a lei que lhe
confere.

Outro ponto importante diz respeito ao cabimento do chamamento ao processo em sede de lide de consumo:
o art. 101, II do CDC autoriza expressamente a possibilidade do chamamento da seguradora quando existir
relação de seguro tratada na causa.

Esse chamamento deverá ocorrer no prazo para contestação, face o disposto no art. 78 do CPC. Nesta
hipótese, tendo em vista que o segurador é chamado como responsável em face do consumidor, em caso de
procedência da ação, o juiz poderá julgá-la não só contra o réu, como também contra o seu segurador (art.
79 do CPC).

Pelo que foi exposto, resta claro que o instituto mais utilizado no tocante à intervenção de terceiro em
matéria coletiva, mesmo implicitamente, é a assistência, que é espécie de intervenção parecida com o
próprio litisconsórcio, sendo, pois, uma forma de participação de terceiro mais rápida e menos atribulada
para o processo.

Em síntese:

Vimos que os demais legitimados para propor ação civil pública, caso queiram participar do processo já após
sua instauração, podem fazê-lo, habilitando-se na qualidade de assistentes litisconsorciais, tendo em vista
que o litisconsórcio inicial é facultativo.

O particular lesado que tenha, em trâmite, processo individual com pedido idêntico a pedido feito em ação
coletiva, pode pedir a suspensão de sua ação e ingressar como assistente litisconsorcial na demanda
coletiva[11].

A possibilidade de chamamento do segurador nas lides consumeiristas é uma exceção que só é admitida
porque permite um alargamento na garantia de satisfação do consumidor.

Como se vê, nem o CDC nem a Lei da Ação Civil Pública trazem normas processuais específicas quanto à
questão da intervenção de terceiros e do litisconsórcio.

Não há regras determinando limite temporal para que o lesado habilite-se como assistente litisconsorcial em
ações coletivas que versem sobre interesses individuais homogêneos por exemplo. Da mesma forma, não há
prazo para a habilitação dos demais legitimados (art. 5º, parágrafo 2º da Lei n. 7.347).

O mais razoável é fazer aplicar, nessas omissões legislativas, o próprio Código Processual Civil, que prevê
que o assistente pode ingressar na demanda a qualquer momento, recebendo o processo no estado em que se
encontra (art. 50).

Eis, em suma, um panorama sobre as formas admissíveis de participação de terceiros interessados em
processos de índole coletiva (lato sensu)

 

•2.2.            A deficiência em termos de participação de terceiros em ações coletivas

Pelo exposto até então, percebe-se que a sistemática da tutela coletiva no Brasil primou por não especificar
possibilidades de intervenções de terceiros em ações de natureza metaindividual. A preocupação maior
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estava em criar um processo célere, com legitimados já descritos em lei, com força representativa a ponto de
ser desnecessária a participação de outras pessoas.

A intenção do processo coletivo, pelo que se pode ver especialmente pelas disposições do CDC, é a de
equilibrar forças econômicas, superar a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, e, assim, buscar
uma rápida entrega jurisdicional. Daí a razão para não se admitir figuras de terceiros, que normalmente
tumultuam o processo, prejudicam a defesa das partes e a própria celeridade processual.

Baseado nessa intenção, é que o legislador trouxe a vedação da denunciação da lide no art. 88 do CDC. Por
se tratar de ação condenatória em que se discute dolo e culpa, acaba por afrontar o direito do consumidor de
ser indenizado em face da responsabilidade objetiva. Desse modo, resta a proposição de ação autônoma para
a discussão da questão nesses casos.

Neste sentido entende Kazuo Watanabe, dizendo que:

 

(...) a denunciação da lide, todavia, foi vedada para o direito de regresso de que trata o art. 13, parágrafo
único, do Código, para evitar que a tutela jurídica processual dos consumidores pudesse ser retardada
e também porque, por via de regra, a dedução dessa lide incidental será feita com a invocação de uma causa
de pedir distinta. Com isso, entretanto, não ficará prejudicado o comerciante, que poderá, em seguida ao
pagamento da indenização, propor ação autônoma de regresso nos mesmos autos da ação originária[12]
(grifamos).

 

O caso excepcional do chamamento ao processo da empresa seguradora em lides de consumo, como visto,
não implica em violação aos princípios básicos do microssistema do CDC já que a presença da seguradora só
amplia as garantias do consumidor.

Outrossim, deve-se levar em consideração que a noção de intervenção de terceiro tal como conhecemos tem
muito mais relevância em lides individuais. De fato, as modalidades interventivas tradicionais foram moldadas
dentro do sistema de tutela individual e não coletiva.

A tutela coletiva, através de sua legislação base, mostrou, mesmo implicitamente, que não se coaduna com o
sistema de intervenção de terceiros decorrente de meros interesses jurídicos das partes individualmente
consideradas.

 

 

•3.                  O AMICUS CURIAE COMO UMA MODALIDADE INTERVENTIVA PECULIAR

 

•3.1.            Amicus curiae: origens, conceito e natureza jurídica

É comum se pensar que o amicus curiae teve nascedouro no Direito anglo-saxão, pois foi a partir de lá que
se aprimorou e se difundiu para os mais diversos ordenamentos. De fato, para Elisabetta Silvestri[13], a
origem do instituto estaria no direito inglês (direito penal inglês medieval), sendo a partir daí que teria sido
lançado para os demais países, especialmente aos Estados Unidos, onde é amplamente desenvolvido.

No entanto, a mesma autora mostra que existe outra tese, mais coesa na doutrina, dizendo que a origem do
amicus curiae estaria no direito romano, onde ele era visto como uma espécie de colaborador neutro dos
magistrados em casos cuja resolução não dependia de conhecimento estritamente jurídico.

Desde suas origens, o amicus curiae já era visto como uma espécie de terceiro que intervém no processo por
convocação judicial ou por livre iniciativa para fornecer ao juízo elementos reputados como importantes ou
até mesmo indispensáveis para o julgamento da causa[14].

No passado, o instituto era marcado por sua neutralidade e lealdade ao juiz, porém, hoje em dia,
especialmente graças à sua evolução nos Estados Unidos, não se pode negar que aquela figura neutra e
imparcial passou a se transformar em uma espécie peculiar de terceiro interessado e parcial, que visa muito
mais a busca da tutela de direitos e interesses que lhe dizem respeito.

Nesse ponto, cumpre ingressar na análise da natureza jurídica do instituto, tema que ainda é bastante
controverso tanto na doutrina como na jurisprudência. No entanto, é necessário que se conheça a natureza
do instituto justamente para que se possa definir seu regime jurídico, seu grau de participação/atuação no
processo, sua submissão aos efeitos da decisão da causa, etc.

A maioria da doutrina nacional[15] se inclina a dizer que o amicus curiae seria uma espécie de intervenção
de terceiros específica ou um tipo inovador de assistência, distinta das conhecidas. Enfim, uma nova
modalidade interventiva/assistencial: sui generis ou atípica.

Dirley da Cunha Júnior posiciona-se nesse sentido, dizendo que trata-se de "terceiro especial, que pode
intervir no feito para auxiliar a Corte, desde que demonstre um interesse objetivo relativamente à questão
jurídico-constitucional em discussão"[16].

Edgard Bueno Filho[17] pensa ser caso de assistência qualificada, pois, além de interesse jurídico legítimo
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(que é essencial à configuração da assistência propriamente dita), deverá demonstrar representatividade para
ser admitido na causa (para tanto, o autor se baseou na intervenção prevista na Lei das ações de controle
concentrado).

Cassio Scarpinella[18] entende que o amicus curiae, dependendo da situação, se encontraria mais próximo
de três figuras processuais: o Ministério Público quando atua como fiscal da lei; o perito; e o assistente.
Segundo ele, em um sentido amplíssimo, por não serem partes, essas figuras (e quaisquer outras formas de
participação em processo alheio) seriam terceiros, daí porque diz que o amicus é terceiro, mas não aquele
terceiro previsto numa das modalidades interventivas descritas no Código de Processo Civil.

Mesmo assim, o autor ainda menciona que não há total identificação ou assimilação entre essas figuras: a
forma de atuação dependerá muito do direito material em debate em cada caso[19].

Segundo a Professora Gisele Góes[20], o amicus curiae não seria especificamente um terceiro interventor no
processo, sobretudo no processo objetivo de controle de constitucionalidade, já que funcionaria como uma
necessidade ou suporte técnico ao STF, mas não como uma parte (se fosse terceiro interventor, deveria se
tornar parte da relação). Seria, portanto, um auxiliar do juízo dotado de respeitabilidade, reconhecimento
científico ou representatividade.

Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá[21] divide os amici curiae em duas modalidades: os que são requisitados
pelo juízo, e os que ingressam voluntariamente no processo. Na forma requisitada, entende que a função do
amicus assemelha-se à do auxiliar do juízo ou mesmo à da testemunha. Na forma voluntária, entende se
tratar de intervenção de terceiro (diversa daquelas nominalmente previstas no CPC), onde ao terceiro teria
sido outorgada uma situação jurídica processual que lhes autoriza a intervir.

O Supremo Tribunal Federal, em conjunto, ainda não se posicionou especificamente sobre o assunto. Apenas
alguns ministros, isoladamente em seus votos, emitiram seus pontos de vista sobre a natureza jurídica do
amicus curiae.

Ricardo Lewandoviski, em decisão datada de agosto de 2008[22], enunciou que o STF já teria firmado
entendimento no sentido de que o amicus seria uma espécie de colaborador da Corte, pois na ADI n. 748-
RS (julgada em 18.11.1994), o ministro Celso de Mello, enquanto relator, afirmou que o amicus curiae não
se tratava de intervenção de terceiro, mas sim de uma "admissão informal de um colaborador da corte". Na
mesma decisão, o relator ressaltou que a intervenção de terceiros, em todas as suas hipóteses, representa
interesse jurídico subjetivado em favor de uma das partes envolvidas na demanda: alguém que não faz parte
originalmente do feito intervém para que ele seja julgado a favor ou contra um ou outro, e isso não poderia
existir no caso do amicus, que, conceitualmente, deve ser desvinculado dos interesses subjetivos das partes,
pois somente procura uma decisão justa para o caso, remetendo informações relevantes ao julgador.

No entanto, Celso de Mello mudou de opinião quanto ao tema: desde 2001, quando prolatou decisão
monocrática na Medida Cautelar na ADI 2.130-SC[23], vem entendendo que se trata de intervenção de
terceiro, mas uma modalidade qualificada de intervenção, pois somente terceiros com representatividade
adequada poderiam ser admitidos para figurarem como amicus curiae.

Os ministros Marco Aurélio[24] e Joaquim Barbosa[25], coadunando-se ao entendimento de Celso de Mello,
também classificam o amicus curiae como terceiro.

Gilmar Ferreira Mendes discorda e aduz expressamente que se trata de hipótese diversa de intervenção de
terceiro, sendo o amicus um instrumento ou mecanismo de integração no processo, pois assegura a
pluralidade de ideias e de interpretações da norma apreciada[26].

Em uma interpretação sistêmica, podemos dizer que a ministra Carmén Lucia posiciona-se como Ricardo
Lewandoviski e Gilmar Mendes, entendendo que o amicus curiae não é modalidade de intervenção de
terceiro, sendo um colaborador do juízo[27].

Enfim, o fato é que a natureza jurídica do instituto acaba variando conforme a forma de intervenção prevista.
Mas há uma certeza: não se trata de uma parte e não pode vir a se tornar uma: sempre ingressará após
iniciado o processo, daí sua aproximação com a figura do terceiro ou do auxiliar da justiça.

Há situações em que o amicus curiae é intimado ou requisitado a se manifestar nos autos (como no caso da
intervenção do CADE, da CVM e do INPI); há vezes em que ele ingressa livremente mas só pode
permanecer se admitido por despacho (a exemplo da intervenção em ações de controle concentrado); há
casos em que não se limita a informar questões fático-probatórias, passando a realmente opinar na causa,
enfim, as características variam em cada caso previsto na lei.

O único e mais importante ponto em comum em todos os casos refere-se à abertura do processo, ou seja,
sem dúvida alguma o amicus é visto como um colaborador do juízo, uma fonte de informações salutar para
uma melhor cognição do caso e, consequentemente, para uma melhor decisão.

Diante de todos esses pormenores, e mesmo sabendo da dificuldade em se definir uma natureza jurídica única
para todos os casos de amicus curiae que temos, optamos em concordar com o entendimento da Professora
Gisele Góes, citada acima, e sustentamos que, ao que parece, a natureza do instituto acaba sendo a de um
auxiliar da justiça, não sendo parte nem terceiro.

Entendemos que não é razoável criar uma modalidade de terceiro - terceiro especial ou sui generis -, apenas
para abarcar a figura do amicus. E de fato, não se pode ser caracterizado como terceiro justamente por conta
de seu caráter originariamente desvinculado das partes (não pode ser terceiro porque não vai se filiar a
quaisquer das partes - seu interesse é institucional: vai além das partes e tem natureza pública[28]).
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Mas não podemos deixar de ressaltar que é necessário que este auxiliar possua representatividade,
respeitabilidade e, enfim, compromisso com a justiça. Estas são suas principais características.

O fato é que, a despeito de todas essas divergências quanto à natureza do amicus curiae, o mais importante
e relevante na análise desse instituto diz respeito à sua função social, informativa e plural no sistema
processual comprometido com uma prestação jurisdicional mais efetiva e justa. E é justamente isto que
pretendemos valorizar neste trabalho.

 

•3.2.            Hipóteses de admissão dos amici curiae previstas na legislação brasileira

Passadas as análises anteriores, cumpre ingressar na análise das situações onde é possível a participação de
interessados como amicus curiae dentro de nosso ordenamento.

A princípio, ressalta-se que, salvo previsão na Resolução nº 390 de 17.09.2004 do Conselho da Justiça
Federal[29], no Brasil não existe menção expressa a amicus curiae em normas legais, porém, é certo que
este tipo de intervenção existe em nosso Direito, apesar de quase sempre não aparecer especificamente com
esta nomenclatura.

Elencamos, então, dentro da legislação brasileira, quando e onde se admite esta figura processual.

O amicus curiae é previsto na Lei da Ação Direta de Constitucionalidade (Lei n. 9.868/99), especificamente
no parágrafo 2º de seu art. 7º, in verbis:

 

Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.

§ 1o (VETADO)

§ 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá,
por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de
outros órgãos ou entidades. (grifamos)

 

Entendemos que é previsto, também, na Lei n. 9.882/99, que trata da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (art. 6º, parágrafos 1º e 2º)[30], porém o STF entende que não há previsão expressa,
e, sendo assim, teria de ser aplicado o art. 7º, parágrafo 2º da Lei 9.868/99, por analogia, para admitir os
amici curiae[31].

Ainda em sede de controle de constitucionalidade, dessa vez difuso, verifica-se que o amicus também pode
intervir em julgamentos de incidentes de inconstitucionalidade suscitados em segunda instância, conforme
previsão expressa do parágrafo 3º do art. 482 do Código de Processo Civil.

A Lei Antitruste (Lei n. 8.884/94), em seu art. 89[32], fala sobre a necessidade intimação do CADE
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica) para participar como assistente em processos nos quais se
discutam matérias relativas à referida lei. Seria, segundo a doutrina, uma espécie de amicus curiae[33].

A Lei 6.385, por sua vez, trata da possibilidade de intervenção da Comissão de Valores Mobiliários também
como amicus curiae em processos que tratem de matéria incluída na competência de tal Comissão (art. 31 da
Lei[34]).

A Lei dos Juizados Especiais Federais, a seu turno, prevê a participação de interessados no processo em caso
de instauração de pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre
decisões sobre questões de direito material proferidas por turmas recursais (art. 14, parágrafo 7º, Lei
10.259[35]).

A Lei 9.469 prevê a intervenção da União em causas em que forem autor ou réu algum dos entes da
Administração Pública Indireta Federal (art. 5º, caput da Lei[36]), e ainda autoriza as pessoas jurídicas de
direito público a figurarem também como amicus curiae em causas que lhes atinjam economicamente (art. 5º
parágrafo único da Lei[37]).

O instituto ainda está previsto no novo rito dos recursos repetitivos (Superior Tribunal de Justiça), consoante
parágrafo 4º do art. 543-C do CPC[38]; e na análise da repercussão geral em recursos extraordinários
(Supremo Tribunal Federal), conforme dicção do parágrafo 6º do art. 543-A do CPC[39].

Além disso, a Lei 9.279/96 (Código de Propriedade Industrial), em seus artigos 57, 118 e 175 obrigam a
intervenção do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em ações de nulidade de patente, registro
de desenho industrial e registro de marca quando ele não for o autor.

Por fim, ressalta-se que Cassio Scarpinella ainda entende que a intervenção da Ordem dos Advogados do
Brasil como assistente em ações ou inquéritos em que advogados figurem como indiciados, acusados ou
ofendidos (Lei 8.906/94, art. 49, parágrafo único) seria um outro exemplo de amicus curiae, a despeito da
lei falar em assistência, eis que o objetivo da intervenção seria a proteção das prerrogativas profissionais do
advogado e não a proteção da pessoa: interesse institucional e não somente jurídico[40].
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•4.                  O INSTITUTO DO AMICUS CURIAE E A TUTELA COLETIVA

 

•4.1.            A função social do amicus curiae

Conforme exposto acima, cumpre reafirmar, antes de quaisquer proposições, a importância da figura do
amicus curiae no contexto democrático, multicultural e plural de uma sociedade.

A despeito de suas características gerais e específicas e da sua natureza jurídica sui generis, o ponto mais
marcante do instituto reside em sua função dentro do processo: trata-se, notoriamente, de uma forma de
afirmação do pluralismo social e participação democrática, em prol de direitos e interesses coletivos ou
difusos.

A unanimidade da doutrina e da jurisprudência concorda quanto ao caráter democrático do amicus. Nesse
sentido, é brilhante a colocação feita pelo Ministro Gilmar Mendes em decisão monocrática que admitiu a
participação de intervenientes como amicus curiae em uma ação direta de inconstitucionalidade:

 

(...) Evidente, assim, que essa fórmula procedimental constitui um excelente instrumento de informação para
a Corte Suprema. Não há dúvida, outrossim, de que a participação de diferentes grupos em processos
judiciais de grande significado para toda a sociedade cumpre uma função de integração extremamente
relevante no Estado de Direito.   Em consonância com esse modelo ora proposto, Peter Häberle defende a
necessidade de que os instrumentos de informação dos juízes constitucionais sejam ampliados, especialmente
no que se refere às audiências públicas e às "intervenções de eventuais interessados", assegurando-se novas
formas de participação das potências públicas pluralistas enquanto intérpretes em sentido amplo da
Constituição (...). Ao ter acesso a essa pluralidade de visões em permanente diálogo, este Supremo Tribunal
Federal passa a contar com os benefícios decorrentes dos subsídios técnicos, implicações político-jurídicas e
elementos de repercussão econômica que possam vir a ser apresentados pelos "amigos da Corte". Essa
inovação institucional, além de contribuir para a qualidade da prestação jurisdicional, garante novas
possibilidades de legitimação dos julgamentos do Tribunal no âmbito de sua tarefa precípua de guarda da
Constituição. (...)[41]

 

É de se notar que o contexto de ingresso desses interessados no processo é consequência direta da abertura
constitucional proposta por Peter Häberle. São inúmeras as possibilidades de interpretação de uma norma,
sobretudo quando afeta inúmeras pessoas e grupos sociais. Essa abertura a uma pluralidade de visões, assim,
torna-se necessária para a cognição plena acerca de um tema. É nesse sentido, inclusive, que se posiciona
Häberle: necessidade de inserção de novos instrumentos de pluralização do debate.

Sabendo da importância desse instrumento dentro de uma concepção democrática de Justiça, questionamo-
nos por que ainda não possui uma utilização ampliada e fomentada em nosso Judiciário.

Sua participação acaba sendo quase restrita apenas às ações de controle concentrado de constitucionalidade
e aos demais casos julgados em instância Superior (repercussão geral e recursos repetitivos), onde aparecem
com muito mais frequência.

É nesse ponto que sustentamos a necessidade de ampliação de sua utilização não apenas para os casos
especiais em que é legalmente admitido (situações descritas acima) mas também para outras formas de tutela
onde se faça importante a tutela de interesses transindividuais, especialmente em demandas coletivas.

 

•4.2.            O interesse do amicus curiae e o interesse que move o processo coletivo

Conforme já exposto, a intervenção de terceiros propriamente dita decorre de um interesse meramente
jurídico: necessidade de que uma pessoa intervenha no processo para auxiliar ou substituir ou atacar outra
parte. Já a participação de outro tipo de interessados, como o amicus curiae, com vistas a informar e
esclarecer o juízo, decorre de um interesse público ou coletivo e não simplesmente jurídico.

Cassio Scarpinella entende que o interesse que faz com que o amicus curiae ingresse no processo é jurídico,
porém, é diferente do interesse de um assistente ou um terceiro qualquer; também é público, mas isso ainda
não o caracteriza suficientemente. Segundo ele, seu interesse seria, sobretudo, institucional: um interesse
jurídico que transcende aos interesses das partes e inclusive das pessoas titularizadas pelo instituto[42].

Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá aduz que o interesse que move a intervenção do amicus curiae é público.
Ele agirá comprometido com interesses coletivos ou sociais, inicialmente estranhos ao processo e
pertencentes a uma coletividade[43].

De fato, o instituto do amicus curiae possui íntima relação com a tutela coletiva: ambos visam a defesa de
interesses difusos ou coletivos ou mesmo individuais homogêneos. O amicus curiae seria, sem dúvida, uma
forma específica e inovadora de tutela dos interesses difusos ou coletivos em juízo[44].

Sendo assim, entendemos que o interesse do amicus curiae em participar do processo é o mesmo interesse
que garante a propositura de ações coletivas. São interesses muito próximos ou coincidentes.
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Realmente, o processo coletivo é praticamente um microssistema dentro do sistema processual civil
brasileiro, já que possui normas e princípios próprios. E uma das grandes características desse tipo de tutela
reside no interesse que move as ações coletivas. Os interesses e direitos não são subjetivados em indivíduos,
mas sim em grupos de pessoas, no Ministério Público, em associações, dentre outros legitimados, que, na
realidade, representam uma massa de indivíduos atingidos e portadores de um direito ou interesse que vai
além de sua individualidade.

O amicus curiae, a seu turno, também é caracterizado por seu interesse público ou institucional, como dito
acima: visa trazer ao conhecimento do juízo informações e fórmulas interpretativas, consoante os interesses e
anseios do grupo de pessoas que representa.

 

•4.3.            A utilidade e necessidade da utilização do amicus curiae em processos coletivos

Conforme verificado acima, os interesses que sustentam a participação de amici curiae em processos que
tenham reflexos coletivos ou difusos são praticamente os mesmos que sustentam o manejo de ações de
índole coletiva.

O ponto de coincidência está na defesa de interesses transindividuais, cada um através de seus meios
específicos: ou participando como terceiros interessados ou atuando na causa como parte legitimada desde
sua instauração.

No entanto, é preciso salientar que não é por conta da existência de um complexo sistema de tutela coletiva,
com legitimados previstos expressamente em lei, que se deixará de admitir a possibilidade de intervenção de
amici curiae em processos dessa natureza sob o argumento de que os interesses coletivos ou difusos já
estariam sendo devidamente tutelados pelo representante adequado previsto na legislação específica.

Pelo contrário: quanto mais os grupos sociais se organizarem para levar ao conhecimento do juízo uma gama
de informações, detalhes e interpretações peculiares e sob óticas diversas, mais amplo se tornará o debate,
melhor será a instrução do processo, mais razoável e menos inconsequente será a decisão judicial a ser
prolatada.

Deve-se buscar uma complementariedade entre esses institutos, afinal, são mecanismos de democratização e
cidadania. São formas de se possibilitar julgamentos mais realísticos, comprometidos com as consequências
da decisão, e atentos aos mais diversos setores sociais.

Sendo assim, interpretando sistematicamente a legislação que temos sobre processo civil, processo coletivo,
amicus curiae[45], e levando em consideração a interpretação aberta e democrática da Constituição Federal
proposta acima, a melhor opção a ser seguida é permitir a intervenção de interessados, como os amici
curiae, em quaisquer ações que envolvam direitos ou interesses metaindividuais.

A nosso ver, a presença de grupos ou associações específicas - através da figura do amicus curiae - em
processos coletivos já movidos pelos legitimados legais e que versem sobre questões que também lhe dizem
respeito (índole coletiva) é essencial para um julgamento adequado e realístico. Independe, pois, se já há uma
associação ou grupo diverso (ou mesmo o Ministério Público) pleiteando tal interesse no pólo ativo.

As atuações dessas duas frentes (legitimado ativo e amicus curiae) serão diferenciadas, porém,
complementares e não excludentes, afinal, visam a mesma finalidade: defender um interesse social.

Já dispusemos acima sobre a necessidade urgente de se difundir a figura do amicus curiae para os processos
judiciais de um modo geral. Porém, nesse ponto é importante deixar claro que nem todo processo merece a
participação de terceiros interessados.

De fato, lides que versem sobre direitos estritamente individuais, particulares e disponíveis não interessam a
uma coletividade muito menos a uma difusão de pessoas, daí porque seria desnecessária a participação dos
amici curiae.

Entendemos que somente ações de índole coletiva, com repercussões transindividuais e que versam sobre
direitos coletivos, difusos ou até mesmo individuais homogêneos é que merecem receber esse instrumento
processual como forma de aprimoramento da prestação jurisdicional.

Note que a própria lógica do sistema processual brasileiro somente permitiu a participação de interessados
ao estilo de amicus curiae em demandas que, de algum modo, tenham reflexo coletivo ou social, senão
vejamos.

Ações de controle concentrado de constitucionalidade naturalmente lidam com direitos de repercussão
coletiva. Declarar a possível inconstitucionalidade de uma disposição legal sempre provocará efeitos diretos
ou indiretos pelo menos em determinados grupos sociais, que são receptores da legislação. É importante,
portanto, ouvir o que esses possíveis atingidos têm a dizer, maximizando, pois, seu direito constitucional de
participação efetiva e democrática na formação do Estado de Direito.

As recentes inclusões processuais no que tange a recurso extraordinário (repercussão geral) e recurso
especial (recursos repetitivos), por terem um fundo social e político, também tiveram por bem inserir a
possibilidade de participação de terceiros interessados nas matérias a serem apreciadas, pois poderão ajudar
na formação do juízo de valor dos julgadores.

Apenas com base nesses dois exemplos citados, já se pode perceber a relação que o amicus curiae tem com
as demandas de natureza metaindividual.
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No entanto, contraditoriamente, a tutela coletiva (baseada em ações civis públicas, ação popular, ações civis
coletivas etc.) prima pela não admissão de terceiros em seu bojo.

Como visto acima, o legislador agiu dessa forma para evitar retardamento e tumulto processual na resolução
das questões coletivas. As únicas possibilidades de intervenção ocorrem na forma de assistência
litisconsorcial quando outro legitimado para a ação civil pública (que não o autor), por exemplo, ingressa na
lide, ou quando particulares atingidos pela ação requerem sua habilitação também a posteriori.

Não há qualquer previsão sobre a possibilidade de intervenção na modalidade de amicus curiae (na forma de
grupos sociais, associações, etc. que possuam interesse na resolução da demanda tratada em juízo).
Entretanto, a ausência de previsão expressa não pode, por si só, ser capaz de gerar a inadmissibilidade dessa
figura em ações coletivas. Pensar assim seria primar pelo legalismo em desfavor da pluralidade social, da
teoria democrática e do próprio direito do cidadão de participar da construção jurídica de sua nação.

De fato, conforme enunciado por Carlos Del Prá, o que determina a possibilidade de participação do instituto
em outros procedimentos (onde ele não seja previsto expressamente) é a existência de expressão social na
questão debatida. E ainda ressalta que, em demandas coletivas haverá sempre um interesse público com
expressão social, daí a plena possibilidade de intervenção do amicus em seu bojo[46].

Este autor, inclusive, faz uma abordagem interessantíssima sobre o art. 341 do CPC[47] para poder utilizá-lo
em favor da pluralização do debate envolvendo questões com repercussão social. Ele afirma que este
dispositivo - que quase sempre passa desapercebido pela doutrina e pela práxis judiciária - permite que
terceiros, de um modo geral, ingressem em juízo para informar fatos e circunstâncias que tenha
conhecimento. Seria, portanto, uma forma de interessados, exatamente como os amici curiae, intervirem
voluntariamente em juízo em qualquer caso relevante (com expressão social), visando expor o que sabe e até
mesmo apresentar documentos a respeito da matéria em debate[48].

O Superior Tribunal de Justiça já vem decidido que, a despeito da ausência de previsão legal expressa, é
admissível o ingresso de amicus curiae em feitos em que haja relevância da matéria a ser apreciada (entenda-
se: relevância e repercussão social, econômica, política).[49]

E, felizmente, o próprio Supremo Tribunal Federal já tem admitido, com tranquilidade, a participação de
amicus curiae em ações de índole coletiva que estejam em grau de recurso extraordinário, afinal, a própria
legislação processual, ao tratar deste tipo de recurso, autorizou a participação de interessados quando da
apreciação da repercussão geral da matéria em debate (parágrafo 6º, art. 543-A do CPC).

Enfim, é louvável a iniciativa de se admitir a presença de interessados em demandas que possuem natureza e
repercussão coletivas, a despeito de previsão legal expressa. Os juristas que vêm escrevendo sobre o amicus
curiae tendem a se posicionar sempre nesse sentido, permitindo o alargamento dos debates jurídicos que
gerem consequências sociais, coletivas, difusas.

Na verdade, o amicus curiae seria reflexo da própria necessidade que o sistema tem de suprir as dificuldades
levadas ao conhecimento do Judiciário, pois os juízes, em processos dessa natureza precisam das
informações que são fornecidas, e as pessoas representadas pela figura do amicus curiae também precisam se
fazer ouvir porque serão afetadas pelo provimento judicial a ser dado: são efetivas portadoras de interesses
que já estão em debate em juízo.

O fato é que é cada vez mais importante e democrático permitir a participação social como instrumento de
informação dos magistrados. O direito é norma, e a norma é reflexo de fatos vividos pelos grupos sociais. Os
fatos precisam chegar ao conhecimento de qualquer julgador não apenas de forma fria e unilateral, mas sim
aberta e democrática: sem essa abertura judicial, a prestação jurisdicional acaba perdendo seu significado de
pacificação de conflitos.

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

A partir da análise feita, pudemos perceber que o atual tratamento dado às ações coletivas gera uma situação
ainda pouco democrática: evita-se o alargamento do espectro de conhecimento fático do juízo, fazendo-o
com que fique centrado apenas nas versões e informações trazidas aos autos pelos legitimados legais para a
propositura de ações dessa natureza.

Ressalvado o caso da ação popular (onde se pode ingressar pessoalmente com a demanda), a participação do
cidadão em demandas coletivas fica bastante restrita, razão pela qual entendemos ter sido muito útil o estudo
realizado, pois nele buscamos mostrar que pelo menos a modalidade interventiva peculiar do amicus curiae
poderia (e deveria) ser utilizada nesses processos, sem que isso pudesse conflitar com as razões de ser da
tutela coletiva.

Não se está querendo impor a utilização de mecanismos típicos de intervenção de terceiro, tais como a
denunciação da lide, o chamamento ao processo, mesmo porque estes institutos realmente tumultuam a
resolução da lide, criam problemas secundários, multiplicam os prazos, etc.

A intenção é mostrar que terceiros interessados, que de uma forma ou de outra acabarão sendo atingidos
pela decisão judicial a ser dada em uma determinada demanda, podem ingressar na lide, não para tumultuá-la,
mas, pelo contrário: para melhorá-la, trazendo seus pontos de vista, suas informações e seus anseios, sem
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que isso se torne algo procrastinatório ou inútil à prestação jurisdicional.

Os terceiros que participarão dessas ações serão legitimados por conta de sua própria condição de cidadãos
que devem ser ouvidos e que devem ter seus direitos garantidos. E, ao lado disso, vimos ainda que o próprio
Judiciário precisa ampliar seus instrumentos de informação, para que possa julgar de forma comprometida
com as perspectivas sociais.

E, enfim, restou bastante claro que tutela coletiva e amicus curiae são formas diferentes de abordar um
mesmo objetivo: a defesa de interesses transindividuais. Daí a ampla relação de complementariedade que se
pode obter do instituto em questão em sede de ações de índole coletiva (lato sensu).

Conjugando esses meandros, concluímos pela total admissibilidade de amici curiae em processos coletivos
que gerem repercussões sociais e políticas. Apesar de inexistir previsão legal nesse sentido, a utilização do
instituto, neste caso, pode ser sustentada pela própria necessidade constitucional e democrática dessa forma
de participação para a efetivação da justiça em demandas eminentemente relevantes do ponto de vista
político-social.
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[1] Sua tese é desenvolvida no livro Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da
Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da Constituição.
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Janeiro: Renovar, 2002. p. 12.

[3] Tradução para o português feita por Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris
Editor, 2002.

[4] Rol de legitimados cujo rol é apresentado no caput do art. 5º da Lei em questão.

[5] MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. São Paulo, Saraiva: 2009, p. 256.

[6] Lei 8.078. Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados
possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de
comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. (grifamos)

[7] Nesse sentido pensam: Arruda Alvim em Manual de direito processual civil, vol. 2, p. 118; Humberto
Theodoro em Curso de direito processual civil, p. 143 e também em Litisconsórcio e intervenção de
terceiros no processo civil brasileiro, p. 69; e Luiz G. Marinoni em: Sobre o assistente litisconsorcial, p.
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256; dentre outros processualistas.

 

[8] Nesse sentido pensa Luiz Guilherme Marinoni em Sobre o assistente litisconsorcial, Revista de Processo,
São Paulo: RT, abril-junho 1990, p. 256.

[9] § 5.° Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal
e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. (dispositivo incluído pela Lei nª 8.078,
de 11.9.1990)

[10] O parágrafo 2º do art. 82 do CDC (vetado) previa expressamente a possibilidade de intervenção entre
Ministérios Públicos.

[11] Hugo Mazzilli entende que esta situação não seria caso de assistência simples porque não pode se
caracterizar como terceiro; não seria, também, caso de assistência litisconsorcial em sentido estrito porque a
sentença não faria coisa julgada em relação ao seu direito (ele permaneceria podendo acionar a parte
contrária individualmente); e ainda seria difícil caracterizar o caso como assistência litisconsorcial qualificada
porque o indivíduo não poderia ter participado de um litisconsórcio ativo unitário facultativo para propor a
ação coletiva, mas, esta seria a melhor opção a se considerar.  (em A defesa dos interesses difusos em juízo.
São Paulo: Saraiva, 2009)

[12] WATANABE, Kazuo. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do
Anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 7a. ed., p. 782/783.

[13] L'amicus curiae: uno strumento per La tutela degli interessi non rappresentati. Rivista trimestrale di
diritto e procedura civile, 51-53. Milano: Griuffré, 1973, p. 679-680.

[14] Nesse sentido entende Cassio Scarpinella Bueno em Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro: um
terceiro enigmático. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 125.

[15] A exemplo de Athos Gusmão Carneiro em Mandado de segurança: assistência e amicus curiae.
Revista de Processo v. 112. São Paulo: RT, 2003, p. 219; Leonardo José Carneiro da Cunha em Intervenção
anômala: a intervenção de terceiro pelas pessoas jurídicas de direito público prevista no parágrafo único
do art. 5º da Lei 9.469/1997. Aspectos Polêmicos e Atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos
afins. Fredie Didier Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier (coord.). São Paulo: RT, 2004. pp. 622-625;
Antônio do Passo Cabral em Pelas Asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um terceiro especial.
Revista de Processo v. 117. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 17.

[16] CUNHA JR, Dirley. A intervenção de terceiros no processo de controle abstrato de
constitucionalidade - a intervenção do particular, do co-legitimado e do amicus curiae na ADIN, ADC e
ADPF. In Aspectos Polêmicos e Atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins. Fredie Didier Jr.
e Teresa Arruda Alvim Wambier (coord.). São Paulo: RT, 2004. p. 153.

 

[17] BUENO FILHO, Edgar. Amicus Curiae - a democratização do debate nos processos de controle da
constitucionalidade. Revista de Direito Constitucional e Internacional v. 47, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2004, pp. 7-15.

[18] BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro: um terceiro enigmático. São
Paulo: Saraiva, 2008. pp. 423-427.

[19] Cassio Scarpinella entende que as participações do INPI (Lei 9.279/96), da CVM (Lei 6.385/76), do
CADE (Lei 8.884/94) e da OAB (Lei 8.906/94) seriam hipóteses de amicus curiae com natureza jurídica de
custos legis, pois é a própria lei que determina suas intervenções em casos específicos para o fim de tutelar
determinado direito. Entende que as outras formas de amicus curiae previstas em nossa legislação poderiam
se igualar à natureza de perito, quando fossem ofertadas informações fáticas e técnicas, não jurídicas (seja
quando a intervenção se desse por requisição do juízo, ou voluntariamente); e, relativamente à forma
(modelo) de atuação, o amicus assemelha-se à assistência. In Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro:
um terceiro enigmático. São Paulo: Saraiva, 2008. pp. 425-447.

[20] GOES, Gisele. Artigo no prelo para a coletânea em homenagem a Athos Gusmão Carneiro. Brasília:
BDJur, 2007.

[21] DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus Curiae - instrumento de participação democrática e de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Cuitiba: Juruá, 2008. pp. 121-127.

[22] Decisão monocrática publicada em 01.08.2008, dada na ADPF 134, de sua relatoria.

[23] Decisão monocrática publicada em 02.02.2001, tomada na Medida Cautelar na ADI 2.130-SC, onde o
Ministro disse que a participação do instituto se trataria de um caso de intervenção de terceiro especial,
afinal, somente terceiros com representatividade adequada poderiam ser admitidos como amicus curiae
(especialmente nos casos de controle concentrado de constitucionalidade).

[24] Conforme decisão monocrática dada na ADC n. 19, publicada em 12.11.2009, onde disse
expressamente o seguinte: "(...)1. (...) o Instituto Brasileiro de Direito de Família - IBDFAM,
(...)organizações integrantes e representantes do Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos
Direitos da Mulher - CLADEM/Brasil formalizaram pedidos de admissão no processo, na qualidade de
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amicus curiae. (...) 3. Admito-o como terceiro, recebendo o processo no estágio em que se encontra."

[25] Conforme se vê pela decisão monocrática de sua autoria, proferida na ADI n. 1504, publicada em
22.06.2009, onde diz que "A intervenção de terceiros no processo da ação direta de
inconstitucionalidade é regra excepcional prevista no art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, que visa a
permitir 'que terceiros - desde que investidos de representatividade adequada - possam ser admitidos na
relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia
constitucional. - A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle
normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto
Tribunal Constitucional (...)" (grifamos)

[26] O Ministro assim se manifestou em decisão monocrática publicada em 24.10.2005, na ADI 2.548-PR: é
"hipótese diversa da figura processual da intervenção de terceiros (...) trata-se de uma fórmula procedimental
que constitui um excelente instrumento de informação para a Corte Suprema". Manifestou-se desta forma
também em decisão monocrática dada na ADI 3842, publicada em 10/12/2009, onde disse: "(...)Ressalto que
compete ao Relator, por meio de despacho irrecorrível, acolher ou não pedido de interessados para que
atuem na situação de amici curiae , hipótese diversa da figura processual da intervenção de
terceiros.(...)" (grifamos)

 

[27] Podemos extrair esse entendimento pela decisão monocrática publicada em 24.08.2009, dada na ADPF n.
101, onde a ministra diz que: "(...) 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal está consolidada no sentido
do não-cabimento de recursos interpostos por terceiros não integrantes da relação processual nos processos
objetivos de controle de constitucionalidade na qualidade de partes, excluindo-se, portanto, daquela
possibilidade processual os que ingressam nos autos na condição de amicus curiae, ou seja, colaboradores
do Tribunal admitidos para trazer ao processo informações relevantes ou dados técnicos que entender
necessário o Relator para melhor elucidação do caso sujeito a exame.(...)". Também na decisão
monocrática dada no RE n. 565714, publicada em 30.10.2008, a ministra asseverou: "(...) As Requerentes
parecem confundir a atuação dos amici curiae com a de terceiros intervenientes, nos moldes do Código de
Processo Civil. Os amici curiae, quando admitidos antes do julgamento - o que não ocorreu na espécie -,
têm legitimidade para fornecer ao Supremo Tribunal Federal 'todos os elementos informativos possíveis e
necessários à resolução da controvérsia'"

[28] Nesse ponto, concordamos com Cassio Scarpinella, que fala sobre o interesse institucional do amicus
curiae, diferenciando-o de terceiro. Para ele, este interesse institucional seria um misto de um interesse
jurídico qualificado e um interesse público. Em Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro: um terceiro
enigmático. São Paulo: Saraiva, 2008. pp. 504-506.

[29] Trata-se do regimento interno da turma nacional de uniformização de jurisprudência dos juizados
especiais federais.

[30] Art. 6o Apreciado o pedido de liminar, o relator solicitará as informações às autoridades responsáveis
pela prática do ato questionado, no prazo de dez dias.

§ 1o Se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes nos processos que ensejaram a argüição,
requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a
questão, ou ainda, fixar data para declarações, em audiência pública, de pessoas com experiência e
autoridade na matéria.

§ 2o Poderão ser autorizadas, a critério do relator, sustentação oral e juntada de memoriais, por
requerimento dos interessados no processo.

[31] Nesse sentido a decisão monocrática dada pelo Ministro Carlos Britto na ADPF nº 132, publicada em
06.10.2008: "(...) 2. Trata-se de petição pela qual a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais,
Travestis e Transexuais (ABGLT) requer seu ingresso no feito, na condição de amicus curiae. 3. Pois bem,
a Lei nº 9.882, de 03 de dezembro de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da argüição de
descumprimento de preceito fundamental, não traz dispositivo explícito acerca da figura do amicus
curiae. No entanto, vem entendendo este Supremo Tribunal Federal cabível a aplicação analógica do art. 7º
da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999 (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 46, Rel. Min.
Marco Aurélio e ADPF 73, Rel. Min. Eros Grau) (...)" (grifamos)

[32] Art. 89. Nos processos judiciais em que se discuta a aplicação desta lei, o Cade deverá ser intimado
para, querendo, intervir no feito na qualidade de assistente.

[33] Nesse sentido pensa Gisele Góes em Artigo no prelo para a coletânea em homenagem a Athos Gusmão
Carneiro. Brasília: BDJur, 2007.

[34] Art. 31 - Nos processos judiciários que tenham por objetivo matéria incluída na competência da
Comissão de Valores Mobiliários, será esta sempre intimada para, querendo, oferecer parecer ou prestar
esclarecimentos, no prazo de quinze dias a contar da intimação.

[35] Art. 14. (...)

§ 7o Se necessário, o relator pedirá informações ao Presidente da Turma Recursal ou Coordenador da Turma
de Uniformização e ouvirá o Ministério Público, no prazo de cinco dias. Eventuais interessados, ainda que
não sejam partes no processo, poderão se manifestar, no prazo de trinta dias.
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[36] Art. 5º A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias,
fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais.

[37] Art. 5º (...)

Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos,
ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse
jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados
úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de
competência, serão consideradas partes.

[38] Art. 543-C. (...)

§ 4o  O relator, conforme dispuser o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça e considerando a
relevância da matéria, poderá admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na
controvérsia.

[39] Art. 543-A. (....)

§ 6o  O Relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por
procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

[40] BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro: um terceiro enigmático. São
Paulo: Saraiva, 2008. pp. 340-343

[41] Decisão monocrática proferida na ADI nº 2.548-PR, publicada em 24.10.2005.

[42] BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro: um terceiro enigmático. São
Paulo: Saraiva, 2008, p. 514-515.

[43] DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2008. pp. 112-114.

[44] Nesse sentido pensa Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro: um terceiro
enigmático. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 478.

[45] Leia-se: as leis esparsas que autorizam a participação de terceiros interessados na forma figura de
amicus curiae.

[46] DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2008. pp. 172-173.

 

[47] Art. 341. Compete ao terceiro, em relação a qualquer pleito:

I - informar ao juiz os fatos e as circunstâncias, de que tenha conhecimento;

II - exibir coisa ou documento, que esteja em seu poder.

 

[48] DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2008. pp. 178-181.

 

[49] Nesse sentido o julgamento do AgRg nos EREsp 827.194/SC, Rel. Ministro  HUMBERTO MARTINS,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 18/09/2009, cuja ementa segue:

PROCESSUAL CIVIL - DEFERIMENTO DE INGRESSO DE SINDICATO COMO AMICUS CURIAE -
RELEVÂNCIA DA MATÉRIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES.

Esta Corte tem reiteradamente aceito o ingresso do amicus curiae nos feitos em que haja relevância da
matéria como o presente, no qual se discute a incidência de PIS e COFINS sobre o faturamento das
empresas locadoras de mão-de-obra.

Agravo regimental improvido.
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DIVERSIDADE, DEMOCRACIA E CIDADANIA: O MULTICULTURALISMO DESENHANDO O
FUTURO ATRAVÉS DA PRÁTICA CIDADÃ.

DIVERSITY, DEMOCRACY AND CITIZENSHIP: MULTICULTURALISM DESIGNING THE
FUTURE THROUGH PRACTICE CITIZEN.

CASSIANA ALVINA CARVALHO

RESUMO
O mundo contemporâneo impõe ao cidadão uma ambiência de extremos que desloca a própria função do
indivíduo dentro da sociedade, dentro desse lócus o multiculturalismo vem acelerado e acelerando suas
consequências, onde a multidiversidade impõe o dever de (re)pensar a forma do sujeito interagir e agir na
tomada de decisões, bem como sua forma de relação com o Estado, ou seja, pensar a democracia diante das
demandas da diversidade, o trabalho toma como paradigma o ambiente nacional por ser o modelo
constitucional de 1988 uma grande mostra da possibilidade de conciliação da diversidade através de políticas.
PALAVRAS-CHAVES: Multiculturalismo, democracia, cidadãos, Constituição, sociedade.

ABSTRACT
The contemporary world imposes on citizens an environment of extremes that shifts the very function of the
individual within society, within this locus multiculturalism has accelerated and accelerating its consequences,
where multidiversidade imposes a duty to think the way the subject interact and act as decision-making and
the way they relate to the State, or thinking of democracy in the face of demands for diversity, the work
takes as its paradigm the national environment to be the constitutional model of 1988 a major exhibition of
the possibility of reconciliation diversity through policies.
KEYWORDS: Multiculturalism, democracy, citizens, constitution, society.

          Começarmos esse ensaio lembrando que a sociedade contemporânea vive um ambiente social que se
complexificou nas últimas décadas face aceitação de que o multiculturalismo acelerou-se (assim como a
globalização), atingindo o ator social na forma com que interage com a sociedade, com seus pares e com o
próprio Estado, fazendo com que a cidadania viva uma de suas maiores crises de legitimidade já vividas até
então, se comparadas àquelas vivenciadas desde o primeiro momento do Estado Moderno; e tal afirmação
parece bastante recorrente.

Se a senda evolutiva do homem e da sociedade demonstrou que é impossível separamos as relações
de poder do próprio indivíduo, assim como da sociedade em que vive faz com que concordemos que o todo
que envolve o ser humano foi se complexificando na mesma intensidade com que as demandas, impedindo
que os mínimos de dignidade positivados nas Cartas Políticas sejam concretizadas, isso pelas exigências
sociais se tornarem mais urgentes, mas inversamente desproporcional a possibilidade de atendimento das
mesmas; essa ambiência trouxe consigo problemas que limitam o exercício de direitos (e deveres), de
cidadania, o que impede a realização e exercício de direitos fundamentais; a inexistência de um ambiente
liberto que garanta ao indivíduo que seus argumentos serão considerados por si mesmos de forma ampla e
irretrita é decorrência de fatores como a(s) globalização(ões) (dando ênfase a econômica), assim como
fatores ligados diretamente as desigualdades sociais e àqueles decorrentes da falta de uma efetiva política de
reconhecimento social, não sendo esse rol taxativo ou exaustivo.

Assim, desconstruídas às certezas que o mundo moderno preconizou, como certezas (quase)
absolutas, mostrando-as insuficientes para responder as complexas demandas da alteridade, que qualificam o
cidadão como mero coadjuvante no cenário democrático (senão mero fantoche nas mãos de poucos que
detém poder político ou econômico), e a prática cidadã mitigada a ações manipuladas para atender interesses
direcionados, local esse em que a questão cultural resta deslocada, lançando a um ponto muito distante de
nossos anseios que pugnamos a fim de desenvolver o ser humano sob o paradigma dos direitos humanos
baseados nos preceitos do multiculturalismo.

            Partimos de algumas conclusões que merecem ser destacadas, mesmo parecendo óbvias: (1) o fato
de que o Estado contemporâneo é também multicultural e esse mesmo Estado não consegue garantir aos
sujeitos condições de participação paritária de escolha dentro da comunidade a que pertencem, (2) fatores
como a globalização, como as desigualdades sociais, assim como a falta de uma efetiva política de
reconhecimento social da(s) diversidade(s), reduzem o cidadão a mero coadjuvante no lócus decisório
estatal, (3) tomando como paradigma o ambiente nacional e as políticas públicas que buscam reduzir esses
déficits, mostraram, até o momento, seus efeitos meramente paliativos não atacando o fundo do problema, já
que ainda apresentam um alto grau redistributivo e baixo valor de reconhecimento social e cultural, nem
mesmo resolvendo problemas históricos de distanciamentos sociais de forma eficaz e definitiva que atribuam
ao cidadão condições efetivas de participação social (4) o ator social não foi educado para ser democrático e
por consequência lógica para ser cidadão, bem como não fomos criados para trabalhar com a diversidade e
enxergar o outro como o Outro numa relação de reciprocidade, nas suas diferenças e similitudes.
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            Se o Estado contemporâneo não absorveu a ideia de que o mundo está cercado pela diversidade
cultural e que falar em democracia, sem que a cidadania seja exercida através de práticas cidadãs conscientes,
paritárias e passíveis de articulação com seus pares, não pode ser qualificada de democracia, isso por não
haver cidadania plena e eficaz sem esses requisitos mínimos. A releitura dos temas deve tomar como norte a
práxis cidadã já que é através da ação direta do detentor da soberania que poderemos pensar numa teoria da
cidadania e de democracia adequada ao Estado Multicultural.

Parafraseando Habermas o Estado Constitucional Democrático é uma ordem desejada pelo povo e
legitimada pela sua livre formação de opinião e de vontade, que permitem aos endereçados pela justiça
sentirem-se como seus autores, para tanto não pode existir perseguições e discriminações sistemáticas que
privem as chances de membros de grupos menos privilegiados de efetivamente utilizar-se de direitos
divididos igualmente[1].

Se a democracia moderna surgiu em contraposição a já exaurida “Democracia dos Antigos”, chegou
a vez de (re)pensar a “Democracia dos Modernos”[2] que se mostra insuficiente frente esse ambiente
narrado até o momento, ambiente esse que podemos pensá-lo pós-moderno, que chega logo ali, a frente,
então nos cabe a tarefa de pensar a “Democracia dos Pós-Modernos”, e enquanto a noção de democracia
dentro da concepção democrática-liberal se detinha nas regras de como chegar a decisão e não sobre o que
decidir[3], esse é o caminho a frente, já que as “regras do jogo” se complexificam juntamente com as
demandas e as novas formas de relação do cidadão com o Estado e do Estado com o cidadão, mesclando o
que com o como decidir baseado sempre na multiplicidade cultural.

O sistema caótico da contemporaneidade, quando o assunto é a prática cidadã, nos remete a alguns
questionamentos que desafia o debate, como também nos conduz a evolução, quem sabe das melhores
respostas: Qual seria o verdadeiro papel das Cartas Constitucionais dentro do ambiente multicultural e de
necessidade de construção de uma teoria da cidadania e da democracia multifacetada?

            Essa indagação poderia nos levar a grandes debates acerca da falência do Estado Social, baseado na
grande gama (exageradas para alguns) de direitos fundamentais, sociais, difusos, coletivos que as
Constituições asseguram aos indivíduos, ou quem sabe retomar a sua função de garantidor da soberania
popular frente ao governo, ou aos seus detentores momentâneos ou quem sabe retomar a sua fun
fundamentais, sociais, difusos, coletivos, etc que as Cosntituiendo dessa forma mais dif, entre tantas outras
 entre tantas outras vertentes que poderíamos trazer, mas, a abordagem que o ambiente multicultural impõe
para que a força normativa Constitucional venha trazer a concretude de seus valores nos remete a pensar na
função constitucional que garante, antes de tudo, o direito de todo cidadão ser sujeito que tenha liberdade e
igualdade de formar e externar suas ideias e convicções, que, ao fim e ao cabo, se traduziria no direito de
expressão em sua concepção ampla. Diante da complexidade contemporânea uma das funções da
Constituição, como função de resgate da cidadania perdida diante do Estado Moderno, passa, em primeira
instância, como meio garantidor e legitimador da liberdade de ação e comunicação do ator social na
condução da vida democrática.

            Tomaremos como paradigma de partida a Constituição brasileira de 1988, que em diversos artigos
traz nitidamente o direito de formação de consciência e de convicção assegurados: seja pelo direito a
educação, seja pelo direito de não ver cerceado seu direito de expressão, seja pela liberdade de credo, seja
pelo próprio direito a saúde (já que somente teremos liberdade se em plenas condições físicas), entre tantos
outros direitos de todas as dimensões, sejam direitos positivos ou negativos.

            Antes de tudo, devemos nos reportar a Ferrajoli que em recente visita ao Brasil, explanou que nossa
Constituição é uma Constituição de última geração isso por ter ultrapassado as propostas de Cartas Liberais
(de primeira geração) que para ele foram meio para os governos nazistas e fascistas executarem seus
projetos, assim como as Cartas de segunda geração (com inúmeros direitos sociais previstos, mas de difícil
garantia), para ele a Carta de 1988 é considerada de última geração (ou terceira geração) por além de
incorporar uma grande gama de direitos de cidadania também trazer os meios para garantir esses direitos,
que não se resumem exclusivamente na judicialização da matéria, mas com meios administrativos. Continua o
doutrinador italiano afirmando que a construção da democracia é a construção de suas garantias e esses, por
sua vez, estão em permanente construção, sendo que a constitucionalização da democracia é feita na
participação da sociedade[4].

            Assim, se o ambiente contemporâneo nos lança às demandas decorrentes da diversidade cultural e
social, que historicamente se fundaram no dissenso, cabe a essa mesma sociedade debater sobre os caminhos
que a democracia e a cidadania tomarão para que o processo conciliatório e emancipatório venham traduzir-
se em justiça social e a possibilidade de convivência paritária entre os homens e na participação efetiva dos
mais diversos grupos culturais que formam a comunidade.
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1. LIBERDADE DE EXPESSÃO E CIDADANIA

 

            Se levarmos como primeira premissa que a condição básica para participação popular no jogo
político é a comunicação aliada à possibilidade de ter voz e interagir com o meio, sendo ouvido e podendo
expressar-se, em fim, debatendo, se traduz em liberdade de expressão, e ela deve ser uma das primeiras
garantias abarcadas por uma Constituição, tudo como forma de visualizar a cidadania no ambiente
multicultural, por ter a necessidade de conceber que a diversidade deve legitimar o espaço de diálogo amplo
e irrestrito, a não limitação por força da diferenciação é condição mínima para que se possa afirmar que
vivemos numa sociedade democrática onde o papel de garantia dessa possibilidade deve estar assegurada nas
mais diversas formas dentro dos estatutos jurídicos/políticos de cada país, e, ao fim e ao cabo, devem
traduzir a vontade universal de consideração e relevância do diferente; a interação e o intercâmbio de idéias
passa a ser condição de existência e legitimação do ambiente democrático e de prática cidadã.

            Essa liberdade de expressão passa por duas condições básicas não exaustivas: (1) a possibilidade de
receber informações e ter condições mínimas de percepção e compreensão, (2) a possibilidade de deliberar,
de fazer suas escolhas dentro de um contexto completo.

Inserido na garantia de liberdade estão todos os demais direitos, em todas as suas dimensões, que
gravitam numa órbita dimensionada pelo cidadão, devendo ser garantido como cláusula imutável perante as
autoridades; o revés democrático/cidadão ocorre quando a crítica e as opiniões são punidas como “rebelião”
o que provará que o povo não está no poder, o pelo menos não está totalmente no poder[5].

Para Dworkin devemos permitir a cada cidadão, que pretendem ter a obrigação de cumprir nossas
leis, uma voz igual no processo que produz tais leis, mesmo quando justamente detestamos suas convicções,
ou então perdemos o direito de lhes impor nossas leis, assim, a liberdade de expressão protege a igualdade
dos cidadãos; por sua vez a igualdade dos cidadãos requer que os diversos grupos de cidadãos não fiquem
em desvantagem, na tentativa de conquistar a atenção e o respeito por suas opiniões, por uma circunstância,
como a riqueza, tão remota da substância da opinião ou argumentação, ou das fontes legítimas de
influência[6]. A advertência de que a liberdade de expressão não é ilimitada deve caminhar dentro dos
ditames que não venha tornar-se meio de agressão, mas a Constituição deve preservar o discurso político da
forma mais ampla possível, com certa flexibilidade, sem adentrar numa proposta “balenceadora” que
admitisse regulamentação do discurso político que prejudicasse a democracia em qualquer de suas dimensões
(soberania popular, participação igualitária e discurso democrático), e essa cautela se justifica já que a maior
ameaça à democracia está no desejo do governo se proteger e retirar dos cidadãos sua soberania
democrática, filtrando e escolhendo o que o povo pode ver, ler ou aprender, justificando esse controle como
garantia de existência da democracia, além do que, a melhor proteção contra essa ameaça está na superdose
profilática, explicando: uma doutrina que proíbe o governo de apelar para esse tipo de justificativa a fim de
restringir o discurso[7]. Para ele, supõe-se que os direitos fundamentais, como o direito de liberdade de
expressão, representam direitos em sentido forte, contra o governo e por essa razão nos orgulhamos de um
sistema jurídico que respeita os direitos fundamentais do cidadão, sendo que é impossível conceber um
governo que priva o cidadão da possibilidade de expressão sob a alegação de que seria mal utilizada, onde
causaria um mal maior do que o bem buscado pelo discurso[8], onde esse direito contra o governo em
“sentido forte” esse direito se faz necessário para manter sua dignidade ou sua posição quando detentor da
mesma consideração e do mesmo respeito[9].   

            A Constituição para exercer seu papel contemporâneo democrático/multicultural deve possuir três
pontos de garantia com fins de preservação da prática cidadã ampla e irrestrita, e, por consequência da
democracia, quais sejam: liberdade, igualdade e participação e elas se realizam através da expressão, da ação
cidadã. Sob qualquer ângulo, tanto a democracia como a cidadania dependem, para subsistir, da ligação
sistêmica basilar do projeto constitucional com os três elementos antes citados, e passamos a explicar.

            Se tomarmos como ponto de partida o fato de que a ação e comunicação são condições básicas de
interação entre os sujeitos que por natureza nascem diferentes uns dos outros[10], assim como o fato de, por
vivemos em uma sociedade multidiversificada, necessitamos de espaço de diálogo, espaço esse que deve ter
em seu cerne constituidor a paridade, assim, a participação deve ter em si a igualdade baseada na ideia de
que todos possuem direito a ser tratados com igual consideração dentro de uma sociedade, nas palavras de
Dworkin, como seres humanos capazes de formar concepções inteligentes sobre o modo de como suas vidas
devem ser vividas, e agir de acordo com elas, todos possuem direito a serem tratados com igual consideração
e respeito[11], bem como a liberdade, e, apesar de Habermas questionar relativo a possibilidade das
Constituições, elaboradas sob um paradigma individualista, lidar adequadamente com as jornadas
multiculturais que anseiam por políticas de reconhecimento, ela mostra-se possível quando o campo
interpretativo direciona-se à salvaguarda da integridade das tradições e formas de vida, onde os grupos além
de reconhecer-se a si próprios, podem no mesmo sentido reconhecer os demais grupos equitativamente[12].
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            De forma alguma, diante dessa visão há de se conceber conflito entre liberdade[13] e igualdade e
essa parece ser o entendimento de Dworkin:

 

 

Creo, em cambio, que lãs comunidades políticas deben buscar uma interpretación de cada
uma de estas virtudes que muestre que son compatibles, de hecho, uma presente a cada
uma de ellas como um aspecto de la otra[14].

 

 

Para tanto, o próprio Dworkin concebe dois princípios da dignidade humana que lhe respaldam a
compartilhar ideias de liberdade e igualdade; sendo o primeiro princípio baseado na importância intrínseca e
objetiva do modo como é vivida uma vida humana, onde reside a necessidade de reconhecimento de igual
importância objetiva de todas as vidas humanas, o que acarreta consequências morais e políticas, isso em
razão de que ninguém pode atuar de uma maneira que deprecie a importância intrínseca de qualquer vida
humana sem ofender ao mesmo tempo sua própria dignidade, já o segundo princípio diz respeito a
responsabilidade pessoal de cada um em governar a própria vida, o que inclui a responsabilidade de executar
decisões fundamentais sobre que tipo de vida seria “uma vida boa” e isso acaba por produzir efeitos sobre a
cultura de todos os integrantes da sociedade[15].  

Dentro do raciocínio John Ralws parece se encaixar quando lembra que uma sociedade democrática
constitucional razoavelmente justa é uma sociedade que combina e ordena três princípios, sendo os dois
primeiros baseados na liberdade e igualdade, já o terceiro baseado na garantia de meios suficientes para
capacitar todos os cidadãos a fazer uso inteligente e eficaz das liberdades, satisfazendo um critério de
reciprocidade, requerendo uma estrutura básica impeditiva de que as desigualdades sociais e econômicas se
tornem excessivas[16].

            A garantia formal dessas condições continua sendo apenas o primeiro requisito para contemplarmos
um ambiente democrático multicultural, o desafio continua sendo em como transportar a promessa à
concretude, como assegurar materialmente que todos os sujeitos sejam livres, sejam tratados como iguais
para que paritariamente possam participar, possam ter voz e garantir a troca de argumentos em uma relação
horizontal entre os sujeitos, e, onde não mais ocorra o que Paulo Ferreira da Cunha alerta: é urgente uma
profunda reforma de mentalidades, que nos permita a todos os sujeitos ativos, protagonistas da governação,
tomando em nossas mãos os nossos destinos[17]. Continua o doutrinador lusitano: apesar de todos os
esforços, o cidadão é ainda muito encarado como passivo, dócil, domesticado, pagador, contribuinte, e
destinatário do Poder, não seu obreiro, partícipe de pleno direito[18].

            A construção do projeto de felicidade de cada indivíduo passa pela ação comum, passa pela
sociedade, isso impõe que passemos de espectadores a atores e essa jornada passa inegavelmente, além das
garantias constitucionais, pela discussão e pela ação entre os sujeitos, assim como com o Estado, que nesse
entendimento perde a conhecida relação vertical (onde a relação é de cima para baixo) e passa a uma nova
configuração de relacionamento com o poder público de horizontalidade, sendo o projeto constitucional o
primeiro ponto de partida, podemos verificar que a Constituição Brasileira é uma construção clara desse
projeto de preservação de liberdade, igualdade e participação, baseada no multiculturalismo, isso quando nos
fundamentos do Estado Democrático de Direito Brasileiro (art. 1º) a cidadania, a soberania e a dignidade da
pessoa humana, ou nos objetivos fundamentais da república (art. 3º.) constituir uma sociedade livre, justa e
solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o
bem estar de todos, sem preconceitos, ultrapassa os limites da fronteiras no reconhecimento do outro (art.
4º.), garante dentre inúmeros direitos fundamentais (art. 5º.) a igualdade formal, traz a liberdade de
pensamento, consciência, crença, expressão, entre tantos outros, garante direitos sociais (art. 6º. e seguintes)
que buscam o bem estar do cidadão e garantias no exercício do seu ofício, incluindo o direito de greve,
garante nacionalidade (art. 12º.), e direitos políticos (art. 14 e seguintes) para o exercício mais simples da
cidadania, organiza a estrutura nacional, limita a atuação estatal atribuindo suas competências, direciona a
administração pública, organiza os poderes de Estado, estabelece as formas de defesa do Estado e sua
organização, limita e delimita a tributação e orçamento, adentra no campo econômico financeiro seja no
campo público ou privado, busca uma ordem social baseada no primado do trabalho, com o objetivo de bem-
estar e justiça social (art. 193), onde vincula aos entes públicos a aplicação de pisos de investimentos
decorrentes da aplicação de arrecadação tanto para saúde como para a educação, além de ações efetivas com
políticas públicas vinculadas e inclusivas, além do caráter universal, prevê que a manifestação de pensamento,
de expressão e informação não serão objeto de restrições (art. 220), busca a preservação do meio ambiente,
da família, do idoso, da criança e adolescente e dos povos indígenas. Assim, uma Carta Constitucional que
tenha em seu interior a preservação da liberdade e da igualdade, direcionando para além das previsões de
direitos e deveres as formas de garantia desses valores, assim como direciona sua intenção formal para a
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elevação de todo povo a condição de participação paritária através da redução das desigualdades e a
promoção de meios para que todos tenham condições de dialogar, de expressar-se, de compreender as
informações e formar uma convicção, numa relação horizontal com os seus, pode ser considerada uma
Constituição Multicultural, pertencente a um Estado Democrático de Direito Multicultural, já que tanto a
democracia como a cidadania num ambiente de diversidade cultural deve abarcar e combinar
harmoniosamente sua própria base de sustentação e a igualdade, a liberdade e a possibilidade de participação.

 

2. O ESTADO CONSTITUCIONAL DE DIREITO E A CIDADANIA (RE)CONSTRUÍDA

 

A cidadania moderna fundada na ideia de humanidade enfrentou muitas dificuldades de aplicação,
Liszt Vieira enumera duas, a primeira se refere ao tamanho das repúblicas modernas, que impede o exercício
direto do poder pelo cidadão, a outra diz respeito ao conceito de homem e sua natureza, isso por ter a
república moderna custado muito tempo para admitir que a pessoa humana é dupla, compreende homem e
mulher[19], e, aqui acrescentamos o fato não exclusivamente de gênero, mas de todas as demais formas de
composição social (minorias e maiorias) que se pelos mais diversos fatores foram excluídos do campo
decisório, resgate esse que se inicia com a promulgação das Cartas Constitucionais (multiculturais)
Democráticas de Direito.

Continuemos por tomar como ponto de partida de análise o nosso ambiente constitucional, que nos
direciona para um projeto multicultural garantista de resgate da cidadania, após um largo período de
governos não democráticos, ele ainda encontra-se em muitos aspectos no plano meramente formal, o que nos
remete ao debate de que a cidadania (que durante décadas restou mitigada ao direito a voto), nesse ambiente
multicultural já mostra nítidos sinais de tendência participativa em tantos outros ramos da sociedade, parece
que o cidadão, em muito decorrente da própria facilidade de comunicação advinda da revolução da
informática e da informação, despertou para a necessidade de opinar sobre as mais diversas matérias, das
mais fúteis, como o filme que pretende assistir, ou quem permanecerá dentro de um ambiente claustrofóbico
buscando um prêmio em dinheiro, até as mais importantes, como a grande polêmica gerada pela proposta de
desarmamento, ou mesmo nas decisões locais baseadas nos orçamentos participativos que maximizam e
regionalizam as necessidades atendendo de uma forma mais adequada ao cidadão; aqui nos parece que nas
últimas duas décadas (e isso coincide com a existência de nossa primeira Constituição Democrática depois de
décadas) o cidadão possui uma ânsia (desnorteada) participativa, mas vive numa dicotomia identitária
participar/não participar e de como participar, em quais matérias, instaurada está a crise (!), que repele o
político, mas o leva decidir naquelas matérias cotidianas sem alta relevância para a vida social, incitado pela
própria mídia, mostrando que não passamos da promessa participativa e que o cidadão ainda não encontrou
seu verdadeiro papel dentro da sociedade da informação.

Mas, por onde começar?  Se partirmos da concepção de que a geração, que conta com mais de trinta
anos de idade não recebeu qualquer tipo de meio válido educacional para que formasse uma consciência
crítica/política/participativa e ainda olha com uma visão desconfiada às iniciativas de resgate dessa falta como
se fossem resquícios dos governos não democráticos, chegamos facilmente à conclusão que não fomos
educados para a democracia, apesar de a desejarmos todo dia, não conseguimos exercê-la da forma
necessária ao ambiente multicultural, a tendência não se mostra mais animadora, e verificamos isso
facilmente, é só dirigirmos nossos olhares para  o grande número de cassações de políticos eleitos (pela regra
da maioria) nos últimos dez anos baseadas em denúncias (comprovadas) de negociações de votos em troca
de favorecimento pessoal, ou quem sabe o pequeno número de participantes em reuniões de orçamento
participativo nas grandes concentrações populacionais, se partirmos dessa ambiência desistimos da tarefa de
reconstruir a cidadania logo na saída, mas, se, ao contrário, procurarmos, recuperar o déficit de participação,
através do resgate educacional voltado à prática democrática, levando a sério as lições de Bobbio que
compartilhava da teoria de que a construção de um cidadão ativo inicia, impreterivelmente, através de uma
educação direcionada à democracia, que por sua vez surge no próprio exercício da prática democrática[20]
vemos que é possível, trabalho árduo, mas possível.

Dentro desse raciocínio ficamos certos de que não podemos isentar o Estado de sua parcela de
contribuição para que seja possível o cumprimento da tarefa proposta, se levarmos em consideração a visão
contratualista que o Estado é uma ficção criada pelo sujeito que procurando viver em sociedade, delegou seu
poder, sem abdicar completamente dele, a um ente, com caráter público, que possui o dever de gerir as
vontades coletivas na busca pela justiça e a paz social, devendo ser a partir dele que devemos reconstruir
uma teoria adequada da cidadania para o ambiente multicultural contemporâneo. Se o Estado Moderno
transferiu como legado ao Estado (pós)Moderno sua crise de realização e de respostas àqueles que lhe
constituem, devemos concluir que a cidadania e a prática cidadã são condições integrantes, senão principais,
desse ambiente crítico e, portanto, devemos partir exatamente dessa premissa para buscar uma teoria da
cidadania adequada ao ambiente multicultural.
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A democracia possui em seu cerne uma condição cultural, que ultrapassa a condição de meras
instituições de sustentação de regime, para fazer parte do acervo cultural humano conquistado muitas vezes
no campo de batalha, e Vieira compartilha desse entendimento quando lembra que a democracia não é
apenas um regime político com partidos e eleições livres, é sim, uma forma de (co)existência social,
democrática é a sociedade que permite a criação (e ampliação) de direitos e um Estado democrático é aquele
que considera o conflito legítimo[21], para ele a cidadania é definida pelos princípios da democracia e
constitui-se na criação de espaços de luta (movimentos sociais), de instituições de expressão (partidos
políticos), a cidadania ativa (cidadão de direitos e deveres) é criador de direitos destinados a abrir novos
espaços de participação política, somente assim poderá cumprir seu papel libertador e contribuir para a
emancipação humana, abrindo “novos espaços de liberdade”, por onde ecoarão as vozes de todos aqueles
que, em nome da liberdade e da igualdade, sempre foram silenciados[22].

Nesse ponto, devemos nos render ao papel basilar e indispensável do próprio Estado Constitucional
no auxílio fundamental na (re)construção da cidadania, esse papel deve ser, em primeira ordem para a
garantia das liberdades e igualdades[23] e por consequência das condições de participação chamando o
cidadão ao jogo político, buscando sempre a melhoria das condições de vida em sociedade e justiça social.
Smith citando Cohen destaca que o ideal de uma sociedade igualitária sugere o ideal de uma sociedade
política de cidadãos iguais, com direitos, liberdades e oportunidades iguais, dentro desse contexto o governo
deve assegurar a igualdade dos direitos, das liberdades e das oportunidades dos cidadãos e tratar cada
cidadão com respeito e interesse iguais, onde a sociedade deve distribuir seus recursos de modo que expresse
a igualdade moral e social de seus membros, limitando a desigualdade de renda e bens[24]. O Estado
Moderno, dentro de sua estruturação, deveria garantir que a participação popular fosse livre, direta e
eficiente, mas mesmo nas democracias mais evoluídas, não se revelou nem eficiente, nem direta, nem
livre[25], da soma de ambos construí-se o déficit de participação popular.

Nessa conjuntura o papel do Estado passa longe do extremo controle comunitarista, bem como do
Estado neutro proposto por alguns liberais mais radicais, o papel do Estado contemporâneo é assegurar
condições suficientes para que as condições de participação do cidadão sejam asseguradas, se a Declaração
Universal dos Direitos Humanos assegura em seu artigo 21 “o direito a participar do governo do país,
diretamente ou por meio de representantes escolhidos livremente”, devemos compartilhar das conclusões de
Paul Smith de que para alcançarmos a justiça social dependemos da democracia, ele justifica: 1) o direito de
autodeterminação, então possuem direitos iguais a participar das decisões coletivas sobre as leis  e políticas a
que estão sujeitos; 2) como cada um é afetado pela tomada de decisões a equidade exige direitos iguais à
participação no processo de decisão; 3) o governo deve tratar o cidadão igualmente, e a igualdade dos
direitos políticos democráticos deve promover isso; 4) um governo democrático é a forma mais confiável de
assegurar respeito e proteção aos direitos à segurança e à liberdade; 5) um governo democrático é
responsável pelos interesses dos cidadãos e adota políticas sociais e econômicas justas[26].     

  Mesmo para aquele que lê parece ser incoerente trazer o pensamento de doutrinadores tão distantes,
mas através das palavras de Boaventura vemos que liberais e comunitaristas estão mais próximos do que
podem imaginar, ele nos remete a pensarmos uma sociedade onde a necessidade de alargamento e
aprofundamento do campo político em todos os espaços estruturais da interação social, e, as transformações
nesse Estado de Direito multicultural prolongam-se na redefinição do conceito de cidadania, no sentido de
eliminar os mecanismos de exclusão de cidadania, de combinar formas individuais com formas coletivas de
cidadania e ampliando o conceito para além do conceito de reciprocidade e simetria entre direitos e deveres,
continua ele lembrando que o Estado possui especial importância na construção desta “nova” teoria de
emancipação do cidadão e ela se constitui através de uma nova definição da relação vertical do cidadão com
o Estado, assim como entre cidadãos (horizontal), revalorizando o princípio da comunidade e, com ele, a
ideia de igualdade sem a mesmidade, a ideia de autonomia e a ideia de solidariedade[27] e exatamente nesse
ponto que as Cartas Políticas exercem especial importância já que somente elas podem garantir através dos
mais diversificados meios a participação idealizada para essa “nova” cidadania emancipatória, assegurando
como intocáveis as garantias participativas que vão do direito de informação ao direito de expressão, de
forma ampla e irrestrita, sempre tendo como concepção primária que o capitalismo e a globalização são dois
fenômenos impossíveis de serem abstraídos da sociedade contemporânea e as desigualdades materiais
acentuadas devem ser levadas em consideração e minimizadas através de uma ação incisiva estatal (sem
paternalismo exacerbado), que consiga elevar os sujeitos da sociedade a um patamar de conviverem no
campo decisório em igualdade de oportunidade de voz e ação.

Certo que aqui temos séculos de necessidade de resgate e que a tarefa não é simples, o Estado
Moderno domesticou o cidadão, o Welfare State[28] não concedeu oportunidades de crescimento e
emancipação social e revelou sua face escura “adoçando” o cidadão que preferiu receber e calar, usufruir,
buscar mais, ao invés de questionar e buscar informação e o canal restou facilitado para toda sorte de
perversões com o dinheiro público, com a res pública, sepultando definitivamente o discurso democrático e
por consequência a participação popular nos rumos e decisões da vida do Estado.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4458



É chegada a hora do resgate, ainda há tempo, essa passagem e superação própria que o
reconhecimento do multiculturalismo trouxe à sociedade, essa retirada de “vendas dos olhos” que o cidadão
vem produzindo, inebriando-se com a luz do dia da vida real e disforme, faz com que superemos o discurso
democrático permissivo, embriagado de relativismo, mas como lembra Demo tomada de crítica e auto crítica,
de posição e essa posição não é elaborada para ser imposta, para ser melhor discutida em conjunto,
reelaborada permanentemente absorvendo a maior quantidade possível de posicionamentos[29], para isso se
fazem importantes duas premissas, a primeira é baseada na garantia (pétrea) do direito de participação
calcada em informação e a segunda baseada no dever de qualificar a democracia e o cidadão, em particular
através de processos educativos adequados, Demo lembra que essa qualificação tem caráter autopoiético, já
que deve ser de dentro para fora, sendo que se forjado da forma inversa seria uma fraude, devendo primeiro
os sujeitos de reconhecerem como sujeitos e depois encararem-se como sujeitos, faz parte do saber pensar
também saber cuidar, cultivar a convivência igualitária preferir sociedades éticas, incluindo o
desenvolvimento da arte finíssima de respeitar anseios iguais e diferentes, lastros comuns e lastros pessoais,
individualidade e sociedade[30]; é assegurando esses meios que poderemos chegar ao fim, e as Constituições
Multiculturais possuem esse dever maior de garantir rigidamente essa “nova” forma de participação baseada
no discurso livre e somente assim poderemos falar no cidadão multicultural, na democracia multicultural, no
Estado Multicultural.      

 

 

3. DEMOCRACIA ASSOCIATIVA, BREVES COMENTÁRIOS

 

            Para falar em democracia dentro do lócus (multicultural) tomaremos por base a ideia de democracia
associativa proposta por Dworkin; o doutrinador em sua obra “La democracia possible: princípios para um
nuevo debate político”, faz um releitura da concepção liberal buscando a preservação daqueles princípios
liberais instalados como a possibilidade de o Estado assegurar ao cidadão condições para fazer suas escolhas,
bem como ser tratado com igual consideração e respeito. Para tanto, refuta a regra da maioria como única
forma de prática eficaz ao cidadão às escolhas pertinentes a sua vida e a vida da comunidade, para ele, a
visão associativa significa que as pessoas governam a si mesmas, onde as decisões de uma maioria somente
serão democráticas quando protegem a condição e os interesses de cada cidadão, assim, uma comunidade
que ignora continuamente os interesses de alguma minoria ou outro grupo é necessariamente uma
comunidade não democrática, mesmo que eleja seus representantes por impecáveis procedimentos
majoritários[31].

            Vale destacar que não fala Dworkin em sua proposta de autogoverno, o que seria uma falácia, fala a
plenitude do exercício da soberania popular dentro de um ambiente em que é assegurado ao cidadão
condições paritárias de participação e onde todos os grupos sociais alcancem meios de argumentar, ouvir e
serem ouvidos, os cidadãos tornam-se gestores das suas vidas e da vida da comunidade à qual pertencem,
buscando comungar políticas de igualdade com políticas de reconhecimento (cultural e social).  

            Sob essa ótica, somente haverá prática cidadã destinada a um ambiente multicultural quando
conseguirmos conceber o que Dworkin chama de “teoria da igualdade associativa” assim poderemos avaliar
o que é ou não uma decisão realmente democrática, para tanto, devemos recorrer as ideias de justiça,
igualdade e liberdade, tendo sempre como norte que a teoria associativa de democracia é um ideal
substantivo não meramente procedimental[32].

            Dworkin dividiu os modelos democráticos em dois veios uma majoritarista e outra co-participativa
quando o entendimento comum de democracia remete a àquela concepção de democracia como sendo o
poder exercido pelo povo. Na visão majoritarista pode-se partir da concepção de poder exercido pelo maior
número de pessoas, no qual o Estado democrático (numa versão sofisticada) será assim chamado quando os
sujeitos que irão discutir sobre determinado assunto tenham tido oportunidade adequada de se informar e
deliberar sobre os assuntos, já na visão co-participativa o governo exercido pelo povo significa governo de
“todo” povo, agindo em conjunto como parceiros plenos e iguais, no empreendimento coletivo do
autogoverno, sendo dessa forma mais difícil e complexa de chegar ao ideal democrático. Para ele, os
cidadãos possuem dois papéis principais numa democracia (1) são juízes das competições políticas cujos
veredictos são normalmente decisivos (opinião pública relevante) e (2) são participantes das competições
políticas que julgam seja como candidatos ou correligionários ajudando a dar forma à opinião pública e a
decidir o voto dos outros; a concepção majoritarista eleva a principal o primeiro desses papéis já a
concepção co-participativa reconhece ambos os papéis, por presumir que numa democracia os cidadãos
devem ter um papel, como parceiros iguais em um empreendimento coletivo, tanto na formação quanto na
constituição da opinião pública[33].

            Apesar de altamente tentadora a democracia baseada no autogoverno (co-participativa) ela necessita
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de três dimensões de realização que na prática até hoje não se conseguiu vislumbrar: (1) exige que o povo,
em vez de autoridade seja senhor – soberania popular, (2) a igualdade de cidadania – participação igualitária,
(3) a ação coletiva genuína requer interação – discurso democrático; Dworkin lembra que precisamos de uma
concepção de democracia que se encaixe numa noção de que a democracia é valiosa e indispensável, e se a
concepção co-participativa é muito difícil de sustentar-se a majoritária não ressalta o que há de melhor na
democracia, porque não há nada que possua valor inerente em um processo que permite a um grande número
de pessoas imporem sua vontade a um número menor[34]. 

Prosseguindo nesse raciocínio podemos compartilhar com Santos quando discorre que na pós-
modernidade juntamente com a promessa da qualidade das formas de vida, como paz, solidariedade,
ecologia, entre tantas outras está à promessa da democratização da política do sistema político que deve ser
cumprida em conjunção com a ampliação radical do conceito de política e com as promessas da
democratização radical da vida pessoal e coletiva, do alargamento incessante dos campos de emancipação, as
quais podem começar a serem cumpridas precisamente na articulação entre a democracia representativa e a
democracia participativa[35]; aqui chegamos a proposta da democracia associativa como evolução
harmoniosa das propostas fixas trabalhadas quase a exaustão por seus defensores, essa emergente
conformação retira o possível de ambas e adapta à necessidade (multicultural) atual; não podemos insistir no
grave erro de pensar que o voto majoritário é sempre o melhor método para tomar uma decisão coletiva
quando um grupo está em desacordo acerca do que deveriam fazer seus membros[36], assim como nos
festejados consensos habermasianos, propostos na forma de democracia deliberativa que na sua expressão
pura torna-se quase impossível quando nos defrontamos com uma sociedade complexa, disforme e
multicultural, chegar a consensos torna-se inviável e objeto de maiores distanciamentos entre os próprios
cidadãos, senão das maiores discriminações, já que sempre haverá um vencido e um vencedor em seus
argumentos, marginalizando o “perdedor” que continuará sem voz perante a sociedade. A articulação
proposta por Santos é, ao nosso ver, muito próxima e traduzida de forma mais concreta por Dworkin que
adverte da necessidade de pensar em “melhores” meios para alcançar decisões coletivas quando os nossos
desacordos persistem, é necessário considerar não apenas as implicações substancialistas, mas também as
implicações procedimentalistas dos princípios, para tanto, dependemos do desenvolvimento de algumas
circunstancias, como: (1) igualdade de consideração, e esse também é aceito como o primeiro princípio de
dignidade humana, onde uma comunidade política deve mostrar igualdade de consideração pelas vidas de
todas as pessoas que vivem no interior de suas fronteiras; (2) autogoverno; devendo esse ser aceito como
segundo princípio da dignidade humana, onde os ordenadores políticos devem respeitar a responsabilidade
pessoal das pessoas e das identidades do valor em suas próprias vidas[37].      

A grande questão a ser respondida nesse momento é como assegurar a ampliação da práxis cidadã e
fazer com que minorias sociais possuam em suas escolhas mesmo valor e consideração na tomada de
decisões; como fazer com que os atores de uma comunidade possuam em seus argumentos sopesados na
mesma proporção de todas as vontades; não há pretensão ilusória de fazer com que todos tenham seus
desejos pessoais realizados amplamente, isso por impossibilidade material de concretização, mas ao mínimo
devem ser considerados em igual proporção, buscando sempre o respeito as necessidades dos diferentes
grupos.

Para Touraine a democracia se apóia na responsabilidade de seus cidadãos, não sendo compatível
com a rejeição das maiorias, não podemos falar em democracia sem o reconhecimento de um campo político
onde se exprimem os conflitos sociais e se tomam decisões como legítimas pelo conjunto da sociedade[38],
nesse conjunto, lembra Höffe que poderes públicos nascem da necessidade do ser humano de ser gerido, sem
ser escravizado, e, ele (povo) voluntariamente atribuí esse status ao Estado, a democracia (poder do povo)
torna-se um legitimador de poder, como estabelecedor e normatizador, retornando e servindo diretamente ao
povo, devendo, em última instância, ser o poder exercido em “nome do Povo”, reconhecendo os direitos
humanos como princípios de justiças fundamentais[39]. Com esse raciocínio a democracia torna-se um
grande executor de poder, e esse poder somente será legítimo se seu real detentor puder de forma livre,
consciente e eficaz administrá-lo.

Pensando na ampliação da prática cidadã como forma de realização da “verdadeira” democracia,
devemos também pensar na soberania popular dentro daquela máxima que estamos acostumados a ouvir e
que faz parte da grande maioria das Cartas Constitucionais democráticas “poder nasce do povo para o povo”
e entendê-la como fator de autotransformação contínua, dois pontos descritos por Dallmayr necessitam ser
cumpridos, o primeiro refere-se a redefinição da questão da ética imbricada com a política, isso quando
entendemos que a questão da ética está intimamente ligada a questão do ego e à superação do estreito
interesse individual, recanalizando as energias humanas em direção do bem público, requerendo o cultivo de
valores (ou virtudes) morais, sem uma autoanulação individual, já a segunda diz respeito ao entendimento
real do multiculturalismo dentro dessa ambiência, por significar uma pedagogia popular no aprendizado
transformativo da prática democrática, já que envolve contínua transformação da autodefinição de povo
dentro da diversidade[40]. Nesse entendimento qualquer possibilidade de ampliação democrática passa pelo
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tema do reconhecimento social e cultural, e o reconhecimento do cidadão no ambiente multicultural depende
de políticas sociais bem definidas que insira os grupos marginalizados no ambiente social decisório com
igualdade de participação.

 

4. ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES

 

Esse é uma pesquisa que está apenas em seu início, e certamente terá eternamente seu conteúdo
inacabado, não por desistência de seus estudiosos, mas por estar o cidadão, o ser humano, que constituí a
sociedade, em plena e constante evolução e constituição identitária que remete à diversidade, mas a proposta
associativa de Dworkin parece um caminho, ao mínimo, interessante para pensarmos a democracia e a
atividade cidadã no ambiente multicultural.  

A advertência parte de Müller que nos remete a impossibilidade de harmonizar a diferença já que
sempre ávido de conflitos, mas que não deve ser encarado como obstáculo, mas sim meio para a renovação e
constituição do processo democrático, devendo a sociedade ser permanentemente refundamentada e
relegitimada pela inclusão das diferenças, assim, a ampliação da soberania popular é o ponto de confluência
que uma constituição democrática deve manter para assegurar seu próprio desenvolvimento, ele entende
paradoxalmente que a democracia nesse entendimento não pode ser compreendida como sendo o “poder do
povo”, mas deve ser compreendida como a dificultação progressiva do governo “por meio do povo” [41].

Devemos concluir preliminarmente que, a democracia pós-moderna passa pela cultura e pela história,
por ser uma construção lenta e gradual, não estanque dos direitos e deveres, bem como do próprio homem
como ser social, nesse sentido a participação cidadã deve alargar-se, ser mais presente no dia a dia da
comunidade, o cidadão deve ser chamado e deve ter condições de participar no núcleo decisório em
igualdade de condições tendo todos os argumentos igual valor e consideração no momento da decisão, mas
para que isso ultrapasse as meras divagações teóricas algumas ações concretas se tornam necessárias.

Se a impossibilidade de participação paritária de toda uma gama de grupos sociais é a consequência
dos fatores que geram déficits de cidadania, isso pelas desigualdades recorrentes, agravadas pela
globalização, assim como a falta de reconhecimento social, algumas ações devem ser valorizadas a ponto de
possibilitar a redução dessas circunstâncias e elas passam obrigatoriamente pela educação, já que como
lembra Touraine a idéia de cidadania proclama a responsabilidade política de cada um, isso somente poderá
ocorrer com uma educação para a democracia e a ampliação da ação democrática consiste em desmassificar
a sociedade pela multiplicação dos espaços e processos de decisão que permitem estabelecer a aproximação
entre as exigências impessoais que pesam sobre a ação e os projetos e preferências individuais[42].  

A ampliação dos espaços democráticos passa a ser relevante para o estudo quando entendemos que a
democracia é condição de existência da cidadania assim como a cidadania é condição de legitimidade da
democracia, só há cidadania em regimes democráticos e só haverá democracia verdadeira quando todo
cidadão puder expressar-se na solução dos conflitos sociais e aqui não estamos falando no voto para eleição
de representantes, estamos falando na forma de condução da sociedade como um todo garantido
consideração a todas as formas de culturas. Essa afirmação parece óbvia e já cansativamente explorada, mas
como para Taylor foi a democracia que introduziu a necessidade de reconhecimento e que nesse momento
histórico emerge com a necessidade de enxergarmos as diversas formas e culturas que fazem parte da
sociedade[43], que, ao fim e ao cabo, é a necessidade de conceber dignidade aos atores sociais.

Não estamos aqui a afirmar que todos os desejos humanos e sociais devem ser plenamente atendidos,
como se o Estado fosse aquele grande pai que a todos atende e a todos auxilia, mesmo naqueles desejos que
não configurem uma necessidade de vivência digna, estamos tratando da necessidade que o Estado garanta
que todos sejam tratados com igual consideração e respeito para que possam além de colocar suas intenções
na mesa de debates terem seus argumentos considerados como válidos e com igual peso na listagem de
matérias a serem ponderadas como relevantes para o convívio social, bem como a necessidade de que o
Estado se abra e passe a desmonopolizar as decisões relevantes e volte-se para a sociedade com maior
freqüência para conhecer suas intenções relativo a temas importantes da vida social; para isso deve ser
garantido que o cidadão tenha meios de expressar-se, que seus argumentos sejam articulados de forma clara
e inteligível, que possam, todos os grupos sociais, debater, eleger prioridades e que essas prioridades tenham
sempre o cunho de garantir dignidade e possibilidade de desenvolvimento de todos os nichos culturais e isso
é o princípio de emancipação social. Mas, enquanto houverem grupos dominados pela pobreza, pela
alienação educacional, pela discriminação racial, de gênero e de cultura a ampliação democrática é um mero
sonho, mesmo que se atribuam possibilidades mais amplas de campos decisórios eles não serão exercidos
satisfatoriamente e o sonho da emancipação social restará previsto formalmente, sem pressagiar o momento
de concretização e a soberania popular continuará sendo exercida exclusivamente na direção de eleger as
pessoas que nos representarão nos poderes públicos e essas pessoas continuarão chegando ao poder e
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esquecendo dos motivos para os quais foram lá colocadas pelo povo, e eles, por sua vez, não terão qualquer
interesse na eliminação dos déficits de realização da cidadania, formando um ciclo vicioso, interminável,
infinito e que somente será rompido quando o cidadão cortar as amarras e tomar a Constituição em suas
mãos e com convicção afirmar que o “poder nasce do povo e para o povo”.

Aqui resta-nos parafrasear o título da obra de Friedrich Muller que questiona e provoca: “Quem é o
povo?”. Para o alemão essa é a questão fundamental da democracia, e segue lembrando que a maioria
nacional pode ‘esmagar’ democraticamente a minoria em nome do interesse social, bem como a minoria
detentora do poder de controle social pode se utilizar do voto para legitimar todas as exclusões sociais em
nome da democracia, mas o que se deve ter como base é que a democracia justa é aquela em que o bem
comum predomina sobre os interesses particulares, e, o bem comum hoje tem um nome: direitos humanos
(cujo fundamento é exatamente a igualdade de todos os homens em sua condição comum de pessoas)[44].
Nesse sentindo e introduzindo a obra de Muller, advoga Christensen que o povo é a pedra fundamental da
democracia e é em razão da diversidade que os conceitos se ampliam vertiginosamente, e isso ocorre
principalmente quando os diversos grupos sociais tomam consciência dos seus interesses introduzem-nos no
processo político, onde mesmo os grupos inicialmente excluídos forçam uma integração, chegando ao que
chama de “uma utopia da democracia”, e o advento das diferenças não deveria ser obstáculo a ser superado,
mas sim elemento constitutivo para a renovação e a continuação do processo democrático dessa vez mais
amplo, mais eficaz e mais digno quanto a participação popular, ele considera uma utopia[45]. Ele pondera
que a comunidade deve ser permanentemente refudamentada e relegitimada pela inclusão de diferenças,
assim a ampliação da soberania popular passa a ser o ponto de confluência que uma constituição democrática
deve manter para assegurar seu próprio desenvolvimento[46]. 

A ampliação dos espaços democráticos com fins de consecução de uma cidadania destinada ao
Estado Multicultural, traz a intenção de enterrar definitivamente o cidadão-sudito e levantar a bandeira de
um cidadão-ação, e como destaca Muller, a democracia deve ser encarada como “forma estatal da
inclusão”, onde resistência e atividade possam expressar-se livremente[47]:

 

 

Os cidadãos revelam ser sujeitos práticos justamente pela práxis: como atores que estão
cada dia dispostos a lutar pela honestidade e pelo tratamento materialmente igual das
pessoas no Estado e na sociedade. Ela é uma oficina permanente, um canteiro de obras.
E quando as instituições estatais encarregadas não zelam suficientemente pelo
cumprimento da sua tarefa de supervisão da construção ou chegam mesmo a violar a
planta de construção, a constituição, os cidadãos devem defender-se: resistência
democrática por meio da sociedade civil[48].   

 

 

            Diante das ponderações trazidas até o momento podemos acreditar que a ampliação do espaço
democrático dentro da ambiência multicultural passa pela possibilidade de atribuir iguais condições de
participação, de voz, de ação, isso só será possível por meio de políticas de reconhecimento e de
redistribuição, mas depende em muito da vontade do Estado em trazer e resgatar o sujeito, seria melhor falar
em “os sujeitos”, para o jogo democrático destacando suas diferenças, isso somente será possível quando os
processos de participação forem adequados a essa conformação social diferenciada, e a essas demandas
complexas, para isso os processos de participação, formais e informais devem ser repensados, atualizados,
bem como o papel do Estado na promoção e auxílio com fins de que seja um projeto alcançável.
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NORBERTO BOBBIO E A DEMOCRACIA

NORBERTO BOBBIO AND THE DEMOCRACY

Cesar Luiz Pasold
Paulo Márcio Cruz

RESUMO
O presente ensaio tem como referente a apreensão de aspectos estratégicos do relacionamento que , na teoria
e na prática, Norberto Bobbio teve com a Democracia, e como e em até que dimensão ele o expressou. O
objeto é a categoria Democracia e o objetivo é a configuração dela no pensamento bobbeano. Os resultados
da investigação são expostos, a partir de uma preliminar necessária, para consagrar a adequada relação
compreensiva direta entre a teoria e a prática que Bobbio consumou com a Democracia.
PALAVRAS-CHAVES: Norberto Bobbio. Democracia. Filosofia Política.

ABSTRACT
This essay aims to expose how the Italian thinker Norberto Bobbio has expressed his concept of democracy,
in his life and in his writings. Our object is democracy and our objective is to explore how it appears in
Bobbian thought and in his concrete acts. The results of our investigation are then explained from the
premise of connecting life and thought, always in relation with the concept of democracy.
KEYWORDS: Norberto Bobbio. Democracy. Political Philosophy

Introdução
 

O presente ensaio tem como referente a apreensão de  aspectos estratégicos do relacionamento que
, na teoria e na prática, Norberto Bobbio, teve com a Democracia, e como e em até que dimensão ele o
expressou.

Portanto, o objeto é a categoria Democracia e o objetivo é a configuração bobbeana dela.
O método empregado para a consecução deste ensaio, tanto na fase de investigação quanto aqui no

relato dos resultados, é o Indutivo. O método de abordagem tem compromisso forte com elementos
descritivos, na busca de sustentação sólida para os momentos objetivamente analíticos neste Ensaio. Como
suportes principais aos métodos foram operadas as técnicas de pesquisa bibliográfica e da categoria.

Os resultados são expostos a seguir, partindo de uma preliminar necessária que é a breve
caracterização do intelectual  Norberto Bobbio, tão bem enfatizada nas homenagens à sua memória no
centenário de seu nascimento, no ano de 2009.
           
1. Preliminar Necessária: o centenário de nascimento de Norberto Bobbio e sua vida em favor da
Democracia.

 
Durante todo o ano de 2009 e destacadamente na semana de 18 a 24 de outubro do mesmo 2009, a

partir das iniciativas do Centro di Studi Piero Gobetti di Torino[1], da Universitá degli Studi di Torino e do
Archivio di Stato di Torino, sob a coordenação do Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario
della nascita di Norberto Bobbio, intelectuais e políticos italianos dedicaram-se a homenagear a memória de
Norberto Bobbio por ocasião do centenário de seu nascimento ocorrido no dia 18 de outubro de 1909.

Quem teve o privilégio e a honra de estar naquela semana em Torino, Itália[2], epicentro da
homenagem que se espraiou para o mundo, constatou o quanto o filósofo, jurista, cientista político e
democrata Norberto Bobbio é respeitado pela sua obra e por sua vida pública.

Merece realce a edição de um caderno/livro especial do jornal LA STAMPA. Trata-se do maior
jornal de Torino, sucessor do La Gazzetta Piemontese,e que a partir da Segunda Guerra Mundial, mercê da
atuação de  uma série de “grandes chefes de redação” alcançou projeção nacional na Itália[3].

O caderno/livro especial, é intitulado Bobbio e il suo mondo- Storie di impegno e di amicizia nel
900 [4]. O conteúdo é uma seleção de fotos da vida de Bobbio  e uma interessante coleção de frases de sua
autoria e de alguns de seus companheiros da vida pública e da academia.

O resultado é, do ponto de vista estético, um belíssimo volume  em forma de livro no tamanho 21
cm x 24,5 cm.

Do ponto de vista do conteúdo, o volume apresenta um completo, ainda que sucinto, panorama da
vida pessoal, pública e científica de Norberto Bobbio. além de  um feliz mosaico de seu pensamento, em feliz
coleção de expressões de sua inteligência.

 Merece ênfase o destaque para a seleção de frases, feita com primor, conciliando abrangência
temática com profundidade de conteúdo.

E entre tantas e por oportuna ao presente ensaio, é importante trazer a de Bobbio[5] na qual afirma
que “In nessun paese dei mondo il método democrático puó perdurare senza diventare un costume.Ma puó
diventare un costume senza il riconoscimento della fratellanza Che unisce tutti gli uomini in un comune
destino? Un riconoscimento tanto più necessario oggi Che di questo comune destino diventiamo ogni
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giorno più consapevoli e dovremmo, per quel poço lume di ragione Che rischiara il nostro cammino, agire
di conseguenza[6].”.

A vida intelectual de Bobbio caracterizou-se, dentro de uma temática ampla, por uma produção
científica plena em quantidade e qualidade sobre a Democracia.

Também em sua vida pública, Bobbio lutou muito significativamente em favor da Democracia.
Assim o fez já em 1939 , ano a partir do qual passou a integrar de maneira ativa o movimento anti-

fascista na clandestinidade o que lhe viria a trazer muitos dissabores pessoais e profissionais por um bom
tempo.

Quanto à atuação político-partidária, é preciso enfatizar que Bobbio filiou-se, ao longo de toda a
sua vida, tão somente a um Partido Político, por um certo período: o Partito d´ Azione, formado e
organizado no período de 1940 a 1942, e cuja  proposta era na linha do que se denomina socialismo
democrático.

Bobbio colaborou com este Partido desde a sua organização, e especialmente na edição do primeiro
número do seu jornal, o L´Ora dell´Azzione, em 1944. Mais adiante e já com a Itália liberta do jugo nazista,
foi colaborador, na condição de jornalista político[7], do jornal Giustiza e Liberta, um diário específico do
Partido da Ação em Torino, de abril de 1945 a outubro de 1946.

O momento mais significativo e traumático, contudo, desta curta militância politico-partidária
ocorreu em 2 de junho de 1946, data das eleições para a Assembléia Constituinte italiana e do referendo
sobre Monarquia ou República.

 Bobbio foi candidato, na circunscrição Pádua-Rodivo-Vicenza e Verona, pelo Partido da Ação,
realizando a única campanha eleitoral de sua vida.

Não se elegeu!
O seu Partido obteve somente 1,5% dos votos[8].
Sobre esta experiência, Bobbio escreveu muito tempo depois, entre outros, o seguinte texto que

merece transcrição: “ Os partidos de elite em uma democracia esforçam-se para sobreviver. Nas primeiras
eleições, o  Partito d´Azione, lembro bem, porque foi a única campanha eleitoral que fiz , em 1946, para 
Constituinte, não obteve nenhuma cadeira. Fez sete deputados conseguidos daqueles que naquela lei eleitoral
eram os ‘restos’. Sete deputados, diante dos cento e quatro do Partido comunista e dos duzentos e sete da
Democracia cristã.”

E arremata : “Pense no que significou uma experiência desse gênero para uma pessoa como eu, que
então se defrontava pela primeira vez com a vida pública ( em 1945 eu tinha trinta e seis anos), que se dá
conta de que o seu partido politicamente não conta nada.” [9].

Dali em diante, ele dedicou-se mais ainda e de forma intransigente, à defesa da Democracia, que era
indubitavelmente um dos seus valores básicos[10], mas sempre na condição de Cientista Político, de Filósofo
da Política e de Jurista e, insista-se, não mais como político militante inscrito num Partido.

Ainda no plano da vida política, um momento relevante se destaca em sua biografia.
 Em 1984, mais precisamente no dia 18 de julho, o então Presidente da República Italiana, Sandro

Pertini nomeou Norberto Bobbio como Senador Vitalício (senatore a vita), com fundamento no artigo 59 da
Constituição Italiana, reconhecendo expressamente  os “altíssimos méritos no campo social, científico,
artístico e literário”[11].

Passando à sua produção bibliográfica, um levantamento não exaustivo mostra que Bobbio cuida
exclusivamente da Democracia numa obra intitulada O Futuro da Democracia-uma defesa das regras do
jogo, publicada na Itália pela primeira vez em 1984, a ser analisada objetivamente, mais adiante, no presente
Ensaio[12].

Além desta obra, a Democracia se faz presente também em grande parte das suas obras, sempre de
forma objetiva e racional, ora como categoria central do raciocínio exposto, ora como categoria incidente em
outra categoria que se faz central no raciocínio expresso.

Um rol não exaustivo destas obras e exemplos será fornecido neste ensaio, no momento apropriado.
A Democracia e seu futuro foi tema também de palestras e conferências que proferiu ao longo de

muitos anos, entre as quais destaca-se  a conferência no Palácio das Cortes, em Madrid, a convite de seu
Presidente  Professor Gregório Peces-Barba, sob o título “O Futuro da democracia”, proferida em em
novembro de 1983[13].

Este texto/palestra, revisto, foi a base, logo no ano seguinte, em maio de 1984, da conferência de
abertura no seminário internacional intitulado Il futuro è già cominciato (O futuro já começou), ocorrido em
Locarno , sob a direção do Professor Francisco Barone.[14]

Enfim, a Democracia é, sem dúvida, tema muito importante no pensamento de Norberto Bobbio que
possui, com ela, uma conexão de compreensão científica aberta à dinamicidade epistemológica e de adesão
intelectual.

E mais, se ideologia for entendida como forma de encarar a vida em Sociedade, a Democracia é
elemento estratégico na ideologia de Bobbio, como se percebe em sua atuação e em sua produção
bibliográfica.
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2. A circunscrição do pensamento de Norberto Bobbio sobre Democracia.
 
2.1 Parâmetros da verificação.
 

Até onde vai o pensamento de Bobbio sobre  Democracia?
Qual a abrangência de suas reflexões e de suas expressões sobre este tema de muito interesse e de

grande relevância para a vida política da Sociedade?
Enfim, qual a circunscrição do pensamento de Norberto Bobbio sobre Democracia?
         Optou-se, no presente ensaio, por trabalhar com tres parâmetros para determinar a

circunscrição:
1º- em que perspectivas epistemológicas a categoria Democracia pode ter sido observada por

Bobbio; 
 
2º- quais os pontos temáticos que podem delimitar a abrangência da percepção e/ou da concepção

de Bobbio da Democracia; e,
 
3º- quais os pontos nucleares à sua concepção?

 
2.2              As perspectivas epistemológicas.

 
Bobbio diferenciou a Ciência Política da Filosofia Política de modo preciso, contribuindo para a

melhor adequação de percepção das abordagens e , de outra parte, para a mais efetiva identificação  do tipo
de compromisso epistemológico assumido pelo estudioso em suas manifestações sobre qualquer tema que
diga respeito à Política.

Segue-se uma objetiva exposição das perspectivas epistemológicas para o estudo da Política,
“entendida como forma de atividade ou de práxis humana” [15], conforme Norberto Bobbio.

 
2.2.1 Ciência Política.

 
Na Ciência Política se realiza a observação e descrição da realidade das relações humanas sob a

égide do poder, ou, nas próprias palavras de Bobbio: “... ciência política” – compreendida como estudo dos
fenômenos políticos conduzido com a metodologia das ciências empíricas e utilizando todas as técnicas de
pesquisa próprias da ciência do comportamento...”[16]

Mas, o cientista político precisa ir além da mera observação e descrição dos fenômenos políticos,
devendo explicar como os Estados nascem, organizam-se e declinam, e “não a justificativa deste ou daquele
Estado existente” [17].

Portanto, não se trata apenas de levantamento da realidade presente, mas e também da realidade
histórica do ordenador da vida política e sua dinâmica, o Estado. [18]

Bobbio lembra que sendo a Ciência Política uma ciência “do homem e do comportamento humano”,
ela tem, “como todas as outras ciências humanísticas dificuldades específicas que derivam” de certas
características do homem, entre as quais enfatiza três: o homem como animal teleológico; o homem como
animal simbólico; e, o homem como animal ideológico. [19]

Na Ciência Política a Democracia pode ser observada e descrita nas suas práticas em realidades
estatais de um dado momento, ou ao longo de certo período histórico, sem descuidar da trilogia da condição
humana acima mencionada ( a teleológica, a simbólica e a ideológica).

Bobbio tratou da Democracia sob a perspectiva da Ciência Política em importantes momentos de
sua produção intelectual, a começar pelos enfoques históricos sustentados em autores clássicos na sua obra “
A Teoria das Formas de Governo”[20].
   
2.2.2        Filosofia Política
 

No que concerne à “Filosofia Política”, Bobbio elaborou  uma proposta de “mapa” deste campo
do saber, o qual considera composto por quatro “territórios”, ou seja, explicita a admissão de quatro
possibilidades de estudos e reflexões que lhe delimitem circunscrições epistemológicas.

A respeito da diferença entre os territórios, Bobbio apresenta um alerta, nestes termos: “... para
cada acepção de “filosofia política” corresponde um modo distinto de se propor a questão das relações entre
filosofia e ciência política, colocando assim de sobreaviso qualquer um que esteja tentando a acreditar que o
problema tenha uma solução única.”[21]

E especifica [22]: “Acredito que se possam distinguir pelo menos quatro diferentes significados de
‘filosofia política’: O modo mais tradicional e coerente de se compreender a filosofia política é entendê-la
como descrição, projeção, teorização da ótima república ou, se quisermos, como a construção de um modelo
ideal de Estado, fundado sobre alguns postulados éticos últimos, a respeito do qual não nos preocupamos se,
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quanto e como poderia ser efetivamente e totalmente realizado. Dessa forma de pensamento participam
também certas – “utopias às avessas” – das quais tivemos exemplos muito conhecidos, sobretudo no último
século -, que consistem na descrição ou não da ótima republica, mas da péssima republica, ou, se quisermos,
do modelo ideal de Estado que não se deve realizar.”

No primeiro “território”, Bobbio atuou, por exemplo, na “Teoria das Formas de Governo” já
referida e, em bons trechos, em “Futuro da Democracia”.

Neste, destaque-se a formulação: “A democracia nasceu de uma concepção individualista da
sociedade, isto é, da concepção para a qual – contrariamente à concepção orgânica, dominante na idade
antiga e na idade média, segundo a qual o todo precede as partes – a sociedade, qualquer forma de
sociedade, e especialmente a sociedade política, é um produto artificial da vontade dos indivíduos”.[23]

 
De outra parte e no tocante ao segundo “Território”, expõe que o segundo modo de se

compreender a filosofia política é considerá-la como a busca do fundamento último do poder, que permite
responder à pergunta: ‘A quem devo obedecer? E por quê?’... Nesta acepção, filosofia política consiste na
solução do problema da justificação do poder último, ou, em outras palavras, na determinação de um ou
mais critérios de legitimidade do poder... Todas as filosofias políticas, de acordo com essa acepção,
poderiam ser classificadas segundo os diferentes critérios de legitimação do poder em cada circunstância
adotados.”

Este segundo território entende-se possa ser identificado como sendo o da Teoria Política, que é
compreendida, pois, como uma das partes da Filosofia da Política ou Filosofia Política e não como campo de
conhecimento que dela seja autônomo.

Neste “território”, como se viu, faz-se o exame da ontologia do poder, procurando o seu
fundamento último para responder às perguntas estratégicas: a quem obedecer? por que obedecer?

As respostas às indagações podem sustentar critérios de reconhecimento da legitimidade do
exercício do poder.

Aqui estariam abertas as possibilidades de o estudioso efetuar incursões prescritivas, doutrinando a
respeito do poder como elemento estratégico da política, e sobre as categorias que lhe dizem respeito em
termos de sistemas e de disciplinamento.

E, enfim, na Teoria Política, o estudo da Democracia há de se realizar, portanto, sob compromissos
de compreensão e aprofundamento das suas relações com o Poder considerado em sua essência, e dos
fundamentos para legitimação de sua aquisição e para a legitimidade  de seu exercício.

Tal aspecto Bobbio trabalha muito diretamente no item intitulado “ O fundamento do poder” no
livro “ Estado, Governo, Sociedade- para uma teoria geral da política”[24], no qual indaga se “o problema
da justificação do poder nasce da pergunta: `Admitido que o poder político é o poder que dispõe do uso
exclusivo da força num determinado grupo social, basta a força para fazê-lo aceito por aqueles sobre os
quais se exerce, para induzir os seus destinatários a obedece-lo?´”[25].

Retorna-se à proposta original de Bobbio, para registrar que ele descreve o terceiro “território”
desta maneira: “Por “filosofia política” pode-se entender também a determinação do conceito geral de
“política”, como atividade autônoma, modo ou forma do Espírito, como diria um idealista, que tem
características específicas que as distinguem tanto da ética quanto da economia, ou do direito, ou da
religião.”

Neste “território” Bobbio ensina[26] que quando se opta pelo “conceito de política  como forma ou
de atividade ou práxis humana” há uma  estreita ligação com o conceito de poder.

Enfatize-se, desde logo, que aqui, no terceiro “território” da Filosofia Política, a relação se faz com
o conceito  de poder, enquanto que no território anterior, o segundo “território”,repita-se, a preocupação é
fundamentalmente  com a ontologia do poder.

Quanto ao conceito de poder, Bobbio afirma que o poder tem sido tradicionalmente definido como
aquele que “... consiste nos meios adequados à obtenção de qualquer vantagem” (Hobbes) ou,
analogicamente, como ´conjunto dos meios que permitem alcançar os efeitos desejados´ (Russell). Sendo um
destes meios, além do domínio da natureza, o domínio sobre os outros homens, o poder é definido por vezes
como uma relação entre dois sujeitos, dos quais um impõe ao outro a própria vontade e lhe determina,
malgrado seu, o comportamento.”[27]

Sob tal intelecção, a ênfase se encontra na eficácia do poder, vale dizer, no quanto ele atinge dos
seus objetivos pretendidos, e não na eficiência, ou seja, no quanto se faz a utilização dos recursos técnicos
disponíveis.[28]

Neste “território”, pois, a Democracia deverá ser observada precipuamente não do ângulo de sua
instrumentalidade para a eficácia legítima do exercício do poder, mas sim da sua própria legitimação como
sistema de composição do poder[29].

 
E, por fim ,Bobbio explica o “quarto modo de falar de filosofia política: a filosofia política como

discurso crítico, voltado para os pressupostos, para as condições de verdade, para a pretensa objetividade,
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ou não?valorização (avalutatività) da ciência política”.
“Nessa acepção, pode-se falar de filosofia como metaciência, isto é, do estudo da política em um

segundo nível, que não é aquele direto da busca científica compreendida como estudo empírico dos
comportamentos políticos, mas aquele, indireto, da crítica e legitimação dos procedimentos através dos quais
é conduzida a  pesquisa no primeiro nível.” [30]

 
Como se verifica, neste derradeiro “território”, a postura  é de “metaciência”, comprometida com

afazeres críticos quanto aos procedimentos e sua legitimação na pesquisa no primeiro nível, ou seja, na
metodologia empregada nos estudos dos comportamentos políticos no plano empírico.

Aqui, portanto, não se coloca a Democracia como objeto direto de exames e considerações, mas tão
somente se viabiliza a apreciação quanto à adequação metodológica e epistemológica dos estudos sobre
Democracia no campo da Ciência Política e, na Filosofia Política, nos seus três primeiros “territórios”.

        
2.3              Pontos temáticos de delimitação da abrangência.
 

Pesquisa anteriormente realizada por um dos autores do presente ensaio, que teve por objeto o
levantamento de considerações prescritivas e descritivas de Bobbio sobre a Democracia em diversas de suas
obras e textos [31], redundou em uma seleção de trechos de transcrição literal [32] para possibilitar uma
percepção panorâmica.

Cada um dos textos eleitos recebeu chamada designativa, e o conjunto dos pontos temáticos em
suas denominações pode ser  considerado como capaz de delimitar, não definitivamente mas sim
significativamente, a abrangência das concepções e reflexões  de Bobbio a respeito da Democracia.

Do referido levantamento, privilegia-se, aqui e agora, um rol revisto das denominações de pontos
temáticos, que fica assim recomposto[33]: a base das Constituições Democráticas Modernas; a Constituição
Democrática; a característica do Estado Democrático; a força da Democracia; a natureza da técnica e a
Democracia; Consenso e Dissenso; Democracia e Autocracia; Democracia e Burocracia; Democracia e
Rascismo; Democracia na sociedade capitalista avançada; Democracia Moderna X Democracia Antiga;
Democracia X tecnocracia; Dinâmica da Democracia como Instrumento; Efeito do Sufrágio Democrático;
Eleição Democrática; Mediocracia; Método Democrático, Sistema Capitalista e Sistema Socialista; o Futuro
da Democracia; o limite da Democracia Direta; Participação democrática; Partidos Políticos; Pluralismo e
Dissenso; Poder Democrático e Poder Autocrático;Requisitos da boa Democracia; Segredo; Soberania dos
Cidadãos; Sociedade real e Democracia; Tolerância e Sociedades Democráticas.

Considerada esta ampla, mas não imprecisa, moldura, Bobbio pode ser classificado, sem favor
algum, como um dos mais importantes estudiosos da Democracia no século XX, e sua contribuição a este
proeminente tema para a Vida Política, tem elevada e indiscutível relevância.

Dentro da circunscrição temática, Bobbio produziu conceitos e estímulos à reflexão quanto à
Democracia, insertos coerentemente no conjunto do seu pensamento sobre esta categoria.

A título de ilustração, traz-se ao presente ensaio, cinco trechos (de um grande elenco de
possibilidades, enfatize-se) de Bobbio sobre Democracia, que se encontram transcritos em sua versão literal,
para, deliberadamente, afastar os riscos de uma paráfrase que não seja capaz de dizer exatamente o que ele
escreveu, e para permitir a verificação da propriedade ou não dos comentários objetivos que as sucederão ao
final.

O primeiro destaque está composto assim: “...a democracia é um instrumento e apenas um
instrumento. Mas um instrumento sem o qual a liberdade relativa não se transforma por encanto em liberdade
absoluta convertendo-se no seu contrário, na escravidão, e a justiça em opressão e a felicidade na infelicidade
geral. A democracia não impede ninguém de lutar pela consecução dos próprios fins, mas exige uma
condição: que cada um permita aos outros lutarem pelos fins que acharem melhor e que todos cheguem a um
acordo sobre o critério possivelmente mais objetivo para decidir de quando em quando, e nunca
definitivamente, quais são os fins que devem prevalecer”. [34]

O segundo destaque: “Os cidadãos de um Estado democrático se tornam, através do sufrágio
universal, mais livres e mais iguais. Onde o direito de voto é restrito, os excluídos são ao mesmo tempo
menos iguais e menos livres.”[35]

O terceiro destaque: “Elemento essencial da democracia integral sempre foi a concepção laica da
política”.[36]

         O quarto destaque: “Não há boa democracia sem costume democrático, e costume
democrático significa ser honesto no exercício dos próprios negócios, leal na trocas( e isto é válido também
nas relações de mercado), respeitar a si e aos outros, estar consciente das obrigações, não somente jurídicas,
mas também morais, que cada um de nós tem para com próximo, da mesma forma como não se deve munca
cansar de repetir em um país, no qual é fraco o sentido da moral e ainda mais fraco o jurídico; enfim, saber
distinguir e não confundir interesses ´privados e públicos.”[37]

         E, o quinto destaque: “Desde quando a democracia foi elevada à condição de melhor forma de
governo possível (ou da menos má) o ponto de vista a partir do qual os regimes democráticos passaram a ser
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avaliados é o das promessas não cumpridas. A democracia não cumpriu a promessa do autogoverno. Não
cumpriu a promessa da igualdade não apenas formal mas também substancial. Terá cumprido a promessa de
debelar o poder invisível?” [38]

         Como se percebe nas cinco formulações eleitas, Bobbio consagra alguns aspectos podem ser
considerados como fundamentais para a compreensão teórica e a prática efetiva da Democracia, a saber:

 
         1º - o caráter instrumental da Democracia, mas sempre sob a égide do comprometimento com

um fim a alcançar que guarde relação de legitimidade com a Sociedade respectiva;[39]
         2º - o caráter nodal da eleição para a prática democrática,  e cuja universalidade é condição

sine qua non;[40]
         3º- a essencialidade do caráter laico da política, vale dizer, o seu descolamento de

comprometimento com opções religiosas;
         4º- valorizar o bem comum ou interesse coletivo, sabendo-o diferente do interesse particular

e, sobretudo, respeitar esta diferença;
         5º- a democracia não é um sistema completo, pronto, acabado; ela carrega “promessas não

cumpridas” que a fazem um instrumento não integralmente composto, seja substantiva seja adjetivamente
falando.[41]
2.4              Em síntese.
 

Norberto Bobbio trabalhou com a Democracia tanto como Cientista Político quanto como Filósofo
da Política.

No primeiro papel, o de Cientista Político, ele foi à realidade histórica e a certos eventos de sua
contemporaneidade, sob aprumo metodológico, sempre focado :

1- nos fenômenos políticos, e  
2-  na dinâmica do Estado.
No segundo papel, o de Filósofo Político ou Filósofo da Política, Bobbio exercitou pesquisas e

reflexões no âmbito dos quatro “territórios”, e o fez , sempre, de modo magistral, guardando coerência com
alguns de seus valores básicos, entre os quais se destacam, na sua condição de intelectual, a humildade
científica e o aprumo metodológico, e no plano da vida pública, a defesa intransigente da Democracia e da
Paz.
 
 3. O núcleo do pensamento de Bobbio sobre a Democracia.
 
3.1 Do pensamento geral ao núcleo.
 

Vistas as características básicas da circunscrição do pensamento de Norberto Bobbio sobre
Democracia, parte-se para a verificação do núcleo de sua percepção desta categoria.

Como já enfatizado no presente ensaio, Bobbio espargiu expressões e manifestações a respeito da
Democracia em muitos de seus textos.

Entre tantos, ressaltam-se os contidos em: “Entre dos republicas”[42]; “ A Era dos Direitos” [43]; “
As Ideologias e o Poder em Crise”[44]; “ Norberto Bobbio: o filósofo e a política” [45]; “ Qual Socialismo?
Discussão de uma alternativa? [46]; “ Teoria Geral da Política: a filosofia política e as lições dos
clássicos”[47]; “ Da democracia para uma certa idéia da Itália” [48]; “Diálogo em torno da República: os
grandes temas da política e da cidadania” [49]; “Direita e Esquerda: razões e significados de uma distinção
política [50] ;”Diário de um Século- Autobiografia”[51] ; “O Tempo da Memória” [52]; “Elogio da
serenidade e outros ensaios morais”[53]; “Igualdade e liberdade”[54]; “Ensaios Escolhidos”[55] ;e, last but
not least, “O Futuro da Democracia- em defesa das regras do jogo”[56].

Examinadas todas estas obras na busca de uma na qual se encontre o cerne, o centro nuclear do
pensamento de Bobbio sobre Democracia, elege-se “O Futuro da Democracia - em defesa das regras do
jogo”.

E assim se faz não por encanto pelo título, mas sim pela lógica estrutural e pelo conteúdo
estrategicamente colocado neste livro, como se demonstra em seguida.

 
3.2 Panorama de “ O Futuro da Democracia”.
 

Do ponto de vista estrutural, a obra está composta de uma “Premissa” e mais sete ensaios
originalmente publicados na Itália nos anos 1984, 1978, 1983, 1980,1981,1982, 1983, nesta ordem.

Os títulos dos ensaios denotam a abrangência temática e já insinuam e/ou declaram pontos nodais ,
assim : “O futuro da democracia”; “ Democracia  representativa e democracia direta”; “ Os vínculos da
democracia”; “ A democracia e o poder invisível”; “ Liberalismo velho e novo”; “ Contrato e contratualismo
no debate atual”; “ Governo dos homens ou governo das leis?”.

A leitura destes textos evidencia que, neles, Bobbio exercita suas qualidades especiais, tanto as do
Cientista Político, quanto as do Filósofo da Política e, nesta, em seus quatro “territórios”.
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3.3 Na  Premissa: cinco pontos nucleares.
 

Na “Premissa”, Bobbio estabelece parâmetros do tratamento conferido nos ensaios , bem como
esclarece  aspectos da abordagem que neles é realizada, e neste mister acaba por fornecer alguns dos
aspectos componentes do centro nuclear de seu pensamento sobre Democracia.[57]

Destacam-se cinco premissas, a seguir especificadas em transcrições literais, sob o temor de quebra
de fidelidade ao conteúdo no caso de emprego de paráfrase, dadas algumas sutilidades que devem ser
preservadas em sua integralidade.

A sua primeira premissa é: “ A democracia não goza no mundo de ótima saúde, como de resto
jamais gozou no passado, mas não está à beira do túmulo”.[58]

A segunda: “Para um regime democrático, o estar em transformação é seu estado natural: a
democracia é dinâmica, o despotismo é estático e sempre igual a si mesmo.” [59]

  A terceira: “Enquanto a presença de um poder invisível corrompe a democracia, a existência de
grupos de poder que se sucedem mediante eleições livres permanece, ao menos até agora, como a única
forma na qual a democracia encontrou a sua concreta atuação.”[60]

A quarta: “... o ausente crescimento da educação para a cidadania, segundo a qual o cidadão
investido do poder de eleger os próprios governantes acabaria por escolher os mais sábios, os mais honestos
e os mais esclarecidos dentre os seus concidadãos, pode ser considerado como o efeito da ilusão derivada de
uma concepção excessivamente benévola do homem como animal político: o homem persegue o próprio
interesse tanto no mercado econômico como no político.”[61]

A quinta premissa: “... uma preocupação essencial: fazer descer a democracia do céu dos princípios
para a terra onde se chocam corposos [ sic] interesses”. [62]

 
3.4 Os elementos nodais extraídos dos ensaios.
 
            A leitura dos sete ensaios permite a identificação de mais alguns elementos nodais do pensamento de
Bobbio sobre a Democracia, além daqueles encontrados na Premissa, como segue.
 
3.4.1 No ensaio “O FUTURO DA DEMOCRACIA.” [63]
 

1º Neste ensaio, ressalta-se inicialmente “uma definição mínima da democracia” , conforme a qual:
 a Democracia é uma contraproposta a qualquer autocracia , e, se configura por um “conjunto de regras
(primárias ou fundamentais)” estabelecidas para fixar “quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e
com quais procedimentos.”;

2º- o Estado Liberal se constitui em pressuposto histórico e jurídico do Estado Democrático;
3º- de um lado, a Democracia nasceu de uma concepção conforme a qual a sociedade política é

“produto  artificial da vontade dos indivíduos”, vale dizer, ela veio de uma matriz individualista; de outra
banda, ela nasceu como “método de legitimação e de controle das decisões políticas em sentido estrito, ou
do ‘governo’ propriamente dito”;

4º- a relação entre Democracia e Tecnocracia se caracteriza como antitética.
 
3.4.2 No ensaio “Democracia Representativa e Democracia Direta.” [64]
 

1º- o significado genérico da expressão democracia representativa é o de que as deliberações
pertinentes á toda a coletividade sejam tomadas pelas pessoas eleitas para tal mister;

2º- o referendum é um “expediente extraordinário para circunstâncias extraordinárias” e se
caracteriza como “o único”  mecanismo da democracia direta de “concreta aplicabilidade e de efetiva
aplicação na maior parte dos estados de democracia avançada”;

3º - é da essência da Democracia  “dos modernos” a “liberdade – melhor : a liceidade” do dissenso,
que deve ser, contudo, circunscrito por regras do jogo democrático.[65]

3.4.3 No ensaio “ Os Vínculos da Democracia.” [66]
 

1º- o conceito preliminar de sistema democrático proposto por Bobbio é o de que ele deve ser
entendido como um conjunto de regras de procedimento, sendo que a regra da maioria é a principal mas não
é a única ;

2º-  o sistema democrático é legitimado na periodicidade  de eleições livres e com sufrágio
universal;

3°- o “grau de democraticidade” de um sistema é determinado pelo posicionamento e pelo
deslocamento dos limites incidentes sobre as liberdades, em especial a de associação e a de opinião.

 
3.4.4 No ensaio “ A Democracia e o Poder Invisível.” [67]
 

1º- a distinção entre poder democrático e poder autocrático está no fato de que apenas o primeiro
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“pode desenvolver em si mesmo os anticorpos e consentir em formas de ´desocultamento´”, e o faz abrindo-
se à livre crítica e da liberdade de expressão dos pontos de vista dos integrantes da Sociedade;

2º- a publicidade dos atos de poder é o verdadeiro marco de transformação do estado absoluto para
 o estado de direito.

 
3.4.5 No ensaio “ Liberalismo Velho e o Novo” [68]

           
Neste ensaio, destaca-se um elemento nodal do pensamento de Bobbio, que merece transcrição

literal pela sua contundência e elevada polemicidade: “o estado paternalista de hoje é a criação não do
príncipe iluminado, mas dos governos democráticos”.[69]

        
3.4.6 No ensaio “Contrato e Contratualismo no debate atual”[70]
 

Também aqui há um elemento nodal que se optou por destacar, pela sua condição de componente
fundamental ao pensamento de Bobbio sobre Democracia.

Trata-se da declaração da importância mor da Constituição e de seu conteúdo para a vida
democrática, assim : “A vida política se desenvolve através de conflitos jamais resolvidos em definitivo, e
cuja resolução acontece mediante acordos momentâneos, tréguas e esses tratados de paz mais duradouros
que são as constituições.”[71]

Importante destacar, aqui, que do ponto de vista da teoria da democracia, a conseqüência
fundamental da leitura bobbiana das democracias grega e rousseauniana é um certo distanciamento de sua
concepção de democracia participativa em relação à mais importante tradição desse tipo de democracia, que
é a tradição da democracia direta, constituída precipuamente por elas.

E isto, não apenas porque ambas aquelas concepções clássicas são diretas, mas, primordialmente,
por serem excessivamente participativas e, assim, com possibilidades de contaminação por conteúdo
totalitário.
 
3.4.7 No ensaio “Governo dos Homens ou Governo das Leis” [72]
           

Deste Ensaio colhe-se um componente fundamental da Teoria Política de Bobbio sobre a
Democracia, que é a sua explícita e enfática preferência pelo governo das leis em detrimento ao governo dos
homens, porque é no primeiro que triunfa a Democracia!
 
Considerações Finais
           

É indiscutível a vocação de Norberto Bobbio para trabalhar temas políticos, em patamar de elevada
qualidade metodológica, epistemológica e axiológica, como Cientista Político e como Filósofo da Política.

Bobbio costumava operar o método indutivo na fase de investigação, trabalhando tanto com a
forma descritiva quanto com a prescritiva, sob o suporte da aplicação zelosa, na abordagem, do método
analítico devidamente compatibilizado com o método histórico.

Utilizava, de maneira predominante a dicotomia e a, às vezes, a tríade como técnicas, sabendo,
como poucos, expressar as díades e explorá-las ao máximo na função de informar e fornecer elementos de
formação ao  seu leitor.

Disto resultaram textos cujos conteúdos são primorosos seja na sua lógica seja na sua capacidade de
estimular debates e reflexões.

Especificamente quanto à Democracia, também pontificam todas estas qualidades extraordinárias de
um Intelectual responsável e extremamente competente como foi Norberto Bobbio.

O alcance das idéias de Bobbio sobre Democracia e, destacadamente, o núcleo básico sustentador
de seus exercícios a respeito dela conforme expostos no presente ensaio, demonstram a excelência dos seus
fundamentos epistemológicos e de seus fundamentos axiológicos, e confirmam a efetiva qualidade
estimuladora de seus textos.

Talvez seja possível arriscar que a maior qualidade de Bobbio em sua profícua produção sobre a
Democracia seja a adequada relação compreensiva direta entre a teoria e a prática[73] que ele consegue
estabelecer com solidez e clareza.

Enfim, pretende-se que o presente ensaio signifique mais uma contribuição à continuidade do
cultivo da memória de Norberto Bobbio que, nas homenagens ao seu centenário de 2009, foi devidamente
reverenciada por todos aqueles que o admiram, mas que não deve cessar ali.
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[8] O Partido vencedor naquela eleição foi  o da Democracia Cristã que obteve 32,5% dos votos válidos. A este respeito, vide :
BOBBIO, Norberto. Diário de um século: Autobiografia.Tradução de Daniela Beccaccia Versiani. Rio de Janeiro:
Campus,1998.Título original: Autobiografia. p.76. Também em POLITO, Pietro (org.).Notas biográficas. In  BOBBIO, Norberto. O
tempo da memória. De senectute e outros escritos autobiográficos, cit. p. 187.
[9] BOBBIO, Norberto e VIROLI, Maurizio. Diálogo em torno da República: os grandes temas da política e da cidadania.
Tradução de Daniela Beccaccia Versiani. Rio de Janeiro: Campus, 2002.  Título original: Diálogo intorno alla republica.p. 125.
[10] Sobre a Democracia como um dos valores  fundamentais de Norberto Bobbio na dimensão de “proposta à melhor vida política
em Sociedade”, vide : PASOLD, Cesar Luiz. Ensaio sobre a Ética de Norberto Bobbio. Florianópolis:Conceito Editorial,2008,
especialmente da p. 247 a 280.
[11] POLITO, Pietro (org.).Notas biográficas. In  BOBBIO, Norberto. O tempo da memória. De senectute e outros escritos
autobiográficos. Tradução Daniela Versiani. Rio de Janeiro: Campus, 1997.Título original: De senectute. p. 195.
[12] Na Itália a obra foi publicada pela Eunadi Editore, em 1984, sob título Il futuro della democrazia. No Brasil, a referência
bibliográfica da obra em destaque é : BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma defesa das regras do jogo. Tradução de
Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra,1986.Título original: Il futuro della democrazia. Uma difesa delle regole del
gioco.
[13] A informação consta em   BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma defesa das regras do jogo. cit. p.10.
[14] A informação consta em BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma defesa das regras do jogo. cit. p.10.  Este texto de
palestra serve como primeiro ensaio constante na obra e fornece o título principal ao referido Livro.
[15] BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política, cit. p.954. Vol. 2.
[16] BOBBIO, Norberto. (org. Michelangelo Bovero) Teoria Geral da Política: a filosofia política e as lições dos clássicos, cit.  p.
67.
[17] Vide : BOBBIO, Norberto. Ensaios sobre ciência política na Itália . Tradução de Maria Celeste F. Faria Marcondes. Brasília:
Editora Universidade de Brasília- São Paulo : Imprensa Oficial do Estado, 2001. Título original: Saggi sulla scienza política in Italia.
P. 197.
[18] Um dos autores do presente ensaio realizou “ uma abordagem científica da política” , propondo inicialmente o seguinte conceito
para Ciência Política: “Ciência Política é a área de conhecimento, dentro do mais amplo marco das ciências sociais, que, pretendendo
transcender a opinião e a mera discrição, se orienta ao conhecimento sistemático, livre de valores,rigoroso,explicativo, metódico e
potencialmente aplicado das questões políticas de um modo geral”. Os resultados estão em CRUZ, Paulo Márcio. Política, Poder,
Ideologia e Estado Contemporâneo. 2 ed. ver. amp. Curitiba: Juruá Editora,2002. O conceito acima transcrito se encontra na p. 31
da op.cit.
[19] Vide BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI,  Nicola e PASQUINO, Gianfranco (org.).  Dicionário de política. Tradução de
Carmen C. Varriale et all, cit.. Vol.1, p.168. Verbete : Ciência Política ( Autor do texto do verbete : Norberto Bobbio)
[20] Vide BOBBIO, Norberto. A Teoria das Formas de Governo. Tradução de Sérgio Bath. 2 ed. Brasília: Editora Universidade de
Brasília,1980. Título original : La teoria delle forme di governo nella storia del pensiero politico: anno accademico 1975-76.
[21] BOBBIO, Norberto. (org. Michelangelo Bovero) Teoria Geral da Política: a filosofia política e as lições dos clássicos.
Tradução de Daniela Beccaccia Versiani. Rio de Janeiro: Campus, 2002. Título original: Teoria Generale della Política, p 67.
[22] BOBBIO, Norberto. (org. Michelangelo Bovero) Teoria Geral da Política: a filosofia política e as lições dos clássicos, cit..p..
67 a  69.
[23] Conforme BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma defesa das regras do jogo, cit., p. 22.
[24] Veja BOBBIO, Norberto.  Estado, governo, sociedade; por uma teoria geral da política. Tradução de Marco Aurélio Nogueira.
6 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. Título original: Stato, governo, società. Per uma teoria generale della política, p. 86 a 93..
[25] BOBBIO, Norberto.  Estado, governo, sociedade; por uma teoria geral da política,cit.p. 86.
[26] Veja BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI,  Nicola e PASQUINO, Gianfranco (org.).  Dicionário de política. 2 ed.Tradução de
Carmen C. Varriale et all, cit.. Vol.2, p.934 a 962. Verbete :  Política (Autor do texto do verbete : Norberto Bobbio)
[27] BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 2 ed. Tradução de Carmen C.
Varrialle et ali: Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1986. Titulo original: Dizionario di politica. p. 954.
[28] Vide propostas de conceito para eficácia e eficiência em PASOLD, Cesar Luiz. Personalidade e Comunicação. 2 ed. rev.amp.
Florianópolis: Plus Saber Editora, 2005,em especial p. 39, notas 24 e 25.
[29] Isto não significa, entretanto, que o autor tenha abandonando sua visão de Democracia como método. Ele a define como governo
do povo, mas, simultaneamente, a acolhe como um procedimento. para que o governo possa ser do povo, é necessário que este
participe dele. Neste caso, a participação pode ser direta ou indireta, com a configuração, respectivamente, da Democracia direta ou
da representativa.
[30] Vide a interpretação de D´Entreves para a proposta de Bobbio em :  D´ENTREVES, Alessandro Passerin. Filosofia da Política
(Verbete). In BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI,  Nicola e PASQUINO, Gianfranco (org.).  Dicionário de política. Tradução de
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Carmen C. Varriale et all. 12 ed. Brasília: Editora Universidade Brasília, 2004. Título original: Dizzionario di politica. Vol.1, em
especial p.493. D’Entreves utiliza como sinônimas as expressões Filosofia Política e Filosofia da Política. 
[31] O resultado do referido levantamento pode ser examinado em PASOLD, Cesar Luiz.  Ensaio sobre a Ética de Norberto
Bobbio.cit. p. 248 a 277.
[32]  Naquele trabalho a paráfrase foi considerada como extremamente inconveniente pelos elevados riscos de deturpar as concepções
de Bobbio, e por isto a opção foi por transcrições literais.
[33] Em ordem alfabética da primeira letra da formulação.
[34] BOBBIO,Norberto. As Ideologias e o Poder em Crise. cit. p. 133 e 134.
[35] BOBBIO, Norberto. Igualdade e liberdade. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 5. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002. 96 p.
Título original: Eguaglianza e liberta,p.9.
[36] BOBBIO, Norberto. Entre duas Repúblicas : as origens da democracia italiana. Tradução de Mabel Malheiros  Bellati.  São
Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2001. Título original: Tra due repubbliche- Alle origini della democrazia italiana, p. 114.
[37]  BOBBIO, Norberto. Da democracia para uma certa idéia da Itália. In. OLIVEIRA JÚNIOR, José Alcebíades (org.). O novo em
direito e política. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 116. 
[38] Vide BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma defesa das regras do jogo, cit. P. 100.
[39] Serve à continuidade da reflexão sobre este primeiro comentário, a frase de Nietsche, cuja irreverência fica desde já perdoada:
"As instituições democráticas são estabelecimentos de quarentena contra a velha peste das invejas tirânicas:como tais, muito úteis e
muito aborrecidas". Assim está em: NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm.O Viajante e sua Sombra. Tradução de Antonio Carlos Braga
e Ciro Mioranza.São Paulo : Escala, 2007. Título original : Der Wanderer und sein Schatten,p.137.
[40] Sobre o impasse vivido pela regra da maioria e as limitações das alternativas a ela, leia : CAMPILONGO,Celso Fernandes,
Direito e Democracia.São Paulo: Max Limonad,1997, em especial p.121.
[41] Serve à continuidade da reflexão sobre este quinto aspecto, a postulação de Randolph Lucas, conforme a qual : “Democracia é
um substantivo, mas deveria ser um adjetivo. E porque é um substantivo, tendemos a pensar que há algo – um sistema particular de
governo – ao qual ele se refere, e que todos os países podem ser dispostos em alguma ordem de mérito, de acordo com o seu grau de
aproximação com a verdadeira democracia.” Em LUCAS, Randolph. Democracia e participação . Tradução de Cairo Paranhos
Rocha. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1985.Título original: Democracy and Participation. p.3. Itálico no original.
[42] BOBBIO, Norberto. Entre dos Repúblicas- em los origines de la democracia italiana.Taducción de Omar Alvarez
Salas.México,D.F.: Siglo Veintiuno Editores, 2002. Titulo original : Tra due repubbliche- alle origini della  democrazia italiana.
[43] BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nélson Coutinho. 5 reimp. Rio de Janeiro: Campus, 1992. Título
original: L’ Etàt dei Diritti
[44] BOBBIO,Norberto. As Ideologias e o Poder em Crise. cit.
[45] BOBBIO, Norberto. (org. José Fernández Santillán). Norberto Bobbio: o filósofo e a política.  Tradução de Cesar Benjamin e
Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2003. Título original: Norberto Bobbio: el filosofo y la politica
[46] BOBBIO, Norberto. Qual Socialismo?Discussão de uma alternativa. Tradução de Iza de Salles Freaza. 3 ed. Rio de Janeiro :
Paz e Terra, 1987.Título original : Quale Socialismo?
[47] BOBBIO, Norberto. (org. Michelangelo Bovero) Teoria Geral da Política: a filosofia política e as lições dos clássicos, cit.
[48] BOBBIO, Norberto. Da democracia para uma certa idéia da Itália. In. OLIVEIRA JÚNIOR, José Alcebíades (org.). O novo em
direito e política. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.
[49]BOBBIO, Norberto e VIROLI, Maurizio. Diálogo em torno da República: os grandes temas da política e da cidadania, cit..
[50] BOBBIO, Norberto. Direita e esquerda: razões e significados de uma distinção política, cit..
[51] BOBBIO, Norberto. (org. de Alberto Pappuzi). Diário de um Século. Autobiografia.  Tradução de Daniela Versiani. Rio de
Janeiro: Campus, 1998. Título original: Autobiografia
[52] BOBBIO, Norberto. O tempo da memória. De senectute e outros escritos autobiográficos,cit.
[53] BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade e outros ensaios morais.Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Editora
UNESP, 2002. Título original: Elogio della mitezza e altri scritti morali.
[54] BOBBIO, Norberto. Igualdade e liberdade, cit.
[55] BOBBIO, Norberto. Ensaios escolhidos – História do Pensamento Político. Tradução de Sérgio Bath. São Paulo: C.H. Cardime
Editora, s/d. (sem título original no exemplar utilizado).
[56] BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma defesa das regras do jogo, cit.
[57] na Premissa, Bobbio afirma que os ensaios contidos no livro “são textos que em outros tempos seriam chamados de filosofia
popular”. Assim está em BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma defesa das regras do jogo, cit. p. 14. Esta
classificação  não encontra respaldo na leitura atenta dos textos , porque, insista-se,  na verdade os textos são excelentes trabalhos
tanto de Ciência Política, quanto de Filosofia Política..
[58] BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma defesa das regras do jogo, cit. p.9.
[59] BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma defesa das regras do jogo, cit. p. 9.
[60] BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma defesa das regras do jogo, cit. p.11.
[61] BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma defesa das regras do jogo, cit. p. 11.
[62] BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma defesa das regras do jogo, cit. p. 14.
[63] BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma defesa das regras do jogo, cit. p. 17 à  p.40 .
[64] BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma defesa das regras do jogo, cit. p. 41 à  p.64.
[65] Serve à continuidade de reflexões sobre este aspecto, a formulação de Kelsen: “Uma vez que o princípio de liberdade e igualdade
tende a minimizar a dominação, a democracia não pode ser uma dominação absoluta, nem mesmo uma dominação absoluta da
maioria”. Assim está em KELSEN, Hans. A Democracia.Tradução de Ivone Castilho Benedetti, Jefferson Luiz Camargo e Vera
Barkow. São Paulo: Martins Fontes,1993. Título original: Vom wesen und wert der Demokratie.
[66] BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma defesa das regras do jogo, cit. p. 65 à  p.82.
[67] BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma defesa das regras do jogo, cit. p. 83 à  p.106.
[68] BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma defesa das regras do jogo, cit. p. 107 à  p.128.
[69] BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma defesa das regras do jogo, cit. p.122.
[70] BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma defesa das regras do jogo, cit. p. 129  à 149. 
[71] BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma defesa das regras do jogo, cit. p. 132.
[72] BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma defesa das regras do jogo, cit. p. 151  à 171. 
[73] A respeito da relação compreensiva entre teoria  e prática , vide SARTORI, Giovanni. A Política. Tradução de Sérgio Bath.
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981. Titulo Original: La política: logica e metodo in scienze sociali, especialmente p. 75 a
80 .
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O LIMITE À ATUAÇÃO JURISDICIONAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS COM RESERVA
LEGAL

THE LIMIT OF FUNDAMENTAL RIGHTS WITH STATUTORY RESERVE IN THE FIELD OF THE
JURISDICTIONAL ACTIVITY

Juraci Mourão Lopes Filho

RESUMO
A indistinta atribuição de força normativa à Constituição causa uma equiparação entre os regimes jurídicos
dos direitos fundamentais com e sem cláusula de reserva legal. Entretanto, os direitos fundamentais com
reserva legal, a despeito de não mais poderem ser submetidos à clássica concepção de norma de eficácia
limitada, sofrem uma limitação em sua atuação jurisdicional, pois, inequivocamente quanto a eles, a
Constituição dá prevalência à atividade do Legislativo. Como essa atividade se caracteriza por uma atuação
em abstrato, considerando situações padrões e generalizadas, tem-se a prevalência da ponderação também
em abstrato dos direitos fundamentais pertinentes. Assim, uma vez expedida a lei que cristaliza a decisão do
legislador, o controle exercido pelo Judiciário sobre ela restringir-se-á à possibilidade de declaração de uma
inconstitucionalidade chapada, entendida como uma incompatibilidade absoluta entre a lei e as disposições
constitucionais, e à realização de uma ponderação em concreto para fundamentar uma declaração de
inconstitucionalidade para a específica situação em análise, afastando para a pontual situação a aplicação da
lei. Não poderá o Judiciário exercer uma nova ponderação em abstrato substitutiva daquela realizada pelo
Legislativo, objetivando tutelar situações padrões excluídas da lei. Essa compreensão adequada e detalhada
do regime jurídico dos direitos fundamentais garante a força normativa da Constituição no ponto em que ela
entende por bem dar prevalência à atividade legislativa, arrefecendo, portanto, uma indiscriminada
jurisdicionalização dos direitos fundamentais com cláusula de reserva. O objetivo do trabalho é, portanto,
propor os contornos básicos desse limite jurisdicional. A metodologia utilizada é teórica, bibliográfica,
descritiva e exploratória.
PALAVRAS-CHAVES: Jurisdição Constitucional. Direitos fundamentais com cláusula de reserva legal.
Limite.

ABSTRACT
The indistinct attribution of prescriptive force to the Constitution creates a situation in which juridical
regimes of fundamental rights with and without statutory reserve clause are virtually equalized. However,
and in spite of no longer being evaluated under the classic conception of limited efficacy rules, fundamental
rights with statutory reserve clause have their fulfillment limited in the field of the jurisdictional activity, as
the Constitution grants prevalence to the activity of the Legislative power as regards such rights. As
legislating is an abstract activity, that takes into consideration standard and general situations, abstract
pondering of fundamental rights also prevails. Therefore, once the legislative act is finished and put into
effect, the control the Judiciary will submit these statutes is limited to the possibility of declaring an absolute
lack of compatibility between the legal act and constitutional principles and rules and to the possibility of
pondering in the real case, in order to lay the foundations of a declaration of unconstitutionality for the
specific situation under assessment. The Judiciary will not be able to carry out another abstract pondering
operation to replace the one carried out by the Legislative, aiming at regulating standard situations not
previously covered by law. Such appropriate and detailed outlook on the fundamental rights assures the
prescriptive force of the Constitution and the predominance of legiferation activity, thus reducing the
possibility of a careless jurisditionalization of the fundamental rights which have reserve clause. The main
purpose of this paper is, therefore, to propose basic outlines for such limits to the activity of the Judiciary
regarding fundamental rights. Methodology used is theoretical, bibliographical, descriptive and exploratory.
KEYWORDS: Constitutional Jurisdiction. Fundamental Rights with legal reserve clause. Limits.

INTRODUÇÃO
 

No rol de direitos fundamentais traçados na Constituição Federal de 1988, constam alguns que,
textualmente, são submetidos a uma posterior atuação legislativa. São os chamados direitos fundamentais
com reserva legal, os quais trazem à mente alguns questionamentos. Qual o papel do legislador diante dessa
cláusula de reserva? Qual a distinção existente para aqueles que não a trazem? Quais as conseqüências dessa
reserva para a eficácia e proteção judicial desses direitos fundamentais e controle da lei posteriormente
expedida?

As respostas a essas indagações envolvem ponto dos mais importantes do Direito Constitucional: a
relação entre a Constituição e as atuações legislativa e jurisdicional. Tanto é assim que um dos alicerces do
neoconstitucionalismo é a afirmação da força normativa dos preceitos constitucionais independentemente de
mediação legislativa, tomando a Constituição como norma cogente e diretamente condicionante da vida
social, fazendo-a de obrigatória observância e aplicação diretamente pelo Judiciário, que passou a exercer
uma nova jurisdição constitucional, outro marco.

De fato, verifica-se atualmente uma real preocupação da doutrina e da jurisprudência em reconhecer
a plena eficácia das normas constitucionais sem necessidade de uma atuação intercalar do legislador. A
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divisão entre normas de eficácia plena e limitada perdeu o prestígio de outrora, dada generalizada
compreensão de que todas as normas constitucionais são dotadas de uma eficácia ainda que mínima,
permitindo, assim, uma atuação jurisdicional.

No âmbito dos direitos fundamentais, essa força normativa se faz ainda mais firme. A compreensão
de que possuem uma dimensão subjetiva e outra objetiva autoriza se falar de sua imanência na atividade
social e estatal, o que é reforçado pelo art. 5º, §1º, da Constituição Federal, que expressamente prescreve
que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”.

A jurisdição constitucional amplia-se, nesse contexto, já que todos os direitos fundamentais passam
a merecer proteção e atuação jurisdicional direta. A utilização da ponderação é tomada como instrumento
indispensável para essa renovada atividade jurisdicional, por permitir a compatibilização dos vários princípios
envolvidos.

Ocorre que a previsão de que um direito fundamental será exercido “nos termos da lei”, ainda que
não se possa traduzir pela antiga fórmula de norma de eficácia limitada, não pode ser olvidada, equiparando-
o a outro em que não se prevê isso, sob pena de se ofender precisamente a força normativa da Constituição
que se julga defender ao se ignorar essas palavras do texto constitucional.

O objetivo deste trabalho é, portanto, mediante pesquisa jurisprudencial e revisão bibliográfica,
apresentar elementos teóricos aptos a responder às indagações acima apresentadas, evidenciando alguns dos
mais relevantes mecanismos de controle de constitucionalidade surgidos em função dessas últimas conquistas
da teoria constitucional. Como objetivo específico, busca-se destacar qual influência eles sofrem quando o
constituinte prevê expressamente uma posterior atuação legislativa em relação a um direito fundamental. A
hipótese a ser investigada é a de que há uma limitação à atividade jurisdicional com relação aos direitos com
cláusula de reserva.

 
1 FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO, JURISDIÇÃO E LEGISLAÇÃO

A força normativa da Constituição sintetiza a compreensão de que ela é norma cogente e
condicionante do comportamento de todos que se submetem à ordem jurídica.

A expressão surgiu em conferência proferida Konrad Hesse na qual procurou o jurista alemão, na
década de 1950, combater as idéias de Lassale que apontava como verdadeira constituição de um Estado os
fatores reais de poder da sociedade (o poder militar representado pelas forças armadas, o poder social
evidenciado pelos latifundiários, o poder econômico exercido pelos grandes industriais e pelo grande capital
e, em menor medida, o poder intelectual, consistente na cultura geral), que se sobreporiam e condicionariam
a chamada constituição jurídica (tida como mera folha de papel).

Segundo Lassale, a divergência entre a constituição real e a constituição jurídica importaria um
conflito sempre solucionado em desfavor desta, já que as questões constitucionais seriam políticas e não
jurídicas.

Conquanto a abordagem de Lassale se apresente fascinante em um primeiro momento – porquanto
uma constatação empírica simplista testemunha que a normatividade se submete à realidade fática – Hesse
bem demonstra que adotá-la corresponde a entender, por via de conseqüência, que o Direito Constitucional
estaria em eterna contraposição à própria idéia de Constituição. A partir daí, Hesse apresenta adequada
crítica ao afirmar:

[...] se as normas constitucionais nada mais expressam do que relações fáticas altamente mutáveis, não
há como deixar de reconhecer que a ciência da constituição jurídica constitui uma ciência jurídica na
ausência do Direito, não lhe restando outra função senão a de constatar e comentar os fatos criados pela
Realpolitik. Assim, o Direito Constitucional não estaria a serviço de uma ordem estatal justa,
cumprindo-lhe tão-somente a miserável função – indigna de qualquer ciência – de justificar as relações
de poder dominantes. Se a Ciência da Constituição adota essa tese e passa a admitir a Constituição real
como decisiva, tem-se a sua descaracterização como ciência normativa, operando-se a sua conversão
numa simples ciência do ser. Não haveria mais como diferenciá-la das Sociologias ou da Ciência
Política.[1]

Portanto, à Constituição – precisamente por ser uma expressão normativa do poder originário de
que deriva o próprio Estado – não pode ser atribuído um permanente papel passivo, condicionado e definido
pelos fatores reais de poder. Ao contrário, ela representa o que de mais relevante há na ordem jurídica, que
disciplina, regula e condiciona todos aqueles que estão sob os auspícios do Estado Democrático de Direito.
Conquanto se reconheça a interação e a necessidade de conformação dos fatores reais de poder (ser) com a
constituição jurídica (dever-ser), não se pode considerar que esta seja subserviente àqueles.

Eis o fundamento utilizado para justificar uma atuação mais determinante do Judiciário em um
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Estado Constitucional, em detrimento daquela que se lhe atribui no chamado Estado Legislativo[2] (de mero
aplicador de leis). Não só o legislador, mas também o Judiciário tem esse dever constitucional, ainda que o
cumpram de maneira diversa e adequada à respectiva função precípua e respeitando os lindes traçados no
Texto Constitucional.[3]

Enquanto o Legislativo atua levando em conta dados estatísticos, análises gerais e generalização de
situações fáticas hipotéticas e meramente imaginadas para formular enunciados igualmente gerais e abstratos,
o Judiciário labora em função de dados reais, concretos, específicos e determinados para solucionar litígios
que se lhes põem. Enquanto um possui atuação abstrata, o outro possui atuação preponderantemente
concreta.

Em se tratando especificamente de direitos fundamentais, a conclusão não é diversa. O Legislativo
emitirá lei que harmonizará em abstrato os vários direitos fundamentais que convirjam em situações padrões
de aplicação imaginadas como hipótese pelo legislador. Ou seja, a legislação – como se verá mais
detidamente adiante – também tem seu espaço próprio para a ponderação, mas será em um plano abstrato,
dos casos padrões e gerais. E mais. Como já decidiu a Corte Constitucional alemã[4], aquilo que cabe ser
disciplinado pela lei é definido pela idéia de essencialidade. Ao Legislador cabe disciplinar apenas aquilo que
“é essencial para a concretização dos direitos fundamentais”.

 Por sua vez, o Judiciário compatibiliza os vários direitos fundamentais que concorram em um caso
real, com dados concretos e individualizados. A ponderação dos direitos fundamentais é realizada,
principalmente, mas não exclusivamente, em um plano concreto.

 Naturalmente, cada uma dessas características possui uma vantagem que lhe é própria. Enquanto a
atuação abstrata do Legislativo alcançará um maior número de pessoas na maior parte das situações da vida
(precisamente por serem situações padrões de fácil previsão), o Judiciário – além de casos padrões – poderá
analisar situações incomuns, com elementos e circunstâncias próprios e específicos não contemplados nos
casos standards imaginados pelo legislador. A relevância da jurisdição concreta se apresenta justamente em
função das nuances do caso julgado, pois, como se verá, a ponderação leva em conta necessariamente dados
factuais muitas vezes impossíveis de serem antevistos por uma abordagem abstrata, seja do legislador, seja
do próprio Judiciário quando exercer o controle abstrato de constitucionalidade.

Mesmo em se tratando de enunciados que tratem uma posterior expedição de norma legislativa, o
Judiciário não poderá se furtar de seu mister de efetivar e fomentar a Constituição, máxime diante da
omissão legislativa. Em se tratando de direitos fundamentais, sua dimensão objetiva condicionará a
interpretação de todos os enunciados pertinentes (pelo fenômeno que se popularizou chamar de filtragem
constitucional); exigirá que o magistrado ou tribunal verifique as conseqüências de sua decisão para a ordem
constitucional e exigirá que se adote uma postura de defesa do direito fundamental que não poderá ser tido
como letra morta e plenamente carente de eficácia.

Ao se tomar a Constituição como norma, naturalmente o Judiciário ganha relevância na divisão das
três funções estatais, por ser o intérprete em última instância dos enunciados constitucionais[5]. José Alfredo
de Oliveira Baracho[6] menciona doutrina alemã que afirma que o Judiciário após a segunda guerra mundial
recebeu, por esse motivo, uma verdadeira promoção no quadro das funções estatais. [7]

Embora discordemos dos críticos dessa ampliação da função jurisdicional, acreditamos que deva
haver uma séria busca pela objetivação dos critérios da ponderação, pois seu uso irrestrito pode implicar em
simples arbitrariedade. As expressões carregadas de preconceito como o “governo dos juízes” ou “juízes
legisladores” e mesmo acusações quanto à ilegitimidade da magistratura não serão levadas em conta (mesmo
porque entendemos não procederem).

No entanto, verifica-se a reprodução generalizada da afirmação de que não existem direitos
absolutos e que todos podem ser ponderados, sopesados ou submetidos à proporcionalidade, tenha ou não
uma prévia decisão legislativa a esse respeito, seja ou não uma questão envolvendo princípios, seja ou não
um hard case. Os casos mais comezinhos, para os quais o sistema já apresenta soluções prévias, são tratados
como uma hipótese de incomensurável relevância para os mais fundamentais dos direitos. Ignora-se a
atuação de outras instâncias prévias de conformação, ponderação e disciplinamento dessa confluência de
direitos fundamentais em casos padrões.

Não defendemos, de maneira alguma, um arrefecimento do compromisso constitucional do
Judiciário em efetivar e fomentar a Constituição. Jamais. Esse dever existe, se faz premente e inarredável e o
Judiciário deve ser cobrado quanto a isso, sobretudo porque, na história brasileira, esse dever foi acometido
com maior ênfase aos outros Poderes que não apresentaram resultados inteiramente satisfatórios. Há uma
oportunidade inédita para o Judiciário.
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A própria positivação de valores por meio de normas princípios traz como conseqüência necessária
essa elevação da Jurisdição. Contudo, a existência desse dever e dessa nova postura não pode deixar de ser
compreendida em harmonia com a atividade dos outros poderes e – o mais importante – com o próprio texto
constitucional. [8] O referencial para a construção dessa objetivação limitativa que se pretende apresentar é
precisamente a premissa de toda essa mudança: a força normativa da Constituição. A compreensão de que o
texto constitucional não traz palavras desprovidas de importância ou que foram fruto de uma acidental
escrita.

Em se tratando de direitos fundamentais com reserva legal (em relação aos quais a própria
Constituição, por texto expresso, atribui ao Legislativo ênfase de atuação), o uso da ponderação judicial
deverá ser mais restrita, afetando também o controle de constitucionalidade exercitável. Eis, como dito,
nossa hipótese que ora se passa a analisar com mais afinco.

 
2 A EFICÁCIA E OS LIMITES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
 

Como já destacamos, a doutrina e a jurisprudência vêm compreendendo que as normas
constitucionais independem de interposição legislativa para se fazerem eficazes em alguma medida.  Ingo
Sarlet é enfático ao afirmar que “neste sentido, todas as normas constitucionais são sempre eficazes e, na
medida de sua eficácia (variável de acordo com cada norma) imediatamente aplicáveis”.[9]

 
Emerson Garcia observa que a concepção de eficácia direta é indissociável da idéia de Constituição,

tanto que estaria implícita no próprio texto constitucional, e acrescenta que, ao se levar em conta os direitos
fundamentais:

 [...] reforça um compromisso ético-moral do constituinte com determinados valores que reputa
essenciais à coletividade, exigindo seja incansavelmente perseguida a sua concretização. No extremo
oposto, sua força declaratória jamais poderia autorizar a conclusão de que as demais disposições
constitucionais, face à ausência de regra semelhante, somente produziriam eficácia indireta. [10]

 
Especificamente em relação aos direitos fundamentais, foi objeto de preocupação expressa do

próprio constituinte originário subtrair sua eficácia de posterior atuação legislativa mediante o incisivo
conteúdo do art. 5º, §1º, da Constituição, já mencionado.

 
Inegavelmente essa prescrição por si só não tem o condão de fazer gerar os efeitos plenos dos

direitos fundamentais, porquanto cada dimensão deles terá uma maneira própria de se efetivar, variando,
ainda, segundo o tipo de norma que o prescrever e o contexto fático e jurídico de aplicação. Mas deixa em
vivas cores o paradigma que deve orientar a interpretação/aplicação desses direitos. Toda norma
constitucional e, com maior razão, todo direito fundamental, seja veiculado por regra ou por princípio[11],
terá as eficácias que Ana Paula de Barcellos[12] denomina de interpretativa[13] e negativa.[14]

 
A despeito disso, os direitos fundamentais não são imunes a limitações de várias espécies. Existem

limitações circunstanciais (no caso de estado de defesa e estado de sítio) e limitações realizadas pelo próprio
texto constitucional (a reserva legal), para citar apenas alguns exemplos.

 
Robert Alexy classifica em duas espécies as restrições dos direitos fundamentais: as diretamente

constitucionais e as indiretamente constitucionais. Com explica o autor, “as restrições de nível constitucional
são diretamente constitucionais; as restrições de nível inferior à Constituição são indiretamente
constitucionais”.[15] Na primeira espécie, o próprio texto constitucional traz a limitação de maneira expressa
ou tácita. Na segunda, as restrições são feitas por normas infraconstitucionais, mas mesmo assim são tidas
como restrições constitucionais (ainda que indiretamente) porque são feitas com base na Constituição,
levando em conta seus preceitos. Divide-se em reserva legal simples (quando a Constituição apenas indica a
exigência de lei) ou qualificada (em que, além da exigência de lei, disciplinam seu conteúdo ou parâmetro).

 
Jane Reis Gonçalves Pereira[16] apresenta uma classificação que ela entende ser complementar à de

Alexy do seguinte modo: a) restrições expressamente estatuídas pela Constituição[17]; b) restrições
expressamente autorizadas pela Constituição[18] (que, nos moldes de Alexy, se subdivide em reserva legal
simples e qualificada); c) restrições implicitamente autorizadas pela Constituição.[19]

 
Robert Alexy faz uma advertência de incomensurável relevância aplicável mesmo à divisão proposta

por Jane Reis: em qualquer hipótese, essas restrições devem ser tomadas estritamente como uma limitação,
uma redução ou, como o a própria denominação indica, uma restrição do direito e não como uma
delimitação, definição ou determinação de seu conteúdo. Somente se compreendidas assim será possível
lançar mão dos instrumentos como a ponderação e a proporcionalidade para análise da validade dessa
atividade. Isso tem especial relevo para as restrições indiretamente constitucionais, pois evita o equívoco de
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se entender que os direitos fundamentais “se encontram à disposição do legislador e, portanto, carentes de
conteúdo”. [20]

 
Diante disso, percebe-se que a atividade legislativa em relação aos direitos fundamentais com

reserva legal deve se pautar pelo que se convencionou chamar de limite dos limites, o dever de
proporcionalidade, sendo, conseqüentemente, também controlado pelo Judiciário, segundo esse critério. Em
outras palavras: a edição da lei regulamentadora de um direito fundamental, ainda que possua cláusula de
reserva legal, deve se pautar por uma ponderação que se dará em plano abstrato, por se trabalhar, como se
disse, hipotetizando situações padrões de aplicação e tentando antever quais outros direitos fundamentais
concorrem na espécie. Não é dada ao Legislador uma folha em branco, na qual preencherá a seu talante,
dizendo qual deve ser o conteúdo do direito fundamental a respeito do qual legisla. Seu trabalho deve
obedecer ao processo da ponderação[21].

 
Mas aqui se chega a um ponto crucial em nosso trabalho: essa ponderação em abstrato realizada

pelo Legislador, essa restrição indireta aos direitos fundamentais somente pode ocorrer quando a
Constituição expressamente permite mediante a inserção de expressões como “na forma da lei”?

 
A resposta deve ser necessariamente negativa. Tanto assim que Jane Reis traz a terceira categoria

de limitações dos direitos fundamentais (restrições implicitamente autorizadas pela Constituição),
mencionando precisamente o poder – ou mesmo dever – de o Legislativo, por sua atuação típica, versar
sobre direitos fundamentais, compatibilizando seu exercício mediante a edição de leis. O Legislador,
respeitada essencialidade já mencionada, tem sim o poder de tratar sobre direitos fundamentais por legislação
ordinária independentemente de expressa permissão no texto magno. Não fosse assim, a quase totalidade do
Código Civil, que afeta o exercício do direito de propriedade e de outros direitos da personalidade, aos quais
a Constituição não traz expressa reserva legal, seria inconstitucional, o que, convenhamos, não é uma
conclusão razoável.

 
Defendendo posição distinta, Dimitri Dimolius e Leonardo Martins escrevem:

 
Efetivamente, o entendimento que mais condiz com os imperativos a interpretação sistemática é que a
não inserção de reserva legal significa que o constituinte autorizou o pleno exercício do direito e não
vislumbrou riscos de conflitos com outros direitos constitucionalmente vinculados. Eventual limitação
legislativa do direito sem reserva seria inconstitucional: uma restrição só pode ser admitida in
concreto, quando se constata um efetivo conflito entre bens jurídico-constitucionais (entre um direito
fundamental e um interesse estatal ou difuso ou coletivo com lastro constitucional ou entre dois direitos
fundamentais).[22]

 
Consideramos esse raciocínio, como dito, carente de razoabilidade ou fundamento constitucional,

pois impõe uma restrição incomensurável para a atividade legislativa que, em se tratando de direitos
fundamentais, passaria a ser residual à jurisdição, à administração e ao governo, acarretando uma inversão
institucional vedada pelo Estado de Direito.[23]

 
Outras razões também nos impõem entender de maneira diversa.
 
A atuação do Judiciário é repressiva e surge como regra, em função de casos particulares. Assim, o

disciplinamento de confluência e choques de direitos fundamentais em situações padrões e normais (que
poderiam ser facilmente previstas pelo legislador e ter os direitos envolvidos ponderados de maneira geral e
abstrata, prevenindo, pois, conflito particular) ficariam carentes do disciplinamento preventivo, passando a
receber tratamento, proteção e atuação estatal somente após surgir uma lide e apenas para aqueles que
batessem – ou pudessem bater – às portas da justiça. A função de ordenação social nesses casos comuns
(que são maioria) deixaria de ser preventiva, geral e abstrata para ser repressiva (diante do surgimento de
uma lide ou de seu justo receio), individual e concreta.

 
Ademais, não se pode olvidar que o próprio surgimento da teoria dos direitos fundamentais se deve

a uma busca de proteção de determinados valores contra as investidas do poder Executivo (fosse mediante
exercício da subsidiária atividade administrativa, fosse pela atuação política de governo). Tanto que a
legalidade (que submete as relações jurídicas à lei parlamentar) por muito tempo foi considerada o único
direito fundamental, precisamente por representar uma firme barreira às investidas do Executivo. A partir
dela, desenvolveram-se os necessários avanços até que nos encontrássemos no estágio evolutivo atual do
neoconstitucionalismo. Percebe-se, pois, que retirar a possibilidade de o Legislativo versar sobre os direitos
fundamentais para fazer com que tal tarefa caiba ao Executivo (em situações pontuais, específicas e
concretas) subverte as próprias premissas da dogmática dos direitos fundamentais.

 
Por fim, defender que há direitos não restringíveis e outros restringíveis invoca a velha classificação
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em normas de eficácia plena e normas de eficácia contida (ou contíveis), a qual é superada no
neoconstitucionalismo.

 
Portanto, não se pode entender que a possibilidade de ponderação em abstrato pelo legislador

somente se dê em função de direitos fundamentais com reserva legal. Mesmo sem essa cláusula de reserva, é
possível a limitação legislativa nesses termos.

 
Imediatamente, em função dessa resposta, surge outro questionamento: a previsão expressa da

reserva legal nenhuma relevância tem para o respectivo direito fundamental, já que com ela ou sem ela o
Legislador poderá limitar, mediante ponderação, os direitos fundamentais?

 
A resposta também deve ser negativa, sob pena de se romper com a força normativa da

Constituição que, para aquele específico direito fundamental, quis atribuir ao Legislador um papel mais
relevante em sua realização, daí porque se lhe aplicou a cláusula de reserva, fazendo, visivelmente, uma
diferenciação. Mas qual seria essa distinção? Como essa primazia que foi dada ao legislador afeta o regime
jurídico do respectivo direito fundamental?

 
Há duas maneiras de se responder a essas indagações.
 
A primeira seria fazer recair a distinção no próprio direito fundamental, implicando que, no caso de

reserva legal, seria entregue ao Legislador o poder de determinar seu conteúdo. Entretanto, como vimos na
lição de Alexy, tal entendimento não é válido em uma ordem jurídica que põe tais direitos acima da atividade
legislativa, pois os submeteria ao Legislativo, quando o correto é o entendimento inverso.

 
A segunda maneira é fazer recair a distinção nos meios de controle e julgamento da atividade

regulamentadora do Legislativo. É o entendimento que defendemos. A primazia dada ao Legislativo,
mediante a inserção da cláusula de reserva, em nosso entender, se traduz em uma mitigação do controle que
o Judiciário poderá fazer sobre a ponderação abstrata realizada pelo Legislador. Haverá certos mecanismos
de controle somente aplicáveis às limitações implicitamente autorizadas pela Constituição e não às limitações
expressas. Com isso a amplitude e profundidade do judicial review, conquanto ainda existente em ambas as
hipóteses, será distinta em um ou outra. Aí está o cerne da questão.

 
 
3. ESPÉCIES DE PONDERAÇÃO E OS MEIOS DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
 

 
Não temos pretensão de, neste tópico, apresentar um estudo mais detido sobre a ponderação e seu

papel no atual estágio do constitucionalismo, nem exaurir seu método de aplicação. Será suficiente apenas
apresentar a distinção entre a ponderação em plano abstrato e a ponderação em plano concreto.

 
É sabido que identificação dos fatos relevantes para a causa é etapa imprescindível do processo de

ponderação, pois o contexto fático em que se dá a incidência dos direitos fundamentais interfere de maneira
determinante no peso que cada uma terá. Ana Paula de Barcellos – em sua tese em que procura apresentar
parâmetros de objetivação à ponderação[24] – apresenta essa como etapa inicial, seguida da identificação das
repercussões que esses fatos relevantes afetam os enunciados normativos em questão.

 
Acontece que essa análise fática pode se dar de duas maneiras: a) considerando casos hipotéticos,

situações padrões de aplicação em que comumente estão envolvidos os direitos fundamentais a serem
ponderados; b) considerando fatos reais, concretos e específicos, em função de uma situação presente e
efetiva de aplicação de direitos fundamentais. A ponderação realizada no primeiro constructo será em
abstrato, no segundo, em concreto.

 
Normalmente, a ponderação em abstrato é realizada pelo legislador, sendo seu resultado inserido

em uma lei geral e abstrata que será várias vezes aplicada aos futuros casos padrões. Daí porque se costuma
dizer que a ponderação em abstrato seria também preventiva, com o que discordamos, pois ao se julgar a
constitucionalidade de um lei pelo controle abstrato de constitucionalidade (em que não se leva em conta
fatos concretos de aplicação) a ponderação realizada pelo STF  também será em abstrato, que, então, será
repressiva.

 
A ponderação em concreto, aí sim, cabe ao Judiciário com primazia e será repressiva. [25] Ela será

útil tanto para determinar o julgamento de causas que envolvam diretamente direitos fundamentais, quanto
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para analisar a constitucionalidade da ponderação em abstrato contida em uma lei.
 
A ponderação em casos de aplicação direta das normas jusfundamentais, sem ter havido prévia

ponderação legislativa, é batizada de ad hoc, sendo a espécie mais conhecida de ponderação. Ele é exercitada
para julgar os chamados hard cases: casos para os quais não há uma norma prévia compatibilizando os
direitos fundamentais envolvidos[26], necessitando que o juiz aplique diretamente as normas constitucionais
envolvidas.

 
Mas há outra ponderação menos mencionada: aquela utilizada para controlar a ponderação do

legislador. Essa utilização da ponderação para julgar a constitucionalidade da aplicação de uma lei é menos
explícita, mas igualmente importante, mesmo porque tem espaço na realidade brasileira em razão do controle
difuso de constitucionalidade, garantia inexistente no sistema alemão, onde a ponderação deita raízes.

 
Classicamente, entende-se somente haver inconstitucionalidade quando ela for evidente e não

houver outra alternativa para entender a constitucionalidade da lei. Nessa hipótese, a norma é plenamente
incompatível com a Constituição, caracterizando que se convencionou chamar de “inconstitucionalidade
chapada” [27], na expressão cunhada pelo Ministro Sepúlveda Pertence.

 
É importante destacar que esse tipo de inconstitucionalidade é viável, normalmente, quando a

norma constitucional que serve de parâmetro for uma regra e não um princípio, que, por definição, não
comporta juízos absolutos.

 
Não se pode negar que a conjugação da ponderação com a existência de um controle difuso e

concreto de constitucionalidade confere ao juiz brasileiro prerrogativas ímpares. O conhecido controle de
constitucionalidade, com juízos absolutos de tudo ou nada (ou seja, no sentido de que a norma seria
absolutamente constitucional ou inconstitucional em toda e qualquer situação), passa a ser ladeado por outra
forma de controle mediante o uso da ponderação, seja abstrata, seja a concreta. Podemos, então, vislumbrar
outras duas formas de se verificar a inconstitucionalidade, além dessa chapada.

 
Na primeira hipótese, temos a incompatibilidade da ponderação em abstrato com uma ponderação

em concreto. Noutras palavras: considerando os elementos reais e não aqueles abstratos imaginados pelo
legislador, temos um novo balanceamento, pois, com os elementos concretos, os princípios passam a ter
novo peso relativo. Esse é um dado relevantíssimo a ser considerado no Direito brasileiro, pois enquanto no
sistema alemão, precisamente por inexistir controle difuso de constitucionalidade, é deferido ao juiz lançar
mão da ponderação somente nos casos difíceis (ou seja, quando o próprio sistema já não tenha dado uma
solução prévia de ponderação abstrata inserida em uma lei, exercitando, assim, a ponderação ad hoc), no
Brasil ao juiz – qualquer juiz – é dado o poder de julgar a própria solução prévia dada pelo sistema,
permitindo afirmar que há um dever permanente de se utilizar da ponderação de direitos fundamentais que
concorrem no caso. Antes de aplicar qualquer lei que envolva direitos fundamentais, deve o magistrado
verificar se a ponderação em abstrato inserida no enunciado é adequada à ponderação em concreto cabível à
espécie. Antes de julgar a lide, deve julgar a lei.

 
Com efeito, nem sempre é possível o Legislativo antever os elementos do contexto fático de

aplicação dos direitos fundamentais. Até mesmo a determinação de quais direito fundamentais podem vir a
entrar em choque é impossível de ser exaurida em uma atuação abstrata. Assim, pode o Judiciário verificar
dados factuais que estão diante de si e que não foram levados em conta pelo legislador ao realizar a
ponderação abstrata inserida na lei ou mesmo que não eram possíveis de serem previstos. Em tais hipóteses,
ele pode deixar de aplicar a lei àquele caso concreto para fazer prevalecer uma solução sua, específica,
gerada em função de uma nova ponderação, desta vez fruto do caso concreto. Naturalmente, embora
comumente não se diga isso explicitamente, essa lei só pode deixar de ser aplicada sob a alegação de
inconstitucionalidade, se não para todos os casos padrões em que a ponderação em abstrato se mostra válida,
ao menos para aquela específica situação que reúna particularidades consideráveis. Eis, portanto, a primeira
forma de inconstitucionalidade que foge do padrão clássico.

 
A outra inconstitucionalidade aferida por intermédio da ponderação seria a decorrente de uma

imperfeição ou insuficiência da ponderação abstrata realizada pelo legislador, o que justificaria a realização
de uma ponderação também em abstrato pelo Judiciário. Nessa segunda hipótese, ainda que julgando o caso
concreto, o juiz entende que o legislador deixou ao largo de sua normatização situações padrões que
deveriam ser consideradas. Essa falta não causa a invalidade completa da lei, mas deixa desguarnecidas
situações padrões que mereceriam igualmente um tratamento legislativo. Aplicação irrestrita da lei a essas
situações padrões não contempladas consistiria numa inconstitucionalidade.
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Passemos aos exemplos para sermos mais claros a respeito dessas formas de inconstitucionalidade.
 
Exemplo 1. Sobre a hipótese clássica de inconstitucionalidade por incompatibilidade completa da lei

com a Constituição seria o exemplo recente de leis paulistas que previam provimento derivado em cargos
públicos sem a aprovação em prévio concurso. [28] Aqui fica clara a simples incompatibilidade vertical entre
a norma infraconstitucional e a constitucional. É a inconstitucionalidade chapada.

 
Exemplo 2. Já a inconstitucionalidade por incompatibilidade entre a ponderação em abstrato e a

ponderação em concreto seria aquela existente na aplicação do art. 20, §3º, da Lei n. 8.742/93 que define,
para fins de recebimento de benefício assistencial previsto no art. 203, V, da CF/88, o que seja idoso que não
possui “meios de prover à própria manutenção ou tê-la provida por sua família”. A lei trouxe como critério a
renda familiar per capita inferior a um quarto de salário mínimo. Entretanto, em se constatando em um caso
concreto, por características que lhe são próprias e específicas, que se está diante de um miserável, apurável
por critérios distintos daqueles que levaram o legislador a encontrar o proposto equilíbrio entre os direitos
envolvidos, então deve a ponderação em abstrato ser afastada (por inconstitucionalidade, até porque não
haveria outro meio para tanto) em prol de uma ponderação em concreto. Reparemos que, nesse caso, o
julgamento normalmente não propõe uma solução padrão que pode facilmente se repetir, ou seja, não indica
uma situação comum excluída da ponderação em abstrato feita pelo legislador, mas apresenta julgado
próprio e adequado àquele caso, por suas peculiaridades, as quais dificilmente se repetirão em outros
julgamentos ou poderia ser antevisto pelo Legislador. [29]

 
Por fim, como exemplo 3, a última forma de atuação do Judiciário decorreria de uma ponderação

em abstrato descuidada feita pelo Legislador, que teria deixado de incluir situações padrões facilmente
perceptíveis na vida cotidiana e que são análogas àquelas tratadas na lei. É exemplo disso o posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça em questões envolvendo o levantamento do FGTS. A Lei n. 7.670/88 previa
em seu art. 1º, III, a possibilidade de saque da quantia apenas se o titular fosse portador de HIV. Claramente
estava excluída a hipótese de dependente portador de HIV. Contudo, Virgílio Afonso da Silva noticia que:

 
A partir de determinado momento os juízes passaram a se deparar com pedidos de levantamento
dos valores para o pagamento de tratamento de dependentes. A regra prevista na lei não poderia ser
aplicada ao caso, já que não previa o benefício para aquelas situações. Muitos viam aí uma colisão
entre o direito à vida e a regra que restringia o uso do dinheiro do FGTS. Com base nessa idéia,
muitos juízes passaram permitir o levantamento dos valores mesmo contra a regra legal. [30]
 

Ora, embora não se diga expressamente, a única maneira juridicamente permitida ao juiz de ir
“contra a regra legal” é a declaração da inconstitucionalidade de sua aplicação no caso concreto. Não haveria
outra razão. E mais. Em situações como essa, o juiz não considera propriamente uma situação concreta,
específica, com características próprias que a torna singular. Não. É uma situação padrão: dependente
portador de HIV, todo dependente portador de HIV. Nessa hipótese, em função do controle concreto de
constitucionalidade, está o juiz a realizar um juízo de ponderação em abstrato, típica do legislador, para, no
caso concreto, garantir um direito constitucional. Esse poder de “invasão” do Judiciário à ponderação
abstrata que seria “típica” do Legislativo é justificada na medida em que a própria Constituição nomeia este
último como seu guardião e confere difusamente o poder de controlar a constitucionalidade. É, sobretudo, o
dever de controlar sempre a lei aplicada que confere essa prerrogativa ao Judiciário.

 
Como se vê, essa última possibilidade, em certa medida já conhecida, revela um amplo poder do

Judiciário, pois realizará um juízo de ponderação substitutivo daquele feito pelo Legislativo por outro que
lhe é próprio. Isso só é possível dada a força normativa da Constituição. Acontece que é nessa hipótese de
uso da ponderação e do controle de constitucionalidade que a reserva legal irá impor limites, fazendo com
que os direitos fundamentais com essa cláusula não autorizam tal comportamento do Judiciário. A
ponderação em abstrato dos direitos fundamentais caberá exclusivamente ao Legislativo.

 
 

4 O LIMITE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS COM CLÁUSULA DE RESERVA LEGAL
 

A força normativa da Constituição (aptidão de interferir na vida social em prol das aspirações
magnas) deriva de uma vontade de Constituição, que depende, na expressão de Hesse[31], de três fatores: a)
compreensão da necessidade e do valor de uma ordem normativa inquebrantável, que proteja o Estado
contra o arbítrio desmedido e disforme; b) compreensão de que essa ordem constituída é mais do que uma
ordem legitimada pelos fatos (e que, por isso, necessita estar em constante processo de legitimação); c)
consciência de que, ao contrário do que se dá com uma lei do pensamento, essa ordem não logra ser eficaz
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sem concurso da vontade humana.

A necessidade de posterior concurso da vontade humana, indicada no item “c”, nos chama atenção
para uma forma de mitigação da força normativa da Constituição: seu condicionamento a uma posterior
atuação do Legislativo. De fato, se para ela se fazer plenamente vinculante depende reconhecidamente de
uma posterior atuação, então condicionar tal comportamento a um órgão político (ainda que não com
exclusividade, mas com primazia) representa uma limitação, ainda que expressa e própria. Tem-se, pois, uma
espécie de limitação – ou podemos dizer auto-limitação – da força normativa de determinados preceitos
constitucionais. Nesses casos, o constituinte originário quis que a vontade do legislador se sobrepusesse às
dos demais.

Entretanto, para se evitar que essa limitação não tome contornos mais amplos do que a própria
Constituição tenha previsto, não se pode submeter, mesmo nesse caso, à prescrição constitucional
exclusivamente ao labor legislativo, ainda que, aí, como se disse, tenha ele primazia. A limitação
representada pela reserva de lei, embora existente, não se dá com a mesma ênfase que no passado se
imaginava, quando se retirava plenamente a eficácia e a aplicabilidade das normas constitucionais enquanto
não expedida, deixando o Judiciário descompromissado. Ao contrário, haverá sempre o compromisso dos
outros Poderes, sobretudo do Judiciário, nos lindes cabíveis, é certo, de realizar a Constituição.

Especialmente em se tratando de direitos fundamentais, a reserva de lei não desonerará o Judiciário,
mas certamente afetará o modo de exercer sua atividade, antes e depois da edição da exigida lei. Condicionar
um direito fundamental ao Legislativo não significa condicionar unicamente a ele. Repita-se: antes e depois
da existência da lei haverá o compromisso do Judiciário, de maneira diversa, certamente, em um e noutro
momento.

Contudo, é comum se afirmar que a força normativa da Constituição, independentemente da
cláusula de reserva, autoriza sempre uma possibilidade de ampla atuação do Judiciário. É contra essa
generalização que nos contrapomos.

 
A Constituição não traz palavras inúteis, desprovidas de sentido, como se tivesse ocorrido um

acidente de escrita. Ao contrário, todas as suas disposições devem ser levadas em consideração quando de
sua interpretação, sob pena de se romper com sua força normativa. Por essa razão, não se pode, de forma
alguma, equiparar direitos fundamentais com reserva legal e aqueles que não possuem essa previsão.

 
Assim, dar primazia ao Legislativo tem um significado, tem força vinculante, o qual entendermos ser

dar prevalência à ponderação em abstrato feita por ele, obrigando o Judiciário, nesse tocante, obedecê-la,
não podendo realizar uma própria em substituição.

 
Esse é um ponto que merece destaque: a atividade típica do legislador em relação aos direitos

fundamentais se traduz na realização da ponderação em abstrato. Por via de conseqüência, quando a
Constituição dá preferência à atividade legislativa, mediante a cláusula de reserva, ela está dando prevalência
a esse papel primaz do Legislativo de ponderar abstratamente.

 
A atividade jurisdicional deve, então, respeitar a decisão legislativa e jamais substituir a ponderação

abstrata realizada e inserida em lei por outra sua igualmente abstrata. Se, antes da edição da lei, é facultado
ao Judiciário aplicar diretamente os direitos fundamentais envolvidos; após sua edição, somente poderá
exercer um controle de constitucionalidade mediante um juízo ponderativo concreto, jamais abstrato. É esse
o limite jurisdicional dos direitos fundamentais com cláusula de reserva legal.

 
Mas, se há preferência à ponderação legislativa, então por que não se proíbe toda ponderação pelo

Judiciário, inclusive a concreta?
 
As razões que justificam a restrição apenas à ponderação abstrata, realizada nos moldes do exemplo

3 acima exposto, decorrem da compreensão harmonizada das funções estatais. A ponderação em concreto é
própria do Judiciário, não sendo limitada quando um direito fundamental deve ser exercido na forma da lei,
simplesmente porque a lei não pode alcançar todas as facetas da realidade que interferem na aplicação dos
direitos fundamentais. Como não alcançam, não pode ser um limite a ela.

 
No caso dos direitos fundamentais com reserva, a proteção última da Constituição ainda caberá ao

Judiciário, mas em uma amplitude menor já que expressamente se fez repousar no Legislativo a primazia. A
força normativa desse direito fundamental deve ser compreendida já com essa função reservada ao
Parlamento. O posterior concurso de vontade mencionado por Hesse é acometido ao Legislativo com
exclusividade apenas no que diz respeito à ponderação em abstrato dos direitos fundamentais com reserva

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4484



legal, o que elide uma posterior substituição nesse plano pelo Judiciário.
 
CONCLUSÃO

 
Não se pode entender que há o mesmo regime para os direitos fundamentais com ou sem cláusula

de reserva, pois seria ignorar disposição expressa no texto constitucional. Há, inegavelmente, um dado
objetivo que os distingue: há primazia do Legislativo na ponderação que envolva esses direitos. Embora isso
não signifique que dependerão da lei para sua eficácia e definição, têm uma ligação mais próxima com a
atividade legislativa. Essa maior proximidade se traduz na primazia do Legislativo para ponderar esses
direitos.

 
Como a atividade legislativa é abstrata, isso significa que ela detém prevalência da ponderação em

abstrato. Portanto, uma vez expedida a lei que cristaliza a decisão do Legislador, o controle exercido pelo
Judiciário restringir-se-á à possibilidade de declaração de uma inconstitucionalidade chapada ou da realização
uma ponderação em concreto, jamais o exercício de uma nova ponderação em abstrato substitutiva.

 
Essa compreensão adequada e detalhada do regime jurídico dos direitos fundamentais garante a

força normativa da Constituição no ponto em que ela entende por  bem dar prevalência a atividade
legislativa, arrefecendo, portanto, uma indistinta jurisdicionalização dos direitos fundamentais.
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[20] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales: 1997, p. 83.
[21] A esse respeito, conferir SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos Fundamentais – Conteúdo essencial, restrições e eficácia.
São Paulo: Malheiros, 2009.
[22] DIMOLIUS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais.
2007. p.157.
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legislador ordinário disciplinar e limitar direitos fundamentais, independentemente de cláusula de reserva, sendo indicado como limite
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[27] Nesse sentido, há passagem de ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça em que se lê: “Ora, é cediço na doutrina e na
jurisprudência que a inconstitucionalidade somente deve ser proclamada quando manifesta”. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AMS 200404010437222, Relatora MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA TERCEIRA TURMA D.E. 10/10/2007, data da decisão
11/09/2007, data da publicação 10/10/2007.
[28] Nesse sentido, recente decisão do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA RESOLUÇÃO N.
825/2002, DA ASSEMBLEIA DO ESTADO DE SÃO PAULO: AFRONTA AO ART. 37, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. (…)4. Inconstitucionalidade material configurada: art. 37, inc. II, da Constituição brasileira; afronta à regra
constitucional da prévia aprovação em concurso público. Forma de provimento derivado de cargo público abolida e vedada pela
Constituição da República. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI
3342, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 04/03/2009, DJe-099 DIVULG 28-05-2009 PUBLIC 29-05-
2009 EMENT VOL-02362-05 PP-00840).
[29] Essa possibilidade foi expressamente admitida pelo Supremo Tribunal Federal no Julgamento da Reclamação n. 4374 MC/PE.
No voto do Ministro Gilmar Mendes se lê: “Os inúmeros casos concretos que são objeto do conhecimento dos juízes e tribunais por
todo o país, e chegam a este Tribunal pela via da reclamação ou do recurso extraordinário, têm demonstrado que os critérios objetivos
estabelecidos pela Lei n° 8.742/93 são insuficientes para atestar que o idoso ou o deficiente não possuem meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família. Constatada tal insuficiência, os juízes e tribunais nada mais têm feito do que
comprovar a condição de miserabilidade do indivíduo que pleiteia o benefício por outros meios de prova. Não se declara a
inconstitucionalidade do art. 20, § 3o, da Lei n° 8.742/93, mas apenas se reconhece a possibilidade de que esse parâmetro objetivo
seja conjugado, no caso concreto, com outros fatores indicativos do estado de penúria do cidadão. Em alguns casos, procede-se à
interpretação sistemática da legislação superveniente que estabelece critérios mais elásticos para a concessão de outros benefícios
assistenciais”.
[30] SILVA, op. cit., p. 55.
[31] Ibid, p 19.
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O DEVER DE APLICAÇÃO IMEDIATA DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS NA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NAS INTERPRETAÇÕES DA

LITERATURA ESPECIALIZADA

THE DUTY OF IMMEDIATE APPLICATION OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND GUARANTEES IN
JURISPRUDENCE OF THE FEDERAL SUPREME COURT AND INTERPRETATIONS OF THE

SPECIALIZED LEGAL LITERATURE

Wilson Antônio Steinmetz

RESUMO
Este artigo tem por objeto as interpretações do Supremo Tribunal Federal e da literatura jurí-dica
especializada sobre o conteúdo e o alcance do dever de aplicação imediata dos direitos e garantias
fundamentais. O objetivo é reconstruir, analítica e criticamente, a evolução da com-preensão teórica e
jurisprudencial de um preceito que é uma das mais importantes novidades da Constituição brasileira vigente.
Do ponto de vista metodológico, a análise orienta-se por uma abordagem dogmático-constitucional
combinada com uma proposta de redescrição críti-ca do significado e alcance do dever de aplicação
imediata. Entre as principais conclusões, destaquem-se estas: na literatura especializada a interpretação do
dever de aplicação imediata de direitos e garantias fundamentais ainda é controversa; o Supremo Tribunal
Federal não formulou ainda uma teoria explícita e sistematizada sobre esse dever, contudo o cumpre satis-
fatoriamente; o dever de aplicação imediata requer uma interpretação constitucional contextu-al e que leve
em consideração as especificidades dos diferentes direitos e garantias e as cir-cunstâncias relevantes em cada
caso concreto.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos e garantias fundamentais. Aplicação imediata. Interpretação. Supremo
Tribunal Fede-ral. Literatura especializada.

ABSTRACT
This article has as its object the interpretations of the Federal Supreme Court and specialized legal literature
about content and reach in the duty of immediate application of fundamental rights and guarantees. The aim
is to reconstruct, analytic and critically, the evolution of theo-retical and jurisprudential comprehension of a
precept that is one of the most important novel-ties of the current Brazilian Constitution. From a
methodological point of view, the analysis is guided by a constitutional-dogmatic approach combined with a
proposal of a critical rede-scription of the meaning and reach in the duty of immediate application. Amongst
the main conclusions, these can be highlighted: in the specialized literature the interpretation in the duty of
immediate application of fundamental rights and guarantees is still controversial; the Federal Supreme Court
has not yet formulated an explicit and systematized theory about this duty, though it complies with it
satisfactorily; the duty of immediate application requires a contextual constitutional interpretation and that
takes into account the specificities of different rights and guarantees and the relevant circumstances in each
concrete case.
KEYWORDS: Fundamental Rights and Guarantees. Immediate Application. Interpretation. Federal
Supreme Court. Specialized Literature.

Este trabalho é um inventário, analítico e crítico, das interpretações do dever de aplicação imediata de
normas definidoras de direitos e garantias fundamentais previsto no § 1º do art. 5º da Constituição da
República Federativa do Brasil (CB).[1] A exposição está dividida em três partes. Na primeira, analiso o
dever de aplicação imediata na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Na segunda, faço uma
descrição concisa das principais interpretações sobre esse mandamento na literatura especializada brasileira.
Na última, apresento uma crítica e uma proposta de interpretação que pretendem contribuir para uma
compreensão mais clara do significado do § 1º do art. 5º.

 

1. A aplicação imediata de direitos e garantias fundamentais na jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal

            Se na literatura especializada produziu-se um conjunto de interpretações sobre o significado e o
alcance normativos do § 1º do art. 5º (ver ponto 2, infra), na jurisprudência do STF são raríssimas as
decisões nas quais se invoca expressamente esse preceito como fundamento para aplicação imediata de
direito ou garantia fundamental. E, nas poucas vezes que isso ocorreu, houve mera alusão, sem explicitação
analítica de considerações sobre o seu significado e alcance.

            Vejamos alguns exemplos.

            No Recurso Extraordinário (RE) 136.753,[2] no qual se decidia sobre a impenhorabilidade da
pequena propriedade rural trabalhada pela família (CB, art. 5º, XXVI), o ministro relator, ao final de seu
voto, fez pontual alusão ao § 1º do art. 5º: "Cuidando-se, como no caso concreto, de propiciar a aplicação
imediata de direitos e garantias fundamentais, a legitimidade do recurso à integração analógica para colmatar
a lacuna do direito ordinário precedente que a inviabilizaria tem ainda a reforçá-la a regra do § 1º do art. 5º
da Constituição".

Na Extradição 986,[3] na ementa do acórdão, lê-se isto: "Direitos e garantias fundamentais devem ter
eficácia imediata (cf. art. 5º, § 1º); a vinculação direta dos órgãos estatais a esses direitos deve obrigar o
estado a guardar-lhes estrita observância". Nos votos do relator e dos demais ministros do STF não houve
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nem alusão nem discussão sobre o significado do preceito.

No Mandado de Injunção (MI) 712,[4] no qual se decidia sobre o direito de greve dos servidores públicos,
na abertura de seu voto, o ministro Carlos Britto fez expressa alusão ao § 1º do art. 5º. Argumentou que esse
preceito e o inciso LXXI do art. 5º constituem o princípio da máxima eficácia das normas de "direitos e
liberdades constitucionais". Argumentou ainda que "[...] ou a Constituição é plenamente eficaz à face de um
dispositivo para tanto aparelhado, apetrechado, ou, se for o caso de ausência de norma regulamentadora de
que dependa o efetivo gozo de um direito ou liberdade constitucional, faz-se uso do mandado de injunção"
(f. 530). Aqui o ministro Carlos Britto limitou-se a apontar o significado mais imediato e óbvio do preceito.

No RE 398.284,[5] no qual se decidia sobre a constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária
sobre a participação nos lucros (CB, art. 7, XI) - no caso, sobre os valores pagos aos trabalhadores, a título
de participação nos lucros, antes da regulamentação prevista pela Medida Provisória 794/1994[6] -, o
ministro Carlos Britto invocou o § 1º do art. 5º para defender a máxima eficácia do direito à participação nos
lucros, afastando, na hipótese em discussão, a cobrança previdenciária. Foi um dos votos vencidos. Também
não se expôs interpretação sistematizada sobre o significado do preceito em questão.

É possível concluir que o STF não tem considerado necessário ou indispensável o recurso expresso ao § 1º
do art. 5º como fundamento para a aplicação imediata de direitos e garantias fundamentais, seja como
fundamento principal, seja como fundamento adicional. E mais: nos poucos casos em que invocou o preceito,
a economia analítica e argumentativa indica que o STF não atribui ao § 1º do art. 5º a complexidade ou
dificuldade interpretativa que lhe atribui a literatura especializada.

Em suma, não há uma interpretação ou teoria explícita delineada ou sistematizada do STF sobre o
significado e alcance do § 1º do art. 5º.

Contudo, o STF, de um modo geral, tem atribuído aplicação imediata aos direitos e garantias fundamentais.
Assim, apenas para exemplificar, tem sido com o direito de igualdade,[7] o direito à intimidade,[8] o direito à
liberdade de expressão,[9] o direito à inviolabilidade do domicílio,[10] o direito de estrangeiro a impetrar
habeas corpus,[11] o direito de acesso a informações de posse de órgãos públicos,[12] o direito dos presos
ao respeito à integridade física e moral,[13] o direito à razoável duração do processo,[14] o direito de
proteção à saúde,[15] o direito à educação,[16] o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado.[17]
Acrescente-se, ainda, que o STF tem dado aplicação imediata a todas as garantias processuais, nos mais
diferentes âmbitos materiais do direito, previstas pela Constituição.

Merece especial menção a decisão do STF tomada no RE 136.753.[18] Discutia-se a aplicação do direito à
impenhorabilidade da pequena propriedade rural (CB, art. 5º, XXVI).[19] O dispositivo constitucional
remete à legislação ordinária a definição de pequena propriedade rural. Nos termos da teoria da eficácia das
normas, ainda hegemônica no Brasil, é dispositivo que veicula norma de eficácia reduzida ou limitada, não
passível de aplicação imediata.[20] Utilizando-se da analogia, adotou-se a definição de propriedade familiar
do Estatuto da Terra (Lei 4.504/1964) para dar imediata aplicação ao direito veiculado pela norma
constitucional em questão.

Portanto, o STF tem reconhecido um dever de aplicação imediata por força de cada dispositivo enunciador
de direito ou garantia fundamental. Dizendo em outras palavras, à luz da jurisprudência do STF, a força
normativa plena de cada direito ou garantia fundamental decorre da própria institucionalização constitucional
do direito ou garantia em questão, ou seja, de sua positividade constitucional, de seu caráter de norma
jurídica e, em especial, de norma jurídico-constitucional. Essa é uma boa hipótese explicativa para o fato de o
STF, decorridas duas décadas de vigência da Constituição, fazer raras alusões ao § 1º do art. 5º e não ter
sobre ele uma teoria interpretativa explicitamente delineada ou sistematizada, mas conferir às normas
definidoras de direitos e garantias fundamentais - não apenas aos direitos e garantias do art. 5º, mas também
aos demais direitos e garantias do Título II - aplicação imediata.

No âmbito da discussão sobre a aplicação imediata de direitos e garantias fundamentais, é recorrente trazer
ao debate, como ponto de inflexão crítica, o entendimento predominante do STF até 2007 sobre o mandado
de injunção (CB, art. 5º, LXXI).[21] No MI 107-QO,[22] o ministro-relator submeteu ao Tribunal Pleno
questão de ordem sobre a autoaplicabilidade dessa ação constitucional. Por unanimidade, o STF construiu o
entendimento que o mandado de injunção é de aplicação imediata ("autoexecutável"), isto é, a sua utilização
não depende de regulamentação infraconstitucional. Contudo, não lhe atribuiu o status de provimento
judicial de natureza constitutiva, mas sim de provimento judicial de caráter mandamental.[23] Concebeu o
mandado de injunção, sob o ângulo da consequência jurídica, como equivalente ou semelhante à ação direta
de inconstitucionalidade por omissão (CB, art. 103, § 2º), a saber, declarar a inconstitucionalidade por
omissão e dar ciência ao Poder competente ou órgão administrativo para a adoção das providências
necessárias. Tão somente acresceu-lhe o efeito de determinar, em se tratando de direito constitucional
oponível contra o Estado o objeto do mandado de injunção em questão, "[...] a suspensão dos processos
judiciais ou administrativos de que possa advir para o impetrante dano que não ocorreria se não houvesse a
omissão inconstitucional". A finalidade é assegurar ou possibilitar ao impetrante a fruição da vantagem ou
benefício da norma regulamentadora que viesse a ser editada. Se de um lado o STF fez valer a aplicação
imediata do mandado de injunção; de outro, restringiu-lhe os efeitos.[24]

Em decisões posteriores, o STF promoveu alterações na interpretação dos efeitos do mandado de injunção.
No MI 283,[25] estipulou prazo para a edição da lei faltante (CB, ADCT, art. 8º, § 3º). Reconheceu, ainda e
desde logo, que, se não produzida a lei no prazo estipulado, poderia o impetrante obter, contra a União, pela
via processual apropriada, "[...] sentença líquida de condenação à reparação constitucional devida, pelas
perdas e danos que se arbitrem". No MI 232,[26] assim se pronunciou o STF: "Mandado de injunção
conhecido, em parte, e, nessa parte, deferido para declarar-se o estado de mora em que se encontra o
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Congresso Nacional, a fim de que, no prazo de seis meses, adote ele as providências legislativas que se
impõem para o cumprimento da obrigação de legislar decorrente do artigo 195, § 7º da Constituição, sob
pena de, vencido esse prazo sem que essa obrigação se cumpra, passar o requerente a gozar da imunidade
pretendida".

Nessas decisões manteve-se o caráter mandamental do mandado de injunção, mas deu-se um passo a frente
fixando-se prazo para edição da norma regulamentadora e especificando, em favor dos impetrantes, no caso
de persistência da omissão inconstitucional, parâmetros procedimentais para a viabilização do exercício do
direito pretendido.

Esse processo de evolução interpretativa - é bem verdade que lenta e gradual - em direção a uma outra
compreensão da natureza e força normativa do mandado de injunção alcança um novo e significativo estágio
nos julgamentos dos MI 670, MI 708 e MI 712, finalizados em outubro de 2007.[27] Faltando menos de um
ano para a Constituição completar duas décadas de vigência, decidia-se, mais uma vez, sobre a efetiva
aplicação do direito de greve dos servidores públicos, direito ainda não regulamentado por meio de lei (CB,
art. 37, VII).[28] Os MI foram julgados integralmente procedentes, aplicando-se, por analogia, no que
couber e até que edição de lei específica não houver, a Lei 7.783/1989 - lei de greve dos trabalhadores da
iniciativa privada - para suprir a omissão inconstitucional e, assim, finalmente, viabilizar o efetivo exercício
de direito constitucionalmente institucionalizado. Trata-se de um ponto de corte na interpretação da natureza
e força normativa do mandado de injunção: de provimento judicial de natureza mandamental passa a ser
concebido como provimento judicial de natureza constitutiva.

Não obstante sejam razoáveis objeções à demora em atribuir ao mandado de injunção a plenitude do efeito
previsto pela Constituição - suprir a falta de norma regulamentadora que torna inviável o exercício de direito
subjetivo instituído por norma constitucional -, pode-se concluir, com base no conjunto das decisões sobre
direitos e garantias fundamentais, que o STF tem cumprido o dever de aplicação imediata instituído pelo § 1º
do art. 5º.

Contudo, essa conclusão não eclipsa questões que ainda estão em aberto sobre o dever de aplicação imediata
quando se estudam as inúmeras decisões do STF relativas a direitos e garantias fundamentais. Faço breves
considerações sobre duas.

A primeira refere-se ao próprio mandado de injunção. Manterá o STF a virada interpretativa inaugurada nos
MI 670, MI 708 e MI 712 quando para o direito ou a garantia em questão for óbice uma omissão
inconstitucional somente superável adequadamente, mesmo com efeito inter partes, mediante a produção de
lei específica e/ou criação de condições organizacionais e materiais que escapam inteiramente à competência
do Poder Judiciário? E nos casos cuja lacuna normativa, a falta de norma regulamentadora, não for
colmatável mediante o recurso à analogia, aos costumes ou aos princípios gerais do direito (LICC, art. 4º)?
A título de experimento de pensamento, imagine-se um mandado de injunção que tenha por propósito
viabilizar o direito de proteção em face da automação (CB, art. 7º, XXVII)?[29]

A outra questão diz respeito aos direitos a prestações em sentido estrito (direitos sociais e econômicos). No
RE-AgR 436.996,[30] no qual estava em questão o direito fundamental à educação, o STF assim se
posicionou:

"- A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu
processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem se
subordina a razões de puro pragmatismo governamental. [...]

- Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e
executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em
bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição,
sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em
descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se
apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura
constitucional." [negrito conforme original].[31]

 

            Essa interpretação foi reafirmada no RE-AgR 410.715 e no RE-AgR 594.018.[32]

            Inequivocamente, o STF assegura, nesses acórdãos, a imediata aplicação do direito fundamental à
educação, no caso o direito fundamental à educação infantil (CB, art. 208, IV). No entanto, isso não deve ser
razão para que se deixe de chamar a atenção para um trecho relevante do texto supracitado.[33] A
determinação, pelo Poder Judiciário, de implementação de políticas públicas, por órgãos estatais omissos,
relativas a direitos sociais é juridicamente possível em bases excepcionais, "[...] especialmente nas hipóteses
de políticas públicas definidas pela própria Constituição [...]". Dizendo em outras palavras, é
constitucionalmente legítimo ao Poder Judiciário, em caráter excepcional,[34] obrigar os demais Poderes
Públicos ou órgãos a eles vinculados a implementarem políticas públicas relativas a direitos a prestações em
sentido estrito, verificada a omissão ou descumprimento, especialmente se a Constituição explicitou essas
políticas públicas. Duas perguntas devem ser feitas. Primeira: que bases excepcionais são essas? O STF não
explica em nenhum dos três acórdãos.[35] Segunda: qual seria a posição do STF sobre a aplicação imediata
de um direito fundamental social - na hipótese de não cumprimento do dever de prestação pelo Poder
Público ou órgão estatal vinculado - em relação ao qual a Constituição não explicita, estabelece ou delineia,
sequer genericamente, políticas públicas (e.g., direito à moradia e direito ao lazer - CB, art. 6 º)?

            Portanto, no que toca aos direitos a prestações em sentido estrito para os quais a Constituição
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delineou, em alguns casos com abundância de detalhes, políticas públicas (e.g., direito à proteção da saúde,
direito à educação, direito à previdência social, direito à assistência social), pode-se concluir que o STF se
posiciona pela aplicação imediata. Contudo, não se pode concluir que essa seria a posição do STF no caso de
direitos para os quais a Constituição deixou integralmente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo a
definição das políticas públicas necessárias ou apropriadas (e.g., direito à moradia e direito ao lazer).

 

2. O dever de aplicação imediata de direitos e garantias fundamentais nas interpretações da literatura
especializada: estado da arte

            Uma das mais significativas inovações trazidas pela Constituição de 1988 é a determinação expressa
de que "as normas definidoras dos direitos e [das] garantias fundamentais têm aplicação imediata" (CB, art.
5º, § 1º). O enunciado é conciso, direto e aparentemente de baixa dificuldade para a compreensão. Contudo,
o seu significado e alcance normativos, passadas duas décadas de vigência do texto constitucional, ainda são
objetos de discussão.

Por ora, há consenso em torno de dois pontos. Com esse dispositivo, a Constituição impõe que os direitos e
as garantias fundamentais sejam respeitados, protegidos e realizados "aqui e agora". Não são meras
recomendações políticas ou morais cujo respeito, proteção e realização podem ocorrer em algum momento
futuro conforme os critérios de conveniência e oportunidade dos Poderes Públicos.[36] O segundo ponto de
consenso é este: o respeito, a proteção e a realização do conjunto dos direitos e das garantias fundamentais
não estão necessariamente condicionados à existência de lei que regulamente as hipóteses e condições de
exercício e a intensidade e abrangência dos efeitos desses direitos e dessas garantias.

            Na literatura especializada, duas questões principais são objetos de discussão. Primeira: o § 1º do art.
5º tem, por si só, o poder de fundamentar a aplicação imediata de um direito ou uma garantia fundamental,
independentemente da forma de enunciação ou natureza desse direito ou dessa garantia em questão?
Perguntando com outras palavras: significa o § 1º do art. 5º que, necessariamente, todo direito ou garantia é
de aplicação imediata? Segunda: o § 1º do art. 5º incide somente sobre os direitos e garantias do art. 5º ou
também se aplica aos demais direitos do catálogo (Título II da CB) e até aos enunciados fora do catálogo?

            Em relação à primeira questão, é possível distinguir, sem a pretensão de exaustividade, quatro
interpretações.

            Uma delas é a exposta e defendida por Manoel Gonçalves Ferreira Filho.[37] Para ele, não obstante a
prescrição do § 1º do art. 5º, nem toda norma de direito fundamental da CB tem aplicação imediata. A
previsão do mandado de injunção (CB, art. 5º, LXXI) e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão
(CB, art. 103, § 2º) demonstra que o dever de aplicação imediata instituído pelo § 1º do art. 5º não tem o
condão de tornar toda e qualquer norma de direito fundamental de efetiva aplicação imediata. Nesse sentido,
"[...] a pretendida aplicação imediata de todo direito ou garantia fundamental contraria a natureza das
coisas".[38] Uma norma constitucional somente é de aplicação imediata se for completa,[39] se for uma
norma "bastante em si", se for uma norma cuja aplicação independe de regulamentação normativa
infraconstitucional posterior. E nem todas as normas de direitos e garantias fundamentais são completas. Se
fossem, então por que introduzir mecanismos processuais para impugnação de omissões legislativas e
administrativas?

            Para Ferreira Filho, não obstante a previsão do § 1º do art. 5º, ainda é doutrinariamente correta a
distinção clássica entre normas autoexecutáveis ("bastantes em si") e normas não autoexecutáveis ("não
bastantes em si").

Em suma, "[...] somente podem ter aplicação imediata normas completas, suficientemente precisas na sua
hipótese e no seu dispositivo, para que possam ter a plenitude da eficácia. Nenhum fiat constitucional pode
estabelecê-lo diversamente: impossibilia nemo tenetur ...".[40]

Mas então qual é o objetivo ou a utilidade/função do § 1º do art. 5º? Articulado com o mandado de injunção
e com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o objetivo do § 1º do art. 5º é "[...] impedir que os
direitos fundamentais permaneçam letra morta no texto da Constituição".[41]

Ferreira Filho manteve essa interpretação em textos posteriores.[42]

No outro extremo, está a interpretação proposta por Eros Roberto Grau.[43] Segundo essa interpretação, o
§ 1º do art. 5º da CB obriga os Poderes Públicos - em especial o Poder Judiciário, aplicador último do direito
- a prover a exequibilidade imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, "[...]
independentemente da produção de qualquer ato legislativo ou administrativo [...]".[44] O dever de
aplicação imediata autoriza o Poder Judiciário a suprir, no caso concreto, lacunas (falta de norma legislativa
ou medida administrativa) que obstaculizam a exequibilidade imediata de direito ou garantia
fundamental;[45] autoriza o Poder Judiciário a "inovar o ordenamento jurídico", a "produzir direito", se
necessário for.[46]

Essa interpretação atribui força máxima ao preceito do § 1º do art. 5º. O dever de aplicação imediata tem a
força de sobrepor-se, de plano, a toda e qualquer lacuna, omissão ou insuficiência normativa
infraconstitucional que se apresente como óbice ao respeito, proteção ou realização de direito ou garantia
fundamental, ou seja, à sua pronta executoriedade ou exequibilidade. Em suma, referido preceito dota os
dispositivos de direitos e garantias fundamentais de autossuficiência normativa, de plenitude eficacial; até
mesmo aqueles preceitos cujo enunciado linguístico remete expressamente à regulamentação legislativa.[47]

Uma terceira interpretação se posiciona entre as interpretações acima sintetizadas. Para Celso Ribeiro
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Bastos, "[...] as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata tanto
quanto possível". A regra é a aplicação imediata para todos os direitos e garantias. Mas a regra comporta
duas exceções: na hipótese de a própria Constituição condicionar o exercício do direito ou garantia à
vigência de lei específica e na hipótese de "vazio semântico" do dispositivo definidor de direito ou garantia
fundamental implicar, no caso de aplicação, a transformação do juiz em legislador.[48]

No mesmo sentido, argumenta José Afonso da Silva. As normas definidoras de direitos e garantias
fundamentais "[...] são aplicáveis até onde possam, até onde as instituições ofereçam condições para seu
atendimento". Cabe ao Poder Judiciário, no caso concreto, aplicá-las, "segundo as instituições
existentes".[49]

Por fim, uma quarta interpretação é a proposta por Ingo Wolfgang Sarlet.[50] Essa interpretação parte da
premissa que o § 1º do art. 5º veicula norma de caráter principiológico, aqui princípio concebido enquanto
mandamento de otimização. Em razão do dever de aplicação imediata, os Poderes Públicos devem atribuir a
máxima eficácia possível aos direitos e às garantias fundamentais.[51] O § 1º do art. 5º gera uma presunção
de aplicação imediata, que somente pode ser afastada mediante necessária justificação ou
fundamentação.[52] Em virtude do dever de aplicação imediata, "[...] os direitos fundamentais possuem,
relativamente às demais normas constitucionais, maior aplicabilidade e eficácia, o que, por outro lado [...],
não significa que mesmo dentre os direitos fundamentais não possam existir distinções no que concerne à
graduação desta aplicabilidade e eficácia, dependendo da forma de positivação, do objeto e da função que
cada preceito desempenha".[53]

A interpretação de Sarlet, que adota o conceito de princípio enquanto mandamento de otimização formulado
por Robert Alexy,[54] refuta visões extremas (minimalistas e maximalistas) sobre o significado do § 1º do
art. 5º e tenta incorporar, sem prejuízo à coerência interna, duas ideias que à primeira vista parecem
inconciliáveis: a ideia de aplicação imediata de normas de direitos e garantias fundamentais e a ideia de que
essas normas também podem ser classificadas ou graduadas segundo a eficácia e aplicabilidade, em razão das
características específicas de cada direito ou garantia fundamental institucionalizado na CB.

A segunda questão objeto de discussão acerca do § 1º do art. 5º - a saber, seu campo de incidência - é menos
controversa. É hegemônica a interpretação segundo a qual o § 1º do art. 5º se aplica a todos os direitos e as
garantias fundamentais do Título II da CB[55] e mesmo fora do Título II.[56] Para justificar, invocam-se,
entre outros, argumentos linguísticos, sistemáticos e teleológicos.

Em sentido contrário ao predominante, Gebran Neto argumenta que a incidência do § 1º do art. 5º se
restringe ao caput e aos incisos do próprio art. 5º. Além de fazer alusão à posição topográfica do dispositivo,
o autor parte da suposição que "[...] o legislador constituinte, ao positivar o seu pensamento, disse mais do
que o pretendido". Com a expressão 'direitos e garantias fundamentais' o legislador constituinte não
pretendeu dar tratamento jurídico especial ou diferenciado a todos os direitos e garantias fundamentais, mas
somente aos direitos e às garantias individuais e coletivos.[57] Gebran Neto não oferece argumentos
linguísticos, sistemáticos, teleológicos, nem mesmo genéticos, que corroborem essa suposição. Com essa
interpretação restritiva, Gebran Neto sustenta que se amplia (se fortalece) a eficácia do § 1º do art. 5º.
Aparentemente, parte da suposição que quanto mais restrito for o campo de aplicação de uma norma mais
eficácia terá essa norma.

 

3. Crítica e proposta de interpretação

            A fonte imediata de inspiração para a introdução na CB do dever de aplicação imediata das normas
definidoras de direitos e garantias fundamentais é a Constituição da República Portuguesa (1976),[58] que
por sua vez imitou a Lei Fundamental de Bonn (1949).[59] E, também por isso, a interpretação que fizeram
alguns constitucionalistas de Portugal sobre o significado mais imediato do dever de aplicação direta pode
ser transposta para o dever de aplicação imediata no âmbito da CB.[60] Em termos dogmático-jurídicos, o §
1º do art. 5º significa que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais instituem posições
jurídicas subjetivas concretas e autônomas de aplicação direta e não apenas normas programáticas ou uma
ordem para a produção de outras normas (norma normans); que normas de direitos e garantias fundamentais
são normas de aplicação atual e não tão somente de aplicação futura, segundo critérios de conveniência e
oportunidade dos Poderes Públicos. Em suma, significa que as normas definidoras de direitos e garantias
fundamentais são autênticas normas jurídicas, dotadas de vigência e eficácia jurídicas; normas jurídicas que
constituem um direito superior, porque estão na Constituição, daí decorrendo a vinculação inafastável, estrita
e imediata de todos os Poderes Públicos.

            Esse é o significado mais imediato, até por conta das razões históricas que motivaram a introdução
desse dispositivo na CB, que são, no essencial, as mesmas razões que motivaram a introdução da cláusula da
aplicabilidade direta de direitos fundamentais na LF e na CRP.

            Para além desse sentido mais imediato, outras questões se apresentam ao intérprete e/ou aplicador do
texto constitucional.

            Por força do § 1º do art. 5º toda norma de direito ou garantia fundamental tem aplicação imediata
sempre, em toda e qualquer situação concreta, com plenitude de efeitos? A resposta é negativa por duas
razões.

Primeira: a própria CB, no inciso LXXI do art. 5º, sinaliza que há hipóteses em que a falta de norma
regulamentadora torna inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania. E daí por que cria o mandado de injunção. No § 2º do art. 103 a CB
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prevê a ação direta de inconstitucionalidade por omissão para impugnar, no plano do controle abstrato de
constitucionalidade, as omissões inconstitucionais dos Poderes Públicos. A própria Constituição assinala que
ela veicula algumas normas de direitos e garantias fundamentais que não contêm, por si, a plenitude dos
efeitos pretendidos. Portanto, aplicação imediata não equivale, ao menos nem sempre, à aplicação imediata
com efeitos plenos.

E mais: há certos direitos e garantias cuja plenitude de efeitos - o grau ótimo de satisfação - requer,
necessariamente, a interposição legislativa. Há hipóteses nas quais até mesmo por meio do mandado de
injunção seria difícil contornar, no caso concreto, a ausência de norma regulamentadora e condições
materiais e procedimentais já minimamente instituídas (e.g., direitos sociais enquanto direitos a prestações
fáticas e direitos políticos enquanto direitos de participação).[61]

Contudo, isso não significa que um preceito que requer regulamentação legislativa ou condições materiais e
organizacionais mínimas para alcançar a plenitude dos efeitos pretendidos ou desejados não possa, em
hipótese alguma, ter aplicação imediata enquanto não houver a regulamentação ou não forem criadas as
condições. Poderá ter aplicação imediata para declarar a inconstitucionalidade (ou desaplicar) de lei ou ato
normativo, para anular ato administrativo ou para reformar ou cassar decisão judicial que afronte esse
preceito. Tem peso de communis opinio a  tese segundo a qual toda norma constitucional é dotada de
eficácia jurídica; o que varia entre as normas é o grau de eficácia. Daí por que a posição de Ferreira Filho
(retro, ponto 2), nos exatos termos em que foi exposta por ele, deve ser refutada. Ela nega eficácia jurídica
mínima, e aplicação na medida desse mínimo, às denominadas normas de eficácia limitada ou reduzida. É
uma interpretação que não leva até as últimas consequências o postulado da força normativa de toda a
Constituição.

Pode-se ainda invocar o argumento de que cada direito fundamental é constituído por um feixe de posições.
Trata-se do conceito de direito fundamental completo.[62] O fato de que uma determinada posição relativa,
por exemplo, ao direito fundamental à proteção à saúde dependa, necessariamente, de atuação
regulamentadora estatal para ser satisfeita não implica que outras posições jurídicas que constituem esse
direito fundamental não possam ter aplicação imediata.[63]

            É importante destacar isto: o dever de aplicação imediata de norma de direito ou garantia
fundamental não implica, sempre ou necessariamente, uma aplicação imediata da norma em questão com
efeitos plenos ou uma aplicação imediata do conjunto de posições jurídicas que constituem o direito ou a
garantia fundamental em questão, o direito fundamental completo. Se assim fosse, de fato, o § 1º do art. 5º
estaria contrariando a natureza das coisas (Ferreira Filho), porque a plena satisfação de um direito às vezes
depende de norma regulamentadora. Portanto, aplicação imediata da norma é também aplicação com o grau
de eficácia jurídica possível, ressalvados, mais uma vez, os casos em que, para proteger ou realizar
constitutiva e concretamente um direito ou garantia, o mandado de injunção revela-se como via
adequada.[64]

            Segunda razão: no âmbito de aplicação dos direitos fundamentais há uma "reserva geral imanente de
ponderação". Conforme a precisa síntese de Jorge Reis Novais, "Os direitos fundamentais, todos eles,
quando constitucionalmente consagrados são, por natureza, imanentemente dotados de uma reserva geral de
ponderação que tem precisamente aquele sentido: independentemente da forma e força constitucional que
lhes é atribuída [sic], eles podem ceder perante a maior força ou peso que apresentam, no caso concreto,
os direitos, bens, princípios ou interesses de sentido contrário".[65] [sem itálico no original]. Exemplifico.
Não obstante a CB estipule a aplicação imediata de normas definidoras de direitos e garantias fundamentais,
no caso de uma colisão entre o direito fundamental à liberdade de expressão e o direito fundamental à
intimidade, a aplicação/satisfação de um dos direitos em questão implica a não aplicação/satisfação, total ou
parcial, do outro direito em questão, mediante a realização de uma ponderação. O preceituado no § 1° do
art. 5° não pode ser interpretado, no que toca a cada direito ou garantia fundamental tomados individual e
isoladamente, como uma norma de aplicação absoluta, ou seja, como uma determinação de aplicação
imediata sempre de cada direito ou garantia fundamental em toda e qualquer situação cujo âmbito de
proteção é "tocado" pelo mundo da vida.

            Agora, faço duas observações críticas pontuais. Uma à interpretação de Bastos; outra, à de Sarlet.

            Anoto no ponto 2 (supra) que, para Bastos, a existência de grande "vazio semântico" torna um
preceito dependente de legislação integradora e, por esse motivo, é uma das hipóteses que justificam a não
aplicação imediata desse preceito de direito ou garantia fundamental. Suponho que para Bastos configura-se
o grande vazio semântico se for elevado o grau de indeterminação do enunciado que veicula a norma de
direito ou garantia fundamental. Se essa suposição estiver correta, então o argumento de Bastos não deve ser
aceito. A maioria dos preceitos definidores de direitos e garantias fundamentais é formulada em linguagem de
conteúdo indeterminado. Essa é uma característica da linguagem constitucional nesse e em outros âmbitos. O
vazio semântico como excludente de aplicação imediata é temerária, porque, no limite, poderia ser um
argumento usado para afastar o dever de aplicação imediata de inúmeros direitos e garantias fundamentais,
inclusive de direitos e garantias fundamentais de defesa. A indeterminação semântica, por si só, não impede o
dever de aplicação imediata. Cabe ao Poder Executivo e, sobretudo, ao Poder Judiciário, como aplicador
último, concretizarem os preceitos mediante interpretação e/ou ponderação.

Sarlet deduziu do § 1° do art. 5° um dever de maximização dos direitos fundamentais, isto é, um dever de
aplicação com a máxima eficácia possível, um dever de otimização da eficácia.[66] A meu ver, como escrevo
retro (ver ponto 2), o objetivo do autor é propor uma interpretação que afaste visões extremas (minimalistas
e maximalistas) sobre o significado do preceito e que incorpore, sem prejuízo à coerência interna, duas ideias
que à primeira vista parecem inconciliáveis: a ideia de aplicação imediata de normas de direitos e garantias
fundamentais e a ideia de que essas normas também podem ser classificadas ou graduadas segundo a eficácia
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e aplicabilidade, "[...] dependendo da forma de positivação, do objeto e da função que cada preceito
desempenha".[67] Até aí não há objeções a fazer. Contudo, duvidosa é uma das consequências que dela
deduz Sarlet: em razão do § 1º do art. 5º, as normas de direitos fundamentais são dotadas de maior
aplicabilidade e eficácia que as demais normas constitucionais.[68] É razoável perguntar por que, por
exemplo, normas de competência, sobretudo se elas instituem um poder-dever - mormente normas de
competência que instituem um poder-dever são mandamentos definitivos - ou princípios fundamentais (e.g.,
princípios veiculados pelo arts. 1º, 3º, 4º e 37, caput da CB) possuem menor eficácia e aplicabilidade que
normas de direitos e garantias fundamentais? É verdade, isto sim, que as normas de direitos e garantias
fundamentais estão protegidas contra a abolição por meio de emendas à Constituição (CB, art. 60, § 4º, IV).
Mas isso não justifica a tese de que possuam maior eficácia e aplicabilidade que outras normas
constitucionais. O que determina o grau de eficácia e o modo de aplicação - mediata ou imediata, direta ou
indireta - é a formula linguística da positivação, a estrutura normativa, elementos empíricos externos à norma
e até mesmo teorias políticas normativas ou fragmentos de teoria política normativa[69] que, tenha ou não
consciência o intérprete-aplicador, orientam a interpretação da Constituição ou de partes da
Constituição.[70]

Por último, mas não menos relevante, é de se perguntar se o § 1º do art. 5º é tão somente uma norma sobre
outras normas - isto é, uma metanorma, no sentido de que é uma norma que institui um mandamento sobre a
aplicação de outras normas - ou se também ele institui um direito fundamental? Entendo que o § 1º do art. 5º
institucionaliza um direito fundamental à efetiva proteção judicial de direitos e garantias fundamentais. É bem
verdade que isso também pode ser deduzido do conjunto de ações constitucionais previstas para a proteção
de direitos e garantias fundamentais (habeas corpus, mandado de segurança individual e coletivo, habeas
data, mandado de injunção, ação civil pública, ação popular, direito de petição).
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penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo
da responsabilidade civil do Estado".

[14] E.g., STF (Primeira Turma), HC 91.986, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 11/09/2007, DJ de
31/10/2007; STF (Primeira Turma), HC 93.786, rel. Min. Carlos Britto, julgamento em 17/06/2008, DJe de
31/10/2008; STF (Primeira Turma), HC 94.000, rel. Min. Carlos Britto, julgamento em 17/06/2008, DJe de
13/03/2009; STF (Primeira Turma), HC 89.622, rel. Min. Carlos Britto, julgamento em 03/06/2008, DJe n.
177 de 19/09/2008; STF, (Segunda Turma), HC 94.294, rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 05/08/2008,
DJe de 07/11/2008.

[15] STF (Segunda Turma), RE-AgR 271.286, rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12/09/2000, DJ de
24/11/2000; STF (Tribunal Pleno), STA-Agr 171, rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 12/12/2007,
publicação em 29/02/2008; STF (Tribunal Pleno), ADPF 101, rel. Min. Cármen Lúcia, Informativo STF n.
552 e Informativo STF n. 538.

[16] STF (Tribunal Pleno), RE 163.231, rel. Maurício Corrêa, julgamento em 26/02/1997, DJ de
29/06/2001; STF (Segunda Turma), RE-AgR 436.996, rel. Celso de Mello, julgamento em 22/11/2005, DJ
de 03/02/2006; STF (Segunda Turma), RE-AgR 410.715, rel. Celso de Mello, julgamento em 22/11/2005,
DJ de 03/02/2006; STF (Segunda Turma), RE-AgR 594.018, rel. Min. Eros Grau, julgamento em
23/06/2009, DJe de 07/08/2009.
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[17] STF (Tribunal Pleno), ADI 3.540-MC, rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 01/09/2005, DJ de
03/02/2006; STF (Tribunal Pleno), STA-Agr 171, rel. Min. Ellen Gracie, julgamento de 12/12/2007,
publicação 29/02/2008; STF (Tribunal Pleno), ADPF 101, rel. Min. Cármen Lúcia, Informativo STF n. 552 e
Informativo STF n. 538.

[18] STF (Tribunal Pleno), RE 136.753, rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento 13/02/1997, DJ de
25/04/1997.

[19] CB, art. 5º, XXVI: "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela
família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva,
dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento".

[20] TEIXEIRA, J. H. Meirelles. Curso de direito constitucional. Org. e atual. por Maria Garcia. São Paulo:
Forense Universitária, 1991, p. 316 et seq.; SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas
constitucionais. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 117 et seq.

[21] CB, art. 5º, LXXI: "conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora
torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania".

[22] STF (Tribunal Pleno), MI 107-QO, rel. Min. Moreira Alves, julgamento em 23/11/1989, DJ  em
21/09/1990.

[23] A decisão final no mandado de injunção não constitui um direito a ser imediatamente fruído pelo
impetrante. Julgado procedente, há uma declaração de omissão inconstitucional e que deve ser sanada pelo
Poder Público ou órgão omisso. Na sentença mandamental, há uma ordem para coagir o réu a observar ou
adimplir o direito declarado. Na sentença constitutiva, constitui-se, desde já, a possibilidade de exercício ou
gozo do direito.

[24] Por conta disso, Barroso reportou-se ao mandado de injunção como "o que foi sem nunca ter sido".
Ver BARROSO, Luís Roberto. Mandado de injunção: o que foi sem nunca ter sido. Uma proposta de
reformulação. In: DIREITO, Carlos Alberto Menezes (Org.). Estudos em Homenagem ao Professor Caio
Tácito. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 429.

[25] STF (Tribunal Pleno), MI 283, rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 20/03/1991, DJ de
14/11/1991. Sobre o § 3º do art. 8º da ADCT da CB, ver ainda outras decisões posteriores: STF (Tribunal
Pleno), MI 284, rel. para o acórdão Min. Celso de Mello, julgamento em 22/11/1991, DJ de 26/06/1992;
STF (Tribunal Pleno), MI 543, rel. Min. Octavio Gallotti, julgamento em 26/10/2000, DJ de 24/05/2002;
STF (Tribunal Pleno), MI 562, rel. para o acórdão Min. Ellen Gracie, julgamento em 20/02/2003, DJ em
20/06/2003.

[26] STF (Tribunal Pleno), MI 232, rel. Min. Moreira Alves, julgamento em 02/08/1991, DJ de 27/03/1992.

[27] STF (Tribunal Pleno), MI 670, relator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, julgamento em 31/10/2008,
DJe n. 206 de 31/10/2008; STF (Tribunal Pleno), MI 708, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em
25/10/2007, DJe n. 206 de 31/10/2008; STF (Tribunal Pleno), MI 712, rel. Min. Eros Grau, julgamento em
25/10/2007, DJe n. 206 de 31/10/2008.

[28] CB, art. 37, VII: "o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica".

[29] Ver comentário que faço na nota de rodapé n. 64 deste texto.

[30] STF (Segunda Turma), RE-AgR 436.996, rel. Celso de Mello, julgamento em 22/11/2005, DJ de
03/02/2006.

[31] O texto citado é parte da ementa do acórdão.

[32] STF (Segunda Turma), RE-AgR 410.715, rel. Celso de Mello, julgamento em 22/11/2005, DJ de
03/02/2006; STF (Segunda Turma), RE-AgR 594.018, rel. Min. Eros Grau, julgamento em 23/06/2009, DJe
de 07/08/2009.

[33] Este texto é reproduzido nos três acórdãos do STF aqui mencionados.

[34] Esta excepcionalidade é reafirmada no mesmo acórdão no voto do relator, Min. Celso de Mello:
"Impende assinalar, no entanto, que tal incumbência [formulação e implementação de políticas públicas]
poderá atribuir-se, embora excepcionalmente, ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais
competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter
mandatório, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos
individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, como sucede na espécie ora em exame".
[negrito conforme original]

[35] A propósito, em decisão anterior, datada de 2004, da qual também fora relator, o Min. Celso de Mello
já afirmara o caráter excepcional da intervenção judicial na formulação e implementação de políticas públicas
relativas a direitos fundamentais. No caso estava em questão o direito fundamental à proteção da saúde.
Cito: "É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário - e
nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ
CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, "Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976", p.
207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos
Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá
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atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos
político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a
integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados
de cláusulas revestidas de conteúdo programático" [sem itálico no original]. (STF, ADPF-MC 45, rel. Min.
Celso de Mello, julgamento em 29/04/2004, DJU de 04/05/2004, disponível no Informativo STF n. 345.)
Também neste acórdão não há uma definição do que são essas bases excepcionais e quais os critérios para
identificá-las.

[36] O respeito refere-se aos direitos de defesa; a proteção aos denominados direitos de proteção; a
realização aos direitos a prestações em sentido estrito.

[37] FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A aplicação imediata das normas definidoras de direitos e
garantias fundamentais. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, n. 29, p. 35-45,
jun. 1988.

[38] Idem, ibidem, p. 40.

[39] Idem, ibidem, p. 41.

[40] Idem, ibidem, p. 42.

[41] Idem, ibidem, p. 38.

[42] FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição brasileira de 1988. 3. ed. atual.
São Paulo: Saraiva, 2000, v. 1, p. 83-84; e FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito
constitucional. 34. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 314-315.

[43] GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 3. ed. São Paulo: Malheiros,
1997, p. 312-324.

[44] Idem, ibidem, p. 320.

[45] Idem, ibidem, p. 314-315.

[46] Idem, ibidem, p. 315 e 316.

[47] Compartilham essa interpretação na literatura especializada: PIOVESAN, Flávia. C. Proteção judicial
contra omissões legislativas: ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 88-92; GEBRAN NETO, João Pedro. A aplicação imediata dos
direitos e garantias individuais: a busca de uma exegese emancipatória. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2002, p. 154 et seq.; MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2008, p.
293 et seq. Gebran Neto circunscreve a aplicação do § 1º do art. 5º aos direitos e garantias catalogados no
art. 5º.

[48] BASTOS, Celso Ribeiro. § 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm
aplicação imediata. In: BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva,
1989, v. 2, p. 392-393. Suponho que com "vazio semântico" Bastos referia-se à baixa densidade semântica,
entendida também como elevada indeterminação do sentido, de certos dispositivos que veiculam direitos ou
garantias fundamentais.

[49] SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3. ed. rev. atual e ampl. São
Paulo: Malheiros, 1998, p. 165. Embora não defina ou explicite expressamente o que entende por condições
institucionais ou instituições existentes, é razoável supor que o autor refira-se ao aparato ou complexo
institucional em sentido amplo, ou seja, a normas, procedimentos, organizações, políticas públicas etc.

[50] Quando o tema em análise é a eficácia jurídica dos direitos fundamentais, o livro de Sarlet é o trabalho
mais citado e, parece-me, também o mais influente na literatura especializada brasileira. Ver: SARLET, Ingo
Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998. Ver também
edição mais recente: SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos
direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. rev atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2009.

[51] SARLET, A eficácia dos direitos fundamentais, 1998, p. 245.

[52] Idem, ibidem, p. 246.

[53] Idem, ibidem, p. 247.

[54] ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo:
Malheiros, 2008, p. 90 et seq.

[55] E.g., FERREIRA FILHO, A aplicação imediata das normas definidoras de direitos e garantias
fundamentais, p. 43; FERREIRA FILHO, Comentários à Constituição brasileira de 1988, p. 84;
PIOVESAN, Proteção judicial contra omissões legislativas, p. 89-90; GRAU, A ordem econômica na
Constituição de 1988, p. 323; SARLET, A eficácia dos direitos fundamentais, 1998, p. 235-237;
MARMELSTEIN, Curso de direitos fundamentais, p. 294.

[56] E.g., PIOVESAN, ibidem, p. 90; SARLET, A eficácia dos direitos fundamentais, 1998, p. 237.

[57] GEBRAN NETO, A aplicação imediata dos direitos e garantias individuais, p. 158.
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[58] CRP, art. 18.1: "Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são
directamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas".

[59] LF, art. 1.3: "Os direitos fundamentais a seguir discriminados constituem direito diretamente aplicável
para os poderes legislativo, executivo e judiciário".

[60] ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. 3.
ed. Coimbra: Almedina, 2006, p. 206-207; CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da
República Portuguesa anotada. 1. ed. brasileira e 4. ed. portuguesa revista. São Paulo: Revista dos
Tribunais, Coimbra: Coimbra Editora, 2007, v. I, p. 382; CANOTILHO, J. J. Gomes. "Brancosos" e
interconstitucionalidade. Itinerários dos discursos sobre a historicidade constitucional. Coimbra: Almedina,
2006, p. 116-117; MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora,
1998, t. IV, p. 276. Não obstante tenha sido a CRP a fonte de inspiração, a CB, nem no § 1º do art. 5º nem
em outro dispositivo, faz expressa referência à vinculação dos Poderes Públicos aos direitos e às garantias
fundamentais. (A CRP enuncia expressamente: "e vinculam as entidades públicas e privadas".) A literatura e
a jurisprudência brasileiras têm deduzido do § 1º do art. 5º a vinculação dos Poderes Públicos aos direitos e
garantias fundamentais. Esse entendimento é de cristalina correção no que toca aos poderes ou órgãos que
são aplicadores de norma: Poder Executivo e, como aplicador último, o Poder Judiciário. E no que toca ao
Poder Legislativo? Trata-se de poder criador de normas e residualmente aplicador de normas (e.g., quando
exerce atividade administrativa). Poderia deduzir-se do § 1º do art. 5º uma vinculação do Poder Legislativo
enquanto poder criador de normas? Essa questão perde toda e qualquer relevância teórica e prática ante as
normas constitucionais que instituem o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos. Já por
força dessas normas o Poder Legislativo está vinculado estritamente aos direitos e às garantias fundamentais.

[61] Nesse sentido, parece-me que a proposta de Eros Roberto Grau, antes exposta, atribui uma força que o
dever de aplicação imediata não tem. É uma interpretação extremada não sustentável à luz da constatação de
que a satisfação de determinados direitos fundamentais depende de sistemas de ações e serviços prévios
minimamente organizados e regulados por lei. Sobre a necessidade de regulamentação dos direitos
fundamentais, sobretudo dos direitos políticos e direitos sociais dependentes de ação estatal, ver: SILVA,
Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. São Paulo: Malheiros,
2009, p. 231 et seq.

[62] Sobre o conceito de direito fundamental completo, ver ALEXY, Teoria dos direitos fundamentais, p.
248-253. Na edição espanhola, optou-se pela expressão 'derecho fundamental como un todo' para referir-se
ao feixe de posições que constituem um direito fundamental. Ver: ALEXY, Robert. Teoría de los derechos
fundamentales. Trad. de Ernesto Garzón Valdés. 1. reimpr da 1. ed. Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales, 1997, p. 240-245.

[63] Embora sem fazer uso explícito da ideia de direito fundamental completo enquanto conceito-chave ou
operacional - ao menos não neste contexto temático -, em sentido semelhante ao aqui defendido ver a análise
de Sarlet sobre o significado da aplicação imediata para as diferentes categorias de direitos fundamentais (A
eficácia dos direitos fundamentais, 10. ed., 2009, p. 273 et seq.).

[64] Mesmo sem fazer considerações analíticas e críticas adicionais, porque o mandado de injunção não é o
objeto principal deste trabalho, reconheço que no voto do Min. Moreira Alves, proferido no MI 107-QO, há
argumentos relevantes sobre os riscos de se conceder mandado de injunção, enquanto providência
jurisdicional constitutiva, em determinadas hipóteses, sobretudo se a satisfação do direito ou garantia em
questão requer a organização de serviços públicos prévios e/ou o aporte específico significativo de recursos a
ponto de interferir intensamente em políticas públicas e, dado o efeito inter partes, afetar, também
intensamente, o princípio da isonomia na distribuição dos recursos para o conjunto dos cidadãos que se
encontra na mesma situação do(s) impetrante(s).

[65] NOVAIS, Jorge Reis. Direitos fundamentais: trunfos contra a maioria. Coimbra: Coimbra Editora,
2006, p. 49-50. Ver também: NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais não
expressamente autorizadas pela Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 569 et seq. Novais
enfatiza que a ideia de reserva geral imanente de ponderação não se confunde com a teoria dos limites
imanentes, também denominada teoria interna, dos direitos fundamentais, teoria segundo a qual não existem
restrições (externas, "desde fora") a direitos fundamentais, mas apenas limites inerentes ao próprio direito
fundamental em sua positividade. Ou seja, para a teoria interna, o que há é o direito fundamental e seus
limites. Nesse sentido, a ideia de reserva geral imanente de ponderação se opõe à teoria dos limites imanentes
(teoria interna) (NOVAIS, Direitos fundamentais: trunfos contra a maioria, p. 50).

[66] SARLET, A eficácia dos direitos fundamentais, 1998, p. 245. Na concepção alexyana, o dever de
otimização decorre da própria norma que institui o direito ou garantia fundamental. Isso porque, em sua
maioria, as normas instituidoras de direitos e garantias fundamentais são princípios. Por princípios Alexy
compreende as "[...] normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das
possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização,
que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de
sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas"
(ALEXY, Teoria dos direitos fundamentais, p. 90).

[67] SARLET, A eficácia dos direitos fundamentais, 1998, p. 247.

[68] SARLET, A eficácia dos direitos fundamentais, 1998, p. 247.

[69] O vocábulo 'normativo' é aqui utilizado no sentido de prescrição. Assim, distinguem-se teorias políticas
normativas de teorias políticas prescritivas (normativas).
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[70] Sobre a relevância de elementos empíricos externos à norma para a aferição de sua eficácia jurídica, ver
por todos: SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia, p.
218 et seq.
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ENTRE A APOSTA DEMOCRÁTICA E OS CONSENSOS ESTABILIZADORES DAS
CONSTITUIÇÕES: UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO DE CONVIVÊNCIA ENTRE DEMOCRACIA

E CONSTITUIÇÃO

BETWEEN THE DEMOCRATIC BET AND THE STABLIZERS CONSENSUS OF THE
CONSTITUTIONS: AN ANALYSIS ABOUT THE RELATIONSHIP OF COEXISTENCE BETWEEN

DEMOCRACY AND CONSTITUTION

Rodrigo Francisco de Paula

RESUMO
Este trabalho analisa a relação de convivência entre democracia e Constituição, de acordo com uma
perspectiva teórica desenvolvida a partir das obras de Jürgen Habermas, Michel Rosenfeld e Hannah Arendt.
Para tanto, é sustentada uma concepção procedimentalista da Constituição no Estado Democrático de
Direito (Habermas), asseverando-se que a identidade constitucional está sujeita a reconstruções permanentes,
mas nunca eternamente duradouras (Rosenfeld), para se preservar aos homens a possibilidade de sempre
começarem de novo, como resultado da liberdade de ação na vida política (Arendt). Assim, sustenta-se que,
longe de estabelecer limites que possam suprimir possibilidades legítimas das decisões majoritárias, a
Constituição deve ser vista como condição de possibilidade da democracia, cumprindo a função de ser o
repositório dos direitos fundamentais que permitem a todos reclamarem sua inclusão na identidade
constitucional, que, por isso, sujeita-se a reconstruções permanentes, em decorrência da própria capacidade
dos homens de sempre começarem de novo e mudarem os rumos de suas vidas na Terra.
PALAVRAS-CHAVES: Democracia – Constituição – Relações no Estado Democrático de Direito

ABSTRACT
This paper analyzes the relationship of coexistence between democracy and Constitution, according a
theoretical perspective developed from the works of Jürgen Habermas, Michel Rosenfeld and Hannah
Arendt. Thus, it is sustained a procedural conception of the Constitution on the democratic rule of law
(Habermas), asserting that the constitutional identity is subject to permanent reconstruction, but not lasting
forever (Rosenfeld), to preserve to the men the possibility to always begin again, as a result of the freedom of
action in political (Arendt). Thus, it is sustained that, far from setting limits that could suppress legitimate
possibilities of majority decisions, the Constitution should be seen as a condition of possibility of democracy,
fulfilling the function of being the repository of fundamental rights that enable all the persons claim their
inclusion in constitutional identity, which, therefore, subject to permanent reconstruction, due to the capacity
of men to always start again and change the course of their lives on Earth.
KEYWORDS: Democracy – Constitution – Relationships on the democratic rule of Law

1. INTRODUÇÃO

 

As democracias, nos dias de hoje, trazem consigo a áurea de serem regimes que melhor oferecem condições
para uma convivência justa entre os homens reunidos em uma comunidade política. Evocam, por assim dizer,
um selo de qualidade que distingue os bons governos dos demais, num verdadeiro movimento de “inflação
democrática”, diante do “avanço irresistível do fato democrático” (GOYARD-FABRE, 2003, p. 200-203),
pois “[…] a democracia é para a maioria um jogo bem melhor que qualquer outra alternativa viável” (DAHL,
2001, p. 74). É por isso que mesmo os que não crêem na democracia a usam para encobrir e legitimar toda a
sorte de práticas autoritárias (FABRIZ, 2009, p. 142).

 

Certamente, um dos fatores que confere esse status à democracia é a realização da vontade da maioria,
retirada da soberania popular, como critério para a tomada de decisões políticas. Afinal, corolário do
reconhecimento da liberdade e da igualdade – traço característico das democracias –, é a própria noção de
que a opinião livre de cada um deve ser igualmente levada em consideração nos processos decisórios (one
man, one vote), colhendo-se, da vontade da maioria, a decisão que vinculará todos os membros da
comunidade política.

 

Como assevera Norberto Bobbio (2002, p. 19),

 

[…] a regra fundamental da democracia é a regra da maioria, ou seja, a regra à base da qual são
consideradas decisões coletivas – e, portanto, vinculatórias para todo o grupo – as decisões aprovadas ao
menos pela maioria daqueles a quem compete tomar a decisão.
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Todavia, esse não é o único fator que caracteriza um regime democrático. Já há bastante tempo as
democracias, para além de serem regimes políticos onde prevalece a realização da vontade da maioria,
convivem, também, com uma Constituição, que corporifica algumas decisões tomadas no momento de
fundação da comunidade política, as quais não podem sofrer alteração pela vontade das maiorias futuras,
sobretudo para se impedir retrocessos em matéria de direitos fundamentais.

 

Em verdade, com base justamente nos direitos fundamentais, acobertados pelo manto protetor da
Constituição, torna-se possível o movimento dinâmico de inclusão daqueles que lutam por reconhecimento
no Estado Democrático de Direito (HABERMAS, 2004, p. 237-239) e requerem uma participação
democrática na comunidade política que seja condizente com os ideais de liberdade e igualdade que animam
as democracias.

 

De todo modo, se não for bem compreendida essa relação de convivência entre democracia e Constituição,
corre-se o risco mesmo de, por um lado, colocar-se a democracia em rota de colisão com a Constituição,
mediante a implantação de uma democracia totalitária, ou, por outro lado, de se admitir o desenvolvimento
de um constitucionalismo de timbre autoritário.

 

Essas duas possibilidades, no fundo, guardam consigo a mesma potencialidade: o aniquilamento recíproco
tanto da democracia quanto da Constituição, porque uma democracia, se não for constitucional, não merece
ser reconhecida como democracia, do mesmo modo que uma Constituição, se não for democrática, não
merece ser reconhecida como Constituição.

 

Democracia e Constituição, portanto, revelam uma “relação reciprocamente constitutiva” (CARVALHO
NETTO, 2009, p. 401), no sentido de que um conceito necessita do outro para existir e se afirmar como tal,
sob pena de, se mantidos em isolamento, perderem a face mais rica de sua própria identidade, convertendo-se
em instrumento daquilo a que, a princípio, pretendiam se opor. Na síntese perfeita de Menelick de Carvalho
Netto, trata-se, em suma, de se reconhecer “a impossibilidade democrática do constitucionalismo autoritário
e a inviabilidade constitucional da democracia totalitária” (CARVALHO NETTO, 2009, p. 401).

 

Eis o tema do presente trabalho, cujo objetivo é analisar essa relação de convivência entre democracia e
Constituição, segundo uma concepção procedimentalista, tal como sugerida por Jürgen Habermas (2003, p.
160-161), levando-se em conta que a identidade constitucional está sujeita a reconstruções permanentes, mas
nunca eternamente duradouras, como assevera Michel Rosenfeld (2003, p. 109-115), para se preservar aos
homens a possibilidade de sempre se darem um novo início, naquela sugestiva compreensão de Hannah
Arendt sobre o initium de Santo Agostinho, ao relacioná-lo com a liberdade de ação no campo da política,
esteiada na suprema capacidade do homem de sempre começar de novo (ARENDT, 1989, p. 531;
ARENDT, 2005, p. 259).

 

2. ENTRE A FORÇA LEGÍTIMA DA VONTADE DA MAIORIA E A PRESERVAÇÃO
NECESSÁRIA DE ESPAÇOS PARA A DISCORDÂNCIA

 

Simone Goyard-Fabre, em uma interessante análise da democracia desde a sua origem grega, com o objetivo
de extrair “os vetores conceituais que se formaram e transformaram provocando os avatares da idéia
democrática” (GOYARD-FABRE, 2003, p. 05), assevera que “a era democrática foi desde cedo colocada
sob o signo de uma ambigüidade geradora de esperanças e de ameaças” (GOYARD-FABRE, 2003, p. 58).

 

Às ameaças que rondaram, com intensidade, as democracias desde o século V a.C., contrapõe-se a esperança
que começou a surgir no século XVI e se sedimentou com as grandes revoluções liberais, que afirmaram o
dogma da soberania popular, sobretudo a partir das ideias de Rosseau e de Sieyès (GOYARD-FABRE,
2002, p. 180-186; GOYARD-FABRE, 2003, p. 152-186).
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Contudo, o triunfo da democracia, radicada na soberania popular, continuou enfrentando as ameaças
inerentes ao regime democrático, pois

 

[…] rapidamente percebeu-se que, no plano político, a soberania do povo, movida pelos ímpetos de sua
potência ilimitada que coincidia com a vontade geral, corria o risco de ser tão perigosa para a ordem e a
liberdade públicas quanto a soberania absoluta e ilimitada do monarca (GOYARD-FABRE, 2002, p.
187).

 

Essa era, também, em grande medida, a preocupação dos opositores da democracia desde os primórdios, na
Grécia antiga, que formaram um juízo pejorativo sobre a democracia que perdurou por quase vinte séculos,
passando pela Idade Média (GOYARD-FABRE, 2003, p. 36), até decair no século XVIII.

 

A novidade, surgida com as revoluções liberais, em tal quadra da História, foi o constitucionalismo,
atribuindo-se um novo significado para a ideia de Constituição, bem distinto daquele empregado na
Antiguidade e na Idade Média.

 

Na Constituição, sob essa nova perspectiva, deveria haver o estatuto orgânico do Estado, cujo aparelho se
delinearia segundo o esquema da hierarquia das normas, em cujo ápice ela (a Constituição) se encontra
(GOYARD-FABRE, 2002, p. 102-110), o que levou os revolucionários a escreverem na Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão o seu art. 16,[1] “que oferecia uma espécie de receita de constituição –
separação de poderes mais garantia de direitos – e ao mesmo tempo implicava um critério distintivo para as
sociedades políticas: ter ou não ter constituição” (SALDANHA, 1982, p. 70).

 

Começava aí a se estabelecer a tensão entre democracia e Constituição, porque o texto constitucional passou
a estabelecer os próprios limites para a condução dos governos democráticos, criando barreiras de
conformação para a atuação das legislaturas. O desafio passou a ser, então, a busca de um equilíbrio
adequado nessa relação tensa, de maneira que, por um lado, as barreiras erigidas na Constituição não
pudessem sufocar a vontade da maioria e, por outro lado, essas barreiras não fossem tão frágeis que
pudessem ser, a qualquer momento, suplantadas pelas decisões majoritárias.

 

De um modo geral, o que se sustenta é que a caracterização das democracias está, inevitavelmente,
relacionada à garantia de direitos fundamentais em textos constitucionais, que estejam a salvo de alterações
pelo legislador ordinário, ou seja, pelas maiorias ocasionais. Como afirma Robert A. Dahl, “a democracia
garante a seus cidadãos uma série de direitos fundamentais que os sistemas não-democráticos não concedem
e não podem conceder” (DAHL, 2001, p. 61), no sentido de que “os direitos estão entre os blocos essenciais
da construção de um processo de governo democrático” (DAHL, 2001, p. 62).

 

A garantia desses direitos fundamentais se erige, portanto, como uma indispensável condição das
democracias, a fim de que seja possível conciliar a força legítima da vontade da maioria com a preservação
necessária de espaços para a discordância. Na síntese de Norberto Bobbio (2002, p. 20),

 

é preciso que aqueles que são chamados a decidir ou a eleger os que deverão decidir sejam colocados
diante de alternativas reais e postos em condição de poder escolher entre uma e outra. Para que se realize
esta condição é necessário que aos chamados a decidir sejam garantidos os assim denominados direitos
de liberdade, de opinião, de expressão das próprias opiniões, de reunião, de associação, etc. – os direitos
à base dos quais nasceu o estado liberal e foi construída a doutrina do estado de direito em sentido forte,
isto é, do estado que não apenas exerce o poder sub lege, mas o exerce dentro de limites derivados do
reconhecimento constitucional dos direitos ‘invioláveis’ do indivíduo. Seja qual for o fundamento
filosófico destes direitos, eles são o pressuposto necessário para o correto funcionamento dos próprios
mecanismos predominantemente procedimentais que caracterizam um regime democrático.

 

Assim, da origem do constitucionalismo moderno e da paulatina afirmação da democracia como regime
político por excelência das sociedades modernas, chegou-se a essa noção de que a democracia necessita de
um prévio estabelecimento das regras, postas na Constituição, que, ao reconhecer certos direitos
fundamentais, disciplinam a tomada de decisões políticas, de tal sorte que essas regras, estabelecidas
consensualmente na fundação da comunidade política, não podem ser alteradas, mesmo que por decisões
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majoritárias. Quer dizer, “as normas constitucionais que atribuem estes direitos não são exatamente regras do
jogo: são regras preliminares que permitem o desenrolar do jogo” (BOBBIO, 2002, p. 20). Em outras
palavras, são as “condições mínimas para o Estado Democrático de Direito”[2] (ROSENFELD, 2001, p. 06-
19).

 

Fincadas essas premissas, importa, agora, analisar com maior profundidade essa relação de convivência entre
democracia e Constituição.

 

3. A CONSTITUIÇÃO COMO CONDIÇÃO DE POSSIBILIDADE DA DEMOCRACIA E A
ABERTURA DEMOCRÁTICA A NOVOS COMEÇOS

 

Em verdade, da tensa relação entre democracia e Constituição é que surge a essência desses dois conceitos.
Para tanto, assume especial relevância o sentido atribuído à própria Constituição e aos direitos fundamentais
no Estado Democrático de Direito, o que, por conseguinte, delimita a própria concepção que se tem de
democracia dentro de tal contexto.

 

A contribuição de Jürgen Habermas, no debate, é digna de nota, ao adotar uma compreensão
procedimentalista da Constituição – e do próprio Direito – (HABERMAS, 2003, p. 160-161), que se ampara
em um “núcleo dogmático”, na

 

ideia de autonomia, conforme a qual os homens só podem atuar como sujeitos livres na medida em que
só obedeçam as leis que eles mesmos se tenham dado conforme as convicções a que intersubjetivamente
tenham chegado (HABERMAS, 1988, p. 532).[3]

 

Habermas (2003, p. 155-156) sustenta a co-originariedade entre a autonomia pública e a autonomia privada,
que se revela indispensável à concretização do projeto de uma associação de parceiros do direito livres e
iguais, que a si mesmo se autodeterminam. Há, portanto, uma reabilitação do próprio sentido da autonomia
privada e da autonomia pública, no paradigma do Estado Democrático de Direito, as quais se distanciam da
significação que lhes era atribuída tanto no paradigma do direito formal burguês quanto no paradigma do
direito materializado do bem-estar social (HABERMAS, 1998, p. 477-492).

 

Em verdade, essa co-originariedade entre autonomia pública e privada pode ser entendida na base da tensão
entre soberania popular e direitos humanos, para se responder à seguinte indagação: “cidadãos livres e iguais
devem se conceder reciprocamente quais direitos fundamentais, se quiserem regulamentar sua vida em
comum por meio do direito positivo?” (HABERMAS, 2001, p. 147).

 

O “núcleo dogmático” da proposta de Habermas, portanto, é precisamente essa concepção de que a
democracia somente se realiza se as pessoas puderem ser consideradas, ao mesmo tempo, autoras e
destinatárias das normas jurídicas que regem as suas próprias vidas, no desenvolvimento de uma comunidade
em que, reciprocamente, reconheçam-se como sujeitos de direito livres e iguais, o que se torna possível tão-
só mediante a caracterização da equiprimordialidade entre a autonomia pública e a autonomia privada, na
base do Estado Democrático de Direito (HABERMAS, 2003, p. 172-173).

 

Em outras palavras:

 

O nexo interno da democracia com o Estado de Direito consiste no fato de que, por um lado, os cidadãos
só poderão utilizar condizentemente a sua autonomia pública se forem suficientemente independentes
graças a uma autonomia privada assegurada de modo igualitário. Por outro lado, só poderão usufruir de
modo igualitário da autonomia privada se eles, como cidadãos, fizerem uso adequado de sua autonomia
política (HABERMAS, 2001, p. 149).

 

Assim, a Constituição assume o papel de ser o medium entre o Direito e a Política (HABERMAS, 2003, p.
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153), revelando-se, mesmo, como verdadeira condição de possibilidade da democracia. Isso não significa
que o sentido da Constituição seja estático no tempo, imune a possibilidades legítimas de alterações do seu
significado. Pelo contrário, cumpre reconhecer o sentido performativo da Constituição, que pode tanto se
referir criticamente às decisões passadas, como assumir essas posições para criticar a realidade atual
(HABERMAS, 2003, p.167).

 

Vale dizer, o sentido atribuído ao texto constitucional pode – e deve – ser objeto de reconstruções
permanentes, sendo evidente, no entanto, que essa tarefa não pode ser exercida de maneira voluntarista,
como se fosse possível alterar livremente o sentido da Constituição sem qualquer tipo de vinculação às
decisões do passado, na fundação da comunidade política.

 

Como acentua Habermas (2003, p. 155),

 

a idéia segundo a qual os destinatários do direito têm que se entender, ao mesmo tempo, como os seus
autores, não coloca nas mãos dos cidadãos unidos de uma comunidade democrática uma carta de alforria
voluntarista, para que eles possam tomar qualquer decisão arbitrária, pois a garantia jurídica segundo a
qual é permitido, no quadro das leis, fazer ou omitir o que se queira é o núcleo da autonomia privada,
não da pública.

 

A legitimação discursiva, então, do Estado Democrático de Direito se apóia, simultaneamente, na soberania
popular e nos direitos humanos, consoante aponta Habermas (2001, p. 146):

 

O princípio da soberania popular fixa um procedimento que fundamenta a expectativa de resultados
legítimos com base nas suas qualidades democráticas. Esse princípio expressa-se nos direitos à
comunicação e à participação que assegurem a autonomia pública do cidadão. Em contrapartida, aqueles
direitos humanos clássicos – que garantem aos cidadãos da sociedade a vida e a liberdade privada, a
saber, âmbitos de ação para seguirem seus planos de vida pessoais – fundamentam uma soberania das
leis legítimas a partir de si mesma.

 

Em suma, dentro de tal perspectiva teórica,

 

o que a Constituição estabelece são justamente os procedimentos segundo os quais os cidadãos podem,
no exercício de seu direito de autodeterminação, buscar realizar, com sucesso, o projeto cooperativo da
fixação de justas condições de vida (COURA, 2009, p. 172).

 

Eis aí um ponto de vista que coloca em relevo a tensão entre democracia e Constituição, que pode ser
complementado pelas ideias de Michel Rosenfeld (2003, p. 17-18), o qual, apropriando-se da lógica dialética
de Hegel, com subsídios das teorias psicanalíticas do sujeito de Sigmund Freud e Jacques Lacan, deixa claro
que a identidade constitucional se inclina a sofrer alterações com o tempo, sendo marcada já pela dificuldade
de se estabelecer uma relação entre o passado, o presente e o futuro para fins de se identificar linhas de
continuidade na sua definição, em virtude das incertezas sobre “o que foi” o passado, “o que é” o presente e
“o que será” o futuro, afinal, tanto o passado, como o presente quanto o futuro estão sujeitos a
possibilidades de reconstruções, que podem lhes dar significados muitas vezes conflitantes entre si.

 

É por isso que se constitui uma tarefa complexa se identificar a intenção dos constituintes na elaboração da
Constituição e mesmo que isso seja alcançado mediante diversos níveis de abstrações (que admitem
variações de reconstruções, como dito), ainda assim remanescerá a possibilidade de novas reinterpretações e
reconstruções, com abertura para discussões sobre em que medida e extensão isso se projeta para as
gerações subsequentes.

 

No caso das constituições escritas, há, ainda, os problemas decorrentes da relação da Constituição com ela
mesma: por um lado, o texto constitucional é passível de várias interpretações, por causa de sua inevitável
incompletude, o que evidencia a necessidade de as constituições permanecerem sempre abertas à
interpretação, surgindo, com isso, interpretações conflitantes entre si, mas que parecem igualmente
defensáveis, obnubilando a identidade constitucional; por outro lado, as emendas constitucionais, ao
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alterarem o texto constitucional, trazem consigo a possibilidade de subverterem ou reforçarem a identidade
constitucional, ao promoverem alterações substanciais nas constituições (ROSENFELD, 2003, p. 18-19).

 

No fundo, para Rosenfeld, as dificuldades na determinação da identidade constitucional contribuem para
sublinhar a importância de tais categorias serem consideradas mais como uma ausência do que como uma
presença. Daí ser estimulante a proposta de se estabelecer uma natureza evasiva para o sujeito e a matéria
constitucionais, na medida em que, ao se buscar a fonte última de legitimidade e autoridade para a ordem
constitucional, o que se encontra é um hiato, um vazio, carente de permanente reconstrução.

 

Por conseguinte, sobreleva-se a necessidade de permanente reconstrução do sujeito constitucional, pelo
reconhecimento de sua indispensabilidade (pois o fato de se considerá-lo um vazio não significa que seja
dispensável), mesmo se sustentando que a completude é impossível. Aliás, a busca da completude orienta a
dinâmica das sucessivas reconstruções do sujeito constitucional, deixando-se claro, porém, que nenhuma
reconstrução pode se tornar definitiva ou completa (ROSENFELD, 2003, p. 26-27).

 

A reconstrução do discurso constitucional, então, deve ser realizada de modo a fornecer meios para se
justificar e tornar possível a defesa de uma tomada de decisão constitucional ou para se condená-la, uma vez
que, nessa situação (de tomada de decisão constitucional), a construção realizada pelo e no discurso
constitucional traz consigo novos elementos que influenciam a definição da identidade constitucional, sendo,
portanto, tarefa da reconstrução harmonizar esses novos elementos com os anteriormente já existentes, seja
eliminando aqueles que não mais podem subsistir (pela relação de contradição com os novos que
sobrevieram), seja estabelecendo uma nova organização entre todos eles.

 

Daí porque, na reconstrução, há necessidade do uso da imaginação contrafactual, pois que a realidade, por si
só, tal e qual construída pelo sujeito constitucional, sobre lhe ser de acesso limitado, carece de
complementação para que seja possível ser definida, de modo coerente, a identidade constitucional
(ROSENFELD, 2003, p. 40-48).

 

Como se vê, esse rico instrumental teórico traz luzes interessantes para a análise da relação de convivência
entre democracia e Constituição. O seu mérito está, sobretudo, na possibilidade de serem extraídos
significados proveitosos da tensão entre democracia e Constituição, que têm por objetivo primordial afirmar
esses conceitos como interdependentes entre si – e com possibilidade de somente se desenvolverem
plenamente se mantida essa relação de interdependência –, mesmo estando sujeitos a algumas situações
paradoxais.

 

Mais ainda, ao se compreender a democracia e a Constituição a partir dessa perspectiva, reforça-se, de
maneira consistente, o reconhecimento da condição humana da pluralidade. Com efeito, ao se emprestar uma
concepção procedimentalista à Constituição (Habermas), reconhecendo-se a necessidade de reconstrução
permanente de sua identidade (Rosenfeld), prestigia-se a abertura democrática a novos começos a partir da
própria Constituição, sem se desmerecer a sua importância, que é decorrente dos consensos estabilizadores
que ela corporifica, oriundos da fundação da comunidade política.

 

Aqui, para se explorar, com um pouco mais de profundidade, as possibilidades decorrentes de tal perspectiva
teórica, vale recordar a condição humana da pluralidade, de acordo com Hannah Arendt. Segundo ela, é
dessa condição que surge a “ação”, “que se exerce diretamente entre os homens” (ARENDT, 2005, p. 15) e
se constitui a essência de toda a vida política, permitindo aos homens decidirem, para o bem e para o mal, os
seus negócios na esfera pública.

 

Trata-se, portanto, do verdadeiro exercício do poder, que “corresponde à capacidade humana não somente
de agir, mas de agir de comum acordo” (ARENDT, 2008, p. 123) e se manifesta na esfera pública, que se
constitui no campo da política, que “é o do diálogo no plural que surge no espaço da palavra e da ação – o
mundo público – cuja existência permite o aparecimento da liberdade” (LAFER, 2003, p. 62-63).
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O ponto central do pensamento de Hannah Arendt, que convém destacar aqui, é a afirmação de que “a
natalidade, e não a mortalidade, pode constituir a categoria central do pensamento político, em
contraposição ao pensamento metafísico” (ARENDT, 2005, p. 17). Quer dizer, a democracia, como regime
político que se centra na suprema capacidade do homem de sempre começar de novo (isto é, que se baseia na
natalidade como possibilidade concreta de sempre haver um novo início) (ARENDT, 1989, p. 531;
ARENDT, 2005, p. 259), realiza-se nesse ambiente em que certos direitos fundamentais estão assegurados
pela Constituição e desde que eles sejam, efetivamente, reconhecidos na esfera pública, a fim de que seja
possível aos homens decidirem, politicamente, os rumos que pretendem tomar, por intermédio da ação.

 

No âmbito da vida política, o resultado da ação é caracterizado tanto pela “irreversibilidade” (porque o que é
feito não pode ser depois desfeito) quanto pela “imprevisibilidade” (porque nunca podem ser previstas todas
as conseqüências da ação), reclamando, respectivamente, o “poder de perdoar” e o “poder de prometer”
(ARENDT, 2005, p. 248-259).

 

A democracia, nessa ordem de ideias, traz consigo a fé e a esperança de que um novo começo sempre é
possível, ainda que não seja possível prever os resultados advindos da ação dos homens na vida política. A fé
e a esperança, essas duas características essenciais da existência humana, que acompanham o homem desde
tempos imemoriais, se renovam com o nascimento de novos seres humanos (ARENDT, 2005, p. 259).

 

Enfim, quando se estabelece, na relação de convivência entre democracia e Constituição, que esta é uma
condição de possibilidade daquela, o que se pretende deixar claro é que a democracia, como regime político,
somente se sustenta se tiver por suporte uma Constituição que, muito embora seja o repositório de direitos
fundamentais que servem de base para o desenvolvimento de um regime democrático, deve ser compreendida
de modo a permitir reconstruções permanentes de sua própria identidade, não havendo, contudo, qualquer
garantia de que a ação dos homens, na vida política, possa sempre produzir os melhores resultados.

 

Eis a aposta democrática, que não oferece quaisquer garantias de que as decisões políticas tomadas serão
aquelas que melhor promoverão a felicidade geral, mas, sim, anima-se com o fato de que os resultados nunca
podem ser concebidos como imutáveis, porque um novo começo sempre é possível.

 

No final, a democracia é um projeto que acredita na emancipação do homem – e dos homens –, pondo sob
sua exclusiva responsabilidade a condução de sua própria vida na Terra. Bem por isso, a democracia se
revela, mesmo, como uma “grande aventura humana”, como descreve Simone Goyard-Fabre (2003, p. 06),
da qual os homens são compelidos, pela sua própria existência política, a participar, assumindo todos os
riscos a ela inerentes.

 

4. CONCLUSÃO

 

A compreensão do sentido atual da democracia passa, necessariamente, pelo estabelecimento de uma relação
de convivência adequada entre democracia e Constituição, que se revela essencial para o próprio
desenvolvimento pleno desses dois conceitos na base do Estado Democrático de Direito.

 

Como visto, para um regime político ser considerado democrático não basta, simplesmente, que seja pautado
pela vontade da maioria. Necessariamente, deve funcionar segundo a disciplina estabelecida em uma
Constituição que, por sua vez, tenha incorporado em seu bojo o regime democrático no momento de
fundação da comunidade política, sobretudo na salvaguarda de direitos fundamentais.

 

Longe de estabelecer limites que possam suprimir possibilidades legítimas das decisões majoritárias, a
Constituição deve ser vista como condição de possibilidade da democracia, cumprindo a função de ser o
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repositório dos direitos fundamentais que permitem a todos reclamarem sua inclusão na identidade
constitucional, que, por isso, sujeita-se a reconstruções permanentes, em decorrência da própria capacidade
dos homens de sempre começarem de novo e mudarem os rumos de suas vidas na Terra.

 

O que se pretende, então, com o horizonte de sentido aqui apresentado sobre a relação de convivência entre
democracia e Constituição, é que haja sempre espaço para se incluir aqueles que lutam por reconhecimento
no Estado Democrático de Direito (HABERMAS, 2004, p. 237-239), por não se verem abrangidos pela
identidade constitucional, valendo-se do sentido performativo da Constituição para sugerirem uma mudança
de rumos na vida política. E isso somente se torna possível na medida em que, uma vez assegurados os
direitos fundamentais aos homens – e precisamente a partir deles –, seja admitida a reconstrução permanente
da identidade constitucional (ROSENFELD, 2003, p. 48), que dará origem a um novo começo, sendo que
“cada novo nascimento garante esse começo; ele é, na verdade, cada um de nós” (ARENDT, 1989, p. 531),
pois “o milagre que salva o mundo, a esfera dos negócios humanos, de sua ruína normal e ‘natural’ é, em
última análise, o fato do nascimento, no qual a faculdade de agir se radica ontologicamente” (ARENDT,
2005, p. 259).
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A AFIRMAÇÃO DA LIBERDADE SINDICAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL

THE AFFIRMATION OF TRADE UNION FREEDOM AS A FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS

Mirta Gladys Lerena Manzo de Misailidis
ROMEU GONÇALVES BICALHO

RESUMO
A Liberdade, como fonte dos direitos humanos, merece sempre ser estudada para que sua valoração nunca
seja diminuída. O presente trabalho propõe sustentar a liberdade sindical como um dos direitos fundamentais
que merecem reconhecimento. Para tanto, fazemos uma análise preliminar dos direitos humanos
fundamentais, seu surgimento e desenvolvimento histórico, identificando suas gerações e os critérios para
sua caracterização, apontando a liberdade sindical como um dos direitos fundamentais coletivos, surgido
após a Revolução Francesa de 1789, destacando as principais declarações e tratados de direito internacional
que a consagraram, em especial as produzidas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a
Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH).
PALAVRAS-CHAVES: sindicalismo, liberdade, sindical, fundamental, direito

ABSTRACT
Freedom, as a source of human rights, deserves to be under continuous study so that it never loses its
valuation. The objective of the present work is to devise an assessment about Trade Union Freedom as one
of the fundamental human rights. To this purpose, a preliminary analysis of the fundamental human rights is
made, its emergence and historical development, identifying its generations and characteristics, pointing the
trade union freedom as a collective fundamental right, highlighting the main statements and treaties of
international law by which it is acclaimed, particularly those produced by the International Labor
Organization (ILO) and the Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
KEYWORDS: unionism, freedom, trade union, fundamental, right

Introdução
 

A afirmação de que a liberdade sindical é um Direito Fundamental Coletivo é ponto pacífico na doutrina.
Porém, na prática, a positivação de tal direito em sua plenitude não é efetivada e, por vezes, flagrantemente
violada sob o pretexto do interesse público.

Quando se em liberdade em sua plenitude, nos referimos aos conceitos consagrados nas declarações de
direitos internacionais, em especial a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 que, ao longo dos
anos, vem orientando a positivação dos direitos fundamentais. Ao analisarmos a liberdade sindical como
direito fundamental, nos amparamos no conceito consagrado nas declarações da OIT, em especial da
Convenção 87 que, desde 1948, prescreve os seus elementos caracterizadores. Ao afirmarmos a liberdade
sindical como direito fundamental, o fazemos com base nas principais declarações de direitos do século XX
que, após árduo processo histórico que envolve a expressa proibição e criminalização das associações
sindicais, passam a tolerar para finalmente permiti-la e consagrá-la como um direito da humanidade.

Nas linhas que se seguem, extraídas de nossa pesquisa para dissertação de mestrado que envolveu também o
estudo da liberdade sindical nos países do Mercosul, procuramos ainda destacar a importância de estimular
esse direito na sua mais ampla manifestação que, embora incômoda, é necessária ao equilíbrio de forças entre
capital e trabalho.

 

1.  Da conceituação de direitos fundamentais
 

É longa a trajetória da humanidade até o Estado Democrático de Direito, fundado no princípio da soberania
popular, com a participação efetiva do povo nas coisas públicas, através de "um processo de convivência
social numa sociedade livre, justa e solidária ... em que o poder emana do povo, que deve ser exercido em
proveito do povo, diretamente ou por representantes eleitos"[1]. Essa trajetória é marcada pelo surgimento
de direitos que passaram a constituir elementos essenciais caracterizadores do próprio Estado Democrático
de Direito que tem como base um "... modelo de regras que permitem a instauração e o desenvolvimento de
uma convivência pacífica"[2].

A conceituação de direitos fundamentais não encontra pacífico entendimento na doutrina havendo
divergência, inclusive, no que diz respeito à própria nomenclatura a ser adotada, principalmente com a
expressão "direitos humanos". Bonavides[3] entende que, entre "direitos humanos" e "direitos
fundamentais", por razões didáticas, é mais acertada a adoção da primeira para referir-se aos direitos da
pessoa humana antes de sua constitucionalização ou positivação nos ordenamentos, enquanto "direitos
fundamentais" seria mais apropriada aos direitos humanos quando efetivamente positivados. Canotilho

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4509



leciona no mesmo sentido ao afirmar que "direitos fundamentais são os direitos do homem, jurídico-
institucionalmente garantidos e limitados espaço-temporalmente. Os direitos humanos arrancariam da
própria natureza humana e daí o seu caráter inviolável, intemporal e universal: os direitos fundamentais
seriam os direitos objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta."[4]

Verifica-se assim, que a doutrina condiciona a definição dos direitos fundamentais à sua positivação, ou seja,
são fundamentais aqueles direitos assim definidos no ordenamento interno de cada Estado e que encerram
um "caráter normativo supremo dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do poder
estatal em face da liberdade individual.".[5]

 

2.  Do desenvolvimento histórico dos direitos
fundamentais
 

O desenvolvimento dos direitos fundamentais é marcado por momentos históricos que geraram declarações
de direitos, os quais a doutrina destaca como precursores do que hoje são considerados.

A Magna Carta de 1215, a Petition of Rigths de 1628, o Habeas Corpus Act de 1679, o Bill of Rights de
1689, instrumentos ingleses que marcaram a transformação da sociedade britânica, são exemplos dessas
declarações. Porém, não constituíam ainda as declarações de direitos no sentido moderno, que serviriam de
base à caracterização dos direitos fundamentais. Faltava-lhes a universalidade, a afetação da humanidade
como um todo[6].

Norberto Bobbio destaca três fases no desenvolvimento dos direitos fundamentais.  A primeira encontra em
John Locke seu principal precursor, baseado no pensamento jusnaturalista segundo o qual todo homem é
detentor de direitos naturais que nem mesmo o Estado pode subtrair. A segunda fase é marcada pelo início
da positivação dos direitos com a sua inserção nas primeiras declarações. A terceira começaria com a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, onde os direitos fundamentais são reafirmados e
ganham novos contornos com a indicação de medidas de proteção, inclusive contra o próprio Estado[7].

Tanto a Revolução Americana de 1776, como a Francesa de 1789, são apontadas como grandes marcos no
desenvolvimento dos direitos fundamentais[8]. Porém, a Revolução Francesa, com sua Declaração dos
Direitos do Homem de 1789, é exaltada pela doutrina como o ponto histórico que marcaria o nascimento
dos direitos fundamentais, por ter irradiado para o mundo a idéia das liberdades individuais como
fundamento do Estado, nascendo do lema estampado pela Revolução - Liberdade, Igualdade e Fraternidade
- uma inspiração para todo o mundo, ainda hoje constando como divisa da República Francesa[9]. A
característica da Revolução Francesa, sempre lembrada pela doutrina como o grande diferencial em relação à
Revolução Americana, é a sua "visão universal dos direitos do homem"[10], tendo como  "destinatário o
gênero humano"[11]. Outro ponto marcante na Revolução Francesa foi a idéia de constitucionalização dos
direitos fundamentais, servindo de "ponto de partida para a futura Constituição de todos os povos."[12].
Dallari destaca que, não obstante o constitucionalismo possua suas origens em tempos mais remotos, a
Revolução Francesa conseguiu propagar essa idéia para todo o mundo[13].

3.  Dos critérios para a identificação dos direitos
fundamentais
 

Se a conceituação dos direitos fundamentais não encontra precisão na doutrina, não é diferente com os
critérios elencados para a sua caracterização.

Além do caráter histórico, por serem direitos "nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas
em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e
nem de uma vez por todas."[14], e da universalidade por destinarem-se a toda a humanidade não permitindo
qualquer discriminação em decorrência da nacionalidade, sexo, raça, cor, credo, os direitos fundamentais são
caracterizados pela inalienabilidade, imprescritibilidade, irrenunciáveis[15] e invioláveis, pressupondo
medidas, por parte do Poder Público, que garantam a efetivação dos direitos fundamentais[16]. Bonavides
destaca ainda a necessidade de inserção dos direitos fundamentais na Constituição do Estado e a sua
proteção maior,  seja pela imutabilidade ou pela previsão de um procedimento mais difícil para a sua eventual
alteração[17]. É o que também ensina Canotilho para quem "Não basta uma qualquer positivação. É
necessário assinalar-lhes a dimensão de Fundamental Rights colocados no lugar cimeiro das fontes de
direito: as normas constitucionais"[18].

 

4.  Das Gerações ou Dimensões dos Direitos
Fundamentais
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A doutrina, adotando a idéia de Karel Vasak[19], classifica os direitos fundamentais em gerações, em
referência à ordem cronológica de seu surgimento, embora haja quem entenda ser mais adequada a expressão
"dimensões" de direitos fundamentais para evitar a idéia de ruptura ou de substituição de uma geração por
outra. Na doutrina brasileira, "geração" é a expressão mais adotada, inclusive por jurisprudência do STF do
Brasil.[20]Nesse sentido, é comum a classificação dos direitos fundamentais em primeira, segunda, terceira
geração, as quais guardam estreita relação com o lema "Liberdade, Igualdade e Fraternidade" da Revolução
Francesa.

Os direitos fundamentais de primeira geração são aqueles relacionados às liberdades individuais exaltadas
pela Revolução Francesa e pelo Estado Liberal, como a "à liberdade, à propriedade, à segurança, e à
resistência à opressão"[21],  que levaram 'a prática, as teorias de Adam Smith[22]. Têm como objetivo
principal a fixação de uma esfera de proteção do cidadão contra os abusos do Poder, proteção essa traduzida
naquele momento com a exigência da abstenção do Estado das relações particulares[23], atendendo assim a
primeira função dos direitos fundamentais que "é a defesa da pessoa humana e da sua dignidade perante os
poderes do Estado"[24].

Nesse primeiro momento dos direitos fundamentais não se verificava qualquer menção a direitos sociais, nem
tampouco aos direitos coletivos. Com seu caráter liberal individualista, a sociedade "desconfiava dos valores
coletivos, que remetessem à formação de grupos fechados na sociedade" havendo uma "indisposição da
nova ordem para com o fenômeno associativo."[25]

A segunda geração de direitos é marcada pelas reivindicações sociais e pela exigência de uma prestação
positiva por parte do Estado aos menos abastados, trabalhadores, camponeses, pessoas pobres que passaram
a exigir do Estado, além da liberdade, também o direito ao emprego, à alfabetização, à assistência em caso de
invalidez e velhice, medidas essas que os ricos proprietários tinham condições de suprir, por si mesmos[26].
São direitos que buscam estabelecer uma maior igualdade entre as pessoas através da ação estatal, com
programas direcionados à assistência social, à saúde, à educação, ao trabalho digno, ao lazer, à cultura,
visando a melhora na vida dos mais pobres, ligados, portanto, "com o direito de igualdade"[27].

É na segunda geração de direitos fundamentais, surgida a partir da segunda metade do século XIX e
fortalecida na primeira metade do século XX, que encontramos o restabelecimento da liberdade de
associação e o direito de greve[28], dos valores culturais, sociais e econômicos, coletivos ou de
coletividades, até então proibidos ou mitigados.

Leis de proibição de associação são revogadas e normas com medidas assistenciais aos mais necessitados
começam a surgir. A Constituição do México, de 1917, é a primeira Constituição a trazer um extenso rol de
direitos sociais, embora parte da doutrina discorde da idéia de que a mesma seja um marco na nova geração
de direitos fundamentais.[29]A Constituição da República alemã de 1919, conhecida como Constituição de
Weimar[30], inaugurando, no pós-guerra, um projeto de república democrática e social também é destacada
pela expressa previsão em seu texto sobre a função social da propriedade, a previsão da reforma agrária, a
possibilidade da "socialização" das empresas, a proteção ao trabalho, um modelo de previdência social, a co-
gestão das empresas e o direito de sindicalização[31].

Porém, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que a doutrina aponta como sendo o
momento em que os direitos fundamentais encontram seu maior reconhecimento. É nela onde "o humanismo
político da liberdade alcançou seu ponto mais alto no século XX"[32] constituindo o primeiro texto
internacional que destaca com abrangência a importância dos direitos humanos, representando um "evento
inaugural" no plano internacional[33]. A Declaração Universal ratifica os direitos fundamentais de primeira
geração e consagra os direitos de segunda geração, destacando a liberdade sindical, o direito ao trabalho, à
segurança social, à dignidade da pessoa humana, às condições satisfatórias de trabalho, à proteção contra o
desemprego, ao salário digno, entre outros de caráter social[34].

Da mesma forma que as Declarações de direitos do século XVIII precederam e estimularam a positivação
dos Direitos Fundamentais de Primeira Geração, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948,
consagrou a união dos povos na busca pelo ideal de sociedade, traçando as principais diretrizes que devem
nortear a vida em sociedade evitando que o homem "seja compelido,como último recurso, à rebelião contra
a tirania e a opressão" [35], além de estimular o desenvolvimento de novos direitos fundamentais.

A terceira geração de direitos fundamentais marca a preocupação com os direitos difusos como o direito a
um meio ambiente saudável, à segurança pública, à conservação do patrimônio histórico e cultural, ao
desenvolvimento, à comunicação e à paz. Chamados de Direitos fundamentais de solidariedade ou
fraternidade, completando assim o lema da Revolução Francesa, o surgimento dos direitos fundamentais de
terceira geração tem início na segunda metade do século XX[36].

Segundo Jean-Jacques Israel, na França, a existência dos direitos fundamentais de terceira geração foi
contestada por muito tempo, sendo reconhecidos pelo Estado somente em meados de 1986.  Para o jurista
francês, nas reflexões sobre os direitos de terceira geração estão relacionadas questões referentes ao direito
do indivíduo sobre o próprio corpo, o direito ao aborto e à reprodução, os implantes de órgãos, as
experiências médicas, questões, de uma forma geral, ligadas à vida e à morte. [37]

Bonavides, fala de uma quarta geração de direitos, decorrente da globalização política que corresponderia à
"derradeira fase de institucionalização do Estado social"  e que seria o direito à democracia, à informação e
ao pluralismo[38], propondo ainda uma quinta geração com a "trasladação da terceira para a quinta
geração"  do direito à paz, dando-lhe enfoque autônomo para que realmente receba reconhecimento
universal e seja consagrado com "dignidade jurídica" [39].
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5.  A Liberdade Sindical - Conceito e
desenvolvimento
 

Durante todo o século XIX a liberdade de associação e, consequentemente, a liberdade sindical, era proibida
ou, de alguma forma, mitigada. Essas restrições às liberdades coletivas eram defendidas em nome da
manutenção das liberdades individuais conquistadas, acreditando-se serem incompatíveis[40].

Proibida e criminalizada num primeiro momento histórico, tolerada num segundo momento, permitida num
terceiro momento, e assediada em todos os momentos de sua existência, a liberdade sindical sempre foi
observada e o seu exercido sempre foi revestido de certo temor pelas ideologias partidárias de plantão.

Surgido como um movimento de reivindicação de melhores condições de trabalho, o movimento sindical é
um fenômeno gerado pela Revolução Industrial[41]e, entre o seu surgimento em meados do século XVIII,
até a sua consagração nas declarações de direitos, sofreu influências das ideias socialistas, anarquistas,
liberais e religiosas, notadas ainda hoje.

Na França a Lei Le Chapelier, que vigorou de 1791 a 1884, extinguiu as corporações de ofício[42],
proibindo a reunião ou organização dos cidadãos com afinidades sociais ou profissionais. Já o Código Penal
de Napoleão (1810) tipificava a associação de trabalhadores como delito[43]. Na Grã-Bretanha, o
"Combination Act", de 1799, também proibia reuniões de trabalhadores com a finalidade de obter melhores
salários ou condições de trabalho. Na Itália, o "Códice Penale Sardo", de 1859, considerava crime a greve
de trabalhadores ou a coalizão de empregadores para tentar reduzir salários. Nos Estados Unidos, o
"Shermann Act", de 1890, também restringia o direito de associação[44].

Em meados do século XIX, o movimento sindical começa a ser tolerado pelo Estado que passa a revogar as
leis penais que puniam a associação de trabalhadores, contudo, sem reconhecê-la juridicamente como um
direito. Em 1864 a França discriminaliza a coalizão, porém, somente em 1884 é que revogou a Lei Le
Chapelier, embora tenha discriminalizado a coalizão já em 1864.

É possível afirmar que o reconhecimento da liberdade sindical propriamente dito só veio a ocorrer no final do
século XIX. Mesmo na Inglaterra onde o direito a existência dos sindicatos é reconhecido em 1824, as
manifestações públicas ainda eram criminalizadas até 1871, o mesmo ocorrendo na França até 1884[45].

Os Estados passaram, então, a reconhecer a liberdade sindical em suas constituições, porém, não sem tentar
controlá-los, agora através de lei, fazendo surgir o sindicalismo  corporativista ou sindicalismo de Estado
caracterizado pela intervenção estatal nas entidades através de mecanismos de controle que lhe reduzem,
quando não lhe retiram quase que completamente, a autonomia  de organização[46].

Contudo, a liberdade sindical passa a ser objeto de estudos e de previsão nas principais declarações de
direitos do século XX.

Para Arion Sayão Romita "A expressão - liberdade sindical - possui várias acepções. Engloba na realidade,
várias liberdades, ou um feixe de liberdades".[47]

Para Sussekind, a liberdade sindical pode ser vista sob três aspectos: a liberdade sindical coletiva, a
liberdade sindical individual e a autonomia sindical. Na liberdade sindical coletiva estaria inserido o direito,
tanto dos trabalhadores quanto dos empresários, de constituírem sindicatos à sua escolha, sem qualquer
intervenção quanto ao número de associações a serem criadas. Na liberdade sindical individual encontra-se a
faculdade, tanto do trabalhador quanto do empresário, de filiar-se ou de desfiliar-se ao sindicato
representativo do grupo a que pertence "não podendo ser compelido a contribuir para o mesmo, se a ele
não estiver filiado" [48]. O terceiro aspecto, a autonomia sindical, está ligada à liberdade de organização e
administração do sindicato, com autonomia para definir suas atividades, sem qualquer interferência do poder
público.[49]

 

5.1       A Liberdade Sindical segundo a OIT

 

A OIT celebrou 188 Convenções, além de outras 199 recomendações[50], dentre as quais dez convenções
tratam especificamente da liberdade sindical[51].

A mais importante dessas convenções é a de número 87 que, editada em 09-08-1948, trata especificamente
do tema da liberdade sindical, traçando as principais diretrizes para a sua implementação e definindo suas
características, entre elas, o direito de organização de associações em qualquer nível podendo, inclusive,
associarem-se à entidades internacionais; a pluralidade sindical; o direito de filiação, não filiação e de
desfiliação do trabalhador; a não intervenção estatal tanto na constituição quanto na gestão das associações
sindicais, reservando ao Poder Judiciário o direito de decidir sobre eventual dissolução das entidades
sindicais.[52][53]

Referida convenção dispõe ainda que "A aquisição de personalidade jurídica pelas organizações de
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trabalhadores e de entidades patronais, suas federações e confederações não pode estar subordinada a
condições susceptíveis de pôr em causa a aplicação das disposições dos artigos 2, 3 e 4 da presente
Convenção" (art. 7º), e que a "legislação nacional não deverá prejudicar - nem ser aplicada de modo a
prejudicar - as garantias previstas", (art. 8º, item 2) [54].

Analisando a Convenção 87, Amauri M. Nascimento destaca como pontos mais relevantes as garantias de
"fundar sindicatos; administrar sindicatos; garantir a atuação dos sindicatos; e a de assegurar o direito de
se filiar ou não a um sindicato."[55].

 

5.2       A questão do Sindicato mais representativo

 

Decorrente do modelo da pluralidade sindical, surge a questão da representatividade quando da existência de
mais de um sindicato para a mesma categoria: qual será o sindicato que representará os trabalhadores numa
negociação coletiva?

O modelo do sindicato mais representativo surgiu, pela primeira vez, no próprio Tratado de Versalhes ao
estabelecer critérios para a designação, pelos Estados, dos delegados operários e patronais perante a OIT,
segundo observam Orlando Gomes e Élson Gottschalk[56] e, no mesmo sentido, Javillier[57]. Segundo
esse critério, os sindicatos assim considerados recebem um tratamento jurídico diferenciado no que diz
respeito às negociações coletivas, sendo que seus acordos seriam válidos para toda a categoria, e não
somente para os seus associados.

Como critério para a escolha do sindicato mais representativo, a doutrina aponta: o número de associados e a
antiguidade da entidade; o sistema de eleição do sindicato pelos trabalhadores quando surgir tal impasse; o
modelo do sindicato livre na profissão corporativamente organizada, no qual seria formado um novo órgão
com membros escolhidos pelos sindicatos para celebrar a convenção coletiva que teria eficácia para toda a
categoria; o modelo da intervenção do Poder Judiciário, no qual o Judiciário poderia decidir eventual
controvérsia sobre o sindicato mais representativo. Observam ainda Gomes e Gottschalk que, embora tal
modelo possa ferir o princípio do pluralismo sindical, é o que "melhor atende aos propósitos sindicais de
organizar a profissão. É a solução transacional entre o mono e o plurissindicalismo"[58].

O modelo do sindicato mais representativo é aceito pela OIT devendo o legislador editar regras claras para a
aferição do sindicato mais representativo e que tais regras não sejam "de tal natureza que ponham em perigo
as garantias" previstas na Convenção 87 da OIT[59].

 

5.3       Dos limites da Liberdade Sindical

 

Como lembra Everaldo Tadeu Quilice Gonzáles, o direito à liberdade é o nascedouro dos direitos
humanos[60], sendo a democracia medida "pela maior ou menor liberdade de que desfrutam os cidadãos e
pela maior ou menor igualdade que existe entre eles."[61] Portanto, impor limites à liberdade é missão
delicada e tormentosa.

Dimoulis e Martins citam a teoria alemã sobre os "limites dos limites" (Schranken-Schranken), segundo a
qual a proibição de um direito fundamental é limitada pela própria necessidade de cada intervenção estatal,
que fica submetida ao critério da proporcionalidade. "Isso significa que é proibido proibir o exercício do
direito além do necessário" afirmam os referidos autores. [62]

Desta forma, sendo a liberdade sindical um direito fundamental a ser desenvolvido em um Estado
Democrático de Direito, porém, não sendo um direito absoluto, é grande a dificuldade encontrada pela
doutrina em estabelecer quais os limites que lhes poderiam ser impostos, sem que isso importe, contudo, em
sua violação.

Nascimento  adverte, entretanto, que tais limitações  "Devem ser razoáveis e justificadas."[63] Entre as
restrições, classifica como inaceitáveis aquelas originadas pelo próprio ordenamento sindical que cria
privilégios aos sindicalizados, em detrimento dos não sindicalizados como ocorre com a closed shop no qual
o empregador se compromete a contratar somente trabalhadores filiados ao sindicato, gerando discriminação
em relação aos não-sindicalizados, ou a unions shop através da qual o trabalhador se compromete a filiar-se
ao sindicato dentro de determinado prazo e ainda a label, quando o sindicato acrescenta sua marca nos
produtos da empresa para demonstrar que ali há sindicalização.

Javillier lembra que a Convenção européia dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, de 1950,
em seu artigo 11, somente admite restrições à liberdade através de "medidas necessárias em uma sociedade
democrática, à segurança, à prevenção criminal e à proteção da moral e dos direitos e liberdades de
outrem"[64].

Sussekind destaca que o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), em seu
artigo 8º, dispõe que a liberdade somente pode ser limitada "no interesse da segurança nacional ou da
ordem pública" e "para proteger os direitos e liberdades de outrem"[65].
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No mesmo sentido são as disposições da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, que em
seu artigo XXIV, item 2, dispõe que a liberdade pode ser limitada "exclusivamente com o fim de assegurar o
devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer às justas exigências da
moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática" [66].

 

5.3.1 Da Participação Política dos Sindicatos

 

Uma outra questão polêmica é sobre a participação política dos sindicatos.

Nascimento enfatiza a existência de três posições na doutrina sobre o assunto: a apolítica por oposição ao
Estado, característica do sindicalismo revolucionário; a apolítica por aceitação do modelo econômico-
político, desde que respeitados os direitos dos trabalhadores; a participação política, que se divide entre a
criação de partidos políticos, como na Inglaterra, a submissão do sindicato a um partido ou o financiamento
de candidatos pelo sindicato. Entretanto, observa Nascimento, quanto mais intensa é a participação política
do sindicato, maior é a reação do Estado, que pode ser nociva e prejudicar o movimento sindical que poderia
desenvolver-se de outro modo.[67]

Invocando o princípio da especialidade, segundo o qual a representação dos sindicatos deve se restringir
aos fins sociais e econômicos da categoria, Gomes e Gottschalk  afirmam ser ilícito que um sindicato se
empenhe numa ação política como atividade principal, salientando, contudo, não haver impedimento para
uma atuação política apartidária como meio de ação profissional na defesa de interesses dos
trabalhadores.[68]

Advogando no mesmo sentido, Segadas Vianna enfatiza que na 35ª Conferência Internacional do Trabalho
foi aprovada a Resolução n. 150, segundo a qual o envolvimento dos sindicatos com partidos políticos ou
ações políticas "não devem ser de tal natureza que comprometam a continuidade do movimento sindical ou
de suas funções sociais e econômicas, quaisquer que sejam as modificações políticas que possam ocorrer
no país"[69].

Para José Carlos Arouca, a autonomia sindical envolve não somente a ausência de intervenção estatal nos
sindicatos, mas também de toda e qualquer outra organização, nacional ou estrangeira, seja partido político,
religião ou organização patronal, devendo o sindicato manter seu foco nos interesses comuns da categoria,
não sendo admitido sua vinculação "ao Estado, controlado pelos empregadores, conduzido pela igreja ou
partidos políticos"[70].

 

6.  A afirmação da Liberdade Sindical como
Direito Fundamental
 

Conforme já estudado, os direitos fundamentais são caracterizados por elementos que os tornam
imprescindíveis à sua época, numa demonstração de evolução da própria humanidade. A historicidade, como
uma de suas características, mostra que mesmo os direitos fundamentais não são absolutos, pois nascem,
modificam-se e desaparecem e, como já observado por Bobbio, por mais fundamentais que sejam, nascem
sob certas circunstâncias e se caracterizam pela luta de novas liberdades, surgindo  "de modo gradual, não
todos de uma vez e nem de uma vez por todas."[71]

A liberdade sindical perseguiu um longo caminho até ser reconhecida como direito, não somente dos
trabalhadores como também dos empregadores. Sedimentou-se durante o século XX com a sua inserção em
instrumentos que se tornaram marcos na história dos direitos humanos e na transição do Estado Liberal,
pautado nas liberdades individuais, para o Estado Social, norteado pela segunda geração de direitos
fundamentais, os direitos sociais e econômicos.

Essa inclusão da liberdade sindical nesses instrumentos históricos, que passamos a analisar, é a principal
demonstração do reconhecimento do caráter fundamental desse direito para a preservação da própria
democracia.

 

6.1 Do Constitucionalismo Social

 

Como vimos, uma das características dos direitos fundamentais, é a sua inclusão no texto constitucional,
atribuindo-lhes uma proteção maior[72], colocando-os "no lugar cimeiro das fontes de direito: as normas
constitucionais"[73].

No que diz respeito aos direitos fundamentais de segunda geração, em razão do seu caráter mais social,
menos individualista, a doutrina denomina essa proteção constitucional de constitucionalismo social,
caracterizado principalmente pela inserção de direitos trabalhistas nos textos constitucionais.
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Arnaldo Sussekind informa que o primeiro país a inserir em sua Constituição direitos trabalhistas foi a Suíça,
em 1874. Porém, destaca o mesmo autor, foi a Constituição do México, de 1917, que elevou à proteção
constitucional um significativo rol de direitos sociais, como a limitação da jornada de trabalho, o salário
mínimo, a isonomia salarial, a garantia de emprego, a proteção especial ao trabalho das mulheres e dos
menores, a previdência social, e, dentre outros direitos, previu expressamente a liberdade sindical[74].

O segundo país a constitucionalizar direitos trabalhistas foi a Alemanha, com a Constituição de Weimar de
1919 que, dentre outros direitos trabalhistas e sociais, também previa expressamente o direito de
sindicalização[75]. Dimoulis e Martins ressaltam que era extenso o rol de direitos fundamentais contidos na
referida Constituição alemã, muito embora, na prática, tais direitos não tivessem garantias de efetividade
perante o que os considerava "como meros programas e objetivos políticos, praticamente destituídos de
juridicidade".[76]

Amauri M. Nascimento denomina de constitucionalismo sindical essa tendência, inaugurada pelas
Constituições do México e de Weimar, de incluir a liberdade sindical no texto constitucional. Analisando a
questão, destaca outros países que assim agiram como o Japão, em 1946, a Itália, em 1947, a Espanha, a
França, em 1958, a Espanha, em 1978 e Portugal, em 1976.[77] Essa tendência, observa ainda o autor,
esteve presente em todos os países da América Latina, onde, com exceção do Uruguai, a intervenção estatal
na regulamentação da liberdade sindical ainda é muito presente[78]. 

 

6.2       Instrumentos Internacionais que consagraram a Liberdade
Sindical como Direito Fundamental

 

Destacamos abaixo os principais documentos produzidos pela comunidade internacional relacionados à
liberdade sindical. São documentos que, embora dependam de ratificação na forma da legislação interna de
cada país para terem eficácia, declaram de forma irrefutável a liberdade sindical como direito fundamental a
ser observado, além de traçarem os contornos em que a mesma deve existir.

Referidas declarações demonstram, ainda, a evolução da liberdade sindical ao longo do século XX, fixando
de forma inquestionável a sua importância para a manutenção do Estado Democrático de Direito.

 

6.2.1    O Tratado de Versalhes e a OIT

 

Em 1919, após a Primeira Guerra Mundial, a Conferência de Paz aprovou o Tratado de Versalhes que
instituiu a Sociedade das Nações[79], e que, em sua Parte XIII dispunha sobre a criação da OIT -
Organização Internacional do Trabalho[80], encarregada de cuidar das questões sociais relacionadas aos
trabalhadores.

A OIT teve sua sobrevivência ameaçada com o desaparecimento da Sociedade das Nações e a instituição da
nova organização mundial, a ONU. Porém, reconhecendo a importância da OIT, a ONU decidiu continuar
apoiando os trabalhos da OIT e, em 30 de maio de 1946, foi assinado acordo entre as duas instituições no
qual as Nações Unidas reconheceram a OIT como "organismo especializado, competente para empreender
a ação que considere apropriada, de conformidade com seu instrumento constitutivo básico." [81]

Em seus quase 90 anos de existência, a OIT já celebrou 188 Convenções, além de outras 199
recomendações[82], constituindo-se na principal fonte de Direito Internacional do Trabalho a orientar todos
os países membros. No que diz respeito à liberdade sindical, foram editadas dez Convenções e outras dez
recomendações[83], que têm servido de base para a verificação, in concreto, da sua efetiva implantação.

Dentre suas convenções, a já destacada número 87, aprovada em 1948, que trata especificamente da
"Liberdade Sindical e Proteção ao Direito de Sindicalização", consagrando em seus 21 artigos, de forma
incontestável, a liberdade sindical como princípio para "melhorar a condição dos trabalhadores e de
assegurar a paz"[84].

Em 19-06-1998, reafirmando os compromissos expressados nas convenções elaboradas, foi aprovada a
Declaração da OIT Sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, afirmando em seu artigo 2º
que a liberdade sindical, o direito de negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho
forçado ou obrigatório, a abolição efetiva do trabalho infantil e a eliminação da discriminação em matéria de
emprego e ocupação, constituem "os princípios relativos aos direitos fundamentais" de suas convenções e
que "todos os Membros, ainda que não tenham ratificado as convenções aludidas, têm um compromisso
derivado do fato de pertencer à Organização de respeitar, promover e tornar realidade, de boa fé e de
conformidade com a Constituição".[85]

 

 

6.2.2    A Declaração Universal dos Direitos Humanos
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O mais importante reconhecimento da liberdade sindical viria com a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, de 1948 que, em seu artigo XXIII, item 4, dispõe que "Toda pessoa tem direito de organizar
sindicatos e neles ingressar para proteção de seus interesses"[86].

Arnaldo Sussekind entende que a Declaração Universal dos Direitos Humanos consagra os princípios
fundamentais do Direito Internacional que caracterizam a civilização contemporânea devendo ser
considerada como "fonte máxima hierárquica no mundo do direito". Para Sussekind, os princípios
consagrados na Declaração Universal correspondem a direitos supra-estatais  que devem ser "usufruídos e
respeitados independentemente de tratados ratificados ou leis nacionais"[87] .

Sussekind destaca ainda o disposto no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
(1966), aprovado pela ONU para regulamentar a Declaração Universal no que tange aos direitos sociais-
trabalhistas,  e que em seu artigo 8º expressamente dispõe sobre o direito de fundação de sindicatos, de
filiação e desfiliação, bem como de forma expressa que "O exercício desse direito só poderá ser objeto das
restrições previstas em lei e que sejam necessárias, em uma sociedade democrática, ao interesse da
segurança nacional ou da ordem pública ou para proteger os direitos e as liberdades alheias"

Dispõe ainda o mesmo pacto que o Estado deve garantir o "direito dos sindicatos de exercer livremente suas
atividades, sem quaisquer limitações além daquelas previstas em lei e que sejam necessárias, em uma
sociedade democrática, ao interesse da segurança nacional ou da ordem pública ou para proteger os
direitos e as liberdades das demais pessoas"[88].

 

6.2.3    Outros Instrumentos Internacionais

 

Em 1953, outro documento de importância internacional seria editado, citando a liberdade sindical como
direito fundamental à formação do Estado. Trata-se da Convenção Européia dos Direitos do Homem, de
1953, adotada pelo Conselho da Europa e que, no item 1 de seu artigo 11, dispõe: "Qualquer pessoa tem
direito à liberdade de reunião pacífica e à liberdade de associação, incluindo o direito de, com outrem,
fundar e filiar-se em sindicatos para a defesa dos seus interesses"[89].

Mais recente, a Carta Social Européia, de 1995, do Conselho da Europa, reafirma a liberdade sindical ao
dispor em seu artigo 5º que os Estados comprometiam-se que "a legislação nacional não restrinja nem
seja aplicada de modo a restringir esta liberdade"[90].

 

Mais recentemente ainda, no ano de 2000, a União Européia aprovou a  Carta de Direitos Fundamentais da
União Européia, indicando em seu artigo 12 que "Todas as pessoas têm direito à liberdade de reunião
pacífica e à liberdade de associação a todos os níveis, nomeadamente nos domínios político, sindical e
cívico, o que implica o direito de, com outrem, fundarem sindicatos e de neles se filiarem para a defesa dos
seus interesses."[91]

Todos esses documentos, embora não possuam força cogente, traduzem o pensamento das nações sobre os
direitos fundamentais que, desenvolvidos ao longo da história, devem constituir as bases de um Estado
Democrático de Direito a fim de preservar a paz e "para que o homem não seja compelido, como último
recurso, à rebelião contra tirania e a opressão" [92].

Mansuet[93] destaca ainda a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem (1948)[94], o Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966)[95], a Carta Internacional Americana de Garantias
Sociais (art. 26), a Carta da Organização dos Estados Americanos (art. 45,c) e a Convenção Americana de
Direitos Humanos sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (art. 8º), como documentos
internacionais que reconhecem a liberdade sindical, observando que os mesmos são expressamente citados no
preâmbulo na Declaração Sociolaboral do Mercosul (DSLM).

Desta forma, inegável o caráter de direito fundamental da liberdade sindical que, reconhecida pela
historicidade, também é inalienável, imprescritível, irrenunciável e merece a proteção do Estado para tornar-
se inviolável e efetiva, devendo ter previsão na Constituição de cada país.

 

6.2.4    A posição da doutrina

 

Para Oscar Ermida Uriarte, a Liberdade Sindical, incluindo a liberdade de negociação coletiva e o direito de
greve, é um direito humano fundamental, constituindo, para alguns juristas, o "mais fundamental dos direitos
humanos trabalhistas". Prova dessa característica, ressalta o autor, além da sua inserção nas principais
normas internacionais de direitos fundamentais, é também o fato de que a liberdade sindical "encabeça o
elenco de Princípios e Direitos Fundamentais no trabalho da Declaração da OIT de 1998". Segundo
Uriante a liberdade sindical foi o primeiro dos direitos humanos a ser reconhecido e regulamentado em um
tratado internacional específico, possuindo um órgão também específico e especializado para a proteção da
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liberdade sindical, qual seja, o Comitê de Liberdade Sindical da OIT criado em 1951[96].

A liberdade sindical é também, ainda com Uriarte, parte do princípio basilar do Direito do Trabalho, que é o
Princípio da Proteção, exercido por meio da atuação sindical no exercício da autonomia coletiva e da
autotutela. E conclui destacando ser a liberdade sindical essencial "tanto como direito humano quanto
instrumento ou manifestação da proteção do trabalho". [97]

Para José Luis Ugarte Cataldo,  a liberdade sindical, juntamente com o direito à negociação coletiva e o
direito à greve, faz parte dos direitos fundamentais específicos atribuídos aos trabalhadores como membros
de uma associação, como forma de democratizar a direção econômica e política das empresas.[98]

Hugo Roberto Mansuet, destacando que o Papa João Paulo II, em sua Laborem Exercens n. 20,  afirmou
que as organizações sindicais "são um elemento indispensável da vida social especialmente nas sociedades
modernas industrializadas" , lembra que a Constituição da OIT, em seu preâmbulo, também dispõe que a
liberdade sindical é um princípio necessário à "paz e harmonia universais" [99].

Javillier advoga que a liberdade sindical é essencial, não somente às relações de emprego, como "a toda
democracia política"[100].

José Afonso da Silva, classificando o homem em consumidor e produtor, destaca que a "liberdade de
instituição sindical (instrumento de ação coletiva)" estaria dentre os direitos sociais do homem
produtor.[101]

Considerações Finais
 

De todo o exposto, verifica-se que a liberdade sindical constitui indubitavelmente um direito fundamental. As
principais declarações de direitos produzidas pela comunidade internacional ocidental, com destaque para a
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a consagram de forma expressa, atribuindo-lhe força
de sustentação à democracia. A democracia somente sobrevive onde a liberdade é estimulada, onde ela é a
regra: "Onde a liberdade é a regra, sua limitação deve ser justificada"[102].

Se o mundo está se transformando em uma "fábrica global" em razão da globalização do capitalismo, como
afirma Ianni[103], e se, por outro lado, o próprio capitalismo, baseado no individualismo, no estímulo ao
consumo, admite que o mundo "está ingressando num período de profundos desequilíbrios, em que nenhum
estado individual é capaz de resistir ao poder dos mercados financeiros globais"[104], é correto afirmar
que o mundo necessita, cada vez mais, de instituições fortes para resistir às adversidades que surgirão com a
nova realidade.

A recente crise econômica norte-americana deixou claro que o Estado, isoladamente, é incapaz de evitar a
quebradeira que o jogo do livre mercado pode causar e, quiçá, seja capaz de remediar os males gerados. Por
outro lado, se queremos continuar vivendo em um Estado Democrático de Direito, pautado na liberdade
como regra, e não como mera concessão do Estado, é essencial investir no fortalecimento de instituições
sindicais livres, desatreladas do Estado e com condições reais de participarem de um diálogo social.

A vida em sociedade implica na limitação das liberdades. Porém, no regime democrático, tal limitação baseia-
se na própria liberdade do homem de, voluntariamente, abrir mão de parcela dessa liberdade. É por isso que
Sartre diz que o homem está "condenado a ser livre" pois, mesmo quando decide abrir mão de sua
liberdade, o está fazendo por ser livre[105].

Esses limites, porém, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, devem ser estabelecidos "com
o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer
às justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática" [106].
Essa mesma regra deve prevalecer em relação à liberdade sindical.
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A EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS:
PARÂMETROS ÉTICO-JURÍDICOS

LA EFICACIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SOCIALES: PARÁMETROS ÉTICO-
JURÍDICOS

ANGELA ALMEIDA
SERGIO AUGUSTIN

RESUMO
O objetivo deste texto é esboçar parâmetros ético-jurídicos relativos à sindicabilidade dos direitos
fundamentais sociais no campo privado. Não se estará cuidando aqui da vinculação dos particulares aos
direitos trabalhistas, já que tal questão não provoca maiores controvérsias, na medida em que tais direitos
foram concebidos justamente para incidir sobre as relações privadas. O foco deste estudo limita-se à análise
da eficácia dos direitos sociais que, de regra, têm no pólo passivo o Estado, tais como o direito à saúde, à
educação e à moradia, previstos no art. 6.º da Constituição Federal de 1988, sem se aprofundar em qualquer
direito em espécie. O propósito específico é traçar uma relação entre a eficácia dos direitos fundamentais
sociais no âmbito privado e o princípio da dignidade da pessoa humana e o da solidariedade. A investigação
aqui desenvolvida é uma atividade cognitiva de análise e de interpretação legislativa, bibliográfica e
jurisprudencial. Ao final e como conclusão, firma-se a convicção de que – desde que se tenha o cuidado de
não negligenciar o marco axiológico estabelecido na própria Constituição para a necessária solução tópico-
sistemática dos casos concretos – é possível endossar a tese da eficácia em princípio direta dos direitos
fundamentais sociais no âmbito das relações privadas.
PALAVRAS-CHAVES: direitos fundamentais; direitos sociais; mínimo existencial; solidariedade; direito
privado.

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es delinear los parámetros ético-jurídicos relativos a la eficacia de los derechos
sociales fundamentales en el campo privado. No se estará aquí cuidando de vincular los privados a los
derechos laborales, ya que esta cuestión no provoca más controversias en la medida en que dichos derechos
fueron diseñados precisamente para incidir en las relaciones privadas. El foco de este estudio se limita a
analizar la eficacia de los derechos sociales, que en el Estado tienen el polo pasivo, como el derecho a la
salud, la educación y la vivienda conforme a lo dispuesto en el art. 6. de la Constitución de 1988, sin
profundizar en ningún tipo de derecho. El propósito específico es establecer una relación entre la eficacia de
los derechos sociales fundamentales en el sector privado y el principio de la dignidad humana y la solidaridad.
La investigación desarrollada es una actividad cognitiva de análisis e interpretación de la legislación, la
jurisprudencia y la literatura. Al final y como conclusión, firmase la creencia de que - siempre y cuando si
tenga el cuidado de no negligencia el marco axiológico establecido en la propia Constitución para la
necesaria solución tema-sistemática de los casos – es posible aprobar la tesis de la eficacia en principio
directa de los derechos sociales fundamentales en el contexto de las relaciones privadas.
PALAVRAS-CLAVE: derechos fundamentales; derechos sociales; mínimo existencial; solidaridad; derecho
privado.

Introdução

Dentre os pontos mais controvertidos do Direito Constitucional, destaca-se a eficácia dos direitos
fundamentais sociais nas relações privadas. Poucos autores se dedicaram ao tema. A maioria limita-se a
examinar a vinculação dos particulares a direitos fundamentais individuais. Poucas são as referências e não há
consenso.[1]

Ainda assim é notável o avanço ocorrido no país, sobretudo ao longo da última década, em relação ao
reconhecimento da justiciabilidade dos direitos fundamentais sociais. Até então, o discurso predominante na
doutrina e jurisprudência era o de que os direitos sociais consagrados na Constituição não passavam de
normas programáticas, desprovidas de aplicabilidade imediata, o que impedia que servissem de fundamento
para a exigência em juízo de prestações positivas, mesmo contra o Estado. As intervenções judiciais nesse
campo eram raríssimas, prevalecendo uma leitura conservadora do princípio da separação dos poderes, que
via como intromissões indevidas do Judiciário no campo próprio do Legislativo e do Executivo, as decisões
que implicassem controle das políticas públicas voltadas à efetivação dos direitos sociais.[2]

Hoje, no entanto, esse panorama se inverteu. Em todo o país, tornaram-se freqüentes as decisões judiciais
determinando a entrega de prestações materiais aos jurisdicionados, relacionadas a direitos sociais
constitucionalmente positivados.[3] Até mesmo no que se refere à vinculação dos particulares a esses
direitos, a jurisprudência brasileira consagra alguns casos interessantes, de posições progressistas, muito
embora adotadas sem qualquer discussão sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais sociais.[4]

O equacionamento da problemática ora debatida pressupõe que se divise corretamente, na estrutura dos
direitos sociais, uma dimensão defensiva e uma dimensão prestacional. E mais: o reconhecimento de que um
mesmo direito pode englobar, concomitantemente, estas duas dimensões – defensiva e prestacional –, como
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não é raro acontecer, sendo certo que a prevalência de cada uma delas dependerá das circunstâncias do caso
concreto. Para demonstrar o exposto, bastaria aqui referir o exemplo do direito à moradia, que (como direito
negativo) pode bloquear ações contrárias, como no caso da vedação da penhora, e (como direito positivo)
pode servir de fundamento a uma atuação do Estado no sentido de assegurar, mediante determinadas
prestações jurídicas ou materiais, o acesso a uma moradia.[5]

Os maiores problemas para o reconhecimento de uma eficácia dos direitos sociais no âmbito privado dizem
respeito à sua dimensão prestacional. A questão é: em quais circunstâncias pode o particular, por exemplo,
exigir que outro particular lhe custeie um tratamento de saúde, ou lhe proporcione o acesso à educação?[6]
Esta é uma questão complexa, tanto que o senso comum parece nos inclinar a uma resposta negativa. 

Sem embargo, a incidência dos direitos sociais nas relações privadas depende – ainda mais do que a
aplicação dos direitos individuais – de soluções tópicas, atentas às particularidades de cada caso. É muito
importante analisar, por exemplo, o impacto econômico para o agente privado, que resultará da imposição de
uma obrigação positiva ligada ao direito social em questão.[7] O ônus econômico imposto ao particular não
pode importar em restrições desproporcionais à esfera subjetiva de quem quer que seja. Seria um absurdo,
por exemplo, proibir o despejo por falta de pagamento do aluguel de um imóvel residencial, com base no
direito fundamental à moradia, sabendo-se que o locador (pessoa física) necessita dos recursos para prover a
própria subsistência. Mesmo quando se tratar de entidade privada (pessoa jurídica), o dado em questão será
relevante porque, quase sempre, o custo da prestação acaba sendo repassado aos particulares, muitas vezes
tão ou mais vulneráveis que o titular do direito social supostamente lesado.[8]

As dificuldades acima referidas não devem, no entanto, conduzir à rejeição da possibilidade de os direitos
fundamentais sociais influenciarem na resolução de litígios privados. Este seria um inadmissível retrocesso no
Direito Constitucional brasileiro, que, em boa hora, passou a reconhecer a força normativa dos direitos
sociais. Mas se, como bem referiu Daniel Sarmento, não se quiser repetir o erro de Thales de Mileto – “que
caiu no buraco por mirar apenas as estrelas...” –[9] e comprometer a possibilidade de tais direitos serem
efetivamente fruídos pelos mais necessitados, é essencial traçar critérios racionais para o Judiciário atuar
neste domínio, que estejam em conformidade com a letra da Constituição e os valores morais que lhe dão
suporte.

Este é precisamente o objetivo deste texto: esboçar parâmetros ético-jurídicos relativos à sindicabilidade dos
direitos fundamentais sociais no campo privado. Não se estará cuidando aqui da vinculação dos particulares
aos direitos trabalhistas, já que tal questão não provoca maiores controvérsias na medida em que tais direitos
foram concebidos justamente para incidir sobre as relações privadas. O foco deste estudo limita-se à análise
da eficácia dos direitos sociais que, de regra, têm no pólo passivo o Estado, tais como o direito à saúde, à
educação e à moradia, previstos no art. 6.º da Constituição Federal de 1988 (doravante também referida
como CF), sem se aprofundar em qualquer direito em espécie. O propósito específico é traçar uma relação
entre a eficácia dos direitos fundamentais sociais no âmbito privado e o princípio da dignidade da pessoa
humana (CF, art. 1.º, III) e o da solidariedade (CF, art. 3.º, I).

1. O debate doutrinário a respeito da eficácia horizontal dos direitos sociais

No Brasil, Ingo Sarlet foi o primeiro a se manifestar conclusivamente pela eficácia direta dos direitos
fundamentais sociais nas relações entre particulares, asseverando que todos os direitos fundamentais (mesmo
os denominados direitos a prestações em sentido estrito) são eficazes no âmbito das relações privadas,
inexistindo, em princípio, distinção entre os direitos de defesa e os prestacionais, em que pesem os objetos
diversos e a circunstância de que os direitos fundamentais do último grupo possam até vincular, na condição
de obrigado em primeira ordem, os órgãos estatais.[10] Em posteriores estudos específicos sobre os direitos
fundamentais à saúde[11] e à moradia,[12] o constitucionalista voltou a insistir que, em ambos os casos, é
possível vislumbrar uma eficácia horizontal. Contudo, foi em estudo mais recente que Sarlet desenvolveu
detidamente suas idéias sobre o assunto, sempre no sentido da eficácia direta dos direitos sociais no âmbito
das relações entre particulares. Nesse novo estudo, o autor desenvolveu o aspecto da ponderação entre o
direito fundamental social e a autonomia privada, destacando, dentre outros fatores, a importância da
proteção ao mínimo existencial, que, também, em sua opinião, vincula diretamente os atores privados.[13]

Tal posição foi compartilhada, desenvolvida e reforçada por Daniel Sarmento, com apoio no princípio da
solidariedade, que, à evidência, não vincula apenas os órgãos estatais, mas a sociedade como um todo.
Segundo Sarmento, existe uma série de razões que justifica, hoje, a concepção de que, ao lado do dever
primário do Estado, de garantir os direitos sociais, é possível também visualizar um dever secundário da
sociedade de assegurá-los.[14]

Essa mesma posição favorável à eficácia direta pode ser inferida da lição de Gustavo Tepedino, quando, ao
referir-se à abertura da “cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana”, deixa transparecer que esta
envolve a tutela de direitos sociais, como a saúde.[15] Idêntico entendimento foi abraçado, na doutrina

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4525



italiana, por Pietro Perlingieri. O jurista italiano manifesta-se de forma inequívoca a favor da eficácia imediata
dos direitos fundamentais sociais nas relações privadas, afirmando que “[...] a norma constitucional pode
também sozinha (quando não existirem normas ordinárias que disciplinem a fattispecie em consideração) ser
a fonte da disciplina de uma relação de direito civil”. [16]

Na doutrina espanhola, Rafael de Asís suscita a questão se, além de obrigações negativas, os particulares,
ante os direitos fundamentais, têm também obrigações positivas. De um lado, esse autor reconhece as
dificuldades que a questão suscita, porque estão em jogo os direitos fundamentais individuais, à medida que
obrigações positivas poderiam colidir com o valor da liberdade. De outro, questiona se a extensão de
obrigações positivas a determinados grupos privados cuja relevância no ordenamento jurídico é evidente, não
favoreceria e facilitaria o exercício de direitos e liberdades. Em seguida, pondera: “enfrentaríamos así con
un problema de colisión de derechos, que, por otro lado, es ya clásico y pueden encontrarse mecanismos
para su solución”.[17] Além disso, Asís argumenta a favor da incidência de determinadas obrigações
positivas ou de fazer, cujo significado seja a promoção de direitos fundamentais, e cujos titulares não sejam
os poderes públicos tradicionais, “sino ciertos poderes de indudable relevancia social”.[18] Ao final e
como conclusão, o jurista espanhol afirma que as dificuldades com a imposição de obrigações positivas a um
sujeito, ou a um grupo, podem “ser retomadas en consideración, a través de la figura de la colisión de
derechos, y a través de la adopción de soluciones en cada posible problema que pueda suscitarse”.[19]    

Canotilho, no entanto, parece preferir a tese da eficácia mediata dos direitos sociais sobre as relações
privadas, ao contrário do que sustentara em relação aos direitos individuais, nomeados na ordem
constitucional lusitana como “direitos, liberdades e garantias”. O jurista português aparentemente empresta a
ela a sua adesão, ao somente consignar que a doutrina não tem dúvidas em aceitar a eficácia horizontal dos
direitos sociais sob duas modalidades de efeito mediato ou eficácia indireta: (i) impondo ao legislador a
edição das normas sociais segundo os direitos constitucionais sociais e (ii) obrigando o intérprete a uma
interpretação conforme as normas constitucionais sociais.[20]

Postura ainda mais reticente é assumida, na doutrina espanhola, por Juan María Bilbao Ubillos, ao consignar
que existem alguns direitos que “[...] por su propia naturaleza, son oponibles únicamente frente al
Estado”,[21] muito embora reconheça que a imposição expressa de limites aos poderes públicos não prova
que os direitos fundamentais tenham eficácia unicamente contra o Estado. Ao final e como conclusão,
Ubillos argumenta: “De todos modos, el juicio definitivo deberá hacerse em concreto, en el seno de una
determinada relación, y atendiendo a las circunstancias del caso”.[22]

Também para Quadra-Salcedo há direitos fundamentais a prestações (e.g. educação e trabalho) cujo único
sujeito obrigado é o Estado e que, por isso, não podem ser exigidos dos particulares. Contudo, pondera esse
autor, isso não implica que os particulares, sob qualquer aspecto, estão necessariamente desobrigados diante
de direitos fundamentais a prestações. O particular não está na mesma posição do Estado, o que, de resto,
não significa que não esteja obrigado a não interferir no desenvolvimento e na efetivação de um direito a
prestações.[23]

Já o constitucionalista colombiano Rodolfo Arango, em sua tese de doutoramento, defendida na universidade
alemã de Kiel, sob a orientação de Robert Alexy, manifestou-se contrariamente à eficácia horizontal direta
dos direitos sociais, sem ao menos aludir à possibilidade do reconhecimento de efeito meramente mediato.
Para ele, afora as exceções estabelecidas pelas próprias constituições, deve-se entender que os ônus
equivalentes aos direitos sociais recaem sobre toda a sociedade, devendo, por isso mesmo, serem suportados
pelo Estado, e não por qualquer agente privado ou particular. A vinculação direta dos particulares aos
direitos sociais, em sua opinião, geraria problemas insolúveis, relativos à forma de determinação do círculo
dos obrigados e ao alcance das respectivas obrigações em cada caso, já que não é possível conceber cada
indivíduo como devedor de prestações sociais em relação a todos os outros.[24]

Wilson Steinmetz, no Brasil, também se posicionou contrariamente à atribuição de eficácia interprivada aos
direitos sociais prestacionais. O constitucionalista gaúcho argumenta que, por definição, os particulares não
estão vinculados aos direitos fundamentais do art. 6.º da CF. Na esteira de Alexy, Steinmetz define esses
direitos como “direitos do indivíduo ante ao Estado a algo que – se o indivíduo possuísse meios suficientes e
encontrasse no mercado oferta suficiente – poderia obter também de particulares”.[25] Além disso, para ele,
a imposição aos particulares de deveres correlatos aos direitos sociais colidiria como “o princípio da livre
iniciativa (CF, 1.º, IV, e art. 170, caput) – e, portanto, com a economia de mercado –, com os direitos
fundamentais de liberdade e de propriedade (CF, art. 5.º, caput e XXII) e com o princípio da autonomia
privada”.[26] Steinmetz também discorda do reconhecimento de uma eficácia horizontal de direitos sociais
em relação a certos particulares, mesmo em casos em que o próprio texto constitucional a menciona – e.g.
previsão constitucional de que é dever da família assegurar à criança e ao adolescente o exercício dos direitos
à saúde, à alimentação, à educação etc. (CF, art. 227), por entender que, como a garantia desses direitos
depende da disponibilidade de recursos materiais, a pobreza de milhões de famílias tornaria inviável a sua
exigibilidade.[27]
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Na verdade, não somente o texto constitucional brasileiro acena, em diversas passagens, no sentido da co-
responsabilidade dos particulares em relação à garantia dos direitos sociais não trabalhistas,[28] como
também a jurisprudência brasileira registra alguns exemplos importantes nesse sentido, especialmente em
relação ao direito fundamental à saúde, citado por Steinmetz.[29]

2. A eficácia horizontal dos direitos sociais na jurisprudência brasileira

Na jurisprudência brasileira, há inúmeras decisões que utilizam o direito fundamental à saúde como vetor
interpretativo para aplicação do conceito legal de cláusula abusiva, previsto no Código do Consumidor, com
o fito de obrigar planos de saúde à realização de tratamentos médicos em casos de doenças excluídas por
ajuste contratual, ou para invalidar limitações contratuais ao prazo de internação hospitalar dos pacientes.
Vale destacar, nesse sentido, o acórdão proferido pela 3.ª Turma do STJ no Recurso Especial n. 158.728,
relatado pelo Min. Carlos Alberto Direito, apreciado em 15 de maio de 1999:

PLANO DE SAÚDE. LIMITE TEMPORAL DE INTERNAÇÃO. CLÁUSULA
ABUSIVA. É abusiva a cláusula que limita no tempo a internação do segurado, o
qual prorroga a sua presença em unidade de tratamento intensivo ou é novamente
internado em decorrência do mesmo fato médico, fruto de complicações da doença,
coberto pelo plano de saúde. O consumidor não é senhor do prazo de sua
recuperação, que, como é curial, depende de muitos fatores, que nem mesmo os
médicos são capazes de controlar. Se a enfermidade está coberta pelo seguro, não é
possível, sob pena de grave abuso, impor ao segurado que se retire da unidade de
tratamento intensivo, com o risco severo de morte, porque está fora do limite
temporal estabelecido em uma determinada cláusula. Não pode a estipulação
contratual ofender o princípio da razoabilidade, e se o faz, comete abusividade
vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Anote-se que a regra
protetiva, expressamente, refere-se a uma desvantagem exagerada do consumidor e,
ainda, a obrigações incompatíveis com a boa-fé e a eqüidade.[30]

Outro exemplo da influência dos direitos sociais na interpretação e aplicação das normas jurídicas
infraconstitucionais incidentes sobre as relações privadas vem ocorrendo em relação à Lei n. 8.009/90, que
trata da impenhorabilidade do bem de família. A partir de uma interpretação ampliativa do conceito de
entidade familiar, previsto no art. 1.º da norma, a jurisprudência vem estendendo a proteção legal para
núcleos de pessoas não ligadas por laços de casamento ou consangüinidade, e até mesmo para devedores que
vivam sozinhos em suas residências, diante da necessidade de tutela do direito fundamental à moradia.[31]
Nesse sentido, o acórdão proferido por unanimidade pela 6.ª Turma do STJ, no julgamento do Recurso
Especial n. 182.223, relatado pelo Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, apreciado em 19 de agosto de 1999:

RESP. CIVIL. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. A Lei 8.009/90, art. 1.º,
precisa ser interpretada consoante o sentido social do texto. Estabelece limitação à
regra draconiana de o patrimônio do devedor responder por suas obrigações
patrimoniais. O incentivo à casa própria busca proteger as pessoas, garantindo-lhes o
lugar para morar. Família, no contexto, significa instituição social de pessoas que se
agrupam, normalmente por laços de casamento, união estável ou descendência. Não
se olvidem ainda os ascendentes. Seja o parentesco civil, ou natural. Compreende
ainda a família substitutiva. Nessa linha, conservada a teologia da norma, o solteiro
deve receber o mesmo tratamento. Também o celibatário é digno dessa proteção. E
mais. Também o viúvo, ainda que seus descendentes hajam constituído outras
famílias, e, como normalmente acontece, passem a residir em outras casas. Data
venia, a Lei 8.009/90 não está dirigida a número de pessoas. Ao contrário – à
pessoa. Solteira, casada, viúva, desquitada, divorciada, pouco importa. O sentido
social da norma busca garantir um teto para cada pessoa. Só essa finalidade, data
venia, põe sobre a mesa a exata extensão da lei. Caso contrário, sacrificar-se-á a
interpretação teleológica para prevalecer a insuficiente interpretação literal.[32]

Em abril de 2005, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 352.940/SP, o STF apreciou a
constitucionalidade de dispositivo da Lei n. 8.245/91, que introduzira uma nova exceção à regra da
impenhorabilidade do bem de família, estabelecida no art. 1.º da Lei n. 8.009/90, já antes citada, relativa às
dívidas decorrentes de fianças concedidas em contratos de locação. O STF, ao considerar que a
impenhorabilidade do bem de família traduz instrumento de proteção ao direito à moradia, entendeu que a
norma em questão não fora recepcionada pela EC n. 26/2000, que consagrou expressamente a moradia como
direito fundamental, incluindo-a no elenco do art. 6.º da CF. O Min. Carlos Mário Velloso, relator do
acórdão, empregou ainda o princípio da isonomia na sua argumentação, já que, segundo seu entendimento,
estava presente no caso a mesma ratio subjacente ao instituto da impenhorabilidade, não se justificando
assim o seu afastamento. Consta do acórdão:

Isto quer dizer que, tendo em vista o princípio isonômico, o citado dispositivo –
inciso VII do art. 3.º, acrescentado pela Lei 8.245/91 –, não foi recebido pela EC 26,
de 2000. Essa não-recepção mais se acentua diante do fato da EC 26, de 2000, ter
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estampado, expressamente, no art. 6.º, o direito à moradia como direito fundamental
de 2.ª geração, direito social. Ora, o bem de família – Lei 8.009/90, art. 1.º - encontra
justificativa, foi dito atrás, no constituir o direito à moradia um direito fundamental
que deve ser protegido e por isso mesmo encontra garantia na Constituição. Em
síntese, o inciso VII do art. 3.º da Lei 8.009 de 1990, introduzido pela Lei 8.245, de
1991, não foi recebido pela CF, art. 6.º, redação da EC 26/2000.[33] 

Outro caso envolvendo a dimensão negativa do direito à moradia foi decidido pela 9.ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no Agravo de Instrumento n. 70003299401, julgado
em 28 de novembro de 2001, e relatado pela Desembargadora Mara Larsen Chechi. Tratava-se de execução
extrajudicial de dívida hipotecária que recaía sobre imóvel no qual o devedor tinha a sua residência. Ao
apreciar a questão, decidiu o Tribunal:

SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SITUAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
IMÓVEL HIPOTECADO. LITÍGIO ACERCA DO DÉBITO. DIREITO À
MORADIA. PROTEÇÃO. DIGNIDADE HUMANA. INTERESSE
PREVALENTE. A pendência de litígio acerca do débito de mútuo hipotecário torna
controvertida a liquidez da dívida e a mora, conferindo verossimilhança ao alegado
direito à sustentação da execução extrajudicial, para proteção da moradia,
indispensável à operacionalização da garantia constitucional à dignidade da vida
humana, que se sobrepõe a direitos meramente patrimoniais.[34] 

Mais complexa, no entanto, é a possibilidade de extrair, de uma norma consagradora de direito social de
caráter não trabalhista, algum direito subjetivo positivo a determinada prestação comissiva devida pelo
particular, independentemente da existência de lei ordinária, ou de cláusula do Direito Privado suscetível de
concretização judicial. Mas apesar das dificuldades, a jurisprudência brasileira registra alguns casos
interessantes. Vale destacar, por exemplo, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
que reconheceu a eficácia direta do direito à saúde numa relação privada, impondo ao empregador um dever
prestacional, ligado à sua relação jurídica com o trabalhador:

FUNCIONÁRIO CONTRATADO PELA CLT. PENA DE SUSPENSÃO.
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. Agravo. Concessão
de liminar obrigando a empresa a prestar assistência médica e hospitalar à empregada
afastada da mesma por motivo de saúde. A suspensão, pela empresa/empregadora,
colocou em risco a vida da empregada. Saúde é um direito social a todos garantido,
como prevê o dispositivo do art. 6.º, da Carta da República. Manutenção do
decisum. Conhecimento e improvimento do recurso. (AI 9845, TJRJ, Rel. Des. Raul
Celso Lins e Silva, DJRJ 24/3/1999, fls. 7352/7354).[35]

Somente para estabelecer um paralelo, vale destacar que na Espanha – um dos países que mais avançou na
proteção dos direitos fundamentais nas relações privadas –, o Tribunal Constitucional, em sede de recurso de
amparo, rejeitou a possibilidade de reconhecer, a partir da Constituição, um direito subjetivo à educação,
invocável no âmbito das relações privadas. No caso, dois empregados do turno da noite de um hospital se
insurgiram contra a mudança do seu horário de serviço, que prejudicaria cursarem a universidade no horário
em que estavam matriculados. O Tribunal denegou o amparo alegando que não poderia obrigar um
empregador a satisfazer a pretensão dos seus empregados à compatibilização do horário de trabalho com a
freqüência a uma instituição de ensino, porque, do contrário, isso equivaleria a:

[...] desplazar sobre el empleador la carga prestacional del derecho a la educación,
que sólo sobre los poderes públicos pesa, y hacer responsable a aquél del deber
positivo de garantizar la efectividad del derecho fundamental a la educación en una
imprevisible justificativa del incumplimiento por parte del trabajador de sus
obligaciones laborales.[36]

Assim, quando a jurisprudência brasileira reconhece, em alguma medida, a vinculação direta dos particulares
a direitos prestacionais, ela assume uma posição bastante avançada. Contudo, insiste-se na necessidade de
estabelecimento de parâmetros ético-jurídicos para essa vinculação.

A par disso, firma-se a convicção de que não existe qualquer argumento a priori que justifique a exclusão da
aplicação direta dos direitos fundamentais sociais no âmbito privado, dentro, no mínimo, dos mesmos
parâmetros válidos para a eficácia horizontal dos direitos individuais. Isso quer dizer que a incidência dos
direitos sociais nas relações privadas deve realizar-se pelo menos mediante uma ponderação ordenada pelo
princípio da proporcionalidade em sua dupla dimensão (como proibição de excesso e de insuficiência),[37]
que, do outro lado da balança, considere, dentre outros fatores, o grau da autonomia privada do particular
cujo comportamento se pretende restringir.

3. A relativização da autonomia privada
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No período liberal-individualista, embora as constituições já consagrassem outras liberdades fundamentais,
como as de religião e de expressão, toda a ênfase recaía na garantia da propriedade e dos direitos
econômicos. O direito de propriedade era o direito por excelência, e a principal liberdade reconhecida ao
indivíduo consistia no poder de adquirir, manter e transmitir seus bens, somente interferindo o Estado para
impedir que terceiros prejudicassem o gozo dessas sacrossantas faculdades.[38] Proteger a propriedade
privada - este era o principal dever constitucional do Estado Liberal, a sua missão mais nobre.[39]

Nessa moldura, valorizava-se ao extremo a liberdade negocial, vista como a mais autêntica expressão do
poder da vontade da pessoa humana, na qualidade de fonte criadora de obrigações. Os principais reflexos do
dogma da autonomia da vontade no direito privado liberal, na lição de Cláudia Marques, foram: (i) o
reconhecimento da ampla liberdade contratual (liberdade de forma das convenções, livre estipulação de
cláusulas, possibilidade de criação de novas figuras contratuais); (ii) a consagração da força obrigatória dos
contratos; e (iii) a teoria dos vícios de consentimento, visando a um ajuste que refletisse com lealdade a
fusão das vontades das partes.[40] A responsabilidade era o preço da liberdade: o indivíduo era livre para
contratar ou não, e para definir os termos do ajuste, mas uma vez empenhada a sua vontade, por ela estaria
definitivamente obrigado. Para a teoria clássica, “o contrato é sempre justo, porque se foi querido pelas
partes, resultou da livre apreciação dos respectivos interesses pelos próprios contratantes”.[41] Dizendo de
outro modo, o lema era quid it contractuelle, dit juste, pois se entendia que os contratantes, em posição de
igualdade jurídica, não se comprometeriam se as condições do ajuste não os favorecessem.[42]  

Todavia, o advento da sociedade de massas e a progressiva democratização do Estado levaram à erosão
desses postulados liberais. A crescente sensibilidade do discurso jurídico para a desigualdade fática e para os
interesses sociais e coletivos acaba por provocar o desmoronamento do credo liberal na excelência da
autonomia privada, no campo econômico, como gerador do bem comum. Amplia-se então a intervenção
estatal, seja com o objetivo de acudir as partes mais débeis nas relações jurídicas, seja com o propósito de
condicionar a autonomia negocial à persecução de algum interesse público. O surgimento do Estado do
Bem-Estar Social deu origem ao fenômeno do dirigismo contratual. A par disso, o centro de gravidade do
Direito Privado, que no passado era o Código Civil, deslocou-se para a Constituição, cujos princípios e
valores não somente inspiram e condicionam a aplicação das normas ordinárias, como também podem incidir
diretamente sobre as relações jurídicas travadas por particulares, conformando-as à sua axiologia centrada na
dignidade da pessoa humana.[43]       

Assim, a expressão autonomia privada engloba, hoje, duplo sentido: (i) a autonomia privada que significa
unicamente a “autonomia negocial”, cujo significado abrange somente a liberdade de negociar, de escolher o
outro contratante, o objeto do contrato e, na maior parte das vezes, a forma de contratação, referindo-se à
disposição patrimonial; e (ii) a autonomia da vontade que, relacionada à proteção da dignidade da pessoa
humana, tem seu foco deslocado do campo econômico-negocial para a esfera das decisões existenciais de
caráter afetivo, sexual, religioso, artístico, ideológico etc.[44]

No Direito Privado, a conotação restrita ao aspecto patrimonial é a mais freqüente.[45] Todavia, no sentido
que aqui se emprega a expressão, a autonomia privada envolve tanto a dimensão mais prosaica da vida
humana, concernente à celebração de contratos e outros negócios jurídicos de caráter patrimonial, quanto
engloba aspectos ligados a escolhas existenciais[46] (Com quais pessoas manterei relações de amizade e de
amor? Como vou conduzir minha vida sexual? Como vou me vestir e manter minha aparência?).[47] Além
disso, no sentido mais amplo, entende-se a autonomia privada como um pressuposto da democracia, pois
sem ela não há a possibilidade de que se forme um debate franco de idéias, que permita ao cidadão a
realização consciente das suas escolhas políticas e a fiscalização dos governantes da coisa pública.[48]  

Conceituada a autonomia privada, necessário, no entanto, que se verifique o seu status normativo. A
aparente dificuldade em obter, de imediato, a solução da questão proposta decorre da inexistência de uma
disposição (texto de norma) na Constituição brasileira, com referência expressa e direta à autonomia privada,
o que, de resto, não significa que esta não tenha fundamento constitucional, visto que, por força da cláusula
presente no § 2.º do art. 5.º da Constituição brasileira, integrados estão de modo implícito, ao elenco de
direitos fundamentais, os decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados.[49]    

Assim, parece possível lastrear a dimensão negocial da autonomia privada na cláusula da livre iniciativa (CF,
art. 1.º, IV), uma vez que esta naturalmente pressupõe a capacidade dos agentes de celebrar contratos e
outros negócios jurídicos, de utilizar seus bens e propriedades na consecução dos seus objetivos e de fazer
circular a riqueza. Já a tutela da autonomia privada, entendida no sentido mais amplo, constata-se no art. 1.º,
que aponta como fundamento da República não a livre iniciativa tout court, mas “os valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa” (CF, art. 1.º, IV). Verifica-se, também, que o art. 170, antes de falar na livre
iniciativa, menciona a valorização do trabalho humano como fundamento da ordem econômica, e estabelece
ainda que a finalidade desta ordem seja “assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da
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justiça social” (CF, art. 170), tratando a livre iniciativa econômica não como um fim em si mesmo, mas como
um meio na busca daquele objetivo maior. Atesta-se, ainda, que a proteção da propriedade privada é
condicionada ao cumprimento da sua função social (CF, arts. 5.º, XXII e XXIII, e 170, II e III). Nota-se,
também, que no elenco dos princípios da ordem econômica, constam não somente as normas de matriz
liberal, mas também diretrizes e mandamentos revestidos de inequívoca propensão solidarista (CF, art. 170,
III, V, VI, VII e VIII). Constata-se, ainda, que o texto constitucional não se limitou a reproduzir a cláusula
de estilo da soberania popular, de que “todo poder emana do povo” (CF, art. 1.º, parágrafo único): ele
adotou variados mecanismos de democracia participativa, visando dinamizar o sistema político e fortalecer a
atuação direta do cidadão na condução da res publica. É flagrante no discurso constitucional a preocupação,
enfim, com a garantia das condições materiais indispensáveis ao exercício da autonomia privada, o que se
evidencia diante do amplo rol de direitos sociais consagrado.     

Por tudo isso, reafirma-se a convicção de que a fixação de limites para a incidência dos direitos fundamentais
sociais nas relações entre particulares envolve um problema de ponderação com a autonomia privada. Esta
ponderação num Estado que “leva a sério” a democracia, deve ser realizada primariamente pelo legislador.
Porém, na falta de norma, ou diante da sua inadequação em face dos valores constitucionais em jogo, a
competência transfere-se para o juiz. E, em tais hipóteses, como bem destacou Sarlet, a resolução da colisão
não terá como fugir “de uma análise tópico-sistemática, calcada nas circunstâncias específicas do caso
concreto”.[50]  

Firmada essa premissa, convém destacar que um dos fatores que deve ser considerado (também) nas
questões envolvendo a aplicação dos direitos fundamentais sociais nas relações entre particulares é a
desigualdade fática entre os envolvidos. Dizendo de outro modo, quanto maior a desigualdade entre as
partes da lide, menor será o grau de autonomia privada, e maior a tutela do direito social em jogo. Ao
inverso, numa situação de tendencial igualdade entre as partes, maior será o grau de autonomia privada,
abrindo espaço para restrições mais profundas ao direito social com ela em conflito. Nas palavras de Bilbao
Ubillos: “Cuanto menor sea la libertad de la parte ‘débil’ de la relación, mayor será la necesidad de
protección”.[51]    

A justificativa desse critério é de fácil compreensão. A desigualdade material justifica a ampliação da
proteção dos direitos sociais na esfera privada, porque se parte da premissa de que a assimetria prejudica o
exercício da autonomia privada das partes mais débeis. O hipossuficiente, no mais das vezes, acabará
curvando-se diante do arbítrio do mais forte, ainda que, do ponto de vista puramente formal, seu
comportamento possa parecer decorrente do exercício da sua autonomia privada. É por isso também que em
certos domínios normativos, como o Direito do Trabalho e o Direito do Consumidor, que têm como
premissa a desigualdade fática entre as partes, a vinculação aos direitos fundamentais deve mostrar-se
especialmente enérgica, enquanto a argumentação ligada à autonomia da vontade dos contratantes assume
um peso inferior.[52]

Na verdade, o princípio da igualdade material, que se infere da conjugação da cláusula da isonomia (CF, art.
5.º, caput) com a diretriz constitucional apontada como um dos fundamentos da República, de redução das
desigualdades sociais (CF, art. 3.º, III), não apenas permite, mas antes impõe, na ordem jurídica brasileira, a
proteção das partes mais débeis nas relações privadas.[53] Isso importa necessariamente numa relativização
da autonomia privada no contexto das relações não paritárias, em proveito da proteção aos interesses da
parte hipossuficiente.[54]  

Por outro lado, é importante destacar que os direitos fundamentais sociais vinculam os particulares, mesmo
no caso de relações paritárias. Até mesmo em relações de tendencial igualdade, impõe-se uma proteção
direta dos direitos fundamentais sociais, sob pena de se proporcionar uma garantia incompleta à dignidade da
pessoa humana. Pois, também nesses casos, graves violações aos direitos humanos podem ser perpetradas, e
a tutela destas situações não pode depender exclusivamente do legislador ordinário, nem da colmatação
judicial das cláusulas gerais do Direito Privado porventura existentes. Se admitir-se, como premissa, que os
direitos fundamentais sociais protegem os bens jurídicos mais relevantes para a pessoa humana, não há razão
para recusar-se uma proteção constitucional integral a estes bens, independentemente de onde provier a
ameaça ou agressão. No entanto, nesses casos, a proteção à autonomia privada há de ser mais intensa no
momento da ponderação de interesses, já que não mais prevalecerá aquela presunção de que a parte mais
fraca não agiu livremente no momento em que consentiu com determinada restrição ao exercício de certo
direito fundamental social de que era titular.

Outro critério importante para a verificação da maior ou menor intensidade da tutela conferida à autonomia
privada é a essencialidade do bem envolvido na relação jurídica. Explicando melhor, isso significa dizer que
quanto mais o bem envolvido na relação jurídica em discussão for considerado essencial para a vida humana,
maior será a proteção do direito fundamental social em jogo, e menor a tutela da autonomia privada. Ao

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4530



inverso, quando o bem sobre o qual versar a relação privada puder ser qualificado como supérfluo, a
proteção da autonomia privada será maior, e menos intensa se fará a tutela do direito fundamental social
contraposto. Nesse particular, para exemplificar, vale citar a decisão proferida pelo STF na ADI n. 319, que
versou sobre a constitucionalidade da Lei 8.039/90, a qual impunha mecanismos de controle sobre os
reajustes das mensalidades escolares. O autor alegava, basicamente, que o legislador violara os princípios da
livre iniciativa e da livre concorrência, que impediriam, em sua ótica, o controle a priori de preços no direito
brasileiro. Para rejeitar esse argumento, o Relator, Min. Moreira Alves, averbou em seu voto:

[...] embora um dos fundamentos da ordem econômica seja a livre iniciativa, visa
aquela assegurar a todos existência digna, em conformidade com os ditames da
justiça social [...].
Ora, sendo a justiça social a justiça distributiva [...], e havendo a possibilidade de
incompatibilidade entre alguns dos princípios constantes dos incisos desse art. 170, se
tomados em sentido absoluto, mister se faz, evidentemente, que se lhes dê sentido
relativo, para que se possibilite a sua conciliação a fim de que, em conformidade com
os ditames da justiça distributiva, se assegure a todos [...] existência digna. 
Tem, pois, razão, José Afonso da Silva [...] ao acentuar que a liberdade de iniciativa
econômica privada, num contexto de uma Constituição preocupada com a justiça
social (o fim condiciona os meios), não pode significar mais do que a liberdade de
desenvolvimento da empresa, no quadro estabelecido pelo poder público [...].
Essas conclusões se justificam ainda mais intensamente quando a atividade
econômica diz respeito à educação, direito de todos e dever do Estado [...].[55]

É, pois, precisamente nesse ponto que também a garantia do mínimo existencial (no sentido aqui adotado de
garantia das condições indispensáveis para uma vida condigna) passa a merecer atenção especial, como um
dos (talvez dos mais importantes) parâmetros para uma adequada ponderação do problema posto, (também)
quando em causa a eficácia dos direitos fundamentais sociais no âmbito do Direito Privado e, de modo
especial, no concernente às relações entre particulares.  

4. A garantia do mínimo existencial

Na filosofia política contemporânea, existe relativo consenso (do qual estão excluídos apenas os pensadores
ditos libertários) de que é papel do Estado assegurar as condições materiais mínimas de vida para as pessoas
mais necessitadas.[56] Entre os principais argumentos morais para justificar essa obrigação, dois são
instrumentais e um não é. Os argumentos instrumentais são no sentido de que se trata de uma obrigação
necessária: (i) para a garantia da liberdade real; ou (ii) para a proteção dos pressupostos da democracia. O
argumento moral não-instrumental é o de que o atendimento das necessidades humanas essenciais constitui
um fim em si mesmo e não um meio para obtenção de qualquer outra finalidade.[57]

O argumento da liberdade real tem muito prestígio dentre os adeptos do liberalismo igualitário, e foi
defendido por filósofos como John Rawls,[58] economistas como Amartya Sen[59] e juristas como Robert
Alexy[60] e Ricardo Lobo Torres.[61] Para essa corrente de pensamento, a idéia fundamental é a de que sem
a garantia de certas condições materiais básicas, esvazia-se a liberdade, pela impossibilidade do seu exercício.
A liberdade, sob essa ótica, não se esgota na ausência de impedimentos externos à ação do agente,
envolvendo também a possibilidade do seu exercício. E esta, por sua vez, demanda que sejam garantidas
certas condições materiais mínimas para as pessoas carentes.

O argumento democrático baseia-se na idéia, defendida por pensadores como Jürgen Habermas[62] e por
juristas como Friedrich Muller[63], de que a democracia não se confunde com a vontade da maioria,
exigindo a garantia de certos direitos que viabilizem a participação dos cidadãos nas decisões. Entre os
direitos garantidos, é necessário que figure a satisfação das necessidades básicas dos que se encontram à
margem da afluência material da sociedade, sem o que também restaria comprometida a sua capacidade real
de participar das deliberações adotadas na sociedade.

Finalmente, o argumento moral não-instrumental é  o  de que o atendimento das necessidades materiais
básicas da pessoa humana é uma exigência autônoma da justiça, que se impõe independentemente das suas
conseqüências para a promoção de outros objetivos, como a garantia da liberdade ou mesmo a promoção da
democracia. O filósofo alemão Ernst Tugendhat[64] é um dos seus defensores, assim como Paulo Gilberto
Cogo Leivas[65] e Daniel Sarmento,[66] na doutrina jurídica brasileira.

É óbvio, como bem salientou Sarmento, que a garantia do mínimo existencial constitui também, em geral, um
pressuposto fático seja para o gozo das liberdades individuais, seja para o exercício da cidadania política.
Todavia, afirma esse autor: “ainda que assim não fosse, uma compreensão correta da idéia de justiça teria de
envolver a obrigação moral do Estado e da sociedade de combater o sofrimento e a miséria humana”.[67]
Para exemplificar o exposto, Sarmento cita o caso de um indivíduo que padeça de deficiência mental severa e
incurável e que esteja em situação de absoluta penúria material, argumentando que poucos discutirão que ele
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também faz jus à garantia do mínimo existencial, apesar de não fazer muito sentido falar desta garantia como
um pressuposto para o exercício da sua liberdade ou do seu direito à participação política. Segundo esse
autor, é a urgência e gravidade de uma necessidade material, e não a sua importância para a realização de
outros objetivos, por mais nobres que sejam, que deve ser o critério central para definir o mínimo existencial.
Ao final, Sarmento argumenta que, do ponto de vista jurídico, uma solução neutra para a controvérsia é
localizar o fundamento normativo do mínimo existencial no princípio da dignidade da pessoa humana, uma
vez que tal princípio apela tanto à liberdade real, como à democracia e ao atendimento das necessidades
humanas básicas.[68]       

O direito ao mínimo existencial corresponde à garantia das condições indispensáveis para uma vida condigna.
Ele ostenta tanto uma dimensão negativa, como uma positiva. Na sua dimensão negativa, o mínimo
existencial atua como um limite, impedindo a prática de atos, pelo Estado e por particulares, que subtraiam
do indivíduo as referidas condições materiais indispensáveis para uma vida digna. Já na sua dimensão
positiva, ele envolve um conjunto essencial de direitos prestacionais. Não há, todavia, a possibilidade de se
estabelecer, de forma apriorística e acima de tudo de modo taxativo, um rol das prestações que compõem
esse conjunto, o que, de resto, evidentemente não afasta a possibilidade de se inventariar todo um rol de
conquistas já sedimentadas e que, em princípio e sem excluírem outras possibilidades, servem como uma
espécie de roteiro a guiar o intérprete e, de modo geral, os órgãos vinculados à concretização dessa garantia
do mínimo existencial.[69]

A idéia de um direito ao mínimo existencial surgiu em decisão do Tribunal Federal Administrativo alemão,
proferida em 1953, incorporando-se, posteriormente, na jurisprudência da Corte Constitucional daquele
Estado, a partir da conjugação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade material e do
Estado Social, consagrados na Lei Fundamental germânica.[70] Ela tem recebido acolhida na jurisprudência
constitucional de diversos outros países, como Portugal[71] e Colômbia.[72] E aqui, no Brasil, o conceito,
introduzido na doutrina pela obra de Ricardo Lobo Torres,[73] também já foi invocado em decisões do
STF.[74]

Contudo, convém frisar que a inserção ou não de determinada prestação no âmbito do mínimo existencial
não pode ser realizada in abstracto, ignorando a condição específica do suposto titular do direito. Por
exemplo, o fornecimento de um medicamento certamente integrará o mínimo existencial para aquele
indivíduo que dele necessite para sobreviver, e não possua os recursos suficientes para adquiri-lo. Porém, o
mesmo medicamento estará fora do mínimo existencial para um paciente que, padecendo da mesma moléstia,
tenha os meios próprios para comprá-lo, sem prejuízo da sua subsistência digna.

A solução, como bem referiu Sarmento, é saber até que ponto a necessidade invocada é vital para o suposto
titular do direito, aferindo quais seriam as conseqüências, para o autor da demanda, se lhe fosse negada a
pretensão.[75] Isso, todavia, não implica em confundir o mínimo existencial com o que se tem chamado de
mínimo vital, de vez que este último diz com a garantia da vida humana, sem necessariamente abranger as
condições para uma sobrevivência em condições dignas. Nesse sentido, Sarlet observa: “Não deixar alguém
sucumbir à fome certamente é o primeiro passo em termos de garantia de um mínimo existencial, mas não é –
e muitas vezes não o é sequer de longe – o suficiente”.[76] Tal constatação, no entanto, nunca impediu que
se sustentasse que a obrigação, mesmo do Estado – em termos de direitos subjetivos a prestações –, estaria
limitada à garantia do mínimo vital, posição esta, aliás, enfaticamente refutada por Sarmento, ao destacar,
entre outros aspectos, a direta fundamentação do mínimo existencial no princípio da dignidade da pessoa
humana.[77] 

Por outro lado, não parece correta a tese de que o papel do Judiciário em matéria de proteção aos direitos
sociais tenha sempre de se limitar à garantia do mínimo existencial.[78] Se em relação a todos os demais
direitos fundamentais persegue-se a máxima efetividade, naquilo que seja fática e juridicamente possível, por
que, em matéria de direitos sociais, contentar-se com o mínimo? O ponto a que pode chegar o Judiciário
depende de uma ponderação de interesses a ser feita em cada caso, na qual, de um lado, figure o direito
social em jogo, e, do outro, os princípios concorrentes, como o da autonomia privada, da livre iniciativa, de
propriedade etc.

Neste modelo, considera-se que o mínimo existencial constitui elemento importante, pois, quanto mais
essencial a necessidade material em jogo, maior será o peso atribuído ao direito social no processo
ponderativo. Prestações situadas fora do mínimo existencial têm, portanto, uma chance menor de êxito, já
que quando elas estiverem em questão o direito social comparecerá à ponderação com peso reduzido. Ainda
assim persiste a possibilidade de adjudicação judicial de direitos sociais mesmo naquilo que extrapolar ao
mínimo existencial, em razão da força normativa que tais direitos possuem.

Além de todos os argumentos acima expendidos, especialmente no concernente à incidência da dimensão
prestacional dos direitos sociais nas relações privadas, existe um dado sistêmico importante, que deve ser
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devidamente sopesado.

5. O argumento da solidariedade

Na Constituição de 1988, o princípio da solidariedade está formulado expressamente, como um dos objetivos
fundamentais da República brasileira: “art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária”. Diz-se, então, que a solidariedade é uma norma-
constitucional-objetivo no sentido de norma-constitucional-princípio. Em suma, é um princípio
constitucional.[79]

Mas a exemplo de outros conceitos jurídicos, como liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana, a
solidariedade também é, originariamente, um conceito moral. A idéia de solidariedade pode ser encontrada
na Antiguidade clássica, próxima da noção de amizade (filia). Na Idade Média, ela alcança uma dimensão
religiosa com o cristianismo, especialmente pela noção de caridade e beneficência. Todavia, na Modernidade
a solidariedade se laiciza enriquecida pelas idéias dos socialistas utópicos, como Saint-Simon (1760-1825),
Charles Fourier (1772-1837) e Robert Owen (1771-1858), e as contribuições dos socialistas de matriz
marxista.[80]  

Em que pese o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade da Revolução Francesa, o constitucionalismo
liberal não foi sensível à noção de fraternidade e, por conseqüência, de solidariedade.[81] A idéia de
solidariedade somente se manifestou na fase do constitucionalismo social, com a incorporação aos
documentos constitucionais de preceitos definidores de direitos fundamentais sociais. As referências
históricas iniciais são a Constituição mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919. Assim, a partir
da década de 30 do século XX, com a formação e o desenvolvimento do Estado Social (Welfare State),
sobretudo na Europa, a solidariedade consolida-se como valor e diretriz constitucional. E a idéia de
solidariedade do constitucionalismo social é uma contrapartida ao individualismo liberal-burguês, tão bem
representado no constitucionalismo dos séculos XVIII e XIX.[82]

Esse dado histórico – a conexão solidariedade/direitos fundamentais sociais/Estado Social – é relevante
para determinar o sentido (conteúdo) do princípio constitucional da solidariedade. Do ponto de vista do
objeto ou da proteção, o princípio constitucional da solidariedade refere-se ao bem-estar das pessoas e
grupos, ao atendimento das necessidades básicas para uma vida digna e ao mínimo existencial. Do ângulo
dos titulares, figuram todas as pessoas titulares de direitos fundamentais sociais, sobretudo as que se
encontram econômica, social e culturalmente em posição ou situação de desvantagem (ou necessidade, no
caso do mínimo existencial). Do ângulo dos destinatários, o Estado é o destinatário em primeiro plano.
Como bem enunciou Steinmetz, o princípio da solidariedade exige do Estado: (i) a garantia efetiva dos
direitos fundamentais sociais; (ii) a promoção do bem-estar social geral das pessoas (e.g., criação de uma
rede de proteção social); e (iii) a criação de mecanismos e incentivos de cooperação social e de ajuda mútua
entre os particulares, isto é, o fomento da solidariedade nas relações horizontais.[83]

Todavia, o Estado não é o único destinatário do princípio constitucional da solidariedade. Ao lado do dever
primário do Estado, de garantir os direitos sociais, é possível visualizar um dever secundário da sociedade de
assegurá-los: (1.º) porque as relações privadas, que se desenvolvem sob o pálio da Constituição, não estão
isentas dos valores constitucionais, que impõem sua conformação aos parâmetros materiais de justiça, dentre
os quais desponta a idéia de solidariedade; e (2.º) porque, diante da decantada crise de financiamento do
Welfare State, que o impede de atender a todas as demandas sociais relevantes, é importante encontrar
outros co-responsáveis que – sem exclusão da obrigação primária do Estado – possam contribuir para
amenizar o dramático quadro de miséria hoje existente, assumindo tarefas relacionadas à garantia de
condições materiais mínimas para os excluídos, agora não mais por caridade ou filantropia, mas no
cumprimento de deveres juridicamente exigíveis.[84]

A noção de solidariedade articula-se, assim, com a de responsabilidade social. E o dever de responsabilidade
social, certamente, não é de exclusividade do Estado, embora sobre ele incida primariamente. Ao menos na
Constituição Federal, não está autorizada nem é permitida a irresponsabilidade social dos particulares. São
significativos, por exemplo, os arts. 205, 221, caput, e IV, e 230. No art. 205, enuncia-se que “a educação,
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa [...]”. Assim, os particulares (família e sociedade)
também têm responsabilidade no desenvolvimento da pessoa por meio do direito à educação. No art. 221,
caput, e IV, que “a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes
princípios: [...] IV- respeito aos valores éticos e sociais da família”. Ora, é notório que, no Brasil, as
emissoras de rádio e televisão, em sua quase totalidade, são de propriedade de particulares. Portanto, os
principais destinatários dos dispositivos que ordenam o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da
família são os particulares. Por fim, no art. 230, prescreve-se que “a família, a sociedade e o Estado têm o
dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade
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e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. Logo, a família e a sociedade têm deveres de defesa e de
promoção da dignidade, do bem-estar e do direito à vida de outrem (no caso, dos idosos).[85] É, pois, nesse
sentido que se justifica a produção legislativa que, por exemplo, garante a gratuidade dos transportes de
massa para idosos e deficientes de baixa renda, impõe regras para os reajustes dos planos de saúde em favor
da pessoa idosa, obriga os bancos privados a destinarem uma parcela dos recursos que captarem a programas
de financiamento de habitação popular etc.

Por último, para fechar este tópico, convém frisar que, embora o princípio da solidariedade, por si só, não
seja suficiente para fundamentar uma vinculação dos particulares à dimensão prestacional dos direitos sociais
(à vista do caráter secundário da obrigação da sociedade), há, todavia, razões suficientes para invocá-lo e
qualificá-lo como um argumento adicional de reforço. 

6. Considerações finais

Diante de todo o exposto, mesmo que aqui não tenha sido possível explorar de modo suficientemente
completo e aprofundado os diversos meandros da problemática, já que nem mesmo foi possível rastrear e
enfrentar todos os argumentos que têm sido esgrimidos na bibliografia, ao longo do tempo, firma-se a
convicção de que – desde que se tenha o cuidado de não negligenciar o marco axiológico estabelecido na
própria Constituição para a necessária solução tópico-sistemática dos casos concretos – é possível endossar
a tese da eficácia em princípio direta dos direitos fundamentais sociais no âmbito das relações privadas. No
mínimo, há de se admitir que se cuide de uma linha argumentativa substancialmente viável, a reclamar,
todavia, um desenvolvimento constante na teoria e na prática.  
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JUSTICIA, DEMOCRACIA Y DERECHOS FUNDAMENTALES: EL LIBERALISMO IGUALITARIO
DE JOHN RAWLS, EL PROCEDIMENTALISMO DE JÜRGEN HABERMAS Y LA PROPUESTA DE

CARLOS SANTIAGO NINO

MIGUEL GUALANO DE GODOY

RESUMO
Não há como se falar de justiça sem se falar de democracia e direitos fundamentais. Assim, o presente
trabalho buscará mostrar a relação entre justiça e democracia no marco das teorias de John Rawls, Jürgen
Habermas e Carlos Santiago Nino. A teoria da justiça de Rawls se baseia em princípios previamente
justificados, fundados na moral e que servirão de fundamento para que a razão pública desempenhe o papel
de articular as pretensões normativas de justiça e um dado contexto social. Jürgen Habermas, através de um
modelo procedimental de ação comunicativa, estabelece um processo deliberativo como meio mais adequado
para se buscar o consenso e concretizar o projeto democrático. O modelo estritamente procedimental de
democracia de Habermas deixa em aberto os possíveis resultados da deliberação. Carlos Santiago Nino busca
a superação de ambas as teorias e a construção de uma teoria democrático-deliberativa que não fuja das
tensões e dos conflitos que a compõem. Nino constrói sua teoria da democracia deliberativa fundada na
deliberação coletiva enquanto elemento essencial para a tomada de decisões de índole coletivas, já que se
parte do pressuposto de igualdade e de que todos merecem igual respeito e consideração.A relação entre
justiça e democracia mostra como a deliberação pública opera como um ideal normativo e como um teste
para a legitimidade democrática. Vale dizer, a democracia só se justifica na medida em que permite a
construção de um espaço público de deliberação. E será justamente neste espaço, nesta esfera pública (estatal
e/ou não estatal) em que os cidadãos poderão então decidir qual o melhor rumo para suas vidas e que
princípios e normas regerão a sociedade em que vivem.
PALAVRAS-CHAVES: Justiça; Democracia; Direitos Fundamentais; John Rawls, Jürgen Habermas,
Carlos Nino.

RESUMEN
No es posible hablar de justicia sin hablar de democracia y derechos fundamentales. Así, el presente trabajo
buscará mostrar la relación entre justicia y democracia en el marco de las teorías de John Rawls, Jürgen
Habermas y Carlos Santiago Nino. La teoría de la justicia de Rawls se basa en principios previamente
justificados, fundados en la moral y que servirán de fundamentos para que la razón pública desarrolle el papel
de articular las pretensiones normativas de justicia en un dado contexto social. Jürgen Habermas, por medio
de un modelo procedimental de acción comunicativa, establece un proceso deliberativo como medio más
adecuado para buscar al consenso y concretizar el proyecto democrático. El modelo eminentemente
procedimental de Habermas deja en abierto los posibles resultados de la deliberación. Carlos Santiago Nino
busca la superación de ambas teorías y la construcción de una teoría democrático-deliberativa que no escape
de las tensiones y conflictos que la componen. Nino construye su teoría de democracia deliberativa fundada
en la deliberación colectiva como elemento esencial para la tomada de decisiones de índole colectivas, ya que
él parte del presupuesto de igualdad y de que todos merecen ser tratados con igual respeto y consideración.
La relación entre justicia y democracia muestra como la deliberación pública opera como un ideal normativo
y como un teste para la legitimidad democrática. Vale decir, la democracia sólo si justifica en la medida que
permite la construcción de un espacio público de deliberación. Y será justamente en este espacio, en esta
esfera pública (estatal e/o no estatal) en que los ciudadanos podrán entonces decidir cuál es el mejor rumbo
para sus vidas y que principios y normas regirán a la sociedad en que viven.
PALAVRAS-CLAVE: Justicia; Democracia; Derechos Fundamentales; John Rawls; Jürgen Habermas;
Carlos Nino.

1 - Introdução

Tendo em vista que a justiça não se limita a categorias exclusivamente jurídicas, pois ela também
traz em si elementos político-filosóficos, não há como se falar de justiça sem se falar de democracia.  Assim,
o presente trabalho buscará mostrar a relação entre justiça e democracia no marco das teorias de John Rawls,
Jürgen Habermas e Carlos Santiago Nino. Longe de recair no erro de um positivismo histórico, que concebe
o andar histórico da sociedade como um processo de evolução, não é o objetivo deste trabalho remontar às
origens da justiça e da democracia e nem tampouco às teorizações que as constituíram aos moldes atuais. O
que se pretende é fazer uma leitura das concepções de justiça e democracia de Rawls, Habermas e Nino para
mostrar como o ideal de justiça desses autores está intimamente ligado a uma concepção particular de cada
um de democracia deliberativa. Para tanto serão vistas algumas proposições de John Rawls, o qual concebe
que o modelo de democracia deliberativa tem como objetivo determinar a melhor forma de aplicação dos
princípios substantivos de Justiça. Após será analisada a proposta de Jürgen Habermas, segundo o qual o
modelo procedimental de ação comunicativa, de processo deliberativo, é o meio mais adequado para se
buscar o consenso e concretizar o projeto democrático. Após, far-se-á uma análise e defesa da proposta de
democracia deliberativa de Carlos Santiago Nino, que busca a superação de ambas as teorias ao se utilizar
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tanto do poder de consciência individual tão caro a Rawls e do poder de discussão e deliberação coletivas
defendido por Habermas. Isso porque Nino, diferentemente de Habermas, não concebe o consenso, nem
mesmo quando postas as condições ideais de debate. Nino busca a construção de uma teoria democrático-
deliberativa sem fugir das tensões e dos conflitos que a compõem. Assim, a democracia deliberativa busca
conciliar, sem ignorar (ou mitigar) a tensão existente, o estado de direito e a soberania popular, onde é ele (o
estado de direito) condição de possibilidade da democracia. Neste sentido, a democracia deve ser
compreendida como promotora e defensora dos direitos, assim como devem os direitos realçar e promover a
democracia para que só assim se possa conceber um processo de democracia deliberativa orientado à
realização da justiça.

 

2 – Um breve olhar sobre a obra “Uma Teoria da Justiça” de John Rawls[1]

John Rawls busca elaborar uma teoria da justiça que responda à pergunta sobre quando se pode
dizer que uma instituição básica da sociedade funciona de modo justo[2]. Assim, quando Rawls publica a
obra “Uma Teoria da Justiça”, em agosto de 1971, já no prefácio e nas primeiras páginas do livro ele alerta
que pretende elaborar uma teoria da justiça alternativa e viável às doutrinas então vigentes – Utilitarismo e
Intuicionismo[3]. O debate entre Utilitarismo e Intuicionismo dominava há tempos a filosofia política da
época e estava estagnado em relação à concepção e aplicação do que deveria ser entendido por “justo”.
Segundo Álvaro de Vita, havia razões metodológicas e substantivas para essa estagnação. As razões
metodológicas referem-se à atitude intelectual de ceticismo que não vislumbrava a possibilidade de submeter
valores e julgamentos avaliativos a discussões racionais. Ademais, é de se ressaltar a quase hegemonia
vigente à época, dominada pelo positivismo lógico no campo da filosofia analítica desde a década de 20. As
razões substantivas referem-se ao clima político e ideológico peculiar das democracias liberais do pós-
guerra[4].

Para Rawls o Utilitarismo deve ser criticado, pois (i) não leva a sério a distinção entre os indivíduos;
(ii) sua ética (o que tem repercussões em sua teoria da justiça) depende muito das contingências da vida
humana; (iii) faz uma aplicação do princípio da prudência racional (individual) a uma concepção agregativa
de bem estar do grupo, ou seja, a partir do Princípio da Utilidade individual (que, basicamente, afirma que
um bem trará maior prazer – ou ganho – se satisfizer algum desejo racional) é feita uma ampliação desse
raciocínio para coletividades; (iv) a ética utilitarista é teleológica, vinculando a noção de justo a de bem;
sendo que o justo constitui-se na maximização do bem[5]. Já o Intuicionismo, por outro lado, deve ser
criticado por não apresentar um método de escolha quando houver um conflito com algum princípio
fundamental. Deve-se ressaltar que o Intuicionismo, ao contrário do Utilitarismo, pressupõe uma pluralidade
de princípios fundamentais, o Utilitarismo não (o princípio da utilidade é o único princípio fundamental).
Segundo Rawls esses problemas seriam superados pela sua teoria porque os princípios de justiça são
resultados de um consenso, o que acaba equilibrando a pluralidade de princípios.

A obra de Rawls rompe com a polaridade Utilitarismo x Intuicionismo e renova o debate sobre a
justiça e propõe a partir de novos aportes uma teoria política normativa. No primeiro capítulo de sua obra,
Rawls alerta que pretende em sua teoria da justiça elevar a um nível mais alto de abstração a teoria
tradicional do contrato social, tal como concebida por pensadores como John Locke, Jean Jacques Rousseau
e Immanuel Kant[6]. Rawls adota a concepção contratualista como melhor método para a fundamentação de
sua teoria, pois para ele “o teor do acordo não é formar determinada sociedade ou adotar determinada forma
de governo, mas aceitar certos princípios morais” [7]. Dessa forma, o mérito da teoria contratualista é
expressar por meio de um pacto a escolha de princípios de justiça que seriam decididos/definidos por pessoas
racionais a fim de explicar e justificar sua concepção de justiça a ser aplicada a toda a sociedade.

A partir de formulações da filosofia moderna e de teorizações mais recentes como a teoria dos
jogos, teorias da psicologia e da economia, parte o autor da noção de que cada indivíduo é racional, e que
cada sujeito é moralmente livre e igual ao outro. Essas duas noções agregadas à idéia de que cada indivíduo
é capaz de determinar sua concepção de bem e de justiça (o que ressalta a autonomia do sujeito),
demonstram a forte influência de I. Kant sobre Rawls. Essa influência repercute e tem claros reflexos na
formulação dos princípios de justiça elaborada por Rawls, pois se os sujeitos são racionais, moralmente
iguais e autônomos, podem, portanto, decidir sobre os princípios de justiça que regerão a sociedade e suas
instituições. Além disso, os princípios podem ser inseridos em uma ordem serial ou léxica “ordem
lexicográfica” (o que auxilia na escolha dos princípios). Segundo esta noção –ordem lexicográfica – é
necessária a satisfação do primeiro princípio (que tem peso absoluto em relação aos demais) para que se
possa passar ao segundo, do segundo para que se possa passar ao terceiro e assim por diante. Esta ordem
léxica, segundo Rawls, evitaria a necessidade de equilibrar os princípios[8].

Rawls se utiliza da teoria do contrato social a fim de elevá-la a um nível mais alto de abstração,
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concebendo, assim, os sujeitos em uma situação inicial definida por ele como “posição original” onde todos
estariam sob o “véu da ignorância”. Nessa situação todos os sujeitos são iguais e moralmente capazes de
determinar em pé de igualdade princípios de justiça moralmente válidos. Tais princípios devem ser aplicados
sobre as instituições básicas da sociedade a fim de determinar a distribuição, os benefícios e encargos sociais
aos indivíduos de uma sociedade. Assim, a justiça deve então ser compreendida como equidade.

A concepção de justiça que o autor cria, a justiça como equidade (justice as fairness), tem por
objetivo oferecer uma teoria convincente dos direitos e das liberdades fundamentais e de sua prioridade[9].
Seu segundo objetivo é integrar essa teoria à interpretação da igualdade democrática, que leva ao princípio
da igualdade de oportunidades e ao princípio da diferença[10]. Busca-se com isso criar uma teoria que não
permita que nenhum sujeito fique abaixo de um padrão de vida razoável e que todos recebam certas
proteções. A justiça como equidade concebe a sociedade como “um empreendimento cooperativo, que visa
ao benefício mútuo, está marcada por um conflito, bem como uma identidade, de interesses” [11]. Desse
modo, para Rawls o seu conceito de justiça é então definido pelo papel que os princípios de justiça exercem
na atribuição de direitos e deveres nas instituições básicas da sociedade. Dessa forma, busca estabelecer uma
forma de se bem distribuir os benefícios e encargos da cooperação social e reparar possíveis e inevitáveis
desigualdades[12].

A eleição dos princípios de justiça é feita através de um acordo celebrado em uma situação inicial,
definida por Rawls como posição original. Nessa situação inicial todos os sujeitos encontram-se em pé de
igualdade e desconhecem suas posições e status na sociedade, daí a expressão de Rawls de que na posição
original, todos estão sob o “véu da ignorância”. Vale dizer, nesse momento, imagina-se que todos os sujeitos
escolhem juntos em um único ato conjunto os princípios que devem atribuir direitos e deveres fundamentais,
bem como a divisão dos benefícios sociais[13]. Ou seja, a justiça como equidade expressa a idéia de que os
princípios de justiça são definidos por um acordo em uma situação inicial que é equitativa[14].

Para a Justiça como equidade, os homens na posição original, sob o véu da ignorância concordam
em somente se valer dos acidentes de natureza em benefício do bem comum, já que nessa situação inicial
ninguém sabe quais serão os seus dons naturais e nem a sua posição na sociedade. A situação original de
Rawls “corresponde ao estado de natureza da teoria tradicional do contrato social. Essa situação original não
é, naturalmente, tida como situação histórica real, muito menos como situação primitiva da cultura. É
entendida como situação puramente hipotética” [15]. Na posição original nenhum sujeito conheceria o seu
lugar na sociedade, sua classe ou status social. Tampouco teria conhecimento na distribuição dos recursos e
habilidades naturais (inteligência, força, etc.). Estariam, sob o “véu da ignorância”, pois desconhecem
questões particulares como, por exemplo, questões atinentes aos seus projetos de vida, predisposições
familiares ou sociais, etc. Poderão saber, contudo, ressalva Rawls, fatos genéricos acerca da sociedade
humana[16]. E é nessa posição original (onde todos os indivíduos são livres e iguais) que os sujeitos então
escolheriam sob o que Rawls chama de “Véu de Ignorância” os princípios de justiça a serem aplicados às
instituições básicas da sociedade[17]. Isso garante que ninguém seja favorecido ou desfavorecido na escolha
dos princípios de justiça pelo resultado do acaso natural, pela contingência de circunstâncias sociais. Vale
dizer, uma das características da justiça como equidade é conceber que na posição inicial as partes sãs
racionais e mutuamente desinteressadas[18]. É partindo desse pressuposto que para Rawls os homens na
posição original, sob o véu da ignorância, concordam em somente se valer dos acidentes da natureza em
benefício do bem comum, já que nessa situação inicial ninguém sabe quais serão os seus dons naturais e nem
a sua posição na sociedade. Daí a expressão de Rawls de que sua teoria da justiça concebe a justiça como
equidade, pois ela expressa a idéia de que os princípios da justiça são definidos por acordo em uma situação
inicial equitativa[19].

Rawls busca com isso mostrar não apenas como a sua teoria contratualista conduz a princípios de
justiça distintos do utilitarismo e do perfeccionismo, mas como também expressa a idéia de que os princípios
de justiça podem ser concebidos como princípios morais que seriam escolhidos por pessoas racionais em uma
situação inicial equitativa e desinteressada. Dessa forma, a palavra “contrato” adquire um sentido especial,
pois reflete o pluralismo de interesses e também o acordo sobre a divisão apropriada das vantagens segundo
os princípios de justiça aceitáveis por todas as partes.

Assim, Rawls apresenta os dois princípios de justiça escolhidos pelos sujeitos na posição original:

“Primeiro princípio

Cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema total de liberdades básicas iguais que
seja compatível com um sistema de liberdade para todos.

Segundo princípio

As desigualdades econômicas e sociais devem ser dispostas de modo a que tanto:

(a) se estabeleçam para o máximo benefício possível dos menos favorecidos que seja compatível com as
restrições do princípio da poupança justa, como
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(b) estejam vinculadas a cargos e posições abertos a todos em condições de igualdade equitativa de
oportunidades”[20].

Esses princípios se aplicam em primeiro lugar à estrutura básica da sociedade, regem a atribuição de
direitos e deveres e regulam a distribuição de vantagens sociais e econômicas[21]. O primeiro princípio
estabelece as liberdades fundamentais (liberdades políticas, liberdade de expressão e reunião, liberdade de
consciência e pensamento, liberdades individuais – e a integridade física-, à propriedade pessoal e o direitos
processuais – que poderiam ser concebidos como “devido processo”). Essas liberdades, Rawls faz questão
de frisar, devem ser iguais para todos, o que implica em uma estruturação de um Estado Democrático de
Direito. Além disso, é importante frisar que não é possível o intercâmbio entre os direitos assegurados por
um princípio e o outro, por exemplo, liberdades e direitos sociais, salvo, em algumas exceções (casos
extremos e no caso em que vá ampliar ainda mais a liberdade de forma igual a todos). Essa não
intercambialidade se dá, também, porque o primeiro princípio tem uma preferência sobre o segundo (é um
princípio absoluto da ordem léxica entre o primeiro e o segundo princípios de justiça).

Este segundo princípio de justiça deve ser interpretado democraticamente através da conjunção do
“princípio da igualdade equitativa de oportunidade” e o “princípio da diferença” [22]. O princípio da
igualdade equitativa de oportunidade determina que toda e qualquer pessoa possa disputar em condições de
igualdade com os seus pares a cargos, esta configuração (acessibilidade a cargos e carreiras) é importante
para distribuir os benefícios, os cargos e autoridades em uma sociedade. Já o princípio da diferença supera a
idéia clássica de justiça distributiva, porquanto o que cada um obtém só é justo se os benefícios ou posições
também forem acessíveis aos demais. Desse modo, o princípio da diferença estabelece um limite máximo e
um limite mínimo, sendo que as pessoas que estiverem em condições melhores só poderão melhorá-las se tal
melhora também aprimorar as condições de quem está em piores condições, ou, for indiferente (nem
melhora, nem piora as condições daqueles que estão em condições inferiores). Nota-se aqui a aplicação do
conceito de Ótimo de Pareto para um raciocínio de “Justiça”. Ou seja, se determinado arranjo
institucional/social for benéfico e houver uma ligação em cadeia (os economistas talvez chamassem este feito
de efeito multiplicador), uma atitude das pessoas (classes) em melhores condições poderá repercutir
positivamente nas condições das pessoas (classes) em piores condições. Porém se este determinado arranjo
institucional/social não repercutir positivamente haverá um limite que não poderá ser ultrapassado,
estabelecendo-se, portanto, um padrão (ainda que mínimo) civilizatório.

Ora, ao desenvolver o princípio da diferença e sua tendência à igualdade, Rawls afima:

Ninguém merece sua maior capacidade natural nem um ponto de partida mais favorável na sociedade.
Porém é claro que isso não é motivo para ignorar, muito menos eliminar, essas diferenças. Pelo
contrário, pode-se organizar a estrutura básica de forma que essas contingências funcionem para o
bem dos menos afortunados. (...) A distribuição natural não é justa nem injusta; nem é injusto que se
nasça em determinada posição social. Isso são meros fatos naturais. Justo ou injusto é o modo como
as instituições lidam com esses fatos.[23]

 

A estrutura básica da sociedade favorece alguns pontos de partida em detrimento de outros. Ou
seja, as instituições que compõem a estrutura básica da sociedade, tais como igrejas, associações,
universidades, etc. favorecem mais a uns do que outros provocando desigualdades e afetando as
possibilidades de vida de cada sujeito. São essas desigualdades que os princípios de justiça devem regular, já
que elas não podem ser justificadas recorrendo-se unicamente à idéia de mérito[24]. Desse modo, o objetivo
da teoria da justiça de Rawls é mostrar como os princípios de justiça eleitos pelos cidadãos na posição
original devem ser aplicados e responder às questões de justiça social que permeiam as instituições
componentes da estrutura básica da sociedade. Dessa maneira, os princípios de justiça diminuiriam o acaso
natural e a sorte social[25].

Em seu livro “O Liberalismo Político”, dedicado a responder boa parte das críticas feitas à teoria da
justiça, Rawls reafirma que para ele a posição original “é simplesmente um mecanismo de representação:
descreve as partes, cada uma das quais é responsável pelos interesses essenciais de um cidadão livre e igual,
como equanimente situadas e como chegando a um acordo sujeito a condições que limitam adequadamente o
que elas podem apresentar como boas razões”[26]. Nesse mesmo sentido, Rawls faz a ressalva de que os
princípios de justiça são um ideal social a ser aplicado na sociedade em benefício dos objetivos e propósitos
da cooperação social[27].

A proposta de Rawls é que a sua teoria da justiça estabeleça parâmetros para que as pessoas não
sejam prejudicadas ou beneficiadas por circunstâncias alheias às suas próprias escolhas. Vale dizer, liberais
igualitários e libertários (conservadores) concordam com o fato de que há uma loteria natural (onde alguns
nascem com certos dons e outros não; alguns nascem no seio de famílias mais abastadas e outros não, etc.).
Mas discordam sobre como a sociedade deve responder a essas desigualdades. Para os libertários
(conservadores) não é cabível que a sociedade intervenha para remediar ou suprimir circunstâncias
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naturais[28]. Diante desse novo embate, a teoria da justiça de Rawls sofreu diversas críticas das mais
diferentes correntes de pensamento da filosofia política[29].

 

2.1 – Algumas críticas à Teoria da Justiça de Rawls

Liberais igualitários como Ronald Dworkin apontaram falhas na teoria de Rawls e buscaram corrigi-
la. Segundo Dworkin, a teoria de Rawls falha (i) por tornar os indivíduos responsáveis por situações pelas
quais eles não podem ser responsabilizados (como por exemplo, a distribuição natural dos dons) e (ii)
também torna esses cidadãos isentos de responsabilidades por decisões que poderiam sim ser de sua
responsabilidade (como por exemplo, as ambições que motivam as escolhas dos indivíduos). Dworkin então
busca aprimorar a teoria de Rawls e propõe um ideal regulador fundado na idéia hipotética de um leilão de
recursos e na garantia de um seguro contra eventuais desvantagens [30]. Segundo o economista Amartya
Sen, a teoria de Rawls não deveria se concentrar na igualdade de bens primários ou na igualdade de recursos
(como propõe Dworkin). Ao contrário, uma teoria liberal igualitária deveria se preocupar com as
capacidades que cada sujeito possui para transformar esses bens ou recursos em liberdades[31]. Gerald
Cohen analisa a teoria de Rawls a partir de uma ótica igualitária radical. Segundo Cohen, para que uma
sociedade seja justa, não basta que se aplique a justiça sobre as instituições básicas da sociedade. É preciso
que as escolhas dos indivíduos também sejam justas; é preciso que uma eticidade permeie as escolhas dos
cidadãos. Vale dizer, é preciso que a justiça se aplique também às escolhas pessoais, ao âmbito privado. Daí
a pergunta de Cohen se é possível que alguém seja igualitário e rico ao mesmo tempo [32].

Uma das críticas mais duras a obra de Rawls surge da corrente político-filosófica Comunitarista.
Boa parte do Comunitarismo retoma as críticas que Hegel fazia a Kant. Enquanto Kant defende certas
obrigações universais a serem cumpridas por cada indivíduo autônomo, Hegel enfatiza a prioridade dos laços
comunitários, ou seja, a integração do indivíduo em sua comunidade[33]. O Comunitarismo questiona a
concepção de pessoa defendida pelo liberalismo igualitário entendida por Rawls como “o eu antecede a seus
fins”. Ou seja, independentemente do indivíduo fazer parte de uma comunidade, ele tem a capacidade de
questionar suas relações sociais podendo, inclusive, se separar delas[34]. Já o Comunitarismo defende que a
identidade das pessoas se constitui a partir do local da onde vem essa pessoa. Ou seja, o indivíduo se
constitui a partir da sua inserção em uma comunidade e a partir de certas práticas ali realizadas[35]. Quando
o Comunitarismo afirma que nem todos os planos de vida são igualmente valiosos ou quando defende a
adoção de políticas de proteção à comunidade (mesmo que isso limite as escolhas dos cidadãos), ele rejeita o
ideal liberal de neutralidade do Estado.  Enquanto o Liberalismo defende que o Estado deve ser neutro em
relação às diversas concepções de bem, o Comunitarismo defende um Estado ativista, comprometido com
certos planos de vida e com certa organização da vida pública[36]. Não há nada pior para um liberal do que
o Estado fazer uso de sua força coercitiva em nome e a favor de determinada concepção de bem. Por isso o
Liberalismo defende certos direitos invioláveis, que devem ser garantidos incondicional e universalmente a
todos os indivíduos. O Comunitarismo critica essa postura ao dizer que o Liberalismo entende os sujeitos
como separados uns dos outros e de sua comunidade[37]. Daí a crítica comunitarista em dizer que a posição
liberal é atomista. Ou seja, as doutrinas liberais contratualistas adotam uma visão de sociedade como um
agregado de indivíduos orientados por fins individuais, onde as questões individuais têm clara prioridade
sobre as questões sociais[38]. Tal concepção ignora o fato de que os indivíduos só podem se auto-realizar
dentro de certo contexto particular, pois para o Comunitarismo os indivíduos não são auto-suficientes e
precisam da ajuda e do contato com os demais[39]. Para muitos comunitaristas, o valor da justiça não
merece a importância dada pelos liberais (ainda que internamente os próprios comunitaristas divirjam sobre
qual concepção de justiça apoiar).

 

2.2 – O Liberalismo Político de Rawls e os ajustes à sua Teoria da Justiça

As críticas comunitaristas fizeram com que os liberais agora prestassem mais atenção à liberdade de
escolha, vinculando-a a existência de uma multiplicidade de opções possíveis[40]. Assim, Rawls em seu livro
“Liberalismo Político” acatou uma série de críticas (dos liberais, do feminismo, do republicanismo, do
comunitarismo, etc.).

Rawls buscou reduzir suas pretensões universalistas e os traços metafísicos de sua teoria da justiça a
fim de afirmá-la como uma teoria política e não metafísica[41]. Rawls também reconhece a existência de um
pluralismo razoável. Ou seja, Rawls admite a existência de um pluralismo de doutrinas religiosas, filosóficas,
morais abrangentes, muitas vezes incompatíveis entre si, mas mesmo assim, razoáveis[42]. O objetivo do
liberalismo político de Rawls é mostrar que mesmo nesse contexto é possível construir uma concepção de
justiça compartilhada e que funcione[43]. Vale dizer, Rawls acredita na possibilidade de construção de uma
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base de justificação pública razoável no tocante a questões políticas fundamentais. Para tanto, o liberalismo
político deverá estabelecer a diferença entre a razão pública e as muitas razões não-públicas[44]. Será a
partir dessa idéia que se poderão aplicar então os princípios de justiça dantes estabelecidos por Rawls. Ou
seja, importa analisar neste estudo a concepção de Rawls de deliberação pública como um processo de
aplicação de seus princípios de justiça.

 

2.3 – A aproximação entre Justiça e Democracia Deliberativa em John Rawls

A razão pública para Rawls “é a característica de um povo democrático: é a razão de seus cidadãos,
daqueles que compartilham o status da cidadania igual”[45]. Rawls faz questão de diferenciar a razão pública
das razões não-públicas, entendidas como aquelas advindas de igrejas, universidades, associações, etc. A
razão pública, portanto, para Rawls “surge de uma concepção de cidadania democrática numa democracia
constitucional”[46]. Essa noção de razão pública é a expressão da relação entre cidadania democrática e
exercício do poder político[47]. A razão pública é, dessa forma, “a razão dos cidadãos iguais que, enquanto
corpo coletivo, exercem um poder político final e coercitivo uns sobre os outros ao promulgar leis e emendar
a sua constituição”[48]. A forma e o conteúdo da razão pública fazem parte da idéia mesma de
democracia[49]. Assim, as normas morais e os valores políticos da razão publicam devem assegurar as
condições uma cidadania democrática comprometida com o ideal de cooperação social e fundada no respeito
mútuo[50]. Partindo dessa idéia Rawls busca estabelecer que, dessa maneira, as questões políticas
fundamentais sejam decididas não por razões que expressem uma verdade última (razões não-públicas), mas
por razões que possam ser compartilhadas por todos os cidadãos enquanto livres e iguais. A razão pública
assume então um caráter muito mais normativo do que epistêmico. É dessa forma que Rawls estabelece a sua
base do conceito de democracia deliberativa, onde o cerne normativo dessa concepção reside na própria idéia
de deliberação [51].

Quando os cidadãos então discutem, deliberam, trocam pontos de vista e se enfrentam, debatem e
defendem as razões apresentadas para fundamentar determinada posição ou juízo, a razão pública é essencial,
pois ela deverá caracterizar os argumentos dos cidadãos no que tange aos elementos essenciais da
constituição e às questões de justiça básica[52]. Para Rawls, importa que a deliberação pública torne-se
possível, seja reconhecida como uma característica básica da democracia e liberte-se do curso do mercado,
pois caso contrário a política seguirá dominada por interesses corporativos, particulares, etc[53]. Para Rawls,
a razão pública tem justamente a função de permitir que os princípios de justiça possam ser justificados
perante todos e assim aplicados corretamente[54]. Estabelece-se, assim, uma relação necessária entre justiça
e democracia (deliberativa). O objetivo da razão pública de Rawls é estruturar o processo democrático e
estabelecer princípios substantivos que expressem se o resultado do processo é justo[55].

Ao contrário de um modelo estritamente procedimental (como o de Habermas), o modelo
substantivo de Rawls requer proteção para liberdades não políticas, como, por exemplo, a igualdade de
oportunidades e distribuição justa de recursos sociais. Partindo dessa idéia, a função da deliberação é
somente resolver de que modo a aplicação de princípios pode ser mais bem realizada[56]. Esse atrelamento
da deliberação a princípios de justiça previamente justificados é o aspecto distintivo do modelo de
democracia deliberativa substantiva[57]. A teoria da justiça de Rawls, enquanto teoria político-normativa,
procura reconciliar liberdade e igualdade (a liberdade dos modernos de Locke e a liberdade dos antigos de
Rousseau). Essa tarefa se dá por meio da aplicação dos princípios de justiça que devem ser fundamentados
segundo um procedimento de construção[58]. Na justiça como equidade a fundamentação dos princípios de
justiça ressalta tanto o universalismo dos princípios de justiça, quanto a sua sensibilidade ao contexto. E é a
razão pública quem tem a função de “articular e fazer a mediação entre as pretensões normativas da
concepção política da justiça e os contextos sociais, as práticas e instituições da democracia real”[59]. Rawls
elabora, assim, um procedimento de justificação para mostrar que os seus princípios de justiça transcendem o
momento de seu surgimento e podem servir como padrões para reformas políticas na estrutura básica da
sociedade[60].

 

3. O Modelo de Democracia Procedimental de Jürgen Habermas

Diferentemente de John Rawls, Jürgen Habermas não limita a sua análise da democracia à esfera da
filosofia política. Habermas dissente de Rawls na forma e conteúdo da concepção de democracia e ainda
amplia a sua análise para esferas como a teoria social e a filosofia da linguagem, criando, assim, uma ética do
discurso. O próprio Habermas assente que a teoria da Justiça de Rawls foi um marco na história da filosofia
prática. Para Habermas a obra de Rawls retomou questões morais essenciais que estavam relegadas há muito
tempo[61].
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“Kant formulara a questão fundamental da moral de tal forma que ela podia encontrar uma resposta
racional: em casos de conflito, devemos fazer aquilo que é igualmente bom para todas as pessoas. Sem
recorrer aos pressupostos fundamentais da filosofia transcendental de Kant, Rawls renovou esse
princípio, com vistas à justa convivência entre cidadãos de uma comunidade política. Assumindo uma
posição de vanguarda contra o utilitarismo, por um lado, e o ceticismo, por outro, diante dos valores, ele
propôs uma leitura intersubjetivista do conceito kantiano de autonomia: agimos de forma autônoma
quando obedecemos estritamente às leis que todos os envolvidos poderiam aceitar com boas razões, com
base em um uso público de sua razão.” “Como admito esse projeto, compartilho sua intenção e considero
corretos seus resultados essenciais, o dissentimento de que quero falar acaba ficando dentro dos estreitos
limites de uma briga de família. Minhas dúvidas limitam-se a saber se Rawls faz valer suas importantes
instituições normativas, pertinentes na minha opinião, de um modo sempre convincente”[62].

Habermas se preocupa em erigir, em sua ética do discurso, um contexto ideal de comunicação,
capaz de incluir, em condições de igualdade e liberdade, todos os participantes do processo
comunicativo[63]. Para tanto, Habermas apresenta a esfera pública como o espaço privilegiado em que as
normas emergentes do mundo da vida são racionalizadas pela comunicação para então poderem por meio do
processo decisório ter espaço no âmbito estatal[64]. Enquanto Rawls estabelece um modelo substantivo de
democracia deliberativa (onde os princípios a serem aplicados já estão previamente justificados), Habermas,
ao contrário, elabora um modelo estritamente procedimental de democracia deliberativa. O modelo de
Habermas é procedimental porque deixa em aberto os possíveis resultados da deliberação. Vale dizer, os
princípios a serem aplicados devem encontrar a sua justificação no curso do próprio processo deliberativo.
Daí a idéia de que as maiorias estão impedidas de tomar decisões que impeçam a realização das condições
procedimentais da própria democracia[65]. Essa concepção procedimental da democracia e da política
deliberativa de Habermas tenta superar a proposta de Rawls e levar a sério a exigência comunitarista de uma
universalidade sensível e atenta às peculiaridades do contexto onde estão inseridos os cidadãos[66].  Para
Habermas, toda ordem jurídica também é expressão de uma forma de vida particular e não apenas o reflexo
do teor universal dos direitos fundamentais[67]. A proposta de Habermas se funda na força justificadora do
procedimento e não no conteúdo da razão pública (como propõe Rawls)[68].

 

3.1 Razão Comunicativa e Democracia Deliberativa

Para que esse modelo de democracia deliberativa se concretize os sujeitos devem se reconhecer
mutuamente como livres e iguais e interagir entre si sem a pretensão objetivadora de garantir o próprio
sucesso[69]. Somente por meio desse “agir comunicativo” os participantes podem “adotar o enfoque
performativo de um falante que deseja entender-se com uma segunda pessoa sobre algo no mundo, as
energias de ligação da linguagem podem ser mobilizadas para a coordenação de planos de ação”[70]. O
objetivo da ética discursiva habermasiana é, assim, estabelecer um acordo racionalmente motivado quando
houver um conflito normativo[71]. Para tanto, Habermas recorre a um modelo de amplo e irrestrito diálogo
no qual todos os participantes têm igual acesso e onde prevalece a força do melhor argumento[72]. 

Este modelo Habermas estabelece uma “situação ideal de fala” e “impõe uma série de condições
apresentadas através de três exigências fundamentais: a não limitação, ou seja, ausência de impedimentos à
participação; a não violência, inexistência de coações externas ou pressões internas; e a seriedade, todos os
participantes devem ter como objetivo a busca cooperativa de um acordo”[73]. Dessa forma, na medida em
que os participantes aceitam entrar numa práxis de entendimento cooperativo, eles também aceitam
tacitamente a condição de consideração simétrica ou uniforme dos interesses de todos[74]. Tal práxis
“somente pode ser bem-sucedida se todos e cada um estiverem dispostos a convencer os outros e a se
deixarem convencer por outros, todo participante sério precisa examinar o que é racional para ele naquelas
condições de consideração simétrica e uniforme dos interesses”[75].

Diante disso, é certo que em países periféricos como o Brasil, onde grande parte da população está
à margem do processo decisório, os desafios são maiores. No entanto, conforme aponta Álvaro Ricardo de
Souza Cruz, a crítica de que a situação ideal de fala de Habermas é algo idealista e seria impossível de se
verificar em países como o Brasil é equivocada[76]. Isso porque o discurso não é algo ideal e a situação ideal
de fala faz parte da condição humana. Ou seja, o discurso em si tem uma pretensão universal em torno da
condição humana do homem, pois “a comunicação entre os homens se estrutura pela ‘situação ideal de fala’
que, certamente, terá seus elementos melhor ou pior percebidos pela competência lingüística dos
participantes”[77]. O que Álvaro Ricardo de Souza Cruz busca mostrar é que de fato não se podem ignorar
as questões socioeconômicas que afetam os participantes, pois elas são fundamentais para uma melhor ou
pior compreensão de qualquer discurso[78]. Nesse sentido, o próprio Habermas chama atenção ao explicitar
que a sua teoria do discurso não busca erigir um conjunto de cidadãos voltados à ação, mas à garantia de
procedimentos que permitam essa ação[79]. Por isso para Habermas “a substância dos direitos humanos
insere-se, então, nas condições formais para a institucionalização jurídica desse tipo de formação jurídica
desse tipo de formação discursiva da opinião e da vontade, na qual a soberania do povo assume figura
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jurídica”[80]. Daí a proposição de Habermas de conciliar a soberania popular e o Estado de Direito
(garantidor e promotor de direitos).

 

3.2 Estado de Direito, Soberania Popular e Democracia Deliberativa

Para Habermas a idéia dos direitos humanos e a da soberania popular determinam até hoje a
compreensão normativa dos Estados Democráticos de Direito[81]. A democracia depende, assim, de um
contexto de liberdade e igualdade promovido pelo Estado de Direito. O Estado de Direito assume, dessa
maneira, papel primordial no modelo de democracia de Habermas. Será justamente contra a existência de
desequilíbrios entre os participantes do debate público (o que tornaria impossível a formação discursiva da
vontade coletiva) que o Estado de Direito irá atuar, promovendo a institucionalização do processo inclusivo
de formação pública da opinião e da vontade[82]. Para Habermas, a relação interna entre soberania popular e
direitos humanos somente se estabelece “se o sistema dos direitos apresentar as condições exatas sob as
quais as formas de comunicação – necessárias para uma legislação política autônoma – podem ser
institucionalizadas juridicamente”[83]. Habermas então reconstrói o sistema de direitos fundamentais à luz da
sua concepção de democracia deliberativa a fim de que:

“esse sistema contenha justamente os direitos que os cidadãos são obrigados a atribuir-se reciprocamente,
caso queiram regular legitimamente a sua convivência com os meios do direito positivo (...):

(1) Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma do direito à maior
medida possível de iguais liberdades subjetivas de ação’.

(2) Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma do status de membro
numa associação voluntária de parceiros de direito.

(3) Direitos fundamentais que resultam imediatamente da possibilidade de postulação judicial de direitos
e da configuração politicamente autônoma da proteção jurídica individual.

(4) Direitos fundamentais à participação, em igualdade de chances, em processos de formação da opinião
e da vontade, nos quais os civis exercitam sua autonomia política e através dos quais eles criam direito
legítimo.

(5) Direitos fundamentais a condições de vida garantidas social, técnica e ecologicamente, na medida em
que isso for necessário para um aproveitamento, em igualdade de chances, dos direitos elencados de (1)
até (4)”[84].

 

Essa proposta de reconstrução do sistema de direitos fundamentais de Habermas busca então
garantir as condições procedimentais do discurso para que os cidadãos possam participar dos processos de
discussão e deliberação.

Habermas estrutura ainda outro elemento essencial à sua concepção de democracia deliberativa – a
esfera pública. Para Habermas a deliberação ocorre nos espaços oficiais (estatais/institucionais), mas também
em espaços e redes informais de comunicação (esfera pública não estatal)[85]. Habermas define a esfera
pública como um fenômeno social elementar[86]. Para Habermas a esfera pública não pode ser entendida
como uma instituição ou uma organização. Ao contrário, ela é uma rede de comunicação de conteúdos, onde
os fluxos de comunicação se tornam opiniões públicas. A esfera pública é “uma estrutura comunicacional do
agir orientado pelo entendimento, a qual tem a ver com o espaço social gerado no agir comunicativo, não
com as funções e nem com os conteúdos da comunicação cotidiana”[87]. A esfera pública é, assim,
constituída de foros, arenas, palcos que dão consistência à formação discursiva de opiniões. Ela se constitui a
partir do fluxo comunicacional das universidades, associações, sindicatos, partidos políticos, organizações
não governamentais, imprensa, etc[88].

Habermas erige, assim, uma teoria crítica da sociedade a partir de uma pragmática lingüística.
Assim, Habermas constrói uma teoria particular da moral, do direito e da própria democracia[89]. Vale dizer,
“assim estruturado, o modelo de Habermas revela que a legitimidade das decisões estatais depende de dois
fatores coordenados: a institucionalização jurídica dos procedimentos de legiferação e a abertura do sistema
estatal aos influxos comunicativos que advém do espaço público”[90]. Vê-se, com isso, uma íntima relação
entre o Direito e a esfera pública, onde o Direito somente se legitima no debate produzido na esfera pública.

 

4 – A Democracia Deliberativa segundo Carlos Santiago Nino

Segundo Carlos Santiago Nino, a democracia se apóia em uma defesa intransigente de direitos que
assegure e proteja a autonomia, a inviolabilidade e a dignidade do sujeito[91]. Dessa forma, resgata-se a
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perspectiva moral, incluindo-a não somente na esfera jurídica, mas também utilizando-a como fundamento da
própria democracia[92].

Nino mostra que o contrapeso exercido pelo Direito sobre a democracia não pode ser excessivo de
modo a suprimi-la ou de tal forma que rompa com o seu poder e sua esfera de atuação[93]. Com isso, busca-
se preservar a operatividade e efetividade da democracia na defesa e atuação em prol da sociedade e dos
próprios direitos dos cidadãos. Se o alcance dos direitos em um determinado momento passa a ser
restringido, muitos problemas sociais deixam de ser resolvidos pelo Direito, mas poderiam/podem/devem ser
resolvidos pelo processo democrático na medida em que o povo, os que são afetados por essa restrição,
tomam parte no processo político, no debate, no processo de decisão. Daí a defesa intransigente de Nino por
uma democracia deliberativa que inclua os cidadãos no processo de tomada de decisões.

A democracia deliberativa busca conciliar, sem ignorar a tensão existente, o estado de direito e a
soberania popular, onde é ele (estado de direito) condição de possibilidade da democracia[94]. O estado de
direito não assume apenas e tão somente o papel de limite à democracia (ainda que ele assim efetivamente o
seja), mas também a figura de elemento essencial para a constituição da própria democracia. Com isso, foge-
se de um modelo exclusivamente procedimental, onde mais além dos direitos fundamentais serem
considerados condições procedimentais da democracia, são também concebidos como condições para a
cooperação democrática. Diante disso, se em certa ocasião pode o estado de direito limitar decisões
majoritárias, tal limitação não representa para a democracia deliberativa, necessariamente, um óbice à
soberania popular. Isto porque pode tal limitação atuar a favor da própria soberania, na medida em que os
direitos fundamentais são condições de possibilidade da democracia e o controle de decisões majoritárias
violadoras do estado de direito pode ser justificado a partir do próprio princípio democrático[95].

Por esta razão Nino rechaça qualquer forma autoritária de governo ou atitude política que não
somente negue/viole direitos, mas também exclua o elemento democrático e participativo dos cidadãos. Com
isso intenta-se resgatar o componente moral na esfera pública, onde direitos moralmente justificados
impedem arbitrariedades do processo democrático e onde o processo democrático moralmente legítimo
afirma direitos positivos (ou não) em decisões que até então eram moralmente indiferentes ou
indeterminadas[96]. Nino parte de uma concepção dialógica de democracia, onde política e moral não se
separam, mas sim determinam o valor da própria democracia[97].

 

4.1 A Democracia Deliberativa para além de John Rawls e Jürgen Habermas

Nino, tomando parte das teorizações de Rawls e Habermas, mas diferentemente deles, concebe que
o conhecimento da verdade moral se dá a partir de um procedimento que privilegie uma discussão e decisão
intersubjetivas. O intercâmbio de idéias e a necessidade de se justificar determinada posição aos outros
debatedores/participantes incrementa o conhecimento que o indivíduo possui, detecta defeitos no raciocínio e
protege a imparcialidade. No entanto, esta prática não exclui a possibilidade da reflexão individual também
produzir soluções corretas, ainda que este método seja o menos confiável dada a dificuldade de manutenção
da imparcialidade[98]. 

Desta forma, Nino apresenta uma tese que não nega nenhuma das proposições anteriores de Rawls
e Habermas, mas, ao contrário, se vale de ambas para ressaltar os aspectos positivos de cada uma delas e
tentar ir além. Nino preenche a lacuna deixada por Rawls ao acreditar no debate coletivo, na prática
discursiva proposta por Habermas[99]. Ao mesmo tempo, não nega a que a razão individual de um sujeito
também possa, ainda que carente de um debate coletivo, propor soluções adequadas[100]. Com isso, Nino
busca superar a proposta individualista de Rawls que conduz a um elitismo moral exacerbado e também a
proposta de Habermas, a qual pode conduzir a um populismo moral[101].

 

4.2 O valor epistêmico da democracia

A posição intermediária adotada por Nino é por ele intitulada de construtivismo
epistemológico[102]. Nino fundamenta o valor epistemológico da democracia na busca da verdade moral
através de práticas discursivas coletivas e/ou individuais e põe em evidência a imparcialidade como requisito
essencial para a busca dessa verdade. Nesse sentido, a princípio a unanimidade parece ser o equivalente
funcional da imparcialidade. Se aqueles que podem ser afetados por uma decisão tiverem participado da
discussão em condições de igualdade, a decisão tomada será provavelmente imparcial e moralmente correta
sempre que todos a aceitarem livremente e sem coerção[103].

No entanto, diferentemente de Jürgen Habermas e John Rawls, Nino não pretende alcançar o
consenso como resultado mais adequado ou da solução mais justa, nem mesmo quando presentes as
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condições ideais para o debate[104].  Nino acredita na democracia deliberativa como o método mais
confiável para transformar os interesses das pessoas, suas preferências e chegar ao resultado mais
correto[105]. Daí a sua proposição de conferir legitimidade à decisão majoritária. Mas para não recair no
mesmo equívoco da teoria de Habermas, a decisão majoritária deve sempre ser vista com cautela, onde a
discordância de uma minoria é o que pode, por vezes, até mesmo conferir o grau de imparcialidade
necessário para que a decisão tomada seja tida como a mais correta e também o fundamento para questioná-
la ou desobedecê-la. O argumento que confere legitimidade e validade à decisão da maioria não pode ser o
de que ela, maioria, está mais perto da unanimidade, posto que a equivalência funcional entre unanimidade e
imparcialidade não se reduz a uma questão meramente quantitativa[106]. A passagem da unanimidade para a
regra da maioria deve ser baseada na idéia de que a imparcialidade será mais bem preservada através da
discussão/dissenso do que qualquer outro meio ou resultado advindo do consenso unânime. Ou seja, um
processo de discussão moral com certo limite de tempo, dentro do qual uma decisão majoritária deve ser
tomada, tem maior poder epistêmico para alcançar decisões moralmente corretas que qualquer outro
procedimento de decisões coletivas[107].

No entanto, para a concretização de sua teoria, Nino parte e depende do pressuposto de que a falta
de imparcialidade não se deve às inclinações egoístas dos atores sociais e políticos, mas sim à ignorância
deles sobre os interesses dos demais[108]. É com base nesse pressuposto que Nino reafirma sua crítica a
governos ditatoriais ou aristocracias, já que um ditador ou uma minoria detentora do poder deixam de
conhecer os interesses dos setores mais afastados da sociedade. Se o pressuposto adotado por Nino parece
ingênuo ao conceber que os sujeitos envolvidos no debate (sejam eles governantes ou governados) não estão
naquele momento imbuídos de interesses egoístas, o fundamento para legitimá-lo parece a melhor resposta à
pretensa singeleza. Definir os interesses da população não é uma questão de simples conhecimento, mas
também de escolha. Assim, se um indivíduo não tem nenhuma oportunidade de tomar uma decisão que o
permite/ajuda a dar uma ordem de preferência aos seus interesses, poderia ver-se impossibilitado de definir
essa ordem[109]. Ou seja, o pressuposto de imparcialidade será satisfeito se os sujeitos envolvidos no
processo deliberativo tiverem conhecimento sobre os dados fáticos e relevantes da questão em debate[110].
Desta forma, evita-se a discricionariedade ou imposição das vontades/decisões dos governantes e abre-se
espaço para poder-se eleger coletivamente a melhor decisão, sobretudo por aqueles que serão diretamente
afetados por ela.

Se de um lado a proposta de Nino busca fugir das decisões utilitaristas e parciais ao expô-las à
sabatina argumentativa, por outra não consegue escapar ao fato de que em determinados momentos nem
mesmo o procedimento legítimo pode impedir tais decisões. Por isso Nino se preocupa tanto com a defesa
das minorias e com a busca e proteção de determinados valores morais, transformados em norma, e
impassíveis de questionamento. É justamente nesse ponto que Nino acentua a tensão entre
constitucionalismo e democracia. A democracia deve ser adotada como procedimento e experimentação
numa ação comunicativa e argumentativa a fim de serem tomadas as decisões moralmente mais corretas. No
entanto, não podem usurpar determinadas conquistas, direitos, garantias, estabelecidas pela Constituição. O
que diferencia Nino dos demais teóricos é que não pretende ele uma teoria que ignore ou supere esta tensão.
Ao contrário, é a partir dela que se deve teorizar e com ela conviver. Por esta razão Nino não acredita no
consenso tão idealizado por Rawls ou Habermas, mas dá grande valor às decisões coletivas.

 

5. Considerações Finais

Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas filosofias políticas com caráter normativo – como
as de Rawls, Habermas e Nino – consiste em mostrar como se dá a articulação entre teoria e prática, ser e
dever ser[111]. O desafio então é mostrar como se dá a inserção do ideal normativo na eticidade política das
democracias.

A teoria da justiça de Rawls se funda em princípios previamente justificados, fundados na moral e
servirão de fundamento para que a razão pública desempenhe o papel de articular as pretensões normativas
de justiça e o contexto social[112]. A teoria da justiça de Rawls, aliada ao seu conceito razão pública,
expressa um ideal de cidadania democrática de tal forma que sua concepção de justiça esteja intimamente
ligada a teoria da democracia deliberativa[113].

Já o modelo de democracia de Habermas opera sob um fundamento eminentemente procedimental,
onde se deixa em aberto os possíveis resultados da deliberação. Vale dizer, os princípios de justiça a serem
aplicados devem encontrar a sua justificação no curso do próprio processo deliberativo. Todavia, Habermas
não deixa de especificar e detalhar que esse processo democrático-deliberativo pressupõe a existência de uma
íntima relação entre o Estado Democrático de Direito (com um sistema de direitos fundamentais) e a
soberania popular. Somente assim poderá haver a construção de uma esfera pública, de um fluxo
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comunicacional, orientado a tomada de decisões de forma coletiva e deliberativa.

Carlos Santiago Nino busca superar a visão eminentemente substancial de Rawls e ir mais além da
concepção estritamente procedimental de Habermas. Nino acredita não apenas na razão individual do sujeito
(como quer Rawls), mas também no debate coletivo, na prática discursiva (como quer Habermas). Sem
refutar as teses de Rawls e Habermas, Nino constrói sua teoria da democracia deliberativa fundada na
deliberação coletiva enquanto elemento essencial para a tomada de decisões de índole coletivas, já que se
parte do pressuposto de igualdade e de que todos merecem igual respeito e consideração. Destaque-se que a
adoção dos procedimentos de discussão como forma de expressão da igualdade e da democracia não implica
uma defesa dogmática e incondicional da discussão como busca de uma construção social democrática e
constitucionalmente adequada. É de se ressaltar ainda que o processo deliberativo de Nino não busca,
necessariamente, o consenso e nem garante a imparcialidade final da decisão em jogo, mas busca,
especialmente, um procedimento legítimo e justificador, valioso para a dinâmica coletiva.

A relação entre justiça e democracia mostra como a deliberação pública opera como um ideal
normativo e como um teste para a legitimidade democrática. Vale dizer, a democracia só se justifica na
medida em que permite a construção de um espaço público de deliberação. E será justamente neste espaço,
nesta esfera pública (estatal e/ou não estatal) em que os cidadãos poderão então decidir qual o melhor rumo
para suas vidas e que princípios e normas regerão a sociedade em que vivem.
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A MEDIDA DA JUSTIÇA: UM ESTUDO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO PRINCIPIO DA
PROPORCIONALIDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

LA MEDIDA DE LA JUSTICIA. UN ESTUDIO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL PRINCÍPIO DE LA
PROPORCIONALIDAD EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO BRASILEñO.

ANA MANUELA
Danielle Annoni

RESUMO
A busca pela efetividade dos direitos fundamentais fez resgatar dentre as teorias de hermenêutica
constitucional a valorização dos princípios e sua importância na resolução de conflitos concretos. Os anos
recentes trouxeram a revitalização de vários principios constitucionais e sua elevação ao status de
metaprincípios, por contribuirem com as soluções envolvendo o conflito entre direitos fundamentais. Neste
sentido, o trabalho visa analisar a importância do princípio da proporcionalidade perante os sistemas do Civil
Law e do Common Law, destacando suas aproximações e divergências. Ao final, visa demonstrar sua
relevância para o ordenamento jurídico brasileiro, destacando alguns julgados do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal, analisando como o princípio da proporcionalidade foi usado no caso
concreto.
PALAVRAS-CHAVES: Princípio da Proporcionalidade; Princípio da Razoabilidade; Direitos
Fundamentais.

RESUMEN
La busca por la efetividad de los derechos fundamentales rescato entre las teorías de la hermenêutica
constitucional la valorización de los principios y su importancia en la solución de los conflitos concretos. Los
años recientes hicieron la revitalización de los muchos principios constitucionales y su elevacion al status de
metaprincipios, por su contribución en la solución de los conflitos entre derechos fundamentales. Así, el
presente artículo visa añadir a importancia del principio de la proporcionalidad diante de los sistemas del
Civil Law y del Common Law, apuntando sus aproximaciones y divergencias. Al final, busca demonstrar su
relevancia diante del ordenamiento juridico brasileño, apuntando algunas decisiones del Superior Tribunal
Federal y del Supremo Tribunal Federal, y destacando como el principio de la proporcionalidad fue utilizado
en el caso concreto.

PALAVRAS-CLAVE: Principio de la proporcionalidad; principio de la razonabilidad; derechos
fundamentales.

INTRODUÇÃO

 

Os conflitos existentes na aplicação de distintos direitos fundamentais em um Estado de Direito não
é tema de estudo recente. Há tempos que pesquisadores das mais diversas áreas refletem sobre a hierarquia
fática na aplicação de princípios e garantias fundamentais, a partir de casos que desafiam as regras do Direito
Positivo.

Dentro de uma acepção jurídica, os princípios não compreendem apenas os fundamentos
legalmente instituídos, mas todo axioma derivado da cultura jurídica universal. Representam, pois, os
fundamentos da ciência jurídica, que traçam as noções em que se estruturam o próprio Direito. Traduzem,
portanto, direitos considerados essenciais dentro de um determinado Estado, impondo ao legislador, à
jurisprudência, à administração e aos particulares, a interpretação do Direito de acordo com os valores ali
espelhados, estebelecendo direções em que deveriam situar-se as normas.

Os princípios vinculam os limites e o conteúdo valorativo do ordenamento jurídico, possuindo, por
uma lado, um aspecto negativo, visto proporcionar a exclusão das normas com eles incompatíveis, e, por
outro, um aspecto positivo, porquanto influenciam, de forma acentuada, a concretização e interpretação das
regras a eles vinculadas. Representam, pois, os pilares que garantem a manutenção do sistema jurídico,
permitindo sua constante atualização, conforme os ditames da permanente evolução social. Através deles, o
direito encontra espaço para evoluir, adaptando-se às novas situações, que vão, paulatinamente, sendo
criadas pela vida em comunidade.

No que diz respeito às ciências jurídicas, somente se conhecendo os princípios norteadores do
ordenamento é que se consegue criar uma legislação de boa qualidade e coerente; e intrepretá-la e aplicá-la
corretamente nas situações concretas submetidas ao Estado-Juiz. Cabe a eles, enquanto proposições
fundamentais, orientar concretamente o direito, qualificando as normas dentro de determinados padrões
axiológicos. Todavia, não estão isentos de conflitos.

Assim, destaca-se a importância do princípio da proporcionaliade, que tem sido identificado como
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metaprincípio, por sua capacidade de mediar conflitos porventura existentes entre os princípios, na busca
pela eficácia dos direitos fundamentais.

Neste sentido, o presente trabalho visa analisar a importância do princípio da proporcionalidade
perante os sistemas do Civil Law e também do Common Law, destacando suas aproximações e divergências.
Ao final, visa demonstrar sua relevância para o ordenamento jurídico brasileiro, destacando alguns julgados
do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, acompanhado da análise da forma
com que os ministros utilizam-se do princípio da proporcionalidade para adequarem a aplicação das normas
jurídicas ao caso concreto.   

 

1    PRINCIPIOS, REGRAS E DIREITOS FUNDAMENTAIS

 

A palavra princípio exprime a idéia de começo, origem, base, derivando, o vocábulo do latim
principium, que significa justamente origem, começo. Em sentido literal é, de fato, o ponto de partida e o
fundamento de um processo qualquer, ao mesmo tempo que remete à idéia de importante, principal.

Em sentido amplo, quer exprimir o começo de vida ou o primeiro instante em que as pessoas ou
coisas começam a existir. Dessa forma, é utilizado pelas mais diversas áreas do saber humano, sempre com a
mesma função, ou seja, a de alicerçar, fundamentar todo o conhecimento dentro de um determinado campo
filosófico ou científico.

Entre os doutrinadores, existe convergência no sentido de que os princípios ocupam posição de
relevo no sistema jurídico, uma vez que são gerais e asssumem as suas orientações, perfazendo-se como
guias do ordenamento para a interpretação e aplicação das normas jurídicas, seja para dar coerência geral ao
sistema, seja para transparecer sua incerteza constante.

Segundo Canotilho, “os princípios são normas jurídicas impositivas de uma optimização,
compatíveis com vários graus de concretização, consoante os condicionalismos fácticos e jurídico”[1].

Buscar o conceito de princípio, pois, constitui tarefa árdua, sendo inúmeras as tentativas[2]. Para
Miguel Reale “toda forma de conhecimento filosófico ou científico implica a existêcia de princípios, isto é,
de certos enunciados lógicos admitidos como condição ou base de validade das demais asserções que
compõem dado campo do saber”[3]. Princípios jurídicos consituem, portanto, verdadeiras normas-chaves,
normas-vetores, normas-alicerces.

Os mais importantes princípios dentro um ordenamento jurídico estão alocados em normas de
direitos fundamentais. No caso brasileiro, estes princípios se inserem majoritariamente no texto
constitucional, servindo de orientação hermeneutica e fundamentadora as normas infraconstitucionais.

Com efeito, a principal característica da Carta Constitucional é ser a norma regente do Estado de
Direito. É a partir dela que se orienta as normas e atos estatais, da mesma forma que direciona o
comportamento dos particulares nas suas relações privadas, uma vez que é no texto constitucional que se
encontram os fundamentos de natureza política, jurídica e social do Estado brasileiro.

Assim, os princípios constitucionais são os mais importantes no ordenamento jurídico, considerados
como verdadeiros norteadores, bússolas que guiam o profissional do direito na interpretação das normas
jurídicas, como descrito por Carmen Lúcia Antunes Rocha:

 

Aqueles valores superiores encarnam-se nos princípios que formam a própria essência do sistema
constitucional, dotando-o, assim, para cumprimento de suas funções, de normatividade juridica. A sua
opção ético-social antecede a sua caracterização normativo-jurídica. Quanto mais coerência guardar a
principiologia consitucional com aquela opção, mais legítimo será o sistema jurídico e melhores
condições de ter efetividade jurídica e social.[4]

 

Tais princípios ajudam a  garantir a tutela dos direitos e interesses individuais, coletivos e difusos
aos cidadãos, seja em face do Estado, seja ainda na relação com seus pares. Dentre os princípios consagrados
na Constituição Federal de 1988, um deles tem se destacado ultimamente pela sua relevância na
harmonização dos demais princípios, servindo como regra de conexão na aplicação dos princípíos ao caso
concreto. Esta-se a falar do princípio da proporcionalidade, presente tanto no sistema do Common Law,
quanto no sistema do Civil Law, cuja interpretação francesa do seculo XVII influenciou significativamente o
ordenamento brasileiro.
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2 O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO INSTRUMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA

 

O princípio da proporcionalidade, também conhecido no Brasil como princípio da razoabilidade,
remonta a idéia de igualdade de Aristóteles, do direito enquanto proporção, enquanto equilíbrio entre dois
direitos (ARISTÓTELES, 1993, p. 101).

Destaca-se ainda acerca das origens do princípio da proporcionalidade, que a lei de talião,
normalmente lembrada pelo postulado “olho por olho e dente por dente” e que se configurou como
progresso para a manutenção da paz social, estabeleceu um critério de proporcionalidade entre o dano
causado e a medida da vingança, já indicando a existência do mandamento em tempos mais remotos.
Estabeleceu-se, assim, o limite no qual o direito de um acaba onde começa o de outro, com a idéia de que as
normas deveriam ser aplicadas a todos indistintamente.

Na Idade Média, a idéia de aplicação proporcional do direito (adequação ao direito) estava
adstrita à aplicação da lei “pelos seus pares” e, segundo “o direito da terra”, expressa na Carta Magna de
1215. O direito à aplicação adequada da lei, ou o direito ao devido processo legal como ficou conhecido, foi
amplamente consagrado nas legislações inglesas medievais, como o Petition of Rights (1628), o Habeas
Corpus Act (1679) e o Bill of Right, (1689). A cláusula foi também recepcionada pela legislação
estaduniense e incorporada expressamente à Constituição dos Estados Unidos da América. O princípio da
proporcionalidade ganhou ares de razoabilidade (OLIVEIRA, 2003, p. 71-72).

No século XIX, “com o nome de proporcionalidade, o princípio surge na Europa continental
ligado à teoria do desvio de poder” (OLIVEIRA, 2003, p. 76). A Administração francesa, baseada no
recurso pelo excesso de poder, passa a controlar os atos administrativos, limitando-os aos seus fundamentos.
O princípio da legalidade, como é conhecido no Brasil, surge, pois, diretamente ligado à atuação da
Administração Pública e à finalidade de seus atos, e, posteriormente, por força da doutrina alemã, é
incorporado ao direito constitucional, como mecanismo de defesa dos direitos fundamentais[5].

A terminologia razoabilidade deriva da tradução do princípio do devido processo legal
estaduniense em sua distinção ao princípio da legalidade alemão. Segundo Barros (2000, p. 57), ambos os
princípios são, na realidade, sinônimos. A mesma posição defende Mello, para quem o “princípio da
proporcionalidade não é senão uma faceta do princípio da razoabilidade” (MELLO, 2000, p. 81). Oliveira,
por sua vez, afirma que, em razão das acepções gramaticais, a proporcionalidade seria um aspecto da
razoabilidade, essa última de acepção maior, ainda que a doutrina brasileira não faça distinção entre as duas
expressões (OLIVEIRA, 2003, p. 88).

O princípio da proporcionalidade aparece, pois, definido como a articulação entre três
subprincípios: a idoneidade, a necessidade e a proporcionalidade em sentido stricto, ou ainda, como
ponderação diante do evento e da atuação estatal, a harmonia entre a lei e o direito.

Neste sentido, CANOTILHO afirma que:

 

Trata-se, pois, de controlar a relação de adequação medida-fim. Este controle, há muito debatido
relativamente ao poder discricionário e ao poder vinculado da administração, oferece maiores
dificuldades quando se trata de um controle do fim das leis dada a liberdade de conformação do
legislador.[6]

 

Luiz Roberto Barroso, ao comentar sobre o subprincípio da idoneidade da norma jurídica, cita o
seguinte exemplo: “se diante do crescimento estatístico da AIDS (motivo), o Poder Público proíbe o
consumo de bebidas alcoólicas durante o carnaval (meio), para impedir a contaminação das pessoas
(fim)”[7]. A medida adotada não atende ao referido princípio, pois, é cristalino o descompasso entre o
motivo, os meios e o fim, visto que não há relação direta entre a contaminação pelo vírus da AIDS e o
consumo de bebidas alcoólicas.

Esta adequação dos meios aos fins centra-se na exigência de que qualquer medida restritiva deva
ser idônea em relação ao fim desejado, vez que, se assim não ocorrer, deverá ser considerada
inconstitucional. Portanto, para que uma norma seja considerada constitucional, as medidas que tiverem que
ser aplicadas para a consecução de um caso concreto devem ser adequadas ao fim pretendido para que a sua
validade seja garantida.

Com relação ao sub-princípio da necessidade, também chamado de exigibilidade, tem-se como
pressuposto que a medida restritiva seja indispensável para a conservação de um direito fundamental e que
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esta não possa ser substituída por outra menos gravosa.

Segundo Chade Rezek Neto:

 

esta exigibilidade deve ser associada à busca do meio mais suave dentre os vários possíveis para que se
possa atingir o fim almejado e buscado, garantindo-se, assim, um grande campo de atuação para o
legislador, no intuito da realização de seus atos[8].

 

O juiz terá de escolhe, entre os vários meios adequados, qual o mais idôneo para que seja
produzido sempre um menor número de conseqüências danosas. Portanto, nota-se uma relação entre os sub-
princípios da adequação e da necessidade, pois, só se pode falar em exigibilidade se o meio empregado
também for adequado.

Ainda sobre a exigibilidade, ensina Guerra Filho que:

 
Comprova-se a exigibilidade do meio quando esse mostra como o mais suave dentre os diversos
disponíveis, ou seja, o menos agressivo dos bens e valores constitucionalmente protegidos, que
porventura colidem com aquele consagrado na norma interpretada.[9]

 

Por fim, o sub-princípio da proporcionalidade em sentido estrito, também conhecido como máxima
do sopesamento ou escolha do meio mais suave, traduz-se na necessidade de se ter mais vantagens do que
desvantagens ao indivíduo. Indica que o meio utilizado encontra-se em razoável proporção com o fim
colimado. É o equilíbrio global entre os custos e os benefícios. Trata-se da apuração do binômio utilitário do
custo-benefício.

Destaca Canotilho que “o juízo de proporcionalidade permite um perfeito equilíbrio entre o fim
almejado e o meio empregado, ou seja, o resultado obtido com a intervenção na esfera de direitos do
particular deve ser proporcional à carga coativa da mesma” [10]. Ainda, defende, que “trata-se de uma
questão de medida ou desmedida para se alcançar um fim: pesas as desvantagens dos meios em relação às
vantagens do fim” [11].

Este sub-princípio também é conhecido como justa medida, pois, por meio dele, meios e fins são
colocados em análise mediante um juízo de ponderação, sempre com o objetivo de se verificar se o meio
utilizado é ou não desproporcional em relação ao fim almejado. Sendo assim, esse sub-princípio impõe que a
escolha recaia sobre o meio mais leve, levando-se em conta o conjunto de bens envolvidos.

Se os critérios da necessidade e da adequação já foram atendidos, é preciso verificar se o resultado
obtido é proporcional à carga coativa imposta. Por meio desse juízo de ponderação, faz-se com que nem a
comunidade prevaleça em absoluto sobre o indivíduo, nem o indivíduo prevaleça sobre o bem-estar da
comunidade.

Outrossim, tem por função determinar o conteúdo dos direitos fundamentais, impondo esse
conteúdo como critério de controle de constitucionalidade das leis. Trata-se, pois, de um critério
metodológico a impor deveres ao legislador, deveres previamente assumidos pelo Estado, quando do
reconhecimento de tais direitos fundamentais[12].

Em sendo sinônimo do princípio da razoabilidade, no ordenamento brasileiro, implicaria em
determinar o meio-termo entre dois direitos, ou ainda, em se tratando do processo, entre duas partes. Seria,
pois, a medida da justiça, também determinada pela isonomia processual, isonomia esta no sentido material,
conferindo às partes a mesma proporção de tempo e de direito.

 

O razoável é conforme a razão, racionável. Apresenta moderação, lógica, aceitação, sensatez. A razão
enseja conhecer e julgar. Expõe o bom senso, a justiça, o equilíbrio. Promove a explicação, isto é, a
conexão entre um efeito e uma causa. É contraposto ao capricho, à arbitrariedade. Tem a ver com a
prudência, com as virtudes morais, com o senso comum, com os valores superiores propugnados em
cada comunidade. Um vez feita a norma, a razoabilidade [...] ganha em objetividade, cientificidade e
obrigatoriedade. O objeto do princípio da razoabilidade é a relação jurídica triangular que se institui
entre motivo, meio e fim. O princípio é comumente usado para aferir a congruência das medidas estatais,
porém, nada obsta, muito pelo contrário, na realidade, tudo indica seu emprego no âmbito do direito
privado. Ele ampara os direitos fundamentais não apenas proibindo restrições descabidas, mas também
impondo ações em benefício dos mesmos. Cumpre reiterar que o próprio princípio da razoabilidade é
direito fundamental, a ocupar lugar primaz no sistema jurídico (OLIVEIRA, 2003, p. 92).

 

Ainda que a idéia de proporção e de razão, trazida pelo princípio administrativo-constitucional
da proporcionalidade-razoabilidade, venha se somar aos postulados até então apresentados neste estudo, não
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parece ter sido esta a intenção do  legislador internacional ao introduzir em várias convenções internacionais
a garantia fundamental de uma tutela jurisdional efetiva e em um prazo razoável.

Com efeito, a mensagem que se extrai da expressão prazo razoável, recentemente introduzida ao
texto constitucional por meio do inciso LXXVIII, do artigo 5° da Constitução Federal em vigor, parece,
pois, indicar a duração justa e satisfatória da tutela pretendida, o tempo suficiente, adequado e aceitável à
realização dos atos processuais, sem, contudo, ferir a celeridade que lhe é devida. À expressão se confere a
qualidade de medir o bom senso, a ponderação, razão aplicada ao caso concreto em busca da justiça e da
eqüidade. Pontes de Miranda, ao tratar do tema, destaca que “a razoabilidade é conceito utilizado no
discurso jurídico como complemento do princípio da igualdade, exigência de racionalidade sistêmica e
imperativo de justiça” (PONTES, apud BRAGA, 2006, p. 51).

No ordenamento jurídico brasileiro, como visto, ambos são os princípios incorporados pelo texto
constitucional, quais sejam: a) o principio da razoabilidade, com fins de razoabilidade, aparece no caput do
artigo 37 da Constitutuição Federal de 1988, e b) o princípio da duração razoável do processo, com fins de
proporcionalidade judiciária, recentemente foi inserido no artigo 5°, no novo inciso LXXVIII do mesmo
diploma legal superior.

Com efeito, é o princípio da proporcionalidade que permite a coexistência de princípios conflitantes
em uma relação de implicação ampla, já que os princípios fornecem os valores para serem sopesados, sem os
quais não poderiam ser aplicados. Sua função, como princípio fundamental e orientador, é a de equilíbrio,
isto é, a própria idéia de justiça, manifestado pela simbologia da balança, expresso na máxima de
proporcionalidade.

Tal princípio encontra sua máxima utilidade na resolução dos casos de colisão entre direitos
fundamentais, ordenando ao aplicador do direito, que ao decidir o caso concreto, aplique um ou alguns
princípios em detrimento de outros, tudo com o objetivo de melhor atender ao ideal de justiça formulado
para aquela situaçao em particular.

Quanto à natureza jurídica do princípio da proporcionalidade, importante destacar que há duas
correntes distintas: a primeira, conhecida como substancialista e a segunda, intitulada formal.

A doutrina material ou substancialista percebe o princípio da proporcionalidade como medida de
justiça. O intérprete do enunciado jurídico, ao adotar a proporcionalidade, utilizando-se dessa corrente,
destacará os critérios ou pontos de vista materiais conformadores da decisão, chegando-se, assim, à
resolução do conflito.

Por sua vez, a doutrina formal, encara o princípio da proporcionalidade como um procedimento
cujo objetivo é alcançar a decisão do caso concreto. A aplicação da proporcionalidade, de cunho
procedimental contata as normas substanciais, revelando-se quando trabalha com a adequação e a
ponderação das leis aplicáveis ao caso concreto.

Pode-se, portanto, concluir que o princípio da proporcionalidade encerra-se atualmente no
ordenamento jurídico brasileiro como metaprincipio, ao lado dos também metaprincípios do acesso à justiça
e do devido processo legal.

Por fim, quanto à sua função, o princípio da proporcionalidade detém a tarefa de bloqueio, ou seja,
de impedir a ocorrência do que é inaceitável ou arbitrário, além de incorporar a responsabilidade pelo
resguardo da materialização da melhor medida possível diante da colisão entre direitos fundamentais. Esse
aspecto demonstra sua função positiva. Portanto, possibilita o conhecimento na sua relação com os demais
princípios e regras do sistema jurídico.

 

3 CONVERGÊNCIA ENTRE PRÍNCIPIOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

 

Na realidade não há propriamente o choque entre os direitos fundamentais, mas sim contraste, cuja
solução socorre-se do princípio da proporcionalidade, que proporcionará a harmonização dos ditames em
conflito no caso sub judice. Por meio de sua aplicação, submete-se o princípio de menor relevância ao de
maior valor social, ponderando os bens jurídicos com vistas a realização da justiça no caso concreto.

A ponderação permite a busca de uma solução e o equilíbrio aos direitos que estão em estado de
tensão com aferição do conteúdo axiológico e ideológico dos interesses invocados como dignos de proteção.

Neste sentido, assegura Robert Alexy que:
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Las colisiones de principios deben ser solucionadas de manera totalmente distinta. Cuando dos
principios entran en colisión – tal como es el caso cuando según un principio algo está prohibido y,
según otro principio, está permitindo, uno de los principios tiene que ceder ante al otro. Pero, esto no
significa declara inválido al principio desplazado ni que en el principio desplazado haya que introducir
una cláusula de excepción. Más bien lo que sucede es que, bajo ciertas circunstancias, la cuestión de la
procedencia puede ser solucioanda de manera inversa. Esto es lo que si quiere decir cuando se afirma
que en los casos concretos los principios tienen diferente peso y que prima el principio con mayor peso.
Los conflictos de reglas se llevan a cabo en la dimensión de la invalidez, en la dimensión de la validez,
en la dimensión de peso [13].

 

Na análise de um caso concreto onde haja a colisão de direitos fundamentias, honra-se mais um dos
princípios conflitantes em detrimento do outro de igual valia, porém sem nunca atingir sua essência ou ferir-
lhe a sua respeitabilidade[14]. “O administrador público está obrigado a sacrificar o mínimo para preservar o
máximo de direitos” [15].

Robert Alexy, citado por Walter Claudius Rothenburg, ensina que quando houver convergência
entre princípios, um deles:

 

[...] tem que ceder ante o outro. Porém isto não significa declarar inválido o princípio afastado nem que
no princípio afastado tenha que se introduzir uma cláusula de exceção. O que sucede, mais exatamente,
é que, sob certas circunstâncias, um dos princípios precede o outro. Sob outras circunstâncias, a
questão da precedência pode ser solucionada de maneira inversa. É isto o que se quer dizer quando se
afirma que, nos casos concretos, os princípios têm diferente peso e que prevalece o princípio com maior
peso. Os conflitos de regras resolvem-se na dimensão da validade; a colisão de princípios – como só
podem entrar em colisão princípios válidos – tem lugar para além da dimensão da validade, na
dimensão do peso [16].

 

Importante destacar que a “adoção do princípio da proporcionalidade não abala a hierarquia das
liberdades; ao contrário, forceja por determinar com precisão o conteúdo concreto, levando em conta a
ordem jurídica e as situações ocorridas” [17]. Isto implica dizer que o sacrifício enfrentado por um princípio
diante de outro não é absoluto, como também não o é a realização do princípio de maior valor, dado o caso
concreto. O percentual de aplicação e ponderação de um e outro no processo deriva do caso sob judice, mas
também da natureza jurídica de aplicação de cada princípio e sua possibilidade de flexibilizar-se diante do
caso concreto.

4 O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A aplicação do princípio da proporcionalidade pode ser facilmente observada nos julgamentos dos
principais Tribunais Superiores brasileiros. Tais decisões evidenciam que o conceito de proporcionalidade
serviu de fundamento para as decisões proferidas, tanto em razão de um exame abstrato, quanto de um
exame concreto de constitucionalidade.

Em análise ao Recurso Especial n°. 846.189/RS[18], de relatoria do Ministro Jorge Scartezzini, da
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pode-se verificar que foi o princípio da proporcionalidade o
fundamento adotado pelo relator para reduzir o valor da verba indenizatória fixada pela senença a quo, sob o
argumento de que o quantum arbitrado era excessivo. Verifica-se, pois, da ementa[19] a aplicação direta do
princípio da proporcionalidade vez que, constatado o exagero do montante indenizatório a Corte ajustou seu
valor aos parâmetros adotados anteriormente em casos análogos, assegurando à parte lesada a justa
reparação sem incorrer em enriquecimento indevido.  

No mesmo sentido, cita-se o Recurso Especial n°. 631.301/RS[20], originário da Ação Civil
Pública ajuizada pelo Ministério Público do estado do Rio Grande do Sul em face do ex-prefeito de Bento
Gonçalves-RS, por ato de improbidade administrativa. O caso versa sobre fato causador de lesão ao erário
público e atentatório aos princípios da Administração Pública, consubstanciado na permissão a particulares
de uso de bens imóveis públicos sem a devida permissão legal, enquanto do exercício do cargo eletivo de
Prefeito Municipal de Bento Gonçalves-RS.

A decisão não acatou o pedido do Ministério Público em sancionar o ex-prefeito com a suspensão
de seus direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de seus bens e ressarcimeno ao erário,
visto que a legislação não possibilitava referida cumulação de sanções. Assim, o julgador, a partir do
princípio da proporcionalidade, pode dosar a pena de forma discricionária.
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Obedeceu-se nesse julgado os requisitos do princípio da proporcionalidade, tendo como medidores para
aplicação da pena a lesividade e a reprovabilidade da conduta do agente improbo, o elemento volitivo – se o
ilícito foi praticado por dolo ou culpa, a consecução do interesse público e a finalidade da norma
sancionadora. Assim, o recurso foi improvido, mantendo a condenação do ex-prefeito apenas ao
ressarcimento ao erário público.

            Por fim, traz-se a colação o Recurso Extraordinário n°. 153.531-8[21] de Santa Catarina, também
em Ação Civil Pública, no qual se pretendia que a “Farra do Boi”, caracterizada como manifestação cultural
do povo local, fosse abolida. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal utilizou o princípio da
proporcionaidade ao se ver diante da colisão entre o direito de livre manifestação cultural, previsto no artigo
215 e o dever estatal de proteção à fauna, disposto no artigo 225 § 1°, VII ambos da Constituição Federal.
Ao fazer uso do princípio da proporcionalidade, o STF autorizou a organização da festa, sem conduto
permitir que se seguissem os maus-tratos em regra acometidos aos animais durante a celebração.

5 CONCLUSÃO

 

O fenômeno da valoração dos princípios não é recente, sendo recente todavia a influencia dos
princípios fundamentais nos mais diversos diplomas juridicos. Os reflexos da constitucionalização do direito
infraconstitucional, ou na leitura do neoconstitucionalismo, de orientação obrigatória do respeito aos ideais
da Constituição e sua ingerência também nas relações privadas ainda não chegou ao fim, apesar da
Constituição Cidadã ter mais de 21 anos. E tais reflexos podem ser sentidos e medidos facilmente pelo
termômetro dos tribunais e da frequente jurisprudência produzida que os invoca como alicerce, seja para a
manutenção do status quo. seja ainda para a mudança de paradigma.

Com efeito, a incidencia dos principios fundamentais na seara de todos os direitos, por vezes,
fomenta conflitos entre os próprios principios e suas garantias, como no clássico exemplo do aparente
conflito entre a liberdade de impressa e o direito a privacidade, exposto a debates nacionais recentemente
pelo famoso e polêmico caso Cicarelli.

Neste sentido, pois, é que ressurge o principio da proporcionalidade, em novas vestes e novas
atribuições, não mais a simbolizar o limite de atuação do Estado no uso de seu árbitrio, tarefa ardualmente
desempenhada pelo princípio da legalidade e da democracia, nos Estados que adotam este modelo, mas sim,
ganhando apelo de mediador de conflitos, não meros conflitos, mas conflitos hermenêuticos entre seus pares,
os princípios.

Ainda que o emprego do princípio da proporcionalidade pelos tribunais superiores citados denuncie
a proibição de excessos, seja do poder público, seja ainda do particular, visando evitar o enriquecimento sem
causa, ou objetivando humanizar as penas impostas sem justa medida, esta não é ainda sua principal atuação.

É, pois, no exercício do direito que o principio da proporcionalidade se eleva, conferindo a exata
medida da aplicação da norma jurídica ao caso concreto, e definindo em termos pragmáticos a medida da
própria justiça, sem precisar fazer uso da balança ou do punhal.
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O PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JURISDICIONAIS COMO DIREITO
FUNDAMENTAL À CONCRETIZAÇÃO DA DEMOCRACIA E SUAS CONEXÕES COM O

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO

IL PRINCIPIO DEL MERITO DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE QUALE DIRITTO
FONDAMENTALE DI CONSEGNARE LA DEMOCRAZIA EI SUOI COLLEGAMENTI CON IL

PRINCIPIO DI CONTRADDITTORIO

JOSELI LIMA MAGALHAES

RESUMO
O presente artigo procura demonstrar que para a concretização da Democracia, em um Estado que se diz de
Direito, há necessidade de ser respeitado um dos direitos fundamentais do homem: o direito ao processo,
com o fortalecimento de um dos princípios processuais mais importantes – o princípio a fundamentação das
decisões jurisdicionais. O artigo busca sempre imprimir uma visão crítica, tendo com referencial o processo
na construção do Estado Democrático de Direito. O elemento histórico é uma tônica neste trabalho,
contudo, não meramente descritivo, mas associado à realidade do direito processual atualmente em vigor no
país, onde se observa que uma vez tomada a decisão judicial ela passa a integrar o mundo fático-jurídico da
sociedade. Estuda-se, também, que o princípio da motivação das decisões judiciais encontra-se vinculado ao
princípio da publicidade dos atos judiciais e ao princípio do duplo grau de jurisdição, não se podendo falar
em princípio do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais se não houver atrelamento ao
princípio do devido processo legal, o qual, por sua vez, tem origem no princípio democrático, na própria
democracia, como elemento identificador de ser o processo um dos direito fundamentais do homem.

PALAVRAS-CHAVES: Direitos fundamentais – princípio da fundamentação – decisões jurisdicionais –
democracia.

RIASSUNTO
Questo saggio sostiene che per realizzare la democrazia in uno stato di diritto che dice che ci sia uno
necessità di rispettare i diritti fondamentali dell'uomo: il diritto di file, con il rafforzamento di uno dei principi
più importanti della procedura - il principio la motivazione delle decisioni giudiziarie. L'articolo tenta di
stampare sempre un punto di vista critico, con riferimento al processo di costruzione dello Stato democratico
di diritto. L'elemento storico è uno tonico in questo lavoro, tuttavia, non meramente descrittivo, ma associate
with la realtà del diritto procedurale attualmente in vigore nel paese, in cui constata che una volta fatto il
dirigente si diventa parte del mondo fattuale e giuridico della società. Viene studiato, inoltre, che la
motivazione delle decisioni giudiziarie principio è legato al principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari
e il principio del doppio grado di giudizio e non si può parlare del principio del contraddittorio e la
motivazione delle decisioni giudiziarie non è ci sono sfruttando il principio del giusto processo, che a sua
volta, discende dal principio democratico la democrazia stessa, come identificatore per il processo di essere
uno dei diritti fondamentali dell'uomo.

PAROLE CHIAVE: Diritti fondamentali - il principio del ragionamento - decisioni giudiziarie - la
democrazia.

Considerações iniciais

No século XXI, o processo tem alcançado um respeito tal a ponto de ser considerado um direito
fundamental. Isso porque de pouco adianta a construção e materialização de tantos outros direito
fundamentais se não existe um outro direito fundamental capaz de concretizar esses direitos tidos por
fundamentais. Não que o processo assuma mero papel de instrumento a serviço dos direito materiais
(jurisdição como entendem os instrumentalistas), mas sim porque constitui o processo o local propício à
realizabilidade desses direitos, historicamente renegados pelos estados tidos como autocráticos e que pouco
propiciam ao engrandecimento da existência humana.

Neste artigo jurídico serão demonstrados elementos capazes de se provar que o processo, como
direito fundamental do homem, para ser corretamente manejado necessita não apenas de um caminhar, mas
um caminhar direcionado a um propósito que seja concretizador dos direito humanos. Para isso, muitos dos
seus princípios precisam ser adequadamente respeitados, como no caso do princípio da fundamentação das
decisões jurisdicionais. Com isso objetiva-se a própria concretização da democrática, como fim último a ser
alcançado pelos direitos humano.

Com o propósito de alargar este hiato entre o processo, o princípio da fundamentação das decisões
jurisdicionais (como direito fundamental do homem) e a concretização da democracia, buscou-se, também,
estudar as conexões existentes com o princípio do contraditório, também entendido como um dos princípios
processuais a enfatizar que a Democracia somente ocorre em ambientes onde o diálogo se encontra presente,
em condições de igualdade e paridade, sob pena de tudo não passar de uma falácia naturalista e ensejar o
surgimento de atores carismáticos pseudo garantidores da democracia. 

1. Parte histórica do princípio da motivação das decisões judiciais
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Para a Teoria Geral do Direito, pode-se dizer que até aproximadamente a formação do Estado
Moderno, que coincide com a elaboração das primeiras constituições (Estados Unidos da América e França),
praticamente o direito dominante no mundo ocidental tinha forte conotação jusnaturalista. Não que inexistia
direito positivo, mas se apresentava tão tênue frente aos preceitos históricos e costumeiros próprios do
direito natural, em suas concepções divinas, contratualista e voluntarista, que perderam muito de importância
os comandos legais, incorporados que foram pelo direito natural, também existente como uma forma de
manipulação e dominação de grupos secularmente estratificados no poder (reis, imperadores,
administradores e magistrados) que apontavam ser ou o direito natural baseado em suas sabedorias, crenças,
tentando legitimar tais posições atribuindo, a estes comandos vontades divinas ou do próprio povo, mas não
indicando de onde brotavam estas ordens.

Até por volta do início da Revolução Francesa, o princípio da motivação das decisões judiciais era
colocado em segundo plano, quando muito, não presente em legislações esparsas, facilmente contrariadas,
até por comando do próprio sistema, pelo próprio imperador ou rei, que não tinha que motivar suas decisões
(o rei não erra, não precisa justificar suas decisões). Esse cenário toma novo corpo quando a lei de
organização judiciária, de 16 de agosto de 1790 (art. 15, Tit. V) e da Constituição do 5 Fructidor II,
promulgada em 1791, em França, passou a estabelecer que todo julgamento deverá ser devidamente
motivado. Atualmente, o Código de Processo Civil Francês, em seu art. 455, aponta que “o julgamento deve
expor sucintamente as pretensões das respectivas partes e seus meios; ele deve ser motivado”.

Para Michele Taruffo, entre os séculos XIV e XVII não era comum a motivação das decisões
judiciais, não havendo por parte dos filósofos ou cientistas iluministas preocupação em tornar as decisões
obrigatoriamente motivadas, porquanto vigora o pensamento de que a lei, por ser (deveria ser) clara, precisa,
simples e uniforme, as razões que levaram o magistrado a decidir surgiriam naturalmente do comando geral
da norma (veja ainda a forte influência do direito natural), em uma concepção mecanicista da aplicação da
lei, sendo o juiz o mero repositor-transmissor da mensagem legal[1] (a motivação da decisão estaria
implicitamente presente no próprio texto legal, que por si só já bastava, por ser completo e uniforme).

Discussão não meramente acadêmica a respeito do direito natural é se ele possui como uma de suas
características integrantes o fato de ser constante no tempo e no espaço – a imutabilidade. Ao se atribuir o
caráter de mutabilidade ao direito natural, não se pode admitir que o princípio (ou garantia) da motivação
das decisões judiciais seja direito natural, na medida em que somente a partir do final do século XVIII é que
a obrigatoriedade de motivar as decisões judiciais começaram a aparecer nos ordenamentos jurídicos
mundiais.

Não há de se cogitar como característica do direito natural a sua imutabilidade – há direitos naturais
que guardam esta característica ao longo de séculos mas não eram reconhecidos por determinada sociedade,
e nem por isso perdem tal característica. O que aconteceu neste largo intervalo histórico entre os séculos
XIV e XVIII onde não existiam comandos normativos, costumeiros ou não, de determinar a motivação das
decisões judiciais, é correlato ao próprio momento histórico por que atravessavam os ordenamentos jurídicos
ocidentais – havendo nítido caráter de poder centralizado na figura de uma classe cuja legitimidade se
apresentava seriamente questionada, governos déspotas e pouco alicerçados em representações legítimas,
para os quais seriam bem mais fácil manterem-se no poder utilizando de estratégias repressoras, aparecendo
os magistrados meramente como extensões do rei ou do administrador do executivo, sendo figuras de
fantoche quando suas determinações judiciais contrariassem os posicionamentos destes, na medida em que
eram por eles escolhidos, o que implicava que suas decisões judiciais, se motivadas, poderiam mais
facilmente ser questionadas.

A centralização do poder na figura do monarca, os quais governavam os Estados, ainda
embrionários na concepção que se tem hoje, associados à promiscuidade de exercerem total dependência
junto à classe dos magistrados, implicava a tomada de posicionamento de que as decisões dos magistrados
não necessariamente deveriam ser motivadas, podendo ficar ao alvedrio e libertinagem destes, como forma,
inclusive, de manipulação e doutrinamento das decisões tomadas, menos facilmente reformadas, como dito.

Nos Estados europeus, até aproximadamente a Revolução Francesa, praticamente todas as funções
eram subordinadas à função executiva. Inexistia, pois, um controle endoprocessual, modernamente como se
tem hoje.

Com a doutrina da separação das funções do estado, com as a incorporação da teoria dos freios e
contra pesos e da harmonia entre os poderes, estabeleceu-se, de certa forma, um controle dos atos
administrativos e legislativos praticados por membros destes poderes, ao cargo dos membros da Função
Judiciária, faltando, ainda, para completar o controle do Estado, uma atividade mais real que pudesse
imprimir o controle extraprocessual. Tal controle, dentre outras formas, deu-se pelo alargamento da
obrigatoriedade de serem motivadas as decisões judiciais, e que somente no século XX se estendeu à
motivação dos atos legislativos e da administração pública (o conhecido mérito administrativo, tão
questionado judicialmente). Não se poderia, pois, trabalhar-se com a concepção de um Estado de Direito –
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os estados modernos estavam fortemente vinculados à figura de um texto constitucional (direito) sem que
houvessem amarras a justificar as próprias decisões judiciais. Surge, primeiro no campo teórico, a
obrigatoriedade de serem motivadas as decisões judiciais. Como bem observa Teresa Arruda Alvim Wambier
o

Estado de Direito efetivamente caracteriza-se por ser o Estado que se justifica, tendo
como pauta a ordem jurídica a que ele próprio se submete. Assim, quando o Estado
intervém na vida das pessoas, deve justificar a intromissão materialmente, pois a
intromissão tem fundamento, e formalmente, pois o fundamento é declarado,
exposto, demonstrado[2].

 

Importante saber o modo como o Estado administra a Justiça, cujo modo mais legítimo e
democrático é saberem, os jurisdicionados, como o Estado decide e com base em que decide. Este controle
extraprocessual não satisfaz apenas à vontade (livre) das partes envolvidas no processo, constituindo
verdadeiro comando a todas as pessoas de também dele tomarem conhecimento (daí a necessidade da
aplicabilidade do princípio da publicidade dos atos judiciais, com exceção, comum em todos os
ordenamentos jurídicos, aos preceitos de ordem pública e que realmente somente interessam às partes
(estreitamente do princípio da publicidade dos atos judiciais, em homenagem aos interesses privados
envolvidos: ponderação de valores em jogo).

Quando a decisão judicial é tomada, publicada, e devidamente motivada, deixa ela de pertencer ao
magistrado, às partes, e passa a integrar ao mundo fático-jurídico da sociedade, razão pela qual deve a
fundamentação convencer “não só as partes interessadas, mas qualquer um, do seu acerto”[3]. Carlos
Alberto de Oliveira adverte que a

problemática não diz respeito apenas ao interesse das partes, mas conecta-se
intimamente com o interesse público, na medida em que qualquer surpresa, qualquer
acontecimento inesperado, só faz diminuir a fé do cidadão na administração da
justiça[4].

 

Já no começo do século passado, o doutrinador-praxista João Monteiro, ao comentar o art. 487, da
Consolidação Ribas (consolidação de leis do processo civil, feita por Antônio Joaquim Ribas, a qual foi-lhe
conferida força de lei por meio da Resolução de Consulta de 28.12.1876), o qual estabelecia a Consolidação
que a sentença deveria ser prolatada com clareza, sumariando o Juiz o pedido e a contestação, motivando
com precisão o seu julgado e declarando a lei em que se funda”, ver neste preceito um comando de ordem
política, semelhante ao que acontece com a exposição de motivos que antecede “as leis nos governos
absolutos e aos decretos do poder executivo nos governos representativos”, isto porque “a opinião pública
tem o direito de conhecer taes razões”[5].

A exposição de motivos que antecede o corpo de legislações consideradas de grande repercussão e
importância para uma sociedade e os “considerandos”, típicos dos atos administrativos em geral, constituem,
de certa forma, junto aos poderes legislativo e executivo, projeção da obrigatoriedade do princípio da
motivação (tipicamente aplicado aos membros do poder judiciário), todos eles, contudo, guardando um
elemento em comum: são destinados ao público em geral, à sociedade, estando vinculados ao comando de
um Estado de Direito.

Historicamente, a necessidade da motivação das decisões judiciais encontra-se atrelada ao que se
entende por Jurisdição, na medida em que ainda se apresenta tênue a perspectiva da obrigatoriedade de
serem os atos legislativos e administrativos motivados em sua inteireza.

Todo este cenário de ligação entre o direito positivo e o direito natural com o princípio da
motivação das decisões judicial, associado ao aspecto da independência das funções do Estado, encontra-se
mais comumente relacionado ao iluminismo e ao direito processual civil francês, o qual, diga-se, exerceu
pouca influência, comparando-se com o direito processual civil italiano e com o direito processual civil
alemão, junto ao direito processual civil brasileiro.

Ao analisarem[6] a concepção de Jurisdição em OsKar Von Bülow[7], é feito um percurso histórico
das correntes e escolas jurídicas as quais pertenceu o processualista alemão, criador do “moderno” direito
processual civil, onde se percebe ter sido ele adepto da Escola de Direito Livre, que teve em Eugen Ehrlich e
Kantorowicz seus maiores expoentes, e que concebia o direito como um fato sociológico ou fato
psicológico, onde as lacunas da lei deveriam ser preenchidas pelo magistrado no momento da decisão, por
meio de sua sensibilidade, no meio social[8].

Boa parte desta doutrina foi recepcionada pela historiografia jurídica processualista nacional
(procedimentalistas) no sentido de encorpar à figura do magistrado ampla liberdade para decidirem, o
implica, indiretamente, por via inversa, em ampla liberdade para decidirem sem que necessitem motivar. Esta
carga doutrinária ainda se encontra presente em nosso direito processual, onde se observa o obsoleto
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princípio do livre convencimento motivado, quando diz o art. 131, do CPC que “o juiz apreciará livremente a
prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mas
deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento”. Pontes de Miranda adverte que
o

inconveniente do princípio da livre apreciação, sem limites claros, é o de aumentar
enormemente a responsabilidade do juiz, ao mesmo tempo em que abre a porta às
impressões  pessoais, às suas convicções de classe ou política, às suas tendências de
clã ou de clube[9].

 

A Escola de Direito Livre surgiu em um segundo momento de declínio da Escola Histórica do
Direito, também oriunda da Alemanha, e ambas tentaram se opuser aos preceitos ideológicos dominantes da
Escola da Exegese (França), a qual durante boa parte do século XIX dominava o ambiente jurídico na
Europa, preconizando, entre outros pontos, que o magistrado não poderia criar direitos. Oscar Von Bülow
ao direcionar o poder da jurisdição ao comando do magistrado, como adepto do pensamento dos integrantes
da Escola de Direito Livre (que no fundo mais se comportava como uma tendência jurídica do que
propriamente como uma Escola), e não às partes ou aos agentes afetados pelas decisões judiciais,
proporcionou um deslocamento do eixo de poder da figura do juiz, o qual passou não somente a integrar
uma das funções do Estado (como em França também) mas também a decidir sem que haja maior controle de
seus atos judiciais. Bastante dura a crítica, mas condizente com o momento histórico por que passamos, feita
pelos componentes deste trabalho que resgata a concepção de “processo, ação e jurisdição” em quatro
grandes processualistas que o mundo conheceu: Bülow, Goldschmidt, Guasp e Couture, ao dizer que

os atuais instrumentalistas, ao colocarem a jurisdição no centro da teoria processual,
concebendo-a como expressão do poder estatal, e, como tal, possuidora de objetivos
sociais e político a serem realizados pelo juiz, único capaz de dizer onde prevalece o
interesse social, reproduzem o voluntarismo jurisdicionalista proposto pelo
processualista alemão. Na verdade, nas sociedades democráticas, não é o processo
instrumento servil da jurisdição para construção, pelo juiz, de uma ordem social
justa, mas pressuposto de legitimidade da atividade jurisdicional[10].

 

Se o princípio da motivação da decisão judicial somente veio a se tornar obrigatório em nosso
ordenamento jurídico por meio do Decreto n. 763, de 1890 (art. 232), segundo o qual “a sentença deve ser
clara, sumariando o juiz o pedido e a contestação os fundamentos respectivos, motivando com precisão o seu
julgado, e declarando sob sua responsabilidade a lei, uso ou estylo em que se funda”, e que, também, ainda
que expressamente prevista na Constituição Federal a obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais,
mas que comumente este princípio é desrespeitado, muito tem contribuído pela influência do direito alemão,
posteriormente italiano (Chiovenda, Carnellutti, Calamandrei e Liebmen), pela liberdade que se tem dado ao
magistrado de “construir o direito” e pouca vinculatividade com o exercício da judicatura associado aos
comandos da jurisdição.

O certo é que a historiografia do direito processual civil brasileiro aponta que com a Constituição
Federal de 1988 o princípio da motivação das decisões judiciais ganhou status de princípio constitucional.

 

1.1 O desenvolvimento do princípio da motivação das decisões judiciais junto direito
brasileiro e sua conexão com o princípio do contraditório

1.1.1 Origem do direito português

No direito português não havia preocupação sistemática de terem que ser as decisões judiciais
motivadas. A primeira legislação a que se tem notícia está presente nas Ordenações Afonsinas (Livro III,
Título L), que trata das sentenças definitivas).

José Rogério Cruz e Tucci historicia que com a elaboração das Ordenações Filipinas (Livro III,
Título 7) quase um século mais tarde, em 1603, foram praticamente repetidas as considerações traçadas nas
Ordenações Manuelinas, igualmente devem os magistrados, declarar especificamente em suas sentenças
definitivas, tanto na primeira como na segunda instância, como no caso de apelação, agravo, revista, as
causas que se fundam em condenar, absolver, confirmar ou de revogação da decisão[11].

Em 1784[12], houve mitigação ao princípio da necessidade de serem motivadas as decisões
judiciais, por força de uma lei que concedia ou denegava o pedido do consentimento paterno para a
celebração dos esponsais, “sem que individuem fundamentos alguns”. Ao que parece, a justificativa para não
ser motivada a decisão judicial encontra arrimo no princípio da intimidade, na medida em que ao
fundamentar concedendo ou denegando a celebração dos esponsais inegavelmente adentra a questões de
direito de família, posto que os esponsais são o “compromisso de casamento entre duas pessoas
desimpedidas, de sexo diferente, com o escopo de possibilitar que se conheçam melhor, que aquilatem,
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mutuamente, suas afinidades e seus gostos”[13], inclusive sendo objeto, hoje, de reparação por danos
morais. Há uma conexão bastante nítida, também, com o princípio da publicidade das decisões judiciais,
entendido hoje no direito brasileiro que somente às partes este tipo de decisão interessa tomar conhecimento;
no passado, a mitigação deste princípio se dava em uma escala mais ampla – junto ao princípio da motivação
da decisão judicial.

 

1.1.2 Período da independência até 1891

Este período da historiografia do direito processual civil brasileiro se caracteriza, sobretudo, por
dependência muito forte, ainda, com as normas processuais oriundas de Portugal. O Brasil procurava
adequar a legislação “além mar” com a doutrina extraída pelos juristas nacionais, muitos dos quais formados
em faculdades de direito de Lisboa e Coimbra, posto tínhamos apenas os cursos jurídicos em Olinda (Recife)
e São Paulo, o que acabava sendo construída uma classe de bacharéis bastante influenciada pelos comandos
jurídicos em vigor na antiga Matriz. Some-se a isso o aspecto de que o direito era essencialmente praxista –
as regras processuais nasciam da experiência dos advogados e magistrados do dia a dia forense. Inexistia um
direito processual científico, ainda em construção na própria Europa, com a departamentação dos principais
institutos de direito processual civil, os quais iriam, posteriormente, forjar o que hoje se entende por
moderno direito processual civil brasileiro.

Também inexistia preocupação com os princípios de direito processual, e praticamente o valor dado
à Constituição de um Estado ficava em segundo plano. O processo ainda se encontra dependente do direito
material (civil, por excelência), e a teoria da ação predominante era a civilista da ação, em nítida dominação
no cenário processual do revogado art. 75, do CC, “a todo direito corresponde uma ação que o assegura”.

Ainda assim neste teatro de promiscuidade legisferante processual, onde não se sabia ao certo se
deveria o direito estrangeiro (Ordenações e normas aplicadas no Brasil quando este se tornou independente
de Portugal) ou o direito nacional ser aplicado às resoluções dos conflitos, foi editado o conhecido
Regulamento 737, cujo propósito era disciplinar as normas de natureza comercial, mas que continha também
normas processuais, posteriormente, dado o caráter sistemático e atual destas normas, e também face à
inexistência de um código de direito processual civil (só existia o código de direito processual criminal)[14],
passou a ser aplicado às demandas cíveis, e não apenas às comerciais, em cujo art. 232 do Regulamento
determinava a obrigatoriedade da decisão judicial ser motivada. Na verdade o “Regulamento 737 deve ser
observado em função de seu tempo e de acordo com a mentalidade brasileira no momento de sua elaboração
e de sua promulgação”[15], e que até 1850, à exceção do Código de Processo Civil francês, de 1806, que
seguindo a linha do Código Civil francês, pouco contribuiu para o nascimento da ciência processual,
vinculando-o ao direito privado (civil), na idéia de que o processo era um contrato, todos os outros eram
posteriores ao Regulamento 737, e que seguindo  as novas

doutrinas processuais ainda não haviam sido lançadas na Europa. O livro de Oscar
Bülow, ‘Die Lehre Von den Processeinreden und die Processvoraussetzungen’,
justamente considerado como marco inicial de renovação dos estudos processuais, a
partir do qual se inicia a revisão dogmática dos princípios fundamentais do direito
processual civil, só foi publicado em 1868[16].

 

A base do direito processual civil brasileiro é, portanto, o Regulamento 737, que forjou um
consciência do ainda tímidos processualistas nacionais, sendo muito comum a adaptação das leis de Portugal
ao foro do Brasil[17].

 

1.1.3 Período da vigência dos códigos processuais estaduais

A “República Federativa dos Estados Unidos do Brasil” tentava ser uma federação aos moldes dos
Estados Unidos da América, e, para tal, precisava de um federalismo forte, onde os estados-membros
tivessem, de fato, certa independência econômica, política, social e, sobretudo, política. A União, com o
passar dos anos, tornou-se avesso a este modo de se entender a federação, aglutinando cada vez mais
competência para si e deixando os estados-membros totalmente dependentes, principalmente no que se refere
à repartição de tributos, tornando-os, desta feita, dependentes economicamente.

Assim, a Constituição de 1891 estabelecia já a forma federativa, prevendo a dualidade de “justiças”
(da União e dos Estados, conforme previsto no art. 34, nº 26[18][19]) e de “processos” (art. 34, nº 23[20]),
de modo a possibilitar a cada estado federado a organização e legislação sobre processo.

Em decorrência a competência dos estados-membros[21] poderem legislar sobre direito processual
civil houve a criação dos chamados códigos de processo civil estaduais, sendo que “o primeiro diploma
regional sobre o processo foi o Decreto n. 1380, de 22 de junho de 1905, do Estado do Pará”[22], e
posteriormente se destacavam os códigos dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
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Pernambuco e, principalmente do Estado da Bahia, os quais praticamente repetiram o regulamento 737,
inclusive piorando a redação pois muitos deles não tratavam da técnica apurada que deveria existir para uma
lei deste porte, com exceção do Código de Processo Civil da Bahia, de 1915,

de cujo projeto se incumbira Eduardo Espínola, bom conhecedor das legislações e
da doutrina de língua alemã, nomeadamente dos textos das Ordenações do Império
Alemão, de 1877, da Áustria, de 1895, e da Hungria, de 1911, bem como da
literatura surgida durante os primeiros anos de vigência dessas leis. A influência de
tais elementos é nítida em determinadas partes do Código baiano, predominado às
vezes a do modelo alemão propriamente dito, noutros casos a de alguma das outras
duas codificações[23].

 

Quanto à inserção da obrigatoriedade da motivação da sentença, os códigos de processo civil dos
estados do Rio Grande do Sul (art. 499), Espírito Santo (art. 259), Distrito Federal (art. 273), Rio de Janeiro
(art. 1.355), Maranhão (art. 322) praticamente repetiam o que já constava no Regulamento 737 a respeito da
obrigatoriedade da motivação da sentença, que deveria ser clara, e os Códigos de processo dos Estados de
Minas Gerais (art. 382) e de Pernambuco (art. 388) advertiram para o aspecto de que as divagações
científicas ou inúteis não deveriam estar presentes na sentença, por fim os códigos dos estados de São Paulo
(art. 333), Paraná (art. 231) e de Santa Catarina (art. 794)  preconizavam que não contendo a sentença i) o
nome das partes; ii) o relatório do pedido e da defesa; iii) os fundamentos da decisão, de fato e de direito,
seriam declaradas nulas.

Os códigos processuais estaduais pecavam, com exceção dos elaborados pelos Estados da Bahia,
São Paulo e Minas Gerais, pela pouca técnica empregada, ainda mais porque o país ainda não havia formado
grandes processualistas, onde se observa que a maioria dos doutrinadores do país se dedicavam à área do
direito civil e na estrutura do direito processual eram essencialmente praxistas, pouco conhecendo das
grandes teorias formadoras do “moderno” direito processual civil em desenvolvimento na Europa.

 
1.1.4 A motivação da decisão judicial presente no código de processo civil de 1939
O CPC de 1939 veio à lume a teor do que a Constituição Federal de 1937 determinava – a unidade

legislativa em matéria de direito processual (art. 16, XVI), tendo o art. 280, do Código Processual (forjado
sob a idéia da oralidade), disciplinado que

                       A sentença, que deverá ser clara e precisa, conterá
                       I – o relatório;
                       II – os fundamentos de facto e de direito;
                       III – a decisão.

Parágrafo único: O relatório mencionará o nome das partes, o pedido, a defesa e o
resumo dos respectivos fundamentos.

 
Ainda à época da vigência do CPC de 1939 não havia posicionamento firme se a sentença que não

fosse devidamente motivada era nula ou se esta nulidade era relativa, podendo, pois, ser sanável,
constituindo, no dizer de Lopes da Costa, um dos juristas mais festejados comentadores de nosso primeiro
Diploma processual, que a motivação da decisão judicial, além de preceito de ordem pública constitui
“rigorosa obrigação moral e jurídica, do juiz é dar as razões por que decide”[24], e, como tal, passível de ser
nula a decisão, não sanável posteriormente, senão por recurso cabível. A teor da sistemática processual civil
brasileira, não há mais o que se tergiversar a respeito da nulidade da decisão judicial que não se encontra
devidamente motivada, não podendo ser sanado este vício, a menos que por meio de embargos de
declaração, com efeitos infringentes, devendo a parte contrário ser intimada para apresentar contra-razões
aos embargos, para não ser pega de surpresa, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla
defesa. 

Estava, pois, construído o atual formato do princípio da motivação das decisões judiciais.
 

2. A politização do valor[25]: a teoria geral e classificação dos princípios processuais. A
constitucionalização do direito processual

Seguindo posicionamento de Aristóteles, segundo o qual a classificação ajuda a entender melhor o
objeto central de estudo, os princípios processuais também podem ser classificados em duas grandes
categorias[26]: a) princípios informativos; b) princípios fundamentais (princípios gerais do processo civil).
Os princípios informativos são o princípio lógico, o princípio jurídico, o princípio político e o princípio
econômico. Na classificação de princípios fundamentais, existem os princípios do devido processo legal, da
disponibilidade da ação, do impulso oficial, da oralidade, da publicidade, da lealdade processual, do duplo
grau de jurisdição, da isonomia, do contraditório e ampla defesa, e, por fim, da motivação das decisões
judiciais. Existem, ainda, muitos sub-princípios de direito processual civil a estes relacionados, os quais não
serão tratados neste artigo jurídico.
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Em uma escala menos complexa de classificação, a conexão existente entre os princípios do
contraditório e da motivação das decisões judiciais, requer estudo mais sistemático dos seguintes princípios:
princípio político democrático, princípio do devido processo legal e princípio da publicidade dos atos
judiciais.

Com efeito, não se pode falar em princípio do contraditório e da fundamentação das decisões
judiciais se não houver atrelamento com o princípio do devido processo legal, o qual, por sua vez, tem
origem no princípio democrático.

Uma das grandes transformações ocorridas no direito processual civil brasileiro nos últimos 30 anos
se deve à influência cada vez mais premente que os princípios de direito processual (quase todos
constitucionalizados pela CF-88) tem exercido junto aos magistrados, juristas e legisladores. Não por menos
que Virgílio Afonso da Silva, aponta que Shuppert e Bumke identificam como atores da constitucionalização
do direito, o legislador, o judiciário e a doutrina jurídica, reservando ao legislador a principal tarefa de
“adaptar a legislação ordinária às prescrições constitucionais e, nos casos de constituições de caráter
dirigente, realizá-las por meio de legislação”[27], já que na atividade judiciária as dificuldades e
peculiaridades da constitucionalização do direito se revelam com clareza e certa profundidade e, por fim, os
doutrinadores que se apresentam como imprescindíveis para alimentar o estoque teórico no desenvolvimento
da constitucionalização do direito[28]. Aponta, ainda, como efeitos da constitucionalização, tomando como
esteio doutrina de Louis Favoreu, na obra “La constitutionnalisation du droit”, i) a unificação da ordem
jurídica, entendida como “as normas constitucionais tornam-se progressivamente o fundamento comum dos
diversos ramos do direito e a distinção entre direito público e direito privado; ii) a simplificação da ordem
jurídica; iii) a modernização do direito[29]. 

A constitucionalização do direito (incluído o direito processual) se deve, dentre outros fatores, ao
aspecto de que o Brasil passa por uma fase de comunitarismo e de utilização de ponderação de valores na
estrutura processual existente no país.

A lei processual deixou de ser o elemento central da estrutura do processo, passando a ser re-
construída a partir de valores a ela interligados, exercendo os princípios (não só os jurídicos) forte carga de
mudança da realidade, tendo como ponto de partida e de chegada a Constituição Federal[30], a ponto de se
esperar da Constituição dirigente dos comunitaristas “uma força normativa suficiente para conduzir o Estado
à promoção de serviços adequados de saúde, educação[31], previdência, transporte e habitação”[32]. Esta
condução, na visão de Rosemiro Leal certamente deve passar pelo processo, entendido como a

conjunção de princípios (contraditório, isonomia, ampla defesa, direito ao advogado
e à gratuidade judicial) que é referente jurídico-discursivo da procedimentalidade,
ainda que esta, em seus modelos legais específicos, não se realize expressa e
necessariamente em contraditório. O Processo, por concretização constitucional, é
aqui concebido como instituição regente e pressuposto de legitimidade de toda
criação, transformação, postulação e reconhecimento de direitos pelos provimentos
legiferantes, judiciais e administrativos[33].

 

Apesar disso, “o direito positivo se funda em certos princípios gerais que dão unidade ao sistema.
São os princípios que norteiam o legislador[34].

O contraditório se aperfeiçoa no devido processo legal, e este somente tem força para existir se
estiver acoplado em um princípio maior – o Princípio Democrático –, que se encontra constitucionalizado,
não pertencendo somente à escala de princípio jurídico, mas alcançando, sobretudo, características de
princípio político.

Todo este movimento constitucionalista, no Brasil, deve-se ao labor e perseverança ao profesor da
Faculdade de Direito da UFMG, José Alfredo de Oliveira Baracho[35], o qual, em suas pesquisas,

demonstrou como o Processo passou a se consolidar como garantía constitucional
para que não houvesse nenhum prejúizo aos Direitos Fundamentais, a partir da 2ª
Grande Guerra Mundial (1939-1945), nas Constituições da Itália, Alemanha, França
e Espanha, confirmando, de vez, os principios procesual e a expressão Direito
Processual Constitucinal”[36].

 

A propósito, esta tem sido a crítica que se faz à teoría constitucionalista -processualista, de não
haver, ainda, se desprendido da jurisdição dos juízes, posto que o proceso e os procedimentos presentes na
Constituição continuam sendo instrumentos da jurisdição (atividade dos magistrados)[37].

 

3. Vícios intrínsecos das sentenças: a questão da ausência da fundamentação na sentença e
seus efeitos decorrentes

O CPC trata diferentemente a decisão judicial e a sentença, no que se refere aos requisitos que cada

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4569



uma dela deve externar. A sentença deve obrigatoriamente, a teor do art. 458, conter: “I - o relatório, que
conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das principais
ocorrências havidas no andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de
fato e de direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes Ihe submeterem”,
enquanto que as decisões interlocutórias, a teor do CPC somente devem ser motivadas, nos termos do
art. 165: “As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do disposto no art. 458; as demais
decisões serão fundamentadas, ainda que de modo conciso” (grifo nosso), não havendo necessidade de
presentes os incisos I e III, apesar de inerente a elas mesmas, para não serem atacadas por possíveis
embargos de declaração.

São três os vícios intrínsecos da sentença: a) ausência de fundamentação; b) deficiência de
fundamentação; c) ausência de correlação entre fundamentação e a decisão. Os três vícios maculam a própria
existência da decisão, razão pela qual implica sua nulidade, voltando a matéria ao magistrado para ser
proferida nova decisão, não podendo o juízo ad quem suprir esta falha, sob pena de supressão de instância
(desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal).

A falta de fundamentação da sentença é grave, porquanto o magistrado simplesmente ignora aquilo
que foi exposto por uma das partes, é a completa ausência mesma de seu posicionamento a respeito da
matéria tratada, e se apresenta muito comum pelo comodismo do agente estatal no uso de expressões tais
como “julgo pelos próprios fundamentos”, “indefiro por falta de amparo legal”, “o juiz é livre para julgar,
segundo a sua própria convicção”, “presentes os requisitos legais, defiro o pedido”, ou, ainda, “conforme
consta dos autos”. São expressões que apontam verdadeiras aporias aos sistemas jurídicos, não dizem nada,
mas ao mesmo tempo, ironicamente, para aqueles que  a redigem, parecem dizer tudo, serem completas.
Mais parece o uso da retórica para manter um padrão de manipulação, conformativa, do que propriamente
para convencer pelo diálogo límpido e honesto[38].

 A falta de fundamentação da sentença (decisão judicial) deixa perplexa a parte, que não sabe com
base no que recorrer, já inexiste elemento palpável a discutir, debater, questionar – constituindo verdadeira
mácula ao princípio do contraditório, interferindo, também, no cumprimento ao princípio do duplo grau de
jurisdição (competência), na medida em que o recurso, quanto à sua estrutura de fundamentação fica, de
certa forma, incompleto, passando a descumprir, igualmente,  ao princípio do devido processo legal. A
“válvula de escape” utilizada por estes magistrados que não cumprem com retidão a função judicante
encontra-se amparo, comumente, no art . 128, do CPC, segundo o qual “O juiz decidirá a lide nos limites em
que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a
iniciativa da parte”.

Também macula a falta da fundamentação das decisões judiciais o aspecto do magistrado remeter à
decisão que toma à de outra decisão, do mesmo ou de outro processo (motivação per relationem), o que é
muito comum nas instâncias superiores quando o voto do relator aponta, por exemplo, “tomo como a parte
expositiva da decisão o relatório do Ministério Público”, como se o MP servisse apenas para isso – elaborar
relatório, devendo-se reduzir o quanto possível o “caráter genérico e ambíguo dos critérios de valoração
acerca da suficiência da motivação da sentença considerando-se inadmissível a motivação per
relationem”[39].

Quanto à ausência de correlação entre a fundamentação tomada e a decisão proferida ocorre
quando o magistrado vem narrando e justificando sob determinados argumentos e decide de forma tal sem
guardar relação com os fatos apresentados anteriormente. Há desconexão entre o dito e o decidido. Nestes
casos, cabível é a propositura dos embargos de declaração, no sentido de que o magistrado torne clara a
decisão que se encontra obscura ou contraditória (art. 535, incisos I e II, do CPC).

Por fim, a deficiência de fundamentação é aquela merecedora de maior análise: a) a que mais
comumente nossos magistrados incorrem; b) a doutrina e os Tribunais ainda não tem posicionamento firme a
respeito da matéria e também porque se apresenta como sendo a de mais difícil caracterização.

A dúvida subsiste a respeito se o magistrado está obrigado a se posicionar (fundamentar) a respeito
de todas as alegações e pontos levantados pelas partes, ou somente aquelas que influenciam no deslinde do
processo.

Há diferença entre uma sentença ser suficientemente motivada e não ser ela considerada completa,
sendo que uma “decisão completa será necessariamente suficientemente fundamentada, mas a recíproca não é
verdadeira. A suficiência da fundamentação não basta para que a decisão seja tida por completa”[40].

No Estado Democrático de Direito, o magistrado se encontra necessariamente vinculado a
fundamentar seus atos, a respeito de tudo que as partes alegam, não pode ele fazer um juízo discricionário,
arbitrário e “escolher” o que seja importante para o desfecho do processo, ainda mais porque a sentença
pode ser objeto de recurso a ser apreciada pelo Tribunal, o qual, posteriormente, não se posicionando a
respeito da matéria apresentada, prejudicará a parte perdedora em um manejo de recurso especial ou
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extraordinário, na medida em que a matéria não foi abordada (pré-questionada).

Toda esta matéria, inclusive, tem sede no âmbito do processo constitucional, que se explicita
“através do devido processo legal, limita o poder político do Estado, protegendo a liberdade do cidadão,
notadamente quando do exercício da função jurisdicional”[41], constituindo o dever de fundamentar a
decisão judicial como uma limitação ao poder político do Estado-juiz, atrelado que se encontra (conexão)
com o princípio do contraditório (em uma visão mais abrangente com o devido processo legal), tudo
relacionado ao processo, erigido a um patamar-plus[42] de processo constitucional, presente em uma
estrutura dialógica-procedimental, em um espaço de discurssividade, presente sempre o contraditório (ou a
oportunidade dada à parte para nele se manifestar), para garantir-lhe legitimidade, isto porque “o processo
constitucional, de diversas formas, destina-se a respaldar as garantias fundamentais, possibilitando a efetiva
tutela, proteção e fomento delas”[43], o que, no dizer de Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias

está o processo plenamente ajustado à referida estrutura normativa (devido processo
legal), como procedimento que se realiza em contraditório entre as partes, por
exigência do devido processo constitucional, sem exceção de espécie alguma[44].

 

Observa-se, pois, mais uma vez, a conexão existente entre o princípio da motivação das decisões
judiciais e o princípio do contraditório, agora num alargamento para o princípio do devido processo legal,
ancorando-se, todos eles, no princípio Democrático. O contra-argumento daqueles que sustentam não ser o
magistrado obrigado a se posicionar a respeito de tudo no processo, na medida em que ao art. 515, do CPC,
disciplinar que a “apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”, e os § 1o e § 2o,
estabelecerem que “serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro” e que “quando o
pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao
tribunal o conhecimento dos demais”, fica bem claro” (grifos nossos), evidenciando-se que o Tribunal pode
mais (abrange) do que o magistrado de primeiro grau, o que implica dizer que o Tribunal necessariamente
deve se manifestar a respeito da matéria suscitada em primeiro grau, mesmo que não apreciada pelo juiz
sentenciante.

Egas Moniz de Aragão sintetiza bem esta discussão ao afirmar ser “inadmissível supor que o juiz
possa escolher, para julgar, apenas algumas das questões que as partes lhes submeterem”[45], sendo cabível
ação rescisória de sentença que exista omissão quanto à fundamentação.

 

4. O princípio do contraditório e a conexão com o conteúdo da fundamentação das decisões
jurisdicionais

O princípio do contraditório, pela sua magnitude e importância no cenário jurídico brasileiro,
constitui hoje um dos princípios fundamentais do processo constitucional, e somente tem escopo realizador
se acoplado aos demais princípios, processuais ou não, recepcionados, protegidos e garantidos em um
Estado Democrático de Direito. Outrora entendido como mero “direito de bilateralidade da audiência,
possibilitando às partes a devida informação e possibilidade de reação”[46], passou a ser visualizado como
uma “constante participação dos interessados no desenvolver do procedimento, impondo instrumentos
adequados para o seu exercício concreto, de modo a permitir o diálogo entre os sujeitos processuais”[47],
com o objetivo último do provimento judicial corresponder, ao máximo, àquilo (provas) apresentadas no
desenvolvimento do processo.

O contraditório, a partir do início do século XIX começa a perder sua importância ético-ideológica,
onde as partes exerciam ampla liberdade para construir os contornos do processo, face ao caráter liberal que
dominava o Direito europeu da época, passando às mãos do juiz como centro gravitacional da composição e
resolutividade dos conflitos. Surgem as teorias que tentam justificar a ação como relação jurídica, onde os
integrantes do processo são autor, réu e juiz, em uma concepção triangular, estando no topo do triângulo o
magistrado (o juiz está entre as partes e acima delas).

Essa concepção neo-liberalista (se é que assim pode-se ser designada), que mais se configura
mesmo como autoritária encontra terreno fértil em países como Alemanha e Itália, posto que na França,
pelos acontecimentos ocorridos antes da Revolução Francesa, os poderes atribuídos aos magistrados sempre
foram vistos com certa desconfiança, a teor do comprometimento por que se encontrava a magistratura
francesa ao antigo regime, na medida em que na magistratura francesa

proliferavam os casos de corrupção e letargia de seus membros para prolatarem
decisões, frente a problemas sócio-políticos muito graves enfrentados pelos
jurisdicionados. Os magistrados franceses sempre foram demasiadamente vinculados
à realeza, e quase nada decidiam contrariamente à orientação da Coroa, e a sociedade
francesa de então era quem arcava com esse estado de corrupção e
comprometimento da Função Judicante. Não foi por menos que o imperador
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Napoleão, utilizando de certa forma o Parlamento, tendenciou a controlar o
Judiciário, por meio do Tribunal de Cassação[48].

 

Para o princípio do contraditório ser respeitado precisa conviver em uma estrutura de Estado
Democrático de Direito. A função jurisdicional é a primeira que deve respeitar o devido processo
constitucional,

só podendo agir o Estado, se e quando chamado a fazê-lo, dentro de uma estrutura
metodológica construída normativamente (devido processo legal), de modo a
garantir adequada participação dos destinatários na formação daquele ato imperativo
estatal, afastando qualquer subjetivismo ou ideologia do agente público julgador
(juiz), investido pelo Estado do poder de julgar, sem espaço para a discricionariedade
ou a utilização de hermenêutica canhestra, fundada no prudente (ou livre) arbítrio ou
prudente critério do juiz[49], incompatível com os postulados do Estado
Democrático de Direito[50].

É essa a conexão existente entre o princípio do contraditório e o princípio da fundamentação das
decisões judiciais. Primeiro tem que acontecer em um espaço democrático, não pode ser um espaço nu;
segundo, as partes, na preparação para a formação do provimento final, devem estar investidas de poderes
tais que não haja disparidade entre elas, o que implica na aplicação de princípios como o contraditório, ampla
defesa, isonomia, direito de advogado; terceiro, o magistrado não pode formar seu juízo arbitrariamente (a
decisão tem que ser construída pelas partes); por fim, esta decisão precisa ser fundamentada exatamente
tomando como esteio as questões suscitadas pelas próprias partes no desenvolvimento do processo,
entendido este como o procedimento realizando-se “em contraditório entre os interessados, e a essência
deste está na ‘simétrica paridade’ da participação, nos atos que preparam o provimento, daqueles que nele
são interessados porque, como seus destinatários, sofrerão seus efeitos”[51]. Na construção da decisão
judicial devidamente fundamentada, pois,há todo um percurso a ser transposto, a começar pelo cumprimento
ao princípio do contraditório, entendido esse como “cânone essencial de todo o inter procedimental
formador do provimento, possibilitando uma constante participação dos interessados no desenvolver do
procedimento”[52], não sendo também

o ‘dizer’ e o ‘contradizer’ sobre matéria controvertida, não é a discussão que se trava
no Processo sobre a relação de direito material, não é a polêmica que se desenvolve
em torno dos interesses divergentes sobre o conteúdo do ato final. Essa será a sua
matéria, o seu conteúdo possível. O Contraditório é a igualdade de oportunidade no
Processo, é a igual oportunidade de igual tratamento, que se funda na liberdade de
todos perante a lei”[53].

 

É esta a conexão existente entre o princípio do contraditório e a fundamentação das decisões
judiciais, consistindo a decisão judicial “o resultado lógico da atividade procedimental realizada mediante os
argumentos produzidos em contraditório pelas partes, que suportarão seus efeitos”[54], tudo se dando sob
os auspícios do devido processo legal. Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias, para melhor explicar como ocorre
esta passagem do contraditório à decisão judicial (fundamentada), após conceituar consistirem os
argumentos “nas ‘razões de justificação’ deduzidas pelas partes, no procedimento em contraditório, em
torno das questões de fato e de direito processual ou matérias discutidas, com o objetivo de demonstrarem
conseqüências ou conseguirem deduções”[55], socorre-se do ensinamento de Carnelluti, para quem ponto é
o fundamento da pretensão ou da defesa que não é duvidoso ou controverso, se se apresentar duvidoso ou
controverso, passa-se a ser considerado questão, sendo objeto de discussão entre as partes. Como as partes
estão em constante diálogo, apresentando argumentos e contra-argumentos (contestação) para
demonstrarem ao juiz que possuem razão, os argumentos são as razões de justificação, e que estas, antes de
analisadas pelo magistrado, são convertidas em razões da discussão, posteriormente transformadas em
razões da decisão, o que chega o autor à conclusão de que “no processo, as razões de justificação
(argumentos) das partes, envolvendo as razões da discussão (questões), produzidas em contraditório,
constituirão base para as razões da decisão, e aí encontramos a essência do dever de fundamentação,
permitindo a geração de um pronunciamento decisório participado e democrático”[56].

A toda esta conexão existente entre o princípio do contraditório (colorido sempre pelo princípio do
devido processo legal) e o princípio da fundamentação da decisão judicial escapou ao autor a observação de
que, infelizmente, primeiro o juiz decide, só depois ele fundamenta, no dizer de Carnellutti, “o julgamento
vem primeiro, o raciocínio vem depois”, ou como acertadamente pensa Tercio Sampaio Ferraz Júnior o
magistrado “tende a construir o silogismo jurídico às avessas, criando, intuitivamente, a conclusão a que
deve chegar e buscando, regressivamente, para ela, as justificações necessárias”[57]. Para Teresa Arruda
Alvim Wambier,

Do raciocínio do juiz participam fatores múltiplos, que não entram nos ‘conteúdos’
expressos da motivação concretamente considerada, isto é, a motivação expressada,
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que não é, em hipótese alguma, uma ‘reportagem’ dos mecanismos psicológicos do
juiz, anteriores à decisão. A defasagem entre estes dois fenômenos é significativa[58].

 

Estes fatores múltiplos que influenciam na decisão, mas que não estão presentes nela, como saber
por que time de futebol o magistrado torce, qual religião pertence, se tem tido problemas conjugais, como foi
sua infância e quais os acontecimentos que a marcou, qual sua preferência musical ou sexual, entre outros, é
bastante estudo em países como os Estados Unidos da América, no sentido de se atingir uma previsibilidade
da decisão, associado, evidentemente ao direito em si discutido no processo, abordando-se, pois, uma visão
psicológica e antropológica do julgador, sem que ele, muitas vezes, tenha conhecimento[59].

Por outro lado, a decisão judicial pode ser declarada nula por deficiência em sua fundamentação,
sujeita a embargos declaratórios e à ação rescisória, se privilegiar em demasia o princípio da celeridade
processual[60], em detrimento ao princípio do devido processo legal (contraditório e ampla defesa, em
particular), isso porque no afã de se chegar a uma decisão o tanto quanto mais rápido possível são
“atropeladas” muitas faces do processo (entendido aqui como oportunidade às partes para contradizerem-se
uma às outras), podendo até a decisão judicial, formalmente, apresentar-se perfeita, mas na sua construção
ocorre este vício na desobediência ao princípio do contraditório, gestor de uma decisão bem fundamentada.

 

Considerações conclusivas

Algumas conclusões podem ser extraídas da necessidade de ser respeitado o direito fundamental do
homem ao processo, com sua vertente devida fundamentação das decisões jurisdicionais, como elemento
garantidor da concretização da democracia:

1. Quando a decisão judicial é tomada, publicada, e devidamente motivada, deixa ela de pertencer
ao magistrado, às partes, e passa a integrar ao mundo fático-jurídico da sociedade, constituindo elemento
concretizador da democracia;

2. Historicamente, a necessidade da motivação das decisões judiciais encontra-se atrelada ao que se
entende por Jurisdição, e sendo muito comumente utilizada como forma destorcida de se manter no poder
governos que historicamente não possuem vontade de terem na democracia um modo real e efetivo da
mudança desta própria sociedade;

3. Vale resgatar a idéia de que o princípio da motivação das decisões judiciais, associado ao
princípio do contraditório, encontra-se fortemente vinculado, também, ao princípio da publicidade dos atos
judiciais e ao princípio do duplo grau de jurisdição (competência), constituindo, neste século XXI, direitos
fundamentais, por integrarem o processo, e, assim, construtores da democracia, como fim último buscado
pelo Estado.

6. Não se pode falar em princípio do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais se não
houver atrelamento ao princípio do devido processo legal, igualmente visto como um dos direito direitos
fundamentais (direito ao processo);

7. A constitucionalização do direito processual civil contribuiu para projetar os princípios do
contraditório e da fundamentação das decisões judiciais;

8. O vício de nulidade permeia a decisão não fundamentada, e contribui para amainar o direito
fundamental de que as decisões jurisdicionais devem ser fundamentadas, comprometendo a democracia;

9. O magistrado é obrigado a apreciar todo os pontos suscitados pelas partes, não podendo fazer
juízo aleatório de escolha, por também fazer parte de um dos agentes construtores da democracia>;

10. Para o princípio do contraditório e da fundamentação das decisões jurisdicionais serem
respeitados, precisam conviver em uma estrutura de Estado Democrático de Direito, onde a democracia,
pois, é a guardiã de toda esta existência jurídica.

Espera-se, pois, contribuir ao aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito e amainar o
situação dantesca por que se encontra a dogmática dos direitos fundamentais, no que se refere à aplicação
dos princípios do contraditório e da fundamentação das decisões jurisdicionais, a constituir elemento
fortificador da concretização da democracia.
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DELIMITAÇÃO HISTÓRICA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA NAS
CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS E SUAS DIMENSÕES.

HISTORICAL DELIMITATION OF THE LEGAL SECURITY PRINCIPLE INS THE BRAZILIAN
CONSTITUTIONS E IT’S DIMENSIONS.

FRANCISCO RÉGIS FROTA ARAÚJO
José Davi Cavalcante Moreira

RESUMO
A segurança jurídica, princípio consagrado no ordenamento jurídico brasileiro é essencial para a manutenção
da estrutura sociopolítica do Estado, tem diversos aspectos relevantes que contribuem para seu
entendimento, sobretudo o entendimento de suas dimensões. Sem compreender a abrangência do princípio
não é possível entender seus institutos e reflexos na ação estatal nem nas relações dos particulares. Podemos
citar as duas dimensões da segurança jurídica como sendo a objetiva e a subjetiva, conforme as
características próprias de cada uma. Também é abordado o histórico da segurança jurídica no
constitucionalismo brasileiro, ficando claro que o princípio sempre esteve presente no direito pátrio, ainda
que tenha sido atacado e fragilizado ao longo de nossa turbulenta história política.
PALAVRAS-CHAVES: Direito. Segurança. Segurança jurídica. Histórico. Dimensões.

ABSTRACT
Legal security, a principle established in the Brazilian juridical order, is essential for the maintenance of the
state-owned social and political order, has many relevant aspects that contribute for it’s comprehension,
mostly it’s dimensions understanding. Without understand the principle’s coverage is not possible to
understand it’s institutes e reflections over the actions of the State or private relations. We can quote the two
dimensions of the legal security as objective or subjective, according to the peculiarities of each one of them.
Is also remarked the historical Record of the legal security in Brazilian constitucionalism, making clear that
the principle always were present on it, even being attacked and fragilized through the turbulent Brazilian
political history.
KEYWORDS: Law. Security. Legal security. Historical. Dimensions.

1. Introdução

 

Apesar de pouco explorado pela doutrina, o estudo da segurança jurídica é de vital importância para a
função estatal, sem o que o estado não tem como cumprir sua função de prover segurança aos cidadãos.

 

As relações entre do Estado e também as mantidas entre particulares, necessitam de que haja um atributo de
estabilidade, especialmente nas regulamentações, a fim de que os cidadãos tenham a possibilidade de que se
concretizem suas legítimas expectativas e tenham a capacidade de compreender as reações e políticas a
serem implementadas.

 

Podemos citar a proteção constitucional do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada
como as principais manifestações da segurança jurídica no direito brasileiro, representando manifestações das
dimensões objetiva e subjetiva do princípio, deixando clara a diferenciação entre elas, a qual é importante
para a compreensão do princípio e identificação de suas manifestações.

 

2. Princípio da segurança jurídica e suas dimensões.

 

A segurança jurídica tem lugar entre os princípios do direito, elencado na Constituição Federal no inciso
XXXVI do artigo 5º, o qual determina que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada", aqui já se evidenciam dois pontos importantes:

 

a) segurança jurídica é princípio constitucional, mesmo que não direta e textualmente explícito, mas com
seus caracteres postos entre os direitos e garantias fundamentais;

b) a impossibilidade de exclusão do princípio da segurança jurídica, visto que o artigo 5º da CF é cláusula
pétrea, na forma do parágrafo 4º do artigo 60 da Lei Maior: "Não será objeto de deliberação a proposta de
emenda tendente a abolir: a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a
separação dos Poderes; os direitos e garantias individuais".

 

Partindo das premissas acima expostas, abordaremos a gênese do princípio da segurança jurídica no
ordenamento brasileiro, assim como suas dimensões, na forma atual.
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2.1 Histórico

 

Vislumbramos os primeiros traços de segurança jurídica ainda com o Digesto, acompanhado do
posicionamento de Ulpiano, conforme informa Almiro do Couto e Silva:

 

"O exemplo mais antigo e talvez mais célebre do que acabamos de afirmar está no fragmento de Ulpiano,
constante do Digesto, sob o título «de ordo praetorum» (D1.14.1), no qual o grande jurista clássico narra o
caso do escravo Barbarius Philippus que foi nomeado pretor em Roma. Indaga Ulpiano: «Que diremos do
escravo que, conquanto ocultando essa condição, exerceu a dignidade pretória? O que editou, o que
decretou, terá sido talvez nulo? Ou será válido por utilidade daqueles que demandaram perante ele, em
virtude de lei ou de outro direito?». E responde pela afirmativa."[i]

 

Posteriormente, na Constituição inglesa de 1215, na qual foi estatuída a proteção à propriedade privada,
decorrendo do devido processo legal:

 

"(39) No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or outlawed or
exiled, or deprived of his standing in any other way, nor will we proceed with force against him, or send
others to do so, except by the lawful judgement of his equals or by the law of the land.

[...]

(60) All these customs and liberties that we have granted shall be observed in our kingdom in so far as
concerns our own relations with our subjects. Let all men of our kingdom, whether clergy or laymen, observe
them similarly in their relations with their own men."[ii]

 

Contudo, o presente estudo apenas registrará esse estágio inicial e avançará direto às constituições
brasileiras, demonstrando a evolução do instituto no direito pátrio.

 

Nas Constituições brasileiras a noção de segurança jurídica, ainda que sem essa denominação já se fazia
presente desde 1824, no artigo 179, inciso XXVIII:

 

"Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a
liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira
seguinte.

[...]

.III. A sua disposição não terá effeito retroactivo.

[...]

XXVIII. Ficam garantidas as recompensas conferidas pelos serviços feitos ao Estado, quer Civis, quer
Militares; assim como o direito adquirido a ellas na fórma das Leis.

[...]"[iii]

 

Aqui se percebe que mesmo na Constituição de 1824, outorgada, com resquícios do absolutismo e escrita
sem nenhuma participação popular, contemplou textualmente a sua própria irretroatividade e a proteção ao
direito adquirido, demonstrando que tal noção já era tida em alta conta mesmo no nascente império
brasileiro, assim como a vinculação dessa à legalidade.

 

Entendemos que a proteção às "recompensas conferidas pelos serviços feitos ao Estado" tem ligação com
direitos adquiridos, visto que são incorporação ao patrimônio jurídico de cidadãos e são assim referidas logo
em seguida pelo próprio texto.

 

Na Carta de 1891 a proteção se fez presente através da vedação à leis retroativas:

 

"Art 11 - É vedado aos Estados, como à União:
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[...]

3 º ) prescrever leis retroativas.

[...]"[iv]

 

A proteção aqui se fez contra a retroatividade das Leis, que indubitavelmente remete à idéia de segurança
jurídica, até por impedir que novos regramentos alcancem situações que se aperfeiçoaram sob a égide de
outras regulamentações.

 

Em 1934 surge o texto na feição que se tornou célebre e permanece atual, figurando no artigo 113, "3":

 

"Art 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos
direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos
seguintes:

[...]

3) A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

[...]"[v]

 

A redação contempla as três grandes formas de proteção da segurança jurídica abordadas no ordenamento
brasileiro, é a mesma redação utilizada na Constituição de 1988.

 

A proteção foi ampliada se comparada com os textos anteriores, preservando a proteção decorrente da
legalidade, no tocante ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, e quanto às decisões judiciais, com a
proteção à coisa julgada.

 

Na Constituição de 1937[vi] há o único hiato acerca da segurança jurídica nas constituições brasileiras,
compreensível, mas jamais justificável, historicamente por conta do período ditatorial de Getúlio Vargas, o
"Estado Novo", que tinha bastante identificação com os regimes totalitários europeus da época, onde valores
democráticos e garantistas não eram bem quistos.

 

1946 representou a volta da garantia de segurança jurídica em nível constitucional, ressaltamos novamente,
sem esse nome e de forma limitada, mas representa um progresso em relação à ausência comentada acima:

 

"Art 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos
direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

§ 3º - A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada."[vii]

 

A redação da Constituição de 1967[viii] repetiu, em seu artigo 150, § 3º, a da carta de 1946, assim também
se deu com a Emenda Constitucional nº 1, de 1969[ix], apenas mudando a localização, que passou ao artigo
153, § 3º.

 

A Constituição cidadã, promulgada em 1988, elencou entre os direitos e garantias fundamentais a proteção
ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à cosa julgada, sendo a forma atual de proteção em nível
constitucional da segurança jurídica:

 

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

[...]"[x]
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A proteção constitucional à segurança jurídica se dá em nível menor que o desejável, contudo, como nos
demais princípios e garantias, não há óbice ao aumento da proteção conferida.

 

Apenas três leis federais fazem expressa menção à segurança jurídica no ordenamento brasileiro, são as leis
n.ºs: 9.784, de 29 de janeiro de 1.999, a qual "Regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal"; 9.868, de 11 de novembro de 1.999, que "Dispõe sobre o processo e
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante
o Supremo Tribunal Federal..."; 9.882, de 03 de dezembro de 1.999, que "Dispõe sobre o processo e
julgamento da argüição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do § 1o do art. 102 da
Constituição Federal...".

 

A primeira lei apontada, 9.784/99, além do pioneirismo, traz a noção de segurança jurídica permeando
especialmente três dispositivos, deixando claro o caráter de regulamentar a proteção que foi difusamente
exposta pela Constituição; seu artigo 2º dispõe:

 

"Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência.

[...]"

 

A segunda e a terceira leis mencionadas trazem disposições semelhantes, com sutil diferença de redação,
tratando da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estatuindo, em seus artigos 27 e
11, respectivamente o comando de que:

 

"Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo (...) e tendo em vista razões de segurança
jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de
seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu
trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado."

 

Aqui está textual e claramente a segurança jurídica como princípio da administração pública, assim como de
razão forte o bastante para afastar a regra de eficácia ex tunc para as decisões do Pretório Excelso,
adotando, pois, de forma mais direta e moderna o que se apresenta de maneira abstrata e antiga na
Constituição Federal.

 

Importante que fique registrada a existência de apenas os precedentes acima citados, na legislação federal,
fazendo menção à segurança jurídica, denotando que ainda é árido o terreno em nosso ordenamento jurídico.

 

2.2 Dimensão objetiva da segurança jurídica

 

A segurança jurídica é compreendida em duas dimensões, a objetiva e a subjetiva, aqui diferenciadas pela
esfera que cada uma abrange: a primeira trata de fatores externos que afetam o cidadão, ao passo que a
segunda primeiramente protege o sujeito e, via de conseqüência, afeta os fatores externos na intenção de
assegurar a dita proteção.

 

Mesmo não sendo um princípio expresso na Constituição Federal, não se duvida de que é real o principio da
segurança jurídica, assim, seu estudo se reveste de especial importância pela necessidade de estabelecer seus
caracteres sem ter tantas referências no texto constitucional.

 

Importante destacar que a segurança jurídica, na forma que entendemos atualmente, mais sistematizada que a
vaga disposição constitucional que temos no Brasil, foi talhada pela jurisprudência alemã, que se espalhou
para o direito comunitário europeu e então vem se irradiando para outros ordenamentos.

 

Gilmar Ferreira Mendes[xi] expõe a origem germânica da definição, cita Hans-Uwe Erichsen[xii], também
destaca que o princípio do Estado de Direito contém igualmente a segurança jurídica (Rechtssicherheit und
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Rechtsfriedens) e a legalidade, situando-as no mesmo nível.

 

Princípios implícitos não são novidade na Constituição brasileira, tanto é assim que José Afonso da Silva há
muito cunhou sua definição de que existem na Constituição normas que não necessariamente se apresentam
de forma clara insculpidas no texto, estando implícitas, mas trazem carga constitucional, chamando-as de
normas-princípio ou normas fundamentais.

 

Expondo as normas-princípio, José Afonso da Silva usa as palavras de Crisafulli:

 

"as normas fundamentais de que derivam logicamente (e em que, portanto, já se manifestam,
implicitamente) as normas particulares regulando imediatamente relações e situações específicas da vida
social."[xiii]

 

O entendimento do mestre gaúcho não é isolado, na Espanha, Eduardo García de Enterría expõe que não se
pode distinguir entre os preceitos constitucionais, ao contrário, todos estão no mesmo patamar:

 

"... Importa ahora precisar que tanto el Tribunal Constitucional al enjuicionar las Leyes (como ele ejercicio
Del resto de sus competencias), comolos jueces y Tribunales ordinarios, como todos los sujetos publicos o
privados, en cuanto vinculados por la Constituición y llamados a su aplicación directa y otros meramente
programáticos, que carecerían de valor normativo (...) no todos los artículos de la Constituición tienem un
mismo alcance y significación normativas, pero todos, rotundamente, enunciam efectivas normas jurídicas
(...) sea cual sea su possible imprecisión o indeterminación..."[xiv]

 

Voltando aos doutrinadores pátrios, Luís Roberto Barroso reafirma a imperatividade das normas
programáticas,

 

"As normas constitucionais programáticas, dirigidas que são aos órgãos estatais, hão de informar, desde o
seu surgimento, a atuação do Legislativo, ao editar leis, bem como da Administração e do Judiciário ao
aplicá-las, de ofício ou contenciosamente. Desviando-se os atos quaisquer dos Poderes da diretriz lançada
pelo comando normativo superior, viciam-se por inconstitucionalidade, pronunciável pela instância superior
competente."[xv]

 

Quanto à segurança jurídica, princípio que é, se aplica o mesmo entendimento exposto acima, notadamente
na sua dimensão objetiva, em que os comando são dirigidos diretamente ao Estado.

 

Importante ressaltar o conceito de segurança jurídica trazido por Cármem Lúcia Antunes Rocha, útil para
compreender a segurança jurídica

 

"A segurança jurídica consiste na garantia da estabilidade e de certeza dos negócios jurídicos, de sorte que as
pessoas saibam de antemão que, uma vez envolvidas em determinada relação jurídica, esta se mantém
estável, mesmo se modificar a base legal sob a qual se estabeleceu"[xvi]

 

O conceito acima se volta bastante para o cidadão, mas não encobre totalmente a dimensão objetiva também
se faz presente, já que a estabilidade se espera nas relações privadas, ela é necessária nas relações que
dependam de alguma forma do Poder Público.

 

Em sua dimensão objetiva, a segurança jurídica trata de limitar a ação estatal que possa vir a ser prejudicial
ao cidadão, não se aceitando que haja retroatividade pura e simples dos atos administrativos e mesmo da
legislação, resguardando o direito adquirido.

 

Aqui fica patente que se protege o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada contra
interferências estatais. A proteção se volta especialmente contra a retroatividade, já que, salvo má fé ou
outro tipo de fraude, os direitos já incorporados ao patrimônio jurídico, os atos jurídicos já concluídos e as
decisões transitadas em julgado se constituíram dentro da ordem jurídica então estabelecida.
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De forma posterior, superveniente, modificar o ordenamento de maneira a atingir o patrimônio jurídico de
que quer que seja não poderia ser aceito pelo cidadão, já que uma situação jurídica constituída e estabilizada
não pode ser modificável a qualquer tempo, ferindo a segurança que o Estado se propõe a fornecer.

 

Não se está aqui a fazer a apologia da imutabilidade, é possível que situações sejam modificadas, o que não
se pode é fazer isso sem motivo de grande relevância para a coletividade, gerando prejuízos na esfera
individual a alguns.

 

J. J. Gomes Canotilho explica o princípio da segurança jurídica, tratando como sinônimo a proteção à
confiança, da seguinte forma:

 

"... o cidadão poder confiar em que aos seus actos ou às decisões públicas incidentes sobre os seus direitos,
posições jurídicas e relações, praticados ou tomadas de acordo com as normas jurídicas vigentes, se ligam os
efeitos jurídicos duradouros, previstos ou calculados com base nessas mesmas normas. Estes princípios
apontam basicamente para: (1) a proibição de leis retroactivas; (2) a inalterabilidade do caso julgado; (3) a
tendencial irrevogabilidade de actos administrativos constitutivos de direitos..."[xvii]

 

Ainda o professor português ensina que a segurança jurídica é inerente ao Estado de Direito, assim como a
dimensão objetiva daquele princípio se liga "à durabilidade e permanência da própria ordem jurídica, da
paz jurídico-social e das situações jurídicas."[xviii]

 

O Brasil confessando-se um Estado Democrático de Direito, o que se depreende de forma direta já do
preâmbulo da Constituição, não pode se furtar a resguardar o que a própria Constituição já alberga,
promovendo a estabilidade jurídica e, dessa forma, efetivando o princípio da segurança jurídica, com fulcro
na própria noção de Estado de Direito.

 

O princípio aqui apresenta-se como norte indicado ao Estado e deve ser por esse aplicado indistintamente a
todos os cidadãos, sua natureza é objetiva. Assim, reconhecemos que uma dimensão da segurança jurídica é
objetiva, sem prejuízo de ampliação das dimensões, mas impedindo a restrição.

 

No mesmo sentido expresso acima, ensina Giovani Bigolin[xix], que podemos complementar com a lição de
Leandro Paulsen, afirmando que não se pode divorciar a segurança jurídica do Estado de Direito, sob pena
de ferir o império da legalidade que essa organização estatal pressupõe:

 

"Na medida em que o Estado de Direito se apresenta assim, como um modelo de supremacia do Direito a
exigir a realização de certos valores, como o respeito aos direitos fundamentais pelos próprios indivíduos e
pelo Estado e a vedação da arbitrariedade, bem como a pressupor determinadas garantias institucionais,
como a separação dos poderes e o acesso ao Judiciário, apresenta-se como subprincípio, assim entendido o
princípio do qual se pode extrair outros princípios decorrentes que concorrem para a realização do valor
maior naquele consubstanciado, mas que guardam, cada um, sua esfera de autonomia normativa..."[xx]

 

Chega a segurança jurídica a um nível de importância tamanho, ainda que não explicitada diretamente no
texto constitucional, que Paulo de Barros Carvalho chega a considerá-la um "sobreprincípio", ao qual vincula
o Estado imperiosamente:

 

"A segurança jurídica é, por excelência, um sobreprincípio. Não temos notícia de que algum ordenamento a
contenha como regra explícita. Efetiva-se pela atuação de princípios, tais como o da legalidade, da
anterioridade, da igualdade, da irretroatividade, da universalidade da jurisdição e outros mais. Isso, contudo,
contudo, em termos de concepção estática, da análise das normas enquanto tais, de avaliação de um sistema
normativo sem considerarmos suas projeções sobre o meio social. Se nos detivermos num direito positivo,
historicamente dado, e isolarmos o conjunto de suas normas (tanto as somente válidas como também as
vigentes), indagando dos teores e sua racionalidade; do nível de congruência e harmonia que as proposições
apresentam; dos vínculos de coordenação e de subordinação que armam os vários patamares da ordem posta;
da rede de relações sintáticas e semânticas que respondem pela tessitura do todo - então será possível
emitirmos um juízo de realidade que conclusa pelo primado da segurança, justamente porque neste
ordenamento empírico estão cravados aqueles valores que operam para realizá-lo. Se a esse tipo de
verificação circunscrevermos nosso Interesse pelo sistema, mesmo que não identifiquemos a primazia
daquela diretriz, não será fácil implantá-la. Bastaria instituir os valores que lhe servem de suportes, os
princípios que, conjugados, formariam os fundamentos a partir dos quais se levanta. Vista por esse ângulo,
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difícil será  encontrarmos uma ordem jurídico-normativa que não ostente o princípio da segurança."[xxi]

 

Vê-se aqui a divergência doutrinária ao comentar a segurança jurídica, o consenso é que ela decorre do
Estado de Direito.

 

A divergência é que os constitucionalistas entendem a segurança jurídica como um subprincípio do Estado de
Direito, ao passo que os tributaristas a entendem como um princípio maior do qual decorrem outros, como,
por exemplo, a anterioridade tributária.

 

Não temos a pretensão de pôr fim à celeuma, a qual entendemos como diferentes pontos de vista válidos
conforme o prisma que se use para visualizar o princípio: Para os constitucionalistas o Estado de Direito é
ponto central, já para os que estudam os tributos a segurança é essencial para a adequação entre a
necessidade arrecadatória do Estado e a proteção aos contribuintes.

 

Conforme os ensinamentos acima transcritos, destacamos, para esse momento, a dimensão objetiva da
segurança jurídica, compreendida como a garantia imposta ao Estado, a favor do cidadão, de que os
princípios, normas, direitos, políticas e quaisquer meios de ação estatal se darão de maneira conforme a
Constituição e não sofrerão mudanças de rumo salvo se justificado por relevante razão de interesse público.

 

À vista do conceito acima cunhado, cumpre verificar que a segurança jurídica decorre da Constituição, da
noção de Estado como provedor de segurança e da legítima expectativa dos cidadãos contra a instabilidade
institucional do Estado.

 

A mera leitura da Constituição Federal, que dirige proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
coisa julgada, faz ver a dimensão objetiva da segurança jurídica, senão como explicar que a proteção aqui
mencionada se dirige primeiramente à Lei?

 

A preocupação do constituinte de 1824, assim como de seus antecessores, conforme já exposto, até 1988,
foi, principalmente com a Lei que viesse a prejudicar a segurança jurídica, delimitada em forma ainda
precária.

 

A precariedade do constituinte em definir o que era segurança jurídica não lhe é falta, ao contrário, é mérito.
Ainda que dizendo menos do que desejava, as constituições brasileiras buscaram como lhes foi possível
assegurar a estabilidade.

 

No direito comparado, os doutrinadores são unânimes ao afirmar que houve desejo e tentativas de assegurar
o direito à segurança, mas não se chegou a uma menção expressa à segurança jurídica. Entendemos que uma
referência expressa à segurança jurídica seria de grande valor, mas ao menos proteções esparsas, como a
brasileira, ou o direito à segurança, em sentido amplo, já são um norte indicado.

 

O constituinte vislumbrou que mudanças na Lei, que entendemos no sentido mais amplo, como legislação
latu sensu, afetariam a segurança que os administrados tinham no ordenamento anterior à modificação.
Entender a lucidez de tão simples constatação é tarefa importante, já que mesmo aqueles que redigiram o
documento que originou o Estado perceberam que suas ações nem sempre poderiam ser impostas aos
cidadãos.

 

Compreender que nem sempre o Estado age em prol do interesse coletivo parece contraditório mas não é.
Num contexto ideal, o Estado seria o substituto dos cidadãos para a função pacificadora, levando a todos o
interesse coletivo e tornando a humanidade coesa.

 

Na realidade, as relações humanas são de tal forma complexas e turbulentas que os conflitos de interesses
são quase que permanentes, tornando preciso, pois, que o ente coletivo aja no sentido de identificar quais
interesses são mais benéficos, ou menos maléficos, à coletividade, na intenção aproximar a sociedade do
melhor nível possível.
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Entretanto, a função estatal de eleger os interesses que melhor atendem à população não vão agradar à
totalidade dessa, havendo os que serão prejudicados ou contrariados pela escolha.

 

Aqui está a segurança jurídica, e sua dimensão objetiva.

 

Se o ordenamento jurídico contempla princípio da segurança jurídica, ele enfeixa, entre outros aspectos, sua
dimensão objetiva, de modo que o Estado, ao eleger os valores, princípios, normas, políticas e atos em geral
que regerão a coletividade, o faça primeiramente na forma que atenda aos interesses da maioria, isso é o
primeiro passo para consecução do objetivo estatal.

 

O segundo passo vem com o transcurso do tempo e das mudanças sociais: Transformando-se a realidade e
modificando-se os interesses, deve o Estado agir, adaptando-se aos novos paradigmas e modernizando a si e
aos meios de sua atuação (valores, princípios, normas, políticas e atos em geral), contudo, sem que o ato de
modernizar represente a ruptura das situações pacificadas sob a ordem que vigorava anteriormente.

 

Assim, as mudanças ao longo do tempo não podem desconstituir o que foi pacificado dentro da legalidade,
situações e fatos (como direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos e coisa julgada) regularmente
assegurados e garantidos se incorporaram ao patrimônio jurídico e mesmo ás expectativas dos cidadãos, que
tiveram segurança de que o Estado regularia tais situações e fatos da forma já pacificada.

 

Logo, concluindo o raciocínio, a Lei, ou qualquer ato, não pode ferir o que já foi regularmente assegurado; o
Estado se encontra limitado a assegurar o que ele próprio já contribuiu para solidificar, descabendo, pois,
iniciativas do Estado no sentido de violar a segurança que ele próprio proveu, enquanto ente coletivo, aos
indivíduos.

 

Com efeito, se já há algo agregado ao patrimônio jurídico dos cidadãos, não se pode conceber que lhes
sobrevenha mudança que, de forma infundada ou indiscriminada, viola o que legitimamente auferiram,
principalmente se vinda a mudança do Estado, tal fato seria o Estado impor sua força abusivamente, o que
vai de encontro ao seu objetivo de evitar tal situação, garantindo segurança, inclusive jurídica.

 

2.2.1 Direito adquirido

 

O direito adquirido, em termos simples, é o já assegurado legalmente, o que já se incorporou ao patrimônio
jurídico do seu titular.

 

O ordenamento jurídico brasileiro é marcado por uma sucessão de constituições, as quais foram redigidas
conforme os interesses do chefe de governo da época, logo, nossas instituições são tradicionalmente fracas,
marcadas pela instabilidade e reformabilidade.

 

O conceito legal de direito adquirido vem da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-Lei nº 4.657, de 4
de setembro de 1942), no parágrafo 2º do artigo 6º, com redação dada pela Lei nº 3.238, de 1º.8.1957):

 

"Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e
a coisa julgada.

[...}

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como
aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio
de outrem."

 

Como é característico da codificação civil que remonta 1916, há uma preocupação significativa com
conceitos, pretendendo ocupar espaços que a legislação em geral poderia abranger.

 

Sobre o debate da pertinência ou não de conceituar a matéria legalmente, Gilmar Ferreira Mendes dá bom
termo à discussão:
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"A conveniência ou não de dispor sobre matéria tão sensível e controvertido no âmbito da legislação
ordinária é suscitada não raras vezes, tendo em vista o risco de deslocamento da controvérsia do plano
constitucional para o plano legal [...]. Todavia, trata-se de debate estéril, uma vez que a opção por essa
conceitualização legal antecede até à própria positivação constitucional da matéria, ocorrida apenas em 1934.

Evidentemente, a opção pela fórmula de conceituação no plano do direito ordinário envolve sérios riscos no
que concerne à legalização da interpretação dos institutos constitucionais (interpretação da Constituição
segundo a lei) e, até mesmo,como já se verificou, no que se refere à tentativa de conversão de controvérsia
estritamente constitucional em controvérsia de índole ordinária, com sérias repercussões no campo da
competência do Supremo Tribunal Federal e de outros órgãos jurisdicionais."[xxii]

 

Da forma exposta acima, que acompanhamos, o tema é indubitavelmente constitucional, ainda que tenha, por
questão circunstancial, conceituação presente em lei infraconstitucional. Não basta tal ponto, ainda que
tenhamos uma Constituição prolixa, para modificar a natureza de um instituto.

 

Para aclarar o tema, enriquecendo o estudo, é importante citar o conceito cunhado por Caio Mário da Silva
Pereira:

 

"São direitos que o seu titular ou alguém que por ele possa exercer, como aqueles cujo começo de exercício
tenha termo prefixado ou condição preestabelecida; inalterável ao arbítrio de outrem. São os direitos
definitivamente incorporados ao patrimônio de seu titular, sejam os já realizados, sejam os que simplesmente
dependem de um prazo para seu exercício, sejam ainda os subordinados a uma condição inalterável ao
arbítrio de outrem..."[xxiii]

 

Observando o direito adquirido, o situamos dentro da natureza objetiva da segurança jurídica, já que ele se
espraia a todos, e, mesmo que em porções variáveis, todo cidadão tem seu patrimônio jurídico, inclusive os
que não são conferidos individualmente, e os direitos que a ele agreguem podem ser opostos indistintamente,
logo, dizem mais respeito à esfera coletiva que especificamente à individual.

 

Giovani Bigolin, tratando da preservação dos atos administrativos, faz importante ressalva, deixando claro
que preservar o direito adquirido não é imutabilidade, mas igualmente não é o esquecimento de outros
princípios que devem estar presentes e serem referência para a atuação do Poder Público:

 

"... o princípio da preservação dos atos administrativos, como elemento a ressalvar a confiança dos cidadãos,
é um dos freios e contrapesos que visa a dominar, ao menos um pouco, a mutabilidade generalizada da
regulamentação, reduzindo-se os conflitos intertemporais nefastos e geradores de insegurança.

Por outro lado, não se deduz da preservação dos atos administrativos que se esteja a sustentar a existência de
um respeito absoluto aos direitos adquiridos do cidadão ou à manutenção de qualquer regulamentação,
outorgando-se à segurança jurídica uma amplitude excessiva e prejudicial, a suplantar até mesmo com a
erradicação da pobreza e à dignidade da pessoa humana..."[xxiv]

 

Conforme os ensinamentos acima, a mutabilidade da legislação em geral causa insegurança e tem efeitos
diretos sobre o cidadão, que usualmente tem seus direitos relativizados ou mesmo suprimidos.

 

Assegurando proteção aos direitos adquiridos, a Constituição Federal presta enorme serviço aos cidadãos, na
medida em que os protege contra o legislador infraconstitucional e mesmo contra o administrador público,
que pode agir em detrimento de direitos assegurados em nome das mais diversas razões diversas.

 

Proteger o direito adquirido em um estado frágil como o brasileiro é tutelar não apenas questões pontuais,
como exemplificado acima, mas também os direitos mais básicos, que ainda buscamos assegurar, haja vista o
desamparo em que vive a maior parte da população.

 

Não se trata de discurso ou de proteção apenas de normas já postas, mas de abrangência maior, pondo sob a
proteção do manto constitucional até os princípios como o da dignidade da pessoa humana, que não podem
ser suprimidos, por pertencerem ao patrimônio jurídico de cada cidadão, o que em muito suplanta a mera
vontade do legislador.
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2.2.2 Ato jurídico perfeito

 

Entendendo o ato jurídico no conceito legal, contido no artigo 6º, parágrafo primeiro da Lei de Introdução
ao Código Civil, o Decreto-Lei nº 4.657/42, "Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei
vigente ao tempo em que se efetuou.".

 

O conceito, por simples que é, se entende de maneira simples, entretanto, seus desdobramentos são mais
complexos.

 

Ato jurídico é pacificamente entendido como o capaz de criar ou modificar direitos, logo, para sua validade é
necessário que ele se dê formal e materialmente em consonância com o ordenamento jurídico.

 

Qualquer ato regularmente realizado encontra fundamento na legalidade e, em última análise, na Constituição
Federal, assim, os direitos que ele produz ou modifica também se constituíram sobre os mesmo fundamentos.

 

Não se pode conceber que os atos já findos, que regularmente geraram efeitos e direitos, sejam simplesmente
afetados por legislação posterior; tal idéia viola a própria noção de segurança jurídica.

 

Logo, o princípio da segurança jurídica, tutelado constitucionalmente, não poderia deixar uma de suas
manifestações fora da proteção, notadamente a que tutela a proteção aos atos realizados dentro da legalidade
contra mudanças posteriores.

 

A idéia do Estado se baseia na harmonia, na pacificação social. Em toda ordem jurídica existem valores
superiores e diretrizes fundamentais que unem suas diferentes partes, dos seus caracteres mais básicos até os
mais complexos.

 

Os princípios constitucionais consubstanciam as premissas básicas de uma dada ordem jurídica, irradiando-se
por todo o sistema. Eles indicam o ponto de partida e os caminhos a serem percorridos.

 

Assim, os atos jurídicos, os quais se incorporam ao sistema jurídico, gozam de proteção contra as
intempéries posteriores, visto que se realizaram dentro da legalidade à sua época e, uma vez aperfeiçoados,
cristalizaram-se.

 

Entender que atos jurídicos, em última análise que direitos, após se constituíssem, fossem desconstituídos
meramente por uma nova regulamentação levaria à inevitável conclusão que não haveria direito assegurado
ao patrimônio jurídico do cidadão.

 

As cláusulas pétreas na Constituição Federal são uma forma de assegurar matérias de especial interesse para
o Constituinte, questões que não estão ao alcance do constituinte reformador, menos ainda do legislador
infraconstitucional.

 

Não se está a dizer que os direitos adquiridos sejam cláusulas pétreas, mas sim que tem proteção decorrente
do princípio da segurança jurídica, tratam-se de diferentes institutos com objetivos semelhantes, ainda que
em esferas diferenciadas.

 

Como tudo o que abrangido pela segurança jurídica, não é aqui defendida a imutabilidade, mas sim a rigidez
contra modificações posteriores.

 

2.2.3 Coisa julgada

 

A coisa julgada é um fenômeno eminentemente jurídico. Sua materialização, se dá por meio de uma ficção
jurídica.
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Por contraditória que pareça ser a idéia acima especificada, ele é compreensível: coisa julgada não depende
meramente de um fato concreto ou de uma condição preexistente, ela decorre de um comando legal, só
existe por força do ordenamento jurídico.

 

Da mesma forma que as situações soa apresentadas ao Judiciário no desejo de uma solução, elas devem ter
um final, o Judiciário pacifica a sociedade por meio de suas decisões.

 

As decisões judiciais, por sua vez, necessitam para cumprir seu objetivo pacificador, de um caráter de
permanência, senão sofrerão oscilações ao sabor das mudanças que afetarem seus fundamentos, sejam os
fundamentos fáticos ou jurídicos.

 

Na forma do artigo 468 do Código de Processo Civil: "A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide,
tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas.".

 

A fim de conferir o caráter de permanência às decisões judiciais, a legislação, novamente entendida em
sentido amplo, desde a Constituição Federal até os diplomas mais inferiores, torna real o instituto da coisa
julgada.

 

A coisa julgada cristaliza o pronunciamento judicial, torna a decisão definitiva, obsta a rediscussão da
matéria decidida, assim, a decisão pode, efetivamente, "fazer lei entre as partes".

 

Coisa julgada, conforme o Código de Processo Civil, tem a ver com a eficácia da decisão, sendo conceituada
pelo artigo 467 da Lei Adjetiva Civil:

 

"Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não
mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário."

 

Importante esclarecer que a coisa julgada que firma a decisão, dá certeza ao pronunciamento, diz respeito ao
pronunciamento que decide o mérito da causa, a coisa julgada material, sendo que a formal apenas põe termo
à ação, sem abordar a causa de pedir integralmente.

 

A sentença, entendida como decisão judicial (sem diferença entre sentença e acórdão), define o direito
aplicável ao caso concreto, o que se dá nas condições de seu tempo, não mais devendo ser atingível por
direito que surja de forma superveniente, o que desestabilizaria o pronunciamento judicial.

 

Nas palavras de José Afonso da Silva: "Uma importante condição de segurança jurídica está na relativa
certeza de que os indivíduos têm de que as relações sob o império de uma norma devem perdurar ainda
quando tal norma seja substituída"[xxv]

 

Sergio Bermudês explica a origem e a finalidade da coisa julgada:

 

"... Dispensam-se construções postiças para a justificação da coisa julgada. Ela não decorre, por exemplo, de
uma presunção da verdade, ou da verdade ficta, como já se sustentou ao longo do processo de consolidação
do instituto (ainda em curso, acrescente-se). A coisa julgada material decorre da vontade estatal, traduzida
nas normas imperativas que a regulam. A partir de certo ponto, a necessidade de solução de conflitos,
perturbadores da ordem social, leva a lei a dar por composto o conflito. [...] a coisa julgada constitui um
instituto da segurança jurídica. Essa a função que explica o instituto e justifica a subsistência..."[xxvi]

 

A proteção constitucional conferida à segurança jurídica abrange a coisa julgada, conforme o já conhecido
texto do inciso XXVI do artigo 5º, da Constituição Federal.

 

Registramos que aqui entendemos ser a proteção à coisa julgada manifestação da dimensão objetiva da coisa
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julgada, uma vez que a manifestação aqui se dá do Estado para o cidadão.

 

O comando constitucional independe de iniciativa do indivíduo, o qual unicamente recebe a proteção que
envolve a sentença. A norma constitucional é auto-aplicável, assim, é dirigida a todos independentemente de
qualquer solicitação ou posicionamento.

 

A proteção à coisa julgada, novamente segundo José Afonso da Silva, se incorpora ao patrimônio jurídico do
cidadão, podendo ser entendida como um "ato jurídico perfeito", mas com especial tratamento legal:

 

"Tutela-se a estabilidade dos casos julgados, para que o titular do direito aí reconhecido tenha a certeza
jurídica de que ele ingressou definitivamente em seu patrimônio. A coisa julgada é, em certo sentido, um ato
jurídico perfeito, mas o constituinte a destacou como um instituto de enorme relevância na teoria da
segurança jurídica."[xxvii]

 

A sentença não deixa de ser um ato jurídico, mais, o é por excelência, mas tem tamanha importância e
características especiais para os fins do Estado de Direito, que tem tratamento diferenciado.

 

A opção do constituinte brasileiro, com viés histórico, é uma questão de opção, a qual entendemos de bom
alvitre, dada a fragilidade mesmo das garantias mais cercadas de proteção no ordenamento brasileiro.

 

2.3 Dimensão subjetiva da segurança jurídica - a proteção à confiança.

 

Entendemos, acompanhando a grande maioria dos que abordaram o tema, que a segurança jurídica tem, além
da dimensão objetiva, também uma dimensão subjetiva.

 

Consideramos, pois, que o princípio em estudo não se dirige apenas ao Estado, ao legislador ou mesmo ao
ente público, entendido no sentido mais amplo, mas também ao indivíduo, ao cidadão, à célula da sociedade.

 

Ingo Wolfgang Sarlet esclarece bem a questão de compreender direitos fundamentais como direitos
subjetivos, para, em seguida, aderir à lição de Vieira de Andrade[xxviii]:

 

"de modo geral, quando nos referimos aos direitos fundamentais como direitos subjetivos, temos em mente
que a noção de que ao titular de um direito fundamental é aberta a possibilidade de impor judicialmente seus
interesses juridicamente tutelados perante o destinatário (obrigado). Desde logo, transparece a idéia e que o
direito subjetivo consagrado por uma norma de direito fundamental se manifesta por meio de uma relação
trilateral, formada entre o titular, o objeto e o destinatário do direito. Neste sentido, o reconhecimento de um
direito subjetivo, de acordo com Vieira de Andrade, está atrelado 'à proteção de uma determinada esfera e
auto-regulamentação ou de um espaço de decisão individual: tal como é associado a um certo poder de
exigir ou pretender comportamentos ou de produzir autonomamente efeitos jurídicos'".[xxix]

 

A segurança jurídica é primeiramente um princípio objetivo, direcionado à ação estatal no intuito de proteger
o cidadão, mas também tem um corolário que, de tão importante, vários doutrinadores, o consideram um
outro princípio ao seu lado ou dele diretamente decorrente, a proteção à confiança.

 

Almiro do Couto e Silva entende haver duas partes da segurança jurídica, uma objetiva outra subjetiva:

 

"A segurança jurídica é entendida como sendo um conceito ou um princípio jurídico que se ramifica em duas
partes, uma de natureza objetiva e outra de natureza subjetiva. A primeira, de natureza objetiva, é aquela
que envolve a questão dos limites à retroatividade dos atos do Estado até mesmo quando estes se
qualifiquem como atos legislativos. Diz respeito, portanto, à proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico
perfeito e à coisa julgada (...) A outra, de natureza subjetiva, concerne à proteção da confiança das
pessoas no pertinente aos atos procedimentos e condutas do Estado, nos mais diferentes aspectos de sua
atuação"[xxx].
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O mesmo autor expõe entendimento diferente, advindo de outros países e cita Canotilho[xxxi] para
confirmar a posição:

 

"Modernamente, no direito comparado, a doutrina prefere admitir a existência de dois princípios distintos,
apesar das estreitas correlações existentes entre eles. Falam os autores, assim, em princípio da segurança
jurídica quando designam o que prestigia o aspecto objetivo da estabilidade das relações jurídicas, e em
princípio da proteção à confiança, quando aludem ao que atenta para o aspecto subjetivo."[xxxii]

 

Em vista da divergência, nos filiamos à corrente que considera o princípio da segurança jurídica em suas duas
dimensões, objetiva e subjetiva, entendendo que o núcleo do princípio, como já dito, é a dimensão objetiva,
enquanto a proteção à confiança é sua dimensão objetiva.

 

É difícil compreender a utilidade da divisão entre os princípios, já que é impossível falar de um sem abordar o
outro, sendo mais útil e eficaz tratá-los como a unidade que são.

 

Fundamentando o entendimento aqui adotado, apresentamos um conceito de segurança jurídica, trazido por
Carmem Lúcia Antunes Rocha:

 

"Segurança jurídica é o direito da pessoa à estabilidade em suas relações jurídicas. Este direito articula-se
com sua certeza de que as relações jurídicas não podem ser alteradas numa imprevisibilidade que as deixe
instáveis e inseguras quanto ao seu futuro, quanto ao seu presente e até mesmo quanto ao passado".[xxxiii]

 

Do conceito acima transcrito, podem ser extraídas várias premissas, mas aqui é importante destacar quando a
hoje Ministra do Supremo Tribunal Federal fala em "direito da pessoa", denotando que o direito à segurança
jurídica tem uma esfera ligada diretamente à pessoa, ao mesmo tempo em que fala na possibilidade de
alteração das relações jurídicas, o que tem liame com questões objetivas.

 

Dando por superada a questão de separação ou unicidade de princípios, e reafirmando a nossa opção pela
unicidade, passamos a abordar as noções da dimensão subjetiva da segurança jurídica, a proteção à
confiança.

 

Podemos falar em juridicidade, segundo o que todos, inclusive o Estado, estão sujeitos à ordem jurídica,
logo, as condutas dos cidadãos e do estado devem ser adequadas ao ordenamento jurídico. Da mesma forma
podemos presumir que o cidadão, quando se relaciona, tanto com seus pares quanto com o Estado, sabe que
resultados são possíveis entro da ordem jurídica estabelecida.

 

A previsibilidade de que o cidadão dispõe não se consubstanciará se ordem jurídica ou os pressupostos sobre
os quais essa ordem se funda mudarem a todo momento, isso afetaria a dimensão objetiva da segurança que
o cidadão deseja.

 

Logo, o cidadão espera, e necessita, de estabilidade para se relacionar.

 

A estabilidade assegura ao cidadão de que os pressupostos, paradigmas e demais elementos que constituem
sua certeza previsibilidade se sustentem, assim como as relações jurídicas e seus efeitos.

 

A confiança que o cidadão deposita no Estado e na sua estabilidade são parte da segurança que deposita no
próprio direito, aqui está a proteção à confiança, corolário maior do princípio da segurança jurídica.

 

A segurança jurídica em sua dimensão subjetiva dá ao cidadão o direito, oponível ao Estado, de estabilização
das relações jurídicas, em nome da proteção à confiança legitimamente depositada pelo administrado.

 

Uma boa noção sobre a proteção à confiança é passada por Ingo Wolfgang Sarlet:
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"O princípio da proteção à confiança, na condição de elemento nuclear do Estado de Direito (além da sua
íntima conexão com a própria segurança jurídica) impõe ao Poder Público - inclusive (mas não
exclusivamente) como exigência da boa-fé nas relações com os particulares - o respeito pela confiança
depositada pelos indivíduos em relação a uma certa estabilidade e continuidade da ordem jurídica como um
todo e das relações jurídicas especificamente consideradas;"[xxxiv]

 

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, quando Conselheiro do tribunal de Contas do Distrito Federal, no processo
nº Processo nº (A): 1392/1997, faz referência à Antonio-Enrique Pérez Luño, que aqui transcrevemos:

 

"... la estabilidad del Derecho es un presupuesto básico para generar un clima de confianza en su contenido.
«El hombre -nos dice Helmut Coing- aspira siempre a crear situaciones e instituiciones duraderas bajo cuya
protección pueda vivir; el hombre quiere sustraer su existencia a un cambio permanente, dirigirla por vías
seguras y ordenadas y librarse del asalto constante de lo nuevo.» (...) La seguridad es el cariz que la vida
entera del hombre toma cuando se desenvuelve en un Estado de Derecho. El alcance de la seguridad supone
la realización plena de las garantías y los valores del Estado de Derecho."[xxxv]

 

Almiro do Couto e Silva destaca a situação que começou a firmar o entendimento acerca da proteção à
confiança, que, como já comentado anteriormente acerca da própria segurança jurídica, adveio da
jurisprudência alemã:

 

"O princípio da proteção à confiança começou a firmar-se a partir de decisão do Superior Tribunal
Administrativo de Berlim, de 14 de fevereiro 1956, logo seguida por acórdão do Tribunal Administrativo
Federal (BverwGE), de 15 de outubro de 1957, gerando uma corrente contínua de manifestações no mesmo
sentido.

Na primeira dessas decisões tratava-se de anulação de vantagem prometida a viúva de funcionário, caso se
transferisse de Berlim Oriental para Berlim Ocidental, o que ela fez. Percebeu a vantagem durante um ano,
ao cabo do qual o benefício lhe foi retirado, ao argumento de que era ilegal, por vício de competência, como
efetivamente ocorria. O Tribunal, entretanto, comparando o princípio da legalidade com o da proteção à
confiança, entendeu que este incidia com mais força ou mais peso no caso, afastando a aplicação do
outro."[xxxvi]

 

Ainda mais perceptível é a direção tomada pela jurisprudência tedesca, quando, conforme o mesmo autor
acima citado, o Tribunal Federal Constitucional reconheceu a proteção à confiança como princípio de valor
constitucional.

 

Consideramos impossível pensar no homem sem segurança, mesmo porque, em termos primitivos, segurança
tem a ver sobrevivência. Modernamente quando o cidadão toma qualquer decisão, está aí incutida a noção de
que essa é destinada à permanência, logo à estabilidade, à segurança.

 

José Afonso da Silva fala em uma condição da segurança jurídica, que aqui entendemos como sua esfera
subjetiva, afirma o professor que: "Uma importante condição de segurança jurídica está na relativa certeza de
que os indivíduos têm de que as relações sob o império de uma norma perduram ainda quando tal norma seja
substituída"[xxxvii]

 

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem posição clara, que aqui será representada pelo posicionamento
do Ministro Celso de Mello no Mandado de Segurança nº 27.962/DF:

 

"EMENTA: DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INTEGRAL OPONIBILIDADE
DESSE ATO ESTATAL AO RIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONSEQÜENTE
IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO, NA VI ADMINISTRATIVA, DA AUTORIDADE DA
COISA JULGADA. EXISTÊNCIA, AINA, NO CASO, DE OUTRO FUNDAMENTO
CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTE: O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A BOA FÉ E
A PROTEÇÃO DA CONFIANÇA COMO PROJEÇÕES ESPECÍFICAS DO POSTULADOS DA
SEGURANÇA JURÍDICA. MAGISTÉRIO DA DOUTRINA. SITUAÇÃO DE FATO - JÁ
CONSOLIDADA NO PASADO - QUE DEVE SER MANTIDA EM RESPEITO À BOA FÉ E À
CONFIANÇA DO ADMINISTRADO, INCLUSIVE DO SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE
PRESERVAÇÃO EM TAL CONTEXTO, DAS SITUAÇÕES CONSTITUÍDAS NO ÂMBITO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO QUE IMPLICA SUPRESSÃO DE PARCELA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO.
CARÁTER ESSENCIALMENTE ALIMENTAR DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL. PRECEDENTES.
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MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

[...]

- Os postulados da segurança jurídica, da boa fé objetiva e da proteção à confiança, enquanto expressões do
Estado Democrático de Direito, mostram-se impregnados de conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se
sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922, Rel.p/ o acórdão Min. GILMAR
MENES), em ordem a viabilizar a incidência desses mesmos princípios sobre comportamentos de qualquer
dos Poderes ou Órgãos do Estado (os tribunais de Contas, inclusive), para que se preservem, desse modo,
situações administrativas já consolidadas no passado.

[...]"[xxxviii]

 

No caso, o Pretório excelso novamente expôs o princípio da segurança jurídica, destacando a proteção à
confiança.

 

É importante mencionar o aresto pelo fato dele explicitar a proteção à confiança, assim como sua aplicação à
todas as relações jurídicas e sua oponibilidade ao Poder Público, denotando que o direito aqui é subjetivo.

 

3. Conclusão.

 

O histórico da segurança jurídica no constitucionalismo brasileiro tem a clara utilidade de demonstrar a
presença do princípio no direito pátrio, já que é instituto pouco comentado, é importante deixar clara sua
presença.

 

Ainda que ao longo da história tenham ocorrido diversos atentados contra a segurança jurídica, inclusive nas
convulsões sociais que culminaram com golpes de Estado, que, por sua vez chegaram a mais de uma vez
redundar em novas cartas constitucionais, o princípio aludido esteve consagrado.

 

Portanto, mesmo quando o Brasil viveu períodos ditatoriais houve uma mínima preocupação com a
preservação da segurança jurídica, ainda que fragilizada, logo, é de certa forma estável sua proteção e
presente sua influência na legalidade  nas políticas estatais.

 

As dimensões da segurança jurídica, objetiva e subjetiva, compreendem a esfera de sua influência,
considerando o Estado, na primeira dimensão, e o indivíduo, na segunda, como o referencial.

 

O Estado tem a obrigação de prover segurança, inclusive jurídica, aos cidadãos, que, por sua vez, mantêm o
Estado. O cidadão tem protegida sua confiança nas instituições na previsibilidade dos atos jurídicos para eu
possa agir sem que seja surpreendido com mudança bruscas hábeis a lhe causar prejuízos de qualquer ordem.

 

Compreender mais da segurança jurídica, entendendo onde ela atua e como, é importante, e o presente
estudo cumpre sua função nesse aspecto, na medida em que torna ais claro um princípio pouco ou
superficialmente analisado, sobretudo diante do alcance que tem na sociedade, permeando todas as relações.

 

Sem esgotar a discussão, mas pondo um pouco mais de luz sobre o tema, concluímos pela necessidade de
avivamento dos debates acerca da segurança jurídica, sobretudo com a histórica fraqueza das instituições
brasileiras e a necessidade que sejam as relações, públicas ou privadas, eivadas de maior confiança.
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O CONTRAPONTO ENTRE A SUBMISSÃO DO ESTADO À JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL
PENAL INTERNACIONAL, NA DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, E A

DEMOCRACIA COMO BASE DE SUA SOBERANIA.

AN ANALYSIS OF THE SUBMISSION OF NATIONAL STATES TO THE JURISDICTION OF THE
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, DEFENDING HUMAN RIGHTS, AND THE DEMOCRACY

AS A BASE TO SOVEREIGNTY.

Eugenia Cristina Nilsen Ribeiro Barza
Paulynne Rocha Valença Figueiredo

RESUMO
Após a Segunda Guerra, com o explícito desrespeito pelos direitos humanos, a Comunidade Internacional
visualizou a necessidade de criação de instâncias internacionais que fornecessem, além do aparato estatal de
proteção de direitos, a possibilidade de fornecer eficácia e efetividade aos Direitos Humanos a nível
internacional. O Tribunal Penal Internacional surge com o diferencial da possibilidade de responsabilidade
penal internacional de indivíduos, o que, por si só, gera polêmica pelo fato de que indivíduos passarem a ser
sujeitos de direito internacional. Problemática a submissão de Estados à jurisdições internacionais, por
motivo de suposta lesão à soberania estatal, no caso dos Direitos Fundamentais, defende-se nesse trabalho
uma releitura do conceito de soberania em prol da própria sobrevivência da democracia, base do Estado de
direito, a qual só pode ser mantida numa sociedade que efetivamente tutele os direitos humanos, através de
esforços não apenas estatais, mas também internacionais.
PALAVRAS-CHAVES: Tribunal Penal Internacional - Direitos Fundamentais - Democracia

ABSTRACT
After the Second World War, with the clear disrespect for human rights, the International Community
realised the necessity of creating international instances, beyond the nationals instances to protect rights,
offering efficiency and effectivity to Human Rights at international standards. The International Criminal
Court was created to guarantee the criminal responsibility of individuals, what is itself is an issue, as
induviduals are now sujects in the international order. If the submission of national states to an international
jurisdiction is many times taken as a problem, as it affects the concept of sovereingty, in this work a new
approach to the idea of sovereignty is proposed as a way to preserve democracy, base of the rule of law, only
kept in a society that protects Human Rights, understood not only as a problem of the national states, but
also in an international ground.
KEYWORDS: International Criminal Court - Fundamental Rights - Democracy

INTRODUÇÃO

 

A percepção a respeito da semelhança entre seres humanos, a idéia real e geral de uma Humanidade, algo
que nos liga como indivíduos que pertencem não apenas a uma comunidade, a uma nação, ou mesmo a um
continente, cresceu especialmente nos últimos séculos. É a simples noção de que somos partes de algo maior.
Estamos interligados enquanto Homens e os atos que praticamos refletem-se – para o bem e para o mal – uns
nos outros.

O Direito, como ciência nascente da consciência humana, acompanhou essa evolução. Compreendeu-se
necessária a criação de normas jurídicas que abarcassem essa coletividade nova, algo que ultrapassasse as
esferas individuais e estatais de proteção aos direitos.

Historicamente, a noção de uma dignidade inerente ao ser humano e da necessidade de reconhecimento e
proteção desta encontra fundamentação legislativa desde o séc. XVII e XVIII após acontecimentos como a
Revolução Parlamentar Inglesa, a Independência americana e a Revolução Francesa.

Entretanto, a efetiva internacionalização de direitos ocorre no pós-Guerra. As imagens, os depoimentos, os
registros das práticas nazistas na Segunda Guerra Mundial contribuíram para o crescimento da consciência
humanitária. Com a Alemanha perdedora, as práticas de Adolf Hitler tornaram-se a verdadeira expressão da
crueldade humana, não podendo esquecermo-nos da explosão da bomba atômica nas cidades japonesas de
Hiroshima e Nagasaki pelas mãos da força aérea americana.

Acontecimentos que transformaram o mundo de forma profunda, revelando aos olhos da humanidade a
necessidade de uma consciência internacionalista sobre direitos, prevendo a criação de uma jurisdição
internacional de forma a garantir até mesmo a sua própria continuidade.

O objetivo do trabalho, é refletir sobre processo de internacionalização dos chamados Direitos
Fundamentais, sua proteção pelas instâncias de jurisdição internacionais, em especial o Tribunal Penal
Internacional e a relação com o Estado Democrático de Direito.
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A metodologia segue uma pesquisa exploratória, baseando-se em dados secundários, com pesquisa
bibliográfica, fundamentada em referenciais da Teoria Geral do Direito Internacional e do Direito Penal
Internacional.

 

1. DIREITOS DO HOMEM, DIREITOS FUNDAMENTAIS.

 

Divergentes são os conceitos e denominações formulados a respeito dos direitos fundamentais, à mercê,
como qualquer forma de expressão humana, do ponto de vista adotado e defendido. A aplicação indistinta
aos referidos direitos dos nomes Direitos do homem ou mesmo Liberdades Públicas, enseja, portanto,
polêmica. Assim,

 

Um seguidor do Direito Natural verá nos direitos humanos um desdobramento ou aperfeiçoamento
daquele, dirigindo a luz para o fato de que uns e outros não dependem de instrumentos de positivação
estatal. Um positivista procurará ressaltar-se que, desde a codificação napoleônica no sex. XIX, a nota
característica dos direitos é a sua previsão legal, não existindo direitos, humanos ou não, sem definição e
proteção legal. Para ele, direitos humanos e direitos fundamentais são o mesmo fenômeno, vez que fora
da positivação não há direitos.1

 

À parte a polêmica da denominação adotada, o conceito de direitos fundamentais encontra congruência na
determinação de sua essência como aqueles direitos inerentes à natureza humana, devendo ser garantidos de
forma a permitir o desenvolvimento saudável e a plena evolução do ser humano.

Não se pode olvidar o caráter ético-moral-social que impregna o conceito de tais direitos, no entanto,
trataremos nesse trabalho como sendo aqueles direitos positivados em uma Constituição ou recebidos sob o
status de norma constitucional quando proveniente de Tratado ou Convenção Internacional, cuja
modificação legislativa encontra maior rigidez e cujo respeito, implementação e efetividade possam ser
demandados em juízo.2

 

1.1. Evolução histórica dos Direitos Fundamentais

 

Um alerta se faz necessário: o título deste ponto do trabalho pode ser entendido erroneamente se o leitor
vislumbrar o termo “evolução” como manda o significado fornecido pelo dicionário. A evolução a que nos
referimos não passa pela idéia de melhora, de mudança benéfica, mas antes sim pelo puro conceito de
mudança, de alteração da idéia conceitual e essencial pela qual passou – e ainda passa, como parte do Direito
-, a idéia básica dos chamados Direitos Fundamentais.

Trata-se, pois de um processo de maturação histórica, quando devemos compreender termos por Direitos
Fundamentais direitos diferentes em diferentes épocas.3

A vida humana em sociedade e suas mudanças conceituais para o que seria o Direito – não como ciência
jurídica, mas sim como aquela condição, a faculdade, garantida a determinado indivíduo de realizar suas
pretensões e/ou impedir que outros realizem pretensões que venham a ferir a sua esfera de garantias – são o
ponto de partida para a formação histórica do conceito de Direitos Fundamentais.

A garantia de direitos decorre logicamente da possibilidade de uma lesão. Só se garante algo se existe a
possibilidade, ao menos teórica, de perda, ou de lesão daquele algo. Eis, portanto, o motivo pelo qual
discordamos de que o surgimento da propriedade privada, pós-sociedade gentílica, é o que trouxe a opressão
social exercida pelo detentor do poder, no caso, o proprietário. O início de qualquer sociedade, de qualquer
grupo humano em verdade, traz intrínseca a opressão social, seja por qual critério for: o mais forte domina o
mais fraco, o mais ágil domina o mais lerdo.

As diferenças entre os homens, enquanto seres sociais, causa sim meios e possibilidade de opressão, surgindo
o Estado não como aparato necessário ao sustento do sistema de dominação social4, mas antes como o meio
mais efetivo e forma segura de dirimir essas possibilidades de lesão a direitos reconhecidos e garantidos aos
indivíduos.

Para alguns, o Cristianismo traz o primeiro conceito de uma dignidade humana inviolável, que deve ser
protegida5. As teorias contratualistas dos séculos XVII e XVIII trazem a idéia de que alguns direitos do
indivíduo sucedem o Estado, sendo este um meio pelo qual esses direitos são garantidos e protegidos. Essa
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inversão de pensamento, quando o indivíduo passa a ser primeiramente sujeito de direito ante o Estado, para
apenas posteriormente ser sujeito de deveres, é o que concatena a base dos Direitos Fundamentais na
sociedade atual.

É quando são mencionadas gerações ou etapas dos direitos fundamentais, em uma constatação de sua
evolução conceitual.

 

1.2 As Gerações de Direitos Fundamentais

 

Os acontecimentos na Europa e nos Estados Unidos nos séculos XVII, XVIII e XIX tiveram papel
primordial para o reconhecimento e consagração dos Direitos do Homem.

Com o Iluminismo e suas críticas à concepção puramente teológica de explicação dos fatos – e, por
conseguinte à estrutura política, social e econômica da Idade Média -, o Direito foi influenciado para atuar de
forma a minimizar as desigualdades de tratamento legal entre as classes – nobreza, clero e povo.

O crescente desgosto e descrença na estrutura social no século seguinte eclodiram em diversas revoluções
político-jurídico-sociais.

A opressão exercida pelo Estado ante seus súditos, em conjunto logicamente com o fortalecimento da nova
classe social – a burguesia - foi o contexto histórico para a Revolução Inglesa e a elaboração dos textos da
Petição de Direitos (1628) e da Declaração de Direitos (1689), tidos por muitos como o marco inicial do
constitucionalismo na modernidade.

Como salienta José Reinaldo de Lima Lopes, no entanto, tais textos tinham caráter bem mais limitado,
restritos à relação entre os súditos e o soberano inglês, em especial a Petição de Direitos6.

A Declaração da Virgínia, em 1776, quando do início do processo de independência das Treze Colônias,
tratou-se de documento fundando o Estado Liberal e reconhecendo direitos aos quais não caberia ao Estado
instituir, apenas garantir, de forma que o poder emanava e residia no povo e não nos magistrados, os quais
seriam apenas “mandatários” deste7.

As mesmas característica se encontram na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que reconhece
o inato “direito à vida, à liberdade e à busca pela felicidade”. A propriedade não aparece como direito inato,
mas interligado ao direito de liberdade, como consequência dessa. Deverão ser garantidos aos cidadãos
meios pelos quais ele possa alcançar a propriedade, visível característica do Estado Liberal.

A Bill of Rights, as dez primeiras emendas à Constituição Americana de 1787, traz nas cláusulas de suas
emendas n.º 4 e 5 o reconhecimento a uma série de direitos versantes sobre a propriedade e a liberdade
individual dos cidadãos.8

Em 1789 com a Revolução Francesa tem-se finalmente delineado uma institucionalização dos Direitos
Fundamentais com a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Reconhece-se direitos como a
liberdade e a igualdade entre os homens, bem como à propriedade, à segurança e de resistir às opressões,
explicitando bastante o caráter individual e de oposição.

A Declaração traz a propriedade como direito sagrado, inviolável. É garantida também a liberdade de
expressão e de religião, sendo vedado o acesso a cargos públicos por critério de nascimento ou religião, e
tem a nobreza, enquanto classe social institucionalizada, abolida.

Eis que tanto a Declaração de Independência Americana, quanto a Declaração francesa de Direitos do
Homem e do Cidadão trazem em si um caráter eminentemente Liberal Clássico, cuja construção de
sociedade passaria por uma oposição ao Estado, que teria sua atuação limitada à menor possível. São
garantias de limitação ao poder do Estado em relação aos indivíduos, havendo, portanto, ainda, uma
prevalência de reconhecimento a direitos civis e políticos ante a direitos econômicos, sociais e culturais.9

Trata-se do reconhecimento dos chamados Direitos Fundamentais de Primeira Geração ou Dimensão, que
como dito, são direitos de caráter eminentemente individuais, de oposição ao Estado e à possibilidade de
interferência deste nas escolhas pessoais dos cidadãos. Direito à liberdade de ir e vir, de contratar, garantia
ao direito de propriedade são exemplos da primeira Dimensão dos direitos fundamentais.

Numa segunda fase de concessão e reconhecimento de direitos, passou-se a exigir do Estado não mais a sua
abstenção, mas sim a sua interferência social, prestações no sentido de fornecer ao cidadão saúde, educação,
alimentação. Tais direitos foram historicamente reconhecidos nas Constituições do México em 1917, da
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Alemanha em 1919 e na da União Soviética, em 1922.

No período pós-Segunda Guerra, a valorização de direitos coletivos, ampliou o conceito de Direitos
Fundamentais. Direito à paz, a um meio-ambiente protegido, ao desenvolvimento econômico. São os
chamados Direitos Fundamentais de Terceira Geração. A Constituição brasileira de 1988 é um exemplo de
previsão destes direitos em seu conteúdo.

Como visto, o conjunto de direitos foi sendo ampliado com o decorrer da histórica, influenciados
logicamente pelo contexto histórico-social pelo qual passava a humanidade.

Válido trazer a tona a crítica elaborada pelo Professor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves ao criticar a divisão
dos direitos fundamentais em dimensões, pois tal termo apresenta uma aparente característica de separação,
de conjuntos que não se tocam. No entanto,

(…) um direito difuso ou coletivo não deixa de ser social ou ter uma acepção individual. Todas as
pessoas, a sociedade e cada pessoa em particular, têm direito a um meio-ambiente saudável; classificar
esse direito como 'de terceira geração', não significa torná-lo autônomo em relação aos grupos de pessoas
ou aos indivíduos.10

 

 

E continua o autor sua crítica afirmando que outra problemática existente nessa divisão é a bipolaridade
“indivíduo versus Estado", que são aparentemente inerentes aos direitos de primeira e de segunda geração,
mas que não encontram cabimento quando tratam-se dos de terceira geração, pois os titulares destes são
“todos”, ou “a coletividade”, estando esses mesmos sujeitos também figurando no pólo de garantidores.

O Estado não é um corpo homogêneo. Sua divisão funcional, enquanto instituição, é inclusive exigência da
plena democracia. É fundamental para que se possa controlar e legitimar as funções estatais, evitando abusos
de forma que o Estado possa ao mesmo tempo organizar e controlar a sociedade e ser organizado e
controlado por esta.

Mas a questão de saber como preservar direitos fundamentais e reconhecer que estes foram desrespeitados
pelos Estados deixa de ser um problema apenas de ordem constitucional quando compreendida a
responsabilidade coletiva dos Estados.

A idealização de uma instância internacional responsável pela apuração de condutas contrárias ao respeito e
com possível aplicação de sanção é realidade e fundamenta o chamado Direito Penal Internacional.

 

2. O DIREITO INTERNACIONAL E O DIREITO PENAL INTERNACIONAL - A CRIAÇÃO DE
INSTÂNCIAS INTERNACIONAIS PARA SOLUÇÃO DE CONFLITOS.

 

Muito se polemiza sobre a possibilidade de admissão de personalidade jurídica aos indivíduos. Para Rezek,
apenas os Estados soberanos e as Organizações Internacionais em sentido estrito, as têm. Dizendo se tratar
no caso dos primeiros de personalidade jurídica primária, e nos segundos, secundárias.11

Continua o autor negando tal possibilidade a indivíduos, argumentando que uma das características da
personalidade jurídica é o fato de os sujeitos de Direito Internacional possuírem a prerrogativa básica de
demandar internacionalmente a garantia de seus direitos, afirmando que no caso de indivíduos, esses só
possuem acesso a foros internacionais quando fruto de compromisso estabelecido pelo seu Estado: “Se a
Itália entender de retirar-se da União Européia, particulares italianos não mais teriam acesso à Corte de
Luxemburgo, nem cidadãos ou empresas de outros países comunitários ali poderiam cogitar de demandar
contra aquela república”12

Apesar de válidos e coerentes os argumentos do referido professor, não podemos negar que nesse sentido
grande evolução teórica ocorreu com a possibilidade de aplicação de sanções penais aos violadores dos
direitos fundamentais no nível mundial. A criação de conceitos como o de “crimes internacionais” como
sendo aqueles que

 

(...) a comunidade internacional reconhece não apenas como violações da lei criminal comum do Estado
mas como ofensas tão sérias que devem ser apreciadas como matéria de preocupação internacional.
Além disso, por uma variedade de razões, eles não podem ser deixados somente para o Estado que
normalmente teria jurisdição sobre o tema13.

Eis que surge um novo campo jurídico normativo: O Direito Penal Internacional, o que enseja a
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personificação do indivíduo como sujeito de direitos e de deveres.

Não adentraremos na polêmica travada inicialmente se se trataria de um Direito Internacional Penal ou Penal
Internacional14, trata-se em verdade, de uma fusão de duas disciplinas jurídicas: o Direito Internacional e o
Direito Penal estatal. Pois, trata-se da inclusão de alguns elementos penais na ciência no Direito
Internacional, mas não uma completa inserção de uma ciência na outra15.

Em termos de conceituação da disciplina, o Direito Penal Internacional tutela bens como a paz, a dignidade
inerente ao ser humano. Seriam, portanto, as lesões contra esses bens os verdadeiros delitos internacionais,
como dito acima. Tratam-se dos crimes contra a paz, contra a humanidade e os crimes de guerra.16

Muitos conflitos, muitas ofensas à dignidade humana, tiveram que ocorrer para que fosse efetivada a criação
de uma jurisdição penal internacional.

Ponto fundamental para a criação de instâncias internacionais se deu com a possibilidade de
responsabilização penal de indivíduos que praticassem delitos internacionais, que aconteceu de fato pela
primeira vez no Estatuto do Tribunal de Nuremberg.

Quando da redação do referido estatuto, foi constatado que práticas delituosas que haviam ocorrido não se
enquadrariam em crimes de guerra, restando a responsabilidade dos Estados, devido à nacionalidade das
vítimas. Necessária, portanto, a criação de um tipo penal mais abrangente, de forma que fosse classificado
como ofensa ao direito penal dos países invadidos, aproximando-se também do conceito de crimes contra a
humanidade contido já na IV Convenção de Haia, de 190717.

O Tribunal Militar de Nuremberg foi efetivamente o primeiro grande passo na institucionalização de um
Direito Penal Internacional. Numa visão analítica posterior, tanto os internacionalistas quantos os penalistas
preferiam esquecer, por vezes, de Nuremberg. O desrespeito a princípios consagrados como o da legalidade,
fizeram, do ponto de vista estritamente jurídico, a experiência de Nuremberg passar por críticas ferrenhas.

Não se pode esquecer, no entanto, o contexto histórico em que se deu tal Tribunal. Após a Segunda Guerra
Mundial, com o extermínio de milhares de pessoas na Europa, o clamor social por justiça encheu os olhos da
humanidade.

Medidas de punição em massa, julgados em escala, em especial no continente Europeu, traziam em si uma
forma da própria população civil tentar livrar-se da culpa de ter contribuído ou ao menos concordado com as
práticas ocorridas naquele período, e que passado os fatos, as chocava agora como crimes.

A idéia de julgamento de crimes de guerra, presente desde 1941 com a Declaração dos Aliados, bem como
na Declaração Conjunta de Roosevelt e Churchill, do mesmo ano, ressurgiu por fim nesse contexto.18

Em 08 de agosto de 1945, o Acordo de Londres integrou um Estatuto que incorporava a Carta do Tribunal
Militar Internacional, baseado nas práticas criminosas do regime nazista. Formado por França, Inglaterra,
Estados Unidos e Rússia, teve como escolhida Berlim para sua sede permanente, mas a cidade de Nuremberg
foi escolhida simbolicamente para ser seu primeiro processo.

Em outubro de 1945 emitiu-se oficialmente a Ata de Acusação, iniciando-se as audiências em 20 de
novembro de 1945. Ao todo, o Tribunal Militar de Nuremberg realizou 403 sessões públicas. Tratava-se, em
resumo, de julgamento pelos países vencedores de práticas realizadas pela Alemanha perdedora.

Dizia-se um tribunal Internacional porque atuava em nome de 19 nações que adeririam ao Acordo de
Londres e Militar porque sua competência era relativa a atos praticados dentro de um plano bélico efetuado,
devendo ser esclarecido que dentre os juízes do Tribunal, apenas os representantes russos possuíam patente
militar.

Com funcionamento ad hoc, o Tribunal Internacional Militar de Nuremberg foi extinto após os julgamentos,
que duraram ao todo dez meses, resultando ao final em três absolvições, sete condenações à prisão, e doze
enforcamentos.

O Tribunal também exerceu sua jurisdição contra organizações como a Gestapo, as S.S, as S.A e o Gabinete
do Reich.

Como dito, o desrespeito ao princípio da legalidade, como também ao princípio da irretroatividade da lei
penal, já que não havia Lei anterior que definisse os crimes cuja competência para julgamento o Tribunal de
Nuremberg chamou para si, o fato de tratar-se de Tribunal de Exceção e de terem sido os julgamentos mais
uma forma de vingança dos vencedores contra os vencidos, transformaram o referido Tribunal em alvo de
críticas ferrenhas.

Mas não se pode esquecer de que apesar dos grandes erros, tal experiência trouxe como ponto positivo a
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possibilidade de responsabilizar indivíduos por crimes contra a humanidade.

O Tribunal Militar Internacional do Extremo-Oriente surgiu historicamente como a segunda grande tentativa
de criação de uma justiça penal internacional. Criado em 1946 pelo Comandante Supremo dos Aliados do
Pacífico, em pouco mais de dois anos julgou crimes relacionados às práticas japonesas durante a Segunda
Guerra mundial, em especial a escravidão e a prostituição forçada de cidadãos e cidadãs coreanos, filipinos,
tailandeses, malásios e indonésios.

Seus membros eram formados por França, Grã-Bretanha, Nova Zelândia, os Países Baixos, a Austrália, a
URSS, os Estados Unidos, o Canadá, a Índia, as Filipinas e a China. No total foram 28 julgados, resultando
em 8 condenações à morte, 15 condenações à prisão perpétua, 1 internamento em hospital psiquiátrico e
duas condenações à prisão com penas de 7 e 20 anos, respectivamente19.

Em 12 de novembro de 1948, o Tribunal exarou suas últimas sentenças, e como de funcionamento ad hoc,
foi extinto.

Outro Tribunal ad hoc foi criado pelo Conselho de Segurança da ONU para julgamento das atrocidades
cometidas durante a guerra civil da antiga Iugoslávia.

No final do século passado, com a Declaração de Independência da Eslovênia e da Croácia, antigas
repúblicas iugoslavas, em 1991, iniciam-se os conflitos bélicos na região. A partir de então, a prática de atos
generalizados de ataques a população civil relembrou o mundo das atrocidades da Segunda Guerra Mundial,
bem como trouxe novamente à tona o termo “genocídio”, já utilizado desde 1944. Nesse sentido, a ONU cria
através de seu Conselho de Segurança o Tribunal para julgamento de indivíduos responsáveis por atos
contrários ao Direito Internacional humanitário dentro do território iugoslavo.

Instituído pela Resolução n. 808, de 1993, tinha sua jurisdição limitada ratione materiae, ratione personae,
ratione temporis e ratione loci20, pois tratava-se especificamente do julgamento de crimes cometidos entre
sérvios, croatas e bósnios, na guerra civil iugoslava, no período de 1º de janeiro de 1991 a 1995.

O Estatuto de criação do Tribunal previa sua competência para apurar delitos genocídio, crimes contra a
humanidade e crimes de guerra.

Em 1995, através novamente da resolução n. 955 do Conselho de Segurança, a ONU criou mais um Tribunal
ad hoc para julgar crimes ocorridos na África, quando do massacre em 1994 dos Tutsis pelos Hutus em
Ruanda, onde um décimo da população foi dizimada.

A sede escolhida para o Tribunal foi a cidade de Arusha, na Tanzânia. Apesar da precariedade do Tribunal,
que carecia de uma maior organização e qualificação de pessoal, teve como saldo as condenações à prisão
perpétua de Jean Kabanda (hutu), antigo Primeiro-Ministro ruandês e de Jean Paul Akayesu, respectivamente
por genocídio e genocídio e crimes contra a humanidade.

 

2.1 A Corte Internacional de Justiça – competência e jurisdição

 

A Organização das Nações Unidas, criada no ano de 1945, surgiu no contexto pós-Segunda Guerra, e
vinculada a esta se instituiu um dos primeiros grandes foros internacionais como mecanismo de solução
pacífica para conflitos entre os sujeitos de Direito Internacional: Corte Internacional de Justiça (CIJ), sendo
esta o principal órgão judiciário da ONU, a qual tem como partes todos os Estados-membros da
Organização, os quais, porém, não necessariamente estão submissos à sua jurisdição.

Com sede em Haia, Holanda, e regida por um Estatuto integrante da Carta das Nações Unidas, teve como
predecessor a Corte Permanente de Justiça, instituída em 1922.

Formada por 15 magistrados, apresentados por grupos nacionais da Corte Permanente de Arbitragem e
selecionados perante o Conselho de Segurança e a Assembléia Geral, existe procedimento específico para os
não representados na Corte Permanente de Arbitragem e uma regra explícita quanto a impossibilidade de
mais de um magistrado com a mesma nacionalidade.

Como requisito à candidatura, o Estatuto prevê que o magistrado deva possuir as características necessárias
a exercer o mais alto cargo judiciário em seu Estado, além de competência reconhecida no âmbito de Direito
Internacional. O mandato é de nove anos, sendo possível a reeleição e com rotatividade de um terço dos
membros a cada três anos.

Atualmente, seus magistrados pertencem aos seguintes países: Japão, Eslováquia, China, Serra Leoa,
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Jordânia, Estados Unidos, Alemanha, França, Nova Zelândia, México, Marrocos, Rússia, Brasil, Somália e
Reino Unido. O Estado-parte da ONU e com assunto pendente perante a Corte poderá escolher um
magistrado em especial para esse assunto concreto.

A CIJ exerce suas atividades em sessões plenárias, podendo “dividir-se” em tribunais menores de três ou
mais juízes para tratar de assuntos como litígios de trabalho, trânsito e comunicações, podendo também
pronunciar-se sumariamente, de acordo com a vontade das partes, através de Tribunais com cinco juízes em
prol da celeridade.

Em caso de um Estado-parte possuir magistrado com sua nacionalidade, a parte opositora poderá também
nomear um magistrado ad hoc para atuar perante a Corte. No caso em que ambos os Estados não possuam
nacionais magistrados, podem designá-los preferencialmente das listas dos grupos nacionais.

Apenas Estados podem litigar perante a Corte, mesmo que não membros da ONU, desde que se submetam a
sua jurisdição e preencham os requisitos estabelecidos pelo Conselho de Segurança, ocasiões em que os
Estados que não forem parte deverão arcar com custas processuais em virtude de não contribuírem com os
gastos da CIJ. Particulares não podem pleitear direitos perante a Corte, podendo, sim, o seu Estado nacional
pleitear cumprimento de Tratado ou cessação de sua violação. Já os representantes das Partes gozarão,
durante o processo, de imunidade diplomática.

O Estatuto não se refere a possibilidade de pleito de Organizações Internacionais perante a Corte, no
entanto, a Doutrina tem entendido ser possível em virtude do próprio parecer da CIJ quando do caso
Bernadotte, em 1949.

Tratou-se de caso em que a Assembléia Geral das Nações Unidas solicitou que a Corte emitisse parecer
quanto a qualidade da ONU para apresentar reclamação internacional por reparação pela morte do Conde
Bernadotte, representante das Nações Unidas morto na Palestina, além de outros incidentes.

O parecer da CIJ reconheceu a ONU como sujeito, titular de direitos e deveres, podendo pleitear-los através
de uma representação internacional, sendo, no entender de parte da doutrina, abrangente essa qualificação à
outras Organizações Internacionais, a divergência, no entanto, persiste.21

A competência da CIJ é uma das mais abrangentes na atualidade, podendo julgar quaisquer litígios referidos
na Carta das Nações Unidas e em outros tratados internacionais vigentes. Litígios que envolvam ou não
Estados-parte da ONU, e mesmo questões sobre tratados bilaterais ou multilaterais que tenham sido
firmados independentemente da ONU, desde que hajam estipulado cláusula prevendo a jurisdição dessa.

A submissão à jurisdição da CIJ não é obrigatória, como dissemos acima, nem mesmo para os Estados-parte
da ONU. A submissão ocorre de forma voluntária quando um Estado ajuíza ação perante a Corte ou
contesta ação proposta contra si; quando acordado em contratos bilaterais ou multilaterais a fixação da
jurisdição da Corte para resolução de conflitos entre os Estados signatários; ou pela cláusula facultativa de
jurisdição, quando um Estado, através de declaração formal entregue ao Secretário das Nações Unidas,
afirma submeter-se à jurisdição da Corte com relação à interpretação de contratos, qualquer questão de
Direito Internacional ou fato que consista em violação à obrigação internacional, bem como a natureza ou
extensão da reparação nestes casos.

É admitida que a Declaração seja feita com relação a determinado período de tempo ou sob condição de
reciprocidade de outros Estados, pontos que vêm restringindo bastante a atuação da Corte.

2.2 O Tribunal Penal Internacional - competência e jurisdição

 

O Tribunal Penal Internacional tem como instrumento normativo o Estatuto de Roma, aprovado em Julho de
1998 na Conferência de Plenipotenciários das Nações Unidas.

Com sede em Haia, na Holanda, foi aprovado por um total de 120 Estados, tendo havido 21 abstenções e 7
votos contra.22 Em 11 de abril do ano de 2002, foram alcançadas as 60 ratificações necessárias para a
entrada em vigor do Estatuto e, finalmente, naquele mesmo ano, instituiu-se pela primeira vez na história da
humanidade um Tribunal de jurisdição permanente e internacional23, dotado de personalidade jurídica e cuja
competência não recai sobre Estados, mas sim sobre indivíduos.

Trata-se de órgão jurisdicional internacional de caráter penal, criado por meio de tratado multilateral, não
passível de reservas, integrante do sistema normativo de proteção aos direitos humanos.24

O Estatuto tem um total de 128 artigos, um preâmbulo e treze capítulos. Sua competência é subsidiária às
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jurisdições nacionais dos Estados-partes, não podendo o Tribunal interferir nos sistemas estatais de
jurisdição, os quais possuem, consagrando-se assim o princípio da complementaridade, a responsabilidade
primária de processar e julgar seus nacionais pelos crimes cometidos por estes, excepcionando-se apenas em
casos onde o Estado se mostre incapaz ou indiferente aos fatos delituosos25.

O princípio da complementaridade não é observado nos tribunais penais ad hoc, como Nuremberg ou
Ruanda, que são em verdade concorrentes às jurisdições estatais, tendo inclusive primazia com relação à
jurisdição dos tribunais nacionais.

A força do princípio da complementaridade se verifica na cláusula do art. 18, §§ 1º e 2º do Estatuto, quando
prevê que, havendo a intenção do Tribunal em iniciar uma investigação, deverá ser notificado o Estado-parte
com jurisdição para aquele determinado caso da intenção do Tribunal, de forma que esse possa se manifestar
a respeito do exercício de sua jurisdição com relação aos crimes de competência do TPI.

A problemática com relação ao princípio da complementaridade se dá quando o Tribunal que o admite, ao
iniciar um processo com relação a determinado fato ocorrido num Estado-parte está, intrinsecamente,
declarando que a jurisdição daquele Estado não funcionou ou não funciona para aquela situação, o que pode
gerar desconforto na sociedade internacional.

Os crimes de competência do TPI são imprescritíveis. São eles: os crimes de genocídio, contra a
humanidade, crimes de guerra e os ainda não definidos crimes de agressão. Como princípio penal, o TPI
adota a irretroatividade, prevendo sua competência apenas para apuração e processo de fatos acontecidos
após sua entrada em vigor a nível internacional, inclusive essa irretroatividade de competência é observada
também a nível nacional quando previsto em seu art. 11, §2º26 que o Tribunal só exercerá sua jurisdição
sobre determinado fato acontecido em um Estado-parte após a entrada em vigor do Estatuto naquele
Estado, salvo se feita por esse Estado declaração específica em sentido oposto:

Artigo 12.º

Condições prévias ao exercício da jurisdição

(...)

3 - Se a aceitação da competência do Tribunal por um Estado que não seja Parte no presente Estatuto for
necessária nos termos do n.º 2, pode o referido Estado, mediante declaração depositada junto do
secretário, consentir em que o Tribunal exerça a sua competência em relação ao crime em questão. O
Estado que tiver aceito a competência do Tribunal colaborará com este, sem qualquer demora ou
excepção, de acordo com o disposto no capítulo IX.

O TPI é composto por 18 juízes, podendo ter tal número aumentado a pedido de sua Presidência, cuja
solicitação deverá ser fundamentada e apresentada na Assembléia dos Estados-parte, havendo que se
aprovada por maioria de dois terços dos membros da Assembléia. Seus juízes serão eleitos entre pessoas que
possuam elevada idoneidade moral, imparcialidade e integridade, bem como devem possuir os requisitos
necessários à ocupação do mais alto cargo funcional judicial de seus Estados, no caso do Brasil, os mesmos
requisitos para se tornar ministro da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal.

Os mandatos terão prazo máximo de nove anos, não havendo a possibilidade de reeleição. Em uma primeira
eleição, serão escolhidos por sorteio um terço dos juízes, para um mandato de três anos. Outro terço será
escolhido também via sorteio para um mandato de seis anos. E o outro terço exercerá um mandato de nove
anos, podendo os juízes eleitos para os mandatos de três e seis anos, contudo, serem reeleitos para um
mandato de nove anos, por exemplo.

Compõem o Tribunal Penal Internacional: 1) a Presidência; 2) uma Seção de Recursos, uma Seção de
Julgamento em Primeira Instância e uma Seção de Instrução; 3) o Gabinete do Procurador, órgão previsto
como autônomo pelo Estatuto; 4) a Secretária.

É dever dos Estados-parte cooperarem com o Tribunal quando em tramitação inquérito e procedimento
relativo aos crimes de competência deste, o qual fica habilitado a enviar pedidos de cooperação, utilizando
normalmente da diplomacia internacional ou de qualquer outro meio escolhido pelo Estado-parte quando da
adesão ao Estatuto.

Em seu art. 5º, o Estatuto de Roma estabelece os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional:

Artigo 5º - Crimes da Competência do Tribunal

 

1. A competência do Tribunal restringir-se-á aos crimes mais graves, que afetam a comunidade
internacional no seu conjunto. Nos termos do presente Estatuto, o Tribunal terá competência para julgar
os seguintes crimes:

a) O crime de genocídio;
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b) Crimes contra a humanidade;

c) Crimes de guerra;

d) O crime de agressão.

O Tribunal poderá exercer a sua competência em relação ao crime de agressão desde que, nos termos dos
artigos 121 e 123, seja aprovada uma disposição em que se defina o crime e se enunciem as condições
em que o Tribunal terá competência relativamente a este crime. Tal disposição deve ser compatível com
as disposições pertinentes da Carta das Nações Unidas.

 

 

O crime de genocídio é tipificado no art. 6º do Estatuto como sendo qualquer homicídio, ofensa a
integridade física ou mental, sujeição intencional com vista a provocar destruição física, total ou parcial,
imposição de medidas para impedir nascimento, praticados com a intenção de destruir no todo ou em parte
um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, ou a transferência forçada de crianças de um grupo nacional
para outro com esse mesmo fim.

No art. 7º cuidou o Estatuto de definir os Crimes contra a Humanidade como sendo qualquer homicídio;
extermínio; escravidão; deportação ou transferência forçada de uma população; prisão ou qualquer outra
forma de supressão da liberdade física grave; tortura; agressão sexual, escravatura sexual, prostituição
forçada, gravidez forçada, esterilização forçada ou qualquer outra forma de violência no campo sexual de
gravidade comparável; perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado, por motivos
políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, ou em função de outros critérios
universalmente reconhecidos como inaceitáveis no Direito Internacional; o desaparecimento forçado de
pessoas; apartheid; ou ainda abstratamente qualquer outro ato desumano de caráter semelhante praticado
com intenção de causar grande sofrimento ou que atentem gravemente contra a integridade física e/ou
mental de indivíduos, praticados dentro de quadro de ataque generalizado ou sistemático, contra qualquer
população civil.

Os Crimes de Guerra são definidos no art. 8º, e trazem a previsão de condutas como o uso de armas
biológicas, a prática de tortura e experimentos biológicos com seres humanos.

Os chamados Crimes de Agressão passam ainda por processo de tipificação, causando polêmica quanto à sua
natureza desvinculada dos Crimes de Guerra.

A competência territorial do Tribunal encontra-se vinculada ao fato delituoso ocorrido dentro do Estado-
parte, recaindo sobre o criminoso onde quer que esse esteja, mesmo que em país não signatário do Estatuto.

Do ponto de vista processual, a competência ratione temporis do Tribunal Penal Internacional responde ao
princípio da aplicação imediata da lei (tempus regit actum), só podendo exercer sua jurisdição sobre fatos
acontecidos após sua entrada em vigor, de acordo.

Em conformidade com o art. 124 do Estatuto de Roma, em caso de crimes de guerra praticados dentro de
um Estado-parte, só será de competência da Corte apurá-los se houver expressa declaração do referido
Estado aceitando a jurisdição do TPI, por um prazo de sete anos, a partir da data de entrada em vigor do
Estatuto.

O Estatuto traz a efetivação de princípios e características como o nullum crimen sine lege, Nulla poena
sine lege, irretroatividade ratione personae, responsabilidade criminal individual, exclusão da jurisdição
relativamente a menores de 18 anos, irrelevância da qualidade oficial do indivíduo, responsabilidade especial
dos chefes militares e de outros superiores hierárquicos, imprescritibilidade, e o necessário elemento
subjetivo de dolo ou dolo eventual, excluindo-se os atos praticados com culpa.

 

3. A TEORIA DA RESPONSABILIDADE PENAL INTERNACIONAL DOS INDIVÍDUOS

O ponto principal do Estatuto de Roma recai sobre o fato da responsabilização penal de indivíduos por atos
que violem direitos, não importando eventuais imunidades ou privilégios provenientes de cargos ou funções
exercidas por estes.

Irrelevante, portanto a qualidade de oficial do sujeito no que tange a persecutio criminis, ao julgamento e a
aplicação da pena.

O Tribunal Penal Internacional tem competência para processar, julgar e condenar pessoas físicas, sendo o
condenado responsabilizado individualmente como aquele que cometer os crimes previstos no Estatuto de
forma individual ou por intermédio de outrem, quer seja esse outrem penalmente responsável ou não; que
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ordene solicite ou instigue a prática desse crime, sob a forma consumada ou tentada; com o intuito de
facilitar a prática desse crime, for cúmplice ou encobridor, ou colaborador de alguma forma na prática ou na
tentativa de prática de fato delituoso, nomeadamente pelo fornecimento dos meios para a sua prática; e ou
contribuir de alguma outra forma para a prática ou tentativa de prática do crime por grupos de pessoas que
tenham objetivo em comum.

Trata-se da expressão na realidade da evolução conceitual pela qual passou os Direitos Fundamentais.
Quando do reconhecimento dos indivíduos como detentores de direitos dentro da classificação dos Direitos
Fundamentais de 3ª geração (direitos coletivos), e o reconhecimento da necessidade de proteção destes por
todos e por qualquer um, no contexto de crescimento da importância do Direito Internacional, eis que como
consequência lógica a responsabilidade, os deveres, recairiam não apenas sobre os Estados, mas também
perante os indivíduos, reconhecidos agora como sujeitos.

Se os indivíduos são sujeitos de direitos, deverão também o ser em seus deveres.

Ao trazer em si princípios gerais de direito penal, bem como normas claras e exatas quanto ao procedimento
criminal a ser realizado, o Estatuto de Roma representa verdadeiro avanço na efetivação de uma jurisdição
internacional penal.

 

3.1. As Teorias Monistas e Dualistas.

 

A idéia de uma instância internacional que lide com a responsabilidade penal traz o debate sobre a eficácia de
decisões fundadas no Direito Internacional, além de ressaltar as discussões sobre seu fundamento. O fato é
que a relação entre as normas jurídicas dos Estados nacionais e do Direito Internacional enseja polêmica
muitas vezes, especialmente quando conflituam entre si.

Em 1899, Heinrich Triepel, principal teórico da Teoria Dualista, afirmou que os direitos internacional e
interno são completamente independentes entre si. Não havendo áreas de intersecção, pois tratam-se de
direitos distintos, de forma que a validade de uma norma Estatal interna não está condicionada a estar
sintonizada com as normas de Direito Internacional.

Para os dualistas, apenas os Estados são sujeitos de Direito Internacional, salientando também a divergência
das fontes do direito interno – que seria a vontade do Estado – e do Direito Internacional – que seria a
vontade coletiva dos Estados27, e enfatizam ainda os limites de todo direito nacional ao Estado e de que
todo Direito Internacional para validar-se dentro do plano doméstico necessita que o Estado o introduza em
sua normatividade.28

A concepção dualista levou à consolidação da teoria da incorporação expressa, pois para validar um tratado
internacional este há que ser transformado em legislação interna29.

Críticas elaboradas à Teoria Dualista trazem em seus argumentos a não percepção por esses teóricos da
formação de uma comunidade internacional em prol da tutela de direitos coletivos como a paz e os direitos
humanos, a elevação do indivíduo à condição de sujeito de Direito Internacional, a criação de blocos
econômicos e suas relações jurídicas especificas, dentre outros.

Em contrapartida à Dualista, temos a Teoria Monista, que prisma por uma ordem única de direitos, havendo,
no entanto, duas correntes divergentes: há primazia do Direito Internacional sobre o interno, ou o oposto,
há, em verdade, primazia do direito interno sobre o Direito Internacional.

Hans Kelsen aparece como expoente da Teoria Monista Internacionalista. Argumenta o autor alemão com a
importância crescente do Direito Internacional, onde cada vez mais na ordem mundial percebe-se uma
globalização das normas jurídicas, enfatizando a perspectiva de institucionalização de uma ordem única,
onde os Estados não poderão sobreviver se não adaptados aos princípios e normas do Direito Internacional.
Kelsen, inclusive, não admite sequer a possibilidade de existência de conflito de normas do direito interno e
internacional, e por isso seu monismo foi denominado radical.

Mais moderada atualmente, o monismo internacionalista apregoa que em caso de conflito, a norma interna
deve ser repelida, podendo haver inclusive responsabilização internacional, o que não ocorre em sentido
oposto.

Para os monistas nacionalistas, seu primo argumento baseia-se no conceito de soberania dos Estados. Nada
pode ser sobreposto à Constituição de um Estado, devendo esta prevalecer sempre quando presente um
possível conflito de normas, pois a soberania é absoluta e nenhum Estado submete-se a sistema normativo
qualquer. Nesse sentido, temos Hegel como doutrinador máximo.
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Em específico com relação ao Estado brasileiro, adotamos a Teoria monista internacionalista, relativizando a
soberania estatal.

 

 

4. A DEMOCRACIA COMO BASE DA SOBERANIA DO ESTADO E O CONTRAPONTO ENTRE
SUA SUBMISSÃO À JURISDIÇÃO INTERNACIONAL:

 

A dificuldade em tratar do tema é porque o conceito de democracia passa em verdade por uma oposição ao
da autocracia. Baseia-se num conjunto de regras que estabelecem quem está autorizado a tomar decisões em
nome da coletividade e através de que procedimento essas decisões devem ser efetuadas30.

Para que uma decisão seja aceita dentro de um grupo social democrático como sendo uma decisão coletiva,
apesar de ter sido tomada por um subgrupo pertencente a este grupo, é preciso que haja uma efetiva
distribuição desse poder de decisão.

Não se pode medir o grau de democracia de uma sociedade sem exercemos um juízo de comparação,
podemos apenas afirmar, em concordância com Bobbio, que quanto mais indivíduos participantes na decisão
dentro do procedimento estipulado pelas regras, mais democrática determinada sociedade se apresenta.

O referido jurista italiano traz ainda em sua obra O futuro da Democracia uma terceira condição para que
haja efetivamente uma democracia dentro da sociedade: a possibilidade de escolha.

É indispensável uma terceira condição: é preciso que aqueles que são chamados a decidir ou a eleger os
que deverão decidir sejam colocados diante de alternativas reais e postos em condição de poder escolher
entre uma e outra. Para que se realize esta condição é necessário que aos chamados a decidir sejam
garantidos os assim denominados direito de liberdade de opinião, de expressão das próprias opiniões, de
reunião, de associação, etc31.

 

Eis a relação entre a democracia e os denominados Direitos Fundamentais. Como visto anteriormente, o
direito à liberdade de expressão é previsto historicamente como direito inato ao ser humano.

A democracia vincula-se à proteção de direitos invioláveis do indivíduo, sendo através dessa base que dar-
se-á a sustentação da estrutura do Estado de direito, cuja instituição deve exercer sua soberania não apenas
sub lege, mas também respeitando o limite de seu poder perante o reconhecimento constitucional de
determinados direitos aos seus súditos.

E, na atualidade, ultrapassando a barreira dicotômica entre plano externo e interno, esse reconhecimento
deve expandir-se a todo e qualquer indivíduo, nacional ou não, ficando o Estado de Direito vinculado à
proteção e garantia dos Direitos Fundamentais de forma inclusive a preservar sua própria natureza
institucional democrática.

Essa vinculação tem para muitos como intrínseca a relativização do conceito de soberania do Estado32. O
que superficialmente conota uma contradição, pois não se poderia falar em vinculação de um Estado
soberano, já que a soberania, na concepção dada por Bodin, não se submete a nenhum poder, interno ou
externo: é absoluta, una, indivisível. Não há relativização de algo absoluto, e, portanto, não pode haver
vinculação que macule a essência do poder soberano, sob pena de, em verdade, esse conceito perecer.

 

(…) vai se ampliando a percepção de que, na contemporaneidade, o Estado deixou de ser o ente coletivo
detentor absoluto da soberania nacional, no âmbito do qual se exerce de forma irrestrita o monopólio
legítimo da violência, ou, em uma definição jurídica, ele deixou de constituir-se como um conjunto
formado por território, povo e soberania, no qual nenhum ator externo tem o direito de interferir.
Segundo essa doutrina, o Estado passa a ter como uma de suas funções mais importantes perante a
comunidade internacional a garantia não apenas das condições básicas para a vida humana, mas também
para a expansão dos direitos que lhe são inerentes33.

 

No plano internacional, a soberania estatal conceitua uma igualdade. Todos os Estados soberanos são iguais
entre si, não havendo hierarquia em suas relações. Eis que na evolução histórica, em especial no pós-
Segunda Guerra, a noção de Direitos Humanos ultrapassa a idéia de Estado. A garantia dos direitos
fundamentais, das liberdades públicas, é responsabilidade da Comunidade Internacional.

Vejamos a explanação de Eneida Orbage de Britto ao discorrer sobre a soberania internacional:

(...) podemos dizer que o objetivo da soberania internacional é a coordenação e cooperação de Estados,
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que, compondo a Comunidade Internacional, estabelecem as regras por eles a serem seguidas,
objetivando a mútua cooperação e coordenação de ações que vise criar condições favoráveis para o
desenvolvimento econômico, social, cultural, enfim, o acesso ao progresso material, com o
desenvolvimento social dos povos34.

O isolamento de um Estado no processo de globalização que enfrentamos nos últimos séculos é inadmissível,
inclusive – e como não dizer, em especial – por fatores econômicos. Em virtude disso, Estados soberanos ao
tornarem-se signatários de determinado acordos ou tratados internacionais podem parecer estar, à primeira
vista, renegando características essenciais de sua soberania.

Entretanto, essa manifestação de acordo, de aceite de determinada norma proveniente da sociedade
internacional, é, pois, uma manifestação da própria soberania:

 

Em suma, quando um Estado ratifica um tratado de proteção dos direitos humanos, não diminui ele sua
soberania (entendida em sua concepção contemporânea), mas, ao contrário, pratica um verdadeiro ato
soberano, e o faz de acordo com sua Constituição35.

 

Não se trata de um processo de perecimento do poder soberano do estado, mas antes de uma modificação
deste em prol da seguridade de direitos de interesse dos Estados, os quais vem apercebendo-se da
necessidade desta sob pena de abalo à sua própria estrutura institucional interna.

Ponto crítico nesse sentido é o fato da relativização dos conceitos. Uma luta é travada sempre que o
interesse particular de um Estado conflita com o interesse da abstrata sociedade internacional, e como a idéia
da soberania demonstra-se inatacável, ela é, por vezes, utilizada como argumento à mudança de opinião
deste, o que acarreta um abismo entre a demonstração teórica de submissão a acordos internacionais e a
efetiva disposição do Estado de fazê-lo.

A problemática de submeter-se a uma jurisdição internacional sobre determinado litígio nasce exatamente
dessa valoração ao conceito de soberania, pois a sociedade internacional é formada por Estados nacionais, e
ao submeter-se a ela, por fim, parece ao Estado estar submetendo-se a outros Estados, o que, tendo este
poder soberano, é inadmissível.

No caso do Estado democrático de direito, essa problemática aparece em conjunto com outro grande temor
relativo aos Estados não-democráticos, presentes logicamente também na sociedade internacional. Dúvidas
quando a possibilidade de defesa da paz, como direito fundamental, ser possível por um Estado não
democrático ou da necessidade de uma democratização da comunidade internacional para que tal seja
efetivada, e mais além, quais seriam as consequências dessa situação.

Problemática a questão de manter-se internamente democrático numa comunidade não-democrática36.

Eis o grande empecilho para a efetivação completa de uma instância internacional de proteção aos direitos
humanos, pois enquanto a democracia necessita em sua essência da garantia os direitos fundamentais, ela
também passa a ser “obstáculo” quando considerada em xeque face à necessidade de uma modificação no
conceito de soberania e a imprevisibilidade das consequências quando da necessária co-existência com
Estados autocráticos na Comunidade Internacional.

 

4.1. A defesa dos Direitos Fundamentais pelo Brasil, enquanto Estado Democrático de Direito, nas
jurisdições internacionais

 

O Estado soberano tem autonomia para ratificar tratados internacionais, manifestando seu consentimento
fundamentado no princípio pacta sunt servanda, obrigando-se assim a cumprir o conteúdo na norma jurídica
internacional, não podendo, após, alegar incompatibilidade dos preceitos com sua normatividade interna.

O procedimento de ratificações de tratados internacionais no Brasil passa pela submissão deste ao Congresso
Nacional, o qual, sendo aprovado, é encaminhado ao Presidente da República, que por meio de Decreto de
promulgação, confere obrigatoriedade ao Tratado, o qual, após sua publicação, adquire validade e eficácia
no sistema jurídico nacional.

O Brasil não prevê na Constituição de 1988 qualquer supremacia dos Tratados internacionais sobre as
normas de direito interno, o que polemiza a questão da especulação em torno da incorporação automática
dos Tratados que versem sobre Direitos Humanos, pois a regra é que a incorporação de tratados
internacionais se dê por incorporação legislativa.
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No entanto, entendimento doutrinário baseado no art. 5º, §2º da CF já afirma que, em caso de
incompatibilidade do tratado internacional com as normas constitucionais brasileiras, deve o julgador analisar
se trata de norma de natureza de proteção aos direitos humanos e assim incorporá-lo automaticamente37.

Diferença essencial dos tratados versantes sobre direitos fundamentais frente às outras espécies de tratados é
o fato de que esses não possuem previsão de vantagens mútuas, típicas das relações contratualistas, aos seus
signatários. Não há previsão de uma contraprestação, pois enquanto os tratados tradicionais se voltam a
estabelecer condutas nas relações entre nações, “os tratados internacionais se voltam para a vida interna dos
países"38.

Ao tornar-se signatário de um Tratado de proteção aos direitos humanos, passa o Estado a assumir-se
perante a Comunidade Internacional como responsável pelo respeito e efetivação de tais direitos.

Ao Estado, na proteção dos direitos humanos, compete assegurar àqueles que estão submetidos ao seu
poder (nas instâncias legislativa, executiva e judicial, em qualquer nível federativo) tanto o respeito a tais
direitos, quanto o seu exercício, na ampla forma assumida nas diversas normas internacionais39.

 

A responsabilidade do Estado reside tanto em ações ou omissões de seus entes quanto a efetivação dos
referidos direitos. Sua inércia ou suas ações ilícitas que de alguma forma impeçam, dificultem ou mesmo não
facilitem a efetivação dos Diretos Humanos pode ensejar responsabilização internacional, sejam esses atos
frutos de particulares do Estado ou mesmo do próprio ente soberano enquanto instituição.

Não pode o Estado-parte de um tratado alegar que a ofensa ao Direito Internacional foi realizada por um
nacional e almejar desobrigar-se da responsabilidade por seus atos, e muito menos que tratou-se de uma
decisão do Poder Legislativo, por exemplo.

Enquanto signatário de tratado de Direito Internacional, o Estado é uno e indivisível, devendo responder
pelas obrigações assumidas perante a Comunidade Internacional.

Em específico ao Estado brasileiro, foram adotados vários atos de proteção aos direitos humanos desde após
a adesão a Cartas das Nações Unidas e à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ainda podemos citar
os Pactos de Direitos Civis e Políticos e sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, além de diversas
convenções sobre a repressão ao tráfico de seres humanos, aos crimes de genocídio, à tortura, dentre outros.

Em termos internacionais, mecanismos existem para aferir o cumprimento das obrigações assumidas pelo
Estado e perpetuadas por esse. São mecanismos convencionais e extra-convencionais do chamado Sistema
Global de Proteção aos Direitos do Homem.

O Conselho de Direitos Humanos da ONU, que teve como predecessora a Comissão de Direitos Humanos,
criada desde 1946, é atualmente o principal órgão de fiscalização nesse sentido, submetendo relatórios e
pareceres à Assembléia Geral expondo problemáticas e buscando soluções para uma maior homogeneidade
no sistema de proteção aos direitos humanos, o que, pela diversidade de estruturas políticas, econômicas,
sociais e culturais dos Estados, não é nada simples de se alcançar. No entanto, os pareceres e relatórios do
Conselho não possuem o condão de criar sanções, não possuem natureza coercitiva.

O Brasil, numa ação coletiva entre o Movimento Nacional de Direitos Humanos, a Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos Deputados e a Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos elaborou, no ano
de 1999, um “Relatório da Sociedade Civil sobre o Cumprimento, pelo Brasil, do Pacto Internacional dos
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais” com a participação de aproximadamente duas mil ONG's em 18
dos 26 entes federativos. Tratava-se de relatório paralelo, no entanto, o não envio do relatório oficial pelo
Governo transformou-o em documento único encaminhado ao Comitê.

Em 2001, o Governo brasileiro enviou o primeiro relatório oficial nesse sentido.

Como membro da OEA, o Brasil tem acesso e compromisso também perante a Corte Interamericana de
Direitos Humanos, que possui como órgão de fiscalização e relatório a Comissão Interamericana.

Especialmente com relação ao Tribunal Penal Internacional, o Brasil tornou-se signatário do tratado em 7 de
fevereiro de 2000, depositando seu instrumento de ratificação em 2002, e promulgou o Estatuto de Roma
pelo Presidente da República através do Decreto n.º 4.388 no dia 25 de setembro daquele mesmo ano.

Entre a assinatura e a promulgação, foi criada pelo Ministério da Justiça um Grupo de Trabalho para a a
elaboração de legislação para implementação do Estatuto, contendo entre seus participantes inclusive Sylvia
Helena de Figueiredo Steiner, a qual foi eleita no ano de 2003 para um mandado de nove anos no TPI.

O “Anteprojeto de Lei que define o crime de genocídio, os crimes contra a humanidade e os crimes de
guerra, dispõe sobre a cooperação com o Tribunal Penal Internacional e dá outras providências”, resultado
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do Grupo de Trabalho, foi encaminhado à Casa Civil e, por recebimento de críticas, devolvido ao Ministério
da Justiça, onde atualmente ainda aguarda revisão.

A Emenda Constitucional n. 45 prevê no art. 5º, §4º da CF/88 que o Brasil se submeterá à jurisdição do
Tribunal Penal Internacional a cuja criação houver manifestado adesão.

No entanto, cláusulas aparentemente incompatíveis polemizam a relação entre o Estatuto de Roma e a
Constituição Federal. Caso da não admissão de imunidades pelo TPI quanto aos sujeitos responsáveis por
crimes de sua competência. A CF/88 prevê imunidades com relação a membros específicos da sociedade,
como os parlamentares, inclusive, em caso de imunidade absoluta, tem-se a possibilidade de exclusão da
ilicitude do fato praticado por este40.

Outro ponto polêmico diz respeito à previsão pelo Estatuto de penas de caráter perpétuo, sanção
expressamente vedada pela Constituição Federal, sob a égide de cláusula pétrea, inclusive.

No entanto, autores defendem ser esse conflito apenas aparente:

A Constituição Federal admite a pena de morte, mais grave que a perpétua, no caso de guerra declarada
(…). A jurisdição do TPI atua, nos termos do art. 5º do Tratado de Roma, sobre os crimes de genocídio,
contra a humanidade, de guerra e de agressão. E a Carta da ONU, ratificada pelo Brasil, já previa que,
em casos de preservação da paz e da segurança internacionais (que podem ser ameaçadas por quaisquer
dos crimes de competência do TPI), pode haver, por parte da organização, com apoio necessário dos seus
membros, o recurso à força, o que torna a competência do Tribunal Penal Internacional potencialmente
exercitável, em quaisquer dos âmbitos penais, em caso de guerra41.

Questionam-se ainda a possibilidade de extradição de nacionais e a imprescritibilidade de tais crimes,
entretanto, a própria CF/88 prevê a imprescritibilidade para os crimes de racismo e relativos à ação de
grupos armados – civis ou militares – que atentem contra a ordem constitucional e o Estado democrático.

 

CONCLUSÃO

 

Historicamente, o reconhecimento de direitos fundamentais ao homem é sem sombra de dúvidas uma
conquista social. A ampliação do conjunto de tais direitos expressos nas Constituições e nas normas de
Tratados e Convenções internacionais, desde os de caráter especialmente individuais, passando pela atuação
do Estado de forma a dirimir desigualdades sociais, e finalmente a compreensão de uma necessária
generalização de direitos para a coletividade, traz em si a presença de três verbos fundamentais ao
funcionamento e a manutenção da idéia de sociedade atual: o Estado, em determinados momentos, para
garantir a eficácia dos direitos fundamentais, tem de, conforme o caso, abster-se, atuar e cooperar.

Nesse último sentido, a globalização em fatores econômicos, sociais, culturais, impõe ao sistema normativo
jurídico uma adaptação a esse novo conceito de sociedade que representa a Comunidade Internacional,
sendo assim o ponto principal de congruência desta idéia a defesa dos Direitos Fundamentais, ou Direitos do
Homem ou Liberdade Públicas.

As instâncias internacionais de jurisdição são essenciais para fornecer efetividade à proteção dos Direitos
Fundamentais, tendo a possibilidade de responsabilidade penal do indivíduo a nível internacional sido de
grande valia à prestação jurisdicional de tais instâncias, em especial com relação ao Tribunal Penal
Internacional.

A cooperação internacional nem sempre é fácil, visto que a possibilidade de conflitos de interesses entre
Estados é latente, e muitas vezes demonstrada quando do conflito aparente de normas jurídicas domésticas
com as internacionais.

A submissão de um Estado a uma instância que não a nacional traz em si a sombra de lesão ao conceito de
soberania, o que dificulta por vezes a necessária atuação em conjunto da Comunidade Internacional com os
Estados para a efetividade dos Direitos Fundamentais.

Entretanto, a democracia, enquanto base do Estado de direito, só sobrevive com a liberdade, e a garantia da
liberdade, dos direitos relativos a ela, deve ser dever do Estado de forma mesmo a garantir a perpetuidade de
sua instituição, seja no âmbito interno ou externo.

Muito ainda é preciso para a efetivação de uma jurisdição internacional plena, que ao mesmo tempo garanta
e ultrapasse o conceito de soberania dos Estados, mas muito já foi feito.

A proteção aos Direitos Fundamentais do homem é fator essencial à estrutura e manutenção do Estado de
Direito, que traz na sua efetividade o próprio exercício da democracia. Sendo necessário o entendimento,
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para tanto, de certa relativização ao conceito de soberania, o que permitirá o desenvolvimento não apenas de
esferas estatais de proteção ao ser humano, - o que, em nosso entender, é a idéia base e prima do nascimento
da instituição do Estado -, mas sim da humanidade, como um todo.
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REVISITANDO O DEBATE SOBRE A DOUTRINA DA SEPARAÇÃO DE PODERES:
MONTESQUIEU REPUBLICANO E A EXEGESE DE A CONSTITUIÇÃO DA INGLATERRA

REVISIÓN DEL DEBATE SOBRE LA DOCTRINA DE LA SEPARACIÓN DE PODERES:
MONTESQUIEU Y LA EXÉGESIS REPUBLICANA DE LA CONSTITUCIÓN DE INGLATERRA

Nelson Juliano Cardoso Matos

RESUMO
Resumo: Trata-se de estudo acerca da doutrina da separação de poderes. Considera-se que o sentido
difundido da doutrina da separação de poderes é originário de uma concepção racionalista; entretanto, a
doutrina formulada por Montesquieu é originária de uma concepção republicana. A doutrina republicana da
separação de poderes se fundamenta, entre outros elementos, na doutrina do governo misto, na doutrina do
governo moderado e na doutrina do governo da lei. Da exegese do livro O Espírito das Leis a respeito do
tema, percebe-se o objetivo do autor: proteger a liberdade e destacam-se três teorias da separação de
poderes: uma jurídica, outra social e uma política.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: separação de poderes – Montesquieu – liberdade - republicanismo

RESUMEN
Resumen: Este es el estudio de la doctrina de separación de poderes. Se considera que la sensación
generalizada de la doctrina de separación de poderes proviene de un racionalista, sin embargo, la doctrina
formulada por Montesquieu trata de una visión republicana. La doctrina republicana de separación de
poderes se basa, entre otras cosas, la doctrina de gobierno mixto, la doctrina del gobierno moderado y la
doctrina del Estado de Derecho. Exégesis del libro El Espíritu de las Leyes sobre el tema, nos encontramos
con el propósito del autor: para proteger la libertad y destacan tres teorías de la separación de poderes: una
política, una social y una legal.
PALAVRAS-CLAVE: Palabras claves: la separación de poderes - Montesquieu - la libertad - el
republicanismo

Constitui a premissa do presente ensaio o reconhecimento do paradigma oitocentista como núcleo
paradigmático dominante, na modernidade, para o direito e para o Estado; considerou-se que o referido
paradigma foi sintetizado no século XIX, especialmente pela doutrina jurídica liberal alemã; considerou-se,
também, que a idéia fundamental do paradigma oitocentista é a concepção moderna de lei, e se considerou
que a idéia mestra, que faz a conexão com todos os outros conceitos correlatos, é a separação de poderes.

O presente ensaio se restringirá apenas a este aspecto do paradigma oitocentista, isto é, a doutrina da
separação de poderes; que será conduzido desde a sua elaboração teórica até os elementos necessários para a
compreensão da crise, que foi objeto da última seção do capítulo anterior.

Assim, o objetivo presente ensaio é revisitar o debate tradicional acerca da doutrina da separação de poderes,
reconstituindo as etapas mais importantes de sua formação. Faz-se necessário tal reconstituição, sobretudo,
porque, embora o princípio da separação de poderes seja amplamente difundido nas constituições ocidentais
como dogma, e, embora a doutrina em direito constitucional, em teoria do Estado e em ciência política trate
a respeito do tema superficialmente (como se não fosse necessário perder palavras com um assunto por
demais claro e incontroverso), o tema, quando devidamente abordado, é complexo e controvertido[1].

Geralmente, o princípio jurídico da separação de poderes é entendido como estrita separação orgânica entre
os três poderes do Estado, reservando exclusivamente a cada um deles o conjunto de atribuições da mesma
natureza; o que resulta no seguinte quadro: o órgão legislativo legisla, o órgão executivo administra e
governa e o órgão jurisdicional julga. Há variações desta concepção, enfatizando que as atribuições são
distribuídas aos respectivos órgãos, não de forma exclusiva, mas apenas de modo preferencial, assim,
explicam-se situações em que o órgão executivo legisla (decreto autônomo ou decreto-lei ou medida
provisória), em que o órgão legislativo julga (crimes de responsabilidade) e em que o órgão jurisdicional
administra (atos rotineiros da administração no âmbito da corporação de juízes e serventuários da justiça).
Geralmente, também, considera-se que o princípio da separação de poderes é decorrente da doutrina de
mesmo nome, que seria de autoria do Barão de Montesquieu, apresentada em meados do século XVIII, na
França. No entanto, como se verá a seguir, tais informações tão difundidas pela doutrina tradicional,
particularmente pelos manuais utilizados nas escolas jurídicas, expressam uma interpretação equivocada da
doutrina original ou um mito formulado à margem do rigoroso exame a respeito do tema[2].

Pinto Ferreira, mesmo, lembra que Montesquieu nunca empregou a expressão “separação de poderes” na sua
obra e que sua ampla aceitação está relacionada à fórmula reproduzida na Declaração dos direitos do
homem e do cidadão[3].

Pretende-se desmistificar a doutrina que chegou aos nossos dias, descortinando a posição de Montesquieu,
situando-a no seu contexto, assim como extraindo a contribuição para o debate contemporâneo. Parece
mesmo que a contribuição de Montesquieu é mais rica e mais densa teoricamente do que aquilo que os seus
divulgadores pretendiam.

 

1 Situando o debate: Montesquieu e o constitucionalismo moderno

Antes de tratar da doutrina da separação de poderes, e especialmente de analisar a obra-referência de
Montesquieu, O espírito das leis, é necessário considerar um fator. Montesquieu publicou O espírito das leis
em meados do século XVIII, enquanto as primeiras constituições no sentido moderno foram promulgadas
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apenas no final do XVIII. Estas novas constituições escritas, produzidas após o momento revolucionário,
estabelecendo os moldes da nova organização do Estado, expressavam uma concepção de constitucionalismo
diferente da empregada até então. Esta nova expressão, o constitucionalismo moderno, tornou-se dominante,
em substituição à concepção antiga.

Pode-se considerar o constitucionalismo no sentido descritivo e no sentido prescritivo. No sentido descritivo,
“a constituição é, de fato, a própria estrutura de uma comunidade política organizada, a ordem necessária
que deriva da designação de um poder soberano e dos órgãos que o exercem. Deste modo, sendo a
constituição imanente a qualquer sociedade”[4]. Geralmente, confunde-se o sentido descritivo do
constitucionalismo com o constitucionalismo antigo; serve, em todo caso, para, por contraste, conceituar o
constitucionalismo moderno, que também é confundido com o constitucionalismo no sentido prescritivo.
Assim, constitucionalismo moderno é “a técnica jurídica da tutela das liberdades, surgido nos fins do século
XVIII, que possibilita aos cidadãos exercerem, com base em constituições escritas, os seus direitos e
garantias fundamentais, sem que o Estado lhes pudesse oprimir pelo uso da força e do arbítrio”  (BULOS,
2007, p. 10). Não se pode negar que o constitucionalismo moderno, tal como definido acima, tem também
caráter descritivo; no entanto, serve como parâmetro (prescritivo) para catalogar as regras constitucionais
(legítimas) ou arbitrárias.

McIlwain, no entanto, identificou o mesmo caráter prescritivo nas constituições antigas e nas constituições
modernas: a limitação do governo mercê do direito[5], embora se deva reconhecer que as formas de
limitação na Antiguidade eram distintas das formas modernas. O constitucionalismo moderno, por exemplo,
é expressão jurídica da ideologia liberal, desconhecida no mundo antigo.

Nicola Matteucci lembra também que “constitucionalismo” foi empregado diversas vezes no contexto
específico da classificação das monarquias (particularmente da monarquia inglesa)[6]. Assim, a monarquia
constitucional se distinguia da monarquia absoluta e da monarquia parlamentar porque na monarquia
constitucional havia separação de poderes, isto é, separação entre o poder do rei e o poder do parlamento.

O sentido consagrado no direito constitucional, entretanto, relaciona o moderno constitucionalismo com a
doutrina liberal de limites do poder e com a expressão escrita da constituição. Neste sentido é que o marco
do constitucionalismo moderno é a promulgação da constituição dos Estados Unidos e da constituição da
França. A constituição como documento escrito permite a publicidade, a clareza e a segurança do direito[7].

No sentido antigo, a constituição é o conjunto das regras fundamentais (geralmente costumeiras) que
descrevem (e não determinam) a organização política e social; restringe-se, portanto, necessariamente, a
constituição no sentido material, entendida restritivamente o seu conteúdo, ou seja, “quem governa?” e
“como é escolhido o governante?”. Estava implícito no constitucionalismo antigo a indissociabilidade entre
sociedade e Estado e a necessária vinculação a um objetivo: o bem comum. O debate do constitucionalismo
antigo se restringia a apresentar uma constituição que pudesse proporcionar o bem comum em oposição ao
bem do próprio governante (ou grupo governante). Assim, uma boa constituição era uma boa organização
do poder político; e um poder político bem organizado era aquele que resultava no bem comum. É buscando
este fim que se fala de governo das leis, de governo misto, de governo moderado, de formas puras de
governo.

O moderno constitucionalismo produziu um divisor de águas no pensamento político e jurídico e na
engenharia institucional. O constitucionalismo moderno é marcado pelo surgimento das constituições
codificadas no século XVIII, mas principalmente porque estas constituições tinham o status de normas
jurídicas superiores. Isso significa o domínio do jurídico sobre o político[8]. Como também a substituição
das fontes de direito natural por uma fonte superior de direito positivo. E ainda o substituto da fonte
consuetudinária por uma fonte legal especial. No constitucionalismo moderno, a referência ao bom governo
passa a ser o governo segundo a constituição e não mais um bom governo voltado para o bem comum. E se
fosse necessário dar substância ao moderno constitucionalismo, além do sentido restrito do conteúdo do
constitucionalismo antigo, exige-se que a constituição consagre a proteção de direitos individuais, a
participação popular (democracia representativa) e a separação de poderes.

Perceba-se que Montesquieu escreveu no contexto do constitucionalismo antigo, embora sua aplicação tenha
se dado no constitucionalismo moderno. Deve-se, portanto, analisar as origens teóricas do princípio da
separação de poderes com cautela, considerando as peculiaridades daquele contexto.

Deve-se lembrar que o constitucionalismo antigo desconhecia a separação de poderes[9] (tal como foi
descrito acima) e que, contemporaneamente a Montesquieu, vigorava com espantosa intensidade a doutrina
(moderna) da soberania una, contrastando com a doutrina que “dividia” o poder do Estado[10].

 

2 Montesquieu republicano: a doutrina racionalista e a doutrina republicana da separação de poderes

Embora bastante difundida, inclusive como princípio jurídico da separação de poderes, a doutrina da
separação de poderes apresenta um significado complexo e ambíguo. Sua ambigüidade é causada, em parte,
porque embora seja um conceito complexo, é tratado como se fosse um conceito simples; e, em parte,
porque há um equívoco na investigação sobre suas origens históricas e teóricas. Tal ambigüidade, parece,
poderá ser amenizada (ou mesmo superada) com a distinção, didática, entre uma doutrina racionalista e uma
doutrina republicana da separação de poderes.

Antes, porém, para ressaltar o caráter complexo da teoria, a doutrina enumerou cinco sentidos diferentes
para o princípio da separação de poderes: (a) como distinção conceitual das funções estatais; (b) como
independência orgânica dos poderes do Estado (não interferência); (c) como controle inter-poderes do poder
do Estado; (d) como controle inter-orgânico da função legislativa; (e) como não acumulatividade de cargos
em poderes distintos[11].

A doutrina da separação de poderes, na sua origem, relaciona-se com um emaranhado de outros conceitos
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antigos e modernos, como os de rule of law, constituição mista, balança de poderes, soberania popular,
conceito moderno-iluminista de lei, Estado-sociedade, direitos fundamentais e liberdade (PIÇARRA, 1989,
p. 145).

A despeito dos incontáveis sentidos possíveis, parece haver claramente dois sentidos marcadamente distintos
da separação de poderes. Um sentido é parcialmente decorrente do debate clássico sobre o governo misto,
sobre o governo da lei, sobre o governo moderado e sobre o governo republicano, e outro sentido
originalmente moderno, derivado de um racionalismo estritamente idealista.

Ao primeiro sentido, pode-se denominar “doutrina republicana” e ao segundo sentido, pode-se denominar
“doutrina racionalista”. Não se pense que Descartes elaborou alguma teoria da separação de poderes, a
denominação escolhida serve apenas para destacar como a filosofia cartesiana pode ter influenciado na
formação deste sentido. Geralmente, a doutrina republicana da separação de poderes abrange três teorias: do
governo misto, do governo da lei e do governo moderado. E, geralmente, a doutrina racionalista da
separação de poderes abrange três aspectos: divisão de funções, independência orgânica e harmonia.

É possível, também, considerar a distinção entre a doutrina republicana e a doutrina racionalista sob outra
perspectiva, considerando a formulação moderna da doutrina republicana como originária de um fundamento
liberal, por isso “impregnada por idéias de equilíbrio, limites internos e fiscalização recíproca, na tradição da
doutrina da constituição mista” (PIÇARRA, 1989, p. 79) e considerando a doutrina racionalista como
fórmula democrática “impregnada pela idéia de soberania popular e de supremacia no Estado do poder dos
representantes eleitos pelo povo” (PIÇARRA, 1989, p. 79). Para tanto, é necessário assumir que a doutrina
racionalista reconhece apenas retoricamente a igualdade entre os poderes, pois o órgão legislativo, embora
não possa exercer as outras funções, é superior aos outros poderes[12].

Como se verá adiante, detalhadamente, a doutrina da separação de poderes imputada a Montesquieu é a
doutrina republicana e não a doutrina racionalista. Embora tenha sido a doutrina racionalista a que se
difundiu e a que se converteu em princípio jurídico.

Quando a Declaração francesa dos direitos do homem e do cidadão enunciou que não há constituição sem a
separação de poderes, ou seja, que não há como proteger a liberdade individual e o Estado de direito sem a
adoção da doutrina da separação de poderes, isto expressa a doutrina racionalista e não a doutrina
republicana (portanto, não expressa a teoria de Montesquieu). Desse modo, a declaração francesa se refere à
separação rígida de poderes, à concentração do poder legislativo no parlamento e à limitação do poder
judiciário a aplicador exegético (mecanicista[13]) da lei[14].

A doutrina da separação de poderes de Montesquieu é tributária de uma concepção antiga[15] de governo
misto, governo moderado e governo das leis, atualizados pela doutrina inglesa na formulação do rule of law
nos séculos XVII e XVIII[16]. A doutrina norte-americana dos freios e contrapesos também é uma
expressão da doutrina republicana, neste caso, compatibilizando-se com o moderno constitucionalismo[17].

Como doutrina do governo misto, considera-se que a melhor forma de governo é aquela que conjuga os
aspectos positivos das formas puras – monarquia, aristocracia e democracia. Portanto, a organização do
poder político não pode ser simples e deve ser necessariamente complexa[18], prevendo um órgão popular,
um aristocrático e outro monárquico[19]. Os defensores do governo misto pretendem atingir a três objetivos;
(a) cada espécie de órgão tem uma índole própria que o torna mais eficiente, para atingir determinada
finalidade, assim, um órgão popular exerce melhor a proteção das liberdades, mas um órgão monárquico
exerce melhor a condução (administração) cotidiana dos negócios públicos; (b) cada órgão, sendo expressão
de uma potência social distinta, poderá controlar os outros dois órgãos, conduzindo a comunidade para o
bem comum e não para o bem de parte da comunidade; e (c) o governo misto conseguiria interromper o
processo natural de degeneração das formas de governo e, portanto, estabilizar as relações políticas.

A doutrina do governo moderado, que, em parte, coincide com postulados do governo misto, influenciado
pelo pensamento aristotélico, considera que a perfeição é evitar os extremos, isto é, moderar entre a falta e o
excesso. Assim, o governo moderado é uma engenhosidade institucional que resulta em decisões moderadas,
relacionada a controles mútuos que evitam as posições radicais. A finalidade do governo moderado é a
mesma do governo misto: assegurar o melhor (e o mais estável) meio para o bem comum. Como governo
moderado, não pode ser o governo de segmentos da comunidade com a exclusão dos outros, mas o governo
de toda comunidade. Aristóteles, por exemplo, previa que, na politeia, o governo moderado, o controle
entre ricos e pobres (entre democracia e oligarquia), resultaria no benéfico governo da classe média,
adequada para governar para o bem da comunidade (bem comum).

O governo das leis (em contraste com o governo dos homens), como se verá atentamente depois, significa
que o governo deve se conduzir dentro parâmetros estáveis reconhecidos imemorialmente pela comunidade
(ou seja, pelo direito natural). Curiosamente, o governo das leis sofre mutação na mesma medida em que se
adota concepção diferente de direito natural. Por exemplo: o direito natural antigo, cosmológico, se
aproxima, pragmaticamente, da concepção moderna de direito costumeiro; o direito natural medieval,
teológico, pode ser associado, entre outros aspectos, à autoridade reveladora do direito pela Igreja; e o
direito natural moderno é racionalista. Depois, o governo das leis dentro da concepção jusracionalista se
converte, por deturpação, no princípio da legalidade, que é uma disposição juspositivista.

Inegável também é a direta influência inglesa sobre a teoria de Montesquieu. Nuno Piçarra, considerando o
contexto do longo parlamento, afirmou que a primeira versão da doutrina da separação dos poderes não
visava a separação entre o poder executivo e o poder legislativo (não havia ainda tal compreensão), mas
“visava servir de base à prescrição de que as leis não sejam feitas por quem, simultaneamente, tenha poder
para as aplicar”  (PIÇARRA, 1989, p 50). Perceba-se uma sutil diferença nominal, mas que é de toda
importância, entre as concepções racionalista e republicana sobre a não concentração de funções.

Destes três fundamentos recepcionados pela doutrina republicana moderna, o mais importante é concepção
de governo moderado, que se revela para um liberal, sobretudo, como governo limitado[20].
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A doutrina racionalista da separação de poderes se originou de uma interpretação (pelo menos) equivocada
da obra de Montesquieu. No capítulo Da Constituição da Inglaterra, Montesquieu abordou vários assuntos,
todos ligados por um fio bastante tênue: o objetivo de descrever como os ingleses protegiam a liberdade
individual. A doutrina racionalista da separação de poderes se apegou a apenas algumas passagens, a alguns
detalhes, do referido trabalho, dando-lhes uma dimensão não pretendida pelo autor. Assim, a passagem
secundária em que Montesquieu afirmou que aquele que cria as leis não pode ser o mesmo a aplicá-las, serve
para, superdimensionada, dar fundamento à doutrina que prescreve uma rígida separação entre os poderes e
que destaca como característica mais marcante a natureza não criativa do poder judiciário, ou seja, nas
palavras de Montesquieu, o judiciário como “a boca da lei”.

Quando a doutrina racionalista ressalta esse aspecto, esquece o principal objetivo de Montesquieu que é a
defesa de um sistema de governo moderado, que é uma reprodução da idéia do governo misto prescrita pelos
principais pensadores da Antiguidade grega e romana, recepcionadas pela renascença italiana e pelo
republicanismo inglês dos séculos XVI e XVII. Assim, o sistema misto de Montesquieu equilibrava as
potências sociais e, ao mesmo tempo, os aspectos positivos das formas de governo, ou seja, equilibrava o
poder entre o rei, a nobreza e o povo, ao tempo em que integrava os benefícios da monarquia, da aristocracia
e da democracia[21].

A doutrina racionalista, no entanto, tem um aspecto retórico. As constituições brasileiras, por exemplo,
enunciam dispositivos como: são poderes “independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e
o Judiciário”[22] ou, no caso da Constituição do Império, de forma ainda mais explícita: “A divisão, e
harmonia dos Poderes Políticos é o princípio conservador dos Direitos dos Cidadãos, e o mais seguro meio
de fazer effetivas as garantias, que a Constituição offerece”[23]. Este aspecto retórico proclama que os
poderes são iguais, isto é, nenhum se sobrepõe ao outro, o que mesmo gerou a polêmica doutrinária sobre
como compatibilizar o dogma da separação de poderes com o dogma da unidade da soberania.

A doutrina racionalista, escondida pelo aspecto retórico, expressa a supremacia (soberania) do órgão do
poder legislativo sobre todos os outros. Perceba-se que os órgãos executivos e judiciários são independentes
para aplicar as disposições emanadas do órgão legislativo. Ao administrador e ao juiz é vedada, pela doutrina
racionalista, a criação do direito.

A indevida associação da doutrina racionalista com Montesquieu não causou prejuízo apenas para o
entendimento da doutrina republicana, causou prejuízo maior para o entendimento da própria doutrina
racionalista.

A doutrina racionalista, por exemplo, tem uma expressão política de origem francesa e uma expressão
jurídica de origem alemã; tem uma expressão liberal (ou seria republicana?) e uma expressão democrática;
tem uma expressão idealista e uma expressão pragmática.

Assim, como utopia iluminista, a doutrina racionalista é uma confiança no caráter racional da lei, seja porque
sendo racional é justa, seja porque pretende ordenar o mundo a partir da ordenação da razão. Mas, como
engenhosidade pragmática, a doutrina racionalista não confia que aquele que corta a fatia do bolo seja aquele
que distribui os pedaços, ou seja, não confia na concentração das funções de criar e de aplicar o direito.

Como instrumento democrático, a supremacia do legislativo na doutrina racionalista significa a supremacia
do órgão popular. Mas como instrumento contra o arbítrio, pretende limitar o poder (desconcentrando-o e
controlando-o). E como princípio jurídico, fundamenta, sobretudo, a retórica das decisões judiciais,
principalmente com a postura auto-restritiva, para os juízes não se imiscuírem nas questões dos outros
poderes, mas também com a interferência em um poder, com a justificativa de proteger o terceiro poder de
uma interferência indevida.

Como estratégia política, a doutrina alemã pretendia proteger a sociedade civil de interferência arbitrária da
administração pública (em explícita referência ao Estado de polícia, do regime anterior), a proteção era
prévia, com a edição de leis pelo parlamento, representativo da sociedade civil, e posterior, por um corpo
burocrático separado, o poder judiciário. Mas a estratégia política francesa era diferente, pretendia assegurar
o domínio completo do povo, assim a separação de poderes francesa desconcentrava o poder real para
transferi-lo integralmente ao parlamento (expressão da vontade popular) e transformava os outros dois
poderes em aplicadores fiéis das disposições legais.

Logo, aquela idéia tão difundida da divisão rígida dos poderes[24] nunca foi considerada seriamente, talvez
apenas divulgada como um artifício ideológico ou resultado do lamentável equívoco de alguns doutrinadores.
Esta ampla difusão levou a que outros doutrinadores se obrigassem a produzir a estéril[25] explicação de que
a divisão rígida não passava de uma distribuição preferencial de funções entre três conjuntos de órgãos.
Como se viu, a doutrina racionalista deixa de significar separação entre os poderes para explicitar a
subordinação das funções administrativas e judiciais à legislação[26].

Alguns doutrinadores, no entanto, uma parte deles de forma contraditória, relacionam a origem da doutrina
racionalista à experiência inglesa do século XVII[27]. Parece, no entanto, que o marco inicial da doutrina
racionalista é a revolução francesa, principalmente a partir da recepção expressa da doutrina na Declaração
dos direitos do homem e do cidadão. O que a Inglaterra experimentou nos séculos XVII e XVIII foi uma
tensão entre o governo absolutista e o governo moderado (doutrina republicana). Talvez, apenas na breve
experiência durante o regime de Cromwell, quando se aboliu a câmara alta, pode-se considerar a experiência
inglesa como precursora da doutrina racionalista, mas não havia ali qualquer sentimento de poderes
integrados, junto com a câmara alta foram abolidas também quase todas as outras magistraturas, inclusive as
magistraturas judiciais e os tribunais[28].

Essa doutrina racionalista da separação de poderes, que pode ter sido bastante útil como instrumento liberal
de controle do absolutismo monárquico no século XVIII, atualmente, é desprovida quase que completamente
de aplicabilidade. A distinção em três funções do Estado, por um lado, não mais abrange toda atividade
estatal como a jurisdição constitucional, a atuação do Ministério Público e a atuação dos tribunais de contas,
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por outro lado, os órgãos estatais não mais se restringem às suas atribuições típicas, como a posição de
direcionador que o Presidente da República exerce na atividade legislativa diretamente com a edição de
medidas provisórias e indiretamente com o controle informal, por pressão política, sobre a atuação de
parlamentares do bloco de apoio ao governo. Menos explícito, porém mais intenso, têm sido as
conseqüências sobre o poder judiciário do fenômeno da judicialização da política, que passa a exigir dos
juízes e, principalmente, dos tribunais uma atuação diferente daquilo que se entendia por jurisdição; que vai
desde o poder criativo dos juízes até o poder normativo dos tribunais.

Em todo caso, foi a doutrina racionalista que se difundiu nos dois últimos séculos. E é por isso que causa
estranheza ao leitor de O espírito das leis constatar que Montesquieu não defendeu a doutrina (racionalista)
da separação de poderes.

O aspecto mais curioso é que Montesquieu dedicou pouco mais que dois parágrafos para explicar que havia
a distinção das três funções do Estado – executivo, legislativo e judiciário – e que não convinha que o
mesmo titular exercesse os três poderes. Mais curioso é que logo a seguir o próprio Montesquieu considerou
legítimas as monarquias européias que concentravam os poderes legislativo e executivo nas mãos do rei e
que davam independência aos juízes. Como também é interessante perceber certo desleixo de Montesquieu
em relação ao tema, fazendo uma incompleta e ambígua descrição de cada um dos poderes/funções.
Primeiro, associou o executivo com as relações exteriores (paz e guerra) - o mesmo que o federalismo de
Locke - e, depois, caracterizou o executivo imprecisamente como aplicador da lei para o bem comum.

A obra de Montesquieu, na verdade, é bem mais rica do que a formatação dada pela doutrina racionalista. E
deve enorme tributo à doutrina republicana inglesa, bem como à tradição teórica do governo moderado.
Mas, é claro, não se pode deixar de perceber que Montesquieu é também um liberal e, portanto, o sentido de
liberdade que adota é o de independência individual, e como liberal, via no Estado o principal inimigo da
liberdade. Assim, diferentemente da tradição republicana clássica, a liberdade é realizada na esfera privada
livre e não na esfera pública.

 

3 A exegese de A Constituição da Inglaterra

Geralmente, ao se buscar a origem da doutrina da separação de poderes, faz-se referência a um dos capítulos
de O espírito das leis. Montesquieu teria se inspirado no sistema jurídico-político inglês para escrevê-lo. Para
compreender devidamente a origem moderna da doutrina é necessário o exame minucioso da sua fonte
nominal: o capítulo A Constituição da Inglaterra, de autoria de Montesquieu, onde está sintetizada a sua
posição sobre o tema.

O contexto da vida de Montesquieu é bastante conhecido, portanto dispensa qualquer relato detalhado.
Charles Louis de Secondat nasceu em janeiro de 1689, no Castelo de La Brède, na França; herdou do pai o
título de Barão de La Brède e do tio o título de Barão de Montesquieu; por herança, também exerceu a
função de président à mortier do Tribunal de Bordéus; na Universidade de Bordéus, concluiu o curso de
Direito, em 1708, quando se transferiu para Paris, a fim de exercer a advocacia; em 1713, voltou para La
Brède; em 1725, transferiu-se para Bordéus, onde iniciou a elaboração de O espírito das leis[29].

Faz-se necessário compreender o contexto histórico e os fundamentos teóricos das duas doutrinas, para
compreender suas distinções e relações. Montesquieu demorou vinte anos para concluir as pesquisas de O
espírito das leis, cuja publicação ocorreu em meados do século XVIII (1748); depois, portanto, da
publicação de Dois tratados sobre o governo (de John Locke), mas antes das principais obras do Iluminismo,
incluindo o Contrato social (de Rousseau), de 1762. Vale lembrar que a Inglaterra visitada por Montesquieu
(na década de 1730) não era ainda a monarquia parlamentarista, mas a monarquia constitucional posterior à
revolução gloriosa (1689). Vale lembrar também que a França de Montesquieu era a monarquia dos
Capetos, portanto uma monarquia absolutista, mas que admitia órgãos bastante singulares como o
Parlamento de Bordéus (onde Montesquieu ocupou o cargo de president a mortier), que tinha funções
administrativas, legislativas e judiciais. Por fim, vale lembrar a condição de nobreza de Montesquieu e
reforçar que Montesquieu morreu antes de conhecer as principais obras do Iluminismo, bem como antes das
revoluções francesa e norte-americana. Assim, considerando as circunstâncias da vida de Montesquieu,
percebe-se porque o erudito barão francês da primeira metade do século XVIII escrevia tendo em mente não
uma sociedade de iguais, mas uma sociedade de liberdade entre diferentes.

Embora se tenha dado, aqui, destaque à obra de Montesquieu, é necessário afirmar que outros autores antes
do século XVIII também trataram do tema, ou, pelo menos, de uma temática aproximada. Lembre-se que
Montesquieu não usava esta terminologia consagrada – separação de poderes. Pode-se fazer um registro
remoto[30]: a indicação de três atividades na polis, feita por Aristóteles – que só se assemelha à doutrina de
Montesquieu com enorme esforço de comparação. E um registro próximo que é a segunda parte do Tratado
sobre o governo civil  de Locke[31], que, entre outros aspectos, destacou a distinção de quatro poderes:
executivo, legislativo, federativo e prerrogativa. Também é necessário registrar que não era tão clara, entre
os ingleses, a autonomia do poder judiciário em relação ao poder executivo, nos primeiros anos da revolução
gloriosa, ainda que ficasse clara a distinção entre o rei (executivo, federativo e prerrogativa) e o parlamento
(legislativo). Apenas em meados do século XVIII, é que se pode afirmar que o parlamentarismo qualificava o
sistema de governo na Inglaterra e, portanto, provocava uma fusão entre governo (executivo) e legislativo
(parlamento). O que faz concluir que a constituição inglesa quando defendida por Montesquieu,
aparentemente, já havia sido abandonada pelos ingleses.

Montesquieu publicou, anonimamente, no final de 1741, O espírito das leis, na Suíça. O livro foi proibido na
França, ao mesmo tempo em que recebeu ampla acolhida por toda a Europa. Apenas em 1750 o livro foi
autorizado a ser publicado em território francês  (GODOY-ARCAYA, 1996, p 340).

Interessa, particularmente, um pequeno capítulo de pouco mais de vinte páginas, perdido nas quase
setecentas páginas de qualquer edição moderna de O espírito das leis. Trata-se do Capítulo VI do Livro XI,
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denominado Da Constituição da Inglaterra. Nele o autor pretendeu sistematizar o sistema jurídico-político
inglês, que seria o único capaz de proteger a liberdade individual. No entanto, a obra de Montesquieu
também é conhecida atualmente como um dos primeiros estudos de sociologia, o que já o coloca à margem
dos fundamentos do modelo liberal de fundo racionalista. Perceba-se, portanto, a distância entre as bases do
pensamento de Montesquieu e as bases do racionalismo, do iluminismo e do modelo oitocentista do Estado
de direito. O pensamento de Montesquieu é anterior à maioria desses fenômenos, assim pode ter
influenciado, mas não sofreu influência por um impedimento cronológico.

Montesquieu também compartilhava das idéias da nascente doutrina liberal. Por isso, percebe-se uma
confusão conceitual entre a liberdade no sentido republicano (consolidado) e a liberdade no sentido liberal
(em formação). O próprio Montesquieu é um dos que contribuíram para a construção final (oitocentista) da
concepção liberal de liberdade.

Ressalte-se que o objetivo de Montesquieu não era o de elaborar uma doutrina (racionalista) da separação de
poderes, mas o de responder à seguinte indagação: como é possível proteger a liberdade[32]?
Imediatamente, explicou que o sistema político inglês é um modelo de proteção da liberdade. Com isso deixa
claro que a liberdade não é a decorrência da descoberta (ou da revelação) de direitos individuais inatos (idéia
que pode ser imputada a Locke, mas que bem se ajusta à corrente racionalista); a liberdade é protegida por
uma engenhosidade institucional, isto é, a liberdade só pode ser protegida por uma constituição (no sentido
antigo) que propicie esta proteção.

Para tanto, Montesquieu asseverou que a fonte da opressão, isto é, a fonte do ataque à liberdade individual é
o poder (implicitamente, o poder estatal). Mais uma vez contra doutrinas metafísicas ou prescritivas,
assegurou que o poder naturalmente (inevitavelmente) abusará da liberdade, isto é, o poder naturalmente
(inevitavelmente) corrompe e que o governante tendo meios e necessidade agirá sem considerar as liberdades
dos súditos.

Com isso, Montesquieu descreveu a origem do mal e o meio para evitá-lo[33]. Ao poder deve-se opor o
poder[34]. Apenas o poder correspondente pode controlar o poder. Com isso, proclama que o governante
deve ser considerado como potencialmente mau[35] e assim uma engenharia institucional deve evitar a ação
maléfica, mesmo quando tentada. A solução de Montesquieu, portanto, é que o poder deve necessariamente
ser dividido para ser controlado. Por ora, o poder do qual se tratou aqui é no singular, não há referência
assim aos famosos três poderes.

Não se deve esquecer de que a concepção de Montesquieu da liberdade embora tenha elementos modernos,
é um misto de objetivos liberais (liberdade individual na esfera privada) por meios republicanos:

É verdade que nas democracias o povo parece fazer aquilo que quer: mas a liberdade política não consiste
em se fazer aquilo que se quer. Num Estado, isto é, numa sociedade onde existem leis, a liberdade não
pode consistir senão em se poder fazer aquilo que se deve querer, e em não se ser constrangido a fazer
aquilo que não se deve querer[36]. [...] É preciso, portanto, que se tenha em mente o que é a
independência, e o que é a liberdade. A liberdade é o direito de se fazer aquilo que as leis permitem; e se
um cidadão pudesse fazer aquilo que as leis proíbem, ele já não teria mais liberdade, porque os outros
teriam também esse mesmo poder[37].

Tendo em vista este objetivo liberal e o instrumento republicano, não só a restrição à legislação amplia a
esfera privada e, portanto, amplia a liberdade individual, como também a lei não pode ser arbitrária; assim, o
conteúdo da lei também é controlado. “A um mínimo de Estado corresponderia um máximo de liberdade –
eis outra trave-mestra do ideário liberal”  (PIÇARRA, 1989, p 185).

Pierre Manet fez uma análise densa dos fundamentos liberais da doutrina de Montesquieu:

Em tal sistema, a lei tende a proibir qualquer indivíduo de impor sua vontade a outro, e da mesma forma,
ela proíbe a esse outro de impor-lhe sua vontade; ao impedir o indivíduo de fazer o que quer, caso ele
queira impor sua vontade a um outro, ela limita sua independência; mas, ao lhe garantir a possibilidade de
fazer o que quiser quando isso não implicar poder sobre um outro, ela protege sua independência. [...] Os
cidadãos, não mais exercendo poder uns sobre os outros, tendem a se distanciar mutuamente, a viver
separados. [...] A sociedade livre baseada na separação dos poderes é um estado de natureza aperfeiçoado:
nela, os cidadãos gozam das vantagens do estado de natureza.  (MANENT, 1990, p 94)[38]

Ressalte-se, no entanto, que relevante doutrina considera a doutrina de Montesquieu uma proteção contra a
democratização inevitável, ou ainda uma proteção a favor da nobreza com o fim prenunciado. Seria uma
engenhosidade para impedir que o poder soberano ficasse nas mãos do povo, a divisão do poder significaria,
portanto, controlar as mudanças[39].

Em um olhar atento, é possível perceber que Montesquieu apresentou, nas poucas páginas de A Constituição
da Inglaterra, três teorias; cada uma delas, em certo sentido, poderia ser denominada de doutrina da
separação de poderes; ainda que todas elas sejam apresentadas no contexto da proteção da liberdade
individual e que o meio para protegê-la seja o controle institucional do poder.

Assim, Montesquieu tinha um objetivo: proteger a liberdade; tinha um modelo: a Inglaterra, e tinha um ponto
de partida: a desconfiança no homem (e a certeza de que todo aquele que tiver o poder o exercerá sem
limites, ou seja, tenderá a abusar dele).

Diante disso, é possível destacar três teorias distintas da separação de poderes (ou três partes de uma mesma
teoria): (a) uma teoria jurídica, (b) uma teoria social e (c) uma teoria política.

A teoria jurídica da "separação de poderes" não é inovadora, consiste em classificar os atos estatais segundo
sua natureza em três espécies: a) os atos legislativos (ou funções legislativas ou ainda poderes legislativos),
que criam normas jurídicas (ou expressam normas criadas pelos órgãos estatais); b) os atos executivos que
aplicam as normas jurídicas, ou seja, as leis, acrescentando-se a formulação de política exterior, que, embora
pudesse ser à margem da lei, não poderia contrariá-la;[40] e c) os atos jurisdicionais (ou judiciais), que
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resultam do julgamento de litígios e crimes, também segundo o direito vigente.[41]

Montesquieu classificou: “existem em cada Estado três espécies de poder: o poder legislativo, o poder
executivo das coisas que dependem do direito das gentes, e o poder executivo que dependem do direito civil
[...] Chamaremos este último o poder de julgar e, o outro, simplesmente o poder executivo do Estado”[42].
Ou, adotando-se uma forma atual, os atos estatais se classificam em três espécies: a função legislativa (isto é,
criar normas gerais e abstratas), a função executiva (administrar) e a função judiciária (isto é, resolver
conflitos). A teoria jurídica da separação de poderes não é uma teoria prescritiva como as duas outras,
apenas descreve ordenadamente as três funções sem considerar se as mesmas são exercidas por um só órgão
ou se são distribuídas por inúmeros órgãos, menos ainda se tal distribuição se faz de forma seletiva
distribuindo as funções segundo suas três naturezas. Neste sentido, a teoria de Montesquieu não inovou,
Aristóteles já descrevia as mesmas funções na polis[43]. Também, neste sentido, a teoria de Montesquieu
não é pacífica; John Locke classificava quatro funções – legislativo, executivo, federativo e de
prerrogativa[44]; depois, Benjamin Constant chegou a enumerar cinco funções diferentes[45]. Karl
Loewenstein, no século passado, apresentou outras três funções em aberto contraste com as funções
descritas por Montesquieu[46]. E, antes de Karl Loewenstein, Hans Kelsen apresentou a mais consistente
crítica à corrente adotada por Montesquieu, reduzindo as funções estatais a dois tipos ideais.

É esta a teoria tão duramente criticada por Hans Kelsen ao afirmar que existem apenas duas funções estatais:
legislação e execução. E que são, na verdade, tipos ideais, pois a maior parte dos atos estatais são
simultaneamente atos de legislação (criação) e de execução (aplicação).

Assim, para Kelsen,

na função legislativa, o Estado estabelece regras gerais, abstratas; na jurisdição e na administração, exerce
uma atividade individualizada, resolve diretamente tarefas concretas; tais são as respectivas noções mais
gerais. Deste modo, o conceito de legislação se identifica com os de ‘produção’, ‘criação’ ou ‘posição’ de
Direito. Portanto, a atividade individualizada do Estado, que se considere como ato jurídico, não pode ser
mais que ‘aplicação’ ou ‘proteção’ do Direito, com o qual se situa em princípios num plano oposto ao da
função criadora. Mas esta determinação refere-se propriamente [...] tão só à chamada ‘jurisdição’ ou
‘poder judicial’. Por regra geral, a função designada com os nomes de ‘administração’ ou ‘poder
executivo’ não pode considera-se nem como criação nem como aplicação do direito, assim como algo
essencialmente distinto de toda função jurídica: como uma atividade a serviço dos fins de poder ou de
cultura do Estado, portanto, como uma função negativa por referência ao Direito. [...] Assim, pois, a teoria
corrente em torno das funções do Estado afirma que entre o poder legislativo, como criação do direito, e o
poder judicial, como aplicação do mesmo (ou proteção jurídica), deve existir alguma regulação jurídica
positiva[47].

Assim, o congresso, quando promulga um decreto legislativo, exerce sua função legislativa (criadora), mas
também exerce sua função executiva (aplicadora), pois aplica a constituição. O juiz, por sua vez, quando
aplica uma lei ao caso concreto que julga, também cria normas (legisla), pois dispõe de certa
discricionariedade.

Registre-se que Kelsen não distinguiu a natureza executiva da natureza judicial, mas reconheceu a
possibilidade didática de distingui-los, assim como distinguiu governo de administração[48]. Neste sentido é
que Biscareti de Ruffia descreveu o estado da doutrina sobre o tema na segunda metade do século passado:

Muitas vezes no passado e até a pouco tempo, se tem discutido, vivamente, a exatidão da tripartição até
aqui exposta. Assim, por exemplo.: 1) tem-se pretendido anular uma das três categorias indicadas,
encaixando a função jurisdicional na executiva (considerando a primeira apenas como um modo
particular de aplicar as leis [...]); 2) tem-se considerado, ainda, as três funções tradicionais somente como
momentos sucessivos de um único processo contínuo de formação derivada do direito ([...] por exemplo,
Kelsen e a escola de Viena); 3) tem-se tentado, por outro lado, às vezes, criar uma Quarta função de
governo [...]; 4) finalmente, tem-se configurado uma contraposição mais simples e diferente, que deveria
ser inspirada numa consideração realística das atividades realizadas pelo Estado, divididas entre  função
política e função administrativa (compreendendo na primeira as grandes decisões próprias das funções de
governo e da função legislativa; e na segunda os atos de menor relevância política próprios das funções
executivas e  jurisdicionais.  (RUFFIA, 1984, p 159)

A teoria jurídica da separação de poderes enuncia apenas a classificação dos atos estatais quanto à sua
natureza. Assim, os atos podem ser judiciais, executivos e legislativos. Como já se afirmou, Montesquieu é
negligente com o tema, sua caracterização da função executiva é incompleta e ambígua. O mais próximo da
aplicação desta doutrina na teoria política é quando afirma que para proteger a liberdade não se deve
acumular mais de uma função no mesmo titular. Também se afirmou, no entanto, que o próprio Montesquieu
admitiu, por exemplo, a acumulação dos poderes legislativo e executivo sem necessariamente comprometer a
liberdade.

Sobre a teoria social da separação de poderes, é necessário destacar que “poderes” são entendidos como
"potências" ou "potências sociais"; constituem as três forças sociais existentes na Europa ocidental do século
XVIII, especialmente na França e na Inglaterra: o rei, a nobreza e o povo. Outro elemento necessário para
compreender a teoria social da separação de poderes é não se considerar o poder estatal organicamente
dividido, ainda que seja internamente controlado; isto é, admite-se a doutrina da soberania única e que a
soberania seja exercida pelo poder de legislar[49]. É neste contexto que Montesquieu afirma que, "dos três
poderes dos quais falamos, o de julgar é, de algum modo, nulo"[50].

A teoria social é a fiel reprodução da doutrina do governo moderado combinada com a doutrina do governo
misto. Destina-se a moderar as três potências sociais de tal modo que, no exercício da soberania (legislação),
tenha a participação destas três potências, pelo menos com o poder de impedir a aprovação de leis.
Montesquieu argumentou que a estabilidade social só poderia ser o resultado de um poder soberano exercido
compartilhadamente por todas as potências sociais e que a proteção da liberdade só poderia ser garantida
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com a participação de todas as potências sociais no processo de criação das leis, o que impediria que uma
potência social restringisse a liberdade de alguém, integrante de outra potência social. Confiram-se as
palavras de Montesquieu:

Deste modo, o poder legislativo será confiado tanto à nobreza como ao corpo escolhido para representar o
povo, cada qual com suas assembléias e deliberações à parte e objetivos e interesses separados. [...] O
poder executivo, como dissemos, deve participar da legislação por meio do direito de veto, sem o que seria
despojado de suas prerrogativas.[51]

Espelhado na Inglaterra, Montesquieu formulou um procedimento de criação legislativa com a participação
das três potências sociais através de três órgãos legislativos. O poder legislativo propriamente é bicameral
para permitir a representação de duas potências sociais: a câmara alta - composta por nobres escolhidos pelo
critério hereditário[52] - e a câmara baixa - composta pelo povo, cujos representantes serão eleitos.[53] O rei
participa do processo legislativo, embora detenha propriamente o poder executivo, com a sanção ou o
veto.[54] A promulgação de qualquer lei exige a anuência dos três órgãos - câmara alta, câmara baixa e rei,
portanto, com a anuência das três potências sociais - nobreza, povo e rei.

Não se percebe, portanto, separação, a não ser no sentido de que se considera a sociedade dividida em
estamentos (portanto, sem reconhecer, ainda, a sociedade igualitária das revoluções liberais). A teoria social
é, portanto, na verdade, uma teoria de controle (seria melhor, moderação) social. A teoria social de
Montesquieu transportou o conflito, ou melhor, a moderação entre as potências sociais para a organização
do Estado. Assim, se a soberania se expressa pela produção legislativa, as potências sociais são soberanas
quando participam do órgão ou do procedimento de produção legislativa. Desta maneira, inspirado no
modelo inglês, Montesquieu considerou que o rei é apresentado não apenas como um poder político e social,
mas também como um órgão do Estado, o mesmo se aplica à nobreza e ao povo. Na engenhosidade descrita
por Montesquieu, a lei só produziria seus efeitos se fosse aprovada pela câmara dos lordes, pela câmara dos
comuns e se o projeto de lei não fosse vetado pelo rei[55]. Significa dizer que, sem a anuência das três
órgãos representativos das três potências sociais, o projeto de lei não prosperaria, assim, não haveria
interferência estatal abusiva. Por trás desta conclusão não está exclusivamente o argumento liberal de
limitação do poder do Estado em defesa dos cidadãos, está também o argumento republicano de impedir que
um segmento social prevaleça sobre os demais.

Ressalte-se que o poder (função) jurídico genuíno é o legislativo; é a única função criativa (o executivo
também é num âmbito específico), por isso a importância de tratar o controle do poder como o controle no
legislativo. Montesquieu vai mesmo ao extremo de afirmar que o judiciário é um poder “nulo”, isto é, “a
boca da lei”. Significa que as decisões políticas são tomadas em outro âmbito e também que o jurídico está
subordinado ao político.

Este é o modelo de constituição da Inglaterra, constituição no sentido antigo, isto é, a organização do poder
(poder legislativo) consiste em um parlamento bicameral com a participação do rei no processo legislativo,
ou seja, câmara dos lordes (nobreza), câmara dos comuns (povo) e rei. A engenhosidade do sistema consiste
em que cada uma das potências sociais tem o poder de obstruir a promulgação de uma lei desfavorável ao
seu estamento. Portanto, as leis precisam ser derivadas, necessariamente, do consenso entre todas as
potências sociais.

A teoria social da separação de poderes é o complemento necessário à concepção de liberdade de
Montesquieu. Para ele a liberdade é permissividade da lei, isto é, liberdade é fazer ou deixar de fazer o que
for permitido por lei. Não faria qualquer sentido, como teoria liberal, conceder o poder absoluto a um
legislador com poderes ilimitados; assim seria um autor hobbesiano e não liberal. No entanto, Montesquieu
não compartilha de idéias como a dos direitos inatos que delimitam abstratamente a esfera pública, a esfera
legal, a esfera estatal. Assim, uma maneira de garantir que a lei seja expressão da liberdade é dar aos
cidadãos o poder de limitá-la; e o controle entre as potências sociais é o controle para que uma potência
social não subjugue as demais, usando a lei como instrumento do poder.

Repete-se: o conceito de liberdade de Montesquieu (liberdade como permissividade da lei) só faz sentido
com o indispensável complemento: a teoria social da separação de poderes. A lei para não ser opressora
precisa da estrutura do processo legislativo com lordes, comuns e rei (pretensamente as potências sociais)
como único meio de proteção contra leis indevidas[56].

Outro aspecto da teoria social da separação de poderes é que é legatária da teoria clássica do governo misto,
isto é, a conjugação perfeita das formas de governo: de um (monarquia), de poucos (aristocracia) e de
muitos (povo). A tese do governo misto, que permeou todo o pensamento político desde a Antiguidade,
também recebeu a acolhida de Montesquieu. Mostra como o debate sobre teoria política ainda estava
marcado pelas polêmicas, soluções e tipologias que vinham desde Platão e Aristóteles. Assim, os três órgãos
constituem a expressão das três formas de governo: o rei (monarquia), a câmara dos lordes (aristocrático) e a
câmara dos comuns (democrático). É claro que o sentido de democrático em Montesquieu se distancia da
tradição grega de democracia direta e se aproxima da contribuição do humanismo italiano de participação
franqueada a um número mais amplo.

Há também um aspecto curioso na teoria social de Montesquieu; é assumidamente inspirada na organização
política (constituição no sentido antigo) inglesa; no entanto, quando da publicação de O espírito das leis, a
Inglaterra já adotava a doutrina da soberania do parlamento, isto é, já havia abandonado a teoria social
descrita por Montesquieu.

Referindo-se à teoria social da separação de poderes, Nuno Piçarra considerou que “a doutrina da separação
dos poderes surgiu, pela primeira vez, em Inglaterra, no século XVII, estreitamente associada à idéia de rule
of law [...]”[57].

À data do começo do reinado de Jaime I (1603-1625) era entendimento comum em Inglaterra que o rei
era <principal parto of the Parliament> e o Parlamento um <single mixed sovereign body>, dotado de
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supremacia legislativa. O essencial da instituição King-in-Parliament (surgida na seqüência do Acto de
Supremacia de 1533 que marcou a ruptura da Inglaterra com Roma) consistia no facto de a função
legislativa ser atribuída a uma assembléia de caráter misto composta pelo Rei, pela Câmara dos Lordes e
pela Câmara dos Comuns.  (PIÇARRA, 1989, p. 45)

Montesquieu deixou claro que se trata de uma teoria social e não de uma teoria jurídica. De nada valeria que
o poder legislativo fosse exercido compartilhadamente por três órgãos se todos eles representassem a mesma
potência social. Nestas circunstâncias, para Montesquieu, não haveria separação de poderes, pois o poder
soberano continuaria exercido por uma só potência social. Desta maneira, os objetivos da separação dos
poderes - a estabilidade social e a liberdade - não seriam alcançados[58].

Por fim, Montesquieu também apresentou uma teoria política da separação de poderes, que é a predecessora
da doutrina norte-americana de freios e contrapesos. Montesquieu percebeu que o núcleo da constituição
inglesa é a formulação de uma engenharia institucional capaz de controlar o poder, independentemente de
quem o ocupe e de qual a intenção ao exercê-lo.

A técnica é aparentemente simples: só o poder controla o poder, logo, o poder precisa, primeiro, ser dividido
e, depois, deve-se criar instrumentos de controle mútuo. A teoria social não deixa de ser uma expressão
desta teoria política, mas é importante destacar que a teoria política também é uma teoria orgânica e, mesmo,
uma teoria síntese. Montesquieu explicou porque as funções não podem ser concentradas nas mãos do
mesmo titular, explicou que o titular não é necessariamente uma pessoa, mas um grupo social. Mostrou
como os órgãos estatais devem interagir, quais devem ser fortalecidos, quais devem ser enfraquecidos, quais
os instrumentos de controle.

Em suma, o poder só pode ser controlado pelo poder: controles recíprocos. Para tanto, Montesquieu
confiou, implicitamente, que o egoísmo pode ser usado em benefício da liberdade e do bem comum. Cada um
quer ampliar o seu poder, mas a ampliação do poder de um significa a redução do poder do outro; assim
cada um age para aumentar o seu próprio poder, mas também para reduzir (ou pelo menos controlar) o
poder alheio.

Assim, Montesquieu percebeu os efeitos nefastos para a liberdade, quando as principais funções do Estado
estão concentradas em um só lugar. No entanto, este enunciado deve ser devidamente compreendido, não
consiste na doutrina racionalista da separação de poderes (ainda que possa ter semelhanças formais).
Portanto, as funções devem ser desconcentradas, mas não precisam seguir a rígida divisão funcional entre
legislação, administração e jurisdição. Também, a concentração de funções indesejável não é apenas uma
concentração pessoal ou orgânica, é, sobretudo, uma concentração social[59] do poder; então, quando três
órgãos distintos exercem três funções distintas, mas todos os três órgãos são compostos pelo mesmo
segmento social[60], há uma desconcentração pessoal, funcional e orgânica, mas não há desconcentração
social do poder, logo, não há controle, logo não atende à teoria política de Montesquieu.

Vale reproduzir uma passagem da obra, que demonstra como a preocupação de Montesquieu na teoria
política é com os detalhes da aplicação prática de sua teoria. Assim, explicam-se aparentes contradições
como defender a desconcentração do poder para, em seguida, reconhecer a legitimidade das monarquias
européia que concentram a legislação e a execução nas mãos do monarca; neste contexto Montesquieu
afirma que:

Quando o poder legislativo está unido na mesma pessoa ou no mesmo corpo, não há liberdade, porque se
pode temer que o monarca ou o senado promulguem leis tirânicas para fazê-las cumprir tiranicamente.
Tampouco há liberdade se o poder judicial não está separado do legislativo e do executivo. Se estiver
unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria
ao mesmo tempo legislador. Se estiver unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor.
Tudo estaria perdido se o mesmo homem, o mesmo corpo de pessoas principais, dos nobres ou do povo,
exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os delitos
ou as diferenças entre os particulares. Na maior parte dos reinos da Europa o governo é moderado porque
o príncipe, que tem os dois primeiros poderes, deixa a seus súditos o exercício do terceiro. Na Turquia,
onde os três poderes estão reunidos na cabeça do sultão, reina um terrível despotismo. Nas repúblicas da
Itália, os três poderes estão reunidos e há menos liberdade que em nossas monarquias. Por isso, o governo
necessita para manter-se de meios tão violentos como os do governo turco[61].

Perceba-se, por exemplo, que Montesquieu admitiu a concentração das funções legislativa e executiva, na
monarquia, desde que a função judiciária fosse exercida por órgãos independentes: “na maior parte dos
reinos da Europa, o governo é moderado, porque o príncipe, que tem em mãos os dois primeiros poderes,
deixa a seus súditos o exercício do terceiro”[62].

Neste sentido, considerando o contexto do longo parlamento, na Inglaterra, Nuno Piçarra afirmou que a
primeira versão da doutrina da separação dos poderes não visava à separação entre o poder executivo e o
poder legislativo (não havia ainda tal compreensão), mas “visava servir de base à prescrição de que as leis
não sejam feitas por quem, simultaneamente, tenha poder para as aplicar” (PIÇARRA, 1989, p. 50).

Não se deve perder de foco que toda a engenharia institucional que Montesquieu pretendeu construir na sua
teoria política visava a um objetivo muito claro: a proteção da liberdade; e adotava uma técnica: o controle.
Assim, a doutrina da separação de poderes é primeiro e, sobretudo, uma doutrina política liberal (e também
republicana). Neste sentido, o federalismo, por exemplo, também se ajusta à teoria política da separação de
poderes.

Por fim, Montesquieu completou a sua teoria política em outro capítulo, distante de A Constituição da
Inglaterra. Considerou que, em determinados contextos, o controle eficaz não é entre as potências sociais ou
entre os órgãos estatais, mas está nas relações entre maioria e minoria[63]. A mesma percepção teve Pierre
Manent:

O importante na doutrina da separação dos poderes é menos a definição estática das competências
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próprias de cada um do que a descrição dinâmica da relação entre a sociedade civil e os dois poderes igual
e diferentemente representativos, por intermédio de dois partidos necessariamente hostis mas, mesmo
assim, forçados ao compromisso. Esse jogo entre a sociedade e o poder dividido pode, pois, desenrolar-se
sempre segundo o esquema proposto por Montesquieu, quando a separação entre o executivo e o
legislativo já não passa de uma lembrança, quando a confusão entre eles prevalece sob a forma de
‘governo de gabinete’, no qual o chefe do governo – do executivo – é, ao mesmo tempo, chefe da maioria
parlamentar – do legislativo. Os ‘dois poderes’ já não são, nesse caso, o executivo e o legislativo, mas a
‘maioria’ e a ‘oposição’. Não é que a oposição partilhe constitucionalmente do poder com a maioria – e,
nesse aspecto, há certamente uma diferença considerável entre o regime livre descrito por Montesquieu e
nossos regimes -,mas o efeito de sua presença, da ameaça que ele encarna de derrota do governo, ou
melhor, do partido majoritário nas eleições seguintes, é constranger o partido majoritário, em regra geral, a
uma utilização moderada de seu poder.  (MANENT, 1990, p 95)

No entanto, ainda persiste forte doutrina que vê a doutrina de Montesquieu, inclusive sua teoria política da
separação de poderes, como uma frente contra a democracia e não exatamente contra o absolutismo
monárquico. Para tanto, o controle não seria exatamente mútuo, mas o controle sobre o poder popular. Hans
Kelsen é um destes intérpretes[64]; e, no Brasil, Paulo Bonavides[65].

 

Referências

ARISTÓTELES. Política. Brasilia: Editora da UnB, 1985.

______. Tratado da política. São Paulo: Publicações Europa-América, s.d.

ARON, Raymond. Etapas do pensamento sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 1982.

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de teoria do Estado e ciência política. São Paulo: Saraiva, 1999.

BOBBIO, Norberto. Teoria das formas de governo. Brasília: Editora da UnB, 1995.

BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Brasília:
Editora da UnB, 1992.

BONAVIDES, Paulo. Ciência política. São Paulo: Malheiros, 1997.

______. Do Estado liberal ao Estado social. Rio de Janeiro: Forense, 1980.

BULOS, Uadi Lammêngo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007.

DI RUFFIA, Paolo Biscaretti. Direito constitucional (Instituições de Direito Público). São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1984.

EHRLICH, Eugen. Fundamentos da sociologia do direito. Brasília: Editora da UnB, 1986, c1967.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2006.

FERREIRA, Pinto. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2001.

FRASER, Antonia. Oliver Cromwell: uma vida. Rio de Janeiro: Record, 2000.

GODOY ARCAYA, Oscar. Antologia política de Montesquieu. Estudios Públicos, 62 (otoño 1996).
Disponível em <www.cepchile.cl>. Acesso em janeiro de 2006.

KELSEN, Hans. Teoria general del Estado. Barcelona: Labor, 1934.

LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

______. Segundo tratado sobre o governo. São Paulo: Abril Cultural, 1978.

LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de la constitucion. Barcelona: Ariel, 1970.

MANENT, Pierre. História intelectual do liberalismo: dez lições. Rio de Janeiro: Imago, 1990.

MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Tomo I: Preliminares – O Estado e os sistemas
constitucionais. Coimbra: Coimbra Editora, 1990.

______. Manual de direito constitucional. Tomo II: Constituição e inconstitucionalidade. Coimbra:
Coimbra Editora, 1991.

MONTESQUIEU. Do espírito das leis. São Paulo: Edições e Publicações Brasil, 1960.

PIÇARRA, Nuno. A separação dos poderes como doutrina e princípio constitucional: um contributo
para o estudo das suas origens e evolução. Coimbra: Coimbra, 1989.

POLÍBIO. História. Brasília: Editora da UnB, 1985.

TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4623



TEIXEIRA, João Paulo Allain. Jurisdição, tópica e razoabilidade. Revista de Informação Legislativa,
Brasília, 151, jul./set. 2001.

 

 

 

 

[1] “No entanto, o princípio da separação dos poderes tem gerado, ao longo dos seus dois séculos de existência constitucional, a
maior controvérsia doutrinária e dogmática, que vai da total rejeição à apologética”  (PIÇARRA, 1989, p. 11). No mesmo sentido,
recentemente, até os manuais começam a reconhecer: “Contudo, a tão elevado dogma não corresponde uma precisão terminológica e
material que seria de supor que existisse”  (TAVARES, 2007, p. 1021).
[2] “Contudo, o tão elevado dogma não corresponde uma precisão terminológica e material que seria de supor que existisse”
(TAVARES, 2007, p. 1021).
[3] “Montesquieu, apesar de ser o pai da doutrina, não empregava propriamente a expressão ‘separação de poderes’ [...]. Essa
expressão séparation dês pouvoirs surgiu com a Constituição francesa de 1791 e a Declaração de Direitos de 1789” (FERREIRA,
2001 p. 87).
[4] Nicola Matteucci. Constitucionalismo, p. 247 (In  BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO, 1992).
[5] Cf. Nicola Matteucci. Constitucionalismo, p. 253 (In  BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO, 1992).
[6] Cf. Nicola Matteucci. Constitucionalismo, p. 247 (In  BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO, 1992).
[7] Cf.  TAVARES, 2007, pp. 10-1.
[8] “O constitucionalismo – que não pode ser compreendido senão integrado com as grandes correntes filosóficas, ideológicas e
sociais dos séculos XVIII e XIX – traduz exatamente certa idéia de Direito, a idéia de Direito liberal” (MIRANDA, 1991, p. 17).
[9] “É curiosa a constatação de que o constitucionalismo da Antiguidade funcionou sem a separação de funções e, freqüentemente, em
conflito mesmo com esse princípio” (TAVARES, 2007, p. 1022).
[10] Inclui não apenas os seus mais conhecidos formuladores – Hobbes e Bodin – como também um autor posterior a Montesquieu
como Rousseau.
[11] “Podem enumerar-se, para já, pelo menos as seguintes acepções: 1º Distinção entre os conceitos legislativo, executivo e judicial,
para designar quer funções estaduais distintas quer os órgãos que respectivamente as exercem. 2º Independência ou imunidade de um
órgão estadual, quanto ao(s) seu(s) titutar(es) ou quanto aos seus actos, perante a ação ou interferência de outro. 3º Limitação ou
controlo do poder de um órgão estadual mediante o poder conferido a outro órgão de anular ou impedir a perfeição dos actos do
primeiro, ou mediante a responsabilização de um perante outro. 4º Participação de dois ou mais órgãos, independentes entre si, da
mesma função estadual, em ordem à prática de um acto imputável a todos. 5º Incompatibilidade de exercício simultâneo de cargos em
diferentes órgãos estaduais.”  (PIÇARRA, 1989, p. 12).
[12] Neste sentido é a descrição de Óscar Godoy Arcaya: “o surgimento da sociedade civilmente organizada consiste no
estabelecimento do poder legislativo, como poder máximo, sob o qual se ordenam os demais poderes. Para Locke, as decisões
fundamentais de uma sociedade política emanam da lei, aprovada ‘pelo poder legislativo eleito e nomeado pelo povo’. Deste modo, a
lei e o parlamento seriam os garantidores últimos dos fins do Estado, que são a vida, as liberdades e a propriedade dos homens”.
 (GODOY-ARCAYA, 1996, p. 347).
[13] “Assim, o positivismo jurídico sustenta a teoria da interpretação mecanicista, que funda a atividade do jurista em elementos
predominantemente declarativos em detrimento de elementos criativos. Isso possibilita a redução do papel do intérprete no momento
da aplicação do direito, assemelhando-o a um robô, um autômato programado para decidir de acordo com a letra da lei” (TEIXEIRA,
2001, p. 233).
[14] “De acordo com a concepção da função do juiz desenvolvida no continente europeu no século XVI e ainda hoje dominante, este
deve, num caso jurídico específico, tomar uma decisão a partir dos enunciados estabelecidos. O ensino jurídico prático teria como
tarefa fornecer ao juiz normas cujos enunciados fossem suficientemente amplos para que deles possa ser derivado um grande número
de decisões; elas deveriam mostrar ao juiz como se aplicam enunciados gerais a casos concretos; por isto o ensino deveria ser abstrato
e dedutivo. Com exceção da teoria geral do estado, toda a jurisprudência é abstrata e dedutiva (...)” (EHRLICH, 1986, p. 13-4).
[15] “Tradicionalmente entendida como tendo por objetivo a limitação ou a moderação do poder político e a garantia da liberdade, a
doutrina da separação dos poderes entronca perfeitamente, numa das vertentes basilares da Filosofia Política e da Teoria do Estado
ocidentais, a qual remonta à Antigüidade greco-romana. Mais concretamente, é a teoria da constituição mista que constitui a sua raiz
histórica remota”.  (PIÇARRA, 1989, p. 17).
[16] “A doutrina da separação dos poderes surgiu, pela primeira vez, em Inglaterra, no século XVII, estreitamente associada à idéia
de rule of law [...]”.  (PIÇARRA, 1989, p. 44).
[17] “Este <princípio moderno> veio a associar-se ou mesmo a confundir-se com a doutrina da constituição mista. Da associação
destas duas idéias que, à partida, nada tinham em comum, nasceu a teoria da balança de poderes que, por sua vez, evoluiu para uma
teoria dos checks and balances, sobretudo na América do século seguinte, a qual se autonomizou em relação à <referência> social da
constituição mista. Os freios e contrapesos, por seu turno, foram-se integrando progressivamente na própria doutrina da separação dos
poderes”.  (PIÇARRA, 1989, p. 18).
[18] “Visto de outra perspectiva, pode-se dizer que o barão de La Brède sustenta que o governo da sociedade civil não pode estar a
cargo de um órgão simples, mas de um órgão composto” (GODOY-ARCAYA, 1996, p. 348).
[19] A referência a Políbio é inevitável: "Com efeito, a quem fixar a atenção no poder dos cônsules a constituição romana parecerá
totalmente monárquica; a quem fixá-la no Senado ele mais parecerá aristocrática, e a quem a fixar no poder do povo ela parecerá
claramente democrática. (...) Cada uma das três partes é capaz, se quiser, de criar obstáculos às outras ou de colaborar com elas. (...)
Sendo esses os meios de que dispõe cada um dos poderes do Estado para criar obstáculos aos outros ou cooperar com eles, sua união
é benéfica em todas as contingências, a tal ponto que é impossível achar que um sistema político melhor do que este"  (POLÍBIO,
1985, pp. 333-7). Cf., também,  BOBBIO, 1995, pp. 66-67. Também: Cf. Reis, Palhares Moreira. Regimes políticos, p. 20.
[20] Óscar Godoy Arcaya descreveu como tal concepção é vital na obra de Montesquieu: “O tema geral onde se insere o estudo do
regime político dos poderes divididos é a liberdade. Essa é questão substantiva que confere sentido à divisão de poderes. Mas, para
chegar a entender como e porque a liberdade se vincula ao poder político deve-se fazer uma preliminar. A chave desta preliminar
radica na concepção de Montesquieu do poder moderado [...]. Para Montesquieu a monarquia tradicional, que é distinta do
absolutismo, funda-se na existência de poderes intermediários. [...] Deste modo, a liberdade vem justificar a idéia e a prática do
regime político moderado. Ou seja, daquele tipo de regime onde a mútua ação entre os poderes impede o exercício de um poder
absoluto”  (GODOY-ARCAYA, 1996, pp. 346-348). E complementou: “Ou seja, o sistema da máquina. Segundo Eisenmann o
governo moderado não tem um princípio simples. Seu ponto de partida é redutível a um só princípio. Com efeito, seus princípios
básicos são dois. O primeiro, como já se disse, nos diz que o poder não deve estar concentrado em um só órgão. O segundo estabelece
que o órgão complexo que exige este tipo de governo contém elementos diferentes e heterogêneos, que devem corporizar princípios,
forças políticas distintas, para que o poder sempre se exerça conjuntamente. Deste modo, as decisões políticas essenciais, ou seja, as
decisões legislativas, não poderão expressar a vontade de uma só força política, mas de várias. O governo moderado sintetiza um
processo, no qual três órgãos diferentes e com funções parcialmente distintas, e graças ao igual poder que tem de se oporem entre si,
podem impedir-se, deter-se e limitar-se mutuamente. E assim, funcionar como uma balança, na qual os pesos e contrapesos se anulam
e complementam entre si. Mas, a balança somente adquire todo seu sentido na liberdade. Porque o fim que persegue o governo
moderado é governar o necessário para estabelecer um espaço de equilíbrio de forças dentro do qual o indivíduo é livre”  (GODOY-
ARCAYA, 1996, p. 349).
[21] A conclusão de Oscar Godoy Arcaya foi no mesmo sentido: “A teoria da separação de poderes tem sido interpretada de distintos
modos. Uma das versões mais radicais sustenta que Montesquieu atribui as três funções essenciais do estado a órgãos [...]
completamente distintos e independentes entre si. Essas funções, por conseqüência, estariam completamente separadas. E esta radical
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separação seria funcional, pessoal e material: cada órgão exerceria a totalidade de uma função – legislativa, executiva ou judicial – em
forma plenamente independente e monopolítica; nenhuma autoridade poderá revogar as decisões das outras; e todas elas estariam
proibidas de manter qualquer relação ou comunicação entre si. Todavia, essa interpretação extremada, além de inaplicável na
realidade, não parece presente nos textos de Montesquieu. Pois, se analisarmos o famoso capítulo sexto do livro XI, que trata acerca
da monarquia inglesa, encontraremos um quadro diferente. Um ponto crucial da argumentação de Montesquieu é que a separação de
poderes não é total ou absoluta, mas relativa”  (GODOY-ARCAYA, 1996, p. 345).
[22] Art. 2º da Constituição de 1988. E aproximações como: “São Poderes da União, independentes e harmônicos, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário”, consagrado no Art. 6º da Constituição de 1967, e no Art. 37 da Constituição de 1946. Semelhante é o Art.
15 da Constituição de 1891: “São órgãos da soberania nacional o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, harmônicos e
independentes entre si”. Um pouco diferente é a disposição do Art. 3º da Constituição de 1934: “[...] os Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, independentes e coordenados entre si!”. O princípio é sugestivamente esquecido na Constituição de 1937.
[23] Art. 9 da Constituição de 1824. No caso da constituição imperial este aspecto retórico dos poderes iguais não se aplica
devidamente, pois o Poder Moderador foi colocado expressamente acima dos outros três.
[24] “Essencialmente, a ‘separação de poderes’ consiste em distinguir três funções estatais – legislação, administração e jurisdição – e
atribuí-las a três órgãos, ou grupos de órgãos, reciprocamente autônomos, que as exercerão com exclusividade, ou ao menos
preponderantemente” (FERREIRA FILHO, 2006, p. 133).
[25] “É obvio que dentro do Estado não pode haver três órgãos que se ignorem reciprocamente e que queiram ser absolutamente
bastantes a si mesmos” (BASTOS, 1999, p. 156).
[26] “Impregnada pelo ideário democrático, a separação dos poderes é colocada ao serviço da supremacia do parlamento-legislador,
mediante a exclusão de qualquer controlo intra-estadual sobre as suas decisões majoritárias, que apenas o eleitorado sancionará”
(PIÇARRA, 1989, p. 183).
[27] Sobre as origens da doutrina na Inglaterra, no século XVII: “A separação orgânico-funcional aí estabelecida significava a
ausência de interferência das funções de um sobre o outro poder”  (TAVARES, 2007, p.1023). Estranhamente, esta posição também
é apresentada marginalmente por Nuno Piçarra: “Todavia, a doutrina da separação dos poderes, na parte em que envolve uma
distinção entre funções estaduais, prescrevendo a atribuição entre funções estaduais, prescrevendo a atribuição de cada uma delas a
órgãos diferentes (separados), em nome, sobretudo, da liberdade individual, é de origem inequivocamente moderna, tendo nascido em
Inglaterra no século XVII. Foi defendida, a partir de princípios jurídicos, como pré-requisito da rule of law. Esta constitui, portanto, a
sua raiz histórica próxima” (PIÇARRA, 1989, 178).
[28] Para compreender melhor aquele conturbado período da história da Inglaterra, cf. Antonia Fraser. Oliver Cromwell: uma vida,
especialmente a Parte III.
[29] Cf. outras informações também em GODOY-ARCAYA, 1996, pp. 337-340; e em ARON, 1982, pp. 19-67.
[30] “A doutrina da separação dos poderes, ao propor-se como objectivo fundamental a limitação do poder político, assume-se como
tema recorrente do pensamento ocidental, desde a Antiguidade Clássica” (PIÇARRA, 1989, p. 31).
[31] A doutrina, no entanto, reconhece antecedentes a John Locke, tais como Harrington e Bolingbroke: “Bolingbroke (1678-1751)
foi reputado por Schmitt como ‘o autor efetivo da doutrina teórico-constitucional do equilíbrio dos Poderes’, [...]” (FERREIRA, 2001,
p. 87).
[32] O próprio Montesquieu, no entanto, já prevê a complexidade do tema: “Não existe nenhuma palavra que haja recebido
significações tão diversas, e que haja impressionado os espíritos de tão variadas maneiras, do que a palavra liberdade”. Montesquieu.
Do espírito das leis, p. 177.
[33] “[...]: em vez de partir do direito que fundamentava a liberdade, ele partiu do poder que a ameaçava; em vez de se interrogar
sobre a origem do poder, interrogou-se sobre seus efeitos. Ele foi, sem dúvida, o primeiro autor a falar no poder como uma coisa,
separável de direito e de fato tanto de sua origem como de seu fim, separável de direito e de fato do homem que detém ou o procura”
(MANENT, 1990, p. 86).
[34] “Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder refreie o poder. Uma constituição
poderá ser feita de tal forma, que ninguém seja constrangido a praticar coisa que a lei não o obrigue, e a não praticar aquelas que a lei
lhe permite”. Montesquieu. Do espírito das leis, p. 179.
[35] “[...] na famosa expressão de Lord Acton, ‘todo poder corrompe’, inclusive o democrático” (FERREIRA-FILHO, 2006, p.  132).
[36] Montesquieu. Do espírito das leis, p. 178. Segue o comentário de Pierre Manent: “[...] no capítulo III do livro XI, intitulado ‘O
que é liberdade’, Montesquieu nos adverte: ‘a liberdade política não consiste em se fazer o que se quer... É preciso ter em mente o
que é a independência e o que é a liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem...’ [...] e se a lei proibir tudo
ou quase tudo? A solução dessa contradição encontra-se na concepção que Montesquieu tem da lei: num regime livre, isto é, baseado
na separação dos poderes, as leis tendem necessariamente a ‘permitir’ ao cidadão um grande número de coisas [...], tendem a ampliar
a esfera de sua ‘independência’.”  (MANENT, 1990, p. 93).
[37] Montesquieu. Do espírito das leis, p. 178. Piçarra conclui: “Montesquieu apresenta a idéia de liberdade ligada intimamente à de
legalidade” (PIÇARRA, 1989, p. 90).
[38] Parece que nenhum autor considera que na esfera não legislada tudo volta ao estado de natureza, assim, se Hobbes tiver razão,
dentro dos limites da não-lei, haverá guerra; ou ainda, se a lei só proteger um grupo, o grupo não protegido pela lei ficará a mercê do
domínio alheio, pois travará uma guerra desigual, sem poder atacar (porque a lei proíbe) e sem poder defender (porque a lei proíbe).
[39] “Sobre a separação de poderes, convertida em dogma do Estado liberal, assentavam os constituintes liberais a esperança de
tolher ou imobilizar a progressiva democratização do poder, sua inevitável e total transferência para o braço popular” (BONAVIDES,
1997, p. 142).
[40] Ressalve-se os poderes de prerrogativa já previstos por Locke: "muitos assuntos há o que a lei não pode prover por meio algum,
e estes devem necessariamente ser entregues à discrição daquele que tem nas mãos o poder executivo, para que regule conforme o
exigirem o bem público" (LOCKE, 1978, p. 98).
[41] "Há, em cada Estado, três espécies de poderes: o poder legislativo, o poder executivo das coisas que dependem do direito das
gentes, e o executivo das que dependem do direito civil. (...) Chamaremos este último o poder de julgar e, o outro, simplesmente o
poder executivo do Estado". Montesquieu. O espírito das leis, pp. 118-9.
[42] Montesquieu. Do espírito das leis, p. 180.                                                                        
[43] Aristóteles, analisando as constituições da Antigüidade, identificou que o governo exercia três espécies de funções ou poderes:
"destas três partes uma trata da deliberação sobre assuntos públicos; a segunda trata das funções públicas (...); a terceira trata de como
deve ser o poder judiciário" (ARISTÓTELES, 1985, p. 152).
[44] Cf. LOCKE, 1978, pp. 93 e 98.
[45] Real, executiva, representativa de duração, representativa de opinião e judiciária.
[46] “A continuação se expõe uma nova divisão tripartida: a decisão política conformadora ou fundamental (policy determination); a
execução da decisão (policy execution) e o controle político (policy control)”  (LOEWENSTEIN, 1970, p. 62).
[47] Hans Kelsen. Teoria general del Estado, pp. 301-2. “Para penetrar na medula da verdade que contém esta velha distinção, há que
romper previamente com os dois erros que a envolvem como uma casca. Em primeiro lugar, não há que identificar o conceito de
criação de Direito expressado no conceito de legislação, legis latio, com a atividade de certos órgãos historicamente individualizados
que realizam uma tarefa especializada, confundindo-se deste modo o conceito de Direito com o de ‘lei’. Mas, em segundo termo, urge
advertir que a antítese entre legislação e jurisdição, isto é, entre criação e aplicação do Direito, não é absoluta, mas relativa” [302].
“Por esse motivo, o ato de jurisdição é criação, produção ou posição de Direito como o ato legislativo, e um e outro não são senão
duas etapas diferentes do processo de criação do jurídica. [...] Todo o processo de criação jurídica constitui uma sucessão continuada
de atos de concreção e individualização crescentes do Direito” [305]. “A legislação é aplicação do Direito o mesmo que a jurisdição é
criação jurídica – apesar de que a doutrina tradicional contraponha ambos os conceitos como criação e aplicação, respectivamente”
[305].  (KELSEN, 1934) pp. 302-5).
[48] “Sobre a base da antítese fundamental afirmada pela teoria dominante entre a atividade livre e a atividade vinculada do Estado,
pode se admitir uma quarta função estatal ou, pelo menos, um domínio particularíssimo dentro da administração: o ‘governo’. [...] A
intenção notória de todas estas especulações é a seguinte: lançar a idéia, e fundamentá-la ‘teoricamente’ na medida do possível, de
que aquela atividade que se chama ‘governo’ de um Estado está fora do alcance de toda qualificação jurídica; isto é, que o ‘governo’
se move no âmbito que escapa à regulação do Direito” (KELSEN, 1934, p. 319).
[49] Deve-se advertir, no entanto, que a legislação como expressão da soberania é uma característica exclusivamente moderna e que é
gradativamente que as instituições políticas e jurídicas vão se moldando no novo paradigma. “Somente a partir do século XVII, à
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medida da complexidade das relações sociais e da correlativa necessidade de regulamentação jurídica, é que a legislação parlamentar,
já independente de precedentes, começou a adquirir um papel importante no sistema jurídico-político” (PIÇARRA, 1989, p. 45). “No
sistema jurídico-político de então, a legislação era uma atividade excepcional de natureza muito específica: <até à Idade Moderna a lei
declarava-se, clarificava-se mas não se fazia – a legislação fazia parte do processo judicial>. O próprio Parlamento inglês formou-se a
partir da Cúria Regis, órgão de natureza jurisdicional, e nunca veio a perder totalmente essa natureza” (PIÇARRA, 1989, p. 45).
[50] Cf. Montesquieu. O espírito das leis, p. 121. “Dos três poderes dos quais falamos, o judiciário é de algum modo nulo”.
Montesquieu. Do espírito das leis, p. 184.
[51] Montesquieu. O espírito das leis, pp. 121 e 123.
[52] "O corpo dos nobres deve ser hereditário." Montesquieu. O espírito das leis, p. 121.
[53] "Todos os cidadãos, nos diversos distritos, devem ter direito a dar seu voto para escolher o representante, exceto os que estão em
tal estado de baixeza que são consideradas sem vontade própria". Montesquieu. O espírito das leis, p. 121.
[54] "Chamo faculdade de impedir o direito de anular uma resolução tomada por qualquer outro, o que constitui o poder dos tribunos
de Roma". Montesquieu. O espírito das leis, p. 121.
[55] “E dessa maneira, o poder legislativo será confiado, conjuntamente, à corporação de nobres e à corporação que for escolhida
para representar o povo; a assim terá cada qual as suas assembléias e as suas deliberações à parte, e objetivos e interesses separados”.
Montesquieu. Do espírito das leis, p. 184.
[56] “Na Idade Média, a tradição da constituição mista tinha sido utilizada para defender a limitação do poder real pelos direitos das
ordens ou estamentos [...]” (PIÇARRA, 1989, p. 41).
[57] Nuno Piçarra. A separação dos poderes como doutrina e princípio constitucional, p. 44. “Nas condições políticas medievais, a
teoria da constituição mista pouco mais terá sido do que uma tradição literária que só ocasionalmente moldou a vida política do
tempo. Quando assim aconteceu, constituição mista tornou-se sinônimo de imitação ou moderação do poder monárquico através da
intervenção (fundamentalmente direito de assentimento) dos estamentos e/ou dos seus órgãos representativos nas leis fundamentais e
nas decisões políticas, nomeadamente de caráter financeiro e fazendário” (PIÇARRA, 1989, p. 42).
[58] Cf. Montesquieu. O espírito das leis, p. 119.
[59] “Tudo então pereceria, se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos principais, o dos nobres, ou o do povo, exercesse estes três
poderes: o de criar leis, o de executar as resoluções públicas, e o de julgar os crimes e as questões particulares”. Montesquieu. Do
espírito das leis, p. 180.
[60] “Nas repúblicas da Itália, onde estes três poderes se acham reunidos, existe menos liberdade do que nas monarquias”.
Montesquieu. Do espírito das leis, p. 181.
[61] Trechos selecionados no anexo de Óscar Godoy Arcaya. Antología política de Montesquieu, pp. 391-2.
[62] Montesquieu. Do espírito das leis, p. 180. É o que Pierre Manet também destaca: “O que convém apreender, principalmente, é
que Montesquieu realmente só considera dois poderes, o legislativo e o executivo. Decerto, ele faz uma distinção geral entre três
poderes: esses dois e o judiciário. Mas o judiciário só tem importância política real nos regimes em que os dois primeiros poderes se
confundem: ‘Na maioria dos reinos da Europa, o governo é moderado, porque o príncipe, que detém os dois primeiros poderes, deixa
a seus súditos o exercício do terceiro. [...]” (MANENT, 1990, p. 87).
[63] “Como existiriam, nesse Estado, dois grandes poderes visíveis, o poder legislativo e o executivo, e como todo cidadão exerceria
ali a sua vontade própria, e faria valer, a seu arbítrio, a própria independência, a maior parte dos indivíduos, dedicaria maior afeição a
um desses poderes, de preferência ao outro, a maioria não possuindo ordinariamente bastante eqüidade e bastante bom-senso para
afeiçoar-se igualmente a ambos. [...] O ódio que existiria entre os dois partidos seria duradouro, porque permaneceria sempre
impotente. [...] Esses partidos, sendo compostos de homens livres, quando um se levantasse muito, o efeito da liberdade faria com que
ele fosse rebaixado, enquanto que os cidadãos, tal qual as mãos que lhe socorrem o corpo, viriam levantar o outro. [...] É essa a
grande vantagem que apresenta esse governo sobre as democracias antigas, nas quais o povo exercia um poder imediato; e isto
porque, quando os oradores o agitavam, essa agitação produziria sempre o seu efeito”. Montesquieu. Do espírito das leis, pp. 355-6.
[64] “E aqui se revela a função histórica do princípio. Nascido na véspera da grande Revolução democrática, em uma época em que o
povo começava a ganhar terreno visivelmente contra o poder ilimitado do monarca, e em que a massa de súditos reclama cada vez
mais energicamente uma participação na legislação, foi concedida esta, isto é, a criação de normas gerais, a uma representação
popular, ainda que sempre em união do monarca, reservando-se ademais a este a execução. E desde o momento que o princípio em
questão declarou a execução – contradizendo seu conceito e natureza – como uma função independente da legislação, quis se
assegurar uma situação independente do parlamento ao órgão encarregado da execução, quis-se buscar refúgio para o princípio
monárquico, lançado já na defensiva. [...] O dogma constitucional da separação de poderes não podia realizar com o êxito que o teve a
função descrita (compreensível unicamente pela situação histórica de defensor do princípio monárquico que já se batia em retirada),
mas porque, em parte ao menos, coincidia com a idéia da divisão do poder, diái que respondia a um instinto primário das massas
submetidas: a desconfiança contra um governo pertencente a uma classe social de interesses opostos aos seus, acessível só em muito
pequena escala às influências da massa; portanto, à aspiração crescente de evitar a formação de círculos de competência dotados de
demasiado poder. Seguramente, era um mal-entendido – como se tema assinalado em tempos recentes – considerar essencialmente
democrático o princípio da separação de poderes; mas tampouco é um princípio marcadamente autocrático, pois o último queria por
nas mãos do monarca todo o poder indivisível, assim como o primeiro queria vê-lo nas mãos do povo. Mas a democracia mesma não
pode eliminar por completo a contraposição entre governantes e governados: não já em princípio, mas sim em sua estrutura real”
(KELSEN, 1934, p. 337-8).
[65] “Sem a separação de poderes, ter-se-ia a vitória do princípio democrático, como expôs mais tarde Rousseau. Montesquieu
advogava o princípio liberal, abraçava a solução intermediária, relativista, que, de um lado, afastava o despotismo do rei, e, de outro,
não entregava o poder ao povo” (BONAVIDES, 1980, p. 45).
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A ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO NO CAMPO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - UMA
ABORDAGEM FUNDADA NA TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E NA TEORIA DOS

PRINCÍPIOS

JURISDICTIONAL ACTION IN THE FIELD OF THE EXISTENTIAL MINIMUM – AN APPROACH
BASED ON THE FUNDAMENTAL RIGHTS’ THEORY AND ON THE THEORY OF PRINCIPLES

CHARLES SILVA BARBOSA

RESUMO
Qualquer referência à história aos direitos humanos pressupõe retroagir no tempo até a época da chamada
pré-história dos direitos fundamentais e destacar conceitos filosóficos e religiosos que, tempos depois,
influenciaram a concepção jusnaturalista de que o ser humano, pelo simples fato de ser e de existir, titulariza
direitos naturais inalienáveis. A Constituição deve ser compreendida como um sistema aberto de princípios e
regras, dotado de valores jurídicos suprapositivos, no qual as idéias de justiça e de realização dos direitos
fundamentais desempenham papel central. As questões que envolvem conflitos de direitos fundamentais
importam colisão de princípios constitucionais, cuja solução pressupõe considerar a dignidade humana, ainda
que ausente a hierarquia formal entre normas constitucionais, como ideal de respeito de todas as outras
normas. A solução de casos difíceis, como aqueles que envolvem o mínimo existencial demandam um
esforço interpretativo dos Juízes que encontra nos mandados constitucionais de otimização a única esperança
de solução adequada.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos fundamentais; Dignidade Humana; Princípios; Mínimo existencial; Juizes.

ABSTRACT
Any historical reference to the human rights presupposes to be retroactive to the time of the so-called
prehistory of the fundamental rights, considering the philosophical and religious concepts that influenced the
conception that the human being owns inalienable natural rights, for the simple fact of being and of existing.
The Constitution must be understood as an open system of principles and rules, endowed with juridical
values in which the ideas of justice and accomplishment of the fundamental rights play central role. The
problems that involve fundamental rights collision must consider the human dignity in their solution.
Although there is no formal hierarchy among constitutional provisions, the human dignity principle must be
respected by all others. The solution of difficult cases, as those that involve the existential minimum,
demands an interpretative effort by the Judges that finds in the constitutional orders of optimization the only
hope for a proper solution.
KEYWORDS: Fundamental rights; Human dignity; Principles; Existential minimum; Judges.
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1.      Introdução

 
Manifesta é a força e a atualidade das idéias de Konrad Hesse ao destacar que o significado da

ordenação jurídica na realidade e em face dela somente pode ser apreciado se ambas – ordenação e realidade
– forem consideradas em sua relação, em seu inseparável contexto e no seu condicionamento recíproco.

Assim, notadamente no âmbito do exame dos princípios informadores do sistema jurídico e dos
direitos fundamentais, tomar conceitos isolados no tempo, estabelecendo paradigmas e empreender o mero
exame abstrato das normas enseja absoluta incapacidade de solução dos conflitos sociais.

Nessa perspectiva é que se pretende iniciar reflexão acerca do mínimo existencial, consideradas a
teoria dos direitos fundamentais e a teoria dos princípios, abraçando-se a diretiva de que o exame dos casos
sempre difíceis que o envolvem – máxime em face da impossibilidade de se estabelecer qualquer conceito
prévio delimitador – exigem um esforço interpretativo no âmbito jurísdicional que encontra nos mandados
constitucionais de otimização a possibilidade racional de solução. 

Justifica-se, pois, esta investigação, pelo fato de que a discussão em torno das delimitações do
mínimo existencial se revela algo de sensível importância para a consecução dos objetivos de um Estado
Democrático de Direito orientado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, máxime quando as decisões
neste âmbito tocam a própria capacidade de prestação do Estado.

O raciocínio construído durante a presente investigação tem em vista que a solução de casos
difíceis pelo Poder Judiciário, como aqueles que envolvem o mínimo existencial, encerram complexidade que
exige o suporte de princípios e técnicas de interpretação não demandados nos casos em que os direitos
fundamentais não são objeto de discussão.

Assim, ao ser desafiado por um caso desse Jaez, o Magistrado haverá que  superar o positivismo
legalista e o modelo sujeito-objeto, buscar a racionalidade e correção do discurso jurídico, para que seja
possível encontrar solução que se coadune com a noção total de Constituição – tomada aqui como um ente e
espírito integrados, dotado de conteúdo sociológico, político, econômico e jurídico, tendo o princípio da
dignidade humana como valor supremo informador de toda a ordem constitucional.

2.      Breve referência histórica sobre os direitos fundamentais

 

Qualquer exame sobre os direitos humanos pressupõe retroagir no tempo até a época da
chamada pré-história dos direitos fundamentais e destacar conceitos filosóficos e religiosos que, tempos
depois, influenciaram a concepção jusnaturalista de que o ser humano, pelo simples fato de ser e de existir,
titulariza direitos naturais inalienáveis.

Ingo Wolfgang Sarlet leciona que “Os valores da dignidade da pessoa humana, da liberdade e da
igualdade dos homens encontram suas raízes na filosofia clássica, especialmente na greco-romana, e no
pensamento cristão”.[1] Neste sentido, identifica-se a figura do homem livre e dotado de individualidade da
restritiva democracia ateniense (liberdade dos antigos), o homem como imagem e semelhança de Deus, do
antigo testamento, a igualdade de todos os homens em dignidade perante Deus, na ótica cristã.

Chegando-se à Inglaterra do século XIII, identifica-se a Magna Charta Libertatum - pacto
firmado entre o Rei João Sem-terra e os bispos e barões ingleses, em 1215, que garantiu privilégios aos
nobres, excluindo a população do alcance daqueles direitos. Na mesma estrada de vinculação exclusiva do
poder monárquico encontra-se a Petition of Rights, de 1628, firmada por Carlos I, o Habeas Corpus Act, de
1679, subscrito por Carlos II, e o Bill of Rights de 1689. Documentos que limitavam o poder monárquico,
todavia não vinculavam o parlamento. [2]

A luta pelo efetivo reconhecimento dos direitos do “homem enquanto ser” percorreu sinuoso
caminho na trilha de sua pedra fundamental. Assim é que se chega até a Declaração de Direitos do Povo da
Virgínia de 1776, que introduz a constitucionalização dos direitos humanos, em que se localiza a gênese da
elevação destes direitos à condição de valor constitucional, sendo-lhes reconhecida a supremacia, a
universalidade e a vinculação de todos os poderes públicos. [3]

De extrema contribuição e importância para a evolução dos direitos humanos, a Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, diferencia-se pela sua vocação universalizante. [4] 

Todavia, a história nos mostra que as declarações de direitos careciam de força e de mecanismos
jurídicos que garantissem a concretização dos direitos humanos. [5]

Manoel Jorge e Silva Neto aponta como marca indelével do denominado constitucionalismo
clássico a proteção dos direitos individuais contra a interferência do Estado, destacando que o transporte das
idéias iluministas para o contexto político ensejou o surgimento da racionalização do poder. [6]

Silva Neto leciona, ainda, que a gênese do constitucionalismo clássico conecta-se ao irrefreável
ímpeto quanto à positivação de direitos e garantias aptos à salvaguarda dos indivíduos quanto à intromissão
ou arbítrio praticados pelo Estado. [7]

Em se tratando do reconhecimento dos direitos sociais, sobreleva a Constituição de Weimar de
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1919. Todavia, malgrado a significativa influência no constitucionalismo moderno, sobretudo pela ênfase
dada aos direitos fundamentais, as dificuldades que haviam levado à I guerra mundial não tinham sido
removidas.

Com a eclosão da II Grande Guerra não houve oportunidade para que se fizesse efetiva aplicação
das normas de promoção dos direitos fundamentais.  Em 1945 restou aprovada a Carta das Nações Unidas,
com o objetivo de fornecer a base jurídica para a permanente ação conjunta dos Estados, em defesa mundial
da Paz. Nesta senda, influenciada pela idéia de reorganização dos Estados e justiça social, surge a
Declaração Universal dos direitos humanos.

A constitucionalização dos “direitos humanos” fez nascer os denominados “direitos
fundamentais”, expressões que, malgrado muitas vezes utilizadas como sinônimas, possuem distintas
compreensões [8].

A propósito, Willis Santiago reflete sobre a dimensão empírica dos direitos fundamentais,
representada pela sua origem histórica como direitos humanos, como pautas ético-políticas e morais,
situados em uma dimensão supra-positiva e deônticamente diversa daquela em que se situam as normas
jurídicas. Fixa, pois, corte epistemológico orientado a estudá-los sincronicamente, situando-os como
manifestações do Direito aptas à produção de efeitos jurídicos. [9]

No curso da evolução dos direitos fundamentais, identificam-se três gerações, as quais guardam
relação com a Revolução Francesa. Entretanto, a reflexão acerca destas gerações há que ser conduzida à luz
do processo de constitucionalização que lhes foi peculiar, sendo, todavia, cediço que a grande mazela que
marcou a história desses direitos foi, notadamente, a fragilidade do seu reconhecimento pelos Estados.

Importa, a propósito, referenciar as reflexões de Paulo Bonavides acerca dessa relação entre
indivíduo e Estado no campo de tensão dos direitos fundamentais de primeira geração. [10]

Sustenta Bonavides, portanto, que a consciência do caráter jurídico do pensamento de Jellinek
existe na atualidade por conquista do liberalismo burguês, ao qual se atribui indisputável merecimento.
Reconhece, entretanto, que do cultivar dessa consciência decorreu a instauração do dualismo, que os
teóricos da Reação e do Totalitarismo tanto deploram e supõem funesto, entre poder e a Constituição, entre
o Estado e o indivíduo, entre a autoridade e a representação; “antitético, por conseguinte, ao monismo da
Antigüidade, à orgânica estatal de Platão e Aristóteles, renovada com tanto brilho e verticalidade pela
filosofia hegeliana do século passado”. [11]  

Invocando o pensamento de Hasbach, Bonavides ressalta a submissão que marcou a relação do
homem moderno com o Ente estatal, confrontando-a com a “muralha” que o homem moderno edificou em
torno da sua personalidade, com vistas a conter a ação do Estado. [12]

A partir dessas reflexões pode-se concluir que aquela consciência jurídica referida por Jellinek foi
o atributo necessário para a constitucionalização dos direitos humanos, eliminando a contradição existente na
antiguidade, submetendo o Estado ao dever de respeitar a individualidade garantida na Lei Maior.

E aqui se impõe destacar os termos das conclusões alcançadas por Dirley da Cunha Junior ao
empreender exame acerca dos “fundamentos dos direitos fundamentais”. No particular, confronta o autor as
dificuldades levantadas por Bobbio alusivas à ilusão de se buscar um fundamento absoluto para os direitos
fundamentais com as idéias de Gregório Robles, para quem “el problema práctico de los derechos humanos
no es el de su fundamentación, sino el de su realización; pero el problema teórico de los derechos humanos
no es de su realización, sino el de su fundamentación”. [13]

Sustenta, pois, Cunha Junior:
 

Para nós, concordando com Robles, é de supina importância para a teoria dos direitos
fundamentais a busca dos fundamentos que justificam os direitos do Homem, como, aliás,
é de extrema relevância para qualquer teoria, por imperativo do rigor científico, a
identificação do fundamento ou dos fundamentos do objeto descrito. Embora eivado de
problemas, não podemos deixar de enfrentar o tema da fundamentação dos direitos do
Homem, por várias razões, segundo aponta Robles. Por razões morais, pois é
incompreensível defender algo sem saber o porquê, de modo que é impossível defender
os direitos do Homem se não se tem consciência da importância da dignidade humana. E
fundamentar os direitos do Homem requer, exatamente, ter a convicção dessa
importância. Por razões lógicas, uma vez que é através da fundamentação que se delimita
o conteúdo dos direitos do Homem, permitindo sua regulação sem descaracterizá-los. Por
razões teóricas, por exigência do rigor científico, haja vista que a elaboração de uma
teoria dos direitos fundamentais impõe o conhecimento prévio dos fundamentos do seu
objeto. E, finalmente, por razões de ordem pragmática, porquanto a efetividade dos
direitos fundamentais depende da descoberta dos seus fundamentos.
[....]
Os direitos humanos fundamentais não são, porém, apenas um conjunto de princípios
morais que devem informar a organização da sociedade e criação do direito. Enumerados
em diversos tratados internacionais e constituições, asseguram direitos aos indivíduos e
coletividadades e estabelecem obrigações jurídicas concretas aos Estados. Compõe-se de
uma série de normas jurídicas claras e precisas, voltadas a proteger os interesses mais
fundamentais da pessoa humana. São normas cogentes que obrigam e vinculam os
Estados no plano interno e externo. [14]  
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É preciso destacar, por fim, que essa perspectiva encontra ainda maior reforço quando se

constata que o conjunto de fatores sócio-políticos - que hodiernamente operam sobre a delimitação
compreensiva da fundamentalidade dos direitos - comandam interesses que podem conduzir a um desvio de
finalidade da própria constitucionalização e aplicação dos direitos humanos. Ação que, a toda evidência,
avilta a natureza mesma da própria Constituição.  

 
 
2.1  A teoria republicana dos direitos fundamentais

 
J. J. Gomes Canotilho leciona que a teoria republicana dos direitos fundamentais “é uma teoria

autônoma, irreconduzível quer ao arquétipo clássico grego que ao paradigma liberal”. [15]
Com efeito, a polis não era uma sociedade democrática, já que a ocupação do seu centro – um

cosmos geométrico e fechado - era privilégio dos iguais, que, por sua vez, eram definidos em um esquema
organizatório profundamente desigual. Assim, na cidade grega uns são mais iguais do que outros, existindo
um espectro social de indivíduos cuja característica comum era a de se situarem entre a escravatura e a
liberdade.[16]  

Por outro lado, a denominada “liberdade dos modernos” e a “liberdade republicana” não se
coadunam com tal cenário, porquanto o paradigma liberal moderno dirige-se ao encontro das energias
individuais, que apenas pedem aos poderes públicos a criação e a garantia do mínimo de ordem, necessária
ao máximo de liberdade, longe de exigir dos cidadãos iguais uma intensa participação nos negócios da
polis.[17]

Aponta Canotilho um dos elementos de aproximação entre o republicanismo e a liberdade dos
antigos, qual seja o ativismo político, tendo em vista a sua predisposição ao combate a favor do progresso e
de situações positivas. Aproximação que, todavia, não pretende coisa semelhante à sociedade ateniense,
“assente numa pluralidade de igualdades-desiguais, fechadas, hierarquizantes e vergadas à transcendência
cosmológica, que obedecia a paradigmas e a arquétipos políticos radicalmente diversos dos de uma
República cosmopolita”. [18]

Portanto, o universalismo e a abertura a uma ação internacional e democrática que se orienta à
participação de todos os cidadãos nos assuntos da res publica representa a condição necessária à saúde do
organismo político – o que contraria o caráter fechado e hierarquizado da polis grega. [19]

 A conexão entre a “liberdade dos antigos” e a política republicana assenta na identidade da
participação no poder, mesmo quando exercida por intermédio de representantes – fato que, advirta-se,
representa uma limitação quando examinado à luz da teoria liberal. [20]

Em lugar de redução de direitos a meras autovinculações positivistas, o pensamento republicano
procura uma saída da subjetividade para a intersubjetividade. Não se trata de reconhecer “direitos em si” e
“para si”, mas de direitos para outrem. Esse traço de “fazer iguais” e “exercer direitos” em prol da
solidariedade e da fraternidade enseja dimensões democrático-funcionalistas na teoria republicana dos
direitos fundamentais. [21]

Refere Canotilho, pois, que a teoria democrática-funcional oferece os seguintes elementos para
compreensão da teoria republicana, quais sejam: “1) reconhecimento de direitos fundamentais aos cidadãos
que deverão por estes ser exercidos, enquanto membros da comunidade, e no interesse público; 2) o
exercício da liberdade é um mero meio de garantia e de prossecução do processo democrático; 3) a
vinculação do exercício dos direitos à prossecução de fins públicos justifica a sua articulação com a idéia de
deveres; 4) a dimensão funcional justifica, em caso de ‘abuso’, a intervenção restritiva dos poderes
públicos.” 

Portanto, é possível concluir que a garantia de eficácia social das normas constitucionais é o
único caminho que se apresenta para o respeito aos direitos fundamentais. Esta garantia somente pode ser
atingida se a abertura da interpretação constitucional, aliada à sua efetiva aplicação, tenha em vista a origem
natural dos direitos humanos, afastando a noção meramente individualista do domínio político-econômico-
social para encontrar equilíbrio nos postulados de uma formação social isonômica, conduzida pela
solidariedade e pela fraternidade.

Dissociada dessa noção, não se revela possível conceber a inclusão valorativa do que se
convencionou denominar “mínimo existencial” no âmbito da ordem jurídica de um Estado, máxime para que
os conflitos postos ao exame do Poder Judiciário encontrem solução que se coadune com o espírito da
Constituição.   

 

3.      O sistema principiológico constitucional
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O exame até aqui empreendido demonstra que a Constituição e a ordem jurídica que lhe é
submissa não possuem tão-somente a missão de regular a sociedade, mas, de igual sorte, estabelecer
orientações para que a sociedade possa se auto-regular. Isto decorre da impossibilidade prática de se fixar
em um ordenamento jurídico todas aquelas situações possíveis de serem gestadas no âmbito social, já que o
homem, pela sua complexidade mesma – dotado de conteúdo valorativo superior à própria sociedade em que
vive -, releva-se muito mais rico em comportamentos do que a sua limitada capacidade pode antevê-los.

Daí a falibilidade das regras e a necessária preponderância dos princípios. Enquanto aquelas se
fortalecem com as exceções que as integram, estes não as admite, sendo tão-somente submetidos à
possibilidade de relativização quando confrontados no caso concreto por entes de conteúdo axiológico
equivalente – vale dizer, outros princípios.

A dicotomia norma-regra x norma-princípio é tema há muito debatido pela comunidade jurídica,
para o qual se identificam argumentos muitas vezes inconciliáveis. Todavia, o cotejo entre as diversas
posições doutrinárias revela, considerado um campo de racionalidade do discurso, que muito mais do que
divergências exsurge, na verdade, uma total congruência e compatibilidade entre diversos conceitos, fato que
transforma críticas aparentemente contundentes e substanciais em notáveis academicismos.

Nada obstante, como aqui não se pretende examinar as diversas teorias que combatem no campo
dos princípios e das regras, basta destacar o dominante pensamento que, malgrado perceba no conteúdo das
regras os princípios e valores que as animam, sustenta que a possibilidade de gradação considerado o seu
“peso” (expressão de Ronald Dworkin) justifica a superioridade axiológica das normas-princípio.

Canaris caracteriza o sistema jurídico como ordem teleológica de princípios gerais do
Direito.[22]

Karl Larenz, por sua vez, a propósito da importância dos princípios para a formação do sistema
jurídico, classifica-os como “pautas diretivas de normação jurídica que, em virtude da sua própria força de
convicção, podem justificar resoluções jurídicas”.[23]

Ronald Dworkin, a seu turno, quando trata da solução para casos difíceis, estabelece uma
dicotomia entre “argumentos de política” e “argumentos de princípio”. Sustenta, pois, que “Os argumentos
de política justificam uma decisão política, mostrando que a decisão fomenta ou protege algum objetivo
coletivo da comunidade como um todo” e que “Os argumentos de princípio justificam uma decisão política,
mostrando que a decisão respeita ou garante um direito de um indivíduo ou de um grupo”. Como um
exemplo destes últimos aduz: “O argumento em favor das leis contra a discriminação, aquele segundo o qual
uma minoria tem direito à igualdade de consideração e respeito, é um argumento de princípio” [24]. 

Robert Alexy, a propósito da discussão acerca da estrutura das normas de direitos fundamentais,
depois de discorrer sobre os critérios tradicionais diferenciadores de regras e princípios, classifica estes
últimos como mandados de otimização:

 
Der für die Unterscheidung von Regeln und Prinzipien entscheidende Punkt ist, dass,
Prinzipien Normen sind, die gebieten, dass etwas in einem relativ auf die rechtlichen und
tatsächlichen Möglichkeiten möglichst hohen Masse realiziert wird. Prinzipien sind
demnach Optimierungsgebote, die dadurch charakterisiert sind, dass sie in
unterschiedlichen Graden erfüllt werden können und das gebotene Mass ihrer Erfüllung
nicht nur von den tatsächlichen, sondern auch von den rechlichen Möglichkeiten
abhängt. Der Bereich der rechtlichen Möglichkeiten wird durch gegenläufige Prinzipien
und Regenln bestimmt. [25]

 
O sentido que se atribui ao vocábulo mandamento – adverte Alexy – é aquele que envolve, de

igual sorte, as permissões e as proibições.[26] Ou seja, a legalidade ampla que determina a atuação do
cidadão nos limites do não-proibido, bem como a legalidade estrita que exige o exercício do poder público
no perímetro do autorizado se revelam insuficientes à solução de casos difíceis. Assim, a orientação
principiológica tendente a permitir ou a proibir é que deverá nortear o raciocínio do intérprete, já que, no
particular, impõe-se deixar o âmbito exclusivo das regras para ingressar na dimensão axiológica dos
princípios.

No tocante ao âmbito das possibilidades jurídicas que são estabelecidas pelos princípios e regras
que estão em colisão, Alexy leciona que “Regelkonflikte spielen sich in der Dimension der Geltung ab,
Prizipienkollisionen finden, da nur geltende Prinzipien kollidieren können, jenseits der Dimension der
Geltung in der Dimension des Gewichts statt” [27]. Ou, em vernáculo, os conflitos entre regras se
estabelecem na dimensão da validade, ao passo que as colisões entre princípios extrapolam os limites da
dimensão da validade para tomarem lugar na dimensão do peso, considerando-se que apenas princípios
válidos podem colidir.

Não obstante possam existir dissidências no âmbito do estudo das regras e dos princípios, como,
por exemplo, o raciocínio desenvolvido por Humberto Ávila, que aqui se destaca para registro, todavia
constitui tema que este trabalho não pretende enfrentar:

 
A distinção entre princípios e regras – segundo Alexy – não pode ser baseada no modo
tudo ou nada de aplicação proposto por Dworkin, mas deve resumir-se, sobretudo, a dois
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fatores: diferença quanto à colisão, na medida em que os princípios colidentes apenas têm
sua realização normativa limitada reciprocamente, ao contrário das regras, cuja colisão é
solucionada com a declaração de invalidade de uma delas ou com a abertura de uma
exceção que exclua a antinomia; a diferença quanto à obrigação que estatuem, já que as
regras instituem obrigações absolutas, não superadas por normas contrapostas, enquanto
que os princípios instituem obrigações prima facie, na medida em que podem ser
superadas ou derrogadas em função dos outros princípios colidentes. [28] 
 
Além de este estudo propor superação de um modelo dual separação regras / princípios,
baseado nos critérios de existência de hipótese e de modo de aplicação e fundado em
alternativas exclusivas, ele também propõe um modelo tripartite de dissociação regras /
princípios / postulados, que, ademais de dissociar as regras dos princípios quanto ao
dever que instituem, a justificação que exigem e ao modo como contribuem para
solucionar conflitos, acrescenta a essas categorias normativas a figura dos postulados,
definidos como instrumentos normativos metódicos, isto é, como categorias que impõem
condições a serem observadas na aplicação das regras e dos princípios, com eles não se
confundindo. [29]

 
Na verdade, interessa constatar que a doutrina segue em um quase uníssono no sentido da

impossibilidade de entender o Direito como um sistema composto puramente por regras. Assim, a crescente
dificuldade que marca os conflitos desenhados no seio social impõe ao intérprete a orientação desses
mandados de otimização, máxime quando se está em jogo matéria que envolve os direitos fundamentais.

Outrossim, considerado o respeito que a solução dos conflitos deve conferir ao humano, a sua
compreensão somente pode ser levada a efeito à luz de princípio que preserve a dignidade da pessoa – cuja
dimensão axiológica orienta a ponderação de bens e interesses no advento da colisão entre outros princípios.

É justamente com essa perspectiva que os complexos problemas que envolvem o mínimo
existencial devem ser examinados, porquanto, invariavelmente, estarão em confronto princípios de elevada
estatura constitucional a demandar uma visão aberta e acurada do Magistrado, que, por sua vez, há que
encontrar o equilíbrio entre a preservação do direito fundamental e o ativismo judicial tendente a gerar
desaconselhável intromissão nos negócios relacionados à condução das políticas públicas.
 
3.1   O sistema constitucional como um sistema de princípios e regras

 
Barroso esclarece que os princípios, em sua trajetória até o centro do sistema, tiveram que

conquistar o status de norma jurídica, superando a crença de que teriam uma dimensão puramente
axiológica, ética, sem eficácia jurídica ou aplicabilidade direta e imediata. Aduz, ainda, que, com a superação
do positivismo legalista, a Constituição passa a ser encarada como um sistema aberto de princípios e regras,
permeável a valores jurídicos suprapositivos, no qual as idéias de justiça e de realização dos direitos
fundamentais desempenham papel central.[30]

O estudo aqui implementado pretende se alinhar à idéia de valores jurídicos suprapositivos que se
orientam na diretiva da realização dos direitos fundamentais. A própria noção de fundamentalidade reconduz
ao raciocínio de que o exame dos direitos ultrapassa a órbita das disposições expressas, já que transcende o
próprio desejo objetivo do texto para alcançar a razão de existir da norma. Assim, para além do que ela
declara, situam-se as próprias razões que a fundamentam.

E aqui, sem aspirar adentrar o campo da hermenêutica jurídica, importa abrir um parêntesis para
destacar as observações de Manoel Jorge e Silva Neto tendentes a advertir acerca da fragilidade
interpretativa que representa buscar no texto tão-somente o seu conteúdo e alcance. Sustenta, pois, que se
impõe ultrapassar tal modelo para, sobretudo, extrai-se o valor, considerado o contexto que está a exigir a
incidência normativa. [31]

Tal advertência se apresenta ainda mais relevante quando se toma a delicada  trilha da
interpretação constitucional, campo em que se está a discutir as questões de maior grau axiológico em uma
sociedade, subjacente à sua própria viabilidade de subsistência do ser humano.     

A propósito, Ana Paula de Barcelos afasta a noção tradicionalista de Constituição, tomada
apenas como documento inaugural do Estado, instituidora de regras que dispõe sobre a estrutura dos órgãos
públicos, o processo democrático e os direitos individuais indispensáveis à liberdade e à participação política.
Assevera que a Constituição de 1988 não se limita a tais disposições, veiculando a seu lado, como
fundamento do Estado, a dignidade da pessoa humana, o objetivo estatal de erradicar a pobreza e reduzir as
desigualdades, além de programas, diretrizes e prioridades para o Poder Público. [32]

Orientado pelos princípios constitucionais, portanto, é que o intérprete deverá empreender a
compreensão da ordem jurídica, sendo conduzido pelos caminhos da hermenêutica, em que múltiplas
soluções se apresentam como consentâneas e aplicáveis a casos de maior complexidade. O processo de
escolha da decisão que lhe pareça mais coerente há que ser levado a efeito nos limites impostos pelo
arcabouço principiológico do sistema constitucional.

É na base principiologia constitucional, portanto, que o Magistrado encontrará o porto seguro
para enfrentar situações em que graves mazelas sociais lhes são apresentadas. Impossibilitado de se dissociar
do humano, há que aproximar-se cada vez mais da racionalidade discursiva e encontrar os reais fundamentos
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que deverão fazer prevalecer o bom direito.
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4.      Reflexões sobre mínimo existencial e democracia

 

Sem que se pretenda adentrar o exame das teorias sobre restrições aos direitos fundamentais,
importa destacar que para os adeptos da teoria externa, como Robert Alexy, o conteúdo essencial dos
direitos fundamentais – ou seu núcleo irredutível – corresponde ao mínimo existencial (ou seja, a parcela
mínima de direitos fundamentais a que deve ter acesso o homem para uma existência digna). Por sua vez, os
seguidores da teoria interna, como Peter Härbele, o mínimo existencial se confundiria com o máximo social.

Ricardo Lobo Torres, invocando o pensamento de Martin Borowski, situa o mínimo existencial
como uma regra - aplicada, portanto, por subsunção -, constituindo direitos definitivos e não sujeita a
ponderação. Assim, o mínimo existencial não possui natureza de valor ou de princípio, mas sim de conteúdo
essencial dos direitos fundamentais, imantado permanentemente pelos valores da liberdade, da justiça, da
igualdade e da solidariedade. [33]

É certo que esta correlação entre mínimo existencial e conteúdo essencial dos direitos
fundamentais sempre reclama um exame mais detido, notadamente pelo fato de que, no âmbito de muitos dos
direitos fundamentais, é possível destacar conteúdo essencial que não se transmuda em mínimo existencial.
Porém, para os propósitos das presentes reflexões, basta que a compreensão acerca da impossibilidade
jurídica de submeter o ser humano a uma condição de vida localizada abaixo da linha do mínimo existencial.

Isso porque os direitos somente podem estar revestidos pelo mando da fundamentalidade se o
espírito que os anima mantém preservado seu elemento nuclear. Destituídos, ainda que minimamente, deste
elemento de sustentação, não se pode cogitar em idoneidade para fundamentar o Estado Democrático de
Direito, porque desnaturados na sua própria essência.

E daí decorre a necessidade de observância pelo Estado dos fins que o justificam, bem como do
intervencionismo que subjaz à sua relação com a sociedade, para que se possa garantir a integridade desse
elemento nuclear.

A história nos mostra que o ato de entregar a sociedade à sua própria sorte parece ser etapa
necessária à evolução humana. E assim os povos devem sobreviver ao abandono e passar pelo
individualismo, para enfim perceber que o ser humano somente pode ser tal se socialmente considerado.

O elemento natural, antes de ser desprezado, há que ser levando em conta para que se possa
evoluir no sentido da construção de uma sociedade mais próxima do utópico ideal de justiça e igualdade
material. 

Adverte Jean-Marie Guéhenno que a liberdade é uma construção política e, portanto, uma
sociedade não pode ser livre sendo ela puramente natural. Aduz, ainda, que “o formalismo igualitário das
regras coexiste mal com a exaltação das diferenças naturais”. E para coroar estas reflexões, sustenta [34]:

 
[...] mesmo hoje em dia, nunca tivemos tanta consciência da distância imensa que nos
separa de um mundo onde as pessoas sejam não só remuneradas segundo os seus méritos,
mas sobretudo encontrem o lugar na sociedade onde possam ser inteligentemente
utilizadas.
Tal ambição continua a justificar a recusa de um mundo que assegura o conforto de uma
multidão de medíocres burgueses protegidos pelos acasos dos nascimentos e sufoca na
pobreza ou na miséria os talentos de milhões de desconhecidos. Tanto melhor para os
medíocres, contanto que reconheçam a sorte que têm, mas quanto desperdício para a
sociedade como um todo....   

 

Na verdade, a compreensão do homem acerca dos direitos que lhe são inerentes ainda desloca-se
lentamente em direção à almejada plenitude. A ausência de consciência em relação à proteção constitucional
de determinados bens jurídicos revela o campo de tensão que ainda paira por sobre os direitos fundamentais.

Vale aqui relembrar as reflexões empreendidas por Dirley Cunha, destacadas linhas atrás, acerca
da necessidade de fundamentalização dos direitos fundamentais.

Também a esse respeito, importa por em relevo o que assevera Manoel Jorge e Silva Neto [35]:
 

Por mais que pareça devidamente consolidado o sistema de proteção aos direitos
fundamentais das pessoas, por mais que se afirme que o grande problema dos direitos
humanos, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas sim o de protegê-los (BOBBIO, 1992),
os dados da experiência têm insistentemente demonstrado que há, sim, conjunto de
direitos fundamentais ainda em estado de justificação.
 
Se não for assim, como compreender a pífia tutela conferida aos direitos humanos em
sistemas jurídicos que, por exemplo, extirpam o clitóris de meninas recém-nascidas em
nome de tradições e crenças religiosas?
Se não for assim, como admitir a recusa sistemática quanto à proteção ao trabalho da
prostituta?

 
Verifica-se, pois, que as questões levantadas por Silva Neto – representativas de sérias violações

ao núcleo mínimo da dignidade - põem em evidência a incipiente proteção que recebem determinados bens
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jurídicos, notadamente quanto sua violação decorre de fatores que encerram importante caráter religioso e
sócio-cultural, cenário que torna ainda mais espinhoso o caminho para a solução das controvérsias.

Examinada à luz de uma teoria democrática, tal problemática desperta sentimentos os mais
diversos, que ensejam uma série de indagações, todavia, a sua complexidade impede que se faça aqui análise
mais aprofundada.

Resta tão-somente sublinhar a noção de que os elementos aptos a definir a preservação do
mínimo vital não são passíveis de exame em abstrato. Ainda que se possa lançar conceitos ou parâmetros, é
da realidade concreta, submetida a exame à luz da teoria dos direitos fundamentais, da teoria dos princípios e
da teoria da democracia, que se deve extrair as balizas, sejam no âmbito das liberdades públicas seja no
âmbito dos direitos a prestações.

 

5.      A judicialização do debate sobre o mínimo existêncial

 
O caráter indeterminável da expressão, bem assim a sua indiscutível vinculação aos postulados

que demarcam o princípio da dignidade da pessoa humana, torna qualquer tentativa de conceituar o que se
deve entender por mínimo existencial ou mínimo vital uma tarefa que não pode ser classificada como das
mais fáceis.

A propósito, a advertência de Saulo José Casali Bahia:
 

No Brasil, está em voga a discussão sobre os limites de atuação do Poder Judiciário na
concretização dos direitos sociais, pois é inegável que o discurso do mínimo existencial
ora esbarra no entendimento da proteção judiciária total (ou seja, na possibilidade de
conferir efetividade ampla a qualquer previsão programática de direito social), ora esbarra
no próprio alargamento da idéia do que seja o mínimo essencial a ser protegido pelo
Judiciário. [36]

 
Com efeito, vive-se numa quadra de tempo em que as desigualdades que violam a convivência

em sociedade irrompem numa velocidade que oferece sérias dificuldades à compreensão racional. Trata-se,
pois, de situações que inquietam mesmo aqueles mais alheios aos problemas sociais, ultrapassando fronteiras
que delimitam o digno, para atingir o ser humano na mais profunda de suas aflições.

Nesse ambiente de incertezas e polaridades, os conflitos chegam até o Poder Judiciário, que traz
consigo uma missão sobrecarregada pela própria falibilidade humana e que, por diversas vezes, leva o Juiz ao
lugar inóspito e movediço das decisões envolvendo direitos fundamentais de igual estatura e natureza, como,
por muitas vezes, encontram-se em colisão vidas, dignidades, liberdades, dentre outros.      

O crescente aumento dos conflitos em que se discute o aviltamento dos direitos sociais
produzem um campo fértil para a sua judicialização.

A esse propósito, leciona Paulo Bonavides:
 
O problema da “juridicialização” dos direitos sociais tornou-se crucial para as
Constituições do Estado Social. Cumpre, pois, na busca de uma solução, observar toda
essa sequêcia: reconhecer a vinculação constitucional do legislador a tais direitos, admitir
que se trata de direitos de eficácia imediata, instituir o controle judicial de
constitucionalidade e, por fim, estabelecer mecanismos suficientes que funcionem como
garantias efetivas de sua aplicabilidade. Nesses dois últimos aspectos assinalados, são
também de extrema relevância o controle abstrato de normas, a criação de tribunais
constitucionais e o uso de instrumentos comparáveis à queixa constitucional dos alemães
(Verfassungsbeschwerde), que reforçam consideravelmente a proteção dos sobreditos
direitos, tornando-os de todo “justiciáveis”, contrariando, assim, a crença de quantos os
supunham mero programa social enxertado no corpo das Constituições. [37]

       

Essa “juridicialização” e conseqüente judicilização dos debates acerca do mínimo existencial deve
ser implementada à luz dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais, sempre com o objetivo de
proteger a dignidade da pessoa humana, buscando-se os elementos políticos, sociais, econômicos, filosóficos
e culturais que fundamentem tal ação.

Exames dessa magnitude somente podem ser levados a efeito em meio a um ambiente de
racionalidade do discurso, em que se busque a correção.

Nesse sentido, sem que se objetive adentrar aqui os meandros das teorias argumentativas,
importa destacar o declarado objetivo de Robert Alexy com a sua tese do discurso racional prático: O
seguimento das regras que se indicaram e a utilização das formas de argumento que se descreveram
aumentam certamente a probabilidade de alcançar um acordo racional nas questões práticas, mas não
garantem que se possa obter um acordo para cada questão, nem que qualquer acordo alcançado seja
definitivo e irrevogável. [38]. (grifou-se).

Esse objetivo de Alexy se coaduna perfeitamente com a Tópica, com a Teoria da Argumentação
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de Perelman, com a Teoria Consensual da Verdade de Habermas, com a Teoria dos Atos de Fala de Austin
[39], dentre outras . Assim, as supostas divergências doutrinárias se apresentam como questões de natureza
acadêmica, já que o objetivo de todos os teóricos do discurso e da argumentação não é outro senão o da
busca da correção e de critérios de racionalidade. Isto não significa nada mais dos que o estabelecimento de
condições ideais a serem perseguidas – não significando, todavia, que serão atingidas.

Dessarte, não importa a linha teórica abraçada pelas convicções do Magistrado, a racionalidade
prática deve envolver, inequivocamente, uma linha de desenvolvimento do discurso voltada à observância
dos princípios constitucionais, que, nos limites estabelecidos para este trabalho, servirá de orientação para
descortinar que pode ser chamado de mínimo existencial em cada caso concreto.

Impõe-se, para tanto, considerar as dimensões espacial e temporal em que se situa o problema, já
que a formação de visão em abstrato e pré-concebida do que poderia ser o mínimo vital ao ser humano –
mesmo aquela que o coloca como limite à dignidade – revela-se marcada por dificuldades das mais
extremas. 

 

6.      Conclusão

 

A sede de consagração dos direitos fundamentais é a Constituição Federal, tomada como um
documento supremo e complexo que representa o espírito do próprio ser animado da sociedade. Trata-se de
um conjunto de normas que encerra em si  característica derivada dos aspectos humanos, não se coadunando
com qualquer concepção unilateral que busque restringir a sua verdadeira natureza. É política, sociológica,
jurídica, econômica, cultural, tocando, enfim, todas as áreas que a inteligência humana pode atingir. Seus
traços de concepção representam o homem em sua essência. Dai porque a dignidade humana figura, ainda
que ausente a hierarquia formal entre dispositivos constitucionais, como ideal de respeito de todas as outras
disposições constitucionais.

O fosso que separa a eficácia jurídica das normas constitucionais de sua eficácia social representa
uma das grandes mazelas que descaracteriza postulados do Estado Democrático de Direito. Trata-se do
simbolismo das normas constitucionais que apenas servem à sua representatividade jurídica, não possuindo
qualquer influência sobre a efetividade na fruição dos direitos fundamentais. Representa uma relativização em
abstrato, antes mesmo de qualquer tentativa de aplicação aos fatos do mundo real - inadmissível, portanto. 

Compreender o ordenamento jurídico como um sistema de princípios e regras que tem na
Constituição escrita o ente que contém o seu próprio espírito, representa ultrapassar o positivismo legalista,
bem como o modelo sujeito-objeto, para identificar os mandados de otimização em latência no interior do
próprio sistema. Neste sentido, a luz a iluminar o caminho deve ser aquela irradiada pelo princípio da
dignidade humana – sede e protetora de todos os direitos fundamentais que se orientam a garantir a
existência digna.  

É de se ressaltar que na dimensão da visão utópica do princípio da dignidade humana se situa o
confiscar do mínimo vital. E, por esta razão, forçoso reconhecer que os casos sempre difíceis que o
envolvem o mínimo existencial – máxime em face da impossibilidade de se estabelecer com precisão qualquer
conceito prévio delimitador – exigem esforço do Juiz, que encontra nos mandados constitucionais de
otimização e nos direitos fundamentais a possibilidade racional de solução. 

Por fim, considerados os problemas sociais gerados em torno do mínimo existencial, ainda que se
possa concebê-lo como regra, no âmbito da movediça tarefa de decidir atribuída ao Magistrado, o que
determinará a adequação constitucional das decisões será sempre uma questão de princípio. 
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[1] SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p.44.
[2] Esclarece Sarlet que “Em que pese a sua importância no âmbito da afirmação dos direitos, limitavam tão somente o poder
monárquico, mas não vinculavam o parlamento, carecendo, portanto, da necessária supremacia e estabilidade, de tal sorte que, na
Inglaterra, tivemos uma fundamentalização, mas não uma constitucionalização dos direitos e liberdades individuais fundamenta”.
(Ibidem, p.50). 
[3] M. Kiele apud Ingo Sarlet leciona que “pela primeira vez os direitos naturais do homem foram acolhidos e positivados como
direitos fundamentais constitucionais, ainda que este status constitucional da fundamentalidade em sentido formal tenha sido
definitivamente consagrado somente a partir da incorporação de uma declaração de direitos à Constituição em 1791, mais exatamente,
a partir do momento em que foi afirmada na prática da Suprema Corte a sua supremacia normativa”.
[4] “(...) assim como as declarações de direitos americanas são reflexos do pensamento político europeu e internacional do século
XVIII - dessa corrente da filosofia humana cujo objetivo era a libertação do homem esmagado pelas regras caducas do absolutismo e
do regime feudal. (cf. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24. Ed. 2005. São Paulo: Malheiros.
p.157).  “o que diferenciou a Declaração de 1789 das proclamadas na América do Norte foi a sua vocação universalizante”. (Ibidem, 
p. 163).
[5]  “O problema é ainda mais agudo em se tratando de uma Declaração Universal, que não dispõe de um aparato que a faça valer,
tanto que o desrespeito acintoso e cruel de suas normas, nesse mais de meio século de sua existência, tem constituído uma regra
trágica, especialmente em nosso continente e também em nosso país”. (DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania.
São Paulo: Moderna, 1998. p. 32).
[6] “Chama-se de constitucionalismo clássico o movimento ocorrido na Revolução Francesa de 1789, cuja marca indelével é a
proteção dos direitos individuais contra a interferência do Estado. Explica-se o fenômeno. A partir do século XV, com apolítica
unificacionista ocorrida na Europa, os diversos Estados que até então se apresentavam como divisão espacial e política bastante
fragmetária assumiram compleição distinta, máxime em virtude da centralização do poder político em mãos do monarca, que se
posicionou como exclusiva fonte irradiadora de decisões. Nesta época, também conhecida como “Era das Descobertas”, houve o
soerguimento dos Estados nacionais e a instalação de modelo econômico voltado à acumulação de ouro e prata (metalismo).
Igualmente vigorava na cartilha econômica deste período a busca obsessiva pelo equilíbrio da balança comercial mediante o aumento
das exportações. Enquanto os Estados nacionais – de modo especial Portugal e Espanha – se agigantavam com a sua política
econômica mercantilista, o caminho inverso se fazia em termos de garantia dos direitos dos indivíduos. Pouco ou nenhum liberdade de
expressão ou participação política: exações fiscais extorsivas e impostas ao alvedrio do suserano. Não havia, em suma, exercício de
liberdade e o Estado absolutista monárquico parecia ser a única alternativa para a sociedade medieval. Todavia, esboçava-se o
aparecimento de ideário que pregava rigorosamente o contrário dos postulados do Absolutismo Monárquico: o Iluminismo. Tratava-
se de movimento filosófico, igualmente conhecido como Esclarecimento, Ilustração ou Século das Luzes, que toma lugar na França,
Alemanha e Inglaterra do Século XVIII, cuja característica mais genuína era a defesa da racionalidade crítica contra a fé,a superstição
e o dogma religioso. Na França, as idéias iluministas transportadas para o contexto político ensejaram o surgimento da rationalization
du pouvoir, ou racionalização do poder, que significava simplesmente a necessidade de consolidação dos direitos individuais e da
tripartição das funções estatais nas constituições. (SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de Direito Constitucional. 4. ed. Rio de
Janeiro: Lúmen Júris, 2009. p.45).
 
[7] Ibidem.
[8] (...) a expressão corriqueira e, diga-se de passagem, procedente para a distinção é de que o termo “direitos fundamentais” se
aplica para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado
Estado, ao passo que a expressão “direitos humanos” guardaria relação com os documentos de direito internacional, por referir-se
àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente da sua vinculação com determinada ordem
constitucional, e que, portanto, aspiram validade universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco
caráter supranacional (internacional). (SARLET, Ingo Wolfgang, op.cit.,p 62)
[9] Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Celso Bastos Editor,
2001. pp. 37-39.

 
[10] Depois de aludir os escolhos a que nos podia arrastar uma generalização precipitada acerca desse contraste – por ter havido na
história grega momentos em que o indivíduo pairou acima do Estado, do mesmo modo que toda análise circunstanciada da fase mais
florescente e triunfal do liberalismo, como foi a época imediatamente ulterior à Revolução Francesa, acabaria por dissuadir-nos
quanto à propalada onipotência do indivíduo, exercida em termos de fidelidade à ideologia liberal -, Jellinek admite, em sua profunda
crítica, a presença daquela antítese, mediante a seguinte formulação: “No Estado antigo, tanto quanto no Estado moderno, atribui-se
ao indivíduo uma esfera de livre atividade independentemente da ação estatal, mas com a diferença de que não chegou a Antigüidade a
possuir a consciência do caráter jurídico dessa esfera, subtraída à coação estatal” (BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao
Estado Social.. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2004).
[11]  Ibidem p. 156.
[12] “A alguns sábios, notadamente franceses, as democracias gregas eram como fortalezas ao redor de um templo, cujas guarnições
se achavam sempre aparelhadas para guerras de conquista; segundo eles, as relações do cidadão com esses Estados se esclareciam de
maneira mais nítida se as comparássemos com as que existem nas colméias e formigueiros. O homem moderno, que obteve, todavia,
boa parte dos direitos da liberdade em porfia com o Estado e a Igreja, sua aliada, estendeu ao mesmo tempo, em torno de sua
personalidade, uma muralha, que o moderno Estado não deve transpor, e se tornou, por conseqüência, indivíduo, ao passo que o
homem antigo permaneceu membro submisso da comunidade estatal.” (Ibidem, p. 159).
[13] Cf. CUNHA JUNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional, 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2009. p. 594-596.
 
[14] Ibidem. P. 596-597.
[15] Conforme Canotilho, o patrimônio direitos humanos foi comum a quase todos os movimentos do século XIX – excluindo-se os
providencialistas do direito divino e a teoria dos direitos naturais dera origem a dois filões filosófico-jurídicos e filosófico-políticos
que influenciaram os movimentos e teorias políticas: A primeira concepção, na senda do kantismo, encerra compreensão dos direitos
naturais em termos liberais, próximo daquilo que se passou a chamar, “glosando Benjamin Constant”, ‘liberdade dos modernos’.
Assenta-se, pois, em duas idéias básicas: “1) momento subjetivo, típico do jusnaturalismo, justifica que qualquer teoria política
incidente sobre os direitos do homem deva responder, antes de mais nada,  a esta pergunta: de que coisas posso eu desfrutar
livremente, e em que condições, para desenvolver a minha esfera privada (esfera da sociedade onde se localiza o direito civil); 2.
como se deve estabelecer a limitação recíproca das liberdades, e por que via, de forma que eu possa ser livre sem escravizar outrem e,
reciprocamente, os outros indivíduos possam ser livres sem eu ficar num estatuto de sujeição (esfera do Estado, onde se situa o direito
público)”. Apontam esses dois postulados para uma teoria liberal dos direitos do homem, pois neles estão implícitos a primazia do
direito ao desenvolvimento da personalidade individual e o Estado como garantidor desses direitos. “Os direitos individuais
concebem-se independentes de toda autoridade social e política (B. Constant), devendo o Estado limitar-se à tarefa da ordem e
segurança desses direitos.” “Por sua vez, ao lado dessa concepção individualista dos direitos naturais, divisou-se outra linha – na
senda dos ideólogos e dos cientistas, de Volney, Destutt de Tracy e sobretudo Condorcet – acentuadora da natureza de troca dos
direitos no âmbito da sociedade. Os direitos naturais continuam a ser considerados como direitos individuais, pois, ao jeito do
jusnaturalismo racionalista, o indivíduo pensante e atuante constitui o eixo nuclear do sistema social. Todavia, os direitos do homem
são direitos do homem na sociedade, porque a sociedade é o estado normal e material do homem”. (CANOTILHO, José Joaquim
Gomes. Estudos Sobre Direitos Fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2008. p. 16-18).
 
[16] Ibidem, p. 28.
[17] Idem.
[18] Ibidem, p. 32
[19] Idem.
[20] Ensina Canotilho que “a política de participação do poder, mesmo quando exercida por representantes, não é, para os
republicanos, uma política de limitação de poder para garantir o desenvolvimento da autonomia individual ou a independência da
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sociedade civil, como sempre defendeu o pensamento liberal; ela é, antes, uma política na cidade para assegurar a ‘evolução do
espírito’a nível da ‘liberdade filosófica, política e civil’. O reconhecimento da ‘fraternidade’ ou da ‘felicidade comum’ como fim da
sociedade assumia-se como um fim da luta política e como expressão moderna dos direitos do homem. (Ibidem, p. 33).
[21] Ibidem, p. 34.
[22] Na descoberta do sistema teleológico, não se pode ficar pelas “decisões de conflitos” e dos valores singulares, antes se devendo
avançar até aos valores fundamentais mais profundos, portanto até aos princípios gerais duma ordem jurídica; trata-se, assim, de
apurar, por detrás da lei e da ratio legis, a ratio iuris determinante. Pois só assim podem os valores singulares libertar-se do seu
isolamento aparente e reconduzir-se à procurada conexão “orgânica” e só assim se obtém aquele grau de generalização sobre o qual a
unidade da ordem jurídica se torna perceptível. O sistema deixa-se, assim, definir como uma ordem axiológica ou teleológica de
princípios gerais de Direito, na qual o elemento de adequação valorativa se dirige mais à característica de ordem teleológica e o da
unidade interna à característica dos princípios gerais. (grifos nossos). (CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento Sistemático e o
Conceito de Sistema na Ciência do Direito. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 2008. p. 76-78). (grifos nossos).
 
[23]  Enquanto “idéias jurídicas materiais” são manifestações especiais da idéia de Direito, tal como esta se apresenta no seu grau de
evolução histórica. Alguns deles estão expressadamente declarados na Constituição ou noutras leis; outros podem ser deduzidos da
regulação legal, da sua cadeia de sentido, por via de uma “analogia geral” ou do retorno à ratio legis; alguns foram “descobertos” e
declarados pela primeira vez pela doutrina ou pela jurisprudência, as mais das vezes atendendo a casos determinados, não
solucionáveis de outro modo, e que logo se impuseram na «consciência jurídica geral», graças à força de convicção a eles inerente.
Decisiva permanece a sua referência de sentido à idéia de Direito. (LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3. ed.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1997. p. 674).
[24] DWORKIN, Ronaldo. Levando os direitos a sério. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 129.
[25] ALEXY, Robert. Theorie der Grundrechte, 4. Aufl., Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994. pp. 75-76 – Tradução própria: O
ponto decisivo na diferenciação entre regras e princípios é que os princípios são normas que determinam que algo seja realizado na
maior dimensão possível, consideradas as possibilidades jurídicas e fáticas. Princípios são, pois, mandados de otimização, que se
caracterizam por poderem ser satisfeitos em diversos graus e pelo fato de a dimensão de sua satisfação não depender tão-somente das
possibilidades fáticas, senão também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é estabelecido por meio dos
princípios e regras, que se encontrem em conflito (ou em colisão).
[26] Ibidem, p. 75.
[27] Ibidem. p. 79.
[28] ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 3. ed. São Paulo: Malheiro, 2004. p. 30.
[29] Ibidem. pp. 60-64.
[30] BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 6. ed., São Paulo: Saraiva, 2004. p. 350-351.
[31] Aulas ministradas no âmbito da Disciplina Direitos Humanos e Direitos Fundamentais no Mestrado em Direito Público da
Universidade Federal da Bahia – 2009.2.
[32] BARCELOS, Ana Paula de.  A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 19.
 
[33] TORRES, Ricardo Lobo. O Direito ao Mínimo Existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 83-89.
[34] GUÉHENNO, Jean-Marie. O futuro da liberdade – A democracia no mundo globalizado – A democracia no mundo
globalizado. Rio de Janeiro: Bertrand Brazil, 2003. p. 36.
[35] SILVA NETO, Manoel Jorge. A Proteção Constitucional ao Trabalho da Prostituta. Revista do Ministério Público do
Trabalho, Brasília, ano XVIII, n. 36, p. 13-34, set. 2008.
[36] BAHIA, Saulo José Casali. Poder Judiciário e direitos humanos. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 20, out.
2007. Disponível em: http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao020/Saulo_Bahia.htm. Acesso em: 12 dez. 2009.
 
[37] BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social.. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 186.

[38] ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. São Paulo: Landy Editora, 2005. p. 207.
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CRIANÇA, DEMOCRACIA E NEOCONSTITUCIONALISMO NO BRASIL

DEMOCRACY, CHILD AND NEO-CONSTITUCIONALISM IN BRAZIL

karyna batista sposato

RESUMO
Vivemos desde a transição democrática brasileira, um inegável processo de constitucionalização do Direito
da Criança e do Adolescente no ordenamento jurídico brasileiro, cujas conseqüências e efeitos podem ser
identificados nas novas configurações de qualquer tipo ou natureza de relação jurídica da qual participe uma
criança ou um adolescente. Com o objetivo de aprofundar a reflexão em torno dos direitos humanos de
crianças e adolescentes e o papel desempenhado pelas Constituições em sua garantia, o texto procura
demonstrar que a constitucionalização do Direito da Criança e do Adolescente no Brasil abriu espaços
significativos de participação e controle das ações políticas sobretudo de controle sobre qualquer impulso ou
compulsão de descumprimento de norma constitucional e conseqüentemente de sua alteração, quando o tema
é o direito da criança.
PALAVRAS-CHAVES: Constitucionalização – Neoconstitucionalismo – Direitos fundamentais –
Constituição material – Direitos humanos - Condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

ABSTRACT
Since the Brazilian democratic transition we have experienced an unquestionable process of
constitutionalization of the Rights of Children and Adolescents in the Brazilian Legal System. Its
consequences and effects can be identified in new settings of all types or nature of legal relations concerning
children or adolescents. Regarding the goal of provoke a deeper reflection around children and adolescents´
human rigths, the text tries to demonstrate that the constitutionalization of the Rights of Children and
Adolescents in Brazil has opened significant spaces of participation and control over public actions,
especially over any impulse of compulsion for non-compliances to a constitutional norm and as a
consequence, its altering when the issue is the right of a child.
KEYWORDS: Constitutionalization – Neo-constitutionalism – Fundamental rights – Material constitution –
Human Rights - Peculiar condition of the person under development

1. Aproximações ao conceito de Constitucionalização e Neoconstitucionalismo

Para percorrer o caminho proposto por este texto dois conceitos preliminares são imprescindíveis.
A definição de “constitucionalização” de um lado, e de outro, de “neoconstitucionalismo” como pontos de
partida da reflexão que se pretende tecer, especialmente para a configuração do atual Direito da Criança no
ordenamento jurídico brasileiro.

Para delimitar a expressão constitucionalização e seus efeitos no campo dos direitos de crianças e
adolescentes, nos valemos das lições de Riccardo Guastini, constitucionalista italiano que desenvolveu 7
(sete) critérios ou condições de avaliação da presença de normas constitucionais nos ordenamentos jurídicos.

Em primeiro lugar, a constitucionalização de um determinado ordenamento jurídico significa para o
autor que o mesmo encontra-se totalmente impregnado por normas constitucionais. Um ordenamento
jurídico constitucionalizado se caracteriza, portanto,  por uma Constituição extremamente invasora e
impactante, capaz de condicionar tanto a legislação como a jurisprudência e a doutrina, assim como também
a ação de atores políticos e as relações sociais[1].

Como a constitucionalização pode ser aferida em diferentes graus e estágios, as 7 condições
propostas por Guastini oferecem aspectos de análise, no mais das vezes, extremamente inter-relacionados.
Assim, a primeira condição correspondente à uma Constituição Rígida, implica conseqüentemente que seja
também escrita e protegida contra  a legislação ordinária. Em outras palavras, a Constituição goza de
superioridade em relação à legislação ordinária. Está por cima dela, não podendo ser derrogada ou
modificada. Se atualmente quase todas as Constituições contemporâneas são escritas e ao mesmo tempo
rígidas, convém destacar, como adverte Guastini que a constitucionalização é mais acentuada quando
existem princípios constitucionais ( expressamente formulados ou mesmo implícitos) que  não podem ser
modificados de modo algum, nem sequer por procedimentos de revisão constitucional.  Quando isto se
apresenta, chama-se de Constituição Material ao conjunto de princípios imutáveis.

Independentemente do modelo de controle da constitucionalidade adotado, este é o segundo
aspecto a ser observado, ou seja, a existência de uma instância de controle sobre a conformidade das leis
com a Constituição. O terceiro aspecto corresponde à força vinculante da Constituição e pode ser traduzido
pela idéia de que toda norma constitucional, independentemente de sua estrutura ou conteúdo normativo, é
uma norma jurídica genuína, vinculante e suscetível de produzir efeitos jurídicos. O quarto aspecto, também
intensamente relacionado a este, diz respeito à interpretação do texto constitucional de forma extensiva, ou
seja, de modo que não sobrem espaços vazios para nenhum tipo de discricionariedade legislativa, e assim,
toda decisão legislativa se vê pré-regulada por uma norma constitucional[2].
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A quinta condição indica a superação da lógica liberal clássica de que as normas constitucionais não
regulam relações entre particulares. Conforme o constitucionalismo atual cabe sim às Constituições moldar
as relações sociais, e deste modo, os princípios gerais ou normas programáticas constitucionais podem
produzir efeitos diretos, sendo aplicados por qualquer juiz por ocasião de qualquer controvérsia. Já a sexta
condição indica a necessidade de uma interpretação das leis conforme a Constituição, o que significa a
adoção da interpretação mais harmoniosa e adequada à Constituição, evitando-se  qualquer tipo de
contradição[3].

A sétima e última condição, implica a influência da Constituição nas relações políticas. Seja no
tocante à resolução de conflitos de competências entre distintos órgãos, seja no controle da
discricionariedade política, ou ainda para justificar ações e decisões dos órgãos constitucionais e atores
políticos.

Paralelamente, por Neoconstitucionalismo podemos entender o fenômeno de mudanças e
transformações operadas no modelo de Estado Constitucional, sobretudo a partir da Segunda Guerra
Mundial, em diversos países e partes do mundo[4].

Muito embora possamos ainda encontrar no âmbito da teoria constitucional moderna uma
abordagem do Neoconstitucionalismo como determinada teoria do Direito, ou seja, como esforço explicativo
ou justificativo de um novo estado de coisas, neste texto nossa opção metodológica é pela perspectiva que
alude a um modelo de organização jurídico-política ou de Estado de Direito.

Tomando as lições de Luigi Ferrajoli,, a expressão “Estado de Direito” abarca por sua vez, duas
coisas distintas[5]. Em um sentido formal, Estado de Direito designa qualquer ordenamento no qual os
poderes públicos são conferidos por lei e exercidos nas formas e procedimentos também legalmente
estabelecidos, o que significa que todos os ordenamentos jurídicos modernos podem ser concebidos como
Estado de Direito, inclusive os ordenamentos mais antigos, ou mais anti-liberais, desde que presente a fonte e
a forma legal.  O segundo sentido, substancial, implica a consideração de Estado de Direito de somente os
ordenamentos nos quais os poderes públicos estejam, além de sujeitos à lei, portanto limitados ou vinculados
a ela, condicionados do ponto de vista das formas e dos conteúdos.

Aliás, esta é justamente  a concepção de Estado de Direito predominante no uso italiano, ou seja, na
doutrina italiana, são Estados de Direito os ordenamentos nos quais todos os poderes, inclusive o
Legislativo,estão vinculados ao respeito de princípios substanciais estabelecidos pelas normas
constitucionais, a exemplo, da divisão de poderes e os direitos fundamentais.

A compreensão do Neoconstitucionalismo como um modelo de Estado de Direito, nos conduz a
reconhecer três paradigmas ao longo da história constitucional: a) o Direito Premoderno, b) o Estado
Legislativo de Direito e c) o Estado Constitucional de Direito[6].

Como esclarece Ferrajoli, o Estado de Direito nasce com a forma do Estado Legislativo de Direito,
com a afirmação do princípio da legalidade como critério exclusivo de identificação do Direito válido e até
mesmo existente, independentemente de sua valoração como justo. Neste cenário, a experiência deixa de ser
jurisprudencial e se submete à lei e ao princípio da legalidade como únicas fontes de legitimação. Portanto
mais voltada à forma que ao conteúdo.

Uma segunda mudança se processa com a subordinação da legalidade a Constituições Rígidas
através de uma específica jurisdição de legitimidade. A possível divergência entre Constituição e legislação
confere um papel não só exclusivamente explicativo como também crítico e projetivo em relação a seu
próprio objeto. Paralelamente se altera o papel da jurisdição com a subordinação de lei aos princípios
constitucionais, o que equivale a introduzir uma dimensão substancial não só nas condições de validade das
normas como também na natureza da democracia.

Importa reconhecer ainda, que ambos os modelos- Estado Legislativo de Direito e Estado
Constitucional passam por uma crise que afeta ao princípio da legalidade, e tem por gênese, por exemplo, a
inflação legislativa e a disfunção da linguagem legal, resultado de uma política que degradou a legislação à
administração, e dilapidou a distinção entre ambas funções tanto no terreno das fontes como dos conteúdos.

Um segundo aspecto a ser observado se relaciona com a confusão de fontes normativas e a
incerteza em torno das competências, sobretudo pelo desenvolvimento de um Direito Comunitário
jurisprudencial incerto, a regressão ao pluralismo e à superposição dos ordenamentos que foram próprios do
Direito Premoderno. Expressões como princípio da legalidade e reserva de lei tem neste novo contexto cada
vez menos sentido.

Além disso, o processo de integração mundial que chamamos de Globalização pode ser visto como
um vazio de Direito público resultado da ausência de limites, regras e  controle frente a força tanto dos
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Estados com maior potencial militar como dos grandes poderes econômicos privados[7].

Como vimos, o  chamado neoconstitucionalismo pretende se caracterizar, entre outros aspectos,
essencialmente pela incorporação de valores e orientações políticas no ordenamento, especialmente, no que
toca à promoção da dignidade humana e dos direitos fundamentais[8] .

Neste contexto as Constituições mostram-se intensamente invasoras, na medida em que impregnam
e condicionam a legislação, a jurisprudência, os operadores do Direito e também os mais diversos atores
políticos. No Constitucionalismo contemporâneo,  valores e opções políticas fundamentais se transformam
em normas jurídicas, num grau de hierarquia ou centralidade diferenciado em relação às demais normas do
sistema e que , portanto, as condiciona.

Conforme assinalado pelo próprio doutrinador italiano Riccardo Guastini, a expressão
“constitucionalização do Ordenamento Jurídico” se refere justamente ao fenômeno do
neoconstitucionalismo. Para Guastini é possível observar graus de constitucionalização que projetam o
quanto a ordem jurídica se encontra impregnada pela diretriz constitucional. Segundo o autor, as 7 condições
já detalhadas nos apontam o grau ( maior ou menor) de constitucionalização de um ordenamento jurídico.
Quando isto ocorre, a Constituição deixa de ser vista como um “manifesto político” repleto de meras
recomendações aos operadores do Estado e do Direito.

Para alguns autores, trata-se exatamente da transição do Estado de Direito para o Estado
Constitucional de Direito.

Na definição de Luigi Ferrajoli, o Estado Constitucional de Direito é um novo modelo de direito e
de democracia[9]. Para ele, o garantismo é a outra cara do constitucionalismo, na medida em que lhe
corresponde a elaboração e a implementação das técnicas de  garantia idôneas para assegurar o máximo grau
de efetividade dos direitos constitucionalmente reconhecidos. Além disso, sua concepção do paradigma
democrático conduz à garantia de todos os direitos, não somente os direitos de liberdade, como também os
direitos sociais. Garantia que se estabelece também frente a todos os poderes, não só aos poderes públicos
mas também aos poderes privados, e em terceiro lugar, garantia em todos os níveis, doméstico e
internacional.

Por tais razões, o futuro do constitucionalismo, assim como da democracia, no entender de Ferrajoli
está confiado à uma articulação entre o constitucionalismo social e o liberal,   entre o constitucionalismo de
direito privado e o de direito público e o constitucionalismo internacional e o nacional. Assim sendo, a
história do constitucionalismo pode ser lida como a história de uma progressiva extensão da esfera dos
direitos.

Todas estas considerações colaboram na elucidação da realidade brasileira em face da Constituição
Federal de 1988 e seus efeitos para outros ramos do Direito, como o Direito da Criança e do Adolescente.

 
1.1.Transição Democrática e Constitucionalização do Direito : contornos da  Constituição Federal

brasileira de 1988
 

Em primeiro lugar é forçoso reconhecer que a Constituição brasileira de 1988 é uma das
representantes do que se conhece por constitucionalismo dirigista ou de caráter social, iniciado com a
Constituição mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919[10], com forte influência do modelo
alemão do segundo pós-guerra, assim como da Constituição portuguesa, adotada depois da derrubada do
regime salazarista, nos anos 70.

Como toda Constituição Social, estabelece obrigações positivas para o Estado na área social,
buscando regulamentar as atividades econômicas, assim como configurando órgãos para a implementação de
suas políticas públicas, que podem inclusive constituir agentes econômicos diretos[11].

A Constituição de 1988, ainda que elaborada num contexto de franco reducionismo dos direitos de
caráter social, adotou a roupagem do Estado de Bem-estar Social, o que se pode compreender pela própria
história brasileira marcada por profundos padrões de desigualdade e repressão de suas demandas básicas por
um longo regime ditatorial. Com a participação intensa da sociedade civil, jamais verificada antes na história
do país, e também sob forte influência corporativa, a Constituição de 1988 se configurou num compromisso
entre os diversos setores articulados que detinham, naquele momento, parcelas de poder.

Pode–se ver como adverte Oscar Vilhena Vieira, um compromisso maximizador, através do qual,
distintos setores lograram alcançar a constitucionalização de seus interesses substantivos.
Conseqüentemente, efeitos colaterais são produzidos por esta intensa constitucionalização, dentre eles, o
próprio envelhecimento precoce do texto constitucional[12].  Se de um lado a rigidez é garantida, e, portanto
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a perenidade a uma infinidade de assuntos e temas, de outro, quando as circunstâncias se modificam é quase
inevitável não pensar numa mudança na constituição[13].

Fato é que a Constituição Federal de 1988 inaugura um novo paradigma, de dupla dimensão:
comprometimento com a efetividade de suas normas, e desenvolvimento de uma dogmática da interpretação
constitucional[14]. Em outras palavras, tal paradigma permite reconhecer a força normativa e o caráter
vinculativo e obrigatório de suas disposições, superando a concepção anterior de ser a Constituição apenas
um conjunto de aspirações políticas e uma convocação à atuação dos Poderes Públicos.

Como ensina Luís Roberto Barroso, estas transformações alteraram significativamente a posição da
Constituição na ordem jurídica brasileira. Um dos efeitos mais visíveis foi a perda de preeminência do
Código Civil mesmo no âmbito das relações privadas, onde se formaram diversos microssistemas (
consumidor, criança e adolescente, locações, direito de família)[15]. E assim como sucedeu na Alemanha,
após a Segunda Guerra, a Lei Fundamental brasileira passou ao centro do sistema.

No caso brasileiro, o novo Direito constitucional coincide com a redemocratização e
reconstitucionalização do país, o que o reveste de características bastante particulares,  afetando o modo de
olhar e interpretar todos os demais ramos do Direito, sobretudo no desafio de superação de históricas
desigualdades e desvios no campo da economia e da política.

Este fenômeno de ler e apreender toda a ordem jurídica através da lente da Constituição foi
denominado por Gomes Canotilho como filtragem constitucional, na medida em que todos os institutos,
inclusive do direito infraconstitucional são reinterpretados na ótica constitucional com o objetivo de
consagrar os valores enunciados pela Constituição[16].

E ainda que o constitucionalismo, por si só, não seja capaz de sanar todos os problemas sociais, não
se pode negar sua contribuição.

A Constituição Federal de 1988 traduz para a realidade brasileira a idéia de neoconstitucionalismo e
de constitucionalização de distintos ramos infraconstitucionais do Direito. Daí ser considerada uma
Constituição Material, que funciona como limite ou garantia e ao mesmo tempo como norma diretiva
fundamental[17].

Evidentemente, a constitucionalização não é absoluta, mas como já discutido comporta diferentes
graus ou estágios de implementação. Uma possível chave de leitura é a que toma como premissa o
constitucionalismo dos direitos, a partir da consideração de que os direitos e liberdades fundamentais
vinculam a todos os poderes públicos e originam direitos e obrigações , não se resumindo a meros princípios
programáticos.

Deste modo, no caso brasileiro, princípios, diretrizes e valores, que se fazem presentes no texto
constitucional de 1988 revelam esta perspectiva. Nas palavras de Luis Prieto Sanchís,  não há problema
jurídico que não possa ser constitucionalizado, e isso significa que  devemos descartar  a  existência de um
mundo político separado ou imune da influência constitucional[18].

O artigo 5 º da Constituição brasileira, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais demonstra
inequivocamente a constitucionalização de diversos ramos infraconstitucionais, com especial importância aos
efeitos limitadores produzidos no Ius Puniendi do Estado[19], pois se de um lado a Constituição Federal é a
primeira manifestação legal da política penal de um Estado, de outro é ela que confere maior racionalidade
ao sistema[20] .

No campo dos Direitos da Criança e do Adolescente, é o capítulo VII da Constituição que reúne os
principais dispositivos constitucionais, merecendo especial menção o artigo 227, e seus incisos. O dispositivo
determina que os direitos de crianças e adolescentes devam ser assegurados com absoluta prioridade,
obrigando não só ao Estado, mas também a família e a sociedade na sua garantia:

“É dever da família, da sociedade, e do Estado assegurar à
criança e ao adolescente com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

O parágrafo 3º do mesmo artigo, define a proteção especial detalhando cada um de seus aspectos:

“O direito à proteção especial abrangerá os seguintes
aspectos:

I-                  Idade mínima de quatorze anos para admissão ao
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trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII;

II-               Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;

III-             Garantia de acesso ao trabalhador adolescente à
escola;

IV-             Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição
de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por
profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar
específica;

V-                Obediência aos princípios de brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer  medida privativa de
liberdade;

VI-             Estímulo do Poder Público, através de assistência
jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao
acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão
ou abandonado;

VII-          Programas de prevenção e atendimento especializado à
criança e ao adolescente dependente de entorpecentes e drogas afins.”

 

2.      Criança e Constituição no ordenamento jurídico brasileiro

Como já assinalado ainda que preliminarmente, a constitucionalização do Direito da Criança e do
Adolescente no Brasil é operada pela Carta Constitucional de 1988, que adota de forma clara e taxativa um
sistema especial de proteção aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

Este sistema tem sua raiz na conformação dos direitos elencados nos artigos 227 e seguintes como
direitos humanos, e conseqüentemente como manifestações da própria dignidade humana que é o
fundamento do Estado Democrático de Direito brasileiro[21].

De fato, a mudança de paradigma e a introdução de um novo direito da criança e do adolescente no
ordenamento brasileiro encontra suas origens na ratificação da Convenção Internacional das Nações Unidas
sobre os Direitos da Criança em 1989, na Campanha Criança e Constituinte e logo na entrada em vigor da
própria Constituição.  Este processo de alteração jurídica e social possui um enorme significado, o qual
Emilio Garcia Mendez definiu como a conjunção de três coordenadas fundamentais: infância, lei e
democracia[22].

Portanto, uma breve recuperação do que foi o processo popular de construção da Constituição de
1988, no campo dos direitos da infância e adolescência, permite identificar três aspectos centrais.

O primeiro já externado por Luigi Ferrajoli de que não só a democracia garante a luta pelos direitos,
mas também, e fundamentalmente, a luta pelos direitos garante a democracia[23]; Em segundo, a capacidade
do direito de influenciar a política social, a partir da relação entre a condição jurídica e a condição material
da infância; E por último, mas não menos importante, a descoberta de forma empírica de que os problemas
da infância são problemas da democracia[24].

A partir de 1985, no bojo da Convenção Constituinte, o movimento de luta pelos direitos da
infância reuniu 250 mil assinaturas e articulou-se em torno de duas Emendas à Constituição. Seu resultado é
a introdução dos princípios básicos de proteção e garantia de direitos da criança e do adolescente no texto
constitucional de 1988. As reivindicações da Campanha Criança e Constituinte traduziam em exata medida a
necessidade de substituição do paradigma tutelar/menorista pelo garantista, com incidência em todas as
políticas de atenção à infância e juventude, inclusive para os infratores.

Tal introdução correspondia ao consenso na comunidade internacional acerca da necessidade de
políticas especiais para a infância e adolescência e ao que posteriormente se constituiu nos princípios
inaugurados pela Convenção Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança.

Diversos dispositivos da Constituição Federal de 1988 revelam a superação da doutrina da situação
irregular e, por conseqüência, da legislação menorista. Como já mencionado, o artigo 227 é um dos  pilares
da constitucionalidade do novo Direito que tomava forma e implicava a deslegitimação do velho Direito do
Menor, presente na legislação anterior (o Código de Menores de 1979).
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Ao estabelecer a prioridade absoluta da criança e do adolescente no ordenamento jurídico brasileiro
o referido artigo, entre outros aspectos, indica que enquanto o antigo direito não era o direito de todos os
menores de idade, mas somente dos menores de 18 anos em situação irregular, o novo direito da Criança é o
direito de todas as crianças e adolescentes. Trata-se do reconhecimento da igualdade jurídica entre todas as
crianças e todos os adolescentes, que possuindo o mesmo status jurídico, gozam da mesma gama de direitos
fundamentais, independentemente da posição que ocupam na sociedade[25].

De acordo com a sistemática anterior, o menino abandonado ou vítima de maus-tratos familiar ou
privado de saúde ou educação era considerado em situação irregular. Com a regra da prioridade absoluta,
estão em situação irregular os pais ou responsáveis que não cumprem os deveres do poder familiar e o
Estado que não oferece as políticas sociais básicas, ou ainda as prestações positivas que a Constituição lhe
incumbe.

Pode-se falar, portanto de uma constitucionalização do Direito da Criança  fundada em dois
aspectos principais: o quantitativo relacionado à positivação de direitos fundamentais exclusivos de crianças
e adolescentes, que se somam aos demais direitos fundamentais dos adultos, e o qualitativo relacionado à
estruturação peculiar do direito material de crianças e adolescentes. Ambos aspectos aparecem de forma
inequívoca nas regras elencadas pelo artigo 227 da Carta  Constitucional de 88.

Aquilo que é particular de crianças e adolescentes encontra-se descrito no parágrafo 3º do artigo
227[26], já detalhado no item anterior. Para Martha de Toledo Machado, estes direitos especiais configuram
direitos da personalidade infanto-juvenil.

Por fim, evidencia-se aquilo que Emilio Garcia Mendez asseverou; “ não é só a democracia que é
boa para as crianças, mas as crianças são boas para a democracia”, enfatizando uma relação de causa e efeito
recíproca, pois o reconhecimento dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes e sua garantia é um
ingrediente a mais na materialização de nossos princípios constitucionais.

 

2.1.Princípios Constitucionais do Direito da Criança e do Adolescente  – da retórica ao respeito
 

Como se pode observar, a Constituição democrática de 1988 ao constitucionalizar o Direito da
Criança, demarcou a necessidade de reformulação da legislação especial infraconstitucional para crianças e
adolescentes, como condição para o alinhamento entre os avanços da normativa internacional, da própria
construção normativa constitucional e a legislação ordinária.

 
Não por acaso, dois anos após a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069

de 13 de julho de 1990, entrou em vigor instrumentalizando os mandamentos constitucionais da Prioridade
Absoluta por meio do que se convencionou chamar  de Doutrina Jurídica da Proteção Integral, que por sua
vez, corresponde a uma síntese do pensamento do legislador constituinte a partir de garantias substanciais e
processuais destinadas a assegurar os direitos consagrados.

É inegável, desse modo, a relação intrincada entre a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da
Criança e do Adolescente. Ambos textos normativos  caracterizam-se pelo forte teor programático de suas
disposições, já que contemporâneos ao consenso na comunidade das nações acerca da necessária proteção
especial às crianças e adolescentes[27].

A opção principiológica do legislador constituinte e estatutário responde à dinâmica e ao contexto
político de elaboração das duas normas. Pode-se dizer que ambas promovem quase uma “revolução”
jurídica, na medida em que reconhecem direitos e garantias a parcelas da população anteriormente excluídas
por completo das prioridades e finalidades do Estado, como é o caso das crianças e dos adolescentes.

Em Direito e Economia na Democratização Brasileira, José Eduardo Faria assinala justamente que
a opção pela vagueza e generalidade deliberadas das normas constitucionais constituiu-se numa sutil
estratégia de contemporização tradicionalmente adotada pelos legisladores nos momentos históricos de
grande clivagem política e de graves tensões sociais[28].

Diferentemente das normas preceptivas destinadas a casos padronizáveis, os princípios permitem
uma comunicação mais aberta, um número indefinido de hipóteses, uma racionalidade material e não apenas
lógico-formal e inevitavelmente enfrentam maiores dificuldades na formação e consolidação da
jurisprudência.

Esta técnica legislativa posterga de certa forma a atividade legiferante para situações-limite, já que
ao intérprete cabe a adequação do princípio ao caso concreto. Em outras palavras, significa dizer que o juiz,
ao decidir, legisla diante do elevado número, por exemplo, de princípios constitucionais e estatutários ainda
não regulamentados.

 
No mesmo sentido, João Maurício Adeodato, em Ética e Retórica – Para uma Teoria da
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Dogmática Jurídica aponta a dificuldade em transformar o Brasil em um Estado Social e Democrático de
Direito tão só através de textos normativos ou até de normas jurídicas.  Sobretudo, levando-se em
consideração que o texto constitucional brasileiro é originário de um contexto social e constituinte
multifacetado ao extremo. Além da presença marcante de normas programáticas, há alguns preceitos que têm
a função simbólica  de fazer crer que funcionam.

Marcelo Neves também compartilha desta perspectiva no artigo “Constitucionalização simbólica e
desconstitucionalização fática: mudança simbólica da Constituição e permanência das estruturas reais de
poder”[29]. Ao distinguir dois modelos de Constituição, normativas ( aquelas que efetivamente regulam as
relações reais de poder) e simbólicas, ele pondera que esta última responde a exigências e objetivos políticos
concretos. Na realidade, se transmite um modelo cuja realização só seria possível sob condições sociais
totalmente diversas.

Assim, os problemas sociais permanecem de fato inalterados, quando não, ainda se obstrui o
caminho para mudanças sociais em direção ao Estado Constitucional. Nestes cenários, o discurso do poder
invoca permanentemente o documento constitucional como estrutura normativa garantidora dos direitos
fundamentais.

Entretanto, a constitucionalização simbólica também tem seus limites, podendo inverter-se
contraditoriamente, demonstrando a discrepância entre a ação política e o discurso constitucionalista.

Neves ainda adverte que isto não se confunde com a ineficácia de alguns dispositivos específicos do
diploma constitucional, pois na constitucionalização simbólica  há um funcionamento hipertroficamente
político-ideológico da atividade e do texto constitucional que atinge a vigas mestras do sistema
constitucional.

Como assinalou Bryde a respeito da experiência africana: “as Constituições simbólicas em oposição
às normativas, fundamentam-se sobretudo nas pretensões (correspondentes a necessidades internas ou
externas) da elite dirigente pela representação simbólica de sua ordem estatal”[30].

Como se destaca, a retórica político-social dos “direitos humanos” é tanto mais intensa quanto
menor o grau de concretização normativa do texto constitucional. Apesar disso, pode dar margem ao
surgimento de movimentos e organizações sociais envolvidos criticamente  na realização de valores
proclamados solenemente no texto constitucional, e portanto integrados na luta política pela ampliação da
cidadania. Daí não ser correto considerar a constitucionalização simbólica como um jogo de soma zero,
justamente pela possibilidade de construção de uma esfera pública pluralista.

Este fenômeno aliás é bastante presente no campo dos direitos da infância e juventude, pois são
inúmeras as organizações sociais envolvidas com a temática, sem dizer nas instâncias especificas organizadas
como a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente no Congresso Nacional[31].

Apesar das limitações, o Direito da Criança constitucionalizado, e presente no Estatuto da Criança e
do Adolescente, revela-se um instrumento importante de ação social pela melhoria das condições objetivas e
materiais da infância e adolescência brasileira.

 
 
A redação do artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente é bastante exemplificativa:

“A criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em
condições de liberdade e dignidade.”

 
O dispositivo normativo indica que a própria lei não esgota sua operacionalização, que deve ser

atingida mediante políticas públicas e ações efetivas da sociedade. Daí a expressão “outros meios”.
Assim como ocorre em diversas disposições constitucionais, no Estatuto da Criança e do

Adolescente, de forma sutil, o legislador lançou mão de normas de Eficácia Contida, dependentes de futura
regulamentação e da necessária implementação de políticas públicas[32].

De certo modo, essa técnica legislativa é também decorrência da sintonia que o Estatuto da Criança
e do Adolescente guarda com os princípios e preceitos da Convenção Internacional sobre os Direitos da
Criança, ratificada pelo Estado brasileiro, meses depois de sua entrada em vigor.  

A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança é fruto de dez anos de trabalhos da
Assembléia Geral das Nações Unidas, que nesse período preparou as disposições que viriam a constituir o
documento. As disposições e artigos retomam direitos e liberdades proclamados pela Declaração Universal
dos Direitos Humanos e Pactos Internacionais. São retomados também os princípios da Declaração de
Genebra sobre os Direitos da Criança de 1924 e da Declaração sobre os Direitos da Criança adotada em
1959.

No Pacto de Direitos Civis e Políticos (PIDCP), os artigos 23 e 24 cuidam da questão da família e
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da criança, apontando a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado no estabelecimento de
medidas que garantam a condição da criança. O Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
(PIDESC), particularmente o artigo 10, também se remete ao tema, protegendo a família, as mães e todas as
crianças e adolescentes contra qualquer exploração econômica e social.

Ressalte-se que a Convenção, ao reiterar elementos das declarações internacionais anteriores, inova
no estabelecimento de elementos de defesa efetiva da cidadania. Chamada por Edson Sêda de a “Lei das
leis”, a Convenção consolida um Corpo de legislação internacional denominado “Doutrina das Nações
Unidas de Proteção Integral da Infância”.

Esse corpo legal é formado pela própria Convenção, pelas Regras Mínimas das Nações Unidas para
a Administração da Justiça de Menores (Regras de Beijing), pelas Regras Mínimas das Nações Unidas para a
Proteção dos Jovens privados de Liberdade, e pelas Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da
Delinqüência Juvenil (diretrizes de Riad).

De modo geral, especialmente na América Latina e Caribe, as regras da Convenção conviveram de
forma contraditória com as legislações de menores. No entanto, o exemplo brasileiro desencadeou um
processo inovador de reformas legislativas pela adequação das leis domésticas ao tratado, favorecendo dessa
forma que a Convenção não restasse como mais um instrumento de direito internacional de escassa
exigibilidade. Pelo contrário, seu surgimento e difusão coincidiram com a transição democrática em muitos
países latino-americanos.

Assim sendo, as disposições da Lei 8.069/90 demonstram com clareza a influência dos princípios
fixados pela Convenção, que de modo uníssono traduzem a afirmação histórica dos direitos humanos. No
caso de crianças e adolescentes, o reconhecimento da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento é
uma decorrência lógica do princípio da dignidade da pessoa humana.

O conteúdo e a abrangência da mudança de paradigma introduzida pela Doutrina da Proteção
Integral no ordenamento jurídico brasileiro são de alta complexidade, mas podem ser ilustrados por seis
aspectos principais[33]:

a)      reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos;
b)      institucionalização da participação comunitária por intermédio dos Conselhos de Direitos,

com participação paritária e deliberativa  para traçar as diretrizes das políticas de atenção direta à infância e
juventude;

c)      hierarquização da função judicial, com a transferência de competência aos Conselhos
Tutelares para agir diante da ameaça ou violação de direitos da criança no âmbito municipal;

d)      municipalização da política de atendimento;
e)      eliminação de internações não vinculadas ao cometimento – devidamente comprovado – de

delitos ou contravenções;
f)       incorporação explícita de princípios constitucionais em casos de infração penal, prevendo-se a

presença obrigatória de advogado e função do Ministério Público como de controle e contrapeso.
 
Ainda que muitos outros elementos da normativa da Criança e do Adolescente tenham passado à

margem dessas considerações, importa reconhecer que  a constitucionalização operou substantivas
alterações. A começar pela superação da categoria de Menoridade, como desqualificação e inferiorização de
crianças e jovens, agora em condições de igualdade perante a lei. E finalmente, a incorporação do devido
processo legal e dos princípios constitucionais como norteadores das ações dirigidas à infância e ao mesmo
tempo, limites objetivos ao poder punitivo sobre jovens em conflito com a lei. Esta última dimensão será
detalhada no item seguinte.

 No tocante aos princípios constitucionais do Direito da Criança e do Adolescente, o ponto de
partida deve ser a Proteção Integral como linha mestra que reúne e harmoniza todos  os demais  princípios
em um conjunto.

A Proteção Integral deve ser concebida como a Doutrina jurídica que sustenta todo atual  Direito
Brasileiro da Criança e do Adolescente. Seu significado  está em reconhecer que todos os dispositivos legais
e normativos têm por finalidade proteger integralmente as crianças e os adolescentes em suas necessidades
específicas, decorrentes da idade, de seu desenvolvimento e de circunstâncias materiais. A proteção integral,
no entanto, deve se materializar por meio de políticas universais, políticas de proteção ou políticas
socioeducativas, conforme a necessidade. Trata-se de um princípio norteador que deve obter implementação
concreta na vida das crianças e dos adolescentes sem qualquer distinção.

Como argumenta Martha de Toledo Machado, muito embora a tendência majoritária da doutrina
seja identificar apenas três grandes princípios, quais sejam, a proteção integral, o respeito à condição peculiar
de pessoa em desenvolvimento e a prioridade absoluta, parece emergir do processo de constitucionalização
do Direito da Criança, cinco  princípios gerais:

a)            Princípio da Proteção Integral;
b)            Princípio do Respeito à Condição Peculiar de Pessoa em Desenvolvimento;
c)            Princípio da Igualdade de Crianças e Adolescentes;
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d)           Princípio da Prioridade Absoluta, e
e)            Princípio da Participação Popular na Defesa dos Direitos de Crianças e

Adolescentes[34].
Ousamos ainda acrescentar um sexto princípio correspondente ao Melhor Interesse da Criança e do

Adolescente, ou como denominam alguns doutrinadores, o Princípio do Interesse Superior da Criança e do
Adolescente.

 
 
3.      Considerações Finais

Das considerações traçadas até o momento, podemos concluir que há um inegável processo de
constitucionalização do Direito da Criança e do Adolescente no ordenamento jurídico brasileiro, consentâneo
ao momento social, político e econômico em que vivemos. Deste processo, conseqüências e efeitos podem
ser identificados gerando novas configurações para qualquer tipo ou natureza de relação jurídica da qual
participe uma criança ou um adolescente.

Nesse cenário, ganha importância o princípio do respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento atribuída a crianças e adolescentes, tal qual descrito no artigo 227, § 3°, V da Constituição
Federal de 1988 como já detalhado, e que  está também refletido no texto do Estatuto da Criança e do
Adolescente, a exemplo do artigo 60 :

“Na interpretação desta Lei, levar-se-ão em conta os fins
sociais a que ela se destina, as exigências do bem comum, os direitos e
deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do
adolescente como pessoas em desenvolvimento.”

O princípio traduz a concepção de um ser humano em processo de desenvolvimento e formação.
Como esclarece Mary Beloff[35], no marco da Convenção Internacional das Nações Unidas sobre os
Direitos da Criança e do Adolescente, ser sujeito de direitos significa que crianças e adolescentes são
titulares dos mesmos direitos de que gozam todas as pessoas e outros direitos específicos que decorrem da
condição de pessoa que está em formação, em desenvolvimento. Nem meia pessoa, nem pessoa incompleta,
simplesmente se trata de uma pessoa que está em fase de intenso desenvolvimento, sendo as pessoas
completas em cada momento de seu crescimento.

Desta maneira os direitos da criança e do adolescente compõem uma classe de direitos
fundamentais. A universalidade se realiza porque todas as relações jurídicas das quais participem crianças e
adolescentes são reguladas pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e, nesse
aspecto, estão incluídos toda criança e todo adolescente independentemente de classe social. A
normatividade é composta além da legislação especial, das regras constitucionais e dos princípios decorrentes
dos tratados internacionais ratificados pelo Estado Brasileiro.

Quando situamos o Direito da Criança e do Adolescente como categoria integrante dos Direitos
Fundamentais, reforçamos a compreensão dos direitos da criança e do adolescente como parte da Doutrina
Universal de Direitos Humanos. Do ponto de vista normativo, é interessante observar que os mecanismos de
proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente são complementares, nunca substitutivos dos
mecanismos gerais de proteção de direitos reconhecidos a todas as pessoas, como estabelece o artigo 41 da
Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e do Adolescente das Nações Unidas[36].

Perceber a conexão entre o processo de constitucionalização do Direito no Brasil, com especial
destaque ao Direito da Criança e os efeitos da democratização no que se convencionou chamar de
neoconstitucionalismo,  no caso brasileiro, permite construir formas de interpretação do Direito e de ação
política que fortaleçam os direitos humanos de crianças e adolescentes e na mesma medida fortaleçam a
própria Constituição. 

 

REFERÊNCIAS

 

AFONSO DA SILVA, José, “Aplicabilidade das Normas Constitucionais”, 6ª Ed, São Paulo:
Malheiros, 2002.

 BARCELLOS, Ana Paula de. “Neoconstitucionalismo,direitos fundamentais e controle das
políticas públicas”. In Revista Diálogo Jurídico: Nº 15, janeiro/ fevereiro /março de 2007

BARROSO, Luís Roberto. “Fundamentos Teóricos e Filosóficos do novo Direito Constitucional

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4648



Brasileiro”, 2001

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição, 2001.

BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas, 2001,

CANOTILHO, J.J. Gomes. Fundamentos da Constituição, 1991.

 CARBONELL, Miguel. “Neoconstitucionalismo (s)”. Madrid: Editorial Trotta, 2003.

DA CUNHA JÚNIOR, Dirley. Controle de Constitucionalidade : Teoria e Prática. Salvador:
JusPODIVM, 2006.

FARIA, José Eduardo. “Direito e Economia na Democratização brasileira”. São Paulo: Malheiros
Editores. 1993.

FERRAJOLI, Luigi. “Pasado y Futuro Del Estado de Derecho”. IN: CARBONELL, Miguel. Op.
Cit., 2003.

FERRAJOLI, Luigi. “Sobre los Derechos Fundamentales”, In: CARBONELL, Miguel. Teoria del
Neoconstitucionalismo. Madrid: Editorial Trotta, 2007.

FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantias: La Ley Del más Débil. 2ª Ed. Madrid: Editorial Trotta,
2001.

GARCIA MENDEZ, Emilio. “Infância, Lei e democracia: uma questão de justiça”. IN: Revista da
Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina – ESMEC. Santa Catarina: Associação dos
Magistrados Catarinense, 1998.

GUASTINI, Riccardo. “La Constitucinalización del Ordenamiento Juridico : El caso italiano”. IN:
CARBONELL, Miguel. “Neoconstitucionalismo (s)”. Madrid: Editorial Trotta, 2003.

JORGE E SILVA NETO, Manoel. “Curso de Direito Constitucional”. 2ªed.Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris, 2006.

MACHADO, Martha de Toledo. “ A proteção constitucional de crianças e adolescentes e os
direitos humanos”. Barueri: Manole, 2003.

NEVES, Marcelo. “Constitucionalização simbólica e desconstitucionalização fática: mudança
simbólica da Constituição e permanência das estruturas reais de poder”. IN: Revista de Informação
Legislativa, nº 33. Brasília – out/dez 1996.

PISARELLO, Gerardo. “Globalización, Constitucionalismo y Derechos”. IN: CARBONELL,
Miguel. Teoria del Neoconstitucionalismo. Madrid: Editorial Trotta, 2007.

SANCHIS, Luis Prieto. El Constitucionalismo de los Derechos. IN: CARBONELL, Miguel. Teoria
del Neoconstitucionalismo. Madrid: Editorial Trotta, 2007.

SHECAIRA, Sergio Salomão & CORRÊA JUNIOR, Alceu. Teoria da Pena : finalidades, direito
positivo, jurisprudência e outros estudos de ciência criminal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

SPOSATO, Karyna Batista. “O Direito Penal Juvenil”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2006.

VIEIRA, Oscar Vilhena. "A Globalização e o Direito" - Realinhamento Constitucional, 2006.

VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA, Luís. “O Conteúdo Essencial dos Direitos Fundamentais e a
Eficácia das Normas Constitucionais”, Tese de professor Titular, São Paulo: USP, 2005.

[1] GUASTINI, Riccardo. “La Constitucinalización del Ordenamiento Juridico : El caso italiano”. IN: CARBONELL, Miguel.
“Neoconstitucionalismo (s)”. Madrid: Editorial Trotta, 2003, pág. 49.
 
[2] À título ilustrativo, sobre a Supremacia da Constituição, merece menção o trecho da ADI 293 –MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ
16/04/93: “ O poder absoluto exercido pelo Estado, sem quaisquer restrições e controles, inviabiliza, numa comunidade estatal
concreta, a prática efetiva das liberdades e o exercício dos direitos e garantias individuais ou coletivos. É preciso respeitar, de modo
incondicional, os parâmetros de atuação delineados no texto constitucional. Uma Constituição escrita não configura mera peça
jurídica, nem é simples escritura de normatividade e nem pode caracterizar um irrelevante acidente histórico na ida dos povos e das
nações. Todos os atos estatais que repugnem a Constituição expõem-se à censura jurídica dos Tribunais, especialmente porque são
írritos, nulos e desvestidos de qualquer validade. A Constituição não pode submeter-se à vontade dos poderes constituídos e nem ao
império dos fatos e das circunstâncias. A supremacia de que ela se reveste – enquanto for respeitada – constituirá a garantia mais
efetiva de que os direitos e as liberdades não serão jamais ofendidos. Ao Supremo Tribunal Federal incumbe a tarefa, magna e
eminente, de velar por que essa realidade não seja desfigurada”. (DA CUNHA JÚNIOR, Dirley. Controle de Constitucionalidade :
Teoria e Prática. Salvador: JusPODIVM, 2006.)
[3] Trata-se do que J.J. Gomes Canotilho denomina de “superlegalidade material”, que quando combinada à superlegalidade formal (
constituição como norma reguladora da produção jurídica) produz o princípio fundamental da constitucionalidade dos atos

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4649



normativos, encerrando a idéia de que as normas jurídicas só estarão conformes com a Constituição quando não violem o sistema
formal, constitucionalmente estabelecido, da produção desses atos, e quando não contrariem, positiva ou negativamente, os
parâmetros materiais plasmados nas regras ou princípios constitucionais.( DA CUNHA JÚNIOR, Dirley. Controle de
Constitucionalidade : Teoria e Prática. Salvador: JusPODIVM, 2006.)
[4] Esta é a concepção que perpassa toda a obra coordenada por Miguel Carbonell. CARBONELL, Miguel. “Neoconstitucionalismo
(s)”. Madrid: Editorial Trotta, 2003.
[5] FERRAJOLI, Luigi. “Pasado y Futuro Del Estado de Derecho”. IN: CARBONELL, Miguel. Op. Cit., 2003, pág. 13.
[6] FERRAJOLI, Luigi. Op. Cit., 2003, pág. 14.
[7] De acordo com Gerardo Pisarello, há uma distinção analítica importante entre os conceitos de “mundialização” e “globalização”.
Poder-se-ia inclusive, segundo ele, falar de mundialização, e mundializações em plural para designar os progressivos e complexos
processos de internacionalização de forças sociais e produtivas que operam, não sem contradições  e com distinta intensidade no
capitalismo. O conceito de globalização, diferentemente, deveria  ser utilizado como simples ideologia destinada a justificar a
extensão do capital a distintos âmbitos geográficos sob as regras e o interesse de poderes privados e portanto, sem regulações
públicas democráticas. Entretanto, como este não é o foco da presente reflexão, apenas assinalamos esta dupla possibilidade de leitura
e compreensão dos conceitos. (PISARELLO, Gerardo. “Globalización, Constitucionalismo y Derechos”. IN: CARBONELL, Miguel.
Teoria del Neoconstitucionalismo. Madrid: Editorial Trotta, 2007.
[8] BARCELLOS, Ana Paula de. “Neoconstitucionalismo,direitos fundamentais e controle das políticas públicas”. In Revista Diálogo
Jurídico: Nº 15, janeiro/ fevereiro /março de 2007
[9] FERRAJOLI, Luigi. “Sobre los Derechos Fundamentales”, In: CARBONELL, Miguel. Teoria del Neoconstitucionalismo.
Madrid: Editorial Trotta, 2007.
[10] VIEIRA, Oscar Vilhena. "A Globalização e o Direito" - Realinhamento Constitucional, 2006.
[11] Conforme a maioria dos autores define, a gênese do Constitucionalismo Social pode ser aferida nos movimentos sociais das
revoluções mexicana de 1910 e russa de 1917, e se constitui paulatinamente como uma postura diferenciada do Estado em face dos
indivíduos, pelo princípio da não-neutralidade e a intervenção no domínio econômico em ordem à consecução de uma sociedade
menos desigual. (JORGE E SILVA NETO, Manoel. “Curso de Direito Constitucional”. 2ªed.Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris,
2006.)
[12] VIEIRA, Oscar Vilhena. Op. Cit.
[13] Em outro sentido, pondera Luis Roberto Barroso que a despeito da compulsão reformadora, a Constituição brasileira vem
consolidando um verdadeiro sentimento constitucional, e absorvendo graves crises políticas dentro do quadro de legalidade
constitucional. (BARROSO, Luís Roberto. “Fundamentos Teóricos e Filosóficos do novo Direito Constitucional Brasileiro”, 2001)
[14] Sobre os temas, ver Luís Roberto Barroso, O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas, 2001, e do mesmo autor,
Interpretação e aplicação da Constituição, 2001.
[15] BARROSO, Luís Roberto. “Fundamentos Teóricos e Filosóficos do novo Direito Constitucional Brasileiro”, 2001.
[16] CANOTILHO, J.J. Gomes. Fundamentos da Constituição, 1991.
[17] FIORAVATI. M. Los derechos fundamentales. Apuntes de  história de las constituciones, apud SANCHIS, Luis Prieto. El
Constitucionalismo de los Derechos. IN: CARBONELL, Miguel. Teoria del Neoconstitucionalismo. Madrid: Editorial Trotta, 2007.
[18] SANCHIS, Luis Prieto. El Constitucionalismo de los Derechos. IN: CARBONELL, Miguel. Teoria del Neoconstitucionalismo.
Madrid: Editorial Trotta, 2007.
[19] Os incisos III, XXXIX, XLVII do referido artigos são bons exemplos: “Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante;  Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal; Não haverá penas de 
morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, XIX, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e
cruéis.”
[20] SHECAIRA, Sergio Salomão & CORRÊA JUNIOR, Alceu. Teoria da Pena : finalidades, direito positivo, jurisprudência e
outros estudos de ciência criminal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
[21] MACHADO, Martha de Toledo. “ A proteção constitucional de crianças e adolescentes e os direitos humanos”. Barueri: Manole,
2003.
[22] GARCIA MENDEZ, Emilio. “Infância, Lei e democracia: uma questão de justiça”. IN: Revista da Escola Superior da
Magistratura do Estado de Santa Catarina – ESMEC. Santa Catarina: Associação dos Magistrados Catarinense, 1998, p.23.
[23] FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantias: La Ley Del más Débil. 2ª Ed. Madrid: Editorial Trotta, 2001.
[24] SPOSATO, Karyna Batista. “O Direito Penal Juvenil”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p.55.
[25] MACHADO, Martha de Toledo, Op.cit. 2003.
[26] “O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:I – idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho,
observado o disposto no artigo 7º, XXXIII;II – garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;III – garantia de acesso do
trabalhador adolescente à escola;IV – garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação
processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica; V- obediência aos princípios
de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer
medida privativa de liberdade; VI – estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos
termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado; VII – programas de prevenção
e atendimento especializado à criança ou adolescente  dependente de entorpecentes e drogas afins.”
 
[27] SPOSATO, Karyna Batista. Op. Cit. p.58
[28] FARIA, José Eduardo. “Direito e Economia na Democratização brasileira”. São Paulo: Malheiros Editores. 1993, p.92
[29] NEVES, Marcelo. “Constitucionalização simbólica e desconstitucionalização fática: mudança simbólica da Constituição e
permanência das estruturas reais de poder”. IN: Revista de Informação Legislativa, nº 33. Brasília – out/dez 1996.

[30] BRYDE, Brun Otto Apud NEVES, Marcelo. Op. Cit, 1996.

[31] Ao lado dos movimentos sociais, diversos/as parlamentares estão conseguindo fortalecer a pauta da infância e juventude na
agenda do Congresso Nacional e do país, por meio da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Criada
em 1993, a Frente ganhou força a partir de 2003, quando vários/as deputados/as e senadores/as eleitos/as assumiram o compromisso
de revitalizar o trabalho, dando prioridade ao problema do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes.  Não são só os
esforços em relação à violência sexual marcam a atuação desses/as parlamentares/as. A Frente realiza diversas ações junto ao governo
e à sociedade civil e se envolve no aprofundamento de debates complexos, tomando posições a favor da infância e juventude no que
diz respeito à redução da idade penal, ao trabalho infantil, à violência urbana, entre outros. Os/as parlamentares/as também
acompanham todas as discussões e projetos que dizem respeito ao segmento infanto-juvenil no âmbito do poder Legislativo. A
experiência teve tanto impacto para a garantia dos direitos infanto-juvenis que está sendo replicada em âmbitos estaduais e
municipais. Em agosto de 2005, foi lançado o Pacto Nacional do Poder Legislativo pela Infância e Adolescência. Deputados/as de
todos os estados brasileiros se comprometeram a criar mecanismo de interação entre os três âmbitos de poderes Legislativos:
municipal, estadual e federal. Já foi criada também a Rede Nacional de Frentes Parlamentares de Defesa da Criança e do Adolescente.
O objetivo é que parlamentares de cada estado e município se unam em torno desse segmento. Atualmente, oito estados já criaram a
sua própria frente parlamentar. 

 

[32] Para uma análise mais detalhada sobre o tema da Eficácia das Normas Constitucionais, ver José Afonso da Silva, “Aplicabilidade
das Normas Constitucionais”, 6ª Ed, São Paulo: Malheiros, 2002, a recente discussão de Luís Virgílio Afonso da Silva, “ O Contéudo
Essencial dos Direitos Fundamentais e a Eficácia das Normas Constitucionais”, Tese de professor Titular, São Paulo: USP, 2005.

[33] SPOSATO, Karyna Batista. Op. Cit. p.61

[34] MACHADO, Martha de Toledo, Op.cit. 2003, .p. 411

[35] BELOFF, Mary. Responsabilidad Penal Juvenil y Derechos Humanos. IN: Revista “ Justicia y Derechos del Niño” – número 2 ,

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4650



Buenos Aires:  Unicef, 2001.

[36] SPOSATO, Karyna Batista. Op. Cit. p.68

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4651



DEMOCRACIA RADICAL E IGUALDADE RACIAL: UM NOVO OLHAR ÀS AÇÕES
AFIRMATIVAS

RADICAL DEMOCRACY AND RACIAL EQUALITY: A NEW LOOK FOR AFFIRMATIVE ACTION

Luis Otávio Vincenzi de Agostinho
Vladimir Brega Filho

RESUMO
A presença de ações afirmativas é um meio do qual o Estado dispõe para atenuar as desigualdades e os
privilégios que algumas classes possuem em relação a outras, ainda que não declarados, mas intrínsecos no
âmago social, como é o caso dos afro-descendentes. As ações afirmativas apresentam-se como instrumentos
de estabilização, ainda que provisórios, garantem a inclusão da parcela vulnerável. Considerando as diversas
estatísticas que atribuem ao cidadão negro os piores índices em setores como salário, saúde, educação,
saneamento básico, entre outros, comparados com o cidadão de origem branca, tem-se a provocação
necessária de medidas a serem tomadas pelo Estado, em seus diferentes órgãos, a fim de promover a efetiva
cidadania dos que dela carecem. Não se trata de alocar, sem critérios, os negros em setores geralmente
ocupados por brancos, por um sentimento leigo de justiça. Trata-se da utilização de critérios legítimos de
ingresso, com o fito de se diminuírem as desigualdades tão aparentes no cenário social, com olhares voltados
para a concepção de uma democracia plural e radical.
PALAVRAS-CHAVES: ações afirmativas; igualdade racial; emancipação; racismo cordial.

ABSTRACT
The presence of affirmative action is one whereby the state has to reduce inequalities and privileges that
some classes have over other, although not reported, but the core intrinsic social, as is the case of african
descent. Affirmative action were as instruments of stabilization, although temporary, ensure the inclusion of
the vulnerable part. Considering the various statistics that attach to the black citizen in the worst hit sectors
such as salary, health, education, sanitation, among others, compared with citizens of white origin, has been
the provocation necessary measures to be taken by the State in its various organs, in order to promote active
citizenship of those who need it. This is not to allocate, without criteria, blacks in sectors usually occupied by
whites, by a lay sense of justice. It is the use of legitimate criteria for entry, with the aim to diminish
inequalities so apparent in the social scene, with eyes focused on the design of a radical and plural
democracy.
KEYWORDS: affirmative actions; racial equality; emancipation; cordial racism.

INTRODUÇÃO
 
                        Efetivar a igualdade material é tarefa que suscita muitas divergências e dificuldades. Em uma
sociedade plural, como é o caso do Brasil, as ações afirmativas são medidas que buscam a efetivação deste
preceito constitucional. Analisar juridicamente políticas públicas de inclusão imediata, contrárias ao
conservadorismo histórico vivido em nosso país, é quebrar paradigmas e reconhecer minorias em sentido
qualitativo como participantes ativas de nosso processo democrático nacional.
                        A questão jurídica que envolve a inclusão de afro-descendentes nos diversos setores da
sociedade, através das ações afirmativas, transformou-se em discussões que, muitas vezes, fogem do
verdadeiro sentido do objetivo de tais políticas.
                        As cotas para negros, exemplo clássico de ações afirmativas (mas não o único), já são uma
realidade em nosso cotidiano e surtem efeitos em nosso ordenamento jurídico há alguns anos, de forma e se
tornar secundária a discussão da necessidade ou não de se existirem cotas em outros setores da sociedade.
Elas existem, criam relações entre o Estado, particulares ou até mesmo entre particulares somente.
                        Dessa forma, hodiernamente, o obstáculo maior ao discurso e a implementação prática das
ações afirmativas é a sua inclusão e conjugação com as políticas públicas instituídas pelo Estado. Em outras
palavras, tem-se que criar um sistema visando à inclusão social através de mecanismos previstos em normas
jurídicas, evitando que tais medidas possam gerar na sociedade a impressão de que se tratam de auxílio a
minorias, desigualdade declarada, preferência e racismo cordial.
                        Operacionalizar as ações afirmativas supõe, primeiramente, esclarecimento a todos os
cidadãos dos motivos pelos quais o órgão estatal foi levado a implantar políticas públicas direcionadas a
certas minorias, em sentido qualitativo. Buscar a ratio juris das ações afirmativas, isto é, a razão do direito
de se incluir, resume-se em uma tarefa de analisar os motivos pelos quais devem existir discriminações
positivas em nome do princípio da igualdade e não contrário a ele, como muito se tenta fazer crer.
                        Este trabalho analisa as divergências no tocante à inclusão dos afro-descendentes através das
ações afirmativas, como tentativa de efetivação da igualdade substancial entre os cidadãos do Brasil. Em
virtude do tema poder ser discutido sob diversas ópticas, propõe-se a análise filosófica das desigualdades a
partir da matriz da democracia radical, proposta por Chantal MOUFFE como forma de promover uma
reflexão social de comprometimento e infinita responsabilidade para com o outro. Ainda, pretende-se discutir
se esse ideal de justiça estaria mais próximo da realidade da parcela afro-descendente, a partir da adoção das
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ações afirmativas, como instrumentos provisórios, mas que visem a sua emancipação.
 
1 As implicações negativas da igualdade universal          
 
                        A universalidade e a transcendentalidade são características essenciais aos direitos humanos,
responsáveis por impulsionar sua aplicação a todos os seres humanos, protegendo sua dignidade acima de
tudo.
                        Os tratados internacionais de proteção a direitos humanos contribuem essencialmente através
da universalidade normativa para difusão dos direitos humanos, consequentemente vinculando os países
signatários a cumprirem as diretrizes por ele enunciadas.
                        Em que pese a existência de tais instrumentos internacionais, onde os países signatários
estariam a garantir o cumprimento de suas normas, tem-se que as disposições, em sua maioria, universais,
representam certo perigo para a proteção de minorias, mesmo que tal assertiva possa parecer um paradoxo.
                        Obviamente, necessárias são as diretrizes normativas sobre o tema, sejam internacionais ou
nacionais, sobretudo por advogarem à causa humanística da igualdade, rechaçando condutas intolerantes
para com as minorias, sejam religiosas, étnico-raciais, de ordem sexual, entre outras.
                        Os direitos humanos demandam universalidade no sentido de propositura e dá-se o primeiro
passo na busca da uma mudança social, ao menos jurídico-formal. Entretanto, universalizar a igualdade
através de variados instrumentos jurídicos e acreditar na suficiência dessa teorização, pode acabar sendo um
engano. Isso, pelo fato de que, corre-se o risco de omissão estatal na criação de medidas pragmáticas, que
ponham em prática a construção literal bem organizada dos instrumentos jurídicos.
                        A partir dessa concepção, Chantal MOUFFE, na defesa de sua matriz de democracia plural e
radical, aponta que a universalidade normativa seria a característica que mais excluiria certos grupos que
teriam nesses instrumentos a concretização da igualdade substancial e o idealismo de concretização
democrática. Nesse sentido, afirma o seguinte paradoxo:
 

Deve então salientar-se que esta nova fase da revolução democrática, embora sendo, à sua maneira, um
resultado do universalismo democrático do iluminismo, também põe em causa algumas das suas
apropriações. De facto, muitas destas lutas renunciam a qualquer aspiração de universalidade.
Demonstram como em todas as afirmações de universalidade se esconde uma negação do particular e
uma recusa de especificidade. (1996, p.26)

 

                        O perigo em se universalizar a igualdade, por exemplo, no Artigo I da Declaração Universal
dos Direitos Humanos: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de
razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”, onde tal
universalidade pode deixar de provocar atos estatais para implementação de medidas de inclusão social, uma
vez que se insurgiria a falsa idéia da igualdade formal, na análise de prescrições legais universais. Em seus
ensaios, MOUFFE afirma veementemente, serem os chamados ideais universalistas verdadeiros “mecanismos
de exclusão” (1996, p.26)
                        Assim, segundo MOUFFE, poderia haver uma limitação à concretização da igualdade
material, interpretação que opera em desencontro com a real intenção de um tratado internacional. Poder-se-
ia argumentar que não haveria outra forma de garantir direitos de igualdade, senão normatizá-los através de
tais instrumentos. No entanto, tendo em vista esta recusa à especificidade, não se criariam mais atos eficazes
visando a promoção da igualdade material entre a pluralidade de cidadãos. Gerar-se-ia, portanto, uma falsa
idéia de igualdade, amparada por instrumentos internacionais de ampla publicidade entre seus signatários,
todavia correndo o risco de serem ineficazes.
                        Diante da crítica apresentada pela matriz filosófica da democracia radical, sua proposta para
mudança paradigmática dos ideais iluministas normativos, preleciona:
 

Os novos direitos que hoje são reclamados são expressão de diferenças cuja importância só agora
começa a ser afirmada e deixaram de ser direitos que possam ser universalizados. A democracia radical
exige que reconheçamos a diferença – o particular, o múltiplo, o heterogéneo - , tudo o que, na realidade,
tenha sido excluído pelo conceito abstracto de homem. O universalismo não é rejeitado, mas
particularizado; o que é necessário é um novo tipo de articulação entre o universal e o particular.
(MOUFFE, 1996, p. 27)

 

                        A articulação proposta acima, no sentido de se reconhecer a diferença e afirmar uma
democracia plural, parece bem demonstrada em propostas diversas de ações afirmativas, como é o caso da lei
11.340 (Lei Maria da Penha), lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e art. 37, inciso VIII da Constituição
Federal, ao dispor sobre percentual de cargos e empregos públicos para portadores de deficiência, ainda que
de eficácia limitada. Ainda, é também vislumbrada em decisões administrativas, v.g., em desobrigação de
atividade em confronto com a garantia da liberdade de culto de fiel da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
praticante da guarda sabática (do pôr-do-sol de sexta-feira ao pôr-do-sol de sábado), entre outras ações
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afirmativas que visem tratamento especial a determinada minoria, a fim de garantir a isonomia.
                        No tema central desse trabalho, as ações afirmativas para igualdade racial, necessitam de
instrumentos pragmáticos, especializados para efetiva inclusão do afro-descendente em setores da sociedade
onde se verifica déficit de sua representatividade. Medida democrática, que inicialmente discrimina, com o
fito de igualar posteriormente seus destinatários com os demais cidadãos.
                       
2 Racismo cordial

           

                        Após a criação da idéia de democracia racial, que afirmava a inexistência de racismo nas
relações entre negros e brancos, sendo sustentada principalmente pelo sociólogo Gilberto FREYRE, na
publicação da obra Casa Grande&Senzala em 1933, vários foram os contrapontos que divergiram dessa
concepção, afirmando seu desencontro com a realidade. (2001, passim)
                        Assim, os embates na discussão da existência de preconceito racial e promoção pessoal em
virtude da raça se tornaram cada vez mais frequentes. Nesse propósito, analisam-se as ponderações de
Florestan FERNANDES acerca da necessidade de encarar a democracia racial com um viés crítico,
pautando-se na análise do cotidiano do negro na sociedade:

 

Os fatos – e não as hipóteses – confirmam que o mito da democracia racial continua a retardar as
mudanças estruturais. As elites, que se apegaram a ele numa fase confusa, incerta e complexa de
transição do escravismo para o trabalho livre, continuam a usá-lo como expediente para “tapar o sol com
a peneira” e de auto-complacência valorativa. Pois consideremos: o mito – e não os fatos – permite
ignorar a enormidade da preservação de desigualdades tão extremas e desumanas como são as
desigualdades raciais no Brasil; dissimula que as vantagens relativas “sobem” – nunca “descem” – na
pirâmide racial; e confunde as percepções e as explicações – mesmo as quê se têm como  “críticas”, mas
não vão ao fundo das coisas – das realidades cotidianas.(FERNANDES, 1989, p.11)

 

                        Como aludido pelo historiador no final do século XX, bem demonstrado na expressão “tapar
o sol com a peneira”, não havia enfrentamento à questão da desigualdade entre negros e brancos. Passou-se
a considerar a igualdade formal como fator preponderantemente isonômico, de forma a se criar uma espécie
de cordialidade no tratamento racial.
                        Dando prosseguimento à comparação histórica, apresenta-se como pensamento atual o
estudo de Joaquim B. Barbosa GOMES, ao tratar da igualdade racial com a mesma essência com que fora
tratada anteriormente:
 

O tema é de transcendental importância para o Brasil e para o direito brasileiro, por dois motivos.
Primeiro, por ter incidência direta sobre aquele que é seguramente o mais grave de todos os nossos
problemas sociais (o qual, curiosamente, todos fingimos ignorar), o que está na raiz das nossas mazelas,
do nosso gritante e envergonhador quadro social – ou seja, os diversos mecanismos pelos quais, ao longo
da nossa história, a sociedade brasileira logrou proceder, através das mais variadas formas de
discriminação, à exclusão e ao alijamento dos negros do processo produtivo conseqüente e da vida social
digna. Em segundo lugar, por abordar um tema nobre de direito constitucional comparado e de direito
internacional, mas que é, curiosamente, negligenciado pelas letras jurídicas nacionais, especialmente no
âmbito do Direito Constitucional. (2003, p.15)

 

                        Como exposto acima, a importância em se discutir o tema está na indiferença com que é
tratado e na aceitação do status quo, admitindo-se implicitamente que a igualdade formal, disposta na
Constituição, é suficiente para a garantir a superação das dificuldades de todos os que se encontrasse alijados
do sistema, independentemente de suas raças.

 
Em nome da isonomia ou igualdade meramente formal dos concorrentes perante a lei, faz-se de conta
que todos – ricos e pobres, fortes e fracos, sujeitos ou não ao preconceito de inferioridade – podem
participar, numa postulada igualdade absoluta de condição social, da grande competição da vida, na qual
deve ser premiado o concorrente mais capaz.” (COMPARATO, 2006, p.571)

 

                        Observa-se, portanto, que o enfrentamento do tema sempre encontrou barreiras sociais. Uma
dessas barreiras, sem dúvida, é a cordialidade com que é tratada a questão, de forma a não considerar um
fenômeno que se evidencia tão presente na sociedade brasileira, tal qual o racismo.

                        A idéia de racismo cordial é uma construção feita a partir da observação da teoria construída
por Sérgio Buarque de HOLANDA, a conceituar o “homem cordial”, personagem nitidamente encontrado
em nossa sociedade:

 

Nenhum povo está mais distante dessa noção ritualista da vida do que o brasileiro. Nossa forma
ordinária de convívio social é, no fundo, justamente o contrário da polidez. Ela pode iludir na aparência
– e isso se explica pelo fato de a atitude polida consistir precisamente em uma espécie de mímica
deliberada de manifestações que são espontâneas no ‘homem cordial’: é a forma natural e viva que se
converteu em fórmula. Além disso, a polidez é, de algum modo, organização de defesa ante a sociedade.
Detém-se na parte exterior, epidérmica do indivíduo, podendo mesmo servir, quando necessário, de peça
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de resistência. Equivale a um disfarce que permitirá a cada qual preservar intactas sua sensibilidade e
suas emoções. (HOLANDA, 1995, p.107).

 
                        Em que pese a afirmação não trate especificamente da cordialidade social no tratamento
racial, há de se levar em conta a existência da dissimulação com que a questão é tratada pelo homem cordial
moderno, a começar pela dificuldade existente em se debater o tema e reconhecer a prática de diversas
restrições cotidianas, ainda que tênues, por motivo meramente racial.
                        O sociólogo Alberto Carlos ALMEIDA, em pesquisas realizadas pela PESB (Pesquisa Social
Brasileira), salienta que o Brasil vem assumindo ser um país racista. Através de questionamentos, trazendo
percepções dos entrevistados pela análise de várias fotos de homens de diferentes raças, conclui que:
 

Nos atributos pobreza e malandragem, a diferença entre pardos e pretos é insignificante. Os pretos são
considerados os que têm menos oportunidades na vida, e os pardos, os que mais se parecem com um
criminoso. Particularmente nesse quesito, o resultado é revelador: o número de brasileiros que acham
que os pardos são os que mais se parecem com um criminoso é três vezes maior do que o número dos
que acham isso dos brancos. (2007, p.230)

 
                        O mesmo autor traz os resultados de uma pesquisa realizada com o seguinte questionamento:
“Se você tivesse uma filha, preferiria que ela se casasse com um branco, um preto ou um pardo? Mesmo que
o branco fosse mecânico de carro?”. O intuito de tal intervenção, foi mensurar o preconceito racial, através
da combinação das 3 raças (preto, pardo e branco) com 3 profissões (mecânico de carros, professor de
ensino médio e advogado). Dentre várias conclusões, há uma que merece destaque:
 

[...] resultado que merece atenção é a preferência dos brancos por outro branco para o casamento, ainda
que com menor status social do que pardos ou pretos. Em todas as situações, mais da metade – 53%
para o branco mecânico [...], 57% para o branco professor [...] e 63% para o branco advogado [...] -,
essa preferência se confirmou. O que mostra que, nesse sentido, os brancos são menos propensos à
mistura com pardos ou pretos. Em segundo lugar estão os pretos e, por último, os pardos. De fato, são os
pardos os que mais aceitam se misturar, de preferência com pessoas brancas. (2007, p.257)

 

                        Em que pese os diferentes enfoques acerca do tema e a comprovação de que existe racismo
na sociedade brasileira, há uma corrente que merece ser investigada. Alega basicamente que não há como se
estabelecerem ações afirmativas para afro-descendentes no Brasil, assim como foram estabelecidas nos EUA.
                        Um dos grandes exemplos é o pensamento do antropólogo Antonio RISÉRIO, ao basear sua
fundamentação no sentido de que o modelo de cotas para negros é uma cópia da divisão social
estadunidense, que considera somente o indivíduo como “branco” ou “preto”. Para ele, a aplicação dessa
fórmula não se amolda às particularidades do Brasil. Não nega, contudo, a existência do racismo, pautando
seu discurso na incompatibilidade do modelo norte-americano no cotidiano brasileiro.
 

O racismo brasileiro, por sua vez, é assunto que apresenta alguma complexidade. Ao contrário do que se
vê na história política, jurídica e social dos EUA, o preconceito racial, no Brasil, nunca expressou nos
termos de uma segregação explícita ou legalmente constituída. Nunca foi racismo institucionalizado.
Nem tivemos, jamais, algo de equivalente à Ku Klux Klan, com seus incêndios, assassinatos e
linchamentos. A realidade, aqui, é outra. [...] Porque tanto temos a aproximação generosa e o convívio
entre as raças, como o preconceito, muitas vezes velado e envergonhado, mas nem por isso menos
canalha e cruel. A existência deste racismo, porém, é incontestável. (2007, p.13)

 
                        O autor, portanto, inicia dividindo o modelo racista estadunidense das relações raciais
brasileiras. Passa, após, a fundamentar sua contrariedade ao sistema de cotas raciais:
 

Lideranças negromestiças brasileiras resolveram então (ou foram levadas a) acreditar que, na importação
do modelo dicotômico estadunidense, estaria a solução para o problema da arregimentação política de
nossos mestiços de pele menos clara. Decidiram fechar os olhos para a cor – e pensar em termos de raça.
Adotaram o pattern binário, converteram-se ao “racialismo”, negaram parte de sua ancestralidade (a
branca, obviamente) e surgiram assim, no campo social e político do país, como uma espécie de nova
categoria étnica – os neonegros.(2007, p. 19)

 
                        Para o antropólogo, a adoção do modelo norte-americano de ações afirmativas para afro-
descendentes, desprestigia as relações de mestiçagem. Assim, em sua abordagem, o Brasil estaria negando
que há uma raça em combinação com a branca e a negra, que sofreria discriminação na adoção de medidas
afirmativas para inclusão do afro-descendente.
                        Ora, em que pese muito clara e concisa, a idéia do autor denota radicalidade. A importação
do modelo norte-americano de ações afirmativas para afro-descendentes considera a influência negra na raça
parda e não discrimina o percentual branco de sua existência. Numa discussão envolvendo a necessidade de
emancipação do negro (preto ou pardo), que sofre diversas discriminações, ainda que cordiais e mascaradas,
há de se salvaguardar a parcela negra de todos aqueles que a possuem. Independentemente da crença de que
o mestiço é menos negro do que aqueles de descendência integralmente negra, tem-se que o afro-
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descendente é vulnerável socialmente, estando sempre em situação desprivilegiada.
                        Ao que parece, analisando o propósito de importar o modelo norte-americano para a
realidade brasileira, se vislumbram, tão somente, fatores que poderão contribuir para uma nova realidade
social e contra a manutenção do status quo racializado. O pré-julgamento e os preconceitos arraigados em
relação a esse grupo vulnerável são repensados como uma forma de fortalecimento do ideal democrático e
do princípio da igualdade. 
                        O racismo cordial pode ser analisado também sob duas realidades: o instituto da adoção de
crianças negras e o fenômeno do covering em relação aos negros.
 
2.1 O instituto da adoção e seus índices raciais
                       
                        Atualmente o sistema de adoção opera em uma plataforma nacional, conhecida por Cadastro
Nacional de Adoção (CNA), instituído pela Lei. É exemplo de um dos contrastes quando se fala na aceitação
do negro em nossa sociedade. Além disso, muito bem exprime a cordialidade com que o racismo é tratado
em nossa sociedade:
 

No entanto, um dos grandes entraves para o aumento do número de adoções é justamente o perfil que as
pessoas cadastradas traçam para os futuros filhos adotivos. Segundo a juíza Cristiana Cordeiro, membro
do comitê gestor do CNA, a maioria deseja uma criança sem problemas de saúde, de cor branca, do sexo
feminino e recém-nascida. (JORNAL DO SENADO, 2009)

 

                        Ainda, fator interessante que se demonstra e que poderia esclarecer a preferência por
crianças brancas é o fato de que a maioria dos casais aptos a adotarem uma criança ou adolescente se auto-
intitula branca:

 

Os dados, obtidos pelo Estado, mostram que até ontem havia no País 11.404 pretendentes a adotar uma
criança. E escancaram uma equação difícil de fechar: 80,7% deles querem crianças de até 3 anos. Mas,
das 1.624 crianças inscritas no cadastro, apenas 66 têm até essa idade. Ou seja, menos de 5%. A grande
parte é formada praticamente de adolescentes: 795, quase a metade do total, está entre 12 e 17 anos.
Além disso, 66,5% dos pretendentes não querem crianças negras. Preferem brancas ou pardas. Dos que
querem adotar, 70% se declaram brancos. (DUALIBI; IWASSO, 2008, p.17, grifo nosso)

 
                        Em que pese possa parecer normal que uma família de cor branca prefira uma criança branca,
por questões de semelhança, o índice é preocupante. O alto índice de rejeição a crianças negras pode ser
analisado como uma das exteriorizações do “racismo cordial” de nossa sociedade.
                        Conforme noticiado pela Agência Câmara de Notícias, em 26 de maio de 2008, há no Brasil
80 mil orfanatos e 120 mil crianças que vivem em abrigos e orfanatos. De acordo com a Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB), cerca de 7 mil casais brasileiros e 300 estrangeiros esperam na fila de
adoção.
                        Ainda, pela mesma pesquisa há o percentual de que dos 15% dos brasileiros dispostos a
adotar, 32,1% escolheriam crianças de até 6 meses; e 28,2%, de 6 meses a 3 anos. Pesquisa realizada pelo
Ipea indica que, entre as crianças nos abrigos, a maioria é de meninos (58,5%), afro-descendentes (63,6%),
na faixa entre 7 e 15 anos de idade (61,3%). (AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS, 2008, online)
                        Talvez o exemplo da adoção de crianças negras, seja o mais inquietante a demonstrar que a
sociedade possui o preconceito declarado, na verificação de tais estatísticas.
 
2.2 O fenômeno do covering
 

                        De fundamental importância no debate é a comparação da realidade brasileira com o
fenômeno chamado covering, proposto por Kenji YOSHINO, professor da Yale Law School, onde apresenta
a tese de que grupos excluídos da sociedade, como negros e homossexuais, de alguma forma somente seriam
por ela aceitos, se tiverem amenizadas algumas de suas características particulares, justamente as que os
levam a ser diferentes, como, por exemplo, o uso de certo corte de cabelo no caso dos negros (cabelos
crespos e dreads) ou a manifestação de afeto como o simples caminhar de mãos dadas entre homossexuais,
em locais públicos, a saber:

Rogers vs. American Airlines – decisão do ano de 1981, nunca anulada - demonstra esta dinâmica.
Rogers era uma afro-americana, que trabalhou para a American Airlines como agente de operações
aeroportuárias. Este trabalho foi alvo de uma política de aliciamento de trabalhadores impedidos de usar
penteados trançados. Diante dela, a empresa foi categórica em proibir penteados referentes à raça. No
entanto, a política entrou em conflito com as mulheres afro-americanas, com quem os tipos de penteado
(tranças) estão fortemente associados. Rogers, que usava trancinhas, desafiou a política contra o Título
VII, por discriminação de gênero e raça. O parecer do tribunal de comarca, que é a disposição final deste
caso, foi favorável às alegações da companhia aérea em ambas as reivindicações. (YOSHINO, 2006,
p.131, tradução livre) .

 

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4656



                        Conforme exposto, na análise comparativa do caso racial prático, o fenômeno covering pode
ser encontrado na sociedade brasileira imperceptivelmente, através de recomendações sutis feitas a
empregados, como condições para manutenção do emprego, aproximando-se cada vez mais do modelo
padrão do homem branco, de origem européia. Nesse sentido, aponta Carmen Lúcia Antunes ROCHA:

Do salário à internet, o mundo ocidental continua sendo o espaço do homem médio branco. Das prisões
às favelas, o mundo ocidental continua marginalizando os que são fisicamente desiguais do modelo
letrado e chamado civilizado pelos que assim o criaram. Sem oportunidades sociais, econômicas e
políticas iguais, a competição – pedra de toque da sociedade industrial capitalista – e, principalmente, a
convivência são sempre realizadas em bases e com resultados desiguais. (1996, p.284)

                        Em outras palavras, há uma tentativa de mitigação das aparências exteriorizadas das
minorias, mitigando suas particularidades, as próprias que as fazem minoria, na tentativa sempre frustrada de
se aproximar do padrão social.
                        A manutenção do status quo visa a continuação na padronização do ser socialmente
aceitável, exemplo de postura, caráter e atitudes. O outro acaba sendo alijado da convivência social, ainda
mais se foge dos padrões impostos como forma de vida.
                        Exemplos como este são diversamente encontrados no Brasil diariamente, mas que, na
maioria das vezes acabam sendo imperceptíveis, dado o costume social com o mundo capitalista,
demonstrando que se está acostumado em aceitar e difundir o padrão estabelecido e pensar que, o que foge à
regra está errado. Revela, sobretudo, falta de compromisso ético para com o outro.
 
3 O sentido democrático das ações afirmativas
 
            O argumento para a existência das ações afirmativas alude à necessidade de uma oportunidade igual
a todos numa sociedade em que há tantas vítimas de preconceitos e discriminações. A aplicação de tais
discriminações positivas serviria para amenizar esse contexto de exclusão social e promover emancipação
daqueles que enfrentam diversos obstáculos para a plena igualdade com os demais. (ATCHABAHIAN,
2006, p.167)
                        Através de obrigações e incentivos criados pelo Estado, estipula-se aos setores públicos e
privados cotas de participação para cidadãos pertencentes a uma minoria, geralmente alvos de discriminação
social, de forma que tais espaços sejam preenchidos de forma plural, proporcionalmente aos grupos
existentes na sociedade.
                        Motiva-se a defesa de tais medidas o fato de que existem setores da sociedade, geralmente os
mais concorridos, como vagas em universidades públicas e cargos de empresas, em que há certa seletividade
nos processos, seja pela existência de pré-conceitos firmados, seja pela questão da falta de oportunidades
saboreada por alguns, enfim, sempre se tratando de relações de diferença social.
                        Como salienta ROCHA, considerando que o princípio da isonomia, em seu viés formalista,
não é suficiente para garantir a verdadeira igualdade, deve o Estado assegurar mecanismos para que todos os
grupos, em condições de vulnerabilidade, possam ser incluídos através de medidas diferenciadas.
 

Não bastavam as letras formalizadoras das garantias prometidas; era imprescindível instrumentalizarem-
se as promessas garantidas por uma atuação exigível do Estado e da sociedade. Na esteira desse
pensamento, pois, é que a ação afirmativa  emergiu como a face construtiva e construtora do novo
conteúdo a ser buscado no princípio da igualdade jurídica. O Direito Constitucional, posto em aberto,
mutante e mutável para se fazer permanentemente adequado às demandas sociais, não podia persistir no
conceito estático de um direito de igualdade pronto [...]. Daí a necessidade de se pensar a igualdade
jurídica como a igualação jurídica que se faz, constitucionalmente, no compasso da história, do instante
presente e da perspectiva vislumbrada em dada sociedade: a igualdade posta em movimento, em
processo de realização permanente; a igualdade provocada pelo Direito segundo um sentido próprio a
ela atribuído pela sociedade. (1996, p.287)

 
                        Adequada às demandas sociais, as ações afirmativas garantem a materialização do ideal
democrático, onde o efeito negativo de discriminações históricas (verificados seus resquícios atualmente de
forma clara), passa a ser combatido por meio de mecanismos de verdadeira inclusão emancipatória.
 

A ação afirmativa é, pois, a expressão democrática mais atualizada da igualdade jurídica promovida na e
pela sociedade, segundo um comportamento positivo normativa ou administrativamente imposto ou
permitido. Por ela, revela-se não apenas um marco equivocado da discriminação havida no passado em
relação a determinados grupos sociais, mas, principalmente, uma transformação presente que marca um
novo sinal de perspectivas futuras, firmadas sobre uma concepção nova, engajada e eficaz do princípio
da igualdade jurídica. (1996, p.295)

 
                        Analisando a ação afirmativa sob o viés da filosofia da diferença, inclina-se ao argumento de
que tais medidas formam verdadeiro instrumento crítico à inércia da lei universal, pautando-se em
mecanismos de inclusão imediata, em curto prazo, mas legitimados por uma condição especial, tal qual é a
desigualdade jurídica. É o que propõe Katya KOZICKI, ao salientar que as relações de isonomia entre atores
desiguais encontram respaldo no conceito de democracia:
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Não a democracia liberal nos moldes em que ela é tradicionalmente concebida, mas em uma nova
perspectiva de democracia, radical e plural, pois é somente na democracia que se pode conceber a não-
totalização; somente a democracia pode proporcionar um sentido de comunidade onde a diferença seja
efetivamente constitutiva do social. (2003, p. 145)

 
                        A articulação proposta acima, no sentido de se reconhecer a diferença e afirmar a democracia
radical, parece bem demonstrada em propostas diversas de ações afirmativas para igualdade racial, assim
como em todas suas outras espécies (portadores de necessidades especiais, mulheres, homossexuais, etc.).  A
fim de ilustrar o caso dos afro-descendentes, citam-se como exemplos institutos infraconstitucionais, como a
Lei 10.639/2003 e o Projeto de Lei 6.264/2005, que serão discriminados adiante. 

                        Aplicando a teoria à prática, as ações afirmativas se apresenta como um caminho na busca da
democracia radical, medidas compensatórias para inclusão social, na espécie das ações afirmativas para
igualdade racial. Como ideal de democracia, as medidas inclusivas são propósito de um Estado interventor,
que é chamado a se manifestar para a garantia da igualdade substancial perante as diferenças sociais.
MOUFFE dá ensejo a movimentos sociais que busquem a efetiva inclusão:

 

De fato, nós devemos reconhecer que a democracia não exige uma teoria da verdade ou noções como
incondicionalidade ou universalidade. O que se exige para a democracia é um conjunto de práticas e
movimentos pragmáticos que objetivem convencer as pessoas a ampliar seu grau de comprometimento
com os outros e construir uma sociedade mais inclusiva. (MOUFFE, 2004, p.383)

 

                        Assim, numa releitura de KOZICKI acerca da perspectiva radicalista apresentada por
MOUFFE, propõe-se uma nova forma de pensar o ideal democrático, onde o conflito e o antagonismo são
condições essenciais para a busca da democracia.

 

A democracia radical pressupõe um contínuo caminhar em direção à democracia, no sentido de concebê-
la como démocratie à-venir. A democracia possível é sempre uma democracia futura, tendo em vista
que o momento de sua realização implicaria sua desintegração, uma vez que a mesma já não faria mais
sentido. O conflito e o antagonismo, no dizer de Mouffe, são as condições de possibilidade e
impossibilidade da realização da democracia. (KOZICKI, 2003, p.158)

 

                        Seguindo essa linha, diversos movimentos sociais engajados para a realização de uma
igualdade material, atuando como partes do conflito social, demonstram suas vulnerabilidades, exigindo do
Estado medidas efetivas para sua inclusão.  Assim, através de medidas pragmáticas, como é o caso das ações
afirmativas, busca-se a aproximação na concretização da democracia plural.

 
4 A força normativa e a infinita responsabilidade para com o outro
 
                        Passa-se a analisar a efetividade que a norma de caráter inclusivo possui no campo social,
como mecanismo de reflexão, promovendo o repensar do princípio da isonomia na defesa de uma minoria
racial.
                        Diferentemente de uma classe que necessita de privilégios por uma questão de saúde, por
exemplo, como é o caso dos idosos que têm prioridade nas filas de repartições púbicas e privadas, a proteção
legal aos afro-descendentes demanda reflexões histórico-sociais e uma sedimentação do significado de
democracia.
                        Como salientado anteriormente, o ideal democrático deve ser analisado sob necessidade
imediata de se eliminarem os abismos sociais existente entre os cidadãos, em virtude de pressupostos étnico-
raciais.
                        Segundo Luis Roberto BARROSO, as normas jurídicas, quer se destinem a organizar o
desempenho de alguma função estatal, quer tenham por finalidade disciplinar a conduta dos indivíduos,
revestem-se sempre da característica que é própria ao Direito: a imperatividade. (2002, p.76).
                        Tal imperatividade, por si só, não garante a real intenção de uma norma, que é sua
efetividade. Assim sendo, passa-se a analisar a efetividade dos institutos jurídicos sob o prisma das ações
afirmativas.
                        Cabe distinguir da eficácia jurídica, o que muitos autores tratam como eficácia social da
norma, que se refere, como assinala Miguel REALE, ao cumprimento efetivo do Direito, por parte de uma
sociedade, ao reconhecimento do Direito pela comunidade ou, mais especificamente, aos efeitos que uma
regra suscita através de seu cumprimento (1973, p.135). Em outras palavras, trata-se da concretização do
comando normativo no cotidiano social.
 

A efetividade significa, portanto, a realização do Direito, o desempenho concreto de sua função social.
Ela representa a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão
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íntima quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social. (BARROSO, 2002,
p.85)

           
                        Assim, na hipótese de uma norma instituindo determinada ação afirmativa, deve-se atentar
para o caráter de discriminação lícita, pautado no dever de discriminar pelo Estado.
                        Robert ALEXY inicia o assunto com a seguinte máxima: “Se há uma razão suficiente para
impor um tratamento desigual, então um tratamento desigual impõe-se” (1999, p.397). Trata-se de legitimar
perante a sociedade, o tratamento a ser imposto pelo Estado, em prol de um grupo que se encontra em
condições de vulnerabilidade perante os demais. O restante social, por sua vez, pressupõe a condição de
responsável por esta diferenciação, uma vez que a sociedade forma um todo complexo e uno.
                        Ao se falar da diferenciação das minorias, como um dos aspectos marcantes da
contemporaneidade, insurge-se a hipótese proposta por LACLAU:

 

Suponhamos que um grupo tenha algumas reivindicações – por exemplo, para oportunidades iguais em
emprego e educação, ou até exigindo o direito de possuir escolas confessionais. Na medida em que essas
reivindicações são apresentadas como direitos que eu compartilho como um membro da comunidade
com outros grupos, supõem-se que eu não sou simplesmente diferente dos outros, mas, em alguns
aspectos fundamentais, igual a eles.” (LACLAU, 2007, p.49, tradução livre)

 

                        Conforme salientado, a reivindicação por emancipação de grupos alijados da sociedade
comprova a busca por uma igualdade material, que se perfaz na idéia do compartilhamento entre os membros
de uma comunidade, passando-se a uma consciência de isonomia entre todos. É a nítida idéia do
reconhecimento da diferença. Materializa-se nessa concepção, o próprio paradoxo da igualdade, haja vista
que o dever de diferenciação é a própria igualdade analisada sob a óptica do grupo oprimido.

                        Justamente nesse ponto, as ações afirmativas se demonstram espécies de movimentos
pragmáticos comprometidos com a inclusão social do outro, a partir da identificação dos sujeitos. A partir
daí, infere-se a idéia do cidadão comprometido no espaço público, onde a cidadania e o reconhecimento do
outro formam o centro das relações sociais. (KOZICKI, 2004, p.344)

                        A idéia de infinita responsabilidade para com o outro, atribuída ao pensamento de Emmanuel
LÉVINAS, é analisada como a co-obrigação que os “mesmos” possuem em relação aos “outros”, quando se
verifica a assimetria nas relações sociais. Numa releitura de sua obra, Enrique DUSSEL apresenta tal
abordagem acerca das relações entre os sujeitos sociais, pautadas na co-obrigação.
 

A “vontade” para Lévinas não é nem deficiente nem arbitrária, nem tampouco egoísta e lançada a uma
morte suicida. Quando o outro aparece em posição de assimetria (que enquanto vítima vem “de cima” e
como “superior” eticamente: me obriga), a vontade fica antes de toda decisão impactada como
“responsável” (como o que antes de tudo assume o outro) (DUSSEL, 2000, p. 368)

 
                        Seguindo suas prerrogativas, LÉVINAS atribui suas concepções éticas através de uma
análise de verdadeiro compromisso entre os sujeitos sociais:
 

O rosto do próximo [que encontro na proximidade] significa para mim uma responsabilidade
irrecusável, precedendo todo consentimento livre, todo pacto, todo contrato. Ele escapa a toda
representação; ele é defecção mesma de toda fenomenalidade [...] O desvelamento do rosto é nudez –
sem forma – abandono de si, envelhecimento, morrer; mais desnudo que a nudez: pobreza, pele
desgarrada; pele desgarrada: pegadas do si-mesmo. (LÉVINAS apud DUSSEL, Ibid., p. 370)

 

                        Como as concepções até agora referidas são estritamente éticas, o pensamento de LÉVINAS
necessitaria de uma concretização no mundo político. Assim, conforme demonstra KOZICKI, a passagem da
concepção ética para a concepção política é marcada pela chegada de um terceiro componente, que se
materializa na concepção de julgamento, sendo a própria questão da justiça.
 

A relação do eu com o outro é notadamente uma relação de assimetria, de radical desigualdade. A
passagem da ética para a política é caracterizada pela chegada de um terceiro, uma relação com todos os
outros. A relação com o outro é uma relação de proximidade – face a face (face to face), de
responsabilidade que antecede qualquer questionamento. Tal chegada (do terceiro) que, justamente,
marca a transição da ética para a política em Lévinas. Pois aqui é que surge a questão do julgamento, a
própria questão da justiça.(2003, p.146)

 

                        A tese leviniana, anteriormente fundada na relação entre dois personagens (o mesmo e
outro), passa a ganhar noções de concretização fática, com a chegada do julgamento, terceiro elemento
responsável pela transição da ética para a política. Assim, verificar-se-á juridicamente a relação imposta
anteriormente, de infinita responsabilidade para com o outro.
                        Em termos práticos, tais concepções referentes à força da lei e à idéia de responsabilidade
para com o outro, estão intrinsecamente presentes no conceito e aplicação das ações afirmativas para
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igualdade racial.
                        Através de uma carga normativa de aplicabilidade imediata e inclusão social com vistas à
democracia pluralista, as ações afirmativas para inclusão do afro-descendente trazem à sociedade a
responsabilização pela vulnerabilidade da parcela (condição legitimadora dessa conduta estatal), de forma a
efetivar a cidadania e o combate à intolerância. 
                        Assim, o ser da realidade social é pressionado pelo dever-ser normativo, passando a buscar a
aproximação da democracia plena entre os desiguais, por ser questão de responsabilidade social para com o
outro, sujeito distante numa realidade assimétrica, radicalmente desigual.
 
5 Ações afirmativas como atos de estabilização
 
                        Valendo-se da mesma linha de fundamentação empregada por Lévinas acerca do tratamento
de justiça, passa-se a analisar os argumentos trazidos por Jacques DERRIDA, na formulação de uma teoria à
possibilidade de justiça e suas relações com o direito. No estudo de sua obra, Katya KOZICKI (2005, p.130)
afirma que para o filósofo não existe uma resposta certa para o direito, no tocante à melhor forma de
interpretação e aplicação da norma jurídica. A melhor forma de equacionar as relações entre o direito e a
justiça é algo que sempre permanecerá em aberto.
 

[...] a análise da aplicação do direito se reveste da mesma dificuldade que caracteriza as sociedades
democráticas: é necessário um tipo de interpretação jurídica que, reconhecendo a abertura e contingência
dos conteúdos jurídicos, não se revista de um caráter totalizador ou definitivo, estando sempre aberta a
novas possibilidades significativas. Porém, ao mesmo tempo, a interpretação e aplicação do direito pelos
tribunais deve, necessariamente, representar padrões relativamente rígidos de conduta e ser o
instrumental necessário, porém nem sempre suficiente, para a solução dos conflitos sociais. Nisto reside
a dificuldade contida nessa problemática: ainda que não exista uma única resposta certa para a
democracia e o direito, é necessário que se busquem respostas tanto no plano político quanto no plano
jurídico e que estas respostas representem, ainda que provisoriamente, atos de estabilização.(2005,
p.131)

 
                        Como salienta a autora, tais respostas, buscadas no mundo dos fatos, funcionariam como
atos de estabilização, ainda que provisórias, desencadeando sua influência na sociedade, de forma a assegurar
os direitos reivindicados por várias minorias, após se estabelecerem os conflitos.
                        Esta afirmação fundamenta integralmente as ações afirmativas, que pressupõem medidas
emergenciais destinadas, muitas vezes, a relativizar os estigmas sociais e promover um “repensar” coletivo,
além de serem verdadeiros instrumentos de estabilização.
                        Nessa perspectiva, a melhor idéia da busca de justiça seria dada pelo ideal de emancipação do
outro, que, jamais foi realizado, e que nunca deve ser esquecido (KOZICKI, 2003, p.151). Portanto, a luta
pela democracia (radical) é a forma política mais apta a configurar esta perspectiva de justiça (configurada
como aporia, um não-caminho).
                        Sobre a concepção de justiça, atrelada à utilização de instrumentos de estabilização, Jacques
DERRIDA, em sua obra Força da Lei, aponta:

 
Aporía é um não-caminho. A justiça seria, deste ponto de vista, a experiência daquilo que não podemos
experimentar [... ] uma vontade, um desejo, uma exigência de justiça cuja estrutura, não fosse uma
experiência da aporia, não teria nenhuma chance de ser o que ela é, a saber, apenas um apelo à justiça.
(2007, p.30)

 
                        Nas democracias modernas há uma pretensão quanto à implantação de um modelo funcional
de justiça, motivo pelo qual se busca uma definição de seu conceito, como se assim fosse um instituto
jurídico (que através de suas características, pudesse ser esculpido e ganhar forma sólida). No entanto, tem-
se que não há como definir justiça sem considerar que esta é sempre algo “por acontecer”.
                        Assim, em que pese essa busca pelo conceito de justiça ser permanente, tem-se que as ações
afirmativas, como instrumentos provisórios de emancipação de minorias, contribuem consideravelmente para
a responsabilização da sociedade para com outro.
 

[...] se a justiça representa o encontro com o outro, a infinita responsabilidade que o outro demanda, a
verdadeira experiência da alteridade, ela é algo que nunca se apresenta. Ainda assim, ela pode significar
a possibilidade de transformação da política, enquanto percebida como uma responsabilidade inafastável
e inadiável. [...] Neste sentido, a democracia seria a forma política mais apta a significar esta perspectiva
de justiça. Perspectiva esta que não se esgota na ação política, mas pressupõe a ação política. Não se
contém nos limites do ordenamento jurídico, mas pressupõe o direito como elemento de estabilização e
prioriza o momento da decisão, ou melhor, do julgamento (significado este por um compromisso ético).
Esta democracia pode ser significada pela busca infinita da justiça e representada por um compromisso
com o outro. Democracia que em si também é um por acontecer. A radicalização da democracia,
compreendida pelo aprofundamento das relações democráticas; uma democracia plural, que possa
reconhecer o outro em toda sua plenitude e que, indo além da razão, possa captar a importância das
paixões como forma-motriz das ações humanas. (KOZICKI, 2003, p.150-151)
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                        Dessa forma, independentemente da carga teórica que se utiliza na tentativa de conceituação
de justiça, deve-se sempre se ater à valorização da condição humana, haja vista que essa seria a própria
essência da justiça.
                        Assim, nessa óptica humanista, de busca por justiça, necessária é a análise da idéia de justiça
em Michael WALZER, que atribuiu à sociedade dos homens o caráter distributivo em todas as suas relações,
cujo horizonte se exercem tipos analógicos de justiça, em relação aos grupos dominantes e dominados (2003,
p.01). Traz a idéia de “igualdade complexa”, onde:

 

Uma concepção mais ampla da justiça exige não que os cidadãos mandem e sejam por sua vez
mandados, mas que mandem numa esfera e sejam mandados em outras –onde mandar não significa
exercer poder mas desfrutar de uma porção maior do que outros indivíduos, seja qual for o bem
distribuído. (WALZER, 2003, p.252)

 

                        Numa releitura de sua obra através do pensamento ético-libertário de DUSSEL, estabelece-
se que a dominação entre grupos nas relações do poder é inevitável. Entretanto, a partir de uma justiça
distributiva, a dominação existiria de forma diversificada, ou seja, o grupo dominado em alguns setores
poderia ser o dominante em outros e a sociedade passaria a buscar uma forma assimétrica.
                        Através de exemplos práticos, suscitados no trabalho, analisa-se a emancipação dos afro-
descendentes na conquista de postos de trabalho e funções que não desfrutam atualmente com solidez. Por
exemplo: mais negros e pardos atuando como juízes, promotores e cargos de função social relevante aos
olhos da sociedade. Ainda, a atuarem como representantes políticos, chefes de secretarias executivas, enfim,
uma maior distribuição dos cargos públicos e empregos privados, realidade contraposta ao que se costuma
analisar na sociedade brasileira.
                        Ainda, nessa hipótese de necessidade de se criarem mecanismos para os conflitos sociais,
WALZER afirma:
 

A justiça é relativa aos significados sociais. De fato, a relatividade da justiça provém da definição
clássica não-relativa, de dar a cada pessoa o que lhe é devido. [...]  Só podemos dizer o que é devido a
esta ou àquela pessoa depois de saber como essas pessoas se relacionam entre si por intermédio do que
fazem e distribuem. [...] Existe um número infinito de vidas possíveis, moldadas por um número infinito
de possíveis culturas, religiões, acordos políticos, situações geográficas, etc. Determinada sociedade é
justa se sua vida substantiva é vivida de determinada maneira – isto é, de maneira fiel às interpretações
em comum dos membros. (Quando as pessoas discordam com relação ao significado dos bens sociais,
quando as interpretações são polêmicas, então a justiça exige que a sociedade seja fiel às discordâncias,
oferecendo canais institucionais para sua expressão, mecanismos de julgamento e distribuições
alternativas). (2003, p.430)

                       
                        Justamente onde WALZER abre os parêntesis para tratar da exceção da sociedade onde não
há interpretação comum dos membros, é onde pressupõe a necessidade de distribuições alternativas para se
buscar a igualdade diante do pluralismo social.
                        A emancipação das classes, portanto, estaria assegurada de forma que, os grupos excluídos,
obtendo a parcela distributiva da justiça, estariam desfrutando de porções das quais não teriam privilégio na
sociedade liberal burguesa. 

                        Assim, em que pese, muitas vezes, a justiça seja encarada de forma diferenciada, tem-se que
sua essência pauta-se na efetiva necessidade de promoção da democracia, ainda que buscada através de
medidas provisórias (atos de estabilização), por intensa fidelidade social à condição do outro, como é o caso
das ações afirmativas para igualdade racial.

                       
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
                        A presença de ações afirmativas é um meio do qual o Estado dispõe para atenuar as
desigualdades e os privilégios que algumas classes possuem em relação a outras, ainda que não declarados,
mas intrínsecos no âmago social, como é o caso dos afro-descendentes.
                        Faz-se necessária a utilização de instrumentos concretos na busca da justiça política,
saboreada minimamente como senso de justiça, haja vista seu caráter inatingível (aporía).
                        Nesse sentido, o ideal democrático é a melhor condução à experiência da justiça. Através de
uma abertura na interpretação constitucional, que não se limita a um caráter definitivo (igualdade formal), as
ações afirmativas apresentam-se como instrumentos de estabilização, que, ainda de caráter provisório,
conseguem promover a emancipação da parcela afro-descendente excluída da sociedade.
                        Atenta-se para o fato de que o caráter promotor de estabilização visa combater
principalmente os paradigmas totalizadores da democracia liberal, como é o exemplo do universalismo
normativo e da igualdade meramente formal.
                        Em defesa das ações afirmativas, encontram-se argumentos concretos para o combate à
discriminação racial, que é difundida desde as práticas sociais mais simples, como o preconceito em relação a
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certo tipo de corte de cabelo, que valorize a cultura africana, até o extremo oposto, na hipótese de grupos
como os White Power, pregando o racismo declarado contra afro-descendentes, por exemplo. Dessa forma,
esquece-se o argumento tão utilizado acerca da compensação histórica, passando a privilegiar a análise
fenomenológica atual. Privilegia-se o argumento de luta pela emancipação da classe, contra os antigos
preconceitos em razão dos fenótipos afro-descendentes e o abismo social vigente em  comparação com os
brancos.
                        Ora, considerando as diversas estatísticas que atribuem ao cidadão negro os piores índices
em diversos setores sociais, tem-se a provocação necessária de medidas a serem tomadas pelo Estado, em
seus diferentes órgãos, a fim de promover a igualdade material, de forma imediata, àqueles subjugados
socialmente.
                        Vivendo em uma democracia representativa onde não há igualdade de oportunidades,
carregada por um olhar social racista, ainda que cordial, as ações afirmativas constituem medidas
emergenciais que devem ser implementadas nos diversos setores da sociedade (como cotas em universidades,
empregos públicos e privados, políticas públicas de saúde, incentivo à educação inserida na cultura africana),
onde se verifica déficit de representatividade afro-descendente, hipóteses bem salientadas no conteúdo
original do Projeto de Lei 6.264/2005, que visa instituir o Estatuto da Igualdade Racial. Em que pese tenha
sofrido diversas modificações que retiraram de suas previsões mecanismos importantes para a emancipação
da parcela, tem-se que políticas públicas nesse sentido, desde que implementadas seriamente, convergem à
materialização da concepção democrática pluralista.
                        Não se trata da defesa da mera alocação, sem critérios, dos negros em setores geralmente
ocupados por brancos, por um sentimento leigo de justiça. Trata-se da utilização de critérios legítimos de
ingresso, pautados em estudos que demonstram a verdadeira face da nação brasileira, como é o caso do
Relatório Anual das Desigualdades Raciais. Projeta-se o desenvolvimento da nação para a mudança social,
menos racializada, menos cordial e apenas “tolerante” com o outro, o que não é suficiente.
                        Frisa-se que pela aplicação das ações afirmativas para igualdade racial, não deve se deixar de
cobrar o próprio Estado, para que invista na concretização dos direitos sociais à parcela, como é o caso da
educação, saúde e trabalho. O caráter de provisoriedade e estabilização de tais medidas não pode ser barreira
à atuação do Estado. Possuem, sim, a função de promover o “repensar social” através da edição de leis e
atos administrativos que conscientizem a todos. No entanto, a continuidade dos investimentos a longo prazo,
principalmente em educação pública de qualidade, vetor potencialmente decisivo para uma realidade social
mais igualitária, são de suma importância para a evolução do presente cenário.
                        Na busca desse ideal, salutar é a relação leviniana de infinita responsabilidade para com o
excluído, uma vez que a sociedade, através de todos, é co-responsável nesse processo de cumprimento
democrático.
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A RESERVA DO POSSÍVEL NO DIREITO À SAúDE

THE RESERVE OF THE POSSIBLE ONE IN THE RIGHT TO THE HEALTH

Andréa Egizi dos Santos

RESUMO
O objeto do trabalho é a análise da reserva do possível no tocante ao direito à saúde para demonstrar que
este direito não pode ser negado em função desta cláusula. Para tanto, apresentam-se alguns objetivos
específicos necessários à conclusão do caminho a ser trilhado. Através de uma breve amostra da
desenvoltura do Estado e do capitalismo, juntamente com a manifestação dos conflitos de classes sociais,
enfatiza-se a constante busca destas pela garantia de seus direitos. A posteriori, apresentar-se-á o
funcionamento serviço de saúde no Brasil, trazendo à tona a aplicação da reserva do possível nas prestações
deste direito. Finalmente, passa-se à visualização do papel do Poder Judiciário nestas questões. Em
seqüência, chega-se ao ponto basilar do trabalho, onde é feita a análise dos direitos fundamentais diante de
ações propostas pelos particulares em decorrência da omissão do Estado na prestação do direito à saúde.
Pretende-se aqui mostrar a distorção na aplicação da reserva do possível, que tem sido usada como tese para
ratificar a fuga do dever do Estado no cumprimento de suas obrigações.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Direito fundamental. Reserva do possível. Direito à saúde.

ABSTRACT
The object of this work is the analysis of the reserve as possible regarding the right to health to demonstrate
that this right can not be denied on the basis of this clause. Thus, sets out some specific goals needed to
complete the path to track. These are: the appointment of doctrines which relate to the role of the state, from
its birth until its enlargement today, so that, by examining the state role in other countries, could be based the
development of the Brazilian state. Through a brief sample of the resourcefulness of capitalism along with
the manifestation of the conflict of social classes, we emphasize the constant search for the guarantee of
these rights. A posteriori, it will make the functioning health service in Brazil, bringing forth the application
of the reserve of the possible benefits of this law. Finally, the assessment of certain amounts jurisprudences
the debate that allows the visualization of the role of the judiciary in these matters. In sequence, it is the basic
point of work, where is the analysis of fundamental rights in the face of proposed actions by individuals as a
result of the failure of the State in providing the right to health. It is here to show the distortion in the
application of the reserve as possible, which has been used as argument for ratifying the escape of the duty of
the State in fulfilling its obligations.
KEYWORDS: Keywords: Fundamental right. Subject to possible. Right to health.

Introdução

 

Seja pela intrínseca impossibilidade do homem de viver só - caracterizadora da necessidade humana de
associação - ou pela realização de um contrato social no qual os seres humanos se obrigam sob as mesmas
condições, a convivência humana impõe a existência de regras que estabeleçam como deve se dar as relações
entre os grupos.

Para a efetividade dessas regras, é preciso que elas estejam submetidas a algum tipo de poder, que possa ser
eficaz em sua produção, aplicação e julgamento. Neste cenário, tem-se o nascedouro do Estado, dotado de
estruturas de poder, comprometido com a garantia da harmonia entre seus pares. Para tanto, apresenta como
um de seus objetivos centrais suprir a sociedade de benefícios diversos a ponto de garantir aos indivíduos um
mínimo necessário à sua sobrevivência.

Dentro deste cenário, em função de uma tendência de universalização dos direitos humanos na Constituição,
a saúde se eleva à categoria de direito fundamental e o Estado tem o papel de provedor deste.

Como o funcionamento do Estado não aconteceu da forma que seus cidadãos esperavam, surgiram diversas
lutas sociais em busca de um aumento quantitativo e qualitativo dos direitos. Diante das diversas crises
eclodidas, gerando redução em seu orçamento, o Estado passou a se defender usando a famosa cláusula da
reserva do possível para não atender as novas demandas surgidas.

Reserva do possível diz respeito à possibilidade das limitações de ordem econômica afetarem a satisfação da
implementação de alguns direitos, sobretudo os sociais. Com esta cláusula, o Poder Público condiciona a
efetivação de tais direitos à existência de condições econômicas para sua concretização.

Neste diapasão, este trabalho versa sobre o seguinte tema: "A reserva do possível no direito à saúde". Para
alcançar o mérito da questão, objetivamos a análise da aplicação da reserva do possível no tocante ao direito
à saúde para demonstrar que este direito não pode ser negado em função desta cláusula.

Para tanto, serão analisadas doutrinas que versem acerca do papel do Estado. Caberá também avaliar a
desenvoltura do papel estatal na Alemanha, objetivando embasar o desenvolvimento deste no Brasil.
Posteriormente, será sopesado o serviço de saúde neste país e, como não podia deixar de ser, a aplicação da
reserva do possível nas prestações deste.

Em seqüência, chega-se ao ponto fundamental do trabalho, onde será discutida como tem sido aplicada a
cláusula da reserva do possível na prestação do direito à saúde no Brasil, na tentativa de demonstrar o
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descabimento desta argumentação no tocante à efetivação deste direito fundamental.

 

1 Estado providência[1] e sociedade solidária

 

1.1 Estado-providência: definição

            Das várias definições encontradas, a que melhor enquadra o conceito do Estado de bem-estar social é
a de Gomes (2006, p.203), que descreve este modelo estatal como o:

Conjunto de serviços e benefícios sociais de alcance universal promovidos pelo Estado com a finalidade de
garantir uma certa "harmonia" entre o avanço das forças de mercado e uma relativa estabilidade social,
suprindo a sociedade de benefícios sociais que significam segurança aos indivíduos para manterem um
mínimo de base material e níveis de padrão de vida, que possam enfrentar os efeitos deletérios de uma
estrutura de produção capitalista desenvolvida e excludente.

 

1.2 A busca pela seguridade social através de lutas entre classes           

 

            Durante quase 30 anos, as sociedades industriais democráticas desenvolveram-se no âmbito do
compromisso Keynesiano[2], que adequava as relações entre o econômico e o social no quadro de um jogo
de soma positiva. Esse modelo estava baseado no desenvolvimento do Estado-providência e na negociação
coletiva, sendo aquele que geria as relações entre o Estado e a classe operária.

            O capitalismo estava marcado pela contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e as
relações de produção, e tendia ao acúmulo do capital. A análise de Marx gira em torno do desenvolvimento
do Estado como um meio de desvalorizar o capital. Para ele: "sua queda e a vitória do proletariado são
igualmente inevitáveis" (Marx, 2006, p.29).  O Estado servia como aparelho de dominação a serviço da
burguesia. O poder estatal passou a assumir cada vez mais o caráter de poder público organizado para fins de
sujeição social, de aparelho de dominação de uma classe.

            Nos anos 70, as relações entre Estado e sociedade se tornaram objeto de uma crítica difusa, antes
mesmo da crise econômica que marcou esta época. Tal situação fez emergir uma nova visão política,
procurando dar uma motivação à recusa do social-estatismo. Assim, surgiram alguns conflitos sociais, que
marcaram intimamente a época, visto que o Estado-providência e as negociações coletivas não eram capazes
de regular esses fenômenos. Porém, esses apresentavam a característica comum de dimensão coletiva, o que
levava à necessidade de um movimento social com desempenho de papel central.

A classe capitalista[3], ao perceber a força da produção em massa através de acumulações intensivas, passa a
demonstrar interesses em dar apoio à ampliação dos "serviços sociais", uma vez que também estaria sendo
beneficiada, pois estaria reduzindo os custos com empregos dos assalariados. Estes, por sua vez, passariam a
ficar mais satisfeitos - com o acesso aos benefícios do consumo e dos serviços sociais oferecidos pelo Estado
- cooperando cada vez mais com a produção capitalista. Deste modo, capitalistas uniram-se à aristocracia.
Como consequência, foram sendo instituídos os sistemas de seguridade social em países como a Alemanha e
a Itália, onde a classe trabalhadora foi favorecida com os benefícios.

Com a redução da participação estatal, restrita à garantir a ordem (através da propriedade privada) e a justiça
(punindo aqueles que desrespeitassem a ordem da burguesia), renasce a crença de que com o livre
funcionando dos mercados, o Estado de bem-estar seria prescindível, tendo em vista que os elementos
garantidos pelo bem-estar seriam fornecidos pelos próprios mercados, inclusive de forma mais célere,
passando o mercado a ser o solucionador de grandes problemas da sociedade. O discurso conservador
defende a permuta para o setor privado das atividades que devem ser controladas pelo mercado.

A constituição dos Estados de bem-estar incita várias formas de provocações. Das muitas existentes, diz-se a
mais persuasiva aquela que rende às lutas entre classes sociais o mérito da constituição dos sistemas de
seguridade social, nomeadamente quando a classe trabalhadora luta por alguns interesses específicos, tais
como: melhores oportunidades de saúde, educação e salário. Destarte, o Estado passa a ser encarado como a
expressão de lutas pela igualdade que são travadas no seio da sociedade.

 

1.2.1 A experiência alemã como Estado de bem-estar social[4]

                       

A Alemanha foi o país que apresentou uma das experiências de maior sucesso, por ter se erguido como um
dos principais Estados europeus com uma forma particular, que, na opinião de Gomes (2006, p.204), pode
ser sintetizado na adoção de uma estratégia de "política de potência e de bem-estar". 

A partir de uma política de Estado bastante sólida, - onde um dos alicerces principiológicos era o
estabelecimento de um nível elevado de educação do seu povo, para que este, com uma estrutura produtiva
avançada, pudesse alcançar graus de desenvolvimento que proporcionassem ao país maiores vantagens
econômicas e, consequentemente, sociais, - a  Alemanha foi constituindo um forte sistema de proteção social
diante do próprio desenvolvimento das estruturas de produção capitalista.
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Neste cenário, diante das pressões sociais, as classes trabalhadoras reagiam e passavam a exigir garantias
como participantes desse processo e, assim, as prestações desses serviços foram sendo conquistadas como
conseqüência de um alto nível de solidariedade social aos desígnios imperialistas da Alemanha, mais
especificamente do século XIX para o XX.

Tendo a Alemanha como modelo, após a década de 1950, mais precisamente no período pós Segunda
Guerra Mundial, outros - porém poucos - países passaram a reunir condições suficientes à concretização de
um verdadeiro Estado-Providência, vislumbrando uma concepção mais avançada de seus "serviços sociais".

 

1.3.  Welfare state no Brasil

 

Pelo fato das histórias de todas as sociedades que já existiram serem caracterizadas pelas constantes lutas de
classes - "Luta esta que termina sempre com uma transformação revolucionária ou com a ruína das classes
em disputa" (Marx, 2006, p.09) - quando o assunto é o Estado-providência, no Brasil, a situação é bastante
delicada, pois neste país, o confronto de classes não chegou a alcançar grandes dimensões. 

Em países europeus, nas pequenas ilhas de excelência no hemisfério norte onde funcionou o Estado de bem-
estar, é de fácil percepção a tese de que este modelo de Estado se constituía a partir da luta de classes, onde
a classe trabalhadora exerceu um papel ativo na luta contra as conseqüências que estariam por vir devido ao
acúmulo do capital. No Brasil, não se organizou um sistema de seguridade social próximo do modelo que
ficou conhecido como welfare state. Neste país, talvez seja mais coerente "considerar que não se tenha
implementado mais do que apenas algumas políticas de bem-estar social" (Gomes, 2006, p. 222).

O Estado brasileiro certamente não se encontra no núcleo do sistema mundial. Não em conseqüência de
limitações materiais naturais, mas em virtude do insucesso de estratégias emancipatórias. Por isso, deve ser
considerado em sua situação específica. O atraso econômico, a desigualdade social e cultural, além do
profundo desnível na distribuição de renda, perpetuados pelos sistemas político e social, devem ser levados
em conta na reflexão sobre as estruturas jurídicas e institucionais do Estado brasileiro, em particular a
Administração Pública (BUCCI, 2006, p.03).

 

As camadas mais populares apresentavam pequeno poder de influência política nesses processos e acabavam,
juntamente com os demais, a testemunhar essas imposições feitas pelos superiores. A formação deste "Novo
Estado", portanto, não passou de uma ditadura onde as mudanças visavam a transformação do país num
contexto capitalista moderno. Desta feita, a classe trabalhadora, ao invés de ser engrandecida, foi sendo
mitigada pelo esvaziamento promovido pelo próprio Estado.

Os movimentos sociais que, com base numa ampla solidariedade e na tentativa de mitigar a concentração de
renda causadora de fortes exclusões sociais, foram emergindo, mas, diante do poder desta supremacia
estatal, passaram a ser exterminados praticamente em sua origem. As classes trabalhadoras estavam
limitadas, ora pela repressão do Estado, ora pela força do capital.

Tentando remodelar o aparelho previdenciário existente, os militares tentaram construir um novo sistema de
seguridade social, que acabara por se mostrar inoperante diante da ausência de bases democráticas para sua
construção. Não apresentava em seu nascedouro o resultado de uma luta de classes, e sim um autoritarismo
que visava apenas o preenchimento de protocolos atendendo a requisitos estabelecidos pelo projeto
industrializante.

Outro grande problema surgido com esta atuação militar foi o fato dele ter sido financiado com crédito
externo, o que acabou desencadeando um grande endividamento em divisas estrangeiras, levando o Brasil a
não dispor de um sistema de seguridade social de cobertura universal, semelhante aos países europeus. Deste
modo, mais uma vez, postergou-se a redistribuição de renda em nome da necessidade do crescimento e
desenvolvimento econômico, pois se anunciava que era preciso que o país primeiramente crescesse para
depois haver a distribuição. Fato este que ficou conhecido como a "teoria do bolo: deixar o bolo crescer para
dividi-lo depois; o bolo não cresceu e dele só comeram os mais próximos e os mais sabidos" (Negreiros,
2001, p.276). Deste modo o que ainda existia de benefícios sociais, principalmente em termos de educação e
saúde, acabou sendo direcionado, em sua quase totalidade, para a demanda das classes médias, gerando mais
déficit nas políticas de bem-estar.

Nessa perspectiva, Rosanvallon (1997, p.151) relata que: "o político, que é um homo economicus, tem, por
finalidade realizar seu objetivo central - ser reeleito - e não maximizar o interesse geral". Assim, ele busca
satisfazer uma minoria de eleitores (grupos de pressão), cujo apoio é indispensável, multiplicando as ações de
redistribuição e desenvolvendo equipamentos públicos. Dessa forma, estes grupos ficam satisfeitos com o
que recebem e "fecham os olhos" diante das realidades globais. Os agentes dos Estados passam a satisfazer
seus interesses pessoais e só em segundo plano que se preocupam com a política que a opinião pública
espera deles.

Outros fatores corroboraram para o fracasso do novo sistema. Os principais foram: a forte centralização dos
novos recursos no Tesouro Nacional e o atraso em seus repasses; cortes expressivos nos valores reais; e a
falta de indexação das despesas públicas referentes aos gastos correntes e de investimentos previstos no
Orçamento Geral da União (DAIN e SOARES, 1998, p. 49).

 

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4666



O povo brasileiro ainda não tinha despertado para o fato de que a democracia seria o espaço legitimado para
a luta por reivindicações sociais. A partir de meados da década de 1990, com o destaque à privatização, é
que passa a ser evidente uma reviravolta nas relações entre Estado e sociedade, visando uma concepção
liberal de mercado.

O Estado, por sua vez, tende a ficar cada vez mais distante dos interesses sociais populares. Em
contrapartida, cada vez mais aumenta seu poder de intervenção em favor de pequenas minorias (que se
tornam maioria quando o assunto é a fração do capital). E, na incessante busca por este capital, o país
fortalece suas dívidas com os mercados financeiros, comprometendo o equilíbrio das contas públicas. Assim,
as políticas de bem-estar social ficam minimizadas nas organizações sociais e no mercado, diante da
tendência do projeto neoliberal: descentralização, terceirização, privatização e flexibilização.

A defasagem que existe entre a taxa de crescimento e o ritmo de desenvolvimento natural das despesas
sociais, (...), implicaria uma redução da cobertura social e, portanto, uma privatização crescente. A existência
desse fenômeno da defasagem obriga a fazer uma escolha. Recusá-la é aceitar, automaticamente, um
aumento mecânico do nível dos descontos obrigatórios. O cenário social estatista enfrentaria graves
dificuldades financeiras na situação atual, mas, sobretudo, confrontar-se-ia com uma resistência sociológica
difusa dificilmente superável. (ROSANVALLON, 1997, p.83).

 

De qualquer modo, as elites de poder brasileiras não permitiram uma acumulação política de forças e uma
participação societária popular, capazes de produzir uma verdadeira ordem democrática. Na verdade, "o
problema da relação entre o Estado e a sociedade civil nas sociedades periféricas é tão profundo que resulta
numa situação paradoxal em que o Estado do patrimonialismo acaba deixando de ser um instrumento seguro
e confiável, mesmo para os interesses das elites" (Bucci, 2006, p.07).

 

2 A implicação da reserva do possível na saúde

2.1 Direitos humanos na Constituição Federal de 1988

 

No Brasil, os direitos humanos econômicos, sociais e culturais manifestaram-se intempestivamente em
relação ao cenário internacional. Ainda assim, a Constituição Federal de 1988 é uma das mais avançadas
mundialmente no tocante à proteção dos desses direitos. Desde o seu preâmbulo, a Carta Magna se propõe a
"assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais" [5].

Em seu artigo 3º seu compromisso é com a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, bem como
com a erradicação da pobreza e da promoção do bem de todos sem preconceito. No artigo 5º - §1º -
demonstrada está a exigibilidade imediata dos direitos fundamentais. Logo, qualquer interpretação que limite
a efetivação desses direitos não deve prosperar.

            A Lei Maior classifica os direitos fundamentais em cinco grupos, sendo um destes o dos direitos
sociais (arts. 6º e 193 e segs.). Diante sua importância, merece o artigo 6º transcrição literal: "São direitos
sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição".

 

2.2 Direito fundamental à proteção da saúde

 

             A saúde é um direito que se eleva à categoria de fundamental em função de uma convergência à
universalização de direitos humanos na Constituição. Tal direito precisa ser enfrentado com sua autonomia
em face do direito à segurança social. O direito à proteção da saúde apresenta-se como dupla face de uma
mesma moeda, sendo, simultaneamente, observado como direito de defesa (visando direito a exigir a
abstenção de comportamentos que possam lesar a saúde) e como direito social (direito a exigir prestações
positivas do Estado).

Os direitos fundamentais sociais definitivos[6] implicam deveres de prestação positiva, porque resultam de
uma ponderação de princípios e valores contrapostos, tais direitos restringem-se aos direitos mínimos,
configurando o direito a prestações positivas destinadas a assegurar o mínimo existencial.

            Classificados dentro da segunda geração dos direitos humanos - que equivale aos direitos sociais - o
direito à proteção da saúde, impõe uma ação estatal, exigindo prestações positivas por parte do Estado. É
um direito dependente, em grande medida, de uma intervenção do legislador que o concretize e, assim,
viabilize a possibilidade do exercício do mesmo direito. A transgressão a estes direitos ocorre com a mera
omissão do Estado.

 

2.3 Sistema de saúde no Brasil
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            Os tradicionais quadros dogmáticos, correspondentes à Administração Pública, típica do modelo de
um Estado provedor, foram completamente ultrapassados. Em verdade, o modelo de Estado de Bem-Estar
teve seu funcionamento apenas em algumas ilhas de excelência no Hemisfério Norte, e, por motivos já
expostos, não se concretizou como tal no Brasil.

A simples cópia de modelos jurídicos ou a importação de soluções prontas, sem a ponderação de
circunstâncias históricas, políticas e econômicas não são suficientes para sanar os problemas da relação entre
a Administração Pública e a cidadania, o que não implica em ignorar os modelos estrangeiros. Todavia, esse
processo de amadurecimento institucional deve se fazer acompanhado de uma forte cidadania, presente e
atuante, em conjunto com a ação administrativa do Estado (BUCCI, 2006, p.10).

 

            No tocante ao serviço gratuito de saúde no Brasil, do ponto de vista das entidades públicas, há 02
(dois) movimentos de sentido contrário que é necessário tomar em consideração para efeitos de redefinição
das fronteiras tradicionais do universo publico: por um lado, os fenômenos de privatização da Administração
Pública, os quais não obstam a que as referidas entidades continuem, em muitos casos, a pertencer ao
universo público; Por outro lado, a emergência de uma noção funcional de serviço público.

 

2.3.1 Reestruturação do serviço de saúde e os fatores de pressão responsáveis pelas necessárias
reformas

 

Onde o Estado era, em simultâneo, o prestador, o financiador e o fiscalizador, hoje existe, uma separação
entre a prestação dos cuidados de saúde e o respectivo financiamento. Assim pese, embora continuando a
atuar, em muitos casos, como operador, a verdade é que o Estado assume essencialmente o papel de
garantidor (enquanto financiador) e regulador, através dos contratos que passa a fazer e exige através deles
(como forma de regulação).

O Serviço Único de Saúde (SUS), concebido como serviço público prestado por entidades públicas, em
termos de universalidade e gratuidade, tem sofrido, uma série de alterações diante uma cadeia de fatores de
pressão responsáveis pelas profundas reformas que precisam vir a ser realizadas.

São inúmeros os fatores de pressão, onde encaixam-se como exemplos: as alterações de natureza
demográfica (relacionadas à longevidade e fenômenos de imigração), pobreza, exclusão social (explicando o
reaparecimento de doenças antes julgadas erradicadas e a emergência de novas patologias), alterações de
natureza comportamental (consumo de álcool, tabaco, sedentarismo, sexo), que são responsáveis pelo
aparecimento de doenças e pela, cada vez maior, relevância da medicina preventiva. Também merecem
relevância as alterações de natureza científica e ética, ligadas ao progresso do conhecimento médico, bem
como alterações resultantes das novas tecnologias de informação (relação virtual da prestação dos cuidados
de saúde).

Perante este novo cenário, tem-se vindo a reconhecer a necessidade de reestruturação da própria Medicina e
demais cursos da área de saúde, levando em conta os novos desafios éticos e as questões jurídicas envolvidas
e aceita-se a necessidade absoluta de reciclagem e atualização permanentes igualmente dos médicos. Tudo
isso implica também repensar a própria relação laboral destes com o hospital e a redefinição das tarefas
tradicionalmente repartidas entre eles e os demais profissionais de saúde.

            Deve-se repensar a rede tradicional de entidades prestadoras de saúde, apontando-se insuficiências e
reconhecer a emergência de uma nova concepção do próprio hospital, enquanto unidade de prestação de
cuidados de saúde.

            Em seu novo papel, o próprio hospital deve funcionar como reserva, dando-se a prioridade aos
outros níveis de prestadores de cuidados de saúde (sobretudo, unidades de menor dimensão, que funcionem
junto às populações, estando ligadas em rede, entre si e com o hospital), dando especial relevo à Medicina
preventiva. Por outro lado, salienta-se a relevância de sistemas ambulatoriais de prestação de cuidados de
saúde fora do hospital, concebendo-se até a possibilidade de sistemas de urgência ao domicílio (que é o que
já vem acontecendo nos Programas de Saúde da Família - PSF). Repensa-se a própria estrutura interna do
hospital, acentuando-se a necessidade de um trabalho multidisciplinar.

Estorninho (2006) ensina que: "Nas últimas décadas, os fatores de pressão são invocados como principais
justificações para a reforma dos sistemas públicos de saúde". Tais fatores de pressão implicam o alargamento
do universo dos destinatários das prestações de cuidados de saúde e o caráter cada vez mais sofisticado e
complexo dos meios de diagnóstico e terapêutico disponíveis, envolvendo um brutal aumento de despesas
com a saúde.

            Com a criação dos sistemas de Segurança Social, alguns cuidados de saúde passaram a ser garantidos
através da técnica dos seguros sociais, que garante a proteção social em face de determinadas vicissitudes,
tais como: velhice, desemprego, mas, sobretudo, a doença. Esses sistemas caracterizavam-se pela exigência
de prévia filiação no que diz respeito aos sujeitos beneficiários e pelo financiamento baseado exclusivamente
nas contribuições dos trabalhadores.

            Passa-se a posteriori, para um sistema qualitativo distinto: um sistema de saúde autônomo, de
natureza pública, com vocação universalista e gratuita, assentando em esquemas de financiamento públicos
ancorados no sistema fiscal geral, modelo cuja falência se tem vindo a anunciar nas últimas décadas. Um dos
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desafios da reforma da saúde, como forma de reestruturação deste setor, visa a busca da qualidade e da
eficiência, da eqüidade, da sustentabilidade financeira, da responsabilização e da humanização.

Precisamente em sentido contrário, constituem fatores de pressão (quiçá decisivos) sobre o Sistema Único de
Saúde (SUS), os constrangimentos financeiros decorrentes da necessidade de controlar a despesa pública e
de reduzir o déficit orçamental que tem dominado as finanças públicas brasileiras nos últimos anos.

É necessária uma adequação da dogmática administrativa às evoluções recentes da Administração Pública, o
que obriga a repensar os quadros tradicionais moldados em função da realidade que foram, entretanto,
completamente ultrapassadas. Na saúde, se opta por formas mais intensas de desempenho de tarefas de
serviço público, por entidades privadas; valem novos esquemas de regulação e de fiscalização deste universo
de entes (público e privados) prestadores de cuidados de saúde. Universo esse que, comungando de uma
nova unidade, é marcado por uma lógica de responsabilidade descentralizada.

            Na questão da saúde pública, a saúde preventiva, tratada como direito fundamental pelo art. 196 da
Constituição Federal, confundiu-se com a saúde curativa - definida como direito social no art. 6º da Carta
Magna, - criando-se um sistema único de saúde que seria universal e gratuito, mas que acabou por transferir
para terceiros a responsabilidade do seu financiamento e por empurrar para os planos privados de assistência
à classe média, tornando-se utópico e ineficaz. Com efeito, o acesso universal, gratuito e igualitário deste
serviço acaba por gerar expectativas inalcançáveis para os cidadãos.

            O Estado de Bem Estar-Social, em seu melhor momento, garantia o sistema gratuito de prestações
de saúde preventiva ou curativa. Era o que acontecia em países como a Inglaterra, Escandinávia, Cuba e
Portugal. Os defensores desta gratuidade de serviços aparam a idéia de que estas prestações são devidas pela
receita dos impostos. O ordenamento jurídico brasileiro adotou esse modelo, criando o sistema único de
saúde - gratuito e universal - financiado por contribuições sociais sobre o faturamento e o lucro (art. 195, I,
CF).

As conseqüências práticas consistem no constante aparecimento das acusações de que médicos e hospitais
públicos exigem pagamento ilegal, no afastamento da classe médica do sistema público em direção ao seguro
privado e na constatação de que os serviços médicos apoiados em técnicas mais refinadas se tornaram mais
seletivos em função da riqueza do usuário (...). Isso tudo sem falar na corrupção estimada na vertente dos
gastos, principalmente na terceirização fraudulenta. De notar que não se defende a extensão da
universalidade do atendimento, mas sua adequação ao sistema realista, em que se mesclem e somem-se as
contribuições dos usuários, excluídos os pobres (NEGREIROS, 2001, p.288).

 

            É necessária a busca por soluções diversas que visem superar, pelo menos, parte destas carências
sociais. Uma vez que todos tem direito à saúde, é dever da própria coletividade procurar suprir as
necessidades de seus membros, buscando o cumprimento dessas normas programáticas, já que,
aparentemente, elas não podem ser "exaustivamente" atendidas pelo Estado.

 

2.4 A implicação da reserva do possível na saúde

 

As mutações pelas quais todas as sociedades vêm passando é assunto não controvertido nos dias atuais.
Diante dos avanços científicos e tecnológicos do mundo, os indivíduos foram se lapidando culturalmente, e
buscando cada vez mais o aumento de seus conhecimentos e, consequentemente, melhor qualificados
estavam para o mercado de trabalho. Contudo, principalmente em países como o Brasil, muitos cidadãos
ficam incapacitados de acompanhar estas mutações: ora por falta de iniciativa própria, ora por falta de
amparo estatal. Tal situação acaba por deixá-los à margem da sociedade, sem capacidade proverem a sua
própria subsistência.

A análise dos direitos a prestações estatais em sentido estrito, necessita de garantia de liberdade fática como
pressuposto para o exercício da liberdade jurídica. Assim, os direitos fundamentais expressam princípios que
exigem que o indivíduo possa se desenvolver dignamente na comunidade social. Para ele: se o objetivo dos
direitos fundamentais é o desenvolvimento da personalidade humana de forma livre, há necessidade de
liberdades fáticas, isto é: devem assegurar também os pressupostos do uso de liberdades jurídicas e,
portanto, são não só do poder fazer jurídico, mas também do poder atuar realmente (ALEXY, 2008, p.538).

 

Por vezes, a prestação de um direito de segunda geração carece da concretização de direitos fundamentais de
todas as dimensões. Explico: A prestação concreta da saúde depende da materialização da liberdade fática,
do desenvolvimento pessoal e coletivo e possibilita o pluralismo e o exercício da democracia. Contudo, sua
análise teórica é feita sob o prisma da ponderação dos direitos fundamentais a prestações estatais: "verifica-
se em que medida tais prestações são asseguradas concretamente como direito fundamental e quais as
prerrogativas garantidas para além dessas prestações objeto de direito fundamental" (Pereira, 2006, p.272).

Na visão clássica do liberalismo, a sociedade era como que o lócus da cena social, onde os sujeitos
encenavam seus papéis, escritos por si, cabendo ao Estado garantir a normalidade e a possibilidade de cada
um escrever e interpretar seu próprio papel. No caso do Brasil, Bucci (2006, p.09) afirma que:

Ainda há muito a caminhar, especialmente nas sociedades periféricas, até que se possa prescindir do Estado
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como locus de decisão política, como espaço de convergência das ações políticas. Ainda mais num país
como o Brasil, em que, foi o Estado quem criou a naçãs como o Brasil, em que, foi o Estado quem criou a
naçde da ordem.

cessidade da reconstrucao conficontradit(saquadro de cresceno e a ele incube criar condições para o
desenvolvimento da sociedade civil.

 

Quando levam-se em conta as transformações pelas quais as sociedades estão passando, alguns autores,
como é o caso do Oliveira Netto (2005, p.03), afirmam que o próprio crescimento da população mundial
acarreta "a impossibilidade das estruturas existentes - sejam públicas ou privadas - darem um adequado
tratamento aos seus cidadãos que necessitem do amparo estatal para suprir alguma carência, em relação a
qual seu desforço próprio não foi capaz de atender".

            Diante da impossibilidade do Estado suprir a carência de alguns cidadãos que necessitem do seu
amparo, pois ao se extraírem pretensões positivas dos direitos fundamentais, sua concretização passa a
demandar emprego de meios financeiros, tais direitos passam a viger sob a "reserva do possível":
compreende o fornecimento de serviços públicos de acordo com a situação econômica conjuntural, isto é,
sob a "reserva do possível" ou conforme autorização orçamentária - evidenciando que a efetividade dos
direitos positivos, ao seu turno, demanda a existência de um aparato estatal de prestação, incluindo estrutura
física, logística e pessoal, a gerar gastos que devem ser cobertos.

A teoria do alcunhado princípio da reserva do possível, é cediço, tem como berço as decisões proferidas pela
Corte Federal da Alemanha. Pelas quais se sustentou que as limitações de ordem econômica podem
comprometer sobremaneira a plena implementação dos ditos direitos sociais. Ficando a satisfação destes
direitos, assim, na pendência da existência de condições materiais - especialmente econômicas - que
permitam sua atendibilidade. (OLIVEIRA NETTO, 2005, p.04).

                       

            Vaz (2007, p.40) faz uma distinção entre reserva do possível e reserva do financeiramente possível:

Aquela é gênero do qual esta é espécie. Enquanto a reserva do possível diz respeito a todos os eventos
formais ou materiais que impedem a concretização dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais, a
reserva do financeiramente possível faz referência apenas à eventuais limites orçamentários do Estado.

 

            A insuficiência de possibilidade econômica se apresenta como fronteira necessária à prestação dos
direitos fundamentais. Isto significa o abandono da incondicionalidade das prestações de direitos
fundamentais. As inevitáveis decisões sobre preferências, sobre o emprego e distribuição dos meios
financeiros estatais disponíveis, motivadas pela falta de recursos, passam de ser uma questão de
discricionariedade política a uma questão de observância dos direitos fundamentais, mais nomeadamente: de
concorrência e conflito de direitos fundamentais. De logo, mostra-se um problema hermenêutico, que se
agrava cada vez mais, porque os direitos fundamentais, decifrados conforme o Estado Social, não contêm em
si mesmo nenhum critério acerca da extensão da garantia dos pressupostos sociais da sua liberdade.

            Acredita-se que somente o fato da legislação deferir prerrogativas aos componentes da sociedade,
não suscita a obrigação de cumpri-las, por se fazer imperiosa a existência de recursos materiais viabilizando a
satisfação de tais direitos.

Os direitos sociais e econômicos dependem da concessão do legislador, o que gera a problemática dos
direitos fundamentais e acabam por não gerar por si só a pretensão às prestações positivas do Estado. São
revestidos pela forma de normas programáticas e acabam por ficar sujeitos à interposição do legislador,
especialmente no que diz respeito ao orçamento público (NEGREIROS, 2001, p.282).

 

2.5 Direito à saúde e esgotabilidade de recursos

 

A Constituição Federal (artigo 170) já asseverou que "a ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social". A substância contida na idéia de justiça social baseia-se sobretudo na necessidade de
redistribuição de rendas, com a consequente proteção aos fracos, aos pobres e aos trabalhadores, sob a
diretiva de princípios como os da solidariedade e igualdade.

Para Negreiros (2001, p.277), "A demanda pela justiça social é endereçada à sociedade, que, separada do
aparato do governo, é incapaz de agir com propósito específico, o que torna a demanda pela justiça social
um programa que os próprios membros da sociedade organizam e ao qual falta o critério de distribuição
justa". E mais:

A utopia da inesgotabilidade dos recursos públicos perdeu a sua base; a crise financeira e o déficit
orçamentário continuado retiraram dos Estados a possibilidade de financiar o desenvolvimento. E mais: a
perversidade da ideologia desenvolmentista enfraqueceu a crença na justiça social (...) O esgotamento das
fontes de recursos que alimentaram o Estado Providencial e a impraticabilidade da política de assunção
descontrolada de empréstimos públicos, por ter escapado do Estado Nacional o controle dos fluxos de
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capitais, tornaram inviável o sistema de gratuidade e de desperdício observado no campo da seguridade e dos
direitos sociais (NEGREIROS, 2001, p. 309).

 

            Esse embaraço a que foi levado o Estado de Bem-Estar Social fez com que se procurasse um novo
equilíbrio político, econômico e financeiro centrado no princípio da solidariedade. E como os demais
direitos, os sociais também dependem do liame da fraternidade.

            Na Alemanha, fala-se numa nova dimensão estatal, o Estado de Segurança, fundado no princípio da
solidariedade, com o que estará superado o paternalismo financeiro e burocrático observado no Estado
Social de Direito.

O social brota hoje como demanda de amor ao próximo e como virtude cristã socializada. Contudo, para
alguns cidadãos, o próprio direito à vida é negativo, visto que só podem ter uma vida humana digna se
acudidos pelo Estado.

Mais uma vez, para entender a situação social peculiar do Brasil e todas as suas implicações jurídicas, é
necessário o desapego de modelos abstratos, cunhados sobre a base de experiências européias ou norte-
americanas, inadequados para a apreensão das estruturas particulares de um Estado semiperiférico como o
brasileiro, onde os direitos fundamentais e o mínimo existencial, especialmente nos países em
desenvolvimento, têm uma extensão maior do que nas nações ricas, pela necessidade de suporte estatal, mais
especificamente, no tocante aos bens essenciais à sobrevivência das populações miseráveis. Nestas
sociedades, o que está em risco não é a qualidade de vida, mas a própria vida.

 

2.6 Reserva do possível como limite à efetivação dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais

É indispensável a garantia de padrões mínimos de vida digna para todos. Principalmente em países
periféricos, como o Brasil. Neste movimento, a exigibilidade dos direitos humanos econômicos, sociais e
culturais mostra-se categoricamente necessária. Trata-se de exigir do Poder Público estratégias políticas de
efetivação desses direitos.            

            Ademais, é preciso entender que o Estado de Direito possui como requisito fundamental a realização
de um Estado Orçamentário, ou seja: o equilíbrio entre receitas e despesas é normatizado pela própria
Constituição, sendo o orçamento o instrumento de efetivação desse balanço.

De acordo com a lição de Torres (1995, p.51), "o Estado-Orçamento, que pelo orçamento fixa a receita
fiscal e a patrimonial, autoriza a entrega de prestações de educação, saúde, seguridade e transportes e orienta
a promoção do desenvolvimento econômico, o equilíbrio da economia e da redistribuição de renda, é um
Estado de Planejamento".

           

2.7 Reserva do possível e a tendência jurisprudencial

 

Os direitos humanos econômicos, sociais e culturais são de exigibilidade imediata. Porém, apesar de
essencial, não basta dizer que constitui objetivo fundamental da República a erradicação da pobreza e da
marginalização para que o problema seja solucionado. Depende de ação estatal. Para a concretização dos
Direitos Sociais, faz-se indispensável provisão orçamentária como sendo a primeira conseqüência da eficácia
imediata dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais.

            Ocorre que muitas vezes o Estado declara não possuir recursos financeiros para arcar com toda a
carência social. Alega-se com habitualidade, que nem sempre os recursos financeiros se mostram suficientes
para suprir todas as demandas por estes direitos.

            Daí brota o tema da reserva do possível, o qual é visualizado principalmente no campo das
possibilidades financeiras do poder público. Como já visto anteriormente, Vaz fez uma cabível distinção entre
a reserva do possível a reserva do financeiramente possível. Sendo assim, de acordo com o axioma do autor
supra, a reserva possível é plenamente aceitável em hipóteses determinadas já que, por vezes, é impossível
dobrar a natureza ou as contingências da vida, mesmo em nome dos direitos humanos.

            Coisa diversa é a invocação da reserva do financeiramente possível. Ou seja, argumentar a
inexistência de recursos financeiros à efetivação dos direitos humanos.  Na verdade, por vezes, o Estado
alega que não tem recurso disponível objetivando eximir-se da sua responsabilidade.

            Cabe aqui a observação da decisão proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Seja pela observância da cláusula da reserva do possível e da reserva em matéria orçamentária (...), não há
ilegalidade ou abuso por parte da autoridade coatora que não fornece medicamento prescrito ao impetrante
que não esteja relacionado na lista de fármacos da rede pública. A competência para decidir sobre a alocação
de recursos cabe exclusivamente ao Poder Legislativo, sem possibilidade de ingerência do Judiciário, por
respeito aos princípios constitucionais da democracia e da separação dos poderes. (Desembargadora
ALBERGARIA COSTA - Relatora. Processo nº. 10000064438690000. Publicado no Diário Oficial em
04/07/2007).
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            Observe que no presente acórdão a cláusula da reserva do possível e a reserva de orçamento são
evocadas para negar a efetividade ao direito à saúde. Essa parece ser a tendência jurisprudencial.

Ao analisar diversas jurisprudências, Vaz (2007, p.41) conclui que:

O posicionamento que tem prevalecido é o seguinte: em virtude da relevância econômica do objeto dos
direitos sociais prestacionais, estes se encontram sob uma reserva do financeiramente possível, circunstância
que enseja tomada de decisão acerca da destinação de recursos público. A legitimidade para isso é do Poder
Público.

 

É certo que todos tem direito a um núcleo básico de direitos sociais. Trata-se de núcleos mínimos
indispensáveis à fruição de qualquer direito. Porém, a escassez de recursos e de meios para satisfazer esses
direitos, mesmo sendo fundamentais, não pode ser desconsiderada. Os limites orçamentários devem ser
considerados seriamente.

O Ministro Celso de Mello (STF, 2004, ADPF n° 45-9) referiu em seu voto que: "no âmbito das reflexões
econômicas da atividade jurisdicional, a experiência internacional tem, assim, demonstrado que a proteção
dos direitos fundamentais e a busca da redução das desigualdades sociais necessariamente não se realizam
sem a reflexão acurada acerca de seu impacto".

 

2.8 Cláusula da reserva do possível como pressuposto de planejamento para efetivação do direito à
saúde

 

O que não pode acontecer é a concretude de uma dada prestação apenas no papel sem que haja meios
materiais para sua realização. Tal fato configuraria a frustração do comando constitucional e, ao mesmo
tempo, a negativa da efetividade atual do mandamento prescritivo da prestação. Por esta razão, a cláusula da
reserva do possível deveria ser trabalhada como condição de efetivação dos direitos humanos econômicos,
sociais e culturais. Não como obstáculo.

            Acredita-se que o Estado Democrático de Direito, tal como previsto na CF/88, possui como
pressuposto essencial a realização de um Estado Orçamentário. A consonância entre receitas e despesas é
normatizada pela própria Constituição, sendo o orçamento a ferramenta de concretização desse equilíbrio.

            Se o Estado declara falta de recursos para concretização dos direitos humanos econômicos, sociais e
culturais o deslize é duplo: (a) um caracterizado pela má gestão dos recursos públicos, (b) que acaba por
suscitar uma lesão omissiva, explicitada pela inércia na efetivação dos direitos humanos.

            Claro que não se trata de exigir a prestação estatal desconsiderando os limites do orçamento. Seria
uma suposição irracional em um modelo econômico capitalista. A própria Declaração Universal dos Direitos
Humanos - em seu art. XXII - afirma que a efetivação dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais
deve levar em conta a organização e os recursos de cada país.

            Ocorre que a mera alegação da cláusula da reserva do possível não é pretexto para obstacularizar a
execução desses direitos. O Poder Público, caso alegue essa cláusula, deve comprovar o tratamento que o
direito social lesado está recebendo no orçamento.

O Ministro Celso Antônio Bandeira de Mello (1981, p.239) expõe que: "quando o assunto é efetivação das
normas acerca da Justiça Social, refere que o descumprimento destas implica a caracterização de crime de
responsabilidade do Chefe do Poder Executivo e que a ofensa ao patrimônio público é passível de resposta
mediante ação popular".

O fato dos recursos serem minguados impõe a obrigação de planejamento para a efetivação dos direitos
humanos econômicos, sociais e culturais.  Com este posicionamento, concorda Pereira (2006, p.313):

A reserva do possível consiste numa conjugação entre (i) a razoabilidade da pretensão do particular, (ii) a
disponibilidade financeira do Estado e (iii) a aplicação das pautas constitucionais acerca da fixação de
prioridades orçamentárias. Assim, não basta a ausência fática de recursos. Deve-se demonstrar que não há
recursos porque (a) estes foram alocados para o atendimentos de outros interesses mais relevantes e que (b)
essa alocação se deu de modo ponderado, de forma que o interesse em questão tenha recebido a máxima
atenção possível por parte do Estado.

 

Nesse ponto, o Administrador não tem discricionariedade. Deve executar o orçamento. Já a liberdade
legislativa se resume ao planejamento da aplicação da verba pública via orçamento. Para Vaz (2007, p.47) "a
partir daí, a não efetivação desse direito passa a constituir omissão de má-fé do Poder Público, impondo aos
administradores conseqüências cíveis, administrativas e criminais". Por isso, deve se evitar atribuir
importância exagerada ao problema da escassez, "uma vez que se trata antes de uma questão de escala de
prioridades, não da ausência absoluta de recursos" (Pereira, 2006, p.315).

            Clève (2006, p.36) corrobora a necessidade da "insistência na tese de que incumbe ao Poder Público
consignar peça orçamentária as dotações necessárias para a realização progressiva dos direitos. Não se trata
de adiar sua efetividade. Trata-se de estabelecer de modo continuado as ações voltadas para sua realização
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num horizonte de tempo factível".

            Com essa acepção, a cláusula da reserva do financeiramente possível deixa de ser um obstáculo
limitador de direitos humanos fundamentais para ser cláusula de planejamento de efetivação desses direitos.
O Judiciário passa, pois, à condição de "protagonista da socialização de direitos, cumprindo sua vocação de
potencializar, proteger e efetivar os direitos humanos econômicos, sociais e culturais" (Vaz, 2007, p.47).

Não se pode esquecer que, antes do Estado alegar carência de recursos para promover o tratamento
adequado aos cidadãos, existem direitos que são inerentes à natureza humana, prévios ao próprio
ordenamento jurídico. Amaral (2001, p.100) ratifica "sob o panorama dos direitos fundamentais, reconhece-
se a existência de um valor ontológico residente na dignidade da pessoa humana, não mais se reconhecendo
como lícito um status, ainda que meramente fático, que negue tal dignidade a quem quer que seja".

Barcellos (2002, p. 241) sustenta que: "se os meios financeiros não são ilimitados, os recursos disponíveis
deverão ser aplicados prioritariamente no atendimento dos fins considerados essenciais pela Constituição, até
que eles sejam realizados". Esta advertência inclusive nem precisaria ser feita, uma vez que este foi um dos
compromissos firmado pelo Brasil (como foi o caso do Pacto Internacional de direitos econômicos, sociais e
culturais) onde os Estados obrigam-se a investirem o máximo de recursos disponíveis na promoção dos
direitos previstos em seus textos.

No espectro da teoria dos direitos fundamentais do Estado Social, os direitos fundamentais não têm mais
apenas um caráter delimitador negativo, mas de facilitadores de prestações sociais pelo Estado. Assim, "deve
o Estado procurar os pressupostos sociais necessários para a realização da liberdade dos direitos
fundamentais e favorecê-los" (Torres, 2001, p. 107).

O problema que se coloca ante a execução desses direitos é que a implementação deles carece de recursos
financeiros. O direito à saúde, por exemplo, não se solidificará sem ações afirmativas por parte do Estado e
da sociedade civil e da sociedade internacional. Essas ações dependem de recursos orçamentários. Deste
modo, a tendência é a arguição de falta de recursos financeiros, o que acaba atropelando a efetivação dos
direitos econômicos, sociais e culturais.

Comparato (2003, p.251) acredita que "a tentativa de identificar um direito subjetivo a prestações estatais
positivas esbarra quase sempre na impossibilidade fática de o Estado prover o necessário para atender às
pretensões de todos os postulantes". Todos acabam por se resignar à conclusão de que os direitos
econômicos, sociais e culturais têm uma eficácia limitada, quando comparado com os direitos e liberdades
individuais. Em suma, "tornou-se lugar comum na doutrina afirmar que vigoraria nessa matéria o pressuposto
implícito da 'reserva do possível'". Este mesmo autor acredita numa má aplicação do conceito de reserva do
possível:

Embora seja um fato que os recursos são escassos para o atendimento de todas as necessidades postuladas,
uma vez que o particular pode fazer algumas obtenções por suas próprias forças, o que é possível é o que o
administrado pode razoavelmente pedir do Estado. O que acontece na prática é que "confunde-se
impossibilidade com ausência circunstancial de recursos ou com eleição de prioridades sem atenção às pautas
constitucionais" (COMPARATO, 2003, p.252).

 

Não é mais plausível, por parte do Poder Público, a defesa de falta de recursos financeiros para a efetivação
desses direitos humanos. A progressividade dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais significa
indefinição. Nem tampouco poderá se admitir que a mera alegação de escassez de recursos possa significar
apologia à não concretização desses direitos.

Nesse sentido, não parece aceitável a alegação da reserva do financeiramente possível como barreira à
efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais. Por vezes, o Estado alega a ausência de recursos
financeiros para efetivar alguns direitos fundamentais. Acontece que "a ausência de disponibilidade de
recursos afeta o cumprimento do dever estatal, não a sua existência" (Pereira, 2006, p.315). Ou seja, não
nega sua existência nem sua eficácia jurídica. Desta forma, o que o Estado não pode é valer-se de sua
torpeza - por ter desrespeitado regras de planejamento orçamentário - para esquivar-se da obrigação de
concretizar esse direito social.

 

Conclusões

 

Como relatado desde o princípio, este trabalho teve como objeto a análise da reserva do possível no tocante
ao direito à saúde, visando demonstrar que este direito não pode ser negado em função desta cláusula.

É fato demonstrado que os países de economia capitalista passaram por diversas transformações que
aumentaram consideravelmente as demandas dos Estados. Estes episódios levaram, algumas vezes, à
remodelagem do modelo de Estado proposto, como uma conseqüência às fortes lutas de classes surgidas.
Por vários momentos, os Estados passaram a ver seu orçamento limitado diante de necessidades infinitas.

Com o avanço dos meios tecnológicos e o desenvolvimento de vários fatores de pressão, foram geradas
necessidades diversas nos cidadãos que foram se lapidando culturalmente, buscando aumentar a sua
capacidade de obter seus meios de subsistência.

Com efeito, os tradicionais quadros dogmáticos, correspondentes à Administração Pública, típica do modelo
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de um Estado provedor, foram completamente ultrapassados. Contudo, principalmente em países como o
Brasil, onde o desenvolvimento do capitalismo foi tardio, ficou mais difícil verificar a concretização dos
direitos fundamentais de base (aqueles ligados ao mínimo existencial). Entendemos que esta falta do amparo
que deveria ter sido suprida pelo Estado (dentro de suas condições, obviamente!), uma vez que os cidadãos
não conseguiriam fazê-la sem ajuda daquele. O que é de fácil percepção, se nos compararmos com a
Alemanha, onde o Estado apresentava como meta a educação de seus cidadãos.

Diante desta retração do Estado, foi cada vez mais freqüente a argumentação da reserva do possível - diante
de sua limitação orçamentária - para desconstituir o dever do Estado na prestação de alguns direitos, dentre
eles o direito à saúde, que foi objeto de nosso estudo. Acreditamos que a simples alegação da reserva do
possível não é suficiente para restrição dos direitos fundamentais.

A negativa dos direitos em tela tem sido usual como respostas às demandas que chegam ao Judiciário, não
acontecendo somente em casos extremos, diante da alegação do orçamento reduzido por parte do Poder
Público. Fato este completamente contestável, uma vez que, se assim fosse, não existiriam demandas com
eficácia contra a Fazenda Pública, a qual "sempre" está com seu orçamento reduzido. De certo, a sociedade
pode ser mais solidária na prestação de serviço aos seu pares. Porém, o Estado não pode simplesmente
alegar a reserva do possível sem observar as situações concretas do caso concreto, ignorando-as sem a
devida aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

            Inexistem dúvidas de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
constitucionalmente e que o Princípio da reserva do possível não visa o não fornecimento de direitos
fundamentais, como tem sido praticado. Muito pelo contrário! Todavia, o que se está consagrando enquanto
postura hermenêutica é o seguinte: o cidadão pleiteia um direito social; o Estado alega falta de recurso
financeiro e a ausência de previsão orçamentária; o Judiciário tem aceitado esses argumentos e aniquilado
direitos humanos consagrados na ordem interna e externa.

As implicações de reconhecimento da cláusula da reserva do financeiramente possível são das mais variadas
ordens. Trata-se de limitações de direitos em todas as áreas sociais. Não parece que essa orientação seja a
melhor opção hermenêutica para a efetivação dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais.
Principalmente em países periféricos, como o Brasil, nos quais praticamente não se viveu ainda a fase da
socialização de direitos.

Não basta a invocação da cláusula da reserva do possível para que o ente público se livre da ação judicial que
reclama por direitos sociais. É preciso que se compreenda que esta cláusula não pode mais servir de
argumento para a extinção do feito ou sua inviabilização. Isso significaria a aniquilação do direito social
envolvido, notadamente em contradição com a Carta Magna que proíbe expressamente qualquer tipo de
abolição aos direitos e garantias individuais.
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[1]  Os termos Estado de Bem-Estar Social, Estado-Providência e Welfare State  serão utilizados como
sinônimos.

[2] Esse modelo tende a desaparecer diante da desestabilização entre os pólos econômico e social, uma vez
que ele só tinha sentido no contexto de um espaço social homogêneo que pudesse ser apreendido de modo
global. O interesse atual passa a não ser apenas no conteúdo da negociação social, mas no seu campo
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(Rosanvallon, 1997, p.97).

 

[3] A referência à classe capitalista diz respeito aos detentores dos meios de produção.

[4] As idéias contidas nos itens 1.2.1 e 1.3 foram apreendidas de autores como Binembojm, Gomes e
Rosanvallon.

[5] Com efeito, existem direitos que são nossos apenas por sermos humanos, isto é, inatos aos homens.
Então, o poder constituído não tem total disponibilidade ética. Para melhor compreensão, leia-se
ADEODATO (2007, P.261-277).

[6] Após a ponderação entre vários direitos fundamentais sociais e entre esses e outros valores da
Constituição, o indivíduo terá um direito definitivo a uma prestação. Esse é o caso dos direitos mínimos
(Alexy, 2008, p.591).
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PROCUSTO E O MITO DA FORMA: O CONTEÚDO ESSENCIAL COMO LIMITE 

ÀS RESTRIÇÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E O PROBLEMA DA 

REDUÇÃO DA EFICÁCIA DAS NORMAS 

PROCUSTE ET LE MYTHE DE LA FORME: LE CONTENU ESSENTIEL COMME 

LIMITE AUX RESTRICTIONS DES DROITS FONDAMENTAUX ET LE 

PROBLÈME DE LA RÉDUCTION DE LA EFFICACITÉ DES NORMES 

 

AMANDA COSTA THOMÉ TRAVINCAS 

 

RESUMO 

RESUMO: O presente artigo tem como objeto a análise teórica do problema da eficácia das normas de 

direitos fundamentais em face de suas restrições e sua aplicabilidade pelo Supremo Tribunal Federal. 
Para tanto, problematiza-se a função dos limites formais e materiais às restrições de direitos, 

especialmente o assim designado conteúdo essencial, a fim de compreender se, tal como trabalhado 

pela dogmática constitucional brasileira, o mesmo constitui um método capaz de garantir a máxima 
eficácia das normas de direitos fundamentais, ou se, ao contrário, contribui para reduzi-la.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Restrições de direitos fundamentais. Limites às restrições de direitos 
fundamentais. Conteúdo essencial. Eficácia das normas de direitos fundamentais.  

 

RESUME 

RESUMÉ: Cet article se concentre sur l'analyse théorique du problème de l'efficacité des normes de 
droits fondamentaux en face de ses restrictions et son application par le Supremo Tribunal Federal. À 

cette fin, s'interroge sur la fonction des limites formelle et matérielle aux restrictions de droits, en 

particulier, le contenu essentiel, pour comprendre si, comme parle la dogmatique constitutionnel 
brésilienne, il est un méthode qui peut garantir l'efficacité maximale des normes de droits 

fondamentaux, ou si, au contraire, contribue à la réduire. 

 
MOTS-CLES: Restrictions des droits fondamentaux; Limites aux restrictions des droits 

fondamentaux ; Contenu essentiel; L'efficacité des normes des droits fondamentaux 

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. As restrições e limitações de direitos fundamentais: das teorias puristas 

às visões híbridas; 3. O controle formal e material das restrições de direitos fundamentais; 4. O 

conteúdo essencial como limite às restrições de direitos fundamentais; o problema da redução, por via 

transversa, da eficácia das normas; e o dever de coerência: análise da decisão do Supremo Tribunal 

Federal no RE 511961/ SP, que pôs fim à exigência de diploma para o exercício da profissão de 

jornalista; 5. Considerações finais; 6. Referências.  

 

1. INTRODUÇÃO  
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Nos últimos anos, tem-se dado, em sede de dogmática constitucional, particular 

atenção à questão das restrições e limitações dos direitos fundamentais. Não sem razão. O 

tema ocupa um lugar central no âmbito da assim chamada teoria dos direitos fundamentais, 

podendo-se estabelecer relações, a partir dele, com os mais diversos seguimentos daquela, 

entre os quais, vale destacar, o problema da eficácia e da efetividade das normas de direitos 

fundamentais; a sua incidência nas relações privadas; a titularidade desses direitos e a 

interpretação constitucional. O tema mereceu ainda maior atenção, ao compreender-se que 

considerar a possibilidade de restringir ou limitar direitos fundamentais seria assumir o risco, 

ao menos potencial, de erosão das normas constitucionais, razão pela qual, a sistematização, 

ainda prefacial no direito brasileiro, de uma teoria das restrições e limitações dos direitos foi – 

assim como ocorrera em outros países – acompanhada de uma teoria dos limites.  

O presente artigo toma como objeto de análise os assim designados limites às 

restrições de direitos fundamentais, a fim de compreender se, e de que modo, os mesmos 

constituem instrumentos hábeis a garantir a máxima eficácia das normas constitucionais. 

Nesse particular, em razão da relativa escassez de discussão aprofundada sobre o tema no 

Brasil, estabelece-se, como corte epistemológico, a questão da eficácia da proteção do 

conteúdo essencial como limite às restrições de direitos fundamentais.  

A hipótese da qual se parte é a de que a sedimentação de todo o arcabouço teórico 

sobre os limites às restrições de direitos fundamentais, e, em especial, sobre a proteção do 

conteúdo essencial dos direitos, não foi acompanhada de uma razoável aplicação prática de 

suas principais diretrizes, o que contribuiu para o estabelecimento de um profundo hiato entre 

a teoria dos limites e sua realização ou, em alguns casos, a completa sublevação da teoria em 

proveito das mais distintas e contraditórias decisões.  

Supõe-se que a superação desse fosso – se possível – exige a compressão do Direito 

como um todo coerente. Se é certo que, de antemão, deve-se abandonar a pretensão de 

estabelecer precisamente o conteúdo dos direitos fundamentais, isto não conduz, 

necessariamente, à conclusão de que qualquer conteúdo possa ser atribuído a eles. Por essa 

razão, deve-se abandonar o ideal de certeza, sem, contudo, abrir mão do de coerência.  

Para esse fim, o presente estudo subdivide-se em três partes principais. Em um 

primeiro momento, propõe-se a realizar uma revisão teórica acerca das restrições e limitações 

de direitos fundamentais. Nesta ocasião, além de uma breve introdução a noções elementares 

como normas de direitos fundamentais, suporte fático e âmbito de proteção dos direitos, 

apontam-se, em linhas gerais, as características e especificidades das chamadas teorias interna 
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e externa, bem como das teorias aqui consideradas "híbridas" que, sem se filiar a qualquer 

destas visões puristas, apontam alternativas a compreensão do tema. Na oportunidade, 

questões transversas como o problema das restrições não expressamente autorizadas e da 

(in)diferença entre restrições e configurações de direitos fundamentais são igualmente 

trabalhadas, ainda que de forma epidérmica.  

Feito isso, trata-se, em um segundo momento, do controle formal e material das 

restrições de direito fundamentais. Contudo, considerando a amplitude do tema, afasta-se, em 

primeira linha, discussões que demandariam análise aprofundada e particular, tais como o 

problema dos limites ao poder de reforma constitucional e a proibição de retrocesso, embora, 

como é óbvio concluir, tais temas tenham inquestionável relevância no cenário jurídico-

constitucional brasileiro. O que se quer, neste momento, é conferir tratamento específico aos 

limites formais às restrições de direitos – quais sejam, clareza, determinação, generalidade, 

abstração e irretroatividade - e aos seus limites materiais – proporcionalidade e proteção do 

conteúdo essencial -, bem como demonstrar, oportunamente, as relações que se estabelecem 

entre eles.  

Por fim, analisam-se os (des)caminhos da aplicação da noção de conteúdo essencial 

dos direitos fundamentais pelo Supremo Tribunal Federal, bem como sua (ainda) relativa 

(in)capacidade de, de modo coerente – ou fundamentado, o que é o mesmo – determinar, em 

casos concretos, o conteúdo essencial dos direitos em espécie. A solução apontada, ainda que 

de forma embrionária, para a superação da idéia de que a porosidade do conceito de conteúdo 

essencial é razão para se concluir pela sua ineficácia como limite, é, tal como apontado, a 

compreensão do Direito como um todo (possivelmente) coerente.  

Se é certo que, tal como Procusto
1
, o Direito parece sofrer os prejuízos da ditadura 

das formas, ao lançar mão de categorias indeterminadas - tal como a idéia de conteúdo 

essencial dos direitos fundamentais - que ao tudo querer justificar, nada consistentemente 

justifica, constituindo, de resto, pura forma esvaziada, não há – pelo menos à primeira vista – 

razão alguma para que isto seja necessariamente assim. É o que o presente trabalho empenha-

se em demonstrar.  

Eis o que segue.  

 

                                                             
1
 O Mito de Procusto, na mitologia grega, é o símbolo da imposição de padrões e do prestígio desmedido pela 

forma.  
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2. AS RESTRIÇÕES E LIMITAÇÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS: DAS 

TEORIAS PURISTAS ÀS VISÕES HÍBRIDAS  

A possibilidade de se restringir ou limitar direitos fundamentais é, com algum 

consenso, admitida pela dogmática dos direitos fundamentais. Nem sempre, contudo, isto foi 

assim. As principais críticas em desfavor das relativizações – isto é, restrições ou limitações – 

dos direitos apontaram, não sem razão, sobretudo para a possibilidade de esvaziamento do 

conteúdo dos direitos fundamentais; transformação dos direitos em meras garantias formais; 

desprestígio da posição dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico; transformação do 

legislador ordinário em constituinte de fato e realização de restrições ou limitações de 

qualquer índole
2
. A superação, pelo menos formal, dessas críticas foi possível desde o 

estabelecimento, junto à teoria das restrições e limitações de direitos, de uma teoria dos 

limites.   

A discussão sobre a possibilidade de relativização dos direitos foi, então, substituída 

pela análise do que pode (e deve) ser restringido ou limitado dos direitos fundamentais e até 

onde isto é possível
3
. O que se quis, portanto, foi demonstrar que restrições ou limitações de 

direitos podem ser legítimas, ou ainda, que há amparo constitucional para que aquelas se 

realizem, sem pôr em risco a própria existência dos direitos. Por via transversa, o objetivo 

tornou-se estabelecer o conteúdo efetivamente protegido pelas normas de direitos 

fundamentais, ou, o que é o mesmo, determinar o âmbito de proteção dos direitos em espécie
4
.  

A fim de definir o conteúdo protegido pelos direitos fundamentais, costuma-se 

apontar como necessária a compreensão prévia acerca da estrutura das normas destes 

direitos
5
. Admitindo-se que normas de direitos fundamentais são regras, cuja aplicação se dá a 

maneira do tudo ou nada, tem-se, com a previsão de direitos fundamentais, mandados, 

proibições ou permissões de conteúdo definitivo. Por sua vez, considerando-se que normas de 

direitos fundamentais são princípios, cuja realização se dá na maior medida possível, tem-se, 

com a previsão de direitos fundamentais, condutas e situações não definitivamente protegidas. 

Disto se conclui que, enquanto normas-regras de direitos fundamentais estabelecem âmbitos 

                                                             
2 Sobre as críticas, cf. ALCALÁ, Rodolfo Vidal Gómez. La ley como limite de los derechos fundamentales. 

México: Porruá, 1997.  p. 199-203 e PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. 7 ed. 

Madrid: Tecno, 1998. p. 74. 
3 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 276.  
4 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7 ed. Coimbra: Almedina: 

2003. p. 1262. 

5 Para a diferença estrutural das normas de direitos fundamentais, cf. BOROWSKI, Martin. La estrutura de los 

derechos fundamentales. Bogotá: Universidad Externdado de Colômbia, 2003. p. 47-53. 
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de proteção restritos e definitivos, normas-princípios admitem âmbitos de proteção amplos, 

mas provisórios
6
.    

 

Seguindo este mesmo passo, pode-se estabelecer, ainda, uma relação entre o âmbito 

de proteção das normas de direitos fundamentais, sua estrutura (regra ou princípio) e o seu 

suporte fático. Assim, compreendendo-se que o suporte fático de uma norma é constituído por 

seu âmbito de proteção e pelas intervenções em seu conteúdo
7
, tem-se que normas-regras de 

direitos fundamentais possuem, além do âmbito de proteção restrito e definitivo, o suporte 

fático limitado. Isto porque, tal como apontado, desde o início são excluídas da esfera 

normativa condutas e situações não protegidas. Normas-princípios de direitos fundamentais 

possuem, por sua vez, suporte fático alargado, embora definido, formado por um âmbito de 

proteção amplo e não definitivo, sobre o qual podem incidir intervenções que, se não 

fundamentadas, constituirão restrições ilegítimas ao conteúdo dos direitos fundamentais
8
.  

Tal encadeamento parece ser necessário, ao menos para aqueles que partilham de 

concepções puristas acerca das restrições ou limitações de direitos fundamentais expressas, 

respectivamente, pelas assim chamadas teorias interna e externa
9
, a seguir expostas.  

A teoria interna ou das limitações de direitos fundamentais compreende que o 

problema da definição do âmbito de proteção de um direito é, fundamentalmente, uma 

questão de delimitação de seu conteúdo imanente
10

. Sob esta perspectiva, tanto o âmbito de 

proteção quanto o suporte fático das normas de direitos fundamentais são restritos, já que a 

possibilidade de intervenção é, desde o princípio, afastada.  

                                                             
6 ALEXY, Robert. op. cit. p. 278. Neste mesmo sentido apontam os seguidores da tradição alexyana, cuja 

influência, no Brasil, é fortemente percebida, por exemplo, em SILVA, Virgílio Afonso da. O conteúdo essencial 

dos direitos fundamentais e a eficácia das normas constitucionais. Revista de Direito do Estado. n. 4. São Paulo: 

Renovar, 2006. p. 23-51.  
7 ALEXY, Robert. op. cit. p. 302 e seq.   
8 A inclusão da ausência de fundamentação da intervenção no conceito de suporte fático é feita por SILVA, 

Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. São Paulo: Malheiros, 

2009. p. 74-75.  
9 Trata-se, no dizer de Virgílio Afonso da Silva, de uma questão de coerência com as opções teóricas realizadas. 

cf. SILVA, Virgílio Afonso da. O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais. Revista de Direito do Estado. n. 4. São Paulo: Renovar, 2006. p. 29.   
10 BOROWSKI, Martin. La restricción de los derechos fundamentales. Revista española de derecho 

constitucional. v. 20, n. 59. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000. p. 32. É oportuno 

esclarecer que, embora tratada de modo indistinto, a noção de limites imanentes tanto pode se referir aos limites 

intrínsecos aos direitos fundamentais, isto é, constitutivos de sua própria essência, quanto aos limites 

provenientes de uma cláusula de não-perturbação; dos direitos de terceiros; da existência de leis gerais; ou, 

ainda, de bens ou valores partilhados por uma comunidade. Esta última acepção é preferida pela doutrina e 

jurisprudência constitucional. cf. PAULA, Felipe de. A (de)limitação dos direitos fundamentais. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2010. p.  72-73.   
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Por sua vez, a teoria externa ou das restrições de direitos fundamentais parte da 

premissa de que há uma relação (possível, embora não necessária) entre um direito 

inicialmente protegido e sua restrição. O resultado da intervenção restritiva no conteúdo 

protegido, a principio, por uma norma é um direito definitivo ou limitado
11

. Nesta linha, o 

âmbito de proteção e o suporte fático das normas de direitos fundamentais são amplos, já que 

incluem também condutas e situações apenas inicialmente protegidas pela norma.  

Vale ressaltar, contudo, que a incapacidade de resolução do problema das restrições e 

limitações de direitos fundamentais levando em consideração apenas esta artificial dicotomia 

teórica tem constituído uma das questões centrais enfrentada pela dogmática constitucional, o 

que resta claro, salvo melhor compreensão, pelo crescente número de soluções diferenciadas 

apontadas pelo que aqui se convencionou chamar de teorias "híbridas" 
12

.    

2.1 Teoria Interna  

De um modo geral, portanto, pode-se considerar, tal como assinala Peter Häberle, 

que, sob a perspectiva da teoria interna, a determinação dos limites de um direito não é um 

processo que os afeta de fora. Trata-se, em verdade, de uma atividade de conformação dos 

direitos segundo seus limites, em razão da qual é possível determinar, desde o início, o lugar 

que cada um destes direitos ocupa na ordem constitucional
13

. Em hipótese alguma são 

admitidas intervenções no conteúdo protegido pelas normas de direitos fundamentais, isto 

porque não há nenhuma intervenção conforme o Direito, todas são antijurídicas, isto é, são 

inadmissíveis do ponto de vista jurídico-constitucional
14

. Sendo imanentes os limites dos 

direitos, o que ocorre não é uma autêntica restrição, senão apenas a explicitação de algo que já 

se encontra dentro da norma
15

.  

Conforme acentua Martínez-Pujalte, segundo a teoria interna, os direitos 

fundamentais são absolutos dentro dos contornos de sua delimitação, uma vez proibida 

qualquer intervenção externa e posterior ao conteúdo protegido pela norma
16

. O ponto central 

                                                             
11 BOROWSKI, Martin. op. cit. p. 31.  
12 Como lembra Felipe de Paula "a quiçá insuficiente dicotomia estanque entre teoria interna e teoria externa (...) 
permite a construção de posicionamentos híbridos que almejam superar dificuldades e fragilidades teórico-

dogmáticas das visões extremadas". Para tanto, cf. PAULA, Felipe de. op. cit. p. 63.  
13 HÄBERLE, Peter. La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la ley fundamental de 

bonn. Madrid: Dykison, 2003. p. 52. 
14 Id. Idem. p. 207.  
15 STEINMETZ, Wilson. Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2001. p. 44 e seq.  
16

 MARTÍNEZ-PUJALTE, Antonio Luis. La garantia del contenido esencial de los derechos fundamentales. 

Madrid: Centro de Estudos Constitucionales, 1997. p. 53-54.  
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desta teoria – como lembra Luis Prieto Sanchís – não é que os direitos sejam ilimitáveis, no 

sentido de que autorizam qualquer conduta, mas sim que já aparecem delimitados, em sua 

configuração definitiva, no texto constitucional
17

.  

 

Quanto à fixação dos limites imanentes dos direitos fundamentais, costuma-se levar 

em consideração
18

 a existência de uma espécie de cláusula de não-perturbação, em razão da 

qual os direitos são limitados pela existência de outros direitos pertencentes a uma mesma 

ordem jurídica; de uma cláusula de comunidade e dos direitos de terceiros, razão pela qual os 

direitos são limitados em decorrência do respeito à ordem pública e aos princípios éticos 

partilhados por uma comunidade, bem como pela existência de outros titulares de direitos 

fundamentais; ou, finalmente, a existência de leis gerais – leis civis e penais – cujo caráter 

imperativo modela o conteúdo protegido pela norma
19

.  

No que diz com o processo de limitação dos direitos fundamentais, conforme posição 

híbrida defendida, por exemplo, Peter Häberle, na Alemanha, não se trata de mera evidência 

ou intuição quanto ao conteúdo protegido por um direito, mas de um verdadeiro processo de 

ponderação, levando-se em consideração os valores comunitariamente aceitos
20

.  

De outro lado, considerando que o problema da delimitação dos direitos 

fundamentais é estritamente interpretativo, afirma José Carlos Vieira de Andrade, no âmbito 

do constitucionalismo lusitano, que:  

 
(...) deve admitir-se uma interpretação das normas constitucionais que 

permita restringir à partida o âmbito de proteção da norma que prevê o 

direito fundamental, excluindo os conteúdos que possam considerar-se de 
plano constitucionalmente inadmissíveis (...). Essa delimitação substancial 

justifica-se, desde logo, pela vantagem prática de evitar que venha a 

considerar-se como uma situação de conflito de direitos aquela em que o 
conflito é apenas aparente

21
. [grifo do autor]   

                                                             
17 SANCHÍS, Luis Prieto. La limitación de los derechos fundamentales y la norma de clausura del sistema de 

libertades. Derechos y libertades. n. 8, 2000. p. 431.    
18

 Salvo a compressão de que os limites imanentes são verdadeiros limites intrínsecos, decorrentes da própria 

essencial dos direitos fundamentais, conforme advertido na nota 10.  
19 FREITAS, Luiz Fernando Calil de. Direitos fundamentais: limites e restrições. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2007. p. 84 e seq.   
20 HÄBERLE, Peter. op. cit. p. 33 e p. 67 e seq. Importa considerar que, ao lançar mão da ponderação - figura 

tipicamente associada à teoria externa - como método de delimitação dos direitos, Häberle rompe, de certo 

modo, com alguns dos pressupostos da teoria interna, em sua acepção pura.  
21

 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na constituição portuguesa de 1976. 3 ed. 

Coimbra: Almedina, 2006. p. 286-287.  
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Neste viés, é a própria norma constitucional que exclui, de antemão, expressa ou 

implicitamente, certos conteúdos não protegidos. Quando expressos, os limites imanentes 

confundem-se com os próprios limites estabelecidos diretamente pelas normas de direitos 

fundamentais
22

. De outra parte, os limites imanentes implícitos hão que ser considerados 

apenas quando se possa afirmar, seguramente, que em caso algum uma norma acoberta 

determinada situação
23

. Há, nestas hipóteses, uma espécie de certeza quanto ao conteúdo dos 

direitos, podendo-se excluir o que, no dizer de Jorge Reis Novais, evidentemente não pode ser 

considerado como protegido por uma norma em um Estado de Direito
24

.  

Em síntese, ainda que formulada de diferentes maneiras, pode-se minimamente 

afirmar, sobre a teoria interna, que ela 1) aceita a premissa de que a determinação de um 

direito é uma questão de imanência; 2) compreende que, com a identificação dos limites 

imanentes de um direito, determina-se, ao mesmo tempo, o seu conteúdo definitivo e 3) 

concebe que os direitos fundamentais possuem âmbitos de proteção restritos, já que o 

conteúdo que o preenche é aquele definitivamente protegido
25

.  

Em relação aos fins da teoria interna, afirma-se que, além de evitar falsos casos 

constitucionais, consegue-se, por meio dela, assegurar o controle hermenêutico-constitucional 

da discricionariedade dos poderes estatais na definição do conteúdo dos direitos 

fundamentais, bem como impedir a inflação dos direitos, preservando-se, com isto, a força 

normativa da Constituição
26

.  

Conforme afirma Luis Prieto Sanchís, entretanto, a teoria interna, tal como concebida 

pela doutrina constitucional, tonou-se vítima dos próprios problemas que quis evitar, ao 

oferecer uma estratégia interpretativa simplificadora, resultante de certo otimismo acerca da 

possibilidade de recortar o conteúdo preciso dos direitos
27

. Sendo o processo de delimitação 

dos direitos fundamentais um ato intuitivo, para parte dos defensores desta teoria, dele não 

                                                             
22 STEINMETZ, Wilson. op. cit. p. 29 [n. 26].  
23

 ANDRADE, José Carlos Vieira de. op. cit. p. 295.   
24 NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela 

constituição. Coimbra: Coimbra, 2003. p. 427.  
25 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Dogmática de direitos fundamentais e direito privado. In: SARLET, 

Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2006. p. 349. 
26 CIANCIARDO, Juan. Los limites de los derechos fundamentales. Díkaion. n. 10, 2001. p. 69-70 e 

MARTÍNEZ-PUJALTE, Antonio Luis. op. cit. p. 133-135.  
27 SANCHÍS, Luis Prieto. op. cit. p. 432-434.  
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decorreria nenhum dever de justificação
28

, isto é, o respeito aos métodos de controle das 

restrições de direitos – os assim chamados limites dos limites -, tais como as reservas de lei, a 

proporcionalidade e o conteúdo essencial, seria, nestas hipóteses, completamente 

dispensável
29

.  

2.2 Teoria Externa  

Em sentido oposto à teoria interna – e levando em conta as críticas a ela direcionadas 

– a teoria externa aceita como pressuposto a restringibilidade dos direitos fundamentais, 

considerando-os princípios dotados de conteúdo inicialmente alargado, sobre os quais 

incidirão restrições que, por sua vez, gerarão direitos definitivos. Tais restrições são atos que 

provém de fora, razão pela qual se afirma que os limites dos direitos são constituídos e não 

simplesmente pré-existentes
30

.  

A questão das restrições de direitos fundamentais exige, no dizer de Canotilho, uma 

sistemática dos limites, ou, o que é o mesmo, uma análise dos tipos de interferências possíveis 

nos conteúdos dos direitos
31

. No seguimento da teoria externa, as restrições de direitos 

fundamentais se realizam no caso concreto, com amparo na Carta Constitucional
32

, devendo-

se distinguir (1) restrições imediatas ou diretamente constitucionais, estabelecidas no próprio 

corpo da Constituição; (2) restrições mediatas ou indiretamente constitucionais, realizadas 

pelo legislador infraconstitucional, com autorização de reservas de lei restritivas simples ou 

qualificadas
33

 e (3) restrições não expressamente autorizadas pela Constituição
34

.  

                                                             
28 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. São Paulo: 

Malheiros, 2009. p. 97.  
29 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2006. p. 160.  
30 ALCALÁ, Humberto Nogueira. Aspectos de una teoría de los derechos fundamentales: la delimitación, 

regulación, garantías y limitaciones de los derechos fundamentales. Ius et Praxis. n. 2, 2005. p. 21.  
31 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7 ed. Coimbra: 

Almedina: 2003. p. 1276.  
32 Cabe a ressalva feita por Virgílio Afonso da Silva no sentido de que, ao se referir ao caso concreto como 

momento de definição do conteúdo dos direitos fundamentais, a doutrina considera não apenas o instante de 

atuação decisória do Judiciário, mas também o momento de formulação do dispositivo constitucional ou legal, 
no qual o legislador decide sobre o conteúdo dos direitos, como se estivera resolvendo, abstratamente, um 

conflito entre direitos fundamentais. cf. SILVA, Virgílio Afonso da. O conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais e a eficácia das normas constitucionais. Revista de Direito do Estado. n. 4. São Paulo: Renovar, 

2006. p. 40 [n. 61].   
33 Sobre esta distinção, cf. SCHÄFER, Jairo Gilberto. Direitos fundamentais: proteção e restrições. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 100.   
34 SILVA, Virgílio Afonso da Silva. Os direitos fundamentais e a lei: a constituição brasileira tem um sistema de 

reserva legal?. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de.; SARMENTO, Daniel; BINENBOJM, Gustavo (Orgs.). 

Vinte anos da constituição federal de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 606.  
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No atual cenário constitucional, as discussões giram em torno, particularmente, das 

assim designadas restrições não expressamente autorizadas pela Constituição, isto é, dos casos 

nos quais a Constituição nem realiza, nem autoriza expressamente a realização de restrições 

de direitos fundamentais. Conforme assinala Jorge Reis Novais, tal hipótese gera o ônus de 

justificar constitucionalmente a inevitável ocorrência de restrições que a própria Const ituição 

aparentemente proíbe
35

. Sobre o tema, tem-se defendido, em sede doutrinária, a existência de 

reservas de lei subsidiárias
36

; de uma competência geral do legislador para restringir direitos 

fundamentais
37

; ou, ainda, de uma reserva geral imanente de ponderação, como prefere Reis 

Novais, devendo-se observar que:  

 
[a] compatibilização de bens se faz essencialmente ou, pelo menos, não pode 
em algum modo prescindir de procedimentos de ponderação de bens. Assim, 

aquela reserva que afecta os direitos fundamentais, incluindo os direitos 

fundamentais sem reservas explícitas é, no fundo, uma reserva geral 

imanente de ponderação. Porém, ao contrário do que se poderia 
erroneamente inferir desta qualificação, quando os poderes constituídos, 

fundamentados nessa reserva, procedem à harmonização ou 

compatibilização de bens, no sentido da solução de colisões entre interesses 
de liberdade e interesses que se lhes opõem ou podem vir a opor nos casos 

concretos, não procedem a uma mera declaração de limites já existentes 

(...)
38

. [grifo do autor]  
 

No âmbito da teoria externa cabe ainda estabelecer a distinção entre as normas 

restritivas de direitos fundamentais e as normas conformadoras ou densificadoras de direitos. 

Se tal distinção é possível – como sustenta J.J Gomes Canotilho – as primeiras seriam normas 

que interferem no conteúdo protegido pelos direitos, enquanto as últimas seriam aquelas que 

precisam o conteúdo dos direitos, sem, contudo, interferir em seus âmbitos de proteção
39

. 

Embora esta seja a posição predominante, vale destacar, na doutrina brasileira, a compreensão 

de Virgílio Afonso da Silva, fincada em um viés purista da teoria externa, no sentido de que, 

partindo-se da idéia de princípios fundamentais com âmbito de proteção amplo, qualquer 

                                                             
35 NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela 

constituição. Coimbra: Coimbra, 2003. p. 363.  
36 MENDES, Gilmar Ferreira. Os direitos individuais e suas limitações: breves reflexões. In: _____ ; BRANCO, 
Paulo Gustavo Gonet; COELHO, Inocêncio Mártires. Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais. 

Brasília: Brasília Jurídica, 2002. p. 240, acentuando que, na Constituição Brasileira, não são poucos os direitos 

fundamentais previstos sem nenhum tipo de reserva, entre os quais, vale destacar, o art. 5º, incisos VI, X, XI e 

XII.  
37 LUQUE, Luis Aguiar de. Los límites de los derechos fundamentales. Revista  del centro de estúdios 

constitucionales. n. 14, 1993. p. 20 e seq.  
38 NOVAIS, Jorge Reis. op. cit.. p. 570, onde se encontram também as principais críticas à idéia de restrições 

não expressamente autorizadas pela Constituição e suas possíveis justificações.   
39 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. op. cit. p. 1263-1266.    
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disposição legal é, ainda que em diferentes medidas, uma restrição do conteúdo protegido 

pelos direitos fundamentais, gerando, por conseguinte, um dever geral de justificação, o que 

não é imposto nos casos de configuração de direitos
40

. 

Por todo o exposto, no que diz com os principais pressupostos da teoria externa, 

pode-se afirmar, inobstante o tratamento diferenciado que lhe foi dado pela doutrina, que 1) 

não há uma relação necessária entre os direitos fundamentais e suas restrições; 2) as restrições 

são sempre imposições externas aos âmbitos de proteção dos direitos e 3) os âmbitos de 

proteção dos direitos são inicialmente mais extensos que aqueles efetivamente protegidos 

após as restrições
41

.  

2.3 Teorias Híbridas 

Em face das críticas formuladas à teoria interna, já delineadas, bem como dos 

entraves à aplicação da teoria externa, relacionados, sobretudo, ao problema da multiplicação 

dos conflitos entre direitos fundamentais, é incipiente a formulação de teorias híbridas, 

empenhadas, de modo manifesto, a superação dos problemas decorrentes das posições 

extremadas acima apresentadas. Neste âmbito, cabe enquadrar, por exemplo, as posições 

diferenciadas de Peter Häberle, José Carlos Vieira de Andrade e Jorge Reis Novais que, 

inobstante proximidade aos aportes de uma ou outra teoria, inserem em suas argumentações 

elementos manifestamente conciliatórios
42

.  

2.4 Tomada de posição  

Finalmente, importa considerar que, para os fins deste trabalho, supõe-se a 

possibilidade de defesa de uma teoria externa atenuada, próxima ao modelo defendido por 

Jorge Reis Novais, para quem se deve excluir, à partida, o que evidentemente não constitui o 

conteúdo protegido pelas normas de direitos fundamentais (no sentido da teoria interna), ainda 

                                                             
40 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. São Paulo: 

Malheiros, 2009. p. 100 e seq., seguindo, neste ponto, BOROWSKI, Martin. La restricción de los derechos 

fundamentales. Revista española de derecho constitucional. v. 20, n. 59. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2000. p. 55, que, por sua vez, afirma que “toda atividade legislativa do Parlamento, com efeitos 

adversos sobre um princípio jusfundamental, apresenta, em todo caso, junto com a configuração do direito 
infraconstitucional, uma restrição de um direito fundamental” [trad. livre].  
41 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Dogmática de direitos fundamentais e direito privado. In: SARLET, 

Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2006. p. 349. 
42 Uma vez que supera os propósitos deste trabalho o tratamento aprofundado de cada uma delas, cabe remeter o 

leitor especialmente à HÄBERLE, Peter. La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la 

ley fundamental de bonn. Madrid: Dykison, 2003; ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais 

na constituição portuguesa de 1976. 3 ed. Coimbra: Almedina, 2006; e NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos 

direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela constituição. Coimbra: Coimbra, 2003. 

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da PUC Rio Grande do Sul
* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4687



que o modelo da teoria externa, ao recorrer à ponderação, seja o que melhor satisfaça o 

propósito de compreensão do tema
43

.     

 

3. O CONTROLE FORMAL E MATERIAL DAS RESTRIÇÕES AOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

Se, tal como afirmado, a Constituição habilita, explícita ou implicitamente, as 

restrições dos âmbitos de proteção das normas de direitos fundamentais, isto se dá, contudo, 

de modo condicionado a determinados limites formais e materiais
44

, cuja previsão tem como 

causa primeira a necessidade de proteger a eficácia dos direitos da atividade erosiva dos 

poderes públicos
45

. O controle das restrições de direitos fundamentais por meio da imposição 

de limites é, por assim dizer, conseqüência do efeito recíproco dos direitos fundamentais 

sobre o legislador infraconstitucional e o judiciário: ao mesmo tempo em que lhes cabe 

restringir a área de proteção dos direitos, devem fazê-lo de modo a preservar ao máximo o 

direito restringido
46

.  

Trata-se, no sentir de J.J. Gomes Canotilho, de constituir uma metodologia de 

proteção dos direitos fundamentais submetidos a restrições
47

, distinguindo-se elementos 

formais e matérias como parâmetros de controle. Entre os chamados métodos de proteção dos 

direitos fundamentais estão, de um lado, o princípio da reserva de lei restritiva, bem como a 

generalidade, abstração e irretroatividade da norma legal, enquanto limites formais, e, de 

outro, a aplicação do princípio da proporcionalidade e a proteção do conteúdo essencial dos 

direitos fundamentais, enquanto limites materiais.   

A sistematização teórica destes limites teve amparo notadamente no artigo 19º da 

Lei Fundamental Alemã, segundo o qual: 

 

                                                             
43 NOVAIS, Jorge Reis. op. cit. p. 360 e 427.   
44 VILLALÓN, Pedro Cruz. El legislador de los derechos fundamentales. In: PINA, Antonio Lopes. La garantia 

constitucional de los derechos fundamentales: alemania, españa, francia e italia. Madrid: Civitas, 1991. p. 129. 
45

 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 10 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2009. p. 394-395.  
46 Neste sentido, DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. São 

Paulo: Revista dos Tribunais Editora, 2007. p. 148-149 e SAGGESE, Mariano Bacigalupo. La aplicación de la 

doctrina de los límites inmanentes a los derechos fundamentales sometidos a reserva de limitación legal: (a 

propósito de la sentencia del tribunal administrativo federal alemán de 18 de octubre de 1990). Revista española 

de dereho constitucional. n. 38, 1993. p. 302-304.  
47

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Métodos de protecção de direito, liberdades e garantias. Boletim da 

Faculdade de Coimbra. v. comemorativo. tomo 75. Coimbra: Coimbra Editora, 2003. passim. 
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Artigo 19º: Restrições de direitos fundamentais 

  

(1) Quando, segundo esta Lei Fundamental, um direito fundamental for 
restringido por lei ou em virtude de lei, essa lei será aplicada de maneira 

geral e não apenas para um caso particular. Além disso, a lei deverá 

especificar o direito fundamental afetado e o artigo que o prevê  

(2) Em caso algum pode um direito fundamental ser afetado em seu 
conteúdo essencial

48
. [grifou-se].  

 

A idéia viria a ser incorporada posteriormente em diversas ordens jurídicas, inclusive 

de modo expresso em algumas Constituições do Pós-Guerra, como é o caso da Constituição 

Espanhola, em seu artigo 53º, e da Constituição Portuguesa, em seu artigo 18º. Nos países em 

que dispositivo semelhante não foi acrescentado, ou, pelo menos, não inteiramente, ao texto 

constitucional – como o Brasil – há relativo consenso quanto à possibilidade de se falar em 

limites como conseqüência lógica de uma interpretação sistemática da Constituição
49

.  

3.1 Limites Formais  

A respeito da previsão de reserva de lei simples ou qualificada como limite às 

restrições de direitos fundamentais, é possível inferir, pelo que já foi anteriormente exposto, 

que se trata de um critério de aplicação reduzida, vez que o excepciona as assim chamadas 

restrições não expressamente autorizadas pela Constituição
50

.    

Tem-se ainda que a norma legal restritiva de direitos fundamentais deve ser geral, 

abstrata e não-retroativa. Em razão disto, deve ser dirigida a um número indeterminado ou 

indeterminável de pessoas (generalidade), bem como regular um número indeterminado ou 

indeterminável de casos (abstração). Disto decorre, por óbvio, uma proibição clara, conforme 

lembra Canotilho, de normas restritivas de direitos fundamentais com caráter individual e 

concreto, isto é, dirigidas a pessoas e/ou casos específicos
51

. Normas restritivas não podem 

também ter efeito retroativo, uma vez que assim atingiriam pessoas e atos determinados ou 

determináveis, ofendendo, de igual maneira, os limites da generalidade e abstração
52

.   

                                                             
48 NUNO, Rogério. A lei fundamental da república federal da alemanha. Coimbra: Coimbra Editora, 1996. p. 
146. 
49 MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui. Constituição portuguesa anotada. tomo 1. Coimbra: Coimbra, 2005. p. 

161.   
50 cf. item 2, tópico 2.2.   
51 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7 ed. Coimbra: 

Almedina: 2003. p.  454-455. 
52 MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui. op. cit. p. 163. Vale lembrar que o princípio da irretroatividade da 

norma restritiva, embora não tenha previsão expressa na Lei Fundamental Alemã, é contemplado pela 

Constituição Portuguesa, desde sua reforma em 1982 (artigo 18º. 3), e acolhido, no direito espanhol, pela 
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3.2 Limites Materiais  

Em sede doutrinária, entre os métodos de proteção dos direitos fundamentais 

submetidos a restrições, confere-se, contudo, especial ênfase ao chamado princípio da 

proporcionalidade e a proteção do conteúdo essencial dos direitos, então designados limites 

materiais das restrições
53

. Seja pela manifesta complexidade que lhes caracteriza, seja em 

razão da confiança neles depositada, em sua eficácia enquanto método, o certo é que, de modo 

geral, o tratamento do tema tem ateado, nos últimos tempos, ricas discussões no âmbito da 

dogmática dos direitos fundamentais.  

Em sua formulação mais precisa – e, de certo modo, amplamente recepcionada pela 

doutrina constitucional brasileira – o princípio da proporcionalidade é constituído pelos sub-

princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito
54

 aplicados 

subsidiariamente, isto é, respeitando-se a ordem indicada, o sub-princípio posterior é aplicado 

apenas quando o precedente é insuficiente para resolver o caso concreto
55

. A aplicação desse 

método, conforme a consagrada lição de Robert Alexy, deve ser guiada pelas seguintes 

questões: 1) o meio é adequado para promover determinado fim?; 2) o meio é necessário – 

isto é, menos restritivo do direito colidente – para a promoção deste fim? e 3) qual a 

importância da realização do direito oposto?
56

.  

Nesta perspectiva, a proporcionalidade assume relevância enquanto meio de proibir 

os excessos interventivos no âmbito de proteção dos direitos fundamentais
57

. De outra parte, a 

eficácia desta regra na tomada de decisões pretensamente corretas em casos de colisões
58

, é 

garantida, segundo Alexy, pela máxima de que quanto maior a intensidade da intervenção no 

conteúdo protegido por um direito, maior é o dever de fundamentação
59

.  

                                                                                                                                                                                              
jurisprudência do Tribunal Constitucional. Neste sentido, cf. ESPAÑA. TCE. 11/198, BOE: 198104: “(...) A 

reserva de lei não tem caráter retroativo” [trad. livre]. 
53 SARLET, Ingo Wolfgang. op. cit. p. 395.  
54  Na doutrina brasileira, cf. os trabalhos monográficos BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da 

proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília: 

Brasília Jurídica, 2000; SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na constituição federal. Rio de 

Janeiro: Lumen, 2000 e STEINMETZ, Wilson. Colisão de direitos fundamentais e princípio da 
proporcionalidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.   
55 SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais. v. 798. São Paulo: RT, 2002. 

p. 34, considerando, contudo, que melhor seria considerar a proporcionalidade como regra, pelas razões ali 

expostas, que, nesta ocasião, não convém retomar. 
56 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 116-120 e 

_____.Constitucionalismo discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 133.  
57 SARLET, Ingo Wolfgang. op. cit. p. 397.  
58

 ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 19-40.  
59 Conforme o modelo triádico exposto em Id. Idem. p. 137 e seq.  
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Em que pese à ampla reprodução deste modelo na teoria e na prática constitucional, 

não sem razão têm crescido, cada vez mais, as críticas à proporcionalidade enquanto método 

eficaz de limitação das restrições de direitos. Isto porque, no atual cenário dogmático e 

jurisprudencial, é contumaz a evocação simplesmente retórica deste princípio, como se de tal 

modo fosse possível justificar qualquer coisa, em qualquer medida
60

.  

Por sua vez, a proteção do conteúdo essencial tem como fim assegurar (ao menos) 

níveis mínimos de eficácia aos direitos submetidos a restrições, garantindo a inviolabilidade 

de uma espécie de conteúdo basilar e inviolável que integraria o núcleo de cada direito em 

espécie
61

. No que se refere a este conteúdo, há que se atribuir a ele uma dimensão positiva – 

da qual decorrem deveres de proteção e realização – e uma dimensão negativa – que, de resto, 

gera deveres de abstenção aos poderes públicos
62

.  

A proteção de conteúdos mínimos como meio de limitação das restrições de direitos 

fundamentais tem cada vez maior relevância, mesmo em países que, ao contrário da 

Alemanha, Portugal e Espanha, não a previu em seus textos constitucionais de modo 

expresso. No Brasil, entende-se que a proteção do conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais é uma derivação lógica da própria idéia de supremacia da Constituição, da 

importância dos direitos fundamentais dentro da ordem jurídica e, mais especificamente, da 

vedação expressa da abolição dos direitos fundamentais pelo poder de reforma constitucional, 

prevista no art. 60, §4º da Constituição Federal Brasileira
63

.  

De certo modo, é consensual que a questão verdadeiramente relevante que se impõe 

sobre o tema é exatamente “qual o conteúdo essencial e qual deve ser a metodologia a ser 

seguida para sua determinação” 
64

. Nesta linha, trata-se de compreender, primeiramente, se o 

conteúdo essencial dos direitos fundamentais é determinado concreta ou abstratamente, e se, 

                                                             
60 Para uma crítica à ponderação como método, alertando sobre a ameaça de um “delírio racionalista”, cf. 

SCHWARTZ, Luis Fernando.  Nos limites do possível: “balanceamento” entre princípios jurídicos e o controle 

de sua adequação na teoria de Robert Alexy. In: _____. Norma, contingência e racionalidade: estudos 

preparatórios para uma teoria da decisão jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 179-228 e PULIDO, 

Carlos Bernal. Estrutura y limites de la ponderación. Doxa. n. 26, 2003. p. 225-238. Sobre o tema, vale também 
conferir a crítica habermasiana à ponderação, bem como a resposta de Alexy à Habermas em ALEXY, Robert. 

op. cit. p. 105-116 e 155-166.  
61 SARLET, Ingo Wolfgang. op. cit. p. 402.  
62 ALFONSO, Luciano Parejo. El contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudência 

constitucional. Revista española de derecho constitucional. n. 3, 1981. p. 170.  
63 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição federal de 

1988. 4 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 119 [n. 303]. Em sentido contrário, cf. DIMOULIS, 

Dimitri; MARTINS, Leonardo. op. cit. p. 168.  
64 ALFONSO, Luciano Parejo. op. cit. p. 171.  
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de outro lado, o objeto protegido é o conteúdo essencial do direito subjetivo ou do instituto 

em abstrato.  

Sob a perspectiva da teoria absoluta, cada direito fundamental possui um conteúdo 

intocável, delineado abstratamente e protegido de modo irrestrito
65

. A afetação restritiva desse 

conteúdo definido previamente é necessariamente uma ameaça à própria existência do direito. 

Por sua vez, segundo a teoria relativa, o conteúdo essencial dos direitos fundamentais é 

sempre cambiante, só podendo ser definido em situações concretas, por meio da aplicação da 

regra da proporcionalidade
66

.  

Diante das críticas apresentadas às referidas teorias – sobretudo no que diz com a 

autorização para qualquer tipo de restrição do conteúdo dito não-essencial dos direitos (teoria 

absoluta) e com a redução do instituto a um dever geral de proporcionalidade (teoria 

relativa)
67

 – tem-se defendido a possibilidade de uma teoria mista, agregando o dever de 

proporcionalidade à necessidade de não se dispor de certos conteúdos dos direitos
68

.  

De outra parte, em relação ao objeto da proteção, para a teoria objetiva, a garantia do 

conteúdo essencial dos direitos fundamentais busca resguardar o direito enquanto instituto
69

. 

Se se parte da teoria subjetiva, entretanto, o objeto de proteção deixa de ser o instituto e passa 

a ser o conteúdo do direito em concreto - é o indivíduo, na condição de titular de um direito 

subjetivo, que não pode perder seu direito em razão de restrições desmedidas
70

. Há ainda 

quem aponte para uma falsa dicotomia nesta seara, considerando que a cada dimensão dos 

direitos fundamentais – subjetiva e objetiva - corresponderia um diferente dever de proteção
71

.  

Para além de tais discussões teóricas, o problema é ainda agravado quando se trata de 

determinar o conteúdo essencial dos direitos em espécie. Nestes casos, não raro a doutrina e a 

jurisprudência constitucionais parecem apelar para os mais diversos subterfúgios
72

, operando 

um uso estritamente discursivo da proteção do conteúdo essencial, do que decorre, em breves 

linhas:  

                                                             
65 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 288. 
66 Id. Idem. p. 288. 
67 Id. Idem. p. 27-33.  
68 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7 ed. Coimbra: 
Almedina: 2003. p. 460-461.  
69 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos humanos, estado de derecho y constitución. 5 ed. Madrid: Tecnos, 

1995. p. 312. 
70 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. op. cit. p. 370.    
71 QUEIROZ, Cristina M.M. Direitos fundamentais: teoria geral. Coimbra: Coimbra, 2002. p. 213.  
72 Dentre os quais, vale destacar, a identificação do conteúdo essencial dos direitos fundamentais ao conteúdo de 

dignidade humana que lhes constitui, o que, de resto, apenas transfere o problema para outra seara. Para a não 

identificação (estrita) do conteúdo essencial com a dignidade humana, cf. SARLET, Ingo Wolfgang. op. cit. p. 

119 [n. 303].  
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(...) a idéia de conteúdo essencial não se define. Não se dão os elementos 

integradores do referido conteúdo, nem se aponta o âmbito específico de 

proteção que o conteúdo essencial torna intangível aos atos dos poderes 
públicos. (...) o conteúdo essencial cumpre, ademais, uma missão discursiva, 

como um instrumento argumentativo em branco
73

.   

 

Diante de tais limitações no que diz com a eficácia da proteção do conteúdo essencial 

como método de controle das restrições de direitos fundamentais, cumpre analisar a 

razoabilidade de tal crítica, bem como apresentar – se conveniente – possíveis respostas a ela. 

É o que se propõe realizar no item seguinte.  

 

4. O CONTEÚDO ESSENCIAL COMO LIMITE ÀS RESTRIÇÕES DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS; O PROBLEMA DA REDUÇÃO, POR VIA TRANSVERSA, DA 

EFICÁCIA DAS NORMAS; E O DEVER DE COERÊNCIA: ANÁLISE DA DECISÃO 

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 511961/ SP, QUE PÔS FIM À 

EXIGÊNCIA DE DIPLOMA PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE 

JORNALISTA  

 

Tal como aplicada, a idéia de proteção do conteúdo essencial como limite às 

restrições de direitos fundamentais exerce um papel muitas vez estritamente simbólico. A 

principal razão para que isto seja assim é, certamente, o fato de que esta noção é 

profundamente aberta a múltiplas concreções e suscetível de fornecer razões em defesa dos 

mais diferentes princípios jurídicos
74

. De qualquer sorte, como lembra Häberle, embora tal 

categoria possa porventura demonstrar-se meramente retórica, a sua previsão comprova o 

próspero estágio de desenvolvimento de uma ordem constitucional
75

. Se isto é assim, há 

razões para que, desde logo, defenda-se a necessidade e possibilidade de superar os (sempre 

presentes) problemas de sua aplicação.  

O resultado da constatação de sua deficiência enquanto meio de proteção dos direitos 

fundamentais submetidos a restrições é o reiterado acento doutrinário no sentido de que a 

proteção do conteúdo essencial dos direitos depende, notadamente, da aplicação do princípio 

                                                             
73 CARRASCO PERERA, Angel. El "juicio de razonabilidad" en la justicia constitucional. Revista española de 

derecho constitucional. n. 11, 1984. p. 85.   
74 SANCHÍS, Luis Prieto. op. cit. p. 439.  
75

 HABERLE, Peter. El legislador de los derechos fundamentales. In: PINA, Antonio Lopes. La garantia 

constitucional de los derechos fundamentales: alemania, españa, francia e italia. Madrid: Civitas, 1991. p. 120.  
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da proporcionalidade
76

. Na medida em que não consegue realizar, por si só, o que se propõe, a 

categoria do conteúdo essencial perde paulatinamente sua autonomia, chegado até mesmo, em 

alguns casos, a ser diluída no próprio conceito de ponderação
77

.  

O problema subjacente a toda esta discussão é o risco de diminuição excessiva da 

eficácia das normas de direitos fundamentais por via transversa – a capacidade de proteger 

sendo subvertida em capacidade de erodir as normas. Em face disto, tem razão Parejo Alfonso 

ao afirmar que “a questão se centra, assim, em determinar o alcance do conteúdo essencial 

como limite constitucional” 
78

.  

O Supremo Tribunal Federal, seguindo a mesma tendência de outras Cortes 

Constitucionais
79

, tem – cada vez mais freqüentemente - recorrido à teoria dos limites às 

restrições de direitos fundamentais como recurso metodológico para aferir a 

constitucionalidade das restrições dos direitos em espécie. Entretanto, uma revisão da 

jurisprudência da Corte, nos últimos anos
80

, revela uma aplicação (ainda) cambiante, 

especialmente no que se refere à proteção do conteúdo essencial dos direitos fundamentais. O 

principal problema é, de resto, o mesmo que se faz presente em outros Tribunais 

Constitucionais, a saber, a (in)aplicabilidade prática de todo o arcabouço teórico em decisões 

que dizem respeito a direitos individualmente considerados.  

Este hiato entre teoria e prática resta evidente quando o próprio Supremo Tribunal 

Federal transporta para a decisão a noção de conteúdo essencial dos direitos fundamentais de 

forma apenas genérica e retórica, lançando mão de conclusões abertas como “o núcleo 

essencial desse direito resta completamente afetado” 
81

 ou, ainda, "tal princípio tem, por força 

direta da Constituição, um conteúdo mínimo essencial, que independe da lei ordinária que o 

discipline” 
82

.  

Dentre as mais recentes importantes decisões tomadas pela Corte Brasileira, vale 

destacar, pela forma detida com a qual tratou o tema das restrições de direitos fundamentais, 

                                                             
76 HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 68.  
77 DÍEZ-PICAZO, Luis María. Sistema de derechos fundamentales. Madrid: Thomson Civitas, 2003. p. 111. 
78

 ALFONSO, Luciano Parejo. op. cit. p. 177.  
79 cf., por exemplo, ESPANÃ, TCE, 11/1981; ESPAÑA, TCE, 89/1994; PORTUGAL, TCP, 254/1999; 

PORTUGAL, TCP, 644/1998.  
80

 Dentre a jurisprudência analisada, vale destacar: BRASIL. STF. HC 85687 / RS. Rel. Min. Carlos Velloso. DJ 

05. 08. 2005; BRASIL. STF. RE 427339/ GO. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. DJ 27.05.2005; BRASIL. STF.  

MS 24045 / DF. Rel. Min. Joaquim Barbosa. DJ  05.08.2005; BRASIL. STF. HC 82959 / SP. Rel. Min. 

MARCO AURÉLIO. DJ 01.09.2006; além da recente ADPF 130 / DF. Rel. Min. Carlos Britto. DJ 06.11.2009.   

81 BRASIL. STF. HC 85687 / RS. Rel. Min. Carlos Velloso. DJ 05. 08. 2005.  

82 BRASIL. STF. RE 427339/ GO. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. DJ 27.05.2005.  
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aquela proferida em sede do RE 511961/ SP
83

, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, 

sobre a exigibilidade de diploma de curso superior para o exercício da profissão de jornalista. 

Na ocasião, o Tribunal decidiu, por maioria dos votos, que o artigo 4º, inciso V do Decreto-

Lei nº 972 de 17 de outubro de 1969
84

, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 

1988, por manifesta afronta à liberdade de expressão, de informação e de comunicação em 

geral, previstas nos artigos 5º, incisos IV, IX e XIV, e 220
85

, além do artigo 13 da Convenção 

Americana de Direitos Humanos de 1969 (Pacto de São José da Costa Rica), ratificada pelo 

Brasil em 1992. Acompanharam o voto do Ministro Relator Gilmar Mendes os Ministros 

Carmen Lucia, Eros Grau, Ricardo Lewandowski, Ayres Britto, Cezar Peluso, Ellen Gracie e 

Celso Mello. O único voto divergente foi proferido pelo Ministro Marco Aurélio.  

O Ministério Público Federal defendeu, em síntese, que o artigo 5º, inciso XIII, da 

Constituição Brasileira ao fixar reserva de lei para o estabelecimento das condições para o 

exercício da liberdade de exercício profissional não autorizou o legislador infraconstitucional 

a impor restrições como àquela do tipo previsto no artigo 4º, inciso V, do Decreto-Lei nº 972/ 

69. Em primeira instância, o juízo da 16ª Vara Cívil Federal de São Paulo julgou parcialmente 

procedente o pedido do Ministério Público, determinando o fim da exigibilidade do diploma 

para registro no Ministério do Trabalho e da fiscalização sobre o exercício da profissão de 

jornalista. O Tribunal Regional Federal 3ª Região reformou a sentença compreendendo, em 

linhas gerais, que o Decreto foi recepcionado pela nova ordem constitucional sem qualquer 

ofensa aos artigos mencionados, bem como à Convenção Americana de Direitos Humanos.   

No voto condutor, o Ministro Gilmar Mendes afirmou categoricamente que:  

 

                                                             
83 BRASIL. STF. RE 511961 / SP. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJ 13.11.2009.   

84 Decreto-Lei nº 972/ 69, art. 4º: “O exercício da profissão de jornalista requer prévio registro no órgão 

regional competente do ministério do trabalho e Previdência Social que se fará mediante a apresentação de: (...) 

V - diploma de curso superior de jornalismo, oficial ou reconhecido registrado no Ministério de Educação e 

Cultura ou em instituição por este credenciada, para as funções relacionadas de “a” a “g” no artigo 6º”.  
85

 “EMENTA: (...) 4. ÂMBITO DE PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (ART. 

5º, INCISO XIII, DA CONSTITUIÇÃO). IDENTIFICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES E CONFORMAÇÕES 
LEGAIS CONSTITUCIONALMENTE PERMITIDAS. RESERVA LEGAL QUALIFICADA. 

PROPORCIONALIDADE. A Constituição de 1988, ao assegurar a liberdade profissional (art. 5º, XIII), segue 

um modelo de reserva legal qualificada presente nas Constituições anteriores, as quais prescreviam à lei a 

definição das "condições de capacidade" como condicionantes para o exercício profissional. No âmbito do 

modelo de reserva legal qualificada presente na formulação do art. 5º, XIII, da Constituição de 1988, paira uma 

imanente questão constitucional quanto à razoabilidade e proporcionalidade das leis restritivas, especificamente, 

das leis que disciplinam as qualificações profissionais como condicionantes do livre exercício das profissões. (...) 

A reserva legal estabelecida pelo art. 5º, XIII, não confere ao legislador o poder de restringir o exercício da 

liberdade profissional a ponto de atingir o seu próprio núcleo essencial. [grifou-se] 
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O tema envolve, em primeira linha de análise, a delimitação do âmbito de 

proteção da liberdade de exercício profissional assegurada pelo art. 5ª, inciso 

XIII, da Constituição, assim como a identificação das restrições e 
conformações legais constitucionalmente permitidas

86
.  

 

Sobre o tema das restrições de direitos fundamentais, a posição do Ministro foi clara 

no sentido da adoção da teoria externa ao dispor que “o âmbito de proteção não se confunde 

com a proteção efetiva e definitiva” 
87

. Isto porque – vale recordar – normas-princípios de 

direitos fundamentais possuem um conteúdo inicialmente protegido que, por sua vez, é mais 

amplo que o conteúdo protegido após restrições constitucionais. Disto decorre que, quanto 

maior for o âmbito de proteção de um direito fundamental, tanto mais se afigura possível 

qualificar qualquer ato do Estado como restrição” 
88

.  

A definição de qual seja o âmbito de proteção do direito previsto no artigo 5º, inciso 

XIII, requer um determinado procedimento. Ao tentar sistematizá-lo, o Ministro Gilmar 

Mendes afirma que se deve proceder a uma análise da norma constitucional em duas etapas, a 

saber:  

 
a) a identificação dos bens jurídicos protegidos e a amplitude dessa proteção 

(âmbito de proteção da norma);  
b) a verificação das possíveis restrições contempladas, expressamente, na 

Constituição (expressa restrição constitucional) e a identificação das reservas 

legais de índole restritiva
89

.  

 

No art. 5º, XIII da Constituição Brasileira há, segundo posicionamento daquela 

Corte, além da garantia do direito fundamental, uma previsão expressa de reserva de lei 

qualificada autorizando posterior restrição, por via infraconstitucional, do princípio ali 

previsto, especificamente no que diz com as qualificações necessárias para o livre exercício 

da profissão. Importante acentuar, contudo, conforme se depreende do Voto do Ministro Eros 

Grau, que "há plena liberdade de trabalho, ofício ou profissão quando não forem 

imprescindíveis qualificações profissionais para desempenhá-lo", do que decorre que, embora 

autorizadas pela reserva de lei constitucional, tais restrições não precisam ser 
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obrigatoriamente realizadas, tornando-se necessárias apenas quando o interesse público as 

exigir
90

.  

Ademais, por óbvio que “a reserva legal estabelecida pelo art. 5º, XIII, não confere 

ao legislador o poder de restringir o exercício da liberdade a ponto de atingir o seu próprio 

núcleo essencial” 
91

. Com isto, o Tribunal reconhece os assim chamados limites às restrições 

de direitos fundamentais e, de modo particular, a necessidade de proteção do conteúdo 

essencial dos direitos. Em relação a este, o Ministro Gilmar Mendes afirma que:  

 
(...) enquanto princípio expressamente consagrado na Constituição ou 
enquanto postulado constitucional imanente, o princípio da proteção do 

núcleo essencial destina-se a evitar o esvaziamento do conteúdo do direito 

fundamental decorrente de restrições descabidas, desmesuradas ou 
desproporcionais

92
.  

 

Com isto, o Tribunal reconheceu a forte relação entre a necessidade de proteger o 

conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a aplicação do princípio da proporcionalidade, 

chegando até mesmo a falar em uma reserva de lei proporcional. Do exame de 

proporcionalidade, o Ministro Relator concluiu que “o art. 4ª, inciso V, do Decreto-Lei nº 

972/69 não passa sequer no teste da adequação”
93

, então considerado primeiro sub-princípio 

da proporcionalidade, uma vez que a simples exigência do diploma de jornalismo não 

consegue evitar eventuais riscos a coletividade ou danos efetivos a terceiros, pela veiculação 

de informações desarrazoadas, ofensas, inverídicas e etc.  

Em face do exposto, o Ministro Gilmar Mendes concluiu, em seu voto, pela 

inconstitucionalidade da restrição ao art. 5º, XIII, acabando, em definitivo, com a exigência de 

diploma para o exercício da profissão de jornalista.  

Em que pese à intocável argumentação utilizada – sem que se vá aqui entrar 

efetivamente no mérito da questão -, acolhida pela maioria do Tribunal, o que resta claro, com 

a reconstrução aqui realizada, é que, inobstante o recurso à noção de conteúdo essencial dos 

direitos fundamentais, não há qualquer conclusão manifesta sobre qual o seja no que se refere 

ao direito garantido no artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal. A definição do 

conteúdo protegido pela norma em causa foi realizada, no caso concreto, com confesso 

                                                             
90 RE 511961 / SP. Voto Ministro Eros Grau.  
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recurso ao princípio da proporcionalidade, ficando, de resto, a idéia de proteção do conteúdo 

essencial do direito ao livre exercício da profissão acolhida implicitamente por aquela análise.  

Não é novidade alguma que o Supremo Tribunal Federal tenha cometido tal omissão. 

Entretanto, compreendo-se que a definição do conteúdo essencial dos direitos fundamentais 

em espécie é o resultado de um sempre renovado trabalho hermenêutico, então é necessário 

esforço a fim de atribuir sentido àquele. A abertura semântica da noção de conteúdo essencial 

deve ser acompanhada de uma atividade de sistematização de decisões, com o propósito de 

conferir-lhe conteúdo. Isto é uma exigência decorrente do princípio da coerência que, por sua 

vez, norteia toda a interpretação jurídica.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo propôs-se a realizar uma revisão teórica do tema dos limites às 

restrições de direitos fundamentais, sobretudo no que se refere ao chamado dever de proteção 

do conteúdo essencial dos direitos, bem como sua aplicabilidade pelo Supremo Tribunal 

Federal. Com isto, objetivou-se analisar, em primeiro plano, o problema da aplicação da 

noção aberta de núcleo essencial, em casos concretos, e, em seguida, apresentar uma possível 

saída a este problema, recorrendo à idéia de coerência e unidade constitucional.  

Para tanto, reservou-se, em um primeiro momento, ao exame geral das restrições e 

limitações de direitos fundamentais, apontando, na ocasião, as principais características das 

teorias interna e externa e de algumas teorias híbridas, bem como as críticas a elas 

apresentadas. Isto foi possível desde uma abordagem prévia das noções de normas de direitos 

fundamentais, enquanto regras e princípios; suporte fático e âmbito de proteção das normas. 

Neste particular, outras questões transversais foram igualmente enfrentadas, sobretudo no que 

diz com a possibilidade de restrições não expressamente autorizadas pela Constituição, bem 

como a (in)diferença entre restrições e configurações de direitos fundamentais e seu correlato 

dever de justificação.  

Em seguida, tratou-se, especificamente, da questão dos limites às restrições de 

direitos fundamentais, entre os quais, vale destacar, a reserva de lei; a generalidade, a 

abstração e a não-retroatividade da norma legal restritiva; a aplicação do princípio da 

proporcionalidade; e, finalmente, o dever de proteção do conteúdo essencial dos direitos. 

Sobre este último, além de situá-lo na discussão teórica, apontou-se especialmente os 

principais problemas de sua aplicação prática, o que restou evidenciado pela manifesta 
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ausência de decisões que, de modo claro, tratem a questão da definição do conteúdo essencial 

dos direitos em espécie. À maneira do que ocorre, de modo geral, em outros países, o apelo à 

noção de conteúdo essencial pelo Supremo Tribunal Federal tem, na maioria das vezes, 

caráter meramente retórico, o que se depreende da análise da recente decisão proferida em 

sede do RE 511961/ SP.  

Com este estudo, buscou-se fornecer as bases para uma compreensão consistente 

sobre o tema que, em tempos de amadurecimento constitucional, ganha especial relevância 

também no Brasil. Diante da crescente discussão sobre questões relacionadas à teoria dos 

direitos fundamentais, o problema da insuficiência dos limites às restrições de direitos e, 

conseqüentemente, do comprometimento do sistema de controle das restrições, é uma questão 

de ordem, cujo trato aponta para a necessidade de um renovado trabalho hermenêutico e para 

a sistematização de decisões consistentes, a fim de suprimir o espaço entre teoria e prática, em 

um esforço ininterrupto no sentido de realizar a máxima eficácia dos direitos fundamentais.  
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REFLEXOS PENAIS DA TEORIA ANTROPOCÊNTRICA DOS DIREITOS E GARANTIAS
FUNDAMENTAIS: A NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ANTROPOLÓGICA DO

SISTEMA PENAL

CRIMINAL CONSEQUENCES OF THE ANTHROPOCENTRIC THEORY OF THE HUMAN RIGHTS:
THE ANTHROPOCENTRIC RECITAL OF THE CRIMINAL LAW

DANIEL MAIA
SÉRGIO BRUNO ARAÚJO REBOUÇAS

RESUMO
A teoria antropocêntrica dos direitos humanos resume-se na concentração da titularidade dos direitos e
garantias fundamentais no indivíduo, e não no Estado ou nos organismos internacionais. Tem seu
fundamento transcendente na dignidade da pessoa humana. Nessa concepção, o homem dispõe de uma pauta
de direitos indissociáveis de sua condição, oponível em qualquer lugar onde ele se encontre. Entre os
reflexos da concepção antropocêntrica, destacam-se sua dimensão internacional e, objeto precípuo do
presente trabalho, sua presença na fundamentação do direito penal, num momento em que uma perspectiva
funcionalista radical busca vias de legitimação, em meio a um ambiente internacional a tanto propício.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos e garantias fundamentais. Teoria antropocêntrica. Reflexos penais. Direito
Penal. Fundamentação antropológica.

ABSTRACT
The anthropocentric theory of the human rights concentrates the title of the rights and guarantees in the
person and not in the State or the international organisms. In this conception the man makes use of a
guideline of indissociable rights of his condition in any place where he is. Among the consequences of the
anthropocentric conception we detach the international dimension of the theory and its presence in the legal
basis of the criminal law, at a moment where a radical funcionalist perspective searches legitimation ways.
KEYWORDS: Basic rights and guarantees. Anthropocentric theory. Criminal consequences. Criminal law.
Anthropocentric recital.

1 Introdução: o homem e o fundamento transcendente dos direitos humanos  

 

“Moi, je suis celui qui pour être doit fouetter son innéité” [3], escreveu o francês Antonin
Artaud, no Préambule de suas Œuvres Complètes, a respeito da tarefa e da necessidade do artista moderno
de sondar os matizes mais profundos de sua subjetividade, libertando-se das interferências exógenas. Para
além do artista, a idéia poderia se inserir na perspectiva mais ampla do homem, em sua constituição como ser
e em sua existência dotada de sentido.

A dolorosa pesquisa do que é inato ao homem nos põe diante das dimensões que singularizam o
humano em confronto com o mundo. Miguel Reale ensina que “é da autoconsciência da dignidade do homem
que nasce a idéia de pessoa, segundo a qual não se é homem pelo mero fato de existir, mas pelo significado
ou sentido da existência” [4]. É o sentido da existência, ou a consciência do sentido de existir, uma das notas
– a mais expressiva – que situam o homem como ser pensante, e é a que aqui nos interessa mais de perto
fustigar. Da consciência de sua dignidade é que o homem extrai, em última análise, o significado de sua
presença no mundo, por mais tormentosa que se revele essa pesquisa do sentido.

Neste contexto, é a reta razão que norteia os caminhos de definição do homem, ensina o que lhe
é indiferente, por ser alheio ao humano, e o que não pode tolerar, por ser desumano. Por mais esvaziada que
se mostre a existência, e por mais tênue que se apresente a autoconsciência da dignidade, a razão nos impõe
pautas e modera a revolta inerente também à nossa condição. A consciência da dignidade, informada pela
razão, é inata ao homem.

O notável Nelson Hungria concebeu uma imagem eloqüente do fundamento da dignidade do ser
humano, como ente distinto de tudo o mais que o cerca. Em sua “Oração do Patrono”, proferida em 1955,
disse o maior dos penalistas brasileiros aos acadêmicos da Faculdade de Direito do Ceará: “Pugnai pela
liberdade a todo custo. Pelejai por ela até mesmo contra Deus, pois foi o próprio Deus que, orientando-nos
no ódio ao cativeiro, nos imprimiu a nobre linha vertical e o semblante voltado para os astros” [5]. Imagem
inexcedível da dignidade da pessoa humana: a linha vertical e o semblante voltado para o céu. Em sua
constituição e em sua consciência, a dignidade é indissociável do homem.

O mesmo princípio é expresso por Fabio Konder Comparato, em sua Ética:

 

Se a justiça consiste em sua essência, como ressaltaram os antigos, em reconhecer a todos e a cada um
dos homens o que lhes é devido, esse princípio traduz-se, logicamente, no dever integral e escrupuloso
de respeito àquilo que, sendo comum a todos os humanos, distingue-os radicalmente das demais espécies
de seres vivos: a sua transcendente dignidade. [6]
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Neste sentido, o fundamento último de um sistema voltado para o homem – como o é o jurídico,
mas também o ético, de um modo geral – só pode ser a dignidade da pessoa humana. O sistema jurídico,
sistema cultural, criação humana, direcionado à convivência entre os homens, contém em todas as suas
dimensões a irradiação da dignidade da pessoa, e daí resulta que os direitos mais intrinsecamente ligados ao
que é inato ao homem (ou à condição humana) encerram uma carga diferenciada de essencialidade,
transcendendo fronteiras espaciais e temporais. São os direitos humanos, com o significado informado pela
consciência histórica do homem e a ele ligados como ser histórico, autoconsciente de si mesmo e de sua
dignidade.

Jeanne Hirsch, nesta linha, escreve que “as sucessivas Declarações de Direitos são outras tantas
tentativas para criar um lugar para o absoluto do homem dentro das relatividades existentes” [7]. O absoluto
do homem é o que o concebe como tal e o conforma com direitos que lhe são integrados, impassíveis de
desligamento, porque derivados e informados pela autoconsciência da dignidade.

O homem dispõe, assim, de uma pauta de direitos imbricados à sua condição inata. O
fundamento transcendente desses direitos é a dignidade da pessoa, alicerce de toda estrutura constitucional e
ordenação internacional que se pretendam racionais. Toda ordenação ética deve estar concentrada no
homem. Ela parte do homem (e não o contrário) e a ele está voltada.   

 

 

 

2 A teoria antropocêntrica dos direitos e garantias fundamentais e seus reflexos

 

A teoria jurídica antropocêntrica, em suas linhas essenciais, traduz-se na centralização dos
direitos no indivíduo, pelo mero fato de se constituir como homem, ser social, que existe e tem consciência
do fundamento transcendente de sua existência.

O antropocentrismo condensa no homem a origem e o sentido dos direitos essenciais – assim
entendidos aqueles indissociáveis da condição do ser humano, com significado informado pela historicidade
–, impondo ao Estado e aos organismos internacionais o reconhecimento e o respeito a essa condição.

Os direitos humanos, intimamente referidos à condição humana (sua constituição e existência),
devem então ser compreendidos em uma perspectiva histórica. Segundo Antonio Enrique Pérez Luño,

 

Os direitos humanos surgem como um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento
histórico, concretizam as exigências de dignidade, liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser
reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos, nos planos nacional e internacional. [8]

 

 

Neste sentido, a concepção antropocêntrica concentra no indivíduo, e não no Estado ou nos
organismos internacionais, a titularidade dos direitos. Aos ordenamentos jurídico-positivos cabe o
reconhecimento, a garantia e a efetivação desses direitos.

Os direitos humanos traduzem-se em direitos fundamentais quando são consagrados, de forma
particularizada, em um dado sistema jurídico positivo. Está dito traduzem-se porque não há uma
transformação, mas uma expressão concreta e particularizada, de acordo com condicionantes temporais e
espaciais.

Por seu turno, os direitos fundamentais representam o significado histórico dos direitos humanos.
A racionalidade impõe que o direito fundamental não se afaste do núcleo essencial que constitui o direito
humano a ele correspondente. Do contrário, não seria direito fundamental, e muito menos direito humano.

No âmbito da teoria antropocêntrica, sobreleva um aspecto de particular relevância na
contemporaneidade: a sua dimensão internacional. Nesta perspectiva, o ser humano, titular de uma pauta de
direitos indissociável de sua condição, oponível a qualquer Estado ou organismo internacional, constitui-se
em cidadão do mundo. A razão, capacidade peculiar ao homem, informa os limites de tolerância da dignidade
humana. A razão histórica, por sua vez, oferece o conteúdo dos direitos. A partir daí, os órgãos nacionais e
internacionais deparam com uma carta inviolável, a que devem não apenas respeito e distância, mas uma
atitude positiva, de garantia, concretização e efetivação. O homem é sujeito de direitos em todos os planos.

Conforme Gérson Marques:

 

Como cidadão do mundo, titular de direitos relacionados à aldeia global, o ser humano ostenta e leva
consigo, para onde quer que vá, uma carta mínima de direitos e garantias, apresentáveis e exigíveis em
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qualquer nação ou organismo internacional. Todos os Estados devem-lhe observância, pois
responsáveis, no âmbito interno, pela manutenção da ordem mundial, dos valores reconhecidos
internacionalmente. [9]

 

 

Essa concepção tem especial importância nos quadros do mundo contemporâneo, em que a
internacionalização dos direitos fundamentais vem sucedendo a constitucionalização dos direitos humanos.

É de se destacar, no ponto, a situação inaugurada no contexto do pós-guerra, com a Declaração
Universal dos Direitos do Homem, de 10 de dezembro de 1948 [10], e a criação da Organização das Nações
Unidas (ONU), a despeito das imperfeições e dos retrocessos identificados na atuação das cartas de direitos
e das entidades internacionais, algo que não podemos, mesmo que de forma sumária – considerando os
limites que nesta oportunidade nos impusemos –, deixar de mencionar.

O nunca assaz lembrado Norberto Bobbio ensina:

 

É hoje fato inquestionável que a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de dezembro de
1948, colocou as premissas para transformar os indivíduos singulares e não apenas os Estados, em
sujeitos jurídicos de direito internacional, tendo assim, por conseguinte, iniciado a passagem para uma
nova fase do direito internacional, a que torna esse direito não apenas o direito de todas as gentes, mas o
direito de todos os indivíduos. Essa nova fase do direito internacional não poderia se chamar, em nome
de Kant, de direito cosmopolita. [11]

 

 

O homem é então sujeito internacional de direitos. Os direitos fundamentais foram
internacionalizados. Qual é o fundamento dessa realidade, senão a reativação do humanismo antropocêntrico,
com um novo significado? Um significado que transpõe os limites do liberalismo clássico e exsurge renovado
num contexto em que a segurança é imposta aos Estados pela racionalidade, em nome do respeito ao
homem. A contenção de nacionalismos é a palavra de ordem no pós-guerra, e que outro fundamento se
apresenta com mais força que o respeito à dignidade humana, moderador do arbítrio e dos excessos do
robustecimento do Estado?

Mas a questão não se exaure nesse âmbito, conquanto tenha ele adquirido peculiar relevância no
atual contexto da insegurança internacional adveniente do terrorismo. [12] Há outros aspectos a serem
considerados, como o do respeito aos direitos econômicos, sociais e culturais, cuja garantia e efetivação
reclama uma ação positiva do Estado e dos organismos internacionais. [13]

Neste contexto, destacam-se as inovações ocorridas na União Européia, no sentido de uma
cooperação supranacional que vai além do âmbito econômico. As fronteiras estatais vão sendo arrefecidas,
apesar da resistência ainda operante dos nacionalismos (o que, convenha-se, nunca deixará de existir).
Interessante também a situação de incipiência e de cooperação potencial do Mercado Comum dos Países do
Cone-Sul (MERCOSUL). A realidade dos blocos de Estados – que vão aos poucos transcendendo a
dimensão meramente econômica – é bastante expressiva quanto à titularidade e garantia internacional dos
direitos do homem, especialmente no que respeita ao âmbito dos direitos econômicos, sociais e culturais.

A análise do fenômeno demandaria um estudo à parte. Apenas apreciemos, de forma breve,
como se chegou até essa era da internacionalização dos direitos, indicando alguns dos problemas que a partir
de então se ergueram.

 O constitucionalismo, assim entendido o movimento político-social que, a partir de meados do
século XVIII, vem questionar os modelos tradicionais de domínio político do chamado ancien régime
(antigo regime), estabelece na história humana a fundamentação e a limitação do poder político mediante a
consagração de direitos naturais inalienáveis do homem. Emergia, assim, a era da constitucionalização dos
direitos naturais, revelados pela razão como inerentes à pessoa humana. [14] Consagrava-se a positivação
dos direitos humanos em um documento escrito, ordenador do poder político. No plano histórico, a
realização mais significativa desse modelo – não, por certo, nos moldes preconizados – se daria após a
turbulenta consolidação da Revolução Francesa. [15]

Tratava-se, então, de um esforço inovador de declaração e fundamentação universal dos direitos
humanos, ainda não consagrados em um documento jurídico-político. A Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen, de 1789, viria inaugurar esse movimento, a partir das bandeiras revolucionárias liberté, egalité
et fraternité, que constituiriam a síntese das três primeiras dimensões dos direitos fundamentais atualmente
reconhecidas.

Com o tempo foram aflorando as deficiências e contradições do liberalismo, assim como as
dificuldades de garantia e efetivação dos direitos humanos declarados. O colapso do capitalismo liberal no
início do século XX, especialmente no período entre as duas guerras mundiais, abriu os caminhos para o
surgimento do Estado Social e também do Estado Socialista. A Constituição Alemã de Weimar foi uma das
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pioneiras nessa nova realidade de consagração dos direitos sociais. Foi, no mesmo contexto, a doutrina
alemã que desenvolveu os estudos a respeito das garantias institucionais.

A partir de meados do século XX, no período do pós-guerra, momento em que a preocupação
maior passa a ser a efetivação e a garantia, mais que a declaração, dos direitos humanos, exsurge uma nova
realidade: inaugurada por uma declaração universal dos direitos do homem, documento em que se
condensam as aspirações dos Estados após os horrores da guerra (cometidos inclusive sob o amparo do
direito positivo), tem-se a primeira grande investida para uma internacionalização dos direitos fundamentais.
Fundando-se na segurança (princípio ainda hoje norteador das relações internacionais), o mundo passa a se
preocupar mais decisivamente com a necessidade do tratamento dos direitos fundamentais
constitucionalmente consagrados como patrimônio da humanidade.  

A era da internacionalização dos direitos fundamentais, todavia, caminha a passos muito
demorados. Se já atingiu um grau apreciável nos países centrais, ainda é inexpressiva nos países periféricos,
onde impera um retrocesso – por mais paradoxal que pareça, devido à própria ação de nações e organismos
criados em nome e em prol do homem – que, para elidirmos a hipocrisia e prestarmos algum serviço à nossa
condição de homem latino-americano, não deixaremos de apontar, ainda que de passagem.

Precisamos caminhar com nossas próprias pernas, deixando de ser meros assistidos pela
“caridade” internacional. Se portamos uma carta de direitos que ostentamos aonde quer que formos, que seja
ela respeitada em nosso próprio meio, onde a atuação dos mais fortes parece ter licença para negar o que
alhures apregoam.

Que exemplo maior disso que o das nações africanas? E é de um africano, Zeca Andorinho,
personagem do excelente O último voo do flamingo, do escritor moçambicano Mia Couto, que ouvimos a
mensagem: “Somos madeira que apanhou chuva. Agora não acendemos nem damos sombra. Temos que
secar à luz de um sol que ainda não há. E esse sol só pode nascer dentro de nós”.[16]

A dimensão internacional da concepção antropocêntrica dos direitos e garantias fundamentais é,
segundo nos parece, a que mais reclama atenção, tendo em vista a complexidade das questões que envolve,
assim como a alarmante situação do atual ambiente internacional, espaço de insegurança, injustiça e robusta
agressão aos direitos humanos.

Nesta oportunidade, elegemos concentrar nossa análise nos reflexos penais da teoria
antropocêntrica, não apenas numa perspectiva interna, mas – e principalmente – no âmbito internacional.

O sistema penal vem se afastando crescentemente de uma fundamentação antropológica (na
prática e, agora, em vias de pretensa legitimação), em nome de uma suposta funcionalidade, o que, nos
países periféricos, alarma os quadros sociais. Apreciaremos o tema no tópico seguinte.

 

3 A necessidade de fundamentação antropocêntrica do Direito Penal

 

“Em nossa cultura, o direito penal existe para o homem, e não o homem para o direito penal; o
direito penal é algo que serve ao homem para alguma coisa (é significativo) e, se não descobrirmos para que
serve (sua significação), retiraremos do direito penal a sua característica de fato humano”, escreve Eugenio
Raúl Zaffaroni. [17]

A fundamentação antropológica supõe a efetividade do direito penal. Não se trata de mera
funcionalidade, como veremos mais adiante, mas de efetividade. Para tanto, o direito penal – ou, numa
perspectiva mais ampla, o sistema penal – deve respeitar a condição humana e o fundamento transcendente
de sua existência. Do contrário, o sistema será irracional, informado por caracteres que a razão reputa
desumanos, eis que agressivos à dignidade da pessoa. Para que o direito penal cumpra sua função de
prevenção – e nesse âmbito seu papel é modesto –, deve respeitar incondicionalmente o ser para quem está
voltado, a partir do qual nasce e em que repousa seu fundamento: o homem.  

Na lição do penalista argentino,

 

Para que o direito penal tenha efetividade, será necessário que respeite a condição humana: que sirva ao
homem a partir de um reconhecimento do ser do homem. Isto é a fundamentação antropológica. O
direito penal efetivo deverá estar antropologicamente fundamentado. O direito penal não efetivo não o
estará, mas continuará sendo direito penal enquanto conserve eficácia. O mero exercício de poder durará
enquanto durar a sua eficácia, mas não será direito penal e estará ainda mais distante da fundamentação
antropológica do que o direito penal não efetivo. [18]

 

  

O autor distingue então três figuras: o direito penal efetivo, o direito penal eficaz, mas não
efetivo, e o mero exercício de poder. O direito penal efetivo é o direito penal libertador, antropologicamente
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fundado. O direito penal não efetivo repressivo carece de fundamentação antropológica, assim como o mero
exercício de poder, que sequer constitui direito.

A dignidade humana supõe a autodeterminação e, portanto, a liberdade do homem. É expressiva,
a esse respeito, a já mencionada imagem de Nelson Hungria, que associa a luta pela liberdade à dignidade: foi
como orientação no ódio ao cativeiro que Deus nos imprimiu a nobre linha vertical e o semblante voltado
para os astros. O direito penal deve então reconhecer a autodeterminação do homem, apresentando-se como
um direito motivador, que não compele ninguém. O mecânico constrangimento para que se faça ou se deixe
de fazer algo é inteiramente incompatível com a autodeterminação do homem.  

Façamos algumas reflexões. A função precípua do direito penal, vinculada à sua aspiração de
resguardo dos bens jurídicos (segurança jurídica), é a de motivação, com o que previne condutas criminosas,
socialmente nocivas. É a condição de racionalidade do direito e do sistema penal, assim como de todo o
direito: a motivação de condutas socialmente adequadas; a desmotivação de condutas agressivas de bens
jurídicos. Apenas desse modo a prevenção penal pode-se dizer racional e democrática. Em suma, o direito
penal deve realizar a prevenção, seja geral seja específica, através da motivação, e não do constrangimento.

A motivação não se opera pela cominação ou execução de penas exageradas – excedentes ou
mesmo alheias aos objetivos do direito, concentrados estes na segurança jurídica –, ou através de formas de
punição não institucionalizadas, e sim mediante o juízo de desvalor que incide sobre certas condutas
socialmente nocivas, porque ofendem de forma grave os bens jurídicos mais valiosos, e que deve ser apto a
produzir no corpo social um efeito pedagógico essencial: a consciência do caráter anti-social da ação. Assim
estará realizada uma prevenção racional e democrática. A prevenção penal não se efetiva pela intimidação –
embora seja esse um efeito verificável no corpo social a partir do aparato repressivo –, mas pela motivação.

A função penal é de prevenir ofensas futuras aos bens jurídicos. O direito penal pouco tem a
fazer pela vítima, que já teve seu bem violado. A resposta não pode se constituir em vingança ou mera
contenção: a segregação representa uma prevenção especial irracional; a intimidação, uma prevenção geral
igualmente irracional.       

Assevere-se que, nesse âmbito, o papel do direito penal deve ser modesto. A violência de sua
resposta requer atuação punitiva e pedagógica em última instância. Ao direito penal não deve caber a
“correção” em campos nos quais as outras instâncias de controle social (moral, religião etc.) falharam.
Dilema maior do direito penal: corrigir distorções sem esvaziar o homem. Numa sociedade em que as
instâncias não violentas de controle social não funcionam, o direito penal exacerba o que tem de mais
sombrio: a violência. Funcionará? Sem dúvida, se o aparato for eficaz. Malogrará certamente, se a violência
for empregada de forma desordenada (uma violência desorganizada). Nos dois casos, não será efetivo.

Pensemos em duas realidades. A primeira é a de um sistema penal como o norte-americano. A
segunda, a de um sistema como o brasileiro. Ambos casos de direito penal não efetivo. O primeiro, contudo,
funciona, é eficaz.

Os Estados Unidos, antes do governo de Ronald Reagan, contavam com estatísticas criminais
assemelhadas às dos outros Estados. Foi quando começou a chamada indústria da prisionização. O país tem
hoje mais de 05 (cinco) milhões de presos, que trabalham na prisão, o que representou, naturalmente,
diminuição do desemprego. Uma política pragmática. Não há negar que o sistema norte-americano é eficaz,
porque sua potencialidade econômica permite a organização da violência. O direito penal é robusto,
substitui-se em muitos pontos às outras instâncias de controle, e as “corrige” de modo eficaz.

Tome-se, por outro lado, o caso do sistema brasileiro. A violência desorganizada não permite
sequer a eficácia. Não há condições sociais, políticas e econômicas para organizar o aparato penal. A
humanização do direito penal está aqui ainda mais distante. O sistema penal não é eficaz, nem efetivo.

São elementos essenciais de uma fundamentação antropológica – diríamos mais, antropocêntrica
– do direito penal: ligação ao homem, como ordem reguladora da conduta humana e reconhecimento da
autodeterminação da pessoa. A condição humana há de ser preservada, assim como toda a pauta de direitos
dela indissociáveis. Na lição de Zaffaroni:

 

A definição do direito penal que se esgota no formal não estará de acordo com esses requisitos e nos
objetará a referência à nossa ‘cultura’. Esta objeção será superficial sobre formar-se o homem na
história, que o homem não tem natureza reconhecível de forma demonstrável, mas tem história
reveladora de sua condição humana e, fundada nela, passará por alto sobre esta grande nota diferencial
do fenômeno humano e que a imagem do homem da caverna não é a mesma refletida pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos. A contemporaneidade do não contemporâneo, que faz com que, hoje,
existam estados de terror e que em alguma parte do mundo a mão do ladrão seja cortada, ou se o fuzile
por ‘inassimilável’, não significa que na história nada tenha acontecido. Não se trata de uma fé ingênua e
simples no progresso, mas que ‘algo’ aconteceu é inegável. [19]
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Algo aconteceu. Estamos mais uma vez diante do ponto delicado. A contemporaneidade do não
contemporâneo. A história do direito penal é marcada por acessos e retrocessos, e velhas questões, não
contemporâneas, se nos põem, renovadas, na contemporaneidade. Destaquemos uma delas, para aclarar a
incompatibilidade entre a fundamentação antropocêntrica e a concepção radical da mera funcionalidade do
direito penal.   

Ouvimos de Camões, na voz do Velho do Restelo, ainda a advertência aguda, candente:

 

Ó glória de mandar, ó vã cobiça

Desta vaidade a quem chamamos Fama!

Ó fraudulento gosto, que se atiça

C’uma aura popular, que honra se chama!

Que castigo tamanho e que justiça

Fazes no peito vão que muito te ama!

Que mortes, que perigos, que tormentas,

Que crueldades neles experimentas! [20]

 

 

 A admoestação aos lusíadas quinhentistas oferece sua lição imperecível para a
contemporaneidade: mais um tempo de imperialismo, instilando suas forças contra a humanidade, em nome
de novos ideais e pretextos. O Estado – melhor diríamos um Estado – hipertrofiado, justificando-se na
segurança mundial, com a imobilização cada vez mais acentuada do homem. Em nossos dias, no fim das
contas, é o mesmo poder, a mesma cobiça econômica, que anima uma empreitada de desespero,
destemperada, desta vez numa perspectiva de agressão internacional aos direitos humanos, de
desumanização.

O contexto internacional é a tanto propenso. A ponto de se enrijecer uma corrente de
pensamento que, no âmbito do direito penal, tem recebido o nome de funcionalismo, assumindo sua
expressão mais extrema na doutrina do alemão Günter Jakobs.

O chamado direito penal do inimigo , antes sustentado por Jakobs em nome de uma suposta
necessidade prática, atualmente busca vias de legitimação.[21] Baseia-se essencialmente na atuação
preventiva do direito penal relativamente aos “inimigos” do Estado, promovendo-se uma despersonalização
parcial do sujeito (negação de alguns direitos). Reativa-se o direito penal do autor: o sujeito é punido pelo
que é, não pelo que fez (nisso assemelha-se ao positivismo e ao perigosismo penal). Defende-se que, com
relação a alguns criminosos, não se pode esperar que cometam os crimes para que a reação penal opere. A
atuação teria que ser preventiva, tendente a evitar o dano.  

Segundo Luiz Regis Prado,

 

Os modelos funcionalistas ou teleológicos, especialmente o funcionalista sistêmico ou radical,
representam, na verdade, uma volta às concepções neokantianas e positivistas sociológicas,
caracterizando-se, portanto, como um movimento neopositivista, organicista, ainda que com roupagem
nova. Concebidos, inicialmente, no domínio das ciências biológicas (biologia molecular), nos anos 70,
como sistemas de auto-referência e de circularidade, foram transpostos para as ciências sociais por
influência de Niklas Luhmann. [22]
 
 

O cenário internacional, marcado como nunca pela proliferação do terrorismo, tem deveras
reclamado, de forma reforçada, a efetividade da reação penal de abrangência supranacional e nos põe diante
de problemas como o resguardo dos direitos humanos e a credibilidade dos organismos internacionais. Um
dos mais inextrincáveis e espinhosos problemas é traçar os limites da funcionalidade do sistema penal
supranacional, isto é, dizer se e até que ponto a eficácia do sistema pode legitimar uma restrição agressiva
dos direitos humanos.

Outro problema exsurge no tratamento internacional da atuação, cada vez mais presente, de um
sistema penal internacional não legitimado, sustentado pelo poderio econômico e bélico, que tem promovido,
com insolência, a desmoralização dos organismos internacionais, é dizer, dos instrumentos do sistema
legitimado.     

 

4 Considerações finais

 

Numa perspectiva antropocêntrica, com o rechaço de uma forma de atuação penal que
atualmente busca vias de legitimação, sustenta-se a proteção do homem, através de um sistema penal que
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não apenas funcione, mas que se humanize. Rejeitam-se, assim, tentativas de despersonalização do homem
em nome da funcionalidade do sistema penal, visão puramente tecnocrata, reativação de antigos modelos
irracionais e antidemocráticos.

Um direito penal voltado para o homem, racional e democrático, deve estar fundamentado na
dignidade da pessoa, e somente assim poderá cumprir com efetividade sua função. Daí a necessidade de
fundamentação antropocêntrica do sistema penal, perspectiva em torno da qual a funcionalidade do sistema
deve atuar. A mera funcionalidade poderá torná-lo interinamente eficaz, mas nunca permanentemente efetivo.
Um direito penal que negue o homem é essencialmente autodestrutivo.
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A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ENQUANTO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DA
DEMOCRACIA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

LA JURISIDICIÓN CONSTITUCIONAL COMO HERRAMIENTA DE EFECTIVACIÓN DE LA
DEMOCRACIA EN EL ESTADO DEMOCRATICO DE DERECHO

Francisco Jório Bezerra Martins

RESUMO
O ordenamento jurídico brasileiro segue o modelo de escalonamento normativo, onde a Constituição Federal
está no topo, e as leis infraconstitucionais devem estar sujeitas a ela. No sistema brasileiro, a proteção a esta
hierarquia normativa é garantida pelo controle de constitucionalidade. No Brasil, o controle é realizado na
forma difusa e concentrada, ou seja, todo o Judiciário é responsável pela proteção da Constituição, tendo o
Supremo Tribunal Federal como guardião maior e intérprete final da Carta. A jurisdição constitucional é o
poder de dizer o direito em matéria constitucional. Na Carta de 1988 e suas alterações, foram conferidos
vários instrumentos que facilitaram o acesso ao Supremo Tribunal Federal, ampliando a de atuação deste,
provocando-o a adentrar questões pertinentes a políticas públicas, direito de greve de servidores, omissões
do Legislativo, entre outros pontos. Dessa forma, pretende este trabalho realizar uma exposição doutrinária
sobre a evolução da jurisdição constitucional, o controle de constitucionalidade e aferir as dimensões da
jurisdição constitucional no Brasil, especialmente abordando a jurisprudência do STF. As pesquisas
referentes a este trabalho foram realizadas por meio de livros, de doutrinas que comentam sobre o assunto,
artigos publicados por doutrinadores e também pelas leis.
PALAVRAS-CHAVES: Jurisdição Constitucional. Política. Controle de Constitucionalidade. Democracia.

RESUMEN
El ordenamiento jurídico brasileño sigue un modelo de escalonamiento normativo, donde la Constitución está
en el topo, y las leyes infraconstitucionales se sometem a ella. En el sistema brasileño, la protección a esta
jerarquía normativa es garantizada por el control de constitucionalidad. En Brasil, el control es hecho de
forma difusa o concentrada, o sea, todo el Judiciario es responsable por proteger la Constitución, y el
Supremo Tribunal Federal es el guardión más importante y interprete de la Carta. La jurisdicción
constitucional es el poder de dicer el derecho en materia constitucional. En la Carta de 1988 y sus
alteraciones, fueran conferidos varios instrumentos que facilitam el acceso al Supremo Tribunal Federal,
ampliando su actuación, instigando a decidir questiones de políticas publicas, derecho de huelga, omisiones
legislativas, y otros asuntos. Portanto, ese trabajo tiene la intención de realizar una exposición doctrinaria
acerca de la evolución de la jurisdicción constitucional, el control de constitucionalidad y examinar las
dimensiones de la jurisdicción constitucional en Brasil, especialmente bajo la jurisprudencia del STF. Las
pesquisas efectivaram-se por medio de libros, doctrinas acerca del tema, artículos de periódicos y las leyes.
PALAVRAS-CLAVE: Jurisdición constitucional. Politica. Control de constitucionalidad. Democracia.

INTRODUÇÃO

A crise pela qual o Poder Legislativo no Brasil está passando traz como principal conseqüência o fortalecimento dos demais Poderes,
especialmente do Poder Judiciário. Com o surgimento da chamada súmula vinculante, por meio da Emenda Constitucional n. 45, o
processo de alargamento do Supremo Tribunal Federal[i] tornou-se ainda mais evidente. Somos testemunhas de um processo de
judicialização da política, onde as deficiências e omissões de um Poder exigem a atuação do outro, provocando discussões sobre a
legitimidade destas intromissões. Cabe ainda destacar que a composição atual da nossa Corte Suprema quase que em sua totalidade
foi renovada durante a vigência do atual Presidente da República, o que provoca ainda mais o adensamento político do Tribunal.

Esta atuação do STF nos conduz ao debate a respeito da jurisdição constitucional e a democracia brasileira, pois vários temas de
repercussão geral, bem como outros que não repercutem tanto assim, parecem apresentar uma conotação casuística e estão sendo
decididos pela nossa Corte. Portanto, incontestável é analisar os limites dessa atuação política da jurisdição, vez que, em tese, a
legitimidade para decidir questões políticas somente resta naqueles eleitos democraticamente, especialmente o Poder Legislativo.

A atual práxis do STF mostra evidentes características do neoconstitucionalismo, no qual há o embate entre as teorias da norma e
interpretação. Nas decisões mais recentes da Corte percebemos claramente que o uso dos princípios está no topo das fundamentações.
É o surgimento do chamado pós-positivismo, o qual confere um alto grau de normatividade aos princípios.

O estudo sobre a atuação da jurisdição constitucional é extremamente importante no contexto de um Estado Democrático de Direito.
Partindo do pressuposto da existência de um escalonamento normativo, onde a Constituição é a norma superior, a jurisdição
constitucional mostra-se como o efetivo instrumento para a proteção da lei maior, garantido a defesa da democracia e dos direitos
fundamentais. No Brasil, a jurisdição constitucional é exercida tanto pelo Supremo como também pelos demais juízes.

Essa constitucionalização das normas tem ampliado de forma expressiva a atuação do STF, que, através dos instrumentos
constitucionais de controle de constitucionalidade, tem sido provocado a se manifestar sobre os mais diversos temas. Assim, esta
atuação ativista do Supremo ocorre também devido ao caráter principiológico da maioria das normas constitucionais, o que,
indubitavelmente, provocam o avanço do Judiciário nos mais variados temas.

A relevância do tema é demonstrada pelo grande destaque emprestado ao STF, notadamente a legitimidade da Corte em decisões de
determinadas questões. Além disso, o princípio da separação de poderes poderá sofrer algum abalo, tendo em vista esta exacerbação
de interferência do Judiciário na política ou economia. Então, o adensamento das discussões na esfera política de ação do controle de
constitucionalidade contribuiu para esta análise das dimensões da democracia e igualmente da jurisdição constitucional brasileira.

No uso das regras da hermenêutica constitucional, o intérprete utiliza-se de determinadas técnicas. Entretanto, como a Constituição é
uma norma abstrata e principiológica, que procura responder às exigências das complexidades da sociedade, uma vez que as normas
abertas permitem uma maior aproximação em relação ao caso concreto, os juízes poderão agir com certa discricionariedade conforme
as suas convicções políticas. Na composição atual do STF encontramos ministros que agem de forma conservadora e outros de forma
progressista, o que demonstra claramente o papel político do Poder Judiciário. As características e os perfis destes ministros
desenham claramente o retrato de nossa Suprema Corte.

Tem-se, então, como objetivo geral analisar a democracia brasileira efetivada através da jurisdição constitucional e suas dimensões
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decorrentes da atuação do STF.

Em relação aos aspectos metodológicos, as hipóteses foram investigadas mediante pesquisa bibliográfica e documental. No que tange
à tipologia da pesquisa, isto é, segundo a utilização dos resultados, é pura, visto ser realizada com a finalidade de aumentar o
conhecimento do pesquisador para uma nova tomada de posição. A abordagem é qualitativa, procurando aprofundar e abranger as
ações e relações humanas, observando os fenômenos sociais de maneira intensiva. Quanto aos objetivos, a pesquisa é descritiva,
buscando descrever fenômenos, descobrir a freqüência que um fato acontece, sua natureza e suas características, e exploratória,
procurando aprimorar, buscando maiores informações sobre o tema em questão.

 

1 Prolegômenos da jurisdição constitucional como fundamento da democracia

Inicialmente cumpre salientar que a formação do Estado, da forma que concebemos hodiernamente, distingue diametralmente da de
outrora. Os direitos eram inerentes apenas ao Poder Público, que não interferia muito nas relações privadas.

O detentor de um determinado direito era quem devia defendê-lo e realizá-lo com os meios que dispunha. A auto-tutela, ou justiça
pelas próprias mãos não podia prosperar. O Estado moderno assumiu a tarefa e o monopólio de definir o direito e aplicá-lo diante dos
litígios, assim como executar esse direito se a parte perdedora se negar a obedecer ao comando judicial. Assim, além de o Estado criar
direitos, assumiu o dever de executá-los quando indevidamente resistidos.

Para que o Estado possa desempenhar essa função, formou-se a jurisdição, ou seja, a capacidade de dirimir os conflitos que envolvam
os indivíduos e também, em alguns casos, o próprio Estado. A jurisdição é uma expressão do poder estatal, sendo uma competência
que o Estado possui de imperativamente impor uma decisão. Desta forma, o exercício da função jurisdicional, que é uma atividade
desinteressada do conflito, traduz-se em pacificação social.

O Poder Judiciário é o principal responsável por exercer a atividade jurisdicional, não sendo o único, pois o Executivo e o Legislativo
podem, excepcionalmente, exercer a função de julgar, como acontece nos processos administrativos disciplinares de seus servidores.
E ainda cabe destacar a atribuição do Senado Federal para julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade.
Entretanto, apesar do exercício de algumas funções atípicas, o Judiciário é o poder estatal estabelecido constitucionalmente para o
exercício da função jurisdicional. A Carta Magna determina em seu art. 5°, inciso XXXV, que: "a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito." É o consagrado princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A atuação da função jurisdicional pode variar conforme a origem, a forma ou a matéria. Neste último caso podemos diferenciar a
jurisdição ordinária da constitucional, pois esta absorve os litígios de natureza constitucional, enquanto a outra absorve os demais
assuntos conflituosos. Entretanto, delimitar o que seria uma matéria de natureza constitucional é uma tarefa árdua, pois uma
constituição é carregada de normas principiológicas e abstratas.

A estrutura do Poder Judiciário é toda distribuída, ou melhor, especializada. É de fato uma enorme organização de pessoas que
empreendem esforços para realizar o seu fim maior, que é a jurisdição. Esse complexo estrutural serve para o exercício efetivo da
atividade jurisdicional, existindo, entretanto, justiças especializadas, a saber, a Justiça do Trabalho, a Militar e a Eleitoral. Notamos
que a Constituição estabeleceu determinadas especializações em razão da matéria, mas não criou uma jurisdição constitucional
específica e única, que deveria ocupar-se de defender e guardar somente as balizas constitucionais e proteger a Constituição.

Essa jurisdição constitucional é exercida através do controle de constitucionalidade e também dos remédios jurídicos constitucionais
previstos nos incisos do art. 5° da Constituição, como o mandado de segurança, individual ou coletivo, o mandado de injunção, a ação
popular, dentre outros.

O controle de constitucionalidade está ligado a idéia de Supremacia da Constituição sobre todo o ordenamento jurídico e, também, ao
fato da rigidez constitucional e proteção dos direitos fundamentais. Assim, o escalonamento normativo é o pressuposto necessário
para a qualificação da Constituição como norma superior, pois é nela que o legislador encontrará o norte para a elaboração das demais
leis.

Portanto, a jurisdição constitucional só poderá existir diante dos pressupostos de supremacia constitucional e rigidez, pois a missão
maior da jurisdição é preservar a eficácia dos dispositivos constitucionais, vinculando suas decisões aos dispositivos da Lei Maior.

 

1.1 Controle de constitucionalidade: o surgimento sistemas clássicos

A fundamentação de todo um ordenamento jurídico em uma Constituição é o pressuposto necessário para a análise da construção
histórica do controle de constitucionalidade. Esta idéia de supremacia constitucional encontra em Hans Kelsen a maior voz, pois este
enunciava que a Constituição fundamenta todo o ordenamento jurídico, funcionando com um alicerce, estando acima dela só a
chamada Norma Hipotética Fundamental. Esta superioridade da Constituição autoriza, portanto, a existência de um controle sobre as
demais normas inferiores, ou seja, todas as demais leis estariam sujeitas ao crivo de compatibilidade com a Lei Maior.

Paulo Bonavides (2000, p. 267) afirma que: "A conseqüência dessa hierarquia é o reconhecimento da superlegalidade constitucional,
que faz da Constituição a lei das leis, a lex legum, ou seja, a mais alta expressão jurídica da soberania".

A Constituição é a responsável pela fixação de diretrizes que norteiam a vida em uma sociedade, é uma norma que regula a produção
das demais normas jurídicas. Os fundamentos inseridos na Constituição fornecem bases para as demais leis, no sentido de que as
normas infraconstitucionais devem ser interpretadas de modo coerente com as diretrizes constitucionais.

Porém, cabe a lembrança que desde muito antes de Kelsen já existia um modelo hierarquizado de ordenamento jurídico. Nos termos
de Sampaio (2002, p.24):

[...] É o que vamos encontrar em Atenas com a distinção entre nómos (lei superior) e pséfisma (aproximadamente hoje a normas
infraconstitucionais). De acordo com essa distinção, modificações nas nómos só podiam ser feitas seguindo um procedimento
extraordinariamente complicado, por meio dos nomothétes, corpos legislativos especialmente eleitos para esse fim. O pséfisma era
produto da Assembléia Popular (Ekklesia) que, embora pudesse ser abstrato e geral, haveria de guardar conformidade com os nómoi.
E se não o fizesse, não poderia ser aplicado pelos juízes, importando, além do mais, sanção penal ao autor da proposta, através de
uma ação pública de ilegalidade, denominada graphé paranómon, que poder ser ajuizada por qualquer cidadão perante o tribunal
popular de Heliaia [...]

 

Notamos que antes das lições Kelsenianas, a Grécia já tratava as suas leis sob determinada hierarquia, inclusive com sanções para
aqueles que não respeitassem esta superioridade entre as normas. Esta ação pública helênica chamada graphé paranómon , poderia
ser equiparada, a grosso modo, ao atual controle de constitucionalidade de normas.

José Adércio Leite Sampaio (2002, p.25) ainda faz referência ao direito romano:

Dos nomoi gregos, passando pela civitatis status dos romanos, não se pode esquecer da força legitimadora do jus naturale, que tinha
uma marca ontológica desde a antiguidade, mas que ganhará especial relevância na era medieval como norma superior de inspiração
divina, que deveria ser atendida sempre pelo jus positum, so pena de não ter este validade ou ensejar a resistência e tiranicídio.
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Dessa forma, fica claro que, também em Roma, existia um escalonamento de leis, pois uma norma de origem divina (jus naturale)
deveria ser o fundamento da norma humana (jus positum).

Notamos, assim, que esta idéia de uma norma superior à outra é bastante antiga, não com a noção atual de constitucionalismo, mas
com a baliza de supremacia de algumas leis sobre as outras.

No curso da história são indicadas outras referências a este sistema hierarquizado de normas. Na Inglaterra, na metade do século
XVII, encontramos Sir Edward Coke defendendo o predomínio da common law sobre as leis escritas. Existiu também o chamado
Privy Council inglês, que anulou mais de 600 leis das colônias inglesas na América, ou seja, esse sistema declarava a eficácia das leis
promulgadas pelas colônias de acordo com as leis do Reino (SAMPAIO, 2002).

Na modernidade, e já então utilizando a constituição como a lex fundamentalis, encontramos os Estados Unidos como uma referência
ao estudo do controle de constitucionalidade, pois a origem formal do constitucionalismo moderno está atrelada às Constituições
escritas e rígidas dos Estados Unidos da América, após a independência das 13 Colônias. Interessante destacar que no
constitucionalismo antigo não existia um único documento codificado denominado Constituição, mas já existia uma grande
valorização desta constituição não escrita, por serem proclamações de direitos e garantias fundamentais do homem e limitação dos
poderes do Soberano. Retornando ao constitucionalismo moderno, cabe destaque também a França, a partir da Revolução Francesa,
com suas Constituições contidas de elementos de organização do Estado e limitação do Poder Estatal, através da previsão de direitos e
garantias fundamentais.

1.2 O Judicial Review nos Estados Unidos

No modelo norte-americano de controle de constitucionalidade das leis e atos normativos, a repressão às normas viciadas dá-se por
intermédio do Poder Judiciário, através de todos os juízes e tribunais. Entretanto, para compreender o controle americano, é
necessário observar o histórico da estrutura do Poder Judiciário nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde o modelo jurídico norte-
americano possui raízes históricas. O sistema inglês de absoluta supremacia do Parlamento em relação aos outros Poderes foi o que
mais influenciou a supremacia do Judiciário norte-americano.

Na Inglaterra foi consagrada, em sua ordem jurídica, a supremacia do Parlamento e não de uma Constituição. O Parlamento era o
representante da vontade popular, por isso não se admitia qualquer sistema de controle de constitucionalidade.

No ordenamento inglês, a common law tinha superioridade sobre a lei escrita, aquela jamais poderia contrariar esta. Os juízes, como
afirma a doutrina de Edward Coke, eram os protetores da supremacia da common law sobre a autoridade do Parlamento. Assim, os
juízes poderiam declarar nula a lei do Parlamento quando esta contrariasse a common law. Todavia, na Revolução Gloriosa em 1688,
esta idéia perdeu a força na Inglaterra, e foi consagrada a supremacia absoluta do Parlamento.

O pensamento de Edward Coke, supremacia da common law, embora tenha perdido força na Inglaterra, ganhou desenvolvimento nas
colônias inglesas na América do Norte, principalmente, porque a colonização destas se deu por ingleses de formação puritana que
pretendiam implantar os ideais que trouxeram da metrópole na nova terra. Então, as colônias britânicas na América do Norte
poderiam aprovar suas próprias leis, desde que não contrariassem as normas da Inglaterra, ou seja, não colidissem com a suprema
vontade do Parlamento inglês (SAMPAIO, 2002).

As colônias inglesas na América eram regidas por Estatutos oriundos da Coroa Britânica, tais normas poderiam ser consideradas
como as primeiras Constituições das colônias. Ocorre que, com a rebelião de tais colônias contra a metrópole em 1776, ocorreu uma
importante mudança de grande valor histórico, conforme nos mostra Marcelo Cerqueira (2006, p.67):

Em seguida à proclamação da Independência, as antigas colônias substituíram as velhas 'Cartas' pelas Constituições dos novos
Estados independentes, e os juízes, seguindo a tradição, continuaram considerando nulas e não aplicáveis às leis que contrariassem as
Constituições já então sucessoras das 'Cartas'.

 

O nascimento destas Constituições, que eram representadas pelas Cartas da metrópole, provoca o surgimento de uma ordem
normativa superior. Então, como no passado eram nulas a leis das colônias contrárias as normas da metrópole, agora, promulgada esta
nova Constituição, as leis das ex-colônias que contrariassem o novo ordenamento deveriam ser consideradas nulas.

Após a independência, as treze ex-colônias britânicas da América do Norte se reuniram em uma Federação e, objetivando dar mais
sustentação a essa união, proibiram o direito de secessão. Porém, as treze colônias formavam, antes da união, treze Estados
independentes, por isso a união, por mais que fosse vantajosa para a defesa contra a antiga metrópole, ainda não era suficientemente
arraigada entre as colônias. Então, a possibilidade de secessão ainda pairava sobre a federação.

O juiz Marshall, da Suprema Corte dos Estados Unidos, observando na Constituição um fator integrativo da Federação, construiu uma
sólida teoria defendendo a posição de supremacia da Constituição. A separação dividiria o poder, destruindo a defesa contra a antiga
metrópole, por sua ótica, a Constituição é um elemento agregador (SWISHER, 1980).

Na célebre decisão da Suprema Corte americana, prolatada pelo Juiz Marshall, encontramos a consolidação do controle de
constitucionalidade norte-americano. Trata-se do famoso e inesgotável caso Marbury versus Madison.

1.2.1 Marbury x Madison: o leading case

A Constituição norte-americana não prevê a hipótese de revisão judicial da constitucionalidade das leis, tampouco oferece ao
Judiciário a competência para anular ou deixar de aplicar os atos emanados do Congresso ou do Poder Legislativo estadual. Assim, o
judicial review foi uma criação da jurisprudência.

O caso tratava-se da nomeação de Marbury para o cargo de juiz de paz, no Distrito de Columbia, pelo então Presidente da República
John Adams. Porém, não houve tempo hábil para a posse do já nomeado Marbury, antes que assumisse a Presidência da República o
republicano Thomas Jeferson. Este mandou que seu Secretário de Estado, Madison, negasse a posse a Marbury, que então requereu à
Suprema Corte uma ordem para que o Secretário fosse obrigado a dar-lhe posse. O Juiz Marshall tratou do caso analisando a
competência da Lei Judiciária de 1789, que permitia ao Tribunal expedir mandados para corrigir erros do Executivo, e da própria
Constituição, que disciplinava a competência originária da corte. Na questão, Marshall deixou de expedir o mandado judicial
requerido declarando-se incompetente (SWISHER, 1980).

Então, Marshal, interpretando os princípios da Carta de 1787, fixou os fundamentos do judicial control. Zeno Veloso (1999, p.38)
nos mostra um trecho da célebre decisão do Chief Justice:

Ou havemos de admitir que a Constituição anula qualquer medida legislativa, que a contrarie, ou anuir que a legislatura possa alterar
a Constituição por medidas ordinárias. Não há por onde se contestar o dilema. Entre as duas alternativas não se descobre meio-termo.
Ou a Constituição é uma lei superior, soberana, irreformável mediante processos comuns, ou se nivela com os atos da legislação
usual, e, como estes, é reformável à vontade da legislatura. Se a primeira é verdadeira, então o legislativo contrário à Constituição não
será lei; se é verdadeira a segunda, então as Constituições escritas são esforços inúteis do povo para limitar um poder pela sua própria
natureza ilimitável. Ora, com certeza, todos os que têm formulado Constituições escritas, sempre o fizeram no objetivo de determinar
a lei fundamental e suprema da nação; e conseguintemente, a teoria de tais governos deve ser a da nulidade de qualquer ato da
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legislatura ofensivo da Constituição. Esta doutrina está essencialmente ligada às Constituições escritas, e, assim, deve-se observar
como um dos princípios fundamentais da nossa sociedade.

 

Podemos perceber que a essência desse sistema consiste na idéia de que ou a Constituição controla todo o ato legislativo que a
contrarie, ou o legislativo, por um ato ordinário, poderá modificar a Constituição. Para o Juiz Marshall é dever do Poder Judiciário
declarar o direito.

1.2.2 O controle norte-americano de constitucionalidade

O sistema de controle de constitucionalidade norte-americano foi, sem dúvida, uma das grandes contribuições para o desenvolvimento
do constitucionalismo. É o modelo onde o Poder Judiciário realiza a fiscalização constitucional declarando nulos todos os atos e leis
contrários à Constituição. Qualquer juiz ou tribunal tem competência para este controle, por isso chamado de difuso. Entretanto, a
última palavra nas questões constitucionais do Judiciário é da Suprema Corte, órgão de cúpula cujas decisões possuem efeito
vinculante. Paulo Bonavides (2000, p.285) nos diz: "Sem a Suprema Corte, a Constituição americana é quase inconcebível".

Sabe-se que nos Estados Unidos a jurisprudência é vinculatória. As decisões da Suprema Corte vinculam os Tribunais de 2° grau, que
por sua vez, vinculam os juízes que lhes estão subordinados. Assim, neste modelo, percebemos que um controle concentrado torna-se
desnecessário, pois quando um caso chega na Suprema Corte a decisão desta vincula todos os juízes norte-americanos.

Desde Marbury v. Madison, fica evidente que os juízes e, principalmente, a Suprema corte, só deveriam se manifestar sobre a
inconstitucionalidade de uma lei após a provocação, jamais de ofício, e que esta provocação deveria vir sempre de um lítigio concreto
entre partes antagônicas. Além disso, a inconstitucionalidade só deveria ser aferida se fosse estritamente necessária para a resolução
do caso, mostrando, portanto, que nunca se admitiu nos EUA que o juiz pudesse pronunciar-se em tese sobre a inconstitucionalidade
das leis.

 

1.3 Modelo Austríaco de controle de constitucionalidade

O modelo europeu, ou austríaco, de controle da constitucionalidade surgiu de fundamentos jurídicos distintos dos que foram
alicerçados o controle judicial norte-americano.

A Constituição da Áustria de 1920 foi influenciada pelo pensamento de Hans Kelsen, um dos constituintes e profundo conhecedor do
controle de constitucionalidade norte-americano. Sabia Kelsen que o cerne da teoria americana era que a Constituição é norma
superior e todas as demais devem ser compatíveis a ela. Porém, mesmo com essa superioridade era possível que o Parlamento criasse
leis em desacordo com a Constituição. Então, era necessária a concepção de algo que controlasse a atuação do legislador em face da
Constituição. De outro modo, sofrendo influência da doutrina francesa de soberania do parlamento, Kelsen negava aos juízes a
possibilidade de realizar esse controle, pois seria atribuir muitos poderes aos magistrados. Defende ele, portanto, a idéia de um órgão
autônomo, com a única tarefa de realizar o controle de constitucionalidade. Seria, portanto, um Tribunal Constitucional.

O controle de constitucionalidade não seria uma função própria do Judiciário, mas algo autônomo, havendo a necessidade de um
órgão independente para se ocupar desta atribuição. A defesa da constituição não estaria, portanto, a cargo de nenhum dos três
poderes, mas caberia a um ente autônomo e independente. A própria Constituição criaria este órgão e o mesmo não deveria integrar a
estrutura do Poder Judiciário. Esta corte faria apenas o controle abstrato, não solucionando casos concretos e anulando leis
incompatíveis com a Constituição. Então, diferentemente do norte-americano, o modelo de controle de constitucionalidade austríaco,
que é uma das maiores criações de um só jurista, é feito de forma concentrada e abstrata.

Zeno Veloso (1999, p.68) nos mostra a repercussão do modelo kelseniano de controle de constitucionalidade:

Utilizado em quase toda a Europa, o controle concentrado, por via de ação direta, que visa ao julgamento da norma in abstrato, é um
processo específico e principal, de competência privativa de um órgão colegiado (Tribunal ou Corte Constitucional). A defesa da
Constituição é feita, com prioridade, pelo Tribunal superior especializado, que é o órgão jurisdicional, independente, não integrando o
Poder Judiciário. O modelo austríaco espalhou-se pelo mundo, sendo utilizado, por exemplo, com algumas variantes, na Alemanha,
Itália e Espanha.

 

E ainda José Adércio Leite Sampaio (2002, p.38-39):

Esse arquétipo de jurisdição constitucional ganhou a simpatia principalmente de outros países europeus. Além da própria Áustria de
1920, 1925 e 1929, introduzindo-se, nesse ano, o controle concreto, a Constituição da Checoslováquia de 1920, pioneiramente,
impunha aos juízes ordinários a obrigação de submeter ao Tribunal Constitucional os casos que aflorasse a questão de
inconstitucionalidade de lei.

 

Portanto, com base nestas idéias de Kelsen, a Áustria cria seu modelo de controle de constitucionalidade, que é realizado por um
órgão autônomo, o Tribunal Constitucional, diferente e independente dos três Poderes tradicionais, e influencia toda a Europa em um
modelo que, defendendo a anulabilidade da lei, privilegia a segurança jurídica, assegurando os efeitos passados nas situações
baseadas na lei declarada inconstitucional. Desta forma, o modelo europeu perde em justiça, mas ganha em segurança, pois a lei
inconstitucional mantém a sua validade até a decisão final do Tribunal, com efeito ex nunc.

 

1.4 O Controle político ou francês de constitucionalidade

Se a economia mundial do século XIX foi influenciada principalmente pela revolução industrial britânica, sua política e sua ideologia
foram formadas fundamentalmente pela Revolução Francesa. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a difusão do
sistema de rigidez das Constituições Francesas, os problemas do constitucionalismo francês e, ainda, o surgimento de correntes
liberais, democráticas e socialistas, são confirmações da influência Francesa no mundo da época.

A França, por motivos históricos, foi o país que teve mais problemas em aceitar o controle de constitucionalidade, e, quando o fez,
adotou um modelo com tantas nuances em relação aos controles europeu e americano, que merece ser analisado neste tópico
específico.

Alguns sistemas constitucionais, reconhecendo que o controle de constitucionalidade das leis possui efeitos políticos e confere a órgão
que o exerce posição de superioridade no Estado, acharam aconselhável atribuí-lo a um corpo político, distinto do Legislativo,
Executivo e do Judiciário. Este órgão poderá ser uma assembléia, conselho ou comitê. O país onde tal controle primeiro surgiu foi na
França, que o viu nascer da obra de um dos principais legisladores da Revolução Francesa: o jurista Seyés. O objetivo dele na
proposição deste modelo era remediar o sentimento de desconfiança nacional contras os tribunais do ancien regime.

Na França ocorria uma grande hostilidade ao controle de constitucionalidade das leis. Na Revolução Francesa de 1798 se encontra a
raiz de toda essa hostilidade, pois os revolucionários, apesar de saberem da importância de uma Lei Maior para evitar os abusos de
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um Monarca e garantir os direitos fundamentais, não perceberam a importância da criação de um órgão que protegesse a Constituição.
A razão para esta rejeição ao controle está na idéia do constituinte francês de que a lei é manifestação soberana da vontade do povo,
por isso não pode ser injusta ou inconstitucional.

Esses fatos históricos fizeram surgir um movimento oponente ao controle de constitucionalidade, que, entretanto, não poderia ser
evitado. Assim, a França adotou um sistema de controle de constitucionalidade, adaptando-se as suas peculiaridades.

Analisando a Jurisdição Constitucional na França, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa (2003, p. 14), nos
mostra:

De fato, a França, como boa parte das democracias da Europa Ocidental, só veio a instituir um sistema de justiça constitucional após a
II Guerra Mundial. Por força de sua especificidade histórica e das idiossincrasias institucionais dela decorrentes, a escolha do modelo
de justiça constitucional naquele país se fez em acentuado contraste com os paradigmas até então existentes na matéria - o modelo
norte-americano de controle de constitucionalidade a posteriore, difuso e verificado no caso concreto, e o modelo kelseniano, de tipo
concentrado e abstrato. Os constituintes franceses de 1958 optaram pelo sistema concentrado e abstrato, porém preventivo.

 

Somente em 1946 foi efetivamente criada a fiscalização constitucional na França, com a criação do Comitê Constitucional, órgão
político, mantido, com algumas modificações, pela vigente Constituição de 1958, que passa a denominá-lo Conselho Constitucional.
Nesse sistema, o tipo de norma é que torna obrigatório ou não o controle. Por exemplo, é vedado o controle quando o povo adota a lei
por via de referendo. A Constituição francesa também adota um controle preventivo durante o procedimento legislativo. Assim,
diferente do modelo europeu de corte constitucional, a corte francesa não faz o controle de leis após sua eficácia, o controle é
realizado antes da eficácia da lei, sendo obrigatório para leis complementares, e facultativo para leis ordinárias.

Portanto, o controle francês possui a característica marcante de ser a priori, ou seja, é realizado de maneira preventiva por um órgão
especial, distinto dos três Poderes clássicos, denominado Conselho Constitucional. Então, antes da promulgação, as leis são enviadas
ao conselho que declara ou não a sua constitucionalidade, e essa decisão vincula as autoridades administrativas e judiciárias, não
tendo o Poder Judiciário nenhuma competência para o controle abstrato ou difuso de constitucionalidade das leis. Nas palavras do
Ministro Joaquim Barbosa (2003, p.16):

[...] ao julgarem um litígio entre particulares ou entre estes e uma entidade estatal, os juízes ordinários franceses não têm poder de
afastar a aplicação de uma lei ao caso concreto por considerá-la inconstitucional. Tal vedação é decorrência dos dogmas herdados da
Revolução, especialmente o da sacralização da lei e o da proibição aos juízes de proferir decisões de caráter normativo [...]

 

 

2 A FORMAÇÃO Da JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA

A origem do constitucionalismo brasileiro foi influenciada pelas doutrinas constitucionalistas predominantes na Europa do início do
século XIX. A Constituição brasileira de 1824 obteve clara inspiração na Constituição francesa de 1814. Nesta adaptação da doutrina
francesa, a Constituição de 1824 criou um quarto poder chamado Poder Moderador.

Não existia ainda um controle de constitucionalidade das leis, pois o sistema constitucional existente não era favorável à criação de
uma justiça constitucional, afinal, toda possibilidade de interferência dos juízes era vista como uma forma de desequilibrar a relação
dos poderes. Além do mais, esta rejeição a figura do magistrado, só vem a confirmar a influência francesa na formação do nosso
direito constitucional, ou seja, pelas razões históricas já analisadas, não cabia ao Judiciário examinar a constitucionalidade dos atos
legislativos, mas somente cabia-lhe aplicar as leis. Assim, o Poder Moderador era o responsável pela defesa da carta constitucional e
era exercido pelo Imperador.

Na última década do século XIX, com o surgimento da República, o Brasil aos poucos ia se afastando da doutrina francesa. Por
influência do constitucionalismo norte-americano, o controle judicial das leis já era algo que se tornava realidade. Com a proclamação
da República, o país abandonou o sistema francês de organização política e passou a ser influenciado fortemente pelos Estados
Unidos, principalmente, no tocante à forma de Estado Federal, a República e o Presidencialismo.

A formação do nosso Supremo Tribunal Federal foi baseada no modelo da Suprema Corte Americana, tanto em relação às
competências, como em relação à composição, forma de investidura, impedimentos e garantias. Também sob influência do sistema
constitucional norte-americano, a Constituição de 1891 inaugura o sistema de controle de constitucionalidade difuso ou incidental,
típico do sistema Common Law, de jurisdição universal (judicial review).

Vejamos Gilmar Ferreira Mendes (2009, p.1084):

O regime republicano inaugura uma nova concepção. A influência do direito norte-americano sobre personalidades marcantes, como
a de Rui Barbosa, parece ter sido decisiva para a consolidação do modelo difuso, consagrado já na chamada Constituição provisória
de 1890 (art. 58, § 1º, a e b).

 

Sobre o surgimento do controle de constitucionalidade, ainda, o mesmo autor assevera (2009, p.1085):

A Constituição de 1891 incorporou essas disposições, reconhecendo a competência do Supremo Tribunal Federal para rever as
sentenças das Justiças dos Estados, em última instância, quando se questionasse a validade ou a aplicação de tratados e leis federais e
a decisão do Tribunal fosse contra ela, ou quando se contestasse a validade de leis ou de atos dos governos locais, em face da
Constituição ou das leis federais, e a decisão do Tribunal considerasse válidos esses atos ou leis impugnadas (art. 59, § 1º, a e b).

 

Assim, o controle de constitucionalidade no Brasil surgiu positivado no artigo 59 da Constituição de 1891, enquanto que nos Estados
Unidos o controle nasceu através da jurisprudência da Suprema Corte.

Como o Brasil foi fortemente influenciado pelo sistema europeu, tornou-se difícil a implantação de um efetivo controle de
constitucionalidade das leis, pois este novo modelo constitucional exigiria uma grande transformação na cultura jurídica. Então,
mesmo com a doutrina brasileira defendendo a teoria da nulidade da lei declarada inconstitucional e a obrigação dos órgãos estatais de
se absterem de aplicar disposição que fora declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, os juízes brasileiros relutavam
controlar os atos dos demais poderes.

O sistema de controle de constitucionalidade norte-americano não funcionou no Brasil tão perfeitamente como nos Estados Unidos,
pois nosso modelo jurídico era essencialmente centrado no direito positivo, não sendo propício, portanto, ao surgimento de forma
espontânea de uma jurisprudência mais rigidamente vinculante. Assim, mesmo que a Constituição Republicana tenha adotado o
controle difuso ou incidental, a importação do modelo norte-americano não obteve força suficiente para ser implantada no Brasil.

Então, a inspiração inicial no modelo norte-americano irá ser abandonada pelo Brasil e o país voltará sua atenção para os países
europeus que adotaram o modelo concentrado abstrato. Vale ainda destacar que o nosso STF foi criado e organizado pelo Decreto n°

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4715



848, de 11 de outubro de 1890, editado pelo Governo republicano provisório.

Por não ser objeto do presente estudo, a análise da evolução do controle de constitucionalidade das leis no Brasil através das
Constituições, permitimo-nos saltar especificamente para os idos da promulgação do Texto de 1988.

A jurisdição constitucional brasileira possui hoje diversos instrumentos destinados à fiscalização da constitucionalidade dos atos do
poder público e à proteção dos direitos fundamentais, tais como: o mandado de segurança, o habeas corpus, o habeas data, o
mandado de injunção, a ação civil pública, a ação popular, a ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de
inconstitucionalidade por omissão, a ação declaratória de constitucionalidade e a argüição de descumprimento de preceito
fundamental.

No atual sistema de controle de constitucionalidade subsistem, concomitantemente, para a aferição das leis e atos normativos, o
controle concentrado realizado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, e o difuso, que é efetuado por todo e qualquer juiz nos limites
de sua jurisdição, por isso podemos afirmar que adotamos o sistema misto de controle de constitucionalidade. Contudo, a nossa
Suprema Corte exerce uma função híbrida, pois, além de realizar o controle de constitucionalidade de forma difusa, originário do
judicial review norte-americano, também o exerce de forma concentrada, tendo por fundamento os princípios idealizados por Hans
Kelsen na implementação do Tribunal Constitucional Austríaco.

Nas constituições anteriores, o monopólio de legitimidade da ação de inconstitucionalidade pelo Procurador Geral fora objeto de
intensa discussão. Assim, o aumento do número de legitimados na Constituição de 1988 provocou substancial mudança na jurisdição
constitucional brasileira. Assim, ganhou destaque no constitucionalismo brasileiro o controle concentrado, pois as questões
constitucionais passaram a ser analisadas essencialmente pela ação direta de constitucionalidade perante o STF.

A criação da argüição de descumprimento de preceito fundamental também contribuiu para ampliação do modelo abstrato de controle
de constitucionalidade. Este novo instrumento possui os mesmos legitimados da ação direta de inconstitucionalidade, além de conferir
efeito vinculante às decisões proferidas em sua sede.

Diante deste fortalecimento do Supremo Tribunal Federal, cabe também destacar a Emenda Constitucional nº 45, de 2004, que, além
de estender eficácia erga omnes  e efeito vinculante às decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade, introduziu a
possibilidade de atribuição de efeito vinculante às súmulas proferidas pelo STF.

Luís Roberto Barroso (2006, p.67) caracteriza da seguinte forma o controle de constitucionalidade:

O modelo brasileiro de fiscalização da inconstitucionalidade adota, como regra geral, o controle judicial, cabendo aos órgãos do Poder
Judiciário a palavra final e definitiva acerca da interpretação da Constituição. Existem, no entanto, no próprio texto constitucional ou
no sistema como um todo, algumas hipóteses em que o Executivo e o Legislativo desempenham papel relevante no controle de
constitucionalidade, tanto em caráter preventivo como repressivo, e assim no plano concreto como no abstrato.

 

Diante disso podemos notar que no Brasil ocorreu um alargamento da jurisdição constitucional abstrata e concentrada. Para alguns,
estaria acontecendo um grande problema, pois a ampliação destas modalidades de controle de constitucionalidade estaria provocando
um desequilíbrio entre os poderes, construindo uma nova dimensão para a jurisdição constitucional brasileira. Sobre este assunto,
Paulo Bonavides (2009, on line) nos diz que "o controle concentrado da constitucionalidade, muito mais que o controle difuso - o
judicial review, da tradição americana - conduz irremissivelmente ao reconhecimento da politização da jurisdição constitucional".

 

3 DIMENSÕES DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DA
DEMOCRACIA

O controle de constitucionalidade, principalmente na modalidade concentrada, tornou-se um verdadeiro guardião das atividades dos
demais poderes. Então, como no modelo nacional, a jurisdição constitucional é realizada por um órgão do Judiciário. Este ativismo
judicial tem provocado questionamentos se estaria ocorrendo uma quebra do princípio da separação dos poderes ou se, ainda, o nosso
tribunal estaria adentrando uma esfera político-econômica que não seria sua competência. Ademais, como os juízes não foram eleitos
através do sufrágio, não teriam legitimidade democrática para interferir nas questões políticas.

Ocorre que a jurisdição constitucional tem se afirmado como o mais importante instrumento de contenção do poder político nas
democracias contemporâneas e, por conseqüência, de defesa dos direitos fundamentais. Porém, desde a origem da jurisdição
constitucional, a legitimidade dos órgãos jurisdicionais para invalidar regras produzidas pelo Legislativo tem sido questionada.

Além dessas indagações sobre a legitimidade democrática da jurisdição constitucional, podemos ainda analisar até que ponto as
medidas de políticas públicas elaboradas para realizar os comandos constitucionais podem ser controladas judicialmente ou mesmo se
esse controle pode recair sobre leis orçamentárias que destinem recursos para alguns setores sociais.

Há que se destacar ainda o fato de nossa Constituição ser carregada de normas principiológicas, programáticas e abstratas, o que
tornaria mais amplo o poder de interpretação do magistrado.

Observando os contornos do papel da jurisdição constitucional do Brasil, vejamos a decisão na Argüição de Descumprimento de
Preceito Fundamental nº 45 MC/DF, Relator Ministro Celso de Mello, publicada no DJU de 04.05.04. No caso, o Ministro deveria
apreciar o veto emanado pelo Presidente da República incidente sobre dispositivo de lei orçamentária anual de 2004. Eis a lição do
eminente Ministro:

[...] não posso deixar de reconhecer que a ação constitucional em referência, considerado o contexto em exame, qualifica-se como
instrumento idôneo e apto a viabilizar a concretização de políticas públicas, quando, previstas no texto da Carta Política, tal como
sucede no caso (EC 29/2000), venham a ser descumpridas, total ou parcialmente, pelas instâncias governamentais destinatárias do
comando inscrito na própria Constituição da República. Essa eminente atribuição conferida ao Supremo Tribunal Federal põe
em evidência, de modo particularmente expressivo, a dimensão política da jurisdição constitucional conferida a esta Corte,
que não pode demitir-se do gravíssimo encargo de tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais - que se
identificam, enquanto direitos de segunda geração, com as liberdades positivas, reais ou concretas (RTJ 164/158-161, Rel.
Min. CELSO DE MELLO) -, sob pena de o Poder Público, por violação positiva ou negativa da Constituição, comprometer, de modo
inaceitável, a integridade da própria ordem constitucional. [...] Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá
atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que
sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos
impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. (grifo nosso)

 

Na decisão acima, o Supremo admitiu, excepcionalmente, a possibilidade de o Judiciário implementar políticas públicas e também
reconheceu a possibilidade do uso da ADPF para a concretização dessas políticas.

 

3.1 Legitimidade democrática da jurisdição constitucional
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Na análise sobre a legitimidade democrática da jurisdição constitucional cabe evidenciar que democracia e constitucionalismo são
pontos de partida para o alcance dos direitos fundamentais. O Estado Democrático de Direito não é somente aquele em que há o
predomínio da maioria, mas também o que assegura os direitos fundamentais e promove a sua causa.

As Constituições modernas consagram a democracia e o princípio da soberania popular, entretanto, não se pode esquecer a
necessidade de impor limites ao poder da maioria, com o objetivo de assegurar a proteção aos direitos fundamentais. A jurisdição
constitucional, afirmando-se como importante instrumento de contenção do poder político seria o instrumento garantidor da guarda
dos direitos fundamentais e do Estado Democrático de Direito. Paulo Bonavides (2009, on line) traz relevante comentário sobre o
tema:

Com efeito, quanto mais a lei se 'dessacraliza' e fica minguante com a erosão de sua legitimidade, mas cresce e pontifica a
Constituição, sede maior da nova legitimidade, e que desempenha o sumo papel de inspiradora, ordenadora e diretora de todo
ordenamento jurídico. A Constituição é cada vez mais, num consenso que se vai cristalizando, a morada da justiça, da liberdade, dos
poderes legítimos, o paço dos direitos fundamentais, portanto, a casa dos princípios, a sede da soberania. A época constitucional que
vivemos é a dos direitos fundamentais que sucede a época da separação de poderes. Em razão disso, cresce a extraordinária relevância
da jurisdição constitucional, ou seja, do controle de constitucionalidade, campo de batalha da Lei Fundamental onde se afiança
juridicamente a força legitimadora das instituições. Em verdade, a justiça constitucional se tornou premissa da democracia:
democracia jurídica, a democracia com legitimidade.

 

No Brasil, conforme observa Carlos Alberto Menezes Direito (2002, p.173) "o avanço da jurisdição constitucional é um fato
irreversível"[...]"A tendência do Direito Constitucional brasileiro de reforçar a jurisdição constitucional é benfazeja para todos que
queiram preservar a dignidade da natureza da pessoa humana".

Apesar dessa inconteste importância da jurisdição constitucional, sua legitimidade é questionada, principalmente porque as Cortes
Constitucionais são compostas por juízes não eleitos e suas decisões não estão sujeitas a qualquer controle democrático. Assim, a
ausência desta legitimidade do Tribunal Constitucional traria sérios riscos para a democracia, pois os Poderes Executivo e Legislativo
são escolhidos pela vontade popular, diferentemente do que ocorre na composição do Poder Judiciário.

Esta atuação da jurisdição constitucional subtrairia o governo do povo e estabeleceria um governo dos juízes, o que seria
inadmissível. De outra forma, a função de fiscalização do Tribunal poderia chocar-se com a função normativa do Poder Legislativo e
do Executivo, que são representativos do eleitorado, já que seus membros são diretamente designados pelo povo. (TAVARES, 1998)

Esta controvérsia democrática poderá incitar no juiz uma posição de autocontensão, pois haveria o receio do magistrado em adentrar
questões políticas e o perigo de provocar um desequilíbrio entre os Poderes do Estado. De outra forma, poderá o juiz encontrar
perfeita compatibilidade da jurisdição constitucional com a democracia e atuar de uma forma mais ativa diante da ocorrência de
controvérsias constitucionais. Portanto, com a devida compreensão do papel da jurisdição constitucional no regime democrático, é
que o juiz deverá guiar a sua atuação constitucional.

Sobre isso, é pertinente o ensinamento de Baracho (2002, p.302), segundo o qual "o juiz constitucional não é apenas o instrumento
que faz aplicar a Constituição, mas também participa das funções de uma democracia contínua".

A Suprema Corte norte-americana influenciou o Judiciário de alguns países, inclusive o Brasil, e sua posição em relação aos demais
poderes é de supremacia, uma vez que toma para si o dever de valorar a conveniência das políticas públicas. Extraímos, desse
exemplo, a importante missão do Judiciário em garantir certo controle da relação entre os Poderes, com o objetivo de aperfeiçoar o
funcionamento do Estado. O destaque que o Judiciário tem merecido por sua relevante contribuição para a consolidação do regime
democrático é sua vinculação com o Estado Democrático de Direito.

O devido processo constitucional tem sido um relevante fator de fortalecimento da democracia, pois ele é a garantia contra o arbítrio
dos que tem poder de decidir. Então, como os Poderes Executivo e Legislativo estão mais sujeitos a pressões e lobbies, e seus
integrantes já possuem interesses políticos predefinidos, é no Judiciário que ocorre a possibilidade maior de abertura do debate,
assegurando interesses das minorias, pois estes também são dignos de atenção por parte do Estado. É nesse tom que vem se relevando
o Judiciário como o grande garantidor da democracia, pois possibilita a inclusão das minorias em virtude destas não comporem o
privilegiado grupo da maioria que determina, pelo sufrágio, seus governantes.

Lucas Borges de Carvalho (2007, p.182-183), comentando a ADIN 293-7/1990, mostra o STF limitando o Executivo e a vontade
majoritária:

 Em votação unânime, o STF impôs ao governo Collor uma grande derrota, assinalando claramente os limites constitucionais da
atuação do Executivo e da vontade majoritária. Diferente de outras decisões envolvendo medidas importantes para o governo, o
Supremo se posicionou firmemente, declarando inconstitucional a reedição de uma medida provisória que fora expressamente
rejeitada pelo Congresso Nacional. [...] No caso concreto em análise, o Presidente da República assumiu nitidamente, o propósito de
desconsiderar o expresso pronunciamento negativo do Congresso Nacional, arvorando-se à condição de legislador absoluto e de fato
e, consequentemente, violando os princípios da separação de poderes e do Estado Democrático de direito. A limitação ao poder e o
sistema de freios e contrapesos estabelecidos na Constituição de 1988 representam garantias incondicionais a favor das liberdades
civis e do exercício dos direitos individuais, consagrando o uso autoritário das competências estatais.

 

Protegendo a Constituição, o Judiciário encontra legitimidade para suas decisões. Vejamos Pedro Cruz Villalón (apud Paulo
Bonavides, 2009, on line): "a legitimidade dos tribunais constitucionais é, antes de tudo, pura e simplesmente, a legitimidade da
própria Constituição".

Paulo Bonavides (2009, on line) destacando a importância da democracia participativa ainda afirma que: "Quanto mais perto do povo
estiver o juiz constitucional mais elevado há de ser o grau de sua legitimidade".

Desse modo, mostra-se comprovadamente a relevância do Judiciário como órgão legítimo para a consolidação da democracia, tendo
em vista que as amplas conseqüências de suas decisões permitem um alargamento do espaço de discussão pública. A guarda dos
direitos fundamentais, e não apenas a proteção da facção majoritária e mais influente, tutela a legitimidade democrática da jurisdição
constitucional.

3.2 A política na jurisdição constitucional

Um crescente suposto caráter "político" da função jurisdicional e, em particular, da jurisdição constitucional, exercida pelo STF, tem
proporcionado debates tanto no âmbito político, quanto jurídico. Esse interesse nas causas julgadas pelo Tribunal ganhou repercussão
em razão de suas decisões alcançarem a coletividade. Vale destacar as questões que envolvem a reforma da previdência, as guerras
fiscais entre os Estados, os poderes das comissões parlamentares de inquérito, a redução do número de vereadores, as questões
referentes ao aborto de fetos anencéfalos, a criação de novos municípios, até mesmo a edição de súmulas vinculantes, bem como as
que dizem respeito à implementação de políticas públicas.

A jurisdição constitucional passa a agir marcando as competências dos demais poderes, formando um quadro de "politização da
jurisdição" ou "judicialização da política". Diante disso, questiona-se se o magistrado não estaria se sujeitando as pressões de grupos e
partidos políticos, comprometendo a imparcialidade do Judiciário.
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Carlos Graieb (2008, p.62), trazendo análise sobre o julgamento do STF em relação ao nepotismo, mostra a repercussão sobre o
tema:

[...] O julgamento do Supremo, por sua vez, foi saudado como histórico, por tocar numa mazela que historiadores e antropólogos
costumam descrever como um dos pecados de origem da sociedade brasileira. Ainda pôs em relevo, novamente, o papel que o
Tribunal assumiu e que não vai abandonar, por três motivos: por que a  paralisia do Congresso não terminará de súbito; porque, ao
estilo da Suprema Corte Americana, tem sua pauta de curto prazo temas polêmicos e de influência direta no cotidiano dos brasileiros,
como o debate sobre o casamento homossexual; e porque, dentro da corte, consolida-se rapidamente uma cultura de 'ativismo
judiciário'. (grifo nosso)

 

O mesmo autor (2008, p.62) ainda destaca a transformação na hermenêutica do STF:

Uma outra ferramenta, sobre a qual até agora pouco se chamou atenção, vem sendo utilizada pelos ministros. É a 'interpretação
conforme a constituição'. Aqui, não se trata de cobrir uma lacuna legal, mas de mudar o sentido de uma norma infraconstitucional já
existente por meio de uma sentença. Essa estratégia é largamente empregada em países como Itália e Alemanha, e os ministros do
STF estão se apoderando dessa novidade técnica. Ela apareceu com destaque, em maio, no julgamento sobre o uso científico das
células-tronco. Em vez de declarar a lei sobre o assunto inconstitucional, cinco ministros com voto vencido - Carlos Direito, Ricardo
Lewandowski, Eros Grau, Cezar Peluso e Gilmar Mendes - disseram que ela poderia ser válida, desde que recebesse acréscimos
sugeridos por eles e assim ficasse 'conforme a Constituição'.

 

Podemos perceber o impacto que as decisões do STF estão provocando pelo exercício de uma jurisdição constitucional ativista, uma
vez que tem tratado de temas que afetam diversos segmentos sociais. Assim, diante desta repercussão social que certo assunto
provoca, é exigido que os juízes "ouçam" a opinião pública antes de tomar uma decisão. Então, essa opinião pública acaba se
transformando em um tipo de critério para legitimar as decisões judiciais. Há que se analisar se a opinião pública poderá ser usada
para tomada de decisões judiciais.

Desse modo, poderíamos considerar que o caráter político da decisão judicial ocorre quando o juiz deixa de decidir com base somente
em parâmetros legais, mas utiliza-se de critérios ideológicos e pessoais. E, em se tratando de jurisdição constitucional, o juiz encontra
espaçosos horizontes de interpretação, pois como já foi dito, nosso texto é carregado de normas principiológicas e programáticas,
cujas estruturas normativas apresentam um alto nível de generalidade e abstração. As constituições relevam-se como um código
aberto para o futuro, abraçando princípios das sociedades pluralistas contemporâneas.

Neste assunto, Tavares (1998, p.59):

Todo ordenamento jurídico, enquanto sistema de regras e princípios, é objeto de fórmulas interpretativas e de aplicação próprias.
Portanto, o fato da Constituição necessitar, em maior grau, da interpretação de suas normas, não é peculiaridade do Direito
Constitucional. Na verdade, em toda forma de interpretação jurídica estará presente, em certa medida, o que se pode denominar de
opção política ou ideológica, sem se preocupar, contudo, neste momento, com o exato significado de cada um desses conceitos, mas
apenas atestando que em ambos esmorece o matiz jurídico.

 

Paulo Bonavides (2009 on line) discorre sobre o caráter de politicidade da jurisdição constitucional:

Enfim, não podemos chegar ao termo destas considerações senão repulsando um preconceito doutrinário que tanto fere e não raro
envolve numa nuvem de sombras e suspeição a jurisdição constitucional ao fazer mais ponteagudos e inarredáveis os seus óbices.
Este preconceito parte, sobretudo, daqueles que conjecturam uma justiça constitucional absolutamente neutra tomando por condição
de independência da corte constitucional não se imiscuir com matéria política, quando, em verdade, se sabe que toda Constituição
tem, por sua natureza mesma, um alto teor de politicidade, superior ao de juridicidade. Quem levanta objeções deste feitio
acha a resposta nestas palavras lapidares, de conteúdo e sentido, cuja autoria é de Pestalozza, um dos mais insignes processualistas do
Direito Constitucional contemporâneo: 'Os tribunais constitucionais declaram o direito, mas ao mesmo passo fazem política'.
(grifo nosso)

 

Dieter Grimm (2006, p.16) mostra importante análise sobre a jurisdição constitucional:

Não obstante, a jurisdição constitucional parece se constituir em um caso especial. Embora ela também seja institucionalmente parte
do poder judiciário e, como este, protegida constitucionalmente contra influência política, devido a seu objeto de regulamentação e
seu critério de decisão, ela se encontra muito mais perto da política do que os demais. Em virtude de sua alta necessidade de consenso
e sua difícil alterabilidade, as normas constitucionais são muito mais lacunares do que o direito escrito. Mas como fundamento da
restante ordem jurídica, elas têm um caráter de princípio mais forte e são, por isso, mais indefinidas do que o direito escrito. Isso abre
margens maiores de interpretação e exige processos de concretização mais abertos. Todavia, a diferença decisiva reside em que o
objeto de regulamentação da Constituição e, assim, o objeto de controle do tribunal constitucional consiste na própria política,
incluindo a legislação. Por conseguinte, ao contrário da jurisdição simples, a jurisdição constitucional não pode ser reprogramada por
emendas de lei, apenas por emendas constitucionais que, entretanto, só, muito raramente, ocorrem em questões políticas altamente
discutíveis.

 

Martônio Mont'alverne (2008, p.70) diz: "Não há como se compreender a jurisdição constitucional senão como o exercício de uma
jurisdição política [...]".

De fato, essa redefinição do papel político do STF e o aumento do poder judicial na interferência de questões políticas encontrou
espaço devido a vasta rede de proteção estatal que inclui serviços gratuitos e universais de educação, saúde, previdência e assistência
social. O Estado, então, transforma-se em um importante agente social, garantindo a liberdade e direitos sociais básicos, assumindo
responsabilidades políticas e inúmeras obrigações para com os cidadãos.

Diante desse cenário de modelo estatal de bem-estar social, o STF, como um dos elementos de poder do estado, tem sido convocado
para decidir sobre vários assuntos relativos a política.

3.3 A presença de jurisprudência política do STF

Em paralelo com o controle difuso de constitucionalidade exercido por todos os juízes do país, o acesso ao controle concentrado
perante o STF era, até 1988, bastante restrito. A iniciativa para provocá-lo diretamente, em âmbito de controle abstrato-concentrado
de constitucionalidade era privilégio do Procurador Geral da República que possuía o monopólio da representação de
inconstitucionalidade. A conseqüência disso foi o número reduzido de ações que contestavam a validade das leis.

Com a Constituição de 1988 ocorreu uma ampliação dos legitimados para provocar o STF em sede de controle concentrado-abstrato,
facilitando o acesso a esta modalidade de controle de constitucionalidade. Em razão disso ocorrem debates sobre o possível
deslocamento das discussões políticas levantadas no Congresso Nacional para o STF.
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Entretanto, antes disso, na República Velha, onde foram freqüentes as decretações de estados de sítio ou intervenções federais, o STF
foi chamado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de tais medidas de exceções. A Corte necessitou julgar vários Habeas
Corpus de pessoas presas durante este período, porém o posicionamento majoritário do nosso Tribunal, na época, era de que a
decretação do estado de sítio era imune ao controle jurisdicional, pois se tratava de questão política e o STF não poderia interferir em
questão de competência privativa do Congresso Nacional. (MORO, 2004)

O atual caráter da jurisdição constitucional brasileira tem como conseqüência a ascensão institucional do Judiciário, principalmente
do Supremo Tribunal Federal, por ser este aquele que possui aptidão para conferir a última palavra em termos de interpretação
constitucional.

Em 1993 o STF foi chamado para decidir questão sobre o déficit público pelo qual o país estava passando. A ADI 926/93
questionava a violação aos princípios constitucionais tributários em face da criação do tributo chamado Imposto Provisório sobre
Movimentação Financeira (IPMF). Vieira (2002, p. 146-148) comenta a decisão da Corte na ADI 926/93:

O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, compreendeu que o IPMF afrontava o princípio federativo, não podendo ser cobrado
dos Estados. Para o Ministro Sydney Sanches (relator do processo), citando Paulo de Barros Carvalho, a imunidade tributária 'é
decorrente pronta e imediata do postulado da isonomia dos entes constitucionais, sustentando pela estrutura federativa do Estado
brasileiro e pela autonomia dos Municípios'.[...] Os Ministros do Supremo Tribunal Federal também não tiveram qualquer dúvida
quanto ao seu poder de controlar o mérito das atividades desenvolvidas pelo poder constituinte reformador. Este assunto sequer
chegou a ser desenvolvido pela maioria dos ministros, que simplesmente fizeram uso desta competência, como se estivessem
controlando a constitucionalidade de uma lei ordinária. [...] Entendendo que a imunidade recíproca é elemento essencial do
federalismo e sendo a federação uma cláusula pétrea, por força do art. 60, parágrafo 4º, I, da Constituição, não houve outra alternativa
ao Tribunal que não declarar a emenda inconstitucional. Assim foi decidido.

 

Agindo como o protetor maior da Constituição, o STF, nesta sua decisão, provocou repercussões de ordem política no país, pois
interferiu diretamente no controle orçamentário da União.

Martônio Mont'Alverne (2008, p. 70-71) cita duas situações interessantes sobre a atuação do STF:

1. Em 29 de setembro de 1992 o então Presidente Collor de Mello foi, após votação nominal e aberta da Câmara dos Deputados,
afastado do seu cargo, assim permanecendo até 29 de dezembro de 1992 [...] Antecedeu a votação na Câmara um mandado de
segurança impetrado pelo Presidente, a requerer perante STF e contra o Presidente da Câmara dos Deputados, votação nominal e
fechada. Naturalmente que a decisão do STF em denegar a segurança requerida - mantendo, portanto a votação aberta e nominal por
todos os Deputados, a qual foi transmitida ao vivo pela televisão - foi fundamental para esse resultado. Esse talvez tenha sido o
primeiro grande momento em que as atenções centraram-se no STF, elevando-o uma condição quase inusitada na sua história
constitucional. Um segundo mandado de segurança - nº 21.689-DF, ajuizado também pelo agora afastado Presidente - fez atenções do
País retornarem ao STF. [...] O STF chamou para si a atenção do País mais uma vez. A decisão, neste mandado de segurança,
confirmou o julgamento do Senado Federal, mantendo afastado o ex-Presidente da República por oito anos de exercício de qualquer
função pública. Nos dois casos aqui trazidos, o STF deixou claro o delineamento da jurisdição constitucional que lhe incumbira
constitucionalmente. Nos dois casos o STF adotou a mesma posição: conheceu os mandados de segurança, estabelecendo ele
próprio o limite de sua competência, ou seja, o de adentrar no controle das questões políticas. (grifo nosso)

 

Percebemos que o STF, ao optar pelo conhecimento dos mandados de segurança durante o processo crime de responsabilidade em
1992, testificou que as questões políticas também se encontram sob seu controle judicial.

Em 1991, o STF julgou a ADI nº 4 que tratava da eficácia imediata, ou não, da norma do parágrafo 3º do art. 192 da Constituição
Federal de 1988, sobre a taxa de juros reais (12% ao ano). No mérito, por maioria, a ação foi julgada improcedente, mas cabe lembrar
um trecho do voto do Ministro Celso de Mello:

A ação direta, exatamente por configurar meio de preservação da ordem constitucional vigente, atua como instrumento da jurisdição
constitucional concentrada, que enseja, ao Supremo Tribunal Federal, no controle em abstrato da norma jurídica, o desempenho de
típica função política ou de governo.

 

No mandado de injunção 712-8, Rel. Min. Eros Graus, impetrado com o intuito de tornar viável o exercício do direito de greve dos
funcionários públicos, consagrado no art. 37, VII, da Constituição Federal, o STF precisou agir como um verdadeiro legislador para
sanar a omissão legiferante a respeito da matéria invocada, produzindo efeitos à decisão até que sobrevenha norma integrativa do
legislativo. Não obstante, estamos diante de uma situação jurídica que, desde a promulgação da Carta Federal de 1988, ou seja, há
quase vinte anos de vigência,  remanesce sem regulamentação o artigo ora em comento.

Em agosto de 2007, o STF julgou parcialmente procedente pedido formulado em mandado de injunção impetrado contra o Presidente
da República, por servidora do Ministério da Saúde, para, de forma mandamental, assentar o direito da impetrante à contagem
diferenciada do tempo de serviço, em decorrência de atividade em trabalho insalubre prevista no § 4º do art. 40 da CF, adotando como
parâmetro o sistema do regime geral de previdência social (Lei 8.213/1991, art. 57), que dispõe sobre a aposentadoria especial na
iniciativa privada. Na espécie, a impetrante, auxiliar de enfermagem, pleiteava fosse suprida a falta da norma regulamentadora a que
se refere o art. 40, § 4º, a fim de possibilitar o exercício do seu direito à aposentadoria especial, haja vista ter trabalhado por mais de
25 anos em atividade considerada insalubre. Salientando o caráter mandamental e não simplesmente declaratório do mandado de
injunção, asseverou-se caber ao Judiciário, por força do disposto no art. 5º, LXXI e seu § 1º, da CF, não apenas emitir certidão de
omissão do Poder incumbido de regulamentar o direito a liberdades constitucionais, a prerrogativas inerentes à nacionalidade, à
soberania e à cidadania, mas viabilizar, no caso concreto, o exercício desse direito, afastando as conseqüências da inércia do
legislador.

Os limites impostos à jurisdição constitucional têm como objeção a legitimação democrática, isto é, a necessidade de proteger a
competência do legislador ordinário. Entretanto, tal objeção perde força quando a atuação da jurisdição constitucional pode ser
justificada com base em argumentos que apelem para o próprio regime democrático, como quando ela contribuiu para o
aprofundamento da democracia ou quando intervém em caso de mau funcionamento.

No Mandado de Segurança nº 25.295/DF, Relator Min. Joaquim Barbosa, o Supremo concedeu a ordem impetrada contra o Decreto
Presidencial nº5.392/205, por meio do qual a União declarou o estado de calamidade pública no Município do Rio de Janeiro e
autorizou a requisição de bens, serviços e servidores afetos a hospitais daquele Município ou sob sua gestão.

No caso, além de decretar a nulidade do ato por falta de motivação, o STF atuou para evitar intervenção federal não admitida pela
Constituição Federal, com apossamento de bens e serviços do Município. Assim, em defesa do princípio do federalismo, o Supremo
concretizou o princípio democrático.

Tanto no ano de 1994, como no de 2005, o Brasil conviveu com crises decorrentes da apuração de irregularidades praticadas por
Deputados Federais, com vínculos com partidos políticos e com detentores de cargos da administração pública. Em 1994, os fatos
envolviam os chamados "anões do orçamento", em 2005, era o "escândalo do mensalão". Em ambos os casos o STF foi chamado a
interferir, por Mont'Alverne (2008, p.73):
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Como se disse, o STF foi chamado a intervir, mais uma vez, na forma de controlador da política, desta feita para concessão de
medidas acautelatórias quase sempre em favor de depoentes na comissão parlamentar mista de inquérito. Mais uma vez, a política
funcionava no compasso de espera do STF que, a despeito da redação do parágrafo 3º do art. 58 da Constituição Federal, reforçou
seu entendimento de controle sobre questões políticas e, conseqüentemente, sobre o próprio Legislativo. De forma resumida, este
poderia ser o primeiro panorama a identificar a atuação da jurisdição constitucional pelo STF nos vinte anos de vigência da
Constituição. Se se tem como referências análises sobre questões políticas, parece não restar maior dúvida a afirmar ser o STF
um protagonista da política brasileira. [...] (grifo nosso)

 

A ocorrência desse ativismo do STF é explicada por Tiago Neiva Santos (2007, p. 277):

[...] Isso ocorre nas situações onde o Parlamento decide não tomar decisões em razão do alto custo político causado por isso. São
decisões de fundamental importância para o desenvolvimento da inserção política da sociedade, porém a probabilidade de insatisfação
causada por tais decisões também é relevante para os parlamentares que dependem dos votos da população para continuarem no
Poder. Em razão desse alto custo político os parlamentares delongam o seu trabalho para que a questão seja judicializada e com isso
transferida para o âmbito judiciário.

 

Fica evidente que esta judicialização das questões políticas também ocorre pela omissão de um dos poderes em desempenhar sua
função típica. Assim, quando um poder se retrai o outro se destaca.

Outro aspecto importante a ser observado é a questão do controle das políticas públicas pelo Judiciário. Assim, quando ocorre a
omissão do Estado na implementação dos direitos fundamentais da Constituição, o Poder Judiciário interfere com o intuito do suprir
esta inércia estatal. Então, quando, por exemplo, um Município onde não exista qualquer escola, se o prefeito opta por construir um
campo de futebol em detrimento da construção da escola necessária ao atendimento do art. 208, I, da CF, não se pode vislumbrar
outra solução constitucional que não seja permitir que o juiz possa impedir a construção do estádio e determine, com base diretamente
na Constituição, que o Município deve, inicialmente, construir a escola. (FREIRE JÚNIOR, 2005)

Sobre a posição do STF acerca a implementação de políticas pelo Judiciário, Andréa Alves do Santos (2009, on line) comenta:

Hodiernamente, a doutrina e a jurisprudência posicionam-se favorável a esta 'judicialização' das políticas públicas, desde que tal
intervenção judicial observe, contudo, a discricionariedade e a chamada 'reserva do possível' (capacidade econômico-financeira do
Estado para a implementação de tais políticas). O Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão proferida pela 2ª Turma (Relator
Ministro Celso de Mello), que deu provimento ao Recurso Extraordinário 436.996-6/SP, apresentado pelo Ministério Público de São
Paulo contra o Município de Santo André, assim dispôs:'Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a
prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda
que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas
implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-
jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório  - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos
sociais e culturais impregnados de estatura constitucional.  (grifo nosso)

 

Até pouco tempo, o STF era uma corte formada por juristas conservadores, indicados antes da redemocratização. Estavam
acostumados à outra Constituição e uma tradição que pedia uma discrição do Supremo. Atualmente, todos os ministros foram
indicados durante o período democrático e parecem ter descoberto o largo espaço de interpretação que a Constituição lhes oferece.
Esse ativismo do STF, portanto, existe em razão da existência dos vácuos jurídicos e também da força que a Carta de 1988 concedeu
ao Supremo.

Assim, para conter o Tribunal, alguns pensam em mudanças constitucionais que definam claramente a área de atuação do Judiciário e
o impeça de atuar em matérias que estejam pendentes no Congresso. A eleição direta dos ministros é uma hipótese que tem sido
considerada, pois, através do sufrágio, as decisões do Supremo encontrariam legitimidade democrática.

A realidade é que cada vez mais a nossa jurisdição constitucional, especialmente na sua forma concentrada, está interferindo
diretamente nas decisões políticas do país. Em alguns momentos age positivamente garantido o respeito à democracia, aos direitos
fundamentais, em outros, parece agir defendendo interesses governamentais. Sem dúvida, este fortalecimento do papel político do
Judiciário é conseqüência do amadurecimento da democracia brasileira, pois não podemos conceber a existência de uma ditadura
através do Judiciário como parte fundamental.

 

CONCLUSÃO

As alterações na esfera da jurisdição constitucional e, particularmente, no sistema de controle de constitucionalidade, contribuíram
para a ampliação do papel político do Supremo Tribunal Federal. Entre essas alterações pode se destacar a ampliação dos agentes
legitimados a propor a ação direta de inconstitucionalidade e a autonomia conferida ao Ministério Público Federal, que tornaram o
Supremo uma arena política mais acessível.

O Supremo têm discutido casos históricos, como as questões relacionadas ao racismo e ao anti-semitismo, progressão de regime
prisional, fidelidade partidária, pesquisas científicas com embriões humanos, direito de greve de servidores, regime de previdência,
aborto, prisão civil do depositário infiel, entre outros. Sem dúvida, os direitos fundamentais têm recebido destaque singular por parte
da Corte, que busca a efetivação destes através da jurisdição constitucional.

Esse é o mais importante papel exercido pelo Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição. Não podemos conceber a
existência de Estado de Direito, nem democracia, onde não ocorra proteção efetiva de direitos e garantias fundamentais.

O cumprimento dessa tarefa por parte do STF não tem como objetivo interferir nas atividades do legislador democrático. Ocorre que,
quando a Corte decide questões chamadas de "políticas", o que de fato está realizando é a proteção de direitos.

No decorrer deste ensaio, notamos várias citações de doutrinadores a respeito desta judicialização da política, da legitimidade
democrática da jurisdição constitucional, do ativismo judicial e do controle judicial das políticas públicas. Contudo, esta tensão entre
democracia e Constituição, entre os direitos fundamentais e a soberania popular, entre a jurisdição constitucional e o legislador
democrático, é que serve para o engrandecimento do Estado Democrático de Direito, assim como contribui para o fortalecimento e
amadurecimento das instituições.

De outro modo, não devemos imaginar que o Judiciário seja agora o responsável pela solução de todas as questões de interesse da
sociedade. Aos Poderes eleitos democraticamente cabe a formulação de políticas públicas que atendam aos anseios dos cidadãos,
cumprindo ao Judiciário, como guardião da Constituição e protetor dos direitos fundamentais, impor as balizas legais para a
concretização destas políticas públicas. Portanto, o maior propósito da jurisdição constitucional é conciliar a democracia com a
proteção dos direitos fundamentais.
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ESTADO DE EXCEÇÃO COMO MODELO DA RELAÇÃO ENTRE DIREITO E POLÍTICA?

RULE OF EMERGENCY AS RELATIONSHIP MODEL BETWEEN LAW AND POLITICS?

Bruno Rodrigues Cavalcante
PAULO ANTÔNIO DE MENEZES ALBUQUERQUE

RESUMO
O presente trabalho visa compreender a relação entre Direito e política no Estado contemporâneo sob a ótica
de mudanças no cenário político que afetam a proteção dos direitos humanos fundamentais e as
possibilidades de realização de um controle democrático do exercício do poder. Diante do deslocamento de
noções tradicionais utilizados pela doutrina jurídica frente às mudanças decorrentes da aceleração do
deslocamento global de recursos, do esfacelamento das noções de identidade territorial e do generalizado
sentimento de insegurança perante riscos derivados de situações coletivas e individuais complexas, o estado
de exceção se apresenta como legitimador para driblar tais dificuldades, ao tempo em que restringe a
proteção das garantias individuais. É necessário, portanto, tentar entender a lógica social e política do
dispositivo do estado de exceção, ainda que se trate de uma tendência que já venha desde pelo menos o
início do século XX. Parte-se da hipótese de que a propagação de um Estado de exceção, além de
fragmentar a sociedade, tende a corromper as noções coletivas de segurança e a soberania democrática. O
objetivo, portanto, é investigar em que medida o estado de exceção pode ser o indicativo do estabelecimento
de uma regra que prenuncia um novo nomos de exceção da soberania, ou se há contratendências
democráticas com força suficiente para contraporem-se a tal situação.
PALAVRAS-CHAVES: ESTADO DE EXCEÇÃO. DIREITO. POLÍTICA.

ABSTRACT
The present work aims to understand the relationship between law and politics in the contemporary state
from the perspective of changes in the political arena that affect the protection of fundamental human rights
and the possibilities of achieving a democratic control. Given the displacement of traditional notions used by
the legal doctrine in the face of changes resulting from the acceleration of the global shift of resources, the
dismemberment of the territorial notions of identity and belonging and a feeling of insecurity towards risks
arising from social situations and complex individual, the rule of emergency which is legitimate to restrict the
traditional concept of protection of individual guarantees. One must therefore try to understand the social
and political logic of the device the rule of emergency, although it is a trend that comes from at least the early
twentieth century. The paper starts with the hypothesis that the spread of a state of emergency, and fragment
the society tends to corrupt the notions of collective security and democratic sovereignty. The goal,
therefore, is to investigate to what extent the state of exception may be the target of establishing a rule that
announces a new nomos exception of sovereignty or if rather democratic counter-tendencies are strong
enough to counteract.
KEYWORDS: RULE OF EMERGENCY. LAW. POLITICS

 
  INTRODUÇÃO
 
 
 

O processo histórico que ensejou a formação da  sociedade contemporânea não teve tempo de ser
absorvido pelo senso comum como modelo cognitivo. Assolada por conflitos étnicos, religiosos,
 neonacionalistas e neocorporativos, a sociedade global contemporânea se apresenta como espaço
contraditório, ao mesmo tempo possibilitador de novas formas de expressão política, assim como de antigos
conflitos mal resolvidos que retornam sob outra máscara.  A política democrática está assim a  passar por
uma crise de eficácia e legitimidade, tendo em vista a propagação de um modelo de exceção política
propagado como o mais adequado a uma ação “rápida” e “eficaz”, não por acaso dotada de uma
configuração de espetáculo mediático.
 

Daí a pergunta acerca do futuro da ordem jurídico-social e política da tradição do Estado de
Direito democrático, uma vez que o estatuto jurídico fundamental desta ordem, a Constituição, apresenta-se
como ao mesmo tempo delimitadora da estrutura normativa de produção do Direito, presumindo-se ser ela
dotada de estabilidade, indispensável à segurança jurídica, contrariando a experiência de que grande parte
das constituições passaram a adotar mecanismos de exceção que têm por escopo a intervenção na
normalidade social e a defesa do Estado por meio da ampliação de poderes governamentais, restringindo
direitos e garantias fundamentais. Em meio a esse paradoxo de negação da mudança política em nome da
mudança política conservadora, convém investigar qual o fundamento desta crise, e se ela representa uma
tendência de permanente exceção democrática.
 

Por fim, adentra-se na análise do dispositivo de exceção e da sua relação entre Direito e Política,
tendo em vista que se coloca “entre o direito público e o fato político e entre a ordem jurídica e a vida”.[1]
É partindo dessa ideia proposta por Giorgio Agamben que se tenta esclarecer o modelo de entendimento da
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presente crise política mundial que atinge a sociedade do Estado de Direito democrático e se manifesta,
tantas vezes, por meio de apóstolos de uma nova “religião da violência”.
 
 

1. DELIMITAÇÃO CONCEITUAL DO ESTADO DE EXCEÇÃO
 

A sociedade atual enfrenta crises políticas e financeiras de configuração mundial; a própria
capacidade de adaptação dos regimes democráticos face à fragmentação da vida e às tendências autoritárias
de aplicação normativa da Constituição encontra-se em jogo, com direitos e garantias submetidos a formas
de violação que em parte repetem as circunstâncias que motivaram sua positivação após as declarações de
direito dos homens no final do século XVIII.
 

Essa transgressão peculiar aos direitos humanos está intimamente ligada à ideia de estado de
exceção, dispositivo da tecnologia constitucional por meio do qual suspende-se a ordem jurídica vigente,
consubstanciada fundamentalmente pela invocação de uma situação de emergência.  No entanto, é necessário
compreender o que vem a ser estado de exceção não apenas em seu sentido formal, juridicamente positivado,
mas sobretudo sob o aspecto material de seu fundamento.
 

Giorgio Agamben, em “Estado de exceção”apresenta-nos esse instituto oriundo do Direito
Romano, pouco explorado pelos estudiosos  e relevante para investigar a origem e fundamentação teórica de
muitas dessas questões. Trata-se do iustitium, termo utilizado para designar interrupção ou suspensão do
direito na Roma Antiga. Segundo Agamben (2004, p. 67) o iustitium seria uma espécie de proclamação da
interrupção ou suspensão dos direitos diante daquilo que se chamava de tumultus, situação de emergência
em Roma, provocada por uma guerra externa, uma insurreição ou uma emergência. Nesse caso, o iustitium
resguardava o direito de cada cidadão poder invocar qualquer medida considerada necessária para a salvação
do Estado.

 
Não deve surpreender aqui o fato de que mesmo antes do surgimento das primeiras constituições já

se tinha noção daquilo que seria um ensaio para o moderno conceito de Ausnahmezustand (estado de
exceção), pois é baseado na idéia de necessidade em meio à “desordem” e  “agitação”, que se inicia o esboço
para a teoria do estado de exceção, já que “a única definição possível que permite compreender todos os
casos atestados é a que vê no tumultus ‘a censura através da qual, do ponto de vista do direito público, se
realiza a possibilidade de medidas excepcionais’”.
 

O iustitium responde, portanto, segundo Nissen, à mesma necessidade que Maquiavel
exprimia sem restrições quando no Discorsi, sugeria ‘romper’ o ordenamento jurídico
para salvá-lo (‘Porque quando numa república, falta semelhante meio, se as ordens
forem cumpridas, ela vai necessariamente à ruína; ou para não ir à ruína, é necessário
rompê-las’). (MOMMSEN, apud BERCOVICI 2001).

 
Dessa forma, pode-se observar que o fundamento dado ao iustitium nada mais seria que a ideia de

necessidade, imprevista por uma situação de tumulto, que daria ensejo à tomada de medidas excepcionais
tanto por parte do Estado quanto pela população. Assim, Agamben (2004, p. 73) remete a Mommsen e
conclui que:
 

Quando o direito não estava mais em condições de assumir sua tarefa suprema, a de
garantir o bem comum, abandonava-se o direito por medidas adequadas à situação e,
assim como, em caso de necessidade, os magistrados eram liberados das obrigações
da lei por meio de um senatus-consulto, em caso extremo também o direito era posto
de lado. Quando se tornava incômodo, em vez de ser transgredido, era afastado,
suspenso por meio de um iustitium.

 
 Essa medida a ser tomada por meio da qual se via o Estado frustrado por alguma situação de

perigo em sua soberania política, testemunha que  “o iustitium parece questionar a própria consistência no
espaço público; porém de modo inverso, a do espaço privado também é imediatamente neutralizada.”
(AGAMBEN, 2004, p.76)  É nessa perspectiva de conexão do público e do provado que se deve considerar
também a impossibilidade (comum às fontes antigas e às modernas) de definir com clareza as consequências
jurídicas dos atos cometidos durante o iustitium com o objetivo de salvar a res publica.[2]
 

Todavia apesar das semelhanças com a idéia de estado de emergência, não se deve comparar a
necessidade daquela época com a atual, tendo em vista que o estado de exceção contemporâneo,
juridicamente positivado, sofre a interferência dos modernos meios de comunicação, como pondera Simone
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Goyard-Fabre (2002, p. 340) ao mencionar que:
 

O homem moderno está preso numa rede de relações que não basta caracterizar, com
Kant, como sua “insociável sociabilidade”. O entrelaçamento de comunicações que
se estabelece no mundo moderno é tal que, de um lado, o individualismo liberal
apresenta o risco de conduzir, no Estado DE Direito, a uma crise de sociedade, pois
esta é muito diferente de uma associação de indivíduos e, do outro, os socialismos
progressistas, por sua vez, apresentam o risco de provocar uma crise do sujeito, pois
este, preso nas armadilhas da comunicação, já não é exatamente ele mesmo.

 
 Cabe observar que a exceção da ordem jurídica constitucional se revestiu de diversas maneiras ao

longo da história. Pode-se perceber que os soberanos adotaram mecanismos de poder que variavam
conforme a época, qual seja, desde o Absolutismo, em que o monarca detinha o poder independente de outro
órgão, até se chegar ao moderno Estado de Direito, que tem como um de seus elementos estruturantes a
proteção e salvaguarda de direitos e garantias fundamentais, e a limitação dos poderes estatais. Neste sentido
o surgimento formal do estado de exceção, liga-se diretamente às transformações da noção de soberania do
Estado e da reação à possibilidade do estabelecimento de centros decisórios em outros âmbitos da sociedade.

 
Segundo Agamben (2004, p. 16) “a origem do instituto do estado de sítio encontra-se no decreto

de 8 de julho de 1791 da Assembléia Constituinte francesa, que distinguia entre état de paix, em que a
autoridade militar e a autoridade civil agem cada uma em sua própria esfera; état de guerre, em que a
autoridade civil deve agir em consonância com a autoridade militar; état de siège, em que ‘todas as funções
de que a autoridade civil é investida para a manutenção da ordem e da polícia internas passam para o
comando militar, que as exerce sob sua exclusiva responsabilidade.” No entanto, esse decreto se referia
apenas as chamadas praças-fortes e aos portos militares e só posteriormente, com a lei do dia 18 do frutidor
 do ano V é que se atribuiu o direito de declarar uma cidade em estado de sítio.

 
A história posterior do estado de sítio é a história de sua progressiva emancipação em
relação à guerra externa a qual estava ligado na origem, para ser usado, em seguida,
como medida extraordinária de polícia em caso de desordens e sedições internas,
passando assim, de efetivo ou militar a fictício ou político. Em todo caso, é importante
não esquecer que o estado de exceção moderno é uma criação da tradição democrático-
revolucionária e não da tradição absolutista.” (AGAMBEN, 2004, p. 16)

 
 O certo é que o estado de exceção não é uma ditadura (constitucional ou inconstitucional,

comissária ou soberana)[3], mas um “espaço vazio” de direito, uma zona de anomia em que todas as
determinações jurídicas e a própria distinção entre público e privado  é ativada. De qualquer forma,

 
esse espaço vazio de direito parece ser, sob alguns aspectos, tão essencial à ordem jurídica
que esta deve buscar, por todos os meios, assegurar uma relação com ele, como se, para se
fundar ela devesse manter-se necessariamente em relação com uma anomia. Por um lado, o
vazio jurídico de que se trata no estado de exceção parece absolutamente impensável pelo
direito; por outro lado, esse impensável se reveste, para a ordem jurídica, de uma relevância
estratégica decisiva e que, de modo algum se pode deixar escapar. (AGAMBEN, 2004, p.
79)

 
Com base nisso, as medidas de exceção passam a ser “essenciais” para a reafirmação das

instituições políticas e a sobrevivência do Estado, prevalecendo o interesse de garantir a ordem política,
apesar da suspensão dos direitos. Com o estado de exceção realiza-se a extensão civil dos  poderes da
autoridade militar em tempo de guerra, ao tempo em que  se dá  a suspensão da constituição (ou das normas
constitucionais que protegem as liberdades individuais).  Não por acaso a ascensão contemporânea do
instituto remonta a processos autoritários de formação nacional, firmando-se com o Estado nazista alemão,
de modo que todo o Terceiro Reich   pode ser considerado como um estado de exceção que durou 12 anos.
O ordenamento jurídico passa a conter em si o seu contrário, isto é, a suspensão dos direitos fundamentais,
que admite uma violência não regulada pela lei, passando o estado de exceção ao status de uma estrutura
jurídico-política estabelecida. A desconstrução da Democracia, voltada contra si mesma, reatualiza o debate
em torno do que Schmitt chama de “político”[4].
 
 
 
2. A RELAÇÃO ENTRE DIREITO E POLÍTICA NO ESTADO DE EXCEÇÃO
 

O estado de exceção se apresenta como sendo a forma legal daquilo que não pode ter forma legal,
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ou seja, o estado de exceção se coloca em meio a um vazio jurídico, de forma que “o estado de necessidade
não é um ‘estado do direito’, mas um espaço sem direito (mesmo não sendo um estado de natureza, mas se
apresenta como a anomia que resulta da suspensão do direito).” (AGAMBEN, 2004, p. 79) Entender essa
relação entre o jurídico e o político no estado de exceção implica entender a tese política de Carl Schmitt de
que “só a partir do estado de exceção pode ser posto, em toda a sua profundidade, o problema da
realização do direito, pois trata-se da essência do Estado, da questão da manutenção da unidade política.”
(BERCOVICI, 2008, p. 28).
 

A exceção inverte assim a relação com a normalidade: no momento em que é declarado, o estado
de exceção passa a ser não mais o oposto da ordem constitucional, mas sim o seu fundamento. [5] Daí a
indagação acerca do fundamento do estado de exceção:  político ou jurídico? A resposta não é tão fácil,
contudo,

 
Carl Schmitt percebeu que no Estado constitucional, ao contrário do que afirmam Kelsen e
Kriele, há soberano. E este soberano se manifesta nas duas situações-limite do Estado
constitucional, daí a dificuldade da doutrina constitucionalista lidar, a partir dos métodos
exclusivamente jurídicos, com a questão da soberania na constituição. Como destacou Olivier
Beaud, o soberano no Estado constitucional surge no momento da fundação e no momento da
crise. O poder constituinte e o estado de exceção (e, para Schmitt, o poder constituinte não
deixa de ser um estado de exceção), nos limites da constituição, são as duas grandes
manifestações da soberania no Estado constitucional. (BERCOVICI, 2008, p. 29)

 
É a figura do soberano, na visão schmittiana, aquela que tem poder para decidir qual a situação na

qual o direito pode valer.   Esta nada mais seria do que uma situação de desamparo ou, mais precisamente,
uma situação de necessidade que ensejaria um vazio entre o político e o jurídico, tendo em vista que as crises
políticas são imprevisíveis. O estado de exceção, apesar de ser previsto sob duas formas jurídico-positiva,
uma formalmente expressa e delimitada e outra por um sistema de “cláusulas gerais”, em que autorizava
aquele que estivesse investido no poder a tomar medidas excepcionais, a necessidade em meio a crises faz
com que “a legitimação dos atos realizados durante a exceção dependa do respaldo político e popular, não
jurídico.” (SAINT-BONNET, apud BERCOVICI, 2001).  
 

 Essa característica política no estado de exceção  faz com que a semântica do medo seja esgrimida
para sua justificação, de modo a que os indivíduos possam aceitar com júbilo a restrição de suas próprias
liberdades. Por isto alguns autores propõem que o estado de exceção deva ser visto como um ponto de
desequilíbrio entre direito público e fato político, pelo que seria considerado fruto dos períodos de crises
política e, como tal, não devem ser compreendidos no terreno jurídico-constitucional, mas sim político.
 
 
3. ESTADO DE EXCEÇÃO: O NOVO NOMOS DA TERRA?
 
 

Giorgio Agamben (2004) integra com destaque o rol dos autores que pregam que os tempos atuais
não são de normalidade, mas de consolidação do estado de exceção como paradigma de governo. Para ele,
as democracias ocidentais vivem um processo de rompimento com o antigo nomos da Terra, levando à ruína
o sistema de limitações recíprocas. O fundamento oculto desse rompimento seria a exceção soberana, e o
que presenciamos é a irrupção desse estado para além de seus limites.
 

Anteriormente  a Agamben, Walter Benjamim, contemporâneo do Estado nazista alemão, em sua
oitava tese das “Teses Sobre a História”, discorrera acerca de que:
 

A tradição dos oprimidos nos ensina que o “estado de exceção” no qual vivemos é a
regra. Precisamos chegar a um conceito de história que dê conta disso. Então surgirá
diante de nós a nossa tarefa, a de instaurar o real estado de exceção; e graças a isso,
nossa posição na luta contra o fascismo se tornará melhor. A chance deste consiste,
não por último, em que seus adversários o afrontem em nome do progresso como se
este fosse uma norma histórica. – O espanto em constatar que os acontecimentos que
vivemos “ainda” sejam possíveis no século XX não é nenhum espanto filosófico. Ele
não está no início de um conhecimento, a menos que seja o de mostrar que a
representação da história donde provém aquele espanto é insustentável. (apud
LÖWY, 2005, p.83)

 

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4726



Para Benjamin o Estado de exceção prevalece na sociedade contemporânea, seja por meio da
constatação de uma violência exacerbada contra determinadas camadas da população, seja pela exclusão
política e social.  Daí o comentário de que o estado de exceção sofre transformações, passando de garantia
constitucional a garantia do modelo capitalista.  Na mesma linha de raciocínio, Agamben (2004, p. 13)
comenta que:
 

(...) o estado de exceção tende cada vez mais a se apresentar como o paradigma de
governo dominante na política contemporânea. Esse deslocamento de uma medida
provisória e excepcional para uma técnica de governo ameaça transformar
radicalmente – e, de fato, já transformou de modo muito perceptível – a estrutura e o
sentido da distinção tradicional entre os diversos tipos de constituição. O estado de
exceção apresenta-se, nessa perspectiva, como um patamar de indeterminação entre
democracia e absolutismo.
 

A Primeira Guerra Mundial – e os anos seguintes – aparece, nessa perspectiva, como o laboratório
em que se experimentaram e se aperfeiçoaram os mecanismos e dispositivos funcionais do estado de exceção
como paradigma de governo.

 
Tome-se o caso do Estado nazista. Logo que tomou o poder (ou, como talvez se
devesse dizer de modo mais exato, mal o poder lhe foi entregue), Hitler promulgou,
no dia 28 de fevereiro, o Decreto para a proteção do povo e do Estado, que
suspendia os artigos da Constituição de Weimar relativos às liberdades individuais. O
decreto nunca foi revogado, de modo que todo o Terceiro Reich pode ser
considerado, do ponto de vista jurídico, como um estado de exceção que durou 12
anos. (AGAMBEN, 2004, p. 13)

 
 
 

 Ainda segundo Agamben (2004, p. 28) seu precedente imediato era o artigo 68 da Constituição
bismarkiana, o qual, caso “a segurança pública estivesse ameaçada no território do Reich”, atribuía ao
imperador a faculdade de declarar uma parte do território em estado de guerra (Kriegszustand) e remetia,
para definição de suas modalidades, à lei prussiana sobre o estado de sítio, de 4 de junho de 1851. (...) De
fato o texto do art. 48 estabelecia:
 

Se, no Reich alemão, a segurança e a ordem pública estiverem seriamente [erheblich]
conturbadas ou ameaçadas, o presidente do Reich pode tomar as medidas necessárias
para o restabelecimento da segurança e da ordem pública, eventualmente com a ajuda
das forças armadas. Para esse fim, ele pode suspender total ou parcialmente os
direitos fundamentais [Grundrechte], estabelecidos nos artigos 114, 115, 117, 118,
1234, 124 e 153.
 

Também nesse período da Primeira Guerra Mundial a eclosão de medidas excepcionais marcou os
Estados Unidos:

 
Segundo os historiadores norte-americanos, o presidente Woodrow Wilson
concentrou em sua pessoa, durante a Primeira Guerra Mundial, poderes ainda
mais amplos que aqueles que se arrogara Abraham Lincoln. (...) Em todo caso, de
1917 a 1918, o Congresso aprovou uma série de Acts (do Espionage Act de junho
de 1917 ao Overman Act de maio de 1918) que atribuíram ao presidente o controle
total da administração do país e proibiam não só as atividades desleais (como a
colaboração com o inimigo e a divulgação de notícias falsas), mas também
‘proferir voluntariamente, imprimir ou publicar qualquer discurso desleal, ímpio
obsceno ou enganoso.’” (AGAMBEN, 2004, p. 36)

 
A Primeira Guerra Mundial desempenhou papel decisivo para a eclosão dos dispositivos

governamentais de exceção. Dentre os países que aderiram aos atos de exceção, tem-se como exemplo o
caso da Inglaterra, que proclamou medidas como o Defence of Realm Act de 4 de agosto de 1914,  que não
só conferia ao governo poderes muito amplos para regular a economia de guerra, mas também previa graves
limitações dos direitos fundamentais dos cidadãos (em particular, a competência dos tribunais militares para
julgar os civis e  o Emmergency Powers Act).
 

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4727



A exceção aparece agora somente o viés não mais de garantia da ordem estatal, mas visando
também à regulamentação da economia. Pode-se reconhecer no decorrer do século XX, após as duas
grandes guerras mundiais, que o estado de exceção passou para um novo estágio, compondo a gramática de
todos os tipos de  regimes políticos. E já no início do século XXI, o estado de exceção mostra um
significado político como estrutura original, como demonstrado na “military order”, promulgada pelo
presidente dos Estados Unidos no dia 13 de novembro de 2001, e que autoriza a “indefinite detention” e o
processo perante as “military commissions” dos não cidadãos suspeitos de envolvimento em atividades
terroristas.[6] Outro exemplo recente (2010) é a renovação de validade das medidas de exceção
representadas pelo USA Patrioct Act, promulgado originariamente em dia 26 de outubro de 2001, e através
do qual se permite manter preso – sem contato com advogados nem comunicação exterior - o estrangeiro
suspeito de atividades que ponham em perigo “a segurança nacional dos Estados Unidos”.
 

Diante disso, cabe indagar se o moderno estado de exceção estaria ensejando um retrocesso
político-democrático, especialmente das relações de contenção mútua entre direito e política.  Torna-se
evidente, como demonstrado, que o dispositivo do estado de exceção vem sendo corriqueiramente utilizado
na maioria dos Estados. Há o risco plausível de sua utilização vir a ser regra, instaurando uma verdadeira
“guerra civil mundial”[7], voluntariamente criada e tornada permanente nos Estados contemporâneos.
 
 

4. ESTADO DE EXCEÇÃO E DEMOCRACIA
 
 

No início do século XX a democracia era uma criança, como afirma o historiador Geoffrey Blainey
(2009, p. 45): “a maioria das pessoas no mundo não podiam votar. Nove entre dez adultos jamais haviam
votado em uma eleição. Embora o regime democrata estivesse progredindo na Europa, não podia ser
considerado completo para os padrões atuais.”
 

Desde então o regime democrático expandiu-se quantitativamente, tomando ao longo da trajetória
o estado de exceção, passando ao longo da ironia de que muitos regimes de que dele se  valeram ascenderam
ao poder de forma legal e legítima. O dispositivo nasceu, portanto, de democracias, ainda que autoritárias.
Segundo Agamben (2004, pp. 75-76)

 
o que caracterizava tanto o regime fascista quanto o nazista é o fato de terem deixado
subsistir as constituições vigentes (a constituição Albertina e a constituição de Weimar,
respectivamente), fazendo acompanhar – segundo um paradigma que foi sutilmente
definido como ‘Estado dual’ – a constituição legal de uma segunda estrutura, amiúde não
formalizada juridicamente, que podia existir ao lado da outra graças ao estado de exceção.
O termo ditadura é totalmente inadequado para explicar o ponto de vista jurídico de tais
regimes, assim como, aliás, a estrita oposição democrática/ditadura é enganosa para uma
análise dos paradigmas governamentais hoje dominantes.

 
  Certamente tal reforço reside nos inúmeros problemas que perpassam as democracias modernas,

inclusive no que diz respeito ao âmbito das finanças e  a questão da representação política. Analisando os
episódios da eleição norte-americana de novembro de 2000, Canfora (2007, p. 27-29) percebe que

 
ocorreu aquele que talvez seja o evento mais importante para o século que iria
começar. Foi imposta a eleição de George Bush Júnior, apesar de sua derrota nas
urnas. Para tanto, foi impedida, por meio de um veredicto politicamente
predeterminado pela Corte Suprema dos Estados Unidos, a recontagem dos votos no
estado da Flórida, o que – caso fosse concretizada e corretamente verificada – teria
assinalado a derrota do candidato Bush. Ninguém jamais pensou que as eleições
presidenciais norte-americanas fossem um processo ‘democrático’. (...) A implicação é
que forças poderosas exigiam aquele presidente, e deviam tê-lo de qualquer maneira.

 
  A intenção econômica corrobora a idéia de que a (des)construção da democracia se dá pela

mobilização politizista – sob a faceta da negação dos canais tradicionais de expressão política -  daquilo que
é considerado mais importante, a saber: interesses individuais e  corporativos, implicando, em um paradoxo
democrático, a instalação de um estado de exceção que legitima essas e outras atividades, nocivas ao Estado
como um todo. A ligação entre estado de exceção e democracia torna-se tão estreita que nem mesmo
consegue se perceber a presença de medidas excepcionais que corrompem sua própria raiz.   Nesse sentido
Canfora (2007) observa que presenciamos uma era de novos extremismos (radicalismos de direita e
xenofobias, o novo unilateralismo imperial norte-americano, ou a retomada de impulsos fundamentalistas das
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grandes religiões), inclusive sob a retórica de exportar democracia e liberdade. Com base nisto Bercovici
(2008, p. 242) retoma o diagnóstico de uma despolitização da soberania, ao ressaltar que o conceito de
soberania do Estado construída como conseqüência da sua personalidade jurídica parte do princípio de que
personalidade do Estado e soberania popular são contraditórias. Neste sentido o conservadorismo de Carl
Schmitt tem fina percepção da fragilidade conceitual sobre que repousa a teoria política tradicional do direito
constitucional, quando comenta, ao criticar o regime democrático, que

 
a votação individual e secreta não significa democracia, mesmo na possibilidade de uma
democracia direta, porque, com este sistema, o povo só pode responder sim ou não a
uma questão colocada a ele, não pode formular a questão e apresentá-la a si mesmo.
(apud BERCOVICI, 2008, p. 27).

  
 

A crítica democrática à sociedade contemporânea  não pode desconhecer, como nota Canfora
(2007), que não há mais que falar em convergência democrática rumo ao “centro”, pois a retórica da
democracia gera restrições cada vez mais perigosas para a sua prática, imperceptíveis para a maioria da
população.  Neste sentido, a sociedade contemporânea tem de lidar com um processo permanente de sua
própria “invisibilização” representado pela incidência simultânea e multicausal de domínios como a
globalização, a transformação da noção de espaço, as novas guerras, a encenação política, a construção
social do medo, e a crescente importância de antecipar o futuro ou renovar utopias. O estado de exceção faz
parte desse cenário complexo e precário, onde se encontram irmanados, nas palavras de INNERARUTY
(2009, p.10) virtualidade, exclusão, risco, oportunidade, simulação, alternativa e representação.

 
 
 
 

CONCLUSÃO
 

A par da discussão feita, torna-se evidente que o dispositivo do estado de exceção se tornou um
dos índices da crise política da sociedade contemporânea. Neste contexto de “invisibilização” de padrões de
sentido, representado pela ausência de padrões claros que possam definir uma “gramática” sócio-política, a
manipulação retórica sob a regência das “novas razões de Estado” aparece como  uma alternativa
legitimadora de critérios de eficiência, rapidez e tutela dos receios coletivos, na promessa de realização de
condições de “segurança”.
 

Sabe-se, porém, que ao “retirar o véu”, encontram-se por vezes atuações políticas protetoras de
novos interesses corporativos, imperceptíveis pela grande maioria da população. Sendo assim, o estado de
exceção apresenta-se como um desses mecanismos utilizados, por meio do qual se busca a “proteção” do
Estado, com risco, contudo, de interrupção da ordem jurídica e a suspensão de direitos e garantias
fundamentais. Aqui incide o paradoxo da política democrática, que ao ver-se envolta em sua própria retórica
democratizante pode perder a oportunidade de discernir novas maneiras de lidar com os conflitos que se
apresentam, e que a doutrina tradicional do Estado de direito constitucional não parece capaz de resolver.

 
No vácuo de uma melhor expressão dessa diferenças,  o dispositivo do estado de exceção, que

antes era utilizado justamente para garantir a ordem estatal, passou a ser  manuseado sob pretexto de
reorganização da vida coletiva e econômica, assumindo dimensões inéditas de possibilidade de supressão de
direitos e garantias. Neste sentido muitos autores apontam a retomada da politização da soberania e da
reflexão sobre o deslocamento espacial dos centros de decisão na sociedade como o caminho para uma
atualização democrática da própria democracia, de modo a prevenir-se contra tendências de uma possível
permanência de um estado da exceção permanente.   
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[1] Giorgio AGAMBEN (2004, p.12): “somente erguendo o véu que cobre essa zona incerta poderemos chegar a compreender o que
está em jogo na diferença – ou na suposta diferença – entre político e jurídico”.
[2] AGAMBEN, 2004,  p. 77.
[3] BERCOVICI (2008, p. 25): “A ditadura comissária suspende a constituição para protegê-la em sua existência concreta. A ação do
ditador deve criar uma situação normal na qual o direito possa valer. A constituição é suspensa, mas não perde a validade. Já a
ditadura soberana não suspende a constituição, mas busca criar uma situação que torne possível uma nova constituição. A ditadura
soberana invoca o poder constituinte.
[4] AGAMBEN, 2004, p. 80.
[5] Para Saint-Bonnet, o que permite distinguir uma atitude revolucionária de uma atitude de exceção é a
vontade de fundar ou de restaurar uma determinada ordem (Apud BERCOVICI, 2008, p. 28).
[6] AGAMBEN, 2004, p. 14.
[7] AGAMBEN (2004, p.13) utilizou-se da expressou “guerra civil mundial” para falar da instauração do estado de exceção de uma
guerra civil legal que permite a eliminação dos adversários e a integração obrigada dos mesmos a um dado sistema. Por conseguinte,
este passou a ser criado voluntariamente e se tornou permanente nos Estados contemporâneos. .
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AUTONOMIA MUNICIPAL FUNDAMENTAL: O PODER LOCAL NA EFETIVAÇÃO DE
DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL.

KEY MUNICIPAL AUTONOMU: THE POWER IN EFFECTIVE LOCATION OF SOCIAL RIGHTS IN
BRASIL.

Danilo Santos Ferraz
Thaís Cruz de Sousa

RESUMO
A Federação é fenômeno recente, surgida após a histórica agregação das treze ex-colônias inglesas na
América do Norte, inicialmente em Confederação, no ano de 1776, atingindo o pacto indissolúvel onze anos
depois, em 1787, nascendo os Estados Unidos da América e inaugurando a forma de Estado caracterizada
pela descentralização político-administrativa, constituindo entes parciais autônomos, aliados à União e
formando o todo, que é o Estado Federal soberano. Os Municípios geralmente não são considerados entes
federados, à exceção do Brasil, muito embora desfrutem de razoável autonomia e competências
constitucionais, na maioria dos casos. Nos Estados unitários, entretanto, quase sempre são atrelados aos
entes regionais, possuindo mera autonomia administrativa, apesar de ser respeitado o interesse
precipuamente local. A importância histórica dos Municípios brasileiros e a espontaneidade de seu
aparecimento, antes mesmo que o nosso próprio Estado, possibilitaram o desenvolvimento de correntes
municipalistas que foram decisivas na posição de destaque que hoje logram como peça fundamental da
Federação brasileira a partir de 1988. De fato, possuem competências constitucionais, são citados como
componentes da união indissolúvel que forma a República Federativa do Brasil e detém autonomia plena,
configurada nas três funções (política, administrativa e financeira), sendo a primeira delas delineada pelo
autogoverno, pela auto-organização ou autoconstituição, e pela autolegislação. Assim, de posse de tamanhos
poderes, os Municípios estão aptos a manejar os direitos fundamentais mais próximos da comunidade, em
especial dos direitos sociais, conquistas indeléveis da sociedade moderna e imprescindíveis para a mantença
do Estado Democrático Social e Ambiental de Direito. Para isso, precisam aproveitar sua elevada autonomia
constitucional e direcionar suas competências materiais e legislativas na proteção e efetivação destes direitos,
através de políticas públicas garantidoras das funções sociais da cidade.A metodologia é bibliográfica,
descritiva e exploratória. O objetivo deste trabalho é analisar os Municípios como entes capazes de efetivar
os direitos fundamentais de forma mais próxima a coletividade. A temática demonstra-se relevante em razão
do Estado ser uno que cabe a cada parcela contribuir para um país melhor e mais feliz, para que seja obtido,
enfim, um Estado de bem-estar social, ambiental e democrático de direito.
PALAVRAS-CHAVES: FEDERAÇÃO. MUNICÍPIOS. AUTONOMIA. DIREITOS FUNDAMENTAIS,
SOCIAIS.

ABSTRACT
The Federacy is a phenomenon appeared recently in Science world-wide Politics, after the historical
aggregation of the thirteen English former-colonies in the North America, initially in Confederation, in the
year of 1777, reaching the indissolvable pact ten years later, in 1787, making born the United States of
America and inaugurating the form of State characterized by the politician-administrative decentralization,
constituting partial independent beings, allies to the Union and forming the all, that it is the sovereign Federal
State. The Cities are generally not considered federated beings, to the exception of Brazilian case, despite
they enjoy a reasonable constitutional autonomy and abilities, generaly. In the Unitary States, however,
almost always they are associated to the regional beings and the central power, possessing mere
administrative autonomy, although to be respected the main local interest. The historical importance of
Brazilian cities and the spontaneous appearance of its, even before the formation of the State made possible,
thus, the development of municipalist currents, with was decisive in the position of prominence that today
they have as basic part of the Brazilian Federacy, from 1988. In fact, they possess constitutional abilities,
they are cited as component of the indissolvable union that forms the Federative Republic of Brazil and
withholds full autonomy, configured in the three functions (politics, administrative and financial), being the
first one of them delineated by self-government, the self-organization or self-constitution, and by the self-
legislation. Thus, having these capabilities, the Cities are apt to management the basic rights next to the
community, in special, the social rights, unforgettable conquest of the modern society and essential for the
maintenance of the Democratic Social State and the Ambient of Right. For this, they need to use the
advantage of its high constitutional autonomy and to direct its material and legislative abilities in the direction
to protect and to accomplish such rights, through warranting public politics of the social functions of the
city.The methodology is bibliographic, descriptive, and exploratory. The aim of this study is to analyze the
municipalities as entities capable of effecting fundamental rights more closely to the community. The theme
shows to be relevant because of the state be one that fits every part contributing to a happier and better
country, that is obtained is, in short, a state of social welfare, environmental and democratic rights.
KEYWORDS: FEDERACY. CITIES. AUTONOMY. RIGHTS BASIC. SOCIAL.

INTRODUCAO

O predominante interesse local é, sabidamente, sucedâneo das atribuições constitucionais municipais,
que, desde a mais remota história constitucional brasileira, vem se experimentando e se alargando, mormente
a autonomia local seja reconhecida e garantida. Esse atributo é indispensável para a mantença de qualquer
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Estado, em especial o federal, haja vista imprescindível na prática constitucional de repartição de
competências e de legitimidade do poder. De fato, o poder local é o mais próximo da comunidade, aquele
que mais facilmente se faz sentir e se faz cobrar, na medida em que a população se reconhece na vizinhança
que a municipalidade oferece. Estruturar a autonomia local, retirando-lhe os grilhões da União e do Estado-
membro respectivo, com vistas à efetivação dos direitos fundamentais dos munícipes, tanto na esfera
individual quanto na social, sem olvidar o enfoque ambiental e o cultural, é, sem dúvida, um dos desafios do
federalismo contemporâneo.

Os municípios, dependendo da realidade em que estão inseridos, assumem diversas formas, assim
como o próprio Estado. O que nos parece uma tendência, seja centralizado ou descentralizado o poder, é de
se garantir um “mínimo existencial” para as comunas. É politicamente inviável cidade sem autonomia, ao
menos relativa. Assuntos estritamente locais, como limpeza pública e circulação urbana, necessitam de um
acompanhamento o mais próximo possível das autoridades. E esse acompanhamento precisa ter garantias,
configuradas em atribuições aos administradores locais, sob pena de torná-los meros espectadores. Assim,
podemos afirmar que a autonomia local é uma unanimidade. A questão muda de foco no tocante ao grau
dessa autonomia.

De fato, nos Estados unitários, a autonomia municipal não é muito aquilatada, havendo, tão-somente,
uma mera autonomia administrativa, via de regra. Os municípios são governados pela vontade local, mas
admitida ingerências federais e regionais. Esse atrelamento dificulta sobremaneira a liberdade municipal na
consecução de normas jusfundamentais, inclusive de sua alçada, sempre dependente do aval superior.

Tratando-se de autonomia municipal em Estado federal, a situação se inclina para um grau elevado de
possibilidades, haja vista a descentralização político-administrativa, aquinhoada por entidades autônomas, ser
a regra desta peculiar forma estatal. Entretanto, não se trata, inicialmente, de autonomia plena, eis que as
federações tendem a reconhecê-la apenas para o ente central e para os entes regionais, e não para os locais,
que detém razoáveis poderes, mas ainda sujeitos a ingerências. Abre-se, mesmo assim, relativa condição de
atuação local, que, dependendo da federação, esparrama suas competências nos mais variados temas. Ainda
não era suficiente o poder angariado pelas comunas para a satisfação integral das necessidades fundamentais
da comunidade.

A Constituição Federal brasileira de 1988, no entanto, foi desbravadora no vôo alçado pelo
municipalismo, elevando de vez à categoria de ente federado os seus mais de cinco mil municípios, todos
plenamente autônomos (autonomia política, administrativa e financeira), limitados apenas pela própria
Constituição Federal, assim como a União, os Estados e o Distrito Federal. Um avanço retumbante e
exclusivo, dotado de coragem constituinte e desapego a velhas tradições, que escondiam a realidade local do
panorama federativo, como se pudesse tapar o sol com uma peneira.

A principal conseqüência de pertencer a uma federação é, certamente, possuir competências
constitucionais, exclusivas e comuns, materiais ou legislativas, sem intermediários, soerguendo-se uma
paridade federativa que admite raras exceções, a exemplos das intervenções federais e estaduais, e do
controle de constitucionalidade das leis municipais, estaduais e federais, inclusive.

Não possuir representantes diretos na Capital Federal, participando da criação da legislação nacional,
não afeta a autonomia local, apesar de prejudicar a teoria constitucional favorável à sua causa. De fato, há
muito[1] que os senadores não representam diretamente o Estado-membro, eis que podem ser eleitos
opositores ao governo estadual. Seria tecnicamente inviável um Senado municipal, haja vista enorme
quantidade de senadores!

Espalham-se argumentos desfavoráveis à constatação da nova situação constitucional dos Municípios
no Brasil, no sentido de não os reconhecer como peça da engrenagem federativa, haja vista não existir
Federação de Municípios, e sim, de Estados. Aqueles seriam tão-somente repartições territoriais daqueles,
havendo até que estudasse a possibilidade de existir Estados sem Municípios. Mitigam a autonomia local, no
sentido de que não há um Poder Judiciário local, situação que afetaria o seu autogoverno, pois existem ali
dois, e não três poderes, independentes e harmônicos. Constata-se, entretanto, que não há efetivo prejuízo
com essa ausência, em que pese o argumento. A atividade jurisdicional é uma função de controle, de resposta
aos conflitos sociais, mantenedora de justiça e segurança jurídica à população. Os munícipes não estão
alijados dessa prestação estatal, eis que as comarcas da Justiça Estadual e as seções da Justiça Federal
inserem-se, pelo menos, no território de um município, havendo cobertura jurisdicional integral.

Afirmam tais autores[2], ainda, que os entes locais não participariam da formação da vontade
nacional, eis que não elegem Senadores. Ademais, são criados político-juridicamente por lei do Estado-
membro, e este é o responsável por sua Intervenção, ocorridos alguns pressupostos inscritos na Lei
Fundamental. Quanto à falta de representatividade no Senado, pergunta-se: desde quando os Estados são por
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ele representados, eis que só se podia falar nesta representação no começo da experiência federativa dos
Estados Unidos da América, onde os Governadores estaduais enviavam a Washington representantes aliados
ao governo estadual, situação modificada no final do século XIX, quando uma Emenda à Constituição
estadunidense estatuiu que os seus Senadores seriam eleitos, como os Deputados, diferenciando apenas pelos
critérios eleitorais, a exemplo do que sempre ocorrera na história republicana brasileira. Criação e
Intervenção são mecanismos estabelecidos pelo Poder Constituinte (originário), a partir de pressupostos de
abrangência, não de hierarquia; do contrário, estar-se-ia afirmando que os Estados são inferiores à União,
haja vista serem criados por lei federal, sofrerem Intervenção Federal e suas leis passarem pelo controle de
constitucionalidade abstrato do Supremo Tribunal Federal.

Não há dúvidas acerca da escolha constituinte originária brasileira. Os municípios integram a nossa
federação, conforme visualização dos artigos 1º e 18, da Constituição Cidadã; a autonomia local foi elevada
ao patamar de princípio constitucional sensível, consoante leitura do artigo 34, VII, c, da mesma Carta, e
seu afrontamento poderá ensejar intervenção federal no Estado desrespeitoso.

A problemática reside justamente nas possibilidades advindas dessa escolha constituinte, que
delimitou as competências municipais de acordo com o interesse local, termo vago e impreciso, além das
matérias enumeradas de forma exclusiva e concomitante. Os municípios brasileiros, a partir de 1988,
estariam aptos a atuar de forma vanguardista e eficiente na proteção e efetivação dos direitos fundamentais
de sua população? Quais matérias envolvendo direitos fundamentais estariam eles autorizados a trabalhar?
Haveria limites regionais ou federais para esta atuação? A paridade federativa ensejaria poderio local em face
da problemática jusfundamental, ou não autorizaria tamanha realização, admitindo apenas proteção a certos
direitos estritamente peculiares à realidade urbana? São alguns questionamentos que se fazem presentes e
que se pretende enfrentar.

 

1 O PODER LOCAL

Todo poder pode ser direcionado a qualquer objetivo primordial, inclusive o de gerar mais poder.
Esta opção é, entretanto, claramente arbitrária, típica de organizações autoritárias. Nos Estados
reconhecidamente Democráticos de Direito, os objetivos basilares se encaminham, sempre, no sentido de
prosperar e atingir o bem-comum. Essa atuação, outrossim, deverá ser pautada num poder que se legitime
pela separação das funções essenciais do Estado, além da salvaguarda dos direitos fundamentais, protegidos
de qualquer ingerência e efetivados na sua plenitude constitucional.

Afirma Paulo Bonavides ser o poder elemento essencial e constitutivo do Estado, representando a
energia básica que anima a existência de qualquer comunidade humana assentada num determinado território,
conservando-a unida, coesa e solidária, sendo seus traços característicos a imperatividade e a natureza
integrativa do poder estatal, aliada à capacidade de auto-organização, à unidade e à indivisibilidade do poder,
ao princípio de legalidade e legitimidade, além da soberania[3]. Esse poder qualificado, que é o poder
soberano, poderá autorizar, ademais, o soerguimento de “poderes menores”, regionalizados e mitigados, mas
com autonomia e capacidades próprias; é neste conceito que se insere o poder local, fruto de uma
determinação constitucional do Estado.

O poder local nasceu de uma imperiosa necessidade coletiva, e não por uma ambição ou disputa
armada, sedimentado pela autoridade da religião, durante séculos[4]. Assim, as concepções atuais atingiram
elevado grau de poderes administrativos, repassados historicamente aos Municípios, destacando-se, por
conseguinte, o poder de polícia, enfeixado nas: Polícia das águas; Polícia do ar; Polícia das atividades
urbanas; Polícia das construções; Polícia dos costumes; Polícia dos logradouros públicos; Polícia dos pesos e
medidas; Polícia das plantas e animais nocivos; Polícia mortuária; Polícia sanitária; e Polícia de trânsito. Não
se olvide das outras espécies de poderes administrativos também importantes na vida local, a exemplo do
poder discricionário, do poder vinculado, do poder hierárquico, do poder vinculado, do poder disciplinar, do
poder regulamentar, enfim, de todas as possibilidades municipais para atingimento do interesse público.

As necessidades dos cidadãos são mais objetivas, aproximando governantes e governados e
facilitando a resposta pública aos desejos sociais e privados. Para Tocqueville:

É na comuna que reside a força dos povos livres. As instituições comunais são para a liberdade aquilo
que as escolas primárias são para a ciência;pois a colocam ao alcance do povo, fazendo-o gozar do seu
uso pacífico e habituar-se a servir dela. Sem instituições comunais, pode uma nação ter um governo
livre, mas em possuir o espírito de liberdade. Paixões passageiras, interesse de um momento, o acaso
das circunstâncias, podem dar-lhe as formas exteriores da independência, mas o despotismo encerrado
no interior do corpo social cedo ou tarde aparece de novo à superfície. [5]

A efetividade é, assim, a eficácia social da norma, o cumprimento real do direito no seio da
sociedade, direito este reconhecido pela comunidade, refletindo nos efeitos que uma regra suscita através do
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seu cumprimento[6].

Não há uniformidade doutrinária no tocante aos princípios informativos da administração municipal.
Cretella Junior aponta onze deles, com destaque para o princípio do poder-dever (as autoridades locais têm o
poder-dever de tomar providências sempre que o interesse público ou o interesse público subjetivo dos
munícipes esteja em jogo), e para o princípio da igualdade dos munícipes, que estão diante da Administração
local em absoluto pé de igualdade, vedados todos os privilégios, prerrogativas ou distinções.[7]

A atividade imobiliária urbana, por exemplo, submete-se aos ditames da ordem pública, soerguendo-
se limitações constitucionais ao direito fundamental – mas não absoluto - de propriedade. Destacam-se, nesse
diapasão, os mecanismos de desapropriação; de usucapião; de uso da propriedade privada pelo poder
público, em casos excepcionais, só se indenizando se houver dano ao imóvel (arts. 5º, XXV, 182 e 184 com
seus parágrafos); o respeito às exigências fundamentais de ordenação da cidade, de acordo com o respectivo
plano diretor. Usar, gozar e dispor, assim, continua garantido ao proprietário urbano. Entretanto, o abuso
dessas faculdades não mais se coaduna com o Estado contemporâneo, haja vista o florescimento insofismável
da função social da propriedade, verdadeira baliza do direito em comento.

Está-se aqui, inegavelmente, diante de uma realidade que insere a propriedade num contexto
socializador, onde o proprietário deve respeitar o vizinho e a comunidade como um todo, sem olvidar as
incursões legítimas do poder público sob a égide do princípio constitucional da supremacia do interesse
público sobre o privado, princípio este que não quer significar esmagamento do interesse pessoal, mas,
principalmente, que se insira este mesmo interesse numa vontade maior, mais abrangente, enfim, ao interesse
de todos e, ao mesmo tempo, de ninguém em especial.

É neste universo que se fala em política urbana na Constituição. Realizar as chamadas “funções
sociais da cidade” (moradia, lazer, trabalho e circulação), imprescinde desta visão inovadora do direito à
propriedade. O milenar direito de ter seu espaço íntimo, sua zona exclusiva de repouso e fruição, seu
conforto e segurança domiciliar resta intocável. O que se pretende é a contextualização deste direito numa
seara deveras superior, uma conscientização social de sua utilização, ou seja, não “ter por ter”, mas “ter para
quê”, em semiótica mais direta e impactante. Atender à função social é colocar a sua propriedade à
disposição de comandos menos egoísticos, é não especular, é respeitar os ditames dos planos urbanísticos,
em especial do plano que dirige a ordenação territorial municipal (plano diretor), sendo ele o mais importante
plano urbanístico municipal, mas sem olvidar dos planos de uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, e
do próprio zoneamento urbano, competências constitucionais dos municípios brasileiros, que receberam a
incumbência de atuar neste segmento específico da realidade urbana, ínsita às suas sedes (cidades) e distritos,
além da zona de expansão urbana, de outros pequenos núcleos urbanos e da própria zona rural.

A planificação aqui, objetivando submeter o proprietário privado às ingerências de cunho social, deve
sempre se manifestar a partir de um processo legislativo, culminando com normas jurídicas cogentes a todos,
pois ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5º, II, CF).
Os particulares só se sentirão compelidos e intimidados a atender a supracitada função social a partir de uma
normatização jurídica, eis que há muito a moral, os bons costumes e a própria espontaneidade das pessoas
não mais insuflam as suas atitudes enquanto munícipe.

Em 2001, foi promulgada a lei geral da União sobre direito urbanístico, conforme comanda o artigo
24, I, da Constituição Federal, o Estatuto da Cidade, também conhecido com Lei do Meio Ambiente
Artificial, sob o número 10.257. Essa norma federal foi criada sob forte discussão em Brasília, e veio a lume
com a intenção de estatuir normas gerais, principiológicas, diretrizes, acerca da realidade urbana brasileira,
sem adentrar a pormenores, haja vista proibição expressa (art. 24, § 1º).

A Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico,
conforme permitido pelo artigo 21, XX, da Constituição Federal. Essa competência material exclusiva da
União foi exercida para cuidar de um dos aspectos mais importantes e prejudicados das zonas urbanas, que é
o seu saneamento, necessidade básica acima de tudo.

Percebe-se que todos os entes da Federação pátria têm interesse e conseqüente competência para
tratar da matéria urbanística, mas numa escala mais genérica (União), intermediária (Estados-Membros) e
específica (Municípios), pois é inegável o predominante interesse da edilidade na matéria, que respira a urbis
no seu dia-a-dia, sendo proibido – e, até mesmo, inviável – ao Congresso Nacional criar uma lei específica
sobre a matéria urbanística.

            A primeira Constituição brasileira a incluir o atendimento à função social como cláusula obrigatória
ao direito de propriedade foi a Carta de 1934, de viés socializante sob influência das Constituições do
México (1917) e da Alemanha (1919), mas de efêmera passagem, haja vista o aparecimento de um Estado
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Novo e arbitrário imposto por Getúlio Vargas, a partir de 1937, com a sua famigerada Constituição Polaca.
Sua porque nunca foi do povo, apenas um capricho de um ditador mancomunado com a inteligência perigosa
de Francisco Campos, documento que nunca teve eficácia social e nem mesmo jurídica, haja vista não ter
sido submetido à ratificação popular via plebiscito (referendo), conforme tratava seu texto original. Mesmo
assim, tivemos que engoli-la por quase uma década, quando se respirou a primeira redemocratização do País
e se retornou às idéias socializantes no tocante à propriedade privada.

            Com o Golpe Militar de 1964, far-se-ia necessária a implantação de nova Constituição ao regime que
ora se impunha ao nosso país. Assim, “promulgou-se” a Constituição de 1967 e sua EC nº 1, de 1969, de
nítido enfoque autoritário, mas que também se preocupou com o direito de propriedade, haja vista
condicioná-lo ao bem-estar social.  

            Finalmente, com relação aos direitos individuais, coletivos, da nacionalidade e políticos, o papel da
municipalidade é discreto, haja vista caráter negativo e liberal de tais direitos, pedindo ao Poder Público mais
abstenção do que intervenção, sendo a União, de fato, maior garantidora da proteção à 1ª geração aludida. O
mesmo ocorre com os direitos de quarta e quinta gerações. Entretanto, a proteção e atuação respeitosa por
parte dos entes locais é um dever constitucional, vedando-se, por exemplo, leis municipais que aflijam tais
áreas, a não ser que haja respaldo social, como é o caso da limitação ao uso da propriedade privada (planos
urbanísticos). O papel de destaque dos Municípios se concentra, assim, nas atividades envolvendo as 2ª e 3ª
gerações de direitos, sociais e difusos, respectivamente.

 

2 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E CIDADANIA

Todos os direitos fundamentais têm uma finalidade a buscar, qual seja, a concreção da dignidade da
pessoa humana, verdadeira baliza estruturante do ordenamento jurídico e seu principal vetor hermenêutica,
questão esta pacificada no Direito ocidentalizado. Há autores que ensaiam reconhecê-la como o princípio
jurídico mais importante, eis que em nenhuma hipótese seria subjugado, até mesmo para o pior criminoso
deve se garantir a dignidade. Rechaçamos tal doutrina, por entender que não se pode hierarquizar princípios,
e a vida vem antes de qualquer outra coisa – obviamente, uma vida digna, mas vida em primeiro lugar.
Outrossim, pode haver vida sem dignidade (o que não é o ideal, claro), mas não o contrário; ainda, pode-se
localizar um caso em que a dignidade da pessoa humana é relativizada: quando se colidem dignidades de
duas pessoas, uma irá prevalecer, afastando-se a incidência plena da outra, que continuará existindo, mas
será preterida no caso concreto.

Immanuel Kant[8] nos ensinou que o homem não é um instrumento, não é um meio para um
determinado fim, mas sim, que existe de per si, existe como um fim em si mesmo. Esta seria a lógica humana.
Assim, haveria uma outra finalidade, qual seja, a realização de sua própria felicidade. O homem é o que é, e
vive para ser feliz, daí resultando que todo homem deve ter dignidade, e não pode ficar ao alvedrio do
Estado.

Jesus Cristo pregou que todo homem, nacional ou estrangeiro, por ter sido feito à imagem e
semelhança do Criador, deveria ser respeitado, nunca escravizado ou aviltado, ser amado pelo próximo e que
lhe fosse garantido um mínimo de dignidade. Seu pensamento invadiu o Império Romano de forma
assombrosa, sendo sustentáculo de criação da maior Igreja de todos os tempos, a Católica Apostólica
Romana, que influenciaria (e influencia) todo o mundo ocidental.

É neste contexto de dignificação do homem que se inserem os direitos sociais, demandando medidas
redutoras de desigualdades – não por acaso Karl Marx dizia que igualdade é igualação – e essas medidas
dependem quase que exclusivamente de investimentos estatais, até porque a solidariedade não é algo que se
possa impor a mentes e corações egoístas, por tudo isso, o grande problema para a efetivação desses direitos
reside mesmo é na escassez de recursos para viabilizá-los – o chamado limite do financeiramente possível -,
perversamente mais reduzidos onde maior é a sua necessidade, ou seja, naqueles países absolutamente
pobres, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. [9]

O reconhecimento da dignidade da pessoa como valor inerente à sua intrínseca natureza (enquanto direito
humano) serve de suporte aos direitos invioláveis que lhes são inerentes. Isso significa – segundo Vieira de
Andrade – que a dignidade do homem livre constitui a base dos direitos fundamentais e do princípio de sua
unidade material. A existência dos valores vinculado a preocupações sociais exige, acrescenta Vieira de
Andrade, que se possa restringir os direitos no plano constitucional, mas a idéia do homem como ser digno e
livre aparece na base dos direitos e constitui a essência dos direitos, liberdades e garantias, enquanto limite
absoluto ao poder limitador. [10]

            Sérgio Moro traz à baila a jurisprudência norte-americana, no caso Goldberg versus Kelly, de 1970,
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em que a Suprema Corte reconheceu incidentalmente a característica de inclusão política dos direitos sociais:
“Direitos sociais, por atenderem demandas básicas de subsistência, podem ajudar a trazer ao alcance do
pobre as mesmas oportunidades que estão disponíveis a outros de participação efetiva na vida da
comunidade. Ao mesmo tempo, protegem contra o mal-estar social que pode decorrer de disseminado
sentimento de frustração e insegurança injustificadas. Assistência social, então, não é mera caridade, mas um
meio para ‘obter as Graças da Liberdade para nós mesmos e para a Posteridade’”. [11]

            Merece, assim, destaque em todas as relações públicas e privadas o princípio da dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III), que se tornou o centro axiológico da concepção de Estado Democrático de Direito e de
uma ordem mundial idealmente pautada pelos direitos fundamentais[12]. Este princípio identifica um espaço
de integridade moral a ser assegurado a todas as pessoas por sua só existência no mundo[13].

            Peter Häberle comenta inúmeras decisões do Tribunal Constitucional alemão acerca da dignidade
humana, onde esta é vista como “valor jurídico mais elevado” dentro do ordenamento constitucional,
possuindo um caráter pré-positivo implicitamente evocado, sendo “fim supremo de todo o Direito” e
inviolável, por estar na base de todos os direitos fundamentais.[14]

É, sem dúvida, o valor supremo do ordenamento jurídico, o fundamento dos direitos fundamentais –
em que pese o trocadilho - verdadeiro eixo do Estado Democrático e Social de Direito, catapultando o
ideário do “mínimo existencial” a um redimensionamento baseado na dignidade humana.

A dignidade da pessoa humana e os direitos invioláveis que lhe são inerentes descansam em convicções
fundamentais que se ajustam, essencialmente, à consciência social e ao sentimento jurídico-
constitucional. Do mesmo modo que uma Constituição não consiste exclusivamente em um documento
escrito, senão em sua realização através dos poderes públicos e dos cidadãos, os direitos fundamentais
comprovam sua existência na prática quotidiana. Não se deve considerá-los - continua Krüger – como
conteúdos legais sem efetividade alguma ou como declarações patéticas. São, pelo contrário, normas
constitucionais atuais que devem ser estimadas como de alto nível e observadas por todos os poderes e
órgãos estatais, ainda que se trate das chamadas normas programáticas. [15] (grifou-se)

Os direitos humanos são, de fato, o núcleo essencial dos direitos fundamentais, legitimadores desta
vontade positivada nas Constituições.

A cidadania, entendida como fundamento axiológico do cidadão na prática efetiva do poder
soberano, era encarada, no Brasil anterior a 1988, como um fim, como um objetivo a realizar-se no futuro,
não como base e pressuposto do Estado, configuração perversa consertada com a atual Carta Magna,
implicitamente invocado ainda no Preâmbulo[16].

Sendo um princípio fundamental da República Federativa do Brasil de 1988 (art. 1º, II), a cidadania
possui uma concepção polissêmica, englobando aspectos sociais e políticos, ideais para a construção de um
verdadeiro Estado Democrático de Direito. O fundamento político da cidadania, ao seu turno, não permite
apenas aos cidadãos escolher seus representantes políticos – ou ser escolhido -, compondo a chamada
legitimidade ativa e passiva eleitoral, respectivamente; envolve, também, a oportunidade de maior
participação possível dos cidadãos no processo decisório governamental e na gestão político-administrativa
da atividade pública, temática esta que será reiterada nos tópicos seguintes.

Manoel Gonçalves Ferreira Filho lembra que alguns países utilizam como sinônimas as expressões
cidadão e nacional, o que não se aplica no Brasil, haja vista existirem condições políticas para usufruir
daquele status, incluídos os direitos típicos dos cidadãos entre aqueles associados ao regime político, em
particular entre os ligados à democracia[17].

A cidadania participativa, por mais redundante que pareça, é peça imprescindível na aproximação da
população com o Poder Público, desmistificando a relação Administração-administrados, desburocratizando
os serviços e facilitando o acesso da comunidade nos assuntos de seu interesse, além da fiscalização acurada
dos atos que porventura ataquem, maiormente, suas conquistas sociais e bem-estar particular. Assumir esta
postura é, por conseguinte, uma atitude cidadã, em especial na realidade local, haja vista proximidade e
impacto das comunas na vida da população, aliada à menor complexidade dos vitais serviços municipais. Não
basta estar na plenitude dos direitos políticos para usufruir da cidadania: é preciso estar a população
preparada e organizada para este mister, a exemplo da participação em audiências públicas para discussão de
projetos de lei ou execução destas, do orçamento participativo e o exercício das lideranças comunitárias de
bairros em prol do interesse dos munícipes.

A meta, invariavelmente, é atingir, com base na cidadania e na diginidade humana, aquilo que Häberle
intitulou “política de los derechos fundamentales”[18].

 

3 DIREITO SOCIAIS NA VIDA MUNICIPAL
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           Não se pretende aqui engessar a atividade municipal em matérias exaustivas de interesse social. É
impossível delimitar todos os temas de interesse local predominante, em qualquer caso, ainda mais na
efetivação de direitos sociais, pois sofre mutações no tempo e no espaço, de acordo com as necessidades de
cada localidade, variando de acordo com a localização, com o clima, com a dimensão, urbanização,
desenvolvimento, dentre outros. Uma enumeração taxativa das competências municipais não ocorreu na Lei
Fundamental. O rol, de fato, não poderia ser exaustivo, haja vista plêiade vastíssima de assuntos próprios da
realidade local, tanto urbana quanto em expansão ou ainda, rural. Pode-se, contudo, dividir as matérias de
interesse eminentemente local, exemplificativamente, em 07 (sete) grandes grupos: 1) Saúde pública; 2)
Educação, lazer e cultura; 3) Circulação e transportes; 4) Segurança e defesa civil; 5) Proteção ao trabalho,
indústria e comércio; 6) Política e Assistência social; 7) Política Urbana. Cada grupo representando em suas
atividades principais, no fomento de práticas socializantes:

Saúde e Medicina públicas: Abastecimento de água potável; serviços de esgoto; vigilância sanitária
(alimentos, medicamentos, higiene, vistorias, etc.); atenção primária de saúde; combate a animais perniciosos
(ratos, escorpiões, formigas, cupins, etc.); desinfecção, imunização, higienização, desratização e congêneres;
fiscalizar, nos locais de vendas, peso, mediante as condições sanitárias dos gêneros alimentícios; dispor sobre
registro, vacinação e captura de animais, com a finalidade precípua de erradicar as moléstias de que possam
ser portadores ou transmissores; serviços de saúde e medicina social; assistência médico-hospitalar, dentária,
transporte de doentes, Sistema Municipal de Saúde (PSF – Programa Saúde da Família), farmácias
populares, prontos-socorros, etc.;

Educação, lazer, cultura e turismo: Fomentar o aprendizado de base, através de incremento didático
e manutenção do ensino, em especial o infantil e fundamental, exigências constitucionais; regular o comércio
de fogos de artifício; festas populares; museus; definição das datas comemorativas e feriados locais;
movimentos cívicos; desfiles de blocos carnavalescos, trios elétricos; diversões públicas; turismo; realização
de exposições, feiras (fomento à indústria e agropecuária) promover e incentivar o turismo local como fator
de desenvolvimento social e econômico; bibliotecas, centros comunitários, feiras de artesanato; quadras
poliesportivas, parques infantis;

Circulação e transportes: Consertos de buracos e bueiros nos logradouros; problemas de circulação
urbana (semáforos, estacionamentos, mãos de direção, zona azul, controle de velocidade, passarelas,
viadutos, corredores, multas de trânsito, sinalizações, etc.); transporte público coletivo intramunicipal
(manutenção de frota, bilhete único, terminais, linhas, pontos de parada, corredores); zonas de sarjetas e
guias para rebaixamento; beber e dirigir, perto de colégios, horários; controle do transporte alternativo;
construção e conservação de estradas vicinais; serviços de estação rodoviária; conceder, permitir ou
autorizar os serviços de transportes coletivos, de táxis, mototáxis e outros, e fixar os locais para seu
estacionamento; fixar e sinalizar as zonas de silêncio, de trânsito e de tráfego em condições especiais;
disciplinar os serviços de carga e descargas, e fixar a tonelagem permitida a veículos que circulem em vias
públicas municipais; sinalizar as vias, urbanas e estradas municipais, bem como regulamentar sua utilização;
estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito; organizar os respectivos órgãos e
entidades executivas de trânsito, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações;

Segurança e defesa civil: Fixação e modificação do efetivo da guarda civil municipal, para defesa e
proteção do patrimônio público local; cooperação com os Corpos de Bombeiros Militares na resolução de
problemas emergenciais;

Proteção ao trabalho, indústria e comércio: Comércio (gestão dos mercados, feiras livres); tributos:
impostos (IPTU, ISS e ITBI), taxas e contribuições de melhorias; comércio irregular (alvarás); fomentar a
indústria, o comércio e a agropecuária; concessão de licenças para todos os tipos de estabelecimento;
outorgar isenções e anistia fiscal, ou permitir a remissão de dívidas, sem interesse público justificado, sob
pena de nulidade ao ato; elaborar o Plano Plurianual de Investimentos a Lei de diretrizes Orçamentárias e Lei
do Orçamento Anual; fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos; conceder e renovar licença para
localização de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadoras de serviços quaisquer outros; cassar a
licença que houver concedido ao estabelecimento que se tomar prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à
segurança ou aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento do esta
estabelecimento;

Política e assistência social: Melhoria nas condições de vida da municipalidade, atendendo à
problemática da moradia (construção de casas populares com qualidade e segurança, e, em geral, atenção
redobrada contra desabamentos, desmoronamentos, explosões, incêndios, ou quaisquer problemas nos
domicílios); priorizar o atendimento das famílias atendidas pelo Programa de Erradicação do trabalho Infantil
– PETI nos programas de capacitação profissional e geração de trabalho e renda (interface com a política de
desenvolvimento econômico); manutenção de creches e orfanatos.
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Política urbana: confecção do Plano Diretor e demais normas urbanísticas (sobre zoneamento,
parcelamento e ocupação do solo urbano, a problemática do solo criado, etc.); estabelecer normas de
edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações
urbanísticas convenientes à ordenação do seu território, observada a lei federal; reparos em prédios públicos;
iluminação (apagada, acesa durante o dia, luminária pendente ou caída, fio caído ou descascado, poste
abalroado, além da expansão da rede); jardinagem (podas, cortes, irrigação); limpeza e dragagem de portos,
rios e canais;  distribuição de gás e instalações elétricas; lixo (coleta, reciclagem, coleta seletiva, limpeza em
geral); Limpeza pública (garis); manutenção do passeio público; homenagens (logradouros); serviços
funerários (confecção de caixões, transporte de cadáveres) e administração dos cemitérios); pavimentação,
escadas, rampas; obras em vias públicas; matadouros; lixo (varrição, coleta, remoção e incineração);
carrocinha, loucos, pedintes; serviços funerários (cemitérios horizontais e verticais, explorados direta ou
indiretamente, por delegação, via licitação); igreja e uso das ruas; organizar o abastecimento alimentar;
regular a disposição, o traçado e as demais condições dos bens públicos de  consumo; dispor sobre
administração, utilização e alienação dos bens públicos; alvarás de construção; telefones públicos e
telecentros; comunicações locais; conceder licença para a localização, instalação e funcionamento de
estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços; afixação de cartazes, letreiros, anúncios, faixas,
emblemas e utilização de alto-falantes para fins de propaganda e publicidade; fiscalização de obras,
alinhamento das construções, fornecimento de projetos de interesse social para construções habitacionais;
crescimento urbano, etc.

A segurança pública foi tratada timidamente no tocante aos Municípios brasileiros, como pode ser
percebido, dispondo de poucos meios para implementar tranqüilidade social aos munícipes. A Polícia, no
Brasil, é federal ou estadual, não havendo espaço par as guardas civis municipais trabalharem nos campos da
prevenção e repressão de condutas criminosas. O Estado, distante da realidade local, quase sempre trata de
forma insuficiente e artificial a temática, havendo Municípios brasileiros que dispõem de menos de uma
dezena de policias e o posto de Delegado, não raras vezes, é ocupado por Sargentos. Já está na hora de
copiarmos os modelos encontrados em outros países federais, a exemplo dos Estados Unidos e do México.
Neste, o artigo 115, VII, da Constituição Federal, dispõe ser a polícia preventiva local, aos cuidados do
presidente do ayuntamiento, sob a supervisão do Governador do Estado. Naqueles, onde a polícia é mais
enxuta, existem poucas divisões entre as polícias e a hierarquia tem menos cargos, o que acaba reduzindo
custos e diminuindo a burocracia, tendo as cidades autonomia para instituir sua segurança e de sua
população, a exemplo dos xerifes dos condados. No Brasil, cada órgão cumpre uma função: a Militar
mantém a ordem pública reprimindo ou prevenindo o crime, e em alguns estados engloba também os
bombeiros. A Civil conduz a parte da investigação depois que um crime é constatado, com a ajuda da
científica, que faz os trabalhos de perícia e análises técnicas.

Os municípios podem instituir guardas municipais, destinadas à proteção de seus bens, serviços e
instalações, de acordo com a lei. Os constituintes, entretanto poderiam ter alargado as forças das guardas
municipais, fazendo-as auxiliares da polícia militar e atribuindo-lhes funções repressivas de crime[19]. Nada
obstaria que o constituinte derivado corrigisse tal disfunção, ainda, transformando as Guardas Municipais das
cidades maiores e mais ricas em Polícia Preventiva e Ostensiva Municipal, com armamento e jurisdição
adequados à sua função, ou ainda, criar um mecanismo financeiro que permita às cidades menores a
contratação de serviços policiais por licitação com sua polícia estadual ou organizações credenciadas.
Políticas de inclusão e civismo, a exemplo dos programas de proteção ao trabalho da mulher, da
profissionalização de jovens e adultos para acesso ao mercado de trabalho, mediante parcerias com as
instituições aptas a ministrar os cursos correspectivos; da criação de hortas e pisciculturas comunitárias; da
organização do trabalho das lavadeiras, que deixariam de poluir os rios e ganhariam espaço adequado
mantido pela municipalidade; da instituição de guardas-mirins, desenvolvendo nos futuros cidadãos as
noções de respeito ao patrimônio público, aos deveres e direitos fundamentais; programa de reciclagem de
pilhas e baterias, despertando consciência ecológica; garantir a absoluta prioridade na efetivação dos direitos
fundamentais das crianças e dos adolescentes, municipalizando o serviço de atendimento através de um
conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, a exemplo da criação de uma
Assistência Judiciária Municipal, auxiliando os Conselhos Tutelares na problemática envolvendo trabalho,
uso de drogas, violência doméstica e exploração sexual infantis.

 

4 O PLANEJAMENTO MUNICIPAL COMO CONSECTÁRIO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

Como pessoas jurídicas de direito público interno que são, os municípios brasileiros estão
constitucionalmente obrigados a planejar suas receitas e despesas públicas, enquadrando seus gastos de
acordo com suas rendas, uma proporcionalidade indispensável ao equilíbrio das contas locais, admitindo-se,
excepcionalmente, a abertura de créditos suplementares para reorganizar o orçamento. E essa
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obrigatoriedade de planificação também se estende à seara urbanística, haja vista “ninguém ser obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Vale lembrar que o Brasil é o único país do
mundo a oferecer aos seus entes locais capacidade para planejar, e não apenas administrar ou executar
normas, como nas cidades alienígenas.

4.1 Planejamento Orçamentário e Tributário

Não há que se falar em autonomia plena sem recursos financeiros apropriados. A par desta
necessidade federativa, muitas são as fontes financeiras dos municípios brasileiros. Além de exercerem
competência tributária, instituindo impostos, taxas, contribuições de melhoria e contribuições sociais[20], os
municípios podem negociar seus bens dominicais e cobrar pelos seus serviços (tarifa ou preço público), sem
olvidar os repasses financeiros constitucionalmente assegurados (Fundo de Participação dos Municípios), as
contribuições financeiras determinadas por lei específica, os repasses ou transferências correntes ou de
capital, incluídos os auxílios financeiros e as subvenções sociais e econômicas, além do crédito público
municipal.  Todo esse manancial deve ser direcionado para as despesas públicas locais; e esse direcionamento
deve ser planejado pela Administração, a partir de projeto de lei criado pelo Poder Executivo, mas aprovado
pela Câmara de Vereadores, não se admitindo quaisquer ingerências da União ou do respectivo Estado.

Com o passar dos anos, depois do incremento e complexidade das atuações municipais, de simples
garantia dos indivíduos, passou o orçamento municipal a instrumento dos entes locais, a partir de um
planejamento harmônico entre o quadro das receitas e despesas do Executivo, em termos de prestação de
serviços e de gastos públicos[21]. Os investimentos públicos passaram a ser controlados, direcionado a
objetivos legalmente delineados, freando as excessivas liberdade e discricionariedade das autoridades
administrativas, em especial, as municipais.

Outrossim, as leis municipais devem seguir a tripartição legislativa que vem da Carta Magna, criando
o seu plano plurianual, a sua lei de diretrizes orçamentárias e o seu orçamento anual, a exemplo da União e
dos Estados. E esta criação não deve estar pautada tão-somente em normas de Direito Financeiro, mas
também, em normas jusfundamentais, protegendo a comunidade urbana de planejamentos orçamentários
irresponsáveis, ou estritamente técnicos e distantes da realidade social da cidade.  Temas de envergadura
constitucional como a saúde, a educação, a urbanização, a geração de emprego e a seguridade, devem ditar a
tônica dos orçamentos municipais.

Uma planificação na seara tributária se faz necessidade premente, haja vista caráter invasivo e
distributivo constante das exações tributárias arrecadas e repartidas entre os entes federados. O Município,
detentor de competências tributárias constitucionais, institui suas taxas e contribuições (melhoria, sociais dos
seus servidores) e impostos. Quanto a estes, cabem algumas importantes considerações. O IPTU (Imposto
Predial Territorial Urbano) dever ter caráter pessoal, proporcional às características do imóvel, onerando as
propriedades mais luxuosas de forma mais contundente do que as humildes residências (art. 145, § 1º, c/c art.
150, II, ambos da Constituição Federal). Essa progressividade do imposto objetiva, certamente, arrefecer a
justiça social diante da exação tributária, oriunda dos jus imperii do Estado, do qual os municípios receberam
uma fatia. A Constituição Federal também autoriza a progressividade das alíquotas do IPTU, em função das
conveniências[22] locais estatuídas no Plano Diretor (art. 156, § 1º), além da progressividade no tempo, em
razão da inobservância, pelo proprietário do imóvel urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado,
buscando o direito fundamental à função social da propriedade.   

Acrescenta-se, ainda, a regulamentação dos outros impostos locais, a saber, o ISS (Imposto Sobre
Serviços) e ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), haja vista interesse municipal na taxação do
serviços em seu território, à exceção da circulação de mercadorias e serviços, imposto a cargo do respectivo
Estado, além da tradicional exação embutida na transmissão de bens imóveis, mormente o grande interesse
local na problemática envolta na propriedade privada.

4.2 Planejamento Urbanístico e funções sociais da cidade

Houve certa preocupação urbanística em Aristóteles, quando o mesmo atentava para a boa
localização das cidades (próximo ao mar e ao campo) e para a disposição interior da polis, que deveria ser
organizada e cuidada pelos cidadãos[23]. A planificação da realidade urbana, instrumento de aporte da
atividade urbanística, através do poder de polícia municipal, deve ser empreendido no sentido de alcançar o
máximo de conforto e viabilidade da existência humana, efetivando as chamadas funções sociais da cidade,
quais sejam, habitação, circulação, trabalho e lazer, sempre tendo como necessidade premente o respeito à
dignidade da pessoa humana. Para esse desiderato, os municípios brasileiros receberam competências
materiais (administrativas) e legislativas, na consecução do interesse local predominante, e, de outras vezes,
suplementando os interesses federal e estadual naquilo que lhe for cabível. Outrossim, recebendo autonomia
plena da Constituição, os municípios, entidades federativas de 3º grau que são, possuem capacidade
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financeira suficiente para arregimentar receitas e pulverizar seus gastos, sob um orçamento de sua alçada.

Tendo autonomia financeira e orçamentária, a urbis está apta a implementar uma atividade de
ordenação de seu território; ordenação que deve ser pautada em planificação, que se constrói a partir de um
processo legislativo local, observando-se as normas federais e estaduais pertinentes. Tudo isto sem olvidar da
supremacia do interesse público, superando o mero interesse individual e alcançando o interesse social,
verdadeira ponte paradigmática da nova ordem de urbanificação[24] dos grandes centros, a partir de
planejamentos sustentáveis e factíveis.

O caráter de instrumentalidade da autonomia financeira é demonstrado na aplicação das rendas locais
na consecução do bem-comum, em frentes as mais variadas, sempre colocando os direitos fundamentais dos
citadinos em primeiro plano, fomentando um verdadeiro direito à cidade , que traga salubridade, moradia
digna e qualidade de vida aos munícipes, acima de tudo. É neste contexto que aparecem as funções sociais
da cidade[25], enfeixadas nas garantias de habitação, trabalho, recreação e circulação.

Todos os entes da Federação têm interesse na matéria urbanística. A União dever criar normas gerais,
principiológicas, preocupadas tão-somente com a ordenação territorial globalmente considerada, instituindo
diretrizes nesse objetivo. Quanto aos Estados, sua intervenção também é genérica, atuando na planificação
regional ou parcial, coordenando a chegada das práticas federais, tendo destaque na instituição de regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, sem olvidar da circulação intermunicipal. É inegável,
porém, a preferência e atuação decisiva das comunas no trato urbanístico, tema de predominante interesse
local.

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que é a planificação geral urbanística do município,
projetado pelo Poder Executivo local, votado e aprovado pela Câmara de Vereadores, direciona a atividade
de ordenação de seu território globalmente considerado, envolvendo não somente o perímetro urbano, mas,
também, as zonas de expansão urbana e rural, com mecanismos dinâmicos de intervenção. É nele que
encontramos a maneira de se atender à famigerada função social da propriedade, dirigindo as diretrizes do
desenvolvimento urbano do município. De grande utilidade urbanística os chamados “planos parciais”,
condensados nas leis de zoneamento, parcelamento, melhoramento, códigos de obras e posturas, usos em
geral, e, finalmente, os “planos especiais”, que priorizam situações específicas, a exemplo dos planos de
reurbanização das cidades, de desfavelamentos e loteamentos, além da criação de distritos industriais, como,
por exemplo, os pólos petroquímicos. Em termos de ordenação territorial urbana, os municípios são
encarregados de organizar: o arruamento, que é o conjunto de vias de circulação, logradouros e espaços
livres urbanos, dependentes de autorização local; o alinhamento, separando o domínio público do imóvel
privado, consistindo numa imposição ao administrado, em benefício do traço viário do centro urbano; e o
nivelamento, que vem a ser a fixação da cota correspondente aos pontos referenciais da via urbana, que
devem ser observados por todas as construções urbanas. Por serem serviços públicos exclusivamente
municipais, a aprovação de qualquer projeto nos núcleos urbanos necessita, assim, da observação das três
atividades retromencionadas[26].

O interesse local nestas e em outras matérias não pode ficar na dependência de definições dos outros
entes federativos, haja vista somente os municípios vivenciarem os problemas locais diuturnamente, pois suas
autoridades conhecem de perto suas vicissitudes e necessidades, justificando a definição dos contornos
jurídicos do sobredito interesse por parte dos municípios mesmos, respeitados os parâmetros constitucionais.

Visão retrógrada da divisão de interesses, pois todos estão no mesmo barco, como as células que não
podem se desvencilhar do músculo, que não existe sem aquelas. Não há interesse federal que não afete a
realidade municipal, assim com não há assunto local que não repercuta, mesmo minimamente, na esfera da
União. É lugar-comum o discurso egoístico de alguns agentes públicos afirmando não ser da alçada de seu
governo atuar em certa área, por ser competência alheia, omitindo-se, muitas vezes, de garantir direitos aos
seus administrados. O Estado é um só – o que existe, tão-somente, é uma descentralização político-
administrativa, para desburocratizar e facilitar a governabilidade das políticas públicas, que não legitimaria
disputas por competências ou omissões destas, inclusive.

A tese universalmente aceita, de que ao governo local devem tocar os serviços públicos de primeira
necessidade, como nos lembra Lordello, é conseqüência da sua proximidade com os cidadãos, laços
incontestáveis de vizinhança, governo cuja função interessa-os mais de perto. Entretanto, não se pode apenas
exigir mais rendas ou mais autonomia; antes, é preciso qualificar as autoridades locais, para que a eficiência
administrativa seja uma realidade presente na atuação municipal.

A autonomia municipal não pode, assim, ser considerada como um fim em si mesma, mas como um
instrumento para a realização do bem comum[27]. Políticas de atenção e inclusão às camadas rurais do
município. A criação de governos rurais próprios, como na Europa e nos EUA, não nos parece a melhor
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saída; antes, atuação da prefeitura em todas as frentes, inclusive fora do perímetro urbano, haja vista ser
inegável área de expansão urbanística. Esfacelar demais é perigoso. Um vereador obrigatório por distrito ou
a eleição de um sub-prefeito seria interessante. Versailles, Washington, La Plata, São Petesburgo são cidades
planejadas. No Brasil, poucos são os exemplos: Brasília, Palmas, João Pessoa...

No âmbito do Município, o poder de polícia assegura à Administração local os meios necessários à
concretização de seu predominante interesse, a partir da faculdade discricionária de restrição da liberdade
física ou espiritual dos munícipes e visitantes, nos casos de perturbação (ou ameaça) que prejudiquem a
consecução do interesse eminentemente comunal[28]. A coletividade municipal encontra-se,
inexoravelmente, num contexto social, longe das auguras egoísticas, onde a supremacia do interesse público
sobre o privado justificaria a intromissão do Poder Público, tudo voltado para o bem-comum e para as
funções sociais da cidade.

Em alguns casos, o poder de polícia compete apenas ao Município, ao regulamentar, por exemplo,
acerca da autorização, permissão ou concessão dos serviços públicos; da utilização dos logradouros
públicos; da determinação do itinerário e dos pontos de parada dos transportes coletivos; da fixação dos
locais de estacionamentos de táxis e demais veículos; do estabelecimento das tarifas de transportes coletivos
e de táxis, traçando e sinalizando os limites das zonas de silêncio e de tráfego em condições especiais; da
disciplina do serviço de carga e descarga; da fixação da tonelagem máxima permitida a veículos que circulem
em vias públicas municipais; da sinalização das vias urbanas e das estradas municipais, além da
regulamentação e fiscalização de seu uso[29]. A necessidade de se preservar a unidade e continuidade
histórica do núcleo urbano, além da ordenação das zonas de expansão, não podem prescindir do controle
local acerca do regime geral das licenças para construir, modificar ou demolir imóveis urbanos, além das
fiscalizações tributárias e vigilâncias sanitárias, dos limites de tara para os veículos que transitam sob
viadutos e redes elétricas, sem olvidar das guardas municipais, indispensáveis à proteção do patrimônio
público local.

Quando estão em jogo, entretanto, o zelo pela saúde, higiene e segurança públicas, a promoção da
educação, cultura e assistência social, a defesa da fauna e flora, assim como dos bens e locais de valor
histórico, artístico, turístico ou arqueológico, e, finalmente, as medidas acautelatórias sobre eclosão do fogo,
bem como providências urgentes sobre a extinção de incêndios, o poder de polícia é repartido com o Estado,
haja vista indiscutível interesse comum nas matérias em comento[30].

A efetividade significa, portanto, a realização do direito, o desempenho concreto de sua função
social. Ele representa a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação,
tão íntima quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social[31].

A grande importância dos entes locais no seio do Estado está na espontaneidade de sua criação e
atuação. Não há como negar essa proeminência, embutida no sentimento jurídico de qualquer relação. Nesse
sentido, Verdú vê a espontaneidade, “entendida não como explicitação plenamente autônoma, independente
dos conteúdos emocionais, senão, precisamente, enquanto fruto de uma vontade ou de um impulso íntimo,
expressado com certo grau primitivo: é impulso vital sentido que se manifesta mais ou menos
intensamente[32]”, ou seja, há uma naturalidade intrínseca que o Direito não pode contestar; antes,
incorporar.

 

5 DIREITOS DIFUSOS FORTALECIDOS

Os direitos de terceira geração enfeixam uma complexidade que não envolve apenas o viés individual
ou social. A indeterminação dos beneficiários coloca tais direitos num plano transindividual ou
metaindividual, no que se fala em direitos difusos, isto é, esparramados e difundidos no ordenamento, sem
que haja uma precisa determinação de seus receptores. Assim, o direito do consumidor, o direito ao
desenvolvimento, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à comunicação e informação, ao patrimônio
histórico-cultural, dentre outros, revelam o caráter fluido e, ao mesmo tempo, decisivo de tais direitos.

Os consumidores afetados por práticas abusivas são indeterminados, devendo estar atenta a
municipalidade na coibição de tais atitudes.  Desta forma, a instituição de Códigos Municipais de Defesa do
Consumidor é plenamente viável, desde que consoante às competências fixadas na Constituição Federal.
Mais do que isso, corresponde à necessidade dos entes locais atenderam às demandas das suas comunidades,
cada vez mais complexas em razão de relações sociais e de consumo também mais complexas. Por fim,
atende a uma necessidade de otimização da ordem jurídica, sem pretensões de abarcar a totalidade da
realidade, mas em vistas da factível racionalização da ordem jurídica para os seus construtores e para os
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cidadãos em geral, dando unidade e coerência às investidas dos PROCON’s municipais.

Quanto ao direito ao desenvolvimento, a autonomia municipal se circunscreve, na concepção
constitucional hoje vigorante, no âmbito do território a que está sediado, como uma síntese de fatores sociais
e econômicos, revelando-se, assim, como forte expressão política e jurídica. O Município desempenha
atividades de caráter local, a que se inserem no contexto geral do desenvolvimento e bem-estar nacionais.

No tocante ao equilíbrio ecológico, os Municípios podem exercer a sua fiscalização, aplicando multas
aos poluidores e devastadores. É um dever zelar pela proteção ao meio ambiente, competência comum dos
entes da Federação. Os planos urbanísticos sempre têm esta preocupação, mormente os planos especiais de
recuperação dos efeitos da urbanização desenfreada.  Os Municípios poderão legislar supletivamente sobre o
meio ambiente, havendo interesse local. Ademais, uma das facetas do poder de polícia local é justamente
restringir o interesse egoístico privado, em benefício da coletividade local visando a proteger a saúde, o meio
ambiente, a qualidade de vida e desenvolvimento responsável e sustentável dos munícipes.

Urge a criação de Conselhos Municipais de meio ambiente. Daí a necessidade e a legitimidade dos
identificarem os objetos a se submeterem ao licenciamento ambiental municipal tendo em vista o interesse
local de ter o ambiente e o desenvolvimento equilibrados, deixando para a União e os Estados-membros a
identificação de atividades e empreendimentos de macro alteração ambiental.[33]

Comunicação e informação são direitos da modernidade que devem ser implementados através de
práticas educativas e culturais, além do caráter fiscalizatório e de cidadania embutidos, a exemplo do
fomento à criação de rádios comunitárias, de jornais populares, dentre outras aproximações com a
comunidade. Com relação à proteção ao patrimônio histórico-cultural, depreende-se ser da competência
material de todos zelar pelos bens históricos, arqueológicos, culturais, enfim, que transmitem a tradição e
evolução da humanidade, surgindo as medidas protetivas, as desapropriações, os tombamentos, buscando-se
a preservação acima de tudo.

 

6 INSTRUMENTOS CONSTITUCIONAIS DE IMPLEMENTAÇÃO JUSFUNDAMENTAL

6.1 Política urbana na Constituição Federal de 1988

Os artigos 182 e 183 da atual Constituição da República Federativa do Brasil inovaram, ao afirmar
que a política urbana é matéria de realização municipal, amparada pela planificação urbanística coordenada
pelo Plano Diretor, obrigatório para as cidades com mais de vinte mil habitantes, o que não impede que
localidades menores tenham seu plano geral de desenvolvimento integrado. As supracitadas funções sociais
da cidade devem ser a tônica desta política, pautada na função social da propriedade. Assim, o imóvel urbano
que não respeitar as disposições do Plano Diretor e dos outros planos parciais e especiais urbanísticos, não
estará atendendo à função social, verdadeiro paradigma jusfundamental.

Reza o novel Texto Magno que é facultado ao Município criar lei específica para obrigar os
proprietários a cumprir a função social, através do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, do
IPTU progressivo no tempo e da desapropriação-sanção. Entretanto, poucas são as cidades que dispõem de
norma tão salutar, escudando-se as Câmaras locais na faculdade e falta de interesse, ou, até mesmo, nas
ligações políticas com os grandes especuladores imobiliários. Esta é uma das principais concessões
normativas do Poder Constituinte, marcando uma posição de comando urbano, raras vezes vista, que os
entes locais não se podem dar ao luxo de esnobar.

A política urbana deve ser integrada, partindo de diretrizes fixadas em legislações federais e estaduais,
tendo como condutor direto e imediato, a municipalidade com toda sua proximidade, especificidade e
capacidade de atender aos reclamos mais peculiares de cada comunidade. Esse foi o dogma incrustado na
Constituição Federal de 1988.

Por fim, o usucapião especial de imóvel urbano, verdadeiro apanágio do incentivo à justiça
imobiliária, tende a premiar aqueles que dedicam à propriedade uma função social de habitação ou trabalho,
recebendo o título de domínio, punindo, ao mesmo tempo, o antigo possuidor desidioso, desde que
cumpridos certos requisitos constitucionais: possuir com animus de proprietário uma área urbana de até 250
m², sem oposição (legítima), por cinco anos ininterruptos, utilizando para sua moradia ou de sua família,
desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Ademais, como se trata de concessão
excepcional, a Constituição veda outra prescrição aquisitiva, para evitar distorções do instituto.

6.2 Relações intergovernamentais

Nas Constituições brasileiras pretéritas, havia distorcida articulação intergovernamental, haja vista
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grande concentração de poderes e recursos em mãos federais, desequilibrando a federação, de cunho
eminentemente hegemônica, onde os Estados e Municípios tiveram que assumir posição de dependência,
especialmente financeira, frente à União, quadro razoavelmente modificado pela Constituição Federal de
1988, que propiciou um novo padrão nas relações que se estabelecem entre os três níveis de governo
existentes[34], permitindo alianças de interesse público, no sentido de otimizar as políticas voltadas para o
bem-estar e melhoria na qualidade de vida da população, a exemplo dos convênios e consórcios públicos.
Basta iniciativa das autoridades e boa-vontade.

Dois pontos são decisivos no sucesso dessas relações: a assistência técnica e a cooperação financeira,
quase sempre proveniente dos entes mais abrangentes na direção dos menos abrangentes. Ademais, a
cooperação intermunicipal, através de associações microrregionais, dos consórcios metropolitanos e
autarquias intermunicipais aprovados pelas Câmaras dos Municípios envolvidos, com objetivo de aglutinar
esforços, viabilizaria o desenvolvimento da consciência municipalista no Brasil, formando, v. g., equipes
técnicas com quadros qualificados, adquirindo e conservando equipamentos para uso das municipalidades
associadas ou mesmo a prestação de serviços nas áreas sociais (escolas técnicas, hospitais e clínicas
especializadas, etc.), preservando-se, sempre, as autonomias locais[35] e fortalecendo o federalismo social
que ora se inaugura no País. Uma ampliação nos mecanismos de associatismo municipal, pugnando por uma
verdadeira re-centralização, intensificaria uma necessária regionalização dos municípios, sem olvidar da
cooperação com os outros entes federados, através de convênios e consórcios de natureza pública,
consoante o artigo 23 da Lei Maior.

 

 

6.3 Participação popular efetiva

A cidadania já foi vista como fundamento da República brasileira, remetendo à efetiva participação da
população no processo democrático. Busca-se legitimidade através dessas políticas de inclusão e de divisão
das atribuições públicas, assumindo os cidadãos a condição de atores principais de um Estado (democrático)
de Direito. Não há antagonismo na sua relação com o Poder Público, mas antes, cooperação, reiterando a
posição de destaque que a Constituição deu aos cidadãos, que estão na plenitude de direitos políticos e aptos
a robustecer a soberania popular.

Na comunidade, esta participação é mais sensível. Vizinhos geralmente se reúnem para resolver
problemas comuns. Há proximidade com o poder; há logística e facilidades neste empreendimento popular. A
própria Constituição Federal traz balizas intransponíveis nesta linha de atuação (art. 29 e art. 182). É o
princípio participativo que se organiza, caracterizando-se pela participação direta e pessoal da cidadania na
formação dos atos de governo. É uma forma de atuação da sociedade civil na condução do ente federativo
conjuntamente com o poder público de forma paritária.[36]E o caráter cogente deste imperativo é inegável.

Assim, quando a Constituição diz ser todo e qualquer planejamento local embasado em participação
popular, não se trata de enfeite ou faculdade ao Poder Público. Antes, uma obrigação, pois a comunidade,
através de seus líderes de bairros ou de forma mais direta e pessoal, tem reais condições de participar, não só
por ser a maior interessada nos planos locais, em especial os urbanísticos e orçamentários, mas, também, pela
experiência social sentida, uma forma de “conhecimento de causa” que nenhum técnico ou cientista entende.
Neste contexto, os planos urbanísticos (gerais, parciais e especiais), os orçamentos participativos, as
audiências públicas, os plebiscitos, referendos e iniciativas populares, dentre outras formas de participação
popular, enfeixam cidadania e legitimidade constitucional às decisões que afetem a comunidade globalmente
considerada. Ademais, os instrumentos que demandam dispêndio de recursos por parte da Prefeitura devem
ser objeto de controle social, garantida a participação de comunidades, movimentos e entidades da sociedade
civil[37]. Outrossim, a comunidade deve ter maior acesso às intervenções políticas locais, promovendo as
municipalidades verdadeiros Serviços de Atendimento aos Cidadãos, instrumentos como o inovador Fale
com seu vereador, secretário e prefeito, isto é, canais diretos de consulta e sugestões aos direcionamentos
políticos e sociais da cidade. Ainda, a criação de um Conselho Popular Municipal consultivo e deliberativo
sobre os planos e ações de trabalho do Município, através de uma Lei Complementar local, seria um ótimo
implemento. Também, assegurar a expedição de certidões administrativas municipais, para defesa de direitos
e esclarecimentos de situações, estabelecendo os prazos de atendimento. Finalmente, construindo-se a
sociedade civil na gestão democrática, com a identificação dos objetos do licenciamento ambiental municipal,
na democracia representativa através da atuação da sociedade civil organizada nas decisões políticas em
âmbito municipal, especialmente na identificação dos objetos a serem cristalizados em licenças e concessões
ambientais.

Assim, o planejamento participativo, tônica da cidadania, exige verdadeira inserção comunitária,
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através de seus representantes de bairros, nas decisões mais importantes da cidade. O Conselho Tutelar e o
Conselho Municipal de Saúde, ao seu turno, devem cumprir importante papel na efetivação de direitos
sociais nos Municípios. A descentralização político-administrativa se faz premente em países de dimensões
continentais. Mesmo com o vertiginoso crescimento do número de municípios no País, após o advento do
novel texto constitucional, que trouxe mais burocracia administrativa e mais gastos aos cofres públicos,
poderá trazer, também, benefícios, aproximando paulatinamente a comunidade do poder, permitindo uma
maior participação popular, que, mais próxima do governo, poderá cobrar seus direitos, ancorados na
cidadania, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Essa maturidade constitucional do
exercício da cidadania é uma construção que não pode ruir.

 

CONCLUSÃO

Inexiste fórmula certa ou modelo único para a configuração de uma Federação. Nem mesmo a
precedência das Confederações, embora caminho viável e natural à consecução do Estado Federal pode ser
vista como regra absoluta. De fato, cada soberania que resolve utilizar, através de seu poder constituinte,
esta forma especial de Estado, tem o direito de adotar o federalismo com as peculiaridades que melhor lhe
aprouver, não obstante haja características que não podem ser afastadas.

Assim, a existência de, pelo menos, dois entes, quais sejam, o federal (União) e os parciais ou
regionais (Estados, Províncias, Cantões ou Länder), todos autônomos, aliada à descentralização político-
administrativa, à Intervenção Federal como mecanismo excepcional de supressão temporária da autonomia
dos entes parciais, com o fito de preservar a integridade da união indissolúvel, além da jurisdição federal de
uma Corte ou Tribunal Supremo, são marcas indeléveis da forma federativa de Estado. Entretanto, há
variações deste modelo, encontradas em cada Federação observada. A principal – e inovadora – ocorrência
anormal verificada na República Federativa do Brasil, a partir de 1988, é a inclusão dos Municípios, entes
locais situados no interior dos entes parciais (Estados), no rol dos integrantes do pacto federativo brasileiro.

Nenhuma Federação ousou tanto, nem mesmo a norte-americana, berço do federalismo moderno. A
inovação apresentada pelo legislador constituinte pátrio, destarte, causou rebuliço na comunidade jurídica
internacional, operando verdadeira revolução na Ciência Política. Contestações à parte, ninguém pode negar
a incondicionalidade e ilimitação do fenômeno político que criou a nova Federação brasileira, elevando os
entes locais a uma condição antes nunca vista, haja vista notável importância história e contribuição dos
Municípios à cultura política nacional. Assim, ao menos formalmente, não há como ocultar ou negar esta
realidade; materialmente, os argumentos contrários são contundentes, muito embora sustentemos com
convicção a realidade local necessária ao Estado Federal, em especial, no Brasil. Em verdade, todas as outras
nações também reconhecem as suas comunas como pólos importantes, política e juridicamente. No entanto,
a autonomia lhes assegurada, em que pese algumas variações, seja em Estados unitários ou federais, é tão-
somente no campo administrativo, garantindo-lhes atuação gerencial do interesse local, ficando as balizas
políticas sobrestadas pelas injunções federais e/ou regionais.É inegável a precedência histórica das cidades
em relação ao aparecimento dos Estados. Uma anterioridade de muitas centenas de anos, diga-se, eis que as
cidades surgem com as primeiras civilizações humanas, que abandonaram o nomadismo e resolveram se fixar
em vales férteis, em planícies seguras, espontaneamente, somente se conhecendo os Estados, na concepção
que hoje recebemos, com a Modernidade e sua tentativa de afastar o famigerado sistema feudal.

Nos longínquos tempos idos, o despertar das cidades-estados glorificou o papel das comunas na
evolução do homem, abrindo caminho para a organização política das nações contemporâneas. Outrossim, o
caminho arenoso enfrentado pelos Municípios brasileiros, desde o colonialismo lusitano, perpassando pelas
várias Constituições pretéritas, tratava-se com extrema timidez a questão da autonomia municipal e o seu
peculiar interesse, atrelando-se os entes locais aos dissabores da política estadual, desde a Carta Política do
Império de 1824, chegando à Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1891, que inaugurava o
federalismo em terras tupiniquins, com seu formato dual ou isolacionista, modificado pela efêmera
Constituição Federal de 1934, que não experimentou suas decisões em tempo hábil, haja vista Carta
outorgada em 1937, nascendo a primeira ditadura brasileira, período suplantado pela democrática
Constituição Federal de 1946, que cumpriu importante papel restaurador da Federação e do orgulho
municipal, através de competências constitucionais locais, inclusive incrementando suas receitas tributárias.
Entretanto, a odiosa Carta de 1967, alterada substancialmente pela Emenda Constitucional nº 1, de 1969,
sepultaram significativamente o orgulho e autonomia municipais, renascidos gloriosamente com a Assembléia
Nacional Constituinte que se instalara no País em fevereiro de 1987, gerando à atual Constituição Cidadã de
1988, obra de rara felicidade político-legislativa, a despeito de algumas atecnias e preferências à União em
certas matérias, em detrimento dos demais entes federados.    
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Neste diapasão, os Municípios atingiram o ápice do trato constitucional, sendo a autonomia local
erigida a princípio sensível do ordenamento jurídico brasileiro (art. 34, VII, c, CF), pressuposto material de
Intervenção Federal no Estado-membro porventura desrespeitoso. Ademais, adquiriu a inconteste autonomia
plena, mormente desfrute de poderes próprios nos campos político (autogoverno, autolegislação e auto-
organização ou autoconstituição), administrativo e financeiro, limitados apenas pela Lei Maior. Participa,
ainda, da repartição constitucional de competências, ao lado da União, dos Estados e do Distrito Federal,
atribuindo-se-lhes temas enumerados, implícitos e comuns ou concorrentes.

Detentores de tamanhas possibilidades constitucionais, é cediço que os Municípios brasileiros
assumam seu papel de destaque, um compromisso histórico, social e político, atuando na efetivação dos
direitos fundamentais da comunidade, em especial, os direitos sociais. O sentimento de nativismo, de
identidade, de  cumplicidade e união para resolução dos problemas comuns, os elos com o rincão natal, o
interesse dos munícipes pelas cousas da edilidade, dentre outras especiarias, revelam intrínseca capacidade
municipal para responder aos anseios populares mais básicos, como saúde, educação, trabalho, habitação,
lazer, segurança, proteção à infância e à juventude, à gestante e ao idoso, assistência aos desamparados,
dentre outros direitos sociais indeléveis.

Temas como direitos do consumidor, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito à
cultura, à inclusão e à profissionalização, além das clássicas funções sociais da cidade (habitação, trabalho,
lazer e circulação) são realidades bastante próximas da conjuntura municipal. A política urbana na
Constituição Federal, pautada nas supracitadas funções sociais, incluída a função social da propriedade
privada, tem no planejamento local e responsável a chave para encerrar tais atividades e salvaguardar o
interesse público. Soerguem-se, assim, os planos diretores de desenvolvimento integrado (planos gerais), os
planos parciais (zoneamentos, parcelamentos e ocupações do solo urbano) e os planos especiais
(reurbanização, distritos industriais, etc.) de cunho eminentemente urbanísticos. Garantir que instrumentos
constitucionais sejam observados, a exemplo do usucapião urbano, criar leis específicas acerca do adequado
aproveitamento da propriedade privada, lançando mão das intervenções permitidas pelo constituinte, como a
construção e edificação compulsórios, a instituição de imposto progressivo no tempo, até mesmo a
desapropriação-sanção, tudo com o fito de alcançar a ordenação da cidade e do campo, equilibrando a vida
comunitária e assegurando bem-estar de seus habitantes.

Nenhum ente federado brasileiro está, certamente, tão próximo da ideia de cidadania quanto os
Municípios, com seus instrumentos de efetiva participação comunitária nos negócios da cidade e do campo,
através de seus líderes comunitários, das audiências públicas, dos orçamentos participativos, da feitura
democrática dos planos urbanísticos, dentre outros O princípio da dignidade da pessoa humana, um dos
fundamentos da República, também é traço imperativo na trajetória municipal de prestação jusfundamental,
poder-dever de caráter imediato e garantidor de um autêntico Estado Democrático, Social e Ambiental de
Direito. Divisão, repartição, descentralização, solidariedade, união, pacto, aliança, fraternidade, isonomia,
paridade, democracia – eis as linhas-mestras da prática federalista. E nada mais coerente do que permitir aos
entes locais participar destas balizas.

Aproveitemos as centenárias – e atualíssimas – constatações de Rui Barbosa e de João Barbalho
Uchoa Cavalcanti, aquele, principal realizador da Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1891, este,
dos mais emblemáticos comentadores desta Federação que suplantava a Monarquia, respectivamente: “Não
há, senhores, corpo sem célula. Não há Estado sem municipalidades. Não pode existir matéria vivente sem
vida orgânica. Não se pode imaginar existência de Nação, existência de Estado, sem vida municipal[38]”.
E, “A historia ensina que os paizes de liberdades municipaes são os de maior resistencia á tyrannia. É
lição para aproveitar-se”. [39] (sic) De fato, há uma verdadeira sensibilidade jurídico-constitucional latente
desde a comunidade mais primitiva, onde o Estado deve respeitar a atuação espontânea dos entes locais,
protegendo e reconhecendo suas competências e peculiaridades. Eles são, por conseguinte, decisivos na
mantença do conforto comunitário, mormente encharcados de inatismo sentimental e pulsante força social.
Direitos sociais que se pretenda assegurar sem a autonomia municipal como principal ferramenta, padecem,
enfim, de insuficiência e abandono típicos de Estados totalitários ou pseudo-democráticos.

Gilberto Bercovici colaciona valiosa observação de Marcelo Neves, para quem a Constituição, como
se observa da prática hodierna, não se torna uma referência válida para os cidadãos, em geral, e para os
agentes públicos, em particular, cuja atividade se desenvolve apesar dela e até contra os seus dispositivos. A
concretização desconstitucionalizante seve ao continuísmo e à permanência das estruturas de poder, em
completa falta de sintonia textual com a Constituição, cuja efetivação relevante importaria profundas
transformações sociais[40]. 

Assim, constata-se que o Direito vive dentro da comunidade, e, tal como considera Isay, baseia-se em
decisões que brotam do sentimento jurídico em cada caso, vinculando-se à razão prática. A comunidade é o
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pressuposto de sua origem; é sua matriz[41]. Ademais, “a temporalidade do ideal jurídico brota, claramente,
das estimações sobre o que é exigido pelo bem comum e das exigências comunitárias que incidem sobre seus
membros particulares[42]”. É justo que a comuna tenha mais poderes.

Oportuna as palavras de Miceli acerca da justiça, in verbis: “Junto à justiça como ideia, aparece a
justiça como sentimento. A justiça se mantém duplamente : como ressentimento, quando é violada, e como
satisfação, quando é cumprida, O sentimento da justiça, como a ideia formada sobre ela, tende a
universalizar-se precisamente por seu caráter emotivo. Como a imensa maioria dos sentimentos morais, quer
expandir-se, abraçar todos os casos e relações semelhantes. Tende a ultrapassar os limites da personalidade;
deseja e crê que as outras consciências e até as coisas sintam e vibrem em uníssono. Em quase todos os
fenômenos de contágio social os sentimentos são os instrumentos que servem para difundir as ideias. Quer
dizer, a ideia se propaga em proporção com os elementos emotivos que mobiliza em seu favor.” [43] 
 Retroagir nem sempre é sinônimo de fracasso. A exemplo das cidades antigas na Eurásia, os Municípios
brasileiros tinham maior participação na vida política nacional quando éramos colônia de Portugal, havendo,
inclusive, Polícia e Judiciário locais. O povo maia, por exemplo, pensava o tempo de forma diferenciada, em
relação aos povos “civilizados”. Enquanto esses encaram a passagem do tempo de maneira linear, aqueles
tinham uma visão cíclica; ou seja, as coisas acontecidas voltariam a acontecer, em um certo lapso temporal,
ajustando-se aos novos tempos, daí serem sua expertise em profecias, muitas das quais comprovadas pela
ciência moderna, a exemplo das pestes e guerras mundiais. A civilização que se florescera na América
Central, antes da invasão de Cortez, deixou-nos um legado de prosperidade e inteligência, aproveitada,
inclusive, pela História, no tocante às variações cíclicas da humanidade. Assim, por quê não, “retroagir”, e
buscar na Antigüidade Clássica os mecanismos de fortalecimentos das comunas, sói representativas da
cidadania, a fim de efetivar os direitos humanos especiais, hoje fundamentais?

Em 1863, Lassale entendeu ter sido o “poder desorganizado (nação) suplantado pelas armas do poder
do Exército.[44] Muitos podem pensar que o Direito é fruto da luta constante entre a Justiça e a
Segurança... Ledo engano! Não há antagonismo nesta relação, mas antes, perfeita simbiose. Justiça e
Segurança estão, inexoravelmente, impregnadas reciprocamente; é justamente da união das duas que se
avoluma e se cristaliza o Direito. Direito enquanto sentimento realizável, embasado na ponderação axiológica
e distante da insuficiente semântica positivista. Só florescerá verdadeira justiça, embutida da segurança; só
existirá segurança típica, com justiça contemplada. Assim, Direito é justiça assegurada, ou ainda, segurança
justificada.

Um dos mais intrigantes problemas que afligiu os povos nos últimos milênios foi, sem dúvida, a
incapacidade de descobrir um sistema apropriado para a escolha das lideranças, limitar e, mais importante,
distribuir o poder. O que impediu de alcançar liberdade com ordem, igualdade com justiça, paz com
prosperidade universal, crescimento com harmonização planetária e salvaguarda dos valores éticos.[45] O
dia em que percebermos que o Estado é um só, mesmo o Federal, que os problemas e deveres são de todos,
e que cabe a cada parcela contribuir para um país melhor e mais feliz, teremos, enfim, um Estado de bem-
estar social, ambiental e democrático de direito.   
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O SISTEMA CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS COMO SISTEMA DE
VALORES

EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO SISTEMA DE
VALORES

Victor Alves Pereira

RESUMO
O presente trabalho tem como base o contexto constitucional dos direitos fundamentais, analisando-os do
ponto de vista dos valores. No contexto constitucional dos direitos fundamentais, entende-se que os
princípios e valores quase que se equivalem, diferenciando um do outro pelo aspecto deontológico dos
princípios e axiológico dos valores. Para tanto, inicialmente foi feita uma contextualizazação dos direitos
fundamentais quanto à sua classificação normativa. Em seguida, foi abordada a questão da diferenciação
entre os princípios e os valores para, então, chegar-se à conclusão acerca da abordagem constituconal dos
direitos fundamentais como um sistema de valores. O trabalho sustentou-se em estudos bibliográficos,
realizados por intermédio de leituras de periódicos, artigos, resenhas, resumos, documentos e pesquisas de
textos legais, revistas on line, jurisprudências e doutrinas relevantes. Conclui-se pela relevância do tema para
a Ciência do Direito, tanto para o esclarecimento acerca da matéria quanto para o correto posicionamento
dos direitos fundamentais no pensamento jurídico contemporâneo.
PALAVRAS-CHAVES: Princípios; Valores; Direitos Fundamentais.

RESUMEN
El presente trabajo se basa en el contexto constitucional de los derechos fundamentales, estudiandolos de lo
punto de vista de los valores. En el contexto constitucional de los derechos fundamentales, se entiende que
los principios y valores casi que se equivalen, pero la diferencia entre ellos es que los principios son
deontelógicos y los valores son axiológicos. Así, en el comienzo del trabajo fue hecha una contextualización
de los derechos fundamentales cuanto su clasificación normativa. En seguida, fue abordada la cuestión de la
diferencia entre los principles y los valores para, entonces, llegar a la conclusión acerca del abordaje
constitucional de los derechos fundamentales como un sistema de valores. El trabajo se utilizó de estudios
bibliográficos, realizados por medio de lecturas de periódicos, articles, reseñas, resúmenes, documentos e
investigación de los textos jurídicos, publicaciones on line, jurisprudencias y doctrinas relevantes. Los
resultados confirmaran la relevancia del tema para la Ciencia del Derecho, tanto por la aclaración sobre la
cuestión cuanto para el posicionamiento correcto de los derechos fundamentales en el pensamiento jurídico
contemporáneo.
PALAVRAS-CLAVE: Principios; Valores; Derechos Fundamentales.

1. A Estruturação das normas de Direitos Fundamentais

 

As normas de direitos fundamentais, não raro, são classificadas como princípios, contudo, podem ser
também avaliadas do ponto de vista das regras, já que a própria Constituição Federal contém
elementos expressos que fundamentam dedutivamente o âmbito dos direitos fundamentais.

O estudo da Teoria dos Princípios, que encerrou seu caminho com o reconhecimento a nível
constitucional na forma de direitos fundamentais, é imprescindível para o exame da importância do
assunto no aproveitamento do tema pelos juristas e autores contemporâneos, como o fez Robert
Alexy[1], visando à melhor fundamentação da Ciência do Direito e à correta observação da
abordagem valorativa.

No sistema jurídico, essa teoria vivenciou três etapas. A primeira delas pode ser denominada de
jusnaturalista, a qual teve como principais autores, Aristóteles, Montesquieu, dentre outros, que
fundaram a Escola Histórica do Direito, erigindo o conceito de princípio e o situando de maneira mais
abstrata e dedutiva no plano do Direito ideal, na busca pelo metafísico, presente na natureza humana
e funcionando como o grande paradigma axiológico. Desta forma, é importante entender que durante
esse período os princípios careciam em sua totalidade de normatividade, correspondendo mais como
objeto da valoração e da moral do que com o ambiente jurídico em si.

Na segunda fase, adveio a etapa positivista, caracterizada por permitir que os princípios adentrassem
nos Códigos, porém, não como fontes principais, mas sim subsidiárias às leis, fontes normativas por
excelência, agindo apenas em caráter de completude às lacunas existentes no ordenamento. 

A terceira fase surgiu após a Segunda Guerra Mundial, chamada de pós-positivista, a qual se observa
até os dias atuais. Nela, os princípios foram elevados ao grau de normas constitucionais, constituindo
a estrutura de todo o ordenamento jurídico, tornando-se elementos essenciais da supremacia
axiológica dos direitos fundamentais, o ponto máximo da hierarquia das normas, não apenas de
caráter programático, mas, sobretudo, de plena efetividade.

Sendo os direitos fundamentais inicialmente entendidos em caráter principiológico, é importante
ressaltar essa evolução vivenciada pelos princípios no ordenamento atual.

Os direitos fundamentais não são letra morta que atuam com a função de embelezar nossa
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Constituição Federal, mas são, antes de mais nada, preceitos que devem ser respeitados ao extremo,
ocasionando até mesmo em inconstitucionalidade quando não atendidos corretamente.

Alexy é um dos principais teóricos que redige acerca do tema na atualidade, auxiliado em conjunto
com importantes teóricos como Dworkin e Crisafulli..

Robert Alexy[2] parte do pressuposto de que regras e princípios se diferem do ponto de vista de que
seriam espécies do gênero norma jurídica, sendo ambos elaborados com base em expressões deônticas,
ou seja, do dever-ser, como mandamentos, permissões e proibições.

Alexy[3] inicia sua obra questionando sobre quais direitos seriam inerentes à pessoa humana, já que o
conjunto de direitos fundamentais, junto com os demais regramentos materiais da Constituição
Alemã, sobretudo as disposições sobre os fins da estrutura do Estado, são, no Sistema Jurídico da
República Federal da Alemanha, as "estruturas normativas de menor densidade regulamentatória".

Nesse contexto, o próprio Tribunal Constitucional Federal cria um ambiente que permite o embate e
a discussão jurisprudencial constitucional dos direitos fundamentais, tomando para si a
responsabilidade de, em várias disputas a respeito do tema, solucionar algumas questões e se
posicionar a respeito de vários assuntos.

Porém, mesmo que por meio dessas jurisprudências tenha-se tentado resolver o problema da
amplitude dos direitos fundamentais, esse tema não se exauriu.

Por isso, surgiu a Ciência dos Direitos Fundamentais, que visa responder tais questionamentos.

Mesmo existindo inúmeras teorias que tratam do tema, como a Teoria filosófica, histórica e
sociológica, o doutrinador foca suas atenções para a abordagem jurídica do problema.

Nesse contexto, ele parte do pressuposto de que a Teoria Jurídica dos direitos fundamentais, tratada
como Dogmática Jurídica, pode ser dividida em três dimensões: analítica, empírica e normativa.

A dimensão analítica é responsável por tratar da dissecção sistemático-conceitual do direito vigente,
analisando os conceitos, efeitos destes perante terceiros e a estrutura de todo o sistema jurídico
relativo aos direitos fundamentais.

A dimensão empírica cuida da avaliação do Direito Fundamental vigente, em relação à aplicação de
premissas básicas na argumentação jurídica, sendo relevante apenas a cognição do direito positivo
válido, conhecendo a aplicabilidade dos direitos fundamentais nas leis e na práxis jurisprudencial.

Por fim, a dimensão normativa traz a elucidação e a crítica da aplicação jurídica como um todo,
sobretudo, relativa à prática jurisprudencial. Tomando como base um direito positivo válido, analisa-
se qual seria a decisão correta em um caso concreto, fundamentando racionalmente os juízos de valor.

A partir dessas três dimensões, realiza-se uma integralização dinâmica da estrutura dos direitos
fundamentais, formulando um princípio unificador, de modo que, se a ciência jurídica almeja
cumprir com sua tarefa prática de forma racional deve combinar tais dimensões.

Todavia, partindo do pressuposto acima, surgem problemas na própria Teoria Geral dos Direitos
Fundamentais, pois na maioria das vezes, ao analisar a aplicação destes direitos no ordenamento, o
jurista não se preocupa em observá-los de maneira dinâmica e estruturada, mas sim de forma
simplificada, realizando apenas uma soma geral das dimensões.

As Teorias de Direitos Fundamentais, sob a forma de concepções básicas, não podem substituir uma
teoria mais elaborada, podendo apenas constituir seu ponto de partida e possivelmente seu ponto de
chegada.

Outro problema existente é que tais teorias apresentam apenas a percepção de uma tese fundamental,
sendo unipolar, ou seja, podem reduzir os direitos fundamentais em um único princípio, e segundo
Alexy[4], tudo militaria a favor de que os direitos fundamentais seriam mal compreendidos com base
em uma teoria unipolar.

Contrapondo-se à Teoria Unipolar existe a Teoria Combinada, a qual subjaz à jurisprudência do
Tribunal Constitucional Federal e recorre a todas concepções básicas já expressas acima.

Em oposição a esta teoria levanta-se a idéia de que a Teoria Combinada não seria capaz de
proporcionar o entendimento adequado dos direitos fundamentais, tão pouco a fundamentação
jurídica apropriada, correspondendo somente a um conjunto de paradigmas abstratos, dos quais se
serviria de forma arbitrária e discricionária, ou seja, esta teoria seria muito abstrata, contribuindo
para a atuação despótica dos juristas.

Por isso, a Teoria dos Direitos Fundamentais deve ser vista como uma teoria estrutural, partindo de
pressupostos analíticos e fundindo-se com os pressupostos empíricos e normativos, tornando-se uma
teoria analítico-empírica e analítico-normativa.

O próprio Windscheid[5] conceitua que "a decisão é o resultado de uma conta na qual os fatores são
os conceitos jurídicos".

Retornando ao conceito de norma de direitos fundamentais, parte-se do pressuposto de que norma
diferencia de enunciado normativo, sendo aquela o significado deste, isto é, a mesma norma pode ser
expressa por diversos enunciados normativos. Para Alf Ross[6], as normas só existem se forem
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válidas:

 

Norma é uma diretiva que corresponde a certos fatos sociais de forma tal que o modelo de conduta
expresso na norma é geralmente seguido pelos membros da sociedade e é encarado por eles como
vinculante (válido).

 

Já para Alexy[7], o conceito de norma não pode ser definido com base em pressupostos de validade,
pois assim como é possível prolatar um pensamento sem tomá-lo como verdadeiro, é também possível
expressar uma norma sem classificá-la como válida.

Para saber se uma norma é compatível com o ordenamento jurídico, é importante entender o conceito
semântico dela, analisando quais são suas conseqüências, interpretações, formas de aplicação, se é
válida e, em algumas hipóteses, se a norma inválida deveria ser válida frente à situação encontrada.

Para avaliar o pressuposto de validade da norma, deve-se analisar se ela atende a alguns critérios
básicos. Esses critérios têm como fulcro elementos sociológicos, jurídicos e éticos. Os elementos
sociológicos são relevantes quando o critério a ser analisado são os fatos sociais; os elementos jurídicos
são importantes quando o critério de diferenciação é a edição por uma autoridade da qual a
competência emana de uma norma de nível superior; e o elemento ético é significante quando se
analisa pressupostos morais.

Nesse contexto, a validade de uma norma depende da avaliação integralizada desses critérios,
ponderados concomitantemente com o conceito de dadas normas.

Os enunciados, para Alexy[8], que visam instruir a respeito da validade das normas devem ser
denominados de enunciados sobre validade normativa.

Kelsen[9] chama os enunciados sobre validade normativa de enunciados jurídicos, contudo, os
enunciados nem sempre são somente juridicamente válidos, deve-se ponderar também se atendem os
critérios sociais e éticos.

Carl Shimitt[10] conceitua normas de direito fundamental, em sua relevância substancial, como sendo
aqueles direitos que constituem o fundamento do próprio Estado e que, por isso, estão na
Constituição Federal.

Seguindo este ponto de vista, o conceito de direito fundamental estaria vinculado a uma determinada
concepção de Estado. Desta forma, direitos fundamentais que tem por finalidade garantir um mínimo
existencial não seriam fundamentais apenas pelo fato de não expressarem a visão política vivenciada
pelo Estado em dado momento histórico, o que seria logicamente equivocado.

Em sua definição estrutural, direitos fundamentais para Alexy[11] são as disposições da Constituição
Federal que, de alguma forma, garantam os direitos subjetivos.

Porém, seguindo este conceito, as normas que se encontram em uma estreita ligação sistemática e
textual com as normas garantidoras dos direitos subjetivos da Constituição Federal não poderiam ser
abrangidas pelo conceito que melhor expressa essa conexão, o que seria extremamente prejudicial
para o entendimento do próprio instituto.

Por isso, o ideal seria fundamentar o conceito de norma de direitos fundamentais com base em
critérios que unissem o aspecto substancial ao estrutural, vinculando esses a um aspecto formal.

Segundo Alexy[12], a abordagem formal dos direitos fundamentais trataria esses como sendo as
disposições garantidoras de direitos mínimos existenciais presentes no capítulo da Constituição
Federal que aborda sobre o tema, além dos institutos que cerceiam o assunto sobre direitos
individuais presentes na Constituição.

Abarcando todos pressupostos apresentados, conclui-se que, direitos fundamentais seriam aqueles
que se apóiam da forma mais estreita possível aos institutos da Constituição, sem excluir no caso
considerações de caráter mais gerais, incluindo assim teses substanciais e estruturais que devem ser
vinculadas a uma base formal.

Devem também ser incluídas no rol de direitos fundamentais, aquelas normas que são de fato
consideradas pela jurisprudência e pela ciência do Direito como normas diretamente extraídas do
texto constitucional,ou seja, que apesar de não estarem no texto da lei maior podem ser remetidos a
este, sendo estas classificadas como normas atribuídas de direitos fundamentais.

Cabe ressaltar, contudo, que as normas diretas e atribuídas devem total respeito ao critério estipulado
por Alexy[13] de receberem "correto fundamento referido a direitos fundamentais", ou seja, não
bastam serem enquadradas apenas no aspecto etimológico e literal, devem estar estruturadas em um
conteúdo intrínseco da necessidade e indisponibilidade por parte da sociedade, sendo analiticamente,
normativamente e empiricamente normas de direitos fundamentais.

Para Friedrich Müller[14], em sua Teoria da norma que supera o positivismo jurídico, as normas não
devem estar adstritas apenas a uma identidade com o texto normativo, mas devem também ser
determinadas pela realidade social que as cerca. Segundo o autor, "os direitos fundamentais são
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garantias de proteção, substancialmente conformadas, de determinados complexos de ações,
organizações e matérias individuais e sociais. Esses âmbitos materiais são transformados em âmbitos
normativos".

Müller, segundo Alexy[15], confunde o programa normativo com o conceito semântico de norma, ao
estabelecer que a Teoria da Norma e a Teoria da Aplicação do Direito são duas faces da mesma
moeda, sendo que, para este autor, a concepção de direito fundamental "pode ser formulada tanto
como um modelo estrutural geral das normas jurídicas, como estrutura dos processos de decisão
jurídica, quanto, como exigência de trabalho aos juristas".

Muller considera a Teoria Semântica equivocada, sustentando inicialmente que as "normas jurídicas
gerais não podem estabelecer completamente as normas individuais por parte dos órgãos aplicadores
do direito". Para o autor, "conceitos jurídicos não têm significado e os enunciados não têm sentido
como se fossem algo hermeticamente determinado", ou seja, o conceito de direitos fundamentais
nunca poderia ser estabelecido de forma rígida e estruturada como foi feito no decorrer a Teoria
Semântica.

Afirma ainda Muller, que a Teoria Semântica estabeleceu critérios rígidos de validade sobre as
normas, devendo por isso ser obrigada "construir a norma de decisão exclusivamente por meio de
dados lingüísticos".

Como ele já tinha anteriormente dito que conceitos jurídicos não devem ser algo hermeticamente
predeterminado, a Teoria Semântica cairia por terra.

Ante o que foi exposto, analisa-se que Muller constrói uma teoria com base no programa da norma
(chamada de "dados lingüísticos" por Muller), unindo ao conceito de norma vários elementos, como
os elementos dogmáticos, técnicos de solução, político-constitucionais e político-jurídicos; no conceito
de norma, pertencendo a este todo âmbito que o cerca.

Alexy contesta essa teoria e afirma sua Teoria Semântica, argumentando que uma teoria estruturada
em conceitos semânticos estaria obrigada a fundamentar suas decisões jurídicas por intermédio de
validações semânticas, somente se fosse verdade que os elementos que cercam a norma e não são parte
dela, não pudessem ser utilizados na argumentação jurídica. Pondera ainda Alexy que os elementos
dogmáticos, técnicos de solução, político-constitucionais e político-jurídicos não são normas jurídicas,
mas servem para fundamentá-las.

 

 

2. A concepção de princípio e valor conforme Alexy

 

Alexy[16], parte do pressuposto de que os princípios e os valores quase que equivalem, diferenciando
uns dos outros pelo caráter deôntico dos princípios e axiológico dos valores (voltado para o dever ser
"bom"). Para Alexy, é possível falar tanto em uma colisão e sopesamento entre princípios quanto em
colisão e sopesamento entre valores, pois, da mesma forma, o alcance em parte de certo princípio
corresponde ao alcance em parte de valores.

Como já mencionado, segundo Alexy, os princípios são mandamentos de otimização que devem ser
satisfeitos em graus diferenciados. Desta forma, os princípios possuem forma deontológica.

 Já os valores, de acordo com o autor, estão em um nível de mera axiologia, pois parte do pressuposto
do que é melhor, bom para a sociedade e não do que é devido, obrigado, direito ou prerrogativa.

Valor é um conceito advindo de inúmeras Ciências, sendo utilizado tanto de maneira coloquial
quanto nos moldes mais padronizados e formais da filosofia e sociologia. Para entender melhor a
diferença entre valores e princípios, deve-se partir do pressuposto estrutural dos dois elementos,
sendo necessário analisar a diferença entre a verificação de que algo é um valor e de que algo tem um
valor.

Quando alguém elucida que algo tem um valor, parte-se da conjuntura de que realizou um juízo de
valor. Estas valorações podem ser classificadas, de acordo com Alexy[17], em três grupos básicos:
comparativo, classificatório e métrico.

O juízo é comparativo quando analisa dois valores distintos e declara a característica de um em
relação a mesma característica do outro; o juízo é classificatório quando a partir de um critério pré-
estabelecido qualifica um dado valor; e um juízo é métrico quando utiliza-se de uma unidade de
medida para avaliar um dado valor.

Uma dada valoração pode ser estruturada em um ou mais critérios de consideração. Geralmente são
utilizados inúmeros critérios, estabelecendo-se entre estes a aplicação de sopesamentos, já que tais
critérios competem entre si, ou seja, são parte de uma análise disjuntiva e não conjuntiva.

A partir dessas observações fundamentais, é possível realizar uma diferenciação técnica das normas
de caráter deontológico e axiológico. Enquanto aquelas são divididas em princípios e regras, estas são
diferenciadas em regras de valoração e critérios de valoração.
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Os critérios de valoração são aqueles que necessitam de sopesamento para que a situação tenha em
seu conteúdo uma correta solução da análise imposta. Já as regras de valoração dá-se por critérios
que são aplicados independentemente da realização de sopesamento nas circunstâncias vivenciadas.

Das três formas de classificação, a mais utilizada é o juízo comparativo, pressuposto de maior
importância para o Direito Constitucional.

Cabe ressaltar que para a correta avaliação de uma conjuntura no Direito, a melhor solução é a
aplicação de uma metodologia integrativa das classificações apresentadas, de modo que ocorra uma
valoração global do contexto, utilizando-se, assim, dos diversos critérios válidos.

 

 

 

3. Oposições às teorias de princípios e valores.

 

Ao avaliar criticamente dado valor e realizando nele um juízo de proporção, entende-se que está
sendo efetivado um certo sopesamento, caracterizando assim a "hierarquia de valores".

Partindo desse entendimento, Alexy[18] estrutura a Teoria dos valores com base em cinco elementos
fundamentais: o valor, a ordem de valores, a hierarquia de valores, o sistema de valores e o
sopesamento.

Em oposição a esta teoria existem três grupos definidos: o filosófico, o metodológico e o dogmático.

Um dos principais críticos à Teoria dos Valores é Forsthoff[19]. Segundo este, "a teoria dos valores
levaria à dissolução da clareza conceitual em falatório", causando a perda da racionalidade no Direito
e desestruturando a Constituição, acabando por eliminar todo conteúdo básico dos direitos
fundamentais.

Kommers[20] elogia a teoria afirmando que "a genialidade do pensamento alemão está na
identificação de um tal sistema na ordem hierárquica de valores do Tribunal Constitucional Federal".

Referente à abordagem filosófica contrária ao tema, a princípal oposição vai de encontro ao conceito
de objetividade da Teoria dos Valores.

Max Scheler[21], principal formulador do caráter objetivo da Teoria dos Valores, elucida que os
valores não apenas valem, mas também são independentes do caráter subjetivo do ser humano, sendo
um "ser dos valores". Por isso, para o autor os valores são classificados como fatos independentes da
vida moral.

O doutrinador parte do pressuposto de que para entender o valor deve-se ter uma intuição construída
com base no sentimento, na preferência,  no amar e odiar, ou seja, da conexão entre valores, do seu
"ser superior" ou "ser inferior", isto é, da cognição moral", compreende-se o seu verdadeiro
conteúdo.

Com base nesta teoria, o autor pressupõe a existência de um conjunto valorativo que possui caráter
de objeto, sendo estes objetos inteligíveis diretamente, não necessitando de análises empíricas, tão
pouco analíticas. Dessa forma, para serem analisados, tais valores são classificados como
"intucionistas".

A teoria de Scheler é combatida a partir do momento em que se observa que diferentes pessoas
possuem diferentes graus de percepção de um mesmo valor, mesmo avaliando-o em situações e
condições idênticas. Assim, entende-se que o "intuicionismo" não permite o exame seguro, tão pouco
possui um critério definitivo para a avaliação das evidências, sendo então totalmente subjetivo.

Contra a teoria filosófica, há o entendimento de que os valores não devem ser estruturados em uma
teoria tão vulnerável, mas sim que estes são elementos que, assim como as normas em geral, são
válidos ou inválidos.

Essa validade é analisada com base em critérios de fundamentação que se justificam por estarem
estruturados em uma base jurídica, ou social, ou ética. Por isso, parte-se de uma Teoria dos valores
livre de suposições ontológicas e epistemológicas questionáveis que, por isso, não pode ser oposta pelas
considerações filosóficas acima dispostas.

Com relação às oposições metodológicas, a Teoria dos Valores estaria fundamentada em uma
estrutura totalmente irracional, que comprometeria todo o ordenamento jurídico, pois a partir dela
poderia ser justificado qualquer resultado estipulado pelo juiz, ou seja, o decisionismo imperaria
livremente, destruindo a transparência de todo o processo jurisdicional. As deliberações estariam
cobertas de uma aparente razão, dispensando, assim, a real fundamentação para os casos concretos,
burlando o Princípio da Motivação Judicial disposto constitucionalmente.

Tal objeção vai de encontro à uma hierarquia de valores e ao sopesamento, porém, pode ser
contestada.
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Referente à hierarquia de valores, é compreensível que a elaboração de um rol taxativo e
hierarquizado deles seria praticamente impossível, pois listá-los seria uma atividade inumana.

Também é impossível utilizar de uma hierarquia de valores totalmente rígida, porém, isso não impede
que exista uma ordenação flexível, sendo possível também, no caso concreto, o sopesamento entre os
valores.

Essa ordenação flexível poderia surgir por meio de um conjunto de decisões concretas advindas de
Tribunais Superiores, como a realizada, no Brasil, pelo STF em suas Súmulas Vinculantes; ou
mediante o estabelecimento de preferências prima facie em favor de dado princípio ou valor.

A realização de sopesamentos nas situações encontradas deve ter como base, sobretudo, um método
de controle de fiscalização efetivo que não permita a ocorrência de um total arbítrio por parte
daquele que decide.

Por isso, para embasar um enunciado de preferência pode-se sujeitar o juiz à vontade constitucional,
às conseqüências negativas de uma fixação alternativa das preferências tomadas por ele, aos
consensos dogmáticos e às decisões pacíficas nos tribunais, não sendo estes critérios diferentes dos
adotados na fundamentação das regras semânticas, criadas para tornar os conceitos vagos mais
precisos.

O peso dos princípios ao serem sopesados não devem ser tidos de forma absoluta, pois em diferentes
casos existirão diferentes soluções, podendo ter um dado princípio maior relevância em uma situação
e menor relevância em outra, sendo possível falar apenas em pesos relativos.

Com relação às oposições dogmáticas, prega-se que a Teoria Valorativa dos direitos fundamentais
acabaria destruindo toda a liberdade constitucional, fundada anteriormente em uma liberdade ligada
à subjetividade que, desta forma, estaria atrelada a uma objetividade dos valores, ocorrendo uma
sujeição substancial da liberdade constitucional.

Esta interpretação seria procedente apenas se liberdade e valores fossem elementos antagônicos.
Contudo, a liberdade jurídica é um valor como todos os outros, sendo restringida por toda norma
proibitiva ou mandatória, pois quanto mais se ordena ou proíbe, menor e a liberdade.

Discute-se sobre qual seria a medida ideal de proibição e ordenação para que a liberdade jurídica seja
mantida sem que o ordenamento sofra com as intervenções sociais, econômicas e culturais em prol do
se não desmantelamento.

Por isso, a análise cuidadosa da questão, em que seria necessária a integração de princípios e regras, é
essencial para a manutenção de um Sistema Jurídico capaz de garantir o mínimo existencial, fundado
em princípios valorativos, que possuam também limites ao arbítrio e ao agir despótico do jurista e da
sociedade, impondo-se assim regras precisas e eficientes.

 

4. O Sistema de Valores aplicado nas diversas sociedades e a objeção a ele

 

É cediço que as Constituições publicadas durante a propagação da idéias iluministas tiveram em suas
entranhas a positivação dos grandes valores do direito natural. Desta forma, gradualmente, as
ponderações acerca da relação entre o direito e valores saíram do âmbito sociológico e filosófico para
habitar o mudo jurídico da hermenêutica constitucional. Neste contexto, os Estados Unidos e a
Alemanha elaboraram teorias importantes que passaram a tratar do tema englobando em seu cerne a
função dos valores na metodologia constitucional.

Nos EUA o assunto não se estende para a seara das discussões acerca do caráter objetivo dos direitos
fundamentais (que não leva em conta apenas o aspecto individual, mas o coletivo destes direitos),
limitando-se a explicar a baliza que permeia a interpretação e a legitimidade democrática desses
direitos por intermédio do Poder Judiciário.

Dworkin[22], um dos defensores dessa teoria, entende que a aplicação dos valores na Constituição é
imprescindível, sendo exigido para que o próprio Juiz, em sua onisciência, dotado de características
ideais, analise concretamente as situações impostas a ele, com base em princípios morais,
reconstruindo o direito vigente e defendendo efetivamente os direitos humanos diante do arbítrio
empregado pelo legislador.

Porém, em contraposição a essa idéia, Antonin Scalia[23] defende que a utilização dos valores, como
caráter de interpretação da Constituição é algo equivocado, pois, até mesmo em defesa da
interdependência entre os poderes, o Judiciário não teria legitimidade para intervir em preceitos já
tratados pelo legislativo, poder eleito pelo povo, a não ser quando em desavença constitucional.

Já na Alemanha, em razão do período nacional-socialista, a utilização dos valores como instrumento
de interpretação constitucional trouxe à tona o período jusnaturalista do Direito, possibilitando até
mesmo a elaboração de teorias de normas constitucionais inconstitucionais, caracterizadas como
sendo teorias que defendem a existência de valores que são superiores, antecedentes e transcendentais
ao ordenamento jurídico, arraigados nas pessoas como seres naturais.

O novo "jusnaturalismo" alemão não se coincidia com o antigo, pois, em conformidade com a teoria
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das normas constitucionais incostitucionais, o novo conjunto de valores não é sustentado com base em
uma moral imutável, mas sim atrelado à dimensão situacional, aos sentimentos históricos e culturais
vivenciados na época.

Em oposição a esta idéia, o autor Ernst Fersthoff[24] defende que, utilizando-se dos métodos de
Savigny, implantar valores para realizar a correta interpretação constitucional faz com que os direitos
fundamentais se tornem algo extremamente volátil e flexível às vontades históricas, o que é muito
perigoso para a correta estruturação de direitos imprescindíveis para a manutenção da vida humana.

Gisele Cittadino[25] também é contra a Teoria da Ordem dos Valores, argumentando que seria muita
presunção e displicência basear os direitos fundamentais às vontades da sociedade, pois ocorreria
uma confiança excessiva na cultura e história de cada comunidade, que nem sempre age em
conformidade com a dignidade mínima que as pessoas merecem.

Konrad Hesse[26] também condena a Teoria afirmando que ela não está estruturada em
procedimentos metodológicos básicos e a uma metodologia confiável, levando ao decisionismo
jurídico, tornando-se irracional, subjetiva e totalmente voltada para a discricionariedade do juiz,
trazendo um alto grau de insegurança para todo o ordenamento.

No Brasil, Daniel Sarmento[27] elucida que, o fato de predominar o positivismo não permitiu que
aflorasse nas questões doutrinárias e jurisprudenciais as discussões acerca do tema. O próprio
Supremo Tribunal Federal não tinha tempo nem disposição para tratar do assunto, já que tinha em
mãos inúmeros processos para decidir, situação que, segundo o autor, é "um fenômeno sem
precedente no mundo civilizado".

Cabe ressaltar que a maioria das Constituições que prezaram pela inclusão dos valores como elemento
fundamental de estruturação, como a alemã, a espanhola e a portuguesa, possuem especial interesse
em ditar em seu regramento normas que defendam valores humanitários, voltados pela preservação
da dignidade da pessoa humana, da democracia, da liberdade e da justiça, não podendo tais objetos
serem omitidos no decorrer da aplicação constitucional.

Nos dias atuais, já não existe mais a possibilidade de avaliar a Constituição sem o seu caráter moral
valorativo. A abertura dela, ocorrida no período pós-positivista, tornou-se necessária à análise da
norma máxima em concomitância com os princípios que a regem.

Nesse contexto, nota-se que os princípios estão altamente sobrecarregados de conteúdo valorativo. Por
isso, tendo os princípios importância fundamental no ordenamento jurídico, os valores tornam-se
elementos chave para a correta funcionalidade do Direito moderno, o qual deve estar arraigado de
uma base ética que esteja em conformidade com os padrões históricos ditados pela sociedade,
evoluindo-se ao longo do tempo.

Como o próprio Canotilho[28] havia dito:

 

respirar, legitimar, enraizar e caminhar o próprio sistema. A respiração obtém-se através da 'textura
aberta' dos princípios; a legitimidade entreê-se na idéia de os princípios consagrarem valores
(liberdade, democracia, dignidade) fundamentadores da ordem jurídica e disporem de capacidade
deontológica de justificação; o enraizamento prescruta-se na referência sociológica dos princípios e
valores, programas, funções e pessoas; a capacidade de caminhar-se obtém se através de instrumentos
processuais e procedimentais adequados, possibilitadores da concretização, densificação e realização
prática (política, administrativa, judicial) das mensagens normativas da Constituição.

 

 

Cabe ressaltar que a utilização da Teoria da Ordem dos Valores na Constituição não pode ser
utilizada de maneira arbitrária e irresponsável, pois ela deve obedecer a preceitos e critérios básicos
seguindo procedimentos e metodologias adequadas, não se submetendo ao subjetivismo e ao
decisionismo jurídico dos aplicadores do Direito.

Atendendo a esta exigência, surgiu assim a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, essencial
para o melhor tratamento da Teoria da ordem dos valores, pois, não atrela os direitos fundamentais
ao caráter pessoal de um ser humano, mas à vontade da sociedade, ou seja, os direitos fundamentais
passam a vigorar eficazmente em caráter coletivo devendo ser protegido pela própria Constituição
quando necessário.

 

 

6. Conclusão

 

Apesar das inúmeras objeções filosóficas, metodológicas e dogmáticas aos direitos fundamentais,
entendidos como um conjunto de sistema de valores presentes no ordenamento jurídico, é importante
salientar a relevância que esta valoração exerce no mundo jurídico e social.
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Os valores estão intrínsecos na abordagem principiológica como um todo. Não é possível analisar uma
situação jurídica sem que se exerça nela um juízo de valor. E os princípios que regem o Direito estão
sobrecarregados de conteúdo valorativo que são essenciais para a realização de uma interpretação.

Como se sabe, as próprias regras normativas não são suficientes para organizar e controlar todo
ordenamento, pois este necessita também do aspecto flexível responsável por humanizar o conjunto de
normas.

Assim, compreender as normas de direitos fundamentais apenas como regras ou apenas como
princípios não é suficiente. Um modelo adequado é obtido somente quando às disposições de direitos
fundamentais são atribuídos tanto regras quanto princípios, agindo estes de forma integrada e
sistemática, atendendo aos preceitos básicos dispostos constitucionalmente.

A própria Constituição do Brasil intitula os direitos fundamentais individuais como cláusulas pétreas.
Reconhece também que é impossível sua correta interpretação desvinculada de caráter valorativo, já
que tendo os próprios princípios um conteúdo valorativo e sendo a Constituição composta de
inúmeros princípios, é de essencial relevância que o sistema constitucional seja configurado com a
presença de direitos fundamentais que tenham uma carga valorativa.

Porém, para evitar que o juiz, com base nesses valores, imponha decisões arbitrárias, livres de uma
motivação adequada e justificada, é necessária a realização contínua e eficiente de um controle
fundamentado em métodos e procedimentos adequados que garantam a legitimidade e a legalidade
das deliberações.

Por isso, é tão importante a configuração de um sistema que possibilite a utilização dos valores de
forma eficiente, estabelecendo para isso padronizações jurisprudenciais, preferências prima facies em
favor de dado princípio ou valor, garantindo, assim, os direitos mínimos inerentes à pessoa humana e
protegendo sua dignidade.
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A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO NA ÓTICA DA
FILOSOFIA HUMANISTA DE DIREITO ECONÔMICO

INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT LAW IN THE PERSPECTIVE OF THE
HUMANIST PHILOSOPHY OF ECONOMIC LAW

Érica Taís Ferrara Giardulli
Lauro Ishikawa

RESUMO
A dignidade da pessoa humana é garantida na ordem interna de maneira a assegurar o respeito aos direitos
humanos, tratando-se de cláusula pétrea e objetivo fundamental do Estado Democrático de Direito,
verdadeiro princípio prevalecente aos demais.

A partir da Declaração dos Direitos Humanos, principalmente com a proclamação da Declaração do Direito
ao Desenvolvimento de 1986, restou não só reconhecida, mas também imposta a necessidade de cooperação
humanitária entre os Estados, o que é absolutamente justificável diante das históricas violações perpetradas
contra o homem.

Nosso estudo parte da premissa de que a exigência de cooperação internacional imposta nos tratados
internacionais de direitos humanos revela, em última ratio, que a fraternidade é um grande instrumento de
concretização da dignidade da pessoa humana, cuja aplicação transcende, também, para os particulares.
PALAVRAS-CHAVES: direito ao desenvolvimento, dignidade humana, cooperação internacional, filosofia
humanista.

ABSTRACT
The human dignity is guaranteed in national law in order to ensure respect for human rights, in the case of
clause stony and fundamental goal of democratic rule of law, real overring principle to others.
From the Declaration of Human Rights, especially with the proclamation of the Declaration on the Right to
Development, 1986, remains not only recognized but also under the necessity of humanitarian cooperation
between states, which is absolutely justifiable given the historical abuses against man.
Our study assumes that the requirement of international cooperation required in international treaties on
human rights revealed in the final ratio, that fraternity is a great tool for realization of human dignity, which
transcends application, also for individuals.
KEYWORDS: right to development, human dignity, international cooperation, humanist philosophy

 

INTRODUÇÃO
 

A cooperação internacional constitui em fator fundamental para a promoção do direito ao
desenvolvimento[1], tal como preconizada nos tratados internacionais de direitos humanos[2].

Os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, historicamente reconhecidos como direito ao
desenvolvimento, concretizam a dignidade da pessoa humana na sua forma mais plena.

Na realidade, o que antes era conceituada e, na medida do possível, fragmentada, como se percebe nos
momentos históricos quando na Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, em que
foram adotados dois Pactos, um versando apenas sobre direitos civis e políticos, e outro sobre direitos
econômicos, sociais e culturais, bem assim, quando da aprovação da Declaração do Direito ao
Desenvolvimento em 1986, atualmente não mais são admitidos os direitos humanos em perspectivas isoladas,
muito menos separadas.

Essa divisão de pensamento foi quebrada com a Segunda Conferência Mundial da ONU sobre Direitos
Humanos, em 1993, em Viena, quando de sua Declaração reafirmou-se:

10 - A Conferência Mundial sobre Direitos do Homem reafirma o direito ao desenvolvimento, conforme
estabelecido na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, enquanto direito universal e inalienável e
parte integrante dos Direitos do homem fundamentais.

 

Conforme estabelecido nesta Declaração "1- Os Direitos do homem e as liberdades fundamentais são um
direito adquirido pela pessoa humana; a sua proteção e promoção constitui a primeira responsabilidade
dos Governos", o direito ao desenvolvimento encaixa-se perfeitamente como um direito humano, se
analisado com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e com o Pacto dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais.

 

A COOPERAÇÃO HUMANITÁRIA NO CONTEXTO INTERNACIONAL
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Norberto Bobbio explica que a "passagem gradual, porém cada vez mais acentuada, para uma ulterior
determinação dos sujeitos titulares de direitos", fazendo referência aos textos que tratam do que se
convencionou denominar de minorias, notadamente, a Declaração dos Direitos da Criança (1959), a
Declaração sobre a Eliminação da Discriminação à Mulher (1967), a Declaração dos Direitos do Deficiente
Mental (1971)[3].

Para Arjun Sengupta, especialista junto à Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, de acordo
com o artigo 4º da Declaração dos Direitos ao Desenvolvimento,

(...) os Estados têm a obrigação, individual e coletivamente, de formular políticas internacionais de
desenvolvimento, para facilitar a realização do direito ao desenvolvimento. Ele reconhece ser necessária uma
ação sustentada para promover o desenvolvimento rápido dos países em desenvolvimento e então declara:
"Como um complemento aos esforços dos países em  desenvolvimento, é essencial a cooperação
internacional efetiva, para prover estes países com os meios apropriados para consecução de seu
desenvolvimento integral.[4]

 

Com efeito, a questão que se enfrenta sobre se o direito ao desenvolvimento é ou não somente
responsabilidade dos Estados, através de políticas assistenciais ou mesmo a efetiva concretização, surge da
necessidade de priorizar quais as necessidades mais prementes para o desenvolvimento, já que a Declaração
dos Direitos ao Desenvolvimento dispõe como um processo de desenvolvimento econômico, social, cultural
e político.

A propósito, seja do ponto de vista individual ou coletivo, não é possível a auto-suficiência plena, sendo
característica da própria condição humana, a interdependência e a cooperação[5].

No artigo 4º, em análise com o 3º, da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, verifica-se que o
primeiro passo deve ser dado pelo Estado para facilitar a concretização pelo cidadão, não bastando, contudo,
o Estado criar as condições, os povos também têm suas responsabilidades perante esse processo.

O referido artigo 4º invocou que os Estados têm o dever individual e coletivo de formular as políticas
internacionais de desenvolvimento, mas a cooperação internacional é essencial, ou seja, a realização do
desenvolvimento deve ser plena e não só para uma faixa da população mundial, num implícito sentido de
isonomia.

A cooperação internacional evidencia-se também no primeiro parágrafo da Declaração do Desenvolvimento,
para resolver os problemas internacionais e encorajar o respeito aos direitos humanos e liberdade para todos,
sem distinção. Isso, de acordo com o texto da Carta das Nações Unidas, onde os Estados criaram o
compromisso de cumprir o direito ao desenvolvimento.

Essa cooperação também é objeto para a concretização do Pacto Internacional dos direitos econômicos,
sociais e culturais (art. 2º), mesmo que não seja tão evidenciada como na Declaração.

Verifica-se que constou no preâmbulo do referido Pacto Internacional que: "a Carta das Nações Unidas
impõe aos Estados a obrigação de promover o respeito universal e efetivo dos direitos e das liberdades da
pessoa humana; Compreendendo que o indivíduo, por ter deveres para com seus semelhantes e para com a
coletividade a que pertence, tem a obrigação de lutar pela promoção e observância dos direitos
reconhecidos no presente Pacto (...)". Ressalta-se mais uma vez que, conforme o texto, cabe ao Estado
promover, comprometer-se à adoção de medidas mas ao cidadão concretizar o desenvolvimento.

Assim, os programas de inclusão social e de promoção dos direitos humanos devem caminhar no mesmo
ritmo, ou seja, não basta ter moradia sem alimentação; não basta alimentação sem saneamento; não basta
saneamento sem trabalho.

Segundo Robert Alexy, "não limita para além do qual seria inadmissível a restrição de um direito, ainda
que em benefício de outro, sendo que este limite, para nós, é a dignidade humana", como bem colocou
Willis Santiago Guerra Filho[6] na hipótese de colisão de direitos e garantias fundamentais.

No escólio de Wagner Balera[7], a "dignidade, assim como a justiça, são os valores a que aspira o direito.
Ninguém pode deixar de considerar tais valores, nem tampouco abrir mão deles".

Desse modo, cabe ao Estado a distribuição dos recursos para os destinatários emergentes, nas necessidades
mais sensíveis como a alimentação, saúde, moradia, trabalho, educação etc, deixando, sem assim podemos
considerar, para uma segunda etapa o que não seja vital para a sobrevivência.

No âmbito interno, em pesquisa ao sítio oficial do Governo brasileiro para o Desenvolvimento Social,
observa-se a forma prioritária como o tema é tratado no que tange às seguintes pautas: Agricultura urbana;
Banco de alimentos; Benefício de Prestação Continuada (BPC); Bolsa Família; Carteira indígena; Combate
ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes; Como abrir um restaurante popular; Consórcio de
Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local (CONSAD); Cozinhas Cominitárias; Distribuição de
Alimentos; Doações ao Fome Zero; Educação Alimentar e Nutricional; Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA); Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)[8].

O direito ao desenvolvimento deve englobar tudo o que é essencial à dignidade humana, sem exceções, como
afirma Arjun Sengupta[9]:
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deve ficar claro que o crescimento econômico e desenvolvimento de um estado ou nação não levam
automaticamente a este processo de desenvolvimento. De fato, se não forem tomadas medidas específicas
para conquistar este desenvolvimento, o crescimento econômico de um estado geralmente tende a aumentar
a concentração de renda e riqueza, tornando os ricos mais ricos, mesmo que nem sempre o pobre mais
pobre.

 

Apenas para ilustrar, José Joaquim Gomes Canotilho[10], que faz uma comparação dos direitos essenciais
para o desenvolvimento humano, onde o conflito de direitos e garantias poderá ser resolvido pelo princípio
da proporcionalidade:

Assim, por exemplo, dizer que o "direito a ter casa" e o "direito a ter e estar na universidade" são dimensões
do "mínimo social" postulado pela dignidade da pessoa humana, e derivar o "direito à habitação" da
interpretação do preceito constitucional garantidor deste direito, só pode ter como conseqüência a
capitulação da "validade" das normas constitucionais perante a facticidade económico-social.

 

A idéia deve transcender desse mínimo, sob pena da ocorrência do que o jurista lusitano denominou de
"'bypass' social"[11], não se podendo limitar ao "círculo vicioso de qualquer positivismo", cujos anseios da
Constituição social se esquematizam em "saúde, segurança social e ensino", consagrando a gratuidade das
prestações reclamadas por evidente necessidade de realização desses direitos. Assim, segundo José Joaquim
Gomes Canotilho:

(...) já vimos que as recentes leituras jurisprudenciais portuguesas, a pretexto de reconhecerem o "mínimo
social" compatível com o "mínimo de dignidade", estão a reforçar, indirectamente (embora com perspectivas
diversas), o retrocesso social do Estado.

 

O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO NA ÓTICA DA FILOSOFIA HUMANISTA DE DIREITO
ECONÔMICO

 

O que estudamos na tese da Filosofia Humanista de Direito Econômico do Professor Ricardo Sayeg, nas
aulas do curso de Mestrado e Doutorado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, bem como no
Grupo de Pesquisa de mesmo nome certificado pela Instituição e cadastrado no diretório do CNPq, no que
tange ao direito ao desenvolvimento, pode ser assim sintetizado:

 

Exatamente nessa linha que a Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas proclamou a Declaração
do Direito ao Desenvolvimento de 1986, afirmando em seu preâmbulo que tinha "em mente os propósitos e
os princípios da Carta das Nações Unidas relativas à realização da cooperação internacional para resolver os
problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e encorajar
o respeito aos Direitos Humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua
ou religião"; e, ainda "reconhecendo que o desenvolvimento é um processo econômico, social, cultural e
político abrangente, que visa ao constante incremento do bem-estar de toda a população e de todos os
indivíduos com base em sua participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na distribuição justa
dos benefícios daí resultantes".

 

Declinando o desenvolvimento como um processo contínuo, a Organização das Nações Unidas deixa
evidente que a utopia (esse sonho) não é para ser atingida, mas, sim, para ser perseguida, pois a evolução do
Homem e da Humanidade é infinita; e, assim, dar-se-á a marcha para Jesus Cristo; de modo que a
impossibilidade de concretização plena do direito ao desenvolvimento não lhe subtrai o caráter jurídico e,
assim, de concretização na medida do possível para a satisfatividade da dignidade de toda a pessoa humana.
Id est, que jamais se diga que o direito ao desenvolvimento do Homem e de todos os Homens é apenas um
sonho.[12]

 

Nesse viés, conquanto importante e necessária a cooperação internacional, é fato que a potência econômica
regente do capitalismo global, sempre instada a firmar tratados internacionais de direitos humanos, não o faz
e deixa claro suas razões para a negativa, o que, evidentemente, não obsta aos organismos internacionais de
promoção dos direitos humanos que dela exijam. Por outro lado, o Tratado da União Européia evidencia a
clareza com que trata o assunto, já no seu 2º considerando do preâmbulo:

INSPIRANDO-SE no património cultural, religioso e humanista da Europa, de que emanaram os valores
universais que são os direitos invioláveis e inalienáveis da pessoa humana, bem como a liberdade, a
democracia, a igualdade e o Estado de direito.[13]

 

Edward W. Said[14], Professor da Universidade Columbia tece duras críticas sobre a forma como os
Estados Unidos tratam o humanismo, principalmente nas relações com o mundo fora da América:
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Sem dúvida, muitos exemplos negativos nos são proporcionados não só pela nossa história, mas pelo teor
geral da experiência moderna em todo o mundo. Desses modelos negativos, cujo rastro está juncado de
ruína, devastação e sofrimento humano ilimitado, três em particular merecem ênfase: o nacionalismo, o
entusiasmo religioso e o exclusivismo que derivam do que Adorno menciona na sua obra como pensamento
identitário. Todos os três se opõem ao caráter mútuo do pluralismo cultural que a constituição dos Estados
Unidos e suas próprias idéias fundadoras ativamente promovem. O nacionalismo não só dá origem ao dano
afirmativo do excepcionalismo e às várias doutrinas paranóides do "não-americanismo" pelas quais a nossa
história moderna é tão infelizmente desfigurada, mas também às narrativas de soberania e separação
patrióticas, que são imoderadamente belicosas a respeito dos inimigos, ao confronto das civilizações, ao
destino manifesto, à "nossa" superioridade natural e, inevitavelmente (como agora), a políticas de
intervencionismo arrogante na política em todo o mundo, de modo que, ai de nós, em lugares como o Iraque,
os Estados Unidos são hoje sinônimo de uma desumanidade muito dura e de políticas cujos resultados são
particularmente - e, diria, até perniciosamente - destrutivos. Essa espécie de nacionalismo americano seria
cômica, se não fosse de fato tão completamente devastadora e até trágica nas suas conseqüências.

 

Ipso facto, no plano social, não se pode admitir o retrocesso, notadamente em razão do reconhecimento
universal de que os direitos humanos são inatos à pessoa e devem ser assegurados a todos, num constante
avanço, como ensina Ricardo Sayeg:

 "apesar de o modo de vida das pessoas estar inserido numa economia de mercado, impõe-se que seja
indistintamente assegurado a cada um o mínimo necessário à dignidade humana, no que tange a: educação,
saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e a infância,
assistência aos desamparados; tudo isso, na exata medida do que venha a preservar a inclusão social,
conforme o desenvolvimento nacional, político, econômico, social e cultural" [15].

 

Em setembro de 2000, foi aprovada a Declaração do Milênio das Nações Unidas,[16] onde:

Os países pobres podem insistir numa maior ajuda dos doadores e em ter mais fácil acesso aos mercados dos
países ricos. As pessoas pobres podem responsabilizar seus políticos por atingir as metas de redução da
pobreza dentro do calendário especificado. E os doadores podem insistir em melhor a governação nos países
pobres e mais responsabilidade no uso da ajuda dos doadores.

 

Recorremos novamente aos ensinamentos de Edward W. Said[17]:

 

O humanismo não consiste em retraimento e exclusão. Bem ao contrário: o seu objetivo é tornar mais coisas
acessíveis ao escrutínio crítico como o produto do trabalho humano, as energias humana para a emancipação
e o esclarecimento, e, o que é igualmente importante, as leituras e interpretações humanas errôneas do
passado e do presente coletivos. Jamais houve uma interpretação errônea que não pudesse ser revisada,
melhorada ou derrubada. Jamais houve uma história que não pudesse ser em algum grau recuperada e
compassivamente compreendida em seus sofrimentos e realizações. Inversamente, jamais houve uma injustiça
secreta vergonhosa, um castigo coletivo cruel ou um plano manifestamente imperial de dominação que não
pudesse ser desmascarado, explicado e criticado. Sem dúvida, isso está também no âmago da educação
humanista, apesar de toda a filosofia supostamente neoconservadora que condena classes e raças inteiras a
um atraso eterno, provando - se for essa a palavra correta -, no pior sentido darwiniano, que alguns povos
merecem a ignorância, a pobreza, a saúde deficiente e o atraso segundo os ditames do livre mercado,
enquanto outros podem ser de algum modo modelados por projetos e políticas de think-tanks para formar
novas elites.[18]

 

 

Arjun Sengupta[19] é o que melhor destaca a importância do direito ao desenvolvimento no cotejo com o
fenômeno da globalização:

 

No final dos anos 90, assistiu-se ao aparecimento de um novo paradigma na concepção das políticas de
desenvolvimento ao nível da negociação dos tratados e convenções. Trata-se do respeito aos direitos
humanos no âmbito do desenvolvimento. Enunciado formalmente na Declaração do Direito ao
Desenvolvimento em 1986, esse princípio foi adotado pela Convenção de Viena em 1993 e lembrado em
todas as conferências internacionais seguintes. Esse novo paradigma foi elaborado a partir das convenções
anteriores sobre os direitos civis e políticos e sobre os direitos econômicos, sociais e culturais. Em vários
relatórios entregues à Comissão para os Direitos do Homem, o perito independente em direito ao
desenvolvimento definiu seu conteúdo e os meios para aplicá-lo. Essa abordagem da política de
desenvolvimento determina um paradigma em termos de conflito entre os direitos e as obrigações, propõe
um método para resolver esse conflito e descreve o mecanismo necessário para estabelecer as
responsabilidades em matéria de formulação e de aplicação das políticas, assim como a maneira de aplicar as
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medidas de correção.

 

Em larga medida, essa concepção do desenvolvimento no respeito aos direitos humanos é uma retomada
ampliada do princípio do desenvolvimento humano posto em conformidade com os critérios internacionais
dos direitos humanos. Tais critérios são as normas de êxito que uma sociedade dá a si mesma ou as normas
de conduta pessoal de todos os agentes que operam no quadro de uma sociedade, do Estado, das
instituições, da sociedade civil e, é claro, a título individual. Os direitos são definidos em termos de
privilégios, vantagens, auxílios, oportunidades e liberdades aos quais todos os indivíduos têm direito. Esses
mesmos critérios servem igualmente para especificar as obrigações de todos os agentes que, de uma forma
ou de outra, têm a capacidade e o dever de intervir. No cumprimento dessas obrigações, todos os agentes
devem dobrar-se às regras de conduta especificadas nas leis de aplicação dos direitos humanos em matéria de
transparência, de responsabilidade pessoal, de não-discriminação, de eqüidade nas tomadas de decisão e na
partilha de vantagens. Se a um direito específico for atribuído o estatuto de "direito humano", a obrigação de
submeter-se a ele passa a ser universal. Todos os Estados, as instituições internacionais, as empresas
multinacionais, as outras organizações transnacionais ou a comunidade internacional em seu conjunto devem
cooperar mutuamente e com as autoridades nacionais, assim como agir dentro do máximo de suas
capacidades para adequar-se às suas obrigações.

 

Evidentemente, essa abordagem do desenvolvimento implica que o discurso se situe claramente no âmbito de
políticas realmente aplicáveis, nas quais o papel dos diferentes agentes encarregados da aplicação do
programa esteja fixado, assim como os mecanismos corretivos a serem acionados, se um dos agentes não se
adequar às suas responsabilidades. Sendo de alcance universal, as normas dos direitos humanos impõem
limitações sobre o processo de globalização em toda a superfície do globo. Tais limitações são oponíveis a
todos os Estados e a todas as instituições internacionais, sob pena de sanções.

 

 

A cooperação internacional imposta nos Tratados Internacionais de direitos humanos revela-se importante
quando efetivamente satisfeita, consistindo em poderosa ferramenta de compensação na correção das
assimetrias.

Assim, negar a existência do direito ao desenvolvimento passa a ser imoral e ilegal, principalmente se
considerar a terceira dimensão dos direitos humanos, em que a fraternidade, no Brasil, é reconhecida desde o
preâmbulo da Constituição Federal[20].

Portanto, a partir dos Tratados Internacionais de direitos humanos, não há como tratar os direitos humanos
destacados do direito ao desenvolvimento, sob a pesada pena de promover a exclusão social.

Nisso reflete a ponderação de Ricardo Sayeg[21], para quem deve-se criar

 

uma consciência planetária a qual exige que o mundo seja de pessoas livres, iguais e fraternas e,
objetivamente, democrático e pacífico, independentemente da ordem jurídica adotada; e, nessas
circunstâncias, constituindo ao Planeta uma meridiana dignidade, que lhe torna titular em si do direito a
democracia e a paz.

 

 

CONCLUSÃO

 

Para a concretização dos direitos humanos é necessário que todos tenham garantido o direito ao
desenvolvimento, sem o qual a dignidade não é plena.

Os direitos humanos, para Amartya Sen[22] "são vistos como direitos que são comuns a todos -
independentemente da cidadania -, ou seja, os benefícios que todos 'deveriam ter'".

A Constituição Federal reconhece a fraternidade[23], entretanto, a despeito da positivação, a ordem
internacional o faz quando conclama à cooperação internacional dos Estados na consecução do direito ao
desenvolvimento e, assim, assegurar o respeito aos direitos humanos.

 

Na fraternidade, observamos a ruptura de um paradigma que naturalmente afasta o humanismo do
capitalismo, cuja compreensão é necessária para que este afastamento não se configure em exclusão, mas
apenas em questão meramente ideológica, diante da importância de ambas as instituições, nisso
compreendido a importância dos altos estudos do Prêmio Nobel Amartya Sen, com a criação do IDH como
contraponto do PIB, cuja medida de riqueza deve ser compatibilizada com desenvolvimento humano.
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9-09)

 

[21] Ob. cit., p. 62.

 

[22] Desenvolvimento como liberdade. Tradução: Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras,
2000, p. 265.

[23] Sobre a fraternidade dos povos para a igreja católica: "Este dever diz respeito, em primeiro lugar, aos
mais favorecidos. As suas obrigações enraízam-se na fraternidade humana e sobrenatural, apresentando-se
sob um tríplice aspecto: o do dever de solidariedade, ou seja, o auxílio que as nações ricas devem prestar
aos países em via de desenvolvimento; o do dever de justiça social, isto é, a retificação das relações
comerciais defeituosas, entre povos fortes e povos fracos; o do dever de caridade universal, quer dizer, a
promoção, para todos, de um mundo mais humano e onde todos tenham qualquer coisa a dar e a receber,
sem que o progresso de uns seja obstáculo ao desenvolvimento dos outros. O futuro da civilização mundial
está dependente da solução deste grave problema". (Carta Encíclica Populorum Progressio de sua
Santidade o Papa Paulo VI sobre o desenvolvimento dos povos de 26/03/1967).
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A NECESSIDADE E UTILIDADE DA INTERVENÇÃO DO AMICUS CURIAE NAS 

TUTELAS COLETIVAS COMO INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

DEMOCRÁTICA 

The necessity and utility of the amicus curiae's intervention in the collective tutelage as 

an instrument of democratic participation 

 

 

Rosalina Moitta Pinto da Costa 

 

 

RESUMO: O trabalho visa demonstrar que a figura do amicus curiae é ínsita ao Estado 

Democrático de Direito; e, embora a tese do pluralismo social proposta por Peter Härbele 

tenha se desenvolvido no âmbito da hermenêutica constitucional, pode ser aplicada no campo 

dos direitos coletivos “lato sensu” porque suas decisões também atingem toda a sociedade. 

Sendo o instituto do amicus curiae um instrumento da democracia, porque tem a função de 

pluralizar os debates, permitindo que a Corte tome conhecimento de elementos informativos 

para que possa decidir com plena segurança uma matéria que irá afetar a toda a coletividade, 

emerge a conclusão de que não é apenas possível, mas útil e necessária a intervenção deste 

terceiro nas tutelas coletivas lato sensu porque, ao possibilitar julgamentos mais atentos aos 

diversos setores sociais, permite a realização conjunta de garantias fundamentais no Estado 

Democrático de Direito.  

 

PALAVRAS-CHAVE: amicus curiae - estado democrático de direito – participação 

democrática – tutela coletiva lato sensu 

 

ABSTRACT: This work intends to show that the amicus curiae‟s figure is introduced to the 

Democratic State of Law, and even though the theses of the social pluralism proposed  by 

Peter Härbele has developed in the constitutional hermeneutic , it can be applied in the 

collective right‟s field due to the fact that their decisions can also view the society. Being the 

amicus curiae institute an instrument of the democracy, because it has the function of 

pluralizing the debates, it allows the Court to acknowledge informative elements  so it can 

decide with full security a subject that will affect the entire collective. Therefore, it emerges 

the conclusion that it is not just possible, but useful and necessary the intervention of this 

third in the collective tutelage because when it is made possible more attentive judgments to 

the various social sectors, it is permitted the joint accomplishment of fundamental guarantees 

in the Democratic State of Law. 

 

KEYWORDS: amicus curiae; Democratic State of Law; democratic participation; collective 

lato sensu tutelage.  

 

 

 

SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. Da sociedade pluralista e da democracia como conceito 

procedimental – 3. O amicus curiae como instrumento de participação democrática: 3.1. 

Conceito e natureza jurídica; 3.2. A evolução do instituto no direito positivo brasileiro; 3.3. 
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Sua função como fator de legitimação da democracia – 4. Possibilidade e utilidade de 

intervenção do amicus curiae nas tutelas coletivas: 4.1. Aplicação da perspectiva 

interpretativa aberta proposta por Peter Härbele nas tutelas coletivas; 4.2. Intervenção de 

terceiros nos processos coletivas; 4.3. Necessidade de ampliação do instituto do amicus curiae 

nas tutelas coletivas – 5. Conclusão – 6. Referências bibliográficas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O objeto deste trabalho é demonstrar a possibilidade e necessidade da intervenção do 

amicus curie nas tutelas coletivas como instrumento de participação democrática. 

Para tanto, inicialmente, será abordada a tese da sociedade aberta ou pluralista 

proposta por Peter Härbele, enfocando que a abertura do processo judicial é ínsita ao 

panorama da pós-modernidade, sendo parte do direito de participação no Estado Democrático 

de Direito. 

A seguir, passa-se à análise do instituto do amicus curiae, abordando seu conceito e 

natureza jurídica, enfrentando a sua configuração no direito brasileiro e reconhecimento pela 

doutrina, não obstante a falta de menção expressa ao termo “amicus curiae” no direito 

positivo brasileiro. Ao final do capítulo, procurar-se-á demonstrar a função do instituto como 

fator de legitimação da democracia. 

No tópico seguinte a abordagem se centrará no estudo da possibilidade de 

intervenção do referido instituto nas tutelas coletivas. Demonstrar-se-á a aplicabilidade da 

teoria interpretativa de Peter Härbele, criada para a interpretação da Constituição, nas tutelas 

coletivas, suas afinidades e semelhanças com os direitos transindividuais.  

Sempre ressaltando a perspectiva social e coletiva, analisar-se-á o instituto da 

intervenção de terceiros previstos para um sistema de tutela individual e sua inaplicabilidade 

para os direitos que afetam uma coletividade. Prepara-se, então, o contexto para a conclusão e 

tema central do trabalho: a possibilidade e necessidade de intervenção do instituto do amicus 

curiae nas tutelas coletivas como resultado de uma interpretação aberta e instrumento de 

participação democrática.  

A participação de interessados no debate judicial coletivo é resultado do próprio 

princípio democrático, da necessidade que os cidadãos têm de expressar seus anseios e pontos 

de vista, que converge com a utilidade que tem a Corte de conhecer a realidade social, e, 

finalmente, o desfecho de tudo, que é a repercussão que terá esse julgamento em toda a 

sociedade.  
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Em suma, o estudo visa demonstrar o que a doutrina sempre proclamou: não cabe a 

intervenção de terceiros, prevista no sistema individual, para as tutelas coletivas. É que, para 

elas, aplica-se o amicus curiae. 

 

2. DA SOCIEDADE PLURALISTA E DA DEMOCRACIA COMO CONCEITO 

PROCEDIMENTAL 

 O Estado democrático de direito não prescinde da participação de todos os membros 

da sociedade, devendo propiciar aos cidadãos condições de igualdade econômica, política e 

social e atuação nos processos decisórios em todas as searas.  

A democracia é, portanto, um princípio dinâmico inerente a uma sociedade aberta que 

deve permitir a atuação efetiva e concreta de todos seus jurisdicionados, conforme ressalta 

Canotilho: 

“O princípio democrático não se compadece com uma compreensão estática da democracia. 

Antes de mais, é um processo de continuidade transpessoal, irredutível a qualquer vinculação 

do processo político a determinadas pessoas. Por outro lado, a democracia é um processo 

dinâmico inerente a uma sociedade aberta e directiva, oferecendo aos cidadãos a possibilidade 

de desenvolvimento integral, liberdade de participação crítica no processo político, condições 

de igualdade econômica, política e social”1. 

 

A ideia de uma sociedade aberta ou pluralista, onde é possível a realização conjunta da 

democracia e dos direitos fundamentais foi desenvolvida por Peter Häberle, em sua obra 

Hermenêutica Constitucional
2
. Assim diz o autor: 

 

“Numa sociedade aberta, ela (a Democracia) se desenvolve também por meio de formas 
refinadas de mediação do processo público e pluralista da política e da práxis cotidiana, 

especialmente mediante a realização dos Direitos Fundamentais, tema muitas vezes referido 

sob a epígrafe do ´aspecto democrático´ dos Direitos Fundamentais”. 

 

Partindo do pressuposto de que todo aquele que vive a Constituição seria seu legítimo 

intérprete, Peter Häberle
3
 propõe uma visão aberta do processo. Segundo o autor, se são 

inúmeras as possibilidades de interpretação de uma norma - sobretudo quando afeta várias 

pessoas e grupos sociais - é necessário que se possibilite uma diversidade de visões, a fim de 

que se possa alcançar a cognição plena acerca de um tema
4
. 

                                                

1 José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 283 
2 Peter Härbele, Hermenêutica Constitucional. A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: 

contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Tradução Gilmar Ferreira 

Mendes, 1997, p. 36.  
3 Peter Härbele, Hermenêutica Constitucional. A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: 

contribuição ..., p. 47. 
4 Idem, ibidem. 
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O constitucionalista alemão defende a ideia de que toda sociedade é potencialmente 

apta a participar do processo de interpretação constitucional. Tal participação permitiria maior 

legitimidade às decisões porquanto possibilitaria um debate plural acerca das controvérsias
5
. 

Somente a ampliação do debate permitiria que as minorias tivessem espaços para defenderem 

seus pontos de vistas, evitando dessa forma a ditadura da maioria ideológica do parlamento. 

Cidadãos, órgãos estatais, a opinião pública e grupos de interesses seriam – todos - forças 

produtivas de interpretação do complexo normativo constitucional.  

Härbele desenvolve sua tese anotando que os instrumentos de informação dos juízes 

constitucionais deveriam ser ampliados e aperfeiçoados, especialmente no que se refere às 

formas gradativas de interpretação da norma, estabelecendo-se uma comunicação efetiva entre 

os participantes desse processo
6
.  

A partir da ideia de sociedade aberta, conclui o autor que o direito processual 

constitucional deve receber alterações para permitir a participação mais ampla a aperfeiçoada 

da sociedade
7
.  

Enfim, a abertura procedimental é ínsita ao panorama da pós-modernidade
8
. Em uma 

sociedade pluralista, como a nossa, todas as pessoas, grupos e potências públicas estão 

envolvidos nesse modelo social de interpretação, podendo-se dizer que o processo 

constitucional é parte do direito de participação democrática. 

 

3. O AMICUS CURIAE COMO INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

DEMOCRÁTICA 

3.1. Conceito e natureza jurídica 

Amicus curiae, termo latino que significa "amigo da corte", é a inserção de um  

terceiro em um processo, movido por um interesse maior que o dos litigantes envolvidos, para 

servir como fonte de conhecimento em assuntos inusitados, inéditos, difíceis ou controversos, 

ampliando a discussão antes da decisão dos juízes da corte. Como amigo da corte, e não das 

                                                

5 Idem, p. 42-43. 
6 Häberle elenca algumas consequências dessa hermenêutica aberta, a saber: (i) o juiz constitucional não está 

sozinho no processo de interpretação constitucional (ampliação das formas de participação); (ii) todas as forças 

pluralistas públicas são intérpretes em potencial da Constituição e devem ser consideradas como engendradoras 

de uma força normatizadora necessária à atualização pública da matéria por parte da Corte Constitucional; (iii) o 

processo constitucional formal não é a única via de acesso ao processo de interpretação constitucional. Há 

questões materiais previstas na Constituição que não chegam à Corte, e, assim, os intérpretes desenvolvem esses 

direitos materiais autonomamente (Peter Härbele, Hermenêutica Constitucional. A Sociedade Aberta dos 

Intérpretes da Constituição: contribuição ..., p.47) 
7 Idem, p. 43. 
8 Willis Santiago Guerra Filho, Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, p.5. 
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partes, não tem interesse em favorecê-las, mas discutir objetivamente teses jurídicas que vão 

afetar a sociedade como um todo. 

 Originado de leis romanas
9
, foi plenamente desenvolvido na Inglaterra pela English 

Common Law e, atualmente, é aplicado com grande ênfase nos Estados Unidos (EUA), onde 

alcançou projeção, inclusive no cenário mundial. Sua função histórica é chamar a atenção do 

Tribunal para fatos ou circunstâncias que poderiam não ser notados, visando “fomentar o 

Judiciário em assuntos complicados, controversos ou incomuns, e suas prováveis 

ramificações, desenvolvendo uma discussão por parte dos juízes antes que estes venham a 

tomar uma decisão”
10

.  

Assim, em se tratando de uma questão sub judice,  o amicus curiae integra a demanda 

para discutir objetivamente um assunto de relevante interesse social, visando dar suporte 

fático e jurídico, enfatizando os efeitos de uma determinada matéria na sociedade, na 

economia, na indústria, no meio ambiente, ou em quaisquer outras áreas onde essa discussão 

possa causar influências.  

A natureza jurídica do amicus curiae é questão ainda controvertida. Parte da doutrina 

diz tratar-se de uma forma de assistência qualificada
11

, outros aludem ser um auxiliar do 

juízo
12

, e, a maioria, afirma que é terceiro, atribuindo-lhe assim várias nomenclaturas, 

terceiro: a) atípico
13

; b) anômalo
14

; c) sui generis
15

; d) especial
16

; e) enigmático
17

; e, ainda, f) 

natureza excepcional
18

. 

                                                

9 Para Elisabetta Silvestri, a origem do instituto estaria no direito inglês (direito penal inglês medieval), de onde 

teria sido lançado para os demais países, especialmente aos Estados Unidos, onde é amplamente desenvolvido 

(L‟amicus curiae: uno strumento per La tutela degli interessi non rappresentati,  Rivista trimestrale di diritto e 

procedura civile, p. 679-680. 
10 Greg. Overstreet,  „Amicus Curiae‟ Briefs in Washington. Disponível em: http://www.wsba.org/media 

/publications/barnews/archives/2001/nov-01-amicus.htm  
11 Edgard Silveira Bueno Filho caracteriza o amicus como uma “forma de assistência qualificada por um 

requisito de admissibilidade específico, qual seja a representatividade do órgão ou entidade” ( Amicus curiae – A 

democratização do debate nos processos de controle de constitucionalidade. Revista CEJ, n. 19, 2002, p. 85-89. 
12 Fredie Didier nega veementemente que o amicus curiae seja terceiro, admitindo como um auxiliar do juízo  

(Recurso de terceiro, p. 186).  
13 Para Athos Gusmão Carneiro, a atuação do amicus curiae seria uma espécie de intervenção de terceiros 

atípica, porque não precisa demonstrar interesse jurídico, mas “representatividade adequada e suficiente” (Athos 

Gusmão Carneiro, Mandado de segurança. Assistência e amicus curiae, Repro, v. 112, p. 219. No mesmo 

sentido: Antônio do Passo Cabral,  Pelas Asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um terceiro especial. 

Revista de Processo, n. 117, 2004, p. 17. 
14 Leonardo José Carneiro da Cunha, intervenção anômala: a intervenção de terceiro pelas pessoas jurídicas de 

direito público prevista no parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, In: DIDIER JR, Fredie e Wambier, 

Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e atuais sobre terceiros no processo civil e assuntos afins. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, pp. 622/625. 
15 Antônio do Passo Cabral, Pelas Asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um terceiro especial. 

Revista de Processo, n. 117, 2004, p. 17; Antônio Passo Cabral, pelas asas de hermes: a intervenção do amicus 

curiae: um terceiro especial, Repro, v. 117. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 17, 
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Também não há consenso na jurisprudência. No Supremo Tribunal Federal existe 

manifestação de que o amicus curiae é a possibilidade de ingresso formal de terceiro no 

processo de controle normativo abstrato, embora devendo a entidade interventora ser dotada 

de  representatividade adequada
19

. Em sentido oposto, encontra-se posicionamento no sentido 

                                                                                                                                                   

16 Dirley da Cunha Júnior, afirma tratar-se de  “terceiro especial, que pode intervir no feito para auxiliar a Corte, 

desde que demonstre um interesse objetivo relativamente à questão jurídico-constitucional em discussão” ( A 

intervenção de terceiros no processo de controle abstrato de constitucionalidade – a intervenção do particular, 

do co-legitimado e do amicus curiae na ADIN, ADC e ADPF. In:  Fredie Didier Jr. e Teresa Arruda Alvim 

Wambier (coord.)., Aspectos Polêmicos e Atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins. São Paulo: 
RT, 2004. p. 153). Também: Antônio do Passo Cabral, Pelas Asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, 

um terceiro especial. Revista de Processo, n. 117, 2004, p. 17. 
17 Cassio Scarpinella entende que o amicus curiae é terceiro enigmático, que se encontra mais próximo de três 

figuras processuais: o Ministério Público quando atua como fiscal da lei; o perito e o assistente (Amicus Curiae 

no Processo Civil Brasileiro: um terceiro enigmático, p. 423). 
18 Milton Luiz Pereira, Amicus curiae – intervenção de terceiros, Revista de Processo n. 109, p. 44 
19 O Ministro Gilmar Ferreira Mendes, em decisão monocrática publicada em 02.02.2001, admite a 

intervenção do amicus curiae como espécie de terceiro. Afirma que somente terceiros com representatividade 

adequada poderiam ser admitidos como amicus curiae . É a sua decisão: “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. INTERVENÇÃO PROCESSUAL DO AMICUS CURIAE. POSSIBILIDADE. 

LEI Nº 9.868/99 (ART. 7º, § 2º). SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA ADMISSÃO DO AMICUS 
CURIAE NO SISTEMA DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. 

PEDIDO DE ADMISSÃO DEFERIDO. (...) Como se sabe, o pedido de intervenção assistencial, ordinariamente, 

não tem cabimento em sede de ação direta de inconstitucionalidade, eis que terceiros não dispõem, em nosso 

sistema de direito positivo, de legitimidade para intervir no processo de controle normativo abstrato (RDA 

155/155 - RDA 157/266 - ADI 575-PI (AgRg), Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). A Lei nº 9.868/99, ao 

regular o processo de controle abstrato de constitucionalidade, prescreve que "Não se admitirá intervenção de 

terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade" (art. 7º, caput). A razão de ser dessa vedação legal 

- adverte o magistério da doutrina (OSWALDO LUIZ PALU, "Controle de Constitucionalidade", p. 216/217, 

1999, RT; ZENO VELOSO, "Controle Jurisdicional de Constitucionalidade", p. 88, item n. 96, 1999, Cejup; 

ALEXANDRE DE MORAES, "Direito Constitucional", p. 571, 6ª ed., 1999, Atlas, v.g.) - repousa na 

circunstância de o processo de fiscalização normativa abstrata qualificar-se como processo de caráter objetivo 

(RTJ 113/22 - RTJ 131/1001 - RTJ 136/467 - RTJ 164/506-507). Não obstante todas essas considerações, cabe 

ter presente a regra inovadora constante do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, que, em caráter excepcional, 

abrandou o sentido absoluto da vedação pertinente à intervenção assistencial, passando, agora, a permitir 

o ingresso de entidade dotada de representatividade adequada no processo de controle abstrato de 

constitucionalidade. A norma legal em questão, ao excepcionalmente admitir a possibilidade de ingresso 

formal de terceiros no processo de controle normativo abstrato, assim dispõe: "O relator, considerando a 

relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, 

observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades." (grifei) (...)(ADI 

2130 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 20/12/2000, publicado em DJ 02/02/2001 P - 

00145). Também se observa a mesma linha de entendimento na manifestação do Ministro Carlos Britto na ADI 

4071:  “enquanto tese, assento a possibilidade de intervenção do amicus curiae enquanto terceiro (...)” 

(ADI 4071 AgR, Relator(a):  Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2009, DJe-195 
DIVULG 15-10-2009 PUBLIC 16-10-2009 EMENT VOL-02378-01 PP-00085). Igualmente o Ministro Marco 

Aurélio, em decisão monocrática,  já se manifestou entendendo tratar-se de terceiro: “DECISÃO AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE - INTERVENÇÃO DE TERCEIRO - INSTITUTO 

BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA – ADMISSÃO(...) O processo está concluso para a análise da 

intervenção requerida, à folha 142, pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM. 2. Faz-se em 

jogo a denominada Lei Maria da Penha – de nº 11.340/2006 -, que disciplina matéria referente a violência contra 

a mulher. Então, cabe ouvir o Instituto Brasileiro de Direito de Família - IBDFAM. 3. Admito-o como terceiro, 

(...)(ADC 19, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 02/11/2009, publicado em DJe-212 DIVULG 

11/11/2009 PUBLIC 12/11/2009). No mesmo sentido, segue-se o posicionamento do Ministro Joaquim 

Barbosa: (...) a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul – Famurs pede sua admissão 

nos autos como amicus curiae. (...) A intervenção de terceiros no processo da ação direta de 

inconstitucionalidade é regra excepcional prevista no art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, que visa a permitir “que 
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de que “não se trata de uma intervenção de terceiros, e sim de um fato de admissão informal 

de um colaborador da corte”
20

. 

                                                                                                                                                   

terceiros - desde que investidos de representatividade adequada - possam ser admitidos na relação processual, 

para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia constitucional. - A 

admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, 

qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, 

pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de 

constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente 

pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem 

os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou 
estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa 

legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate 

constitucional.” (ADI 2.130-MC, rel. min. Celso de Mello, DJ 02.02.2001). Vê-se, portanto, que a admissão de 

terceiros na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado pluralize o debate 

constitucional, apresentando informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da 

ação direta de inconstitucionalidade. (...) (ADI 1504, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

15/06/2009, publicado em DJe-114 DIVULG 19/06/2009 PUBLIC 22/06/2009)  
20 Foi como afirmou o Ministro Ricardo Lewandowsk, em decisão monocrática: (...), conquanto considerado 

fenômeno de uma intervenção atípica, porque o 'amigo da corte' não pretende que a ação seja julgada a favor de 

ou contra uma das partes, mas sim colabora para uma decisão justa do Poder Judiciário, por meio de uma 

participação meramente informativa. O STF já apreciou a questão da natureza jurídica do amicus curiae, 
afirmando, em voto do relator, Min. Celso de Mello, na ADIn nº 748 AgR/RS, em 18 de novembro de 1994, que 

não se trata de uma intervenção de terceiros, e sim de um fato de 'admissão informal de um colaborador 

da corte'. (...) (ADPF 134, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 27/06/2008, publicado 

em DJe-142 DIVULG 31/07/2008 PUBLIC 01/08/2008). A decisão supra faz menção à decisão do Min. 

CELSO DE MELLO que, em seu voto na ADIn nº 748 AgR/RS, em 18 de novembro de 1994, assim disse: 

“(...). Colaborador da corte e não das partes, e, se a intervenção de terceiros no processo, em todas as suas 

hipóteses, é de manifesta vontade de alguém que não faz parte originalmente do feito para que ele seja julgado a 

favor de um ou de outro, o amicus curiae, por seu turno, somente procura uma decisão justa para o caso, 

remetendo informações relevantes ao julgador'. (...). (ADI 748 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, 

TRIBUNAL PLENO, julgado em 01/08/1994, DJ 18-11-1994 PP-31392 EMENT VOL-01767-01 PP-00010). 

No entanto, parece que o referido Ministro teria mudado o seu entendimento admitindo o amicus curiae como 

terceiro, conforme se extrai de sua manifestação em decisão monocrática: (...) cabe ter presente a regra 
inovadora constante do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, que, em caráter excepcional, abrandou o sentido absoluto 

da vedação pertinente à intervenção assistencial, passando, agora, a permitir o ingresso de entidade dotada de 

representatividade adequada no processo de controle abstrato de constitucionalidade. A norma legal em 

questão, ao excepcionalmente admitir a possibilidade de ingresso formal de terceiros no processo de 

controle normativo abstrato, assim dispõe: "O relator, considerando a relevância da matéria e a 

representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no 

parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades." (grifei) No estatuto que rege o sistema de 

controle normativo abstrato de constitucionalidade, o ordenamento positivo brasileiro processualizou, na 

regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, a figura do amicus curiae, permitindo, em conseqüência, 

que terceiros, investidos de representatividade adequada, sejam admitidos na relação processual, para 

efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia constitucional. A regra 
inscrita no art. 7º, § 2º da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processsual 

do amicus curiae - tem por objetivo pluralizar o debate constitucional, permitindo que o Supremo Tribunal 

Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia. É 

certo que, embora inovadora em tema de controle abstrato de constitucionalidade (que faz instaurar processo de 

natureza marcadamente objetiva), a disciplina legal pertinente ao ingresso formal do amicus curiae já se achava 

contemplada, desde 1976, no art. 31 da Lei nº 6.385, de 07/12/76, que permite a intervenção da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) em processos judiciais de caráter meramente subjetivo, nos quais se discutam 

questões de direito societário, sujeitas, no plano administrativo, à competência dessa entidade autárquica federal. 

Cabe registrar, por necessário, que a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões 

que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem 

uma adequada resolução do litígio. Na verdade, consoante ressalta PAOLO BIANCHI, em estudo sobre o 

tema ("Un'Amicizia Interessata: L'amicus curiae Davanti Alla Corte Suprema Degli Stati Uniti", in 
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Ora, no nosso sistema processual o conceito de terceiro é definido por exclusão: 

terceiro é quem não é parte. O amicus curiae sem receber honorários ou exercer munus 

público, intervém no processo e colabora com o juízo, levando informações para uma melhor 

cognição do caso porque tem um forte interesse que a decisão judicial favoreça um 

determinado ponto de vista.  

É, assim, terceiro, pois, não sendo parte, intervém em processo alheio. Não se trata, 

contudo, de nenhuma das modalidades interventivas previstas no nosso Código de Processo 

Civil, o que já foi sobejamente observado pela doutrina, a qual sempre procura agregar um 

adjetivo para demonstrar a distinção entre essa modalidade de intervenção com as demais 

previstas na lei processual.  

Há de se ressaltar que o terceiro que ingressa nas ações individuais deve ser movido 

por um “interesse jurídico”: a decisão deverá lhe atingir. Por isso mesmo, com exceção da 

assistência
21

, quando esse terceiro interveniente  ingressa no processo perde essa qualidade, 

pois se a decisão fará coisa julgada em relação a ele, de terceiro não mais se trata. 

Diferentemente, o amicus curiae é movido por um interesse diferente daquele previsto 

para as ações individuais. Seja econômico (CADE), social, institucional ou público
22

, quando 

ingressa em processo alheio visa, sem dúvida, a tutela de interesses que lhe dizem respeito, 

mas que irão afetar a sociedade como um todo. E isto se dá porque o instituto tem uma função 

social, informativa e plural no sistema processual comprometido com uma prestação 

jurisdicional mais efetiva e justa.  

Enfim, amicus curiae é um instituto que permite que terceiros passem a integrar a 

demanda, para discutir objetivamente teses jurídicas que vão afetar a sociedade como um 

todo, e, ao permitir a participação formal de entidades e de instituições nos processos, 

pluraliza o debate, conferindo-lhe contorno mais democrático. 

 

3.2.  A evolução do instituto no direito positivo brasileiro  

                                                                                                                                                   

"Giurisprudenza Costituzionale", Fasc. 6, nov/dez de 1995, Ano XI, Giuffré), a admissão do terceiro, na 

condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de 

legitimação social das decisões do Tribunal Constitucional, viabilizando, em obséquio ao postulado democrático, 

a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se 

realize a possibilidade de participação de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses 

gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. 

(...) 

(ADI 2130 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 20/12/2000, publicado em DJ 02/02/2001 P - 

00145) . 
21 O assistente mantém a condição de terceiro quando ingressa no processo. 
22 Antônio do Passo Cabral. Pelas Asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um terceiro especial. 

Revista de Processo, n. 117, 2004, p. 23. 
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No Brasil, salvo um único texto de direito positivo bastante recente
23

, não existe 

menção expressa ao termo amicus curiae em normas legais, o que não impede que a doutrina 

identifique essa modalidade diferenciada, própria, de intervenção de terceiro.  

Segundo Athos Gusmão, o instituto do amicus curiae passou a ser previsto no direito 

positivo brasileiro pela lei nº. 6.385, de 7 de dezembro de 1976, artigo 31
24

, que veio a 

permitir “a intervenção, nessa qualidade, da Comissão de Valores Mobiliário (CVM) em 

processos judiciais, de caráter individual, nos quais devam ser apreciadas questões de direito 

societário sujeitas, no plano administrativo, à competência fiscalizadora dessa autarquia 

federal”
25

. 

Pode-se dizer, então, que o instituto do amicus curiae foi apresentado como uma 

inovação legislativa pela Lei nº. 6.616, de 16 de dezembro de 1978, que ao acrescentar artigos 

à Lei nº. 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários 

e cria a Comissão de Valores Mobiliários, visava  legitimar a CVM a intervir em processos 

que tenham por objeto assuntos que possam refletir no mercado de capitais, a fim de permitir 

que esta alertasse o Poder Judiciário dos possíveis reflexos que suas decisões causariam na 

bolsa de valores mobiliários.
 

A partir daí, outras sociedades criaram entidades semelhantes à Comissão de Valores 

Mobiliários, com o objetivo de fiscalizar e evitar novos abalos às suas economias. É exemplo 

o mesmo privilégio que foi dado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), 

quando transformado em autarquia. A Lei Antitruste (Lei n. 8.884/94), no seu artigo 89, 

afirma que o CADE deverá intervir na qualidade de assistente
26

. Contudo, não obstante a 

expressa previsão da lei, a doutrina diz tratar-se, aí, de uma espécie de amicus curiae
27

.  

A Lei nº. 9.469, de 10 de julho de 1997, instituiu o que também pode ser identificado 

como uma nova forma de atuação do amicus curiae, quando afirma, no seu artigo 5º, § 

                                                

23 Trata-se da Resolução nº 390, de 17.09.2004 do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre o regimento 

interno da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. Seu artigo 23, § 

1º, permite que eventuais interessados, entidades de classe, associações, organizações não governamentais 

apresentem memoriais e façam sustentação oral nos julgamentos perante aquele órgão “na função de amicus 

curiae”.. 
24 Art. 31 - Nos processos judiciários que tenham por objetivo matéria incluída na competência da Comissão de 

Valores Mobiliários, será esta sempre intimada para, querendo, oferecer parecer ou prestar esclarecimentos, no 

prazo de quinze dias a contar da intimação. 
25 Athus Gusmão Carneiro, Intervenção de terceiros, p. 200. 
26 “Art. 89. Nos processos judiciais em que se discuta a aplicação desta lei, o CADE deverá ser intimado para, 

querendo, intervir no feito na qualidade de assistente”. 
27 Alexandre Alves Lazzarini. A intervenção do CADE no processo judicial, Repro 105, pp. 241/248.  
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único,
28

 que pessoas jurídicas de direito público possam intervir para esclarecer questões de 

fato e de direito, juntando documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria, 

independentemente da demonstração de interesse jurídico. 

Mas foi nas ações de controle concentrado do constitucionalidade, com a entrada em 

vigor da Lei nº. 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento 

da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o 

Supremo Tribunal Federal, que o instituto do amicus curiae passou a ser discutido com mais 

ênfase. O parágrafo 2º do artigo 7º da referida lei
29

 permite a manifestação de órgãos e 

entidades, em razão da relevância da matéria e da representatividade dos postulantes, no 

procedimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

         Nesse mesmo ano, a Lei nº. 9.882, que dispõe sobre o processo e o julgamento da 

arguição de descumprimento de preceito fundamental, no seu art. 6º, §§ 1º e 2º
30

, concedeu ao 

relator da causa a possibilidade de colher informações que lhe pareçam importantes para 

instruir o feito. Embora a lei não tenha trazido disposição similar à constante para a ação 

direta de inconstitucionalidade, a doutrina
31

 e o STF
32

 entendem que o referido art. 7º, 

parágrafo 2º da Lei 9.868/99, deve ser aplicado por analogia, para admitir a manifestação de 

órgãos e entidades no papel de amicus curiae. 

                                                

28 “Art. 5º A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fundações 

públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais.” 

“ Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, 

ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, 

para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame 
da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão 

consideradas partes.” 
29 Art. 7º, § 2º: “O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, 

por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros 

órgãos ou entidades”. 
30 “Art. 6o Apreciado o pedido de liminar, o relator solicitará as informações às autoridades responsáveis pela 

prática do ato questionado, no prazo de dez dias. § 1o Se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes nos 

processos que ensejaram a arguição, requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos 

para que emita parecer sobre a questão, ou ainda, fixar data para declarações, em audiência pública, de 

pessoas com experiência e autoridade na matéria. § 2o Poderão ser autorizadas, a critério do relator, 

sustentação oral e juntada de memoriais, por requerimento dos interessados no processo”. 
31 Dirley Cunha Júnior, A intervenção de terceiros no processo de controle abstrato de constitucionalidade – a 

intervenção do particular, do co-legitimado e do amicus curiae na ADIN, ADC e ADPF. In: Fredie Didier Jr. e 

Teresa Arruda Alvim Wambier (coord.). Aspectos Polêmicos e Atuais sobre os terceiros no processo civil e 

assuntos afins, p.p 165/166. 
32 Nesse sentido a decisão monocrática dada pelo Ministro Carlos Britto na ADPF nº 132, publicada em 

06.10.2008: “(...) 2. Trata-se de petição pela qual a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais (ABGLT) requer seu ingresso no feito, na condição de amicus curiae. 3. Pois bem, a 

Lei nº 9.882, de 03 de dezembro de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, não traz dispositivo explícito acerca da figura do amicus 

curiae. No entanto, vem entendendo este Supremo Tribunal Federal cabível a aplicação analógica do art. 7º da 

Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999 (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 46, Rel. Min. Marco 

Aurélio e ADPF 73, Rel. Min. Eros Grau) (...)” (grifamos) 
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A Lei 9.868/99, em suas disposições gerais e finais, ainda fez introduzir, no Código 

de Processo Civil (art. 482), três novos parágrafos
33

, transportando para o controle difuso e 

concreto de constitucionalidade as mesmas características daquele diploma, permitindo a 

participação de outros órgãos entidades no que se admite ser o papel de amicus curiae
34

. 

Outra inovação importante no ordenamento jurídico brasileiro veio com a Lei dos 

Juizados Especiais Federais (Lei nº. 10.259, de 12 de julho de 2001). No § 7º do seu artigo 14 

está prevista a participação de interessados no processo em caso de instauração de pedido de 

uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre 

questões de direito material proferidas por turmas recursais
35

. Embora sem o rótulo, a doutrina 

identifica caso típico de amicus curiae
36

. 

 Identifica-se ainda o instituto do amicus curiae na análise da repercussão geral em 

recursos extraordinários, conforme dicção do § 6º do art. 543-A do CPC
37

, que prevê a 

possibilidade do relator admitir a manifestação de terceiros nos termos do Regimento Interno 

do Supremo Tribunal Federal, e, ainda, mais recentemente, no novo rito dos recursos 

repetitivos. De acordo com a nova redação do Código de Processo Civil, em seu art. 543-C, § 

4º
38

, “o relator, conforme dispuser o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça e 

considerando a relevância da matéria, poderá admitir manifestação de pessoas, órgãos ou 

entidades com interesse na controvérsia”.  

A Lei nº. 11.417, de 2006, que regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal, 

disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo 

Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 3º, § 2º, a possibilidade de o relator admitir, por 

                                                

33 Art. 482. “§ 1o O Ministério Público e as pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato 

questionado, se assim o requererem, poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade, observados os 

prazos e condições fixados no Regimento Interno do Tribunal. § 2o Os titulares do direito de propositura 

referidos no art. 103 da Constituição poderão manifestar-se, por escrito, sobre a questão constitucional objeto de 

apreciação pelo órgão especial ou pelo Pleno do Tribunal, no prazo fixado em Regimento, sendo-lhes assegurado 

o direito de apresentar memoriais ou de pedir a juntada de documentos. § 3o O relator, considerando a relevância 

da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de 
outros órgãos ou entidades”.  
34 Milton Luis Pereira, Amicus curiae – intervenção de terceiro, p. 42 e Fredie Didier Júnior, Recurso de 

terceiro: juízo de admissibilidade, p. 188. 
35 Art. 14. (...) 

§ 7o Se necessário, o relator pedirá informações ao Presidente da Turma Recursal ou Coordenador da Turma de 

Uniformização e ouvirá o Ministério Público, no prazo de cinco dias. Eventuais interessados, ainda que não 

sejam partes no processo, poderão se manifestar, no prazo de trinta dias. 
36 Cássio Scarpinella Bueno, Amicus Curiae no processo civil brasileiro, p. 205. 
37 Art. 543-A. (....) 

§ 6o  O Relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por 

procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
38 Acrescentado pela Lei 11.672/2008. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4778



 

decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros durante o procedimento da edição, revisão ou 

cancelamento de seu enunciado. Estando aí, pois, a figura do amicus curiae. 

Além disso, pode-se também encontrar o instituto na Lei 9.279/96 (Código de 

Propriedade Industrial), cujos artigos 57, 118 e 175 obrigam a intervenção do Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em ações de nulidade de patente, registro de 

desenho industrial e registro de marca quando ele não for o autor; e na Lei 8.906/94, art. 49, 

parágrafo único, que admite a intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil como 

assistente em ações ou inquéritos em que advogados figurem como indiciados, acusados ou 

ofendidos. A previsão do instituto da assistência não afasta a conclusão de que se trata da 

figura ora estudada, uma vez que a intervenção se dá para a defesa de interesse institucional 

(proteção das prerrogativas profissionais do advogado) e não jurídico
39

. 

Assim, não obstante inexistir disposição expressa no nosso direito positivo, o instituto 

do amicus curiae vem sendo reconhecido e admitido com tranquilidade pela doutrina e 

jurisprudência. 

 

3.3. Sua função como fator de legitimação da democracia 

A importância do amicus curiae é evidente no contexto democrático de uma 

sociedade, pois é forma de afirmação do pluralismo social. 

Embora a figura do referido instituto já se encontre contemplada no Brasil desde 

1976
40

, sua participação se intensifica no controle concentrado de constitucionalidade, porque, 

mais do que uma prestação jurisdicional pura e simples, trata-se de um verdadeiro controle 

político
41

, e o instituto enquanto pluraliza o debate constitucional confere legitimidade às 

deliberações do Tribunal Constitucional, que passa formalmente a ter o dever de apreciar as 

interpretações constitucionais que emanam dos diversos setores da sociedade
42

 
43

.  

                                                

39 Cássio Scarpinella Bueno, Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. pp. 340-343 
40 Supra item 3.2 
41 Bruno Noura de Moraes Rego,  Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Sergio Antonio 

Fabris: Porto Alegre, 2003. 
42 Peter Harbele, hermenêutica constitucional. A sociedade aberta de intérpretes da Constituição: Constituição 

para a Interpretação Pluralista e Procedimental da Constituição, Sérgio Fabris Editor, 1997. 
43 É o que conclui Edgar Silveira Bueno Filho: "(...) E, havendo dúvida sobre a constitucionalidade, é necessário, 

para garantir a segurança jurídica e a coerência do sistema, a solução do conflito. Se determinado ato normativo 

provoca dúvidas quanto a esse importante aspecto de sua validade, a ponto de justificar a movimentação das 

pessoas constitucionalmente designadas para exercer o processo de controle, nada melhor do que esmiuçá-lo, de 

forma exaustiva, de modo a se obter uma decisão mais segura e completa possível. 

(...) a decisão proferida na atividade de controle da constitucionalidade deve ter sido precedida de exame 

exaustivo do ato normativo suspeito, de forma a mostrar aos jurisdicionados a sua conformidade ou 

desconformidade com a Constituição, espancando toda e qualquer dúvida suscitada. Não é por outra razão que o 
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 Com efeito, a dúvida sobre a constitucionalidade exige não apenas a solução do 

conflito, mas que a mesma seja feita exaustivamente, espancando toda a qualquer questão 

suscitada, a fim de se obtenha a decisão mais segura e completa possível
44

. Para tanto, a mais 

alta corte do país não poderia ficar acima do debate público. E, conforme observou o Ministro 

Gilmar Mendes, em compatibilidade com a orientação de Häberle, ainda que não se possa 

deixar de enfatizar o que Grimm denominou de “risco democrático”, a inserção da Corte no 

espaço pluralista evita distorções que poderiam advir da independência do juiz e de sua estrita 

vinculação à lei:  

“Vê-se, assim, que, enquanto órgão de composição de conflitos políticos, passa a 

Corte Constitucional a constituir-se em elemento fundamental de uma sociedade pluralista, 

atuando como fator de estabilização indispensável ao próprio sistema democrático. 

  É claro que a Corte Constitucional não pode olvidar a sua ambivalência democrática. 

Ainda que se deva reconhecer a legitimação democrática dos juízes, decorrente do complexo 

processo de escolha e de nomeação, e que a sua independência constitui requisito 

indispensável para o exercício de seu mister, não se pode deixar de enfatizar que aqui também 

reside aquilo que Grimm denominou de ´´risco democrático´´ (...). 

            Essas singularidades demonstram que a Corte Constitucional não está livre do perigo 

de converter uma vantagem democrática num eventual risco para a democracia. 
            Assim como a atuação da jurisdição constitucional pode contribuir para reforçar a 

legitimidade do sistema, permitindo a renovação do processo político com o reconhecimento 

dos direitos de novos ou pequenos grupos e com a inauguração de reformas sociais, pode ela 

também bloquear o desenvolvimento constitucional do País. (...) 

            O equilíbrio instável que se verifica e que parece constituir o autêntico problema da 

jurisdição constitucional na democracia afigura-se necessário e inevitável. Todo o esforço que 

se há de fazer é, pois, no sentido de preservar o equilíbrio e evitar disfunções”45. 

 

 Embora o próprio Supremo Tribunal Federal, muito antes da edição da Lei 9.868/99, 

já viesse admitindo a juntada de memoriais por amicus curiae nas ações diretas de 

inconstitucionalidade
46

, a referida norma legal positivou pela primeira vez entre nós o 

instituto, permitindo que o Tribunal tomasse conhecimento das razões constitucionais 

                                                                                                                                                   

juiz norte-americano e presidente da Suprema Corte, num dos períodos mais férteis da atividade jurisdicional, 

advertiu: „Um tribunal que é final e irrecorrível precisa de escrutínio mais cuidadoso que qualquer outro. Poder 

irrecorrível é o mais apto para auto-satisfazer-se e o menos apto para engajar-se em imparciais auto-análises. 

Em um país como o nosso, nenhuma instituição pública ou o pessoal que o opera pode estar acima do debate 
público‟. (Warren E. Burger,U.S. Chief Justice)” (Edgar Silveira Bueno Filho, Amicus Curiae – A 

Democratização do Debate nos Processos de Controle da Constitucionalidade, in: Revista Diálogo Jurídico, n. 

14, junho/agosto, Salvador, 2002. 
44 Corroborando a necessidade de abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade para 

permitir possibilidade de participação do amicus curiae, disse Inocêncio Mártires Coelho: “(...) se evidencia que 

o deslinde desse tipo de controvérsia interessa objetivamente a todos os indivíduos e grupos sociais, até porque 

ao esclarecer o sentido da Carta Política, as cortes constitucionais, de certa maneira, acabam reescrevendo as 

constituições” (As idéias de Peter Härbele e a abertura da interpretação constitucional no direito brasileiro, in 

Revista de Direito administrativo n. 211, p. 133). 
45 Gilmar Mendes, Controle de constitucionalidade, p. 503/504. 
46 ADI 748 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 01/08/1994, DJ 18-

11-1994 PP-31392 EMENT VOL-01767-01 PP-00010 
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daqueles que, embora sem legitimidade para deflagrar o processo, sejam destinatários diretos 

ou mediatos da decisão a ser proferida
47

. 

Emerge assim a figura do amicus curiae legitimando as decisões do STF, ao mesmo 

tempo em que, pluralizando o debate - permitindo que o referido órgão disponha de todos os 

elementos informativos possíveis e necessários para a solução da controvérsia - dá expressão 

real e efetiva ao princípio democrático. Foi assim que o Ministro Celso Melo, em decisão 

monocrática, por ocasião do julgamento da Medida Cautelar na ADI 2130, em 20 de 

dezembro de 2000, fixou a perspectiva a partir da qual a intervenção do amicus curiae passou 

a ser interpretada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 

 “(...)A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle 
normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema 

Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado 

democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em 

ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a 

possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente 

representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e 

relevantes de grupos, classes ou estratos sociais (...)”48. 

O instituto do amicus curiae como medida concretizadora do princípio do pluralismo 

democrático passou a ser decantado em diversas ocasiões pelo Supremo Tribunal Federal, 

conforme se observa no julgamento da ADI 2321-MC/Df, em 2000, antes mesmo da alteração 

regimental
49

, quando o Ministro Celso de Mello fixou o fim teleológico da norma que 

fundamenta a adoção da referida figura:  

 
“a possibilidade de intervenção do amicus curiae como um fator de pluralização e legitimação 

do debate constitucional (grifos do autor e nossos), entendendo que o ordenamento positivo 

brasileiro processualizou, na regra inscrita no art. 7º, §2º, da Lei 9868/99, a figura do amicus 

curiae, permitindo, em conseqüência que terceiros, desde que investidos de representatividade 

adequada, sejam admitidos na relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão 

de direito subjacente à própria controvérsia constitucional. A intervenção do amicus curiae, 

para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação 

processual na causa, em ordem de proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução 

do litígio constitucional. A idéia nuclear que anima os propósitos teleológicos que motivaram a 
formulação da norma legal em causa, viabilizadora da intervenção do amicus curiae no 

processo de fiscalização normativa abstrata, tem por objetivo essencial pluralizar o debate 

                                                

47 Gustavo Binenbojm. A dimensão do Amicus Curiae no Processo Constitucional Brasileiro: requisitos, poderes 

processuais e aplicabilidade no âmbito estadual. Revista Eletrônica de Direito do Estado, Salbvador, Instituto de 

Direito Público da Bahia, nº 1, janeiro, 2004. Disponível na internet: http://www.direitodoestado.com.br . Acesso 

em: 25 de fevereiro de 2009. 
48 ADI 2130 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 20/12/2000, publicado em DJ 02/02/2001 P 

- 00145 
49 A ADI 2321 foi julgada em 2000, antes, portanto, da edição da Emenda Constitucional nº 15/2004 que 

atualizou o art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, com a seguinte redação: “art. 

131, § 3º, admitida a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade, fica-

lhes facultado produzir sustentação oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do § 2º do artigo 132 deste 

Regimento”. 
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constitucional, permitindo, desse modo, que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de 

todos os elementos informativos possíveis necessários à resolução da controvérsia, visando-se, 

ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade 

democrática das decisões emanadas desta Suprema Corte (grifo nosso) quando no 

desempenho de seu extraordinário poder de efetuar, em abstrato, o controle concentrado de 

constitucionalidade”50. 

O Min. Gilmar Mendes, em trabalho publicado sobre o controle de 

constitucionalidade, anotou a abertura procedimental propiciada por tal instrumento 

democrático: 

"O instituto em questão, de longa tradição no direito americano, visa a um objetivo dos mais 

relevantes: viabilizar a participação no processo de interessados e afetados pelas decisões 

tomadas no âmbito do controle de constitucionalidade. Como há facilmente de se perceber, 

trata-se de medida concretizadora do princípio do pluralismo democrático que rege a ordem 

constitucional brasileira”. 

Para além disso, o dispositivo em questão acaba por ensejar a possibilidade de o Tribunal 

decidir as causas com pleno conhecimento de todas as suas implicações." 51 

 

O referido Ministro enfatizou, no julgamento da ADI nº 2.548-PR, sua função de 

integração extremamente relevante no Estado de Direito. Disse ele: 

 
(...) Evidente, assim, que essa fórmula procedimental constitui um excelente instrumento de 

informação para a Corte Suprema. Não há dúvida, outrossim, de que a participação de 

diferentes grupos em processos judiciais de grande significado para toda a sociedade cumpre 

uma função de integração extremamente relevante no Estado de Direito.   Em consonância 

com esse modelo ora proposto, Peter Häberle defende a necessidade de que os instrumentos de 
informação dos juízes constitucionais sejam ampliados, especialmente no que se refere às 

audiências públicas e às “intervenções de eventuais interessados”, assegurando-se novas 

formas de participação das potências públicas pluralistas enquanto intérpretes em sentido 

amplo da Constituição (...). Ao ter acesso a essa pluralidade de visões em permanente diálogo, 

este Supremo Tribunal Federal passa a contar com os benefícios decorrentes dos subsídios 

técnicos, implicações político-jurídicas e elementos de repercussão econômica que possam vir 

a ser apresentados pelos “amigos da Corte”. Essa inovação institucional, além de contribuir 

para a qualidade da prestação jurisdicional, garante novas possibilidades de legitimação dos 

julgamentos do Tribunal no âmbito de sua tarefa precípua de guarda da Constituição. (...)52. 

 

 Assim, partindo da premissa segundo a qual a sociedade aberta dos intérpretes da 

Constituição proposta por Härbele declina no sentido de que toda sociedade é potencialmente 

                                                

50 Embora julgada em 2000, só foi publicada em 2005: ADI 2321 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, 

Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2000, DJ 10-06-2005 PP-00004 EMENT VOL-02195-1 PP-00046 RTJ VOL-

00195-03 PP-00812 
51 Gilmar Ferreira Mendes, Controle de Constitucionalidade: uma análise das Leis 9.868/99 e 9.882/99, Revista 

Diálogo Jurídico, nº 11, Salvador, fevereiro/2002 
52 ADI 2548, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 18/10/2005, publicado em DJ 24/10/2005 PP-

00035 RDDP N. 34, 2006, P. 176-177 RDDT n. 144, 2007, p. 218, Conferir, ainda, ADI 3842, Relator(a): Min. 

GILMAR MENDES, julgado em 03/12/2009, publicado em DJe-231 DIVULG 09/12/2009 PUBLIC 

10/12/2009. 
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apta a interpretar a Constituição, o amicus curiae representa uma forma dessa abertura, pois 

possibilita a intervenção de terceiros no processo hermenêutico institucional da Carta Magna.  

O ingresso desses interessados é consequência direta dessa abertura procedimental, 

que permite a inserção de novos instrumentos de pluralização do debate, conferindo 

legitimidade a um terceiro em contribuir para a construção de uma decisão a ser proferida que 

irá afetar toda a sociedade. 

 Em suma, o instituto do amicus curiae como medida concretizadora do princípio do 

pluralismo democrático que rege a ordem constitucional brasileira, capaz de pluralizar e 

viabilizar a participação de interessados que embora não tenham legitimidade para deflagrar o 

processo são destinatários diretos ou mediatos da decisão a ser proferida, atua no sentido de 

universalização e realização do direito e do princípio democrático. 

 

4. POSSIBILIDADE E UTILIDADE DE INTERVENÇÃO DO AMICUS CURIAE NAS 

TUTELAS COLETIVAS 

4.1. Aplicação da perspectiva interpretativa aberta proposta por Peter Häberle nas 

tutelas coletivas 

Embora a tese do pluralismo social proposta por Peter Häberle tenha se desenvolvido 

no âmbito da hermenêutica constitucional, não precisa ficar limitada a essa seara, podendo ser 

aplicada no Direito como um todo, em especial nos direitos transindividuais. 

A perspectiva pluralista, não obstante construída para a interpretação da 

Constituição, pode ser aplicada além dela, quando houver patente interesse geral da 

coletividade, valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. 

A tese criou espaço favorável para a admissão da figura do amicus curiae no 

processo de controle abstrato das normas, assegurando ao mesmo um caráter aberto e 

pluralista para o reconhecimento de direitos e a realização da garantias fundamentais no 

Estado Democrático de Direito, cujas decisões irão atingir a toda a coletividade, tal qual 

ocorre nos direitos coletivos que também têm uma conotação política e social. 

A interpretação mais extensiva do seu pensamento se impõe para que alcance a 

proteção dos direitos difusos e coletivos inerentes a toda a sociedade, cujo interesse público e 

social clama por alternativas que permitam a participação de uma pluralidade de sujeitos, 

argumentos e informações nos processos dessa natureza. 

As ações coletivas geram consequências diretas ou indiretas sobre uma diversidade 

pessoas, determinadas ou não, pois tutelam direitos transindividuais, atingindo toda a 
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sociedade. A pluralização do debate, com a participação de setores da sociedade, permitindo 

que os julgadores disponham de todos os elementos informativos, possíveis e necessários à 

solução da controvérsia vai ao encontro dos princípios democráticos. 

Não há dúvida que o resultado dos processos coletivos gera repercussão social e 

política, devendo ser reconhecido a necessidade de um modelo procedimental que permita o 

acesso e a participação de todos.  

Em suma, as idéias de Härbele, que propõe uma sociedade aberta aos intérpretes, 

fortalecendo a lógica participativa, devem ser aplicadas aos processos coletivos cujas decisões 

atingem toda a sociedade. Há de ser permitir, portanto, o acesso e participação dos 

interessados, viabilizando a possibilidade de mecanismos para a participação de terceiros, 

pluralizando o debate dos interesses transindividuais como fruto da consolidação do 

pensamento democrático. 

 

4.2. Intervenção de terceiros nos processos coletivos  

A preocupação com a proteção dos interesses transindividuais inaugura uma nova 

forma de tutela
53

. A fim de garantir os direitos então consagrados, tornou-se necessária a 

criação de institutos jurídicos, mediante um processo célere, com entes legitimados 

determinados expressamente pela lei, cuja força representativa tornava desnecessária a 

participação de terceiros.  

O sistema dos direitos coletivos lato sensu, então, acolhe como legitimados apenas 

entes públicos e associações que preencham determinados requisitos legais, não prevendo a 

participação dos cidadãos, quer na forma de autor quer na de interveniente, o qual possui a  

opção da ação popular
54

. A limitação da atuação aos legitimados já descritos em lei partia da 

ideia de que detinham força representativa tornando desnecessária a participação de outras 

pessoas. 

                                                

53 A primeira figura a aparecer no cenário nacional, dentro de certos limites, como instrumento garantidor dos 

direitos transindividuais foi a Ação Popular (Lei n. 4717/65), que visa a preservação da probidade, eficiência e 

moralidade na gestão da coisa pública e bem assim a tutela do meio ambiente e do patrimônio público em 

sentido amplo, bem como de interesses de consumidores. Em 1985 foi inserido no ordenamento nacional a Ação 

Civil Pública (Lei n° 7347/85). Em 1988, a Carta Constitucional de 1988 consagrou inúmeros direitos e garantias 

fundamentais dos cidadãos, que impuseram a edição do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90), o 

qual trouxe novas redefinições à Ação Civil Pública, imprimindo uma unidade sistemática ao processo coletivo, 

classificando os interesses: a) em difusos (titulares indetermináveis e ligados por circunstância de fato, e objeto 

indivisível), b) coletivos (titulares podem ser determinados, ligados entre si e com a parte contrária por uma 

relação jurídica base, e o objeto é indivisível);  e, c)  individuais homogêneos (titulares identificáveis, a relação 

jurídica base donde nasce a lesão é individualizada, e o objeto é divisível).. 
54 Artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal 
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Por outro lado, as formas de intervenção de terceiros previstas no Código de 

Processo Civil são admitidas de modo muito restrito nas tutelas coletivas lato sensu porque 

foram previstas para um sistema de tutela de interesses individuais, não se coadunando, 

portanto, com a natureza dos direitos coletivos que, como são transindividuais, visam garantir 

uma prestação jurisdicional que alcance a todos os interessados de uma só vez, de forma mais 

célere e capacitada, beneficiando, desde logo, todo um grupo de pessoas. 

Assim, a sistemática da tutela coletiva no Brasil primou por não especificar 

possibilidades de intervenções de terceiros em ações de natureza metaindividual, a fim de 

impedir seu retardamento
55

, admitindo-se, restritivamente, o instituto do litisconsórcio 

somente entre os entes legitimados
56

 
57

, os quais podem se habilitar após a sua instauração na 

qualidade de assistentes litisconsorciais
58

,  

Em se tratando de interesses individuais homogêneos, há a possibilidade do ingresso 

de pessoas físicas, individualmente, como assistentes litisconsorciais
59

 nos moldes previstos 

                                                

55 É como conclui Watanabe ao analisar a vedação do instituto da denunciação da lide no art. 88 do CDC (...) a 

denunciação da lide, todavia, foi vedada para o direito de regresso de que trata o art. 13, parágrafo único, do 

Código, para evitar que a tutela jurídica processual dos consumidores pudesse ser retardada e também 

porque, por via de regra, a dedução dessa lide incidental será feita com a invocação de uma causa de pedir 

distinta. Com isso, entretanto, não ficará prejudicado o comerciante, que poderá, em seguida ao pagamento da 

indenização, propor ação autônoma de regresso nos mesmos autos da ação originária55 (grifamos). (Kazuo 

Watanabe, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto, p. 782/783.) 
56 Segundo o artigo 5º da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, com a redação dada pela Lei 11.448, de 2007, tem 

legitimidade para propor a ação civil pública: “I - o Ministério Público; II - a Defensoria Pública; III - a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de 

economia mista; V - a associação que, concomitantemente: a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos 
termos da lei civil”. 
57Diz o art. 5º, § 2º da ACP: “Fica facultado ao Poder Público e a outras associações legitimadas nos termos 

deste artigo habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes”. Sobre a deficiência da redação e afastando 

de vez qualquer interpretação limitativa, veja-se a lição de Hugo Nigro Mazzilli:  “A LACP admite que o poder 

público e outras associações legitimadas se habilitem como litisconsortes em ação já proposta A norma, porém, 

aplica-se a quaisquer co-legitimados e não apenas às entidades públicas e às associações civis. Com efeito, se a 

legitimidade ativa é concorrente, nada impede que qualquer dos co-legitimados natos possa litisconsorciar-se 

com outro para a propositura da ação, ou não o fazendo para a propositura, habilite-se como assistente 

litisconsorcial do outro, depois de já proposta a ação” (Hugo Nigro Mazzilli, A defesa dos interesses difusos em 

juízo,  2000, p. 256) 
58 O artigo 5º da Lei 7.347/85 foi consolidado com o artigo 82 do CDC (Lei n. 8.078/90), ao admitir a 
possibilidade de formação de litisconsórcio no pólo ativo de demandas coletivas. Hugo Nigro Mazzilli afirma 

que a regra do art. 5º parágrafo 2º da Lei da Ação Civil Pública é caso de litisconsórcio ulterior: “Por absurdo, 

caso se entendesse que inexista possibilidade de litisconsórcio ulterior, bastaria que o segundo co-legitimado 

propusesse em separado outra ação civil pública ou coletiva, com pedido mais abrangente ou conexo, e isso 

provocaria a reunião de processos, e então ambos os co-legitimados acabariam sendo tratados como 

litisconsortes. Nesse passo, menos imperfeita foi a redação dada na Lei n. 7.853/89, ao tratar do mesmo 

problema: „Fica facultado aos demais legitimados ativos habilitarem-se como litisconsortes nas ações propostas 

por qualquer deles‟. Mas, mesmo esta redação não se livrou da incorreção de mencionar assistentes 

litisconsorciais em vez de litisconsortes” (Hugo Nigro Mazzilli, A defesa dos interesses difusos em juízo. 2009, 

p. 256). 
59 A assistência é modalidade de intervenção voluntária na qual o terceiro que tiver interesse jurídico em que a 

sentença seja favorável a uma das partes, poderá requerer sua habilitação nos autos, exercendo os mesmos 
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pelo art. 94 da Lei n. 8.078/90
60

, caso em que se o particular lesado tiver, em trâmite, processo 

individual com pedido idêntico ao da ação coletiva, pode pedir a suspensão de sua ação e 

ingressar nessa qualidade na demanda coletiva. 

O artigo 101, II, do CDC,
61

 prevê a possibilidade de ser chamada ao processo a 

empresa seguradora. O cabimento do instituto do chamamento ao processo nas lides 

consumeristas é exceção só admitida porque permite um alargamento na garantia de 

satisfação do consumidor, eis que a presença da empresa amplia as garantias deste. 

Em suma, as modalidades interventivas tradicionais, previstas para o sistema de 

tutela individual, não se coadunam com a tutela coletiva e, pois, com interesses 

transindividuaus, porque, não havendo direitos subjetivos, não poderia haver interesse 

jurídico a ensejar a intervenção de terceiros nestas relações processuais.  

 

4.3 Necessidade de ampliação do instituto do amicus curiae nas tutelas coletivas 

O amicus curiae é instrumento de participação democrática que surge com a 

finalidade de ampliar o debate, permitindo que a Corte disponha de todos os elementos 

informativos, possíveis e necessários à solução da controvérsia. 

Tal qual no controle de constitucionalidade, que não admite a intervenção de 

terceiros, porque a fiscalização abstrata da constitucionalidade se faz através de um processo 

objetivo
62

, i.e, um processo que não envolve situações jurídicas de caráter individual, a tutela 

coletiva também não se destina à solução de litígios intersubjetivos
63

. 

                                                                                                                                                   

poderes e sujeitando-se aos mesmos ônus processuais do assistido. Classifica-se em assistência simples (art. 50 

do CPC), e litisconsorcial (art. 54 do CPC). Esta, segundo a maioria da doutrina, é verdadeiro litisconsorte 

(Arruda Alvim em Manual de direito processual civil, vol. 2, p. 118; Humberto Theodoro em Curso de direito 

processual civil, p. 143 e também em Litisconsórcio e intervenção de terceiros no processo civil brasileiro, p. 

69), havendo, inclusive quem pugne pela sua eliminação, pois seria caso efetivo de litisconsórcio (Luiz G. 

Marinoni em: Sobre o assistente litisconsorcial, p. 256). É da assistência litisconsorcial de que trata o art. 94 da 

Lei n. 8.078 em caso de tutela de interesses individuais homogêneos. 
60 Art. 94 da Lei 8.078/90: “Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados 

possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação 

social por parte dos órgãos de defesa do consumidor”.  
61 Art. 101, II, do CDC: “o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o 

segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a 

sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o 

réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, 

facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada 

a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este”. 
62 “um processo sem sujeitos, destinado, pura e simplesmente, à defesa da Constituição. Não se cogita, 

propriamente, da defesa de interesse do requerente, que pressupõe a defesa de situações subjetivas” (Gilmar 

Ferreira Mendes, Controle de constitucionalidade – aspectos jurídicos e políticos, editora saraiva, 1990, p. 

250/251) 
63 Mesmo aqueles que não negam o caráter subjetivo aos interesses transindividuais, admitem que se trata de 

uma subjetividade com uma nova amplitude. José Luis Bolsan de Moraes fala em direito subjetivo difuso, 
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Esta nova forma de proteção é decorrência da coletivização dos conflitos sociais, 

corolário da sociedade moderna, em que os conflitos são cada vez mais massificados exigindo 

que não mais sejam resolvidos de forma individualizada. Em razão disso há a indeterminação 

dos sujeitos beneficiados com a respectiva decisão porque, ao contrário das ações individuais, 

em que cada titular do direito violado é identificado, nas ações coletivas, estes são 

indeterminados ou apenas determináveis.  

Das características dessa nova forma de tutela coletiva ressalta-se a relevância social 

do bem tutelado. Com efeito, sempre há um interesse público e social relevante a ser 

defendido, que não é de uma pessoa individualmente, mas pertence a todos ao mesmo tempo. 

Ora, o instituto do amicus curiae, conforme já exposto, permite a inserção de um 

terceiro para discutir objetivamente teses jurídicas que vão afetar a sociedade como um todo. 

Seu interesse não é jurídico, mas público, coletivo ou, conforme definiu Cássio Scarpinella,  

institucional, porque transcende os interesses das partes e até mesmo das pessoas titularizadas 

pelo instituto
64

. 

É exatamente esse interesse social que justifica a intervenção do amicus curiae nas 

tutelas coletivas. Nestas é inadmissível a intervenção de terceiros na forma como foi prevista 

para a tutela individual, porque de direito subjetivo não se trata, mas de interesses difusos ou 

coletivos, ou mesmo individuais homogêneos.  

Logo, se o instituto do amicus curiae é um instrumento da democracia, porque tem a 

função de pluralizar os debates, permitindo que a Corte tome conhecimento de elementos 

informativos para que possa decidir com plena segurança uma matéria que irá afetar a toda a 

coletividade, e se a tutela coletiva, tendo sempre um interesse público a ser defendido, visa 

exatamente resolver de forma massificada tais conflitos, é ínsito do sistema que se admita a 

intervenção do instituto do amicus curiae nessas tutelas. 

Nem se pondere que a existência de legitimados previstos na lei para a tutela coletiva 

seria óbice a tal conclusão. O argumento já foi afastado por ocasião das decisões do STF e 

pode ser perfeitamente aplicado aqui: pluralização do debate. Quanto mais os grupos sociais 

se organizarem para levar ao conhecimento do juízo uma gama de informações, detalhes e 

                                                                                                                                                   

admitindo, que não é um direito subjetivo na acepção clássica: “abstraindo-se o conceito de direito subjetivo de 

sua vinculação à tradição liberal, poder-se-ia, então inferir um novo conteúdo para o mesmo, no qual a 

subjetividade diria respeito não mais apenas a um certo indivíduo mas, isto sim, seria uma subjetividade própria 

da condição humana” (Do direito social aos interesses transindividuais: o estado e o direito na ordem 

contemporânea. Porto alegre: livraria do advogado, 1996, p. 112). 
64 Foi como Cássio definiu o interesse do amicus curiae (Amicus Curiae ..., p. 514-515) 
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interpretações particulares e sob óticas diversas, mais amplo se tornará o debate, melhor será 

a instrução do processo, e, certamente, mais segura será a decisão judicial a ser prolatada. 

Também não se argua que a falta de previsão é obstáculo intransponível, pois o  

Superior Tribunal de Justiça já decidiu, a despeito da ausência de previsão legal expressa, que 

é admissível o ingresso de amicus curiae em feitos em que haja relevância da matéria a ser 

apreciada, já sendo inclusive considerado prática aceita no âmbito daquela Corte
 65

. 

Na realidade, o amicus curiae é um reflexo das próprias deficiências do sistema, pois 

em uma sociedade moderna, os juízes não têm acesso a todas as informações, sendo não 

apenas democrático, mas necessário se permitir a participação social como instrumento de 

informação dos magistrados.  

Enfim, a possibilidade de intervenção do amicus curiae nas tutela coletivas,  

possibilitando julgamentos mais realísticos, comprometidos com as consequências da decisão, 

e atentos aos mais diversos setores sociais, mais do que uma inferência do sistema é corolário 

da trajetória do pensamento democrático no curso do século passado. As transformações pela 

qual passou o direito processual ao longo do século XX, refletem o fortalecimento da lógica 

participativa, e sua preocupação com o efetivo acesso à justiça. É enfim, resultado de uma 

interpretação aberta e democrática  da Constituição Federal. 

 

5. CONCLUSÃO 

                                                

65 No julgamento do AgRg nos EREsp 827194/SC, não obstante a agravante sustentasse que “a legislação 
processual civil brasileira prevê a admissão do amicus curiae em situações específicas e taxativas, não havendo 

qualquer embasamento ou autorização legal para a aplicação do instituto em outras hipóteses, de forma livre e 

aberta, a critério do relator”, o Rel. Ministro  HUMBERTO MARTINS deferiu o pedido admitindo o ingresso do 

sindicado na condições de amicus curiae “por considerar a relevância da matéria, e por ser prática aceita no 

âmbito desta Corte”. É a ementa: PROCESSUAL CIVIL – DEFERIMENTO DE INGRESSO DE SINDICATO 

COMO AMICUS CURIAE – RELEVÂNCIA DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS 

PARTES. Esta Corte tem reiteradamente aceito o ingresso do amicus curiae nos feitos em que haja relevância da 

matéria como o presente, no qual se discute a incidência de PIS e COFINS sobre o faturamento das empresas 

locadoras de mão-de-obra. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EREsp 827194/SC, Rel. Ministro  

HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 18/09/2009). No mesmo sentido: 

(...) 3. A figura do amicus curiae, tão conhecida no direito norte-americano, chegou ao ordenamento positivo 
brasileiro por meio da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da 

ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal 

Federal, inaugurando importante inovação em nosso Direito. 4. O amicus curiae poderá atuar na esfera 

infraconstitucional, objetivando a uniformização de interpretação de lei federal. 5. O escopo da edição da 

norma legal viabilizadora da intervenção do "amicus curiae" é o de permitir ao julgador maiores elementos para 

a solução do conflito, que envolve, de regra, a defesa de matéria considerada de relevante interesse social. 6. 

Intervenção especial de terceiros no processo, para além das clássicas conhecidas, a presença do amicus 

curiae no feito não diz tanto respeito às causas ou aos interesses eventuais de partes em jogo em 

determinada lide, mas, sim, ao próprio exercício da cidadania e à preservação dos princípios e, muito 

particularmente, à ordem constitucional. (...) (EDcl no AgRg no MS 12459/DF, Rel. MIN.  CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

27/02/2008, DJe 24/03/2008) 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4788



 

A ideia de uma sociedade aberta ou pluralista desenvolvida por Peter Häberle, 

permitindo a participação de todos os membros da sociedade no processo de interpretação da 

Constituição é ínsita ao panorama da pós-modernidade e ao Estado Democrático de Direito. 

A técnica de participação do amicus curiae no processo constitucional permite que 

terceiros interessados passem a integrar a demanda para discutir objetivamente teses jurídicas 

que vão afetar a sociedade como um todo. Este terceiro, sem ser parte, ingressa no processo 

movido por um interesse maior do que o dos litigantes envolvidos, para servir como fonte de 

conhecimento de assuntos inusitados, inéditos, difíceis ou controversos.  

Embora o referido instituto já se encontre contemplado em nosso no nosso país deste 

1976, desenvolveu-se no processo de controle abstrato das normas, porque enquanto pluraliza 

o debate constitucional conferindo legitimidade às decisões do Tribunal, permite a realização 

de garantias fundamentais e do princípio democrático. 

A figura deste terceiro interventor representa uma forma da abertura social do 

processo proposta por Härbele na medida em que permite que terceiros ingressem no processo 

hermenêutico institucional da Carta Magna. Embora a tese do pluralismo social proposta por 

este jurista tenha se desenvolvido no âmbito da hermenêutica constitucional, pode ser aplicada 

no campo dos direitos coletivos “lato sensu” porque também atingem toda a sociedade.  

A pluralização do debate em tema de direitos transindividuais, com a participação de 

setores da sociedade, permitindo que os julgadores disponham de todos os elementos 

informativos, possíveis e necessários à solução da controvérsia vai ao encontro dos princípios 

democráticos. 

As formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil foram 

previstas para um sistema de tutela de interesses individuais, não se coadunando, portanto, 

com a natureza dos direitos coletivos que, como são transindividuais, visam garantir uma 

prestação jurisdicional que alcance a todos os interessados de uma só vez, de forma mais 

célere e capacitada, beneficiando, desde logo, todo um grupo de pessoas. 

O instituto do amicus curiae permite, então, que um terceiro intervenha no processo 

coletivo porque seu interesse não é jurídico, mas público ou institucional, não se 

assemelhando àquelas formas de intervenção previstas no direito clássico. 

 Tal no controle de constitucionalidade não envolvem situações jurídicas de caráter 

individual, não se destinando à solução de litígios intersubjetivos. Nestas tutelas há um 

interesse público e social relevante a ser defendido, que não é de uma pessoa 

individualmente, mas pertence a todos ao mesmo tempo, permitindo-se, assim, que o amicus 
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curiae ingresse para discutir objetivamente teses jurídicas que vão afetar a sociedade como 

um todo, viabilizando ao julgador a disposição de todos os elementos informativos, possíveis 

e necessários à solução da controvérsia. 

O instituto do amicus curiae é um instrumento da democracia, porque tem a função 

de pluralizar os debates, permitindo que a Corte tome conhecimento de elementos 

informativos para que possa decidir com plena segurança uma matéria que irá afetar a toda a 

coletividade. 

Em suma, a possibilidade de intervenção do amicus curiae nas tutelas coletivas,  

possibilitando julgamentos mais realísticos, comprometidos com as consequências da decisão, 

e atentos aos mais diversos setores sociais são o resultado de uma interpretação aberta e 

democrática da Constituição Federal, permitindo a realização conjunta de garantias 

fundamentais no Estado Democrático de Direito. 
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RELAÇÕES PRIVADAS E A PROTEÇÃO DO FILHO EM RELAÇÃO AO ABANDONO MORAL:
UMA ABORDAGEM CONSTITUCIONAL PARA A EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS

FUNDAMENTAIS

PRIVATE RELATIONS AND CHILD PROTECTION IN RELATION TO THE MORAL
ABANDONMENT: A CONSTITUTIONAL APPROACH TO THE EFFECTIVENESS OF

FUNDAMENTAL RIGHTS OF HORIZONTAL

Catarina Bento da Silva
José Sebastião de Oliveira

RESUMO
O presente estudo tem por objetivo propor a possibilidade de indenização por dano moral resultante do
descumprimento do dever de visitas pelo genitor não-guardião. A teoria desenvolvida tem amparo na
concepção eudemonista da família contemporânea e na perspectiva da constitucionalização do direito de
família com a incidência horizontal dos direitos fundamentais nas relações privadas, uma vez que o Estado
brasileiro é propugnado como social de direito pela Constituição Federal de 1988. Utilizamos, para tanto, o
método lógico dedutivo, a pesquisa bibliográfica e de artigos disponíveis na internet. Concluímos pela
possibilidade da indenização por dano moral, haja vista ser a convivência familiar, expressão da dignidade
humana, um direito fundamental do filho.
PALAVRAS-CHAVES: Dignidade da pessoa humana. Direito à convivência familiar. Dever de visitas.
Dano moral.

ABSTRACT
This study aims to propose the possibility of compensation for moral damage resulting from breach of duty
of visits by the non custodial parent. The theory developed has support in the design eudaemonistic of
contemporary family and the prospect of constitutionalization of family law with the horizontal impact of
fundamental rights in private relations, since the Brazilian state is defended as a social right of the Federal
Constitution of 1988. We used for this, the logical deductive method, the research literature and articles on
the internet. We conclude by the possibility of compensation for moral damage, considering being their
family, expression of human dignity, a fundamental right of the child.
KEYWORDS: Human dignity. Right to family life. Duty of visits. Moral damage.

NTRODUÇÃO

 

 

A questão que se propõe abordar no presente estudo tem por escopo a evolução da concepção jurídica da
família, de suas finalidades bem como da proporção que a realização do indivíduo, enquanto ser humano
dotado de dignidade, assume neste novo contexto permeado pela perspectiva da eficácia horizontal dos
direitos fundamentais e da funcionalidade do direito.

Abordaremos, para tanto, a visão contemporânea da função da família e a consequente incidência horizontal
dos direitos fundamentais. Passaremos, por conseguinte, à análise da leitura dos princípios do direito de
família para em seguida tratarmos da responsabilidade civil do genitor não-guardião pela indenização por
dano moral devida em razão do descumprimento do dever de visitas.

A temática em estudo reveste-se de extrema importância dados os efeitos perniciosos que o abandono causa
ao filho tanto numa perspectiva individual de sofrimento como numa acepção macro de impacto social que a
convivência deste indivíduo pode causar na comunidade. Esta realidade é nítida frente ao crescente número
de demandas que surgem neste sentido junto aos tribunais pátrios.

 

 

1- A VISÃO CONTEMPORÂNEA DO INSTITUTO DA FAMÍLIA: RELEITURA DO
INTERVENCIONISMO ESTATAL NESTE CAMPO DAS RELAÇÕES PRIVADAS

 

 

Tomemos como ponto de partida, para a análise da mudança de paradigma da tutela das relações familiares,
o desenvolvimento das noções do Estado Democrático de Direito em sua vertente de Estado Social de
Direito.

Em primeiro lugar, tem que se considerar que o assunto família no Brasil, praticamente, passou despercebido
pelos responsáveis pela elaboração das duas primeiras Constituições nacionais, pois a primeira de 1824, com
certeza, nenhuma referência fazia à família em particular e a segunda apenas passou a reconhecer  o
casamento civil como o único ato jurídico capaz de constituir a família legitima, determinando que sua
celebração fosse gratuita.
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Se faz necessário ressaltar, que as primeiras Constituições que surgiram no mundo tido como civilizado são
frutos do constitucionalismo liberal clássico, que tinha como pensamento predominante serem elas um
estatuto eminentemente político, em que imperava a hegemonia do individualismo.(OLIVEIRA, 2002,p.25-
26)

 Nesse sentido, é o posicionamento de (RESENDE,1997, p.108), constitucionalista das  Arcadas, que
sustenta:

 

"Contendo nada além da separação de poderes e da declaração de direitos, a ordem política foi a matéria
contida nas constituições dos século XIX. A ocupação dos direito constitucional eram as relações políticas,
não só estritamente, mas também minimamentes consideradas; apenas as relações essenciais para o exercício
do poder, travadas entre governantes e governados.Este era  o conteúdo inicial do direito constitucional."

Com o a evolução da concepção do Estado Liberal , adotado pelas Constituições Imperial de 1824 e  da
primeira Constituição Republicana de 1891, para o Estado Social de Direito, cujos primórdios deu-se com a
vigência da segunda Constituição  republicana de 1934, [século XX], nítida foi a alteração da perspectiva
intervencionista deste ente político nas relações privadas com a finalidade de proteger as minorias.

 

Na nossa primeira Constituição Imperial de 1824, a família que participou da composição política e elegeu os
representantes do povo para a Assembléia Constituinte foi a patriarcal, que ressaltava  a prevalência do
homem e a exclusão da mulher do processo político nacional, -pois ela não era detentora  do direito de
cidadania, fato que somente veio a ser adquirido em 1932, no Governo Getúlio Vargas.

Essa família patriarcal, ainda participava de forma restritiva do processo político, levando-se em conta que a
participação no processo eleitoral baseava-se na capacidade contributiva de cada um, ou seja, o sufrágio era
da modalidade censitário, com origem na Constituição francesa de 1791, que tinha poder econômico, de
acordo com as posses, podia votar e  e até ser votado.

A única família do que tratou a primeira Carta Constitucional, foi da família do Imperador, e assim mesmo
apenas para regular do direito sucessório ao trono do Império e nada mais.

 

Proclamada a  República, em 15 de novembro de 1889, partiu-se para a elaboração de nossa segunda Carta
Constitucional, e nesta Carta Politica, também o instituto da família ficou sem qualquer tratamento, em que
pese, o legislador constituinte Pinheiro Guedes, tenha tentado apresentar uma emenda, onde buscava
caracterizar a família, como base da sociedade e declarar que competia ao Estado regular a sua formação,
porém sem qualquer sucesso na iniciativa.

Assim, na segunda Constituição brasileira, a família não veio a merecer uma proteção especial, limitando-se 
a finalizar com o antigo Estado confessional ou religioso, passando o controle dos nascimentos, casamentos
e óbitos para o registro público e  impondo o casamento civil, como a única forma válida de constituição de
família no Brasil.

 

Em que pese o mundo passar por uma verdadeira ebulição social, enfrentando a Primeira Grande Guerra
mundial, a Revolução Zapatista no México e a Revolução Bolchevique na Russia, o Brasil se manteve   no
aspecto social, interte, nas primeiras três décadas,quando a grave crise econômica de 1929, provocou a
quebra da
Bolsa de Nova York e trouxe graves conseqüências para  o mundo inteiro, inclusive o
Brasil.

Dessa situação, resultou para o Brasil, uma grave crise econômica-politica, que redundou na queda do
governo central, finando o primeiro período repulbicano e possibilitou uma nova era para o Brasil, que
clamava por reformas sociais e políticas. Assim, chegou ao governo Getulio Vargas, acenando com muitas
reformas em todos os campos.

 

Dessa alternância do poder, surgiu ainda uma Revolução Constitucionalista, encabeçada pelo Estado de São
Paulo em 1932 e que veio a provocar o Governo de Getulio Vargas a convocar uma Assembléia
Constituinte, visando a elaborar a  nossa terceira Constituição, dentro de novas idéias e concepções de
Estado.

Em 16 de julho de 1934,  foi promulgada a  nova  Constituição republicana, sendo certo de que ela veio a  
representar  a transição do liberalismo clássico capitalista para o intervencionismo de Estado, onde pela
primeira vez normas relativo a diversos direitos sociais,debutaram no corpo de uma Constituição.

A doutrina pátria é quase unânime ao sustentar que essa Constituição albergou em seu texto toda a evolução
mundial constitucional ocorrida nas três primeiras décadas do inicio do século XX, em especial a apresentada
pelas Constituições da República de Weimar, alemã e da Espanha de 1931, concernente à intervenção do
Estado na economia e na proteção dos direitos sociais.(OLIVEIRA, 2002,p.43)

Nessa Constituição, no Titulo V, Capitulo I, com a denominação "Da Familia, da Educação e da Cultura, 
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regulado pelos arts. 144 usque 147, os doutrinadores dela, afirmam que os legisladores: "mais preocuparam-
se com o casamento, origem da família, do que, como o devia, com  a família propriamente dito, ateve-se à
formalística e esqueceu-se a substancialidade da instituição" (JACQUES,1962, p.259)

 A realidade é que nesta Constituição, pela primeira vez, preocupou-se o legislador constituinte, em encartar
a proteção constitucional à família, não obstante limitá-la à forma da família matrimonializada, no entanto,
acenou com uma abertura para o reconhecimento de filhos havidos fora do casamento, no entanto, impôs  a
indissolubilidade do casamento, que veio a perdurar até a emenda constitucional n.01,de 1969, que vigeu até
04 de outubro de 1988, pois no outro dia entrou em vigência a nova Constituição.

Quanto ao Brasil, cabe ressaltar que nossa Constituição de 1988 é intervencionista e social, conforme
inferimos de artigos como os 6ª e 7º., seguindo a esteira da Constituição de 1934. Por conseqüência, ela
estatui um Estado Social cuja finalidade é a promoção da igualdade substantiva. Assim, nossa lei maior não
traz em seu bojo a estruturação rígida separatista do corpo social em relação ao Estado; ideologia esta que
fundamentara a não observância dos direitos fundamentais nas relações entre particulares (SARMENTO,
2008, p. 237).

No campo da tutela das relações familiares, o intervencionismo alcançou-as "com o intuito de redução dos
poderes domésticos - notadamente do poder marital e do poder paterno -, da inclusão e equalização de seus
membros, e na compreensão de seu espaço para a promoção da dignidade humana" (LÔBO, 2009, p. 04).

Concomitantemente, precisamos pensar no desenvolvimento da concepção da dignidade da pessoa humana.
Isto porque, o ordenamento jurídico pátrio a prevê como fundamento da República Federativa do Brasil no
artigo 1º, III, da Constituição Federal de 1988.

A partir de então, os estudiosos das relações jurídicas familiares passaram a enxergar e discutir as profundas
transformações que a Carta Magna de 1988 trouxe para a regulamentação legal deste ramo do direito.
Passou-se então "[...] a ser defendida a prevalência de um Direito de Família Constitucional" (MADALENO,
2009, p. 11).

Chegamos assim na perspectiva da constitucionalização do direito civil cujo objetivo é a interpretação e
aplicação das normas infraconstitucionais em consonância com os preceitos enunciados pela Constituição
Federal, principalmente no que diz respeito aos direitos fundamentais por ela enunciados ou decorrentes dos
princípios e tratados internacionais dos quais o Brasil seja signatário [artigo 5º, §2º, CF/1988].

Destacamos, como importante aspecto da constitucionalização da família "[...] a potencialização da filiação
como categoria jurídica e como problema, em detrimento do matrimônio como instituição, dando-se maior
atenção ao conflito paterno-filial que ao conjugal" (LÔBO, 2009, p. 07).

Cabe consignar que quando se propugna a constitucionalização de um ramo do direito não está a se tratar da
hierarquia normativa do sistema, mas sim da proposta de "irradiação dos efeitos das normas (ou valores)
constitucionais aos outros ramos do direito [...]" sendo que "[...] o principal aspecto dessa irradiação[...]
revela-se na vinculação das relações entre particulares a direitos fundamentais, também chamada de efeitos
horizontais dos direitos fundamentais" (SILVA, 2008, p. 18).

Quanto a este efeito horizontal, o texto constitucional brasileiro em nenhum momento transmite a idéia de
vinculação direta aos direitos fundamentais como sendo peculiaridade apenas dos poderes públicos. O que
observamos, principalmente pela redação das liberdades fundamentais [artigo 5º], é que a idéia transmitida é
a de uma "vinculação passiva universal", argumento este atrelado a "[...] um dado fático relevantíssimo, que
não pode ser menosprezado: a sociedade brasileira é muito mais injusta e assimétrica [...]" do que a de países
os quais adotam a tese da eficácia indireta e mediata dos direitos fundamentais (SARMENTO, 2008, p. 238).

Dentre as transformações promovidas pela Constituição Federal de 1988 na tutela das famílias, merece
destaque a visão de que a família passa a ser "o espaço de realização pessoal e da dignidade humana de seus
membros" (LÔBO, 2009, p. 04).

Cientes de que o conteúdo de um conceito para a dignidade da pessoa humana é elástico, adotamos o
apresentado por Sarlet (2001, p. 60) para termos um referencial teórico capaz de proporcionar certa
segurança jurídica para análise da temática proposta neste estudo:

 

"temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais
mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos" [grifo do autor].

 

 

Por conseguinte, "a entidade familiar deve ser entendida, hoje, como grupo social fundado, essencialmente,
em laços de afetividade" (FARIAS apud MADALENO, 2009, p. 11) uma vez que o fundamento da
República brasileira é a dignidade da pessoa humana e esta, por sua vez, implica na realização biológica,
psíquica e social do indivíduo. Logo, o sistema jurídico pátrio deixa de observar o modelo patriarcal de
família estampado no Código Civil de 1916 para acatar o "modelo igualitário da família constitucionalizada"
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(LÔBO, 2009, p. 05).

O Estado, ao intervir nas relações de família, por esta nova perspectiva, amplia seu campo de proteção
tutelando-a conforme o "paradigma que explica sua função atual: a afetividade" sendo identificada pela
"affectio" e estando "unida por laços de liberdade e responsabilidade", e é esta proteção que constitui para o
indivíduo, componente da entidade familiar, "um direito subjetivo público, oponível ao próprio Estado e à
Sociedade" (LÔBO, 2009, p. 01).

Por isso, ao tratarmos de questões relacionadas aos conflitos familiares, é necessário fazermos a releitura de
certos princípios do direito e tratar de outros específicos do direito de família. E é fundado neste espírito que
passamos à abordagem dos pontos mais relevantes do presente estudo.

 

 

 

2- OS PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMÍLIA E A PROTEÇÃO DA CONVIVÊNCIA
FAMILIAR DO FILHO MENOR OU MAIOR INCAPAZ

 

 

A análise da convivência familiar do filho menor ou do maior incapaz enquanto direito fundamental dos
mesmos, e, por contra partida, dever dos genitores, inicia-se com a abordagem dos princípios aplicáveis à
relação paterno-filial. Isto porque, tendo em vista a constitucionalização do direito, o instituto da
convivência familiar deve de acordo com os mesmos ser interpretado. Consignemos desde já que, havendo
ruptura na relação entre os genitores, ou em situações em que esta ao menos se iniciou, o direito à
convivência familiar traduz-se no direito-dever de visitas do genitor não-guardião.

Começando com o princípio da dignidade da pessoa humana, podemos visualizá-lo "como sendo o princípio
de manifestação primeira dos valores constitucionais, carregado de sentimentos e emoções" (DIAS, 2009, p.
61). Seguindo em frente à tentativa de conceituação acima exposta, podemos afirmar quanto a ele que,
principalmente para sua aplicação na solução de lides familiares, "é impossível uma compreensão
exclusivamente intelectual e, como todos os outros princípios, também é sentido e experimentado no plano
dos afetos" (ROTHENBURG apud DIAS, 2009, p. 61).

No âmbito do direito de família, podemos vislumbrar o princípio em comento em disposições constitucionais
tais como as dos artigos 226, §7º, 227, caput, e 230, e em disposições legais como as dos artigos 3º, 4º, 15 e
18 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já no Código Civil vigente não há referência expressa ao
mesmo, mas por força da constitucionalização do direito, ao mesmo aplica-se o respeito à dignidade humana
(LÔBO, 2009, p. 39).

Assim, "a família, tutelada pela Constituição, está funcionalizada ao desenvolvimento da dignidade das
pessoas humanas que a integram. A entidade familiar não é tutelada para si, senão como instrumento de
realização existencial de seus membros" (LÔBO, 2009, p. 39).

O princípio da solidariedade, além de ser objetivo fundamental da República brasileira [artigo 3º, I,
Constituição Federal de 1988], no direito de família ele vem enunciado enquanto valor jurídico em arts.
como o 226, 227 e 230 da Carta Magna, bem como no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Especificamente quanto aos filhos, a solidariedade "responde à exigência da pessoa de ser cuidada até atingir
a idade adulta, isto é, de ser mantida, instruída e educada para sua plena formação social" (BIANCA apud
LÔBO, 2009, p. 41).

Quanto à verificação do princípio da solidariedade no Código Civil de 2002, damos destaque ao artigo 1630
que estabelece o poder familiar "que é menos "poder" dos pais e mais múnus ou serviço que deve ser
exercido no interesse dos filhos" (LÔBO, 2009, p. 41). Este princípio nos traz o cuidado, com as pessoas
vulneráveis [ex.: criança e adolescente, idoso, etc.], como valor e dever jurídico (LÔBO, 2009, p. 42).

Ressalte-se que a origem de tal princípio está nos próprios vínculos afetivos e o mesmo "dispõe de conteúdo
ético, pois contém em suas entranhas o próprio significado da expressão solidariedade, que compreende a
fraternidade e a reciprocidade", pois "a pessoa só existe enquanto coexiste" [grifo do autor] (DIAS, 2009,
p. 66).

Em face das assertivas expostas, que nos levam a refletir sobre a tutela jurídica do afeto, tratemos agora do
princípio jurídico da afetividade que pode ser conceituado como aquele "que fundamenta o direito de família
na estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de vida, com primazia sobre as considerações de
caráter patrimonial ou biológico" (LÔBO, 2009, p. 47).

Pode-se considerá-lo como um princípio constitucional implícito, decorrente de disposições como as dos arts
1º, III; 3º, I; 227, §§5º e 6º; 227, caput da Constituição Federal de 1988. Atente-se para o fato de que "a
convivência familiar (e não a origem biológica) é prioridade absoluta assegurada à criança e ao adolescente"
(LÔBO, 2009, p. 48).

Dentre as aplicações deste princípio, visualizadas pela doutrina, temos sua incidência quanto à
"funcionalização da família para o desenvolvimento da personalidade de seus membros" (TEPEDINO apud
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LÔBO, 2009, p. 51).

Este princípio é a expressão da evolução da tutela estatal das relações familiares com o reconhecimento da
necessidade de promoção da dignidade humana dos indivíduos que compõem essa entidade na perspectiva da
concepção eudemonista da família. Ao acompanhar a evolução humana, "[...] o direito das famílias instalou
uma nova ordem jurídica para a família, atribuindo valor jurídico ao afeto" [grifo do autor] (DIAS, 2009,
p. 71).

Tal regulamentação nesses moldes faz-se necessária porque, além do provimento material, "a sobrevivência
humana também depende e muito da interação do afeto", que "é valor supremo, necessidade ingente,
bastando atentar para as demandas que estão surgindo para apurar responsabilidade civil pela ausência do
afeto" (MADALENO, 2009, p. 65).

Assim, especificamente quanto à sua incidência na relação entre pais e filhos, a afetividade trata-se de dever
daqueles para com estes. Porém, não há que a confundir, enquanto princípio jurídico, "com o afeto como
fato psicológico ou anímico, porquanto pode ser presumida quando este faltar na realidade das relações;
assim, a afetividade é dever imposto aos pais em relação aos filhos  e destes em relação àqueles, ainda
que haja desamor ou desafeição entre eles" [grifo nosso] (LÔBO, 2009, p. 48).

Isto posto, deve-se tratar do princípio da convivência familiar enquanto realização do dever legal da
afetividade. Tratar-se-á neste ponto a doutrina de Paulo Lôbo, autor que trata expressamente do assunto.

Para mencionado doutrinador, a convivência familiar pode ser pensada como "a relação afetiva diurna e
duradoura entretecida pelas pessoas que compõem o grupo familiar, em virtude de laços de parentesco ou
não, no ambiente comum" (LÔBO, 2009, p. 52). Contudo, o mesmo não deixa de pontuar que a mesma
impõe reflexos no exercício do poder familiar, pois, "ainda que os pais estejam separados, o filho menor tem
direito à convivência familiar com cada um" (LÔBO, 2009, p. 53).

A convivência familiar vem estatuída, enquanto direito fundamental do filho, menor ou maior incapaz, e
dever dos pais, na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 227, caput, o qual, dada sua relevância para
nosso estudo, transcrevemos:

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão [grifo nosso].

 

 

Por fim, traz-se os apontamentos mais relevantes quanto ao princípio do melhor interesse da criança,
princípio este que reflete mais uma alteração de paradigma da sociedade contemporânea, pois coloca o
menor como sujeito de direitos impondo a prioridade e a efetiva realização destes.

O mesmo é identificado na expressão "com absoluta prioridade" constante da redação do artigo 227, caput,
da Constituição Federal de 1988, e impõe ao Estado, à sociedade e à família o tratamento prioritário dos
interesses da criança e adolescente "tanto na elaboração quanto na aplicação dos direitos que lhe digam
respeito, notadamente nas relações familiares, como pessoa em desenvolvimento e dotada de dignidade"
(LÔBO, 2009, p. 53).

Frisamos que o princípio em comento "não é uma recomendação ética, mas diretriz determinante nas
relações da criança e do adolescente com seus pais [...]" (LÔBO, 2009, p. 55).

Por todas as considerações referidas até então, fixa-se nosso entendimento de que a convivência familiar é
um direito fundamental do menor, ou maior incapaz, em relação aos pais, enquanto expressão de realização
de sua dignidade humana no seio familiar. Assim, trata-se de uma obrigação legal cujo descumprimento gera
consequências no campo da responsabilidade civil.

 

 

3- A RUPTURA OU INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO AFETIVA ENTRE OS PAIS, O DEVER DE
VISITAS E SEU INADIMPLEMENTO

 

 

Conforme já delimitado em linhas anteriores, nas situações de desfazimento da relação entre os pais, ou nos
casos em que esta nem mesmo chega a existir, não há ruptura do vínculo com os filhos e aquele que não ficar
com a guarda destes não se exime de promover o dever de convivência familiar adimplindo o direito-dever
de visitas.

Neste panorama, a guarda legal do filho será definida em ação autônoma ou de separação, divórcio,
dissolução de união estável ou medida cautelar, conforme enuncia o artigo 1584, I, do Código Civil. Já o
direito-dever de visitas vem previsto no artigo 1589, também do Código Civil.
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A obrigação de visitas fica imposta em sede de sentença judicial. Reforça-se ainda que não se trata apenas de
um dever de estar em companhia do filho, mas de fiscalizar e promover sua formação, física, psíquica e
social, enfim,.estar presente em todos os momentos que se fizer necessário,para que  possa ajudar o filho a se
preparar  para os embates da vida futura em sociedade.

Atente-se para a redação do citado artigo 1589: "O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos,
poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo
juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação" [grifo nosso]. Apesar de o texto legal utilizar o verbo
poder, atribuindo uma conotação de facultatividade, mais a frente vale-se do verbo fiscalizar que denota o
mandamento, o múnus de o não-guardião atuar em benefício do filho. Ademais, este artigo deve ser lido em
consonância com o sistema constitucional de proteção do menor estatuído, dentre outros dispositivos, no
artigo 227 da Carta Magna que propugna o dever da convivência familiar.

Reforçando esta proposição, Madaleno (2009, p. 354) esclarece que o artigo 1583, §3º, do Código Civil vai
reforçar "a obrigação que tem o genitor não-gruardião de supervisionar os interesses dos filhos, isto porque
prefere a lei que os pais decidam e acordem sobre todas as questões relacionadas [...] à guarda e às visitas
[...]". Continua o autor esclarecendo que isto se deve ao fato de que as visitas "visam, em primeiro plano, ao
benefício do filho menor ou incapaz para ele poder manter por igual, um saudável e rotineiro vínculo de
comunicação com o seu ascendente depois da separação de seus pais".

Logo, para Madaleno (2009, p. 272), o direito de visitas traduz-se num "direito basilar da organização social
dos filhos"; é um direito fundamental previsto no artigo 227 da Constituição Federal por ser "[...] matéria
prima indispensável para a construção da sua personalidade". Mencionado autor aprofunda tal conceito
dizendo que deve ser considerado como "um sagrado direito do filho de ser visitado" [grifo do autor].

Uma vez não cumprida a obrigação de visitas [Shuld] - obrigação aqui entendida como "dever jurídico
originário" - surge para o filho preterido o direito à indenização por dano moral, ou seja, a responsabilidade
civil [Haftung] pelo inadimplemento do genitor não-guardião "dever jurídico sucessivo, conseqüente à
violação do primeiro" (CAVALIERI FILHO, 2009, p. 02-03).

Ao conceituar o dano moral, Cavalieri Filho (2009, p. 80-81) elucida que o mesmo possui dois sentidos. No
sentido estrito, significa a "violação do direito à dignidade". Em sentido amplo, engloba os "diversos graus
de violação dos direitos da personalidade, abrange todas as ofensas à pessoa, considerada esta em suas
dimensões individual e social, ainda que sua dignidade não seja arranhada".

Mencionado autor esclarece que como ainda não se tem critério objetivos para sua configuração, a mesma
deve ter por base a Constituição Federal e a perspectiva consequente de que implica na ofensa à dignidade
humana. "Nessa linha de princípio, só dever se reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar" (CAVALIERI FILHO, 2009, p. 83).

Como esses dissabores só serão considerados dano moral ao ofenderem a dignidade humana, cabe ao filho
abandonado pelo genitor não-guardião comprovar o nexo causal entre a ausência e o sofrimento a si
impingido enquanto ofensa ao seu direito fundamental à convivência familiar, expressão da dignidade
humana.

A relevância fática desta proposição revela-se nas consequências perniciosas que o abandono causa ao
filho.Traz-se agora alguns apontamento da doutrina da psicologia para podermos identificar esta realidade.
Ater-se-á aos malefícios causados pela ausência da figura paterna, uma vez que, a situação mais comum no
cotidiano forense é a atribuição da guarda unilateral à mãe.

É nos dizeres de Juritsch (apud PEREIRA; SILVA, 2009) que podemos verificar a importância da figura
paterna e reforçar o temor de danos psicológicos por sua ausência:

 

O homem não é exigido, apenas, como genitor; ele se relaciona à mãe e ao filho também na sua qualidade de
pai. A sua presença é necessária para o amadurecimento harmônico da relação mãe-filho, e para o
desenvolvimento integral deste. A sadia relação mãe-filho, a dedicação carinhosa da mãe pelo filho,
desenvolve-se em comunhão com o pai; ele recebe um fulgor especial com a aceitação do filho, desde o
início, por parte do pai.

 

 

Analisando-se o pensamento freudiano, é possível avaliar a importância da figura paterna na formação do
indivíduo e sua interação com a sociedade. Vejamos:

 

Sob o prisma freudiano, a construção da identificação e dos ideais, seja do indivíduo, seja do grupo, é
marcada por processos subjetivos que devem ser desenvolvidos para que seja mantida tanto a organização
individual quanto a organização social que têm como referencial central, como organizador simbólico, a
ordem paterna. Esses processos se dão entre duas formas de existência da subjetividade: entre os registros do
narcisismo (ego ideal/ amor de si) e da alteridade (ideal de ego, superego/amor de outro) (FREUD apud
MENEZES, 2009).
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Podemos, inclusive, pensar em um campo mais abrangente da desestruturação da família. Em um estudo
sobre a exclusão social e a vulnerabilidade de jovens infratores e de suas famílias fica relacionada a influência
que a ausência paterna pode causar. Ao falar na origem da delinquência Shoemaker (apud ASSIS; FEIJÓ,
2009) elenca três níveis de conceituação. Um dele, e o mais relevante à nossa pesquisa, diz respeito ao nível
sócio-psicológico e

 

refere-se à quebra de vínculos sociais do jovem com a família, a escola, a igreja e demais instituições
responsáveis pelo controle social do adolescente, à auto-estima e à influência de grupos de jovens sobre o
comportamento do infrator. Nesse nível, maior destaque se dá para a família, pois seria ela a instituição
capaz de exercer maior controle (estabelecimento de regras, horários, punições e recompensas) sobre o
jovem. É neste sentido que se dá a sua importância como fator de risco ou de proteção para a infração.

 

 

Nessa linha, pode-se afirmar que a "qualidade do relacionamento familiar é um fator chave no
encaminhamento do jovem para a delinquência" (ASSIS; FEIJÓ, 2009). A figura paterna é fator decisivo.
Quanto aos malefícios dessa desestruturação familiar Pedersen:

usando um instrumento bastante consagrado na literatura (Parental Bonding Intrument) demonstra que
cuidado e controle - aspectos do víndulo familiar - têm uma relação clara com ansiedade/depressão e/ou
delinquência. "a relação é mais forte entre esses sintomas e a percepção de pouco cuidado: pouco cuidado
advindo do pai constitui o preditor mais forte de ansiedade/depressão e pouco cuidado advindo da mãe
constituindo o preditor mais forte de delinquência (p. 986)" (apud ASSIS; FEIJÓ, 2009).

 

 

As circunstâncias expostas já começam a serem reconhecidas pela doutrina jurídica. Transcreve-se abaixo
uma citação que reconhece as implicações psicológicas desse desamparo moral ao filho:

 

Ao filho choca ter transitado pela vida, em tempo mais curto ou mais longo, sem a devida e necessária
participação do pai em sua história pessoal e na sua formação moral e psíquica, desconsiderando o
descendente no âmbito de suas relações, causando-lhe irrecuperáveis prejuízos que ficarão indelevelmente
marcados por toda a existência do descendente socialmente execrado pelo genitor, suscitando insegurança,
sobressaltos e um profundo sentimento de insuperável rejeição, e que o ressarcimento pecuniário não terá a
função de compensar, mas cuidará apenas de certificar no tempo a nefasta existência desse imoral e covarde
abandono do pai (MADALENO, 2009, p. 312).

 

 

Logo,  em sendo a acolhida social e afetiva do filho pelo genitor não-guardião uma necessidade para seu
sadio desenvolvimento, "recusando aos filhos esses caracteres indissociáveis de sua estrutura em formação,
age o pai em injustificável ilicitude civil e assim gera o dever de indenizar também a dor causada pelas
carências, traumas e prejuízos morais sofridos pelo filho imotivadamente rejeitado [...]" [grifo nosso]
(MADALENO, 2009, p. 312).

Nesta esteira de raciocínio, e diante de apontamentos preocupantes da psicologia, seguimos o
posicionamento de Madaleno (2009, p. 311) quando o mesmo afirma que "exatamente a carência afetiva, tão
essencial na formação do caráter e do espírito do infante, justifica a reparação pelo irrecuperável agravo
moral que a falta consciente deste suporte psicológico causa ao rebento".

 

 

CONCLUSÃO

            

 

Os fundamentos da família em termos de importância abrangem tanto no tempo como no espaço a evolução
da espécie humana,que é de sua importância para a perfeita compreensão do estágio da civilizações passadas,
das do presente e das do futuro.

A família é uma entidade anterior ao Estado, como nação politicamente organizada, anterior à própria
religião e também anterior ao direito que a regulamenta e que resistiu a todas as transformações  que até hoje
veio a sofrer a humanidade, se mantendo firme no propósito de assegurar a perpetuação da espécie humana,
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ao longo dos tempos.

Constata-se que modernamente, a constituição da família por intermédio de suas diversas modalidades de
uniões, previstas na Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional, em especial no Código
Civil de 2002, não se resume apenas para satisfação intima de um casal, mas sim, por intermédio do
consenso, do respeito recíproco, do amor, da harmonia e da paridade entre os dois sexos opostos e de seus
descendentes ou ascendentes.

Assim, é sempre no seio da  família, que se lapida a formação do caráter dos filhos, dando-lhes a formação
necessária para que se integrem no seio da sociedade e  aprenda todas a malícias da vida,  necessárias para
que se tornem futuramente bons cidadãos..

Antigamente, todas as relações travadas no interior das famílias, pertenciam ao privado, à intimidade de um
conjunto de pessoas vinculadas a uma chefia, a quem cabia a última palavra, mas na contemporaneidade,
tudo isso mudou-se, pois o Estado  exerce um controle indireto da vida familiar, onde pelos seus órgãos
próprios pode exigir o cumprimento da lei, nas questões de ordem privada.

Dessa forma, após a Constituição de 1988, operou-se a constitucionalização do Direito de Familia, de modo
que uma boa parte da matéria que regula a família acabon vindo para dentro da Constituição Federal.

Logo, ela  surgiu como um ente  de caráter privado em face das considerações postas, e concluí-se que a
tutela das relações de família, diante do intervencionismo estatal, assume caráter de direito público subjetivo
impondo aos particulares nas relações privadas a observância dos direitos fundamentais numa perspectiva
horizontal.

Sem ofensa à autonomia privada, vez que esta não é valor absoluto, verifica-se que a convivência familiar é
um direito fundamental do filho, por ser expressão de sua dignidade humana, e, na propugnada perspectiva
horizontal, um dever dos pais para com ele.

Logo, por uma abordagem sistêmica e constitucional do Código Civil pode-se estabelecer o direito-dever de
visitas, enquanto realização do direito fundamental à convivência familiar, como uma obrigação do genitor
não-guardião para com seu filho e propor a consequente responsabilidade civil dos pais por dano moral uma
vez verificado os dissabores afetivos decorrentes dessa relação familiar não  realizada a contento.
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SEGURANÇA, ESTADO E DIREITOS HUMANOS: ALGUMAS REFLEXÕES ACERCA DO
DIREITO HUMANO À SEGURANÇA SOB A ÉGIDE DA SOCIEDADE OCIDENTAL

CONTEMPORÂNEA

SECURITY, HUMAN RIGHTS AND STATE: SOME REFLECTIONS ON THE HUMAN RIGHT TO
SECURITY UNDER THE AEGIS OF CONTEMPORARY WESTERN SOCIETY

Bruno Jorge Rijo Lamenha Lins

RESUMO
O presente artigo se ampara na constatação de que a segurança surge como uma demanda sociopolítica
central na sociabilidade contemporânea e cuja gestão é confiada, quase exclusivamente, ao aparelho estatal.
Nesse contexto, traçamos uma breve investigação sobre o processo que conduziu a gestão securitária e a
manutenção da ordem a serem enceradas como demandas eminentemente públicas, sob a égide do poder
estatal, tomando como marco teórico o surgimento do Estado moderno e o pensamento dos teóricos ingleses
Thomas Hobbes e John Locke. Doravante, problematizando as bases da noção de direito à segurança
oriunda desse processo histórico, o ponto de chegada de nosso trabalho afirma a necessidade de construir a
concepção de direito humano à segurança sob a perspectiva que identifica os direitos humanos como o
fundamento ético da sociabilidade contemporânea.
PALAVRAS-CHAVES: Ordem pública, Estado moderno, Direito humano à segurança

ABSTRACT
This paper supports itself in the premiss that security emerges like a central socio-political demand in the
contemporary sociability and whose administration is almost exclusively put in the charge of the state
apparatus. In this context, we made a brief research about the process which led the security administration
and the maintening of the order to be envisaged like public demands eminently, under the auspices of state
power, taking as a theoretical framework the emergence of modern State and the thought of the British
theorists Thomas Hobbes and John Locke. Henceforth, questioning the basis of right to security which
derives from that historical process, the arriving point of our study affirms the needing of build the concept
of human right to security through the perspective which identifies human rights like the ethical foundation of
contemporary sociability.
KEYWORDS: Public order, Modern State, Human right to security

1. Introdução

No contexto da sociedade ocidental contemporânea, a demanda por segurança tem surgido, e não somente
nos chamados países periféricos, como uma das principais plataformas de afirmação da legitimidade dos
governos e de um projeto sólido para a comunidade política1. Concretamente, o pano de fundo para esse
debate é complexo e repleto de nuances, perpassando por questões de natureza diversa como o terrorismo
internacional e a expansão e combate da criminalidade, especialmente a de caráter violento.

Discutir as implicações e o crescimento, na esfera pública, de uma demanda por segurança não prescinde de
um necessário debate acerca das condições de construção, na sociedade ocidental contemporânea, de uma
sociabilidade que atribui quase que exclusivamente ao Estado a gestão e o provimento de segurança aos
indivíduos, erigindo-a como componente do plexo de direitos inerentes à condição humana.

Essa problemática nos remete, quase de imediato, à reflexão acerca das bases sobre as quais se edificaram o
Estado moderno e o lento processo de transição, da esfera privada para a pública, verificado na gestão e
provimento da ordem e da segurança2. Longe de pretender traçar as linhas de uma "evolução histórica"3 ou
abordar a complexidade de processos históricos tão repletos de nuances, nossa abordagem perpassará um
breve diálogo entre dois dos principais teóricos do projeto moderno de esfera pública, quais sejam, os
ingleses Thomas Hobbes e John Locke.

Identificada em Hobbes a segurança como a razão fundamental da existência do Estado Moderno, partiremos
para a discussão de alguns dos elementos mais significativos para sua assunção como direito humano4

inerente a todos os indivíduos, já sob a égide do Estado liberal de Direito.

Doravante, problematizaremos as bases e a suficiência de um direito humano à segurança naquele contexto
histórico, utilizando como elemento-chave a noção de ordem pública, propondo a existência de uma perversa
dicotomia na sociabilidade liberal-burguesa relacionada à existência de uma face emancipatória em favor de
certos grupos sociais e uma face coercitiva em desfavor de outros. Avançaremos nesse debate, propondo que
os reflexos dessa dicotomia perduram até hoje, mesmo com a superação do Estado liberal de Direito em sua
formulação clássica, o que importa em significativos reflexos no âmbito da concepção de segurança pessoal e
coletiva na contemporaneidade.

O ponto de chegada de nosso trabalho será a propositura de um contra-discurso a uma concepção
insuficiente de direito à segurança na contemporaneidade. Partindo da noção de segurança humana, o debate
proposto será estruturado na necessidade de uma concepção plural e dialógica de ordem pública e na
afirmação da gramática dos Direitos Humanos como o fundamento ético da sociabilidade contemporânea.

 

2. Thomas Hobbes, o Estado moderno e a segurança como sua razão fundamental
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Antes do surgimento do Estado moderno, a segurança pessoal e a manutenção da ordem consistiam em uma
demanda de caráter puramente privado5. Nas sociedades pré-modernas europeias6, espaço onde primeiro o
Estado moderno encontrou terreno fértil para estruturar o seu surgimento, a intensa fragmentação do poder
político, fruto da dinâmica produtiva baseada no modo de produção feudal, impossibilitava o surgimento de
uma instância de vigilância e autoridade capaz de concentrar os recursos humanos e materiais necessários
para a monopolização do uso da força com a finalidade de manter a ordem e a paz civil.

As funções securitárias de polícia e justiça não chegaram a desaparecer totalmente, mas eram desempenhadas
de maneira bastante rudimentar no âmbito de cada unidade econômico-produtiva, os feudos. Isso quer dizer
que, não obstante a existência de um território nacional já à época, conviviam naquele espaço diferentes
jurisdições, concepções e modalidades de práxis securitária7. "A segurança dos indivíduos era atribuição do
proprietário local"8, ou seja, o senhor feudal, cabendo-lhe a manutenção da ordem nos seus domínios locais.
Inexistia, portanto, uma distinção clara entra esfera pública e esfera privada.

Ainda quando subsistia algum vínculo de contato entre a administração da justiça criminal e a autoridade
central do monarca, a efetividade de tal estrutura era fraquíssima. Prevalecia a gestão securitária de caráter
privado e semiprivado, num ambiente social que legitimava, abertamente, o direito à vingança privada e ao
fazer justiça com as próprias mãos9.

É de se supor que, no contexto de um esquema securitário caótico e pouco articulado, a violência e a
insegurança social constituam, à época, um grave problema no âmbito das comunidades rurais e urbanas que
compunham as sociedades pré-modernas europeias. As árduas condições de subsistência, a grande incidência
de enfermidades e moléstias e, principalmente, o ambiente de medo, violência e insegurança10 favoreciam a
uma existência individual breve e árdua, além de uma sociabilidade que identificava as práticas violentas
como um recurso legítimo de resolução dos problemas sociais e coletivos11.

Para além de uma característica da materialidade social europeia da época, há de se observar, no panorama
brevemente descrito acima, um dado psicossocial da maior relevância: nesse contexto social, os indivíduos
"controlavam muito pouco suas emoções e instintos agressivos, dando-lhes vazão de forma mais direta, mais
aberta do que veio a ocorrer em séculos posteriores"12.  Em face do elevado patamar de beligerância, os
partícipes da sociedade feudal pouco se planejavam para o futuro e suas as ações e impulsos não
encontravam qualquer limite psicológico ou cultural para os ímpetos de agressividade.

A lenta transição para a Idade Moderna, sob os auspícios da superação do esquema produtivo feudal pelo
nascente modo de produção capitalista alterou, profundamente, as demandas e necessidades históricas, a
organização do poder e a própria sociabilidade dos indivíduos, estando marcada por um processo de
pacificação interna13 dos territórios nacionais.

Sobre as premissas necessárias para o nascimento de uma nova forma de organização do poder, a partir no
século XII na Europa, Bobbio et al prelecionam que a centralização do poder político, através de parâmetros
bem definidos de territorialidade e unidade de comando, somada à montagem de um corpo técnico
qualificado para o sucesso das funções governamentais foram condições indispensáveis ao desenvolvimento
do modo de produção capitalista e de todas mudanças sociopolíticas que advieram de tal processo
histórico14.

A demanda por segurança nesta nova configuração adquire um novo caráter, "potencializando uma dimensão
pública jamais detectada nas sociedades tradicionais"15. Como já destacado, a correlação de forças sociais se
alterara dramaticamente, sobretudo no que pertine à incipiente estrutura social classista, à necessidade de
assegurar o desenvolvimento comercial sem as restrições da velha ordem fragmentária e insegura e à
afirmação progressiva da burguesia como classe social politicamente dominante16.

O novel panorama socioeconômico instigou o financiamento das ascendentes corporações burguesas a um
único senhor feudal, buscando assegurar que este emergisse como autoridade soberana, num processo
gradual de centralização do poder político17. Surge assim um aparato institucional capaz de deter o
monopólio administrativo sobre uma determinada territorialidade, num esquema de dominação sancionado
pela lei e por um controle direto dos meios internos e externos de violência - o Estado moderno.18

A correlação de forças sociais naquele contexto histórico conduziu a um aparelho estatal estatuído nas bases
do que, posteriormente, ficou conhecido como um regime absolutista de gestão do poder político, cuja forma
de governo era a monarquia, alcançado na medida em que o soberano não encontrava mais limites internos
ou externos para o exercício do seu poder19. Para Sulocki, no contexto de superação da antiga e inadequada
ordem social pré-moderna, "a monarquia absoluta surgia no horizonte como a solução para os conflitos de
autoridade, ordem e segurança"20.

A temática da transição do estado de natureza ao estado civil, elemento tão caro às teses contratualistas
dominantes da filosofía política dos séculos XVII e XVIII, ilustra a mudança de paradigma relatada,
racionalizando, em tais alegorias, a superação da caótica ordem feudal por um modelo de centralização do
poder político e intensa atividade mercantil.

Nesse contexto, a filosofia política da época rende tributos ao inglês Thomas Hobbes, cuja obra se
consolidara como a maior expoente teórico da necessidade histórica da formação de um ente político
soberano e todo-poderoso que, através da monopolização da força, surja como o garantidor da paz, da vida
e da segurança dos indivíduos.

O argumento de Hobbes parte do reconhecimento ao homem de um único e elementar instinto, qual seja, o
de conservação. É nesse premissa que reside a noção de direito natural (ius naturale), definido pelo teórico
inglês como a "liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder, da maneira que quiser, para a
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preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua vida"21 - ou seja "fazer tudo aquilo que seu próprio
julgamento e razão lhe indiquem como meios adequados a esse fim"22.

Acrescenta ainda que, sendo cada um governado por sua própria razão, "todo homem tem direito a todas as
coisas, incluindo os corpos dos outros"23. Assim, encarada a existência humana em seu estado natural como
o reino da liberdade absoluta, é patente a inevitabilidade dos choques entre indivíduos a todo momento e da
guerra de todos contra todos (bellum omnia omnes)24,  num conflito sobre o qual, diante da ausência de
qualquer regulação, não podem ser emitidos juízos morais de justiça ou injustiça, de bem ou mal25. Numa
conjuntura em que todos podem tudo, não poderá existir, para qualquer indivíduo, "a segurança de viver
todo o tempo que geralmente a natureza permite aos homens viver"26.

O teórico inglês, então, opõe ao direito natural sobre todas as coisas  à lei natural (lex naturalis)27, a qual
entende se consubstanciar numa conjunto de desdobramentos, sob forma de regras gerais racionalmente
estabelecidas, que direcionam a conduta humana à busca da paz através da proibição de tudo aquilo que
possa destruir a sua vida e que pode ser resumido através da máxima "faça aos outros o que gostaria que
fizessem a ti"28.

Assim, diante da constatação da natureza antissocial dos homens, Hobbes sugere que a única forma de
estabelecer um poder e uma disciplina comuns a todos os indivíduos, com vistas à garantia de segurança (paz
civil) para a sua subsistência e felicidade, é o estabelecimento de um pacto entre todos os homens,
renunciando uma parcela de sua liberdade de possuir todas as coisas em troca de uma parcela de segurança,
mediante a designação de toda força e poder a um único homem ou assembleia de homens que possa reduzir
sua vontade a uma única29.

Eis a geração do Leviatã, alusão hobbesiana ao assustador monstro marinho citado na Bíblia, que traduz de
maneira figurada a ideia de que a garantia da paz civil somente seria possível através de uma estrutura
gigantesca e de poder ilimitado capaz de impor a todos os homens, mediante o monopólio da força, o
cumprimento do pacto social de renúncia de parcela da liberdade em troca de uma parcela de segurança.
Esse é o marco que Hobbes designa como o surgimento de um Estado político ou Estado por instituição30, o
que se identifica, historicamente, com a formação do Estado Moderno nas sociedades europeias a partir do
final da Baixa Idade Média.

O embate entre liberdade e segurança delineado pelo pensamento hobbesiano anuncia a oposição que
comporá a centralidade do projeto civilizatório ocidental nos séculos que se seguirão. Uma tensão que
relaciona valores que, segundo Zygmunt Bauman31, são complementares e incompatíveis. Nesse sentido, é
categórica a lição do sociólogo polonês ao prelecionar que "a liberdade e a segurança, ambas igualmente
urgentes e indispensáveis, são difíceis de conciliar sem atrito - e atrito considerável na maior parte do
tempo"32. Nesse sentido, continua Bauman, "a promoção da segurança sempre requer o sacrifício da
liberdade, enquanto esta só pode ser ampliada à custa da segurança"33.

Remonta a Hobbes, portanto, a justificação teórica da necessária transição da manutenção da ordem do
âmbito privado para a esfera pública. A segurança surgira, nesse contexto, não apenas como o fim último
perseguido pelo aparelho estatal, mas também como a razão fundamental de sua existência34. Conforme
constata Souza Neto, "na Era Moderna, a segurança era o elemento mais básico de legitimação do Estado, o
mínimo que se esperava da política"35.

Não devemos perder de vista, no entanto, que embora a paz civil tenha surgido como contrapartida do
Leviatã à renúncia de uma parcela de liberdade de cada um dos indivíduos, a via do temor e da coerção para
a manutenção do aludido pacto social era de mão única - o indivíduo não detinham meios de fiscalizar e
reivindicar, de forma efetiva, demandas perante o Estado absoluto. Faltava a percepção de que a segurança
não apenas era um bem relevante à vida social, mas também um direito inalienável de cada indivíduo,
oponível ao próprio Estado.

Na teoria hobbesiana, a razão do príncipe era absoluta e inquestionável, somente capaz de ofender ao direito
divino, mas jamais a supostos direitos dos súditos36. A própria ideia de direitos individuais era absolutamente
estranha ao projeto de Estado37 e sociedade delineado pelo teórico inglês, uma vez que "a liberdade dos
súditos [...] está apenas naquelas coisas que, ao regular suas ações, o soberano permitiu"38.

Com efeito, Hobbes leva ao extremo a premissa de que o pacto firmado entre os indivíduos e o soberano, a
fim de criar Estado político, estabelece uma efetiva e irrestrita representação daqueles por este. Afirma, nesse
sentido, que as ações do soberano, até as flagrantemente injustas, também são atos dos súditos, pois àquele
jamais falta o direito a fazer o que lhe aprouver. O pacto social, portanto, não assegurava aos súditos que a
segurança prometida seria efetivamente concretizada. Ao alienar uma parcela da própria liberdade em tais
condições, a consequência para os súditos era a criação de um ente político cujo agir goza da mesma
liberdade absoluta que é própria dos indivíduos no chamado estado de natureza.39. O poder estatal absoluto,
nessa perspectiva, "nada mais é do que a projeção do Absolutismo natural da relação exclusiva existente de
homem para homem e o refúgio natural das consequências mortais do inevitável conflito no qual os homens
vivem em Estado de natureza"40.

Os arbítrios patrocinados na era do Absolutismo europeu, portanto, encontram legitimação total no
pensamento hobbesiano, somente podendo-lhes cogitar, como já destacado, a aplicação de uma sanção de
ordem metafísica41. A ideia de segurança, portanto, não passava factualmente de uma promessa. Uma
promessa cujo cumprimento não poderia ser exigido por ninguém, ao menos no plano terreno.

 

3. De razão fundamental do Estado à direito inalienável do indivíduo: a segurança sob o prisma do
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Estado liberal de Direito

 

3.1. O pensamento lockeano e a superação do Estado Absolutista na Europa

Se, nos primórdios do capitalismo, a consolidação do Estado Moderno e das monarquias absolutas
significaram conditio sine qua non  para o desenvolvimento econômico e social europeu, o devir histórico
evidenciou que a consolidação de Estados nacionais fortes capazes de assumir a gestão da ordem como uma
questão de natureza pública não constituiu uma conquista suficiente para assegurar a consolidação do
esquema econômico-produtivo capitalista e do projeto burguês de sociedade.42

Superada a necessária integração, quando da estruturação do nascente Estado Moderno, entre o poder
financeiro das camadas sociais mais abastadas e a gestão do poder político por parte do príncipe, a estrutura
do novel aparelho estatal significava a instauração de um novo nível de vida social, a esfera pública, e a sua
progressiva diferenciação em relação à esfera privada - a conhecida distinção entre sociedade e Estado. Tal
condição se tornou possível graças "à progressiva conquista, por parte do príncipe e de seu aparelho
administrativo, da esfera financeira, à qual estava ligada intimamente a esfera econômica do país"43 através de
uma política fiscal de captação dos recursos necessários à manutenção dos propósitos fundamentais do
Estado, principalmente, a garantia da ordem e da paz civil.

Entretanto, a aludida dicotomia entre esfera pública e esfera privada continha o germe da superação do
Estado absoluto como modelo de gestão do poder político na sociedade europeia. A centralização do poder
político nas mãos de um único homem, o príncipe, degenerou no despotismo e na ineficiência administrativa.
Por outro lado, a oposição entre Estado e sociedade proporcionou a tomada de consciência, por parte dos
indivíduos, acerca da possibilidades de encontrar diversos pontos de contato entre seus interesses privados, o
que permitia a unificação das demandas particulares dos indivíduos sob a égide da necessidade de
desenvolvimento econômico e a valorização política do domínio privado44. Eis o nascimento da noção de
sociedade civil.

A consolidação da burguesia como classe economicamente dominante, por se tratar de um segmento social
dissociado dos valores e práticas sociais da nobreza, iniciou um paulatino processo de ruptura em relação à
sociabilidade e à concepção de mundo da época, através da afirmação de direitos inalienáveis e inerentes à
condição humana45, característica central do que, posteriormente, seria denominado como projeto moderno
de civilização.

Conforme destaca Sarlet, a ideia de direitos naturais e inalienáveis à condição humana encontra antecedentes
anteriores mesmo à Idade Moderna. O mundo antigo, especialmente através do cristianismo e da cultura
greco-romana, legou à modernidade várias das ideias-chave que iriam influenciar, diretamente, a noção de
um cinturão de direitos inserto ao simples fato de ser humano, mormente no que toca às noções de liberdade,
igualdade e dignidade humana. Na Idade Média, o renascentismo proveu à História contribuições como a do
italiano Pico della Mirandola, que já à época afirmava o valor próprio, inalienável e inato da personalidade
humana46 e o papel do homem como protagonista da sua própria história, como ser único e dotado de livre
arbítrio47. Há ainda a contribuição de Hugo Grócio, no esforço de laicização, racionalização e universalidade
dos direitos inerentes à personalidade humana, além do escol de muitos outros teóricos48.

Contudo, é no contexto da Idade Moderna e do iluminismo que se destaca o pensamento do inglês John
Locke que, em sua obra Segundo Tratado sobre o Governo, é o primeiro a reconhecer a oponibilidade erga
omnes dos direitos naturais e inalienáveis do ser humano, inclusive em relação ao próprio Estado. A
requalificação política da vida privada na Idade Moderna como instrumento de contestação da legitimidade
do poder absoluto encontra em Locke a sua primeira e mais bem acabada justificação teórica. A sua
concepção de poder político deixa claro o seu posicionamento, em flagrante contraste a Hobbes e outras
teses absolutistas, de que aqueles que exercem o poder soberano devem fazê-lo limitados pelos direitos
inerentes à personalidade de cada indivíduo, a saber:

 

Entendo, pois, por poder político o direito de elaborar as leis, incluindo a pena de morte e portanto as demais
penalidades menores, no intuito de regular e conservar a propriedade, e de utilizar a força da comunidade
para garantir a execução de tais leis e para protegê-la de ofensas externas. E tudo isso visando só ao bem da
comunidade49.

 

O bem da comunidade para Locke não é outro senão a manutenção da ordem pública, ou seja, o provimento
de segurança através da "proteção da propriedade privada e de todos os direitos dela decorrentes"50.
Trabalhando sob o paradigma do contrato social, o teórico inglês identifica, como fase anterior à sociedade
civil, um estado de natureza onde todos os homens gozam de liberdade absoluta e igualdade perante os seus
pares, sob a égide da lei natural da razão humana e no intento de uma existência harmoniosa e ordeira51.
Nesse contexto, a transgressão à aludida lei natural pode ser coibida por qualquer dos homens, uma vez que,
iguais entre si, têm o dever de preservar a paz e, por conseguinte, toda a humanidade52. Evidencia-se, na
alegoria lockeana do estado de natureza, uma flagrante alusão à manutenção da ordem ainda sob o domínio
privado.

A centralidade do pensamento político de Locke se situa na afirmação da propriedade privada como direito
natural e inalienável do indivíduo, anterior a qualquer sociedade politicamente organizada. Não se trata do
único direito natural afirmado pelo teórico inglês, que destaca ainda o direito à vida e à liberdade53. No
pensamento lockeano, todavia, é a proteção da propriedade privada o "maior e o principal objetivo" para que
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os indivíduos se associem em sociedade políticas, promovendo a superação do estado de natureza54.

Apesar de partir de uma concepção diametralmente oposta à guerra de todos contra todos hobbesiana,
Locke pontifica que, não obstante o estado de natureza assegure a cada indivíduo o ser "livre, dono e senhor
da sua própria pessoa e de suas posses e a ninguém sujeito"55, tal condição é bastante precária e insegura.
Elenca, para tanto, algumas razões: a) a falta de uma lei geral e referendada pelo consentimento comum,
definindo a medida comum para solucionar os conflitos entre os homens; b) ausência de um juiz equânime e
imparcial com autoridade legítima para decidir os conflitos sociais de acordo com uma lei geral existente; c)
inexistência de um poder que assegure a exequibilidade das sentenças justas56.

A ideia de segurança, portanto, também é o cerne do projeto de sociedade política lockeano, sobretudo por
assegurar ao indivíduo um plexo de direitos inalienáveis - propriedade, vida e liberdade - oponíveis ao
próprio aparelho estatal. Nesse particular, o teórico inglês é categórico ao estabelecer que os limites do
direito positivo estão adstritos ao bem comum, haja vista que a criação de uma sociedade política "não ab-
roga a lei da natureza, mas somente em muitos casos a torna mais rigorosa e, pelo acréscimo de leis
humanas, lhe anexa penalidades conhecidas, com o fim de garantir a sua observância"57. Assim, mesmo o
Poder Legislativo, considerado por Locke a instância suprema da sociedade política, não se coloca acima dos
direitos naturais dos indivíduos e da função social que lhe fora confiada, incumbindo ao povo o poder
supremo de afastá-lo ou modificá-lo em situações em que tal limite seja excedido58.

Nesse contexto, a transição do estado de natureza à sociedade política também ocorre, a exemplo da tese de
Hobbes, com os indivíduos abrindo mão de um direito inato para a formação de um corpo político capaz de
administrar, pacificamente, determinado território. Diferente do pacto social hobbesiano, a proposta de
Locke não esvazia por completo o plexo de direitos naturais dos indivíduos, mas tão-somente o direito de
preservá-los, agindo como juízes e executores da lei natural, prerrogativa que passa a ser exclusiva do corpo
político. O diferencial, portanto, está no estabelecimento de uma via de mão dupla entre os indivíduos e o
Estado, através da criação de uma instância para a qual os indivíduos pudessem recorrer e pleitear a
efetividade da lei estabelecida para todos (o Poder Judiciário). Eis uma característica essencial para a
identificação de uma sociedade política, segundo o filósofo político inglês.59

Negando a possibilidade de um direito à segurança num ambiente social edificado sob a égide de um governo
absolutista e confirmando posicionamento já esposado por nós mais acima, Locke60 afirma que

 

Se indagarmos que segurança existe para os homens em semelhante estado contra a violência e opressão
deste governo absoluto, nem mesmo admitirão a pergunta. Estarão dispostos a firmar que o mero fato de
querer segurança merce a morte. Entre um súdito e outro, concederão, haverá medidas, leis e juízes que lhes
garantam uma certa paz e segurança; mas, quanto ao soberano, este deve ser absoluto e acima de tais
circunstâncias, uma vez que têm poder para causar dano ou malefício, têm razão para praticá-los. Perguntar
como poderia um súdito garantir-se contra o dano por parte daquele que tem condições de fazê-lo constitui,
na prática, facção e rebelião; seria como se os homens que deixam o estado de natureza e entram em
sociedade concordassem em que todos eles, menos um, ficassem submissos à lei, mantendo aquele, contudo,
toda a liberdade própria do estado de natureza, aumentada pelo poder e tornada licenciosa pela impunidade.

 

Se no Estado hobbesiano, a composição do binômio liberdade-segurança era pautada pela supressão quase
total daquela em favor da garantia desta (máximo de segurança com o mínimo de liberdade), a proposta de
Estado lockeana rompe com esse paradigma, sustentando-se numa ideia de liberdade com segurança
(máximo de liberdade com segurança), especialmente quanto ao exercício do direito de propriedade, cuja
publicização na condição de ius naturale remete exclusivamente a sua proteção, permanecendo as relações
econômicas na esfera privada.

Torna-se função do Estado, portanto, assegurar a dominação econômica de uma classe social sobre a outra,
já que a propriedade privada é alçada à condição de direito natural61, ainda que só faça sentido (a
propriedade privada) num esquema sócio-econômico em que poucos a possuem em detrimento de muitos62.

Na mesma esteira do pensamento lockeano está a contribuição da teoria política do Barão de Montesquieu,
expoente da tradição iluminista francesa pré-revolucionária. Distando quase sessenta anos do "Segundo
Tratado sobre o Governo", o teórico francês reitera, em certa medida, a composição lockeana acerca do
binômio liberdade-segurança, articulando os dois valores mencionados a sua proposta de tripartição dos
poderes estatais63, ao afirmar que

 

A liberdade política, num cidadão, é esta tranquilidade de espírito que provém da opinião que cada um possui
de sua segurança; e, para que se tenha esta liberdade, cumpre que o governo seja de tal modo, que um
cidadão não possa temer outro cidadão.

Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o poder legislativo está reunido ao poder
executivo, não existe liberdade, pois pode-se temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado apenas
estabeleçam leis tirânicas para executá-las tiranicamente.

Não haverá também liberdade se o poder de julgar não estiver separado do poder legislativo e executivo. Se
estivesse ligado ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o
juiz seria legislador. Se estivesse ligado ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor64.
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É nessas bases em que se edifica, no plano teórico, a superação do Estado absoluto e o advento do Estado
liberal de Direito, que pode ser entendido como uma estrutura fundada sob o paradigma da legalidade e da
igualdade formal, com o objetivo fundamental de proteger as direitos inatos dos indivíduos65 - através do
equilíbrio entre as funções executiva, legislativa e judiciária66 e cuja realização histórica, no contexto
europeu, fora a Revolução Francesa de 1789.

Nesse âmbito, a segurança já pode ser afirmada reflexamente como um direito do indivíduo, demonstrando
desde então o seu caráter instrumental, pois é através da sua concretização que se torna possível a
efetividade dos outros direitos inalienáveis do homem.

 

3.2. O direito humano à segurança no alvorecer da modernidade

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 sintetiza, em dezessete artigos, todo o ideário
liberal de ruptura com a velha ordem absolutista, positivando, pela primeira vez na História, a existência de
direitos humanos inalienáveis e universalmente oponíveis a qualquer um67. Afirmação esta que se
consubstancia, seguramente, como o mais elevado fundamento do novel Estado liberal de Direito68.

O direito à segurança, nesse espaço, não fora negligenciado pelos revolucionários, merecendo menção
expressa já no artigo 2º da Declaração o qual dispõe que "o fim de toda a associação política é a conservação
dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e
a resistência à opressão"69. De forma ainda mais específica, o artigo 8º do mesmo documento estabeleceu que
"a segurança consiste na proteção acordada pela sociedade a cada um de seus membros para a conservação
de sua pessoa, de seus direitos e de suas propriedades"70 71.

É interessante notar, já a esta altura, que a positivação de um direito à segurança assumia nesse contexto
sócio-histórico uma dimensão eminentemente individual, carecendo de uma necessária e consequente
dimensão coletiva - a ideia de segurança pública.

O projeto iluminista de superação do velho regime absolutista, através da proclamação dos valores da
liberdade, igualdade e fraternidade entre todos os homens, alcançou com a Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão de 1789 o seu momento de auge. A aludida ruptura contém, inegavelmente, um forte
componente cultural, onde o Estado de Direito ocupa um espaço privilegiado relacionado a novos valores e
práticas sociais no âmbito da esfera pública.

A consubstanciação de uma cultura da modernidade72 não se identifica, tão-somente, com uma sociedade do
urbanismo e do industrialismo. Para além de uma leitura economicista, a visão de mundo burguesa,
hegemônica no alvorecer da modernidade, edificou sobre as ruínas da velha ordem social absolutista não
apenas uma nova e perversa estrutura de dominação econômica, mas uma configuração social pautada em
elementos estruturais que estimularam a difusão de um conjunto de valores e práticas sociais que assumiram,
gradualmente, uma posição dominante no âmbito das formações sócio-culturais ocidentais a partir do século
XVII, concorrendo para a composição do que se poderia denominar self moderno73.

Segundo Rouanet, uma cultura da modernidade se estrutura em três pilares: as ideias de universalidade,
individualidade e autonomia74, de onde advêm diversas construções, entre as quais aquelas que identificam
no progresso contínuo da humanidade e no domínio racional sobre a natureza os elementos centrais para a
consecução da emancipação humana e da sonhada felicidade dos homens e dos povos.

No plano da segurança pessoal e coletiva, é inestimável a contribuição dessa dimensão cultural,
especialmente no que toca à completude de dois processos históricos iniciados, séculos antes, com a
formação do Estado absolutista. O primeiro delas pertine à transição do monopólio privado para o
monopólio público da violência e da manutenção da ordem, uma vez que o aparelho estatal absolutista,
apesar dos avanços em relação à ordem feudal no que toca à publicização da gestão da ordem e da
segurança, ainda era permeado por elementos de cunho tradicional e orientado, no que concerne ao aparelho
burocrático estatal, pela ideia de favoritismos e privilégios75.

A outra, consequência direta da primeira, nos reporta à perda de espaço, no âmbito da sociabilidade
cotidiana da Europa, do papel da violência como meio socialmente aceito de resolução de conflitos, processo
também iniciado com a formação do Estado absolutista e que rompera com um elemento psicossocial que
identificava as práticas violentas como meios legítimos de resolução de conflitos sociais. A demanda por
segurança acabara adquirindo um caráter totalmente novo, "potencializando uma dimensão pública jamais
detectada nas sociedades tradicionais"76.

Mesmo que a publicização da gestão da segurança e a sua afirmação como direito humano signifiquem
avanços imensuráveis em relação aos tempos de vingança privada e profunda insegurança social, ainda havia
- e há - bastante por fazer em relação a sua efetiva democratização. A própria Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão de 1789, ao apresentar o caráter instrumental do direito humano à segurança,
relacionando-o ao indivíduo e à propriedade privada, trouxe à baila uma reflexão importante: a assimetria
patrimonial existente entre os indivíduos justificaria, a fortiori, uma assimetria na fruição do direito humano
à segurança, caso a caso? Qual a viabilidade de tratar a segurança pessoal como direito humano sem refletir,
maduramente, sobre a segurança pública, ou seja, de toda a coletividade? É o debate que pretendemos travar
nos próximos tópicos deste artigo.
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4. Os limites e contradições da concepção clássica do direito humano à segurança

Poder-se-ia objetar, em relação aos questionamentos levantados no último parágrafo do tópico anterior, que
o artigo 8º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 não mencionara apenas a defesa da
propriedade privada como foco específico do exercício do direito humano à segurança, positivando também
a defesa dos direitos de cada indivíduo como uma de suas finalidades.

A objeção, no entanto, não teria razão de ser. É fundamental, nesse caso, se colocar para além da mera
literalidade do texto da Declaração, encarando-a numa abordagem sistemática. Os direitos a que se refere o
aludido dispositivo são aqueles estabelecidos no artigo 2º da Declaração, quais sejam, a liberdade, a
resistência à opressão e a mesma propriedade. Os revolucionários, não satisfeitos com a expressão "direitos",
que contemplaria sem maiores questionamentos o direito à propriedade, fizeram questão de enfatizar a defesa
da propriedade privada como finalidade expressa do exercício do direito à segurança.

Apesar de sua proposta universalizante, não se pode dissociar a reflexão acerca da Declaração dos Direitos
do Homem e do Cidadão de 1789, ou qualquer fenômeno do mundo da cultura, de sua historicidade77.
Assim, no contexto da Europa do século XVIII, "deve provavelmente ter aparecido como evidente, aos
autores da Declaração de 1789, que a propriedade era 'sagrada e inviolável'"78, como consta expressamente
do decorrer do documento (art. 17). Disso dependia, fundamentalmente, a consolidação do capitalismo
industrial como modo de produção hegemônico e a afirmação da burguesia como classe política dirigente.

Nessa perspectiva, a ênfase dada pelos revolucionários no artigo 8º da Declaração ao direito de propriedade
evidenciara, de forma clara, que o caráter instrumental do direito humano à segurança, naquele contexto, se
comprometia, em primeiro lugar, com a defesa da propriedade privada, o que era, por si só, uma perspectiva
bastante excludente.

Não é à toa, nesse âmbito, que o Estado liberal de Direito também ficará conhecido como État Gendarme,
um aparelho de funções bastante limitadas, com objetivo exclusivo de manter a ordem pública, defendendo a
liberdade e a propriedade privada, não sendo lícita qualquer intervenção na esfera econômica dos
indivíduos79. Exemplo paradigmático é o Code des Délits et des Peines du 3 Brumaire, an 4 (1795) que,
inspirado na Declaração de 1789, estabelece em seu artigo 16 que o aparelho policial é instituído para a
manutenção da liberdade, propriedade e segurança individual.80

Com efeito, compreender as limitações inerentes à afirmação do direito humano à segurança no contexto
liberal-burguês perpassa, a nosso aviso, pelo estabelecimento de um diálogo entre três elementos centrais na
consecução do novo projeto de sociedade liberal-burguês: o constitucionalismo, a própria afirmação das
liberdades públicas como direitos positivados e universais e a noção de ordem pública.

No âmbito do ideário liberal, o constitucionalismo pode ser entendido como a "técnica jurídica pela qual é
assegurado aos cidadãos o exercício dos seus direitos individuais e, ao mesmo tempo, coloca o Estado em
condições de não os poder violar"81. Mais que isso no entanto, o constitucionalismo se consubstanciou como
uma das principais bandeiras das revoluções liberais na Europa, contando com três fatores que contribuíram,
decisivamente, para o seu sucesso enquanto movimento político: a necessidade de limitar o poder dos
governantes, a racionalização do poder e a afirmação da supremacia do indivíduo.82

Nesse contexto, Bonavides preleciona que o ideário liberal se apropriara do conceito de Constituição,
fazendo "aquilo que já fizera com o conceito de soberania nacional: um expediente teórico e abstrato de
universalização, nascida de seus princípios e dominada da historicidade de seus interesses concretos"83, a fim
de supor de forma verticalizada e ilusória que o projeto constitucional liberal se edificara enquanto
Constituição de todas as classes, em prol da emancipação do gênero humano.

O ideário liberal-burguês nunca se propôs a ser um projeto efetivamente igualitário em relação a todas as
diferentes camadas do tecido social. Segundo Bobbio, se fosse dito a Locke, um dos principais expoentes da
justificação teórica do Estado liberal e da oponibilidade erga omnes dos direitos naturais, que "todos os
cidadãos deveriam participar do poder político e, pior ainda, obter um trabalho remunerado, ele teria
respondido que isso não passava de loucura"84. Já Bonavides destaca, de forma categórica, que a  "idéia
essencial do liberalismo não é a presença do elemento popular na formação da vontade estatal, nem
tampouco a teoria igualitária de que todos têm direito igual a essa participação ou que a liberdade é
formalmente esse direito"85.

Em que pese o imensurável peso histórico oriundo das conquistas da revolução burguesa na Europa, o
surgimento do novel EstadolLiberal de Direito estatuiu, na materialidade social europeia, uma contradição
sintomática entre uma ordem constitucional que assegura um sistema de liberdades públicas e uma
conjuntura fática marcada por uma rede de poderes não-igualitários que alimenta profundas assimetrias
políticas e econômicas e nega a possibilidade de efetivação dos direitos individuais, de forma equivalente, a
todos os indivíduos, independente da classe social86. Nesse sentido, Eusebio Fernandez afirma acertadamente
que

 

El ejercicio de la libertad, y en concreto de los derechos de libertad, es imposible e impensable sin una
igualdad moral, jurídica y de oportunidades, tampoco puede ser efectivo esse ejercicio mientras y donde
existan y persistan unas estructuras socio-económicas extremada y profundamente desiguales, pues em esse
caso los derechos personales y políticos se convierten em algo casí vacío de contenido87.

 

Outrossim, o sociólogo inglês Anthony Giddens aprofunda o debate ao partir da cisão estabelecida
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definitivamente no âmbito do novel Estado liberal de Direito entre monopólio dos meios de produção e
monopólio dos meios de exercício da violência legítima (poder econômico x poder político), destacando que
a luta da classe burguesa pela afirmação da liberdades públicas a todos os indivíduos não se constituíra num
esforço de emancipação do gênero humano, mas sobretudo, numa estratégia de garantir uma ordem social
estável (pacificação interna) para o desenvolvimento do capitalismo industrial e para a exploração da mão-
de-obra da classe trabalhadora através da utilização de outros meios de violência a partir do contrato de
trabalho, eixo do sistema de classes da ordem sócio-econômica da época88.

Com efeito, a noção de ordem pública, no contexto liberal-burguês, poderia ser traduzida enquanto uma
situação ou estado de normalidade, onde as autoridades desempenham as suas funções legalmente
estabelecidas e os cidadãos as respeitam e as acatam sem resistência ou protestos89. Está sempre relacionada
a categorias como "ordem moral, segurança de bens e pessoas, conservação da ordem social estabelecida"90.
A referida noção, portanto, reduz toda a complexidade da dinâmica social a um padrão monológicoe
simplificado - para não dizer simplista - de ordem "pré-estabelecida, fechada em si e que deve ser mantida
como tal"91.

Analisando a proposta de sociedade lockeana, propusemos que a composição estabelecida, no alvorecer da
modernidade, quanto ao binômio liberdade-segurança seria um arranjo que se propunha a assegurar o
máximo de liberdade com segurança. A História, entretanto, nos revela que a afirmação das liberdades
públicas em favor de todos os indivíduos se apresentara como uma situação totalmente distinta em relação à
efetiva fruição do pacote liberdade cum segurança - ou segurança através da liberdade ofertado pela
modernidade. Aquele (o pacote) era restrito a um grupo seleto de indivíduos. Conforme aduz Bauman, a
"chance de desfrutar da liberdade sem pagar o duro e proibitivo preço da insegurança [...] era um privilégio
para poucos"92.

Essa breve reflexão nos conduz à identificação, no plano da sociabilidade liberal-burguesa, de uma
verdadeira face de Jano: uma face emancipatória e uma face coercitiva, cada qual voltada para um setor do
tecido social, refletindo, diretamente, na proposta monológica e fechada de ordem pública já referida. "A
emancipação de alguns exigia a supressão de outros [...] esse acontecimento entrou para a história com o
nome um tanto eufemístico de 'revolução industrial'"93.

A fruição das liberdades públicas - e, consequentemente, do direito humano à segurança - juridicamente
afirmada como igual para todos, pautava-se, na realidade, em parâmetros claramente assimétricos, à luz da
divisão binária estabelecida pela Revolução Industrial no âmbito econômico-produtivo. Para os proprietários
dos meios de produção, um paradigma de liberdade, segurança e não-interferência em sua esfera privada.
Para as massas trabalhadoras, um regime disciplinar rigoroso e supervisionado94, não apenas no interior das
fábricas, mas principalmente em face das instituições especificamente dirigidas à manutenção de ordem
pública pautada de forma monológica na visão de mundo burguesa, como a polícia e o sistema prisional.

O discurso e a práxis securitárias, nesse contexto, passaram a operar estratégias como as de suspeição
generalizada em relação aos grupos sociais marginalizados, que consiste num esquema de vigilância
permanente sobre tais setores sociais, remetendo-nos às categorias foucaultianas de disciplina e
adestramento, tão caras, segundo o filósofo francês, à manutenção da ordem e dos estratagemas de
dominação na modernidade95. A gestão da segurança pública, passa a ser identificada nesse contexto, mais do
que nunca, como uma questão exclusivamente de polícia.

A necessidade histórica de superação do Estado liberal de Direito, em face dos graves problemas sociais e
econômicos verificados na Europa do século XIX, conduziam ao surgimento do chamado "problema social
do Estado contemporâneo"96. Para além do abstencionismo liberal, os direitos humanos passaram a
contemplar uma dimensão econômica, social e cultural, impondo ao aparelho estatal uma intervenção de
caráter prestacional no seio da esfera privada, buscando densificar os princípios da justiça social e da
igualdade material, correspondendo aos anseios das classes menos favorecidas97.

Outrossim, longe de pretendermos traçar maiores problematizações no que toca à transição do Estado liberal
pelo Estado social de Direito, o fato é que a ruptura do abstencionismo do État Gendarme e a afirmação da
chamada "segurança social"98 e o advento das liberdades sociais não promovera, em igual medida, uma
mudança suficiente de paradigma no que pertine ao discurso e a práxis estatal no que toca à afirmação de um
direito humano à segurança que contemple uma dimensão renovada, voltada precipuamente ao âmbito
coletivo.

O que se verifica, na realidade, inclusive com a própria revisão ou desregulamentação do Estado social de
Direito99 - fenômeno identificado a partir da década de 1970 do século passado - é uma tendência no
caminho inverso: a "canonização do direito à segurança"100, oriunda das demandas relativas ao combate a
graves questões contemporâneas como a expansão da criminalidade urbana nos países periféricos, o
terrorismo internacional e a a imigração ilegal nos países centrais101.

Surge, nesse contexto, um discurso que coloca a segurança não apenas como um dos direitos do homem,
mas como um super-direito, desenvolvendo-se então "uma política de segurança pública que privilegia
determinados aspectos da repressão em detrimento dos direitos de liberdades e garantias fundamentais"102 e
assume, de forma corriqueira o uso de mecanismos de exceção, práticas autoritárias e imediatistas.

Propomos que a contribuição da teoria jurídica contemporânea neste particular, sob os auspícios do
desenvolvimento da doutrina dos direitos humanos para além de determinantes economicistas ou
particularizantes, assume um relevante papel na consecução de um discurso de afirmação da segurança como
um direito humano que deva ser pautado na sua instrumentalização como consecução de uma verdadeira
política de direitos.
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5. Contra-discurso: os Direitos Humanos como paradigma ético na contemporaneidade e a segurança
como política de direitos

A contemporaneidade, ao menos no que toca à sociedade ocidental, surge como um verdadeiro
caleidoscópio alucinado103. Desregulamentação, imprevisibilidade, conflituosidade desenfreada, profundas
desigualdades sociais, degradação ambiental, riscos oriundos do próprio progresso tecnológico. Vivemos sob
a égide de um colapso do projeto moderno de civilização104, identificado sobretudo pelo fato de que ela, a
modernidade, efetivamente não conseguira alcançar as promessas que realizou.

Nessa perspectiva, para além do sonho de progresso e autonomia intelectual, política e econômica para
todos, vivemos um tempo em que impera a incerteza e a infixidez de paradigmas, onde a própria identidade
do indivíduo e seu projeto de vida se apresentam como algo fragmentado, por vezes, descartável. Bauman
aduz, neste particular, que em nossos dias "a própria memória é como uma fita de vídeo, sempre pronta a ser
apagada a fim de receber novas imagens"105.

Num contexto de profunda insegurança individual e coletiva, constitui um desafio hercúleo produzir uma
concepção e uma práxis relacionadas ao direito humano à segurança longe de um paradigma autoritário,
policialesco e irracional pautado em "mecanismos ortodoxos do tipo 'tolerância zero'" que visam a respostas
imediatistas, repressivas e socialmente seletivas106.

Uma proposta interessante, no âmbito da teoria jurídica, se traduz na afirmação do discurso dos direitos
humanos como "paradigma ético capaz de restaurar a lógica do razoável"107 e orientar a sociabilidade
contemporânea rumo à superação do vácuo civilizatório em que se encontra atualmente, com vistas,
inclusive, a uma concepção cosmopolita de direitos humanos. Tal qual fora pensado nos debates travados
nos anos posteriores à barbárie do totalitarismo na Segunda Grande Guerra.

Identificando o problema do fundamento dos direitos humanos na sua historicidade, Bobbio afirma que a
Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948,
constitui a primeira fase do momento culminante de um processo, qual seja o da conversão universal, em
direito positivado, dos direitos humanos108. Nesse sentido, o autor italiano destaca que a Declaração
Universal sintetiza em germe um movimento dialético, que se inicia através da "universalidade abstrata dos
direitos naturais, transfigura-se na particularidade concreta de direitos positivos, e termina na universalidade
não mais abstrata, mas também ela concreta, dos direitos positivos universais"109.

Nessa perspectiva, os direitos humanos não devem ser encarados sob um prisma meramente textual ou como
expressão de uma materialidade sócio-cultural específica com aspirações universalizantes110. A sua condição
de direitos positivos universais, além de reforçar a necessidade de consolidação dos sistemas internacionais
de proteção aos direitos humanos, demandam uma proposta fundada num paradigma que encara o
universalismo, não como partida, mas como um ponto de chegada. "Ao universal há de se chegar [...] depois
(não antes) de um processo conflitivo, discursivo de diálogo ou de confrontação no qual cheguem a romper-
se os prejuízos e as linhas paralelas"111.

O universalismo de chegada, ou de confluência, é uma proposta de prática intercultural centrada no diálogo
permanente, despreocupado com a fixação de pontos finais ou de sínteses acabadas. Encara os direitos
humanos, portanto, como instrumentos discursivos, expressivos e normativos que objetivam a reinserção dos
seres humanos no circuito de manutenção e reprodução da vida, autorizando-lhes a a abertura de espaços de
disputa e reivindicação112.

Nessa perspectiva, já podemos identificar no âmbito do sistema global de proteção aos direitos humanos,
dispositivos que parecem se consubstanciar no paradigma do referido universalismo de chegada. Não é à
toa, nesse sentido, o teor do §5º da Declaração de Viena (1993) ao positivar que

 

Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados. A comunidade
internacional deve tratar os direitos humanos globalmente, de maneira justa e equânime, com os mesmos
parâmetros e com a mesma ênfase. As particularidades nacionais e regionais e bases históricas, culturais e
religiosas devem ser consideradas, mas é obrigação dos Estados, independentemente de seu sistema político,
econômico e cultural, promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais113.

 

Ressalte-se, ademais, que falar de fundamentação dos direitos humanos sob o prisma ético não significa
propor a existência de direitos absolutos, atemporais e invariáveis, mas sim de direitos morais, que podem
ser justificados racionalmente, à luz de parâmetros inexigíveis para uma vida digna, em um momento
histórico concreto114.

A ideia de um direito humano à segurança integrado pela valor da dignidade da pessoa humana não pode,
jamais, permanecer reduzida às demandas de combate e repressão à criminalidade, à manutenção de uma
ordem pública monológica e pré-estabelecida ou à exclusiva garantia da incolumidade de um patrimônio
individual.

Se o termo segurança traduz, etimologicamente, a noção de algo "livre de riscos e cuidados"115, a
contemporaneidade só pode afirmar, como direito humano, uma concepção de segurança que nasça do
público até se concretizar no indivíduo - e não o caminho contrário. Há de se falar, nesse contexto, não mais
em segurança pessoal, mas em segurança humana, expressão adotada em 1994 pela Organização das Nações
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Unidas e que denota o caráter universal, multidimensional, pluralista e interdependente de um direito humano
à segurança, para além das formulações clássicas e jamais rediscutidas da tradição liberal-burguesa. O núcleo
da segurança humana não é outro senão "a vida, a saúde e o bem-estar da pessoa, da família e da
comunidade"116.

A afirmação do direito humano à segurança entendido este enquanto segurança humana estatui um
poderoso instrumento aglutinador das necessidades de concretização dos direitos humanos das três
dimensões: desde as liberdades públicas, passando pelas chamadas liberdades sociais, até os direitos de
autodeterminação política e identidade cultural. Sentir-se seguro, portanto, se traduz como um sentir-se
digno enquanto ser humano, não apenas se sentir protegido em sua integridade física e seus bens materiais.
"A segurança apresenta um caráter instrumental na medida em que proporciona aos indivíduos a proteção de
seus direitos e a possibilidade de exercê-los livremente"117.

Tal proposta dialoga totalmente com as ideias do italiano Alessandro Baratta, que contrapõe o direito à
segurança de feições autoritárias e repressoras ao que ele denomina segurança dos direitos, ou seja, uma
concepção do direito humano à segurança que pressupõe a salvaguarda de todos, sem exceção, através de
políticas que se fundam em valores de integração entre materialidades sociais distintas, com oportunidade de
realização pessoal e coletiva para todos os indivíduos118.

Desse modo, os valores e práticas democráticos parecem ser, inegavelmente, o locus apropriado para a
consolidação de uma concepção e uma práxis voltadas, eminentemente, para a segurança humana. Uma
política pública de segurança, nessa perspectiva, deve perpassar necessariamente por uma política de direitos
que assegure a todos os indivíduos e grupos a fruição dos direitos humanos/fundamentais positivados.

A centralidade de uma proposta securitária como a delineada no parágrafo anterior perpassa duas questões
fundamentais no âmbito de uma sociedade democrática: a ideia de cidadão como sujeito político - aquele que
participa efetivamente do processo democrático; e o reconhecimento da legitimidade dos espaços públicos
como locais privilegiados de debate, resolução dos conflitos sociais e construção dialógica da paz119. Nessa
perspectiva, aduz Baratta que somente o processo democrático pode permitir uma concepção de segurança
pública entendida como uma política de direitos, "porque sólo esto es, al mismo tempo, un proyecto de
seguridad de ciudad y un proyecto de ciudad, de comunicación política, de sociedad"120.

Essa leitura rompe, frontalmente, com a perspectiva monológica, pré-estabelecida e fechada em si de ordem
pública. Compreendendo a resolução de conflitos de forma mais preventiva que reativa121, com a valorização
do espaço público como fórum de debate e composição legítima de conflitos, será identificada, como
consequência lógica, a existência não de uma única ordem a ser mantida, mas de diversas ordens, todas
legítimas, "a serem harmonizadas através de diferentes mecanismos democráticos" - a polícia, inclusive - de
resolução de conflitos sociais que sempre surgirão122.

Uma síntese interessante e inspiradora do contra-discurso securitário ora apresentado pode ser encontrada na
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948, que em seu artigo 28 estabelece que "os
direitos do homem estão limitados pelos direitos do próximo, pela segurança de todos e pelas justas
exigências do bem-estar geral e do desenvolvimento democrático"123.

Poder-se-ia objetar, alfim, que nossas críticas, nos itens anteriores, às limitações relativas à afirmação dos
direitos humanos no contexto liberal-burguês no século XVIII surgem como uma premissa inconciliável à
proposta de afirmação dos direitos humanos como paradigma ético a fim de construir um novo discurso e
nova práxis securitária para a contemporaneidade.

Há uma diferença significativa entre as duas abordagens, no entanto. A proposta de afirmação das liberdades
públicas pelos revolucionários do século XVIII, além de insuficiente em seu conteúdo, surgia como um
projeto de sociedade pronto e acabado, voltado para um indivíduo abstrato e que não se identificava em nada
com os setores sociais menos abastados.

Já a articulação dos direitos humanos como paradigma ético com um contra-discurso securitário, com vistas
à superação de uma concepção e uma práxis autoritária e eminentemente repressora, surge como uma
alternativa inovadora e relacionada às demandas e necessidades da contemporaneidade, haja vista que se
esteia numa prática dialógica, democrática e, sobretudo, de construção horizontal e intercultural.

Se é verdade que os paradigmas rompidos na contemporaneidade não podem mais ser restaurados e que a
sociedade ocidental atravessa um verdadeiro vácuo civilizatório, o campo está aberto não só para
retrocessos, mas para a fixação de novos valores e práticas sociais que avancem em relação ao passado. A
gramática dos direitos humanos, nesse sentido, mais que um objeto de reflexão, deve ser tomada como um
instrumento de fomento de uma cultura que identifique no respeito ao outro e à coletividade como o
elemento central da sociabilidade contemporânea.

Nesse contexto, é inegável que um grande desafio prático, no que toca a uma concepção totalmente nova de
direito humano à segurança, diz respeito ao seu desempenho no atendimento das demandas clássicas
relacionadas à segurança pública, qual seja, as instituições policiais, a justiça criminal, a administração
penitenciária, entre outros. Somente um exercício de futurologia, no entanto, permitiria, a esta altura,
responder a tais indagações. Uma premissa, no entanto, é irrefutável: nada gera mais conflito e mais
insegurança, do que a violação sistemática dos direitos humanos sob a égide do autoritarismo e do
imediatismo das políticas de segurança usualmente levadas a efeito na sociedade contemporânea ocidental.

 

6. Conclusão
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Fundamentalmente, as reflexões travadas neste artigo parecem identificar um ponto aglutinador em toda a
discussão apresentada, qual seja, a constatação de a temática da segurança individual e coletiva sempre se
manteve umbilicalmente conectada, desde a formação do Estado moderno europeu, ao discurso e à prática
referentes à própria concepção de Estado e de esfera pública nas sociedades ocidentais.

Nesse contexto, desde as primeiras reflexões travadas no âmbito do fervilhante ideário iluminista europeu
(continental ou não) acerca de um plexo de direitos inerentes à natureza humana, a afirmação da segurança
como direito humano sempre obteve espaço privilegiado, seja no pensamento dos principais teóricos do
Estado liberal de Direito, como John Locke, seja no texto positivado da primeira Declaração de Direitos
Humanos do mundo europeu, em 1789.

Vimos que, embora geralmente travado sob uma aura de unanimidade e irretocabilidade (sobretudo na
tradição jurídica), o debate relativo aos direitos humanos forjados no âmbito do projeto de sociedade liberal-
burguês do século XVIII não está livre de críticas ou problematizações.

No que concerne ao direito humano à segurança, afirmado sob um paradigma fortemente individualista e
voltado à proteção da propriedade profunda, o aprofundamento de uma postura crítica a seu respeito nos
levou à conclusão inexorável de que, além de excludente e pautada numa noção monológica de ordem
pública, a concepção securitária insculpida na Declaração de 1789 se perpetuou através dos séculos, não
obstante o fim do Estado liberal de Direito, degenerando-se, em nossos dias, numa abordagem autoritária e
eminentemente repressiva.

Ganha relevo, como resposta à tal paradigma, a instrumentalização da gramática dos direitos humanos,
compreendida esta como um paradigma ético para a sociabilidade contemporânea, em prol de um contra-
discurso que identifica a concepção de direito humano à segurança para além de sua identificação com o
combate repressivo à criminalidade, voltando-o para a a afirmação e a efetivação dos demais direitos
humanos de todos os indivíduos.

Optamos, como se pode notar, por uma reflexão quase que exclusivamente teorética, deixando de pautar,
propositalmente, a temática da segurança sob uma abordagem relacionada às demandas usualmente
levantadas a esse respeito, tais como a criminalidade, a justiça criminal, a administração penitenciária, ou
seja, a práxis securitária tradicional.

Evidentemente, os mecanismos de gestão da ordem pública na contemporaneidade sempre ocuparão um
locus privilegiado na grande maioria dos debates relacionados à segurança pública na contemporaneidade.
Entretanto, dada a complexidade e incipiência da temática abordada, não desprezamos a necessidade de
discutir a questão em sua matriz conceitual, sobretudo no que toca a uma necessária e paulatina mudança de
cultura securitária na sociedade ocidental contemporânea.

Finalmente, não ignoramos que subjaz uma distância abissal entre a leitura acima apresentada em relação aos
direitos humanos e, mais especificamente, ao direito humano à segurança e as condições objetivas da
realidade da sociedade ocidental contemporânea, especialmente no que pertine à países periféricos, como
Brasil. No entanto, cremos firmemente que a arena dos direitos humanos é um espaço de disputa e
reivindicação e o papel da Academia é se inserir, de corpo e alma, nessa luta, articulando teoria e prática.
Como bem destacara o espanhol Joaquín Herrera Flores, "não somos nada sem os direitos. Os direitos não
são nada sem nós. Nesse caminho, não fizemos mais que começar"124.
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A CORTE INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E O IMPASSE DA JUSTIÇA DE
TRANSIÇÃO BRASILEIRA

THE INTERNATIONAL COURT OF HUMAN RIGHTS AND TRANSITIONAL JUSTICE
HESITATION BRAZILIAN

David Barbosa de Oliveira

RESUMO
A discussão sobre o alcance da Lei 6.683/79, sob a vigente Carta Magna, já ultrapassou o campo acadêmico
e está sendo realizada dentro do Judiciário pela ação civil pública nº 2008.61.00.011414-5, impetrada pelo
Ministério Público Federal contra à União Federal e contra os agentes públicos Carlos Brilhante Ustra e
Audir dos Santos Maciel, ex-comandantes do DOI-CODI de São Paulo, e pela Argüição de Descumprimento
de Preceito Fundamental nº 153, impetrada pelo Conselho Federal da OAB, buscando interpretação
conforme a Constituição, de modo a declarar que a anistia concedida pela Lei nº 6.683/79 aos crimes
políticos ou conexos não se estende aos crimes de tortura praticados pelos agentes da repressão. Esse artigo
discute a Lei de Anistia publicada no Governo militar do presidente Figueiredo, a Lei 6.683/79, tentando
estabelecer as suas conseqüências dentro do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Discuti-se
inicialmente a anistia e o moderno conceito de justiça de transição. Pontuam-se os pressupostos históricos da
anistia. Procede-se, por fim, à análise da Lei 6.683/79 ante a perspectiva do Direito Internacional, mais
especificamente, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos
Humanos já firmou posicionamento, afastando a possibilidade de as leis de auto-anistia terem vigência ante
os tratados internacionais de Direitos Humanos, existindo, assim, alguns julgados importantes para o
entendimento da discussão.
PALAVRAS-CHAVES: Anistia. Justiça de transição. Direito Internacional. Direitos humanos.

ABSTRACT
The discussion on the scope of Law 6683/79, under the current Constitution, has gone beyond the academic
field and is being held in the judiciary by public civil action No. 2008.61.00.011414-5, filed by federal
prosecutors against the Federal Government and against public officials and Charles Bright Ustra Audir dos
Santos Maciel, former commanders of the DOI-CODI of Sao Paulo, and the petition for Breach of
Fundamental Precept No. 153, filed by the Federal Bar Association, seeking to interpret the Constitution as
so to declare that the amnesty granted by Law No. 6683/79 political crimes or related does not extend to
crimes of torture committed by agents of repression. This article discusses the Amnesty Act published in the
military government of President Figueiredo, Law 6683/79, trying to establish its consequences within the
Inter-American Human Rights. Initially discussed the amnesty and the modern concept of transitional justice.
To punctuate the historical conditions of amnesty. It is necessary, finally, the analysis of the Law 6683/79 at
the prospect of international law, more specifically, the Inter-American Human Rights. The Inter-American
Court of Human Rights has strengthened position, holding that the laws of self-amnesty before they force the
international treaties on Human Rights, have therefore some deemed important to understanding the
discussion.
KEYWORDS: Amnesty. Transitional Justice. International Law. Human Rights.

INTRODUÇÃO

Esse artigo discute a Lei de Anistia publicada no Governo militar do presidente Figueiredo, a Lei
6.683/79, tentando estabelecer as suas conseqüências dentro do Sistema Interamericano de Direitos
Humanos.

A discussão sobre o alcance da Lei 6.683/79, sob a vigente Carta Magna, já ultrapassou o campo
acadêmico e está sendo realizada dentro do Judiciário, a saber: a) a ação civil pública nº 2008.61.00.011414-
5, impetrada pelo Ministério Público Federal contra à União Federal e contra os agentes públicos Carlos
Brilhante Ustra e Audir dos Santos Maciel, ex-comandantes do DOI-CODI de São Paulo, a fim de reaver
destes os valores despendidos pela União com as indenizações pagas pelo Erário às famílias, com
fundamento na Lei nº 9.140/95; b) a Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153,
impetrada pelo Conselho Federal da OAB, buscando interpretação conforme a Constituição, de modo a
declarar, à luz dos preceitos fundamentais, que a anistia concedida pela Lei  nº 6.683/79 aos crimes políticos
ou conexos não se estende aos crimes de tortura praticados pelos agentes da repressão contra opositores
políticos durante o regime militar.

Discute-se inicialmente a anistia e o moderno conceito de justiça de transição. A justiça de transição
é o estudo dos mecanismos utilizados pela sociedade para enfrentar grandes abusos do passado, buscando
assegurar responsabilidade, justiça e reconciliação. É a justiça necessária durante a transição de regimes
autoritários para democráticos, assim como em processos de paz dentro de um conflito em curso. As vítimas,
além de justiça, têm direito a verdade e a reparação. A Lei nº 6.683/79 é apenas, nessa perspectiva, mais um
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dos instrumentos utilizados para assegurar o retorno à harmonia social.

Antes de se analisar os julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, pontuam-se os
pressupostos históricos da anistia. Na história, sua gênese se encontra na Grécia, no entanto alguns entendem
que esta só ocorreu posteriormente, em Roma. De uma forma ou de outra, o certo é que, de Roma, o
instituto disseminou-se por todo o mundo ocidental. Com o surgimento do Estado Moderno, a anistia teve a
utilidade questionada, por estar associada ao poder absoluto do rei, só sendo recuperada posteriormente com
o Estado de Direito e a separação de poderes, adquirindo seus traços atuais.

Procede-se, por fim, à análise da Lei 6.683/79 ante a perspectiva do Direito Internacional, mais
especificamente, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos
Humanos já firmou posicionamento, afastando a possibilidade de as leis de auto-anistia terem vigência ante
os tratados internacionais de Direitos Humanos, existindo, assim, alguns julgados importantes para o
entendimento da discussão.

1 Justiça de transição e anistia no Brasil

O momento de passagem de um Estado totalitário a um Estado democrático reflete-se sobre as mais
amplas esferas da sociedade. A justiça entre esses dois momentos da sociedade é especial e respeita
caracteres singulares – é a chamada Justiça de Transição.

Segundo Kai Ambos, justiça de transição é o processo que “comprende el entero ámbito de los
processos y mecanismos asociados com los intentos de uma sociedad para afrontar un legado de abusos a
gran escala del pasado, para asegurar responsabilidad, rendir justicia y lograr reconciliación”[1]. É a
justiça feita durante a transição de regimes (ditadura para democracia, por exemplo), assim como em
processos de paz dentro de um conflito em curso.

As medidas aplicadas, na justiça de transição, podem ser de natureza judicial (investigação,
processamento, julgamento, reparação civil etc), como também de natureza não judicial (instituto do perdão,
reforma de instituições etc) e a qualidade desta justiça está diretamente ligada à influência da antiga elite do
poder, à independência das instituições e à participação popular envolvida.

A justiça de transição destaca-se da justiça comum porque “se ocupa de abusos a gran escala y
especialmente graves cometidos o tolerados por um regime pasado, normalmente autoritario, en el marco
de un conflito militar o, al menos, sociopoliticamente violento”[2].

A “justicia em justicia de transicón es sobre todo y predominantemente justicia para las victimas”[3].
Essas, além de justiça, têm direito à verdade e à reparação[4], daí serem instrumentos para efetivação da
justiça de transição: a anistia, as comissões de verdade, a reparação civil etc. A justiça, nestas transições,
deve ser entendida de modo muito amplo, não se atendo apenas à justiça penal retributiva, mas também à
restaurativa da comunidade, buscando o equilíbrio possível entre a paz e o justo. Um exemplo interessante
sobre a justiça transicional encontra-se na Comissão de Verdade e Reconciliação, instalada na África do Sul,
no período pós-apartheid.

Sob a liderança do Reverendo Desmond Tutu, a Comissão foi instalada como alternativa aos tribunais
judiciais que vinham julgando os crimes ocorridos durante o apartheid, inclusive aqueles que teriam
sido cometidos pelo Congresso Nacional Africano. A Comissão realizava sessões públicas televisivas
em canal aberto e mobilizou a sociedade. Uma de suas características centrais, e que gerou muitas
críticas no início dos trabalhos, era o fato de que todos aqueles que se dispusessem voluntariamente a
contar toda a verdade sobre os crimes políticos (em sentido amplo) que teriam cometido durante o
apartheid seriam anistiados pela Comissão. Os depoimentos eram realizados na presença das vítimas
(quando vivas) ou de seus parentes e advogados, que poderiam fazer perguntas ao criminoso confesso.
Com a possibilidade de anistia, a ênfase do procedimento não estava na punição dos culpados ou
responsáveis, mas na restauração da harmonia social, expressa por meio da categoria nativa Ubuntu.
Além do caráter catártico dos depoimentos para vítimas e agressores, o desvendamento de eventos
carregados de simbolismo e emoção para as partes, em um contexto institucional muito significativo e
amplamente compartilhado pela sociedade como um todo, acabou tendo um forte componente
terapêutico, viabilizando a reparação de ofensas e sofrimentos que, segundo os atores, uma condenação
judicial jamais teria realizado. (...) Em poucas palavras, o processo de (re)discussão dos crimes do
apartheid no âmbito da Comissão, dramatizado nos depoimentos e na busca por esclarecimento dos
atores, cuja indignação e eventual arrependimento (dos agressores) são “ritualmente” sancionados pelo
Estado, produz uma ressimbolização da experiência das partes e a renovação de suas identidades como
pessoas morais, dignas do respeito e da consideração que haviam perdido[5].

No Brasil, além da Lei de Anistia, foram criadas duas comissões especiais, como meios alternativos
de superação do passado e efetivação da justiça de transição: a Comissão de Mortos e de Desaparecidos
Políticos e a Comissão de Anistia.

A Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995, criou a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos.
Essa lei foi considerada o marco jurídico para o reconhecimento da responsabilidade do Estado Brasileiro
pelo assassinato dos opositores políticos ao regime militar, no período entre 2 de setembro de 1961 a 15 de
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agosto de 1979. Essa Comissão “posteriormente foi alterada pela Lei 10.536/02, que estendeu o lapso
temporal até 5 de outubro de 1988”[6].  A Lei nº 9.140, é, notadamente, um instituto que instrumentaliza o
direito à verdade das vítimas, no entanto, além de solucionar casos de mortos e desaparecidos, também
realiza a indenização às famílias. Os trabalhos da Comissão foram ainda ampliados pela Lei 10.875/04, para
alcançar os casos de suicídio resultantes de seqüelas psicológicas decorrentes de tortura. Um dos resultados
da comissão foi o livro Direito à Memória e à Verdade [7]. Por fim, cabe ainda a essa Comissão coletar
mostras sangüíneas a fim de produzir um banco de dados que possa orientar novos trabalhos de
reconhecimento de corpos dos que ainda estão desaparecidos.

Já a Comissão de Anistia foi instalada pelo Ministério da Justiça, em 2001, com o objetivo de
examinar e julgar administrativamente os pedidos de indenização formulados por aqueles que foram
impedidos de exercer atividade econômica, por motivação exclusivamente política, entre setembro de 1946
até outubro de 1988.

Destarte, na busca de um equilíbrio entre justiça e paz social, os instrumentos alternativos de justiça
de transição, no Brasil, auferiram relativo sucesso em seus objetivos. Com essas comissões, o Governo
brasileiro realizou o direito à verdade e à reparação, entretanto, a justiça penal (persecução, julgamento e
execução) dos crimes ocorridos não obteve qualquer resultado por causa do impedimento ao acesso à Justiça
ensejado pela Lei 6.683 de 1979, a Lei da Anistia.

Contudo, antes de analisar a Lei 6.683/79 ante aos tribunais internacionais situar-se-á a evolução
histórica do instituto a fim de se poder compreender melhor as atuais mudanças e as inovações profundas dos
julgados da Corte Internacional de Direitos Humanos.

2 Anistia: origem e evolução

A anistia é uma das espécies de graça. Esta é empregada desde tempos imemoriais. Muito antes da
Civilização Grega, o perdão a determinados crimes já existia.

Em certo sentido, quanto menor fosse a organização jurídica e as instituições de direito nos estados, mais
o poder de graça era necessário. Em não havendo tribunais para julgar os crimes, quase sempre isto
cabia aos monarcas, os quais, a depender da conveniência e da sua magnanimidade, podiam usar
também seu poder de perdoar os réus. Com o surgimento dos primeiros tribunais de justiça nos estados a
partir da Grécia e de Roma, a graça começa a tomar forma de institutos jurídicos soberanos. É então que
aparece o indulto e a anistia (...)[8].

Os autores divergem quanto ao momento inicial do surgimento da anistia[9]. Para alguns autores, a
origem da anistia encontra-se na Grécia, mais especificamente na Cidade-Estado de Atenas, no ano de 594
a.C., quando Sólon foi eleito arconte. Sólon, com a finalidade de realizar reformas socioeconômicas e
políticas para combater a aristocracia grega, editou uma lei de anistia[10]. Depois de haver recusado a
tirania, Sólon reintegrou, por ato geral e de forma ampla nos direitos e privilégios de cidadão, os anistiados,
só excluindo aqueles que foram julgados no pritaneu sob a nota de traição ou homicídio [11]. 

Para outros, só em Roma o instituto surgiu, mais especificamente durante o Império. Neste período,
a vontade do imperador impõe-se, concedendo a anistia sob o nome de generalis abolitio. Esse privilégio
imperial apresenta-se em duas modalidades, segundo Railda Saraiva de Moraes:

1) a  abolitio, quando a graça era concedida antes da condenação – e se denominava, e não, de
indulgência, vênia, intercessão ou anistia, produzindo efeito extintivo da ação; e 2) a gratia,
propriamente, concedida depois da condenação, que podia ocorrer antes, durante ou depois do
cumprimento da pena, e se caracterizava pela remissão da pena executória ou executanda, ou então, é
concedida após cumprida a penalidade imposta, operava a reintegração do condenado em seus
direitos[12].

Esse favor imperial pode também ser concedido mediante uma graça coletiva ou ainda sob a forma
de um perdão geral, no início e nos fins dos governos, chamada de Lex obliviones. Pontes de Miranda
assegura que “com ela, como mediante a nossa anistia, olvida-se o ato criminal, com a conseqüência de se lhe
não poderem atribuir efeitos de direito material ou processual”[13] .

Independentemente de onde tenha surgido, do Direito Romano, a anistia irradiou-se à outras
legislações, sendo acolhida nos mais diversos Estados. No final da Idade Média, com o surgimento do
Estado Moderno[14], a centralização do poder nas mãos do monarca reflete-se inevitavelmente sobre o
Direito.

A sociedade medieval era uma sociedade pluralista, posto ser constituída por uma pluralidade de
agrupamentos sociais cada um dos quais dispondo de um ordenamento jurídico próprio: o direito aí se
apresenta como um fenômeno social, produzido não pelo Estado, mas pela sociedade civil. Com a
formação do Estado moderno, ao contrário, a sociedade assume a estrutura monista, no sentido de que o
Estado concentra em si todos os poderes, em primeiro lugar aquele de criar o direito[15].

Uma vez que em qualquer sociedade “o tipo de Direito existente se relaciona com um determinado
tipo de poder”[16], aquele deixou de ser um mero coadjuvante nas relações sociais, tornando-se racional[17]

e assumindo o seu atual papel de destaque dentro do Estado. Não mais se “tratava de descobrir uma ordem
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jurídica solidificada através da tradição. Era necessário, agora, estudar, a fundo, a ratio que promanava
daquela lex scripta universal, aplicável a quaisquer situações da vida cotidiana”.[18]

Essa mútua dependência entre Direito e poder reflete-se inexoravelmente sobre a anistia, estando
vinculada, no período, diretamente ao monarca, que encarna a soberania e o seu absoluto poder. A anistia e a
punição, no início do Estado moderno, são prerrogativas do rei. No Estado absoluto, a infração é o
rompimento da legalidade, que significa, nesta situação, o rompimento da vontade do soberano. Sobre o
corpo do condenado baixa o manto do suplício, que é a “arte quantitativa do sofrimento”[19] [20]. A dor
torna-se a medida reguladora da pena. “O suplício não restabelecia a justiça, mas reatava o poder”[21]. O
condenado, uma vez dentro do processo de suplício, já não possui domínio sobre seu pudor, seu corpo, sua
vida, resta-se entregue ao carrasco, “coisificado” como objeto dos autos, estendendo-se o suplício às vezes
até mesmo após a morte[22]. O suplício devia ficar gravado na memória do público e na pele da vítima,
entendendo-se que um suplício representa vários ao mesmo tempo na mente de cada espectador, daí se
inferia a eficiência do controle do poder.

O poder é do rei e isso significa que o Judiciário[23] e o Legislativo representam o mesmo rei,
sendo extensões de seu uno poder. A pena e a anistia são a mesma manifestação do poder absoluto apenas
com sinais contrários[24]. O rei é quem detém o poder de dizer a lei penal, indicando o crime e a pena e,
quando possível, a possibilidade de esquece-los. O rei, longe de buscar uma justiça proba, intervém nela,
impedindo

o curso regular e austero da justiça, pelos perdões, comutações, evocações em conselho ou pressões
diretas sobre os magistrados. (...) Essa disfunção do poder provém de um excesso central: o que se
poderia chamar o “superpoder” monárquico que identifica o direito de punir com o poder pessoal do
soberano[25].

A discricionariedade do rei, de punir ou agraciar, “conduziu frequentemente ao uso imoderado da
indulgência soberana, o que não passou desapercebido aos políticos e publicistas da época, preocupados em
assegurar o prestígio das normas penais”[26]. A anistia aqui é percebida como arbítrio do rei e não como
defesa do indivíduo ou da paz social.

Contribuíram com a decadência desse modelo de direito punitivo, além da resistência do povo ao
suplício – muitas vezes salvando o condenado, quando o percebiam inocente: atacando o carrasco;
destruindo o cadafalso e ativando revoltas contra o poder punitivo e o rei –, a elevação do nível de vida, o
aumento demográfico, o acúmulo de riqueza e a necessidade de obter mais segurança sobre os bens
materiais.

Na metade do século XVIII, então, buscando uma nova relação entre o poder do soberano e o
direito de punir, os grandes “reformadores”[27] procuraram não criar um novo direito punitivo, mas
estabelecer uma nova economia do poder. Objetivava-se que esse poder fosse difundido de maneira mais
intensa na sociedade. Em vez do arbítrio do rei, devia a pena ser a conseqüência natural do crime. Era
preciso ser mais vigilante em vez de severo[28]. A infração não agredia, assim, diretamente a pessoa do rei,
mas todo o corpo social, ensejando a busca de restaurar a eqüidade e a paz dentro da sociedade; a punição
agora defendia a sociedade, restabelecendo a ordem. Resumindo as idéias dos reformadores sobre a relação
entre o direito de punir do rei e o uso da graça e das suas espécies, Beccaria aduz:

O direito de punir não pertence a nenhum cidadão em particular; pertence às leis, que são o órgão da
vontade de todos. Um cidadão ofendido pode renunciar à sua porção desse direito, mas não tem nenhum
poder sobre a dos outros. Quando as penas se tiverem tornado menos cruéis, a demência e o perdão
serão menos necessários. Feliz a nação que não mais lhes desse o nome de virtudes! A demência, que se
tem visto em alguns soberanos substituir outras qualidades que lhes faltavam para cumprir os deveres do
trono, deveria ser banida de uma legislação sábia na qual as penas fossem brandas e a justiça feita com
formas prontas e regulares. (...) O direito de conceder graça é sem dúvida a mais bela prerrogativa do
trono; é o mais precioso atributo do poder soberano; mas, ao mesmo tempo, é uma improbação tácita das
leis existentes. O soberano que se ocupa com a felicidade pública e que julga contribuir para ela
exercendo o direito de conceder graça, eleva-se então contra o código criminal, consagrado, mau grado
seus vícios, pelos preconceitos antigos, pelo calhamaço impostor dos comentadores, pelo grave aparelho
das velhas formalidades, enfim, pelo sufrágio dos semi-sábios, sempre mais insinuantes e mais escutados
do que os verdadeiros sábios. (...) Quando o soberano concede graça a um criminoso, não será o caso de
dizer que sacrifica a segurança pública à de um particular e que, por um ato de cega benevolência,
pronuncia um decreto geral de impunidade?[29]

No começo do séc. XIX, o indivíduo e a sociedade respiravam uma atmosfera liberalista e foi, neste
contexto, que surgiu o Estado de Direito como tipo especial de Estado que podia seguir quaisquer fins e
objetivos, desde que respeitada a lei. A lei era a liberdade antes de tudo, antes mesmo da igualdade; liberdade
ante o arbítrio real[30]. “O Estado assume o caráter de Estado de Direito não porque o Direito seja a origem
do Estado, mas porque o Estado encontra no Direito tanto a sua justificação como o seu limite racional”[31].
Somente as leis deveriam regular o ordenamento e estas haveriam de ser abstratas, a fim de poderem ser
aplicadas a todos indistintamente. Como o Estado se tornou sujeito de deveres e direitos, passou então a ser
pessoa jurídica, podendo assim o indivíduo exercer seu direito contra o Estado.

Somando-se então o Estado de Direito à idéia – do século anterior – da divisão de poderes, estava
assegurado verdadeiramente um campo seguro ao cidadão frente ao Estado. Na técnica da divisão de
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poderes, o Poder é repartido para impedir sua concentração em somente um órgão estatal, evitando que seja
objeto de abuso, caso não sofra qualquer controle. Os poderes divididos são independentes, mas
reciprocamente se limitam pelo sistema de freios e contrapesos[32]. Dessa polaridade, autonomia e limitação
recíproca, evita-se o abuso do poder.

Desta forma, elude-se também a idéia de que o Poder alcance o corpo, pois, a exemplo do suplício,
o poder desregrado investe sua força sobre o corpo, agredindo os mais valiosos direitos: a verdade, a
liberdade, a integridade física e a vida. O poder ilimitado mente, corrompe, agride, mata. O corpo é o objeto
do absoluto poder de todas as ditaduras, de todo estado de exceção.

Com efeito, a queda do absolutismo, e junto a isso o surgimento do Estado de direito e o sistema de
freios e contrapesos da separação de poderes, repercutiram intrinsecamente sobre a graça e logicamente
sobre suas espécies, gerando segurança ao indivíduo. Daí ser possível dizer que,

para um melhor equilíbrio entre os poderes, e sempre traduzindo maior garantia para o indivíduo, foi o
poder de graça repartido, distribuindo-se a competência entre o Chefe de Estado e o Poder Legislativo,
cabendo a este a anistia, que se entendeu somente poderia ser concedida por lei[33].

A anistia passou a ser inserida, no Estado Moderno, de forma expressa, nas constituições,
revestindo-se de especial conotação política.

3 Lei 6.683/79 e a Corte Interamericana de Direitos Humanos

Os direitos humanos são protegidos na ordem internacional em diversos tratados, convenções e
tribunais. Recentemente, o STF reiterou seu posicionamento sobre o tema[34], reconhecendo que os
tratados de direitos humanos contam com valor supra legal, valendo mais do que a lei e menos do que a
Constituição. A consequência imediata é que toda lei que for contrária aos ditos tratados possui vigência,
mas não possui validade, estando, segundo o STF, "derrogada".

Destarte, os tratados internacionais de direitos humanos possuem, a partir de então, implicação
direta dentro do Ordenamento nacional, pois uma norma infraconstitucional pode ter a validade anulada
diante de incompatibilidade desta com tratado que verse sobre direitos humanos. Esse fato trará implicações
diretas a respeito da discussão in casu, pois, modernamente, no Direito Internacional, é muito comum
encontrar julgados dos tribunais internacionais desconsiderando alguns tipos de anistia.

Na Justiça de transição, a anistia pode ser classificada como anistia absoluta ou anistia
condicionada. Kai Ambos traça o delineamento dos dois tipos de anistia: a) A anistia absoluta (anistia
amnésica), “su finalidad primaria es esconder completamente crímenes del pasado prohibiendo cualquier
investigación”[35]. A anistia absoluta é ditada pela tradicional e histórica idéia de esquecimento dos fatos
passados. “O tempo decorrido tende a apagar da memória os fatos não documentados e não
esclarecidos”[36].  b) Já uma anistia condicionada não exime automaticamente de punição os atos cometidos.
A anistia condicionada é a que prevê alguma forma de responsabilidade[37]. “Solo este tipo de amnistia, que
podria ser llamada amnistia responsable (accountable amnesty), puede ségun las condiciones y
circuntancias del caso concreto, contribuir para la verdadera reconciliación”[38]. Essa anistia é ditada
pela idéia de compromisso e de memória[39].

No Direito Internacional, as anistias absolutas estão sendo repudiadas. Kai Ambos chega a dizer que
“el derecho interncaional prohíbe de manera absolutamente inequívoca este tipo de amnistia”[40]. O que
está acontecendo, em verdade, é que os tribunais internacionais estão realmente se opondo a este tipo de
anistia, por eles chamada de “auto-anistia”. Segundo Vinícius Fox D. Cançado Trindade,

com efeito, uma lei de auto-anistia nada mais é do que um grande abuso. Ditada pelo próprio regime
vigente e destinada a subtrair da ação da Justiça os responsáveis por seus próprios crimes, tal tipo de lei
busca assegurar a impunidade e encobrir a verdade com as sombras do esquecimento. (...) A lei de auto-
anistia obstrui todo esse processo de determinação dos fatos e dos responsáveis, impossibilitando,
dessarte, a atribuição de responsabilidade aos culpados e as devidas condenações[41].

Dentre essas inovadoras decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos[42] (IDH) sobre a
“auto-anistia”, a decisão do caso Barrios Altos vs. Peru é um marco paradigmático. O caso trata da criação
em 1991 de um grupo, vinculado ao exército peruano, nomeado Colina, criado para realizar ações
antiterroristas. Este grupo executou quinze pessoas e feriu outras quatro, todas supostamente vinculadas ao
grupo Sendero Luminoso. Um ano depois, as investigações foram paralisadas, sendo retomadas em 1995,
após a denúncia de participação, no grupo, de cinco oficiais do exército. Dois meses após a retomada das
investigações, foi promulgada a Lei 26.479, exonerando os membros do exército que estavam sendo
investigados. Em junho de 2000, entretanto, foi a julgamento, na Corte, por agressão à Convenção
Americana de Direitos Humanos. Os trechos seguintes deixam clara a posição do Tribunal:

VII INCOMPATIBILIDAD DE LEYES DE AMNISTÍA CON LA CONVENCIÓN

41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de
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prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la
investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales
como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas,
todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos[43].

Em outra parte, no mesmo julgamento, a Corte entende:

5. Las llamadas autoamnistías son, en suma, una afrenta inadmisible al derecho a la verdad y al
derecho a la justicia (empezando por el propio acceso a la justicia). Son ellas manifiestamente
incompatibles con las obligaciones generales - indisociables - de los Estados Partes en la Convención
Americana de respetar y garantizar los derechos humanos por ella protegidos, asegurando el libre y
pleno ejercicio de los mismos (en los términos del artículo 1(1) de la Convención), así como de
adecuar su derecho interno a la normativa internacional de protección (en los términos del artículo 2
de la Convención). Además, afectan los derechos protegidos por la Convención, en particular los
derechos a las garantías judiciales (artículo 8) y a la protección judicial (artículo 25).

6. Hay que tener presente, en relación con las leyes de autoamnistía, que su legalidad en el plano del
derecho interno, al conllevar a la impunidad y la injusticia, encuéntrase en flagrante incompatibilidad
con la normativa de protección del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, acarreando
violaciones de jure de los derechos de la persona humana. El corpus juris del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos pone de relieve que no todo lo que es legal en el ordenamiento jurídico
interno lo es en el ordenamiento jurídico internacional, y aún más cuando están en juego valores
superiores (como la verdad y la justicia). En realidad, lo que se pasó a denominar leyes de amnistía, y
particularmente la modalidad perversa de las llamadas leyes de autoamnistía, aunque se consideren
leyes bajo un determinado ordenamiento jurídico interno, no lo son en el ámbito del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos[44].

A Corte IDH deixa claro que nem tudo o que é legal do ponto de vista interno também o é sob o
prisma internacional. Assim, a Corte fulminou a lei de “auto-anistia”, pois entendeu que estas careciam de
qualquer efeito jurídico, atentando, a um só tempo, ao direito da vítima à justiça e à verdade.  Ademais,
considerou-se que as leis de “auto-anistia” são, em sua essência, incompatíveis com a Convenção Americana,
pois favorecem a impunidade e a injustiça. Cançado Trindade, em seu voto, aduziu que

quem ousaria sugerir que a lei de auto-anistia satisfaz esses requisitos? Não vejo como negar que leis
desse tipo carecem de caráter geral, porquanto são medidas de exceção. E certamente em nada
contribuem para o bem comum, senão pelo contrário: configuram-se como meros subterfúgios para
encobrir violações graves de direitos humanos, impedir o conhecimento da verdade e obstaculizar o
próprio acesso à justiça por parte dos vitimados. Em suma não satisfazem os requisitos de leis no âmbito
do Direito Internacional dos Direitos Humanos[45].

Tamanha foi a repercussão dessa decisão da Corte IDH, que resultou em reflexos profundos no
direito interno da Argentina. O Estado argentino, após esse julgamento, promoveu importantes alterações no
seu ordenamento, inclusive, declarando a nulidade das leis argentinas de “auto-anistia”.

Outro caso muito importante julgado pela Corte IDH, principalmente para os objetivos deste
trabalho, é o caso Almonacid Arellano e outros vs. Chile. O professor Almonacid era secretário provincial da
Central Unitária dos Trabalhadores e candidato a alto posto do Partido Comunista. Almonacid Arellano foi
detido em seu próprio lar e executado em frente à sua casa e aos seus familiares em 1973. Cinco anos após,
foi decretada anistia para todos os delitos entre os anos de 1973 e 1978. Passados catorze anos, a viúva de
Almonacid levou o caso à Corte Marcial. Nessa época, o Chile já estava em um regime democrático, no
entanto, a Corte reconheceu a anistia, negando o pedido. Essa Corte sustentou que a Convenção Americana
e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos eram posteriores ao crime, não lhe podendo ser aplicado.

Invocada a Corte IDH, esta concluiu que aos crimes contra a humanidade não se pode conceder
qualquer tipo de anistia[46]. Ao deixar de investigar os fatos e sancionar os responsáveis, o Estado chileno
descumpriu a Convenção Americana. Ademais, ao analisar a natureza do Decreto-Lei nº 2.191 (lei de “auto-
anistia”), a Corte deparou-se com um conteúdo injusto, contrário a quaisquer princípios e valores jurídicos,
contendo “em seu artigo primeiro a anistia geral a todos os responsáveis por crimes cometidos entre os anos
de 1973 a 1978”[47].

Ressalta-se que, à época dos crimes, o Estado chileno não havia ratificado a Convenção Americana
ao decretar sua “auto-anistia”, entretanto, como o Estado chileno manteve a referida lei de anistia vigente em
seu ordenamento, mesmo após a posterior ratificação da Convenção, a Corte concluiu que o Estado chileno
descumpriu o art. 2 da Convenção[48], conforme a sentença seguinte

LA CORTE, DECIDE:

Por unanimidad, que:

2. El Estado incumplió sus obligaciones derivadas de los artículos 1.1 y 2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, y violó los derechos consagrados em los artículos 8.1 y 25 de
dicho tratado, en perjuicio de la señora Elvira del Rosario Gómez Olivares y de los señores Alfredo,
Alexis y José Luis Almonacid Gómez, en los términos de los párrafos 86 a 133 de la presente
Sentencia.

3. Al pretender amnistiar a los responsables de delitos de lesa humanidad, el Decreto Ley No. 2.191 es
incompatible con la Convención Americana y, por tanto, carece de efectos jurídicos, a la luz de dicho
tratado.

4. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación[49].

 Todos esses avanços da Corte IDH vão no sentido de afastar artifícios que os Estados de exceção
criam, buscando não punir seus agentes[50]. Fica bem claro, nesses dois julgados, o fato de a Corte IDH não
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admitir leis de “auto-anistia” absolutas, pois estas estão interessadas apenas com a impunidade, sendo por
completo contrárias ao Direito. Estas leis de “auto-anistia”, muito comuns nos Estados sul-americanos pós-
ditaduras, não servem como suporte para a justiça de transição, não se coadunando nem mesmo com as
raízes históricas do instituto (esquecimento para a paz social), como observado no capítulo anterior. Essas
leis estão pactuadas apenas com a impunidade, impedindo a persecução penal, trancando processos,
perpetuando a injustiça.

Outro ponto bastante claro nesses julgados, é o fato de que os Estados nacionais devem se
organizar internamente, de modo que efetivem os pactos internacionais de direitos humanos firmados. Sendo
assim, torna-se inadmissível que o Estado não revogue normas  internas que impeçam o livre
desenvolvimento dos direitos humanos, pois, de acordo com o corolário inscrito no art. 2º da Convenção
Americana, os Estados nacionais possuem o dever de adotar disposições de direito interno, a fim de tornar
efetivos os direitos e as liberdades.

Percebe-se, ainda, com esses julgamentos que as soberanias nacionais não são mais havidas como
elementos absolutos. Não se admite mais, hoje em dia, se falar em soberania nacional com desrespeito ao ser
humano e aos seus direitos. Os direitos humanos são limites necessários à existência estatal e,
conseqüentemente, a sua soberania. A doutrina clássica de soberania absoluta cede lugar, no Direito
Internacional, à idéia de, por exemplo, limitação do arbítrio, ocupando os direitos humanos, então, o locus
central. “Esta nova concepção deixa de lado o velho conceito da soberania estatal absoluta, que considerava,
na acepção tradicional, como sendo os Estados os únicos sujeitos de Direito Internacional Público”[51].

O Brasil promulgou a Convenção Americana de Direitos Humanos, em 1992, por meio do Decreto
678/92 e, em 2002, se submeteu à Corte IDH pelo Decreto 4.463 de 2002. A Emenda Constitucional nº
45/04 e as recentes interpretações do STF deram à Convenção Americana status supra legal, logo, superior à
Lei de Anistia. Da mesma forma que o Chile, o Brasil manteve a Lei da Anistia vigente, no ordenamento
brasileiro, mesmo após a ratificação da Convenção, descumprindo também o art. 2 da referida Convenção.

66. La Corte no puede ejercer su competencia contenciosa para aplicar la Convención y declarar una
violación a sus normas cuando los hechos alegados o la conducta del Estado demandado que pudiera
implicar responsabilidad internacional, son anteriores al reconocimiento de la competencia del
Tribunal.

67. Sin embargo, cuando se trata de una violación continua o permanente, cuyo inicio se hubiere
dado antes de que el Estado demandado hubiere reconocido la competencia contenciosa de la Corte y
que persiste aún después de este reconocimiento, el Tribunal es competente para conocer de las
conductas ocurridas con posterioridad al reconocimiento de la competencia y de los efectos de las
violaciones[52].

Não resta dúvida de que a anistia brasileira é um entrave ao acesso à Justiça das vítimas que
almejam processar criminalmente os agentes do Estado que violaram as suas dignidades. É um óbice, da
mesma forma, para a ampla e irrestrita realização dos direitos humanos dentro do Território Nacional,
atentando, destarte, também contra o art. 1º da Convenção Americana. Assim, enquanto perdurar, diante dos
abusos cometidos pelo último Estado de exceção pátrio, a impunidade, a falta de acesso ao Judiciário e a
vacilação dos poderes constituídos brasileiros para a realização dos direitos humanos, estar-se-á violando o
pactuado entre o Estado brasileiro e a Convenção Americana de Direitos Humanos. O Estado brasileiro
agride a Convenção Americana de Direitos Humanos, impossibilitando a instauração de ações, não
investigando ou não realizando a persecução penal dos crimes dos agentes do Estado, durante a ditadura, da
mesma maneira como fez o Chile.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste ensaio, buscou-se refletir sobre a recente discussão a respeito da Lei nº 6.683/79, na Ordem
constitucional vigente. A discussão judicial sobre o alcance da Lei de Anistia está principalmente sendo
travada na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153, impetrada pelo Conselho Federal
da OAB, buscando interpretação conforme a Constituição, de modo a declarar, à luz dos preceitos
fundamentais, que a anistia, concedida pela Lei nº 6.683/79, aos crimes políticos ou conexos, não se estende
aos crimes comuns praticados pelos agentes da repressão contra opositores políticos durante o regime
militar.

A justiça de transição é um conceito imprescindível nesta discussão e compreende o inteiro
processo realizado pela sociedade para enfrentar os abusos de regime passados. A anistia é apenas um dos
instrumentos da justiça transicional ao lado da justiça (persecução penal) e da verdade. Como um dos
elementos da justiça transicional, a Lei nº 6.683/79 deve servir para um equilíbrio entre justiça e harmonia
social. Esse equilíbrio implica a persecução criminal dos agentes estatais que violaram a intimidade, o corpo e
a vida dos opositores ao regime militar.
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A atual interpretação da Lei de Anistia, portanto, alberga sob o seu manto a impunidade para
assassinos, torturadores, seqüestradores, sendo fonte de uma imunidade espúria que atenta contra a memória
do País, impedindo a discussão desses delitos nos tribunais, negando o devido processo legal e o acesso à
justiça.

Desta maneira, a aplicação hodierna da Lei de Anistia obstrui todo o processo de determinação dos
fatos e dos responsáveis, impossibilitando a atribuição de responsabilidade aos culpados e as devidas
condenações, violando a Convenção Americana de Direitos Humanos. Esta última é quebrantada quanto ao
dever dos Estados signatários em respeitar e garantir os direitos humanos, assegurando o livre e pleno
exercício desses direitos; adequar seu direito interno às normas da convenção; e respeitar os direitos às
garantias judiciais e à proteção judicial.

Por conseguinte, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (IDH) em vários julgados se
posiciona sobre as leis de anistia de vários países sul-americanos, entendendo ser inadmissíveis as anistias que
impeçam as investigações e as sanções dos responsáveis por graves violações aos direitos humanos. Esse
tipo de lei tem o escopo apenas de isentar da responsabilidade civil ou penal os agressores de direitos
humanos. A Corte IDH deixa claro que nem tudo o que é legal do ponto de vista interno também o é sob a
ótica internacional.

A Corte IDH ainda concluiu que, aos crimes contra a humanidade, não se pode conceder qualquer
tipo de anistia e o Brasil, ao deixar de investigar os fatos e sancionar os responsáveis, descumpriu, a exemplo
do Chile, a Convenção Americana. Esses avanços visão a afastar os artifícios dos Estados de exceção para
não punir seus agentes. Essas leis estão pactuadas apenas com a impunidade, impedindo a persecução penal,
trancando processos, perpetuando a injustiça.

Com efeito, a interpretação da Lei de Anistia peca por não alcançar um preciso equilíbrio entre
justiça e paz social. Nesse sentido, urge a discussão dos limites da Lei nº 6.683/79 a fim de alcançar a
interpretação mais adequada aos fins da Justiça. Isto porque a única interpretação possível para a Lei
6.683/79 é a que não admita a anistia recíproca, haja vista que a impunidade dos autores de assassinato,
desaparecimento forçado e prática de tortura, dentro dos órgãos estatais, negam os princípios básicos do
homem em sua dignidade, integridade e vida.

Ante tais fatos, o Estado brasileiro deve decidir se vai aguardar uma condenação da Corte IDH ou
agirá antes (a exemplo do que fez o governo argentino), reformando seu ordenamento interno e declarando a
nulidade da Lei de “auto-anistia”, a Lei nº 6.683/79.

A guisa de conclusão cabe ao Estado brasileiro, ante os exemplos alienígenas, segundo Ivan Cláudio
Marx[53]: 1) adotar todas as medidas que sejam necessárias, a fim de garantir que a Lei nº 6.683/79 (Lei de
Anistia) não continue representando um obstáculo para a persecução penal de graves violações de direitos
humanos que constituam crimes contra a humanidade; 2) determinar, através da jurisdição de direito comum,
a responsabilidade penal pelos desaparecimentos forçados das vítimas da Guerrilha do Araguaia e a execução
de Maria Lúcia Petit da Silva, mediante uma investigação judicial completa e imparcial dos fatos com
observância ao devido processo legal, a fim de identificar os responsáveis por tais violações e sancioná-los
penalmente e publicar os resultados dessa investigação. No cumprimento desta recomendação, o Estado
deverá levar em conta que tais crimes contra a humanidade são insuscetíveis de anistia e imprescritíveis; 3)
realizar todas as ações e modificações legais necessárias a fim de sistematizar e publicar todos os
documentos relacionados com as operações militares contra a Guerrilha do Araguaia; 4) fortalecer com
recursos financeiros e logísticos os esforços já empreendidos na busca e sepultura das vítimas desaparecidas
cujos restos mortais ainda não hajam sido encontrados e/ou identificados; 5) outorgar uma reparação aos
familiares das vítimas desaparecidas e da pessoa executada, que inclua o tratamento físico e psicológico,
assim como a celebração de atos de importância simbólica que garantam a não repetição dos delitos
cometidos no presente caso e o reconhecimento da responsabilidade do estado pelo desaparecimento das
vítimas e o sofrimento de seus familiares; 6) implementar, dentro de um prazo razoável, programas de
educação em direitos humanos permanentes dentro das Forças Armadas brasileiras, em todos os níveis
hierárquicos, e incluir especial menção no currículo de tais programas de treinamento ao presente caso e aos
instrumentos internacionais de direitos humanos, especificamente os relacionados com o desaparecimento
forçado de pessoas e a tortura; e 7) tipificar no seu ordenamento interno o crime de desaparecimento
forçado, conforme os elementos constitutivos do mesmo estabelecidos nos instrumentos internacionais
respectivos.

REFERÊNCIAS

AMBOS, Kai. in Justicia de transición: informes de América Latina, Alemania, Italia y España. AMBOS,
Kai; MALARINO, Ezequiel e ELSNER, Gisela (Orgs). Justicia de transición: informes de América Latina,

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4826



Alemania, Italia y Españna. Montevideo: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2009.

BARBOSA, Rui. Anistia Inversa: caso de Teratologia Jurídica. 2 ed. Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do
Comércio, 1896.

BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Disponível em:
<http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/delitosB.html>. Acesso em:  01 jul. 2009.

BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 2006.

BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos
Políticos. Direito à verdade e à memória: Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos /
Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos - - Brasília : Secretaria Especial dos Direitos
Humanos, 2007.

BROWNLIE, Ian; FARRAJOTA, Maria Manuela. Princípios de Direito Internacional Público. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.

CORTE IDH. Caso Las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador: sentencia de 23 de noviembre de 2004.
Serie C No. 118. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_118_esp.pdf>.
Acesso em: 24 jun. 2009.

CORTE IDH. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. excepciones preliminares, fondo, reparaciones y
costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154. Disponível em
http:<//www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf>. Acesso em: 03 ago. 2009.

CORTE IDH. Caso Barrios Altos vs. Perú: sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75. Disponível
em http:<//www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_75_esp.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2009.

DINIZ, Márcio Augusto de Vasconcelos. Constituição e hermenêutica constitucional. 2. ed. Belo
Horizonte: Mandamentos, 2002.

DINIZ, Márcio Augusto de Vasconcelos. Sociedade e Estado no pensamento político moderno e
contemporâneo. Fortaleza: Universidade de Fortaleza, 1999.

DURANT, Will. História da civilização: nossa herança clássica. A vida na Grécia. 3. ed. Tomo 1º, São
Paulo: Nacional, 1957.

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 31. ed. Petrópolis: Vozes, 2006.

GRECO, Heloisa Amélia. Dimensões fundacionais da luta pela anistia. 2003. 559 f. Tese (Doutorado em
História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte, 2003.

MARTINS, Roberto Ribeiro. Liberdade para os brasileiros: anistia ontem e hoje. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1978.

MARX, Ivan Cláudio. De Barrios Altos à Guerrilha do Araguaia: A Possível Condenação do Estado
Brasileiro. REVISTA INTERNACIONAL DIREITO E CIDADANIA. Disponível em:
<http://www.iedc.org.br/REID/?CONT=00000125>. Acesso em: 01 abr. 2010.

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 2. ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2007.

MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat. O Espírito das Leis. Disponível em: <file:////Lenin/Rede
Local/Equipe/Michele/MONTESQUIEU - O Espírito das Leis2.txt>. Acesso em: 2  ago. 2009.

MORAES, Railda Saraiva. O poder de graça. Rio de Janeiro: Forense, 1979.

MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis; ZILLI, Marcos Alexandre Coelho e GUIDALEVICH, Fabiola
Girão Monteconrado. In AMBOS, Kai; MALARINO, Ezequiel e ELSNER, Gisela (Orgs.) Justicia de
transición: informes de América Latina, Alemania, Italia y España. AMBOS, Kai; MALARINO, Ezequiel e
ELSNER, Gisela (Orgs.). Montevideo: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2009.

OLIVEIRA, Luís Roberto Cardoso. Existe violência sem agressão moral? In Revista Brasileira de
Ciências Sociais, nº 67, EDUSC, São Paulo, 2008.

OST, François. O tempo do direito. Bauru: Edusc, 2005.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4827



PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários a Constituição de 1967; com a emenda nº 1
de 1969. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987.

PACHECO, Cláudio. Tratado das Constituições Brasileiras. São Paulo: Livraria Freitas Bastos S/a.,
1958, Vol. II.

SALDANHA, Nelson. Teoria do Direito e Crítica Histórica. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1987

SANTOS, Boaventura Sousa dos. A crítica da razão indolente contra o desperdício da experiência. São
Paulo: Cortez. 2007.

STF. HC98893 – SP. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC98893CM.pdf>. Acesso: 10 ago. 2009.

THOMPSON, E. P. Folclore, antropologia e historia social. In: Antonio Luigi Negro; SILVA, Sérgio. As
peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Campinas: Unicamp. 2001.

TRINDADE, Vinícius Fox D. Cançado. Resenha: per non dementicare – uma análise das leis de auto-anistia
na evolução jurisprudencial da corte interamericana do direitos humanos. Revista do Instituto Brasileiro de
Direitos Humanos. Fortaleza, vol. 8, nº 8, p. 281 – 292, 2008.

WEICHERT, Marlon Alberto. Crimes contra a humanidade perpetrados no Brasil. Lei de Anistia e
prescrição penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais. nº 74, Editora revista dos Tribunais, São
Paulo: 2008.

 

[1]    AMBOS, Kai. in Justicia de transición: informes de América Latina, Alemania, Italia y España. AMBOS, Kai;
MALARINO, Ezequiel e ELSNER, Gisela (Orgs). Justicia de transición: informes de América Latina, Alemania,
Italia y Españna. Montevideo: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2009, p. 26.

[2]    Ibid., p. 28.
[3]    Ibid., p. 41.
[4]    “A concretização desses princípios é indispensável para a consecução de um quarto princípio, que consiste na

não repetição.” WEICHERT, Marlon Alberto. Crimes contra a humanidade perpetrados no Brasil. Lei de Anistia e
prescrição penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais. nº 74, Editora revista dos Tribunais, São Paulo: 2008,
p. 184.

[5]    OLIVEIRA, Luís Roberto Cardoso. Existe violência sem agressão moral? In Revista Brasileira de Ciências
Sociais, nº 67, EDUSC, São Paulo, 2008, p. 141.

[6]    MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis; ZILLI, Marcos Alexandre Coelho e GUIDALEVICH, Fabiola Giraõ
Monteconrado. In AMBOS, Kai; MALARINO, Ezequiel e ELSNER, Gisela (Orgs.) Justicia de transición: informes
de América Latina, Alemania, Italia y España. AMBOS, Kai; MALARINO, Ezequiel e ELSNER, Gisela (Orgs.).
Montevideo: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2009, p. 185.

[7]    “Este livro-relatório registra para a história o resgate dessa memória. Só conhecendo profundamente os porões e
as atrocidades daquele lamentável período de nossa vida republicana, o País saberá construir instrumentos
eficazes para garantir que semelhantes violações dos Direitos Humanos não se repitam nunca mais”; BRASIL.
Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Direito à
verdade e à memória: Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos / Comissão Especial sobre
Mortos e Desaparecidos Políticos - - Brasília : Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2007, p. 18.

[8]    MARTINS, Roberto Ribeiro. Liberdade para os brasileiros: anistia ontem e hoje. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1978, p. 19.

[9]    Sobre a raiz da palavra anistia: “Prevaleceu para as línguas latinas o radical grego amnéstia, do que veio se
originar a formação latina amnestia, a francesa amnestie e até mesmo a forma inglesa amnesty, sendo a
portuguesa amnistia simplificada no Brasil para anistia.” Ibid., p. 18.

[10]   DURANT, Will. História da civilização: nossa herança clássica. A vida na Grécia. 3. ed. Tomo 1º, São Paulo:
Nacional, 1957, p. 150.

[11]   Em Rui Barbosa, encontra-se a notícia de que, mais tarde, impôs-se ao famoso tribunal ateniense, os heliatas
em seu juramento a cláusula: “juro não me lembrar do passado, nem consentir que outrem o lembre.” BARBOSA,
Rui. Anistia Inversa: caso de Teratologia Jurídica. 2 ed. Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do Comércio, 1896, p. 72.

[12]   MORAES, Railda Saraiva. O poder de graça. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 2.
[13]   PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários a Constituição de 1967; com a emenda nº 1 de

1969. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 44.
[14]   DINIZ, Márcio Augusto de Vasconcelos. Sociedade e Estado no pensamento político moderno e

contemporâneo. Fortaleza: Universidade de Fortaleza, 1999, p. 6.
[15]   BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 2006, p. 26.
[16]   SALDANHA, Nelson. Teoria do Direito e Crítica Histórica. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1987, p. 40.
[17]   Todo o conhecimento que emerge, na Modernidade, é pautado na razão e todos se pretendem totalizantes e

totalitários. Totalizantes porque se pretendem absolutos e totalitários, “na medida em que nega o caráter racional a
todas as formas de conhecimento que não se pautam pelos seus princípios epistemológicos e pelas suas regras
metodológicas. É esta a sua característica fundamental e a que melhor simboliza a ruptura do novo paradigma
científico com os que o precedem. (...) Esta preocupação em testemunhar uma ruptura fundante que possibilita
uma e só uma forma de conhecimento verdadeiro está bem patente na atitude mental dos protagonistas, no seu
espanto perante as próprias descobertas na extrema e ao mesmo tempo serena arrogância com que se medem
com os seus contemporâneos.” SANTOS, Boaventura Sousa dos. A crítica da razão indolente contra o
desperdício da experiência. São Paulo: Cortez. 2007, p. 61.

[18]   DINIZ, Márcio Augusto de Vasconcelos. op. cit., p. 13.
[19]   FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 31. ed. Petrópolis: Vozes, 2006, p. 31.
[20]   E. P. Thompson define os suplícios como teatros de controle, afirmando que “não há o menor exagero

metafórico em descrevê-lo um teatro”. THOMPSON, E. P. Folclore, antropologia e histooria social. In:  Antonio Luigi
Negro; SILVA, Sérgio. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Campinas: Unicamp. 2001, p. 241.

[21]   FOUCAULT, Michel. op. cit., p. 43.
[22]   Segundo E. P. Thompson, “durante muitos séculos, a punição prevista para certos delitos implicava não só

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4828



execução, mas também a mutilação post mortem. O corpo de contrabandistas ou de salteadores de estrada era
pendurado em correntes próximas aos locais do crime até seus ossos branquearem ao sol. Piratas eram
suspensos nas docas; a cabeça dos traidores era espetada em estacas a encimar os portões das ruas de maior
movimento (...).” THOMPSON, E. P. op. cit., p. 242.

[23]   Tanto que o rei “pode suspender o curso da justiça, modificar suas decisões, cassar os magistrados, revogá-los,
exilá-los, substituí-los por juízes por comissão real.” FOUCAULT, Michel. op. cit., p. 68.

[24]   “A finalidade da anistia é a mesma da lei criminal, com sinais contrários. Quem faz a lei é quem anistia. A simetria
é forçada.” PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. op. cit., p. 46.

[25]   FOUCAULT, Michel. op. cit., p. 67 e 68.
[26]   MORAES, Railda Saraiva. op. cit., p. 5.
[27]   Os grandes reformadores, segundo Foucault, eram “Beccaria, Servan, Dupaty ou Lacretelle, Duport, Pastoret,

Target, Bergasse; os redatores dos Cashiers e os Constituintes”. FOUCAULT, Michel. op. cit., p. 64.
[28]   Beccaria contrapõe-se ao suplício afirmando que “não é o rigor do suplício que previne os crimes com mais

segurança, mas a certeza do castigo, o zelo vigilante do magistrado e essa severidade inflexível que só é uma
virtude no juiz quando as leis são brandas. A perspectiva de um castigo moderado, mas inevitável causará sempre
uma forte impressão mais forte do que o vago temor de um suplício terrível, em relação ao qual se apresenta
alguma esperança de impunidade” in BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Disponível em:
<http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/delitosB.html>. Acesso em:  01 jul. 2009, p. 44.

[29]   Ibid., p. 45.
[30]   Nesse contexto, torna-se mais inteligível compreender o Estado kantiano, pois nele a liberdade é o fundamento e

o próprio fim supremo do Estado. Assim, por conseqüência, o fundamento do Estado é, também, a Justiça, pois
justiça é tudo o que promove a liberdade. Tem este Estado o objetivo de estabelecer e manter a ordem jurídica.
Essa ordem será mais completa e adequada quanto mais larga for a liberdade de iniciativa permitida ao indivíduo
num círculo de ampla segurança jurídica. Márcio Augusto de Vasconcelos Diniz aduz que “o bem público supremo,
que constitui a finalidade do Estado, enquanto Estado de Direito, consiste na garantia da liberdade de todos
segundo leis jurídicas universais. Quanto mais esse objetivo for promovido e alcançado, mais racionais serão o
Direito e o Estado.” DINIZ, Márcio Augusto de Vasconcelos. Constituição e hermenêutica constitucional. 2. ed.
Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 75.

[31]   DINIZ, Márcio Augusto de Vasconcelos. Sociedade e Estado no pensamento político moderno e
contemporâneo. Fortaleza: Universidade de Fortaleza, 1999, p. 45.

[32]   A gênese do sistema de freios e contrapesos está em Montesquieu, pois, ao analisar a relação entre o Legislativo
e o Executivo, ele admitiu que esses dois poderes têm a faculdade de impedir ou de estatuir. MONTESQUIEU,
Charles-Louis de Secondat. O Espírito das Leis. Disponível em: <file:////Lenin/Rede
Local/Equipe/Michele/MONTESQUIEU - O Espírito das Leis2.txt>. Acesso em: 2  ago. 2009.

[33]   MORAES, Railda Saraiva. op. cit., p. 7.
[34]   Em recente decisão, de junho de 2009, o Supremo Tribunal Federal reiterou a posição especial que possuem os

tratados internacionais de direitos humanos, in verbis: “Em suma: a análise dos fundamentos em que se apóia a
presente impetração leva-me a concluir que a decisão judicial de primeira instância, mantida pelo E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo e pelo E. Superior Tribunal de Justiça, não pode prevalecer, eis que frontalmente
contrária à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e
à Constituição da República, considerada, no ponto, a jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou na
matéria em causa, no sentido de que não mais subsiste, em nosso ordenamento positivo, a prisão civil do
depositário infiel, inclusive a do depositário judicial.” STF. HC98893 – SP. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC98893CM.pdf>. Acesso: 10 ago. 2009.

[35]   AMBOS, Kai. op. cit., p. 64.
[36]   TRINDADE, Vinícius Fox D. Cançado. Resenha: per non dementicare – uma análise das leis de auto-anistia na

evolução jurisprudencial da corte interamericana do direitos humanos. Revista do Instituto Brasileiro de Direitos
Humanos. Fortaleza, vol. 8, nº 8, p. 281 – 292, 2008, p. 281.

[37]   Neste tipo de anistia existe a cláusula de revogação da anistia que pode ser usada quando uma das partes não
cumpre o compromisso assumido. AMBOS, Kai. op. cit., p. 72.

[38]   AMBOS, Kai. op. cit., p. 72.
[39]   “Uma coletividade só é construída com base numa memória compartilhada, e é ao direito que cabe instituí-la.”

OST, François. O tempo do direito. Bauru: Edusc, 2005, p. 47.
[40]   AMBOS, Kai. op. cit., p. 64.
[41]   TRINDADE, Vinícius Fox D. Cançado. op. cit., p. 281.
[42]   “De acordo com a Convenção Americana (arts. 52º a 69º) foi constituído um Tribunal Interamericano de Direitos

Humanos que começou a funcionar em 1979. O Tribunal tem competência decisória de acordo com a Comissão e
os Estados Partes, se aceitarem expressamente esta forma de jurisdição, lhe podem submeter casos respeitantes
à interpretação e aplicação das Convenção (arts. 61º a 63º).” BROWNLIE, Ian.; FARRAJOTA, Maria Manuela.
Princípios de Direito Internacional Público. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 599.

[43]   CORTE IDH. Caso Barrios Altos vs. Perú: sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75.  Disponível em
http:<//www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_75_esp.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2009.

[44]   CORTE IDH. Caso Barrios Altos vs. Perú: sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75.  Disponível em
http:<//www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_75_esp.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2009.

[45]   CORTE IDH. Caso Barrios Altos vs. Perú: sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75.  Disponível em
http:<//www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_75_esp.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2009.

[46]   O pensamento central quando se fala de crimes contra a humanidade é a idéia de ataque generalizado e
sistemático contra qualquer população civil. É possível afirmar que crimes contra a humanidade são caracterizados
pela prática de atos desumanos cometidos em um contexto generalizado e sistemático contra a população civil, em
tempo de guerra ou de paz. WEICHERT, Marlon Alberto. op. cit.

[47]   TRINDADE, Vinícius Fox D. Cançado. op. cit., p. 287.
[48]   Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Artigo 2. Dever de adotar disposições de direito interno. Se o

exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver garantido por disposições legislativas
ou de outra natureza, os Estados Partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais
e com as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para
tornar efetivos tais direitos e liberdades.

[49]   CORTE IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. excepciones preliminares, fondo, reparaciones y
costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154. Disponível em
http:<//www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf>. Acesso em: 03 ago. 2009.

[50]   Indo ao encontro desse novo paradigma proposto pela Corte, François Ost sustenta que a aplicação rigorosa da
lei penal em desfavor do esquecimento da anistia tem algumas vantagens, pois é “um dever moral elementar, a
respeito das vítimas que encontram nisso a primeira etapa da recuperação de sua dignidade; a purgação coletiva
de um passado traumático que de outro modo deixará de assombrar o inconsciente coletivo; o testemunho da
capacidade do novo poder em si impor e fazer prevalecer, para o futuro, os valores da democracia.” OST, François.
op. cit., p. 175.

[51]   MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2007, p. 679.

[52]   CORTE IDH. Caso Las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador: sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie
C No. 118. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_118_esp.pdf>. Acesso em: 24 jun.
2009.

[53]  MARX, Ivan Cláudio. De Barrios Altos à Guerrilha do Araguaia: A Possível Condenação do Estado Brasileiro. REVISTA
INTERNACIONAL DIREITO E CIDADANIA. Disponível em: <http://www.iedc.org.br/REID/?CONT=00000125>. Acesso

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4829



em: 01 abr. 2010.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4830



O DIREITO HUMANO AO DESENVOLVIMENTO: TRAJETÓRIA TEÓRICA DE AFIRMAÇÃO E DESAFIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO.

THE RIGHT TO DEVELOPMENT: THEORETIC TRAJECTORY AFFIRMATION AND IMPLEMENTATION
CHALLENGES.

Fernanda Cristina de Oliveira Franco
Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer Feitosa

RESUMO
A ideia do desenvolvimento como um direito humano trouxe singular contribuição para a teoria dos Direitos Humanos. Além
de personificar o anseio de milhares de pessoas, propiciou importantes discussões para o universo jurídico-normativo, tais
como a dimensão coletiva do novo direito, a abordagem da responsabilização (de agentes públicos e privados) e a estrutura
de um direito-matriz ou direito-plataforma, capaz de habilitar para o exercício de um rol de outros direitos e garantias. O
principal problema do direito ao desenvolvimento reside ainda nas dificuldades de sua implementação, posto se consolidar em
bases programáticas e demandar estruturação em âmbito internacional, uma vez que pressupõe a divisão equitativa dos
recursos no mundo e a efetiva recepção do teor das decisões externas pelos ordenamentos nacionais. O texto apresenta a
trajetória histórica das discussões e medidas adotadas no âmbito das Nações Unidas e dos fóruns paralelos de governos e
organizações da sociedade civil em torno da definição e da realização do direito ao desenvolvimento.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Direito ao Desenvolvimento. Direitos Humanos. Abordagem do Desenvolvimento
baseada em Direitos. Implementação do Direito ao Desenvolvimento.

ABSTRACT
The idea of development as a human right has brought a unique contribution to the Human Rights theory. Beyond the fact
that it has personified thousands of people longing, it has raised important debates in the legal-normative universe, such as the
collective dimension of the new right, the responsibilities approach (of public and private agents) and the structure of a
matrix-right or a platform-right which enables the enjoyment of a range of other rights and guaranties. The main challenge of
the right to development still lays in its implementation, once its realization happens in a planned basis and that it requests an
international level structure, able to bring about an equal global distribution of resources and the receptivity of the content of
external decisions by the national legal orders. The text presents the historic trajectory of debates taken at and measures
adopted by the UN and by inter-governmental and civil society organizations parallel fora towards the definition and
realization of the right to development.
KEYWORDS: Keywords: Right to Development. Human Rights. Rights based approach to Development. Right to
Development Implementation.

1 INTRODUÇÃO  

 

A concepção de desenvolvimento como um direito passou a integrar a lista histórica dos chamados direitos de terceira
geração, direitos conquistados em razão da plataforma emancipatória de nosso tempo (PIOVESAN, 2009). Reflete inúmeras
aspirações éticas, morais, jurídicas e econômicas que procuram, no conjunto, possibilitar a distribuição equitativa e
equilibrada dos benefícios e bens materiais produzidos no mundo, assim como se prestam a ampliar as possibilidades de
fruição desses bens por indivíduos, comunidades e povos, como garantia do exercício de direitos humanos fundamentais.

No entanto, a base de definição do que vem a ser o chamado "Direito ao Desenvolvimento" é controvertida. Não existe uma
definição universal, válida globalmente, sobre o desenvolvimento, uma vez que a diversidade e os padrões heterogêneos de
cada cultura acabam por engendrar respostas que dão conta de um desenvolvimento útil ou relevante para determinado povo,
nação ou Estado, em proposições nem sempre coincidentes entre si. Nesse contexto, cabe destacar que a divisão equitativa
dos recursos no mundo é um tema político assaz complexo, que abrange, antes de tudo, uma gama de interesses conflituosos
e em sobreposição.

A ausência de uma base sólida de conceituação, aliada aos embates políticos travados em torno e no interior dessa temática,
resultam hoje na necessidade de se abordar o Direito ao Desenvolvimento não mais em termos teórico-conceituais, mas em
padrões procedimentais e em perspectivas de (sua) implementação. Em geral, pode-se perceber uma nova discussão que
abrange a estrutura do catálogo geracional de direitos e que aponta mais no sentido de sua efetividade e concretização.

Este artigo traz um iter da ideia de desenvolvimento como um direito humano, das primeiras referências aos dias atuais. A sua
natureza genérica e, de algum modo, controversa já foi analisada em diversos documentos e abordagens, desde a adoção da
Declaração do Direito ao Desenvolvimento (DDD) pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em
1986, passando pelas "Consultas Mundiais sobre a realização do Direito ao Desenvolvimento como um Direito Humano"
dentre outras instâncias de debates e definições. Pretende-se, no geral, lapidar o conceito do Direito ao Desenvolvimento
(DaD), encontrando mecanismos úteis e coerentes que possam colaborar para sua efetiva implementação e praticabilidade,
nos lugares aonde de fato precisa ser efetivado e respeitado, com o apoio da governança interna e internacional.

 

•2        A IDEIA DE DESENVOLVIMENTO (e de subdesenvolvimento)

 

Na verdade, a palavra desenvolvimento foi tomada por empréstimo (pelas ciências sociais) das ciências biológicas. No século
XIX, era utilizada no sentido de evolução, significando um movimento em direção a uma forma sempre mais apropriada[1].
A Economia foi a primeira ciência social a se debruçar sobre o fenômeno do desenvolvimento - por isso, o conceito de
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desenvolvimento passou a ser tradicionalmente identificado com a ideia de crescimento econômico.

Os primeiros defensores do uso do termo 'desenvolvimento' na economia o conceberam na perspectiva de um incremento de
renda per capita nas áreas economicamente subdesenvolvidas (ESTEBA, 2000)[2]. Esta forma dual de abordar o fenômeno
do desenvolvimento acabou por induzir à partição do mundo em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, nos termos iniciais
da teoria dos mundos (primeiro, segundo e terceiro-mundo); ou em núcleo orgânico (centro) e periferia, designações
encontradas nas teorias do sistema-mundo. Em outras palavras, reduziu-se a pluralidade e a complexidade em pobres e ricos
criando, para além de uma divisão econômica, uma divisão política entre os povos.

Entretanto, a partir dos anos quarenta e cinquenta do século XX, a capacidade da teoria econômica dos países ricos em
analisar os problemas estruturais dos países do então chamado Terceiro Mundo (subdesenvolvido) foi questionada por um
grupo de economistas da América Latina[3]. O problema advinha da forma puramente econômica de se encarar o fenômeno
e, bem assim, da relação estabelecida com o seu oposto, ou o conceito de subdesenvolvimento. Constatou-se, por essa
abordagem, que dois terços dos povos do mundo eram relegados a uma posição de subordinação e discriminação, que os
houvera relegado a um papel incapacitante de beneficiários e não sujeitos de seu próprio processo de desenvolvimento.

O conjunto das críticas conseguiu adicionar outras dimensões ao fenômeno do desenvolvimento, transformando-o em um
processo plural. Desse modo, ao longo das últimas décadas, o conceito recebeu influências e novas adjetivações que
alteraram e ampliaram o seu sentido tradicional, passando a abranger, por exemplo, a dimensão étnica, a partir do conceito de
etnodesenvolvimento[4]; a dimensão ecológica, a partir do conceito de ecodesenvolvimento[5]; a dimensão humana, a partir
do conceito de desenvolvimento humano[6]; e a dimensão maior da sustentabilidade, a partir de proposições que se
descolam do contexto meramente ambiental da questão para abraçar também o seu contexto social e humano. Essas novas
designações revelam a necessidade de se ampliar os diálogos para considerar, além dos aspectos econômicos, as feições
culturais, políticas, jurídicas, sociais e ideológicas do processo do desenvolvimento.

Enfrentar o tema do desenvolvimento demanda hoje a distensão do olhar para as diversas relações que se estabelecem ao
redor e a partir desse conceito. Trata-se de uma temática que, antes de tudo, comporta e recomenda diálogos
interdisciplinares, acentuando-se, de modo incontroverso, as interfaces do desenvolvimento com disciplinas como a ecologia,
a sociologia, a antropologia, a filosofia, o direito e, em especial, os direitos humanos.

 

•3        DESENVOLVIMENTO COMO UM DIREITO HUMANO: Trajetória de afirmação e características.

 

A ideia de desenvolvimento como um direito surgiu no debate internacional nas décadas de cinquenta e sessenta do século
XX, fruto de reivindicações dos países em desenvolvimento e de algumas projeções teóricas e doutrinárias[7], com destaque
especial para o contexto da CEPAL (Comissão Econômica para América Latina e Caribe).

Na fase pós-colonial, os chamados países em desenvolvimento (especialmente as antigas colônias africanas) que estavam
ganhando importância no cenário internacional reivindicavam dos países desenvolvidos (ricos) apoio ao processo de
desenvolvimento de suas antigas colônias. Alegavam que o subdesenvolvimento dos países colonizados era decorrente da
prática de exploração sistematicamente levada a efeito pelas metrópoles ricas e defendiam, no rastro da discussão sobre o
desenvolvimento, a instauração de uma Nova Ordem Internacional Econômica[8].

 Academicamente, atribui-se a introdução da ideia de desenvolvimento como um direito humano ao jurista senegalês Kéba
M´Baye. Esse autor, em uma aula inaugural proferida no Instituto Internacional de Direitos Humanos, teria defendido o
direito ao desenvolvimento no conjunto dos direitos e das liberdades públicas, constituindo-se, desse modo, como um direito
humano (BAYE, 1972).

De início, a proposta não foi amplamente aceita e a discussão sobre o que viria a ser tal direito estava apenas começando. No
entanto, a despeito de resistências e oposições, o fato é que foi aprovada, em 1986, pela Assembleia Geral da Organização
das Nações Unidas, a Declaração do Direito ao Desenvolvimento (DDD),[9] com o voto contrário dos Estados Unidos e oito
abstenções[10]. O contexto histórico de Guerra Fria criava receios e dificultava os diálogos em torno do tema.

A partir da Conferência de Viena, em 1993[11], o Direito ao Desenvolvimento (DaD) tem sido repetidamente reiterado em
Conferências e documentos da ONU, como a Cúpula do Milênio em 2000; a Declaração de Durban em 2001; a Cúpula
Mundial em 2005; entre outros[12]. Ademais, o DaD é o único direito mencionado especificamente na resolução que criou o
Conselho de Direitos Humanos da ONU, o que indica a sua relevância nas discussões sobre direitos humanos
(SCHORLEMER, 2008).

Apesar dessa reiteração sistemática, afirma-se que a Declaração de 1986 teria criado uma polarização entre os países
membros da ONU, situação que perduraria por algum tempo, permeando o debate do DaD por desconfianças mútuas,
aparentemente de difícil superação (NWAUCHE e NWOBIKE, 2005). De um lado, os países ditos desenvolvidos temem que
o DaD constitua uma base legal para reivindicações monetárias dos países em desenvolvimento e, por outro lado, os países
em desenvolvimento temem que a abordagem da DDD - que atribui responsabilidades ao Estado territorial nacional - permita
aos países desenvolvidos negar sua responsabilização perante as ex-colônias, dando margem a interferências internacionais
nos assuntos internos do país (RUDOLF, 2008).

Ainda hoje, a noção de desenvolvimento tem gerado, no âmbito das Nações Unidas, um conceito controverso (FORSYTHE,
1997). Embora tenha sido reconhecido como um direito, o conteúdo, as características e as possibilidades de aplicação desse
direito continuam em processo de discussão e de detalhamento, mesmo transcorridas mais de duas décadas da aprovação da
DDD.

 

Trabalho de detalhamento do Direito ao Desenvolvimento na ONU
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É inevitável que um direito humano seja inicialmente formulado com algum grau de generalidade e abstração, passando a
adquirir maior especificidade gradualmente, com o tempo e com a sua implementação prática (ALSTON, 1988).  É o que
ocorre com o DaD, de modo que o trabalho para torná-lo menos abstrato e mais preciso se encontra exatamente em curso.

Após a adoção da DDD pela Assembleia Geral da ONU, as discussões sobre o detalhamento e a implementação do DaD
ocuparam diversas instâncias da Comissão de Direitos Humanos, especialmente em virtude da natureza vaga e retórica da
linguagem da DDD. Em 1990, a Comissão de Direitos Humanos da ONU convocou "Consultas Mundiais sobre a realização
do Direito ao Desenvolvimento como um Direito Humano", que tiveram o propósito de examinar ampla e aprofundadamente
a Declaração de 1986. Tais Consultas contaram com a participação de aproximadamente 150 participantes de todo o mundo
e constituíram-se de conferências sobre os aspectos desse direito, seguidas de debates e propostas em relação ao tópico.

De acordo com Cançado Trindade (2003), que participou das Consultas, estas se constituíram de um exercício oportuno e
útil para a clarificação do conceito do desenvolvimento como um direito humano, considerando ainda possíveis métodos de
sua implementação. Para o autor:

 

" ...a contribuição fundamental das Consultas Mundiais de 1990, foi a clara e inexorável vinculação [...] entre os temas do
desenvolvimento e dos direitos humanos. Esta é, a meu ver, uma conquista do melhor pensamento internacionalista
contemporâneo, que representa em última análise, uma contribuição decisiva para a humanização do processo de
desenvolvimento". (grifos do autor). (p. 420).

 

Após as Consultas Mundiais, foi constituído o primeiro Grupo de Trabalho pela então Comissão de Direitos Humanos da
ONU, que funcionou de 1996 a 1998. As diferenças políticas naquele momento resultaram em uma baixa produtividade do
grupo e, em decorrência disto, o regime foi modificado, passando a ONU a adotar, ao invés do funcionamento de um Grupo
de Trabalho, o formato de trabalho de um Especialista Independente (Independent Expert), cuja tarefa básica seria a de
prover uma ampla base de discussão através de relatórios sobre o tema.

Assim, foi designado para a tarefa/missão de Especialista Independente o indiano Arjun Sengupta[13], que permaneceu no
cargo de 1998 a 2004. Seus relatórios, muito bem avaliados pela comunidade internacional, delimitaram com mais precisão os
contornos do DaD, facilitando sua compreensão geral e fornecendo uma sólida base de discussão para o Segundo Grupo de
Trabalho[14] (KIRCHMEIER, 2006:18).

O Segundo Grupo de Trabalho ficou encarregado, entre outras coisas, de monitorar e rever o progresso da implementação do
DaD. Deveria apresentar relatórios para a consideração da Comissão de Direitos Humanos, encaminhando inclusive
recomendações ao Alto Comissariado das Nações Unidas no que tange às formas de implementação e concretização desse
direito[15].

Na sequência, como órgão subsidiário ao Segundo Grupo de Trabalho, a Comissão de Direitos Humanos criou, em 2004,
uma Força Tarefa de Alto Nível para a implementação do Direito ao Desenvolvimento (HLTF)[16]. Para essa tarefa, a
Comissão designou especialistas (experts) em direitos humanos da academia, assim como políticos e representantes de
instituições internacionais - financeiras ou de desenvolvimento. A HLTF funciona como grupo consultivo e tem a atribuição
de reunir-se antes dos Grupos de Trabalho (KIRCHMEIER, 2006:19).

O problema é que as disputas políticas em torno do DaD não se resolvem facilmente no âmbito dos debates teóricos e
acadêmicos. Esse fato aponta para uma necessária discussão do DaD não tanto em bases conceituais e principiológicas, mas
em torno de sua implementação. O segundo Grupo de Trabalho e a HLTF ainda se encontram em atividade e buscam
atualmente refinar o conceito do DaD, apresentando ferramentas úteis, compreensivas e coerentes que possam ajudar a
gerenciar a implementação desse direito[17].

 

Características do Direito ao Desenvolvimento

Sengupta (2000c) define o DaD como um direito humano através do qual toda pessoa humana e todos os povos são
chamados a participar, a contribuir para e a usufruir do processo de desenvolvimento. Atente-se para uma compreensão de
desenvolvimento como processo, através do qual os direitos humanos e as liberdades fundamentais podem ser realizadas.

O DaD é considerado como um direito síntese ou ainda como um direito-plataforma. Trata-se de um direito que integra um
conjunto de direitos humanos, tendo como objetivo último a promoção e a aplicação desses outros direitos (ISA, 1998).
Reclama uma estrutura favorável para a sua realização que habilita para o exercício de outros direitos[18]. Atente-se para
uma configuração programática que, a despeito da base alargada, não deve ficar restrita ao campo das boas intenções. Na
verdade, uma das características da DDD é que ela se baseia em uma abordagem de responsabilização, tratando-se menos de
estabelecer um novo direito e mais de designar responsabilidades, criando um campo de ação que consiga dar melhor
efetividade a direitos já existentes. Isso reforça o entendimento do DaD como um direito matriz, anterior, preliminar e basilar,
sem o qual um rol extenso de outros direitos não poderá ser exercido (SALOMON, 2008).

Nos termos da tradicional classificação dos Direitos Humanos por gerações (ou dimensões, como prefere Bonavides), o DaD
se enquadra nos direitos de terceira geração ou os direitos de solidariedade, na medida em que requer uma cooperação
internacional em prol do bem estar de toda a coletividade[19]. Os direitos humanos de terceira geração portam uma inovação
aos direitos humanos tradicionais na medida em que os transpõem para a dimensão coletiva da humanidade. Nesse contexto,
o DaD tem uma particularidade, em comparação a outros direitos humanos. Na sua estrutura teórica, os detentores de
obrigações são os Estados, atuando individual ou coletivamente, sendo que os titulares dos direitos são os povos ou
indivíduos[20]. Durante muito tempo, a admissibilidade do DaD como um direito humano foi discutida em razão dessa
dimensão coletiva dos seus pólos ativo e passivo.
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A contribuição jurídica do DaD envolve um importante desafio aos arranjos globais políticos e econômicos, no sentido de
humanizá-los. A DDD assevera que os Estados têm o dever de cooperar uns com os outros para assegurar o
desenvolvimento e, bem assim, para eliminar os obstáculos ao desenvolvimento. Além disso, afirma que os Estados deveriam
promover uma nova ordem econômica internacional, baseada em ícones como igualdade soberana, interdependência, interesse
mútuo e cooperação entre os Estados, devendo encorajar a observância e realização dos direitos humanos[21].

A controvérsia em relação à cooperação internacional ao desenvolvimento se dá quando se encara a obrigação externa dos
Estados em realizar um direito em outro lugar que não no seu território nacional. Tem-se uma obrigação que engendra uma
responsabilidade (secundária) dos Estados em relação a pessoas em locais fora de sua jurisdição, residindo neste ponto um
componente distinto e vital do DaD (SALOMON, 2008). Perceba-se, portanto, o DaD desdobrado em duas dimensões: (i) a
dimensão externa, que denuncia as disparidades na política econômica internacional geradoras de desigualdades globais,
recomendando aos Estados, por essa razão, que ao atuarem internacionalmente, de forma individual ou coletiva, atentem para
o fato de que suas ações produzem impactos na ordem internacional (SALOMON, 2008); (ii) a dimensão interna, que mira
nas obrigações dos Estados frente a suas responsabilidades domésticas (primárias) de realizar os direitos humanos
fundamentais de todos, especialmente através das políticas nacionais de desenvolvimento[22].

Outro ponto que questiona a efetivação do DaD diz respeito à ausência de justiciabilidade. Em sua defesa, há manifestações
que não admitem o argumento de justiciabilidade a priori, não podendo ser entendida (tampouco arguída) como condição
sine qua non de existência ou reconhecimento de um direito enquanto tal. Para estes, o discurso internacional dos direitos
humanos teria adotado as noções de implementação e supervisão como orientações principais, mais do que as de
justiciabilidade ou de constrangimento legal, devendo-se isso à natureza de soft-law[23] da DDD - documento legalmente
não-vinculante, que embora não podendo constranger para a sua aplicação, não libera e nem exime os Estados de observar
seus preceitos e de desenvolver mecanismos de monitoramento e vigilância no comprometimento da sua realização[24].

A verdade é que, a despeito de todas as controvérsias e polêmicas ao redor do tema, a partir da DDD o desenvolvimento foi
efetivamente percebido como um direito. Essa compreensão do desenvolvimento como um direito humano teria contribuído
para transformar a sua dimensão conceitual e procedimental, tomando-o como um processo[25], que deve ser ao mesmo
tempo plural, participativo e efetivamente democrático, demandando a opinião (e o efetivo posicionamento) de todos aqueles
afetados pelas chamadas "decisões de desenvolvimento", que abrangem planos e programas de governos e/ou de empresas.
Atente-se para a dimensão efetivamente coletiva e social desse novo direito, que se distancia do momento histórico anterior,
quando era percebido apenas como um instrumento de solidariedade.

Essa travessia significou uma mudança de paradigmas da chamada abordagem do desenvolvimento baseada em necessidades
(needs-based approach to development) para a abordagem do desenvolvimento baseada em direitos (rights-based approach
to development). Tal fato implica, na sequência, em desdobramentos ainda não enfrentados ou considerados, demandando
relevantes tomadas de posições, como a sua efetiva recepção nos diplomas normativos nacionais, o que certamente reclama
substancial alteração na correlação de forças que se estabelece hoje nos organismos internacionais multilaterais, a partir da
própria ONU.

 

•4                    ABORDAGENS DO DESENVOLVIMENTO BASEADA EM DIREITOS HUMANOS

 

Alston (2005) atribui o início das discussões sobre a abordagem do desenvolvimento baseada em direitos (doravante ABD) à
baixa produtividade e efetividade dos esforços produzidos no âmbito da ONU sobre a discussão do DaD. Para ele, essa
situação teria levado profissionais e acadêmicos envolvidos com a temática do desenvolvimento a promover, pelos anos
noventa do século XX, uma série de debates sobre a relação entre desenvolvimento e direitos humanos. Afirma o autor que,
diferentemente da batalha diplomática que se travava isoladamente nas salas da ONU, os debates promovidos sobre a ABD
envolveram uma série de organizações, convidadas a refletir sobre a incorporação dos direitos humanos em suas políticas e
práticas de desenvolvimento, ampliando a discussão para além das estruturas da ONU e dos Estados.

Mesmo assim, as discussões sobre a ABD foram traduzidas em um documento da ONU, em 2003[26], sendo posteriormente
adotadas por uma série de agências da ONU, como o UNICEF, PNUD, a OMS, UNAIDS[27], Banco Mundial e o Alto
Comissariado de Direitos Humanos. Porém, além desses órgãos da ONU, a ABD foi adotada por agências bilaterais de
cooperação ao desenvolvimento como as do governo inglês, do governo Australiano, do governo Suíço, do governo
Norueguês e também por organizações não-governamentais internacionais, como Action Aid, Danish Church Aid, Oxfam,
Save the Children  e Care, ficando a cada uma o critério e a liberdade de traduzirem a ABD de acordo com sua estrutura
organizacional e o seu pensamento interno.

De maneira geral, a ABD atribui importância à participação e ao empoderamento dos sujeitos, com foco nos grupos mais
vulneráveis (mulheres, povos indígenas, crianças, imigrantes, etc.) e nas causas estruturais da pobreza (ou da violação dos
direitos humanos) e também à busca por equidade. Todavia, na medida em que diversas organizações adotaram a ABD em
suas políticas e práticas, o significado do conceito recebeu interpretações múltiplas, passando cada organização a conceituá-lo
distintamente.

É possível encontrar-se, entre um vasto referencial, definições da ABD como:

(i) uma abordagem do desenvolvimento que encara a pobreza como uma violação de Direitos Humanos, relevando a
erradicação da pobreza como a meta primeira da cooperação ao desenvolvimento[28];

(ii) um conceito que integra todas as normas, padrões e princípios do sistema internacional de Direitos Humanos nos planos,
políticas e processos de desenvolvimento[29];

(iii) a consideração dos Direitos econômicos, culturais, civis, políticos e sociais das pessoas em todos os aspectos do processo
de desenvolvimento[30];
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(iv) um arcabouço conceitual para o processo de desenvolvimento humano normativamente baseado nos padrões
internacionais dos Direitos Humanos e operacionalmente direcionado para promover e proteger os Direitos Humanos[31].

Há ainda os que defendem a ABD como uma visão instrumental dos direitos humanos, considerando-os como meios para
atingir o objetivo final do desenvolvimento, que seria a redução da pobreza. Disso decorre o debate que questiona se a
promoção e observância dos direitos humanos deveria ser o objetivo fundamental do desenvolvimento ou se os direitos
humanos não constituiriam, eles próprios, uma forma de atingir o desenvolvimento (NWAUCHE e NWOBIKE, 2005:100).

Não há dúvida de que uma das contribuições trazidas pelos direitos humanos à nova compreensão de desenvolvimento se
encontra exatamente na sua dimensão normativa, que adiciona uma base de valores éticos e morais à prática do
desenvolvimento. Significa que todos os projetos de desenvolvimento devem ser orientados pela observância dos princípios
dos instrumentos internacionais dos direitos humanos, tanto em relação às suas metas (resultados) como durante o processo
do desenvolvimento em si. Desse modo, ao estipular como molduras para os programas de desenvolvimento as normas de
acordos, declarações, tratados e convenções estabelecidas internacionalmente, a ABD oferece aos cidadãos metas e
orientações públicas, definidas em base consensuais, a partir das quais podem cobrar ações de seus Estados, facilitando a
participação dos indivíduos no chamado processo de desenvolvimento (NYAMU-MUSEMBI e CORNWALL, 2004).

A dimensão normativa dos direitos humanos acrescenta ainda a grandeza vetorial das relações de poder político ao projeto de
desenvolvimento. Nesse sentido, a ABD considera a relação existente entre os responsáveis pela efetivação dos direitos
(normalmente os Estados) e os que são os verdadeiros detentores desse direito de terceira geração, que é a coletividade. O
verdadeiro detentor desse direito não é o interesse público nem o interesse social, defendido e personificado pelo Estado, ao
sabor de seus lobbies e comprometimentos políticos ou econômicos, mas sim a coletividade, em projeção que não pode
desconsiderar a população do local ou da área diretamente atingida com o projeto de desenvolvimento. A compreensão
destas relações de poder para a realização do DaD acabou por oportunizar as ações e estratégias de advocacy[32] das
organizações da sociedade civil que atuam nas áreas afetadas pelas decisões de desenvolvimento. Essa (nova) forma de
atuação transformou o perfil das organizações internacionais de desenvolvimento, no sentido de qualificarem seu papel não
tanto como organizações de ajuda ou filantropia, mas como uma força de transformação das relações desiguais de poder
(NYAMU-MUSEMBI e MUSYOKI, 2004).[33]

As interpretações acerca das múltiplas relações entre direitos humanos e desenvolvimento são inúmeras e o debate ainda está
inconcluso. Marks (2003) sistematiza e caracteriza sete abordagens na tentativa de identificar as formas de conjugação dos
direitos humanos aos processos de desenvolvimentos, sendo o DaD e a ABD apenas duas delas. Haveria ainda (i) a
abordagem holística (indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos); (ii) a da justiça social; (iii) a das capacidades
(ligada a Amartya Sen, para quem o desenvolvimento representa um processo integrado de expansão do que chama
"liberdades substantivas reais", referindo-se às liberdades econômica, política e social); (iv) a dimensão das responsabilidades
(normas legais) e (v) a educação em direitos humanos. 

Voltando-se ao DaD, a proposta é que seja mais amplo do que a ABD, representando a fonte de surgimento desta. Pode-se
dizer que a ABD seria, de certa maneira, o DaD aplicado no âmbito de organizações e organismos envolvidos em processos
de desenvolvimento, tratando-se assim de uma das maneiras de implementação desse direito, só que em instâncias fora do
âmbito de responsabilidade direta dos Estados[34].

Mesmo considerando a diversidade de interpretações, o fato é que a ABD resulta da integração de conhecimentos advindos
tanto do campo dos Direitos Humanos como do campo do Desenvolvimento, significando por isso uma fonte importante de
aprendizado e de experiências na discussão da implementação do DaD. A ABD tem como protagonistas as organizações da
sociedade civil e os organismos bi e multilaterais (e não os Estados), o que acabou colocando os "praticantes" do
desenvolvimento em contato com a linguagem jurídica, normativa e legal dos direitos, decorrendo daí diversas conseqüências
e possibilidades que passaram a ser foco de estudos e de investigações teóricas e práticas na atualidade.

 

•5        IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO AO DESENVOLVIMENTO: discussões acerca da adoção de um Tratado
do Direito ao Desenvolvimento

 

Embora existam discussões acerca de mecanismos de implementação, como a proposta do Especialista Independente do
chamado Pacto de Desenvolvimento[35], do ponto de vista legal, a discussão sobre a implementação do DaD tem se centrado
na pertinência (e possibilidades) de transformação da DDD em um tratado legalmente vinculante[36]. Alguns autores
analisam a superposição do DaD aos tratados em direitos humanos já existentes, procurando compreender o valor agregado
em se reconhecer o DaD como legalmente obrigatório.

Para Rudolf (2008), seriam duas as contribuições desta transformação. A primeira estaria na possibilidade de o DaD gerar
uma obrigação para os Estados Nacionais de criarem estruturas, no nível nacional, capazes de habilitar o exercício de direitos,
como, por exemplo, estruturas e procedimentos de democracia participativa, a implementação do próprio Estado de Direito e
a independência do judiciário. O autor assevera que os tratados de direitos humanos demandam esse tipo de estrutura, mas
somente enquanto estiverem relacionadas aos direitos substantivamente reclamados, não havendo como um postulante
individual reclamar a estrutura em si, ou seja, a estrutura como um resultado final.

A segunda contribuição estaria na dimensão coletiva do DaD, que enfatiza a responsabilidade das autoridades estatais frente à
sua própria população. Relaciona o DaD às tendências que definem o Estado não como um fim em si mesmo, mas com o
escopo para melhorar a condição humana, transformando o DaD em mais um critério para medir a legitimidade de um
Estado.

Upendra Baxi (2008) enfrenta a questão da pertinência da transformação da Declaração em um Tratado Internacional.
Analisa o potencial normativo do DaD - se teria ou não alcançado suficiente poder normativo a ponto de se consolidar como
um tratado global - e apresenta ponderações técnicas, jurídicas e filosóficas sobre os prós e os contras dessa transmutação.
Nessa passagem, dois pontos merecem maior atenção do autor. O primeiro dá conta de que um tratado do DaD
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provavelmente não convenceria os Estados contrários a assiná-lo, reclamando uma avaliação preliminar do tipo custo-
benefício de um possível "pacote de incentivos". A segunda consideração alerta para as negociações que marcam a fase
preparatória do consenso que poderiam vir a comprometer, ao final, as nobres aspirações e objetivos do DaD. Baxi (2008)
indaga ainda se, dada a atual disseminação, presença e impacto global do DaD (avaliada por ele como positiva), não seria
melhor mantê-la como está do que vê-la perder potencialmente a sua força retórica e normativa[37].

Schorlemer (2008) ressalta que um tratado precisa bem definir o seu tema e descrever precisamente o seu escopo de
aplicação. Considerando-se as peculiaridades do DaD, isso poderia gerar longos debates e provavelmente um repetitivo
processo de reconceitualização, incorrendo no risco de serem reabertos os debates sobre a definição e as finalidades de
aplicação do DaD, podendo vir a eliminar o conceito de "povos" e sua própria dimensão coletiva. Em contrapartida, para essa
autora, os eventuais debates do processo de codificação poderiam incluir novos aspectos importantes ao DaD, como a
dimensão ecológica e a sustentabilidade, bem assim a previsão de instrumentos financeiros, como por exemplo a criação de
um fundo.

Para resolver o impasse, a autora sugere que os Estados esclareçam o escopo de aplicação e obrigações do DaD
primeiramente em um instrumento não vinculante, como uma segunda Declaração, que poderia posteriormente representar
um modelo base para um tratado sobre o DaD. Essa segunda Declaração poderia considerar os principais e mais importantes
pontos de evolução do DaD, incorporando a extensa contribuição das discussões promovidas pelos Grupos de Trabalho, pelo
Especialista Independente, pela HLTF, entre outros processos que contribuíram para o amadurecimento do DaD, podendo
ser usada como base de discussão para a elaboração de um tratado sobre o DaD[38].

As discussões sobre o advento deste tratado são ainda o foco de debate no âmbito internacional. Entretanto, é possível
reconhecer que, embora sem força vinculante, a adoção da DDD teve impactos positivos, por exemplo, nas esferas da prática
dos Estados, teoricamente mais voltados à realização de políticas nacionais de desenvolvimento e na evolução de uma política
social global entre Estados como, por exemplo, o discurso das Metas do Milênio (BAXI, 2008).

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

A concepção de desenvolvimento como um direito humano já conseguiu algumas vitórias, quase sempre retóricas, mas, de
qualquer modo, importantes. Em primeiro lugar, transformou a condição de milhares de seres humanos - da posição de
beneficiários de ajuda ou assistência caridosa para a de sujeitos de direitos, denunciando a necessidade de se tornar o
processo internacional de globalização mais justo e equitativo na distribuição das riquezas mundiais. Em segundo lugar,
aponta-se uma vitória conceitual, ou seja, o DaD representou a emergência de um novo discurso normativo, redefinindo a
noção de desenvolvimento (de diversas maneiras) para além da dimensão econômica, dando origem a um arcabouço
normativo cuja contribuição pode ser decisiva para a humanização do processo de desenvolvimento.

Sem chegar-se a uma conclusão sobre a transformação ou não do DaD em um tratado, o fato é que o atual estado do debate
acerca do DaD e de sua implementação aponta para a necessidade de ampliação dos casos de uso e aplicação desse direito em
situações concretas. A identificação de casos reais nos quais o direito ao desenvolvimento pode ser aplicado ou a
identificação de casos onde houve violação - já que o próprio processo de desenvolvimento tem sido, por vezes, a fonte de
violação dos direitos humanos - pode assegurar sua efetividade e implementação, verificando-se, finalmente, o impacto
(positivo ou não) que pode ter provocado na vida das pessoas e povos.

Um desafio que se coloca abrange a necessidade de se dar maior atenção à questão da implementação dos direitos coletivos,
uma vez que o modelo judicial normativo apropriado para a implementação de direitos individuais parece ser inadequado à
implementação de direitos coletivos. Nesse sentido, a emergência de um regime dos direitos coletivos se destaca como uma
área merecedora de estudos e pesquisas mais aprofundadas da parte da doutrina dos direitos humanos e do direito
internacional.

Em termos gerais, pode-se inferir que a trajetória histórica do DaD tem mostrado que os esforços de discussão e de
detalhamento desse direito podem agregar novos sentidos e significados ao conceito, pacificando, de certa maneira, pontos
anteriormente polêmicos. Percebe-se aí um importante caráter "formativo" dos direitos humanos, na medida em que, a partir
de sua adoção, ainda que em bases teóricas e abstratas, tem proporcionado mudanças graduais em crenças e valores. Cabe
recordar que o desenvolvimento, antes de ser assumido como um direito, foi normatizado como um princípio constitucional
na maioria dos Estados democráticos do mundo ocidental, transformando-se em uma imposição política que se coloca para os
países a partir da ampliação de sua base econômica, mas dependendo para se efetivar, em larga medida, de uma tomada de
posição da sociedade e do alargamento dos canais de exercício da democracia.

Na Constituição Brasileira, a opção pela centralidade democrática ou pela direção política dos contornos da sociedade civil
não se contentou em observar o ser, ou incrementar o dever-ser: foi além, antevendo e programando o chamado poder-
ser[39]. Assim, a Constituição de 1988 lançou a sociedade no centro gravitacional do debate, num contexto em que os
direitos individuais são exercidos para o bem da coletividade. O fato é que, diante de plataformas programáticas, a pressão
social milita positivamente no sentido de sua concretização. Será assim com o direito ao desenvolvimento.
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[1] Para um estudo sobre a origem e evolução da palavra desenvolvimento, ver (ESTEBA, 2000), (FILHO, 2009) e
(FEITOSA, 2009).

[2] Para esse autor, a era do desenvolvimento se abriu para o mundo em 1949, na cerimônia de posse do presidente norte-
americano Truman, ato em que foi usada, pela primeira vez em um contexto político, a palavra subdesenvolvimento. Desde
então, o desenvolvimento teria passado também a significar a ideia de se escapar da condição de subdesenvolvimento. Vale
ressaltar, entretanto, que a compreensão do processo de desenvolvimento pelo seu oposto, em uma concepção plural e não
linear, é atribuída a Celso Furtado e aos chamados 'cepalinos'.

[3] No Brasil, especialmente a partir da crítica elaborada por Celso Furtado. Ver (FEITOSA, 2009: 12).

[4] Termo proposto por Rodolfo Stavenhagen, sociólogo mexicano, ex-relator especial para assuntos indígenas da
Organização das Nações Unidas. Significa o desenvolvimento social de um grupo étnico a partir do olhar para sua própria
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cultura.

[5] Termo primeiramente proposto por Maurice Strong, ambientalista canadense, em 1973, quando era secretário da
Conferência das Nações Unidas de Estocolmo. Foi ampliado por Ignacy Sachs, economista polonês, naturalizado francês.
Significa desenvolvimento combinado com o cuidado e a proteção ambiental, além das questões sociais, econômicas, culturais
e de gestão participativa e ética do processo de desenvolvimento.

[6] Significa desenvolvimento como expansão da capacidade das pessoas, colocadas (estas) no centro de qualquer processo
de desenvolvimento. A origem do termo sofreu forte influência do trabalho do economista indiano Amartya Sen, um dos
criadores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), instrumento de averiguação da condição humana dos países, a partir
de indicadores socioeconômicos, considerados em três dimensões essenciais: (i) longevidade da população; (ii) padrão
educacional; (iii) PIB per capita. Discute-se, atualmente, a inclusão de um quarto critério de avaliação representado pela
aferição da qualidade das políticas de sustentabilidade adotadas pelos países. O IDH foi elaborado para oferecer o
contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão
econômica do desenvolvimento. 

[7] A ideia do desenvolvimento como um direito também foi promovida por Raúl Prebisch, parceiro de Celso Furtado, no
começo dos anos sessenta do século XX. Prebisch era então diretor da Comissão Econômica para América Latina e Caribe
(CEPAL), que, a partir da teoria da dependência, introduziu o argumento da desvantagem estrutural dos países em
desenvolvimento no cenário internacional.

[8] A New International Economic Order (NIEO) resultou de uma série de propostas apresentadas pelos países em
desenvolvimento, no começo dos anos setenta do século passado, e previa uma revisão das regras do sistema internacional
que fosse mais favorável aos então chamados países do terceiro mundo.

[9] Assembleia Geral da ONU Resolução 41/128. http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm

[10] São eles: Dinamarca, Finlândia, República Federal da Alemanha, Islândia, Israel, Japão, Suécia e Reino Unido.

[11] O Direito ao Desenvolvimento foi reafirmado durante a Conferência de Viena, em 1993, por unanimidade, significando
que todos os governos presentes e signatários de Viena tomaram o desenvolvimento como um direito humano e assumiram a
imposição de sua observância em todos os seus assuntos e transações.

[12] O DaD está entre os direitos mais reiterados nas Declarações na ONU. Upendra Baxi (2008) afirma que, da mesma
maneira que a Declaração Universal dos Direitos Humanos maturou-se em uma Carta Internacional dos Direitos Humanos, o
Direito ao Desenvolvimento apresenta elementos suficientes para criar a Carta Internacional dos Direitos Humanos
Desenvolvimentistas.

[13] Arjun Sengupta é professor na School of International Studies em Nova Delhi. Foi membro da Comissão de
Planejamento da Índia e diretor executivo do FMI.

[14] O Segundo Grupo de Trabalho foi estabelecido em 1998, mas em virtude de uma série de dificuldades reuniu-se pela
primeira vez somente em 2000, estando em atuação até o presente momento.

[15] Comissão de Direitos Humanos da ONU. Resolução 1998/72 parágrafo 10 a.

[16] HLTF - High Level Task Force, na sigla em inglês. Atualmente, a composição da HLTF é a seguinte: Raymond Atuguba
(Gana), Sakiko Fukuda-Parr (Japão), Stephen Marks (Estados Unidos da América), Flavia Piovesan (Brasil) e Nico Schrijver
(Holanda).

[17] Conforme texto do Report of the high-level task force on the implementation of the right to development on its sixth
session (Geneva, 14-22 January 2010), p. 15.

[18] Nas palavras de Georges Abi-Saab, em comentário ao texto de Margot Salomon, trata-se de um "enabling right".

[19] DDD art. 1º (1) "O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em virtude do qual toda pessoa e todos
os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, a ele contribuir e dele
desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados".

[20] Comentário de Flávia Piovesan. Report of the high-level task force on the implementation of the right to development on
its sixth session (Geneva, 14-22 January 2010), p. 15.

[21] DDD, Art 3º (3).

[22] DDD art. 3º (1) "Os Estados têm responsabilidade primária pela criação das condições nacionais e internacionais
favoráveis à realização do direito ao desenvolvimento".

[23] O termo soft-law está vinculado, no campo dos direitos humanos, a um grupo de direitos que foram geralmente aceitos
pela comunidade internacional e reafirmados em declarações e resoluções por líderes de vários Estados, mas que não
atingiram o status de lei nos países, representando documentos com força ética e moral, mas não juridicamente obrigatórios.
Para alguns, seria o caso da própria DUDH (Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948).

[24] Em relação ao tema da justiciabilidade do DaD, ver: (CANÇADO TRINDADE, 2003:430); (SENGUPTA, 2000a:558) e
(ALSTON, 1988:33).

[25] No preâmbulo da Declaração do Direito ao Desenvolvimento está dito que "...o desenvolvimento é um processo
econômico, social, cultural e político abrangente, que visa ao constante incremento do bem-estar de toda a população e de
todos os indivíduos com base em sua participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na distribuição justa dos
benefícios daí resultantes" (grifos nossos).
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[26] Intitulado "Common understanding on the Human Rights Based Approach to Development Cooperation". Disponível
em:

http://www.undg.org/archive_docs/6959-
The_Human_Rights_Based_Approach_to_Development_Cooperation_Towards_a_Common_Understanding_among_UN.pdf

[27] Respectivamente: Fundo das Nações Unidas para as Crianças, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento,
Organização Mundial de Saúde, Programa conjunto das Nações Unidas para HIV/AIDS.

[28] Definição do Australian Council for Overseas Aid. June 2001. pg 2. APUD: Definitions of Rights Based Approach to
Development by perspective. Agosto 2003.

[29] Definição da Norwegian Agency for Internacional Development in "OHCHR Asia-Pacific Human Rights Roundtable no.
1: A rights-based approach to development". October 2002. APUD Definitions of Rights Based Approach to Development by
perspective. Agosto 2003.

[30] Definição da Swedish International Development Cooperation Agency in in "OHCHR Asia-Pacific Human Rights
Roundtable no. 1: A rights-based approach to development". October 2002. APUD Definitions of Rights Based Approach to
Development by perspective. Agosto 2003.

[31] Definição do Workshop on the Implementation of Rights-based Approach to Development: Training Manual. UN Office
of the Resident Coordinator. Philippines, 2002. APUD Definitions of Rights Based Approach to Development by perspective.
Agosto 2003.

[32] Expressão inglesa que ainda não ganhou tradução literal para o português, significando iniciativa de incidência ou
pressão política para a realização de um objetivo, em prol de determinada causa de interesse coletivo. As organizações
internacionais de desenvolvimento têm atuado cada vez mais através de estratégias de advocacy, cobrando e pressionando os
responsáveis para a realização de seus deveres perante a população detentora de direitos. Esta forma de atuação internacional
se traduz em uma das bases da chamada sociedade civil global, cuja concepção revela a expansão do espaço de atuação das
organizações da sociedade civil para além do locus da soberania dos Estados nacionais. Ver: KALDOR, Mary. The
idea of global civil society. International Affairs 79, 3, 2003 p. 583-593. Disponível em:

http://www.lse.ac.uk/Depts/global/Publications/PublicationsProfKaldor/TheIdeaofGlobalCivilSocietybyMaryKaldor.pdf.
Acesso em 29/12/09.

[33] Em último caso, as relações desiguais de poder perpetuam a dificuldade da realização do rol de direitos humanos
relacionados com o Direito ao Desenvolvimento.

[34] BAXI (2008:49) nomeia o paradigma do processo de privatização do desenvolvimento como uma forma através da qual
as então conhecidas atribuições dos governos do Norte em relação à cooperação ao desenvolvimento e assistência aos países
do terceiro mundo são transferidas para uma variedade de parcerias público-privadas que, por sua vez, legislam novas
concepções sobre "desenvolvimento". 

[35] Para Sengupta, o Pacto de Desenvolvimento seria um acordo específico para determinado país, definindo um plano
detalhado de obrigações recíprocas entre países em desenvolvimento, que teriam a obrigação de implementar o DaD, e a
comunidade internacional, que teria a obrigação de colaborar na implementação do programa. Para uma interessante análise
comparativa entre o Pacto de Desenvolvimento proposto por Sengupta e o Acordo de Parceria de Cotonou, ver
(NWAUCHE e NWOBIKE, 2005).

[36] Durante a sexta sessão da Força de Trabalho de Alto Nível (HLTF), em fevereiro de 2010, o Brasil propôs que o grupo
recomendasse a elaboração de uma Convenção sobre o DaD para elevá-lo ao nível dos outros direitos humanos. Report of
the high-level task force on the implementation of the right to development on its sixth session (Geneva, 14-22 January 2010).

[37] Levantando pontos de reflexão e sem posicionar-se taxativamente, Baxi (2008) concluiu simplesmente recomendando
que qualquer ato de autoria de um futuro tratado sobre o DaD deveria privilegiar completamente as vozes dos que sofrem, os
povos sem direitos e as comunidades em resistência (sic!).

[38] Segundo a autora, este modelo já foi adotado quando da discussão da Declaração Universal sobre a Diversidade
Cultural, base para a posterior elaboração da "Convenção pela Promoção e Proteção das Diversidades de Expressões
Culturais", adotada pela UNESCO em Outubro de 2005.

[39] Garantiu a seguridade social, com atendimento à saúde, previdência e assistência sociais; garantiu a educação, a cultura e
o desporto como formas de desenvolvimento das potencialidades humanas; inseriu um capítulo destinado à Ciência e
Tecnologia, o que evidencia a importância estratégica para o desenvolvimento nacional e humano e a segurança nacional;
aprofundou a regulamentação da comunicação social e da mídia; contemplou o meio ambiente, declarando que todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e as futuras gerações; dedicou um capítulo à proteção
da família, da criança, do adolescente e do idoso, bem como outro à proteção dos índios, primeiros habitantes desta terra e
que foram praticamente dizimados com o processo de colonização. Ver (CASTRO, 2009).  
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MEDIAÇÃO ESCOLAR: EDUCANDO PARA A PAZ

PERTAINING TO SCHOOL MEDIATION: EDUCATING FOR THE PEACE

Andrea Carla Moraes Pereira Lago
IVAN DIAS DA MOTTA

RESUMO
É fato que o Poder Judiciário tem sido muito criticado pela sua morosidade e que a sociedade tem exigido uma
justiça mais célere, acessível, econômica e humana. Em contrapartida, também é de conhecimento público, que
grande parte da morosidade da Justiça se dá pelo número exorbitante de processos que tem sido encaminhado ao
Poder Judiciário, vez que os conflitos interpessoais têm extrapolado os limites não só da legalidade quanto da
própria razão humana. Nas mais diversas relações, quando surge um conflito, as pessoas têm grande dificuldade
em resolvê-las de forma pacífica. Geralmente as relações são destruídas ou porque as pressões emocionais
chegaram ao seu ápice ou por faltar ânimo às partes em solucionar o conflito por elas mesmas. Neste sentido o
conflito é entendido como luta, briga, transtorno e dor, que levam o ser humano a repudiar esse momento e a
optar que o Estado/Juiz, resolva seus problemas. Entretanto, o conflito pode e deve ser compreendido como algo
absolutamente natural, temporário, próprio da natureza humana e necessário ao aprimoramento das relações
individuais e coletivas. Para tanto, é preciso um modelo educacional voltado à aprendizagem e ao
aperfeiçoamento da habilidade do saber negociar, de forma cooperativa, onde todas as partes envolvidas saem
vitoriosas e onde o conflito passa a ser entendido como algo positivo, de construção e capacitação pessoal, pois
somente assim, é possível se vislumbrar uma transição da cultura da não violência para uma cultura da paz.
PALAVRAS-CHAVES: Resolução de Conflitos; Educação; Mediação Escolar; Direitos Humanos.

ABSTRACT
It is a fact that the juridical Power has been very criticized for its delay and that society has demanded faster
accessible, economic and human justice. On the other hand, it is also fully understood that great part of juridical
delay is due to enormous number of cases that have been addressed to juridical power, as interpersonal conflicts
have gone further not only legal limits, but also human good sense. On different kinds of relationships when there
is a conflict, people have great difficulty in solving them in a pacific way. Normally the relationships are destroyed
either because emotional pressures have reached their summit or due to lack of will from people in order to solve
such conflict by themselves. Thus, conflict is regarded as fight, quarrel and pain that take human being to reject
this moment and prefer to address the problems to the Estate. However, the conflict may and must be seen as
something natural, temporary, inherent to human nature, and necessary to enhance individual and collective
relations. For that, we need an educational model focused on learning and on improving the skill of knowing
negotiate, in a cooperative, where all parties come out victorious and where the conflict comes to be perceived as
something positive, enables constructions staff, for only thus possible to envision a transition from the culture of
non-violence to a culture of peace.
KEYWORDS: Conflict Resolution Education; Education; School mediation; Human Rights

INTRODUÇÃO

 

Numa sociedade, onde o sistema normativo reflete a idéia de que o direito positivo é indispensável e
suficiente para alcançar o bem estar social, mas que é marcada pela violência, exclusão, discriminação e pela
crescente degradação dos laços familiares e sociais, este sistema tem se mostrado ineficaz e insuficiente para a
resolução de todos os problemas de convivência humana. Logo, os meios convencionais de solução de conflito
não satisfazem mais as necessidades surgidas no seio social, e requerem novos instrumentos de pacificação social.

 

Por outro lado, a escola enquanto instituição que promove a educação cultural e social do homem, e que
tem como proposta de educação para o século XXI, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e
aprender a conviver, deve implementar processos educativos que extrapolem os limites da educação formal e
buscar novas metodologias que estimulem os valores da solidariedade, tolerância e igualdade, e que habilitem os
homens a resolver pacificamente os seus conflitos.

Neste contexto, surge à mediação escolar como um instrumento de promoção da paz, da cidadania e dos
Direitos Humanos, capaz de restaurar os laços afetivos, familiares e sociais, por meio do ensino dos métodos
pacíficos de resolução de conflitos, baseados no diálogo, no consenso mútuo e na transformação pessoal e social.

 

2. A CRISE DO DIREITO

 

Vivemos em uma época em que as relações humanas estão cada vez mais complexas, desgastadas e
conflituosas, e em que se verifica uma completa degradação entre os laços afetivos ou sociais.

É certo que esta nova realidade demanda novos métodos para lidar com a sociedade em transformação.
Entretanto, o ordenamento normativo pátrio, encontra-se em crise. Fatores como a morosidade da prestação
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jurisdicional, a burocratização da Justiça, as onerosas custas judiciais e a sobrecarga dos Tribunais acabam por
gerar um completo distanciamento entre a população e o Judiciário.

Assim, “nos dias atuais há um descompasso entre o instrumento processual e a célere prestação da tutela
por parte do Estado-juiz”.[1]  Logo, como preconiza Ângela Hara Buonomo Mendonça

 

A tradição do ordenamento jurídico brasileiro tem se pautado, basicamente, no acesso ao Poder Judiciário
formal, negligenciando o momento anterior à propositura da ação judicial e da efetividade do referido acesso.
[...] Dentre as inúmeras dificuldades que o Judiciário enfrenta, merecem destaque: a perda de confiança da
opinião pública; a obsolescência e lentidão dos procedimentos legais; a escassez de recursos financeiros e a
crescente litigiosidade nas relações sociais.[2]

Entretanto, desde a década de 70, diversos países iniciaram um movimento em busca da transformação das
leis processuais e da reformulação do processo judicial, e conseqüentemente de um acesso à justiça de modo
eficiente e célere. Ademais, hodiernamente é pacífico o entendimento entre os estudiosos do direito de que a ótica
a ser adotada tanto na reforma do Judiciário quanto dos procedimentos, deve ser a do jurisdicionado. Portanto,
nos dizeres de Eduardo Borges de Mattos Medina

 

Uma das formas de se solucionar esta crise passa pelo desenvolvimento e conseqüente êxito dos meios
alternativos de solução de conflitos, em que o cidadão atua na administração da justiça como solucionador das
contendas.[3]

 

Partindo desta premissa, novas formas ou métodos de resolução de conflitos surgiram, e o processo

 

Deixou de ser simplesmente um instrumento para alcançar os fins aos quais se destina, mas passou a ser uma
instituição humana imposta pelo Estado cuja legitimidade deve estar vinculada à consecução dos objetivos aos
quais ele se propõe. Assim, neste momento a ciência processual sofre uma onda renovatória. Abandona-se,
pouco a pouco, o preconceito de entender o processo como meio puramente técnico e avalorativo. Passa-se a
revisitar os institutos processuais tradicionais intentando buscar novas soluções para novos ou velhos
problemas, com o auxílio de uma metodologia que permite amoldar de maneira consciente e eficaz as
modificações processuais aos objetivos a serem alcançados. [4]

 

Neste sentido, nas últimas décadas, surgiram três ondas renovatórias do Direito com o escopo de melhorar
o processo e, em especial, o acesso à justiça. Em ordem cronológica, a primeira onda foi a de assistência judiciária
para os pobres, cujo objetivo era eliminar os obstáculos econômicos e proporcionar o acesso à justiça aos menos
favorecidos.

 

Na maior parte das sociedades contemporâneas, a atuação do advogado, antes e durante o processo, revela-se
essencial em todos os sentidos. Por exemplo, será o causídico a pessoa que, antes do ajuizamento da ação,
equacionará os fatos, de modo que o problema jurídico possa ser resolvido.

No decorrer do processo, o papel do advogado será de grande relevância, quando surgirem questões jurídicas
intrincadas. [...] Por isso, os métodos para proporcionar a assistência judiciária, àqueles que não podem
custear o processo são vitais.[5]  

O movimento posterior no sentido de melhorar o acesso à justiça foi a da representação dos interesses
difusos, e que tinha como escopo oferecer tutela para interesses difusos que não possuíam guarida na sistemática
tradicional.[6]

 

Podem-se entender como difusos aqueles interesses transindividuais, de natureza indivisível, que têm como
titulares pessoas indeterminadas, ligadas por meras circunstâncias de fato. Trata-se de interesses coletivos, lato
sensu, de que são exemplos os interesses ou direitos do consumidor em relação a determinado produto ou os
dos cidadãos, em geral, em face da preservação do meio ambiente ou da proteção do patrimônio histórico.
Essa segunda onda de reformas forçou a reflexão sobre noções tradicionais realmente básicas do processo civil
e sobre o papel exercido pelos tribunais.  O processo era observado, anteriormente, a partir de uma ótica
individualista. Destinava-se, somente, a resolver conflitos de interesses entre duas partes. Os interesses
individuais eram valorizados, em contrapartida a pouca valorização dos interesses coletivos. Os sistemas
jurídicos, de um modo geral, não propiciavam boas condições ao particular, na hipótese de este intentar uma
ação por interesse difuso. Porém, a visão individualista do devido processo judicial foi cedendo lugar
rapidamente, por meio da onda de reformas, a uma concepção social coletiva.[7]

 

A terceira onda traduz-se em modificações na própria sistemática adotada. Ela centraliza sua atenção no
“conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para prevenir e processar
disputas nas sociedades contemporâneas”[8]. Ademais, reclama uma forma mais ágil e especializada de resolução
de contendas.
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3. MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

 

A idéia de mecanismos de solução de conflitos ou meios alternativos de solução de conflitos é
relativamente nova e deriva da Alternative Dispute Resolution (ADR) de origem norte-americana, a partir da
década de oitenta.[9]

Nos Estados Unidos da América inúmeros mecanismos alternativos de solução de conflitos são utilizados
como a mediation (mediação), a arbitration (arbitragem), a negotiation (negociação) e os mixed process.

O ordenamento jurídico brasileiro, seguindo a processualística atual, organiza-se em torno de três formas
de resolução de conflitos: autotutela (ou autodefesa), autocomposição e heterocomposição.[10]

Segundo André Gomma Azevedo

 

A autotutela, traduz a imposição, pela violência moral (vis relativa) ou física

(vis absoluta), de uma vontade sobre outra, vencendo a resistência do adversário. Como característica
fundamental da autotutela aponta-se a ausência de um terceiro com poder de decisão vinculativa e a imposição
da vontade de uma parte à outra. No âmbito penal, citam-se como exemplos clássicos a legítima defesa e o
estado de necessidade (autotutela legítima) bem como o crime de exercício arbitrário das próprias razões
previsto nos arts. 345 e 346 do Código Penal (autotutela ilegítima). Dentre outros exemplos de autotutela no
direito privado citam-se freqüentemente o desforço imediato e o penhor legal.

 

Na heterocomposição, o poder de decisão é delegado a um terceiro, após a provocação dos interessados,
e pode se dar por meio da jurisdição estatal (agente público – magistratura oficial) ou pela jurisdição privada
(agente privado - arbitragem).[11] Cabe a este terceiro (magistrado ou árbitro) mediar a comunicação entre as
partes, analisar as provas realizadas, as normas aplicáveis ao caso concreto e impor a decisão final. Entretanto,
independentemente da forma de jurisdição, a relação é triangular, uma vez que tanto os juízes quanto os árbitros,
se mantém eqüidistantes, neutros e imparciais. Assim, a heterocomposição.

 

Reporta-se a uma forma de solução de conflitos decorrente da imposição de uma decisão de um terceiro, à qual
as partes encontram-se vinculadas. Assim, em situações em que as partes não conseguem (ou não podem por
se tratar de demanda relativa a direito não transacionável) dirimir suas próprias lides, um terceiro, neutro ao
conflito, é indicado para compor a controvérsia. Tradicionalmente são indicados o processo judicial e a
arbitragem como exemplos principais de meios heterocompositivos de solução de conflitos sendo aquela
referida como heterocomposição pública ou estatal e esta como heterocomposição privada. Como
características fundamentais da heterocomposição, apresentam-se a presença de um terceiro com poder de
decisão vinculativa, a lide, a substitutividade e a definitividade.[12]

 

 

A autocomposição apresenta-se como uma forma de resolução do litígio por meio da acomodação das
pretensões das partes, decorrente do ajuste voluntário destas. No modo autocompositivo a atribuição de decidir
cabe às partes, consensual e conjuntamente, logo, a autocomposição apresenta-se como

 

A forma de solução, resolução ou decisão do litígio decorrente de obra dos próprios litigantes. Assim, na
medida em que as partes conseguem encontrar uma forma de adequação dos interesses originalmente
contrapostos tem-se por resolvido o conflito. Originalmente, entendia-se que somente poderia ocorrer a
autocomposição se houvesse algum sacrifício ou concessão por uma (e.g. desistência ou submissão) ou por
ambas as partes (e.g. transação). Atualmente, entende-se que as partes podem, em decorrência de uma
eficiente estrutura transacional adotada, encontrar soluções que satisfaçam integralmente seus interesses, sem
que haja sacrifício ou concessão por qualquer uma das partes. Cabe ressaltar que a autocomposição pode ser
direta ou bipolar (e.g. negociação), quando as próprias partes conseguem resolver os pontos em relação aos
quais estava controvertendo, ou assistida, também denominada de indireta ou triangular (e.g. mediação ou
conciliação), quando as partes são estimuladas por um terceiro, neutro ao conflito, para assim comporem a
disputa.[13]

 

 

Na autocomposição direta o modo de enfrentamento dos conflitos pelas partes envolvidas se dá sem a
intervenção de um terceiro imparcial e por meio de uma negociação de interesses, em que cada parte somente
cede em suas pretensões caso julgue que o consenso gerado lhe seja mais vantajoso.

Assim, “na negociação é possível à intervenção de um terceiro (o negociador), mas este não é imparcial,
pois a sua função será defender os interesses de alguma (ou algumas) das partes envolvidas”. [14]
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Na autocomposição assistida há a intervenção de um terceiro imparcial, de uma pessoa que não está
envolvida diretamente no conflito nem representa os interesses de nenhuma das partes. Pode ser uma pessoa
conhecida das partes (uma mãe, por exemplo, pode mediar um conflito entre os filhos) ou desconhecida,
entretanto, será inadequado um processo de autocomposição assistida por um terceiro, com interesse pessoal em
uma das alternativas possíveis. Portanto, a imparcialidade deste terceiro (conhecido ou desconhecido das partes) é
necessária para o desenvolvimento completo de tal método, e demonstra que o acordo realizado se deu por meio
da vontade das partes, livremente expressadas.

 

 

4. MEDIAÇÃO

Pode-se dizer que o recurso da mediação tem sido utilizado pela sociedade desde os tempos da Antiga
China, onde uma terceira pessoa era escolhida para mediar os conflitos entre os sujeitos e os grupos.

De lá para cá, tal recurso tem sido amplamente aplicado pelas pessoas mais velhas da comunidade/anciãos
ou da família, via de regra, pela sua imensa sabedoria.

Ocorre que com a modernidade e com os novos modelos familiares e de organizações sociais, a figura do
mediador, pessoa de bom senso, que aconselha as partes e cria condições de diálogo entre os envolvidos, se
tornou vazia. Logo, diante da grande quantidade de conflitos e desentendimentos levados aos tribunais, países
como os Estados Unidos da América, Canadá, China, França, México, Inglaterra, Noruega, Espanha, Portugal e
Argentina, nos últimos 30 (trinta) anos, têm utilizado a mediação, como recurso técnico para a resolução de
conflitos, sendo por vezes obrigatório nos processos judiciais.

No Brasil, embora ainda não exista uma legislação específica que regulamenta o instituto, existe uma forte
tendência doutrinária de utilizar este meio de resolução de conflitos, porque sua metodologia efetivamente reduz
o tempo do tratamento do conflito, traz a pacificação social e porque se coaduna com o suporte de vários
princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana, do acesso à justiça e da igualdade.

Ademais, embora diversos Estados Constitucionais tenham ingressado no século XXI munidos de direitos
denominados de terceira e de quarta geração, “hodiernamente, verifica-se um déficit, ou melhor, uma assustadora
distância entre a norma juridicamente estatuída no seio de um ordenamento válido e sua efetiva aplicação no
âmbito de determinadas realidades”.[15]

Assim, buscando romper a redução da justiça a uma “mera função” da burocracia estatal, diversos
estudiosos e operadores do direito têm tentado buscar a realização desta, dentro do novo paradigma do Estado
Democrático de Direito, por meio do modelo decisório da mediação, por ser este um “modelo” de Justiça
Procedimental apropriado à constituição de uma Sociedade Mundial, “formada por sujeitos de liberdades
comunicativas e, portanto, voltados à coordenação discursiva de suas ações”.[16]

4.1. Conceito

 

Como visto acima, tanto a mediação quanto a conciliação são métodos autocompositivos de resolução de
conflitos e a arbitragem, método heterocompositivo. Na conciliação se busca um acordo de vontades, onde em
geral, são feitas concessões mútuas, com vistas à solução do conflito[17]. Neste sentido, num primeiro momento,
a conciliação pode parecer com a mediação, mas as diferenças entre estes institutos são gritantes, vez que

 

O mediador exerce a função de ajudar as partes a reconstruírem simbolicamente a relação conflituosa,
enquanto o conciliador exerce a função de negociador do litígio, reduzindo a relação conflituosa a uma
mercadoria.[18]

 

Portanto, a mediação é

 

Um processo de reconstrução simbólica do conflito no qual as partes tem a oportunidade de resolver suas
diferenças reinterpretando, no simbólico, o conflito com o auxílio de um mediador, que as ajuda, com sua
escuta, interpretação e mecanismos de transferência, para que elas encontrem os caminhos de resolução, sem
que o mediador participe da resolução ou influa em decisões ou mudanças de atitude.[19]

 

 

Logo, o instituto da mediação não busca unicamente o acordo entre as partes litigantes, mas a
aproximação, a pacificação e o reatamento entre as partes que estavam em conflito, vez que as próprias partes
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constroem a solução para o seu conflito. É um processo que utiliza a comunicação e o diálogo entre as partes
para a solução do conflito, e que tem no mediador, uma pessoa hábil e capaz de auxiliar a comunicação entre as
partes, aliviar as pressões emocionais e proporcionar maior harmonia no relacionamento destas, a fim de que elas
próprias construam a solução dos conflitos.

Ademais, a mediação explora o sentido positivo do conflito, buscando a compreensão exata do problema,
evitando seu superdimensionamento, bem como incentiva a compreensão mútua, auxiliando os indivíduos a
encontrar nas diferenças os interesses em comum.

Por fim, a mediação muda a concepção do conflito, que deixa de ser entendido como algo prejudicial à
sociedade para receber uma conotação positiva, como algo natural, próprio e oriundo das relações humanas,
necessário para o aprimoramento e transformações das atitudes dos indivíduos em prol de uma convivência
pacífica e solidária.

A comunicação e a solidariedade humana, portanto, são os fundamentos da mediação, posto que somente
uma comunicação solidária, honesta, sem manipulações de discursos ou ameaças, é capaz de produzir o diálogo
pacífico entre as partes e permitir a busca consciente e pacífica da solução de um problema.

Neste contexto, o mediador é o terceiro imparcial que conduz este processo. Não decide, nem interfere
diretamente no mérito da controvérsia. Limita-se a questionar as partes de maneira hábil e inteligente,
conseguindo a comunicação efetiva entre elas. Portanto, o que caracteriza o mediador é a postura
participativa/não-interventiva; a capacidade de ouvir; a paciência para compreender os problemas; a tolerância
para não julgar; o bom humor para estimular a união e a paz entre as partes, a imparcialidade para não cometer
injustiças; a ética para oferecer os melhores caminhos para as partes; e a humildade para não impor decisões e
para compreender que o exercício da mediação representa um aprendizado contínuo.

 

4.2. Características

 

A doutrina é bastante diversificada quanto aos elementos fundamentais que caracterizam a mediação, não
existindo uniformidade quanto ao tratamento destes. Entretanto, embora não exista consenso na doutrina, pode-se
dizer que dentre as características principais deste instituto, apontados por diversos autores estão:

1) a voluntariedade; 2) a cooperação; 3) a responsabilização; 4) a intervenção de um terceiro; 5) a
confiabilidade; 6) a flexibilidade e 7) a confidencialidade.[20]

Cezar Fiúza[21] ainda apresenta como elemento caracterizador da mediação (a) o conflito de interesses e
(b) a intenção de promover acordo.

Neste contexto, o conflito de interesses é um elemento preexistente à própria mediação.  Que dá sentido a
criação e utilização da mediação, enquanto método alternativo de resolução de conflitos, posto que, se não existe
conflito, disputa, divergência entre as pessoas, qual a utilidade da mediação? Já a intenção de promover o acordo
é um elemento subjetivo da mediação, em que as partes no conflito, demonstram o interesse de pôr fim à
controvérsia ou litígio, por meio de um acordo, de forma que ambas saiam vencedoras (teoria do ganha-ganha).

 

4.3. Procedimento

 

O desenvolvimento teórico e prático da mediação ensejou a criação de vários modelos ou enfoques. Os
mais conhecidos são 1) o modelo acordista; 2) o modelo circular-narrativo; e 3) o modelo transformativo.  

Para Ana Luisa Godoy Isoldi, a mediação acordista pauta-se

 

 

Na Escola de Negociação de Harvard, que parte dos princípios da negociação colaborativa: separar as pessoas
dos problemas, focar nos interesses e não nas posições, criar opções de ganhos mútuos e utilizar critérios
objetivos. Seu objeto é o conflito, o objetivo é o acordo e está voltado para o futuro. Presume que as partes têm
motivos para fazer acordo, que são capazes de pensar racionalmente, deixando de lado as emoções, bem como
enxergar o problema com clareza e reconhecer um resultado eqüitativo e aceitável. [22]

 

Já a mediação circular-narrativa foi criada por Sara Cobb e desenvolvida por Marinés Suares e

Recebe aportes da teoria narrativa, da teoria cibernética, da teoria da comunicação e da teoria geral dos
sistemas, a partir da mudança de paradigma produzida pela física quântica. Tem por base o aumento das
diferenças, a legitimação das pessoas, a mudança de significados e a criação de contextos. Seus objetos são a
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relação e o acordo, e seu objetivo é o acordo com ênfase na comunicação e interação entre as partes. O conflito
é uma estrutura discursiva narrativa. Presume que as partes têm condições de criar uma história alternativa,
com uma nova realidade para a situação. [23]

 

Por fim, a mediação transformativa pauta-se na obra The promisse of mediation de R.A.Baruch Busch e J.
P. Folger, que parte da idéia de que a

 

Transformação centrada nas relações humanas, com base na revalorização das pessoas (fortalecimento e
autodeterminação) e no reconhecimento do outro como co-protagonista do conflito (alteridade). Seu objeto é a
relação, o objetivo é a transformação e considera a importância do passado e seu reflexo no presente. O
conflito é a oportunidade de crescimento e mudança. Presume que as partes têm condições de construir com o
mediador uma direção a seguir, que compreendem com o coração, trabalhando as emoções, mesmo quando
não enxergam o problema com clareza e objetividade. [24]

 

O modelo transformativo promove a visão positiva do conflito, por meio do crescimento e da
revalorização da pessoa, bem como dos sujeitos em conflito, conseguindo com isto transformar as situações, o ser
humano e consequentemente a sociedade. Logo, o “êxito da mediação transformativa não se encontra no acordo
entre as partes, mas na oportunidade de criação de uma nova relação entre as pessoas”[25].

 

4.4 Divisão Material

 

A mediação, embora não seja uma ciência, também apresenta sua diversidade. Assim, ela tem aplicação em
diversas áreas do conhecimento, como na educação[26], psicologia, sociologia. A este respeito, Susana
Figueiredo Bandeira afirma que

 

“[...] a mediação é uma realidade multidisciplinar, reunindo, nos seus princípios, conhecimentos a vários
níveis, de Direito, Psicologia, Sociaologia, no fundo de todas as ciências sociais e humanas, daí ser a mediação
tão rica e eficaz na resolução de litígios, e por causa disso acolhida já por inúmeros ordenamentos
jurídicos”[27].

 

No âmbito do Direito, a doutrina sustenta a possibilidade de sua atuação em matéria de direito de
família[28], ambiental[29], penal, consumidor, empresarial, juvenil, urbanístico[30], comunitária, entre outros. 

 

 

5. DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

 

A Educação em Direitos Humanos é uma educação de natureza permanente, continuada e global. Não se
preocupa apenas com a transmissão de conhecimentos ou de instrução, mas se funda na inculcação de valores e
na transformação da pessoa humana. Segundo Maria Victoria Benevides é a “formação de uma cultura de respeito
à dignidade humana através da promoção e da vivência dos valores da liberdade, da justiça, da igualdade, da
solidariedade, da cooperação, da tolerância e da paz”.[31] É uma mudança de paradigmas, de uma cultura
marcada pelo preconceito e discriminação, para a formação de uma cultura calcada nos direitos humanos e na
dignidade da pessoa humana. Neste sentido, trata-se de uma mudança cultural

 

Especialmente importante no Brasil, pois implica na derrocada de valores e costumes arraigados entre nós,
decorrentes de vários fatores historicamente definidos: nosso longo período de escravidão; nossa política
oligárquica e patrimonial; nosso sistema de ensino autoritário e elitista; nossa complacência com a corrupção,
dos governantes e das elites; nosso descaso com a violência; nossas práticas religiosas essencialmente ligadas
ao valor da caridade em detrimento do valor da justiça; nosso sistema familiar patriarcal e machista; nossa
sociedade racista e preconceituosa contra todos os considerados diferentes; nosso desinteresse pela
participação cidadã e pelo associativismo solidário; nosso individualismo consumista, decorrente de uma falsa
idéia de “modernidade”.[32]

Para Eduardo Carlos Bianca Bittar[33] “a descolorida apatia política, a invisibilidade dos problemas
sociais, a indiferença social, a insatisfação sublimada no consumo, a inércia mobilizadora precisam ser superadas
através de um movimento pedagógico que aja na contramão deste processo”, portanto, para que se possa
vislumbrar uma proposta de ensino focado em práticas de educação para os direitos humanos, é preciso
inicialmente traçar a distinção entre educação – treinamento, de educação – formação, pois
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Se todo projeto educacional induz certos valores, e não há educação isenta, desvios podem ocorrer, por
exemplo, aqueles que induzam ao fortalecimento de uma idéia de coletivo que sufoca a autonomia individual,
ou ainda, aqueles que priorizam a formação técnico-operacional e reificadora da consciência, quando se nega,
ao mesmo tempo, a formação ampla, crítica e humanística.[34]

 

Ademais, é necessário, desmistificar a idéia de que tudo o que tem a ver com educação e racionalização,
tem a ver com progresso, desenvolvimento e melhoria, pois

 

A racionalidade está profundamente impregnada pelo gérmen de sua própria contradição, de sua própria
destruição. [...] Formação e de-formação podem estar andando lado a lado! Estas forças contraditórias são
capazes de produzir horrores históricos, morais, políticos, ideológicos, o que motiva por si só que se repense
que sentido possuem as práticas científicas, as pedagogias educacionais e o que engendram a partir de si
mesmas. [35]

 

Portanto, a educação para direitos humanos não é uma mera repetição das formas de ação anteriormente
conhecidas, mas é uma educação democrática e emancipatória, que se propõe a formar iniciativas e a
instrumentalizar as mudanças, por meio da sensibilidade e da humanidade.

É democrática porque incentiva os indivíduos que estão em processo de formação educacional, a
pensarem por si só, e é emancipatória, porque “conscientiza do passado histórico, tornando-o presente, para a
análise da responsabilidade individual ante os destinos coletivos futuros”. [36]

Sob este prisma, Eduardo Carlos Bianca Bittar entende que

 

 

O ensino fundado em raciocínios técnicooperativos não consente a formação de habilidades libertadoras, mas,
muito pelo contrário, fornece instrumentos para operar dentro do contexto de uma sociedade exacerbadamente
competitiva, consumista, individualista e capitalista selvagem.[37]

 

 

Por fim, a educação é politicamente responsável pelos resultados que os homens têm na articulação da
vida social, a partir do momento, que forja a consciência destes mesmos homens e as molda de acordo com as
conveniências políticas. Logo,

 

É de fundamental importância distinguir educação como formação e educação como treinamento. Por isso,
pela leitura de “Educação após Auschwitz”, de Theodor W. Adorno, se percebe que Himmler não somente
não era um indivíduo deseducado, mas também que a educação pode ser opressiva e forjadora da consciência
opressora, bastando que seja vista como treinamento. [38]

 

Portanto, para que a educação em direitos humanos seja considerada democrata e humanista, é preciso
que desenvolva no ser humano, seu espírito crítico, crie sua própria identidade e abra-lhe às portas para o mundo.

 

 

5.1. Da proposta pedagógica da educação em direitos humanos

 

 

A Constituição Federal de 1988 ao instituir o Estado Democrático de Direito e ao definir, dentre seus
fundamentos, a dignidade da pessoa humana, passou a representar o principal marco jurídico do processo de
transição democrática e de institucionalização dos direitos humanos no Brasil.

Dentro desta concepção contemporânea humanística, passou a garantir os direitos políticos, civis,
econômicos, sociais e culturais e nos anos de 1996 e 2002, por meio do Governo Federal aprovou e revisou o
Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH).

Ocorre que, embora seja visível o avanço nas declarações de direitos, na política pública e nos programas
sociais, é necessário ainda, a promoção de uma cultura de direitos humanos no país, de modo efetivo e prático.

Neste contexto é que a educação aparece como “um espaço privilegiado para a promoção dessa
cultura”[39] e o processo educacional aparece, como um instrumento hábil à fornecer ao homem, as bases de um
viver compartilhado, fundamentados nos valores da solidariedade, justiça, respeito mútuo, liberdade,
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responsabilidade e dignidade.[40] Portanto, por meio do Plano Nacional em Educação de Direitos Humanos
(PNEDH), a educação em direitos humanos passou a ser desenvolvida nas seguintes dimensões:

 

a) conhecimentos e habilidade: compreender os direitos humanos e os mecanismos existentes para a sua
proteção, assim como incentivar o exercício de habilidades na vida cotidiana; b) valores, atitudes e
comportamentos: desenvolver valores e fortalecer atitudes e comportamentos que respeitem os direitos
humanos; c) ações: desencadear atividades para a promoção, defesa e reparação das violações aos direitos
humanos.[41]

 

Neste sentido, Sabrina Moehlecke[42] entende que, a educação em direitos humanos “não trabalha apenas
com a dimensão da razão e da aprendizagem cognitiva, mas envolve também aspectos afetivos e valorativos que
precisam ser sentidos, vivenciados”. Para tanto, é preciso “experimentar os direitos à liberdade, à igualdade, à
justiça e à dignidade para entender o que significam e, principalmente, para que se consiga difundi-los” posto que

 

De nada adiantará levar programas de direitos humanos para a escola se a própria escola não é democrática na
sua relação de respeito com os alunos, com os pais, com os professores, com os funcionários e com a
comunidade que a cerca.[43]

 

A educação em direitos humanos propõe, portanto, uma inovação na prática pedagógica das escolas, onde
as disciplinas e todo o sistema educacional tenham por base a perspectiva dos direitos humanos e onde esta
própria educação seja considerada o eixo central do trabalho desenvolvido nas escolas.

 

6. DA MEDIAÇÃO ENQUANTO INSTRUMENTO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

 

Numa época em que a humanidade se tornou vazia, angustiada, massificada e completamente dominada
pelo materialismo, e por conseqüência cresceu a degradação dos laços familiares e sociais e aumentou o índice de
violência e criminalidade no Brasil e no mundo, a escola passou a ter a obrigação e a responsabilidade de formar
alunos para a vida em sociedade, dentro de uma concepção democrática, igualitária e humanista.

Neste contexto, surgiu a mediação no âmbito escolar na década de 80, nos Estados Unidos da América,
onde os Community Boards de San Francisco iniciaram uma colaboração entre os centros de mediação
comunitária, criados na década de 1970, na administração de Jimmy Carter, e os sistemas escolares.

Esta comunidade, entendendo que as competências para trabalhar o conflito eram essenciais numa
sociedade democrática, criou o programa “Recursos de resolução de conflitos para a escola e jovens”.

No ano de 1984, surgiu a NAME, Associação Nacional de Mediação Escolar, que serviu de estudo e
implementação da mediação e que em 1985 fundiu-se ao NIDRF, Instituto Nacional de Resolução de Litígios,
dando origem à CRENET, Rede de Resolução de Conflitos na Educação. Na CRENET, os educadores para a
responsabilidade social e o Conselho de Educação da cidade de Nova Iorque, promoveram a colaboração entre os
grupos comunitários e escolares, e propiciaram o surgimento do “Programa de resolução criativa de conflitos”,
com o objetivo de mostrar aos jovens, alternativas não violentas aos conflitos reais da sua vida; por meio da
compreensão e da valorização da própria cultura e da cultura dos demais.

Progressivamente, os programas de resolução de conflitos e de mediação no contexto escolar estenderam-
se por todo o mundo e, atualmente, existem experiências maduras na Argentina, Nova Zelândia, Austrália,
Canadá, França, Grã-Bretanha, Suíça, Bélgica, Polônia, Alemanha, Espanha, entre outros.

Surge então, um novo conceito de escola, mais aberta, inclusiva, que propicia aos alunos, professores,
funcionários, bem como aos pais, um espaço para enfrentar e resolver os conflitos que se apresentam.

 

 

Neste sentido, a própria comunidade escolar passa a resolver os seus conflitos e a mediação passa a
constituir “uma forma de prevenir futuros conflitos, pois apela a um espírito de colaboração, respeito e
responsabilidade e não a uma cultura de culpa e imposição de soluções”.[44]

A mediação escolar traz ainda para o campo educacional uma série de condicionamentos e lutas por
direitos, especialmente, o direito à diferença, vez que passa a conscientizar os alunos sobre como produzir
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transformações nas estruturas injustas, no interior de um grupo, para torná-las mais humanas, bem como passa a
demonstrar a necessidade destes alunos escolherem adequadamente os valores impostos pelo mundo dentre as
distintas alternativas, avaliar as conseqüências desta escolha, apreciar, compartilhar e afirmar publicamente estes
valores[45].

Neste aspecto, a mediação passa a criar uma nova mentalidade social e a inculcar valores onde
predominam a valorização da pessoa humana, da solidariedade e da cultura da paz. Para Sônia Maria
Albuquerque Bezerra

 

Facilitar a comunicação, a discussão e a capacidade para enfrentar os desafios constitui importante instrumento
de sobrevivência e de luta para a transformação da sociedade. A informação e o conhecimento facilitam a
comunicação dentro da comunidade. A mediação escolar, quando realizada com os jovens, proporciona uma
valorização de certos aspectos, que geralmente não estão presentes no cotidiano de determinadas comunidades,
tais como: a valorização dos sentimentos, o respeito ao outro, a promoção da autoconfiança em suas
habilidades, a valorização da auto-estima, o exercício da tolerância, despertando o interesse e a
capacidade.[46]

 

Assim, a mediação irá privilegiar a comunicação interpessoal em todos os níveis, possibilitando a reflexão
e a compreensão melhor do outro, com vistas ao respeito e a igualdade. Ademais, por ser transdisciplinar 

 

Rompe com isolamento das disciplinas que mais respondem às necessidades do conhecimento, busca a
transformação pela comunicação, por meio de um diálogo aberto e pacífico, incluindo os estudantes nas
decisões escolares, desenvolvendo nos jovens responsabilidade social e compromisso com sua realidade
familiar, política, econômica e social.[47]

 

Logo, na mediação escolar, os alunos são preparados para a autonomia e a responsabilidade no
aprendizado da resolução pacífica dos conflitos, e em conseqüência, é vivenciada na prática à educação em
direitos humanos. Nas palavras de Maria do Céu Lamarão citada por Sônia Maria Albuquerque Bezerra

 

O currículo voltado para resolução de conflito, já bastante utilizado em diferentes países, tem como objetivo,
por um lado oferecer aos alunos uma compreensão teórica sobre conflito e sobre os procedimentos para
resolvê-lo e por outro, a experiência prática necessária para converterem-se em adultos flexíveis, práticos e
efetivos. Sobretudo, criar um clima escolar de não violência em sua totalidade cujo marco seja o ensino e o
favorecimento de meios pacíficos na resolução de conflitos.[48]

 

Portanto, a mediação escolar enquanto técnica ou metodologia pedagógica, proporciona à prática do
diálogo, estimula a resolução dos conflitos de forma pacífica, interfere nos níveis de violência, contribui para a
melhoria na qualidade de ensino e aprendizagem e desenvolve as capacidades e competências interpessoais e
sociais, essenciais para o exercício de uma cidadania participativa.

 

6.1. Da implantação do processo de mediação no âmbito escolar

 

Partindo-se do pressuposto de que na mediação trabalha-se a cooperação, o respeito, a identidade e o
reconhecimento do outro enquanto pessoa, o processo de mediação deverá

1) Favorecer e estimular a comunicação entre as partes em conflito, o que traz consigo o controle das
interações destrutivas; 2) Levar a que ambas as partes compreendam o conflito de uma forma global e não
apenas a partir da sua própria perspectiva; 3) Ajudar na análise das causas do conflito, fazendo com que as
partes separem os interesses dos sentimentos; 4) Favorecer a conversão das diferenças em formas criativas de
resolução do conflito; 5) Reparar, sempre que viável, as feridas emocionais que possam existir entre as
partes.[49]

 

Ademais, na seara escolar, para que um projeto de mediação seja implementado é preciso identificar as
necessidades das instituições que vão se beneficiar com o programa; pedir o apoio da comunidade educativa;
demonstrar as vantagens em ter professores treinados em mediação; verificar as disputas que serão objeto de mediação;
traçar um programa de formação em mediação de conflitos. [50]

Na Argentina, onde a mediação escolar têm sido aplicada com grande veemência, o Ministério de
Educación, Ciência y Tecnologia de La Nación lançou o Programa Nacional de Mediación Escolar que aponta
como fases necessárias para a implementação de um projeto de mediação de conflitos
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A) Diagnóstico de necessidades - Avaliação e diagnóstico das necessidades da Escola, reconhecimento da
área envolvente, onde a escola se encontra inserida, geográfica e socialmente. B) Acções de sensibilização -
Para implementar o projecto é necessário sensibilizar todos aqueles que, de uma forma ou de outra, irão ser
por ele afectados, sendo da maior importância o seu envolvimento no projecto, a sua motivação e compromisso
com os seus objectivos. C) Criação de uma equipa de apoio - Dentro da escola, que poderá envolver
docentes e não docentes, pais e alunos, com as seguintes competências: 1. acompanhamento do projecto; 2.
coordenação com a equipa externa multidisciplinar de técnicos/ mediadores; 3. monitorização e apoio nas
diversas fases do projecto; 4. participação na capacitação dos alunos e na sensibilização de todos os sectores
intervenientes; 5. apoio aos mediadores, reunir com eles para rever dificuldades e propor soluções;

6. proposta de ajustes que considere necessários para o desenvolvimento do projecto. D) Formação e
capacitação - A aquisição de capacidades para lidar com o conflito aplicando técnicas de mediação favorece o
clima organizacional, já que, quer docentes, quer não docentes, poderão utilizar estas técnicas na resolução de
conflitos com outros elementos do contexto escolar (com docentes, alunos e pais), proporcionando uma
alteração visível da cultura institucional. E) Selecção e formação de alunos mediadores - Nesta fase,
poderão levantar-se algumas questões sobre o modo de fazer esta selecção. F) Implementação e
monitorização do projecto - De modo a monitorizar o projecto, a Equipa de Técnicos – Mediadores externos
e a Equipas de Apoio reunirse- ão regularmente para: 1. coordenar em conjunto a Equipa de Alunos
Mediadores; 2. monitorizar as reuniões periódicas entre a Equipa de Apoio e o grupo de Alunos Mediadores;
3. analisar os problemas e as dificuldades encontrados na prática da mediação. G) Avaliação do projecto -
Por fim, a proposta poderá apresentar a possibilidade de manter uma monitorização periódica do projecto, de
modo a verificar o cumprimento de objectivos e a adequação da planificação à realidade da comunidade
educativa, que poderá ser feita através de reuniões periódicas entre a Equipa de Apoio e a Equipa de Técnicos-
Mediadores. [51]

 

Assim, para que o projeto de implementação da mediação seja compatível com a aprendizagem de seus
alunos é necessário que seja utilizado em todos os setores da comunidade educativa, dentro de uma intervenção
organizacional ao nível dos conflitos existentes na escola ou na sala de aula, ou seja, na relação
professores/direção, relação professores/professores, relação professores/alunos, relação professores/pais, relação
alunos/alunos. [52]

Esta perspectiva de implantação de projeto de mediação escolar de modo abrangente é defendido por
Ramón Alzate citado por Catarina Morgado e Isabel Oliveira, vez que o enfoque global de transformação de
conflitos depende da inclusão simultânea das seguintes áreas

 

O sistema disciplinar (os programas de mediação permitem abordar construtivamente conflitos que se revelam
difíceis de resolver); o currículo (o conceito e as técnicas utilizadas no processo de mediação podem ser
incluídas no conteúdo curricular); a pedagogia (a utilização de jogos cooperativos, de debates, de workshops
temáticos); a cultura escolar (a formação em mediação deve abranger toda a comunidade escolar – docentes e
não docentes, pais e alunos, direcção da escola, de modo a que todos tenham contacto e aprendam técnicas de
resolução de conflitos); o lar

e a comunidade (é importante abrir o projecto à comunidade, pois muitos dos conflitos que os alunos trazem
para a escola têm a sua origem na comunidade envolvente). [53]

 

Para tanto, tal implantação deverá se dar por meio de uma equipe multidisciplinar de mediadores,
capacitados em mediação de conflitos, com formação nas áreas de psicologia, sociologia, serviço social,
pedagogia, educação, entre outras. Além do mais, para que a implementação do projeto de mediação escolar seja
viável e efetiva, é preciso que sejam trabalhados diversos conceitos, como

(1) cooperação: os intervenientes na comunidade escolar aprendem a trabalhar juntos, a confiar, a ajudar e a
partilhar com os outros intervenientes. (2) o conflito: devemos ensinar os alunos e os adultos a identificarem
quando estamos ou não perante um conflito. Os conflitos são inevitáveis. Devemos é procurar administrá-los
de forma construtiva. (3) comunicação: os intervenientes na comunidade escolar aprendem a observar
cuidadosamente, a comunicar com precisão e a escutar sensivelmente. (4) respeitar a diversidade: os
intervenientes na comunidade escolar aprendem que as pessoas são diferentes e que todos podemos ter
entendimentos diferentes sobre determinada questão. (5) expressar as emoções: os intervenientes na
comunidade escolar aprendem a expressar os seus sentimentos de forma não agressiva e não destrutiva e a
autocontrolar-se. (6) resolução de conflitos: os intervenientes na comunidade escolar aprendem a utilizar
algumas habilidades para resolverem criativamente alguns conflitos. Devem procurar negociar
cooperativamente com o outro. Caso não seja possível, devem procurar recorrer a um terceiro (mediador) que
os ajude a mediar os conflitos com os companheiros.[54]

 

Adotando tais princípios, a mediação no contexto escolar, propõe a formação dos jovens alunos para a
democracia, para a educação para paz e para a prevenção da violência.  

7. CONCLUSÃO

 

Hodiernamente as sociedades contemporâneas apresentam um sistema normativo baseado na
regulamentação jurídica da atividade social, econômica, política e ambiental, que reflete a idéia de um direito
positivo indispensável e plenamente capaz de proporcionar o bem estar e a justiça social.
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Por outro lado, na dinâmica social atual, onde as relações interpessoais são inúmeras e variadas, e onde se
apresenta uma sociedade impiedosa, intolerante e marcada pela violência, muitas vezes a solução tradicional que o
ordenamento jurídico apresenta, mostra-se ineficiente, por tratar apenas dos aspectos formais do processo
judicial, sem tratar dos motivos determinantes que levaram aos conflitos interpessoais. Logo, a sociedade pós-
moderna requer novos instrumentos de pacificação social, capazes de proporcionar, não somente o amplo acesso
do cidadão à justiça, mas de desenvolver no ser humano a capacidade de tomada de decisões, de forma positiva e
eficaz, mesmo diante dos conflitos interpessoais.  

Para tanto, é preciso que o ser humano aprenda a gerir e a resolver as situações e os desafios da vida
cotidiana, de forma adequada, por meio do pensamento crítico e criativo na resolução dos problemas.

Neste contexto, surge a educação em direitos humanos, enquanto processo capaz de desenvolver os dons,
os valores, as aptidões, as vocações e o pleno desenvolvimento da personalidade e da dignidade humana, e a
mediação escolar, enquanto instrumento capaz de prevenir a violência e promover a cultura da paz, por meio do
desenvolvimento de habilidades para o diálogo, do desenvolvimento de sentimentos e atitudes de cooperação e
solidariedade, e de uma visão positiva do conflito. Então, só assim pode-se dizer que o homem, enquanto ser
inacabado estará um pouco mais habilitado a entender o mundo e a atuar nele.
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NA FORMAÇÃO DOS JUIZES: A JUSTIÇA SOB
NOVAS LENTES

LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EN LA FORMACIÓN DE LOS JUECES: LA JUSTICIA
BAJO LA NUEVA VISIÓN

Maria Coeli Nobre da Silva

RESUMO
RESUMO

As dificuldades com que se deparam os direitos humanos em relação ao seu garante passam pela
complexidade do contexto de realidade em que tais direitos se inserem, face a tecitura de diferentes e
inseparáveis elementos - o político, o econômico, o ideológico, o sociológico, o psicológico, o filosófico etc.
Dessarte, não se pode identificar um conjunto único de razões para que os direitos humanos ainda se
debatam em areia movediça no plano de sua concretização, uma vez que persistindo no hodierno as graves
violações desses direitos, demonstrando o quanto ainda se torna incessante a tarefa direcionada à superação
de seus obstáculos. Essa menção remete à realidade, de certa forma mais angustiante, de se constatar que o
desrespeito aos direitos humanos decorre, também, de uma outra violência, silenciosa, freqüente, que é
desconsiderada, cuja proteção e defesa está sob a responsabilidade do próprio sistema de justiça. Este
trabalho, sem a ousadia de esgotar o tema em sua extensão e verticalidade, se propõe ao exame específico
dos fatores que impedem a promoção e asseguramento desses direitos na órbita do sistema de justiça,
buscando correlacioná-los à cultura incorporada por um específico operador do direito – o Juiz, pela
deficitária educação de princípios de humanidade em sua formação, fazendo com que a implementação dos
direitos humanos nas relações no sistema de justiça requeira mais que um escopo normativo, insta por
mudança de mentalidade, desafio cabível às hostes educacionais.

PALAVRAS-CHAVES: Palavras-Chaves: Educação em Direitos Humanos; Formação dos Juizes; Cultura;
Mudança de mentalidade.

RESUMEN
RESUMEN

Las dificultades enfrentadas por los derechos humanos sobre sus garantías son una compleja realidad de la
caída de tales derechos, desde el origen de los elementos - políticos, económicos, ideológicos, sociológicos,
la psicológicos, filosóficos, etc. Es necesario mencionar que, no se puede identificar un único conjunto de
razones por las cuales los derechos humanos aun están enfrentando situaciones adversas, en términos de su
aplicación, ya que persisten graves violaciones de los mismos al día de hoy, lo que incluso demuestra qué se
convierte en una tarea incesante que aun necesita superar muchos obstáculos. Esta declaración se refiere a
una realidad, mucho mas cruda, no solo en donde existe el abuso a los derechos humanos decorrentemente
de otra realidad en la que existe una violencia silenciosa constante, cuya protección y defensa es
responsabilidad de la administración de Justicia. Este trabajo, sin atreverse a agotar el tema en toda su
extensión, se propone examinar los factores específicos que impiden la promoción y garantía de eses
derechos en la órbita del sistema de justicia, buscando correlacionarlos a la cultura incorporada por un
operador específico de la ley - el Juez, por la educación deficiente en principios de humanidad en su sentido
real, haciendo que la aplicación de los derechos humanos en las relaciones del sistema de justicia requiera
más que un ámbito normativo, insta a un cambio en la mentalidad, cuyo desafío seria para aquellos
anfitriones de la educación

PALAVRAS-CLAVE: Palabras-clave:Educación en Derechos Humanos; Formación de los Jueces; Cultura;
Cambio en la mentalidad.

 

INTRODUÇÃO

 

Toda pretensão de abordagem que envolva "direitos humanos" há de assentar-se, primeiramente, no
reconhecimento de que estes direitos não são um dado, mas um construído, uma invenção humana em
constante processo de construção e reconstrução,já nascendo com o conceito de dimensão coletiva como
costuma lembrar em seus escritos e falas  Flávia Piovesan. Com essa natureza - de um construído histórico e
pela dimensão que esse construído encerra -, os direitos humanos registram uma longa trajetória de lutas de
sua exsurgência à implementação, com grandes vitórias computadas, mas, também contabilizando inúmeras
falhas em sua efetividade. É fático que a jornada dos direitos humanos ainda se faz extenuante e tortuosa, a
enfrentar problemas de aceitação e reconhecimento na sua aplicabilidade, haja visto serem constantes as
graves violações que persistem no hodierno, o que torna incessante a tarefa direcionada à superação de seus
obstáculos.
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Sem dúvidas, todas as dificuldades com que se deparam os direitos humanos em relação ao seu garante
passam pela complexidade do contexto de realidade em que tais direitos se inserem, face a tecitura de
diferentes e inseparáveis elementos - o político, o econômico, o ideológico, o sociológico, o psicológico, o
filosófico etc. Dessa forma, não se pode identificar um conjunto único de razões para que os direitos
humanos ainda se debatam em areia movediça no plano de sua concretização.

Essa menção remete à realidade, de certa forma mais angustiante, de se constatar que o desrespeito aos
direitos humanos não decorre apenas das violências cometidas através

de torturas, seqüestros, discriminações, preconceitos, etc. Há uma outra violência, silenciosa, freqüente, que
é desconsiderada, cuja proteção e defesa está sob a responsabilidade do próprio sistema de justiça. É o caso
do Direito quando desvirtuado em sua essência, objetivos e finalidade pelas práticas não condizentes
adotadas na administração da justiça, dando azo a que esta figure no rol dos violadores dos direitos
humanos, em vez de se constituir em seu guardião.

O presente trabalho, sem a ousadia de esgotar o tema em sua extensão e verticalidade, se propõe ao exame
específico dos fatores que impedem a promoção e asseguramento de pré-falados direitos na órbita do sistema
de justiça, buscando correlacioná-los a uma cultura e a uma educação deficitárias de princípios de
humanidade na formação dos seus operadores. Fazendo-se a leitura do que ocorre com as relações no
sistema de justiça, é possível vislumbrar que a implementação dos direitos humanos, sua realização e
efetividade requerem mais que um escopo normativo, instam por mudança de mentalidade, desafio cabível às
hostes educacionais, a se demonstrar.

 

1. EFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS: O JUDICIÁRIO E A CULTURA

 

Em relação aos direitos humanos, presencia-se o paradoxo de sociedades que sequer efetivaram plenamente
os mais elementares desses direitos[1] quando outras já vivenciam os ares discursivos das novas dimensões
em exsurgências, a exemplo das questões voltadas para a degradação ambiental, manipulações genéticas,
indústria bélica e a vulnerabilidade pelo avanço da tecnologia e da informática. Soma-se a esse paradoxo o
especial problema do fosso entre ricos e pobre ,constatado por Eric J. Hobsbawm (1996; p: 540) ao
considerar que:

 

os reflexos para a problemática efetivação dos direitos fundamentais, o abismo da diferença econômica não
se refere apenas à divisão entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, mas também às gritantes diferenças
econômicas entre classe alta e baixa, como resultado da injusta distribuição de renda no âmbito da economia
interna dos paises em desenvolvimento.

 

Há, inegavelmente, sociedades - ditas desenvolvidas - que caminham em atenção à proposta de
universalidade inaugurada na modernidade, que avançam em temas que indicam direitos humanos
reivindicados na perspectiva do futuro, no sentido de viabilizar condições de sobrevivência das gerações
descendentes. Outras, porém, - consideradas de economia periférica - vêem os direitos sociais como
realidade distante, e, em alguns casos, os esforços ainda são dirigidos para a aquisição de direitos civis
elementares[2], com isso legitimando-se práticas que demonstram o abandono do humano e seu
esquecimento como tal. Tamanha disparidade traduz bem a desalentadora realidade da dificuldade que
persiste em alguns contextos sociais de não concretização dos direitos humanos, especialmente nas
sociedades de economias periféricas, pois concorrendo para essa situação, em grau acentuado, a economia
dependente e vulnerável que gesta a sociedade de desigualdades e de injustiças. A esse respeito vale ser
citado o seguro testemunho de José Augusto Lindgren Alves (2003; p: 189):

 

 Os fatores que ameaçam os direitos humanos concretamente são inúmeros. Em Estados democráticos eles
são, entre outros, a incapacidade dos respectivos Governos para controlar adequadamente seus agentes, o
crescimento generalizado da criminalidade comum, a persistência de preconceitos arraigados nas respectivas
culturas [...] a falta de equidade na aplicação das leis, as condições de pobreza absoluta e marginalidade de
vastos segmentos populacionais, as deficiências dos sistemas educacionais [...]. Em Estados não-
democráticos, a resistência à implementação dos direitos políticos facilita o exercício do poder arbitrário,
com violações de todos os tipos de direitos civis, em especial na administração da justiça.

 

 

São obstáculos multifacetados a serem transpostos, sob pena de esvaziamento de conteúdo da própria noção
de direitos humanos. Um desses óbices chama especial atenção, exatamente por se tratar de uma barreira
mais comum e difícil de ser transplantada, que é a existência de uma cultura enraizada na cabeça de uma
grande maioria de pessoas e de determinados setores das sociedades, que acham aceitável outros semelhantes
viverem sem alguns de seus direitos. Em outros termos: a maior barreira é a da mentalidade, fomentada pela
cultura proveniente de um sistema social injusto e indiferente aos direitos das pessoas humanas. O terreno
árido dessa mesquinha mentalidade não deixa germinar as sementes benfazejas dos direitos humanos, ao
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contrário, revela propício aos focos de resistência - e não são raros -, à implementação desses direitos.
Curiosamente, o Judiciário, aparece fazendo parte desse rol em sua atuação nos países periféricos, recebendo
duras críticas de doutrinadores[3] que cobram maior eficácia das disposições constitucionais nos julgamentos

Assim consignado, a presente análise pecaria em cientificidade se a questão cultural fosse escamoteada do
contexto em que se insere o perfil institucional a ser trabalhado, diante do reconhecimento que a
incorporação dos direitos humanos é fenômeno enlaçado à cultura.

A cultura, tida ao senso comum como um conjunto dos padrões de comportamento, das crenças, das
instituições e de outros valores morais e materiais que caracterizam uma sociedade, é comparada, no
magistral contorno metafórico de Edward Said (1995;  p:14) a

"uma espécie de teatro em que várias causas políticas e ideológicas se empenham mutuamente. Longe de ser
um plácido reino de refinamento apolíneo, a cultura pode até ser um campo de batalha onde as causas se
expõem à luz do dia e lutam entre si". Adotando essa compreensão e fazendo o seu liame com os direitos
humanos, interessante é constatar nos escólios do aludido autor, que nesse embate ideológico as forças
hegemônicas contam com mais meios e instrumentos de transmissão de suas idéias, conseguindo, em prol de
seus interesses, desviar o próprio foco desses direitos. Um exemplo típico é a pecha que lhes é
frequentemente atribuída de direitos humanos de bandidos.

Transparece, pois, natural que a hegemonia dos interesses dominantes em uma dada sociedade desigual
social e economicamente, faça-se espargir no dia-a-dia do Judiciário, na concretização de sua realidade
funcional, uma vez que composto por pessoas recrutados da sociedade, da qual extraem valores, conceitos e
pré-conceitos. E em conseguindo galgar o status de membro desse Poder, malgrado originário de classe
social economicamente inferior, por conta mesmo de sua inserção social, a pertença integrante é a da classe
dominante, naturalmente ocorrendo sua adesão à ordem estabelecida, como ressalta José Reinaldo de Lima
Lopes (1994; p: 85). Entendimento reforçado pelo Professor Paulo Roney Ávila Fagúndez (2000: 35-46) ao
reconhecer que:

 

 

Os juízes estudam a lei e dela são escravos. Quando professores, levam a pensar também na santidade de lei
enquanto instrumento de controle social da classe dominante. Sequer se pensa na possibilidade da decisão
judicial resultar de uma construção que leve em conta a sociedade complexa, sujeita ao risco e ao perigo e
que exige cada vez mais que o operador do direito tenha uma visão interdisciplinar e, sobretudo, ampla do
fenômeno jurídico. Impõe-se a adoção de uma hermenêutica crítica que contemple, ao lado do direito, a
moral, a política, a arte, a sociologia, enfim, a própria vida manifestada na sua plenitude.

 

Ora, tratando-se de um contexto cujo padrão cultural favorece a mantença do status quo, o Judiciário
inserido em determinado Estado, em uma dada sociedade e respectivo ordenamento sujeita-se aos mesmos
dilemas e mazelas das contradições ali processadas. Ademais, não pode ser olvidado o fato de guardar
esse.Estado resquícios da conformação de cunho liberal em que, segundo Celso Fernandes Capilongo (1994;
p:45), o sistema de valores a imperar é o "da ideologia da fidelidade à lei". Portanto, imbricado nesse jogo de
interesses, é provável e presumível que repercutam no Judiciário os resultados das forças prevalecentes no
respectivo embate, corroborando para que esse Poder se mantenha alheio à realidade social e absorva uma
cultura técnico-profissional apegada a matrizes teóricas ultrapassadas, excessivamente formalista e ritualista.
Novamente se invoca a doutrina de José Reinaldo de Lima Lopes (ibidem; p: 81):

 

 

Creio que a cultura jurídica não pode ser isolada adequadamente de um conjunto de crenças de caráter moral
e simbólico que sustenta de maneira geral a prática dos homens imersos em determinado sistema social. A
característica mais fundamental de nossa cultura jurídica é o individualismo. Creio que ele está fundado em
algumas premissas presentes difusamente: é utilitarista, e como tal imagina que todas as questões se resolvem
através de um sistema de trocas de benefícios comensuráveis. Trata-se de um individualismo de base e de
método, imaginando-se que a parte precede o todo: o direito do individuo está acima do direito da
comunidade, mesmo porque a comunidade propriamente dita deixou de existir, sendo substituída pelo
mercado.[...] Mas além de individualista a cultura jurídica é formalista . sobretudo a cultura jurídica
transmitida aos estudantes de direito.

 

 

Lógico, então, deduzir-se que tanto o contexto social como a formação jurídica transmitida não facilitaram a
plena digestão pela maioria dos integrantes do Judiciário de uma cultura de direitos humanos, a despeito dos
60 anos de vigência da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pertinente a observação de Henrique
Cláudio de Lima Vaz (1993; p: 174), para quem:

 

O paradoxo da contemporaneidade é o paradoxo de uma sociedade obsessivamente preocupada em definir e
proclamar uma lista crescente de direitos humanos, e impotente para fazer descer do plano de uma

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4858



formalismo abstrato e inoperante esses direitos e levá-los a uma efetivação concreta nas instituições e nas
práticas sociais.

 

 

E em meio a essas contradições, especialmente onde se alocam os desequilíbrios sócio/econômicos, emergem
os grandes movimentos populares desencadeados nas últimas décadas, geradoras de diversas formas de
organização na sociedade, unindo pessoas com interesses comuns para a defesa e garantia de seus direitos
fundamentais, para lutar em prol da eliminação de injustiças, na constatação de Boaventura Sousa Santos
(2007: p.15):

 

 

Nunca, como hoje, o sistema judicial assumiu tão forte protagonismo. Para este novo protagonismo não é
possível identificar um conjunto único de razões. Em primeiro lugar, temos que ter em conta a posição do
país no sistema mundial e o seu nível de desenvolvimento econômico e social. A experiência e a trajetória
dos tribunais são diferentes nos países centrais, nos países semi-periféricos, como é o caso de Portugal ou
Brasil, e nos países periféricos de África e de outros países da América Latina.  E é também diferente
consoante as diferentes culturas jurídicas que existem nesses países e os processos históricos que lavaram à
construção do Estado.

 

 

Com efeito, cada vez mais os indivíduos tomam consciência de si como um ser cidadão e  buscam no
Judiciário o reconhecimento de seus direitos, fazendo-se justiça. Em suas observações sobre a realidade
social do Brasil, perfeitamente aplicáveis a outros países, Dalmo de Abreu Dalari (2007: p 47), indica as
razões dessas mudanças ao afirmar que "a sociedade ultra-individualista, criada pelos colonizadores europeus
e acentuada no século XX pela interferência do capitalismo internacional, está cedendo lugar a uma nova
sociedade de indivíduos associados, que começam a descobrir a importância da solidariedade" Ademais,
vieram somar-se às funções usuais do Judiciário outras competências inovadoras atribuídas em uma nova
engenharia institucional, que significa uma espécie de outorga aos membros desse Poder de função ativa na
afirmação da cidadania. Enfeixa, então, o Judiciário em seu poder o controle da constitucionalidade e do
caráter democrático das regulações sociais, a de garantidor de políticas públicas, a de impedir o
desvirtuamento privatista das ações estatais, a de enfrentamento do processo de desinstitucionalização dos
conflitos, dentre os demais, como alude Celso Capilongo (ibidem: p. 49).

Entretanto, na contramão dessas expectativas, tem sido comum assistir a um Judiciário, de um modo geral,
não receptivo aos direitos humanos, ancorando-se nas peias de uma estrutura hermética e excessivamente
formalista em desempenho dissociado da realidade. Tem-se por raridade entre seus membros a consciência
de sua função social e a percepção de que no contexto de desigualdade econômica, o Poder Judiciário, bem
mais que os outros Poderes, tem o dever de olhar a sua realidade sob novas lentes, adotando a postura que
postergue a burocracia de seus ritos e inócuos procedimentos.

Uma das mais ferrenhas críticas ao Judiciário nos chamados países periféricos pode ser lida em outra obra de
Boaventura de Sousa Santos (1996; p: 22):

 

 

A distância entre a Constituição e o direito ordinário é, nestes países, enorme e os tribunais têm sido tíbios
em tentar encurtá-la. Os fatores desta tibieza são muitos e variam de país para país. Entre eles podemos
contar sem qualquer ordem de precedência: o conservadorismo dos magistrados, incubado em Faculdades de
Direito anquilosadas, dominadas por concepções retrógradas da relação entre direito e sociedade; o
desempenho rotinizado assente na justiça retributiva, politicamente hostil à justiça distributiva e tecnicamente
despreparada para ela; uma cultura jurídica 'cínica' que não leva a sério a garantia dos direitos, caldeada em
largos períodos de convivência ou cumplicidade com maciças violações dos direitos constitucionalmente
consagrados, inclinada a ver neles simples declarações programáticas, mais ou menos utópicas;

 

 

As implicações negativas desse descompasso saltam aos olhos, a realidade, desnudando inaceitáveis situações
em que o próprio sistema de justiça não preserva os direitos humanos. Realidade que desperta a indignação
dos estudiosos[4] que fazem questão de trazer à colação referências sobre o grande número de pessoas
detidas durante anos sem condenação, interrogatórios sem advogados de defesa ou maioria das vezes,
negados. Não são poucos e nem raros os casos muito sérios de violação de direitos humanos e civis nos
espaços do próprio Judiciário, mercê de condutas não condizentes na administração da justiça e de práticas
que colidem com as próprias normas legais instituídas.

O perfil traçado, sem exageros, justifica a adoção de providências que ultrapassem a ordem interna[5],
manifestando a comunidade internacional preocupação a respeito, o que se deduz do claro texto de Valério
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de Oliveira Mazzuoli (2001: p.87):

 

 

Sem embargo de todo o processo de internacionalização dos direitos humanos, ainda não se tem chegado a
um grau mínimo de respeitabilidade dessas normas. Assim é que, no atual estágio de evolução da sociedade,
com a constatação cada vez mais crescente de desrespeito e atrocidades, é preciso que se busque, seja no
direito nacional, seja no internacional, saídas eficazes para solução do problema diário da violação dos
direitos internacionalmente garantidos por inúmeros tratados internacionais.

 

Geram clamor os desvirtuamentos na seara do Judiciário ao abrigar as aflitivas factualidades acima
mencionadas, requerendo empenho para que sejam extirpadas, não comportando mais medidas paliativas.
Nessa direção os passos deverão ser tão fortes quanto urgentes, a iniciar-se, obrigatoriamente, pela mudança
de mentalidade daqueles que operam o Direito no sistema de justiça, permitindo-se recepcionar a
internalização dos direitos humanos despida de tudo que contrarie seus princípios.

Frente aos novos horizontes que se descortinam para o Judiciário no século XXI inaceitável e
incompreensível insistir esse Poder com o conservadorismo que o tem marcado ao longo de sua história, pois
como adverte o poeta, ensaísta e crítico francês Paul Valéry[6] "o que tem arruinado os conservadores é a
má escolha das coisas a serem conservadas". Relevante observar para esse desfecho, que a própria idéia de
direitos humanos pressupõe a recepção do conceito de humanidade, conceito este que obriga que se
mantenha operante a identidade do ser humano vinculada a todos os demais. Toda vez que esse liame se
romper e alguém for preterido da idéia de direito definida por outrem, se estará decretando o
desmoronamento do princípio da universalidade e regredindo para aquém da própria idéia de direito. Nesse
tocante, valiosa é a observação de Edgar Morin (2000; p: 114) ao reconhecer que:

 

A Humanidade deixou de constituir uma noção abstrata: é realidade vital, pois está, doravante, pela primeira
vez ameaçada de morte, a Humanidade deixou de constituir uma noção somente ideal, tornou-se uma
comunidade de vida; a Humanidade é, daqui em diante, sobretudo uma noção ética: é o que deve ser
realizado por todos em cada um.

 

Essa idéia, entretanto, não vem sendo assimilada pela grande maioria dos membros do Judiciário relutantes
em assimilar as mudanças processadas pela doutrina dos direitos humanos, reflexo do refreamento sofrido
pela formação positivista e normativista recebida. E assim orientado, o operador do direito, incorporado pelo
magistrado, atua aplicando silogisticamente a legislação, procedimento este que decorre da "posse de um
conhecimento abstrato, marcado pelo individualismo, pela descontextualização histórica, pela identificação
entre lei e Direito, por uma concepção de sujeito de direito desatualizada" segundo assevera Horácio
Wanderley Rodrigues (1993; p: 38-42).

E a despeito da clareza meridiana deixar às escâncaras que as promessas de segurança e de estabilidade
sociais fazem parte de um grande engodo ideológico, a mentalidade da maioria dos membros desse Poder já
está impregnada da cultura da neutralidade e da imparcialidade diante dos problemas de consciência humana,
do inconsciente coletivo social, das causas da violência, da pobreza, da desigualdade social, da falta de
desenvolvimento econômico, da ecologia social, dentre outros, como se o mundo do Direito pairasse, não
estivesse inserido na complexidade real de uma determinada sociedade. Em seus escritos Maurício Dalri
Timm do Valle (2007; p:03)  afirma:

 

a exigência de neutralidade, confundindo-a com imparcialidade, a própria carreira, a falta de um
conhecimento de melhor qualidade do fenômeno jurídico, leva os magistrados a se comportarem como
servos da lei - pondo muitas vezes em contradição o que sentem e pensam e o Direito que têm de aplicar -,
criando uma dissociação entre o profissional e o cidadão, contrariando em muitos momentos a expectativa
popular, levando a uma crise de legitimação do poder judiciário.

 

 

O que é retratado na leitura supra recebe o reforço de críticas de José Eduardo Faria (1994; p:63) ao
observar que quando a questão sub judice envolve pleito de direitos sociais, os próprios juristas que já vêm
de uma formação normativista e formalista:

 

tendem a considerar os códigos, estatutos e lei de caráter social como 'direitos imperfeitos' na medida em que
a natureza e o alcance de sua realização estariam da dependência de opções políticas e de programas de
governo; em outras palavras, tais direitos seriam 'imperfeitos' porque ficariam com sua aplicação
condicionada pela relação de forças antagônicas que lutam politicamente para influir nos critérios de
distribuição dos recurso públicos.
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Muitas são, ainda,  as sociedades atuais (existem as ilhas de exceções, é verdade) que continuam a se projetar
mercê da cultura construída de preconceitos e estereótipos, de exclusão, de negação da alteridade. Nessas
sociedades, os que operam o Direito como membro do Judiciário, os que fazem os serviços de justiça enfim,
convivem com essa realidade, recebem os reflexos dessa cultura. São, ao mesmo tempo, input e ouput na
retroalimentação no sistema de justiça e, naturalmente, vai sendo cimentada a mentalidade reprodutora de
preconceitos, estereótipos e estigmas sociais. Em contexto assim vivenciado, ressalvadas as honrosas
exceções, turva-se a visão dos integrantes do Judiciário impedindo o vislumbre do novo horizonte norteado
pelos direitos humanos, ávido para ser desvelado em prol dos reclamos de cidadania, cujo atendimento, com
certeza, far-se-á satisfativo, se adquirida a formação da cultura jurídica que advirá sob a bússola de uma
educação em direitos humanos. Somente através de um processo educacional específico, de uma cultura da e
para a humanidade é que se dará a transformação no pensar e julgar do operador do Direito. Refundada a
sua mentalidade sob a cultura dos direitos humanos, abrigará ele uma outra concepção do Direito e da
Justiça e favorecerá o compromisso com o contexto social em que se encontra, não mais havendo espaço
para o excessivo apego às letras frias dos textos, às abstrações, aos dogmas.

Nessa direção é a censura de Eduardo Bittar (2007; p:328-329) ao indagar:

 

como ser possível falar em construção da justiça, já que a justiça é um bem alótrio, segundo Aristóteles, que
se dá não de si para si, mas de si para o outro, se a consciência da interação é atrofiada no modus
pedagogicus do modelo subjetivista? [...] Que ética se pensa estar desenvolvendo quando a interação é
desprivilegiada para dar lugar a conceitos abstratos? Que capacidade de solução de litígios se está
desenvolvendo quando se propugna a litigância processual como único mecanismo de encaminhamento de
controvérsias?

 

 Afinada a esse pensamento é a lição de Piero Calamandrei (1971; p: 269), lúcida e atualíssima, ao concitar
que:

O verdadeiro perigo não vem de fora: é um lento exaurimento da consciência, que a torna aquiescente e
resignada: uma crescente preguiça moral [  ] Acontece que (os) magistrados se reduzem a constituir entre si
uma espécie de ermo isolado[  ] E, no entanto, desejar-se-ia no magistrado, sobretudo, largueza de idéias: a
despreconceituosa experiência do mundo, a cultura que permite entender os fermentos sociais que fervem
sob as leis.

 

 

Premente, pois, se faz a introspecção de uma cultura que tenha como esteio maior "o respeito à dignidade
através da promoção e da vivência dos valores da liberdade, da justiça, da igualdade, da solidariedade, da
cooperação, da tolerância e da paz", indicada por Maria Victória Benevides (2007; p:346). Não se realizam
direitos humanos se não se tiver um cultura dos direitos humanos, e isto significa ter uma atitude
transformadora, co-responsável, inovadora e consciente. Nessa perspectiva deverá o Judiciário envidar todos
os esforços para, diante de casos concretos, solucioná-los sob um novo olhar, especialmente o olhar de
respeito à dignidade da pessoa humana, como princípio maior e verdadeiro fundamento dos direitos
humanos.

O Poder Judiciário, com uma das formas de organização do Estado e que se faz representar por indivíduos,
os Juízes, tem responsabilidade social e deve promover a transformação que dele se espera, fazendo com que
os julgadores não se mantenham inertes, incapazes de pensar o direito voltado para o contexto social. Cabe-
lhes trabalhar com o pensamento voltado para a realidade, o que indica, como intérprete, entoar o canto
social que clama a realização do direito. E assim desempenhando seu mister terão um papel relevante na
interpretação da norma, afastando-se da tradicional e conservadora linha cuja ênfase está na figura do
legislador da norma. Imprescindível a tomada de consciência da necessidade de ser semeada a cultura dos
direitos humanos pelos que fazem o Judiciário, tarefa que exige esforço, uma vez que árduo é o trilhar do
caminho dos  direitos humanos. Árduo, principalmente, porque impõe a todos reformulação de posturas e
atitudes diante desses direitos.

Evidenciando-se para esse desiderato o processo educacional sob o lume dos direitos humanos, não se pode
esquecer que tal postura implica, naturalmente, novo rumo na cultura jurídica, a permear o Curso de Direito,
responsável pela formação dos operadores do Direito, que merece severas críticas por sua opção a um
discurso lógico-formal, matéria a ser abordada no próximo tópico.

 

2. FORMAÇÃO JURÍDICA: PROCEDENTES CRÍTICAS

 

Em sã consciência, a ninguém é dado desconhecer as falhas existentes na formação jurídica dos operadores
do Direito, que de um modo geral, não são preparados adequadamente pelas respectivas instituições de
ensino jurídico para os novos desafios sociais  As lacunas tornam-se mais graves quando se trata de um
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magistrado, porque a este caberá em seu mister funcional administrar a convivência conflituosa do anseio
democrático e a realidade de desigualdade social, da luta pela igualdade ao mesmo tempo com o respeito à
diferença.

Decompor essa problemática é penetrar nas críticas, ainda atuais, sobre o ensino do Direito por ser isolado e
dogmático. Traduzindo-se num sistema fechado em si mesmo, o conhecimento que dele emana mostra-se
geralmente ultrapassado por insistir em seu alheamento diante do dinamismo econômico, social e cultural que
ocorre na sociedade da qual emerge. Refém de seu hermetismo, o ensino jurídico chega a desalinhar-se do
próprio Direito, quando este, em determinados momentos de sua objetividade, acompanha a mudança social
e oferece normas que respondem às novas demandas sociais e viabiliza a judicialização de inúmeros
problemas, e, no entanto, o ensino jurídico não acompanha o caminhar evolutivo No Brasil, de acordo com
os estudos de Horácio Wanderlei Rodrigues (2002; p: 20),  essa constatação de há muito foi feita, pois
informando que nos idos de 1955, San Tiago Dantas, ao proferir a aula inaugural da então Faculdade
Nacional de Direito do Rio de Janeiro, já apregoava a necessidade de uma reforma que propiciasse o "efetivo
desempenho do raciocínio jurídico" sustentando que:

 

O ponto de onde, a meu ver, devemos partir, nesse exame do ensino que hoje praticamos, é a definição do
próprio objetivo da educação jurídica. Quem percorre os programas de ensino das nossas escolas, e
sobretudo quem ouve as aulas que nelas se proferem, sob a forma elegante e indiferente da velha aula-douta
coimbrã, vê que o objetivo atual do ensino jurídico é proporcionar aos estudantes o conhecimento descritivo
e sistemático das instituições e normas jurídicas. Poderíamos dizer que o curso jurídico é, sem exagero, um
curso de institutos jurídicos, apresentados sob a forma expositiva de tratado teórico-prático.

 

Praticamente, nada mudou até os dias atuais nesse tocante, mantendo-se o ensino jurídico com o
descompasso diagnosticado (e isto não só no Brasil). Uma demonstração de que permanece o desalinho do
ensino jurídico com o Direito pode ser exemplificado com relação ao negro, em que há no ordenamento
pátrio rígida norma e rigorosa punição pela prática de racismo, porém continua se negando haver racismo
neste país. Ora, formados os operadores do direito membros do Judiciário nessa errônea compreensão,
"assumem nas suas sentenças o preconceito racial de se julgarem sem preconceito racial", na leitura de
Boaventura Sousa Santos (2007; p: 67), e assim agindo, fruto da cultura jurídica adquirida, a despeito do
direito positivado, impedem que o racismo, efetivamente enrustido na sociedade, seja abolido.[7]

Mercê de distorções desse tipo, o Direito perde sua força de controle social e se anula como instrumento
para promover o bem comum. O que se denuncia em termos do ensino do Direito principia pelos conteúdos
transmitidos que ignoram os valores das investigações científicas procedidas, escamoteiam as preocupações
externadas nas pesquisas sociológicas, permanecendo seus arautos dentro dos restritos limites exegéticos do
direito positivo e, o que é mais lamentável, fazendo-o de forma acrítica. Mais que repassar informações, o
ensino do Direito assim trabalhado faz parte de todo um processo de (de) formação da cultura jurídica dos
seus operadores, atingindo aqueles que saem da academia e passam a integrar o Judiciário. Mais uma vez as
palavras de Boaventura Sousa Santos (ibidem, 2007; p: 28) radiografam essa formação :

 

Domina uma cultura normativista, técnico-burocrática, assente em três grandes idéias: a autonomia do
direito, a idéia de que o direito é um fenômeno totalmente diferente de tudo o resto que ocorre na sociedade
e é autônomo em relação a essa sociedade; uma concepção restritiva do que é esse direito ou do que são os
autos aos quais o direito se aplica; e uma concepção burocrática ou administrativa dos processos

 

 

 Reforçando, alerta o supracitado sociólogo (ibidem; p:71) que é por esse paradigma jurídico-dogmático que
os cursos de direito produzem seus ensinamentos sem enxergar que naquele contexto social circulam "várias
formas de poder, de direito e de conhecimento que vão muito além do que cabe nos seus postulados".
Arraigado a esse pensamento, o ensino do Direito afasta-se da perspectiva do futuro, ao manter-se presa ao
passado que o sistema existente representa, como se este estivesse harmonicamente funcionando e oferecesse
soluções jurídicas para todos os casos sob sua égide, favorecendo uma cultura de extrema indiferença para
com as transformações operadas na sociedade. Resultado claro desse processo formativo é reconhecido no
dogmatismo judicial, para o qual a realidade que lhe circunscreve está perfeita e acabada, aceitando o mundo
como um dado absoluto e imodificável.

Segundo as incisivas palavras do Prof. João Gaspar Rodrigues (2007; p: 83 ), como decorrência das
características desse dogmatismo, a diagnose da realidade é a seguinte

"1- a realidade é conhecida através de uma confiança fundamental ou de uma crença, sem a formulação de
juízos lógicos; 2 - a realidade nunca é posta em dúvida; 3 - a realidade vale por si mesma ,apresentando um
valor objetivo; 4 - adesão ao mundo dos objetos".

 A cultura positivista, geradora do processo formativo técnico-burocrático, normativista, conduz o operador
do direito - e o membro do Judiciário com maior razão-, a olhar a sociedade sob a lente da mera legalidade,
acreditando que toda a vida social se organiza e se move sob o império das leis. No ensino jurídico de vários
paises ainda é ignorada a indispensável leitura entrosada do ordenamento jurídico com as práticas e
problemas sociais, enclausurando o aluno e o conhecimento jurídico no mundo das leis e dos códigos. Sobre
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esse distorcido olhar da supremacia da lei  vale transcrever como o jurista francês Jean Cruet (2002; p: 11 -
12) se manifesta:

 

Os textos legislativos fornecem ao espírito fórmulas geralmente claras e precisas, cuja rigidez, impondo-se ao
respeito do jurista, deve necessariamente deformar para ele o aspecto verdadeiro das coisas, não ousando
sair fora dos textos, para compreender o mundo social em toda a sua extensão, em toda a sua complexidade
e em todo o seu movimento, acontece-lhe procurar a origem única do direito, não na sociedade,
organizando-se por si própria, mas na engrenagem do Estado, especialmente investido com um monopólio
teoricamente exclusivo, da alta missão de estabelecer as regras oficiais do direito consagrado.

Dessa visão profissional das relações sociais, em por assim dizer, duma ilusão de ótica, nasceu a concepção
dogmática do direito e da lei.

 

Incisivo em suas colocações, José Eduardo Faria (1987; p.28) revela que uma simples observação é
suficiente para se verificar o quanto é forte a questão dogmática:

Esta concepção dogmática se caracteriza pelo caráter bastante abstrato de suas elaborações, categorias e
construções - abstração essa que leva não só a um progressivo distanciamento da realidade, mas, igualmente,
ao seu próprio abastardamento sob a forma de uma vulgata positivista ingênua e reducionista.

 

Essa imbricação - isolamento e dogmatismo jurídico - eiva de forma consistente o ensino superior em
Direito, permeando os currículos e os conteúdos ali trabalhados. E sem interagir com o social, pois, olhando
do alto a sociedade, o Direito segue extremado - separação até entre seus vários ramos - das outras ciências
sociais. E isto não é apanágio só do ensino: o mesmo ocorre com a extensão e com as pesquisas no direito,
circunscritas em descrever os institutos isolando-os do contexto social.

No abalizado trabalho da Profª. Dra. Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer Feitosa (2007; p:276), com
críticas à racionalidade cêntrica do Direito, mostra.as dificuldades de compatibilizar lógicas diversas Calcada
em sua experiência a autora pode testemunhar  que

 "Historicamente, nunca foi fácil para o Direito se misturar, em pé de igualdade, às outras ciências ou aos
outros ramos de conhecimento. O medo da perda de autonomia normativa, pela imiscuição cognitiva, sempre
esteve presente, com maior ou menor ênfase, nos estudos do direito".

Ora, a cultura jurídica em comento, eminentemente dogmática, tem várias formas de se manifestar. Para
Boaventura Sousa Santos (2007; p:75/76) podem ser apontadas as seguintes: a) a prioridade dos direitos
civil e penal; b) cultura generalista; c) a desresponsabilização sistêmica; d) o privilégio do poder; e) o refúgio
burocrático; f) a sociedade longe; e g) a independência como auto-suficiência.

Dissecando essas manifestações à luz dos ensinamentos do citado sociólogo, verifica-se, a princípio, a
questão da autonomia do direito examinada pelo viés da tradicional dogmática jurídica, deixando a vislumbre
que a formação emanada dos cursos de Direito revelam o Direito Civil e o Penal como os dois grandes
ramos do Direito. Por conseguinte, o modo de interpretar e aplicar o direito pelo Judiciário se espelhará,
com maior ênfase, na perspectiva individualista e autoritária destes dois ramos. Por parte do Judiciário,
mantém este arraigada a idéia de uma competência geral e universal exclusiva de seus membros para
solucionar todos os litígios, tendo por suporte único a lei. Da mesma forma que concebem a autonomia do
direito, consideram-se esses aplicadores do direito também autônomos, postura esta que fomenta a
"desresponsabilização sistêmica" dos membros do Judiciário, i.e, não lhes cabe responsabilidade pelo
desempenho pífio do sistema judicial. As falhas e desvios que ocorrem no seu funcionamento são do sistema
e não do aplicador, mesmo que constatadas atuações distintas em um mesmo sistema, o que se torna mais
grave por não haver um controle disciplinar efetivo. Ainda resultante da cultura autoritária difundida, é o
privilégio do poder na relação que envolve o Judiciário com os agentes de poder político, pois, desfrutando
estes de certas regalias, em vez de serem tratados como cidadãos iguais em direito e deveres, daí as
dificuldades de investigar e julgar os poderosos. Um outro ponto, identificado pelo citado autor português
como refúgio burocrático, manifesta-se na supervalorização do que é institucional, do que é
burocraticamente formatado. As conseqüências disso podem ser assim delineadas: a tramitação de um
processo torna-se mais importante do que a decisão; diante da lide prefere-se a decisão processual do que a
decisão substantiva; rejeita-se tudo que possa se constituir em uma saída alternativa, porque foge aos
padrões de formatação burocrática. Uma sexta questão se coloca sob o ângulo da cultura normativista e
técnico-burocrática, e diz respeito à dissociação, ao divórcio, ao fosso,enfim, que há entre o direito
interpretado e a realidade social. Para Boaventura Sousa Santos (ibidem; p: 70), o aplicador do Direito
"conhece bem o direito e a sua relação com os autos, mas não conhece a relação dos autos com a realidade.
Não sabe espremer os processos até que eles destilem a sociedade, violações de direitos humanos, pessoas a
sofrer, vidas injustiçadas". Por derradeiro, ainda sob apanágio da doutrina desse professor, no tocante ao que
caracteriza a cultura judicial dominante, ressalvadas as pequenas e distantes ilhas de exceção, é o
individualismo auto-suficiente, que não aceita os outros saberes e nem a colaboração interdisciplinar, o que
corrobora sobremaneira para o fechamento do sistema.

No mundo atual de economia globalizada em que emergem com maior visibilidade as desigualdades sociais,
os desafios que são lançados aos operadores do direito, por especial ao membro do Judiciário, requer,
primeiramente, da cientificidade do Direito, para que seja este recebido como ciência crítica, aberta ao crivo
multidisciplinar, direito histórico, dialético, como costuma apregoar João Baptista Herkenhoff (2005); e,
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segundamente, que o membro do Judiciário, como intérprete e aplicador do direito, o faça sob nova
mentalidade, optando por uma hermenêutica que atente para a realidade social, para a cidadania,
desvinculando-se dos padrões tradicionais.

É sabido que provocar essa mudança não é tão simples e não se resolve com meras reformas nem alterações
nos textos das leis, lembrando, por oportuna, a propalada máxima que Jean Cruet inseriu na primeira página
de seu livro A vida do Direito e a inutilidade das leis (2002) "Vê-se todos os dias a sociedade reformar a lei,
nunca se viu a lei reformar a sociedade". A mudança na e da sociedade parte de cada mente transformada. E
especialmente para aqueles que se investem do poder de julgar, a transformação depende, antes de mais
nada, da aquisição de uma outra cultura, de um outro processo formativo para que tal operador do Direito
desperte o senso de alteridade, resgate o valor justiça, e se fortaleça no respeito pela dignidade da pessoa
humana quando diante dos conflitos submetidos ao seu poder judicante. Dessa maneira procedido, enseja-se
aos magistrados esse processo transformador, a ocorrer tanto na graduação de Direito como de forma
permanente através da Escola Superior da Magistratura e/ou formação em outros cursos a cargo da
respectiva Instituição. Assim formados e aculturados é que os membros do Judiciário far-se-ão obreiros da
efetividade do direitos humanos. Nesse sentido, o mesmo Jean Cruet, citado por Carlos Maximiliano (1996;
p: 48) pontifica que:

 

O juiz, esse ente inanimado, de que falava Montesquieu, tem sido na realidade a alma do progresso jurídico,
o artífice laborioso do Direito novo contra as fórmulas caducas do Direito tradicional. Esta participação do
juiz na renovação do Direito é, em certo grau, um fenômeno constante, podia-se dizer uma lei natural da
evolução jurídica:nascida na jurisprudência, o Direito vive pela Jurisprudência e é pela jurisprudência que
vemos muitas vezes o direito evoluir sob uma legislação imóvel. É fácil dar a demonstração experimental
deste asserto, por exemplos tirados das épocas mais diversas e dos países mais variados

 

 

Sem dúvidas, o panorama traçado deixa a desnudo a formação do operador do direito, a emergir alienada e
alienante, fruto de uma cultura capenga transmitida nas instituições de ensino jurídico dominadas pelo
paradigma jurídico-dogmático. O ensino jurídico tem sido determinante para reforçar a estrutura altamente
positivista e conservadora do sistema, formando-se os operadores do direito em uma estrutura arcaica e
distorcida que reprime aquele que pensa e premia aquele que decora.

Muitos são os professores que se debruçam sobre os códigos e deixam de ensinar efetivamente suas
disciplinas com as implicações sociais que devem ter, simplesmente para repetir dispositivos de lei, cobrando
do aluno não o pensar crítico, mas a simples memorização de textos legais. Poucos são os professores que
conseguem fazer com que seus alunos questionem os motivos primários da feitura da lei, os interesses
protegidos pela norma, a forma como se deu essa proteção, a que casos ela pode se aplicar, se ela pode se
estender a relações novas ou de que modo ela pode se adaptar à realidade atual.  E raras são as instituições
que ensinam pela perspectiva da multidisciplinariedade, efetivando projetos que envolvam os alunos e lhes
mostrem as várias facetas do Direito e sua estreita ligação com outras áreas do conhecimento humano.

De fato, entre os próprios professores dos cursos jurídicos é cultivado a errônea idéia de que o profissional a
ser formado é um mero técnico solucionador de conflitos, desvalorizando-se muitas vezes as disciplinas de
formação básica, que são determinantes para a aquisição de cultura jurídica. Esse equívoco, com certeza,
contribui em muito para que o bacharel, ao galgar o patamar da judicatura, não consiga apreender o caráter
científico do Direito, ignorando em suas decisões o método crítico e o senso jurídico exigíveis no
aprimoramento científico, fundamentando-as em crenças e sentimentos pessoais, comprometendo seriamente
a aplicação do justo direito ao caso concreto, como contemporiza, com clareza, por de sua experiência, .
João Gaspar Rodrigues (ibidem; p: 78)

"A fixação, pela sentença, da verdade legal, por intuição ou introspecção, independente de observação e de
justificação objetivas, é o grande apoio por onde injustiças e crueldades sem conta correm livremente".
Enfeixando a seguir:"A qualidade essencial de uma decisão justa é ter sido atingida ou alcançada
racionalmente" (ibidem;  p: 80).

O resultado desse perfil formativo, de acordo com Boaventura de Sousa Santos (1989), é a aplicação técnica
da ciência jurídica, identificada por certas características assim apontadas: a) quem aplica o conhecimento
está fora da situação existencial em que incide a aplicação e não é afetado por ela; b) a aplicação assume
como única a definição da realidade dada pelo grupo dominante; c) escamoteia os eventuais conflitos e
silencia as definições alternativas. É sem dúvida, o resquício da velha "Teoria Pura do Direito", para a qual a
Ciência do Direito só pode ser normativa, não devendo cientificamente se envolver com outras instâncias do
saber, entendimento.que parece estar cravado em grande parte das instituições de ensino jurídico. E todos
esses fatores se agravam espantosamente ao se verificar que grande parte dos estudantes procuram o Curso
de Direito sem qualquer orientação vocacional, movidos apenas pela busca do diploma para realização de
uma série de concursos públicos para cargos dos quais desejam apenas obter "status" social e "tranqüilidade"
financeira.

Essa educação/instrução (de)formadora é geradora de grande parte dos problemas do sistema de ensino
jurídico, e modificá-lo é algo que refoge, e muito, à mera organização de uma nova grade curricular. É algo
que está na consciência daqueles que educam nas sempre nominadas Faculdades de Direito e por isso não
pode ser corrigido apenas com mudanças de caráter formal. Exige-se transformação radical,  e esta, por sua
vez, depende de profunda mudança na mentalidade, abandonando-se a retranca da tradição dogmática para
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permitir a circulação das outras formas de poder, de direito e de conhecimento. Faz-se urgente que os
operadores do direito que atuam no Judiciário se consorciem com a realidade social da qual sempre se
distanciaram, e passem a cultuar o novo, a mudança que advém da cultura democrática. Sem perder aquela
concepção de construído histórico, por todos conhecida - hoje, mais do que ontem, e amanhã, mais do que
hoje -, é preciso abolir a cultura dominante que propaga e trabalha para a compreensão desvirtuada dos
Direitos Humanos, como bem reconhece Margarida Genovois (2007; p.10) ao dizer que "Nos meios ditos
cultos e bem informados convivemos com o ceticismo ou a deturpação dos direitos humanos".

Reiniciar-se na ciência do Direito, reeducar-se sob parâmetros não dogmatizados são objetivos inafastáveis
para os operadores do Direito da pertença judiciária, reconhecendo na dogmática jurídica apenas um dos
saberes jurídicos, pois  outros existem na sociedade, cabendo ao Curso de Direito estudá-los, assumindo uma
educação jurídica intercultural, interdisciplinar e cidadã.

Com muito mais razão, tratando-se do Judiciário, seus membros não devem ficar adstritos às experiências de
suas jurisdições, mas devem ir além, conhecendo outras instituições e organizações que atuam na sociedade.
Somente a interdisciplinariedade fornecerá os subsídios de outros conhecimentos que esse operador do
Direito necessita e que não terá se depender apenas dos que são especificamente jurídicos. Afinal, tem-se por
certa, como adverte João Gaspar Rodrigus (ibidem;  p:134), que:

 

 

A forma mais idônea de garantia dos direitos fundamentais e os direitos em geral é através do Judiciário [...]
E nesta defesa e garantia mais que a leitura dos textos legais em sua crueza literal, cabe patentear o espírito
constitucional que paira no altiplano da justa convivência humana.

 

 

Externando igual pensamento, Dalmo de Abreu Dallari (2002: p.38) identifica que

"nas sociedades democráticas modernas, submetidas ao império do direito, a proteção dos direitos humanos
no caso de grave ameaça, como também o castigo dos responsáveis por toda ofensa a esses direitos, é tarefa
que incumbe ao Poder Judiciário de cada Estado".Com efeito, somente laborando-se sob o pálio da educação
em direitos humanos, livre das velhas ideologias e de preconceitos jurídicos, pode-se reabilitar o ensino
jurídico, entrosar o direito com a realidade social, imbuir-se de uma cultura democrática, e proporcionar
mudanças de mentalidade para que o Judiciário se torne confiável de acolhimento dos direitos de cidadania.

 

3. EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NA FORMAÇÃO DO JUIZ: O JUDICIÁRIO COM
NOVAS LENTES

 

As anotações anteriores patentaram que, via de regra, a formação recebida do ensino nas instituições
jurídicas pelo operador do direito é voltada para uma concepção puramente legalista e formalista. Essa
realidade, aliada à falta de vocação e formação básica, cria uma composição volátil que tende a explodir nas
sociedades de desigualdades um pseudo-profissional que se ilude acreditando que realmente tem
conhecimento jurídico quando na verdade estará completamente despreparado para lidar com a realidade
social, servindo meramente como elemento conservador de distorções. Daí observar-se, com naturalidade, o
juiz assumindo uma postura pré-crítica, levando em consideração tão somente os dados cognitivos
positivados, valorizando a lei em detrimento da realidade social.

Corroborando esse mesmo pensamento, em análise que faz sobre o juiz e a proteção dos direitos humanos,
Dalmo de Abreu Dallari (ibidem; p:38) alerta para o cuidado a que se deve ter quanto à efetiva proteção
judicial dos direitos humanos, para que não se configure em mero cumprimento de formalidades que apenas
servem para maquiá-la com a ilusão de justiça realizada. Afinal, conclui o jurista, "os juízes formalistas são
cúmplices inconscientes dos violadores de direitos humanos e concorrem de maneira significativa para
garantir sua impunidade"

As medidas para afastar os vícios da formação jurídica dos operadores do direito não podem mais sofrer
retardos. Deve-se ter em mente que o curso de Direito tem a obrigação de formar agentes sociais críticos,
competentes e comprometidos com o novo, profissionais que possuam uma qualificação técnica de alto nível,
mas que tenham também a consciência de seu papel social, da importância estratégica do Direito no
formação de uma nova sociedade e que assumam sem medo a responsabilidade que lhes compete nessa
caminhada. Arauto dos direitos humanos, o Prof. Dr. Luciano Mariz Maia (2007: p.85) traz o sentido da
educação proclamado pelas Nações Unidas[8] asseverando que a educação em direito humanos deve ser
entendida como:

 

 

treinamento, disseminação e esforços de informação objetivando a construção de uma cultura universal de
direitos humanos através da partilha de conhecimento, competência e habilidades e da moldagem de atitudes,
que são direcionadas ao fortalecimento do respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais; ao
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desenvolvimento completo da personalidade humana e de seu senso de dignidade.

 

 

Defende o ilustre mestre (ibidem: p. 99), uma educação que é "simultaneamente, meio e fim [...] em que as
atitudes fortalecem o respeito à dignidade da pessoa humana, promovendo compreensão, tolerância e
igualdade de todos". É fundamental que se atente para o fato de o Brasil, espelhando-se nos documentos
internacionais de que é signatário, ter adotado um Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos[9],
que se apresenta como fruto "do compromisso do Estado com a concretização dos direitos humanos e de
uma construção histórica da sociedade civil organizada", contendo em seu bojo princípios e diretrizes a
servirem de farol para educação superior, de um modo geral, e, de modo específico, para a educação dos
profissionais sistema de justiça.

Como se infere dos trechos trazidos à transcrição, importantes ao foco sob análise, em relação ao Ensino
Superior, esse documento define com clareza meridiana o seu rumo

"A conquista do Estado Democrático delineou, para as Instituições de Ensino Superior (IES), a urgência em
participar da construção de uma cultura de promoção, proteção, defesa e reparação dos direitos humanos,
por meio de ações interdisciplinares". Indica os vários princípios a serem considerados: comprometimento
com a democracia e a cidadania,  igualdade, liberdade e justiça em suas ações, a difusão dos valores
democráticos e republicanos, a formação de uma cultura baseada na universalidade, indivisibilidade e
interdependência dos direitos humanos, como tema transversal e transdisciplinar. Em seguida, cuida das
ações programáticas para o alcance de suas metas, dentre "propor a temática da educação em direitos
humanos para subsidiar as diretrizes curriculares das áreas de conhecimento das IES" e, ainda, "contribuir
para a difusão de uma cultura de direitos humanos".

A mesma preocupação permeia os princípios que dizem respeito à Educação dos Profissionais dos Sistemas
de Justiça e Segurança, exigindo "abordagem integradora, intersetorial e transversal", reconhecendo a
necessidade de que o "funcionamento do sistema de justiça promovam os direitos humanos e ampliem os
espaços da cidadania", e, ainda, que "O ensino dos direitos humanos deve ser operacionalizado nas práticas
desses(as) profissionais, que se manifestam nas mensagens, atitudes e valores presentes na cultura das escolas
e academias, nas instituições de [...] justiça "

Todas essas diretrizes do PNEDH, como autêntico lume, não podem ser desprezadas no processo formativo
do juiz para torná-lo harmônico com uma educação em direitos humanos,  vista não no sentido formal,
bastante peculiar aos bancos escolares, porém bem mais amplo, como aquele que pode se extraído das
palavras de Emir Sader (2007; p. 80) ao asseverar que "Educar é um ato de formação da consciência - com
conhecimento, com valores, com capacidade de compreensão[...] Educar é assumir a compreensão do
mundo, de si mesmo, da interrelação entre os dois", e com o sentido pontificado por Paulo César Carbonari
(2007; p.182) de que "a educação é, a um só tempo, um direito humano e também uma mediação histórica,
institucional e subjetiva, para a efetivação do conjunto de direitos humanos".

Tais aspectos valorativos dificilmente serão absorvidos via os métodos e modos tradicionais de educação,
mas se tornarão viáveis e realizáveis através da educação em direitos humanos, sejam eles operacionalizados
com a inclusão dos temas no currículos regulares, sejam por meio de programas de treinamento, permitindo a
reflexão nos moldes delineados por Antônio Maués e Paulo Weyl (2007: p.109):

 

 

A educação em direitos humanos requer refletir em torno das condições de possibilidades, reprodução das
formas simbólicas, sociais e políticas permissivas, que tornam banal a violação da natureza e vulgarizam
violações diversas e naturalizam relações humanas de submissão, exclusão, exploração, discriminação, da
violência, preconceitos, perseguição, enfim.

 

 

Tencionada a uma nova socialização cultural pavimentada em valores, em especial o da dignidade humana, a
educação em direitos humanos abre-se para os sujeitos pluridimensionais que interagem nas diversas
vivências, proporciona espaço para a aprendizagem, enseja a reflexão e ação críticas. Dessa forma, a
efetividade dos direitos humanos requer o redimensionamento da mente dos juízes, i.e tenha essa mente sido
burilada por uma educação que socialize a cultura em e para os direitos humanos, cujos valores infundidos
operam para que abandonem a postura de simples interprete de uma legislação em vigor - da lei como
direito/ o direito é a lei, e absorvam as palavras de José Souto Maior Borges (1994; p.61) de que " a ousadia
intelectual não é um imprudência. é uma virtude teórica, uma categoria científico-metodológica fundamental.

Assumido essa atitude, o Juiz, operador do direito, acosta-se ao novo instrumental e a uma práxis que
ampliam sua interpretação, tornando-se mais flexível para adaptar-se às diferentes circunstâncias sócio-
econômicas e obter uma melhor compreensão acerca do humano. A educação em direitos humanos é, assim,
o contributo inarredável para o alcance desse empreendimento, como adverte José Eduardo Faria (1994;
p:12) entendendo como necessário que os juízes recebam uma formação "capaz de levá-los a preencher, na
aplicação das normas abstratas aos casos concretos, o hiato existente entre a igualdade jurídico-formal e as
desigualdades sócio-econômicas".

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4866



É de crucial importância no contexto do sistema judicial que a educação em direitos humanos se constitua
em uma ação permanente, interdisciplinar, com ênfase ao resgate de valores éticos conclamados na
consciência dos indivíduos e dos povos, contribuindo para erradicar a alienação diante da contrastante
realidade. Imbuída de nova e especial pedagogia, a educação em direitos humanos traça, com a nitidez que
lhe é peculiar, as linhas gerais que se impõem como essenciais à formação dos juízes, como demonstra Paulo
César Carbonari (2007; p: 183):

 

 

[... ] esta nova pedagogia constitui-se como:

a) construção da participação, visto que os processos educativos se dão na presença da alteridade e remetem
para a intervenção e a incidência relacionais em graus diversos de complexidade (grupo, movimento,
sociedade, Estado, comunidade internacional), o que exige a construção de posturas e posições plurais
capazes de escapar tanto da massificação quanto dos esquematismos privatistas e individualistas; b)
compreensão dos dissensos e dos conflitos, inerentes à convivência humana, e a construção de mediações
adequadas à sua resolução mediante a implementação de acordos, alianças e parcerias - não para suprimi-los
ou escamoteá-los, mas para que não redundem em violência; c) abertura para o mundo como compromisso
concreto com os contextos nos quais se dão os processos educativos, desenvolvendo a sensibilidade e a
capacidade de leitura da realidade a conseqüente inserção responsável - os rumores do mundo não serão
encarados como ruídos estridentes que dão vazão à indiferença; antes serão desafios a novas práticas, - o que
significa dizer que a educação em direitos humanos forma sujeitos cooperativos com a efetivação de
condições históricas para realizar amplamente todos os direitos humanos de todas as pessoas e resistentes
(intransigentes) a todas as formas e meios que insistem em inviabilizá-los e violá-los.

 

 

E no sentido de realinhar o eixo (de)formativo dos egressos dos cursos jurídicos, é primordial e urgente que
o leme seja assumido pelas Escolas Superiores da Magistratura submetendo a formação do membro do
Poder Judiciário às lentes dos direitos humanos, priorizando a desconstrução do obsoleto modo de trabalhar
o direito: preocupado-se mais em atender à legalidade do que realizar a justiça. Parodiando Dalmo de Abru
Dallari (ibidem; p: 86), tendo a justiça sido expulsa pelo legalismo, o momento histórico agora é o de, em
nome do direito justo , retomar a preocupação com a justiça e expulsar o legalismo, pois "os juízes e todo o
aparto judiciário devem atuar visando proteger e beneficiar a pessoa humana, procurando assegurar a justiça
nas relações entre as pessoas e grupos sociais". Afinal, tenha-se por assente o patamar a que foram erguidos
os direitos humanos no plano interno e internacional , a exigir um sistema judicial apto a propiciar sua
garantia e eficaz para coibir todo e qualquer ato que implique em seu descumprimento, não importando a
natureza do ente transgressor e nem a categoria a que pertença o direito agredido, se de defesa ou proteção
ou o de prestação.

Sobre esse pensar emergente José Eduardo Faria (1994; p: 58)observa:

 

 

É nesse momento que alguns segmentos da magistratura começam a refletir sobre as funções sociais de sua
instituição, chamando atenção para três imperativos:

 I) a necessidade de recuperar a credibilidade da instituição perante uma opinião pública que não entende a
dimensão kafhkiana do funcionamento dos tribunais;

 2) a necessidade de se apreender a lidar com a diversidade, com a especialização, com a inflação legislativa,
com a instrumentalização do direito pelo Executivo e com a coletivização dos conflitos;

3) a necessidade de discutir o significado de conceito de "justiça" no âmbito de uma sociedade urbano-
industrial mercada por profundas desigualdades sociais, econômicas, regionais e setoriais

 

A gramática dos direitos humanos quer um Judiciário a elevar-se desencastelado de sua "torre de marfim", a
ocupar o espaço da realidade social, vindo "participar do tumulto das vidas, na convivência de fatos e
pessoas" como giza José Florentino Duarte (1983; p:48). O grande timoneiro na faina diária do Judiciário em
superar o seu desgastado e ineficaz sistema será, sem dúvidas, a educação em direitos humanos a se firmar
como lastro seguro do processo formativo a que deverão se render os recrutados para sua seara. Uma
formação aprimorado de novos valores culturais a modificar-lhe a natureza, desabrolhando no juiz a
consciência de si mesmo como sujeito social da história.

Rememorando as palavras de Baltasar Gracián em sua Arte da Sabedoria de que "A perfeição não consiste
na quantidade, mas na qualidade", há de se meditar que a vida social exige ser compreendida em todos os
seus aspectos científicos. Portanto, o preparo dos juízes deve ser revitalizada por áreas mais amplas e
diferenciadas do conhecimento, a exemplo da Sociologia, Antropologia, Psicologia, Economia, para que
sejam agentes muito bem qualificados e ao mesmo tempo críticos, consciente da missão social que deve
desempenhar e que dele as pessoas esperam. Da maior pertinência, a ecoar ainda atualíssima ao mister
judicante a censura do filósofo inglês, o "Admirável" frade Roger Bacon, feita há séculos, orientada para a
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humanidade "Deixai de ser governada por dogmas e autoridades; olhai para o mundo", trazida à colação por
Herbert George Wells em uma de suas obras (1968; p:555).

 

4. CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS

 

O despertar para a necessidade de uma educação em direitos humanos, como explanado, resulta da
desalentadora comprovação de que não basta reconhecer e afirmar os direitos no plano político e jurídico, é
preciso implementá-los. A desdenha em concretizar os direitos humanos é, ainda, uma desprezível realidade
de certas sociedades, o que se deve, principalmente, à inexistência de uma formação cultural que propicie o
reconhecimento desses direitos. Inadmissível, passados tantos anos, envilecer-se as lutas empreendidas pelos
grandes defensores da humanidade, cujas conquistas, como uma grande herança deixada desde os iluministas,
não podem retrogradar, principalmente diante da dimensão a que foi elevada a dignidade humana, fazendo
emergir o conceito de pessoa (ser humano) centrada no mundo e centro do mundo. São sociedades
impendentes de iniciativas que trabalhem a mudança da mentalidade de seus dirigentes e conviventes para
aceitar e aplicar os direitos humanos, que passem por um processo de aculturação que promova
modificações em seus valores e idéias, abrindo espaços para que a cultura desses direitos seja assimilada por
seus membros.

Operar a introjeção de uma nova cultura, dela imbuir-se e a ela adaptar-se, requer esforços. Como retrata 
Paulo Cesar Carbonari (ibidem; p:184) em seu desabafo "É certamente muito difícil para os ranços
emburrecidos, para as práticas enrijecidas e para as compreensões carcomidas pelo preconceito e pela
estreiteza entender o que estamos falando". Daí o cuidado em se trazer à problematização a cultura e a
formação jurídica dos membros do Poder Judiciário, imprimindo-se rigor no esquadrinhamento de suas
causas e malefícios de seus efeitos para permitir meios de sua extirpação. Mordaz em suas palavras,
postando-se como censor do descrito sistema de justiça, João Gaspar Rodrigues (ibidem; p: 207) assevera
que é a forma como se dá a atividade do juiz nesse sistema "dentro de um positivismo legalista asfixiante, da
mentalidade com que é efetivado na prática que o torna ineficiente". Desenraizar do juiz essa cultura é tarefa
só confiável a um processo formativo que abrigue os direitos humanos como fundamento maior. Nessa
incumbência, o trabalho educacional informal da comunidade, a formação jurídica a cargo dos cursos dos
Direito e, muito especialmente, a que é emanada das Escolas Superiores da Magistratura, fará aspergir
crenças, padrões culturais, valores morais e materiais que diretamente impulsionem a mudança de perfil da
formação do magistrado obediente ao lume humanístico, inovador e renovador dos marcos teóricos da
doutrina dos direitos humanos. A construção pedagógica nessa perspectiva há se ser nos moldes
interdisciplinar, introduzindo como pedra fundamental as disciplinas consideradas propedêuticas, formando
um eixo comum para o desenvolvimento de conteúdos relacionados com a Constituição Federal e os direitos
humanos, oportunizando que ao serem acrescidas as outras disciplinas sejam inseridos, na transversalidade,
temas que mantenham  coerência com esse eixo comum. Um bom exemplo é a questão da propriedade, cuja
linha de acepção pode desvincular-se da mera visão privatista do Direito Civil se galgar os espaços da visão
social da Carta magna como um direito fundamental. Assim direcionado, haverá um basta ao anacronismo
legalista, ao retrógrado tradicionalismo que permeia o Judiciário, alijando de aqueles juízes que se mantêm
alinhados ao conservadorismo e sequer absorveram as palavras de Ruy Barbosa pronunciadas há várias
décadas quando advertia que: " a tradição não deve significar o governo dos vivos pelos mortos", como
referencia Dalmo de Abreu Dallari (ibidem;p:8), concluindo que "no Judiciário o passado determina o
presente, influindo tanto na forma das solenidades, dos rituais e dos atos de ofício quanto no conteúdo de
grande número de decisões".

Ainda que incipiente, já se registram mudanças pontuais, fruto do despertar de alguns magistrados do
tradicional sectarismo à lei, de uma visão interpretativa estrita, para reconhecer como necessária uma
reflexão sobre a função social que deve cumprir e o ideal que deve transformar em realidade. São
transmudações patrocinadas por juízes que segundo a lição de João Gaspar Rodrigues (ibidem; p:
208),"ainda não perderam de vista os ideais assimilados nos bancos escolares e nos costumes sadios e
simples do meio de onde foram recrutados; corre-lhes nas veias o puro sangue do idealismo primitivo,
incontaminado pelas lições adversas da realidade viciosa".

Enfeixando, pugna-se que uma novel consciência, mais facilmente proporcionada pela multiplicidade dos
temas em articulação e conteúdos trabalhados via educação em direitos humanos, fará germinar todos os
abrolhos, viabilizadores de um Judiciário comprometido com a cidadania, com uma sociedade mais justa e
equânime, com juízes que olham o horizonte judicial com novas lentes. E "são nestes espíritos que deve ser
semeada a ânsia de liberdade e responsabilidade na aplicação da lei, formando um corrente de renovação"
como arremata João Gaspar Rodrigues (ibidem; p: 208).
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[1] Pela leitura dos Relatórios da Anistia Internacional, a partir de 1999, pode se constatar violações dos
direitos humanos em 141 dos 185 países das Nações Unidas. Em 55 países há a prática de execuções
extrajudiciais e em outros 40 vigora a pena de morte. Temos ainda a figura de presos de consciência em pelo
menos 87 nações; torturas e maus-tratos são ainda comuns em 117 países, e há casos de desaparecimento em
31 dessas nações, dados com poucas alterações até o Relatório de 2008

[2]  A exemplo do voto feminino que, segundo os dados da ONU ( extraídos desses mesmos Relatórios da
AI), apesar do Acordo firmado em 1952, o sufrágio ainda não reconhecido plenamente à mulher em algumas
nações do Golfo Persa como Qatar, Oman, Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, sendo, também, as
mulheres pouco expressivas em voto na Guiné Equatorial, Hong Kong, Suriname, e Taiwan. Outro exemplo
de direitos elementares ainda não concretizados pode ser apontado na luta contra a bárbara prática da
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mutilação genital na mulher  em cerca de 29 países do continente africano e em 3 do Médio Oriente, dentre
eles: Senegal, Egito, Sudão, Etiópia, Siri Lanka, Somália, Malásia, Serra Leoa, Emirados Árabes Unidos,
Índia, Yemen , Indonésia, Omã, Guiné-Bissau, Nigéria, Uganda, Quênia, Tanzânia, Togo, Mauritânia, Gana,
Congo, Benim, Camarões, Costa do Marfim, Chade, Gâmbia.

 

[3]  É o caso do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos.

[4] a exemplo de Alberto M Binder

[5] A partir da década de 80, alguns documentos da ONU foram direcionados à administração da Justiça, à
mudança de seu sistema, resultando em adoção de Princípios Orientadores Relativos à Função dos
Magistrados e do Ministério Público pelo Oitavo Congresso das Nações Unidas para a prevenção do crime e
o tratamento de delinquentes realizado em Havana ,Cuba de 27 de agosto a 7 de setembro de 1990.

[6] Citação que pode ser  conferida em vários autores, dentre eles Sérgio Cruz Arenhart.

[7] Ess e desvirtuamento da realidade foi denunciado no relatório do projeto "Sistema Judicial e Racismo"
do Centro de Estudos de Justiça de las Américas.

[8] A Década das Nações Unidas para a Educação em Direitos Humanos foi proclamada no período de1º de
janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2004. 

[9] Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos  Plano Nacional de Educação em Direitos
Humanos.UNESCO. Secretaria Especial dos Direitos Humanos/Presidência da República. Ministério da
Educação. Ministério da Justiça  
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PARTICIPAÇÃO E MONITORAMENTO DA SOCIEDADE CIVIL NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA INFANTO-
JUVENIL.

PARTICIPATION AND MONITORING BY CIVIL SOCIETY IN THE CHILDREN´S CITIZENSHIP CONSTRUCTION

Renata Guimarães Franco

RESUMO
A temática da proteção dos direitos humanos e a importância da participação da sociedade civil neste processo são questões que adquirem
especial importância na década de 90, quando se intensificam os processos de globalização e de reestruturação do Estado, em um contexto
de rápidas transformações dos padrões das relações econômicas, políticas, culturais e mesmo ideológicas. Nesta mesma década, o Brasil
assiste ao processo de consolidação democrática e constrói um marco legal de reconhecimento dos direitos fundamentais a população
infanto-juvenil, em consonância com a sistemática internacional sobre o tema. Este projeto pretende averiguar a atuação da sociedade civil
no monitoramento e controle dos direitos da infância no âmbito da ONU com elaboração dos chamados relatórios alternativos ou
relatórios –sombra.
PALAVRAS-CHAVES: direitos humanos infanto-juvenis; sociedade civil; relatórios alternativos

ABSTRACT
The topic of human rights protection and the importance of civil society participation in this process are issues that reach a special
importance in the 90s, as a consequence of the intensification of the processes of globalization and State restructuring. In a context of
changes in the patterns of economic, political, cultural and even ideological relations. In that same decade, Brazil wachted the process of
democracy consolidation and the building of a legal framework for recognition of children´s human rights. This project aims to investigate
the role of civil society in monitoring and controlling of children's rights within the UN with the study of alternative reports.
KEYWORDS: children´s rights; civil society; alternative reports.

I – Apresentação.

 

A Constituição de 1988, ao incluir a população infanto-juvenil como possuidora de direitos fundamentais, estabelece que as ações
para garantia e efetivação destes direitos devem ser fruto de ações que envolvem a família, núcleo inicial de convivência da criança, o
Poder Público e a sociedade. Há uma relação de co-responsabilidade entre esses entes no que tange à construção da proteção dos cidadãos
crianças e adolescentes e à sociedade civil foi reconhecida uma importante presença e atuação neste processo.

Por esta razão, o presente artigo tem a intenção de realizar alguns apontamentos sobre a atuação de um desses atores, da sociedade
civil, na busca pela consolidação e proteção dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Esta atuação está presente não só nas
relações atuais dos diversos espaços públicos institucionalizados de participação, como os Conselhos de Direitos da Criança e do
Adolescente criados em níveis federal, estaduais e municipais e dos chamados Conselhos Tutelares, previstos em lei, mas também na
execução de projetos em parcerias com o Estado e ainda na realização do monitoramento crítico das políticas governamentais para
cumprimento das disposições internacionais e internas dos direitos humanos infanto-juvenis.

Para este ensaio, embora sejam mencionados de forma tangencial os espaços públicos para a defesa dos direitos infanto-juvenis
após a Constituição de 1988, seremos mais enfáticos na atuação dos organismos da sociedade civil na realização, no monitoramento e
controle das ações estatais com relação ao cumprimento dos dispositivos constantes em Tratados Internacionais de Direitos Humanos e
recomendações sobre a implementação de políticas para a realização dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes. O papel
vigilante dessas organizações manifesta-se principalmente por meio dos chamados relatórios alternativos ou relatórios - sombra, que
possuem o escopo de fornecer, complementar ou contestar dados acerca das medidas tomadas pelo país no cumprimento das disposições
dos direitos contidos nos Tratados Internacionais de que são signatários.

Para fins de delimitação do estudo, tomaremos como base os tratados internacionais pertinentes ao chamado Sistema Global de
Proteção dos Direitos Humanos, ou seja, o conjunto de instrumentos jurídicos que regem a Organização das Nações Unidas (ONU). A
Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, é o elemento ordenador e propulsor do que Lindgren Alves chamou de “arquitetura
internacional dos direitos humanos”, constante da reunião de variados instrumentos, seja sobre o enfoque de proteção geral, seja da
proteção particularizada, esta última destinada a determinados casos de violação ou a grupos de indivíduos que, por suas características
pormenorizadas, necessitam de normas mais específicas (1996, p. 84). Nesses grupos estão inseridos os cidadãos crianças e adolescentes
que, apenas recentemente, tiveram seus direitos fundamentais reconhecidos, bem como a necessidade de sua especial proteção.

Os apontamentos serão estruturados em três partes: na primeira, faremos uma breve viagem de apresentação do tratamento dado a
questão da infância no Brasil, a fim de apontar a estrutura político-jurídica-social, extremamente excludente e segregadora, e as lutas
sociais que envolveram diversos setores da sociedade em um tortuoso e árido caminho rumo à construção de um padrão normativo de
reconhecimento das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. A seguir, acompanharemos o processo que envolve o Direito
Internacional dos Direitos Humanos e a elaboração e consolidação da concepção da proteção integral, norteadora da aplicação das normas
atinentes à infância e juventude. E, finalmente, em um terceiro momento, avaliaremos o papel da sociedade civil na construção e
consolidação da cidadania infanto-juvenil, enfatizando a importância do monitoramento das ações governamentais junto aos organismos
internacionais de proteção dos direitos humanos.
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O artigo em questão, por seu espaço bastante limitado, não comportará uma discussão aprofundada acerca das diversas acepções
adquiridas pelo termo sociedade civil, principalmente em escritos recentes. Utilizaremos, para fins didáticos, a concepção originadora do
termo ONG, que contempla as organizações da sociedade civil, pertencentes ao chamado espaço público não-estatal. Este termo foi
gerado no âmbito da ONU a partir da participação de associações civis nas reuniões do Conselho Econômico e Social e definido no art. 71
da Resolução 2/3 de 21 de junho de 1946 como “toda organização não estabelecida por acordo intergovernamental.”

 

II – Uma breve viagem, um triste caminho: alguns apontamentos sobre questão e a negação da cidadania da infância no Brasil.
 
(...) a rua criou um tipo universal, tipo que vive em cada aspecto urbano, em cada detalhe, em cada praça, tipo diabólico que tem
dos gnomos e dos silfos das florestas, tipo proteiforme, feito de risos e de lágrimas de patifarias e de crimes irresponsáveis, de
abandono e de inédita filosofia, tipo esquisito e ambíguo com saltos de felino e risos de navalha, o prodígio da criança mais sabia
e cética que os velhos de setenta invernos, mas cuja ingenuidade é perpétua, voz que dá o apelido fatal aos potentados e nunca
teve preocupações, criatura que pede como se fosse natural pedir, aclama sem interesse, e pode rir, francamente, depois de ter
conhecido todos os males da cidade, poeira d´ouro que se faz lama e torna a ser poeira  - a rua criou o garoto!

                        João do Rio[1]

           

Neste ano de 2010, a principal legislação definidora de direitos da infância e da juventude, o Estatuto da Criança e do Adolescente,
o ECA, completa 20 anos de existência. Este diploma legal é considerado uma das leis mais avançadas do mundo no que diz respeito à
proteção da infância, contemplando uma verdadeira rede de garantias, com ampla definição e delimitação dos papéis dos agentes
responsáveis por esta proteção. No mesmo passo, comemoraremos também os vinte anos da assinatura da Convenção das Nações Unidas
sobre os Direitos da Criança, documento inspirador do movimento de reconhecimento da cidadania infanto-juvenil refletido no texto
constitucional e na própria elaboração do ECA.

            Todavia, a demonstração desta trajetória está longe de representar um traço linear e sereno na história recente da infância e de sua
proteção no Brasil. Ao contrário, percorrer os antecedentes da normatização da idéia de proteção integral é visualizar um passado de
exclusão e segregação entre as crianças “de família” e os menores “potencialmente perigosos”, políticas centralizadoras e arbitrárias e de
alcance não universalizante e uma sucessão de medidas que oscilavam entre a caridade e a filantropia - expressões inicialmente
diferenciadas que se tornam sinônimas - e a repressão e privação de liberdade.

            A problematização da questão da infância no Brasil se intensifica desde os idos do final do século passado, e durante todo este
tempo, faz parte de extensos debates no campo acadêmico, jurídico e político,a partir do diagnóstico de que se tratava realmente de um
“problema” a ser enfrentado. Desses debates, emergiu um aparato extenso envolvendo leis, instituições e métodos de educação,
reeducação e correção, alvejando principalmente a infância pobre, desvalida e, por isso mesmo, potencialmente perigosa.

            Assim, o enfrentamento dos “problemas da infância”, como aponta Rizzini  et al (2009, p.24) esteve quase todo o tempo associado
à questão da pobreza, mas nem por isso foi alvo de uma proposta de políticas redistributivas de renda e universalizadoras do acesso aos
direitos sociais, como a educação e a saúde, por exemplo. O elemento protagonista das políticas voltadas para a infância era, na verdade, o
controle da população pobre, com medidas assistencialistas que agudizavam a discriminação e a segregação entre a infância privilegiada –
as crianças – e os marginalizados – os menores. As impressões da autora corroboram a questão:

 
(...) impressões enganosas sugerem uma longa caminhada, quando na verdade quase não se saiu do lugar de origem. No decorrer do tempo, a infância foi tratada
de diversas maneiras. As relações sociais com a família, com a Igreja, com o Estado e com outros estamentos da sociedade perpetuaram valores morais,
religiosos e culturais, reproduzindo dominadores e subjugados em seus papéis (2009, p.15).
 

            Neste sentido, reforça Falleiros (2009, p. 35) que, embora tenhamos hoje os diplomas legais incorporadores da cidadania da
criança e do adolescente no discurso jurídico e político, o tratamento desses direitos, que inaugurariam o Estado Democrático de Direito
para esta população, esbarra nas relações arbitrárias e de clientelismo e na combinação entre a concessão de benefícios e ações que visam a
garantia da disciplina e da ordem.

Historicamente, inúmeros fatores contribuíram para que a questão da infância, e, mormente, da infância pobre, se tornasse
preocupação dos atores sociais. No âmbito estatal, a ação repressiva se fazia presente. Ainda no século XIX, o primeiro Código Penal dos
Estados Unidos do Brasil, de 1890, trazia a previsão de tratamento semelhante aos adultos, estabelecendo a inimputabilidade até os nove
anos de idade (art. 27, §1º), a chamada verificação de discernimento (exame subjetivo do juiz para decidir sobre o internamento em casas
de correção) entre os nove e quatorze anos (art. 27, §2º) e a imputabilidade penal plena e objetiva aos quatorze anos. O assistencialismo às
crianças abandonadas e órfãs ficava a cargo principalmente da Igreja, que recebia subsídios estatais para o recebimento dessas crianças,
construindo a chamada política de recolhimento.

Esta política de recolhimento se inicia ainda nos idos do século XVI, com a presença dos jesuítas e a separação das crianças índias
e negras da influência funesta e dos costumes bárbaros de seus pais. No século XVIII, com o recrudescimento do número de crianças órfãs
e descartadas, os olhos do Estado se voltam para a questão, com a adoção das tão conhecidas rodas dos expostos, modelo, aliás
importado da tradição européia. De fato, os fortes apelos morais e religiosos à formação da família foram um elemento importante na
construção de desta política. A condenação religiosa dos atos sexuais não realizados na constância da união matrimonial estava refletida
também na legislação da época, o que transformava as crianças havidas fora do casamento em párias sociais, que envergonhavam a
instituição familiar. Sem quaisquer direitos familiares, a estas crianças restavam o abandono e a miséria. A roda dos expostos permitia que
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elas, em sua maioria crianças ilegítimas, frutos de relações espúrias e filhos de escravos, não fossem deixadas pelas ruas, mas acolhidas nas
Santas Casas e cuidadas pelas instituições religiosas ou encaminhadas a uma família substituta, resguardando ainda o anonimato daquele
que realizara o abandono (Amin, 2006; Rizzini 2009, Soares, 2009).

A chegada da República e o crescimento populacional urbano intensificado pela migração dos escravos libertos, também contribui
para o enfrentamento e a elaboração de políticas voltadas para a infância, discutidas pelas elites da época e que oscilavam entre o
reconhecimento de direitos e o controle social, ou seja, a defesa da sociedade daqueles que poderiam representar uma ameaça à ordem e à
paz das cidades. A proliferação de doenças advindas do “enchimento” das cidades e da falta de infra-estrutura faz crescer os discursos
higienistas, de controle da raça e da ordem (Falleiros, 2009) e a visão da necessidade de uma política intervencionista por parte do Estado
para que a “a criança de hoje possa se tornar o bom chefe de família de amanhã”, o homem de bem, o trabalhador responsável e útil ao
processo de modernização do país.

Conforme ressalta Rizzini (2000, 2009), o Estado assume então, em seu discurso, a postura educativa, com vistas à integração
social da criança e sua consequente inserção no mercado de trabalho. A proposta de educação física e moral das crianças é a metodologia
empregada pelos estabelecimentos institucionais encarregados de “preparar” estas crianças para a atuação na sociedade. As crianças
abandonadas e recolhidas em asilos e orfanatos eram  “educadas” para a realização de trabalhos domésticos e em pequenos ofícios.
Enquanto isso, a “limpeza” das cidades era complementada pela privação de liberdade daqueles menores entregues à vadiagem e ao vício,
que eram recolhidos às prisões comuns, sem tratamento diferenciado dos adultos.

Assiste-se aqui ao binômio assistencialismo/repressão, que acompanhará o panorama da infância e adolescência no Brasil até o final
da década de 80, pelo menos no que tange ao plano normativo. A atuação do Estado vislumbra a questão infanto-juvenil como uma
espécie de patologia social, resultando em um processo de marginalização e criminalização da infância, que se alastra por todo o
imaginário social.

As discussões por uma especialização do direito do menor começam a se solidificar em 1912, quando é apresentado pelo Deputado
João Chaves um projeto de lei que propunha tratamento diferenciado para a questão infanto-juvenil, com a especialização de tribunais e
juízes e o afastamento da área penal. A punição daria lugar a regeneração e reeducação. Tal projeto provocou a elaboração de intensos e
polêmicos debates, fato que arrastou a possibilidade de mudança da visão normativa da infância por mais de uma década. Somente em
1927, influenciados por uma movimentação internacional que alcança fôlego ainda na primeira década do século XX, assistimos à criação
do primeiro instrumento jurídico dirigido especialmente à infância e juventude brasileiras – o Decreto 17.943-A, o Código de Menores,
primeiro da América Latina,também conhecido como Código Mello Matos, deputado que se tornaria o primeiro juiz de menores do Brasil.

O documento inicial de proteção da infância revela sua face anti-democrática, centralizadora e discriminatória. De início, a tônica
do Código é corretiva, porém, uma leitura mais  acurada nos demonstra os verdadeiros propósitos da lei. Seu artigo primeiro anuncia: “O
menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver menos de 18 annos de idade, será submettido pela autoridade
competente ás medidas de assistencia e protecção contidas neste Codigo”. De pronto percebemos que, ao contrário da proteção à
categoria infância de forma geral, temos um reforço da atuação apenas com medidas destinadas a duas “classes” infanto-juvenis: os
abandonados e os delinqüentes, na concretização da estigmatização do termo menor, presente até os tempos hodiernos.

A sistematização do Código ilustra a consagração do binômio carência/delinqüência. A divisão em capítulos reafirma o objeto de
atuação da lei: os menores expostos (crianças abandonadas até os sete anos – art.14); os menores abandonados (menores de 18 anos,
órfãos, vadios, mendigos ou libertinos – arts. 26 a 30); e os menores delinquentes (menor de quatorze anos autor de crime ou
contravenção). A influência de estudos na área da psiquiatria traz a inimputabilidade aos menores de 14 anos, por conta de seu
desenvolvimento incompleto e leva a criação de um processo especial para os infratores com idade entre 14 e 18 anos.

O Código de Menores define ainda o tratamento a ser dado a cada uma das situações elencadas acima, como medidas com motivos
educacionais no campo infracional para adolescentes até 14 anos e punição, embora atenuada,comparativamente ao sistema penal
tradicional, para os maiores de 14 e menores de 18 anos.  Com relação aos menores abandonados, havia a política de recolhimento pela
autoridade competente em local conveniente até que o juiz de menores tomasse uma das decisões previstas no art. 55, como a internação
em instituição educacional ou asilo ou mesmo a entrega aos pais ou a pessoa idônea para seus cuidados. A questão do trabalho dos
menores também é regulada pelo documento, com a sua proibição para os menores de 12 anos e dos menores de 14 com instrução
primária incompleta, abarcando a exceção em caso de necessidade para a subsistência (arts. 101 e 102).

Em nenhum momento o Código estabelece ações que visem mudanças estruturais, atuações de grupos sociais que sejam capazes de
contribuir para o crescimento fisicamente e moralmente saudável das crianças e adolescentes e o comprometimento do Estado com
políticas sociais voltadas para esta população. A leitura do Código trata os problemas de maneira individualizada e penaliza a instituição da
família, especialmente da família moralmente e economicamente desestruturada, vista como a principal culpada pela condição de abandono
e criminalidade em que se envolviam as crianças. O capítulo V, que trata da inabilitação para o exercício do então chamado pátrio poder,
reforça este entendimento ao incluir, entre as causas de suspensão do pátrio poder, a privação de alimentos ou de cuidados indispensáveis
que ponham em perigo à saúde dos filhos ( art 34, III), penalizando fortemente as famílias carentes e despossuídas de recursos materiais
para o cuidado de suas crianças. Tornava-se comum o regime de internação com a quebra dos vínculos familiares, com o objetivo de
“recuperar” o menor (Amin, 2006).

À criminalização e penalização da pobreza podemos inserir a estrutura de atuação dos tribunais e autoridade excessiva dos juízes
de menores. Vários artigos do Código legitimam sua ação centralizadora e controladora, desenhando seu papel jurídico-social na decisão
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sobre o futuro dos menores que se encontram abandonados ou que praticaram delitos. Para comprovar as numerosas ações concentradas
nas mãos do juiz de menores, basta realizar a leitura do art. 147 do Código, que enumera suas competências em 16 incisos, destacando o
processamento e julgamento dos casos envolvendo menores abandonados e delinqüentes; práticas de atos de jurisdição voluntária,
verificação do estado físico, moral e mental dos menores em juízo, bem como a situação social e econômica de seus pais; possibilidade
legal de decretar a perda ou suspensão do pátrio poder e ainda a realização da fiscalização dos estabelecimentos de preservação e correção
dos menores.

Um processo de revisão do Código Mello Matos apenas entrou na agenda política brasileira no período pós-guerra, balizado pelo
movimento de criação da ONU e pelo reconhecimento dos direitos humanos como categoria universal presente na Declaração Universal de
Direitos Humanos de 1948. Um pouco mais tarde, em 1959, a cidadania da infância era reconhecida com uma Declaração de Direitos
específica, que inaugurava uma nova maneira de inserção das crianças e adolescentes na estrutura normativa. Neste documento,
inaugurava-se o que foi chamado de “Doutrina da proteção integral”, devido ao reconhecimento de direitos humanos a toda população
infanto-juvenil, bem como a necessidade de proteção especial e prioritária dos mesmos.

Os debates em tela foram interrompidos pelo golpe de 1964 que instaurou a ditadura militar no Brasil e recrudesceu o tratamento
repressivo dado aos menores “perigosos” e à juventude “subversiva”. A temática da infância e juventude transforma-se em questão de
segurança nacional. E é exatamente neste ano de 64 que temos a criação da instituição que seja talvez o maior símbolo do descaso
histórico do Estado brasileiro com a cidadania infanto-juvenil: a FUNABEM – Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. No plano
teórico, a instituição da FUNABEM trazia em seu bojo uma proposta com bases pedagógicas progressistas (Amin, 2006; Faleiros, 2009)
em substituição ao antigo SAM – Serviço de Assistência ao Menor, instituído pela Constituição de 1937, já que, neste período, imensas
eram as críticas e as denúncias de corrupção, superlotação e ensino precário. A questão educacional e integracional  passa a ser o carro-
chefe para a criação da FUNABEM, mas sua prática mostra-se autoritária e controladora para minimizar a possibilidade de desordem e da
marginalização. A política do bem-estar do menor também verticaliza sua atuação por meio da criação de unidades estaduais com o
mesmo objetivo.

Entre suspeitas de fraudes envolvendo o número de menores atendidos pela FUNABEM, denúncias de maus-tratos e torturas e até
mesmo a criação de uma CPI para tratar do problema da infância e do menor carentes no Brasil (Faleiros, 2009) em 1974 é apresentado
um projeto para reformular o Código Mello Matos, elaborado pelo deputado Nelson Carneiro e discutido entre juízes de menores. Nascia
o Código de Menores de 1979 e, com ele, oficializava-se a chamada “Doutrina da Situação Irregular” no Brasil. Símbolo da
inamovibilidade e conservadorismo das elites, este instrumento se tornaria mais um garantidor do status quo nas políticas de atendimento
dos menores. Ressalte-se que em âmbito internacional, a “doutrina da proteção integral”, já vigorava há duas décadas.

Os destinatários do novo Código eram os menores em situação de pobreza, mendicância, abandonados ou autores de atos
infracionais, “culpabilizados por sua situação; encontrava-se em sua índole a causa de sua situação de exclusão” (Vieira, 2004). Estes
menores, considerados em situação irregular, transformavam-se em objeto de tutela jurídica do Estado. Os chamados “tipos abertos”,
como menor “em situação de risco” ou “em circunstâncias especialmente difíceis” alargavam a discricionariedade do juiz de menores , que
também tinha a competência de suprir as deficiências nas políticas públicas voltadas para o menor. Vejamos a amplitude da atuação da
figura do juiz de menores no exemplo do artigo 8º do Código:

 
Art. 8º - A autoridade judiciária, além das medidas especiais previstas nesta Lei, poderá, através de portaria ou provimento, determinar outras de ordem geral,
que, ao seu prudente arbítrio, se demonstrarem necessárias à assistência, proteção e vigilância ao menor, respondendo por abuso ou desvio de poder.

 

A justiça de menores, neste caso, centralizava as funções de caráter jurídico e assistencial, e mais uma vez a pobreza se tornava
motivo para a banalização da política de internação, fazendo da privação da liberdade uma regra, calcada na falta de quaisquer garantias
processuais ao menor e às suas famílias, ignorando a questão afetiva e menosprezando a convivência familiar com as recorrentes decisões
de retirada do exercício do pátrio poder, já que, de acordo com o art. 45 da lei, pode haver a suspensão do mesmo e destituição da tutela
dos pais caso os mesmos derem causa a situação irregular do menor.

À situação da sucessão quase centenária de políticas de criminalização e discriminação da infância pobre e da combinação de
medidas assistencialistas e repressivas, veremos que o ambiente de luta pela democratização do país atinge também a busca pelo
reconhecimento das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, reforçada pelo panorama internacional e pelos movimentos sociais
que criavam aqui toda uma atmosfera de mudança nos paradigmas sociais de então. Assim, teremos como ponto de inflexão na história da
questão da infância a elaboração do chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir dos desdobramentos que acompanharemos a
seguir.

 

III – A construção internacional da doutrina da proteção integral e o reconhecimento normativo da cidadania infanto-juvenil: a sistemática
internacional de proteção, a Constituição –cidadã e o advento do ECA.

           

            Após duas décadas de atuação repressiva do regime ditatorial, o país começava a respirar os primeiros ares democráticos. A
década de 80 marca o momento histórico de ressurgimento e efervescência de movimentos sociais, e da recente articulação das chamadas
organizações não-governamentais, com bandeiras movimentadas para além da questão da afirmação democrática do país. A defesa dos
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chamados novos direitos, o olhar para a questão de gênero, da discriminação racial e as demandas por justiça social mobilizavam a
sociedade civil. Nesta esteira, a defesa dos direitos infanto-juvenis ganha consistência e imiscui-se no processo de elaboração da Carta
Constitucional de 1988.

            A participação de organizações populares e de atores da área da infância e juventude, como os educadores de rua (Vieira, 2004)
alinhou-se à movimentação e à discussão presentes em âmbito internacional acerca da afirmação dos direitos infanto-juvenis. O UNICEF
(Fundo das Nações Unidas para a Infância), atuou de maneira conjunta neste processo, para que o Brasil realizasse as mudanças
necessárias na orientação normativa sobre os direitos das crianças e adolescentes, reconhecendo o caráter repressor e discriminatório do
conjunto legislativo e das políticas públicas então presentes, que consistiam em uma verdadeira violação dos direitos humanos. Segundo
Arantes (2009, p. 197), os atores sociais participantes desse processo de mudança de tratamento da questão da infância, demonstraram por
meio de pesquisas e documentos, a inoperância do sistema correcional-repressivo e que “os segmentos da sociedade, preocupados com a
sua segurança pessoal e com o patrimônio, pressionavam o poder público para punir e confinar o adolescente,sem, contudo, oferecer-lhe
alternativas.”

            A influência internacional é resultado de uma série de instrumentos jurídicos elaborados no âmbito do Sistema Global de proteção
dos direitos humanos , ou seja, da Organização das Nações Unidas, que tangenciaram ou trataram de maneira direta da proteção à
infância. Este processo de reconhecimento de direitos e a elaboração de tratados específicos para a questão da infância, é explicado por
Piovesan (2003) como decorrência da percepção da condição peculiar de desenvolvimento em que se encontra essa população, ainda em
fase de construção de suas bases físicas e morais. Exatamente por essa razão, esta população seria considerada como mais vulnerável e
mais acessível às violações de seus direitos humanos, necessitando de proteção especial por parte do Direito Internacional dos Direitos
Humanos. Ainda como esclarece a autora:

 
(...) Como conseqüência, o Estado e a sociedade devem assegurar, por meio de leis ou outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
pleno desenvolvimento das capacidades físicas, mentais, morais, espirituais e sociais, cuidando para que isso se dê em condições de liberdade e dignidade.(2003,
p. 283).

            

Esta mudança na forma de perceber a presença e o papel da infância na sociedade começa ainda no início do século XX, antes da
formação do Sistema da Organização das Nações Unidas, com a Declaração de Genebra de 1924. Seu texto reconhece expressamente a
necessidade de proteção especial à criança e da elaboração de medidas necessárias para assegurar suas condições de desenvolvimento (art.
1º), a atenção prioritária dada em casos de calamidade pública ( art. 3º) e a proibição de sua exploração ( art. 4º). A Declaração Universal
dos Direitos Humanos de 1948, além de ressaltar a proteção da instituição familiar, também estende o corolário da dignidade da pessoa
humana à infância, reconhecendo o direito à proteção das crianças mesmo nascidas fora do matrimônio. Seu artigo XXV, estabelece: “a
infância tem direito a cuidados e assistência especiais e que todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio,gozam da mesma
proteção social”.

            A elaboração de documentos especialmente voltados para os direitos da infância se intensificou no período pós- 2ª guerra,
principalmente porque a realidade de todo o mundo se deparava com o crescimento de crianças órfãs e em situação de pobreza. A criação
da ONU e de uma subsidiária especial para os direitos da infância, a UNESCO, trouxe o advento, em 1959, de uma Declaração Universal
dos Direitos da Criança, que reconheceu uma série de direitos a todas as crianças, sem distinção de cor, raça, língua, religião, condição
social ou nacionalidade, protegendo também sua família ( art. 1º). Inaugura-se aqui a chamada doutrina das Nações Unidas da proteção
integral da criança, por reconhecer, em seus dez princípios, definitivamente, a infância como categoria de sujeito de direitos. A
incorporação dessa teoria pela legislação brasileira ocasiona uma verdadeira mudança de paradigma no alcance da questão da infância e do
reconhecimento de seus direitos.

            A alteração da questão da infância no campo normativo, do status de menor à cidadão, é consolidada em dois momentos. O
primeiro deles diz respeito à condição constitucional reconhecida aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, expressos, ao lado
da proteção dada também à família e ao idoso, em um artigo próprio, exclusivo, o artigo 227, da CRFB. É importante lembrar que a
participação de variados movimentos sociais no processo constituinte foi fundamental para que este artigo restasse presente na Carta
Constitucional. Conforme a redação do artigo:

 
Art. 227- É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
 

Além destes direitos, lembra Pereira e Melo (2000, p.6) que a Constituição vislumbra também a proteção com relação ao trabalho,
tornando o mesmo proibido inicialmente aos menores de 14 anos. Anos mais tarde, com a emenda n. 20/98, seguindo recomendações
internacionais também da OIT[2], que inclui em sua agenda política uma movimentação mais intensa pela erradicação do trabalho infantil,
o trabalho passa a ser proibido para os menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos (art. 7º, XXXIII). Outros
direitos protegidos dizem respeito à vedação de designação discriminatória e a equiparação dos filhos (art. 226, §6º), cuja distinção com
relação à filiação e direitos sucessórios estava até então no Código Civil vigente; A inimputabilidade penal definida para os menores de 18
anos, que ficam sujeitos a legislação especial (ECA) e às chamadas medidas socioeducativas (art. 228) e por fim o dever de assistência e
educação por parte dos pais, previsto no art. 229 da Constituição.

Embora não elencados no rol do art. 5º da Constituição, artigo agregador dos variados direitos humanos positivados pelo texto
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constitucional, os direitos relativos à criança e ao adolescente gozam da hierarquia da mesma hierarquia constitucional relativas à direitos,
conforme argumenta Sarlet (1998, p.45), que identifica seu status constitucional formal,  identifica no artigo 227 da Constituição uma
verdadeira “Declaração de direitos fundamentais da população infanto- juvenil, gozando por isso das mesmas técnicas de positivação e
eficácia dos demais direitos fundamentais presentes na Constituição.

O art. 227 inova e rompe com o centralismo e autoritarismo que sempre rondaram o tratamento dado à questão da infância e
juventude, estabelecendo antes de tudo um compromisso de garantia e proteção aos direitos fundamentais dos mesmos, que devem ser
realizados não só pela família, mas também dever ser decorrentes de políticas estatais. O futuro das crianças e adolescentes do Brasil a
partir de 1988 é objeto de um pacto de corresponsabilidade e atuação conjunta que envolve a família, o Estado e a sociedade civil,
principalmente a comunidade local, mais próxima das demandas e necessidades daquela população.

O texto constitucional encontra-se totalmente coadunado com os direcionamentos internacionais e prepara o solo para a germinação
do paradigma, da doutrina da proteção integral no país, completada com as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, que,
tendo o art. 227 como base, também engloba todas as disposições da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. Esta,
elaborada em 1989 para comemorar os 30 anos da Declaração Universal dos Direitos da Criança, teve o Brasil como signatário no mesmo
ano e entrou em vigor no ano seguinte, mesmo ano de vigência do ECA.

O processo de elaboração da Convenção sobre os Direitos da Criança foi concebido após uma década de discussões e negociações.
Lindgren Alves (1996)  ressalta que, dentre os fatores do grande decurso de tempo para sua elaboração estavam as pressões ideológicas da
guerra fria, que traziam o questionamento de certos direitos por países do bloco capitalista e comunista e o grande desinteresse da maioria
dos países de terceiro mundo nas negociações, além das divergências culturais que incidiam em temas como a liberdade de religião, a
fixação do “fim da infância” e ainda o próprio conceito de família. A despeito dessas condições, a Convenção (CDC) é hoje o tratado
internacional com o maior número de ratificações e adesões, contando atualmente com 193 Estados-partes e 140 assinaturas[3].  No
documento internacional, encontramos a definição de criança como todo ser humano com menos de 18 anos, todavia abrindo espaço para
que as legislações domésticas possam considerar a  maioridade em idade mais precoce. Além disso, como indica Steiner e Alston, citados
por Piovesan (2003, p. 279), achou-se por bem não realizar a delimitação do início da infância, fator de discordância entre os elaboradores
da Convenção, que se dividiam entre o momento da concepção e o do nascimento. É importante observar que, em nossa legislação civil, a
personalidade civil do indivíduo é reconhecida desde o nascimento com vida, sendo resguardados, os direitos do nascituro ( art. 2, CC).  

O texto da CDC reconhece a concepção de desenvolvimento integral da criança através da proteção dos seus direitos de maneira
especial e com prioridade absoluta. Neste sentido, indica que os Estados-parte da Convenção devem organizar seu aparato interno para
que as medidas administrativas, legislativas, jurídicas e de qualquer natureza utilize o máximo de seus recursos disponíveis para a
implementação dos direitos reconhecidos pela Convenção, principalmente os direitos sociais, econômicos e culturais (art. 4, CDC), para
que sejam assegurados ao máximo sua sobrevivência e desenvolvimento (art, 6, 2, CDC).

É importante ressaltar que os direitos reconhecidos na Convenção abarcam, conforme analisado acima, todas as áreas definidas
como direitos humanos, reforçando a tendência recente da ONU de enfatizar em seus documentos a indivisibilidade, a implementação
recíproca e a igual importância de cada um deles, com o objetivo de que este catálogo enumerasse os direitos fundamentais ao
proporcionamento de um nível adequado de vida e segurança social para a infância. A Convenção consolida ainda uma noção originária no
direito saxão, ampliando sua significação, ao tecer o interesse superior da criança (ou melhor interesse da criança, como também é
conhecido no Brasil), como princípio e base para todas as atividades dirigidas à infância, mencionado em vários pontos da Convenção.

A exploração econômica e sexual das crianças e a participação destas em conflitos armados, por serem consideradas situações
especialmente graves, que envolvem a adoção e fortalecimento de medidas protetivas específicas, trouxeram à Convenção, no ano de
2000, a elaboração posterior de dois Protocolos facultativos, indicando aos Estados a necessidade de tipificação penal para o crime de
prostituição, venda e pornografia infantil e a proibição de menores de 18 anos em qualquer grupo armado.

A Convenção cria também um mecanismo de controle e monitoramento para fiscalização do cumprimento e proteção dos direitos
nela previstos, através do chamado Comitê sobre os Direitos da Criança. Este é o responsável pelo exame dos relatórios periódicos, que
são documentos elaborados pelos Estados-partes sobre as medidas criadas em âmbito interno para implementação e proteção dos direitos
elencados no instrumento de que são signatários. O Estado, normalmente, deve enviar um relatório inicial, completado um ano de
assinatura do tratado, e relatórios periódicos, que no caso da Convenção em questão deve ser qüinqüenal. A Convenção prevê ainda a
possibilidade de pedidos de informações pelo Comitê, de acordo com o seu art. 44.

Conforme ressalta Piovesan (2003, 2007), infelizmente, não há a previsão de outras medidas presentes no sistema Global no caso da
CDC, como as comunicações interestatais e a sistemática das petições individuais, o que fortaleceria da estrutura de proteção dos direitos
referidos. A elaboração de relatórios pelo Brasil e a participação da sociedade civil neste processo será melhor ressaltada no próximo item
do presente artigo.

Descortinando o cenário normativo internacional no que tange aos direitos da criança frente à ONU, principalmente com a análise
dos principais pontos trazidos pela Convenção sobre os Direitos da Infância, podemos visualizar melhor o processo de adoção integral de
seus dispositivos na lei nacional que representaria a verdadeira mudança de paradigma no tratamento da infância no Brasil. O ECA, que
entrou em vigor em julho de 1990, pouco antes da ratificação pelo país da CDC, realizada em setembro do mesmo ano, e, seguindo os
passos e o espírito de proteção aos direitos humanos e de respeito aos tratados internacionais de que se reveste a Constituição Brasileira,
reconhece a toda e qualquer criança a titularidade de direitos fundamentais, de natureza geral e também especial, tendo em vista sua
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condição de sujeito em peculiar estado de desenvolvimento, regulamentando o art. 227 da Constituição brasileira.

Além da proteção integral e com prioridade absoluta à criança (definida como menor até doze anos de idade) e do adolescente (de
doze aos dezoito anos), da corresponsabilidade na proteção e garantia dos direitos partilhada entre a família, o Estado e a comunidade,
uma das grandes diretrizes do sistema de garantias criado pelo ECA diz respeito à descentralização político-administrativa e a participação
popular na formulação de políticas públicas para estes novos sujeitos de direito.

O Estatuto, desta maneira, suplanta o centralismo autoritário da doutrina da situação irregular, ao restringir o papel da União e dos
Estados e ampliando as competências do Município, de forma a fortalecer o chamado poder local e a atuação da comunidade. Os
Municípios ficam responsáveis pela coordenação e execução de políticas públicas para a infância e adolescência, como programas de
orientação e apoio às famílias e a população infanto-juvenil, em parceria com organizações não-governamentais, estimulando a elaboração
de políticas por meio da parceria entre Estado e sociedade (Ferreira, 2007).

A valorização da participação da sociedade civil está presente, desta forma, em todo o texto constitucional e nas disposições do
Estatuto, que compreendem e absorvem proposituras do Direito Internacional dos Direitos Humanos sobre o tema. Falaremos um pouco
destas relações no item a seguir, ressaltando as relações estabelecidas por essas organizações no monitoramento e controle das políticas
estatais direcionadas à proteção dos direitos infanto-juvenis em âmbito internacional.

 

IV – Sociedade Civil e participação, monitoramento e controle dos direitos infanto-juvenis: potencialidades críticas em
algumas considerações.

 

IV.I – Os diversos usos do termo sociedade civil  - uma apresentação.

 
(...) As lembranças são outras distâncias.Eram coisas que paravam já à beira de um grande sono. A
gente cresce sempre, sem saber pra onde.

                                                        João Guimarães Rosa[4]

 

É fato que o direito brasileiro, desde o advento da Constituição de 1988, tem inserido em seus textos legais variadas formas de
previsão da participação popular, por meio de suas mais variadas formas de organização, sejam movimentos sociais, associações, ONGs.
Podemos fortificar esta assertiva por meio de uma simples e perfunctória análise em textos  como os  a Lei de Responsabilidade Fiscal (lei
complementar n. 101/2000) , o Estatuto da Cidade ( Lei 10.257/2001) e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece a
criação institucionalizada de espaços de participação da sociedade civil. Estas possibilidades não surgem de obras do acaso, mas de uma
série de acontecimentos sociopolíticos, dos quais teceremos algumas observações. Em que momento a participação popular na política se
torna tão fundamental?

As previsões de participação na legislação citada acima têm ligação direta com a posição destacada, com o chamado reavivamento
do conceito de sociedade civil e de sua utilização recorrente na política mundial e encontra-se inserido no bojo de uma série de
transformações, verificadas, sobretudo nas últimas duas décadas, que trouxeram implicações para os grandes conceitos da modernidade.
Desse modo, as discussões acerca de uma redefinição do papel do Estado, da função e legitimidade do Estado nacional em um mundo que
se transnacionaliza, dos novos caminhos da economia, e, principalmente, sobre como realizar a manutenção e legitimação dos regimes
democráticos sejam eles recém-formados ou já há muito consolidados, trazem à tona o conceito de sociedade civil e sua reconstrução em
bases diferenciadas.

Temos, desta forma, uma intensa utilização de conceitos e expressões como cidadania, democracia, participação e direitos, que se
relacionam diretamente com o conceito de sociedade civil, readquirindo, a partir de sua multiplicidade, ambigüidade e heterogeneidade,
uma importância vital no âmbito hodierno da Teoria Política, e por essa mesma razão, personificando-se e nos discursos tanto da esquerda
quanto nos dos neoliberais ou neoconservadores.

No Brasil, a evidência da chamada sociedade civil, na figura de seus atores sociais, caminha ao lado da história de oposição e
resistência ao regime militar. Organizados de inúmeras formas, em novos movimentos sociais, nos movimentos sindicais, nos movimentos
populares, nas organizações eclesiais de base, e nas então recém criadas organizações não-governamentais, esses atores passam a
personificar a idéia da importância de uma sociedade civil livre e ativa para o impulsionamento da democracia. Todavia, é preciso ter em
mente que esse vasto campo de ações converge para uma disputa de significados, sejam eles construídos no calor das articulações e
divergências manifestadas por esses mesmos atores, sejam os construídos pela teoria para o conceito de sociedade civil e o seu papel na
política contemporânea.

Todavia, embora este “protagonismo” da sociedade civil tenha sua efervescência no processo de democratização, manifestando-se
de maneira mais intensa a partir dos anos setenta, Coutinho (1988) esclarece que o país experimentava, desde a Era Vargas, um processo
intenso de modernização, industrialização e urbanização, que contribuía para os primeiros passos da formação de uma sociedade civil mais
sólida, mais organizada. Assim, é a partir dos anos 30 que se dá a criação dos pressupostos objetivos para o surgimento de uma sociedade
civil autônoma, exemplificada na presença dos sindicatos, embora prejudicados pelo modelo corporativista de Estado adotado no país.
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Ainda segundo Coutinho (1988), essa sociedade civil não seria totalmente aniquilada pela ditadura, fator explicativo da sua organização
como forma de resistência no período ditatorial.

Assim, podemos notar momentos distintos na projeção desses atores sociais: No período ditatorial militar, a sociedade civil se
encontrava articulada como pólo de oposição ao Estado, reforçando a idéia de uma esfera unificada, como um terreno homogêneo, o que
contribui para uma ampla negativização do Estado – o opressor – bem como para o realce à sociedade civil como esfera virtuosa
(Dagnino, 2002; Coutinho, 2000a). Naquele momento, A construção da idéia de sociedade civil como uma esfera de liberdade e de
participação se revelaria um ponto imprescindível para uma ação efetiva de defesa contra o Estado autoritário.

O advento da Constituição de 1988 representava a tentativa de construção de um Estado responsável pela questão social e de um
novo paradigma das relações existentes entre Estado e sociedade civil. Com a revitalização dessa esfera e a democratização formal do
Estado, coroada com o documento constitucional, emerge a necessidade de se pensar em uma atuação que envolva tanto esta esfera e a
sociedade civil, visando o aprofundamento democrático das duas esferas. A idéia de participação ativa da sociedade civil mantém uma
intima relação com uma noção diferenciada de democracia, que identifica não só no Estado, mas também na ordem social, práticas
excludentes e clientelistas, e por isso reconhece a importância do papel dos movimentos sociais na redefinição do entendimento da
democracia, da participação e da própria política. Essa abordagem, de base sociológica, acusaria as limitações do entendimento meramente
institucional da política e reforçaria a necessidade de se enfrentar as pendências de uma democratização societal, haja vista a continuidade
dos traços não democráticos presentes no corpo social (Lavalle, 2003).

Ainda segundo estudo feito por Lavalle (2003, pp. 97-98), um apanhado das análises realizadas por diversos autores revelaria um
consenso acerca de cinco traços principais da “nova sociedade civil”. São eles: a natureza coletiva ou horizontal; o caráter legítimo de suas
demandas; a adesão espontânea dos seus membros; a atuação na formação da vontade coletiva e nas estratégias para suscitar a atenção
pública, e o papel de mediação entre a sociedade não organizada e os poderes econômicos e políticos.

Com a vigência das instituições democráticas formais, realça-se a heterogeneidade da sociedade civil em um complexo e dinâmico
espaço de disputa política, variados em discursos e significados (Dagnino, 1994, 2002). O progressivo aumento no número de associações,
o fenômeno das ONGs, dos movimentos sociais urbanos e rurais e a evidência mais recente do chamado terceiro setor nos permite
vislumbrar a heterogeneidade, a fragmentação e a ambigüidade desses atores, verificando de que modo a utilização do conceito de
sociedade civil pode levar aos mais diversos posicionamentos acerca do que se entende por democracia, cidadania e participação (Dagnino,
2003).

Outra contribuição importante para a construção de novas formas de atuação desta esfera diz respeito ao processo de
reestruturação estatal e, mais particularmente no Brasil, a implantação do modelo gerencial de Estado a partir de meados dos anos 90. A
chamada reforma do Estado brasileiro, ressaltou as parcerias com o denominado setor público não- estatal na realização de serviços
incluídos no rol de atividades não exclusivas do Estado, por meio de entidades reguladas por um novo marco legal: o marco legal do
terceiro setor, instituído principalmente pelas leis 9.637/98 (que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a
criação do Programa Nacional de Publicização) e pela lei 9790/99 (que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado,
sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria).

Com esta breve explanação acerca do assunto, temos consciência de que não alcançamos o aprofundamento necessário para a
compreensão deste fenômeno tão complexo, mas cremos que o poderemos realizar em um momento mais oportuno, de maneira a não
transbordar os limites do presente artigo. Deixamos aqui apenas algumas linhas que intentam apontar a relevância do assunto para o estudo
dos espaços , dos discursos e das formas de participação destas diversas entidades que compõem o vasto universo da sociedade civil.
Voltaremos agora nossa atenção para a previsão legal de participação da sociedade civil no âmbito do direito infanto-juvenil , sua
importância e as dificuldades encontradas no trilhar desse novo itinerário.

 

IV. II – A participação popular na consolidação de um sistema de garantia dos direitos infanto-juvenis:
instituicionalização, espaços públicos e atuação da sociedade civil.

 

A participação popular e a pressão exercida por diversas organizações da sociedade civil foi um passo fundamental para a
inauguração de um sistema de reconhecimento universal de direitos à população infanto-juvenil. Ainda em anos precedentes à elaboração
da Constituição de 1988, no processo constituinte, a manifestação desses atores reforçou a inserção definitiva da temática da proteção e da
garantia dos direitos da infância e adolescência na agenda política. Amin (2006, p.9) ressalta a atuação o Movimento Nacional dos
Meninos e Meninas de Rua (MNMMR) , criado a partir de um encontro nacional realizado em 198ª para a discussão a sensibilização da
sociedade para a infância e juventude conhecida como “menores de rua ou menores abandonados”. Este movimento social realizou uma
importante mobilização nacional de segmentos da sociedade atuantes na área infanto-juvenil, com um movimento de articulação, debates e
de recolhimento de assinaturas para a previsão constitucional dos direitos fundamentais da criança e do adolescente.

Assim, ainda segundo a autora, a inclusão dos artigos 227 e 228 da Constituição, são frutos de emendas populares advindas do
trabalho manifestado em duas emendas populares com a assinatura de quase duzentos mil eleitores e de um milhão e duzentas mil crianças
e adolescentes.

Vieira (2004) também enumera algumas ações importantes para a mudança de paradigma na proteção à infância. Dentre estes fatos
estão , a realização, pelo MNMMR, do I Tribunal Nacional do Menor, que realizou um julgamento simbólico dos crimes praticados contra
crianças e adolescentes e a denúncia de atos de violência cometidos muitas vezes pela própria polícia; vigílias realizadas pela Pastoral do
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Menor e por Metalúrgicos do ABC Paulista pelo combate à violência contra crianças e adolescentes; e, finalmente, a articulação do
movimento com a Pastoral do Menor , a Frente Nacional de Defesa da Criança, da Associação dos Ex-alunos da Fundação do Bem-Estar
do Menor (FUNABEM), entre outras, na criação do Fórum DCA (Fórum Nacional de Entidades Não- Governamentais de Defesa da
Criança e do Adolescente)[5].

O FNDCA, como é conhecido, atua na representação de aproximadamente mil entidades filiadas, dentre ONGs e fóruns, como a
OAB, a CUT, a ANCED (Associação Nacional dos Centros de Defesa dos Direitos da criança e do Adolescente),a Fundação Abrinq pelos
Direitos da Criança, a Pastoral da Criança, a Associação Cristã de Moços, além de outras já citadas no momento de sua constituição. O
objetivo do Fórum, segundo seus organizadores, é o estabelecimento do compromisso de “garantir a efetivação dos direitos da criança e
do adolescente, por meio da proposição, articulação e monitoramento das políticas públicas e da mobilização social, para construção de
uma sociedade livre, justa e solidária” (FNDCA, 2009).

Mesmo após a promulgação da Constituição, o trabalho destas organizações continuou intenso, desta vez para a regulamentação
do artigo constitucional e a da elaboração de uma lei especial para a questão infanto-juvenil. Esta participação, aliada à movimentação
internacional de elaboração da CDC, resultou na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. A adoção da doutrina internacional
da proteção integral da infância pelo ECA estende a responsabilidade para além da esfera do poder familiar e a comunidade passa a
imiscuir-se nas medidas necessárias à garantia dos direitos daquela população. O modelo institucional criado pelo Estatuto abandona o
centralismo estatal do Código de Menores e vislumbra a co-gestão das políticas para a infância entre Estado e sociedade civil (Amin,
2006).

Deste modo, um alicerce fundamental de toda a estrutura protetiva dos direitos infanto-juvenis encontra-se na previsão de
participação popular  na formulação das políticas públicas para a infância e juventude, exercida através dos Conselhos de Direitos da
criança e do adolescente, em âmbito federal, dos Estados e dos Municípios, criados a partir de legislação própria de cada ente federativo.
Trata-se de um espaço institucional deliberativo e controlador das ações em cada um dos entes da federação e também em nível
nacional,com composição paritária, integrando representantes do Poder Público e organizações representativas da sociedade civil. Sua
definição e atuação estão dispostas no art. 88, II e art. 89 do ECA.

Os Conselhos de direito,desta forma, atuam na gestão das políticas de atendimento, com capacidade decisória com relação à
definição de políticas. Suas decisões são cogentes, ou seja, os administradores públicos ficam obrigados a cumprir suas determinações.
Além disso, o Conselho também atua na organização de campanhas e debates para promover a divulgação dos direitos e garantias dos
direitos infanto-juvenis. O grande desafio, todavia, está na implantação dos Conselhos na totalidade dos municípios brasileiros.

Além disso, o ECA também reforça a idéia da democracia participativa, com a criação dos Conselhos Tutelares, um órgão não-
jurisdicional, cujos representantes são eleitos democraticamente  e que se destina a atender casos concretos de ameaça ou violação dos
direitos das crianças e adolescentes. As regras para a eleição o cargo de conselheiro, bem como os requisitos para se habilitar como tal,
são variáveis, definidos no âmbito da lei que o institui. Este fato é motivo de várias críticas com relação à qualificação dos conselheiros
para lidar com as situações de violações dos direitos infanto-juvenis, bem como seu real comprometimento dos mesmos com a
consolidação da cidadania desta população. Vários estudos acadêmicos sobre a eficácia e a atuação dos conselhos tutelares também têm
sido realizados.

Além desses espaços institucionais de atuação da sociedade civil, a diversidade de atores que a compõem atuam também em outros
campos, como na advocacia voltada para os direitos humanos em âmbito nacional e internacional e a relação entre o trabalho de uma
grande número destas organizações frente aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. Aqui, vamos tecer algumas
considerações sobre a atuação e monitoramento da sociedade civil sobre as atividades e políticas públicas para a infância e juventude,
ressaltando a possibilidade de cooperação daquela com o Comitê sobre os Direitos da Criança.

Como já mencionado anteriormente, o termo organização não governamental (ONG) é decorrência da inserção da sociedade civil
nos debates e trabalhos de elaboração de instrumentos jurídicos de proteção e no controle e fiscalização do cumprimento dos direitos
consagrados nos mesmos pelos Estados – partes. Nos anos 50, o Conselho Econômico e Social, começou a admitir a participação de
“organizações não estabelecidas por acordos intergovernamentais”. Outro documento importante no campo do Direito Internacional dos
Direitos Humanos, a Declaração de Viena de 1993 também reforma a necessidade de participação dessas organizações.

Atualmente, a Organização das Nações Unidas propicia a integração com organizações da sociedade civil por meio do
assessoramento, informações,conhecimentos técnicos e serviços de apoio para reforçar e fortalecer o diálogo e o reconhecimento público
do trabalho das mesmas. Segundo informações recentes, aproximadamente treze mil organizações da sociedade civil, incluindo ONGs,
fundações, associações entre outros possuem relações com o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais. Além disso, 3.920
entidades desta natureza têm reconhecido o caráter consultivo no Sistema Global de proteção, fornecendo informações ao Conselho
Econômico e Social (ECOSOC) e aos seus órgãos especializados (Comitês de monitoramento) (ONU, 2009).

Este cenário nos permite evidenciar uma forma específica de atuação da sociedade civil no processo de cooperação internacional
para a proteção dos direitos infanto-juvenis. Uma vez estabelecido seu status consultivo no ECOSOC e no Comitê sobre os Direitos da
Criança, as organizações da sociedade civil podem valer-se de um importante instrumento de controle e monitoramento das políticas para
a consolidação destes direitos: a elaboração de relatórios, conhecidos como alternativos ou sombra.

Como assinalado em um momento anterior deste estudo, O Estado signatário de um Tratado Internacional, tem o dever de
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apresentar um relatório inicial e relatórios periódicos, cujo prazo é definido no corpo do texto do instrumento em questão. No caso em
tela, os Estados signatários da Convenção sobre os Direitos da Criança, devem apresentar um relatório inicial (2 anos após a assinatura) e
relatórios quinquenais, informando as medidas tomadas para efetivação dos direitos reconhecidos pela Convenção, ressaltando ainda as
circunstâncias e dificuldades que possam afetar o cumprimento dos dispositivos do documento (Lindgren Alves, 1996). A periodicidade
dos relatórios permite que o Comitê possa realizar uma análise comparativa, verificando o empenho do Estado na garantia dos direitos em
questão.

Ainda segundo o autor citado (1996, p. 172) , o Comitê elabora diretrizes para orientar os Estados na tarefa de preparação dos
relatórios e estabelecem que o processo de sua construção deve estimular a participação popular nas discussões governamentais, contendo
informações sobre os mecanismos previstos ou em estudo para a coordenação de políticas e o monitoramento da implementação da
própria Convenção. Os relatórios devem, desta maneira, expor as medidas legislativas, administrativas e judiciais do Estado, relacionando-
as com cada artigo do Tratado que está sendo monitorado.

No entanto, o Comitê tem a faculdade de confrontar os dados oficiais, fornecidos pelos Estados, solicitando informações prévias
ou adicionais à ONGS, agências especializadas e instituições regionais, anexando as mesmas ao relatório e realizando o julgamento dos
relatórios a partir da análise de múltiplas fontes de informação, trazendo assim, a possibilidade de um exame mais detalhado das questões
em pauta. Os relatórios relativos são instrumentos importantes nestas avaliações.

Gelman (2007) identifica três tipos de relatórios alternativos. O primeiro deles, é aquele utilizado na ausência de um relatório
oficial, tornando-se a fonte principal de informação do Comitê; o segundo tipo de relatório, também chamado de relatório paralelo, é
preparado por organizações da sociedade civil sem levar em consideração o conteúdo do relatório oficial encaminhado ao Comitê; e o
último tipo, o contra-relatório, é elaborado por meio da incorporação das informações oficiais encaminhadas pelo governo. Qualquer um
destes relatórios podem se ater aos artigos específicos da Convenção ou relatar a situação dos grupos sociais em relação ao cumprimento
dos direitos em monitoramento.

O Estado brasileiro, muito embora tenha ratificado a maioria dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos no processo de
consolidação da democracia formal, nem sempre revelou a devida atenção com relação a apresentação dos relatórios pertinentes. De
acordo com informações do próprio Comitê e de ONGs como o FNDCA e a ANCED , o Brasil, signatário da Convenção em 1990,
apresentou o primeiro relatório com uma década de atraso, em 2003, incluindo neste momento os dois relatórios periódicos que deveriam 
ter sido apresentados entre os anos de 1991 e 2002 ( ONU, 2003).

Neste relatório, foi ressaltada a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente e sua consonância com o texto da Convenção
sobre os Direitos da Criança, a participação da sociedade civil através da criação do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente), as políticas referentes à infância e a juventude e os gastos realizados para implantação das mesmas.Além disso,
mencionou a relevância da criação do primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH).

Em contrapartida, o FNDCA e a ANCED apresentaram o primeiro relatório alternativo ao Comitê sobre os Direitos da Criança em
2004, na modalidade de contra-relatório. De acordo com Gelman (2007), o documento tomou como base as informações do relatório
oficial apresentado pelo governo em 2003, abordando temas que não haviam sido objeto de atenção ou especificação no mesmo e expondo
a visão de crianças e adolescentes brasileiros atendidos por projetos de organizações da sociedade civil em articulação com alguns Estados
da Federação.

Dentre as recomendações realizadas pelo Comitê em resposta ao primeiro relatório, a derradeira trazia a obrigatoriedade de envio
do segundo relatório até a data limite de 23 de outubro de 2007. Mais uma vez, o Brasil encontra-se em atraso com o dever de
apresentação do o segundo relatório obrigatório sobre a implementação da Convenção no País ao Comitê dos Direitos da Criança, mesmo
pressionados por variadas entidades da sociedade civil para fazê-lo (ANCED, 2009). Apesar disso, há poucos dias, foi apresentado pela
ANCED o seu segundo relatório alternativo,ainda em caráter preliminar, ou seja, aberto a novas contribuições. O relatório está dividido
em duas partes. Na primeira, intitulada “Análise sobre os direitos da Criança e do Adolescente no Brasil” , traz algumas observações
dividas em eixos temáticos como: sistema geral de proteção;medidas de implementação da CDC, convivência familiar e comunitária,
violência, direito à educação, justiça juvenil, entre outros. Acerca das recomendações realizadas pelo Comitê sobre os Direitos da
Criança,em 2004, ao país, o relatório ressalta a insuficiência na criação de um plano de ação nacional que englobasse todas as áreas dos
direitos da criança e do adolescente.Segundo A ANCED:

 
Nenhum dos Planos setoriais elaborados nos últimos cinco anos cumpre o papel de estabelecer uma política abrangente, coordenada e integrada, capaz de
efetivar os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (lei 8069/90) e na Convenção sobre os Direitos da Criança (1989). De forma ainda mais
grave, os Planos não estabelecem cronogramas, metas específicas ou planos de trabalhos, nem sugestão de orçamento. Apesar destas limitações, os diversos
Planos setoriais apontam parte significativa dos desafios existentes, e sugerem medidas de diferentes naturezas para a superação dos mesmos (ANCED, 2009,
p.39).
 

            Uma segunda parte do relatório apresenta a participação de crianças e adolescentes de sete Estados (Ceará, Rio de Janeiro, São
Paulo, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Minas Gerais) como autores do documento, através de entrevistas com a utilização
de vários meios tecnológicos (áudio, vídeo) e com metodologias variadas, focadas na questão da ludicidade e dinâmicas participativas, nas
quais se buscavam respostas. Os participantes falaram sobre os direitos fundamentais da infância e adolescência, incluindo ainda
informações sobre crianças “sem-terra” e indígenas (ANCED, 2009).
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Segundo informações da Secretaria Especial de Direitos Humanos, o segundo relatório oficial do governo, em atraso, contrariando
a recomendação do CRC, está em fase final de elaboração.

 

V – Algumas conclusões importantes - a necessidade de estudo aprofundamento dos mecanismos dos relatórios
alternativos.

 

Procuramos elaborar neste trabalho, um breve relato sobre a atuação da sociedade civil no trato da questão da infância,
principalmente nas ações relativas à consolidação dos seus direitos fundamentais, reconhecidos pelo Brasil a partir da adesão a
instrumentos internacionais, da sistemática constitucional e da elaboração de uma verdadeira lei pedagógica, uma lei proposta, que revela o
primeiro passo normativo à uma mudança que compreenderia práticas institucionais , culturais e sociais discriminatórias e não atentatórias
para a condição de cidadãos dos indivíduos crianças e adolescentes.

Com efeito, sabemos do avançado alicerce legal que possuímos para a proteção e garantia dos direitos infanto-juvenis, cuja plena
efetivação pode levar a uma condição fática de aplicação da doutrina da proteção integral inaugurada no âmbito das Nações Unidas. Esta
difícil empreitada envolve, todavia, esforços conjuntos na elaboração, coordenação e execução de políticas do amplo sistema de garantias
clarificado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em absoluta consonância com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos a
Criança. Desta forma, família, Poder Público e sociedade civil encontram a afirmação de suas responsabilidades no processo de afirmação
da cidadania da criança e do adolescente, tão recentemente reconhecida.

A partir de uma breve reconstrução histórica, procuramos demarcar a mudança paradigmática ocorrida a partir de finais dos anos
80 e a importância da participação de movimentos sociais, ONGs, enfim, da diversidade de atores da sociedade civil neste processo.
Temos plena consciência da difícil tarefa de delimitação e compreensão dos usos e significados deste termo, razão pela qual defendemos
ser tal tema merecedor de uma análise mais aprofundada, que somente poderá ser feita em um momento posterior ao da realização deste
artigo.

A tentativa de enfatizar a atuação da sociedade civil em cooperação com os órgãos de monitoramento do cumprimento das
disposições dos tratados internacionais, e no caso em questão, do Comitê sobre os Direitos da Criança, revelou para nós a necessidade de
que toda essa gama de estudos corporificadas nos chamados relatórios alternativos ou relatórios-sombra, seja objeto de um estudo
aprofundado, que realize confrontações com os relatórios oficiais apresentados ou que investiguem as causas de sua ausência ,a aferição
pormenorizada das possibilidades e das variações discursivas encontradas nesses documentos e, principalmente a contribuição que os
mesmos estabelecem e realizam para a efetiva mudança e construção de ações voltadas para a consolidação dos direitos infanto-juvenis.
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[1] RIO, João do. A Alma encantadora das ruas. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?
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[2] A Organização das Nações Unidas, por meio da OIT, elaborou duas importantes Convenções Internacionais tratando da questão do
trabalho infantil. Uma delas é a Convenção n.º 138, de 19 de junho de 1976, que trata da idade mínima para a admissão ao emprego, e a
Convenção n.º 182, em vigor em 17 de junho de 1999, que enumera “as piores formas de trabalho infantil”. As políticas e o programa
brasileiro de erradicação do trabalho infantil (PETI), são fruto da adesão do Brasil a essas convenções, gerando incentivos para o acesso e
manutenção das crianças matriculadas em escolas, atualmente por meio de um programa de renda mínima, o bolsa- família. Mais
informações podem ser encontradas em Pastoral do Menor e CEDECA, (2004) e Pastoral do Menor (2007);
[3]Estes dados estão disponíveis em: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en.
Neste sítio é possível acessar o banco de dados da Organização das Nações Unidas, que traz informações sobre cada um dos instrumentos
jurídicos integrantes do Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos.
[4] Rosa, João Guimarães. Nenhum, nenhuma. in: Primeiras Estórias.. 15ª ed. 3ª reimpressão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p.
103.

[5] O FNDCA, como é conhecido, atua na representação de aproximadamente mil entidades filiadas, dentre ONGs e fóruns, como a OAB, a CUT, a ANCED
(Associação Nacional dos Centros de Defesa dos Direitos da criança e do Adolescente),a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança, a Pastoral da Criança, a Associação
Cristã de Moços, além de outras já citadas no momento de sua constituição. O objetivo do Fórum, segundo seus organizadores, é o estabelecimento do compromisso de
“garantir a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, por meio da proposição, articulação e monitoramento das políticas públicas e da mobilização social, para
construção de uma sociedade livre, justa e solidária” (FNDCA, 2009).
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AS MEDIDAS DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO E DE SEUS AGENTES POR CRIMES
COMETIDOS DURANTE A DITADURA MILITAR BRASILEIRA (1964-1985)

MEASURES FOR ACCOUNTABILITY OF STATE AND THEIR AGENTS FOR CRIMES
COMMITTED DURING THE BRAZILIAN MILITARY DICTATORSHIP (1964-1985)

Alebe Linhares
Zaneir Gonçalves Teixeira

RESUMO
O presente trabalho investiga as possibilidades legais e judiciais de responsabilização dos agentes do Estado,
civis e militares, envolvidos em crimes cometidos durante o período da ditadura militar brasileira (1964-
1985). Tais possibilidades são analisadas á luz da Constituição Federal de 1988 e da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, e consideradas extremamente relevantes para o fortalecimento das bases
democráticas do Estado brasileiro e do seu compromisso com a concretização dos direitos humanos. A
adoção de medidas capazes de estabelecer a verdade sobre estes acontecimentos históricos e de
responsabilizar os agentes do Estado que cometeram crimes como tortura, homicídio e sequestro no período,
depende da definição do conceito de anistia e sua aplicabilidade aos estes crimes, discutindo-se o sentido e
alcance dos conceitos legais de crimes políticos e crimes com motivações políticas constantes da Lei 6683 de
28/08/1979 (Lei da Anistia). Complementando a discussão, são apresentadas as diferentes medidas de
responsabilização propostas e até agora adotadas no Brasil, que envolvem basicamente a responsabilidade
política do Estado e a concessão de indenizações às vítimas, bem como um exame das estratégias adotadas
por países que também sofreram ditaduras em períodos recentes da história para a responsabilização pessoal
dos agentes estatais envolvido em crimes de lesa humanidade. A metodologia desta pesquisa é bibliográfica
teórica, descritiva, exploratória.
PALAVRAS-CHAVES: crimes políticos; ditadura militar; anistia; direitos humanos.

ABSTRACT
This work investigates the possibilities of legal and judicial accountability of military and civilian state agents
involved in crimes committed during the military dictatorship in Brazil (1964-1985). Such possibilities are
discussed according to the 1988 Federal Constitution and the Universal Declaration of Human Rights, and
considered extremely relevant to strengthening the democratic foundations of the Brazilian estate and its
commitment to the achievement of human rights. The adoption of measures to establish the truth about these
historical events and to consider responsible the State agents who committed crimes such as torture, murder
and kidnapping in the period depends on the definition of amnesty an its applicability to these crimes. The
point is to define the meaning and scope of the legal concepts of political crimes and crimes with political
motivations contained in the Federal Law 6683 of 29.08.1979 (Amnesty´s Law). To clarify the discussion,
are shown different accountability measures so far proposed and adopted in Brazil, involving the political
responsibility of the state and granting of reparations to victims, as well as an exam of the strategies adopted
by countries that suffered dictatorships in recent periods of history in order to blame and punish the state
officials involved in the crimes against humanity. The methodology adopted in this research is bibliography-
based, descriptive and exploratory.
KEYWORDS: political crimes, military dictatorship, amnesty, human rights.

INTRODUÇÃO

 

A Ditadura Militar brasileira (1964-1985) ainda representa uma página obscura do passado
nacional. O período, marcado por intensa repressão política, censura aos meios de comunicação,
perseguição à sociedade civil organizada e desmantelamento dos movimentos sociais, é também conhecido
pelas graves violações aos direitos humanos como tortura, seqüestro, morte e desaparecimento de pessoas,
descritas em documentos históricos publicados no Brasil e bem vivas na memória das vítimas sobreviventes
e das famílias atingidas.

A necessidade de esclarecer estes acontecimentos passados torna-se cada vez mais evidente e
imperiosa. A redemocratização iniciada em 1985 que culminou na promulgação da Constituição Federal de
1988 impõe ao Estado Brasileiro o papel de resgatar a memória destes anos e estabelecer a verdade sobre a
atuação dos agentes estatais envolvidos em atos criminosos.

Em seu artigo primeiro, a Constituição Federal define a República Federativa do Brasil como um
Estado Democrático de Direito, elencando, em seguida, os princípios pelos quais ela se fundamenta. Os
artigos subsequentes são uma explicitação do conteúdo dessa fórmula política do Estado Democrático de
Direito, caracterizado pela ideia de governo do povo, participação política, respeito à dignidade da pessoa
humana e exercício permanente da cidadania.

Como exemplo de artigos que sustentam o Estado Democrático de Direito, os incisos III e XLIII,
do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 rezam respectivamente que:
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Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.

[...]

A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e de anistia a prática da tortura, o tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles
respondendo os mandantes, os executores, e os que, podendo evitar, se omitirem.

 

Os incisos da Constituição acima comentados são uma forma de constitucionalização dos incisos
contrários à tortura e protetores da integridade física previstos na Declaração Universal dos Direitos
Humanos. Assim, a Carta Constitucional Brasileira se fundamenta nos princípios da Declaração Universal
dos Direitos Humanos já que estes oferecem sustentáculo ao aspecto ético envolvido na fórmula política
para o Estado Democrático de Direito marcando, no Brasil, o rompimento com a ordem jurídica ditatorial
anterior que violava os Direitos Humanos e desconsiderava a dignidade humana. 

Mesmo com este compromisso constitucional de concretização dos direitos humanos, é notória a
abstenção do Estado Brasileiro em relação à investigação e à punição dos crimes de tortura e outros crimes
cometidos pelas instituições policiais e militares durante a Ditadura, bem como em relação à abertura de
arquivos da época e determinação da verdade sobre os acontecimentos. Essa omissão do Estado brasileiro
afeta diretamente a essência do Estado Democrático de Direito, tendo em vista que viola os princípios que
sustentam o Estado que a República Federativa do Brasil se propõe ser, sendo essa abstenção inaceitável.

Desde o fim dos governos ditatoriais dos cinco países do Cone Sul, irmanados pelo mesmo ciclo
histórico das ditaduras latino-americanas, medidas judiciais foram propostas no Chile, Argentina, Uruguai e
mesmo no Paraguai, buscando responsabilizar autoridades e agentes estatais pelos crimes cometidos durante
os anos de ditadura naqueles países. O Brasil, com exceção do Paraguai, é o país que menos avançou na
adoção de procedimentos para investigar as violações de Direitos Humanos ocorridas na ditadura e
responsabilizar seus agentes, mesmo que a Lei nº 9.140/95, tenha reconhecido a responsabilidade do Estado
pelas mortes e pelos desaparecimentos de presos políticos e fixado indenizações ás vítimas. O número
expressivo de cerca de 50 mil pessoas detidas somente nos primeiros meses da ditadura, 10 mil cidadãos
exilados em algum momento do período ditatorial, mais de 450 pessoas mortas e desaparecidas além de
inúmeras vítimas de tortura, estupro e tratamento desumano mostra que estes atos criminosos constituíam
verdadeira política de estado dirigida contra a população civil.

Por isso, defende-se que a nova Ordem Constitucional brasileira, fundada no princípio da dignidade
da pessoa humana e em plena consonância com as normas internacionais protetoras dos direitos humanos,
abre espaço para a possibilidade de se apurarem as responsabilidades dos crimes contra a humanidade
cometidos durante a Ditadura Militar. A impunidade desses crimes favorece a perpetuação de atos
atentatórios aos direitos humanos, dificultando a adoção de um sistema efetivo de proteção destes direitos.
Como, no caso brasileiro, a não punição por crimes de tortura no passado, inspira e dá confiança aos
policiais civis e militares que de forma notória e rotineira fazem uso da tortura em seus serviços atualmente,
sem medo de serem punidos. Prova disso é a constatação do uso sistemático e generalizado de tortura e
maus tratos nas prisões e delegacias brasileiras, constante do Relatório sobre a Tortura no Brasil, editado
em 2001, após visita do Relator Especial da Comissão de Direitos Humanos da ONU a seis estados
brasileiros nas regiões norte, nordeste, sudeste e centro-oeste.

 

1 RESPONSABILIDADE POLÍTICA E RESPONSABILIDADE PESSOAL POR ATOS
COMETIDOS EM PERÍODO DITATORIAL.

 

Quando se fala em responsabilização por atos estatais que configuram crimes contra a humanidade,
as teses jurídico-políticas historicamente construídas assumem duas possibilidades não excludentes: a
responsabilidade assumida pelo próprio Estado, de natureza eminentemente política, mas com implicações
jurídicas; e a responsabilidade pessoal dos agentes que cometeram tais crimes, de natureza jurídica. Ambas
possuem fortes repercussões na vida nacional, e só se tornam possíveis com a tarefa conexa de abertura de
arquivos e documentos relativos ao período, possibilitando estabelecer a verdade sobre os acontecimentos.

A responsabilidade política do Estado tem raízes antigas. É aquela assumida por todo governo em
relação ao seu predecessor, e, de forma ampla, por toda a nação pelas glórias ou vergonhas de seu
passado.[1] Está implícita na própria noção de continuidade do Estado, mesmo com a variação dos
governos. A admissão oficial, por ato normativo, da responsabilidade do Estado pela morte,
desaparecimento e tratamento degradante causado por agentes estatais em ação política implica
juridicamente no reconhecimento da condição de mortos ou desaparecidos, na obrigação correlata de
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indenizar as vítimas pelos danos sofridos e também no compromisso de restituir administrativamente
benefícios, vantagens ou posições pessoais subtraídas por razões políticas.

A responsabilidade assumida pelo Estado não implica, mas também não impede, na investigação e
responsabilização dos agentes criminosos pelos atos cometidos. Trata-se, neste caso do âmbito de
responsabilização pessoal, que tanto envolve o aspecto civil como o administrativo e o criminal.
Especialmente no âmbito penal, são apuradas as participações pessoais, na exata medida das ações que
competem a cada agente, medindo-se suas motivações e possíveis excessos, estabelecendo-se as punições
mediante a culpabilidade específica do agente. Neste caso, a possibilidade de responsabilização pessoal de
agentes estatais por atos criminosos encontra forte precedente no julgamento dos criminosos nazistas após a
2ª Guerra, não só nos famosos julgamentos do Tribunal de Nuremberg, mas também naqueles realizados
pelo próprio Estado Alemão, exemplarmente o Julgamento de Auschwitz, que apurou em Frankfurt, entre
1963 e 1965, crimes ocorridos naquele campo de concentração.  

Muitos afirmam a inconveniência da responsabilização pessoal dos agentes em atos políticos de
Estado. Argumenta-se que tais atos foram cometidos não por determinação pessoal, mas por razões de
estado, estando os agentes no cumprimento de ordens superiores. No entanto, como afirma Hannah Arendt,
nestes casos,

[...] não está em julgamento um sistema, uma história ou tendência histórica, um ismo, um anti-
semitismo, por exemplo, mas uma pessoa, e se o réu é por acaso um funcionário, ele é acusado porque
até um funcionário ainda é um ser humano, e é nessa qualidade que ele é julgado.[2]

É precisamente a responsabilidade pessoal dos agentes no âmbito penal que o instituto da anistia
pode vir a atingir, na medida em que torna impossíveis de punição crimes atribuíveis aos agentes estatais. A
responsabilidade política do Estado, na medida em que não implica na investigação e punição pessoal,
limitando-se à relação entre o próprio Estado e suas vítimas, convive harmonicamente com o instituto da
anistia. Mas para avançar na possibilidade de responsabilização pessoal dos agentes estatais cumpre discutir
o instituto da anistia e sua utilização através da Lei 6683 de 28/08/1979, questionando-se sua aplicabilidade e
abrangência aos crimes praticados no Brasil durante o período ditatorial.

 
2 CONCEITO E APLICABILIDADE DA ANISTIA.
 

O instituto da anistia pertence ao Direito Penal, sendo caracterizado como um caso de extinção de
punibilidade. Entende-se por punibilidade, “a possibilidade jurídica de o Estado impor uma sanção penal ao
responsável (autor, co-autor, ou partícipe) pela infração penal”.[3] Assim, a anistia é um caso em que o
Estado dispensa, em determinadas situações, total ou parcialmente a incidência da lei, impossibilitando
juridicamente a sanção penal ao indivíduo. É como se o Estado, apesar do acontecimento de uma infração
penal, por questões de política criminal, renunciasse a seu jus puniendi, ou seja, seu direito de punir.

Conceitua-se a anistia como a exclusão, por motivo de utilidade pública, de um ou mais fatos
criminosos do campo de incidência do Direito Penal, pelo Poder Público mediante lei ordinária com efeitos
retroativos. Promovendo, assim, esquecimento jurídico de determinados crimes, pela renuncia ao jus
puniendi estatal. É importante ressaltar que o que importa, na Anistia, é o fato e não seu destinatário.

A Doutrina classifica essa causa de extinção de punibilidade de várias formas. A anistia especial é
aquela destinada a crimes políticos, já a comum é a destinada a crimes não políticos. Percebe-se que, em
regra, a anistia tem um maior uso em crimes políticos (anistia especial), abrangendo, excepcionalmente,
crimes comuns (anistia comum). Caracteriza-se como própria, quando concedida anteriormente à
condenação, e imprópria, quando sua concessão ocorre após o trânsito em julgado. Pode ser geral, quando
menciona apenas os fatos, atingindo todos que os cometeram; ou parcial, quando menciona os fatos, mas
exige o preenchimento de algum requisito, como, por exemplo, a anistia que só atinge os réus primários[4].
Por fim, ela ainda divide-se em condicionada ou incondicionada, dependendo se está ou não sujeita a
condições para sua aceitação, como, v.g, a entrega de armas. Se for condicionada, pode ser recusada, do
contrário não cabe recusa.[5]       

Atualmente, a competência para a concessão da Anistia “é exclusiva da união (CF, art.21, XVII) e
privativa do Congresso Nacional (CF, art. 48, VIII), com sanção do Presidente da República, só podendo ser
concedida por meio de lei federal”[6]. A iniciativa do projeto de lei visando à concessão de anistia é
livre.[7]   

Segundo Fernando Capez, “uma vez concedida, não pode a anistia ser revogada, porque a lei
posterior revogadora prejudicaria os anistiados, em clara violação do princípio constitucional de que a lei não
pode retroagir para prejudicar o acusado (CF, art. 5º, XL).”[8]

Os efeitos da Anistia são ex tunc, ou seja, para o passado, retroagindo a data do crime e apagando
todos os efeitos penais principais e secundários. Por exemplo, em caso de o agente praticar nova infração
penal, ele não será atingindo pela reincidência, uma vez que há a ausência do seu pressuposto, logo que o
crime praticado por ele anteriormente foi anistiado. Assim, esse instituto tem a faculdade de extinguir a ação

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4888



e a condenação sem deixar efeitos secundários. No entanto, vale lembrar, que os efeitos civis não são
atingidos e a obrigação de indenizar permanece.  

De acordo com a regra contida no inciso XLIII, artigo 5º, da Constituição Federal, “a lei
considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os
mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.” 

Conclui-se, portanto, que a anistia é um caso de extinção de punibilidade que, instituída por lei
federal com efeitos retroativos, exclui um ou mais fatos criminosos no campo de incidência do Direito Penal,
sendo ela de competência exclusiva da União e privativa do Congresso. Atinge todos os efeitos penais, mas
não os extrapenais, de forma ex tunc. Utilizada, em regra, para crimes políticos e podendo ser concedida
antes ou depois do trânsito e julgado da sentença condenatória. Beneficiando o coletivo, uma vez que se
refere somente a fatos, atingindo somente os que os cometeram.
 
3 A LEI DE (AUTO) ANISTIA NO BRASIL (LEI 6.683/1979)

 
O período de redemocratização pós-ditadura militar foi uma época muito conturbada na história

brasileira. A Lei da Anistia foi promulgada, ainda durante o regime autoritário, em 28.08.1979, concedendo
o benefício da extinção da punibilidade “a todos aqueles que, no período compreendido entre 02 de
Setembro de 1961 a 15 de Agosto de 1979 cometeram crimes políticos ou conexos com estes...” (art.1º)

Adiante, considerou como crimes políticos ou conexos, de acordo com o §1º do comentado artigo,
os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política, e,
segundo §2º desse mesmo artigo, excluiu dos efeitos da anistia os que foram condenados pela prática de
crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal.[9]   

É de conhecimento público que o legislador intencionava abranger, por meio da redação
propositalmente incerta dos conceitos do §1º (crimes relacionados com crimes políticos e praticados por
motivação política), os agentes públicos que comandaram e cometerem crimes comuns contra os opositores
do regime ditatorial da época, como, por exemplo, atentado violento ao pudor, lesões corporais, abuso de
autoridade, desaparecimento forçado, homicídio, incluindo-os no âmbito da anistia especial.

Logo após a promulgação da Lei, seguiu-se uma discussão política e jurídica a respeito da real
abrangência da extinção de punibilidade prevista. Uma vez que as fronteiras da anistia foram fixadas de
forma genérica, pairando a dúvida na identificação dos reais beneficiários, por causa dos conceitos
indeterminados de crimes políticos e conexos.[10]

No entanto, movimentos políticos de conciliação, objetivando organizar um novo Estado sem
confronto e enfrentamento, desestimularam e enfraqueceram essa discussão. Além disso, as instituições
públicas e organizações da sociedade civil encontravam-se extremamente fragilizadas não conseguindo levar
o debate adiante, visto que tinham sido alvos recentes de perseguições e repressões no período da Ditadura.
A partir desse enfraquecimento, órgãos como o Ministério Público, que não contava ainda com as
atribuições que a Constituição Federal de 1988 veio a determinar, se viram impedidos de representar um
debate mais efetivo sobre o real alcance da anistia. Soma-se a isso, a recusa, por uma grande parte das
vítimas de torturas e prisões arbitrárias, de intentarem alguma ação no sentido de responsabilização,
preferindo manter-se em silêncio a fim de não recordar os sofrimentos vividos e reviver os danos
psicológicos causados por essas experiências traumáticas. Com esse apaziguamento, várias pessoas acabaram
se beneficiando de uma interpretação talvez excessivamente ampla dos conceitos previstos na lei,[11]
mormente diante do quadro até esta data vigente, de omissão do sistema jurídico brasileiro em procurar
responsabilizar os autores dos delitos. 

Com o fortalecimento da democracia, das instituições públicas e das organizações da sociedade
civil, a discussão sobre a abrangência Lei de Anistia e a responsabilização dos crimes cometidos durante a
ditadura voltam à tona. Não só o Brasil, mas vários países com experiências de regimes militares semelhantes
ao nosso, a exemplo do Chile e da Argentina, começaram a discutir uma revisão histórica dos crimes lesa
humanidade cometidos por agentes estatais e o real significado das leis de anistia promulgadas nestes países
nos períodos de transição para democracia.[12]  

Hodiernamente, a controvérsia, em relação à abrangência da Lei da Anistia, encontra-se na pauta de
discussão da sociedade brasileira de forma mais intensa. Cresce a cada dia o clamor social por uma definição
clara e objetiva da abrangência dos conceitos da lei e se de fato os agentes estatais foram ou não
beneficiados. Essa controvérsia já foi submetida ao judiciário, encontrando-se em discussão, ainda não tendo
sido decidida definitivamente.[13]  

As leis de auto-anistia são um conjunto de normas que levam à perpetuação da impunidade e à
impossibilidade de defesa da vítima, a fim de apaziguar a delicada situação em que se encontra o Estado e a
população, após a traumática experiência de violação dos Direitos Humanos. Esse tipo de lei obsta a
identificação dos indivíduos responsáveis por violações a direitos humanos, uma vez que dificulta a
investigação e o acesso à justiça e impede que as vítimas e os seus familiares conheçam a verdade e recebam
a reparação devida. Pode-se dizer, assim que a Lei 6.683/1979 caracteriza-se como uma lei de auto-anistia,

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4889



logo que pretendia conciliar os interesses das forças militares e os da sociedade pós-ditadura.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, a qual o Brasil está vinculado, entende que as leis de
auto-anistia são incompatíveis com os tratados de direitos humanos, como a Convenção Americana, e
carecem de efeitos jurídicos.[14] Em termos específicos, leis de auto-anistia, como a brasileira, não valem
“em relação aos atos desumanos, generalizados ou sistemáticos, praticados contra a população civil, durante
a ditadura militar, pelos agentes públicos ou pessoas que promoveram a arbitrária política do Estado
ditatorial, com conhecimento desses agentes”.[15]

Nesta linha, a impossibilidade de revogação da anistia por lei posterior não pode ser defendida no
caso das leis de auto-anistia, especialmente quando se reportam a crimes contra a humanidade,
exemplarmente a tortura, internacionalmente reconhecidos e tidos como imprescritíveis e insuscetíveis de
anistia. Neste sentido, na Argentina procedeu-se à invalidação das leis de auto-anistia, que foram declaradas
inconstitucionais em âmbito interno.

É essencial para o efetivo exercício dos direitos fundamentais na nova ordem constitucional a
verdadeira interpretação sobre a abrangência e eficácia da Lei de Anistia. E este é, atualmente, o principal
óbice encontrado na legislação brasileira à responsabilização pessoal dos agentes estatais envolvidos em atos
criminosos durante período ditatorial.

 

4  MEDIDAS DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO E DE SEUS AGENTES PROPOSTAS NO
BRASIL.
 

Até pouco tempo, as medidas de responsabilização dos agentes estatais que cometeram crimes
durante a Ditadura Militar eram muito tímidas e escassas. No entanto, o que se vem notando nos últimos
anos a partir do início do século XXI, com o governo Fernando Henrique Cardoso e continuado pelo
presidente Luís Inácio Lula da Silva, é a adoção, ainda que de forma acanhada, de medidas práticas pelo
menos aquelas relativas à indenização pelos danos pessoais resultantes dos crimes contra a humanidade
cometidos dentre os anos de 1964 a 1988. A par destas, a mobilização para o avanço na adoção de medidas
práticas de responsabilização, impulsionada por instituições públicas e organizações da sociedade civil,
encontra fortes resistências entre militares e membros dos setores governamentais.

 Apresentada pelo governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a Lei dos Desaparecidos (lei
nº 9.140/95), propôs a indenização dos familiares das vítimas que foram mortas ou desaparecidas na vigência
do Regime Ditatorial. Para a justa indenização, exigiu-se somente a comprovação do parentesco entre a
família e a vítima, não sendo aberto qualquer arquivo da repressão.[16] Apesar do grande lapso temporal, 16
anos após a lei da Anistia, essa constituiu um significativo avanço no sentido de responsabilização do Estado
perante suas vítimas pelos crimes cometidos durante a ditadura militar.

 Consonante a essa política, lei federal de número 10.559/02 regulamenta o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias quanto à anistia, versando sobre o regime, a condição, a reparação do anistiado
e as competências administrativas para tal.

Outro bom exemplo é a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, instituída pela Medida
Provisória 2.215/2001, que já concedeu indenização a cerca de 24.560 famílias por prejuízos decorrentes da
perseguição política.[17]

No entanto, retrocedendo a esses avanços, a abertura de arquivos públicos considerados “ultra-
secretos” (categoria mais rigorosa instituída pelo decreto 2.134/1997, que regulamentas a lei 8.159/1991) foi
garantida por prazo mínimo de 50 anos e prorrogável por tempo indeterminado. Essa medida, em clara
exorbitância do poder regulamentar, foi decretada em dezembro de 2002 pelo governo de Fernando
Henrique Cardoso, em sua última semana do mandato (Decreto 4533/2002). Essa norma contrariou a lei
constitucional, uma vez que para a lei 8.159/1991, compatível com a Constituição de 1988, os arquivos
devem ser abertos em 30 anos, com prorrogação do tempo para no máximo o dobro, 60 anos.[18]    

Já em março de 2005, na vigência do governo Lula, a Câmera Federal aprovou em primeira votação
a Medida Provisória 228, posterior lei 11.111/2005, prorrogando, assim, indefinidamente o tempo de
proibição da publicidade dos citados arquivos secretos. “Assim, o Brasil configura-se como país modelo de
uma política do esquecimento e de deslocamentos nas tensões vivas da memória política para a abordagem
fria das leis de reparação”[19], afirma o professor Edson Teles em relação aos atos de incentivo à amnésia
social por meio das aludidas  leis. 

Segundo Ação Civil Pública,[20] movida pelo Ministério Público Federal, A Organização das
Nações Unidas - ONU já reprimiu a omissão do Estado brasileiro em implementar medidas adequadas de
promoção dos direitos humanos em relação aos acontecimentos da ditadura militar. Em dois de novembro
de 2005, O Brasil foi recomendado pelo Comitê de Direitos Humanos (artigo 40 do Pacto de Direitos Civis
e Políticos) para que tornasse públicos os documentos relevantes sobre os crimes cometidos durante aquela
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fase do País, responsabilizando seus autores.

A recomendação não foi seguida; houve, apenas, a edição do livro Direito à Verdade e à Memória,
cujo conteúdo versa sobre as conclusões da Comissão Especial de Mortos e Desaparecimentos Políticos da
Presidência, sem esclarecer as circunstâncias em que foram praticados os ilícitos. Essas conclusões são
baseadas nos julgamentos, de quase 500 casos, realizados pela citada comissão com fundamento na lei nº
9.140/95 (Lei dos Desaparecidos). O livro constitui um ato de justiça, sinalizando uma nova etapa do
reconhecimento do direito à memória e à verdade.[21] Assim, o livro representa o reconhecimento oficial do
Estado brasileiro de que determinados órgãos de repressão constituíram-se verdadeiros centros de terror e de
violação da integridade física e moral de pessoas humanas.

É também de extrema relevância citar o início da abertura dos arquivos oficiais do movimento
denominado Guerrilha do Araguaia. Em 1982, foi ajuizada uma ação pelos familiares dos participantes do
movimento pedindo a quebra do sigilo das informações militares acerca do local dos restos mortais, assim
como o traslado e sepultamento das ossadas das pessoas vitimadas no referidos movimento. Em setembro de
2007, o Supremo Tribunal de Justiça proferiu acórdão,[22] exigindo a abertura dos arquivos oficiais
relativos à guerrilha até então secretos.[23]  

Ainda mais ousada é a propositura da ação civil pública nº 2008.61.00.011414-5 pelo Ministério
Público Federal contra a União Federal e contra os agentes públicos Carlos Alberto Brilhante Ustra e Audir
dos Santos Maciel, ex-comandantes do DOI-CODI de São Paulo. A ação, em trâmite na 8ª Vara Federal de
São Paulo, pretende responsabilizá-los pessoalmente e recuperar destes as quantias despendidas pela União
com as indenizações pagas pelo tesouro às famílias, com fundamento na lei nº 9140/95, conforme relatos que
constam no livro Direito à Memória e à Verdade. A ação também tem fundamento constitucional, uma vez
que, segundo o artigo 37, §6º, da Constituição Federal: “as pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Assim, o que é exigido é que a União, assumindo pólo ativo da ação, exerça ação regressiva contra os
comandantes do DOI-CODI, Ustra e Maciel, a fim de que estes fossem coagidos a devolver ao erário federal
as indenizações pagas às famílias dos que ali foram mortos sob tortura.[24]

A ação civil pública acima referida encontra-se em tramitação, após reexame da sentença de
primeiro grau que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, tendo o
Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidido pela inadmissibilidade da extinção do processo.

No mesmo sentido, foi também ajuizada a ação civil pública nº 2009. 61.00. 005503-0, pelo mesmo
Ministério Público Federal contra a União Federal, o Estado de São Paulo e mais sete indivíduos (um policial
militar e seis servidores públicos estaduais) envolvidos em atos criminosos realizados no DOI-CODI e DOPS
em São Paulo. A ação foi distribuída e encontra-se ainda em tramitação.

Nas duas ações civis públicas referidas busca-se a responsabilização pessoal, no âmbito civil e
administrativo, dos agentes estatais envolvidos, sem prejuízo de responsabilização criminal posterior. Para
configurar a responsabilidade pessoal, a estratégia adotada foi a utilização do conceito de crimes contra a
humanidade para qualificar os atos de tortura, morte e desaparecimento forçado de pessoas, em referência às
Declarações Universal de Direitos Humanos e Interamericana de Direitos Humanos, das quais o Brasil é
signatário desde 1948, e que consagram princípios compatíveis com estes crimes. Assim, os danos
decorrentes da prática destes crimes autorizam a reparação às vítimas e as consequências administrativas
pedidas para seus autores. Trata-se de uma argumentação que envolve normas de direito internacional.

Outro modelo de ação judicial proposta e que pode ter como desdobramento em ações posteriores a
responsabilização pessoal civil, administrativa e penal de agentes estatais envolvidos em crimes durante a
ditadura é a que foi proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O órgão máximo
de representação da OAB apresentou recentemente, por seu advogado, o professor Fábio Konder
Comparato, uma peça de Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental,[25] relevante ao §1º do
art.1º da Lei da Anistia, que considera conexos, para efeito deste mesmo artigo, os crimes de qualquer
natureza relacionados com os crimes políticos ou praticados por motivação política. Desde a sua
promulgação, esses conceitos (motivação política e crimes de qualquer natureza relacionados com
crimes políticos) são muito amplos e incertos. A determinação desses conceitos é de extrema importância,
uma vez que, segundo a lei, o benefício da anistia é concedido a todos aqueles que cometeram crimes
políticos ou conexos com estes (art.1º). Com essa argüição a OAB requer, em síntese, que o STF dê à Lei
6.683l a interpretação sob a perspectiva da Constituição, de modo a declarar, à luz de seus preceitos
fundamentais, que a anistia concedida aos crimes políticos ou conexos não abrange os crimes comuns
praticados pelos agentes da repressão contra opositores políticos, durante o regime militar,[26] dando,
assim, fim a longa controvérsia da abrangência da anistia no país.

Aqui a tese envolve o próprio direito interno, questionando-se a constitucionalidade da Lei de
Anistia em sua interpretação ampla e advogando-se a exclusão de crimes tidos como comuns (tortura,
seqüestro, homicídios, estupro, entre outros) e não políticos, da incidência legal.
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O Supremo Tribunal Federal ainda não se posicionou quanto à Argüição de Descumprimento de
Preceito Fundamental proposta pela OAB, em relação à abrangência da lei de anistia. O julgamento e
posicionamento são aguardados ansiosamente pelas organizações da sociedade civil que lutam por medidas
de responsabilização dos crimes cometidos durante a Ditadura Militar. 

 

5 APLICAÇÃO DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS DE 1948 NA
RESPONSABILIZAÇÃO PELO CASOS DE TORTURA NO PERÍODO DA DITADURA
MILITAR.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela Assembléia Geral das Nações
Unidas, representa a culminância de um processo ético que, iniciado com a Declaração de Independência
dos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, levou à internacionalização dos
Direitos Humanos e ao reconhecimento da igualdade essencial de todo ser humano em sua dignidade de
pessoa. Ela foi declarada em um contexto de pós-guerra, quando o mundo estava chocado com as
atrocidades cometidas durante a 2ª Guerra Mundial. Objetiva-se com a declaração afastar a idéia de
superioridade de uma raça, classe social, cultura ou religião sobre todas as outras, a fim de se diminuir o
risco dessas ideias para a própria segurança da humanidade.

Os artigos 3º e 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos rezam respectivamente que “toda
pessoa tem direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal” e que “ninguém será submetido à tortura, nem a
tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.” Durante a Ditadura Militar, esses direitos universais
e imprescritíveis foram institucionalmente violados. A tortura e outros atos de tratamento desumano, mesmo
já sendo considerados crimes contra a humanidade, tornaram-se rotina contra os ‘inimigos do regime’ e
contra a população civil. Essas medidas tinham caráter generalizado e sistemático e uma prova do
reconhecimento da ilicitude das ações por parte dos agentes é a tentativa de se mascararem suas ações por
meio de versões suicidas, atropelamentos e outros artifícios, que ocultassem as verdadeiras causas de sua
ocorrência.

A formulação dos crimes de lesa humanidade está situada no contexto histórico de julgamento dos
criminosos nazistas por seus atos perante o Tribunal de Nuremberg. Seu conceito foi definido no Estatuto
para o Tribunal de Nuremberg, aprovado pela assembléia da ONU em 1946. Foram qualificados como
crimes dessa natureza os atos desumanos cometidos contra a população civil, a perseguição por motivos
políticos, o homicídio, o extermínio e a deportação, dentre outros. Tais definições foram erigidas em
princípios de direito internacional e posteriormente tratadas em outros documentos internacionais, como as
Declarações Universal de Direitos Humanos (ONU, 1948) e Interamericana de Direitos Humanos (OEA,
1948), ambas firmadas pelo Brasil.

Os crimes de lesa humanidade são caracterizados pela prática de atos que ferem a dignidade da
pessoa humana, como a tortura, o homicídio, as execuções sumárias, extralegais ou arbitrárias e os
desaparecimentos forçados, cometidos de forma generalizada e sistemática contra uma população civil, em
tempos de guerra ou de paz. Assim, não há exatamente uma tipificação específica e inovadora dos crimes
contra a humanidade:

 O que os caracteriza é a especificidade do contexto e da motivação com que praticados. Tampouco há
um rol taxativo de crimes que possam assumir essa qualificação. Qualquer delito grave contra os direitos
humanos pode vir a ser reconhecido como atentatório à humanidade, se praticado dentro de um padrão
de perseguição a determinado grupo da sociedade civil, por qualquer razão (política, religiosa, racial ou
étnica).[27]

Assim, os crimes cometidos pelos agentes estatais durante a ditadura ferem os artigos da
Declaração dos Direitos Humanos e caracterizam-se como sendo crimes lesa-humanidade.

Durante o governo militar, o Brasil já havia assinado a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
adotando estes princípios do Direito Internacional que consagram os crimes contra a humanidade. Pode-se
assim entender que o Brasil já se comprometera, em 1948, com o dever de proteger os Direitos Humanos e
de punir os crimes de lesa-humanidade cometidos durante a vigência da Ditadura Militar, uma vez que,
desde aquela época, concebia-se a aplicabilidade da Declaração Universal dos Direitos Humanos no
ordenamento jurídico brasileiro. Compromisso, portanto, incompatível com a abrangência da Lei da Anistia
relativa a estes crimes.

6 MEDIDAS DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO E DE SEUS AGENTES PROPOSTAS NOS
PAÍSES DO CONE SUL E NA ÁFRICA DO SUL

Vários países da América Latina, que passaram por governos ditatoriais parecidos com o do Brasil,
vêm tomando medidas para a investigação e responsabilização dos autores de crimes contra a humanidade,
baseando-se justamente na aplicabilidade das disposições internacionais relativas e estes crimes, entre estas a

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4892



própria Declaração Universal de Direitos Humanos. Diferentemente da tese defendida na ADPF 153/2008,
que busca excluir da abrangência da lei da anistia crimes comuns, a estratégia encontrada em alguns países,
como o Chile, busca excluir das leis de auto-anistia a incidência sobre crimes definidos internacionalmente
como de lesa humanidade, tais como a tortura e o desaparecimento forçado de pessoas, dada sua
incompatibilidade com as Declarações de Direitos Humanos e carência de efeitos jurídicos

A situação chilena, por exemplo, pouco difere da brasileira. Ambos os países foram governados por
regimes ditatoriais militares, os Estados Democráticos foram suprimidos por Atos Institucionais e a tortura,
o homicídio e o desaparecimento foram práticas adotadas pelos órgãos de repressão policial e militar.

No Chile, antes mesmo de se pensar em transições, rupturas e o fim do regime ditatorial, os
militares já, em 1978, se auto-concederam anistia, a fim de legalizar o regime.  Em 1989, tem-se o fim da
Ditadura chilena, e a instauração do governo da Conciliacíon, que decretou leis de indulto relativas aos
crimes cometidos durante a Ditadura. Em 1990, a partir da volta dos civis ao governo, criou-se a Comissíon
de Verdad y Reconciliacíon. Essa comissão tinha como principais objetivos: o estabelecimento de um
quadro das desaparições e mortes, bem como a localização dos corpos dessas pessoas. No tocante às
vítimas ou às famílias, a comissão recomendava que medidas de reparação e indenização fossem tomadas.

No caso de Almonacid Arellano[28], que foi preso e morto por se contrapor à ditadura Pinochet, o
Estado Chileno foi condenado internacionalmente pela Corte Interamericana, por violar o sistema de
proteção aos direitos humanos fixados na Convenção Americana de Direitos Humanos. A condenação se
deu não pela prática do homicídio em si, mas pela ausência de providências destinadas à completa apuração
do ocorrido, responsabilização dos envolvidos e reparação de danos aos familiares.[29]

 Nos últimos anos, o Chile vem investigando e punindo os autores dos crimes cometidos contra a
dignidade da pessoa humana durante a ditadura militar. Alguns líderes do regime militar estão sendo
responsabilizados por seus crimes, sendo processados e condenados pelas violações aos direitos humanos. A
detenção do ex-ditador Augusto Pinochet caracteriza um dos grandes marcos dessa política.

Na Argentina, o declínio do regime militar aconteceu em um momento de grave crise da
credibilidade das Forças Armadas, crise esta, causada pela infeliz campanha militar na Guerra das Malvinas.
A Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas foi criada em 1983, a fim de  apurar as violações
aos direitos humanos durante a ditadura. Desprezando as apurações dessa comissão, as leis do Punto final
(1986) e da Obediencia debida (1987) foram promulgadas visando acalmar os exaltados ânimos dos
militares que promoviam levantes em dependências militares, contrapondo-se às investigações relativas à
Ditadura. Tais normas foram posteriormente declaradas inconstitucionais, avançando na responsabilização
pessoal dos agentes de Estado que cometeram crimes contra a humanidade. Atualmente conta-se um número
expressivo de processados e condenados por violações aos direitos humanos no período ditatorial (desde
2006, mais de 30 acusados foram condenados e há 534 pessoas processadas)[30].  

Segundo o professor Edson Teles, “tanto no caso chileno, quanto no argentino, pode-se observar o
conflito entre a política do esquecimento e a punição, tensão que aumenta na medida em que se aprofunda
nestas práticas[...].”  

A África do Sul, já tendo conhecimento das experiências pós-ditadura na América Latina, aplicou
outro método de reconciliação nacional. A partir da valorização das narrativas, almejou-se resgatar as
memórias dos momentos dolorosos ao invés de promover medidas de apaziguamento e esquecimento oficial.
A Truth and Reconciliation Comission (TRC) incentivava procedimentos de confissão e desculpa. Toda
testemunha das violências que fizesse seu depoimento sobre as estórias de tortura, abusos, ocultação de
cadáveres e outros crimes da repressão perante a TRC,  receberia o indulto. Assim, cooperando para o
julgamento dos que não se apresentaram à comissão, como contribuindo para uma real, ampla e minuciosa
investigação do fenômeno ditatorial ocorrido no país, investigação essa promovida por meio de relatos dos
próprios participantes. Caracterizando-se, assim, como uma medida de auto- responsabilização, ou seja, de
assunção de responsabilidades pelos próprios criminosos, não pela imputação dessa responsabilidade por um
terceiro. A experiência sul-africana apresentou duas inovações em relação às latino-americanas:

 
[...] primeiramente, a comissão escutou o testemunho não somente das vítimas (caso das leis de
reparação, no Brasil, e das comissões de verdade, no Chile e Argentina), mas também dos oficiais e
militares responsáveis por matar e torturar, em segundo lugar, a TRC tornou públicas estas experiências
ao divulgar as narrativas construídas em seu espaço, criando um impacto na sociedade, seja em suas
subjetividades ou mesmo o nas políticas públicas adotadas posteriormente.[31]

 
Em relação a essa experiência, o autor supracitado entende que “podemos dizer que a reconciliação

da sociedade pode ser viável após o procedimento de desculpas, mas dificilmente pode ocorrer onde não
houver esta etapa”.
 
 
CONCLUSÕES
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Os caminhos percorridos no Brasil para o estabelecimento da verdade e para o tratamento jurídico

das graves violações aos direitos humanos durante o período ditatorial tem sofrido avanços e retrocessos. É
possível delimitar como marco inicial neste processo as medidas de responsabilização do próprio Estado
perante suas vítimas, envolvendo as disposições de cunho meramente reparatório representadas pela Lei dos
Desaparecidos (Lei 9.140/95), que certamente representam um passo adiante, ainda que tímidas e eivadas de
dificuldades para sua concretização.

Medidas ainda em franco retrocesso são aquelas referentes à abertura de arquivos ‘ultra-secretos’
que contém informações preciosas sobre a atuação dos agentes estatais durante a ditadura. Os prazos da lei
8.159/91, que trata dos arquivos públicos, foram alargados, em franca exorbitância do poder regulamentar,
por decretos presidenciais durantes os governos dos presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio
Lula da Silva, de forma que atualmente a abertura e o acesso público a estes documentos encontram-se
proibidos por tempo indeterminado.

No entanto, é no âmbito da responsabilização pessoal por crimes cometidos por agentes estatais
durante o período ditatorial brasileiro que, a exemplo de países como Chile e Argentina, afetados por
ditaduras militares no mesmo ciclo histórico, o Brasil deve avançar. O marco constitucional de 1988,
alicerçado na dignidade da pessoa humana e baseado em normas internacionais de proteção aos direitos
humanos, torna premente a necessidade de revisão de conceitos como ‘crimes políticos e conexos’, ‘crimes
praticados por motivação política’, referidos na Lei da Anistia, de forma a afastar da incidência deste
instituto penal os crimes tidos como comuns, como a tortura, por exemplo, permitindo a responsabilização
penal dos agentes que os tenham praticado. O questionamento acerca da abrangência da Lei da Anistia
materializou-se em ADPF impetrada pelo Conselho Federal da OAB no ano de 2008, atualmente em
tramitação no Supremo Tribunal Federal. 

Outra possibilidade de questionamento da Lei da Anistia brasileira é sua caracterização como norma
auto-anistiadora, portanto inválida nos termos de decisões anteriores da Corte Interamericana de Direitos
Humanos quanto aos atos desumanos praticados contra a população civil, durante a ditadura militar, pelos
agentes públicos ou pessoas que promoveram a arbitrária política do Estado ditatorial, com conhecimento
desses agentes. Esta jurisprudência internacional já foi usada no âmbito interno em países sul-americanos,
como o Chile e a Argentina, de forma a compor a possibilidade de responsabilização pessoal dos agentes
estatais considerados responsáveis por crimes contra a humanidade, assim qualificados no âmbito
internacional.

Percebe-se, portanto, por qualquer das estratégias, a oportunidade histórica de vencer a
impunidade, o esquecimento e o silêncio frente aos crimes cometidos durante a Ditadura Militar, e fortalecer
o compromisso do Estado Brasileiro com a proteção dos direitos humanos. Para tanto, é também essencial
reconhecer que o processo democrático brasileiro está em plena consolidação. Mesmo experiências
traumáticas como o impeachment do presidente Fernando Collor foram enfrentadas com o fortalecimento
das instituições políticas. Não há, portanto, razão para querer esquecer o passado ditatorial. A incitação ao
esquecimento e à impunidade não é compatível com a democracia política que o Brasil foi capaz de se tornar
e com as exigências do Estado Democrático de Direito. Quanto à estabilidade da experiência democrática
brasileira não há nada a temer no conhecimento do passado, a não ser o seu esquecimento.
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DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE CULTURAL: A DIGNIDADE HUMANA ENTRE O
UNIVERSALISMO E O RELATIVISMO

HUMAN RIGHTS AND CULTURAL DIVERSITY: THE HUMAN DIGNITY BETWEEN THE
UNIVERSALISM AND THE RELATIVISM

FELIPE CAVALIERE TAVARES

RESUMO
A partir do declínio das teorias revolucionárias marxistas, a idéia de justiça social encontrou o seu
ancoradouro no ideal de direitos humanos e no princípio da dignidade humana. Este princípio tem por
fundamento a igualdade entre todos os homens, o que explica o caráter universalista desta concepção de
direitos humanos. Este universalismo, entretanto, é contestado por autores ligados ao relativismo cultural,
para quem a idéia de dignidade humana não pode ser universalizada, uma vez que depende
fundamentalmente de valores históricos e culturais. Assim, o objetivo deste artigo é abordar as principais
características do posicionamento relativista, através da identificação de seus grandes autores e,
principalmente, através da análise mais acurada de seus argumentos teóricos.
PALAVRAS-CHAVES: DIREITOS HUMANOS; UNIVERSALISMO; RELATIVISMO CULTURAL

ABSTRACT
From the decline of Marxist revolutionary theories, the idea of social justice found its anchorage in the ideal
of human rights and the principle of human dignity. This principle is based on the equality of all men, which
explains the universal character of this conception of human rights. This universality, however, is contested
by authors connected to the cultural relativism, to whom the idea of human dignity cannot be universalized,
since it depends crucially on the historical and cultural values. Therefore, the objective of this paper is to
outline the main features of relativistic positioning through the identification of its greatest authors, and
especially through the more accurate analysis of their theoretical arguments.
KEYWORDS: HUMAN RIGHTS; UNIVERSALISM, CULTURAL RELATIVISM

INTRODUÇÃO

 

              Durante boa parte da segunda metade do século passado, a luta por uma sociedade mais justa e a
conseqüente correção das desigualdades sociais tinha como fundamentação teórica o pensamento marxista,
que pregava a idéia de que a criação de uma justiça distributiva deveria passar obrigatoriamente por uma
espécie de socialismo revolucionário. A queda do muro de Berlim, entretanto, significou também o fim de
qualquer pretensão revolucionária, marcando definitivamente na historia o declínio do sonho marxista. A
partir de então, uma nova tendência surgiu no pensamento jusfilosófico, qual seja, a afirmação de que uma
sociedade justa deve estar necessariamente vinculada ao princípio da dignidade humana. De acordo com este
posicionamento doutrinário, apenas através da maximização deste princípio é que seria possível se
solucionar, satisfatoriamente, os conflitos da sociedade multiculturalista contemporânea, em especial a
desigualdade social e o desrespeito às minorias.
              O princípio da dignidade humana, em seu nascedouro, fundamentou-se na idéia de igualdade
absoluta entre os seres humanos, o que explica o caráter universalista desta concepção dos direitos humanos.
O documento que simboliza esta nova concepção é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada
em 1948 pela Assembléia Geral das Nações Unidas e que buscou consagrar perante a comunidade
internacional valores básicos da dignidade humana, que deveriam ser universais e indivisíveis. É o que afirma
Flavia Piovesan: “Pode-se afirmar que a concepção contemporânea de direitos humanos caracteriza-se pelos
processos de universalização e internacionalização destes direitos, compreendidos sobre o prisma de sua
indivisibilidade”.[1]

Os direitos humanos, nesta concepção universalista, seriam como princípios mínimos de dignidade
humana, válidos universalmente, e que deveriam ser respeitados por todos os Estados, independentemente de
suas características culturais particulares. O filósofo norte-americano John Rawls, por exemplo, afirma que o
respeito aos direitos humanos é condição necessária para que um regime político possa integrar a
comunidade internacional. Como afirma Vicente Barreto:

 
 

Trata-se, em outras palavras, da remissão dos direitos humanos ao plano das relações
entre os Estados que, para se legitimarem na comunidade internacional, devem ter como
fundamento dos respectivos direitos internos o respeito à norma mínima internacional.
Rawls procura, em outras palavras, estabelecer uma norma comum, um direito
cosmopolita, que servirá como critério universal para o reconhecimento dos sistemas
políticos e jurídicos nacionais. [2]   

 
Outro importante posicionamento universalista é  o  do filósofo alemão Jurgen Habermas,  que

defende a possibilidade de se chegar a uma universalidade ética através da chamada ética do discurso,
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afirmando ser possível a construção de um ponto de vista moral imparcial que supere as diversas visões
culturais de mundo, quando se submetem estes enunciados morais particulares a pretensões de validade pela
via comunicativa, pela via de um diálogo público. Portanto, como ensina Antônio C. Maia, em brilhante
artigo sobre a ética do discurso, Habermas sustenta uma posição cognitivista que defende a existência de “...
um princípio universal capaz de clarificar e justificar o ponto de vista moral moderno, possibilitando uma
avaliação crítica das normas legais que aspiram ao título de legítimas”.[3]

Assim, a universalidade pretendida por Habermas é uma universalidade dialógica, argumentativa,
que busca um consenso racional e universal acerca das regras mínimas de convivência social. Ou como
afirma Gisele Cittadino: “... o que ele pretende é encontrar um princípio de universalização que possa
construir uma ponte entre as várias formas plurais e o interesse comum”.[4] Para Habermas, portanto, a
teoria do discurso permite a elaboração de um sistema universal de direitos que garanta condições mais
dignas de vida para todos, sem que isso viole as diferenças culturais existentes dentro da sociedade.

Karl-Otto Apel, que juntamente com Habermas desenvolveu a ética do discurso, é ainda mais
radical na defesa do universalismo dos direitos humanos. Para o ilustre pensador alemão, as características da
situação mundial atual revelam uma necessidade urgente de uma ética da humanidade com validade universal,
obrigatória para todos os indivíduos singulares e para todas as diferentes culturas. Fundamentais as palavras
do próprio Apel:  “Tendo passado pessoalmente pela virada lingüística-hermenêutica-pragmática da filosofia
contemporânea, não encontrei nenhuma razão suficientemente forte para abandonar completamente o
universalismo transcendental de proveniência kantiana”. [5] Para ele, todas as culturas devem estar dispostas
a respeitar normas básicas de um discurso argumentativo, como, por exemplo, a igualdade de direitos de
todos os virtuais parceiros do discurso. Assim, para Apel, os direitos humanos devem ser encarados como
direitos incondicionais dos participantes do discurso, condição normativa para a realização da ética do
discurso, formando assim uma condição limitadora, constatável a priori, da ética universalista imposta a
qualquer tipo de particularidade cultural.

A defesa desta universalidade, entretanto, não é unânime no pensamento jusfilosófico
contemporâneo. Muito pelo contrário, a construção desta concepção universal dos direitos humanos enfrenta
uma forte resistência de setores da Filosofia, da Antropologia e do próprio Direito. Para estes críticos, a
visão global de direitos humanos não é capaz de responder aos desafios do pluralismo cultural que
caracteriza a sociedade atual. Este movimento de crítica ao universalismo, em nome de uma valorização das
características culturais de cada sociedade, é chamado pela doutrina de relativismo cultural. É contundente a
definição de Flavia Piovesan:

 
Para os relativistas, a noção de direitos está estritamente relacionada ao sistema político,
econômico, cultural, social e moral vigente em determinada sociedade. Neste prisma,
cada cultura possui seu próprio discurso acerca dos direitos fundamentais, que está
relacionado às específicas circunstâncias culturais e históricas de cada sociedade. Neste
sentido, acreditam os relativistas, o pluralismo cultural impede a formação de uma moral
universal, tornando-se necessário que se respeite as diferenças culturais apresentadas por
cada sociedade, bem como seu peculiar sistema moral.[6]

 
Neste sentido, o objetivo fundamental deste artigo é abordar as principais características do

posicionamento relativista, através da identificação de seus grandes autores e, principalmente, através da
análise mais acurada de seus argumentos teóricos.

 
 
 

1.    UNIVERSALISMO E HOMOGENEIZAÇÃO CULTURAL
 

            De um modo geral, o relativismo não crê que seja possível se universalizar o conceito de dignidade
humana e, consequentemente, a defesa de direitos humanos universais. Para os relativistas, o conceito
universal de direitos humanos é puramente abstrato, já que na vida prática as diferenças culturais impedem
essa universalidade. Para alguns autores, inclusive, a própria universalidade abstrata é questionável,
conforme ensina Christoph Eberhard:

 
Em primeiro lugar, os direitos humanos não são universais na prática, pois não são
garantidos de forma universal a todos os seres humanos e são violados no mundo todo,
muitas vezes de forma grosseira. (...) Em segundo lugar, mesmo sua universalidade
abstrata é cada vez mais colocada em xeque. A cada dia parece mais questionável se eles
realmente constituem o horizonte máximo e único para uma “boa vida”, e as tradições
culturais não-ocidentais cada vez mais os põem em dúvida.[7]
 
 

Mais do que apontar a impossibilidade qualquer pretensão de universalizar os direitos humanos, o
assim chamado relativismo cultural entende que esta universalização representa, na verdade, uma tentativa de
ocidentalização da humanidade, uma homogeneização cultural, onde o modo de vida europeu e norte-
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americano são padrões a serem transportados para todas as outras culturas. É esta a visão de Ahmet
Davutoglu:

 
O conceito de cultura global pressupõe a tese da unidade da civilização, a qual evoluiu
para um referencial espaço temporal eurocêntrico. A premissa gera necessariamente uma
idéia de centralidade do espaço e da periodização europeus da história das civilizações, a
partir da experiência única da civilização ocidental. A hegemonia econômica e política
desta faz de sua cultura um padrão válido em termos globais para sociedades
diferenciadas. Tal homogeneização da cultura global, contudo, está se tornando uma
ameaça ao pluralismo cultural, um pré-requisito para qualquer tipo de diálogo e
interação entre civilizações cujo discurso é incoerente com a ausência de pluralidade.[8]
 
 

A antropologia, de um modo geral, também faz sérias críticas ao conceito de direitos humanos
universais. Clifford Geertz, por exemplo, não tem receio em afirmar que

... chegamos a um ponto, na história moral do mundo, em que somos obrigados a pensar
na diversidade de modo bem diferente do que costumávamos fazer. Devemos aprender a
apreender o que não podemos abraçar.[9]

 
Ele admite que a dificuldade disso é imensa, mas é inútil tentar aparar essas diferenças com vagos murmúrios
sobre a humanidade comum. Para ele, tornar a diferença evidente é algo pelo que toda a humanidade deve
lutar.

Já para Rosinaldo Silva de Souza, importante nome da antropologia jurídica, a despeito do caráter
normativo moral da idéia de Direitos Humanos, altamente permeado por ideologias hegemônicas ocidentais,
os grupos minoritários podem se basear neste mesmo documento para garantir sua existência, ou seja, o
antídoto para o problema da universalização hegemônica dos direitos humanos está na utilização radical do
próprio problema. É através da idéia de direitos humanos universais que se difundirá a importância e
necessidade do respeito à diferença cultural, condição indispensável para a existência de uma sociedade
verdadeiramente democrática. Rosinaldo afirma que é justamente partindo do reconhecimento da diferença
como constituinte de uma subjetividade inalienável dos sujeitos sociais que a Antropologia pode contribuir
para a elaboração de contra-discursos, capazes de se contrapor ao discurso universalista ocidental. A
bandeira deste contra-discurso está no reconhecimento da diferença, que pode até ganhar a roupagem de
direitos humanos, desde que sejam vistos como uma política cultural, de direito à cultura e à autenticidade
cultural. Esta luta por uma política cultural, com uma roupagem de direitos humanos, segundo ele, irá
favorecer sensivelmente às minorias sociais e culturais.  O autor alerta, entretanto, para a dificuldade de se
garantir estes direitos culturais, uma vez que estes são direitos coletivos, e a tendência moderna é pela
proteção dos direitos individuais dos cidadãos.[10]

Rosinaldo lembra que, uma vez que os direitos culturais e o direito à autodeterminação dos povos
estão positivados, o caráter etnocêntrico dos direitos humanos encontra aí o seu próprio antídoto. Ao se
reconhecer a igualdade entre todas as culturas, deve se aceitar também o relativismo cultural como valor
indispensável às relações entre o Ocidente e outras tradições culturais. É por isso que o autor não hesita em
determinar que: “Se a questão do relativismo não for contemplada satisfatoriamente nestes fóruns oficias de
discussão sobre os direitos humanos, então a categoria ‘direitos humanos’ não passará de um particularismo
arrogante do mundo ocidental”.[11] Para ele, sem este reconhecimento do relativismo cultural, sem o
reconhecimento da diferença, sem uma política cultural de largo alcance, a idéia de direitos humanos
universais não passará de um instrumento de dominação do mundo ocidental sobre as diversas minorias
sócio-culturais ao redor do mundo.

 
2.    O RELATIVISMO COMUNITARISTA

 
 Michael Walzer e Charles Taylor são, sem dúvida, dois expoentes deste relativismo cultural.

Ambos são adeptos do comunitarismo, corrente de pensamento surgida nos Estados Unidos, na década de
80, e que tem como tese central a necessidade de se entender o indivíduo como um membro inserido em uma
determinada comunidade, influenciado sensivelmente, portanto, pelas raízes históricas e valores culturais
desta comunidade. Assim, para os comunitaristas, o particularismo das identidades culturais e o pluralismo
de valores delas decorrentes impedem qualquer tipo de definição racional de normas morais imparciais e
universais. A ética comunitarista, portanto, se coloca em frontal oposição às éticas cognitivistas e
racionalistas que acreditam ser possível a definição racional de um ponto de vista moral que possa funcionar
normativamente de maneira universal. A definição de direitos humanos deve necessariamente levar em
consideração o particularismo histórico e cultural de cada comunidade, uma vez que é justamente a
comunidade quem revela o conceito de justiça e dignidade. Torna-se fundamental abordar, ainda que
sucintamente, o pensamento dos dois autores comunitaristas.

Walzer procura conciliar o seu relativismo com uma certa dose de universalismo. Isto é possível
porque, no seu entendimento, os argumentos morais – a justiça em especial, têm um significado mínimo e um
outro significado máximo ou, em outras palavras, uma moralidade mínima e uma moralidade máxima,
aplicáveis a diferentes contextos e atendendo a diferentes propósitos. A moralidade mínima seria universal, e
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a moralidade máxima, particularista. Entende ele que este dualismo é característica essencial de todo
argumento moral. O conteúdo universal da moralidade mínima é assim definido por Walzer: “It consists in
principles and rules that are reiterated in different times and places, and that are seen to be similar even
though they are expressed in different idioms and reflect different histories and different versions of the
world”.[12] Ressalta Walzer, entretanto, que estes princípios e regras que formam a moralidade mínima não
são fundacionais, ou seja, não é a partir deles que se constrói uma moralidade máxima. Muito pelo contrário,
é a partir da moralidade máxima que se constrói a moralidade mínima. A moralidade máxima, de fato,
precede a mínima. É a partir dos valores e características particulares e históricas de cada comunidade que se
poderá chegar a estes princípios universais que formam a moralidade mínima. Isto significa que não há
princípios universais de justiça que possam ser aplicados a uma determinada comunidade, ignorando sua
moralidade máxima, ou seja, seus valores e princípios históricos e particulares.

Para demonstrar esta moralidade mínima ou máxima dos termos morais, Walzer relembra uma
passeata ocorrida nas ruas de Praga, no ano de 1989, onde alguns manifestantes protestavam contra o regime
comunista carregando vários cartazes, onde alguns diziam “Verdade” e outros, “Justiça”. Ele diz que
imediatamente entendeu o que os manifestantes queriam dizer, mesmo não fazendo parte da cultura daquela
comunidade específica. Isto foi possível porque os manifestantes, ao clamarem por verdade, não estavam
defendendo nenhuma teoria filosófica sobre o que fosse a verdade, mas apenas lutando por um governo que
falasse a verdade, não desejavam mais viver cercados por mentiras. Ao mesmo tempo, quando clamavam por
justiça, não estavam defendendo o princípio da diferença de John Rawls, nem outra qualquer teoria filosófica
quanto à justiça. Lutavam apenas por leis imparciais, fim de privilégios para a elite ou de prisões arbitrárias.
Assim, quando os manifestantes clamam por justiça, isto tem um significado universal, qualquer pessoa no
mundo pode entender o motivo de sua luta e acompanha-los nesta empreitada. Mas quando se observa com
mais profundidade o que os manifestantes entendem por justiça, é possível que este argumento não tenha o
apoio de qualquer pessoa no mundo. Este argumento moral, portanto, deixa de ser universal, e passa a ser
local, particularista, dependente da história e da cultura daquela comunidade específica. No primeiro caso, se
está diante de uma moralidade mínima, ou seja, uma explicação fina dos argumentos morais. No segundo
caso, o que se tem presente é uma moralidade máxima, ou uma explicação densa dos argumentos morais. É o
dualismo essencial de todo argumento moral.

É justamente por partir do errado pressuposto que a moralidade mínima precede a moralidade
máxima, que Walzer vai criticar o que ele chama de versões contemporâneas de moralidade mínima, que
vinculam esta a termos procedimentais, como a teoria de Habermas, por exemplo. Para Walzer, as regras do
discurso de Habermas não formam uma moralidade mínima, pois já nascem sendo uma moralidade máxima,
no caso, as particulares e densas idéias de democracia social características das culturas ocidentais. Portanto,
para Walzer, qualquer definição de princípios fundamentais ou direitos humanos que venha a ser aplicada em
uma comunidade específica recairá necessariamente em uma moralidade máxima, uma vez que esta definição
é absolutamente dependente das características culturais e históricas daquela comunidade particular.

Já Charles Taylor aborda a questão do reconhecimento das diferenças existentes entre os indivíduos,
a chamada política da diferença. Para ele, a identidade de cada indivíduo é construída em parte pelo
reconhecimento de seu semelhante, sendo que um reconhecimento equivocado ou mesmo uma falta de
reconhecimento importa em uma forma de opressão e, portanto, desrespeito à noção de dignidade humana.
Taylor lembra que esta preocupação moderna com a identidade e o reconhecimento, em um primeiro
momento, se desenvolveu através da noção de dignidade universal do ser humano, utilizada em oposição às
tradições hierárquicas da idade média. Era um conceito de reconhecimento baseado na dignidade inerente ao
ser humano, usado em um sentido universalista e igualitário, tornando inaceitável qualquer tratamento
diferenciado entre os indivíduos. Assim: “Com a passagem da honra à dignidade, veio uma política do
universalismo que enfatizou a igual dignidade de todos os cidadãos, política cujo conteúdo tem sido a
equalização de direitos e privilégios”.[13]

Taylor, porém, diz que uma nova forma de compreensão da identidade, surgida no final do século
XVIII, modificou o conceito de reconhecimento, dando origem a uma política da diferença. De acordo com
esta nova noção de identidade, esta deve ser individualizada, ou como Taylor diz, autêntica. E esta
identidade não é encontrada isoladamente, mas sim através das relações dialógicas existentes entre os
indivíduos, o que significa que esta identidade autêntica precisa ser reconhecida por todos. Assim, todo
indivíduo deve ter sua identidade peculiar, diferenciada, reconhecida. É a política do reconhecimento da
diferença. Taylor é claro em apontar as distinções entre a política da dignidade igual e a política da diferença:

 
Com a política da dignidade igual, aquilo que é estabelecido pretende ser universalmente
o mesmo, uma cesta idêntica de direitos e imunidades; com a política da diferença
pedem-nos para reconhecer a identidade peculiar desse indivíduo ou grupo, aquilo que o
distingue de todas as outras pessoas. (...) Onde a política da dignidade universal lutava
por formas de não discriminação que fossem ‘cegas’ às maneiras pelas quais os cidadãos
diferem, a política da diferença redefine com freqüência a não-discriminação como algo
que requer que façamos dessas distinções a base do tratamento diferenciado. [14]
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Taylor, assim, afirma que a política da dignidade igual peca por negar a identidade peculiar de cada
indivíduo, impondo uma forma homogênea que não lhe é característica. E, conforme lembra ele, isto se torna
ainda pior quando a política “cega” às diferenças é na verdade o reflexo de uma determinada cultura
hegemônica. Fica claro, portanto, que Taylor se opõe a qualquer tentativa de se universalizar direitos
humanos, a não ser que o que seja universalmente reconhecido seja a idéia de que todos os seres humanos
são dignos de respeito. Esta dignidade, entretanto, não será alcançada através da igualdade absoluta, mas,
pelo contrário, através do reconhecimento da diferença. Como diz Rachel Nigro:

 
A luta central dos grupos que buscam reconhecimento é, em primeiro lugar, serem
reconhecidos enquanto grupo. Suas exigências não se restringem à igualdade jurídica e
política, mas, pelo contrário, eles buscam afirmar as diferenças, as singularidades
esmagadas pela hegemonia cultural ocidental centrada no indivíduo.[15]
 
 
 
 
 

3.    A EDUCAÇÃO SENTIMENTAL DE RICHARD RORTY
 

Defendendo uma posição radicalmente contrária a qualquer forma de universalismo se encontra a
teoria do filósofo pragmatista norte-americano Richard Rorty, que considera ultrapassadas as posições
ocidentais racionalistas e fundacionistas dos direitos universais (tais como foram defendidas por Platão, Kant
e outros). Na opinião de Rorty, esses pontos de vista são de fato exclusivistas, apesar de suas pretensões
teóricas e universalistas. Assim, qualquer  tentativa de fundamentar uma postura normativa universalista,
como é o caso da teoria dos direitos humanos, se fundamenta numa ilusão, já que é impossível ao ser
humano se subtrair aos preconceitos de seu próprio contexto cultural. Rorty, é claro, não nega o fato de que
a humanidade deve buscar elementos que possam tornar mais digna a vida de todos os cidadãos. O problema
é o método pelo qual o ideal universalista busca este objetivo. O pensamento clássico sempre pretendeu,
segundo Rorty, captar a forma e o movimento da natureza e da história o que, em última instância, conduziu
à pretensão de que através do uso da razão se poderia descobrir como corrigir a injustiça da história humana.
Este racionalismo funcionou como força motriz da idéia de direitos humanos universais, encontrando os
elementos que seriam comuns a todos os homens, construindo uma suposta natureza humana universal.

Entretanto, é exatamente esta pretensão racionalista e universalista que impede as teorias clássicas
de compreender o fato de que não existe uma realidade maior para além da realidade que se manifesta no
dia-a-dia de cada pessoa. Não há, segundo Rorty, uma fórmula mágica que, partindo da tal natureza humana,
possa conduzir o homem a um horizonte de reconciliação e salvação. Isto porque não há porque se acreditar
que haja esta natureza humana universal. O respeito à dignidade humana, o reconhecimento e o respeito às
diferenças entre as diversas culturas somente serão uma realidade quando a filosofia deixar de enxergar os
homens como animais racionais e passar a encará-los como animais que podem sentir uns pelos outros algo
muito maior do que os outros animais. Diz ele que enquanto se acreditar em um poder a-histórico
trabalhando a favor da justiça (poder este que pode ser a idéia de verdade ou racionalidade), não se
encontrará a verdadeira saída para a superação das diferenças.

Para Rorty, o caminho não está no apelo à razão das pessoas, mas sim no apelo à sentimentalidade
nelas existente:

 
... seria mais eficiente fazer isso porque, assim, poderíamos concentrar nossas energias
na manipulação dos sentimentos, na educação sentimental. Esse tipo de educação deixa
pessoas diferentes suficientemente familiarizadas umas com as outras, de modo que elas
se sentem menos tentadas a pensar que aquelas que são diferentes delas são apenas semi-
humanas.[16] 
 

Segundo Rorty, aqueles que oprimem outra classe, raça, etnia ou orientação sexual o fazem, muitas
vezes, acreditando sinceramente estar contribuindo para o bem-estar da humanidade. Para Rorty, se durante
a opressão nazista alguém apelasse à razão dos nazistas alertando-os para o fato de que muitos judeus eram
inteligentes e cultos, isto de nada teria adiantado. Porque simplesmente alguns nazistas sabiam racionalmente
disso, mas simplesmente ignoravam por acreditar que os judeus eram humanos inferiores. Isso ocorre não
porque aquele que está oprimindo carece de racionalidade, mas sim porque não consegue enxergar o
oprimido como semelhante. Para Rorty, o respeito à diversidade será conquistado através da educação
sentimental, onde o enfoque será dado não nas diferenças, mas sim nas similaridades entre as diferentes
pessoas. Fazer, portanto, que o opressor compreenda e se identifique com aquele que está sendo oprimido. 
 
4.    EQUIVALENTE HOMEOMÓRFICO E HERMENÊUTICA DIATÓPICA
 

Raimundo Panikkar também é taxativo em criticar a idéia de universalidade dos direitos humanos.
Para ele, os direitos humanos, não são respeitados ao redor do mundo porque, em sua forma atual, não
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conseguem evocar compreensão e entendimento. Panikkar diz que o respeito à dignidade humana ao redor
do mundo passa pela busca do equivalente homeomórfico da noção ocidental de direitos humanos, conceito-
chave do seu pensamento. Nas suas próprias palavras:

 
Homeomorfismo não é o mesmo que analogia; ele representa um equivalente funcional
específico, descoberto através de uma transformação topológica. (...) Se, por exemplo,
os direitos humanos forem considerados como base para exercer e respeitar a dignidade
humana, devemos investigar como outra cultura consegue atender a uma necessidade
equivalente – o que só pode ser feito uma vez que tenham sido construídas bases
comuns (uma linguagem mutuamente compreensível) entre as duas culturas.[17]
 
 

Panikkar acredita que a noção de direitos humanos é apenas uma das formas de se alcançar uma
ordem humana justa, existindo, portanto, outras maneiras de se alcançar esta dignidade humana. E quando as
pessoas reconhecem que culturas diferentes têm maneiras diferentes de alcançar um mesmo objetivo, se está
perto de um pluralismo saudável. Ele afirma categoricamente, portanto, que a idéia de direitos humanos não
é universal, posto que os valores não são universais, apenas existem em um contexto cultural específico.
Resumindo, ele afirma que o importante é enfatizar e defender a dignidade da pessoa humana, mas que isso
não deve ser feito através da imposição de direitos humanos universais. Deve-se criar oportunidades para
que cada cultura crie e desenvolva o equivalente homeomórfico correspondente ao conceito ocidental de
direitos humanos, única forma possível, para o autor, de se alcançar uma civilização mais humana.

Por fim, o posicionamento de Boaventura de Souza Santos. Para o sociólogo português, o termo
multiculturalismo representa essencialmente um dos grandes conflitos da área de direitos humanos, que é a
tensão entre o reconhecimento da diferença e a realização de uma igualdade universal. Esta tensão, segundo
ele, está no centro das lutas de movimentos emancipatórios que procuram combater a vinculação dos direitos
fundamentais aos valores eurocêntricos, permitindo, através deste combate, complementar a idéia de
dignidade humana com propostas mais inclusivas, respeitadoras das diferentes concepções desta dignidade.
Ele destaca o ponto crucial da questão:

 
Como compatibilizar a reivindicação de uma diferença enquanto coletivo e, ao mesmo
tempo, combater as relações de desigualdade e de opressão que se constituíram
acompanhando essa diferença? Como compatibilizar os direitos coletivos e os direitos
individuais? Como reinventar as cidadanias que consigam, ao mesmo tempo, ser
cosmopolitas e locais?[18]

 
Para o autor português, a idéia de direitos humanos pode ser praticada como uma forma de

globalização hegemônica ou como uma globalização contra-hegemônica. Para que sejam caracterizados
como contra-hegemônicos, é preciso que os direitos humanos não sejam concebidos como universais, mas
sim como multiculturais. Segundo ele, o conceito de universalidade não está fundamentado em pressupostos
universais, mas sim em pressupostos tipicamente ocidentais, como natureza humana universal, autonomia do
indivíduo e prioridade dos direitos individuais sobre os direitos coletivos. Assim, para se superar essa visão
hegemônica, é preciso compreender os direitos fundamentais em termos multiculturais, criando uma nova
forma de cidadania, cosmopolita, baseada no reconhecimento da diferença e na redução das desigualdades,
inserida em um processo dialógico e diatópico. Esta cidadania insere-se em um multiculturalismo
‘policêntrico’ que, segundo ele, fundamenta-se:

 
... na relativização mútua e recíproca, no reconhecimento de que todas as culturas devem
perceber as limitações de suas próprias perspectivas, na igualdade fundamental de todos
os povos, em termos de status, inteligência e direitos, na descolonização das
representações e das relações de poder desiguais entre povos e entre culturas.[19]   

 

Para Boaventura, isto impediria que os discursos e práticas de direitos humanos se tornassem meros
reflexos das preocupações eurocêntricas, permitindo uma igualdade que reconhecesse as diferenças e uma
diferença que não produzisse desigualdades, formando aquilo que ele chama de ‘cidadania multicultural’,
única cidadania que, verdadeiramente, poderia ser chamada de cosmopolita. Para ele, portanto, os direitos
humanos não devem ser concebidos como universais, mas sim como multiculturais. Isto porque o conceito
de universalidade não está fundamentado em pressupostos universais, mas sim em pressupostos tipicamente
ocidentais, como natureza humana universal, autonomia do indivíduo e prioridade dos direitos individuais
sobre os direitos coletivos. É preciso que se estabeleça um diálogo multicultural sobre os direitos humanos e
outros princípios de dignidade humana, de forma a transformar a prática dos direitos humanos em um projeto
cosmopolita.

Para essa transformação, diz Boaventura, o passo mais importante é a superação do debate entre
universalismo e relativismo cultural, uma vez que ambos conceitos são igualmente prejudiciais para a
proteção da dignidade humana. Assim:
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Todas as culturas são relativas, mas o relativismo cultural, enquanto posição filosófica, é
incorrecto. Todas as culturas aspiram a preocupações e valores válidos
independentemente do contexto da sua enunciação, mas o universalismo cultural,
enquanto posição filosófica, é incorrecto.[20]
 
 

              Boaventura diz que o diálogo multicultural passa necessariamente pela hermenêutica diatópica, um
processo hermenêutico adequado, segundo o autor, para a superação das dificuldades enfrentadas na
construção do diálogo intercultural. Assim:
 

A hermenêutica diatópica baseia-se na idéia de que os topoi[21] de uma dada cultura,
por mais fortes que sejam,são tão incompletos quanto a própria cultura a que pertencem.
Tal incompletude não é visível a partir do interior dessa cultura, uma vez que a aspiração
à totalidade induz a que se tome a parte pelo todo. O objectivo da hermenêutica
diatópica não é, porém, atingir a completude – um objectivo inatingível – mas, pelo
contrário, ampliar ao máximo a consciência de incompletude mútua através de um
diálogo que se desenrola, por assim dizer, com um pé numa cultura e outro, noutra.
Nisto reside o seu carácter diatópico.[22]
 
 

Boaventura lembra que a hermenêutica diatópica permite ainda a superação da dicotomia entre a
política da igualdade absoluta e a política da diferença, de modo que a relação “igualdade ou diferença” é
substituída pela relação “igualdade e diferença”. A hermenêutica diatópica permite a integração dos dois
elementos, que tornam-se complementares, e não excludentes. “A hermenêutica diatópica pressupõe a
aceitação do seguinte imperativo transcultural: temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza;
temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza”. [23]

 

 

 

 

CONCLUSÃO

 
Concluindo, a análise dos argumentos relativistas mostra que a questão dos fundamentos dos

direitos humanos ainda é bastante polêmica, e por este motivo a suposta universalidade dos direitos humanos
é um assunto que precisa ainda ser bastante discutido. A não ser, é claro, que se adote um posicionamento
pragmático, que ignore o problema dos fundamentos dos direitos humanos em nome de um problema ainda
maior, que é a dificuldade de implementação destes mesmos direitos.  É o que afirma Norberto Bobbio,
quando diz que “... o problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de
justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político”.[24]

De qualquer forma, é fundamental se notar que independente do posicionamento adotado, todas as
teorias, universalistas ou relativistas, compreendem a necessidade de se respeitar a dignidade humana,
qualquer que seja o entendimento histórico e cultural desta expressão. Neste sentido, ressalte-se o
brilhantismo dos posicionamentos de Raimundo Panikkar e Boaventura de Souza Santos, que rejeitam essa
dicotomia entre universalismo e relativismo cultural, pois acreditam que a solução para este problema está na
identificação, em cada cultura, do conjunto de idéias que se assemelham àquelas que formam o conceito
ocidental, majoritário, de direitos humanos. Dessa forma, é possível se construir um caminho que proteja o
homem da opressão, sem violar suas principais características históricas e culturais, já que essas diferenças
históricas e culturais passam a ser complementares e não excludentes. Esta visão conciliadora, que
essencialmente integra as diversas formas culturais de realização da dignidade humana, é um alento para
todos aqueles que sonham com a possibilidade da paz e da justiça, sem que isso signifique a imposição da
vontade do mais forte.  
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SEXUALIDADE(S) E DIREITOS HUMANOS: "CASOS DIFÍCEIS" E RESPOSTAS (CORRETAS?
) DO JUDICIÁRIO

SEXUALIDAD(ES) Y DERECHOS HUMANOS: "CASOS DIFÍCILES" E RESPUESTAS
(¿CORRECTAS?) DE LOS TRIBUNALES

Estella Libardi de Souza

RESUMO
A partir da formulação teórica e da construção normativa dos direitos sexuais e reprodutivos, nos anos 90,
no âmbito do direito internacional dos Direitos Humanos, têm-se afirmado os direitos relativos à sexualidade,
isto é, os direitos que decorrem das orientações, das expressões, das práticas e das identidades associadas à
sexualidade. No Brasil, apesar de importantes conquistas, os direitos relativos à sexualidade enfrentam forte
resistência no Legislativo, o que tem impedido seu reconhecimento legal e levado demandas sobre a questão
para o Judiciário. Na tentativa de contribuir para o enfrentamento das questões que dificultam o garantia
judicial dos direitos relativos à sexualidade no país, discutimos as diferentes e contraditórias respostas que os
juízes têm dado aos casos que envolvem direitos sexuais e reprodutivos, como as uniões homossexuais e o
aborto, compreendendo-os como “casos difíceis”. Nesse sentido, (1) discutimos a afirmação dos direitos
sexuais e reprodutivos nos documentos internacionais de Direitos Humanos; (2) analisamos as dificuldades
enfrentadas no âmbito do Poder Legislativo para o reconhecimento dos direitos relativos à sexualidade; (3)
problematizamos as respostas dadas pelo Judiciário às demandas por direitos sexuais e reprodutivos e a
fundamentação das decisões; (4) refletimos sobre a possibilidade da ausência de legislação sobre essas
questões configurar “lacunas” da lei e autorizar a discricionariedade judicial; e (5) argumentamos pela
necessidade de dar respostas corretas aos controversos casos que envolvem sexualidade e Direitos Humanos,
como uniões homossexuais e aborto.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos sexuais e reprodutivos; Direitos Humanos; sexualidade; aborto; uniões
homossexuais; discricionariedade judicial.

RESUMEN
Desde la formulación teórica y la construcción normativa de los derechos sexuales y reproductivos en los
años 90, en el marco del derecho internacional de los Derechos Humanos, se ha reclamado el derecho a la
sexualidad, es decir, derechos en virtud de las expresiones, las prácticas y las identidades asociadas con la
sexualidad. En Brasil, a pesar de importantes avances, los derechos relacionados con la sexualidad enfrentan
fuerte resistencia en la Legislatura, lo que impide su reconocimiento legal y ha llevado las demandas sobre el
tema a los tribunales. En un intento por contribuir a enfrentar los problemas que embarazan la garantía de los
derechos relacionados con la sexualidad en el país, hablamos de las respuestas diferentes y contradictorias
que los jueces han dado a los casos de derechos sexuales y reproductivos, tales como las uniones
homosexuales y el aborto, vistos como "casos difíciles". En este sentido, (1) examinamos la inclusión de los
derechos sexuales y reproductivos en los documentos internacionales de Derechos Humanos; (2) analizamos
las dificultades que se presentan en el Poder Legislativo para el reconocimiento de los derechos relativos a la
sexualidad; (3) cuestionamos las respuestas dadas por demanda judicial de los derechos sexuales y
reproductivos y las razones de las decisiones; (4) reflexionamos sobre la posibilidad de que la ausencia de
legislación sobre estos temas sean "lagunas" de la ley, dejándolos a la discreción judicial; y (5) abogamos por
la necesidad de dar respuestas correctas a los casos controvertidos de la sexualidad y los Derechos Humanos,
tales como uniones homosexuales y aborto.
PALAVRAS-CLAVE: Derechos sexuales y reproductivos; Derechos Humanos; sexualidad; aborto; uniones
homosexuales; discreción judicial.

            Na última década do século XX, a sexualidade – que adentrou o espaço público e a arena política a
partir dos anos 60, por meio das demandas dos movimentos homossexuais por igualdade e não
discriminação, pelo exercício da homossexualidade sem restrições, e dos movimentos feministas por
autonomia das mulheres sobre os próprios corpos e pelo exercício prazeroso da sexualidade, afirmando
corpo e sexualidade como questões políticas, que atravessam as relações de poder[1] – “invade” o campo
jurídico, constituindo-se enquanto direito.
            A constituição da sexualidade como direito foi engendrada a partir da afirmação de Direitos
Humanos no âmbito da sexualidade, consolidados a partir da noção de direitos sexuais e reprodutivos[2] nos
documentos internacionais de Direitos Humanos, a qual assinalou a importância da dimensão sexual na vida
humana e a necessidade de se reconhecer e respeitar as diversas expressões da sexualidade e a autonomia
individual de decisão sobre o uso do próprio corpo. 
            Mas, se nas discussões internacionais sobre Direitos Humanos, os direitos sexuais e reprodutivos
obtiveram reconhecimento jurídico, no Brasil, apesar de importantes conquistas em vários aspectos, os
direitos relativos à sexualidade enfrentam forte resistência no Poder Legislativo, o que tem impedido seu
reconhecimento legal. Nesse contexto, as demandas pela garantia de direitos sexuais e reprodutivos invadem
o Judiciário, que se vê obrigado a se pronunciar sobre diversas questões que envolvem sexualidade e Direitos
Humanos: em alguns casos, os direitos são garantidos; em outros, bastante semelhantes, são negados.
            Na tentativa de contribuir para o enfrentamento das questões que dificultam o reconhecimento pleno
e efetivo dos direitos relativos à sexualidade no Brasil, discutimos as diferentes e contraditórias respostas que
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o Judiciário tem dado a algumas das questões que envolvem sexualidade e Direitos Humanos. Compreende-
se que os casos sobre direitos sexuais e reprodutivos são “casos difíceis”, e seguindo Dworkin (2005),[3]

tratamos da possibilidade e da necessidade de dar respostas corretas a tais casos, o que implica em discutir,
evidentemente, o que se considera como resposta correta.
            Nesse sentido, (1) problematizamos, em primeiro lugar, a relação entre sexualidade e Direitos
Humanos, mostrando como se constitui a noção de direitos sexuais e reprodutivos; (2) em seguida, traçamos
um panorama das dificuldades enfrentadas no âmbito do Poder Legislativo para o reconhecimento dos
direitos relativos à sexualidade, o que torna o Judiciário ainda mais importante para a garantia de tais
direitos; (3) por fim, chegamos ao cerne da discussão – as respostas dadas pelo Judiciário às demandas por
direitos sexuais e reprodutivos – quando argumentamos, na esteira de Rios (2006),[4] pela necessidade de
abordagem jurídica que leve a sério a perspectiva dos Direitos Humanos na seara da sexualidade, o que
significa, como pretendemos tornar evidente, dar respostas corretas – isto é, constitucionalmente adequadas
(Streck, 2009)[5] – aos casos que envolvem sexualidade e Direitos Humanos.
                                         
Sexualidade e Direitos Humanos: a sexualidade como direito
            Nos anos 90, a partir de diversas conferências internacionais promovidas pela Organização das
Nações Unidas (ONU), consolida-se, no âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos, a noção de
direitos sexuais e reprodutivos, que evidenciou a relação entre sexualidade(s) e Direitos Humanos.
            Surgido no âmbito do movimento feminista, nos anos 80, associado à noção de “saúde reprodutiva”,
o termo “direitos reprodutivos” consagrou-se na Conferência Internacional de População de
Desenvolvimento (CIPD), ocorrida no Cairo, em 1994, que incluiu, no Programa de Ação, as definições
acerca da saúde reprodutiva – como estado geral de bem-estar físico, mental e social em todos os aspectos
relacionados ao sistema reprodutivo e às suas funções e processos – e dos direitos reprodutivos – como o
direito básico de todo casal e indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e
a oportunidade de ter filhos, bem como o direito de ter informação e os meios de assim o fazer, e o direito de
gozar do mais elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva. (Vianna & Lacerda, 2004)[6]

            Segundo Vianna & Lacerda (2004), no Cairo, a sexualidade aparece como algo a ser sedimentado na
pauta dos Direitos Humanos, e entra em cena no escopo dos direitos por meio da noção de “saúde sexual”,
como dimensão da saúde reprodutiva que deve ser garantida. Além disso, conforme afirma Buglione
(2001),[7] nesse momento, a sexualidade começa a ser tratada nos documentos internacionais como algo
positivo, em lugar de algo sempre violento, insultante, ou santificado e escondido pelo casamento
heterossexual e pela gravidez.[8]

            Embora, nesse momento, ainda não se fale em direitos sexuais, Rios (2006) ressalta que, no Cairo,
sinalizou-se para o reconhecimento dos direitos sexuais, ao se afirmar o direito de exercer a sexualidade e a
reprodução livre de discriminações, coerções e violências. Além disso, foi assentado que os Estados devem
atentar para as necessidades dos adolescentes, capacitando-os para melhor decidirem sobre o exercício da
sexualidade, e devem dedicar atenção especial a segmentos populacionais mais vulneráveis às violações de
Direitos Humanos nos campos da reprodução e da sexualidade.
            No entanto, somente no ano seguinte a nomenclatura “direitos sexuais” – que emergiu a partir dos
movimentos gay/lésbico e feminista, no final dos anos 80, no contexto da epidemia do HIV/AIDS – aparece,
pela primeira vez, na linguagem dos Direitos Humanos, durante a IV Conferência Internacional sobre a
Mulher, realizada em Pequim.
            A Plataforma de Ação de Pequim, ao tratar do reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos,
afirma o direito ao livre exercício da sexualidade, através, principalmente, da ênfase na saúde sexual. (Rios,
2006) Segundo o documento, “os direitos humanos da mulher incluem seu direito a ter controle sobre
aspectos relativos à sexualidade, incluída sua saúde sexual e reprodutiva, e decidir livremente a respeito
dessas questões, sem estarem sujeitas à coerção, discriminação ou violência”, enfatizando-se a necessidade
de “consentimento recíproco e a vontade de assumir conjuntamente a responsabilidade quanto às
conseqüências do comportamento sexual”. (Vianna & Lacerda, 2004: 28) Portanto, a Conferência de Pequim
não apenas incorporou os debates do Cairo como também tornou mais explícita a relação entre sexualidade e
Direitos Humanos.
            Em Pequim, os direitos sexuais aparecem estreitamente ligados aos direitos reprodutivos, como
dimensão destes que deve ser protegida. Por esse motivo, conclui Rios (2006), o histórico do surgimento das
questões relativas à sexualidade no âmbito dos instrumentos internacionais de Direitos Humanos sugere que
tais partem da idéia de direitos reprodutivos para chegar aos direitos sexuais.
            No mesmo sentido, Vianna & Lacerda (2004) afirmam que o caminho para a consolidação da
problemática dos direitos sexuais – e, portanto, da relação entre Direitos Humanos e sexualidade – passou,
em termos de encontros internacionais, pelas temáticas da população ou da mulher, não se constituindo
como campo específico de regulação, mas sendo incluído em áreas legitimadas.
            É importante destacar que, como observa Mattar (2008),[9] embora as declarações, os programas e
as plataformas de ação de conferências internacionais sejam considerados soft law – ou seja, não têm caráter
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vinculante como os tratados e convenções de Direitos Humanos, sendo (apenas) “compromissos morais” dos
Estados signatários e, por esse motivo, não implicam em tradução automática para as legislações domésticas
– os compromissos assumidos resultam em pressão externa para que se cumpra o acordo e, eventualmente,
em constrangimento político para o Estado no caso de descumprimento, o que incentiva a efetivação dentro
das fronteiras nacionais do que foi objeto de consenso internacional.
            Ademais, como ressalta o Plano de Ação do Cairo, os direitos reprodutivos (e também, poderíamos
dizer, os direitos sexuais) abarcam direitos reconhecidos em outros documentos internacionais sobre Direitos
Humanos. Desse modo, é possível identificar questões relativas à proteção dos direitos sexuais e
reprodutivos presentes em tratados e convenções de Direitos Humanos, os quais, como lembra Mattar
(2008), são juridicamente vinculantes e geram a obrigação legal para os Estados de efetivá-los, o que
proporciona maior consistência normativa aos direitos sexuais e reprodutivos.
            Nesse sentido, apesar dos documentos do Cairo e de Pequim não terem força vinculante, são
considerados marcos importantes porque consolidaram a noção de direitos sexuais e reprodutivos,
fortalecendo a afirmação de Direitos Humanos advindos do exercício da sexualidade e favorecendo as
demandas pela positivação e efetivação de tais direitos no âmbito dos Estados nacionais. E, segundo
Buglione (2001), tais documentos, aprovados por consenso pelos Estados-membros das Nações Unidas,
mesmo não sendo textos legais, configuram-se, a partir dos princípios básicos, como base para a
interpretação e aplicação das normas internacionais (e nacionais).
            Mas, se a noção de direitos sexuais e reprodutivos – ou, mais especificamente, de direitos sexuais –
explicita a relação entre sexualidade(s) e Direitos Humanos, é preciso considerar, ainda, a sexualidade como
direito, isto é, não apenas existem Direitos Humanos (hoje consolidados no plano internacional) que advêm
do exercício da sexualidade (o que está evidente na noção de direitos sexuais e reprodutivos) como também
o próprio exercício da(s) sexualidade(s) constitui-se em Direito Humano. A relação entre sexualidade e
Direitos Humanos nos leva, assim, à compreensão dos direitos às sexualidades – no plural.
            Com efeito, Rios (2006), ao considerar a necessidade de construção do direito (democrático) da
sexualidade, que significa tratar a sexualidade sob a perspectiva dos Direitos Humanos – ou seja, uma
abordagem jurídica da sexualidade radicada nos princípios fornecidos pelos Direitos Humanos, como a
igualdade, a liberdade e o respeito à dignidade humana – permite-nos afirmar que, sob a perspectiva dos
Direitos Humanos, o exercício das sexualidades é direito, que deve ser levado a sério nos contextos locais.
 
Direitos sexuais e reprodutivos no Brasil: embates legislativos e “lacunas” da lei (?)
            Na discussão sobre sexualidade e Direitos Humanos, tomamos a noção de direitos sexuais e
reprodutivos como parâmetro, a fim de evidenciar as questões relacionadas ao tema, tais como: planejamento
familiar; acesso a métodos contraceptivos seguros; esterilização cirúrgica; assistência à gravidez e ao parto,
incluindo atendimento pré-natal; aborto; mortalidade materna; novas tecnologias reprodutivas; doenças
sexualmente transmissíveis e AIDS; violência e exploração sexual; prostituição e turismo sexual; não-
discriminação em razão de orientação sexual; uniões e famílias homossexuais; “mudança de sexo” e alteração
do registro civil, entre outras.
            No Brasil, diversos dispositivos constitucionais referem-se diretamente aos direitos sexuais e
reprodutivos, enquanto outros podem ser a eles relacionados, destacando-se, por exemplo, os que se tratam
do/da: dignidade da pessoa humana (art.1º); promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV); igualdade entre homens e mulheres
em geral (art. 5º, I) e no âmbito da família (art. 226, §5º); inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da
imagem e da honra (art. 5º, X); punição de qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades
fundamentais (art. 5º, XLI); garantia de condições às presidiárias para que possam permanecer com os filhos
durante a amamentação (art. 5º, L); proibição de discriminação no mercado de trabalho, por motivo de sexo,
idade, cor ou estado civil (art. 7º, XXX); proteção da maternidade como direito social (art. 6º), garantindo-
se licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, por 120 dias (art. 7º, XVIII); licença-
paternidade (art. 7º, XIX); direito à saúde (art. 196); proteção à maternidade (art. 201, III e 203, I); direito
ao planejamento familiar (art. 226, §7º) e dever do Estado de coibir a violência no âmbito das relações
familiares (art. 226, §8º).[10] Há, ainda, diversas leis federais, estaduais e municipais tratando de questões
referentes aos direitos sexuais e reprodutivos.[11]

            N o  entanto, apesar dos vários dispositivos constitucionais pertinentes e da vasta legislação
infraconstitucional que pode ser associada aos direitos sexuais e reprodutivos, algumas questões permanecem
tratadas de forma insuficiente ou inadequada pela legislação, como, por exemplo, as uniões entre casais
homossexuais e o aborto.
            Quanto ao primeiro caso, é importante observar que projetos para a legalização da união (ou
parceria) entre pessoas do mesmo sexo surgiram em diversos países, a partir do final dos anos 80, com o
avanço da epidemia de HIV/AIDS. Nos países em que há regulação sobre a questão, há casos em que se
trata de algo semelhante ao estabelecimento de sociedade contratual; em outros, as uniões homossexuais são
claramente identificadas como família. (Uziel et  al, 2006)[12]
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            Mello (2005)[13] afirma que o não reconhecimento social e jurídico das relações amorosas estáveis
entre gays e entre lésbicas como famílias é a principal interdição que, hoje, atinge os homossexuais no
contexto da realidade brasileira, especialmente no tocante à socialização de crianças. Para o autor, como seus
vínculos afetivo-sexuais estáveis não contam com a proteção legal do Estado (embora não sejam
juridicamente definidos como ilegais), lésbicas e gays, na qualidade de cidadãos, percebem-se discriminados e
excluídos do usufruto de Direitos Humanos fundamentais na esfera da família, o que implicaria a negação da
dignidade e da intrínseca humanidade.
            Nesse sentido, a reivindicação pelo reconhecimento jurídico das uniões homossexuais, mais do que
luta pelo direito à cidadania (no nível individual), é reivindicação pelo o direito à constituição de grupos
familiares, por Direitos Humanos e de cidadania próprios ao âmbito da conjugalidade e da parentalidade.
Portanto, é dimensão importante dos direitos sexuais e reprodutivos.
            No Brasil, a primeira tentativa de legislar sobre a questão foi feita em 1995, quando a deputada
federal Marta Suplicy (PT-SP) apresentou à Câmara dos Deputados Projeto de Lei federal objetivando
regular “a união civil entre pessoas do mesmo sexo”,[14] o que suscitou polêmicas no Congresso e na
sociedade de modo geral. Como afirmam Vianna & Lacerda (2004), a tensão que atravessa o projeto refere-
se à possibilidade de que o reconhecimento das uniões (ou parcerias civis) entre pessoas do mesmo sexo e
lhes confira o  status de família, embora o projeto de lei enfatize que a parceria civil não poderia ser
equiparada nem ao casamento, nem à união estável. Para as autoras, ao tratar a “parceria civil” dessa forma,
o PL coloca-se a meio caminho entre a ampliação efetiva da aceitação – ao menos no plano legal – das
relações homossexuais e a consagração de status subalterno para as citadas relações.

Há, ainda, outros projetos de lei, propostos posteriormente, versando sobre a regulação da questão,
tratando as uniões homossexuais como famílias – a exemplo do PL n.º 2.285/2007[15] – ou não. E, em
resposta a tais iniciativas, diversas proposições foram feitas, por parlamentares contrários ao reconhecimento
das uniões homossexuais como entidade familiar.[16]

            O aborto, por sua vez, tem sido alvo de intenso debate político nos países ocidentais desde os anos
60 e, principalmente 70, quando os movimentos feministas reforçaram a luta pela legalização do aborto. No
Brasil, onde o aborto é tipificado como crime contra a vida pelo Código Penal de 1940, permitido apenas em
caso de gravidez resultante de estupro ou para salvar a vida da gestante,[17] o debate público se intensificou
no final início dos anos 80, com o processo de redemocratização do país, quando as feministas reforçaram a
luta para a reforma da legislação penal,[18] com fortes reações de setores vinculados a grupos religiosos,
principalmente à Igreja Católica, que pautaram o recrudescimento da legislação.

A construção teórica, política e normativa dos direitos reprodutivos está intimamente relacionada às
demandas feministas pela legalização do aborto. A noção de direitos reprodutivos, mesclando o direito
(individual) à autonomia no âmbito da reprodução humana ao direito (social) à saúde reprodutiva, permitiu
às feministas colocar o aborto no centro do debate sobre o direito de escolha das mulheres frente a decisões
que afetam de maneira decisiva as próprias vidas, considerando os direitos de escolha em relação à
reprodução não apenas como direito à maternidade, mas também ao momento e às condições em que esta
pode ou não ocorrer. Desse modo, ao tratar o aborto como questão de direitos reprodutivos, a
criminalização do aborto passou a ser questionada como negação da autonomia das mulheres no campo da
reprodução, e a ser denunciada como violação ao direito das mulheres à saúde reprodutiva.
            Como afirmam Vianna & Lacerda (2004), o aborto é o ponto mais tenso da problemática dos direitos
reprodutivos. Embora a Plataforma de Ação de Pequim recomende que os países revejam as legislações
punitivas contra as mulheres que interrompem a gravidez, em razão das controvérsias morais que envolvem o
tema e da influência dos setores conservadores ligados a grupos religiosos, as tentativas de dar tratamento
adequado à questão no âmbito das legislações nacionais têm enfrentado grandes dificuldades e, em alguns
países, há, inclusive, retrocessos.
            Enorme quantidade de proposições legislativas tem, ao longo de décadas, visado à transformação do
estatuto legal do aborto no Brasil, tanto no sentido da descriminalização ou da ampliação dos permissivos,
como no sentido da supressão dos casos em que não é punido. No período recente, segundo Rocha
(2005),[19] somente nos anos 90, foram propostos 23 projetos de lei tratando da matéria, sendo a maioria de
alguma forma favorável ao aborto, mas apenas um projeto foi aprovado. Na ultima década, de acordo com a
autora, até setembro de 2004, 20 projetos sobre a questão haviam sido propostos, mas, nesse momento, a
maior parte é contrária à prática do aborto.
            Segundo a autora, as propostas contrárias à prática do aborto versam sobre: (1) inclusão do preceito
de garantia da vida desde a concepção ao artigo 5º da Constituição; (2) alteração do Código Penal para:
exclusão dos permissivos legais para a prática do aborto; aumento das penas; inclusão da punição para
aborto provocado quando há anomalia fetal grave; (3) inclusão do aborto no rol de crimes hediondos; (4)
criação de central de atendimento para receber denúncias de aborto; (5) implantação de medidas assistenciais
para evitar aborto decorrente de estupro; (6) instituição do Dia do Nascituro e (7) da Semana da Prevenção
ao Aborto.
            Ainda de acordo com Rocha (2005), as propostas que, de alguma forma, são favoráveis ao aborto,
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propõem: (1) a descriminalização do aborto praticado pela gestante ou com consentimento; (2) a ampliação
dos permissivos legais para: permitir aborto em qualquer de caso de violência sexual (além do estupro);
autorizar o aborto para gestantes portadoras do HIV ou para casos em que há anomalia fetal grave; e (3)
garantia de direitos legalmente assegurados em relação à interrupção da gestação, instituindo a
obrigatoriedade dos serviços das delegacias de polícia informar às vítimas de estupro sobre o direito ao
aborto legal e a exigência de que os hospitais públicos implantem programas de orientação à gestante sobre
os efeitos e métodos utilizados no aborto, quando este for autorizado legalmente. Nenhuma proposição,
favorável ou contrária ao aborto, foi aprovada no período, e muitas proposições permanecem
tramitando.[20]

            Como se vê, as uniões homossexuais e o aborto vêm sendo amplamente discutidos pelo Poder
Legislativo. Nos últimos vinte anos, inúmeros (no caso do aborto, são dezenas) projetos de lei foram
propostos com o objetivo de garantir ou reconhecer direitos, tendo, em reação, outros vários projetos que
visam impedir o reconhecimento de tais direitos ou restringi-los ainda mais.
            O reconhecimento legal das uniões homossexuais e a legalização do aborto têm em comum o fato de
seus opositores levantarem argumentos de caráter moral, quando não expressamente religiosos: no debate
legislativo, esta tem sido a regra.[21] Não é o objetivo, aqui, discutir os argumentos apresentados nos
projetos de lei. Mas, importa frisar que argumentos morais e religiosos representam os principais obstáculos
ao reconhecimento e à garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, especialmente nos dois casos trazidos à
discussão – e, como veremos, não apenas no âmbito legislativo.
            No entanto, argumentos religiosos são facilmente refutáveis quando a eles se opõe a liberdade de
convicção religiosa e de consciência, tratada expressamente pela Constituição Federal.[22] Como afirma
Lopes (2005),[23] os argumentos de convicção religiosa não podem ser usados com legitimidade no espaço
democrático quando fundados em si mesmos, pois nenhuma religião determinará obrigações, deveres e
direitos para todos os cidadãos. Portanto, a liberdade de convicção religiosa, que sustenta o princípio do
Estado laico, funciona como barreira democrática e constitucional a argumentos nessa direção, quando se
trata da legislação estatal.
            Quanto aos argumentos morais, Lopes (2005) aponta dois equívocos nas discussões contemporâneas
do tema dos direitos dos homossexuais – e poderíamos dizer dos direitos sexuais e reprodutivos de modo
geral, incluído o aborto –, quando a questão é colocada em termos morais: 1) identificar a moral da
sociedade democrática com a moral tradicional, ou da maioria; e 2) afirmar que o direito moderno não inclui
a moral.
            Com base nas discussões de Hart e Dworkin sobre moralidade e homossexualidade,[24] Lopes
(2005) afirma que o direito da sociedade democrática, não é direito sem moral; no entanto, trata-se de direito
que assume em sua base a moral de caráter crítico (em que as regras morais devem ser submetidas a certos
crivos da razão) e não simplesmente a moral convencional (segundo a qual as regras morais se fundam em
convenções), ou acrítica (baseada na impressão e sentimentos), apoiada na maioria.
            Portanto, conclui Lopes (2005), a sociedade democrática tem moral, que consiste em estabelecer
como princípio a dignidade igual e universal das pessoas, que inclui a liberdade de fazer tudo aquilo que não
causa dano a outrem, de modo que a proibição de dar a gays e lésbicas os mesmos direitos – ou, poderíamos
dizer, a proibição de conceder direitos, incluindo os sexuais e reprodutivos, a quaisquer grupos – deve ser
fundada exclusivamente em argumentos morais críticos; a maioria parlamentar não pode tudo.
            No entanto, os argumentos a favor da laicidade estatal e da moralidade crítica não têm prevalecido
no âmbito do Poder Legislativo brasileiro. Como vimos, os projetos de lei que pretendem reconhecer as
uniões homossexuais e descriminalizar o aborto esbarram nas maiorias parlamentares constituídas[25] e,
apesar dos esforços, em ambos os casos não houve mudança legislativa significativa: as uniões e famílias
homossexuais permanecem sem reconhecimento no plano legal, e o aborto continua criminalizado, embora se
mantenham os dois únicos permissivos legais vigentes desde 1940.
            Como resultado, mulheres e homossexuais têm parte importante dos direitos sexuais e reprodutivos
ignorada (ou violada) pela legislação brasileira e questões prementes relativas a tais direitos permanecem sem
resposta (seriam “lacunas” da lei?): pessoa que vive em união com outra do mesmo sexo tem direito aos bens
constituídos durante a união? Tem direito à pensão em caso de morte do companheiro(a)? Tem direito à
guarda do filho do(a) companheiro (a) em caso de morte deste? Interromper a gestação quando o feto não
possui chances de vida extra-uterina é crime ou direito da mulher?
 
A sexualidade no Judiciário: casos controversos, decisões contraditórias
            O Legislativo brasileiro tem-se revelado espaço pouco favorável para o reconhecimento e a proteção
dos direitos sexuais e reprodutivos, ao menos quanto aos temas mais controversos, a exemplo das uniões
homossexuais e do aborto. Não obstante a falta de previsão legal, demandas pela garantia de direitos sexuais
e reprodutivos invadiram o Judiciário, e têm ganhado notoriedade, principalmente nos últimos anos.
            No caso do aborto, destacam-se os pedidos de autorização judicial para a interrupção da gestação
quando há má formação fetal grave (a exemplo da anencefalia). Estima-se que, desde 1989, foram
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concedidas cerca de 3.000 autorizações judiciais para que mulheres interrompessem a gestação em casos de
anomalias fetais incompatíveis com a vida extra-uterina. (Anis, 2004)[26]

            No que se refere às uniões homossexuais, diversas são as questões às quais os juízes têm sido
chamados a se manifestar: herança, partilha de bens, pensão, guarda de filhos, adoção, entre outras. Segundo
Melo (2005) desde a segunda metade dos anos 90, decisões do Poder Judiciário relativas aos direitos
conjugais e parentais no âmbito de casais homossexuais têm colocado a sociedade brasileira diante da
facticidade das uniões homossexuais.

Assim como no caso do aborto, embora não haja previsão legal específica, muitas decisões judiciais
têm sido favoráveis às uniões homossexuais, o que demonstra que o Judiciário é, hoje, arena fundamental na
construção e na garantia dos direitos relativos à sexualidade. Tal importância se revela, ainda, porque, como
apontam Vianna & Lacerda (2004), em muitos casos, como os que envolvem direitos previdenciários, ações
judiciais abriram caminho para mudanças legislativas.
            No entanto, nem sempre as decisões sobre aborto ou uniões homossexuais têm sido favoráveis aos
direitos sexuais e reprodutivos. De fato, ao lado das decisões favoráveis, há muitas outras decisões, sobre
casos bastante semelhantes, em sentido oposto, ou seja, negando tais direitos.
            Gonçalves & Lapa (2008), [27] em estudo de sobre aborto nos tribunais estaduais e superiores,
fornecem dados interessantes sobre a atuação do Poder Judiciário quanto à interrupção da gestação em casos
de má formação fetal grave (como a anencefalia). As autoras constataram, nos tribunais estaduais, a
existência de tendência favorável à concessão de autorização para a interrupção da gestação nesses casos:
54% das decisões concederam a autorização, em oposição a 35% de decisões que negaram a realização do
procedimento. Nos tribunais superiores, por outro lado, não foram encontradas decisões favoráveis,
prevalecendo casos em que houve perda do objeto (66%), em razão do nascimento do feto ou do avanço da
gestação, inviabilizando o procedimento.
            No entanto, apesar da tendência favorável, o que se destaca na pesquisa é existência de posições
religiosas nos votos dos desembargadores em alguns casos em que o pedido para a interrupção da gestação
foi negado (25% destes), o que, para as autoras, demonstra a marcante influência da religião no conteúdo
dispositivo dos acórdãos dos tribunais estaduais.[28] Em outros casos em que se nega o pedido, embora a
argumentação religiosa não apareça de forma explícita, fundamenta-se a decisão no direito à vida do feto
desde a concepção; este é o posicionamento da Igreja Católica, não havendo qualquer disposição relativa à
proteção da vida desde a concepção na Constituição Federal de 1988.

Gonçalves & Lapa (2008) apontam, ainda, outro argumento que aparece com freqüência para negar a
autorização para a interrupção da gestação: a ausência de norma que regulamente a situação de fato, o que
configuraria o crime de aborto, nos termos da lei penal.
            Nos tribunais superiores, por sua vez, embora as autoras não tenham observado a presença de
argumentos religiosos, verificaram a interferência de grupos religiosos nos processos. Talvez o exemplo mais
significativo seja o caso de Gabriela, que impetrou pedido para interromper a gestação de feto anencefálico,
negado em primeira instância, mas concedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o que motivou o
presidente da Associação Pró-Vida de Anápolis (o padre Luiz Carlos Lodi da Cruz) a impetrar habeas
corpus “em favor do feto” perante o STJ (HC 32.159), o qual foi concedido. Diante disso, organizações não
governamentais de Direitos Humanos impetraram habeas corpus perante o STF (HC 84.025/RJ), julgado no
dia em que Gabriela entrou em trabalho de parto. Apesar da perda do objeto, o relator do processo, Ministro
Joaquim Barbosa, no voto proferido, se manifestou em favor da interrupção da gestação. Como se vê, o caso
de Gabriela revelou as posições antagônicas do Judiciário sobre a questão.   
            No caso das uniões homossexuais, em vários aspectos, a atuação do Judiciário não tem sido muito
diferente. Assim como no caso do aborto, Lorea (2007)[29] identifica a presença de argumentos baseados
em crenças religiosas para negar reconhecimento jurídico às uniões homossexuais. Além disso, da mesma
forma que a possibilidade de interrupção da gestação em caso de anomalia fetal grave, também no caso das
uniões homossexuais é grande a divergência sobre a questão no Judiciário.
            Analisando acórdãos referentes às uniões homossexuais em quatro tribunais de justiça estaduais,
Oliveira (2007)[30] constatou que cerca de 45% das decisões são favoráveis às uniões – isto é, de alguma
forma se reconhece a existência de união estável ou sociedade de fato, número que se aproxima das decisões
contrárias (52%). Aspecto interessante observado pela autora é que decisões favoráveis ou desfavoráveis
muitas vezes utilizam o mesmo fundamento. Além disso, segundo a autora, em decisões desfavoráveis
argumenta-se que a possibilidade de reconhecimento de união homossexual depende da existência de
legislação que acolha literalmente a pretensão das partes.   
             Aborto e uniões homossexuais são apenas dois exemplos; há muitos outros casos envolvendo
sexualidade e Direitos Humanos nos quais a atuação do Judiciário tem sido semelhante: na ausência de lei
regulando a questão, o Judiciário tem decidido de forma contraditória, ora reconhecendo, ora negando
direitos sexuais e reprodutivos, ainda que os casos sejam muito semelhantes.[31] Daí a observação de
Oliveira (2007) para quem, dependendo de quem julga determinado processo, varia até o extremo oposto a
interpretação; ou seja, os direitos serão reconhecidos ou negados a depender de quem julgará o caso – esta
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situação se poderia denominar, caso se queira, de “insegurança jurídica”. Além disso, os exemplos nos levam
à segunda assertiva sobre a atuação do Poder Judiciário no Brasil quanto aos casos que envolvem
sexualidade e Direitos Humanos: as decisões que negam direitos sexuais fundamentam-se, não raras vezes,
em posições morais e/ou religiosas. 
            Diante desse quadro, perguntamos: (1) a ausência de legislação sobre questões referentes aos direitos
sexuais e reprodutivos configura “lacunas” da lei? (2) Não havendo lei, fica a critério dos juízes decidir,
discricionariamente, a respeito de tais direitos? (3) É possível fundamentar decisões judiciais em quaisquer
argumentos, inclusive os de conteúdo moral e religioso?
           
Sobre casos difíceis, “lacunas” da lei e discricionariedade judicial
            As questões que nos coloca o tratamento judicial dos direitos sexuais e reprodutivos devem ser
discutidas em conjunto, pois, como veremos, a resposta que se dê a uma, implicará em posição sobre as
demais. E, para discutir tais questões, é preciso levar em conta que os casos que envolvem direitos sexuais e
reprodutivos, a exemplo dos acima referidos, configuram o que Dworkin (2002) chamou de “casos difíceis”,
isto é, os casos para os quais não existe regra de direito clara, estabelecida de antemão por alguma
instituição, que exija decisão num ou noutro sentido.
            Segundo Dworkin (2002), o positivismo jurídico fornece uma teoria dos casos difíceis: quando uma
ação judicial específica não pode ser submetida a regra de direito clara, o juiz tem, segundo esta teoria,
“poder discricionário” para decidir o caso de uma maneira ou de outra. Nessa perspectiva, nenhuma das
partes tem o direito preexistente de ganhar a causa, de modo que o juiz legisla novos direitos jurídicos e os
aplica retroativamente aos casos em questão.   
            Com efeito, Streck (2009) destaca que essa é uma das teses centrais do positivismo jurídico: a de que
as normas do ordenamento não “cobrem” todas as hipóteses de aplicação, de modo que haverá “casos
difíceis” – trata-se dos casos que não serão solucionáveis pelas normas jurídicas existentes, devendo-se
recorrer, segundo o positivismo, à discricionariedade, poder “delegado” aos juízes. A possibilidade (ou não)
de discricionariedade judicial está, assim, intimamente ligada à questão da completude ou incompletude da lei
(ou do ordenamento jurídico), isto é, sobre a existência (ou não) de “lacunas”.    
            Bobbio (1995)[32] explica que por “completude” entende-se a propriedade pela qual o ordenamento
jurídico tem norma para regular qualquer caso: completude significa falta de lacunas. Por outras palavras,
considera-se que o ordenamento é completo quando o juiz pode encontrar nele norma para regular qualquer
caso que se lhe apresente – não há caso que não possa ser regulado por norma tirada do sistema. Mas, se
nem a proibição nem a permissão de comportamento são dedutíveis do sistema, o sistema é incompleto e o
ordenamento tem lacuna.

Reelaborando o conceito de lacuna, Bobbio (1995) afirma que, se existem duas soluções possíveis e a
decisão entre as duas cabe ao intérprete, existe lacuna, a qual consiste justamente no fato de que o
ordenamento deixou impreciso qual das duas soluções é a pretendida. Desse modo, a lacuna é, na verdade, a
falta de regra que permita acolher uma solução e não outra, e na falta, a decisão cabe ao intérprete. Portanto,
afirmar a possibilidade de haver lacunas implica, nestes termos, em concordar que os juízes têm o poder
discricionário de decidir os casos não regulados pelas normas, “completando” as lacunas.
            Hart (2004),[33] por sua vez, afirma que em qualquer sistema jurídico, haverá sempre certos casos
juridicamente não regulados em que, relativamente a determinado ponto, nenhuma decisão em qualquer dos
sentidos é ditada pelo direito e, desse modo, o direito apresenta-se como parcialmente indeterminado ou
incompleto. Para o autor, se, nesses casos, o juiz tiver de proferir decisão, deve exercer o poder
discricionário e criar direito para o caso, em vez de aplicar meramente o direito estabelecido preexistente.

Nesse sentido, diz Hart (2004), haverá pontos em que o direito existente não consegue ditar qualquer
decisão que seja correta e, para decidir casos em tal situação, o juiz deve exercer seus poderes de criação do
direito, ainda que tais poderes sejam restritos, isto é, os poderes do juiz estão sujeitos a constrangimentos, os
quais estreitam a escolha. De qualquer forma, o autor defende que embora o juiz não crie direito de forma
arbitrária – pois ele deve sempre ter certas razões gerais para justificar decisões e deve agir como um
legislador consciencioso agiria, decidindo de acordo com as próprias crenças e valores –, ele tem o direito de
observar padrões e razões para a decisão que não são ditados pelo direito e que podem diferir dos seguidos
por outros juízes confrontados com casos (difíceis) semelhantes.            
            Dworkin (2002), no entanto, não concorda com a “delegação” deste poder discricionário aos juízes.
Segundo o autor – cuja crítica ao positivismo toma Hart como alvo –, o positivismo diz que, quando o juiz
esgota as regras à disposição, ele possui poder discricionário, no sentido de que ele não está obrigado por
quaisquer padrões derivados da autoridade da lei. Por outras palavras, equivale a dizer que os padrões
jurídicos que não são regras (como os princípios, por exemplo) e são citados pelos juízes não impõem
obrigações a estes (trata-se da discricionariedade em sentido forte).[34] Mas, para Dworkin (2002), mesmo
nos casos difíceis não há discricionariedade.
            É  preciso ressaltar que, para o autor, a inexistência de discricionariedade não pressupõe a
“completude” do sistema (no sentido de que o ordenamento jurídico tem norma para regular qualquer caso),
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mas é conseqüência dos princípios. Como observa Ikawa (2004),[35] para Dworkin, a inexistência de
lacunas nada tem a ver com o argumento formalista, segundo o qual a regra positivada contempla a
totalidade dos casos a serem resolvidos pelo direito. São os princípios juridicamente vinculantes – ou seja –
reconhecidos como obrigatórios pelos juízes e considerados, no conjunto, como necessários para chegar a
determinadas decisões – que impossibilitarão a existência de lacunas e, portanto, de discricionariedade
judicial (em sentido forte).
            Desse modo, defende Dworkin (2002), mesmo quando nenhuma regra regula o caso, uma das partes
ainda tem o direito de ganhar a causa e, por esse motivo, o juiz continua tendo o dever de descobrir quais
são os direitos das partes. Para o autor, diante de caso difícil, o juiz não inventa novos direitos e aplica ao
caso retroativamente (como quer o positivismo). As decisões judiciais, mesmo nos casos difíceis, são e
devem ser geradas por princípios (e não por políticas).
            Isso quer dizer que, segundo Dworkin (2002), as decisões judiciais (inclusive, mas não apenas, nos
casos difíceis) são justificadas por argumentos de princípio – isto é, os argumentos que justificam decisão
política mostrando que esta respeita ou garante direito de indivíduo ou de grupo – e não por argumentos de
política – aqueles que justificam decisão política mostrando que esta fomenta ou protege algum objetivo
coletivo da comunidade como um todo.  
            Nesse sentido, as decisões judiciais, nos casos difíceis, não devem ser tomadas com base em escolhas
discricionárias (em sentido forte) do juiz, fundadas nas próprias convicções e preferências – ou nas
convicções e preferências majoritárias. Isso porque, se as decisões devem ser baseadas em argumentos de
princípio, tais princípios devem refletir a moralidade política, e não a moralidade majoritária (popular) – e
menos ainda a moralidade pessoal do julgador.
            A teoria da decisão judicial de Dworkin (2002) nos ajuda na discussão sobre as decisões sobre
direitos sexuais e reprodutivos especialmente quando o autor traz o exemplo do aborto. Dworkin (2002)
especula sobre as possíveis decisões sobre a questão dadas por dois juízes imaginados: Herbert e Hércules.
            Segundo o autor, o primeiro (seguindo a concepção positivista) acredita que os juízes decidem um
caso em duas etapas: (1) encontram o limite daquilo que o direito explícito exige e (2) exercem poder
discricionário independente para legislar sobre problemas que o direito não alcança – e, ao mesmo tempo, crê
que as mulheres têm direito preferencial de abortar seus fetos e que a maioria dos cidadãos pensa de forma
oposta.
            O juiz Herbert, nestes termos, ao tomar a decisão, poderia: (1) decidir, discrionariamente, de acordo
com as próprias convicções, sem considerar a moralidade popular (declarando inconstitucionais as leis que
proíbem o aborto); ou (2) no exercício do seu poder discricionário, pôr de lado as próprias convicções para
decidir, de acordo com a moralidade popular (a favor das leis que proíbem o aborto); ou, ainda, (3) baseado
na própria convicção de que os direitos preferenciais em geral (ou este em particular) devem prevalecer
sobre a moralidade do povo, decidir que o direito das mulheres deve prevalecer sobre a opinião popular
(declarando inconstitucionais as leis que proíbem o aborto).                 
            No entanto, diz Dworkin (2002), o juiz Hércules – que, contrariamente ao positivismo, não encontra,
primeiro, os limites do direito para só então mobilizar as próprias convicções políticas de modo que
complemente o que o direito exige – decide com base nos princípios (e não discricionariamente), utilizando o
próprio juízo para determinar os direitos que as partes têm. Quando este juízo é emitido, diz Dworkin
(2002), nada resta que se possa submeter às próprias convicções ou à opinião pública, uma vez que, ao fixar
os direitos das partes, Hércules levou em consideração as tradições morais da comunidade, ou seja, a
moralidade política que as leis e instituições da comunidade pressupõem (pelo menos do modo como estas
são capturadas no conjunto do registro institucional que é sua função interpretar).
            Desse modo, Hércules não escolhe, discricionariamente, entre as próprias convicções políticas e
aquelas que ele considera como as convicções políticas do conjunto da comunidade. Um juiz como Hércules
poderia chegar à conclusão de que existe um princípio (a dignidade, por exemplo) que exige decisão
favorável ao aborto, ainda que a moralidade popular condene o aborto – ou poderia chegar à conclusão
contrária. No entanto, seja como for, aqui, não se trata de decidir de acordo com as próprias convicções
morais ou de decidir conforme a moralidade popular: Hércules toma decisão a respeito do conteúdo da
moralidade comunitária (a moralidade política), determinando o que significam e o que exigem os princípios
que a informam.              
            Evidentemente, Dworkin (2002) reconhece que tal forma de decidir não elimina a controvérsia,
afinal, outros juízes poderão chegar a outras conclusões a respeito do conteúdo da moralidade comunitária, e
sobre o que princípios como dignidade, igualdade e liberdade exigem em casos polêmicos. No entanto, a
possibilidade de divergência não significa que tais princípios não devam, obrigatoriamente, ser considerados
pelos juízes ao tomar decisões, ou seja, a controvérsia não os autoriza a decidirem, discricionariamente, de
acordo com as próprias preferências e convicções (ainda que estas reflitam a opinião majoritária).
            Portanto, Dworkin (2002), ao tratar dos “casos difíceis”, nos ajuda na discussão sobre os casos que
envolvem direitos sexuais e reprodutivos. Como vimos, há decisões em que se argumenta que a ausência de
legislação impede o reconhecimento das uniões homossexuais e que a não previsão legal da permissão para
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interrupção da gestação em caso de anomalia fetal grave impossibilita a concessão da autorização,
configurando crime de aborto. Ou seja, decisões que negam direitos sexuais fundamentam-se na falta de
legislação, como se o direito fosse, tão-somente, sistema de regras, e os juízes não devessem levar em conta
os princípios que informam a Constituição brasileira.
            Ademais, na falta de legislação, há decisões em que os juízes, ao que parece, entendem tratar-se de
“lacunas”, pois agem como se estivessem autorizados a decidir discricionariamente, de acordo com as
próprias convicções, não apenas morais, como também – o que é mais grave – religiosas.              
            A partir de Dworkin (2002), poderíamos responder às questões que nos coloca o tratamento judicial
dos direitos relativos à sexualidade da seguinte forma: (1) ainda que não haja legislação específica sobre
muitas das questões referentes aos direitos sexuais e reprodutivos, não se pode considerar que haja “lacunas”
na lei, que impossibilitem o reconhecimento de tais direitos, pois as decisões judiciais devem fundamentar-se,
obrigatoriamente, nos princípios que conformam o ordenamento jurídico; (2) se a ausência de legislação não
impede o reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos e se as decisões judiciais devem considerar os
princípios, não se pode entender que os juízes estejam autorizados a decidir casos que envolvem tais direitos
discricionariamente, analisando “prós e contras”; (3) por fim, se a ausência de legislação não impede o
reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos, se as decisões judiciais devem considerar os princípios, e
se os juízes não estão autorizados a decidir discricionariamente, ao se colocarem diante de casos sobre tais
direitos, não se pode admitir que os juízes fundamentem decisões com base as próprias convicções morais
(muito menos religiosas) a respeito, por exemplo, da homossexualidade e do aborto, ainda que suas
convicções pessoais estejam de acordo com a opinião popular (majoritária).
 
Da necessidade de respostas corretas sobre sexualidade e Direitos Humanos  
            Afirmar que os juízes não estão autorizados a decidir discricionariamente casos sobre direitos
relativos à sexualidade, mesmo quando não há legislação específica, implica em considerar que, ao acionarem
o Judiciário na tentativa de fazer reconhecer tais direitos, quem os reivindica tem direito a que os juízes
busquem a resposta correta para o caso.

Em se tratando de questões polêmicas como uniões homossexuais e aborto, para as quais a sociedade
brasileira está longe de alcançar consenso (ou o mínimo acordo) e que têm dividido o Judiciário – como
vimos, as respostas do Judiciário a favor e contra têm sido praticamente equivalentes em número – afirmar
possibilidade de resposta correta para tais casos significa concordar com Dworkin (2005), que defende a tese
de que há sempre resposta correta em Direito, mesmo em casos controversos.
            De acordo com o autor, a posição de que não há resposta correta em casos controversos assenta-se
na tese da demonstrabilidade, segundo a qual se não se pode demonstrar que uma posição é verdadeira,
depois que todos os fatos concretos que possam ser relevantes para a veracidade sejam conhecidos ou
estipulados, então ela não pode ser verdadeira.

Mas, para Dworkin (2005), que não concorda com a tese de demonstrabilidade, uma proposição
pode ser verdadeira mesmo que os juristas continuem a discordar quanto à proposição depois de conhecidos
ou estipulados todos os fatos concretos. Isso porque, para além dos fatos concretos, existem alguns fatos
que podem explicar porque é razoável supor que existe resposta correta para caso controverso, ainda que a
resposta não possa ser demonstrada.
            O autor refere-se ao fato de que uma proposição de Direito é verdadeira se a melhor justificativa que
se pode fornecer para o conjunto de proposições de Direito tidas como estabelecidas fornece argumento
melhor a favor dessa proposição que a favor da proposição contrária, mas é falsa se essa justificativa fornece
argumento melhor a favor da proposição contrária. Portanto, uma proposição de Direito é bem fundada se
faz parte da melhor justificativa que se pode oferecer para o conjunto de proposições jurídicas tidas como
estabelecidas.

Dworkin (2005) afirma que há duas dimensões ao longo das quais se deve julgar se uma teoria
fornece a melhor justificação dos dados jurídicos disponíveis: (1) a dimensão da adequação e (2) a dimensão
da moralidade política. A primeira supõe que uma teoria política é uma justificativa melhor que outra se
alguém que a sustentasse pudesse, a serviço dela, aplicar mais daquilo que está estabelecido do que alguém
que sustentasse outra. Segundo o autor, essa dimensão torna improvável que algum caso específico não
tenha resposta correta porque, embora não seja raro que os juristas discordem sobre qual teoria fornece
justificativa melhor, dificilmente os juristas concordarão que nenhuma fornece adequação melhor que a
outra.

Mas a dimensão decisiva a favor da tese da resposta correta é a da moralidade política. De acordo
com Dworkin (2005), esta dimensão afirma que, mesmo que duas justificativas ofereçam adequação
igualmente boa aos dados jurídicos, uma delas, não obstante, oferece justificativa melhor que a outra, se for
superior enquanto teoria política ou moral, isto é, se apreende melhor os direitos que as pessoas realmente
têm.

Desse modo, a tese de Dworkin de que há sempre resposta correta em Direito, mesmo em casos
controversos, assenta-se no fato de que, segundo o autor, em um sistema jurídico complexo e abrangente, é
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improvável que duas teses difiram a ponto de exigir respostas diferentes em algum caso e, ainda assim,
adequar-se igualmente bem ao conteúdo jurídico relevante.                         

No contexto em que o tratamento, pelo Judiciário, das questões que envolvem sexualidade e Direitos
Humanos, no Brasil tem sido marcado por arbitrariedades e decisionismos, fundamentadas, muitas vezes, nas
convicções pessoais dos julgadores, afirmar a existência de respostas corretas em Direito, tal como defende
Dworkin (2005), inclusive nos casos controversos (como o aborto e as uniões homossexuais), traz a
possibilidade de dar tratamento adequado aos direitos sexuais e reprodutivos, isto é, tratamento
constitucionalmente adequado.

Com efeito, Streck (2009) entende que a resposta correta deve ser compreendida como “a resposta
hermeneuticamente adequada à Constituição”, ou seja, a resposta que pode (e deve) ser confirmada na
própria Constituição.[36] Para o autor, a resposta será correta na medida em que for constitucionalmente
adequada, depois do exame da coerência e da integridade da resposta a ser dada em determinado caso. Por
outro lado, a resposta será incorreta se for incompatível com a coerência e a integridade do direito, que
estará fundado na materialidade da Constituição.

Nesse sentido, diz o autor, argumentos para a obtenção da resposta adequada à Constituição (a
resposta correta) devem ser de princípio (e não de política), e a decisão (resposta) estará adequada na
medida em que for respeitada, em maior grau, a autonomia do direito (que se pressupõe produzido
democraticamente), evitada a discricionariedade (além da abolição de qualquer atitude arbitrária) e respeitada
a coerência e a integridade do direito, a partir de detalhada fundamentação.

Além disso, Streck (2009) afirma que, mais do que a possibilidade, há a necessidade de respostas
corretas, hermeneuticamente adequadas, pois, em Direito, não se pode dizer qualquer coisa sobre qualquer
coisa. O Direito – e, nesse ponto, o autor cita Cattoni de Oliveira (2005)[37] – sob o Estado Democrático de
Direito, não é indiferente às razões pelas quais juiz ou tribunal toma decisões, mas cobra reflexão acerca dos
paradigmas que informam e conformam a decisão jurisdicional.

É por esse motivo que Streck (2009) defende que, correlato ao dever fundamental dos juízes de
justificar as decisões, no Estado Democrático de Direito, há o direito fundamental à adequada justificação da
decisão, de modo que a obtenção de respostas corretas (adequadas à Constituição) é direito fundamental.
Para o autor, a complementaridade entre ambos – dever fundamental de motivar as decisões e direito
fundamental à justificação adequada – representa blindagem contra interpretações deslegitimadoras e
despistadoras do conteúdo que sustenta o domínio normativo dos textos constitucionais.

Defender a necessidade de repostas adequadas à Constituição em matéria de diretos sexuais e
reprodutivos implica em considerar, como aponta Rios (2006), os princípios da igualdade, liberdade e
dignidade, princípios básicos das declarações de Direitos Humanos e do constitucionalismo clássico, cuja
afirmação implica o reconhecimento da dignidade de cada ser humano de orientar-se, de modo livre e
merecedor de igual respeito, na esfera da sexualidade.

Liberdade e igualdade são, para Rios (2006), proteções e garantias da dignidade que se sobrepõem e
que se desdobram em inúmeros direitos na esfera da sexualidade, agregando a tais direitos conteúdo jurídico
suficiente para enfrentar uma série de situações envolvendo relações individuais e sociais onde a sexualidade
e a reprodução humanas estão envolvidas de modo significativo.

Assim, (1) as dimensões contemporâneas das liberdades individuais alcançam diversas esferas
constitutivas da sexualidade, de modo que o direito à privacidade, por exemplo, pode ser eficazmente
concretizado em face do exercício da autonomia reprodutiva (que implica, entre outras questões, no direito
ao aborto); e (2) toda a compreensão jurídica sedimentada na doutrina e na jurisprudência constitucional
pertinente às dimensões formal e material do princípio da igualdade fornece diretrizes jurídicas sólidas em
face da discriminação fundada no sexo ou na orientação sexual (o não reconhecimento jurídico das uniões
homossexuais pode ser considerado exemplo de discriminação).

Esses são apenas dois possíveis exemplos de aplicação dos princípios da liberdade e da dignidade na
esfera da sexualidade; outros poderiam ser citados. Segundo Rios (2006), há inúmeros desdobramentos dos
princípios fundamentais da igualdade e da liberdade no campo dos direitos da sexualidade: direito à liberdade
sexual; direito à autonomia sexual, integridade sexual e à segurança do corpo sexual; direito à privacidade
sexual; direito ao prazer sexual; direito à expressão sexual; direito à associação sexual; direito às escolhas
reprodutivas livres e responsáveis; direito à informação sexual livre de discriminações.

É evidente que a consideração dos princípios da igualdade, da liberdade e da dignidade para dar
respostas aos casos que envolvem os direitos relativos à sexualidade não significa que, em todos os casos,
haverá decisões favoráveis a tais direitos, e tampouco implicará na eliminação da controvérsia. É plausível
supor que o Judiciário permanecerá dividido sobre tais questões, pois, como reconhece Dworkin, os juízes
podem discordar sobre qual é a resposta correta, da mesma forma como discordam a respeito do conteúdo
da moralidade comunitária e sobre o que princípios como dignidade, igualdade e liberdade exigem em casos
polêmicos.

No entanto, afirmar a necessidade de que decisões sobre direitos sexuais levem em conta,
obrigatoriamente, princípios como igualdade, liberdade e dignidade para alcançar adequada fundamentação,
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ou seja, para fornecer a resposta (constitucionalmente) correta representa a possibilidade de combater a
discricionariedade; traduz-se na tentativa de eliminar as convicções morais, as crenças religiosas, das
“motivações” das decisões que tratam da sexualidade, e, assim, de se “levar a sério” os Direitos (Humanos)
referentes à sexualidade.

Considerando que as convicções morais e religiosas dos juízes têm-se constituído, nas sociedades
democráticas contemporâneas, como um dos principais obstáculos ao reconhecimento dos direitos que
decorrem das orientações, das expressões, das práticas e das identidades associadas à sexualidade é possível
acreditar que, se a tentativa funcionar, o Judiciário tornar-se-á, enfim, espaço favorável para o
reconhecimento dos direitos da sexualidade.            
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REGRAS DO TIPO "TUDO OU NADA" COMO ABUSO E/OU PRETENSÕES ABUSIVAS DO
DIREITO E VIOLAÇÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

"ALL OR NOTHING" RULES AS ABUSE AND/OR ABUSIVE PRETENSIONS OF THE LAW AND
VIOLATIONS OF THE LOCAL POPULATIONS FUNDAMENTAL RIGHTS

Maria Sueli Rodrigues de Sousa

RESUMO
O caso de aplicação do direito ambiental aqui analisada se baseia numa interpretação do direito como texto e
como regra do tipo “tudo ou nada” ou axiologicamente, redundando nos casos de abuso e/ou pretensões
abusivas do direito e violações de direitos fundamentais das populações locais, do próprio direito ambiental e
da lei dos crimes ambientais. A centralidade do artigo reside na discussão sobre autonomia pública e privada,
de que não há uma sem a outra, uma e a outra se fundem, o que é público é também privado, o privado é do
interesse de todos. Então, violar um para manter o outro é violar também o que pretende proteger. Também
é central a atividade administrativa do poder executivo como discurso de aplicação, concebendo aplicação
não como terreno apenas limitado ao judiciário, num diferencial de que a aplicação para o judiciário se refere
a fato passado e na esfera administrativa é perspectiva de presente e futuro.
PALAVRAS-CHAVES: interpretação; princípios e regras; autonomia pública e privada; direitos
fundamentais.

ABSTRACT
The enforcement of the environmental law is based on the interpretation of the law as a text and as an “all or
nothing” rule or axiologically, ending up in cases of abuse and/or abusive pretensions of the law and
violations of the local populations fundamental rights, of the environmental law itself and of the
environmental crime law. The centrality of the article is in the discussion about private and public autonomy,
about the fact that there is not one without the other, both of them merge in each other, the public is private
as well, the private is everybody’s concern. Therefore violating one to keep the other is also violating that
which is intended to be protected. The executive power administrative activity is also fundamental as
enforcement speech, regarding enforcement not as a field only limited to the judiciary, highlighting the
differential that for the judiciary the enforcement concerns a fact in the past and in the administrative sphere
it is a perspective for the present and future
KEYWORDS: : Interpretation; principles and rules; private and public autonomy; fundamental rights.

Introdução:
 
 

O presente artigo tem por objetivo percorrer o itinerário analítico de um modo de vida tradicional
como invenção da modernidade e não algo perdido num santuário que desconhece sistema, que, apesar de
suas relações sistêmicas, adota regras míticas, semimíticas e religiosas de relacionar-se com o meio ambiente,
que teve suas regras de relações socioambientais substituídas por leis ambientais aplicadas sob orientação de
uma interpretação que denota uma busca de redução de complexidades, reduzindo em cada caso apenas a
proteção de um bem jurídico e não a complexidade de bens jurídicos que se entrelaçam e que são pólos
constituintes da mesma complexidade, tomando o direito como conjunto de regras, o que resulta em práticas
que transformam o direito em abuso de direito, violam direitos fundamentais e produzem conflito.

Trata-se de do modo de vida de populações tradicionais que foram deslocadas forçadamente de sua
área para instauração de uma Unidade de Conservação, um Parque Nacional, o Parque Nacional Serra da
Capivara, município de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí. O referido deslocamento é justificado sob
um discurso do direito como conjunto de regras interpretadas e aplicadas como decisões do tipo “tudo ou
nada”.

A análise aqui proposta começa por discutir o funcionamento do sistema do direito. Para isso cabe
refletir o tratamento dado à interpretação das normas que embasa a aplicação do direito. O arcabouço
teórico da discussão aqui enunciada está vinculado à teoria discursiva do direito, considerando que a tensão
entre a faticidade e a validade penetra a própria categoria do direito e se revela nas duas dimensões da
validade jurídica pela imposição das expectativas generalizadas sancionadas pelo Estado como império do
Direito e legitimidade das expectativas estabilizadas através de procedimentos de elaboração e de aplicação
racional do Direito, que devem ser simultaneamente cumpridas na prestação jurisdicional e na decisão
judicial, que deve apresentar, por sua vez, uma “decisão consistente” e de “aceitabilidade racional”, sob os
critérios dos princípios da certeza do Direito e de sua legitimidade num paradigma procedimentalista.

Isso faz pensar o direito não como sistema fechado de regras como queria o positivismo, mas como,
em diálogo com Dworkin, um sistema de regras e princípios definido em abstrato, efetivado na aplicação sob
a perspectiva do todo do ordenamento jurídico, o que exige uma interpretação construtiva e integrada de
modo principiológico que não se materialize em decisões do tipo “tudo ou nada”.

Para Habermas, dialogando com Dworkin, em caso de conflito, as decisões do tipo "tudo ou nada"
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não se fazem necessárias, na medida em que os princípios sejam admitidos e reconhecidos como
componentes usuais do discurso jurídico, o que faz desaparecer “o caráter fechado do sistema de regras e a
insolubilidade dos conflitos entre regras” (HABERMAS, 2008, cap. 5, p. 12), em vista de a relevância de um
princípio não tornar os demais inválidos.

Diferente do positivismo, que toma o Direito como um sistema fechado de regras específicas de
aplicação, no qual há colisão e que requer decisões do tipo "tudo ou nada" fundadas na discricionariedade do
juiz, a perspectiva principiológica exige uma prática de interpretação com um ponto de referência, a
constituição, que se configure como “interpretação construtiva, e, substantivamente, pela postulação de uma
teoria jurídica a qual reconstrói e articula racionalmente o direito vigente” (HABERMAS, 2008, cap. 5, p.
12, citando Dworkin).

            No ato de interpretar, a perspectiva interna disponibiliza argumentos historicamente disponíveis,
vistos sob projeção crítica e isso possibilita diferençar a partir do que apresenta o contexto, o que é
infrutífero, produtivo, os equívocos os quais fazem parte do processo de aprendizagem, as soluções
temporárias, considerando que uma pré-compreensão paradigmática é testada e pode ser modificada no
próprio processo de interpretação. E por não ser neutra a escolha do paradigma nem a decisão tomada esta
deve ser teoreticamente justificada com o modelo que melhor capte a questão objeto da ciência ou do Direito
e como a melhor decisão para o caso. E para isso é resolutivo adotar a perspectiva de Dworkin de Direito
positivo composto de regras e princípios, o que favorece decisões judiciais discursivas com

 
a integridade das relações de reconhecimento, garantindo igual respeito e consideração a
todos os co-associados jurídicos sob o Direito (...) [numa] "interpretação construtiva" que
explicita a racionalidade do processo de compreensão interpretativa por referência a um
paradigma ou "finalidade": "Interpretação construtiva é um problema de imposição de
finalidade a um objeto ou a uma prática no sentido de torná-lo o melhor exemplo possível
da forma ou gênero ao qual esse seja atribuído (...) com a ajuda de um (...) procedimento
de interpretação construtiva (...), cada juiz, a princípio, poderia ser capaz de alcançar uma
decisão idealmente válida em cada caso concreto, apoiando sua justificação em uma
"teoria", e, assim, compensar a suposta "indeterminação do Direito." Essa teoria deve
reconstruir racionalmente de um tal modo a ordem jurídica dada que o Direito vigente
possa ser justificado com base em um conjunto ordenado de princípios dispostos como
uma corporificação, uma densificação, mais ou menos exemplar do Direito em geral
(HABERMAS, 2008, cap. 5, p. 13 e 14).
 

Importante frisar que aqui os princípios não são tomados como substitutos da moral, mas por sua
força de justificação que erige sua natureza e poder lógico-argumentativo, do qual o juiz deve lançar mão ao
decidir os casos individuais à luz de uma teoria justificadora do Direito vigente como um todo fundamentado
em princípios que indicam a obrigação constitucional anterior, tomando as normas, inclusive as
constitucionais, a serem aplicadas com conexões relacionais com o caso individual para enfrentar o problema
da indeterminação das normas, através do discurso de aplicação o qual deve comprovar se a norma se aplica
ao caso concreto, inclusive aqueles não previstos pelo processo de justificação.

Isso exige que os discursos de validade da aplicação se dêem quanto à adequabilidade da referência
da norma ao caso concreto individual, o que caracteriza o processo interpretativo como o entrelaçamento de
uma descrição da situação concreta com normas gerais e o que faz decidir é a “equivalência de significado
entre a descrição dos fatos integrantes da interpretação da situação e a descrição de fatos que fixa os
componentes descritivos da norma, ou seja, as suas condições de aplicação” (2008, p. 20, cap. 5).

Numa perspectiva discursiva, cada participante dispõe do direito a um

 

procedimento equânime que garanta não a certeza de seu resultado, mas o esclarecimento
discursivo dos fatos pertinentes e das questões jurídicas; assim, as partes afetadas podem
contar com o fato de que nos procedimentos que resultem em decisões judiciais somente
as razões relevantes serão decisivas e não as arbitrárias. Se visualizarmos o Direito
vigente (...) como um sistema de normas idealmente coerente, essa certeza do Direito
procedimentalmente dependente pode, então, satisfazer a expectativa de uma comunidade
jurídica voltada para a sua integridade e orientada por princípios, de tal modo que a cada
um é assegurado os direitos de que é titular (HABERMAS, 2008, p. 21, cap. 5).
        

Para Habermas (2008), uma teoria da argumentação que assuma essa tarefa da integridade da
comunidade jurídica não pode se limitar ao discurso jurídico em termos lógico-semânticos. Há de considerar
também a dimensão pragmática do próprio processo de justificação, que leve em conta tanto o ideal
regulador de decisões singulares e corretas, quanto a falibilidade da efetiva práxis decisória, numa
perspectiva de racionalidade acentuadamente procedimental, sendo correção aqui tomada como a
aceitabilidade racional fundada em boas razões e estando concluída a argumentação quando ocorre a
solidificação das razões em um todo coerente através de um acordo não coercitivo sobre a aceitabilidade das
pretensões de validade em disputa.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4919



            Assim, a validade dos discursos de aplicação normativa está relacionada aos interesses de todas as
pessoas possivelmente afetadas e as interpretações da situação dependem do diferencial da compreensão que
os atores e os afetados têm de si mesmos e do mundo, uma espécie de interpenetração de perspectivas
interpretativas em que as perspectivas particulares dos participantes não perdem o vínculo com a estrutura da
perspectiva universal dos discursos de justificação da norma legítima. Isso vincula as interpretações do caso
individual à luz de um sistema de normas à forma comunicativa de um discurso cuja constituição sócio-
ontológica possibilita que as perspectivas dos participantes e as dos coassociados jurídicos não envolvidos
transformem-se uma na outra, no âmbito da teoria discursiva do direito.

 

O desafio da aplicação do Direito

 

Na perspectiva aqui adotada, tomo aplicação como complementação da fundamentação ao
materializar-se no caso concreto, funcionando o direito positivo como a racionalidade que delineia a decisão
pelo enquadramento do caso a ser decidido na descrição da norma, como dito por Cattoni de Oliveira(2002,
p. 85):

 
Os discursos de justificação jurídico-normativa se referem à validade das normas, e se
desenvolvem com o aporte de razões e formas de argumentação de um amplo espectro
(morais, éticas e pragmáticas), através das condições de institucionalização de um
processo legislativo estruturado constitucionalmente, à luz do princípio democrático [...].
Já discursos de aplicação se referem à adequabilidade de normas válidas a um caso
concreto, nos termos do princípio da adequabilidade, sempre pressupondo um ‘pano de
fundo de visões paradigmáticas seletivas.
 

Essa racionalidade está dotada de um ordenamento processual e argumentação racional, sendo que as
normas processuais asseguram o quadro institucional para a aplicação, através de prazos, garantia de
igualdade das partes, definição do objeto de disputa, provas, dentre outras.

A aplicação não se limita a um só espaço. Como já referido, além dos poderes constituídos, poder
executivo e poder judiciário, abarca também os universos da vida social.          Consideremos, por exemplo, o
art. 225 da CF-88 que define que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder Público e à coletividadeo
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”,  a aplicação da norma se dá em três
temporalidades (GUIBENTIF, 1992, p. 22): primeiro tempo, a obrigação do poder público e da coletividade
de proteger e preservar o bem comum meio ambiente como um todo para as gerações do presente e do
futuro. Por haver descumprimento dessa obrigação, seja pela coletividade, seja pelo poder púbico, entra em
cena a segunda temporalidade da aplicação, a administração pública para fazer cumprir a obrigação. Aqui se
enquadra a política de criação de Unidades de Conservação, que se justifica em razão de o poder público e a
coletividade não cumprirem a obrigação de defender e preservar o meio ambiente.

A atuação do judiciário é a terceira temporalidade para corrigir a segunda temporalidade e a primeira.
O presente trabalho, como já deu mostras, está centrado na segunda temporalidade da aplicação, a chamada
por Guibentif de aplicação stricto sensu, citando Wróblewski (1988), mas também se aventura na terceira
temporalidade, na análise dos crimes ambientais.

Os componentes do enquadramento da realidade na descrição da norma jurídica são ao mesmo tempo
sujeito e condutas, cabendo, portanto identificar quais são os sujeitos implicados e quais as condutas em
concreto para definição da conexão imperativa e do imperativo jurídico correspondente à figura da
expectativa normativa (LUHMANN, 1983, p. 42-56).

O modelo da aplicação se desdobra em dois processos distintos: um processo de interpretação
recíproca entre a lei e o real, por um lado, e um processo de verificação da legitimidade, contando com
legitimação pelo procedimento, considerando que normas e decisões são aceitáveis para os interessados
desde que a sua elaboração se faça através de um processo, em que o procedimento é o medium que permite
enfrentar a complexidade estabelecida, não se limitando apenas ao formalismo do procedimento a
legitimidade da norma aplicada (HABERMAS, 1988, p. 39), mas devendo ser defensável a universalização e
regularidade do procedimento à luz dos critérios da ética do discurso (participação de todos os interessados
e igualdade de posição dos participantes).

Por ser o momento da aplicação a materialização, o dever ser transformado em ser, considero-o
como a centralidade desse trabalho, que possibilita analisar tanto o direito em abstrato quanto em concreto.

As normas jurídicas ambientais aqui analisadas gozam de uma tradição de interpretação e
consequente aplicação que expressa diferentes concepções quanto à relação entre natureza e cultura. A
concepção sobre unidade de conservação de proteção integral é a dos preservacionistas que consideram a
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natureza selvagem como intocada e intocável e que numa unidade de conservação não é possível proteger a
diversidade ecológica junto com a diversidade cultural. Já as unidades de uso sustentável assentam-se na
concepção do conservacionismo com a proteção da diversidade da natureza junto com a diversidade cultural,
ou seja, conservar a natureza junto com a vida humana (DIEGUES, 1996). Essa tradição de interpretação
centra o problema aqui em estudo no questionamento do que seja proteção integral, considerando que
natureza é produto do substrato biofísico e das estratégias de manejo que as populações ali imprimem,
especialmente, as populações que fazem uso da natureza para manutenção de suas vidas.

A análise instrumentalizou duas categorias: interpretação do direito como regra e interpretação
integrada do direito como regras e como princípios, visando apontar os elementos indicadores da
incapacidade da interpretação do direito como regras para  proteger aquilo que o direito tem a função de
proteger e a potencialidade e adequabilidade da interpretação integrada principiológica para dar efetividade
ao direito. 

A análise do material coletado fez notar que a aplicação realizada se caracteriza como  fundada num
paradigma positivista de interpretação em que o texto legal é visto apenas sob a perspectiva semântica sem
incluir os aspectos pragmáticos da justificação; culmina em decisões do tipo “tudo ou nada” em
consequência são criminalizadas práticas culturais e violados direitos fundamentais das populações locais;
não considera a perspectiva de todos os afetados; tematizou as crenças que produziam a integração social no
mundo da vida sem adotar estratégias que possibilitassem a recomposição das condições para o
entendimento; produz licenças ambientais que dão crivo de legalidade a práticas que provocam danos
ambientais em áreas em que as práticas de populações tradicionais são criminalizadas; concebe área
protegida apenas como Unidade de Conservação; o poder administrativo (IBAMA) não considera o
argumento de saciar a fome do agente ou da sua família definida na lei dos crimes ambientais e mantém o
valor pecuniário da multa, indeferindo os pedidos de transformação das multas em prestação de serviço.

Disso resultou violação de direitos fundamentais e abuso do direito.

 

 

Sujeitos jurídicos e os direitos fundamentais na moldura constitucional - a ilusão da fixidez na
materialização localizada e temporalizada

 

 

Habermas (2008, cap. 3, p. 31 e 32) apresenta as categorias de direitos em abstrato constitutivas do
status dos sujeitos jurídicos enquanto tais e da geração do próprio código jurídico, frisando que o grau de
concreção a ser alcançado será proporcional à internalização pelo sistema dessa perspectiva abstrata:

 
(1) direitos fundamentais que resultam do desenvolvimento (...) politicamente autônomo
do direito a iguais liberdades subjetivas.
Esses direitos requerem os seguintes direitos basilares necessários e correlatos:
(2) direitos fundamentais que resultam do desenvolvimento (...) politicamente autônomo
do status de membro de uma associação voluntária de co-associados sob o Direito.
(3) direitos fundamentais que resultam diretamente da acionabilidade (...) dos direitos e
do desenvolvimento politicamente autônomo das medidas jurídicas (..).
 

Considera ainda que as categorias acima são decorrentes da aplicação do princípio do discurso ao
Direito, não ainda como direitos liberais contra o Estado, já que apenas regulam a reciprocidade nas relações
entre pessoas livremente associados. De fato, são direitos que garantem a autonomia privada. Para que os
sujeitos jurídicos conquistem também o papel de autores de sua ordem jurídica, é preciso haver a garantia de:

 
(4) direitos fundamentais à igual oportunidade de participação nos processos de formação
de opinião e de vontade nos quais os cidadãos exercem sua autonomia política e mediante
os quais produzem leis legítimas (2008, cap. 3, p. 32).
 

Para Habermas, esses últimos direitos apontados, numa ordem jurídica legítima, são aplicados
reflexivamente à interpretação constitucional e ao desenvolvimento subsequente dos direitos fundamentais
elencados que garantem a autonomia privada.  E para efetivar as categorias de direito já indicadas, há que
haver:

        
(5) direitos fundamentais ao provimento do bem-estar e da segurança sociais, à proteção
contra riscos sociais e tecnológicos, bem como ao provimento de condições
ecologicamente não danificadas de vida e, é claro, na medida em que se faça necessário,
sob as condições prevalentes, o direito de igual oportunidade de utilização dos direitos
civis elencados de (1) a (4).
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Habermas identifica a primeira categoria, direito a igual liberdade subjetiva, como a titularização dos
atores para o exercício das liberdades subjetivas pelas normas de ação revestidas de forças jurídicas. Sua
legitimidade reside na compatibilização dos direitos de cada um com a igualdade do direito de todos,
segunda categoria. Os direitos legítimos resultam das decisões de um legislador histórico de uma área
limitada geograficamente e de um coletivo social também delimitável, em que os sujeitos jurídicos cederam
suas titularidades a uma autoridade jurídica, com a garantia de que cada pessoa que tenha os seus direitos
violados possa pleitear essa correção judicialmente através de livre acesso a um judiciário independente e
funcional que decida no interior da estrutura legal, terceira categoria. Essa é a base que garantirá a
legitimidade do direito.

Para Habermas, a quarta categoria de direitos fundamentais, os que dizem respeito à autonomia dos
sujeitos jurídicos, condiciona a autonomia dos sujeitos jurídicos à auto-compreensão de si como autores
desses direitos aos quais querem se submeter enquanto destinatários e que efetivamente se comportem como
seus autores, embora não lhes cabendo mais escolher os meios, o instrumental de realização de sua
autonomia, a linguagem, visto que o ordenamento jurídico já se encontra antecipadamente pronto com sua
linguagem única que o sujeito jurídico utilizará para expressar sua autonomia, sendo necessária a garantia das
condições que permitem aos cidadãos avaliar a legitimidade do Direito pelo exercício dos direitos políticos
basilares de participação nos processos de formação de opinião e vontade do legislador. Isso faz notar que
“soberania popular e Direitos Humanos caminham de mãos dadas e, assim, ver a co-originalidade da
autonomia política e da privada” (2008, cap. 3, p. 36), garantidos através do princípio do discurso, sendo
que nenhum direito é dado antecipadamente como direito natural e que a condição para que o princípio do
discurso assuma a conformação jurídica de um princípio da democracia através dos meios do Direito é a
interpenetração entre o princípio do discurso e os meios jurídicos e que se desenvolvam em um sistema de
direitos que articule a autonomia privada com a pública em uma relação de mútua pressuposição, devendo o
princípio de que a autoridade governamental se origine do povo tomar forma através do exercício das
liberdades de opinião e informação através de liberdades de reunião e de associação, liberdade de crença,
consciência e confissão, participação nas eleições, dentre outras, o que entrará na formação do conjunto de
interpretações historicamente disponíveis, que condiciona o acesso ao sistema de direitos, visto que o sistema
de direitos não existe em abstrato, embora o Direito Positivo esteja definido em abstrato.

Ainda em diálogo com o autor, refiro que as constituintes insinuam o quadro ilusório de positivação
de normas estáticas localizadas fora do tempo e resistentes às mudanças históricas, mas isso só pode
significar que as constituições são relativamente fixas, visto que a abstração do texto constitucional se
materializa em interpretações localizadas e temporalizadas, mas que não gozam de um poder arbitrário que
dá todos os poderes ao intérprete. Este está vinculado ao conjunto histórico de interpretações e à
manutenção dessa ilusória aparência de fixidez das normas das constituições, visto que “cada Constituição é
um projeto que só pode gozar de permanência na medida em que uma interpretação evolutiva seja
continuamente desenvolvida nos níveis de elaboração normativa” (HABERMAS, 2008, cap.1, p. 37).

Essa permanência só é possível através de um poder estatal que viabilize a interpenetração das esferas
da autonomia privada e da pública que ocorre no sistema de direitos. Esse poder estatal é produzido pelo
poder político ao qual a elaboração e a imperatividade do Direito devem o seu caráter vinculante. Isso
promove a interpenetração do Direito e do poder político que, por sua vez, resulta “em uma necessidade
mais ampla de legitimação, ou, mais especificamente, em uma necessidade de prover canais jurídicos (...)
para os próprios poderes de sancionar, organizar e executar do Estado” (HABERMAS, 2008, cap. 4, p. 1),
produzindo a idéia de Estado de Direito a quem cabe cumprir as condições de ação comunicativa de modo a
vincular o poder administrativo ao poder comunicativo para se caracterizar como Estado Democrático de
Direito.

Importante frisar que poder comunicativo na abordagem de Habermas não se confunde com poder
político. O poder comunicativo implica o exercício da autonomia política, que, por sua vez, gera de modo
discursivo a vontade comum, o que contribui para o Direito se configurar como um meio através do qual o
poder comunicativo é traduzido em poder administrativo e nesse contexto “os direitos de participação
política referem-se à institucionalização de um processo de formação de opinião e vontade públicas que
termina em decisões acerca de políticas e de leis” (2008, cap. 4, p. 15), através de processo público pelas
vias da comunicação orientadas pelo princípio do discurso com o seu duplo aspecto: sentido cognitivo, na
filtragem de temas e contribuições, razões e informações que forneçam a presunção de aceitabilidade racional
e o sentido prático para estabelecer relações de compreensão mútua "livres de violência" (HABERMAS apud
Hannah Arendt), “que liberam as forças produtivas da liberdade comunicativa”, sendo o direito tanto
constitutivo do código de poder que rege os processos administrativos, quanto instrumental para transformar
poder comunicativo em poder administrativo, resultando que o “Direito legítimo é gerado por um poder
comunicativo e esse último, por sua vez, é convertido em poder administrativo por via do Direito legislado
legitimamente promulgado” (2008, cap. 4, p. 29), através de normas em forma de regras e de princípios.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4922



A simplificação dessa complexidade, por exemplo, ao tomar o direito apenas como conjunto de
regras, como no caso aqui estudado, resulta em abuso do direito, por tomar o direito para com este efetivar
o oposto do que é sua promessa: assentar expectativa frustrada.

 

Abuso do direito ou pretensões abusivas

 

A categoria abuso do direito aqui é tematizada por densificação semântica do conceito a partir de seu
lugar de origem, o direito civil, considerando o mesmo como resultado do desvio das finalidades do poder
administrativo pela autoridade competente que, em nome de um poder discricionário, age arbitrariamente ou
do exercício de um direito legítimo que lesa direito de terceiro.

A proteção contra abuso do direito está constitucionalizada na CF-88, seja no instituto da função
social da propriedade (art. 5º, XXII), a desapropriação por necessidade ou utilidade pública (5º, XXIV); uso
da propriedade em caso de iminente perigo da coletividade (5º, XXV), defesa do consumidor, abuso do
poder econômico pela dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos
lucros (5º, XXXII; art. 170, caput e incs. III/V; art. 173, § 4º); o direito de petição em defesa de direitos ou
contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, XXXIV, a), garantindo ademais a proteção (mesmo
preventiva) de direito líquido e certo quando essa ilegalidade ou abuso provierem de autoridade pública,
diretamente ou por delegação, mediante o mandado de segurança (5º, LXIX) ou o habeas corpus, este na
coação já efetivada ou na mera ameaça contra a liberdade de locomoção (5º, LXVIII), dentre outros.

O Código Civil de 2002 normatizou o abuso do direito no art. 187: “também comete ato ilícito o
titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico
ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (art. 187)

A categorização do tipo como conceito jurídico conta com várias teorizações, desde as teorias que
procuraram negar a existência do abuso como categoria jurídica, tais como Duguit, Rotondi e Planiol. Para
este último, só era possível o ato conforme e contrário ao direito, os casos de abusos eram de ilicitude,
portanto contrários à lei. Da crítica a Planiol é que se firma a concepção de um ato poder ser ao mesmo
tempo “conforme a um direito determinado e contrário ao direito considerado em sua generalidade e
objetividade, como conjunto de regras sociais obrigatórias” (BARROS, 2008, p. 03). Isso conduziu às
posições de afirmação da existência do abuso do direito como categoria jurídica, tais como a corrente
subjetivista, para a qual o abuso do direito se configura pelo exercício do direito que provoca dano a
terceiro, cabendo proteção contra abuso do direito como princípio geral de interpretação das normas
jurídicas, o que permitirá adequar o direito positivo à realidade social. René Savatier defende que a
caracterização do abuso de direito deverá ser feita conforme o dano causado. Para Ripert, o abuso de direito
é o resultado da subordinação da Lei positiva aos princípios morais, portanto o abuso causa danos a outrem
e é moralmente reprovável. Para Louis Josserand, o direito só pode ser exercido em conformidade com os
interesses vitais da coletividade. Na perspectiva causalista, o abuso do direito é o que está dissociado da
vontade do legislador. Há ainda a concepção de que o abuso do direito se caracteriza quando o sujeito
excede os limites ao exercício do direito, sendo tais limites determinados pelos fundamentos axiológicos
(BARROS, 2008).

Provisoriamente, aqui neste trabalho será considerado abuso de direito, numa perspectiva
deontológica, o exercício de direito legitimo que no caso concreto é contrário ao direito considerado em sua
generalidade e objetividade, como conjunto de regras para assentar expectativas e promover o entendimento,
considerando que o abuso de Direito se configura como o ato que, em princípio, autorizado legalmente, se
executa em desconformidade ao ordenamento jurídico no seu todo ou com excesso na sua limitação e que
abuso de direito pressupõe a existência deste, o que se considera abuso é a ofensa à justiça sob a justificativa
de exercício de direito legítimo.

O abuso do direito aqui caracterizado é identificado como produzido nos atos de aplicação do direito
fundados em perspectiva de interpretação que toma o direito como o texto da lei de modo mecânico nos
dizeres de Ferrara: “Entender uma lei, portanto, não é somente aferrar de modo mecânico o sentido aparente
e imediato que resulta da conexão verbal” (1967, p. 128).

Interpretar é um desafio mais amplo, que, para efetivar o direito como direito exige ultrapassar as
barreiras de uma visão do direito como sistema fechado de regras e desvincular dos seus argumentos de
justificação. Não cabe ao intérprete buscar o sentido que estava na cabeça do legislador.   Ainda em diálogo
com Ferrara (1967),

 
A interpretação jurídica não é semelhante à interpretação histórica ou filológica, que se
aplica aos documentos e que esgota a sua missão quando acha um dado sentido histórico,
sem curar depois se é exacto ou não, harmônico ou contraditório, completo ou deficiente
(p.130).
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(...)
A interpretação consiste em declarar não o sentido histórico que o legislador
materialmente ligou ao princípio, mas o sentido que ali está imanente e vivo. Eis o que
precisamente, se quer exprimir com a fórmula metafórica - vontade da lei. Esta fórmula
não pretende significar que a lei tem um querer no sentido psicológico, mas apenas que
encerra uma vontade objectivada, um querido (voluto) independente do pensar dos seus
autores, e que recebe um sentido próprio, seja em conexão com as outras normas, seja
com referência ao escopo que a lei visa alcançar. O jurista há-de ter sempre diante dos
olhos o escopo da lei, quer dizer, o resultado prático que ela se propõe conseguir. A lei é
um ordenamento de relações que mira a satisfazer certas necessidades e deve interpretar-
se no sentido que melhor responda a esta finalidade, e portanto em toda a plenitude que
assegure tal tutela (p.136)
 

Para enfrentar o desafio de efetivar o direito como direito e não como pretensões abusivas e/ou abuso
do direito, um caminho de interpretação com potencial para efetivar a garantia é tomar o direito como
conjunto de normas como regras e como princípios a partir de Dworkin e que tem como pano de fundo uma
constituição que protege, a um só tempo, autonomia pública e privada, como estratégia de convivência entre
diferentes em diálogo com Habermas, considerando que os argumentos morais, ético-politicos e pragmáticos
integrados na norma devem ser compreendidos na perspectiva deontológica dos discursos jurídicos com seu
código binário de validade (SCOTTI, 2008, p. 52).

Aqui será tomado como produtos de práticas de abuso do direito: a violação de direitos fundamentais
na desterritorialização de posseiros e pequenos proprietários e a limitação no direito de proprietário e de
posseiro sem a devida indenização ou desapropriação dentro do parque, no entorno e no corredor ecológico;
os crimes ambientais praticados por populações locais sob o argumento de saciar a fome e as licenças
ambientais que provocam danos ambientais; o não reconhecimento das populações locais como pertencentes
à dinâmica de gestão do parque.

 

A desterritorialização e a limitação no direito de proprietário e de posseiro sem a devida indenização
ou desapropriação

 

Considerando com Habermas que uma ordem jurídica é legítima na medida em que garante
autonomia pública e privada e que estas estão asseguradas como direitos fundamentais (Art. 5º - CF-88),
analiso o processo de desterritorialização e limitação de direitos de posseiros e proprietários como violação
destes direitos fundamentais, visto que, em nome de uma autonomia pública, não foi garantida a autonomia
privada.

A autonomia privada foi violada nos seguintes aspectos: direito de proprietário e de posseiro, direito
de moradia, alimentação, livre exercício da profissão, cultura, patrimônio imaterial e material, no processo de
indenização que levou em conta uma interpretação do direito de posse como direito precário, que garante ao
possuidor apenas indenização pelas benfeitorias, sem considerar que a posse era também a garantia de
moradia, alimentação e exercício da profissão de trabalhador rural. Isso violou também o acesso a um meio
ambiente saudável como direito fundamental que lhes é garantido.

O direito ambiental está dentre os direitos fundamentais do quinto grupo, na categorização de
Habermas aqui já referida. Cabe referir que os direitos fundamentais têm sua legitimidade na autonomia dos
cidadãos e exige como condição para autonomia que as pessoas se percebam como autoras do Direito ao
qual elas se submetem como destinatárias, sendo autonomia exercida pela participação democrática, na
medida em que a sua autonomia privada seja garantida na produção e reprodução do sistema do direito pela
circulação do poder constitucionalmente regulado, que, por sua vez, se nutre das formas de comunicação em
uma esfera pública desobstruída, enraizada nas esferas privadas centrais do Mundo da Vida mediante as
instituições da sociedade civil.

 
Uma ordem jurídica é legítima na medida em que ela assegure igualmente a autonomia
co-original pública e cívica de seus cidadãos; ao mesmo tempo, no entanto, ela deve a sua
legitimidade somente às formas de comunicação em que essa autonomia pode se
expressar e se comprovar. Essa é a chave para uma compreensão procedimental do
Direito. Após a garantia jurídico-formal da autonomia privada haver se provado
insuficiente, e após a intervenção social mediante o Direito colocar em risco a própria
autonomia privada que ela intencionava restaurar, a única solução consiste na tematização
da conexão entre as formas de comunicação que garantem simultaneamente a autonomia
pública e a privada em suas fontes (HABERMAS, 2008,  p. 17).      

 

A ordem jurídica brasileira, em abstrato, garante a autonomia pública e a privada, compatível com a
pluralidade existente no contexto constitucional em que vários projetos disputam espaço, como no caso em
estudo, sob o risco permanente de descumprimento do direito, visto que não é o direito nem a sociedade que
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o mesmo regula estáticos. Esse risco permanente produz tensão entre norma e realidade, entre faticidade e
validade. Tensão esta que deve ser interpretada como tensão e não como oposição, contraposição, hiato,
para não  produzir com a aplicação do direito exatamente o oposto do que cabe ao mesmo cumprir.

Isso coloca em pauta conceitos jurídicos consagrados como o de segurança jurídica, que deve ser
pensado como uma ilusão necessária temporalizada e contextualizada, aberta e difusa, com a possibilidade de
alteração e revisão constante a partir de uma interpretação que possibilite assim enxergá-la como permanente
e ao mesmo tempo vulnerável à força das dinâmicas sociais, resultando que a certeza do direito é sua
incerteza, considerando com De Giorgi que “segurança é um conceito ilusório que mascara o problema real.
Não há segurança que esteja livre do risco.” (1998, p. 220).

Para Cattoni de Oliveira (2001, p. 58), “não há métodos capazes de revelar ou descrever um quadro
de verdades objetivas, a-históricas e descontextualizadas, pois nenhum método é instrumento neutro capaz
de superar a sua própria condição de obra humana, histórica, datada, contextual.”

Faço dialogar essas considerações com as expressões do conflito aqui em estudo que se situam no
campo da relação entre autonomia pública e privada. Tomo-as não como confronto entre a realidade e as
normas, visto que as normas garantem as duas e a prática de aplicação desrespeitou uma para fazer valer a
outra, mas como tensão produzida pelo processo de interpretação constitucional. Uma tensão que violou
direitos, destruiu vidas e sonhos, mas que dispõe de potencial para fazer o contrário, diante da complexidade
consistente nos conceitos jurídicos como o de segurança jurídica que tanto pode negar direitos quanto
garantir, não havendo receitas seguras para seguir, exigindo a participação de todos os interessados para que
a construção da única decisão correta possa contar com o aval dos interessados.

 

 

 

As infrações e os crimes ambientais praticados por populações locais – a relação entre direito e não
direito

 

            Os crimes e as infrações administrativas ambientais são expressão que funcionam como indicador
contundente do conflito. Mas não é essa a razão de tomá-los na presente análise. Aqui, especialmente, é um
indicativo denunciante do discurso justificador do divórcio entre os princípios de proteção ambiental e os de
proteção de identidade cultural,  pelo processo de simplificação da complexidade constitucional.

            A existência dos crimes e infrações administrativas é acionada como justificativa para a gestão do
Parque focada em ações de fiscalização, repressão e retirada das populações de dentro da UC, com violação
de direitos fundamentais.

            A criminalização das populações locais se dá sob a justificava de proteger um meio ambiente que fora
monetarizado e transformado em bem jurídico.

Para Castilho (1996, p. 42), a categoria bem jurídico passa a ganhar moldura como conceito jurídico
a partir de Feuerbach, visando substituir a concepção moralizante do Direito Penal, de modo que na
definição do que seja há que lesar interesses materiais de outras pessoas, não havendo consenso quanto a
critério delimitador dos limites puníveis.

Zaffaroni e Pierangeli (2002, p. 462) consideram que “bem jurídico penalmente tutelado é a relação
de disponibilidade de um indivíduo com um objeto, protegido pelo Estado, que revela seu interesse mediante
a tipificação penal de condutas que o afetam”.

Importante considerar que nem todos os bens jurídicos recebem tutela penal. Aqueles que recebem a
tutela penal são os considerados produtores de danos sociais e perigo (Hassemer, apud CASTLHO, 1996, p.
42). A valoração do dano e perigo está vinculada ao conjunto de valores da experiência de uma determinada
cultura, considerando todas as clivagens internas do referido tecido social.

Para Hassemer (2005), enquanto o Direito Penal clássico possui um núcleo ideal do qual fazem parte
as tradições de experiências democráticas que têm o Direito Penal como instrumento concomitante de
violência e de liberdade civil, e ultima ratio, daí o seu caráter subsidiário. O direito penal contemporâneo se
apresenta como um instrumento de solução dos conflitos sociais, tendendo a se tornar cada vez mais
instrumento de defesa e menos reação às lesões. Configura-se, pois, mais instrumento de defesa da política
interna e por isso com maior relação com o Direito Civil e o Direito Administrativo e demanda no campo da
prevenção.

Na perspectiva do Direito Penal clássico, De Giorgi (2006), ao analisar a Teoria dos Sistemas e o
Direito Penal, correlaciona crime e direito, tomando crime como ação passada e direito como futuro, sendo
este a prescrição.
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Considera que a identificação do crime como ação individualiza o tratamento penal, justifica o
controle político da sanção, inclui todos no direito penal. Universaliza o indivíduo, o qual pressupõe a
autodeterminação da ação particular e estabiliza a expectativa de que a ação socialmente aceitável seja a que
se enquadre no modelo de racionalidade entre meios e fins.  

A junção entre direito e crime é presente e é inobservável. Sempre que se observa, já passada, é crime
ou direito aplicado. Sem um, o outro não existe. A distinção entre direito e crime é a distinção entre passado
e futuro, a junção  do paradoxo é o presente. É o ponto cego.

 
Os paradoxos são circularidades  que, se não forem desenvolvidas, bloqueiam as
operações dos sistemas que eles constituem. Por essa razão, os paradoxos devem ser
ocultados. Um paradoxo pode ser desenvolvido  por meio de uma distinção que introduz
no sistema uma assimetria e que dispõe de dois lados. Pode-se começar de um e do outro
lado (DE GIORGI, 2006, p.120).
(...)
Ora a distinção não diz nada sobre os dois lados da distinção, ela diz que um lado é o
outro lado do outro lado, que se pode observar um lado ou o outro lado, que não é
possível observar os dois lados contemporaneamente. Isto produziria o risco da cegueira,
assim como se a luz e o mistério fossem observados. (DE GIORGI, 2006, p. 122)
 

O paradoxo é constitutivo do sistema, é a autofundação do sistema. No caso do sistema do direito, o
paradoxo que o funda é o direito e o não-direito, ou direito e crime.

 
A distinção é construída de modo que seus dois lados se contrapõem como se fossem
duas realidades distintas: de um lado, o direito, de outro, o crime. Desse modo as duas
realidades podem se observar distintamente: uma primeiro, depois a outra. A realidade
originária (a unidade do paradoxo) desapareceu. Agora, o direito pode adiar sua origem,
pode se inventar continuamente. Também o crime, que é o outro lado do outro lado da
distinção, pode esquecer sua origem e sempre se reinventar, se atualizar (DE GIORGI,
2006, p.120 e 121).
 

O autor considera que, desse modo, são criadas teorias do crime e teorias do direito e descrições
sociológicas do direito e do crime:

 
Pode-se observar o incremento ou a redução dos crimes e atribuí-los, de modo causal, a
fatores externos. Podem-se construir relações recíprocas, um lado da distinção pode se
referir ao outro e, também, pode conferir ao direito um efeito ou uma  função de
intimidação em relação ao crime e, a este, em efeito estabilizante do direito. Pode-se
justificar, assim, tanto a pena de morte [...]como sua absolvição. (DE GIORGI, 2006, p.
121)
 

            As teorias tanto explicam as duas partes do paradoxo quanto, pela diferença entre as duas partes do
paradoxo, desenvolvem meios de operar em cada um dos polos do paradoxo, tanto no crime quanto no
direito.

 
Não é difícil ver, então, que se o paradoxo é constitutivo do direito, a distinção é uma
técnica de desenvolvimento do paradoxo que se revela útil e altamente funcional no plano
operativo. Sem a distinção seria impossível observar o crime, porque seria impossível
distingui-lo do direito (DE GIORGI, 2006, p. 122).

 

Considera ainda o autor que a distinção informa a identidade de cada lado do paradoxo e que um lado
é independente  do outro, mas que um não existe sem o outro, o que resulta que a própria distinção não
aparece na distinção e que através desta não se vê a unidade da diferença entre direito e crime, visto que a
unidade, como já referido, é inobservável, como o ponto cego da distinção (DE GIORGI, 2006, p. 122-123).

A oscilação entre direito e crime opera como função recursiva que se aplica a si mesma e que produz
autovalor, que são chamados pelo direito de bens jurídicos e pelo crime de desvios, sendo aqueles
representantes da ordem e estes da desordem, considerando que ambos não são fixos, são produzidos como
expectativas generalizadas da sociedade, que se generalizam pelo poder comunicativo fundado sobre o
direito ao poder, que submete ao direito o que o próprio direito produz numa circularidade que se configura
como democracia, que confere legitimidade ao poder para eliminar poder. A circularidade referida exige dois
pressupostos: o povo, desprovido de poder, ser tomado como fonte de poder e como indivíduos livres e
capazes de se opor ao poder (DE GIORGI, 2006, p. 125-127).

O direito penal, através da sanção, manifesta o poder e vincula o futuro enquanto introduz o tempo
da sociedade no tempo do direito. É o devir que dá os parâmetros para diferenciar o que é direito e o que é
crime. 

Os bens jurídicos são utilizados para construir hierarquia no universo das decisões judiciais e do
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controle político com ampla possibilidade para revisão constante dessa hierarquia em permanente oscilação
que produz a transformação do direito, ou no dizer de De Giorgi, a invenção da realidade produzida pelo
direito penal, a ordem social por este pressuposta que se mostra sobre as vestes da função de estabilizar a
ordem social.

 
O direito penal só é capaz de se controlar: ele não tem a função de estabilizar uma ordem
social qualquer. Ao contrário, ele pressupõe uma ordem social, um certo grau de paz
social que serve de cenário para a difusão do poder que ele torna visível (DE GIORGI,
2006, p. 130).
 

A ilusão da estabilização da ordem social enraíza-se nos pressupostos da racionalidade moderna
oriundos da ilusão do controle social que conduz ao futuro como horizonte aberto à ação racional e
construtiva, sendo o direito, especialmente, o penal, um vínculo ilusório estável para o futuro, portanto, um
risco que precisa lidar com a incerteza como se certeza fosse e que para isso precisa tratar a ilusão do
controle como realidade.

A ilusão do controle do sistema do direito é a também estruturante dos demais sistemas. E cada um
deles demanda que o controle ou a ilusão do controle seja uma garantia do sistema do direito aos demais
sistemas. Isso torna o risco como a única certeza e que evitar o risco é evitar a ação e a construção do
futuro, que pode se configurar como direito ou como crime, constituindo-se o paradoxo que criminaliza
raças, culturas, etnias, nacionalidades, fés religiosas, mas necessário para a produção da ilusão da segurança
e do controle.

 
São introduzidas, assim, novas assimetrias de papéis: o direito penal intervém com a
função de prevenir um risco percebido como imanente àquelas referências externas que o
direito penal da ação tinha cancelado por meio da redução da comunicação social ao
evento chamado ação. Este paradoxo do risco, este paradoxo que nega à ação dos
indivíduos um futuro, enquanto não evita nenhum risco, criminaliza raças, culturas,
etnias, nacionalidade, fés religiosas. Afirma-se como certo que a alternativa ao risco seja a
segurança e que esta seja dada como prevenção ao risco. Mas a segurança da não-ação é
uma circularidade que unicamente incrementa o risco. Não se pode prevenir aquilo não se
sabe se acontecerá (DE GIORGI, 2006, p. 132 e 133).
 

A necessidade de segurança e controle, ou a ilusão destes, em sociedades complexas conduz o direito
para a trivialidade pelo fato de a tudo poder ser aplicado pelo enquadramento no binômio lícito/ilícito, em
que a estrutura do paradoxo que o funda é substituída pela estrutura da diferença.

A trivialidade do direito penal,  ou seja, o fato de o mesmo poder ser aplicado a tudo deu suporte à
demanda para regular a complexidade surgida na questão ambiental, que transformou natureza sadia como
bem jurídico e as ações atentatórias a esse bem jurídico tomado como desvio. Desse modo, nasceu um
direito penal ambiental.

            Essa tendência vai na contramão do que considera Fiandaca (2000, p. 436), para quem “a sanção
penal deve ser aplicada não em presença de qualquer ataque a um bem digno de tutela, mas somente nos
casos nos quais a agressão atinja um tal nível de gravidade que resulte intolerável”, considerando que a
ordem jurídica tutela  valores, cabendo acionar o direito penal apenas quando houver lesão a esses valores,
visto que na proteção ao bem jurídico, o papel que cabe ao direito penal é apenas suplementar.

            Segundo Baratta (1994), esse contexto atual é interpretado como demandante de produção
normativa e de mecanismos de decisão para dar respostas à situação de emergência estrutural, fazendo
prevalecer uma concepção de que é possível proteger os bens jurídicos dos riscos, eliminando a atuação da
função extrassistêmica dos bens jurídicos (HASSEMER, 2001) para limitar a força punitiva do direito penal.

            Baratta (1994, p. 13) afirma que, nesse contexto de proliferação de crimes de perigo, o direito penal
antecipa a sua atuação, incidindo mais sobre o perigo do que sobre a lesão a bem jurídico, havendo ainda
uma indeterminação dos bens jurídicos e uma função promocional ao direito penal, uma função promocional
para combater os riscos para o futuro, de certo modo, exigindo relativização da teoria do bem jurídico.

            Ainda com Baratta (1994, p. 11-17), é possível considerar uma espécie de dinamização do bem
jurídico em razão do caráter promocional do direito penal, visto que esse passa a tutelar os bens coletivos e
difusos (defesa do consumidor, meio ambiente, saúde pública, dentre outros), atuando ainda como controle
de funções da administração pública (sistema monetário, controle fiscal, dentre outras), sob o argumento de
garantia constitucional, desconsiderando a compatibilidade entre a importância social do bem jurídico e a
gravidade das conseqüências originadas pelo direito penal e em que medida o bem jurídico é atingido.

            A esse propósito, Castilho (2000, p. 59) considera que o bem jurídico tutelado nos casos de crimes
contra a fauna “não é a fauna propriamente dita, mas a sua função ecológica” [grifo do original]. Perde-se
de vista isso com a trivialização do direito penal ou com esse caráter promocional do direito penal.
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            No caso em análise, a criminalização da caça ao tatu sem a devida análise do que  a prática atinge, a
que bem atinge, enquadra-se no caso de mera promoção do direito penal que resulta em ampliação da esfera
de criminalização.

            De acordo com Zaffaroni e Batista (2003, p. 190), “nenhum direito pode legitimar uma intervenção
punitiva quando não medeie, pelo menos, um conflito jurídico, entendido como a afetação de um bem
jurídico total ou parcialmente alheio, individual ou coletivo”.

            Nesses casos, os ilícitos penais são transgressões de um dever de observar determinada norma e não
têm necessariamente relação direta com um bem material (MACHADO, 2005, p. 112). É comum a
criminalização de comportamentos entendidos como inconvenientes, como o  ato de andar com um
ferramenta de trabalho de roça (facão, cavador, foice, machado, espingarda).

            Pode-se afirmar, com Machado (2005, p.160), que há o aceno para uma mudança de paradigmas de
um modelo de contenção do processo de criminalização para um modelo criminalizador.       E, mais uma
vez, saliento que  essa tendência tem origem interna no campo da interpretação/aplicação e não no texto de
lei propriamente dito, o texto da lei por si só não é problema, mas as normas acionadas pelos procedimentos
através das instituições nas práticas de aplicação é que padecem do vício da trivialização do direito penal, da
assunção do caráter promocional no direito penal e com isso da instauração do modelo criminalizador que se
desvincula do bem jurídico protegido e passa a proteger o tatu sozinho desligado da sua função ecológica
por interpretar as normas como regras do tipo “tudo ou nada”.

 

O não reconhecimento das populações locais como pertencentes à dinâmica de gestão do Parque

 

A outra dimensão das práticas abusivas se materializa na exclusão das populações locais da dinâmica
e gestão da UC, o que produz separação entre as dimensões materiais e imateriais do patrimônio cultual.

O art. 29 e o 42 do SNUC determinam que
 

Art. 29. Cada unidade de conservação do grupo de Proteção Integral disporá de um
Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e
constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil, por
proprietários de terras localizadas em Refúgio de Vida Silvestre ou Monumento Natural,
quando for o caso, e, na hipótese prevista no § 2o do art. 42, das populações tradicionais
residentes, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.
Art. 42. As populações tradicionais residentes em unidades de conservação nas quais sua
permanência não seja permitida serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias
existentes e devidamente realocadas pelo Poder Público, em local e condições acordados
entre as parte.
§ 1o O Poder Público, por meio do órgão competente, priorizará o reassentamento das
populações tradicionais a serem realocadas.
§ 2o Até que seja possível efetuar o reassentamento de que trata este artigo, serão
estabelecidas normas e ações específicas destinadas a compatibilizar a presença das
populações tradicionais residentes com os objetivos da unidade, sem prejuízo dos modos
de vida, das fontes de subsistência e dos locais de moradia destas populações,
assegurando-se a sua participação na elaboração das referidas normas e ações.
§ 3o Na hipótese prevista no § 2o, as normas regulando o prazo de permanência e suas
condições serão estabelecidas em regulamento.
 

            O SNUC interpretado principiologicamente faz notar a proteção do patrimônio material e imaterial,
ou seja, protege patrimônio cultural como monumentos, conjuntos arquitetônicos e sítios urbanos e naturais,
considerando a população que significa a materialidade através de suas crenças, saberes e modo de vida
como o patrimônio imaterial.

            Importante considerar que o cotidiano gesta sua vida social através da cultura e das normas que
conduzem a vida comunitária. E que o que promove a liga social é valorizado, é patrimonializado às vezes
com valor simbólico, às vezes ao valor simbólico se mescla um valor econômico. Embora elementos e/ou
aspectos vinculantes do mundo da vida, em regra, não sejam cognominados como patrimônio, visto ser esta
uma categoria sistêmica, é tratado como tal. É valorado simbólica e/ou materialmente, é transmitido de
geração a geração.

            O patrimônio do mundo da vida faz parte das dinâmicas que produzem o tecido social e das garantias
de produção e reprodução social; não é monetarizado; produz os vínculos sociais; enraíza a vida comunitária;
a estratégia de “inventariar” é feita através da oralidade; o lugar de guarda é a memória, especialmente, a dos
mais velhos; faz parte da teia simbólica que produz a vinculação social e está inserido nas estratégias que
produzem o pertencimento.

            São formas de proteção, guarda e salvaguarda: a experienciação; ensinar aos mais novos; enquadrá-
lo em vivências do prazer, do lúdico, da espontaneidade; a não padronização, o que permite que cada lugar
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traduza a sua identidade através de seu patrimônio cultural; expressão de identidades coletivas e individuais;
fazer intercâmbio; não monetarizar; protegê-lo diante de ameaça através de estratégia de ocultamento ou
mescla com outra expressão que não se encontra sob ameaça.

            No mundo sistêmico, o patrimônio é identificado e reconhecido pelas instituições culturais; é
categorizado de modo diverso do mundo da vida; é categorizado como patrimônio cultural numa alusão à
monetarização; é dividido em patrimônio material e imaterial;

Na medida em que os mundos da vida se pluralizam, se complexificam, passam a demandar atuação
do sistema em forma de políticas públicas, dinheiro, poder, direito e de controle, o sistema vai cada vez mais
se infiltrando nas malhas do mundo da vida, o que favorece a superposição de patrimonialização: o que é
patrimônio no mundo da vida ganha funcionalidade como patrimônio para o sistema, sob a alegação de
protegê-lo. É a patrimonialização do mundo da vida pelo sistema.

Quais os riscos e potencialidades dessa patrimonialização?

Os riscos são inúmeros, vão desde o abuso do direito no fazer, justificar e aplicar as leis, como por
exemplo, no processo de feitura das leis não considerar os dois lugares de patrimonialização, o mundo da
vida e o sistema, e a importância de cada riqueza patrimonializada para as instituições (sistema) e para a vida
das pessoas (mundo da vida) nos discursos de justificação da feitura de leis, fazendo com que a superposição
da patrimonialização seja a negação da forma já existente, o que pode se repetir na aplicação e na operação
com o Direito positivado.

Isso potencialmente traz consigo o risco de que a patrimonialização institucional anule a
funcionalidade do bem patrimonializado no mundo da vida pela quebra dos vínculos entre o mundo da vida e
o bem e a possibilidade efetiva de proteção de bens culturais sob ameaça e risco de desaparecimento. A
funcionalidade do bem pode se acabar e se limitar ao ambiente institucional.

Desse modo, o sistema que guarda a funcionalidade de estabelecer a vinculação social acaba por
produzir o contrário: a desvinculação das pessoas com o meio sócio-cultural-ambiental. E o bem
patrimonializado passa a ser uma riqueza só para o sistema, deixando de o ser para o mundo da vida e/ou
passando a ser uma riqueza sem a funcionalidade de vinculação social comunitária. É o que ocorre com o
reconhecimento de determinado bem cultural pelo Estado, como ocorreu com a Serra da Capivara. Os
desenhos rupestres foram transformados em patrimônio da humanidade numa sobreposição da
“patrimonialização” local, o  que a anulou e com isso quebraram-se os vínculos de pertencimentos ou foram
atenuados.

O outro risco potencial é o da tensão entre materialidade e imaterialidade dos bens a serem
patrimonializados pelo Estado. O Brasil já tem tradição na patrimonialização do material, o imaterial foi
inovação da CF-88. A institucionalização dessa norma constitucional ainda não está colada à realidade
brasileira. E não goza de tanta visibilidade. A proteção imaterial tem sido preterida quando o bem está
colado a um bem material. É o caso de proteção ambiental e/ou arqueológica e práticas culturais do modo de
vida das populações tradicionais e quilombolas, que, ao invés de serem patrimonializadas, são criminalizadas.

A potencialidade da patrimonialização institucional é a proteção da riqueza como um acervo do
mundo da vida protegido pelo sistema para continuar informando as formas de vida nos mundos da vida do
futuro. Para que isso ocorra, há que sempre partir da concepção de que a ação institucional é para favorecer
a vinculação social das pessoas aos seus contextos de mundo da vida, ou seja, proteger aquilo que a
comunidade já protege, não como forma de substituição, mas de potencialização das formas de proteção já
existentes. Fazer isso é integrar princípios constitucionais que protegem bens culturais materiais e imateriais
(art. 215 e 216 da CF-88).

Enfim, vale ainda frisar que o patrimônio cultural imaterial constitui um direito fundamental de
natureza difusa, relacionado com a identidade e a história de um povo, que se traduz em manifestações de
natureza fluida e imaterial como formas de saber, fazer, criar relacionadas a bens materiais da vida social
através do patrimônio tangível que lhe sustenta, que foi elevado ao patamar de patrimonialização
constitucionalizada, passando a se constituir em direito-dever.

            Alocando isso no caso, percebe-se que a patrimonialização material cindiu significante e significado.
A arte rupestre é patrimônio para a humanidade inteira, em especialmente, para quem com ela  convive e
descende das populações que a produziram. Cindi-las é realizar a cisão entre população local e UC.

            Antes da patrimonialização realizada pelo Estado e em âmbito internacional, as populações locais
adotaram historicamente formas de proteção ao que foi posteriormente patrimonializado, de modo que
resistiu ao tempo, um indicativo de que, por exemplo, os desenhos rupestres produziam algum sentido nas
suas dinâmicas sociais. O Estado, ao patrimonializar, não buscou as formas existentes de proteção e com isso
produziu a desagregação, desintegração entre patrimônio imaterial e patrimônio material. E com isso
produziu a cisão entre populações e UC.
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Conclusão

Com isso reitero a necessidade de adequação da interpretação das normas ambientais em consonância
com a constituição para que o direito seja aplicado como direito e não abuso ou pretensões abusivas do
direito como forma de garantir direitos fundamentais das partes afetadas. Para isso há que tematizar a
complexidade como tal, nas suas tensões, desafios e riscos, seja na esfera de aplicação do judiciário, seja na
esfera da atividade administrativa do poder executivo tomada como discurso de aplicação, visto que
aplicação aqui foi tomada não como terreno apenas limitado ao judiciário, num diferencial de que a aplicação
para o judiciário se refere a fato passado e na esfera administrativa é perspectiva de presente e futuro.
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O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA: CONTEXTO HISTÓRICO,
DEFINIÇÃO E NOTAS SOBRE SUA FUNDAMENTALIDADE

THE HUMAN RIGHT TO ADEQUATE FOOD: HISTORICAL CONTEXT, DEFINITION AND NOTES
ABOUT ITS FUNDAMENTALITY

Isabelle Maria campos vasconcelos Chehab

RESUMO
O presente artigo versa sobre a construção histórica do direito humano à alimentação adequada, suas
implicações para a aplicabilidade hodierna da expressão e para a inclusão formal e material deste direito no
rol de fundamentalidade previsto na Constituição Federal de 1988. Para tanto, foi utilizada pesquisa do tipo
bibliográfica interdisciplinar de doutrina – majoritariamente – nacional. Inicialmente, contextualizou-se os
primórdios das lutas travadas em defesa da alimentação adequada, destacando-se, em seus entremeios,
documentos e eventos que, de algum modo, contribuíram para a sua implementação. Em seguida, explicitou-
se a definição da expressão alimentação adequada, a fim de tornar o seu uso inteligível e, por via
conseqüente, apresentar a sua hodierna abrangência. Posteriormente, elaborou-se um breve arrazoado sobre
a nota de fundamentalidade do direito em apreço, ressaltando, dentre outros fatores, o processo político
ensejador da edição da Emenda Constitucional nº. 64, responsável pela inclusão formal recente do direito à
alimentação no rol direitos e garantias fundamentais, além da identidade deste direito para com o princípio da
dignidade da pessoa humana, um dos garantes de sua fundamentalidade material. Como resultado, verificou-
se que o reconhecimento do direito humano à alimentação adequada é indissociável dos clamores seculares
por justiça social. Por semelhante modo, observou-se que a atual aplicabilidade da expressão alimentação
adequada deve ser compreendida em seu aspecto quantitativo e qualificativo - ambos em plena consonância
com os ditames da segurança alimentar e nutricional. Finalmente, demonstrou-se que o ordenamento jurídico
pátrio acolhe a fundamentalidade – tanto formal quanto material - do direito humano à alimentação
adequada.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos humanos. Alimentação adequada. Contexto histórico. Definição.
Fundamentalidade.

ABSTRACT
The present article is about the historical construction of the human right to adequate food and his
implications for the current range of the expression, as well as for his formal and material inclusion in the roll
of rights and basic guarantees of the Federal Constitution of 1988. For so, it was used bibliographical
interdisciplinary research of doctrine – mainly – national. Initially, it was mentioned the origins of the
struggles locked in defense of adequate food, standing out the documents and events that, in some way,
contributed to his implementation. Secondly, it was set the definition of the expression, in order to make his
intelligible use and, for consequent, present his current range. Subsequently, it was prepared a short defense
on the note of fundamentality of the right in regard, when there is emphasizing, among other factors, the
political process of the Constitutional Amendment nº. 64, responsible for the formal recent inclusion of the
right to adequate food in the roll of rights and basic guarantees, besides the identity of this right for the
principle of dignity, guarantee of his material fundamentality. As result, it was verified that the recognition of
the human right to adequate food is unquestionable linked with the secular outcries for social justice. For
similar way, it was noticed that the current applicability of the expression must be understood in his
quantitative and qualifying aspect - both in full harmony with the dictates of the food security and nutritional.
Finally, it was demonstrated that the legal order welcomes the fundamentality of the right to adequate food in
a formal and material sense.
KEYWORDS: Human rights. Adequate food. Historical context. Definition. Fundamentality.

Introdução

Desde a Pré-História há relatos sobre os esforços empreendidos no mundo, por aldeias inteiras, para
satisfazer a necessidade básica de acesso à alimentação[1], contudo, somente a partir do século XIV, o ser
humano, em sua singularidade, passou a reivindicá-la.

No transcorrer dos séculos, as discussões sobre a alimentação se aperfeiçoaram de maneira tal que,
atualmente, o direito em referência não mais deve ser compreendido como o mero saciar da fome, mas
contempla, também, os "recursos e aos meios para produzir ou adquirir alimentos seguros e saudáveis que
possibilitem uma alimentação de acordo com os hábitos e práticas alimentares de sua cultura, de sua região e
de sua origem étnica."[2]

O intento deste ensaio é, pois, demonstrar o contexto histórico em que foi forjado o direito humano à
alimentação adequada, bem como as suas conseqüências para a aplicabilidade hodierna da expressão e para a
sua inclusão formal e material no rol de direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988.

Destarte, fez-se uso de pesquisa eminentemente bibliográfica interdisciplinar, na medida em que, conjugado à
doutrina jurídica, permeou-se a Economia, a Sociologia, a História e a Nutrição.

No que tange à estrutura, o texto foi organizado de forma a contemplar, no primeiro tópico, o contexto
histórico em que se desenvolveu o direito à alimentação adequada no mundo, destacando os documentos e
eventos que colaboraram para a sua construção.

No segundo tópico, explicitou-se a definição da expressão alimentação adequada, assim como da correlata
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segurança alimentar e nutricional, de modo a tornar o seu uso inteligível, bem como apontar a sua
abrangência na contemporaneidade.

Em seguida, portanto, no terceiro tópico, discorreu-se sobre a fundamentalidade do direito à alimentação
adequada, baseando-se, para tanto, na sua relevância material para o ordenamento pátrio, sobretudo, para a
concretização do princípio basilar da dignidade da pessoa humana, e na sua inclusão formal no rol de direitos
fundamentais, por meio da alteração promovida pela Emenda Constitucional nº. 64 no caput do artigo 6º, da
Constituição Federal de 1988.

Por todo o exposto, observa-se o intento, ora convertido em pesquisa, de apresentar e analisar os aspectos
históricos que influenciaram no aperfeiçoamento, na aplicação e na exigibilidade do direito à alimentação
adequada, conforme será adiante vislumbrado.

1 Contexto histórico

Conforme Trindade, a primeira das insurreições com o fito de assegurar a subsistência humana data de julho
de 1378, em Florença, na Itália, quando os ciompi, trabalhadores têxteis diaristas, e os pequenos
proprietários burgueses, insatisfeitos com as condições de fome e miséria a que eram submetidos, tomaram o
poder local e saquearam casas. [3]

O próximo registro deu-se em 1601, quando o governo da Inglaterra, para conter a massa de desempregados
que lhe rodeava, criou "[...] as famosas Leis dos Pobres, que tornavam as paróquias responsáveis pelo
sustento de seus pobres, ou seja, dos residentes que perdiam seus meios de vida."[4] 

Na França, durante o século XVIII, os clamores foram encorpados aos escritos de Rousseau por meio de sua
análise sobre a constituição das diferentes classes sociais e dos privilégios dos mais abastados, tendo
concluído que:

[...] a desigualdade, sendo quase nula no estado de natureza, tira a sua força e o seu crescimento do
desenvolvimento das nossas faculdades e dos progressos do espírito humano, tornando-se enfim estável e
legítima pelo estabelecimento da propriedade e das leis.[5]

Destarte, Rousseau trouxe novos elementos às discussões sobre a desigualdade, na medida em que afirmou
que a pobreza não decorria da natureza humana ou do privilégio divino de uns poucos em face dos demais,
mas dimanava da apropriação das terras, muitas vezes ilícita e injusta, e de todas as vantagens recolhidas
sobre aquelas.

Para o genebrino, portanto, eram os homens, e o seu anseio por poder, que instituíam as desigualdades
sociais e, em casos extremos, impediam, inclusive, o exercício dos direitos mais essenciais pelos mais fracos.

Tal foi ou deve ter sido a origem da sociedade e das leis, que deram novos entraves ao fraco e novas forças
ao rico, destruíram sem remédio a liberdade natural, fixaram para sempre a lei da propriedade e da
desigualdade, de um astuta usurpação fizeram um direito irrevogável, e, para proveito de alguns ambiciosos
sujeitaram para o futuro todo o gênero humano ao trabalho, à servidão e à miséria.[6]

Nesse sentido, discorre Coutinho ao comentar sobre as reflexões de Rousseau:

[...] ele mostra como a raiz da desigualdade está na propriedade privada, na divisão do trabalho que a
acompanha, nos conflitos de interesse e na desigualdade que emergem necessariamente da ação do mercado
[...] para Rousseau, ao contrário, se há uma 'mão invisível' no mundo do mercado, ela conduz não ao bem-
estar geral, mas à luta hobbesiana de todos contra todos, à alienação e à desigualdade.[7]

Rousseau foi também um dos incentivadores da democratização de direitos e da defesa da igualdade entre
todos os cidadãos, sobretudo por meio de seu Contrato Social, de 1762, quando fomentou a união de todos
em prol de uma vontade geral, considerando que:

Como os homens não podem criar novas forças, mas só unir e dirigir as que já existem, o meio que têm para
se conservar é formar por agregação uma soma de forças que vença a resistência, com um só móvel pô-las
em ação e fazê-las obrar em harmonia [...] Esses artigos quando bem entendidos se reduzem todos a um só: a
alienação total de cada sócio, com todos os seus direitos, a toda a comunidade; pois, dando-se a cada um por
inteiro, para todos é igual a condição, e, sendo ela para todos igual, ninguém se interessa em torná-la aos
outros onerosa.[8]

Conforme observado por Bonavides, Rousseau defendia que esta vontade geral, expressa sob a figura do
contrato social, não poderia ser vista senão como uma declaração política de todos, o que impendia o seu
usufruto também por todos.[9]

Em 1789, motivada por uma crise interna multifacetada, foi deflagrada a Revolução Francesa, caracterizada,
primeiramente, pela degeneração fiscal do Estado francês devido aos elevados gastos da Corte, que,
cumulados ao longo do tempo, tornaram-se insustentáveis. Decorreu, também, de um descontentamento dos
burgueses para com a condução política do Rei, sobretudo, pelo protecionismo em favor da aristocracia.
Aliada aos dois aspectos citados, quais sejam, o fiscal e o político, a crise evidenciava-se, ainda, no âmbito
social e econômico por meio da miséria disseminada entre os camponeses e o pequeno proletariado,
especialmente pelas parcas safras entre 1788 e 1789.[10]

A burguesia, conforme o apregoado por Sieyès,[11] se autodenominava como uma das principais
responsáveis pelo sustento do Reino, contudo, sentia-se excluída dos espaços de decisão e dos privilégios de
que gozavam nobreza e clero.[12] Por isso, estava decidida a tomar o governo da nação através de uma
revolução.
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Para tanto, a burguesia barganhava a adesão dos camponeses e dos demais trabalhadores à sua causa,
entendendo esta como a única maneira de alcançar superioridade quantitativa em relação à nobreza e, assim,
governar a França.

Para os campesinos, a Revolução significava uma oportunidade ímpar de garantir alguns dos direitos mais
básicos, haja vista que, naqueles tempos de crise agrícola e econômica, pouco lhes restava, além de
"peregrinar pelas cidades e pela zona rural, buscando sobrevivência na mendicância ou extravasando seu ódio
aos privilegiados mediante saques e atentados contra senhores rurais."[13]

Assim, os pleitos de ambos os grupos se conjugavam e consolidavam o escopo de tomada do poder. Os
socialmente vulneráveis não mais suportavam a miséria, por isso, decidiram fortalecer a burguesia e,
consequentemente, contribuir para a insurreição.[14] Os mais abastados, por seu turno, eram dotados de
bens, todavia não lhes era concedido espaço no governo do Estado, nem possuíam condições de obtê-lo
sozinhos, o que explicava a sua vinculação aos demais.

Em 1789, a Revolução findou com a ascensão da burguesia ao poder. Este fato, entretanto, diferentemente
do pactuado entre os grupos revolucionários, não se traduziu na concessão de direitos em favor dos
camponeses e pequenos trabalhadores urbanos.

Na realidade, os próprios fundamentos ideológicos da Revolução Francesa se encarregaram de apartar os
responsáveis pela derrocada do Antigo Regime. Ao se estabelecer no governo, a burguesia cuidou de
direcionar suas ações para o fortalecimento do seu poder, investindo na política liberal e no interesse
privado.[15]

É notório, pois, que tais providências em nada se comungavam com os anseios dos demais revolucionários,
não considerando a sua condição de vulnerabilidade social e sua necessidade de intervenção do Estado em
seu favor. Daí porque concluir que a gestão burguesa, em vez de colaborar para a emancipação dos
desprovidos, findou por lhes perpetuar o sofrimento, que, no mais das vezes, se arrematava pela extrema
pobreza.

A proclamação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, somente veio a ratificar a
matriz liberal e protecionista da Revolução, conforme demonstram os arts. 1o e 17, referentes à igualdade e à
propriedade, respectivamente.

Art. 1o - Os homens nascem livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na
utilidade comum.

[...]

Art. 17. - Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser
quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir evidentemente e sob condição de justa e
prévia indenização.

É verdade que esta declaração trouxe alguns lampejos sobre a intervenção do Estado para a segurança de
todos e a obrigação de zelo para com coisa pública pelos seus administradores. Todavia, nada lhes garantia
exequibilidade, conforme o infratranscrito:

Art. 12 - A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública; esta força é, pois,
instituída para fruição por todos, e não para a utilidade particular daqueles a quem é confiada.

[...]

Art. 15 - A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração.

A Constituição Francesa de 1791 foi mais adiante, haja vista que determinou o socorro público, que deveria
ser ofertado pelo Estado, por meio de abrigos assistenciais para desprovidos, nos termos seguintes: "Será
criado e organizado um estabelecimento geral de socorros públicos para criar crianças expostas, aliviar os
pobres e enfermos e prover trabalho aos pobres válidos que não o teriam achado."

Em 1795, na Inglaterra, grande nação fabril, repleta de trabalhadores sujeitos a condições insalubres, passou-
se a implementar "'o sistema de abonos' ou de aditamento aos salários, acrescentando-lhes um valor que
flutuava segundo o preço do pão, o que garantia aos pobres, independente de seus proventos, uma renda
mínima."[16]

 As preocupações com a realidade econômica evidenciaram-se mais claramente no ano de 1798, quando
Malthus publicou o livro Ensaio sobre a população, no qual defendeu que a produção agrícola em um curto
período não mais seria suficiente para o contingente populacional no mundo, pois enquanto aquela crescia
em progressão aritmética, este crescia em progressão geométrica, o que fatalmente incidiria em um colapso
mundial. [17]

Posteriormente, em 1834, foi editada em solos ingleses a Poor Law Amendment Act ou a New Poor
Amendment, "um estatuto de insensibilidade incomum, que deu aos trabalhadores (da Inglaterra) o auxílio-
pobreza somente dentro das novas workhouses [...] e retirou a garantia paroquial de uma manutenção
mínima."[18] Esta mesma lei estabelecia que, em troca do auxílio, as famílias eram obrigadas a viver em
abrigos diferenciados por gênero, perdendo, assim, parte significativa de sua autonomia.

A partir dos anos 40 do século XIX, o economista alemão Karl Marx contribuiu para novas discussões sobre
direitos, agora, contudo, direcionadas aos direitos sociais, especialmente aqueles vinculados às lutas
proletárias.
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Diferentemente de Malthus, Marx defendeu - e posteriormente demonstrou - que não havia uma lei natural
de crescimento das populações, mas "apenas tendências ou ciclos demográficos históricos, que mudam de
um período para outro de acordo com os tipos de organização social."[19]

Para o economista, o grande problema se consubstanciava no modo de organização e de produção em que
estava pautada a sociedade, que, uma vez afeita ao capitalismo explorador e opressor, tenderia a instituir um
"'exército industrial de reserva', condenado ao desemprego ou subemprego, a baixos salários, condições de
vida miseráveis e fome persistente."[20]

No título A questão judaica, alertou para o debate sobre o Estado e as diferenças impingidas pelo exercício
daquele entre os homens, conforme citado abaixo:

Longe de eliminar de fato as diferenças provenientes de religião, nascimento, ocupação etc., o Estado só
existe sobre essas premissas, ele só se sente como Estado político e só faz valer a sua genialidade em
contraposição a esses seus elementos, sendo que o limite da emancipação política se manifesta
imediatamente no fato de que o Estado pode ser um Estado livre sem que o homem seja um homem
livre. [21] (grifou-se).

Ali, Marx se debruçou sobre o Estado e a maneira como fora constituído, notadamente como o mesmo
servia para justificar e perpetuar o poder burguês. Afirmava, inclusive, que o fato de as declarações e
constituições determinarem diversamente, não alterava esta verdade, mas, em algumas circunstâncias,
colaborava ideologicamente para o fosso existente entre as classes.

Em 1848, Marx publicou, juntamente com Engels, o Manifesto Comunista, obra significativa pela análise
firmada sobre o capitalismo e a necessidade de uma revolução conduzida pelos proletários, demonstrando as
injustiças provocadas pelo modo de aquisição burguês e sublinhando, como havia feito Rousseau um século
antes, os males vinculados à propriedade, conclamou: "Proletários de todo o mundo, uni-vos."

Observou-se, então, o crescimento do movimento de operários, de livres pensadores e de profissionais
liberais em prol dos direitos dos trabalhadores, principalmente os concernentes ao seu bem-estar e à sua
condição de cidadãos. Aqui, definitivamente, os direitos deixam de ser normas postas, para se tornarem
objetos de luta e perquirição entre classes.[22]

Contudo, as questões sociais permaneceram em estado de latência até o final do século XIX, quando a
Inglaterra suportou uma grave crise de escassez de trigo, decorrente do aumento de sua demanda, embora
sua oferta permanecesse quase estática.[23]

Naquele período, o assunto tornou-se recorrente nas principais rodas inglesas, tanto pela publicização dos
estudos de Cornelius Walford, em 1878, que "analisava as causas de mais de 350 surtos de fome que haviam
flagelado os povos ao longo dos séculos"[24], como por meio de um discurso de Sir William Crookes na
Associação Britânica para o Progresso da Ciência, em 1898, quando a crise de alimentos alastrou-se
juntamente com o anseio de se encontrar meios sustentáveis para a sua superação.

Pela primeira vez, também, teve-se a compreensão de que o provimento aos alimentos deveria ser encarado
como garantia, e não como caridade do governo em prol da população.[25]

Em 1914, entretanto, deflagrou-se a I Guerra Mundial, causando morte, fome e horror no mundo ocidental.
Estima-se que:

Cerca de seis mil pessoas foram mortas todo dia durante quatro anos (totalizando 8,5 milhões). Tomaram
parte na guerra 65 milhões de soldados, e desses cerca de 37 milhões foram feridos, dos quais
aproximadamente sete milhões aleijados para sempre [...] Orçamentos nacionais eram exauridos no socorro
aos sobreviventes. As taxas de natalidade caíram bruscamente, as economias nacionais operavam a uma
pequena fração de sua capacidade, a agricultura estagnou, e a fome e a pobreza surgiam a cada
inverno.[26] (grifou-se).

Depois disso, o próximo enfrentamento institucionalizado ao pauperismo somente ocorreu "com a revolução
que instaurou o socialismo na Rússia em 1917, e acelerou a implementação de medidas de proteção
social"[27], inclusive, por meio de sua constituição escrita.

Ressalta-se, contudo, que tais feitos do governo russo não foram fruto de sua benevolência, mas deveu-se,
em grande medida, às reivindicações dos camponeses e operários por pão, paz e terra.[28]

O conflito mundial, por sua vez, somente findou formalmente em 1919. Como seu sucedâneo, "para
melhorar a segurança, garantindo a paz, os direitos dos grupos e das pessoas e a cooperação entre os
países"[29], foi criado o Pacto da Liga das Nações, juntamente com a Organização Internacional do
Trabalho (OIT), esta com a finalidade de promover padrões internacionais de condições de trabalho e bem-
estar.[30]

No mesmo ano, uma nova era foi formalizada por meio da Constituição de Weimar, da Alemanha. Esta,
semelhantemente ao ocorrido na Rússia, resultava, em grande medida, da demanda dos movimentos
populares alemães, com destaque para o seu movimento operário, aliado ao contexto econômico caótico do
pós-guerra.[31]

Por meio desta Constituição, os direitos sociais passaram a ser normatizados e, por isso, formalmente
exigíveis. Suas inovações influenciaram toda uma geração de constituições que lhe seguiram, a exemplo da
Constituição brasileira de 1934, demandando uma nova postura do Estado, agora efetivo provedor dos
direitos individuais e coletivos.
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Já no continente americano, os primeiros escritos sobre alimentação e escassez ocorreram na década de 20,
nos Estados Unidos, em razão de uma crise de produtividade, quando

[...] o Agricultural Yearbook, uma publicação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos,
publicou um extenso artigo intitulado 'O Uso de Nossas Terras para Plantações, Pastos e Florestas'. Embora
as conclusões fossem expostas em termos cautelosos, os autores estavam visivelmente preocupados com a
capacidade dos Estados Unidos de alimentarem uma população de 150 milhões de habitantes.[32]
(grifou-se).

Aqui, a apreensão dos governantes e estudiosos diverge do anteriormente vigente, não mais se debruçava
sobre os alimentos propriamente ditos, mas sobre as alternativas eficazes de promoção e acesso à
alimentação adequada para o contingente populacional do mundo.

A demanda por alimentos inaugurou uma nova fase quando passou a ser compreendida como direito dos
cidadãos e dever do Estado, tal qual proclamava Goodfellow, "[...] o homem não precisa apenas de comida,
mas de uma organização para obter comida."[33]

Em 1929, a bolsa de Nova Iorque foi à bancarrota, juntamente com o sistema financeiro americano. Milhares
de trabalhadores se viram desempregados, tendo que clamar por auxílio governamental, que chegou somente
em 1933 com o plano econômico intitulado New Deal, "baseado nas idéias do economista inglês John
Maynard Keynes, que defendia um plano ativo do Estado no cenário econômico."[34]

Através da política do welfare state, instrumentalizada pelo supracitado plano, durante o governo do
presidente Franklin Delano Roosevelt, frentes de trabalho foram abertas, incluindo desempregados e
subempregados na modernização e na construção de infraestrutura básica no país; créditos rurais foram
disponibilizados para pequenos agricultores; e a previdência social foi implementada.

Significativa, ainda, para o estudo ora plasmado, foi a criação, pelo mesmo governo, do Food Stamp
Program, "que concedia cupons de alimentação para famílias pobres comprar alimentos em estabelecimentos
credenciados pelo governo."[35]

Em janeiro 1941, o presidente Roosevelt proferiu o famoso discurso Four freedoms, ressaltando a ideia de
que "[...] true individual freedom cannot exist without economic security."[36]

No mesmo ano, os Estados Unidos e quase todos os demais países americanos foram conclamados a se
imiscuir na II Guerra Mundial, já deflagrada há dois anos.

A partir daí, a história da I Guerra Mundial se repete, todavia, em proporções expressivamente maiores, haja
vista que, nesta quadra, o mundo já era, quase que em sua totalidade, modernizado, gozava de um maior
acesso às armas atômicas e bélicas, era composto por exércitos mais numerosos, formado por países mais
poderosos e, principalmente, dispostos a vencer o conflito a qualquer custo.

Não se pode olvidar que os países periféricos, também, suportaram grandes prejuízos com a guerra,
sobretudo pela limitação de acesso a capitais para investimento e pelo desabastecimento, no mercado
mundial, de alguns gêneros alimentícios pelos países desenvolvidos produtores.

Finda a guerra em 1945, restou um quadro de miséria e destruição por todo o globo. Entre vencedores e
vencidos, observou-se um movimento de franca estagnação na economia, de supressão dos direitos sociais e
de reestruturação da política interna.

No intuito de oportunizar a reconstrução dos países vencidos no conflito, foi, então, anunciado o Plano
Marshall, o qual tinha por meta financiar e reestruturar as nações combalidas, o que, em alguns casos,
custou-lhes a própria soberania, dada a ingerência dos vitoriosos em suas leis e sobre as políticas ali
implementadas.[37]

Ainda, para que fossem efetivadas ações internacionais de monitoramento, promoção e defesa do direito à
alimentação adequada, inaugurou-se a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
(FAO), em 1945, tendo como principal finalidade atuar em forma de fórum neutro para negociar acordos e
debater políticas de combate e erradicação da fome.[38]

Em 10 de dezembro de 1948, como marco emblemático contra os horrores perpetrados na II Guerra
Mundial, foi promulgada, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos
Humanos que, dentre outros avanços, formalizou a exigibilidade do direito à alimentação, a saber:

Art. 25

Todo homem tem o direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-
estar, inclusive, alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis, e
direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda de
meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.[39] (grifou-se).

Nos anos 60, por conta da má colheita de cereais nos grandes países produtores, especialmente União
Soviética, Índia e Estados Unidos, uma nova crise de alimentos assolou o mundo. Em ordem de debelá-la,
foram concedidos incentivos estatais para modernização do setor agrícola[40], direcionados especialmente à
Ásia.

Naquele continente, deu-se o prelúdio da política que, posteriormente, restou conhecida como Revolução
Verde[41], porque ensejadora de um aumento na produtividade das terras e na diminuição do preço dos
alimentos em âmbito mundial, contrariando as pessimistas teses malthusianas.
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Em 1966, o direito à alimentação tornou-se pauta específica do Pacto Internacional sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, que determinou o seguinte:

Art. 11 [...]

§ 1º - Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida
adequado para si próprio e para sua família, inclusive, à alimentação, vestuário e moradia adequadas,
assim como uma melhoria contínua de suas condições de vida. Os Estados-partes tomarão medidas
apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância
essencial da cooperação internacional fundada no livre convencimento.

§ 2º - Os Estados-partes no presente pacto, reconhecendo o direito fundamental de toda pessoa de estar
protegida contra a fome, adotarão, individualmente e mediante cooperação internacional, as medidas,
inclusive programas concretos, que se façam necessários para:

1. Melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de gêneros alimentícios pela plena
utilização dos conhecimentos técnicos e científicos, pela difusão de princípios de educação nutricional e pelo
aperfeiçoamento ou reforma dos regimes agrários, de maneira que se assegurem a exploração e a utilização
mais eficazes dos recursos naturais.

2. Assegurar uma repartição eqüitativa dos recursos alimentícios mundiais em relação às
necessidades, levando-se em conta os problemas tanto dos países importadores quanto dos exportadores de
gêneros alimentícios.[42] (grifou-se).

Desde então, os Estados foram instados a prover os meios necessários para a subsistência de seus cidadãos:

[...] todo Estado-Parte do Pacto é obrigado a assegurar que toda pessoa sob sua jurisdição tenha acesso ao
mínimo essencial no tocante ao direito à alimentação, que deve ser suficiente, nutricionalmente adequada e
segura, para assegurar a erradicação da fome.[43]

Alguns países, dentre os quais o Brasil, resistiram por longas décadas até subscreverem e implementarem o
Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

Tal desídia deve-se, em grande medida, às políticas neoliberais adotadas a partir dos choques
petrolíferos[44], notadamente pelos governos Margaret Tatcher, na Inglaterra, e de Ronald Reagan, nos
Estados Unidos, durante a década de 80.

Estas políticas disseminaram a lógica de estado mínimo, que deveria realizar cortes drásticos nas políticas do
bem-estar para manter a dívida pública sanada, a inflação debelada e o crescimento econômico da nação.
Reverenciadas por alguns, abominadas por outros, estas práticas findaram por colocar a ordem social em
segundo plano, o que colaborou com o prejuízo à implementação do direito à alimentação adequada.[45]

Entre 1987 e 1989, malgrado o neoliberalismo reinante, um estudo elaborado pela Subcomissão de Direitos
Humanos das Nações Unidas sobre o direito à alimentação adequada reafirmou a obrigação do Estado

[...] de respeitar, proteger e garantir (facilitar e prover) todos os direitos humanos, sejam políticos, civis,
econômicos, sociais ou culturais. Respeitar inclui uma obrigação de não-interferência [...] A obrigação de
proteger requer do Estado medidas para prevenir que terceiros como empresas ou indivíduos interfiram ou
privem os indivíduos de seus direitos. Facilitar implica num dever de tomar medidas positivas para permitir
que indivíduos e comunidades desfrutem dos seus direitos.[46]  

A omissão estatal, entretanto, persistiu. Muito em razão da conjugação das políticas neoliberais com o
processo de globalização econômica forjado pelas "medidas econômicas neoliberais voltadas para a reforma
e estabilização de economias 'emergentes' - notadamente latino-americanas"[47] - ditadas pelo Consenso de
Washington no início da década de 90, que viabilizou "a transnacionalização dos mercados e a privatização
do Estado, condenando os tributos progressivos e os gastos sociais, em prol da austeridade monetária."[48]

O recrudescimento deste programa findou por prejudicar não apenas a condução das políticas públicas em
termos globais, como também as populações mais vulneráveis dos países em desenvolvimento[49], que se
viram negadas a incrementos e empréstimos, sujeitas a elevados índices de desemprego e à crescente
desigualdade social[50], impedidas, portanto, do acesso aos direitos sociais mais básicos, dentre os quais,
destaca-se a alimentação adequada.

De modo que se há algum crédito neste período pelo desenvolvimento e ulterior reconhecimento da
alimentação adequada, este não poderá ser concedido às entidades estatais, mas, ao contrário, deve ser
outorgado, em grande parte, ao trabalho desempenhado pelas organizações não governamentais, as quais
firmaram posição sobre a relevância do tema e mobilizaram diversos países para a causa através do encontro
conhecido como Cúpula Mundial da Alimentação, em 1996, ocasião em que:

Mais de 1.000 organizadores oriundos de mais de 80 países participaram do fórum paralelo de organizações
não-governamentais durante a conferência. Vários governos foram também ativos em exigir que a
Conferência reconhecesse e construísse o direito à alimentação. Eles obtiveram sucesso considerável. Na
declaração da Cúpula Mundial da Alimentação, os líderes de Estado e Governo ali reunidos reafirmaram o
direito de todos ao acesso seguro e a alimentação nutritiva, consistente no direito à alimentação adequada e
no direito de todos serem livres da fome.[51]

Em seguida, foi adotado pela Organização das Nações Unidas o Comentário Geral nº. 12, que discorreu
sobre a acessibilidade, a adequação e a frequência à alimentação adequada[52], ratificando os três níveis de
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obrigação sobre a matéria, preceituados ainda em 1987, quais sejam: respeitar, proteger e garantir, conforme
o disposto por Durán:

La OG 12 ha colocado con firmeza el derecho a la alimentación en una perspectiva basada en el derecho,
en la que los países asumen obligaciones positivas y negativas de respetar, proteger y realizar ese derecho
en relación con todos los seres humanos. Además, la OG 12 describe minuciosamente de qué manera los
Estados incurren en violación del derecho a la alimentación.[53]

Em 2002, a FAO decidiu por criar "um grupo de trabalho intergovernamental para elaborar um conjunto de
diretrizes para apoiar os esforços das nações para a realização progressiva do direito humano à alimentação
adequada"[54], findando na publicação das Diretrizes Voluntárias para o Direito à Alimentação Adequada
em 2004.

Tal instrumento foi emblemático tanto por democratizar, como por sistematizar os fundamentos e
perspectivas do direito à alimentação adequada, sendo consagrado como "a primeira iniciativa de governos
em interpretar um direito econômico, social e cultural", além de "recomendar ações para apoiar a sua
realização", e tem norteado, desde então, todas as iniciativas implementadas na sua consecução.

Nos anos mais recentes, notadamente, a partir de 2006, a FAO tem buscado fomentar ações de promoção e
monitoramento com enfoques diferenciados por continente, no intuito de criar diretrizes e intervenções que
cada vez mais se assemelhem com o demandado por cada região, especialmente com sua cultura, tradição,
ambiente e costumes, de modo a tornar a realização da alimentação adequada mais eficaz e sustentável.

2 Definição

O direito à alimentação adequada é aqui entendido como o acesso de todos os seres humanos "[...] aos
recursos e aos meios para produzir ou adquirir alimentos seguros e saudáveis que possibilitem uma
alimentação de acordo com os hábitos e práticas alimentares de sua cultura, de sua região e de sua origem
étnica."[55]

É, pois, premissa básica de sobrevivência, que não se limita ao simples acesso à "ração básica
nutricionalmente balanceada"[56], devendo ser levado em consideração também os aspectos pertinentes aos
hábitos e práticas, além da quantidade e qualidade adequadas da alimentação.

Ademais, as diretrizes internacionais e documentos nacionais sobre a temática são firmes ao preceituar que a
satisfação plena do direito humano à alimentação adequada somente se dará quando todos os membros da
sociedade tiverem acesso aos nutrientes indispensáveis para uma vida saudável.

Destarte, a realização do direito à alimentação jamais poderá ser confundida com a mera satisfação da
fome[57], uma vez que o consumo de alimentos por si não propicia nutrição adequada se não for dotado das
quantidades e qualidades necessárias para garantir equilíbrio físico e psicológico ao ser humano.

Hodiernamente, a FAO tem entendido que para o contexto - físico e ambiental - da América Latina, um
adulto deverá ingerir diariamente, no mínimo, 1900 kcal.[58] Frisa-se, contudo, que não basta ingerir a
quantidade básica de calorias preceituada. Fundamental também é a mensuração da qualidade dos alimentos
ingeridos, ou seja, se constantes de porções regulares de proteínas, vitaminas e minerais.[59]

Nesta discussão, inclui-se, por óbvio, o acesso à água potável, que se caracteriza por compor o núcleo
essencial da alimentação adequada. Sem água não podem ser providenciados, elaborados e comercializados
apropriadamente os gêneros alimentícios, tendo em vista ser aquela a substância mais simples e de custo mais
diminuto para proceder tanto com a higienização quanto com a efetiva preparação destes.

Ademais, sem a regular ingestão de água potável pelo organismo, a alimentação se torna prejudicada, o que
pode incidir, inclusive, em óbito, considerando que o ser humano, pela sua própria constituição fisiológica,
demanda um acesso satisfatório à água limpa e tratada para fins de digestão, absorção e excreção[60].

Ainda, sobre a ingestão dos nutrientes adequados, convém pontuar que, desde os anos 40 do século XX,
Josué de Castro já destacava que a ingestão da alimentação, para ser considerada saudável, deveria ser
compatível com as necessidades de cada ser humano, por isso sublinhava a relevância de o Estado cuidar não
apenas dos acometidos pela fome crônica, que visivelmente flagela, mas também zelar pelos atingidos pela
fome aguda, que silenciosa e paulatinamente fragiliza. Nas próprias palavras de Castro, elucida-se:

[...] É que existem duas maneiras de morrer de fome: não comer nada e definhar de maneira vertiginosa até o
fim, ou comer de maneira inadequada e entrar em um regime de carências ou deficiências específicas,
capaz de provocar um estado que também pode conduzir à morte .  Mais grave ainda que a fome
aguda e total, devido às suas repercussões sociais e econômicas, é o fenômeno da fome crônica ou
parcial, que corrói silenciosamente inúmeras populações do mundo.[61] (grifou-se).

Outro exemplo de ingestão inadequada de alimentos advém dos acometidos pelos "distúrbios nutricionais
decorrentes da ingestão excessiva ou desequilibrada de energia e/ou nutrientes, em particular a obesidade,
problema crescentemente importante no país"[62], que aparentam estar bem alimentados, contudo, a
ingestão excessiva de alimentos nem sempre lhes garante o suprimento nutricional devido, ensejando doenças
das mais diversas ordens. Dentre as mais comuns, citam-se a cardiopatia, a hipertensão e a diabetes.

Nota-se, portanto, que o efetivo cumprimento do direito à alimentação adequada combina a adequação entre
a quantidade de calorias e a qualidade dos nutrientes ingeridos, razão pela qual não podem ser destacados do
objetivo maior, qual seja, a disponibilidade de alimentos para todos, indistintamente, respeitando-se os seus
aspectos culturais, regionais e étnicos, conforme o estabelecido pela segurança alimentar e nutricional.
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Sob os auspícios da segurança alimentar e nutricional, a realização do direito à alimentação adequada tem
adquirido novos contornos. Diz-se isto porque, até o início do século XX, a discussão sobre alimentos tinha
por propósito exclusivo combater a fome[63], portanto, o "estado crônico de carências nutricionais que
podem levar à morte por inanição ou às doenças da desnutrição"[64], desconsiderando por completo os
fundamentos e os elementos norteadores que lhe estavam adstritos.

A partir de então, a ideia de segurança alimentar tornou-se conjugada ao direito à alimentação adequada.
Primeiramente, esta aproximação deveu-se ao contexto de segurança nacional vigente na época, que
identificava a segurança alimentar com a "capacidade de cada país de produzir sua própria alimentação de
forma a não ficar vulnerável a possíveis cercos, embargos ou boicotes de motivação política ou militar."[65]

Em seguida, especialmente nos meados da década de 50, a segurança alimentar trouxe para o centro das
discussões a assistência alimentar, que deveria ser implementada por meio dos excedentes agrícolas como
solução para todos os males ocasionados pela falta de alimentação.[66]

Posteriormente, quando da década de 80, incluiu em seu rol de mecanismos para a obtenção do direito à
alimentação adequada a "oferta estável e adequada de alimentos e de garantia de acesso e de qualidade. Para
tanto, reafirmando a necessidade da redistribuição dos recursos materiais, da renda e de redução da pobreza
[...]"[67]

Consoante Valente, entre o final da década de 80 e a década de 90, foi adicionada à expressão segurança
alimentar o termo "nutricional", de modo a abranger, também,

[...] questões relativas à qualidade sanitária, biológica, nutricional e cultural dos alimentos e das dietas. Ao
mesmo tempo, entram em cena as questões de equidade, justiça e relações éticas entre a geração atual e as
futuras, quanto ao uso adequado e sustentável dos recursos naturais, do meio ambiente e do tipo de
desenvolvimento adotado, sob a égide da discussão de modos de vida sustentável.[68]

Assim, o conceito de segurança alimentar, que inicialmente comportava os requisitos de food safety e food
security [69] - sendo o primeiro decorrente das "condições de acesso físico e econômico de todos aos
alimentos em quantidade e qualidade suficiente"[70], enquanto que o segundo refere-se à inocuidade dos
alimentos -, alcançou também aspectos mais complexos, como a equidade e a sustentabilidade.

Este conceito trouxe consigo novas discussões, como a pertinente aos organismos geneticamente
modificados[71], elementos de natureza ambígua que ao longo da sua história têm reiteradamente
prejudicado a realização da alimentação adequada tanto para as gerações presentes como para aquelas do
porvir.

Ademais, malgrado os cientistas responsáveis pelos organismos geneticamente modificados tenham
assegurado, através de sua implementação, dentre outras benesses, a erradicação da fome e uma nutrição
equilibrada no mundo, passadas duas décadas, infelizmente, a realidade difere do declarado: inúmeros danos
foram ocasionados por tais organismos em toda a cadeia que os cerca, desde quem trabalha no seu cultivo,
passando pelo próprio meio ambiente, alcançando os que efetivamente fazem uso de seus elementos, assim
como os pequenos trabalhadores rurais, que são frequentemente massacrados pela oligopolização provocada
no mercado; enquanto a fome, a mesma que os cientistas haviam prometido debelar, prossegue se alastrando
no mundo.

Não se pode olvidar, ainda, o caráter emancipatório que a segurança alimentar e nutricional trouxe à
realização do direito à alimentação adequada, uma vez que incluiu no debate novos elementos, tais como
cultura, ambiente e sustentabilidade, além de ter exposto, como no caso dos organismos geneticamente
modificados, a necessidade de uma fiscalização mais eficaz, em prol de uma oferta de alimentos de qualidade.

Por tudo isso, entende-se que a segurança alimentar e nutricional tem garantido a progressividade do direito
à alimentação adequada, na medida em que considera todo o seu ciclo de concreção: desde a disponibilidade
do alimento - se por conta do próprio cidadão, através de terceiros ou do aparato estatal -; passando pela
observância quanto à qualidade com que o alimento se apresenta - se livre de modificações genéticas e apto a
agregar os nutrientes necessários a uma vida saudável -; alcançando os cuidados com a sustentabilidade
ambiental e com a diversidade cultural -; incluindo, assim, os que ora usufruem dos víveres e as gerações
vindouras, que haverão, também, de demandar uma alimentação apropriada.

Finalmente, esclarece-se que o direito à alimentação adequada é entendido, no seio do ordenamento pátrio,
como dotado de fundamentalidade, ou seja, como direito que goza de tamanha relevância para o Estado
Democrático de Direito[72], que a sua efetivação torna-se imprescindível para a proteção da dignidade da
pessoa humana[73], argumento que será desenvolvido infra.

3 Da fundamentalidade do direito à alimentação adequada

Direitos fundamentais, conforme Lopes, "são princípios jurídica e positivamente vigentes em uma ordem
constitucional que traduzem a concepção de dignidade humana de uma sociedade e legitimam o sistema
jurídico estatal."[74]

O direito à alimentação adequada, malgrado já reconhecido como direito humano desde a Declaração
Universal dos Direitos Humanos (DUDH) das Nações Unidas de 1948, é dotado de curta vigência no
normativo interno.

Primeiramente, porque o Brasil delongou-se quase cinco décadas para ratificar o "Pacto Internacional dos
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais", que estabelece a relevância da alimentação adequada, os
instrumentais para o seu cumprimento e a responsabilização do Estado ao seu acesso, promoção e proteção,

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4939



por meio do Decreto Legislativo nº. 226, de 12 de dezembro de 1991, ulteriormente promulgado por meio
do Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992[75].

Dantes, apesar da promulgação da Carta Constitucional de 1988 de cunho eminentemente social e
progressista, nada era previsto explicitamente sobre o respeito, tampouco sobre a promoção e proteção à
alimentação adequada.

Como fruto das vindicações lideradas por grupos não-governamentais de promoção ao direito humano à
alimentação adequada, foi criada uma Frente Parlamentar para discutir o assunto, especificamente, sobre a
sua inclusão explícita no rol de direitos e garantias fundamentais da Constituição vigente.

Originaram-se, também, dos trabalhos da Frente Parlamentar supramencionada duas Propostas de Emenda à
Constituição (PEC), sob os nºs. 47/2003 e 64/2007, de autoria, respectivamente, do Senador Antônio Carlos
Valadares (PSB/SE) e do Deputado Federal Nazareno Fontenele (PT/PI), para fins de inclusão do direito à
alimentação no rol dos direitos sociais ali constantes.[76]

Em 4 de fevereiro do ano corrente, por meio da edição da Emenda Constitucional nº. 64/2010, o direito à
alimentação adequada foi incluído no rol firmado pelo art. 6º. da Carta Magna, constituindo-se em genuíno
marco das lutas travadas por mais de duas décadas para o seu reconhecimento formal.

É importante ser esclarecido que a formalização do direito à alimentação adequada no rol de
fundamentalidade constitucional não garante, por si, a sua concretização, entretanto, indubitavelmente, tende
a colaborar para a sua exigibilidade e controle, razão pela qual se persistiu, através dos movimentos políticos
e associativos, na sua explicitação.

Por outro lado, há que ser destacado que a inclusão do direito à alimentação adequada no catálogo dos
direitos fundamentais, não é o único, nem talvez o mais forte argumento para afirmar a sua natureza de
direito fundamental. Pelo contrário, o mais sólido deles é sua correspondência substancial com a definição de
direitos fundamentais, entendidos estes como princípios jurídicos positivos, de nível constitucional, que
refletem os valores mais essenciais de uma sociedade, visando a proteger diretamente a dignidade humana, na
busca pela legitimação da atuação estatal e dos particulares.[77]

Desta definição infere-se que os direitos fundamentais são normas positivas do mais alto nível hierárquico,
visto sua função de preservar a dignidade de todo ser humano, tarefa que deve ser o centro e fim de todo
agir. Aliás, a proteção da dignidade humana é o elemento essencial para a caracterização de um direito como
fundamental. É verdade que todo direito, toda norma jurídica, tem como objeto a salvaguarda e bem-estar do
ser humano - ou pelo menos assim deveria ser - mas, no caso dos direitos fundamentais, essa proteção é
direta e sem mediações normativas.[78]

Verifica-se, portanto, que o direito à alimentação adequada tanto se faz presente na Constituição, como é
merecedor do caráter de fundamentalidade que ora se vergasta, na medida em que anuncia norma de
importância suprema, que delineia direito indispensável à concretização da dignidade e da própria vida
humana, sendo ratificado por diversos documentos internacionais, dos quais o Brasil é signatário, tal qual o
evidenciado no tópico anterior.

Inconteste é, também, a identidade do direito em apreço para com o princípio da dignidade da pessoa
humana, uma vez que a concretização deste princípio pressupõe a realização do direito à alimentação
adequada que encontra guarida no próprio senso de efetivação dos direitos mais básicos em prol da vida,
razão pela qual deve ser entendido de modo a acolher todos os direitos e garantias que consigo se coadunem.

O que se percebe, em última análise, é que onde não houver respeito pela vida e pela integridade física e
moral do ser humano, onde as condições mínimas para uma existência digna não forem asseguradas,
onde não houver limitação do poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a igualdade (em direitos e
dignidade) e os direitos fundamentais não forem reconhecidos e minimamente assegurados não haverá
espaço para a dignidade da pessoa humana.[79] (grifou-se).

Nessas circunstâncias, aplicável é a tese defendida por Barcellos, ao discorrer especificamente sobre a
assistência aos desamparados, quando evidencia seu entendimento sobre a vinculação da dignidade da pessoa
humana e da alimentação:

A assistência aos desamparados representa o último recurso na preservação da dignidade humana. Afora as
formas já institucionalizadas pela Constituição Federal, [...] seu conteúdo é dado pelas condições mais
elementares que se exige para a subsistência humana: alimentação, vestuário e abrigo.[80] (grifou-se).

Corroborando com o dissertado, Jacintho afirmou:

[...] a dignidade humana como direito material apresenta um núcleo essencial cujos elementos
integradores são - sem exclusão de outros que possam ser assim apresentados - a liberdade de crença, e os
direitos à saúde, educação, moradia e alimentação. O primeiro vazado como princípio, o restante como
regras.[81] (grifou-se).

Merecem também ser compartilhados os ensinamentos de Sarlet, que sobre o tema assevera:

Uma outra dimensão intimamente associada ao valor da dignidade da pessoa humana consiste na garantia
de condições justas e adequadas de vida para o indivíduo e sua família, contexto no qual assumem
relevo [...] em última análise, à proteção da pessoa contra as necessidades de ordem material e à asseguração
de uma existência com dignidade.[82] (grifou-se).

De igual modo, a fundamentalidade decorre da consonância da alimentação adequada para com o regime

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4940



democrático de direito aqui professado, que se ampara no seu preceito basilar, qual seja, "do povo, pelo
povo, para o povo." Sem essa garantia de subsistência mínima através de uma alimentação adequada para
todos, não há que se falar em democracia genuína, pois que estaria corrompida em sua principal finalidade.

Para fins exemplificativos do todo asseverado, expõem-se - e adiante se comenta - alguns dispositivos
constitucionais que reiteram a plausibilidade do direito fundamental à alimentação adequada para o
ordenamento jurídico vigente:

Art. 6o - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição. (grifou-se).

Art. 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

IV - Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais
básicas e às de sua família com moradia, alimentação [...] (grifou-se).

Art. 200 - Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como
bebidas e águas para consumo humano. [83]

Em relação ao art. 6o, entende-se que este, em decorrência da inclusão firmada pela Emenda Constitucional
nº. 64, encerra qualquer dúvida sobre o status de fundamentalidade do direito à alimentação adequada. Sem
alimentação adequada jamais se poderá afirmar a efetividade dos demais direitos sociais, especialmente da
saúde e da assistência aos desamparados, haja vista seu objetivo de "garantir às pessoas, sem meios de
sustento, condições básicas de vida digna e cidadania, cumprindo também o objetivo constitucional de
erradicação da pobreza [...]"[84]

No que tange ao art. 7o, inciso IV, merece ser dito que a ideia de salário mínimo capaz de atender às
necessidades básicas, inclusive, às vinculadas à alimentação, advém das lutas de Josué de Castro nos idos
anos 40, que, com seu primeiro projeto sobre a matéria, assim já pleiteava.

O estabelecido pelo art. 200, inciso VI, da Constituição Federal, deve ser analisado sob a perspectiva da
responsabilidade do Estado em resguardar a qualidade da alimentação a ser adquirida ou a inocuidade dos
alimentos (food safety), matéria também relacionada à segurança alimentar.[85]

Com fundamento nos dispositivos supracitados e nos aspectos doutrinários cunhados sobre a matéria, Paulo
Cogo Leivas bem conclui, ao dizer que:

Há, portanto, um direito fundamental à alimentação que deve ser realizado pelo Estado por meio de medidas
adequadas e necessárias. Em caso de ausência ou ineficácia destas medidas, surgem direitos subjetivos
públicos à alimentação a serem veiculados, preferencialmente, por meio de ações judiciais coletivas com vista
a resguardar a universalidade e uma proteção igualitária a todas as pessoas [...] [86] 

Assim, resta indubitável o acolhimento do direito à alimentação adequada pelo ordenamento jurídico
brasileiro e, em especial, da sua fundamentalidade, considerando sua formalização decorrente do regime, da
sua explicitação em diversos dispositivos constitucionais, inclusive, no princípio da dignidade da pessoa
humana, e dos tratados de que o Brasil é parte, além da sua relevância como instrumento na construção de
uma sociedade livre, justa e solidária.

Conclusão

O direito humano à alimentação adequada originou-se das lutas por sobrevivência impingidas ainda na Pré-
História, firmando-se progressivamente com os clamores por justiça social, no século XIV, encorpando-se às
discussões políticas, a partir do século XVIII, com os escritos de Jean-Jacques Rousseau e, no centenário
seguinte, pelas reivindicações de Karl Marx.

É impossível, portanto, desvincular essas vindicações sociais e políticas por equidade e dignidade para todo
ser humano, com o aperfeiçoamento do direito humano à alimentação. Diz-se isto baseado na premissa de
que o direito em apreço, a exemplo dos demais direitos humanos, foi fruto de enfrentamentos históricos
ensejadores, hoje, de sua aplicação e exigibilidade.

Neste sentido, destacou-se a relevância do transcurso temporal aliada às lutas firmadas para o alargamento
da abrangência do direito à alimentação adequada, especialmente, para a superação do seu aspecto
meramente quantitativo, alcançando-se, também, as reverberações qualitativas da alimentação e sua
pertinência com a segurança alimentar e nutricional.

Por semelhante modo, defendeu-se que, no âmbito nacional, o direito humano à alimentação adequada é
dotado de fundamentalidade tanto formal quanto material. Sendo sua fundamentalidade formal oriunda da
alteração firmada no art. 6º., da Carta Magna, pela recente Emenda Constitucional nº. 64, que incluiu o
direito à alimentação naquele rol. Já a fundamentalidade material é assegurada, dentre outros motivos
elencados no corpo do texto, pela sua congruência para com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Destarte, verificou-se que a alimentação adequada, ao longo dos séculos, foi sendo firmada como direito
humano, por meio de embates políticos e sociais, os quais conquistaram a ampliação de sua aplicação,
agregaram ao conceito de mero saciar da fome a perspectiva da segurança alimentar, e, posteriormente,
formalizaram sua exigibilidade, através da inclusão explícita recente da alimentação no art. 6º., da
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Constituição Federal de 1988, constante no título referente aos direitos e garantias fundamentais, os quais - à
semelhança do direito em análise - operam justamente para a consecução da dignidade da pessoa humana, da
equidade e da justiça social.
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A INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA MENTAL

SOCIAL INCLUSION OF MENTAL DEFICIENCY THE PERSONS

Angélica de David bastos

RESUMO
O presente trabalho tem por objeto a análise dos princípios e direitos constitucionais presentes na
Constituição Federal de 1988, que visam dar proteção às pessoas portadoras de deficiência mental, e a sua
real efetividade. Para tanto, será dado enfoque à aplicabilidade das normas jurídicas no sentido de verificar se
essas normas são suficientes para a efetiva proteção dos direitos das pessoas portadoras de deficiência
mental, bem como os deveres decorrentes do Estado e da sociedade para efetivá-la. Para alcançar este
objetivo, analisar-se-á o conceito de deficiência mental e sua relação com o termo limitação, diferenciando-o
da ideia de inferioridade. Posteriormente, tratar-se-á dos direitos inerentes à integração social das pessoas
portadoras de deficiência mental. Por fim, concluir-se-á se tanto o Estado quanto a sociedade têm cumprido
seus papéis de garantidores dos direitos das pessoas portadoras de deficiência mental.
PALAVRAS-CHAVES: Deficiência Mental; Inclusão Social; Estado; Sociedade

ABSTRACT
The present work takes as an object the analysis of the beginnings and constitutional present rights in the
Federal Constitution of 1988, which aim bearers of mental deficiency give protection to the persons, and real
effectiveness sweats it. For so much, approach will be given to the applicability of the legal standards in the
sense of checking if these standards are sufficient for the effective protection of the rights of the persons
bearers of mental deficiency, as well as the duties resulting from the State and from the society to bring it
into effect. To reach this objective, to analyse if the concept of mental deficiency and his relation with the
term limitation, differentiating it of the idea of inferiority. Subsequently, to negotiate if the rights inherent in
the social integration of the persons bearers of mental deficiency. Finally, to conclude if so much the State as
for society has been carrying out his papers of garantidores of the rights of the persons bearers of mental
deficiency.
KEYWORDS: Mental deficiency; Social Inclusion; State; Society

INTRODUÇÃO

 

Atualmente, os políticos, jornalistas, juristas, filósofos, pedagogos, enfim, profissionais das mais diversas
áreas têm ressaltado a necessidade da inclusão das pessoas portadoras de deficiência dentro da sociedade. A
discussão do tema, que já virou senso comum, não se refere à inclusão destes em apenas uma pequena
parcela da sociedade como, por exemplo, às escolas especializadas, hospitais e clínicas de reabilitação, que já
estão lotadas de alunos e pacientes portadores de deficiência. Ora, nessa parte da sociedade eles já estão
inclusos. A problemática se levanta quando ao freqüentarmos uma universidade, um shopping, um teatro, um
parque, um clube, encontramos uma minoria irrisória de pessoas com essas necessidades, quando na pior das
hipóteses nem sequer as encontramos. Por isso a necessidade de efetivarmos a inclusão, pois a vida de
qualquer pessoa não se resume apenas à saúde e à educação, mas também ao trabalho, ao transporte, à
aposentadoria, à livre expressão, ao lazer, à eliminação das barreiras arquitetônicas e acima de tudo, à
igualdade.  Esses dieitos constituem direitos sociais fundamentais que buscam atender ao princípio da
dignidade da pessoa humana. De fato, para que a inclusão ocorra, não basta apenas a presença das pessoas
portadoras de deficiência mental em lugares públicos, pois não seria uma inclusão efetiva, mas sim
superficial, visto que diferentemente da deficiência física em que é necessária a adequação dos acessos
físicos, quando se trata da deficiência mental é necessária uma adequação não apenas das estruturas físicas,
mas também das estruturas "humanas", ou seja, das pessoas naquele meio para realizar o atendimento,
prestar informações e interagir de forma que essas pessoas compreendam e participem ativamente, e quando
se trata da mudança comportamental das pessoas, a inclusão se torna, sobretudo difícil.

Como bem ressalta a pedagoga Soraya Branco de ABREU[1], ao falar da inclusão dos alunos especiais nas
escolas regulares dizendo que ao falar de inclusão, "falamos de diversidade e seguindo esse princípio de
inclusão deve ser aplicado a todos os alunos, baseado em que todos os alunos e pessoas são diferentes" [2]
(sem grifo no original), verificamos mais uma dificuldade de se praticar a inclusão, pois não bastam medidas
genéricas para resolver a causa, pois cada necessidade é diferente uma da outra, como veremos adiante,
existem vários tipos e graus de deficiência, e cada uma requer tratamento diferenciado, e isso não é uma
peculiaridade apenas das pessoas portadoras de deficiência, mas de todo ser humano.

Notadamente, todos os seres humanos, são diferentes uns dos outros, e ao mesmo tempo possuem muitas
semelhanças, como quando se faz amizades, se descobre afinidades, se encontra pessoas que pensam, falam,
agem e se parecem umas com as outras. Quem nunca ouviu a seguinte frase: "você se parece com o fulano",
ou então: "você me lembra o beltrano". Pode-se viajar para o outro lado do mundo e se sentir em casa ao se
familiarizar com pessoas parecidas. Ao estudarmos história, filosofia, sociologia, pode-se analisar pessoas
com comportamentos iguais aos contemporâneos, que pensaram como alguns pensam hoje e agiram da
mesma forma que algumas pessoas agiriam se estivessem na mesma situação. Esses são alguns adjetivos que
todos os seres humanos possuem. Enfim, as pessoas desejam serem semelhantes umas às outras, a moda é
um exemplo típico disso - ninguém quer ficar de fora, a maioria prefere seguir um padrão. Em contrapartida,
nenhum ser humano é igual ao outro. Pois todos possuem peculiaridades individuais, exclusivas, que

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4948



ninguém mais as possui. Como por exemplo, o tom de voz, a cor da pele, as digitais, a personalidade e o
temperamento, os gostos, sonhos, manias, pensamentos, o DNA - apesar de ter ficado relativizado com o
avanço da tecnologia, mas mesmo assim todos são únicos. Logo, indaga-se: se todos são tão diferentes uns
dos outros e ao mesmo tempo tão semelhantes por que ainda existe tanta discriminação entre um ser humano
e outro? Pois se arrisca afirmar que a maioria, em algum momento, já praticou algum tipo de discriminação
seja ela intencional ou não. E, por outro lado, a grande maioria já deve ter se sentido discriminado em algum
momento.

Importa observar que a palavra discriminação vem do latim discriminatione, e tem como um de seus
significados: separação, apartação, segregação: discriminação racial.[3] (sem grifo no original). Realmente,
essa é uma palavra rígida. Ainda mais para os que se orgulham de viver num Estado Democrático de Direito
e que buscam cada vez mais consolidar a democracia no País. A palavra democracia também se origina do
grego demokratía e possui como sentido etimológico: governo do povo, soberania popular, democratismo.
As classes populares, povo, proletariado.[4] (sem grifo no original). De Plácido e SILVA, traduz em
"governo do povo, pelo povo e para o povo".[5] Como bem explica José Afonso da SILVA:

 

Democracia é conceito histórico: não sendo por si um valor-fim, mas meio e instrumento de valores
essenciais de convivência humana, que se traduzem basicamente nos direitos fundamentais do homem,
compreende-se que a historicidade destes a envolvam na mesma medida, enriquecendo-lhe o conteúdo a cada
etapa do envolver social, mantido sempre o princípio básico de que ela revela um regime político e que o
poder repousa na vontade do povo. Sob esse aspecto, a democracia não é um mero conceito político
abstrato e estático, mas é um processo de afirmação do povo e garantia dos direitos fundamentais que o
povo vai conquistando no correr da história. [6] (sem grifo no original).

 

Prosseguindo, o mesmo autor defende que "podemos, assim, admitir que a democracia é um processo de
convivência social em que o poder emana do povo, há de ser exercido, direta ou indiretamente pelo povo e
em proveito do povo." [7] E conclui:

 

Assim, a democracia - governo do povo, pelo povo e para o povo - aponta para a realização dos direitos
políticos, que apontam para a realização dos direitos econômicos e sociais, que garantem a realização dos
direitos individuais, de que a liberdade é a expressão mais importante. Os direitos econômicos e sociais são
de natureza igualitária, sem os quais os outros não se efetivam realmente. É nesse sentido que também se
pode dizer que os direitos humanos fundamentais são valores da democracia. Vale dizer: ela deve existir para
realizá-los, com o que estará concretizando a justiça social. A insuficiência da democracia em realizar esses
valores, até o momento, no plano concreto, não retira sua validade, pois, como dissemos, era um conceito
histórico, tanto quanto os valores que busca garantir, o que ela nem sempre consegue pacificamente. Ao
contrário, por ser governos do povo, pelo povo e para o povo, só se firma na luta incessante, no embate
constante, não raro na via revolucionária, inclusive quanto ao próprio conceito de povo que é essencial à
ideia de democracia. [8]

 

Dando continuidade à análise dos significados das palavras, a palavra democrático deriva da palavra grega
demokratikós e significa relativo ou pertencente à democracia e que convive harmoniosamente com todas as
classes sociais.[9] (sem grifo no original).  Logo, indaga-se: será que a nossa sociedade pode ser
caracterizada como democrática, visto que democracia e discriminação se contradizem? Por isso, uma
sociedade para se caracterizar democrática, não pode discriminar. Daí a importância de incluirmos mais e
discriminarmos menos, para assim obtermos uma democracia efetiva em nosso País.[10]

Destarte, passa-se agora a analisar a definição do termo deficiência mental e a sua relação com o termo
limitação, bem como suas diferenciações da idéia de inferioridade. Alem do mais, interessa, sobremaneira, ao
presente estudo, a crítica em relação ao termo deficiência, o qual será aprofundado adiante.

 

1 UMA QUESTÃO TERMINOLÓGICA

 

Nota-se na doutrina e jurisprudência, o uso dos seguintes termos para se referir às pessoas portadoras de
deficiência mental, quais sejam: deficiente, incapaz, inválido, retardado mental, portador de deficiência
mental, excepcional e portador de deficiência. Assim como psicólogos, médicos e pedagogos costumam
utilizar os termos: transtorno mental, distúrbio mental, retardo mental, excepcional, especial e deficiente.
Ainda, a nossa Legislação adotou os termos deficiente, incapaz, inválido e portadores de deficiência. Enfim,
a diversidade terminológica é bem ampla. Para tanto, faz-se necessário, recorrer mais uma vez, ao Dicionário
Aurélio da Língua Portuguesa para encontrar os significados de algumas palavras, tais como: deficiência,
deficiente, excepcional, limitação, especial e incapacidade, para melhor definirmos a palavra que mais se
adéqua ao objeto de estudo aqui tratado.

Deficiência é uma palavra originária do latim deficientia, que tem por significado: falta, falha, carência,
imperfeição, defeito, insuficiência.[11] (sem grifo no original). Por sua vez, a palavra deficiente - que
também se origina do latim - deficiente, significa em que há deficiência; falho, imperfeito, ou ainda, pessoa

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4949



que apresenta deficiência física ou psíquica.[12] (sem grifo no original). Incapacidade significa falta de
capacidade, inaptidão.[13] - o que com certeza não se enquadra no caso deles, eles não são nem um pouco
diferentes dos demais no que diz respeito à capacidade, pois todos têm capacidade e possuem aptidão para
algumas coisas e outras não. (sem grifo no original). Bem descreve Rubens Valtecides ALVES ao afirmar
que "(...) Considerar uma pessoa portadora de deficiência física como 'incapaz' equivale a reduzí-la a um ser
inútil e isto não coaduna com a realidade. Em alguns casos, os deficientes físicos não podem exercer certos
trabalhos, mas na maioria das situações são trabalhadores em potencial, como qualquer outra pessoa."[14]

Ainda, a palavra excepcional deriva do francês exceptionnel, e significa em que há, ou que constitui ou
envolve exceção; que goza de exceção; privilegiado; excêntrico, extravagante; excelente; incomum;
extraordinário; diz-se do indivíduo que tem deficiência mental (índice de inteligência significativamente
abaixo do normal), deficiência física (mutilação, deformação, paralisia, etc.), ou deficiência sensorial
(cegueira, surdez, etc.), e, por isso, incapacitado de participar em termos de igualdade do exercício de
atividades normais; indivíduo excepcional; anormal.[15] (sem grifo no original).

Prosseguindo, a palavra especial, que vem do latim speciale, significa: relativo a uma espécie; próprio,
peculiar, específico, particular; fora do comum; distinto, excelente; exclusivo, reservado; diz-se de adulto ou
criança com deficiência.[16] (sem grifo no original). Logo, ao se buscar os termos mais adequados que
definem a pessoa portadora de deficiência, utilizando como critério de escolha os significados encontrados
no dicionário da Língua Portuguesa, e que estão livres de discriminação e preconceitos, excepcional e
especial seriam os termos mais adequados.

Dando seqüência, a palavra limitação vem do latim limitatione, e, é definida como ato ou efeito de limitar (-
se); determinação, fixação, delimitação; contenção, restrição, diminuição; insuficiência, mediocridade;
finitude.[17] (sem grifo no original). Note-se que, ao retirar os significados diminuição e mediocridade da
palavra limitação, os demais significados expressam com clareza o que realmente possui o portador de
deficiência, qual seja uma delimitação, restrição, insuficiência e finitude, ou seja, eles não possuem defeito,
nem falha, nem falta, nem imperfeição, haja vista que defeito, se refere à necessidade de correção, e eles não
necessitam serem corrigidos de alguma falha, ao contrário, são seres humanos perfeitos, apenas, diferentes.
Logo, os termos deficiência e deficiente se tornam inadequados. Por isso, conclui-se que o termo mais
adequado seria pessoa portadora de limitação mental ou conforme o caso, limitação física.

Em contrapartida, por observação aos termos técnicos, resolveu-se adotar o termo pessoa portadora de
deficiência mental, por ser o termo utilizado oficialmente pela Declaração dos Direitos Humanos e demais
legislações.

 

1.1 CONCEITOS DE DEFICIÊNCIA MENTAL

 

Passa-se agora aos conceitos de deficiência - englobando mental e física - expostos pela doutrina
predominante. Para o Professor Luiz Alberto DAVID ARAÚJO:

 

o que define a pessoa portadora de deficiência não é a falta de um membro nem a visão ou audição
reduzidas. O que caracteriza a pessoa portadora de deficiência é a dificuldade de se relacionar, de se
integrar na sociedade. O grau de dificuldade de se relacionar, de se integrar na sociedade. O grau de
dificuldade para a integração social é que definirá quem é ou não portador de deficiência.[18] (sem grifo no
original).

 

Por sua vez, Rosana Beraldi BEVERVANÇO define a pessoa portadora de deficiência como "alguém que
sofre limitação substancial em uma atividade importante da vida, por apresentar debilidade ou incapacitação
mental, física ou emocional, que faz sua sobrevivência normalmente difícil." [19]

Ainda, Clóvis BEVILÁQUA os definem como "aqueles que, por organização cerebral incompleta, ou
moléstia localizada no encéfalo, lesão somática ou vício de organização, não gozam de equilíbrio mental e
clareza de razão suficientes para se conduzirem socialmente nas várias relações da vida".[20]

Dos vários conceitos doutrinários, deu-se preferência aos supracitados e ao da Associação Americana de
Deficiência Mental, por tratarem da definição sob um ponto de vista sociológico, que melhor se adéqua ao
contexto aqui proposto, diferente dos demais conceitos que fazem referência a fatores psicológicos e
psiquiátricos. Eis a definição: "todos os graus de defeito mental devidos ou que levam a um desenvolvimento
mental insuficiente, dando como resultante que o indivíduo atingido é incapaz de competir, em termos de
igualdade, com os companheiros normais, ou é incapaz de cuidar de si mesmo ou de seus negócios com a
prudência normal." [21] (sem grifo no original)

Pode-se inferir do exposto acima que a deficiência mental se dá através de um desenvolvimento mental
inferior à média, ou até mesmo superior, que é o caso dos super dotados, o que por conseqüência resulta
numa dificuldade de se competir igualmente com os que se enquadram na média.

Aqui se trata de uma menor capacidade de socialização e independência, pois os portadores de deficiência
mental requerem cuidados e tratamentos especiais como melhor será analisado no ponto 2, quando for
tratado dos direitos dos portadores de deficiência mental.
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1.2 DISTINÇÃO ENTRE DEFICIÊNCIA E INFERIORIDADE

 

Ao se utilizar os termos deficiência e incapacidade, para se referir às pessoas portadoras de deficiência, como
vimos em seu significado no dicionário de Língua Portuguesa, muitas vezes pode-se induzir ao erro de
confundir com a idéia de inferioridade, o que seria um grande equívoco. Por isso, importa ressaltar:

 

a lesão objetivamente definida de uma estrutura ou função é uma incapacidade. A perda da visão de um olho
ou da audição de um ouvido, por exemplo, é uma incapacidade, mas pode não constituir uma inferioridade
(...). A inferioridade resulta dos efeitos cumulativos da incapacidade e das conseqüências pessoais e sociais
que influem perniciosamente no nível funcional do indivíduo (WRIGHT, 1960). Conquanto possa parecer
pedante e, talvez, impossível de manter sistematicamente, essa distinção é importante.[22]

 

É importante esta diferenciação que W. Charles TELFORD e James SAWREY, fazem dos termos
incapacidade e inferioridade. Note-se, que uma pessoa que possui incapacidade, nem sempre se encontra em
grau de inferioridade em relação a uma pessoa que não a possui. Logo, "devemos definir a inferioridade em
função da situação. Um cego não está inferiorizado no escuro nem na execução de trabalhos que não
requerem visão. A pessoa confinada a uma cadeira de rodas não está inferiorizada num trabalho de cadeira,
que não exija locomoção." [23] Alem do mais, "a incapacidade consiste na diminuição objetivamente definida
de uma estrutura ou função; inferioridade é a soma total das limitações pessoais e sociais decorrentes de uma
incapacidade. Não existe relação de um-para-um entre incapacidade e inferioridade." [24] (com grifo no
original).

Com efeito, conclui-se que a pessoa portadora de deficiência possui incapacidade para realizar certos atos, e
que pode em algum momento consistir numa inferioridade em relação a uma pessoa que não possui a mesma
incapacidade, mas essa pessoa nunca será inferior a esta, pois todas as pessoas estão no mesmo patamar de
igualdade que é garantida pela Constituição Federal, não havendo então, pessoas inferiores umas às outras.

 

 1.3 CLASSIFICAÇÃO

 

O Professor Luiz Alberto DAVID ARAÚJO classifica a deficiência quanto às causas, tipos e graus. Senão
vejamos:

Quanto às causas, as mesmas podem ser de ordem biológica, que pode ocorrer antes, durante ou depois do
nascimento devido à má formação, ou mesmo no momento do nascimento por erro médico, acidentes,
doenças ou outros fatores; de ordem psicológica, devido à carência afetiva precoce, distúrbios perceptivos, e
fatores emocionais, tais como neuroses, psicoses, esclerose, entre outros e por último, de ordem sociológica,
devido a fatores sociais e culturais. Como exemplo citamos os dependentes químicos e viciados.

Importa ressaltar, que a deficiência mental pode apresentar múltiplas facetas, ou seja, a deficiência mental
não será necessariamente ocasionada por apenas uma dessas causas, mas poderá ser pela combinação de dois
ou mais fatores.

Quanto aos tipos, não se fará uso da Classificação Internacional de Doenças - CID, pois não se enquadra no
nosso propósito relacionar os diversos tipos de deficiência na área da saúde, mas sim, procurar classificar no
âmbito sociológico.

Para tanto, dar-se-á ênfase à classificação da Organização Mundial de Saúde - OMS, que classifica a
deficiência mental em quatro níveis. São eles: profunda, quando o Q.I for abaixo de 20; severa, quando o
Q.I. está entre 36 a 52; e leve, para Q.I. entre 53 a 70. Importante lembrar, que há também os superdotados,
que apresentam coeficiente de inteligência acima da média, e por isso não se enquadram nesta classificação,
mas são considerados portadores de deficiência mental, por igualmente possuírem dificuldade de integração
social.

Finalmente, quanto aos graus de deficiência, os mesmos dizem respeito à dificuldade de integração social,
que pode ser leve, moderada ou grave. Por exemplo, uma pessoa que sofre uma deficiência mental leve,
muitas vezes não terá dificuldade de se integrar socialmente. Portanto, há que se atentar para o grau que
envolve a dificuldade de integração social. Por exemplo, no caso de um operário, perder um dedo, perna ou
sofrer um retardo mental leve. "Se esse deficiente mental leve não encontrar problemas de adaptação à sua
realidade social (escola, trabalho, família), não poderemos afirmar que deverá receber proteção tal como
aquele que sofre restrições sérias em seu meio social." [25]

Passa-se, agora, à análise dos direitos das pessoas portadoras de deficiência mental.

 

2 OS DIREITOS À INTEGRAÇÃO SOCIAL
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Todas as pessoas tuteladas pela Constituição Federal de 1988 têm direitos que visam garantir à integração
social. Conforme Otto Marques da SILVA, as "pessoas deficientes têm o direito inerente ao respeito por sua
dignidade humana".[26] Por sua vez, Roberto BOLONHINI JUNIOR acrescenta que elas "(...) têm os
mesmos direitos fundamentais que seus concidadãos da mesma idade, o que implica, antes de tudo, no direito
de desfrutar de uma vida decente, tão normal e plena quanto possível".[27]

Com efeito, a Lei n. 7. 853/89, alterada pela Lei n. 8.028/90 e regulamentada pelos Decretos n. 3.298/99 e n.
914/93 referem-se à integração social das pessoas portadoras de deficiência, assim como a Lei n. 8.069/90,
artigos 11, §1º; 66; 112, §3º e 208, II.

Ademais, a Declaração de Direitos do Deficiente Mental, proclamada pela Assembléia Geral das Nações
Unidas em 20 de dezembro de 1971, em seu artigo 1º defende que "o deficiente mental deve gozar, no
máximo grau possível, os mesmos direitos dos demais seres humanos".

Os direitos que serão tratados neste capítulo estão alicerçados nos princípios constitucionais da igualdade, da
liberdade e da dignidade da pessoa humana. Celso Antônio Bandeira de MELLO, conceitua, afirmando que
"princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição
fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua
exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no
que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico". [28]

As pessoas portadoras de deficiência mental possuem tantos direitos quanto às pessoas que não possuem
deficiência, e às vezes até mais, mas não no sentido de compensação da deficiência, mas no sentido de
proporcionar a igualdade material. Igualdade esta que será explicitada a seguir.

 

2.1 DIREITO À IGUALDADE

 

O direito à igualdade está consagrado no artigo 5º da Constituição Federal, o qual remete diretamente ao
princípio da igualdade, qual seja, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, e tem por
finalidade garantir a igualdade material. Paulo BONAVIDES também fala sobre a importância do princípio
da igualdade:

 

O centro medular do Estado social e de todos os direitos de sua ordem jurídica é indubitavelmente o
princípio da igualdade. Com efeito, materializa ele a liberdade da herança clássica. Com este compõe um eixo
ao redor do qual gira toda a concepção estrutural do Estado democrático contemporâneo. De todos os
direitos fundamentais a igualdade é aquele que mais tem subido de importância no Direito Constitucional de
nossos dias, sendo, como não poderia deixar de ser, o direito-chave, o direito-guardião do Estado Social.
(...) Deixou a igualdade de ser a igualdade jurídica do liberalismo para se converter na igualdade material da
nova forma de Estado. [29]

 

Ainda, o mesmo autor resume a relevância da igualdade fática:

 

O Estado social é enfim Estado produtor de igualdade fática. Trata-se de um conceito que deve iluminar
sempre toda a hermenêutica constitucional, em se tratando de estabelecer equivalência de direitos. Obriga o
Estado, se for o caso, a prestações positivas; a prover meios, se necessário, para concretizar comandos
normativos de isonomia. [30]

 

Sobre a igualdade de possibilidades, explica DALLARI:

 

A concepção da igualdade como igualdade de possibilidades corrige essas distorções, pois admite a
existência de relativas desigualdades, decorrentes da diferença de mérito individual, aferindo-se este através
da contribuição de cada um à sociedade. O que não se admite é a desigualdade no ponto de partida, que
assegura tudo a alguns, desde a melhor condição econômica até o melhor preparo intelectual, negando tudo
a outros, mantendo os primeiros em situação de privilégio mesmo que sejam socialmente inúteis ou
negativos. A igualdade de possibilidades não se baseia, portanto, num critério artificial, admitindo
realisticamente que há desigualdades entre os homens, mas exigindo que também as desigualdades sociais
não decorram de fatores artificiais. [31]

 

José Joaquim Gomes CANOTILHO considera o princípio da igualdade como "um dos princípios
estruturantes do regime geral dos direitos".[32] Por sua vez, Celso Antônio Bandeira de MELLO explica
que:
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por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica pretende firmar é a impossibilidade de
desequiparações fortuitas ou injustificadas. Para atingir este bem, este valor absorvido pelo Direito, o sistema
normativo concebeu fórmula hábil que interdita, o quanto possível tais resultados, posto que, exigindo
igualdade, assegura que os preceitos genéricos, os abstratos e os atos concretos acolham a todos sem
especificações arbitrárias assim mais proveitosas que detrimentosas para os atingidos. [33]

 

Para Hans KELSEN, o princípio da igualdade perante à lei significa que "os órgãos jurídicos não devem
fazer distinções que a própria legislação a ser aplicada não faça". [34]

Carmem Lúcia Antunes ROCHA preceitua que em "não sendo o princípio da igualdade formal suficiente
para se atingir a igualdade, uma vez que não vem acompanhado de institutos hábeis para torná-lo um
princípio eficaz,"[35] Renata Malta VILAS-BÔAS ressalta que em decorrência disso "evoluímos para o
princípio da igualdade material, o qual decorre da necessidade de tratamento prioritário e diferenciado
àqueles grupos ou pessoas que são carecedores da igualdade material, o qual decorre da igualdade, em razão
de circunstâncias específicas".[36]

Diante do explicitado, importa fazer a diferenciação entre igualdade formal e igualdade material, lembrando
que há diversos entendimentos, pois cada autor ao tentar explicar a igualdade, o faz dentro de seu contexto.
Assim, Florisa VERUCCI explica que "o princípio da igualdade desdobra-se em dois outros princípios, quais
sejam: princípio da igualdade formal, que diz respeito ao princípio da igualdade perante a lei; e princípio da
igualdade material, que se refere ao princípio da redução das desigualdades." [37]

Já VILAS-BÔAS se refere ao princípio da igualdade formal como igualdade jurídica, pois diz respeito ao que
está explicitado na lei, já com relação ao princípio da igualdade material, a autora se refere à igualdade fática,
que é a igualdade efetiva no caso concreto, como se vê adiante:

 

(...) Defendemos a igualdade, e em específico a igualdade jurídica, devidamente respaldada pela nossa Carta
Magna. Porém, percebemos que defender a igualdade jurídica, pura e simples, não nos leva, necessariamente,
à igualdade fática. Desta forma, com muita relutância, conseguimos vislumbrar e ultrapassar essa primeira
barreira. Ou seja, o comando constitucional praticamente não encontra respaldo na sociedade brasileira. O
discurso sobre a igualdade jurídica e seus diversos tratados acabou ficando restrito ao âmbito filosófico-
jurídico, e, no dia-a-dia da sociedade brasileira ela não se faz presente. [38]

 

Para Norberto BOBBIO,

 

a igualdade apresenta duas concepções em campos distintos. A primeira refere-se à ideia de igualdade como
uma aspiração dos homens que convivem em sociedade e a idealizam de forma civilizada, ordenada, feliz etc.
Já a segunda concepção refere-se à igualdade amplamente defendida e debatida nas ideologias e nas teorias
políticas. Dentro desta concepção, a igualdade possui como característica a indeterminação, já que é
necessário que se respondam dois questionamentos: primeiro, a igualdade entre quem? Segundo, a igualdade
em quê? (...) Sendo assim, a igualdade é uma maneira de se estabelecer uma forma de relação específica
entre os indivíduos de uma coletividade, ainda que possuam o fato de serem livres. [39]

 

Por sua vez, Ronald R. DWORKIN compreende que "o direito de igualdade divide-se em dois, quais sejam:
um direito a igual tratamento, constituindo-se, assim, uma igual distribuição de oportunidades; e o direito de
ser tratado como igual, constituindo-se uma igualdade de consideração e respeito". [40]

Por fim, VILAS-BÔAS conclui que o direito de ser tratado como igual (igual consideração e respeito) trata-
se de um direito fundamental, enquanto o direito de igual tratamento é um direito derivado.[41]

Em se tratando de deficiência mental, esse princípio é totalmente aplicável, pois, é razoável entender-se que a
pessoa portadora de deficiência tem, pela sua própria condição, direito à quebra da igualdade em situações
das quais participe com pessoas sem deficiência. Pois, se assim não o fosse, a igualdade material não estaria
garantida. "Seria, portanto, lógico afirmar que a pessoa portadora de deficiência tem direito a um tratamento
especial dos serviços de saúde ou à criação de uma escola especial ou, ainda, a um local de trabalho
protegido. Todas as situações quebram a igualdade (inicialmente entendida), mas apresentam autorização
lógica para tanto". [42]

Por outro lado, note-se, que a deficiência não pode servir de desculpa para a quebra do princípio isonômico
sem logicidade, pois deve haver uma correlação lógica ao que se pretende e a deficiência. Como, no caso de
um portador de deficiência de locomoção que ao prestar um concurso, possui tanto conhecimento quanto
uma pessoa que não possui deficiência, logo, precisará de rampas de acesso aos locais de prova, carteiras e
sanitários adequados à sua deficiência, sem contudo, precisar de uma prova de nível mais fácil ou um
tratamento diferenciado que facilite a aprovação no concurso, visto que estaria infringindo o direito à
igualdade dos demais. Logo, deverá ser tratado de forma igual no que for igual e de forma desigual no que
for desigual aos demais.
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2.2 DIREITO À SAÚDE

  

A Constituição Federal prevê em seu artigo 196 e seguintes o direito à saúde, sendo dever do Estado a
adoção de políticas públicas para assegurar esse direito a todos, conforme segue abaixo:

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente
ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais;

III - participação da comunidade.

 

No conceito do Professor Luiz Alberto DAVID ARAÚJO, o direito à saúde é o direito de estar são, e
conseqüentemente o direito à prevenção de doenças que é o direito de permanecer saudável.

Mas o direito à saúde vai muito mais além, pois engloba o direito à habilitação e à reabilitação que alcança
tanto o estado físico como mental e possibilita ao individuo ter uma vida normal, integrada na sociedade.
Josel Machado CORRÊA, vai mais a fundo defendendo que:

 

Em um sentido mais abrangente, a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação,
renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra, e a serviços de
saúde. (...) O Estado tem função social de valorização do ser humano, com responsabilidade básica quanto
ao direito à saúde, à adoção de políticas sociais e econômicas que propiciem melhores condições de vida,
sobretudo para os seguimentos mais carentes da população. Responsabiliza-se pelo financiamento e
administração de um sistema de saúde de acesso universal e igualitário; pela operação descentralizada de
serviços de saúde, normatização e controle das ações de saúde desenvolvidas por qualquer agente público ou
privado de forma a garantir padrões de qualidade adequados. [43]

 

CORRÊA, ao citar a tese defendida por César Luiz PASOLD[44] diz que o autor:

encara a saúde como um dos valores e um dos direitos fundamentais da pessoa humana a ser efetuado
concretamente pelas ações do Estado que envolvam e valorizem a Sociedade, e, especialmente,
compreendendo-a como um dos fatores estratégicos à realização da Justiça Social. Assim, a legislação de
saúde desempenha um importante papel, na medida em que pode refletir ou direcionar a saúde pública ou
saúde mental como segmento da função social do Estado Contemporâneo. [45]

 

Como bem observa Gustavo AMARAL no que diz respeito às decisões judiciais, que para garantir a
efetividade do direito à saúde aos que procuram o Judiciário, fazem escolhas trágicas, visto não haver
recursos suficientes por parte do Estado para garantir esse direito. Nas palavras do autor:

 

Imaginar que não haja escolhas trágicas, que não haja escassez, que o Estado possa sempre prover as
necessidades nos parece ou uma questão de fé, no sentido que lhe dá o escritor de Hebreus: a certeza de
coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêem[46], ou uma negação total aos direitos
individuais.[47]

 

Diante dessa problemática, a Constituição Federal prevê no artigo 199, que a assistência à saúde é livre à
iniciativa privada, logo, ante a insuficiência de recursos do Estado e da impossibilidade de atender a todas as
demandas, cabe à sociedade desenvolver projetos comunitários que atendam esses direitos.

 

2.3 DIREITO AO TRABALHO
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Sendo o Estado, o responsável por oferecer os meios de integração e reintegração social, a pessoa portadora
de deficiência mental - quando possível - tem direito ao trabalho como qualquer outro indivíduo, conforme o
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

Com base no Censo realizado pelo IBGE em 2000, aproximadamente 9 milhões de pessoas portadoras de
deficiência estão trabalhando[48].

Quando se trata da inserção de pessoas portadoras de deficiência no mercado de trabalho, verifica-se uma
proporção de pessoas ocupadas menor neste grupo que no das pessoas sem nenhuma das deficiências
investigadas. Das 65,6 milhões de pessoas de 10 anos ou mais de idade que compõem a população ocupada
no País, 9 milhões são portadoras de alguma das deficiências pesquisadas.

Com base nos dados do Censo 2000, a proporção de pessoas ocupadas de 10 anos ou mais de idade é de
51,8% para os homens portadores de deficiência e de 63,0% para os homens que declararam não possuir
nenhuma das deficiências investigadas, ou seja, uma diferença maior que 10%. Diferença semelhante é
observada entre as mulheres: a proporção de ocupadas varia entre 27% e 37%. O tipo de deficiência que
dificulta mais a inserção no mercado de trabalho é a deficiência mental: somente 19,3% das pessoas que
declararam apresentar deficiência mental permanente estão ocupadas. As outras incapacidades permitem uma
inserção maior no mercado de trabalho: incapacidade física ou motora (24,1%), dificuldade na audição
(34,0%) e dificuldade para enxergar (40,8%). Para quem não apresenta nenhuma destas deficiências, a
proporção de pessoas ocupadas sobe para 49,9%.[49]

Atualmente, muitas empresas estão dando maior preferência aos portadores de deficiência, na hora de
contratar seus funcionários. Pois se têm notado muitas vantagens em contratá-los para atividades manuais,
mecânicas e repetitivas, pois o poder de concentração e habilidade deles é bem maior do que dos demais.

Nas palavras de Gisele Silverio LINEVU[50], coordenadora da APAE de Santa Felicidade, em Curitiba -
Paraná, quando você instrui o aluno a fazer uma determinada atividade, ele não parará de fazê-la até que
você lhe dê um segundo comando para parar. Eles não "enrolam" no trabalho, não mentem, não inventam
desculpas para não trabalhar. São muito sinceros, competentes e responsáveis no que fazem. Para eles,
regras são regras e não podem ser quebradas. São politicamente corretos nesse aspecto.

Na seqüência da entrevista[51] perguntou-se se as cotas para excepcionais ajudaram a colocá-los no
mercado de trabalho? Ela respondeu que "na verdade dificultaram, pois muitos deles não sabem ler nem
escrever, pois o critério de seleção ficou mais rígido. É necessário que haja um treinamento interno e
externo". Entendeu-se por treinamento interno, o treinamento do funcionário para realizar a função
designada, e treinamento externo, o da empresa para poder receber esse funcionário. O que na verdade é a
parte mais difícil, pois é necessário romper barreiras arquitetônicas, como se verá adiante.

Ainda, na entrevista, perguntou-se quais eram as funções que eles exercem, na maioria das vezes? A resposta
foi: na limpeza. Que tristeza ouvir isso! Não pela função em si, mas por saber que não é lhes dado nem
sequer a chance de se desenvolver. Isso comprova o quanto eles são subestimados.

Refletindo sobre o porquê dessa resposta concluiu-se que não é por falta de capacidade que na maioria das
vezes eles são contratados para trabalhar nessa área, mas sim por preconceito ou por falta de interesse por
parte dos contratantes em treiná-los para exercerem uma atividade onde possam se desenvolver.

 

2.4 DIREITO À EDUCAÇÃO

 

A educação é um direito de todos e constitucionalmente previsto, mas ocorre conforme mostram os dados
do Censo 2000, que a taxa de escolarização das crianças de 7 a 14 anos de idade, portadoras de deficiência é
de 88,6%, portanto seis pontos percentuais abaixo da taxa de escolarização do total de crianças nesta faixa
etária que é de 94,5%.

Em relação à instrução, as diferenças são marcantes: 32,9% da população sem instrução ou com menos de
três anos de estudo é portadora de deficiência. As proporções de portadores de deficiência caem quando
aumenta o nível de instrução, chegando a 10% de portadores de deficiência entre as pessoas com mais de 11
anos de estudo.

Apesar da educação ser um direito de todos, na prática esse direito não está sendo efetivo, pois as Escolas
Especializadas para alunos portadores de deficiência acolhem, na maioria das vezes, devido à grande
demanda, alunos com todos os tipos de deficiência, o que dificulta o aprendizado, pois não há especialização
no ensino. Do ponto de vista prático, isso é um problema, pois o método de ensino utilizado para uma
pessoa que tem um determinado tipo de dificuldade será o mesmo utilizado para outra que possui um tipo de
dificuldade diferente, o que retarda o aprendizado, pois um aluno que poderia se desenvolver muito mais
rápido acaba levando mais tempo para se desenvolver.

Questiona-se se a solução seria colocar esses alunos em escola comuns. Marina COTOVICZ, jornalista, em
seu artigo publicado na Revista Where Educação afirma que "a maioria dos especialistas concordam que o
convívio com crianças especiais ensina a lidar com o diferente e a ter os conceitos de cidadania e
solidariedade cada vez mais desenvolvidos". [52] Logo, indaga-se no sentido de que se há quase
unanimidade nessa afirmação, por que há vários especialistas em educação contra a inclusão? A jornalista
destaca que "a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais cresceu consideravelmente nos
últimos anos, principalmente depois da criação de leis que amparam esses estudantes. Dados do Censo
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Escolar mostram que houve um aumento de 107% entre os anos de 1998 e 2006 no número de matriculados
em educação especial". [53] Mas para que inclusão aconteça com qualidade, tem que resolver um problema
que está na base: conhecimento e infra-estrutura. Para receber esses alunos, as escolas devem estar
preparadas. "Sou completamente a favor da inclusão social, mas para ela acontecer de maneira correta, muita
coisa tem que mudar",  [54] diz a pedagoga especialista em educação especial, Célia LEAL. Na seqüência,
enfatiza "que em primeiro lugar tem que existir professores capacitados, escolas preparadas
arquitetonicamente e também o próprio conteúdo curricular revisto. Colocar um aluno especial em uma
escola sem separação para isso, só para dizer que fez a inclusão, é um erro". [55] Para ela a capacitação dos
professores é fundamental, pois afirma que desconhece em Curitiba e região uma pós-graduação gratuita
para a especialização na área, e que esse seria o primeiro ponto para o governo estimular a capacitação dos
professores.

Concluindo, é necessário um ensino conforme a necessidade de cada um. Mas para que isso aconteça, é
imprescindível que o Estado elabore políticas públicas para criar mais escolas especializadas, com mais
profissionais capacitados para atender os alunos de uma maneira mais direcionada.

 

2.5 DIREITO AO TRANSPORTE

 

A Constituição Federal no artigo 5º, inciso XV, prevê o direito de ir e vir a todos os cidadãos, o que também
está normatizado de forma mais especifica nos artigos 227 e 244 da Magna Carta.

Para efetivação desse direito, foram editadas as leis n. 10.048/00 e n. 10.098/00 que tratam da adequação do
transporte público e da remoção das barreiras arquitetônicas e posteriormente essas leis forma
regulamentadas pelo Decreto n. 5.296/04, que as tornou efetivamente exigíveis.

As pessoas portadoras de deficiência têm direito ao transporte gratuito, que lhe é assegurado, da mesma
forma que para o idoso, no artigo 230, parágrafo 2°, da Constituição Federal, e regulamentada pelas Leis n.
8.242/91 e n. 8.899/94, no sistema de transporte coletivo interestadual. Esse benefício tem como finalidade,
garantir a habilitação, reabilitação e integração social do portador de deficiência. O transporte é utilizado não
apenas para o deslocamento ao trabalho, à escola e tratamentos médicos, mas também para o lazer.

Frisa-se que, o transporte gratuito é um direito não apenas para o portador de deficiência, mas também para
o seu acompanhante, pois a maioria deles necessitam de um acompanhante para se deslocarem de um local
para outro.

Outra tentativa para compensar a dificuldade de ir e vir é a isenção tributária tanto do IPI - Imposto sobre
Produtos Industrializados - quanto do ICMS - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Serviços - bem como, do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - e do IPVA - Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotivos -  para a compra de veículos adaptados para pessoas portadoras
de deficiência dirigirem.[56]

 

2.6 DIREITO À VIDA FAMILIAR

 

Toda pessoa tem direito à uma vida familiar saudável, sem preconceitos, como bem observa o Professor Luiz
Alberto DAVID ARAÚJO, ninguém sonha em ter um filho portador de deficiência. Isso pode gerar inúmeras
dificuldades na hora de educá-los, bem como acarretar rejeição ou superproteção.

A criança deve ser incluída em todos os ambientes que os pais freqüentam, pois ela "deve ser estimulada a
comportamentos sociais, como festas, reuniões, participação religiosa, etc.", como bem enfatiza o
professor[57], mas é comum que o contrário aconteça, pois os pais ao não saberem lidar com a situação se
sentem constrangidos e preferem isolar a criança desses ambientes, o que dificultará ainda mais seu
desenvolvimento e sua integração na sociedade. Isso posto, se o serviço de informação por parte do Estado
fosse mais eficiente, o entrosamento da criança seria mais fácil e sadio, sem traumas.

E na hora de educar, questiona-se, como detectar se eles estão tendo dificuldades ou apenas não querem
obedecer? Conforme destaca a coordenadora da APAE, a autoridade não se conquista na base de agressões e
ameaças. Por isso é importante que se tenha uma rotina e se crie hábitos, pois a rotina acalma a ansiedade.
Na escola especializada é utilizado desenhos para que eles visualizem e saibam qual será a próxima atividade.
As pessoas que não os conhecem podem achá-los agressivos, mas conforme explica a coordenadora,
diferentemente dos demais que conseguem detectar e dizer quando não estão bem, eles não conseguem. Eles
não sabem expressar o que estão sentindo, muitas vezes nem sabem o que estão sentindo e o porquê.

Importa destacar, o quanto o ambiente familiar é importante para o desenvolvimento dessas pessoas, pois em
alguns casos essas pessoas não se desenvolvem devido alguma emoção familiar. Por isso o apoio da família é
imprescindível.

No tocante à vida sexual, nas palavras de João Batista CINTRA, "a sexualidade nasce naturalmente com as
pessoas, e a energia sexual não acaba porque a pessoa se torna deficiente",[58] daí decorre a necessidade de
um serviço de informação mais eficiente por parte do Estado, para que possa orientar tanto os portadores de
deficiência, quanto os pais nessa área tão delicada.
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2.7 DIREITO À APOSENTADORIA

 

O inciso V do artigo 203 da Constituição Federal prevê que a assistência social tem por um de seus objetivos
"a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que
comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme
dispuser a lei". Esse benefício é disciplinado pela Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/93), que
dispõe:

 

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir meios de
prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como família o conjunto de pessoas elencadas no art.
16 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto.

§ 2º Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a
vida independente e para o trabalho.

§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja
renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.

 

Como bem orienta o Desembargador Ricardo Tadeu Marques da FONSECA, primeiro Desembargador
portador de deficiência visual do Brasil, "a aposentadoria por invalidez, é, assim, devida àquele que perde a
capacidade laboral." [59] Contudo, tendo em vista que os requisitos tratados no artigo 20 da Lei 8.742/93
devem ser atendidos de forma cumulativa, deve-se levar em conta a questão econômica do benefício
assistencial, pois a renda familiar per capita deve ser inferior a ¼ do salário mínimo. Logo, não basta ser
meramente portador de deficiência, é necessário preencher o requisito da renda familiar.

Importa ressaltar que a existência de um membro na família portador de deficiência altera a rotina da família,
pois cada um dos membros necessita ajudar o portador de deficiência, dependendo da deficiência que esse
possui, tendo estes que se afastar de suas atividades total ou parcialmente para atendimento de sua
necessidade. Assim, quando a família do portador de deficiência encontra-se em situação de vulnerabilidade
social e econômica, o benefício assistencial possibilita a melhoria da situação da família como um todo, não
apenas do deficiente.

 

CONCLUSÃO

 

Conforme exposto, percebeu-se que a sociedade busca consolidar a democracia, mas para que isso ocorra é
preciso que se combata todas as formas de discriminação, incluindo mais e discriminando menos, para que
finalmente, a democracia saia dos livros, e deixe de ser apenas letra de lei para se tornar em ações, sendo
efetiva na prática.

Notou-se também, que o princípio da Dignidade da Pessoa Humana não se restringe tão somente aos direitos
à saúde e educação, mas também ao bem-estar social, à uma vida familiar saudável,  ao direito de ir e vir e
principalmente, ao direito à igualdade e eliminação das barreiras arquitetônicas, possibilitando assim, o
acesso à todos aos locais públicos. Daí decorre a necessidade da elaboração de ações afirmativas e políticas
públicas, para que o ditame constitucional tenha aplicabilidade.

E que deve-se buscar pela igualdade fática, a qual resulta num equilíbrio social, uma vez que a sociedade
como um todo não pode ser vista de uma forma só, diante das desigualdades existentes, sendo que a busca
de uma igualdade material é o meio mais adequado a uma população de condições culturais, sociais e
econômicas tão diferentes. Entretanto, nota-se que a realidade atual está muito longe de toda a igualdade
fática necessária, assim como o confronto entre o que a lei determina diante dos preceitos definidos na Carta
Magna, e a importância de interpretar e aplicar os direitos fundamentais previstos na Constituição.

Ademais, é necessário que haja a consciência de que de nada adianta exigir uma ação por parte do Estado, se
os demais não cumprirem o seu papel e fizerem sua parte, pois como já afirmava São TOMÁS DE AQUINO
e Santo AGOSTINHO: "A justiça é um ato de amor (...), devendo o Estado e a sociedade respeitar as
prerrogativas legais e a dignidade humana dos portadores de necessidades especiais, a fim de que o ato de
amor se consubstancie e a justiça almejada seja alcançada."[60] (sem grifo no original). Logo, cabe também
à sociedade respeitar e buscar a concretização desses direitos.

Finalizando, nas palavras de Thomaz CARLYLE (1827), não nos resta outro dever senão: "Deixar cada um
tornar-se tudo que for capaz de ser; expandir, se possível, até seu pleno florescimento; suportar todas as
limitações, rejeitar tudo o que for estranho, especialmente aspectos nocivos; e mostrar-se em toda a grandeza
de sua dimensão e estrutura, ser aquilo que possa."[61] Por óbvio, quando o autor se refere ao dever de
"deixar" cada um tornar-se tudo o que for capaz de ser, com certeza não remete à atitude de omissão por

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4957



parte do Estado e da sociedade, mas sim, à estabelecer formas que possibilitem a cada um tornar-se
realmente, tudo o que for capaz de ser.
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DIREITO À CULTURA E O DIREITO À VIDA: VISÃO CRÍTICA SOBRE A PRÁTICA DO
INFANTICÍDIO EM TRIBOS INDÍGENAS

RIGHT TO CULTURE AND THE RIGHT TO LIFE: CRITICAL VIEW ON THE PRACTICE OF
INFANTICIDE IN INDIGENOUS TRIBES

Fernando de Brito Alves
MÁRCIA CRISTINA ALTVATER VILAS BOAS

RESUMO
A partir dos direitos indígenas conquistados na Constituição Federal vigente em nosso país em cotejo com os
princípios e garantias fundamentais e os direitos humanos universais, tem-se que a questão indígena
considerada como uma problemática das mais importantes das sociedades contemporâneas, principalmente,
as latino americanas. O infanticídio praticado em determinadas tribos indígenas, neste contexto, encontra-se
intimamente ligado a tais discussões, considerando-se de um lado, a proteção constitucional do direito aos
costumes e tradições e, de outro, o direito à vida, à liberdade e igualdade. A questão é analisada neste estudo
sob o enfoque dos “diálogos interculturais” proposto por Boaventura de Souza Santos e a liberdade, como
um ideal de justiça no modelo kantiano.

PALAVRAS-CHAVES: ireito indígena; Direitos fundamentais; conflito de direitos; diálogo intercultural

ABSTRACT
From indigenous rights gained in the Federal Constitution in comparison with the basic principles and
universal human rights, is that the indigenous issue deemed one of the most important problems of
contemporary societies, especially the Latin American. Infanticide practiced in certain Indian tribes in this
context is closely linked to such discussions, considering the one hand, the constitutional protection of the
right to the customs and traditions, and the other the right to life, liberty and equality . The issue is examined
in this study from the standpoint of intercultural dialogue proposed by Boaventura de Souza Santos and
freedom as an ideal of justice in the Kantian model.
KEYWORDS: Indigenous rights; Fundamental rights; Rights conflict; intercultural dialogue.

1 OS DIREITOS INDÍGENAS E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A Constituição Federal promulgada em 05.10.88, em contraste com as anteriores
que reservaram apenas um artigo para tratar dos direitos dos índios, consagrou-lhes capítulo
todo, o Capítulo VIII, com os arts. 231 e 232. O que interessa, no entanto, para a finalidade que
se propõe no presente estudo, é o caput do art. 231:

 
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer
respeitar todos os seus bens.

 
A finalidade do disposto no art. 231, além de reconhecer aos índios sua

organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, é disciplinar também a proteção às
terras indígenas.

De acordo com Helder Girão Barreto (2008, p. 100), quanto aos direitos
indígenas, é possível identificar dois momentos:

 

antes da CF/88, os ‘direitos indígenas’ reconhecidos eram basicamente restritos
ao direito de posse sobre a terra, isto é, estritamente de natureza civil; a partir da
CF/88, houve uma significativa ampliação destes direitos, sobretudo como
conseqüência do reconhecimento de sua organização social, costume, línguas,
crenças e tradições e da legitimação processual para a sua garantia e
efetivação.

 
É justamente por isso, que o mencionado autor, entre outros, reconhece que a

CF/88, especificamente no que se refere aos “direitos indígenas”, representou uma verdadeira
“mudança de paradigma”.

Segundo Luiz Fernando Villares (2009, p. 19, passim), o texto constitucional
(1988) representa “uma escolha de relações e aspirações de uma sociedade em seu tempo
histórico”, sendo que “numa outra sociedade, que não a brasileira, o índio sequer é mencionado
no respectivo ordenamento [...]”, pelo que “quando existe um tratamento legal específico dele,
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como nos demais países americanos, as regras são diferentes das brasileiras, pois diversas
foram e são as realidades que amparam a idealização feita pelo direito.”

Evidente que a Constituição Federal de 1988 não esgotou todo o conteúdo dos
direitos a que fazem jus os povos indígenas, mas é indiscutível ter sinalizado de forma
espetacular um conteúdo mínimo necessário, para que a partir deles, viesse o reconhecimento
de outros direitos que direta ou indiretamente, decorram daqueles expressamente previstos nos
arts. 231 e 232.

 
 
2 A CONVENÇÃO 169 DA OIT E A AGENDA 21 DA ONU
 

Para além do ordenamento jurídico nacional, encontra-se a Convenção 169 da
OIT cujo texto foi aprovado pelo Decreto Legislativo 134/2002. Ainda em 2002, o governo
brasileiro depositou junto à Diretoria Executiva da OIT o instrumento de ratificação, sendo que
em 2004, ela foi definitivamente incorporada ao direito interno pelo Decreto 5.051, que a
promulgou. Ela é constituída por quarenta e três artigos distribuídos em dez seções: política
geral, terras, contratação e condições de emprego, indústrias rurais, seguridade social e saúde,
educação e meios de comunicação, contratos e cooperação através de fronteiras e
administração.

A Convenção 169/OIT, assim, define a política geral para o tratamento dos
povos indígenas, obrigando os governos a assumirem a responsabilidade de desenvolver ação
coordenada e sistemática no intuito de proteger os direitos desses povos, garantindo o respeito
pela sua integridade (art. 2°), o gozo pleno dos direitos humanos e liberdades fundamentais,
sem obstáculos nem discriminação. Na verdade, referida Convenção visa promover a maior
eficácia das obrigações assumidas pelos Estados.

Após a promulgação da CF/88, também foi elaborado um documento intitulado
AGENDA 21 DA ONU/1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento Humano, realizada no Rio de Janeiro, que veio a ampliar e integrar o sistema
especial de proteção dos direitos humanos, observando-se que um capítulo inteiro foi dedicado
ao reconhecimento e fortalecimento do papel das populações indígenas e suas comunidades,
ficando expressamente previsto que as populações indígenas devem desfrutar a plenitude dos
direitos humanos e das liberdades fundamentais, sem impedimentos ou descriminações,
devendo ser fortalecido o papel dessas populações para a implementação de um
desenvolvimento saudável e sustentável.

Vale anotar que a Agenda 21/ONU-Rio-1992 e a Convenção 169/OIT são
considerados os principais documentos internacionais que devem servir de base para a prática
de políticas sociais, bem como para a formulação de políticas públicas, elaboração de leis e para
as soluções de litígios que envolvam questões indígenas.

 
3 DIREITOS INDÍGENAS COMO DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS
 

Ao tratar dos princípios fundamentais, a Constituição Federal estabelece no art.
1º, inc. III, a dignidade da pessoa humana, como um dos fundamentos do Estado Democrático
de Direito. O art. 4º ainda estabelece como princípio da República Federativa do Brasil a
prevalência dos direitos humanos (inc. II).

É certo que os direitos indígenas devem ser considerados direitos fundamentais,
tanto que se encontram presente no corpo do texto constitucional, como se demonstrou
anteriormente.

Por seu turno, o art. 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos ressalta
que:

 
Todas as pessoas têm capacidade para gozar os direitos e as liberdades
estabelecidas nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja
de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza,
origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra
condição.
Não será tampouco feita qualquer distinção fundada na condição política,
jurídica, ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa,
quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo
próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.
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       Sobre os direitos fundamentais e direitos humanos, Ingo Sarlet (2006, p. 33)

sustenta,            

Em que pese sejam ambos os termos ('direitos humanos' e 'direitos
fundamentais') comumente utilizados como sinônimos, a explicação corriqueira e,
diga-se de passagem, procedente para a distinção é de que o termo 'direitos
fundamentais' se aplica para aqueles direitos do ser humano, reconhecidos e
positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado, ao
passo que a expressão 'direitos humanos' guardaria relação com os documentos
de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se
reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação
com determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade
universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco
caráter supranacional (internacional).

       Vladimir Brega Filho (2002, p. 22), sobre a questão do conteúdo das
expressões e estudando o histórico dos direitos fundamentais, ressalta que

apenas os direitos individuais (Liberdades Públicas) não eram suficientes para a
garantia dos direitos fundamentais, pois havia a necessidade de se criarem
condições para o seu exercício. Foram definidos e assegurados os direitos
sociais, econômicos e culturais buscando garantir condições sociais razoáveis a
todos os homens para o exercício dos direitos individuais.

Tomando-se as considerações acima, não restam dúvidas que os direitos das
comunidades indígenas, devem ser tratados à luz do que dispõe os documentos acerca dos
direitos humanos, mesmo porque, ordinariamente, já deveriam ser respeitados
independentemente da existência de legislação específica interna, o que já obrigaria o Estado a
garanti-los.

Como ramo autônomo do Direito e inserido na pluridimensionalidade dos direitos
humanos, o direito indígena também sofre com a falta de efetividade e aplicabilidade desses
direitos (BARRETO, 2008, p. 95). Não basta os direitos indígenas estarem positivados no plano
interno dos Estados e até mesmo garantidos internacionalmente. Na prática, o que falta na
realidade é a sua concretização. Aliás, Bobbio (1992, p. 24), sobre a proteção dos direitos
conquistados, já dizia:

O elenco dos direitos do homem se modificou, e continua a se modificar, com a
mudança das condições históricas, ou seja, dos carecimentos e dos interesses
das classes no poder, dos meios disponíveis para a realização dos mesmos, das
transformações técnicas etc. (...) O problema fundamental em relação aos
direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-lo.

E prossegue,

o problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e, num sentido
mais amplo, político. Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos,
qual é a sua natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos,
absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, para
impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violado.

A questão que se apresenta, portanto, é no sentido de que as conquistas obtidas
devem servir de instrumento de proteção do povo indígena, incluindo sua cultura, sem, contudo,
restringir outros direitos universalmente protegidos, como a vida. Desta forma, compreendendo o
direito dos povos indígenas como “direito das minorias”, há que se ter em mente uma
convivência de forma democrática a fim de garantir a efetivação desses direitos como um todo. É
necessário, então, partir-se de um entendimento de que para a construção do Estado
Democrático de Direito, deve haver, não só o respeito, mas a efetivação dos direitos humanos
fundamentais. Não se admite que os povos indígenas fiquem de fora desse contexto, partindo-se
da premissa contida no art. 5º, da CF:

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:

Sob este viés, a própria previsão dos direitos humanos fundamentais é
direcionada à proteção e dignidade da pessoa humana num sentido amplo. No entanto, como
bem observa Boaventura de Souza Santos (2003), concebendo-se os direitos humanos como
direitos universais, eles poderão se constituir um locus onde ocorram “choques de civilizações”.

Vale dizer, como construção ocidental, o rol dos direitos humanos apresentam-
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se como aporias político-jurídicas, se confrontados com as práticas culturais de vários povos. O
desafio da discussão que ora se desenvolve encerra uma problemática fundamental: como
garantir direitos humanos (com pretensão de universalidade) em face de práticas culturais que
lhes desafiam? E ainda, em caso de conflito entre direitos fundamentais, assegurados pela
Constituição ou decorrentes dos princípios que ela adota, e práticas culturais dos povos
indígenas, que estratégias de solução dos referidos conflitos seria a mais adequada, de forma a
preservar as referidas práticas o quanto possível, em uma perspectiva multiculturalista
integradora?

 

4 O CHOQUE DE CIVILIZAÇÕES E A COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS EM

FACE DA PROBLEMÁTICA DO INFANTICÍDIO INDÍGENA

 

       Falando sobre “choque de civilizações”, direitos humanos, direito à vida e os
direitos indígenas previstos mais especificamente no art. 231 da CF quando trata do
reconhecimento aos índios de sua organização social, costumes, crenças e tradições, uma
questão que tem chamado a atenção, merecendo discussões entre antropólogos, ONGs e
operadores do direito, é a prática do infanticídio [1].

       As discussões têm chegado à mídia[2], todavia, ainda que não hajam dados
oficiais seguros, sabe-se que no Brasil existem cerca de 220 tribos indígenas diferentes, sendo
certo que a prática do infanticídio é comum em pelo menos 20 etnias diferentes.

A prática, tradicional nessas tribos, vai desde a morte de recém nascidos
portadores de deficiências físicas e mentais até a morte de gêmeos, filhos de mães solteiras,
dependendo dos costumes da tribo. Nestes casos, a morte de crianças ocorre logo após o seu
nascimento ou quando ainda pequenas (em caso de doenças), sendo que muitas delas são
enterradas vivas, estranguladas, sufocadas, ou simplesmente deixadas no meio da mata para
morrer.

É inegável que tal prática, dentro da cultura indígena (tribos que assim
procedem) é costume milenar, tradicional e não se concebe uma idéia pura e simples de que
possa ser extirpada da sua cultura de uma hora para outra. De acordo com os costumes tribais
essas práticas são justificáveis, pelo menos do ponto de vista da tradição tribal, como de cautela
e de proteção da própria comunidade. As comunidades tribais se arrogam o direito de admitir ou
não os seus membros, sendo que as hipóteses de infanticídio são, na verdade, não admissões.

A ocorrência de tal prática sempre foi do conhecimento de não índios que
mantinham e mantêm convívio com comunidades indígenas onde a mesma ocorre. Entendendo,
assim, como uma prática cultural tradicional, tais pessoas sempre adotaram uma atitude de
respeito e reconhecimento desta cultura interna vigente dentre os indígenas.

A visão antropológica que prima pela política não intervencionista sobre o
assunto, bem como da própria FUNAI (Fundação Nacional do Índio), é de que a cultura indígena
deva ser preservada, sem se atentar para que tipo de prática seja comum entre eles; resumindo,
a posição é pela não interferência nas práticas culturais de quaisquer tribos indígenas.

Como se demonstrou anteriormente, a CF/88 foi enfática em reconhecer aos
índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições (art. 231). No entanto,
analisando-se o tema e tomando-se como premissas o direito à vida, à liberdade, à igualdade
(art. 5º), ainda que respeitando as diferenças, bem como as conquistas sob o enfoque dos
direitos humanos, a questão posta não parece ser tão simples de ser resolvida, ou
simplesmente, omitida.

A empreitada afigura-se complexa e não se pretende aqui, esgotar o assunto ou
apresentar qualquer solução de caráter definitivo. Contudo, concebendo-se os direitos humanos
como universais, em se tratando do “direito à vida” em colisão com o “direito à cultura dos povos
indígenas”, ambos constitucionalmente previstos, algumas considerações devem ser tecidas.

Apenas para ilustrar, deve ser observado que se encontra em trâmite na Câmara
dos Deputados, o Projeto de Lei 1.057/2007, que trata da criminalização do chamado
“infanticídio indígena”[3]. No entanto, o enfoque do presente estudo não é a análise do
infanticídio como crime, mas como prática cultural indígena que entra em conflito com o regime
dos direitos fundamentais, principalmente com o princípio da dignidade da pessoa humana e
com o universal direito à vida.

É de se consignar por isso que a questão do infanticídio como prática cultural em
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algumas tribos indígenas, legitimada pela CF (art. 231) está muito longe de ser resolvida de
forma a não gerar conflitos. Mas o fato é que, hoje, muitos índios das próprias comunidades que
praticam o infanticídio (como cultura) já têm se manifestado publicamente contrários a esta forma
de morticínio.

Exemplo disso foi a publicação de uma “carta aberta”[4] (SOUZA,  2009, p. 118-
126) endereçada ao Presidente da República, enviada por Edson Bakairi[5], um líder indígena
sobrevivente de tentativa de infanticídio.     

Não se justifica qualquer imposição de uma cultura sobre a outra, por se
entender que não existe uma melhor que a outra. Aliás, o antropólogo C. R. Brandão (1986, p. 7-
9) explica que,

 
A história dos povos repete seguidamente a lição nunca aprendida de que os
grupos humanos não hostilizam e não dominam o “outro povo” porque ele é
diferente. Na verdade, tornam-no diferente para fazê-lo inimigo. Para vencê-lo e
subjugá-lo em nome da razão de ele ser perversamente diferente e precisar ser
tornado igual: “civilizado”. Para dominá-lo e obter dele os proveitos materiais do
domínio e, sobre a matriz dos princípios que consagram a desigualdade que
justifica o domínio, buscar fazer do outro: o índio, o negro, o cigano, o asiático,
um outro eu: o índio cristianizado, o negro educado, o cigano sedentarizado, o
asiático civilizado. Todos os que são a minoria dos diferentes ou a maioria dos
dominados, revestidos do verniz civilizatório daquilo que às vezes se simplifica
enunciando que equivale a penetrar na cultura ocidental, o lugar social
adequado à identidade mais legítima. O artifício do domínio – aquilo que é real
sob os disfarces dos “encontros de povos e culturas diferentes” – é o trabalho
de tornar o outro mais igual a mim para colocá-lo melhor a meu serviço. Ao
escravo trazido nas caravelas se batizava no porto de chegada. A consciência
ingênua acreditava com isso salvá-lo. Mas o senhor que atribuía ao negro servo
um nome de branco, cristão, em troca do nome tribal do lugar de origem, sabia
que a água do batismo era apenas uma porta líquida de entrada na redução
necessária das diferenças que tornam eficazes os usos da desigualdade.  É
importante que o escravo fale a língua do senhor para compreendê-lo e saber
obedecer. É preciso que possua a mesma fé, para que no mesmo templo faça e
refaça as mesmas promessas de obediência e submissão aos poderes ocultos
da ordem social consagrada. Promessas que o senhor paga com a festa e o
servo com o trabalho.
Assim, aos filhos dos índios abriam escolas e sobre os seus corpos punham
roupas de algodão. E se louvava deixarem de comer carne humana, enquanto
as cifras geométricas do morticínio dos índios eram civilizadamente escondidas
dos assuntos da “vida nacional”. Aos índios se “reduzia”, se “aldeava”, se
“civilizava”. Não para serem iguais aos brancos, sendo índios, mas para serem
desiguais sem tantas diferenças e assim servirem melhor, mortos ou
subjugados, aos interesses dos negócios dos brancos. [...]

 
 

O que se verifica, no entanto, é que à medida que os índios praticantes de
determinada tradição, como a que ora se analisa, têm algum tipo de contato com os não índios,
eles começam a ter um outro tipo de visão de suas práticas culturais [6]. Quando isso ocorre, ou
seja, quando um ou alguns da tribo, se negam a continuar praticando o infanticídio, eles correm
o risco de serem isolados de própria tribo. O que fazer, então?

Tem-se de um lado, portanto, a dignidade da pessoa humana como fundamento
do Estado Democrático de Direito (art. 1º, CF), a prevalência dos direitos humanos como um dos
princípios da República Federativa do Brasil (art. 4º), além do direito à vida, igualdade e
liberdade, como direitos individuais e fundamentais garantidos a todos sem distinção de
qualquer natureza (art. 5º) e, como se não bastasse, a previsão de que “é dever as família, da
sociedade e do Estado, assegurar à criança [...] o direito à vida” (art. 227). Mas de outro, o
direito de serem reconhecidos aos índios a sua organização social, costumes, crenças e
tradições (art. 231). 

Não se pode negar que a Constituição de um povo deve servir de instrumento de
transformação social e suas normas devem servir de parâmetro para dirimir conflitos ou
incompatibilização de preceitos.            

A problemática colocada então é: como mediar conflitos desta natureza?

 
 
5  O DIÁLOGO INTERCULTURAL

 
Boaventura de Souza Santos (2003, p. 441), ao identificar as premissas de

transformação da conceitualização e da prática dos direitos humanos com a transposição de um
localismo globalizado por um projeto cosmopolita, traz como primeira premissa a ‘superação de
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debate sobre universalismo e relativismo cultural’, e diz que

 
Todas as culturas são relativas, mas o relativismo cultural, como posição
filosófica, é incorreto. Todas as culturas aspiram a preocupações e valores
válidos independentemente do contexto da sua enunciação, mas o universalismo
cultural, como posição filosófica, é incorreto.  

 
E, então, propõe:

 
Contra o universalismo, há que propor diálogos interculturais sobre
preocupações isomórficas, isto é, sobre preocupações convergentes ainda que
expressas em linguagens distintas e a partir de universos culturais diferentes.

 
Partindo, então, do pressuposto de que os conflitos ora tratados, ainda que

analisados dentro da concepção de dignidade da pessoa humana, diferem-se de um povo para o
outro e até mesmo de uma etnia indígena para outra, recorrer a diálogos interculturais proposto
por Boaventura Santos como matriz de análise da questão do infanticídio indígena.

Através de algumas pesquisas, como se viu anteriormente, pode-se constatar
que, mesmo sem tentar impor uma determinada cultura sobre a outra, através de diálogos éticos,
muitos índios que pela tradição de sua tribo entendiam como ‘maldição’ o fato de uma criança
nascer com determinado problema físico ou passar a portar determinada doença, ao tomarem
conhecimento, por exemplo, de que existem tratamentos médicos capazes de solucionar o
problema, passaram a aceitar esses tratamentos e lutar pela vida de seus filhos.

Não se trata, por certo, de invadir a cultura indígena impondo de forma
autoritária outros costumes, mas propor diálogos interculturais, como forma de se promover a
efetivação da garantia dos direitos humanos, principalmente, o direito à vida.

De outra forma é possível dizer a provocação de reflexão sobre os valores
culturais dos povos, e o confrontamento positivo de culturas e civilizações, de práticas e
costumes pode possibilitar uma superação do dualismo platônico que caracteriza a existência de
uma verdade objetiva e absoluta, em oposição a simulacros desprovidos de qualquer dignidade
ontológica ou axiológico, em nome de cuja verdade são praticados crimes a pretexto de se
garantir civilizações. Miroslav Milovic, dialogando com a filósofa judia Hannah Arendt pondera
que ela,

 

[...] acredita que a separação platônica do ser e a aparência marca um passo
histórico não só para a vida dos gregos, mas para todo o caminho posterior da
civilização. A desvalorização da aparência e a afirmação do ser são os aspectos
da reviravolta na vida dos gregos e do Ocidente europeu. Com isso, tem início
uma tirania própria à razão e dos padrões na nossa vida. Isso é o que Nietzsche
diagnostica como o começo do niilismo na Europa. A estrutura já determinada,
estática, entre o ser e a aparência, tem conseqüências catastróficas para o
próprio pensamento. Ele se torna mera subsunção das aparências às formas
superiores do ser. Nesse mundo tão ordenado, quase não temos que pensar
mais. O pensamento não altera a estrutura dominante do ser. Essa inabilidade do
pensamento termina nas catástrofes políticas do nosso século. Tantos crimes,
mas quase sem culpados. O indivíduo que não pensa se torna cúmplice dos
crimes: essa é a banalidade do mal diagnosticada por Hannah Arendt como a
conseqüência dessa tradição filosófica que quase mumificou a estrutura do ser e
nos marginalizou. (MILOVIC, 2004, p. 92-93)

 

Sob este prisma, Villares (2009, p. 17) argumenta que,

 
Abandona-se definitivamente o conceito, inclusive jurídico, de que os índios são
seres humanos com uma cultura inferior, primitiva, de que a aproximação com a
sociedade ocidental brasileira condena-os à civilização ocidental e à
conseqüente pêra de sua identidade indígena. 
Pelo contrário, a experiência traz que o simples contato de grupos étnicos não
faz absorver o outra, numa integração necessária, mas proporciona uma
mudança cultural, que não tira do índio sua identidade.

 
Também deve ser frisado que não se chega ao ponto de analisar qual direito

deve se sobrepor ao outro, mas de convalidar todos os direitos conquistados e, partindo-se da
premissa do direito fundamental à liberdade, reconhecer o direito dos povos de dialogarem-se
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entre si, como forma de avaliarem suas dificuldades e possibilidades de encontrarem soluções,
permitindo, assim, aos índios à liberdade de escolha.

Desta forma, há que ser efetivado (porque reconhecida a igualdade e liberdade
como direitos fundamentais) o direito de todo indivíduo, índio ou não,  de se levantar contra uma
cultura ou valores culturais que vierem a ser danosos à própria vida.

No diálogo intercultural Boaventura explica que “a troca não é apenas entre
diferentes saberes, mas também de diferentes culturas” (p.443) e ressalta que,

 
Partindo do pressuposto de que não é uma tarefa impossível, proponho, para
levar a cabo, um ‘hermenêutica diatópica’, um procedimento hermenêutico que
julgo adequado para nos guiar nas dificuldades a enfrentar, ainda que não
necessariamente para superá-las inteiramente. Na área dos direitos humanos e
da dignidade humana, a mobilização pessoal e social para as possibilidades e
exigências emancipatórias que eles contêm só será concretizável na medida em
que tais possibilidades e exigências forem apropriadas e absorvidas pelo
contexto cultural local.

 
Então, a proposição do diálogo intercultural faz-se possível quando se entende

que a luta pela conquista e efetivação dos direitos humanos não pode ser um mero exercício
intelectual, mas também uma prática, uma entrega moral, como enfatiza Boaventura,

 
Tal entrega só é possível a partir da identificação profunda com postulados
culturais inscritos na personalidade e nas formas básicas de socialização. Por
esta razão, a luta pelos direitos humanos ou pela dignidade humana nunca será
eficaz se for baseada em canibalização ou mimietismo cultural. Daí a
necessidade do diálogo intercultural e da hermenêutica diatópica.  

 
Para explicar essa ‘hermenêutica diatópica’, Boaventura diz que

 
[...] baseia-se na idéia de que os ‘topoi’ de uma dada cultura, por mais fortes que
sejam, são tão incompletos quanto a própria cultura a que pertencem.(...) O
objetivo da hermenêutica diatópica não é, porém, atingir a completude – um
objetivo inatingível -, mas pelo contrário, ampliar ao máximo a consciência de
incompletude mútua por intermédio de um diálogo que se desenrola, por assim
dizer, com um pé em uma cultura e outro em outra.[...] O reconhecimento de
incompletudes mútuas é condição ‘sine qua non’ de um diálogo intercultural.

 
A proposta dos diálogos interculturais são profundamente críticas quanto as

proposições do discurso da diferença, sobre o qual é necessário, ainda alguma reflexão sobre o
que Antônio Flávio Pierucci denominou de ciladas da diferença em um artigo publicado na
Revista de Sociologia da Universidade de São Paulo em 1990 (p. 7-34), depois republicado em
obra que teve por título a expressão acima destacada. De acordo com o referido autor o discurso
da diferença vem da direita,

 
Dito de outro modo: o pavilhão da defesa das diferenças, hoje empulhado à
esquerda com ares de recém-chegada inocência pelos “novos” movimentos
sociais (o das mulheres, o dos negros, o dos índios, o dos homossexuais, os das
minorias étnicas ou lingüísticas ou regionais, etc.) foi na origem – e permanece
fundamentalmente – o grande signo/desígnio das direitas, velhas ou novas,
extremas ou moderadas. Pois, funcionando no registro da evidência, as
diferenças explicam as desigualdades de fato e reclamam a desigualdade
(legítima) de direito. Différence oblige, chacun à sa place.(1999, p. 19)

 

De acordo com o referido autor, o discurso da diferença foi amplamente utilizado
pela ultradireita da França pós-revolucionária[7], para fazer frente aos ideais de liberdade,
igualdade e fraternidade jacobinos.

Sustenta Pierucci, não sem razão, que a rejeição da diferença vem depois de
sua afirmação enfática (op. cit., p. 27). E que o discurso não palatável para a direita de um modo
geral, é o discurso dos Direitos Humanos, “o discurso revolucionário da igualdade, seja a
igualdade diante da lei, seja a igualdade de condições econômicas (a conquistar como direito),
seja a igualdade primeira de pertencermos à mesma condição ao nascer” (op. cit., p. 29).

Analisando-se as teses propostas, parece haver certo paradoxo quando se

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4968



depara com a questão do infanticídio indígena no Brasil. Evidente que para ser colocada em
prática a proposta ora estudada considerando-se a realidade das tribos indígenas brasileiras,
deveria se procurar analisar a conceituação de dignidade humana dentro de cada etnia, já que o
infanticídio não é praticado em todas as tribos, mas em número considerável delas, como:
Uaiuai, Bororo, Mehinaco, Tapirapé, Ticuna, Amondauau, Uru-eu-uauuau, Suruwaha, Deni,
Jarawara, Jaminawa, Waurá, Kuikuro, Kamayurá, Parintintin, Yanomami, Paracanã, Kajabi
(SOUZA, Raymond, 2009, p.17), ainda que se considere que estes dados não sejam oficiais. 

Haveria necessidade de analisar a cultura de cada uma dessas etnias em
particular e, na medida do possível, fazer um cotejo com o topoi dos direitos humanos, já que
cada tribo tem uma concepção diferente de dignidade, de vida humana. Para exemplificar, um
bebê indígena não é considerado humano ao nascer, muito diferente da conceituação que
entendemos por vida humana; para os índios, o bebê vai adquirindo personalidade ao longo de
sua visa e das relações sociais que estabelece. Para os antropólogos e para a própria Funai, o
infanticídio indígena não pode ser considerado crime e nem ao menos um ato desumano, porque
culturalmente se considera que a criança ainda não é um ser completo.

Ao tratar do tema e depois de considerar os povos indígenas das Américas
também como alvo de sua teoria, Boaventura ainda propõe o seguinte,

 
O dilema da completude cultural pode ser assim formulado: se uma cultura se
considera inabalavelmente completa não tem nenhum interesse em envolver-se
em diálogos interculturais; se, pelo contrário, admite, como hipótese, a
incompletude que outras culturas lhe atribuem e aceita o diálogo, perde a
confiança cultural, torna-se vulnerável e corre o risco de ser objeto de conquista.
Por definição, não há saídas fáceis para este dilema, mas também não penso
que ele seja insuperável. Tendo em mente que o fechamento cultural é uma
estratégia autodestrutiva, não vejo outra saída senão elevar as exigências do
diálogo intercultural até um nível suficientemente alto para minimizar a
possibilidade de conquista cultural, mas não tão alto que destrua a própria
possibilidade de diálogo (caso em que se reverteria ao fechamento cultural e, a
partir dele, à conquista cultural).

 
Concluindo,

 
Na forma como têm sido predominantemente concebidos, os direitos humanos
são um localismo globalizado, uma espécie de esperanto que dificilmente poderá
se tornar a linguagem quotidiana da dignidade humana nas diferentes regiões
culturais do globo. Compete à hermenêutica diatópica proposta neste capítulo
transformá-los em uma política cosmopolita que ligue em línguas diferentes de
emancipação pessoal e social e as torne mutuamente inteligíveis e traduzíveis. É
este o projeto de uma concepção multicultural dos direitos humanos. Nos tempos
que correm, este projeto pode parecer mais do que utópico. Certamente é, tão
utópico quanto o respeito universal pela dignidade humana. E nem por isso este
último deixa de ser uma exigência ética séria.

 
A proposta do diálogo e entendimento, num primeiro plano, também é sugerida

por Helder Girão Barreto (2008, p. 108) e, assim, somente num segundo plano, a ponderação
dos interesses em conflito.

Aliás, não se pode pensar em diálogo entre culturas e direitos indígenas, sem
fazer referência ao pensamento de Bartolomé de Las Casas[8], o qual assumiu franca posição
em defesa dos índios, defendendo, já em 1564[9], a colonização pela pacificação, propondo uma
fórmula de convivência pacífica entre todos os povos.

Não se justifica pensar na prevalência de um determinado princípio ou norma
constitucional, sem se atentar para as particularidades do caso concreto, segundo um critério
razoável de justiça, razão pela qual o diálogo intercultural proposto afigura-se muito apropriado,
como forma de proporcionar aos índios, no mínimo, o direito à liberdade de escolha e segundo
uma ótica de inclusão, não só de direito, mas de fato. As conquistas obtidas, seja no plano dos
direitos humanos ou dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal não podem
ficar apenas no plano do discurso.

Aliás, Reinéro Antônio Lérias em seu artigo intitulado “Ética, Moral, Ciência e
Direitos Humanos”, demonstrando a necessidade de “inter-relação entre ética, moral, ciência e
direito humanos em um sentido interdisciplinar e multidisciplinar” (2007, p. 111-130), tece várias
considerações a respeito de “um novo paradigma do conhecimento”, a partir da análise dos
direitos humanos em casos de sexismo e racismo e, em suas considerações finais, ele diz:
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 Ressaltou-se que cada momento histórico engendra os seus valores e suas
regras de conduta, transformando-os em paradigmas que se pretendem eternos.
Mas que ao passar o tempo vão sendo substituídos por outros valores e regras
de conduta, que também buscam a eternidade. Sabe-se que nenhum paradigma
consegue substituir totalmente aquele que veio substituir. Nos dias coevos
convivem valores e condutas milenares com outros que nascem sem se
conseguir compreende-las de maneira plausível. A escravidão humana em suas
novas formas, campeia a mídia em todo mundo; a violência contra a mulher
também. Os genocídios não são coisas do passado. E, no entanto nunca se
discutiu tanto o sentido da ética e da moral. [...] O especismo cultuado
milenarmente pelo homem tem que ser revisto, mesmo porque, quer se queira ou
não ele é antes de mais nada um animal e, ao que tudo indica, desviante da
natureza.

 
Analisando o tema sob a ótica da inclusão social dos povos, sem qualquer

distinção de cor, raça ou classe social, não se pode admitir que os índios fiquem à margem
dessa troca de saberes ou ‘diálogos interculturais’.

 
 
6 DIREITO À VIDA E O MODELO KANTIANO DE JUSTIÇA COMO LIBERDADE
 

Bárbara Anne Hudson, falando sobre “Desigualdade e Cosmopolitismo: Fazendo
Justiça em um Mundo de Estranhos” (2008, p. 309-324) sustenta que as “teorias, modelos e
práticas de justiça deveriam ser baseadas na necessidade de resolver questões que versem
sobre conflitos entre estranhos.” E argumenta que,

 
No que toca às teorias da justiça, o Brasil representa ambas as modalidades de
sociedade teorizadas pelos filósofos iluministas. A colonização pelos portugueses
e a imigração proveniente de outros países da Europa Ocidental demonstram
que o Brasil pertence à comunidade de países que compartilham um mesmo
raciocínio devido a experiências e culturas similares. Por outro lado, a presença
de sua população original, seus escravos e a tremenda diversidade entre as
gerações de imigrantes mostra que o Brasil representa, outrossim, uma
sociedade de estranhos para os quais os princípios de justiça cosmopolita foram
desenvolvidas. A Justiça deve ser capaz de responder aos indivíduos e grupos
com tradições e experiências diversas e com desigualdades contínuas.

 
Impossível pensar nas teorias da justiça e na problemática enfocada, sem se

reportar aos ensinamentos de Immanuel Kant, o filósofo da paz universal, que lançou seus
fundamentos filosóficos para a convivência humana não vislumbrando apenas o homem
europeu, mas o homem universal (BOBBIO, 1997).

A indagação que se propõe, então, é a seguinte: Seria justo permitir que os
índios, sob o argumento de postura antropológica não intervencionista, sejam impedidos de
optar entre continuar com suas práticas e costumes tradicionais e a sua própria dignidade
humana, escolhendo a vida? Deve ser considerado aqui, também, que para poderem exercer
seu direito de escolha (liberdade), eles devem dialogar com outras culturas, sem, no entanto,
serem oprimidos ou obrigados.

Partindo, então, do pressuposto de que as teorias que enfocaram o problema da
justiça, estabeleceram critérios para permitir a distinção entre justo e injusto, há que se observar
que Kant, ao elaborar sua teoria, não estava preocupado com o que o direito é como realidade
histórica, mas como aquilo que ele deveria ser para corresponder a um ideal de justiça. E este
ideal de justiça para Kant, segundo Bobbio (1997, p. 73), era a “justiça como liberdade”,

 
Portanto, não é suficiente, segundo o ideal do direito como liberdade, que o
ordenamento jurídico estabeleça a ordem, nem é suficiente que esta ordem  uma
seja fundada na igualdade (também uma sociedade na qual na qual todos sejam
escravos é uma sociedade de iguais, ainda que iguais na escravidão). É
necessário, para que brilhe a justiça com toda a sua luz, que os membros da
associação usufruam da mais ampla liberdade compatível com a existência da
própria associação. Motivo pelo qual seria justo somente aquele ordenamento
em que fosse estabelecida uma ordem na liberdade.

 
Barbara Hudson (ob. cit, p. 316), diz que
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O cosmopolitismo de Kant se move da moralidade dos encontros ‘face-a-face’
para a necessidade política de pessoas em contato com pessoas de outras
sociedades para tratar com elas sobre as bases do reconhecimento de direitos e
relações não-agressivas. Kant estava escrevendo em uma área de expansão
comercial e do Imperialismo Europeu, e condenou a instituição da escravidão e o
tratamento dos povos colonizados. Ele argumentava que ‘a transgressão de
direitos em um lugar no mundo é sentida em todos os lugares’ (1983, p. 119,
ênfase no original), e clamava pelo estabelecimento de instituições para garantir
as regras de direito entre as nações, e entre Estados e não-cidadãos. Esta idéia
de ‘federalismo cosmopolita’ está sendo corriqueiramente defendida pelo filósofo
social alemão Jurgen Habermas (2003) e pelo filósofo social americano Seyla
Banhabib (2004, 2006).

O direito de hospitalidade defendido por Kant é a essência do cosmopolitismo, e
vai além da assunção do critério de razão comum, uma vez que é baseado na
inevitabilidade de conflitos entre estranhos; responde à condição existencial de
vida nas modernas sociedades, qual seja, a impossibilidade de viver uma vida
apenas entre pessoas de um mesmo tipo ou que fazem sempre as mesmas
escolhas. Kant esclarece que o estranho não é um convidado; o estranho é um
não-convidado (BAUMAN, 1991, p.59). O visitante não-convidado pode ser
indesejado, mal quisto, ofensivo e, às vezes, perigoso. Estranhos devem ser
tratados com justiça. (...) O fundamento da justiça, desta forma, move-se da
mentalidade comum para a situação comum, da cooperação na comunidade
compartilhada para ser uma cooperação inesperada destes encontros com
aqueles com quem dividimos o planeta Terra.

 
Mais adiante, concluindo seu artigo, Barbara Hudson diz,

 
Se a justiça deve ser baseada nos conflitos com estranhos, faz-se mister que os
estranhos sejam tratados com justiça. [...] A redução das desigualdades
configura a exigência básica para a promoção do entendimento e redução das
desigualdades de nossas proteções por trás das barreiras dos controles de
imigração, em cidades segregadas e Estados fechados, onde confinamos os
diferentes nos subúrbios, nos centros de detenção e em prisões severas.

 
       Trazendo para o contexto do infanticídio indígena ora analisado, será que os

índios estão sendo tratados com a justiça proclamada e tão estudada pelos filósofos e juristas?
Ou será que eles estão sendo tratados como “estranhos” fadados a ficarem confinados em suas
tribos sem terem qualquer chance ou liberdade de escolha?

Numa época em que tanto tem se falado sobre conquistas e avanços no que
toca aos direitos humanos e fundamentais, sobre os direitos à igualdade e à liberdade, faz-se
necessária a discussão sobre temas como o ora estudado, não se admitindo que os índios sejam
tratados meramente como simples “peças de museu”[10], mas com a mesma dignidade que
fazem jus todos os povos.

É de se considerar com Sarlet (2004, p. 59), para que, por fim, onde não houver
respeito pelo direito à vida, pela integridade moral e física do ser humano, onde não houver
condições mínimas para uma existência digna, onde não houver liberdade, autonomia, igualdade
e os direitos fundamentais não forem respeitados, não haverá condições de se assegurar a
dignidade da pessoa humana e ela, poderá ser reduzida a mero objeto de arbítrio e injustiças,
reduzida a uma zona de indeterminação que a descaracteriza, inclusive como pessoa. 

 
7 CONCLUSÃO
 

       Evidente que os direitos indígenas conquistados, incluindo-se aqui
especificamente, os costumes, crenças e tradições (art. 231) não podem ser efetivados a
qualquer custo, sem atentar-se para os princípios e garantias fundamentais expressamente
previstos expressos em nossa Constituição Federal, principalmente os direitos humanos tidos
como universais, como o direito à vida. A consolidação de um Estado Democrático de Direito, há
que se pautar no princípio da dignidade da pessoa humana, sem se descurar da igualdade e
liberdade.

       Como a questão da prática do infanticídio considerada como prática cultural
legitimada na Constituição Federal é complexa, nada mais justificável do que, a priori, partir-se
para os ‘diálogos interculturais’, não como forma de impor-se uma cultura sobre a outra, mas
buscar garantir aos índios, além do direito à vida, o direito à igualdade, primando-se sempre
pela liberdade como ideal de justiça proposto pelo modelo Kantiano.
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[1] A questão não será tratada sob o enfoque da criminalização, mas como prática cultural de algumas tribos
indígenas.

[2] Revista Veja, edição 2021: “Entre os índios brasileiros, o infanticídio foi sendo abolido à medida que se
aculturavam. Mas ele resiste, principalmente, em tribos remotas – e com o apoio de antropólogos e a tolerância da
Funai. É praticado por, no mínimo, treze etnias nacionais. Um dos poucos levantamentos realizados sobre o assunto
é da Fundação Nacional de Saúde. Ele contabilizou as crianças mortas entre 2004 e 2006 apenas pelos ianomâmis:
foram 201. Mesmo índios mais próximos dos brancos ainda praticam o infanticídio. Os camaiurás, que vivem em
Mato Grosso, adoram exibir o lado mais vistoso de sua cultura. Em 2005, a tribo recebeu dinheiro da BBC para
permitir que lutadores de judô e jiu-jítsu disputassem com seus jovens guerreiros a luta huka-huka, parte integrante
do ritual do Quarup, em frente às câmeras da TV inglesa. Um ano antes, porém, sem alarde, os camaiurás
enterraram vivo o menino Amalé, nascido de uma mãe solteira. Ele foi desenterrado às escondidas por outra índia,
que, depois de muita insistência, teve permissão dos chefes da tribo para adotá-lo”.

[3] PROJETO DE LEI Nº 1057/2007 – Lei Muwaji; Dispõe sobre o combate a práticas tradicionais nocivas e à proteção
dos direitos fundamentais de crianças indígenas, bem como pertencentes a outras sociedades ditas não tradicionais.

[4] Carta Aberta do Movimento Indígena contra o infanticídio: “Ao Excelentíssimo Senhor Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, à Primeira Dama D. Marisa e à Nação Brasileira. Nós, indígenas do Mato Grosso e do Brasil, pedimos a sua
atenção para os casos de infanticídio, que ocorrem impunemente nas aldeias indígenas do Brasil. O infanticídio, não
é um fato novo, infelizmente sempre esteve presente na história das culturas indígenas. Entretanto, tem ganhado a
visibilidade na mídia com a divulgação da história da menina Hakani, da etnia Suruwahá, a qual sobreviveu ao
infanticídio após o suicídio de seus pais e irmãos. Estamos vivendo um momento de profunda mudança em nossa
cultura e estilo de viver, por que vivemos hoje um novo tempo. A realidade dentro das comunidades indígenas é
outra. Já não vivemos confinados em nossas aldeias, condenados ao esquecimento e à ignorância. O mundo está
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dentro das aldeias, através dos meios de comunicação, internet e da escola, o acesso à informação têm colocado o
indígena em sintonia com os acontecimentos globais. Tudo isso tem alterado nossa visão de mundo. Hoje já não
somos meros objetos de estudos, mas sujeitos, protagonistas de nossa própria história, adquirindo novos saberes e
conhecimentos que valorizam a vida e a nossa cultura. Somos índios, somos cidadãos brasileiros! Vivendo na cidade
ou na aldeia, não abandonamos as riquezas de nossas culturas, mas julgamos que somos plenamente capazes de
distinguir entre o que é bom e o que é danoso à vida e a cultura indígena. Desde já, assumimos as responsabilidades
de nosso destino e de fazer escolhas que contribuam para o nosso crescimento. Nos recusamos ativamente a ser
meros fantoches nas mãos de organizações científicas e de estudos. Chega de sermos manipulados pelas
Organizações Governamentais e não-Governamentais! Portanto manifestamos nosso repúdio à prática do infanticídio
e a maneira irresponsável e desumana com que essa questão vem sendo tratada pelos Órgãos Governamentais.
Não aceitamos os argumentos antropológicos baseados no relativismo cultural. De acordo com a nossa própria
Constituição Brasileira de 1988, que em seu artigo 227, determina: "É dever da família, da sociedade e do Estado,
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão." [...] Não aceitamos o infanticídio como prática cultural justificável, não concordamos com a opinião
equivocada de antropólogos que têm a pretensão de justificar estes atos e assim decidir pelos povos indígenas
colocando em risco o futuro de etnias inteiras. O direito a vida é um direito fundamental de qualquer ser humano na
face da terra, independentemente de sua etnia ou cultura. [...] Milhares de crianças já foram enterradas, enforcadas
ou afogadas e quantas mais deixaremos passar por tal crueldade? Nosso movimento espera que a Lei Maior de
nosso país seja respeitada, isto é, independentemente de etnia, cor, cultura e raça, todas as crianças gozem do
direito à vida. [...]. Pedimos que os Órgãos competentes não mais se omitam em prestar socorro às mães e as
crianças em risco de sofrer infanticídio. Nós, abaixo assinados, concordamos com os termos da carta aberta e juntos
com os seus autores, pedimos aos governantes do País em todas as instâncias, providências ao combate e a
erradicação do infanticídio, para que assim o sangue inocente não seja mais derramado em solo indígena, em solo
brasileiro. Mato Grosso, Junho de 2008. Movimento contra o infanticídio indígena.”

[5] Edson Bakairi é líder indígena em Mato grosso, professor licenciado em História com especialização em
Antropologia pela UNEMAT, presidente da OPRIMT (Organização dos professores Indígenas de MT) por 3 anos e é
sobrevivente de tentativa de infanticídio - abandonado para morrer na mata, foi resgatado e preservado com vida por
suas irmãs.

 
[6] Revista Veja, edição 2021; “A história de Hakani também traz as marcas de uma rejeição. Nascida em  1995, na

tribo dos índios suruuarrás, que vivem semi-isolados no sul do Amazonas, Hakani foi condenada à morte quando
completou 2 anos, porque não se desenvolvia no mesmo ritmo das outras crianças. Escalados para ser os carrascos,
seus pais prepararam o timbó, um veneno obtido a partir da maceração de um cipó. Mas, em vez de cumprirem a
sentença, ingeriram eles mesmos a substância. O duplo suicídio enfureceu a tribo, que pressionou o irmão mais
velho de Hakani, Aruaji, então com 15 anos, a cumprir a tarefa. Ele atacou-a com um porrete. Quando a estava
enterrando, ouviu-a chorar. Aruaji abriu a cova e retirou a irmã. Ao ver a cena, Kimaru, um dos avôs, pegou seu arco
e flechou a menina entre o ombro e o peito. Tomado de remorso, o velho suruuarrá também se suicidou com timbó.
A flechada, no entanto, não foi suficiente para matar a menina. Seus ferimentos foram tratados às escondidas pelo
casal de missionários protestantes Márcia e Edson Suzuki, que tentavam evangelizar os suruuarrás. Eles apelaram à
tribo para que deixasse Hakani viver. A menina, então, passou a dormir ao relento e comer as sobras que encontrava
pelo chão. "Era tratada como um bicho", diz Márcia. Muito fraca, ela já contava 5 anos quando a tribo autorizou os
missionários a levá-la para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, em São Paulo. Com menos de 7 quilos e 69
centímetros, Hakani tinha a compleição de um bebê de 7 meses. Os médicos descobriram que o atraso no seu
desenvolvimento se devia ao hipotireoidismo, um distúrbio contornável por meio de remédios. Márcia e Edson Suzuki
conseguiram adotar a indiazinha. Graças a seu empenho, o hipotireoidismo foi controlado, mas os maus-tratos e a
desnutrição deixaram seqüelas. Aos 12 anos, Hakani mede 1,20 metro, altura equivalente à de uma criança de 7
anos. Como os suruuarrás a ignoravam, só viria a aprender a falar na convivência com os brancos. Ela pronunciou as
primeiras palavras aos 8 anos. Hoje, tem problemas de dicção, que tenta superar com a ajuda de uma
fonoaudióloga. Um psicólogo recomendou que ela não fosse matriculada na escola enquanto não estivesse
emocionalmente apta a enfrentar outras crianças. Hakani foi alfabetizada em casa pela mãe adotiva. Neste ano, o
psicólogo autorizou seu ingresso na 2ª série do ensino fundamental. [...] Logo que retiraram Hakani da aldeia, os
Suzuki solicitaram autorização judicial para adotá-la. O processo ficou cinco anos emperrado na Justiça do
Amazonas, porque o antropólogo Marcos Farias de Almeida, do Ministério Público, deu um parecer negativo à
adoção. No seu laudo, o antropólogo acusou os missionários de ameaçar a cultura suruuarrá ao impedir o
assassinato de Hakani. Disse que semelhante barbaridade era "uma prática cultural repleta de significados".
Em 2003, a suruuarrá Muwaji deu à luz uma menina, Iganani, com paralisia cerebral. A aldeia exigiu que ela fosse
morta. Muwaji negou-se a executá-la e conseguiu que a tribo autorizasse seu tratamento em Manaus. Médicos da
capital amazonense concluíram que o melhor seria encaminhar Iganani para Brasília. Antes disso, porém, foi
necessário driblar a Fundação Nacional do Índio (Funai). O órgão vetou sua transferência com o argumento de que
um índio isolado não poderia viver na civilização. Só voltou atrás quando o caso foi denunciado à imprensa. Agora,
Iganani passa três meses por ano em Brasília. Aos 4 anos, consegue caminhar com o auxílio de um andador.
Em 2003, a suruuarrá Muwaji deu à luz uma menina, Iganani, com paralisia cerebral. A aldeia exigiu que ela fosse
morta. Muwaji negou-se a executá-la e conseguiu que a tribo autorizasse seu tratamento em Manaus. Médicos da
capital amazonense concluíram que o melhor seria encaminhar Iganani para Brasília. Antes disso, porém, foi
necessário driblar a Fundação Nacional do Índio (Funai). O órgão vetou sua transferência com o argumento de que
um índio isolado não poderia viver na civilização. Só voltou atrás quando o caso foi denunciado à imprensa. Agora,
Iganani passa três meses por ano em Brasília. Aos 4 anos, consegue caminhar com o auxílio de um andador. 

 
[7] O conservadorismo político-social é, de acordo com Mannheim, verdadeira contra-utopia (1968, p. 253)
[8] Carlos Frederico Marés de Souza Filho (2009, p. 46), esclarece que FREI BARTOLOMÉ DE LAS CASAS “chegou a

América muito cedo (1502) e foi encomendeiro de índios na ilha Espanhola. Guerreou contra os índios em busca de
ouro. Na ilha Fernandina presenciou um dos mais cruéis massacres de ocupação e suplício do cacique Hatuey,
chefe dos Caonao. Tão fortes cenas e tanta crueldade marcaram sua vida para sempre.”

[9] Antônio Armando Ulian do Lago Albuquerque, na obra Direitos Humanos e Filosofia Jurídica (Wolkmer, org., 2004,
p.252), argumenta que Las Casas não só se identificou como defensor dos índios, mas de todas as gentes
exploradas e injustiçadas da América Indígena, sendo que em 1564, elaborou uma obra importante em que
desenvolveu um projeto político-indigenista, o livro De Regia Postestade, onde defende a colonização pela
pacificação.

[10] Ives Gandra da Silva Martins ao comentar o art. 231 da CF (1998, 8º vol., p. 1046) numa posição eminentemente
conservadora, mas com certa propriedade, diz que: “Os indianistas lutam para que os índios continuem sendo
primitivos, peças de museu, devendo ser preservados em seu atraso civilizacional, para gáudio dos povos civilizados,
que poderão dizer que no passado pré-histórico os homens viviam como índios brasileiros.”
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DIGNIDADE, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

DIGNITY, CITIZENSHIP AND HUMAN RIGTHS

Livia Gaigher Bosio Campello
Vladmir Oliveira da Silveira

RESUMO
Este artigo estuda as questões convergentes entre cidadania e direitos humanos, sob o fundamento comum
da dignidade da pessoa humana, que se concretiza na medida em que a cidadania e os direitos humanos são
efetivados. Esta pesquisa revela qual a dimensão atual da cidadania no contexto do século XXI e demonstra
a influência do fenômeno da globalização nos Estados, que passam a atuar cooperando entre si e
compartilhando sua soberania. Nesse cenário globalizado, aponta as novas formas de exercitar a cidadania
cosmopolita e revela a relação de complementariedade que existe entre os sistemas de proteção da cidadania
– nacional, regional e universal.
PALAVRAS-CHAVES: Dignidade Humana; Cidadania; Globalização; Direitos Humanos.

ABSTRACT
This paper studies the convergence between citizenship and human rights, under the common foundation of
human dignity, which takes the extent that citizenship and human rights are effective. This research reveals
the current dimension of citizenship in the context of the century XXI and shows the influence of the
globalization phenomenon in the States, which now operate cooperating and sharing their sovereignty. In the
scenario of globalization, suggests new ways of exercise full citizenship and reveals the relationship
complementarity that exists between the systems of protection of citizenship - national, regional and
universal.
KEYWORDS: Human Dignity; Citizenship; Globalization; Human Rights.

Introdução

 

            O movimento liberal deu origem ao Estado de Direito que, embora seja continuamente
moldado, permanece nos pilares das construções dogmático-jurídicas pelo mundo. Sendo assim,
tradicionalmente debatemos e nos aprofundamos em algumas noções clássicas como o pertencimento
dos indivíduos a um Estado e o direito enquanto comando que visa o interesse geral no âmbito de
uma comunidade nacional.

Todavia, no atual momento vivenciamos as profundas transformações oriundas do processo de
globalização. Observe-se que, apenas para apontar algumas destas mutações, as necessidades
humanas têm se manifestado ao nível global e não mais apenas em sede nacional. Assim, surgiram
entidades não estatais com grande peso no cenário mundial. E, paralelamente às culturas nacionais,
apareceram culturas cosmopolitas. Além disso, os constantes movimentos migratórios têm se colocado
em face da antiga adoção de uma nacionalidade, ideia de permanência em um único país.

Com efeito, o Estado-Nação está desafiado em sua hegemonia ao ter que conceber a cidadania
no seu aspecto mais abrangente, não apenas como vínculo de fidelidade política, como era em sua
origem. Nesse sentido, vislumbra-se uma nova forma de Estado que incorpora os valores comuns a
todos os sujeitos de uma comunidade global e promove a defesa dos direitos humanos com apoio na
dignidade da pessoa humana.

            Nesta linha, o presente artigo visa desvendar alguns enlaces existentes entre a cidadania e os
direitos humanos, tendo como premissa o viés da dignidade da pessoa humana, já que desde a
ascensão dos direitos humanos nos debates jurídicos contemporâneos de todo o mundo, tem-se
consensualmente que a dignidade da pessoa humana é o mais importante vetor presente nos diplomas
jurídicos em vigor nos Estados. Assim, tendo como ponto de partida neste estudo a intrínseca conexão
entre dignidade e direitos humanos, buscaremos demonstrar que a dignidade vem sendo concretizada
na medida em que os direitos humanos são efetivados. Nesse sentido, é preciso investigar a sua
evolução no pensamento jurídico e filosófico para desmistificar o seu conteúdo e apontar como ela se
tornou o principal fundamento dos direitos humanos.

            Enquanto fundamento dos direitos humanos, a dignidade também irradia seus efeitos sobre o
conteúdo da cidadania. É que com o desenvolvimento dos direitos humanos nos séculos XX e XXI, no
plano internacional e oportunamente incorporados ao plano interno, presenciamos uma
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multiplicidade de direitos vinculados a novos valores que se conjugam com a dignidade da pessoa
humana. Simultaneamente, o conteúdo da cidadania teve que ser revisitado para englobar estas novas
variáveis. Desse modo, é preciso investigar - que novos valores foram agregados ao conceito de
cidadania? Qual a atual dimensão da cidadania? Para responder a estas questões, convém refletir
sobre o conceito atual da cidadania e sua abrangência tendo como parâmetro comparativo a
cidadania na forma como foi modelada no contexto do Estado Liberal burguês. Esta reflexão passa
pela análise das convergências entre o conceito de cidadania e os direitos humanos, já que ambos se
conformam pela sua historicidade e pelo ingresso de valores no mundo jurídico.

            A análise da cidadania em suas dimensões se complementa pela visão cosmopolita da presente
cidadania. Nesse passo, é preciso analisar a influência do fenômeno da globalização na cidadania,
acrescentando o premente paradigma da cooperação internacional e da soberania compartilhada
entre Estados em prol dos interesses dos indivíduos. O indivíduo globalizado se encontra em um
cenário internacional cosmopolita, onde está frequentemente posto diante de novos desafios,
particularmente quando se vê atenuada a sua cidadania. Disso decorre a terceira e última questão a
ser colocada na presente pesquisa, que é justamente sobre o modo como a cidadania pode ser
exercida, em vista das suas ampliadas dimensões no mundo globalizado.

Esta indagação é crucial diante das várias transformações pelas quais passou o Estado no
século XX, e seus efeitos no século XXI, particularmente com o desenvolvimento do Direito
Internacional dos Direitos Humanos, surgimento da ONU e das demais organizações internacionais
de âmbito regional. O foco nas formas de exercício de cidadania no mundo global é fundamental para
a compreensão da cidadania e seu processo de efetivação em todos seus aspectos, que de modo
complementar – ou pelo princípio da complementariedade – engloba os três sistemas de proteção dos
direitos humanos atualmente em vigor – nacional, regional e universal.

                       
1.                  Dignidade da pessoa humana como fundamento dos direitos humanos
 

A discussão entre filósofos sobre o tema da dignidade é bastante antiga no Ocidente, fruto de
uma tradição e crença judaico-cristã do homem como imagem de Deus[1]. Com o pensamento cristão
se desenvolveu a noção de dignidade pessoal atribuída a cada indivíduo. Na filosofia de São Tomás de
Aquino[2] eis a lição de que “a dignidade é inerente ao homem, como espécie”.

O desenvolvimento da doutrina jusnaturalista contribuiu efetivamente para o tema da
dignidade. O movimento teve como expoente Immanuel Kant[3], quem se sobressaiu por identificar
na sociedade duas categorias dentro da sociedade – preço e dignidade. Para Kant, o preço seria um
valor externo, de interesse particular em vista do mercado. Já a dignidade seria um valor moral
(interno) de interesse geral. Como valor moral, a dignidade não encontra equivalente, não podendo
ser substituída como se faz com a mercadoria. Desta observação advém a máxima Kantiana de que o
homem é o fim e não meio para alcançar quaisquer fins. Na consagrada expressão de Kant[4] “o
homem, e em geral todo ser racional, existe como fim em si mesmo, não só como meio para qualquer
uso desta ou daquela vontade”.

No mesmo sentido, Fabio Konder Comparato[5] assinala que a dignidade deve ser tratada
como um fim em si, não como meio, e acrescenta que resulta do fato de que com ela a pessoa vive em
condições de autonomia, podendo guiar-se pelas leis que ela própria edita.
Neste caminho, também não podemos deixar de relembrar a proposta de Ingo Wolfgang Sarlet[6]
para um conceito jurídico de dignidade da pessoa humana. Segundo este autor, podemos definir a
dignidade da pessoa humana como:

[...] a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor
de mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade,
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e
desumano, como venham a garantir as condições existenciais mínimas para
uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-
responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão dos
demais seres humanos.

 
Cabe ainda ressaltar a dupla visão de Eduardo Bittar[7] sobre a dignidade. Para este autor “a

dignidade tem a ver com o que se confere ao outro (experiência desde fora), bem como com o que se
confere a si mesmo (experiência desde dentro)”. Então, a dignidade que vem de fora é a que se
conforma pelos instrumentos, de um modo geral, ofertados para que a pessoa tenha uma vida digna.
Ao passo que a dignidade que vem de dentro é a “dignidade pessoal”, que nasce com a valorização de
si mesmo. Tais noções estão interligadas de modo inegável, nas palavras de Bittar[8] “costuma-se
dignificar (experiência desde fora) aquele que mais e melhor se dignifica (experiência desde dentro)”.
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Inobstante esta constatação, importa sublinhar que todo indivíduo é agente legítimo para buscar sua
dignidade em face do Estado ou outro sujeito, dignidade de fora, pelo simples fato de ser pessoa
humana.

No entanto, com a evolução das normas protetoras de direitos humanos, observa-se que a
conexão entre dignidade e direitos do homem, ou seja, a visão da dignidade que vem acompanhada de
direitos, só aconteceu com o advento dos grandes textos internacionais e as Constituições
subseqüentes à Segunda Guerra Mundial.

O reaparecimento jurídico da dignidade no pós-guerra demonstrou uma reação histórica
contra os movimentos totalitários que violaram de forma planejada a própria dignidade, na tentativa
de realizar um projeto de definir o “ser humano” a partir de seus predicados. Nesse sentido, explica
Luiz Fernando Barzotto[9] que: “[...] o nazista definia o humano pelo predicado ‘raça’, e o comunista
pelo predicado ‘classe’. O ser humano é um problema a ser concebido em termos científicos. Daí o
cientificismo do nazismo, que atribuía à biologia a tarefa de fundar a antropologia, e do comunismo,
que atribuía a tarefa à história”. Nesta perspectiva, o objetivo era enquadrar o ser humano – visto
como um problema – em uma definição. Caso não fosse encaixado, seu destino era ser eliminado.

Esta ótica de exclusão do ser humano[10] que perdurou durante a dominação nazista foi um
terreno fértil para a ascensão da dignidade enquanto valor fundamental da pessoa. Desse modo, as
más experiências da Segunda Guerra Mundial marcaram um novo momento histórico de
reorientação das políticas internacionais em prol dos direitos humanos. Assim, formou-se a noção de
Direito Internacional dos Direitos Humanos com base no Tribunal de Nuremberg, na criação da ONU
e na apresentação da Declaração Universal dos Direitos Humanos.   

Podemos haver como premissa que os direitos humanos visam à satisfação das necessidades
humanas individuais. Estas podem ser socialmente demandadas por grupos mobilizados que
expressam necessidades comuns a fim de fazer reconhecer tais direitos[11]. É nesse sentido que ao
transportarmos a noção do binômio necessidade/direito para o processo de elaboração de normas
jurídicas, verificamos que estas normas quando fixam certo limite à liberdade do homem, mediante
imposição de condutas, denotam o acatamento social mediante um intrínseco processo de acomodação
natural.

Na mesma direção, esclarece Vladmir Silveira[12] que
[...] os direitos nascem e se modificam obedecendo a um núcleo formado pelo
sentimento axiológico da sociedade, o qual a partir de um dado fato se adere
um determinado valor, que, por sua vez, passa a ser normatizado tanto
internacional como nacionalmente pelos Estados, com indispensável
fundamento na idéia de dignidade da pessoa humana.

 

Portanto, tendo em vista o desenvolvimento, o direito deve sempre estar se refazendo em face
da mobilidade social. Trata-se de um processo de adaptação haja vista os novos valores incorporados
ao meio social, mediante os quais o direito deve renovar-se, sempre se moldando a tais anseios.

Traçando um paralelo com o estudo dos elementos que compõem os direitos humanos podemos
relacionar o que foi dito com o aspecto de sua historicidade, pela qual se verifica a cadeia evolutiva
dos direitos ao seu tempo. Nesse sentido, em congruência com as explicações de Vladmir Silveira[13],
é importante assinalar que a evolução histórica dos direitos humanos se dá por intermédio do que
denominou “dinamogênesis”, que representa um processo pelo qual a comunidade social em dado
momento reconhece como valioso algo que fundamenta o direito humano. Nas palavras do autor “este
valor concebe uma nova gradação à dignidade da pessoa humana, que supõe uma nova orientação e
um novo conteúdo, como conseqüência da conexão deste com o parâmetro atual”.

A dignidade da pessoa humana será concretizada pelo valor preponderante em um dado
momento historio, por exemplo, liberdade, igualdade e solidariedade. Sendo assim, na Declaração
Universal dos Direitos do Homem de 1948, importante instrumento de universalização dos direitos
humanos e principal dispersor de valores no mundo, a dignidade da pessoa humana assumiu o
caráter de pilar de todos os direitos nela consagrados. No preâmbulo coroou-se a dignidade como
fundamento de todos os direitos humanos, haja vista o seu reconhecimento a todos os membros da
família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis. Já no artigo 1º, ficou estabelecido que todos os
seres humanos, porque dotados de razão e de consciência, nascem livres e iguais em dignidade e em
direitos[14].

Do ponto de vista dos ordenamentos internos, a dignidade humana aparece hoje em diversos
textos constitucionais. A Constituição de Weimar já proclamava no artigo 151 que “o ordenamento
da vida econômica deve corresponder aos princípios da justiça com o objetivo de garantir a todos
uma existência digna”. E, no Brasil, podemos dizer que ela se encontra no epicentro da ordem
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jurídica, visto que o constituinte de 1988 elevou à categoria de princípio fundamental da República,
pilar estrutural da organização do Estado, conforme previsto no artigo 1º, inciso III da CRFB/88.
Este princípio se irradia para todas as outras secções da Constituição, a exemplo do artigo 170, caput.

Desse modo, podemos inferir que a dignidade enquanto critério de integração da ordem
constitucional vigente presta-se para a fundamentação dos direitos humanos, na medida em que
foram incorporados ao sistema constitucional interno formando o rol de direitos fundamentais
vigentes. De outro modo, não há dúvida que a natureza da dignidade como fundamento dos direitos
humanos (ou dos direitos fundamentais, do ponto de vista das constituições contemporâneas)[15] faz
com que ela irradie seus efeitos por todo o ordenamento jurídico (interno e/ou internacional),
implicando o reconhecimento e a proteção dos direitos em todas as suas dimensões.
 
2.                  Cidadania em suas várias dimensões
 

Uma leitura atenta da História ou da trajetória dos direitos humanos leva-nos a refletir
conjuntamente sobre os conceitos de dignidade da pessoa humana e de cidadania, na medida em que
emergem da necessidade[16] de proteger a pessoa humana em suas diversas dimensões. Já que a
dignidade da pessoa humana foi revisitada no capítulo anterior, passamos agora a analisar as várias
concepções de cidadania, a fim de identificar os pontos de convergência com os direitos humanos.

No período do Estado absoluto, no século XVI, tivemos uma ideia de cidadania que se
manifestava na relação entre o soberano e o súdito. A cidadania fazia parte do Estado absoluto, na
medida em que o cidadão estava numa esfera jurídica própria na qual detinha direitos em relação ao
seu soberano. Importa observar, todavia, que escravos e estrangeiros não eram considerados
cidadãos, tampouco mulheres e crianças, pois estavam subordinadas ao chefe da família. Assim, o
cidadão daquela época, no conceito expressado por Jean Bodin[17] era um súdito livre, pois possuía
direitos em face da soberania do outro. Ademais, o critério para a caracterização do cidadão natural
era o ius sanguinis (nacionalidade) – cidadão era o filho de cidadão livre.

Thomas Hobbes[18] enriqueceu o conceito de cidadania, individualizando-a e relacionando-a
ao momento em que o sujeito, no seu estado de natureza, buscando a paz diante da “guerra
perpétua”, voluntariamente se submete ao soberano. Para Hobbes, neste estado de submissão que o
indivíduo se reconhece como cidadão, limitando a sua vontade e recebendo em troca a proteção do
Estado.

A partir do século XVII, com o combate ao Estado absoluto pelo movimento iluminista,
passou-se a defender a liberdade do indivíduo frente ao soberano. A cidadania neste embate estava
voltada para a formação da comunidade política e a participação da sociedade nesta comunidade. Na
verdade, a transformação na concepção de cidadania ocorreu com a mudança na natureza do
contrato que dava origem ao Estado. Em Hobbes, o Contrato Social se fincava na livre submissão dos
súditos ao soberano, ao passo que em Rousseau[19], com razões iluministas, havia um consenso entre
indivíduos livres e iguais que se conformava na forma de Estado.

Com a força das revoluções burguesas (Inglesa – final do século XVII; Americana e Francesa –
já no século XVIII), presenciamos uma profunda modificação na concepção de cidadania, haja vista o
próprio contexto histórico da transição do capitalismo comercial para o industrial que ensejou a
dominação econômica da classe burguesa. Importa enfatizar que a Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão (26 de agosto de 1798) atribuiu uma conotação jurídico-política à “cidadania
liberal”, ao afirmar que os indivíduos nascem livres e iguais em direitos e assim permanecem no que
tange à liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. Sobre a Revolução Francesa e o
conceito de cidadania, no século XVIII, Dalmo de Abreu Dallari[20] nos ensina que:

Esse movimento foi muito importante porque influiu para que grande parte do
mundo adotasse o novo modelo de sociedade, criado em conseqüência da
Revolução. Foi nesse momento e nesse ambiente que nasceu a moderna
concepção de cidadania, que surgiu para afirmar a eliminação de privilégios,
mas que, pouco depois, foi utilizada exatamente para garantir a superioridade
de novos privilegiados.
  

A cidadania no Estado Liberal de fato entrou em crise, vez que embora tenha servido para o
reconhecimento de direitos, era permanentemente negada, do ponto de vista político, aos pobres,
mulheres e analfabetos, ao se instituírem o voto censitário. Sem falar do convívio com o regime de
escravidão por um grande período. No século XIX, a cidadania era conferida na forma de status, pelo
Estado aos seus membros, que por sua vez passavam a ter benefícios/direitos políticos, por exemplo,
votar e ser votado.
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Mas, por outro lado, naquela época não se levava em conta os valores sociais.  Tratava-se de
um modelo individualista profundamente criticado por Marx[21], visto que pela conseqüente
disparidade na separação de bens, precisava ser superado, concebendo-se direitos não ao indivíduo
isolado, mas ao indivíduo considerado concidadão. Na visão marxista todos os indivíduos são
cidadãos e vice-versa, portanto, todos deveriam ser vistos como iguais e pertencentes à mesma
comunidade política.

No século XX, estivemos diante de um novo conceito de cidadania. Tomas Humphrey
Marshall[22], preocupado com a evolução da cidadania na Inglaterra, enunciou seus elementos
articuladores, que seriam os direitos civis (século XVIII), políticos (século XIX) e sociais (século XX),
conquistados nesta ordem.  Nesse sentido, a interpretação de Marshall se aproximava e muito da ideia
de progressiva ampliação dos direitos mediante as necessidades. Com efeito, após a Primeira Guerra,
quando nos referirmos aos direitos dos seres humanos, não falamos apenas dos direitos individuais,
sejam eles civis ou políticos, mas também incluímos os direitos sociais, econômicos e culturais. Nesse
passo, superava-se definitivamente o conceito liberal de cidadania para entendê-la como conjunto de
direitos civis, políticos e sociais. Em outros termos, vislumbrava-se a cidadania não apenas no âmbito
da individualidade, mas ampliada pelas necessidades da pessoa no desenvolvimento pleno da sua
personalidade dentro da coletividade.

No momento atual, agregaram-se novas variáveis ao processo da cidadania, tornando-se
indispensável o retorno à reflexão sobre o seu fundamento, titularidade e conteúdo. Temos como
ponto de partida o exaurimento da concepção liberal de cidadania e os novos desafios do século XX,
sejam sociais (pobreza, exclusão e imigração), sejam econômicos (globalização), sejam culturais
(pluralismo e diversidade). Por outro lado, vimos consagrados valores que encadeados conformaram
um conjunto indivisível de direitos humanos que abarcam os direitos civis e políticos, cujos titulares
são os indivíduos; os direitos sociais, econômicos e culturais, cuja titularidade é da coletividade; e
atualmente, os direitos de solidariedade, cuja titularidade é da humanidade numa perspectiva difusa
e universal[23]. Desse modo, a dimensão atual da cidadania deve ser vista de maneira horizontal[24],
com o envolvimento de concidadãos em pé de igualdade no acesso a todos estes direitos e no
cumprimento dos seus deveres, implicando uma relação de intersubjetividade e de solidariedade. 

 
3.                  Direitos humanos e cidadania- convergências

 

Nem sempre os conceitos de direitos humanos e cidadania caminharam juntos. Importa
assinalar que somente ao final da Idade Média, desde a superação do absolutismo e advento do
Estado de Direito, a partir de lutas estabelecidas para este fim, o conceito de cidadania está atrelado
ao desenvolvimento dos direitos humanos.

Tradicionalmente, a partir do Estado moderno, cidadania possui um viés político, identificada
num contexto de participação do indivíduo na formação da vontade da sociedade e do seu governo.
Ao passo que os direitos humanos, como visto no capitulo anterior, tiveram sua origem e fundamento
no pensamento jusnaturalista, com ênfase na dignidade humana, que ensejou um rol de direitos
imanentes ao ser humano. Estes devem ser preservados contra violações de toda ordem, pelo simples
fato de o indivíduo existir como pessoa humana. Observe-se que tais conceitos apareceram com
conotações próprias, cabendo enfatizar que no pensamento original os direitos humanos inerentes ao
ser humano independeriam da vontade política da sociedade.

A partir de uma série de mudanças históricas e culturais, estes conceitos, a princípio
independentes, passaram a ser analisados em conjunto, convergindo para um único tronco de ideias
pautadas pela premissa de que as pessoas deveriam possuir direitos essenciais para a sua existência
digna, e também seria importante cada vez mais a ampliação destes direitos. Foi assim, com base na
dignidade humana, que houve uma forte aproximação entre o discurso dos direitos humanos e a
cidadania.

Importante marco histórico se deu com a Revolução Francesa, em que houve uma visível
expansão na concepção de cidadania para abranger os direitos fundamentais do homem. A
proclamação na Assembléia Nacional francesa, em 1789, da Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão, com pretensões universalizantes, definiu a cidadania moderna, dizendo que todo homem
possui direitos inerentes a sua natureza, que são exercidos no contexto da cidadania.

Sobre este documento e a pretensão de ser universal, é oportuno o esclarecimento de Ricardo
Lobo Torres[25], vez que - “O homem era visto no sentido universal, mas abstrato, eis que inexistia a
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titulação jurídica dos direitos no plano internacional, que dependia de um contrato universal”.
Porém, presenciamos ao longo dos séculos seguintes um processo histórico de ampliação dos direitos
humanos que se positivaram em diversos documentos da esfera internacional, ganhando espaço
regional e mundial, além da dimensão nacional.

Vale lembrar que os direitos de primeira dimensão cuidam da preservação das liberdades
públicas, tutelando a vida, liberdade, propriedade entre outros, para nesse sentido limitar o poder do
Estado[26]. Os direitos da liberdade deram o conteúdo inicial à cidadania no contexto do liberalismo.
Assim, Jairo Schäfer[27] explica que “as primeiras concepções formais de direitos tivessem por
objetivo a proteção do cidadão frente ao Estado absolutista (Leviatã, na concepção clássica de
Hobbes), pois a liberdade é pressuposto para o exercício de outras faculdades constitucionais”.

Cumpre realçar a existência do espaço de “liberdade política”, podendo ser exercida para
escolha dos destinos do País por meio de representações ou diretamente. O conceito de cidadania,
naquele momento, estava atrelado ao direito de ir e vir e à manifestação política, em nítido confronto
com o predomínio da vontade dos senhores feudais, da nobreza e do clero. Podemos afirmar que a
decadência do Antigo Regime[28] e a ascensão posterior do Estado Liberal foram fatos históricos que
marcaram o surgimento do conceito moderno de cidadania.

Diante da concepção econômica e social, o papel do Estado é de realizador de direitos, que dele
requerem prestações positivas com vistas à igualdade, isto é, medidas intervencionistas em favor das
pessoas que encontram obstáculos ao desenvolvimento da sua personalidade[29]. Assim, o Estado
passou a ter obrigação de realizar direitos e garantir, por exemplo, o trabalho, a remuneração justa, a
educação, a saúde, em prol de condições mínimas de vida do cidadão. Desse modo, o “mínimo
existencial” passou a integrar o conceito de cidadania, havendo, portanto, um direito a condições
mínimas de vida e dignidade que não escapa da necessidade de intervenção do Estado para sua
realização.

A luta por liberdade individual foi parâmetro para o surgimento dos direitos de primeira
dimensão e a necessidade de igualdade na distribuição entre os homens foi a base para os direitos de
segunda dimensão. Neste momento histórico, não podemos olvidar que além destes, emergiram os
direitos de solidariedade, direitos de terceira dimensão, fruto da relação mútua entre pessoas ou
grupos que possuem necessidades comuns, como o meio ambiente, a paz entre povos, o
desenvolvimento dos Estados, entre outros. A ideia de solidariedade tem especial relevância na
prestação dos deveres fundamentais, já que cidadania implica uma situação subjetiva que engloba os
direitos e deveres dos homens.

Boaventura de Souza Santos[30] defende a combinação de formas individuais com formas
coletivas de cidadania, apontando para ampliação do conceito de cidadania tanto quanto para além
da ideia de reciprocidade e equivalência entre direitos e deveres. Nesse sentido, expressamos a ideia
de solidariedade enquanto tendência a nos convocar a defender coletivamente o que de fato é comum
a todos nós, a exemplo do meio ambiente e do desenvolvimento.

            Haja vista o liame entre cidadania e direitos humanos, sustentamos que o conceito de
cidadania compreende os direitos civis, políticos, sociais, econômicos e difusos, que incorporam,
expressam e se vinculam aos valores de liberdade, justiça, igualdade e solidariedade. Este
posicionamento está em consonância com o pensamento de Hannah Arendt[31] que vê a cidadania
enquanto consciência do indivíduo sobre o direito de ter direitos.

A cidadania é um direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade e direitos
humanos não é um dado. É um construído na convivência coletiva, que requer
o acesso ao espaço público. É este acesso que permite a construção de um
mundo comum através do processo de asserção dos direitos humanos.

 

Em complemento, pode-se inferir que a cidadania passou a ser todos aqueles direitos
conferidos ao cidadão, não apenas pelo fato de a dignidade exigir a efetivação destes direitos, mas
também do contrário já que ela própria é condição para o exercício da cidadania.

Paulo Ferreira da Cunha[32] destaca que a cidadania possui novos desafios e que estes já não
poderão ser superados com o “direito de olhos fechados”. É preciso uma abordagem o mais
abrangente possível que compreenda um “direito de olhos bem abertos às realidades e aos problemas
sociais”. Por isso, continuamos enfatizando que os direitos humanos nas suas dimensões conformam
um pacote de direitos essenciais dentro da sociedade. Isto é, criam oportunidades claras para o
desenvolvimento da cidadania, além de contribuírem para sua efetividade.
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4.                  Globalização e novas demandas da cidadania (nacionalidade, regionalidade e universalidade)
 

A globalização vinculou cada vez mais os povos numa relação de interdependência. A
dominação (imperialismo) imposta em termos político-ideológicos diante da contenda Oeste-Leste
desmoronou com o muro de Berlim. Entretanto, passou-se à dominação econômica, que não mais
necessita de tanques nas ruas, ostensivamente, mas possui grande eficiência. Assim sendo, ganha
relevância a análise das relações Norte-Sul, ou países ricos/países pobres, haja vista o valor
democracia – tão caro – ser colocado em xeque diante da mudança do centro de poder decisório dos
Estados. Pode-se afirmar que, se a globalização de fato aproximou os Estados e os povos, não previu
como realizar este processo sem agravar as relações de dominação.

Com efeito, adverte Paulo Bonavides[33] para um tipo de globalização a qual destrói a
soberania do Estado, negando-lhe a qualidade essencial de poder supremo, menosprezando os
elementos éticos, fáticos e axiológicos que fundamentam interesses nacionais da ordem jurídica. Nessa
modalidade estão em risco os fundamentos do sistema, as estruturas democráticas do poder e as bases
constitucionais da organização do Estado.  

É bem verdade que as rivalidades dos tempos de imperialismo, que aconteciam entre países
hegemônicos e acarretaram as duas maiores guerras do mundo, foram desaparecendo, ocasionando
uma relação de interdependência entre as potências, ao nível de cooperação e integração regional.

Entretanto, sobre os efeitos de uma “globalização política” no conceito de Estado-Nação,
Boaventura de Souza Santos[34] cita algumas tendências já enunciadas por Bob Jessop,
especialmente quanto à transformação do poder do Estado. Assim, descreve o autor:

Em primeiro lugar, a desnacionalização do Estado, um certo esvaziamento do
aparelho do Estado nacional que decorre do facto de as velhas e novas
capacidades do Estado estarem a ser organizadas, tanto territorial como
funcionalmente, aos níveis subnacional e supranacional. Em segundo lugar, a
de-estatizaçao dos regimes políticos reflectida na transição do conceito de
governo (government) para o governação (governance), ou seja, de um modelo
de regulação social e económica assente no papel central do Estado para um
outro assente em parcerias e outras formas de associação entre organizações
governamentais, para-governamentais e não-governamentais, nas quais o
aparelho do Estado tem apenas tarefas de coordenação enquanto primus inter
partes. E, finalmente,uma tendência para internacionalização do Estado
nacional expressa no aumento do impacto estratégico do contexto internacional
na actuação do Estado, o que pode envolver a expansão do campo de acção do
Estado nacional sempre que for necessário adequar as condições internas às
exigências extra-territoriais ou transnacionais (Jessop, 1995:2).

 

Com relação à diminuição do poder do Estado-Nação, Liszt Vieira[35] assevera que “os
Estados nacionais se enfraquecem à medida que não podem mais controlar dinâmicas que extrapolam
seus limites territoriais” e que “a interdependência mundial de diversos processos acaba reduzindo de
fato seu poder de decisão, mesmo que de direito continuem senhores do seu espaço de jurisdição”.
Com efeito, as decisões no âmbito do Estado existem de forma autônoma, mas não podem ser
desvinculadas do ambiente de contingências externas, ou seja, não podem ser descontextualizadas do
cenário internacional.

Num contexto de globalização em que as fronteiras se diluem devido ao grande e rápido acesso
à informação, torna-se imprescindível que os Estados soberanos venham, na mesma velocidade, a
adequar-se à nova sociedade global que cada vez mais se consolida. Os direitos emersos do contexto
aterrador da Segunda Guerra e da esperança representada pela fundação da ONU inauguram uma
perspectiva de cooperação internacional em que o Estado-Nação é superado por uma nova concepção
de Estado, que Peter Häberle[36] denomina “Estado Constitucional Cooperativo”. Nele, a
consolidação deste novo paradigma estatal gera expectativas para o incremento da cidadania nos
planos doméstico e internacional, mormente no que se refere a seus efeitos jurídicos. Nesse passo
ainda, a “solidariedade estatal de cooperação” ou “cooperação para além das fronteiras”, em que a
assistência mútua entre Estados é encarada como co-responsabilidade, é um dos fundamentos do
“Estado Constitucional Cooperativo”, ao lado das normas universais de direitos humanos.

Diante desta nova realidade, já se observa maior cooperação internacional – e, como
conseqüência, exige-se reformular o conceito de soberania, uma vez que os Estados não são auto-
suficientes, ou seja, não mais operam individualmente nas relações internacionais, mas
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interdependentemente. No mesmo sentido, Bittar[37] acrescenta o “desaparecimento de uma
concepção estanque de soberania”, como uma das transformações do pós-modernismo que abarca a
transição de um Estado nacional para o Estado pós-nacional. Em suas palavras, quanto ao fim da
antiga concepção de soberania:

[...] como modelo de atuação com absoluta capacidade de autodeterminação do
Estado (de criar regras, executar regras e julgar conforme regras,
independentemente da intervenção de forças externas), seja pela incapacidade
dos Estados de se isolarem das políticas econômicas internacionais (FMI,
BIRD...), seja pela profunda e permanente interferência da globalização no
cenário político interno dos Estados, seja pela quebra da concepção de
soberania-isolamento-competição-proteção-nacioanalismo em direção a uma
concepção integração-cooperação-intercâmbio, seja pelo número suficiente de
mecanismos internacionais, inclusive e sobretudo de direitos humanos, que
instrumentalizam a atuação de forças internacionais para debelar atentados
contra direitos humanos ainda que ocorram dentro de um Estado nacional
(Ruanda, Kosovo, Afeganistão, Iraque...).

 

Atualmente, a comunidade internacional tenta buscar soluções que conciliem o antigo conceito
de soberania com as necessidades de cooperação e integração entre os Estados, haja vista que os
Estados, por mais fortes e poderosos que sejam, não podem resolver sozinhos temas atuais como
terrorismo, meio ambiente, fluxo de capitais e crimes contra a humanidade, entre outros.

É essencial esclarecer que, na soberania compartilhada, os Estados não renunciam à sua
soberania, mas passam a exercê-la de forma compartilhada com outros Estados e naquelas matérias
expressamente previstas nos tratados. Esta limitação aparente do Estado, característica da soberania
compartilhada, garante a solidariedade e democracia, além de um piso mínimo de direitos decorrente
do chamado princípio da complementaridade que deverá ser sempre exercido em prol do ser humano.
Pode-se dizer, então, que não há perda da soberania, pois na medida em que se compartilha
soberania, os Estados passam a ter jurisdição também fora de seus territórios, em temas universais
partilhados com os demais Estados. Em outras palavras, compartilhar implica perdas e ganhos dentro
de uma nova perspectiva.

Importa destacar ainda que a soberania não é algo que se tem em maior ou menor grau – se é
Estado, é soberano. A soberania é uma condição do Estado e não uma qualidade que existe em maior
ou menor nível. Deste modo, o que se propõe no Estado Constitucional Cooperativo é apenas a
abertura do Estado para um diálogo ético e jurídico com a comunidade internacional e o conseqüente
compartilhamento da soberania, ao invés de uma relação político-ideológica ou econômico-técnica de
dominação.

Observe-se que esse novo conceito defende que, em seu atual estágio de desenvolvimento, o
Estado Constitucional não se justifica por si só, mas se encontra condicionado por circunstâncias
externas – ou seja, está condicionado de fora para dentro. Não é por acaso que nossa Carta Magna
contempla temas como o do dualismo constitucional (Artigo 4º) e o da abertura aos direitos humanos
(Artigo 5º, parágrafo 2º), à imagem e semelhança do que ocorre nas Constituições de inúmeros países
e principalmente em documentos comunitários.

Nesse passo, não é mais possível pensar em cidadania sem contextualizá-la no mundo
globalizado e no paradigma do Estado Constitucional Cooperativo. Em outras palavras, o cidadão
deve ser considerado no âmbito de um cenário internacional cosmopolita, cujo valor universalmente
válido é a dignidade da pessoa humana.

A atual cidadania se encontra ligada a um projeto humanista de concepção universalista e
cosmopolita, em que se consagra o verdadeiro “status mundialis hominis”[38]. Nesse sentido, supera-
se a visão tradicionalista e reducionista que faz coincidir a cidadania com a relação de pertencimento
a um Estado. Por outro lado, a partir do reconhecimento dos fenômenos de “supraestatalidade” a
cidadania deixa de ser considerada sob o aspecto unilateral – enquanto vínculo único do indivíduo
com seu Estado – passando-se a admiti-la na forma múltipla, enquanto pluralidade de cidadanias ou
cidadania multilateral.

Presenciamos esforços intergovernamentais para responder aos desafios impostos pela
globalização. Nesse sentido, apareceram como mais visíveis os mercados integrados regionais, tais
como a União Européia, o Nafta e o Mercosul. No exemplo da União Européia vimos a superação da
simples etapa de construção de um mercado comum para abranger legislações e instituições
supranacionais. Isso refletiu no conceito da cidadania, pois temos agora “cidadãos europeus”, em
conformidade com Maastrich[39]. Sobre este aspecto, Lindgren Alves[40] explica que esta nova
cidadania se dá no caminho inverso ao de Marshall: “dos direitos econômicos passando aos sociais e
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destes aos civis, para chegar, talvez, no futuro, à cidadania política européia, sem esmagar as
nacionalidades”.

É sempre bom lembrar que, conforme Norberto Bobbio[41], a tarefa mais importante de nosso
tempo, com relação aos direitos do homem, não é a de fundamentá-los, mas a de protegê-los. A
tentativa incessante de fundamentação dificultou em muito sua proteção, haja vista as diversas
concepções teóricas, oriundas de diversas matrizes religiosas, políticas e ideológicas. Superada esta
questão, caminhamos para um consenso que universaliza tais direitos, quando ampliamos de forma
complementar e integrativa os sistemas de proteção: (1) doméstico-estatal; (2) internacional-regional;
e (3) internacional-universal. Assim, na cidadania estatal temos a figura do Estado protegendo seus
cidadãos nacionais (por exemplo, brasileiros) com fulcro nos direitos fundamentais
constitucionalmente positivados. No âmbito da cidadania regional, a garantia será dada por órgãos
dos sistemas regionalizados, como a OEA, UA ou EU na proteção dos americanos, africanos ou
europeus, respectivamente, com base nos direitos humanos regionais. Já no contexto universal, a
proteção é dirigida ao ser humano, enquanto cidadão perante a ONU[42], sob a égide dos direitos
humanos universais.

Esta visão ampla e complementar dos sistemas de proteção dos direitos humanos está de
acordo com o desenvolvimento e efetivação da cidadania, haja vista a sua concepção multilateral.
Desse modo, estamos avançando na proteção do ser humano satisfazendo suas pretensões sob a égide
de um denominador comum que permite ser cidadão do mundo. Este paradigma de cidadania faz
com que o indivíduo seja titular de várias cidadanias e tenha possibilidade de exercê-las na sua
comunidade política ou na esfera internacional, sempre de acordo com o projeto humanista e
cosmopolita aclamado nos instrumentos de proteção dos direitos humanos.
 
Conclusão
           
            1. Em um breve esforço de reflexão não é difícil perceber que ao lado da globalização
massacrante, produzida pelo modo de produção capitalista, está em curso há alguns séculos um
enorme movimento mundial para ampliação de direitos, com base na convicção humana de que são
iguais em dignidade. Em grandes passagens com teses que inspiraram a consciência do indivíduo
atual podemos observar Locke (século XVII) defendendo um pacto fundador e atribuindo direitos
individuais e inalienáveis a todos os homens; Rousseau (século XVIII) sustentando que a soberania
pertence ao povo, que por sua vez deve exercê-la diretamente e defendendo que a igualdade
propulsiona a liberdade e não vice-versa; Kant asseverando que o ser humano se distingue das coisas,
pois possui dignidade, fazendo ecoar esse pensamento na Declaração Universal dos Direitos Humanos
(1948).

2. Desse modo, a dignidade da pessoa humana ressurge enquanto critério de integração do
Direito Internacional dos Direitos Humanos e da ordem constitucional vigente nos países, tornando-se
principal elemento de sustentação dos direitos humanos e dos direitos fundamentais - tal como
positivados na ordem interna - irradiando seus efeitos por todo o ordenamento jurídico, inclusive
para a cidadania, já que tanto a dignidade quanto a cidadania são conceitos que se vinculam à
necessidade de proteger o ser humano em todas as suas dimensões.

3. A atual cidadania possui significado dinâmico e deve ser pensada em suas mais amplas
dimensões estando imbricada com a constante evolução dos direitos humanos. Ambos, cidadania e
direitos humanos, configuram um conceito histórico, o que faz com que seus sentidos se modifiquem
no tempo e no espaço, acompanhando o progresso da humanidade.

4. No caso específico da cidadania, isso ocorre não apenas pelas regras (de nacionalidade) que
definem quem é ou não titular da cidadania (ius sanguinis, ius solis), mas pelos direitos e deveres
distintos que caracterizam o cidadão em cada Estado e perante a comunidade internacional. Nesse
passo, estamos diante de uma cidadania que comporta os direitos civis, políticos, sociais, econômicos e
difusos e está vinculada aos valores de liberdade, igualdade, justiça e solidariedade.

5. Percebe-se que, mesmo dentro de cada Estado, o conceito e a prática da cidadania vêm se
alargando significativamente ao longo do último século. A rapidez das mudanças, em virtude
principalmente dos avanços tecnológicos e culturais, faz com que aquilo que num dado momento é
considerado perigosa subversão da ordem, no momento seguinte seja corriqueiro, “natural”. Não há
hoje democracia ocidental em que a mulher não tenha direito ao voto – o que era considerado
impensável até muito pouco tempo atrás, mesmo em países tão desenvolvidos como a Suíça. Vale
lembrar que o direito básico ao voto já esteve vinculado à propriedade de bens, à titularidade de
cargos ou funções e até mesmo ao fato de pertencer ou não à determinada etnia.

6. Quanto ao papel do Estado globalizado, vê-se que diante do atual significado de cidadania
surge para ele a necessidade de cooperação fundada na vontade de atuar em conjunto no plano
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internacional, em escala regional e global. No contexto da cooperação internacional em prol dos
direitos humanos é possível observar a soberania compartilhada e o Estado Constitucional
Cooperativo, o qual adiciona à sua estrutura elementos de abertura, cooperação e integração que
descaracterizam o Estado Nacional como uma estrutura fechada e centrada na soberania nacional.
Permite-se, assim, que a comunidade internacional fixe padrões mínimos de proteção ao ser humano –
o que o garantirá mesmo em períodos de instabilidade institucional dos Estados, além de favorecer
avanços essenciais no campo dos direitos humanos em locais onde ainda não se limitou o poder dos
governantes (e dos poderes dominantes). A soberania, portanto, não deve ser evocada como escudo de
proteção às violações de direitos humanos por intermédio da cláusula de jurisdição doméstica, mas
como instrumento para efetivar a proteção aos indivíduos e aos povos.   

7. Desse modo, o princípio da soberania compartilhada deve harmoniza-se com a necessária
cooperação internacional no âmbito dos direitos humanos, num eco às reais necessidades da
humanidade, por intermédio da relação de complementaridade entre as esferas de proteção, que
fundamentam as distintas cidadanias complementares. Assim, ao afirmarmos que cidadania é o
“direito a ter direitos”, é evidente que o ser humano pode ter novas demandas (como de fato já possui
em diversas partes do planeta) atinentes aos direitos nacionais, regionais e universais.

8. Tendo em vista a lógica desenvolvida de proteção dos direitos humanos, podemos aferir a
subsistência de novas formas de exercício da cidadania, que estão inseridas no contexto universalista
de maneira complementar e integrativa. Desse modo, permite-se ao indivíduo reclamar sua cidadania
no plano doméstico do seu Estado (âmbito nacional), no plano regionalizado (por exemplo, perante a
Corte Interamericana de Direitos Humanos ou Corte Européia de Direitos Humanos) e no plano
universal (por exemplo, perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU).

9. Atente-se para esta visão de complementariedade dos sistemas de proteção e o seu papel na
concretização da cidadania. Já que a cidadania atual compreende todos os direitos humanos, do
ponto de vista internacional, e direitos fundamentais, do ponto de vista interno dos Estados,
conjugam-se diferentes esferas de judicialização dos direitos, como estão colocadas à disposição do
cidadão contemporâneo. Assim, abrem-se nitidamente as possibilidades para o exercício de múltiplas
cidadanias ou multilaterais, fortalecendo-se cada vez mais o processo de efetivação dos direitos
humanos.
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DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS DA MULHER PARA ALÉM DOS DIREITOS
HUMANOS

SEXUAL AND REPRODUCTIVE RIGHTS OF WOMEN BEYOND HUMAN RIGHTS

Francisco Davi Fernandes Peixoto

RESUMO
O presente artigo analisa criticamente as relações de gênero e poder entre o masculino e feminino, sob o
prisma específico dos chamados direitos sexuais e reprodutivos. De acordo com o amplo posicionamento
doutrinário, esses seriam meros direitos humanos, tendo apenas o valor de recomendações aos Estados que
os reconhecem em documentos internacionais. Entretanto, em vista da atual perspectiva do pós-positivismo,
a doutrina admite hoje a existência de direitos materialmente fundamentais. Destarte, defendemos no
presente trabalho que os direitos ditos sexuais e reprodutivos são direitos materialmente fundamentais.
Derivariam do regime de princípios da Constituição Federal de 1988, especificamente do Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana, do direito fundamental à igualdade entre homens e mulheres, do direito
fundamental à saúde e do direito ao livre planejamento familiar.
PALAVRAS-CHAVES: Gênero, Direitos Fundamentais, Direitos Sexuais e Reprodutivos

ABSTRACT
This paper critically examines the gender and power relations between male and female, through the prism of
the so-called specific sexual and reproductive rights. In accord to the broad doctrinal position, these would
be merely human rights, and had only the value of recommendations to the States that recognize them in
international documents. However, in face of the current outlook of post-positivism, the doctrine now admits
the existence of a materially fundamental rights. Thus, we argue in this paper that the sexual and
reproductive rights are materially fundamental rights. They derive from the system of principles of the
Federal Constitution of 1988, specifically the Principle of Human Dignity, the fundamental right to equality
between men and women, the fundamental right to health and the right of freely family planning.
KEYWORDS: Gender, Fundamental Rights, Sexual and Reproductive Rights

INTRODUÇÃO
Hodiernamente, vivenciamos o paradigma pós-positivista na interpretação e aplicação do direito,

com a superação do jusnaturalismo e do positivismo e de seus respectivos defeitos e reducionismos, este
reduzindo o direito à lei e aquele pela crise de insegurança jurídica que gerou.

Deveras, após o horror do holocausto, juristas de diversas nações, em especial as européias
continentais sentiram a necessidade de uma nova forma, um modelo renovado de se estudar, pensar e
trabalhar com o direito, a fim de que os erros do passado não fossem repetidos.

Atualmente, há um amplo surgimento de novos direitos fundamentais, chegando alguns autores a
afirmar que tal “popularização” desses pode levar a sua degeneração em face de que os mesmos tornar-se-
iam, em face desta vulgarização, improfícuos para proteger o valor da pessoa humana.

Entretanto, mesmo com esta tendência a cada vez mais serem reconhecidos novos direitos
fundamentais, identificamos que a doutrina nacional ainda não considera os direitos sexuais e reprodutivos
como autênticos direitos fundamentais, mas como meros direitos subjetivos, recomendações aos Estados
membros feitas por órgãos e declarações jurídicas internacionais desprovidas de força normativa vinculante.

Irônico que tal explosão no número dos direitos não tenha contemplado com o qualificativo de
“fundamentais” os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres que, consoante veremos, durante séculos
sofreram opressões da sociedade machista burguesa ocidental.

Aprofundemo-nos então no que consistem os direitos fundamentais e quais as conseqüências de tal
qualificação para efeitos de aplicabilidade jurídica a fim de, posteriormente, contemplarmos os direitos
sexuais e reprodutivos como tal.

 
1 O QUE SÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS: BREVE EVOLUÇÃO DO JUSNATURALISMO AO
PARADIGMA PÓS-POSITIVISTA

Com o fracasso do jusnaturalismo e do positivismo vivemos o período, ainda inacabado[1], dito
pós-positivista, segundo o qual o direito não se resume meramente aos valores metajurídicos ou à aspereza
da norma. Na atual fase pós-positivista vivenciamos a reaproximação da ética ao direito, bem como uma
valorização dos princípios.

O jusnaturalismo fracassou pela insegurança jurídica que levou ao buscar priorizar em demasia uma
ordem jurídica baseada em valores anteriores e imemoriais que orientariam a atividade jurídica, exacerbando
em demasia a noção de justiça. Para esse, a norma de direito positivo só é justa se compatibilizar-se com as
normas de direito natural[2].

Segundo Kelsen, o direito natural acaba por se converter em direito rigorosamente conservador
buscando apenas legitimar a ordem jurídica vigente, sendo um falso conceito a identificação daquele como
doutrina revolucionária[3].
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Sucedeu a este o paradigma do positivismo jurídico. Fruto da penetração do positivismo filosófico
na doutrina jurídica, para o positivismo jurídico a única fonte do direito seria a lei. Para este há verdadeira
identificação entre direito e lei, sendo ambos uma mesma realidade.

Verificamos de início que o positivismo guardava em si o germe de sua própria destruição, pois
levou as disciplinas jurídicas a um duplo reducionismo, qual seja, reduzir o direito ao direito positivo e o
direito positivo à lei. Assim, no que se refere ao modo juspositivista de abordar o direito, este seria tido
como um fato avalorativo[4], ou seja, o direito prescindiria de seu conteúdo, não sendo formulados
quaisquer juízos de valores sobre o direito[5].

Sobre esta característica, perfeitamente coincide a Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, o
chamado positivismo normativista kelseniano. Para Kelsen a sua teoria do direito é dita “pura” em vista de
que

[...] se propõe a garantir um conhecimento apenas dirigido ao Direito e excluir deste conhecimento tudo
quanto não pertença ao seu objeto, tudo quanto não se possa, rigorosamente, determinar como Direito.
Quer dizer que ela pretende libertar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são estranhos. Esse
é o  seu principio metodológico. [...] são as normas jurídicas o objeto da ciência jurídica, e a conduta
humana só o é na medida em que é determinada nas normas jurídicas como pressuposto ou
conseqüências, ou – por outras palavras – na medida em que constitui conteúdo de normas jurídicas.[6]

O próprio modo de se interpretar o direito seria meramente mecanicista, com uma interpretação
meramente declarativa, ausente a função criativa dos juristas, o que é de todo outra impropriedade desta
doutrina[7]. Conforme Paulo Bonavides:

O positivista, como intérprete da Constituição, é conservador por natureza. Quem muda a Constituição é
o legislador, ou seja, o constituinte, e não o intérprete. A aplicação do direito é operação lógica, ato de
subsunção, e não ato criador ou sequer aperfeiçoador. Aplicar o direito e criar o direito, dizem eles, são
duas funções totalmente distintas [...][8]

Decerto, é a normatividade uma das características essenciais do direito, porém, além do aspecto
normativo, o direito também possui, nos moldes da teoria tridimensional proposta por Miguel Reale[9], os
aspectos ético e axiológico. A exaltação da norma jurídica, em seu sentido mais estrito, qual seja o de lei, sob
a bandeira da pureza científico-metodológica, com a negação de importância aos fatos e valores, acaba por
desnaturar o direito, pois “[...]uma ordem jurídica sem o político resulta carente de impulso, morta”[10].

Com efeito, embora não fosse o objetivo de Kelsen sua teoria foi utilizada pelos nazistas para
legarem aos operadores do direito o papel de meros aplicadores da lei pura e desprovida de valores. Leis
estas que no apogeu do regime nazista relegaram aos judeus e aos alemães considerados social e
biologicamente indesejáveis, bem como certo povos de territórios ocupados de início a condição de cidadãos
de segunda categoria e verdadeiros inimigos do regime nazista, culminando com deportações e assassinatos
em massa de milhões de seres humanos[11].

Vê-se, portanto, que o culto ao normativismo positivista, mais que a desnaturação do direito gera a
própria desnaturação do homem. Em suma: O direito não se reduz a um único elemento, qual seja a
normatividade. A tríade que o compõe é essencial para uma adequada compreensão da realidade jurídica e,
em especial, em relação aos direitos fundamentais, enunciado por normas jurídicas de feições abertas e
carregadas de enorme conteúdo valorativo.

Normas estas dotadas inclusive de força normativa, pois, consoante a lição de Rui Barbosa,
destacada por Bonavides[12], não existem normas constitucionais desprovidas de força cogente. Destarte, é
mister a visão dos direitos fundamentais como normas que, não obstante sua feição altamente axiológica,
gozam de eficácia plena e aplicabilidade imediata.

O pós-positivismo é chamado desta forma justamente porque vai além do positivismo. A
Constituição não é mais vista como mera carta informativa de princípios. Segundo leciona Konrad Hesse, ela
“[...] logra conferir forma e modificação à realidade. Ela logra ‘despertar a força que reside na natureza das
coisas’, tornando-a ativa. Ela própria converte-se em força ativa que influi e determina a realidade política e
social.”[13]

Neste novo paradigma jurídico é de suma importância uma adequada compreensão dos direitos
fundamentais, das normas que enunciam e veiculam estes direitos, bem como diferenciá-los de demais
categorias que, embora assemelhadas, com os mesmos não se confundem.
 
1.1  Um conceito de direitos fundamentais

A tarefa de estabelecer as características básicas, porém essenciais, dos direitos fundamentais que os
distinguem dos demais tipos ou espécies de direito, é deveras pernóstica, em face de que diversos filósofos,
juristas e sociólogos já se puseram a enfrentá-la sem uma resposta conclusiva e uniforme que pacifique a
mesma.

Neste trabalho, essencial será a distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais, pois o
ponto principal reside justamente na compreensão de que os direitos ditos sexuais e reprodutivos não são
meramente direitos humanos, sendo também direitos fundamentais. 

Alexy[14] diferencia os direitos fundamentais dos direitos do homem. Estes, segundo o doutrinador
tedesco, seriam caracterizados por serem direitos universais[15], morais, fundamentais, preferenciais e
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abstratos. A qualidade de distinção entre os mesmos e os direitos fundamentais seria a da positivação,
reconhecimento, institucionalização e proteção destes por um dado ordenamento jurídico, ou seja, mediante
sua constitucionalização.

Entretanto, para Canotilho[16], não basta a mera positivação de um direito para que este possa ser
considerado fundamental. Na ótica do doutrinador lusitano, os direitos fundamentais devem ser positivados
na Constituição de um dado Estado. Todavia, importa ressalvar que a positivação, por si só, não garante a
sua efetividade, muito menos retira a qualidade de serem a base para o controle de legitimidade[17] de um
ordenamento jurídico.

Ainda na lição de Canotilho, diferenciam-se as características de positivação das de
constitucionalização e fundamentalização, material e formal, dos direitos fundamentais. A
constitucionalização,[18] diz respeito justamente ao reconhecimento destes por normas básicas
(constitucionais), possibilitando a sua proteção mediante o controle de constitucionalidade.

Já a fundamentalização[19] é formal e material. Aquela corresponde às qualidades de superioridade
hierárquica dos direitos fundamentais, ao procedimento mais dificultoso para a sua reforma e revisão, ao fato
dos mesmos constituírem limites matérias da própria revisão e também à vinculatoriedade dos mesmos aos
poderes públicos. Por sua vez a material é relativa ao fato de que os direitos fundamentais tratam dos valores
mais básicos de um Estado e de uma sociedade, como a vida, o trabalho, a saúde, a privacidade.

Guerra Filho[20] destaca que os direitos fundamentais, embora tenham sido originalmente direitos
humanos, evoluíram destes vindo a qualificar-se por uma eficácia jurídica, isto é pela capacidade de produzir
efeitos diretos no plano jurisdicional mediante o uso de procedimentos apropriados.

Os direitos humanos seriam normas suprapositivas, isto é, de forma similar aos direitos naturais,
situar-se-iam acima do plano dos direitos positivos, com bases jusnaturalistas[21]. Destarte, tratar-se-iam de
normas deonticamente diversas dos direitos fundamentais, pois, careceriam de eficácia jurídica.

Por sua vez, Bonavides[22] e Pereira[23], entendem basicamente que os direitos fundamentais
podem ser tratados através de duas perspectivas: uma “lato sensu” ou do ponto de vista material e outra
“stricto sensu” ou do ponto de vista formal.

Segundo a primeira perspectiva, direitos fundamentais são aqueles que concernem aos valores
máximos da vida, liberdade e dignidade humana, ao passo que conforme a segunda seriam os direitos que a
Constituição reconhece como fundamentais, recebendo uma proteção mais forte do ordenamento para a sua
alteração e/ou revogação, inclusive perante as demais normas de direitos constitucional.

Destarte, não se fala em mera fundamentalidade formal dos direitos fundamentais, ou seja, os
direitos fundamentais não são meramente aqueles que estão escritos, postos, pela Carta Constitucional.
Existem também direitos materialmente fundamentais, quais sejam aqueles que, não obstante não estarem
postos expressamente pela Constituição desta derivam, direta ou indiretamente, assunto no qual nos
deteremos mais a frente.[24]

Andrade[25] estabelece que vital mesmo não é a fundamentalidade formal, mas sim o critério
material para a caracterização de determinadas normas como direitos fundamentais, inclusive destacando na
Constituição Portuguesa de 1976  existência de normas que, não obstante estarem inclusas no rol de direitos
fundamentais dessa, não seriam genuinamente direitos fundamentais[26].

Para o doutrinador lusitano, o domínio ou núcleo essencial subjetivo dos direitos fundamentais é
definido basicamente por um critério tríplice[27]: primeiro, sua matéria tem como núcleo posições jurídicas
subjetivas atribuídas à todos os indivíduos ou a um grupo destes; segundo, sua função é a salvaguarda e
proteção de bens jurídicos primários e essenciais das pessoas ou de suas relações com a sociedade; e terceiro
sua intenção específica é a de explicitarem a idéia do princípio da dignidade da pessoa humana.

Por derradeiro, não podemos deixar de destacar aqui a doutrina de Galuppo[28]. Segundo o
professor mineiro, direitos fundamentais são originalmente direitos humanos, porém nestes predomina a
argumentação prática dos discursos morais, que nada garante, pois o mero conhecimento de como se deve
agir não avaliza que aquela ação tida como adequada se produzirá. Ademais, é necessário um grande esforço
argumentativo para orientar as ações dos indivíduos nos discursos meramente morais.

Já em relação aos direitos fundamentais, esta argumentação meramente moral converte-se em
jurídica, menos complexa, em vista da seleção pelo direito de pontos de partida par a argumentação. Os
direitos fundamentais são assim aqueles que, num dado momento histórico, os cidadãos democraticamente
reconhecem uns aos outros, daí a base de sua legitimidade.

Deste modo, na concepção do professor mineiro, mais do que a necessidade de o Estado reconhecer
os direitos aos indivíduos, estes precisam reconhecê-los a si mesmos de modo recíproco. Outrossim, nesta
perspectiva, reconheceu expressamente a historicidade dos direitos fundamentais. Daí uma importante
característica destes, qual seja, não são atemporais, mas sim localizados e reconhecidos pela sociedade em
um dado momento.

Bobbio leciona em sentido similar que:

[...] os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em
certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e
nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas.[29]
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Os Estados não criam os direitos fundamentais, apenas reconhecem aqueles que a sociedade tem
para si como os que salvaguardam seus bens e valores mais admiráveis em face de um dado momento
histórico. Por exemplo, durante a revolução francesa não se falava em direitos trabalhistas, ao passo que hoje
são de suma importância.

Partindo dos posicionamentos elencados pelos doutrinadores acima, poderíamos estabelecer alguns
pontos essenciais que nos permitem chegar às seguintes conclusões acerca dos direitos humanos e dos
fundamentais.

1. Direitos fundamentais são direitos históricos, ou seja, surgem de acordo com um determinado
momento propício ao seu reconhecimento pela Constituição[30], ao passo que os direitos humanos são
direitos suprapositivos;

2. Direitos fundamentais não são criados pela Constituição, e sim reconhecidos por esta, sendo
originários em meio à sociedade, daí o seu caráter vinculativo em relação aos poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário, pois estes devem proteger e efetivar os direitos fundamentais. Por sua vez os direitos humanos
são típicos de normas de cunho internacional, carecendo, em regra, mas não sempre, de eficácia jurídica
perante um dado ordenamento jurídico;

3. O fato dos direitos fundamentais serem reconhecidos, e não criados pelo Estado não significa que
sejam são meros postulados sem eficácia, suprapositivos, semelhante às regras de direitos naturais. Não são
normas meramente programáticas, diferentemente dos direitos humanos.

Assim, os direitos fundamentais não possuem apenas uma dimensão formal, mas também material,
ou seja, apesar de haver normas na Constituição que, não obstante sejam formalmente inseridas no rol de
direitos fundamentais, não o são sob o aspecto material, de seu conteúdo.

Feitas estas considerações, adentremos na questão dos direitos sexuais e reprodutivos e de como os
mesmos podem ser considerados como verdadeiros direitos fundamentais e não meros direitos humanos.
 
2 GÊNERO X SEXO: O CONTROLE DO FEMININO NAS RELAÇÕES DE PODER

Comumente, longe dos meios acadêmicos de pesquisa, costuma-se confundir o gênero com o sexo.
A redução das relações de gênero ao sexo, entretanto, é um erro no qual não podemos comungar neste
trabalho, vez que o reconhecimento da diversidade de gênero entre homens e mulheres é um primeiro passo
ao processo emancipatório do feminino.

Segundo Lopes et al.[31], gênero diferencia-se do sexo basicamente pelo fato de que, enquanto este
é determinado biologicamente desde o nascimento, aquele é de construção social. O sexo dirige-se ao
indivíduo concreto, em face de suas características físicas naturais que o qualificam como homem ou mulher,
ao passo que o gênero trata do comportamento humano, caracterizando-o como masculino ou feminino em
face de características sociais, culturais e educacionais.

O início do uso do termo gênero como categoria analítica deu-se inicialmente nos anos 1960[32],
justamente objetivando romper com a diferenciação baseada exclusivamente em fatores biológicos, sendo
hoje tida como categoria útil para diversos tipos de análises disciplinares[33], dentre elas a jurídica.

O controle das relações de gênero com a imposição de condutas tidas como sexualmente aceitáveis,
ao passo que outras não o seriam, é um forte meio de controle social e de repressão a um grupo específico
da sociedade, qual seja as mulheres de qualquer faixa etária em todos os tempos.

Durante a evolução histórica, podemos observar um processo de naturalização ou
“biologização”[34] das relações de gênero como relações de poder, visando estabelecer à mulher um papel
de submissão nas relações sociais em geral que ocorrem na sociedade. Tal processo busca legitimar o
domínio do masculino sobre o feminino, atribuindo-lhe supostas características biológicas que relegariam à
mulher, por sua própria natureza, papéis subsidiários na sociedade.

Desde a antiguidade é notável a existência do controle das relações de sexualidade como relações
de poder. Segundo Aristóteles[35], o homem, enquanto ser mais perfeito e mais velho, seria naturalmente
mais habilitado à mandar do que a mulher.

Assim, o filósofo estagirita lecionou que no âmbito da administração familiar haveriam dois tipos de
relações de poder e sujeição. O homem ocuparia o papel de senhor em ambas as relações. Enquanto esposo,
deteria um poder político ou civil em relação à mulher, ao passo que, enquanto pai, deteria um poder real em
relação aos filhos.

As doutrinas religiosas também contribuíram para o processo de naturalização da dominação do
feminino pelo masculino, em especial a doutrina da Igreja Católica. Deveras, no decorrer de sua história
institucional essa sempre ressaltou “[...] a vocação à maternidade inscrita por Deus em cada mulher.”[36]

Com efeito, leciona Foucault[37] que durante a época clássica descobriu-se o corpo como alvo e
objeto do poder. Durante o século XVIII deu-se o que o mesmo denomina de docilização dos corpos, um
disciplinamento dos corpos humanos. Aí surgiram as primeiras tentativas de automação dos homens, tal qual
o objetivado pelos regimes totalitários modernos.

Bobbio[38] já alertou que o problema do poder, de como obtê-lo e mantê-lo, é o alfa e ômega da
teoria política. Partindo assim de teorias que remontam a Aristóteles, podemos observar o uso do poder
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disciplinar em relação aos corpos femininos sempre se fez presente, objetivando a docilização e o
conformismo do feminino.

Osterne[39] destaca que a disciplina, enquanto espécie de poder, é bem sucedida justamente pelo
fato de que seu uso é relativamente simples, qual seja, um olhar hierárquico e uma sanção correspondente. A
disciplina não é uma instituição, mas uma forma de poder, traduzindo-se nas relações de gênero com a
aceitação do predomínio e superioridade do masculino sobre o feminino.

Assim, podemos observar que o poder disciplinar em torno do feminino se deu – e ainda se dá - não
mediante a ação isolada de uma, mas sim de diversas instituições, tais como a Igreja, as escolas, o Estado, e a
própria família. Deveras, vivenciamos constantemente em nossa rotina situações nas quais, desde criança, a
mulher é voltada a não expressar-se sexualmente, enquanto o masculino, o falo, é impulsionado justamente
na direção contrária, de mostrar-se e ser exaltado.

É comum, por exemplo, na coletividade brasileira atual que os pais e mães – principalmente os pais
– mandarem suas filhas ainda bebês, em faixas etárias nas quais sequer têm conhecimento da sexualidade, que
se cubram quando na presença de estranhos, ao passo que em relação aos filhos quase que fazem questão de
mostrarem que o mesmo é um varão.

Desde muito novas as mulheres são educadas a desenvolverem um tipo de comportamento no qual
intrinsecamente há uma posição de submissão. O cuidado com os filhos e com a casa e relegado à sua tarefa
dentro da sociedade familiar. Já previu Foucault que:

“[...] um dia se precisará mostrar como as relações intrafamiliares, essencialmente na célula pais-filhos,
se “disciplinaram”, absorvendo desde a era clássica esquemas externos, escolares, militares, depois
médicos, psiquiátricos, psicológicos, que fizeram da família o local de surgimento privilegiado para a
questão disciplinar do normal e do anormal.[40]

Assim, em sociedades como a brasileira, marcadamente patriarcais e machistas o estereótipo da
“moça de família”, casta, criada de modo a permanecer sempre em situação de subordinação e dependência
em relação ao masculino[41], seja ele representado na figura do pai, irmão, namorado ou marido, ainda se
faz deveras presente como forte instrumento de repressão e domínio.

Padrões de comportamento tido como “normal” são diariamente reinventados como novas formas
de controle da mulher, independente de classe social, sendo aquelas que se comportam de forma diferente
deste padrão de normalidade de plano taxadas como diferentes daquilo que se espera de uma “boa mulher”.

Destaca em outra obra o filósofo francês[42] que a sexualidade, como ponto de passagem nas
diversas relações de poder da sociedade atual, entre homens e mulheres, pais e filhos, educadores e alunos
etc, é um dos elementos dotados de maior instrumentalidade. No seu pensamento a histerização do corpo da
mulher é um dos grandes procedimentos de poder a respeito do sexo.

 Atualmente, em face do movimento de emancipação do feminino[43], busca-se alterar esta relação
de poder em torno do feminino. Ganha especial destaque o tema da efetivação dos direitos sexuais e
reprodutivos da mulher. Vejamos então no que estes consistem e como, na nossa concepção, são direitos
fundamentais dotados de plena eficácia, vinculando os poderes públicos.

 
3 RELAÇOES DE GÊNERO E OS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS

Vimos que, tradicionalmente, o controle da sexualidade feminina foi um dos diversos instrumentos
de dominação nas sociedades ocidentais para a imposição de um padrão comportamental às mulheres. O
domínio sobre os corpos femininos visava justamente coibir a autonomia das mulheres quanto à possibilidade
de se expressar sexualmente, sendo bem sucedido e até mesmo intensificado na Era Moderna.

A diferenciação entre as chamadas mulheres honestas e as mulheres faladas, isto é, entre aquelas
que obedeciam quase que bovinamente as ordens dos pais e maridos, e as que tinham suas condutas
“socialmente indesejáveis” criminalizadas, visava justamente atender aos interesses das elites burguesas que
aspiravam um comportamento tido como ideal de suas esposas e filhas[44].

Na sociedade moderna ocidental foi, e ainda é, fato comum taxar de criminosos aqueles indivíduos
que integrem minorias marginalizadas, tais como mulheres, negros, prostitutas, homossexuais etc. Busca-se
através disso inibir cada vez mais estes, além de legitimar o uso da força contra os mesmos, inclusive com o
uso do direito penal[45].

Foi apenas no século passado que a mulher deixou de ser uma mera atriz secundária na sociedade
política para começar a atuar como verdadeira protagonista, adquirindo paulatinamente a cidadania que a
muito lhe era renegada. Embora a cidadania tenha sido garantida de modo meramente formal às mulheres
durante boa parte do século passado, podemos afirmar que uma cidadania real e efetiva feminina é um
processo cuja implementação se iniciou apenas em fins daquele e ainda está em pleno momento de
consolidação.

Com efeito, desde a Revolução Francesa, sob a influência do pensamento iluminista, os ideais
igualitaristas, tidos como basilares para uma sociedade dessacralizada e um Estado de direito que garantisse
a liberdade[46], não contemplavam plenamente as mulheres.

Todavia, cumpre destacar que é com a Revolução Francesa que o modelo do sexo único, no qual a
mulher era tida como um ser humano inferior, um homem atrofiado, intermediário entre a animalidade e a
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verdadeira humanidade titularizada apenas pelos homens, foi rompido, passando-se aí ao modelo de dois
sexos distintos[47].

Somente após a Segunda Guerra Mundial que diversos grupos minoritários da sociedade passaram a
ser valorizados e reivindicarem a sua plena cidadania por dois motivos: primeiro, devido as atrocidades
cometidas pelos regimes totalitários dos países do eixo contra grupos minoritários como judeus, testemunhas
de geová, ciganos e outros[48]; segundo, pela participação necessária de diversos grupos minoritários, como
as mulheres e negros, dos países aliados durante o esforço de guerra nesses desenvolvido.

Escreve Santos que:

O papel da mulher na sociedade vem passando por mudanças drásticas no mundo. Os movimentos de
emancipação nos países ocidentais industrializados encontram paralelos, embora minimizados, mesmo
nas mais remotas comunidades rurais. Há países nos quais o padrão de vida das mulheres sofreu
mudanças concretas e positivas. Em outros, as mudanças são menos definitivas, representando, muitas
vezes, apenas uma melhoria da consciência sobre as circunstâncias de suas vidas, um repúdio aos
antigos preconceitos de submissão e um vago sentimento de instabilidade.[49]

 

Foucault[50] destaca que o que importa nos movimentos de emancipação da mulher e libertação
sexual não é a reivindicação em si de sua sexualidade ou dos direitos inerentes à esta, mas o fato de que tal
reivindicação se deu dentro de um discurso sobre o interior de dispositivos milenares acerca da sexualidade.
(melhorar esta construção)

Consoante vimos, os direitos humanos não estão estanques, mas sim num constante processo de
evolução histórica[51], daí a característica da historicidade desses. No mesmo sentido doutrina Ávila:

Os conceitos de direitos humanos e cidadania vão se forjando historicamente e variando no tempo a
partir de conflitos e lutas sociais e políticas. A cada contexto histórico, pensadores/as teóricos/as
reelaboram seus significados em diversas perspectivas políticas e epistemológicas, o que faz com que
esses conceitos recebam diversas definições e interpretações dentro de uma mesma época.[52]

Assim, só recentemente, principalmente a partir da década de 1990, com as Conferências do Cairo
em 1994[53] e de Beijing em 1995, as quais trataremos posteriormente, que os direitos sexuais e direitos
reprodutivos passaram a ser considerados como integrantes do rol dos direitos humanos.

Urge aqui fazer uma breve digressão acerca de ambos os tipos de direitos. Comumente, a doutrina
trata os direitos sexuais e reprodutivos como um único grupo. Entretanto, a nosso ver esta compreensão é
equivocada. Os direitos reprodutivos e os direitos sexuais compõem dois tipos de direitos que, embora
tenham pontos em comum, não se confundem.

Segundo Mattar[54], os direitos reprodutivos concernem à autodeterminação reprodutiva das
pessoas, especificamente das mulheres em face de que,como vimos, é primordialmente a liberdade destas que
é cerceada, e não a dos homens. Destarte, os direitos reprodutivos dizem respeito à liberdade de reprodução,
ou seja, sobre quantos filhos ter, de que forma e em qual momento mais apropriado da sua vida o fazer.

Já os direitos sexuais são direitos mais recentes, que não encontram positivação explícita nos
ordenamentos jurídicos nacionais de forma ampla e geral como os direitos reprodutivos. Seu conteúdo
abrange o livre exercício da sexualidade sem quaisquer discriminações ou preconceitos.

Além disso, a titularidade dos direitos sexuais é mais ampla que os direitos reprodutivos, pois não
apenas as mulheres, mas outro grupos que igualmente têm sofrido preconceitos quanto aos modos de se
exprimirem sexualmente, como por exemplo os homossexuais e transexuais.

Inobstante a acertada distinção entre ambos os tipos ou categorias de direitos, neste trabalho os
abordaremos de forma indistinta, em face de que, trataremos aqui aprioristicamente dos direitos reprodutivos
e sexuais das mulheres. Ademais, tal diferenciação pode ser astuciosamente utilizada para negar a categoria
dos direitos sexuais à estas, garantindo apenas os reprodutivos que possuem maior grau de positivação
jurídica, tanto sob a perspectiva internacional como a nacional.

Assim, podemos fazer uma amalgama do conteúdo básico de ambos os tipos de direitos, os sexuais
e reprodutivos, das mulheres. Concernem basicamente à liberdade de reprodução e de exprimir sua
sexualidade, à liberdade inerente à condição humana que homens e mulheres (principalmente as mulheres)
possuem acerca do desejo de manter relações sexuais e de se reproduzir ou de não o fazer.

Tratamos assim da própria questão da autodeterminação individual[55] e moral[56] quanto ao livre
exercício da sexualidade e da capacidade reprodutiva, sem qualquer ação do Estado no sentido de coerção à
mesma. Diz respeito à própria dignidade da pessoa humana da mulher.

Destaca Brauner que:

[...] não se trata apenas das questões ligadas ao funcionamento do aparelho genital e do processo
reprodutivo, mas abarca a idéia ligada à busca do prazer, reconhecendo a vida sexual gratificante como
um direito de cada cidadão,  Homem e mulher, não mais se concebendo a sexualidade como uma mera
necessidade biológica.[57]

Sobre a capacidade de autodeterminação como fator intimamente relacionado à dignidade da pessoa
humana elucidativa é a lição de Kant. Para o filósofo de Königsberg, os seres humanos, na qualidade de
racionais, não obedecem a outra lei senão àquelas que eles mesmos dão a si mesmos. Destarte, sua vontade é
tida como legisladora universal, autônoma perante a lei. Kant trata então do que chama reino de fins, qual
seja, do vínculo existente entre os seres racionais que se submetem àquelas leis criadas por sua vontade.
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A moralidade em Kant é justamente o fato dos seres racionais terem que obedecer ou proceder
segundo essas leis, pois só podem integrar um reino de fins se forem tidos como legisladores universais. Em
um reino de fins os fenômenos têm dignidade ou preço.

Se tem preço é porque  possuem valor relativo, podendo ser permutados por coisas de valor
equivalente; se porém têm dignidade é porque possuem valor interno, não podendo ser vendidos ou
permutados. A humanidade possui dignidade, pois, conforme visto, os seres humanos são tidos como fins em
si mesmos. Todavia, também a moralidade tem dignidade, vez que essa é condição para que os seres
humanos racionais sejam fins em si mesmos.[58]

Como pessoas, os seres humanos são justamente seres racionais que não possuem preço, isto é, são
fins em si mesmos, possuem dignidade. Dessa forma, são iguais e racionais, de modo que a moral kantiana
baseia-se justamente no famoso imperativo categórico: Age segundo a máxima de que possas a todo tempo
querer que se tornasse uma lei universal.[59]

Destarte, a não coisificação da mulher enquanto ser racional e capaz de se autodeterminar passa
necessariamente pela efetivação dos seus direitos reprodutivos e sexuais. Frisemos ainda que além dessa
feição negativa, de garantia da não violação a esses direitos, os mesmos possuem ainda uma feição
nitidamente positiva, qual seja a de promoção de políticas de educação e de saúde voltadas especificamente
para mulheres.

Entretanto, destacamos que ainda hoje existem controvérsias pontuais sobre a possibilidade dos
direitos sexuais e reprodutivos femininos serem ou não reconhecidos no seu todo como direitos humanos,
quanto mais como direitos fundamentais, bem como no que se refere à criação de mecanismos que garantam
a sua efetividade.[60]

Este questionamento acerca de em qual categoria estariam enquadrados os direitos sexuais e
reprodutivos não é de mero valor metodológico, vez que terá conseqüências também na efetividade e
exigibilidade jurídica dos mesmos.

 
3.1 Direitos sexuais e reprodutivos: a evolução de direitos humanos a direitos fundamentais

Doutrina Häberle[61] que os direitos fundamentais são aqueles que possuem nível de bens
constitucionalmente protegidos, sendo pressupostos para a constante atualização e reconstrução do
ordenamento através do exercício das liberdades pelos indivíduos. Têm um valor duplo, pois “[...] de um
lado, representam os valores supremos, e de outro, permitem ao homem encontrar valores e atualizar-los,
garantindo-lhes o status de liberdade.” (tradução nossa)[62]

Vimos que os direitos fundamentais não possuem uma mera dimensão formal, não existindo apenas
direitos formalmente fundamentais, mas, outrossim, direitos materialmente fundamentais, decorrentes do
sistema de princípios exposto na Carta Magna.

Baseando no paradigma pós-positivista que reconhece a materialidade jusfundamental ao lado da
formal, referentemente aos direitos sexuais e reprodutivos, inobstante para significativa parte da doutrina
sejam meros direitos humanos, esses são verdadeiros direitos fundamentais, pois decorrem diretamente dos
preceitos constitucionais expressos na Carta Magna e no ordenamento jurídico em geral brasileiro.

Vejamos então como tais direitos foram consagrados no âmbito da legislação internacional como
direitos humanos para, numa derradeira análise os estudarmos e qualificarmos como direitos fundamentais.
 
3.1.1 Direitos sexuais e reprodutivos no ordenamento jurídico internacional: direitos humanos

É palmar que originalmente referidos direitos foram reconhecidos em documentos internacionais,
como, por exemplo, os resultantes das conferências do Cairo e de Beijing, já citadas brevemente acima, que
ocorreram em meados da década de 90 do século passado. Ocorre que, se investigarmos a fundo a evolução
destes, podemos constatar, ainda que de forme embrionária e incipiente, as raízes destes no âmbito
internacional.

Segundo Mattar[63], a história os direitos reprodutivos como direitos humanos tem início com a
Conferência Internacional de Direitos Humanos de Teerã, em 1968, sendo que o termo direitos reprodutivos
foi formulado inicialmente em 1984, no I Encontro Internacional de Saúde da Mulher realizado em Amsterdã
, visando encarar a maternidade não mais como uma obrigação, mas sim a luta pelo direito à anticoncepção e
ao aborto seguro.

No ano de 1973, um importante avanço na efetivação dos direitos sexuais e reprodutivos foi obtida
na jurisprudência norte-americana no julgamento do Caso Roe contra Wade (410 U.S. 113), que figura entre
os mais conhecidos da história da Suprema Côrte dos Estados Unidos[64]. Neste caso o Justice Harry
Blackmun, juiz daquela côrte que redigiu o acórdão e foi acompanhado pela maioria, destacou que:

Este direito à privacidade, tal qual encontrado nos conceitos de liberdade pessoa e restrições sobre a
atividade estatal na Décima Quarta Emenda, é suficientemente amplo para abranger a decisão de uma
mãe de quando terminar ou não a sua gravidez.[65] (tradução nossa)

Em 1979, a Assembléia Geral da ONU adotou a Convenção para a Eliminação de todas as forma de
Discriminação da Mulher – CEDAW, considerada uma carta de direitos humanos específicos da mulher.

Em 1993, ocorreu em Viena a Conferência Mundial de Direitos Humanos, a qual teve como fruto a
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Declaração e Programa de Ação de Viena. Tal declaração buscou a plenitude dos direitos humanos em
condições igualitárias para homens e mulheres[66]. Ademais tratou de diversos órgãos e organismos contra a
discriminação da mulher, tais como: o Comitê da Convenção para a Eliminação de todas as forma de
Discriminação da Mulher – CEDAW (visto no parágrafo anterior); a Comissão sobre a Condição Jurídica e
Social da Mulher; o Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Mulher - UNIFEM[67]; e a
Divisão para o Progresso da Mulher - DAW[68].

Ainda em 1993 o Tribunal Constitucional Federal Alemão no julgamento do caso 88 BverfGE 203,
1993 - Aborto II (88 BverfGE 203, 1993 - Schwangerschaftsabbruch II)[69] considerou inconstitucional a
legalização do aborto, salvo em casos especiais.

No entendimento desta côrte, os embriões possuem dignidade, porém não uma dignidade absoluta,
devendo o direito à vida do nascituro ser mensurado com certos direitos da mulher, tais como à proteção e
respeito a sua dignidade, seu direito à vida e à integridade física e seu direito ao desenvolvimento da
personalidade, ou seja, de autodeterminação.

A corte alemã afirmou neste mesmo caso que não necessariamente a proteção ao feto deveria ser
feita pelos meios repressivos de direito penal, ou seja que outras condutas são mais eficazes que a ameaça de
sanção penal. Dois anos mais tarde, em 1995 foi editada na Alemanha uma lei que descriminalizou o aborto
nas 12 semanas iniciais da gestação, com um procedimento próprio que inclui um serviço de
aconselhamento.

Apesar do notável avanço proporcionado pela conferência de Viena, a maioria dos autores destaca
as conferências do Cairo em 1994 e de Beijing em 1995 como as que proporcionaram um maior avanço na
temática dos direitos sexuais e reprodutivos e do seu reconhecimento como direitos humanos.

Ensina Piovesan[70] que a partir da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento,
realizada na cidade do Cairo em 1994 teve como avanço histórico a inauguração de um novo paradigma
acerca da saúde reprodutiva da mulher.

Abandonou-se o vetusto modelo que a trata sob uma perspectiva meramente demográfica,voltada
para o controle da reprodução e, por conseguinte, da expressão sexual da mulher, para a adoção de um
novo, no qual a liberdade de autodeterminação da mulher e a luta contra quaisquer tipos de discriminação à
esta foi o carro chefe.

Outrossim, em 1994 foi adotada a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência contra a Mulher pela Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos, em Belém do
Pará, ratificada pelo Brasil em 25 de Novembro de 1995.

Os avanços continuaram no ano seguinte, quando em 1995, em Beijing, realizou-se a IV
Conferência Mundial da Mulher, a qual não enfatizou meramente a saúde reprodutiva da mulher como no
Cairo, mas os próprios direitos sexuais e reprodutivos numa perspectiva de igualdade de gênero.[71]

Em suma, estes foram os principais avanços na legislação internacional e na jurisprudência do
direito comparado em relação aos direitos sexuais e reprodutivos. Adentremos agora no assunto sob a ótica
do ordenamento jurídico brasileiro.
 
3.1.2 Direitos sexuais e reprodutivos no ordenamento jurídico nacional: direitos materialmente
fundamentais

No que se refere ao ordenamento jurídico nacional, os direitos sexuais e reprodutivos estão
intimamente ligados não só ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana das mulheres, mas também a
outros princípios e direitos fundamentais expressos na Constituição Federal de 1988, como o princípio da
igualdade entre homens e mulheres (art.5º, caput), o direito à saúde (art. 5º, III)[72] e a liberdade em relação
ao planejamento familiar (art. 226, §7º).

Quanto ao princípio da igualdade, tratamos aqui da igualdade material e não da meramente formal,
ou seja, tal qual sugerida pelos ideólogos do individualismo burguês no período iluminista e revolucionário.
Este viés liberal da igualdade, meramente formal, caiu em desuso logo após a constatação de que, a garantia
da liberdade sem que houvessem condições materiais que proporcionassem igualdade às pessoas acaba por
transformar os mais fracos em escravos dos mais fortes.

Era uma nova forma de escravidão que surgia junto às ruelas imundas dos cortiços sob o falso
pretexto da liberdade. Daí se seguiram críticas a esta concepção de igualdade, que podem ser resumidas nas
palavras de France: “Majestosa igualdade de leis, que proíbe tanto ao rico, como ao pobre, dormir sob as
pontes, mendigar nas ruas e furtar o pão.”[73] Em sentido semelhante, Goyard-Fabre aduz que

O legislador devia doravante admitir que, tendo os direitos do homem assumido uma conotação social e
econômica,cabia ao direito não só assegurar por suas disposições, como em 1789, a proteção das
“liberdades fundamentais”, de todo cidadão, mas permitir a decência do nível de vida dos trabalhadores
e, correlativamente, referir-se às condições econômicas de sua existência.[74]

Assim, Radbruch[75] já relata em sua clássica lição que tanto os homens quanto as coisas não são
iguais, mas eminentemente desiguais, sendo a igualdade sempre uma abstração, devendo as desigualdades
sempre serem avaliadas em face do caso concreto.

Deveras gritante é a diferença entre homens e mulheres, tanto que a Carta Magna expressamente

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 4994



consagra direitos fundamentais de titularidade específica da mulher, como por exemplo, a licença-
maternidade (art. 7º, XVIII) e a diferença relativa ao período de tempo trabalhado para fins de aposentadoria
(art. 40, §1º, III).

Em sentido similar, Miranda[76] ao comentar dispositivos similares da Carta Magna lusitana que
albergam como matéria a igualdade entre homens e mulheres ressalva que cabe ao Estado português
proteger e promover não apenas a igualdade jurídico-formal, mas também jurídico-material, sendo
inadmissível qualquer capitis diminutio entre ambos os sexos.

Além disso, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu expressamente a liberdade em relação ao
planejamento familiar, devendo o Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse
direito, bem como a vedação de coerção tanto por parte de entidades públicas quanto privadas. Nesse
sentido, destacam Brauner et al.[77], que, referentemente ao planejamento familiar, questões que digam
respeito à reprodução e contracepção são de esfera privada, relativas à intimidade do casal.

Daí se segue que a mulher ou o homem solteiros, bem como o casal gozam de ampla liberdade para
planejarem sua vida reprodutiva, o que passa por uma necessária atuação estatal que garanta o acesso, mas
não coercitivamente, à meios seguros de contracepção. Nesse sentido, a Lei nº 9.263/96, regulamentadora
do planejamento familiar, destacou logo em seu art.1º que esse é direito de todo cidadão[78].

Vemos aí ambas as feições dos direitos sexuais e, especialmente, reprodutivos já tratadas, qual seja
a positiva, eminentemente voltada para a promoção e incentivo desses, bem como a negativa, de vedação de
coerção. Apesar disso, vemos iniciativas como a da chamada Frente Parlamentar de Defesa da Vida[79],
movimento conservador de forte influência religiosa que atual junto ao Congresso Nacional e que, a nosso
ver, compromete o caráter laico do Estado brasileiro.

Não estamos aqui a advogar a ausência de valores religiosos ou mesmo uma guerra contrária a
estes, porém como ressaltou Siches “[...] os valores religiosos e os valores morais não podem ser cumpridos
por via legal, porque sua realização requer espontaneidade e vontade livre.” (tradução nossa)[80]

Uma vez que questões morais e religiosas são de foro íntimo, não deve haver influência na liberdade
do indivíduo[81]. Questões relacionadas à autodeterminação reprodutiva e sexual das mulheres são de
escolha exclusiva e ao livre alvedrio dessas, baseadas em suas crenças particulares.

Destarte, a nosso ver a autonomia da mulher para a expressão sexual e reprodutiva não se baseia
apenas no princípio da liberdade[82], mas também no princípio da igualdade. Aliás, além do princípio da
igualdade, consoante já adiantamos, o direito fundamental à saúde, garantido expressamente pelo
Constituição, está diretamente relacionado aos direitos sexuais e reprodutivos.

Pessini[83] estabelece que a saúde seria composta por um equilíbrio dinâmico entre quatro
dimensões a ela inerentes: a orgânica, a psíquica e mental, a ecológico-social e a ética. Já Lucena[84]
assevera que o direito a saúde teria as qualificações de direito subjetivo, individual (de primeira geração),
fundamental, social (de segunda geração), transindividual (de terceira geração), de quarta e de quinta
gerações. Por sua vez, Stepke e Drumond[85] tratam a saúde como direito essencial à pessoa humana,
assegurando a sua subsistência, sendo direito de universalidade consagrada.

A Organização Mundial de Saúde – OMS (World Health Organization) entende o conceito de
saúde não como a mera ausência de doença, mas o completo bem estar físico e psíquico da pessoa. Já na sua
formação em 1948, uma das prioridades da OMS foi a saúde feminina, sendo que hoje tal entidade ressalta o
assombroso numero de meio milhão de mortes maternas anuais em face de complicações da gravidez[86].

Para se ter uma idéia do problema, só entre 2006 e 2007, dos 3,3 bilhões de dólares gastos pela
OMS, cerca de 53% foram investidos em intervenções essenciais de saúde, dentre as quais se incluem a
saúde reprodutiva, com a redução da mortalidade materna[87].

Concluímos então que, no que se refere à Carta Magna atual, os direitos sexuais e reprodutivos não
são apenas direitos humanos sem qualquer força normativa, sem eficácia jurídica, mas de verdadeiros direito
fundamentais implícitos ao ordenamento jurídico brasileiro, decorrendo dos direitos e princípios
supracitados, do próprio ordenamento jurídico e do sistema constitucional brasileiro.

Cerceá-los é flagrante violação à Constituição. O próprio Estado passar a atuar em sentido
contrário ao que deveria, qual seja o do resguardo e efetivação dos direitos fundamentais. Esta situação
ocorre em face de uma herança patriarcal e machista da sociedade brasileira, buscando impor as mulheres um
padrão comportamental desejado[88].

Consoante lecionam Lopes et al.:

Apesar das conquistas femininas, como o direito ao voto, da evolução dos costumes, das reivindicações
do movimento feminista e de acontecimentos como as grandes guerras – que fizeram com que as
mulheres assumissem tarefas tradicionalmente reservadas aos homens -, ainda não se vislumbra uma
paridade entre sexos[...][89]

Deste modo, faz-se necessário que o Estado encampe, através de políticas públicas voltadas para a
conscientização e educação de gênero, uma nova ótica mediante a qual nas inumeráveis situações nas quais
ainda remanescem discriminações às cidadãs brasileiras, violando-as em seus direitos sexuais e reprodutivos,
sejam repensadas. Aliás, não apenas repensadas, mas que seja posta em prática esta nova perspectiva.

Apesar de a batalha pela cidadania feminina estar apenas em início, assistimos a alguns avanços, tais
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como a criação da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, criada pelo Presidente Lula em 2003, no
primeiro dia de seu governo, pela Medida Provisória nº 103/03, posteriormente convertida na Lei nº
10.683/03.

Destacamos derradeiramente no âmbito da legislação infraconstitucional a recente promulgação da
Lei nº 11.340/06, comumente conhecida como Lei Maria da Penha, que tem por objetivo coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher, situação que reforça claramente a dominação feminina pela violência de
gênero. Tal lei constituiu mais um significativo passo rumo a igualdade de gênero em nosso país.

 
CONCLUSÃO
 

Vimos que hoje, no modelo pós-positivista, não se fala apenas em mera fundamentalidade formal
dos direitos fundamentais, mas também em direitos materialmente fundamentais, quais sejam aqueles que,
não obstante não estarem postos diretamente pela Constituição desta derivam, direta ou indiretamente.

De modo diferente dos direitos humanos, cujas normas que enunciam e veiculam esses são de cunho
predominantemente internacional, carecendo de eficácia jurídica perante um dado ordenamento jurídico, os
direitos fundamentais gozam de plena e imediata eficácia perante o Estado e particulares, não sendo meras
normas programáticas.

Hoje, a doutrina majoritária reconhece os direitos sexuais e reprodutivos não como direitos
fundamentais, mas sim como direitos humanos. Como vimos, esta não é a posição mais acertada. De que
adianta defendermos teorias como a da fundamentalidade material quando, em face de casos
concretos,apenas as normas que a Constituição expressamente consagra são dignas de serem qualificadas
como direitos fundamentais?

Nas civilizações ocidentais, sob o influxo das idéias burguesas liberais, as mulheres experimentaram
– a ainda sofrem – diversas formas de controle e repressão em relações de gênero. Deveras, o controle das
relações de gênero como relações de poder nos remete à Aristóteles, com a imposição às mulheres de uma
modo “normal” de se portarem e se exprimirem sexualmente, amparados numa suposta vocação natural e
biológica.

Entretanto, com o movimento feminista da segunda metade do século passado, paulatinamente as
mulheres conquistaram uma nova forma de cidadania, não sendo mais o meio público área exclusiva dos
homens. Isto levou a que diversas declarações direitos fossem redigidas com a contemplação e consagração
dos direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos.

Todavia, como destacamos, o ordenamento jurídico brasileiro, constitucional e infraconstitucional,
contempla diversos dispositivos normativos que consagram tais direitos, o que nos leva a considerá-los não
como meros direitos humanos, mas sim passíveis de receberem o qualificativo fundamentais.

Entendê-los apenas como direitos humanos seria de todo temerário para a efetivação de uma
cidadania real às mulheres. Deveras, os novos tempos não demandam este posicionamento, mas sim um
modelo vanguardista que consagre os direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos, ostentado
assim eficácia plena e imediata.

Admitir esta teoria a que propomos é dar um passo a mais para que o “status quo” atual, que ainda
mantém milhares de brasileiras submissas, tratando-as, ainda que não o faça de forma implícita, como serem
inferiores e violando o princípio da dignidade da pessoa humana, acaba por ser perpetuado.

Urge, portanto, que tomemos a bandeira da fundamentalização material dos direitos sexuais e
reprodutivos, a fim de que travemos a boa batalha pela emancipação do gênero feminino.
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DO TROTE UNIVERSITÁRIO COMO ATENTADO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO
ACADÊMICO

UNIVERSITY OF HAZING HOW TO ATTACK THE PERSONALITY OF THE ACADEMIC RIGHTS

Andryelle Vanessa Camilo

RESUMO
O trote é um rito de iniciação que remonta à Idade Média e designa os atos de zombaria e a imposição de
tarefas a que veteranos sujeitam calouros. Trata-se de ritual de iniciação às avessas, porque perpetra a
violência e o desrespeito às leis. O trote teve início na Europa e lá foi marcado pela violência desmedida. No
Brasil, foi introduzido no séc. XVIII, por influência de estudantes da Universidade de Coimbra. Em 1831,
em Recife, ocorreu a primeira morte oriunda de trote, seguida de várias outras tragédias. Em decorrência
disso, o trote deixou de ser um ritual de integração para se tornar sinônimo de humilhação e sofrimento. Ao
ser humano são atribuídos direitos e garantias que têm por finalidade o respeito à sua dignidade. Com a
prática do trote, muitos desses direitos são violados, como o direito à vida, à integridade física e psíquica, à
liberdade, à autonomia de vontade, à honra objetiva e subjetiva e à dignidade. Como consequência, há a
responsabilização administrativa, civil e criminal do agressor, que, frise-se, já é suficiente para coibir as
condutas violentas praticadas durante esses eventos, não carecendo de outras. O que é preocupante, na
questão do trote, é a tradição cultural transmitida de ano a ano e também a recusa das instituições em
assumir a responsabilidade de promover ações culturais que fomentem a cidadania. Desde a morte de um
calouro da Universidade de São Paulo, em 1999, foram implantadas várias medidas com o intuito de tornar o
trote mais humano. Já existem numerosas instituições que promovem atividades nas áreas de saúde, esporte,
lazer, cultura, educação, meio ambiente, assistência social, dentre outras, demonstrando que, com rigor e
empenho, é possível transformar os trotes violentos em ações sociais que conscientizem os estudantes e
beneficiem a sociedade.
PALAVRAS-CHAVES: Trote. Direitos da personalidade. Dignidade da pessoa humana.

ABSTRACT
The hazing is a rite of passage that dates back to the Middle Ages and refers to acts of mockery and the
imposition of duties to which veterans are subject freshmen. It's initiation ritual in reverse, because perpetrate
violence and lawlessness. The hoax began in Europe and there was marked by rampant violence. In Brazil,
was introduced in the century. XVIII, the influence of students from the University of Coimbra. In 1831, in
Recife, was the first death coming from a hazing, followed by many other tragedies. As a result, the hazing is
no longer a rite of integration to become synonymous with humiliation and suffering. Are attributed to
human rights and guarantees which are designed to respect for their dignity. With the practice of hazing,
many of these rights are violated, as the right to life, physical and mental integrity, freedom, autonomy of
will, the objective and subjective honor and dignity. Consequently, there is accountability administrative, civil
and criminal offending, which curl up, is enough to curb the violent behavior committed during these events,
not requiring other. What is worrying the issue of hazing is the cultural tradition passed down from year to
year and also the refusal of institutions to assume responsibility for promoting cultural activities that promote
citizenship. Since the death of a freshman at the University of São Paulo in 1999, there were several
improvements in order to make the hoax more human. Already there are numerous institutions promoting
activities in the areas of health, sport, leisure, culture, education, environment, social welfare, among others,
demonstrating that, with accuracy and commitment, you can turn violent hazing in social aware that students
and benefit society.
KEYWORDS: Hazing. Rights of personality. Human dignity.

1 INTRODUÇÃO
 
 
Trote é um rito de iniciação que remonta à Idade Média e designa os atos de zombaria e a

imposição de tarefas a que veteranos sujeitam calouros.
Destaca-se que o tema é pouco abordado no meio acadêmico e isso fortalece a necessidade de

investigação acerca dele.
Em decorrência dos excessos, que são comuns, os trotes passaram a ter repercussão jurídica, visto

que, sob o manto da integração social, amizade e companheirismo, tais eventos violam direitos humanos, em
especial os da personalidade.

Neste trabalho serão analisados o contexto histórico em que o trote surgiu, o modo como era
aplicado nos principais países da Europa e como chegou ao Brasil, e as principais notícias sobre trotes
violentos.

Discorrer-se-á sobre cada um dos direitos da personalidade violados pelo emprego do trote e sua
repercussão na dignidade humana, direito consagrado como princípio e paradigma do ordenamento jurídico.

Também serão elencadas as consequências jurídicas do trote – administrativas, civis e penais –,
considerando os crimes que se configuram com tal prática.

Por fim, far-se-á uma apreciação acerca da responsabilidade institucional pelo trote, partindo da
ideia de que esta deve retomar a organização na recepção dos calouros, utilizando esse momento para
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humanizar a entrada na faculdade, bem como integrar acadêmicos e comunidade através de ações
socialmente responsáveis.
 
 
2 DOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DO TROTE

 
 
Trote pode ser definido como a maneira como os cavalos andam, entre o passo e o galope[1], ou

ainda como a zombaria e a imposição de tarefas a que veteranos sujeitam calouros.
É entendido como um cerimonial milenar de agressão e violência. Trata-se de um rito de passagem

às avessas, como prática oposta aos valores humanistas e civis presentes no ambiente universitário.[2] A
pretexto de promover a integração entre calouros e veteranos por meio do companheirismo, o trote é
marcado pela violência física e moral, baseada na agressão e na humilhação. Acredita-se que o trote é
tortura, contudo lícita, pois foi legitimado pela tradição. Revela como alguns jovens ignoram as regras de
civilidade e reproduzem o desrespeito ao próximo e às leis.

Para Glauco Mattoso, o trote guarda correspondência com os rituais de iniciação de sociedades
secretas e povos selvagens.[3]

O termo pode referir-se tanto a práticas físicas quanto mentais e é amplamente disseminado por
todo o mundo, sob os nomes de hazing (Estados Unidos), ragging ou fagging (Commonwealth), bizutage
(França), fala (Polônia), dedovshchina (Rússia), ontgroening (Holanda).[4]

O “ritual de passagem” da vida estudantil para a acadêmica (na universidade), começou na Europa,
na Idade Média.[5] os candidatos aos cursos das primeiras universidades europeias não podiam frequentar as
mesmas salas que os veteranos e, portanto, assistiam às aulas a partir dos vestíbulos (onde eram guardadas as
vestimentas dos alunos). As roupas dos novatos eram retiradas e queimadas, e seus cabelos raspados. Essas
atividades eram justificadas, sobretudo, pela necessidade de aplicação de medidas profiláticas contra a
propagação de doenças.[6]

O mais antigo documento oficial que menciona a ocorrência de trote, emitido pela Universidade de
Paris, data de 1342 e procurava evitar excessos já arraigados.[7] Os calouros tinham seus pelos e cabelos
arrancados e eram obrigados a beber urina ou comer excrementos para só então serem aceitos pelos
veteranos.[8] Diante de tantas atrocidades, o trote passou a ser coibido com severas punições. Em Órleans,
os veteranos poderiam ser excomungados caso extorquissem os calouros ou destruíssem seus livros[9]

Na Alemanha, a concepção de calouro era a de uma besta selvagem que precisava ser domesticada,
devendo ser subjugada para que se tornasse um ser inteligente e civilizado. O calouro ficava à inteira
disposição de um dos veteranos e todos os seus pertences passavam a ser propriedade deste.[10] Nas
universidades inglesas, em decorrência do regime de internato, os professores eram responsabilizados pela
conduta dos alunos, o que acabou por amenizar o trote. Na academia de West Point, nos Estados Unidos, o
trote era um dos mais severos; o calouro, além de todas as demais humilhações que sofria, era abusado
sexualmente. O trote na Espanha, igualmente, primava pela violência.[11]

No Uruguai, não há registro de trote violento, pois nesse país o ingresso na universidade não
depende de vestibular. O ritual de iniciação se dá por meio de uma semana cultural, social ou recreativa que
fomente a integração acadêmica.[12]

Em Portugal, a Universidade de Coimbra foi fundada por volta de 1300, porém informações acerca
de trote se iniciaram apenas no séc. XVIII.[13] Foram eles os responsáveis pela migração da tradição para o
Brasil, incorporando-se nos cursos de Direito de São Paulo e Pernambuco. [14]

Em 1831, ocorreu a primeira morte de que se tem notícia, tendo como vítima o estudante Francisco
Cunha e Meneses, da Faculdade de Direito do Recife.[15]

A partir de então são muitas as histórias trágicas ligadas a trotes violentos praticados nas
universidades brasileiras.

Foi noticiada na revista Veja, em 3 de abril de 1971, a morte, por espancamento, de um calouro de
20 anos que tentou resistir ao trote na Universidade de Mogi das Cruzes.[16]

Também na Universidade Mogi das Cruzes, em 1980, outro calouro morreu vítima de
espancamento, por resistir ao corte de cabelo.[17]

Na Fundação de Ensino Superior de Rio Verde (GO), em 1990, um rapaz de 23 anos morreu de
uma parada cardíaca quando tentava fugir de veteranos que iam lhe aplicar um trote.[18]

Em 1993, um estudante abandonou a vaga no curso de engenharia, que conquistou na Unesp de
Guaratinguetá, depois de ter um volume de sete quilos amarrado aos seus órgãos genitais. Nessa mesma
ocasião outros novatos foram compelidos a tomar banho em um líquido retirado do estômago de um boi,
mastigar e engolir grama, andar só com roupas íntimas e rolar na lama misturada com estrume. [19]

Em 1998, um jovem foi internado depois de ter sido queimado durante um trote por veteranos da
Faculdade de Medicina da PUC-SP. [20]

O debate sobre a violência nos trotes foi reacendido, com o caso do  calouro de medicina Edson
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Tsung Chi Hsueh, da Universidade de São Paulo, que morreu afogado durante a realização de um trote em
1999. [21]

Um aluno da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro também morreu afogado em 2009.[22]
Em 2010, estudantes da Unicastelo, em Fernandópolis, foram obrigados a fumar, tirar as roupas

íntimas, pedir dinheiro em semáforos e a beber álcool combustível. Na mesma época, na Escola Superior de
Propaganda e Marketing, também em São Paulo, um estudante foi agredido e teve ossos do nariz e do rosto
quebrados.[23]

Esses são apenas alguns dos inúmeros casos de trote, que trazem ainda muitas outras
consequências, tais como intoxicações, perda de audição, queimaduras de terceiro grau etc.

Sendo o trote uma prática sadomasoquista, a comunidade universitária prefere eximir-se da
responsabilidade de organizar uma discussão a respeito. O raciocínio hegemônico parece ser o de que, se não
houver mortes ou mutilações durante as recepções aos novatos, então não haverá problema, pois se trata de
um tradicional rito de passagem que promove a integração entre calouros e veteranos.[24]

Porém é absolutamente inaceitável que um veterano imponha condutas aos calouros que venham a
lhes causar danos à saúde, à vida ou os atinjam em sua dignidade.

Nota-se, pelos casos narrados, que o trote transformou as universidades em locais de exercício do
autoritarismo, da barbárie e do desprezo. O horror está banalizado, a ponto de jovens desistirem do ingresso
na universidade por medo.[25] A violência está sendo aceita como símbolo de reconhecimento social. Mas o
preço para se sentir integrado não pode, em hipótese alguma, ser a aceitação da humilhação e do sofrimento.

 
 

3 DO TROTE E DA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
 
 
O conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, que tem por finalidade o

respeito à sua dignidade através da proteção contra atos do Estado e o estabelecimento de condições
mínimas de vida e de desenvolvimento da personalidade, pode ser definido como direitos humanos
fundamentais.[26]

Os direitos da personalidade, que visam proteger a condição humana, são espécies das quais os
direitos humanos são gênero.[27] Acerca do tema, Hermano Duval enfatiza que os direitos da personalidade
são como uma gama dos direitos humanos..[28]

A pessoa natural é reconhecida como o fim da norma jurídica.[29] A ela são reconhecidos alguns
direitos para a defesa de valores inatos no homem, como a vida, a higidez física, a intimidade, a honra, a
intelectualidade, entre outros. Tais direitos são dotados de características especiais, pois têm como objeto os
bens mais elevados do homem.

Em decorrência desse caráter essencial é que o ordenamento jurídico não permite sua disposição.
Os bens jurídicos que integram os direitos da personalidade podem ser divididos em físicos (como a vida, o
corpo e a imagem), psíquicos (como as liberdades de expressão e a higidez psíquica) e morais (como o nome
e a dignidade pessoal).[30]

O direito à vida está assegurado no art. 5º, caput, da Constituição Federal[31] e se afigura como o
mais fundamental de todos os direitos, e como pré-requisito à existência e exercício de todos os demais.
Cabe ao Estado assegurá-lo, abordando duas concepções, sendo a primeira relacionada ao direito de
continuar vivo e o segundo de ter uma vida digna.

Ressalte-se que o atentado à integridade física também pode atingir a imagem ou a honra da pessoa,
como, por exemplo, o corte de cabelo do calouro contra sua vontade.

Além da incolumidade física, o ser humano goza da proteção de seu bem-estar psicológico, da
integridade de sua mente, que se destina a preservar o conjunto pensante da estrutura humana. Manifesta-se
pelo dever de não afetar a estrutura psíquica de outrem. À coletividade e a cada pessoa cabe a obrigação de
não interferir no aspecto interno da personalidade de outrem, de suas ideias, suas concepções e
convicções.[32]

São proibidas, assim, quaisquer ações que visem violentar as convicções pessoais, políticas,
filosóficas, religiosas e sociais do ser, bem como todas as práticas tendentes a aprisionamento da mente, a
intimidar pelo medo ou pela dor, enfim, obnubiladoras do discernimento psíquico.[33]

Outro direito da personalidade humana moral que merece proteção jurídica é o do respeito pessoal,
a que cada pessoa faz jus, na conservação do bom relacionamento necessário para a coexistência na
sociedade.

Carlos Alberto Bittar enuncia que
 
Os conceitos que constituem o núcleo do direito em causa, apartados do complexo da
honra, são: a dignidade, o sentimento de valor moral, ou honorabilidade (que repele
epíteto desqualificador quanto à higidez moral da pessoa), e o decoro, sentimento ou
consciência da própria respeitabilidade (a que repugna o atributivo depreciativo, de
ordem psíquica ou física) (com os epítetos de “canalha”, “animal”, “cão”, no primeiro
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caso, e “ignorante”, “burro”, “morfético”, no segundo).[34]

 
Em consonância com o direito em causa, a pessoa deve abster-se de pronunciar palavras, gestos,

sons ou mímicas que possam ofender outrem, em seu brio ou sem pudor, a fim de não criar conflitos de
relacionamento que a paz social prescreve. Constitui violação a esse direito a atribuição de qualificativos
deprimentes ou constrangedores.

Nesse sentido, a própria designação de calouro como “bicho”[35] ou “bichete” já atenta contra os
direitos da personalidade.

A injúria, que se funda no princípio ético do respeito, ocupa posição privilegiada dentro do
conjunto de proteção à honra, voltando-se para a sua fase pessoal ou subjetiva (desde que indiferente o
reflexo na sociedade para o seu implemento).[36]

Ao ser humano também é conferido o direito à liberdade, que traz a noção de respeito à sua
autonomia, à direção daquilo que diz respeito exclusivamente ao próprio indivíduo. John Locke, filósofo
inglês e ideólogo do liberalismo, que viveu no século XVII, acreditava que, por ser o homem um ser
racional, a liberdade não poderia separar-se da felicidade.[37]

A liberdade é a possibilidade de decidir e com isso autodeterminar-se, pressupondo a
responsabilidade do indivíduo para consigo e para com a comunidade na qual está inserido. A liberdade e a
igualdade foram os primeiros princípios reconhecidos como direitos humanos fundamentais, formando a
primeira geração de direitos a garantir o respeito à dignidade da pessoa.[38] O trote pressupõe iniciativa de
quem recepciona, por isso o recepcionado tem o direito de aceitá-la ou não. [39]

Raspar a cabeça dos calouros, sujá-los com tinta e fazê-los dançar ou andar de mãos dadas seria
inofensivo, desde que fosse opcional, porém em sua quase totalidade esses jovens participam acuados,
temendo represálias dos veteranos caso se recusem ao trote.

Não há liberdade ou autonomia de vontade[40] quando o estudante é obrigado a ingerir urina ou se
lambuzar de excrementos e vísceras de animais em estado de putrefação. O que há é um atentado radical a
todos os direitos e princípios que protegem a pessoa, inclusive o direito natural, inato ao ser humano, e que
precede qualquer positivação. O direito à liberdade não se realiza mediante uma mera postura estatal
omissiva, mas exige ações comissivas no sentido de assegurá-lo.[41]

Por derradeiro, cumpre-nos tratar do direito à dignidade, também violado pelo trote. A dignidade,
segundo o inc. III do art. 5º da Constituição Federal, constitui um dos fundamentos do Estado democrático
de direito e pode ser compreendida como um valor que outorga a todo ser humano a garantia de que não
será prejudicado em sua existência, vida, corpo ou saúde, e de que poderá usufruir de um âmbito existencial
característico seu.

No que toca aos direitos fundamentais do homem, impende reconhecer que o princípio da
dignidade tornou-se o epicentro do extenso catálogo de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e
culturais, que as constituições e os instrumentos internacionais em vigor ofertam solenemente aos indivíduos
e à coletividade.[42]

A dignidade se consolida na medida em que são respeitados todos os direitos do ser humano.[43]

 
 
4 DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO TROTE
 
 

Como retroexposto, as consequências do trote podem ser nefastas: atentados à vida, à integridade
física e psicológica, à liberdade, à autonomia de vontade e à dignidade da pessoa humana.

Não é possível tratar o trote como mero excesso em um ritual divertido de iniciação e integração. A
violência entre os jovens, que tem aumentado nos últimos anos, tornou-se um fenômeno social em todas as
classes sociais e os “trotes-aberrações” [44] são uma das faces do problema.

Sua prática sempre foi marcada por violência e humilhação – características que se acentuaram com
o passar do tempo. Para a antropóloga Leila Jeolás, o problema não está no trote, mas na estrutura social,
que é extremamente competitiva, individualista e desigual. Eles expressam um tipo de violência estrutural à
sociedade brasileira.[45]

O indivíduo numa multidão comporta-se de tal modo que faz coisas inimagináveis de serem feitas
caso estivesse sozinho.[46] Há nos rituais coletivos, que tornam as pessoas anônimas, um acumpliciamento
generalizado.[47]

Para os pesquisadores Juliana Cristina Marin, Daniela Araújo e José Espin Neto o, trote leva a um
processo de superidentificação em massa, que desencadeia atitudes excessivas de veteranos contra
calouros.[48] Em pesquisa realizada por eles, 63,2% dos alunos disseram que os trotes foram aplicados por
homens; 93,5%  dos homens tiveram seu pior trote aplicado por um homem; 74,5% dos homens e 91,3% das
mulheres consideram o trote uma forma de violência.[49]

O trote é tortura em estado puro, porque não depende de pretextos para ensejar a desejada chance
de extravasar socialmente o sadismo.[50]Dependendo de como é praticado e de suas consequências, o trote
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é tratado de maneiras distintas no ordenamento jurídico pátrio.
O trote leve, aquele em que os veteranos pintam o rosto, os braços, as roupas ou raspam o cabelo

do calouro, é amplamente aceito, tanto social quanto institucionalmente. Reitores, professores, pais e alunos
o têm como saudável. O problema é delimitá-lo, para que, durante a sua prática, não exceda ao
consentimento real do calouro.

O trote mediano, aquele em que os calouros são obrigados a se molhar, chafurdar na lama ou fazer
pedágio nos semáforos para pagar os valores estipulados pelos veteranos ,também é aceito. Mas, como
violam direitos da personalidade, as instituições não o admitem dentro de suas dependências.

O trote grave pressupõe coerção, pois, como retroexposto, viola as normas de direito natural. O
novato é submetido às maiores atrocidades, como ingerir comida previamente mastigada por um veterano;
correr nu em público; ingerir bebida alcoólica, ficar amarrado, tomar contato físico com excrementos ou
animais em estado de putrefação, dentre tantos outros absurdos.

Vez ou outra as consequências de um trote violento caem na mídia e então o debate é
retomado.[51]

As universidades não permanecem totalmente caladas diante dessa situação. Várias normas têm
sido estabelecidas, tanto nas públicas como nas particulares, proibindo a realização de trotes fundamentados
em humilhações físicas e psicológicas, dentro ou  fora dos seus perímetros. Punições como suspensão ou
expulsão, previstas no regime disciplinar das universidades para os infratores, seriam aplicadas após a
conclusão de um processo administrativo que investigaria caso a caso.

Em 1999, o Estado de São Paulo sancionou a Lei nº 10.454/1999, proibindo o trote nas escolas
superiores e universidades estaduais, com o seguinte conteúdo:

 
Art. 1º É vedada a realização de trote aos calouros de escolas superiores e de
universidades estaduais, quando promovido sob coação, agressão física, moral ou
qualquer outra forma de constrangimento que possa acarretar risco à saúde ou à
integridade física dos alunos.
Art. 2º Compete à direção das instituições públicas de ensino superior:
I-           adotar iniciativas preventivas para impedir a prática do trote aos novos alunos,
segundo disposto no art. 1º e respondendo a mesma por sua omissão e condescendência;
II-         aplicar penalidades administrativas aos universitários que infringirem a presente lei,
incluindo expulsão da escola, sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis. [52] [...]
 

Registre-se a punição histórica em 1971, feita pelo professor Almir de Oliveira, diretor da faculdade
de Juiz de Fora, que puniu um veterano por agredir um calouro com um soco, com expulsão e impedimento
de se matricular em qualquer outra instituição de ensino superior nos próximos três anos.[53] Tal exemplo
deveria ser seguido.

Além das sanções administrativas, quem aplica o trote está sujeito a responsabilização civil e penal.
Na seara civil, é inquestionável que o patrimônio do indivíduo não é formado apenas pelos seus

bens suscetíveis de transformação em dinheiro; assim, qualquer lesão à sua vida, saúde, honra deve ser
considerada. [54] Negar ao ser humano o direito à indenização pelo dano injusto sofrido, seja qual for a sua
natureza, significaria contrariar frontalmente a sua dignidade. [55]

Tramitam na Câmara do Deputados 24 projetos de lei[56] que visam regulamentar a prática do
trote, sendo que 10 visam criminalizá-lo.[57] Atualmente, as condutas dos veteranos se enquadram nos
crimes de homicídio, lesões corporais, injúria grave, constrangimento ilegal e ameaça, todos do Código
Penal.

Alguns homicídios já foram praticados no país durante as iniciações de calouros, mas o que ganhou
maior repercussão foi o caso do aluno da USP Edison Tsung Chi Hsued, encontrado morto na piscina da
Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz, um dia após o trote. Provavelmente o crime se deu de forma
omissiva, porque Edison não sabia nadar, e a omissão era relevante para a tipificação do delito. Os
acadêmicos deveriam ter agido para evitar o resultado, já que, com o seu comportamento anterior, criaram o
risco de sua ocorrência.[58]

O processo foi arquivado – o Supremo Tribunal Federal decidiu que a morte foi acidental. “Com o
arquivamento do processo criou-se o seguinte cenário: um jovem apareceu morto numa festa dentro da
universidade mais respeitada do país – e ninguém sabe mais nada e ninguém é punido e não há mais
processo? Isso é justiça?”[59] Lamentavelmente, não se deu ao caso a atenção merecida, o que ajudou a
impulsionar a criminalidade no trote.

O homicídio é um crime de forma livre, mas no trote se caracteriza principalmente pela motivação.
No que tange à motivação, o homicídio decorrente de trote é fútil. Isso quer dizer que, pela sua

mínima importância, o trote não é causa suficiente de homicídio[60]. É motivo pequeno demais para levar o
agente a matar a vítima.

O homicídio também pode ser culposo através da imprudência[61]. A imprudência é o agir sem as
devidas cautelas, como, por exemplo, pintar o rosto dos calouros, no sol, com tinta à base de petróleo, que
causa queimadura;[62] utilizar buzina diretamente no ouvido do estudante, causando surdez, dentre
outros.[63]
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O trote também pode configurar o crime de lesão corporal, que, segundo o item 42 da Exposição
de Motivos do CP, parte especial, é todo e qualquer dano ocasionado à normalidade funcional do corpo
humano, quer do ponto de vista anatômico, quer do ponto de vista fisiológico ou mental. Assim, o veterano
que causa ferimentos, deteriora membro, sentido ou função, ou ainda causa traumas psicológicos aos
calouros, como síndrome do pânico, ansiedade generalizada ou depressão, incorre nesse crime.

A injúria, prevista no art. 140 do CP, igualmente pode estar presente no trote, principalmente na
modalidade “injúria real” (§ 2º). A injúria consiste na ofensa à dignidade ou ao decoro de alguém, através da
atribuição de predicados negativos, como “burro”, “bicho”[64], “idiota”, “animal”[65] etc.

Já a injúria real é aquela em que há prática de violência. É preciso que o sujeito ativo atue com o
propósito de injuriar (animus injuriandi), pois, do contrário, subsistirá apenas o delito de lesão corporal (art.
129, do CP) ou a contravenção penal de vias de fato (art. 21, Lei de Contravenções Penais). [66] É corrente
durante o trote universitário, e se manifesta através de condutas como chicotadas,[67] bofetadas, no rasgar
das vestes, no cavalgar o ofendido, na pintura do rosto contra a vontade da vítima, no arremesso de
excremento ou de outra imundície etc. A jurisprudência já reconheceu como injúria real o corte de cabelo
com intenção aviltantes.[68]

O constrangimento ilegal também é crime de fácil incidência durante o trote e consiste na postura
daquele que impõe, obriga, força alguém, com violência ou grave ameaça, a obedecer a um comando
ilegítimo para que faça o que a lei não manda, ou não faça o que a lei permite que seja feito, como, por
exemplo ingerir bebida alcoólica, comer algo já mastigado pelo veterano ou ração animal,[69] colocar algo
imundo na boca ou engolir[70], andar apenas de roupas íntimas pela rua[71] etc. Fere a liberdade individual
das pessoas no aspecto da autodeterminação e tem fundamento no inc. II do art. 5º da Constituição Federal.

Nesse crime, o sujeito ativo intimida, promete um mal físico, moral ou econômico à vítima. Como
exemplo, citem-se os veteranos que prometem ao calouro que, se não obedecer à ordem, sua vida se tornará
um inferno, seu material escolar será destruído etc.

A reunião de quatro ou mais pessoas para a prática do crime dobra a pena, e quando houver, em
decorrência do constrangimento, lesões corporais, por exemplo, haverá concurso material de crimes.

Por fim, as condutas dos veteranos podem caracterizar o crime de ameaça, que é a prenunciação de
um mal a alguém restringindo-lhe a liberdade e tranquilidade psíquica. O mal prometido é gratuito e não visa
forçar a vítima a nada, apenas gera medo.

Acredita-se que o ordenamento jurídico brasileiro já alberga de forma satisfatória as condutas
praticadas durante o trote. A falha, que leva a tantas barbaridades, está na questão cultural de perpetrar a
vingança (já que o calouro, aviltado em um ano, no seguinte se achará no direito de retribuir o que passou), e
na omissão das instituições, que deveriam tomar para si a responsabilidade de promover trotes culturais, que
fomentassem, ao invés da violência, a cidadania e a participação acadêmica na comunidade.
 
 
5 DA RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL PELO TROTE
 
 

Após 1999, com a morte por afogamento do calouro da USP, as autoridades universitárias
assumiram um discurso enfático contra a prática do trote. Contudo, as medidas adotadas foram brandas e o
costume se perpetua, à revelia das iniciativas, e ano após ano ganha as manchetes dos jornais pelas suas
características violentas. “Nestas ocasiões, muitos universitários se julgam no direito de ser vândalos, quando
a sociedade espera que sejam cidadãos exemplares.”[72]

Segundo Antônio Álvaro Soares Zuin, a partir de informações recolhidas das observações dos
diários de campo e das entrevistas nas universidades, constatou-se que, dependendo das características
particulares de cada curso, haveria um perfil claramente delineado quanto ao modo como os calouros seriam
recebidos por seus respectivos veteranos. [73] O resultado esperado era que, quanto mais concorrida a
faculdade e mais exigente o curso, mais civilizados seriam os alunos, mas é exatamente o oposto o que
acontece. [74]

Ressalte-se que o que se contesta não é o hábito de ritualizar a recepção aos ingressantes, mas a
violência intrínseca a ele. É possível que novas tradições sejam criadas, e que o calouro ingresse na
universidade sem resquícios de violência física ou psicológica.

A comunidade acadêmica deve parar de se esconder atrás do pretexto de que os trotes perversos
ocorrem fora das universidades, e assumir o papel que lhe cabe enquanto formadora de opinião. As
instituições universitárias não reconhecem oficialmente o trote como a forma mais adequada de recepção,
mas acabam aceitando sua prática por não tratarem do assunto com a devida consideração.

Temendo novos casos de violência excessiva as universidades (principalmente as públicas) criaram
mecanismos para evitar o trote. Sua prática já passou a ser motivo para o veterano ser “jubilado”, ou seja,
expulso da instituição.[75]

O Ministério Público Federal (MPF) expediu a recomendação nº 04/2009, com o objetivo de coibir
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a prática do trote estudantil com caráter violento, humilhante, vexatório ou constrangedor aos calouros, nas
dependências do estabelecimento de ensino e, também, fora dele.[76]

Em fevereiro de 2009, a Câmara aprovou um projeto de lei que visa “disciplinar” o trote
universitário. De acordo com a lei, ele passaria a ser responsabilidade da universidade, mesmo que
acontecesse fora do câmpus.[77] Em 27/2/2009, o projeto foi remetido ao Senado Federal, por meio do
Ofício nº 115/09/PS-GSE, para que seja votado.

De grande valia seria acrescer-se ao projeto disposição acerca da proibição de o aluno matricular-se
em qualquer outra instituição por determinado prazo, de 2 ou 3 anos. Isso faria com que os agentes
sentissem que os seus efeitos se prolongariam no tempo, assim como se prolongam para as vítimas.

O Conselho de Reitores de Universidades Brasileiras também acredita que seja de responsabilidade
da universidade a obrigação de prevenir e punir trotes violentos[78] e isso se justifica porque, quando o trote
ocorre, vincula o nome da instituição. Todas as notícias sobre o fato levam o nome da entidade, que acaba
ficando maculada por não tomar providência sobre o assunto; trata-se de definir comportamentos que sejam
aceitáveis naquela escola.

O ex-governador e ex-reitor do Mackenzie, Cláudio Lembo, diz que punir violência de fora é
difícil, mas que isso pode se dar pelo próprio estatuto: "[...] Cheguei a suspender alunos após atos
decorrentes de bebedeira" .[79]

Hélio Deliberador, pró-reitor de Cultura e Relações Comunitárias da PUC/SP, diz que "O ideal é
trabalharmos pela prevenção, por uma cultura de paz. Trote é uma palavra da cultura animal (fazendo
referência ao movimento dos equinos). Mas a punição a casos que acabam com violência às vezes é
necessária e dá exemplo. Na PUC o trote é proibido, mas ele deve ser punido quando acontece fora, pois a
relação dos alunos está ligada à entidade". [80]

O trote deve ser institucionalizado, para que faça parte de um projeto educativo, integrado e
articulado na luta por uma educação de qualidade para todos, que acabe gerando indivíduos capazes de
estabelecer seus próprios limites de intervenção na sociedade.[81]

Há inegáveis sinais de progresso. Em 2000, uma pesquisa da Fundação Educar Dpaschoal apontava
que 54% das universidades brasileiras já praticavam o trote solidário, [82] e cada uma assume uma forma
distinta. Entre as que já existem, têm-se ações na área de saúde (doação de sangue); esporte e lazer
(campeonatos, jogos); cultura (teatro, música); educação (doação de livros, mutirão para limpeza de escola);
meio ambiente (cultivo de plantas, reciclagem); assistência social (doação de roupas, alimentos, brinquedos),
dentre tantas outras.

Na USP, desde 1999, as denúncias de agressão podem ser feitas pelo disque-trote, um serviço que
fica disponível ao aluno das 9h às 21h por quatro semanas.[83] Segundo Oswaldo Crivello Júnior,
coordenador do grupo pró-calouro da instituição, o número de queixas tem diminuído ao longo dos
anos.[84] A USP também tem promovido plantio de árvores, arrecadação de alimentos e outros donativos,
palestras e júri simulado. O trote “sem violência” regado a lama, tinta e farinha ainda existe, mas apenas para
os novatos que aceitam.[85]

Neste ano o trote da USP contou com seguranças contratados, banheiros químicos, campo inflável
de futebol de sabão e tenda com DJ patrocinada pela marca de energéticos Red Bull.[86]

Na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo há trotes sociais desde 2003. Nos últimos três anos, o
trote foi unificado entre as três graduações oferecidas e tem, além das ações sociais, palestras e churrasco.
[87]

A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul oferece show de música, peça teatral, propõe a
doação de sangue, promove a campanha do agasalho e doação de alimentos.[88]

O Instituto Akatu pelo Consumo Consciente e os alunos da Universidade de Campinas
(UNICAMP), em 2010, promoveram o “Trote da Cidadania Pelo Consumo Consciente” na comunidade e
contou com ações como coleta seletiva, combate ao uso de descartáveis; distribuição de folhetos sobre como
evitar o desperdício e aproveitar integralmente os alimentos; práticas sustentáveis; visitas a cooperativas de
coleta seletiva de lixo e de óleo de cozinha. [89]

Para garantir que ações como essas sejam levadas adiante, a ONG “Trote da Cidadania”
implementou vários projetos, como cursos de capacitação para o estudante, que ensinam a mobilizar pessoas
para as ações, captar recursos e identificar as necessidades da comunidade. Outro estímulo é o prêmio pelo
“Trote da Cidadania”, que até o ano passado era um prêmio para as ações realizadas no início das aulas.
Agora, o prêmio vai ser voltado às ações contínuas: os 15 melhores planos com essa característica receberão
R$500,00 para que sejam colocados em prática.[90]

Assim, nota-se que com rigor e empenho é possível transformar as ações praticadas durante o trote.
O ingresso na faculdade constitui excelente ocasião para envolver e aquecer uma camada de formadores de
opinião do presente e do futuro.

Esses acadêmicos em pouco tempo se tornarão líderes e essa experiência - boa ou ruim – os
acompanhará. Sendo boa, permitirá a reflexão, e os tornará agentes da construção de um mundo melhor.
Além disso, o trote institucionalizado, organizado pelas academias, tem efeito multiplicador, porque atende à
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sua função social, que é beneficiar as comunidades nas quais estão inseridas.
 
 

6 CONCLUSÃO
 
 

Trote é um rito de iniciação que remonta à Idade Média e designa os atos de zombaria e a
imposição de tarefas a que veteranos sujeitam calouros. A pretexto de promover a integração entre calouros
e veteranos por meio do companheirismo, o trote perpetra a violência, submissão, ausência de civilidade e
desrespeito às leis.

O trote está disseminado pelo mundo, mas teve sua origem na Europa. Países como França e
Alemanha foram marcados por condutas violentas, o que levou seus governos a tomarem medidas para coibi-
lo mediante severas punições.

O trote foi introduzido no Brasil no séc. XVIII, nos cursos de Direito de São Paulo e Pernambuco,
por influência dos estudantes da Universidade de Coimbra, Portugal. Já em 1831, em Recife, ocorreu a
primeira morte oriunda de trote. Após, sucessivas foram as histórias trágicas dele decorrentes, o que tem
transformado as universidades em locais onde, para ser aceito, o estudante deve submeter-se a humilhações e
sofrimentos.

O ser humano, por essa própria condição, é detentor de um atributo denominado personalidade, da
qual decorrem direitos e garantias que têm por finalidade assegurar o respeito à sua dignidade através da
proteção contra o Estado e particulares. Tais direitos não admitem disposição.

Com a prática do trote, esses direitos são frontalmente violados. Dentre eles estão o direito à vida,
à integridade física e psíquica, à liberdade, à autonomia de vontade, à honra objetiva e subjetiva e à
dignidade. Esta, por sua vez, segundo o inc. III do art. 5º da Constituição Federal, constitui um dos
fundamentos do Estado democrático de direito e pode ser compreendida como um valor que outorga a todo
ser humano a garantia de que não será prejudicado em sua existência, vida, corpo ou saúde, e de que poderá
usufruir de um âmbito existencial característico seu.

A violação dos direitos acima elencados tem como consequência jurídica a responsabilização do
agressor, pela via administrativa, com sua suspensão ou expulsão da instituição; pela via civil, através da
reparação por danos materiais e morais, e pela via criminal, mediante condenação por homicídio, lesões
corporais, injúria, constrangimento ilegal e ameaça.

O ordenamento jurídico brasileiro já alberga de forma satisfatória as condutas praticadas durante o
trote, não carecendo de maior tipificação. O que é preocupante é a questão cultural e a recusa das
instituições em assumir a responsabilidade de promover trotes culturais, que, em vez de violência, fomentem
a cidadania e a participação acadêmica na comunidade.

Desde a morte do calouro Edison Tsung Chi Hsued, em 1999, ocorreram vários progressos com o
intuito de tornar o trote mais humano. Já existem numerosas instituições que promovem trotes nas áreas de
saúde, esporte, lazer, cultura, educação, meio ambiente, assistência social, dentre outras, demonstrando que,
com rigor e empenho, é possível transformar as ações violentas do trote em ações sociais que conscientizem
os estudantes e beneficiem a sociedade.
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This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5012



§ 4º No caso do inciso III do § 3º deste artigo, o aluno ficará impedido de matricular-se na instituição de ensino superior pelo prazo de
1 (um) ano.
Art. 3º Caberá às instituições de ensino superior, antes do início do período letivo, instituir uma comissão integrada por professores e
estudantes a quem competirá estabelecer um calendário de atividades e eventos destinados à recepção aos novos alunos.
§ 1º As atividades visarão à integração na vida universitária, bem como ao conhecimento das instalações, do funcionamento dos
equipamentos coletivos e dos serviços sociais disponíveis na instituição de ensino.
§ 2º Em qualquer caso, a atividade não poderá ter duração superior a 20 (vinte) horas e ocorrerá sempre no primeiro mês do período
letivo.
Art. 4º As instituições de ensino superior farão campanhas de divulgação e esclarecimento quanto ao disposto nesta Lei.
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A LEI MARIA DA PENHA COMO MEIO DE EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA DE GÊNERO NO BRASIL

THE MARIA DA PENHA LAW AS A MEANS OF EFFECTUATION OF THE CONSTITUTIONAL
PRINCIPLE OF EQUALITY OF GENDER IN BRAZIL

maria emília miranda de oliveira queiroz

RESUMO
Este trabalho dedica-se ao estudo da Lei 11340/2006. A relevância da abordagem deve-se às peculiaridades
que cercam este dispositivo, que é transdisciplinar desde seu processo legislativo até sua matéria e
aplicabilidade. Não nos restringimos à análise do texto legal, mas aos aspectos transdisciplinares que o
cercam. Essa Lei, que tomou nome de uma das vítimas da violência doméstica familiar contra a mulher,
Maria da Penha, apesar de ter surgido por pressão internacional, representa grande conquista na luta pela
igualdade de gêneros no Brasil.
PALAVRAS-CHAVES: 1. Lei Maria da Penha 2. Igualdade de gênero 3. Efetivação de Direitos
Fundamentais

ABSTRACT
This work is dedicated to the study of Law 11340/2006. The relevance of the approach is due to the
peculiarities surrounding this device, which is interdisciplinary since its legislative process and subject to its
applicability. Not restricted to the analysis of the legal text, but the disciplinary aspects that surround it. This
law, which took the name of a victim of domestic violence, family violence against women, Maria da Penha,
despite having arisen by international pressure, represents great achievement in the struggle for gender
equality in Brazil.
KEYWORDS: 1. Maria da Penha Law 2. Gender equality 3. Enforcement of Fundamental Rights

1.      Introdução
O presente estudo dedica-se a uma questão de suma importância tanto no cenário nacional como

internacional: a isonomia de gênero.
No Brasil, esta igualdade é garantia constitucional, contida no rol dos direitos fundamentais,

entretanto, por deficiências legislativas, falta de políticas públicas e limitações operacionais do Poder
Judiciário, a efetivação  desta garantia estava comprometida.

Delimitamos o alcance da nossa pesquisa à questão do ideal de igualdade de gênero  pela
erradicação da violência doméstica contra a mulher. Nesse campo houve uma brusca mudança, relativamente
recente, a partir de 2006. Isso porque, uma brasileira foi duas vezes vítimas de fenocídio, pelo próprio
marido e sentiu-se ultrajada pela impunidade que se operou por vinte anos. Recorreu então à órgãos de
defesa dos direitos humanos e seu pleito chegou até a Organização dos Estados Americanos, o que culminou
com a punição do Brasil por negligência no combatimento da violência contra a mulher e exigência de uma
série de providências que o país deveria tomar a esse respeito.

Foi assim que surgiu a Lei 11340/2006, que tomou o nome dessa vítima já mencionada: MARIA
DA PENHA.

Iniciaremos a abordagem com um retrospecto internacional que antecedeu esse dispositivo legal
específico. Seguiremos tratando da fundamentação da decisão da OEA, qual seja a obrigação do Estado de
proteger os cidadãos, no sentido mais amplo do termo. Adentraremos então nos institutos próprios para a
efetivação do princípio da isonomia de gênero, presentes na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Trataremos ainda dos aspectos práticos da implementação do dispositivo legal, sua procedimentalização, sua
aplicação pelos tribunais superiores e sua eficácia empírica.

Como desfecho do estudo, apresentaremos as considerações finais, oriundas da pesquisa
realizada.

O acervo de obras consultadas para a realização deste consta das referências.
 

2. Precedentes internacionais da lei Maria da Penha
 
É histórica a luta das mulheres pela igualdade de gênero, ainda que não se chamasse assim o ideal

feminista inicialmente. Já no século XVIII, como ressalta CORRÊA[1], Olympe de Gouges, foi guilhotinada
pelo “terror” de 1791, por ter publicado uma Declaração dos Direitos das Mulheres, já que não foram
tuteladas pela Declaração dos Direitos dos Homens.

Cita ainda Mary Wollestonescraft, que no mesmo período também escreveu um libelo feminista, a
Reivindicação pelos Direitos das Mulheres, onde criticava o eterno feminino em Rousseau. Filósofo que,
ainda segundo CORRÊA[2], juntamente com Kant e Locke, fez uma verdadeira “ginástica intelectual” para
reificar a diferença da natureza feminina. Esse discurso da “diferença feminina” legitimou a diferença entre os
sexos, servindo de motivo para a exclusão da mulher no então princípio racional da igualdade. Tendo
ocorrido a fomentação da igualdade formal e material entre os gêneros só no século XX, na CEDAW –
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Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher (aprovada pela AGNU
em 1979) [3], do que trataremos adiante.

O Século XIX, marcado pelo socialismo e comunismo, trouxe para o movimento feminista a luta por
conquistas trabalhistas, embrião que surte efeitos até na atualidade, como no caso do Brasil, onde a
Constituição Federal de 1988 garantiu a licença maternidade e a manutenção do vínculo empregatício e do
salário, e a Consolidação das Leis do Trabalho tem a adoção de medidas de proteção ao trabalho das
mulheres como assunto de ordem pública (artigo 377). Teve início também a luta pelo voto, que conseguiu
as primeiras conquistas no século XX.

Segundo CORRÊA, “esses debates se desenrolaram predominantemente em contextos nacionais.
Mas também cruzariam fronteiras acompanhando as migrações e várias vagas do internacionalismo
socialista e comunista”.

Nos Estados Unidos e na Europa as mulheres tiveram papel determinante na economia durante a II
guerra, e já atuavam politicamente, sendo de notar uma larga tradição de debates sobre seus direitos nos
Estados Unidos e na Europa. A constituição do sistema da ONU e as negociações da Declaração Universal
dos Direitos Humanos contaram com a influência de Elanor Rosvelt.

Com relação ao sistema interamericano, houve impacto da discussão sobre o direito à educação e ao
voto, que além de estarem em âmbito nacional, haviam se aplicado em diversos países da América Latina,
entre 1920 e 1930. Nos anos 60 estas declarações são valorizadas através do princípio da igualdade, nelas
inserido, e que é retomado nesta década.

Com aplicações em documentos e instrumentos entre os quais: Convenção Interamericana de Direitos
Humanos, Convenção Internacional de Direitos Civis e Políticos, Convenção Internacional de Direitos
Econômicos Sociais e Culturais.
Com maior relevância, já em 1979, surge e é adotada a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres.

Dos fins da década de 40 até os anos 90, houve tensão na ordem global, paralisação do debate sobre
os direitos humanos e tensão também nas discussões sobre direitos da mulher, em decorrência da
controvérsia entre o mundo capitalista , onde prevaleciam os direitos civis e políticos , e o mundo socialista,
com a preferência por direitos econômicos, sociais e culturais. Tornaram-se nesse período praticamente
ineficazes os instrumentos disponíveis quanto aos direitos das mulheres.

Essa tensão repercute de tal modo que a Primeira Conferência Internacional de Direitos Humanos
(1968) terminasse em um impasse. Tal debate só foi reaberto 25 anos após, na esfera das Nações Unidas,
quando já desaparecidos os muros entre Leste/Oeste. Ao lado desta tensão, na ordem global, na época entre
a II guerra e os anos 90, países membros da ONU estavam sob regimes autoritários ou na alternância  entre
autoritarismo e democracia.

Ainda há de se ver que há resistências entre os sistemas jurídicos nacionais e das culturas ante as
definições normativas internacionais. Entretanto, aos poucos as mulheres conseguiram obter em suas
sociedades uma atmosfera propícia aos direitos humanos das mulheres, possibilitando a inserção dos
instrumentos internacionais garantidores nos contextos que lhes eram mais difíceis; isto teve curso entre 70 e
90.

Em 1993, na Conferência de Viena, apesar das dificuldades anteriores, veio como fruto da paciente
revolução das mulheres – surge um marco definitivo sobre a discussão e a operacionalidade internacional dos
direitos humanos, com a conferencia de Viena.

O fim da bipolaridade global possibilita novas condições políticas internacionais ao mesmo tempo em
que se vê a maturação intelectual sobre os sistemas internacionais de direitos humanos.

Viena foi marco também para o entendimento de que não só os Estados poderiam ser violadores dos
direitos humanos, mas também os agentes privados como maridos e companheiros, inclusive, o estupro
passava a ser visto como violação de direitos humanos, juntamente com outros abusos da vida privada, tais
como tratamento cruel e desumano.

A partir de então, alguns acontecimentos foram fundamentais para prevenção e erradicação da
violência do gênero.

Em 1994, no Pará, houve a adoção da Convenção Interamericana para a Erradicação da Violência
contra as Mulheres,  que colaborou para a concretização da garantia constitucional de igualdade entre
homens e mulheres (art. 5º, §2º, CF/88), sendo o primeiro Tratado Internacional a dedicar-se ao tratamento
exclusivo da questão de gênero, universalizando a violência contra mulher, sem distinção de raça, classe ou
religião.

No ano seguinte, em Pequim, aconteceu a IV Conferencia Mundial sobre a Mulher, que não
transcorreu livre de resistências por parte dos países participantes, pois nem todos aceitaram a terminologia
“Direitos Humanos das Mulheres”, consagrada em Viena, dois anos antes, servindo como argumento as
diferenças culturais entre os sexos.

Cinco anos mais tarde, esse evento foi revisado no que se chamou Pequim +5, que aconteceu em
Nova Iorque e teve como tema: a mulher no ano 2000 – igualdade entre gêneros, desenvolvimento e paz
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para o século XXI. Nessa conferência discutiram-se as medidas positivas que foram efetivadas desde
Pequim, e reconheceram as figuram de crime contra honra, além de orientar os Estados, para que seus
sistemas de administração da justiça sejam sensíveis à questão do gênero.

Marcante também o surgimento do Tribunal Penal Internacional, que define, em seus documentos de
criação, delitos sexuais como crime contra a humanidade, foi assim com o estupro sistemático, a
prostituição.

Em 2001, o Brasil assinou o protocolo facultativo da  já referida CEDAW – Convention on the
elimination of all forms of discrimination of against women, que inovou com a possibilidade de reclamações
coletivas.

Todas essas conquistas internacionais deveras esbarram nos sistemas político-jurídicos próprios de
cada Estado. Assim, serve como exemplo o caso dos Estados Unidos, muito bem lembrado por CORRÊA[4]
, que têm reservas em relação ao Tribunal Penal Internacional, pois quando seus soldados cometem estupro,
não admitem que sejam julgados pelas cortes de outros países. Também no caso de culturas muçulmanas,
que colocam a mulher conscientemente em posição de inferioridade em relação aos homens.

No Brasil, as conquistas feministas universais adentraram na legislação nacional paulatinamente, e
SOUZA ARAÚJO[5] enumera as principais conquistas:

a)      1962 – Estatuto da Mulher Casada (Lei 4121/62): atenuou o patriarcalismo do Código Civil de
1916, que foi influenciado pelas Ordenações Filipinas. Trouxe várias conquistas feministas, como
o fim da capacidade relativa da mulher, o direito de continuar com os filhos em caso de novo
matrimônio (até então proibido), e o livre exercício da profissão, entre outros.

b)      1977 – Lei do Divórcio ( Lei 6515/77): como a Constituição de 1969 seguiu a tradição de
desigualdade do Código Civil de 1916, este novo dispositivo foi muito importante, pois permitiu à
mulher constituir nova família, sem a necessidade de portar o patronímico do primeiro marido.
Quebrou ainda com o padrão da comunhão universal como regime de bens quando do casamento,
substituindo-o pelo da comunhão parcial.

c)      1988 – Constituição Federal da República Federativa do Brasil: destacam-se no dispositivo legal
várias conquistas da mulher, dentre as quais, o princípio da igualdade – material e formal –  (art.
5º, I); o fim da idéia de que o homem é a cabeça do casal, com a igualdade na direção da família
(art. 226, § 5º); dever do Estado de criar mecanismos para o combate da violência contra a
mulher (art. 226, § 8º); reconhecimento da união estável, que viria a ser tratada por lei específica
posteriormente (Lei 9278/96).

d)      2002 – Novo Código Civil Brasileiro: atualizou efetivamente o Código Civil às inovações
trazidas pela Constituição de 1988. Assim, premiando deveras os direitos da mulher. Eliminou
normas discriminatórias de gênero, acabou com a hipótese de anulação de casamento em virtude
do defloramento da mulher, que já era letra morta em nosso sistema jurídico, pelas mudanças
culturais. Grande avanço ainda na igualdade de gênero foi a inovação de o marido poder
acrescentar ao seu nome o sobrenome da esposa, situação inédita no país, onde vigorava o
inverso apenas.

e)      2006 – Lei Maria da Penha (Lei 11.340): advinda de pressão internacional, e que vem para coibir
a violência doméstica contra mulher. Trataremos sobre esta lei a seguir.

 
            3.         O papel do Estado na proteção dos cidadãos.
 

Baseando-se na teoria hobbesiana para a criação do Estado, temos que no início, os homens eram
completamente livres de regras, e esta liberdade não dosada gerou transtornos. Isto porque, seguindo esta
linha de pensamento, o homem é mal por natureza. Assim, instaurou-se um estado bélico, sem paz social,
onde o homem era o lobo do próprio homem, nas palavras do autor, e sobrevivia o mais forte. Em meio a
esta auto-tutela, não havia segurança alguma da vida das pessoas. Foi quando, desejou-se uma figura forte o
bastante para defender os mais fracos, igualando-os, ficticiamente, aos mais fortes, tal qual fazia o monstro
bíblico do Leviatã, que defendia os peixes menores dos ataques dos peixes maiores. Este ente protetor, que
recebeu o nome de Estado, foi criado artificialmente, através de um pacto com a população, o pacto social.
Por este acordo, as pessoas abdicaram de parcela de suas liberdades em troca da segurança. Dispondo dessas
liberdades, o Estado criou leis para viabilizar o convívio social harmônico, e o descumpridor dessas leis, que
conseqüentemente estaria quebrando a sistemática convencionada, não mais usaria de sua força física ou
social para eximir-se de qualquer problema, mas seria afastado da comunidade com a dupla finalidade de
protegê-la da presença maléfica e das agressões, bem como de recuperá-lo para que um dia pudesse adequar-
se ao convívio pacífico com os concidadãos.

Desta explanação inicial, pode-se ressaltar, portanto, a função tradicionalmente protetora do Estado
em relação aos cidadãos.

Assim, o acervo legal de uma nação, para que seja eficaz, depende da realidade fática que vivencia na
época. Sendo o Estado acionado para suprir deficiências ou proteger classes em risco.
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Limitando o exemplo ao Estado Brasileiro, pode-se constatar isto pelo retrospecto histórico das
diversas constituições que já  possuiu, sem excluir-se dessa análise os Atos Institucionais. Hoje, é regido por
uma Constituição – Lei Maior do País – conhecida como a Carta Democrática, já que surgiu, em 1988, como
garantidora de direitos fundamentais e sociais.

Este dispositivo legal prevê nos rol dos direito fundamentais, o princípio da igualdade, quando em seu
art. 5º:

 
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
I – Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta
Constituição. (grifos nossos)

 
Igualdade entre homens e mulheres sim, mas na medida de suas desigualdades, já que há a previsão

da igualdade ‘nos termos desta Constituição’, e no artigo 226, do mesmo dispositivo, há a seguinte previsão:
 
A família, base da sociedade,  terá especial proteção do Estado.
(...)
§8º - O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a
integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

 
            É prudente a Constituição Federal neste ponto, ao garantir a igualdade substancial e não dogmática,
o que garante conseqüentemente a eficácia da norma, posto que dá espaço hermenêutico para criação de
normas infraconstitucionais protetivas de vítimas carentes de maior proteção estatal, que, seja por sua
própria natureza, ou por questões sócio-culturais, estão vulneráveis à violência, familiar ou não.
            Nesse contexto, anteriormente à lei, empiricamente conhecida como Maria da Penha, temos a entrada
em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso.
            O que ilustra a abordagem inicialmente feita, quando a sociedade clama, o Estado atende,
providenciando leis e medidas protetivas, buscando equiparar a condição faticamente desigual da população.
            No caso da Lei 11340/2006, o clamor veio por um pequeno peixe, que de tão pequeno custou a ser
ouvido pelo Leviatã. Esse peixe chama-se Maria da Penha Maia Fernandes que, como tantas outras
“Marias”, sofreu violência doméstica do companheiro, que tentou assassiná-la por duas vezes. Num
comportamento cruel, depois de tê-la deixado paraplégica, pela simulação de um assalto, antes mesmo que se
recuperasse, atentou novamente contra sua vida, desta vez por descarga elétrica, enquanto tomava banho.
Mas, como ela mesma intitulou seu livro, que narra a saga: “sobrevivi, posso contar![6]”
            Pode-se afirmar que o Leviatã, neste caso representado pelo Estado Brasileiro, custou a ouvir o
clamor de mais esta mulher, vítima de violência doméstica, porque embora tenha acontecido o fato em 1983,
só em 1991 o economista e professor universitário, assassino de mulher, foi condenado. Recorrendo em
liberdade, o julgamento foi anulado, e em 1996 foi julgado e condenado novamente, e novamente em
liberdade recorreu. Enfim, em 2002, quase vinte anos depois do crime, foi preso pela tentativa de homicídio
de sua esposa. E, pasmem, mesmo tendo sido condenado a 10 anos e seis meses de prisão, foi posto em
liberdade após o cumprimento de apenas dois anos.
            Ainda assim, o Estado Brasileiro parecia não escutar o pedido de socorro de tantas mulheres
agredidas, violentadas e ultrajadas. Mas, se não ouviu pela boca dos peixes pequenos, teve que ouvir pela
OEA (Organização dos Estados Americanos) – Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que
conheceu o caso pelo CEJIL (Centro pela Justiça e o Direito Internacional) e CLADM (Comitê Latino
Americano e do Caribe para a Defesa dos Direito da mulher). Em 2001, a OEA responsabilizou o Brasil por
negligência e omissão quanto à matéria de violência doméstica, recomendando a tomada de várias medidas
neste sentido, inclusive, no tocante ao Judiciário, onde os processos criminais, para que fossem mais céleres,
com procedimentos mais simples. Além disso, compeliu o Estado Brasileiro, até então negligente e omisso, a
indenizar Maria da Penha no montante de vinte mil dólares.
            Depois disso, realmente o Brasil passou a enquadra-se numa conduta protetiva de gênero, buscando
minimizar a desvantagem sócio-cultural das mulheres na sociedade brasileira.
            É nesse contexto que surge a Lei nº 11340/2006, que merecidamente  levou o nome de Maria da
Penha, criando mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º
do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação
contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a violência consta a
Mulher; dispõe sobre a criação de Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; alterando o
Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal.         
            Esta inovação no sistema legal nacional apesar de relativamente recente, já vem modificando a
conjuntura social. Ou seja, o cidadão foi ofendido, o Estado foi acionado e está respondendo com medidas
práticas.
            A Ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Nilcéa Freire, em entrevista ao
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Jornal O Globo (07/08/2008),  diz que  “a lei vem para estabelecer um novo ordenamento na sociedade”.
             Em Pernambuco, já temos implementados em o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher, que, inclusive, está se mudando para as proximidades da Delegacia da Mulher, para facilitar o acesso
das ofendidas. A magistrada responsável pelo Juizado, Maria Teresa Paes Machado, acredita que a Lei Maria
da Penha está fazendo a diferença, principalmente levando em conta o número de processos atendidos.
            Nosso estado, assinou o Pacto de Combate à Violência Contra a Mulher –  implantado no Pacto pela
Vida – e reduziu, ainda que discretamente o índice de homicídios contra mulheres. Pela Secretaria de Defesa
Social de Pernambuco, temos o seguinte quadro:
Ano 2006 2007 2008 Até março/2009
Nº de Mulheres
Assassinadas

319 277 286 49

 
            Apesar de ter diminuído, este número ainda é grande. Mesmo já possuindo um Juizado da Mulher,
como é empiricamente conhecido, a efetividade jurisdicional não é plena, já que neste único Juizado há  mais
de 3.000 processos aguardando julgamento, e, segundo a própria Juíza que responde pelo Juizado, Dra.
Maria Tereza, em entrevista no PE360graus.com (06/03/2009): “Um caso recebido hoje, por exemplo, só vai
ser julgado em janeiro de 2010”, o que a motivou a apresentar projeto à Presidência do Tribunal de Justiça
de Pernambuco, para que sejam criados novos Juizados em Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo
Agostinho, Camaragibe e no Recife.

Outro fator, que ocorre em escala nacional, é a desinformação da sociedade, principalmente nas
classes mais carentes e com menor grau de instrução.
            Apesar de já estar sendo cantada no samba de Alcione, segundo o Ibope/Themis, em pesquisa
recente, apenas 68% dos entrevistados conhecem a Lei Maria da Penha, mas desses, 83% reconhecem sua
eficácia.

Por isso a Academia Brasileira de Magistrados bolou a Cartilha Maria da Penha, em defesa da
mulher, lançada por esses dias, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, no próximo dia 08 de
março de 2009.

O público alvo dessa obra, que traduz a lei Maria da penha para linguagem facilmente apreensível,
através de história em quadrinhos, são não só as crianças, que podem defender suas mães de agressões e
violência doméstica, mas também as pessoas aqui já referidas, que têm baixo nível de instrução.

As Cartilhas serão distribuídas em escolas públicas em São Paulo, a idéia é que os alunos sejam
multiplicadores das informações em sua casa ou comunidade, além de receber capacitação para saber como
agirem em caso de violência doméstica contra mulher. Além de conscientizar e formar os futuros cidadãos,
como nas palavras do presidente da Academia Brasileira de Magistrados, desembargador Heraldo Oliveira
Silva: “Nossa idéia é começar pelos mais novos, para que essa violência não aconteça no futuro.”

4.      Do Conceito de Violência Doméstica e Familiar
 

Art. 5º, lei 11340/2006 – Para os efeitos dessa lei, considera-se violência
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano
moral ou patrimonial.
(..)

 
O conceito de violência doméstica e familiar deve ser analisado com responsabilidade, já que sua

configuração traz conseqüências sérias no campo processual, quando, esta lei inseriu no rol das
circunstâncias agravantes, do artigo 61, do Código Penal Brasileiro, o inciso II quando o crime for praticado
com violência contra a mulher na forma da lei específica.

NUCCI[7], ao comentar esta lei, critica a definição legal dada ao tema, pois teme que uma
hermenêutica abrangente do tipo causaria situações injustas, podendo ser erroneamente entendido como
qualquer crime praticado contra a mulher. Para o autor, “... há de se ter prudência na análise da expressão
violência doméstica familiar, verificando-se a situação do agente do crime e da vítima  e seus vínculos
domésticos e familiares.”

Pois bem, quanto à situação do agente, há de ressaltar-se que este não tem que ser necessariamente
do sexo masculino. Por exemplo, se o delito se dá numa família homoafetiva, de lésbicas, a agressora pode
ser do sexo feminino. Em outras hipótese também, como na briga entre irmãs, agressão de patroa em
empregada doméstica, de neta em avó, etc. Assim o gênero não importa na consideração do sujeito ativo do
crime.

Já em relação ao sujeito passivo (vítima), este tem que ser necessariamente mulher, salvo exceção de
lesão corporal doméstica ou familiar em deficiente físico (CPB, art. 129, §11). Mas a consideração de
‘mulher’ deve ser abrangida, neste caso, a lésbicas, transgêneros, transexuais e travestis, que tenham
identidade com o sexo feminino.
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Quanto aos vínculos domésticos e afetivos, que cercam os envolvidos, é de suma importância a
explanação, já que é determinante para a tipificação da conduta. Assim, o crime em questão não tem
essencialmente que ser praticado no âmbito do casamento. Assim como a Constituição Federal de 1988
abrangeu o conceito de família, a Lei 11340/2006 também abre este leque de possibilidades. Onde é
considerado família a “comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos
por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa.” (art. 5º, II). Portanto, é importante para a
configuração, uma ligação íntima de afeto, tratando-se por exemplo das famílias paralelas (concubinato),
homoafetivas, anaparentais (irmãos), união estável, etc.

Outra definição importante na análise deste tipo penal é o de unidade doméstica:”espaço de convívio
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas” (art. 5º, I).
Ai estão as empregadas domésticas, os curatelados, tutelados, etc.

Há de ressaltar-se ainda que a violência doméstica pode configurar-se também em hipóteses que não
haja coabitação do casal, em caso de namorados, por exemplo, devendo, porém ser estudado a casuística.

 
5.      Dos Tipos de Violência Doméstica ou Familiar
 
Como bem lembra DIAS[8], a lei Maria da Penha não trouxe nova figura penal tipificadora de

conduta delituosa, mas trouxe sim um agravante (art. 61, II, f, CPB), um majorante (art. 129, §11, do CPB
– contra portador de deficiência física), o aumento de pena para o crime de lesão corporal (art. 129, §9º,
CPB – de 03 meses a 3 anos, que antes era de 06 meses a 01 ano), desde que praticada contra mulher no
âmbito familiar ou doméstico, a previsão de prisão preventiva para o agressor e a obrigatoriedade de
comparecimento deste a programa de recuperação e reeducação.

Estão elencadas no rol do artigo 7º, da lei 11340/2006, que no caput reza: “são formas de violência
doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: (...)”

a)     Violência Física – (I) – qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde
corporal. Lesão Corporal praticado contra mulher no âmbito familiar ou doméstico,
descrita no artigo 129, §§ 9º e 10º. Mas este tipo qualificado de lesão corporal foi
inserido do Código Penal antes mesmo da entrada em vigor da Lei Maria da Penha, já
em 2004 (lei 10886/2004), e não exige com sujeito passivo essencial a mulher, podendo
a violência ser praticada contra homem, mas sem aplicação da lei Maria da Penha, com
óbvio, entretanto, tal qual previsto na referida lei, não cabe também neste caso ao
agressor as vantagens da lei 9099/1995, pela condenação superior a dois anos de
condenação. Vale salientar a importância do laudo médico da perícia traumatológica
realizada na vítima. Saliente-se ainda que apesar de faticamente enquadrado no crime
de lesão corporal leve, do caput do artigo 129 – CPB, por determinação legal, desde
que haja circunstância que enquadrem a conduta pelos fatores abordados no capítulo
anterior, a cominação legal difere. Gerando conseqüências drásticas para o acusado, já
que se considerado como lesão corporal leve, teria direito às vantagens da lei
9099/1995, tendo seu caso apreciado por Juizado Especial Criminal, já que a
condenação é de menos de dois anos de prisão. Além disso, teria a possibilidade de
conciliação com a vítima, pois o fato seria submetido à Ação Penal Pública
Condicionada à Representação da ofendida. Direito ainda a Transação Penal e
Suspensão Condicional do Processo. Em se tratando da Lesão Corporal praticado
contra mulher no âmbito familiar ou doméstico, não podem ser aplicados os benefícios
da lei 9099/1995, além do que é passível de Ação Penal Pública Incondicionada, onde o
dono da ação é o Ministério Público, não cabendo, portanto, à vítima desistir ou
retratar-se de representação.

b)     Violência Psicológica – (II) – qualquer conduta que lhe cause dano emocional e
diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento 
ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões,
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância
constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e
limitação do direito de ir e vir  ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde
psicológica e à autodeterminação.

c)      Violência Sexual – (III) – entendida como qualquer conduta que a constranja a
presenciar , a manter ou a participar de relação sexual não desejada , mediante
intimidação ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar, ou a
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade,  que a impessa de usar qualquer método
contraconceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição,
mediante, coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos.

d)     Violência Patrimonial – (IV) – entendida como qualquer conduta que configure
retenção. Subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de
trabalho, documentos pessoais, bens, valores,  e direitos ou recursos econômicos,
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades.

e)      Violência Moral – (V) – entendida como qualquer conduta que configure calúnia,
difamação ou injúria.
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5.1.            Procedimentalização Prática
 

A mulher ofendida deverá procurar a delegacia de polícia, especializada ou não, e o delegado deverá,
conforme a análise do caso, em 48 horas enviar requerimento à Justiça, solicitando o afastamento do
agressor do lar, se for o caso, e dará seguimento ao Inquérito Policial. Feito isso, o Juiz terá mais 48 horas
para analisar o pedido, podendo ser deferido o afastamento do lar, sob pena de prisão em flagrante delito.

 
6.       A Lei Maria da Penha nos Tribunais

 
Há quem levante questionamentos jurídicos sobre a validade da Lei Maria da Penha. A principal

questão levantada é sobre uma possível desigualdade que geraria de tratamento dentro da família, posto que
estaria ferindo o princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres. Este assunto já foi
esclarecido no capítulo 1 deste estudo, onde restou claro que a referida lei não fere o princípio da igualdade
como proposto em nosso ordenamento pátrio, o da igualdade substancial. Além disso, o próprio art. 5º, I,
reza que o tratamento isonômico dar-se-á nos moldes da Constituição, que em seu art. 226, §8º prevê
consideração particular de cada membro da família, no intuito de evitar violência entre ambos.

 
6.1.            Superior Tribunal de Justiça

 
Outro ponto polêmico, e que ensejou julgamentos hoje considerados, pelo STJ, equivocados por

alguns Tribunais Estaduais, é a questão do tipo de ação penal cabível no crime de lesão corporal praticada
contra mulher no âmbito familiar ou doméstico.

O crime de lesão corporal leve, comum, contido no caput do art. 129 do CPB, procede-se mediante
ação penal pública condicionada, ou seja, o dono da ação será o Ministério Público, desde que provocado
pelo ofendido, através de sua representação contra o agressor, da qual poderá retratar-se ao longo do
processo (antes do Oferecimento da Denúncia, pelo MP), sendo, conseqüentemente arquivado o feito e
extinta a punibilidade do acusado, mesmo sem a análise do mérito.

Mas, já no crime de lesão corporal com as características da Lei Maria da Penha,  apesar de o art. 16
falar em retratação em audiência, na presença do Juiz e aquiescência do MP, antes do oferecimento da
denúncia, o STJ pronunciou-se recentemente no sentido de que os crimes cometidos contra mulher no
âmbito doméstico ou familiar é sujeito à Ação Penal Pública Incondicionada, onde a vontade da ofendida em
dar prosseguimento ao feito não é considerada. Foi assim o julgamento:

 
DECISÃO
 
Agressores domésticos serão processados mesmo que vítimas retirem a queixa
Autores de violência doméstica contra mulheres podem ser processados pelo
Ministério Público, independentemente de autorização da vítima. A conclusão, por
maioria, é da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao considerar que a
ação penal contra o agressor deve ser pública incondicionada.
No recurso especial dirigido ao STJ, o Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios protestava contra o trancamento da ação penal contra o agressor E.S.O.,
do Distrito Federal. Após a retratação da vítima em juízo, afirmando não querer
mais perseguir criminalmente o agressor, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios (TJDFT) trancou a ação, afirmando que não haveria justa causa para o
seu prosseguimento.

Segundo o TJDFT, os delitos de lesões corporais leves e culposas continuam tendo a
natureza jurídica de pública condicionada à representação, pois o sistema
processual brasileiro tem regência da unicidade.

"Não havendo a possibilidade jurídica para o prosseguimento da ação penal, em
face das disposições do artigo 16 da Lei 'Maria da Penha', qual seja, a manifestação
da vítima perante o juiz de não mais processar o seu companheiro, concede-se a
ordem de habeas corpus para determinar-se o trancamento da ação penal por faltar-
lhe a justa causa", afirmou a decisão do TJDFT. Na decisão, o tribunal brasiliense
ressalvou, ainda, a possibilidade de a vítima, a qualquer momento, no prazo de seis
meses, voltar a exercer o direito de denunciar o agressor.

Para o Ministério Público, no entanto, a decisão ofendeu os artigos 13, 16 e 41 da
Lei Maria da Penha, além dos artigos 648, I, e 38 do Código de Processo Penal,
artigo 88 da Lei n. 9.0909/95 e os artigos 100 e 129, parágrafo 9, do Código Penal.
Requereu, então, a reforma da decisão, alegando que a ação penal do presente
delito tem natureza pública incondicionada, não sendo dependente da representação
da vítima.

Em parecer sobre o caso, o Ministério Público Federal observou que a Lei Maria da
Penha prescreve, em seu artigo 41, que não se aplica a Lei n. 9.099/95 aos crimes
praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo o
Ministério Público Federal, deve ser reconhecido o direito do Estado em dar
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prosseguimento à ação penal, vez que esta não depende de representação da vítima,
devendo ser reconhecida a justa causa para a perseguição criminal do agressor.

A relatora do caso, a desembargadora convocada Jane Silva, concordou com os
argumentos e foi acompanhada pelo ministro Paulo Gallotti. Os ministros Nilson
Naves e Maria Theresa de Assis Moura divergiram. Em seu voto-vista, o ministro Og
Fernandes desempatou em favor da tese do Ministério Público: a ação contra
autores de violência doméstica contra a mulher deve ser pública incondicionada.

O mesmo resultado foi adotado para o Recurso Especial 1.050.276, também do
Distrito Federal.

Coordenadoria de Editoria e Imprensa  23/09/08 STJ
 
Portanto, entendeu o Tribunal superior não ter a vítima chance de retratar-se da representação

prestada em delegacia de polícia, o que demonstrou posicionamento prudente, já que na prática o que vê
comumente denunciado pelas mulheres agredidas, é que depois que ‘retiraram a queixa’ (retrataram-se da
representação), o agressor tomou mais força, sendo empiricamente comprovado o alto  nível de reincidência
nesses casos, apesar de haver, em caso de consideração de cabimento de retratação um prazo de seis meses
para reabertura do processo.

 
6.2.            Supremo Tribunal Federal

 
O Presidente da República, através da Advocacia Geral da União, ingressou com Ação Declaratória

de Constitucionalidade da Lei 11.340/2006, para dirimir quaisquer dúvidas de interpretação de seus
preceitos, pelos tribunais nacionais, como já fizeram: Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS),
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS).

Argumenta a AGU que a lei foi editada para cumprir a Convenção Interamericana que busca coibir a
violência contra a mulher (Convenção Belém do Pará). Nessa convenção, o Brasil se comprometeu a
“incorporar na sua legislação interna normas penais, civis, administrativas e de outra natureza, que sejam
necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher”. Portanto, “a Lei Maria da
Penha está em conformidade com a diretriz internacional adotada por diversos países, a fim de coibir a
violência doméstica ou familiar contra mulheres”.

Houve pedido de liminar, que foi, entretanto, negado pelo Min. Marco Aurélio, já que em ações dessa
natureza, diferentemente de Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade, a concessão do instituto é deveras
arriscada.

Ainda não foi julgado o pleito, e nesta última semana o Presidente da República, ainda pela AGU,
requereu nesses dias preferência no julgamento da presente ação declaratória.  

 
7.       Efetividade da Lei no Brasil

 
Por todo o aqui exposto, pode-se concluir que a Lei 11.340/2006 veio para atender um anseio

social, de buscar a proteção de uma classe vulnerável à violência – as mulheres, representadas pela
farmacêutica MARIA DA PENHA, que sofreu violência doméstica e familiar e está viva por vontade alheia
à do agressor.

O presidente da República, temendo modificações no texto, por pressão do Conselho Nacional de
Justiça, ingressou com Ação para que o STF declare a constitucionalidade da lei.

Isto porque, há julgados em tribunais nacionais que utilizam hermenêutica arriscada em relação ao
diploma, como o TJMG, por exemplo, estendeu os efeitos da lei aos homens e crianças que estejam em
idêntica situação de violência familiar.

Polêmica de juristas à parte, os índices mostram que a violência familiar e doméstica contra mulheres
diminuiu  após a promulgação da lei Maria da Penha.

Mas a realidade ainda é preocupante, e a sociedade civil deve mobilizar-se no sentido de denunciar
os casos de que tem conhecimento e apoiar as vítimas. Exemplo que vem sendo seguido na periferia do
Recife, com o apitaço solidário, onde quando é detectada a violência em andamento, as vizinhas começam a
apitar para inibir o agressor.

Assim, unindo as forças do Poder Público com a população, a lei será realmente eficaz.
 

8.       CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Pelo estudo ora realizado temos que a Oerganização dos Estados Americanos cumpriu bem o seu
papel fiscalizador e reparador ante a negligência do Brasil em matéria de combatimento à violência
doméstica contra a mulher.
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Mas essa conquista que contribuiu decisivamente para a efetivação do princípio constitucional da
igualdade dos sexos não veio sem luta ou sofrimeto. Existe toda uma história de esforços do movimento
feminista, com repercussão mundial.

Após receber a punição e lhe serem cobradas ações afirmativas, o governo brasileiro promoveu a
implementação do modelo internacional para o tratamento desse tipo de violência. Assim, convocando a
sociedade civil, abriu um processo de coleta das aspirações do movimento feminista brasileiro, através de
organizações não governamentais, para elaboração do texto da lei. Mobilizou com isso o Poder Legislativo
e o Poder Judiciário, que teve como conseqüência do ocorrido que adequar-se ao novo paradigma,
respeitando o princípio da razoabilidade, conquista popular trazida pela lei 11340/2006.

Os índices apresentados mostram que realmente a ação conjunta dos três Poderes e da sociedade
civil deram resultado e inibiram o número de casos de violência doméstica contra a mulher.

Logo, com isso, é efetivado o princípio da isonomia de gênero, posto que, respeitada a desigualdade
sociocultural entre homem e mulher, o Estado vem em socorro desta para suprir sua hipossuficiência e
equipará-la ao agressor, ao menos enquanto na sociedade ainda forem mantidos os arcaicos moldes
patriarcais.
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A DIMENSÃO HUMANA DO DIREITO À MORADIA

A HUMAN DIMENSION OF THE RIGHT TO HOUSING

ALEXANDRE SHIMIZU CLEMENTE
Riva Sobrado de Freitas

RESUMO
Desde os tempos mais remotos, o homem sempre buscou um espaço próprio, seja para se proteger das
intempéries naturais, seja para abrigar seus pares ou sua prole. A noção de moradia se faz inerente a
condição humana e é ela o escopo do presente estudo. A busca por sua concepção sociológica remete a ideia
de humanização da moradia e não o seu trato como uma simples mercadoria, como se presencia nos dias de
hoje. Abordaremos, ainda, a origem de sua proteção internacional que consolidou a moradia como um direito
humano e forneceu parâmetros mundiais para aferição de uma habitação adequada (por exemplo, o § 43 da
Agenda Habitat), bem como, o tratamento relegado a ela pelo ordenamento jurídico brasileiro e as principais
dificuldades enfrentadas por nossa população no que diz respeito ao seu acesso.
PALAVRAS-CHAVES: direitos humanos; direito à moradia; políticas públicas

ABSTRACT
Since time immemorial, man has always sought its own space, either to protect themselves from natural
weathering, or to house their peers and their offspring. The notion of housing becomes inherent to the human
condition and it is the scope of this study. The search for his sociological conception refers to the idea of
housing and humanizing it’s not treating it like a mere commodity, as witnesses today. We will additionally,
the origin of their international protection which consolidated the housing as a human right and provided
global parameters for measuring adequate housing (for example § 43 of the Habitat Agenda), as well as
treating relegated to it by national Brazilian legal system and the main difficulties faced by our population,
with regard to their access.
KEYWORDS: human rights; right to housing; public policy
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INTRODUÇÃO

 

Um indivíduo deixa sua condição de sujeito singularmente considerado, a partir do momento em que a
coletividade em que habita ganha estruturas organizacionais capazes de garantir uma convivência pacífica e
duradoura entre os seus componentes. É neste momento também que ele deixa a condição de indivíduo, pois
surge - concomitantemente a este rudimentar arcabouço social - as noções de cidadania, ou seja, ele passa a
ser um cidadão, haja vista a formação de um vínculo pessoal entre ele e o que se constituirá em Estado. Um
dos primeiros elementos que se estabelece nesta "organização", sem dúvida, é o espaço próprio para aquele
indivíduo e seus pares. Exsurge, então, a ideia de moradia.

Ainda que de forma muito superficial, procuramos demonstrar através deste esboço evolutivo-antropológico,
a importância que a moradia possui na vida humana e como esta necessidade passou a ser juridicamente
relevante, sendo pauta das reivindicações sociais presente até os dias de hoje.

Finalmente, em que pese a essencialidade da moradia (aspecto que procuraremos abordar com maiores
detalhes adiante) para o pleno desenvolvimento da vida humana - o que por si só já garantiria ao chamado
direito à moradia, um status de fundamental ou também direito humano - apregoa-se que ela seria apenas
mais um objeto do rol dos Direitos Sociais, característica do chamado Estado do bem-estar social ou
Welfare State.
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1. O conceito sociológico de "moradia" e sua importância na construção da personalidade humana

 

Definir o termo moradia, à primeira vista, é uma tarefa fácil. Semanticamente o dicionário Houaiss[1] o
conceitua como lugar onde se mora, estada habitual. Contudo, esta definição fica aquém ao estudo aqui
pretendido.

Em nossa investigação buscaremos analisar a moradia em torno do aspecto sociológico que envolve este
espaço físico e as diversas implicações dele com o ser humano (de ordem psicológica, física, moral e
posteriormente jurídica).

Inicialmente, podemos afirmar que a ideia de moradia não fica adstrita a recorrente noção da "casa própria" -
sonho da grande maioria da população brasileira - pois, vai, além disso, tornando-se um dos elementos
daquele valor maior (admitido dentro da sistemática principiológica brasileira) chamado dignidade da pessoa
humana.

Nesse sentido, uma casa, um lar representa muito mais do que a simples acessão industrial erigida no solo.
Inevitavelmente este espaço físico integra-se fortemente ao homem e passa a ser, com o vagar do tempo, um
dos traços característicos da sua própria personalidade. Maria Magdalena Alves ao discorrer sobre o assunto
na Revista Tempo e Presença, foi incisiva ao afirmar que "Morar é instintivo. Todos os animais moram; mas
para o homem moradia é mais do que abrigo e proteção. Quando moramos, expressamos nossas
identidades, construímos um modo de viver."[2]

Um modo de vida só pode surgir se paralelamente a ele existir condições mínimas para tanto. Isso implica
dizer que a vida, para que ela possa seguir com o seu curso natural, há a necessidade de um local
infimamente ideal, que pode ser para nós traduzidos como a moradia. Pode-se assegurar, então, de que ela é
requisito indispensável para que a vida humana possa existir; e mais: são suas condições que vão determinar
o bem-estar daquelas pessoas que ela guarnece o que refletirá na formação de suas integridades físicas e
morais.

Sem sombra de dúvidas, uma casa condigna, e com isso queremos dizer que seus habitantes possam
encontrar água tratada, um sistema de coleta de esgoto, servida de rede elétrica, e que ela, por sua vez, faça
parte de um espaço urbano que conte com pavimentação, transporte urbano, iluminação de ruas, escolas,
serviços básicos de saúde e segurança pública, será, decididamente, um palco que reúne as condições básicas
para que um indivíduo possa, então, expressar sua identidade, a qual neste ambiente se traduzirá em
cidadania, pois trata com a dignidade necessária um porvir humano.

Nesse sentido, além de constituir o berço das primeiras noções de cidadania, posto que, indica um dos
fatores determinantes na qualidade de vida de um indivíduo, vai representar, ainda, a esfera de proteção de
sua intimidade. Segundo o sábio magistério de Rui Geraldo Camargo Viana a moradia:

 

[...] traduz necessidade primária do homem, condição indispensável para uma vida digna, eis que a casa é o
asilo inviolável do cidadão, a base da sua individualidade, cuja importância já foi realçada, já no século XVI,
com a célebre frase de Edward Coke apregoando que "a casa de um homem é o seu castelo" (my home my
castle).[3]

 

Pelo ensinamento de Camargo Viana, podemos depreender duas importantes lições. A primeira delas é que
no âmbito dos seus lares, os homens desenvolvem suas particularidades, seus hábitos, professam sua fé, em
suma, reproduzem sua cotidiana intimidade. Com dito alhures, cria-se por meio desta extensão física uma
ambiência de proteção ao que futuramente será chamado de direito a intimidade, o qual, em alguns países -
assim como nosso - é alçado a condição de direito fundamental.

O segundo ensinamento deixado fica por conta da noção de inviolabilidade do domicílio, ou seja, a hodierna
concepção de que a casa de uma pessoa está legalmente protegida de qualquer tipo de invasão ou violência,
ficando estritamente permitido o contrário, somente nos casos excepcionalíssimos em que a lei assim o
permitir. No caso do direito brasileiro, esta garantia foi novamente realçada pelo texto constitucional que o
previu no inc. XI do art. 5º.

Desta feita, fica claro que aos poucos a moradia, por si só, foi ganhando elementos protetivos que
desdobravam de sua simples existência, sem a necessidade de maiores ilações. É esta também a conclusão de
Loreci Gottschalk Nolasco, em sua obra quando preleciona:

 

Nesse sentido, moradia é o lugar íntimo de sobrevivência do ser humano, é o local privilegiado que o homem
normalmente escolhe para alimentar-se, descansar e perpetuar a espécie. Constituiu o abrigo e a proteção
para si e os seus; daí nasce o direito a sua inviolabilidade e à constitucionalidade de sua proteção.[4]

 

Percebe-se assim que além da profunda importância que a moradia desempenha na formação do caráter
humano ela ainda contribuiu para as primeiras noções de cidadania, influindo decisivamente na construção da
dignidade da pessoa humana de seus ocupantes bem como cria um mecanismo de proteção ao seu redor com
o intuito de manter sua integridade e daqueles que dela depende. Elaine Adelina Pagani define de maneira
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precisa as diversas funções e representações da moradia, ao afirmar:

 

A moradia, casa ou habitação, é o local de refúgio do homem, constituindo-se também, o seu espaço de
integração com a família, com a vizinhança, com a cidade e com o País, de forma que o indivíduo possa
encontrar condições concretas para realizar o exercício de sua cidadania, liberdades e dignidade.[5]

 

Assim, delineados os contornos da essencialidade da moradia no desenvolvimento, aprimoramento e
evolução da vida humana, insta agora destacar qual o tipo minimamente ideal de moradia para que todos
estes aspectos comentados acima, possam se desenvolver, senão plenamente, mas de uma maneira a
contento, sempre se balizando pelo valor da dignidade da pessoa humana[6].

Nesse sentido, valendo-nos das disposições internacionais - Declarações, Tratados, Pactos, Recomendações
etc. - haja vista que foram os primeiros instrumentos a se preocupar em definir quais os elementos
necessários para uma moradia digna, passamos imediatamente para o próximo tópico, onde além desta
temática, abordaremos conjuntamente a origem internacional do reconhecimento e proteção do chamado
Direito à Moradia.

 

2. Os padrões adequados de moradia e o seu reconhecimento internacional como um direito humano

 

No tópico acima, discorremos sobre o papel central da moradia enquanto elemento da dignidade da pessoa
humana e a função por ela desempenhada nas primeiras noções de cidadania na formação do indivíduo.
Ressaltamos, ainda, que da simples noção de moradia, alguns direitos a ela imanentes, começam a surgir,
dando início ao que podemos chamar de Direito à moradia.

Se voltarmos os olhos para o passado com o intento de acompanhar a caminhada dos Direitos Fundamentais
(direitos de primeira, segunda e terceira geração), vamos encontrar o agora chamado direito à moradia no rol
da segunda geração. Nesse sentido, a própria Constituição Federal em seu art. 6º, sob o Título II (Dos
direitos e garantias fundamentais) e do Capítulo II - Dos Direitos Sociais - engendra o direito à moradia,
como sendo um direito social.

Sem maiores pretensões inovadoras no mundo jurídico, coadunamos com a maioria dos doutrinadores no
que diz respeito ao caráter social desta prerrogativa habitacional, principalmente se nos depararmos com sua
face prestacional, pois, nas palavras de José Afonso da Silva: "legitima a pretensão do seu titular à realização
do direito por via de ação positiva do Estado."[7]. Contudo, a essencialidade deste direito pode ser
comparada ao direito à vida, pois sem uma moradia digna a própria vida humana restará comprometida.

Assim, acreditamos que sem fixar o direito à moradia a esta ou aquela categoria, devemos sempre levar em
conta a fundamentalidade deste direito - principalmente pela íntima relação com o desenvolvimento da vida -
pois, muitas vezes o seu caráter prestacional associado a ideia de se tratar de uma norma constitucional de
aplicabilidade mediata de eficácia limitada[8], já proporcionou graves decisões injustas e verdadeiros
cenários de iniquidades.

Superada esta discussão metodológica, insta realçar o surgimento do direito à moradia. A preocupação em
tutelar a moradia no âmbito internacional[9], surge na Declaração Universal dos Direitos Humanos de
1948, em seu artigo XXV, que dispõe sobre aquilo que podemos denominar de um padrão de qualidade
adequada:

 

1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-
estar, alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, direito à
segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de
subsistência em circunstâncias fora de seu controle.

 

Ainda que de forma superficial e enunciativa, este primeiro instrumento internacional foi decisivo para que a
Organização das Nações Unidas voltasse atenção para esta questão que afeta cerca de 1,1 bilhão de pessoas
- que atualmente vivem em condições inadequadas de moradia, apenas nas áreas urbanas, segundo dados da
Comissão das Nações Unidas para Assentamentos Humanos[10].

A partir daí, as formas de compreensão do direito à moradia e sua proteção internacional desdobraram-se em
muitos outros instrumentos internacionais de Direitos Humanos, dentre os mais importantes, podemos citar,
em ordem cronológica: Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação Racial de 1965, Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação Contra a Mulher de 1965 e a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989.

Certamente o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, em seu artigo 11,
foi o mais abrangente no que diz respeito aos problemas relacionados a habitação e contém o principal
fundamento do reconhecimento do direito à moradia como um direito humano. Pedimos vênia para
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transcrever o referido dispositivo:

 

1. Os Estados-Partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado
para si próprio e sua família inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma
melhoria continua de suas condições de vida. Os Estados-Partes tomarão medidas apropriadas para assegurar
a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação internacional
fundada no livre consentimento.

 

Nesse sentido, os Estados-Partes signatários ficaram obrigados a promover e proteger este direito humano.
Contudo, após dez anos da elaboração deste Pacto, é que se viu no âmbito da comunidade internacional
esforços concretos com o intuito de se discutir seriamente a questão. O Programa das Nações Unidas para os
Assentamentos Humanos também denominado UN-Habitat, foi constituído em 1976, como resultado da
Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (Habitat I), realizada em Vancouver, neste
mesmo ano. Este órgão tem sede em Nairobi, no Quênia e é encarregado de coordenar e conciliar as
atividades dos assentamentos humanos dentro do Sistema das Nações Unidas.

Em 1996, a ONU promoveu em Istambul a Habitat II, a qual reafirmou como objetivos universais a garantia
de uma habitação adequada para todos e o estabelecimento de núcleos de povoamento mais seguros,
saudáveis, equitativo, sustentáveis e produtivos[11].

De todos esses encontros mundiais, debates e resoluções a ONU - através dos seus comitês - desenvolveu
parâmetros universais para se aferir a condição adequada de uma moradia. Nesse sentido, o Comentário
Geral nº 4 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas indicam os
componentes indispensáveis que uma moradia deve necessariamente apresentar:

a) Segurança Jurídica da posse;

Independente do tipo da situação de domínio, o que se busca com este requisito é dar segurança de posse ao
detentor das unidades habitacionais. Almeja-se com isso, garantir proteção legal contra despejos forçados,
perturbação ou qualquer outro tipo de ameaça. Este é sem sombra de dúvida um mecanismo voltado para os
Estados, que devem, implementar medidas suficientes para garantir esse instrumento de defesa.

b) Disponibilidade de serviços, materiais, benefícios e infraestrutura;

O escopo desta recomendação é garantir as moradias, os serviços públicos mínimos necessários para uma
vida digna, ou seja, prestações básicas de saúde e segurança, ruas pavimentadas com galerias pluviais, rede
de esgoto, energia elétrica e acesso a instituições de ensino.

c) Gastos suportáveis;

Quer-se com isso dizer que os custos financeiros habitacionais devem ser condizentes com a condição
financeira daqueles cidadãos, não permitindo que a satisfação de outras necessidades sejam comprometidas.
Busca-se evitar aqui que toda a renda do indivíduo seja drenada para os custos habitacionais, além disso, é
uma diretiva para que os Estados não permitam os intermináveis financiamentos, os quais muitas vezes, faz
com que o cidadão pague infinitas vezes o valor do bem imóvel (esta situação sempre foi muito frequente
nos financiamentos habitacionais brasileiros).

d) Habitabilidade;

As residências devem ser habitáveis, ou seja, precisam oferecer aos seus ocupantes espaço adequado e
proteção contra as intempéries naturais. O Comitê incentiva os Estados a aplicarem os princípios da Higiene
da Moradia elaborados pela Organização Mundial da Saúde.

e) Acessibilidade;

A recomendação aqui é o acesso universal da moradia a todos os titulares de direito. Deve-se pensar em
políticas públicas para aquisição prioritária de grupos mais desfavorecidos, mas a intenção é que todos
tenham um lar.

f) Localização;

Muito semelhante ao item b, este tópico sugere que os lares fiquem em locais que se permita, principalmente,
um bom acesso aos locais de trabalho e que tenha uma boa infraestrutura básica.

g) Adequação cultural.

 A expressão da identidade e a diversidade cultural inscritas nas moradias devem ser preservadas. Até mesmo
as atividades vinculadas ao desenvolvimento ou modernização deverão respeitar as dimensões culturais
daqueles lugares.

Por fim, um último instrumento de definição de moradia adequada, provém da Agenda Habitat. Fruto da
Conferência conhecida como "Cimeira das Cidades", este documento aprovado pelos Estados-Membros no
qual eles se comprometeram - dentre outras coisas - a promover um ambiente urbano adequado para todos,
assentamentos humanos sustentáveis, participação efetiva da cidadania, igualdade de gênero entre outros
aspectos. A Agenda foi, ainda, confeccionada como um guia de ação e monitoramento da qualidade de vida
das cidades.
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Nelson Saule Júnior, comentando a Agenda Habitat, discorreu sobre seu § 43 acentuando que para este
instrumento internacional, uma unidade habitacional adequada deveria apresentar os seguintes requisitos:

 

1. Adequada privacidade, adequado espaço, acesso físico, adequada segurança incluindo a garantia de posse,
durabilidade e estabilidade da estrutura física, adequada iluminação, aquecimento e ventilação;

2. Adequada infraestrutura básica, fornecimento de água, saneamento e tratamento de resíduos, apropriada
qualidade ambiental e de saúde, adequada localização com relação ao trabalho e serviços básicos;

3. Que esses componentes tenham um custo acessível para todos.[12]

 

Nota-se que o Comentário Geral nº 4 do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações
Unidas influenciou decisivamente o § 43 da Agenda Habitat que hoje se presta como um eficiente guia no
monitoramento da qualidade de vida urbana. Seu dispositivo reúne todas as recomendações do Comentário
Geral e delineia claramente o padrão mínimo de moradia que deve ser alcançado por todos os países, com o
escopo, ainda que utópico, de fornecer verdadeira dignidade ao instintivo hábito humano de morar.[13]

 

3. A NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL BRASILEIRA E O DIREITO À MORADIA

 

A Constituição Federal de 1988 inaugura no cenário político-jurídico brasileiro significativas e relevantes
transformações, a começar pelo viés absolutamente garantista de seus dispositivos, alocados especialmente
no Título II - sob o nome Direitos e Garantias Fundamentais - reflexo de uma sociedade que acabava de
deixar um longo período ditatorial - até mesmo os mais sofisticados mecanismos de tributação e organização
previdenciária, encontrados em seus artigos finais.

Esta Carta Política é resultado de longas lutas travadas no seio do regime autoritário outorgado em 1964, e
que culminaram em uma sociedade civil organizada, consciente da supressão de suas liberdades públicas e
que ansiavam por uma nova era, por um país onde a liberdade voltasse ser a regra e que muitos direitos
pudessem voltar a tona para serem usufruídos por todos novamente.

Para o Direito Constitucional, enquanto um ramo da Ciência Jurídica, nossa Lei Maior apresenta-se como
um texto muito avançado, principalmente em face das inúmeras situações alcançadas por ele, além da
ampliação significativa do rol de direitos assim como a criação de mecanismos para a garantia dos mesmos.
José Afonso da Silva corrobora este entendimento, afirmando que nossa Constituição "é um texto moderno,
com inovações de relevante importância para o constitucionalismo brasileiro e até mundial. Bem examinada,
a Constituição Federal, de 1988, constitui, hoje, um documento de grande importância para o
constitucionalismo em geral." [14].

Há quem diga, dentre eles, Paulo Bonavides[15], que muito mais do que promover novos direitos e
instrumentalizar garantias, a Constituição de 1988 institucionalizou entre nós a base de um Estado Social. E
sem dúvidas, da leitura sistemática da Lei Maior, não é difícil chegar a esta mesma conclusão.

Sabemos, entretanto, que o Brasil possui um imenso atraso social, econômico e político - se comparado a
países com tradições constitucionais muito mais antigas, tais como os europeus - e que nunca efetivamente
implantou-se entre nós o Estado Social, nos moldes historicamente conhecidos. Talvez na história política do
país, a época que mais se assemelha ao Estado Social, foi o período governado por Getúlio Vargas. Todavia,
a implementação isolada de alguns direitos sociais - em especial os trabalhistas e um tímido início da
legislação previdenciária - não se compara a atual estrutura trazida pela nova Constituição.

E nesta nova ambiência constitucional - com base de Estado social, como outrora ressaltado - assistimos a
promulgação de mais uma Carta Política que não traz em seu bojo uma tutela explícita do essencialíssimo
direito à moradia. A doutrina, por sua vez, na tentativa de amenizar o "esquecimento" do constituinte,
afirmando que este direito já era reconhecido como uma expressão dos direitos sociais, uma vez que o art.
23, IX preconiza que é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. "promover
programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento". Nesse
sentido, Patrícia Marques Gazola ao comentar o artigo em tela, asseverou:

 

Este artigo [art. 23, IX] interpretado de forma sistemática com os fundamentos e objetivos constitucionais de
se assegurar a dignidade da pessoa humana com a diminuição das desigualdades e erradicação da pobreza,
determina a implantação de programas habitacionais voltados para a população de baixa renda. Tais
competências expressam deveres constitucionais e não faculdades.[16]

 

Desta forma, era somente através de uma complexa exegese da Constituição que se podia depreender o
direito à moradia, posto que, não se trata de uma mera faculdade, ao revés, vincula necessariamente o Poder
Público a promoção desta prerrogativa. Contudo, não devemos deixar de reconhecer que pela primeira vez
na história constitucional brasileira, ainda que de forma indireta, positivou-se a garantia do direito a moradia.
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Foi somente no ano 2000, entretanto, que os congressistas brasileiros se redimem dessa falha, ao aprovar a
Emenda Constitucional nº 26, a qual inseriu no artigo 6º, o termo moradia garantindo-a, desta vez,
expressamente, como um direito social.

A inserção desta garantia veio justamente em um cenário social alarmante. Elaine Adelina Pagani relata com
detalhes o panorama da época:

 

A Emenda Constitucional nº 26, de 14 de fevereiro de 2000 foi promulgada em meio a um contexto social de
aumento descontrolado da densidade demográfica nos grandes centros urbanos marcado pelo déficit
habitacional, falta de saneamento básico, inadequado sistema de educação e de saúde pública onde os
personagens desse quadro são formados pelos cidadãos socialmente excluídos.[17]

 

Neste palco de contrastes, a proteção constitucional ao direito à moradia vem fortalecer e reforçar as bases
democráticas e sociais preconizadas, não somente na Constituição, mas no íntimo de todos os brasileiros.
Além disso, confere mecanismos aptos a exigir a ação positiva estatal por meio de políticas públicas
habitacionais, com o intuito de fornecer este direito básico a uma vasta gama da população, em especial a
faixa mais carente.[18]

Não se pode olvidar, ainda, que além da proteção constitucional, o direito à moradia, como sendo um direito
humano, é previsto em diversos instrumentos legais internacionais, possibilitando aos cidadãos brasileiros
(enquanto sujeitos de direito internacional) pleitear processualmente junto aos organismos internacionais, sua
promoção e implementação. Essa relação entre indivíduos, Estados Nacionais e Organismos Internacionais
decorre da adoção pelas Nações Unidas dos Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos e de Direitos
Sociais, Econômicos e Culturais (1966), cujo fundamento é a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Contudo, todo esse arcabouço jurídico de proteção não foi e, ainda não é, suficiente para garantir a todos -
ou pelo menos para a parcela mais carente da sociedade - o acesso a um lar, pois a positivação do direito
apenas o garante formalmente. A faceta prestacional do direito à moradia, ou seja, a possibilidade efetiva de
se obter uma morada digna e adequada - tarefa que deve ser realizada pelo Estado - fica muitas vezes aquém
da expectativa dos cidadãos.

Nesse diapasão, chegamos ao principal problema que assola a população brasileira, desde o ápice do
processo de urbanização. Em verdade, duas são as principais mazelas ligadas ao direito de moradia na
realidade social brasileira: a mais latente delas, o déficit habitacional e a outra, não menos importante, as
submoradias.

 

3.1. A Constituição Federal de 1988 e a política habitacional brasileira: o déficit de unidades
habitacionais e as submoradias

 

Se os direitos humanos são cotidianamente violados, podemos atestar, estreme de dúvidas, que o direito à
moradia é certamente um dos mais lesados. Isto porque, segundo dados oficiais do Ministério das Cidades
5,180 milhões de brasileiros não tem acesso a uma moradia digna.[19]

Diante deste quadro de flagrante injustiça social nossa Constituição representou um marco na luta contra a
diminuição da miséria e no combate a exclusão social. Em que pese o "esquecimento" do nosso constituinte
em explicitar a moradia como sendo um direito fundamental, temos desde 1988, alguns instrumentos que
foram postos em prática na tentativa de reduzir mais este abismo social que assola o país.

Os artigos 182 e 183 - que cuidam da Política Urbana na Constituição - são o fundamento do Estatuto da
Cidade (Lei nº 10.257/01), lei de suma importância para uma correta urbanização trazendo mecanismos
como a figura da usucapião especial de imóvel urbano, a concessão de uso especial para fins de moradia,
além outras inovações. Em seu bojo apresenta, ainda, reafirmações de institutos consagrados, como por
exemplo, o plano diretor. Este diploma forneceu ao Estado diversos instrumentos legais para conter a
especulação imobiliária e assim garantir moradia à população mais carente.[20]

No que diz respeito as políticas públicas empreendidas na vigência da atual Lei Maior, na década de 1990, o
Estado reduziu drasticamente sua participação no mercado de imóveis, o que gerou uma grave crise
habitacional. Em consequência a este fato, o governo da época criou o Programa Carta de Crédito que
proporcionou o financiamento de conjuntos habitacionais e condomínios de forma associativa, por entidades
civis organizadas (atendendo, em parte, aos movimentos sociais da época).

Após a edição da Emenda Constitucional nº 26 de 2001, no âmbito da Administração Pública Federal em
janeiro de 2003, cria-se o Ministério das Cidades[21], que tem como finalidade definir as prioridades na
política nacional de habitação. Para Elaine Adelina Pagani, o Ministério das Cidades surge com para
implementar a seguinte meta:

 

[...] integrar as políticas públicas que interferem nas cidades e, dentro de uma visão integrada e inclusiva,
unificar as forças para pôr fim a "cidade partida", proporcionando a criação de espaços mais humanizados e
ampliado a acessibilidade das pessoas à regularização fundiária, à moradia e ao saneamento e à mobilidade
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pelo sistema de transporte.[22]

 

Certamente o Ministério tem um papel central nos ditames das políticas habitacionais, todavia, decorridos
sete anos de seu surgimento, suas ações ainda não foram sentidas de maneira efetiva na vida daqueles
brasileiros que não possuem um lar para morar.

Em 2004, a publicação da Lei nº 10.931, introduziu diversas mudanças legislativas que se fizeram perceber
no mercado imobiliário do país, na tentativa de favorecer o crescimento do crédito imobiliário para classe
média, dando mais segurança aos mutuários e aos bancos. No ano seguinte, a Lei nº 11.124/05 criou o
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), que tinha como objetivo precípuo, facilitar o
acesso a moradia para a faixa da população de menor renda e dessa forma, promover a inclusão social.

A Lei nº 11.481 de 2007, estabeleceu mecanismos de reconhecimento do direito de posse da população de
baixa renda, sendo inequívoca sua aplicação sobre terras da União. Esta lei atendeu os anseios de milhares de
famílias que atualmente moram em terras da União e que agora receberam seus certificados de propriedade.

Não obstante os esforços legislativos e a colocação de algumas políticas públicas em prática, o que
presenciamos, ainda hoje, no Brasil é um quadro de 5 milhões de cidadãos sem acesso a moradia digna.
Trata-se de uma cifra gigantesca que precisa, imperativamente, ser reduzida para que a sociedade possa
efetivamente legitimar as ações do Estado e dos governos que se sucedem. E este cenário só não é ainda
mais alarmante e assustador, porque não computamos os milhões de lares, que vivem desprovidas de
qualquer infraestrutura básica (as chamadas submoradias).

 

CONCLUSÃO

 

O intento maior deste trabalho foi demonstrar a importância essencial da moradia na formação da vida
humana. Como afirmamos alhures é através dela que os indivíduos encontram um espaço apropriado para
desenvolver sua personalidade, intimidade, suas atividades diárias além das fundamentais primeiras noções de
cidadania.

Assim, por se mostrar como uma necessidade imperiosa humana, os povos não tardaram a reconhecer que o
seu acesso deveria se tornar um direito. Surge assim, no âmbito internacional o reconhecimento do direito
humano à moradia.

Contudo, a mera declaração em instrumentos internacionais de proteção, ou ainda, a positivação desse
direito nas Constituições dos países, não asseguram o pleno acesso ou o gozo desta prerrogativa às suas
populações.

No Brasil, como demonstramos ao longo do trabalho, a violação diuturna do direito à moradia, impede que
milhões de brasileiros possam alcançar os fundamentos mínimos de cidadania, pois, se nem ao menos um teto
eles possuem, como garantir a estes excluídos, participação na vida política do país?

Todavia, em que pese o drástico déficit habitacional, presenciamos nesta nova ordem constitucional, alguns
esforços significativos na tentativa de sanar este "incurável" problema social. As políticas públicas
implementadas com o intuito de amenizar este flagrante desrespeito social, tem alcançado, ainda que em um
nível bem inferior ao esperado, alguns resultados no combate a mais esta forma de exclusão social.

Este fato serve como um alento e também como uma esperança, pois, o Brasil só conseguirá avançar - como
desejam os nossos líderes políticos - se tiver como meta, a garantia mínima de cidadania, que por sua vez, só
existirá se as famílias brasileiras tiverem um lar digno para isso.
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DESPOLITIZAÇÃO DOS MECANISMOS JURÍDICOS NA TUTELA INTERNACIONAL DE DIREITOS
HUMANOS: UMA ANÁLISE DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS NAÇÕES UNIDAS

DEPOLITIZATION OF THE LEGAL MECHANISMS IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS
PROTECTION: AN ANALYSIS OF THE UNITED NATIONS MONITORING SYSTEM

Rafael Barreto Souza

RESUMO
O artigo visa estudar o Sistema de Monitoramento de Direitos Humanos das Nações Unidas dentro de seus
delineamentos atuais, particularmente a reforma realizada pela Assembleia Geral em 2006 a respeito do novo
estatuto jurídico do Conselho de Direitos Humanos, além das especificidades dos Órgãos dos Tratados. O
desenvolvimento do trabalho se dá através de um levantamento das bases conceituais de direitos humanos, da
efetividade do ordenamento do Direito Internacional no que tange à matéria e de uma análise crítica de seus limites e
possibilidades em termos políticos e jurídicos.
PALAVRAS-CHAVES: DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS. EFETIVIDADE.
CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS. ÓRGÃOS DE TRATADOS DAS NAÇÕES UNIDAS.

ABSTRACT
The paper aims to study the United Nations Human Rights Monitoring System, within its present framework,
particularly the reform undertaken by the General Assembly in 2006 concerning the new legal statute of the Human
Rights Council and the peculiarities of the UN Treaty Bodies. The paper's development is carried out through an
analysis of the conceptual bases of human rights, of the effectiveness of the international legal system involving the
subject and a critical analysis of its limits and possibilities in political and juridical terms.
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1. Introdução
 
Direitos Humanos estão protegidos internacionalmente. Haveria alguma verdade nesta afirmação? Tal

questão surgiu a pouco mais de 60 anos e que, apesar de grandes esforços para lhe dar uma resposta afirmativa,
para muitos ainda permanece uma incógnita ou mesmo uma negativa. O presente trabalho busca ilustrar o
sistema de proteção internacional aos Direitos Humanos no âmbito das Nações Unidas e a maneira como esta
organização tem tentado lidar com as sistemáticas violações perpetradas nos mais diversos Estados.

Interessa saber como o atual sistema de proteção de direitos humanos no âmbito das Nações Unidas se
efetiva e quais suas perspectivas futuras. A construção de um sistema de tutela composto por Estados implica em
uma série de limitações, dificultando a visualização de uma estruturação da comunidade internacional em moldes
estatais.

Internamente, os Estados têm adotado a clássica divisão em três poderes – executivo, legislativo e
judiciário – independentes, harmônicos e que atuam como agentes de controle um dos outros. Este sistema
funciona com eficácia, impondo-se como premissa crucial para as democracias modernas, está, entretanto,
plenamente adstrito aos limites do Estado.

Sob um viés analógico pode-se perceber certa correlação entre a instituição de organizações
internacionais e as ordinárias formações estatais, posto que as primeiras empreendem esforços no sentido de
exercer atividades legiferantes (por meio de tratados, acordos, recomendações e resoluções), executivas (através
de programas de ajuda humanitária, desenvolvimento econômico, educação etc) e até militares (com tropas de
manutenção de paz). Contudo, a prestação jurisdicional em moldes estato-centrados ainda se mostra uma
realidade longínqua.

A atuação do Poder Judiciário nos ordenamentos nacionais se dá pela observância de princípios
constitucionais na aplicação da legislação ordinária ou através do emprego de uma firme jurisprudência,
sobretudo nos sistemas do common law. Semelhante dinâmica não é vista no seio da ONU. Não obstante haver
uma rica atividade legiferante e um nível considerável de ratificação de tais instrumentos, não existe uma “Justiça
mundial” que julgue as ações estatais e aplique imparcialmente os princípios e a legislação de Direito
Internacional de Direitos Humanos em desfavor dos Estados.

Com competência em matérias de Direito Internacional Público, salienta-se o papel desempenhado pela
Corte Internacional de Justiça, que arbitra litígios interestatais acerca de tratados bi e multilaterais. Há igualmente
o Tribunal Penal Internacional e os Tribunais para a ex-Iugoslávia e para Ruanda com competência para julgar
pessoas que cometam crimes contra a humanidade, de guerra, de agressão e de genocídio[1], mas nenhuma
dessas cortes atua no sentido de conhecer de causas em que os Estados figurem no polo passivo, por suposto
descumprimento de tratados internacionais de Direitos Humanos, contra indivíduos e comunidades. Desta sorte, a
ausência de um organismo jurisdicional que forneça efetividade às premissas jurídicas internacionais prejudica
sensivelmente a credibilidade e a aplicabilidade à promoção e proteção dos direitos humanos.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5034



Apesar de tal carência, outros mecanismos estão à disposição para garantir algum controle sobre a
implementação dos referidos tratados. Trata-se do Sistema de Monitoramento de Direitos Humanos das Nações
Unidas, que existe de modo quase concomitante à própria ONU, composto atualmente pelo Conselho de Direitos
Humanos e pelos vários Órgãos de Tratados. Em relação a esta estrutura normativa e fiscalizatória de direitos
humanos cabe questionar a sua natureza. Tratar-se-ia de um ordenamento jurídico internacional, apesar da
ausência de poder jurisdicional e com um longo histórico de inobservância a seus preceitos? Ainda que positiva a
resposta, seria este efetivo?

Inicialmente, se faz necessária uma introdução filosófico-histórica acerca da concepção de Direitos
Humanos sob a óptica da doutrina ocidental, segundo a qual se construiu o Sistema. Em seguida, é relevante
apresentar alguns entendimentos a respeito da formação de um ordenamento jurídico, para que se possa
adentrar na essência do presente estudo, ou seja, a criação, a composição, o substrato legal fundante, o
funcionamento e a expressão real das atividades de monitoramento internacionais.

Por fim, devem-se analisar criticamente as reformas e a estrutura do Sistema de Direitos Humanos das
Nações Unidas na contemporaneidade, ressaltando-se a ilimitada dimensão que estes direitos assumem, no
sentido em que estão em contínua construção e transformação em meio às complexas relações sociais intra e
interestatais.

 
2. Direitos Humanos sob uma visão filosófico-histórica
 

“O homem é um fim em si mesmo” (KANT, 1788 apud QUEIROZ, 2005). Este brocardo acima talvez seja a
melhor expressão da dimensão do Direito. A pessoa humana não é um meio para se atingir nenhum fim e não é
um mero objeto de relações jurídicas, ela é, antes de tudo, sujeito.

Ser sujeito significa poder viver a totalidade de oportunidades e potencialidades disponíveis à pessoa
humana e exercer o direito de “ser mais” (SOUZA, 2001, p. 83). A concepção das infinitas possibilidades de
realização do ser humano visa a efetivar a magnitude das potencialidades humanas por meio da ação cognoscente
e do olhar crítico sobre seu contexto social. Assim, pensar o ser humano em termos sempre crescentes é garantir
que a busca de sua realização e felicidade não terá obstáculos. Entretanto, estão precisamente neste ponto as
incongruências oriundas do convívio em sociedade, que gera conflitos e que demanda uma normatividade
coletiva.

O direito sobrevém à humanidade face às relações sociais entre seus membros. A noção de ter direito a
algo não foi originalmente pensada em termos teóricos e abstratos, ela foi percebida, antes de tudo, como aquilo
que era essencial e indispensável. Segundo Charles Malik[2] (MELLO, 2004, p. 813), a expressão “direitos” só pode
designar aquilo que pertence à essência do homem, que não é puramente acidental, que não surge e desaparece
com a mudança dos tempos, da moda, do estilo ou do sistema: deve ser algo que pertence ao homem como tal.

Torna-se importantíssima a convicção de titularidade de direitos como fruto da essência humana,
entretanto considerá-la estática causa sérios entraves, uma vez que a busca por “ser mais” naturalmente altera o
ser humano no que lhe é imprescindível, ou seja, seus direitos se modificam e crescem.

A justiça, por sua vez, varia enormemente de acordo com os valores culturais, religiosos, sociológicos e
históricos e confronta o viés universalista que se tenta atribuir a este entendimento jurídico-filosófico. O caráter
mutável dos Direitos Humanos é basilar para compreender a construção dos Direitos Humanos, como resultado
de reivindicações políticas que, no consenso contemporâneo, todo ser humano tem o dever de ter perante sua
sociedade ou governo, conforme o posicionamento de Louis Henkin citado por Mello (2004, p. 813).

Enxergar o direito sob o escopo da justiça provocou imensuráveis embates entre os juristas por décadas.
Os valores morais daquilo que era ou, deveria ser, justo ia de encontro à prática jurisdicional, de maneira que a
justiça e Direito começaram a parecer imiscíveis. Destarte, atribui-se a Hans Kelsen o mérito de ter sido o primeiro
a considerar as problemáticas como distintas (BOBBIO, 2008, p. 236) e a estudar o direito de forma independente
de tais valores morais. O pensamento jurídico que se seguiu focou-se nos sistemas normativos, no poder
coercitivo do Estado e na eficácia das normas postas. Desenvolveu-se nessa época a crença em um positivismo
inflexível, que sacralizava a lei escrita e em vigor, independente de seu conteúdo. Entretanto, esta concepção teve
seriíssimas consequências humanitárias, posto que, usando-lhe como retórica protetora, promoveu-se o
Holocausto e as atrocidades da II Guerra Mundial.

Albergados pela legislação nacional, líderes germânicos praticaram atos de discriminação, exclusão de
minorias, perseguição política, supressão de liberdades individuais e um genocídio de dimensões continentais.
Estes acontecimentos repercutiram intensamente na reestruturação da ciência jurídica e proporcionaram a
fundação de sólidos alicerces para o crescimento do Direito Internacional e dos Direitos Humanos.

Buscou-se, na ocasião, uma definição legal para um mínimo existencial que refletisse uma edificação de
parâmetros mínimos para a garantia da dignidade das pessoas. Neste sentido, afirma Piovesan (2006, p. 09-14)
que no momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e descartáveis, no momento em que vige a
lógica da destruição, em que é cruelmente abolido o valor da pessoa humana, torna-se necessária a reconstrução
dos Direitos Humanos, como paradigma ético capaz de restaurar a lógica do razoável.

Dentro desta perspectiva, enraizado na doutrina jusnaturalista, foi possível conceber a elaboração de
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convenções internacionais que garantissem direitos e a posterior formulação de um sistema de monitoramento
da implementação de tais tratados de direitos humanos pelos Estados.

A conceituação e fundamentação do caráter dos Direitos Humanos é um debate relevante, mas na
conjuntura atual, em que se dispõe de rico substrato normativo e de mecanismos concretos de proteção, importa
buscar um viés de praticidade sobre o estudo da matéria. Assim, “não obstante a importância do debate a
respeito do fundamento dos direitos humanos, o maior problema dos direitos humanos hoje é 'não mais o de
fundamentá-los, e sim o de protegê-los'” (BOBBIO, 1992, p. 25 apud PIOVESAN, 2007, p. 110).

 
3. Efetividade do Direito Internacional dos Direitos Humanos

 
A soberania sempre permeou fortemente as relações internacionais e sua origem se cunha na formação

das identidades estatais. A independência política, econômica e jurídica acompanhou a aproximação entre os
Estados, e hoje é relativizada em face às mudanças conjunturais. Há, assim, espaço para se construir um
ordenamento internacional conectado com as ordens jurídicas internas e que permita a observância de normas
comuns.

O Direito Internacional surgiu no contexto da intensificação das relações multilaterais, embora
incessantes esforços tenham sido empreendidos para que esse lograsse êxito, os tratados e convenções
internacionais costumavam esbarrar na impermeabilidade da afamada soberania nacional. Talvez por esta razão,
muitos fomentaram um descrédito a tal ramo jurídico e questionam seriamente a sua real efetividade.

O ordenamento internacional, após décadas de intensa atividade legiferante dos órgãos interestatais, é
hoje uma realidade inegável, incluindo sólidas instituições jurisdicionais como a Corte Internacional de Justiça e os
Tribunal Penais Internacionais, além das Cortes de competência regional.

Muitos ainda alegam que a ineficácia das normas internacionais se dá devido à faculdade de o Estado
poder aceitar ou não obedecê-las, fator que lhes inibe a executoriedade. Sucede que atualmente a imagem que os
Estados transpõem para o mundo influi diretamente no âmbito interno, visto que a concessão de financiamentos,
a participação em fóruns econômicos e mesmo o turismo estrangeiro são comumente influenciados pela
observância à legislação internacional e pela confiabilidade demonstrada pelo país, com especial destaque para o
livre gozo dos Direitos Humanos. Transita-se de uma concepção hobbesiana de soberania, centrada no Estado,
para uma concepção mais próxima de Kant centrada na ideia de cidadania universal (PIOVESAN, 2006, p. 12).

Bobbio (2008, p. 32) entende que sequer seria necessário que o ordenamento fosse de fato cumprido por
todos, pois aquilo que caracteriza a validade empírica de um ordenamento não é a sua observância, mas o agir
orientado em sua direção, e não há dúvida que também quem o viola age orientando sua ação no sentido daquela
norma, cuja presença tem em conta ao descumpri-la.

Ainda que se questionem estes argumentos, os princípios e direitos adotados internacionalmente atuam
como preceitos positivados que afirmam ideais de condutas sociais e governamentais que permeiam o seio das
mais diversas sociedades e culturas. Servem, igualmente, como modelo para inúmeras Constituições, leis
ordinárias e entendimentos jurisprudenciais em todos os continentes.

Nota-se que muitos modelos constitucionais tiveram suas bases, em especial em relação ao rol de
direitos e garantias fundamentais, em documentos internacionais protetivos. Assim, o Direito Internacional se
apodera de uma parte do Direito Constitucional que não é mais exclusividade das ordens internas.

Verifica-se, desde meados do século passado, uma continuidade principiológica do Direito Internacional,
ou seja, os Direitos Humanos têm sido o constante alicerce para o desenvolvimento dos tratados internacionais
que tutelam direitos específicos, além de perpassarem as negociações nas esferas comerciais, ambientais,
humanitárias e de propriedade intelectual. A tendência contemporânea, mantendo tais bases jurídicas, é o
crescimento de direitos, aumentando seu escopo, tratando-se do chamado “efeito de Cliquet”, que é uma
expressão do alpinismo em que o alpinista somente pode ir para cima (COUTO,  apud MELLO, op.cit., p. 813).

No mesmo sentido defende Max Weber, citado por Bobbio (2008, p. 228):
“Eficácia contínua é o que garante o estabelecimento de um ordenamento jurídico, ou seja, normas impostas sem
permanência não caracterizam um ordenamento, tendo em vista sua efemeridade. O plano do dever ser se
diferencia sensivelmente do plano do ser, mas tal fato não retira sua importância para influenciar, ou mesmo ditar,
o plano do ser futuro e de construir o ideal de sociedade almejado.”

 
4. Sistema de Monitoramento dos Direitos Humanos das Nações Unidas
 
4.1. A antiga Comissão de Direitos Humanos
 

A partir do contexto da exposição midiática dos acontecimentos do holocausto, houve a criação das
Nações Unidas sobre os alicerces fundamentais da paz, legalidade, desenvolvimento social e, particularmente, dos
Direitos Humanos. De modo que as consequências do fim da II Guerra Mundial foram decisivas para a iniciativa
internacional de proteger os aludidos direitos e de criar instrumentos que lhe garantissem juridicamente.

A Carta das Nações Unidas foi o primeiro documento internacional que, além de instituir a ONU, trouxe
em seu preâmbulo os objetivos de “reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor
do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas,
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e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras
fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de
vida dentro de uma liberdade ampla”. Percebe-se, desta maneira, que desde a criação da Organização há um
direcionamento à defesa de direitos essenciais.

A obrigatoriedade do cumprimento dos princípios do preâmbulo e da inteireza do documento em si
provoca prolongada discussão doutrinária. Árduos defensores apontam que a execução destes direitos essenciais
faria parte indissociável das finalidades das Nações Unidas e os Estados, compondo-a, não poderiam negligenciar
tais direitos (MELLO, op.cit., p. 869).

Não obstante as aludidas opiniões, os Direitos Humanos se fortaleceram mais concretamente na esfera
internacional com o estabelecimento da Comissão de Direitos Humanos, que se reuniu pela primeira vez em 1947,
com o objetivo maior de redigir um instrumento de repercussão mundial que elencasse claramente direitos
essenciais à humanidade, sendo assim produzida a Declaração Universal de Direitos Humanos. Após um árduo ano
de trabalhos e debates, a proposta de Declaração ficou pronta e foi adotada pela Assembleia Geral (AG) da ONU
em 10 de dezembro de 1948, ficando tal data reconhecida como o dia internacional dos Direitos Humanos.

A Comissão de Direitos Humanos nasceu como o mais importante órgão legiferante de normas
internacionais sobre este tema no globo, sendo sediado em Genebra, na Suíça, e seguiu este escopo pelos vinte
anos posteriores, com inédita competência para investigar violações aos Direitos Humanos, formar Grupos de
Trabalho e realizar visitas in loco aos países monitorados, independente de seu grau de desenvolvimento ou de
poder econômico. Este organismo esteve vinculado ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC),
o qual era responsável pela eleição de seus 53 (cinquenta e três) membros para mandatos de dois anos, sendo
nenhum deles permanente. Durante o seu período de funcionamento houve uma notável abertura à participação
da sociedade civil, acompanhando suas deliberações cerca de 300 organizações não-governamentais, como
aponta Martinetti (2006, par. 2), o que teve um papel importante, de sorte que ao tempo em que esteve próxima
do órgão, pôde observar suas falhas, propor mudanças e exercer um efetivo controle social.

Procedimento de salutar importância instituído em 1970 foi o método de denúncias individuais. A
Resolução 1503 do Conselho Econômico e Social serviu como base de trabalho para a Comissão e salvaguardou
um procedimento de denúncia imparcial, objetivo, eficiente e orientado às vítimas. Instituindo-se o
processamento da demanda individual contra algum Estado determinado em caráter confidencial, para fins de
maior cooperação do Estado em questão[3]. Sua principal atuação se dava quanto à elaboração de
recomendações para a resolução e reparação da situação de violação.

Dentro do universo sob sua competência, esta Comissão obteve alguns sucessos memoráveis através da
atuação de Relatores Especiais que denunciaram violações graves cometidas por ditaduras latino-americanas e
em conflitos étnicos no continente africano. Uma de suas principais conquistas foi a elaboração, em 1966, o Pacto
de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que pontuaram, pela primeira vez
na História, direitos às pessoas em seu convívio social e em sua relação com o Estado. Os pactos se diferenciam,
de acordo com Mello (2004, passim.), tendo em vista que nos direitos civis e políticos o Estado necessita se abster
de modo a não interferir nas liberdades individuais, já quanto aos direitos econômicos, sociais e culturais o Estado
precisa agir para promover políticas sociais como saúde, educação e direitos trabalhistas, sempre de modo
progressivo e crescente. A diversidade de direitos tutelados exigiu a divisão do rol de direitos em dois documentos
distintos, seguindo a dicotomia ideológica latente na organização. Destarte, o bloco de Estados capitalistas
ocidentais desejavam a prevalência das liberdades individuais, enquanto que as nações socialistas se colocam ao
lado dos direitos sociais ligados à forte atuação estatal. Apesar da divisão dos instrumentos, a assinatura dos
documentos se deu massivamente pelos Estados-membros e houve naturalmente a valorização de valores novos
nos textos internacionais, pelo menos formalmente.

Nos anos posteriores, uma atmosfera excessivamente politizada dominou as atividades da Comissão, o
contexto da Guerra Fria nas relações internacionais não deixava grandes brechas para o desenvolvimento de uma
dinâmica de monitoramento fático-jurídico do cumprimento dos tratados internacionais.

Desta maneira, a Comissão se viu, em muitos aspectos, estruturalmente impedida de atingir o objetivo
para o qual ela havia concebida. A diplomacia interestatal, a prevalência dos interesses nacionais e a continuidade
dos jogos políticos de alianças multilaterais prejudicaram sobremaneira as atividades de fiscalização, denúncia e
recomendação. Não se tratava de um organismo com analistas independentes e imparciais, desvinculados de
governos específicos, mas de representantes nacionais que punham em evidência os posicionamentos típicos de
suas relações exteriores.

Logo, tornou-se claro que o espaço da Comissão se tornou mais um ambiente de discussão político-
ideológica, distante de seu papel como monitorador de fatos, analista de violações e formulador de
recomendações. Assim, o diretor executivo da Human Rights Watch chegou a afirmar que a Comissão seria “um
júri formado por assassinos e estupradores, ou uma força policial comandada em grande parte por suspeitos de
assassinato e estupro, determinados a impedir a investigação dos seus crimes” (SHORT, 2008. pg. 174).

Críticas de tão severo tom não eram incomuns nas últimas décadas de existência da Comissão,
especialmente os eventos de 1989 e 1991, quando as disparidades capitalismo/socialismo deixaram de existir.
Anteriormente se possuía pouca fé quanto às tentativas de tutela de direitos humanos internacionalmente, uma
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vez que a realidade geopolítica do globo não se mostrava de nenhuma maneira favorável à cooperação, ao diálogo
franco e a interesses comuns. No entanto, após a dissolução soviética não haveria mais razão para que o direito
internacional dos direitos humanos não se desenvolvesse em sua plenitude, porém isso não se evidenciou devido
à manutenção de uma estrutura arcaica e ao débil ânimo dos Estados para metamorfosear o quadro existente.
Reformas eram imperativas na estrutura da ONU como um todo e particularmente no que tangia à Comissão para
não perdessem sua credibilidade face às complexas relações atuais.

 
4.2. A reforma de 2006 e a instituição do Conselho de Direitos Humanos

 
Com a chegada do século XXI, várias estratégias foram reformuladas nas Nações Unidas acerca da

efetivação dos Direitos Humanos. Ainda que o ordenamento internacional detivesse rico substrato normativo e
que houvesse esforços para o monitoramento global destes direitos, poucos avanços estavam ocorrendo ou
ocorrendo a passos lentos.

Assim, em 2000, a Assembleia Geral da ONU se reuniu em Nova Iorque e adotou os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio, mais conhecidos por sua sigla inglesa MDGs (Millenium Development Goals)
(NAÇÕES UNIDAS, 2000). São propostas bastante ousadas posto que colocam o ano de 2015 como data limite para
o fim da pobreza, para a universalização da educação primária, para a igualdade de gênero, para o fim da
mortalidade infantil e materna, para o combate ao HIV/AIDS, para a manutenção de um meio ambiente
sustentável e para a criação de uma rede de parcerias global.

A preocupação com os rumos dos indicadores sociais, econômicos e ambientais não são injustificadas,
uma vez que nos últimos anos se observou o aprofundamento das enfermidades epidêmicas e da exclusão de
minorias, ao contrário do que se esperava que ocorresse ao longo do século XX. Esta análise se agravou ao se
notar que instrumentos de proteção existentes pouco contribuíram para alterar tal quadro.

Destarte, o esforço mundial para atingir os MDGs reflete o reconhecimento por parte dos governos, dos
agentes econômicos e da sociedade civil acerca do valor dos Direitos Humanos para a consecução da possibilidade
de os sujeitos ‘serem mais’.

O Relatório sobre os Millenium Development Goals de 2008 possibilitou aferir alguns avanços e alguns
retrocessos. Houve redução na pobreza mundial com um todo, as matrículas na escola primária chegam a 90% em
quase todas as regiões e os números de mortes e novas contaminações pelo HIV/AIDS têm caído. Por outro lado,
113 (cento e treze) países não conseguiram alcançar a igualdade de gênero na educação fundamental e média,
meio milhão de mães ainda morre devido a complicações no parto, as emissões de dióxido de carbono continuam
aumentando e um terço das populações de nações em desenvolvimento habita em submoradias[4].

O ímpeto de combater este cenário crítico do começo de século, somado às enormes falhas existentes no
âmbito da Comissão de Direitos Humanos da ONU, pressionaram os governos à reforma do Sistema de
Monitoramento de Direitos Humanos, que necessitava se adequar à nova realidade mundial e buscar maior
inserção social, transparência e democracia.

Desta feita, em 2006, em face às demandas da comunidade internacional, a Assembleia Geral da ONU,
através de Resolução 60/251, extinguiu a Comissão de Direitos Humanos[5], e sua consequente vinculação ao
ECOSOC, e a substituiu pelo Conselho de Direitos Humanos, órgão soberano com mesmo status institucional que o
Conselho de Segurança, composto por 47 (quarenta e sete) membros rotativos com termos de três anos, que se
reporta somente à Assembleia Geral.

As inúmeras críticas formuladas ao longo dos anos foram levadas em conta quando da elaboração da
Resolução 60/251, de modo que se criasse um sistema mais coerente com sua natureza. De maneira que algumas
mudanças merecem destaque.

O câmbio mais perceptível diz respeito ao número de Estados-membros do Conselho, que diminui de 53
para 47, tal disposição objetivou a estruturação de um grupo menor e mais conciso de países para realizar as
atividades de monitoramento, de maneira que pudesse haver mais celeridade e dinamismo nas deliberações, não
se abandonando obviamente o princípio de distribuição geográfica equitativa. Na perspectiva temporal, pode-se
verificar que o tempo de mandato dos membros aumentou de dois para três anos para permitir uma continuidade
e fluidez nos trabalhos, além de que a frequência de sessões deixou de ser uma vez por ano para se realizar em
três períodos no mesmo ano, o que alargou significativamente a capacidade de monitoramento.

Quanto às mudanças de cunho material, princípios fundamentais foram erigidos para nortear o Conselho,
vg. universalidade, imparcialidade, objetividade, não seletividade,  diálogo internacional construtivo e cooperação
universal. A aludida lista principiológica teve aplicações concretas na determinação de critérios de elegibilidade
para a composição do organismo, de modo que a cláusula 9 da dita resolução prevê:

A Assembleia Geral: (...)
9. Decide também que membros eleitos para o Conselho devem gozar dos mais altos padrões na promoção e
proteção de direitos humanos, devem cooperar plenamente com o Conselho e serem revisados sob o
mecanismo da revisão periódica universal durante os seus mandatos. (NAÇÕES UNIDAS, Resolução AG
60/251, 2006)

Assim, duas grandes deficiências foram atacadas. Primeiramente, estabeleceu-se como parâmetros de
elegibilidade o gozo de elevado padrão de tutela em matéria de direitos humanos e a cooperação com as
recomendação do órgão, colocando então uma restrição aos reincidentes violadores estatais. Em segundo lugar,

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5038



tomou-se o preceito da moralidade ao estabelecer que os Estados fiscalizadores devam ser prioritariamente
analisados durante seus termos enquanto membros do Conselho. Responde-se assim de antemão às alegações de
escolha arbitrária de quais Estados devam monitorados primeiramente, sob a escusa de interesses estatais
ilegítimos, uma vez que os próprios analisadores já devem ter sido objeto de denúncias e recomendações
preliminarmente.

Outra alteração de profundo impacto foi instituição do escrutínio secreto na eleição dos membros do
Conselho, posto que as urnas secretas permitem que os Estados votem honestamente, sem o temor da
repercussão em outras áreas de suas relações internacionais (SHORT, 2008. p. 183). Logo, consoante à boa-fé dos
votantes, poderá haver uma real observância das premissas de elegibilidade sem eventuais contradições em
relação às políticas externas. Objetivamente, torna-se mais dificultosa a entrada de Estados historicamente
violadores de direitos, mas o segredo no voto não a obsta completamente, uma vez que a votação não deixa de
ser uma manifestação de ordem política e devendo-se respeitar o resultado do processo eletivo.

Importante salientar que o procedimento de denúncias individuais não sofreu supressão na reforma.
Atualmente se encontra albergado pela Resolução 5/1 do Conselho que determina os critérios admissibilidade e
os legitimados para apresentar petições frente ao órgão. Conforme a cláusula 87 desta resolução, os critérios de
admissibilidade são os seguintes:

a) Não tenha motivações manifestamente políticas e que seja compatível com os instrumentos internacionais de
tutela de direitos humanos.
b) Contenha descrição fática das alegadas violações  e os direitos supostamente violados.
c) A linguagem utilizada não deva ser insultante.  Não obstante, a comunicação poderá ser examinada se
cumpridos os demais critérios de admissibilidade e uma vez suprimidas as expressões insultantes.
d) Seja apresentada por uma pessoa ou um grupo de pessoas que afirmem ser vítimas de violações de direitos
humanos e liberdades fundamentais, ou uma pessoa ou grupo de pessoas, incluídas ONGs, que atuem de boa-fé
em conformidade com os princípios de direitos humanos, não tenham posturas politicamente motivadas
contrárias ao disposto na Carta das Nações Unidas e que afirmem ter conhecimento direto e fidedigno dessas
violações.  Não obstante, as comunicações que estejam devidamente fundamentadas não serão inadmissíveis
somente porque a informação dos autores individuais seja de segunda mão, à condição de que se acompanhem de
provas claras.
e) Não se baseie exclusivamente em informes difundidos pelos meios de comunicação.
f)  Não se refira a um caso que pareça revelar um quadro persistente de violações manifestas e suficientemente
provadas dos direitos humanos do qual já esteja se ocupando em um procedimento especial, um órgão criado em
virtude de um tratado ou outro procedimento de denúncia análogo, das Nações Unidas o regional, na esfera de
direitos humanos.
g) Tenham-se esgotado os recurso da jurisdição interna, salvo que pareça que estes recursos seriam ineficazes ou
poderiam se prolongar injustificadamente.

Em análise de legitimação ativa, resta demonstrada a abertura do Conselho para a participação ativa dos
indivíduos e ONGs, enquanto sujeitos de Direito Internacional no que tange à intervenção processual junto a
organismos mundiais de monitoramento de direitos humanos.

Dando prosseguimento às mudanças sistêmicas, a resolução também estabeleceu um novo mecanismo
de monitoramento efetivo dos Estados, denominado Revisão Periódica Universal, disposto na cláusula 5, e da
Resolução estudada. Este processo permite a revisão de todos os 192 Estados-membros da ONU quadrienalmente
e foca a sua análise em um Estado por vez, garantindo a esse a oportunidade de mostrar os esforços
empreendidos na efetivação dos Direitos Humanos, finalmente culminando com a elaboração de recomendações
ao Estado.

Os Estados sob revisão são analisados por uma troika, ou seja, um grupo de três Estados-membros do
Conselho que devem submeter à plenária relatório sobre o monitoramento realizado. Assim, em um ano são
analisados 48 países e em apenas quatro anos todos os Estados das Nações Unidas terão sido averiguados quanto
à observância dos direitos humanos tutelados universalmente.

Desde 2008, as sessões do Conselho estão em pleno movimento, incluindo-se a Revisão Periódica
Universal. Em pouco tempo, consoante o entendimento do atual secretário-geral da ONU, sem dúvida este
mecanismo terá enorme potencial para promover e proteger direitos humanos nas esquinas mais sombrias do
mundo (informação oral, tradução livre)[6].

O aspecto revolucionário deste mecanismo é que ele não está adstrito à ratificação nacional de nenhum
tratado ou convenção internacional, mas, devido ao seu estabelecimento pela AG das Nações Unidas, todos os
Estados-membros da Organização estão submetidos às suas competências investigativas de forma equânime e
indistinta, atuando mesmo sobre aqueles que não haviam se comprometido com tratados anteriores. Entretanto,
as inovações precisavam levar em conta as substanciais diferenças sociais e orçamentárias dos países para que
não se tornassem letra morta. Então, a noção de capacity-building needs, prevista na cláusula 5, c da resolução de
2006, se apresentou como um importante instrumento orientador na análise de implementação de direitos
sociais, de maneira que deve ser levada em conta a capacidade infra-estrutural e orçamentária de cada Estado no
momento do exame do cumprimento ou não das normas de direitos humanos. Ressalte-se que como será
interpretado este paradoxo – reserva do possível oposta à garantia de direitos fundamentais – ficará a cargo da
prática hermenêutica futura do Conselho, apenas a investigação dos casos concretos fornecerá substrato para se
saber como o organismo encarará os limites materiais face à já alicerçada infungibilidade destes direitos.

Contudo, este não é o único mecanismo existente no âmbito da ONU, anos antes da reforma de 2006 e
mesmo depois, foram criados vários comitês com a atribuição de verificar o adimplemento de países em relação a
tratados de direitos humanos específicos.
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4.3. Órgãos dos Tratados de Direitos Humanos[7] – Treaty bodies
 

Paralelamente à ineficácia da antiga Comissão de Direitos Humanos nas últimas décadas do século XX,
desenvolveram-se outros mecanismos de tutela em esfera global que se distanciavam da análise essencialmente
interestatal promovida sobre toda a universalidade de direitos humanos e que detinham um foco em áreas
determinadas conforme documentos elaborados com tal precisa finalidade.

Trata-se dos Órgãos dos Tratados de Direitos Humanos ou Treaty Bodies pensados a partir dos pactos
internacionais de 1966 e postos em prática devido às pressões das lutas sociais por direitos civis, dos movimentos
contra a discriminação racial, do movimento feminista, dos movimentos de trabalhadores e da conquista de
autodeterminação pelos povos africanos e asiáticos. A atuação dos aludidos movimentos ecoou no Direito
Internacional, sendo sua pauta de lutas lançadas em Genebra almejando um reconhecimento jurídico mundial.

Neste contexto, segmentos sociais historicamente excluídos passaram a ser tópicos de altíssima
repercussão nas sessões de discussão. Durante este rico período de debates, a pressão de movimentos de
diversas minorias como mulheres, vítimas de tortura e crianças e adolescente[8] promoveram a redação de
convenções internacionais que vinculam inúmeros países do globo.

Atualmente, há oito instrumentos jurídicos internacionais, os quais sejam: o Pacto de Direitos Civis e
Políticos (1966), o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), a Convenção para a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação Racial (1966), a Convenção para Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres (1979), a Convenção contra a Tortura e outro Tratamento Cruel, Desumano ou
Degradante (1984), a Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), Convenção sobre os Direitos de Todos os
Trabalhadores Migrantes e dos Membros de suas Famílias (1990) e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência (2007).

No ideário inicial do Sistema ONU de Direitos Humanos, todos os tratados internacionais, uma vez
ratificados pelo número mínimo de Estados necessários, entravam em vigor em âmbito internacional e seriam
supervisionados pela Comissão de Direitos Humanos – hoje substituída pelo Conselho de Direito Humanos.
Entretanto, a complexidade dos direitos analisados, o aumento de Estados ingressos na ONU e a especificidade
das questões abordadas exigiram novas estruturas dentro do Sistema de Direitos Humanos das Nações Unidas.

Neste sentido, em meados dos anos 1960, começam a ser instituídos organismos de monitoramento para
cada Convenção, todos com a denominação de Comitê. Tal medida justificou-se na possibilidade de uma análise
minuciosa da realidade dos Direitos Humanos nos Estados-partes e na elaboração de recomendações mais
objetivas e específicas aos problemas locais segundo cada linha de direitos correlatos. Buscava-se, ainda, amenizar
a expressão dos posicionamentos de política externa estatal nos trabalhos de monitoramento, ou seja,
despolitizar a atividade fiscalizatória.

Assim, surgem em caráter complementar às convenções de direitos específicos os comitês responsáveis
pela implementação de casa uma dessas. Ilustradamente, vinculado do ao Pacto de Direitos Civis e Políticos criou-
se o Comitê de Direitos Humanos, vinculado ao Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais instituiu-se o
Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, vinculado à Convenção para a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação Racial fundou-se o Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, e assim por diante.

Diferentemente dos embates geopolíticos e da forte imposição de indicações político-estratégicas
estatais no âmbito da anterior Comissão de Direitos Humanos, composta por delegados representando seus
Estados de origem, os Comitês dos Tratados DDHH são compostos por especialistas internacionais independentes
– também chamados experts – que atuam a título pessoal, não representando interesses alheios. Estas pessoas
são escolhidas dentre ativistas e estudiosos da questão, que possuam intenso comprometimento com a proteção
de direitos humanos. O critério de autonomia individual do analisador permite que haja maior imparcialidade,
transparência, especificidade e qualidade técnica aos monitoramentos periódicos. Esta parece ser a solução mais
adequada para uma efetiva despolitização dos mecanismos de monitoramento e uma aplicação mais jurídica das
referidas normas.

Em cada comitê varia entre 10 (dez)[9] e 23 (vinte e três)[10] o número de experts nos comitês e esses
normalmente têm especialidades concentradas em áreas muito delimitadas, de maneira que todos os aspectos
intrínsecos ao material em análise possam ser profundamente considerados. A título exemplificativa levanta-se
que o Comitê contra Todas as Formas de Discriminação Racial poderá dispor de especialistas nas áreas de
discriminação racial no trabalho, na educação, ou mesmo em relação ao racismo contra crianças de uma certa
minoria étnica. Tamanha especialidade fornece uma qualidade técnica muito mais profunda e proporciona
recomendações bem mais viáveis e interessantes.

O processo de revisão estatal se dá periodicamente e de maneira bastante aberta e transparente.
Inicialmente, requer-se do Estado a ser revisado um relatório completo explicitando como está o estágio de
efetivação dos direitos preconizados no tratado em questão naquele momento, esclarecendo-se a situação
daqueles sujeitos de direitos presentes em seu território, quais são as políticas públicas adotadas e os avanços
percebidos. Após o recebimento do relatório estatal, o grupo de especialistas recebe relatórios de organizações
não-governamentais, nacionais e internacionais, e relatórios das agências especializadas da ONU, todos com foco
nos direitos protegidos pela convenção específica.
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Durante as sessões dos Comitês ocorre o chamado Diálogo Construtivo entre os representantes do
Estado e os especialistas. Nesta ocasião são formulados questionamentos precisos sobre imprecisões,
incongruências, obscuridades ou dúvidas materiais acerca de denúncias evidenciadas nos relatórios apresentados.
Sistematicamente, desenvolvem-se rodadas de perguntas, respostas e comentários que culminarão, ao fim da
sessão, na formulação de Comentários Gerais ou Recomendações Gerais para o Estado-parte. Trata-se, desta
forma, de órgãos quasi judiciais em que os especialistas atuam simultaneamente denunciadores e
recomendadores de políticas públicas.

 Outrossim, abre-se a possibilidade para apresentação de denúncias específicas por indivíduos, grupos de
indivíduos ou mesmo por outros Estados. O procedimento assemelha-se ao das revisões periódicas, podendo-se
adotar o mecanismo de audiência das partes através de Diálogos Interativos, exceto que a análise e as
recomendações nestas circunstâncias acontecerão de forma mais restrita, no âmbito do caso denunciado e
podendo eventualmente ser preservada a confidencialidade.

Quanto aos critérios eletivos, se preza pela distribuição geográfica equitativa e por outros parâmetros
isonômicos, sendo a escolha dos especialistas por meio de eleição direta em reunião ordinária com a presença de
todos os Estados que ratificaram o tratado respectivo.
 
5. Conclusão
 

Os Direitos Humanos enraizados em um profundo senso de justiça se projetam na esfera internacional,
não como efêmeros enunciados declaratórios, mas através de um estruturado sistema de monitoramento
autônomo que recomenda ações estatais e exige reparações em casos de violações.

A efetividade deste sistema esbarra indubitavelmente em obstáculos políticos firmemente opostos pelos
Estados-partes, contudo mudanças de ordem constitutiva na estrutura, funcionamento, além dos meios e dos pré-
requisitos para a eleição dos membros fiscalizadores têm permitido uma moralização das atividades realizadas e
um amento de credibilidade quanto às análises empreendidas.

A reforma de 2006 operada no seio do Conselho de Direitos Humanos permitiu uma sensível
despolitização das atividades do órgão e ao instituir a Revisão Periódica Universal criou um dispositivo que
proporciona um acompanhamento célere e efetivo de todos os Estados-membros das Nações Unidas em um
interregno de apenas quatro anos, o que promete dar uma nova feição ao Conselho. Ademais, segundo previsão
na cláusula 16 da Resolução 60/251 da AG o Conselho deverá revisar seu trabalho e seu funcionamento no prazo
de cinco anos após sua instituição, devendo reportar-se à Assembleia Geral, o que acontecerá em 2011. Assim, no
próximo ano poder-se-á ter uma dimensão do impacto das modificações impetradas, segundo as avaliações do
próprio órgão.

Por outro lado, os Órgãos dos Tratados apresentam um bom desempenho nos últimos anos. A
participação da sociedade civil tem sido uma constante em seu trabalho, a cooperação por parte também tem
sido considerável no que tange ao envolvimento nos Diálogos Interativos e apresentação fundamentada de seus
relatórios. Talvez por se tratarem de direitos específicos, abordados singular e pormenorizadamente em cada
Convenção, torna-se a análise de sua observância mais clara e objetiva, deixando margem interpretativa mais
estreita e menos abertura para inserções de ordem política nacional.

Ressalta-se que o conjunto do Sistema ONU de Monitoramento de Direitos Humanos atua consoante a
procedimentos que garantem os princípios gerais do devido processo. De modo que efetua ações de fiscalização
salvaguardando o direito ao contraditório, posto que os representantes dos Estados podem contra-argumentar as
alegações feitas, além de proporcionarem o aporte do amicus curiae[11], por meio do qual organismos não-
governamentais e agências internacionais especializadas intervêm. Ademais, outros princípios são observados
como da publicidade dos procedimentos e da cooperação com os órgãos monitores. Trata-se, desta maneira, de
um sistema formado por organismos de natureza quasi judicial.

De modo geral, pode-se dizer que a criação do Sistema de Monitoramento trouxe concretamente como
principal contribuição para a luta em defesa de direitos humanos o estabelecimento de padrões internacionais
comuns para o tratamento de seres humanos em todo o mundo (BAEHR; GORDENKER, 1999, p. 117). Estes
critérios mínimos aplicam-se a todo o planeta e atuam sobre os ordenamentos jurídicos internos na medida em
que estes ao ratificarem e incorporarem as normas internacionais, transformam-nas em legislação nacional, que
pode então ser adotada para a tutela de direitos resguardados pela prestação jurisdicional ordinária e ser utilizada
como fundamento jurídico pelos cidadãos.

Baehr e Gordenker (1999, p.119, tradução nossa) defendem que o ordenamento internacional, no que
tange à sua produção legislativa, desenvolver-se-ia como a Declaração de Independência dos Estados Unidos e
Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão na França, esclarecendo que:

Elas amadureceram ao longo de décadas, vagarosamente adentrando o Direito e a prática, e eventualmente se
tornaram o efetivo limite para o comportamento dos governos. As normas de direitos humanos se desenvolveram
dentro da armação das Nações Unidas podendo certamente estar em caminho semelhante.

Do ponto de vista de luta por direitos, tais padrões e sobretudo as avaliações periódicas servem de
subsídio para as reivindicações e denúncias realizadas por movimentos sociais e ONGs, que quotidianamente se
baseiam em tais dados oficiais para consubstanciar os argumentos levantados e denunciar a realidade fática por
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ventura ignorada pelo Poder Público.
Importante salientar que o desenvolvimento destes aparatos supraestatais se deu devido a

reivindicações destes referidos movimentos sociais e atores não estatais em todo o mundo, e que tais organismos
irão se reinventar constantemente, moldando-se à realidade do momento histórico e às demandas sociais. Advém
disso a importância das revisões estatais periódicas e dos casos individuais apresentados, uma vez que obrigam a
uma reanálise e uma reinterpretação conforme ao momento histórico vivenciado, proporcionando a contínua
reinvenção dos direitos humanos previstos nas normas internacionais, conforme os limites da hermenêutica
humana.

De tal sorte, a construção social dos Direitos Humanos impede que se lhe façam fórmulas prontas e
acabadas, devendo-se respeitar seu crescimento e o acolhimento de novos direitos construídos e/ou
reconhecidos. Neste sentido, é de fundamental importância vislumbrar o caráter multicultural das sociedades e
dar abertura para a consecução de meios de se garantir a dignidade humana.

O direito, para ser justo, deve ser essencialmente mutável, reformável e adaptável. Dentro da
desigualdade, da discriminação e da violência crescente, torna-se imperativo buscar novos meios ascensão social
e fortalecer os existentes, para que os sujeitos exerçam seu direito de “ser mais” e gozem da plena dignidade da
pessoa humana.
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A FORÇA VINCULANTE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E OS TRATADOS
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS: UMA ANÁLISE ACERCA DA PRISÃO DO

DEPOSITÁRIO INFIEL

BINDING FORCE OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND THE INTERNATIONAL TREATIES ON
HUMAN RIGHTS: AN ANALYSIS ON THE ARREST OF THE DEPOSITARY INFIEL

José Albenes Bezerra Júnior
Maria dos remedios fontes silva

RESUMO
O presente artigo apresenta uma abordagem acerca dos tratados internacionais de direitos humanos, à luz do
atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Faz uma breve análise acerca da força vinculante dos
Direitos Fundamentais. Faz uma distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos. Realça aspectos
importantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da atual Constituição Federal, adentrando na
questão da efetividade dos tratados internacionais de direitos humanos. Expõe as teorias acerca da
interpretação e hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos, revelando as mudanças oriundas
da Emenda Constitucional nº 45/2004. Analisa os recentes julgados do Supremo Tribunal Federal,
enfrentando a questão da possível efetivação desses tratados internacionais em nosso sistema jurídico.
Aborda a recente e polêmica questão da prisão do depositário infiel.
PALAVRAS-CHAVES: DEPOSITÁRIO INFIEL; DIREITOS HUMANOS; DIREITOS
FUNDAMENATAIS; TRATADOS INTERNACIONAIS

ABSTRACT
This paper presents an approach on international treaties on human rights in light of the current positioning
of the Supreme Court. A brief analysis about the binding force of Fundamental Rights. Makes a distinction
between fundamental rights and human rights. Highlights important aspects of the Universal Declaration of
Human Rights and the Federal Constitution, stepping into question the effectiveness of international treaties
on human rights. Presents the theories of interpretation and the hierarchy of international treaties on human
rights, revealing the changes coming from the Constitutional Amendment No. 45/2004. Reviews recent trial
of the Supreme Court, facing the question of the possible effectiveness of international treaties in our legal
system. Discusses the recent and controversial issue of the arrest of an unfaithful trustee.
KEYWORDS: DEPOSITARY INFIEL; HUMAN RIGHTS; FUNDAMENTAL RIGHTS;
INTERNATIONAL TREATIES

1. INTRODUÇÃO

 

            Afirma-se que os direitos são universais, que todos nós possuímos determinados direitos
fundamentais pelo simples motivo de sermos humanos. Por outro lado, entende-se, ainda, que os direitos são
uma invenção do Ocidente histórico, por determinadas culturas que, em defesa dos próprios interesses, busca
espalhar suas idéias e até impô-las sobre outras culturas.

            Segundo William A. Edmundson[1], uma das maneiras de tentar a reconciliação de opiniões
conflitantes quanto à natureza do direito é rastrear a história dos discursos dos direitos pra verificar se estes
– ou algo equivalente – são reconhecidos em todas culturas e em todas as épocas.

            Um novo ideal foi ostentado no cenário do mundo globalizado: os direitos humanos. Ele consegue
unir todas as classes, a esquerda e a direita, o ministro e o rebelde, os países em desenvolvimento entre
outros tantos. Com isso a alegação dos direitos humanos se torna o princípio de libertação da opressão e da
dominação, a manifestação dos desabrigados e dos destituídos, o programa político daqueles que buscam
seus ideais através da revolução, dos ambientalistas e dos dissidentes. 

            Os direitos humanos são o grande contexto da pós-modernidade, o gerador de energia das nossas
sociedades, o cumprimento de promessas passadas e atuais, de emancipação e auto-realização. Os direitos
humanos são ostentados como a mais nobre criação da nossa filosofia e jurisprudência e como a mais
aconselhável das provas dos anseios universais da nossa modernidade, que teve de esperar por nossa cultura
global pós-moderna para ter justo e merecido reconhecimento.

          Nos discursos atuais, os direitos humanos estão em seu ápice, contudo causam problemas. Jamais o
conceito de direitos humanos foi tão bem cotado. Hoje eles estão instalados e impossível desalojá-los. Os
direitos humanos são um produto da época moderna.

            Fundamentações e interpretações diversas desses direitos humanos não são importantes apenas do
ponto de vista acadêmico, mas também possuem sua relevância prática para a normatização e implementação
desses direitos e para a relação entre eles. Não precisa afirmar que, para protegê-los, basta proclamá-los. O
grande dilema e problema real que temos de enfrentar, contudo, é o das medidas imaginadas e imagináveis
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para a efetiva proteção desses direitos.  

Ao romper com a sistemática das Constituições Brasileiras anteriores, a Constituição Federal de
1988, ineditamente, consagra o primado do respeito aos direitos humanos, como modelo a ser observado e
seguido para a ordem constitucional. Este princípio invoca a abertura da ordem jurídica interna ao sistema
internacional de proteção dos direitos humanos. Essa prevalência dos direitos humanos, como princípio a
reger o país no âmbito internacional não implica apenas no engajamento do Brasil no processo de elaboração
de normas vinculadas ao Direito Internacional dos Direitos Humanos, mas, também,na busca da plena
integração de tais regras à ordem jurídica interna brasileira, além de adotar uma posição política contrária aos
Estados em que os direitos humanos sejam gravemente desrespeitados.

Ao longo de décadas, várias interpretações foram atribuídas quanto à forma de inserção dos
tratados internacionais de Direitos Humanos no ordenamento brasileiro, em razão do dispositivo
constitucional previsto no art.5º, §2º, da nossa atual Constituição Federal. O constituinte originário ampliou
o rol de direitos e garantias aos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil fosse parte.

O Supremo Tribunal Federal atribuiu aos tratados internacionais de Direitos Humanos, durante
longo tempo, um status de lei ordinária. Alguns fatores, no entanto, contribuíram para uma maciça mudança
em nossa Corte Suprema. A Emenda Constitucional nº 45/2004 trouxe, novamente, a pauta a discussão
acerca da hierarquia dos tratados internacionais de Direitos Humanos em nosso ordenamento.

Recentes julgados do Supremo Tribunal Federal, como o caso da prisão civil do depositário infiel,
comprovam, ou, ao menos, demonstram que a nossa Corte tem enveredado para um campo interpretativo
que retrata avanços político e jurídico, caracterizados pela pluralidade de fontes normativas, pela positivação
não só legal, mas, também constitucional e internacional dos direitos e garantias fundamentais da pessoa e
subordinação da produção da legislação ordinária à Constituição Federal e agora, também, ao Direito
Internacional dos Direitos Humanos.

O questionamento é, portanto, saber se esses Tratados Internacionais de Direitos Humanos terão, de
forma definitiva, uma ampla garantia de efetividade quando, no caso, entrarem em choque com outras
normas de Direito interno. O Supremo Tribunal Federal, através desses atuais julgados, sinaliza para a
possível formação de uma ordem jurídica.

 

2. DIREITOS FUNDAMENTAIS E DIREITOS HUMANOS

              É de fundamental importância, sustentar a relevância da classificação da distinção entre direitos
fundamentais e direitos humanos, não obstante notório que tenha também ocorrido uma identificação dos
dois termos, que têm sido utilizados indistintamente, identificação esta que somente será aceitável em se
considerando a correção das distinções referidas.

              Neste contexto, importa lembrar que habitualmente – e existe expressiva doutrina nacional e
estrangeira que segue essa linha de entendimento – um dos critérios apontados para uma possível distinção é
de que o termo “direitos fundamentais” se aplica para aqueles direitos do ser humano reconhecidos
positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado. Ao passo que a expressão
“direitos humanos” guardaria relação com os documentos de direito internacional, por referir-se àquelas
posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação com
determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e
tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional (internacional)[2].

              O critério mais adequado para determinar a diferenciação entre ambas categorias é o da concreção
positiva, uma vez que o termo “direitos humanos” se revelou conceito de contornos mais amplos e
imprecisos que a noção de direitos fundamentais, de tal sorte que estes possuem sentido mais preciso e
restrito, na medida em que constituem o conjunto de direitos e liberdades institucionalmente reconhecidos e
garantidos pelo direito positivo de determinado Estado, tratando-se, portanto,de direitos delimitados espacial
e temporalmente,cuja denominação se deve ao seu caráter básico e fundamentador do sistema jurídico do
Estado de Direito[3].

              Otfried Hoffe[4] destaca a pertinência da diferenciação conceitual entre direitos humanos e
fundamentais, justamente no sentido de que os direitos humanos, antes de serem reconhecidos e positivados
nas Constituições (quando se converteram em elementos do direito positivo e direitos fundamentais de uma
determinada comunidade jurídica), integravam apenas uma espécie de moral jurídica universal. Assim, ainda
para Höffe, os direitos humanos referem-se ao ser humano como tal (pelo simples fato de ser pessoa
humana), ao passo que os direito fundamentais (positivados nas Constituições) concernem às pessoas como
membros de um ente público concreto.

              O sentido que atribuímos às expressões “direitos humanos” (ou direitos humanos fundamentos) e
“direitos fundamentais”, reconhecendo, ainda uma vez, que não se cuida de termos reciprocamente
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excludentes ou incompatíveis, mas, sim, de dimensões íntimas e cada vez mais inter-relacionadas, o que não
afasta a circunstância de se cuidar de expressões reportadas às esferas distintas de positivação, cujas
conseqüências práticas não podem ser desconsideradas[5].

              Os direitos fundamentais (que abrangem os direitos humanos constitucionalizados) surgem e se
desenvolvem com as Constituições nas quais foram reconhecidos e assegurados, e é sob esta visão - não
excluindo as demais - que também aqui será analisada a questão da força vinculante dos direitos
fundamentais, da incorporação e hierarquia dos tratados internacionais em matéria de direitos humanos, tudo
sob a análise da questão da prisão do depositário infiel. Em outras palavras, cuida-se de observar e analisar
como e, em que situação os direitos humanos de matriz internacional assumem a condição de direitos
fundamentais constitucionais.

 

3. A FORÇA VINCULANTE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

A Constituição só poderá ser apreciada de forma completa se forem analisadas, em conjunto, a ordem
normativa com a ordem social, em um balanceamento constante e uma busca de equilíbrio necessário. Uma
análise isolada, unilateral, que leve em conta apenas um ou outro aspecto, não se afigura em condições de
fornecer resposta adequada à questão[6].

Constituição real e Constituição jurídica estão em uma relação de coordenação. Elas condicionam-se
mutuamente, mas não dependem, pura e simplesmente, uma da outra[7]. Assim, a Constituição jurídica, de
forma autônoma, tem sua pretensão de eficácia, de conformação da realidade social. Entretanto, dela não
pode se distanciar, e aí se baseia o equilíbrio necessário entre realidade social e texto constitucional. Assim, a
constituição adquire força vinculante na medida em que logra realizar a pretensão de eficácia.

Quanto mais o conteúdo da Constituição corresponda à natureza singular do presente, mais seguro há
de ser o desenvolvimento de sua força vinculante. A Constituição deve se preocupar não somente com as
forcas sociais, econômicas e políticas, bem como com o estado espiritual de seu tempo. Ademais, é
indispensável que ela se mostre apta a adaptar-se a eventuais mudanças nestas condicionantes. Isso será
conseguido com a constitucionalização de alguns poucos princípios abertos.

A constitucionalização de interesses momentâneos só enfraquecerá a força vinculante da constituição,
minando a crença de sua inquebrantabilidade. Ademais, a Constituição não deve se assentar numa estrutura
unilateral: para preservar a força vinculante de seus princípios, deve incorporar, com ponderação, a estrutura
contrária: se é pretendido positivar direitos fundamentais, há que estabelecer deveres; para o estado
federado, há de subsistir uma dose de unitarismo.

Os limites da essência e da eficácia dos direitos fundamentais residem no processo dialético constante
entre norma constitucional e realidade social. Daí resultam, também, os pressupostos que permitem à
Constituição desenvolver de forma satisfativa sua força vinculante.

Um ótimo desenvolvimento da força vinculante da constituição depende de seu conteúdo e de sua
práxis: com isso, Hesse[8] traz o conceito de vontade da constituição, como a vontade da sociedade de
obedecer e efetivar a Constituição, mesmo em situações em que lhe possam ser desfavoráveis. Isso traz um
ganho incalculável para a Constituição. Aquilo que se entende por vontade da Constituição deve ser
honestamente preservado, mesmo que, para isso, tenha-se que renunciar a alguns benefícios ou até algumas
vantagens justas.

Assim, a Constituição jurídica pretende conferir forma à realidade. Todavia, esta só atingirá seu
contento – e se alcançará uma eficácia constitucional – a partir de uma vontade constitucional e uma vontade
social, garantindo, com isso, uma força vinculante dos direitos fundamentais.

 

4. OS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS E O ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO

O desenvolvimento do direito internacional público no século XX teve como conseqüência a
crescente internacionalização dos direitos fundamentais, que são designados, em âmbito internacional, com o
termo “direitos humanos”. As principais dimensões da internacionalização são: a) riquíssima produção
normativa (declarações, convenções, pactos, tratados etc); b) crescente interesse das organizações
internacionais pelos direitos humanos; c) criação de mecanismos internacionais de fiscalização, d) intensa
produção doutrinária em âmbito internacional[9].

              Dentre os pontos de relevo a merecerem constante atenção, seja no campo prático, seja na esfera
teórica, destacam-se indubitavelmente os problemas da forma de recepção das normas de direito
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internacional na ordem interna, bem como sua posição hierárquica com relação ao direito nacional. Se no
direito constitucional e internacional no âmbito da União Européia, de modo geral, já existe uma prática
sedimentada no que tange a ambos os aspectos, no direitos brasileiro, contudo, tais questões estão longe de
se encontrarem pacificadas, merecendo, portanto, análise mais detida, ainda mais em face da recente
promulgação da Emenda Constitucional n.45. Iniciaremos com algumas notas sobre o regime dos tratados
antes da EC 45.

              A Constituição Federal de 1988 é a primeira a elencar o princípio da prevalência dos direitos
humanos, como princípio fundamental a reger o Estado nas relações internacionais. Até então, as
Constituições anteriores à de 1988, ao estabelecer tratamento jurídico às relações internacionais, limitavam-
se a assegurar os valores da independência e soberania do País – Constituição imperial de 1824[10] –ou se
restringiam a proibir guerra de conquista e a estimular a arbitragem internacional – Constituições
republicanas de 1891 e de 1934[11] – ou se atinham a prever a possibilidade de aquisição de território, de
acordo com o Direito Internacional Público – Constituição de 1937 – ou, por fim, reduziam-se a propor a
adoção de meios pacíficos para a solução de conflitos – Constituições de 1946 e de 1967[12]. 

              A partir do momento em que o Brasil se propõe a fundamentar suas relações com base na
prevalência dos direitos humanos, está ao mesmo tempo reconhecendo a existência de limites e
condicionamentos à noção de soberania estatal. Rompe-se com a concepção tradicional de soberania estatal
absoluta, reforçando o processo de sua flexibilização e relativização em prol da proteção dos direitos
humanos. Esse processo é condizente com as exigências do Estado Democrático de Direito
constitucionalmente pretendido.

            Consagrada de forma inédita, ao fim da extensa Declaração de Direitos prevista, que os direitos e
garantias expressos na Constituição “não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios adotados,
ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte” (art.5º, §2º).

            Afirma José Joaquim Gomes Canotilho[13],

[...] As Constituições, embora continuem a ser pontos de legitimação, legitimidade e consenso
autocentrados numa comunidade estadualmente organizada, devem abrir-se progressivamente a uma
rede cooperativa de metanormas (estratégias internacionais, pressões concertadas) e de normas oriundas
de outros centros transnacionais e infranacionais (regionais e locais) ou de ordens institucionais
intermediárias (associações internacionais, programas internacionais). Os direitos humanos articulados
com relevante papel das organizações internacionais fornecem um enquadramento razoável para o
constitucionalismo global. O constitucionalismo global compreende não apenas o clássico paradigma das
relações horizontais entre Estados, mas no novo paradigma centrado: nas relações Estado/povo, na
emergência de um Direito Internacional dos Direitos Humanos e na tendencial elevação da dignidade
humana a pressuposto ineliminável de todos os constitucionalismos. O Poder Constituinte soberano
criador de Constituições está hoje longe de ser um sistema autônomo que gravita em torno da soberania
do Estado.      

            A Constituição de 1988 recepciona os direitos enunciados em tratados internacionais de que o Brasil
é parte, conferindo-lhes natureza de norma constitucional. Isto é, os direitos constantes nos tratados
internacionais integram e complementam o catálogo de direitos constitucionalmente previsto, o que justifica
estender a esses direitos o regime constitucional conferido aos demais direitos e garantias fundamentais.

            Percebe-se que tal interpretação é consonante com o princípio da máxima efetividade das normas
constitucionais, pelo qual, do dizer de Jorge Miranda[14], “a uma norma fundamental tem de ser atribuído o
sentido que mais eficácia lhe dê; a cada norma constitucional é preciso conferir, ligadas a todas as outras
normas, o máximo de capacidade de regulamentação. Interpretar a Constituição é ainda realizar a
Constituição”. Observa-se, também, na leitura de Konrad Hesse[15] que:

[...] A interpretação tem significado decisivo para a consolidação e preservação da força normativa da
Constituição. A interpretação constitucional está submetida ao princípio da ótima concretização da
norma [...] A interpretação adequada é aquela que consegue concretizar, de forma excelente, o sentido da
proposição normativa dentro das condições reais dominantes numa determinada situação [...] A dinâmica
existente na interpretação construtiva constitui condição fundamental da força normativa da Constituição
e, por conseguinte, de sua estabilidade. Caso ela venha a faltar, tornar-se-ia inevitável, cedo ou tarde, a
ruptura da situação jurídica vigente.

            O outro aspecto, controverso, que se impõe seja enfrentado diz com a discussão a respeito da
posição hierárquica das normas internacionais no ordenamento interno. Quanto a este ponto, são quatro as
alternativas apontadas: a) a tese da hierarquia supraconstitucional dos tratados em matéria de direitos
humanos; b) a tese da hierarquia constitucional; c) a tese da hierarquia supralegal, mas infraconstitucional; e
d) a tese da paridade entre lei e tratado. Ao passo que a primeira tese encontra adeptos no plano doutrinário,
as demais possibilidades encontram respaldo inclusive no nosso Supremo Tribunal Federal, em que pese a
prevalência de uma delas. De qualquer sorte, a adoção de uma posição a respeito dessa questão constitui
pressuposto para a definição do status jurídico dos direitos fundamentais com sede nos tratados
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internacionais, inclusive no que concerne à possibilidade do controle de sua constitucionalidade, bem como
sua sujeição, uma vez incorporado ao direito interno, à proteção das assim denominadas “cláusulas pétreas”
da Constituição.

            Devemos afirmar que a Constituição de 1988 aderiu à tendência do constitucionalismo
contemporâneo de dispensar um tratamento privilegiado aos tratados de direitos humanos, tendência esta
que é sintomática de uma escala de valores na qual o ser humano passa a ocupar posição central.

            Por força da Emenda Constitucional 45/04 todos os tratados internacionais de direitos humanos já
incorporados ao sistema jurídico brasileiro podem ser considerados como equivalentes às emendas
constitucionais, já que não há como aplicar, neste caso, o argumento da recepção quando se trata de
procedimentos legislativos distintos, ainda que haja compatibilidade material, como se fosse possível
transmutar um decreto legislativo aprovado pela maioria reforçada de três quintos dos votos, sem considerar
os demais limites formais das emendas à Constituição.

            A importância de uma forte legitimidade democrática assume ainda maior importância em se
considerando que, uma vez incorporados como emenda constitucional, os direitos agregados ao catálogo
constitucional não apenas reformam a própria Constituição, mas também assumem a condição – pelo menos
é isso que se defende – de limites materiais à própria reforma, sendo, após, insuscetíveis de supressão e
esvaziamento, ainda que por nova emenda constitucional.

            É bom que se observe que não se está evidentemente a dizer que os direitos previstos nos tratados já
incorporados antes da EC 45 não estejam fundamentalmente protegidos, visto que, embora não possam ser
objeto de abolição direta por uma emenda (de vez que materialmente constitucionais), reclamam proteção
contra limitações e retrocessos de toda ordem, por conta de seu núcleo essencial e da incidência dos demais
limites às limitações de direitos fundamentais.

5. A NOVA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA EM FACE DAS RECENTES DECISÕES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: A QUESTÃO DA PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO
INFIEL.

            A prisão civil é aquela que não decorre da prática de um ilícito definido na lei como delito. No
passado, o devedor podia ser preso em razão de não satisfazer as obrigações contraídas para com os seus
credores. A Constituição de 1934, no artigo 113, nº 30, cuidou de proibir a prisão civil. A mesma regra
constava da Constituição de 1946 (artigo 141, §32). Esta, entretanto, abriu exceção relativa ao depositário
infiel e ao inadimplente de obrigação alimentar, mantida nos textos de 1967 e de 1969. A atual Constituição
também mantém a exceção, mas qualifica o inadimplemento de obrigação alimentícia. Este deverá ser
“voluntário e inescusável”, abrindo, assim, maior campo para a defesa do inadimplente[16].

            Há dois tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados pelo Direito brasileiro, cujos
dispositivos proíbem a aplicação da prisão civil por dívida: Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos
e Pacto São José da Costa Rica. Nem se cogita não ser esse tipo de prisão por dívida, tanto o depositário
infiel quanto à do fiduciante inadimplente.

                Diante da supremacia da Constituição sobre os atos normativos internacionais, a previsão
constitucional da prisão civil do depositário infiel (art. 5º, inciso LXVII) não foi revogada ela ratificação do
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), mas deixou de ter aplicabilidade diante do efeito
paralisante desses tratados em relação à legislação infraconstitucional que disciplina a matéria, incluídos o
art. 1.287 do Código Civil de 1916 e o Decreto-Lei n° 911, de 1º de outubro de 1969.

            Os Recursos Extraordinários nº. 466.343/SP e 349.703/SP e Habeas Corpus nº. 87.585/TO, todos de
igual teor, cuidam da inconstitucionalidade da prisão do depositário infiel. O Supremo Tribunal Federal reviu
sua antiga jurisprudência na matéria, relativamente à possibilidade de prisão do depositário infiel. O Tribunal
se dividiu em relação à posição hierárquica dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos
firmados no Brasil. Prevaleceu nos julgamentos a tese dos ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello, que
sustentaram o status supra-legal e constitucional, respectivamente, desses tratados.

            O entendimento que os tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil possuem
status normativo supra-legal, o que torna inaplicável a legislação infraconstitucional com eles conflitantes,
seja ela anterior ou posterior ao ato de ratificação e que, desde a ratificação pelo Brasil, sem qualquer
reserva, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art.11) e da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos – Pacto San José da Costa Rica (art.7º,7). Aduziu, ainda, que tal prisão viola o princípio
da proporcionalidade, porque o ordenamento jurídico prevê outros meios processuais-executórios postos à
disposição do credor-fiduciário para a garantia do crédito, referindo-se, neste caso, a prisão civil do
depositário infiel.

            O ordenamento jurídico prevê outros meios processuais-executórios postos à disposição do credor-
fiduciário para a garantia do crédito, de forma que a prisão civil, como medida extrema de coerção do
devedor inadimplente, não passaria no exame da proporcionalidade como proibição de excesso, em sua
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tríplice configuração: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

            O Decreto-Lei n° 911/69, ao instituir uma figura jurídica, equiparando o devedor-fiduciante ao
depositário, para todos os efeitos previstos nas leis civis e penais, estaria a criar uma imagem atípica de
depósito, ultrapassando os limites do conteúdo semântico da expressão “depositário infiel” insculpida no art.
5º, inciso LXVII, da Constituição e, dessa forma, desfigurando o instituto do depósito em sua conformação
constitucional, o que perfaria a violação ao princípio da reserva legal proporcional.

            A figura da propriedade fiduciária,é aquela pela qual o credor-fiduciário mantém apenas a posse
indireta do bem, ficando a posse direta e, portanto, o usufruto da coisa, com o devedor-fiduciante. Na
verdade, o credor não é proprietário em termos absolutos enquanto o devedor se encontre com a posse
direta do bem; nem quando, na hipótese de inadimplência, o bem lhe seja entregue pelo devedor ou seja
recuperado por meio de busca e apreensão, pois, nesse caso, deverá vendê-lo a terceiros e, assim, ficar
apenas com o montante correspondente a seu crédito e demais despesas, devolvendo a quantia restante ao
devedor

            Em se tratando de equiparação, o devedor-fiduciante não é, em análise, depositário, pois não recebe
a coisa para guardar, nem o credor-fiduciário a entrega para esse fim, reclamando-a quando não mais lhe
interesse a custódia alheia. A lei o equipara ao depositário para lhe impor os encargos e responsabilidades
inerentes ao exercício dessa função.

                A prisão civil do devedor-fiduciante no âmbito do contrato de alienação fiduciária em garantia viola
o princípio da proporcionalidade, visto que o ordenamento jurídico prevê outros meios eficazes à disposição
do credor-fiduciário para a garantia do crédito, de forma que a prisão civil, como medida extrema de coerção
do devedor inadimplente, não passa no exame da proporcionalidade como proibição de excesso, em sua
tríplice configuração: adequação , necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

Além disso, o Decreto-Lei n° 911/69, ao instituir uma figura jurídica, equiparando o devedor-
fiduciante ao depositário, para todos os efeitos previstos nas leis civis e penais, criou uma figura atípica de
depósito, transbordando os limites do conteúdo interpretativo da expressão “depositário infiel” insculpida no
art. 5º, inciso LXVII, da Constituição e, dessa forma, desfigurando o instituto do depósito em sua
conformação constitucional, o que perfaz a violação ao princípio da reserva legal proporcional.

Além disso, recentemente, o Supremo Tribunal Federal aprovou súmula vinculante nº 31, cujo
conteúdo se reproduz: “É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do
depósito”, aplicando a norma mais favorável à pessoa humana, ou seja, incidindo o Pacto de São José da
Costa Rica, e diante de seu status constitucional podemos afirmar que todas as normas que permitem a
custódia do depositário infiel são inconstitucionais e inválidas.

 

6. CONCLUSÃO

                Junto à força vinculante dos direitos fundamentais no ordenamento interno, percebe-se a crescente
internacionalização destes, que são analisados, em âmbito internacional, como direitos humanos. Isso em
função das inúmeras e qualitativas produções normativas, crescente interesse das organizações internacionais
pelos direitos humanos, criação de mecanismos internacionais de fiscalização, intensa produção doutrinária
em âmbito internacional.

                Os direitos humanos são, de fato, o grande contexto da pós-modernidade, o gerador de energia das
nossas sociedades, o cumprimento de promessas passadas e atuais, de emancipação e auto-realização. O
processo de crescente globalização, também, nos encaminha a modificações no debate referente aos direitos
humanos. Desde décadas passadas, debates desencadeiam a reivindicação pelo direito ao desenvolvimento
que, após anos de disputa, foi incluído em uma declaração da Assembléia Geral das Nações Unidas.

            A partir do momento em que o Pacto San José da Costa Rica passou a integrar o universo legislativo
brasileiro, desde o século passado, e prosseguindo a determinação afirmada pelo §2º do art.5º da
Constituição Federal, passou a ser inadmissível a constrição da liberdade por dívida, com supedâneo
argumentativo voltado à garantir o cumprimento de qualquer obrigação na esfera civil.

Acompanhando esses acontecimentos, observamos o lançamento de uma grande campanha de
estabelecimento de padrões, através de várias convenções, tratados, declarações e acordos de direitos
humanos, que foram negociados e adotados pelas Organizações das Nações Unidas, por organismos
regionais, tais como Conselho da Europa e por Estados, e que estão sendo analisados e questionados pelo
poder judiciário.

A evolução jurisprudencial sempre foi uma arca de qualquer jurisdição de perfil constitucional. A
afirmação da mutação constitucional não implica o reconhecimento, por parte da Corte, de erro ou equívoco
interpretativo do texto constitucional em julgados pretéritos. Ela reconhece e reafirma, ao contrário, a
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necessidade da contínua e paulatina adaptação dos sentidos possíveis da letra da Constituição aos câmbios
observados numa sociedade que, como a atual, está marcada pela complexidade e pelo pluralismo.

A prisão civil do depositário infiel não mais se compatibiliza com os valores supremos assegurados
pelo Estado Constitucional, que não está mais voltado apenas para si mesmo, mas compartilha com as
demais entidades soberanas, em contextos internacionais e supranacionais, o dever de efetiva proteção dos
direitos humanos.

Consolidando essa linha temática entre os debates acadêmicos e as decisões sobre essa temática em
nossos tribunais, com ênfase no STF, merecem destaques os recentes julgados e, também, a atual súmula
vinculante n.25 que afirma ilícita a prisão civil do depositário infiel, uma vez que acabam atacando as
infundadas decretações de prisões à base de argumentos ligados à matéria civil por dívida.
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Sistema penal, democracia e direitos humanos - conexões locais e globais entre direito, 

poder e discurso na modernidade tardia 

The penal system, democracy and human rights: local and global connections between law, 

power and discourse in late modernity 

 

Eliezer Gomes da Silva 

 
 

 

RESUMO 

O quadro retratado no artigo, a identificar, entre nações culturalmente distintas, correlatos 

inimigos (terroristas, traficantes de drogas etc) a autorizar a violação de cláusulas constitucionais 

e humanitárias, com a eventual transformação midiática de valores em ícones “pop”, talvez seja a 

evidência mais eloquente das vicissitudes da modernidade tardia e do esvaziamento da força 

persuasiva do ideário iluminista clássico. Urge, portanto, seja atualizado o apelo jurídico, ético, 

pragmático, no universo entre o Direito e a Política, de modo compatível com as peculiaridades 

da cena contemporânea. Nesse contexto, não são apenas os órgãos do sistema de justiça criminal 

que devem se adequar aos desafios de garantir a ordem pública numa sociedade de risco, cada 

vez mais complexa. O discurso constitucional, humanitário há também de mudar seu tom para 

atender, de forma convincente, aos desafios teóricos e políticos da cena contemporânea. 

PALAVRAS-CHAVES: discurso, ética, democracia, direitos humanos, sistema penal, sistema 

de justiça criminal, direito penal do inimigo. 

 

ABSTRACT  

The scenario showed in the article, identifying, among so different nations and cultures the 

correlation of enemies (terrorists, drug traffickers etc), and the temptation to violate historically 

consolidated constitutional and humanitarian principles, eventually with the transmutation of 

values in multimedia pop icons, may be the most eloquent evidence of the vicissitudes of late 

modernity and the relatively unconvincing character of the Enlightment, when confronted with 

the cultural, political and ethical  atmosphere of late modernity. Thus, not only the organs and 

institutions of the criminal justice system should respond to the challenge of guaranteeing public 

order in a risk, complex society. The  constitutional, humanitarian discourse has also to adapt its 

substantive, ethical content in a more convincing way, framed in discursive strategies more 

compatible with the current scenario. 

KEYWORDS: discourse, ethics, democracy, human rights, penal system, criminal justice 

system, criminal law of the enemy. 

Introdução 
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O trabalho relaciona a causa dos direitos humanos ao universo do sistema penal
1
 

contemporâneo, à luz das conexões locais e globais entre o Direito e o poder, entre Justiça e 

Democracia. Procura discutir a crise na afirmação dos direitos humanos no cenário 

contemporâneo mundial, a aproximar diferentes nações, com diferentes tradições democráticas, 

diferentes comprometimentos históricos com relação aos direitos humanos, com diferentes níveis 

de desenvolvimento econômico e social.  Afinal, o recíproco processo de legitimação, que 

combina elementos locais com racionalidades globais de identificação de “inimigos”, a fim de 

atribuir mais liberdade à operação do sistema de justiça criminal, parece reforçar as justificativas 

para uma ousada suspensão de direitos que, até recentemente, eram tidos como universalmente 

intocáveis.  

A  pretexto de verem superada a barbárie, os Estados têm se envolvido num sério e 

preocupante processo de “incivilização”, para lembrar ELIAS (de O Processo Civilizador), tão 

bem explorado por GARLAND,
2
 para explicar os aspectos psicoculturais das práticas punitivas. 

Isso demonstra, por um lado, a necessidade de uma defesa intransigente dos fundamentos ético-

humanitários da Política e do Direito, tão duramente conquistados ao longo da história e, por 

outro lado, a não menos imperiosa necessidade de o discurso humanitário recuperar seu poder 

argumentativo, na medida em que se integre às dimensões discursivas da modernidade tardia. 

Nessa linha argumentativa, são valiosos os insights de HUDSON
3
 e NEVES

4
, como 

atalhos para criticamente aprofundarmos as bases da contribuição de HABERMAS,
5
 em busca de 

                                                             
1
 Utilizaremos os termos “sistema penal” e “sistema de justiça criminal” com acepções 

metonímicas,     atentos à ressalva de CAVADINO e DIGNAN: “O sistema penal é parte de uma entidade 

maior conhecida como Sistema de Justiça Criminal, um termo que compreende todas aquelas agências e 

instituições interdependentes, que respondem oficialmente em razão do cometimento de ilícitos, 

notadamente a polícia, as autoridades persecutórias e as Cortes. É frequentemente enganador ou 

insatisfatório examinar o sistema penal isoladamente do mais amplo Sistema de Justiça Criminal” In: 

CAVADINO, Michael; DIGNAN, James. The penal system – an introduction. 2. ed. London: Sage, 1997, 

p. 2.  

2 
ELIAS, Norbert. O processo civilizador, vol. I e II. Rio de Janeiro: Zahar, 1995 e 1994 [1939].  

3
 HUDSON, Barbara. Justice in the risk society: challenging and re-affirming justice in late 

modernity. London: Sage, 2003.   

4 
NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil: o Estado Democrático de 

Direito a partir e além de Luhmann e Habermas. São Paulo: Martins Fontes, 2006 [2000].
 

5
 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia – entre faticidade e validade. 2 volumes. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. [original alemão de 1992].  
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uma reflexão que tenha suficiente força persuasiva para lidar com o horizonte complexo do 

mundo contemporâneo. Nesse ponto, veremos que a aspiração à universalidade dos direitos 

humanos, ínsita à hoje sexagenária declaração da ONU e presente em HABERMAS (não sem 

objeções de outros pensadores), não pode ser entendida, testada e aplicada sem um equilíbrio 

pragmático-discursivo entre aspectos locais e globais, necessariamente envolvidos na tríade 

Direito-Justiça-Democracia. Particularmente sob a perspectiva de um sistema penal que, como 

braço armado do Estado de Direito Democrático, é o mais imediatamente influenciado pelo 

“mundo da vida” e pelo “mundo da política”.   

1. Entre Têmis e Leviatã - A crise dos valores constitucionais e a política do “mal 

necessário” no sistema penal 

Em sua compreensiva reflexão teórica sobre o Estado Democrático de Direito, que 

cogitou pudesse estar situado “a partir e para além de LUHMANN e HABERMAS”, Marcelo 

NEVES explica que a metáfora usada no título do livro (“entre Têmis e Leviatã”) resume o 

grande desafio do Estado Democrático de Direito: conciliar o poder eficiente com o direito 

legítimo, “um esforço para retirar a justiça de sua dimensão transcendental e o poder de sua mera 

facticidade”.
6
 Convicto de que o Estado Democrático de Direito constitui-se em uma invenção da 

modernidade, Marcelo NEVES tenta superar alienações transcendentalistas ou obsessões 

funcionalistas: 

Não se trata de uma fórmula para “domesticar” ou domar o Leviatã. O problema consiste 

em estabelecer, apesar das tensões e conflitos, uma relação construtiva entre Têmis e 

Leviatã, de maneira que o Direito não permaneça como uma mera abstração e o poder 

político não se torne impotente por sua hipertrofia ou sua falta de referencial 

legitimador.
7
  

A feliz assertiva de NEVES, do Estado Democrático de Direito como uma invenção da 

modernidade, e sua busca por um equilíbrio entre o legítimo clamor por segurança e a imperiosa 

necessidade de preservar princípios éticos e humanitários inalienáveis, parecem representar 

oportuno mote para a reflexão que o presente trabalho pretende trilhar. Afinal, há de ser sempre 

necessário o esforço na demonstração de que o Direito, a Justiça, a Democracia devem guardar 

                                                             
6
 NEVES, op. cit., p. XIX.  

7
 NEVES, op. cit., p. XIX. 
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plena compatibilidade teórica e prática com os ditames do sistema penal, ainda que inserido na 

complexa realidade do mundo contemporâneo. 

Os altos índices de criminalidade das grandes cidades brasileiras, a sedimentar uma 

atmosfera coletiva de medo e intranquilidade (à símile do medo e da intranquilidade nos países 

desenvolvidos, diante da ameaça terrorista, especialmente após o 11 de setembro) nos impõem 

um teste de resistência, de força (ou de fadiga, poderíamos dizer) aos princípios republicanos, 

democráticos, humanistas.  Se o Direito, a Justiça e a Democracia representam valores 

inalienáveis, seus princípios hão de informar quaisquer políticas públicas, inclusive (e 

principalmente) no campo da segurança pública, eis que das ações estatais espera-se 

racionalidade, mesmo quando o Estado esteja profundamente envolvido numa atmosfera 

passional, de emoção e sofrimento.  Como acertadamente afirmou ZAFFARONI, rejeitando a 

proposta de Günther JAKOBS de um “Direito Penal do inimigo”
8
, a reivindicar um tratamento 

diferenciado para certos criminosos, notadamente terroristas: “o verdadeiro inimigo do Direito 

Penal é o Estado de polícia, que sempre busca o absolutismo”.
9
    

Certamente, não há de ter sido em vão uma longa trajetória de lutas históricas para 

consolidar princípios e instituições jurídicas e redefinir modelos de Estado. Um sistema de justiça 

criminal, especialmente por seu braço policial, embora necessário para proteger as próprias 

instituições democráticas, deve ser especialmente supervisionado, controlado, em seus meios e 

fins, diante do inerente risco de desautorizado uso da força e a opacidade (em alguns casos 

invisibilidade) de muitas de suas práticas.  Esse, com efeito, o grande desafio do sistema de 

justiça criminal no Estado Democrático de Direito: ser eficiente na prevenção e controle do crime 

e ao mesmo tempo respeitar os direitos humanos.  Na cena contemporânea, muitos políticos (e 

mesmo juristas importantes, como POSNER, que defende o direito/dever de o Estado de 

empregar a tortura para coarctar ameaças terroristas, valendo-se de dramáticos exemplos
10

) têm 

                                                             
8
 JAKOBS, Günther. Derecho penal del inimigo: um estúdio acerca de los presupuestos dela 

juridicidad. In:  MELIÁ, Manuel Cancio; GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (coord.). Derecho penal del 

enemigo. Madrid: Edisofer, 2006, p. 93-116. [2004].  

9
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo do Direito Penal.  2. Ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007. 

[2006]. 

10 “
Se a tortura for o único meio de obter a informação necessária para prevenir que uma bomba 

nuclear seja detonada na Times Square, a tortura deve ser usada – e será usada – para obter a informação... 

ninguém que duvide ser esse o caso, deve se encontrar em posição de autoridade.”  In: POSNER, Richard. 

The best offense.  Review of Alan M. Dershowitz, Why terrorism works. New Republic 28 (Sept. 2, 2002) 
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considerado esse desafio insuperável e argumentam que se a prática de um crime desrespeita 

direitos fundamentais, o criminoso, tendo rompido de modo acintoso o contrato social, não 

merece ser abrigado por uma lei “protetora”.  Em outras palavras, o sistema de justiça criminal 

não poderia enfrentá-los sem usar, em termos implacáveis, as mesmas armas (tanto no sentido 

literal quanto metafórico) utilizadas pelos próprios criminosos.  Como se fosse permitido para o 

Estado Democrático de Direito – que se supõe racional, não passional – igualar seus patamares 

éticos aos próprios fundamentos antiéticos que procura combater. 

HOBBES, em seu amplamente conhecido Leviatã (1651), ao definir o estado de 

natureza como inerente à condição humana em sua interação social, no que chamou de guerra de 

todos contra todos,
11

  propôs um Estado forte, absoluto, despótico como única forma de manter o 

respeito de todos. No entanto, nem HOBBES desprezava a lei como meio de regular e controlar, 

em termos objetivos, as ações ilícitas, as restrições de liberdade dos cidadãos, embora HOBBES, 

evidentemente, não desse a mínima importância à legitimidade democrática da lei positivada. 

Mesmo em Hobbes, com seu inflexível positivismo (e HOBBES, na avaliação de BOBBIO era 

mais um conservador do que um totalitário
12

), é possível extrair a defesa de princípios 

intrinsecamente constitucionais para orientar os procedimentos da justiça criminal: o princípio da 

lesividade (com uma secular distinção entre crime e pecado)
13

; a proibição de retroatividade da 

lei mais gravosa;
14

 o tratamento penal igualitário, sem distinção de classe ou posição social do 

réu
15

; o princípio da proporcionalidade, em termos de crimes e penas
16

; a reivindicação de que o 

Direito Penal deva ser público, claro, inequívoco
17

; o devido processo legal
18

; a natureza 

excepcional das prisões antes da sentença.
19

 Portanto, se nem HOBBES ousou descartar a lei e os 

princípios substancialmente constitucionais como instrumentos para enfrentar o “estado de 

                                                             
11

 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. São 
Paulo: Nova Cultural, 1999, [1651], p. 209 

12
 BOBBIO, Norberto. Thomas Hobbes. Rio de Janeiro: Campus, 1991 [1989], p. 60. 

13
 HOBBES, p. 223. 

14
 HOBBES, p. 225. 

15
 HOBBES, p. 227. 

16
 HOBBES, p. 229. 

17
 HOBBES, p. 128. 

18
 HOBBES, p. 236.  

19
 HOBBES, p. 18.  
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natureza” e construir uma mínima configuração do Estado como entidade política, os atuais 

defensores de ampla ou absoluta liberdade de ação, pelos agentes do sistema de justiça criminal, 

pretendem um retorno a uma condição pré-civilizada, pré-hobbesiana, de três séculos atrás.   

Não há mais lugar, na hipercomplexidade do mundo contemporâneo, para as meras 

“razões de Estado”, para o mero “estado de emergência”. As ações estatais hão de estar fundadas 

em princípios estáveis e racionais. Como invenção da modernidade, o Estado Democrático de 

Direito não pode sucumbir ao enfrentar o impacto crescentemente danoso das ações criminais. 

Marcelo NEVES chega a dizer:  

A institucionalização dos direitos fundamentais imuniza a sociedade contra uma 

simplificação totalitária que é incompatível com o caráter hiper-complexo da 

modernidade (...) Essa tendência expansiva do Leviatã sofre, com os direitos 

fundamentais, um ativo “freio”, operado por Têmis.
20

  

A história tem demonstrado que as brechas autoritárias concedidas ao aparato estatal, 

“legitimadas” pelo clamor público em situações de emergência, medo ou insegurança, tendem a 

se expandir para outros setores das atividades estatais.
21

 Os advogados do “Direito Penal do 

inimigo” não  se apercebem que uma fórmula passional, discriminatória, assistemática de 

identificação do inimigo, do estrangeiro, do outro, não demorará a atingir aqueles que se viam 

como “respeitáveis cidadãos”, que se julgavam protegidos de ações ilegais e abusivas de um 

Estado policial que se percebe não limitado pelo Estado Democrático de Direito.  Afinal, quanto 

maior a concordância com um “Direito Penal do inimigo”, menor a percepção de que todos se 

tornam presas fáceis da hipertrofia do Estado totalitário.  Para lembrar a contribuição clássica de 

HANNAH ARENDT,
22

 num determinado momento as atrocidades parecerão extraordinárias, 

excepcionais, apenas porque paramos de prestar atenção nas condições diárias que as tornaram 

possíveis.  

A expansão do “Direito Penal do inimigo”, às margens do Estado Democrático de 

Direito, torna todos os cidadãos vulneráveis e inseguros, pois não pode haver equilíbrio nas ações 

estatais repressivas tão típicas de um “estado de natureza”.  Sem mencionar que os “inimigos” se 

                                                             
20

 NEVES, op. cit., p. 103.  

21
 ZAFFARONI, op. cit., p. 170. 

22
 ARENDT, Hanna. As origens do totalitarismo. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 1989. 

[1951] 
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tornam cada vez mais implacáveis, cruéis e desumanizados na exata proporção em que têm como 

certo que serão tratados pelo Estado como meros inimigos, não como sujeitos de direitos (sequer 

como adversários). Contrariamente ao que o dominante discurso político apregoa, o Estado, ao 

promover um rebaixamento ético de seus princípios, aproximando-se de seus “inimigos”, não se 

torna mais forte.  

A concentração de poder, nas atuais circunstâncias, não pode ser entendida como 

fortalecimento do poder, mas ao contrário como sua fragilidade e inadequação para 

enfrentar problemas emergentes num contexto social supercomplexo, cheio de 

expectativas, valores, interesses diversos e contraditórios. Sob tais condições, a 

hipertrofia do Leviatã significa sua própria impotência.
23

  

Isso pode explicar, em parte, os índices cada vez mais altos de vidas perdidas entre 

agentes do Estado, em correlação direta com a violência de suas ações. Isso pode também 

explicar, em parte, o crescente poder dos criminosos em recrutar novos colaboradores 

(notavelmente entre os jovens), na medida em que se apropriam do convincente apelo 

(sabiamente usado por fundamentalistas de toda a espécie) dos vívidos e numerosos exemplos de 

ações realizadas por agentes públicos absolutamente incompatíveis com as demandas do Estado 

Democrático de Direito. Num universo populacional tão expressivo, como é o universo das 

favelas, dos bairros pobres e marginalizados, em que o Estado (ausente em quase tudo) muitas 

vezes somente aparece, pelo braço armado da Polícia, para um rebaixamento ético que o põe, não 

raro, em inaceitáveis patamares de arbitrariedade e violência, não se pode esperar que todas as 

pessoas ali residentes sejam pacíficas, cordatas, amistosas e obedientes a esse “Estado 

Democrático de Direito”, que lhes parece um engodo.  Assim, as ações estatais abusivas 

representam persuasivos discursos contra a própria legitimidade do Estado. E a perda da noção de 

“pertencimento” não é deletério apenas a quem se vê excluído, marginalizado e perseguido pelo 

aparato estatal. É o próprio Estado quem, de uma forma ou de outra, acaba recebendo o preço alto 

desse seu rebaixamento moral.   

Relatórios da Anistia Internacional têm apontado para o sofrimento de moradores de 

áreas socialmente excluídas,
24

 tanto pela atividade criminosa opressiva dos traficantes de drogas, 
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 NEVES, op. cit,. p. 106. 

24
ANISTIA INTERNACIONAL. Brasil "Eles entram atirando":policiamento de comunidades 

socialmente excluídas. Londres: Anistia Internacional. Relatório público, 2005, versão em português.   
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quanto pela equalização de métodos abusivos pelos próprios policiais.  Vale dizer, o Estado, que 

é incapaz de proteger os moradores de tais comunidades da ação de grupos criminosos, é o 

mesmo Estado que põe um contingente enorme de pessoas trabalhadoras e inocentes, no fogo-

cruzado de uma guerra urbana, utilizando como campo de batalha, os próprios núcleos 

habitacionais.    

Evidentemente, nenhuma força pública de segurança ousaria invadir um condomínio 

fechado, de forma truculenta, num bairro de classe média-alta, em busca de traficantes ali 

alojados, lançando  disparos inconsequentes, pondo em risco a integridade física e a vida dos 

moradores, como rotineiramente ocorre nas favelas e nos bairros pobres e periféricos das grandes 

cidades brasileiras.  Seus moradores, se não têm motivo para gostar de serem subjugados aos 

caprichos dos traficantes, tampouco têm motivos para gostar da Polícia ou com ela cooperar.  

Moradores de determinadas áreas da cidade têm seus direitos fundamentais suspensos, tanto pela 

ação da polícia (muitas vezes arbitrária, sem padronizações impessoais de procedimentos) quanto 

pela ação dos próprios traficantes.  Nesse contexto, quando aparecem as pesquisas de opinião 

sobre a aceitação, pela população em geral, de ações abusivas por parte da polícia, há de se ter 

cautelas em interpretar tais dados.  Para o morador da classe média ou mesmo da classe baixa, 

que não vivencia o cotidiano das incursões espetaculares, abusivas e violentas da polícia, parece 

ser fácil e cômodo aderir a uma “polícia dura”.  

Uma política de segurança pública considerada “dura”, que despreza  acintosamente os 

direitos humanos, é talvez a mais confortável das políticas a serem seguidas pelos governantes. 

Dispensa investimentos na melhor qualificação (e remuneração de seus quadros); na aquisição de 

equipamentos específicos em apoio às ações de inteligência; um melhor planejamento das ações e 

– a partir de tal planejamento - um maior controle das próprias ações (seus meios, fins e 

resultados);   maior eficiência nos controles internos e externos da atividade policial e, acima de 

tudo, o reconhecimento de que ações de segurança pública não se esgotam no trabalho da polícia.   

Numa sociedade com altos níveis de desigualdade como o Brasil, persiste a crença, o 

pensamento ou a convicção de que apenas alguns “merecem” ter direitos. Essa noção tíbia de 

“cidadania” parece significar que os que desrespeitaram certas normas do “contrato social” não 

merecem a sua proteção. Devem ser entregues à sua própria sorte.  E como, via de regra, a 

investigação, a persecução e a execução da pena recaem predominantemente sobre os extratos 
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socioeconômicos mais desfavorecidos da população, parece ser natural a associação de que quem 

já não tem nada, pouco tem a perder, no tocante à preservação de seus direitos fundamentais, em 

seus contatos ou embates com os órgãos do sistema de justiça criminal. Esse conceito de 

cidadania “cindida”, “dividida”, “partida”, dos que merecem “ter direitos”, parece revigorar a 

própria identidade etimológica entre “cidade” e “cidadania”, na medida em que os habitantes de 

áreas periféricas, socialmente excluídas, marginalizadas, sempre foram desprovidos de direitos, 

até mesmo (ou sobretudo) na área penal. 

Não há qualquer divergência, na sociedade brasileira, quanto à necessidade de o país 

melhorar seus indicadores sociais e econômicos e esse debate, importante no campo político e 

instrumentalizado também por diversos segmentos da sociedade civil, tem mobilizado até mesmo 

o Judiciário, com o ajuizamento de ações (muitas delas patrocinadas pelo Ministério Público) 

para a efetivação de direitos fundamentais inerentes à cidadania. Ocorre que todos aqueles 

direitos e garantias relacionados ao sistema de justiça criminal (mormente no que tange à 

atividade policial e ao ambiente carcerário) não têm contado com mobilização tão atuante dos 

vários atores do jogo democrático.  

Há bons exemplos de que, com profissionalismo, inteligência e justiça (armas que a 

Polícia deve usar cada vez mais, quando confrontada com o sofisticado aparato do crime 

organizado), com pleno respeito a órgãos e instituições encarregadas da persecução penal, com a 

saudável cooperação internacional, ações policiais bem sucedidas (preventivas e repressivas) 

podem e devem ser empreendidas, com a integração republicana da Polícia, do Ministério 

Público, do Judiciário, da sociedade civil, assegurando aos acusados adequada assistência 

jurídica. 

A realidade brasileira também tem demonstrado que as experiências mais bem-sucedidas 

de sustentada redução de níveis de violência e criminalidade em áreas de forte exclusão social 

(como em Jardim Ângela, bairro da cidade de São Paulo e no município de Diadema, ambos no 

Estado de São Paulo)
25

 estão relacionadas à ampliação de liberdade positivas (extensão da gama 

de direitos fundamentais) e não à redução das liberdades negativas (redução das garantais em 

face do poder policial).
 
Nesse aspecto, não deixa de representar uma positiva inovação a criação, 

                                                             
25

 FILIPPI JÚNIOR; REALI, Mário. Diadema, 25 anos. Folha de São Paulo, São Paulo, 11 abr. 
2008, seção Opinião; DIMENSTEIN, Gilberto. Cidade de Deus com final feliz. Folha de São Paulo, São 

Paulo, 6 dez. 2009, seção Cotidiano.  
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pelo governo federal, de um amplo plano nacional (PRONASCI) que pretende levar a sério a 

necessidade de aliar (nos três níveis governamentais) ações sociais indispensáveis para o bom 

êxito de uma política de segurança pública, que não seja concebida com a míope visão de que se 

esgota nas ações da Polícia. Aguardam-se, também, com entusiasmada esperança, as 

investigações acadêmicas acerca da experiência das “unidades de polícia pacificadora” (UPPs), 

ocupação de favelas, pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, que têm por objetivo preservar a 

ordem pública, garantir maior integração comunitária e reduzir o domínio de traficantes de droga.  

Sem embargo, a erosão global dos fundamentos mais caros ao Estado Democrático de 

Direito (antes atribuível apenas aos países chamados antidemocráticos) tem atingido nações que 

sempre puderam se orgulhar da eficiência de suas forças policiais e do respeito aos valores e 

princípios constitucionais. Contraste-se, por exemplo, os nove princípios propostos por Robert 

PEEL, em 1829, para orientar a criação da Polícia Metropolitana de Londres (até hoje modelo 

para uma polícia que se pretende alinhada ao Estado Democrático de Direito
26

) com a atuação de 

uma das “tropas de elite” da Scotland Yard (CO19) que, no dia 22/07/05, abateu com sete tiros o 

brasileiro Jean Charles de Menezes (quando se dirigia ao metrô em direção a seu trabalho como 
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 “1. Prevenir o crime e a desordem,como uma alternativa à repressão pela força militar e pela 

severidade da punição legal; 2. Reconhecer sempre que o poder de polícia para cumprir suas funções e 

tarefas depende da aprovação pública para sua existência, suas ações e seu comportamento,e de sua 
habilidade em assegurar e manter o respeito público;  3. Reconhecer sempre que para assegurar e manter o 

respeito e a aprovação do público significa também assegurar a certeza da cooperação do público na tarefa 

de assegurar a observação das leis; 4. Reconhecer sempre que a extensão desta cooperação do público 
diminui proporcionalmente a necessidade do uso da força física e a compulsão para atingir os objetivos 

policiais; 5. Buscar e preservar o favor público, não através da intromissão na opinião pública, mas o 

mostrar constantemente absoluto serviço imparcial à lei, em completa independência política e sem 
observar a justiça ou injustiça da substância de leis específicas; e pela oferta pronta de serviço individual e 

amizade para todos os membros do público sem discriminação de riqueza ou posição social, pelo pronto 

exercício da cortesia e amigável bom humor, e pela oferta pronta de sacrifício na proteção e preservação 

da vida; 6. Usar força física somente quando o exercício da persuasão, do conselho ou do aviso não fizer 
efeito para a obtenção da cooperação pública de tal maneira necessária para assegurar a observação da lei 

ou para restaurar a ordem; e usar somente o mínimo grau de força física que é necessário em muitas 

ocasiões particulares para atingir um objetivo policial; 7. Manter em qualquer circunstância um 
relacionamento com o público que dê realidade à tradição histórica que a polícia é o público e que o 

público é a polícia; a polícia é somente um grupo do público que é pago para prestar atenção integral às 

tarefas que cabem a cada cidadão, no interesse do bem-estar e existência da comunidade.; 8. Reconhecer 

sempre a necessidade de se ater estritamente às funções executivas da polícia,e evitar de, mesmo 
aparentemente, usurpar os poderes do judiciário ou vingar indivíduos ou o Estado, e de autoritariamente 

julgar a culpa e punir o culpado; 9. Reconhecer sempre que o teste de eficiência policial é a ausência de 

crime e da desordem, e não a evidência visível da ação policial ao lidar com eles.”  In: SOUZA, Luís 
Antônio  Francisco de. Polícia, Direito e poder de polícia. A polícia brasileira entre a ordem pública e a 

lei. Revista Brasileira de Ciências Criminais ano 11, n. 43, abr. jun. 2003, p. 296.  
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eletricista), sob a falsa suspeita de que se tratava de uma ameaça terrorista.  Da mesma forma, as 

graves violações de direitos humanos, perpetrados por soldados americanos nas prisões de Abu 

Ghraib e Guantánamo, não fazem jus a sólidas tradições democráticas que o Reino Unido e os 

Estados Unidos já haviam legado ao mundo moderno. Ao contrário, sinalizam para um irônico 

rebaixamento dos fundamentos morais e éticos de suas ações repressivas, aproximando-os de 

práticas desumanas e antidemocráticas outrora imputadas a outros países rotulados de 

“incivilizados”, de democracia ou desenvolvimento “emergentes”.  

A ameaça terrorista tem aproximado, para pior, nações com tradições políticas, 

convicções humanitárias, práticas policiais até  há pouco muito distintas. Carandiru e Abu-Graib, 

lamentavelmente, unem nações culturalmente distintas pelo abuso da violência estatal, movidos 

pela messiânica crença de que apenas alguns “humanos” merecem “direitos”, não os “inimigos”. 

E o círculo vicioso se reedita: os abusos praticados pelos agentes do Estado (com o respaldo, 

tácito ou expresso, de significativa parcela da sociedade civil) servem de convincentes exemplos 

para que os “fundamentalistas”, daqui e de lá, de antes ou de agora, reforcem suas convicções e 

angariem mais adeptos a suas falsas cruzadas, numa autêntica inversão de valores.   

O Estado Democrático de Direito, como invenção da modernidade (bem registra 

Marcelo NEVES), deve ser a solução, não o problema. E a transformação de meros criminosos 

(por mais ousadas tenham sido suas ações) em “inimigos”, para justificar “guerras santas” 

empreendidas pelo Estado, reveste-se em inconcebível justificativa para que o sistema de justiça 

criminal coarcte garantias constitucionais que enfraquecem a Política, o Direito e a Democracia, 

na medida em que evidenciam a impotência do Estado em prevenir e reprimir crimes de acordo 

com as regras do Estado Democrático de Direito, historicamente consolidadas.  

2. Normalização das violações de direitos humanos, mídia e cultura  

Deve haver algo de profundamente frágil em nossa democracia, quando diferentes 

setores da sociedade civil, diante de narrativas como as encenadas no filme Tropa de Elite,
27

 não 

conseguiram identificar como uma denúncia, como uma exibição da ruptura com o Estado 

Democrático de Direito, a brutal realidade dos fatos que o filme procurava retratar e, ao contrário, 
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 Filme brasileiro dirigido por José Padilha, ganhador, em 2008, do Urso de Ouro no Festival de 

Cinema de Berlin.    
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passaram a considerá-los como um modelo senão ideal o único necessário para o enfrentamento 

da violência e da criminalidade associada ao tráfico de entorpecentes.  O sempre ambíguo 

impacto audiovisual de um filme de ação, muito bem realizado, produzido e dirigido, esmaeceu 

uma das orientações mais caras do livro que o inspirou
28

 e que rende méritos (ao livro e ao filme) 

como das mais impactantes descrições (porque fruto de observação participativa de dois oficiais 

do “BOPE”, a tropa de elite) daquilo que há décadas sempre se procurou denunciar, em inúmeros 

artigos, livros, teses, pesquisas e manifestações de entidades de direitos humanos e que a Polícia, 

sistematicamente, sempre se recusou a discutir, e muito menos aceitar.   

Os três autores sonhamos com o dia em que poderemos celebrar, no Rio de Janeiro, a 

reconciliação entre a sociedade e as instituições policiais, entre os membros de cada 

comunidade e os policiais. Para que esse momento se realize, é preciso, no entanto, 

como ensinou Nelson Mandela, olhar nos olhos a verdade e reconhecê-la, sem meias 

palavras e subterfúgios, sem hipocrisia e retórica política. Nua e crua. Mesmo que ela 

seja dolorosa e disforme. Mesmo que a encontremos apenas pelas mediações da ficção.
29

  

A consciência crítica e democrática, fragilizada e obnubilada por uma sensação de medo 

e insegurança em relação ao crime, no Brasil contemporâneo, permitiu que uma parcela 

amplamente significativa da sociedade brasileira acreditasse piamente nas palavras do narrador 

do filme, Capitão Nascimento, para não reconhecer, com um pensar e julgar autônomos, que a 

faceta policial ali retratada não deveria ser lida como elogio ao BOPE, mas sucumbência do 

legítimo exercício do poder de polícia, cujas ações se devem pautar pelas exigências de um 

Estado, se não democrático (como pretendia Locke, Rousseau, Montesquieu), ao menos de 

Direito (como se contentava até mesmo Hobbes).  

O universo discursivo da mídia e do consumo parecem já ter se constituído num sistema 

autopoiético, de significações eticamente incontroláveis. Longe de um reconhecimento crítico da 

realidade mórbida de Tropa de Elite, o que se seguiu foi uma espécie de celebração de  

personagens de um grupamento da Polícia que se vê autorizado a “em nome do bem comum” 

promover torturas e execuções sumárias. A transformação do idealista estudante de Direito, do 

início do filme, num sanguinário justiceiro, na cena final, acabou sendo assimilada, na 
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consciência coletiva geral, não como um fato a se lamentar, mas uma incontornável necessidade 

na “guerra contra o crime” (de novo, o “mal necessário”). A ponto de, após a exibição do filme, 

verdadeiros policiais do BOPE serem ovacionados (enquanto alguns políticos eram vaiados), 

quando participaram do desfile militar da independência no Rio de Janeiro, em setembro de 2007 

(ano de lançamento do filme), como noticiou a mais importante revista brasileira, entusiasmada 

com o que chamou de eficiente atuação de “uma das melhores tropas do mundo” (vide subtítulo 

de matéria da Veja).
 30

  Como se os índices de letalidade fossem, nas ações da polícia brasileira, 

fossem evidência de qualificação técnica e não estivessem bem abaixo dos padrões 

internacionais.
31

 Sem mencionar o aproveitamento do símbolo do grupamento especial (uma 

caveira) como inspiração para um mundo fashion, sendo tema de uma nova coleção de roupas 

(como noticiaram os jornais).
32

  

Nessa nova dimensão ético-cultural do trinômio Sistema Penal, Direitos Humanos e 

Democracia, é interessante notar que grupos especiais das forças de segurança brasileira – como 

o BOPE e sua congênere ROTA, em São Paulo – com práticas e ideologias antes associadas aos 

“esquadrões da morte”, no vívido relato de BARCELLOS”
33

, aos “assassinatos em nome da lei”, 

para lembrar o clássico de VERANI 
34

– hoje são chamadas de tropas “de elite”.  A brutalidade 

das ações “em nome do Estado” e “em defesa da sociedade”, em que se tem por norma uma 

licença irrestrita para primeiro matar, em quaisquer circunstâncias, como primeira proteção ao 

perigo muitas vezes gerado pelos próprios agentes em suas espetaculares incursões, têm 

“orgulhosamente” saído da clandestinidade, do constrangimento a que estavam fadadas há até 
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pouco tempo.  Sintomática a inicial tentativa, por policiais militares do Rio de Janeiro, de 

barrarem, por via judicial, a exibição de Tropa de Elite, sob o fundamento de que arranharia a 

imagem da polícia.  Talvez não o tivessem feito se pudessem prever a surpreendentemente 

positiva imagem da tropa (para amplos setores da sociedade) conforme o filme ganhava as salas 

de exibição. Viraram todos celebridades, a ponto de aumentar-se vertiginosamente o número de 

policiais interessados em realizar o respectivo curso de formação.
35

  Mais uma vez a oportuna 

reflexão de NEVES:  

Além das intolerâncias étnico-culturais e religiosas, o Estado Democrático de Direito 

confronta-se internamente com o problema de uma crescente indiferença da população, 

não apenas em relação aos conteúdos das decisões políticas e normas jurídicas, mas 

também com respeito ao significado de seus procedimentos básicos. Não se desconhece 

aqui que um grande indiferença é imprescindível ao funcionamento de um sistema 

político complexo, mas quando a indiferença amplia-se excessivamente, atingindo 

sobretudo o significado dos procedimentos, pode-se falar de uma apatia pública que 

obstaculiza a capacidade de aprendizado e o desenvolvimento do Estado de Direito. A 

esfera pública (e também o público como dimensão interna do sistema político) torna-se 

“anestesiada” de tal maneira que se viabiliza a prevalência de interesses particularistas 

em detrimento do pluralismo.
36

  

Essa apatia, essa indiferença, essa tolerância generalizada com graves violações de 

direitos humanos por parte de agentes do Estado, no combate a seus inimigos (normalizadas pela 

interação dessa sociedade do espetáculo), que a recepção de Tropa de Elite bem demonstrou, 

tampouco se constitui em privilégio brasileiro.  Sob a ameaça terrorista, nações amplamente 

desenvolvidas e com forte tradição de respeito a direitos humanos têm sucumbido a regimes de 

exceção (normalizando-os como “paradigmas de governo”, na expressão de AGAMBEN
37

), que 

suspendem direitos e garantias constitucionais, antigos tratados e convenções internacionais, para 

tempos de paz e guerra. Vide, a propósito, o filme O Suspeito (Rendition)
38

, a propósito de uma 

“tropa de elite” da CIA, que se atribui poderes de prender estrangeiros suspeitos de envolvimento 
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em organizações terroristas, conduzi-los secretamente para um país estrangeiro, interrogá-los e 

torturá-los por um período indefinido de tempo, sem qualquer observância do devido processo 

legal, de cláusulas humanitárias ou constitucionais, de princípios éticos de cooperação 

internacional. Apesar da inegável denúncia do filme, seu enredo parece menos engajado em 

deplorar a própria ilicitude das ações dos agentes policiais americanos do que condenar o fato de 

que eventualmente pessoas inocentes possam ser torturadas.   

Tampouco é privilégio de Tropa de Elite transformar em ícones fashion símbolos 

relacionados a práticas abusivas e humanamente insustentáveis perpetradas pelas forças do 

aparelho repressivo.  Em setembro de 2006, a Vogue italiana, com o título “estado de 

emergência”, publicou ensaio fotográfico de moda com modelos sendo fotografadas em cenário 

que estilizava imagens de abuso na prisão de Abu Ghraib.
39

 Em janeiro de 2009, a Relish, uma 

rede italiana de roupas femininas exibiu em outdoors da cidade de Nápoles uma campanha 

publicitária em que modelos, trajando roupas da nova coleção primavera/verão que se pretendia 

promover, são fotografadas em Ipanema, Rio de Janeiro, sendo revistadas por  policiais (que 

trajavam fardas idênticas às da Polícia Militar do Rio de Janeiro) de forma abusiva e com clara 

conotação sexual.
40

  

Para a globalizada sociedade do consumo e do espetáculo em que vivemos não basta a 

indiferença com as violações de direitos humanos.  Precisam ainda carnavalizar tais violações, 

por inspiração do poder político e econômico, sob o beneplácito de nações inteiras e de veículos 

de comunicação de massa, que parecem ter perdido a capacidade de indignação. Porque 

globalizado, não tem fronteiras o escárnio às graves violações de direitos humanos. Tampouco a 

apatia, a aparente incapacidade de a sociedade civil de lutar, protestar ou ao menos reconhecer o 

antiético, o injusto, o desumano, o antidemocrático.  

3. Palavras que matam - novos desafios teóricos e políticos na cena contemporânea – pela 

necessária reorientação discursiva para a afirmação de direitos 
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A teorização de HABERMAS, especialmente após seu livro de 1992
41

 pode ser 

considerada uma das mais consistentes reflexões sobre Direito e Democracia a dar conta da 

hipercomplexidade do mundo contemporâneo. HUDSON, em notável contribuição,
42

 foi pioneira 

a identificar quão luminosos podem ser os últimos escritos de HABERMAS para a reconstrução 

normativa do sistema penal, que precisa recuperar sua aspiração à justiça.   

É certo que a teorização da democracia em HABERMAS tem despertado inúmeras 

críticas (como as de STRECK).
43

 Grosso modo, os críticos sustentam que HABERMAS não 

concebe o outro em termos concretos, práticos e que aspira romanticamente pelo consenso, num 

mundo muito conflitante e dividido; que, em termos contraditórios, defende uma legitimidade 

procedimental que pretende ser moralmente fundada, mas desrespeita, em favor do pluralismo, 

qualquer tipo de filtro ético substantivo. Não obstante, pensamos que a força da teoria de 

HABERMAS reside precisamente no fato de que ela não se baseia numa ética deontológica, e 

sim discursiva.  A dimensão discursiva e suas repercussões teóricas e práticas nos parecem muito 

mais relevantes que a radicalização do que HABERMAS entende por consenso, mais um ideal, 

um mote, do que propriamente um “imperativo categórico”, para lembrar KANT.
44

 Por exemplo, 

o conceito de esfera pública, como um locus ótimo para os alicerces dialéticos da razão prática 

que aspira à universalidade, mas que não deve estar enraizada em fundamentos morais indica, 

pelo viés da ética do discurso, uma intrínseca correlação entre Direito e Democracia, 

absolutamente necessária no mundo contemporâneo. 

A dinâmica das relações sociais e a fragmentação e disputa dos valores e princípios 

éticos (como vimos na seção anterior) exige que os princípios substantivos do Direito sejam 

trazidos a debate público, com diferentes atores, ferramentas e contextos. O Direito somente pode 

obter legitimidade se seus elementos morais e políticos estiveram alicerçados num largo espectro 

de debates na esfera pública. E não há nada de utópico, abstrato ou romântico nessa orientação.  
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As três instâncias de poder (legislativo, executivo e sistema de justiça) devem oferecer condições 

para que não apenas seus fundamentos normativos sejam transparentemente trazidos ao escrutínio 

público, quanto se abram à intercessão crítica da sociedade civil (sendo igualmente válida a 

recíproca). Exemplificativamente, com maior transparência das discussões e decisões internas 

dos órgãos governamentais, audiências públicas como subsídios para tomada de decisões, 

controles autônomos e independentes das ações governamentais, a intensificação dos Conselhos 

Comunitários.   

É evidente, na teoria de HABERMAS a necessidade de serem assegurados a tais 

“interlocutores” do processo democrático mínimas condições igualitárias de interação, as 

“conditions of possibility”. Lembre-se que nas sociedades mais profundamente desiguais (ainda 

que democráticas), seus membros, tendo escassas chances de participar desse debate público, 

muitas vezes limitam sua participação política ao momento das eleições. Tais eleições, por outro 

lado, até como conseqüência da desigualdade sócio-econômico-cultural,  podem estar 

profundamente comprometidas não por violações a regras procedimentais, mas pela influência 

abusiva do poder econômico e do uso da máquina administrativa governamental.  

Do mesmo modo, o discurso unilateral dos meios de comunicação de massa (não apenas 

relacionados ao mundo jornalístico, mas os que sustentam a indústria ficcional, cinematográfica 

por exemplo) poderia e deveria estar sujeito a amplo debate em torno das concepções que enseja 

acerca do “mundo da política” e do “mundo da vida”, particularmente no tema que nos interessa, 

as questões relacionadas ao controle do crime.  Com efeito, nas condições multimidiáticas de 

nossa sociedade contemporânea, trinta segundos de um comercial de TV, uma hora de filme, um 

outdoor, uma manchete de jornal, a capa de uma revista, uma entrevista num programa de grande 

audiência, podem ter densidade ética muito mais imediata e duradoura do que dezenas de 

cláusulas constitucionais ou uma coletânea de princípios morais do iluminismo clássico. As 

contribuições de GRANHAM
45

  e WARNER
46

, numa coletânea de ensaios publicada em 1996 

em torno de uma obra seminal de HABERMAS, The Structural Transformation of the Public 
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Sphere, originalmente escrita em 1962
47

, bem ilustram a coerente e paulatina construção da teoria 

habermasiana e sua atualidade diante da cena contemporânea.
 
No mesmo sentido, HUDSON: 

O projeto de Habermas é investigar as condiçõs de possibilidade para se chegar a regras 

e instituições que possam prover e proteger a Justiça num mundo social que não é 

apenas radicalmente pluralista, mas que está sujeito aos males da reificação e da 

alienação (na definição de Marx) bem como á política populista de uma cultura saturada 

pela mídia, que perdeu de vista o idealismo da democracia liberal.
48

  

 

A recente história política brasileira, particularmente após a redemocratização do país, 

ao término de 21 anos de ditadura militar [1964-1985] talvez seja uma boa ilustração de que 

alguns elementos operacionais da ética discursiva, sedimentada na esfera pública, hão de 

proporcionar maior eficácia no prestigiamento do Direito num Estado Democrático 

contemporâneo que os meros compromissos políticos formais ou os antigos argumentos 

iluministas ou liberais. Ao registrarmos os dados de CALDEIRA
49

 e KARSTEDT, 
50

 é 

conveniente lembrar, consoante percucientes pesquisas de HOLANDA
51

e da própria 

CALDEIRA
52

, as enormes dificuldades vivenciadas por dois governadores dos mais importantes 

Estados brasileiros, Rio de Janeiro (Leonel Brizola) e São Paulo (Franco Montoro) logo após a 

redemocratização do Brasil.   

Democraticamente eleitos pelo voto popular, ao término do período ditatorial, onde 

sofreram exílios e perseguições, Montoro e Brizola foram protagonistas de duas das mais radicais 

experiências brasileiras de implementação de uma política de segurança pública verdadeiramente 

comprometida com o Estado Democrático de Direito. Pessoalmente empenhados na proibição de 

condutas abusivas e ilegais no âmbito de comunidades socialmente excluídas e tomadas como 
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palco de sangrento teatro de guerra, Brizola e seus colaboradores sofreram rebeliões e boicotes de 

uma polícia que não aprendeu a agir (ou não queria agir) senão de forma extremamente violenta, 

sem qualquer respeito às comunidades socialmente marginalizadas, ainda que com absoluta 

ineficácia na contenção ou redução dos níveis de violência.  Até hoje debitam à experiência de 

Brizola o aumento da criminalidade violenta no Rio de Janeiro, mesmo após o Governador 

Brizola ter sido sucedido por governos (como Moreira Franco e Marcelo Alencar) tidos como de 

“linha dura” (mote bem utilizado em suas campanhas eleitorais), em tempo suficiente para que 

fossem revertidos eventuais efeitos adversos do enfoque brizolista para a segurança pública, o 

que não ocorreu.   

Os principais colaboradores de Brizola nessa empreita, Carlos Magno Nazareth 

Cerqueira, Coronel da PM com formação Psicologia e Filosofia, e os juristas Nilo Batista e 

Vivaldo Barbosa, ouvidos por HOLANDA, em entrevista qualitativa anos após o término de seus 

mandatos, reconheceram que minimizaram a força da chamada “cultura policial” (cop culture), 

de resistir à mudança em velhos procedimentos, crenças e valores numa instituição que – até pela 

dinâmica do trabalho – desenvolve firmes laços de solidariedade e corporativismo.  Mas é 

sintomático o fato de que a novel orientação humanista e democrática para as ações policiais não 

contou com a aprovação soberana do povo, ao menos no que se refletiu nas urnas, ao término do 

governo Brizola. A resistência dos policiais à mudança certamente não teria tido ressonância se 

não contasse com significativos setores da sociedade civil e, certamente, dos veículos de 

comunicação de massa.  

Franco Montoro e Mario Covas também procuraram compatibilizar a atividade policial 

com as exigências do Estado Democrático de Direito, tendo ambos a ousadia simbólica de 

designar como Secretários de Segurança Pública eméritos constitucionalistas e penalistas, 

Professores Michel Temer e Miguel Reale Júnior (por Montoro) e José Afonso da Silva (por 

Mario Covas). Chegaram a anunciar a gradativa extinção da ROTA (Rondas Ostensivas Tobias 

de Aguiar), mas a empreita, por incontornáveis pressões políticas, tampouco foi adiante.  

Montoro e Covas sofreram, como Brizola, proporcionalmente ao grau de radicalidade da 

investida, as mesmas pressões, boicotes e manipulações internas (da própria polícia) e externas 

(de representantes políticos e dos meios de comunicação, adeptos de uma polícia dura, violenta e 

arbitrária).  Montoro veio a ser sucedido pelos governadores Orestes Quércia e Luiz Antônio 
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Fleury Filho, cujas campanhas políticas também prometiam a volta de uma política mais “dura”.  

A chacina de Carandiru, em 1992, sendo Governador Luiz Antônio Fleury Filho, Secretário de 

Segurança Pública Pedro Franco Campos e Comandante da PM o Coronel Ubiratan Guimarães, 

talvez seja a mais forte constatação dos efeitos desastrosos do tom discursivo dos governantes 

(amparados pela opinião pública ou publicada) sobre a atitude da polícia. Evidências médico-

legais, de balística e fotográficas, deixaram claro tratar-se de execução sumária, pela Polícia, de 

111 presos (nenhum policial foi sequer gravemente ferido), quando da invasão da extinta 

penitenciária do Carandiru, com  a finalidade de conter uma rebelião. Muitos dos presos foram 

alvejados já nus (ou seja, após terem sido dominadas pela polícia) ou em suas próprias celas (tiros 

de fora para dentro).  Mesmo com esse “saldo” trágico, Fleury Filho e Ubiratan Guimarães 

acabaram seguindo carreiras políticas bem sucedidas, como Deputados Federal e Estadual, 

obtendo expressivos votos dos que até hoje acreditam que o que foi feito no Carandiru deveria ter 

sido efetivamente feito. 

Teresa CALDEIRA
53

 relata ter entrevistado Miguel Reale Júnior e José Carlos Dias, ex-

Secretários de Segurança de Montoro, obtendo a confirmação do quão difícil é mudar os hábitos, 

rotinas e procedimentos da instituição policial e a constatação de que o discurso, o tom, a linha 

definida pelo Governador do Estado, principalmente, e por seu Secretário de Segurança, no 

tocante ao enfrentamento da criminalidade violenta, será imediatamente interpretada pelas tropas 

de modo diferenciado na escala do emprego de uma violência excessiva,  já endêmica nas 

instituições policiais brasileiras.   

Assim, se mesmo diante do paradigma da contenção da atividade policial (de governos 

como os de Brizola, Franco Montoro e Covas) e de uma firme disposição em coibir os abusos 

policiais, reestruturando-se os órgãos de fiscalização, supervisão e controle da atividade policial 

os abusos serão sempre inevitáveis (embora em menor grau), diante de uma postura francamente 

favorável a uma espécie de “tudo ou nada” no desempenho da atividade policial, esse tom é 

imediatamente amplificado, em escala geométrica, como legitimação para o uso da força 

ilegítima.  Mais uma vez, HABERMAS tem razão para sua ética discursiva, à luz das vicissitudes 

da sociedade moderna contemporânea. O problema é que (na expressão de Marcelo NEVES), o 
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discurso do “dinheiro” (poder político) e do “poder” (poder econômico), sem o amparo ético do 

Direito, tem feito as vezes de uma contra-ética discursiva, num autêntica inversão de valores: 

Portanto, ao superestimar os princípios morais (universais), Habermas não sustenta 

propriamente um modelo de autonomia jurídica, mas sim, em última análise, de 

autonomia moral do Direito perante os meios “poder” e ”dinheiro”.
54

  

Aplicando-se o conceito de esfera pública ao tema específico de nosso ensaio, sobre a 

segurança pública no Estado de Direito diante das vicissitudes da sociedade de risco, globalizada, 

pós-moderna, midiática, poderíamos afirmar que se fossem dadas legítimas condições discursivas 

aos destinatários de arbitrárias ações policiais no Brasil (em regra, moradores de áreas de 

exclusão social), dando-lhes visibilidade política sobre o modo como vêem as ações policiais, 

certamente sua configuração seria diferente. Afinal, a pretensão universalista de HABERMAS há 

ser entendida como conseqüência natural de uma vinculação a aspectos humanitários comuns que 

apenas uma perspectiva dialógica, argumentativa, na esfera pública, pode alcançar. E sem que se 

possa acusar de metafísica a fundamentação: 

Penso que Habermas está certo em defender a continua importância dos ideais da 

modernidade pós-iluminista. Ele também está correto em insistir na necessidade de 

contínua crítica dos valores de qualquer comunidade específica, e que tal crítica deve ter 

aspirações universalistas. E, numa era pós-metafísica, nós temos que aceitar a visão de 

que a modernidade deve descortinar sua crítica de seu próprio interior; a crítica não pode 

estar fundada em qualquer outra coisa que não os próprios ideais da modernidade: o 

universalismo deve ser uma aspiração, não pode ser filosoficamente “comprovada”.
55

 

O desalentador quadro contemporâneo, traçado acima, a identificar, entre nações 

culturalmente tão distintas, correlatos inimigos (terroristas, traficantes de drogas, etc) a autorizar 

a violação de cláusulas constitucionais e humanitárias ao menos desde o Iluminismo consagradas, 

inclusive com eventual transformação midiática em ícones “pop”, talvez seja a evidência mais 

eloqüente das vicissitudes da modernidade tardia e do esvaziamento do caráter persuasivo do 

ideário iluminista clássico. Urge, portanto, seja atualizado o  apelo jurídico, ético, pragmático, no 

universo entre o Direito e a Política, de modo compatível com as peculiaridades da cena 

contemporânea. Todavia, não são apenas os órgãos do sistema penal que devem se adequar aos 

desafios de garantir a ordem pública numa sociedade de risco, cada vez mais complexa. O 
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discurso constitucional, humanitário há também de mudar seu tom para atender, de forma 

convincente, aos desafios teóricos e políticos da cena contemporânea.  

Conclusão  

O artigo (de natureza exploratória, que se insere no âmbito do que se tem denominado 

de “criminologia cultural”), apresenta os desafios e as estratégias discursivas para a 

compatibilização entre a luta (teórica e política) pela consolidação dos direitos humanos e a força 

dos elementos discursivos e culturais que, na cena contemporânea, ignoram meras declarações de 

direitos ou exortações formais. Parte da premissa, de que não basta convencer (alcançar o 

entendimento ou com ele concordar), sendo preciso persuadir (procurar mudar comportamentos, 

atitudes, de forma compatível com a prévia concordância, o “entendimento”).  

Num primeiro nível (no plano de mais direta associação e que mais comumente tenha 

sido apontado nos estudos e pesquisas a respeito) temos a construção social (de que se valem as 

teorias jurídicas e as práticas políticas) de um suposto inimigo (sejam terroristas pelo mundo 

afora sejam traficantes de droga, em grandes cidades brasileiras) tão cruel, perverso e sanguinário 

que justificaria a aplicação “diferenciada” das regras do estado democrático de direito. E por 

aplicação “diferenciada” das regras do estado democrático de direito entenda-se licença para a 

supressão de direitos e garantias constitucionais e para violações de direitos humanos por parte 

dos próprios operadores do sistema de justiça criminal. Denominamos esse eixo dos discursos 

teóricos em torno do “mal necessário”.  

Num segundo nível analítico (e esse parece ser menos explorado nos estudos e pesquisas 

sobre os temas, mesmo em criminologia crítica), mais estudos e pesquisas precisam ser 

empreendidos para se aferir até que ponto o universo discursivo da mídia e do consumo parecem 

já ter se constituído num sistema autopoiético,  de significações incontroláveis. A esse segundo 

nível analítico denominamos de  “normalização das violações de direitos humanos” Citamos 

exemplos da indústria cinematográfica, no Brasil e nos Estados Unidos.  

Num terceiro nível analítico, expressamos a necessidade de se analisar o tom discursivo 

dos gestores de segurança pública, de quem se deve cobrar, por primeiro, a compatibilização  

com regras do Direito e da Democracia.  Agrupamos esse nível analítico à frase “palavras podem 
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matam”, para realçar que a estratégia não deve ser a de simplesmente denunciar as violações de 

direitos humanos, mas reconhecer, denunciar, o ambiente discursivo que as tornaram propícias. 

O aumento da criminalidade urbana apresenta um teste de nossas convicções acerca da 

importância do Direito, da Justiça e da Democracia, como valores fundamentais e sólidos para 

orientar todas, absolutamente todas as ações do Estado, inclusive em relação aos que  contra tais 

valores se armam e se rebelam.  Se abdicarmos dessa convicção, dessa crença, dessa profissão de 

fé, continuaremos distantes dos supostos requisitos para ingresso na modernidade e 

retrocederemos aos idos tempos da barbárie, embora com a perversa moldura formal de um 

Estado de Direito.  Afinal, nenhuma cruzada contra o mal, contra o crime organizado, contra os 

traficantes de drogas ou terroristas justifica converter-se o Estado de Direito num estado de 

guerra.   Como bem sintetizou ROMANO, 

Ou aderimos à razão terrorista, de Estado ou dos grupos que se candidatam ao domínio 

estatal, ou a rejeitamos, também em nome da razão, mas dotada de outro estatuto. Ou 

existe uma razão democrática, ou apenas o terrorismo é real e racional.
56

  

As peculiaridades da cena contemporânea tornam cada vez mais urgentes a reflexão 

teórica e a práxis política em prol da sobrevivência dos direitos humanos e da democracia 

(particularmente no que se refere à atuação do sistema penal).  Para tanto, torna-se imperioso que 

o Direito também se aproprie da multiplicidade de formas discursivas tão influentes na 

modernidade tardia.  
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A TRAJETÓRIA DO HOMEM EM S OCIEDADE VERS US A 
CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS SEUS DIREITOS 

THE TRAJECTORY OF M AN IN SOCIETY VERSUS THE 
CONSTITUCIONALIZATION OF THEIR RIGHTS 

 
Aline Ourives Freire Fernandes 

Jose Querino Tavares Neto 
 
RESUMO 

Os acontecimentos históricos ao longo dos séculos tornaram cada vez mais 
complexas a compreensão das questões constitucionais atinentes aos cidadãos. O 
presente artigo pretende de forma resumida invocar a origem histórica dos direitos 
humanos, aqueles que, inerentes aos povos de todos os tempos, perfizeram uma 
busca incessante por melhores condições de vida. É possível constatar que os direitos 
do homem existiam desde a antiguidade, na religião, no pensamento dos filósofos, no 
comportamento das sociedades e que com sua evolução adquiriram um perfil 
constitucional e foram abraçados pelas leis máximas dos Estados. Todavia, a 
existência de tais direitos não garante por si só seu exercício, sua efetiva prestação 
pelos seus titulares. Vê-se então, a necessidade de positivação dos direitos humanos, 
nos aspectos da declaração e da consagração constitucional, para que possam ser 
exigidas pelo homem as prestações do Estado na busca da efetiva garantia e 
realização daqueles direitos. 
PALAVRAS -CHAVES: Direitos Humanos, história, sociedade. 
 
ABSTRACT 

The historical events over the centuries become increasingly complex understanding of 
constitutional issues relating to citizens. This article aims to briefly, claim the historical 
genesis of fundamental rights, those relating to people of all time, which amounted to a 
relentless search for better living conditions. You can see that human rights existed 
since antiquity, in religion, in the thought of philosophers, in the behavior of societies 
and that, their evolution acquired a constitutional profile and were embraced by the 
laws of the maximum. However, the existence of such rights does not in itself 
guarantee their exercise, their effective performance by their holders. We see then, the 
need for recognition of human rights aspects of the declaration of consecration and 
constitution, so that may be required to man the benefit of the state in search of 
security and effective implementation of those rights. 
KEYWORDS: Human Rights, history, society. 
 
NOTAS INTRODUTÓRIAS 

A trajetória histórica do homem funciona como alicerce para o estudo do 
aperfeiçoamento dos seus direitos e liame para a verificação do processo de 
constitucionalização dos Direitos Humanos. O presente ensaio traz uma visão sobre o 
desenvolvimento do conceito de Constituição concebido no convívio dos homens em 
sociedade. Os acontecimentos históricos e sociais definiram ao longo dos séculos as 
Cartas Constitucionais como fonte primeira de concentração de poder do Estado. 
O desenvolvimento da humanidade culminou na Teoria da Constituição, que reviu 
conceitos delimitou a jurisdição constitucional[1] como seu instrumento de defesa e 
solidificou o denominado constitucionalismo[2] ou o ideal esperado para a Lei maior e 
fundamental do Estado. 
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As palavras de TAVARES (2002, p.01), acerca do termo constitucionalismo afirmam que,

Numa primeira acepção, emprega-se a referência ao movimento político-social com origens históricas bastante remotas
que pretende, em especial, limitar o poder arbitrário. Numa segunda acepção, é identificado com a imposição de que haja
cartas  constitucionais  escritas.  Tem-se utilizado,  numa terceira concepção possível,  para indicar os  propósitos  mais
latentes e atuais da função e posição das constituições nas sociedades. Numa vertente mais restrita, o constitucionalismo
é reduzido à evolução histórico-constitucional de um determinado Estado.

 

Há um ponto de intersecção dentre as definições apresentadas que reside na  tendência em limitar a atividade política por
parte dos detentores do Poder. Com o passar  dos anos a busca por  um governo moderado, equilibrado e  com vistas à
estabilização das relações públicas e  privadas, serviu de esteio para uma nova fase no estudo do Direito Constitucional
denominada de neoconstitucionalismo.

Para  BARROSO  (2005,  p.235),o  marco  histórico  do  novo  direito  constitucional,  na  Europa  continental,  foi  o
constitucionalismo do pós-guerra, especialmente na Alemanha e na Itália. No Brasil,  foi a Constituição de 1988 e o
processo de redemocratização que ela ajudou a protagonizar.

Segundo este autor,

 

A reconstitucionalização da Europa, imediatamente após a 2a. Grande Guerra e ao longo da segunda metade do século
XX, redefiniu o lugar da Constituição e a influência do direito constitucional sobre as instituições contemporâneas. A
aproximação das idéias de constitucionalismo e de democracia produziu uma nova forma de organização política, que
atende por  nomes  diversos:  Estado  democrático  de direito,  Estado  constitucional  de direito,  Estado  constitucional
democrático. Seria mau investimento de tempo e energia especular sobre sutilezas semânticas na matéria.

 

Tal transformação funciona como ponto de partida para o presente estudo e  é vista como fenômeno mundial,  é a
formação do direito  transnacional em favor  dos  homens,  pois  os  povos  evoluídos  juridicamente já  se uniram para
estabelecer o Estado Democrático de Direito como responsável pelo equilíbrio entre o poder do Estado confrontado e os
direitos  fundamentais do cidadão, do ser humano.

Definir  qual  expressão  é  mais  acertada  ao  tratar  do  tema,  se  direitos  humanos,  direitos  do  homem  ou  direitos
fundamentais é o grande desafio para a maioria dos indivíduos vez que,  direitos humanos, são direitos do homem e por
conseguinte são fundamentais, essa é a compreensão geral ,  daí a real necessidade de  aprofundar a pesquisa com  o
 intento de  diminuir as controvérsias acerca do tema.

Num momento onde o indivíduo ao menos em tese é visto como cidadão, titular recíproco em direitos e obrigações no
Estado em que vive delinear o modo de pensar, as idéias defendidas pelas religiões, pelos teólogos, filósofos e pensadores
no decorrer dos anos auxilia a formação do pensamento crítico e a inserção dos direitos humanos na seara constitucional.

O Direito é uma ciência diretamente ligada aos anseios das sociedades, por essa razão há o interesse em demonstrar que
para  a  concretização  dos  fundamentos  contidos  no  Estado  Democrático  de  Direito  que  deságuam  nos  Direitos
fundamentais e de autodeterminação dos povos, é imprescindível a conscientização desses povos  que  dão  sentido a
cada  Estado, da necessidade de ser cidadão.
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1.  A HISTÓRIA E O SURGIMENTO DOS DIREITOS INERENTES AO HOMEM

 

O reconhecimento da cidadania[3] enquanto competência humana para constituir um sujeito de direitos e deveres, para
construir  uma história própria e organizada de forma coletiva,  funcionou  como o  componente fundamental para o
desenvolvimento das lutas pelos direitos humanos através da democracia e é sem dúvida a maior conquista destes tempos
modernos.

Para DEMO,

Cidadania é, assim, a raiz  dos direitos humanos, pois estes somente medram onde a sociedade se faz  sujeito histórico
capaz de discernir e efetivar seu projeto de desenvolvimento. Sobretudo, cidadania é fundante com respeito ao Estado.
Este, por mais que seja necessário e sobretudo inevitável como instância delegada do serviço público, não precede e muito
menos conduz  a cidadania. A relação social e historicamente correta é a contrária. Uma sociedade deveras cidadã atina
para a necessidade de construir uma instância pública comum, à qual delega uma série de serviços e funções, que somente
têm razão de ser frente  aos desafios do bem - estar comum. Alguns são reconhecidos como monopólios por não existir
lugar mais apropriado para exercê-los como defesa, segurança pública, diplomacia, normatização, etc., mas mesmo aí são
strictu sensu delegações. O desafio descomunal do Estado é de que seja público (sirva aos interesses comuns) e de serviço
(promova o bem comum), para que seja, então,legítimo ou de direito. (DEMO, 1995, p.3)

 

A história da cidadania, como luta dos indivíduos para a defesa de sua dignidade e de valores éticos fundamentais, é um
reflexo, um desdobramento da história dos direitos humanos.

Na antiguidade, desde Hamurabi, na Babilônia, século XVIII antes de Cristo, a limitação do poder atribuído ao Estado
não era sequer mencionada, foi Aristóteles quem começou a questionar tal possibilidade através do uso da lei e pensou
assim, no termo constituição. As primeiras demonstrações da inquietação da sociedade com a limitação ou ausência de
direitos  que dissessem respeito ao homem se deram historicamente no período da antiguidade, datam desse período
documentos  de  grande  valia  como  o  Código  de  Hamurábi,  as  idéias  da  República  de  Platão,  os  pensamentos  de
Aristóteles e Amenófis e o não menos importante Direito Romano.

Na doutrina, alguns autores defendem que o início da história dos Direitos Humanos reside na limitação do poder do
Estado pela Lei. Tal afirmação não é de todo incorreta, no entanto, entendemos que, ao situar a limitação do poder do
Estado pela Lei como marco histórico a herança dos  povos  anteriores  a tal acontecimento são desconsideradas  e é
essencial pontuar que embora não partilhassem ainda da idéia de limitação do poder estatal, algumas civilizações deram
primazia a pessoa em suas relações sociais.

 A Idéia de limitação do Poder do governante começou a frutificar em meados do  século XIII, surgiu nesse período a idéia
da declaração, em favor do indivíduo, de direitos que o Estado tinha o dever de respeitar e assegurar.

O  registro  histórico  do  surgimento  dos  direitos  humanos  foi  fundamental  para  o  pensamento  dos  filósofos  e
posteriormente para os  conjuntos  de regras  que visavam à convivência e sobrevivência pacíficas  dos  grupos  sociais.
Nesse sentido, a doutrina dos direitos humanos, concebida pelos iluministas e consagrada nas Declarações de Direito da
América e da França,  é  fruto  das  transformações  históricas  e da filosofia jusnaturalista.  Os  direitos  essenciais  ali
dispostos como vida, sobrevivência, propriedade, entre outros existem e pertencem ao homem por força da natureza, sem
a necessidade de intervenção do Estado. Esses  direitos  chegam ao homem independente de criação ou de legislação,
derivando apenas da natureza humana. Contudo, para os positivistas o direito natural não é fonte dos direitos humanos,
os direitos  do homem concebidos como dádiva da natureza, sem positivação, não saem do plano metafísico, o que é
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inconcebível e inaceitável na ótica positivista para alicerçar direitos inerentes a toda humanidade.

A  escala histórica que acompanha desde o  pensamento  dos  filósofos,  transita  pela Idade Média e chega a Idade
Moderna, possui alguns documentos que são considerados essenciais aos estudos da evolução dos Direitos Humanos.

Em primeiro lugar, a Carta Magna de João Sem Terra, criada na Inglaterra de 1215, redigida e imposta pelos  barões
burgueses ingleses ao Rei João Sem Terra. Ao contrário do que se pensa não constituiu a primeira  declaração de direitos
do homem, porque era desprovida do sentido original de direitos fundamentais. O próximo documento considerado para
exame foi o Ato de Habeas Corpus de 1679, instituído no reinado de Carlos II, da Inglaterra, como o remédio judicial
destinado a evitar ou a fazer cessar violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, sua
relevância consistiu na proteção do súdito inglês contra as prisões arbitrárias e no direito de ser ouvido por um juiz. Em
terceiro,  temos  o  Bill  of  Rights  datado  de 1688,  promulgado  pelas  Câmaras  e sancionado  em 1688  pelo  Príncipe
Guilherme de Orange, que veio a ser coroado o  Rei Guilherme III, com o claro intuito de limitar o poder real e coibir seus
abusos este encerrou um ciclo de documentos que positivaram os direitos dos ingleses.

 Não menos importantes foram as primeiras cartas dos direitos fundamentais diretamente influenciadas pelo pensamento
de John Locke, nos séculos XVII e XVIII e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, considerada pela
doutrina como a consagração dos direitos fundamentais a todos o povos e que serviu de esteio, de inspiração para a mais
importante de todas as declarações até então existentes: a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.

A visão ideal do ser humano como um ser de direitos de importância fundamental e elementar em todos os campos do
entendimento foi a grande conquista da civilização e encontrou seu apogeu nas  teses  da filosofia política do século
XVIII.  Entretanto,  a terminologia utilizada para fazer menção a esses  direitos  conquistados  tornou-se um problema
doutrinário uma vez  que, para alguns  estudiosos  tais  direitos  fundamentais  são do homem, para outros  pertencem à
humanidade  num sentido  amplo  e  para  uma  terceira  vertente  não  seriam propriamente  direitos  e  sim  liberdades
alicerçadas no Direito Constitucional.

TAVARES, ao dissertar sobre as diversas expressões que fazem menção aos Direitos do Homem pontua:

muitas  tem sido as  expressões  utilizadas  para designarem-se os  direitos  fundamentais  do Homem. Assim é que são
indistintamente empregadas  as  seguintes  expressões: direitos  naturais,  direitos  humanos, direitos  do homem, direitos
individuais,direitos  públicos  subjetivos,liberdades  fundamentais,liberdades  públicas  e  direitos  fundamentais  do
homem,liberdades fundamentais do indivíduo,direitos do cidadão,direitos constitucionais,direitos históricos, direitos da
pessoa.  (TAVARES,2000,p.1,vol.1)

 

Para PÉREZ LUÑO (2001, p.22), o termo direitos humanos é utilizado atualmente de forma equivocada, foi difundido
exageradamente,  vinculado  à  uma  utilização  política,  jornalística  tornando-se  assim  sinônimo  de  alternativas  de
transformação de realidades políticas e sociais, quando deveria ser relacionado aos seus verdadeiros  significados, suas
características e os fundamentos que  defende.

Prossegue nesse entendimento o autor ao afirmar que:

À medida que se foi alargando o âmbito de uso do termo direitos humanos, sua significação se tornou mais imprecisa. Isto
determinou uma perda gradual de sua significação descritiva de determinadas situações ou exigências jurídico-políticas, na
mesma medida em que sua dimensão emocional foi ganhando terreno. Esta situação conduziu à luta reivindicatória das
pessoas e dos grupos que se consideram marginalizados de seu desfrute. O exemplos poderiam multiplicar-se, já que a
todos é dado advertir a importância primária que assumiu a noção de direitos humanos  no tratamento dos argumentos
mais variados de caráter social, político ou jurídico. (PÉREZ LUÑO, 2001, p.22)
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As raízes históricas remontam ao pensamento do conceito do que seriam os direitos humanos vigente em cada época, por
exemplo, na idade média alguns direitos só seriam destinados ou mesmo inerentes a uma determinada classe de sujeitos
escolhida de forma direta pelo  poder  que imperava ou  àqueles  que eram privilegiados  pela escolha divina que era
inquestionável até então. Dois outros pontos da história merecem destaque para o estudo do surgimento dos direitos
humanos, a luta dos povos contra o regime dos feudos com a formação das primeiras relações burguesas e o período das
luzes.  O  iluminismo  junto  com o  renascimento  cultural  europeu  defendeu  idéias  diametralmente  opostas  à  noção
racionalista e programática até então existente do que seriam direitos humanos porque defendiam os direitos do homem
considerados como fundamentais, foi ali que surgiram as primeiras possibilidades de constitucionalização desses direitos.

O fato é que, lado a lado com a vertente histórica de conceituação dos direitos humanos há a vertente antropológica, logo,
não apenas a história, mas o estudo do comportamento dos povos tem que ser considerado. Se para uns os direitos
humanos são preceptores da história e do pensamento clássico, para outros o seu nascimento e fortalecimento tem cerne
na afirmação cristã da dignidade moral do homem enquanto ser vivente, enquanto pessoa, o que norteou a formação dos
direitos, deveres e das religiões distribuídas  entre as civilizações.

 LOEWENSTEIN, ao estudar a expressão "direitos do homem" e sua presença na origem das liberdades públicas e do
constitucionalismo, conclui que:

Para  o  constitucionalismo  da  antiguidade  foi  completamente  ignorada  a  proteção  a  certos  campos  autônomos  da
personalidade humana reconhecidos pelo Estado e livres de sua intervenção. A idéia de que o cidadão - prescindindo já da
massa  dos  cidadãos  -  tinha  que  deter  direitos  próprios  diferentes  de  suas  obrigações  frente  à  comunidade,  foi
completamente alheia à teocracia hebréia, à Cidade-Estado grega e à República Romana. Os pensadores políticos gregos 
criam firmemente que a personalidade humana somente poderia desenvolver-se plenamente quando estivesse integrada e
subordinada ao Estado onipotente, e os pragmáticos políticos de Roma compartilhavam dessa concepção. A idéia de que
existem direitos dos indivíduos fora do Estado tem suas raízes na filosofia helênica dos estóicos (Panéico e Cícero): a lei
natural, a razão, a igualdade e a dignidade do homem são valores  que estão por sobre o Estado e fora do seu alcance. Sua
segunda raiz foi a fé religiosa  dos primeiros cristãos, de inspiração igualmente judaico-helênica. O evangelho do homem
autodeterminado que se eleva para além do Estado e até contra ele recebeu seu batismo pagão. Subsequentemente, por
trás  da  vitória  da  Igreja,o  individualismo  submergiu  novamente  na  exclusivadade  de  uma  ordem  religiosa.
(LOEWENSTEIN, 1964, p.393, tradução nossa)

 

Para desenhar um conceito mais definido de direitos do homem ou de direitos humanos, não se pode separar a história da
cultura dos povos, pois o direito não deriva de um fato lógico isolado e sim de um contexto. Entendemos que a expressão
direitos  humanos  comporta melhor tão amplo significado,  afinal,  tais  direitos  são inerentes  à espécie humana e são
sinônimos dos direitos fundamentais.

 

2. DA CONCEPÇÃO DE ESTADO LIBERAL À CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

 

Não há como dissociar os conceitos de Direitos Fundamentais aqui entendidos como sinônimos de Direitos Humanos da
idéia do Estado Liberal[4], onde a postura individualista e abstrata do indivíduo se complementa com a ideologia primeira
de defesa da liberdade, propriedade e segurança combinada com a resistência à opressão.

NAVES,  em sua  obra  sobre  direitos  fundamentais  afirma  o  caráter  liberal  no  processo  de  constitucionalização  e
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posteriormente universalização dos direitos humanos, ele observa com extrema pertinência que,

 

A  história  do  reconhecimento  das  liberdades  se  liga  ao  aperfeiçoamento  da  sociedade  politicamente  organizada,
erigindo-se em um dos  seus  pilares  fundamentais.  A  sua função é a de defender  o  homem no âmbito  da liberdade
individual contra as  ingerências no poder do Estado e contra as  eventuais  ampliações totalitárias  da  vida do próprio
Estado. (NAVES, 1985, p.115)

 

Em que pese a afirmação de que funcionem na prática como sinônimos há que se distinguir doutrinariamente o que são
direitos humanos e o que são direitos fundamentais. Direitos fundamentais devem ser entendidos como as manifestações
positivas do Direito, com aptidão para produzir efeitos no plano jurídico dos chamados Direitos Humanos, ou seja, são a
expressão positivada dos  direitos  humanos, pois  estes  são entendidos  doutrinariamente como pautas  ético-políticas,
direitos morais, colocados na escala valorativa numa dimensão  supra positiva e diversa das em que se situam as normas
jurídicas consideradas convencionais.

A  expressão "droits  fondamentaux" ,  surgiu na França,  em virtude do movimento político-cultural que redundou na
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, é entendida como dito anteriormente por semelhante aos
 direitos humanos dispostos de forma positivada nas Constituições dos Estados. Embora não seja muito clara a distinção
entre as duas fórmulas, existe a tendência de denominar direitos fundamentais os direitos humanos inseridos no direito
positivo interno, e de utilizar direitos humanos para as declarações e convenções internacionais.

No âmbito do estudo dos direitos humanos e do processo de sua positivação, notadamente em nível constitucional, é
relevante examinar também, o sentido das demais  expressões afins  utilizadas, como por exemplo: direitos  subjetivos,
direitos públicos subjetivos, direitos individuais e liberdades públicas, delimitando o alcance de cada uma.

 Os  direitos  subjetivos  regulam  a  proteção  jurídica  às  prerrogativas  deferidas  ou  acrescidas  ao  patrimônio  dos
particulares,  por  lei  ou  contrato,  considerando  sempre  o  princípio  da  autonomia  da  vontade.  Compõem os  bens
incorpóreos, criados pela organização jurídica em concordância com normas de direito privado e podem ser cedidos ou
transmitidos à vontade do titular.

Direitos públicos subjetivos, por seu turno, constituem uma tentativa de explanação sistemática dos direitos das pessoas
perante as  entidades  públicas,  constituem os  direitos  das  próprias  entidades  públicas  como uma reação ao  Direito
natural,  traduzindo  a visão  positivista  das  normas  de direito  público  que condicionam e amarram tais  direitos.  É
desaconselhável, utilizá-los como sinônimo de direitos fundamentais, vez que cuidam, propriamente, das situações ativas
das pessoas diante do Estado, bem como dos direitos dos administrados, contribuintes, litigantes, enfim, das relações de
direito público interno. É expressão em desuso, ultrapassada pela sistemática econômico-social atual, em que o gozo de
qualquer direito fundamental necessita de uma política jurídica, quiçá  econômica dos poderes públicos.

Direitos ou liberdades individuais são correspondentes diretos das  liberdades civis ou direitos civis dos anglo-saxões,  no
passado foram  empregadas como sinônimo de direitos humanos, quando eram considerados no sentido exclusivo das
prestações negativas do Estado. A liberdade é um estado que confere plenos poderes ao indivíduo e pode ser usada de
várias formas e nas mais diversas situações práticas, quando aplicada corretamente, cria limites éticos capazes de tornar
 a convivência entre os homens harmoniosa, gratificante e produtiva.

LOEWENSTEIN, traça um paralelo entre a evolução histórica e o fortalecimento conceitual das liberdades ou direitos
individuais e leciona,
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A liberdade do cidadão, no seu sentido atual, e sua primeira aparição nas constituições antifeudais  e na ordem social das
Cidades-Estado medievais da Itália  e no norte e ocidente da Europa; seu reconhecimento completo fracassou, entretanto,
por causa das organizações corporativas dos grêmios. Depois de haver caído em esquecimento durante séculos, em um
mundo dividido entre cristãos e infiéis, a idéia de autodeterminação religiosa surgiu, novamente, por ocasião da rebelião
protestante contra o totalitarismo da Igreja. Primeiro, apareceu na doutrina dos husitas  e mais tarde (nas convincentes
formulações dos monarcas ) na teoria do direito à resistência contra o monopólio de uma única fé verdadeira. A doutrina
protestante revolucionária teve, necessariamente, que descobrir as raízes do individualismo secular quando proclamou o
direito de resistência frente ao poder político ilegal. Foi, sem dúvida, a revolução puritana, a que, em sua luta contra o
despotismo religioso dos  Stewarts  e fomentada pela tradição do common law, chegou ao direito de autodeterminação
religiosa na realidade política e ao seu triunfo  histórico na formulação legal das  liberdades  individuais  na Revolução
Gloriosa. (LOEWENSTEIN,1964, p.393-394)

 

No que tange às liberdades públicas, datam do Século XVIII e são fruto da limitação do Estado, reconhecendo-se aos
indivíduos  um campo de atuação privada, uma zona de domínio impenetrável pelo Estado. A essa visão tradicional
combina-se, na modernidade, a idéia de tolerar, em determinadas situações, a intervenção estatal, desde que se mostre
benéfica aos indivíduos. Não se confundem essas liberdades públicas, com os direitos humanos porque tais não abrangem
os direitos humanos sociais.

Os  direitos  humanos, fruto do liberalismo e das  idéias  iluministas, estão intimamente ligados  ao moderno Estado de
Direito, como proteção do homem diante do Estado, e, a partir do Século XVIII, são alçados ao posto de  elemento de
inspiração e medida de todas as instituições político-jurídicas.

O intenso movimento constitucionalista deflagrado com a Declaração de Virgínia em 1776 e a Declaração dos Direitos do
Homem  e  do  Cidadão  aprovada  pela  Assembléia  Nacional  da  França  em  1789  deu  início  ao  processo  de
constitucionalização dos direitos humanos, a ponto de, na Constituição da França de 1791 ser encontrada a real  tradução
desse novo conceito de Estado encarnado pela Revolução Francesa que como reza o seu artigo 16,  fez  triunfar, como
conquista da humanidade, a soberania popular e o reconhecimento dos direitos do homem.

Nesse caminho  apontado  a  partir  do  Século  XVIII  que pugnava  pela  evolução  do  direito  positivado  baseado  na
necessidade  de  garantir  direitos  e  liberdades  fundamentais  fundados  na  soberania  do  poder  constituinte,  cinco
instrumentos que influenciaram no processo de positivação foram definidos por PEREZ LUÑO (2001, p.66-67):  Os
valores e princípios constitucionais programáticos, os princípios constitucionais para a atuação dos poderes  públicos, as
normas o cláusulas gerais a serem desenvolvidas por leis orgânicas, as normas específicas  ou casuísticas e as normas de
tutela. Segundo tal entendimento, esses instrumentos foram norteadores para o desenvolvimento da constitucionalização
dos direitos humanos e no que diz respeito aos direitos sociais, que ganharam tônus na seara jurídica no século seguinte,
os princípios que originariamente impunham limites ao Estado foram convertidos em normas que reclamavam uma nova
forma de gestão das ordens econômica e social dos Estados.

O referido autor, ao discorrer sobre a constitucionalização[5] dos direitos  humanos ressalta que ela se apresentou de
forma real em três níveis de poder o legislativo, o executivo e o judiciário, o que ocorreu quando os direitos do homem
foram incorporados formalmente em normas básicas e foi excluída a possibilidade de atuação do legislador ordinário.

No perfil legislativo, a positivação dos direitos humanos está relacionada à atuação do Poder Legislativo, como porta voz
da vontade dos cidadãos, através da lei, sem a interferência do Executivo, contudo, interligado às técnicas de positivação
constitucional de tais direitos com o viés de protegê-los do arbítrio do próprio Legislativo e sempre em consonância com
o princípio da legalidade. Quanto ao processo do Poder Executivo na constitucionalização desses direitos, ele foi aceito
na medida em que não foi mais possível recusar a constatação de que grande parte do desenvolvimento do sistema de
liberdades  públicas  foram frutos  da  Administração,  o  que notadamente  autoriza   a   sua  competência  regulamentar
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residual.

A atuação do Judiciário nesse processo foi a mais recente e merece maiores considerações, pois o pensamento liberal da
época não concebia o juiz como legislador, apenas como aplicador das normas preexistentes. No entanto, não era negada a
importância de suas funções quando das decisões envolvendo tais direitos diante dos órgãos estatais. Com o passar do
tempo e a crise do positivismo jurídico, ascendeu o reconhecimento da jurisprudência, nos países que adotam o Common
Law[6], consagrando-se os direitos fundamentais através dos precedentes jurisprudenciais.

 A constitucionalização dos direitos fundamentais na esfera judicial tem muito mais a ver com proteção do que com a sua
criação.  Tal  afirmação  é  tão  fiel  que no  longo  processo  de  positivação  desses  direitos  as  garantias  anteriormente
maquinadas em favor do Estado que concentrava o poder para uma defesa dos direitos  individualmente considerados
passaram a ser definidas como regras onde a proteção dos  interesses da coletividade passou a ocupar o primeiro lugar.

MIRANDA (2000,p.113), ao discorrer sobre a constitucionalização dos direitos do homem afirma que a maior parte dos
direitos,  liberdades  e garantias  está consignada em normas  constitucionais,  exeqüíveis  por si mesmas,  já os  direitos
denominados sociais  são contemplados em normas programáticas e sua realização não pode ser apartada da realidade
política, econômica e social de cada acontecimento, o que prova a defesa da doutrina acerca da existência de  estreita
relação entre os alicerces dos  direitos humanos e do direito constitucional.

Outro grande reflexo da constitucionalização dos direitos humanos foi a criação das chamadas gerações de direitos. A
primeira geração se caracteriza pelo binômio, liberdade e limite, porque ao passo que estabelece limites para a atuação do
Estado, garante a liberdade do cidadão em seu sentido pleno. Os direitos de primeira geração são aqueles constantes das
primeiras declarações já mencionadas que tinham por meta impedir o abuso e limitar a influência do poder absoluto do
Estado na esfera íntima dos indivíduos.

Os direitos de segunda geração são os sociais e econômicos, surgiram da necessidade de políticas de promoção social
daquele Estado que teve a delimitação dos seus poderes de ingerência na vida dos cidadãos. As mudanças daquele século
(XIX) resultantes  das  revoluções  e do crescimento industrial desenfreado trouxeram consigo diversos  problemas  de
cunho social e foi necessária a intervenção do Estado com prestações positivas e políticas de atendimento à coletividade
que àquele tempo não era constituída apenas de cidadãos, surgiam os trabalhadores[7] uma nova parcela da sociedade que
necessitava da devida tutela de seus direitos.

Numa terceira[8] fase, entra em cena uma nova geração, essencial na constatação da evolução dos direitos humanos e
notadamente  contemporânea que foi  denominada  de  direitos  da  solidariedade.  Estes  não  possuem a  força  jurídica
vinculante dos anteriores, pois funcionam no mundo jurídico como aspirações, anseios. São os direitos de grande vulto
para a humanidade, como por exemplo, o direito à paz, ao meio ambiente e ao desenvolvimento equilibrado.

Após o surgimento das gerações de direitos criou-se a consciência de que os direitos humanos não deveriam ficar restritos
as esferas dos Estados e que a possibilidade de intervenções externas nas questões relacionadas aos direitos humanos não
diminuía a soberania dos Estados. Essa 'abertura' aos demais Estados se deu sob a justificativa maior de que o indivíduo
por ser um sujeito de direitos está destinado à proteção internacional dos seus interesses.

Essa concepção moderna de direitos humanos aparece na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, que em seu
texto defende a universalidade e indivisibilidade desses  direitos  e admite a intervenção externa e a possibilidade de
responsabilização internacional quando da sua violação.

SILVA (apud PIOVESAN, 2004, p.36) traça algumas considerações acerca do perfil da Declaração de 1948,

 

Flávia Piovesan reporta-se às  palavras  de Louis  Sohn e Thomas  Buergenthal: "A  Declaração Universal de Direitos
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Humanos  se distingue das  tradicionais  Cartas  de direitos  humanos  que constam de diversas  normas  fundamentais  e
constitucionais dos séculos XVIII e XIX e começo do século XX, na medida em que ela consagra não apenas direitos
civis e políticos, mas também direitos econômicos, sociais e culturais, como o direito ao trabalho e à educação.

"Ao conjugar o valor da liberdade com o valor da igualdade, a Declaração demarca a concepção contemporânea de direitos
humanos, pela qual os direitos humanos passam a ser concebidos como uma unidade interdependente, inter-relacionada e
indivisível.

"Assim, partindo-se do critério metodológico que classifica os direitos humanos em gerações, adota-se o entendimento de
que uma geração de direitos não substitui a outra, mas com ela interage. (...)"

 

Em termos de declarações de direitos humanos que influenciaram o modo de pensar e de agir na ocorrência de violações
não se pode olvidar do Pacto de São José da Costa Rica. A Organização dos Estados Americanos (OEA) aprovou em
1969 para vigorar a partir de 1978, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos mais conhecida como Pacto de São
José da Costa Rica. Ela integra o sistema interamericano de proteção aos  direitos  humanos  e decorre de um projeto
comum dos países membros, que acentuaram sua preocupação com a proteção dos direitos essenciais do homem pós
Segunda Guerra Mundial o que evidencia a propagação dos ideais de proteção e garantia dos direitos dos homens em todo
o mundo.

Mesmo diante de significativos passos no seu trajeto de crescimento e difusão de idéias, os direitos humanos não estão
livres  das  dificuldades[9]  de  implementação  na  esfera  constitucional  e  enfrentam  dois  grandes  dilemas,  a  sua
indivisibilidade por natureza e a dificuldade de definição da sua posição na hierarquia do sistema normativo. O maior
empecilho no nosso entendimento para o exercício de tais direitos é a discutível validade que é atribuída às normas que
lhe dizem respeito.

CANOTILHO , afirma que a positivação dos direitos fundamentais denota,

 

a  incorporação  na  ordem jurídica  positiva,  dos  direitos  considerados  'naturais'  e  'inalienáveis'  do  indivíduo,  sendo
necessário assinalar-lhes a dimensão de direitos fundamentais, colocados como normas constitucionais. Designa-se por
constitucionalização a incorporação de direitos subjetivos do homem em normas formalmente básicas, subtraindo-se o
seu reconhecimento e garantia à disponibilidade do legislador ordinário. Tem como conseqüência mais notória a proteção
dos  direitos  fundamentais  mediante o  controle jurisdicional da constitucionalidade dos  atos  normativos  reguladores
desses  direitos.  Por  isso  e  para  isso  devem ser  compreendidos,  interpretados  e  aplicados  como  normas  jurídicas
vinculativas  e não  como  trechos  ostentatórios  ao  jeito  das  grandes  declarações  de direitos.  (CANOTILHO,  2001,
p.370-404)

 

Os  sistemas  jurídicos  dos  Estados  para  acompanhar  as  necessidades  do  mundo  que  transita  pelas  mudanças  da
globalização[10]  precisam  traduzir  os  princípios  e  as  previsões  normativas  para  que  sejam  garantidos  e
consequentemente transformados em ações voltadas para a realização dos direitos humanos, afinal, a razão de existir das
Cartas e da legislação nos diversos Estados é garantir o devido  atendimento às necessidades do ser humano.

Como continuidade desse pensamento, HÄBERLE (2001, p. 122) nos ensina que,

 

o  Estado  Constitucional  pretende que seus  textos  se façam realidade,  que se cumpram 'socialmente',  'reivindica'  a
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realidade para si: sua normatividade  deve converter-se em normalidade. Este Estado pretende regular e configurar a
realidade no  sentido  de seus  textos  e,  também,  guiar-se por  eles.  Os  diversos  grupos  de artigos  e tipos  de textos
constitucionais têm esta função como própria, com intensidade variável, mas em conjunto, a tendência das Constituições
se dirige a uma 'maior quantidade de realidade'.

 

A realização dos direitos humanos se descortina nas Constituições, na evolução do conceito de internacionalização do
direito sem a significativa perda da soberania dos Estados e ainda na submissão desses Estados às Cortes internacionais,
o que, na prática, permitirá ao cidadão agredido acionar diretamente o órgão, que decidirá com o intento de reparar ou
restituir  o  direito  violado  e nesse contexto  cabe ao  Estado  considerado  réu  cumprir  a sentença  o  que evidencia a
viabilidade do que se pretende com toda essa cadeia de direitos e prestações.

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

É fato que os  estudiosos  têm procurado pacificar e aproximar cada dia mais,  os  conceitos  estratificados  de direitos
humanos  e direitos  fundamentais.  Os  Direitos  Humanos  são  o  tema predominante nos  tratados  e nas  convenções
internacionais, por outra via, os direitos fundamentais já estão devidamente constitucionalizados. Conclui-se assim de
todo o estudo que todo direito fundamental é direito humano, mas, nem todo direito reconhecidamente humano pode já
ter sido constitucionalizado.

Portanto,  quanto maior for  a abertura democrática de um Estado,  maior  será a sua intimidade constitucional com a
política dos direitos humanos, quanto maior a política dos direitos humanos menor a desigualdade e maior a tão almejada
dignidade. Nesse raciocínio, a evolução do processo de constitucionalização dos direitos fundamentais busca ao mesmo
tempo dar precisão ao seu conceito e assegurar a plena eficácia das normas relativas às esferas individuais.

Os direitos humanos dizem respeito a cada homem, mulher e criança ao defenderem as suas liberdades de exercício, seus
direitos e garantias considerados fundamentais e alcançam a coletividade ao tutelar o que é considerado como bem maior
para toda a humanidade.

 Por conseguinte, não há que se falar em direitos humanos sem assegurar o pleno exercício da liberdade. Liberdade de ir e
vir,  de ser sujeito de direitos  e de ver o cumprimento de tais  direitos,  todo esse processo se torna possível com a
constitucionalização.

Para que uma sociedade em qualquer lugar deste planeta exerça seus direitos e deveres, ela precisa conhecê-los, para que
os conheça é preciso que seja educada e conscientizada através das políticas de cada Estado.

A  educação  através  de políticas  públicas  se transforma em cidadania que pode ser  entendida como o  conjunto  de
atributos dos indivíduos que compõem uma sociedade organizada sob a forma de direitos e deveres reconhecidos. No
tocante aos direitos, faz menção direta aos direitos humanos, síntese e berço de todos os direitos que o homem de forma
individual ou coletiva possa ter quanto aos deveres, representa compromisso comunitário, participação, solidariedade e
responsabilidade.

O desenvolvimento do exercício do  Direito na prática, nos tribunais, no dia-dia de cada um, tão almejado desde sempre e
com mais  vigor  nos dias  atuais  só se dará, à medida que o homem médio se transformar no cidadão capaz  de ser o
intérprete da sua Constituição, voz  ativa no seu Estado e que como ser humano aceitar a incumbência de lutar pela
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correta aplicação da lei que tutela os seus direitos. É o que se pode chamar ainda  de utópico  fechamento de um ciclo que
se iniciou com a percepção da evolução do homem em sociedade, transitou pela constitucionalização dos seus  direitos e
pugna pela compreensão da valoração da humanidade, através da verdadeira cidadania.
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[1] A defesa da Constituição, atribuída com predominância  ao Poder Judiciário, não apenas confere validade aos  atos
normativos  infraconstitucionais  em face  da  Lei  Maior.  É  tarefa  fundamental  dos  órgãos  que  exercem a  jurisdição
constitucional  a  plena  e  total  concretização  das  normas  constitucionais,  sobretudos  as  que  veiculam  direitos
fundamentais.

[2]  Constitucionalismo significa um ideal de Constituição.  A  vontade dos  povos  de serem regidos  por  uma norma
fundamental que consagrem em seu seio todos os anseios, todas as aspirações, sejam políticas, ideológicas, valorativas,
prevalecentes em um dado momento histórico. Contudo, não revela apenas esta intenção de regência por uma Norma
Escrita Fundamental, mas sobretudo que suas disposições sejam plenamente eficazes, venham a se concretizar no plano
social. O querer constitucional de uma sociedade não depende apenas dela, mas de vários outros fatores. Não adianta uma
Constituição ser posta em vigor, refletindo toda uma realidade constitucional,  se aquela não é cumprida, efetivada e
concretizada.  (LEITE,  disponível  em:  http://www.jfpb.gov.br/esmafe/Pdf_hemeroteca
/constitucionalismo_e_jurisdi%20E7%20E3_constitucional.pdf Consulta em: 12/04/2010)

[3]Na visão de DALLARI (1998, p.14): A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de
participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida
social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo sócia.

 

[4]  BOBBIO  (1997,  p.15)  afirma que: O  Estado moderno,  liberal e democrático,  surgiu da reação contra o  Estado
Absoluto. Este nascimento que tem como fases culminantes as duas revoluções inglesas do século XVII e a Revolução
Francesa foi acompanhado por teorias cujo propósito fundamental é o de encontrar um remédio contra o absolutismo do
poder do príncipe. Na tradição do pensamento político inglês, que ofereceu a maior contribuição para a solução deste
problema, dá-se o nome específico de "constitucionalismo" ao conjunto de movimentos que lutam contra o abuso do
poder estatal. (1997, p.15)

 

[5]  Para  BARROSO  (2005,p.247):A  locução  constitucionalização  do  Direito  é  de  uso  relativamente  recente  na
terminologia jurídica e, além disso, comporta múltiplos sentidos. Por ela se poderia pretender caracterizar, por exemplo,
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qualquer ordenamento jurídico no qual vigorasse uma Constituição dotada de supremacia. Como este é um traço comum
de grande número de sistemas  jurídicos  contemporâneos,  faltaria especificidade à expressão.  Não é,  portanto,  nesse
sentido que está aqui empregada. Poderia ela servir para identificar, ademais, o fato de a Constituição formal incorporar
em seu texto inúmeros temas afetos aos ramos infraconstitucionais do Direito. Trata-se de fenômeno iniciado, de certa
forma, com a Constituição portuguesa de 1976, continuado pela Constituição espanhola de 1978 e levado ao extremo
pela Constituição brasileira de 1988.  Embora esta seja uma situação dotada de características  próprias,  não é dela,

tampouco, que se estará cuidando.A idéia de constitucionalização do Direito aqui explorada está associada a um efeito
expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se irradia, com força normativa, por todo o

sistema jurídico.Os valores, os fins públicos e os comportamentos contemplados nos princípios e regras da Constituição
passam a condicionar  a validade e o  sentido  de todas  as  normas  do  direito  infraconstitucional.  Como intuitivo,  a
constitucionalização repercute sobre a atuação dos  três  Poderes,  inclusive e notadamente nas  suas  relações  com os
particulares. Porém, mais original ainda: repercute, também, nas relações entre particulares.

[6] Common law, do inglês "direito comum",  é o direito que se desenvolveu em certos países por meio das decisões dos
tribunais, e não mediante atos legislativos ou executivos. Constitui portanto um sistema ou família do direito, diferente da
família romano-germânica do direito, que enfatiza os atos legislativos. Nos sistemas de common law, o direito é criado ou
aperfeiçoado pelos juízes: uma decisão a ser tomada num caso depende das decisões adotadas para casos anteriores e
afeta o direito a ser aplicado a casos futuros. Nesse sistema, quando não existe um precedente, os juízes possuem a
autoridade para criar o direito, estabelecendo um precedente. O conjunto de precedentes é chamado de common law e
vincula todas  as  decisões  futuras.  Quando  as  partes  discordam quanto  o  direito  aplicável,  um tribunal idealmente
procuraria uma solução dentre as decisões precedentes dos tribunais competentes. Se uma controvérsia semelhante foi
resolvida no passado, o tribunal é obrigado a seguir o raciocínio usado naquela decisão anterior (princípio conhecido como
stare decisis). Entretanto, se o tribunal concluir que a controvérsia em exame é fundamentalmente diferente de todos os
casos anteriores, decidirá como "assunto de primeira impressão" (matter of first impression, em inglês). Posteriormente,
tal decisão se tornará um precedente e vinculará os tribunais futuros com base no princípio do stare decisis.

 

[7] A primeira Constituição que trouxe declarada em seu corpo os  diretos característicos da segunda geração foi a de
Weimar em 1919, na Alemanha  e foi seguida das Cartas da Rússia e do México.

[8] Alguns doutrinadores seguindo o pensamento de Paulo Bonavides identificam uma quarta geração de direitos  que
abrigaria entre outros o direito universal ao desarmamento nuclear como meio de preservação do meio ambiente e da raça
humana principalmente, esses direitos são frutos diretos da globalização.

[9]Häberle (2001, p.3), ao situar os problemas do constitucionalismo na era contemporânea, conclui que seu ideal ainda
não realizado com êxito em nenhum Estado, é a efetiva  realização da dignidade humana:  Realizada a partir da cultura de
um povo  e dos  direitos  universais  da humanidade,  vividos  desde a  individualidade desse povo,  que encontra  sua
identidade em tradições e esperanças históricas, e suas esperanças nos desejos da vontade criadora do futuro; o princípio
da soberania popular, não entendida como competência para a arbitrariedade nem como magnitude mística por cima dos 
cidadãos, senão como fórmula que caracteriza a união renovada constantemente na vontade e na responsabilidade pública;
a Constituição como contrato, em cujo marco são possíveis  e necessários  fins  educativos  e valores  orientadores; os
princípios do Estado de direito e do Estado Social, o mesmo que o princípio do Estado de cultura aberto; as garantias dos
direitos fundamentais, a independência da jurisdição, etc. Tudo isto se incorpora em uma democracia cidadã constituída
pelo princípio do pluralismo.

 

[10]Segundo Ulrich Beck, o fenômeno da globalização comporta dimensões  distintas,  mas  intimamente relacionadas.
Beck diferencia três tipos de dimensões no fenômeno. Por Globalismo entiendo la concepción según la cual el mercado
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mundial desaloja o sustituye al que hacer político; es decir, la ideología del dominio del mercado mundial o la ideología del
liberalismo. Ésta procede de manera monocausal y  economicista y  reduce La pluridimensionalidad de la globalización a
una sola dimensión, la económica (...) (1998, p. 27). La Globalidade significa lo siguiente: hace ya bastante tiempo que
vivimos en una sociedad mundial, de manera que la tesis de los espacios cerrados es ficticia. No hay ningún país ni grupo
que pueda vivir al margem de los demás.(...). Así, "sociedad mundial" significa la totalidad de las relaciones sociales que
no están integradas en la política del Estado nacional ni están determinadas a través de ésta (1998, p. 28). Por su parte, la
Globalización, significa los procesos en virtud de los cuales los Estados nacionales soberanos se entremezclam e imbrican
mediante actores  transnacionales  y  sus  respectivas  probabilidades  de poder, orientaciones, identidades  y  entramados
varios (1998, p. 29).
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A LITERATURA NO ENSINO DAS CIÊNCIAS PENAIS

LITERATURE IN CRIMINAL LAW TEACHING

Isolda Lins Ribeiro
Lucas Moraes Martins

RESUMO
O processo de racionalização do ensino do direito, ocorrido durante os últimos séculos, tratou de apartá-lo
das demais ciências. O ensino jurídico, assim como toda o modelo educacional do século XX, tornou-se
tecnocrático e disciplinar, afastando seu conteúdo de sua aplicação no mundo real. A literatura, por traduzir
todas as nuanças da vida humana, oferece inúmeras formas para se instrumentalizar o ensino jurídico.
Através da literatura policial, não somente o conhecimento acerca do direito e processo penal se populariza,
como se transforma em uma ferramenta apta ao ensino do Direito. Destarte, propusemo-nos a analisar a
possibilidade de haver interdisciplinaridade com a Literatura, demonstrando, através de exemplos retirados
das obras de Sir Arthur Conan Doyle e Agatha Christie, que a conjugação de ciência e arte pode atuar em
favor do ensino jurídico, de acordo com os novos rumos da Educação.
PALAVRAS-CHAVES: Direito Penal, Literatura, Metodologia de ensino, Sir Arthur Conan Doyle, Agatha
Christie.

ABSTRACT
Along the past few centuries, the law-teaching process has experienced a thoroughgoing rationalization
phase which held it off from other sciences. Teaching methodology in legal education has become
technocratic and disciplinary, and theory was almost completely disassembled from practice. Literature, by
depicting nuances of life, may offer several ways to reconnect the law-teaching experience with the hues of
real world. Debates on crime fiction, for instance, may constitute a useful tool to display the materialization
of criminal law and procedure. Thereby, a brief review of legal education features is here exposed, along with
the possibility of using interdisciplinarity between Law and Literature. The writings of Sir Arthur Conan
Doyle and Agatha Christie are exerted as examples on how crime fiction can be applied at the law teaching
and learning process, in accordance with the new developments in teaching methodology.
KEYWORDS: Criminal Law, Literature, Teaching methodology, Sir Arthur Conan Doyle, Agatha Christie.

1 – A vida e o ensino
           
A sociedade atual se caracteriza por uma heterogeneidade de projetos de vida que, não raras vezes,

podem ter suas ações orientadas estrategicamente em choque. A pluralidade de hábitos, costumes, signos
lingüísticos, confere uma noção preliminar da complexidade da sociedade atual, que é marcada pela diferença
e, historicamente, por descontinuidades – ao invés de uma suposta continuidade histórica imposta por
ideologias estrategicamente dominantes que se camuflam nas relações de poder geradoras de saber.

A cultura, como conceito antropológico, nos termos de David Scheider, é um sistema composto por
símbolos, significados, regras de relação e modos de comportamento.[1] A diversidade cultural, portanto,
traz consigo uma tensão no âmago da sociedade, em que “[...] a convivência humana é marcada por conflitos
dramáticos, motivados por preconceitos e discriminações étnicas, de gênero, de preferências sexuais, de
gerações e outros.”[2] 

A história do naturalista francês Charles-Marie de La Condamine demonstra o choque entre duas
culturas, a parisiense e a panamense. La Condamine se deparou na América com hábitos bem diversos dos da
França. Acostumado aos grandes salões de Paris, foi recebido no Panamá em diversas casas, inclusive nas de
pessoas distintas, por senhoras que o cumprimentavam sem sair da rede que as embalavam. Também levou
algum tempo para se acostumar a ver mulheres fumarem, hábito que na França pertencia aos homens. “As
senhoras e outras mulheres brancas fumam em suas casas, decoro que não é observado por mulheres de
outras castas, nem pelos homens, em geral, que não respeitam tempo nem lugar.”[3]

A questão a ser tratada nem é tanto o choque entre culturas, mas, sim, o saber que tal choque gera na
forma de literatura, absorvendo não somente na expressão científica, mas também nas de romance.

Outro naturalista, o famoso Alexander Von Humboldt, em sua excursão exploratória pela América do
Sul, se deparou com uma série de costumes que se introjetaram na literatura mundial, como, por exemplo, o
mito do “El Dorado”. A origem do mito “El Dorado” remonta a um antigo costume dos índios Chibchas,
ocupantes das cordilheiras colombianas.

 
“No cume de um pico nos Andes colombianos está o Lago de Guatavita. Era este o lago do El

Dorado, parte de uma lenda chibcha. Está falava, como fazem todas as lendas que se prezam, numa
princesa envolvida em certa briga doméstica. Ela se atirou no lago. O príncipe ficou ao pé do lago
durante uns meses; e depois de consultar um feiticeiro, mergulhou no lago, permanecendo debaixo da
água durante algum tempo. Ao vir à tona contou alegre a nova: ‘A princesa está viva! Reside num
palácio mais belo que o nosso... Não volta mais. Sente-se mais feliz lá.’

E assim o lago tornou-se um lugar de romaria. Duas vezes por ano realizavam-se lá cerimônias
sacrificatórias. Um chefe (El Dorado) fazia untar seu corpo com um bálsamo resinoso e peganhento,
e os romeiros índios o polvilhavam de pó dourado. O homem, assim preparado, era conduzido para o
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centro do lago numa jangada cheia, dizia a fábula, de ouro e esmeraldas. O chefe lançava o ouro, as
esmeraldas e as imagens de platina dentro do lago e depois as acompanhava, imergindo-se até se
desembaraçar da poeira de ouro. A turbamulta na margem então atirava na água as suas oferendas
aos santos e estava terminada a cerimônia.

[...] Da encantadora usança dos chibchas, praticada num pequeno lago andino, originou-se a
fábula de El Dorado que avassalou toda América do Sul, induzindo os mortais a buscar uma coisa
inexistente.”[4]

 
                   

Outra lenda imortalizada, desta vez pelo inglês William Shakespeare, em Othelo, também tem origem
colombiana. A lenda dos índios sem cabeça, que tinham os olhos nos ombros e a boca no centro do peito, de
extrema violência,“[...] e dos homens cujos ombros ocultam suas cabeças”[5], proveio de uma tribo
colombiana que, provavelmente, utilizava vastas toucas que cobriam toda a cabeça e ombros dos índios.[6]

Assim, não somente a sociedade atual se caracteriza pela complexidade, mas também a literatura,
principalmente nas formas de romance, que, ao absorver os elementos culturais, se nega ao exclusivismo de
um saber determinado. A literatura traduz todas as suas nuanças.

O ensino, desde os primeiros anos da escola até a universidade, não pode isolar-se nos moldes
curriculares atuais, arraigados ainda em padrões tecnicistas, em que as matérias lecionadas são estanques,
sem intersecção umas com as outras, nem com outros ramos do saber. Dentro desta estrutura tecnocrata[7],
a estrutura universitária foi fragmentada em departamentos, visando maior produtividade, com pretensões de
neutralidade.[8] 

O Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI aponta
para um mundo repleto de riscos e incertezas devido à expansão das várias formas de violência e, ao mesmo
tempo, interdependência mundial, o que descortinou a realidade de desigualdades econômicas e
sociais.[9] Daí que seja necessário transformar essa interdependência em solidariedade, sendo esta uma das
tarefas da Educação, como que permite ao ser humano a compreender as relações entre os seres humanos:

 
A exigência de uma solidariedade em escala mundial supõe, por outro lado, que todos ultrapassem a
tendência de se fecharem sobre si mesmos, de modo a abrir-se à compreensão dos outros, baseada no
respeito pela diversidade. A responsabilidade da Educação nesta matéria é, ao mesmo tempo, essencial e
delicada, na medida em que a noção de identidade se presta a uma dupla leitura: afirmar sua diferença,
descobrir os fundamentos da sua cultura, reforçar a solidariedade do grupo, podem constituir para
qualquer pessoa, passos positivos e libertadores; mas quando mal compreendido, este tipo de
reivindicação contribui, igualmente, para tornar difíceis e até mesmo impossíveis, o encontro e o dialogo
com o outro.[10]  

 
 Se em uma sociedade complexa, marcada pela heterogeneidade e pela diferença, os homens e

mulheres são educados através de um ensino fragmentado, não é de se assustar que a intolerância, a falta de
compreensão com o proceder alheio, bem como a total ausência de aptidão de resolver problemas fora dos
saberes da escola e universidade[11], seja a marca da sociedade brasileira. Educa-se para o local, e não para
o global; para o momento, e não para a vida. Ao invés de se estabelecer um caminho de mão dupla onde
perpassem global/local e momento/vida, prefere-se incutir uma ou mais ideologias nos alunos, talvez como
forma de manter certo poder e obstar o pensamento, que os habilita a interpretar o mundo apenas de uma
forma.

                
2 – A Literatura e o Direito

 
O Ensino do Direito deve se coadunar com os quatro pilares da Educação[12]:
 
a) Aprender a conhecer: significa combinar uma cultura geral, vasta, com a possibilidade de trabalhá-

la com um pequeno número de matérias. Assim, é essencial compreender o mundo em que estamos inseridos,
seja com saberes utilitários ou sem utilidade imediata, pois o aumento dos saberes “permite compreender
melhor o ambiente sob seus diversos aspectos”, desperta a curiosidade e o senso crítico.

 
b) Aprender a fazer: ensinar ao aluno a por em prática os seus conhecimentos, tornando-o uma

pessoa apta a enfrentar as diversas questões do cotidiano, bem como a desenvolver trabalhos em equipe.
 
c) Aprender a viver juntos: A descoberta do outro perpassa pelo amadurecimento da compreensão do

outro e das interdependências, pelo respeito aos valores do pluralismo e compreensão mútua.
 
d) Aprender a ser: desenvolver as várias aptidões (não somente a memória, mas o raciocínio, o senso

estético, a aptidão para a comunicação...), com fins de aprimorar a personalidade e a capacidade de agir com
maior autonomia e responsabilidade.

 
Dentro dos quatro pilares da Educação, se faz, portanto, essencial, o trabalho transdisciplinar, que é

caracterizado pela formulação de uma base terminológica e metodológica compartilhada por várias
disciplinas.[13]

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5093



No entanto, a proposta aqui apresentada se revela mais singela e não passará do nível da
interdisciplinaridade[14], pois o objetivo do presente artigo é apenas propiciar uma reflexão sobre a
metodologia do ensino jurídico através da literatura, e nem tanto de estabelecer um marco para uma nova
compreensão que seria partilhada pelas diversas disciplinas, o que definiria novos limites disciplinares.

Foucault já denunciava, ao propor a noção de saber dominado, a subestimação da demais formas de
saber em relação ao conhecimento científico.  Um dos entendimentos sobre o saber dominado reside
justamente naqueles saberes desqualificados como “não competentes”, insuficientemente elaborados,
ingênuos, hierarquicamente inferiores, abaixo do nível do saber científico.[15]   

O perfil desejado do graduado em Direito, bem como os conteúdos curriculares segundo o MEC[16],
são realmente animadores, mas não encontra eco na comunidade acadêmica que, ainda, se debate na forma
tecnocrata.

Lamentavelmente, o ensino jurídico, pretendendo suficiência, acaba por menosprezar os demais
saberes. No fundo o que ocorre é que a “verdade” produzida pela Ciência do Direito, ao se erigir em único
critério de validade para a própria ciência como metalinguagem do Direito, despreza o saber produzido nos
demais ramos dos saberes, sejam eles científicos ou com pretensões científicas. O saber não é exclusividade
da ciência, afirmação que leva a afastar um conceito tradicional de episteme e suplantá-lo pela arqueologia
foucaultiana. Nas palavras de Roberto Machado:

 
Enquanto a epistemologia, situando-se em uma perspectiva normativa, recorrente, pretende estabelecer a
legitimidade de conhecimentos, a arqueologia, neutralizando a questão da cientificidade, interroga as
condições de existência de discursos, até mesmo quando os discursos analisados são ou pretendem
científicos.[17]  

 
Dentro desta nova perspectiva, que neutraliza a questão da cientificidade e da verdade, o saber

também se encontra, não somente em documentos científicos, mas também literários (ficções, narrativas,
filosóficos...), dentre outros.[18]

A Literatura pode, portanto, contribuir com o Direito, não somente na análise da História do Direito,
mas também no ensino jurídico. Os livros estão cheios de saberes, histórias, relatos, tramas, que podem ser
utilizadas pelo professor no ensino. Busca-se aqui, portanto, resgatar a vertente interdisciplinar da formação
clássica dos juristas da Antigüidade, também notáveis homens das letras[19].

Logicamente, a Literatura não está isenta de discriminações dentro de sua própria linguagem. Ora, a
Literatura, de forma geral, valoriza as obras oriundas do Barroco, do Romantismo, Realismo, Simbolismo,
etc, o que torna outras obras literárias um “subgênero”, talvez pela ampla aceitação das camadas populares,
ou simplesmente pela mesma crença de que a Ciência do Direito tem em relação às demais ciências: “não é
bom o suficiente para compor o ‘meu’ sistema de verdades”.

Mas esta causa não será enfocada neste artigo. O importante é assinalar que não somente a Literatura
dita erudita pode contribuir com a sociedade e com o ensino jurídico, mas também os escritos considerados
“menos nobres”, como o romance policial e a literatura de cordel. Isso significa que nestas também há
saberes capazes de instrumentalizar o estudo do direito e, justamente, por Direito e Literatura se
encontrarem em contextos diferentes é que o diálogo entre os dois tipos de Saber pode se apresentar
fecundo.

Quanto mais diferentes os contexto dos saberes (ou mesmo dos debatedores), mais profícua será a
discussão e o ganho de conhecimento.[20] an>

 
3 – Sir Arthur Conan Doyle e Agatha Christie: a experimentação do Direito e Processo Penal

 
A Literatura confere acesso a uma série de saberes, postos por um autor, que permite ao leitor, ao

interpretar e filtrar, apreender aquilo que lhe é essencial de acordo com os objetivos que se espera alcançar.
Em outros termos, a Literatura é uma excelente ferramenta de ensino e entendimento, como demonstram,
por exemplo, as novelas de Sir Arthur Conan Doyle e Agatha Christie.

A escolha destes autores não é aleatória. O primeiro, criador do famoso detetive Sherlock Holmes, e
a segunda, criadora do não menos famoso detetive belga, Hercule Poirot, tiveram as obras tão amplamente
divulgadas ao longo dos tempos que o acesso a tais romances se faz extremamente fácil, além de se
constituírem em leituras amenas.

Logicamente, isso não significa que não se poderia utilizar obras literárias mais elaboradas, como
um Ulisses, de James Joyce. No entanto, como o Ensino atual, tanto nas escolas como nas universidades,
deve se caracterizar pelo respeito aos saberes do educando[21], sob pena de ocasionar um déficit no
aprendizado,  a escolha dos autores a serem trabalhados dentro de sala de aula deve ser criteriosa, de
preferência feita com o auxilio e opinião dos alunos.

Por serem instigantes e de leitura acessível a todos que ingressam nas universidades, preferimos, no
presente artigo, utilizar Doyle e Christie como exemplos de intersecção entre Literatura e Direito na
metodologia de ensino.

Doyle e Christe foram responsáveis por trazer o conhecimento das ciências criminais ao grande
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público. Suas tramas e métodos inspiraram profundas modificações na arte de investigação policial, bem
como ajudaram a melhor compreender a mente criminosa. Os quebras-cabeça propostos pelos autores
mantêm o leitor atento ao tema, sedento por descobrir suas soluções; podem, portanto, ser uma excelente
opção aos atuais mestres do direito que têm que lidar com alunos cada vez mais desinteressados pela leitura.

O livro Um Estudo em Vermelho[22], primeira obra de Sir Arthur Conan Doyle, por exemplo,
contém diversos trechos que permitem uma reflexão do Direito, principalmente das ciências penais. O
criminoso, Jefferson Hope, mata dois homens após persegui-los por vários anos nos mais variados países,
pois estes lhe tinham tirado a amada. O perfil de Hope é o do “criminoso passional”, geralmente movido por
ciúme, inveja, vingança ou amor. No caso de Hope, prevalecem estes dois últimos. Ora, a Escola Positiva do
Direito Penal – que tem como principais representantes Lombroso, Ferri e Garofalo – se apóia, basicamente,
em fundamentos sociológicos e antropológicos.[23] Basicamente, para a escola positivista, as ações humanas
são determinadas por um conjunto de fatores físicos, psicológicos, sociológicos e antropológicos.[24] O que
moveu Jefferson Hope a cometer os crimes foi justamente o “passional”, de modo que ele se encaixa nas
características do criminoso passional construídas por Ferri.

Aqui não se faz um juízo de valor sobre a Escola Positivista e nem se propõe que Conan Doyle teve
inspiração em tal escola para fazer seu personagem criminoso. Apenas aponta-se para um trecho do livro que
pode ser utilizado pelo professor ao explicar, por exemplo, as escolas penais no Direito Penal ou mesmo
dentro da matéria de Criminologia.

Dentro do mesmo exemplo, pode-se analisar as teorias da pena. Este criminoso, Jefferson Hope,
movido por paixão, amor e vingança, fez de tudo, ao longo de anos, para matar os algozes de sua falecida
amada, mesmo sabendo que, ao cometer os homicídios, poderia ser preso. A teoria preventiva geral negativa
da pena falhou para Hope; em nenhum momento a intimidação de uma suposta pena o desmotivou a cometer
o crime. Aqui o professor de Direito Penal tem mais um tema de interseção com o livro: a falibilidade do uso
da pena como forma de prevenir crimes, uma vez que o homem não é dotado apenas de razão – um projeto
de homem típico do Iluminismo – mas também de sentimentos.

As tramas de Agatha Christie também oferecem amplas possibilidades para debates. Em O Misterioso
Caso de Styles, por exemplo, Christie nos confronta com um assassino que, se apoiando no princípio do ne
bis in idem, trama sua absolvição em julgamento por um crime que de fato cometera. Alfred Inglethorp casa-
se com uma senhora idosa e milionária e planeja seu assassinato junto com a governanta, sua prima e amante.
Diversas evidências fracas por eles plantadas apontavam diretamente para Inglethorp. Este, no entanto,
mantinha-se passivo diante da ação da justiça, esperando o momento adequado para apresentar seu álibi
indiscutível: no momento do crime, estava com a esposa do vizinho. Hercule Poirot, detetive belga
protagonista de algumas tramas de Christie, no entanto, percebe a farsa e impede que Inglethorp seja preso e
absolvido precipitadamente, até o momento em que obteve provas sólidas da autoria do crime. É nas
palavras de Poirot que Christie nos transfere, de forma simples e clara, este saber jurídico sobre um princípio
constitucional fundamental:

 
- Quando descobri que, por mais que me esforçasse para tirá-lo da situação, mais ele se esforçava para
ser preso. [....] Eh bien! desse momento em diante, decidi também não permitir que fosse detido.
- Espere um momento. Não compreendo por que ele haveria de querer ser preso.
- Porque, mon ami, é a lei do seu país [no caso o direito inglês] que estipula que um homem, uma vez
absolvido, não poderá ser julgado novamente pelo mesmo delito.[25]

 
 
Além dos ensinamentos sobre o direito pátrio, este diálogo permitiria, ainda, fazer correlações com o

Direito Comparado.
Em Assassinato no Expresso do Oriente, sua obra mais popular, Christie aborda temas filosóficos e

processuais. No enredo, um grupo de 12 pessoas – número que compõe o corpo de jurados noCommon Law
(novamente teríamos referências com o direito comparado) –, unidas por uma lastimável crime, reúne-se no
elegante trem “Expresso do Oriente”, com o intuito de assassinar Ratchett, o autor da tragédia, que
conseguira escapar da “justiça”[26]. Como em um Júri, o fardo que consiste a decisão acerca do destino da
vida de um homem foi divido entre vários: na noite planejada, cada um dirige-se à cabine da vítima e lhe
desfere um golpe com uma arma branca.

Podemos suscitar, neste ponto, a questão da existência de “dúvida razoável” – reasonable doubt –
para o processo penal. Para que alguém seja condenado por um crime, não podem pairar dúvidas sobre sua
autoria e as circunstâncias do crime[27]. No caso de co-autoria e participação, como na trama, para que
cada autor ou partícipe seja condenado “na medida de sua culpabilidade”, a denúncia deverá conter
precisamente a forma como cada qual contribuiu para o crime. Nas circunstâncias presentes, sendo
impossível dissipar estas dúvidas, visto que “ninguém saberia qual dos golpes matou Ratchett”[28], todos os
acusados seriam absolvidos. Doze assassinos, então, ficariam impunes, e ter-se-ia o triunfo da justiça
privada: a vingança.

Quando a trama é finalmente desvendada por Hercule Poirot, os co-autores declaram: “A sociedade
já o condenara [a Rachett]; apenas cumprimos a sentença.”[29] Aqui, dois debates filosóficos se
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descortinam: a insuficiência do direito para realizar a justiça e a moralidade do assassinato. Afinal, diante da
insuficiência da lei, estariam os homens autorizados a fazer justiça com as próprias mãos? Essa justiça refere-
se à pura e simples retribuição? A função da pena seria, então, apenas retributiva? Há pessoas que merecem
ser mortas?

A questão da moralidade do assassinato é novamente abordada por Christie, no derradeiro caso de
Hercule Poirot. Em Cai o Pano[30], o próprio detetive enfrentará o grande dilema de sua vida, sendo
chamado a dar suas respostas a estes questionamentos. Em claro diálogo com obras clássicas, Christie
contemporiza a trama ao passo em que demonstra a universalidade dos dramas apresentados por
Shakespeare, em Othelo[31], e Saint John Greer Ervine, em John Ferguson[32]. Hercule Poirot retorna
novamente à mansão Styles (cenário da primeira obra aqui apresentada) no encalço de Norton, um
aparentemente pacífico e amável ornitólogo que pelo método da sugestão, havia orquestrado assassinatos
terríveis:

 
Uma situação extraordinária e anormal! E eu vi que havia encontrado, finalmente, no fim
da minha carreira, o criminoso perfeito, o criminoso que inventara uma técnica tal que
nunca poderia ser incriminado.[33]

 
Assim como Iago[34], em Othelo, e “Clutie” John McGrath[35], em John Ferguson, Norton era o

criminoso perfeito. Identificava as fraquezas de cada “vítima” e através de sugestões indiretas, sempre
negando a violência e refutando o assassinado, desmontava as barreiras morais que as compeliam a assassinar
aqueles que as incomodavam.

Nas palavras de Poirot, Christie suscita o debate filosófico fundamental que levou a humanidade a
questionar o tratamento degradante oferecido aos criminosos: a noção de que somos todos criminosos em
potenciais.

 
[...] Todo mundo é um assassino em potencial. Em todo mundo surge de vez em quando o desejo de
matar, ainda que não a vontade de matar. [...] Você gostaria de matar fulano. Mas você não o faz. Sua
vontade tem de estar de acordo com o seu desejo. [...] E esta é a arte de X, não sugerir o desejo, mas
minar a resistência à vontade. É uma arte aperfeiçoada por longa experiência. X conhecia a frase exata, a
palavra certa, até mesmo a entonação perfeita para sugerir e acumular a pressão num ponto fraco![36]

 
 
Norton, portanto, aproveitava-se da fraca natureza humana, flexível às tentações e, pela sugestão

psicológica, induzia as pessoas a cometer assassinatos. Sua técnica perfeita confrontou Poirot, finalmente,
com os limites do direito penal: seu comportamento era atípico – jamais poderia ser punido por todos os
crimes que cometera, e assim o sabia:

 
Ele não negou. Não, mon ami, ele recostou-se na cadeira e deu um sorrisinho malicioso. Mais oui, não
posso definir aquele sorriso de outra forma, um sorrisinho muito malicioso. Perguntou-me o que é que eu
ia fazer com aquela minha idéia divertidíssima. [...][37].

 
 
Agatha Christie, então, propõe uma ácida resposta aos seus questionamentos, conferindo trágico

destino a Poirot:
 

É, meu amigo, é estranho e engraçado, e terrível! Eu, que sou contra assassinatos. Eu, que dou imenso
valor à vida humana, terminei minha carreira cometendo um assassinato. [...] O meu trabalho em toda a
minha vida foi para salvar inocentes, evitar assassinatos, e essa... essa foi a única maneira pela qual eu
podia fazer isso! Não se engane quanto a uma coisa: X não poderia nunca ser pego pela lei. Não tinha o
que temer. Por nenhum outro meio podia ser vencido.[38]
 
Não, não sei. Não acredito que um homem deva fazer justiça com as próprias mãos...
Mas por outro lado, eu sou a lei! [...] Num estado de emergência a lei marcial é proclamada.
Tirando a vida de Norton, salvei outras vidas, vidas de inocentes. Mas mesmo assim não sei...[39]

 
 
Confrontado com o criminoso dentro de si e tendo perpetrado o ato que mais repudiava, em benefício

de um bem maior, Poirot torna-se o carrasco de sua própria sentença: “Adeus, cher ami. Eu pus minhas
ampolas de amilonitrato longe da cama. Perfiro me entregar nas mãos do bom Dieu. Que o seu castigo, ou a
sua misericórdia, seja rápido!”[40]

 
4 – Conclusão

 
Não se pode argumentar que Direito e Literatura fariam partes de contextos diferentes, cada um com

sua linguagem própria, partindo, inclusive, de pressupostos diferentes, o que impossibilitaria o discurso. É
uma quimera afirmar que é impossível uma discussão proveitosa a menos que haja um contexto comum. Uma
discussão proveitosa pode se dar mesmo que haja contextos diferentes. O embate entre contextos diferentes
costumam gerar, aliás, discussões muito fecundas, propícias ao aprendizado. O Direito pode aprender com
Literatura justamente porque pertence um contexto diferente. Assim, o que aparentemente pareceria um
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empecilho, se torna um fator de estímulo para a interdisciplinaridade entre Direito e Literatura.         
Sem eximir a responsabilidade dos órgãos políticos e as universidades dos seus atos e

responsabilidades frente ao problema da Educação, buscou-se, aqui, fornecer, pontualmente, algumas idéias
de ensino ao professor do curso de Direito, auxiliando no cumprimento desta grande missão que consiste em
educar as gerações futuras para uma formação mais humana do a que atualmente se oferece.
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A TRANSDISCIPLINARIZAÇÃO DO DIREITO 

LA TRANSDISCIPLINARIZÓN DEL DERECHO 

Eduardo Seino Wiviurka 

 

RESUMO 

Esta pesquisa analisa a possibilidade de aplicar a prática epistemológica da 

Transdisciplinaridade à Ciência do Direito. Para este objetivo, em um primeiro momento, 

apresenta algumas características do pensamento transdisciplinar, dando destaque para a 

complexidade e a forma de desenvolvimento da pesquisa transdisciplinar (em comparação 

com a pesquisa disciplinar, interdisciplinar e multidisciplinar), que podem ser aproximadas 

mais facilmente do Direito. Em seguida, apresenta-se o pensamento de Thomas Kuhn sobre a 

evolução das ciências, enfatizando as revoluções científicas, processo pelo qual um paradigma 

sucede outro ─ modelo em que se inspira a ideia de transdisciplinarização do Direito. Ainda 

analisa a Resolução CNE/CES n°9 e a Resolução n° 75 do Conselho Nacional de Justiça, 

identificando em dispositivos destes documentos (que apontam diretrizes para o Direito) foros 

de Transdisciplinaridade. Por fim, identifica o Positivismo Jurídico como paradigma da 

Ciência do Direito e apresenta algumas de suas limitações perante a Transdisciplinaridade e a 

evolução dos fenômenos sociais (caracterizando sua crise), contexto no qual se propõe o 

desafio de transdisciplinarizar o Direito. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Transdisciplinaridade, Direito, Ciência, Complexidade e Paradigma. 

 

RESUMEN 

 

Esta pesquisa analiza la posibilidad de aplicar la práctica epistemológica de la 

Transdisciplinaridad a la Ciencia del Derecho. Para este objetivo, en un primero momento, 

presenta algunas características del pensamiento transdisciplinar, con un relieve para la 

complejidad y la forma de desarrollo de la pesquisa transdisciplinar (en comparación con la 

pesquisa disciplinar, interdisciplinar  y multidisciplinar), que pueden acercarse más 

 facilmente del Derecho.  Enseguida, presenta el pensamiento de Thomas Kuhn sobre la 

evolución de las ciencias, enfatizando las revoluciones científicas, proceso en que un 

paradigma sucede otro ─ modelo en que se basa la idea de transdisciplinarización del 

Derecho. Aún analiza la Resolución CNE/CES n°9 y la Resolución n° 75 del Consejo 

Nacional de Justicia, identificando en dispositivos de estos documentos (que apuntan 
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directrices para el Derecho) foros de transdiciplinariedad. Por fin, identifica el Positivismo 

Jurídico como paradigma de la Ciencia del Derecho y presenta algunas  de sus limitaciones 

ante la Transdisciplinariedad y la evolución de los fenómenos sociales (caracterizando su 

crisis), contexto en lo qual se propone el desafío de transdiciplinalizar el Derecho. 

  

PALABRAS CLAVE: Transdisciplinariedad, Derecho, Ciencia, Complejidad y Paradigma. 

 

Rigor, abertura e tolerância são as características fundamentais 

da atitude e da visão transdisciplinares. O rigor na 

argumentação que leva em conta todos os dados é a melhor 

barreira em relação aos possíveis desvios. A abertura comporta 

a aceitação do desconhecido, do inesperado e do imprevisível. 

E a tolerância é o reconhecimento do direito às idéias e 

verdades contrárias às nossas. 
─ Artigo 14 da Carda da Transdisciplinaridade 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A prática epistemológica da Transdisciplinaridade estende-se cada vez mais às 

diversas especialidades científicas, que colocam suas premissas epistemológicas em xeque e 

tentam estabelecer relações ─ mesmo que timidamente ─ com os pilares da 

Transdisciplinaridade. Surgem cada vez mais estudos que aplicam a mesma chave-mestra às 

miríades de disciplinas com o objetivo em comum de promover a abertura e a ligação dos 

domínios de uma especialidade com todas as outras, mediante a compreensão de suas 

fronteiras sob a perspectiva complexa
1
. 

Pode-se encontrar estudos sobre diversos temas ─ pedagogia, ciências relacionadas à 

saúde, administração ─, todos sob a égide da visão e atitude transdisciplinar, como se os 

cientistas de diversas áreas, antes incomunicáveis, começassem a falar uma mesma língua. 

Neste contexto, a Carta da Transdisciplinaridade
2
 pode ser tida como um importante 

marco, pois representa a síntese das reflexões de pensadores que se dedicaram a pensar a 

ciência e o mundo sob o enfoque da Transdisciplinaridade, oferecendo diretrizes iniciais a 

partir das quais é possível promover a tomada de consciência da complexidade do mundo. 

Para este objetivo, a ciência assume um papel nuclear, pois é ela que há séculos reclama para 

                                                
1 NICOLESCU, Basarab. Transdisciplinarity ─ past, present and future. In: “Reshaping sciences, policies and 

practices for endogenous sustainable development”. Editado por. Bertus Haverkort e Coen Reijntjes. Holland, 

COMPAS Editions: 2006. p. 142-166. 
2 FREITAS, Lima de; NICOLESCU, Basarab; MORIN, Edgar; Carta da Transdisciplinaridade. Primeiro 

Congresso Mundial da Transdisciplinaridade: Convento de Arrábida, 2-7 novembro de 1994.  Disponível em: 

<http://www.cetrans.com.br/textos/documentos/carta-da-transdisciplinaridade.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2010. 
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si o direito de falar sobre o mundo com um grau de precisão mais elevado. Mas o método de 

compreensão do mundo proposta pela Transdisciplinaridade necessita de uma alteração 

paradigmática. 

Sendo a Carta da Transdisciplinaridade um substrato de diversas reflexões, suas 

poucas linhas da Carta são como a ponta de um iceberg (uma síntese), que emergiu para a 

superfície e se mostrou ao mundo apenas por ter uma imensa base submersa lhe sustentando. 

Como corolário, as disposições da Carta da Transdisciplinaridade ─ apesar de clara, pontual e 

objetiva ─, para serem compreendidas mais profundamente devem ser contextualizadas no 

paradigma compartilhado pelos pensadores que a assinaram, a fim de entender as reflexões 

sobre a ciência e o mundo que lhe deram causa. Do contrário, seria uma interpretação 

reducionista de uma perspectiva que é complexa por excelência. Desta forma, almejando 

elevar o nível de compreensão das proposições transdisciplinares, é indispensável pensá-las 

no contexto do qual elas emergem. 

Nesta linha de raciocínio, tem-se como contexto da Carta da Transdisciplinaridade o 

o pensamento de todos aqueles que participaram da conferência em Arrabita em Portugal, em 

especial seus relatores: Lima de Freitas, Edgar Morin e Basarab Nicolescu. Portanto, a mens 

legis
3
 dos artigos da Carta (bem como outros documentos frutos de eventos semelhantes), 

necessita desta contextualização, a partir da qual será possível realizar uma hermenêutica da 

Carta extraindo reflexões que ajudarão a pensar a Ciência do Direito à luz da 

Transdisciplinaridade, sendo o objetivo desta pesquisa a construção de tal raciocínio. 

Estas reflexões estruturam-se da seguinte maneira: em um primeiro momento 

apresentam-se as linhas gerais da Transdisciplinaridade sob um enfoque predominantemente 

epistemológico, desenvolvendo e organizando elementos do método transdisciplinar para a 

ciência. 

Posteriormente, a partir do pensamento de Thomas Kuhn, analisar-se-á em que 

sentido é possível afirmar que a Transdisciplinaridade é proposta como um novo paradigma, 

e o que é necessário para aplicá-lo à Ciência do Direito e ao ensino jurídico. 

Por fim, o último ponto desta pesquisa visa realizar a ligação do pensamento 

transdisciplinar com a Ciência do Direito, em dialética com as proposições desenvolvidas nos 

tópicos antecedentes, tecendo considerações sobre a possibilidade de superação do paradigma 

atual do Direito para que este possa se transdisciplinarizar.  

                                                
3 “Intenção, objetivo, ou finalidade da lei. Indica o fim social proposto pela lei, constituindo elemento essencial 

de sua interpretação.” (SILVA, de Plácido e. Vocabulário Jurídico. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 

p.911.). 
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2. AS DIRETRIZES TRANSDISCIPLINARES 

 

Com o objetivo de construir uma ponte entre a perspectiva transdisciplinar e a 

Ciência do Direito, com reflexos em seu ensino e na sua metodologia, neste primeiro 

momento abordar-se-á a proposta da Transdisciplinaridade. 

Por ser uma perspectiva muito ampla, com infinitas possibilidades de 

desenvolvimento devido a sua abertura, é indispensável realizar uma escolha metodológica a 

fim de delimitar (mas não fechar) quais aspectos da Transdisciplinaridade serão tratados
4
. 

Porém, mesmo delimitando os pontos da Transdisciplinaridade a serem tratados, a 

sua finalidade magna não pode ser eclipsada, devendo ser evidenciada. Para Nicolescu o 

objetivo da Transdisciplinaridade “é a compreensão do mundo presente, para o qual um dos 

imperativos é a unidade do conhecimento
5
.” E para atingir este objetivo, ainda Nicolescu 

indica como sendo “três os pilares da transdisciplinaridade ─ os níveis de Realidade, a lógica 

do terceiro incluído e a complexidade ─ [os quais] determinam a metodologia da pesquisa 

transdisciplinar”. 

Os dois primeiros pilares, a ideia de níveis de realidade e a lógica do terceiro 

incluído, são retirados principalmente de recentes descobertas da física, sendo mais evidentes 

nesta área. O terceiro pilar, a complexidade, que tem fundamentos igualmente de origem 

física, transcende tal disciplina e utiliza-se em maior peso diversas ciências, podendo ser 

verificada, conforme Morin, em todas as ciências considerando uma estrutura polissistêmica 

na qual todas as coisas ligam-se, direta ou indiretamente, com todas as outras.  

É na complexidade que inicialmente há um contato mais próximo com o Direito, 

sendo menos obscura a ligação do Direito com a complexidade ─ como ponto de partida para 

a criação de uma ponte com a Transdisciplinaridade ─, do que os dois primeiros pilares. 

Não se nega a possibilidade do Direito se vincular com todos os três pilares 

propostos por Nicolescu, porém, como aproximação inicial, a ligação entre Direito e 

complexidade é mais evidente. E a partir desta ligação inicial é possível extrair reflexões 

                                                
4 Apesar de propor abordagens analisando perspectivas transculturais e transreligiosas, por exemplo, na 

tentativa de compreender o mundo, o enfoque dado na presente pesquisa será epistemológico. A razão para tal 

escolha é lógica, vez que a formação da visão transdisciplinar que é utilizada para analisar questões 

metacientíficas (como a cultura, a relação entre as religiões, problemas sociais, econômicos, políticos etc.), passa 

necessariamente pelo prisma epistemológico. A formação da visão transdisciplinar sobre determinada questão de 

determinada disciplina, depende da base epistemológica desta (considerações que ficarão mais claras no item 3).  
5
 NICOLESCU, Basarab. O manifesto da transdisciplinaridade. Trad. Lucia Pereira de Souza. 3. ed. São 

Paulo: Triom, 2005. p. 53. 
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iniciais que fragilizarão as fronteiras disciplinares do Direito, sendo portanto apenas o 

primeiro estágio de sua transdisciplinarização. 

A próxima seção será dedicada a apresentar as características principais da 

complexidade necessárias para introduzir a proposta de pesquisa transdisciplinar. 

 

2.1 A COMPLEXIDADE DE EDGAR MORIN 

 

O Terceiro pilar da Transdisciplinaridade, a complexidade, ganha seus contornos 

mais profundos e científicos no pensamento de Edgar Morin, razão pela qual este autor será o 

referencial teórico deste item. 

A ideia fundamental é focar a organização estabelecida, descrever as partes de um 

objeto, sua organização e interação com a totalidade do mesmo e com as outras partes dele, 

bem como a relação do objeto com elementos de outras ciências em um contexto que abarca 

todos os fenômenos. O pensamento de Blaise Pascal esclarece esta questão: “[...] As partes do 

mundo têm todas tais relações e tal encadeamento umas com as outras que considero 

impossível compreender uma ser alcançar as outras, e sem penetrar no todo.”
6
 

Com o objetivo de compreender este encadeamento de todos os elementos a 

complexidade, além da análise do objeto em si, considera outros aspectos dele, a saber: o 

contexto, o global, o multidimensional e o complexo, que de forma alguma esgotam o objeto 

ou anulam a pesquisa disciplinar ─ a qual exclui estes elementos, mas oferecem uma análise 

mais rica da questão quando vistos em conjunto em uma relação de complementaridade. 

O contexto, como mencionado na introdução, é o ambiente no qual o objeto situa-se, 

o afetando ao mesmo tempo em que é afetado. Por exemplo, na Física um mesmo 

experimento repetido em ambientes diferentes pode ter resultados diferentes. Igualmente, no 

Direito uma mesma norma jurídica em sistemas jurídicos diferentes terá interpretações 

diversas, razão pela qual o contexto não pode ser ignorado por uma redução cega. Nas 

palavras de Morin: 

 

O conhecimento das informações ou dos dados isolados é insuficiente. É preciso 

situar as informações e os dados em seu contexto para que adquiram sentido. Para 

ter sentido, a palavra necessita do texto, que é o próprio contexto, e o texto 

necessita do contexto o qual se enuncia. Desse modo, a palavra „amor‟ muda de 

sentido no contexto religioso e no contexto profano, e uma declaração de amor não 

                                                
6
 PASCAL, Blaise. Pensamentos. Trad. Sérgio Milliet. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979. (Os Pensadores). 

p. 55. 
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tem o mesmo sentido de verdade se é enunciada por um sedutor o por um 

seduzido.7. 

 

O global, um ambiente maior que o contexto, trata da relação parte e todo. Para 

conhecer o todo é preciso conhecer as partes, para conhecer as partes é preciso conhecer o 

todo, em uma relação de interdependência. A hiperespecialização (a qual será vista no item 3 

desta pesquisa), ignora o global ao analisar apenas as partes sem sua interação com o todo: 

“[...] a hiperespecialização impede tanto a percepção do global, quanto do essencial. Impede 

até mesmo tratar corretamente os problemas particulares, que só podem ser propostos e 

pensados em seu contexto”
8
. 

O multidimensional trata a relação das partes de um objeto com outras partes. Nas 

palavras de Morin: 

 

Unidades complexas, como o ser humano ou a sociedade, são multidimensionais: 

dessa forma, o ser humano é ao mesmo tempo biológico, psíquico, social, afetivo e 

racional. A sociedade comporta as dimensões histórica, econômica, sociológica, 

religiosa... O conhecimento pertinente deve reconhecer esse caráter 

multidimensional e nele inserir estes dados: não apenas não se poderia isolar uma 
parte do todo, mas as partes umas das outras; a dimensão econômica, por exemplo, 

está em inter-retroação permanente com todas as outras dimensões humanas9.  

 

Por fim, para compreender o complexo, inicialmente considera-se a etimologia da 

palavra complexidade, que representa aquilo que foi tecido junto. “Complexidade é a união 

entre a unidade e a multiplicidade”
10

. 

Tal ideia permite efetuar a vinculação com o sistema complexo, que concebe seus 

elementos na relação das partes com elas mesmas e com o todo. Ao estudar as partes, é 

necessário concebê-las de várias formas: em função do todo, isoladamente, em relação com 

outras partes. Além disso, é preciso considerar que a parte por sua vez tambem é um sistema, 

que possui partes que interagem entre si, havendo sempre um encadeamento essencial para a 

pesquisa transdisciplinar. 

E acima dos sistemas, há outros sistemas, formando uma cadeia polissistêmica ─ um 

sistema de sistemas. Por fim, Morin nos oferece uma definição do sistema complexo, 

priorizando claramente a organização do conhecimento
11

. 

                                                
7 MORIN, Edgar. Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Trad. Catarina Eleonora F. da Silva, 

Jeanne Sawaya. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2002. p. 36. 
8 MORIN, 2002. p. 41. 
9 Ibid., p. 38. 
10Ibid., Loc. cit. 
11

 Para a plena compreensão do conceito abaixo, necessita-se recorrer a elementos que não foram expostos, mas 

que integram o pensamento de Morin. 
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De agora em diante, o sistema, ou unidade complexa organizada, surge-nos como 

um conceito-piloto, resultando das interações entre um observador/conceituador e o 
universo fenomenal; ele permite representar e conceber unidades complexas, 

constituídas de inter-relações organizacionais entre elementos, ações ou outras 

unidades complexas; a organização que liga mantém, forma e transforma o sistema 

comporta seus princípios, regras, imposições e efeitos próprios; o efeito mais 

notável é a constituição de uma forma global retroagindo sobre as partes e a 

produção de qualidades emergentes, tanto no nível global quanto no das partes; a 

noção de sistema não é nem simples nem absoluta; ela comporta, na sua unidade, 

relatividade, dualidade, multiplicidade, cisão, antagonismo; o problema de sua 

inteligibilidade abre uma problemática da complexidade12. 

 

Esta interdependência existente entre todas as partes do sistema complexo propõe 

que os elementos não podem ser compreendidos de forma isolada. A busca de visualizar tal 

complexidade constitui a atitude transdisciplinar descrita no Artigo 1 da Carta da 

Transdisciplinaridade: “Qualquer tentativa de reduzir o ser humano a uma mera definição e de 

dissolvê-lo nas estrutura formais, sejam elas quais forem, é incompatível com a visão 

transdisciplinar”
13

. 

Considerando a ideia da complexidade, um pilar da Transdisciplinaridade, na 

próxima seção a pesquisa transdisciplinar (sua ideia e metodologia) será apresentada, o que é 

preciso para relacioná-la com o Direito. 

 

2.2 A PESQUISA TRANSDISCIPLINAR 

 

A Transdisciplinaridade não pretende ser uma hiperciência ou uma ciência das 

ciências. No entanto, há a defesa da existência de uma unidade da ciência que ocorre pela 

comunicação e articulação entre a pluralidade de campos de pesquisa, estabelecendo uma 

verdadeira teia, na qual cada disciplina mantém sua autonomia, mas participa de uma unidade 

maior que representa o sistema complexo. Todas as disciplinas que almejam realizar uma 

pesquisa transdisciplinar, devem contextualizar-se neste sistema articulador das áreas do 

conhecimento, no qual, em última instância, todas as áreas do conhecimento se comunicam-se 

─ direta ou indiretamente ─ com todas as demais. Somente assim opera-se a transcendência 

do reducionismo, abrindo uma ponte para o método transdisciplinar. 

Note-se que esta articulação não é a ligação aleatória de todos os campos do 

conhecimento. A partir da ideia de níveis de Realidade (primeiro pilar da 

                                                
12 MORIN, Edgar. O Método 1: a natureza da natureza. Trad. Ilana Heineberg. 2. ed. Porto Alegre: Sulina, 2008. 

p. 186-187. 
13 FREITAS; BASARAB; MORIN, 1994.. 
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Transdisciplinaridade) há estágios preliminares nos quais inicialmente os grandes campos do 

conhecimento se interligam
14

. Por exemplo, a ligação de uma disciplina jurídica específica 

não se relaciona com uma pesquisa igualmente específica da física diretamente, mas o sistema 

no qual se insere uma disciplina que se relaciona com o sistema onde se inclui a outra 

disciplina. Em outras palavras, há relação direta entre grandes áreas, cujas ramificações destas 

mantêm uma relação indireta com outras áreas. 

Para explicar a proposta transdisciplinar, que até agora foi apresentada de forma 

mais abstrata, esta será comparada com outros tipos de pesquisa ─ a disciplinar, 

interdisciplinar e multidisciplinar. 

Inicialmente, há a difundida pesquisa disciplinar. Disciplina é uma área delimitada 

do conhecimento científico, tendo um objeto determinado e frequentemente isolado de seu 

contexto, uma linguagem própria com termos com carga semântica peculiar a sua área ─ por 

exemplo, o conceito de solidariedade em Direito das obrigações tem uma semântica usada 

apenas nesta disciplina ─ e método próprio, o que prejudica a comunicação com outros 

domínios do conhecimento. Dentro de uma área específica, a disciplina é soberana quanto a 

qualquer tentativa de relação com elementos exteriores. Todo o conjunto complexo que 

articula miríades de disciplinas é fragmentado, estabelecendo como em um mapa, fronteiras 

entre os territórios que são apenas linhas imaginárias inexistentes na realidade. O 

desenvolvimento da ciência em torno de disciplinas, embora promova inestimáveis avanços 

para o conhecimento, revela-se insuficiente, pois desta prática resultam os efeitos negativos 

do reducionismo, chegando comumente a situação em que a disciplina não consegue resolver 

os problemas de sua alçada. 

Este tipo de pesquisa é extremamente frutífero em proporcionar quantidade de 

informações, mas como afirma Morin ao interpretar Kuhn “o desenvolvimento da ciência não 

se efetua por acumulação dos conhecimentos, mas por transformação dos princípios que 

organizam o conhecimento”
15

. Na mesma linha, Nicolescu consolida a importância dos 

avanços proporcionados pela pesquisa disciplinar, mas compara a proliferação de disciplinas 

─ havendo mais de oito mil disciplinas organizadas na taxonomia de Nicolescu ─, com uma 

nova Torre de Babel devido ao diagnóstico da incomunicabilidade delas. 

                                                
14 Morin adota a divisão do conhecimento em três grandes do campo: física, biologia e a antropossociologia, 

todos comportando suas respectivas divisões e subdivisões e considerando as ligações entre as áreas. (MORIN, 

2008, p. 332). 
15

 MORIN, Edgar. Ciência Com Consciência. Trad. Maria D. Alexandre e Maria Alice Sampaio Dória. 9. ed. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. p. 137. 
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Já a interdisciplinaridade
16

, estabelece pontos de contato entre as fronteiras 

disciplinares, relativizando a soberania delas. Pesquisas interdisciplinares comumente 

originam um novo campo de pesquisa com características disciplinares a partir da ligação 

entre duas ou mais disciplinas, como a biofísica e a bioética. Este tipo de pesquisa fragiliza o 

desenvolvimento científico isolado, pois estabelece conexões que necessitam da abertura das 

fronteiras, porém ainda prioriza o saber local e descontextualizado, não reconhecendo a 

complexidade de seus objetos que se ligam com todas as coisas. A interdisciplinaridade pode 

ser representada pela imagem abaixo
17

, na qual cada letra representa uma disciplina autônoma 

e relaciona-se com outras áreas para estudar uma temática “[t]”. 

 

 
 

A multidisciplinaridade, por sua vez, enfrenta questões complexas, tomando por 

objeto sistemas que nenhuma disciplina conseguiria englobar, como o Universo, a Terra, o 

ecossistema e as questões ambientais. Geralmente é desenvolvida por pesquisadores de 

diversas áreas, enfocando um problema comum, analisando-o sob óticas de diferentes 

disciplinas e estabelecendo complementações entre as análises. Em suma, é uma associação 

de disciplinas em torno de um problema cuja amplitude não se enquadra no domínio de 

nenhuma disciplina, necessitando de um esforço conjunto para abranger a questão. A figura 

abaixo ilustra este enfoque, onde “D” representa o problema comum que para ser enfrentado 

necessita da cooperação das demais disciplinas. 

 
 

                                                
16

 O pensador que propôs o esquema de evolução de disciplinas foi Eric Jantsch, chegando a diferenciar pesquisa 

disciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinaridade (com cateogiras), metadisciplinaridade e 

Transdisciplinaridade. Todas com representação gráfica e constituindo estágios evolutivos de complexidade. 

Porém, para a presente pesquisa tais categorias serão simplificadas, adotando-se a classificação sintética e a 

nomenclatura (que difere sutilmente da de Jantsch) usada tanto por Morin e Nicolescu para tal evolução. A 

explicação mais prolixa, apesar de indispensável em níveis mais profundos de explicação da 

Transdisciplinaridade, é dispensável para um trabalho introdutório. 
17

 ALMEIDA FILHO, Naomar de. Transdisciplinaridade e o paradigma pós-disciplinar na saúde. In: “Saúde e 

Sociedade”. v. 14. n° 3. p. 30-50. set-dez, 2005. p. 38-40. 
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Por fim, a Transdisciplinaridade só é possível considerando seus pilares, destacando 

neste momento a complexidade que afirma a ligação de todas as coisas em um grande 

polissistema. Nicolescu afirma que pelo prefixo trans há referencia “àquilo que está ao 

mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer 

disciplinar
18

.” Ademais, propõe a religação entre sujeito e objeto, reconhecendo uma margem 

de subjetividade na pesquisa científica, suportando a margem de incerteza e de erro, em seus 

vários níveis e campos. Ela não constitui uma nova disciplina, apenas promove ampla 

comunicação para que as disciplinas possam servir como instrumentos para a compreensão do 

mundo, enfrentando os problemas por meio de sua contextualização, globalização, religação e 

complexificação. Nesta diretriz, conforme Morin, “transdisciplinar significa hoje 

indisciplinar
19

.” Trata-se de um esquema cognitivo que abre as fronteiras, constituindo o elo 

entre todos os saberes e desta forma unificando a ciência. A representação abaixo será 

esclarecedora, na qual “G” representa a questão a ser enfrentada, porém é devidamente 

contextualizada em um sistema que interage com todas as outras esferas e suas subdivisões
20

:  

 

 
 

Este tipo de pesquisa não exclui as formas acima explicadas, pelo contrário, 

necessita delas
21

. Os pressupostos transdisciplinares visam organizar o conhecimento, mas 

sem a pesquisa disciplinar ela não pode ser realizada. Nicolescu esclarece como todas as 

disciplinas ─ assim como todas as coisas ─, mantêm inter-relações: 

 

                                                
18 NICOLESCU, 2005, p. 53. 
19

 MORIN, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo. Trad. Eliane Lisboa. 3. ed. Porto Alegre: Sulina, 

2007, p. 51. 
20 apesar da figura não ilustrar, cada letra comporta sues divisões. Por exemplo na disciplina “A” seriam 

identificadas as subdivisões “A1, A2, A3” etc.  
21 O Artigo 3 da Carta da Transdisciplinaridade diz: “A transdisciplinaridade é complementar à aproximação 

disciplinar: faz emergir da confrontação das disciplinas dados novos que as articulam entre si; oferece-nos uma 

nova visão da natureza e da realidade. A transdisciplinaridade não procura o domínio sobre as várias outras 

disciplinas, mas a abertura de todas elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa.” (FREITAS; NICOLESCU; 

MORIN. 1994).  
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A descoberta desta dinâmica passa necessariamente pelo conhecimento disciplinar. 

Embora a transdisciplinaridade não seja uma nova disciplina, nem uma nova 

hiperdisciplina, alimenta-se da pesquisa disciplinar que, por sua vez, é iluminada de 

maneira nova e fecunda pelo conhecimento transdisciplinar. Neste sentido, as 

pesquisas disciplinares e transdisciplinares não são antagônicas mas 

complementares22. 

 

Desta forma, a Ciência do Direito, se vista no conjunto polissistêmico (a partir do 

reconhecimento da complexidade pela Transdisciplinaridade), será vista em conexão com 

outras disciplinas, possibilitando relacionar o Direito com outras esferas sociais e com a 

unidade que estas esferas (inclusive o Direito) formam, e dando espaço aos indivíduos para se 

manifestarem.  

Ante as análises realizadas neste item a Transdisciplinaridade revela-se promissora, 

mas um desafio se impõe: como realizar a ligação entre esta proposta epistemológica e a 

Ciência do Direito? Com o objetivo de responder a esta indagação no próximo item analisar-

se-á a estrutura das revoluções científicas propostas por Kuhn, realizando a ligação dela com 

o paradigma atual do Direito e a Transdisciplinaridade. 

 

3. A MUDANÇA PARADIGMÁTICA A PARTIR DE UMA REVOLUÇÃO 

CIENTÍFICA 

 

Na seara da Ciência do Direito começam a surgir estudos que se propõem 

transdisciplinares. Ocorre que para o método transdisciplinar ser adequadamente trabalhado é 

necessário tê-lo em nível paradigmático, e não apenas estabelecer relações com elementos 

transdisciplinares. 

Promover pesquisas transdisciplinares na Ciência do Direito significa compreender 

os fenômenos jurídicos a partir da visão e da atitude transdisciplinar, não pela simples 

realização de paralelos ou mediante a apropriação de elementos a fim de rotular uma pesquisa 

como complexa ou transdisciplinar, incidindo assim em um modismo como fala Ernildo 

Stein: 

 

Sobre certos temas só deveríamos escrever quando com nossas análises 

conseguíssemos abrir um espaço novo. Caso contrário, caímos na repetição. Na 

glosa ou mesmo na paródia. 

No campo do direito, tal situação tem acontecido com escandalosa freqüência. Por 

isso nos alegramos sempre que uma perspectiva nova se apresenta, quer seja para 

                                                
22 NICOLESCU, 2005, p. 54. 
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ampliar a visão teórica, quer seja para levantar hipóteses sobre casuística, quer seja 

para trazer um aporte novo no universo epistêmico23. 

 

Nicolescu esclarece que há graus de Transdisciplinaridade, da mesma forma que há 

graus de cientificidade
24

. Elevar a nível paradigmático a proposta transdisciplinar maximizaria 

o grau de Transdisciplinaridade da pesquisa jurídica. No Direito, hoje ela é realizada 

predominantemente de forma local e distante da proposta científica da Carta, mas mesmo 

assim é um esforço extremamente válido, pois ajuda a propagar tal perspectiva
25

. Mas 

considerar a Transdisciplinaridade como paradigma, como a estrela polar que orienta as 

pesquisas, daria novos horizontes a tais estudos. 

 

3.1 A ESTRUTURA DAS REVOLUÇÕES CIENTÍFICAS PARA THOMAS KUHN 

 

A proposta do presente artigo em refletir sobre a transdisciplinarização do Direito é 

justamente a necessidade de demonstrar que a Transdisciplinaridade, não apenas enquanto 

método, mas principalmente como visão e atitude, deve ser tida como paradigma, do contrário 

haverá uma distorção de sua proposta. Nesta linha as reflexões de Kuhn são oportunas, pois 

esclarecem como um paradigma de uma comunidade científica sucede outro. 

A semântica do conceito de paradigma
26

 é usada por Thomas Kuhn em dois 

sentidos
27

principais: 

 
[...]„paradigma‟ é usado em dois sentidos diferentes. De um lado, indica toda a 

constelação de crenças, valores, etc..., partilhados pelos membros de uma 

comunidade determinada. De outro, denota um tipo de elemento dessa constelação: 

as soluções concretas de quebra-cabeças que, empregadas como modelos ou 

                                                
23 STEIN, Ernildo. Prefácio.. In.: “STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) crise: uma exploração 

hermenêutica da construção do Direito. 8 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.” p. 6-10. p. 6. 
24 “[...] há graus de disciplinaridade proporcionais à maior ou menos satisfação dos três postulados 

metodológicos da ciência moderna. Da mesma forma, a maior ou menor satisfação dos três pilares 

metodológicos da pesquisa transdisciplinar gera diferentes graus de Transdisciplinaridade. A pesquisa 

transdisicplinar corresponde a um certo grau de Transdisciplinaridade se aproximará mais da 

multidisciplinaridade (como no caso da ética); num outro grau, se aproximará mais da interdisciplinaridade 

(como no caso da epistemologia); e, ainda num outro grau, se aproximará mais da disciplinaridade. ” 

(NICOLESCU, 2005, p. 55). 
25 Estudos interdisciplinares e multidisciplinares são comuns na pesquisa jurídica, surgindo cada vez mais linhas 

de pesquisa neste sentido. Porém, esclarece o Projeto CIRET-UNESCO, fruto do Congresso Internacional de 
Locarno realizado em 1997, sobre Transdisciplinaridade, que “a finalidade da pluri [ou meta] e da 

interdisciplinaridade é sempre a pesquisa disciplinar” (NICOLESCU, Basarab. Que Universidade para o 

amanhã? Em busca de uma evolução transdisciplinar da Universidade: Projeto CIRET-UNESCO Congresso 

Internacional de Locarno Locarno, Suíça, de 30 de abril a 02 de maio de 1997). Todas essas formas de pesquisa, 

disciplinar, inter, multi e trans, são necessárias e complementares, porém no seio da Ciência do Direito os 

estudos a nível Transdisciplinar ainda são escassos. 
26 Do grego parádeigma, dando a ideia de modelo e padrão. 
27

 O termo é polissêmico, podendo-se achar vinte e duas definições diferentes na obra de Kuhn. Mas dentre 

essas, somente as duas usadas nesta pesquisa são indispensáveis. 
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exemplos, podem substituir regras explícitas como base para a solução dos 

restantes quebra-cabeças.28 

 

Um dos sentidos engloba o outro. O mais amplo é designado por matriz disciplinar 

ao qual faz referência quando se fala de revolução paradigmática. Consiste em: a) 

generalizações simbólicas, as quais manifestam-se no uso de símbolos pela comunidade 

científica que tambem concede semântica própria a tais símbolos ─ como os elementos de 

uma equação Física (E=mc² da teoria da relatividade), ou o conceito de resolução no direito 

obrigacional, por exemplo. b) crenças e compromissos coletivos, constituindo o pressuposto 

do qual parte a investigação científica, sendo que tais pressuposto não são questionados ─ 

como se fossem dogmas ─, como a crença na inexistência de átomos que se fez presente na 

Física até o séc. XVIII, ou, em menor grau, a crença disseminada entre os juristas da 

desvinculação da ordem jurídica de um compromisso com a justiça. c) valores, que 

constituem elementos inicialmente subjetivos que refletem na pesquisa, nas palavras de Kuhn: 

“[...] a teoria deve ser escolhida por razões que são, em última instância, pessoais e 

subjetivas”
29

. Esta característica manifesta-se em relação às opções teóricas que são dadas a 

pesquisa. Há portanto, uma margem para valores subjetivos que serão objetivados pela 

comunidade e comporão o paradigma. d) exemplares, como o segundo sentido do termo 

paradigma, que designa a formação do cientista dentro de uma determinada matriz disciplinar, 

que ocorre desde o início de sua carreira. Os diversos fatores que contribuem para a formação 

constante do cientista constituem exemplares. Esta formação erige um paradigma no sentido 

de que será o prisma a partir do qual o cientista se debruçará sob sua pesquisa.
 30

 

De posse dos conceitos de paradigma é possível adentrar ao mérito das formas de 

desenvolvimento do conhecimento científico indicadas por Kuhn. 

A primeira delas refere-se ao acúmulo de saberes, realizado pela análise contínua do 

objeto de estudo, fragmentando este e verticalizando progressivamente seu o conhecimento. 

Caso haja algum problema nestas pesquisas, para manter a coerência das premissas científicas 

com os resultados alcançados, basta a criação de uma nova categoria ou uma reformulação 

local dos conceitos, não sendo necessário modificar as premissas que norteiam a pesquisa. 

Essa forma de desenvolvimento refere-se à maioria das pesquisas, que fragmentam 

cada vez mais seu objeto, delimitando-o para poder melhor conhecê-lo, tal como descrito pela 

                                                
28 KUHN, Thomas S. A Estrutura das Revoluções Científicas. Trad. Beatriz Vianna Boeira et al. 5. ed. São 

Paulo: Perspectiva: 2000. p. 218. 
29

 Ibid., p. 245. 
30 Ibid., p. 227-232. 
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segunda regra do método de Descartes
31

. Em tempos recentes, esse tipo de pesquisa32 

começou a fragmentar não apenas os objetos, mas compartimentalizar as disciplinas, contexto 

no qual Nicolescu afirma existir uma nova Torre de Babel e permite Hilton Japiassu afirmar 

que “Chegamos a um ponto em que o especialista se reduz ao indivíduo que, à custa de saber 

cada vez mais sobre cada vez menos, termina por saber tudo (ou quase tudo) sobre o nada”
33

. 

Kuhn tambem afirma que por vezes a acumulação de conhecimento depara-se com 

incoerências que não podem ser sanadas pela modificação de categorias ou por reformas 

locais, necessitando alterar as premissas a partir das quais a pesquisa desenvolve-se para que 

os resultados alcançados voltem a ter sentido. Em outras palavras, para eliminar alguns 

paradoxos são necessárias verdadeiras revoluções científicas. 

Esta é a segunda forma de desenvolvimento do conhecimento científico. São 

revoluções nas quais o paradigma anterior é abandonado, o que exige mudanças mais 

profundas, abrindo espaço para a fixação de novas premissas hábeis a garantir 

momentaneamente a coerência dos trabalhos científicos.  

As Revoluções Científicas podem ser representadas esquematicamente da seguinte 

maneira
 34

: 

 

Pré-ciência → ciência normal → crise/revolução → nova ciência. 

 

O primeiro estágio, chamado de pré-ciência, caracteriza-se por uma aceitação 

relativa acerca de conceitos fundamentais. Neste nível não há propriamente uma comunidade 

científica que compartilha um paradigma que prescreva um método, sendo uma atividade 

desorganizada que precede a formação da ciência normal.  

Já a ciência normal é praticada por uma comunidade científica na qual podem ser 

verificadas todas as características de uma matriz disciplinar. Além disso, os trabalhos na 

ciência normal se desenvolvem pela primeira forma de conhecimento apontada por Kuhn, a 

saber, acumulação de informações que se organizam à luz do paradigma. Porém, no 

desenrolar de suas pesquisas podem surgir problemas e limitações de seu método, ou na 

coerência das informações descobertas. Como já dito, a maioria destes podem ser resolvidos 

                                                
31.“Dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas parcelas quantas possíveis e quantas 

necessária fossem para melhor resolvê-las.” (DESCARTES, René. Discurso do Método. Trad. J. Guinsburg e 

Bento Prado Júnior. 2 ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979. (Os Pensadores). p.37-38.). 
32 KUHN, Thomas. O Caminho Desde a Estrutura: ensaios filosóficos, 1970-1993, com uma Entrevista 

Autobiográfica. Editado por James Conant e John Haugeland. Trad. Cesar Mortani. São Paulo: UNESP, 2006. p. 

128. 
33

 JAPIASSU, Hilton. O Sonho Transdisciplinar e as Razões da Filosofia. Rio de Janeiro: Imago, 2006. p.28 
34 CHALMERS, Alan F. O Que é Ciência Afinal? Trad. Raul Fiker. São Paulo: Brasiliense: 1993. p. 124. 
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com simples revisões dispensando a necessidade de revoluções, mas alguns problemas 

constituem verdadeiras crises que para serem superados necessitam de alterações na matriz 

disciplinar, contexto no qual ocorre a revolução do paradigma que norteia a comunidade 

científica. 

Kuhn afirma que as revoluções são necessárias, pois “não existem procedimentos 

indutivos para se chegar a paradigmas perfeitamente adequados. Consequentemente, a ciência 

deve conter em seu interior um meio de romper de um paradigma para um paradigma 

melhor”
35

. 

Isto ocorreu, a título de exemplificação, na transição da física newtoniana para a da 

Relatividade de Einstein, teoria que pode explicar por que a órbita do planeta Mercúrio se 

comporta de forma diferente da prevista pela gravitação de Newton. Porém, a aceitação da 

Relatividade implica a revolução do paradigma da física existente até então. No Direito 

verifica-se o mesmo raciocínio quando houve o abandono de um ideal metafísico de justiça 

oriundo do Direito Natural, cedendo lugar ao Positivismo Jurídico. 

Destarte, à luz do novo paradigma emerge uma nova ciência que após a transição 

paradigmática passará a ser vista como a ciência normal, podendo desenvolver-se até 

encontrar uma nova crise, que para ser superada necessitaria de uma nova revolução, e assim 

sucessivamente
36

.  

Por fim, Kuhn aponta três características principais das revoluções científicas: 

primeiramente elas são holísticas, porque afetam todo o paradigma acarretando a alteração 

dos valores, das premissas, das generalizações simbólicas etc.; como corolário da primeira 

característica, emerge a segunda que representa a necessidade de uma nova formulação 

taxonômica para organizar os elementos da nova ciência. Considerando que os princípios 

norteadores do paradigma são alterados pela primeira característica, os conceitos que são 

pensados à luz deste novo paradigma necessitarão de adaptações, operando-se uma 

reorganização da matriz disciplinar a fim de promover a coerência da ciência; a terceira e 

                                                
35 CHALMERS, 1993, p. 135. 
36 Há uma outra questão implícita que merece ser tratada: em que medida as revoluções operadas em uma ciência 

afetam outras ciências? Por exemplo a Transdisciplinaridade, que utiliza elementos da física para pensar nas 

ciências humanas, ocorrendo uma revolução naquela, estas serão afetadas? A solução desta questão condiciona-
se a forma como a relação das ciências é vista. 

Assim, considerando que há uma vinculação entre todas elas, como demonstrado pela Complexidade, uma 

revolução em uma área afetaria todas as demais. Por exemplo, na modernidade, quando o ideal de exatidão da 

física foi tido como modelo a ser copiado pelas demais ciências. 

Ademais, a intensidade dos efeitos de uma revolução em uma ciência em outras áreas esta diretamente 

relacionada com o nível de generalização da ciência (ideia de níveis de realidade), ou seja, quanto mais amplo 

for o objeto de uma ciência, maiores serão as implicações em outros campos, de forma que a revolução em uma 

área afetaria todas as disciplinas por ela englobada e em outras áreas correlatas, mas a revolução dentro de uma 

disciplina especifica de uma área ─ por exemplo um ramo da biologia ─, não teria o mesmo efeito. 
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principal característica implica na alteração da semântica dos conceitos preexistentes. Por 

exemplo, o conceito de gravidade possui uma semântica diferente na física newtoniana da 

usada pela física quântica, o conceito de justiça dentro das ciências jurídicas possui definições 

distintas dependendo do paradigma dentro do qual é pensada. Nas palavras de Kuhn esta 

característica implica em alterações do “conhecimento da natureza intrínseco à própria 

linguagem, e que é, assim, anterior a qualquer coisa que seja em absoluto caracterizável como 

descrição ou generalização, científica ou cotidiana.”
37

 

A percepção do Direito sob a ótica transdisciplinar, dentro do que a 

Transdisciplinaridade se propõe a ser, só é possível se uma revolução paradigmática for 

realizada. 

A seguir serão analisadas algumas normas diretivas para o ensino jurídico, que 

manifestam indícios de Transdisciplinaridade, e podem ser interpretadas como início de um 

novo paradigma. 

 

3.2 INDÍCIOS DE TRANSDISCIPLINARIZAÇÃO DO DIREITO 

 

A adoção da Transdisciplinaridade exige uma mudança paradigmática ─ pela 

alteração da atitude e da visão em relação ao mundo ─, não podendo ser implementada 

apenas de forma programática, ou seja, por simples reformulações disciplinares.  

Isto significa que apenas um projeto sobre a adoção do enfoque transdisciplinar é 

insuficiente. Transdisciplinaridade, além de uma metodologia científica, é uma atitude e uma 

visão de mundo que sua metodologia científica incorpora. Assim, a incorporação em 

currículos de pesquisas interdisciplinares, ou a criação de linhas de pesquisa 

multidisciplinares são indispensáveis, porém insuficientes para reconhecer o potencial 

paradigma. Para tanto, uma reforma mais profunda impõe-se. 

No campo do Direito há recentes avanços que merecem ser tratados pois 

representam passos significativos para a transição paradigmática, apesar de atuarem apenas 

em nível programático, mas que fomentam o paradigmático. 

A Resolução CNE/CES n°9, de 29 de setembro de 2004
38

, que institui as diretrizes 

curriculares para o Curso de Graduação em Direito, em seu Artigo 2, §1°, IV, ao tratar do 

projeto pedagógico afirma que este deve abranger a interdisciplinaridade como elemento 

                                                
37 KUHN, 2006, p. 41-45. 
38 BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução n°9, de 29 de setembro 

de 2004 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/ces092004direito.pdf>. Acesso em: 01 mar. 

2010. 
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estrutural do Curso de Direito. Este dispositivo legal pode ser interpretado extensivamente de 

forma que abranja graus mais elevados de interdisciplinaridade ─ como Jean Piaget fez ao 

usar o termo Transdisciplinaridade pela primeira vez como um nível avançado de 

interdisciplinaridade
39

. Ao menos no campo da epistemologia a interdisciplinaridade foi um 

passo para a Transdisciplinaridade. Com o ensino jurídico, em seu devido tempo, pode-se 

operar o mesmo fenômeno. 

Ainda na mesma resolução, há a seguinte disposição: 

 
Art. 3º. O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, 

sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de 

conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e 

valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de 
visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e 

dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça 

e do desenvolvimento da cidadania. 

 

E ainda no Artigo 5°, I: 

 

Eixo de Formação Fundamental, tem por objetivo integrar o estudante no campo, 

estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber, abrangendo dentre 

outros, estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre Antropologia, Ciência 

Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia. 

 

Colimando os mesmos objetivos destas normas da Resolução CNE/CES n°9, a 

proposta de transdisciplinarização do Direito se apresenta, pois a partir de sua base 

epistemológica haverá um aporte hábil a realizar as diretrizes pedagógicas apresentadas para o 

ensino jurídico. A plena eficácia da Resolução CNE/CES n°9 não pode se dar pelo estudo 

isolado, mesmo que verticalizando, das várias disciplinas fundamentais. É imprescindível 

organizá-las evidenciando suas interações recíprocas, identificando as finalidades comuns de 

tais disciplinas para a formação humanística dos juristas. E esta possível organização entre as 

diversas disciplinas fundamentais do Curso de Graduação em Direito encontraria uma farta 

fonte na Transdisciplinaridade, finalidade para qual a proposta de transdisciplinarização do 

Direito contribui. 

A Resolução n° 75 do Conselho Nacional de Justiça
40

, em seu anexo VI, passa a 

exigir dos magistrados conhecimentos sobre Sociologia do Direito, Psicologia Judiciária, 

Ética, Filosofia do Direito, Teoria Geral do Direito e da Política, disciplinas essenciais para a 

                                                
39 NICOLESCU, 2006, p. 142-143. 
40 BRASIL, Conselho Nacional de Justiça. Resolução n° 75, de 12 de maio de 2009. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7506:resolucao-no-75-de-12-de-maio-

de-2009&catid=57:resolucoes&Itemid=512>. Acesso em: 01 mar. 2010. 
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compreensão do fenômeno jurídico. A referida resolução não fala sobre comunicação destas 

disciplinas, porém, considerando que o objetivo delas é a formação humanística (título do 

anexo) é implícito que girem em torno deste eixo, assumindo um viés multidisciplinar.  

A transição de um paradigma para outro, ou seja, da ótica disciplinar atual do Direito 

para a transdisciplinar, repercutira em novos horizontes para a pesquisa e ensino das ciências 

jurídicas. Os documentos citados podem ser interpretados de forma a corroborar tais ideias. 

Uma vez esclarecido como ocorre a transição paradigmática do enfoque disciplinar 

atual do Direito para o transdisciplinar, bem como o que será necessário para a superveniência 

deste fenômeno, revela-se uma nova questão: como pensar o Direito a partir da 

Transdisciplinaridade? Para indicar um possível caminho para a solução desta indagação, bem 

como verticalizar as análises referentes à revolução paradigmática dentro da Ciência do 

Direito, desenvolver-se-á o próximo item. 

 

4. A CRISE DO PARADIGMA DO DIREITO E A POSSIBILIDADE DE SUA 

TRANSDISCIPLINARIZAÇÃO 

 

No Direito há uma centralização das mais importantes decisões de uma sociedade 

(em toda sua complexidade), de forma que para a compreensão global do papel do Direito 

dentro do conjunto polissistêmico a atitude e visão transdisciplinares têm muito a contribuir. 

Todas as questões sociais têm reflexos no Direito, de forma que a atuação dos juristas afetará 

o rumo da sociedade. Permitir que a ordem jurídica seja operada apenas por juristas sem uma 

visão complexa do fenômeno jurídico, pensando este como objeto desvinculado da sociedade, 

pode onerar toda esta ordem, razão pela qual se justifica a necessidade de pensar o Direito de 

forma complexa. Assim, da mesma forma que Morin afirma que “a ciência é um processo 

sério demais para ser deixado só nas mãos dos cientistas
41

”, o Direito é importante demais 

para ser deixado apenas nas mãos dos juristas. Ademais, o Direito por centralizar todas as 

questões, independentemente de sua natureza ─ quer sejam sociológicas, morais, econômicas 

etc.─ é por excelência transdisciplinar. 

Para melhor problematizar estas questões, na primeira parte deste item será 

explicado por que o Positivismo Jurídico pode ser considerado o paradigma da Ciência do 

Direito; para que na sua segunda parte sejam identificados alguns motivos de sua crise, como 

a desvinculação do plano empírico e o afastamento de questões éticas-políticas, dentro do 

                                                
41 MORIN, 2005, p. 133. 
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contexto da Filosofia Contemporânea do Direito; para que na terceira e derradeira parte seja 

analisada a possibilidade de transdisciplinarização do Direito ante o contexto de crise de seu 

paradigma. 

  

 

4.1 O POSITIVISMO JURÍDICO COMO PARADIGMA ATUAL DA CIÊNCIA DO 

DIREITO 
 

  

Para a emergência de uma nova ciência ─ dentro da estrutura de Kuhn ─ antes é 

necessária a crise da ciência normal. Assim, inicialmente cumpre identificar qual é o 

paradigma do Direito. 

O predomínio da forma do Positivismo Jurídico pensar o Direito é algo notório
42

, 

podendo tal linha ser considerada o paradigma do Direito. Wayne Morrison afirma que: 

“positivismo jurídico é um rótulo que abriga um conjunto de abordagens afins do direito que 

dominaram a jurisprudência ocidental nos últimos 150 anos.”
43

 

O Positivismo Jurídico exerceu e ainda exerce peculiar influência sobre o 

desenvolvimento da Ciência do Direito
44

, e consequentemente em sua prática, pois esta 

ciência desenvolveu-se com base em sua proposta epistemológica. Sua primeira formulação 

foi feita por John Austin, em sua linha de pensamento conhecida por Jurisprudência Analítica, 

que buscou realizar apenas juízos de fato, e não juízos de valor, sobre questões jurídicas. 

Posteriormente o Positivismo Jurídico alcançou seu ponto alto (em termos epistemológicos) 

em Hans Kelsen, que a partir da base de Austin, das categorias kantianas de ser e dever-ser e 

da matriz científica do Círculo de Viena, desenvolveu sua Teoria Pura do Direito, obra 

divisora de águas para o Direito. 

Morrison tambem aponta três características deste paradigma: 

 

(i) o argumento de que o direito é uma criação humana; (ii) a afirmação de que 

nossa análise do direito acompanharia as metodologias bem-sucedidas nas ciências 

naturais especificamente que seriam isentas de valores, e que a busca da filosofia 

jurídica é uma busca da verdade „realista‟; e (iii) que o conceito de direito não 
implica nenhuma afirmação moral substantiva; em outras palavras, que 

                                                
42 De forma alguma o Positivismo Jurídico resume a Ciência do Direito, mas seu lugar de destaque é inegável. 

Razão pela qual na presente pesquisa somente esta linha será analisada. 
43 MORRISON, Wayne. Filosofia do Direito: dos gregos ao pós-modernismo. Trad. Jefferson Luiz Camargo. 

Revisão técnica Gildo Sá Leitão Rios. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 4. 
44 Observa-se que por Ciência do Direito não faz referência aos ramos do Direito, que relacionam-se mais 

profundamente com textos legais, que fazem uso de métodos hermenêuticos próprios e utilizando uma 

linguagem própria. A Ciência do Direito discutida neste capítulo é a ciência que toma por objeto a ordem 

jurídica, estudada principalmente pela Filosofia do Direito e pela Teoria Geral do Direito.  
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empiricamente o direito pode apresentar/representar qualquer posição ideológica ou 

moral.45 

 

O Positivismo Jurídico trouxe inestimáveis avanços para a Ciência do Direito. 

Porém, perante a complexidade e a Transdisciplinaridade apresenta limitações e insuficiências 

que merecem ser apontadas. 

Para este fim, na presente pesquisa somente o pensamento de Kelsen quanto às 

questões metodológicas será analisado. Os juristas que deram continuidade ao pensamento de 

Kelsen, como Bobbio, Hart, Ross etc., são considerados poskelsenianos por não poderem ser 

compreendidos sem o pensamento kelseniano. Estes aprimoraram a descrição do Direito 

Positivo a partir da proposta epistemológica de Kelsen, sem adentrar significativamente em 

questões epistemológicas que caracterizam este paradigma. 

Destarte, os pressupostos disciplinares são desenvolvidos predominantemente por 

Kelsen. A discussão epistemológica dos poskelsenianos, se comparadas com seu referencial 

teórico, são simplificadas. Portanto, no intuito de estabelecer o diálogo entre o enfoque 

disciplinar do Positivismo Jurídico e a transdisciplinaridade, limitar-se-á a análise as 

contribuições de Kelsen feitas na Teoria Pura do Direito. E na sua análise somente as questões 

epistemológicas serão estudadas. A partir da base epistemológica dela todas as demais 

características do Direito descritas, que são importantes, surgem como consequência lógica da 

metodologia empregada
46

. 

 

4.2 CRISE DO POSITIVISMO JURÍDICO 

 

O objetivo da Teoria Pura do Direito é estudar o Direito Positivo válido, em outras 

palavras, o universo de normas jurídicas de dada sociedade. Destarte, visa somente descrever 

o Direito Positivo como ele é, sem prescrever como ele deveria ser. Esta descrição é realizada 

sob a égide de uma metodologia eminentemente disciplinar, e como tal apresenta limitações 

perante o paradigma proposto pela transdisciplinaridade. 

                                                
45 MORRISON, 2006, p. 410. 
46  Não cabe aqui aprofundar todos os pontos da ampla formulação teórica kelseniana. Ao buscar descrever o 

Direito de forma isolada, é inevitável chegar a conclusões tão próximas as de Kelsen, senão iguais, que tornaria 

desnecessário realizar uma recapitulação simbólica das características do Direito verificadas pelo Positivismo 

Jurídico. Que o ordenamento jurídico é estruturado de forma escalonada, havendo uma hierarquia de normas 

jurídicas; que cada ato possui um significado jurídico; que a sanção é a consequência jurídica do ilícito; que os 

magistrados realizam a interpretação autentica das normas jurídicas etc., são características importantes da 

Teoria Pura do Direito, mas não o essencial dela para a presente análise. 
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O enfoque disciplinar manifesta-se principalmente na delimitação do objeto. Para 

descrever a ordem jurídica, esta foi isolada e descontextualizada de suas relações, sejam 

globais ou com outras esferas sociais, de forma que apenas a ordem jurídica fosse analisada 

de forma pura. Nas palavras de Kelsen: 

 

Quando a si própria se designa como “pura” teoria do Direito, isto significa que ela 

se propõe garantir um conhecimento apenas dirigido ao Direito e excluir deste 
conhecimento tudo quanto não pertença ao seu objeto, tudo quanto não se possa, 

rigorosamente, determinar como Direito. Quer isto dizer que ela pretende libertar a 

ciência jurídica de todos os elementos que lhe são estranhos. Esse é o seu princípio 

metodológico fundamental. 47 

 

São afastados do Direito todos os elementos da política, da economia, da sociologia, 

assim como questões morais. Assim, tudo o que não é eminentemente jurídico é afastado da 

Teoria Pura do Direito. Este recorte disciplinar opera-se com o intuito de delimitar objeto da 

Ciência do Direito que não abarca outras dimensões, somente a jurídica, pois do contrário 

haveria influência de outras disciplinas no estudo da ordem jurídica. Kelsen justifica este 

recorte para “evitar um sincretismo metodológico que obscurece a essência da ciência jurídica 

e dilui os limites que lhe são impostos pela natureza do seu objeto
48

”. 

A perspectiva de Kelsen acerca do Direito contribuiu de forma inegável para o 

desenvolvimento da Ciência do Direito e das práticas forenses, porém, apresenta limitações 

inerentes ao enfoque disciplinar.  

Dentre as principais críticas realizadas ao pensamento kelseniano, está o fato de a 

Teoria Pura do Direito afastar a relação entre o Direito e a justiça, de forma que uma ordem 

jurídica pode ser válida independentemente de sua conformidade com determinada concepção 

de justiça. Nas palavras de Kelsen: 

 

Abstrair da validade de toda e qualquer norma de justiça, tanto da validade daquela 

que está em contradição com uma norma jurídica positiva como daquela que está 

em harmonia com uma norma jurídica positiva, ou seja, admitir que a validade de 

uma norma do direito positivo é independente da validade de uma norma de justiça 

– o que significa que as duas normas são consideradas como simultaneamente 

válidas – é justamente o princípio do positivismo jurídico.49 

 

Disto resulta que a Teoria Pura do Direito é uma teoria eminentemente formal, uma 

estrutura, que pode ser usada para analisar uma ordem jurídica positiva. A partir desta 

                                                
47 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João B. Machado. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 

1. 
48 Ibid., p. 2. 
49

 KELSEN, Hans.  O Problema da Justiça. Trad. João Baptista Machado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2003. p. 11. 
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premissa, a Ciência do Direito ocupa-se apenas da validade das normas jurídicas, 

independentemente de seu conteúdo moral. A única validade que importa a ser analisada, para 

a Teoria Pura do Direito, é a validade do Direito Positivo enquanto estrutura. 

A ideia do princípio metodológico usado é delimitar o objeto. Ademais, ao seguir a 

orientação de não emitir juízo de valor acerca do objeto (princípio amplamente aceito na 

epistemologia), não se nega a importância de considerações éticas referentes ao Direito, 

somente que este problema é de outra disciplina, não sendo objeto da Teoria Pura do Direito . 

Tal escusa é válida no enfoque disciplinar ─ e em menor grau na inter e multidisciplinaridade 

─, mas não é permitida ao espírito transdisciplinar, que almeja a compreensão global dos 

fenômenos. 

Outra crítica correlata, e um dos aspectos mais marcantes do reducionismo, é o fato 

de a ordem jurídica ser descrita independentemente da esfera social. Como corolário, fica 

afastada a questão da eficácia das normas jurídicas ─ a aplicabilidade delas no âmbito social 

─, sob o argumento que tal questão é problema da sociologia e não de uma Ciência do Direito 

positivo
50

. Neste momento, e em vários outros ─ como no problema da validade do Direito ─, 

Kelsen não nega a relevância destas questões, nem a correlação delas com o Direito, porém 

enfatiza que a solução destes problemas que tem origem na relação do Direito com objetos de 

outras disciplinas devem ser resolvidos fora da Ciência do Direito, quer seja na filosofia, na 

sociologia, na economia ou na ciência política
51

. 

Estas críticas exemplificam o fato de Kelsen ser muito criticado por sua teoria não 

contemplar elementos que ele, ao delimitar o objeto dela, não se propôs a analisar. Porém, no 

âmbito da Teoria Pura do Direito Kelsen não pode ser criticado por este posicionamento, 

afinal sua pretensão não era enfrentar tais questões. Assim, dentro de seu objetivo único de 

descrever o Direito, não faz sentido ingressar em questões metajurídicas que são objeto de 

ciências autônomas.  

Atualmente há diversos fenômenos jurídicos que o Positivismo Jurídico não pode 

lidar, principalmente institutos ou ramos do Direito que se revestem de certa 

internacionalidade. Como exemplo o fenômeno da Lex mercatoria, que em linhas gerais, é 

uma sistematização de normas baseada em usos e costumes que visa acompanhar a evolução 

das relações jurídicas privadas em âmbito internacional. As teorias do Positivismo Jurídico 

não podem ser usadas para compreender este fenômeno, além disso, interpretar tal fenômeno 

                                                
50 KELSEN, Hans. O que é Justiça? Trad. Luís Carlos Borges. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 264-

265. 
51

 Estas críticas foram citadas porque são nelas que a evolução dos fenômenos jurídicos, em toda sua 

complexidade, não pode mais ser compreendidos a partir do Positivismo Jurídico. 
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à luz do Positivismo Jurídico levaria a posições retrógadas. Pensar a forma do Direito de 

forma apartada da realizada revela-se insuficiente
52

. 

Outro exemplo notório são os Direitos Humanos, cuja discussão jurídica implica 

necessariamente em adentrar a esfera axiológica, analisando a diversidade cultural na busca 

de extrair um substrato. Não se trata apenas de uma questão de validade formal que goze de 

eficácia, pois tais discussões transcendem os aspectos jurídicos analisados pelo Positivismo 

Jurídico. 

Ademais, existem teorias que superam o Positivismo Jurídico em vários aspectos. 

Carla Faralli
53

 agrupa-as em linhas diversas, todas desenvolvendo-se a partir de constatações 

de insuficiências do Positivo Jurídico. Das linhas apresentadas por Faralli, duas são mais 

oportunas neste contexto de transição paradigmática. A primeira trata de um retorno do 

Direito aos valores éticos-políticos, elemento indispensável para a compreensão das 

constituições democráticas; enquanto a segunda linha, representando o abandono do enfoque 

eminentemente formal do Direito, reaproxima questões sociais que constituem um realismo 

jurídico, o qual embasa discursos críticos do Direito. 

Neste contexto de crise do paradigma da Ciência do Direito Losano indica elementos 

essenciais para a compreensão global do fenômeno jurídico que não são estudados pelo 

Positivismo Jurídico, mas que um enfoque transdisciplinar não pode ignorar: 

 

[...] enquanto houver uma sociedade com ordenamento jurídico persistirá também a 

necessidade de refletir sobre a justiça, sobre a estrutura e função das normas 

jurídicas, sobre os comportamentos que devem ser incentivados ou reprimidos, 

enfim, sobre o tipo e o nível de ordem que deve reger aquela sociedade54. 

 

A Teoria Pura do Direito não pode ser utilizada para compreender a complexidade 

do Direito. A descrição isolada da estrutura do Direito Positivo, apesar de necessária, é 

insuficiente. Kelsen sempre esteve ciente disto, tendo até afirmado claramente que: 

 

                                                
52 Neste sentido é a lição de Friedrich Müller, que desenvolveu sua Teoria Estruturante do Direito demonstrando 

a estreita relação entre a norma jurídica (forma) com o todo empírico (realidade): “[...] a específica norma 

jurídica constitucional em princípio só possa ser plenamente entendida a partir da totalidade da constituição 
global política, já que, nesse sentido, somente o ambiente determina o conteúdo e a individualidade da 

constituição juridicamente, é uma importante visão da teoria do direto ou de uma de suas exigências pela teoria 

geral do Estado.” (MÜLLER, Friedrich. Teoria Estruturante do Direito. Trad. Peter Naumann e Eurides 

Avance de Souza. São Paulo: RT, 2008. p. 103). 
53 FARALLI, Carla. A filosofia contemporânea do direito:temas e desafios. Trad. Candice Premaor Gullo. 

São Paulo: Martins Fontes, 2006.  
54 LOSANO, Mario G. Prólogo da edição brasileira. Trad. Marcela Verejão. p. IV – XIII. In FARALLI, Carla. A 

filosofia contemporânea do direito:temas e desafios. Trad. Candice Premaor Gullo. São Paulo: Martins 

Fontes, 2006. p. XII-XIII. 
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O direito pode ser objeto de ciências diversas. A teoria pura do direito nunca 

pretendeu ser a única ciência do direito possível ou legítima: existem também a 

sociologia do direito e a história do direito. Estas, justamente com a análise 

estrutural do direito, são necessárias para se compreender completamente o 

complexo fenômeno do direito55. 

 

Kelsen lançou um olhar disciplinar ao Direito ─ ou seja, complementar ao enfoque 

transdisciplinar. Ante a pluralidade de possíveis vieses escolheu o formal, que de forma 

alguma exclui as outras disciplinas. São facetas diferentes do mesmo fenômeno jurídico, cuja 

compreensão plena nunca foi a pretensão de Kelsen.  Ciente disso, Losano faz o seguinte 

comentário: 

 

Estaremos mesmo seguros de que a forma é o elemento fundamental para 

compreender o direito? Excluindo qualquer exame do interior (ou seja, a realidade) 

e qualquer exame do exterior (ou seja, o valor, a justiça), Kelsen encontra-se na 

posição de quem quer falar do ovo propondo-se calar tanto sobre a galinha quanto 

sobre a gema e a clara. Estaremos mesmos seguros de que a casca é o elemento 

fundamento para se compreender o ovo? Se não falarmos da galinha, não 
compreenderemos a origem do ovo, nem sua estrutura, nem (peço vênia) sua forma; 

se não falarmos de gema e clara, não explicaremos sua finalidade, nem seus 

possíveis usos. Por outro lado, porém, para falar do ovo de modo exaustivo seria 

preciso falar também da casca56. 

 

A delimitação do objeto não encontra problema algum dentro da pesquisa disciplinar 

proposta, mas se visto a partir da complexidade há uma mutilação de inúmeras propriedades e 

características do Direito, que se revelam a partir das interconexões com outros objetos e que 

não são analisadas em decorrência da metodologia empregada. Evidentemente que o que se 

encontra fora do objeto delimitado pode ser estudado por outras ciências, mas o que se 

compromete é a compreensão da globalidade do fenômeno jurídico. Ademais, são as áreas e 

as formas de conexão de diversas ciências que a Transdisciplinaridade almeja compreender, 

algo que não é possível a partir do Positivismo Jurídico
57

.  

Neste contexto, a crítica passível de ser realizada a partir da complexidade e da 

Transdisciplinaridade, é que a descrição do Direito enquanto objeto isolado não é a melhor 

forma de compreender a ordem jurídica. Para este fim, ante a crise do Positivismo Jurídico, 

impõe-se o desafio de pensar o Direito a partir da Transdisciplinaridade 

 

                                                
55 KELSEN apud LOSANO, Mario G. Introdução. In: KELSEN, Hans.  O Problema da Justiça. Trad. João 

Baptista Machado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. xxv. 
56 LOSANO, 2003, p. XXI. 
57 Note que apesar de todas essas limitações da proposta do Positivismo Jurídico, sua contribuição é indiscutível. 

Há um estudo profundo do aspecto formal do Direito, e relacionar este aspectos com questões de outras 

disciplinas acarreta uma outra interpretação da forma do Direito, mas isto só é possível em virtude do estudo 

profundo e exaustivo da estrutura. 
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4.3 A TRANSDISCIPLINARIDADE COMO FUNDAMENTO PARA A CIÊNCIA DO 

DIREITO 

 

Uma perspectiva transdisciplinar aspira superar e organizar a fragmentação existente 

nos domínios disciplinares do Direito e de áreas do conhecimento correlatas, possibilitando 

outra descrição do Direito que consideraria a esfera social, formal, histórica, moral etc. Para 

isto, toda a contribuição de Kelsen tem que ser considerada, pois compreender o Direito em 

sua complexidade a partir da Transdisciplinaridade, é tambem descrever a forma do Direito. 

A percepção parcial da ordem jurídica pela Teoria Pura do Direito, somada com a 

ciência de que tal visão não compreende a globalidade do fenômeno jurídico, implica em um 

caráter provisório do legado kelseniano. Se até na física, onde se obtém os resultados mais 

precisos ocorrem constantes revoluções, o Direito não poderia almejar alcançar uma 

formulação definitiva. Ciente disso, Kelsen afirma no prefácio da Teoria Pura do Direito: 

 
Também esta segunda edição da Teoria Pura do Direito não pretende ser 

considerada como uma apresentação de resultados definitivos, mas como uma 

tentativa carecida de um desenvolvimento a realizar através de complementações e 

outros aperfeiçoamentos. O seu fim terá sido alcançado se for considerada 

merecedora de tal desenvolvimento ─ por outros que não o presente autor, já a 

atingir o limite de seus dias.58 

 

As contribuições de Kelsen para o Direito são de uma grandiosidade inquestionável, 

tendo ele realizado um progresso tão grande que não foi igualado por nenhum outro jurista. 

Mas evidentemente trata-se de uma teoria não definitiva que poderia ser refinada, como de 

fato ocorreu com o Positivismo Jurídico, o qual foi aprimorado principalmente por Hart e 

Bobbio, além do próprio Kelsen ─ para citar apenas os autores de maior relevo. Porém, a crise 

deste paradigma foi inevitável. A emergência de problemas e temáticas dentro do Direito que 

não poderiam ser explicados pelo Positivismo Jurídico levou inevitavelmente à sua 

fragilização teórica, abrindo um amplo e favorável campo para a proposta de novas teorias. 

Transdisciplinarizar o Direito considerando sua complexidade ao descrevê-lo, 

assemelha-se ao objetivo de Kelsen, mas a partir de outro paradigma e outra metodologia, que 

levam à adoção de um outro recorte do objeto. O Positivismo Jurídico descreveu o Direito sob 

o aspecto formal, disciplinar, considerando-o como um objeto isolado. Pensar o Direito a 

partir da Transdisciplinaridade implica em compreendê-lo a partir de suas interações 

complexas. 

                                                
58 KELSEN, 2006, p. xviii. 
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Da mesma forma que Morin esclarece que “a complexidade é o desafio, não a 

resposta
59

”, a proposta de transdisciplinarização do Direito assume o tom de desafio. A 

incorporação da Transdisciplinaridade è Ciência do Direito é tratada como uma hipótese 

possível, mas não necessária. Trata-se de uma proposta que eventualmente será aceita 

(podendo ser refutada), mas em estágios iniciais de formulação, a presente pesquisa limita-se 

em apresentar a possibilidade de seguir este norte. 

A complexidade existe nos fenômenos sociais e consequentemente no que concerne 

ao Direito. Porém, na semântica de Sigmund Freud
60

, a visão da interconexão de todos os 

elementos, que é a síntese do pensamento complexo, está em um nível inconsciente para a 

comunidade científica. Problematizar a Transdisciplinaridade pode ajudar a elevar as 

interconexões ao nível consciente, o que originaria novos rumos para a Ciência do Direito. 

Tomar consciência desta complexidade não é possível para um cientista isolado de uma 

disciplina, mas é o sonho transdisciplinar
61

 da comunidade científica formada pelos 

intelectuais da Transdisciplinaridade. 

Para finalizar este estudo, será esclarecedora uma comparação da proposta de 

transdisciplinar o Direito em nível paradigmático e um fenômeno jurídico reconhecido pelos 

juristas. 

Atualmente fala-se cada vez mais na constitucionalização do Direito Civil e do 

Direito Privado como um todo, visão a partir da qual se afirma que “não se pode pretender 

adaptar a Constituição ao Código Civil, sendo indispensável proceder em sentido inverso de 

modo a reler e forjar todo o tecido infraconstitucional sob o manto inovador e vinculante do 

texto maior
62

.” Tal necessidade de adaptação sustentada pelos civilistas mais inovadores, para 

não falar dos outros ramos do Direito, é algo relativamente novo. Porém, dentro da ciência do 

direito constitucional, é de longa data o conceito de filtragem constitucional
63

, conforme o 

qual sempre que a ordem jurídica é inovada pelo surgimento de uma nova Carta Magna é 

necessário filtrar, adaptar, toda a ordem jurídica infraconstitucional, verificando quais normas 

serão recepcionadas ou não, promovendo às devidas adequações das recepcionadas as novas 

diretrizes constitucionais. 

                                                
59 MORIN, Edgar. O Problema Epistemológico da Complexidade. Publicações Europa-América: Lisboa, 1996. 
60 FREUD, Sigmund. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud. v. 22. Rio de Janeiro: Imago, 1996. p. 

75-77. 
61 Parodiando o título do trabalho de Japiassu, porém a expressão é usada com a semântica psicanalítica de 

“sonho”. 
62 TEPEDINO, Gustavo. As relações de consumo e a nova teoria contratual. In: “Temas de Direito Civil”. Rio 

de Janeiro: Renovar, 1999. p. 199-215. p.206. 
63 BESTER, Gisela Maria. Direito constitucional. v. 1:fundamentos teóricos. São Paulo: Manole, 2005. p.176. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5124



Igualmente, a essência da relação ilustrada entre a Constituição e as normas 

infraconstitucionais ─ na qual parte-se de princípios positivados na Constituição como vetores 

hermenêuticos para promover uma releitura de um ramo do Direito ─, aplica-se entre a 

Transdisciplinaridade e o Direito. A Transdisciplinaridade, como paradigma científico, 

propõe um método para a pesquisa científica. O Direito como ciência é feito sob a égide de 

um paradigma. Da mesma forma que há a necessidade de uma filtragem constitucional da 

ordem jurídica infraconstitucional quando uma nova Constituição é promulgada, é necessária 

uma adaptação da Ciência do Direito ao paradigma da Transdisciplinaridade, pois este ─ 

assim como uma nova Carta Magna ─ apresenta novos princípios e horizontes para todo o 

Direito. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mundo é complexo, mas ele não é percebido desta forma pela metodologia 

disciplinar que perdurou na modernidade. A Transdisciplinaridade tenta construir uma visão e 

uma atitude tal que possa reconhecer, mesmo que não totalmente, a complexidade dos 

fenômenos. As propostas da Transdisciplinaridade, e da complexidade em especial, 

inicialmente destinadas à ciência, mas cujo enfoque repercutiria em uma diversidade de temas 

(sendo potencialmente aplicável a qualquer problema), são apresentadas como uma 

possibilidade, que eventualmente será reconhecida e incorporada pela Ciência do Direito.  

Nesta reflexão, apenas apresentou-se o desafio e a possibilidade de pensar o Direito 

a partir da Transdisciplinaridade, indicando foros iniciais de interdisciplinaridade que podem 

ser interpretados extensivamente a fim de transdisciplinarizar o Direito. A partir desta 

perspectiva, a metodologia e o ensino jurídico assumiriam outro viés: a organização do 

conhecimento passaria a ser priorizada, a compreensão do sistema jurídico dar-se-ia de forma 

ampla e relacionada com outras esferas sociais, além de, com isso, possibilitar ampla 

comunicação com outros domínios do conhecimento científico. 

Além disso, o tratamento da questão no plano epistemológico é preliminar à 

utilização da Transdisciplinaridade em pesquisas jurídicas, afinal, não há como realizar uma 

pesquisa científica antes que o método seja estabelecido. Este artigo propôs-se a realizar 

considerações iniciais sobre a vinculação do paradigma da Transdisciplinaridade com a 

Ciência do Direito, a fim de problematizar as questões metodológicas. 

Por fim, há o abandono da ilusão de fazer pesquisa transdisciplinar sem considerar e 

refletir sobre a sua visão e atitude propostas pela Transdisciplinaridade. A prática 
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epistemológica da Transdisciplinaridade constitui um paradigma, e como tal propõe novos 

horizontes para a Ciência. Transdisciplinarizar o Direito, portanto, refere-se à reflexão das 

questões jurídicas sob a égide da Transdisciplinaridade, não apenas pela apropriação de seus 

conceitos e elementos para endossar determinada pesquisa. 
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METODOLOGIA DE PORTFÓLIO: UM INSTRUMENTO PARA AVALIAR OS ALUNOS DOS
CURSOS DE ENSINO JURÍDICO

PORTFOLIO’S METHODOLOGY: AN INSTRUMENT TO ASSESS THE STUDENTS OF COURSES
LEGAL EDUCATION

Ana carolina da Costa magalhães
Sarah Araújo Viana

RESUMO
O tema sobre a avaliação sobre os alunos, especialmente do ensino superior, vem sofrendo diversas críticas,
em virtude da utilização de avaliações que não estimulam o aprendizado do estudante, prendendo-o na
questão quantitativa das provas e nos ensinos introduzidos em sala de aula. No que tange ao ensino jurídico,
logo se percebe que o problema não se ameniza, mas se agrava, em razão da falência dos cursos de direito
em formarem bacharéis capazes de atuar no mercado e “operadores do direito” pouco reflexivos, acríticos e
sem autonomia. Desta forma, o foco deste artigo é demonstrar a aplicabilidade da metodologia de portfólio
para os alunos de Ensino Jurídico como instrumento para amenizar as deficiências existentes no sistema a fim
de formar um “operador do direito” como sujeito modificador da realidade social.
PALAVRAS-CHAVES: Ensino jurídico. Metodologia portfólio. Instrumento de avaliação.

ABSTRACT
The question about valuation over the students, especially university education, is suffering many critics.
These critics consist because the utilization of valuation that do not stimulate the learning of the student,
restricting him in the quantitative method to measure the test and the teachings pass over class. About the
law school, right away realize that the problem does not get any softer, but get worst. The reason consist in
the fail of the Law School to form graduates able to act on market and “law operators” with non-reflection
or critic feeling and non-autonomy. The focus of this article is to demonstrate the applicability the portfolio
methodology for the students of the Law School as an instrument to reduce the deficiencies existent in the
system with the goal to form a “law operator” that modify the social reality.
KEYWORDS: Law School. Portfolio Methodology. Avaliation instruments.

INTRODUÇÃO

O ensino jurídico vem sofrendo um processo de degradação. Não há como negar que a cinqüenta
anos atrás o direito era formado por ilustres professores com dedicação exclusiva e alunos profissionais.
Contudo, atualmente as faculdades de direitos tornaram-se máquinas de (re) produção em massa de
bacharéis de péssima qualidade e sem desenvolvimento crítico como se percebe nos crescentes números de
reprovação no exame para a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e o excessivo número de operários de
direitos com baixa formação intelectual.

O presente trabalho objetiva analisar a situação na qual se depara o ensino jurídico brasileiro atual
considerando os métodos e formas empregados para tanto, bem como o papel exercido pelo docente para a
manutenção de tal realidade. Este ensaio pretende assinalar algumas das dificuldades que podem ser
encontradas ao longo do processo de ensino-aprendizagem nas Universidades e Faculdade de Direito do
Brasil.

Dessa forma, o estudo tem por escopo propor a utilização da metodologia de portfólio para
aprendizagem e avaliação dos alunos de ensino jurídico além dos testes e provas já existentes. O que se
pretende demonstrar é a grande utilidade deste método com vistas de se desenvolver um aluno mais crítico,
reflexivo e participativo. Visualiza-se o portfólio como um instrumento que permite uma aprendizagem e
uma avaliação de qualidade a fim de amenizar as deficiências atuais existentes no ensino jurídico e a criação
de um processo construtivo entre aluno e professor.

Portanto, primeiramente, serão analisadas as deficiências do ensino jurídico, para em seguida
abordar o que consiste a metodologia de portfólio e como aplicá-la dentro da sala de aula. E por último
abordar como a aplicação deste tipo de metodologia trará maiores benefícios ao ensino jurídico suprindo
algumas falhas existentes.

1 O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E A CIENTIFICIDADE DO DIREITO

Inserido no campo do conhecimento científico o conhecimento jurídico que, assim como as demais
áreas do conhecimento, fundamenta-se em análises teóricas, em particular no exame das normas jurídicas. O
Direito, no entanto, deve se propor à análise do fato jurídico, mas não em seu aspecto isolado, e sim, sempre
considerando o contexto político, econômico e social que o envolve. 

A ausência de um ensino e de uma aprendizagem interdisciplinar do Direito, correlacionando seu
estudo ao de outras áreas do conhecimento como a economia, a sociologia, a psicologia e tantas outras afins,
culmina na formação de profissionais desinteressados e inaptos em inovar na interpretação das leis, que não
concebem o estudo do Direito capaz de interagir com outras áreas do conhecimento.
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Observa-se que esta ausência de interdisciplinariedade ocorre mesmo entre os diversos ramos que
compõem direito, é uma questão espinhosa e ainda pouco difundida, que emerge numa eterna “batalha” entre
doutrinas públicas e privadas.

A ciência busca conhecimentos objetivos por meio de métodos e sistemas organizados de análise e
pesquisa, utilizando-se de princípios estabelecidos (paradigmas) e da refutabilidade dos mesmos. A retórica
está em busca do discurso descompromissado com a verdade e vazio de conteúdo, fato que não se ajusta ao
real ensino do direito, ou seja, aquele baseado na ciência jurídica e não em dogmas estabelecidos pelo
legislador. 

Diante disso, constata-se que as faculdades de Direito e, muitas vezes, os cursos de Pós-graduação
não estão capacitando pesquisadores do Direito, profissão esta cada vez mais rara, mas tão necessária no
Estado Democrático de Direito, implementador dos direitos fundamentais. Pois, se a teoria deve ser aliada à
prática (realidade fática), isto engloba a concepção de projetos que visem o desenvolvimento social, só assim
os cursos de Direito poderão cumprir sua parte no contexto científico do qual faz parte.

Habituou-se a entender o ensino jurídico como um mero ensino de leis e, nessa seara, expandiu-se
também o entendimento, sem maiores discussões, ao fato de que os profissionais da área do direito são os
mais indicados para ocupar cargos de professores de direito, preponderando a alegação de que quem sabe
fazer, sabe ensinar.

A imagem do ensino do direito, que ainda hoje se orienta por um paradigma normativista, que se
constitui na reunião do dogmatismo, da descontextualização e da unidisciplinariedade, e com isso, traz
consigo a centralidade da lei como dogma irrefutável (PINHEIRO, 2002, p. 516). Observa-se, todavia,
tratar-se de um descompasso que ainda se matém no ensino do direito, imprimindo suporte ao exercício do
legalismo exegético de outrora, convertendo o texto legal em dogmas e em postulados inquestionáveis.

O dogmatismo ocupa um espaço central na questão da qualidade do ensino superior em direito uma
vez que propaga uma visão de que os objetos de conhecimento nos são dados como tais, e não pela função
mediadora do conhecimento (HESSEN, 2003, p. 29). Nesse plano, salta aos olhos que o proceder da
dogmática difere amplamente da atividade científica baseada pela investigação de seu objeto.

Ainda sob os resquícios do século XIX, há uma forte inclinação e, até mesmo, uma super
valorização do direito positivado, ou seja, do direito legalista, direcionado restritamente à legislação, produto
da atividade estatal, quando o ideal seria a formação científica voltada à plenitude da compreensão da
realidade da Ciência do Direito e da verdadeira finalidade do operador do direito na sociedade. 

Dessa forma, resume-se o ensino do direito em um ensino estritamente técnico cuja finalidade não
cabe mais nos tempos atuais. Segundo Rosalice Pinheiro (2002, p. 508): “ao conferir ao aluno um ensino
técnico, mas que não se revela como suficiente, pois, muito além da habilidade técnica, mister se faz um
perfil crítico, com o qual deve atuar o jurista em sociedade, não se admitindo que ele esteja destituído de sua
responsabilidade”. 

Nesse aspecto, ressalte-se ainda, que o magistério jurídico não pode ser composto por juristas que
(apenas) dominem tecnicamente a matéria, fazendo de tão relevante função um segundo meio de
subsistência. Deve-se desenhar outra vertente de professor de direito, fundamentada na identidade de um
profissional docente, com o pensamento orientado para a pesquisa, e não na identidade de um profissional
que também ministra aulas.

Ademais, em tempos de busca pela efetivação dos direito humanos e dos direitos fundamentais não
se pode olvidar o dever de acrescentar ao ensino jurídico um espírito solidário a ser transmitido ao operador
legal e não apenas um sentimento legalista ou economicista. Deve-se implementar uma nova pedagogia capaz
de dirimir os obstáculos para um efetivo ensino jurídico, uma vez que sua atuação reflete na sociedade por
meio do seu desempenho profissional.

Nesse sentido, veja-se a manifestação de Fernando Scaff (2001, p.65):
[...] a escola é um dos principais aparelhos ideológicos do Estado, sendo que as escolas de Direito são,
dentre todos, o principal deles, em razão de sua destacada importância na formação de um dos Poderes
do Estado. Se não for transmitido nas Escolas de Direito que, quando faltar saúde, escola e pão, deverá
haver justiça para corrigir esta distorção, de nada adiantará o discurso inflamado e a retórica vazia de
nossos mestres, sempre tão ciosos de seu bem-falar, e nem sempre preocupados com o conteúdo e a
ideologia subjacentes a seus ensinamentos.

Observa-se que a questão da educação jurídica possui dois vértices principais, a atuação docente e a
futura atuação profissional do ora discente. Nesse sentido, Rosalice Pinheiro (2002, p. 514): “A educação
somente pode ser considerada como fator de transformação social, na medida em que se formem sujeitos
que, ao exercer sua atividade profissional na sociedade, atuem neste sentido”. Portanto, é preciso que os
professores tomem consciência de suas funções que, de uma forma ou de outra, se refletirão na atuação dos
alunos quando profissionais.

O conhecimento científico em geral é desenvolvido com base em questionamentos e não pode ser
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obtido sem que inquirições, refutações e críticas sejam feitas, uma vez que a ausência destes termos levaria a
unificação de idéias o que comprometeria a elaboração de novos paradigmas.

Para se formar uma educação com viés crítico, é necessário, segundo Antonio Joaquim Severino
(1996, p.11) que o conhecimento “seja desenvolvido como conhecimento integrado, construído, portanto de
uma maneira interdisciplinar”. Ainda, o mesmo autor arremata:

Afinal, a área de educação, como qualquer outra área das ciências humanas, exige um trabalho
interdisciplinar, seja no âmbito da construção teórico-empírica de seu objeto, na realização concreta da
pesquisa, seja no âmbito de sua aplicação enquanto prática social. É preciso ainda que esse seja um
conhecimento engajado, ou seja, o saber, na área educacional, precisa integrar o agir. O conhecimento
educacional tem compromisso com a prática social da educação. O conhecimento científico não é um
conhecimento diletante (SEVERINO,1996, p. 19).
 

Portanto, infere-se que por meio de discussões e exames e difundindo-se a questão aos órgãos
responsáveis pela qualidade de ensino do país, às instituições de ensino superior, aos professores e aos
alunos, mesmo que a pequenos passos, espera-se romper definitivamente com o passado legalista que não
mais se conjuga com a realidade atual dos centros de ensino de direito e se promova uma educação voltada à
pesquisa e ao conhecimento científico.

2 AS DEFICIÊNCIAS DO ENSINO JURÍDICO

A educação como um todo no Brasil está sofrendo uma época conturbada. Entretanto, no que se
refere ao o ensino jurídico brasileiro essa crise é ainda pior, com maiores dificuldades e descrenças[1].
Propostas para melhorá-la estão sendo apresentadas continuamente, sem que haja, necessariamente, um
retorno significativo da implementação de tais mudanças com a superação das deficiências existentes.

No entendimento de Franco (2002) a democratização do ensino jurídico contribuiu de alguma forma
para tal situação, já que a utilização de forma demasiada de professores horistas de dedicação não exclusiva e
entrada de alunos com deficiências no ensino fundamental e médio sem que essas falhas sejam superadas e
trabalhadas no ensino superior fizeram que estes institutos tornassem somente expedidoras de diplomas. Já
na visão de Encarnação (1995, p. 107-108) a influencia da democratização do ensino no âmbito jurídico foi
bem maior, afinal para a implementação de cursos de direito não demanda custos excessivos, em que
somente é necessário à sala de aula e o professor. São essas suas palavras:

                                                  O sistema educacional, no que se refere ao ensino jurídico, oferece hoje a possibilidade de dar diploma
de bacharel em Ciências Jurídicas ao maior número possível de pessoas, em consonância com os
objetivos do sistema educacional de modo geral que, no Brasil, saiu do papel de agente  elitizador da
educação, para uma função de difusor do diploma, especialmente de nível superior.

                                                  [...]
                                                  No caso específico do ensino jurídico, a Universidade sentiu-se bem à vontade, pois aparentemente o

ensino jurídico não precisa de muita pesquisa, e portanto, dispensa material e mão-de-obra sofisticados,
podendo ser objeto de plena popularização.

Conforme Castro (2007) a responsabilidade pela deficiência do ensino jurídico encontra-se na
própria instituição, cada curso individualmente. Explana o autor que, atualmente, existem excelentes
universidades, mas ao mesmo tempo péssimas instituições que tentam culpar fatores externos pela má
qualidade de seus bacharéis e as baixas aprovações no exame para ingresso na OAB por seus alunos.

Alega, ainda, que um dos indutores de qualidade nos cursos de ensino jurídico consiste em seu
corpo docente, assim: “Ora, com 1.046 cursos de Direito no Brasil, são necessários um mínimo de 33 mil
professores, sendo pelo menos 13 mil titulados com mestrado e doutorado. E isso não existe no Brasil”
(2007, p. 34). Ademais, explica Castro (2007, p. 34), outro grande fator das falhas existentes no ensino
jurídico brasileiro é a utilização em larga escala de professores horistas no quadro de corpo docente das
Universidades e Faculdades, expõe o autor:

                                      que temos uma quantidade muito grande de professores horistas, que não tem maiores compromissos
com o seu curso. Meramente comparecem ao trabalho para bater o ponto por algumas horas e voltar para
outras atividades que lhe é mais interessante ou mais rentável. (CASTRO, 2007, p. 34)

Também salienta Castro (2007, p. 34) a necessidade da transformação da mentalidade dos
professores que deve fazer de sua profissão uma vocação, “pois o educador não só ensina, como educa,
transforma, provoca a capacidade natural do ser humano para resolver problemas, faz raciocinar, faz
argumentar, faz criar, faz crescer.”

 Na opinião de Encarnação (1995, p. 188) a deficiência do ensino jurídico reside também, no fato,
que as instituições de ensino se encontram desvinculadas “pela busca filosófica, pela pesquisa científica, pela
resposta aos problemas da sociedade”, tornado a tarefa do ensino jurídico somente uma prática forense,
(1995, p. 114) delegando “a tarefa do ensino jurídico a ‘técnicos da área jurídica’, que nem sempre são
especializados em ensino e nem se preocupam com isso, poupando as escolas de investimentos consigo [...]”.
Tornando, assim, o ensino jurídico somente uma leitura de código. Assevera, então, Aguiar (2004, p.185):

                                                  Um processo pedagógico que não leve em conta o contexto do texto, ou a instrumentalização das
noções recebidas, aqui consideradas como um conjunto dinâmico de habilidades, torna-se mera
formalidade, simples de conteúdo sem sentido, instrumento útil para a manipulação e para o
preenchimento de sentidos pelos interesses dos donos dos poderes.
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Critica também Encarnação (1995, p. 110) que a deficiência dos cursos do direito também residem
nos próprios alunos, que entram nas Universidades e Faculdades por intermédio da memorização oferecida
nos “cursinhos” de pré-vestibular, havendo somente por interesse na carreira jurídica o benefício sócio
financeiro que ela poderá proporcionar, mas nunca como “órgão oxigenador dada sociedade”.

Assim, explana Freire (2005, p. 41) que a prática educativa deve influenciar o aluno a ser um sujeito
cognoscente, assumindo-se como “um ser social e histórico como ser pensante, comunicante, transformador,
criador, realizador de sonhos [...]”, devendo tal prática ser mais do que presentes nos ensinos jurídicos já por
atingirem diversos setores sociais.

A deficiência do ensino jurídico reside em vários aspectos como no péssimo incentivo a docência
com a utilização de professores horistas e sem treinamento pedagógico, o corpo discente ser formado em sua
maioria por alunos interessados nos benefícios financeiros e acostumados com o ensinamento de
memorização, as Universidades e Faculdades com o único objetivo de lucro, fazendo com que se tornem
somente expedidoras de diploma, mas, raramente, de sujeitos pensantes. Desta forma, apresenta Maciel
(1995, p.90-91) alguns problemas e soluções para o ensino jurídico como:

                                                  o excessivo número de vagas que serve mais ao ganho de capital, sob a capa de atendimento “à enorme
demanda”, que propriamente à qualidade de ensino querida por qualquer segmento da sociedade;

                                                  a ausência do sentido de formação permanente que se deve imprimir a cada instante da vida do homem,
substituída caricaturalmente por uma precária informação transmitida, especialmente pela
“codigomania”, capaz de recheiar arquivos, incapaz, entretanto, de enriquecer o espírito e gerar a
sabedoria jurídica;

                                                  a geração de um ensino acrítico, dissociado da realidade que muda, dogmático, fechado, “ex cathedra”,
preferencialmente expositivo, porque mais propício a mostrar o “magister” ou o “conditor júris”
tornando o professor o centro do aprender, atrelado a uma tradição inócua de posturas meramente
acadêmicas;

                                                  A ausência de uma interação docente-discente que se concretize a cada instante do processo educativo
formal, e mais ainda, nas instituições, em que o diálogo informal pode se instaura, enriquecendo o
processo, à medida em que ameniza o monólogo insípido.

                                                  [...]
                                                  a ausência de pesquisa sistemática sobre temas que podem parecer proibitivos [...] os dogmas jurídicos

não podem ser abalados ou sequer ter suas janelas abertas para uma nova visão do Direito ou, ainda,
porque a pesquisa significaria o desnudar-se de “verdades-escravas” do “status quo”;

                                                  o desinteresse dos profissionais do Direito, na maioria das vezes, pela sua formação didático-
pedagógica que os tornasse mais capazes de transmitir todo o seu riquíssimo conhecimento técnico num
ambiente de educação crítica. O magistério jurídico carece não de grandes conhecedores da matéria
jurídica, mas de educadores para a reconstrução constante do conhecimento jurídico, quando se faz
necessário. Há excelentes profissionais do Direito que seriam excelentes educadores se se submetessem
a uma reciclagem na área da metodologia e didática para se tornar cristalina a idéia de que a realidade da
educação é fundamento “sine qua non” de uma sociedade.

Uma das mudanças propostas a ser realizada na atual sistemática do ensino jurídico em relação ao
processo da avaliação que assume um aspecto quantitativo, de memorização dos textos ou normas debatidos
em sala de aula e de exclusão, pelo professor e alunos, do educando que não consegue atingir esse perfil para
a utilização de métodos que influenciem o aluno a pensar, a refletir, a criticar os temas propostos em aula e
ponderar sobre os dogmas jurídicos apresentados.  Conforme Freire (2005, p. 116) “os sistemas de avaliação
pedagógica de alunos e de professores vêm se assumindo cada vez mais como discursos verticais, de cima
para baixo, mas insistindo em passar por democrático”, daí a necessidade de emprego de outros instrumentos
de avaliação que visem a repensar o atual método aplicado, visando melhorar o processo de aprendizado e de
avaliação para algo justo e coerente.

 No entendimento de Rangel (2003, p. 147) “os procedimentos avaliativos classificatórios,
historicamente constituídos e marcadamente excludente, que acompanharam o cotidiano da sala de aula,
durante muito tempo, começaram a ser repensados.” Atualmente, é inserido por alguns professores uma
nova proposta de avaliação denominada portfólio que permite que o aluno seja o responsável pelo seu
próprio aprendizado e que a avaliação feita pelo professor não se limite a memorização de leis discutidas em
sala de aula aplicadas em forma de prova, mas que seja visualizado o processo de aprendizado do aluno e
como ele ocorreu.

Finaliza Rangel (2003, p. 149) que “a avaliação não deve servir para julgar ou para provar quais são
os melhores alunos ou quem aprendeu o quê. A avaliação deve estar a serviço da ação em processo,
alimentando e reorientando o percurso da aprendizagem do estudante”. Deste modo, a avaliação deve
retratar o processo de aprender dos alunos, de acordo com suas dificuldade e facilidade, evitando a exclusão
de determinados grupos sociais, em virtude de conhecimentos socialmente valorizados, sendo a metodologia
de portfólio instrumento eficaz na superação da referida deficiência do ensino jurídico como também ajudar
na formação de educando mais críticos, reflexivos e autônomos.

3 A METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO POR PORTFÓLIO     

Conforme Torres (2008, p. 551) “o portfólio tem sido usado como procedimento de avaliação pelo
seu potencial para associar currículo a práticas pedagógicas, especialmente nos países como Estados Unidos,
Austrália e Portugal”. Sua aplicação no ensino brasileiro, principalmente na educação infantil e fundamental,
somente iniciou a ser difundida no final do século XX. Contudo, em relação ao ensino superior permanece
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um tema ainda bastante controverso e com poucos adeptos.

O portfólio tem por origem no ensino das artes, como arquitetos, desenhistas e artistas que montam
e demonstram a trajetória de seus projetos dentro de um suporte físico. Assim, o portfólio seria, em regra,
um conjunto de trabalhos inseridos ordenadamente em uma pasta.

Contudo, o portfólio[2] no âmbito pedagógico tem por objetivo, nas palavras de Sousa (2006, p
.43) ser “um instrumento que tem como função a reconstrução e reelaboração por parte de cada estudante de
seu próprio processo de desenvolvimento e construção do conhecimento.”

O portfólio consiste em metodologia adotada pelos professores na avaliação dos alunos através de
inúmeros trabalhos realizados por ele, conduzindo, por último, participação do aluno neste processo através
de sua auto-reflexão e auto-avaliação. Desta forma, o portfólio seria uma pasta de documentos, trabalhos,
produções, pesquisas realizadas pelo aluno dentro do tema da disciplina que venham a demonstrar as suas
habilidades, comportamento e aquisição de conhecimentos obtidos durante o curso da mesma. Explicam
Alvarenga e Araújo (2006, p. 138) o que consiste a metodologia de portfólio:

portfólios têm sido descritos como uma coletânea das evidências que documentam o desenvolvimento, as
competências e as habilidades do indivíduo. [...] o processo envolve a auto-reflexão do aluno, induzindo-
o à auto-avaliação e oferecendo a oportunidade para sedimentar e ampliar suas aprendizagens.
[...]
Sendo assim, um portfólio deve incluir, entre outros itens, planos e reflexões sobre os temas importantes
tratados em sala de aula, estudos de caso pertinentes aos conteúdos em evidência, relatórios, sínteses de
discussões, produções escritas ou gravadas, que devam ser a base para a avaliação contínua e evolutiva
dos alunos em relação ao aprendizado.

Nesse mesmo sentido, afirma Villas Boas (apud Torres, 2008, p. 551):

                                      O portfólio é uma coleção de suas produções (do aluno), as quais apresentam as evidências de sua
aprendizagem (do aluno). É organizado por ele próprio para que ele e o professor, em conjunto, possam
acompanhar seu progresso. O portfólio é um procedimento de avaliação que permite aos alunos
participar da formulação dos objetivos de sua aprendizagem e avaliar seu progresso. Eles são, portanto,
participantes ativos da avaliação, selecionando as melhores amostras de seu trabalho para incluí-las no
portfólio.

Uma das maiores vantagens da metodologia de portfólio é capacidade de desenvolvimento do
pensamento reflexivo do aluno. Ou seja, tal metodologia visa alcançar um dos maiores objetivos da educação
que é o pensar, fazendo com que o estudante se distancie da aprendizagem através do decorar. No
entendimento de Kish (apud Alvarenga e Araújo, 2006, p. 139) “a reflexão reduz a tendência do aluno a ser
impulsivo e melhora a capacidade de solucionar problema. [...] Além disso promove a auto-conscientização,
forçando o indivíduo a questionar-se.”

Os portfólios refletem uma coleção de trabalhos, gravados ou documentais, desenvolvidos pelos
alunos que demonstram as atividades escolares, permitindo uma análise de como esses trabalhos
influenciaram nos seus aprendizados através de declarações reflexivas. Argumenta Torres (2008, p. 551) que
um dos principais benefícios é que “o portfólio permite que o trabalho seja observado de maneira processual,
tentando trabalhar avaliação além das provas e testes.”

A metodologia de portfólio permite um repensar no processo de avaliação do aluno, tornando um
meio mais eficiente de se avaliar alguém. Sousa (2006, p. 43) entende:

                                                  o portfólio como meio de avaliar, aceitar e compreender o indivíduo, em sua totalidade, com suas
dificuldades e habilidades, buscando caminhos adequados e satisfatórios. [...]. A proposta do portfólio
nada mais e do que avaliar com amor, com sentimento, com emoção.

Ao mesmo tempo declara Rangel (2003, p. 152) que o “uso do portfólio, é uma ruptura do modelo
técnico e quantitativo de avaliação para um processo multidimensional, solidário e coletivo de
ensino/aprendizado”, que almeja uma inclusão do aluno dentro do processo cognoscente.

Deve-se ressaltar que os trabalhos documentados no portfólio não podem se apresentar como
informações desconexas como um amontoado de tarefas realizados pelo aluno colocados dentro de uma
pasta. Mas, deve demonstrar a interligação entre um trabalho e outro e a evolução do aprendizado, a fim que
se perceba os objetivos que se deseja alcançar com aquela disciplina. Daí, a importância do professor como
um constante orientador para que o educando desenvolva sua pesquisa dentro dos limites e objetivos
traçados em sala de aula. Saliente Alvarenga e Araújo (2006, p. 139)

o portfólio demonstra a performance do estudante num determinado momento, tendo como base
documentos coletados em cenários reais, selecionados e justificados quanto aos conhecimentos previstos,
exigindo que o professor crie situações para que o aluno reflita sobre o que está explorando, para
elaborá-lo adequadamente.

Um dos maiores questionamentos acerca da metodologia portfólio é se ela somente beneficiaria os
alunos mais extrovertidos? O que se observa no estudo de vários casos concretos é que ela se ajusta a
qualquer tipo de aluno e possibilita que ele mesmo descubra suas potencialidades e talentos escondidos[3].
Entretanto, na visão de Torres (2008, p. 552) “o uso de portfólio pode vir a trazer algumas desvantagens, do
ponto de vista do aluno vindo de um sistema educacional que não privilegia a criatividade ou a
independência.” Também assevera Villas Boas (apud Torres 2008, p. 553) que a aprendizagem e auto-
avaliação exigidos pelo portfólio podem trazer dificuldades para sua implementação, “visto que nossos
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alunos não estão acostumados a formular objetivos e a proceder à auto-avaliação”. Além do que a
necessidade de limitação do número de alunos em sala de aula para que o professor seja capaz de orientar e
avaliar justamente o portfólio de cada aluno.

Crockett (aput Alvarenga e Araújo, 2006, p. 140) determina alguns requisitos que devem ser
levados em consideração pelo professor ao aplicar o portfólio em sala de aula. Senão vejamos:

                                                  Aprenda sobre portfólio e perceba o que representa para os estudantes elaborá-lo;
                                                  Compreenda que existem objetivos e/ou competências a serem atingidos e que podem ser modificados

ao longo do caminho;
                                                  Decida os tipos de evidências que podem ser usadas pelos alunos como prova ou evidência de

aprendizado;
                                                  Prepare os materiais a serem utilizados e auxilie com informações e leitura adicionais para que

compreendam e elaborem adequadamente as tarefas propostas. Além disso, esclarecer quais evidências
básicas são importantes e quais processos e procedimentos são necessários para documentar as
realizações;

                                                  Encoraje os estudante a refletirem sobre suas habilidade, dificuldades, interesses e experiências,
estimulando a criatividade;

                                                  Seja um facilitador e saiba que construir um portfólio não é tarefa fácil. Requer perseverança e
paciência;

                                                  Ajude o aluno a refina suas tarefas e refletir sobre elas e ainda ensine como criar portfólios especiais
para projetos especiais;

                                                  Auxilie estudantes a entenderem o caminho que precisam percorrer para atingir os propósitos
definidos;

                                                  Crie oportunidades para estudantes desenvolverem e compartilharem seus portfólio com colegas,
amigos, pais e comunidade por meio de atividades e informações verbais e não verbais.

Assegura Rangel (2003, p. 150) que a aprendizagem e a avaliação por portfólio “significa alterar o
reconhecimento do professor como único responsável sobre o que o aluno consegue ou não produzir [...]”.
O escopo do portfólio é permitir que o estudante compreenda que ele é o principal responsável por seu
aprendizado, retirando dos professores e das Instituições de Ensino a culpa exclusiva pela falha no sistema
educacional no Brasil, principalmente, no que tange ao ensino jurídico e repensando no sistema de avaliação
adotado atualmente que prioriza técnicas de memorização e aspectos quantitativos. Assevera Rezende e
Valente (2006, p. 162):

                                      [...] deseja-se ressaltar que a avaliação através de portfólios, apesar de ser ainda incipiente em nosso
sistema educacional, tem motivado alunos e professores a incorporar essa ferramenta, por considerarem
que ela tem a possibilidade de harmonizar os aspectos quantitativo e qualitativo em uma perspectiva
processual que não se traduz somente em notas, mas principalmente em análises e reflexões por parte de
professores e alunos.

Assim, o portfólio diante de todas as suas características é uma ótima alternativa aos métodos atuais
de avaliação, afinal influência uma constante auto-reflexão e pensamento crítico dos educando em relação
aos temas tratados em sala de aula, e facilitar a verificação pelo professor da totalidade do processo de
aprendizado e não apenas da memorização de conteúdos transferidos em sala de aula.

4 A APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE PORTFÓLIO NO ENSINO JURÍDICO

Observa-se que a metodologia de portfólio somente é utilizada de forma na educação infantil[4].
Todavia, conforme se constatou ela pode ser utilizada como ferramenta de avaliação nos diversos graus de
ensino, incluindo neste ponto até mesmo o ensino jurídico[5], afinal permite o desenvolvimento da autonomia
do estudante que se encontra tão enfraquecida. Nas palavras de Rangel (2003, p. 147) a utilização do
portfólio nos curso de ensino superior permitirá a:

                                      formação de um profissional generalista, crítico, capaz de reavaliar o seu potencial de desempenho e de
ajustar-se, com competência, às demandas geradas pelo avanço tecnológico do mundo globalizado,
acredita-se que o uso do portfólio, no ensino superior, é um dos recursos possíveis para colocar o aluno
como responsável pelo seu processo de aprendizagem, favorecendo a postura reflexiva que envolva o
reconhecer-se p pensante e, ao mesmo tempo, um sujeito desejante.

De acordo com Alvarenga e Araújo (2006, p. 144) para a utilização de “portfólios em alunos do
curso superior, é interessante a inclusão de uma apresentação inicial, que demonstre o conteúdo, os
objetivos, as tarefas e as atividades que o compõem, para que os colegas e professores tenham uma visão
geral do trabalho”, afinal a maioria dos alunos do ensino superior, incluindo o ensino jurídico, estão
acostumados com os métodos de avaliação formal. Assim, uma prévia explicação do que consiste a avaliação
por portfólio poderá amenizar dificuldades iniciais para sua implementação.

Por ser o portfólio método que facilita a utilização pelo aluno de seu lado crítico e reflexivo[6],
tornará o ato de ensinar dos professores de uma mera repetição para algo mais concreto, de acordo com o
contexto social. Passando para as Escolas de Direito o dever de debater sobre legitimidade, justiça, conflitos
sociais, dominações políticas e desigualdades econômicas que são atualmente ignoradas na maioria dos
centros de estudo. Do mesmo modo, asseguram Alvarenga e Araújo (2006, p. 140) que:

                                                  sendo os portfólios arquivos do aprendizado que têm como foco o trabalho dos alunos e sua reflexão
sobre os mesmo, parece pertinente afirmar que essa ferramenta pode desenvolver o pensamento crítico e 
as habilidades que são base dos processos de tomada de decisões em nossas vidas.

A metodologia de portfólio reinventa o processo de aprendizado do educando, fazendo com que
este se participe do processo de conhecimento e que as aulas não sejam apenas memorização do conteúdo a
ser repassado pelo professor. Adequando-se, ainda mais, aos ensinamentos de Freire (2005, p. 118-119).
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Senão vejamos:

                                                  É por isso, repito, que ensinar não é transferir conteúdo a ninguém, assim como aprender não é
memorizar o perfil do conteúdo transferido no discurso vertical do professor. Ensinar e aprender têm que
ver com o esforço metodicamente crítico do professor de desvelar a compreensão de algo e com o
empenho igualmente crítico do aluno de ir entrando como sujeito em aprendizagem, no processo de
desvelamento que o professor ou professora deve deflagrar.

O processo de compreender deve requerer por parte dos alunos a utilização de seu raciocínio crítico
e de sua curiosidade epistemológica[7], sendo a metodologia de portfólio um novo tipo de processo de
aprendizado em que, nas palavras de Freire (2005, p. 119) o “ensinar não é transferir a inteligência do objeto
ao educando mais instigá-lo no sentido de que, como sujeito cognoscente, se torne capaz de inteligir e
comunicar o interligado”.

Afirma Aguiar (2004, p. 186) na medida da passagem do curso jurídico, os alunos antes curiosos e
indignados “passam a se ensimesmar, a perder seu afã transformador, abandonando a informalidade criativa e
adotando uma indumentária padronizada, uma linguagem estandardizada [...]”. Desta forma, a metodologia
do portfólio como visa estimular a auto-reflexão e, daí sua grande utilidade no ensino jurídico, a fim de
incentivar o educando sempre está em constante transformação juntamente com a sociedade, questionando
os dogmas jurídicos apresentados em sala de aula e adquirindo a consciência de que se trata de um ser
inacabado, tornando como assevera Freire (2005, p. 52) em um ser “num permanente movimento de busca”.

 A vantagem do portfólio é que ele possibilita a flexibilização do processo de avaliação, permitindo
que o professor adeque a sua ação pedagógica as necessidades dos alunos que vem do ensino fundamental e
médio praticamente semi-analfabetos com dificuldade para compreensão dos temas abordados em sala de
aula, especialmente, os jurídicos que demandam conhecimentos filosóficos e sociológicos, de caráter
humanitário. Facilitando, desta forma, para o aluno a relação dos temas abordados em sala com o contexto
social.

Outro benefício do portfólio é como ele permite a coleção ou arquivo de, de acordo com Rangel
(2001, p. 151) de “anotações diárias, visitas, resumos, projetos, relatórios, desenhos, provas, testes,
esquemas, fotos, reflexões, produções” permitirá, de forma mais relevante, a escolha pelo aluno da área que
mais lhe interessa, facilitando até mesmo o desenvolvimento de sua para a monografia para finalização do
curso, saindo de temas meramente teóricos e bibliográficos para questões concretas e de cunho social.

A utilização da metodologia de portfólio por parte dos educadores do ensino jurídico reforçará o
dever de todo e qualquer “educador democrático [...], na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica
do educando, sua curiosidade, sua insubmissão” (FREIRE, 2005, p. 26). Da mesma forma, que infere ao
aluno a responsabilidade pelo seu processo de conhecimento e aprendizagem, retirando do professor a culpa
exclusiva de seu fracasso, ainda formando “operadores do direito” com função e conscientização de
modificador da sociedade e do status quo injusto.

Assim, o portfólio pode ser mais considerado como um instrumento viável para se alcançar, aquilo
defendido por Paulo Freire, como autonomia[8] intelectual, no respeito ao educando, a fim de colocá-lo
como sujeito responsável pelo processo de conhecimento e no constante diálogo entre professor e aluno.

CONCLUSÃO

Não há como negar que qualquer implementação de uma nova metodologia de aprendizado e
avaliação ocasionará uma certa resistência, principalmente no que se refere a metodologia de portfólio que
demanda uma maior disponibilidade e conhecimento pedagógico do professor e repassa para o aluno o
verdadeiro responsável para seu aprendizado, desenvolvendo a sua autonomia intelectual. Para muitos alunos
a tarefa do portfólio pode começar como mais uma obrigação acadêmica a ser desenvolvida, mas torna-se ao
longo de seu desenvolvimento um processo prazeroso, reflexivo e criativo para o aluno que depois de
finalizado demonstra a construção do aprendizado de cada educando.

A avaliação por meio de portfólio demanda uma atitude reflexiva e crítica tanto pelo aluno quanto
pelo professor, alterando o sistema avaliativo existente nas academias de direito centradas na quantificação
dos trabalhos realizados e de reprodução fechada daquilo que é comentado pelo professor em sala de aula,
fazendo do aluno o sujeito do seu processo de conhecer e debatedor dos dogmas jurídicos apresentados.

A aplicabilidade do portfólio pelos professores aos educandos permite que visualizem a realização
de seu trabalho de maneira processual. Além do que facilita a ultrapassagem de alguns obstáculos existentes
na avaliação no ensino jurídico como a quantificação e a “codigomania” que reside no interior dos alunos e
dos professores.

Apesar das limitações de tempo e padrões adotados para o ensino jurídico como a redução do
número de alunos e a transformação do ensino através da leitura do código para sua contextualização com a
realidade social, a utilização deste instrumento mesmo que parcialmente, dentro da realidade de cada
professor, poderá trazer novas esperanças para o ensino jurídico brasileiro, colocando o aluno como principal
formador de seu aprendizado e formando um “operador de direito” consciente e responsável pela
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transformação social.

Assim, o trabalho visou demonstrar a aplicabilidade do portfólio, por intermédio dos diversos
trabalhos já publicados sobre o assunto, como instrumento alternativo para a avaliação dos alunos de curso
jurídico. Trata-se de meio capaz em virtude da metodologia adotada de suprir, mesmo que parcialmente,
algumas deficiências que assolam os educandos das Escolas de Direito que se tornam bacharéis somente
preocupados com a aplicação da letra da lei se distanciando cada vez mais da sua função oxigenador dos
pensamentos do país.
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[1] De acordo com Franco (2002, p. 6): “A recente pesquisa da OCDE, no Programa Internacional de Avaliação de alunos, o PISA,
demonstra que o Brasil se encontra numa posição desconfortável. Ora, se a educação básica não está alcançando patamares de
qualidade, não será o ensino superior a conseguir reverter o quadro, por inteiro.”
[2] Atualmente, já se usa a nomenclatura webfólio que se refere a um portfólio eletrônico.
[3] No artigo de Valente e Rezende (2006, p. 157) a participante 4 declara o seguinte sobre o portfólio: “No primeiro momento,
achei que seria chato e cansativo, que tomaria muito tempo, e realmente toma muito tempo, mas hoje já não acho chato e sim um
exercício importante, que vai colaborar muito para minha formação, pois tenho vergonha de me expressar, e no portfólio posso
escrever à vontade, ninguém vai estar me olhando.”
[4] Os autores que retratam a utilização de portfólio na educação infantil são Shores e Grace (2001, p. 43) o definindo como “uma
coleção de itens que revela, conforme o tempo passa, os diferentes aspectos do crescimento e do desenvolvimento de cada criança”.
[5] Conforme Rezende e Valente (2006, p. 151) “no Brasil não se tem tradição de utilizar esse tipo de instrumento para avaliação na
Educação Superior, apenas alguns professores de cursos de formação docente utilizam-no para registro de ações e reflexões,
especialmente quando se trata de estágio supervisionado”
[6] Explanam Alvarenga e Araújo (2006, p. 140): “Nunca é demais enfatiza que a reflexão, como forma de pensar criticamente a
realidade, de olhá-la com clareza, abrangência e profundidade, é de absoluta importância para o desenvolvimento do aluno. Por isso é
importante que se encoraje e se melhore essa habilidade.”
[7] De acordo com Freire (2005, p. 29): “Pensar certo, em termos críticos, é uma exigência que os momentos do ciclo gnosiológico
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vão pondo à curiosidade que, tornando-se mais e mais metodicamente rigorosa, transita da ingenuidade para o que venho chamando
de ‘curiosidade epistemológica’. Continua (2005, p.31): “Não há para mim, na diferença e na ‘distância’ entre a ingenuidade e a
criticidade, entre o saber de pura experiência feito e o que resulta dos procedimentos metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma
superação. A superação e não a ruptura se dá na medida em que a curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário,
continuando a ser curiosidade, se criticiza. Ao criticizar-se, tornando-se então, permito-me repetir, curiosidade epistemológica,
metodicamente ‘rigorizando-se’ na sua aproximação ao objeto, conota seus achados de maior exatidão.”
[8] Afirma Freire (2005, p. 64): “Ao pensar sobre o dever que tenho, como professor, de respeitar a dignidade do educando, sua
autonomia, sua identidade em processo, devo pensar também, como já salientei, em como ter uma prática educativa em que aquele
respeito, que sei dever ter ao educando, se realize em lugar de ser negado. Isto exige de mim uma reflexão crítica permanente sobre
minha prática através da qual vou fazendo a avaliação do meu próprio fazer com os educandos. O ideal é que, cedo ou tarde, se
invente uma forma pela qual os educandos possam participar da avaliação. É o trabalho do professor consigo mesmo.”
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A PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E STRICTO SENSU NO BRASIL E SUA IMPORTÂNCIA
NA EVOLUÇÃO DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO JURÍDICO NOS CURSOS DE

GRADUAÇÃO

LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO Y SU IMPORTANCIA EN LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN
JURIDICA EN BRASIL

Maurício Gonçalves Pereira
Sandro Schleiss

RESUMO
Este trabalho apresenta um breve ensaio do papel dos cursos de pós-graduações lato sensu e stricto sensu na
melhoria do Ensino Jurídico no Brasil. O ponto de partida é a crise atual da educação jurídica constatada
pelos mais diversos ângulos de observação, seja pelos altos índices de reprovação em exames da Ordem dos
Advogados do Brasil, seja pela arcaica estrutura e ineficiência das respostas à sociedade oferecidas pelo
Poder Judiciário Pátrio. Enfrenta a análise, com resgate ainda que breve, da história dos cursos jurídicos, de
sua criação até a massificação dos dias atuais, com ênfase na importância do papel dos cursos de pós-
graduação lato e stricto sensu como instrumentos de melhoria do ensino jurídico e da formação dos alunos
dos cursos de Direito.
PALAVRAS-CHAVES: Ensino jurídico, mestrado, doutorado, crítica.

RESUMEN
Este artículo presenta un breve ensayo acerca del papel de los estudios de postgrado y la mejora de la
educación legal en Brasil. El punto de partida es la crisis de la educación jurídica establecida por varios
ángulos de observación y el elevado porcentaje de fallos en los exámenes del Colegio de Abogados de Brasil,
quizás por la estructura arcaica o la ineficacia de las respuestas a la sociedad que ofrece el Poder Judicial.
Enfréntate a los análisis, incluso lo rescate de la breve historia de los cursos de derecho desde su creación
hasta la masificación de hoy, haciendo hincapié en la importancia del papel de las post-graduaciones como un
medio para mejorar la educación jurídica y formación de los estudiantes de la ley.
PALAVRAS-CLAVE: Enseñanza del Derecho, mestrado, doctorado, crítica.

 

1 - INTRODUÇÃO

 

Inegável que o ensino jurídico no Brasil jamais alcançou os níveis de excelência esperados. Debate-
se hodiernamente uma crise já anunciada em décadas anteriores e agora potencializada com o caos verificado
nos tribunais brasileiros, que não conseguem responder de forma satisfatória aos anseios da sociedade.

 

Agrava-se o problema quando se verifica a enorme dificuldade que as classes menos favorecidas
possuem em relação ao acesso à Justiça, e aqueles que têm, não alcançam respostas adequadas e satisfatórias
no tempo esperado. A Justiça, ou melhor, o Poder Judiciário é lento, arcaico, quase imutável.

 

Breve análise dos resultados dos inúmeros exames da Ordem dos Advogados do Brasil evidencia o
baixo nível dos bacharéis de Direito que as Faculdades "soltam" no mercado profissional. Os percentuais de
aprovação dificilmente ultrapassam os 30% (trinta por cento) e não raro, sequer alcançam o percentual de
10% (dez por cento) como recentemente verificado no Exame da Ordem do Estado de São Paulo.

 

Vários são os fatores que contribuem para esta triste realidade. A formação jurídica acadêmica
essencialmente dogmática, sem a preocupação com pesquisa científica, restringindo-se os ensinamentos a
mera reprodução de conteúdos de códigos e leis e, no máximo, discussões sobre os posicionamentos dos
Tribunais.

 

A maneira de ensinar e de aprender a ciência jurídica no Brasil está falida, não ultrapassada, pois
jamais foi atual ou mesmo correspondeu ao sentimento de Justiça de sua época. Irrefutável a conclusão de
que este sistema jurídico hermético necessita implodir para avançar. Os exames da Ordem dos Advogados do
Brasil que não se caracterizam por exigirem profundos conhecimentos jurídicos, retratam a triste e inegável
conclusão de que, mesmo dogmático, o ensino Jurídico no Brasil, não forma sequer repetidores de códigos e
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leis.

 

Apenas recentemente, após a constatação de que foram irresponsavelmente autorizados diversos
cursos de direito nos últimos anos, sem maiores ou quaisquer rigores, é que o debate a respeito da qualidade
do ensino jurídico se inicia de forma séria e sistemática, apontando principalmente à baixa e insuficiente
qualidade docente, em um círculo vicioso no qual aquele que mal se formou, agora está mal formando.

 

Não houve tempo hábil sequer para o acompanhamento quantitativo na relação docente/discente
com o crescimento vertiginoso de cursos jurídicos no Brasil. Em 2003, por exemplo, existiam cerca de 700
(setecentos) cursos autorizados, em 2007 chega-se ao absurdo de 1.038 (um mil e trinta e oito). Em apenas
quatro anos, houve crescimento no percentual de mais de 50% (cinquenta por cento), ou seja, foram criados
cerca de 100 (cem) novos cursos por ano.

 

Humanamente impossível de se encontrar docentes preparados, devidamente qualificados, mestres e
doutores disponíveis para tal inchaço. É um verdadeiro estelionato educacional como já se pronunciou o
presidente da OAB de São Paulo, Dr. Luiz Flávio D’Urso ao ser indagado sobre os péssimos resultados nos
exames da ordem.

 

Indaga-se assim, que iniciativas devem ser tomadas para que o ensino jurídico no Brasil e ultrapasse,
avance na formação e transformação do estudante, que, uma vez crítico, observador e sujeito ativo em uma
sociedade hoje massificada, possa invocar a responsabilidade futura de mudança social e deixar, de uma vez
por todas, de ser mero reprodutor do sistema vigente.

 

Analisa-se, neste contexto, qual o papel que os programas em pós-graduação lato sensu em nível de
especialização e, principalmente as pós-graduações stricto sensu, agora levadas a sério pelo Estado, possam
contribuir para a melhoria geral do ensino jurídico no Brasil.

 

2 - CONCEITOS BÁSICOS: EDUCAÇÃO, ENSINO E INSTRUÇÃO

 

Para a compreensão sobre a crise que afeta o ensino jurídico, necessário se faz, inicialmente, fazer a
distinção entre educação, ensino e instrução. A educação não conseguiu ser definida a contento pelos
estudiosos, por se constituir em fenômeno global que diz respeito à totalidade da caminhada pela vida. 
Contudo, os pedagogos sustentam que a educação visa, sobretudo, o desenvolvimento integral das
potencialidades da pessoa humana. O ensino, por seu turno, restringe-se à relação ensino-aprendizagem. A
instrução almeja somente um treinamento.

 

É importante, portanto, que se faça a distinção para que se saiba que a educação compõe um
processo de vida, naturalmente global, que busca a compreensão de tudo. A compartimentalização é uma
distorção que precisa ser vencida.

 

A divisão do todo em partes é importante para que possa compreender os fenômenos, segundo a
ciência, que tem a preocupação em estabelecer uma relação de causa-efeito. Contudo, sabe-se que a ciência
não consegue progredir assim, sendo ainda hoje, às portas do século XXI, dois terços das doenças
consideradas incuráveis. Isso significa incapacidade de ler a vida que expressa em toda a sua magnitude, em
toda a sua complexidade. A relação causa-efeito é insuficiente para que se possa analisar globalmente um
determinado fenômeno. A academia se satisfaz em estabelecer a relação causal. Não tem idéia da integridade.
A ciência carece da macrovisão. Não consegue o educando manter uma relação de interdisciplinaridade ou,
quem sabe, de transdisciplinaridade, com determinado fenômeno. É como se pudesse ser o conhecimento
colocado em compartimentos estanques. Vive-se a ilusão da fragmentação. E, assim, formam-se pequenos
ditadores, detentores de um conhecimento gerador de opressão e responsável pela consolidação do sistema
de ensino autoritário.
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O poeta Carlos Drummond de Andrade afirma: "Dá-me uma universidade e eu te darei uma visão
compartimentada do universo". Isso tudo se deve à Metodologia Científica, que ensina que, para que se
possa estudar determinado fenômeno, precisa-se separá-lo do todo, mediante análise. Ou seja, promove-se a
análise, que é a divisão do objeto do conhecimento, com o objetivo de melhor compreendê-lo. Após, opera-
se a síntese, a recomposição do todo decomposto pela análise.

 

No campo do Direito, dá-se um enfoque político, sem ingenuamente reconhecê-lo. A ciência jurídica
tem um objeto próprio de estudo, sendo considerada uma ciência do "dever ser", sendo regida pelo princípio
da imputação, ao contrário das demais ciências que admitem o princípio da causalidade. As ciências naturais,
por exemplo, tratam do que é. Esse "dever ser" do Direito não se concretiza. Quando o homem atinge
determinado objetivo isso deixa de ser importante e ele parte para novas conquistas. A busca permanente é
que faz o progresso da humanidade. Sonhar sempre é a ordem natural. No momento em que se vê a morte
das utopias, cresce a preocupação daqueles que têm um compromisso com a vida e com um novo tempo.
Certamente que o neoliberalismo globalizado não será a solução para os graves problemas humanos que
atingem o planeta. A desordem imposta além fronteiras somente serve para a satisfação dos interesses
egoístas dos capitalismo transnacional. A ordem absoluta leva à desordem.

 

Deverá haver a superação dessa fase e prosseguir a busca de uma sociedade melhor, mais humana,
mais livre e mais justa.

 

E o processo educacional tem um papel crucial na superação dos problemas e na construção de uma
nova realidade. Não se pode admitir uma educação que se restrinja à sala de aula, ao formalismo do ensino
ou à domesticação da instrução.

 

O que é uma educação verdadeira? Na visão de Tomio Kikuchi, a resposta seria a seguinte:

 

A educação verdadeira é o renascimento diário e a revolução incessante, como
fenômenos vitais. (...) A educação uniforme é contrária à educação vital e dinâmica que
se manifesta na variabilidade infinita das capacidades humanas.[1]

 

A verdadeira educação tem por objetivo preparar o indivíduo para a vida, a fim de que possa
contribuir para a transformação da realidade.

 

3 - A CRISE DO ENSINO JURÍDICO NA ATUALIDADE

 

O ensino jurídico no Brasil atravessa grave crise. Vários são os fatores, como já mencionado, de
suas causas e consequências, desde os aspectos históricos até o modelo didático-pedagógico escolhido.

 

Nas salas de aula reproduzem-se os Códigos e Leis vigentes sem maiores questionamentos.
Preocupa-se em apenas no trespasse de informação em um sistema em que, aquele que mais decora melhor
se sai nos exames postos.

 

A produção acadêmica é ínfima na pós-graduação, e ainda nos cursos de graduação. Não obstante a
exigência de um Trabalho de Conclusão de Curso na forma de Monografia a partir das turmas formadas em
2000, praticamente nada se produz com valor científico.

 

A indústria de monografias aponta um mercado promissor. Importante o registro, neste ponto, de
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que a crise ocorre em todas as áreas do conhecimento e não apenas nas ciências jurídicas. Em recente
entrevista com um professor universitário, doutor em filosofia, este afirmou que na empresa em que atua, já
presenciou pedidos de dissertações e teses, inclusive nas áreas biológicas, como medicina. É o mercantilismo
da produção científica.

 

A área jurídica carece de criatividade e novas idéias. O Direito vive em um mundo dogmático,
hermético, sem maiores diálogos com outras disciplinas ou outros ambientes, senão em si. Parte-se de um
sistema pronto, acabado para finalizar neste mesmo sistema. Reproduz-se o sistema vigente, basta conhecer
os seus aspectos externos. Os bacharéis vivem em um castelo legal fechado.

 

A sociedade, ao contrário, é dinâmica e aberta e o Direito como posto, não consegue acompanhar
este ritmo alucinante. Para o operador do direito formado em um modelo de ensino extremamente
dogmático, as transformações do mundo em várias esferas muitas vezes são ignoradas, causando
consequentemente, decisões altamente reprodutoras de um sistema formado por abstrações fictícias que só
oferece vantagens à classe dominante, que cria as leis e sempre esta à sua margem. A maioria das pessoas
que necessita de um direito justo, que consiga oferecer respostas as suas aspirações e necessidades é
fortemente prejudicada por decisões de indivíduos que foram preparados com bases e valores de um mundo
abstrato e não o real.

 

O quadro é preocupante. Enquanto existir este sistema que apenas reproduz os dogmas existentes,
os operadores do direito “criados” neste sistema apenas serão instrumentos de manutenção e manipulação do
status quo.

 

O Direito não irá cumprir sua função maior que é a distribuição de Justiça. Couture já declarava nos
mandamentos do advogado que quando se deparares entre a lei e a justiça, não tenhas dúvidas: opte pela
Justiça! Mas pergunta-se, como? Optar como, se sequer o conceito de justiça nos parece algo abstrato,
distante, parte de um mundo surreal.

 

Parafraseando o educador Paulo Freire, o ensino jurídico pode ser comparado a uma educação
bancária, ou seja, os “educandos” são meros recipientes, dos quais os professores (“educadores”) enchem
esses recipientes por meio de sua narração ou reprodução. A educação consiste, assim, em um ato de apenas
depositar conhecimentos, considerados verdadeiros. Ao aluno cabe a missão de receber, memorizar e repetir
esse conhecimento. Como se percebe, não existe um saber, uma vez que não há criatividade, não há
transformação. Para existir um saber é necessário haver uma busca incessante, uma reinvenção, uma
produção de conhecimento e não apenas uma reprodução.

 

Tratando-se do ensino jurídico, a educação bancária existiu e ainda existe quando transmite apenas
a reprodução de normas, leis, e não se estimula o aluno a pensar de forma crítica, ou seja, a colocar em
xeque todas essas leis, confrontando-as com a realidade.

 

A Constituição Federal em seu artigo 5º traz direitos e garantias fundamentais, mas quantos
questionam a eficácia desse dispositivos na realidade? Afinal, se um dos princípios mais protegidos e
preservados da Constituição Federal é a dignidade da pessoa humana, como justificar o aumento dos milhões
de brasileiros que vivem a baixo da linha da pobreza, convivendo com os mais perversos problemas? Sendo
presas fáceis de “esmolas” oficiais como bolsa família, bolsa escola, e não avançam?

 

Quem são os alunos e professores que questionam tal princípio? 

 

Repisa-se: ensinar direito não consiste em apenas reproduzir normas, mas em questioná-las no
sentido de desenvolver o espírito crítico no aluno, para que ele possa criar uma postura crítica frente a todo
emaranhado de normas e leis que aprende e a partir daí ter consciência de seu papel na sociedade.
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Quanto a função do ensino, menciona Fagúndez que:

  

Ensinar Direito não significa simplesmente reproduzir os dogmas. Indubitavelmente, a
função principal do professor é problematizar a própria crise que afeta o direito para, a
partir dela, apontar caminhos para a construção de uma sociedade nova de um Direito
promotor de verdade e de justiça.

 

Também Aurélio Wander Bastos assim observa:

 

As faculdades de Direito, por sua vez, funcionam como mero centro de transmissão de
conhecimento jurídico oficial e não, propriamente, como centros de produção do
conhecimento jurídico.Neste sentido, a pesquisa nas faculdades de Direito está
condicionada a reproduzir a "sabedoria" codificada e a conviver "respeitosamente" com
as instituições que aplicam (e interpretam) o Direito positivo. O professor fala de códigos
e o aluno aprende (quando aprende) em códigos. Esta razão, somada ao despreparo
metodológico dos docentes (o conhecimento jurídico tradicional é um conhecimento
dogmático e as suas referências de verdade são ideológicas e não metodológicas),
explicam porque a pesquisa jurídica nas faculdades de Direito, na graduação (do que se
poderia, inclusive, justificar pelo nível preliminar do aprendizado) e na Pós-Graduação, é
exclusivamente bibliográfica, como exclusivamente bibliográfica e legalista é a
jurisprudência de nossos próprios tribunais. Os juízes mais citam a doutrina consagrada
(existem tribunais que em Direito administrativo trabalham com um único doutrinador e,
em Direito comercial, por exemplo, abalizam suas decisões em autores - dois ou três -
que, predominantemente escreveram seus trabalhos imediatamente após a Segunda
Guerra Mundial) que a sua própria jurisprudência, e os professores mais falam em sua
prática forense do que das doutrinas e da jurisprudência dos tribunais. O casuísmo
didático é a regra do expediente das salas de aula dos cursos de Direito e o pragmatismo
positivista, o carimbo do cotidiano das decisões. [2]

 

 

Quanto a esta reprodução de conteúdos, de normas, da opressão da escola tradicional, cria-se ou
domestica-se um operador de direito servo de todo um sistema dominante, que serve a uma classe
dominadora. O espírito crítico no ensino jurídico tradicional não existe, pois pode comprometer estruturas
dominadoras que edificaram uma ideologia considerada verdadeira no ensino. Conforme aduz Bourdieu[3],
“O poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade
daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem.”

 

Pode-se afirmar que a crise única, de percepção da integralidade da vida, apresenta diferentes
facetas. O caos do interior do sistema educacional é resultado da grande crise que se vive na sociedade. A
crise da sociedade repercute no interior do sistema jurídico.

 
O caos que há em cada indivíduo se reflete na vida coletiva. E as dificuldades da vida social

produzem um caos interior em cada ser humano.
 
De acordo com os especialistas em educação, as grandes crises são as seguintes:

 

a) A crise funcional (crise de mercado de trabalho e a crise de identidade e legitimidade
dos operadores jurídicos). Os estudantes de Direito já sentem os problemas que
enfrentarão fora da Universidade.

 

b) A crise operacional (crise curricular, crise didático-pedagógica  e crise administrativa).
O que se ensina num curso de Direito? Dá-se, única e tão-somente, a reprodução da
ideologia da classe dominante. Ensina-se ao neófito que o melhor caminho é a apreensão
dos conteúdos constantes do curso e que somente assim conseguirá vencer as barreiras
apresentadas pela profissão e terá possibilidade de obter aprovação em concurso público.

 

c) A crise estrutural (a crise a política e a crise epistemológica. Como se viu, a crise que
afeta o ensino jurídico é a mesma que atinge a sociedade como um todo. Afinal, para
onde caminha a humanidade? É a questão crucial que, no máximo, comporta uma
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resposta provisória. As estruturas políticas estão passando por uma profunda
transformação. A simples acusação da globalização enquanto arma da burguesia para o
exercício do poder não traz uma luz maior para a discussão da transição
paradigmática.[4]

 
Tem-se de buscar novos caminhos. A dinâmica da vida não pode deixar de ser visualizada na

transição paradigmática.
 
 O Direito novo da sociedade nova deverá se voltar para o futuro estimulando condutas. E não só

ser um sistema de amordaçamento dos sonhos e desejos. Ser apenas uma programação voltada para atingir
condutas pretéritas não se constitui no principal papel do direito. O Direito do "dever-ser" nem sempre traz a
previsão das condutas que são levadas a cabo no plano imprevisível da realidade. A sociedade é complexa e
está sujeita ao risco e ao perigo. O Direito não é o ser nem o dever-ser, sendo, sobretudo, expressão do
desejo incontido do homem. O Direito quer é dominar a vida, que é indomável, haja vista que é regida pelo
princípio da incerteza, que tem contribuído para a revolução do conhecimento científico.

O Direito é elemento que deve almejar a harmonia no meio social. Não deve se consituir em
instrumento de proteção dos detentores do poder político. Não pode ser arma de manutenção dos privilégios
dos detentores do poder econômico.

 
É indiscutível o avanço no campo jurídico dos defensores do denominado direito alternativo. Eles

lançaram as bases de uma proposta que tem por intuito a edificação de um sistema jurídico que vise a
proteção dos hipossuficientes, dos marginalizados pela sociedade.

 
Contudo, é importante que se tenha consciência da rede de proteção criada para manter privilégios

continua estendida. E que a superação da ordem arcaica requer consciência política e muita luta de todos.
Somente cai na rede de proteção, por enquanto, aquele que não tem qualquer cumplicidade com a
programação e com a ação dos agentes do poder político.

   
Hoje se vislumbra o neoliberalismo enquanto política oficial do mundo, atingindo duramente os

países periféricos. Há intenção deliberada dos banqueiros internacionais de manter no poder os governantes
que têm afinidade com as políticas ditadas pelos banqueiros e governantes dos países do primeiro mundo. As
medidas de natureza política são adotadas com o intuito de melhorar os índices de desempenho econômico
dos países.

 
A crise epistemológica é a grande responsável pela existência de um operador do direito autoritário,

que veste a máscara para se proteger da ignorância e da incapacidade que possui para resolver os intrincados
problemas humanos. As questões jurídicas, regra geral, se alicerçam na lei, que é o instrumento empregado
pelas classes dominantes para perseguir seus inimigos, segundo George Oshawa. Osho diz que a sociedade
vai pagar caro por isso. Encarceram-se as vítimas do sistema jurídico, ao invés de serem amados e
compreendidos.

 
Todos os sistemas legais nada mais são do que a vingança da sociedade, vingança contra
aqueles que não se adaptam ao sistema. De acordo comigo, a lei não é para proteção do
que é justo, ela é para proteção da mente da massa; se é justo ou injusto, não tem
importância. A lei é contra o indivíduo e a favor da massa; ela é um esforço de restringir
o indivíduo e sua liberdade e sua possibilidade de ser ele mesmo. [5]

 
 
O verdadeiro processo educacional deve contribuir para a formação de sujeitos livres, de

profissionais do direito responsáveis pela vida na sua integralidade.

 

4 - A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E O ENSINO JURÍDICO

 

As entidades civis de representatividade profissional, exerceram significativa influência sobre a
história brasileira, porém, nenhuma delas possui relação tão íntima com a construção sócio-política-
educacional do Brasil como a Ordem dos Advogados. Sua história confunde-se com os acontecimentos mais
marcantes do país, e inumeráveis foram as oportunidades em que as decisões de poder foram concebidas por
conseqüência de seus posicionamentos.

 

A implantação do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), em 7 de agosto de 1843, constituiu
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passo decisivo para fundação de uma Ordem de Advogados, pois o artigo 2º do estatuto daquela
organização, dispondo sobre suas finalidades, preconizava a criação da Ordem como um de seus objetivos:
“O fim do Instituto é organizar a Ordem dos Advogados, em proveito geral da ciência da jurisprudência”.

 

As iniciativas para a consecução do que estabelecia o artigo 2º do estatuto foram diversas, havendo
porém a reprovação de dezenas de projetos elaborados pelo instituto e submetidos à apreciação do Poder
Legislativo, do Ministério da Justiça e do Governo Imperial.

 

A Primeira República (1889 – 1930), também não concretizou o ideal de instalação da Ordem dos
Advogados, e somente no início da revolução de 1930 e num contexto político tendente à renovação e
distanciamento do antigo modelo oligárquico é que se deu, ainda durante o Governo Provisório a criação da
Ordem dos Advogados do Brasil, através do artigo 17 do Decreto n.º 19.408, de 18 de novembro de 1930.
Assinaram o Decreto responsável pela criação de uma das mais combativas entidades sociais do Brasil ,
Getúlio Vargas, chefe do Governo Provisório, e o então ministro da Justiça, Osvaldo Aranha.

 

O primeiro Regulamento da entidade, aprovado pelo Decreto n.º 20.784, de 14 de dezembro de
1931, estabelecia em seu artigo 4º a criação do Conselho Federal da OAB, como órgão diretor e responsável
pelo exercício das atribuições da Ordem em todo o território nacional.

 

Estava assim criado o corpo executivo que regeria os trabalhos da Ordem dos Advogados do Brasil,
e construiria a pública história de embate pelo respeito às instituições democráticas e desenvolvimento da
civilidade no país.

 

A história política da república no Brasil é rica de decisões determinadas entre outros fatores por
influência de moções, posicionamentos, manifestações e movimentos políticos organizados pela Ordem dos
Advogados, através de seu Conselho Federal. Entre tantas outras ocorrências, ressaltamos a importância da
instituição nas seguintes atividades: A criação logo após sua fundação, do primeiro Código de Ética
Profissional do Advogado, aprovado na sessão do Conselho Federal, de 25 de julho de 1934; Os pareceres
elaborados pelo Conselho Federal por ocasião da Assembléia Constituinte de 1933, por fim não acatados
pela Constituição Federal de 1934; Manifestação acerca da Constituição Federal de 1934, expondo
posicionamento da instituição de entendimento de que o propósito da Constituição de 1934 era unicamente o
de legitimar o Poder instalado com a Revolução de 1930; Defesa das liberdades democráticas e dos Direitos
humanos, contra as medidas de execução de estado de sítio, estado de guerra, prisões de parlamentares e
prisões ilegais de civis, durante os acontecimentos de novembro de 1935, conhecidos como Intentona
Comunista; Defesa do estado democrático de Direito e das liberdades civis e manifestações contra a
implantação do Estado Novo; Moção pelo restabelecimento do estado democrático e manifestações pela
reinstalação do Poder legislativo em abril de 1946; Pareceres do Conselho Federal da entidade na elaboração
do texto de lei da Constituição Federal de 1946; Idealização e realização das Conferências Nacionais da
OAB, proporcionando momentos de discussão sobre a evolução do Direito brasileiro e sua relação com o
cenário político-social do país; Densa atividade contrária ao regime ditatorial instaurado no ano de 1964,
com especial moção contra os Atos Institucionais de n.ºs 1, 2 e 5, e exteriorização do posicionamento
político da instituição contra as ações de repressão e violação expressa de Direitos civis; Empenho pela
instalação em outubro de 1968, do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH); Inúmeros
protestos por ofício enviados ao ministro da Justiça e autoridades militares contra a prisão de civis; Inúmeros
protestos por ofício enviados ao ministro da Justiça e autoridades militares contra a prisão de advogados
durante o exercício de sua atividade profissional; Parecer elaborado pelo Conselho Federal da instituição
sobre a violação dos Direitos da Pessoa Humana e sobre a inconstitucionalidade da portaria n.º 11-B do
Ministério da Justiça, que de acordo com o Decreto-lei n.º 1.077 de 1970 institucionalizava a censura a ser
realizada pela Polícia Federal na divulgação de livros e periódicos no território nacional; Pronunciamento
contra o Ato Institucional n.º 14, de 10 de setembro de 1969, que instituiu a pena de morte; Pronunciamento
contra o estado de exceção e elaboração da Declaração de Curitiba, em junho de 1972, contra a brutal
violência da repressão política imposta ao país; Intensa participação no movimento político de 1983 a favor
da eleição direta para presidência da república, conhecido como movimento “Diretas Já”; Intensa
contribuição à assembléia Constituinte e a elaboração da Constituição Federal de 1988; Participação do
movimento pela ética na política que deflagrou no processo de impeachment de1992; Constante atuação
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política pela reforma do Poder Judiciário visando sua efetiva implementação como instrumento de aplicação
de justiça. [6]

 

Além da participação efetiva no contexto político e social do país, e da defesa das prerrogativas da
advocacia, a Ordem dos Advogados desde seu surgimento destina particular atenção às questões do ensino
do Direito. O próprio artigo 2º do regulamento do IAB, responsável por sua implantação aponta a criação da
instituição para o bem da ciência da jurisprudência.

 

Essa preocupação tornou-se ainda mais presente para a entidade quando o estatuto da advocacia de
1963 em conformidade com a legislação federal, autorizou a OAB a se responsabilizar pela preparação e
aplicação do exame de admissão aos seus quadros, vinculando a aprovação nesse exame à obtenção de
autorização para o exercício da advocacia, e o estatuto da instituição de 1994 em seu artigo 54, inciso XVII,
determinar a participação de comissão da instituição nos concursos públicos para provimento de quadros do
Poder Judiciário, sendo que em se tratando de exames nacionais ou interestaduais a legislação estabelece a
participação em todas as fases do exame.

 

O posicionamento da instituição acerca do ensino jurídico, sempre teve a característica de
preocupação com a preparação profissional e técnica do estudante. Sempre desvelando maior atenção para
as disciplinas profissionalizantes e de natureza processual. Matérias de cunho humanístico, nunca receberam
por parte da instituição grande atenção. Isso pode ser verificado pelo número altíssimo de cursos e palestras
organizados pela Ordem, voltados para questões de natureza técnica e processual, além da verificação do
conteúdo das questões de seu exame.

 

Apesar da ausência da atenção relativa a formação cultural e humanística dos bacharéis, a Ordem
dos Advogados, vem adotando forte posicionamento contrário a mercantilização do ensino e a abertura
indiscriminada de novos cursos, denunciando a situação de inúmeras instituições superiores inadequadas para
funcionamento, e protestando de forma veemente sobre o despreparo do corpo docente e a má qualidade do
ensino ministrado, protestando dessa forma contra o que o atual presidente da instituição, Roberto Antonio
Busato denomina processo de estelionato educacional.

 

Demonstrando extrema preocupação com a política de ensino superior apresentada pelos últimos
governos, e com particular atenção para a questão da autorização de abertura contumaz de novos cursos,
quando da elaboração do novo estatuto de advocacia e da OAB em 1994, a instituição estabeleceu em
conformidade com a legislação federal, no inciso XV, do artigo 54 do estatuto, prerrogativas de prévia
opinião sobre os pedidos apresentados aos órgãos federais, para criação, reconhecimento ou credenciamento
de cursos.

 

Com a finalidade de dar cumprimento a essa estipulação, o Conselho Federal instituiu Comissão
Permanente de Ensino Jurídico e Comissão Permanente de Exame de Ordem, sendo objetivos da primeira
comissão, fiscalizar o padrão dos cursos de Direito em todo território nacional, a qualificação de seu corpo
docente, a qualidade do ensino proporcionado e a estrutura das instituições, bem como emitir pareceres em
nome da Ordem dos Advogados, a respeito da criação, reconhecimento e credenciamento de novos cursos, e
da segunda, garantir a padronização nacional do exame de admissão ao quadro da Ordem dos Advogados do
Brasil, assegurando o tratamento isonômico dos examinadores e a implantação de um instrumento dotado de
credibilidade e eficiência para mensurar a aptidão técnica e a formação deontológica dos ingressantes na
profissão, conforme o estabelecido pelo próprio Conselho Federal da entidade.

 

Há anos o Conselho Federal da Ordem, vem reiterando seu posicionamento contrário à abertura
indiscriminada e desordenada de cursos, número excessivo de alunos matriculados sem um processo de
seleção inadequado, deficiência de formação do corpo docente, a má qualidade do ensino e a falta de
estrutura de inúmeras instituições superiores. Esse posicionamento vem sendo expresso de forma regular
através de ofícios enviados ao Ministério da Educação e Cultura, nos diversos congressos sobre ensino
jurídico, nos encontros anuais do Colégio das Faculdades de Direito, nos constantes pronunciamentos dos
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membros do Conselho, além das incontáveis publicações de artigos sobre o tema veiculados tanto nos
periódicos da instituição como em revistas outras da área jurídica[7].

 

Diante do quadro evidente de mercantilização e massificação inadequada dos cursos, a Comissão de
Ensino Jurídico do Conselho Federal requereu, sem obter sucesso, junto ao MEC, poder de veto sobre
solicitação de criação, reconhecimento ou credenciamento de novos cursos, mas inaugurou um programa de
trabalho denominado “OAB Recomenda” em que após análise dos cursos em funcionamento e verificação
dos resultados dos bacharéis nos exames de admissão à Ordem dos Advogados, a instituição divulga um rol
de cursos por ela recomendados além de presentear as faculdades com um selo de qualidade da OAB.

 

Compreendemos a solicitação do poder de veto sobre a abertura de novos cursos, os pareceres e
ofícios expedidos contrários à mercantilização do ensino jurídico, a denúncia dos cursos de má qualidade
como medidas importantes por manifestar a reprovação da instituição às políticas de ensino implementadas
pelo Governo Federal, além de sua preocupação com a formação insatisfatória dos bacharéis e as
conseqüências da perpetuação e ampliação desse modelo de ensino superior no país, porém entendemos que
as medidas adotadas pela instituição que possui prerrogativas de fiscalização e zelo da boa formação dos
profissionais da área, são paliativas e ineficientes diante de um quadro evidente de crise do ensino jurídico.

 

O simples combate à política implementada pelo Ministério da Educação e Cultura, sem a realização
de uma reflexão sobre que formação pretendemos para os alunos dos cursos de Direito dificilmente
proporcionará resultados satisfatórios, já que não iremos questionar que profissional estamos formando e
para quê o estamos preparando. Nesse contexto é que procuramos direcionar essa discussão para as questões
curriculares, e para a influência que o exame da Ordem dos Advogados exerce sobre o currículo dos cursos e
a formação desses bacharéis.

 

O exercício da advocacia é a tarefa imediata após a formação do profissional, pois mesmo aqueles
que tem a intenção de ingressar em carreiras públicas da área jurídica precisam por determinação legal
exercer a advocacia por um período estipulado conforme o cargo que pretendem ocupar. Nessa condição
praticamente a totalidade dos bacharéis encaminha-se para a militância advocatícia ao concluir sua formação.
A aprovação no exame de admissão a Ordem é a única forma de se obter a licença para o exercício da
profissão e a Ordem dos Advogados do Brasil possui a completa autonomia para a elaboração e aplicação do
exame.

 

Nesse contexto, é que se percebe a influência exercida sobre os currículos de graduação pela OAB,
já que as faculdades procuram preparar seus alunos para estarem aptos para a aprovação no exame a ser
aplicado pela Ordem, e assim, tornarem-se qualificados para exercer a atividade profissional.

 

O Exame foi estabelecido legalmente pelo Estatuto da Advocacia e da OAB aprovado em 1963, e
tornou-se obrigatório no ano de 1975. Houve anos em que o exame possuía três fases, sendo uma delas, a
última, oral, e atualmente é composto por duas fases, sendo a primeira constituída de 100 questões objetivas
de múltipla escolha e a segunda por uma prova praticoprofissional, que compreende a elaboração de uma
peça jurídica e quatro perguntas discursivas.

 

As perguntas e a peça jurídica que constituem a segunda fase do exame, relacionam-se a questões
legais e processuais técnicas e procuram retratar casos comuns do quotidiano da prática profissional do
advogado e o candidato pode optar entre temas de Direito Penal, Direito Civil, Direito Tributário ou Direito
do Trabalho. A primeira fase abrange um quadro maior de disciplinas e visa auferir a assimilação geral do
candidato sobre os diversos ramos jurídicos.

 

Disponibilizamos as duas fases dos últimos três exames aplicados pela Ordem dos Advogados do
Brasil em sua seccional de São Paulo, que possuíram índices recordes de reprovação, como anexos desta
pesquisa. O estado de São Paulo foi escolhido por ser a seccional com maior número de inscritos para os
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exames e também com o maior número de advogados atuantes. Foi escolhida entre as matérias disponíveis
para a segunda fase do exame, a prova de Direito Penal, por retratar a escolha da maior parte dos
candidatos. A decisão pela disponibilização destes anexos, tem sua fundamentação em nosso interesse em
proporcionar ao leitor deste trabalho, material e dados suficientes e imediatos, para que possa analisar de
forma completa as observações que realizamos acerca da influência exercida pelo exame sobre a elaboração
curricular dos cursos de graduação.

 

A primeira fase do exame de admissão à Ordem é composta por questões objetivas de múltipla
escolha que versam exclusivamente sobre matérias técnicas e de conhecimento de legislação. Nenhum outro
fundamento ou habilidade é requerida do candidato, como se pode observar pelas 100 questões expostas nos
três últimos exames.

 

As disciplinas abordadas são Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Direito
Processual Civil, Direito Comercial, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito do Trabalho, Direito
Tributário e por fim Ética Profissional e Estatuto. Trata-se portanto exclusivamente de disciplinas de caráter
profissionalizante, com exceção, da última delas, Ética e Estatuto da advocacia, sobre a qual teceremos
comentários posteriormente. Percebe-se que a aferição imposta pelo exame, verifica somente a capacitação
profissional e técnica do bacharel, havendo em nossa compreensão, a exclusão de matérias fundamentais e de
altíssima relevância para a formação desse aluno. Por que a Ordem dos Advogados deixou de verificar o
aprendizado e os conhecimentos do bacharel em disciplinas como Teoria Geral do Estado, Ciência Política,
Sociologia, Sociologia Jurídica, Antroplogia, Filosofia, Filosofia do Direito, Direito Romano e História do
Direito, entre outras? O conjunto de disciplinas que deixaram de ser apreciadas no exame, apesar da
baixíssima carga horária de aulas a ela destinadas pelos cursos de graduação, faz parte de praticamente a
totalidade dos currículos das faculdades, o que justificaria sua inclusão. O desprezo por esses ramos do
conhecimento por parte da Ordem dos Advogados, certamente influencia a preparação do aluno durante os
anos de estudo, e naturalmente condiciona a elaboração do currículo das faculdades que têm interesse na
aprovação dos bacharéis oriundos de suas salas de aula. Ademais, com a implantação por parte da OAB, do
programa “OAB Recomenda” em que é divulgado um ranking de cursos indicados pela Ordem após
verificação da estrutura dos cursos e do desempenho dos bacharéis no exame de admissão, as faculdades
estão se voltando ainda mais para a adequação de seus currículos a uma estrutura que privilegie a preparação
dos alunos para a aprovação no referido exame.

 

Pode-se notar ainda que o conteúdo das questões, que como foi dito  contempla disciplinas
profissionalizantes, abrange exclusivamente conhecimentos técnicos e de legislação, e não inclui perguntas
relacionadas aos princípios gerais daquelas disciplinas, sua história, suas finalidades e os objetivos do
legislador e da doutrina ao tratar daquele ramo do Direito. Trata-se de questões que não incentivam o
raciocínio do aluno e que pelo contrário o induzem a um estudo de memorização e de reprodução de normas
dispostas em códigos e legislação, que não incentiva a  criatividade e não remete o candidato a tecer relações
entre o aprendizado e a realidade.

 

No que diz respeito a única das disciplinas que poderia não ser classificada como técnica ou
profissionalizante, Ética e Estatuto da Advocacia, e que poderia estar trazendo contribuições importantes
para a vida do profissional, há uma verdadeira corrupção da matéria, transformando-a, através da aplicação
de questões que abrangem exclusivamente memorização de procedimentos administrativos do Código de
Ética e do Estatuto da advocacia, em mero jogo de escolha de alternativas. Que contribuição agregará à vida
desse profissional saber, a exemplo da questão n.º 96 do 127º exame, se o relator de um processo disciplinar
é nomeado pelo presidente do Tribunal de Ética ou pelo Conselho Seccional? Ou seguindo a questão n.º 93,
do 126º exame, se aplica-se subsidiariamente ao processo disciplinar as regras da legislação processual civil
ou penal? Ao invés de se trabalhar realmente as questões da Ética e levá-lo á reflexão sobre o
encaminhamento de sua vida profissional e de sua condição de cidadão, com especial atenção para sua
postura durante o exercício da advocacia, obrigam-no a memorizar detalhes estatutários insignificantes,
coroando sua formação técnica e vazia, elevando-o ao final de cinco anos de estudos a condição de mero
manejador de códigos.

 

A segunda fase do exame restringisse ainda, através de questões discursivas, a procedimentos
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processuais, técnicos e diretamente relacionados à legislação positivada. A peça jurídica a ser elaborada
verifica o conhecimento do bacharel sobre quais instrumentos jurídicos utilizar no caso hipotético
apresentado e geralmente atem-se a peculiaridades burocráticas e processuais.

 

A Ordem dos Advogados do Brasil, em nossa compreensão, deveria estar consciente da significativa
influência que exerce sobre a elaboração curricular das faculdades de Direito através da exclusividade de
aplicação do exame de Ordem e da conseqüente autorização para o exercício da profissão e refletir acerca de
questões prioritárias e fundamentais como: Que formação gostaríamos de proporcionar aos nossos futuros
advogados? Que cidadãos queremos encontrar exercendo a tarefa da advocacia? Quais são os conhecimentos
primordiais a serem transmitidos a esse jovens estudantes? E por final, qual a responsabilidade que
gostaríamos de atribuir aos nossos futuros advogados sobre o desenvolvimento do Direito e da civilidade em
nosso país? E repensando questões principais como essas, a OAB poderia, modificando a estrutura e o
quadro de disciplinas de seu exame, auxiliar na formação de um profissional culto, crítico, criativo, e
humano, menos técnico e mais consciente das finalidades de sua profissão e de como poderia, utilizando-se
dos instrumentos jurídicos, auxiliar na construção de um país mais próspero e equânime.

 

Percebemos ao estudar os posicionamentos da Ordem dos Advogados do Brasil sobre o ensino
jurídico, indícios de preocupação da instituição com o desmazelo e a irresponsabilidade que o Ministério da
Educação e da Cultura vem tratando a questão da mercantilização do ensino superior e sua displicente
atenção para a fiscalização da qualidade do ensino ministrado nas instituições. As constantes denúncias,
ofícios, pareceres e pronunciamentos contrários a essa política demonstram a atenção destinada ao assunto
pela Ordem, além de a implantação de uma Comissão permanente de Ensino Jurídico revelar que atitudes
concretas pretendem ser implementadas pela instituição. O requerimento de poder de veto sobre a criação,
autorização ou reconhecimento de novos cursos de graduação dirigido ao Governo Federal, evidencia a
intenção de atuação efetiva por parte da OAB, ao mesmo tempo que demonstra a falta de confiança da
entidade no trabalho do Ministério da Educação.

 

Entende-se, porém, como ponto fundamental desse estudo, a influência negativa exercida pela
Ordem junto a elaboração dos currículos dos cursos de graduação através da aplicação de um exame de
verificação de conhecimentos técnicos e de questões exclusivamente profissionalizantes, conduzindo assim as
faculdades a capacitarem seus alunos segundo tais critérios. Ao remodelar o seu exame de admissão poderia
estar contribuindo para a melhoria do ensino jurídico na medida em que auxiliaria na implementação de uma
formação geral e humanística desses profissionais.

 

5 - A PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E STRICTU SENSU JURÍDICA NO BRASIL

 

Embora não tenha acompanhado, na mesma velocidade de crescimento dos cursos de graduação em
nosso país, que hoje somam mais de 1.000, os cursos de pós-graduação também cresceram muito nos
últimos dez anos.

 

Têm-se hoje, de acordo com dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas), a
existência de mais de 500 (quinhentos) cursos de pós-graduação autorizados pelo país, em nível de
especialização. Infelizmente, não se encontra maiores estudos de impacto a respeito da influência destes
cursos na formação acadêmica e profissional do operador de direito.

 

Já os programas de pós-graduação stricto sensu, em nível de mestrado e doutorado no Brasil
passam por um momento de reestruturação e análise mais criteriosa pelo órgão competente, no caso a
CAPES.

 

Segundo dados desta Instituição, existem atualmente no Brasil 60 (sessenta) programas jurídicos em
andamento, sendo 39 (trinta e nove) em nível de Mestrado com 4.391 alunos matriculados e 21 (vinte e um)
em nível de Doutorado, com 1.012 estudantes. Só a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo possui
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971 futuros mestres e 327 que almejam o título de Doutor em Ciências Jurídicas. Estes dados foram colhidos
no ano de 2007.

 

Embora relevante, há de se verificar que nem todos aqueles que completam estes cursos vão para a
academia. Não é raro encontrar profissionais já estabelecidos que objetivam apenas certo status de “mestre”
ou mesmo “doutor” para satisfação pessoal ou profissional, sem maiores preocupações didático-pedagógicas.

 

Neste aspecto, inclusive, há de se fazer uma crítica aos próprios cursos de mestrado que pecam em
estabelecer carga horária reduzidíssima, de apenas 45 (quarenta e cinco) horas, a uma disciplina de
fundamental importância que é Metodologia de Ensino e Pesquisa. Na graduação é praticamente inexistente
a preocupação com pesquisa, limitando-se nestes cursos apenas o entendimento das leis e normas postas
naquele momento histórico sem preocupações críticos reflexivas a respeito.

 

6 - O PAPEL DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÕES NA MELHORIA DO ENSINO JURÍDICO
NO BRASIL

 

 

Em que pese não ser a solução final da histórica crise do ensino Jurídico no Brasil, os cursos de
pós-graduações lato sensu e, principalmente, stricto sensu muito podem contribuir para sua melhoria.

 

Nos cursos de especialização, encontra-se o aprofundamento em determinados assuntos ou matérias
“vistas” superficialmente na graduação. Encontra-se cursos de especialização de Direito Civil e Processo
Civil, especialização em Direito Constitucional, em Direito Registral, Imobiliário, do Consumidor, entre
outros. São cursos, em regra, ministrados aos finais de semana, não possuindo maiores preocupações
didático-pedagógicas a não ser nas próprias aulas ministradas, e em regra são cursos pagos, inclusive
naqueles promovidos em Universidades Públicas.

 

Os cursos de Mestrado e de Doutorado por sua vez devem ter objetivos e características diversas:
ênfase em pesquisa jurídica, reflexão e crítica ao ordenamento vigente, busca epistemológica ampla,
preocupação com formação e educação, não se restringindo ao ensino propriamente dito e, principalmente,
desenvolvimento de metodologia de ensino e pesquisas.

 

Foi-se a época em que se acreditava que o professor universitário deveria ter apenas profundo
conhecimento da matéria que iria lecionar e aconselhável experiência prática. Acreditava-se e ainda se
acredita que advogados renomados, promotores de justiça e juízes seriam, pela suas experiências e práticas,
ótimos professores. A realidade nos mostra, no entanto, que a formação desejada do docente universitário
vai muito, muito além de “experiências e práticas”.

 

O professor deve não só ter sólidos conhecimentos na área em que pretende lecionar, mas também
de competências didático pedagógicas suficientes para tornar o aprendizado mais eficaz. Precisa ter uma
visão aberta, holística, ter uma visão de mundo humanísta, de ciência e de educação compatível com as
características de sua função.

 

Não é difícil encontrar professores que, indiscutivelmente, têm profundos conhecimentos da matéria
e da disciplina a ser lecionada, mas são severamente criticados pelos estudantes “por não ter didática”. De
que vale tanto conhecimento se não se consegue dissemina-lo? É reserva de mercado? Perguntam alguns.

 

Didática ou a arte de ensinar deve ser trabalhada profundamente nos cursos de Mestrado e
Doutorado, não podendo estes, se restringirem apenas às suas linhas de pesquisas eleitas. A didática
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aperfeiçoa a comunicação. Entre o emissor e o receptor faz-se chegar a mensagem. A didática é valoroso
instrumento da educação, e se esta transforma o homem e a sociedade, aqueles que se posicionam à frente de
estudantes que, em princípio, procuram conhecimento, devem estar devidamente preparados para este mister.

 

Educar é a palavra de ordem. A educação é um processo vital permanente, que envolve tudo e
todos. Não se pode restringir apenas ao ensino propriamente dito que visa a mera transmissão de
conhecimentos postos sem maiores reflexões. Quem assiste a uma aula sobre Princípios da Administração
Pública parece estar em outro mundo, ao ouvir sobre moralidade, impessoalidade, eficiência e olhar para o
cotidiano das repartições públicas e ao noticiário de escândalos tão comuns.

 

O Direito, e isto em muito pode contribuir os docentes pesquisadores dos cursos de Mestrado e
Doutorado, tem que se voltar para o presente e futuro. Não deve apenas se preocupar com problemas
passados. Questões como sociedade em massa, consumidores, questões ambientais. Preocupações com as
chamadas gerações futuras, nossos filhos, netos, bisnetos devem estar na pauta diária dos profissionais do
direito e nos bancos escolares. Para Lyra Filho citado por Horácio Wanderley Rodrigues: [8]

 

[...] o Direito em globo só pode ser apreendido, na sua dinâmica social, através da
dialética. Apenas uma visão sociológico-dialética, que enfatize o dever e a totalidade, será
capaz de apreender a síntese jurídica - a positivação da liberdade conscientizada e
conquistada nas lutas sociais, expressão da justiça social atualizada.

 

 

       Nas observações que faz a respeito do Direito, Lyra Filho deseja que resulte claro:

[...] que o Direito é um fenômeno bem mais complexo do que se postula, ainda hoje, no
debate sobre o seu estudo e ensino; b) que as condições baseadas nessa camisa de força,
desfiguram o Direito, não só em termos gerais, mas até na reta compreensão de cada um
dos seus aspectos, sempre isolados, como se fossem compartimentos estanques. 

 

A discussão da reforma didática há de assentar, portanto, na "revisão do conjunto"
(1980:14).

 

O que se deve fazer, neste momento, é colocar-se como partícipes do ensino jurídico, na
busca da construção de uma sociedade democrática e humana, recuperando no Direito o
seu aspecto libertário e colocando-o a serviço da justiça social efetiva.

 

O Direito tem condições de libertar, não este Direito que se conhece hoje, dogmático, no qual o juiz
é o escravo da lei, como comumente se ouve. Mas o Direito crítico, que questiona e se coloca à disposição
daqueles que almejam a verdadeira justiça, uma sociedade justa e equilibrada, com desníveis sociais quase
imperceptíveis, sem concentração exagerada de renda.

 

Os cursos de Mestrado e Doutorado, neste contexto, têm muito a contribuir com a formação
docente, com a crítica e autocrítica dos operadores do direito que, atualmente, são servos das arcaicas
estruturas e dos valores do dogmatismo.

 

Estes cursos que visam precipuamente a pesquisa jurídica não podem ser herméticos, devem
dialogar com outros saberes para se situarem no momento histórico, científico e discutir o seu papel na
sociedade pós-moderna que hoje se vive. Devem se preocupar com a formação docente em todos os
aspectos da vida, quer humanitários, epistemológicos, ontológicos, educacionais em sentido amplo, e não
apenas na preparação de profissionais que operarão o Direito tecnicista e dogmático.

 

7 - CONCLUSÃO
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O presente trabalho procurou situar a crise do ensino jurídico no Brasil, considerando aspectos
históricos desde o surgimento dos primeiros cursos jurídicos em nosso país até o retrato estatístico dos
cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu  nos dias atuais.

 

Concluiu que estes cursos (mestrados e doutorados jurídicos) caracterizados precipuamente com a
pesquisa jurídica, ainda que não seja a solução de todos os males, podem contribuir com a formação dos
docentes mestres e doutores, dando maior e melhor ênfase às disciplinas de metodologia de ensino e
didático-pedagógicas.

 

Um docente crítico, questionador, aberto às proposições que ultrapassam o mundo jurídico, com
espírito inquieto, humanitário e sensível aos problemas sociais, de forma adequada, pode auxiliar na
formação de discentes com este mesmo perfil.

 

Não mais se coaduna com a sociedade atual, sermos meros repassadores de conhecimento, com
leituras e releituras de códigos e leis, apenas para aprender que o sistema é este e que se deve estudá-lo com
afinco para “passar em um concurso” ou para se ter sucesso na carreira advocatícia.

 

O papel do jurista, do profissional do direito é muito mais abrangente. Não pode e nem deve se
fechar em um sistema que se auto reproduz e procura dentro de si a explicação dos fenômenos sociais que
ocorrem nas mais diversas áreas do conhecimento, do ser humano e da sociedade. Chega-se a concluir que
basta criar uma, duas ou três leis e pronto, o problema da sociedade está resolvido.

 

Se somente através da educação é que se conseguirá a verdadeira transformação do indivíduo e da
sociedade, imprescindível a preparação daquele que estará dentro das salas de aulas formando tantos outros
futuros profissionais do direito.

 

Neste ponto, é que os cursos jurídicos de Mestrado e Doutorado podem e muito contribuir com a
melhoria da qualidade do ensino jurídico com vistas à formação de um profissional crítico e não apático,
transformador e não alienado, preocupado com o sucesso pessoal, mas também com a sua função social, seu
papel na sociedade a qual faz parte.

 

Ênfase maior nos estudos de metodologia de ensino e pesquisa com aplicação prática, aumentando-
se a pequena carga horária hoje e desmistificando seus conteúdos com docentes também preparados.

 

Desta forma, acredita-se que se consegue construir uma sociedade brasileira “justa e solidária”
como bem determina nossa carta fundamental, paradoxalmente de forma positiva e dogmática.
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EXISTE RECEITA PARA SER UM BOM PROFESSOR DE DIREITO?

IS THERE A RECIPE TO BE A GOOD LAW TEACHER?

Ana Amélia Steiner
Raquel Cristina Ferraroni Sanches

RESUMO
A busca de instituições de ensino superior por professores de Direito é corriqueira, quanto mais por bons
professores. Há quem diga que, para ser um bom professor, é preciso ter dom; já outros defendem que a
qualidade do professor está diretamente ligada ao desenvolvimento de alguns aspectos fundamentais ao
exercício de um magistério jurídico diferenciado e eficiente. É sobre esse conjunto de aspectos que discorre o
presente artigo, cujo objetivo é analisar se existe um modelo que possa ser seguido para alcançar um patamar
diferenciado, uma “receita” de sucesso para quem deseja ser um bom professor de Direito. Primeiramente,
faz-se um panorama do ensino jurídico no Brasil e, em seguida, uma análise do perfil atual do docente de
Direito. Logo após, parte-se para a discussão de problemas encontrados em sala de aula, ressaltando-se o
papel que o docente tem na resolução dos dilemas encontrados. O levantamento dos aspectos essenciais para
a formação de um bom professor jurídico é o desfecho do estudo, que sugere a importância da prática de
determinadas atividades e atitudes que os que almejam uma carreira de sucesso na docência do Direito
precisam, necessariamente, observar.
PALAVRAS-CHAVES: Ensino. Direito. Receita. Professor.

ABSTRACT
The higher education institutions search for Law teachers is a commonplace search, even more for better
teachers. There are people who say that, to be a good teacher is necessary to have a flair for it; while others
defend that the quality of the teacher is related directly to the development of some fundamental aspects for
the practice of teaching Law in a different and efficient way. The present paper is about a set of aspects,
which its objective is to analyze if there is a pattern to be followed to reach a differential baseline, a “recipe”
of success to those who wish to be a good Law teacher. Initially, it is done an overview of the Brazilian law
teaching and, forthwith, it is done an analysis of the Law teacher´s profile. Thereupon, it is done a discussion
of problems observed in the classroom, highlighting the role a teacher performs on the resolution of the
dilemmas that has been found. The survey on the essential aspects for the formation of a good Law teacher is
the denouement of this paper, which suggests the importance of the practice of determined activities and
attitudes for the ones who seek for a successful Law teaching career need, necessarily, to observe.
KEYWORDS: Teaching. Law. Recipe. Teacher.

Ingredientes:
- 1 professor;
- 100g de coragem;
- 400g de sabedoria (marca Inteligência);
- 30g de rigidez;
- 50g de força de vontade;
- 10g de açúcar.
 
Modo de preparo:
Coza o professor e encha-o de carne e ossos, junte-lhe a coragem e a sabedoria.
Depois, numa taça à parte mistura-se a rigidez e o açúcar.
Após bater e misturar bem estes ingredientes, acrescente-os aos outros e bata tudo de 45 minutos a 2 horas.
Leva-se ao forno durante mais ou menos três períodos.
Enfeite com amor e sirva, de preferência, numa sala de aula.[1]

 
 

1. INTRODUÇÃO
 

Receita, segundo Houaiss[2], é “fórmula ou indicação especial para se alcançar algum resultado”
ou, ainda, “indicação relativa ao modo de proceder; paradigma, modelo”. Trocando em miúdos, é o jeito
adequado de se fazer algo para que dê certo. Ou, pelo menos, para que fique bem próximo do resultado
almejado. Na culinária, a ordem dos fatores e o jeito de se proceder é fundamental para a obtenção do prato
desejado, podendo o inverso resultar em um grande desastre gastronômico. A mesma atenção aos detalhes
exige a receita médica ou farmacêutica, cujo erro pode representar até mesmo perigo de morte. Ambos os
exemplos valeram-se de fatores materiais e evidenciam a importância da ordem de sua execução para a
obtenção do objetivo. Mas e quando entram em cena fatores como sentimentos e atitudes?

É cada vez mais comum encontrar-se literatura cujo objetivo seja ensinar receitas de sucesso,
felicidade, riqueza. Comumente taxada de “auto-ajuda”, tal literatura, que ensina as supostas eficazes
fórmulas de se obter bens (materiais ou imateriais) conquista com frequência o topo das listas de vendas
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porque, entre seus muitos motivos, simplificam situações aparentemente complicadas para os indivíduos, por
meio da elucidação de caminhos possíveis para que cada um alcance o resultado desejado. Não se quer
discutir aqui se tais receitas são eficazes ou não, mas apenas demonstrar que é natural a busca pessoal por
caminhos que, em maior ou menor grau, já tenham sido trilhados por alguém que logrou sucesso e,
justamente por isso, sente-se suficientemente preparado a dar as coordenadas básicas para que mais pessoas
possam obter semelhante êxito e realizar seus sonhos.

Mas e para ser um bom professor de Direito, existe receita? Se ensinar fosse algo fácil, mecânico,
certamente a receita apresentada logo no início desse trabalho seria suficiente. Contudo, ensinar exige
bastante dos agentes envolvidos nessa ação; professor e aluno precisam trabalhar em sintonia para que o
relacionamento seja uma via de mão dupla e ambos possam se beneficiar da atividade. No melhor dos
mundos seria assim, mas não é o que geralmente se observa nas salas de aulas das faculdades destinadas a
formar bacharéis em Direito. Professores despreparados diante de alunos alienados travam, muitas vezes,
uma batalha silenciosa, ignorando-se mutuamente e cujo final não traz um vitorioso, mas dois perdedores.

Quer o presente trabalho, pois, discutir se existe a possibilidade de criar-se uma receita para se ter
bons professores de Direito, pensando principalmente naqueles que vêem na docência jurídica uma
oportunidade de ser útil à sociedade e têm dúvidas sobre por onde iniciar sua preparação.

 
2. O ENSINO DO DIREITO NO BRASIL
 

Em 1827, Dom Pedro I criou as primeiras escolas de Direito no Brasil, em Olinda e em São Paulo.
Há mais de 180 anos, assim, o aprendizado jurídico é praticado em terras tupiniquins. Contudo, vários
estudiosos têm apresentado trabalhos enfatizando que, muito embora o ensino do Direito seja quase
bicentenário por aqui, a forma de se aprender pouco evoluiu. É o que defendem Elisa Pires da Cruz,
Jaqueline Santa Brígida Sena, Vitor Souza Lima Blotta e Wilson Levy[3]:

 
Nesse sentido, se fosse possível resumir os 180 anos de ensino jurídico no Brasil em uma só palavra,
esta seria ‘unilateralidade’. Algumas imagens podem ressaltar a marca dessa orientação: a transferência
unilateral de informações e de concepções de mundo (a qual Paulo Freire sintetizou no chamado ‘ensino
bancário’), a desigualdade da relação instituição-aluno, a composição escolástica de sala de aula, o
centramento na figura do professor, a aceitação passiva do argumento de autoridade, a memorização de
textos normativos e a mimetização de comentários de antigos jurisconsultos dão o tom do universo do
ensino jurídico no Brasil.

 

Mas o problema não fica restrito à forma do ensino, o que será visto mais de perto no próximo
tópico.

Segundo dados do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira,[4] de 2007, existem no Brasil 1.051 cursos autorizados de graduação em Direito presenciais.  É um
número bastante elevado, principalmente considerando que, há uma década, o país dispunha de 280 cursos.
Um crescimento de mais de 300%. O Direito cresceu em quantidade, mas não em qualidade.

Quem constata a má performance dos cursos é a OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, que em
2007 divulgou a 3ª Edição da chancela do selo “OAB Recomenda” [5], dessa vez para 87 cursos em um
universo de 322 analisados. E, além da Ordem, o Ministério da Educação, autoridade maior do assunto no
país, também tem acompanhado de perto a qualidade dos cursos. Exemplo disso é a notícia veiculada em
2007 no site do Ministério da Educação[6]:

 
O ministro da Educação, Fernando Haddad, e o secretário de educação superior, Ronaldo Mota,
divulgaram nesta quinta-feira, 17, a relação das 29 instituições de educação superior que assinaram
termos de compromisso para melhoria dos cursos de direito. Os protocolos assinados contêm medidas
específicas para cada instituição. Outros 51 cursos continuam sob supervisão do Ministério da
Educação. Uma das principais medidas é a redução do número de vagas oferecidas pelas instituições.
Estão previstas, também, a melhoria do perfil do corpo docente (titulação e regime de trabalho),
estruturação do núcleo de prática jurídica, organização do núcleo docente estruturante, reorganização de
turmas, política de contratação e gestão de pessoal, revisão do projeto pedagógico, adequação da
estrutura física e dos recursos de apoio, aquisição e manutenção de equipamentos e sistemas, além da
organização de acervos.

        
Vê-se, felizmente, que existe uma crescente preocupação em coibir a vontade mercantilista das

instituições de ensino superior em instalarem cursos meramente arrecadadores de fundos para, sim,
desenvolverem cursos responsáveis, ministrados por um corpo docente competente e com o objetivo de
proporcionarem uma formação adequada àqueles que almejam atuarem na carreira jurídica.

 
3. O DOCENTE DE DIREITO
 

Comparativamente a cursos de graduação das áreas de tecnologia ou saúde, a montagem de um
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curso de Direito é, seguramente, menos dispendiosa. Além da estrutura de sala de aula (que, diga-se de
passagem, é comum também às áreas mencionadas), o investimento físico maior fica por conta da montagem
de uma biblioteca diversificada e atualizada. Estruturalmente falando, o curso está pronto. Contudo, falta o
investimento humano, representado pelo corpo docente e que acaba fazendo a grande diferença entre um
curso ser recomendado ou ter de assinar um termo de compromisso junto ao Ministério da Educação.

É fato notório as universidades públicas agregarem a maior parte dos professores com melhor
qualificação. Daí também a grande disputa dos egressos do ensino médio para obterem uma vaga nessas
instituições e assim, além de terem o ensino fornecido gratuitamente, conquistam, ainda, a oportunidade de
aprender com grandes nomes, escolhidos por meio de processos seletivos rigorosos. Seguramente o
incentivo dado à pesquisa contribui, decisivamente, para a formação de um corpo docente diferenciado, haja
vista o patrocínio governamental para que estes profissionais dediquem-se, exclusivamente, ao ensino e à
pesquisa. Mas essa realidade retrata uma minoria e não assegura a qualidade do conhecimento passado –
apenas produz um ambiente com maiores chances de acerto.

Segundo dados do INEP, o ensino superior privado tem praticamente o dobro de docentes do
ensino público (em números gerais, não apenas relacionados ao Direito), consequência direta da
incapacidade do Governo em proporcionar ensino superior gratuito para todos. Não há que se lamentar
puramente essa situação, uma vez que o acesso à educação é um direito social previsto na Constituição em
seu artigo 6º e, na impossibilidade de se recorrer ao Estado para tê-lo, é genuíno o interesse do setor privado
em oferecer oportunidades de formação superior. Assim, muito embora não possa fornecê-lo em número
suficiente, é dever do Estado fiscalizar a qualidade do ensino oferecido pelas instituições particulares,
evitando que o contribuinte seja lesado após realizar grande investimento para obter o desejado diploma. Em
contrapartida, também é dever do cidadão permanecer atento às recomendações dos órgãos relacionados à
educação para não cair em armadilhas educacionais.

Diante da situação desenhada, é fundamental analisar que tipo de professor se tem, comumente, nos
cursos de Direito das instituições que não contam diretamente com apoio governamental. Geralmente, seu
corpo docente é formado por profissionais do mercado que logram êxito em suas respectivas áreas e, muitas
vezes por indicação de colegas já docentes, acabam contratados para ministrarem aulas de matérias que
conhecem na prática. E é aqui que reside grande parte do perigo.

 
4. PROBLEMAS EM SALA DE AULA
 

Boa parte do alunado queixa-se seguidamente que determinado professor “sabe muito, mas não
sabe ensinar”. É realmente um problema comum e, justamente por isso, preocupante. Conhece a matéria
como ninguém, mas não consegue transmitir esse conhecimento à classe. Se o problema é geral, percebido
por mais alunos, espera-se que a coordenação do curso identifique a questão para verificar quais atitudes
deverá tomar a fim de reverter a situação, uma vez que a inércia e o decorrer do tempo somente trarão
prejuízos a todas as partes envolvidas: aluno, professor e instituição.  Contudo, muitas vezes o interesse em
manter o professor nos quadros da instituição por se tratar de um profissional do Direito, muito festejado em
sua carreira jurídica, suplanta seu desempenho fraco em sala de aula. Sem esquecer também da própria
carência de professores no mercado, o que faz com que as instituições muitas vezes sejam obrigadas a
contratar muito rapidamente para atender às turmas cujo semestre está em pleno vapor, o que as obriga a
deixar a rigidez na hora de analisar as poucas opções que encontram.

Outro problema popular é a postura do professor, muitas vezes impassível e pouco amigável, o que
não contribui para o estabelecimento de diálogo e traz, também, muitos prejuízos ao processo de ensino-
aprendizagem:

 
A primeira reflexão que podemos trazer refere-se ao comportamento de um certo tipo de docente, frise-
se, muito comum nas faculdades de Direito, observado em sala de aula. Blindada pela máscara do terno e
da gravata, pelo distanciamento imposto pelo tablado que suporta uma mesa onde por detrás se esconde
o professor, e envernizado pelo discurso que exala os vícios da outra atividade profissional exercida
(juiz, promotor, advogado, delegado de polícia...), a figura do docente tradicionalmente consolidada pela
história produz, em primeiro lugar, a docilidade conformista do aluno, que teme a figura do docente
quando a vê em conjunto a uma dupla autoridade, simbolicamente potencializada, p. ex., pela figura do
magistrado. Com efeito, é quase impossível ver manifestações de indignação, de discordância expressa,
de revolta, contra o discurso do lente catedrático: a reverência hierárquica e a pedagogia do medo são
regra. Ao mesmo tempo, por ser temido, o docente que se enquadra nesse perfil é também respeitado e
admirado, inclusive no comportamento arrogante, que vai amoldando, paulatinamente, a formação de
bacharéis prepotentes.[7]

 

Mas não somente o corpo docente apresenta problemas.
Se muitas vezes o professor que está a falar em frente a uma classe não representa exatamente

alguém que se desejaria ter como mestre, a recíproca também se aplica. Todo professor deseja encontrar
alunos interessados, leitores vorazes, estudiosos, educados e, principalmente, maduros o suficiente para
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saberem o que de fato estão fazendo em uma sala de aula de uma faculdade de Direito. Ao invés disso,
encontram um número crescente de indivíduos dispersos, que dividem a atenção à aula com o telefone
móvel, computador portátil ou outros aparatos modernos que jogam por terra várias tentativas de se criar um
ambiente propício para o aprendizado. Quando muito, têm definido o objetivo de ali estarem. Dessa forma,
com tantos desvios de atenção, fazer com que o aluno se interesse pela discussão jurídica em sala de aula
exige cada vez mais do professor, constituindo-se em um desafio enorme conseguir motivar e prender a
atenção de classes crescentemente numerosas.

Vivenciando cenários complicados como esse, o professor precisa assumir firmemente seu papel de
mediador do conhecimento para, no mínimo, inspirar o aluno que deseja obter o Grau de bacharel para que
este entenda a sua responsabilidade no processo de ensino-aprendizagem, fazendo-o descruzar os braços,
abandonar a apatia e partir em busca de conhecimentos que lhe dêem condições de construir um futuro
promissor. A responsabilidade não é, pois, somente do professor; o aluno também precisa atuar nesse
processo, e muito.

José Renato Nalini faz uma importante observação:
 

Para os jovens que não se compenetraram dos desafios postos a quem estuda direito sem vocação, a
perspectiva é desalentadora. Os concursos públicos atraem milhares de candidatos e as vagas são
escassas. A advocacia individual, como exercício de profissão liberal, praticamente desapareceu.
Grandes conglomerados atraem os melhores talentos. Para a grande massa de formados, o cenário não se
mostra otimista.[8]

 
Mas, apesar dos pesares, as aulas continuam e milhares alcançam o diploma de Bacharel em Direito

todo ano. Já a efetiva entrada no mercado, entretanto, é outro capítulo dessa complicada novela do ensino do
Direito no Brasil. Uma vez que para exercer a advocacia o bacharel precisa prestar o Exame de Ordem, obter
o número de registro junto à OAB mostra-se cada vez mais problemático, em grande parte, por culpa da
deficiência do aprendizado acadêmico.

 
A primeira fase do Exame, de caráter objetivo, foi realizada no dia 17 de maio, com a abstenção de 305
candidatos em São Paulo. Do total de 18.620 bacharéis que fizeram o exame no estado, 2.935 foram
aprovados para a segunda fase, aplicada no dia 28 de junho. Essa fase incluiu a redação de peça jurídica
e de cinco questões práticas. Em nível nacional, mais de 58 mil bacharéis se inscreveram no Exame de
Ordem Unificado 2009.1 em todo o país, com exceção do estado de Minas Gerais. Desse total, 13.098
candidatos foram habilitados para a segunda fase.[9]

 
A discussão sobre as causas que resultam em índice de aprovação tão baixa não é foco dessa

discussão, mas esse ponto precisa ser mencionado nesse estudo como prova de que o sistema de ensino-
aprendizagem do Direito necessita de mudanças urgentes, entre as quais a melhora da postura de professores
e alunos, principalmente dos primeiros, haja vista o importante papel que têm de orientar o estudo do mundo
jurídico para os que têm sede de conhecimento.

 
4. PROFESSORES INESQUECÍVEIS
 

Todo aluno tem preferência sobre algum professor em comparação a outros. Há casos em que a
matéria ajuda a estabelecer essa preferência. Mas seria somente ela a causa dessa predileção, ou a forma de
abordagem, o método utilizado pelo professor e outros aspectos exercem fundamental papel para esse
julgamento? O que torna um professor mais marcante do que outro?

Maria Eugênia Castanho aborda o tema com maestria:
 

Costa (1998, pp. 117-118) procura levantar o que seria o professor ideal baseado em características de
professores com os quais conviveu. Considera que, embora haja sempre exceção, há sempre três grupos
principais de qualidades: técnicas (experiência no campo pedagógico, experiência no campo em que
ensina, e o conhecimento amplo da matéria ou matérias que leciona), físicas (saúde, higiene e asseio
pessoais) e morais (sentimento do dever, respeito à pessoa humana e decência e humanidade
básicas).[10]

 
E junta ao assunto suas constatações a partir do que conversas que teve com professores sobre os

professores marcantes destes:           
 

Há alguns anos venho colecionando relatos escritos de professores sobre lembrança de professores
marcantes, positiva ou negativamente. De modo geral, as boas lembranças superam as lembranças de
maus professores. As características que tornaram marcantes tais professores são várias, destacando-se,
em todas elas, a profunda inter-relação entre aspectos profissionais e pessoais. É possível perceber que a
dimensão pessoal e a dimensão profissional se entrelaçam, fazendo um todo indivisível e responsável por
uma postura admirável como professor. São descritos professores que ‘amavam o que faziam’, que
‘valorizavam o aluno’, que ‘sabiam explicar muito bem a matéria’, que ‘motivavam as aulas’, que eram
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‘seres humanos ímpares’...[11]

 
Professor que marca é aquele que impressiona, que consegue demonstrar ao aluno a importância do

que está sendo estudando e, principalmente, deixa clara sua preocupação com o aprendiz. Tal como a autora
menciona, os aspectos profissional e pessoal acabam se entrelaçando de forma a propiciar a construção de
vínculos fortes entre aquele que ensina e o que aprende.

Em sua explanação, cita a posição de Antônio Nóvoa[12], que considera não haver “receitas” para
resolver os problemas pedagógicos da sala de aula, uma vez que seu ambiente é altamente complexo e
envolve demasiados fatores, sendo inviável o controle de suas variações. Deixa claro, entretanto, que existe a
possibilidade de se darem dicas que visem resolver questões do processo ensino-aprendizagem, mas não há
fórmulas infalíveis para resolver algo assim.

De fato, a postura do autor é coerente. Não é raro encontrar-se professor que mencione ter obtido
determinado resultado surpreendente com uma turma e, ao mesmo tempo, um resultado muito diferente com
outra classe, ainda que ambas estivessem no mesmo estágio da matéria. Tal diversidade ocorre em função da
composição dos grupos, ou seja, cada turma traz pessoas com experiências de vida diferentes e capacidades
de aprendizado distintas. E, em se tratando de ensino superior, a diferença de currículo amplia-se quando se
considera o tipo de formação que os alunos tiveram desde a infância até o vestibular. Sendo assim, é natural
que se veja com restrição a tentativa de aplicar receitas pedagógicas para resolver os problemas de ensino,
sendo mais prudente colher dicas sobre caminhos que levaram o processo do desenvolvimento do
conhecimento a bons lugares e estando-se preparado para encarar os alunos como pessoas em formação e
que precisam, pois, de orientação para entenderem as matérias, cada um com seu ritmo de aprendizado.

Certo. Não há como determinar uma receita infalível aplicável a qualquer contexto pedagógico. Mas
isso vale também para a formação do professor em si? É o que será discutido a seguir.
 
5. EXISTE, AFINAL, RECEITA?
 

Abordaram-se até agora aspectos do ensino do Direito no Brasil, os problemas que se encontram
em sala de aula e as deficiências de quem ensina e de quem aprende. Muito provavelmente boa parte das
linhas escritas não represente nenhuma novidade para quem busca ser um bom professor, a não ser mais
motivos para desistir desse objetivo.

Contudo, o presente trabalho não quer desmotivar o futuro professor. Muito pelo contrário. O que
se almeja é propor uma união de sentimentos e atitudes que, tal como ingredientes que compõem uma receita
culinária, também possam resultar em uma receita (ou fórmula, ou modelo) de bom professor de Direito.
Caberá a cada qual interessado testar para comprovar.

 
a) Um bom professor de Direito gosta de gente
Sim, gostar de pessoas é seguramente o primeiro passo para quem deseja ser professor,

independentemente da área em que atuará. Pessoas com dificuldades de convivência, reclusas, não têm
grandes chances de serem bons mestres, vez que a atividade exige muita interação, muito envolvimento e
muito diálogo com a turma. Se tiver problemas para se relacionar com as pessoas, o futuro professor
precisará rever profundamente seu desejo de se tornar um docente ou, caso queira persistir em seu objetivo,
procurar ajuda especializada para reverter a situação.

 
b) Um bom professor de Direito conhece bem sua área
O domínio da matéria é outro ponto de extrema importância. Como o Direito possui várias áreas,

será necessário especializar-se em alguma, o que não significa dizer, claro, que deverá simplesmente
abandonar as demais áreas.  Assim, além do básico de tudo, é necessário saber muito da área em que atuará.
Professor com dificuldades para entender o assunto sobre o qual deverá falar terá sérios problemas ao
abordá-lo frente aos alunos, pois, certamente, deixará transparecer o problema e isso resultará em
insegurança para todos. Em resumo: conhecer bem antes, para ensinar bem depois.

 
c) Um bom professor de Direito planeja suas aulas
Se planejamento não fosse importante, certamente não ocuparia um lugar tão destacado em todas as

áreas que dependam de resultados. E no Direito não é diferente. Tudo o que se planeja tem seguramente
mais chances de dar certo do que se buscado ao acaso. Mesmo que não leve exatamente ao resultado
desejado, o planejamento força o indivíduo a pensar sobre todo o processo, atividade que estimula a
organização mental e, consequentemente, a eloquência. Sem falar que o alunado percebe quando o professor
planeja a aula, o que colabora para uma atmosfera mais respeitosa.

 
d) Um bom professor de Direito utiliza técnicas variadas em sala de aula
Aulas meramente expositivas não atraem. Pelo contrário, afugentam. Ainda que tenha atributos de
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“showman”, o professor diferenciado busca formas novas de trabalhar o conteúdo destinado àquela
determinada aula para os alunos. Essa propensão é extremamente positiva, pois estimula a participação e
também a memorização, visto que o indivíduo registra na lembrança momentos que lhe causam surpresa,
satisfação ou até mesmo experiências negativas, que por vezes acabam sendo inevitáveis. O momento é de
variar para motivar.

 
e) Um bom professor de Direito aprende todos os dias
Engana-se o professor que acha já ter aprendido tudo na vida. Engana-se, também, o professor que

pensa aprender só com outros professores. Aprende-se de várias formas, o tempo todo. Os alunos são fonte
riquíssima de aprendizado, uma vez que cada um possui uma experiência de vida e, portanto, uma forma
distinta de encarar o mundo e de comportamento. Observar e aprender com essa miscelânea de atitudes e
sentimentos não tem preço, pois o conhecimento de outras culturas faz com que elas sejam naturalmente
respeitadas.

 
f) Um bom professor de Direito acredita na Justiça, com os pés no chão
É o equilíbrio entre idealismo e pessimismo. Nem tão idealista que o torne um alienado; nem tão

pessimista que o faça um incrédulo. O professor não tem o direito de castrar a crença no ideal de Justiça que
os alunos desenvolvem no decorrer do curso, ainda que sua experiência prática lhe tenha demonstrado que a
busca pelo justo demora anos a fio, custa caro e nem sempre resultou no que se esperava. Seu papel é o de
ensinar, aconselhar, orientar, nunca o de frustrar. Cada aluno, se bem orientado, fará a junção de sua
experiência pessoal, seus valores e o conhecimento adquirido durante a faculdade para compor sua visão de
Justiça, o que o fará seguir seu próprio caminho, com idéias na cabeça e os pés no chão.

Os “ingredientes” apresentados acima compõem o que pode se chamar de receita básica para ser um
bom professor, não somente de Direito, mas um bom professor. Não se trata de uma receita infalível, mas
todos os tópicos abordados são essenciais para que um professor seja considerado bom, seja diferente, seja
inesquecível.

 
7. MODO DE PREPARO
 

Uma vez elencados os aspectos que servem de base para a formação de um bom professor de
Direito, faz-se necessário entrelaçá-los, de maneira a produzirem o resultado buscado, ou seja, um professor
admirável. Em outras palavras, tão importante quanto conhecer os itens de compõem algo é saber como
utilizá-los para a sua composição. Tal como o preparo de uma receita gastronômica: de nada valem para o
prato pronto os ingredientes individualmente considerados se não se souber como misturá-los.

Pesquisa e estudo são palavras-chave para o desenvolvimento de um professor que queira destacar-
se. Não há como fugir a isso. Já se mencionou neste estudo a importância que a pesquisa tem para o
desenvolvimento do conhecimento e o quão pouco ainda existe no Brasil em termos de incentivo para a sua
prática. Entretanto, o bom professor tem o dever de buscar continuamente informação, assim como
incentivar seus pupilos à mesma rotina. Paralelamente à pesquisa, o estudo anda. Ler, conhecer outras áreas,
procurar entender novas tecnologias, aprender todos os dias. São atitudes que levam a ensinar bem a muitos,
por muito tempo.

 
Ensinar pressupõe que os conhecimentos acumulados podem favorecer a compreensão, ainda limitada,
de uma pessoa isolada, e que a transmissão das conquistas e dos esforços já realizados não pode ser
ignorada por quem deseja aprender, sob pena de despender muito empenho na solução de uma questão
que, há tempo, já foi resolvida. Mas o ensino que se restringir aos conhecimentos existentes em um dado
momento, sem atender aos acréscimos contínuos que outros pesquisadores fizeram, corre o risco de
manter idéias parciais, práticas ultrapassadas e soluções arcaicas. O ensino é uma atividade que não se
limita a mostrar o que está feito, a transmitir o conhecimento acumulado; visa, também, orientar as
pessoas a conseguirem informações necessárias para resolverem os problemas que a vida oferece, sejam
eles cotidianos, profissionais ou sociais.[13]

 
Contudo, a pesquisa, o estudo e o conhecimento acumulado não são suficientes para que um

profissional do ensino de Direito seja destacável. A sua capacidade de ter e manter relacionamentos
interpessoais é, também, fundamental para obter boa dose de sucesso do resultado final.

Muitos professores do ensino superior do Direito parecem ainda acreditar que a origem atribuída à
palavra “aluno” seja verdade[14]. Ledo engano. Considerar o estudante um indivíduo desprovido de
conhecimento é um erro básico, para não dizer perigoso. Básico porque, em tempos como os atuais, em que
a tecnologia revoluciona o conhecimento em segundos, todas as pessoas têm condições de ter um mínimo de
informação para se sentirem integradas à sociedade, cidadãs. E perigoso, porque desprezar alunos é
combustível para a antipatia que, por sua vez, casa bem com a repulsa, combinação essa que leva ao
distanciamento entre quem ensina e quem aprende. Prejuízo mútuo.

O futuro professor deve desde logo entender que não é e nem será o centro do que se chama de
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processo ensino-aprendizagem, mas um mediador para o cultivo do conhecimento, tal como já mencionado
em linhas anteriores. No passado, o relacionamento professor-aluno tinha essencialmente o sentido vertical,
de cima para baixo; hoje, já se é possível perceber que melhores resultados são obtidos em um ambiente em
que predomine o relacionamento de sentido horizontal: títulos diferentes, mas objetivos semelhantes em
relação ao conhecimento. No ensino superior, os alunos devem ser estimulados a exercerem uma postura
mais autodidata, libertando-se do sistema altamente direcionado que é empregado (necessariamente, vale
frisar) até o ensino médio.

Ser mediador, pois, depreende grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, habilidade, vez que o
trabalho consiste em mesclar o conteúdo programático com o conhecimento que cada aluno traz consigo,
instigando-o a percorrer um caminho que proporcione descobertas e o acúmulo de uma bagagem intelectual
importante para a consequente inserção no mercado de trabalho. Trata-se de um grande desafio, sem dúvida,
mas perfeitamente possível de ser alcançado se forem colocados em prática aspectos já mencionados como o
planejamento das aulas, que busca coibir desvios exagerados de rota e a utilização de técnicas variadas em
sala de aula (ou fora desta) para entreter. Tudo isso é sinônimo de muito trabalho. Entretanto, ninguém
afirmou que ensinar seja uma tarefa, por assim dizer, fácil.

 
8. CONCLUSÃO
 

Antes de tudo, é preciso enfatizar o conceito exposto na introdução deste trabalho, com o qual se
compreende “receita” como agregadora dos aspectos mínimos a serem considerados para obter-se o
resultado almejado: o êxito do processo de ensino-aprendizagem em uma faculdade de Direito, contribuindo
decisivamente para a formação responsável de bacharéis. Sob esse olhar, mesmo correndo-se o risco de se
ser pretensioso, assume-se a idéia de que é, sim, possível criar-se uma “receita” para ser um bom professor
de Direito.

Não significa que somente os aspectos apresentados no tópico anterior devam compor a “receita”,
ela pode (e deve) ser mais incrementada. Contudo, pode-se afirmar com certeza de que a falta de um dos
itens considerados básicos fará uma enorme diferença no aspecto do produto final. É, pois, o ponto de
partida da “receita”.

Existem culturas em que o professor de maneira geral é visto com extremo respeito e muita
valorização. Já no Brasil, infelizmente, esse respeito não é observado e a valorização, mínima. O magistério
não é visto como protagonista na vida profissional de boa parte dos que aceitam o desafio do quadro negro e
do giz nos cursos de Direito, mas como quebra-galho ou distração. Apesar da falta de incentivo, há
felizmente um bom número de profissionais que acreditam na importância da educação e optam por assumir
uma posição ativa frente ao fomento acadêmico, pois crêem que é somente por meio do conhecimento que o
cidadão pode efetivamente ser assim considerado.

Se o leitor deseja ser um bom professor de Direito, deve primeiramente analisar os aspectos
apresentados no tópico anterior. A impossibilidade de praticar qualquer um deles já é, por si só, um sinal de
alerta para repensar a desejada vocação ao magistério. Nenhum deles é supérfluo, todos precisam ser
considerados igualmente e com seriedade. O nível de responsabilidade para a ação docente exige isso.

A receita básica, pois, está sugerida. Já o tempero, aquele toque especial que diferencia uma pessoa
da outra, dependerá do gosto e da preferência daquele que tiver o feliz propósito de se tornar um
inesquecível e bom professor de Direito.
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A METODOLOGIA HEGELIANA DO ESTUDO DA HISTÓRIA E DO ESTADO: A ASCENSÃO
DIALÉTICA NO EMBATE ENTRE A RAZÃO E A PAIXÃO

HEGEL'S METHODOLOGY FOR THE STUDY OF THE HISTORY AND OF THE STATE: THE
DIALECTICAL RISING IN THE STRUGGLE BETWEEN REASON AND PASSION

Felipe Magalhães Bambirra

RESUMO
Resumo: Objetiva-se debruçar sobre os modos de tratamento dado à História, na obra de maturidade de
HEGEL, a Filosofia da História, como meio de lançar luzes ao estudo do Direito e do Estado a partir de um
método que leve em consideração o desenvolvimento processualizado e dialético da realidade no bojo da
história. O método dialético que HEGEL inaugura apresenta-se como capaz de fornecer interpretações e
visões inéditas acerca do fenômeno humano, e dentro dele, da juridicidade, de um modo diferenciado do que
tem sido tradicionalmente adotado no ensino do Direito. A história, aqui, pode ser compreendida, portanto,
como metonímia, para significar qualquer produto do agir humano que se desenvolva no tempo, como as
artes, as ciências, a Filosofia e o direito. Em sua proposta historiográfica, HEGEL indica como que a partir
de um material primário, a história original – os relatos elaborados por aqueles que vivenciaram os fatos –
desenvolve-se uma espiral que vai se sofisticando, passando-se, em seguida, para uma história refletida, que
já sabe de si e se re-elabora a partir de conceitos, e, posteriormente, alcança, em seu cume, a história
filosófica. Após a exposição desse crescente conhecimento da história, aborda-se a complexidade de uma
Filosofia da História que dá conta tanto do que é essencial quanto, também, daquilo que aparece como
contingente, dotando a realidade da nota de racionalidade que, para o filósofo, é-lhe ínsita. Por fim, são
apresentados, segundo a visão do filósofo, os verdadeiros protagonistas da história universal, destacando-se,
primeiro, os indivíduos históricos universais e, em seguida, os Estados, que permitem a perenidade das
conquistas históricas. Há, ao final, apontamentos críticos no sentido de evidenciar pontos relevantes para o
modo de se estudar o Direito, tendo em vista o conteúdo da exposição.
PALAVRAS-CHAVES: Filosofia da História e do Direito; Metodologia da Pesquisa Jurídica; Direito,
História e Dialética

ABSTRACT
Abstract: This paper aims on the methodological treatment given to History by G. W. F. HEGEL in his
maturity work, the book Philosophy of History. We intend to focus the Law and the Rule of Law within a
dialectical and a processualized approach, regarding their development through history. This dialectical
method, presented by HEGEL, is able to provide a series of new ways to interpret the human phenomena –
and, also, the law phenomena – that are different of those traditionally employed in universities to the law
teaching and learning process. History, then, should be comprehended as a metonym, in a way it could mean
any human behavior’s product given in time, as the arts, the sciences, the Philosophy and the law. HEGEL, in
his historiography proposal indicates how the original history – the raw material, the reports elaborated by
those who lived the facts – turns into a reflected history, when it is thought in a sophisticated way: the
history is re-elaborated through concepts, after what it is possible to realize that there is a spiral, which
reaches each time a more complex and complete position. In the end, there is the philosophical history, aware
of its intrinsic rationality. Afterwards, we take a deep look into that philosophical history, in order to
understand that it intends to capture the totality – the contingent and the essential – highlighting the fact that
it is made by the conjugation of the empirical, the facts, and the logical, the rational. At last, the universal
history true protagonists are presented: the universal historical individuals, followed by the States,
responsible to everlasting, to the future, the historical conquests. Finally, with reference to the exposition,
there are critical appointments concerning the methodological approaches of the researching, teaching and
learning law process.
KEYWORDS: Philosophy of the Law and of the History; Law’s Methodology of Research; Law, History
and Dialectics

1 – PROLEGÔMENOS

1.1 – O ITINERÁRIO DO TEXTO

O objetivo desses prolegômenos é apenas evidenciar e situar alguns pontos fundamentais acerca da
compreensão da Filosofia de HEGEL que se fazem presentes em todo seu pensamento. Considerando a
tecnicidade da linguagem e o valor semântico peculiar que os conceitos adquirem na obra hegeliana, justifica-
se uma sintética explanação e contextualização, necessárias para a correta inteligibilidade do objetivo desse
estudo: debruçar sobre os modos de tratamento dado à História, na obra de maturidade de HEGEL, a
Filosofia da História[4], como meio de lançar luzes ao estudo do Direito e do Estado a partir de um método
que leve em consideração o desenvolvimento processualizado e dialético da realidade no bojo da história.

Efetivamente, a o pensamento hegeliano é poderoso, e ataca alguns dogmas que foram construídos durante o
Iluminismo, como a impossibilidade de se erigir conhecimentos válidos acerca de temas como a religião, a
história e, muitas vezes, acerca de todas as ciências humanas.  Dessa maneira, o método dialético que
HEGEL inaugura apresenta-se como capaz de fornecer interpretações e visões inéditas acerca do fenômeno
humano, e dentro dele, da juridicidade, de um modo diferenciado do que tem sido tradicionalmente adotado
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no ensino do Direito. A história, aqui, pode ser compreendida, portanto, como metonímia, para significar
qualquer produto do agir humano que se desenvolva no tempo, como as artes, as ciências, a Filosofia e o
direito.

Em sua proposta historiográfica, HEGEL indica como que a partir de um material primário – os relatos
elaborados por aqueles que vivenciaram os fatos – desenvolve-se uma espiral[5] que vai se sofisticando,
passando-se, em seguida, para uma história refletida, que já sabe de si e se re-elabora a partir de conceitos, e,
posteriormente, alcança, em seu cume, a história propriamente filosófica. O itinerário do texto será, após a
breve introdução que se segue, a exposição desse crescente conhecimento da história, e, em seguida,
demonstrar-se-á a complexidade de uma Filosofia da história que dá conta tanto do que é essencial quanto,
também, daquilo que aparece como contingente, dotando a realidade da nota de racionalidade que, para o
filósofo, é-lhe ínsita. Por fim, veremos quem são, para HEGEL, os verdadeiros protagonistas da história
universal, destacando-se, primeiro, os indivíduos históricos universais e, em seguida, os Estados, que
permitem a perenidade das conquistas históricas. Há, ao final, apontamentos no sentido de evidenciar pontos
relevantes para o modo de se estudar o Direito, tendo em vista o conteúdo da exposição.

 

1.2 – BREVE INTRODUÇÃO

HEGEL foi o filósofo que primeiro elaborou sistematicamente o significado da história para a Filosofia[6] –
de forma bastante aguçada e sofisticada. Ponto de cumeada do Idealismo Alemão, HEGEL é posto defronte
à extremada cisão introduzida no logos ocidental da Modernidade: a Filosofia kantiana[7].

Na Grécia, já é patente a dualidade lógica entre a inteligibilidade da natureza, a qual o homem necessita
dominar, e a da cultura, cuja normatividade impõe-se através do ethos, em suas mais diversas manifestações.
Apesar disto, há um princípio de unificação – como o nous de ANAXÁGORAS, o logos de HERÁCLITO, e
a essência de PARMÊNIDES – que identifica o ser com o pensar[8]. E, mesmo após a revolução sofística,
que encontra em GÓRGIAS seu ponto mais alto, há o grande esforço socrático para unificar novamente o
logos, ainda em seu momento em-si[9]. Aparecem as díades: real e aparente, essência e existência, mundo
natural e mundo ético, liberdade e necessidade.

É essa fissura ontológica que KANT aprofundará ao analisar as duas distintas formas em que a Razão se
estrutura para conhecer o phenomenon ou o noumenon, na Crítica da Razão Pura[10] e Crítica da Razão
Prática[11], mas, em todo caso, mantendo a coisa-em-si, a essência do real, sempre inatingível, inacessível
ao conhecimento humano, que só pode percebê-lo a partir de categorias da sensibilidade, que o condicionam.
Como afirma SALGADO, “a partir de Kant, maduro e claro ficou o problema do dualismo entre necessidade
do mundo natural e liberdade do mundo ético, cuja solução passou a ser tarefa urgente da filosofia”[12].

O desafio de HEGEL será este: retomar a unidade na multiplicidade do logos, mas não através de um
pressuposto ou ato de vontade – uma vez que Filosofia é incompatível com dogmas e verdades apodíticas –
senão a partir da própria demonstração de como o pensamento, a consciência, o real e o verdadeiro se
mostram em sua realidade, ou melhor, em sua efetividade[13]. Não se trata de submeter o pensamento a uma
crítica para se saber seus limites e possibilidades, como fez KANT, pois o logos, para HEGEL, permeia toda
a realidade, e, assim, há uma identidade entre o real e o racional. Portanto, a consciência humana, dotada de
razão, pode perceber o próprio real, que é racional. Consequentemente, o que não é racional, não produz
efeitos, o que é expresso na famosa frase: “O que é racional é efetivo; e o que é efetivo é racional”[14].
Trata-se, como se pode notar, de uma Filosofia da totalidade, ou seja, busca englobar toda a realidade
através do pensamento. Dessa maneira, o método deve se adequar e acompanhar o próprio movimento
dialético da realidade, e não ser algo externo ao qual se submete o objeto de conhecimento, o que HEGEL
deixa transparecer na Fenomenologia do Espírito: “o método não é outra coisa que a estrutura do todo,
apresentada em sua pura essencialidade”[15].

À Filosofia incumbe a tarefa de captar esse real enquanto totalidade e sistema[16], penetrar na estrutura do
logos, e, consequentemente, do real, da maneira em que ele se apresenta: enquanto automovimento. Através
do movimento dialético pode-se compatibilizar a tensão evidenciada pelo relativismo e ceticismo[17] entre a
verdade, com sua pretensão lógica à eternidade e imutabilidade, e seus vários momentos diferenciados de
manifestação, como através das diversas correntes de pensamento filosófico. Ou seja, busca-se pensar a
historicidade da própria Filosofia. Afinal, para HEGEL, a Filosofia e o real aparecem como o processo

“que produz e percorre os seus momentos; e o movimento total constitui o positivo e sua verdade.
Movimento esse que também encerra em si o negativo, que mereceria o nome de falso se fosse possível tratar
o falso como algo que se tivesse de abstrair”[18].

A aporia entre verdade, com pretensão de imutabilidade e eternidade, e historicidade, é resolvida
compreendendo que várias filosofias perfizeram, consideradas reciprocamente, um corte na realidade,
captando-a de maneira estática e analítica, e, portanto, abstrata, tal qual a Filosofia kantiana. Aparecem, no
desenvolver-se do pensamento, como momentos negativos, operando a cisão no objeto, para que então
possam, a partir da mediação consigo mesmos, suprassumirem-se[19]. Veja-se, portanto, que se trata de
momento fundamental, necessário ao movimento do real. Conhecimento mediatizado pela ciência de seu
tempo, a Filosofia, na perspectiva hegeliana, justifica-se como o saber radical da totalidade, produzida pelo
Espírito[20] na história a partir desta espiral dialética, em os momentos anteriores são assumidos no
movimento de suprassunção, e, assim, nada se perde: a Filosofia é o absoluto saber do absoluto[21].

Filosofia e história são, para HEGEL, logicamente compatíveis, na medida em que a última é produzida pelo
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homem, cuja essência é a razão. A história não pode ser e não é, portanto, um amontoado aleatório de fatos
que se sucedem no tempo, sem qualquer laço que lhe confira o caráter racional. Produzida por seres de
razão, necessariamente terá nela espelhada o logos. No esforço para se compreender a unidade entre o
lógico, que é transcendente, e do histórico, imanente, reside a grandeza e profundidade do pensamento
hegeliano[22].

Não é o caso de se entender o homem abstratamente, como razão pura, excluindo assim seus desejos,
paixões e impulsos. HEGEL é avesso às abstrações, e pretende captar o real como ele aparece, com suas
multideterminações. Por isto, “explicar a história significa descobrir as paixões do homem, seu gênio, suas
forças atuantes”[23].

HEGEL tampouco se refere ao tempo cronológico, dado pela irrefletida sucessão encadeada de fatos, mas ao
tempo próprio da cultura, aquele tempo que o movimento dialético necessita para se realizar. O intuito é
perceber a lógica através da reflexão e dos significados dos fatos históricos, e não apenas desses fatos em-si,
empiricamente considerados. Os fatos devem ser pensados em-si, a partir da racionalidade que lhes é própria,
para-si, refletindo acerca dessa racionalidade subjetiva, e para nós, no momento de objetivação do fato no
contexto histórico.

O primeiro curso acerca da Filosofia da História foi oferecido em Jena, em 1805, ou seja, dois anos antes da
primeira publicação da Fenomenologia do Espírito. É nesse período de Jena, segundo BOURGEOIS, que o
Filósofo reconcilia a razão e a história[24]. Entretanto, foi somente em Berlim, entre 1819 e 1831, ano em
que o curso foi interrompido pela sua morte, que HEGEL ofereceu regularmente esta disciplina[25]. A
Filosofia da História é obra póstuma, publicada pela primeira vez em 1837, a partir de esquemas e
anotações de aulas, e, pouco depois, uma versão maior, a qual se considera mais fidedigna, foi editada por
KARL, filho de HEGEL[26]. É uma obra que se encontra no período de maturidade do pensamento
hegeliano, mas que nunca foi, de fato, escrita como um todo orgânico.

Passaremos a assinalar a forma que HEGEL compreende os modos ou métodos de estudos sobre a história,
bem como a maneira que o autor descreve a maneira do Espírito se manifestar na história.

 

2 – OS MODOS DE ESTUDO DA HISTÓRIA

HEGEL inicia sua Filosofia da História[27] reafirmando, em consonância com seu sistema filosófico, que
aquilo que ele almeja não é extrair reflexões gerais da história, ilustrando-as por meio de exemplos, “mas
apresentar o próprio conteúdo da história universal”[28]. Uma vez que se trata de reflexões concebidas
posteriormente ao seu sistema, estas se apresentam como uma expansão ou desdobramento daquele[29], e,
por esta razão, podemos desde já antecipar que o conteúdo dessa história universal é o próprio desenvolver-
se do Espírito, na medida em que se torna consciente de sua essência: a liberdade universal, de todos os
homens, indistintamente[30].

O estudo da história, segundo pensa o filósofo, pode se dar de três modos distintos: a história original; a
história refletida e a filosófica[31].

 

2.1 – A HISTÓRIA ORIGINAL

A história original é a que se apresenta de forma mais simples, identificando-se com a narração de um
historiador que participa ou contempla os fatos de seu tempo, ainda que isso se dê pela coleção da
perspectiva e relatos de várias outras pessoas, contemporâneas ao narrador. Afinal, é impossível que apenas
uma única pessoa presencie seqüências de acontecimentos complexos, de modo minimamente coerente.
Como o espírito do historiador faz parte daquela história, confundindo-se com ela, “o fenômeno exterior é
traduzido na representação interior”[32] e, consequentemente, trata-se de uma narração impregnada pela
subjetividade. Dessa maneira, tampouco são possíveis histórias cuja abrangência prolongue-se por demais no
tempo, e, comparando os vários relatos de diferentes autores, encontra-se entre eles diversas incongruências.

         Cabe ressaltar que não se considera, como parte da história original, os mitos, poemas, trovas, canções
populares e elementos da simples tradição de um povo, pois estes dados revelam um espírito ainda confuso e
obscuro, e esses elementos afiguram-se tão-só como processos imaginativos. Interessa a HEGEL os “povos
cientes de sua existência e sua vontade”[33], e não a alienação absoluta do espírito em alegorias e fantasias.

Grandes exemplos de historiadores originais são HERÓDOTO e  TUCÍDIDES, e outros como CÉSAR,
XENOFONTE e PÉRICLES se afiguram igualmente importantes. O que deve ficar claro é que não se trata
propriamente de uma reflexão sobre a história, pois o narrador

“vive o espírito do acontecimento e ainda não o ultrapassou. Se ele pertence, como César, à classe dos
chefes militares ou dos estadistas [,como Péricles],  então são suas próprias metas que lhe surgem como
históricas”[34].
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Os textos e discursos produzidos por estas grandes figuras são fundamentais, e deve-se rejeitar a pecha de
meros palavrórios que muitos, ingenuamente, tentam lhe atribuir. Como afirma HEGEL,

“nesses discursos, essas pessoas exprimem as máximas de seu povo e de sua própria personalidade, a
consciência de seus relacionamentos políticos, como sua natureza ética e moral, os princípios de suas metas e
atos. O que o historiador faz falar não é uma consciência emprestada, mas sim o próprio caráter do
orador”[35].

Em todas as épocas é possível encontrar vários relatos de história original – a exemplo das narrativas de
eventos militares – e muitas vezes mais rica em detalhes do que aquelas da Antiguidade. O que importa
perceber é que, segundo HEGEL, para que tenham valor, essas histórias devem ser escritas por alguém que
ocupe uma posição elevada e eminente, donde é “possível ter uma visão do todo e detectar cada uma das
partes”, o que não é possível para o homem do povo, o homem comum, que só consegue olhar “de baixo,
através de uma estreita abertura”[36].

Chama-nos a atenção, nesse primeiro modo de se aproximar da história, a imperatividade de se compreender,
no presente, os importantes discursos políticos, que ainda continuam sendo vistos como meras palavras
jogadas aos ventos. Têm, na verdade, uma importância que transcende a simples particularidade, pois trazem,
em-si, uma conjugação das partes em um todo, contemplado através de uma posição privilegiada, ainda que
carregados de subjetividade[37].

A história original, entretanto, não é suficiente, na medida em que não há propriamente uma racionalização
maior acerca de seu alcance e sentido, o que será tematizado na próxima categoria, a história refletida.

 

2.2 – A HISTÓRIA REFLETIDA

A história refletida é “a história cuja apresentação ultrapassa o presente, não em relação ao tempo, mas ao
espírito”[38]. Trata-se, aqui, de um pensar acerca da história, e não simplesmente da narração empírica dos
fatos. De acordo com a profundidade e o modo segundo o qual a reflexão sobre o conteúdo dessa história é
realizado, HEGEL ainda distingue, como sub-categorias, a história geral; a pragmática, a crítica e, por fim,
a conceitual. Estes tipos apresentam-se de certa maneira escalonados, do mais simples, que se aproxima da
história original, ao mais complexo, em transição para a história filosófica.

A história geral caracteriza-se por representar a visão total da história de um povo, país ou do próprio
mundo. O mais importante é o processamento do material histórico, que apresenta maior grau de
organização sistemática.  Também começa haver certa distinção entre o espírito do historiador e o conteúdo
mesmo da história. A história geral apresenta-se como genérica, não se apega às particularidades, e, por
abranger um grande lapso temporal, precisa abdicar da apresentação individual e reduzir-se a abstrações. É
uma verdadeira compilação, que se afasta da história original na medida em que o narrador não faz mais
parte daquele tempo. Por outro lado, aproxima-se desta, pois é o historiador que continua dando voz às
figuras importantes da narrativa. Por isto, é também necessário que desfrute duma posição superior, pois,
como afirma HEGEL, apenas um TITO LÍVIO, versátil jurista, poderia fazer falar os antigos reis de Roma,
cônsules e generais[39].

A segunda modalidade de história refletida, a pragmática, recebe esse designativo por se esperar dela algum
ensinamento ou instrução. Apesar dos acontecimentos e contextos serem peculiares a cada época, o geral e o
essencial são únicos, e podem ser transportados do passado para o presente. HEGEL ressalta a utilização da
história pragmática para o ensinamento moral, pois os “exemplos do bem enaltecem a alma e devem ser
utilizados na formação das crianças para lhes incutir o que é excelente”[40]. Aqui entra, portanto, a função
educacional da história, necessária à perpetuação da cultura e do ethos.

A real possibilidade de se aprender, de maneira pragmática, com a história, é, entretanto, colocada sob
suspeita, de maneira ácida:

“predica-se aos governantes, aos estadistas e, principalmente, aos povos instruírem-se por meio da
experiência da história. Porém, o que a experiência e a história ensinam é que os povos e os governos jamais
aprenderam coisa alguma da história, e não seguiram o ensinamento que ela poderia ter inspirado. Cada
época se encontra em circunstâncias tão peculiares, representa uma situação tão individual, que nela e dela
mesma deve e pode pender a decisão. No tumulto dos acontecimentos mundiais não ajuda um princípio
geral, que serve apenas de recordação de situações análogas, por que uma pálida recordação não tem força
perante a vitalidade e a liberdade do presente”[41].

Não se quer, com isso, negar valor à história pragmática. Tem ela sua importância, sobretudo para o
aprimoramento ético de um povo, mas ainda se apresenta como um tipo abstrato, que olvida das
particularidades de um momento pretérito para trazê-lo ao presente[42].

O terceiro modo, o crítico, na própria definição de HEGEL, é uma “história da história, um julgamento das
narrativas históricas e uma investigação de sua verdade e credibilidade”[43]. O filósofo, por sua vez,
perpetra uma crítica à crítica, pois sustenta que

“essa pretensa crítica superior acabou por conferir uma [sic] caráter de vaidosa fantasia a todos os tipos de
produtos sem valor histórico. Essa é a outra forma de apreender o passado na história, colocando-se idéias
subjetivas no lugar dos dados históricos, idéias essas que são consideradas tanto mais primorosas quanto
mais ousadas”[44].
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Por fim, a história conceitual. Em que pese também ser repleta de abstrações, já se constitui uma verdadeira
faixa de transição à história filosófica, pois assume um ponto de vista geral, e, assim trabalha o conceito,
como ocorre na história da arte, do direito e da religião. Esse conceito, em vários casos, não é uma
circunstância interior àquele próprio povo, mas aparece enquanto exterioridade. Nesta última hipótese,
surgem como acidentalidades, e não como o desdobramento do Espírito.

Devemos ultrapassar a história refletida, portanto, pois

“como Mercúrio é o guia das almas, a idéia, na verdade, é que conduz os povos e o mundo, e é o espírito,
sua vontade mais racional e mais necessária, que dirigiu e dirige os acontecimentos mundiais”[45].

 

2.3 – A HISTÓRIA FILOSÓFICA

É na história filosófica que o fato, o empírico, o imanente, encontra e se concilia com o lógico, a idéia e o
transcendente. Esta é uma chave interpretativa fundamental para se compreender a Filosofia hegeliana, e a
explicitação ou desdobramento de seu sistema filosófico na forma da Filosofia da História[46]. A história
filosófica é o modo como deve ser compreendida a história em seu mais alto nível, sem se recair em
abstrações ou generalizações, a partir de sua observação refletida através do pensamento:

“Não podemos jamais abandonar o pensamento, pois é por meio dele que nos diferenciamos do animal. E há
pensamento no sentimento, na ciência e no conhecimento, na vontade e nos instintos – desde que
humanos”[47].

HEGEL não é um filósofo ingênuo, e está atento às contradições que o estudo da Filosofia da História – e da
história da Filosofia – parecem encerrar, sobretudo ao se deixar levar por especulações que são abstratas,
apartadas da realidade. Afirma o filósofo que

“o único pensamento que a filosofia aporta é a contemplação da história; é a simples idéia de que a razão
governa o mundo, e que, portanto, a história universal é também um processo racional”[48].

Esta constatação, entretanto, não é um pressuposto, pois, como já ressaltado, a própria Filosofia os nega
peremptoriamente. Esta é uma verdade a que chegou o filósofo após o exame da realidade, e a própria
realidade se mostrou como racional. Neste sentido, HEGEL considera demonstrado, em seu sistema, que a
razão, enquanto força infinita, não pode ser determinada por entes externos, ela é autodeterminada, e,
enquanto tal,

“não é tão impotente ao ponto de ser apenas um ideal, um simples dever-ser, que não existiria na realidade,
mas que se encontraria quem sabe onde, por exemplo, na cabeça de alguns homens”[49].

Disto resulta que a história universal desenvolve-se racionalmente, é a “marcha racional e necessária do
espírito universal”[50], o princípio da razão, portanto. Não há a desconsideração das paixões humanas, pois
é também através delas, e sobretudo por meio delas, que o espírito se desenvolverá, ainda que, por vezes,
possa parecer que a história andou para trás, por ter se negado. Nega-se, entretanto, para se superar. A isto
se denominará a astúcia da Razão[51].

Ora, não haveria uma incompatibilidade entre a razão, enquanto liberdade, e a proposta hegeliana de uma
marcha necessária, inexorável do espírito – que é senão a própria razão ou liberdade – e que deve se realizar
na história? Não há uma situação paradoxal, de uma liberdade que se desenrola pelas rodas da fortuna,
enquanto as Moiras tecem as tramas de seu destino?

HEGEL enfrenta este desafio, e sustenta que, num primeiro momento, o citado princípio da razão, de fato,
equivale a dizer que a providência divina (ou o próprio Deus) preside os acontecimentos no mundo, pois, em
ambos os casos, são poderes infinitos que concretizam seus objetivos na história: a razão é exatamente o
pensar livre e determinante de si mesmo. E o que é a Providência divina senão este misterioso realizar-se de
um plano oculto, inacessível aos mortais?

Por outro lado, a fé apresenta-se inicialmente tal qual o nous de ANAXÁGORAS – princípio que rege o
mundo –: indeterminada e abstrata. Consequentemente, aplica-se também à fé na Providência divina o que
PLATÃO põe na boca de SÓCRATES, sobre ANAXÁGORAS:

“Alegrava-me, igualmente, e esperava ter encontrado um mestre que me explicasse a natureza segundo a
razão. Alguém que me mostrasse em cada ser particular um fim particular, e na totalidade dos seres o fim
geral; eu não teria desistido dessa esperança tão facilmente. Mas como fiquei decepcionado quando, com
sofreguidão, procedi à leitura de Anaxágoras, e constatei que ele apenas cita causas exteriores, tais como o
ar, o Éter, a água e coisas do gênero, ao invés da razão!”[52].

A partir desse raciocínio, o homem não pode conhecer o plano da Providência divina, pois, tal qual
ANAXÁGORAS, é incapaz de aplicar seu princípio geral ao concreto. Tampouco o nous ou a Providência
realizam o movimento dialético de se cindir, negar-se, para então suprassumir-se. A crença na Providência a
tudo justifica. Como afirma HEGEL,

“na história universal, lidamos com indivíduos, que formam povos, e com totalidade [sic], que são os
Estados. Portanto, não podemos nos ater a miudezas da crença na Providência, e menos ainda à crença
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abstrata e indeterminada, que apenas quer generalizar, ou seja, supor que existe uma Providência, mas não
para os fatos determinantes da mesma [sic]”[53].

Em que pese a tradição iluminista professar a impossibilidade filosófica de se conhecer qualquer fenômeno
(ou melhor, noumenon) relacionado à fé[54], HEGEL salienta que na religião do Ocidente, o cristianismo, a
Providência deixa de ser um algo oculto e se mostra, encarnando na Terra o próprio logos[55]: “Deus
revelou-se, ou seja, ele deu a conhecer ao homem o que ele é, de tal forma que não fosse mais uma coisa
fechada, secreta”[56]. Assim, a razão pode até mesmo operar sobre a Religião, afinal, é obra do espírito, e
não da natureza. E assim como é possível pensar racionalmente a religião, tão mais é factível que se pense
acerca da história.

A Filosofia captará a inteligibilidade da história, o desdobramento da razão em seus diversos momentos, o
desenvolver-se da liberdade no tempo. O princípio da razão se mostrará, se explicitará, através de uma lógica
própria segundo a qual esta se concretiza na história universal: a lógica dialética. Sem se observar a
efetivação da razão na história, ficaríamos inertes no plano da representação, próprio da religião, distantes do
plano do conceito, este sim próprio do conhecimento filosófico. O que importa é o revelar-se do princípio no
tempo, a manifestação do lógico no histórico. Desta maneira,

“a razão, da qual se disse que rege o mundo, é, igualmente, uma palavra tão indeterminada como a
Providência; fala-se sempre da razão, mesmo sem poder indicar qual é a sua determinação, o seu conteúdo,
segundo quais princípios podemos julgá-la, se algo é racional, se é irracional. A razão, compreendida em sua
determinação, é o objeto de que tratamos aqui: o restante, se quisermos permanecer ainda na razão, são
apenas palavras”[57].

Verificaremos, agora, como se dá a conciliação entre liberdade e necessidade, ou destino, e entre a paixão e a
razão, já antecipadas por HEGEL quando afirma que há razão em tudo que é humano, inclusive nos
sentimentos[58].

 

3 – A REALIZAÇÃO DA RAZÃO NA HISTÓRIA

A história universal, nos dizeres de HEGEL, “é a representação do espírito no esforço de elaborar o
conhecimento de que ele é em si mesmo”[59]. A essência do espírito é a liberdade, e, por isto, todas as
propriedades que nesse se possa identificar só existem mediante ou como meio para realizá-la: “a liberdade é
a única verdade do espírito”[60].

A história universal será o conhecer-se do espírito, de sua essência, a liberdade. E será assim justificado o
itinerário seguido por HEGEL nessa obra, que tratará, primeiramente, do mundo oriental, seguido do mundo
grego e, posteriormente, do mundo romano, para apresentar seu ponto de chegada, o mundo germânico:

“Os orientais ainda não sabem que o espírito, ou o homem como tal, é livre em si mesmo; e porque não o
sabem, eles não o são. Eles sabem apenas que só um ser humano é livre, mas por isso mesmo tal liberdade é
apenas arbitrariedade, barbárie e embrutecimento reprimido, ou suavidade da paixão, mansidão dessa mesma
paixão, que é apenas contingência da natureza ou capricho. Esse único é, consequentemente, um déspota, e
não um homem livre. Só entre os gregos é que surgiu a consciência da liberdade, e por isso eles foram livres;
mas eles, bem como os romanos, sabiam somente que alguns eram livres, e não o homem como tal.  Nem
mesmo Platão ou Aristóteles o sabiam. Destarte, os gregos não apenas tiveram escravos, como suas vidas e
existência de sua agradável liberdade estavam ligadas a isso. Além disso, sua liberdade em parte não era
senão uma flor ocasional, passageira e limitada, e em parte a cruel servidão do homem, do ser humano. Só as
nações germânicas, no cristianismo, tomaram consciência de que o homem é livre como homem, que a
liberdade do espírito constitui a sua natureza mais intrínseca. Essa consciência desenvolveu-se, inicialmente,
na religião, na mais íntima região do espírito”[61].

Certamente que não basta a intuição ou mesmo a consciência da liberdade como essência do homem para
que se verifique sua penetração e atuação no mundo. Para isso, é necessário um longo e penoso esforço, e
este esforço constituirá a história. A liberdade guarda em-si, a necessidade de tornar-se consciente e realizar-
se efetivamente, afinal, ela é exatamente o conhecimento do homem de sua essência, de si. Verifica-se que
tudo na história, portanto, “convergiu para esse objetivo final; todos os sacrifícios no amplo altar da Terra,
através dos tempos, foram feitos para esse objetivo final”[62], através dos indivíduos históricos universais,
e, finalmente, dos Estados.

 

3.1 – OS INDIVÍDUOS HISTÓRICOS UNIVERSAIS

Ao olhar os grandes feitos e eventos históricos, podemos nos convencer de que o que impulsiona a história é
exatamente o oposto deste princípio de razão, ou seja, conjecturas sui generis, brigas de poder, interesses e
paixões. Os momentos trágicos da história, que englobam a destruição de grandiosas obras, a ruína de
culturas e civilizações inteiras e o apocalipse trazido pelas constantes guerras, não parecem, de modo algum,
reafirmar a Razão ou a liberdade. Quando observamos “a história como esse matadouro onde foi imolada a
sorte dos povos, a sabedoria dos Estados e a virtude dos indivíduos”[63], tende-se a compreendê-la como
um grande acaso, uma sucessão de acidentes e contingências.
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Entretanto, pela própria lógica dialética, e o importante trabalho que o negativo desempenha nela, à
efetividade da Razão no mundo é necessário não apenas a consciência da liberdade, que aparece como um
princípio – e, assim, ainda abstrato –, ou como um universal, mas também o particular, que, através da
negação e suprassunção, torne-se universal concreto.

A paixão, ou o interesse particular que move os homens[64], é essencial para a realização da Razão na
história. Afinal,

“Fins, fundamentos, etc. estão em nossos pensamentos, em nossas intenções, mas não na realidade ainda. O
que é em si é uma possibilidade, uma capacidade, que de seu interior ainda não atingiu a existência. Tem de
advir um segundo momento para se realizar, e esse momento é a atividade, a realização, cujo princípio é a
vontade, a própria atividade humana”[65].

Isso porque nós, homens, somos igualmente homens particulares, cada qual com as suas características
próprias, e empenhados não somente num interesse geral, mas principalmente em nossas necessidades e
interesses. E, para realizar estes interesses particulares, principalmente aqueles que nos são mais valiosos e
fazem aflorar a paixão, essa vontade descomunal, é preciso concentrar todas as suas energias, negligenciar
uma infinidade de outras opções e abdicar do que se considera menor, canalizar todo seu ser em prol da
realização de um objetivo supremo, ainda que se tenha que desconsiderar todos os limites que o direito ou a
moralidade tentam impor[66]. Por isto, HEGEL afirma que “nada de grande acontece no mundo sem
paixão”[67], e é “essa imensa quantidade de vontade, interesse e atividade [que] constitui os instrumentos e
os meios do espírito universal para realizar o seu objetivo; para trazê-lo à consciência e para concretizá-
lo”[68].

Quando, entretanto, realizamos algo para suprir nossas necessidades e vontades, esta ação carrega em-si
mais do que aquilo que é intencionado de modo imediato e conscientemente. De maneira análoga, também a
história universal resulta deste algo além do intencionado[69]. Afinal, apesar dos objetivos finitos e interesses
específicos, o homem, racional que é, impregna estas suas intenções de conteúdos gerais, universais, como o
bem, o direito, o dever, a honra, etc., pois “a mera cobiça, a selvageria e a rudeza do querer são estranhas à
cena e à esfera da história universal”[70]. Nestes momentos, o conteúdo destes universais passa a ser
determinado, pois as ações não se justificam pelo simples “bem”, ou “justo”, mas passam a ser definidos pela
aplicação concreta desses princípios na vida[71].

A importância dos grandes homens está exatamente em conciliar seus interesses particulares com a
universalidade de seu tempo. HEGEL os denomina indivíduos históricos universais, e evoca o exemplo de
CÉSAR, a demonstrar a conexão entre o universal e o particular:

“César, em perigo de perder a sua posição – senão de preponderância pelo menos de igualdade –, à qual se
elevara ao lado de outros, situados nos mais altos cargos da nação, e sob o risco de ser vencido por aqueles
que se transformavam em seus inimigos, exprime uma dessas situações. Tais inimigos, que por sinal visavam
aos seus objetivos pessoais, tinham para si a constituição formal e a força das aparências jurídicas. César
lutava pelo interesse em manter sua posição, sua honra e sua segurança. A vitória sobre os seus adversários,
cujo poder consistia no domínio das províncias do império romano foi a conquista de todo o império. Assim,
tornou-se ele o detentor único do poder no Estado, sem mudar a forma da constituição. O que ele conseguiu
com a realização de seu plano, inicialmente negativo – ou seja, o domínio pessoal de Roma –, foi uma
determinação necessária à história de Roma e do mundo. De sorte que esse domínio pessoal não foi apenas
uma vitória particular, mas sim um instinto que realizou aquilo que, em princípio, o seu tempo exigia. Esses
são os grandes homens da história, cujos fins particulares contêm o substancial que é a vontade do espírito
universal. Nesse sentido devem ser chamados de heróis, já que tiraram os seus objetivos e a sua vocação não
apenas do calmo e ordenado decorrer das coisas, por meio do sistema vigente, mas de uma fonte cujo
conteúdo oculto não serve a uma existência presente; ou de um espírito interior ainda subterrâneo, que no
mundo exterior palpita e irrompe como de uma casca, porque é uma semente diferente da que pertence a
essa casca – desajustada de si mesma, portanto. Tais heróis parece esgotarem-se em si mesmos, e suas ações
produziram situações e condições mundiais que parecem ser unicamente sua tarefa e sua obra”[72].

O parágrafo acima explicita bem o papel da paixão como motor também da história, trazendo em-si a
racionalidade. A dialeticidade entre a paixão e a razão fica clara, pois a razão sem a paixão é inerte, morta,
inefetiva; a paixão, por sua vez, só não é um comportamento embrutecido e animalesco na medida em que é
justificada discursivamente, racionalmente.

Conforme salienta HEGEL, estes grandes homens eram pragmáticos, políticos que possuíam a visão do todo,
da universalidade, e do que era necessário e oportuno. Buscavam apenas a sua satisfação, mas foram os que
melhor compreenderam a sua própria época. Seus espíritos encontravam-se mais adiante do que os dos
demais homens, e

“é por isso que os outros seguem esses guias de almas, por sentirem neles a força irresistível do seu próprio
espírito vindo ao seu reencontro. Se observamos o destino de tais homens na história universal, vemos que
tinham a profissão de administradores do espírito universal, e concluímos que isso não era um destino feliz.
Eles nunca tinham descanso, a vida toda era trabalho e esforço; toda a sua natureza era apenas a sua paixão.
Alcançando o objetivo, eles caem como vagens esvaziadas do grão. Morrem cedo como Alexandre, são
assassinados como César ou exilados para a ilha de Santa Helena como Napoleão”[73].

Como a paixão não se refreia frente ao sagrado, ao direito, ou à moralidade, é igualmente comum encontrar-
se críticas nesses termos aos sujeitos universais. Mas é justamente nessa confrontação com a positividade que
lhes ressalta ainda mais a grandeza, pois, quando assim fazem, estão a destruir as bases e fundamentos sobre
os quais repousam toda a estrutura axiológica e social. O fazem, nada obstante, para revolver as idéias e
trazer novos valores gerais à tona. E “esse valor geral é um momento da idéia produtiva, um momento da
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verdade, aspirando a si mesma”[74]. Certamente, nessa verdadeira revolução, comenta HEGEL, há que se,
“inevitavelmente, esmagar algumas flores inocentes e destruir algo mais em seu caminho”[75], e, por essa
razão, seria rasa qualquer crítica nesse sentido.

O meio que a razão encontra para se realizar no mundo, através da vontade do homem – entendida como
paixão, mas uma paixão, ressalta-se, que traz a racionalidade contida em si mesma – não é simplesmente um
meio externo à consecução deste objetivo final, pois o próprio homem também leva consigo esses objetivos,
e fazem parte do próprio fim racional da história. O homem é fim em si mesmo somente “por meio do divino
que reside nele, do que foi chamado no início de razão, desde que ativa e autodeterminante, ou seja, o que
denominamos liberdade”[76].

 

3.2 – ESTADO: O PROTAGONISTA DA HISTÓRIA

HEGEL salienta que, em seu tempo – e isto parece ser, a partir daí, uma constante – nada mais comum do
que lamentar que os ideais, inclusive os constitucionais, não se realizem plenamente. No entanto, trata-se,
em suma, de críticas subjetivas, a partir do particular empírico, em que o acaso é não só elemento presente,
mas supervalorizado[77]. A Filosofia preocupa-se com o mundo real, efetivo, e, nesse,

“o bem verdadeiro e a razão divina universal têm o poder de se realizar. Esse bem, essa razão, em sua
representação mais concreta, é Deus. Deus governa o mundo, e o conteúdo de seu governo, a realização de
seu plano, é a história universal. É isso que a filosofia quer compreender, pois somente o que é realizado de
acordo com ele é real; o que não lhe é adequado tem existência apenas fictícia. À pura luz dessa idéia divina,
que não é um mero ideal, se desfaz a aparência de que o universo seja um evento insensato e tolo. A filosofia
quer conhecer o conteúdo e a realidade da idéia divina e justificar a realidade desprezada, pois a razão é a
compreensão da obra divina”[78].

A obra divina, manifestada na realidade, é o Estado, o caminhar de Deus pelo mundo, como expõe HEGEL.
Os Estados formam um todo orgânico, e, em primeiro lugar, é a família que mantêm esta organicidade, pois
é através dessa que o conteúdo universal pode ser transmitido sob a forma de moralidade, e, assim, construir
bases sólidas para que as individualidades se identifiquem com o todo[79]. A atividade espiritual
desenvolvida terá como objetivo suprassumir o momento subjetivo da liberdade, enquanto ação carregada de
paixão, com seu momento objetivo, a idéia de liberdade como fim absoluto. A união desse movimento é o
Estado, e a manifestação consciente de sua liberdade se dará, em primeiro lugar, na religião, como
representação, na arte, como intuição, e na Filosofia, como pensamento[80], conceito. HEGEL dará
importância central à religião em sua Filosofia da História, pois é através dela que o espírito acessa o
absoluto e se reconhece enquanto unidade. A arte e a ciência serão apenas desdobramentos, mas sem
variação no conteúdo[81].

Os verdadeiros protagonistas da história universal são os Estados, que, mesmo sendo totalidades, atuam na
história como indivíduos. É através do Estado, da moralidade objetiva e do direito que os homens são
capazes de desfrutarem, de fato, de sua liberdade. Esta é a realidade positiva em que a liberdade pode ser
satisfeita, e deixa de ser princípio abstrato para se tornar efetividade fruível. A liberdade que será
aparentemente limitada nesse contexto é, na verdade, “a arbitrariedade, que se refere ao caráter particular das
necessidades”[82]. A contraposição entre lei e liberdade, no Estado, dissolve-se, pois, nele, as leis têm
conteúdo universal, racional, e obedecer à lei é obedecer à própria razão[83].

Desse modo, o Estado caracteriza-se por ser a liberdade racional, objetiva e existente para si mesma, não de
modo ideal, mas existente na realidade particular, produzindo-se como resultado a totalidade, a alma e a
unidade individual. Será o Estado “a idéia moral exteriorizada na vontade humana e liberdade desta. Por isso,
a alteração da história pertence essencialmente a ele”[84]. Os indivíduos históricos universais têm
participação efêmera na história, e, desempenhado o papel que os cabia, são rapidamente consumidos. A
perenidade de seu legado, entretanto, sobrevive nos Estados.

O objetivo final da história será a realização plena da liberdade em seu conceito, o Estado. Esse Estado é
constituído por toda a cultura[85] de seu povo, e dessa maneira, é um espírito particular, determinado. Os
indivíduos, responsáveis pelos grandiosos feitos, são também constituídos por este Estado, e daí a famosa
epígrafe: “cada um é filho de seu povo e, igualmente, um filho de seu tempo [...] Ninguém fica atrás de seu
tempo e, muito menos, o ultrapassa”[86].

HEGEL conclui sustentando que “uma constituição política só pode existir em conexão com uma tal religião,
do mesmo modo que nesse Estado só podem existir essa filosofia e essa arte”[87], e, finalmente, que

 “espírito de determinado povo é apenas um indivíduo no decorrer da história universal. Esta, por sua vez, é
a apresentação do processo divino e absoluto do espírito em sua forma suprema, progressão pela qual ele
atinge o conhecimento do verdadeiro e de si mesmo. As formas que esse progresso assume são os espíritos
nacionais dos povos históricos universais, as determinações de sua vida moral, de sua constituição, de sua
arte, de sua religião e de sua ciência. Realizar esse progresso em seus diversos níveis é o impulso irresistível
do espírito universal, pois essa divisão em partes orgânicas, e a completa realização de cada uma, é o seu
conceito. A história universal ocupa-se apenas em mostrar como o espírito chega, progressivamente, ao
reconhecimento e à adoção da verdade: surge o conhecimento, o espírito começa a descobrir os pontos
relevantes e, finalmente, alcança a consciência total”[88].
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4 – BREVES APONTAMENTOS À GUISA DE CONCLUSÃO

Após a exposição de como a história se constrói – iniciando-se pelos relatos originais, passando a uma
reflexão sobre a própria história, o que abrange vários níveis, e, concluindo-se na história filosófica, quando
então se busca determinar a própria essência da história, momento no qual o transcendente, o lógico,
concilia-se, por meio da filosofia, com o imanente, os fatos e a temporalidade – bem como dos principais
personagens da história, indivíduos históricos e Estados, pode-se tecer alguns comentários pertinentes ao
modo ou à metodologia para se conhecer e ensinar o Direito.

O primeiro apontamento que se faz é que o enfoque hegeliano do Espírito Objetivo, onde o direito se inclui,
pretende compreendê-lo em sua historicidade e dinamicidade, a partir de seu autodesenvolvimento. Essa
perspectiva, própria da Filosofia e dialética por excelência, difere-se da metodologia analítica-cartesiana, a
qual pretende, sequencialmente, como esposado na segunda parte do Discurso do Método[89], buscar as
verdades evidentes de per se, dividir cada uma das dificuldades, ou a própria realidade, em tantas partes
quanto for possível e necessário, em seguida, atentar para a boa condução do pensamento, começando pelas
coisas mais simples e fáceis, para então progredir pouco a pouco, até entender o que é mais complexo e
difícil e, finalmente, empreender enumerações, classificações e revisões, completas e gerais, para nada
omitir[90]. Enquanto o método analítico é adequado à dogmática jurídica, ou seja, à Ciência do Direito, a
Filosofia e a Filosofia do Direito devem acompanhar o próprio movimento do real, que é dialético, e assim
deve ser o seu método. Nenhuma das perspectivas, analítica ou dialética, podem ser negligenciadas, pois, na
verdade, são complementares. A primeira, atualmente mais valorizada, fornece os elementos técnicos e
possibilita o conhecimento dogmático do direito, sendo possível também classificar a Teoria Geral do
Direito[91] nessa categoria, enquanto a segunda, crítica por excelência, descortina o caminho percorrido pela
ciência e pelos valores que compõem a ordem jurídica e informam o agir humano, e busca incansavelmente
conectar a realidade do direito com a totalidade[92] do mundo e da história, condicionantes constantes que
permitem a sua existência.

O segundo apontamento liga-se aos momentos do método de estudo da história. Ressalta-se a necessidade de
se aproximar o estudo do Direito das fontes históricas originais, principalmente aquelas do nosso tempo, ou
seja, os discursos parlamentares, as pronunciações de líderes de importantes instituições, nacionais e
internacionais, e, a partir da reflexão crítica, melhor compreender o presente e, porque não, o futuro que nos
espreita. Válido, portanto, o alerta de HEGEL em relação ao preconceito vigente com os discursos políticos:
não se trata de palavrórios jogados ao vento. A história pragmática, cuja função principal é a de perpetuar os
mais altos valores de uma civilização, leva-nos a pensar a inconteste necessidade de uma educação histórico-
jurídica, pautada, sobretudo, no desenvolvimento dos direitos fundamentais, inclusive para as crianças e
adolescentes, como forma de garantir maior concreção e efetividade a esses ideais normatizados[93]. Por
último, chama-se a atenção para a história conceitual, em nosso caso especialmente a História do Direito. A
consciência da historicidade e do desenvolvimento do pensamento jurídico é o que se aproxima do mais
sofisticado nível de apreensão do fenômeno jurídico, a Filosofia do Direito. Daí decorre que sólidos
fundamentos acerca do desenvolvimento processualizado do justo através do tempo[94] são indispensáveis à
formação do jurista, o que, infelizmente, não tem sido adequadamente priorizado nas faculdades de direito –
e, podemos dizer, tem sido até mesmo negligenciado – sobretudo devido ao direcionamento cego a
concursos e ao exame da OAB, que passaram a ser critérios de avaliação e propaganda da qualidade dos
cursos oferecidos.

O terceiro e último apontamento que aqui se faz apresenta-se, na verdade, como uma abertura para o futuro.
Os grandes momentos de negatividade na história, aqueles nos quais a ordem axiológica é revolvida, em que
há o primeiro passo para uma mudança efetiva na realidade, provavelmente jamais poderão ser contidos. As
grandes revoluções, depois de passado o momento de radicalidade, quando há a implosão do status quo
jurídico, trazem o positivo, que se afirma na história, perenizando-se através da cultura e dos Estados. Como
fazer, portanto, para suavizar essas mudanças, uma vez que implicam igualmente grandes perdas para a
humanidade, principalmente num contexto em que os perigos colocam em risco o próprio futuro? Qual o
papel dos juristas, responsáveis por formarem uma elite intelectual na maior parte dos paises?

Somos humanos, e não anjos, mas tampouco demônios. A proposta idealista de refrear vontades e paixões
não parece verossímil. De todo modo, não se pretende arriscar aqui qualquer resposta peremptória, mas,
certamente, o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, e, sobretudo, a democratização com
qualidade da educação, maior déficit social da atualidade (principalmente em razão do adjetivo “qualidade”),
seria um caminho que não traria prejuízos.

Conclui-se reafirmando a necessidade de se estudar e se voltar não só aos grandes personagens políticos da
história, como salientado por HEGEL, mas também aos grandes intelectuais, aos autores clássicos e
pensadores de destaque. Eles foram capazes de apreender, de capturar a realidade em suas teorias de forma
ímpar, e seus modos de enxergar o mundo condicionaram o futuro. Assim, não se pode abandoná-los, como
também não é razoável trazê-los ao presente de maneira a-crítica ou exaltá-los. Com eles devemos entender
o nosso presente, os nossos pressupostos e pré-compreensões, e estar mais preparados para pensar os nossos
desafios.
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[1] O presente trabalho é fruto de reflexões a partir da disciplina Temas de História do Direito no Programa
de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da UFMG.

[2] O Autor é Mestre e Doutorando em Filosofia do Direito na Faculdade de Direito da UFMG, na linha de
pesquisa DIREITO, RAZÃO E HISTÓRIA.

[3] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Filosofia da História. Trad. Maria Rodrigues e Hans Harden. 2. ed.
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999, p. 28.

[4] HEGEL, Filosofia da História, cit.

[5] A imagem da espiral é uma metáfora extremamente interessante para a dialética hegeliana, que se
preocupa, em primeiro lugar, em explicar a realidade e seu desenvolver-se a partir de si própria. Assim, ela é
sempre dependente do momento anterior. Portanto, não há saltos nem regressões abruptas, pelo contrário, a
ascensão é sempre presente, ainda que, por vezes, pareça que se está no mesmo lugar, ou até mesmo

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5170



regredindo – o que é chamado de momento da negatividade, que, entretanto, representa um novo impulso
para a espiral. A realidade, assim, é sempre movimento, e, para se conhecer a sua verdade, é imprescindível
trazer a consciência a totalidade, ou seja, toda a espiral.

[6] É a partir de HEGEL que se insere, no plano filosófico, de modo definitivo, a relevância e sistematização
da história, bem como sua função dentro da Filosofia.

[7] KANT separa o saber teorético, tratado em sua Crítica da Razão Pura [KANT, Immanuel. Crítica da
Razão Pura. 3. ed. V. I, II. Trad. Valério Rohden e Udo Baldur Moonsburger. São Paulo: Nova Cultural,
1987], do saber ético próprio da praxys humana, na Crítica da Razão Prática [KANT, Immanuel. Crítica da
Razão Prática. Trad. Valério Rohden. São Paulo: Martins Fontes, 2002], buscando em suas obas finais
superar o dualismo em que encerrou o logos ocidental. Entretanto, coube a HEGEL superar o dualismo
kantiano.

[8] A dialética hegeliana será construída tendo por base a filosofia eleática, de PARMÊNIDES, e a mobilista
(escola jônica), de HERÁCLITO. PARMÊNIDES, ao afirmar que “o ser é, o não-ser não é”, demonstra com
clareza a cisão do real que, por imposição lógica do predicado, para ser apreendido, tem de ser algo diferente
de si mesmo, é dual, cindido, pois não basta dizer que o ser é ele mesmo, ele tem que ser algo mais, algo
outro, para ser explicado. Além disso, PARMÊNIDES afirma que “é o mesmo o ser e o pensar”, e,
posteriormente, HEGEL afirmará que “nada está fora do pensamento”. De HERÁCLITO, HEGEL utilizará
da doutrina do Panta Rei, vale dizer, tudo está num fluxo contínuo, o real é movimento. Assim, a dialética
hegeliana será o movimento do real a partir de si mesmo, de suas cisões, cf. SALGADO, Joaquim Carlos.
Notas de aula dos Seminários Hegelianos, desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de
Direito da UFMG, em 2008; e MARCONDES, Danilo. Iniciação à História da Filosofia: dos pré-socráticos
a Wittgenstein. 9. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005, p. 36. V., ainda, a Dissertação de Mestrado:
BAMBIRRA, Felipe Magalhães. Estado, Direito e Justiça na Aurora do Homem Ocidental. Belo Horizonte:
Faculdade de Direito da UFMG, 2010 [Dissertação de Mestrado em Direito].

[9] V. BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 420-5; HEGEL,
Filosofia da História, cit., p. 19. Em-si porque ainda não há desenvolvida totalmente a consciência de sua
própria racionalidade, momento em que será racional em-si mas também para-si.

[10] KANT, Crítica da Razão Pura, cit.

[11] KANT, Crítica da Razão Prática, cit.

[12] SALGADO, Joaquim Carlos. A idéia de justiça em Hegel. Belo Horizonte: Loyola, 1996, p. 17.

[13] A distinção entre realidade (Realität) e efetividade (Wirklichkeit), resumidamente, é que o primeiro
vocábulo significa o real de modo sensível e estático, enquanto o segundo é o real em seu automovimento,
produzindo seus efeitos. Cf. SALGADO, Notas de aula dos Seminários Hegelianos, cit., março de 2009. V.,
também, BOURGEOIS, Bernard. Le Vocabulaire de Georg Wilhem Friedrich Hegel. Paris: Ellipses, 2000,
p. 24-6.

[14] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Principes de la philosophie du droit. Trad. Jean-François Kervégan.
1. ed. Paris : PUF, 2003, p. 104, no original: “Ce qui est rationnel est effectif; et ce qui est effectif est
rationnel”. A frase muitas vezes é traduzida como “o que é racional é real, e o que é real é racional”, o que
causa alguns enganos. A opção por efetivo, como na tradução francesa, expressa de modo mais adequado o
conceito de wirklichkeit, como explanado na nota de rodapé anterior, n. 13.

[15] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espírito. Trad. Paulo Meneses. 4. ed. Petrópolis:
Vozes, 2007, p. 53. Utilizamos, em conjunto com a edição em Português, a famosa versão traduzida para o
Francês de Jean Hyppolite: HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. La phénoménologie de l’esprit. Trad. Jean
Hyppolite. T. I e II. Paris: Aubier, 1941. A Fenomenologia do Espírito  foi chamada também, em sua
primeira edição, da “Ciência da experiência da consciência”, o que representa o objetivo da obra: demonstrar
como a consciência, em se experimento, vai galgando patamares de conhecimento, do mundo, de si e do
outro (que se torna um nós), cada vez maiores e mais aprimorados.

[16] SALGADO, A Idéia de Justiça em Hegel, cit., p. 17.

[17] O ceticismo, tratado por Hegel no capítulo da Consciência Infeliz, na Fenomenologia do Espírito, é a
experiência efetiva do que é a liberdade do pensamento, enquanto momento negativo, que “aniquila o ser do
mundo multideterminado; e nessa multiforma figuração da vida, a negatividade da consciência-de-si livre
torna-se a negatividade real”, cf. HEGEL, Fenomenologia..., cit., p. 155.

[18] HEGEL, Fenomenologia..., cit., p. 53. Veja-se que, a partir de uma Filosofia da totalidade, como dito,
inclusive o negativo, o falso, faz parte do movimento da realidade. Ela nada exclui, mas busca perceber a
racionalidade ínsita inclusive a esses momentos, sejam eles relativos ao próprio pensamento, como no
ceticismo, que de tudo duvida e assume como dogma (ou verdade única) a falsidade da realidade, seja em
termos históricos, como os momentos de barbárie, considerados “irracionais”.

[19] V. SANTOS, José Henrique. O Trabalho do Negativo: Ensaios sobre a Fenomenologia do Espírito. São
Paulo: Loyola, 2007.

[20] Espírito (der Geist) na obra hegeliana pode ser compreendido como a racionalidade produtora na e da
cultura. Para maior aprofundamento, v. JOUSSET, David. Le vocabulaire allemand de la philosophie. Paris:
Ellipses, 2007, p. 64-5; BOURGEOIS, Le vocabulaire de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, cit., p. 30-2.
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[21] SALGADO, A Idéia de Justiça em Hegel, cit., p. 19.

[22] SALGADO, Notas de aula dos Seminários Hegelianos, cit., março de 2009.

[23] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 20.

[24] “Em Jena, Hegel compreende a identidade da idealidade e da realidade, do conceito e do tempo, da
razão e da história, da filosofia e da política”, BOURGEOIS, Bernard. La Pensée Politique de Hegel. 2. ed.
Paris : PUF, 1992, p. 63, no original: “A Iéna, Hegel saisit l’identité de l’idéellité et de la réalité, du concept
et du temps, de la raison et de l’histoire, de la philosophie et de la politique.”

[25] NUZZO, Angelica. Hegel’s Method for a History of Philosophy: The Berlin Introductions to the
Lectures on the History of Philosophy (1819–1831), in: DUQUETTE, David (Org.). Hegel’s History of
philosophy: new interpretations. New York: State University of New York Press, 2003, p. 19.

[26] HARTMAN, S. Robert. Introdução, in: HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. A Razão na História: uma
introdução geral à filosofia da história. Trad. Beatriz Sidou. 2. ed. São Paulo: Centauro, 2001, p. 43.

[27] HEGEL, Filosofia da História, cit.

[28] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 11.

[29] SALGADO, Notas de aula dos Seminários Hegelianos..., cit., março de 2009.

[30] Neste sentido que Hegel afirmará que “os orientais só sabiam que um único homem era livre, e no
mundo grego e romano alguns eram livres, enquanto nós sabemos que todos os homens em si – isto é, o
homem como homem – são livres”, HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 25.

[31] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 11.

[32] Loc. cit.

[33] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 11-2.

[34] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 12.

[35] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 12.

[36] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 13. Atualmente, fala-se muito em contra-história, ou seja, uma
busca de versões diferentes da versão oficial, que a complementem ou modifique a sua interpretação, ou,
ainda, que dê voz a minorias, cujas histórias são olvidadas. Em todo caso, se a posição hegeliana pode ser
relativizada, não pode ser desconsiderada, pois realmente é verossímil a necessidade de grande conhecimento
histórico e político para a compreensão não simplesmente de fatos históricos, mas de ações históricas,
dotadas e emaranhadas numa complexa rede de significações.

[37] Em que pese o grande descrédito que se busca impingir às autoridades – herança sobrevivente do
Iluminismo, sobretudo a descrença no político, a própria Hermenêutica Filosófica tem realçado o papel da
autoridade e da tradição na produção do conhecimento. V. GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método.
Trad. Flávio Paulo Meurer. 3. ed. Petrópolis : Vozes, 1999. Destacamos, como parte de nossa história
recente, e.g., o belo e importante discurso de Ulisses Guimarães, proferido em 05 de outubro de 1988, na
ocasião da promulgação da Constituição Federal de 88, disponível em http://diap.ps5.com.br/file/2070.pdf,
consultado em 15 de março de 2010.

[38] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 13.

[39] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 14.

[40] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 15.

[41] Loc. cit.

[42] Conforme debatido na aula da disciplina Temas de História do Direito,  cit., em sentido lato, toda
história é pragmática, pois ao contar a história há sempre um objetivo que é perseguido, há sempre a
intencionalidade característica do espírito. Parece-nos que HEGEL desejou contrapor-se à famosa frase de
Cícero – Historia magistra vitae –, sob o argumento das especificidades concretas e únicas de cada
momento histórico.

[43] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 15.

[44] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 15-6.

[45] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 16.

[46] SALGADO, Notas de aula dos Seminários Hegelianos..., cit., março de 2009.

[47] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 16. Veja-se que, sem utilizar este termo, por ele infere-se também
o relevante papel da intuição, na vida de um modo geral e, sobretudo, no desenvolvimento da pesquisa
científica e filosófica.

[48] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 17.

[49] Loc. cit.
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[50] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 18.

[51] HEGEL, Filosofia da História ,  cit., p. 35. Deter-nos-emos com mais calma sobre este ponto mais
adiante.

[52] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 19.

[53] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 20.

[54] Loc. cit.. HEGEL afirma que a possibilidade de conhecer Deus deixou de ser uma pergunta e tornou-se
um preconceito de ensino, um dogma, a de que é impossível conhecê-lo.

[55] Evangelho segundo João, 1, 1 e 14: “No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era
Deus. [...] E o Verbo se fez carne e habitou entre nós”. O “verbo”, no caso, é tradução do original em grego
(como todo o Novo Testamento): “logos”, que também é “razão”. Cf. RAMOS, Marcelo Maciel. Ética
Grega e Cristianismo na Cultura Jurídica do Ocidente. Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte:
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, 2006, p. 204.

[56] Inclusive, como salienta Hegel, este é um imperativo da Sagrada Escritura: “não somente amar a Deus,
mas também reconhece-lo”, HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 20.

[57] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 21.

[58] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 16.

[59] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 24.

[60] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 23-4.

[61] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 24.

[62] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 25.

[63] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 26.

[64] HEGEL traz as seguintes considerações, esclarecedoras, sobre a utilização do termo paixão: “Paixão
não é exatamente a palavra apropriada para o que quero exprimir aqui. É que entendo a atividade humana
como derivada de interesses particulares, de fins especiais ou de intenções egoístas, na medida em que os ser
humano aplique nesses objetivos toda a energia de sua vontade e caráter, sacrificando tudo o mais que
pudesse vir a ser também um fim. Esse conteúdo particular é tão unido com a vontade do homem que se
funde na determinação total do mesmo, sendo dele indivisível; assim, ele é o que é. [...] Portanto, direi
paixão no sentido de determinação particular do caráter, de modo que essas determinações do querer não
tenham somente conteúdo particular, mas constituam o estimulante e o atuante de ações gerais. Paixão é o
lado subjetivo, formal, da energia, da vontade e da atividade, no qual o conteúdo ou o objetivo ainda
permanecem indeterminados. O mesmo se encontra na própria convicção, no próprio pensamento e na
própria consciência”, cf. HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 28-9.

[65] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 29.

[66] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 26.

[67] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 28.

[68] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 29.

[69] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 31.

[70] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 32. No mesmo sentido, HEGEL também afirma que “o interesse
particular da paixão é, portanto, inseparável da participação do universal, pois é também da atividade do
particular e de sua negação que resulta o universal. É o particular que se desgasta em conflitos, sendo em
parte destruído. Não é a idéia geral que se expõe ao perigo na oposição e na luta. Ela se mantém intocável e
ilesa na retaguarda. A isso se deve chamar astúcia da razão: deixar que as paixões atuem por si mesmas,
manifestando-se na realidade, experimentando perdas e sofrendo danos, pois esse é o fenômeno no qual uma
parte é nula e a outra afirmativa. O particular geralmente é ínfimo perante o universal, os indivíduos são
sacrificados e abandonados. A idéia recompensa o tributo da existência e da transitoriedade, não por ela
própria, mas pelas paixões dos indivíduos”, HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 35.

[71] Há diversas conseqüências quando existe a correta adaptação entre o universal e o particular. No
Estado, quando há a identidade entre seus fins gerais e os interesses dos cidadãos, pode-se dizê-lo como
vigoroso e bem organizado [HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 29]. Na vida, o indivíduo que conjuga
bem sua existência e vontades com seu caráter particular, pode-se dizer feliz [HEGEL, Filosofia da História,
cit., p. 30]. Porém, nos momentos em que isso se dá na história, são tempos de estagnação: “A história
universal não é o palco da felicidade. Os períodos felizes são as páginas em branco, são os períodos dos
acordos, das oposições ausentes”, cf. loc. cit.

[72] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 33.

[73]Porém, salienta HEGEL, novamente num tom ácido, que “o carente desse consolo é o invejoso que,
aborrecido pelo grandioso, pelo extraordinário, tenta inferiorizá-lo e encontrar nele um defeito [...] Aliás, o
homem livre não é invejoso; longe disso, gosta de reconhecer o que é grande e sublime, e rejubila-se de que

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5173



algo assim exista”, e, logo após, citando Goethe, quem diz que “Para o criado de um herói não existem
heróis”, acrescenta que “não porque o homem não seja um herói, mas porque o outro é um criado”, cf.
HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 33-4.

[74] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 32.

[75] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 35.

[76] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 36. Ademais, salienta-se o importante papel que desempenham a
religião e a moralidade objetiva, cuja principal propriedade é estabelecer-se na alma individual, também
aportando conteúdo determinante à ação dos homens, conteúdo racional, salienta-se, cf. HEGEL, Filosofia
da História, cit., p. 38.

[77] “Essa crítica subjetiva, que visa apenas ao particular e às falhas que tem, em reconhecer ali a razão
universal, é coisa fácil e pode, levando a afirmação de boa vontade e do bem-estar universal, ostentando a
aparência de um bom coração, assumir ares arrogantes e pavonear-se. É mais fácil enxergar os defeitos dos
indivíduos, dos Estados e dos caminhos universais do que o seu verdadeiro alcance”, cf. HEGEL, Filosofia
da História, cit., p. 37.

[78] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 38.

[79] HEGEL salientará a importância da religião para o Estado, e desde já, compara a família a uma
teocracia: “a figura principal do chefe da estirpe patriarcal é também o sacerdote da mesma. Se a família
ainda não se separou da sociedade civil e do Estado, muito menos o fez a religião, uma vez que a piedade é
uma interioridade do sentimento”, cf. HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 42.

[80] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 47.

[81] “A arte e a ciência são apenas aspectos e formas diversas desse mesmo conteúdo [...] A religião é o
lugar em que um povo apresenta a si próprio a definição do que ele considera verdadeiro. Uma definição
contém tudo o que diz respeito à essência de um objeto, reduzindo a sua natureza a uma simples
determinação básica, como espelho para toda determinação – a alma universal permeando todo o particular.
A representação de Deus constitui, assim, o fundamento universal de um povo. Nesse sentido, a religião
encontra-se em estreitíssima ligação com o princípio do Estado. A liberdade só pode existir onde a
individualidade é reconhecida como positiva na essência divina [...] Quando se chega à correta convicção de
que o Estado se baseia na religião, esta é colocada na seguinte posição: na existência de um Estado, deve a
religião, para mantê-lo, entrar nele com todas as suas forças, para impregnar-se nos ânimos [...] Por isso,
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protestante”, cf. HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 48-9. Mais adiante, em sua Filosofia da História,
HEGEL demonstrará como cada religião está diretamente ligada ao modo de existência das Civilizações, a
exemplo da Chinesa, da Hindu e do próprio Ocidente cristão.

[82] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 39.

[83] “No Estado, o universal está nas leis, em determinações gerais e racionais [...] A lei é a objetividade do
espírito e da vontade em sua verdade, e só a vontade que obedece à lei é livre, pois ela obedece a si mesma,
está em si mesma livremente. Quando o Estado, a pátria, constitui uma coletividade da existência, quando a
vontade subjetiva do homem se submete às leis, a oposição entre liberdade e necessidade desaparece”, cf.
HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 40.

[84] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 45.

[85] Cultura é o “princípio geral que se manifesta no Estado e torna-se um objeto da consciência, a forma
sob a qual tudo se torna real” [HEGEL, Filosofia da História,  cit., p. 47]. Engloba tanto os aspectos
materiais como espirituais, como a natureza, o solo, o ar, as montanhas, suas águas, seu Estado, leis,
instituições e sua história. Tudo isto propriedade dos indivíduos, mas também, dialeticamente, isso constitui a
substância dos indivíduos, seu ser, cf. HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 49-50.

[86] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 50.

[87] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 50.

[88] HEGEL, Filosofia da História, cit., p. 50.

[89] DESCARTES, René. Discurso do Método. Trad. J. Guinsbirg e Bento Prado Jr. 3. ed. São Paulo: Abril
Cultural, 1983.

[90] DESCARTES, Discurso do Método, cit., p. 37-8.

[91] Não é correto, portanto, buscar substituir a Filosofia do Direito pela Teoria Geral do Direito, como
queriam os positivistas clássicos. Também a Filosofia do Direito precisa da Ciência do Direito, pois se trata
de um conhecimento mediatizado pela ciência de seu tempo.

[92] Cf. REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 65-72.

[93] A educação é questão extremamente sensível, objeto de reflexão dos sofistas, foi tratada em seu mais
alto plano, de modo sistemático, desde PLATÃO, que, na República, estabelece como precípua obrigação
do Estado. O Estado de Minas Gerais, atento para essa necessidade, promulgou a Lei Estadual 15.476/2005,
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que determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino
fundamental e médio. A atitude, louvável, tem sido de difícil implementação, uma vez que faltam
profissionais capacitados para tal mister. Nada obstante, é imprescindível que se inicie um amplo projeto de
formação de professores especializados no tema, mas, igualmente, sejam os professores de todas as áreas e
níveis de ensino capacitados. Só assim haverá um verdadeiro incentivo e garantia de que todos conheçam a
Constituição Federal, sobretudo as partes centrais da Carta Magna, como os Direitos e Garantias
Fundamentais e os meios de efetivação desses direitos. V. BROCHADO, Mariá. Paideia Jurídica: ideal
contemporâneo de formação ético-jurídica do cidadão. In: Revista da Faculdade de Direito. Belo Horizonte,
nº 48, p. 159-188, 2006.

[94] Para uma visão dialética do direito contemporâneo, V. SALGADO, Joaquim Carlos. A Idéia de Justiça
no Mundo Contemporâneo: Fundamentação e aplicação do Direito como Maximum Ético. Belo Horizonte:
Del Rey, 2007.
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A ARTE COMO FERRAMENTA DO ENSINO JURÍDICO: EXPERIÊNCIA ATRAVÉS DO
CINEMA

THE ART AS A DEVICE OF LAW’S EDUCATION: EXPERIENCE THROUGH THE CINEMA

Rodrigo Vieira Costa
Valeria de sousa carvalho

RESUMO
A arte como ferramenta do ensino jurídico, tema que se pretende pesquisar neste trabalho, tem por objetivo
demonstrar a importância de romper a metodologia tradicional de aluno/professor/sala de aula para
proporcionar uma visão crítica do fenômeno jurídico, desenvolvendo o raciocínio jurídico, bem como buscar
um conhecimento mais conectado com a realidade social. O ensino do Direito baseado somente no próprio
Direito é algo preocupante, vez que havendo desligamento do mundo real, não se produzirá um
conhecimento crítico, mas tão apenas haverá a reprodução de uma ideologia dominante. Assim, dentre as
diversas acepções da arte, seja ela como criatividade, como sensibilidade, ou mesmo, como artifício técnico,
é oportuno investigar a sua contribuição como forma de inovar o ensino do Direito, sendo esta uma
alternativa e não a única solução de sua crise. Para o que se tentará visualizar situações da teoria na prática
através do cinema, e mais especificamente, por meio da experiência da disciplina direitos culturais na
Universidade de Fortaleza entre os anos de 2004 a 2009. E assim, demonstrar o alcance dessa metodologia
para uma formação humanística e profissional mais comprometida, tanto por parte do corpo docente quanto
discente.

PALAVRAS-CHAVES: Ensino jurídico brasileiro. Direito e Arte. Cinema

ABSTRACT
The art as device of law’s education, it’s theme that it has been intended to improve on this paper, it has as
goal to show the worth rupture with the traditional method of student/teacher/classroom to develop a critical
view of law’s phenomenon, law’s reasoning, as well as to figure out a knowledge more connected with social
reality. The law’s education it’s based just on Law itself it is worrying something. So, the disconnection with
the real world wouldn’t make a critical knowledge, but just reproduction of dominant ideology. Therefore,
between the several concepts of art, like creativity, sensibility, or even as technical artifice, it is opportune to
investigate the contribution of art as form to improve the teaching of law, it being a alternative, but not the
only solution of it crisis. For what, it will try to see the situations of theory into practice through cinema, and
more specifically, through the discipline of cultural rights inside Unifor, that it has been taught between the
years of 2004 and 2009. Thereby, to demonstrate the reach of this methodology for humanistic, professional,
engaged formation by the side of the faculty and the student body.
KEYWORDS: Brazilian Law’s Education. Law and Art. Cinema.

Introdução

No presente trabalho, busca-se fazer uma análise da atual situação do ensino jurídico no Brasil e, em
seguida, tentar discutir os problemas e apontar as possíveis soluções. Considerando uma das maiores
deficiências já identificada ser o ensino do Direito pelo próprio Direito, ou seja, reprodução acrítica de
conhecimento em cima das normas legais, contexto este totalmente desatrelado à realidade social, o intuito é
expor a experiência da arte audiovisual como método inovador do ensino jurídico na disciplina Direitos
Culturais na Universidade de Fortaleza, no período compreendido entre os anos de 2004 a 2009.

Em face dos diversos problemas apontados em relação ao ensino do Direito no Brasil, ao longo dos
anos, aponta-se o cinema como meio de conexão entre ensino jurídico e o mundo real, sendo, portanto,
interessante antes estabelecer a relação entre Direito e Arte, para verificar até que ponto o estímulo à
sensibilidade e à criação, provocado por esta última, repercute na formação de um raciocínio jurídico.

Para demonstrar a importância da arte como recurso didático à ciência jurídica, analisou-se o caso
da disciplina Direitos Culturais ofertada na graduação e pós-graduação strictu sensu da Universidade de
Fortaleza, onde o cinema é utilizado como ferramenta complementar para formação humanística e lúdica do
corpo discente e docente do Direito, bem como ponto de partida e estudos para as temáticas abordadas em
seminários promovidos pelos integrantes da matéria.

Neste trabalho, primeiramente é feito um levantamento das problemáticas em geral do ensino
jurídico no Brasil e a arte como uma das possíveis soluções; em seguida é apresentada de forma breve a
relação entre Direito e Arte; posteriormente, segue-se tratando da eficácia dos mecanismos audiovisuais, em
especial o cinema, fazendo demonstração disso através de estudo de caso realizado na UNIFOR; por fim,
apresenta-se as conclusões obtidas.

1. Problemáticas gerais do ensino jurídico no Brasil e arte como uma das possíveis
soluções
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O atual contexto do ensino jurídico no Brasil enfrenta uma série de adversidades, desde aspectos
metodológicos, ideológicos, como também em razão da predominância do pensamento de ascensão
econômico-social que se pode vir a alcançar com a conclusão do curso de Direito.

Considerando esse contexto, os cursos de Direito, na grande maioria, são reprodutores de uma
proposta de ensino tradicional e baseada na dogmática, sem haver qualquer preocupação de estimular o
raciocínio jurídico para construção de um saber crítico, produzindo um perfil de discentes apáticos,
preocupados em obter o diploma, sem mesmo ter, durante a graduação, uma interação com o mundo e a
sociedade em que estão inseridos, de modo que ao final, ingressam no mercado de trabalho com formação
apenas técnico-jurídica, e não sócio-política, traçando assim um caminho oblíquo, vez que o Direito é uma
ciência humana, que se encontra por sua vez, todavia, desconectado da realidade social. Conforme as lições
de Rodrigues (1988, p.109-110):

O direito como norma positivada pelo Estado se colocou ao lado deste e contra a sociedade. Ao lado
disso, a ciência e a tecnologia se transformaram nos instrumentos contemporâneos por excelência,
através dos quais o Estado, os grupo e classes dominantes e opressoras, representantes do grande
capital nacional e internacional, conseguem exercer o controle sobre a sociedade. 
[...]
Profissionalizar os egressos dos cursos jurídicos, neste momento histórico, deve ser prepará-los para
enfrentar a realidade. É colocá-los a serviço da sociedade, em busca da justiça social efetiva. É
transformar o Direito em instrumento de libertação. Não é com as pseudo-reformas profissionalizantes
e especializantes que vêm sendo efetivadas que se atingirá esse objetivo.

Desta forma, é cabível analisar os problemas gerais do ensino jurídico, sendo interessante tomar por
base o que seria um ensino de qualidade. Para o que, considera-se necessário buscar vários fatores, dentre os
quais podem ser destacados os seguintes:

a)      corpo discente: deve-se analisar o perfil do aluno desde a escola, vestibular, escolha do curso,
assiduidade, satisfação pessoal e profissional, a fim de que este não se ocupe apenas de buscar o
diploma;

b)      corpo docente: deve-se examinar o perfil do professor, fazendo levantamento de suas satisfações e
insatisfações quanto à qualificação, regime de trabalho, salários, incentivos, realização profissional,
dedicação ou não à produção científica, se os operadores do Direito, que exercem o magistério,
preocupam-se com a metodologia e didática;

c)      currículos: como estão estruturados no que se refere à organização, conteúdo, pré-requisitos, se não
são apenas o que se chama de currículo mínimo, ou seja, estão preenchidos somente com disciplinas
dogmáticas, tendo, portanto, programas estanques;

d)      Filosofia da instituição: como cada Instituição conduz o ensino, a pesquisa e a extensão;

e)      Mercado de trabalho jurídico: se será capaz ou não de absorver o alunado proveniente das
universidades.

Estes são alguns fatores que merecem ser apreciados, no entanto, considerando o Direito ser uma
ciência humana, este precisa interagir com o conhecimento da realidade e da sociedade em que o indivíduo
está inserido, a fim de poder entender o mundo a que pertence, e então poder apreender para desenvolver um
raciocínio crítico. Assim, imperioso faz-se esse processo dialógico.

No entanto, caso assim não se proceda, ter-se-ão sérios problemas, como de fato alguns já existem,
quais sejam: aumento do número de universidades, principalmente as particulares, que visam lucro, sob a
alegação de aumento da demanda, passando-se a ter verdadeiros empresários ao invés de educadores; um
ensino que desconsidera a realidade e, portanto, se fecha no que ditam os códigos; ensino acrítico, quando se
constata a ausência da relação aluno-professor, vez que essa troca de idéias enriquece o processo de
conhecimento; a falta de incentivo à pesquisa que promova avanços revela temor de abalar o sistema
ideológico-político-normativo já existente; excelentes operadores do Direito, que ocupados pela advocacia
ou por concursos públicos, põem o ensino em segundo plano, fazendo descaso da metodologia e da didática,
comportando-se como meros reprodutores de legislação, sem, de fato, contribuir para formação de alunos
com senso critico, voltados a conhecer as necessidades sociais, preocupados em examinar não só a legalidade
e validade das normas, como também sua eficácia e legitimidade; dentre outros problemas.

Considerando essa sistemática de ensino jurídico existente hoje no nosso país um tanto quanto, se
assim se pode dizer, viciada, é mais que oportuno propor alternativas para alcance de uma aprendizagem
com qualidade. Para Roberta e Carlos Ari Sundfeld, o Direito é fonte de inspiração para arte, do que se pode
identificar uma relação recíproca, vez que a arte, em contrapartida, retribui a possibilidade de um olhar
crítico de se perceber as instituições e comportamentos jurídicos (2005, p.247):

Podemos falar em arte de inspiração jurídica para mencionar obras cujo objeto explícito seja o mundo
do Direito. Casos evidentes são os filmes ou livros de Tribunal e as caricaturas de advogados,
recriações do ambiente formado pelas profissões e estabelecimentos jurídicos. É o caso também
quando, apesar da ausência desses elementos mais visíveis da realidade do Direito, a obra propicia uma
visão crítica das instituições.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5177



Ademais, não se pretende exaurir a arte em todas as suas formas de manifestação, mas centrar
atenção para a rica contribuição que se pode obter com o cinema, a encenação do que ocorre na vida real
que pode ser assistida, de maneira lúdica, nas telas. Conforme assinala Arnaldo Moraes Godoy (2001, p.98-
99):

O cinema focaliza enredos preocupados com o justo, com a ética, com jurisprudência pretensamente
universal. Condiciona filmes de explícita referência jurídica (como “Tempo de Matar”, “A Qualquer
Preço”, “A Firma”), a par de oxigenar alusões implícitas, secundárias, percebidas numa grande
variedade de obras, como “Pixote”, “Passagem para a Índia”, entre tantas. Descreve rituais judiciários
de muitas e distintas tradições, presentes e pretéritas (a exemplo de “Letra Escarlate”). Promove
miríade de concepções, criações, variações. Acena com interminável banquete de referências. É
inesgotável repertório retórico. O cinema estimula a compreensão do direito.

Assim sendo, acredita-se que muitos mecanismos apontam para a viabilidade de um ensino jurídico
com qualidade, sendo a arte, aqui considerada ferramenta de facilitação/compreensão do Direito, apenas mais
uma delas, e, portanto, seu papel e importância para educação no Direito, por meio do cinema, será o objeto
do presente trabalho.

2. Relações possíveis entre Direito e Arte

Estabelecer contatos, ou como deseja Ana Valeska Maia (2008), uma rede de conversações, entre
formas de conhecimento e vivência humanas, linguagens tão diferenciadas ou aparentemente dissociadas,
como o Direito e a Arte, não é nada fácil. Principalmente, porque do ponto de vista semântico, em ambos os
casos, esta relação pode ser vista por múltiplos ângulos que podem mostrar traços comuns e até mesmo
antagônicos. Segundo Paulo Antonio de Menezes Albuquerque (2008, p.97-98, grifo em itálico original), em
extensa reflexão sobre as possibilidades dessa interseção:

Conectar esferas aparentemente tão díspares da atividade humana como o Direito e a Arte exige uma
certa depuração conceitual,  de modo a fazer com que não falem uma a outra de modo desencontrado ou
contra-produtivo.  No que se refere à Arte, esse esforço é sem dúvida dificultado pelos variados sentidos
que ostenta, desde os caminhos da criação artística (a noção de objeto artístico); a atitude de relativo
descompromisso com os padrões do mundo instituído (arte como contestação, alienação ou
engajamento); a busca do belo e do sublime como jornada pelos caminhos ‘misteriosos’ da subjetividade
artística (arte como expressão individual e experiência filosófico-estética) – por mais que se possa estar
imbuído do senso realista da busca de desvelar “sob o manto diáfono da fantasia, a nudez forte da
verdade” (Eça de Queiroz), vez que não se trata somente disto.
Há, decerto, características comuns entre Direito e Arte – em que pese um estranhamento mútuo: tanto
um como outro ostentam uma pretensão de universalidade; ambos dispõem de ‘códigos’
comunicacionais próprios; um e outro podem ser vistos como dispondo de técnicas de reprodução, bem
como dispõem de meta-discursos auto-justificativos. Neste sentido a sempre presente – pelo menos
desde o século XIX até os dias atuais - representação romântica da Arte, ao caracterizá-la como
expressão intuitiva de sentimentos e formas do desconhecido, ou exploração simbólica dos recônditos do
desejo e do medo, parece conferir-lhe uma certa legitimidade social ‘de partida’, enquanto o Direito, em
sua ambição regulatória,  teria uma legitimidade ‘de chegada’, a ser conquistada por via de
procedimentos de justificação de decisões normativas e mecanismos de legitimação do poder. Deste
modo, pode-se dizer que a ação do Direito afigura-se presa à razão de seus próprios fundamentos,
supervisionada por um imaginário ‘dogmático’, enquanto a arte, ao produzir a novidade e o prazer
estéticos, desloca temporalmente o exame de sua própria coerência.
Por outro lado, a arte, ao contrário do que pregam visões idealistas ou românticas, nada tem de puro
momento de ‘transubstanciação’, na qual o espírito criador universal teria acesso à mente do artista,
vindo dos campos elísios da inspiração ou de um reino esotérico e insondável a não ser por ele, artista;
tais concepções estão na realidade, também elas, submetida a convenções, expectativas sociais e valores
normativos em suas formas de  expressão e elaboração. É portanto a arte um produto social, ainda que
seja difícil, por vezes, aquilatar nitidamente sua participação na divisão do trabalho ou a originalidade de
suas ‘trocas simbólicas’. Por sua vez, também o Direito ostenta na marca vetusta da jurisprudência a
presença de um de ofício-arte a pressupor a sutil manifestação dos poderes empáticos da leitura e
reconhecimento de textos, presente o inafastável papel da retórica na produção de seus efeitos de
persuasão e convencimento.

Visto isso, percebe-se a infinidade de arranjos que está por descortinar a dicotomia Direito/Arte,
contudo não se tem a pretensão de esgotar aqui todos esses caminhos. Apenas se mencionará e elucidará
alguns deles, com o intuito, ao final, de demonstrar a importância da arte para o ensino jurídico.

De início, isso não se constitui nenhuma novidade, pois há algum tempo, no Brasil, o movimento de
origem norte-americana Law and Literature tenta responder dois questionamentos centrais sintetizados por
Germano Schwartz e Elaine Macedo (2008, p.1013-1014): “Existe alguma possibilidade de o Direito ser
interpretado como uma forma de Arte, ou, sob outro ângulo, de a arte fornecer elementos facilitadores para a
compreensão do fenômeno jurídico?”. O primeiro ponto concentra-se no âmbito da Teoria e da Filosofia do
Direito; afinal o Direito é ciência ou arte? Questionamento este que a rigor foge dos objetivos deste artigo. Já o
segundo, mais peculiar a este estudo, serve como diretriz hermenêutica do Direito, cujos pontos de partidas mais
comuns são o romance ou a obra cinematográfica, bem como a fixação da arte como forma de conhecimento
humano capaz de resgatar a sensibilidade,o intuitivismo e criatividade para a ciência jurídica.

Ainda assim, nem sempre a arte mereceu este status de cientificidade, pois geralmente ela é considerada
como extensão do espírito e do intelecto humanos puramente especulativos e pertencentes à esfera do sensível.
Não é apenas isso. Uma pesquisa em arte pode ser tão racional quanto qualquer outra. A arte pode se constituir
enquanto objeto de pesquisa, por exemplo, mas com fases totalmente diferenciadas do processo de trabalho das
ciências humanas, exatas ou biológicas (ZAMBONI, 2006). Ora, na ciência, jurídica ou não, também há muito de
intuição, porém ela fica sujeita a critérios formais de comprovação, típicos dos métodos científicos (ZAMBONI,
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2006, p.33).

Vê-se dessa forma que ciência e arte são maneiras de conhecer o mundo, de compreender o que
somos e de satisfazer necessidades humanas, sejam elas materiais ou fincadas no plano do imaterial (MAIA,
2008, p.66). Sua relação com o Direito também não foge muito disto. A arte pode subverter ou transgredir o
Direito, significando o seu aperfeiçoamento ao modificar “a previsão de condutas socialmente desejáveis”
que se encontram no “mundo do dever-ser, que, por definição, deve ser, mas que, na prática, poderá não vir
a ser”, forçando “a interpretação e reinterpretação das normas jurídicas, para adequarem-se às demandas
sociais” que ao lado da “reforma legislativa é a pedra angular do caminhar jurídico” (FIRMEZA, 2008,
p.118).

Nesse sentido, é que o Direito, enquanto ciência, não pode desconhecer a arte como facilitadora de
seu conhecimento interno nem tampouco ignorar seu potencial humanístico para os estudantes e profissionais
da seara jurídica ao mediar o acesso a outra formas de conhecimento. Para Silvio Zamboni (2006, p.22-23):

É comum se ter a ciência como um veículo de conhecimento; já a arte é normalmente descrita de maneira
diferente, não é tão habitual pensá-la como expressão ou transmissão do conhecimento humano. Não
obstante, é necessário entender que a arte não é apenas conhecimento por si só, mas também pode
constituir-se num importante veículo para outros tipos de conhecimento humano, já que extraímos dela
uma compreensão da experiência humana e de seus valores.
Tanto a arte como a ciência acabam sempre por assumir um certo caráter didático na nossa compreensão
de mundo, embora o façam de modo diverso: a arte não contradiz a ciência, todavia nos faz entender
certos aspectos que a ciência não consegue fazer.

Em matéria de direito positivo, a arte também pode ser objeto da ciência jurídica, particularmente a
atenção que um de seus ramos, os Direitos Culturais – que, em uma definição jurídico-constitucional do que
seja cultura, são os direitos fundamentais relativos à empresa do ser humano, relacionados à tríade arte-
memória coletiva-repasse de saberes/fazeres/viveres, protegida pelo direito, tendo em vista o princípio
constitucional da dignidade, tanto do universo humano, quanto da dos indivíduos de per si, ligada a uma
idéia axiológica emancipatória de desenvolvimento[1] – dá através da análise da legislação e das políticas de
fomento, produção, difusão, promoção e proteção, relativa aos segmentos culturais que com ela trabalha. Ou
ainda no campo dos Direitos de Autor, a preocupação com a proteção jurídica do resultado das expressões
artísticas: a obra de arte, em todas as suas formas de existência.

Contudo, apesar de todas essas conversações possíveis, o interesse primordial deste trabalho é
apresentar a arte, pelo menos uma de suas formas, o cinema, como recurso didático à compreensão do
Direito. Demonstra-se então a utilização da sétima arte enquanto ferramenta voltada a juristas na perspectiva
de que a (ZAMBONI, 2006, p.23):

[...] educação dos sentidos e da percepção amplia o nosso conhecimento do mundo, o que reforça a idéia
de que a arte é uma forma de conhecimento que nos capacita a um entendimento mais complexo, e de
certa forma, mais profundo das coisas.

Para tanto, dedicou-se o tópico seguinte para o aprofundamento do uso deste recurso no ensino em
geral. Ao tempo também que foi feita uma aproximação desses relatos às experiências didáticas no âmbito
jurídico, com especial destaque, ao fim, para a análise da utilização do cinema na Pós-Graduação em Direito
Constitucional na Universidade de Fortaleza pela disciplina Direitos Culturais.

3. A sétima arte como recurso do ensino jurídico

Antes de tentar privilegiar o cinema enquanto instrumento a serviço da educação, deve-se advertir
que o objetivo aqui é somente dar sinais de que ele pode sê-lo. Embora apresentado freqüentemente como
novo material pedagógico, películas cinematográficas são utilizadas como meios educacionais com
regularidade, desde 1910 (MACKENZIE et al., 1974, p.61), juntamente com os antigos diapositivos (v.g.
retroprojetores).

Isso porque no século XX, os meios de comunicação de massa e a tecnologia sempre gozaram de
grande prestígio entre os materiais pedagógicos disponíveis pelos professores, ainda que o tradicional
método socrático ou sofístico de exposições e diálogo, diante do quadro-negro ou branco, acompanhado do
giz ou do pincel, sempre tenha se firmado preferencialmente. No entanto, Herman Mackenzie, Michael Eraut
e Hywel Jones (1974, p.65-66), em estudo financiado pela Unesco, na década de 70 do século passado,
referenciam os métodos audiovisuais como à disposição do ensino-aprendizagem para transmissão dos
conteúdos programáticos em muitos países, inclusive no percurso do estudo individual.

Objetos científicos que antes eram acessados pelos discentes somente de forma hipotética e
descritiva, através das aulas convencionais, livros e manuais, fizeram uso desses novos meios como
processos auxiliares de apresentação e demonstração do conhecimento, bem como contribuíram para solver
problemas de logística e serviram de base para a interatividade entre ensino e conhecimento (MACKENZIE
et al., 1974, p.91 e ss.).

No primeiro e segundo caso, o audiovisual oferta uma exposição precisa e clara, pois a idéia de
movimento – aqui já exclusivamente referindo-se ao cinema – está em um plano superior ao descritivo feito
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pelo docente (MACKENZIE et al., 1974, p.91-93). Aliás, para Irene Tavares de Sá (1967, p.13), além de
possuir o veio econômico da indústria cultural, hoje também denominada de criativa, o cinema é arte, “a arte
da imagem em movimento” que se revela para o ensino como “um instrumento de educação, uma nova
técnica a serviço da informação, da ciência e até mesmo da política”.

Vale ressaltar que antes de parecer somente entretenimento, o cinema já nasceu com enfoque
educativo. O francês Louis Lumiére, um de seus primeiros precursores, fez inúmeras películas voltadas a
documentar fatos históricos e viagens importantes feitas por ele, entre esses registros está o ingresso ao
trono na Rússia pelo Czar Nicolau II (SÁ,1967, p.13).

Já em relação a soluções de problemas logísticos, a tecnologia, associada aos filmes, transcendeu as
limitações postas pela comunicação professor-aluno somente através da fala e do olhar. De acordo com
Herman Mackenzie, Michael Eraut e Hywel Jones (1974, p.95), “a natureza mesma da tecnologia nova
oferece virtualidades de mudança pedagógica, independentemente da mensagem comunicada pelos meios.”
Por óbvio que não se pode afirmar que estes meios, entre eles o cinema, possam substituir o docente e sua
presença tal como quis uma certa exacerbação nas instituições de ensino superior, médio e fundamental dos
tele-cursos ou do ensino à distância via internet.

Até porque, como são meios, não podem ser considerados fins. Por exemplo, a escolha dos filmes,
do gênero, do tema, os métodos de trabalho com os discentes, a captação dos pontos de vista positivos e
negativos do filme, a indução dos debates em sala de aula, nos grupos de estudos etc não são determinados
pela tecnologia ou pela produção da indústria cinematográfica, mas por uma escolha consciente do discente
ou do plano pedagógico da universidade ou da escola. Afinal, pelo último ponto, a interatividade entre
ensino e conhecimento só pode ocorrer com “uma combinação dos métodos de educação tradicionais com os
meios de massa” (MACKENZIE et al., 1974, p.100).

Afinal, o cinema enquanto meio pedagógico não combina com passividade. Todo seu processo é
intersubjetivo, ainda que o espectador seja somente um. Esta é a visão de Irene Tavares de Sá (1967, p.37)
para quem “o filme é sempre um instrumento de diálogo, e socorrendo-nos de outras técnicas pedagógicas,
podemos nos valer igualmente de inquéritos e questionários na análise de um filme.” Mas por que escolher o
cinema como ferramenta educacional do ensino jurídico superior?

Inegavelmente, as sociedades contemporâneas, ponderados os excessos, são imagéticas. A vida
social, hoje, em grande parte, mimetiza, modifica-se, molda-se, emula-se, cria e se recria, a partir das
impressões do olhar que podem ou não corresponder a uma atitude passiva ou crítica da realidade. Os seres
humanos, portanto, são influenciados cotidianamente pela imagem, seja da propaganda, do marketing, da
fotografia, da televisão, dos jornais, das revistas, da internet, do cinema etc. Em relação à linguagem
audiovisual do filme, “o argumento, o tema, a mensagem, a realização, tudo concorre para torná-lo altamente
poderoso para a imaginação e a sensibilidade [...]” (SÀ, 1967, p.27).

O Direito não está alheio a tudo isso quando o temos como regulador desta realidade a qual ele
corresponde direta ou indiretamente. Afinal, a dimensão que o intérprete ou o jurista dá aos fatos desta vida
social é que vai indicar os sentidos das normas e permitir uma melhor compreensão jurídica do real, a partir
desta complexidade de visões, abrindo cognitivamente espaço também para a multi e a interdisciplinaridade
com outras ciências sociais e humanas. De acordo com Fernando J. Armando Ribeiro (2007, p.19):

[...] a análise do Direito a partir do cinema pode contribuir para uma abordagem mais próxima ao
próprio projeto de ciência jurídica de nossos dias na luta pela superação de uma visão meramente
dogmática e normativamente recortada do fenômeno jurídico.

Para Manuel Cavalcanti (1953, p.12), um dos primeiros autoralistas do país a defender a autonomia
da obra cinematográfica para efeitos de proteção jurídica dos direitos autorias, em escrito raro, sustenta
exacerbadamente a importância do cinema no mundo moderno para a formação humana:

O que se encerrava potencialmente naquela pequena máquina ninguém podia prevêr (sic), e só com o
passar dos anos é que se viu como se foi impondo à humanidade, não apenas como espetáculo preferido
dos povos, ou fonte crescente de interêsses (sic) econômicos, mas principalmente como veículo
incomparável do pensamento.
Poderoso instrumento de cultura, cedo transformou-se num meio original e privilegiado de expressão,
através do qual as idéias e os sentimentos se externam com uma riqueza de possibilidades que nenhuma
outra forma de comunicação humana possui.

Convidar o aluno a tomar parte no mundo com seu olhar de especialista jurídico, através do cinema,
é compreender que esta visão particular da realidade também se imbrica com outras faces dela, em especial a
social. Por isso, Joaquim Falcão (2007, p. 8-9, grifo em itálico original) afirmará que um dos desafios do
ensino jurídico é:

Tornar o cinema não só um entretenimento, mas também um foco, uma fonte, uma arena, onde seja
possível descobrir, discutir, criticar, se satisfazer e se frustrar com temas, situações profissionais e
dilemas do direito e seu exercício. O cinema, o filme, o plot, as situações nele reveladas aparecem como
relações capazes de ser juridicamente entendidas e explicadas. O cinema é direito também, é material de
aula, é instrumento didático.
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Dentre as várias experiências nos cursos jurídicos do país, uma em particular merece atenção, pois
conectou as problemática gerais do ensino do Direito pelas quais o Brasil atravessa com a utilização de
filmes como instrumento didático, cujo relato transformou-se em livro-guia para esta relação. Trata-se do
projeto Direito no Cinema , levado a cabo pela Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, cujas
finalidades, conectadas aos propósitos deste artigo, são expostas por seu idealizador, o professor Gabriel
Lacerda (2007, p.15-16), da seguinte forma: a) sensibilizar os alunos para uma atitude diante da realidade; b)
ajudar os alunos a perceber qual o papel social da profissão que estão começando a aprender; c) transmitir,
compreender e fixar uma certa dose de informação básica sobre temas jurídicos; d) exercitar a capacidade de
expressão, poder de síntese e habilidade de argumentação e; e) pensar.

Igualmente nesse sentido, é que se analisará, em formato de estudo de caso, a experiência didática,
assim como também lúdica, da disciplina dos Direitos Culturais na Universidade de Fortaleza, desde os
primórdios de sua criação até o presente momento. Experimento este que não só abriu portas para a
utilização de um pluralismo metodológico dentro da sala de aula, mas também oportunizou que atividades
extracurriculares tais quais os seminários realizados, que serão em breve relatados, servissem de meios
criativos e inovadores para despertar, entre alunos e professores, além de uma ótica mais crítica dos
fenômenos jurídicos, a vocação artística e acadêmica dos universitários.

4. A experiência dos Direitos Culturais na UNIFOR

Ao final do ano de 2004, a então gestão do Centro Acadêmico Pontes de Miranda, Agindo por
Direito, formada por jovens acadêmicos do curso de Direito da Universidade de Fortaleza que se
identificavam não apenas no plano político-idelológico, mas por compartilharem entre si interesses relativos
ao desenvolvimento de atividades ligadas às artes em geral (como o teatro, o cinema, a música, o humor e a
poesia), bem como ao estudo científico dos Direitos Culturais, resolveram modificar o formato do mais
antigo evento jurídico do Estado do Ceará – ocorre desde 1987 –, a Semana do Direito, promovida em
parceria com o Centro de Ciências Jurídicas da Unifor (COSTA; TELLES, 2008).

Sob a temática Direito, Arte e Cultura, escolha esta feita a partir das experiências lúdicas e a militância
político-jurídica de seus membros, tais quais exibições cinematográficas acompanhadas de debates e os
movimentos, na cidade de Fortaleza, em torno da efetivação do direito à meia-cultural, os discentes que a
elaboraram, distanciaram-se da tradicional forma de seminário que se adstringia a explanações, por juristas
eminentes, de questões que versavam exclusivamente sobre direito positivo de determinada matéria
(CUNHA FILHO, 2008, p. 229; COSTA; TELLES, 2008, p. 243).

Embora houvesse com a XVII Semana do Direito uma tentativa de solidificação doutrinária acerca dos
Direitos Culturais, ou seja, difundir os estudos e as análises da legislação cultural brasileira e internacional, a
inspiração, central e primeira, era a de pensar as relações possíveis entre Direito e Arte em espaços
costumeiramente preocupados com ensino-aprendizagem passivo, distante de dois mundos aparentemente
desconexos.

Então, uniu-se duas perspectivas nesta Semana: a) uma atrelada ao despertar da importância da Arte
dentro do curso de Direito da Universidade de Fortaleza, propagando e oportunizando os trabalhos artísticos
feitos por diversas pessoas do âmbito jurídico, inclusive os próprios alunos, aliados aos dos freqüentadores
dos vários segmentos culturais, e; b) outra vinculada a abordagem de temática jurídicas voltadas aos direitos
culturais em si por meio de palestras e conferências (COSTA; TELLES, 2008, p. 243-244). De pronto, essa
interlocução deu origem a várias incompreensões e mal entendidos, manifestados na alternância do público
na programação do evento, entre auditório Celina Queiroz, local de abrigo da Semana, completamente cheio,
em certos momentos e, em outros, extremamente vazio, ao ponto de Francisco Humberto Cunha Filho
(2008, p.229-230) comparar a ousadia de seus propositores a da juventude da Padaria Espiritual, no Ceará, e
a dos Modernistas, em 1922.

Isso se explica porque por trás dos propósitos mencionados da avant guard acadêmica do Direitos
Culturais havia também toda uma proposta mais reflexiva sobre o ensino jurídico no Brasil e a conclusão de
que práticas metodológicas diferenciadas deveriam partir dos seus mais imediatos interessados na qualidade
da educação no país: os estudantes. Um contraponto às deficiências já apresentadas no início deste artigo.
Em síntese, é esta a visão manifestada por Rodrigo Vieira e Mário Pragmácio (2008, p.250):

A Semana do Direito, Arte e Cultura não possuía apenas o munus acadêmico de vanguarda, no intuito de
debater um novo prisma da Ciência Jurídica, não. Era intenção dos integrantes do Centro Pontes de
Miranda uma profunda reflexão acerca do ensino jurídico. Dessa forma, os direitos culturais seriam
veículos de um despertar para uma proposta humanística de educação jurídica.
Os estudantes de Direito passam por um momento de letargia no cenário intelectual. O curso de Direito,
reconhecidamente formador de grandes pensadores, poetas, teatrólogos, políticos, atravessa uma grave
crise, na qual, atualmente, as Ciências Jurídicas só têm formado (duvidosos) operadores do Direito sem
qualquer formação humanística. O ensino universitário tecnicista, imposto pelo mercado e voltado para
ele, é o grande causador desta celeuma.
Além disso, não passa despercebida a corrida pelos concursos. Assim como um cavalo competidor, cego
na paralela pelas viseiras, os alunos disputam vagas, dedicando-se, exclusivamente, ao estudo de
disciplinas concursáveis.
Dessa maneira, o público da Semana do Direito, Arte e Cultura não poderia estar interessado apenas em

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5181



certificados e concursos, e indiferentes à arte e cultura. Estas apareceram como uma epifania para os
estudantes. Estudantes, cuja grande parte ainda não percebeu a importância humanística de ambas para o
operador do Direito.
O evento ocorrido, na verdade, foi mais amplo do que o simples debate (que ocorreu), ou a simples
apresentação de arte (que também aconteceu). Ele buscou modificar, de alguma maneira, os alunos do
curso de Direito que estão se esquecendo de outras formas de conhecimento muito importantes para sua
formação humana, dentre elas a arte e a cultura, centrando-se somente no Direito para concursos. A
universidade, mormente o curso de Direito, não pode ser um cursinho preparatório para certames
licitatórios. A Semana do Direito de 2004, portanto, propôs-se, além de libertar os estudantes da
letargia, a contrapor esta concepção de ensino jurídico e de universidade.

Logo após seu término, em 2006, a Comissão de Cultura da Ordem dos Advogados do Brasil,
Secção Ceará, propôs a criação, dentro da grade curricular do Curso de Direito da Unifor, da disciplina
denominada Direitos Culturais que depois veio a integrar o fluxograma do Programa de Pós-Graduação
stricto sensu, Mestrado e Doutorado em Direito Constitucional, da instituição. Com ela também adveio a
necessidade de reformulação dos meios didático-pedagógicos aplicados ao Direito, entre eles a possibilidade
de que as várias linguagens artísticas, como abordado anteriormente, podem auxiliar o educador como
poderosa ferramenta pedagógica. Porém, no caso da experiência da matéria mencionada, na Universidade de
Fortaleza, centrar-se-á somente na sétima arte.

Dessa maneira, idéias que foram apresentadas na Semana Direito, Arte e Cultura como as do ensino
jurídico através da exibição ou mesmo produção de películas cinematográficas, com o intuito da reflexão
crítica do Direito, juntamente com a cinefilia do corpo docente e discente – não apenas da Universidade –
constituíram o amálgama para que nascessem outros projetos, cuja centralidade finca-se em sessões de
cinema, seguidas de debates ou discussões, geralmente conduzidos por professores do Mestrado/Doutorado
em Direito Constitucional ou convidados, com participação e organização dos alunos do Programa de Pós-
Graduação – algo próximo ao cineclubismo, com a diferença do objetivo científico final, até porque não se
pode afirmar que a dimensão do ócio e da distração também não esteja presente, ainda que tanto os
propósitos do público quanto dos promotores desses encontros sejam estritamente educacionais.

Nesse sentindo, foram organizados dois Seminários no âmbito do Mestrado/Doutorado em Direito
Constitucional, um relativo a “Direito e Política em Shakespeare”, em 2008, e, agora, em 2009, “Direito,
Política e Humanismo: reflexos do mundo helênico". Segundo o coordenador destes eventos, Francisco
Humberto Cunha Filho (DIREITOS CULTURAIS, 2009, on-line), a propositura tem dois objetivos: a)
expurgar o tecnicismo e a exegese literal-normativa entre os profissionais do Direito, despertando suas
sensibilidades para os fundamentos das coisas, através das películas cinematográficas, e; b) estabelecer um
elo entre especialistas, cientistas e sociedade acerca de aspectos que lhes são comuns dentro da realidade.

Em ambos os casos, os filmes foram escolhidos de acordo com a fixação de dois critérios: a
eletividade de temáticas gerais, também atuais, que se comunicam com o Direito, a política, o poder e as
relações sociais, e a existência de obras consideradas clássicas, em sua maior parte dramaturgias da literatura
shakespereana e helênica que, ao longo do século XX, ganharam múltiplas versões cinematográficas. Assim,
foram exibidas películas no primeiro Seminário como Hamlet, o Mercador de Veneza, Rei Lear, MacBeth e
Júlio César, bem como, no segundo, Sócrates, As Troianas, Medéia, Ulysses e Édipo Rei, que serviram de
base para os debates em torno do poder, da economia, da família, da natureza humana, da democracia, do
patriotismo, da paixão, das relações de gênero, sexualidade etc, todos transversal e diretamente importantes,
pois os fatos e valores descritos nessas histórias estão na tensão entre a observância, a violação e a
transcendência das regulações do Direito.

Aparentemente, poder-se-ia argumentar que não se encontra aspecto jurídico nenhuma nestas
películas, porém, Fernando J. Armando Ribeiro (2007, p.19) desmistifica este (pré) conceito, normalmente
defendido por aqueles infensos a trabalhar somente com técnicas tradicionais do ensino, ao afirmar que:

[...] o Direito, na ampla acepção do vocábulo, faz-se presente até mesmo em obras que inicialmente
pareceriam despretensiosas ou até mesmo infensas a ele. Trata-se, em última instância, de uma abertura
para as múltiplas possibilidades de olhar, pensar e argumentar sobre e a partir do Direito.

Vale ressaltar que os estudos de questões atuais por meio de obras tão antigas apropriadas pelo
cinema não é inválido. Conforme Irene Tavares de Sá (1967, p.22), em comentário acerca da relação cinema
e educação entre a juventude:

 [...] embora a atualidade seja importante elemento a ser levado em conta pelo impacto que certos temas
oferecem, existem obras aparentemente superadas e que, no entanto, quando adequadamente
apresentadas a uma platéia jovem, despertam eco e suscitam acalorados debates.

Embora se esteja até aqui tratando do formato seminário, neste estudo de caso, certos pontos de
partidas adquirem igualmente validade quando se transplanta o mesmo método de ensino do Direito para a
sala de aula no ensino superior, a partir da relação entre o professor-educador e o cinema, afinal o docente
“pode transformar qualquer película numa unidade didática, dissecando-lhe os diferentes elementos técnicos,
sociais, artísticos, psicológicos etc.” (SÁ, 1967, p.29), e por que não os jurídicos. Para tanto, o cinema como
ferramenta metodológica por si só não ajuda o professor a dissecar os aspectos negativos e positivos de um
filme entre seus discentes, pois há uma necessidade de dispor de outros meios que ensinem os discentes a
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identificar as relações entre Direito e a temática exibida, o gênero, a mensagem, o contexto histórico-social
do filme, os argumentos, símbolos e mensagens transmitidos que aguçou a imaginação, como também o
âmbito do sensível, dos alunos.

Daí que a aplicação de outros recursos, como leituras complementares, pesquisa legislativa ou
histórica referente ao assunto da análise fílmica, rodas de conversa e grupos de estudos, pode dar relevo a
aspectos esquecidos ou não exteriorizados na sala de aula ou nos seminários, dando tônica a um círculo
difusor dessas muitas interpretações engendradas pela obra. Isso não significa que os cursos jurídicos
olvidem de incentivar seus alunos a colher conhecimentos anteriores, pressupostos, para que eles possam ter
condições melhores de aproximar todas essas ferramentas de ensinar e condições de proceder com a análise
cinematográfica por si mesmo, muito embora a intersubjetividade, seja na interação filme-espectador ou
exibição-debate, esteja em maior ou menor grau sempre presente (SÁ, 1967, p.97).

Conclusão

O cinema é imprescindível às expressões da arte e importante ferramenta inovadora entre as
metodologias utilizadas pelo ensino do Direito. Durante este trabalho, procurou-se expor para então
demonstrar as evidências da relevância da arte em seus variados aspectos, principalmente no que tange ao
forte estímulo de percepção do mundo e o conseqüente agente formador de senso crítico, o que pôde ser
notoriamente constatado pela experiência, apresentada através do estudo de caso, ocorrida na Unifor.

A desconexão entre o ensino jurídico e a realidade pode ser apontada como a mais drástica
conseqüência de todo viciado sistema de aprendizagem, para o que não se pode propor apenas uma mudança
pontual, mas sim uma revisão da metodologia, sendo então indicada como uma das possíveis soluções o
cinema, como forma efetiva de aguçamento da criticidade, sem poder deixar a parte, o seu lado lúdico e,
portanto, prazeroso.

Desta forma, a possibilidade de visualizar eventos da vida real em encenações nas telas
proporciona o contato da pessoa, no caso o aluno, com a realidade, em situação semelhante a um terceiro
alheio ao fato que está acontecendo, faz com que este tenha sua percepção, em relação ao mundo em que
vive, estimulada, constatando-se, pois, ser inconteste o alcance da eficácia do método, ou seja, a utilidade do
cinema como instrumento de ensino do Direito.

Nesse sentido, percebe-se que está se tratando de um processo evolutivo, integrado por
diversas fases que estabelecem uma relação entre si e o resultado não é um objeto pronto e acabado, mas sim
em permanente aperfeiçoamento, vez que o conhecimento é um saber construído.

Destarte, se as universidades investirem de modo compromissado nessa revisão de
metodologia, bem como o corpo discente se preocupar em exigir conhecimento efetivo e não superficial, será
indiscutível o alto nível dos novos profissionais.

O presente trabalho não pretendeu, e certamente não conseguiu esgotar o tema tratado.
Acredita-se que muitas experiências positivas apontam para a viabilidade do ensino jurídico no Brasil através
da aprendizagem por meio da arte, sendo o cinema apenas mais uma ferramenta e não um meio isolado, sob
pena, caso opte em não utilizá-lo, de causar graves danos ao universo acadêmico, bem como à sociedade, em
razão do continuísmo da reprodução da ideologia dominante nos cursos jurídicos.

Assim, um estreitamento da relação entre Direito e Arte, em especial o cinema como
apresentado, permitirá se alcançar um ensino jurídico melhor e mais engajado com a realidade, ou seja, uma
aprendizagem mais eficiente e uma apreensão mais crítica, gerando, por conseguinte, um universo acadêmico
com formação mais humanística e profissionais melhor qualificados para ingressarem no mercado de
trabalho, bem como operadores do direito mais preocupados em fazer realizar a democracia e uma justiça
social efetiva, buscando um maior bem-estar coletivo.
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A PRÁTICA METODOLOGÍSTICA NOS PROGRAMAS DE MESTRADO EM DIREITO: A
EXPERIÊNCIA NA DISCIPLINA DE SOCIEDADE CIVIL E EFETIVAÇÃO DO DIREITO

AMBIENTAL (SCEDA)

LA PRACTICA DE LA METODOLOGISTICA LOS MASTERS EN DERECHO: LA EXPERIENCIA EN
LA DISCIPLINA DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EFETIVACIÓN DEL DERECHO AMBIENTAL

Sergio Rodrigo Martinez

RESUMO
Trata-se de ensaio científico que busca demonstrar primeiramente a conceituação da técnica metodologística
de ensino e aprendizagem, disponível para aplicação nos programas de mestrado em Direito. Por meio do
uso desta técnica, procura-se ampliar a eficácia do processo de ensino e aprendizagem, gerando um maior
índice de satisfação e atingimento dos objetivos nas disciplinas. Em seguida, procura-se destacar a
experiência da aplicação prática da técnica da metodologística na disciplina de Sociedade Civil e Efetivação
do Direito Ambiental, do Programa de Mestrado em Direito Ambiental da UEA. Os resultados satisfatórios
da experiência são relatados ao final do artigo, o qual pretende estimular novos experimentos práticos na
área pedagógica da pós-graduação stricto-sensu em Direito do Brasil.
PALAVRAS-CHAVES: Ensino Jurídico; Mestrado em Direito; Pedagogia.

RESUMEN
Esta es la prueba científica que tiene como objetivo primordial de demostrar la conceptualización
metodologística, técnica de enseñanza y aprendizaje, disponible para su aplicación en la Maestría en Derecho.
Al utilizar esta técnica, que busca ampliar la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje, si quiere generar un
mayor grado de satisfacción en el público objetivo de las disciplinas. Después trata de señalar la aplicación
práctica de la técnica de metodologística en la disciplina de la Sociedad Civil y la Ejecución de Derecho
Ambiental, el Programa de Maestría en Derecho Ambiental de la UEA. Los resultados satisfactorios del
experimento se presentan al final del artículo, cuyo objetivo es estimular nuevas experiencias prácticas en el
ámbito de la docencia de postgrado en el sentido estricto, del Derecho en Brasil.
PALAVRAS-CLAVE: Enseñaza en Derecho; Maestria en Derecho; Pedagogia.

INTRODUÇÃO
 
            Nos últimos 15 anos, a pós-graduação stricto sensu em Direito no Brasil tem vivenciado um
importante crescimento qualitativo, no tocante à produção científica e à formação teórica de mestrandos e
doutorandos.
            Não obstante isso, muito pouco tem sido falado sobre o locus de formação teórica dos pós-
graduandos, o qual continua sendo as salas de aula. Agora, não mais sujeita ao tratamento massivo das aulas
expositivas que norteiam a graduação em Direito, mas ainda presa aos velhos mitos ou arquétipos das
heranças advindas além-mar, nas “naus coimbrãs” de modelagem tradicional do ensino jurídico.
            As propostas de ampliação qualitativa na pós-graduação stricto sensu se perfazem não somente pela
qualidade do conhecimento e da capacidade de pesquisa possibilitadas a mestrandos e doutorandos. Não se
pode olvidar que o futuro profissional de grande parte dos pós-graduandos estará no retorno ao locus de
ensino, nesse ciclo infinito, em que os professores de agora são os alunos de outrora.
            Com isso, o que se quer é a clarificação de uma pedagogia jurídica consciente, assimilada e esboçada
no domínio da tecnologia educacional disponível para a atuação em sala de aula, papel docente ainda não
debatido profundamente no Brasil.
            Para tanto, foi sugerida a técnica da metologística, enquanto mecanismo formacional e, ao mesmo
tempo, conscientizador da prática docente, para além das aulas expositivas ou mesmo dos clássicos
seminários.           
            Neste ensaio, o objetivo principal é a aplicação prática dessa técnica, perante uma disciplina de um
programa de mestrado em Direito, visando observar os resultados práticos e potenciais do seu uso.
            A técnica da metodologística foi aplicada à disciplina de Sociedade Civil e Efetivação do Direito
Ambiental, do Programa de Mestrado em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas, por
quatro oportunidades consecutivas. Com isso, os resultados seguidos obtidos já permitem traçar algumas
conclusões, trazidas aqui ao lume daqueles que pesquisam especificamente o assunto.
            Para tanto, o presente artigo procura inicialmente, no primeiro capítulo, demonstrar o conceito de
metodologística, explicitando sua justificativa, fundamentação e aplicabilidade, para depois, no segundo
momento, demonstrar a experiência prática realizada, avaliada e agora exposta ao debate público.    
 
1. A CONCEITUAÇÃO DA METODOLOGÍSTICA
 

A configuração da metodologística inicia-se com a observação de RODRIGUES,[1] sobre
a necessidade de não se confundir método com metodologia, destacada sua importância no desenvolvimento
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da práxis no ensino.
O termo metodologia decorre da junção dos étimos método e logia. Seu significado seria

“estudo dos métodos, especialmente os métodos das ciências”,[2] ou “parte de uma ciência, que estuda os
métodos aos quais ela própria recorre.”[3]

Por seu turno, método pode ser entendido como o caminho, o processo utilizado para
chegar a um determinado fim, a um “procedimento, técnica ou meio de se fazer alguma coisa”.[4]

Na área da educação, método pode ser considerado o conjunto das “ações do professor
pelas quais se organizam as atividades de ensino e dos alunos para atingir objetivos do trabalho docente em
relação a um conteúdo específico.”[5]

Na verdade, a confusão existente entre os termos abrange além das definições supracitadas,
as terminologias, metodologias e técnicas de ensino. Fazendo uma diferenciação básica, metodologia, como
definido acima, seria a parte da ciência que estuda os métodos (ex: metodologia do ensino jurídico). Método
de ensino, ao qual se aplica popularmente o termo metodologia de ensino, seria, como dito, o conjunto das
ações de organização das atividades de ensino (ex: método expositivo). Técnicas de ensino, às quais se aplica
sem rigor o termo metodologias, seriam as ações de ensino do professor (ex: técnica da exposição oral, do
uso do retroprojetor etc.).[6]  

 
A essa aparente confusão, agora esclarecida, acrescenta-se o termo “metodologística”,

como neologismo a designar inovações no campo de estudo da metodologia do ensino jurídico.[7]
Metodologística, como o próprio nome sugere, forma-se pela junção dos termos “método”

e “logística”. Logística é um termo de origem grega (logistiké) e refere-se inicialmente à lógica aritmética, no
entanto, ganhou historicamente conotação militar, ao tratar “do alojamento, equipamento e transporte de
tropas, produção, distribuição, manutenção e transporte de material e de outras atividades não combatentes
relacionadas.”[8] No cotidiano da sociedade de consumo, logística refere-se também às atividades de
marketing que envolvam transporte, produção, distribuição, manutenção de produtos e serviços,
notadamente sem fins militares.

Por associação de palavras, o neologismo “metodologística” pretende valorizar a noção
tática da didática no ensino jurídico. A partir daí, a principal denotação de metodologística seria o estudo do
basilamento tático para a utilização dos métodos e técnicas de ensino nos cursos de graduação. Com isso, o
que se espera é atingir a fase pedagógica anterior àquela da aplicação em sala de aula da práxis pelo
educador, ou seja, o momento da materialização do plano de ensino: um método para regular o uso dos
métodos e técnicas de ensino em prol de uma transformação pedagógica em complexidade.
            Nesse diálogo da diversidade, no qual o processo democrático está na clara delimitação e
apresentação dos opostos, as possibilidades de eleição de um método único para o ensino jurídico
apresentam-se questionáveis, tendo em vista que sua origem poderá ser atribuída a uma fonte autoritária
governamental ou a uma ação docente direcionada, inconscientemente, à manutenção do arquétipo
reproduzido historicamente.[9]
            A visão necessária e perene de qualidade pedagógica, detectável por meio do contínuo processo
avaliativo trará, para a especificidade dos cursos de Direito, as críticas observadas em gênero, tendo como a
principal deficiência no “ponto de produção”, a manutenção do arquétipo liberal, materializado pelo
monopólio do uso da pedagogia tradicional (método expositivo) em sala de aula.[10]

Contribuindo para o enfrentamento das falhas detectadas pelas avaliações institucionais, a
proposta da metodologística busca o enfrentamento de dois dos principais elementos pedagógicos, perante
os quais a reprodução do arquétipo liberal é efetivada: os métodos e quem os operacionaliza em sala de aula.
São, dessa feita, propostos dois aspectos elementares de atuação tática metodologística: um subjetivo
(professor e sua formação) e um objetivo (estruturação funcional da aplicabilidade multimetódica).

A primeira proposição da metodologística volta-se à formação profissional do docente do
ensino jurídico e à estratégia necessária para torná-lo habilitado a romper com o modelo da pedagogia
tradicional.  

Pelo arquétipo liberal construído na história, com relação à formação pedagógica do
professor de Direto, “o magistério superior nunca foi uma efetiva preocupação institucional no Brasil”.[11]
Nas faculdades particulares, o professor dos cursos de Direito foi o operador do Direito de status social e
prestígio profissional, compondo-se em grande parte, com a massificação e mercantilização do ensino, pelos
bacharéis remunerados por hora/aula.[12] Daí poder-se dizer que não houve historicamente uma
preocupação com a formação pedagógica dos professores dos cursos de Direito, sendo a docência
considerada um “apêndice de outras profissões”,[13] “postura esta que cristalizou a idéia do professor como
autoridade constituída também fora da sala de aula.”[14]
            O arquétipo liberal, de igual forma, revela uma faceta de mercado na proletarização do docente,
expressa, segundo GIROUX, na exigência de cumprimento tecnicista do que ele chamou de “pedagogia do
gerenciamento”. Cabe aos professores o “status de técnicos especializados dentro da burocracia escolar”,
cuja função é o “simples papel de executar procedimentos de conteúdo e instrução predeterminados”,

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5186



padronizados a fim de serem “mais facilmente gerenciados e consumidos, e medidos através de formas de
avaliação predeterminadas.”[15] Com esses dados, a problemática subjetiva da metodologística é a seguinte:
como romper com a moderna concepção da “standardização” do docente perante a pedagogia tradicional?
            GIROUX[16] responde pela necessidade de formação dos professores em “intelectuais
transformadores”.            
            A partir desse fundamento, propõe-se que o primeiro passo para a formação do professor do Direito,
enquanto intelectual de transformação, seja a sua inserção dentro da construção de uma cultura pedagógica.
Uma cultura que se contraponha ao autodidatismo, cuja maior conseqüência está no direcionamento
imanente da ação docente à pedagogia tradicional, pela reprodução instintiva do modelo dominante.[17]

Isso poderá ser materializado pela efetiva exigência legal da formação pedagógica do
docente dos cursos de Direito, em termos de pós-graduação na área educacional,[18] acompanhada da
adoção de contínuos e periódicos encontros docentes para aprimoramento e atualização da práxis em cada
IES. Daí a possibilidade de criação de uma cultura pedagógica para o corpo docente, voltada a uma dinâmica
da busca do constante aperfeiçoamento profissional.[19]

A antiga “cartografia dos problemas” do ensino jurídico detectou, no final do século XX,
essa necessidade de “reformulação pedagógica” pela “qualificação dos professores”. No entanto, resignou-se
a propor a exigência de “curso de didática do ensino superior” aos que não possuíssem curso de pós-
graduação.[20] Não fora possível concordar com essa proposição, pelo fato de que a participação do
docente em um curso de didática, por uma única vez e com o detalhe de sua restrição aos que não possuam
titulação, não permite garantir a profissionalização pedagógica docente do ensino jurídico.[21]

Outrossim, questiona-se qual a capacidade de atestar formação pedagógica dada a docente,
por este possuir um título de pós-graduação stricto-sensu em Direito, emitido dentro da estrutura da
academia jurídica tradicional? [22]
            O artigo 66 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96), estabelece que “a preparação
para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas
de mestrado e doutorado.”
            Ao se pegar como exemplo para análise, a disposição dos conteúdos e as práticas possivelmente
verificadas nas disciplinas de “Metodologia do Ensino e da Pesquisa”, dos Programas de Mestrado e
Doutorado brasileiros, poder-se-á verificar a inadequação e a ineficácia de se relegar aos programas de pós-
graduação em Direito o papel da formação pedagógica do professor.[23]

Dada a hipótese de que essa afirmação possa ser generalizada, o que se esperar da LDB
neste caso, a não ser a sua adesão, por omissão, à reprodução do estado histórico da pedagogia tradicional?
            Pode-se avançar na crítica à omissão legislativa demonstrada na LDB, ao se perceber que, conforme
redação do seu artigo 65, com exceção da educação superior, a formação docente “incluirá a prática de
ensino, no mínimo, de trezentas horas.” Logo, qual o fundamento desta dissonância de exigência de
formação pedagógica realizada quando da elaboração legislativa do texto da LDB?

Como resposta, pode-se indagar em face do questionamento de LIBÂNEO sobre qual seria
a raiz da “intolerância” do conhecimento pedagógico. Pergunta ele “quem é contra a Pedagogia?”. Seria ela
“decorrente da subestimação dos objetivos e processos pedagógico-didáticos em favor da tese de que, para
uma boa aprendizagem, os conteúdos/métodos da cada matéria se bastam?”[24]

Responde o autor que a ausência de fundamentos pedagógicos na prática docente
demonstra a negação do sentido do ensino em uma sociedade de antagonismos. “Isto leva a reduzir o ensino
à sua dimensão científica e técnica, desprezando-se sua dimensão valorativa, intencional.”[25]

Daí surge o dado valorativo e, conseqüentemente ideológico, sobre o desinteresse estatal,
no desenvolvimento da formação docente no ensino superior.[26] Se uma ação pedagógica pressupõe tão só
o domínio de competências técnicas básicas, pressuporá, ademais, a alienação do docente, porquanto essa
formulação profissional o limita a ver sua práxis pedagógica sem seu alcance na complexidade e repercussão
sociais, perante a qual a atuação docente passa a ser ditada pela falsa neutralidade liberal, aparentemente
isenta de valores.[27]

Dessa feita, a proposta do chamado subjetivo da metodologística buscará atuar sobre a
necessidade de formação pedagógica docente do ensino jurídico, em adimplemento à lacuna existente na
LDB. A idéia está na construção contínua da conscientização e de esclarecimento, pela formação de uma
conduta docente emancipatória, questionadora da normalidade pedagógica estabelecida pelo arquétipo
tradicional do ensino jurídico. Para que isto ocorra, passa a ser necessária a exigência da formação do
professor como ato técnico e valorativo de transformação social, porque, sem o conhecimento pedagógico e
as implicações deste em sua função, a situação resultante tenderá ininterruptamente para a via da pedagogia
tradicional, perante a qual o professor apresenta-se engolido pelo maquinário do gerenciamento, como
Carlitos em “Tempos Modernos”.[28]

Formar um rol de métodos de ensino, aplicados após contínua reflexão do docente sobre o
porquê e o para que de sua utilização, é o próximo passo proposto pela premissa da metodologística para o
rompimento da “pedagogia tradicional do gerenciamento”. O segundo elemento tático (objetivo) da
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metodologística do ensino jurídico partirá, então, do pressuposto da existência de formação pedagógica do
professor. Sua concepção volta-se à criação de uma tática de ordenação, buscando o máximo e melhor uso
dos métodos e das técnicas de ensino, conhecidos pelo docente, dentro da visão de complexidade e de níveis
de realidade. Ou seja, visa a sistematização da atuação docente, pelo uso de um amplo leque de métodos
educacionais, conforme as demandas observadas pela avaliação em cada grupo discente.[29] 

Essa idéia ganha reforço no momento em que muitas fórmulas metodológicas são
apresentadas para a solução da crise do ensino jurídico, desde a manutenção da centralidade no ensino
tradicional[30] até um ensino voltado ao estudo de casos, conforme inicialmente sugestionado por San Tiago
Dantas.[31]

A hipótese tática é que, isoladamente, nenhum dos métodos apresentados tem a
proeminência necessária para atender às complexas e plurais demandas por formação dos futuros
profissionais do Direito. Disso decorre que, se genericamente adotado, o monopólio metódico apresenta,
como falha básica, a sua incapacidade de atender especificidades de curso de Direito, de cada turma e quiçá
de cada discente.[32]

 A ordem inovadora está em que, ao possuir um leque de métodos para o qual seja
habilitado, o docente, fazendo uso dos instrumentos de avaliação ao seu alcance, disporá dos meios táticos
para escolher o melhor método de ensino a ser aplicado no estudo de cada conteúdo, naquela determinada
turma acadêmica, pelo seu nível de realidade avaliado naquele momento histórico.

Logo, a “pluralidade de métodos”,[33] a democratização das opções e a possibilidade de
resposta às necessidades sociais e discentes será ampliada, porque atenderá as especificidades de demandas
indicadas pelas avaliações realizadas. As falhas e acertos servirão como dados para a adequação dos
métodos, criação de novas formas de ensino e até sobre a correta utilização dos instrumentos de avaliação.

Com base na “humanização” pedagógica de FURTER,[34] que propõe a não-imposição de
modelos, o elemento objetivo da metodologística, ao delegar a total responsabilidade tática, da gestão crítica
dos métodos do ensino, ao docente, opera no sentido dessa “humanização”. Isso implica que, qualquer
dotação metodológica, dedutiva, expositiva ou de estudo de casos, como indica ZITSCHER,[35] deve
buscar a justificação de sua aplicação (não-impositiva) nas especificidades, as quais se demonstrem
favoráveis à aplicação daquele determinado método, visando a prevalência dos interesses e capacidades do
docente e de seus discentes.
             Não impor o uso de um modelo único, mas utilizar um sistema de métodos, repercute também na
“humanização” da atuação docente, ao reduzir a sua submissão alienante à “pedagogia de gerenciamento”,
sua “descoisificação”.[36] Isso “repersonaliza” a função do professor ao recolocá-lo no centro do
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, perante aquela específica turma acadêmica, vez que
a atividade pedagógica passa a requerer maior consciência em sua condução, porquanto, de sua reflexão
crítica é que surgira a seleção, numa vasta gama de métodos de ensino, daquele que será o eleito conforme as
necessidades daquela realidade.[37]

É a transformação da visão exterior e gerencial do ensino na visão interior daqueles que
estão diretamente envolvidos no processo de aprendizagem recíproca. Nesse nível de realidade, o professor
passa a ser um verdadeiro orientador e facilitador da dinâmica vivencial e da aplicabilidade de conteúdos e
métodos de ensino. Todas as técnicas e possibilidades de conteúdo passam a exigir a avaliação da
participação dos alunos, em processo dinâmico de superação de dificuldades de aprendizagem. Assim, o erro
docente também ganha conotações pedagógicas, passa à categoria de resultado passível de ser obtido na
busca de maior aperfeiçoamento da experiência educacional, permitindo também a modificação da figura da
autoridade transmitida pelo professor.

Essa lógica do novo nível de realidade educacional representa uma possibilidade de
inclusão multicultural, demonstrando-se assim, um novo campo para o trabalho com as diferenças, num
caminho de experimentação das práticas do ensino jurídico.[38]
 Em suma, a premissa da metodologística passa por uma nova concepção tática da aplicação aberta e
sistêmica dos métodos de ensino. Parte de dois elementos básicos: a) o subjetivo, para cujo cumprimento
requerem-se novas exigências de formação pedagógica do docente; b) o objetivo, como conseqüência do
primeiro, identificando-se como um método para a aplicação dos métodos de ensino, ao visualizar uma
concepção “humanizadora” de que esses devem ser adotados com consciência pelo docente, com vistas a
uma ação “desalienadora” em face do processo de educação e aprendizagem, conforme o nível de realidade a
ser atingido diante das demandas de formação, materializadas nas avaliações realizadas.
 
2. A EXPERIÊNCIA PRÁTICA NA DISCIPLINA DE SOCIEDADE CIVIL E EFETIVAÇÃO DO
DIREITO AMBIENTAL
 
                             No ano de 2003 foi realizada a reformulação do Programa de Mestrado em Direito
Ambiental, da Universidade do Estado do Amazonas.
                           Naquela época, optou-se por uma inovação no quadro das disciplinas, levando-se em
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consideração a integração interdisciplinar da temática do Direito Ambiental, que permaneceu enquanto eixo
transversal. Isso permitiu a introdução de novas temáticas interligadas à questão jurídica-ambiental e, assim,
a abertura, não dogmática, dos conteúdos nas disciplinas.
            Assim surgiu a disciplina intitulada Sociedade Civil e Efetivação do Direito Ambiental, reconhecida
pela sigla SCEDA e estabelecida entre o rol das disciplinas optativas do programa, com uma carga horária de
30 h, ou dois créditos.
            Nesse contexto, até o ano de 2009, a disciplina fora então ministrada em quatro oportunidades,
sempre no segundo semestre de cada ano letivo, entre os meses de agosto a novembro.
            Seguindo ao postulado teórico da metologística, a proposta da disciplina leva em consideração um
cabedal teórico específico a ser desenvolvimento enquanto conteúdo programático, o qual deve ser aplicado
dentro das primeiras quinze horas da disciplina. Isso ocorre porque a proposta da disciplina, ao ser teórico-
prática, requer nas seguintes quinze horas, a verificação e aplicação in loco, dos postulados teóricos ali
desenvolvidos.
            Nesse sentido, o conteúdo programático, a ser desenvolvido nas primeiras quinze horas de aulas
teóricas, volta-se para o entendimento do papel da sociedade civil na efetivação do Direito Ambiental.[39]
            Para tanto, inicialmente procura-se demonstrar a incapacidade do Estado em tutelar efetivamente o
ambiente, tendo em vista que o seu controle normativo está restrito à esfera do licenciamento e
regulamentação de parcela das atividades, de maneira prévia, ou na punição daquilo que se configura
enquanto crime ambiental.
            Nesse sentido, defende-se a hipótese de que o Direito Ambiental estatal é mínimo, ou seja, não tem o
condão de tutelar efetivamente o meio ambiente, pois a forma humana de estruturar sua vida econômica e
seu modo produção para o consumo, com base no uso na matriz energética fóssil, são essencialmente
poluidores e atualmente não há tecnologia disponível para mudanças capazes de evitar o câmbio climático em
curso.
            Para entender essa hipótese do Direito Ambiental Mínimo, basta verificar a quantidade de
externalidades atualmente existentes, as quais não são de responsabilidade ambiental dos fabricantes de
produtos.
            Desse modo, resta ao Direito Ambiental licenciar as atividades, dentro de requisitos mínimos, não
existindo exemplos de indeferimentos do exercício de atividades, mas apenas a exigência de cumprimento de
exigências básicas para a sua consecução.
            Essas atividades danosas às pessoas e ao ambiente estão enquadradas naquilo que se teoriza chamar
de “Cifra Branca do Direito Ambiental”, enquadrando-se tudo o que não é proibido, sendo permitido, mas de
grande potencial danoso para os seres humanos e para a manutenção do equilibro atual da biosfera.
            Esses são os fundamentos teóricos iniciais da disciplina, os quais, então, são somados à
demonstração de que a tutela jurisdicional não foi historicamente desenvolvida para tratar de interesses
metaindividuais, coletivos e difusos, restando-se ainda presa ao paradigma da resolução dos conflitos
individuais.
            Nesse sentido, não há como se esperar do Estado, o grande pai edipiano, respostas rápidas e
suficientes para resolver as lides ambientais postas em juízo. São problemas complexos, nos quais vários
feixes de interesses são colocados em choque e as decisões muitas vezes não possuem a rapidez e a estrutura
técnica para responder eficazmente.
            Há também o problema da incerteza e do risco, pois atividades hoje eventualmente não danosas,
perante a técnica atual, podem se revelar prejudiciais no futuro.
            Em face desse estado atual e crítico, quanto à efetiva proteção do meio ambiente e das condições
saudáveis de vida no planeta, surge espaço para questionar o papel da sociedade civil, para além do Estado.
            Nesse ponto, o foco deixa de ser o Estado e passa a ser a sociedade civil organizada, composta pelas
pessoas físicas e pelas pessoas jurídicas privadas, destacadamente as ONG´s, que atuam para a proteção do
meio ambiente, além da auto-regulação ambiental que as próprias empresas estão adotando em seus espaços
privados.
            Esse espaço contratual, derivado da autonomia privada, auto-regulamentar, é o espaço que a
disciplina pretende enfocar, demonstrando que é possível se pensar na proteção regulamentar do meio
ambiente para além da jurisdição ou do Estado. Esse espaço civil, da sociedade, ganha cada vez mais
destaque pela pressão dos consumidores, para que as empresas adotem políticas ambientais, pela pressão da
mídia sobre os produtores, pela educação e pela atuação individual ou coletiva na preservação ambiental.
            A hipótese aqui é a de que cabe à sociedade civil um papel para além das capacidades do Estado,
pois esse órgão só existe em prol da manutenção dos postulados básicos da sociedade civil. Sem ela, o
Estado perde sua função. Desse modo, a sociedade civil tem o poder de transcender a esfera do Estado, no
sentido de auto-regular sua atividade, podendo atuar sobre as externalidades, para as quais o Direito
Ambiental mínimo não pode e não tem como atuar.
            Assim, a auto-regulamentação ambiental surge desde a iniciativa individual de consumir produtos
orgânicos, não se utilizar de combustíveis poluentes, até mesmo quando se opta por levar uma bolsa não
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descartável para fazer compras ao mercado, evitando o uso de sacos plásticos. Nesse nível de realidade, é a
consciência individual que se regula, estipulando regras para as suas condutas.
            Quando o Estado é ineficiente ou ausente, é a própria coletividade, formada pelos esforços
individuais, que passa a se regular, por afinidade ou por adesão moral, determinando novos comportamentos
aceitos e repetidos no convívio comum.
            Esses comportamentos novos, aprendidos pela educação e replicados pela mídia, acabam por forçar
empresas e o próprio Estado a atuar de maneira diferente.
            Nesse sentido, o reconhecimento de uma esfera contratual do Direito demanda o vislumbre de que o
nascer da norma parte do indivíduo, de sua autonomia privada, a qual resultou, em primeira instância do
“contrato social” assumido.
            Para o enfrentamento do conteúdo programático acima delineado, aplica-se então a técnica da
metodologística, para que o desenvolvimento das hipóteses defendidas no conteúdo programático tenham
seus alicerces verificados de maneira construtiva pelos alunos da disciplina.
            Isso implica que, a partir da avaliação diagnóstica realizada perante cada grupamento de alunos
formados, sejam feitas opções técnicas e pedagógicas pelo professor da disciplina, de maneira a atender
melhor às demandas de aprendizagem dos alunos.
            Isso não quer se dizer que não haverá a utilização de aulas expositivas, mas que, as mesmas, serão
permeadas de outras técnicas educacionais, tais como seminários, debates de textos, de filmes, dinâmicas de
grupo e leituras. Essas estratégias estão previamente disponíveis no rol da disciplina, mas serão aplicadas
conforme o resultado da avaliação diagnóstica inicial, de acordo com o perfil dos alunos matriculados
naquele momento.
            O que se observou, com a adoção da metodologística, foi que, ao final da parte teórica da disciplina,
80 % dos alunos relataram, em avaliação somativa parcial, que os resultados de aprendizagem dos conteúdos
ministrados foram altamente satisfatórios, tendo em vista o atendimento das especificidades do perfil
daqueles alunos matriculados.
            Na sequência, ou seja, no segundo módulo da disciplina, a metodologística também é aplicada, pois,
nesse momento, o grupo desenvolve as atividades letivas em forma de visitas técnicas, momento em que são
verificados na prática da sociedade civil, os postulados teóricos apresentados no primeiro módulo.
                        Nessas quatro turmas realizadas, foram parceiras de visitação, as seguintes ONG´s, que
receberam o grupo de alunos em suas sedes:

a) AMPA – Associação Amigos do Peixe Boi;
b) FAS – Fundação Amazônia Sustentável;
c) FPF – Fundação Desembargador Paulo Feitoza;
d) FVA – Fundação Vitória Amazônica;
e) GREENPEACE – Escritório Manaus;
f) SOKA GAKKAI Internacional - CEPEAM.  

 
            Nas visitas técnicas aos alunos é recomendada a realização de observações de campo abertas, nas
quais se podem interagir com perguntas, registros fotográficos e anotações.
            No retorno das visitas técnicas, a metodologística é novamente aplicada. Em conformidade com a
avaliação somativa feita, a partir das visitas realizadas e o que surtiu destaque nas observações daquele grupo
de alunos, parte-se para a adoção de diferentes estratégias de ensino. Geralmente resultando em debates, o
surgimento da necessidade e interesse pela leitura e discussão de novos textos ou complementos expositivos,
reforçando assim, o conteúdo temático da disciplina nas áreas de interesse destacado pelos alunos.
            Nas quatro turmas, durante as avaliações somativas finais realizadas, observou-se que grande parte
dos alunos, concluintes da disciplina, relatou ter modificado sua forma de pensar e de observar a questão
ambiental, especialmente a parte de um viés até então não observado, da proteção ambiental pelo caminho
auto-regulamentar, não estatal, originado na sociedade civil. Isso permite avaliar que, grande parte dos
alunos atingem assim, o objetivo geral manifesto da disciplina.
                        Nesse sentido, muitos alunos relataram que as visitas técnicas foram essenciais para entender
as hipóteses teóricas da disciplina, verificando na prática como as ONG´s, estão obtendo resultados
satisfatórios em suas propostas de tutela ambiental.
                        Também foi relatado, por parte dos alunos, a mudança de suas percepções sobre a atuação
das ONG´s, em razão do que positivamente puderam observar e aprender durante as visitas, criando um
novo espaço de entendimento de realização do Direito Ambiental, fora da teoria observada no locus da sala
de aula do programa de mestrado.
                        Por último, a partir das duas últimas turmas da disciplina, observou-se um movimento
diferente, ainda pequeno, mas já detectável, de certa parcela dos alunos demonstrarem interesse em
desenvolver parte de sua pesquisa ou mesmo sua dissertação de mestrado, a partir de objetos de estudos
verificados no trabalho das ONG´s visitadas.
 
CONCLUSÕES
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                        A metodologística, enquanto técnica de apoio à pedagogia docente, pode produzir resultados
para além dos cursos de graduação. Mister se faz que os programas de mestrado em Direito também
suplementem o modelo tradicional de ensino e aprendizagem jurídicos, vencendo as barreiras das cátedras
focadas apenas em conteúdos e muito pouco em tecnologia pedagógica e contato com a extensão.
                        Utilizar a metodologística nas salas de aula dos programas de mestrado em Direito permite,
na prática das disciplinas, que os alunos vivenciem novas modalidades técnicas de ensino e verifiquem o valor
das mesmas enquanto resultados efetivos de aprendizagem, no alcance dos objetivos propostos nas
disciplinas. Nesse sentido, a utilização da metodologística pode incentivar, pelo exemplo destacado de sua
utilização, aos futuros mestrandos, novos espaços técnicos para o exercício da docência.
                        A aplicação da metodologística na disciplina da SCEDA, no Programa de Mestrado em
Direito Ambiental, da UEA, demonstrou que se está atendendo esse caminho proposto a seguir, de
integração técnica da aprendizagem entre a teoria e prática, do ensino em sala de aula.
                        Os resultados efetivos da aplicação da metodologística na disciplina da SCEDA foram
verificados nas avaliações realizadas e no nível de satisfação e comprimento dos objetivos da disciplina,
manifestado pelos alunos na aprendizagem.
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O PERFIL IDEAL DO PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR DIRECIONADO PARA A ÁREA
DO DIREITO

THE IDEAL PROFILE OF UNIVERSITY PROFESSOR ESPECIALIZER IN LAW

Anibal Antonio Aguilar Becerra

RESUMO
O presente artigo possui como finalidade o estudo do perfil ideal do professor universitário no país, com
especial destaque ao docente da área do Direito. Será abordada a qualificação pedagógica do profissional, de
forma a avaliar seu desempenho no processo de ensino e conseqüente aprendizagem dos alunos, pois existem
exigências previstas na nova Lei de Diretrizes e Bases de 1996 que regulamentam essa situação. Um
professor bem qualificado estimula o aluno a refletir sobre seus potenciais e sobre sua futura atuação, motivo
pelo qual o investimento destes professores revela-se de fundamental importância para que possam lançar no
mercado profissionais de qualidade e éticos comprometidos com a real evolução da sociedade moderna. Em
especial abordagem à Área Jurídica analisar-se-á o papel desse professor, seja ele especialista, mestre ou
doutor, seu perfil ideal e quais os requisitos essenciais para seu melhor atuar pedagógico.
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVE: professor universitário, formação acadêmica, perfil dos
professores dos Cursos de Direito, lei de diretrizes e bases e responsabilidade educacional.

ABSTRACT
This article has as objective the study of the ideal of a university professor in the country, with special
emphasis on teaching the area of law. Issues such as the professional educational background in order to
evaluate their performance in education and consequent student learning, as there are requirements in the
new Law of Directives and Bases of 1996 governing the situation. A well qualified teacher encourages
students to reflect on its potential and on its future performance, which is why the investment of the teachers
seems to be of fundamental importance to enable them to market professional quality and ethical
commitment to society. In particular approach to analyze the Legal Department will be the role of teacher,
whether it be specialist, teacher or doctor, your ideal candidate and what the essential requirements for his
teaching work better.
KEYWORDS: KEY WORDS: university professor, academic, profile of teachers of Law Courses, Law of
Directives and Bases and educational responsibility.

 
INTRODUÇÃO
 
 
            O presente artigo versa sobre “O perfil ideal do professor do Ensino Superior direcionado para a área
do Direito”, sem a intenção de esgotar o tema, mas sim de levantar as hipóteses, delineando as características
encontradas hoje, para elencar quais posturas devem ser alteradas e condições melhoradas.
 
            Principalmente no que tange ao ensino das Ciências Jurídicas é possível afirmar, assim como na
grande maioria dos cursos superiores, a ausência de formação pedagógica traz uma grande defasagem no
processo de ensino e conseqüente aprendizagem.
 
            A pretensão desse artigo é valorizar a importância de uma educação substancial, para proporcionar
aos discentes e à comunidade como um todo um ensino jurídico de qualidade.
 
            Para se chegar nesse fim almejado é que a figura do professor se revela fundamental. A sua formação
e profissionalização, particularmente aqui como professor do Curso de Direito, merece destaque.
 
            Os efeitos dessa educação pedagógica são passíveis de reflexão, pois revelam na prática a qualidade
do profissional formado. Refletirão nos atos diários em sociedade e específicos no desempenho de suas
profissões, seja como advogados, novos professores de Direito, membros de algum cargo público, do
Judiciário, do Ministério Público, dentre outros.
 
            Quer-se chamar atenção para a possibilidade de serem corrigidas as deficiências da atuação dos
profissionais do Direito ainda no âmbito universitário, pois é esse o ambiente correto para o aprimoramento
do estudante que será o futuro profissional. Sem um atuar pedagógico de qualidade dos professores, os
profissionais formados estão propensos ao erro, que certamente não passará despercebido.
 
            O ponto central é demonstrar os instrumentos que estão à disposição das Instituições de Ensino
Superior e qual o perfil ideal de um professor, a fim de minimizar os efeitos negativos e maximizar um ensino
jurídico de excelência, utilizando-se, para isso, de métodos pedagógicos e uma visão multidisciplinar
condizentes com as necessidades atuais da sociedade contemporânea.
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1. FORMAÇÃO ACADÊMICA DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO
 
            Conforme mencionado, a falta de formação pedagógica do corpo docente nas Universidades
Brasileiras compromete a qualidade de ensino dos cursos superiores. Dessa afirmação extrai-se a relevância
dessa formação do profissional para o melhor desempenho da sua função.
 
            A educação de qualidade, substancial, nunca foi tão discutida, em especial destaque, nesse artigo, o
ensino jurídico. Nesse aspecto a formação e profissionalização dos professores do Curso de Direito revelam-
se de fundamental relevância.
 
            O tema tem caráter prático, estuda a realidade diária dos professores nas salas de aula dos Cursos
Jurídicos, no intuito da sua melhoria e aprimoramento. Colaborando com a idéia ressaltada por  Maria Lúcia
M. Carvalho Vasconcelos que: “A Universidade deve criar um espaço que possibilite a seus docentes a
reflexão sobre sua prática, visando, com isto, à melhoria da qualidade pedagógica de todos os cursos e de
seus professores em exercício”.[1]
           
            Isso porque o educador, nas palavras de Giroux[2], nada mais é que um intelectual crítico. E como
intelectual crítico que deve ser, precisa exercitar o pensamento dialético, ligando-se tanto à crítica como à
reconstrução teórica.
 
            Nesse contexto, a formação pedagógica do professor dos Cursos de Direito é imprescindível e acaba
por situar o profissional ao espaço de atuação profissional e ao espaço onde se pode dar formação
pedagógica necessária ao melhoramento do processo ensino-aprendizagem.
           
            As Instituições de Ensino Superior (IES) tem papel preponderante na qualificação do docente em
exercício, pois é nela que surgem as mudanças, através de todas as atividades oferecidas, tudo com vista ao
desempenho satisfatório destes para com seu público alvo, os discentes, formado por um público
heterogêneo, como bem nos fala Silva Júnior (2002), o ensino superior apresenta, por mais óbvio que possa
parecer, nuanças que se observam principalmente pelo fato de se trabalhar com um público absolutamente
heterogêneo.
 

Relativo a importância das IES no processo educativo, Maria Lúcia Vasconcelos salienta que o
processo educativo é, na verdade, uma atividade de conscientização e a Universidade não pode se omitir
frente à tarefa de acordar a consciência daqueles que nela exercem a docência[3] .

 
No que se refere a formação de profissionais afirma João Ribeiro Júnior[4] que existe em quase todo

segmento acadêmico uma indefinição quanto às reais funções e estratégias dessa formação. O resultado tem
sido a manutenção do profissional tradicional, que preocupa-se apenas com a transmissão de informações,
que possui sua formação técnica, sem a intenção de ser um agente de transformação social. Assim, por ser o
direito uma conseqüência natural de fatos sociais requer de seus profissionais, dentre eles o docente
universitário, habilidade intelectual, marcado pela criatividade, poder de reflexão, inovação e articulação
quanto à matéria a ser apresentada.
 

Em relação às características desses professores Marcos Masetto[5] elenca as qualidades que o
mesmo deve desenvolver. Para ele o professor deve ser “crítico, reflexivo, pesquisador, criativo, inovador,
questionador, articulador, interdisciplinar e saber praticar efetivamente as teorias que propõe a seus
alunos”. Complementa que o “professor necessita de elaboração própria...precisa saber teorizar suas
práticas...carece de atualização permanente... precisa dominar a instrumentalização eletrônica...saber
avaliar a aprendizagem” .
 

Maria Lúcia Vasconcelos[6] também ressalta a necessidade permanente de atualização dos
professores de ensino superior, tendo em vista a qualidade em educação, sugerindo que as variadas
categorias de profissionais, busca enfrentar e responder prontamente às necessidades da sociedade em
processo de transformação constante, sendo necessário a capacitação, desenvolvimento e atualização desse
pessoal.

 
Eliane Nunes, corroborando com a idéia, manifesta que no âmbito jurídico não é diferente,

necessitando, por isso, de um educador jurídico da pedagogia que lida com o fenômeno educativo definido
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como expressão de interesses sociais em conflito na sociedade[7].
 
            O modelo atual que apresenta a simples prática de reprodução de conhecimento não mais atende aos
anseios da sociedade. Nos cursos jurídicos o que se observa é a predominância do ensino legalista que não
acompanha as transformações diárias da sociedade. O ensino não demonstra evolução.
 
            As Instituições de Ensino Superior que oferecem curso de Direito deveriam oferecer um projeto que
permitisse a formação constante dos professores, com o objetivo de atualizá-lo ao novo contexto
pedagógico-social como agente de transformação social e não mais com a visão de reprodução de
conhecimento na forma legalista hoje apresentada. Na maioria das universidades pouquíssimos recursos
pedagógicos são encontrados, predominando as aulas expositivas, com a lousa e giz.
 
            João Ribeiro Júnior também levanta a problemática e necessidade da formação constante do
professor, para que o mesmo venha a ser mais do que um mero transmissor de matérias, mas um mediador,
orientador, autêntico promotor de pesquisas e seminários, um fomentador de consensos.[8]
 
            Como aduz Paulo Freire[9]“A tarefa do educador dialógico é, trabalhando em equipe
interdisciplinar este universo temático recolhido na investigação, devolvê-lo, como problema, não como
dissertação, ao homens de quem recebeu” . Essa interdisciplinaridade é o que contribui sobremaneira para o
processo ensino-aprendizagem.
 
            O que é de entendimento unânime na doutrina é que no processo ensino-aprendizagem no campo da
ciência jurídica, imprescindível é a qualificação pedagógica do professor, para melhor aproveitamento da
aprendizagem no processo educacional. Para a superação da crise no ensino jurídico, a solução não se
encontra na reforma curricular, necessitando além da alteração do currículo com disciplinas inerentes à
pedagogia, também a conscientização do corpo discente, docente e da própria instituição, na busca da
produção constante do conhecimento.
2. AS EXIGÊNCIAS DA NOVA LDB DE 1996
 

A reforma das universidades brasileiras é um dos temas mais polêmicos da atualidade. E, nesse
contexto, a Lei de Diretrizes e Bases para a educação, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, traz alguns
avanços e contempla algumas omissões no que tange ao ensino superior.

 
De início vale a pena reproduzir o artigo 43 da lei que descreve as finalidades da educação do ensino

superior, in verbis:
 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira,
e colaborar na sua formação contínua;
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse
modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada
geração;
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com
esta uma relação de reciprocidade;
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição.

 
            É possível observar, portanto, que a Lei traça os objetivos do ensino superior que vão deveras além
da prática atualmente adotada. Mesmo a Lei entrando em vigor desde 1996 não houve mudanças
significativas no cenário na educação superior, em especial destaque na jurídica.
 
            Com base na LDB é possível observar a requisição de métodos pedagógicos no processo de ensino-
aprendizagem, o que na prática constata-se a distância entre o previsto e o aplicado de fato.
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            Na prática sabe-se que um professor recém-formado pode ingressar diretamente em um Curso de
Mestrado, não priorizando uma pós-graduação,ou especialização. Isso porque para um bacharel que
intencione lecionar ou simplesmente levar a profissão de docente como uma saída para sua desenvoltura
profissional, sabe que com um Mestrado ou Doutorado terá um salário mais apropriado.
 
            E na prática, os Cursos de Especialização, Mestrado e Doutorado, hoje, tem sido “encarados” como
uma forma de abrilhantar os currículos dos professores, mais do que qualificá-los para a educação superior.
 
            Isso acontece porque as Universidades exigem mais titulação do que competência por parte dos
profissionais, uma vez que pela exigência do Ministério da Educação querem cumprir com os requisitos
legais, preenchendo com satisfatoriedade os professores nas suas Instituições, atendendo aos graus de
titulação solicitados na legislação.
 
            Essa exigência vem descrita no artigo 52 da LDB de 1996, nos seguintes termos:
 

Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros
profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do
saber humano, que se caracterizam por:
I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e
problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto
regional e nacional;
II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou
doutorado;
III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral.
Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do
saber.

 

A LDB nº 9394/96 prevê, na educação superior, o desaparecimento da paridade entre docentes,
técnicos-administrativos e alunos na escolha de dirigentes e na representação em conselhos e comissões
ficando os docentes com 70% do poder e os estudantes e técnicos-administrativos com apenas 30%. Embora
apareçam neste projeto as palavras "gestão democrática", não podemos deixar de concluir que encontra-se
bastante comprometida a perspectiva de gestão democrática na LDB.

Ainda considerando a educação superior, vale ressaltar que a LDB praticamente em sua íntegra -
descaracteriza este nível de ensino, enquanto público-estatal, em relação ao PL 1258/88. Vejamos, a partir de
alguns pontos, como isso se dá:

- quanto as finalidades da educação superior, estas aparecem precarizadas, por exemplo: "incentivar o
trabalho de pesquisa" ao invés de pesquisar; "promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos
e técnicos" ao invés de divulgar;

- Na LDB aprovada o caráter é punitivo, ou seja, a instituição que não obtiver resultados satisfatórios pode
ter desativados seus cursos e habilitações, bem como sofrer intervenção, suspensão temporária de
prerrogativas da autonomia ou descredenciamento;

- a autonomia aparece com o caráter de desresponsabilização do Estado para com a manutenção deste nível
de ensino, empurrando-o para a captação de recursos na iniciativa privada, porém, mantendo o controle dos
resultados através da avaliação.

- o regime jurídico único desaparece e com ele o plano de carreira único e a isonomia salarial, colocando-se,
no seu lugar, o regime jurídico especial[10], que "possibilita" a criação diferenciada - nas universidades
públicas - de um quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, bem como um plano próprio de cargos
e salários;

- a dedicação exclusiva, que tem como uma das funções garantir a pesquisa, é substituída pelo regime de
tempo integral, que pode levar ao sistema horista de trabalho, ou seja, cada professor ser remunerado pelo
número de horas-aula;

- a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão desaparece quando são criados diferentes tipos de
ensino superior: universidades, centros de educação superior, institutos, faculdades e escolas superiores, não
definindo claramente, qual a função de cada um deles e favorecendo a formação de profissionais fora da
universidade;

- a universidade se caracteriza, segundo a LDB, dentre outros aspectos, pela maioria dos docentes com
titulação em nível de especialização, mestrado e doutorado. Com este critério, várias faculdades particulares
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que, hoje, funcionam com a maioria dos seus docentes com especialização, se transformarão em
universidades.

No entanto, apesar de toda previsão da LDB em relação as exigências dos profissionais, para o
exercício de sua profissão deve-se considerar, também outros aspectos tais como as instituições de ensino, as
políticas públicas, a remuneração, as origens e oportunidades anteriores que os estudante tiveram, a
motivação dos alunos, a concentração de populações de risco nas regiões menos favorecidas, a diversificação
cultural e étnica dos alunos, a heterogeneidade dos saberes escolares, a falta de participação da família no
processo educativo, a renovação rápida dos saberes que além de desorganizar os conteúdos exige formação
permanente do docente, a escola paralela, constituída pelos meios de comunicação social e pela tecnologia da
informação que formam e informam, a situação relativa ao emprego, a crise de valores sociais e de forma
especial, a indisciplina escolar tratada por diversos autores, inclusive Aquino[11].

 

Freqüentemente, os estudantes se mostram apáticos em relação aos ensinamentos que o professor
pretende proporcionar, resistem e não se esforçam para aprender e tão pouco se comprometem com as
atividades extra-classe. O professor precisa então dispor de competência para incentivar os alunos, mobiliza-
los e suscitar neles o desejo de aprender.

 

É possível que a questão esteja em, o professor, dar significado aos conhecimentos e outros temas do
aprendizado, isto é contextualizar o ensinamento considerando as necessidades dos alunos, suas origens,
condições sociais e seus projetos pessoais. O professor precisa ajudar os alunos a darem sentido aos saberes
e aos trabalhos escolares. Esta seria mais uma das competências necessárias ao professor, que não dependem
tão somente da sua titulação.

 
 
3. RESPONSABILIDADE EDUCACIONAL DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO, EM ESPECIAL
AO DOCENTE DO CURSO DE DIREITO
 

De um modo geral todos os professores de ensino superior carecem de formação profissional. No que
tange ao docente universitário, na prática, nada lhe é exigido a não ser o diploma de graduação e em alguns
casos aderência com a disciplina que lecionam.
 

Entretanto, conforme Imbernón[12] a profissão docente precisa mudar sua concepção de mera
transmissora de conhecimentos, para a educação de futuros cidadãos na nova sociedade. e a instituição além
de ser o lugar onde se aprende o essencial deve passar a ser, também, uma manifestação de vida em toda sua
complexidade. A educação, segundo reivindicação de amplos setores da sociedade precisa se aproximar mais
dos aspectos éticos, coletivos, comunicativos comportamentais e emocionais. Dessa forma estará a serviço
de uma educação democrática dos futuros cidadãos.

 
A profissão de professor apresenta duas especificidades que parecem se diferenciar das demais. A

especificidade acadêmica que trata dos saberes e do saber fazer, que remete à transmissão, ao ensino de
conhecimentos, técnicas e seu emprego. Por outro lado, há a especificidade pedagógica que nos remete às
formas de ensinar, as metodologias e técnicas utilizadas no exercício da atividade profissional.

 
O contexto atual da educação exige do professor adequação metodológica ao contexto, a visão de

um ensino não técnico apenas, mas de um conhecimento em construção que traz em seu bojo
comprometimento político, valores éticos e morais, o desenvolvimento da pessoa. Tudo isto nos remete à
questão da aprendizagem, inclusive da aprendizagem da relação, da convivência, a cultura do contexto e da
interação entre os componentes de um grupo – “professor-professor, professor-aluno, aluno-professor e
aluno-aluno”.

 
A profissão docente é complexa, sendo sua característica marcante, a incerteza e a ambigüidade. O

professor depende, basicamente, de si próprio – ele á ator e observador da relação pedagógica.
 
O professor, na sua atividade profissional deve trabalhar para que o aluno desenvolva certas

competências mas, para isso ele precisa de outras competências. Segundo Machado[13] vivemos uma volta
às origens, quando na Grécia a educação visava a formação do cidadão e um aperfeiçoamento da mente.
Segundo ele as ciências precisam servir às pessoas e a organização da escola deve visar, fundamentalmente,
o desenvolvimento das competências pessoais mas não teremos caracterizado um professor de competências.
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Sobre a competência que o professor deve deter desenvolve Machado nos seguintes termos:
 

“Uma competência está sempre associada a uma mobilização de saberes. Não é um
conhecimento “acumulado”, mas a virtualização de uma ação, a capacidade de recorrer ao que
se sabe ... incluindo as experiências pessoais – imanência da dimensão tácita do conhecimento
- para realizar o que se deseja, o que se projeta. ... ”

“... a formação escolar deve prover as pessoas de competências básicas, ... capacidade de
expressão, de compreensão do que se lê, de interpretação de representações; ... de
mobilização de esquemas de ação progressivamente mais complexos e significativos ... a
capacidade de construção de mapas de relevância das informações disponíveis, para a tomada
de decisões, a solução de problemas ... a capacidade de trabalhar em equipe e, sobretudo, a
capacidade de projetar o novo, de criar em um cenário de problemas valores e circunstâncias
no qual somos lançados e no qual devemos agir solidariamente” [14]

 
           

Isto posto, pode-se dizer que o professor precisa desenvolver uma competência para aprender
permanentemente. Estar sempre alerta, aprender em função de leituras, de reflexão, de cursos, de conversas,
de modo a se manter atualizado sobre o que ocorre no mundo e nas suas disciplinas específicas. Isto se torna
mais contundente se lembrarmos que, com o passar do tempo e devido às mudanças na sociedade
decorrentes do progresso tecnológico, os empregos futuros serão os do tipo intelectual criativo.[15]

 
Para Imbernón, a escola precisa deixar de ser um lugar onde se aprende o básico e se reproduz o

conhecimento dominante , para assumir que precisa ser, também, uma manifestação de vida em toda sua
complexidade, em toda sua rede de relações e dispositivos com uma comunidade e, portanto, ensinar o
mundo e todas as suas manifestações.

As Instituições de Ensino Superior devem cuidar da formação de seus professores. Entretanto, elas
precisam ter clara sua missão como instituição de ensino de forma a, por intermédio de alguns projetos,
facilitar ou mediar a formação.

 
Assim, a instituição, de certa forma se constituiria num espaço real para o exercício da profissão e

não simplesmente para que aulas fossem ministradas e os professores seriam reconhecidos como agentes
sociais, pessoas capazes de planejar e gerir o processo ensino/aprendizagem.

 
João Ribeiro Júnior, com todo acerto, faz um excelente diagnóstico do perfil dos atuais professores

do Curso de Direito quando verbera: O corpo docente é, regra geral, formado por profissionais competente,
porém horistas e sem o devido preparo para o exercício do magistério (há casos gritantes de insatisfação:
professor malformado, mal remunerado, carga horária excessiva, pouco tempo para reciclagem e lazer)[16].
 

Partindo destas constatações, pode-se afirmar que os professores do Curso de Direito, na maioria dos
casos não tem uma formação pedagógica específica para condução de suas atividades no magistério superior,
resultando, por outro lado, no desenvolvimento de suas habilidades e competências específicas para
exercerem seus misteres pelo método de erro e acerto.
 
 

O professor Luiz Carlos Gomes assevera que, na prática, é possível constatar, apesar de
contraditório, que um profissional liberal bem sucedido, um juiz, um promotor, um procurador ou um
defensor público, ainda que titulado (doutor ou mestre), não é sinônimo nem garantia de um bom
professor[17].
 

Assim, para ser um verdadeiro profissional da educação superior, mormente do Curso de Direito, o
professor deve reunir toda uma gama de conhecimento existente sobre o assunto (doutrina, jurisprudência,
estatísticas, etc.), para não apenas transmitir o assunto, mas possibilitar a reconstrução do conhecimento por
meio de reflexões e utilizando adequadamente os recursos didático-pedagógicos disponíveis e acessíveis para
sua atividade.
 

Daí concluir que não basta ter apenas o conhecimento técnico-científico de sua área específica, no
caso da área jurídica e ciências correlatas (sociologia, psicologia, história, ciência política, estatística, etc),
mas evidencia-se como imprescindível à formação pedagógica do professor universitário, sobretudo do
Curso de Direito, posto que somente com uma sólida e competente formação pedagógica é que o professor
se desincumbirá adequadamente de seus mais elevados misteres.
 

Por tudo que foi exposto, é intuitiva a indicação do perfil ideal do professor do Curso de Direito.
 

Inicialmente é preciso extirpar definitivamente o caráter bancário da educação, o professor jamais
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deve se considerar como depositário do saber, encarregando-se de, simplesmente repassar seus
entendimentos, e desenraizar a idéia de que assistir aula e fazer prova é o suficiente para a aquisição de
conhecimento. Ensinar, vai muito além disso, ensinar não é transferir conhecimentos, é sim a produção, a
construção de conhecimentos.
 

Nesse contexto, Paulo Freire[18] já relatava a realidade dos professores dos Cursos Superiores de
apenas transferir conhecimentos, neste sentido:
 

...reduzimos o ato de conhecer o crescimento existente a uma mera transferência
deste conhecimento. E o professor se torna exatamente o especialista em transferir
conhecimento. Então, ele perde algumas das qualidades necessárias, indispensáveis,
requeridas na produção do conhecimento, assim como no conhecer e no
conhecimento existente. Algumas destas qualidades são, por exemplo, a ação,
reflexão crítica, a curiosidade, o questionamento existente, a inquietação, a
incerteza- todas estas virtudes indispensáveis ao sujeito cognoscente...

 
 

De fato o professor deve ter domínio dos conteúdos da disciplina que leciona, tendo, portanto uma
sólida formação técnico-científica. Deve igualmente, conhecer na prática seu ramo do conhecimento, o que
permite fazer as devidas interseções entre a teoria e a prática (formação prática).

 
Entretanto, o professor também deve ter conhecimento pedagógico específico (formação

pedagógica), porquanto a função primordial do professor é justamente fazer a mediação entre o
conhecimento e seus alunos. Ser um bom professor é uma conjugação entre conhecimento, reflexões,
práticas e ações, que resultam na aquisição de competências específicas e no desenvolvimento de habilidades
necessárias.
 

Da mesma forma o professor precisa saber avaliar o público alvo, suas expectativas, perfis, carências
afetivas e limitações educacionais, é sem dúvida alguma o primeiro passo para o  sucesso , segundo as
palavras de Azor Lopes da Silva Júnior[19]
 

No entanto, entende-se que, como outrora mencionado, a qualificação didático-pedagógica é
extremamente relevante para a formação docente do curso de direito, de tal modo, que se vislumbra que esta
qualificação se dê em nível de graduação, principalmente, tendo em vista o despertar do discente para o
exercício do magistério, não como uma função secundária, mas como a sua real atividade profissional.
 

Deve-se ter em conta, que o perfil ideal do professor do Curso de Direito, quanto aos aspectos de sua
formação pedagógica devem atender a características de suma importância:

 
O professor deve se orientar por meio de plano político-pedagógico oriundo de sua visão estratégica

e definido por consenso de sua equipe de trabalho, combinado com forte espírito de equipe, para atingir um
melhor resultado institucional. Deve ter capacidade de planejamento, acompanhamento e avaliação
sistemáticos dos processos de ensino-aprendizagem.

 
No dia a dia em sala de aula deve-se evitar o uso de aulas meramente expositivas, uma vez que tais

aulas caracterizam-se, muitas das vezes, pelo simples repasse de conhecimento, desprovido de reflexão sobre
o conteúdo ministrado. Esse perfil ideal do professor exige dele uma  maior flexibilidade em ter condições de
demonstrar que há explicações diversas para um mesmo fenômeno observado, conduzindo a aula de forma
motivadora.

 
Esse professor ideal deve buscar a inserção de outras disciplinas nas explicações referente ao

conteúdo apresentado, demonstrando a relação existente entre elas, viabilizando desta forma a melhor
compreensão e assimilação pelo aluno. Deve relacionar a unidade conteúdo com experiências do aluno, de
forma que haja uma integração escolar com outras culturas.

 
O professor deve visar o esclarecimento do aluno, no início do curso ou da unidade, os critérios de

avaliação que utilizará, bem como apresentar a programação a ser ministrada na disciplina. Fazer com que a
composição dos grupos de estudo varie no decorrer do curso.

 
O professor ideal deve possibilitar que todos os alunos participem das discussões inerentes ao

conteúdo, de forma igualitária, respeitando e fazendo respeitar diferenças de opiniões.
 

O professor além de ter pleno domínio da matéria deve ter maturidade de conteúdo, utilizando-se de

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5222



um vocabulário límpido, sem exageros, neologismos, que seja claramente compreendido pelos alunos.
 

Os aspectos didático-pedagógicos são uma parte de um todo, que obviamente facilitam a missão do
processo educacional - que é conduzir a uma aprendizagem significativa. O processo educacional é cíclico e
interativo.
 

Maria Lúcia Marcondes Carvalho Vasconcelos desenvolve com propriedade o raciocínio de que o
educador que ainda não entendeu esta lógica terá um perfil autoritário, que em nada favorecerá o
aprendizado. Portanto, aquele que pretende dedicar-se ao magistério, principalmente ao magistério superior
deve ter ciência que o aluno deve apreender com o auxílio do professor, e não apesar dele![20]
 

A educação exige a existência de diálogos, interações, transformações, enriquecimento mútuos, em
que nada é linear e predeterminado no desenvolvimento. Tudo é criado gradualmente, vivenciando o
processo, explorando conexões, relações e integrações .
 
 

Maria Lucia M. Carvalho Vasconcelos, depois de indicar que a Instituição de Ensino Superior IES
deve ter de forma clara e transparente uma decisão política com vista ao desenvolvimento de projeto
pedagógico, sugere no âmbito da formação pedagógica do profissional liberal-docente de nível superior -
perfil que se encaixa perfeitamente no Curso de Direito -, a criação de um espaço específico para este fim,
denominado-o de Fórum Permanente de Educação e Pesquisa. Para ela: O Fórum Permanente de Educação e
Pesquisa seria vinculado à respectiva Faculdade de educação, congregando diversos núcleos constituídos de
professores de diferentes categorias funcionais, reunidos segundo critérios variados. Citando, como exemplo,
professores do mesmo departamento ou curso, ou professores de idêntica formação profissional, ou ainda
mesclando todos estes critérios.[21]
 

Cada núcleo seria coordenado por um professor da Faculdade de Educação, tudo com o intuito de
fomentar a discussão da educação continuada do docente do ensino superior, dando vigoroso e decisivo
passo rumo à qualidade do ensino, qualificando o profissional da educação, por meio de uma sólida formação
pedagógica, induzindo-o, inclusive para a produção científica. Assim, a criação e efetiva implementação de
Fórum Permanente de Educação e Pesquisa , poderá ser uma das alternativas para suprir a ausência ou
deficiência na formação dos professores do Curso de Direito, já que é inconcebível desperdiçar a chance de
formar os professores que estão em exercício.
 

Logo, será viável para o ensino jurídico, a criação de um Núcleo Pedagógico , que vise suprir a
deficiência pedagógica existente nos Cursos de Direito. O referido Núcleo será coordenado por profissionais
com experiência na área de ensino a fim de conduzir os trabalhos pedagógicos. Necessariamente deve ser um
profissional com experiência em sala
de aula, licenciados em pedagogia ou com pós-graduação na referida área.
 

A pesquisa é de suma importância para o curso de Direito, uma vez que ela é responsável pelo
amadurecimento intelectual do discente, bem como para propiciar ao docente autonomia intelectual tendo em
vista o desempenho de sua função frente à atividade do magistério superior.
 

O professor universitário deve ser visto como pesquisador, não sendo apenas um mero expositor de
lei, teses e teorias, mas sim um construtor de divulgador do conhecimento reconstruído, sendo a pesquisa um
modo de apropriação ativa do conhecimento .
 

Os integrantes do núcleo, se dividem em grupos para desenvolverem pesquisas que, visem a formação
continuada do docente, cujos temas podem ser os mais variados possíveis, desde o porquê e o para quê se
avaliar; a motivação e aprendizagem; a pesquisa como estratégia de ensino na graduação até mesmo o papel
do professor universitário.
 

Posteriormente o resultado das pesquisas são apresentadas em plenário, onde o grupo,
democraticamente, escolher-se-ão as melhores propostas metodológicas e didáticas a serem implantadas e
aplicadas na Instituição de Ensino Superior- IES, para melhor resultado do processo ensino-aprendizagem.
 

Os professores na realidade contribuirão com a formulação de orientações metodológicas e didáticas
da Instituição de Ensino Superior IES. Assim, com a criação de um espaço específico, cria-se um clima de
busca e troca de experiências no campo do Ensino do Direito, refletindo de forma direta e imediata na
qualidade do ensino que é oferecido à comunidade, porquanto estaria investindo na capacitação dos
professores que estão diretamente vivenciando a docência universitária, mormente nos cursos de graduação
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em Direito.
 

Os professores em exercício devem ser valorizados e motivados a inserirem-se no Núcleo, pois deles
advém todo o êxito do trabalho exercido pelo Núcleo, os professores em exercício devem ser valorizados e
motivados a inserirem-se no Núcleo, pois deles advém todo o êxito do trabalho exercido pelo Núcleo.

 
Ainda, assevera Maria L. Vasconcelos (2000) que não se pode, ao efetivar qualquer alternativa de

formação de professores em serviço, subestimar a experiência dos docentes envolvidos, ressalvando-se, no
entanto, a importância da análise crítica como mediadora de todo  esse processo. A pesquisa servirá ao
processo educativo e a produção científica como atividade rotineira da  Universidade .
 

Como outrora falado, a pesquisa exerce papel preponderante na formação de professores, de tal
modo que o trabalho exercido pelos investigadores tem importante significado para a formação dos futuros
professores, pois o trabalho realizado serve como fonte de informação e de estratégias para o exercício
didático, na renovação da formação pessoal desse grupo.
 

Outra alternativa, não excludente da acima apresentada, mas diretamente ligada a formação
pedagógica do futuro professor do Curso de Direito será a inclusão nos cursos de graduação de disciplinas
de cunho pedagógico no âmbito da graduação e não nos cursos de pós-graduação, porquanto a qualificação
do corpo discente de hoje, certamente, refletirá na formação didático-pedagógico do docente do futuro.
Ademais, com a inclusão de matérias da espécie, fornecendo noções fundamentais e basilares do processo
pedagógico, obviamente, refletirá na mudança de paradigma do profissional docente em exercício, já que o
próprio ambiente que está inserido induzirá a uma busca na qualidade de ensino, passando pela formação
continuada, principalmente a formação pedagógica.

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO
 

                                                                           
A crise do ensino jurídico, altamente discutida há décadas tem como um dos pontos de maior

relevância a falta de qualificação didático-pedagógica dos docentes do curso de ciências jurídicas. Nos atuais
dias e nos vindouros, a concepção legalista dos Cursos de Direito não atendem mais o anseio da sociedade
pela aplicação de um direito efetivamente justo, exigindo uma postura inovadora do corpo docente frente ao
seu alunado.

 
O presente artigo teve a finalidade de apresentar uma visão panorâmica da realidade profissional

aplicada hoje nas Instituições de Ensino Superior e levantar a problemática que circunda a temática. Também
serviu de orientação para a necessidade de valorização da formação pedagógica dos professores do curso de
Direito, estimulando a reflexão, objetivando apontar inúmeras outras eventuais soluções para o
aprimoramento e desenvolvimento do ensino superior como um todo.
 

O papel da formação pedagógica do docente, em especial, do professor dos cursos jurídicos, é um
elemento essencial para sua formação profissional. Seu desafio maior será sair da postura reprodutiva,
repetitiva e ensinar o aluno a aprender, refletir e vivenciar.
 

Assim, nossos professores que trabalham para formar cidadãos profissionais competentes pelo ensino
de conhecimentos específicos de disciplinas, deverão ajudar os estudantes a terem suas competências
desenvolvidas.
 

Diante dos problemas encontrados no ensino superior é que o ensino pedagógico deve ser colocado
como prioridade na formação do docente, com o intuito de se obter uma melhora significativa da qualidade
educacional. Assim, a formação pedagógica dos professores nos Cursos Jurídicos é imprescindível para se
modificar o perfil do profissional hoje existente, capacitando para estar atento às mudanças sócioeconomico
 e culturais de nossa realidade.
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O professor deve trazer consigo as características de investigador, questionador, também a criticidade
e o entendimento do conhecimento como um processo contínuo e a atividade de ensino uma atividade
dinâmica e eminentemente dialética.
 

Assim, conclui-se que na busca da qualidade do ensino jurídico a formação pedagógica é
imprescindível para se alcançar práticas cotidianas que efetivamente representem um contínuo e intencional
evoluir da sociedade, não como algo ocasional, mas sim metodologicamente projetada e pensado
cientificamente.
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EXTENSãO UNIVERSITáRIA E EMANCIPAçãO SOCIAL: UM RELATO DE EXPERIêNCIA DO
     PROJETO DE ASSESSORIA JURíDICA AOS PORTADORES DE DOENçAS RENAIS

                                                                            CRôNICAS

EXTENSION UNIVERSITARIA Y EMANCIPACION SOCIAL: UN RELATO DE EXPERIENCIA DEL
PROYECTO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD RENAL

CRôNICA

Humberto Ribeiro Júnior

RESUMO
O presente artigo busca realizar um relato de experiência do projeto de extensão universitária "Assessoria
Jurídica aos Portadores de Doenças Renais Crônicas" (PADRC) concretizado pelo Núcleo de Assessoria ao
Cidadão (NASCI) da Faculdade de Direito de Vitória (FDV). O objetivo principal é verificar se este projeto
conseguiu se configurar como um modelo de assessoria jurídica popular em busca de uma prática
emancipatória de acesso à justiça. Para tanto, primeiramente, serão discutidos os conceitos de serviços legais
tradicionais e inovadores e seus reflexos para a distinção entre modelos de assistência jurídica e de assessoria
jurídica popular. Em seguida, tentar-se-a verificar, a partir da experiência do PADRC, se ele se adequou aos
requisitos desta última. Por fim, será feita uma análise crítica do objetivo do projeto de possibilitar uma prá
tica emancipatória de acesso à justiça, bem como uma discussão sobre alguns limites e possibilidades dos
projetos de extensão que visam a assessoria jurídica popular.
PALAVRAS-CHAVES: extensão universitária, assessoria jurídica popular, acesso à justiça.

RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo realizar un relato de experiencia del proyecto de extensión universitaria
"Asesoramiento Jurídico para Personas con Enfermedad Renal Crónica" (PADRC) implementado por el "Nú-
cleo de Assessoria ao Cidadão" (NASCI) de la "Faculdade de Direito de Vitória" (FDV). El objetivo
principal es verificar si este proyecto se podría establecer como un modelo de asesoramiento jurídico
popular en busca de una práctica emancipatoria de acceso a la justicia. Para ello, en primer lugar, se discuten
los conceptos de los servicios jurídicos tradicionales e innovadores y sus consecuencias para la distinción
entre los modelos de asistencia judicial y asesoramiento jurídico popular. Luego se tratarà de comprobar,
desde la experiencia de PADRC, si él se ajustaba a los requisitos de este último. Por último, habrá un análisis
crítico del objetivo del proyecto de proporcionar una práctica emancipatoria de acceso a la justicia, así como
una discusión acerca de algunos límites y posibilidades de proyectos de extensión destinados al
asesoramiento jurídico popular.
PALAVRAS-CLAVE: extensión universitaria; asesoramiento jurídico popular; acceso a la justicia.

1. Introdução
 

Há alguns anos, e isso não se restringe apenas ao Brasil, iniciou-se uma busca por parte dos juristas
em geral de formas alternativas ou mais eficazes de solução dos conflitos. Essas novas estratégias
normalmente nasciam de práticas pedagógicas inovadoras dentro das Faculdades de Direito, como foi o caso
dos famosos Núcleos de Assessoria Jurídica Popular com a intenção de superar o conceito opressor de
assistência – que não visa transformar a realidade do assistido, limitando-se a uma prestação de caráter
técnico[1].

Os reflexos dessas práticas foram sentidos no Brasil e essas ações trouxeram para a conjuntura do
direito uma preocupação com relação ao ensino jurídico. Nesse sentido foram, inclusive, realizados inúmeros
debates tentando compreender a necessidade de alteração de um modelo fechado na dimensão teórica de
uma dogmática acrítica para um modelo que trouxesse também a dimensão conflituosa da práxis à tona.
Deste modo,

a opção pedagógica foi a perfeita sinergia entre teoria e prática, em uma visão social, rompendo com o
modelo tradicional de ensino, vocacionando-o para além da técnica. Estabeleceu-se a interligação entre o
conhecimento/ciência num mosaico construído com linhas firmes de cidadania. Teve como meta a
superação do modelo tecnicista, aplicando uma concepção doutrinária focada numa dimensão de
cidadania e acesso à justiça.[2]

Movida por essa tendência inovadora que se solidificava no cenário nacional e com o fim de construir
um espaço democrático de cidadania e de acesso à justiça, a Faculdade de Direito de Vitória (FDV) iniciou
no ano 2000 um projeto de extensão para prestar assessoria jurídica aos grupos populares da região da
Grande Vitória, chamado Núcleo de Assessoria ao Cidadão – NASCI.

A inspiração do projeto se encontrava no fato de que muitos desconheciam seus direitos ou
ignoravam os instrumentos e mecanismos para a efetivação dos mesmos, seja pela falta de acesso à
informação qualificada, seja pelo fato de o Direito ainda se apresentar ao leigo como algo hermeticamente
fechado – pela linguagem rebuscada, pela técnica, pela retórica e pelos formalismos.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

    Filipe Segall Tavares

5228



Ademais, além da falta de conscientização quanto aos direitos elementares ainda era presente uma
visão paternalista de que o “governo”, como dizia o linguajar comum, seria o único culpado por todas as
mazelas sociais na medida em que ele se omite em seu dever de ser o maior provedor das soluções coletivas.
Um ponto de vista em parte verdadeiro, mas que carregava em si uma necessidade de tutela por parte do
Estado, excluindo outras possibilidades ação coletiva.

Portanto, o objetivo em torno do qual se construiu o NASCI foi o de prestar assessoria jurídica para
impulsionar o empoderamento das comunidades na busca de um exercício efetivo da cidadania. Desta forma,
desde o momento em que ele surge, sua meta era a de proporcionar informação qualificada sobre os direitos
a fim de impulsionar o exercício da cidadania e, juntamente com as entidades civis, integrar a instituição de
ensino superior à sociedade fomentando a relação de mão-dupla entre o conhecimento construído na
academia e aquele produzido na práxis social.

O Núcleo baseava-se em uma visão de acesso à justiça que não poderia estar limitada ao mero
“acesso ao judiciário” ou à “prestação jurisdicional” (que dificilmente acontecia), mas numa dimensão
ampliada de acesso que envolvia cidadania e participação democrática. Um sentido que buscava uma prática
emancipatória de acesso à justiça.

Passados dez anos de sua fundação, insta verificar em que medida o Núcleo conseguiu ou não
cumprir as metas que objetivava – o que significa discutir os seus resultados como projeto de extensão
universitária. Para tanto, partiremos do relato de experiência do último projeto realizado pelo núcleo: o
Projeto de Assessoria Jurídica aos Portadores de Doenças Renais Crônicas (PADRC).

Assim, o presente artigo buscará realizar: (1) um breve histórico do NASCI e o relato de experiência
do PADRC; (2) uma discussão sobre as possibilidades de classificá-lo como um projeto de assessoria jurídica
popular a partir da conceituação proposta por Celso Campilongo e Vladimir Luz; e (3) a avaliação crítica do
projeto a partir dos objetivos propostos a partir de um debate sobre alguns limites e possibilidades dos
projetos de extensão que visam prestar assessoria jurídica popular.

 

2. Um relato de experiência: o Projeto de Assessoria Jurídica aos Portadores de Doenças Renais Crônicas
(PADRC)

Quando foi iniciado, o NASCI identificou uma lacuna profunda em termos de acesso à informação
qualificada sobre direitos, portanto, antes de tudo, havia a necessidade de construir uma metodologia de
realização de cursos nas comunidades e entidades civis. Isso foi feito por meio da organização de módulos
temáticos nos quais se vinculavam os alunos a fim de estudar os temas, confeccionar apostilas instrutivas e
realizar palestras e programas de capacitação. Os primeiros módulos a serem instalados foram os de:
Cidadania, Associativismo, Direito de Família, Direito do Trabalho e Seguridade Social e Direito do
Consumidor.

Como a idéia original era não apenas capacitar diretamente os cidadãos, mas também o de criar
núcleos comunitários que pudessem levar adiante as informações, deu-se ênfase à capacitação de líderes
comunitários. O sucesso dessa iniciativa foi tamanho que logo no primeiro semestre de execução do projeto,
entre setembro e dezembro de 2000, cerca de 50 líderes comunitários compareceram aos cursos.

Ao logo de seus primeiros anos o NASCI conseguiu consolidar esta metodologia e ainda foi além,
especialmente por meio do módulo de Associativismo. Este módulo conseguiu, por exemplo, assessorar a
comunidade da região de São Pedro[3], no Município de Vitória, para a constituição de uma Associação de
Prestadores de Serviços que tinha como finalidade capacitar mão-de-obra e servir como facilitadora entre os
trabalhadores e as empresas.

A partir da experiência acumulada ao longo dos projetos sentiu-se a necessidade de continuar
seguindo rumo a um caminho que minimizasse as ações voltadas apenas para a informação (sem nunca, é
claro, prescindir totalmente desta dimensão nos projetos) e que priorizasse as ações voltadas para o
empoderamento.

Neste contexto, algumas entidades começaram a procurar o NASCI para apresentar suas demandas
construir parcerias de assessoria jurídica para supri-las. Este foi o caso do projeto voltado para os doentes
renais crônicos.

Foi verificado que no Hospital dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo havia uma
crescente demanda de assessoria jurídica por parte dos portadores de doenças renais crônicas ali atendidos
em sessões de hemodiálise. O NASCI, então, foi procurado pelo Instituto de Doenças Renais (IDR) e pelo
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Programa de Extensão Universitária de Apoio Psicológico ao Paciente Renal Crônico (PORTAS) a fim de
elaborar um projeto adequado para atender esta parcela da sociedade.

Assim, em 2007 foi firmada uma parceria entre a Faculdade de Direito de Vitória (FDV), o IDR e o
Projeto PORTAS dando início ao Projeto de Assessoria Jurídica aos Portadores de Doenças Renais
Crônicas, sob a coordenação da professora Lígia Maria Coelho da Silva.

Desta forma, os vários módulos antes existentes se subsumiram a um mesmo projeto, com um mesmo
desígnio, a fim de que, de uma maneira mais ampla, fosse possível realizar o salto qualitativo necessário para
transformar o Nasci em um serviço de assessoria jurídica popular propriamente dito.

            O objetivo inicial do trabalho era a busca pela efetivação dos direitos das pessoas com nefropatia
grave em tratamento de hemodiálise atendidas no Hospital dos Servidores Públicos do Estado do Espírito
Santo. Sempre tendo em vista, no entanto, que o principal era a busca pela emancipação social dos atendidos
até um momento em que eles prescindissem do próprio atendimento e conseguissem se articular
autonomamente. Para tanto, várias estratégias foram elaboradas: a informação sobre os direitos, a
capacitação para a efetivação dos mesmos, atendimentos individuais para proposição de medidas
administrativas e judiciais, elaboração de projetos de lei, incentivo ao associativismo, etc.

Vale ressaltar que essa particular demanda dos doentes renais surge em virtude de sua condição de
incapacidade física para o desenvolvimento regular de todas as atividades, o que acaba por enquadrá-lo no
conceito legal de deficiente[4]. Desta maneira, eles fariam jus a todos os direitos decorrentes de sua condição
especial, principalmente aqueles que serviriam para garantir sua dignidade e perfeita integração à vida
comunitária.

            Ademais, por ser considerada uma doença grave como a hanseníase ou Aids, vários outros direitos
sociais, em especial os previdenciários, também são garantidos a eles. Todavia, principalmente pelo
desconhecimento da própria sociedade em geral da gravidade dessa enfermidade – cujo tratamento
basicamente é a hemodiálise, que gera um alto desgaste físico, ou o transplante que, quando é possível,
também faz necessário o acompanhamento por toda a vida – e de suas conseqüências jurídicas, é bem
comum que os direitos deste grupo sejam sistematicamente violados. Desta forma o projeto, incorporado ao
NASCI, surgiu para tentar trazer a este grupo um novo alento e uma nova inspiração para a sua organização
e luta.

Para a execução do projeto, o primeiro passo foi a formação da equipe de trabalho composta
inicialmente pela professora coordenadora Ligia Maria Coelho da Silva, por dois monitores bolsistas, Filipe
Segall Tavares e Waykson Cerqueira, bem como vinte e cinco alunos selecionados segundo os critérios de:
envolvimento e perfil para a participação em projetos extensionistas; e conhecimento específico acerca dos
temas que seriam trabalhados ao longo do projeto.

Formado o grupo, deu-se início ao estudo das matérias e pesquisa sobre os direitos específicos dos
portadores de nefropatia grave. Nove eixos de direitos foram descobertos e, assim, trabalhados: direitos
previdenciários, isenção de CPMF[5], direitos tributários, critérios especiais para saque de FGTS e PIS, o
passe livre intermunicipal e interestadual, regras especiais no Sistema Financeiro de Habitação e, por fim, os
modos de acesso a medicamentos gratuitamente por meio dos sistemas de saúde do Poder Público.

Depois de divididos os eixos entre os alunos, foi realizada uma palestra informativa com uma
quantidade aproximada de 40 pacientes e familiares no Vitória Apart Hospital. Essa atividade gerou frutos
tão bons que, em virtude das dúvidas, foi necessário dar início aos atendimentos individuais que ocorreram
tanto no Hospital da Associação dos Funcionários Públicos do ES como na própria FDV, com a
identificação da necessidade de prestação de assistência judicial ou administrativa.

Quando verificada a possibilidade de solução pela via administrativa, era feito um levantamento da
documentação necessária e dos requisitos para a elaboração do documento peticional. Assim, este
documento era protocolado junto ao órgão responsável pelos próprios pacientes ou, quando se fazia
necessário, pelos alunos. Em qualquer dos casos, estes acompanhavam o andamento de todo o processo
administrativo para verificação de seu correto desenvolvimento.

Em contrapartida, identificados os casos que somente seriam solucionados pela via judicial, dava-se
início a uma triagem prévia e preparação de documentos para o atendimento prioritário junto ao NPJ
(Núcleo de Prática jurídica) para que fossem tomadas as providências que se fizessem necessárias.

A articulação com o Núcleo de Prática Jurídica da FDV se mostrou como um dos ganhos que a nova
organização do projeto teve. Apesar da consciência de que o perfil dos NPJ’s é o da mera prestação de
assistência, quando integrado a um projeto mais amplo, essa assistência se torna um dos meios para a o
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grande propósito da prestação de assessoria jurídica popular.

Não podemos esquecer que as medidas judiciais são também um instrumento de luta. Ademais,
especificamente na FDV, o NPJ traz um diferencial importante para que a prestação jurisdicional seja
realizada da melhor maneira possível, como em um escritório de advocacia particular: a figura do advogado
desembaraçador. Os advogados designados para esta função são responsáveis por estimular o
prosseguimento regular dos processos visitando os cartórios, verificando o curso dos procedimentos,
despachando com os magistrados. Assim, a FDV se compromete não somente a dar início ao processo, mas
a acompanhá-lo efetivamente até o final.

Entre 2007 e 2008 todos os pacientes em atendimento no Hospital da Associação dos Funcionários
Públicos do ES foram atendidos. Os casos envolveram desde questões mais simples como o pedido ao
documento de passe-livre interestadual junto ao Ministério dos Transportes, até casos mais complexos de
pedido de benefício previdenciário que demandaram um longo esforço junto à Justiça Federal, como foi o
caso da paciente Eliza Maria Silva Lyra.

No ano de 2008, entretanto, percebeu-se ainda que somente a informação sobre direitos e a
assistência jurídica ainda não seriam suficientes para garantir a emancipação do grupo social em questão. Por
isso, mais três caminhos começaram a ser trilhados: a confecção de cartilhas, a elaboração legislativa e o
incentivo ao associativismo.

As cartilhas foram instrumentos para ampliar o número de pessoas atingidas com a informação sobre
direitos. Somente oferecendo palestras não seria possível atender um público muito maior que dos dois
Hospitais conveniados. Assim, para que ao menos boa parte do Estado pudesse ser beneficiado com a
pesquisa realizada, um passo simples, porém importante, foi a publicação de cartilhas explicativas. Em
convênio como o Banco do Estado do Espírito Santo (BANESTES) foram publicadas e distribuídas 1500
cartilhas impressas,[6] além da disponibilização da mesma em versão eletrônica em sítios da internet.

Todavia, durante o contato com a nova realidade, algumas demandas foram sendo trazidas. Os
pacientes demonstravam determinadas angústias, mas não encontravam meios institucionais para fazê-las
valer como direitos. Neste momento o Nasci se articulou com um outro projeto da FDV, o Programa de
Proposições Legislativas – PPL, para elaborar, a partir dos interesses dos próprios doentes renais,
proposições legislativas que pudessem melhorar algumas de suas condições básicas.

O primeiro Projeto de Lei concluído dizia respeito ao passe livre intermunicipal no Espírito Santo.
Muitos dos pacientes sofriam enormes desgastes para conseguir transporte para a realização do tratamento
de hemodiálise simplesmente porque em seu município ele não é ofertado e, tampouco, tem o paciente a
disponibilidade de recursos necessários para realizar tais viagens. Por isso a regulamentação desse direito
poderia trazer enormes ganhos não só para essa população como também para os outros portadores de
deficiência.

Essa experiência foi muito importante, pois conseguiu fazer com que o Nasci saísse de um pensar
local para um pensar global. A partir de pequenas demandas de um grupo pequeno de pacientes, foi possível
articular estratégias que ultrapassassem, em muito, aquele universo para estender-se não somente para todos
os outros doentes renais do Estado como também para outros portadores de deficiência.

O projeto de lei foi concluído e até o momento ainda há uma movimentação política para fazer com
que o processo legislativo possa ser deflagrado e que ele seja aprovado. Infelizmente, no entanto, como ele é
de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, as dificuldades para a sua movimentação estão sendo maiores do
que as esperadas.

Por fim, vale ressaltar que a preocupação final do projeto foi com a construção de um ambiente
favorável à emancipação social do grupo por meio de seu empoderamento. Para tanto, os esforços se
convergiram para o estímulo ao associativismo.

Os doentes renais possuíam uma associação de classe, porém ela se encontrava completamente
desativada e desarticulada. A crença sempre foi a de que ela poderia ser o elo de luta política e de
restauração da força do grupo enquanto tal. Assim, a última meta do projeto foi a de prestar assessoria
jurídica para a Associação dos Doentes Renais a fim de que ela conseguisse, ao final, tornar a classe
definitivamente coesa.

Todavia, como esta demanda não estava prevista nos objetivos iniciais do projeto, após um breve
diagnóstico, chegou-se à conclusão que seria necessário reordenar o projeto para realizar um trabalho
específico com esta demanda, uma vez que seria necessário fazer um saneamento das contas da associação,
verificar a regularidade de suas inscrições nos órgão competentes, realizar novas eleições, informar para o
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maior número de pacientes possíveis que sua associação estava sendo reativada[7], dentre uma série de
outras ações.

Como o prazo de execução do PADRC estava se findando, seria necessário prorrogá-lo por, pelo
menos, mais 12 meses. No entanto, por problemas de financiamento isso não ocorreu, fazendo com que esta
demanda não conseguisse ser suprida.

O Projeto de Assessoria Jurídica aos Portadores de Doenças Renais Crônicas tentou construir e
realizar suas estratégias sempre tendo em vista a participação e capacitação dos pacientes. A meta era a de
possibilitar sua emancipação social dentro de um modelo de acesso à justiça realizado por meio de um
processo ativo de participação política e não por meio de estratégias paternalistas, de recebimento passivo de
dádivas ou favores.

Todavia, é claro que nem todos os objetivos foram alcançados, o que será objeto de análise na parte
final deste trabalho. Antes, no entanto, é importante discutir se foi mesmo o PADRC um projeto de
assessoria jurídica popular a partir de uma noção ampliada de acesso à justiça. Para isso, serão trabalhados
os conceitos de serviços legais tradicionais e inovadores construído por Celso Campilongo e sua releitura
para a construção de um conceito de assessoria jurídica popular realizado por Vladimir de Carvalho Luz.

 
3.  Assessoria jurídica popular como um serviço legal inovador
 

Desde o início do projeto, tinha-se como ponto de partida a distinção elaborada por Campilongo
entre serviços legais tradicionais e serviços legais inovadores. Esta dicotomia, longe de ter caráter definitivo,
generalizante, apenas resgata alguns tipos ideais no sentido weberiano para orientar tanto a análise como a
ação dos grupos que realizam assistência jurídica.

Interessante notar que nos escritos do autor inexiste a distinção entre a assistência jurídica e a
assessoria jurídica, algo que será talhado posteriormente pela brilhante interpretação de Vladimir Luz[8].

Assim, a conceituação de Campilongo, atrelada à interpretação de Luz ajudará a interpretar o tipo
atividade que pretendia o NASCI, qual o tipo de pretação realizada e qual o marco teórico (e prático!) sobre
o qual ele se firmava. Por isso, devemos nos atentar para os elementos presentes na distinção entre os
serviços legais tradicionais e os serviços legais inovadores para que, posteriormente, seja possível explicar o
sentido do “salto” que o Nasci acabou percebendo ser necessário.

As diferenças entre esses dois tipos de serviços legais passam por pelo menos dez linhas distintivas
segundo Campilongo, quais sejam: a) individual x coletivo; b) paternalismo e organização; c) apatia x
participação; d) mistério x desencantamento; e) legal x extralegal; f) controle da litigiosidade x explosão dos
conflitos; g) advogados x multiprofissionalismo; h) demandas clássicas x demandas de impacto social; i) ética
utilitária x ética comunitária; j) certeza x justiça.[9]

Em linhas gerais, esses elementos estão relacionados ao tipo de postura assumida pelo projeto. Claro
que, como o autor mesmo coloca, esses não são requisitos que devem serpreenchidos, todos, para que um
serviço se enquadre em uma ou outra tipologia. Como tipos ideais eles só servem para a orientação e análise.
Outras tantas distinções poderiam ser acrescentadas, algumas outras suprimidas, sem prejuízo da orientação
de determinado serviço legal.

Essa dicotomia é tomada como base por Vladimir de Carvalho Luz em seu trabalho sobre as
assessorias jurídicas populares. Utilizando-se desses elementos, ele identifica o que ele irá chamar de modelo
de assistência jurídica justamente com critérios dos serviços legais tradicionais ao passo que a assessoria
jurídica popular se identifica com os critérios dos serviços legais inovadores.

A assessoria jurídica popular é uma prática decorrente da cultura jurídica informal  proposta como
válida  pelo   modelo do  Pluralismo Jurídico, que rompia com o antigo modelo do monismo jurídico voltado
para o positivismo das leis como única forma de manifestação do Direito.

O Pluralismo Jurídico reconhece como jurídicas práticas emancipatórias mais concretas construídas a
partir de movimentos e  projetos insurgentes, diferenciando-se de modelos formais  que não visam a
efetivação da emancipação social. Assim, nas  palavras de Wolkmer “trata-se de uma perspectiva
descentralizadora e antidogmática que pleiteia a supremacia de fundamentos ético-político-sociológicos
sobre critérios tecno-formais positivistas”.[10]

            Pensada, portanto, a partir desta noção, a Assessoria Jurídica Popular se constitui como

Uma prática jurídica insurgente desenvolvida por advogados, professores ou estudantes de direito, entre
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outros, voltada para realização de ações de acesso à justiça e/ou educação popular em direitos humanos,
organização comunitária e participação popular de grupos ou movimentos populares.[11]

            Partindo destes pressupostos, Vladimir Luz relê a tipologia construída por Campilongo e,
sistematizando-a em outras linhas, propõe uma nova distinção agora entre assistência e assessoria jurídicas.

Assim como em Campilongo, nesta distinção também estão em jogo as orientações do projeto,
analisadas a partir de sete variáveis, quais sejam: 1) os interesses tutelados; 2) padrão econômico da
clientela; 3) vínculo ético; 4) tipo de serviços; 5) relação cliente/advogado; 6  forma de demonstração do
conhecimento por parte do advogado; e 7) a forma de acesso a justiça.

Dentre estas diferentes variáveis, por opção metodológica e por assim entendermos que estão
intimamente ligados com o objetivo basilar do projeto ora apresentado,  apenas três serão objeto de atenção
mais detalhada: a) os interesse tutelados; b) tipos de prestação de serviços; c) forma de acesso a justiça.

(a)        Quanto ao interesse tutelado, a principal diferença entre a assistência e assessoria jurídicas se pauta
na idéia de que o objeto da demanda é diferente, visto que, enquanto a primeira busca atender demandas
individuais, a segunda busca atender demandas coletivas.[12]

Assim, em vez de individualizar as necessidades, estaria-se diante de situações que identificam
interesses de toda uma coletividade para atuar a partir deles, por exemplo as questões ecológicas ou de saúde
pública, como a  Aids e a nefropatia grave, sempre  tendo em vista uma efetiva busca da dignidade humana,
bem como a emancipação social daquela parcela da sociedade envolvida por um problema específico.[13]

(b)       Outro ponto importante de distinção entre os dois modelos em tela é  a forma de prestação de
serviço. Enquanto na assistência jurídica temos uma relação vertical entre cliente e advogado, na assessoria
temos uma relação horizontal.

Neste último,  a intenção do operador do Direito é desmitificar o conhecimento, tratar o cliente de
igual para igual, tentando fornecer instrumentos capazes de realizar uma verdadeira emancipação social do
cliente em relação ao advogado. Assim,  o principal instrumento é a transmissão do conhecimento através de
uma  linguagem simplificada e de fácil compreensão, fazendo assim, que ele seja apreendido de forma clara
pelo destinatário.

Os modelos de assistência jurídica parecem ser tomados por um caráter místico, sacralizado, que se
posiciona em uma “outra dimensão” que apenas o advogado-sacerdote é capaz que alcançar e traduzir para
as massas os ritos e saberes dessa instância supra-sensível que é o direito. Separa-se claramente o saber
científico e o senso comum e coloca-se num pedestal o advogado que se torna um tutor em virtude da
incapacidade dos tutelados.

Todavia, uma postura inovadora deve romper com essa sacralização: em primeiro lugar, o
desencantamento passa por um processo de educação jurídica popular e capacitação capaz de habilitar a
própria comunidade para a autodefesa de seus direitos; em segundo lugar, também passa por uma ruptura
epistemológica que estabelece uma relação dialética entre o conhecimento da academia e saber popular.
Desta maneira opera-se uma “magia emancipatória” que substitui a idolatria da lei, da ciência e do poder
perfeitos pela recuperação da autonomia das massas.

(c)        Finalizando, outro ponto de fundamental oposição entre os dois modelos aqui estabelecidos e
discutidos – assistência jurídica e assessoria jurídica popular – está no modelo  acesso à  justiça.

A visão tradicional restringe a idéia de acesso à justiça como o acesso ao poder judiciário. Por outro
lado, fazer uma distinção que ligue o modelo de assessoria simplesmente aos caminhos extralegais pode ser
uma postura até mesmo reducionista. Isso pelo fato de que todos os caminhos devem ser pensados a partir
de uma postura política que os antecede.[14]

O legalismo, especialmente nos países periféricos, não é necessariamente algo ruim. Pelo contrário, na
maior parte das vezes a mera garantia de direitos já dispostos pela própria lei positiva pode ser uma postura
extremamente emancipatória (tenhamos como exemplos o direito à moradia, saúde e educação, bem como
todas os direitos fundamentais assegurados pela Constituição). Algumas estratégias do Movimento do
Direito Alternativo, por exemplo, eram utilizar a lei positiva, basta lembrar do “positivismo de combate” ou
o “uso alternativo do direito”.

Todavia, como não podemos esquecer que o legalismo, em grande parte das vezes está atrelado a
uma postura formalista, tecnicista, despolitizada e acrítica, que reduz a legitimidade à mera legalidade, às
vezes confundimos essa prática com os serviços tradicionais.

Desta maneira, o que temos, antes de tudo, que ter em vista é que os serviços inovadores buscam, em
primeiro lugar, a politização das demandas, pensando que o direito é, de fato, um campo de luta do jogo
político. Assim, a hermenêutica formal é prontamente substituída por uma outra exegese socialmente
orientada. Como não podemos, no entanto, apenas reagir aos direitos violados, as práticas inovadoras
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também devem adotar uma postura preventiva, utilizando-se do jogo político-jurídico para a expansão e
conquista de novos direitos.

O que vale ressaltar aqui é que uma postura legalista ou que se valha de instâncias extralegais pouco
importa para distinguir um tipo de serviço do outro, importa mais é a perspectiva política que se encontra
por detrás do modelo de se compreender e operar o direito. O modelo de assessoria, além de apresentar uma
postura política emancipatória, progressista e vinculada à dimensão social, também utilizam o judiciário
apenas como um dos meios possíveis para a operacionalização das lutas.

O acesso à justiça aqui é visto em um sentido mais amplo e, portanto, se para isso outras instâncias,
como o legislativo e o executivo tiverem de ser acionadas, elas prontamente serão. Ultrapassa-se a ficção de
que o ordenamento jurídico é “completo, coerente e livre de lacunas” e busca-se a solução para as demandas
independentemente das “camisas-de-força” das rotinas burocráticas dos mecanismos institucionais do direito.

 Afinal, ao falarmos sobre acesso à justiça hodiernamente, não podemos nos limitar ao mero “acesso
ao judiciário” ou à “prestação jurisdicional” – até mesmo porque os Juizados Especiais, os Núcleos de
Prática Jurídica das Faculdades de Direito, bem como a própria Defensoria Pública, mesmo que de maneira
paliativa, deram os primeiros passos para assegurá-los minimamente –, temos que pensar em uma idéia mais
ampliada de acesso que envolva igualmente uma dimensão de cidadania e participação democrática.

Não podemos nos olvidar, especialmente, que no Brasil os ideais democráticos não se realizam na
prática. Apesar de haver eleições diretas, partidos políticos, divisão republicana de três poderes, além de uma
série de outras instituições que poderiam configurar nosso Estado como democrático, percebemos que nossa
prática social não reproduz essa configuração. Mesmo depois da abertura democrática, continuamos a viver
em um sistema muito mais próximo do autoritarismo – ou, como bem analisa Marilena Chauí,[15] num
autoritarismo social.

Vivemos numa sociedade hierárquica, sem uma verdadeira prática da igualdade como direito, na qual
ainda vigoram – mesmo que na maioria das vezes dissimuladamente – machismo, racismo, discriminações
várias ordens, bem como exclusões sociais e políticas[16].

Diante disso, não podemos pensar em acesso à justiça como um bem isolado, sem pensar no acesso a
todas as outras liberdades básicas e bens sociais que são fruto de uma prática política democrática
verdadeiramente participativa. No entanto, para que a democracia seja efetiva, e não meramente formal,
exige-se a participação cotidiana dos vários segmentos da sociedade nas questões de interesse social e no
estabelecimento de políticas públicas. O povo deve atuar nas atividades estatais, seja “por participação nas
decisões, sempre que possível; controle da execução, em todas as circunstâncias; acesso às informações,
assegurado, no mínimo, a respeito de assuntos mais graves, a setores representativos da sociedade civil”.[17]

            Deste modo, ao idealizar qualquer ação estratégica de acesso à justiça, devemos buscar uma prática
que envolva a concretização da participação política democrática, permitindo que os excluídos deste
processo passem a ter consciência de que são parte integrante da sociedade não só com deveres, mas
também com direitos e com poder e informação para exigi-los. Em suma, devemos buscar uma prática de
conscientização e de exercício da cidadania.

            A partir de uma prática verdadeiramente cidadã, o povo, consciente de seus direitos e deveres, tem o
poder de se posicionar como iguais diante daqueles que insistem em lesioná-los tanto materialmente quanto
politicamente. O acesso à justiça (aqui num sentido mais amplo do que seja justiça) só pode acontecer, de
fato, quando o cidadão consegue, por si mesmo, entender que possui determinadas garantias fundamentais
invioláveis e que o Estado é responsável por assegurá-las – ou seja, quando ele percebe que a relação que se
coloca entre ele e o Estado não é aquela de realização de favores típicas do clientelismo, mas a de garantia
de direitos.

            Assim, o acesso à informação em geral e sobre os direitos dos cidadãos, bem como aos meios
necessários para assegurá-los são requisitos essenciais para qualquer tentativa de promover a democracia
participativa e, deste modo, garantir o acesso à justiça. Não participa quem não tem, ao menos,
conhecimento de tal possibilidade, quem não se vê como membro integrante da cidade e, por isso, pouco
adianta apenas aperfeiçoarmos os instrumentos e instituições de soluções de conflitos se as pessoas ignoram
seus direitos primordiais ou, mesmo conhecendo, não se sentem aptas a reivindicá-los.

             Neste sentido, Kazuo Watanabe preceitua que

A problemática do acesso à justiça não pode ser estudada nos acanhados limites dos órgãos judiciais já
existentes. Não se trata apenas de possibilitar o acesso a justiça enquanto instituição estatal, e sim de
viabilizar o acesso à ordem jurídica justa.[18]

This version of Total HTML Converter is unregistered.

5234



Assim, a Assessoria jurídica popular surge como um modelo de combate ao assistencialismo, como
uma política de contestação, que se dá por meio de um diálogo entre a sociedade e os operadores do direito.

Diante disso, faz-se necessário avaliar criticamente o NASCI, em especial no seu Projeto de
Assessoria Jurídica aos Portadores de Doenças Renais Crônicas, a fim de verificar em que medida ele pôde
se colocar como um programa de assessoria jurídica e se foi possível cumprir seus objetivos. Assim, será
possível fazer uma análise crítica dos limites e possibilidades de alguns projetos de extensão universitária que
atuam na área do Direito.

 

4. A assessoria jurídica popular aos doentes renais crônicos: uma prática emancipatória de acesso à
justiça?

Neste último tópico, após relatar a experiência desenvolvida com o projeto de assessoria aos doentes
renais crônicos,  fica a seguinte indagação: o PADRC, na qualidade de um projeto de extensão universitária,
cumpriu seus objetivos como uma prática emancipatória de acesso à justiça?

            Para responder esta questão é necessário, em primeiro lugar, retomar a dicussão acerca do que seria
uma estratégia de assessoria jurídica popular a fim de perceber se o projeto encampado pelo Núcleo de
Assessoria ao Cidadão conseguiu se adequar a esta classificação.

Portanto, diante das três variáveis apresentadas (interesses tutelados, tipos de prestação de serviço e
forma de acesso à justiça), passaremos a analisar em que medida o projeto se colocou em uma posição
favorável à sua construção como projeto de assessoria e não de assistência jurídica.

Assim, primeiramente, o projeto buscava a realização de interesses coletivos e não a tutela de
interesses individuais por meio de demandas específicas. Apesar de contar com a parceria do Núcleo de
Prática Jurídica, isso não mudou seu foco. A lógica de orientação era coletivista e solidária construída a
partir da tentativa de garantir direitos aos portadores de doenças renais crônicas, não nos atendo às
definições “pobreza nos termos da lei”.

O projeto se pautava por uma macroética solidária e não pela lógica liberal individualista que analisa
particularmente cada demanda, o que pode ser exemplificado a partir dos tipos de demandas que eram
atendidas: todas relacionadas aos portadores de doenças renais crônicas, como grupo.

No que concerne aos tipos de prestação de serviço jurídico, o projeto, tentou realizar esta prestação
de modo horizontal, evitando sempre as práticas assistencialistas/paternalistas, que visam soluções
imediatistas decorrentes da condolência por parte do prestador do serviço para com o assistido. A idéia era
“substituir a relação de atendimento paternalista por uma postura que privilegia o processo de tomada do
consciência e cidadania”.[19]

Portanto, por mais que tenha desenvolvido atividades que ao serem analisadas isoladamente possuam
caractéristicas assistencialistas, como o ajuizamento de ações individuais feito pela parceria com o NPJ, a
intenção sempre foi  de que os doentes renais crônicos pudessem ter uma tomada de consciência e
descobrissem os caminhos de seus direitos autonomamente.

Por fim, quanto ao acesso à justiça, não resta dúvida de que o projeto buscou ir além do Judiciário
tanto na lógica institucional (quando buscamos os órgãos administrativos ou até mesmo o legislativo por
meio de projetos de lei), como na lógica extra-institucional (quando incentivamos a utilização de novos
instrumentos de luta para a articulação e emancipação como a união popular por meio de assessorias).

Além disso, ele buscava facilitar o crescimento de uma consciência coletiva emancipatória, e não a
mera assistência direta paternalista. Como citamos algumas vezes, o sentido de acesso à justiça utilizado está
relacionado à participação política e não apenas a uma idéia formalista de acessar do judiciário.

            Assim, acredita-se ter caminhado rumo ao sentido de constituir-se como um serviço legal inovador e,
por conseqüência, de uma prática de assessoria jurídica popular. Claro que, como o próprio Campilongo nos
diz, esses tipos ideais servem para nortear nossas ações para a direção certa, ainda que eles tenham suas
limitações.

Resta, assim, retomar a questão proposta no início deste tópico para verificar se, de fato, os
resultados do projeto se adequaram aos objetivos propostos inicialmente especialmente no que concerne a
necessidade de possibilitar a emancipação social do grupo.

Apesar deste ter sido sempre o objetivo maior do projeto, e apesar de muitas coisas terem sido
realizadas, existe uma dificuldade muito grande em possibilitar uma tomada de consciência de setores da
sociedade por meio de projetos limitados em tempo, espaço e recursos.

A experiência do autoritarismo social, no sentido que tomamos de Chauí, que cria uma sociedade
repleta de espaços de dominação econômica e simbólica, dificulta o estabelecimento de uma nova relação
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entre o direito, a política e a sociedade.

Apenas como exemplo simples, vale relatar a dificuldade de estabelecer uma nova relação entre
“aqueles do Direito” (que vão desde os estudantes, até os professores e advogados) e a população atendida.
Dentro da lógica hierárquica da sociedade brasileira, por vezes, é difícil fazer com que o outro te perceba
como um igual. Algumas distâncias sociais dificultam uma integração completa com a comunidade,
especialmente por ser a FDV uma instituição privada.

            Isso talvez esteja ligado ao modo de tratarmos o conhecimento jurídico. Apesar de a intenção ter
sido sempre a de desmistificar o direito, foi sentida certa dificuldade de fazer-se compreender desta maneira.
A grande dificuldade é conseguir com que o público consiga perceber que o direito não é um domínio
exclusivo dos advogados ou faculdades, mas é um domínio amplo que depende, acima de tudo, do saber
popular construído por eles mesmos.

Ademais, para que uma experiência de emancipação pudesse ter sido concretizada seria necessária
uma maior luta política tanto dos próprios doentes renais crônicos, como daqueles que são solidários à causa
(exemplo das ONG’s, associações, bem como todos aqueles envolvidos direta ou indiretamente).

Neste sentido, foi enorme a frustração causada pela impossibilidade de ampliar o projeto para a
revitalização da Associação dos Doentes Renais Crônicos no Estado do Espírito Santo, especialmente por
isso ter acontecido em virtude da falta de recursos.

Por isso, cabe aqui uma crítica às redes de financiamento que sempre priorizam (quando não limitam)
suas verbas às instituições públicas de ensino superior. Deve-se reconhecer que por mais que as instituições
privadas tenham, inclusive, a responsabilidade social de implementar projetos extensionistas, nem sempre é
financeiramente possível implementar um projeto de larga escala sem que isso seja feito de maneira
“voluntária” por parte dos coordenadores e alunos.

Em especial a falta de bolsas dificulta bastante a concretização de um projeto mais ampliado pela
dificuldade de manter uma equipe integrada por um período de tempo suficiente para a conclusão do projeto.
Fato este que, por sua vez, atrasa e prejudica o desenvolvimento das atividades.

Diante disto, é possível considerar, ao final, que o Projeto de Assessoria Jurídica aos Portadores de
Doenças Renais Crônicas se constituiu como uma proposta de assessoria jurídica popular visando uma
prática emancipatória de acesso à justiça. Todavia, em virtude de uma série de condições materiais que
perpassam desde, numa perspectiva macro, a constituição de uma sociedade hierárquica e dividida, até, numa
perspectiva micro, a falta de financiamento para os projetos de extensão (especialmente nas instituições
privadas), seria difícil dizer que o projeto cumpriu todas suas expectativas.

Todavia deve-se enfatizar que muitas conquistas foram obtidas, mas que também muito deve ser feito
para que conseguir objetivos maiores. Com erros e acertos, espera-se ter chegado ao final fazendo alguma
diferença para os doentes renais crônicos.
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METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DECISÕES.

METHODOLOGY OF ANALYSIS OF DECISIONS

Roberto Freitas Filho
Thalita Moraes Lima

RESUMO
O artigo apresenta um protocolo metodológico para pesquisa com decisões em Direito. Sugere ser possível a
aplicação de uma forma instrumental de pesquisa em direito que permite comensurabilidade de resultados. A
Metodologia de Análise de Decisões compreende três fases distintas, apresentadas no artigo, a saber: a
análise jurisprudencial, o estudo de caso e a terceira propriamente sendo a análise de decisões. Esta se
caracteriza por ser uma investigação por meio de teoria da linguagem na qual se possam identificar os usos
das palavras e expressões com as quais a decisão é construída. É feita, ainda, no texto, reflexão sobre os
distintos usos da palavra “metodologia” com o objetivo de situar em qual campo de significações a
Metodologia de Análise de Decisões é aplicada.
PALAVRAS-CHAVES: Metodologia, Decisões, Análise da linguagem

ABSTRACT
The article presents a methodological protocol for juridical decisions’ research. It suggests the possible
application of an instrumental research tool in law that allows for commensurability of results. The
Methodology of Analysis of Decisions comprehends three different moments, presented in the article, as
follows: analysis of decisions, case study and the analysis of decisions itself. It is an investigation with
language theory through which is possible to identify the uses of the words and expressions with which
decisions are made. It is also explored briefly the distinct uses of the word “methodology” in the legal theory
field with the objective of situating the Methodology of Analysis of Decisions.
KEYWORDS: Methodology, Decisions, Linguistic Analysis

1.      Introdução

 
            O presente texto objetiva apresentar e descrever uma metodologia de produção de trabalhos teóricos
no campo do Direito, a Metodologia de Análise de Decisões, doravante também identificada por MAD. A
reflexão se originou da necessidade de organização metódica, na forma de um protocolo passível de
reprodução que permita, em alguma medida, comensurabilidade entre várias apreciações realizadas em
momentos ou por pessoas distintas em relação a uma dada prática decisória. Nossa experiência de pesquisa
nos últimos dois anos, no âmbito do Grupo de Estudo e Pesquisa Hermenêutica e Políticas Públicas,
abrigado no Programa de Mestrado do Curso de Direito do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB,
nos permitiu dar forma à metodologia ora apresentada, não obstante nossa preocupação com o tema venha
de mais longa data. No Grupo se desenvolve pesquisa quantitativa e qualitativa tendo como tema a
participação e intervenção do Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal na formação e
implementação das políticas públicas constitucionalmente previstas, em especial as de saúde, educação e
segurança.
 

Como qualquer metodologia, a MAD é uma forma de fazer algo, um caminho a ser seguido para
atingir uma finalidade. A MAD é diferente do estudo de caso e da análise de jurisprudência. No estudo de
caso se realiza um estudo intensivo de uma decisão, um grupo de decisões ou uma questão-problema jurídica
determinada, por meio da exploração da maior quantidade de variáveis nela envolvidas, numa perspectiva de
múltiplas variáveis de um evento ou situação única, chamado de “caso”. O objetivo do estudo de caso é que
o pesquisador adquira compreensão mais acurada sobre as circunstâncias que determinaram a ocorrência do
determinado resultado, apreendendo as complexidades envolvidas na situação. Nesse caso, ao invés de
utilizar uma metodologia rígida, com um protocolo fixo e determinado, o estudo de caso pressupõe uma
certa autonomia na construção da narrativa e da estrutura de exposição do problema. O estudo de caso
pressupõe que o conhecimento indutivo a partir da prática é tão válido quanto o conhecimento teórico
constituído a partir de conceitos gerais.[1]  

 
            Tendo em vista o dissenso sobre a terminologia desses dois métodos, cabe convencionar o sentido no
qual estamos utilizando-as. Propomos que a metodologia de estudo de caso pode compreender um estudo de
caso ou mais estudos de casos, pode incluir pesquisa quantitativa e se baseia em uma multiplicidade de fontes
de evidências e leva em consideração propostas teóricas previamente existentes. O estudo de caso é um
enfoque de pesquisa que compreende a obtenção indutiva de conclusões a partir da observação e seleção de
dados ocorrentes em um determinado problema. 
 
            Chamamos de análise de jurisprudência a metodologia consistente em coletar as decisões de um ou
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diversos decisores sobre um determinado problema jurídico com o objetivo de identificar um momento[2]
decisório, realizar um retrato do “estado da arte” sobre o assunto. A análise de jurisprudência permite a
identificação da posição dos decisores em relação ao problema e/ou a suas eventuais inclinações em relação
às demais possibilidades de solução que porventura não tenham sido adotadas.
 
            Embora essas duas outras metodologias de pesquisa, o Estudo de Caso e a Análise de Jurisprudência,
possuam características comuns à MAD, ela se difere em relação aos procedimentos, aos objetivos e ao
instrumento teórico utilizado em um de seus passos.
 

            A MAD teve origem em nossa experiência de pesquisa iniciada nos anos noventa, quando
buscávamos uma forma de construir um instrumento formal de organização de dados relativos às decisões
judiciais em relação aos mais variados tipos de conflitos. Embora em um primeiro momento não tivéssemos
um instrumento teórico que permitisse a apreciação das práticas decisórias desde uma mirada lógico-formal,
com a introdução da distinção entre palavras de valor e palavras descritivas, conceitos que serão a frente
explicados, no repertório conceitual da metodologia foi possível definir um critério razoavelmente
comensurável de análise decisória.

 

            O nome dado ao método objetiva distingui-lo das demais formas mais comuns de se trabalhar
indutivamente o fenômeno jurídico na sua dimensão decisória. O que pretendemos apresentar a seguir é essa
forma de apreciar as decisões judiciais, a Metodologia de Análise de Decisões – MAD.

 
2.      Breve reflexão sobre a problematicidade do termo “metodologia”

 

Ao nos referirmos à MAD como uma “metodologia” estamos nos situando no campo do pensamento
instrumental de como se proceder, de forma controlada, no âmbito da pesquisa em direito. A advertência se
faz necessária, pois a palavra “metodologia” aparece, na doutrina jurídica em pelo menos quatro distintas
acepções. É, portanto, uma palavra marcadamente polissêmica, mesmo quando usada no contexto da teoria
jurídica.

 

É possível verificar a ocorrência de “metodologia”, pelo menos, como: 1. Processos lógicos e quase-
lógicos mentais próprios à teoria do conhecimento; 2. Forma controlada, segundo certos procedimentos, de
produção de decisões; 3. Procedimentos voltados à produção de trabalhos jurídicos “científicos” e 4. Forma
de identificar e constituir o objeto do direito. 

 

No primeiro sentido, a palavra “metodologia” é utilizada como sinônimo dos métodos de
conhecimento, a saber: dedução, indução, analogia e intuição. Embora esses sejam sabidamente instrumentos
gerais para toda ação em que se dá o conhecer [3], há quem os indique como sendo próprios da “ciência do
direito”. Miguel Reale, por exemplo, diz que o direito se caracteriza pelo pluralismo metodológico, o que
significa dizer que tanto a indução como a dedução seriam próprias à metodologia jurídica. Além disso, inclui
o método dedutivo entre eles, já que “o processo analógico está como que a meio caminho entre a indução e
a dedução, desempenhando função relevante no Direito, quando a lei é omissa e não se pode deixar de dar ao
caso uma solução jurídica adequada”. [4]  

 

A segunda acepção da palavra “metodologia” diz respeito à hermenêutica jurídica, ou à teoria da
decisão. Karl Larenz, em seu “Metodologia da Ciência do Direito”, pretende apresentar uma forma adequada
de proceder, tendo em vista os juízos. Em sua introdução o autor diz que

 
Neste livro deverá ficar patente que a ciência do Direito desenvolve por si métodos

de um pensamento “orientado a valores”, que permitem complementar valorações
previamente dadas, vertê-las no caso singular e orientar a valoração que de cada vez é
exigida, pelo menos em determinados limites, a tais valorações previamente achadas. Nesta
medida são as valorações susceptíveis de confirmação e passíveis de uma crítica racional.
[5]
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            Já no capítulo V da Segunda Parte de seu livro o autor apresenta os “métodos de desenvolvimento
judicial do Direito”. Discorre sobre o tema da forma correta de decidir, considerada a adequação da decisão
a certos princípios diretivos da ordem jurídica.

           
       Compreende-se que também um tal desenvolvimento do Direito “superador da lei” só
deva ter lugar em consonância com os princípios directivos da ordem jurídica no seu
conjunto; mais: muitas vezes será motivado precisamente pela aspiração a fazer valer estes
princípios em maior escala do que aconteceu na lei.[6]
 

            Além dessa posição exemplarmente representada pela pretensão de Larenz, de uma metodologia que
conduza á decisão materialmente adequada, pensada a partir de princípios gerais valorativos informadores de
toda a ordem jurídica, temos uma terceira acepção da palavra “metodologia”, qual seja a de procedimentos
formais adequados à realização de um trabalho acadêmico. Nessa linha estão os inúmeros livros
instrumentais voltados para a confecção de uma monografia, seja um trabalho de conclusão de curso, uma
dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Dois, por todos, são exemplares, os da autoria de
Umberto Eco, Como Fazer uma Tese, e de Antonio Joaquim Severino, Metodologia do Trabalho Científico.
Ambos são manuais que indicam como devem ser realizados os trabalhos acadêmicos nos diferentes níveis da
formação do profissional e, portanto, indicam passo a passo o que fazer e como fazer para que o trabalho
fique adequado formalmente e em termos de expectativa de qualidade no campo do conhecimento em que se
insere.

            Um último e, a nosso ver, mais complexo sentido em que aparece o termo “metodologia” na teoria
jurídica é de constituição do objeto com o qual se trabalha, sobre o qual se identificará um problema,
constituir-se-á uma hipótese pertinente e, por fim, será construído um argumento. Nesse sentido dois textos
são representativos: o primeiro é de autoria de José Reinaldo de Lima Lopes, intitulado Regla y Compás, o
metodologia para um trabajo jurídico sensato. [7] O outro é Não Fale do Código de Hamurábi! de Luciano
Oliveira. [8]

            Embora tenham caráter prático, os textos apresentam a preocupação dos autores com a qualidade do
recorte metodológico adequado do tema, identificação do problema, estabelecimento de marco teórico
pertinente, mas principalmente com os nexos internos do argumento, colocando em relevo o problema da
coerência interna da narrativa construída. São, portanto, preocupações metodológicas que dizem respeito ao
nível mais sofisticado da confecção de um trabalho acadêmico em Direito, a saber, a qualidade do
argumento, dependente diretamente da capacidade do autor de demarcar um campo objetivo com precisão e
apresentar os conceitos e teorias com os quais trabalhará de forma consistente.

            A Metodologia de Análise de Decisões está inserida em um outro campo de possibilidades
metodológicas, pouco explorado no Direito, mas extremamente potente instrumentalmente, o da formulação
de um protocolo com o qual o pesquisador poderá trabalhar para chegar a resultados apreciáveis e, se
possível, comparáveis. Temos, portanto, uma proposta metodológica que poderia ser qualificada como uma
quinta acepção da palavra metodologia, a dos protocolos. Um protocolo é reproduzível sempre em certa
medida, especialmente nas ciências sociais aplicadas, como é o caso do Direito, mas sua utilização permite
um grau de precisão e de controle sobre o que é feito maior do que nos trabalhos especulativos ou
conceituais. Essa é a pretensão da MAD.

 
3.      Objetivo da utilização da Análise de Decisões

 

A Análise de Decisões é um método que permite:

1) organizar informações relativas a decisões proferidas em um determinado contexto;

2) verificar a coerência decisória[9] no contexto determinado previamente e

3) produzir uma explicação do sentido [10]das decisões a partir de interpretação sobre o processo decisório,
a forma das decisões e sobre os argumentos produzidos.

 
4.      Procedimento da Análise de Decisões

 

            A Metodologia de Análise de Decisões se realiza por completo em três momentos e resulta em dois
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tipos de “produtos”.

 

3.1 A pesquisa exploratória.

 

No primeiro momento é necessário que o pesquisador realize uma pesquisa exploratória para se
familiarizar com o campo de discussões no qual se insere um problema jurídico dado. Indica-se que o
pesquisador eleja bibliografia básica relevante que espelhe, idealmente, o conjunto dos autores que perfazem
a matriz paradigmática[11] do tema. A leitura exploratória permitirá ao pesquisador identificar os elementos
narrativos textuais[12] em torno do tema, os dissensos argumentativos mais importantes no campo teórico e
os conceitos, princípios ou institutos jurídicos sobre os quais há mais disputa.

 

3.2 O recorte objetivo.

 

            A partir da identificação de uma questão-problema jurídica relevante aos olhos do pesquisador, ele
procederá a uma seleção conceitual do campo discursivo no qual se encontra seu problema.

 

            3.2.1 Por hipótese, o pesquisador pode identificar como problema relevante a ser investigado a
oposição entre dois princípios[13] (são exemplos a oposição entre o “sigilo de correspondência” e a
“segurança da coletividade”[14] ou entre a “vedação do enriquecimento sem causa” e a “aplicação da função
punitiva da indenização por dano extra patrimonial”[15]).

           

3.2.2 Pode ainda enxergar como problema relevante a oposição entre duas teorias como, por
exemplo, uma de inspiração economicamente liberal que limite a proteção do consumidor em prol do livre
funcionamento do mercado e outra de inspiração social que propugne por um maior grau de
intervencionismo estabelecendo, assim, maior controle estatal sobre a atividade dos agentes econômicos.[16]
Evidentemente, o problema a ser tratado deve ser relevante tanto empiricamente quanto teoricamente. [17]

           

3.2.3 Uma outra possibilidade é investigar a aplicação de um conceito jurídico, como, por
exemplo, os limites semânticos mais ou menos estendido do texto do artigo segundo do CDC ao incluir a
pessoa jurídica como consumidora.

 

            3.2.4 Pode-se também investigar a aplicação de um instituto jurídico mais genérico do que uma
definição (é possível pensá-lo como um topos do pensamento jurídico[18]), como é o caso dos “direitos
humanos” nos tribunais internacionais.

 

3.3 O recorte institucional

 

            Não há necessária precedência cronológica na realização do recorte objetivo em relação ao recorte
institucional. Em geral, essa escolha se dá por intuição a partir da experiência do pesquisador, seja ela
profissional seja decorrente da pesquisa exploratória inicial. De forma análoga ao que Atienza propõe serem
os passos do processo decisório, também nesse tipo de metodologia há um “contexto da descoberta” e um
“contexto de justificação”. [19]

 

            O recorte institucional diz respeito à escolha dos órgãos decisores que vão ser pesquisados. A
decisão sobre esse aspecto do recorte metodológico deve levar em conta a pertinência funcional do decisor
ou do grupo de decisores. Assim, é possível investigar

a) Quanto à pluralidade interna de decisores:
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            a.1) Um único órgão singular;

            a.2) Um único órgão colegiado;

b) Quanto à pluralidade de órgãos:

            b.1) Mais de um órgão singular;

            b.2) Mais de um órgão colegiado;

c) Quanto à hierarquia funcional:

            c.1) Órgãos de mesma hierarquia funcional;

            c.2) Órgãos de diferentes hierarquias funcionais;

d) Quanto à pertença a uma ordem jurídica nacional:

            d.1) Órgãos inseridos em um mesmo sistema normativo

            d.2) Órgãos de mais de um sistema normativo (ordens jurídicas nacionais distintas)

e) Quanto à pertença à ordem jurídica internacional;

            e.1) um único órgão internacional, como por exemplo o TPI;

            e. 2) mais de um órgão internacional, como por exemplo a Corte de Haia e a OMC.

            e.3) um ou mais órgãos internacional e um ou mais órgãos nacionais.

            3.3.1 A escolha do recorte institucional deve ser justificada necessariamente pelos critérios de (1)
pertinência temática e (2) relevância decisória.

 

            3.3.1.1 A pertinência temática diz respeito à adequação entre o problema identificado e o campo
teórico em que se insere e o âmbito decisório de discussão jurídica do problema.

 

            Isso não quer dizer que não seja possível fazer uma investigação por meio da Metodologia de Análise
de Decisões de um decisor aparentemente de “menor importância” ou com menor visibilidade. Pode-se, por
exemplo, investigar um aspecto específico das decisões de um juizado especial cível qualquer tendo como
objeto de análise a interpretação do decisor sobre um conceito jurídico. Uma pesquisa assim possui valor
heurístico,[20] desde que dentro do campo de expectativas do tipo de trabalho que está sendo realizado.
Evidentemente seria muito difícil justificar um recorte tão limitado assim se estivéssemos lidando com a
realização de um trabalho de doutorado, mas para uma monografia de término de curso de graduação nada
impede que o aluno faça um exercício metodológico dessa natureza. Tudo vai depender, entretanto, da
justificativa dada ao recorte institucional já que, por exemplo, um pesquisador pode ter interesse em analisar
o comportamento de um juiz específico que esteja aplicando uma solução jurídica criativa, inovadora, a um
problema antigo. Saber como ele o faz pode ser de interesse da comunidade acadêmica e, portanto, neste
caso, o trabalho encontra justificação, mesmo com tal recorte. Por outro lado, se o pesquisador deseja
investigar como tem sido a interpretação dos tribunais sobre um conceito determinado e justifica esse
interesse pela possibilidade de impacto que a interpretação venha a gerar no campo, um recorte modesto
como aquele apresentado de apenas um juizado especial parece não se justificar. Essa última observação nos
leva ao segundo critério, o da relevância decisória.

 

            3.3.1.2 A relevância decisória diz respeito ao impacto (ou provável impacto) da discussão no campo
jurídico. A Metodologia de Análise de Decisões possui uma orientação estreitamente relacionada com a
prática e, portanto, é imperioso justificar com clareza o porquê da escolha daquele determinado decisor (ou
decisores) com base na capacidade de geração de efeitos que sua interpretação tem no campo em que se
situa. Novamente se faz necessário o alerta: isso não exclui a possibilidade de que seja realizado um recorte
de um decisor local, mas para isso é necessário mostrar que suas decisões são potencialmente impactantes no
seu contexto. Por exemplo, um único juiz de cidade pequena ou média pode, a partir de sua prática judicante
criativa, gerar uma série de mudanças de comportamento de atores sociais relevantes para aquela
comunidade e esse é um fenômeno potencialmente interessante de ser pesquisado. 
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4. Planos e produtos da Metodologia de Análise de Decisões - MAD

 

Os resultados da aplicação da Análise de Decisões podem ser organizados, para fins analíticos, em
três distintos planos ou enfoques:

1. Os diferentes níveis de aprofundamento de análise do problema investigado.

2. Os tipos de escolhas relativamente ao recorte institucional.

3. As diferentes temáticas abordadas.

 

Trataremos nesta seção somente da questão relativa aos diferentes níveis de aprofundamento de
análise do problema investigado, já que é esse procedimento que caracteriza a originalidade da MAD. Os
dois outros enfoques de resultados são razoavelmente auto-explicativos, constituindo antes de tudo um
modo de justificação da organização dos dados e da disposição dos mesmos para utilização posterior.

 

4.1 Ao realizar a pesquisa exploratória, primeiro passo para a identificação do problema a ser
investigado, o pesquisador elegerá seu foco de atenção. O segundo passo será realizar o recorte institucional
e o recolhimento dos dados, expressos por decisões ou conjuntos de decisões. Após a seleção das decisões o
pesquisador terá em mãos um determinado número delas e deverá organizá-las de forma a “tratar” os dados.

 

            O resultado desse primeiro passo é a constituição de um banco de dados contendo decisões
organizadas de forma criteriosa com base na relevância de pertença das decisões ao conjunto. No caso de
decisão única deverá o pesquisador justificá-la, pois o método se presta prioritariamente a analisar um
determinado processo decisório, aí compreendido o movimento no tempo de uma prática jurídica que
encontra sentido justamente no fato de ser um modo de agir com um sentido passível de interpretação. É
possível, entretanto, que o pesquisador veja em uma decisão colegiada, por exemplo, a expressão de várias
decisões que expressam um determinado processo decisório. Não se pode excluir, portanto, a priori, a
possibilidade de investigação sobre uma única decisão, embora o método seja mais propriamente aplicável a
conjuntos decisórios. 

 

            O banco de dados cru resultante desse primeiro momento da aplicação da AD é um instrumento para
a realização de pesquisa. O que se obtém é o tratamento e a organização dos dados, mas ainda sem qualquer
reflexão que se desdobre para além da mera organização, sem descurar do fato de que a organização em si
mesma já pressupõe uma reflexão justificadora prévia.

 

4.2 Um segundo momento é o da verificação de como os decisores estão a utilizar os conceitos,
valores, institutos e princípios presentes nas narrativas decisórias. Para isso é necessário que o pesquisador, a
partir da leitura seletiva das decisões, verifique a ocorrência de elementos narrativos com os quais os
decisores constroem seus argumentos. Por exemplo, em uma discussão envolvendo a intervenção do
Judiciário na política pública de saúde pode estar aparecendo a referência aos conceitos de “reserva do
possível” e “mínimo existencial”. Nesse nível o que se obtém é um banco de dados mais sofisticado contendo
decisões selecionadas a partir do estabelecimento de critérios justificados de relevância, conforme acima se
viu, ou seja, um banco de dados organizado contendo informações sobre um determinado tipo de decisão e
uma interpretação sobre esses dados dentro de um recorte metodológico previamente escolhido pelo
pesquisador. Por exemplo, é possível organizar uma série de decisões nas quais, durante um período
determinado, o STJ discutiu o alcance do conceito legal de “consumidor”.

 

4.3 Um terceiro momento é o da reflexão crítica sobre a prática decisória dos decisores, buscando a
análise dos conceitos, valores, institutos e princípios no nível desconstrutivo e lógico-formal. O que se busca
é, a partir da narrativa de justificação das decisões, identificar o sentido da prática decisória.

 

            Nesse primeiro momento deve-se estabelecer a parametrização de sentido lingüístico das palavras,
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por meio dos instrumentos da teoria da linguagem com viés lógico-formal. A MAD deve operada por meio
de uma teoria lógico-formal da linguagem. Por exemplo, a teoria da linguagem moral de Richard Hare,
chamada de Prescritivismo Universal[21], é uma das possíveis a aplicar, pois ela fornece um instrumento
básico analítico do método, qual seja a distinção lógica entre as palavras de valor e as palavras descritivas.
Essa distinção permite apreciar a densificação semântica (ou sua ausência) das palavras utilizadas nas
decisões.

 

            De forma resumida, a distinção entre palavras de valor e palavras descritivas diz respeito à função
lógica das mesmas em determinado discurso. As palavras descritivas são aquelas que não têm sentido
prescritivo, não tem significado relativo à qualidade de um objeto ou situação. Dizer que algo é um
automóvel é usar a palavra “automóvel” no sentido descritivo. Essa afirmação não pede uma justificação
para que seja plenamente compreendida. Ninguém se pergunta, de forma geral, a quem diz “Isto é um
automóvel”, por que essa pessoa descreveu o objeto como um automóvel. As palavras descritivas tem
função lógica de designar um objeto e seu significado é menos problemático do que o das palavras
avaliatórias quanto à estabilidade semântica prima facie. Por outro lado, um proferimento como “Isto é um
bom automóvel.” pede, naturalmente, uma justificação sobre a avaliação feita a respeito da qualidade
atribuída ao objeto. Bom é uma palavra de valor. Vejamos o que isso significa.

            As palavras de valor, por terem função de qualificar um determinado objeto, não são estáveis
semanticamente de forma apriorística, o que torna necessária a indicação, na motivação da decisão, das
circunstâncias descritivas que estão presentes no caso.[22] Assim, por exemplo, se um decisor diz que
determinada prestação jurisdicional é devida por causa da dignidade da pessoa humana, a expressão
“dignidade” tem de ser densificada de forma tal que, no caso concreto, seja possível identificar quais as
circunstâncias presentes determinam que tal situação gera “indignidade”. Por causa da função lógica da
palavra, que tem como significado descrever um estado desejável (“digno” significa algo valoroso), se o
julgador não descreve ad nausean as características descritivas, ou seja, quais as circunstâncias fáticas que
determinam que a situação é “digna”, o discurso acaba desbordando para a possibilidade de arbítrio, dada a
falta de justificação plena. Há portanto o chamado “déficit de justificação”.[23] Esse é um pressuposto
básico da MAD, sendo essa a sua especificidade.           

 

Por fim, identificado o modo pelo qual o decisor constrói o sentido dos termos com os quais opera
o discurso, é possível desdobrar os dados em uma série de possibilidades explicativas de sentido daquela
prática. Por exemplo, pode o pesquisador querer fazer uma análise sobre a coerência sistêmica das decisões a
partir de um marco teórico que assuma essa premissa.

 

            Outra possibilidade, ainda, é analisar as implicações políticas da prática do decisor tendo em vista um
marco teórico que assuma esse postulado e assim por diante.

 

            Os recortes possíveis são inúmeros, sendo impossível exaurir as hipóteses de olhar sobre o problema.
Caberá ao pesquisador determinar os critérios específicos de análise das decisões. Por exemplo, é possível
produzir uma tipologia da retórica de justificação decisória e identificar modos de fundamentação como
decisões baseadas em argumentos preponderantemente dogmáticos ou axiológicos ou ainda
consequencialistas.

 

            As possibilidades de análise a partir desse ponto são múltiplas e após atingir o terceiro nível de
sofisticação de tratamento de dados o pesquisador fará as escolhas de desdobramentos teóricos possíveis. A
MAD estará, então, concluída.   
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ENSINO JURÍDICO: O DESAFIO DE UMA NOVA METODOLOGIA 

 

LEGAL EDUCATION: THE CHALLENGE OF A NEW METHODOLOGY 

 

 Fernanda Eloise Schmidt Ferreira Feguri 

Viviane Cristina Rodrigues Cavallini 
 

RESUMO 
O artigo em pauta se fundamenta na tentativa de espelhar a realidade do ensino 
jurídico nacional, em nível de graduação. Com efeito, são numerosas as faculdades 
que oferecem o curso de Bacharelado em Direito no país. Alguns cursos jurídicos 
são de qualidade duvidosa, enquanto outros são verdadeiros centros de excelência 
na área. A metodologia de trabalho que fundamenta esse estudo se baseia na 
pesquisa bibliográfica e documental, sobretudo na coleta de dados estatísticos 
apresentados pelos organismos de poder público que medem a qualidade da 
educação superior no Brasil, sobretudo nos cursos de Direito. Os resultados obtidos 
demonstram o crescente número de cursos reprovados em avaliações promovidas 
pelo Ministério da Educação (MEC). De igual modo, o resultado apresentado pelos 
candidatos no Exame de Ordem, da OAB, continua preocupando. A conclusão a que 
se chega remete à necessidade de uma reavaliação de como ensinar Direito e de 
como mudar o atual quadro da educação jurídica nacional. Não resta dúvida de que 
o estágio obrigatório já não se faz suficiente, e a ausência da prática de pesquisa é 
algo a ser modificado nas instituições que oferecem o curso de Direito. Nesse 
contexto, a adesão ao chamado ensino reflexivo aparece como uma possível saída.  
Palavras-Chave: ensino jurídico; educação superior; pesquisa e avaliação. 

 
ABSTRACT  

The article on the agenda it is based in the attempt of mirroring the reality of the 
national juridical teaching, in graduation level. With effect, they are numerous the 
universities that offer the course of Bachelor in Law in the country. Some juridical 
courses are of doubtful quality, while others are true excellence centers in the area. 
The work methodology that bases that study bases on the bibliographical and 
documental research, above all in the collection of statistical data presented by the 
organisms of public power that measure the quality of the superior education in 
Brazil, above all in the courses of law. The obtained results demonstrate the crescent 
number of courses reproved in evaluations promoted by Ministry of Education (MEC). 
In equal way, the result presented by candidates in the Exam of Order, of OAB, it 
continues worrying. The conclusion the one that she arrives sends to the need of a 
test of how to teach law and of how to change the current picture of the national 
juridical education. It doesn't remain doubt that the obligatory apprenticeship no 
longer it is done enough, and the absence of the research practice is something to be 
modified in the institutions that offer the course of law. In that context, the adhesion 
to the call reflexive teaching appears as a possible exit. 
Words-key: juridical teaching; superior education; researches and evaluation. 
 
 
 
 
 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5195



INTRODUÇÃO 
 

 

 A questão da educação no Brasil tem sido uma das mais intrigantes e 

debatidas na atualidade, sendo que tal debate inclui todos os níveis de ensino, 

portanto inclui o ensino superior público e privado. Para além dos dispositivos legais 

que garantem uma educação de qualidade, através da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) e da Constituição Federal, há que se ressaltar o contexto social e 

político da contemporaneidade, muitas vezes desfavorável à consolidação daquilo 

que prevê a legislação vigente.  

 O período histórico contemporâneo ora denominado pós-modernidade 

caracteriza-se, pois, pela futilidade dos valores, pela perda do sentimento de 

certeza, pela flexibilização dos princípios, tudo passa a ganhar uma nova dimensão 

norteada pelos ditames do consumo e do capitalismo. A crise de autoridade e a 

dúvida tomada como fundamento epistemológico nas relações de 

ensino/aprendizado enfraquecem qualquer nova política pública na área da 

educação. É assim no ensino fundamental e é assim na universidade.  

Ademais, a cultura social que agrega a educação informal – veiculada nos 

meios de comunicação, na mídia em geral, nas propagandas e nas ruas desta 

sociedade de consumo – remete a valores muito pouco condizentes com o discurso 

pedagógico prevalecente na escola. De tal modo, estudar deixou de valer à pena. 

Estuda-se hoje, sobretudo, visando ganhos financeiros – em tempo recorde se 

possível – e poucas vezes visando propriamente uma formação emancipadora, de 

ser humano liberto, crítico e auto-consciente.  

A condição de má formação escolar e do péssimo nível cultural com o qual 

chegam às universidades a maioria dos estudantes tem levantado dúvidas a respeito 

do papel da escola nos níveis fundamental e médio. Será que a escola tem 

preparado os alunos para a realidade que encontrarão no ensino superior? O que 

pensar daquelas instituições universitárias que aprovam em seus vestibulares 

mesmo os alunos mais despreparados? Com efeito, não cabe à universidade corrigir 

falhas de outras instâncias de ensino, muito embora algumas instituições de ensino 

superior recorram a essa medida.  

Se a escola não cumpre com seu papel de formar o aluno nos alicerces do 

saber, preparando-o para o domínio da língua portuguesa e das ciências básicas, 

desenvolvendo seu pensamento crítico, imergindo-o nas vertentes da pesquisa 
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científica, então será dificultoso recebê-lo no ensino de graduação sem que ele 

tenha tão necessário alicerce cultural. 

A partir de tão calamitoso contexto, o presente estudo tentará apontar a 

repercussão negativa da crise da educação no âmbito do ensino superior, 

priorizando as faculdades de Direito. Deveras, o ensino jurídico no Brasil vem 

apresentando falhas graves em diferentes aspectos nos últimos anos e o baixíssimo 

índice de aprovação no rigoroso Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

retrata bem essa realidade.  

Os dizeres do emérito Rizzatto Nunes (2008) corroboram o acima exposto: 

 

A melhor demonstração de que o sistema de ensino e avaliação não 
é adequado está no resultado. Os egressos das faculdades de 
Direito, dirigindo-se aos concursos das carreiras jurídicas, apesar de 
alguns deles ser altamente concorridos, acabam não se tornando 
bons profissionais, demonstrando no exercício da profissão toda 
sorte de erros técnicos e de falta de conduta ética. São petições mal 
feitas, acusações equivocadas, decisões erradas, desprezo pela 
pessoa humana dos envolvidos nas questões jurídicas. Não resta 
dúvida, pois, que a escola de Direito merece reforma de ordem 
pedagógica (NUNES, 2008, p.22). 

 
A metodologia de ensino dos cursos de graduação em Direito precisa ser 

revista, sua grade de disciplinas deve ser atualizada, o ensino deve seguir aliado à 

prática do estágio desde muito cedo, tudo precisa melhorar. Algumas propostas já 

começam a ser postas em prática, mas ainda resta muito que fazer. 

 

 

1. Educação Superior: novos paradigmas 

 

 

 Educação superior em suas mais variadas áreas pode ser definida como um 

processo de continua reconstrução da experiência, com o propósito de ampliar e 

aprofundar o seu conteúdo social, enquanto ao mesmo tempo, o indivíduo ganha o 

controle dos métodos envolvidos.  

Definir a educação e os processos de ensino e de aprendizagem no contexto 

atual do ensino superior significa analisar criticamente o processo de planejamento e 

de avaliação dos cursos ofertados; significa, sobretudo, analisar o potencial 

pedagógico dos recursos humanos e tecnológicos disponíveis. A universidade e 
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suas funções deve ser considerada do ponto de vista da necessidade de 

reformulações para atingir suas finalidades em termos qualitativos. É urgente e 

necessário o fornecimento de subsídios com relação a pressupostos teórico-práticos 

em metodologia do ensino superior que possibilite a construção de uma ação 

docente de qualidade.  

Na verdade, o corpo de professores que se dispõem a lecionar em grau 

superior deve estar continuamente atualizando-se. A participação em congressos, a 

publicação de artigos, a busca pelo auto-aperfeiçoamento não pode ter fim. Somente 

isso irá oportunizar a reflexão continuada de professores sobre seus estudos, 

pensamentos e prática. No conjunto, a educação nada mais é senão um processo 

que nunca termina. Há uma tendência para aludir à educação como algo que 

termina, uma experiência que tivemos como, por exemplo, durante os cinco anos de 

faculdade, ou num curso de pós-graduação. Isso soa como se tivéssemos passado 

por algo final, algo que nunca mais experimentaremos de novo. Contudo, na 

realidade, a educação jamais termina (KNELLER, 1990).  

Não são poucos os motivos que induzem à formação continuada. Muda o 

conhecimento, mudam as leis, muda a sociedade. As potencialidades que o docente 

deve buscar desenvolver hoje em seus alunos abrange uma gama de saberes que 

aumenta a cada dia. Mais do que na esfera da educação básica, no ensino superior 

o desenvolvimento do pensamento crítico se faz regra. Que dizer então quando o 

ensino de graduação tem em sala de aula futuros juristas, operadores do Direito? 

Sim, este é um ambiente ainda mais exigente. Aqui o papel do ensino vai muito além 

do repassar de conteúdos decorados, assimilados sem tanta preocupação com 

noções de valor ou com a historicidade jurídico-política.  

Na faculdade de Direito a idéia de educação deve estar intimamente ligada às 

idéias de liberdade, democracia e cidadania, construídas através da atividade crítica 

de cada indivíduo frente aos padrões, normas e idéias impostas pela sociedade 

onde vive. Com razão, o problema da corrupção que permeia os órgãos 

governamentais, a ingerência política, a desigualdade econômica e o descaso 

histórico do governo brasileiro para com os direitos fundamentais dos cidadãos, são 

problemas que somente se encerrarão com o aprimoramento da democracia, e isto 

se da por meio de uma cultura crítica oriunda do conhecimento dos direitos do 

cidadão. 
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Assimilar conhecimentos na esfera do direito visando tão somente galgar 

bons posicionamentos no mercado de trabalho está longe de ser o ideal da 

formação universitária. Cabe ao ensino como um todo e ao ensino jurídico em 

especial a formação da consciência cidadã. Educar para a cidadania tem grande 

contribuição para alterações no campo da cultura política, por meio da ampliação do 

espectro da participação política, não só em nível macro do poder político nacional, 

mas incrementando-a a partir do micro, da participação em nível local, das 

organizações populares, e contribuindo para o processo de democratização e 

ampliação da conquista de direitos de cidadania (PERUZZO, 2002). 

Não obstante a certeza do acima mencionado, o que se vê nas faculdades de 

direito é, cada vez mais, uma escassez qualitativa, vale dizer, uma ausência na 

formação tal como se deu outrora. Nos velhos tempos o ensino jurídico não se 

limitava a preparar o aluno para o Exame de Ordem, como tem acontecido hoje em 

muitas instituições. Nos tempos de juristas como Rui Barbosa, Oliveira Viana, 

Raymundo Faoro, Caio Prado Junior, entre outros, as faculdades jurídicas 

promoviam uma formação humanística primorosa. Todo aquele que obtivesse um 

diploma de Bacharel em Direito, obtinha uma formação que lhe dava condições de 

atuar em diferentes áreas, o que de fato ocorria.  

Hodiernamente, se há uma crise na formação de médicos e professores, há 

também uma crise na formação dos bacharéis em Direito. O problema não se 

restringe a uma classe ou categoria profissional. Cabe, pois, aos sistemas de 

avaliação do ensino superior buscar respostas para a falência do ensino universitário 

no Brasil. Tudo indica que o problema da educação superior começa na verdade no 

ensino básico, sempre abandonado, carente de amplos investimentos do governo. 

 

 

2. A avaliação do ensino superior: o caso do ensino jurídico 

 

 

 Em todo o país o ensino superior vem sendo reavaliado. Não raros são os 

cursos de graduação em Direito que recebem um parecer negativo do Conselho 

Federal da OAB, setor responsável pelo ensino jurídico. Poucos cursos obtiveram ou 

conquistaram o selo “OAB Recomenda”. Outro dispositivo usado no processo de 
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avaliação do ensino jurídico no país acontece com o ato da aplicação do Exame de 

Ordem, este também de responsabilidade da OAB.  

O gradativo aumento do número de Faculdades de Direito – a maioria 

instituições privadas de pouca qualidade – acabou gerando frustração em muitos 

bacharéis que depois de formados, não obtiveram sucesso no Exame da OAB. 

Milhares de estudantes recorrem aos cursos preparatórios para o Exame de Ordem, 

a maioria se decepciona com os resultados obtidos nas Faculdades, descobrindo 

tardiamente que perderam tempo e dinheiro. O número de cursos preparatórios para 

o temido Exame de Ordem tem se multiplicado no país.  

 A carreira jurídica, antes motivo de orgulho e ascensão social para muitos, 

tornou-se um caminho incerto para a juventude estudantil. O número expressivo de 

escritórios de advocacia demonstra a existência de um mercado saturado nalgumas 

regiões do Brasil.  

 Os educadores em geral, estão tentando uma solução para a crise do ensino 

jurídico. Novas propostas para uma grade de disciplinas na graduação em Direito 

vem sendo pensada. Hoje já se tem como certo que algumas áreas jurídicas não 

podem ficar de fora da grade disciplinar, como direito ambiental, direito de 

informática, direito internacional, direito educacional, biodireito, etc. Ademais, deve-

se atentar para o ensino interdisciplinar, sempre que possível. 

 Não obstante a preocupação existente com os cursos jurídicos, o problema da 

educação superior ultrapassa a questão das áreas de conhecimento. Todos os 

cursos de nível superior estão sendo repensados no país. Nesse sentido, o 

Ministério da Educação tem sido um importante parceiro da Ordem dos Advogados 

do Brasil e seu Conselho de Ensino. 

  Relativamente ao Ministério da Educação a posição dos técnicos avaliadores 

não é muito diferente daquilo que já constatou o OAB. O MEC tem se demonstrado 

preocupado com a alta reprovação da educação superior no quesito qualidade, 

sobretudo no ensino privado. Não são apenas os cursos jurídicos que vão mal, há 

também péssimas Faculdades de Medicina, de Engenharia, de Pedagogia, de 

Fisioterapia, entre outras áreas. A privatização disfarçada da educação superior, 

imposta pelo governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, está mostrando 

seus lamentáveis resultados. 

Atualmente não existe mais o Exame Nacional de Cursos, conhecido como 

“Provão”. Este fora extinto no governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva. Agora 
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o Ministério da Educação tem feito uso de uma nova forma de avaliação das 

faculdades nacionais, públicas e privadas. Hoje no Brasil temos o denominado 

SINAES. Criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior é formado por três componentes principais: a 

avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes.  

O SINAES avalia todos os aspectos que giram em torno desses três eixos: o 

ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos 

alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações e vários outros 

aspectos.  O referido Sistema possui uma série de instrumentos complementares, 

quais sejam: a auto-avaliação, a avaliação externa, o Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes e outros instrumentos de informação (censo e 

cadastro). Os resultados das avaliações possibilitam traçar um panorama da 

qualidade dos cursos e instituições de educação superior no país. Os processos 

avaliativos são coordenados e supervisionados pela Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES). A operacionalização é de 

responsabilidade do Instituto Nacional de Educação Superior. 

As informações obtidas com o SINAES são utilizadas pelas Instituições de 

Ensino Superior (IES) para a orientação da sua eficácia institucional e efetividade 

acadêmica e social; pelos órgãos governamentais para orientar políticas públicas e 

pelos estudantes, pais de alunos e público em geral, para orientar suas decisões 

quanto à realidade dos cursos e das instituições. Com efeito, ninguém quer se 

matricular em um curso reconhecido e apontado como de má qualidade. Com isso 

cresce a disputa pelas boas faculdades. 

Cursar uma faculdade que não prepara bem o profissional, seja em que área 

for, significa estar impossibilitado de obter aprovação em exames de classe e 

concursos públicos, este último o grande sonho de uma maioria de formados em 

todo o Brasil. 

A tabela a seguir ilustra bem os resultados obtidos no Exame de Ordem no 

ano de 2009, em cada estado nacional. Percebe-se a porcentagem de bacharéis 

inscritos e o número de candidatos aprovados. 
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Fonte: Exame de Ordem – OAB/2009 

 

  

Para funcionar adequadamente, um curso superior deve submeter-se a três 

estágios: o primeiro, de autorização, o segundo, de reconhecimento e o terceiro, de 

credenciamento, ou seja, de renovação periódica para funcionar. Neste caso, o 

credenciamento e recredenciamento serão decorrência de um processo de 

avaliação permanente pelo poder público (CARNEIRO, 2002).  

O Decreto 2.306/97 determina que a criação e o reconhecimento de cursos 

jurídicos em instituições de ensino superior, inclusive universidades, dependerá 

previamente de manifestação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil. Idêntico procedimento deverá ocorrer no caso de criação de cursos de 

Medicina, Odontologia e Psicologia, sendo que neste caso, o processo de criação 
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deve ser submetido à avaliação prévia do Conselho Nacional de Saúde 

(CARNEIRO, 2002). 

 A questão da avaliação externa (aquela feita pelo poder público no caso em 

foco) poderá gerar turbulências junto às universidades, sempre muito ciosas de sua 

autonomia. Esta, porém, não é a postura tomada pelas grandes instituições 

universitárias do mundo. Normalmente, além de suas próprias avaliações elas se 

deixam submeter ao controle externo do MEC, ou no caso dos cursos jurídicos, da 

OAB. 

 Nos Estados Unidos, as universidades se deixam acompanhar por diferentes 

tipos de avaliação, conduzidas por agências não-governamentais. No Canadá e na 

Inglaterra também acontece isso. Aqui no Brasil o temor da avaliação externa está 

em que esta seja usada para fixar parâmetros para a redistribuição diferenciada de 

recursos, no caso das instituições públicas obviamente. No Brasil, universidades 

como a USP e a UNICAMP têm avançado muito na direção de processos mais 

amplos de avaliação.  

 

 

3. Inovações no ensino através da pesquisa e da prática de estágio 

 

 

Deve-se favorecer a construção da autonomia intelectual dos alunos através 

da pesquisa e da prática. No Brasil são poucos os alunos que chegam à 

universidade com alguma experiência de pesquisa realizada no ensino médio. A 

disciplina de metodologia científica, oferecida já no primeiro ano dos cursos de 

graduação, deve dar conta de incentivar os acadêmicos a se envolverem na 

pesquisa.  

Tradicionalmente os cursos de Direito em especial não têm muito 

envolvimento em pesquisa, ainda que não faltem temas a serem estudados. Na letra 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu artigo 43, se 

pode ler que a educação superior tem por finalidade, entre outros pontos, “incentivar 

o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia [...]”. Deveras, a prática da pesquisa vem sendo apontada 

como crucial no trabalho do aprendizado em diferentes disciplinas. Quem pesquisa, 

aprende mais e melhor. 
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No ramo do Direito tem espaço a pesquisa documental, a pesquisa qualitativa 

e quantitativa, a pesquisa bibliográfica, os estudos de caso, a análise comparativa, 

entre tantas outras opções.  Quanto aos temas, faltam estudos na esfera do direito 

eletrônico, no direito educacional, no biodireito, etc. Havendo incentivo do corpo 

docente, certamente não faltarão alunos interessados em produzir ciência jurídica de 

qualidade nos inúmeros cursos de Direito espalhados pelo país.  

Para a escolha acertada do tema a ser pesquisado, o acadêmico de Direito 

deve escolher um assunto para o qual haja fontes disponíveis; deve-se observar 

também se existe professor interessado em orientar aquele tema específico 

escolhido. O tema deve ser delimitado dentro de uma determinada área do Direito. 

São exemplos de tema para uma pesquisa jurídica: “Os benefícios e os avanços 

oriundos da nova Lei de Tóxicos”; “Os objetivos constitucionais para a educação 

superior”; “O caráter pedagógico-jurídico da Lei de Estágio”. Qualquer que seja o 

tema deve ser sempre delimitado, objetivo e preciso. 

Outro ponto que merece relevo nos cursos de graduação em Direito remete 

ao estágio. Onde e quando estagiar? Na verdade, o quanto antes o aluno se 

envolver com o cotidiano do universo jurídico melhor será para a sua formação. 

Varas de Justiça, Delegacias de Polícia, Escritórios de Advocacia, opções não 

faltam. O incentivo deve vir dos professores já no início dos cursos de graduação. O 

estágio ajuda no sentido de favorecer a interação e a cooperação; analisar a 

realidade e o contexto jurídico onde esta ou aquela matéria se encaixa; refletir sobre 

a prática, etc. A intervenção do professor durante as atividades de estágio deve ir 

além do estágio obrigatório realizado nos últimos dois anos do curso de 

bacharelado. O docente pode acompanhar o aluno em atividade extra-sala de aula – 

e dentro de suas possibilidades – poderá acompanhar o trabalho realizado pelo 

acadêmico em seu estágio jurídico. 

Na Faculdade de Direito de Apucarana, região norte do Paraná, o Núcleo de 

Prática Jurídica (NPJ-FAP) vem realizando um gigantesco trabalho de atendimento 

jurídico à população carente do Município. São centenas de cidadãos atendidos. 

Causas cíveis, criminais e ligadas ao direito de família são debatidas pelos alunos, 

juntamente com seus professores e, posteriormente, são redigidas peças 

processuais que serão encaminhadas ao Fórum da Comarca de Apucarana. 

Ainda, desenvolve-se no Núcleo de Prática Jurídica da Instituição processos 

simulados, que são casos fictícios, propostos pelos professores responsáveis aos 
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alunos para que estes possam ter contato com outras espécies de procedimentos 

não abrangidos pelo atendimento no Núcleo. Os alunos, com a supervisão dos 

professores, redigem petições, realizam audiências simuladas, proferem despachos, 

pareceres e sentenças que compõem o processo simulado. Tudo isso visando o 

ensino crítico-reflexivo aliado à prática, instrumentos importantes para a formação do 

operador do Direito. 

Nos escritórios de advocacia da região também se encontram numerosos 

estagiários de Direito, sendo que alguns atuam em troca de remuneração, enquanto 

outros buscam tão somente o conhecimento advindo de tal experiência.  

Em 2008 foi editada a nova Lei de Estágio, Lei nº 11.788/08, que manteve a 

característica do estágio como atividade sem vínculo empregatício e regulamentou a 

atividade no Brasil. A referida Lei trouxe inovações importantes tais como a previsão 

do estágio, obrigatório ou não, como parte do projeto pedagógico dos cursos; a 

exigência de apresentação, pelo estagiário, de relatório de atividades do estágio; a 

permissão para que profissionais liberais de nível superior ofereçam estágio; a 

definição das obrigações da instituição de ensino no acompanhamento do estágio; a 

previsão de trinta dias de recesso para o estagiário; a delimitação de limite da 

jornada de estágio em seis horas para os estudantes do ensino superior, da 

educação profissional de nível médio e do ensino médio regular e de quatro horas 

para estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na 

modalidade profissional de educação de jovens e adultos; a determinação do 

número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal da empresa 

concedente, que pode chegar a 20%, caso haja mais de vinte e cinco empregados.  

Os educadores mais otimistas acreditam que a nova Lei de Estágio trará 

benefícios substanciais à atividade do estágio, com o reconhecimento do seu caráter 

educativo, a defesa dos direitos do estudante e a definição dos papéis de cada parte 

envolvida. É o fim do estágio sem compromisso com a formação profissional e o 

exercício da cidadania. 

De modo geral sabe-se que o ensino de qualidade está sempre fundado no 

estágio e na pesquisa, ambas são atividades práticas. De fato na esfera universitária 

os estudos estão associados ao aprender a pensar e ao aprender a fazer, como nos 

relata Delors (2003). O ensino universitário precisa hoje ajudar o aluno a 

desenvolver habilidades de pensamento e identificar procedimentos necessários 

para abstrair do conhecimento todas as suas riquezas.  
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Um ponto que também se sobressai nos cursos jurídicos conduz ao problema 

da didática. Até que ponto os professores estão cientes de sua carência de 

formação pedagógica para exercer o magistério superior? De fato, a maioria dos 

advogados e magistrados não possuem o devido potencial pedagógico específico de 

formação, para encarar os desafios da sala de aula. Muitos, a maioria, aprende a 

lecionar lecionando.  

Uma educadora, aliás, questionava a respeito, e não apenas se referindo aos 

docentes do Direito: 

 

Embora a didática seja reconhecidamente como relevante nesse 
processo, ate que ponto os profissionais do ensino superior 
reconhecem sua importância? Qual a sua percepção em torno deste 
conceito? Como a didática poderia contribuir para a superação dos 
desafios da prática docente? (PIMENTA, 1999, p.127). 

 

No conjunto e para além das especificidades de cada curso de graduação, 

todo processo de formação deve dotar os alunos de conhecimentos, habilidades e 

atitudes que desenvolvam profissionais reflexivos, isto é, indivíduos com capacidade 

de refletir sobre sua posição na sociedade. O papel do operador do Direito numa 

sociedade desigual e injusta começa a se delimitar já a partir da formação 

acadêmica.  

O enquadramento funcional do formando em Direito na era pós-moderna em 

nada se assemelha aos anos dourados em que se formavam alguns poucos 

bacharéis nas renomadas Faculdades de Direito de São Paulo e do Recife. 

Hodiernamente, a realidade tornou-se por demais competitiva. As instituições de 

ensino estão agora, lamentavelmente, comprometidas mais com o lucro do que com 

ideários de emancipação política ou promoção da justiça social, como fora outrora.  

O corpo docente da universidade deveria estar devidamente preparado para 

responder aos desafios contemporâneos, especialmente as questões 

interdisciplinares que envolvem o mundo social, político e histórico. A prática jurídica 

deve ser perspectivada nesse contexto mais amplo e de abrangência global, de tal 

modo que permita ao futuro profissional atuar em esferas até bem pouco tempo 

impensáveis.  

Hoje há mesmo quem se forme bacharel com o intuito único de lecionar. Esse 

profissional precisa saber que o foco central do sucesso da atuação do professor 

está em sua formação. Não obstante, nenhuma faculdade de Direito tem oferecido 
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cursos de graduação que levem em conta a formação do professor de Direito. 

Inexiste disciplina pedagógica no bacharelado, fato que obriga os graduados a 

buscarem o devido aperfeiçoamento em cursos de pós-graduação, como o de 

Metodologia da Ação Docente oferecido pela Universidade Estadual de Londrina 

(UEL), entre outras instituições.  

Os professores universitários da área jurídica, quando indagados acerca do 

que representa a didática, são unânimes em afirmar que são técnicas de ensinar, 

mesmo porque, de uma forma ou de outra aprenderam a ensinar com sua 

experiência e mirando-se em seus professores. Na verdade o ato de educar é bem 

mais amplo do que o da ação de ministrar aulas, pois envolve fins mais abrangentes 

para o processo educacional.   

 De modo geral, o docente de Direito parece possuir um perfil bastante 

definido na universidade, como pontua Carvalho Junior (2001, p.191): “são 

conservadores ao extremo, transpassando aos alunos uma visão legalista, 

formalista, embasada seja num feroz positivismo kelseniano, ou dentro dos marcos 

de uma cultura jurídica moldada no liberalismo e nos mitos que o fundam 

historicamente”. 

O professor de Direito não deve simplesmente conhecer com profundidade os 

conteúdos de sua disciplina, embora isto seja fundamental, mas precisa ter 

sensibilidade e fundamentação necessárias para detectar o contexto de vivência de 

seus alunos e, com isso, ancorar os novos conhecimentos propostos. “Nenhuma 

ação educativa pode prescindir de uma reflexão sobre o homem e de uma análise 

sobre suas condições”, escreveu o emérito educador Paulo Freire (2002, p.88). 

É importante reconhecer que o professor, para construir a sua condição de 

mestre do saber, precisa recorrer a saberes da prática e da teoria. No mundo do 

Direito, a prática cada vez mais vem sendo valorizada como um espaço de 

construção de saberes operacionais. Ademais, a prática que é fonte de sabedoria, 

faz da experiência um ponto de reflexão.  
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4. Ensino reflexivo na graduação em Direito 

 

 

O processo do ensino reflexivo possui muitas razões para se consolidar nas 

mais distintas áreas do conhecimento. No âmbito jurídico não é diferente. Tudo se 

faz a partir do cotidiano da sala de aula, nas relações de ensino-aprendizado. As 

mais variadas técnicas de ensino nem sempre ressaltam no conhecimento o que de 

fato importa. Ademais, muitas vezes a rotina e a repetição fazem o conhecimento 

prático tornar-se tácito e tão espontâneo que os profissionais não mais refletem 

sobre o que estão fazendo. Daí a importância da reflexão como elemento 

fundamental para o desempenho da atividade aprendida. O espaço de reflexão 

crítica, coletiva e constante sobre a prática é essencial para um trabalho que se quer 

transformador, para um Direito que promova a justiça. 

Falar do ensino reflexivo e de professores reflexivos leva-nos a pensar que, 

apesar de existirem certas atitudes e predisposições pessoais nos professores, há 

todo um conjunto de destrezas ou habilidades que os professores devem dominar 

para concretizar este modelo de ensino. Estas aptidões dizem respeito a habilidades 

cognitivas e metacognitivas. 

Os educadores ingleses Pollard e Tann (1989) descreveram as destrezas 

necessárias à realização de um ensino reflexivo: Destrezas empíricas: têm que ver 

com a capacidade de diagnóstico tanto no nível da sala de aula como da escola. 

Implicam a capacidade de compilar dados, descrever situações, processos, causas 

e efeitos. Requerem dados objetivos e subjetivos (sentimentos, afetos). Destrezas 

analíticas: necessárias para analisar os dados descritivos compilados e, a partir 

deles, construir uma teoria. Destrezas avaliativas: as que se prendem com o 

processo de valoração, de emissão de juízos sobre as conseqüências educativas 

dos projetos e com a importância dos resultados alcançados. Destrezas 

estratégicas: dizem respeito ao planejamento da ação, à antecipação da sua 

implantação seguindo a análise realizada. Destrezas práticas: capacidade de 

relacionar a análise com a prática, com os fins e com os meios, para obter um efeito 

satisfatório. Destrezas de comunicação: os professores reflexivos necessitam de 

comunicar e partilhar as suas idéias com outros colegas, o que sublinha a 

importância das atividades de trabalho e de discussão em grupo.  
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Os melhores educadores afirmam que as destrezas podem configurar 

diferentes componentes na formação de professores, tanto a nível inicial como 

permanente. Porém, é necessário que as atividades de formação permanente de 

professores universitários incluam elementos que propiciem o desenvolvimento das 

destrezas anteriormente citadas. 

 A educadora portuguesa Isabel Alarcão (2002) ensina que o professor 

reflexivo é aquele que pensa no que faz, que é comprometido com a profissão e se 

sente autônomo, capaz de tomar decisões e ter opiniões. Ele é, sobretudo, uma 

pessoa que atende aos contextos em que trabalha, os interpreta e adapta a própria 

atuação a eles. Os contextos educacionais são extremamente complexos e não 

existe um igual a outro. O professor pode ser obrigado a, numa mesma faculdade, 

ou numa mesma turma de Direito, utilizar práticas diferentes de acordo com a sala 

de aula, com a idade dos alunos. Se o docente não tem a capacidade de analisar 

caso a caso, automaticamente se tornará um tecnocrata da educação (ALARCÃO, 

2001). 

 Quanto ao aluno reflexivo, este é aquele que gerencia seus estudos porque o 

professor tenta formá-lo como indivíduo autônomo. E quem quer um aluno reflexivo 

tem de avaliar essa competência. Se uma turma de alunos de Direito obteve maus 

resultados, cabe perguntar-se: por quê? De quem é a culpa? A faculdade está 

ensinando mal? Os alunos têm problemas? Há inúmeras questões a fazer.  

 O professor de Direito que pretenda adotar uma metodologia de ensino 

reflexivo, deve ser capaz de levantar dúvidas sobre seu trabalho. Ensinar bem o 

Direito já não é suficiente. É preciso saber o que acontece com o estudante que não 

aprende a lição. No tocante ao problema da evasão dá-se o mesmo. Por que tantas 

desistências ao longo de um curso de graduação? Qual o contexto social que 

sustenta esse problema? Por que tantas reprovações no Exame de Ordem? Com 

quem está a culpa? Será que as faculdades são mesmo ruins? É preciso refletir. 

 Enfim, o processo de ensino e aprendizado vai além de preocupações 

meramente pedagógicas intra-sala de aula. No caso de cursos de graduação em 

Direito, deve-se fazer uma análise da totalidade, visando uma formação 

humanístico-reflexiva que atenda aos anseios de uma sociedade em permanente 

transformação.  
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5. Formando o cidadão: a expansão do ensino do Direito  

 

  

 O Brasil é o segundo colégio de advogados do ocidente, perdendo apenas 

para os Estados Unidos da América. Seria muito bom se houvesse mercado de 

trabalho para todos os bacharéis e se o expressivo número de faculdades de Direito 

se refletisse na qualidade do serviço prestado. Porém, não é o que acontece. O 

ensino jurídico sem qualidade atinge todo o âmbito da Justiça, pois compromete a 

formação de todos os que participam de sua administração: advogados, 

magistrados, promotores, operadores do Direito em geral. Acaba atingindo o próprio 

conceito de cidadania e de democracia (ARAGÃO, 2007). 

 A cidadania nos moldes atuais segue uma orientação ideológica que 

representa bem mais que a participação em período eleitoral. Toda a sociedade 

organizada se fundamenta no estado de Direito, previsto juridicamente. Se as leis 

não são bem interpretadas, se não são obedecidas, se não são elaboradas com 

base na realidade nacional, então todo o processo democrático estará em risco. 

Com razão, não há esfera social que não seja regulamentada em lei. A proteção 

estabelecida em direitos e deveres é o fundamento último do bom Direito. Não 

obstante, o ensino desse Direito tem sido algo pervertido, inócuo, sem base 

científica. Disso resulta a carência cidadã denunciada por Aragão (2007), entre 

tantas outras mazelas. O que fazer? Ora, muito já vem sendo feito. Trata-se de um 

processo de longa duração; o que não se pode é esmorecer diante desses desafios.  

O ensino de qualidade é um direito do cidadão – e muito se fala disso hoje em 

dia –, logo o ensino jurídico de qualidade o é mais ainda. A crise que abate a 

educação no geral, chegou à faculdade, chegou às faculdades de Direito. Nesse 

ambiente prevalece agora a educação mercadológica, enquanto os referenciais 

pedagógicos e didáticos são postos de lado. De pesquisa pouco se fala, estágio visa 

dinheiro ou status, resta o ensino jurídico esfacelado.  

Por que não trabalhar a interdisciplinaridade nos cursos jurídicos? Por que 

não unir teoria e prática já desde o primeiro ano do bacharelado? Por que não exigir 

um conhecimento básico de Direito nos exames vestibulares? Se a lei obriga o 

estudo de filosofia, sociologia e história da África no ensino de nível médio, não 

deveria também incluir a obrigatoriedade do ensino de Direito?  
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Se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em vários de seus artigos 

acentua que a educação visa formar o cidadão, nada melhor que instruí-lo desde 

muito cedo quanto às suas obrigações e seus direitos. O jovem adolescente deveria 

conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) precocemente; deveria 

receber orientação especializada quanto ao Código Brasileiro de Trânsito, e no 

mesmo sentido deveria saber de seus direitos enquanto consumidor que é.  

Essa formação de cidadania verdadeira abriria oportunidades que resultariam, 

no conjunto, numa melhora gradativa do ensino jurídico brasileiro em diferentes 

níveis. De fato o jovem acadêmico da Faculdade de Direito não teria contato com as 

leis de seu país apenas quando, já adulto, iniciasse uma graduação em ciências 

jurídicas.  

Há inclusive, atualmente, muitos calouros universitários que se demonstram 

admirados ao ouvir dizer do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), que até 

então desconheciam; outros ficam espantados quando sabem que nosso país tem 

uma legislação de proteção ao consumidor respeitada internacionalmente. Quando 

muito, a juventude brasileira conhece um pouco de Direito assistindo o cinema 

americano. Esse quadro de desinformação jurídica precisa e deve mudar com 

urgência. 

Os educadores são unânimes ao afirmar que não se altera a realidade de 

uma escola sem que se altere o quadro que a circunda. Isso vale para a escola de 

ensino primário e vale para a universidade, onde se posiciona o ensino jurídico. As 

leis do país precisam ser discutidas pela sociedade civil, pelas comunidades de 

bairro, pelas associações, etc. A realidade do que acontece nos grandes Tribunais 

de Justiça, no Fórum de cada município, nas Varas da Justiça do Trabalho, nas 

Delegacias de Polícia, enfim onde se faz presente o papel dos operadores do 

Direito, essas realidades deveriam se tornar acessíveis ao cidadão comum.  

As leis são inúmeras no Brasil, pouco cumpridas e muito desconhecidas. As 

autoridades judiciárias são temidas, quase sempre são autoritárias e distantes do 

homem comum, enquanto a ciência do Direito segue mesclada numa linguagem 

hermética, inacessível ao cidadão trabalhador; os prédios dos Tribunais de Justiça 

são monumentos que ostentam luxo e desperdício do dinheiro público, abrigando 

magistrados inertes, processos morosos e alguma corrupção. Certamente esta 

realidade em nada contribui para promover o ganho qualitativo do ensino do Direito, 

que atualmente segue retido em cursos efêmeros de faculdades ávidas por lucro. 
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Quando o estudante, a dona de casa e o operário sentirem no seu cotidiano a 

presença de uma Justiça que funciona, que se faz transparente e inteligível, quase 

que inevitavelmente isso haverá de repercutir na qualidade do ensino do Direito no 

país.  

  

 

Considerações Finais 

 

 

Educação é um direito humano com imenso poder de transformação. Sobre 

suas fundações estruturam-se a liberdade, a democracia e o desenvolvimento 

humano sustentável. Portanto, no limiar do século 21 não deve existir prioridade 

maior ou missão mais importante do que a educação para todos, em todos os níveis. 

Isso inclui o ensino superior de qualidade. 

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que historicamente sempre teve 

um papel relevante no processo de democratização do país, pode ainda unir-se à 

sociedade civil na luta pela educação de qualidade, nos níveis fundamental e médio. 

Fazendo isso, indiretamente, a OAB estará contribuindo para que também os cursos 

de graduação em Direito melhorem no país. Com efeito, não existe uma separação 

entre níveis de ensino. A má qualidade que começa no ensino básico chega à 

universidade. 

Dentro de uma visão crítica de ensino é necessário observar o processo de 

aprendizagem, diagnosticar as deficiências e ajudar o aluno a aprender. Aprender a 

olhar para além do simples universo jurídico, desenvolvendo uma visão formativa 

holística, fundamentada na essência das relações sociais. O desafio do ensino do 

Direito perante as novas metodologias trará um forte ganho qualitativo se levar em 

conta ao ensino reflexivo, a prática fundamentada no estágio, o exercício da 

pesquisa e, sobretudo, a expansão do ensino jurídico para além da graduação em 

Direito.  

Ademais, o processo de avaliação no contexto pedagógico acima, precisa 

deixar de seu um instrumento de dar nota, punir, medir, quantificar para ser um 

instrumento de verificação das fraquezas dos alunos e também dos professores e de 

sua práxis, para atingir aquilo que o ensino propõe como meta: o aprendizado. 
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A pluralidade de metodologias de ensino é sempre a melhor alternativa. Cabe 

aos profissionais do ensino jurídico a coragem de aplicá-las conscientemente. 

Excluindo-se os métodos autoritários, arcaicos e positivistas, e ao mesmo tempo 

dando-se preferência àqueles que estimulam a autonomia reflexiva do aluno, se 

chegará a um padrão razoável do ensino, assemelhado às melhores Faculdades de 

Direito do mundo. 

Se ainda existe diferença em termos qualitativos entre o ensino superior 

brasileiro e o europeu ou norte-americano, isso se dá por diferentes razões. No 

Brasil, o problema da falta de recursos nas instituições públicas de ensino superior 

aparece com freqüência para justificar problemas de qualidade na educação 

universitária.  

É sabido que o Brasil se coloca como um dos poucos países do mundo em 

que o aluno não paga para cursar uma universidade federal ou estadual. Na Europa, 

é comum as instituições públicas cobrarem mensalidades. Com recursos financeiros 

garantidos, o ensino superior melhora, surgem ganhos qualitativos em termos 

salariais para os professores; a estrutura física das faculdades (prédios, laboratórios 

e salas de aula) também acaba recebendo benefícios; verbas para a pesquisa não 

faltam.  

Tudo aparenta ser muito diferente da realidade nacional, onde alguns prédios 

construídos nos diversos campi universitários estão caindo aos pedaços, 

laboratórios de pesquisa de ponta restam esquecidos, enquanto professores 

catedráticos migram para o exterior. A crise do ensino jurídico, vale dizer, espelha a 

crise da educação como um todo. 

Nos Estados Unidos a prática de doações milionárias às universidades 

públicas por parte de ex-alunos bem sucedidos profissionalmente, também é 

comum. Isso contribui para a qualidade do ensino superior americano, recordista na 

obtenção de Prêmios Nobel.   

O Brasil, dotado de uma cultura diferente e sem recursos financeiros, deverá 

se adaptar à realidade internacional, com uma nova legislação para o ensino 

superior. Para além dos prejuízos conhecidos na área do magistério jurídico, a 

educação como um todo tenderá a decair qualitativamente, quanto menor for a 

atenção dispensada a esta relevante área de interesse público.   
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EDUCAÇÃO JURÍDICA E DIREITOS HUMANOS: PARA QUE OPERADORES JURÍDICOS NA
SOCIEDADE?

EDUCACIÓN E DERECHOS HUMANOS: OPERADORES JURÍDICOS EN LA SOCIEDAD PARA
QUÉ?

José Humberto de Góes Junior

RESUMO
Sob pretexto de responder à pergunta “para que operadores jurídicos na sociedade?”, formulada por Roberto
Aguiar em seu livro Habilidades, o presente trabalho parte de uma breve análise sobre a teoria do
conhecimento em que está inserida a produção teórica nas Universidades e sua relação com o processo
histórico de formação de uma identidade brasileira, capazes de influenciar nos valores que se propagam
através da educação jurídica promovida por aqui. No seio da discussão sobre o conhecimento, o presente
artigo cunha, baseado na categoria “senso comum teórico”, de Luis Alberto Warat, o termo
“epistemideologia”, sendo que, para o debate em torno das condições históricas nacionais, acorre a Sérgio
Buarque de Holanda, através de seu livro Raízes do Brasil, para entender como estas, aliadas aos discursos
que tomam novo formato na atualidade com o advento da sociedade de consumo e com os perfis e
programas institucionais aplicados nos últimos tempos, tais como o programa de concessão de bolsas para
universidades particulares (PROUNI) e no programa de expansão e reestruturação das Universidades
Federais (REUNI), compõem-se como limites para que a educação jurídica seja desempenhada como parte
do processo de realização, promoção e defesa de direitos humanos, ou seja, constitua vínculos inextrincáveis
com o objetivo de construir uma sociedade sem espaços para quaisquer discriminações, preconceitos e
mecanismos opressores.
PALAVRAS-CHAVES: Teoria do conhecimento; “epistemideologia”; formação histórica brasileira;
educação jurídica; negação de direitos humanos.

RESUMEN
Bajo el pretexto de responder a la pregunta "operadores jurídicos en la sociedad para qué?", propuesta por
Roberto Aguiar en su libro Habilidades, se presenta un breve análisis de la teoría del conocimiento que se
incrusta en la producción teórica en las universidades y su relación con el proceso histórico de formación de
una identidad brasileña, capaz de influir en los valores que se propagan a través de la educación jurídica que
se promueve en el país. Dentro de la discusión sobre el conocimiento, el artículo propone, basado en la
categoría “sentido común teórico", de Luis Alberto Warat, el término "epistemideología", y, para el debate
sobre las condiciones históricas nacionales, busca a Sergio Buarque de Holanda, a través de su libro “Raízes
do Brasil”, para comprender cómo estas, aliadas con los discursos que toman forma en estos días con la
emergencia de la sociedad de consumo y de perfiles institucionales y de programas implementados
actualmente, tales como el programa de concesiones becas como forma de acceso a universidades privadas
(PROUNI) y el programa de expansión y reestructuración de las universidades públicas (REUNI), componen
límites para la formulación de la educación jurídica como parte del proceso de aplicación, promoción y
protección de los derechos humanos, es decir, constituye vínculos inextricables con el objetivo de construir
una sociedad sin lugar para discriminación, prejuicios y cualesquiera mecanismos de opresión.
PALAVRAS-CLAVE: Teoría del conocimiento; “epistemideología”; formación histórica brasileña;
educación jurídica; incumplimiento de los derechos humanos.

1 INTRODUÇÃO
 
 

A juridicidade no Brasil, em seus instantes iniciais de elaboração, está marcada pela importação
de idéias, de institutos jurídicos, pela desvalorização das nuances da realidade local e pelo autoritarismo
português[1] (OLIVO, 2000), bem como, após a constituição do Estado brasileiro, pela mescla de modelos
científicos da Modernidade e princípios liberais com a estrutura de poder patriarcal, escravocrata e
patrimonialista, que tem na ordem jurídica e no uso da força os elementos fundamentais de manutenção e
reforço da arquitetura social hierarquizada[2], existente desde os tempos do domínio colonial.

Sob essas condições históricas, a ordem normativa reflete a apropriação ou ampliação da esfera
privada sobre o espaço público e se caracteriza como excludente, conservadora e individualista, dada a
subserviência aos interesses políticos e econômicos de uma pequena parcela da população (BUARQUE DE
HOLANDA, 2009; MARILLAC, 2009; OLIVO, 2000; RODRIGUES, 2000).

Sua continuidade dependia da formulação e reprodução de um sistema ideológico[3], cujo
objetivo seria justificar a ordem socioeconômica estabelecida e, instaurada a República, servir à instituição de
uma frágil democracia procedimental e ao sufocamento das reivindicações populares por direitos e justiça
social. Cumpria a educação em direito o papel de instituir uma cultura jurídica calcada em práticas comuns
de favorecimento, clientelismo, nepotismo, cooptação, e, entre outras, de transformar a lei em instrumento
de distribuição de privilégios (TELLES, 2001). A figura elementar, portanto, na educação jurídica do recém
criado Estado brasileiro era o “bacharelismo liberal”, caracterizado pelo individualismo político e pelo
formalismo legalista descomprometido com a realização de uma democracia efetiva e com os interesses do
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povo (BUARQUE DE HOLANDA, 2009; ADORNO, 1988; VENÂNCIO FILHO, 1978-1979;WOLKMER,
2005).

Não havia preocupação com uma formação sólida[4]. A estrutura era precária e não se dava a
efetiva valorização dos cursos jurídicos (VENÂNCIO FILHO, 1978-1979). Administrativamente, dominava
o espontaneísmo e a falta de planejamento e de regras objetivas para a abertura de cursos. No campo
pedagógico, o mote era a dissociação entre ensino e pesquisa; não havia exigibilidade de frequência dos
estudantes; os professores, de modo geral, adotavam posturas acríticas diante de códigos e da comunicação
de conhecimento; o fazer jurídico era pautado no desempenho de quaisquer atividades externas, tais como o
jornalismo e a política (ROBRIGUES, 1988).

Observando-se a realidade atual dos cursos jurídicos, percebe-se que a história, apesar de
algumas nuances distintas, ainda reverbera. A ausência de uma formação em direito crítica, dialógica e
eticamente politizada é o principal fator de manutenção do discurso jurídico com foco exclusivo na
legalidade; de uma visão de Direito como decorrência do fenômeno estatal, infenso a transformações que o
tornem mais justo e democrático, voltado para a preservação do status quo. E, como consequência mais
visível de seu veio ideológico, forma técnicos aptos a operar as manifestações normativas do direito estatal
de hoje, mas incapazes de vê-las em movimento e de participar, junto com as forças sociais, da luta por
realização e conquista de novos direitos humanos (AGUIAR, 2004; SOUSA JÚNIOR, 1997; 2006).

A razão para tanto pode residir na soma de concepções “epistemideológicas”[5] em que
produção, reprodução e inovação do conhecimento estão fundadas no mundo ocidental com elementos da
formação histórica brasileira e com discursos que se propagam nos dias atuais quanto aos cursos jurídicos no
Brasil. Para tornar perceptíveis as concepções “epistemideológicas”, é importante o diálogo teórico com
formulações elaboradas a partir de entendimento manifestados por Boaventura de Sousa Santos, Edgard
Morin, Enrique Dussel, Luis Alberto Warat, Roberto Aguiar, entre outros autores e autoras que partem de
ideias semelhantes acerca da produção cognitiva e do papel da universidade em face da elaboração de um
projeto emancipatório de sociedade. E, tomando por base a necessidade de revisar as raízes históricas de
certas compreensões ainda persistentes na formação jurídica brasileira, o presente artigo se socorre de
algumas das análises de Sérgio Buarque de Holanda constantes de seu livro Raízes do Brasil. Considerada
uma das obras-chave para entender os elementos que caracterizam uma identidade nacional (CÂNDIDO,
2009), esta é capaz de contribuir para que erijam pontes teóricas entre o modo como se assumiu a educação
em direito no Brasil, os discursos e os limites ideológicos que ainda pairam sobre esta e a impedem de se
tornar parte de um processo efetivo de implementação de direitos para os grupos sociais oprimidos.

Tudo isso, em verdade, assume o propósito de reforçar ainda mais a pergunta feita por Roberto
Aguiar em seu livro Habilidades: “para que operadores jurídicos na sociedade?” (2004, p. 208). Esta
indagação é o que deve mover conscientemente a formação jurídica e todo o fazer pedagógico dos cursos de
direito, sob pena de estes permanecerem por mais longos tempos voltados para a causa da dominação
socioeconômica em lugar de construir os caminhos para a realização e promoção dos direitos dos oprimidos.

 
 

2 “EPISTEMIDEOLOGIA” QUE ENVOLVE A FORMAÇÃO JURÍDICA E ALGUNS
APONTAMENTOS SOBRE COMO ESTA SE OMITE EM REALIZAR DIREITOS HUMANOS

 
 
Universidade e sociedade, de modo geral, têm sido compreendidas pela academia, em seu viés

mais tradicional, como ambientes distintos e impenetráveis. A cultura universitária parece dicotomizar-se da
moldura que lhe dá condição de existência [a sociedade], reservando-se no papel de entender os espaços
sociais sob olhar externo e inconciliável com a realização dos conhecimentos que produz. Ao mesmo tempo,
não admite a existência de formas cognitivas diversas e, ainda à generalidade, tem, historicamente, evitado o
diálogo com o conhecer socialmente produzido e alimentado pela experiência cotidiana dos sujeitos (SOUSA
SANTOS, 2001).

Salvo fundações, centros empresariais de pesquisa e/ou organizações não-governamentais que
detêm profissionais habilitados pelas estruturas de educação formal, a sociedade, no discurso universitário
hegemônico, é, quase sempre, deslocada à condição de “cultura-objeto”, enquanto tenta se reservar na
condição de espaço exclusivo da “cultura-sujeito” (SOUSA SANTOS, 2001; 2006). Ou seja, a instituição
formal de educação superior é alçada ao patamar de organização cultural e científica capaz de estudar, de
classificar, de apreciar, todos os fenômenos sociais como objeto de sua incursão, bem assim, de desqualificá-
los enquanto atos e fatos constitutivos de conhecimento.

No seio da separação entre quem estuda e quem ou o que deve ser estudado, mais formalmente
elaborada pela distinção clássica sujeito/objeto do conhecimento, em nome da razão pura, é que também se
reforçam outras dicotomias introjetadas ao senso comum do produzir teórico[6], tais como teoria/prática,
trabalho manual/trabalho intelectual (DUSSEL, 2002; MORIN, 2007; SOUSA SANTOS, 2001; 2006).
Estas, aliadas às oposições anteriores, formam parte de certos discursos epistemológicos cujo teor admite e,
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mesmo, torna aceitável o afastamento entre as produções cognitivas da universidade e da realidade social.
É como afirma Boaventura de Sousa Santos, ao analisar como ainda no século XX se dava este

afastamento entre universidade e sociedade:
 
 

O conhecimento universitário – ou seja, o conhecimento científico produzido nas universidades, mas
detentoras do mesmo ethos universitário – foi ao longo do século XX, um conhecimento
predominantemente disciplinar cuja autonomia impôs um processo de produção relativamente
descontextualizado em relação às premências do quotidiano das sociedades. Segundo a lógica deste
processo, são os investigadores quem determina os problemas científicos a resolver, define a sua
relevância e estabelece as metodologias e os ritmos de pesquisa. É um conhecimento homogéneo e
organizacionalmente hierárquico na medida em que agentes que participam na sua produção partilham
os mesmos objetivos de produção de conhecimento, têm a mesma formação e a mesma cultura científica
e fazem-no segundo hierarquias organizacionais bem definidas. É um conhecimento assente na distinção
entre pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico e a autonomia do investigador traduz-se numa
certa irresponsabilidade social deste ante os resultados da aplicação do conhecimento. Ainda na lógica
deste processo de produção de conhecimento universitário a distinção entre conhecimento científico e
outros conhecimentos é absoluta, tal como é a relação entre ciência e sociedade. A universidade produz
conhecimento que a sociedade aplica ou não, uma alternativa que, por mais relevante socialmente, é
indiferente para o conhecimento produzido (2005, p. 40).

 
 
Em outras palavras, é este perfil de ensino superior, fundado em concepções cognitivas

associadas à neutralidade, de caráter dogmático, eurocêntrico e universalista, um impeditivo à auto-
observação da universidade como parte da própria sociedade ou de sua estrutura de produção/reprodução
cultural, que a isola da responsabilidade de assumir-se como partícipe na construção de um projeto político
capaz de instituir modos de organização incompatíveis com a persistência das desigualdades e opressões
sociais.

Por ser parte dessa moldura epistemológica, preocupada com a busca do absoluto, do inexorável,
que confere as linhas gerais da educação superior, a formação jurídica, tal como está posta, compartilha das
condições de pensamento em que se insere a universidade, ou seja, está pautada na noção de pureza
axiológica, delineia-se por verdades rígidas, incontestáveis, mas, por suas especificidades, sobretudo
constituídas pela aproximação histórica com as estruturas de poder que tornam possível a determinação de
comandos sociais (ADORNO, 1988; FAORO, 2008)[7], admite formato que mantém a separação e depende
da inexistência de compromisso entre o processo pedagógico em direito e a construção de soluções para os
problemas sociais. Pois, no caso específico da educação jurídica, é a distância quanto ao debate sobre a
justiça das relações humanas que permite a continuidade das estruturas dadas de pensamento, por
conseguinte, o domínio sobre o fazer jurídico[8] e seus efeitos em face das construções políticas existentes.

Para tanto, é fundamental controlar as condições simbólicas, o imaginário (BOURDIEU, 1998),
as compreensões sociais acerca da ciência jurídica e de sua epistemologia. Dito de outra forma, há que se
negar, consciente ou inconscientemente, a característica política intrínseca ao fenômeno jurídico; é imperioso
perderem-se de vista as condições dialético-dialógicas, a vinculação de conteúdos com o propósito de
promover justiça; desconhecer-se a capacidade libertadora que vincula no direito técnica e modos de pensar
e de agir, através de sua compreensão como práxis social, cultural, política e histórica; deve-se impedir a
ultrapassagem do apego exacerbado à estrutura sistemático-normativa para mantê-la como fonte e sede
exclusivas do direito; em nome de um suposto caráter absoluto e universal, é preciso reduzir toda a
complexidade do fenômeno jurídico às produções normativas do Estado (WARAT, 2002; LYRA FILHO,
1980, 1993); estabelecer-se uma dicotomia entre direito e direitos humanos (AGUIAR, 2002; 2004).

No dizer de Luisa de Marillac, que incorpora palavras dispostas por Roberto Aguiar em seu livro
“Habilidades: ensino jurídico e contemporaneidade”:

 
Criar cada vez menos, reproduzir cada vez mais: esse é o destino dos estudantes de direito. Os cursos
jurídicos foram se tornando cada vez mais técnicos, mais dogmáticos, mais limitados e limitantes.
Outrora se dizia que os cursos jurídicos tinham a vantagem de ser abrangentes, preparar o homem para a
vida política, para a cidadania. Hoje não se tem dúvidas de que o estudo do direito, nos moldes adotados
pela grande maioria das faculdades, estimula comportamentos chamados de equilibrados e
eqüidistantes, mas que são muito mais de omissão e de apatia em termos pessoais e de cidadania. É
impressionante que quanto mais se comprometem com os rituais da lei, menos juristas se preocupam
com a vivência do direito pelas comunidades. O direito tem hora e lugar certo para ser praticado.
Os cursos jurídicos são processos eficazes de distanciamento da realidade, são instrumentos potentes de
difusão da ideologia dominante, por serem alienantes, e estarem divorciados da realidade da comunidade
onde estão inseridos. Não são fontes de questionamento e transformação das práticas jurídicas; ao
contrário, sustentam e reforçam os discursos unidirecionais, monológicos e autoritários que fazem uma
prática jurídica antiquada e descontextualizada (2009, p. 125-126 – grifos da autora).

 
 
Evidente, este processo não se dá sem contradições. No que concerne ao normativismo, por

exemplo, se, por um lado, a Constituição é considerada o elemento fundador de todo o ordenamento
jurídico, vinculando aos seus dispositivos todas as ações estatais ou de quem, em nome do Estado, age; por
outro, colocada diante dos interesses e intenções particulares que afetam a educação jurídica, o texto
constitucional não parece surtir qualquer efeito, seja quanto à concepção de direito que se adota ou quanto
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aos propósitos do processo educacional promovido nas Faculdades de Direito.
Aliando-se os objetivos do Estado brasileiro, os princípios fundamentais da República e da

educação, dispostos pela Constituição de 1988, vê-se, primeiro, que não pode haver norma que não revele a
pretensão de justiça social e de respeito aos direitos humanos, isto é, toda norma, conforme defende Lyra
Filho (1980), deve expressar o direito, está vinculada ao propósito de se verem eliminadas as opressões
sociais (sob outro ponto de vista, não pode haver direito que não seja direitos humanos); segundo, toda
educação, incluída nesta base a formação jurídica, deve estar comprometida com a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária, com a eliminação das discriminações sociais, com o desenvolvimento, com a
promoção da cidadania e da dignidade humana. Toda educação jurídica deve ser inevitavelmente educação
em direitos humanos, deve estar pautada em uma intencionalidade política da transformação das relações
sociais de opressão.

Esta mesma perspectiva de superação da neutralidade axiológica do direito e da educação
jurídica, ademais de seu envolvimento com a realização e a construção de uma cultura política de direitos
humanos, também está prevista na Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), no Decreto
5.773/2006, na Portaria 1.886/1994, alterada pela Portaria 1.785/2001, ambas do Ministério da Educação
(MEC), e na Resolução 09/2004 do Conselho Nacional de Educação (CNE), prevendo-se o credenciamento
e manutenção dos cursos mediante análise do projeto político-pedagógico e fiscalização cotidiana da
Faculdade pelo Ministério da Educação e pela Comissão de Ensino Jurídico da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), de modo que seja verificada a adequação pedagógica ao humanismo transformador, à
interdisciplinaridade, à ética da alteridade, à capacidade de trato dos problemas sociais, à solução alternativa
de conflitos.

O aparato normativo, as sucessivas reformas da educação jurídica no Brasil com exigências de
alterações dos projetos político-pedagógicos e curriculares, em contradição às posturas legalistas sustentadas
nas Faculdades de Direito, não foram suficientes para alterar a concepção epistemológica em que está
pautada a formação jurídica no Brasil e para admitir a responsabilidade dos cursos de direito quanto à
realização de direitos humanos. O obstáculo que impede essa aproximação com a justiça social é, sobretudo,
ideológico e ganha reforço a partir de alguns fatores sociais e institucionais que interagem entre si.

As raízes deste problema podem estar no formato do poder que se instaurou no Brasil ainda no
período colonial. Algumas das passagens de Sérgio Buarque de Holanda podem indicar muitos dos fatores
que ajudam a compor o universo ideológico em que se finca uma “identidade” brasileira, bem assim os cursos
jurídicos, para os quais, se não mudou, aliou novos fatores a condições preexistentes:

 
 

Toda a estrutura de nossa sociedade colonial teve sua base fora dos meios urbanos. É preciso considerar
esse fato para se compreenderem exatamente as condições que, por via direta ou indireta, nos governam
até muito depois de proclamada nossa independência política e cujos reflexos não se apagaram ainda
hoje.
Na Monarquia eram ainda os fazendeiros escravocratas e eram os filhos de fazendeiros, educados nas
profissões liberais, quem monopolizava a política, elegendo-se ou fazendo eleger seus candidatos,
dominando os parlamentos, os ministérios, em geral todas as posições de mando, e fundando a
estabilidade das instituições nesse incontestado domínio. (2009, p. 79)

 
 
Essa estrutura de poder era alimentada por instituições que em tudo reproduziam a força e a

estrutura da família sediada no espaço da grande propriedade rural. Os partidos políticos revelavam-se
facções baseadas em compromissos semelhantes àqueles criados entre os donos de engenho/patriarca, sua
esposa, filhos e escravos, portanto, os vínculos de ordem biológica ou afetiva que, por sua vez, instituem
sentimentos e deveres mais fortes do que aqueles que pode gerar o debate de interesses e ideias, dão o tom
da organização.

 
 

O quadro familiar torna-se, assim, tão poderoso e exigente, que sua sombra persegue os indivíduos
mesmo fora do recinto doméstico. A entidade privada precede sempre, neles, a entidade pública. A
nostalgia dessa organização compacta, única e intransferível, onde prevalecem necessariamente as
preferências fundadas em laços afetivos, não podia deixar de marcar nossa sociedade, nossa vida
pública, todas as nossas atividades. Representando, como já se notou acima, o único setor onde o
princípio de autoridade é indisputado, a família colonial fornecia a idéia mais normal do poder, da
respeitabilidade, da obediência e da coesão entre os homens. O resultado era predominarem, em toda a
vida social, sentimentos próprios à comunidade doméstica, naturalmente particularista e antipolítica,
uma invasão do público pelo privado, do Estado pela família (2009, p. 82).

 
 
A partir da crise da lavoura, dada pela ascensão das cidades, depois, pela independência, a

burocracia, a política e as profissões liberais passaram a ser privilegiadas. Sendo a gente mais importante do
país, conforme afirma Sérgio Buarque de Holanda, era “natural” que essas pessoas ocupassem esses postos,
como era igualmente compreensível que o fizessem trazendo consigo toda a mentalidade que as moviam no
espaço rural, de coloração eminentemente doméstica (2009).

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5251



 
 

O trabalho mental, que não suja as mãos e não fatiga o corpo, pode constituir, com efeito, ocupação em
todos os sentidos digna de antigos senhores de escravos e dos seus herdeiros. Não significa
forçosamente, neste caso, amor ao pensamento especulativo – a verdade é que, embora presumindo o
contrário, dedicamos, de modo geral, pouca estima às especulações intelectuais – mas amor à frase
sonora, ao verbo espontâneo e abundante, à erudição ostentosa, à expressão rara. É que para bem
corresponder ao papel que, mesmo sem o saber, lhe conferimos, inteligência há de ser ornamento e
prenda, não instrumento de conhecimento e de ação.
Numa sociedade como a nossa, em que certas virtudes senhoriais ainda merecessem largo crédito, as
qualidades do espírito substituem, não raro, os títulos honoríficos, e alguns dos seus distintivos materiais,
como o anel de grau e a carta de bacharel, podem equivaler a autênticos brasões de nobreza. Aliás, o
exercício dessas qualidades que ocupam a inteligência sem ocupar os braços tinha sido expressamente
considerado, já em outras épocas, como pertinente aos homens nobres e livres, de onde, segundo parece,
o nome de liberais dado a determinadas artes, e, oposição às mecânicas, que pertencem às classes servis
(2009, p. 83)

 
 
E complementa Buarque de Holanda:
 
 

(...) ainda no vício do bacharelismo ostenta-se também nossa tendência para exaltar acima de tudo a
personalidade individual como valor próprio, superior às contingências. A dignidade e importância que
confere o título de doutor permitem ao indivíduo atravessar a existência com discreta compostura e, em
alguns casos, podem libertá-lo da necessidade de uma caça incessante aos bens materiais, que subjuga e
humilha a personalidade. Se nos dias atuais o nosso ambiente social já não permite que essa situação
privilegiada se mantenha cabalmente e se o prestígio do bacharel é sobretudo uma reminiscência de
condições de vida material que já não se reproduzem de modo pleno, o certo é que a maioria, entre nós,
ainda parece pensar nesse particular pouco diversamente dos nossos avós. O que importa salientar aqui é
que a origem da sedução exercida pelas carreiras liberais vincula-se estreitamente ao nosso apego quase
exclusivo aos valores da personalidade.
Um amor pronunciado pelas formas fixas e pelas leis genéricas, que circunscrevem a realidade complexa
e difícil dentro do âmbito dos nossos desejos, é dos aspectos mais constantes e significativos do caráter
brasileiro. Essas construções de inteligência representam um repouso para a imaginação, comparável à
exigência de regularidade a que o compasso musical convida o corpo do dançarino. O prestígio da
palavra escrita, da frase lapidar, do pensamento inflexível, o horror ao vago, ao hesitante, ao fluido, que
obrigam à colaboração, ao esforço e, por conseguinte, a certa dependência e mesmo abdicação da
personalidade, têm determinado assiduamente nossa formação espiritual. Tudo quanto dispense qualquer
trabalho mental aturado e fatigante, as idéias claras, lúcidas, definitivas, que favorecem uma espécie de
atonia da inteligência, parecem-nos constituir a verdadeira essência da sabedoria.
É possível compreender o bom sucesso do positivismo entre nós (...) justamente por esse repouso que
permitem ao espírito as definições irresistíveis e imperativas do sistema de Comte. Para seus adeptos, a
grandeza, a importância desse sistema prende-se exatamente à sua capacidade de resistir à fluidez e à
mobilidade da vida (2009, p. 157-158).

 
 
Em síntese, absorvendo os modos de pensar e os interesses constituídos no seio da família

patriarcal sediada nas relações de parentesco, no escravismo e no latifúndio, bem como na necessidade que
esse modelo organizativo fundado ainda no período colonial tinha de permanecer no cenário político, a
educação jurídica estabelecia e continua marcada pelo contato direto com uma perspectiva de direito cujo
propósito era o de garantir persistência de uma ordem socioeconômica (ADORNO, 1988; OLIVO, 2000).
Portanto, estava e está empenhada em criar uma harmonia e uma paz sociais que prestigiassem os interesses
materiais e morais da classe dominante e, sobretudo, que garantissem a continuidade do formato
incontestado de seu poder.

Ainda no âmbito social e em interação direta com os fatores expostos acima, se as recentes
mudanças constitucionais[9] não foram suficientes para superar o referido discurso normativo acrítico,
utilizado no Brasil para a manutenção de práticas de favorecimento, distribuição de privilégios e ordenação
social conforme certos interesses (TELLES, 2001), as possibilidades de mudança de perfil da educação
jurídica se tornam mais difíceis no seio de uma sociedade de consumo, cujas relações pessoais e valores
humanos se fundam na capacidade individual de aquisição de bens e serviços (BAUMAN, 1999). Neste caso,
a estabilidade financeira obtida com a ocupação de cargos na burocracia do estado, ao se transformar em
sinônimo de ascensão social, interage com o formato legalista dos concursos públicos e impõe o
normativismo acrítico como dado insuperável[10]. Pois o êxito nas seleções baseadas no conhecimento
exclusivo da lei se transforma na medida da qualidade educacional a ser propagada e entre os cursos
jurídicos, embora não passe de um dos elementos centrais de reverberação ideológica.

Imaginário semelhante se configura a partir do exame de proficiência promovido pela Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB).  Apesar do discurso da OAB em relação à necessidade de se estabelecer nos
cursos jurídicos o debate sobre concepções de direito e perfis ético-profissionais face às exigências do
conjunto da sociedade (AGUIAR, 2004), o seu exame, que ademais de ser socialmente admitido como
parâmetro para a medição da excelência pedagógica das Faculdades de Direito e de se tornar o principal
elemento simbólico de acesso ao universo jurídico-profissional, ainda continua baseado na capacidade de
memorização da lei e contribui para a propagação de ideologias positivistas de descolamento da realidade
social nos cursos de direito.

Importa destacar o que menciona Luisa de Marillac:
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A cada dia novos cursos de direito são criados, cada vez mais impregnados de um ideal mercantilista,
quer como verdadeiras empresas fazedoras de dinheiro, que como fábricas de pessoas ávidas pelo
capital. As possibilidades de o profissional do direito interferir positivamente na sociedade são
freqüentemente esquecidas e muito pouco evidenciadas, em favor da possibilidade de os bacharéis
ingressarem em carreiras jurídicas que lhes dêem salário fixo e estabilidade.
A concorrência pelos cursos de direito se justifica pela maior possibilidade de ingresso no mercado de
trabalho, e, infelizmente, os cursos não conseguem sair desse foco mercantilista para ressaltar um
conteúdo emancipatório. Com isso, os anseios dos estudantes ficam cada vez mais limitados ao diploma
como passaporte para emprego. Sua responsabilidade social, seu compromisso comunitário e a
preocupação com o seu ser são desviados para uma idéia meramente instrumental de vida material. Não
se concebem como sujeitos, mas como objetos de um sistema que coisifica os seres humanos (2009, p.
126).

 
 
No que concerne ao espaço institucional, pode-se afirmar que contribuem de forma persistente

para a manutenção das ideologias em que se assenta o formato da educação jurídica: a inexistência de
formação continuada e ausência de incentivo à participação em cursos de formação de educadores que
permitam aos professores o debate de questões teóricas importantes e, com efeito, promova o seu encontro
com o debate de ideias e com um saber fazer educacional distinto do que se aplica na atualidade,
democrático, criativo e participativo (DEMO, 2002), com menos temor ou resistência à adoção explícita de
posturas voltadas para o propósito libertador (FREIRE, 1998; 2005); pouco número de professores
dedicados com exclusividade ao processo pedagógico; baixo nível de incentivo institucional à construção e
desempenho continuado e conjunto com movimentos e grupos sociais vulneráveis à violação de direitos
humanos, bem como com professores e estudantes de outros cursos e/ou integrantes de projetos pesquisa
e/ou extensão com perfil emancipatório (não assistencialistas, baseados no diálogo coletivo e interdisciplinar
de saberes e de outras experiências de aprendizagem e formulação de conhecimento); por último, rigidez
curricular, que reduz a autonomia dos estudantes no que concerne à circularidade entre os cursos oferecidos
pela universidade e ao contato com outras linguagens e estudos complementares, isto é, mantém o
isolamento cognitivo dos estudantes de direito sem que possam discutir condições epistemológicas e outras
ideias.

No dizer de Roberto Aguiar, mais especificamente sobre a relação que se cria entre estudantes e
professores que permanecem ensimesmados no âmbito de suas cátedras, que pouco dialogam com outros
saberes ou se envolvem com a pesquisa e com a extensão, acaba por se fazer como uma ligação de tom
adaptativo (2004), em que os estudantes e as estudantes são convidados e convidadas a abandonar sua
curiosidade epistemológica – para usar expressão de Paulo Freire (1995) – e assimilar as informações que se
apresentam verticalmente como única forma de conhecer o direito.

 
 

Quando adentram os cursos de direito, os estudantes, em grau maior ou menor, estão abertos para o
encanto, a transformação e o inesperado, mas a monotonia, a linearidade e o texto, que marcam nossas
faculdades, as lacunas formativas e informativas vão amortecendo seus sensos utópicos, embotando suas
capacidades de sonhar e limitando seus horizontes existenciais e profissionais (AGUIAR, 2004, p. 207).

 
 
Se, além de tudo isso, ou seja, se os professores são pouco afeitos e estimulados a manterem

uma formação continuada, mas assumem uma aura de soberba e narcisismo que ainda se impõe sobre os
cursos de direito, tal como em geral se dá, haja vista o imaginário que envolve a formação jurídica e a cultura
bacharelesca no Brasil, este processo de adaptação assume coloração ainda mais impeditiva para a realização
de direitos humanos (MARILLAC, 2009). E, será tanto mais adaptativo quanto mais funcionem estas
condições político-ideológicas que envolvem institucionalmente as Faculdades de Direito em simbiose que as
ideologias de sucesso e apatia política que se disseminam na sociedade de consumo e que parecem se
sedimentar com cada vez mais facilidade entre as pessoas que acorrem aos cursos de direito como lugar de
emancipação e promoção individual.

Sobre o assunto, afirma Roberto Aguiar:
 
 

Ora, esse produto social apático, autocentrado e em furiosa busca de sucesso adentra num processo
pedagógico que deveria inculcar a preocupação com o outro, já que a alteridade pertence à natureza do
direito, à reflexão sobre a justiça, à acuidade no trato com a linguagem, à lógica e à percepção do mundo
do dado. O resultado dessa mentalidade da maioria dos estudantes e da deformação medíocre de grande
parte dos cursos é soltarmos no mundo do trabalho verdadeiras geléias em termos de cidadania e
presença na sociedade. São pessoas que tendem a ser apáticas diante das dores do próximo e das
injustiças que medram em nossa sociedade (2004, p. 208).

 
 
Apesar de serem graves esses fatores que parecem afetar histórica e negativamente a educação

jurídica, não pode ser olvidado outro mais recente, ainda no âmbito institucional, ao que se sabe, não
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estudado na perspectiva dos efeitos que pode ensejar na formação em direito. É a reforma da educação
superior, especialmente configurada no programa de concessão de bolsas para universidades particulares
(PROUNI) e no programa de expansão e reestruturação das Universidades Federais (REUNI). Ambos,
apesar do discurso de realização dos direitos humanos, utilizam discursos que confundem a responsabilidade
com a promoção da justiça social apenas com a possibilidade de acesso a vagas na educação superior. Pois,
ao tempo que, para a organização de financiamentos, estrutura-se em bases quantitativas, no número de
estudantes matriculados, criam mecanismos para o esvaziamento físico das salas de aula (educação à
distância, inexigibilidade de participação em aulas e em outras atividades acadêmicas, aproveitamento de
estudos)[11], com efeito, reduz os debates teóricos, privilegia como única possibilidade o ensino pragmático
do que está dado, em detrimento das discussões epistemológicas, dos trabalhos de pesquisa e de extensão.

Em outras palavras, através desses programas, mais uma vez, ocorre a transformação da
responsabilidade pública da universidade em promover os direitos humanos em uma relação pragmática de
concessão de diplomas e em treinamento mecânico de estudantes, sem que haja qualquer discussão profunda
ou atuação efetiva sobre a organização política da sociedade e as condições humanas de existência. O que,
no âmbito da educação jurídica, impede a superação de posturas legalistas, nega a politicidade da formação
em direito, ou seja, anula a sua responsabilidade ética com a transformação das pessoas e do mundo com
vistas ao respeito dos direitos humanos e à eliminação das opressões sociais (DEMO, 2002; FREIRE, 1998;
2005).
 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

 

Realizar, promover e defender direitos humanos são propósitos que passam inevitavelmente pela
análise e crítica das condições em que está posta a educação jurídica no Brasil. A relação dialético-dialógica
com a pergunta “para que operadores jurídicos na sociedade?”, proposta por Roberto Aguiar, tal como dito
acima,  é o que deve mover conscientemente a formação jurídica e todo o fazer pedagógico dos cursos de
direito, de modo que estes se integrem conscientemente ao processo de realização e de promoção de direitos
dos oprimidos da sociedade, com efeito, produza respostas possíveis a esta pergunta de acordo com as
condições históricas de cada tempo.

No seio de uma universidade cujo formato científico e educacional ainda não está voltado para a
realização de um projeto de sociedade em que não caibam a discriminação, o preconceito e a alimentação de
valores que se afastam do objetivo ético-político de realização da justiça social, aliada às nuances históricas
do processo de construção do Brasil e de sua identidade nacional, sobretudo ainda vinculada aos modelos de
família patriarcal de origem patrimonialista e escravocrata do período colonial, bem como às condições
ideológicas que emergem nas relações que esta realidade e a realidade contemporânea podem produzir, no
caso da última, com os seus discursos de sucesso, estabilidade e consumo, é possível afirmar que a educação
jurídica não tem respondido satisfatoriamente a pergunta “para que operadores jurídicos na sociedade?”

Ainda temos uma educação em direito voltada para valores que se não negam diretamente uma
perspectiva de justiça social, ou seja, de superação de todas as formas de opressão, abrem espaço para a
sedimentação e mantença de certos discursos que negam ou se omitem diante da realidade de violência e de
negação de direitos em que a sociedade brasileira está mergulhada.

Portanto, há que se investigar e criticar o modo como se instalam as condições impeditivas da
transformação da educação jurídica em elemento efetivo de promoção, de proteção e de defesa de direitos
humanos, sob pena de os cursos jurídicos permanecerem por mais longos tempos voltados para a causa da
dominação socioeconômica em lugar de construir os caminhos para a realização e promoção dos direitos dos
oprimidos, como dito acima.

Aqui, a proposta é observar as condições “epistemideológicas” e os discursos que povoam a
educação jurídica. Quiçá haja outros fatores que se podem adendar ou outros vieses de análise que se
instituam para o tema. O importante é perceber que este estudo não tem o propósito de encerrar o debate e
apresentar, sob uma relação inextrincável de causa/efeito, os elementos definitivos da discussão, mas apenas
e tão-somente indicar a necessidade de produzirem-se respostas plausíveis para a pergunta “para que
operadores jurídicos na sociedade?”.
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separabilidade entre raças e condições socioeconômicas. Porém, observando, ao longo da história nacional, as condições de
segregação, preconceito e discriminação em que foram inseridas as pessoas de origem negra e indígena, bem como, aquelas
economicamente oprimidas (quando se não confundem com as primeiras), cujo efeito se materializou sobretudo através de políticas
públicas de caráter eugênico, tais como as ações que se implantaram durante o governo de Vargas (RIZZINI, 2008), e de proteção
dos espaços políticos para certos grupos sociais (TELLES, 2001), é possível afirmar que a sociedade brasileira, embora não afirme
claramente a sobreposição de raças e de classes sociais, está fundada na hierarquia e na segregação de alguns grupos humanos. É
certo que, por ser uma hierarquia menos evidente, confere à sociedade a aparente percepção de que inexiste, contudo, analisando
algumas observações que o próprio Sérgio Buarque de Holanda constrói, tais como a de que ainda se refletem no Brasil
características ideológicas fundadas na estrutura de relações mantidas no seio da casa-grande, típicas de um modelo patriarcal,
escravocrata, latifundista, de poder concentrado, de confusão entre as esferas pública e privada, de práticas de favorecimento, bem
como na categoria de “homem cordial”, que expressa a pessoalidade, a “distinção”, a “virtude” como elementos centrais das relações
humanas no Brasil, é possível afirmar sim que se constituiu uma sociedade brasileira de caráter hierárquico.
[3] Por ideologia, pode-se entender um conjunto de significações, de compreensões, de representações sociais que, se por um lado,
pode ser fruto da relação imaginária das pessoas com suas condições reais de existência (ALTUSSER, 1985), expressando o modo
como o imaginário se forma na relação entre os sujeitos, por outro, como afirma Warat (1988), pode se apresentar como um sistema
de ficções cujo objetivo é conduzir as relações humanas para a construção de uma realidade moldada sob única compreensão,
destituída de pluralidade de significações. Isso não denota falsa noção da realidade ou especificamente uma versão do mundo contrária
ao que se convencionou chamar de conhecimento. É, em síntese uma maneira de direcionar o olhar sobre esta realidade.
[4] Mesmo a escola de Recife, que tinha como pretensão formar “doutrinadores e homens de ciência”, segundo diz OLIVO (2000),
estava contaminada pela necessidade de preparação de quadros para a burocracia estatal e criação de justificativas ideológicas para a
organização segregacionista e concentradora de poder na sociedade.
[5] O termo “epistemideologia” é um neologismo que se cria neste artigo para expressar a reunião dialética e inseparável entre
conhecimento e ideologia e dialoga com o que, também lançando mão de um neologismo, Luis Alberto Warat chamou de “senso
comum teórico” (1993; 2002). Através do novo termo, expressa-se a relação que todo ato de conhecer guarda em si com uma forma
de conhecer. Todo ato de conhecer é também uma forma de conhecer. É resultado da percepção/compreensão elaborada a partir de
condições históricas (pessoais e sociais), além das experiências constituídas na práxis cotidiana de quem o anuncia. Em outras
palavras, conhecimento e compreensão de mundo, de forma interdependente, mesclam-se e eclodem a partir de um ser ou de um
coletivo de seres históricos e sociais. Se vem de pessoa de posturas eminentemente conservadoras ou restritivas, os conhecimentos
que se produzem serão tanto mais conservadores e restritivos e verão sentido/razão para se justificarem e se replicarem em outros
conhecimentos de igual teor. Ao reverso, quando produzido por pessoa de posturas eminentemente mais críticas, o conhecimento se
encharca de caráter crítico, alimenta-se e se justifica no/do sentido que esta encontra nos argumentos presentes em formulações
teóricas destinadas a colocar em discussão o que está posto como conhecimento. O mais importante é que, partindo-se destas
premissas, todo conhecimento será sempre o conhecimento parcial de algo.
[6] Se se pode tomar em empréstimo uma construção teórica de Luís Alberto Warat (1993; 2002) sobre as condições epistemológicas
do direito, o “senso comum teórico” se caracteriza como uma maneira de pensar determinada por símbolos, representações,
ideologias, crenças, montagem de noções, saberes, subsumidos a um modo de fazer ciência.
[7] O efeito mais visível imediatamente do controle dos mecanismos de produção normativa, é a possibilidade de ditar e selecionar os
comportamentos socioindividuais, com efeito, de rechaçar condutas potencialmente lesivas ao modo de ordenação e à disposição de

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5256



interesses quase sempre econômicos em uma sociedade. Pois, embora firmado no discurso da neutralidade axiológica e da garantia do
bem comum, de contornos distintos a partir do contratualismo moderno, o direito moderno, instituído como conjunto de regras sociais
de conduta, tem como pretensão padronizar os seres humanos e constituir uma moral social, de modo que se possa estabelecer como
elemento de previsibilidade social (FOUCAULT, 2002; GÓES JUNIOR, 2008).
[8] Se se conhece mal o direito, a tendência é reproduzi-lo mal, seja no espaço pedagógico, seja na sua realização prática (LYRA
FILHO, 1980; SOUSA JÚNIOR, 2006). Com efeito, em lugar de transformar a realidade, será possível apenas repetir os
pensamentos, os modos de fazer instituídos, sem colocar em dúvida as estruturas de poder implantadas.
[9] Afirma Sérgio Buarque de Holanda que as Constituições e as leis, dadas as condições históricas em que se insere a América do
Sul, conforme já se argumentou acima, são feitas para não serem cumpridas em proveito de determinadas pessoas e/ou oligarquias.
[10] Isso de alguma forma reafirma o bacharelismo apresentado por Buarque de Holanda.
[11] Em contrapartida, a universidade poderia, não apenas elaborar um discurso em torno dos direitos humanos, mas principalmente,
através de sua própria ação e funcionamento, tomar para si a qualidade de agente do estado com obrigação de intervir e de realizar
tais direitos em sua perspectiva emancipatória (SOUSA SANTOS, 2006), ou seja, como condições de equilíbrio das relações sociais,
construídas pelos sujeitos coletivos. Em outras palavras, não se bastaria na função de pensar, como ocorre por vezes, de forma
idealizada os direitos humanos. Sua participação seria mais ampla e efetiva para, através do debate e da inter-relação dialógica com os
modos de conhecer de grupos sociais comunitários, movimentos e outras organizações, atuar efetivamente em favor da construção de
políticas públicas, de mecanismos de defesa, de promoção e de proteção social, e, sobretudo, na direção de uma cultura de respeito
aos direitos humanos.
Ensino, pesquisa e extensão não formariam três partes separadas de uma instituição em que ora se mostra mais próxima do ensino ora
da pesquisa, sendo a extensão, devido às diferenças de avaliação e de percepção de impactos, ainda não observada com a necessária
acuidade pelo Poder Público, quase sempre desprivilegiada. Ao contrário, seriam, como devem ser de fato, dimensões indissociáveis
de um processo educacional e de produção cognitiva em que se reúnem epistemologia, técnica e ação, em que a teoria do
conhecimento se interpenetra, sem se sobrepor, a um modo de fazer reflexivo, a uma práxis formadora não de um devir idealizado,
mas construído na relação entre os sujeitos (AGUIAR, 2002; DUSSEL, 2002; SOUSA JÚNIOR, 1997; 2006; SOUSA SANTOS,
2000; 2006).
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A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E OS DESAFIOS DA DOCÊNCIA NO ENSINO DOS CURSOS DE
GRADUAÇÃO EM DIREITO

THE DISTANCE EDUCATION AND THE CHALLENGES OF EDUCATION IN TEACHING OF
UNDERGRADUATE COURSES IN LAW

Álisson da Silva Costa

RESUMO
Em meio ao contexto pós-moderno, com a revolução tecnológica e a efetivação da educação a distância na
modalidade virtual, qual tem sido o novo papel do professor no ensino do Direito? Observa-se, nos tempos
atuais, que a revolução tecnológica pela qual a sociedade está passando desde os idos da década de 1970,
representa não somente a exigibilidade de mudanças, mas, também de seu direcionamento. No caso do
ensino do direito, a mudança deve ocorrer a partir da própria postura do docente, assim como a observância,
por parte deste, do perfil do aluno do ensino a distância. Seja na elaboração dos planos das disciplinas, dos
conteúdos das unidades temáticas, textos, atividades avaliativas, seja na capacitação dos docentes do curso
de Direito para a atuação na Educação a Distância (EAD), a tecnologia deve servir como aliada para a
facilitar o processo de interação entre os envolvidos, visando com isso a construção participada
(aluno/professor), do processo de ensino-aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVES: Educação a distância. Ensino jurídico. Educação. Aprendizagem. Docente. Estado
Democrático de Direito.

ABSTRACT
Amid the post-modern context, with the technological revolution and the practice of distance education in
virtual mode, which has been the new role of teacher in teaching the law? It is observed in modern times, that
the technological revolution in which society is experiencing since the Ides of the 1970s, represents not only
the enforceability of change but also its direction. For the teaching of law, the change must occur from the
teacher's own attitude, as well as compliance by the latter, the student profile of distance education. Is
drawing up the plans of the subjects, the contents of the themes, texts, evaluation activities, whether in
training teachers of law for the performance in Distance Education (EAD), the technology should serve as an
ally to facilitate the process interaction among stakeholders in order to build with it being reported
(student/teacher), the process of teaching and learning.
KEYWORDS: Distance education. Legal Education. Education. Learning. Professor. Democratic State of
Law.

PROÊMIO
 

              No limiar do presente século, em termos de ensino do direito, assim como em outras áreas, os
docentes se deparam com uma nova geração de discentes e métodos de ensino, fatos estes que têm exigido
das instituições de ensino superior o atendimento a uma demanda cada vez maior por acesso ao
conhecimento.
              A partir da concepção da matriz do Estado Democrático de Direito[1], pensar o ensino do direito
na atualidade é pensar em adequação. Os antigos modelos de ensino, isto é, as abordagens relacionadas ao
método científico de cunho positivista, apoiado em uma metodologia tradicional, devem passar por uma
atualização no que diz respeito às novas tecnologias disponíveis. Nisso, os prédios físicos cedem lugar ao
ciberespaço, assim como a aprendizagem ocorre de forma coletiva.
              O presente ensaio tem por intuito a compreensão da influência da Educação a Distância (EAD), na
modalidade virtual, no ensino dos cursos de graduação em Direito. Para tanto, o estudo promoverá a análise
de parte da literatura a respeito da temática envolvendo o ensino da graduação do curso de Direito na
modalidade virtual, levando-se em considerações os estudos realizados por Associações como a Associação
Brasileira de Educação a Distância (Abed), além de outros textos ligados ao tema.
              Em um primeiro momento, far-se-á um levantamento histórico da educação a distância no Brasil,
objetivando com isso o entendimento dos motivos de seu surgimento, assim como o seu desenvolvimento até
os moldes hodiernos. Em um segundo momento, o trabalho enfocará a educação a distância no Estado
Democrático de Direito Brasileiro. A terceira parte do trabalho abordará a idéia de Universidade na Pós-
Modernidade, para, em seguida, confrontar a educação a distância com a realidade do ensino do direito na
atualidade brasileira.
 
 
I - ESCORÇO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO CENÁRIO BRASILEIRO E SEU
DESENVOLVIMENTO NO SÉCULO XX E INÍCIO DO SÉCULO XXI
           
 

O Brasil, de acordo com Alves (2009) foi um dos países responsáveis pelo desenvolvimento do
ensino a distância. A partir do Século XIX há indícios de que no Rio de Janeiro já existia a oferta de cursos
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por correspondência ministrados por docentes particulares e que tinham por objetivo o ensino da
datilografia. (ALVES, 2009).

Oficialmente, a data referencial é a “instalação das Escolas Internacionais, em 1904[2].” (ALVES,
2009, p. 09). O ensino acontecia via correspondência, prática amplamente utilizada em vários países no
período. Essa modalidade de educação seria consolidada em 1940, “com a criação do Instituto Monitor
(1939) e do Instituto Universal Brasileiro (1941).” (KIPNIS, 2009, p. 210).

Com a utilização do ensino via correspondência, o ensino profissionalizante foi destacado. Todavia,
a existência de “materiais auto-explicativos, com linguagem simplificada, levaram o aluno a um processo
solitário de estudo.” (TORRES; FIALHO, 2009, p. 457).

Em 1923[3], com a fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, buscou-se a ampliação da
oferta da educação popular, o que permitiu a sua destinação a todas as regiões do país. (Alves, 2009). Com
o sucesso resultante dessa modalidade de transmissão de conhecimento, em 1937, o Ministério da Educação
criou o Serviço de Radiodifusão Educativa[4]. Mencionado serviço teve ampla utilização nas décadas
seguintes até a deflagração do Golpe Militar, na década de 1960.

Continuando a progressão temporal, o ensino a distância lançou mão de outra ferramenta, qual seja,
a televisão. Em 1967, o Código Brasileiro de Telecomunicações determinou “a transmissão de programas
educativos pelas emissoras de radiodifusão, assim como pelas televisões educativas.” (ALVES, 2009, p. 10).
Cercada de várias iniciativas, a TV Escola representa uma das formas de utilização dessa tecnologia de forma
exitosa. Mantida pelo Poder Público, as escolas recebem os conteúdos do canal por meio de satélite, sendo
que o conteúdo pode ser acessado também das residências particulares.[5]

Ainda em 1967, a Lei n.º 5.198 criou, “a Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa,
depois nacionalmente conhecida como TVE e, a partir de 2007, TV Brasil.” (BARRETO, 2009, p. 451).
Assim, tais experiências permitiram o recurso da teleconferência, “com cobertura em todo território
brasileiro, em modelo 'telepresencial'”. (TORRES; FIALHO, 2009, p. 457).

Nesse cenário, “não podemos deixar de registrar três organizações que influenciaram de maneira
decisiva a história: a ABT, O Ipae e a Abed.” (ALVES, 2009, p. 11). A primeira delas, a Associação
Brasileira de Teleducação, foi criada em 1971 a partir da iniciativa de profissionais da área de radiodifusão
(Alves, 2009). Ainda em funcionamento na atualidade, a Associação tem, dentre outros méritos, o do
pioneirismo “nos programas de pós-graduação a distância.” (ALVES, 2009, p. 11).

O Ipae[6], Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação, criado em 1973, “foi o responsável pela
realização dos primeiros Encontros Nacionais de Educação a Distância (1989) e pelos Congressos
Brasileiros de Educação a Distância (1993).” (ALVES, 2009, p. 11). Dentre as várias discussões travadas em
mencionados eventos, merece destaque a formulação de dispositivos legais que foram inseridos na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a conhecida LDB.

A Abed[7] (Associação Brasileira de Educação a distância) tem o grande mérito de promover
parcerias entre instituições profissionais no Brasil e também no exterior. A instituição “organiza congressos
anualmente, hoje internacionais, e promove seminários nacionais.” (ALVES, 2009. p. 11).

Ainda merece atenção, segundo Alves (2009), a indicação de duas Universidades: a UFMT
(Universidade Federal do Mato Grosso) [8] a primeira no território brasileiro a promover a implantação dos
cursos de graduação a distância, e a UFPA (Universidade Federal do Pará), detentora do primeiro parecer de
credenciamento, concedido pelo CNE (Conselho Nacional de Educação), nos idos de 1998.

Com a revolução tecnológica, os primeiros computadores na área educacional foram instalados na
década de 1970. Com o desenvolvimento da internet, a educação a distância no país foi consolidada. Dessa
forma, com a utilização da tecnologia no campo da educação, observa-se uma maior acessibilidade da
população à educação, visto que “qualquer pessoa, independentemente da idade, ocupação, tempo e lugar
pode fazer uso dessa estratégia.” (COSTA; FARIA, 2008, p. 02).

Presentemente, observa-se uma crescente expansão da Educação a Distância (EAD), com a
utilização de ambientes virtuais, como aqueles denominados “MOO – Multi Object Oriented – nos quais se
definem ambientes simulados completos” (TORRES; FIALHO, 2009, p. 458), assim como um
aprimoramento dos Ambientes Virtuais de aprendizagem (AVAs).

A Educação a Distância (EAD) na modalidade virtual tem sido considerada, na pós-modernidade,
como uma realidade ao lado das formas impressas de ensino. Embora não seja possível uma avaliação
exaustiva a respeito de qual seja a melhor forma de ensino, o que se observa é que “existem facilidades,
como também as restrições, mas o que realmente importa é o desenvolvimento do conhecimento humano.”
(SANTOS et. al. apud AFONSO, 200-, p. 34).
 
 
II - A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.
 
 
              No Brasil, no ano de 2008 existiam “158 instituições credenciadas pelo governo federal para
ministrar cursos de graduação e pós-graduação lato sensu.” (ALVES, 2009, p. 13).
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A Constituição da República de 1988 representa o marco inaugural do Estado Democrático de
Direito, sendo considerada como a “Constituição Cidadã”, haja vista os seus anseios, sua elaboração e suas
influências. Mencionada Constituição possibilitou a formação do elo entre o ensino da pesquisa e as
atividades relacionadas à extensão, resultando na denominada autonomia universitária[9], visto a noção de
conhecimento orientado pelas suas próprias “necessidades e por sua própria lógica, tanto no que refere à
descoberta e invenção quanto à transmissão desse conhecimento.” (PIMENTA, ANASTASIOU, 2005, p.
168).
              A Constituição Federal de 1988 apresenta uma especial preocupação com a educação conforme as
previsões feitas no art. 205, por meio do qual se vê que educar tem por intuito o “pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” [10]

Com o Estado Democrático, segundo Boaventura Santos (1999), observa-se um aumento no que
diz respeito à procura pelo ensino superior. O ensino superior hoje não é buscado apenas para fins de
promoção intelectual, mas também representa a procura pela democracia e pela igualdade, visto a
importância da educação[11] na formação do sujeito e da coletividade.
              Por assim dizer, observa-se que a educação a distância tem um importante papel na consolidação do
Estado Democrático. Ou seja, é uma “ação conjunta que envolve professores, tutores, autores, revisores,
especialistas de EaD, web designers, entre outros.” (CHICO, 2010, p. 09). O conhecimento é construído e
alcançado de forma coletiva, onde a “reflexão é feita conjuntamente, bem como a sugestão de novos
caminhos, a partir do ato de compartilhar experiências e saberes.” (CHICO, 2010, p. 09).
               Este conhecimento surge das indagações feitas pelo sujeito ao seu mundo circundante, razão pela
qual o ensino e o ato de ensinar apresentam uma interação essencial para com o conhecimento científico[12]
na atualidade. Esta interação é estabelecida entre aquele (o sujeito) que conhece e o objeto a ser conhecido.
 
 
III - A UNIVERSIDADE NA PÓS-MODERNIDADE E A REALIDADE DOS CURSOS DE
DIREITO 
 
 
              Na pós-modernidade[13], faz-se imperioso o diálogo com variadas formas de conhecimento, haja
vista a necessidadade, segundo Santos Filho (2000), de sistemas abertos, visto que enquanto a visão moderna
continha sistemas fechados, a pós-moderna propugna pela adoção de sistemas marcados pela interação e
permeabilidade para com outros sistemas, implicando na “necessidade de compreendê-los no contexto desta
rede de relações e interpretá-los não à luz de ciências isoladas mas na perspectiva da integração dos
conhecimentos de várias disciplinas.” (SANTOS FILHO, 2000, p. 43).
              Outros pontos característicos da pós-modernidade, pode ser mencionados, como a crítica à idéia de
determinação na ciência, o foco no progresso, a utilização na mídia no que tocante à representação do
mundo, assim como a profusão da informação e o conseqüente crescimento das ferramentas da informação,
haja vista a revolução tecnológica. Nesse sentido, Santos Filho (2000) aponta outras características, dentre
as quais destacam-se o “capitalismo multinacional, transnacional ou globalizado [que] vem quebrando a
resistência dos estados nacionais e provocando uma séria crise do Estado na forma conhecida e
estabelecida.” (SANTOS FILHO, 2000, p. 47),
              E mais, observa-se a

 
humanização do mundo em todas as dimensões [sendo que]  na sociedade do conhecimento e da
aprendizagem, [...], a universidade é um das mais importantes produtoras e distribuidoras de
conhecimento, a nova riqueza das nações. (SANTOS FILHO, 2000, p. 48).    

 

              Por isso, a Universidade se nos apresenta como uma instituição que “configura-se como um serviço
público de educação, que se efetiva pela docência e investigação.” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p.
102). 
              Na pós-modernidade, as modificações sociais entendem o ensino “como fenômeno multifacetado”
(PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p. 103). Com o ensino a distância, em especial na modalidade virtual, a
informação é transmitida instantanemanete para qualquer localidade do planeta. Todavia, assim como no
ensino presencial, a transmissão de informação não representa o mesmo que transmissão de conhecimentos,
visto que este representa algo mais amplo que a obtenção de informações envolve, então,  todo um
procedimento pautado na análise, oganização, identificação de origens, contextualizações e comparação das
informações como a realidade social. (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005).
              Assim,
 

O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de conhecimentos e informação, mas
a aplicação desses conhecimento de dessa informação para a geração de conhecimentos e dispositivos de
processamento/comunicação da informação, em um ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e
seu uso. (CASTELLS, 2003, p. 69)
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              Nesse sentido, faz-se imperiosa a observância da realidade de muitas das Universidades brasileiras,
visto que, consoante Santos (1997), em termos de ensino, o objetivo buscado pela educação entram em
colisão, no interior da instituição, com aqueles objetivos relacionados à formação profissional; isso se nos
apresenta materializado na elaboração dos planos das disciplinas da graduação[14].
              Desse modo, 
 

na qualidade de professor do EAD há necessidade de se ter sempre em mente um pensamento reflexivo,
porque o uso das estratégias didáticas na internet exige domínio e manejo na diversidade das situações
que serão colocadas pelos alunos, pelo sistema, pela forma de ensinar, e pela forma de interagir já que o
ensino não se dá de forma linear. (AFONSO, 200-, p. 34).

           
              A educação a distância na modalidade virtual exige mais do professor, visto que ele deve estar
atento à realidade diversificada de seus alunos, suas histórias e os contextos por ele vividos, haja vista as
questões relacionadas ao acesso à rede[15], equipamento compatível (hardware) e dificuldades de utilização
das ferramentas em geral.

Dessa forma, observa-se que no processo de formação docente,
 
o […] professor universitário aprende a sê-lo mediante um processo de socialização em parte intuitiva,
autodidata ou […] seguindo a rotina dos 'outros'. Isso se explica, sem dúvida, devido à inexistência de
uma formação específica como professor universitário. Nesse processo, joga um papel mais ou menos
importante sua própria experiência como aluno, o modelo de ensino que predomina no sistema
universitário e as reações de seus alunos, embora não há que descartar a capacidade autodidata do
professorado. Mas ela é insuficiente. (BENEDITO, 1995, p. 131).

 
 
              A preparação do professor precisa envolver tanto aquela relacionada à especificidade de seu campo
de atuação, quanto aquela ligada à pedagogia, preparação esta essencial para o satisfatório exercício da
profissão docente.

Em termos legais, a Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei. 9394/96, de 20 de
dezembro de 1996) [16], dispõe, em seu artigo 66 que
 

a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação,
prioritariamente em programas de mestrado e doutorado.
Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim,
poderá suprir a exigência de título acadêmico. (LDBEN, ART. 66).

 
               
 

A questão é que o professor universitário, esse
 
 

mestre ou doutor que não foi preparado para ser um facilitador da aprendizagem, quando assume o cargo
de professor, no melhor dos casos tentará repetir as práticas de seus próprios professores. Cria-se, assim,
um ciclo vicioso. Mas esse comportamento corriqueiro de repetição de erros não ocorre na EAD pelo
simples motivo de que os professores, em geral, não foram estudantes a distância. Assim, eles não têm
referências de boas ou más práticas de docência na modalidade. (CHICO, 2010, p. 09).

 
 
              No campo jurídico, embora a criação dos cursos de direito no Brasil remonte há mais de 180 anos,
ainda hoje se observa a utilização dos métodos de ensino daquele passado longínquo, onde o modelo clássico
era harmônico com a sociedade embasada na supremacia de normas cunho genérico e dotadas de abstração,
“em que o direito, confundido com as regras dos códigos, possuía um papel destacado na organização e na
representação social.” (CARRION, 2000, p. 03 ).
            Todavia, gradativamente observou-se uma insuficiência de mencionado modelo, haja vista a dinâmica
social que resultava em um “descompasso entre as regras dos códigos e a realidade social, sobretudo em
sociedades marcadas por desigualdades [...]” (CARRION, 2000, p, 03).  
              Logo, atualmente, existe uma preocupação maior no que diz respeito à oferta das disciplinas do
curso de direito, ganhando especial atenção aquelas disciplinas que contribuam para a reflexão do discente,
visando à compreensão e o enfrentamento dos atuais desafios do direito.[17] E essa especial atenção deve
levar em consideração que o “nosso desafio na universidade é mudar as formas de conhecimento baseadas
em textos […] e abrir-nos nós mesmos para novas formas pós-escritas e pós-simbólicas.”
(FEATHERSTONE, 2000, p. 92).
              Por tudo isso, a educação pós-moderna, em especial o ensino do direito, deve observar a exigência
de pessoas aptas para o relacionamento, inter-relacionamentos entre os seus pares e áreas afins, exigência
pautada em reflexões e questionamentos que resultem em uma adequação de posturas, conforme a realidade
social vivenciada nos tempos atuais.
               

 
IV - A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E O ENSINO DO DIREITO: TENDÊNCIAS E SUGESTÕES
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              As discussões relacionadas à educação a distância dos cursos de direito datam desde o final do
século passado. Por assim dizer, estudos e trabalhos de investigação têm sido desenvolvidos em busca de
uma compreensão adequada do papel do docente neste contexto marcado por constantes transformações
políticas, sociais, éticas entre outras.
              É nesse sentido que Pimenta e Anastasiou (2005, p. 36) mencionam o documento da Conferência
Internacional sobre o ensino superior: uma perspectiva docente, ocorrida em Paris, nos idos de 1997,
organizada pela Organização Sindical Internacional da Educação. Dentre os pontos que despertaram a
atenção dos pesquisadores está a discussão envolvendo a educação a distância (EAD), como por exemplo, as
questões relacionadas à utilização do computador, as tecnologias de informação e as conseqüentes mudanças
no processo ensino-aprendizagem.
              Afinal, a educação representa a conditio sine qua non  para o “desenvolvimento econômico,
científico, humano, cultural, político e tecnológico.” (PIMENTA, ANASTASIOU, 2005, p. 96). E mais, a
educação se nos apresenta como um procedimento que permite a humanização, ou seja, permite que o
indivíduo se insira na sociedade humana que embora construída, continua em permanente reconstrução.
Educar, então, não significa apenas a transmissão de conhecimentos. Significa refletir, problematizar a
realidade social vivenciada. Afinal “nosso trabalho como professores é a base com a qual se educam e se
reeducam as gerações.” (SANTOS, 1998, p. 13).
              Por assim dizer, hodiernamente,
 

as rápidas transformações no mundo do trabalho, o avanço tecnológico configurando a sociedade virtual
e os meios de informação e comunicação, incidem fortemente na escola, aumentando os desafios para
torná-la uma conquista democrática efetiva. (PIMENTA, ANASTASIOU, 2005, p. 12).

 

 
O mundo está envolto em intensas manifestações da Economia doe Mercado, sendo que, no mundo

cada vez mais virtual, a educação tem sido vista por alguns como uma mercadoria, sendo, portanto, algo que
permite a sua aquisição.

Todavia, na sociedade hodierna precisamos ter em mente as disposições presentes no Relatório da
UNESCO[18],

 
elaborado pela Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI, onde se encontram
destacados quatro pilares tidos como essenciais a um novo conceito de educação que pretende basear-se
na realidade do mundo atual e, ao mesmo tempo, numa perspectiva humanista: 'aprender a conhecer',
'aprender a conviver', 'aprender a fazer' e 'aprender a ser'. (GIUSTA, 2003, p.19).

           
Assim sendo, o professor do curso de direito, no ensino a distância, deve

 
conhecer o ambiente de aula através do sistema virtual, onde é apresentada ao aluno uma estrutura
aberta, configurável e dinâmica, para apoiar a organização e a manipulação dos conteúdos de disciplinas,
na sua parte não pericial; conhecimento dos mecanismos de comunicação, coordenação e cooperação da
sua IES quanto ao NeaD (Núcleo de ensino a distância). (AFONSO, 200-, p. 32).
 

Por isso, “para ensinar, o professor necessita de conhecimentos e práticas que ultrapassam o campo
de sua especialidade.” (PIMENTA, ANASTASIOU, 2005, p. 12). Com o avanço tecnológico, será possível
o acesso ao ambiente virtual através de aparelhos tecnológicos móveis, como, v.g., celulares e computadores
portáteis. E isso demandará a utilização, pelo professor, de diferentes mídias, como textos, áudios e vídeos,
tendo sempre a intenção de despertar a curiosidade do aluno, elemento essencial para o conhecimento[19].

Além disso, os currículos das Faculdades de Direito teriam que observar uma maior adequação, haja
vista a necessidade de vislumbrar a nova realidade vivenciada com a intensificação da revolução tecnológica.
Essa vivência inclui a “construção coletiva de projetos pedagógicos institucionais e de cursos, revisões
metodológicas na direção de um projeto dialético de construção de conhecimento [...]” (PIMENTA,
ANASTASIOU, 2005, p. 155), de modo que a relação entre o professor e o aluno se consubstancie em uma
relação de parceria, visando com isso à edificação de uma universidade que seja um “espaço de construção
de cidadania, de resolução das questões nacionais, de formação profissional qualificada e atualizada.”
(PIMENTA, ANASTASIOU, 2005, p. 155).

Por isso, a influência da tecnologia
 

Proporcionou as condições necessárias para o desenvolvimento da m-leraning (mobile learning), que
consiste na utilização de dispositivos móveis e portáteis; tais como PDAs (Assistentes Pessoais
Digitais), telefones móveis, tecnologias Tablet PC, smartphone, e de outros dispositivos portáteis
conectados pelas redes sem fio, todos aplicados em atividades de cunho educacional. (CHICO, 2010, p.
10).

 
No ensino do direito a distância, os docentes devem ser movidos pelo aprendizado em conjunto, de

modo que a construção participada do conhecimento seja algo prazeroso, em especial para o aluno. O
docente será visto não apenas como professor, mas também como aluno, haja vista a troca de sugestões,
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reflexões com os seus alunos, que serão, por vezes, professores. Afinal, a partir de Piaget (1976) sabe-se que
o conhecimento não é oriundo dos sujeitos nem tampouco do objeto e sim das interações.
 
 
V - APORTES FINAIS
 
 
              Vive-se hoje em meio à denominada sociedade da informação (PEREIRA, 2005, p. 14). A criação
da fibra ótica possibilitou a transmissão de informações em tempo real, de forma interativa. Nisso, nunca
tantas informações foram transmitidas em um curto espaço de tempo e nunca os seres humanos estiveram
com substancial escassez de tempo como nos dias atuais.
              Nesse sentido, a utilização de formas de educação como aquela realizada à distância, permite o
atendimento de várias pessoas que, por dificuldades espaciais ou temporais, não teriam condições de
freqüentar um curso superior.
              Ainda em fase de aprimoramento, a educação a distância na modalidade virtual, conforme foi
vislumbrado no presente estudo, apresenta grandes desafios na sociedade atual, haja vista a predominância
dos vários métodos educacionais ultrapassados que foram amplamente utilizados no século passado e que
continuam em vigor nos currículos de várias universidades brasileiras.
              Dentre as várias questões que circundam a discussão a respeito da educação a distância na
modalidade virtual, observa-se que o papel do docente representa um ponto de relevo nesse cenário. Eis,
pois, um dos desafios da contemporaneidade: o papel do docente no ensino a distância.

Sabe-se que o professor se nos apresenta como essencial para as alterações no contexto social,
razão pela qual se faz imperioso o investimento no que diz respeito ao aprimoramento profissional do
docente. Nesse sentido, a formação do docente, hoje muito mais do que antanho, deve observar uma
continuidade, continuidade esta que deve respeitar a própria identidade do professor enquanto agente de
transformações sociais. Ele deve adotar uma postura investigativa, que passa pela realização de pesquisas,
buscando sempre uma interação entre ensino, pesquisa e extensão. Ao preparar as suas aulas, o docente do
ensino a distância deve lançar mão de estratégias de cunho didático e pedagógico que contribuam para a
aprendizagem do aluno, levando-se em consideração as peculiaridades do ensino virtual, como por exemplo,
a utilização de equipamentos e conexões compatíveis (hardware), a necessidade de um maior
comprometimento do aluno, assim como um número maior alunos por turma, entre outros.[20] Segundo
Ribeiro (2005), precisamos compreender que a tecnologia se nos apresenta como parte integrante de um
momento histórico: ela faz parte deste momento e está intimamente “interligada à formação e construção do
sujeito.” (p. 85).

              O desafio do docente, de um modo geral, e em especial no campo do ensino jurídico, em razão da
sua relevância social, passa pela adequada compreensão de que o ensino se nos apresenta como “uma prática
complexa, carregada de conflitos de valor e que exige posturas éticas e políticas.” (PIMENTA,
ANASTASIOU, 2005, p. 12). A sala de aula não pode ser vista, simplesmente, como uma relação entre
professor, aquele que atua reproduzindo informações e aluno, aquele que as recebe sem processá-las.
Enquanto compromisso social, o docente deve sempre observar a dinâmica do ordenamento democrático e
procurar, a partir do conhecimento adquirido em sala de aula, relacioná-lo às questões vivenciadas no
cotidiano dos sujeitos. Afinal, ser professor é facilitar o aprendizado, sendo que “quanto mais o nosso
trabalho for livre, mais educaremos para a cidadania. Quanto mais o nosso trabalho for acorrentado, mais
estaremos produzindo individualidades débeis.” (SANTOS, 1998, p. 173).
              Por assim dizer, segundo Hannah Arendt,
 

a responsabilidade do educador e as qualificações do professor consistem em conhecer o mundo e ser
capaz de instruir os outros acerca deste, porém sua autoridade se assenta na responsabilidade que ele
assume por este mundo. (1992, p. 239).

 
              A partir da análise da realidade do ensino do direito e da profusão de ferramentas de transmissão de
informações e processamento da aprendizagem no ambiente virtual para a oferta de cursos de direito, uma
alternativa potencialmente plausível para auxiliar na busca de alternativas para o problema acima apresentado
passa pela constante capacitação dos professores do ensino a distância, a observância da modularidade na
elaboração das unidades de ensino[21], assim como a utilização de procedimentos de capacitação dos alunos
e também um aumento de atividades síncronas no ambiente de aprendizagem virtual, visando com isso, uma
maneira conjunta de efetivar o ensino e a aprendizagem, respeitando as diretrizes traçadas no projeto
pedagógico do curso e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, composta
por membros que não apenas recebem o conhecimento, mas também desenvolvem reflexões críticas a
respeito dos temas conhecidos, tendo com isso o reconhecimento da presença do outro, da alteridade,
contribuindo assim, para a manutenção do sentimento de humanidade entre os homens.
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[1]           A partir do Estado Democrático de Direito tem-se o “aprofundamento da democracia participativa, social, econômica e
cultural, no sentido de se realizar um ideal de justiça social processual e consensualmente construído, só possível com o
fortalecimento da esfera pública política, de uma opinião pública livre e de uma sociedade civil organizada e atuante. (OLIVEIRA,
2002, p. 63).
[2]              Observa-se que “a unidade de ensino, estruturada formalmente, era filial de uma organização norte-americana existente
até hoje e presente em diversos países. Os cursos oferecidos eram todos voltados para as pessoas que estavam em busca de empregos,
especialmente nos setores de comercio e serviços.” (ALVES, 2009, p. 09).
[3]              Nesse período histórico tratava-se de uma “iniciativa privada que teve pleno êxito, mas trazia preocupações para os
governantes, tendo em vista a possibilidade de transmissão de programas considerados subversivos, especialmente pelos
revolucionários da década de 1930.” (ALVES, 2009, p. 09).
[4]              Vários programas foram implementados no período, como v. g., a “escola Rádio-Postal, A Voz da Profecia, criada pela
Igreja Adventista em 1943. [...] O Senac iniciou suas atividades em 1946 e, logo a seguir, desenvolveu no Rio de Janeiro e em São
Paulo a Universidade do Ar, que, em 1950, já atingia 318 localidades. A Igreja Católica , por meio da diocese de Natal, no Rio
Grande do Norte, criou em 1959 algumas escolas radiofônicas, dando origem ao Movimento de Educação de Base. No sul do país,
destaque para a Fundação Padre Landell de Moura, no Rio Grande do Sul, com cursos via Rádio.” (ALVES, 2009, p. 09). Além
desses, os projetos como “o Mobral, vinculado ao governo federal, prestaram grande auxílio e tinham abrangência nacional,
especialmente pelo uso do rádio.” (ALVES, 2009, p. 09-10).
[5]           Este canal tinha por intuito “o aperfeiçoamento dos professores da rede pública de ensino fundamental e médio.”
(PEREIRA, 2005, p. 22).
[6]           O Ipae continua em funcionamento e detém, segundo Alves (2009), o maior acervo em termos de EAD no Brasil.
[7]           Segundo Alves, um dos “mais expressivos papéis da Abed foi sediar a 22ª Conferência Mundial de Educação Aberta e a
Distância do ICDE (International Council of Open and Distance Learning), no Rio de Janeiro, em setembro de 2006, da qual
participaram educadores de mais de 70 países.” (2009, p. 11).
[8]              Considera-se a “A UFMT, em Cuiabá, como uma das pioneiras, com a oferta de seu curso de pedagogia (educação básica,
de 1ª a 4ª séries), na modalidade licenciatura plena, implantado em 1995 em caráter experimental.” (KIPNIS, 2009, p. 211).
[9]              Logo, “desde suas origens, a universidade buscou efetivar os princípios de formação criação, reflexão e crítica, tendo sua
legitimidade derivada da autonomia do saber ante a religião e o Estado”. (PIMENTA, ANASTASIOU, 2005, p. 168)
[10]             Nesse sentido, portanto, vê-se que a preocupação para com a formação do futuro profissional não pode reduzida à mera
técnica. A pesquisa associada à extensão deve estar presentes nas matrizes curriculares dos cursos de graduação.
[11]             Afinal, a “educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por
ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens.” (ARENDT, 1992,
p. 247).
[12]          É importante ressaltar que o conhecimento deve ser entendido como uma elaboração social, estando direcionado para a
compreensão das práticas sociais. Nesse sentido, o ato de conhecer implica o de responsabilidade social. Essa responsabilidade atinge
contornos mais delineados quando relacionados à área jurídica, haja vista a constante análise e discussão da idéia de justiça.
[13]             O termo pós-modernidade, aqui empregado, está relacionado à ciência pós-moderna que é caracterizada pela “busca da
superação do conhecimento dualista, pela revalorização dos estudos humanísticos, do conhecimento total, constituindo-se ao redor de
temas. Sendo total, é, ao mesmo tempo, local, avança à medida que o objeto se amplia, alastrando-se como raízes em busca de novas
variedades e interfaces. (PIMENTA, ANASTASIOU, 2005, p. 221).
[14]             Nesse sentido, “a universidade conclama a sociedade a adotar sua mensagem e normas: ela introduz na sociedade uma
cultura que não é feita para sustentar as formas tradicionais ou efêmeras do aqui e agora, mas está pronta para ajudar os cidadãos a
rever seu destino hic et nunc. A Universidade defende, ilustra e promove no mundo social e político valores intrínsecos à cultura
universitária, tais como a autonomia da consciência e problematização, o que tem como conseqüência o fato de que a investigação
deva manter-se aberta e plural, que a verdade tenha sempre a primazia sobre a utilidade, que a ética do conhecimento seja mantida.”
(MORIN, 2000, p. 10).
[15]          A utilização da banda larga, por exemplo, alcança resultados exponencialmente mais satisfatórios do que o acesso discado.
[16]          Mencionada lei é responsável pelas aplicações das disposições constitucionais à área educacional, consistindo em uma
importante conquista social.
[17]          Ressalte-se que “algumas iniciativas já foram tomadas. A Portaria n. 1886 de 1994 do MEC, que fixa as diretrizes
curriculares e o conteúdo mínimo dos cursos de direito […] as distintas modalidades de avaliação dos cursos de direito e a
correspondente maior exigência da qualificação do ensino ministrado: Avaliação das Condições de Oferta dos Cursos de Direito, de
iniciativa da SESu/MEC; Exame Nacional dos Cursos, o chamado 'Provão', promovido pelo INEP/MEC; Exame de Ordem, de
iniciativa da OAB [...]” (CARRION, 2000, p. 02).
[18]          Mais especificamente, “APRENDER A CONHECER enfatiza a importância do domínio dos próprios instrumentos de
conhecimento para compreender o mundo, já que isso é necessário para viver dignamente. […] APRENDER A FAZER parte da
pergunta: como a escola pode ajudar o aluno a preparar-se para atividades produtivas, especialmente em vista das implicações das
economias globalizadas? […] APRENDER A CONVIVER constitui um dos maiores desafios dos educadores. O aumento da
violência e da capacidade de destruição, o crime global organizado, a acentuação das desigualdades sociais […], impuseram à
educação a tarefa urgente de formar o novo homem com condições para enfrentar os preconceitos de variada natureza e o tipo de
atividade econômica que privilegia a competição e o sucesso individual. […] APRENDER A SER recomenda que a educação deva
contribuir para o desenvolvimento total da pessoa […] no sentido de levar o aluno a construir pensamentos autônomos e críticos
[…].” (GIUSTA, 2003, p. 19-20).
[19]             Segundo Afonso (200-), “é preciso que se estabeleça um enfoque construtivista no qual todos os professores terão que
exercer a apresentar o papel do aluno, professor, conteudista, enfim […] um exercício importante para o professor no ambiente virtual
[…]”. (AFONSO, 200-, p. 33).
[20]          Além dessas peculiaridades, muitos pontos foram e têm sido objeto de “suspeitas” por parcela da sociedade, como a
questão do preconceito com aqueles alunos formados em EAD, assim como a deficiência do aprendizado de um aluno a distância em
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relação ao aluno do curso presencial.
[21]             Isso facilita a compreensão, pelo aluno, dos objetos e aprendizagem.
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O ENSINO JURÍDICO DE QUALIDADE COMO FORMA DE CONTRIBUIR À REALIZAÇÃO
PLENA DO ACESSO À JUSTIÇA

LEGAL TEACHING QUALITY AS A CONTRIBUTION CARRYING THE FULL ACCESS TO
JUSTICE

Adriana Barbosa da Silva
Ivan Aparecido Ruiz

RESUMO
RESUMO: A Educação é essencial ao desenvolvimento brasileiro apesar de certas limitações, como a
desigualdade e discriminação social. Sua ausência gera o analfabetismo, a miséria e a exclusão de cidadania.
É direito fundamental da pessoa humana e pressuposto básico na formação do Estado Social e Democrático
de Direito. O Ensino Superior forma opiniões, é agente social de transformação política e realiza a inclusão
de cidadania. Está vinculado ao Poder Executivo e padece, atualmente, de qualidade e igualdade de
oportunidades. O curso de Direito está caracterizado por seu tecnicismo extremado, carente de reflexões
críticas e senso humanitário. O MEC, desde a década de 90, está empenhado a realizar reformas na qualidade
do Ensino Superior, modificando as matrizes curriculares, exigindo capacitação docente e investindo na
interdisciplinaridade científica. A CF/88 tem dado base legal para as mudanças, além da LDB/96,
enfatizando-se a liberdade de aprendizado e ensino, o pluralismo de idéias pedagógicas e garantias do padrão
de qualidade. A crise no Ensino Jurídico tem origens plúrimas, de conotação cultural. O mercado de trabalho
sofre as conseqüências do despreparo dos profissionais jurídicos. Os Direitos da Personalidade estão
relacionados com a educação e sua eficácia legal, como garantia de dignidade humana. Com a
implementação das Defensorias Públicas, os estágios curriculares dos cursos de Direito terão melhora em
qualidade, além de se viabilizar o Acesso à Justiça aos menos favorecidos economicamente.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras chaves: Ensino Jurídico; Defensoria Pública; Direito da Personalidade.

ABSTRACT
ABSTRACT: Education is essential to Brazil's development, despite some limitations, such as inequality and
social discrimination. His absence creates illiteracy, poverty and exclusion from citizenship. It is a
fundamental right of human and basic assumption in the training of the Social and Democratic State. Higher
Education form opinions, is an agent of social and political change makes the inclusion of citizenship. He
works in the Executive Branch and currently suffers from quality and equal opportunities. The course of law
is characterized by its extreme technicality, lacking in critical thinking and sense of humanity. The MEC,
since the 90's, is committed to reforms in the quality of higher education, changing the curricula, requiring
teacher training and investing in interdisciplinary science. The CF/88 has given a legal basis for the changes,
in addition to LDB/96, emphasizing the freedom of learning and teaching, the pluralism of ideas and
educational guarantees of quality standard. The crisis in education law has plurimas origins of cultural
connotation. The labor market suffers the consequences of unpreparedness of legal professionals. The Rights
of personality are related to education and its legal effectiveness, as a guarantee of human dignity. With the
implementation of the Public Defender, the stages of the courses of law have improved in quality, in addition
to making possible the access to justice for disadvantaged economically.
KEYWORDS: Key words: Teaching Law, Public Defender, Law Personality.

INTRODUÇÃO

A Educação é um direito público subjetivo do cidadão, no qual ele assume a plenitude de sua
dignidade e resgata a cidadania social, figurando constitucionalmente no rol dos Direitos Fundamentais. É,
ainda, a única forma de atingir diversas finalidades, como o acesso à justiça, ou seja, como forma de realizar
a ordem jurídica justa. O Ensino Jurídico de qualidade é a solução para os desafios sociais, porém deve ser
abandonada a passividade discente e docente, estimulando-se a dialética, o tirocínio e a aquisição de valores
éticos e morais. Os estagiários universitários devem realizar seu aprendizado, conscientes da cidadania social
daqueles que vão atender, sendo legítimos operadores do Direito.

A crise no Ensino Jurídico e sua baixa qualidade educacional são reflexos atuais da omissão estatal
em sua missão democrática e cidadã. Inegavelmente, o MEC, as IES e a OAB estão interferindo no cenário
educacional jurídico brasileiro, por meio dos estágios curriculares realizados pelos alunos do curso de Direito
nos Núcleos de Prática Jurídica (NPJ) ou Serviços de Assistência Judiciária Gratuita (SAJUGS), que
atendem a população carente, propiciando o devido Acesso à Justiça e despertando a consciência social,
ainda que realizada com função imediata pedagógica.

Os SAJUGS ou NPJ são estágios obrigatórios desde 1994, aplicando-se conhecimentos práticos de
modo real ou simulado. Em 2008 entrou em vigor a nova Lei de Estágios, enfatizando o aprendizado
acadêmico e integrando a teoria à prática forense. É diferente do estágio profissional realizado pela OAB,
configurando-se “um ato educativo escolar supervisionado”.

A implementação da Defensoria Pública tem influência na evolução do Ensino Jurídico,
contribuindo com o desafogamento dos Escritórios-modelos e propiciando maior qualidade educacional, com
a formação de operadores mais éticos do Direito e socialmente responsáveis. Esta é função essencial ao
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funcionamento da Justiça e meio de efetivar os Direitos Fundamentais previstos na norma constitucional,
sendo essencial dizer que o acesso à justiça e à educação de qualidade faz parte do rol de todas as
declarações de Direitos Humanos.

A OAB, desde a década de 90, participa da avaliação externa dos cursos de Direito (criação e
reconhecimento). No período de 1998 a 2005, manteve um convênio com o Estado do Paraná para
realização de advocacia dativa. Atualmente, ainda, realiza advocacia dativa, mas sem qualquer remuneração
advocatícia, em oposição ao direito comparado onde há o sistema judicare, sendo os advogados dativos
remunerados pelo Estado.

Conjuntamente, a Educação Superior e a Defensoria Pública podem ser informadoras do
ordenamento jurídico, agentes de transformação, agentes políticos, construindo plena cidadania e acesso à
justiça de qualidade. O Brasil está consolidando-se como um país promissor e democrático, onde sua Lei
Maior é o reflexo de Direitos Fundamentais, em que a Educação de qualidade e o Poder Judiciário são a
verdadeira “redenção humana”.

O Estado, porém, permanece devedor ao não cumprir com os ditames constitucionais de instalação
e funcionamento, de forma plena e completa em todos os quadrantes do Brasil, de Defensorias Públicas
Federais e Estaduais, principalmente no Estado do Paraná. O Magistrado e o Ministério Público devem
assumir papel ativo na cobrança de responsabilidades por meio dos instrumentos de efetivação dos direitos
da personalidade previstos em lei, procedendo dentro dos padrões éticos esperados, por serem agentes
políticos de transformação.

DESENVOLVIMENTO

1. Qualidade no Ensino Jurídico

O Brasil, conforme dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura-UNESCO[1], têm uma população de mais de 185 milhões e faz parte do grupo E-9 (Bangladesh,
China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão), sendo um dos nove países mais populosos do
mundo, que se comprometeram a encarar a Educação como fator de importância-chave para o
desenvolvimento. É um país de grande potencial econômico, mas limitado pelas desigualdades e
descriminações sociais.

Apesar da proporção de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza ter diminuído, quase um
terço dos brasileiros ainda vivem abaixo da linha de pobreza, com base nas mensurações mais
recentes. Desses, aproximadamente 20 milhões vivem em situação de pobreza absoluta. Dessa
forma, como apontado pelo CCA, o Brasil não é um país pobre, mas um país extremamente
desigual e injusto, possuindo enorme número de pessoas pobres.[2]

A desigualdade econômica brasileira tem origens culturais, marcadas pela escravidão, colonialismo e
privilégios políticos, representando um desperdício de recursos naturais, sendo desfavorável ao
desenvolvimento sustentado e à redução da pobreza. Tal desigualdade limita o acesso aos serviços básicos e
ao exercício da cidadania, dentre eles destaca-se a educação. O País tem grandes desafios, tais como a
erradicação do analfabetismo, a redução da vulnerabilidade ambiental, dos conflitos sociais, da violência,
miséria, exclusão e a melhoria na qualidade da Educação.

O Fórum Global para o Desenvolvimento Sustentável, realizado em Johanesburgo em 2002, propôs
à Assembléia Geral das Nações Unidas a proclamação da Década Internacional da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável para o período 2005-2014. Esse esforço educacional está incentivando
mudanças de comportamento que virão a gerar um futuro mais sustentável em termos da integridade
ambiental, da viabilidade econômica e de uma sociedade justa para as gerações presentes e futuras. Isso
representa uma nova visão da educação capaz de ajudar pessoas de todas as idades a entender melhor o
mundo em que vivem, tratando da complexidade e do inter relacionamento de problemas tais como
pobreza, consumo predatório, degradação ambiental, saúde, conflitos e violação dos direitos humanos, que
hoje ameaçam nosso futuro.[3]

A Educação é também uma forma de transformar a sociedade e, sobretudo, é um Direito e
Garantia Fundamental do Homem, senão o mais indispensável deles, estando inteiramente associada à
proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da CF/88). A necessidade de reconhecer uma série
de situações subjetivas no terreno da educação e da cultura constitui um pressuposto básico na formação
do Estado Social e Democrático de Direito.[4]

Desta forma, a Educação ministrada no Ensino Superior desempenha mister função de formar
opiniões, sendo um agente social de transformação e inclusão de cidadania. Está vinculada ao Poder
Executivo, sendo a função exercida pelo Ministério da Educação e Cultura-MEC, que coordena a Secretaria
de Ensino Superior – SEsu. Porém, verifica-se que se destaca como urgente o investimento na qualidade da
Educação Superior. O sistema educacional brasileiro nem sempre é capaz de desenvolver habilidades
cognitivas de importância essencial para a vida cotidiana e evidencia debilidades no fomento à formação
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de valores que capacitem os cidadãos a uma participação ativa na sociedade, e também na promoção do
desenvolvimento humano sustentável[5], sendo que o problema brasileiro, atualmente, consiste mais na
qualidade que na universalidade.

Em suma, no Brasil, a qualidade e a igualdade continuam sendo desafios cruciais a serem
enfrentados, uma vez que ambos são essenciais para atender às necessidades do país e para a construção de
uma sociedade de conhecimento. A baixa absorção de conceitos científicos prejudica a inclusão desses
indivíduos na sociedade moderna. Aurélio Wander Bastos afirma sobre sua expectativa na Educação Jurídica
como agente transformador social: Uma sociedade aberta e democrática, de onde estarão reconhecidos: os
interesses sociais; os interesses do Estado; os interesses das Universidades; os interesses dos cursos e
centros jurídicos; os interesses dos professores de Direito e da comunidade acadêmica; os interesses dos
alunos de Direito, que fazem e perfazem as esperanças do Brasil.[6]

A Educação Jurídica não é mais aquela moldada no século XIX, quando se iniciaram os primeiros
cursos jurídicos no Brasil, após movimentos sociais e políticos que fomentaram a Constituição imperial de
1824, que de forma expressa autorizou a criação destes.

Com a Lei Imperial de 11 de agosto de 1827, cumpre-se a previsão constitucional fazendo surgir as
Academias de Direito, uma em São Paulo, e outra em Olinda, ambas ligadas ao clero, vez que em São Paulo
nasce no Largo de São Francisco e em Olinda no Mosteiro de São Bento. No ano de 1854, estes cursos são
denominados de Faculdades de Direito, além do que se transfere o curso de Olinda para Recife. Neste
contexto histórico-social, murmura-se na época, que o nascimento dos cursos de Direito tinha como plano de
fundo estruturar a classe política dominante da época. Neste sentido, aduz Aurélio Wander Bastos,[7] que o
surgimento e estruturação dos cursos de Direito no Brasil ligavam-se de forma umbilical a uma nova
consolidação do Estado Imperial, ainda tendo insurgências das expectativas e contradições das elites
brasileiras. Registre-se que, inicialmente, os advogados exerciam forte influência no âmbito do poder,
perante a administração do Estado, o que deixou de se verificar, a partir de 1964, quando se passou a utilizar
mais dos tecnocratas (economista e administradores de empresas e outros), em total prejuízo aos aspectos
humanitários. Passou-se, assim, a buscar mais eficiência em detrimento do humanismo.

Com a nova ordem política, dada a proclamação da República, novos paradigmas surgem para as
Faculdades de Direito, uma delas é a exclusão da Igreja do contexto jurídico, tendo sido o direito eclesiástico
retirado do currículo das duas faculdades na época.[8] Tal feito advém da denominada Reforma do Ensino
Jurídico, proposta por Leôncio de Carvalho no ano de 1879 e, nesse contexto, contempla o denominado
ensino livre, tornando-se o marco da primeira grande expansão do ensino do Direito no Brasil.

Devido a estes fatores pretéritos (culturais e políticos), o Ensino Jurídico atual traz uma reserva
genética caracterizado por uma matriz curricular rígida e conservadora, capaz de formar um profissional
retrógrado aos antigos pensamentos. Mesmo com um novo Estado, pós-ditadura militar e pré-Constituinte, a
formação dos juristas e bacharéis, tendem ao passado, não permitindo que o neófito possa melhor
compreender o contexto social em que vive, nem tampouco pouco propor modificações a esse sistema.

Visando a busca pela qualidade do Ensino Jurídico, no século XX, permitiu-se que as matrizes
curriculares sofressem alterações e o curso de Direito, para atender aos reclamos da sociedade jurídica,
passou a observar à interdisciplinaridade das ciências e da tecnologia, enfatizando-se a aplicação dos
princípios éticos e humanitários na formação do caráter universitário. Novas disciplinas foram então
incluídas, sendo de destacar a filosofia,  a sociologia,  a antropologia,  a história do Direito  e, ainda, os
métodos alternativos de solução de conflitos de interesses (conciliação, mediação, negociação e arbitragem).
Registre-se, também, que será necessário, num futuro breve, dedicar-se ao estudo da informatização, eis que
surge no âmbito do Direito, o processo eletrônico, numa verdadeira revolução na prática de atos
processuais. Para tanto, os cursos de Direito deverão estar preparados para tal mister.

Muitas destas alterações devem-se a Constituição Federal de 1988, que em seu art. 206, baseou-se
precisamente na liberdade de aprendizado e ensino, no pluralismo de idéias pedagógicas e na garantia do
padrão de qualidade, este, descrito no inciso VII[9] do referido artigo. Observe-se que o comando é a
norma constitucional. Não se trata de uma recomendação de caráter meramente pedagógico. Para cumprir tal
regulamentação instituiu-se no art. 209[10] a autorização da iniciativa privada (ou estabelecimentos de
ensino particulares como Faculdades, Centros Universitários ou Universidades) para ensinar, mediante dois
requisitos: (a) autorização/fiscalização do Poder Público e (b) cumprimento das normas gerais da
educação nacional. A crise estrutural, funcional e operacional[11] do ensino do Direito foi identificada e
examinada por estudiosos da área, envolvendo questões políticas, ideológicas, epistemológicas,
administrativa, acadêmica, curricular, pedagógica, do mercado de trabalho e de identidade e legitimidade dos
operadores e professores do Direito. É de se por em destaque, nesse contexto, que o ensino é assunto de
interesse público, de interesse social[12] e, como tal, deve ser um serviço posto à disposição da população e
prestado de forma eficiente e de qualidade, como, alíás, determina o art. 37, caput, da Constituição Federal
de 1988. Portanto, não se pode, em detrimento dessa boa formação jurídica, da boa qualidade do ensino,
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da eficiência, pretender fazer prevalecer a autonomia das instituições de ensino, interpretada de forma
incorreta, desvirtuando o ensino, com a intenção do lucro fácil.[13]

Após uma trajetória histórica estática curricular, vigoram novas e flexíveis diretrizes para os cursos
jurídicos. Para que isso ocorresse, o Conselho Nacional de Educação (CNE), vinculado ao Ministério da
Educação (MEC), por meio da Câmara de Educação Superior (CES), em 2004, elaborou diretrizes
curriculares para os Projetos Pedagógicos do curso de Direito, no intuito de regulamentar e eliminar
eventuais falhas no sistema de ensino vigente, a serem observadas pelas Instituições de Educação Superior
em sua organização curricular.

Assim, a atual crise na qualidade do Ensino Jurídico possui vários fatores e pode ser vista pelo
Exame de Ordem da OAB e pelo ENADE/MEC, demonstrando que algo está errado na metodologia do
ensino, seja com a aula-conferência ou a inexistência de pesquisa e iniciação científica. Disciplinas como o
Estágio Supervisionado Simulado e Real foram criados para tentar diminuir este óbice, contudo, o mercado
de trabalho continua infestado de profissionais despreparados para a vida forense. A má formação jurídica,
nos bancos escolares, tem repercutido nas carreiras jurídicas e, consequentemente, no exercício da jurisdição,
quando do manejo do processo, não se observando as mais elementares regras de processo, culminando na
entrega de prestação jurisdicional de má qualidade. Geralmente a não observância de forma, no
desenvolvimento da relação jurídica processual, de modo a causar vícios processuais, decorrem da má
formação jurídica e à falta de zelo, ou da falta de ética, dos profissionais que atuam no processo e, às vezes,
à má intenção de uma das partes em promover a inserção de práticas que possam viciar o processo e obstruir
a solução – justa e adequada – do conflito nele discutido. Acredita-se, também, que em muitos casos, isto
advém, quando não for por litigância de má-fé[14] (ato doloso), normalmente como ato da parte, como já
dito, dada a má formação jurídica do profissional do direito.[15] As pessoas atendidas pelos serviços
judiciários prestados pelas Universidades e Faculdades de Direito, muitas vezes, saem do atendimento sem a
mínima conscientização de direitos.

Ocorre que o Ensino Jurídico está comprometido em qualidade tanto na formação básica, teórica
como na técnica, pois, entre outros motivos, que não são pertinentes ao tema, está a dificuldade encontrada
pelas Faculdades e Universidades de Direito, públicas e particulares, em disponibilizar professores em
quantidade e qualidade suficiente nos estágios reais, em proporção suficiente à demanda de atendimentos
sociais em consonância com o ensino, nos moldes previstos no currículo pleno obrigatório destes cursos.

Os cursos de direito têm a peculiaridade de formar academicamente grande parte dos políticos do
país e da burocracia estatal, isso para não falar que é de sua responsabilidade a formação dos
membros do Poder Judiciário. Esses são espaços fundamentais, e a formação de juristas realmente
preparados para ocupá-los e exercê-los eticamente é fundamental.[16]

Nessa ótica, os cursos jurídicos estão em busca de aprimoramentos e qualidade no ensino, mais pelo
risco de não autorização ou o não reconhecimento deste perante o MEC, do que pela orientação educacional
acadêmica, com formação de qualidade e eficiência. Esta, pelo que se tem observado na prática, não é uma
prioridade, mas decorrência daquela. As universidades não são apenas fornecedoras de títulos, mas
formadores de opinião, ou seja, as instituições universitárias criam, desenvolvem pesquisas, ciências e
estimulam as descobertas. As instituições de ensino, principalmente as de nível superior, têm um importante
papel no seio social, pois atuam como um agente transformador.

A elevação da qualidade do ensino jurídico, com a sua boa formação[17], além de melhorar, por
parte dos profissionais do Direito, esses serviços ao público e aos jurisdicionados, em especial, eleva o
padrão ético de nosso meio. A preocupação com a qualidade do ensino jurídico extrapola aos meios
educacionais para adentrar em outros ambientes. A Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo,
preocupada com a qualidade do ensino, criou o selo qualidade, ou seja, o OAB Recomenda.[18] Assim, o
conhecimento deve ser aplicado de forma global, interdisciplinar, criando o hábito de refletir sobre um
ângulo amplo e não restrito, adaptando-se a diversos contextos e problemas com autonomia na
aprendizagem, incorporando novas tecnologias com recursos no desenvolvimento das aprendizagens.

O ensino superior e, em especial, o jurídico, está passando por grandes mudanças, especialmente
nos últimos dez anos, principalmente após publicação da Portaria do MEC n. 1.886/94, atualmente, já
revogada, que fixou as diretrizes curriculares e o conteúdo dos cursos jurídicos, ocasionando mudanças
estruturais no que diz respeito aos padrões de qualidade. Verbo conjugado no gerúndio porque tais
alterações ainda não estão nem perto do fim, eis que há uma grande revolução no sistema de ensino jurídico
no Brasil, tendo como partes envolvidas a instituição de ensino superior (IES), o aluno, os professores e o
amplo agente fiscalizador, que é o Poder Executivo Federal, por meio do Ministério da Educação e Cultura
(MEC), atuando decisivamente nos processos de autorização e reconhecimento de cursos de Direito.

As instituições da Educação Superior, incluindo-se as dos cursos de Direito, têm que seguir e
observar a legislação própria do ensino para atuar no ensino, atendendo como determinado na Constituição
Federal de 1988, certos padrões de qualidade. Todos os cursos são criados por meio de um ato
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administrativo, baseado na Lei, que pode ser chamado de ato administrativo de criação ou ato administrativo
de autorização, dependendo da organização acadêmica da instituição.[19] Nas disposições do MEC, o ato de
criação é restrito às universidades e centros universitários. Geralmente é resultado da aprovação de um
colegiado superior da instituição, como o Conselho Universitário, Conselho de Ensino ou similar. Neste
caso, não é necessária a aprovação de nenhuma instância superior.

O ato de autorização é necessário às instituições não-universitárias: faculdades integradas,
faculdades, escolas ou institutos superiores. Neste caso elas devem submeter as suas propostas de
criação dos cursos de graduação a instâncias superiores: Ministério da Educação e Conselho
Nacional de Educação, quando forem instituições públicas federais ou privadas. Já as instituições
públicas estaduais e municipais deverão submeter seus pedidos de abertura de cursos aos
respectivos Conselhos Estaduais de Educação.[20]

As formalidades da criação e autorização são indispensáveis quando as IES desejam abrir novos
cursos e realizar o processo seletivo, porém, de modo transitório, pois após esta fase é necessário o
reconhecimento do mesmo para que possam expedir diplomas e certificações, tendo validade de
aproximadamente cinco anos de funcionamento.

Por intermédio do Provão (ou ENADE) realizado pelo MEC, após regular procedimento
administrativo, a IES pode perder seu reconhecimento, em razão dos conceitos obtidos associada à adequada
capacitação do corpo docente. Tais procedimentos encontram previsão legal na Constituição Federal e na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Deve, assim, haver um procedimento administrativo,
assegurando o princípio da ampla defesa e do contraditório à instituição. Inicialmente, busca uma medida
saneadora, e só em último caso, é que poderá ter o encerramento das atividades exercidas fora dos padrões
exigidos ou que estejam sendo exercida irregularmente.

A falta de qualidade educacional também é discutida em sede de proteção aos Direitos da
Personalidade humana, até mesmo porque a ausência de conhecimentos gera um direito desrespeitado, onde
aquele que o desconhece fica impedido de lutar pelo mesmo. O ensino brasileiro é preventivo, preparando e
investindo na população futura e, no entanto, o Poder Público insiste num atuar omissivo, cerceatória da
cidadania. Este antagonismo de vontades faz com que a cada avanço educacional se retroceda duplamente a
erradicação da pobreza e miséria social.

2. Funções mediatas e imediatas dos estágios reais

Os Serviços de Assistência Judiciária Gratuita (SAJUGS) ou Núcleos de Prática Jurídica (NPJ),
desde 1994, com a Portaria MEC n. 1886, funcionam obrigatoriamente em todos os cursos jurídicos e
buscam fornecer aos acadêmicos, conhecimentos práticos sobre a atividade jurídica, realizando atendimentos
de pessoas em situações de conflitos de interesses reais, concretos, nas mais diversas áreas do Direito,
elaborando peças processuais, para que o acadêmico se familiarize e aprenda com a prática, possibilitando-o
que realize com habilidade sua futura atividade profissional. Mas, será que isso é ensinar Direito de
qualidade, facultando uma formação jurídica sólida? Não se estará partindo, tão somente, para a técnica ou
esquemas para eliminação de conflitos de interesses? Não será o estudo e a transmissão do Direito, baseados
na preponderância da dogmática, aliada à técnica, em detrimento do ensino das humanidades, com vistas aos
direitos fundamentais, destacando-se, aqui, os direitos da personalidade? Este é um modelo. Interessa a
quem? Mas, esse modelo, como resultado, ao final, atinge o acesso à justiça, ou melhor explicando, realiza o
valor justiça?

São uma modalidade de estágio curricular obrigatório, real, cuja carga-horária de 320 horas devem
ser cumpridas. É requisito para aprovação e obtenção de diploma, por vezes é denominado simplesmente de
Estágio Obrigatório. Tem como função imediata a pedagógica, ou seja, instigar o conhecimento jurídico ao
acadêmico, ainda inexperiente da prática, estimulando-o a aplicar seu conhecimento teórico e fundamental,
até então adquirido, que podem tirar suas dúvidas com os professores que os acompanham nesta tarefa
disciplinar. Mas, isto é ensinar Direito de qualidade?

Será que esse método desperta o senso crítico, voltado à realidade social? Defende-se que deveria
incentivar a relação de ensino, cujo beneficiado é o acadêmico. Em um segundo momento, estaria a
finalidade social, que é o de realizar atendimentos, consultas, elaborar petições e recursos àqueles
necessitados que precisem da atividade jurisdicional para satisfazerem suas pretensões e eliminarem suas
lides. Mas, não se deve perder de vista que essa prática deve estar aliado a uma formação jurídica de
qualidade, que permita desenvolver um senso crítico, pautado nas humanidades, buscando o escopo
pacificação com justiça, pois só assim, é que será realizada e atingida a verdadeira justiça. Aí sim, poder-se-á
falar em acesso à justiça. É é necessário superar o individualismo amplamente difundido nas salas de aulas
dos cursos de Direito.[21]

O Ministério da Educação, por meio de seus especialistas e após consultar os envolvidos na relação
ensino-aprendizagem, verificou dentre as causas associadas à baixa qualidade no Ensino Jurídico, que os
estágios curriculares realizados antes da edição da Portaria MEC n. 1886/94, eram confusos e inaptos. O
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eixo de formação prática não definia a diferença entre estágios reais e simulados de estágios profissionais;
de estágios obrigatórios, de não-obrigatórios; de curriculares e  de extracurriculares e o pior, que tal
deficiência múltipla refletia diretamente na qualidade do Ensino Jurídico.

O resultado foi a elaboração da Resolução CNE/CES n. 9/2004, que substituiu a antiga Portaria
MEC n. 1886/94, aperfeiçoada pela redação da nova Lei de Estágios em 2008 (Lei n. 11788/2008, que veio
em lugar da Lei n. 6494/77), em consonância com a vontade da Comissão de Especialistas em Ensino do
Direito da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (CEED/SESu) e da Associação
Brasileira de Ensino do Direito (Abedi).

Estes estágios curriculares fazem parte do eixo de formação prática e são elementos estruturais do
projeto pedagógico, sendo indispensáveis para a consolidação dos desempenhos profissionais desejados,
inerentes ao perfil do formando[22]. Além disso, com a obrigatoriedade do Exame de Ordem, o estágio
profissional, regulamentado pela OAB, passou a ser secundário, importando, atualmente, a qualidade na
realização do estágio real educacional, como forma de amenizar a crise no Ensino Jurídico.

Por outro lado, os laboratórios jurídicos devem estar estruturados não somente materialmente para
o atendimento ao público que necessita dos serviços jurídicos, mas, também e, principalmente, em relação ao
treinamento das atividades profissionais dos seus operadores jurídicos, em quantidade suficiente à demanda
atendida e com pessoalidade ao atendimento discente. O estágio simulado supervisionado não é somente uma
prática forense, mas jurídica, com conteúdo mais abrangente, devendo ser incluindo matérias como
arbitragem e mediação. Não se preocupa somente com a solução adversarial, advinda por meio do
processo, pelas mãos do Poder Judiciário, mas, também, por outros métodos alternativos de solução de
conflitos de interesses, chamados não-adversarial,  v. g. ,  a  conciliação,  a  mediação,  a  negociação e  a
arbitragem. Não é por outra razão que, atualmente, não só no Brasil[23], mas também fora dele[24], tem se
incentivado esses outros mecanismos. E, para isso, as escolas de Direito também deverão estar preparadas
para ministrar esse conteúdo aos seus acadêmicos. Precisa qualificar seus acadêmicos para esse tipo de
mecanismo, já que se trata de mais uma forma de se atingir o acesso à justiça. É o ensino jurídico com
qualidade repercutindo no acesso à justiça.

A nova lei do estágio vincula-o ao projeto pedagógico do curso (que nada mais é que um amplo
planejamento educacional), mudando a finalidade deste, que antes voltado ao trabalho, agora está voltado ao
aprendizado. Assim, o estágio acadêmico realizado nos Serviços Judiciários Gratuitos, mantido pelas IES,
configura um ato educativo escolar supervisionado[25]. Também vigora além da Resolução CNE/CES n.
9/2004 (cujo artigo sétimo e §§ 1º e 2º, tratam do Estágio Supervisionado), a Lei n. 8906/94 (Estatuto da
Advocacia e OAB), em consonância com a atividade curricular do estágio, pois a preocupação com a
assistência aos hipossuficientes não podia ser excluída da formação universitária e dos órgãos de classe,
complementando o ensino e integrando a teoria à prática.[26]

Importante destacar que a OAB tem normas próprias sobre o estágio na área do Direito, que não
possuem qualquer relação com o estágio educacional aqui estudado. O seu estágio é profissional e
complementar ao estágio curricular obrigatório, nos termos da Instrução Normativa n. 03/97, do Conselho
Federal da OAB. Isto porque a Portaria Ministerial n. 1886/94, com exigibilidade somente a partir de 1996,
que regulamentava os estágios reais, funcionava em consonância com o Estatuto da OAB, dispondo em seu
art. 10 que o estágio de prática jurídica, supervisionado pela instituição de ensino superior, será obrigatório
e integrante do currículo pleno, em um total de 300 horas de atividades práticas simuladas e reais
desenvolvidas pelo aluno sob controle e orientação do núcleo correspondente. Este artigo somado ao art.
12, que diz sobre a possibilidade de o estágio supervisionado ser oferecido pela IES, em convênio com a
OAB, permitindo ao aluno a realização de atividade pedagógica a ser complementada por atividade
profissional de advocacia, sob supervisão docente. Isto não mais procede, pois a norma ministerial foi
revogada e o estágio supervisionado atualmente deve buscar somente o binômio ensino-aprendizado, sem
quaisquer vínculos laborais, de caráter extracurricular. O estágio realizado nos núcleos ou serviços
judiciários é curricular e obrigatório, independentemente se o acadêmico realiza outra atividade profissional
ou estagiária, nos moldes do Regulamento da OAB, que são atividades distintas, ainda que realizadas pelo
mesmo agente.

Somente como forma de convênio supervisionado é aceito a participação da OAB, nunca com
caráter substitutivo, pois o curso de Direito forma bacharéis e não advogados e, no mínimo 50% das
atividades de estágio deverão ocorrer dentro da IES. É claro que o Exame de Ordem não deve ser
desprezado nem pelas IES nem pelos acadêmicos, tendo o estágio curricular e também o extracurricular, o
condão de preparar o aluno para o exercício profissional, contribuindo para o esclarecimento de direitos,
conscientização das pessoas e do alunado e a função social da educação e do papel social que o advogado
desempenha na sociedade, já que este exerce um múnus público[27].

O Exame de Ordem tenta nivelar os profissionais oriundos dos diversos cursos jurídicos,
funcionando como uma espécie de controle de qualidade dos serviços que são prestados à sociedade pelos
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profissionais do Direito. Evita-se, com isso, um possível desprestígio em face da desconfiança popular,
provocada por profissionais mal qualificados.[28]

O ensino jurídico é garantidor do acesso à justiça, dentro dos seus limites e responsabilidades.
Acredita-se que com esta adequação curricular que volta a atenção dos estagiários para o aprendizado e não
para a responsabilidade social como causa única, fará a diferença na qualidade do ensino atual, nem que
seja somente como experimento de um novo caminho educacional, mais interativo, inovador e reflexivo.

Hodiernamente, já não basta que os acadêmicos obtenham a titulação da graduação como finalidade
educacional, mas, que os meios e métodos de ensino sejam correspondentes e satisfatórios ao que certifica
tal titulação. Horácio Wanderlei Rodrigues, no prefácio de sua obra sobre o Direito Educacional, destaca
não a necessidade de elaboração de um novo currículo pleno, mas a importância que novas ideias refletem ao
ensino, fomentando discussões, sugestões e críticas, consideradas um estímulo ao debate acadêmico.[29]
Isto porque a sociedade atual não tolera mais a técnica e a exegese afastada da solidariedade e dos princípios
humanitários. Em qualquer ensino científico, a visão social supera o indivíduo fazendo com que os cursos
jurídicos se adaptem à nova realidade, alterando sua pedagogia, sendo um instrumento de efetivação de
direitos. Porém, o ensino atual precisa fornecer à sociedade um profissional atualizado no tempo e no
espaço, bem informado, ágil comunicador, estrategista e munido de fundamentais valores humanitários e
isto só é possível garantindo-se o padrão de qualidade exigido constitucionalmente. Caso contrário, este
será uma ilusão de ótica e os exames e concursos serão reserva de mercado dos profissionais atuantes.

O ensino e, principalmente, o ensino jurídico, deve garantir os padrões de qualidade, conforme
preceitua a Constituição Federal de 1988, em seu art. 206, inc. VII, além de várias disposições afins na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei Federal n. 9394/96)[30]. Logo, esclarece-se que não se
vislumbra uma cega maldade ou má-intenção generalizada pela IES, mas herança cultural educacional
voltada à geração de lucros em premissa ao fornecimento de estudo. Aí o cerne da reforma no sistema de
ensino jurídico no Brasil, iniciado nos anos 80 e em seu ápice contemporâneo.

Não evolui em aprimoramento e aquisição de novos valores positivos, nem em responsabilidades
sociais, nem como pessoa. Seu prejuízo não é o financeiro, mas o moral, o social, somando-se às fileiras dos
neófitos desabilitados e tendentes à corrupção, extorsão e delitos afins, como meio de obterem honorários
advocatícios aviltados[31] e meios de subsistência visto que com o exercício honroso e profissional de sua
formação acadêmica não sabem como proceder. Nesse contexto, onde também se verifica a total ausência da
ética, pode-se presenciar a falta de qualidade no ensino jurídico e a boa formação jurídica, como
combustíveis aptos a viabilizar a morosidade da prestação jurisdicional, em total prejuízo ao acesso à justiça,
não só no que se refere a qualidade da prestação jurisdicional, mas, também em virtude do fator tempo, em
razão do tumulto que se cria na relação jurídica processual.

João Batista Herkenhof afirma que

O ensino jurídico, como está, não é ineficiente apenas para formar futuros candidatos à
magistratura, mas para formar os operadores do direito em geral. Talvez por isto proliferem cursos
preparatórios para o Exame de Ordem e Concursos Públicos, Escolas de Magistratura, de
Defensoria Pública e de Ministério Público, que distorcidamente se dedicam prioritariamente à
formação de candidatos para o concurso público, sem nenhum comprometimento ético ou de
formação. É um simples adestramento, onde na realidade se “refaz” o Curso de Graduação.
Este posicionamento leva a meditar sobre o Ensino Jurídico, seu padrão, qualidade e objetivo, que
se torna tão ineficiente (ou seria ineficaz?) que a maioria dos recém formados não possui condições
de exercer a profissão sem um “reforço”, até para fazer o Exame de Ordem.[32]

Esse positivismo na prática do Ensino Jurídico é atitude que deve ser repelida, já que, conforme
adverte Horácio Wanderlei Rodrigues[33]-[34],

as salas de aula se transformaram em lugares de reprodução de leis mortas que se chocam com a
realidade social. O aluno é preparado para trabalhar com códigos e esses são insuficientes para
embasar atividades profissionais que busquem atender aos diversos e conflitantes interesses sociais.
A prática jurídica embasada unicamente no direito positivo só pode servir a grupos e classes
dominantes, mantendo marginalizados os oprimidos e dominados.

Este é, inicialmente, um diagnóstico dos problemas enfrentados pelos estágios educacionais, que
refletem na boa formação jurídica profissional discente. Num segundo plano, cumpre esclarecer, serão
verificados problemas maiores, como o da miserabilidade social, gerado pela ausência de acesso à justiça,
que refletem diretamente nos estágios jurídicos e na educação superior de qualidade.

Caso os entes públicos responsáveis executem medidas concretas para efetivação destes direitos
igualitários, como alternativa proposta para desafogar os estágios universitários, quiçá seja realizada
concomitantemente e com primazia, a tão sonhada, não só acessibilidade à educação de qualidade, com uma
boa e sólida formação, mas, também, ao tão propalado acesso à justiça.

3. Da Necessidade da Defensoria Pública Estadual

A Constituição Federal de 1988, no art. 5º, inc. LXXIV, determina que o Estado preste assistência
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jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como garantia fundamental, não
só à pessoa humana, mas, também, às pessoas jurídicas[35] e às pessoas formais[36].

Desta forma, a Defensoria Pública foi prevista constitucionalmente, e em consonância com os arts.
133 e 134, no âmbito do Capítulo que trata Das Funções Essenciais à Justiça, ao lado da Advocacia e do
Ministério Público, como instituição, repita-se, essencial à função jurisdicional . Isso significa que suas
funções serão exercidas, precipuamente perante o Poder Judiciário. É função que se exerce perante poder
estatal. De consequência, integra a estrutura do Estado e da própria democracia, pois esta não existe sem
Poder Judiciário. É no dizer do art. 1º, da Lei Complementar n. 132, de 7 de outubro de 2009[37], art.
1º[38], expressão e instrumento do regime democrático.

A necessidade, em particular, da Defensoria Pública, justifica-se pelo fato de viabilizar o Acesso à
Justiça a todas as pessoas economicamente carentes, que não tenham condições de custear advogado
particular. É o que dispõe o art. 134[39] da CF/88. Tal acesso à justiça, seja por intermédio do Poder
Judiciário, seja por meio dos Métodos Alternativos de Solução dos Conflitos de Interesses, é direito
indisponível e absoluto da pessoa, como sujeito de Direito, eis que viabiliza a efetivação de todos os demais
Direitos Fundamentais, quando descumpridos por quem quer que seja. Mas é bom registrar, por oportuno,
que o acesso à justiça só será pleno e efetivo, ou se quiser, a uma ordem jurídica justa, se houver uma
solução – judicial ou extrajudicial – pautada em padrões de qualidade. É a justiça e efetividade das
soluções dos conflitos de interesses. Aqui, como se percebe, entra em cena o ensino jurídico, com um papel
preponderante, para que se possa falar em acesso à justiça de boa qualidade.

A Assistência Jurídica Gratuita é uma Garantia Constitucional instrumental, e não uma mera
recomendação, já que propicia a efetivação de outros direitos, nos moldes do princípio da igualdade formal e
material (art. 5º, inc. I, da CF/88), complementando-se esta prestação jurisdicional aos carentes
economicamente, pelo inciso LXXVIII, acrescentado na CF/88, pela EC n. 45/2004, segundo o qual a todos,
no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação. Registre-se, também, de que nada adiante uma prestação
jurisdicional célere, se a decisão não for pautada em padrões de qualidade e de Justiça. Aliás, uma decisão
carente de qualidade é um nada, um vazio jurídico, pois o conflito de interesses persiste e, com ele, a
insatisfação no seio social.

Este princípio – da duração razoável do processo – está assegurado plenamente no inc. LXXIV, do
art. 5º, da Constituição Federal de 1988, que determina que será concedido assistência Jurídica gratuita aos
necessitados, na forma da lei (Defensor Público, isenção de custas e despesas processuais). Estas últimas –
despesas processuais – já vinham previstas na Lei n. 1060/50 e modificações posteriores.

Na Defensoria Pública estatal, realiza-se essa função por um Defensor, concursado, que atua como
advogado estatal, dativo, dentro dos parâmetros estipulados pela Lei n. 1060/50, que dispõe sobre os
benefícios da Justiça Gratuita (renda familiar mensal insuficiente para custear as despesas do processo
judicial e advogado). A recente Lei Complementar n. 132/09, que alterou e reeditou a LC n. 80/1994, com
nova redação, até mesmo por força do Pacto Republicano, regulamenta a atividade da Defensoria Pública
da União Federal, prescrevendo, ainda, normas gerais para as Defensorias Estaduais. Serve-se, assim, como
norma geral, pois basta ver que a Lei Complementar n. 55, de 4 de fevereiro de 1991, publicada no Diário
Oficial n. 3445, instituiu a Defensoria Pública no Estado do Paraná, baseando-se naquela.

A Constituição Estadual do Estado do Paraná, publicada no Diário Oficial n. 3116, de 5 de outubro
de 1989, regulamenta a função, nos arts. 127 e 128, abaixo transcritos, também segue as diretrizes da
Constituição Federal de 1988, no que se refere a matéria:

Art. 127. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a orientação jurídica integral e gratuita, a postulação e a defesa, em todas as instâncias, judicial e
extrajudicial, dos direitos e dos interesses individuais e coletivos dos necessitados, na forma da lei.
Parágrafo único. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a impessoalidade e a
independência na função.
Art. 128. Lei complementar, observada a legislação federal, disporá sobre a organização, estrutura e
funcionamento da Defensoria Pública, bem como sobre os direitos, deveres, prerrogativas,
atribuições e carreiras de seus membros.

Esclarecedor e redundante é, ainda, a Constituição do Estado do Paraná, em seu preâmbulo que,
taxativamente, garante a preservação dos Direitos Fundamentais da pessoa humana, assim dispondo:

Art. 1°. O Estado do Paraná, integrado de forma indissolúvel à República Federativa do Brasil,
proclama e assegura o Estado democrático, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores
sociais, do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político e tem por princípios e objetivos: I – o
respeito à unidade da Federação, a esta Constituição, à Constituição Federal e à inviolabilidade dos
direitos e garantias fundamentais por ela estabelecidos; II – a defesa dos direitos humanos; III – a
defesa da igualdade e o conseqüente combate a qualquer forma de discriminação; IV – a garantia da
aplicação da justiça, devendo prover diretamente o custeio da gratuidade processual aos
reconhecidamente pobres, nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional 7 de
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24/04/2000) V – a busca permanente do desenvolvimento e da justiça social; (...) VIII – a
colaboração e a cooperação com os demais entes que integram a Federação; (...)”.

A regulamentação e implantação das Defensorias Públicas Estaduais estão sob a responsabilidade de
cada Estado-Membro No Estado do Paraná, ainda não houve qualquer ação estatal neste sentido. Não houve
até o momento nenhuma iniciativa de realização de concurso público para investidura no cargo, nem
destinação de orçamento para infra-estrutura necessária. Tem-se notícia que, recentemente, o Governo do
Estado do Paraná celebrou convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, e Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, para atender a demanda dos necessitados, na forma da lei.

Na luta pela defesa do Homem algumas Instituições são representativas do patamar do
desenvolvimento alcançado. Entre essas, a Defensoria Pública exsurge como um marco da
possibilidade de ser garantido ao pobre o Acesso à Justiça e à busca por uma prestação jurisdicional
isonômica. O princípio da igualdade entre as partes é densificado pela atuação institucional, fazendo
com que uma pessoa não dependa de sua fortuna para ter seus direitos reconhecidos e que deixe de
fazer Justiça em virtude da pobreza do titular do direito.[40]

A instituição da Defensoria Pública no Paraná não saiu do papel e o art. 6º, da Lei Complementar n.
55/91, que determina que o Poder Executivo, em 180 dias, enviará à Assembléia Legislativa mensagem
dispondo sobre a criação e estruturação da carreira de Defensor Público, bem como fixando vencimentos,
vantagens, direitos e deveres, além de outras disposições cabíveis para o funcionamento da instituição, não
foi observada.

Há um projeto de lei sobre o tema, na Assembléia Legislativa (PL n. 541/98), proposto pelo
Deputado Estadual Eduardo Trevisan, que ainda não foi votado, ou seja, aguarda pauta há mais de 11 anos.
Há, também, o projeto de Lei Complementar n. 137/2009, que defende a aprovação da Defensoria Pública
no Estado do Paraná na sua forma original, sem modificações, que também aguarda votação.

Enquanto isso, os mais necessitados, continuam sem atendimento jurídico, especializado ou não, e
contam somente com a boa vontade de outras instituições não governamentais, como a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), por meio da advocacia dativai e, também, de instituições de Ensino Superior,
por intermédio dos cursos de Direito, nos Núcleos de Prática Jurídica e Serviços de Assistência Judiciária
Gratuita.

A ANADEP – Associação Nacional de Defensores Públicos e entidades ligadas aos Direitos
Humanos têm realizado movimentação civil no sentido de pressionar o governo estatal a efetivar a norma
constitucional no Estado do Paraná. A Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e a AMB –Associação dos
Magistrados do Brasil apóiam a iniciativa.[41]

O Estado do Paraná justifica-se ao dizer que desde o ano de 1991, a Secretaria de Estado de
Justiça e Cidadania funciona disponibilizando atendimentos jurídicos nas cidades de Curitiba, Londrina,
Dois Vizinhos, Carambeí, Quatro Barras e Umuarama[42]. Os atendimentos são realizados por
funcionários públicos (47 no total), inscritos na OAB, vinculados ao Poder Executivo (o que contraria a idéia
de independência e autonomia jurídica e administrativa). Não possuem quaisquer garantias atribuídas à
função, como equiparação salarial e estabilidade.

Roberto Bacellar, vice-presidente da AMB, diz que “(...) é até despropositado que os candidatos a
governador digam se querem ou não implementar uma determinação constitucional como a que criou a
Defensoria pública. Mais do que dar assistência jurídica e judiciária aos necessitados, o defensor público vai
assegurar a dignidade da pessoa humana concretizando a promessa de efetivo acesso à justiça”.[43]

Conforme dados atualizados da Associação dos Municípios do Paraná, atualmente com 399
Municípios, (Revista Eletrônica, disponível em htpp://www.ampr.gov.br//, acessado em 18 de abril de
2009), possui 155 comarcas[44] sem Defensorias Públicas para atender aproximadamente 11 milhões de
habitantes. Além do Paraná, o Estado de Santa Catarina mantém idêntico problema com relação a Defensoria
Pública, ou seja, não existe criação e instituição por meio de uma legislação específica.

A Emenda constitucional n. 45/2004, conhecida como Emenda da “Reforma do Judiciário”,
conferiu autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas, além de assegurar a razoável duração
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, ou seja, uma garantia a mais de
Acesso à Justiça, com qualidade e eficiência (ainda que tais direitos já estivessem previstos na Convenção
Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica).

A omissão a respeito não é atributo somente do Estado do Paraná. Alguns Estados membros, no
entanto, estão lentamente implementando os Direitos Fundamentais e as disposições constitucionais a
respeito. Cita-se, por exemplo, o Estado de Minas Gerais, que cumpriu a normativa somente em 2003, o
Estado de São Paulo em 2006, e Goiás, em 2005. No Rio Grande do Sul há 319 Defensores Públicos
concursados, no Rio de Janeiro, 634 e, em São Paulo, 400.[45]

O jornal Paraná on line[46] traz a informação de que no ano de 2007, foi vetado pelo atual
governador Roberto Requião (PMDB) a verba prevista no orçamento estadual para criação e implementação

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5288



da Defensoria Pública, e assim tem sido nas Administrações anteriores, como se o Acesso à Justiça gerado a
ser realizado por intermédio das Defensorias Públicas fosse algo de menor importância e interesse.

O que se tem, oficialmente, sobre a instituição da Defensoria Pública no Estado do Paraná, é a Lei
Complementar n. 55/91, ainda não cumprida em seu art. 6º, onde o Poder Executivo deveria, no prazo de
180 dias, enviar mensagem à Assembléia Legislativa, dispondo sobre a criação e estruturação da carreira
de defensor público, bem como fixando vencimento, vantagens, direitos e deveres e outras disposições
cabíveis para o funcionamento da instituição. Esta mensagem, ao que se tem notícia, ainda não foi enviada.
Há, portanto, Lei Complementar sem eficácia, já que não efetivada, estando, parcialmente, cumprido os
preceitos constitucionais, federal e estadual. Ocorre, in casu, omissão do Poder Executivo em dar efetividade
à norma, viabilizando o exercício dos Direitos Fundamentais, em defesa dos Direitos Sociais e que dizem
respeito às Liberdades Públicas Fundamentais.

Tais informações passariam despercebidas, talvez sendo irrelevantes, não fosse o fato de que para se
ter acesso ao Poder Judiciário é preciso ter capacidade postulatória, isto é, fazer-se representar por
advogado competente e devidamente habilitado (leia-se com boa formação, apto a exercer a suas funções,
prestando um serviço de qualidade), inscrito na OAB. É o que obriga a norma sobre o exercício da
Advocacia, sendo este ou equiparado a ele, pessoa indispensável à Administração da Justiça. Por intermédio
da Defensoria Pública, o Acesso à Justiça estaria sendo viabilizado como um direito para todas as pessoas
carentes, onde os advogados seriam pagos pelo Estado. Assim ocorre em países como a Áustria, Inglaterra,
Holanda, França e Alemanha, que possuem o chamado sistema judicare, criado a partir da década de
sessenta, onde o advogado particular é pago pelo Estado.

O judicare é resultante de reformas judiciárias cuja finalidade é a de proporcionar à população de
baixa renda a mesma representação em juízo que teriam se pudessem pagar um advogado. No Canadá há a
opção de escolher entre um advogado particular a ser pago pelo Estado ou um advogado estatal, nos moldes
do Defensor Público brasileiro.

Na Inglaterra e nos Estados Unidos, os advogados particulares remunerados pelo Estado atuam
diretamente nas periferias urbanas, ali estabelecendo seus escritórios jurídicos e mantendo contato mais
direto e pessoal com sua clientela, inclusive na realização de atividades extrajudiciais, que desafogam os
Tribunais de Justiça, são mais céleres e econômicos.

Resta demonstrada a importância das Defensorias Públicas como meio alternativo de facilitação à
Justiça. Alguns doutrinadores chegam a afirmarem que as pessoas que não têm acesso à justiça por falta de
recursos financeiros são vítimas de não-crimes[47], ocorrendo verdadeira vitimização, sutil, discriminatória e
coletiva. O Desembargador Carlos Alberto de Menezes Direito[48], diz que os direitos econômicos e sociais
são um prolongamento dos direitos e liberdades individuais, contemplando a pessoa humana, além de sua
qualidade pessoal, para garantir seus direitos de participação na sociedade (...), apontando ser uma
necessidade básica do homem a igualdade social.

4 Outra organização civil de Advocacia dativa: OAB

É imperioso que se dê atenção ao aprendizado continuado e do despertar para habilidades e
práticas, afastando-se de elementos unicamente economicistas, para que o conhecer dos fatos atuais e da
realidade do hoje, ciente do passado, possa contribuir para a construção de uma melhor sociedade, cuja
missão deve corroborar a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Ministério da Educação e Cultura
(MEC).

A Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, desde a década de 1990, também passou a exercer forte
influência na avaliação externa dos cursos de Direito, e cumpriu fundamental importância no tocante à
reforma do ensino jurídico no país. Isso porque como nenhuma outra corporação profissional, a OAB pode
interferir na conformação dos elementos essenciais que determinam as capacidades e características de
suas futuras gerações de profissionais.[49] Ainda,

a Portaria n. 005/95, em conformidade com a Portaria do MEC n. 1.886/94, dispõe os critérios para
a manifestação da OAB nos pedidos de criação e reconhecimento de cursos jurídicos. Em seus sete
arts., pode-se verificar que a competência para apreciar e julgar estes pedidos é da Comissão de
Ensino Jurídico. Portanto, essa comissão é de suma importância para a participação da OAB junto
ao MEC para criação e reconhecimento de cursos jurídicos emergentes no Brasil, assumindo
funções acadêmico – burocráticas e constituindo um desafio real de aplicação de critérios de
qualidade projetados para os cursos de Direito.[50]

O MEC realiza o Procedimento de autorização das IES por meio de uma comissão de especialistas,
composta membros da OAB, sendo que pelas Portarias n. 1.886/94 e n. 877/97, definiram-se novas regras
para a criação, autorização e reconhecimento de cursos de Direito.

Apesar do MEC ser presença constante nas IES, nos cursos de Direito, especificadamente, e ditar
diretrizes curriculares, autorizando-os ou não, reconhecendo-os ou não, tem-se constatado que os Projetos
Pedagógicos de Ensino são meramente teóricos e não correspondem à prática universitária.
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De fato, muitas instituições educacionais, tanto públicas, como privadas, encontram dificuldades em
auferir conceitos satisfatórios nos vários quesitos avaliados (projeto acadêmico, organização
didático-pedagógica, infra-estrutura dentre outros), nas periódicas avaliações do MEC, no momento
que não conseguem se adequar aos critérios exigidos. Salienta-se, nesse contexto, o conceito
insuficiente de muitas instituições no provão (Exame Nacional de Cursos), o qual,
equivocadamente, a mídia concentrou toda a atenção nesse instrumento, como se o mesmo fosse o
único instrumento de avaliação existente.[51]

A Ordem diz que só autoriza cursos em cidades com mais de cem mil habitantes e que deve ser
adotada a proporção de uma vaga para cada mil habitantes. Há anos, a OAB vem criticando o que chama de
abertura desproporcional de cursos jurídicos. Segundo a classe, a proliferação faz com que surjam cursos
que não oferecem a formação adequada aos alunos. De acordo com a entidade, os baixos índices de
aprovação nos Exames de Ordem feitos em todo o país evidenciam esse problema. O Exame da OAB é
requisito obrigatório para que o bacharel em Direito possa exercer a profissão de advogado.

A importância desta organização civil é tamanha que, além de fiscalizar e acompanhar a qualidade
do Ensino Jurídico, a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, Seccional do Estado do Paraná, no período
de 1998 a 2005, já vinha realizando a advocacia dativa, porém seus convênios ainda eram modestos e
ineficazes em comparação aos conflitos diários, das mais variadas áreas, cíveis, criminais, trabalhistas e
eleitorais.

O Estado não colaborou com investimentos e assessoria e a OAB teve que contar com recursos
próprios para realização desta atividade de cidadania ou somente, e na maioria das vezes, com recursos dos
próprios advogados. Nem todos os advogados realizam a justiça dativa e muitos ainda são opositores de tal
atividade não-remunerada.

A Procuradoria-Geral da República, por meio do chefe do Ministério Público Federal, tem
demonstrado entendimento no sentido de reprovar qualquer convênio remunerado onde advogados realizam
dativamente o atendimento de pessoas carentes, pois o Estado não pode arcar com um ônus de honorários
advocatícios, devendo, ao revés, implementar o disposto em legislação no que tange a Defensoria Pública.
Alguns Estados, no entanto, que não instalaram suas defensorias Públicas, têm celebrado convênio com a
OAB.[52]

Nas Comarcas onde não há Defensorias Públicas, pode ser nomeado pelo juiz qualquer advogado
para acompanhamento judicial, não se sabendo qual procedimento deve ser adotado para os casos de
propositura de ação ou de defesa processual.

A situação real do Estado do Paraná é que somente há Acesso à Justiça aos pobres, nos locais onde
existem Núcleos Jurídicos Universitários ou em algumas mínimas hipóteses, onde há intermediação da OAB.
Esta designa defensor dativo nos casos de revelia ou de parte em local não encontrado, por meio de suas
Subseções. Tal função não é remunerada e depende da aceitação do advogado nomeado. Esta anuência é
limitada, pois o profissional, ainda que tenha intenção altruísta ou filantropa, aceita o múnus, às vezes,
somente para adquirir experiência profissional ou manter uma rede de contatos profissionais (network),
encontrando o obstáculo do desestímulo e da perda de dedicação de tempo, material de expediente, labor
jurídico, em detrimento das despesas cotidianas de um escritório de advocacia.

A OAB entende que não se trata de infração ao Código de Ética a recusa do advogado em
patrocinar causas de necessitados se o Estado não vem a ressarcir as despesas decorrentes de sua atividade,
porque o dever de atendimento aos necessitados é do poder público e não pode ser repassado ao advogado,
pessoa natural privada.[53]

Ao exercer capacidade postulatória, o profissional determina qual o valor de seus honorários
convencionados, exceto nos casos de impetração do habeas corpus, mandado de segurança em urgência,
habilitação de crédito em falência, Juizado Especial, purgação da mora e jurisdição voluntária, desde que a
parte comprove insuficiência econômica e ausência de assistência jurídica gratuita em seu município.
Cleverson Machado, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, afirma que

(...) a defensoria pública não se presta apenas a casos envolvendo presos, mas também à população
em geral que não tem acesso a advogados nem pode pagá-los. Há conflitos domésticos que
envolvem o patrimônio ou a família de uma pessoa da classe pobre e que podem se agravar. Num
quadro assim, a sociedade não se desenvolve, a pessoa não sabe como fazer, não tem a quem
recorrer, e quando não vê saída, acaba resolvendo na bala, na faca, no soco.[54]

O Conselho Nacional de Justiça traz um exemplo de advocacia voluntária por meio de um programa
que visa prestar assistência jurídica gratuita na esfera criminal, tanto aos presos que não têm condições de
pagar um advogado quanto aos seus familiares, visando agilizar os processos da Justiça e garantir a aplicação
do direito a toda a população, sobretudo à mais pobre.

A orientação foi instituída pela Resolução nº 62 do CNJ, pela qual os tribunais estaduais,
diretamente ou mediante convênio de cooperação celebrado com a Defensoria Pública da União e
dos Estados, devem implementar meios de cadastramento, preferencialmente informatizados, de
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advogados voluntários interessados na prestação de assistência jurídica.
O Núcleo de Advocacia Voluntária, mecanismo que procura ampliar os canais de acesso ao
Judiciário, é uma das prioridades do CNJ para expandir o acesso à Justiça às pessoas de baixa
renda, principalmente em razão do pequeno número de defensores públicos existentes no País.[55]

Interessante é que neste programa advogados e acadêmicos do curso de Direito atuam
conjuntamente, prestando serviços jurídicos em prol da sociedade, sem a interveniência direta estatal.

CONCLUSÃO

Verificou-se que as instituições de ensino superior jurídico, ao realizarem essa função estatal, ao
contrário do que era de se esperar, têm refletindo acentuada diminuição na qualidade do ensino docente e
no atendimento social aos carentes, não atendendo, assim, o tão propalado acesso à justiça. Almeja-se o
acesso à justiça, especificadamente, na criação de Defensorias Públicas, para atendimento da população
carente. Mas, para tanto, essa matéria deve ser tratada à luz de um ensino jurídico de qualidade, preparando
profissionais, com alta qualificação, dando não só realce as disciplinas de natureza teórica no campo do
Direito, inclusive com a história do Direito, mas, avançando, também, na teoria da Filosofia, da Sociologia,
da Antropologia, para que esses profissionais venham exercer suas funções, de forma adequada e eficiente,
sob pena de ocorrer omissão, falha no serviço público, brotando daí, a responsabilidade civil do Estado, com
graves prejuízos a população, pois se estará socializando, com os contribuintes, a indenização a ser paga pelo
Poder Público, além é, óbvio de não se realizar a ordem jurídica justa.

Ainda, pretendeu demonstrar a importância do respeito e cumprimento das normas fundamentais,
especialmente no que diz respeito aos Direitos da Personalidade. Justificou-se, também, a baixa qualidade
de ensino nos estágios reais dos cursos jurídicos devido ao excesso de demanda nos Serviços de Assistência
Judiciária Gratuita, que tem sido, atualmente, o único meio de acessibilidade ao carente economicamente.
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A. Fundamentos constitucionales del derecho procesal, Buenos Aires, Argentina : Ad-Hoc S.R.L., 1999, p. 99.
[15] Nelson Nery Júnior, tratando da Sanção pela não observância do princípio da motivação das decisões judiciais, assim se expressa:
“O mau vezo em que incorrem alguns juízes e tribunais de não fundamentarem suas decisões acarreta hoje nulidade por infringência à CF.
Não é incomum os juízes indeferirem pretensões das partes argumentando com o jargão de que o fazem “por falta de amparo legal”. Esse tipo
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em casos de ação civil pública, onde o desembargador revoga liminar em casos importantes e de gravidade, com decisão à mão, em uma linha,
do seguinte teor: “ausentes os pressupostos legais, revogo a liminar”, ou, o que se nos afigura ainda mais grave, simplesmente “revogo a
liminar”. Sem qualquer fundamentação de fato ou de direito essas decisões infelizmente têm proliferado no foro brasileiro, sem o menor
constrangimento do Poder Judiciário em afrontar texto expresso da Constituição Federal”.(Princípios do Processo Civil na Constituição
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Federal, 6. ed., p. 177-178.).
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setor da doutrina, “(...) a abertura indiscriminada de Faculdades, sob o falacioso argumento da “disseminação de cultura”, e a prirorização do
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mormente as camadas menos favorecidas da população. (...)”. (OLIVEIRA, Antonio Claudio Mariz de. A formação do advogado. In Formação
jurídica / coordenação José Renato Nalini. 2. ed. rev. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 29).
[20] Revista Eletrônica. Disponível em: htpp://www.mec.inep.gov.br// Acessado em 18 de abril de 2009.
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[22] FLORES FILHO, Edgar Gastón Jacobs. Apontamentos jurídicos sobre a avaliação de cursos e instituições de ensino superior. Revista
Eletrônica disponível em htpp://www.mec.inep.gov.br// Acessado em 24 de março de 2009.
[23] Atualmente, na doutrina brasileira, encontrar inúmeras obras jurídicas sobre mediação: AMARAL, Lídia Miranda de Lima. Mediação e
Arbitragem Uma solução para os conflitos trabalhistas no Brasil . São Paulo: LTr, 1994; BITTAR, Moysés André. Nova lei de mediação e
conciliação da Argentina nº 24.573, São Paulo: LTr., 1996; CACHACPUZ, Rozane da Rosa. Mediação nos conflitos & Direito de Família.
Curitiba: Juruá, 2003; CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2007; FUGA, Marlova
Stawinski. Mediação familiar quando chega ao fim a conjugalidade. Passo Fundo: Universidade Passo Fundo, 2003; HAIM, Grunspun.
Mediação familiar : o mediador e a separação de casais com filhos. São Paulo: LTr, 2000; HAYNES, John M. Fundamentos da mediação
familiar. John M. Haynes e Marilene Marodin. Porto Alegre: Artse Médicas, 1996; MEDINA, Eduardo Borges de Mattos. Meios alternativos
de solução de conflitos. O cidadão na administração da justiça. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 2004; MORAIS, José Luis Bolzan de. Mediação
e Arbitragem Alternativas à Jurisdição!. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999; SERPA, Maria de Nazareth. Mediação de família. Belo
Horizonte: Del Rey, 1998; RUIZ, Ivan Aparecido Ruiz. A mediação no direito de família e o acesso à justiça. In Mediação de conflitos: novo
paradigma de acesso à justiça / coordenadores Paulo Borba Casella, Luciane Moessa de Souza. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 273-310;
RUIZ, Ivan Aparecido; PATTO, Belmiro Jorge. A Arbitragem como instrumento de efetivação dos direitos da personalidade no contexto do
Direito Da Família: ampliação do Acesso À Justiça nas hipóteses de separação e divórcio litigiosos. Anais do XVIII Congresso Nacional do
CONPEDI. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009, v., p. 5214-5243; SERPA, Maria de Nazareth. Teoria e prática da mediação de conflitos.
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1999; SIX, Jean François. Dinâmica da mediação. Tradução de Gisele Groeninga de Almeia, Águida Arruda
Barbosa e Eliana Riberti Nazareth. Belo Horizonte: Del Rey, 2001; SILVA, João Roberto da. A mediação e o processo de mediação. São
Paulo: Paulistanajur, 2004; TARGA, Maria Inês Corrêa de Cerqueira César. Mediação em juízo. São Paulo: LTr, 2004; TAVARES, Fernando
Horta. Mediação & Conciliação. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002.
[24] Com relação a doutrina estrangeira, pode-se citar as seguintes obras: ÁLVAREZ, Gladys Stella. La mediación y el acceso a justicia.
Rubinzal: Culzoni, 2003; ÁLVAREZ, Gladys Stella. Mediación y justicia. Gladys S. Alvarez, Elena I. Highton e Elias Jassan. Buenos Aires:
Desalma 1996; ÁLVAREZ, Gladys Stella. Mediación para resolver Conflictos. Elena I. Highton e Gladys S. Alvarez. Buenos Aires: Ad-Hoc,
1998; COLERIO, Juan Pedro. Mediación obligatoria y audiencia preliminar . Rubinzal: Culzoni, 1998; FARINHA, António H.L. Mediação
Familiar e responsabilidades parentais. António H. L. Farinha e Conceição Lavadinho. Coimbra: Almedina, 1997; YANIERI, Alcira Ana.
Mediación em el divorcio Alimentos y régimen de visitas. Argentina Buenos Aires: Júris, 1994; RUFINO, Marco A. Mediación y
Conciliación según la JURISPRUDENCIA Legislación. Buenos Aires, República Argentina: AD-HOC S.R.L., 1999.
[25] Confira-se o art. 1º, da Lei n. 11.788/2008, in verbis: “Art. 1º. Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente
de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino regular em instituições de
educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade
profissional da educação de jovens e adultos.§ 1º. O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo
do educando.§ 2º. O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular,
objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho”.
[26] ROBERT, C. Op. cit. p. 165.
[27] Como ensinam os autores da Teoria Geral do Processo, “Diante de nosso direito positivo parece mais correto conciliar duas facções,
considerando-se a advocacia, ao mesmo tempo, como ministério privado e indispensável serviço público (Const.., art. 133; lei n. 8.906, de 4
de julho de 1994, art. 2º, §§ 1º e 2º), para concluir que se trata do exercício privado de função pública e social. (...)”. (ARAÚJO CINTRA,
Antonio Carlos de, GRINOVER, Ada Pellegrini e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2010, p.
245).
[28] FALCÃO, Joaquim. Os advogados, ensino jurídico e mercado de trabalho. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 1994, p. 161.
[29] RODRIGUES, Horácio Wanderlei., 2005. Op. cit. Prefácio.
[30] “Segundo a Lei nº 9.394/96 (LDB), a educação superior se caracteriza pelo: a) desenvolvimento do pensamento científico e reflexivo; b)
formação profissional; c) participação no desenvolvimento da sociedade brasileira; d) pesquisa e investigação científica; e) sistematização do
conhecimento de cada geração; f) conhecimento dos problemas do mundo presente; g) trabalho de extensão com a efetiva participação da
comunidade (art. 43)”. (MACHADO, Antônio Alberto. Ensino jurídico e mudança social. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2009, p. 86).
[31] É de se observar que “(...) O aviltamento qualitativo gera o aviltamento na fixação dos honorários. Assim, o hipossuficiente procura os
profissionais que cobram menos, mas que também oferecem um serviço desprimoroso e adotam um comportamento ético reprovável”.
(OLIVEIRA, Antonio Claudio Mariz de. A formação do advogado. In Formação jurídica / coordenação José Renato Nalini. 2. ed. rev. e ampl.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 29).
[32] HERKENHOF, João Baptista. A formação dos operadores jurídicos no Brasil. Ética, justiça e direito, 2 ed. CNBB. Petrópolis: Vozes,
1997, p. 182.
[33] RODRIGUES, Horácio Wanderlei, 1993. Op. cit., p. 133.
[34] Aqui, ainda, é oportuna a seguinte reflexão: “(...) Os futuros profissionais devem ser orientados apenas numa dimensão prático-forense?
Ou também devem ser preparados para se tornarem capazes de assumir uma postura crítica diante do direito positivo e adequá-lo à realidade
socioeconômica emergente? Quais as novas responsabilidades e funções do jurista numa sociedade em transformação? Em virtude dessa
transformação seria conveniente “tecnologizar” o ensino jurídico numa perspectiva essencialmente dogmática? Como conjugar a
reorganização da cultura jurídica com mudanças ultimamente verificadas no próprio direito positivo, entreabrindo uma progressiva erosão da
rigidez lógico-formal em razão das exigências de justiça distributiva e, por conseguinte, dos imperativos de racionalidade matéria? Como
proceder em face da inclinação das novas gerações de caminhar para um a politização de suas funções profissionais? Tais questões
constituem a problemática metodológica inerente à reformulação da cultura jurídica brasileira e às novas funções dos atores jurídicos. Elas
refletem, igualmente, a crise de identidade epistemológica em que hoje se debate a própria reflexão sobre o direito. Este se encontra
“hamletianamente” martirizado pelo dilema de ser arte ou ciência, isto é, entre ser “tecnologia de controle, organização e direção social”, o
que implica uma formação meramente informativa, despolitizada, adestradora e dogmática, estruturada em torno do um sistema jurídico tido
como autárquico, auto-suficiente, completo, lógico e formalmente coerente; ou ser uma “atividade verdadeiramente científica”,
eminentemente crítica e especulativa – o que exige uma formação normativa, não dogmática e multidisciplinar, organizada a partir de uma
interrogação sobre a dimentão política, as implicações socioeconômicas e a natureza ideológica da ordem jurídica”. (FARIA, José Eduardo. A
cultura e as profissões jurídicas numa sociedade em transformação. In Formação jurídica / coordenação José Renato Nalini. 2. ed. rev. e
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 14-15).
[35] “(...) É possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que comprovada a
falta de condições de suportar os encargos do processo”. (AgRg. no REsp. 894476/SP Agravo Regimental no Recurso Especial 2006/0226329-
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4, relator Ministro Mauro Campbell Marques, órgão julgador, T2 – Segunda Turma, data do julgamento, 21/10/2008, data da
publicação/fonte, DJe 21/11/2008).
[36] “(...) Em tese, é possível ao condomínio residencial beneficiar-se da assistência gratuita prevista na Lei n. 1.060/50, à míngua de norma
expressa restritiva, cabendo, no entanto, ao requerente, a demonstração efetiva do seu estado de penúria, que o impossibilita de arcar com as
custas processuais, o que deverá ser aferido pelas instâncias ordinárias”. (REsp. 550843/SP Recurso Especial 2003/0087913-5, relator
Ministro Aldir Passarinho Junior, órgão julgador T4 – Quarta Turma, data do julgamento 24/08/2004, data da publicação/fonte DJ,
18/10/2004, p. 287).
[37] Altera dispositivos da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito
Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e da Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, e dá
outras providências.
[38] “Art. 1º. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e
instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus,
judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do
inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal”.
[39] “Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa,
em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV)”.
[40] ROBERT, Cíntia; SÉGUIN, Elida. Op. Cit., p. 8.
[41] A respeito da omissão por parte do Estado em legislar sobre a Defensoria Pública, no Estado do Pernambuco já foi ajuizado Mandado de
Injunção que, mas tarde, viria bater as portas do Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário n. 170672-4-PE, cuja decisão
do Plenário, por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Carlos Velloso e Sepúlveda Pertence, que rejeitavam a preliminar de
ilegitimidade dos recorridos, foi a seguinte: “Ementa: Mandado de injunção. Instituição de Defensoria Pública por omissão na regulamentação
de preceito constitucional estadual a ela relativo. Ilegitimidade ativa "ad causam". – Inconstitucionalidade do § 1º. do art. 18 do ADCT da
Constituição do Estado de Pernambuco por infringência dos arts. 37, II, e 134, parágrafo único, da Carta Magna Federal. Em consequência,
não tem os autores do Mandado de Injunção legitimidade para impetrá-lo. Recurso Extraordinário conhecido e provido”. (170672/PE –
Pernambuco Recurso Extraordinário, relator Min. Moreira Alves, julgamento: 09/11/1994, órgão julgador: Tribunal Pleno, publicação DJ 29-
09-1995, p. P-31914, Ement. v. 1802-05, p.P-00970).
[42] Governo do Paraná-Casa Civil. Revista eletrônica. Disponível em htpp//www.legislacao.pr.gov.br//Acessado em 25 de janeiro de 2010.
[43] ANADEP- Associação Nacional dos Defensores Públicos .  Revista eletrônica. Disponível em htpp//www.anadep.org.br// publicado em
18/09/2006 e acessado em 15/10/2009.
[44] Revista eletrônica Disponível em htpp//portal.tjpr.jus.br/web/gueist/pesquisa_comarca. Acessado em 25 de janeiro de 2010.
[45] Site da ADPERJ- Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em htpp//www.adperj.com.br//
publicado em 15/11/2008 e acessado em 24/11/2009.
[46] Site do Jornal O Paraná. Disponível em htpp//www.oparana.com.br// publicado em 12/03/2007 e acessado em 24/11/2009.
[47] ROBERT, C. Op. Cit. p. 98
[48] DIREITO, Carlos Alberto Menezes. O consumidor e os planos privados de saúde. Revista Forense, Rio de Janeiro: Forense, v. 328, 1994,
p. 312.
[49] RIVAS, Leonardo José de Pádua. Revista eletrônica. Disponível em htpp://www.jus.com.br//. Acesso em 13 de abril de 2009, p. 3.
[50] Idem.
[51] OLIVEIRA, Rômulo André Alegretti de. Revista eletrônica. Disponível em htpp://www.ulbrajus.com.br//. Acesso em 15 de abril de
2009, p. 3.
[52] Confira-se, v.g., a seguinte ementa de decisão proferida do Superior Tribunal de Justiça: “Ementa: RECURSO ESPECIAL – ALÍNEA
"A" – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ESTADO DE SÃO PAULO – NÃO INSTALADA A DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO – CONVÊNIO DA OAB/SP COM A PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO – SUSPENSÃO – POSTERIOR RESOLUÇÃO
PGE N. 175 QUE ESTABELECEU TABELA DE HONORÁRIOS – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELA TABELA
DA OAB/SP – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – ART. 22 DO ESTATUTO DA OAB (LEI N. 8.906/94). No Estado de São Paulo, não
instalada a defensoria pública na forma prevista na Constituição Federal (artigo 24, inciso VIII), e em face da necessidade de assistência
jurídica aos economicamente menos favorecidos, foi criado convênio entre a Procuradoria-Geral do Estado e a Seccional da OAB,
posteriormente suspenso. A seguir, a Resolução PGE n. 127/95, estabeleceu a forma de prestação do serviço, bem como a respectiva tabela de
honorários. Previa a mencionada Resolução, no parágrafo 4º, do artigo 3º, que, para os advogados cadastrados "o pagamento arbitrado com
base nesta resolução será aceito como definitivo pelo advogado, com renúncia a qualquer ação". Se o advogado aceita, voluntariamente,
prestar serviços como advogado dativo, segundo as disposições da resolução supra referida, não faz sentido exigir sejam pagos honorários em
valor diverso da tabela da PGE. A fixação dos honorários com base em critério diverso da tabela da OAB, no particular, não avilta o exercício
da advocacia e não ofende ao disposto no artigo 22, § 1º do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94). Antes, pelo contrário, prestigia o desempenho
de tão relevante tarefa em prol do acesso à Justiça. Recurso especial não provido”. (REsp. 532898/SP Recurso Especial 2003/0069499-4,
relator Ministro Franciulli Netto, órgão julgador T2 – Segunda Turma, data do julgamento 04/09/2003, data da publicação/fonte DJ
03/11/2003, p. 312; RSTJ, v. 179, p. 236, v.u.).
[53] GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 112.
[54] UOL notícias.Disponível em htpp//www.uol.com.br// publicado em 15/11/2008 e acessado em 24/11/2009.
[55] Conselho Nacional de Justiça. Disponível em htpp//www.cnj.jus.br//Acessado em 25 de janeiro de 2010.
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AUSÊNCIA DE VOCAÇÃO E AS "NECESSÁRIAS" ADAPTAÇÕES MERCADOLÓGICAS: A
DERROCADA DO ENSINO JURÍDICO

ABSENCE OF VOCATION AND "REQUIRED" MARKETING ADAPTATIONS: THE COLLAPSE OF
LEGAL EDUCATION

Barbara Valentim Goulart
Debora Nitz Ferreira Elias

RESUMO
O Ensino jurídico está em crise. Este incidente, não raras vezes, está associado à massificação do ensino
jurídico, à ausência de um programa de qualificação docente, ao pensamento formalista e o descompromisso
das faculdades de Direito na formação humanística de seus alunos. Ocorre que a derrocada do ensino
jurídico não se encerra nesta análise. Ao contrário. É preciso analisar o outro lado da questão: o lado do
aluno e, então entendermos que as inseguranças provocadas pela pós-modernidade fizeram do curso de
Direito uma espécie de tábua de salvação e assim, muitos estudantes buscam no curso de Direito a
possibilidade de galgar sucesso em concurso público e encontrar local de sossego econômico e social. Sim, o
curso de Direito hoje é visto por muitos como meio (e não fim) para uma boa colocação pessoal na
sociedade pós-moderna. Essa constatação indica que os profissionais formados nos cursos de Direito não
ingressam nas faculdades em decorrência de vocação para as carreiras jurídicas. A falta de vocação dos
alunos ingressantes nos cursos jurídicos gera conseqüências desastrosas na aplicação do Direito,
especialmente quando essa formação, por seu duplo cunho utilitarista, massifica-se por meio de uma baixa
qualidade técnica e despreocupação com a ética.
PALAVRAS-CHAVES: ENSINO JURÍDICO, VOCAÇÃO, CRISE, DIREITO

ABSTRACT
The legal education is in crisis. This incident, often is associated with the mass of legal education, the
absence of a program of educational qualification, the formalist thinking and disengagement from law schools
in humanistic training of his students. It happens that the collapse of legal education does not end in this
analysis. Unlike. We must consider the other side of the issue: the student's hand and then understand that the
insecurities caused by post-modernity have made the law school a kind of lifeline and so many students
looking at the law school the opportunity to climb successful tender and find a quiet place economic and
social development. Yes, law school is now seen by many as a means (not end) for a good placing staff in
postmodern society. This finding indicates that professionals trained in the law school is not enrolled in
colleges as a result of calling for legal careers. The lack of vocation for students entering in law courses
generates disastrous consequences in the application of Law, especially when such training for its dual nature
utilitarian massifies by means of low technical quality and lack of concern with ethics.
KEYWORDS: LEGAL EDUCATION, VOCATION, CRISIS, LAW

1. INTRODUÇÃO
 
 
Muito se fala sobre a crise do ensino jurídico. Todavia, a análise da referida crise, parte quase sempre da
análise das instituições de ensino públicas e, especialmente as privadas.
 
Alega-se a existência de um ensino jurídico descompromissado para com a aplicação da justiça e a efetivação
de seus ideais. Espetaculosas críticas são feitas ao tecnicismo das faculdades de Direito e a ausência –
intencional – de valores humanísticos.
 
Todavia, a crise do ensino jurídico não pode ser atribuída apenas às faculdades de direito, ao contrário, é
necessário enxergar que os desajustes existentes entre o ensino jurídico praticado e o ensino jurídico ideal
possuem outro elemento: os estudantes e a qualidade de suas demandas.
 
Considerando este elemento indispensável para a compreensão da crise do ensino jurídico, o presente
trabalho tem por objetivo analisar a vocação do aluno dos cursos de Direito; assim procuramos identificar os
fatores que são considerados no momento desta escolha e o que influencia tantos estudantes a buscarem este
curso acadêmico.
 
É notório o crescimento do número de faculdades de Direito e, como conseqüência, de estudantes
matriculados, embora não se tenha mais qualidade – com as exceções de sempre -  no ensino ou dos alunos
egressos. A escolha pela área tornou-se uma espécie de mina de ouro, ou seja, é vista como a forma mais
fácil de preparação para a prestação de concursos públicos que, por sua vez, é tido como sinônimo de
estabilidade profissional. Então, podemos iniciar afirmando que o aumento, tanto de cursos como de
profissionais formados, não significa que tenha havido um aumento, na procura da carreira, por vocação
profissional.
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Aqui questionamos: se este for o maior critério utilizado para a escolha será que bons profissionais se
formam preocupados com a função social do Direito? Será que são destes profissionais que a sociedade
precisa?
 
Para uma melhor compreensão dos motivos que levaram a atual crise de vocação nos cursos de direito no
Brasil, se faz necessária breve incursão na história da formação do curso, seus objetivos e o perfil dos
primeiros discentes, uma vez que estes cursos foram instalados no país com o objetivo de formar elites
políticas e econômicas e não visando a formação de advogados e profissionais do Direito.
 
Realizar-se-á exame do que é a vocação[1], recorrendo-se aos ensinamentos da Psicologia e da Educação,
visto que são essas áreas que estudam e analisam o processo vocacional, abordando-se de que forma esta
crise atinge diretamente os cursos de Direito, seus reflexos, conseqüências e possíveis soluções.
 
Por fim, promover-se-á, mesmo que sucintamente, a análise da conformação mercadológica necessária para
atendimento de alunos que ingressam no ensino jurídico sem a devida competência e aptidão.
 
 
2. NOTAS HISTÓRICA: O NASCIMENTO DA INAPTIDÃO
 
 
A crise vocacional nos cursos de Direito não é recente, sua raiz histórica é a forma como estes cursos foram
constituídos no Brasil, sendo, portanto, importante analisarmos a sua fase de implementação, ocorrida no
século XIX.
 
As cidades escolhidas foram São Paulo e Olinda e o objetivo principal era formar uma elite política e
econômica, para que se consolidasse a independência tanto política quanto cultural em relação à metrópole,
como podemos ver nas palavras do professor Wolkmer:
 
 

A implantação dos dois primeiros cursos de Direito do Brasil em 1827, um em São Paulo e outro em
Recife (transferido de Olinda, em 1854), refletiu a exigência de uma elite, sucessora da dominação
colonizadora, que buscava concretizar a independência político-cultural, recompondo, ideologicamente,
a estrutura de poder e preparando nova camada burocrático-administrativa, setor que assumiria a
responsabilidade de gerenciar o país. Nesse sentido, os cursos jurídicos surgiram, concomitantemente,
com o processo de independência e a construção do Estado Nacional. [2]

 
 
A análise deste período de criação dos cursos jurídicos não pode ser descontextualizado dos fatos históricos
que aconteciam na época, como nos coloca Aurélio Wander Bastos, devendo ser estudado:
 
 

No contexto geral do processo de independência, criação e consolidação do Estado nacional brasileiro,
porque nos estudos sobre os cursos jurídicos não se pode dissociar a sua implantação no Brasil das
disputas e lutas políticas que se travara durante o processo de consolidação da nossa independência e
formação do Estado nacional. Aliás, é bom que se ressalte que os debates sobre a criação dos cursos
jurídicos deram-se durante a Assembléia Constituinte, paralelamente aos debates pela elaboração
constitucional brasileira. [3]

 
 
Na época da instalação dos cursos de Direito, o Brasil era ainda um Estado novo e em formação, e, seguindo
a tendência da educação acima citada, a criação de tais cursos visava, a princípio, formar quadros da elite
política e administrativa do país:
 
 

A criação e a formação dos cursos jurídicos no Brasil estão significativamente vinculadas às exigências
de consolidação do Estado Imperial e refletem as contradições e as expectativas das elites brasileiras
comprometidas com o processo de independência.[4]

 
 
O Direito se transformou em uma forma de ascensão social e econômica, em alguns casos e, de manutenção
do status anteriormente existente e isto porque, a implementação dos cursos de Direito no Brasil se deu no
momento em que se verifica êxodo da população rural e o conseqüente fortalecimento da vida urbana.
Assim, a modificação da forma como a economia girava e a sociedade funcionava, possibilitou aos
desprovidos de terras a tentativa de ingressar em um mundo novo, onde as capacidades intelectuais seriam –
de alguma forma - valorizadas. Por outro lado, era preciso criar novas possibilidades de trabalho para os
filhos das pessoas importantes. Estes deveriam ter lugar no Estado, entidade que se robustecia e que, de
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algum modo, manteria a posição social exercida por aqueles. Certamente estes fatores eram tidos como mais
importantes e fundamentais na escolha da profissão do que a vocação como podemos perceber na seguinte
passagem, sobre o perfil do aluno de direito do período colonial:
 

 
Tanto os filhos de famílias remediadas quanto os de famílias abastadas não apresentavam somente a
preferência pelo título de bacharel em Direito, tradicional na mentalidade bacharelesca colonial, mas
também aspiravam a uma cultura geral “desinteressada”, de base filosófica e letrada, exercida de forma
supletiva pelas escolas de Direito, que apresentavam caráter enciclopédico em seus estudos,
desvinculados de elementos econômicos e técnicos. [5]

 
 
Conforme nos coloca o professor Antônio Carlos Wolkmer, sobre as faculdades de Direito:
 

 
Tais centros de reprodução da legalidade oficial positiva destinavam-se muito mais a responder aos
“interesses do Estado do que às expectativas judiciais da sociedade. Não verdade, sua finalidade básica
não era formar advogados, mas, isto sim, atender as prioridades burocráticas do Estado”[6]

 

 
Assim, as faculdades optaram por privilegiar a formação do novo profissional desejado pelo Estado: fechado,
estreito e dedicado ao fazer diário da burocracia [7], em detrimento da formação de advogados preparados
para atender às necessidades jurídicas da sociedade civil.
 
Os profissionais egressos dos cursos de Direito não se encontravam comprometidos com o exercício digno e
apaixonado da carreira por eles escolhida, ao contrário, o que se buscava era a manutenção e a perpetuação
daqueles que estavam no poder, bem como de seus ideais.
 
A forma e os objetivos pelos quais os cursos de Direito foram instalados no Brasil fizeram com que a escolha
pela carreira jurídica não se desse em decorrência do reconhecimento vocacional, ao contrário, o que sempre
se objetivou foi ascensão social e estabilidade financeira.
 
E, em que pese o transcurso de mais de 180 anos desde a implementação dos primeiros cursos jurídicos no
Brasil, a realidade não mudou significativamente. Os interessados em cursar Direito continuam o fazendo por
motivo alheio aos objetivos do curso, os egressos continuam desvinculados de sua realidade social e cultural
e, em tempos modernos, o curso tornou-se apenas um meio de alcançar objetivos, como, por exemplo, a
aprovação num concurso público.
 
 
3. VOCAÇÃO EM TEMPOS PÓS-MODERNOS
 
 
A vocação tem origem na vontade interna do indivíduo. Trata-se de desejo. Está relacionada com a forma
como nos compreendemos e procuramos nosso próprio espaço. Desta forma, o processo vocacional é
construído no decorrer da vida e como fruto de nossas experiências pessoais; ela pode ser desenvolvida ou
modificada de acordo com aptidões e talentos e é passível de influências externas, tais como: família, escola,
sociedade, interesse econômico.
 
No entanto, esta vocação não é apenas uma escolha individual de cada ser humano, mas sim um reflexo de
sua história de vida familiar e em sociedade, bem como da escola e dos grupos que freqüentou. No caso da
vocação profissional, diversos outros fatores interferem na escolha da profissão; caso contrário seria apenas
uma vocação pura como, por exemplo, é a escolha de freiras e padres.
 
A profissão pode ser escolhida por admiração ou repulsa a um modelo anterior, normalmente alguém
importante para aquele indivíduo é que o faz querer ser igual (admiração) ou diferente (repulsa). Ressalte-se
que a vocação é influenciada muito facilmente, pela pouca idade que se escolhe a profissão e pela
importância daquele indivíduo que serve de modelo.
 
Como já demonstrado, a ausência de vocação para a escolha das profissões jurídicas no Brasil possui raízes
históricas. Todavia, a pós-modernidade  e a necessidade de busca por uma ilha de segurança em meio às
turbulências e inseguranças próprias do momento em que vivemos, sepulta definitivamente o desejo do
indivíduo para a escolha da profissão. A escolha cinge-se às questões utilitaristas.
 
A pós-modernidade nos trouxe novas sensações de insegurança, e ao contrário daquilo que se imagina, a
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dúvida trazida pela pós-modernidade não decorre da impossibilidade de escolhas mas sim das diversas
possibilidades que ela apresenta.
 
 

O que está em pauta é a questão de considerar e decidir, em face de todos os riscos conhecidos ou
meramente adivinhados, quais dos muitos flutuantes e sedutores fins “ao alcance” (isto é, que podem ser
razoavelmente perseguidos) devem ter prioridade – dada a quantidade de meios disponíveis e levando
em consideração as ínfimas chances de sua utilidade duradoura.[8]

 
 
Assim, a pós-modernidade fomenta a sociedade de consumo, onde tudo (...) é uma questão de escolha,
exceto a compulsão da escolha.[9] Tudo se compra: comida, sapato, automóvel, novos exemplos e receitas
de vida.[10] E dessa forma, acreditamos que tudo está à venda e livre para consumo e que,

 
 

Nossa felicidade depende apenas de nossa competência pessoal mas que somos (como diz Michael
Parenti) pessoalmente incompetentes, ou não tão competentes como deveríamos, e poderíamos, ser se
nos esforçássemos mais. Há muitas áreas em que precisamos ser mais competentes, e cada uma delas
requer uma compra. ‘Vamos às compras’ pelas habilidades necessárias para nosso sustento e pelos
meios de convencer nossos possíveis empregadores de que as temos; pelo tipo de imagem que
gostaríamos de vestir e por modos de fazer com que os outros acreditem que somos o que vestimos; por
maneiras de fazer novos amigos que queremos e de nos desfazer dos que não mais queremos; (...) pelo
meio de poupar dinheiro para um futuro incerto e o modo mais conveniente de gastar dinheiro antes de
ganhá-lo; pelos recursos para fazer mais rápido o que temos que fazer e por coisas para fazer para
encher o tempo então disponível; (...)[11]

 
 
Assim, o consumo é movimentado não mais em decorrência de satisfação de necessidades, mas sim por
desejos. Desejos estes voláteis, efêmeros, breves e que não buscam justificar a identidade e a individualidade.
Ao contrário, são desejos produzidos pelo mercado e fadados à falta de saciedade.
 
Neste contexto, percebe-se uma clara inversão de princípios a serem buscado ou de objetivos a serem
perseguidos. O que antes era meio passa a ser a fim, ou seja, não se busca a satisfação pessoal e o
reconhecimento individual e, como conseqüência, os meios necessários para atingir esta finalidade, ao
contrário, coloca-se de lado o ser, em nome de esforço continuo em busca de necessidades inexistentes,
reconhecimento alheio e status social.
 
Nesta mesma lógica, a própria percepção do sentido de desejo é colocada na contramão. Este sentimento
não se baseia na vontade interna do indivíduo. 
 
A sensação de insegurança - própria da pós-modernidade – a situação econômica do país e a necessidade de
inserção na sociedade de consumo confirmam a histórica ausência de vocação dos estudantes de Direito no
Brasil. A busca de status profissional, melhores remunerações e estabilidade, são consideradas como
primazia em condescendência a própria realização profissional e realização social daquilo que propõe o
Direito.
 
 
4. EM QUE PESE A AUSÊNCIA DE VOCAÇÃO...
 
 
A necessidade de garantir estadia na sociedade de consumo indica tendência a escolher a atividade
profissional por uma motivação econômica, fazendo com que o consumo individual ganhe relevância e seja
considerado critério de avaliação determinante para a posição que irá ocupar na sociedade, lógica, que
influencia, diretamente, o funcionamento do mercado, como ensina Eduardo Bittar:
 
 

Eis a ética do mercado, que produz uma espécie de coisificação (reificação – res – latim, coisa) dos
esforços humanos e das relações intersubjetivas. Quando ter é poder, ou seja, quando se define a pessoa
pelo que possui, pelo que compra ou pode comprar, está-se em meio a uma maré ideológica econômico-
materialista implantada de histeria coletiva e consumismo.[12]

 
 
Assim, podemos afirmar que o ser humano costuma ter seu valor aferido por sua capacidade de consumir e
produzir, uma vez que neste mundo em que vivemos, um mundo de coisas, a pessoa significa mais pelo ter
que pelo ser[13]. Então, apenas o indivíduo que possui a capacidade de consumir, e o faz satisfatoriamente,
se encontra inserido no contexto atual da sociedade.
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E são estes valores (ou a falta deles) que vem influenciando diretamente a escolha pela profissão, como bem
explica Eduardo Bittar:

 

 

Quando a erosão no terreno dos valores causa abruptas mudanças, em momento em que o sentimento
generalizado de vazio ético domina os corações, quando a aventura moral parece ser uma perdida ilusão
pessoal em horizontes sem perspectivas, ocorre de os valores e as pessoas serem substituídas por
máquinas e objetos, num circuito de reificação da vida que acaba contaminando todos os circuitos das
relações humanas, produzindo uma sociedade oca de valores e identidades éticas, e recheada de cultos e
formas de apego material. A máquina capitalista se vale deste momento peculiar para impingir seus
valores, para determinar comportamentos, para incutir a vontade de ganho e de consumo, para
socializar a idéia de status, para fomentar o consumo, para des-integrar a pessoa como valor e re-criá-
la como mercadoria. [14]

 
 
Desta forma, os concursos públicos se apresentam como uma boa saída para ascensão social e econômica,
pois possibilitam a tão almejada estabilidade profissional e também garante o status desejado, ou seja, por
meio dos concursos, que oferecem bons salários, a entrada na sociedade de consumo está garantida. Os
cursos de Direito, então, são entendidos como propícios para quem deseja passar num concurso, pois a
grande maioria deles exige matérias jurídicas, sendo vantajoso fazer a faculdade como se fosse um
preparatório destes concursos.
 
Atualmente, a escolha da profissão vem acompanhada da pergunta: Em que profissão ganho mais? E aqui
podemos perceber que a vocação não é considerada na escolha da carreira, o que é muito grave, gerando
conseqüências negativas e danosas ao exercício de uma profissão tão relevante socialmente como o Direito:
A vocação para o mundo do Direito, em qualquer de suas facetas, há que atender a compromissos com a
Liberdade e Justiça[15], compromissos estes raros nos dias atuais.
 
Como reflexo desta falta de vocação podemos afirmar que o curso de Direito se transformou numa máquina
de concursandos, formando profissionais descompromissados com a relevância social da prática jurídica, e
fazendo imperar um dogmatismo atrasado. A relação do profissional com a sua profissão não é mais de
paixão e nem a busca da realização profissional, mas sim uma relação mecânica, onde o Direito é apenas um
meio de se ganhar dinheiro e ascender socialmente.
 
Há, portanto, um distanciamento entre o que somos e o que fazemos, ou seja, quando escolhemos uma
profissão que não nos completa, que não vai ao encontro de nossa natureza, divorciamos condição humana e
trabalho, mas o exercício da profissão só possui sentido se for realizada com amor, paixão, responsabilidade,
orgulho, como a realização de um sonho há muito desejado, caso contrário formam-se apenas operadores do
Direito, que, por seu descompromisso nada acrescentam à ciência jurídica e à sociedade.
 
 
5. VAMOS RETOMAR O DIREITO? PARTAMOS DOS MOTIVOS PELOS QUAIS O
ENSINAMOS.
 
 
Diante da exigência do mercado, vivemos a crise da demanda pelas faculdades, que proliferam
geograficamente [16] e que tendem a formar profissionais voltados para os concursos públicos,
confirmando-se a falta de vocação para as profissões jurídicas. Neste contexto, as matérias de interesse são
as que preparam para estas provas, as disciplinas de base, como filosofia e sociologia, que tendem a
desenvolver um raciocínio crítico e proporcionar um maior envolvimento com as questões atuais da
sociedade são ensinadas superficialmente, sem despertar o interesse dos alunos. Isto porque:
 

 
A sociedade atual, caracterizada pelo realismo, imediatismo e pragmatismo, a questão das
habilidades ficou mais adstrita às aptidões de fazer, realizar e lucrar. Logo, elas se tornaram
mercadorias.[17]

 
 
Assim, a ausência de vocação, aliada aos desejos de estabilidade econômica e financeira gera uma
necessidade de adaptação do mercado para atendimento dessa demanda.
 
O fato é que a ausência de vocação dos estudantes dos cursos de Direito faz germinar um descompromisso
para com o próprio curso e com a futura aplicação do Direito. Impera a lógica individualista e
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mercadológica, onde o diploma do curso de Direito é visto apenas como um passaporte para o trabalho e
não como uma profissão com grande relevância social. Como bem analisa Regina Toledo Damião:
 

 
não há preocupação com a aptidão do jovem para corresponder às expectativas da formação
profissional, acabando por reduzir o conceito de profissão em trabalho, palavras de níveis
semânticos muito bem diferenciados. [18]

 
 
Desta forma, a falta de vocação dos estudantes e a “transformação das profissões jurídicas em trabalho” faz
com que as faculdades de Direito adéqüem a mercadoria (educação) oferecida à demanda existente, trazendo
para a área educacional a lei da oferta e da procura, que neste caso pode ser contextualizada da seguinte
forma: a baixa qualidade e a falta de vocação dos estudantes ingressantes nos cursos de Direito gera a baixa
qualidade dos próprios cursos de Direito, mais preocupados em formar mão de obra adaptável às exigências
do mercado, contrariando o que se espera das profissões jurídicas, conforme ensina Regina Toledo Damião:
 
 

O conceito de profissão há de imperar nos cursos jurídicos, como formação especializada, dirigida a
fins nitidamente delineados, permitindo, a seus egressos, não a busca desordenada de emprego/trabalho,
mas o desempenho qualificado de uma profissão que lhes permita seguir uma carreira cujo conteúdo
etimológico significa uma vida ocupacional estruturada, com avanços estáveis na profissão, implicando
progressões nas áreas específicas. [19]

 
 

A transformação do ensino jurídico em mercadoria, considerando a necessidade de atendimento da demanda
de alunos desprovidos de vocação e ao mesmo tempo interessados em assumir cargo público, fica
demonstrada pela análise das grades curriculares, e verificando o grande número de disciplinas dogmáticas
propostas, em contraposição ao número de disciplinas propedêuticas existentes. Assim, o Direito que se
escolheu ensinar hoje é apenas o legalista, positivado na lei, o modelo central do ensino jurídico caracteriza-
se pela descontextualização, dogmatismo e unidisciplinariedade [20] e este é diretamente responsável pela
crise vocacional. Neste sentido, ensina Roberto de Aguiar:
 
 

As escolas de direito são um mundo multifacético, não podendo se esgotar no estéril momento
das aulas dogmáticas e monocórdicas, que mais se aproximam de um leguleio pomposo e cheio
de adereços, que só serve para nulificar os alunos, matar a criatividade dos estudantes mais
argutos e impedir a reflexão crítica e transformadora desse grupo humano.[21]

 
 
O fato é que alterações nas estruturas curriculares dos cursos de Direito e normatizações específicas não
bastam para imprimir qualidade ao ensino jurídico. É preciso promover, sobretudo, uma mudança na forma
como os alunos vêem a carreira jurídica, o que só será possível quando se valorizar a vocação. A partir disso
será possível um ensino comprometido com as necessidades da sociedade.
 
Enfim, para se aprender e exercitar o Direito é preciso mais que aprovação em vestibular e disposição para
passar em concurso  (...) é preciso fundamentalmente a vocação. A seleção é meramente técnica, a vocação
é o amor pelo Direito. Não basta fazer uma faculdade, uma pós-graduação ‘se não sente bater no peito
heróica pancada’[22]. Não sendo assim, esvaziamos o Direito de sua mais nobre função: a busca incansável
pela justiça.
 
 
5. CONCLUSÃO

 
 

Por tudo que foi aqui exposto, podemos concluir que a crise vocacional nos cursos de Direito não é recente,
sendo uma conseqüência da forma como os mencionados cursos foram implementados desde seus
primórdios.
 
Assim, a formação de advogados atuantes, críticos e preparados para atender às necessidades da sociedade
não têm sido prioridade dos cursos de Direito, o que resulta na atual crise de aplicação do Direito,
decorrência da formação de profissionais descompromissados com o direito por não serem vocacionados
para a profissão.
 
Desde a implantação dos cursos jurídicos até os dias atuais, há evidente interesse obscuro na formação de
bacharéis em Direito. Se no momento da implementação dos cursos de Direito se ansiava pela formação de
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quadros para compor o cenário político, atualmente os cursos de Direito se transformaram em máquina de
concursandos. Assim, as grades curriculares e o programa das universidades eram e continuam sendo
elaborados visando a formação de profissionais acríticos e descomprometidos com a sociedade,
privilegiando-se o Direito positivo ao invés de valores sociais que a ele deveriam ser inerentes.
 
Podemos concluir que a escolha dos cursos de Direito hoje são um reflexo das inseguranças trazidas pela
pós-modernidade, pela fragilização do indivíduo e pela necessidade de busca de estabilidade na sociedade de
consumo. O ideal e a paixão deixaram de prevalecer na escolha da profissão, sendo esta pautada
normalmente pelo utilitarismo.
 
Desta forma, os estudantes ainda hoje são educados e doutrinados para o trabalho no aparelho estatal, não se
ocupando as faculdades e universidades de direito da formação crítica, ética, sociológica e filosófica de seus
alunos, o que seria bem mais útil para o país do que formar simplesmente operadores do Direito e
concursandos.
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POR UMA NOVA EDUCAÇÃO JURÍDICA: A REFORMULAÇÃO DO ENSINO POR MEIO DA
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

TOWARD ANOTHER JURIDICAL EDUCATION: REFORMULATING LAW STUDIES
THROUGHOUT "UNIVERSITY EXTENSION"

Claudia Rosane Roesler

RESUMO
O presente artigo busca desenvolver uma proposta à Educação Jurídica das Faculdades de Direito, tendo em
vista que, contemporaneamente, nossa comunidade vive uma realidade complexa e dinâmica. Dessa forma,
procuramos trabalhar a inserção de um caráter mais humano nos cursos jurídicos, a partir do
desenvolvimento do pensamento complexo, das habilidades dos juristas e da valorização da extensão
universitária, como instrumento de sensibilização para as demandas sociais.
PALAVRAS-CHAVES: EDUCAÇÃO JURÍDICA, COMPLEXIDADE, PENSAMENTO COMPLEXO,
SENSIBILIDADE, EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

ABSTRACT
This article presents a project for the Juridical Education of Law Faculties, as, contemporarly, our
community lives a complex and dynamic reality. It is our intention to elaborate how the insertion of a human
and sensitive character in the juridical schools could be possible, assuming the complex thought, the abilities
of jurists and the “university extension” (direct translation) as means to this end.
KEYWORDS: JURIDICAL EDUCATION, COMPLEXITY, COMPLEX THOUGHT, SENSIBILITY,
“UNIVERSITY EXTENSION” (DIRECT TRANSLATION)

INTRODUÇÃO

A expressão “Educação Jurídica” refere-se, à primeira vista, ao currículo acadêmico das disciplinas
dos cursos de direito. Entretanto, mais que uma mera referência ao componente formal do curso – que
reconhecemos essencial, porém não suficiente –, a expressão está relacionada à formação do jurista que irá
atuar na comunidade, à procura da melhor realização daquele direito, anteriormente estudado na
Universidade. Voltar um olhar crítico sobre a Educação Jurídica é também indagar o que esperamos de um
jurista na comunidade, isto é, quais habilidades deveriam ser desenvolvidas por um estudante de direito ao
longo de sua formação universitária, de forma a torná-lo mais sensível às demandas sociais de nossa
comunidade contemporânea.

Reinventar a Educação Jurídica segundo a ótica da complexidade [1] requer uma contextualização
mais abrangente. Assim, o primeiro pressuposto adotado é o da comunidade global e transdisciplinar na qual
estamos inseridos. O segundo pressuposto é uma implicação do primeiro, trata da necessidade de adotarmos
um pensamento complexo para lidar com os problemas de nosso tempo. Decorrente da conexão de ambos os
pressupostos, surge um objetivo, ou melhor, uma proposta: a reinvenção da Educação Jurídica. Tal idéia só
poderá ser trabalhada se adotarmos como suporte, primeiro, nossa realidade e a emergência de grandes
problemas [2] e, segundo, a primazia de um pensamento complexo para o ensino do direito que privilegie o
desenvolvimento de habilidades [3], a valorização da sensibilidade, o olhar multifocal, intersubjetivo e
multidisciplinar.

 A extensão universitária também figura como peça chave na reformulação da Educação Jurídica.
As atividades extensionistas contribuem para uma formação política dos graduandos em direito, na medida
em que opera como instrumento de sensibilização e humanização do estudante por meio da troca de saberes
entre a universidade e a comunidade, permitindo-lhe observar a realidade para a qual o direito se destina – ou
ao menos deveria se destinar. 

É a partir da consideração da realidade complexa na contemporaneidade que nos orientamos para a
tarefa de transformar a Educação Jurídica brasileira. Como assevera Boaventura de Sousa Santos, “A teoria
crítica pós-moderna parte do pressuposto de que o conhecimento é sempre contextualizado pelas condições
que o tornam possível e de que ele só progride na medida em que transforma em sentido progressista essas
condições.”[4] Trata-se, portanto, da construção de um novo perfil de jurista, renovado por suas habilidades,
quais sejam, a de pensar de forma complexa, de trabalhar o Direito a partir de uma ótica sensível e humana,
de ultrapassar as fronteiras das disciplinas e abraçar a Universidade e seus pilares [5] – o Ensino, a Pesquisa e
a Extensão –, de compreender a função social do Direito.

 

1 A REINVENÇÃO DA EDUCAÇÃO JURÍDICA SEGUNDO A ÓTICA DA COMPLEXIDADE

 

“Isoladamente, cada um perde a significação própria e a conexão vital, assim como o órgão sem o
organismo em que funciona, ou o homem, sem a sociedade, fora da qual ele não existe
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humanamente e regride na escala zoológica. Nesta perspectiva, quando buscamos o que o Direito
é, estamos antes perguntando o que ele vem a ser, nas transformações incessantes do seu
conteúdo e forma de manifestação concreta dentro do mundo histórico e social. Isto não significa,
porém, que é impossível determinar a “essência” do Direito - o que, apesar de tudo, ele é,
enquanto vai sendo: o que surge de constante, na diversidade [...].”[6]

 

1.1 Um pensamento complexo para uma nova Educação Jurídica

A cultura jurídica de nossa época tem se mostrado insuficiente para resolver os conflitos da
contemporaneidade: é manifesta a inadequação da mentalidade dos juristas frente às demandas sociais
contemporâneas. [7] Alguns dos fatores determinantes para tal inadequação recaem sobre o projeto
pedagógico das escolas jurídicas [8], as exigências curriculares e as habilidades a serem desenvolvidas ainda
no ambiente universitário.

Observa-se que o atual projeto de Educação Jurídica [9] não tem servido para ensinar os estudantes
a exercer o direito, nem para formar pessoas que possam melhorar o nível da discussão de nossos problemas,
das nossas instituições, de nossas políticas públicas, do “pensar o Brasil como problema” [10]. Assim, a
formulação de um novo projeto pedagógico para os cursos jurídicos é uma oportunidade extraordinária para
transformar esse quadro. [11]

Estamos em busca de uma humanização dos cursos jurídicos e do jurista, do alcance de uma
educação que correlacione a razão e a sensibilidade – e não simplesmente ensine a repetição tecnicista de
fórmulas doutrinárias de pouca ou nenhuma utilidade [12] – de um direito que sirva para dar respostas
coerentes aos problemas complexos que a comunidade e o país enfrentam na contemporaneidade.

Avaliar criticamente – e humanamente – nossa Educação Jurídica significa adotar como mola um
enfoque multidimensional e multidisciplinar sobre o tema. Há que se reavaliar os paradigmas vigentes,
desconstruir categorias rígidas e hierarquizantes, considerar pontos de vista inovadores e, sobretudo,
compreender o encantamento da complexidade para cumprir a tarefa de reformular as perspectivas do
projeto pedagógico dos cursos de direito. Segundo Mangabeira Unger,

 

É um nível de análise intermediária entre a exegese rasteira das normas [...] e as abstrações do
pensamento político, econômico e social. O estudioso e o praticante do direito precisam saber
mover-se nesse nível para poder manejar os problemas que lhe são apresentados no mundo
complicado da globalização. [13]

 

Antes de tecer uma crítica sobre quais aspectos poderiam ou não mudar dentro do projeto
pedagógico dos cursos de direito, deve-se buscar compreender o contexto dentro do qual o direito será
trabalhado. Na contemporaneidade, vige o princípio sistêmico ou organizacional, que significa a união
recíproca entre as partes e o todo; a idéia de sistema presume que o todo é algo maior que a soma das
partes.[14] Tal princípio nos leva a pensar que não há uma ordem na comunidade, mas uma ordem-
desordem. Perscrutar a realidade é algo que exige atenção especial para a compreensão sistêmica da
dinâmica social.

Uma vez reconhecido o princípio de organização sistêmica de nossa comunidade hipercomplexa,
passamos à discussão sobre a reforma do pensamento nas escolas jurídicas. Um dos modos de pensar mais
compatível com a ordem-desordem da contemporaneidade é aquele que une e solidariza conhecimentos
separados, que não se encerra no local e no particular, mas que abarca os conjuntos, as diversidades; um
pensamento que favorece o senso de responsabilidade e de cidadania, que é capaz de desencadear
conseqüências existenciais, éticas e cívicas anteriormente impensáveis, em síntese, um pensamento complexo.
[15]

O traço que melhor delineia a necessidade de um pensamento complexo é a inadequação existente
entre a separação, fragmentação e compartimentação das disciplinas [16] e a realidade de problemas cada
vez mais polidisciplinares e planetários – especialmente na seara jurídica. Nesse sentido, o grande desafio é a
abertura para um pensamento que não se proponha a reduzir, separar, simplificar ou ocultar os problemas,
muito menos a nos “cegar” para a realidade, mas a articular, contextualizar e integrar os saberes. [17]

O desenvolvimento da aptidão para contextualizar leva à emergência de um pensamento
“ecologizante” [18], aquele que situa todo acontecimento, informação ou conhecimento em relação de
inseparabilidade com seu meio – ora cultural, ora social, ora econômico, ora político, ora natural – e incita a
perceber como este o modifica. O pensamento ecologizante é indubitavelmente um pensamento complexo,
pois além de registrar os acontecimentos em um quadro ou uma perspectiva, procura sempre as relações e
inter-retro-ações entre cada fenômeno e seu contexto, as relações de reciprocidade entre o todo e as partes,
as repercussões de cada modificação sobre o contexto.

Se nos orientamos na busca por um Direito mais humano e sensível, preocupado com as demandas
individuais e coletivas, deve-se começar a valorizar juristas cujas mentes extrapolam os limites da estrita
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legalidade, em outras palavras, que seguem em direção aos conflitos sistêmicos da contemporaneidade.

Quando se trata de nosso cenário contemporâneo e de seus enigmas complexos, a análise e a
interpretação carecem assumir novas facetas, isto é, deve-se trabalhar com a multiplicidade de discursos – da
norma, do intérprete e do aplicador – e a interdisciplinaridade de soluções, em um contexto que abre feixes
de função plurívoca e proporciona inúmeras leituras. Cabe ao jurista lidar com os problemas
contemporâneos, que fogem a idéia de um esquema unívoco, ou ainda de um sistema autônomo – no caso, o
ordenamento jurídico, concebido como algo pleno e hermético e que só caberia determinar-lhe o sentido
exato, ora pelo desentranhamento dos conceitos, ora pela busca da finalidade. [19]

O desafio que se coloca para a Educação Jurídica na contemporaneidade é o da formulação de um
projeto pedagógico que adote o lema de “educação para uma cabeça bem-feita.”  [20] Tal proposta visa
transformar os princípios organizadores do conhecimento e adotar o pensamento complexo e ecologizante, a
fim de se responder os grandes problemas da globalidade na vida social, política, nacional e mundial. Deve-se
investir na inteligência geral, na aptidão para problematizar e co-relacionar, na habilidade de reconhecer a
unidade dentro do diverso e o diverso na unidade; em resumo, deve-se investir na “cabeça bem-feita”.

Um dos entraves a materialização de uma nova proposta de Educação Jurídica, assim como da
prevalência do pensamento complexo, é a forma de transmissão do conhecimento que vem sendo perpetrada
pelas instituições de ensino. No Brasil, como explana Unger, [21] o ensino do direito tem suas bases fixadas
em uma abordagem enciclopédica, exegética e escolástica. Os alunos aprendem conceitos, métodos e regras
que deverão ser reproduzidos nos tribunais. As melhores escolas produzem um determinado tipo de quadro,
com uma determinada maneira de pensar e se expressar. Visto que há uma continuidade de tais práticas nas
carreiras do direito, as faculdades têm um pretexto para continuarem a ensinar como ensinam e dar
continuidade ao formalismo cíclico.

Uma proposta de Educação Jurídica deverá assumir outra roupagem: uma que se distancie da idéia
de formação, mas que não se restrinja nem somente ao ensino ou à educação[22], que seja um ensino
educativo. A missão de um ensino tal é transmitir não o mero saber, mas uma cultura que permita
compreender nossa condição complexa e humana e que nos ajude a viver, que favoreça um modo de pensar
aberto, livre, capaz de contextualizar e integrar os saberes [23] e participar do debate nacional [24].

Na contemporaneidade, a Educação Jurídica deve estar preocupada em instaurar uma cultura
jurídica capaz de ir ao encontro da realidade social, de imaginá-la, de reconstruí-la como direito, de
identificar e combater as formas mais ou menos veladas de opressão e exclusão na sociedade brasileira, de
repensar e refazer nossas instituições. Como nos explica Unger, “A vocação do pensamento jurídico numa
democracia, para além das fronteiras da praxe do advogado, é transformar-se numa prática de imaginação
institucional, no terra a terra dos problemas imediatos e das possibilidades próximas.” [25]

Ainda sobre os problemas imediatos e as possibilidades próximas, a reformulação da Educação
Jurídica deve sugerir uma proposta que, primeiro, reconcilie a necessidade de dar respostas ao imperativo
nacional de “pensar o Brasil como problema” [26] e, segundo, forme um jurista capaz de atuar no ambiente
da globalização [27], de se utilizar de um pensamento complexo, vivo, interdisciplinar, balizado pela razão e
pela sensibilidade, de transcender o “senso comum teórico dos juristas” [28] para ir em direção ao
pensamento complexo. Um pensamento tal é pertinente na contemporaneidade, pois que se preocupa mais
com a contextualização e com o englobamento que com a sofisticação, formalização e abstração. [29]

O direito, seu ensino e seus procedimentos devem ser dignos da humanidade na era planetária, isto
é, devem se concatenar a uma realidade que trabalha com a expressão de diversidades, enfim, com a
complexidade. Na contemporaneidade, urge a necessidade de desenvolver aptidões no sentido de criar,
contextualizar, ampliar, aprofundar, analisar a “parte” e o “todo” em suas correlações. É a partir do diálogo
com outros saberes, da multidisciplinaridade, da valorização de outras formas de apreensão de saberes – da
Pesquisa e da Extensão, a exemplo –, do despertar da sensibilidade na interpretação e prática do direito, que
começam a repercutir sinais de uma nova Educação Jurídica.

 

1.2 Novas habilidades do jurista para uma nova Educação Jurídica

A reformulação da Educação Jurídica é uma reflexão que deve se pautar no aprofundamento do
debate relativo às habilidades dos juristas. O fio que conduz tal reflexão perpassa, fundamentalmente, o
desenvolvimento de habilidades que abarquem a complexidade e que permitam aos juristas dirimir os
conflitos de forma inovadora, interdisciplinar e sensível, de modo a responder satisfatoriamente às demandas
globais.

Na contemporaneidade,

 

O conteúdo do ensino, determinado por ele mesmo, pela pesquisa e pela extensão, tem,
necessariamente, que extrapolar o currículo fechado do positivismo jurídico e a formação
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limitada pela análise dos códigos legislativos. [...] Cumpre, portanto, assumir o espaço do ensino
jurídico como o mais adequado à elaboração teórica e (re)produção de um saber aberto,
interdisciplinar, estabelecido através da relação permanente entre instituição escolar e sociedade.
[30]

 

A curiosidade, a aptidão interrogativa, o bom uso da lógica, da dedução, da indução, a arte da
argumentação e da discussão, a desenvoltura, a atenção constante, a aptidão para contextualizar, integrar, e,
mormente, a sensibilidade, são habilidades a serem despertadas. A finalidade do ensino do direito seria
incentivar o desenvolvimento de habilidades que proporcionam aos juristas a construção de suas “cabeças
bem-feitas”.

Os limites do nosso ensino do direito são muito claros: seus contornos denunciam uma educação
ainda caracterizada pela proximidade a uma cultura positivista, técnica e formalista. Em nossa comunidade
global e em intensa e constante transformação, o direito e seu ensino não devem ser entendidos de maneira
tão limitada, mas como algo em formação, dialético, móvel, que não existem enquanto perfeitos e acabados.

Luis Alberto Warat é um dos críticos do vício de sofisticação, formalização e abstração do direito e
de seu ensino. Para o jusfilósofo, haveria

 
[...] um certo consenso nas reflexões em torno das práticas interpretativas do direito. Poucas
ousadias e muitas fantasias perfeitas recobrem as teorias sobre a interpretação da lei. Métodos
ilusórios, enobrecidas crenças, desapercebidos silêncios envolvem as práticas interpretativas dos
juristas de ofício. Teorias e práticas encarregadas de garantir a institucionalização da produção
judicial da normatividade e seus efeitos de poder na comunidade. Práticas, mitos e teorias
refinadas que se ligam estreitamente aos processos de produção heterônoma da ordem simbólica
da sociedade. Usos complacentes da lei que guardam, como em cofres de sete chaves, os
princípios de controle e produção dos discursos jurídicos. [31]

 

Warat [32] utiliza a expressão “senso comum teórico dos juristas” para designar as condições
mediante as quais seriam produzidas, circuladas e consumidas as verdades nas inúmeras práticas de
enunciação e escritura do direito. Os juristas, em suas atividades cotidianas, seriam profundamente
influenciados por uma constelação de representações, imagens, pré-conceitos, crenças, ficções, hábitos de
censura enunciativa, metáforas, estereótipos e normas éticas que governariam e disciplinariam os atos de
decisão. Em outras palavras, o conhecimento científico da área do direito seria caracterizado pelo acúmulo
de opiniões valorativas e teóricas, que se manifestariam no discurso dos juristas.

O senso comum teórico dos juristas seria formado por um processo de absorção do conhecimento
dito “científico”, imutável, que raramente se reconstrói, e de concomitante rejeição do conhecimento
popular, “não-científico”, que se altera e se renova ininterruptamente [33]. O fato de o senso comum teórico
ter suas bases em um paradigma que não abrange o sistema complexo da contemporaneidade, acaba por
cegar o jurista para as dinâmicas e anseios sociais, além de prover soluções incabíveis aos conflitos. É,
portanto, imperativo repensar a idéia moderna de ciência do direito, a fim de formular uma concepção
contemporânea.

O conjunto de crenças, saberes, conceitos e práticas que constituem o senso comum teórico dos
juristas seria produto, além de outros fatores, da assimilação superficial e distorcida da teoria jurídica. A
partir do momento que a Educação Jurídica se assumir como espaço de discussão teórica, as crenças serão
postas em cheque e o senso comum teórico será modificado – a partir da elaboração teórica e filosófica,
aberta e interdisciplinar [34].

Atrelada à reflexão sobre o abandono de noções esgotadas – como o senso comum teórico dos
juristas – e da reavaliação do projeto pedagógico para a Educação Jurídica, está a discussão sobre a função
da Universidade na contemporaneidade: formar uma proporção extraordinária de especialistas em disciplinas
predeterminadas e artificialmente limitadas, ou formar homens e mulheres capazes de um ângulo de visão
mais amplo, de um enfoque dos problemas em profundidade, de progressos que transgridam as fronteiras
históricas das disciplinas.

Em oposição à Educação Jurídica formalista e tecnicista estão as idéias de complexidade, de
interdisciplinaridade e de sensibilidade. A vinculação com outras áreas do conhecimento, a exemplo, a
filosofia, a literatura, as artes, assim como a vivência do estudante em novos espaços, como os da pesquisa e
da extensão, permitem a real inserção do jurista em seu meio e tempo.  

 

2 A EXTENSÃO COMO JANELA PARA A INSERÇÃO DA SENSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO
JURÍDICA

 

“Apenas quando somos instruídos pela nossa realidade é que podemos mudá-la.” Bertold Brecht
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O debate acerca do Ensino Jurídico no Brasil invariavelmente recai na indagação da função
desempenhada pelos graduandos e graduados em direito [35]. Talvez por tal motivo que o projeto
pedagógico de uma Faculdade denomine-se, ainda que muitos o neguem, um projeto político. Entende-se
que qualquer escolha – seja da estrutura curricular de um curso, seja das linhas teóricas a serem abordadas –
possui um caráter político, principalmente em uma Universidade – local de produção e, por que não
aplicação, de conhecimento.

O protagonismo da Universidade na discussão do papel político do conhecimento se dá por várias
razões e uma das mais relevantes é o poder exercido pelo conhecimento dito científico. Essa forma de
produção de saber se aparelha de um respaldo muito maior do que as outras formas de conhecer, o que, por
vezes, acaba por desprezar o saber popular, local e comunitário.

A Universidade deve pensar a realidade, produzir e reconstruir um conhecimento útil para a
comunidade e para si mesma para não deixar de ser um lugar da consciência crítica. É na Universidade que
deve ocorrer uma discussão real e profunda sobre as atuais bases filosóficas do direito, um pensar
permanentemente dos fenômenos sociais e, por conseguinte, dos fenômenos jurídicos. [36]

Infelizmente, o que se observa na maioria das Universidades brasileiras são quase perfeitas
reproduções de um conhecimento estéril, não criativo e não frutífero de idéias para resolver problemas
muitas vezes ensimesmados. Tal quadro deve ser revertido, de modo que a tão falada função social da
Universidade se concretize diariamente.  É essencial, portanto, que a discussão acerca de uma nova estrutura
curricular [37] esteja intrinsecamente ligada ao interesse social, e por conseqüência, a um dos pés do tripé
universitário: a extensão.

Pedro Demo ressalta que “[...] a extensão quer responder ao desafio da qualidade política na
formação universitária. [...] o desafio da cidadania- geralmente despachado para a Extensão- permanece algo
extrínseco, voluntário e intermitente, quando deveria ser a alma do currículo.” [38]

A qualidade política na formação universitária não tem sido a preocupação da maior parte dos
professores, diretores e até mesmo, dos alunos dos cursos de Direito. E, ainda, a pouca visibilidade em
relação à extensão, como afirmado por Pedro Demo, demonstra que a “pobreza política” [39] encontrada
nos juristas está fortemente relacionada à dificuldade de se estabelecer a extensão universitária dentro das
grades curriculares. 

 Fato é que a crítica relacionada à falta de compromisso com a realidade dirigida a Educação
Jurídica brasileira existe há anos. Por isso, deve-se pensar e problematizar o porquê da dificuldade de se
romper com tal forma de (re)produção de conhecimento. Propõe-se explorar o papel da extensão
universitária dentro do movimento de reforma da educação jurídica, de modo a se construir proposta em que
pese o constante repensar do papel do conhecimento produzido em uma Universidade. É importante ressaltar
que esse repensar se conecta fortemente com a possibilidade de as atividades extensionistas contribuírem
para uma formação política e autônoma dos graduandos em direito, assim como para a educação de
empoderamento da comunidade.

 

2.1 Abraçando a extensão

Como exemplo de experiência extensionista, pode-se referir à da Faculdade de Direito da
Universidade de Brasília, que foi e é singular em muitos sentidos. Os diversos projetos, como a UVE
(Universitários vão a Escola) [40] e o Projeto de Promotoras Legais Populares [41] demonstram quão
frutífero é o papel da extensão para um melhor – e mais humano – desenvolvimento do ensino e da pesquisa.

Para exemplificar tal papel, pode-se citar um episódio vivido dentro do Projeto Promotoras Legais
Populares, no qual uma das alunas do curso, após uma oficina, aplicou a teoria na vivencia prática – no
contexto da luta das mulheres pela efetivação de seus direitos. Esse exemplo pode ilustrar, ainda que
superficialmente, o conceito de extensão que os alunos participantes dos projetos supra mencionados
adotam: uma troca de conhecimentos entre a Universidade, que abre a sua produção do conhecimento
acadêmico para a comunidade, e esta, por sua vez, contesta o saber científico e o renova, a partir de suas
experiências práticas.

Essa comunicação é essencial, posto que a Universidade adquire a oportunidade de se sensibilizar
em relação à sua função social, qual seja, a de transformar a sociedade e combater qualquer tipo de
desigualdade, e a comunidade, por sua vez, apreende elementos do conhecimento científico importantes para
o seu cotidiano [42]. 

A extensão vista por esse ângulo se reveste de atributos que a distanciam de qualquer forma de
assistencialismo, ou de tentativa de estender o conhecimento acadêmico para aqueles desprovidos de saber.
Pelo contrário, considera-se o saber popular essencial para o científico e, para que essa interligação entre as
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formas de saber exista, fica clara a necessidade de uma reforma da educação jurídica.

A transformação da Educação Jurídica implica em escolhas políticas, e um exemplo de tal tipo de
escolha, é o aumento do papel da extensão nos cursos de Direito. Mais que combater uma violência
simbólica [43], o papel da comunidade perante os extensionistas seria o de intermediadores da tarefa de
pensar o diferente [44], a inserir, no saber jurídico, novas práticas e conteúdos.  Essa inserção se dá pelo fato
de que a extensão desenvolve, conjuntamente com o graduando em direito, uma nova forma de conhecer, a
partir da inclusão de um fator que geralmente não é considerado no ambiente acadêmico: a sensibilidade.

A sensibilidade contribui para a formação de sujeitos autônomos, que possuem a capacidade de se
abrir para a existência significativa de outros indivíduos, de outras realidades. A extensão possui um forte
papel na concretização de tal formação, pois desenvolve a habilidade nos futuros juristas “de compreender a
ação do outro pelo prisma de sua singularidade e diferença” [45], desenvolvendo, verdadeiramente, suas
aptidões humanas como um todo e não apenas segundo uma perspectiva racional.

As experiências construídas nos projetos de extensão contribuem sobremaneira para a
transformação dos alunos de direito em seres mais empáticos, pois, justamente porque não se está no lugar
do outro, que se tenta representar ou imaginar o que seria estar em contato com este, e quais sensações e
pensamentos ter-se-ia então.

Entretanto, insta frisar que a convivência e o trabalho com a comunidade não se dá como se esta
fosse objeto de observação etnográfica, mas sim como uma troca de experiências, visando a construir um
conhecimento emancipador, que abarque vários discursos, que lute contra os monopólios de interpretação.

        

2.2 O que esperamos de um graduado em direito

De que modo pode-se assumir o Direito como uma forma de conhecimento do mundo para o
mundo e, ao mesmo tempo, cerceá-lo do contato com determinadas realidades?

A Educação Jurídica há de romper com a lógica racionalista e tecnicista ainda presente em vários
cursos de Direito. É importante ressaltar que não se está retirando da racionalidade a sua importância, mas
sim afirmando a necessidade de habilidades como a sensibilidade para entender, também, o social, de modo
que o discurso do bacharel em direito não seja um monólogo. 

A construção de uma nova Educação Jurídica, com um enfoque na função social do Direito, traz,
intrinsecamente, a renovação dos perfis e habilidades dos juristas. Espera-se que esta renovação possibilite a
construção de um pensamento complexo e ecologizante, a formação de juristas socialmente comprometidos
com a defesa da cidadania, em sintonia com os desafios de seu tempo.

A extensão universitária, por trazer a real possibilidade de diálogo com a comunidade, permite a
transformação da Educação Jurídica e, por conseguinte, do aluno de Direito, vez que este constrói uma
forma mais sensível e crítica de compreender e aplicar os conhecimentos apreendidos na Universidade [46].
Isto é, o jurista não só opera o Direito, mas também o contesta, cria e renova [47].

A vivência da extensão possibilita um choque entre a cultura tradicional formal do direito com a
complexa realidade social, o que permite o alargamento não só do diálogo, mas também do processo de
criação de novos e importantes processos de aprendizagem entre os partícipes dessa comunicação. O
estudante de direito começa a pensar a diferença de forma dialógica, o que o leva a conceber o conhecimento
como algo que precisa ser constantemente confrontado, para que continue sendo útil tanto dentro da
Universidade, quanto fora dela.

Esperamos que um graduado em Direito tenha em mente os desafios que a sociedade
contemporânea traz, quais sejam, novas e complexas dinâmicas sociais, que exigem uma postura mais crítica
e sensível. É necessária a humanização dos cursos de Direito e dos juristas, para que estes sejam capazes de
correlacionar razão e sensibilidade, de unir o Direito a diversos outros saberes, e assim desenvolver
habilidades essenciais para pensar com “cabeças bem-feitas” em um mundo complexo.

 

CONCLUSÃO

A análise do presente trabalho centrou-se, essencialmente, na Educação Jurídica e em sua
adequação ou não à realidade complexa da contemporaneidade. Tomou-se como ponto de partida a
comunidade global e transdisciplinar na qual estamos inseridos e a necessidade de adotarmos um pensamento
complexo [48] para lidar com os problemas de nosso tempo.

Ao final da reflexão, centremo-nos em nós mesmos, no nosso próprio conhecimento, no nosso
próprio pensamento. Duas perguntas serão fundamentais para essa auto-análise: a primeira é “Por que
estudar direito, hoje?”, formulada por Roberto Lyra Filho, e a segunda é “Universidade, para quê?”, por
Darcy Ribeiro.
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Propõe-se o encerramento do trabalho com perguntas, uma vez que o pensamento complexo ao
qual aspiramos não visa à mera obtenção de respostas, mas à contextualização, à globalização dos saberes, à
análise de sistema, à prática da cidadania, ao questionamento. Encerrar a análise com perguntas é manter o
“hiato” do pensamento complexo que exige reformulação constante.

Nas palavras de Darcy Ribeiro, “O saber ou a técnica, por competentes que sejam, nada significam,
se não se perguntam para que e para quem existem e operam, se não se perguntam a quem servem, se não se
perguntam se há conivência do sábio com o cobiçoso.”[49]

A reinvenção da Educação Jurídica urge na contemporaneidade, uma vez que o atual projeto
pedagógico das escolas jurídicas [50] não privilegia a adoção de um pensamento complexo para o ensino do
direito, o desenvolvimento de habilidades do estudante de direito[51] e, principalmente, a prática da extensão
universitária.

Como dito anteriormente, voltar um olhar crítico sobre a Educação Jurídica é também indagar o que
esperamos de um jurista na comunidade. Trata-se, portanto, da construção de um novo perfil de jurista,
renovado por suas habilidades e pelas experiências trazidas pela extensão universitária.

Pensar o Brasil como problema é também pensar com uma “cabeça bem feita”, isto é “[...] uma
cabeça apta a organizar conhecimentos e, com isso, evitar sua acumulação estéril.”[52] Cabe a nós,
estudantes de direito da contemporaneidade sermos incansáveis pica-paus, capazes de perfurar a rija madeira
dos conceitos e teorias, para seguirmos em direção à complexidade, à problematização e humanização do
direito. [53]
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[1] MORIN (2003).
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[3] APOSTOLOVA (1999).
[4] SOUSA SANTOS (2007, p. 32).
[5] BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, Art. 207. Promulgada em 05 out. 1988.
[6] LYRA FILHO (1982, p. 6).
[7] APOSTOLOVA (1999, p. 119).
[8] “Resta, então, trabalhar a função transformadora em todos os espaços possíveis, compreender que a busca de uma mudança
radical da sociedade engloba também as escolas de direito [...].” (COSTA, 1992, p.220).
[9] “Diante da má qualidade do ensino ministrado, do desajustamento sócio-profissional dos bacharéis, e de uma suposta crise de
paradigmas científicos, fala-se em ‘crise do ensino jurídico.’ [...] A crise do ensino jurídico é geralmente definida como uma
insatisfação em relação ao ensino ministrado e seu produto – bacharéis em direito – e as necessidades sociais, por uma perda do
prestígio antes cativo das escolas de direito, pelo baixo nível técnico da reprodução escolar da cultura jurídica, e por um descompasso
face às mudanças aceleradas a que a sociedade se submete.” (COSTA, 1992, pp. 204-205).
[10] RIBEIRO (1986, p. 5).
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[11] UNGER (2001, p. 2).
[12] UNGER (2001, p. 5).
[13] UNGER (2001. p. 8).
[14] Morin se utiliza da máxima de Pascal “A parte está no todo e reciprocamente” para construir tal idéia. MORIN (2003).
[15] MORIN (2003).
[16] “Conhecendo os elementos básicos que são os rudimentos institucionais de cada sistema nacional de organização jurídica da
sociedade, é possível mover-se com desenvoltura entre os detalhes técnicos. Quem conhece bem os elementos com que se compõem
os ordenamentos nacionais poderá compreender com rapidez as composições resultantes. Pode atuar universalmente sem ter
conhecimento universal -- pré-requisito para a atividade profissional de primeiro nível no mundo que está surgindo.
Para o reformador, o estudo do repertório da economia globalizada abre o caminho de um pensamento inventivo e realista. Pois o
ponto de partida para a prática das reformas no mundo atual costuma ser o esforço para ampliar, por extensão analógica ou por
recombinação dos elementos disponíveis, o repertório institucional existente. O estudo das variações institucionais existentes leva,
naturalmente, à investigação das alternativas institucionais. Em vez de serem concebidas como sistemas prontos e indivisíveis, as
alternativas passam a ser vistas como construções com os materiais existentes, como "bricolage". O que transforma a "bricolage" em
projeto, como sentido exemplar para a humanidade, é seu casamento com uma visão transformadora. [...]
O método predominante não seria mais a combinação de introdução informativa e aprofundamento seletivo, característica da maior
parte dos outros currículos. Seria a investigação e análise [...] dos mecanismos institucionais disponíveis no mundo em cada uma das
principais áreas da vida social, e a reflexão sobre alternativas possíveis sugeridas pelas variações institucionais conhecidas existentes.
[...]
Em vez de divisões rígidas de disciplinas, haveria um elenco fluido de campos de pesquisa. Enumero alguns, apenas a título de
exemplificação: Estado e a política; A empresa, seus controladores, acionistas, gerentes e trabalhadores; A organização da
propriedade e da concorrência; As profissões e o público; A família, a criança e a escola; A poupança, o crédito, o dinheiro e a
produção; A violência e seu controle.
É como se retomasse todo o currículo de direito brasileiro, com duas diferenças fundamentais. O enfoque passa daquilo que vige no
Brasil para aquilo que está disponível em todo o mundo e das regras e políticas constituídas para a estrutura profunda das opções e
das premissas institucionais.” (UNGER, 2001, pp. 27-28).
[17] MORIN (2003).
[18] Terminologia utilizada por Edgar Morin. MORIN (2003).
[19] LYRA FILHO (1984, p. 1).
[20] “[...] mais vale uma cabeça bem-feita que bem cheia. O significado de “uma cabeça bem cheia” é óbvio: é uma cabeça onde o
saber é acumulado, empilhado, e não dispõe de um princípio de seleção e organização que lhe dê sentido. “Uma cabeça bem-feita”
significa que, em vez de acumular o saber, é mais importante dispor ao mesmo tempo de: uma aptidão geral para colocar e tratar os
problemas; princípios organizadores que permitam ligar os saberes e lhes dar sentido.” (MORIN, 2003, p. 17).
[21] UNGER (2001, p. 8).
[22] Para o sociólogo e filósofo francês Edgar Morin o termo “formação”, com suas conotações de moldagem e conformação, tem o
defeito de ignorar que a missão do didatismo é encorajar o autodidatismo, despertando, provocando, favorecendo a autonomia do
espírito. O conceito de “ensino” que para este autor significa “a arte ou ação de transmitir os conhecimentos a um aluno, de modo que
ele os compreenda e assimile”, também é limitado, pois tem um sentido apenas cognitivo. Já o conceito de “Educação” é considerado
uma palavra forte, sendo esta a: “Utilização de meios que permitem assegurar a formação e o desenvolvimento de um ser humano” e
comporta, ao mesmo tempo, um excesso e uma carência. Dessa forma, o autor utiliza o conceito de “ensino educativo.” (MORIN,
2003).
[23] MORIN (2003, p.11).
[24] UNGER (2001, p. 9).
[25] UNGER (2001, p. 10).
[26] RIBEIRO (1986, p. 5).
[27] UNGER (2001, p. 10).
[28] A ser tratado posteriormente.
[29] MORIN (2003, p. 15).
[30] COSTA (1992, p. 210).
[31] WARAT (1994, p. 19).
[32] WARAT (1982).
[33] WARAT (1982).
[34] COSTA (1992, pp. 211 e 213).
[35] “Entende-se que a análise crítica sobre a função desempenhada pelos cursos jurídicos é desprovida de sentido se nela não
estiverem imbuídos os elementos que podem servir para um esforço de transformação.” (COSTA, 1992, p. 201).
[36] COSTA (1992, p. 209).
[37] “A distinção dicotômica entre as ciências naturais e ciências sociais deixou de ter sentido e utilidade. Esta distinção assenta numa
concepção mecanicista da matéria e da natureza a que contrapõe, com pressuposta evidência, os conceitos de ser humano, cultura e
sociedade.” (SOUSA SANTOS, 1987, p. 22).
[38] DEMO (2001. pp. 142 e 152).
[39] “Entende-se, assim, por politicidade a habilidade humana de, dentro das circunstâncias dadas, tomar o destino em suas mãos e
construir a autonomia relativa possível como sujeito [...] O conceito de “pobreza política” foi cunhado para sinalizar o desafio de
superar a condição de massa de manobra, no qual as pessoas entregam seu destino nas mãos de outrem [...] O lado mais interessante
da politicidade é este: a gestação se sujeitos críticos e criativos, capazes de construir cidadanias organizadas e influentes, de elaborar
contra-ideologias efetivas [...] ” (DEMO, 1990, pp. 7, 10 e 17).
[40] Universitários Vão à Escola (UVE) é uma organização não-governamental (ONG) que objetiva a democratização da educação e
da informação. Sua rotina preza pelo desenvolvimento da AUTONOMIA, tanto de seus membros associados quanto das crianças e
adolescentes envolvidos no projeto. A ONG atua em Itapoã, uma das Regiões Administrativas mais carentes do DF, e procura
fornecer um espaço aberto e acolhedor de reforço escolar, leitura, informação e arte aos jovens dessa comunidade.O projeto surgiu
pelas mãos de alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB) que, entrando em contato com as alarmantes taxas
da região de analfabetismo, desemprego, assistência médica precária, transporte público deficiente, entre outras, depararam-se com
uma difícil realidade que precisava ser mudada.
[41] O Projeto Promotoras Legais Populares propõe o resgate de uma luta histórica pela materialização do direito de eqüidade, seja
econômica, social ou política das mulheres. Tal proposta se traduz na busca pela elevação da consciência cidadã das participantes.
Este Projeto de Extensão de Ação Contínua (PEAC) consiste na coordenação do Curso de Promotoras Legais Populares, que é
voltado apenas para mulheres, especialmente vítimas de violência doméstica, com a proposta de não apenas transmitir o
conhecimento acerca das leis que as protegem, mas também (e primordialmente) desenvolver o papel ativo dessas mulheres sobre
suas próprias vidas. As oficinas são ministradas por representantes da sociedade civil, militantes do movimento de mulheres,
estudantes e professores da UnB, além de promotores de justiça. O projeto se fundamenta, principalmente, em três bases teóricas: na
visão mais ampliada do Direito, na educação jurídica popular e nas ações afirmativas em gênero.
[42] “[...] a teoria implícita na ação de estender, na extensão, é uma teoria antidialógica [...] Ser dialógico é empenhar-se na
transformação constante da realidade. Esta é a razão pela qual, sendo o diálogo o conteúdo da forma de ser própria à existência
humana, está excluído de toda relação na qual alguns homens sejam transformados em “seres para outro” por alguns homens que são
falsos “seres para si” [...]”. (FREIRE, 1992, pp. 41 e 43).
[43] Os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de instrumento de imposição/legitimação da dominação de uma classe
sobre a outra (violência simbólica ou domesticação dos dominados, segundo Weber. (BOURDIEU, 1989, p. 11).
[44] “A solidariedade como forma de conhecimento é o reconhecimento do outro como igual, sempre que a diferença lhe acarrete
inferioridade, e como diferente, sempre que a igualdade lhe ponha em risco a identidade. Tendo sido sobre-socializados por uma
forma de conhecimento que conhece impondo ordem, tanto na natureza quanto na sociedade, é-nos difícil pôr em prática, ou sequer
imaginar, uma forma de conhecimento que conhece criando solidariedade, tanto na natureza, quanto na sociedade. [...]
A epistemologia dos conhecimentos ausentes parte da premissa de que as práticas sociais são práticas de conhecimento. As práticas
que não assentam na ciência, não são práticas ignorantes, são antes práticas de conhecimentos rivais [...]. Não há nenhuma razão
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apriorística para privilegiar uma forma de conhecimento sobre qualquer outra. Além disso, nenhuma delas, por si só, poderá garantir
a emergência e desenvolvimento da solidariedade.” (SOUSA SANTOS, 2007, pp. 246-247).
[45] APOSTOLOVA (1999, p. 128).
[46] “O conteúdo do ensino, determinado por ele mesmo, pela pesquisa e pela extensão, tem, necessariamente que extrapolar o
círculo fechado do positivismo jurídico e a formação profissional limitada pela análise dos códigos legislativos.” (COSTA, 1992, p.
210).
[47] LYRA FILHO (1984).
[48] MORIN (2003).
[49] RIBEIRO (1986, p. 10).
[50] COSTA (1992).
[51] APOSTOLOVA (1999).
[52] MORIN (2003, p. 24).
[53] LYRA FILHO (1984, p. 12).
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PARADIGMAS CURRICULARES PARA A CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO DOS CURSOS DE DIREITO: EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA,

RESPONSABILIDADE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PARADIGMAS CURRICULARES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO POLITICO
PEDAGOGICO DE LOS CURSOS DEL DERECHO: EDUCACION PARA LA CIUDADANÍA,

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Beatriz de Castro Rosa
dayse braga martins

RESUMO
No momento em que muito se discute sobre a necessidade de melhorias na educação jurídica, apresentam-se
paradigmas curriculares para a construção do projeto pedagógico dos cursos de direito, conferindo-lhes o
caráter regionalista, peculiar à região Nordeste. E, diante da crescente criação de cursos de direito, há o
maior rigor na sua avaliação pelo Ministério da Educação (MEC), sobretudo após a apresentação dos novos
padrões de qualidade e critérios de avaliação dos cursos superiores. O presente artigo versa, portanto, sobre
a necessidade de uma educação voltada para o exercício da cidadania, resultado da prática da
responsabilidade social das Instituições de Ensino Superior (IES) em Direito e da inserção de práticas que
proporcionem ao acadêmico de direito a percepção do desenvolvimento sustentável como prospecto da
regionalização dos currículos formais.
PALAVRAS-CHAVES: EDUCAÇÃO JURÍDICA – CIDADANIA – DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

RESUMEN
En el momento actual, en el que mucho se discute la necesidad de mejorías en la educación jurídica,
presiéntanse paradigmas curriculares para la construcción del proyecto pedagógico de los cursos de derecho,
lo que resulta en la forma regionalista, peculiar a la región Noreste de Brasil. Delante de la creciente creación
de cursos de derecho, hay más rigor en su avaluación por el Ministerio de la Educación de Brasil (MEC),
sobre todo después de la presentación de nuevos padrones de calidad y criterios de avaluación de los cursos
universitarios. El presente artículo científico trata, por lo tanto, de la necesidad de una educación dirigida
hacia el ejercicio de la ciudadanía, resultado de la práctica de la responsabilidad social de las instituciones de
educación superior en derecho y de la inserción de prácticas que proporcionen al alumno de derecho la
percepción del desarrollo sostenible como consecuencia de la regionalización de los currículos formales.
PALAVRAS-CLAVE: EDUCACION JURIDICA – CIUDADANIA – DESARROLLO SOSTENIBLE

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A importância da Educação Superior no conjunto das políticas públicas, não se restringe somente em
função do seu valor imensurável para a formação acadêmico-profissional, mas para efetivação da cidadania,
da democracia, da justiça social e do desenvolvimento sustentável. Por conseguinte, para que o homem possa
interagir de forma efetiva nas decisões de sua sociedade, é necessário que tenha acesso a uma educação de
qualidade que o permita exercer efetivamente sua cidadania, para a construção de ideais para si e para a
sociedade.

Discute-se sobre a crise da educação jurídica. E, tendo o Direito função de promoção do bem-estar
social, contra a violência, impõe-se com urgência a construção de uma cultura pedagógica direcionada à
concretização dos valores sociais, respeitando a individualidade de cada aluno.

Diante do importante papel dos profissionais da área jurídica, que corroboram para a concretização do
Estado Democrático de Direito, da cidadania, da justiça e da paz social, o problema da qualidade do ensino
jurídico deve ser amplamente debatido, para que estes profissionais possam efetivamente cumprir sua função
social.

É necessário que se realize um movimento de transformação na educação superior para a construção
de uma sociedade mais inclusiva e solidária, na qual seja possível proporcionar a participação política
consciente dos cidadãos, haja vista a formação dos bacharéis em direito e a responsabilidade social das IES.

Embora seja notória a expansão quantitativa das Instituições de Ensino Superior em Direito percebe-se
que à medida que cresceram o número de faculdades de Direito do País, a qualidade da educação
jurídica ofertada restou prejudicada, o que, consequentemente, repercute na qualidade da formação
desses acadêmicos.

1.

Com o objetivo de promover a melhoria na qualidade do ensino superior, o Ministério da Educação
instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), pela lei nº 10.861, de 14

2.
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de abril de 2004, o qual, por meio da avaliação das instituições, dos cursos oferecidos e, sobretudo, do
desempenho dos estudantes, confere as Instituições de Ensino Superior o apoio necessário para
aprimorem seus cursos, bem como o suporte para os órgãos governamentais quando da aplicação de
políticas públicas.

2.

Uma das formas de avaliar o desempenho dos estudantes de ensino superior é o ENADE (Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes). Participam do exame os alunos ingressantes e concluintes
dos cursos avaliados, que realizam uma prova de formação geral e outra formação específica. O
objetivo do referido exame é avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos
programáticos, suas habilidades e competências, bem como avaliar a estrutura docente e a estrutura
física da IES.

3.

Além dos citados parâmetros de avaliação, os cursos de direito, em especial, também são submetidos à
análise da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que tem participação ativa no processo de
credenciamento e reconhecimento e renovação do reconhecimento dos Cursos de Direito,
condicionados à manifestação preliminar de sua Comissão de Ensino Jurídico. O próprio Exame da
Ordem, realizado pelo bacharel em Direito após término do Curso, com a finalidade de credenciá-lo ao
exercício da profissão de advogado, serve como parâmetro de qualidade das Instituições de Ensino
Superior.

4.

Porém, as citadas avaliações são apenas um dos parâmetros para a autorização, credenciamento,
reconhecimento ou renovação do reconhecimento dos cursos de direito. O resultado positivo decorre de um
bom planejamento político pedagógico, e por isso, o destaque para o Projeto Pedagógico do curso, o qual
deverá seguir as diretrizes impostas pela Resolução nº 9, de 31 de outubro de 2004, ratificadas Portaria MEC
nº 3, de 5 de janeiro de 2009, pela qual se apresenta o novo Instrumento de Avaliação para Reconhecimento
de Curso de Graduação em Direito.

Assim sendo e, diante das novas exigências apresentadas à qualificação da educação jurídica ofertada,
percebe-se claramente a necessidade de adequação ou construção de projeto pedagógico que se adeque a
nova realidade educacional, a fim de que possa corresponder mais diretamente aos anseios da sociedade, por
um país mais democrático, propiciando a participação dos cidadãos na vida política do seu Estado.

1 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA OS CURSOS SUPERIORES EM DIREITO

Tratando-se da crise da educação jurídica e tendo o Direito a responsabilidade social de promover o
exercício da cidadania, impõe-se com urgência a construção de uma cultura pedagógica direcionada à
concretização dos valores sociais, respeitando a individualidade de cada aluno. Já que a educação é a forma
mais efetiva de transformação social, cumpre ressaltar o que dispõe a UNESCO (United Nations Educational
Scientific and Cultural Organization, on line):

 

Educação, no sentido mais amplo do termo, é o componente crucial da Cultura de
Paz; uma educação que torne cada cidadão sensível ao outro, e que imponha um
senso de responsabilidade com respeito aos direitos e liberdades. A educação para
todos ao longo de toda a vida, formal e informal, deve ser baseada nos quatro pilares
do conhecimento, conforme sugere o relatório Educação: um tesouro a descobrir
(1996) da Comissão Internacional de Educação para o Século 21, presidida por
Jacques Delors: "aprender a conhecer", "aprender a fazer", "aprender a viver junto",
e "aprender a ser".

 

Diante do importante papel dos profissionais da área jurídica, que corroboram para a concretização do
Estado Democrático de Direito, da cidadania, da justiça e da paz social, o problema da qualidade do ensino
jurídico deve ser amplamente debatido, para que estes profissionais possam efetivamente cumprir sua função
social.

A problemática da educação jurídica não repousa na qualidade das normas jurídicas de educação, uma
vez que são atuais e avançadas para a nossa realidade socioeconômica. A problemática está na efetividade
destas normas, na forma de garantir o acesso à educação de qualidade, uma educação que forme o cidadão
de maneira integral e humanizada.

A crise na educação jurídica está inserida em um contexto social maior: o da crise institucional. Crise

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5314



que transcende a educação jurídica e atinge as demais áreas do conhecimento. São problemas de ordem
estrutural do próprio Estado, são os interesses da nossa sociedade capitalista, que oprimem a maioria, em
prol de seus interesses individuais. E para manter esta situação, continua-se construindo uma cultura de
apatia e desinteresse, por meio de uma cidadania tutelada por esta minoria que detém o poder político e
econômico.

Considerando este contexto social, político e econômico no qual o problema da educação jurídica está
inserida, tem de se implementar novas diretrizes aos cursos superiores em direito, com o objetivo de superar
a práxis didático-pedagógicas ultrapassadas, em que os alunos eram doutrinados a decorar códigos e lei.
Assim sendo, os bacharéis em direito, em geral, estão sendo formados como exímios técnicos, porém
profissionais com baixo nível de criticidade para enfrentar a atual conjuntura político-econômico-social.

Assim sendo, a formação do discente não pode está dissociada de sua realidade sociocultural e
econômica, nem o conteúdo ministrado está em dissonância com a prática. É neste sentido que a inserção
regionalista deve ser desenvolvida no currículo dos Cursos de Direito.

Ocorre que mesmo diante destas mudanças inegavelmente importantes nos currículos dos Cursos de
Direito, a herança histórica do ensino voltado à dogmática jurídica ainda permanece dentro da cultura
pedagógica. Estas práticas acadêmicas estão longe de formar integralmente o aluno do Direito. Para esta
formação integral o aluno e professor devem construir este processo de ensino e aprendizagem, com a
participação e cooperação, através do diálogo, respeitando a realidade em que cada um está inserido.
Maurice Tardif diz que “o saber profissional comporta sempre um componente ético e emocional” (2002,
268) e completa afirmando que “os saberes docentes são temporais, plurais e heterogêneos, personalizados e
situados, e que carregam consigo as marcas do seu objeto, que é o ser humano” (2002, 269)

Atualmente, muito se tem discutido sobre a contribuição dos Cursos Superiores em Direito para a
solidificação da democracia no Brasil. Tanto é verdade, que hoje a tendência educacional é de utilizar a
expressão “Educação Jurídica” e não mais “Ensino Jurídico”. Por quê? Porque a Educação tem como fim a
formação de um cidadão e não o simples instruir, adestrar; anseia pela contextualização do acadêmico em
relação as suas inserções institucional, política, geográfica e social.

A Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais
do Curso de Graduação em Direito e prevê em seu art.2º, parágrafo 1° que:

Art.2º (...)

 

§ 1°. O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de Direito,
com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, abrangerá, sem
prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais:

 

I - concepção e objetivos gerais do curso, contextualizados em relação as suas
inserções institucional, política, geográfica e social;

(...)grifos nossos

 

A região nordeste é marcada por seu clima árido, com quadros de secas intensas, necessitando,
sobretudo de políticas de gestão de recursos hídricos que minimizem tais catástrofes ambientais. Outro
determinante do desequilíbrio ambiental é resultado da desigualdade social, representado pelos elevados
índices de pobreza, o que repercute não somente em danos ao meio ambiente natural, como também ao meio
ambiente urbano.

As peculiaridades ambientais de nossa região sinalizam para a relevância da discussão sobre meio
ambiente e desenvolvimento sustentável, nas várias áreas do saber jurídico, tais como, Direito Constitucional,
Direito Ambiental e desenvolvimento sustentável, Direito Econômico, Direito Agrário, Direito Municipal e
Urbanístico, Direito Penal (Crimes Ambientais), Direito Civil, Direito Administrativo, Direito Processual
Civil e Penal, Mediação de Conflitos.

Considerando que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos e sua
defesa é obrigação do Poder Público e da Coletividade, a efetividade deste direito e desta obrigação tem
como condição “sine qua non” o incremento da cidadania, que se concretiza com a formação de profissionais
socialmente responsáveis, conscientes de seu papel na sociedade.

Tem-se, portanto, diante desta perspectiva, que a educação deve ir mais além que simplesmente
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doutrinar, deve permitir o desenvolvimento da reflexão, da criticidade, que auxiliará o acadêmico-cidadão no
seu direito de participação na vida do Estado, por meio de suas escolhas, seja por meio do voto, da
expressão da liberdade de pensamento, da concepção religiosa, da fiscalização dos governantes, do acesso à
Justiça. Nessa contextualização, o Art. 3º da referida resolução enfatiza que:

Art. 3º O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando,
sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de
conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e
valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de
visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem
autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da
prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania.

 

É notória, portanto, a necessidade de uma restruturação dos modelos educacionais vigentes, já que as
bases perceptivas e cognitivas da ação inteligente ainda são teorias pouco utilizadas pelos educadores, no
que concerne ao papel atribuído aos critérios racionais de pensamento e de intervenção na atualidade.

A falta de preparo pedagógico dos professores da educação jurídica é também reflexo desta profissão
ser na sua maioria apenas acessória. Ainda se tem a cultura que o profissional do direito é aquele que
trabalho estritamente na atividade forense. Professor não é considerado profissão, apenas uma
complementação das atividades destes profissionais. Porém, como ensina paulo Freire (1979: p.67), “ensinar
não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”.

Sobretudo no ensino superior, é a única profissão onde os profissionais somente passam a se qualificar
(pedagogicamente), após o ingresso na profissão. E muitos professores ainda acreditam que não há
necessidade de se submeter ao programa de formação docente, e, como afirma Maurice Tardif (2002),
terminam reproduzindo aquilo que aprenderam com a prática de seus professores, que, historicamente, eram
professores “dadores” de conteúdo, com metodologias de ensino e aprendizagem estritamente cartesianas.

Uma prática pedagógica relevante são as atividades de Responsabilidade Social, nas quais nossos
acadêmicos têm a oportunidade de interagir com os colegas, levar cidadania às comunidades periféricas, pela
instrução de lideranças comunitárias e dos populares, com noções básicas de Direito, para que estas pessoas
se tornem atores do processo de democratização do Brasil.

Assim sendo, o Ministério da Educação, por meio do Conselho Nacional de Educação (CNE), na
Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004 prevê que os cursos de graduação em Direito devem
contemplar, em seu Projeto Pedagógico e em sua Organização Curricular, conteúdos e atividades que
atendam aos seguintes eixos interligados de formação:

Art. 5º O curso de graduação em Direito deverá contemplar, em seu Projeto
Pedagógico e em sua Organização Curricular, conteúdos e atividades que atendam
aos seguintes eixos interligados de formação:

I - Eixo de Formação Fundamental, tem por objetivo integrar o estudante no campo,
estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber, abrangendo dentre
outros, estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre Antropologia, Ciência
Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia.

II - Eixo de Formação Profissional, abrangendo, além do enfoque dogmático, o
conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos ramos do
Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e contextualizados
segundo a evolução da Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças sociais,
econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindo-se
necessariamente, dentre outros condizentes com o projeto pedagógico, conteúdos
essenciais sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário,
Direito Penal, Direito Civil.

III - Eixo de Formação Prática objetiva a integração entre a prática e os conteúdos
teóricos desenvolvidos nos demais Eixos, especialmente nas atividades relacionadas
com o Estágio Curricular Supervisionado, Trabalho de Curso e Atividades
Complementares.

 

Quanto à responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável, um dos indicadores no SINAES
(Sistema de Avaliação Nacional do Ensino Superior), na Dimensão 3 prevê: Responsabilidade Social da IES
(lei nº 10861/2004, Art.3o.) como dimensão obrigatória : “A responsabilidade social da IES, considerada
especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social; ao desenvolvimento
econômico e social; à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio
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cultural”.

Contempla, desta forma, o compromisso social da IES na qualidade de portadora da educação como
bem público e expressão da sociedade democrática e pluricultural, de respeito pela diferença e de
solidariedade, independentemente da configuração jurídica da IES.

Finalmente, vale ressaltar que a Portaria nº. 129, de 24 de junho de 2009, resolve que o Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), parte integrante do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES), tem como objetivo geral avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos
conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares, quanto às habilidades e competências para a
atualização permanente e quanto aos conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas
do conhecimento, em especial, sobre alguns temas, tais como:

I - ecologia;

II - biodiversidade;

III - arte, cultura e filosofia;

IV – mapas geopolíticos e socioeconômicos;

V - globalização;

VI – políticas públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, segurança, defesa, desenvolvimento
sustentável.

Todos estes assuntos, aliados à orientação de formação atenta à realidade social da região e com vias a
formação integral do discente, sinalizam para a inserção da temática: desenvolvimento sustentável.

 

2 EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA E A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DAS IES

Se pelo conceito de cidadão compreende-se como sendo o “indivíduo que está em gozo dos direitos
civis e políticos de um Estado. Na outra face da moeda, o cidadão não goza apenas de direitos. O cidadão
também desempenha deveres para com o Estado” (HERKENHOFF, 1996, p.46).

Sendo o homem ser dotado de competência cognitiva, é indispensável que seja conferida formação
cidadã, a fim de que possa exercer a referida aptidão de forma plena, principalmente, no que se refere à
participação consciente e efetiva na vida política do seu Estado.

Maurice Tardif (2002, p.82) diz que para uma formação profissionalizante do aluno, deve-se
reformular os programas de formação dos professores, que:

devem ser organizados em função de um novo centro de gravidade: a formação
cultural (ou geral) e a formação científica (ou disciplinar), através de disciplinas
contributivas (psicologia da aprendizagem, sociologia da educação, didática, etc.),
devem ser vinculadas à formação prática, que se torna, então, o quadro de referência
obrigatória da formação profissional.

Tem-se, portanto, que a educação deve ter esta perspectiva de ir mais além que simplesmente
doutrinar, deve permitir o desenvolvimento da reflexão, da criticidade, que auxiliará o cidadão no seu direito
de participação na vida do Estado, por meio de suas escolhas, seja através do voto, da expressão da
liberdade de pensamento, da concepção religiosa, da fiscalização dos governantes etc. Porém, sem liberdade,
não se pode escolher.

Para que, de fato, exista uma educação democrática, baseada num espírito inovador de aprendizado,
que permita o desabrochar da criticidade e criatividade do educando, fortalecendo, assim, os vínculos sociais
entre cidadão e Estado, é necessário praticar uma educação voltada para a cidadania desde os primeiros anos
de escolarização, ou seja, no ensino infantil e básico.

Como ensina Florestan Fernandes, “a formação e o desenvolvimento do capitalismo, da democracia e
da sociedade de classes deram origem a um horizonte cultural tipicamente caracterizado pelo grau de
importância nele atribuída ao comportamento inteligente, baseado na consciência e nas escolhas racionais de
fins e de meios” (2005, p. 138).

Esses movimentos terão raízes fixadas no processo educacional, que deve, indiscutivelmente, ter o
papel de formador de cidadãos conscientes e, assim, extinguir a perpetuação do pensamento dominador, a
caminho da igualdade prevista pelos direitos humanos.
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Mais do que nunca, no contexto contemporâneo, constata-se a urgência de uma educação cuja função
social de mediar a relação entre cultura, sociedade e exercício da cidadania, tenha alicerce na democracia, na
ética, na equidade, na justiça social e no desenvolvimento sustentável.

É tão notável a possibilidade de transformação de uma sociedade pelo exercício de uma educação
voltada para a cidadania que já Platão (2000, p.213-214), em sua Alegoria da Caverna, discorre, por meio
do diálogo entre Sócrates e Glauco, sobre essa capacidade de modificação:

[...] a educação não é o que alguns apregoam que ela é. Dizem eles que arranjam a
introduzir ciência numa alma em que ela não existe, como se introduzissem a vista
em olhos cegos. [....] A presente discussão indica a existência dessa faculdade na
alma e de um órgão pelo qual aprende; como um olho que não fosse possível voltar
das trevas para a luz, senão juntamente com todo o corpo, do mesmo modo esse
órgão deve ser desviado, juntamente com a alma toda, as coisas que se alteram, até
ser capaz de suportar a contemplação do Ser e da parte mais brilhante do Ser. A isso
chamamos bem [...] A educação seria, por conseguinte, a arte desse desejo, a
maneira mais fácil e mais eficaz de fazer dar a volta a esse órgão, não a de fazer obter
visão, pois já a tem, mas, uma vez que ele não está na posição correta e não olha
para onde deve, dar-lhe os meios para isso.

Os professores não têm a devida noção da importância da educação na formação intelectual e
emocional de seus alunos. Paulo Freire (1996, p. 42-43) fala sobre o que pequenos atos dos professores
podem acarretar na formação da identidade cultural do aluno, exemplificando com um fato que aconteceu
com ele próprio:

Às vezes, mal se imagina o que pode passar a representar na vida de um aluno um
simples gesto do professor. O que pode um gesto aparentemente insignificante valer
como força formadora ou como contribuição à do educando por si mesmo. Nunca me
esqueço, na história já longa de minha memória, de um desses gestos de professor
que tive na adolescência remota. Gesto cuja significação mais profunda talvez tenha
passado despercebida por ele, o professor, e que teve importante influência sobre
mim. Estava sendo, então, um adolescente inseguro, vendo-me como um corpo
anguloso e feito, percebendo-me menos capaz do que os outros, fortemente incerto
de minhas possibilidades. Era muito mais mal-humorado que apaziguado com a vida.
Facilmente me eriçava. Qualquer consideração feita por um colega rico da classe já
me parecei o chamamento à atenção de minhas fragilidades, de minha insegurança.

O professor trouxera de casa os nossos trabalhos escolares e, chamando-nos um a
um, devolvia-os com o seu ajuizamento. Em certo momento me chama e, olhando ou
re-olhando o meu texto, sem dizer palavra, balança a cabeça numa demonstração de
respeito e de consideração. O gesto do professor me trazia uma confiança ainda
obviamente desconfiada de que era possível trabalhar e produzir. De que era possível
confiar em mim, mas que seria tão errado confiar além dos limites quanto errado
estava sendo não confiar. A melhor prova daquele gesto é que dele falo agora como
se tivesse sido testemunhado hoje. E faz, na verdade, muito tempo que ele ocorreu.

A formação educacional deve propiciar que os cidadãos tenham acesso a todas as fontes de informação
e opinião e permitir a formação da cidadania pelo desenvolvimento crítico em relação ao domínio político,
sendo possível, dessa forma, romper ou alterar as estruturas sociais em que se estabelecem as relações de
poder e ideologia. Como descreve Anísio Teixeira, em Falsa Elite (1957, p.2):

A consciência da necessidade da escola, tão difícil de criar em outras épocas,
chegou-nos, assim, de imprevisto, total e sôfrega, a exigir, a impor a ampliação
das facilidades escolares. Não podemos ludibriar essa consciência. O dever do
governo - dever democrático, dever constitucional, dever imprescritível - é o de
oferecer ao brasileiro uma escola primária capaz de lhe dar a formação
fundamental indispensável ao seu trabalho comum, uma escola média capaz de
atender à variedade de suas aptidões e das ocupações diversificadas de nível
médio e uma escola superior capaz de lhe dar a mais alta cultura e, ao mesmo
tempo, a mais delicada especialização. Todos sabemos quanto estamos longe
dessas metas, mas o desafio do desenvolvimento brasileiro é o de atingi-Ias, no
mais curto prazo possível, sob pena de perecermos ao peso do nosso próprio
progresso.

É urgente a mudança de foco, “do contrário, fica-se apenas ensinando a desenhar assinatura e no
conhecimento de elementares níveis de leitura, gerando-se analfabetos ‘alfabetizados’” (COSTA, 2005, p. 9).
E o foco sugerido pelos normativos do MEC e SINAES é o da responsabilidade socioambiental.

Nada mais democrático e solidário do que eleger a temática responsabilidade sócio ambiental para ser
estudada pelos alunos do curso de direito, de modo a dar o caráter regionalista do currículo, ao mesmo
tempo que integra o currículo, dando significação ao aprendizado do discente.
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O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito humano universal, consolidado na
Constituição de 1988, num capítulo próprio para tratar do meio ambiente, constante no artigo 225, que
prescreve: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

A constitucionalização dos direitos ambientais representou um grande avanço e inovou em vários
aspectos, sobretudo quanto à obrigação do Poder Público e da coletividade de defender e preservar o meio
ambiente. O cidadão passou de expectador para ator da questão ambiental. E, obviamente, para o fomento
da participação do cidadão, necessário se faz educação ambiental e cidadã.

O desenvolvimento desta temática na educação jurídica, como elemento de integração curricular
atende às diretrizes curriculares do MEC/SINAES, tais como, responsabilidade social, cidadania, realidade
social, com ênfase regionalista, desenvolvimento sustentável, dentre outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a promoção de uma educação jurídica de qualidade há necessidade de repensar os componentes
curriculares e as práticas pedagógicas desenvolvidas nos cursos de direito.

Seguindo as orientações do MEC/SINAES, a formação cidadã e socialmente responsável dos egressos
representa o produto final de todo o trabalho acadêmico desenvolvido ao longo do curso de graduação.

A problemática enfrentada reside no desenvolver estas habilidades e competências no profissional do
direito. O que se defende nesta pesquisa é o estudo da temática meio ambiente e desenvolvimento
sustentável, como elemento integrador do currículo.

A temática é adequada por ser eminentemente cidadã e democrática, atendendo a diretriz de estudar a
realidade social, com ênfase regionalista.

A ciência ambiental é antropocêntrica, tem, portanto, significação na vida de cada cidadão. Não há
como abordar o tema dissociado da realidade social vigente. Ao abordar esta temática no curso de direito,
aplica-se a metodologia pedagógica da aprendizagem significativa.

A aprendizagem significativa desperta no aluno interesse no assunto estudado, facilitando o
desenvolvimento de habilidades e competências indicadas no Projeto Pedagógico do Curso e no Projeto de
Ensino da disciplina.

Cumpri-se assim o ciclo para a promoção da educação jurídica de qualidade: reformulação curricular e
aperfeiçoamento das práticas pedagógicas, para a formação integral e humanizada do discente e consequente
transformação e desenvolvimento sociais.
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JURISTAS POPULARES: A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO JURÍDICA POPULAR NO CONTEXTO
DE FORMAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO DE DIREITO

ABOGADOS POPULARES: LA PRÁCTICA DE LA EDUCACÍON JURÍDICA POPULAR EN EL
CONTEXTO DE FORMACÍON DEL PROYECTO POLÍTICO PEDAGÓGICO DEL CURSO DE

DERECHO

Ana Laura Silva Vilela
cleuton César Ripol de Freitas

RESUMO
Diante do consenso sobre a existência de uma crise do modelo de Educação Jurídica é imprescindível que
sejam apresentadas alternativas para a superação da prática liberal dominante. Necessita-se do resgate da
função essencial da educação: a formação de seres humanos críticos e livres, e, sobretudo o cumprimento da
responsabilidade social da universidade. Para tal, uma das ferramentas que possibilitam a alteração dessa
perspectiva limitada de Direito é o Projeto Político Pedagógico de Curso, quando elaborado de forma
horizontal, contemplando a extensão enquanto prática fundamental da Educação Jurídica. Este trabalho
apresenta a experiência do Curso de Juristas Populares, uma prática de Educação Jurídica Popular
desenvolvida pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) com o apoio da Universidade Federal de Goiás –
Campus Cidade de Goiás, a fim de socializar direitos entre trabalhadores e trabalhadoras e contribuir para a
formação acadêmica dos estudantes de graduação em Direito.

PALAVRAS-CHAVES: Educação Jurídica – Projeto Político Pedagógico de Curso – Curso de Juristas
Populares

RESUMEN
Con un consenso sobre la existencia de una crisis de la educación jurídica es esencial que se presentan
alternativas para superar la práctica liberal dominante. Necesidad de rescatar la función esencial de la
educación: el desarrollo de seres humanos críticos y libres, y por encima del cumplimiento de la
responsabilidad social de la universidad. Para ello, una de las herramientas que permiten la modificación de
este punto de vista limitado del Derecho es el Proyecto Político Pedagógico del Curso, si se prepara de una
manera horizontal, contemplando la extensión como una práctica fundamental de la Educación Jurídica. Este
trabajo presenta la experiencia del Curso de Abogados Populares, una práctica desarrollada por la Comisión
Pastoral de Tierras (CPT) con el apoyo de la Universidad Federal de Goiás, con el fin de socializar los
derechos entre hombres y mujeres que trabajan y contribuir a la formacíon académica de estudiantes de
graduacíon en Derecho.
PALAVRAS-CLAVE: Educación Jurídica – Proyecto Político Pedagógico del Curso – Curso de Abogados
Populares

1. APRESENTAÇÃO
 

A partir das atividades de pesquisa, extensão e cultura desenvolvidas pelo Observatório Fundiário
Goiano (OFUNGO) - especificamente a Linha de Pesquisa Educação Jurídica, Ações Afirmativas e Questão
Agrária - é que se propõe o presente estudo. O OFUNGO é um complexo de iniciativas realizadas na
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás - Campus Cidade de Goiás com vistas à análise e
intervenção na realidade agrária na região do Vale do Rio Vermelho.

A Faculdade de Direito UFG/Campus Cidade de Goiás encontra-se num contexto peculiar de
consolidação enquanto uma universidade pública que pretende atender às demandas locais cumprindo, assim,
sua responsabilidade social (CHAUÍ, 2003). Por isso o projeto de curso que se constrói na Cidade de Goiás,
assume progressivamente sua vocação extensionista.

Nesse cenário de estruturação e objetivando uma efetiva intervenção social por meio da educação, é
oferecida a primeira turma de Graduação em Direito voltada para Beneficiários (as) da Reforma Agrária e
Agricultores (as) Familiares.

Encontramo-nos, também, no processo de avaliação e construção de um novo Projeto Político
Pedagógico de Curso, através de uma Comissão Conjunta entre o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e o
Centro Acadêmico XI de Maio (CAXIM) – que desenvolve um projeto de extensão[1] para subsidiar e
legitimar o debate sobre o novo planejamento educacional.
            Este artigo, através da discussão de algumas características da educação em sentido amplo e da
análise da educação jurídica, serve de instrumento bibliográfico e de registro para a construção de um
Projeto Político Pedagógico para o Curso de Direito da FD/UFG Campus Cidade de Goiás e, principalmente,
soma com os esforços para o desenvolvimento de uma nova prática educacional nesse Campus. Embora o
presente texto atenda a uma demanda concreta, o objetivo consiste em contribuir com as discussões
acadêmicas acerca de um assunto fundamental: o projeto político pedagógico de curso.
            Amparados na concepção ampla de educação enquanto formadora de seres humanos (MORIN,
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2000) é essencial o resgate das funções e características da educação, quais sejam: afirmação da diversidade,
possibilidade do diálogo, exercício do pensamento crítico e a capacidade de agir social e profissionalmente.
Além do resgate, cabe avaliar até que ponto a Educação Jurídica contempla tais objetivos e quais estratégias
podem providenciá-los.

Para isto, vale relatar, a alternativa trazida pela Educação Jurídica Popular quando presente nas
atividades de formação do graduando em Direito. É a perspectiva possibilitada pela extensão universitária, e
no contexto particular a que nos referimos, é viabilizada através do curso de Juristas Populares, realizado na
Cidade de Goiás, pela da Comissão Pastoral da Terra e Espaço de Direitos Humanos Francisco Cavazutti em
parceria com o curso de Direito do Campus de Goiás da Universidade Federal de Goiás.

Por fim, analisaremos as potenciais contribuições oferecidas pela Educação Jurídica Popular e de que
forma ela pode ser contemplada num Projeto Político Pedagógico de Curso emancipatório, refletindo-se na
formação do profissional e na prática do Direito.
 
2. PARTINDO DA EDUCAÇÃO
 

A Educação é um Direito Humano, constitucionalmente garantido, de responsabilidade da sociedade
e prioridade enquanto política pública (RANIERI, 2000:37). Não é um adereço ou um bem voluptuário. É
condição indispensável para o desenvolvimento individual e coletivo. Por ela, uma sociedade se desenvolve,
quando a pessoa compreende o alcance de suas liberdades, é “o passaporte para a cidadania” (GARCIA,
2004:149).
            Enquanto política pública, a Educação trabalha, entre outras, com as categorias necessárias ao
processo de formação humano, com preocupação com o planejamento, execução e avaliação (BRANDÃO,
1989), dando possibilidades de revisão do método de ensino-aprendizagem, atribuindo-lhe maior destaque,
ao invés do “produto final”: o diploma.
            Ainda enquanto política pública, houve no Brasil, na década passada, uma busca pela Educação
Superior. Aliás, esse fenômeno não foi comum somente no Brasil, mas em todo o Mundo, a ponto da
UNESCO, após a Conferência Mundial sobre Educação Superior, em Outubro de 1998, em Paris, constituir
os princípios fundamentais para uma ampla reforma dos sistemas nacionais de Ensino Superior, baseados em
critérios de equidade, justiça, solidariedade e liberdade e que informam a Declaração Mundial sobre a
Educação Superior para o Século XXI: Visão e Ação (RANIERI, 2000). Esta declaração traz diferenças
substanciais relativas às anteriores, ao primar pela universalidade, a partir das diferenças e não pelo lema
massificante anterior Educação Igual para Todos (CORRÊA, 2006).
            Assim, ela deve primar pelas diversidades, construindo espaços em que culturas, crenças, economias,
histórias, classes sociais, etc possam se estabelecer, com diferentes abordagens do processo educativo
(MIZUKAMI, 1986).
            Desta forma, destacamos as concepções acerca de modelo aberto de educação, pois privilegia as
relações que os seres humanos estabelecem com o seu meio, enfatizando que o valor das partes deve ser
entendido no sistema como um todo. Nesse sentido Jean Piaget, explicou o desenvolvimento humano em
substituição à Física Newtoniana .
            Entretanto é fundamental notar que cada pessoa tem sua forma de aprender – é uma construção de
parte para todo e de todo para a parte. Assim,

 
[...] todos nós, como sistemas individuais de aprendizado nos caracterizamos pela visão de mundo que
adotamos, os filtros que usamos para moldar a maneira pela qual percebemos e compreendemos o
mundo à nossa volta. Somos quem somos devido à influencia dessas visões de mundo. (BRAWDE,
2002; 152)

 
            Vimos que o grande desafio é ampliarmos as visões de mundo e contribuir no amadurecimento do
indivíduo, com visões de mundo, preferivelmente, antagônicas, de modo a materializar o contraditório, é o
que Brawde chama de “tensões de diferença” e segundo o mesmo “temos maturidade quando aprendemos a
não apenas valorizar as diferentes perspectivas, mas também, a conciliá-las.” (BRAWDE, 2002; 152).
            Segundo Freire (1983; 61), não há ação educativa sem uma reflexão sobre o ser humano e de uma
análise sobre suas condições culturais. Não há educação fora das sociedades humanas e não há homens
isolados. O homem é um ser de raízes espaço-temporais.
            A instrument-ação da educação – algo mais que a simples preparação de quadros técnicos para
responder às necessidades de desenvolvimento de uma área (instrumentalidade) – depende da harmonia que
se consiga entre a vocação ontológica deste “ser situado e temporalizado” e as condições especiais desta
temporalidade e desta situacionalidade, aqui entendemos que conceber a situação particular de vida
simultaneamente às condições concretas, sociais e ambientais dadas é pressuposto da ação educativa.
            Daí destacarmos, ainda a partir de Freire, a relação ética que alicerça a ação educativa, partindo de
que a vocação ontológica do homem é a de ser sujeito e não objeto e só poderá desenvolvê-la na medida em
que, refletindo sobre suas condições espaço-temporais, introduz-se nelas, de maneira crítica. Quanto mais for
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levado a refletir sobre sua situacionalidade, sobre seu enraizamento espaço-temporal, mais “emergerá” dela
conscientemente “carregado” de compromisso com sua realidade, da qual, porque é sujeito, não deve ser
simples espectador, mas deve intervir cada vez mais.
            Um grande desafio, nesse sentido, é de construir uma pedagogia da comunicação com a qual se
possa propiciar o diálogo. Lamentavelmente, por uma série de razões, esta postura – a do antidiálogo – vem
sendo a mais comum na América Latina. Educação que mata o poder criador não só do educando mas
também do educador, na medida em que este se transforma em alguém que impõe ou, na melhor das
hipóteses, num doador de “fórmulas” e “comunicados”, recebidos passivamente pelos seus alunos, é o que
entendemos, em síntese, por educação bancária. Não cria aquele que impõe, nem aqueles que recebem;
ambos se atrofiam e a educação já não é educação. (FREIRE; 69)
            Por fim, enquanto desafio para a comunicação e compreensão dadas à formação educacional, não
podemos descurar das diversidades de falas e compreensões. Assim, a educação deve também abarcar um
requisito contemporâneo fundamental: o multicultural - complexo e multidimensional.
 
3. (RE)PENSANDO A EDUCAÇÃO JURÍDICA: O PAPEL DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
PARA  A CONSTRUÇÃO DE NOVAS PRÁTICAS.
 
            A Educação Jurídica compreende a forma como o discurso e a prática do Direito se inserem nas
vidas dos sujeitos, através, sobretudo do exercício de cidadania e também da formação profissional ofertada
pelas universidades, por meio da graduação e pós-graduação em Direito. Parte-se da premissa, segundo a
qual a educação em Direito não é restrita ao ensino bancário, na acepção apresentada por Paulo Freire,
compreendendo a perspectiva pedagógica do Direito para aqueles que vivem em um Estado Democrático de
Direito ou lutam para a consolidação deste.

Segundo esta compreensão alargada, a Educação Jurídica não se limita apenas à capacitação de
bacharéis que irão atuar no Judiciário. Possui papel fundamental para a vida em comunidade; para a prática
de direitos e deveres.

Mesmo diante dessa necessidade de uma maior abrangência de seus objetivos, o que neste texto
chamamos de Educação Jurídica Formal (EJF), realizada no âmbito universitário, no espaço das faculdades
de Direito, caracteriza-se por ser elitizada, hierárquica, reduzida ao ensino bancário e não se dedica a
promover o protagonismo dos sujeitos, enquanto estudantes, profissionais e/ou cidadãos. Este aspecto pode
ser claramente identificado pelo descumprimento ao tripé constitucional do ensino-pesquisa-extensão, trazido
no art. 207 da Constituição Federal de 1988.

A prática da educação em Direito se resume, em grande parte, às atividades de sala de aula,
invisibilizando a importância e necessidade da extensão e da produção de conhecimento novo. Desta forma a
amplitude/complexidade da educação jurídica é escamoteada, exemplo maior é o uso majoritário da
expressão Ensino Jurídico, ao invés da expressão Educação Jurídica, que contempla ensino, pesquisa e
extensão. 

A atual proposta de Educação Jurídica Formal é insuficiente, suas metodologias não têm cumprido
nem mesmo seu papel de oferecer um ensino tecnicista apto a formar bacharéis com domínio dogmático e
técnico –  o que denominamos dogmática de quatro paredes[2] . A situação se agrava quando é avaliada a
perspectiva crítica oferecida pelos cursos de Direito; mínima, para não dizer inexistente.

Um aspecto importante do panorama contemporâneo do ensino jurídico é quanto à formação de
bacharéis qualificados para atuação com o Direito: no paradigma positivista/dogmático ou o
crítico/interdisciplinar, o que, nas palavras de Medina (2006:41) podemos chamar de bacharelice ou
bacharelismo.

Ao analisar esse cenário, é consenso que se está diante de uma crise do Direito, pois a educação não
cumpre sua função formadora e nem propicia ao Direito autonomia cientifica ou contribui para o
melhoramento e realização da Justiça.

Esta “crise”, de origem histórica, provavelmente desde início dos cursos de Direito no Brasil, recebe
uma série de contornos, seja quanto ao conteúdo do Direito ministrado (LYRA FILHO, 1980), seja quanto à
própria forma de ministrar o Direito (RODRIGUES, 2005).

Para uma visão não-superficial da crise é preciso considerar o contexto maior de educação superior
no país e da atual concepção de ciência, desde o acesso restrito à universidade ao reducionismo teleológico
do conhecimento produzido nela. Um dos pioneiros a vislumbrar a existência de uma crise da educação em
Direito, San Tiago Dantas - citado por Horácio Wanderley Rodrigues (2005; p 27) - salientou que o
problema do ensino do Direito podia ser analisado de duas formas: “como uma projeção do problema geral
da educação superior e de todo o sistema de educação e como um aspecto da própria cultura jurídica.”.

Antes de se falar em crise do Direito devem-se ressaltar crises anteriores, desafios epistemológicos,
políticos e educacionais. Os atuais limites impostos para a realização de justiça, como a falta de celeridade no
processo, a inaplicabilidade dos direitos sociais entre outros aspectos, derivam da forma restritiva como
Direito é concebido e ensinado: ausência do conhecimento das diversidades, massificação dos estudantes de
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modo a não incentivar as competências e habilidades específicas de cada sujeito aprendiz.
A crise é evidenciada em diversos níveis. A concepção de ensino do sistema educacional em vigor

corresponde ao ensino tradicional, que se exterioriza na forma de ensino bancário. A técnica de ensino
restringe-se à metodologia da aula expositiva e a códigos comentados. Há um currículo pleno que na
realidade consiste num currículo fixo, estanque e de ênfase predominantemente legalista (RODRIGUES,
2005; p34).

A compreensão liberal dominante ainda limita o Direito apenas à realização de normas válidas
formalmente, isolando-se da realidade social na qual as referidas regras estão inseridas. “O perfil crônico da
crise do ensino jurídico transcendeu a esfera do processo de ensino e aprendizagem e demonstrou sua
interconexão com outras crises chamando a atenção para o perfil de sobrevivência da própria sociedade
atual” (MARTINEZ, 2003;p89).

O ensino jurídico encontra-se num constante processo de massificação, além da preponderância das
disciplinas dogmáticas sobre as disciplinas filosóficas, que provocam a reflexão. A concepção liberal
dominante do Direito realiza tal opção curricular “como parte da estratégia de despolitização do jurista e
atrofia do seu senso crítico como ingredientes necessários para garantir a inteira subserviência dos
profissionais do direito aos reclamos do mercado” (MACHADO, 2009; p 98)

Por isso que pensar a Educação Jurídica pressupõe entender, num campo comum, o que se chama de
crise de conteúdo ou de forma. A grande crise do Direito decorre da frustração do Direito em não responder,
não alcançar, seus objetivos fundamentais como o exercício de cidadania e a resolução efetiva de conflitos.
Frente ao diagnóstico da crise, associado ao descumprimento das funções do Direito, a necessidade de
alteração da Educação em Direito tornou-se explícita, e houve múltiplos esforços para o que se
convencionou chamar de Reforma do Ensino Jurídico.

As propostas de mudança consistiram em meras tentativas de alteração curricular, como a intentada
pela ditadura militar, através da Resolução nº. 03/72 do extinto Conselho Federal de Educação.
(MARTINEZ, 2003; p 37)

 Uma efetiva reforma exige alterações para além da inserção de conteúdos numa matriz curricular.
Somente por meio de um planejamento educacional amplo e integrado com as expectativas do Ensino do
Direito no Brasil - num contexto nacional e local - que contemple uma “visão plural do mundo e
comprometido com a construção de uma sociedade mais justa pode recuperar um espaço livre, democrático
e não autoritário para o ensino do Direito” (RODRIGUES, 2005; p42).

Por isso, Projeto Político Pedagógico de Curso (PPPC) é um passo para a mudança na prática
tradicional da Educação Jurídica. O PPPC[3] é a forma como se planeja a educação jurídica que determinada
instituição de ensino se propõe a oferecer. Contempla desde a concepção de Direito e Educação adotada pela
instituição como também os objetivos que pretende alcançar com o curso de Graduação em Direito na
especificidade de um lugar e do perfil do seu público alvo.

O PPPC tem por desafios a necessidade de que sua construção se realize de forma coletiva, que sua
proposta encontre coesão com a realidade para que possa ser efetivado e que possa se desvencilhar da forma
de educação liberal dominante na qual eventualmente está inserido.

“Essa demanda de acesso a novas formas de prática jurídica é ratificada em Lôbo, observada a
necessidade de que os cursos de Direito, a partir ‘da construção dinâmica’ dos projetos pedagógicos
atendam aos novos espaços de atuação profissional e de resolução de conflitos’ enfocando-se uma
capacitação do profissional para atuar na sociedade do século XXI, legatária das magnas questões não
resolvidas no século que se vai: direitos humanos, a democratização, a qualidade de vida e a justiça
social” (MARTINEZ, 2003; p 85)

 
            Para alcançar os objetivos do Direito e providenciar uma mudança na Educação Jurídica podem ser
inseridas dinamicamente no planejamento educacional atividades, perfis, práticas, como é o caso da extensão
enquanto componente fundamental do PPPC.  É apenas desta forma que o PPPC pode atuar enquanto
realizador da reforma; construído de forma coletiva e abrangendo as necessidades locais e globais.

Institucionalmente, a Resolução CNE/CES nº 09/2004 determina que o Projeto Pedagógico do Curso
de Direito abrangerá, como elemento estrutural, a concepção e objetivos gerais do curso, contextualizados
em relação às suas inserções institucional, política, geográfica e social – o que impõe uma consideração sobre
o lugar da diversidade na elaboração, discussão e desenvolvimento do projeto pedagógico de curso.

Quando a propositura/implementação do PPPC ocorre de modo diferente do já exposto, ele deixa de
atuar enquanto instrumento de combate à crise do ensino jurídico, através de novas propostas pedagógicas
em alternativa às práticas liberais dominantes, e passa a reproduzi-las. Quando se propõe à diferenciação não
passa de mero documento administrativo, que não possui aplicabilidade e não se materializa.

Por isso, aqui defendemos o caráter emancipatório do PPPC e não sua perspectiva regulatória.
(VEIGA, 2003). O PPPC deve consistir num produto inovador apto a rupturas epistemológicas, novas
propostas metdológicas, enfim; uma nova prática de Educação (VEIGA, 2003).
 
4. EDUCAÇÃO JURÍDICA POPULAR: O CURSO DE JURISTAS POPULARES
 

“O universitário perdeu a dimensão da humanidade, e o seu saber perdeu a globalidade do humanismo.”
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(BUARQUE, 1994; p 201)
 

Os temas aqui desenvolvidos dizem respeito, essencialmente, à extensão universitária. Por isso, será
apresentado o que compreendemos por extensão.
            A extensão universitária tem sido, historicamente, fonte de possibilidades para o aprimoramento da
instituição universitária (BERNHEIM, 2001)[4] . Assim é por intermédio da extensão que há o contato da
universidade com a sociedade; pode-se então acontecer o confronto do conhecimento com a realidade, desde
as necessidades sociais à eficiência de sua aplicação.
            A extensão universitária pode ser vista sob três grandes influências de abordagem (SPELLER;
SILVA, 2010): a tendência funcionalista, a crítica e a processual. Na primeira, a Universidade é percebida
como complemento do Estado, e como tal assume a função de mera executora das políticas formuladas pelo
mesmo. Compreendida de forma autônoma, os vínculos da extensão com o ensino e a pesquisa não são
considerados relevantes. Tal desvinculação faz com que as características da extensão sustentem-se em
necessidades ou carências imediatas da população, aqui a idéia predominante de extensionismo liga-se apenas
à prestação de serviços assistenciais e à realização de cursos.
            A tendência crítica, por sua vez, pode ser percebida nas posturas de defesa dos vínculos orgânicos
entre a extensão, o ensino e a pesquisa. Essa organicidade não concebe a extensão como sujeito no processo
educacional, o que leva à não aceitação de uma instancia específica para a mesma no interior da instituição. É
papel da teoria elucidar e construir a trama com a prática, sendo do contato com a realidade que a
Universidade deve estabelecer prioridades de pesquisas, trazendo à luz os dados a partir dos quais deve
atuar. Aqui a extensão não possui função específica, sendo uma etapa implícita na produção e disseminação
do conhecimento.
            Já a terceira abordagem, pode ser caracterizada pela absorção de alguns conceitos da visão crítica,
sobretudo da indissociabilidade das funções ensino-pesquisa-extensão. Dentro desta perspectiva, a extensão
é vista como condição estratégica relevante para despertar a “vocação social” da Universidade.
            A proposta aqui apresentada, a Educação Jurídica Popular, consiste numa prática de extensão de
caráter processual. Contudo, devemos ressalvar que, a EJP enquanto pauta política na prática educacional do
Direito surge com as discussões/ações desencadeadas pelo ideário da Assessoria Jurídica Popular, que
combate a limitada prática liberal dominante, em busca de uma visão ampliada e diversificada do Direito.
            Desta forma, podemos destacar a assessoria jurídica popular como sendo uma prática extensionista
vinculada às outras funções da Universidade.[5] A assessoria jurídica popular como extensão universitária
contribui para a transformação da universidade na medida em que atua internamente na perspectiva de
mudança paradigmática, delineada por Santos, ao destacar que:
 

Numa sociedade cuja quantidade e qualidade de vida assenta em configurações cada vez mais
complexas de saberes, a legitimidade da universidade só será cumprida quando as atividades, hoje ditas
de extensão, se aprofundarem tanto que desapareçam enquanto tais e passem a ser parte integrante das
atividades de investigação e de ensino. (SANTOS, 1995; 229).

 
            No meio acadêmico, a Assessoria Jurídica Popular busca uma universidade cada vez mais a serviço
das classes populares e de uma sociedade mais justa. O trabalho de extensão não é simplesmente um "retorno
da universidade à sociedade" ou uma "prestação de serviços para a comunidade", e sim num processo de
comunicação orgânico.
            A Assessoria Jurídica Popular serve-se da Educação Popular não somente enquanto necessidade
social de formação política dos sujeitos, como também se ampara metodologicamente nela.     
            Baseando-se nos métodos da Educação Popular, na qual o educador aprende junto com o educando,
o serviço de assessoria na universidade se propõe a formar "assessores jurídicos populares", inserindo estes
na comunidade e no trabalho de organização e mobilização popular. Desta forma, a extensão é utilizada
como uma atividade de ensino e, assim, busca causar um impacto na fórmula tradicional do ensino jurídico,
modificando a mentalidade legalista e formalista reinante nas faculdades de direito.
            Nesse contexto, a Educação Popular adentra a Educação Jurídica, ampliando a perspectiva
educacional e surgindo enquanto necessária prática de extensão.
            A Educação Jurídica Popular (EJP) é uma proposta de educação metodologicamente diferenciada,
mas não é apenas isso. Metodologicamente diferenciada, porque centra no sujeito o objetivo da educação, ao
contrário da Educação Jurídica Formal que foca o conteúdo a ser transmitido. Ademais, exaure as principais
propostas da educação jurídica formal como aulas expositivas, estudos de casos, jurisprudência e
memorização de legislação.
            O outro diferencial da EJP é que ela busca na necessidade dos educandos o objetivo da educação e
daí extrai os conteúdos a serem trabalhados: é a relação em texto e contexto. É a preocupação real com o
sujeito do processo educativo. Vale dizer, que os sujeitos da EJP consistem em homens e mulheres em busca
de emancipação política, oriundos de diversos movimentos sociais ou das condições de desfavorecimento
social. É a necessidade concreta que exige a formação de cidadãos(ãs).
            Frente à realidade agrária do Brasil surgem demandas por acesso ao conhecimento jurídico pela
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população do campo. Desta maneira são desenvolvidas ações de extensão com esse objetivo. Os cursos de
Juristas Populares e Juristas Leigos[6] consistem numa iniciativa levada à frente pelos Movimentos Sociais
do Campo, pela Comissão Pastoral da Terra, por algumas Universidades públicas e organizações civis de
assessoria jurídica popular e defesa dos Direitos Humanos, e se constitui como uma proposta inovadora de
extensão em educação jurídica popular.
            O curso de Juristas Populares é uma experiência consolidada em vários estados brasileiros, como
Goiás, Bahia, Piauí, Minas Gerais, Pará e Tocantins.
            A Cidade de Goiás possui o maior número de assentamentos rurais por município do país, são 23
assentamentos, segundo dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Desse
modo a luta em defesa dos direitos do povo do campo tem esta cidade por referência, visto que é onde nasce
a Comissão Pastoral da Terra. Nesse contexto particular devemos destacar a relevância do Curso de Juristas
Populares, que
 

foi idealizado, inicialmente, pelo Pe. Francisco Cavazzuti, então presidente da Comissão Diocesana de
Direitos Humanos que sentiu a necessidade de um processo que pudesse contribuir na formação e no
desenvolvimento no que diz respeito à Educação, Direitos Humanos e os instrumentos que o cidadão
pode/deve utilizar na defesa destes direitos (FONSECA, 2009).

 
            O curso de Juristas Populares de Goiás já formou mais de cem líderes de comunidades, trabalhadores
rurais, agentes pastorais e estudantes. Atualmente é realizado pelo Espaço de Direitos Humanos e a
Comissão Pastoral da Terra em parceria com a Universidade Federal de Goiás – Campus Goiás e com a
Cáritas Diocesana.
            Primeiramente, a motivação desta iniciativa tem como fundo as demandas jurídicas específicas do
campo, observadas, especialmente, pela assessoria jurídica popular, em temas como direito agrário,
ambiental, trabalhista, previdenciário, acesso a crédito e mediação de conflitos.
            A socialização do saber jurídico se fundamenta na transmissão de noções fundamentais do
conhecimento jurídico, de forma a orientar os cursistas – trabalhadores rurais, agricultores familiares,
assentados, acampados, ribeirinhos, quilombolas e outras comunidades tradicionais rurais – acerca de como
proceder diante de certos conflitos e litígios, encaminhar certas situações, às vezes mesmo, sem recorrer à
jurisdição, desmistificar algumas informações no que tange ao Direito e também, trabalhar quais são os
órgãos públicos para a efetivação e defesa dos direitos.
            O desencastelando do monopólio jurídico, por sua vez, diz respeito à aproximação da Universidade,
e em especial do Direito, das comunidades rurais, o que significa “desencastelar o conhecimento jurídico,
retirando-lhe dos muros fechados da Universidade e dotando pessoas do povo de instrumentos que lhes
possibilitem a prática concreta do exercício da cidadania em sua comunidade” ( NUNESMAIA:  ROCHA,
1998; 15).
            Para além da formação educacional, e da informação acerca de direitos, o curso visa à formação
política. O cursistas são formados para atuar como multiplicadores dos direitos individuais e sociais em suas
comunidades, facilitar o acesso à justiça, por meio do conhecimento e utilização dos mecanismos acessíveis
aos cidadãos, e promover ações educativas nas comunidades; e também são provocados a pensar sobre a
inefetividade das leis, as dificuldades que são colocadas ao acesso a justiça, como a linguagem jurídica, por
exemplo.
            Estes cursos adotam princípios metodológicos ligados à educação popular, influenciada por Paulo
Freire. Desta forma, possuem cuidado com a linguagem, com a postura dos facilitadores e monitores, o
diálogo com o saber popular e com as experiências dos participantes. Assim, geralmente, seguem uma
metodologia participativa, diversificada, que busca a horizontalidade no processo educativo, a troca de
experiências e o respeito à diversidade de conhecimentos.
            O curso de juristas populares em Goiás, normalmente é realizado em 5 etapas ao longo do ano, onde
são debatidos temas jurídicos do cotidiano rural. O curso é essencialmente presencial e os participantes
passam o final de semana juntos. A carga horária do curso é de aproximadamente 125 horas.
            A participação da Universidade Federal de Goiás ocorre desde o ano de 2007 e se intensificou a
partir do financiamento da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), para a implementação do
projeto Balcão de Direitos, o que possibilitou ao Curso de Direito do Campus da Cidade de Goiás realizar
uma série de atividades extensionistas, como Teatro do Oprimido, programas de rádio, jornal, atendimento e
orientações jurídicas em 10 municípios da região, além da participação orgânica no Curso de Juristas
Populares.
            Com a parceria com a universidade, houve um incremento na metodologia do aprendizado, a partir
da participação dos estudantes de Direito durante os cursos, onde relatavam os debates e os conteúdos
ministrados. Além de participar dos grupos menores de discussão, atuando como monitores desta prática
educativa.
            Além disso, houve a inclusão de etapas “comunidades” onde os cursistas, com a monitoria dos
estudantes de Direito, aprofundavam temáticas passadas e já estudavam temáticas futuras do curso de
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Juristas Populares. Nesse sentido, um grande hiato de tempo[7], foi minimamente suprido, consolidando o
conteúdo jurídico e a crítica sobre o direito.
            Essa experiência demonstrou-se muito rica para os estudantes de Direito, onde alguns relatavam o
ineditismo das atividades (inclusive a necessidade de estudar direito para aprofundar com os cursistas – numa
linguagem popular e sem se preocuparem com o tecnicismo, de modo a ser acessíveis e claros),
especialmente por conhecer a realidade agrária a partir dos atores diretos no processo (seja durante os cursos
e, principalmente, nas idas às comunidades para aprofundamento).
            A participação dos estudantes pôde demonstrar a amplitude da concepção de prática do Direito. As
abordagens diferenciadas da EJP, como recursos lúdicos, linguagem clara entre outros podem/devem ser
resgatadas para a educação jurídica das faculdades de Direito.
            O Projeto Político Pedagógico de Curso pode contemplar a Educação Jurídica Popular sob diversos
aspectos, devendo:

√ Aprender a horizontalidade do processo educativo, tanto para a postura docente em sala de aula
quanto na sua construção enquanto planejamento educacional, considerando a realidade dos estudantes e do
espaço social no qual está(rá) inserido;

√ Priorizar o caráter emancipatório da educação;
            √ Providenciar medidas que priorizem o processo da aprendizagem e não a profissionalização como
fim da educação;
            √ Cultivar o espírito crítico dos (as) estudantes para formá-los (as) enquanto atores sociais e não
meros (as) operadores (as) técnicos do Direito;
            √ Vislumbrar o perfil do egresso a partir das práticas de educação utilizadas e não pelos conteúdos,
sob esta compreensão resta claro que a dogmática de quatro paredes apenas contribui para a fabricação de
bacharéis inaptos e inertes;
            √ Absorver as metodologias da EJP, e;
            √ Reconhecer a diversidade enquanto força motivadora e necessária da educação.
            A inserção de uma prática de EJP no PPPC enquanto atividade obrigatória, seja enquanto atividade
complementar, disciplina curricular, prática jurídica ou formulação de trabalho de conclusão de curso é uma
alternativa que cabe ser avaliada na realidade particular de ensino, mas de toda forma contribuiria para a
diversificação da Educação Jurídica.
            No caso da UFG/Campus Cidade de Goiás, inserir de alguma forma o Curso de Juristas Populares no
Projeto Político Pedagógico do Curso de Direito é um meio de consolidar o co-protagonismo da extensão na
Educação Jurídica que está sendo construída nesta realidade aliada
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

O diagnóstico da crise da Educação em Direito aponta para as limitações do modelo tradicional.
Atualmente o estudante de direito tem papel de espectador de conteúdos estáticos para uma formação e
prática do Direito descomprometida com a realização da Justiça e o exercício da cidadania, numa chamada
dogmática de quatro paredes. Diante do imperativo de uma reforma, cotejamos algumas necessidades e
possibilidades para uma educação aberta.

Primeiro, há de se recuperar as categorias funcionais da educação para dentro da Educação Jurídica.
Isso significa que a EJF deve propiciar uma ampla visão de mundo seja para confirmá-lo; seja para confrontá-
lo. Os estudantes devem ser sujeitos em sua formação através da compreensão do seu papel e da função do
Direito na sociedade atual.

Não há como se falar em Educação sem corresponder a expectativa da diversidade. Numa sociedade
complexa (MORIN, 2000), e principalmente em ordenamentos jurídicos complexos, a Educação em Direito
necessita ser comprometida e desenvolvida segundo o respeito às diferenças.

Ante a proclamada (e não-resolvida) crise, a educação oferecida nas faculdades de Direito deve
vislumbrar alternativas para sua efetiva reforma. O requisito essencial para uma mudança no atual panorama
exige o resgate do tripé constitucional ensino-pesquisa-extensão, uma necessidade antes de tudo, da
educação universitária em âmbito geral.

Por intermédio de uma prática de extensão diferenciada, de caráter processual e emancipatória é
possível entrar em contato com a realidade e se desvencilhar da dogmática de quatro paredes. Para tal, há a
necessidade de que o planejamento educacional, em particular o instrumento do Projeto Político Pedagógico
de Curso seja construído de forma horizontal e traga em sua essência a perspectiva extensionista.

Assim, com a prática da extensão, há subsídio para o ensino e provocações para a pesquisa.
Desperta-se, também a responsabilidade da universidade e do Direito na vida comunitária.

Tendo por embasamento legal a CNE/CES nº 09/2004, o PPPC deve ser direcionado em sua
elaboração para a diversidade. Desta forma a necessidade de que alternativas inovadoras possam ser
conjugadas no PPPC.

Destacamos a iniciativa do Curso de Juristas Populares, enquanto forma de EJP, porque propicia,
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pela organicidade com os movimentos populares, o protagonismo dos sujeitos fazendo emergir outros
olhares, interpretações e práticas da Educação e do Direito.

Os estudantes/monitores, com isso, aumentam suas visões de direito, de práticas da educação e de
Mundo.
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[1] O Centro Acadêmico XI de Maio (CAXIM) desenvolve  - desde o ano de 2009 - o Ciclo de Debates Universidade & Educação
Jurídica: (DES)Construindo o Projeto Político Pedagógico de Curso.
[2] A idéia da dogmática de quatro paredes se deve a experiência docente e discente quanto ao conteúdo restrito aos manuais, sem a
prática da exemplificação e do trabalho jurídico. É mais uma cláusula do pacto da mediocridade das escolas de Direito.
[3] Comumente a expressão Projeto Político Pedagógico de Curso PPPC é reduzida a Projeto Pedagógico de Curso. Aqui,
ressaltamos a importância de manter a verbete “Político” na referida expressão, pois, ainda que todo ato pedagógico seja
eminentemente político, destacar essa característica ao invés de invisibilizá-la é uma postura científica mais honesta.
[4] A Universidade é tomada como instituição e não organização social, ou seja, aspira a universalidade, tendo a sociedade como seu
princípio e sua referência normativa e valorativa, enquanto esta tem apenas a si mesma como referência num processo de competição
com outras que fixaram os mesmos objetivos particulares. (CHAUÍ, 2003; p 6)
[5] A Assessoria Jurídica Popular tem como uma de suas formas de intervenção a Educação Popular, mas também atua no ensino e
pesquisa, através da diversificação de metodologias e ampliação de horizontes teóricos.
[6] Citamos apenas estas duas iniciativas pois são direcionadas ao campo, vale mencionar que existem outras atividades de Educação
Jurídica Popular. O curso de Juristas Leigos é desenvolvido pela AATR-BA (Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais da
Bahia)
[7] Essa era uma dificuldade para a continuidade do aprendizado, a distância temporal entre os módulos, e por isso a dificuldade de
fixação dos conteúdos.
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A contribuição da pesquisa no Direito para o ensino jurídico no Brasil 

La contribuición de La investigación em lo Derecho para La enseñaza Del 

Derecho em Brazil 

 

Awdrey Frederico Kokol 

Rosa Gitana Krob Meneghetti 

 

RESUMO 

Como o presente artigo tem como perspectivas abordar questões relevantes de 

um ensino jurídico mais atento às demandas sociais e à humanização dos profissionais 

do direito, a principal abordagem será a preocupação com a pesquisa jurídica como 

pressuposto para tais objetivos. 

Constatou-se por meio dos levantamentos de dados e revisões bibliográficas 

que a pesquisa no âmbito jurídico não acompanhou a evolução investigativa de outras 

áreas das ciências humanas, verificando-se, sobretudo que apesar do número de 

faculdades de Direito e Programas de Pós-Graduação, terem aumentado 

significativamente no Brasil, a qualidade da pesquisa e a qualidade da investigação 

metodológica não acompanharam a mesma proporcionalidade, não apontando, portanto, 

para uma melhoria no ensino jurídico. 

As conclusões e propostas de alguns autores, pesquisadores na área, levam ao 

questionamento sobre a importância do resgate da pesquisa jurídica dentro dos cursos 

jurídicos no país, sobretudo no que se refere à padronização de um rigor científico, além 

de outros aspectos abordados no texto, para a revigoração do ensino jurídico de 

qualidade, com vistas à formação de profissionais e docentes para o mercado que 

contribuam para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

PALAVRAS-CHAVES: pesquisa no direito-crise no ensino jurídico- 

metodologia da pesquisa- formação humana 

 

RESUMEN 

Como este artículo tiene la perspectiva de abordar las cuestiones pertinentes de una 

educación legal más atento a las demandas sociales y la humanización de la profesión 

jurídica, por lo que el enfoque principal será la investigación jurídica como condición 

previa para tales fines. 

Se constató a través de las encuestas y revisiones de la literatura que la investigación en 

los aspectos jurídicos de investigación no siguen la tendencia de otras áreas de las 

humanidades, la comprobación hacia fuera, sobre todo que a pesar del número de 

facultades de derecho y los programas de posgrado, han aumentado significativamente 

en Brasil, la calidad de la investigación y la calidad de la metodología de la 
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investigación no siguió la misma proporcionalidad, no apunta tanto a una mejora en la 

educación legal. 

Las conclusiones y propuestas de algunos autores, los investigadores en el área, nos 

lleva a cuestionar La importância de La redención de La investigación jurídica em El 

curso legal em El país, em particular La normatización de rigor científico, y otras 

cuestiones abordadas en El texto, para revitalizar La enseñanza calidad jurídica, 

especialmente para La formación de professionales y professores em El mercado que 

contribuyan a La construcción de uma socieda más justa e igualitaria. 

PALABRAS CLAVE: Búsqueda en La educación - crisis en la enseñanza del  Derecho, 

metodología de la investigación- el desarrollo humano 

 

I. Introdução 

Considerando o atual panorama da produção científica na área de Direito e a 

crise no ensino jurídico no Brasil, o presente artigo visa dialogar sobre a importância do 

fomento à pesquisa no campo jurídico como pressuposto para o desenvolvimento da 

qualificação da formação profissional dos alunos e de sua preparação para os desafios 

sociais contemporâneos. 

 O atual quadro do ensino jurídico consiste em um aumento gradativo de 

faculdades abertas sem o devido compromisso com a formação pessoal e profissional 

dos alunos, no entanto, credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC) e que 

funcionam como mero centro de transmissão de conhecimento jurídico oficial
 [1]

. 

Se no cenário brasileiro da educação todos os níveis de ensino sofrem sérios 

problemas ligados aos mais diversos fatores, que variam desde a questão da qualidade 

do ensino oferecido, até a qualidade do desempenho dos professores, bem como à 

organização dos currículos escolares, certamente uma reforma nos elementos 

constitutivos do currículo se faz necessária; no entanto, ela deve ser responsável e 

minuciosa. 

O artigo aborda o tema da pesquisa nos cursos de Direito, seu atual panorama, 

sua metodologia da investigação e aplicação e a situação dos Programas de Pós-

Graduação. 

 

II. Breve análise sobre a pesquisa realizada no Direito no Brasil 

 

Se a ciência jurídica precisa acompanhar as transformações sociais, na tentativa 

de estabilizar conflitos sociais em um determinado momento histórico e, também, sendo 
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o direito um método inacabado, que se encontra sempre em “processo de elaboração 

para adequar-se aos fatos que emergem de uma sociedade que se orienta por relações de 

dominação e anseios de emancipação 
[2]

” a pesquisa nada mais é do que o meio pelo 

qual o direito se adéqua à realidade social.  

Ainda, sendo o direito uma ciência social, o papel do cientista social é estudar 

os fenômenos, investigar suas causas, buscar entender seus determinantes e procurar 

penetrar na lógica que proporciona os resultados aparentes
 [3]

. 

Outrossim, os objetos investigados comportam várias interpretações que, por 

sua vez, variam de acordo com o entendimento do investigador que se debruça sobre o 

objeto investigado  sem esquecer que os elementos das ciências humanas tempo-

homem-espaço e sociedade são dinâmicos, e, portanto, o fato histórico é sempre novo, 

dependendo do olhar que se lança sobre ele. Assim, não existe no campo do pensamento 

científico, lugar para verdades absolutas, pois a compreensão sobre a realidade é um 

fazer-se permanente, tanto quanto permanente é a capacidade investigativa do ser 

humano
 [4]

, sobretudo, no Direito. 

Nesse sentido, é flagrante o envelhecimento do ensino jurídico dado o status 

estacionário em que se encontram seus paradigmas teóricos e a sua incapacidade de 

compreender a heterogeneidade dos novos conflitos sociais, bem como sua dificuldade 

em entender a complexidade técnica das novas normas, as demandas e expectativas da 

sociedade e a emergência de novas fontes do Direito em razão da transnacionalização 

das relações jurídicas
 [5]

. 

Exemplifica-se com o seguinte dado: 90% dos pedidos de bolsas de pesquisa 

no CNPq, na área de Direito são rejeitados de pleno por falta de rigor metodológico, 

certamente não é por outra razão senão que os projetos são mal formulados, com 

objetivos inconsistentes e fundamentações teóricas inaplicáveis
 [6]

. 

Desta forma, a necessidade da reforma do ensino jurídico e um novo parâmetro 

da pesquisa em Direito exige a utilização de novas fontes de pesquisa, bem como a 

renovação da consciência dos docentes da Graduação e da Pós-Graduação em relação à 

importância da melhoria nas práticas do ensino jurídico. Talvez seja o momento dos 

cursos jurídicos despreenderem-se de seus vícios e encararem a importância da ciência 

da Educação como pressuposto fundamental para melhorar a qualidade de seu ensino. 

Para tal, nada melhor do que refletir sobre a prática educativa realizada no âmbito dos 

cursos de Direito. Ou seja: contribuir para que no momento de sua formação, tanto em 
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nível de graduação quanto na Pós-Graduação, o futuro docente compreenda que o 

verdadeiro conhecimento é o construído a partir da investigação reflexiva. 

 A Educação é fundamental para a pesquisa que é por sua vez, fundamental ao 

ensino jurídico. Paulo Freire, advogado de formação, em seu livro Pedagogia da 

Autonomia, contribui para a reflexão proposta nesse artigo, dizendo: 

 

A grande tarefa do sujeito que pensa certo não é transferir, depositar, 

oferecer, doar ao outro, tomado como paciente de seu pensar, a 
inteligibilidade das coisas, dos fatos, dos conceitos. A tarefa coerente do 

educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a irrecusável prática 

de inteligir, desafiar o educando com que se comunica e a quem comunica, 

produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado. Não há 

inteligibilidade que não seja comunicação e intercomunicação e que não se 

funde na dialogicidade. O pensar certo por isso é dialógico e não polêmico
 [7]

.  

 

Na concepção de Paulo Freire, pensar certo significa agir certo, o que implica 

que a atitude do educador deve sempre observância à ética e às práticas anti-

discriminatórias, com responsabilidade perante a formação pessoal do educando; “quem 

pensa certo está cansado de saber que as palavras a que falta a corporeidade do 

exemplo, pouco ou quase nada valem 
[8]

”.  

Nesse sentido o ensino jurídico substancia a necessidade de educadores para 

que realizem a sua prática profissional de forma condizente com as demanda e 

responsabilidades sociais e, então, a pesquisa jurídica assume um papel essencial, de 

identificar essas demandas. 

Qual então o atual panorama da pesquisa jurídica, nos mais diversos de seus 

aspectos? Antes de analisar como poderá a pesquisa contribuir para uma reformulação 

do ensino jurídico, nos seus diversos pilares, desde o ético, que denota o compromisso 

com a justiça social e outros, cumpre verificar a análise feita por pesquisadores quanto 

ao andamento das pesquisas no campo do Direito. 

 Por meio dos documentos emitidos pelo CNPq e pela CAPES no período de 

1977 a 1984, o pesquisador Aurélio Wander Bastos afirma que foi traçado um perfil 

crítico da situação. Os dados levantados informam que os cursos de Pós-Graduação se 

encontravam estacionários e sobre eles recaem a decisiva responsabilidade na 

incipiência e desmobilização das atividades de pesquisa
 [9]

. O documento estabelece 

que: 

 

A teoria jurídica precisa acompanhar o desenvolvimento socioeconômico [...] 

mas, o que tem feito é trabalhar com categorias tradicionais, modelos 

fechados, visões formalistas e soluções abstratas. O direito transformou-se 
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num mero instrumento casuístico do poder (autoritário) e pragmaticamente 

dirigido para remover obstáculos e interceptar o processo de consolidação 

democrática [10]. 

 

No entanto, o que é visível nos cursos jurídicos espalhados pelo país é a 

excessiva aplicação do formalismo e de um ensino restrito a “códigos ultrapassados 

desestruturados das transformações sofridas pelas instituições de Direito no âmbito de 

uma sociedade marcada pela velocidade, intensidade e profundidade de suas mudanças
 

[11]
”. As faculdades de Direito se isolam do resto das outras ciências sociais e 

desvinculam-se do compromisso social a qual deviam estar estritamente relacionadas. 

 

Acima de tudo, o ensino jurídico se destaca pelo flagrante envelhecimento de 

seus esquemas cognitivos e pelo esgotamento de seus paradigmas teóricos. 

Por isso tornou-se incapaz de identificar e compreender a extrema 

heterogeneidade dos novos conflitos sociais, a enorme complexidade técnica 

das novas formas, a interdependência cada vez mais presentes no 

funcionamento da economia, os valores, as demandas e as expectativas por 

ela gerados na sociedade e a emergência de um sem-número de novas fontes 

de Direito com a preeminência dos conglomerados transnacionais como 
atores internacionais. Embora esse diagnóstico seja conhecido há anos, as 

poucas soluções adotadas até agora - como a flexibilização curricular e a 

introdução de um maior número de disciplinas teóricas - não deram os 

resultados esperados [12]. 

 

Algumas questões têm sido freqüentemente ignoradas pelos cursos para a 

revitalização do ensino e do próprio pensamento jurídico, questões essas que versam 

sobre as transformações sociais e o acompanhamento do sistema jurídico e legislativo, a 

soberania econômica e as políticas governamentais como medidas garantidoras de 

direitos econômicos e sociais, bem como o fenômeno da globalização que condiciona a 

economia das empresas nacionais em detrimento dos compromissos sociais
 [13]

. 

 

 [...]O Ensino jurídico continua preso a uma concepção estrita de sociedade 

(encarando-a como um sistema dotado de estruturas estabilizadas), a um tipo 

de Direito (o editado por um Estado soberano) e ao papel dos tribunais como 
locus privilegiado de resolução de conflitos. Na prática, contudo, a crescente 

complexidade da sociedade contemporânea vem tornando inviáveis os 

mecanismos jurídicos de controle e direção baseados na rígida dicotomia 

entre o constitucional e o inconstitucional, o legal e o ilegal [14]. 

 

No que concerne aos Programas de Pós-Graduação, Aurélio Wander Bastos 

também ressalta que a ausência de uma mentalidade voltada para a produção do objeto 

do conhecimento jurídico inviabiliza a pesquisa como método de ensino e 

aprendizagem.  O autor também atribui aos programas de Pós-Graduação, estudos 

acadêmicos apenas comprometidos com a advocacia tradicional e não com a defesa dos 

interesses sociais e a construção de uma nova ordem jurídica [15]. 
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Ainda acerca da pesquisa em Direito no país, a partir dos estudos de Marcos 

Nobre, Roberto Fragale Filho e Alexandre Veronese, alguns dados servem para suscitar 

a pesquisa como pressuposto de melhoramento de qualidade do ensino jurídico. 

Os autores partem do seguinte fator: a pesquisa em ciências humanas cresceu 

significativamente quanto à sua qualidade, atingiu patamares internacionais, isso devido 

ao sistema de implantação da Pós-Graduação. Porém, a pesquisa em Direito não obteve 

o mesmo êxito e seu crescimento apenas se deu quanto ao aspecto quantitativo. Marcos 

Nobre atribui esse fator à hipótese de que o relativo atraso se deu pelo fato da junção de 

dois elementos: o isolamento em relação a outras disciplinas das ciências humanas e 

uma peculiar confusão entre prática profissional e pesquisa acadêmica
 [16]

.  

Alexandre Veronese e Roberto Fragale Filho levantam outra questão: “Será 

que a área de Direito possui outras especificidades e, por causa delas, seu 

desenvolvimento e prática são distintos daqueles realizados nas demais disciplinas das 

ciências humanas? 
[17]

”. Diante desses apontamentos cumpre ressaltar os argumentos 

ponderados pelos autores para que se possa refletir sobre a pesquisa em direito e se a 

mesma é capaz de ajudar a restaurar o ensino jurídico no Brasil. Vale lembrar que o 

texto apresenta outro conceito para a docência, rompendo com a idéia de mera 

transmissão professoral de conteúdo e optando pelo conceito de professor-pesquisador 

ou seja, o que alimenta o seu ensino com a investigação e a pesquisa 

Para Marcos Nobre a pesquisa em direito não acompanhou o mesmo patamar 

internacional o qual alcançou as ciências humanas, devido ao isolamento do ensino 

jurídico. A ausência de rigor científico para a realização de pesquisas é vista com maus 

olhos pelos cientistas sociais, e os teóricos do direito não se acostumaram a apreciar as 

questões alheias às jurídicas em suas pesquisas e, na visão do autor, ambos os lados 

saem perdendo
 [18]

. 

 

[...] Em outras palavras, o problema que vem sendo sistematicamente 

identificado nas analises sobre a questão é o fato de o ensino jurídico estar 

fundamentalmente baseado na transmissão dos resultados da prática jurídica 

de advogados, juízes, promotores e procuradores, e não em uma produção 

acadêmica desenvolvida segundo critérios de pesquisa científica. O que, por 

sua vez, já parece mostrar que não se pode separar o problema do isolamento 

do direito em relação às demais disciplinas das ciências humanas, da peculiar 

confusão entre prática profissional e elaboração teórica, que entendo ser 
responsável pela concepção estreita de teoria jurídica que vigora na produção 

nacional [19].  

 

A relação teoria-prática, já realizada e, mais do que isso, reivindicada em boa 

parte das demais ciências, embora existentes no campo do ensino jurídico, guarda 
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preocupação quanto ao modo como é encarada. De outro modo: quando a prática 

jurídica, realizada nos escritórios de advocacia vem para a sala de aula, o docente que a 

traz, via de regra, não o faz com o intuito de colocá-la em discussão para receber as 

contribuições do campo acadêmico para melhorá-la. Ao contrário, quando esta prática 

permeia a sala de aula, não dialoga, à modo do preceito freiriano, mas é utilizada como 

elemento normativo, sintetizador e criador de opinião. Esta atitude engessa o pensar e, 

portanto, impede a reflexão e a mudança de um novo modo de agir no campo do 

Direito.  

Porém, Alexandre Veronese e Roberto Fragale Filho não acreditam que o 

isolamento do direito em relação às demais ciências seja de fato o problema da pesquisa 

jurídica; para estes autores, há que se considerar o fomento à pesquisa em outras áreas 

das ciências humanas, cujos patrocínios são significativamente maiores, o que sugere 

duas hipóteses: ou as pesquisas jurídicas são menos interessantes do que outros ramos 

científicos, como a economia ou a administração, o que soaria um tanto quanto 

corporativista e aí caberia reclamar um maior espaço ao direito, ou uma segunda 

hipótese, na qual os autores se apóiam, de que a demanda na pesquisa jurídica é menor 

do que em outras áreas, justamente porque os objetivos da Pós-Graduação em Direito 

estão mais voltados à formação de docentes do que à formação de pesquisadores
 [20]

. 

No que se refere a esta questão, vale dizer que subjaz ao argumento 

apresentado a compreensão de que a formação de docentes está voltada para 

profissionais apenas reprodutores, retransmissores de um saber estático, não 

correspondendo, portanto, à visão mais atualizada em educação, que concebe o docente 

como aquele que facilita a construção da aprendizagem de seus alunos, concepção esta 

dialógica, em permanente vir-a-ser e, portanto, plena de dinamicidade. 

Os autores supramencionados ainda ressaltam a hipótese do direito possuir uma 

diferenciação epistemológica radical mesmo, se comparada com as outras áreas das 

ciências sociais (aplicadas ou não). Na verdade, nessa perspectiva o direito se fechou às 

outras áreas enquanto essas parecem estar redescobrindo o direito sem dialogar com a 

dogmática jurídica. Ou seja, o “atraso” da pesquisa jurídica, está, na opinião dos 

autores, estritamente ligado à sua ausência de interação com outras ciências
 [21]

.  Por 

fim, concluem: 

 

[...] A elucidação das diferenças epistemológicas da área jurídica não é, por si 

só, suficiente, pois a superação da disjunção “formação profissional versus 
formação para pesquisa” necessita trabalhar a partir das práticas 

profissionais, verificando os problemas de conhecimento que, nelas 
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presentes, solicitem um efetivo trabalho de pesquisa. Na verdade, esse é um 

processo que comporta retroalimentação entre prática e pesquisa, rejeitando a 

concepção desses mundos como espaços isolados, não comunicáveis. Enfim, 

embora a experiência de formação do nosso sistema de pós-graduação esteja 

assentada em uma lógica consoante a qual a pesquisa e o ensino são, muitas 

vezes, vistos como atividades conflitantes, o discurso geral – não só na área 

de Direito – é de que as duas atividades são complementares. Mas para que 

elas assim possam efetivamente ser é preciso que, de uma vez por todas, 

aprendamos e ensinemos a pensar na diversidade, dotados de preocupações 
metodológicas e epistemológicas, além de despidos da certeza e da segurança 

disciplinar [22]. 

 

De qualquer forma, todos os pesquisadores concluíram que a pesquisa jurídica, 

em termos de fomento financeiro, não acompanhou os patamares alcançados por outras 

ciências sociais, o que o coloca em atraso em relação aos avanços feitos por tais 

ciências.  

Se a pesquisa jurídica, segundo esses autores, encontra-se desvinculada das 

outras ciências sociais, e uma alteração desse diagnóstico seria um importante passo 

para a melhoria da pesquisa acadêmica, outros fatores como o estudo mais analítico e 

crítico das práticas profissionais também poderiam modificar, para melhor, o atual 

quadro da pesquisa jurídica.  

 

III. A questão metodológica da pesquisa jurídica  

 

A insuficiência de uma consolidação e reflexão acerca da importância da 

metodologia na pesquisa em Direito, sobretudo, na insistência da manutenção de um 

ensino sistêmico e bancário, voltado para a inserção de profissionais no mercado de 

trabalho, leva a crer que, no Direito existe uma falta de interesse pela investigação.  

Segundo os dados da Infocapes de 2002, em algumas áreas é possível verificar 

que o ensino da Graduação não foi satisfatório tendo em vista que, logo que o estudante 

decide adentrar na Pós-Graduação e aprende algo novo ou complementar, abre uma 

empresa, pois já é inserido no mercado de trabalho, sem terminar o mestrado, doutorado 

ou especialização que vinha fazendo, não seguindo a carreira acadêmica. Tal fato é visto 

principalmente nos curso de Ciência da Computação, Administração ou Direito
 [23]

.  

A ausência da metodologia da ciência jurídica como disciplina na grade 

curricular dos cursos jurídicos leva a crer que a intenção do sistema de ensino é manter-

se nessa condição inerte às transformações sociais. As aulas e exames aplicados nada 

mais fazem do que conduzir ao caminho único e exclusivo da aprovação. Muitas vezes, 

o aluno pode muito bem desertar-se da aula e conferir o conteúdo em um manual, pois 
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os métodos utilizados em sala de aula têm a única função de reproduzir as ideologias e 

formar especialistas, sem que o aluno desenvolva sua participação no processo de 

produção do conhecimento. Ou seja, o estudante de direito é um mero expectador dentro 

da sala de aula
 [24]

. 

A aplicação da investigação científica jurídica vem se mostrando apática e 

alienada às transformações sociais. As investigações no campo do direito ostentam um 

saber dogmático, métodos e metodologias desatualizados em relação às transformações 

do mundo e da ciência. 

Novas condições de concepção da Ciência do Direito foram constituídas a 

partir da noção da complexidade das relações sociais, que não podem ser 

compreendidas em sua plenitude a partir do aumento da eficiência dos 

procedimentos. A Ciência Jurídica contemporânea apela à razoabilidade, ao 

conhecimento crítico e à reconstrução do ato justo. Suas formas de produção 

do conhecimento são discursivas e o seu conjunto de complexos 

argumentativos trabalha com a validade dos argumentos por sua relevância 

prática e sua capacidade de emancipação dos grupos sociais e indivíduos. Só 
podem ser considerados emancipados aqueles agrupamentos que, a partir dos 

conhecimentos científicos, convencem-se da validade dos argumentos e do 

saber produzido e, por isso, adquirem a capacidade de julgá-los e justifica-los 

perante si mesmos e os demais grupos sociais e indivíduos [25].  

 

É importante ressaltar que a complexidade das relações sociais sugestiona 

método e metodologias que investiguem novos temas e novos objetos de pesquisa, 

teorias explicativas mais complexas e atentas ao movimento da transformação dos 

fenômenos jurídicos. Assim, as pesquisas jurídicas se desvinculariam do dogmatismo, 

da unidisciplinariedade. A transdisciplinariedade e as novas fontes de produção 

científica alicerçadas mais na observação prática, desenvolveria uma maior capacidade 

para a construção dos conceitos e assim para o florescimento da capacidade crítica do 

pesquisador.  

A noção dessa complexidade social vem valorizar a necessidade de 

investigações que se pautem por novas metodologias, novos temas como foco 

de estudo e a delimitação de objetos de pesquisa que exigem problematização 

e teorias explicativas de conteúdos cada vez mais complexos [26]. 

 

Este novo modelo de ensino e pesquisa sugestionaria um novo modo de pensar 

o Direito. Como propôs Boaventura de Sousa Santos, um “des-pensar” o Direito de 

forma dicotomizada, ou seja, é preciso desprender o aprendizado dividido sobre os 

conceitos do Direito Público contra o Privado, o Nacional contra o Mundial, a 

Sociedade civil versus o Estado. A nova maneira de pensar o Direito poderia implicar 

na mudança da consciência de que este serve para regular todas as relações sociais, 
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conduzindo então ao progresso ou ao estado de decadência ou estagnação
 [27]

.Nas 

palavras do autor: 

 

[...]O conhecimento científico, a partir dessas teses, visa construir um 

paradigma em que a ciência, por ser social, é concebida como um 
conhecimento prudente para a constituição de uma vida humana decente e o 

desenvolvimento tecnológico deve traduzir-se em sabedoria de vida [28]. 

 

Assim, a valorização de novas metodologias de pesquisa e uma nova 

concepção de ensino jurídico poderia contribuir para uma nova concepção do Direito e 

para novas preocupações e críticas ao sistema político atual, na qual os alunos e 

profissionais do Direito poderiam participar efetivamente contribuindo para a 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

 

IV. Crise e perspectiva no ensino e na pesquisa. 

 

O professor Aurélio Wander de Bastos acredita que a crise no sistema de 

ensino jurídico não é uma crise isolada, mas uma crise das instituições políticas como 

um todo e geradora de mecanismos de resistência que inviabilizam o questionamento 

dos seus funcionamentos e da adaptação e absorção das demandas sociais
 [29]

.  

 

A pesquisa jurídica nas sociedades politicamente autoritárias não é pesquisa 

jurídica, mas arremedo de investigação; o seu pleno desenvolvimento só é 

possível com o funcionamento democrático estável. Pesquisar juridicamente 

significa identificar nos fenômenos sociais emergentes as vertentes 

suscetíveis de proteção legal e as formas e vias de se instrumentalizar a sua 

aplicação no contexto geral da ordem jurídica, bem como significa identificar 

na ordem jurídica consolidada e nos seus instrumentos de viabilização as 

fraturas, vazamentos e calcificações que impedem a sua intercomunicação 

com a sociedade [30].  
 

Para o autor, a crise no ensino jurídico brasileiro está relacionada com a 

ausência da produção de conhecimento científico e o estado letárgico de reflexão e 

crítica das instituições políticas. A sociedade brasileira está “esclerosada”, o Poder 

Judiciário comprometido com uma ordem jurídica consolidada e o Executivo e o 

Legislativo são poderes criadores de leis baseadas na pressão de povos e grupos de 

interesse ao invés de emanar leis com base na verificação empírica da sociedade.  

 

Numa sociedade em que as faculdades de Direito não produzem aquilo que 

elas transmitem, e o que se transmite não reflete o conhecimento produzido, 

sistematizado ou empiricamente identificado, a pesquisa jurídica “científica”, 

se não está inviabilizada, está comprometida. Para rompermos estas barreiras, 
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preliminarmente, é necessário reconhecê-las (o que fizemos) e, em segundo 

lugar, entender que as faculdades de Direito, especialmente os cursos de Pós-

Graduação, devem, não apenas preparar profissionalmente o aluno e o 

professor, mas produzir conhecimento jurídico [31]. 

 

Para a perspectiva de uma nova produção da pesquisa jurídica, ainda segundo 

Aurélio Wander de Barros, é preciso absorver novas formas de identificação do 

conhecimento jurídico, menos vinculado à pesquisa em coletâneas e suposições 

bibliográficas, comentários e comparações hermenêuticas, exercícios nobres de 

sabedoria dissertativa
 [32]

, é preciso realizar pesquisas com diferentes métodos e fontes 

que não sejam exclusivamente técnicas e discursivas. 

Talvez, tal proposta seja possível com o rompimento do que, segundo sugere 

José Eduardo Faria se denomina: a formação de especialistas de generalidades. Segundo 

este autor, é preciso resgatar uma postura acadêmica que estimule docentes e discentes a 

preocuparem-se com a prestação da justiça e a conscientização do valor do “bem 

comum”. 

Sugere também o autor algumas modificações no ensino jurídico brasileiro que 

indiretamente podem contribuir para a reformulação da pesquisa jurídica, eis que um 

ensino mais reflexivo demanda pesquisas mais avançadas. 

 

Afinal, como disse antes, toda revisão de uma estrutura curricular e toda 

redefinição de uma concepção de ensino são, inexoravelmente, pelas 

múltiplas implicações, um processo lento e sujeito de desgastes e resistências. 

Resistências decorrentes dos velhos guardiões de um sistema de ensino 

empedernido e anacrônico, para quem a percepção do deslocamento das 

funções do direito positivo, do poder legislativo e do poder judicial para 

outros setores não-estatais, como o das centrais sindicais, das entidades de 
classes, dos movimentos populares, etc. [33]  

 

Ainda outras colocações, estas de José Eduardo Faria são valiosas para a 

melhora no processo de aprendizagem devendo serem aqui destacadas, tais como: a 

expansão de trabalhos multidisciplinares e o intercambio com outras faculdades de 

direito e demais ciências humanas, a incorporação de novos métodos como a realização 

de seminários, a interação dos alunos pós-graduandos com os alunos da graduação, o 

aproveitamento dos períodos em que não haja atividade, como no vespertino e aos 

sábados, para intensificar o trabalho realizado com os alunos na perspectiva da 

“multiplicação de  atividades de pesquisa, hoje praticamente inexistentes em níveis 

institucionais , somando esforços para mantê-los em equilíbrios com as funções 

precípuas de formação e informação dos estudantes
[34]

”. 
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No que diz respeito especificamente à pesquisa, Bastos crê que a ausência de 

um rigor metodológico é um fator relevante para o atraso na investigação cientifica. 

Segundo o autor, os pesquisadores precisam estar mais bem preparados para elaborar 

projetos mais objetivos e com métodos e técnicas plausíveis para a investigação do 

objeto pesquisado 
[35]

. 

 

A pesquisa jurídica deve procurar desenvolver instrumentos necessários à 

identificação dos fundamentos substantivos da identidade nacional e os 

instrumentos processuais necessários à sua viabilização social e institucional. 

Apesar da importância e do significado dos trabalhos dogmáticos para o 

exercício forense, a pesquisa jurídica (aquela desenvolvida com recursos 

públicos) deve estar voltada para a identificação e analise dos fundamentos 

da ordem jurídica, tendo em vista a sua modernização e a consolidação, bem 

como a nossa formação institucional e para o desenvolvimento científico e 

tecnológico.  A construção de uma sociedade democrática e de uma ordem 

jurídica expressiva das expectativas sociais está intimamente associada à 
identificação jurídica dos fundamentos da nossa identidade política e das 

nossas sociedades científicas e tecnológicas [36].  

 

Na concepção de Bastos o problema se apresenta quando se verifica que os 

cursos de Pós-Graduação são reconhecidos como instituições destinadas a suprir as 

exigências e deficiências do mercado de advogados, juízes ou procuradores e não com 

foco na formação de professores, doutores ou mestres, o que já é uma tradição nos 

cursos jurídicos, como já fora mencionado. O compromisso da Pós é o da investigação 

científica, e sem dúvida que esta formação produzirá efeitos positivos no âmbito dessas 

profissões
 [37]

. 

Não há pesquisa sem ensino e ensino sem pesquisa, assim entende Paulo 

Freire. A pesquisa é pressuposto do ensino e é necessária para se conhecer o que ainda 

não se conhece e comunicar a novidade. A pesquisa constata, e ao constatar o professor 

intervém, ao intervir, ele educa e se educa: 

Pensar certo, em termos críticos, é uma exigência que os momentos do ciclo 

gnosiológico vão pondo à curiosidade que, tornando-se mais e mais 

metodicamente rigorosa, transita da ingenuidade para o que venho chamando 

„curiosidade epistemológica‟. A curiosidade ingênua, de que resulta 

indiscutivelmente um certo saber, não importa que metodicamente 
desrigoroso, é a que caracteriza o senso comum. O saber de pura experiência 

feito. Pensar certo, do ponto de vista de professor, tanto implica o respeito ao 

senso comum no processo de sua necessária superação quanto o respeito e o 

estímulo à capacidade criadora do educando. Implica o compromisso da 

educadora com a consciência crítica do educando cuja „promoção‟ da 

ingenuidade não se faz automaticamente [38].  

  

Segundo Gustin e Dias, a questão social hoje busca mais instrumentos de 

proteção e garantias de direitos fundamentais, sem dúvida, mas, é preciso que os 

operadores jurídicos compreendam que não deve mais o Direito preocupar-se apenas 
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com a eficiência de seus procedimentos, a eficácia de suas leis, preso na busca constante 

da solução dos problemas da sociedade, quando na verdade deveria inclinar-se à 

pesquisa e ao estudo dos fenômenos sócio-jurídicos e das formas de atuação e de 

regulação desses fenômenos
 [39]

. Em seu dizer: 

 

Novas condições de concepção da ciência do Direito foram constituídas a 

partir da noção da complexidade das relações sociais, que não podem ser 

compreendidas em sua plenitude a partir do aumento da eficiência dos 

procedimentos. A ciência jurídica contemporânea apela à razoabilidade, ao 

conhecimento crítico e à reconceituação do ato justo. Suas formas de 

produção do conhecimento são discursivas e seu conjunto de complexos 

argumentativos trabalha com a validade dos argumentos por sua relevância 
prática e sua capacidade de emancipação dos grupos sociais e indivíduos. Só 

podem ser considerados emancipados aqueles grupamentos que, a partir dos 

conhecimentos científicos, convencem-se da validade dos argumentos e do 

saber produzido e, por isso, adquirem a capacidade de julgá-los e justificá-los 

perante si mesmos e os demais grupos sociais e indivíduos [40]. 

 

Por fim, a realização da pesquisa pautada em métodos e instrumentos que 

permitam uma melhor reflexão sobre o fenômeno jurídico pode refletir-se não apenas no 

âmbito do ensino jurídico, ampliando as possibilidades de relação dos pesquisadores 

com seus objetos de estudos mas, especialmente, alargando os horizontes daqueles que, 

valendo-se dos processos instituídos de pesquisa, decidem-se, em definitivo, pela 

produção do conhecimento e não apenas pela tradicional transmissão dos saberes já 

sistematizados. Vale lembrar, porém, que a mudança dessa situação não depende apenas 

dos docentes ou discentes. Isto depende, e muito, do fomento à pesquisa pelos órgãos 

financiadores da investigação acadêmica no país, suscitando o compromisso dos 

profissionais do Direito com a produção do saber novo, tomando em consideração as 

profundas demandas sociais. 

 

VI- Considerações finais 

 

Diante das afirmações trazidas apenas com o intuito de analisar os dados acerca 

da pesquisa jurídica no país, vê-se que o Direito sofre um significativo revés em relação 

às demais áreas das ciências humanas, em termos de fomento a pesquisa e aos 

conseqüentes avanços qualitativos em relação ao seu objeto específico de saber.  

A crise no ensino jurídico do Brasil reflete esse impasse no tratamento da 

pesquisa e, ao mesmo tempo, este equívoco no tratamento da pesquisa paralisa o avanço 

no ensino jurídico. Segundo os autores, métodos de aprendizagem que favorecessem 

não mais a dogmática jurídica e sim uma atitude reflexiva acerca do Direito e suas 
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instituições, induziria pesquisas científicas mais complexas e aproximadas dos 

fenômenos sociais, trazendo, portanto, relevantes benefícios para a área.  

Para que se viabilize uma reforma do ensino jurídico, entretanto, há 

necessidade de uma mudança da mentalidade de docentes e discentes na seara do 

Direito, e o fomento à pesquisa, sem dúvidas, proporcionaria uma qualificação 

diferenciada aos profissionais. 

A complexidade das relações e a constante transformação dos fenômenos 

sociais demandam, com urgência, a adoção de uma prática de pesquisa na qual a 

investigação científica seja compromissada com tais fatores, sobretudo realizada sob 

metodologias condizentes com a prática reflexiva e questionadora do status quo 

produzido e mantido pelas instituições.  

O ensino jurídico no país merece muita atenção das autoridades educacionais, 

sob diversos aspectos, seja pelo aumento da procura pelos cursos jurídicos sem que haja 

necessariamente um mercado de trabalho favorável para atender tal demanda, seja pelos 

índices de reprovação no Exame da Ordem dos Advogados do país ou ainda pelo 

conservadorismo dos métodos aplicados e matérias repetitivas sem a prática da inter e 

transdisciplinariedade nos currículos, sobretudo sem a valorização da pesquisa jurídica 

como forma emancipadora das mudanças sociais e da formação do profissional do 

Direito. 

Estas reflexões remetem para um outro, e novo, campo de investigação, ainda 

pouco estudado na área do Direito, qual seja, o da pesquisa sobre a organização dos 

currículos dos Cursos de Direito. 
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HISTÓRIA, MEMÓRIA E COTIDIANO: PANORAMA DA FORMAÇÃO 

CIENTÍFICO-SOCIAL DO ENSINO E PESQUISA EM DIREITO NO BRASIL. 

HISTORY, MEMORY AND EVERYDAY: OVERVIEW OF THE TRAINING OF 

SOCIAL-SCIENTIFIC RESEARCH AND EDUCATION IN LAW IN BRAZIL 

 

KATHERINE LAGES CONTASTI BANDEIRA 

 

RESUMO 

Nossa proposta de trabalho busca traçar um panorama histórico do surgimento dos 

cursos de graduação em Direito no Brasil e da Pós-Graduação stricto sensu, entendendo 

que esse um suporte interessante para compreender todo o emaranhado que envolve a 

crise da formação jurídica. Fruto de pesquisa dissertativa, vinculada ao grupo de 

pesquisa “Informação e Inclusão Social” do PPGCI da Universidade Federal da Paraíba- 

UFPB, buscou-se na identificação das raízes justificadoras da instalação e ampliação do 

ensino do Direito no Brasil como também responsáveis pelo quadro deturpado criado, 

inclusive, em como se compreende , comprometendo ainda mais o estreito em relação à 

pesquisa em Direito no Brasil, que durante muito tempo ficou encarcerado nos mesmos 

moldes da formação de bacharelado e que desperta recentemente (desde o ano 2000), 

crescendo a passos largos. Concluímos que mesmo tratando-se de um movimento 

tardio, se apresenta como um mecanismo prolator de um novo trabalhar, de um novo 

pensar a distância entre o direito real e o teórico, entre o direito dos homens e das 

convenções políticas.  

Palavras-Chave: História. Ensino Jurídico. Qualificação. Problemáticas. 

 

ABSTRACT 

 

Our proposed work aims to trace a historical overview of the emergence of graduate 

courses in Law in Brazil and the Graduate strict sensu, considering that this holder 

interesting to understand all the confusion surrounding the crisis in legal education. 

Result of research essay, linked to the research group "Information and Social 

Inclusion" Decision maker of the Federal University of Paraíba - UFPB, we sought to 

identify the roots to justify the installation and expansion of the teaching of law in 

Brazil but also responsible for the distorted picture created by committing even more 

narrow in relation to research in law in Brazil, which had long been incarcerated in the 

same manner as the training of undergraduate and awakening recently (since 2000), 

growing at a rapid pace. We conclude that even in the case of a late movement, presents 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5347



itself as a mechanism of the propagation a new work, a new thinking about the right 

distance between real and theoretical, between the right of men and political 

conventions. 

 

Keywords: History. Legal Education. Qualification. Problematic. 

 

1. Introdução 

 

A crise do ensino jurídico no Brasil não é assunto e nem um problema novo, 

muito menos parece estar torporizada, cada vez mais se enxerga quais os principais (e 

novos) fatores que viabilizam a construção de um direito deturpado e estigmatizante. 

Nossa proposta de trabalho busca falar da crise do ensino jurídico a partir da narrativa 

histórica de sua chegada no Brasil e sua implementação ao longo desses mais de 180 

anos, apontando a pesquisa em grau stricto sensu como indício de que um novo Direito 

está por nascer. 

Aqui pretende-se apresentar um panorama que  identifica desde as políticas 

governamentais adotadas, até as políticas de educação, curriculares e de expansão que 

envolveram a formação acadêmica em geral, dando destaque específico ao caso do 

Direito como fontes prováveis de irradiação de uma crise, ou seja, os sustentáculos 

histórico-político dão indícios que o Direito nasce problemático, fadado ao fracasso no 

que se refere a uma formação capaz de construir indivíduos tecnicamente capazes de 

discutir, problematizar o Direito nas dinâmicas sociais e o seu papel nas resoluções dos 

conflitos humanos, na qualidade de vida dos indivíduos. 

Atravessados os muros da primeira formação, concebido historicamente como 

formador de técnicos, a pesquisa em Direito, por sua vez, mesmo sendo entendida como 

lugar de aprofundamento, de pesquisa, sofre com o obscurantismo. Nesse momento, 

com a recente e crescente pesquisa de alta qualificação de Direito no Brasil, responde a 

esse desperdício da experiência jurídica, como lugar que se anuncia um novo trajeto 

para a formação jurídica. 

 

2. Panorama histórico da graduação e pós-graduação no Brasil; 
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A implantação do sistema de ensino superior no Brasil, para Martins e Carvalho 

(2003, p. 55) “constitui um acontecimento tardio na sociedade brasileira. Ao contrário 

de alguns países da América Hispânica, o Brasil não possuiu nem instituições de ensino 

superior nem universidades durante o período colonial”.  Os primeiros cursos de ensino 

superior se deram em 1808, com a chegada de Dom João VI ao Brasil, atrás das 

iniciativas dos EUA, segundo Steiner (2005, p.345) 

 

Foram instalados os três primeiros cursos médico-cirúrgico, um em Salvados 

e dois no Rio de Janeiro. Em 1810, foi fundada a Academia Real Militar 

(hoje escola de Engenharia da UFRJ). As faculdades de Direito de São Paulo 

(Largo São Francisco) e de Olinda, foram fundadas em 1827. No final do 

Segundo Império e início da República, foram fundadas escolas profissionais 
como Medicina, Engenharia, Agricultura e Direito. A Escola de Minas de 

Ouro Preto (1875), a Escola Politécnica de São Paulo (1893), a Escola de 

Engenharia Mackenzie (1896), a Escola de Engenharia de Porto Alegre 

(1886), a Escola Livre de Farmácia de São Paulo (1898) e a Escola Superior 

de Agronomia e Veterinária do Rio de Janeiro (1898) são alguns exemplos. 

No início do século XX, já na fase republicana, intensificou-se a criação de 

escolas profissionais e algumas delas começaram a se reunir para formar as 

primeiras universidades; a UFPR (1912), a PUC-RS (1924) e a UFMG 

(1927) foram às primeiras. 

 

 

 

Na República fica ampliado o leque de oferecimento de cursos de graduação, 

tanto por instituições públicas, quanto particulares, desde que cumprisse os mesmos 

requisitos de funcionamento e avaliação das federais, mas independente de ser público e 

privado, a instância educacional estava bem distante da realidade social (RODRIGUES, 

2005, p.26). Com a nomeação do primeiro Ministro da Educação e Saúde, por Getúlio 

Vargas, houve uma reforma que molda as organizações das universidades em cátedras, 

isso atraiu professores estrangeiros, ora por apoio dos governos europeus, ora por 

estarem asilados do contexto precedente à II Guerra Mundial, e na bagagem trouxeram 

o primeiro modelo de estudos em pós-graduação.  

Em termos gerais, tanto no Direito, quanto nas outras áreas, tinham como 

elemento principal a relação tutorial, com autoridade inquestionável, como traz 

Balbachevsky (2005, p. 277), “apenas a ele cabia estabelecer o conteúdo e o volume das 

atividades acadêmicas a serem cumpridas [...] determinava quais questões e métodos de 

demonstração eram aceitáveis para uma dissertação e quais técnicas eram admissíveis 

para a pesquisa”. 
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Findo os anos de 1950 já havia nove universidades federais, duas estaduais e 

oito confessionais (ver Figura 02), mais duas situações muito peculiares foram 

responsáveis pelo nascimento de outras universidades: a primeira ocorre entre 

1960/1962 e em 1968 com a Reforma Universitária, que por sua vez quebra com àquela 

organização
1
, inspiração norte-americana, o modelo departamental

2
. 

No Brasil, no raiar do Golpe Militar até o ano de 1985, a educação foi 

fortemente atingida pelo direcionamento obrigatório dos conteúdos e políticas 

educacionais numa perspectiva de ideologia da Segurança Nacional com rebordoses 

identitária, laboral e científico. Em novembro de 1964, no então governo de Castelo 

Branco foi aprovada a lei conhecida por “Suplicy de Lacerda”, homônimo ao nome do 

Ministro da Educação que reorganizava entidades políticas, castrando sua atuação.  

Contudo, a pós-graduação e conseqüentemente a pesquisa eram um movimento 

pálido e praticamente sem impacto no Brasil, apenas em 1965 o Ministério da Educação 

regulamenta essa prática como um novo nível de ensino, tendo suas principais 

características fixadas pelo Parecer 977
3
 ou Parecer Sucupira, aprovado pelo Conselho 

Federal de Educação, identificados por eles, na época, 38 programas de pós-graduação: 

27 mestrados e 11 doutorados. 

O ano de 1968 foi marcado mundialmente pela atuação política estudantil
4
, uma 

das pautas motivacionais, estava à crescente fomentação da privatização da educação 

que tinha dois sentidos: um era o estabelecimento do ensino pago, especialmente 

referente ao ensino superior e o direcionamento da formação educacional dos jovens 

para uma formação de atuação laborativa e técnica especializada (como já havia dito 

Dantas, no capítulo anterior) no atendimento das necessidades econômicas das 

empresas.  

                                                             
1O governo ditatorial brasileiro, por meio do Ministério da Educação - MEC firmou com o governo 

americano vários acordos internacionais de integração, a exemplo dos acordos firmados com o United 

States Agency for International Development (USAID), com o objetivo de implantar o modelo 

universitário americano no Brasil.  
2 No modelo departamental, a menor unidade acadêmica funcional da faculdade é o departamento, um 
colegiado de professores da mesma especialidade, que são responsáveis pelo ensino, pela pesquisa e 

extensão, já nos moldes catedráticos, de origem européia, essa responsabilidade está nas mãos de um 

único professor que responde pelas atividades ligadas à sua disciplina, contando com o auxílio de 

assistentes nomeados por ele. (BALBACHEVSKY, 2005, p. 276) 
3 Foi esse parecer que estabeleceu o formato básico da pós-graduação brasileira, diferenciando dois níveis 

de formação, o mestrado e o doutorado, além de dar continuidade entre os dois, colocando o mestrado 

como pré-requisito para o doutorado. (BALBACHEVSKY,2005, p. 277) 
4 Vide capítulo 3, teoria abordados por Marcuse que tem por base as reações políticas reacionárias dos 

estudantes norte americanos. 
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Em relação a isso, houve a cessação do Programa de alfabetização de adultos, 

substituindo essa modalidade pelo Mobral, além da vinculação do ensino 

profissionalizante no Ensino Médio, colocada em pauta antigas discussões imperiais que 

viam esse caminho como mecanismo de garantir aqueles que não entrariam na 

universidade e ficariam sem profissão.  

No plano político, em pleno regime militar, o estabelecimento e expansão de 

pós-graduação stricto sensu significava que se reconheceu a estratégia dessa formação, 

refletindo no desenvolvimento econômico do país, além do emprego dessa “força”, 

seletivamente, era também uma saída mais econômica para qualificar os professores das 

federais, notadamente em expansão.  

As mudanças trazidas tanto pelo novo modelo departamental, quanto pela 

regularização da pós-graduação, para Balbachevsky (2005, p. 278) não explica o 

sucesso da pós-graduação no Brasil, dando um verdadeiro salto qualitativo na década de 

1970, como podemos constatar na figura acima – Figura 1 (STEINER, 2005, p. 346), 

onde foi foco de políticas privilegiadas de desenvolvimento científico e tecnológico que 

levou a elite científica a disseminar a idéia de transposição brasileira de consumidora 

para produtora de tecnologia.  
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Mas para isso, uma nova empreitada estatal foi necessária: recursos humanos 

altamente qualificados para formar uma massa crítica que pudesse sustentar vários 

projetos de desenvolvimento, e acabaram por superar a idéia principal, em seu retorno, 

deu conteúdo acadêmico as atuais pós-graduações, devido às claras perspectivas dos 

moldes de como deveriam ser estruturadas. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) estabeleceu um 

fundo de suporte em 1969 acabou por pressionar sua institucionalização por outros 

segmentos, como a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) criada em 1971, com 

um fundo nacional definido, afora isso, o Conselho Nacional de Pesquisa passa por 

reformulações e é ampliado, agora como Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq, em 1975, onde já havia no Brasil 429 programas de 

mestrado e 149 doutorados. 

Para alcançar tão auspicioso objetivo, as agências de fomento optaram por criar 

uma linha direta de suporte aos pesquisadores, atendendo desde infra-estrutura até 

contratação de pessoal, sendo vinculado ao pesquisador e não a instituição, a fim de 

evitar desperdícios temporais e de distribuição orçamentária fora do foco real. 

 O FINEP e o CNPq tendenciavam os benefícios para as áreas de ciências e 

engenharias, em contrapartida, o Ministério da Educação tinha interesse no 

desenvolvimento mais amplo, pois objetivava qualificar os seus professores e como boa 

parte das graduações estavam no eixo das ciências humanas e áreas afins, esse seriam, 

sem dúvida, os principais beneficiários, ou seja, esses interesses em ação permitiram 

que houvesse, a certa medida, um crescimento equilibrado em relação às áreas de 

conhecimento, que hoje está da seguinte maneira: 

 

 

TABELA 1 

GRANDE ÁREA 
Programas e Cursos de pós-graduação 

Totais de Cursos de pós-

graduação 

Total M D F M/D Total M D F 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS  307 113 2 12 180 487 293 182 12 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  223 50 2 9 162 385 212 164 9 

CIÊNCIAS DA SAÚDE  460 124 13 45 278 738 402 291 45 

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 268 99 5 11 153 421 252 158 11 

CIÊNCIAS HUMANAS  398 188 4 7 199 597 387 203 7 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  356 187 0 49 120 476 307 120 49 

ENGENHARIAS  317 129 4 47 137 454 266 141 47 

LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES  157 77 0 0 80 237 157 80 0 

MULTIDISCIPLINAR  307 131 12 80 84 391 215 96 80 
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Brasil: 2.793 1.098 42 260 1.393 4.186 2.491 1.435 260 

Data Atualização: 31/08/2009  

 

 

Mas não basta só expansão, era necessário estabelecer critérios de qualidade e 

nessa tentativa, prevista a responsabilidade ao Conselho Federal de Educação pelo 

Parecer, apesar dela já ser feita através dos pares, foram frustrados pela ausência de 

instrumentos adequados e celeridade, o que implicava num emaranhado de 

insatisfações, já que nem o professor e sua atuação eram percebidos, o programa 

também não e muito menos os órgãos de fomento tinham a exata noção do que era ou 

por ora deveria ser priorizado.   

Em 1976 então, se desenhava através da Capes, o primeiro processo de avaliação 

dos programas de pós-graduação, a priori, para pensar a distribuição de bolsas de 

estudo, os critérios ainda eram falhos, de modo que com o tempo, foi consolidando uma 

grande quantidade de programas com notas altas, a exemplo do ano de 1996, “onde 

quatro em cada cinco programas foram posicionados nas duas melhores classificações” 

(BALBACHEVSKY, 2005, p. 283).  

Abaixo temos um panorama da quantidade de alunos entre os anos de 1995 e 

1998 que nos diz que a pós-graduação tem público, que há procura e reforça a 

afirmativa de Balbachevsky de que a capacitação é bem sucedida, muito embora, isso 

não indique que os parâmetros devem ser revistos, a fim de elevar a qualidade.  (Figura 

02). 
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Pensando nisso, no ano de 1998 a Capes (1999) então reformula seu sistema de 

avaliação, tornando-o mais rígido, onde foi preservada a autoridade dos comitês de 

avaliação por pares, elegendo um conjunto de indicadores e regras mais seguros e 

precisos pela sua clareza. Para Balbachevsky, (2005, p. 283)  

 

As novas regras reforçavam a adoção de padrões de qualidade aceitos 

internacionalmente e impuseram parâmetros para a avaliação do desempenho 

dos professores, dando ênfase para sua produção acadêmica. A periodicidade 

da avaliação também foi estendida de dois para três anos. Pelos novos 
critérios, os mestrados e doutorados, quando oferecidos por um mesmo 

programa, seriam avaliados em conjunto e não separadamente como 

acontecia antes. A nova sistemática de avaliação adotou uma escala de sete 

pontos (no lugar dos cinco do sistema anterior), onde os dois níveis mais 

altos, seis e sete, só podem ser atribuídos a programas que oferecem 

doutorado e que são qualificados como bons ou excelentes segundo padrões 

internacionais de qualidade. 
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Houve um resultado bastante satisfatório aplicado no mesmo ano, onde em cada 

dez programas apenas três foram classificados nas três posições mais altas (CAPES, 

1999). Acreditamos que isso consolida não somente a qualidade dos programas 

existentes, mas simboliza uma expansão segura e que atende as demandas científicas, 

como aponta a pesquisa realizada em março de 2009
5
 no portal da Capes. 

 De todos os cursos de mestrado e doutorado no Brasil, temos 4.122 cursos, 

geograficamente distribuídos assim: centro-oeste com 274, Nordeste 678, no Norte 161, 

o Sudeste com 2.195 e no Sul com 814, mas se for por grande área: Ciências Agrárias 

com 478 cursos, Ciências Biológicas com 378, Ciências da Saúde com 730, Ciências 

Exatas e da Terra com 417, Ciências Humanas com 590, Ciências Sociais Aplicadas 

464, Engenharias 447, Lingüística, Letras e Arte com 234 e Multidisciplinar com 394 

cursos.  

 Em relação a financiamento para capacitação em formato de bolsas de estudos, 

houve três Planos Nacionais de Pós-Graduação que ofereceram as diretrizes e 

consolidaram da pesquisa nacional, que ocorreram em três blocos: o primeiro plano 

entre 1975/1979; o segundo plano entre 1982/1985 e o último entre 1986/1989. O forte 

investimento no fomento à pós-graduação, que aumentou o número total de bolsas de 

formação e qualificação em todas as áreas (país e exterior) de cerca de 6.000 em 1985, 

para 20.000 em 1995.  

Já em 2003 foram concedidas 15.606 bolsas de mestrados, 11.385 de doutorados 

e 336 de pós-doutorado e desses 9,6% foram destinados para a área das Ciências Sociais 

Aplicadas. E agora em 2008 foram concedidas 24.513 bolsas de mestrado, 16.277 de 

doutorado e 1.111 para pós-doutorado e desta vez foram 8% desse total para toda a área 

das Ciências Sociais Aplicadas. 

 

2.1 O Ensino e a prática (científica) do Direito; 

 

A formação dos brasileiros na área jurídica era basicamente oferecida por Coimbra, já 

que havia a ausência de escolas superiores de Direito no país durante o período colonial, 

sendo instalada com a vida da família real e no final do Império o país agregava 

                                                             
5
 Em agosto de 2009, somavam-se 4.186 cursos de pós-graduação, 284 no Centro-Oeste, 689 no 

Nordeste, 164 no Norte, 2.217 no Sudeste e 832 no Sul. Em relação aos números anteriores, por 

região houve um crescimento de 10 cursos no centro-oeste, 11 cursos no Nordeste, 3 cursos no 
Norte, 22 cursos no Sudeste e 18 cursos no Sul. Desses são 2.491 mestrados, 1.435 doutorados e 

260 mestrados profissionais. 
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somente seis cursos superiores. Durante a República, também houve a criação de 

instituições particulares, como narra Martins e Carvalho (2003, p.56) 

 

No período inicial da República, cabe ressaltar a atuação de Benjamin 

Constant na aprovação de um decreto, em 1891, que regulamentou as 
instituições de ensino jurídico dependentes do Ministério da Instrução 

Pública. A novidade introduzida na reforma de Benjamim Constant consistia 

na descentralização das atividades do ensino superior, até então controlada 

pelo poder executivo federal. Através do artigo 309, a Reforma Benjamin 

Constant, tornava lícito aos poderes dos Estados federados e a iniciativa 

particular a criação de instituições de ensino superior. No entanto, essa 

mesma legislação estabelecia que, para obter os mesmos efeitos legais 

desfrutados pelos estabelecimentos oficiais, seria necessário que as 

habilitações para a matrícula inicial e os exames dos cursos das instituições 

não oficiais fossem idênticos aos das instituições federais, e que suas 

atividades ficassem também sujeitas às inspeções do Conselho de Instrução 
Superior. 

 

Rodrigues (2005, p.25) conta que a Lei de 11 de agosto de 1827 criou as 

Academias de Direito, em São Paulo era sediado no Convento de São Francisco, em 

março de 1828 e o de Olinda, no Mosteiro de São Bento, em maio desse mesmo ano.  

Em 1854 é que passaram a denominação de Faculdades de Direito, sendo o 

curso de Olinda transferido para Recife. Em 1869 foi implantada a reforma do ensino 

livre, onde não havia a obrigatoriedade de assistir as aulas, mas de prestação de exame e 

aprovação, mas, contudo, à época, o ensino era totalmente controlado pelo governo que 

ia desde recursos até a metodologia de ensino e os compêndios adotados. 

Em 1931 houve a reforma Francisco Campos, onde objetivava caracterizar a 

profissionalização dos cursos de Direito, havendo o seu desdobramento do bacharelado 

e do doutorado, um para técnicos do Direito e o segundo para a preparação dos futuros 

professores e pesquisadores, tendo sido um fracasso em ambas as situações.Em 1935 foi 

promulgada a Lei nº 114, que em seu art.1º autorizava, expressamente, as faculdades de 

Direito oficiais e reconhecidas pelo Governo Federal, a existência de curso de 

doutorado. 

Em 1955 foi denunciado por San Tiago Dantas (apud RODRIGUES, 2005, p.27) 

que havia dois contextos formais que deflagraram os problemas do ensino do Direito: a 

primeira delas aponta o reflexo do problema geral da educação superior e de todo o 

sistema educacional, o segundo ponto se refere à própria cultura jurídica. Rodrigues 

(2005, p.27) faz uma análise dos apontamentos do autor a respeito da crise da sociedade 

brasileira daquele período, associando  
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 [...] à sua burocratização estéril e falta de criatividade e de preocupação com 

o novo, vendo-a como mero centro reprodutor de conhecimento tradicionais. 

Entendia ser fundamental a recuperação do papel de criação que compete à 

universidade, sendo essa retomada também necessária no campo do ensino 

do Direito. Para ele, o Direito como técnica de controle social estava em 

processo crescente de perda de credibilidade. Defendia, então, um 

movimento que visasse à restauração da supremacia da cultura jurídica e da 

confiança no Direito como forma de controle social, devendo esse 

movimento lançar raízes em uma reforma do ensino, tendo essa como meta 
básica o desenvolvimento, o treinamento e o efetivo desempenho do 

raciocínio jurídico. 

 

Vejamos que passado tanto tempo, mas a crítica é tão contemporânea, tão real ao 

nosso cotidiano, inclusive, falamos com determinada propriedade por fazer parte desse 

universo educacional e muitas vezes ficarmos presos a conteúdos limitados, distantes da 

realidade. Somente em 1962, houve a implantação de um currículo mínimo, coisa que 

nunca havia acontecido antes, mas poucos resultados foram levados a feito devido às 

políticas normativas educacionais.  

No período compreendido entre os anos de 1930 a 1972 não houve avanços 

significativos em direção a qualidade do ensino, havendo sim uma ploriferação dos 

cursos de Direito, levando a classe média aos bancos da universidades/faculdades, com 

reformas que variavam entre a rigidez e profissionalização (com exceção da de 1962), 

sempre com déficit qualitativo, apresentando um universo nem sequer paralelo ao 

contexto social (RODRIGUES, 2005, p.28). 

Foi no ano de 1972 que através da Resolução n.º 3 do Conselho Federal de 

Educação (CFE) foi introduzido no Brasil um novo currículo mínimo que vigorou até 

1994 que buscava ser flexível ao mercado de trabalho e ao contexto local e regional, 

mas que mais uma vez não tiveram força de mudar a realidade do ensino do Direito, 

preocupação sentida em muitas pesquisas que tiveram como universo essa crise fincada 

e impressionantemente sentida, inclusive pela proliferação do número de 

vagas/instituições disponíveis.   

No início da década de 1980, o Ministério da Educação (MEC) cria uma 

Comissão de Especialistas em Direito para formular uma nova proposta curricular 

(RODRIGUES, 2005, p.29), que não foi implantada e em 1990 foi a Ordem dos 

Advogados do Brasil criar uma Comissão de Ensino Jurídico (CEJ/OAB) que se 

encarregou de diagnosticar a situação do ensino e apresentar propostas de solução, 

devido à repercussão, foi tornada obrigatória através da Portaria MEC n° 1.886/1994.  

Somada a essa proposta de diretrizes curriculares, em 1996 foi promulgada a Lei 

de Diretrizes e Bases na Educação Nacional (LDB), onde o Conselho Nacional de 
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Educação (CNE) passa a ouvir a comunidade acadêmica e instituições para fazer os 

reajustes necessários. Rodrigues (2005, p. 30) conta que as discussões na área de Direito 

foram as mais longas, tendo mais uma vez sofrido nova edição (Resolução CNE/CES 

n°9/2004) que mantém muito do conteúdo da norma revogada.  

Diante dessas desavenças político-pedagógicas, a Ciência do Direito vem, desde 

sempre sofrendo de uma desgastada necessidade de mudanças, desde sua matriz 

epistemológica, até as formas mais básicas de transferência de conhecimento, 

pedagógica e burocrática. Após 180 anos do Direito em terra nativa, falamos ainda, e 

talvez com mais propriedade, que a crise do ensino jurídico não é coisa simples, 

principalmente porque vem se arrastando praticamente desde sua origem, embora haja 

contextos prolatores desse fenômeno, em termos gerais podemos citar o contexto social, 

político e econômico, como questões mais específicas produções legislativas e as 

transformações internacionais além das novas necessidades oriundas dos avanços 

científicos e tecnológicos. Como bem retrata Rodrigues (2005, p.34) 

 

Esses fatos fazem com que cada dia se exija dos profissionais do Direito uma 

visão mais ampla, e não apenas legalista, para que eles possam participar 

ativamente no processo social global, deixando de ser meros técnicos ligados 

exclusivamente às atividades forenses. Modificaram-se as exigências com 
relação à prática profissional do jurista, mas o ensino do Direito n;ao 

acompanhou essa evolução. Continua inerte, estacionado na era da 

dogmática, não tendo, em muitas situações, superado o século XIX, ainda 

reproduzindo a idéia de que a simples positivação dos ideais do liberalismo é 

suficiente para gerar a democracia e que o positivismo é o modelo 

epistemológico adequado para a produção do conhecimento jurídico. 

 

 Além desse aspecto cultural de enxergar o Direito, questões como Iniciação 

Científica, extensão, são assuntos cada vez mais espinhosos, a mercantilização do 

diploma compromete uma formação preocupada em fazer dos estudantes, profissionais 

éticos e responsáveis socialmente, muito menos pesquisadores em potencial. Numa 

perspectiva esquemática, proposta por Rodrigues (2005, p.35), visualizaremos os graus 

de alcance ou de afetação da tão falada crise: 

 

 

Crise estrutural    Crise do Paradigma político-ideológico; 

         Crise do paradigma epistemológico. 

 

Crise funcional    Crise do mercado de trabalho; 

                  Crise de identidade e legitimidade dos operadores do Direito 
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Crise operacional  Crise administrativa; 

                           

         Crise acadêmica     Crise didático-pedagógica; 

                                        Crise curricular 

 

 

Quanto à crise estrutural é apontado por Rodrigues (2005, p.36) não como uma 

crise isoladamente interna, mas como resposta aos modelos políticos, econômico e 

social que por sua vez irão buscar satisfações e concretude de crenças e valores na 

esfera jurídica, reforçando, inclusive, a crise do próprio Direito. Isso é possível por ser o 

Direito uma instância simbólica e material, como diz Rodrigues (2005, p.35) e, 

portanto, 

 

[...] é o instrumento maior de mediação das decisões políticas e econômicas 

(a institucionalização dessas decisões se efetiva através do jurídico). Pode, 

portanto, ser importante instrumento de resolução dos problemas sociais e 

econômicos, desde que haja vontade política para tal. Aparece também como 

um dos instrumentos que, dentro de uma sociedade plural e complexa, pode 

ser ideologicamente utilizado como meio de omitir e encobrir as diferenças 

sociais, econômicas, políticas e culturais existentes. Ou seja, é ele, em 
algumas situações, utilizado para legitimar, através de normas positivas e 

procedimentos formais, embasados retoricamente na igualdade e na 

liberdade, a existência de uma sociedade que em realidade pode apresentar-se 

desigual e autoritária, bem como para, através das normas programáticas e 

dos direitos humanos, criar a expectativa da construção de uma sociedade 

justa e democrática. 

 

Dentro desse contexto maior, se nos restringirmos ao quesito do ensino jurídico, 

é preciso compreender que a fundição do Direito teve como prerrogativa funcionar 

como aparelho ideológico do Estado e como esse sofre deslegitimação, a sociedade 

questiona a instância jurídica que lhe dá sustentação, provocando uma falência coletiva, 

constituindo-se aqui a crise do paradigma político-ideológico.  

No que se refere à crise do paradigma epistemológico condiz com o que é ensinado e na 

própria compreensão do Direito pela sociedade, que o Direito é a norma, ou seja, no 

primeiro momento porque o ensino reduz o Direito ao direito positivado e essa 

formação, conseqüentemente norteia os que vão trabalhar com o Direito e as leituras 

externas feitas desse comportamento pela sociedade, logo, está intimamente ligado com 

a crise anteriormente mencionada. 

 Quanto à crise funcional, ela engloba a formação no âmbito do processo 

educativo do profissional, de acordo com alguns critérios de qualidade. Esses critérios 

de qualidade constituem a não supressão de algumas necessidades como: mercado de 
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trabalho e de identidade e legitimidade dos operadores, gerando uma crise nesses 

setores. Como crise do mercado de trabalho, vislumbramos rapidamente alguns aspectos 

claramente indicativos: o primeiro deles decorre de uma formação que “a sua busca de 

auto-suficiência no jurídico os torna, regra geral, incompetentes para entender qualquer 

realidade a mais de um palmo do código” (RODRIGUES, 2005, p.44).  

Desse modo, os espaços que poderiam ser ocupados pelos bacharéis, estão 

crescentemente dando lugar a indivíduos com outra formação, se preocupando em 

desempenhar serviços técnico-burocráticos na esfera estatal, através de concurso, 

recorte que deixam muitas vagas sem preenchimento ante a falta de qualificação básica 

dos concorrentes. Somada a esse contexto, temos ainda a saturação do mercado de 

trabalho liberal por questões de ordem político e econômico.  

No aspecto da crise identitária, se refere ao status, ao glamour que são próprios 

do discurso jurídico, de seus ritos, geram expectativas sobre a atuação profissional e o 

mercado. Vejamos que a autonomia profissional inexiste, a realidade contemporânea 

aponta advogados subempregados, o ideal de justiça perseguido pelo trabalho prático do 

Direito muitas vezes não ocorre, já que o principal elemento dessa relação é a norma e 

que por sua vez é desagregadora, com um lento e burocrático poder judiciário, 

incorrendo ainda, com alguns (muitos) comprometidos com desejos particulares, jogos 

de poder e corrupto.  

Como legitimidade, pode ser explicada em menos linhas e tem a força 

devastadora de em suas atividades, seja para sobreviver nesse ambiente, seja por não ter 

consciência do seu papel social, lutam a luta dos opressores, deixando as lutas maiores 

da população, pois enxergam turvamente como único caminho a necessidade de “se 

adequar ao status quo e abandonar os ideais dos tempos de estudante” (RODRIGUES, 

2005, p.49). 

A crise operacional se refere a duas instâncias. A primeira delas se circunscreve 

acerca da administração, em todos os níveis que envolvem o ensino e o ensino jurídico 

no Brasil, desde o MEC e o CNE (proliferação de cursos e de vagas), passa pela 

administração das instituições (as motivações mercantilistas deturpam as finalidades de 

ampliação das vagas, sem critérios de qualidade e desconsiderando a realidade local, 

regional), até a administração do curso. Para as duas primeiras crises, veremos a tabela 

abaixo que expressa numericamente a sua preocupação, já que segundo o Relatório do 

INEP/MEC (1999, p.57), no ano de 1998 havia 89.080 vagas de entrada no Brasil para o 

curso de Direito e dois anos depois temos a seguinte realidade: 
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TABELA 2 : Graduação - matrículas no curso de Direito segundo a categoria 

PÚBLICA PRIVADA  

Federal Estadual Municipal Particular Comum./ 

Filantrópica 

TOTAL 

26.024 14.726 10.526 159.822 159.237 370.335 

7,0% 4,0% 2,8% 43,2% 43,0% 100% 

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Superior - INEP/MEC, 2000 

 

No que se refere à administração do curso, adota priorísticamente nas escolas 

particulares, uma postura neopatrimonialista, que usa do apadrinhamento em detrimento 

da competência, que segundo Rodrigues (2005, p.50), é uma característica histórica na 

contratação dos professores dos cursos de Direito, “uma administração centralizada, de 

cunho vertical, com ausência de autonomia organizacional e financeira” (idem). 

A segunda vertente diz respeito à crise acadêmica, talvez seja a mais lamentável 

de todas, muito embora elas sejam compostas numa linha de interdependência capazes 

de obscurecer o crescimento da ciência jurídica. A produção de novos conhecimentos na 

área não ocorrerá sem o cumprimento dos requisitos de qualificação em ensino, 

pesquisa e extensão, mortificados por um método tradicional de ensino, homônimo ao 

de sua origem, a aula-conferência, esse método propicia o autoritarismo e castra o 

processo educativo e o estímulo a pesquisa e extensão são praticamente inexistentes. 

 Como nos alerta Rodrigues (2005, p.55) “No universo do ensino do Direito, a 

idéia do que seja um programa de ensino é quase nula. Os programas das disciplinas 

são, em regra geral, cópias malfeitas de índice de manuais e códigos de leis”. A falta de 

qualificação e preparo para entrar em sala de aula, leva a grandes equívocos, inclusive 

para libertar o ensino dessa tradição ideológica arraigada de senso comum teórico e a 

falta de sensibilidade na promoção de um ensino que o leve à autonomia, perspectivas 

interdisciplinares e de cunho social. 

Finalmente, o último desdobramento dessa crise, de acordo com a sistemática 

acima, está à figura da crise curricular, sendo esse um dos maiores vilões do ensino do 

Direito, normalmente fadado às leituras dogmáticas dos fenômenos considerados 

relevantes, dentro da própria norma. Para Rodrigues (2005, p.59) 

 

[...] é insuficiente incluir conteúdos considerados críticos, como a 

Antropologia, a Ciência Política, a Ética, a Filosofia, a Psicologia e a 

Sociologia, por exemplo, se o direito positivo continua sendo ensinado de 
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forma dogmática. A interdisciplinariedade deve se realizar, principalmente, 

no ensino dos conteúdos considerados jurídicos. 

 

O currículo deve ser dialeticamente integrado, levado a feito o ensino, a pesquisa 

e a extensão, distanciando a teoria e a práxis jurídica no contexto real social. O ensino 

básico, a formação dos bacharéis em Direito, deve passar despercebido pelo aparelho 

ideológico do Estado, independente e se constituir como “(...) instância orgânica de 

construção de um novo imaginário social criativo e comprometido com os valores da 

maioria da população” (RODRIGUES, 2005, p.37). 

Dentre os muitos problemas apontados, o que mais se destaca pela imposição de 

algumas instituições, boa parte das outras crises se encerram numa discussão fervorosa 

entre alguns pesquisadores com efeitos pálidos, já que a maior transformação deveria 

ser posta nas faculdades de Direito particulares, que se negam com argumentos de que a 

educação é de qualidade e o problema real se refere à mantença da hegemonia do curso 

de Direito seleto, enquanto eles o difundem democraticamente. A tabela abaixo pode ser 

elucidativa na compreensão da expansão colocada 

 

TABELA 7 : Graduação - número de cursos de Direito segundo a categoria 

PÚBLICA PRIVADA  

Anos Federal Estadual Municipal Particular Comum./ 

Filantrópica 

TOTAL 

2000 52 31 12 176 171 442 

2007 57 49 26 662 286 1.080 

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Superior - INEP/MEC, 2000 e 2008 

 

Nos últimos tempos então, vemos a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB 

criticarem freqüentemente o aumento de cursos jurídicos no país, reivindicando mais 

rigidez para a sua criação, levando o MEC, inclusive, a dar mais peso aos seus 

pareceres, pois, até então, como ocorreu no ano de 2007, onde foram criados 88 cursos 

de graduação em direito e dentre esses, apenas dois receberam parecer favorável da 

OAB, alegando o número exacerbado de cursos de Direito no Brasil.  

 Em setembro de 2004 eram 700, o estado de São Paulo é o que tem mais cursos, 

em 2007 eram 225, no entanto, no exame nº 130 da OAB-SP, numericamente 18.660 

bacharéis em direito participaram do exame, com índice de reprovação de 83,84%. 

Segundo Cerqueira (2006, p.86) no ano de 2006 existiam 978 cursos de Direito 

no Brasil, e em números de vagas 221.111, sendo que 47% estão concentrados no 
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sudeste e 20% no sul, refletindo, inclusive, a desigualdade de acesso em termos de 

extrato social.  

Mesmo diante desse caos apresentado acima, quando relacionamos o 

crescimento exponencial do campo de pesquisa em Direito com outras ciências, 

veremos o grande impacto de seu crescimento, muito embora deva ser ressalvado que, 

há ainda um relativo atraso, como nos conta Rodrigues (2005, p. 43) que coloca o 

seguinte: 

Pode-se dizer, sem medo de errar, que a Ciência do Direito está, em muitos 

aspectos, mais de um século atrasada em relação às demais ciências. 

Conhecimentos fundamentais produzidos pelas Teorias da Linguagem e do 

Conhecimento, pela Hermenêutica, pela Filosofia, pela Sociologia, pela 

Antropologia, pela Ciência Política, pela Economia, pela Psicologia e pela 
Psicanálise, entre outras, não foram ainda adequadamente assimilados. Pelo 

contrário, em muitos casos são simplesmente negados em nome da Lei. 

Afinal, no Direito, com suas exceções, vige o princípio da verdade formal. 

[...] Como lugar de conhecimento sobre as condições de possibilidade da 

ação humana projetada no mundo, os cursos de Direito não dão conta (ou não 

querem fazê-lo) de captar as contradições da realidade. A sua busca de auto-

suficiência no jurídico os torna, regra geral, incompetentes para entender 

qualquer realidade a mais de um palmo do código. 

 

Muitas explicações se fundam definitivamente nos pontos já trabalhados, o 

primeiro passo para fazer pesquisa se inicia definitivamente na graduação, na inserção 

de disciplinas que estimulem a problematização dos fenômenos jurídicos e sociais, de 

outro modo como se pode questionar os dogmas se são apresentados como verdades 

únicas e intransponíveis, leituras unívocas  e redução de todos os acontecimentos 

tutelados juridicamente a partir de uma única perspectiva. 

Enquanto escrevemos, pensamos muito na missão política da ciência, muito 

embora isso de certo modo, já tenha sido debatido, apresentado a evolução técnico-

científica, se tenha trabalhado a questão da divulgação científica, o fazer ciência tem um 

“quê” muito mais profundo, que no caso em tela, como traz Nobre (2003, p. 04), esse 

 

[...] relativo atraso se deveu, sobretudo a uma combinação de dois fatores 

fundamentais: o isolamento em relação a outras disciplinas das ciências 

humanas e uma peculiar confusão entre prática profissional e pesquisa 
acadêmica. Isso teria resultado tanto em uma relação extremamente precária 

com disciplinas clássicas das ciências humanas como em uma concepção 

estreita do objeto mesmo da “ciência do direito”. 
 

No cenário jurídico, ainda se travam lutas referentes àquele drama ao qual era 

imposta ao cientista, se estendendo a toda atividade jurídica, isso porque, por muito 
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tempo ficou (é) compreendido que a prática jurídica e a pesquisa são atividades 

homônimas, como diz Bittar (2003, p.48) 

 

De fato, é dada essa tarefa ao cientista, que se ocupa do sentido jurídico, 

devendo decifrá-lo em meio às tramas em que se produz. A lógica dessa 

atividade, eminentemente exegética, reside exatamente na circularidade do 

sentido e busca alento em sua capacidade de influenciar novas práticas 

jurídico-semióticas. A textualidade da ciência jurídica não se produz com 
vistas a qualquer resultado de sentido, mas sim com vistas à influenciação do 

legislador, do aplicador, dos tribunais, dos operadores do direito, ou seja, 

daqueles que direta ou indiretamente convivem com as práticas jurídico-

textuais. 

 

Em sentido contrário vai Roberto Lyra Filho (1995, p. 35) 

 

O „sentimento do direito‟, procurado numa intuição livre, acaba descobrindo, 

e não por mera coincidência, na „alma‟ dos pesquisadores, a ideologia 

jurídica peculiar à sua classe e seu grupo, isto é, os princípios perfeitamente 

compatíveis com a ordem estabelecida. Começando nas “belas almas”, em 

que a ideologia brota como uma flor, e idealizando, romanticamente, a 
dominação, o „sentimento do direito‟ acaba amadurecendo nos mesmos frutos 

repressivos.  Nem os senhores delicados, do „sentimento‟ - nem, por outro 

lado, os senhores práticos, do direito criado por juízes „realistas‟ – sequer 

intentam uma crítica real e profunda de pressupostos estabelecidos pela 

ordem social dominante. Ao contrário, eles procuram melhor servi-la, apenas 

achando que a legislação é um caminho muito estreito (bruto, para os 

sentimentais, ou atrasado, para os realistas), em relação às exigências de 

manter a estrutura em perfeito funcionamento, com um pouco de água com 

açúcar ou pondo óleo e peças novas na máquina. 

 

 

Com o uso de uma metodologia como o silogismo, o raciocínio dedutivo do 

mundo a partir da norma e a norma pela norma, a inserção de disciplinas como a 

sociologia jurídica nos currículos, coisa que ocorre em meado dos anos de 1960 com 

forte resistência dos tradicionalistas e essa resistência impediu uma evolução científica 

mais latente, com alternativas mais criativas para o direito. 

Certamente que a sociologia tem um papel fundamentalmente crítico de ver, de 

perceber os fenômenos, no caso, os jurídicos. Dada a formação sem incentivos 

dinâmicos, ocupados com os dogmas e não com uma teoria dialógica com a prática, 

sobrará, repúdio natural, pois em qualquer área do conhecimento que se coloca à prova 

o modo e forma de se pensar e de fundamentar reflexões e ações, há uma tendência em 

recorrer à sustentação de um sistema dogmático-normativo no qual possuí certo 

conhecimento prático. Para Faria e Campilongo (1991,p.34) 
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O reducionismo dessas posturas formalistas, no entanto, vem ultimamente 

dando mostras de esgotamento. Alguns fatores responsáveis por esse 

exaurimento merecem ser destacados. Em primeiro lugar, os movimentos de 

ampliação do acesso ao Judiciário, agindo sob a forma de serviços legais não-

oficiais deliberadamente organizados com o propósito de introduzir as classes 

populares no universo jurídico, criaram problemas judiciais inéditos para os 

quais a dogmática não contava com respostas previamente definidas em seu 

repertório de soluções-exemplares para casos-exemplares. Some-se a isso o 

fato de que os grupos empenhados em encontrar formas „alternativas` de 

direito, a fim de que os códigos e as leis não continuassem a reproduzir 

desigualdades sócio-econômicas, „politizaram‟ os argumentos jurídicos, 
exigindo sentenças inéditas no campo dos direitos coletivos – sentenças essas 

dificilmente enquadráveis dentro dos pressupostos lógico-formais da 

dogmática.  

 

Esse contexto define a necessidade de problematizar essas novas realidades ao 

qual o direito enquanto prática, muito menos, como teoria, não conseguia responder, as 

décadas de 1960 até 1980 foi um momento crucial para a discussão acerca da inserção 

da disciplina sociologia e sociologia jurídica nos cursos de direito, porém, lenta em sua 

real inserção, essa ficava, já que não era uma política educacional, a carga dos 

professores que invariavelmente problematizavam o ensino jurídico pela sua 

descontextualidade social.  

Era também, especialmente na década de 1980, preocupante a pesquisa, que 

segundo Faria e Campilongo (1991, p. 44) “a pesquisa empírica (...) praticamente 

inexiste. “As escolas não assumem, há tempos, a função de produtoras do conhecimento 

jurídico, quando muito, limitam-se e quase sempre mal, a reproduzir o legalismo 

oficial”. a pesquisa empírica é inexistente, a regra é uma revisão bibliográfica de uma 

literatura estreita, incapaz de analisar suas origens históricas,implicações sociais e sua 

efetividade. Com os novos instrumentos criados pelo repensar do direito, veremos 

claramente a fundação de dois tipos de jurista: 

 

a) Jurista Prático: uso de critérios para apreciar o que é relevante num caso particular, 

baseado nos sistemas de normas e conceitos aprendidos na vida universitária e no 

estudo posterior, geralmente utilizam a retórica e objetividade; 

b) Jurista Teórico: faz uso de conceitos baseados na prática da justiça no passado e no 

presente, formulando e re-formulando o seu próprio sistema conceitual, adapta-se ao 

novo, principalmente as novas linhas reveladas em outras pesquisas históricas, políticas, 

pedagógicas, pensa o direito enquanto dinâmica social e suas repercussões na atividade 

legislativa e judicial.  
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Na pós-graduação, esses reflexos serão sentidos, com os novos modos de ver, a 

necessidade de ampliar questões não respondidas na faculdade levam muitos a descobrir 

num estudo mais aprofundado o caminho de saciedade daquelas questões, 

retroalimentadas por novos pontos sem resposta, só que uma perspectiva crítica, capaz 

de atravessar os muros que até hoje tentam estreitar o universo da ciência jurídica.  A 

tabela abaixo nos dará a exata noção do caminhar da pesquisa em pós-graduação no 

Brasil. 

 

Tabela 8 : Mestres e Doutores em Direito 

(Curso, alunos titulados e docentes permanentes) 

NÚMERO DE 

CURSOS 

ALUNOS 

TITULADOS 

DOCENTES 

PERMANENTES 

Anos Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado Total Doutores 

1987 17 5 65 12 247 172 

1988 17 5 59 10 253 179 

1989 17 5 92 25 332 269 

1990 17 5 89 32 347 273 

1991 17 5 112 35 357 283 

1992 18 4 130 25 380 301 

1993 18 4 147 23 377 300 

1994 18 4 141 26 380 310 

1995 17 4 153 32 377 306 

1996 18 4 191 22 225 167 

1997 20 5 259 21 264 168 

1998 23 9 291 53 343 278 

1999 27 9 483 79 465 411 

2000 37 11 676 114 558 504 

2001 38 11 1093 131 590 543 

Fonte: CAPES, 2002. 

 

Desde os anos 2000 a pesquisa em Direito vem crescendo vertiginosamente, supomos 

que ao enxergar esse abismo que desestrutura a Ciência Jurídica, reforça a alta 

qualificação de pessoal como mecanismo de compromisso com os pilares da educação 

superior: ensino, pesquisa e extensão, como asseveram o censo Capes (2000; 2004; 

2006) e que fizemos o recorte segundo a área: 

 

TABELA 9 - Distribuição dos pesquisadores e doutores segundo a área do conhecimento 

predominante nas atividades do grupo 

Ano Pesquisadores Doutores 

2000 401 179 

2004 1.345 634 

2006 2.065 949 

 

Vejamos que em quatro anos o número de pesquisadores triplicou e o 

quantitativo de Doutores cresceu abruptamente, maior crescimento, no entanto, ocorreu 

entre os anos de 2004 e 2006, onde os pesquisadores praticamente dobraram em 
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quantidade e o de doutores triplica nas atividades de grupos. Devemos lembrar que os 

valores acima correspondem ao número de respostas dadas naquele ano, não sendo 

cumulativa, a soma de todos os anos, mas que se considere individualmente. Isso se 

deve evidentemente ao preenchimento dos espaços de pesquisa, que por muito tempo 

ficava subentendida na prática forense cotidiana. 

Comparativamente, no ano de 2000 a área de Medicina havia 737 grupos de 

pesquisa e em Educação 631. Em 2004 havia em Medicina 1.257, 4.632 linhas de 

pesquisa e 6.664 pesquisadores e em Educação 1.194 grupos de pesquisa de um total de 

19.470. Percebe-se o grande salto que se deu no quantitativo de pesquisadores e de 

doutores em atividades de pesquisa em grupos cadastrados no CNPq onde apresenta 

resultados das linhas de pesquisa e a porcentagem em relação aos outros campos.  

 

TABELA 10 - Distribuição dos grupos de pesquisa de Direito segundo as áreas do conhecimento 

predominantes do grupo. 

Ano Linhas de Pesquisa Pesquisadores
6
 Grupos de 

Pesquisa 

% 

2000 221 452 103 0,9 

2004 778 1.623 366 1,9 

2006 1.172 2.561 490 2,3 

Fonte:Censo CAPES 2000,2004 e 2006. 

 

 O percentual é dado ao crescimento em relação a todas as ciências, e, colocado 

assim, junto às linhas de pesquisa, pesquisadores e grupos, percebemos o crescimento 

exponencial da ciência jurídica. No ano de 2008, as instituições que oferecem pós-

graduação stricto sensu em Direito somam 88 cursos divididos entre 64 mestrados e 24 

doutorados e já no final de 2009, com as novas aprovações, subiu o número de 

mestrados e doutorados em Direito no Brasil, agora temos 68 mestrados e 27 

doutorados. 

Isso significa numericamente 35 mestrados e 24 doutorados e nesse universo, 

buscamos identificar as produções de pesquisa de alta qualificação sobre violência. 

 

 

 

 

                                                             
6 Aqui houve dupla contagem dos pesquisadores, tendo em vista que a Capes considerou todos os 

componentes, independentemente de vínculo com outro grupo. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5367



3. Que é o Direito? – Como o Direito se vê. 

 

Há certa dificuldade em definir o que seja direito, especialmente no que se refere 

aos critérios que vão ser utilizados para dizê-lo, obedecendo ao sentido de Herkenhoff 

(2001, p.03), há dois critérios básicos a serem considerados.  

O primeiro deles, o nominal, atende às necessidades etimológica e  semânticas do 

termo. Na primeira, a palavra “Direito” será norteada pela sua origem, portanto, tem 

seus primeiros contornos do vocábulo directus (conforme a reta) , derivado do verbo 

dirigere equivalente a guiar, conduzir, ordenar. No Ocidente, em alemão recht, em 

italiano diritto, em francês droit, em espanhol derecho, tem o mesmo sentido 

(GUSMÃO, 2004,p.49). 

A definição semântica refere-se à observação dos significados atribuídos ao 

vocábulo ao longo do tempo. O segundo critério a ser considerado é o real, ou lógico, 

normalmente associado ao que os entendidos como expoentes dessa ciência, ou mesmo 

dessa “sociedade” – quanto corpo de uma mesma formação - traduzem no formato de 

conceito. Para Rizzatto Nunes (2006, p.50)  

 

[...] o termo “direito” comporta pelo menos as seguintes concepções: a de 

Ciência do Direito; a de norma jurídica, como a Constituição e as demais leis 

e decretos, portarias etc.; a de poder e prerrogativa, quando se diz que alguém 

tem a faculdade, o poder de exercer um direito; a de fato social; e a de 

Justiça, que surge quando se percebe que certa situação é direito porque é 

justa. 

 

Ressalta o autor que o aspecto mais comum e predominante fora dos muros 

científicos, é sem sombra de dúvidas, o direito como norma, mais especificamente a 

norma jurídica escrita. Nesse sentido, Gusmão (2004, p.50) acredita ser a bilateralidade 

a sua característica mais específica, ou seja, 

 
 [...] dar uma noção restrita do direito ao complexo de normas disciplinadoras 
da conduta social, correspondente, por exemplo, ao direito dos contratos, ao 

direito de família etc., e não a todos os tipos de direito. Realmente, tendo em 

vista a conduta, o direito, como norma de comportamento, distigue-se das 

demais normas sociais, por ter estrutura bilateral, porque atribui uma 

“prerrogativa” (faculdade, direito subjetivo) ou “competência” (autoridades) 

a uma parte, impõe uma “obrigação” à outra. 

 

A coercibilidade aparece como base estruturante, que se corporifica na norma e 

no aparelho fiscalizador/repressivo do Estado, e como coloca o autor, não são todos os 

direitos que se aninham na norma, na tutela estatal. De fato, as conceituações 
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apresentam convicções que redundam entre: lei, poder (compõem o 

positivismo/normativismo), justiça e fato social (agregam a corrente teórica do 

jusnaturalismo), em sua maioria, controversa. 

Inconformado com as percepções estáticas, unilaterais e sem qualquer resquício 

de vida fora da norma, Roberto Lyra Filho em uma das suas obras contesta o monismo 

jurídico
7
, o monopólio da legitimidade do Direito pelo Estado e defende a idéia de que o 

direito deve ser plural, não se reduzindo à norma e muito menos a norma à sanção. 

Vejamos a sua posição teórica crítica acerca da dualidade histórica entre o positivismo e 

o jusnaturalismo (LYRA FILHO, 1995, p. 27) 

 

Assim, Miguel Reale, entre outros, recusaria a classificação como positivista 

e, no entanto, para este filósofo do Direito, é na ordem que se encontra a raiz 
de toda a elaboração jurídica: „em toda a comunidade, é mister que uma 

ordem jurídica declare, em última instância, o que é lícito ou ilícito”. E, para 

mais enfatizar este posicionamento, o mesmo destacado pensador da direita 

repete e endossa uma frase de Hauriou, no sentido de que “a ordem social 

representa o minimum de existência e a justiça social é um luxo, até certo 

ponto dispensável...‟. Não se poderia fixar mais claramente a opção 

positivista. Depois disto, qualquer acréscimo ou matizamento é secundário: 

permanece, no âmago, o compromisso com a ordem estabelecida e as 

barreiras que ela opõe ao Direito justo não seriam jamais transponíveis, 

porque, na verdade, para o positivista, a ordem é a „Justiça‟.  

 

 

A sua proposta vai além dessa discussão guerreada, desperdiçando momentos gloriosos 

da convivência entre direito e sociedade, na observação das manifestações normativas 

sociais, para que se enxergue como o que se pensa estar fazendo no Congresso, nas 

Câmaras estaduais e municipais atingem a população, como se dá a dinâmica social no 

uso e na qualidade desse uso social do Direito. 

Nesse rastro temos ainda expoentes como Antonio Carlos Wolkmer que trabalha 

a temática da “Teoria Crítica do Direito”, impondo-se ao direito dominante numa 

discussão profundamente marcado pela crise/morte da legitimidade estatal, de produção 

e aplicação de uma justiça incapaz de emancipar indivíduos. O aspecto mais 

surpreendente nesse contexto é que mais do que trabalhar um simples conceito, 

acabamos de nos deparar com uma narrativa histórica da ciência jurídica e digo isso 

porque a compreensão do termo Direito vem passando por transformações que 

acompanham os meios de apropriação e empoderamento científico-social do Direito. 

                                                             
7 Nasceu na cultura européia Ocidental, a partir do século XVII e XVIII, é um modelo normativista tecno-

formal, centrado literalmente na legalidade e no reducionismo normativista e não admite a possibilidade 

de outras formas de práticas diferenciadas. 
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Para Tércio Sampaio Ferraz Jr., há dois enfoques teóricos para redefinir o 

termo/objeto Direito: o zetético e o dogmático, que respectivamente se referem no 

primeiro ponto à predominante função informativa da linguagem, são abertos, porque 

suas premissas são dispensáveis, podendo ser substituídos sempre que os seus 

resultados não sejam bons, “as questões que ela propõe podem até ficar sem resposta até 

que as condições de conhecimento sejam favoráveis”. (FERRAZ JR., 2003, p. 41). 

Segundo o autor, é possível estabelecer limites zetéticos, que por sua vez se dividem em 

(2003, p.46):  

a)zetética analítica pura: desse ponto de vista, o teórico ocupa-se com os 

pressupostos últimos e condicionantes, bem como com a crítica de seus 

fundamentos formais e materiais do fenômeno jurídico e de seu 

conhecimento; 

b) zetética analítica aplicada: desse ponto de vista, o teórico ocupa-se com a 

instrumentalidade dos pressupostos últimos e condicionantes do fenômeno 

jurídico e seu conhecimento, quer nos aspectos formais, quer nos materiais; 

c)zetética empírica pura: desse ponto de vista, o teórico ocupa-se do direito 
enquanto regularidades de comportamento efetivo, enquanto atitudes e 

expectativas generalizadas que permitam explicar os diferentes fenômenos 

sociais; 

d) zetética empírica aplicada: desse ponto de vista, o teórico ocupa-se do 

direito como instrumento que atua socialmente dentro de certas condições 

sociais. 

 

Para melhor esclarecer, vamos exemplificar: como zetética analítica pura a 

filosofia do direito e a aplicada à teoria geral do direito; como zetética empírica pura a 

sociologia jurídica e como zetética empírica aplicada a criminologia. Já no enfoque 

dogmático, para Ferraz Jr. (2003, p.41),  

 

A função informativa combina-se com a diretiva e esta cresce ali a sua 

importância. [...] A dogmática é mais fechada, pois está presa a conceitos 

fixados, obrigando-se a interpretações capazes de conformar os problemas às 

premissas, e não como sucede na zetética, as premissas aos problemas. Para 

essa última, se as premissas não servem, elas podem ser trocadas. Para 

aquela, se as premissas não se adaptam aos problemas, estes são vistos como 

“pseudoproblemas” e, assim, descartados. Seu compromisso com a 

orientação da ação impede-a de deixar soluções em suspenso. 

 

São manifestações dogmáticas as disciplinas direito civil, penal, processual, 

constitucional, administrativo, etc., disciplinas que detém premissas em si e por si 

arbitrárias, finitas. Mas o autor defende o reconhecimento do uso interpretativo 

científico a partir de ambos os enfoques, tendo em vista a complexidade natural aos 

fenômenos jurídicos. A posição teórica, principalmente na observação e interpretação 

do direito como ciência de Ferraz Jr. está próxima das tradicionalistas, muito embora 
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consiga enxergar na atividade científica um plano de atuação que considera a 

participação e contribuições de outros ramos científicos para a melhor atuação do 

direito, mas também não é revolucionária no sentido Lyriano, já que os enfoques são 

dois e com objetivos e dinâmicas bem distintas. 

No entanto, isso traduz muito mais do que uma filiação teórica, revela a 

ideologia de que a interdisciplinariedade fica muito bem aceita quanto se trata de 

“pontos de vista”, a norma jurídica é quem de fato encerra o direito, portanto, 

redundando numa idéia de que é muito mais vantajoso aprender a técnica própria para 

bem utilizar essa norma, do que perder algum tempo como os tais modos particulares de 

ver o fenômeno jurídico e sua técnica, semelhante discórdia e desprezo dado ao 

jusnaturalismo frente ao positivismo retumbante. 

 Um dos aspectos a serem considerados na busca da gênese dessa realidade se 

fundamenta nas práticas de ensino ou no ensino das práticas do Direito, cada vez menos 

reflexivo, menos científico e mais tratado como uma técnica de entrada no mundo dos 

servidores públicos. Logo, essa forma de tratar deixa ao longo do caminho todas as 

preocupações em disseminar uma cultura jurídica plural, capaz de instituir liberdade e 

emancipação a todos indistintamente, seja pelo asseguramento dos direitos 

efetivamente, seja pela participação ativa nas tomadas de decisão da vida pública.  

 O que se pretende aqui não é definitivamente, aniquilar a idéia e o efeito das 

normas jurídicas para a ciência jurídica e para a sociedade. Não. Como diz Rodrigues 

(2005, p.20) para quem 

  

O Direito consiste, fundamentalmente, em um conjunto de princípios e 
normas disciplinadoras da conduta do homem em sociedade; e ele não 

sobrevive legitimamente sem que seu conteúdo seja ético, assim como perde 

o seu sentido se não estiver relacionado com a vida em sociedade. 

 

 

E é esse o nosso esforço, de ir em direção a crise que o direito vive que não é de 

hoje, que vai desde o que de fato persegue, que justiça ou exata medida lhe é regra, até 

os termos teórico-práticos já apontados por Lyra Filho, por Wolkmer, movimentos 

como o Direito Alternativo
8
 encabeçados por Amilton Bueno de Carvalho e pelo Direito 

                                                             
8 No Brasil, o movimento teve inicio ao final da década de 80 entre juízes do Rio Grande do Sul. Com 

uma ampla proposta de reavaliação crítica do Direito, numa perspectiva da nova ordem social e jurídica, 

os adeptos do alternativismo caracterizam-se pela inconformidade e resistência à visão conservadora e 

afastada da realidade histórica, repelindo o mito da neutralidade política do jurista, quando alega que, em 

nome da justiça, tem de ser feita uma escolha filosófica, política e ética em cada decisão prolatada. 
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Achado na Rua
9
 representado na pessoa do prof. José Geraldo de Sousa Júnior, grita aos 

quatro cantos que, os problemas oriundos dessa imensa dicotomia imposta entre a teoria 

e a práxis jurídica ganhou as ruas, não reside apenas nas discussões teóricas, mas em 

toda a idéia de direito e todo o sentimento de justiça. Como afirma Lyra Filho (1995, 

p.28) 

 
 Somente uma nova teoria realmente dialética do Direito evita a queda numa 

das pontas da antítese (teses radicalmente opostas) entre direito positivo e 

direito natural. Isto, é claro, como em toda superação dialética, importa em 

conservar os aspectos válidos de ambas as posições, rejeitando os demais e 

reenquadrando os primeiros numa visão superior. Assim, veremos que a 
positividade do Direito não conduz fatalmente ao positivismo e que o direito 

justo integra a dialética jurídica, sem voar para nuvens metafísicas, isto é,sem 

desligar-se das lutas sociais, no seu desenvolvimento histórico, entre 

espoliados e oprimidos, de um lado, e espoliadores e opressores, de outro. 

 

Descobrir o verdadeiro papel do Direito é o modo mais adequado para 

problematizar e discutir os modos de produção do direito e que como ele (sobre)vive 

legitimado, mas essa discussão de fato tem fôlego a partir das primeiras lições 

científicas do direito que tem suas luzes no ensino jurídico, por isso a preocupação em 

defini-lo e delinear conceitualmente o direito. 

 

4. Considerações Finais 

 

A história do Direito há muito nos ensina que a sua formação social traduz simbólica e 

efetivamente os grandes dramas e problemas dos indivíduos e das classes, contudo, nos 

parece que o “fazer” Direito carrega esse mesmo estigma. O modo como uma ciência, 

especialmente aquelas de grande impacto social, como é o Direito, acabam por 

cristalizar as tramas sociais e conseqüentemente, exprimem, perpetuam problemas 

concernentes àquela sociedade, àquele momento histórico. 

A vinda e implantação do curso de direito no Brasil não traduz apenas o momento que 

marca a vinda dos nossos colonizadores, mas marcam a transferência cultural e dos 

                                                             
9 É fruto da reflexão e da prática de um grupo de intelectuais reunidos num movimento denominado Nova 

Escola Jurídica Brasileira, cujo principal expoente foi o professor Roberto Lyra Filho e a docência que 

exercitou, por cerca de trinta anos, principalmente na Universidade de Brasília.  A proposta da Nova 

Escola insere-se na conjuntura de luta social e de cínica teórica, como pensamento alternativo, heterodoxo 

e não-conformista, voltado para a formulação de uma concepção jurídica de transformação social. Trata-

se de uma leitura dialética do fenômeno jurídico, cuja captação se dá num plano alargado de sua 

manifestação positivada, isto é, a partir da realidade plural de múltiplos ordenamentos sociais e do 

aparecer de seus respectivos projetos de organização política. Disponível em: 
http://vsites.unb.br/fd/nep/matdireitonep.htm.  
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ditames oriundos daquela realidade, os interesses nascem corrompidos na tentativa de 

aniquilamento constante das reais necessidades do nosso povo, ensejando uma crise sem 

se quer ser estabelecido uma dinâmica própria. 

Ademais, o culturalismo jurídico dominante de refreio às propostas externas, de uma 

formação unívoca, capaz de enxergar somente os seus preceitos como caminho 

exclusivo de verificação e criação de realidades, nos fez herdar uma formação 

equivocada e precária. 

Com a periclitante inserção de disciplinas como a Sociologia Jurídica nos anos 60, 

veremos que a auto- representação do Direito sofre mudanças, perceber os fatores 

externos como elementos a serem considerados no momento da formulação e 

executividade de suas prescrições, o “sair lá fora” mobilizou uma massa crítica capaz de 

questionar as estruturas discursivas do Direito e seus efeitos na (e para a) sociedade. 

Somada às questões políticas que percorreram todo o processo de readequação e 

proliferação, o aspecto econômico e estratégia militarista se destaca, aniquilando a 

formação humanista e crítica. A (não) abertura da qualificação dos profissionais 

técnicos em pesquisadores sofre fortemente essa influência, relegada ao obscurantismo 

da pesquisa em Direito no Brasil, recentemente despertando para se auto compreender 

como força motriz capaz de se colocar como instrumento de destaque às novas 

transformações do ensinar e pesquisar Direito. 
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ESTUDO DE CASO: ENSINO DO DIREITO, PESQUISA DE CAMPO E
MULTICULTURALISMO

CASE STUDY: LEGAL TEACHING, FIELD RESEARCH AND MULTICULTURALISM

Ana Clara Correa Henning

RESUMO
Este texto analisa uma prática de pesquisa de campo realizada em um Curso de Direito no sul do Brasil. Essa
proposta pedagógica teve como objetivo construir um conhecimento emancipatório e crítico através de uma
investigação transdisciplinar e multicultural, que conectasse o saber acadêmico-jurídico com os saberes
populares e práticos de grupos e comunidades locais e que, ao final, proporcionasse aos alunos uma
percepção de direito mais ampla e inclusiva. Para isso, pretendeu modificar o código pedagógico tradicional
dos cursos de Direito, baseado na escola positivista, investindo na flexibilização do poder e do controle
social e orientando-se pelas características do paradigma emergente. Para realizar esta análise, foi feito um
estudo de caso de abordagem qualitativa, por meio de entrevistas semi-estruturadas com professores e
alunos envolvidos, cujos resultados confirmaram a possibilidade da inversão dos pólos da racionalidade
ocidental, ainda que de maneira tênue, e da construção de um conhecimento-emancipação voltado à
autonomia de pensamento, à análise crítica do direito estatal e à inclusão de outros regramentos jurídicos,
elaborados e aplicados pelas comunidades locais.
PALAVRAS-CHAVES: Ensino Jurídico. Prática de Pesquisa Jurídica. Paradigma Emergente.

ABSTRACT
This text analyzes a field research that was put into practice in a Law Course in southern Brazil. The
pedagogic pedagogical aimed to build emancipative and critical knowledge by means of interdisciplinary and
multicultural research that was able to connect academic legal knowledge to the popular and practical lore of
groups and local communities, eventually providing students with a broader, more inclusive view of law. For
such it intended to modify the traditional pedagogic code of Law Courses, which is based on the Positivist
Theory, by investing on flexibility of power and social control, being guided by the characteristics of the
emerging paradigm. To perform this analysis a case study of qualitative approach was performed by means of
semi-structured interviews, with professors and undergraduate students involved in the project , whose
results confirmed the possibility of inverting the poles of western rationality, however small, and that of
building emancipative knowledge directed towards the autonomy of thought in students, the critical analysis
of state law, and the addition of other legal rules, prepared and applied by local communities.
KEYWORDS: Legal Teaching. Legal Research Practice. Emerging Paradigm.

Talvez o caminho para se recuperar o Direito e seu ensino como forma de libertação, colocando-o a
serviço de toda a sociedade [...] esteja na construção de discursos marginais – avessos ao padrão de
normalidade dominante – que consigam, a partir da proposição de novos universos simbólicos, criar
utopias e caminhar no sentido de efetivá-las (RODRIGUES, 2000, p. 29).

 
INTRODUÇÃO

 
O entendimento que apresentamos aqui é o de que o ensino jurídico deve suscitar uma visão de

mundo contra-hegemônica, ou seja, avessa “ao padrão de normalidade dominante” mantido pela teoria
positivista, conforme afirma Horácio Wanderlei Rodrigues. Para tanto, iniciamos com a discussão sobre o
ensino jurídico tradicional e a visão do direito como norma estatal garantidora da paz e da liberdade social,
tal como afirma Hans Kelsen.

A reflexão sobre novas formas de estabelecer relações pedagógicas a partir de um conhecimento
mais amplo, crítico e multicultural do direito encontra-se fundamentada, especialmente, no pensamento de
Boaventura de Sousa Santos e de autores específicos da área jurídica: Miguel Reale, Lyra Filho, Antônio
Carlos Wolkmer, Jorge Miranda, Norbert Rouland e Horácio Wanderlei Rodrigues. Trazemos também
contribuições do sociólogo da educação Basil Bernstein, o qual entende serem as instituições de ensino
responsáveis pela garantia de alguns direitos aos alunos, pré-requisitos indispensáveis à democracia social.

Essas considerações teóricas serão conectadas aos resultados de um estudo de caso sobre uma
proposta de recontextualização curricular através de pesquisas de campo realizadas por alunos dos primeiros
semestres de um Curso de Direito de uma Faculdade privada do sul do Brasil. Essa prática pedagógica, que
pretendeu a elaboração de um conhecimento jurídico multicultural e emancipador, foi efetivada em 2007, nos
componentes curriculares de Metodologia Científica do Direito, Antropologia Jurídica e de Sociologia
Jurídica.
 
1. CONCEPÇÕES DE DIREITO: CONHECIMENTO-REGULAÇÃO E CONHECIMENTO-
EMANCIPAÇÃO

 
As pessoas acreditam estar salvas quando se orientam conforme regras científicas, obedecem a um
ritual científico, se cercam de ciência. A aprovação científica converte-se em substituto da reflexão
intelectual do fatual, de que a ciência deveria se constituir. A couraça oculta a ferida. A consciência
coisificada coloca a ciência como procedimento entre si própria e a experiência viva. Quanto mais se
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imagina ter esquecido o que é mais importante, tanto mais procura-se refúgio no consolo de se dispor
do procedimento adequado (ADORNO, 2000, p. 70).

 
A citação acima se relaciona à concepção de direito que, em maior ou menor grau, acompanha a

todos nós: ações e procedimentos estabelecidos pela legislação que devem ser observados tanto pelos
cidadãos, independentemente de sua situação individual, quanto pelos juristas, no momento da interpretação
e aplicação da lei, o que será feito de maneira igualitária a toda a sociedade. O direito, muitas vezes, é
reduzido à fonte normativa escrita e a uma aplicabilidade distanciada da vida real da comunidade, valendo o
que se encontra descrito na norma jurídica.

Boaventura de Sousa Santos (2001b) identifica essa visão como o paradigma dominante em nossa
maneira de construir o conhecimento científico, pautada na neutralidade científica, na separação dos ramos
da ciência, na imposição de verdades incontestáveis e na desvalorização do senso comum. Esse
conhecimento-regulação é, na percepção da ciência moderna, uma forma privilegiada de ordem que garante a
segurança jurídica através da norma estatal, tal como descreve a teoria kelseniana.

Hans Kelsen (1996) procurou especificar o objeto do estudo do direito, desconectando-o de
qualquer interferência externa. A nós, juristas, caberia estudar apenas a validade formal da norma jurídica e o
dever de atuação de acordo com o estipulado no comando legal. A pirâmide kelseniana explicita que normas
infraconstitucionais somente serão formalmente válidas e, portanto, obrigatórias a todos os cidadãos, se não
confrontarem as normas constitucionais, hierarquicamente superiores e situadas, portanto, no topo da
pirâmide. A questão da justiça resta comprometida, conforme citação a seguir:

 
Normas valem. Sua existência específica é sua validade. Para que uma norma valha, a vontade do autor
é apenas uma condição, mas não a razão essencial. Esta se localiza na competência normativa do autor,
competência esta conferida por outra norma e assim por diante [...] Cada norma vale não porque seja
justa, ou porque seja eficaz a vontade que a institui, mas porque está ligada a normas superiores por
laços de validade, numa série finita que culmina numa norma fundamental [...] Kelsen, neste sentido, foi
um ardoroso defensor da neutralidade científica aplicada à ciência jurídica. Sempre insistiu na separação
entre o ponto de vista jurídico e o moral e político (grifos no original) (COELHO, 1997, p. 16-17).

 
A citação deixa claro que, para a Teoria Pura do Direito, uma norma jurídica não é “justa” ou

“injusta”, mas “válida” ou “inválida”. Na pirâmide kelseniana, a estrutura de competências da Constituição
Federal deve ser respeitada - o ordenamento jurídico é uma construção hierárquica de regras que mantêm
entre si uma relação de subordinação. A irregularidade da norma conduz à declaração de sua invalidade.

A neutralidade científica, calcada na descrição imparcial, portanto, baseia-se em duas delimitações:
uma, de caráter epistemológico, impondo o estudo exclusivo da norma, sem a sua conexão com outras
ciências. A outra, primeiramente fundada na elaboração da lei pelo Estado de maneira eqüidistante dos
diferentes grupos sociais e, após, na não-valoração da lei ou da decisão judicial no momento da interpretação
do direito, abstraídas da sociedade e de seus meios de produção.

Uma vez elaborada a norma jurídica, reconhecida sua validade e realizada sua interpretação pelos
profissionais do direito, nos moldes expostos acima, a sua imposição é garantida pelo monopólio da força
física pelo Estado, visando a segurança coletiva e a paz na comunidade. O ente estatal detém em suas mãos a
possibilidade de aplicação do sistema de sanções e coerções, tal como a efetivação da sanção restritiva de
liberdade por intermédio do sistema penitenciário ou a aplicação da pena de multa por descumprimento
contratual. Para isso, utiliza-se da violência se assim entender necessário para a manutenção da regra de
direito e da ordem pública.

Nesse sentido, a afirmação de Kelsen (1996, p. 41):

 
A paz do Direito, porém, é uma paz relativa e não uma paz absoluta, pois o Direito não exclui o uso da
força, isto é, a coação física exercida por um indivíduo contra o outro. Não constitui uma ordem isenta
de coação, tal como exige um anarquismo utópico. O Direito é uma ordem de coerção e, como ordem
de coerção, é – conforme o seu grau de evolução – uma ordem de segurança, quer dizer, uma ordem de
paz.

 

Podemos notar, assim, que o direito tem-se estruturado sobre certos paradigmas:
classificação/separação forte do direito frente aos demais campos do conhecimento, neutralidade na escolha
dos fatos a serem considerados pelo direito e neutralidade, novamente, no momento de sua elaboração e
aplicação, validade formal da norma jurídica e monopólio da força física pelo Estado. A esses fundamentos
positivistas some-se a igualdade formal de todos os cidadãos perante a lei e a atribuição da cidadania a todas
as pessoas, reunidas por aquilo que têm em comum (território, linguagem e etnia, por ex.). Stephen Stöer,
Antonio Magalhães e David Rodrigues (2004, p. 78) alertam para esse entendimento: “[...] essa construção
da inclusão com base naquilo que as pessoas partilham, no que têm em comum, conduziu inevitavelmente a
diferentes formas de exclusão ecómica, social, política e cultural”.

Tal afirmação baseia-se no fato de que a igualdade formal não pressupõe a igualdade material – ao
contrário, para alguns críticos, o objetivo do princípio da igualdade jurídica é o de ocultar a desigualdade real
dos agentes econômicos. Paulo Freire (1981, p. 163-164) fala sobre o mito dessa igualdade:

 
[...] o mito de que todos, bastando não ser preguiçosos, podem chegar a ser empresários – mais ainda, o
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mito de que o homem que vende, pelas ruas, gritando doce de banana e goiaba é um empresário tal qual
o dono de uma grande fábrica [...] O mito da igualdade de classe, quando o “sabe quem está falando?” é
ainda uma pergunta dos nossos dias.

 
Esses paradigmas traduzem o sistema jurídico como árbitro e garantidor da pacificação social,

responsável por organizar uma comunidade onde todos seriam iguais, impondo a paz através da força. O
culto à lei, ao direito estatal e à sua sanção e coerção, encontram-se fortemente presentes no pensamento
jurídico ocidental. Nas palavras de Norbert Rouland (2003, p. 06-07):

 
O direito não chega até a solicitar as cores para tornar-se mais imperativo? Preta é a roupa dos
magistrados e dos auxiliares de justiça, escura as forças da polícia. Cores que fazem eco ao preto do
uniforme do árbitro e da batina do padre. Todas essas personagens estão aí para lembrar a regra e, se
preciso, forçar sua observação. O fúnebre não está longe. Mas também o vermelho, a cor de que gosta o
poder (pensemos nos púrpuras imperial e cardinalício, nos diversos tapetes vermelhos): os magistrados
das altas jurisdições se revestem dele; ele colore a capa da maior parte dos códigos franceses; deu seu
nome aos sinais de trânsito que prescrevem parar [...] O direito se impõe até à nossa retina.

 

De maneira diferente, Miguel Reale (2007), responsável pela elaboração da Teoria Tridimensional
do Direito – aquela que afirma que direito é fato, valor e norma -, entende que a norma jurídica não advém
preponderantemente da lei escrita, tal como prega o direito positivista, mas de diversas fontes reconhecidas,
ou não, pelo Estado, como o costume jurídico, a jurisprudência, os contratos entre particulares e regras de
comunidades e grupos específicos.

Reale (2007) substitui a primazia do princípio da igualdade pelo princípio da proporcionalidade,
levando em consideração as características específicas dos envolvidos no caso concreto. Vai ao encontro
desse pensamento a seguinte afirmação de Boaventura de Sousa Santos: “as pessoas e os grupos sociais têm
o direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade os
descaracteriza” (SANTOS e NUNES, 2003, p. 56.).

Além disso, o direito deve ser direcionado ao alcance do bem comum visto como “uma estrutura
social na qual sejam possíveis formas de participação e de comunicação de todos os indivíduos e grupos”
(REALE, 2007, p. 59). Nesse sentido, ressaltamos a afirmação de Antônio Carlos Wolkmer (2006, p. 118):
“em uma sociedade composta por comunidades e culturas diversas, o pluralismo fundado numa democracia
expressa o reconhecimento dos valores coletivos materializados na dimensão cultural de cada grupo e de
cada comunidade.”

A diversidade de regramentos existentes no interior de comunidades, elaborados a partir das
experiências e dificuldades locais, nos faz ampliar o conceito de direito, ultrapassando as fronteiras impostas
pelo sistema jurídico estatal, excluindo, assim, a tradicional concepção do direito como artefato exclusivo do
Estado. Do contrário:

 
[...] tal posicionamento equivale a deduzir todo Direito de certas normas, que supostamente o
exprimem, como quem dissesse que açúcar “é” aquilo que achamos numa lata com a etiqueta açúcar,
ainda que um gaiato lá tenha colocado pó-de-arroz ou um perverso tenha enchido o recipiente com
arsênico (LYRA FILHO, 2006, p. 30).

 

Santos (2002b) observa que estamos passando por uma fase de transição para o que ele denomina
de pós-modernidade de oposição, ou paradigma emergente, a qual identifica com o conhecimento-
emancipação, mais aberto e flexível, que considera as realidades específicas dos sujeitos e reconhece a
importância dos saberes cotidianos, os quais denomina de senso comum.

Ressaltamos, aqui, o entendimento do constitucionalista português Jorge Miranda (2002, p. 14-15):
 

De resto, o Direito é uma realidade cultural, indesligável das demais experiências humanas, e existe
uma comunicação constante e dialéctica entre normas e factos [...] No que à nossa disciplina em
especial importa, haverá que contar com a directa relação entre a Constituição e aquilo que se
tem chamado realidade constitucional, ou realidade política, económica, social e cultural que lhe
subjaz, a que pretende aplicar-se e de que depende, em maior ou menor medida, o seu modo de
vigorar (itálico no original, negrito nosso).

 
2. REFLEXOS DAS CONCEPÇÕES POSITIVISTA E EMANCIPATÓRIA DO DIREITO NO
ENSINO JURÍDICO

 
Subjaz ao ensino jurídico o modelo de racionalidade do direito ocidental moderno: um sistema de

normas utilizadas para impor uma certa ordem que impeça o caos social, com uma organização e
intencionalidade próprias do Estado liberal. O conhecimento-regulação (SANTOS, 2002b) encontra no
direito um importante veículo.

A necessidade de preservação da pureza da norma jurídica (KELSEN, 1996) impôs o seu
isolamento das demais áreas de conhecimento e fez com que objeto analisado, a regra de direito, fosse
submetido a uma hermenêutica insuficiente para apreender sua totalidade, enquanto oriundo de um fato
social. Assim, o ensino jurídico, tal qual o direito, nasceu marcado por características da modernidade,
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especialmente as da igualdade, da neutralidade e da imparcialidade (KIPPER, 2000). A defesa da igualdade
formal entre as partes processuais, da neutralidade do sistema jurídico como garantidor dos direitos a todos
os cidadãos e, portanto, da sua imparcialidade no momento da elaboração e da aplicação da lei, corresponde
à imposição de uma linguagem jurídica erudita e hermética, pretensamente compartilhada por todos os
discentes, de um currículo fortemente classificado, com componentes curriculares isolados, pouco afeitos à
interdisciplinaridade e à realidade concreta da sociedade.

O pluralismo jurídico, a aceitação de diversas fontes jurídicas não estatais, como os costumes de
cada agrupamento social, é uma realidade não investigada, nem mesmo admitida, em nossas academias. A
possibilidade de um direito que não o oficial, cuja finalidade não seja a guarda do sistema econômico
subjacente à sociedade, é impensável. Mesmo o uso alternativo do direito (como as práticas de mediação
entre as partes, por exemplo) é desconsiderado pela mesma academia. O âmago do ensino jurídico continua
sendo a neutralidade da lei, a garantia de paz e liberdade e o sistema de sanções e coerções, que o direito
oficial, em sua maioria, representa.

Conectado a essa questão está o pensamento de Basil Bernstein (1998), o qual trabalha com novas
possibilidades de construção do conhecimento, dando ênfase à relação entre educação e democracia. Suas
contribuições propiciam compreender como a educação colabora para a produção e reprodução das
injustiças sociais, ou, ao contrário, para a construção de uma sociedade mais democrática. A alienação, o
sentimento de inaptidão que, muitas vezes, se apodera dos estudantes, incapazes de se adaptar e
compreender plenamente os conteúdos indicados pelo sistema de ensino, tem por origem as formas como
este distribui o conhecimento e as oportunidades em educação, os vieses enraizados na estrutura do processo
de ensino-aprendizagem e de seus pressupostos sociais.

O autor compreende que em toda a sociedade existem, pelo menos, dois tipos de conhecimento: o
primeiro, na esfera do pensável, abrangendo o conhecimento mundano e saberes que são preferencialmente
trabalhados na escolaridade, no ensino fundamental e no médio, diretamente relacionados com as bases
materiais, e, portanto, menos abstratos.

A segunda classe de conhecimento reside na esfera do impensável, do esotérico, que o autor
identifica como um vazio discursivo potencial, geralmente controlado e administrado pelos sistemas
superiores de ensino e que fazem representações indiretamente ligadas a essas bases materiais. Entretanto,
existe um potencial de irresignação, perigoso ao sistema e à sua ordem, porque capaz de criar alternativas ao
constituído.

Bernstein entende que cabe às academias regularem esse saber transcendental, a fim de não abrirem
mão do poder social de que dispõem. Elas o fazem através do dispositivo pedagógico, regulando o
impensável e quem pode pensá-lo. Esse dispositivo é o regulador das regras de distribuição do
conhecimento, de sua recontextualização, aquisição e avaliação relativa aos discentes. Observando tal
entendimento, a limitação do direito ao Estado e a correspondente supressão da análise do pluralismo
jurídico pelas academias, são sintomáticas: a manutenção da ordem oficial deve ser preservada a qualquer
preço, mesmo que este seja o desconhecimento da realidade social.

A relação do impensável com a regulação da distribuição dos saberes pelo dispositivo pedagógico é
feita por Bernstein (1998, p. 60) na citação seguinte:

 
Proponho que esse vazio ou espaço potencial é o lugar do impensável, e não cabe dúvida de que esse
lugar pode ser, ao mesmo tempo, benéfico e perigoso. Este vazio é o ponto de encontro da ordem e da
desordem, da coerência e da incoerência. É o lugar potencial do ainda não pensado.
Qualquer distribuição de poder intentará regular a realização deste potencial. Indicarei que, em parte, a
razão de que as regras deste dispositivo sejam estáveis consiste em que este vazio sempre está regulado.
As modalidades de regulação diferirão, mas o vazio sempre estará regulado. Qualquer distribuição de
poder regulará o potencial deste vazio em seu próprio interesse, porque o vazio mesmo encerra a
possibilidade de uma ordem alternativa, uma sociedade alternativa e uma relação de poder
alternativa (itálico no original e negrito nosso).[1]

 
Essa regulação da distribuição de poder é perpetrada de diversas formas dentro das academias de

direito. Existem basicamente três características do modelo hegemônico do ensino jurídico: a
descontextualização, o dogmatismo e a unidisciplinaridade (KIPPER, 2000). Os conteúdos ministrados não
possuem conexão com a realidade prática e cotidiana, tanto da sociedade quanto dos alunos, que os recebem
como verdades incontestes. A abstração do conhecimento da concretude da vida impede a compreensão real
do objeto estudado, restando apenas a teorização, sob o domínio do professor. A cultura erudita e
acadêmica, portanto, ocupa posição de destaque, sendo, na maioria das vezes, o único discurso legítimo.

Assim, a figura do professor é a detentora do saber específico do seu componente curricular. Este é
considerado individualmente, sem existir o indispensável diálogo entre os diversos conhecimentos, jurídicos
ou não, os quais serão exigidos futuramente na prática profissional. O cotidiano do profissional jurídico,
como de resto o cotidiano de todo profissional, não segmenta ou estratifica os conhecimentos. Decorre daí o
reforço realizado pelo ensino jurídico da condição de alienação do aluno, a sua desconexão com o substrato
material da sociedade e a conseqüente falta de identificação com os conteúdos estudados, a impossibilidade
do desenvolvimento autônomo do raciocínio, a inexistência da crítica ao conceito de direito, impostos pelo
professor e pela instituição de ensino superior (IES).
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Note-se que existe apenas a valorização do “como” funciona o objeto estudado – o processo nos
tribunais, os direitos decorrentes da propriedade ou da consangüinidade, por exemplo – não sendo
considerados “quais seus agentes” ou “qual a sua finalidade”. A intencionalidade com a qual foi elaborada a
lei é ignorada, prevalecendo apenas a sua “causa formal”. Tal visão do mundo adotada pela modernidade
conduz a um determinismo mecanicista, onde o conhecimento é utilitário, sendo mais importante a
capacidade de dominar do que a de compreender (SANTOS, 2001a e 2001b).

Em pesquisa realizada em um curso de direito de uma universidade localizada em nosso estado,
foram alcançados alguns resultados que vão ao encontro do exposto, onde os alunos indicam:

 
[...] a fragmentação dos conteúdos, a falta de incentivo à pesquisa e à extensão integradas ao ensino, a
carência de formação docente na área e a distância que separa o currículo da realidade social. Referem-
se, também, à orientação do curso – os quais consideram dogmático, preso a uma só visão do direito – e
à organização curricular, referindo-se à dificuldade de articular os conteúdos e contribuições das
disciplinas consideradas de caráter formativo no desenvolvimento curricular, tal como estão dispostas
(LEITE e VAN-DÚNEM, 2007, p. 12).

 
Santos (2001b) realiza uma crítica ao paradigma dominante utilizando o que denomina de metáfora

dos espelhos sociais. Esses espelhos são processos sociais que materializam a imagem, ou o reflexo, da
sociedade representados pelas instituições sociais, normatividades e ideologias. Como exemplos, ele cita a
ciência, o direito e a educação, entre outros. Tais espelhos possuem vida própria e sua função pode, assim,
ser alterada, por vezes de forma profunda. Nessas situações:

 
[...] em vez da sociedade se ver reflectida no espelho, é o espelho a pretender que a sociedade o reflicta.
De objecto do olhar, passa a ser, ele próprio, olhar. Um olhar imperial e imperscrutável, porque se, por
um lado a sociedade deixa de se reconhecer nele, por outro não entende sequer o que o espelho
pretende reconhecer nela. É como se [...] de espelho passasse a estátua. Perante a estátua, a sociedade
pode, quando muito, imaginar-se como foi ou, pelo contrário, como nunca foi. Deixa, no entanto, de ver
nela uma imagem credível do que imagina ser quando olha. A actualidade do olhar deixa de
corresponder a actualidade da imagem (SANTOS, 2001b, p. 48).

 
Dessa metáfora podemos depreender interpretações relativas ao direito e ao seu ensino.

Primeiramente, o lugar ocupado pelo direito. A teoria positivista, na verdade, nunca foi um reflexo fiel da
sociedade, seja pela expulsão do valor social ou do critério de justiça na interpretação das normas, seja pela
desconexão da realidade econômico-social ou pela ilusão da aplicabilidade do princípio da igualdade formal.
Tal incapacidade foi transferida para o ensino jurídico, herdeiro das vicissitudes kelsenianas. A sua crise
demonstra a dificuldade que esse entendimento enfrenta em lidar com outras formas de conhecimento que
não as pautadas pelas suas regras epistemológicas. Nele, não há diálogo com as diferenças sociais, ao
contrário, é ele “a pretender que a sociedade o reflicta”.

Uma vez que o momento em que vivemos é, nas palavras de Santos (2001b, p. 48), o do
“desequilíbrio do pedestal” destas estátuas, “o momento em que o olhar imperial, fixo e opaco sobre o
mundo, tem de repente de olhar para os pés”, há a necessidade de reinvenção de novos espelhos, mais
condizentes a realidade contemporânea. Ou seja, o reconhecimento, por nossas academias jurídicas, da
existência de outras realidades, tais como as aqui discutidas (consideração da cultura popular, por exemplo).
O paradigma emergente ganha força, assim, no momento do desequilíbrio das estátuas sociais. Dessa forma,
a mudança de conceito no direito poderá proporcionar a transformação do seu ensino:

 
Para que se possa mudar estruturalmente o ensino jurídico é necessário mudar antes a própria ciência
do Direito e, consequentemente, a própria concepção do que é Direito. É necessário mudar o paradigma
dominante na ciência do Direito, pois só assim poder-se-á alterar efetivamente o seu ensino, que é ao
mesmo tempo reprodutor e realimentador dos saberes por ela produzidos (RODRIGUES, 2000, p. 27).

 
Necessária será uma visão integral do direito, reconhecendo-o como um sistema complexo,

contraditório e condicionado histórica e culturalmente. Para que tal situação ocorra, será necessário que a
estrutura curricular da instituição de ensino jurídico possua flexibilidade e, se não transdisciplinaridade (aqui
entendida como a elaboração do conhecimento ao redor de eixos temáticos e não mais disciplinas
compartimentalizadas), ao menos um projeto para trabalhar em uma perspectiva interdisciplinar
(pressupondo a existência da divisão do conhecimento em disciplinas, as quais, entretanto, dialogam entre si,
conectando seus conteúdos). O currículo, dessa forma, torna-se espaço de vivências, experimentações,
pluralidade cultural e não apenas instrumento de imposição hierárquica de saberes pré-determinados.

Essa totalidade do conhecimento (SANTOS, 2001a) permite o desenvolvimento dos saberes
impensáveis (BERNSTEIN, 1998), porque construída sobre as bases da realidade social, e, portanto,
dificilmente controlável pelo dispositivo pedagógico. A oportunização aos alunos desse tipo de visão de
mundo é instrumento indispensável à racionalidade emancipatória e criativa.

A pós-modernidade de oposição é, assim, caracterizada pelas seguintes palavras: “o paradigma a
emergir dela [da revolução científica] não pode ser apenas um paradigma científico (o paradigma de um
conhecimento prudente), tem de ser também um paradigma social (o paradigma de uma vida decente)”
(SANTOS, 2001a, p. 37). Nada mais adequado para o conhecimento jurídico emancipatório, na busca por
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saberes impensáveis.
 

3. CONTRIBUIÇÕES DE BASIL BERNSTEIN PARA A ANÁLISE DA PRÁTICA PEDAGÓGICA
 
Bernstein (1999, 2000), por sua vez, entende que o conhecimento pode ser transmitido em nossa

sociedade de duas maneiras: através do discurso horizontal ou por meio do discurso vertical. O autor
problematiza as relações entre os dois, alertando para o fato de que, geralmente, eles são vistos de forma
separada, mas que na verdade ambos andam juntos em maior ou menor intensidade. O primeiro tipo de
discurso, o horizontal, é aquele que traduz o conhecimento do senso comum. É o utilizado na vivência
cotidiana, geralmente oral, realizado quase sempre de forma tácita (ou seja, não se autodenomina “ensino”),
dependente e específico do contexto local onde é produzido. As pessoas solucionam os problemas diários de
suas vidas através de um conjunto de estratégias ou receitas acumuladas de experiências passadas e presentes

Quando as estratégias de ação - as receitas de solução de problemas - são comuns ao grupo social,
Bernstein as denomina de reservatório. Todavia, quando essas receitas são detidas por uma pessoa,
individualmente considerada, ele as denomina de repertório. Assim, aquela pessoa que desenvolve maior
interação com os demais membros de seu grupo, possui maior extensão de seu repertório, porque aprende
diversas formas de resolução de questões em sua vida diária. Da mesma forma, a comunidade onde a
comunicação entre os membros é mais ampla, terá um estoque maior de reservatório.

O outro tipo de discurso elencado por Bernstein é o vertical, típico do conhecimento acadêmico-
jurídico, do conhecimento científico. Através de uma representação imaginária, visualizo, aqui, a sala de aula
de um curso de direito, tal como estruturada pela teoria positivista referida acima. O professor, único
detentor do saber jurídico, recontextualiza o conteúdo previsto em seu componente curricular, no sentido
que faz uma releitura da ementa e dos conteúdos destinados à disciplina, traduzindo-os de uma maneira
própria. O conteúdo é exposto de maneira a levar o aluno a compreender, paulatinamente, o sistema jurídico
relativo ao Direito de Família, por exemplo. De início, deve conceituar juridicamente a família, afirmando
que hoje em dia ela pode ser formada por apenas um dos pais com seus filhos (Constituição da República
Federativa do Brasil – CF/88 -, art. 226, § 4º). Depois, começa a aprofundar os conhecimentos, através da
análise sistemática da CF/88, do CCB e das diversas decisões dos tribunais a respeito.

É de se notar a diferença da pedagogia utilizada pelo discurso horizontal, que é segmentada,
enquanto que no discurso vertical, ela é hierárquica, uma vez que o acesso ao conhecimento, a sua
transmissão e avaliação são regulados pelo professor. Também sua linguagem possui especialização –
quando ocorre esse tipo de regulação e controle dos saberes, compromete-se a sua circulação e reduz-se a
efetividade do próprio conhecimento, que pode ser apreendido de formas diferentes, dependendo da classe
social do adquirente.

O discurso vertical pode, ainda, se configurar em duas estruturas: a estrutura de conhecimento
hierárquica e a estrutura de conhecimento horizontal (BERNSTEIN, 1999, 2000). A primeira é produzida
através de um código integrador, relacionando fenômenos aparentemente diferentes através de leis gerais de
organização. No caso do ensino jurídico positivista, esse princípio se traduz na teoria kelseniana e na extrema
importância que a norma escrita possui. Assim, em cada questão estudada, seja em Direito de Família,
contratos ou Direito Penal, a força da concepção jurídico-formal faz com que tais conhecimentos sejam
agregados em uma compreensão geral do sistema jurídico, excluindo, muitas vezes, outras visões do direito
que não se coadunem às suas regras epistemológicas.

Por outro lado, a estrutura de conhecimento horizontal é organizada através de códigos em uma
série de linguagens especializadas, com seus próprios critérios de interrogação, de construção e de circulação
de textos. Por exemplo, a Sociologia desenvolve temas tais como a escola funcionalista, estruturalista, pós-
moderna, etc. São conceitos que convivem entre si, mas não se reportam (ou são moldados) a uma lei geral
integradora.

Segundo o autor, a grande diferença entre essas estruturas hierárquicas é a de que na de
conhecimento vertical o saber claramente pertence a um campo da ciência, “visivelmente proclamando o que
ele é” (BERNSTEIN, 2000, p. 163). Quando se fala em propriedade imóvel, sob uma perspectiva formalista,
resta evidente que se está analisando direito de propriedade e suas regras jurídicas previstas no CCB.
Entretanto, quando se questiona a influência da cultura sobre a Lei Maria da Penha (que faz uma
diferenciação de gênero), a qual campo estamos nos referindo? Ao Direito ou à Antropologia?

No ensino jurídico existem componentes curriculares que se encaixam na perspectiva de estrutura
de conhecimento horizontal de gramática fraca, tais como os componentes que participaram da prática
analisada neste texto: Metodologia Científica do Direito, Antropologia Jurídica e Sociologia Jurídica.
Comparando-as com uma análise legalista do direito de propriedade, por exemplo, resta clara a diferença.
Bernstein (2000, p. 165) apresenta a seguinte conclusão, no que bem poderia ser uma análise da pedagogia
jurídica tradicional, a de que a estrutura de conhecimento hierárquico se considera “[...] o único e exclusivo
caminho para a ‘verdade’. Seus procedimentos, o único caminho válido para a ‘verdade”.

O discurso vertical realizado pela instituição e pelo professor é o discurso que se autodenomina
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“ensino”, detentor de relações pedagógicas explícitas, e é configurado em nossa sociedade pelo dispositivo
pedagógico, o qual tem um objetivo: o de controlar consciências, identidades e desejos (BERNSTEIN e
SOLOMON, 1999).

Esse dispositivo é composto pelo discurso instrucional, o que transmite as competências necessárias
ao futuro profissional (tal como as regras relativas ao Direito Constitucional, por exemplo) embutido em um
discurso regulador (que é moral por essência, criando a ordem social), o qual regula o primeiro, uma vez que
estabelece os limites do pensável e do impensável em relação ao conhecimento, às identidades dos alunos e à
ordem em sala de aula. É de se ressaltar que ambos os discursos formam um único texto – mesmo quando o
professor transmite as regras instrucionais sobre o procedimento das ações nos tribunais ele escolhe o que
transmitir, podendo não se referir às formas alternativas de direito, como a mediação em Direito de Família,
por exemplo. Tal escolha cria uma ordem social no imaginário do estudante – a de que o direito é,
essencialmente, o direito do litígio e não o da pacificação.

Esse texto, formado pelo discurso instrucional e pelo regulador, é moldado pelo código
pedagógico, a gramática implícita no discurso educacional (BERNSTEIN, 1996, 1998), que é o que o autor
denomina de princípio regulador, assim nomeado porque regula a recontextualização, ou seja, a releitura
dos conteúdos pela IES ou pelo professor. Ocorre que o código pedagógico é adotado tacitamente (ou
implicitamente) pelo transmissor e diferentemente adquirido pelos estudantes oriundos de diversas classes
sociais. Tacitamente porque não é explicitado, na maioria das vezes, pelos transmissores. O princípio
regulador da prática pedagógica do professor, por exemplo, pode ser advindo de um entendimento do direito
essencialmente positivista. Assim, transmite aos alunos uma compreensão de mundo que, mesmo não
assumida explicitamente, molda a compreensão dos estudantes sobre toda a aplicação do sistema jurídico.

A consciência dos estudantes, os símbolos com os quais realizam sua leitura do mundo, os
significados por eles internalizados, variam, assim, de acordo com o tipo de código utilizado. Quando o
estudante não consegue se reconhecer nessa gramática, os sentimentos de incapacidade e de alienação - já
mencionados -, se fazem presentes. No caso do ensino jurídico tradicional, moldado por um princípio
regulador eminentemente kelseniano, a linguagem é hermética e erudita, essencialmente técnica, e a prática
pedagógica, amplamente descontextualizada da vida cotidiana dos estudantes, uma vez que o transmissor
leva em consideração a lei escrita e o direito oficial e não as práticas individuais dos discentes.

O princípio regulador transmite, tacitamente, certas regras, as regras de reconhecimento e de
realização (BERNSTEIN, 1996, 1998). As primeiras, ligadas à classificação, permitem que o aluno
reconheça a hierarquia entre os diferentes contextos com os quais tem contato (inclusive no que diz respeito
às classes sociais). Segundo Russel Teresinha Dutra da Rosa (2007, p. 318), elas “referem-se à aquisição da
capacidade de percepção da classificação existente entre diferentes categorias de agências, de agentes e de
discursos”. É o que impõe a percepção da classificação forte entre o discurso acadêmico e o popular.

As regras de realização, por sua vez, ligadas ao enquadramento, permitem que o aluno perceba e
efetive as formas de comunicação e de práticas que são legitimadas naquele contexto, ou seja, que adquira
regras de realização do que é válido na estrutura em que está inserido, tal como a elaboração de textos
jurídicos, no caso do tema investigado. Uma vez adquiridas essas regras, tem-se sucesso na aprendizagem. O
seguinte exemplo demonstra como as regras de realização e de reconhecimento direcionam, de maneira
conjunta, o imaginário estudantil. Ao realizar uma prova, inserida no ensino jurídico tradicional, os discentes
que adquiriram corretamente essas regras sabem como respondê-la, enfocando as normas jurídicas oficiais
sem fazer menção à existência de regramentos locais, extra-oficiais, e à cultura popular. Eles compreendem a
classificação hierárquica entre essas culturas e a forma pela qual deve ocorrer a comunicação escrita com o
professor.

A organização do código pedagógico (BERNSTEIN, 1996, 1998) ocorre, para o autor sob análise,
através da estruturação do poder e do controle sociais. Apesar desses conceitos serem interdependentes, eles
não se reduzem ao mesmo significado. Pelo primeiro, são demarcadas as fronteiras entre grupos,
categorizando-os, como no caso dos diferentes componentes curriculares de um curso jurídico, tal como é
previsto na matriz curricular do Curso de Direito analisado: Antropologia Jurídica, Sociologia Jurídica,
Direito Civil, Direito Penal. Por outro lado, o controle social, exercido entre professor e aluno, impõe a
forma de comunicação adequada do conhecimento desenvolvido, abrangendo o tempo e o espaço da sua
transmissão: quais conteúdos, sua ordem e tempo de estudo e critérios de avaliação.

A análise das categorias é realizada por Bernstein (1996, 1998) através do conceito de classificação,
a qual especifica relações entre os diversos grupos, conforme visto anteriormente. Se a classificação é forte,
as disciplinas possuem identidades distintas, não havendo maior relação entre elas. Ou seja, no momento em
que se desenvolve o conteúdo relativo à Antropologia Jurídica, não caberia a sua conexão com as regras
jurídicas referentes ao Direito de Família, previstas no Código Civil de 2002, afeitas à categoria do Direito
Civil, ou aos direitos fundamentais da pessoa humana, garantidos pela Constituição Federal de 1988 e
desenvolvidos na disciplina de Direitos e Garantias. Tal classificação dá origem ao que o autor denomina de
currículo de coleção: componentes curriculares nitidamente demarcadas e individualizadas.

Quando a classificação é fraca, os textos tornam-se mais fluidos, menos especializados, compondo-
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se com outros discursos, de diferentes categorias. Na prática pedagógica estudada, a todo o momento
existem correlações com outros componentes curriculares, tais como as relações familiares e de
consangüinidade (Direito de Família) e a impossibilidade da imposição de um conceito universal de Direitos
Humanos (Direitos e Garantias). A este tipo de classificação corresponde o currículo integrado, onde as
fronteiras entre as disciplinas não são tão nítidas.

Por sua vez, o exercício do controle social acima referido, que se encontra na prática pedagógica,
legitima certas comunicações, certas “mensagens” transmitidas pelo professor e pela instituição de ensino. O
enquadramento estabelece a maneira pela qual os significados serão organizados e transmitidos. O
enquadramento forte possibilita ao professor grande controle sobre a seleção dos conteúdos, sobre a ordem
em que eles serão apresentados, sobre o tempo destinado a cada um dos conhecimentos desenvolvidos e
sobre as suas respectivas avaliações. A alienação dos estudantes das decisões pedagógicas os impede de
realmente se apropriar do conhecimento jurídico.

No enquadramento fraco, os alunos possuem um controle aparente sobre esses elementos. Bernstein
(1996, 1998) ressalta o temo “aparente”, uma vez que nesta relação de poder, o professor continua
organizando sua prática, apenas deixando maior espaço aos discentes para desenvolverem a seleção, a
ordem, o tempo do conhecimento e sua avaliação. Note-se, também, que esses elementos podem ter
diferentes enquadramentos: o professor pode exercer um controle maior sobre a seleção, a ordem de
desenvolvimento dos conteúdos e a avaliação, permitindo maior participação do grupo em relação ao tempo
destinado a cada um deles.

O enfraquecimento da classificação entre os conhecimentos erudito-acadêmico e popular, ou seja,
entre o discurso jurídico e o do cotidiano dos alunos, pode ser relacionado ao conhecimento-emancipação de
Santos (2001b), implicando no esbatimento de fronteiras entre esses conhecimentos e racionalidades. A
participação efetiva dos alunos na construção do conhecimento, dentro ou fora da sala de aula, torna-os
sujeitos da aprendizagem e permite uma prática de oposição ao processo de reificação imposto pela
sociedade moderna.

Tal entendimento correlaciona-se com os três direitos que Bernstein (1998) entende como
necessários para possibilitar uma democracia eficaz, os quais devem ser garantidos pelas instituições de
ensino: o direito ao reforço do indivíduo, o direito à inclusão social, intelectual e cultural e o direito à
participação política.

O primeiro relaciona-se à capacidade de o estudante experimentar seus limites, exercitar sua
criticidade e vislumbrar novas alternativas de conhecimento, possibilitando o desenvolvimento da confiança
em si mesmo. O professor e a IES têm, portanto, a obrigação de incentivar o aluno à construção de uma
razão emancipatória (ADORNO e HORKHEIMER, 1985), ou, na expressão de Santos (2001b), do
conhecimento-emancipação.

Quanto ao direito à inclusão social, intelectual e cultural, o autor deixa claro que “inclusão” não
significa “absorção”. A inclusão do indivíduo deve ocorrer de forma autônoma, de modo que ele possa
manter sua independência. Vislumbro, aqui, não apenas a inclusão no sistema econômico, futuramente como
profissional, mas a inserção dos discentes na sociedade. Se a primeira será de difícil alcance, dependendo,
inclusive, da classe econômica do aluno, a segunda pode e deve ser garantida pelo ensino através da prática
da pesquisa e da extensão. Somando-se a isso, a IES deve reconhecer a cultura e as experiências próprias
dos alunos na elaboração de seu currículo e práticas pedagógicas.

Por fim, o direito à participação política pressupõe não apenas o discurso, mas também a prática
visando resultados. “Trata-se do direito a participar na construção, na manutenção e na transformação da
ordem”[2] (BERNSTEIN, 1998, p. 25). A possibilidade de mudança social é inerente ao ensino jurídico
crítico, uma vez que este é responsável pela formação de profissionais que irão não somente aplicar a regra
jurídica ao caso concreto, mas elaborar as normas jurídicas oficiais (sejam elas leis escritas, realizadas pelos
legisladores, ou jurisprudências, pelos magistrados). Nas palavras de Fábio Konder Comparato (2009, p. 19):

 
Nos dias atuais, todo aquele que se mantém afastado da política para cuidar de seus interesses
particulares representa um verdadeiro perigo público. Pois é justamente sobre a indiferença da maioria
em relação ao bem comum do povo, no plano nacional, ou do conjunto dos povos, no plano mundial,
que se constrói o moderno regime da servidão voluntária. Dixi et salvavi animam meam[3]

 
Além disso, a relação pedagógica pode dar origem a discussões sobre formas alternativas de

inserção e de elaboração do direito na e pela comunidade. Tal ensino, assim, tem a aptidão para desenvolver
no estudante práticas sobre usos alternativos do direito estatal e sobre o pluralismo jurídico, além de
conectar o conhecimento popular ao acadêmico, enfraquecendo a classificação imposta a esses campos.

Entretanto, na grande maioria das vezes, tais direitos não se encontram garantidos pelo sistema de
ensino. Nas palavras de Lucíola Licínio Santos (2003, p. 23):

 
Do ponto de vista acústico, também a escola apresenta grandes diferenças na produção e percepção de
sons. Em seu interior, apenas algumas vozes são ouvidas ou soam familiares, outras vozes são
silenciadas e os sons ali produzidos não têm significado para grande parte dos estudantes. As distorções
presentes no sistema escolar são, para o autor [Bernstein], decorrentes da forma como este sistema
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opera na distribuição de conhecimento, de recursos, de acesso e nas condições necessárias para que a
aprendizagem ocorra. As desigualdades na distribuição destes elementos afetam os direitos ao
desenvolvimento pessoal, à inclusão e à participação.

 
4. O PROJETO DE PESQUISA JURÍDICA ESTUDADO: INTERDICIPLINARIDADE E
TRANSFORMAÇÃO DO CONCEITO DE DIREITO
 

A proposta de pesquisa analisada, com base na teoria bernsteiniana e na pós-modernidade de
oposição de Boaventura de Sousa Santos, pretendeu proporcionar a união desses direitos em uma prática
pedagógica que os incentivasse à pesquisa teórica e jurisprudencial, à elaboração de anteprojetos, à
proposição de questionamentos, à construção e aplicação de instrumentos de pesquisa de campo, à
interpretação dos dados e construção de textos, à apresentação perante as bancas e à socialização do
conhecimento adquirido. As tarefas que os alunos deveriam realizar para alcançar seus objetivos tinham a
necessidade de ser divididas entre os grupos, em um esforço de solidariedade e autonomia científica.
Essa prática teve como pressuposto a superação da fragmentação do saber e a procura por um ensino inter e
transdisciplinar, inserindo o conhecimento na vida cotidiana do aluno. Nesse sentido,
 

O conhecimento é um instrumento dinâmico que indivíduos e grupos podem usar para abordar questões
nas suas vidas. Nesta conformidade, o conhecimento é um tipo de poder pois ajuda a dar às pessoas um
certo controlo sobre as suas próprias vidas. Quando o conhecimento é visto como uma simples colecção
de fragmentos e retalhos de informação e destrezas organizados por disciplinas separadas, a sua
utilização e o seu poder estão confinados pelas suas próprias fronteiras e, por isso mesmo, diminuídos.
Por exemplo, a definição de problemas e os meios de os abordar estão limitados ao que é conhecido e
considerado problemático no seio de determinada disciplina. Quando se perspectiva o conhecimento
de uma forma integrada, torna-se possível definir os problemas de um modo tão amplo tal como
existem na vida real, utilizando um corpo abrangente de conhecimento para os abordar (grifos
nossos) (BEANE, 2003, p. 07).

 
Tendo por base tal entendimento teórico, a prática de pesquisa jurídica foi analisada em pesquisa

empírica – estudo de caso - que abrangeu análise de documentos e entrevistas semi-estruturadas com dois
professores e vinte e oito alunos envolvidos. Os resultados das entrevistas, apresentados aqui, serão
importantes para saber se tais objetivos foram alcançados frente à classificação e ao enquadramento
realmente efetivados nessa prática pedagógica e se ela incentivou os alunos à construção do conhecimento-
emancipação.

O projeto de pesquisa jurídica sob enfoque pretendeu modificar, na medida do possível, a
organização curricular. Para isso, é de crucial importância a desconstrução da idéia de naturalidade e
neutralidade na elaboração do currículo e da sua reconstrução, sob outros paradigmas, baseados também em
discursos alternativos de vozes ausentes neste campo (SANTOS, 2001b), nos conhecimentos impensáveis,
na terminologia de Bernstein (1998). As vozes ausentes no currículo do ensino jurídico podem ser
compreendidas sob duas modalidades: a primeira abrange as vozes efetivamente não incluídas, tais como
aquelas oriundas das diversas comunidades existentes em nossa sociedade e de suas normas jurídicas
localmente produzidas. A segunda modalidade corresponde àquelas vozes recontextualizadas sob a
hegemonia cultural, tornando-se meras representações descaracterizadas de si mesmas. Assim, os direitos
relacionados às mulheres e o direito de proteção contra o racismo, por exemplo.

Em primeiro lugar, a prática sob enfoque partiu do princípio de que a modificação e explicitação do
código pedagógico (BERNSTEIN, 1996, 1998), formado pelos discursos instrucional e regulador, poderia
proporcionar aos estudantes maior reconhecimento das regras jurídicas com fatos concretos que ocorressem
em suas vidas e nas experiências da população por eles entrevistada em suas pesquisas de campo, aliada à
desmistificação da linguagem jurídica. Em relação a essa última, pode ser observado o seguinte diálogo do
grupo que realizou a pesquisa sobre ensino jurídico:

 
A3: A gente tem que passar uma coisa mais acessível, uma coisa que eles entendam melhor, porque no
momento que tu priva eles de alguma coisa, eles já não têm a confiança em ti.
A1: Eu assisti a um Júri e no final, quando [o juiz] deu a sentença, o réu era sobrinho da senhora, e ela
me olhou e [disse]: “Tá, o que é que o juiz disse?” Eles não entenderam a linguagem. Então eu acho que
tu tinha que saber com quem tu tá falando pra saber a forma... não adianta tu ficar horas explicando uma
coisa dessa forma porque eles não vão entender.
A5: Por isso é importante esse primeiro contato com a sociedade no início do curso, porque eu acho que
depois de formado a gente tem que levar a parte técnica pra população, só que a gente tem que ter uma
forma diferente de passar essa parte técnica. Se a gente deixar de explicar pensando: “Ah, isso é muito
difícil, eu não vou falar pro meu cliente” ele vai perder a confiança em mim, por menos instrução que
tenha, ele vai notar alguma coisa, porque é o direito dele que tá sendo lesado. A gente tem que aprender
formas de passar isso no começo do curso, mesmo a parte mais complicada.

 
Da mesma forma, o Professor 2, participante do projeto de pesquisa, afirma:
 

O vocabulário bacharelesco já é um absurdo, não leva a lugar nenhum e se cria uma barreira entre o
professor e aluno em função do vocabulário mais sofisticado. É óbvio que não vai se mediocrizar
também, mas eu acho que é necessário apresentar essas pontes entre o concreto e o abstrato. Eu não
consigo imaginar qualquer um de nós ministrando aulas aqui sem estabelecer contato permanente com
o mundo que nossos alunos vivem. Eu acho que mais que uma utilidade é uma necessidade.
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Diferentemente do ensino tradicional, a proposta de pesquisa baseada na co-participação dos
estudantes na construção de um conhecimento historicamente posicionado e interdisciplinar, na associação
da teoria à prática. A Aluna 17 entende que “na aplicação da prática foi fundamentado tudo o que se viu na
sala de aula. E realmente essa conexão de sala de aula e sair dos muros da faculdade e ir lá na rua foi
perfeita... pro crescimento da gente”.

Além disso, também foi objetivada uma organização curricular que permitisse o estudo da
pluralidade jurídica e cultural e o reconhecimento das realidades locais - a complementação entre o discurso
horizontal e  o  vertical (BERNSTEIN, 1999, 2000). Tudo isso fez com que, a medida que os alunos
desenvolvessem o conhecimento-emancipação (SANTOS, 2001b), se tornasse mais difícil a regulação pelo
dispositivo pedagógico tradicional do ensino jurídico. Nas palavras de Henry Giroux (1985, p. 97):

 
Como uma questão pedagógica, a teoria não é apenas uma questão de os/as estudantes aprenderem os
discursos de outras pessoas. É também uma questão de os/as estudantes realizarem sua própria
teorização em torno de empreendimentos históricos e problemas contemporâneos. A teoria tem que ser
feita, tem que se tornar uma forma de produção cultural; ela não é um mero armazém de insights
extraídos dos livros dos “grandes teóricos”.

 
Nesse sentido, interessante o debate que ocorreu durante uma das sessões de entrevistas. As falas a

seguir são do grupo que pesquisou mediação em direito de família e versa sobre o papel dos estudantes na
prática sob enfoque:

 
A9: Acho que foi o papel principal, né? No mínimo o coadjuvante [...] Vamos se valorizar! Pelo amor
de Deus!
A10: Quase que um desbravador...
A8: Um antropólogo [...] Saímos do gabinete da sala de aula.
A9: É, a gente foi lá, fez certo, não somos que nem certos juízes aí da comarca, atrás do seu gabinete
ali, despachando. A gente foi lá.

 
O conceito de direito, antes tão dependente da norma escrita, foi modificando-se aos poucos. Isso

resta claro quando das respostas dos alunos sobre o entendimento das fontes jurídicas que possuíam quando
ingressaram na faculdade: a maioria deles afirmou que o direito se resumia à lei escrita, aos códigos e à
Constituição, regramentos elaborados pelo Estado, em uma demonstração de desconhecimento e alienação
das demais regras jurídicas produzidas pelos grupos e comunidades locais. Também eles observaram tais
respostas nas pesquisas de campo que fizeram junto à população. É o que decorre da fala da Aluna 15, do
grupo que estudou a aplicabilidade dos direitos fundamentais no Bairro Navegantes II:

 
[A minha compreensão de direito] era Kelsen, só [...] era o que está na lei. Deu. Acabou. Eu acho que
[o direito] ainda é muito distante da realidade, ainda mais nesses locais de menos acesso... mas isso que
a gente está vendo na Faculdade, essa humanização, acho que precisa muito para que isso chegue à
população, que eu acho que não chega. A gente tem esse pensamento todo, a gente está estudando pra
tentar fazer uma coisa melhor, pra ser não só operador [do direito], mas eu acho que é muito distante. A
nossa experiência no Navegantes foi, assim, impressionante. Eles não têm noção e o pouco que têm
vêem pela televisão [...] Tu perguntas o quê que é direito para eles. Eles dizem: “para nós, não é nada”.

 
Essa extrema classificação passa, como já referimos, por uma transição paradigmática. A teoria

positivista e o ensino jurídico tradicional não representam o direito como ele realmente existe na sociedade –
o momento em que vivemos é o momento do desequilíbrio do pedestal, tal como descrito por Santos
(2001b) na metáfora dos espelhos sociais. Dessa forma, a prática pedagógica aqui analisada procurou
modificar, na percepção dos alunos, o entendimento do direito e de seu sistema de regras, através de uma
visão crítica e questionadora das fontes jurídicas e de sua aplicação social. Foi com a intencionalidade de
construir esse conhecimento jurídico mais amplo com os alunos que o grupo de professores envolvidos com
a prática analisada estruturou o projeto de pesquisa. Ressalto, nesse sentido, a seguinte citação de Beane
(1997, p. 76):

 
Estes professores [que acreditam na integração curricular] possuem um interesse profundo na
excelência e na qualidade. Querem que todos os jovens obtenham êxito, saibam mais e que sejam mais
proficientes, inclusivamente naquelas áreas que são necessárias para ultrapassar o labirinto dos testes
estandardizados que estes professores quase sempre desprezam por causa do seu preconceito de
elevada cultura e trivialidade. Este desejo de desempenho é suportado por uma convicção de que todos
os jovens podem aprender, embora nem sempre as mesmas coisas ou ao mesmo nível. Porém, esta
convicção de que os jovens podem aprender e o desejo de que eles o façam levam a que estes
professores pressionem todos os jovens a realizarem o seu trabalho bem e completamente.

 
A escolha da leitura de Um Discurso sobre as Ciências (SANTOS, 2001a) foi feita pelo grupo de

professores – era de utilização obrigatória. Um texto difícil para quem está iniciando os estudos na área do
direito, mas de fundamental importância para uma compreensão mais humana da transição social que
vivenciamos. A dificuldade encontrada pelos alunos na leitura desta obra, a superação desses limites e a
contribuição desse texto na pesquisa realizada pode ser constatada na seguinte fala da Aluna 5:

 
É, no inicio, o texto do Boaventura não é uma coisa boa de se ler, mas depois vendo, assim, o resultado
da nossa pesquisa... Eu acho que foi um dos pontos principais, a gente pegar o Boaventura. Porque
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todos os resultados que tem a gente consegue analisar de forma, tipo, usando a obra dele [...] tudo a
gente pode analisar pelo paradigma dominante e emergente, assim. E eu acho que isso foi o ponto
principal, o ponto onde a gente se sai melhor no trabalho, [o] da escolha do Boaventura como o autor
principal.

 
A pesquisa empírica realizada constatou que o grupo docente compartilha uma visão mais humana,

social e solidária do direito, refletida em suas práticas em sala de aula, na fundamentação teórica que utiliza,
na efetiva orientação e cooperação junto aos grupos discentes no que diz respeito à concretização da prática
de pesquisa, seja orientando na elaboração dos instrumentos de pesquisa, acompanhando os alunos na
investigação empírica ou auxiliando na redação dos textos. O depoimento engajado na luta social a seguir é
do Professor 2:

 
Quando nós fomos entrevistar, eu participei da pesquisa de campo do pessoal dos sindicatos, e nós
fomos [em uma grande rede de supermercados com filial aqui em Pelotas]. Quando nós falamos o que
era e começamos a falar no sindicato, o funcionário do gerente de plantão - porque todos são gerentes
hoje em dia - o sujeito parecia o Conde Drácula quando enxerga alho e crucifixo. E nós tivemos que ir
para a garagem do prédio pra entrevistá-los e eu aproveitei aquela oportunidade já para conversar: ‘olha
tão vendo o que é o mundo da empregabilidade, o mundo das oportunidades, né?’ Na verdade tem um
tolhimento de toda e qualquer possibilidade, pra ganhar um salário miserável, pra fazer um trabalho
maçante, diariamente... e todos os entrevistados, todos não, mas a grande maioria, com medo do
resultado da pesquisa, que fossem expor nomes ou coisa assim, com medo de perder o emprego. Isso
foi impactante pra eles [os estudantes].

 
 

5. PESQUISA DE CAMPO: CONEXÃO ENTRE CONHECIMENTO ACADÊMICO E POPULAR E
CONHECIMENTO-EMANCIPAÇÃO

 
Entretanto um dos resultados mais importantes do presente trabalho foi a identificação do

enfraquecimento das fronteiras entre o conhecimento jurídico e o conhecimento do senso comum. A visão do
campo jurídico foi ampliada através da relação estabelecida entre o direito e a sociedade investigada, da
ligação entre a cultura popular e a acadêmica, conectando o discurso vertical (BERNSTEIN, 1999, 2000),
próprio do discurso jurídico, com o discurso horizontal (BERNSTEIN, 1999, 2000), do cotidiano das
pessoas entrevistadas. A seguir a fala do Aluno 18:

 
[...] se eu observar um cantor de hip hop, eu vou ter uma idéia, antecipada, de que ele é marginal, mas
daqui a pouco ele não é marginal, daqui a pouco o conceito que ele tem da vida, dos irmãos da
comunidade dele, é um conceito de melhoria. Eu passo por ele, como todo o operador do direito, eu vou
e observo: “Pô, aquele cara arraigado em palavras sem sentido...”. Mas muitas vezes ali tá o sentido do
clamor da vida dele que ele deposita numa letra... Nós, como operadores do direito, nós não podemos
ter premissas antecipadas... São pessoas que convivem no nosso meio. Toda a cultura popular, ela tá tão
intrínseca entre nós quanto as ações [processuais] e leis.
 

Nesse movimento de aproximação, os alunos tiveram um acréscimo de estratégias, tanto em seus
repertórios quanto no reservatório (BERNSTEIN, 1999, 2000) de cada uma das turmas envolvidas, tendo
em vista as vivências de campo e o compartilhamento dessas experiências com os demais colegas, em sala de
aula. A experimentação direta das realidades locais foi calcada pela necessidade de comunicação entre os
discentes e as pessoas por eles entrevistadas, o que também contribuiu para o enriquecimento dos
repertórios, como no exemplo relatado pelo Aluno 21:
 

A gente foi, eu e o A19, entrevistar uma senhora, na primeira casa que a gente chegou. E aí, conversa
vai, conversa vem, descontrair um pouco, e a professora sentada na pedra ali perto. E aí surgiu a
pergunta: o quê que é direito? A senhora pegou e disse: “não vou saber responder essa, é muito difícil!”
Aí eu comecei a incentivar: “não, sabe sim”. Eu perguntei pra ela: “No jogo de futebol, por exemplo,
tem o juiz que dita as regras, né?” Dei um exemplo prático: “tem o campo de futebol, tem o cenário, os
atuantes...” Daí ela começou a falar... e aí, eu me lembro que a professora atropelou e a senhora não
entendia nada... tudo bem elaborado, cheio de teoria, né? Aí sim que ela não entendia nada!

 
Da mesma forma, pode ser visualizada nesse exemplo a distância do discurso acadêmico para o

popular: a Professora 4 procurou, através da teorização técnico-jurídica, facilitar o entendimento da
entrevistada. Entretanto, foi o Aluno 21, com sua analogia, quem realmente conectou os conhecimentos
eruditos e os do senso comum, construindo um saber jurídico mais compreensível para a comunidade
investigada.

Os repertórios advindos desse amálgama entre a cultura acadêmica e popular de cada um dos
alunos pesquisadores, através das experiências de campo trocadas em sala de aula, foram enriquecendo o
reservatório das turmas de estudantes, o que fortaleceu, portanto, os discentes, tanto individual quanto
coletivamente. O Aluno 7 afirma:

 
Eu acho que esse contato que a gente teve na rua e que depois a gente trouxe pra sala de aula e dividiu
com os colegas, eu acho que é muito importante. Às vezes o ponto de vista que a gente teve lá na rua e
que, de repente, o outro grupo não teve, mas que a gente trouxe pra cá e acaba se tornando uma troca de
conhecimento dentro das nossas percepções da prática.
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Também através dessa experiência a extrema classificação entre os grupos efetivamente
representados no sistema jurídico e as chamadas vozes ausentes (SANTOS, 2001b) da dogmática jurídica
tradicional foi esbatida. Isso se encontra bem claro na fala de alunos e professores, através da importância
que dão à quebra do paradigma moderno centrado na teorização e distanciamento da realidade social e na
legitimação à fala e às experiências advindas das comunidades e grupos entrevistados. Antônio Carlos
Wolkmer (2006, p. 120) fala sobre essa questão:

 
É inegável que, em tempos de transição paradigmática, a configuração de perspectiva jurídica mais
progressista, interdisciplinar e intercultural, expressa na prática determinante e efetiva de novos sujeitos
históricos, projeta-se não só como fonte de legitimação da pluralidade jurídica emancipatória e de
direitos humanos diferenciados, mas também como meio privilegiado de resistência radical e contra-
hegemônica aos processos de exclusão e de desconstitucionalização do “mundo da vida”.

 
Conforme o resultado da análise dos dados empíricos, o enquadramento efetivado nesta prática

pode ser identificado como fraco no que diz respeito à escolha dos conteúdos a serem analisados pelos
alunos em suas pesquisas, uma vez que a opção pelos temas de pesquisa era livre. Da mesma forma, a ordem
dos estudos e a divisão de tarefas, em esforços de auto-organização, tanto no decorrer do primeiro semestre,
quanto no do segundo.

É interessante, também, observar a capacidade emancipatória demonstrada pelos estudantes no
momento da tomada de decisões, a forma com que lidaram com as diferentes opiniões dos colegas e as
demonstrações de solidariedade e apoio mútuo no interior dos grupos, como o diálogo abaixo do grupo que
pesquisou o direito de propriedade dos remanescentes de quilombos em Pelotas:
 

A21: Foi assim a esquematização do trabalho. Todo mundo competente [risos], todo mundo diverge.
Saiu um esqueleto: a escola evolucionista, a escola estruturalista, direitos humanos, direito de
propriedade. Quê que a gente fez? A gente dividiu certinho para cada um, cada bloco, e o camarada
tinha que se virar. “O autor é mais ou menos este aqui, te vira. Depois tu traz, que a gente se reúne e
vamos ler e concordar.”
A18: E daqui a pouco alguém precisava de alguma coisa e outro tinha visto uma revista antiga, um
livro, exatamente o que o outro precisou.
A20: O nosso problema é que cada um pensava uma coisa... já trancava: “Não, não é assim”. Daqui a
pouco outro concordava, outro discordava, uma guerra quase.
A21: É, mas o grupo ficou muito forte mesmo, o pessoal ficou muito amigo.
A19: Por mais que a gente discutisse certas questões, a gente usou isso positivamente pra fortalecer o
grupo e terminar a parte do projeto.

 
No que diz respeito à montagem dos questionários, a escolha dos autores para a fundamentação

teórica da pesquisa e a elaboração do texto final, esse enquadramento adquire uma característica de
autonomia relativa, uma vez que, na constatação tanto de alunos quanto de professores, houve uma co-
participação dos sujeitos envolvidos, ante as orientações e correções efetivadas pelos professores e à
utilização obrigatória de dois autores: Boaventura de Sousa Santos, na obra Um Discurso sobre as ciências
(2001a), conforme já referido, e Norbert Rouland, no livro Nos Confins do Direito (2003). Reconhecemos,
por outro lado, um enquadramento forte no momento da estipulação dos prazos, apesar destes terem sofrido
alterações no decorrer dos trabalhos, e nos critérios de avaliação.

A parte final dessa avaliação ocorreu no momento da apresentação do trabalho, o que foi marcante
para os alunos entrevistados. A grande maioria afirmou estar nervosa devido a avaliação ser feita por uma
banca de professores e perante a assistência do público, em boa parte colegas de sala de aula e de outros
semestres. A Aluna 11 entende da seguinte forma:

 
Assustou um pouco. Porque tu olhar assim, logo no 2° semestre, tu vai imaginar três pessoas na tua
frente, e aí? Te vira! [...] Todo mundo te olhando, te analisando, esperando para ver o que tu vai falar,
se vai ter nexo. Mas depois eu saí bem tranqüila. Porque na verdade isso a gente vai ter que fazer, e
quando tu for fazer no mestrado, acho que vai ser muito bom. A gente já não vai chegar agora no final,
já não vai ser aquele choque [...] agora tu já falou, tu já fez uma vez.

 
Foi construída, como observado anteriormente, uma nova compreensão do direito, mais ampla,

baseada nas necessidades de indivíduos e comunidades locais, acrescida de uma interpretação crítica da
formação e da finalidade do direito estatal. Decorrente dessa constatação é a percepção da necessidade da
democratização dos conhecimentos construídos a partir da pesquisa jurídica através da sua discussão com a
comunidade, reconhecida pelos entrevistados discentes e docentes. Dessa forma, todos os grupos têm
prevista a terceira etapa da proposta pedagógica sob enfoque – a do retorno do conhecimento científico
adquirido à sociedade. Seus planejamentos reúnem a flexibilização da classificação (BERNSTEIN, 1996,
1998) do saber jurídico, uma vez que sua conexão com os saberes populares, já efetivada, se tornará ainda
mais forte devido às trocas que irão ocorrer entre os alunos e as comunidades ou grupos locais, e a
flexibilização do enquadramento (BERNSTEIN, 1996, 1998), devido à necessária auto-organização
discente.

Nesse sentido, foram proporcionados aos alunos direitos considerados imprescindíveis para a
construção de uma sociedade democrática (BERNSTEIN, 1998). Reconhecemos o direito ao reforço pessoal
através da elaboração autônoma, pelos estudantes, tanto nos anteprojetos, nas pesquisas de campo, na
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escolha dos autores para a fundamentação teórica e na elaboração dos textos finais, ainda que, como visto,
com autonomia relativa. Nessa prática pedagógica, eles experimentaram seus limites, construindo novas
percepções do direito e do mundo que os cerca. A impressão da Aluna 1 é a seguinte:

 
Porque ouvir um exemplo é muito fácil. O professor fala: “Ah, isso aqui é rosa.” E aí a gente vê que é
rosa por isso e por aquilo. Mas a partir do momento que tu vais fazer sozinha, tu tens que descobrir que
é rosa. De repente, tipo, porque ele diz que é assim, tu enxerga que é assim. De repente, se tu parar pra
analisar, tu não vai concordar, entende? E tu vai achar outra coisa...

 
O direito a inclusão social, intelectual e cultural transparece na atividade de pesquisa de campo, na

inserção dos estudantes no convívio social, possibilitando a ampliação de sua visão do sistema jurídico. O
estudo transdisciplinar e multicultural possibilitou, como já referimos, um acréscimo de seus repertórios e do
reservatório do grupo, em experiência individuais e coletivas. As descobertas e os imprevistos, próprios da
pesquisa de campo, impuseram aos alunos o esforço de conexão da teoria à prática, ainda quando esta não
era explicada, de maneira adequada, pela primeira. O que segue é a conclusão da monografia do grupo que
investigou a realidade constitucional do Bairro Navegantes II:

 
Durante a evolução da pesquisa realizada, nos surpreendemos com a relevância do assunto proposto,
que a priori não havíamos considerado de tal forma. A primeira impressão nos pareceu que a distância
entre o cidadão e o Estado é muito maior do que podíamos imaginar. Ficou evidente que “o Estado
Democrático de Direito” existe formalmente, mas não objetivamente, portanto ineficaz, pois não
alcança a população de mais baixa renda e que vive de maneira muitas vezes miserável. Como
bacharelandos em Direito tínhamos uma idéia romântica de que a maioria das pessoas soubesse, pelo
menos, da existência da Constituição Federal, sendo ela a Lei máxima da Nação. Chocamos-nos ao
comprovar que quase 80% das pessoas pesquisadas nesta comunidade não sabiam que a mesma existia
(CRUZ et al., 2007).

 
A Professora 1 resume o seu entendimento sobre a aplicação do direito na sociedade pelotense

contemporânea, a partir dos resultados das pesquisas jurídicas dos alunos:
 

Eu acho uma coisa muito interessante: todos por assim dizer, todos os grupos chegaram à conclusão de
que a lei é ótima, a prática é péssima [...] O direito é lindo, maravilhoso, o direito formal, a lei no papel;
mas a execução dela por parte do Estado é absolutamente caótica.

 
O direito a participação política, por sua vez, pode ser reconhecido através dos depoimentos

discentes a respeito da auto-organização dos grupos, no aprendizado democrático da discussão de idéias, no
apoio entre os alunos-pesquisadores além das propostas de democratização do conhecimento. A respeito
dessas últimas, a seguinte contribuição do grupo que pesquisou o direito de propriedade das comunidades
quilombolas:

 
A18: [...] em um primeiro momento, a gente está tentando formular esse documento endereçado ao
Ministério Público. Seria um norte pra que o MP e seus técnicos seguissem aquela trilha [...] a gente
sabe que tem nas mãos um compromisso. A gente firmou o compromisso de voltar e nós vamos ter que
fazer isso aí.
A19: Até pra informar para as autoridades competentes o que realmente está acontecendo lá, porque,
realmente, o Estado não está chegando lá, não estão tendo o direito deles adquirido.
A18: O retorno pode trazer uma visibilidade para aquela comunidade. A gente é estudante de direito e a
gente não pode se resguardar e dizer: “não, eu não quero ver essa gente”. Não, a gente tem que olhar
nos olhos. Se a gente não fizer isso aí, nós seremos mais um promotor, desembargador, juiz de direito,
que vai dizer assim: “não, não, chama o próximo... se quiser, entra com outro recurso”. Nós somos a
semente, nós podemos.
 

 
CONCLUSÃO
 

Observamos, a partir dos resultados da presente pesquisa, que a prática pedagógica investigada
proporcionou um enfraquecimento no enquadramento e na classificação: regras hierárquicas flexibilizadas,
devido ao sistema de cooperação entre os sujeitos envolvidos (não mais centrando o conhecimento na figura
do professor); relações entre conhecimentos e espaços esbatidas, devido ao tratamento transdisciplinar e
multicultural dos saberes acadêmicos e populares e da perda da sala de aula como local particularizado de
ensino-aprendizagem.

Constatamos que a avaliação teve um enquadramento forte, devido aos inúmeros critérios exigidos
dos alunos e levados a sério pelos professores durante as orientações e no momento da avaliação das bancas,
o que contribuiu para a construção de um conhecimento baseado tanto no rigor científico quanto no prazer
que as experiências teóricas e práticas proporcionaram aos grupos.

Destacamos o papel de professores, os quais não se limitaram a reproduzir o código pedagógico
(BERNSTEIN, 1996, 1998) inerente ao ensino jurídico tradicional. Exercendo seu papel de intelectuais
públicos (GIROUX, 1995), escolheram recontextualizar o currículo em uma atividade contra-hegemônica,
propondo a modificação do conceito de direito, antes meramente reprodutor de um sistema de mercado,
agora mais amplo, inclusivo e multicultural. Para alcançar tal intento, esses docentes propuseram uma
mudança nas regras de classificação, alcançada pela modificação nas regras de enquadramento.
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A presente pesquisa revela, ainda, que os alunos, a partir da elaboração e do esforço próprios,
entendem que a prática analisada contribuiu para seu crescimento pessoal/profissional, a construção do
raciocínio autônomo, típico do conhecimento-emancipação (SANTOS, 2001b). Também constatou a
percepção da totalidade do conhecimento (SANTOS, 2001a), ligada a um enfraquecimento da classificação
(BERNSTEIN, 1996, 1998) do saber jurídico em relação a outras áreas de conhecimento, como os saberes
populares.
 
REFERÊNCIAS
 
ADORNO, Theodor W. Educação e Emancipação. 2 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 07-74, 97-189.
 
________ e HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. p. 07- 80.
 
BEANE, James A. Integração Curricular: A Concepção do Núcleo da Educação Democrática. Lisboa:
Didáctica, 1997.
 
________. Integração Curricular: A Essência de uma Escola Democrática. Currículo sem Fronteiras, v. 3,
n. 2, jul-dez, p. 91-110. 2003. In: www.curriculosemfronteiras.org. Acessado em out.2006.
 
BERNSTEIN, Basil. A Estruturação do Discurso Pedagógico: Classe, Códigos e Controle. Petrópolis:
Vozes, 1996.
 
________ e SOLOMON, Joseph. Pedagogy, Identity and Constrution of a Theory of Symbolic Control:
Basil Bernstein Questioned by Joseph Solomon. British Journal of Sociology of Education. London, v. 20,
n. 02, p. 265-280. 1999.
 
________. Pedagogia, Control Simbólico e Identidad. Madrid: Morata, 1998.
 
________. Pedagogy, Symbolic Control and Identity – Theory, Research, Critique. New York/Oxford:
Rowman & Littlefield Publishers, 2000. Chapter 9 - Vertical and Horizontal Discourse: An Essay. p. 155-
174.
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 08 de outubro de 1988. São Paulo:
Saraiva, 2008.
COELHO, Fábio Ulhoa. Para Entender Kelsen. 2 ed. São Paulo: Max Limonad, 1997.
 
COMPARATO, Fábio Konder. O Direito e o Avesso. In: Estudos Avançados, n. 23, p. 06-22, 2009.
 
CRUZ, Bolivar et al. Resultado da Pesquisa Acerca do Conhecimento da Comunidade do Bairro Nossa
Senhora dos Navegantes II, de Pelotas, sobre os Direitos Fundamentais Garantidos pela Constituição
Federal de 1988. Monografia jurídica apresentada aos componentes curriculares de Antropologia e
Sociologia Jurídicas. Curso de Direito. Anhanguera Educacional/Faculdade Atlântico Sul de Pelotas. Pelotas,
2007.
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 10 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.
 
GIROUX, Henry A. Praticando Estudos Culturais nas Faculdades de Educação. In: SILVA, Tomaz T. da
(org.). Alienígenas na Sala de Aula: Uma Introdução aos Estudos Culturais em Educação. Petrópolis:
Vozes, 1995. p. 85-103.
 
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 5 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 01-119.
 
KIPPER, Aline. O Discurso Jurídico na Sala de Aula: Convencimento de um Único Paradigma. In:
RODRIGUES, Horácio Wanderlei (org.). Ensino Jurídico: Para Que(m)? Florianópolis: Fundação
Boiteux, 2000. p. 64-73.
 
LEITE, Maria Cecilia Lorea e VAN-DÚNEM, José Octávio S. Avaliação do Curso de Direito e Inovações:
Desafios da Pedagogia Jurídica. In: GHIGGI, Gomercindo; VAN-DÚNEM, José Octávio S. (org.).
Diálogos Educativos entre Brasil e Angola. Pelotas: Editora da UFPel, 2007. p. 11-28.
 
LYRA FILHO, Roberto. O Que É Direito? 17 ed. São Paulo: Brasiliense, 2006.
 
MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002.
 
REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
 
RODRIGUES, Horácio Wanderlei. O Ensino do Direito, os Sonhos e as Utopias. In: RODRIGUES,
Horácio Wanderlei (org.). Ensino Jurídico: Para Que(m)? Florianópolis: Fundação Boiteux, 2000. p. 15-
33.
 
ROSA, Russel Teresinha da. Formação Inicial de Professores: Análise da Prática de Ensino em
Biologia. Tese de Doutorado em Educação. Faculdade de Educação. Universidade Federal do Rio Grande

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5388



do Sul, Porto Alegre, 2007.
 
ROULAND, Norbert. Nos Confins do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
 
SANTOS, Boaventura de Sousa Santos. Um Discurso sobre as Ciências. 12 ed. Porto: Afrontamento,
2001a.
 
________. A Crítica da Razão Indolente: Contra o Desperdício da Experiência. V. 1 – Para um Novo
Senso Comum: a Ciência, o Direito e a Política na Transição Paradigmática. 3 ed. São Paulo: Cortez,
2001b.
 
_____ e NUNES, João Arriscado. Introdução: Para Ampliar o Cânone do Conhecimento, da Diferença e da
Igualdade. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). Reconhecer para Libertar: Os Caminhos do
Cosmopolitismo Multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 25-68.
 
SANTOS, Lucíola Licínio de C. P. Bernstein e o Campo Educacional: Relevância, Influências e
Incompreensões. In: Cadernos de Pesquisa, n. 20, nov, p. 15-49. 2003.
 
STÖER, Stephen R.; MAGALHÃES, Antonio M.; RODRIGUES, David. Os Lugares da Exclusão Social:
Um Dispositivo de Diferenciação Pedagógica. São Paulo: Cortez, 2004.
 
WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo Jurídico, Direitos Humanos e Interculturalidade. In: Seqüência:
Revista do Curso de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina.
Florianópolis, ano XXVI, n. 53, dez. de 2006. p. 113-128.

[1] No original em espanhol: Propongo que este vacío o espacio potencial es el lugar de lo impensable, y no cabe duda de que ese
lugar puede ser, al mismo tiempo, beneficioso y peligroso. Este vacío es el punto de encuentro del orden y del desorden, de la
coherencia y la incoherencia. Es el lugar crucial de lo “aún no pensado.
Cualquier distribución de poder intentará regular la realización de este potencial. Indicaré que, en parte, la razón de que las
reglas de este dispositivo sean estables consiste en que este vacío siempre estará regulado. Las modalidades de regulación
diferirán, pero el vacío siempre estará regulado. Cualquier distribución de poder regulará el potencial de este vacío por su propio
interés, porque el vacío mismo encierra la posibilidad de un orden alternativo, una sociedad alternativa y una relación de poder
alternativa. Tradução nossa.
[2] No original em Espanhol: Se trata del derecho a participar en la construcción, el mantenimiento y la transformación del orden.
[3] Disse e salvei minha alma – palavras que encerram um dos textos de Karl Marx.
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O SUJEITO DE DIREITO: A CAMINHO DO SOLIPSISMO DA ERA MODERNA PARA A
INTERSUBJETIVIDADE CONTEMPORÂNEA

SUBJECT OF LAW: OVERCOMING SOLIPSISMO OF THE MODERN ERA DO
INTERSUBJETCTIVITY NOWDAYS

Katya Kozicki
Marilucia Flenik

RESUMO
É possível pensar na superação do solipsismo da era moderna, pautado pela racionalidade prática kantiana do
sujeito de direito, capaz de descobrir por si só a lei universal válida para todos, conforme o imperativo
categórico. Hannah Arendt, provavelmente, seguiria a Crítica do Gosto de Kant, para enfocar a faculdade do
juízo, onde a pessoa somente pode falar daquilo que aparece a si. O enunciado expressa uma opinião e visa a
persuasão, podendo aspirar a generalidade, quando os parceiros do diálogo concordam que a discussão
chegou a um bom termo. Por não possuir a chancela do universal, a assertiva estará sempre aberta à
intervenção de novos interlocutores. Por sua vez, Jürgen Habermas atribui à linguagem uma força social,
política e jurídica emancipatória. Na sua teoria da ação comunicativa as pretensões de validez da
argumentação implicam na não-coação, gerando consenso, pois demandam que os participantes sigam
adiante de seus pontos de vista iniciais subjetivos. Com isto o sujeito de direito deixa de ser abstrato e
universal, produto da episteme racional, para se tornar histórico e localizado, resultado do discurso que é
travado em âmbito público, participando o sujeito concreto da dicção e interpretação dos direitos subjetivos,
sob o viés dos interesses coletivos. A comunidade de argumentação visa uma ética de co-responsabilidade
pelas decisões que afetam o mundo comum. Não se trata de cada um ponderar por si só os direitos e deveres
pessoais, mas sim considerar no discurso coletivo as diferenças multiculturais e os valores relevantes, aptos a
alcançar o consenso e, a partir daí, tornarem-se regras obrigatórias pela via do Direito no Estado
Democrático Constitucional.
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS CHAVES: sujeito de direito, razão prática, logocentrismo, faculdade
do juízo, estética, juízo do gosto, razão discursiva, intersubjetividade.

ABSTRACT
You can think of overcoming solipsism of the modern era, guided by practical rationality of Kant subject of
law, capable to discover for himself the universal law valid for all, as the categorical imperative. Hannah
Arendt, probably, follow the Critique of Taste of Kant, to focus the optional court, where a person can only
speak of what appears to you. The statement expresses an opinion and is aimed at persuasion, can aspire to
generality, when the dialogue partners agree that the discussion came to a successful conclusion. Not having
the seal of the universal, the statement will always be open to the intervention of new parties. In turn, Jürgen
Habermas gives the language a social strengh, political and legal emancipation. In his theory of
communicative action the claims of validity of the arguments imply the non-coercion, generating consensus,
as they demand that the participants to move forward its initial subjective arguments. With this the subject of
law ceases to be abstract and universal product of rational episteme, to make history and located as a result
of the speech being conducted in public life, attending the concrete subject of diction and interpretation of
individual rights under the bias collective interests. The community of argument seeks an ethic of co-
responsibility for decisions affecting the common world. It is not every one consider itself the rights and
personal duties, but consider the collective discourse of multicultural differences and relevant values, able to
reach consensus and, thereafter, to become mandatory rules of law through the Democratic Constitutional
State.
KEYWORDS: KEYWORDS: subject of law, practical reason, logocentrism, optional court, aesthetics,
court of like, discursive reason. intersubjectivity.

1 INTRODUÇÃO

 

 

No ato constitutivo da nova ordem política e jurídica que se estabeleceu no final do século XVIII, com o
surgimento do Estado Constitucional de Direito, os revolucionários traçaram as linhas mestras do arcabouço
jurídico capaz de garantir a permanência das instituições políticas. O cimento dessa construção é formado
pelos princípios constitucionais que se referem aos direitos e deveres recíprocos dos cidadãos e do Estado.
Uma vez que o pressuposto do regime democrático é a "vontade popular" como soberana, a questão
primordial diz respeito aos direitos fundamentais que devem ser concedidos mutuamente aos cidadãos livres
e iguais, que almejam regulamentar o seu convívio com a chancela do Direito.

No entanto, apesar de se questionar o "pacto social" como mera teoria e admitir algo de verdade na hipótese
de Carl Schmitt[1], de que o "político" antecede a Carta Constitucional e se enraíza num determinado povo
historicamente situado, impossível negar que a livre instituição da República Constitucional alçou as pessoas
à maioridade, no sentido de exercerem a liberdade para a construção da igualdade civil, num movimento de
avanços e retrocessos. Os direitos e garantias fundamentais são históricos, isto é, circunstanciais, pois
emergem gradualmente das lutas que as pessoas travam por sua própria emancipação e das transformações
das condições de vida que essas lutas produzem. Desta forma, a descrição do sujeito de direito é consentânea
com cada época.
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O escopo deste trabalho é questionar as transformações ocorridas no sujeito de direito da era moderna,
caracterizado pelo solipsismo, para um sujeito de direito ínsito da intersubjetividade, que se revela no espaço
discursivo popular. Trata-se de considerar a criatura humana como um ser social e político, capaz de
participar empiricamente numa comunidade que valida a formação de seus juízos e atos de vontade.

Parte-se do logocentrismo característico da modernidade, cujo arauto principal é Kant, quando aponta a
envergadura moral do sujeito prático capaz de intuir por si só a lei universal. Este tipo de sujeito de direito é
deixado de lado por Hannah Arendt quando questiona "quem" é o sujeito de direitos e como um regime
totalitário pôde liquidar com a pessoa jurídica e moral. A autora busca na Crítica do Gosto os parâmetros
para validar o juízo, que se revela no espaço da fala e da ação, ou seja, nada impõe, mas quer convencer.
Quando muito, aspira a generalidade, pela formação de um consenso. Este sujeito de direitos subjetivos
concreto é aquele descrito por Hannah Arendt: o cidadão da Vita Activa, que ao lado do labor e da
fabricação, tarefas que dizem respeito aos seus interesses particulares, exerce a ação como atividade política,
no espaço discursivo da esfera pública. No que tange a Vita Contemplativa, a vida do espírito, além de
simplesmente pensar, ele possui uma vontade e a faculdade do julgamento, que o capacitam a interagir na
comunidade discursiva do espaço público.

Por sua vez, Jürgen Habermas, também ultrapassa o sujeito prático kantiano, capaz de intuir a lei universal
por si mesmo, colocando na formação discursiva da vontade a possibilidade do surgimento de um sujeito de
direitos, que encontra os seus pressupostos no "mundo da vida".[2] Em confronto o juízo político de Arendt
e a teoria do discurso de Habermas. Estes referenciais invertem o modelo teórico do sujeito de direito
universal e abstrato da modernidade, para almejar um sujeito de direitos discursivo, maleável, que leva em
consideração as múltiplas variedades culturais e cujas assertivas se apresentam com a pretensãulturais e cujas
assertivas se apresentam com a pretens, para almejar um sujeito de direito discursivo, maler da comunidade
diso de veracidade, simplesmente, sem a imposição da universalidade, o que seria mais uma ideologia a ser
imposta no campo do domínio do homem pelo homem.

 

 

2 KANT E O SUJEITO DE DIREITO ABSTRATO RACIONAL

 

 

A revolução na maneira de conceber as grandes questões da metafísica, levada a cabo por Emannuel Kant é
o referencial teórico da proclamação dos Direitos do Homem de 1789, e o substrato filosófico do sujeito de
direito do Estado Constitucional Moderno. Kant deu um novo sentido para o ser humano, que não é o ser
"em si", mas o ser "para" o conhecimento, capaz de discernir entre todos os tipos de conhecimentos e
alcançar os fins essenciais da razão humana, calcado na sua vontade livre, tendo a sua razão como o único
juiz dos seus próprios interesses. Para Kant o conhecimento assume o estatuto puramente fenomênico, pois
ele esclarece que a pessoa não tem acesso imediato aos objetos exteriores dos sentidos, mas chega a eles por
intermédio da sensibilidade e de suas percepções, que são as representações. As três críticas referem-se aos
tipos de representações que se relacionam com algo diferente de si, objeto e sujeito, existindo tantas
faculdades do espírito quantos os tipos de relações existentes. A faculdade de conhecer diz respeito ao
objeto do ponto de vista do sujeito. Quando a representação entra numa relação de causalidade com o seu
objeto, trata-se da faculdade de desejar. No momento em que esta representação toca o sujeito, afetando-o,
surge a faculdade de sentimento. Segundo Gilles Deleuze, "a Crítica da Razão Pura começa por perguntar:
há uma faculdade de conhecer superior? A Crítica da Razão prática: há uma faculdade de desejar superior? A
Crítica do Juízo: há uma forma superior do prazer e da dor?"[3]

Kant acreditou que a razão por si mesma é capaz de determinar uma lei moral válida para todos. A vontade é
autônoma quando ela dá a si mesma sua própria lei, sendo heterônoma quando recebe passivamente a lei de
algo ou de alguém que não é ela mesma. Porém, nada nos garante que a razão realiza o interesse da própria
pessoa, havendo necessidade de um critério que fundamente a lei moral e Kant formula o imperativo
categórico: "age só, segundo uma máxima tal, que possas querer ao mesmo tempo que se torne lei
universal."[4] Assim é a vontade livre, que obedece a lei moral porque reconhece a sua validade, atestada
pela sua própria razão e a aceita como pura forma de uma legislação universal. Somente a lei moral
determina o ser racional como fim em si mesmo. O valor da moral se encontra no fato de que o homem deve
fazer o bem, não por inclinação, mas sim por dever, reconhecendo a dignidade de todo e qualquer ser
humano, como pessoa detentora de direitos.[5]

Trata-se de uma máxima que permite aferir do acerto ou do erro de determinada ação autônoma, consistindo
no princípio prático supremo, que tem por fundamento a natureza racional, a qual existe como fim em si
mesma, escrevendo Kant, que o "imperativo prático será, pois, como segue: age de tal modo que possas
usar a humanidade, tanto em tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre como um fim ao
mesmo tempo e nunca somente como um meio."[6] E, finalmente, "resulta que o imperativo categórico pode
exprimir-se do seguinte modo:  age segundo máximas que possam ao mesmo tempo ser tidas por objeto de
si mesmas, como leis naturais universais. Assim se constitui a fórmula de uma vontade absolutamente
boa."[7] Portanto, o agir moral consiste no exercício da autonomia da vontade movida pelas leis da razão e
não impulsionado pelas paixões, o que caracterizaria a heteronomia, ou seja, ser movido por estímulos
exteriores e impulsos desarrazoados.[8] A idéia da liberdade na campo da razão prática cria condições de
possibilidade da pessoa agir moralmente, significando a liberdade como capacidade de dar a si mesmo uma
lei moral permitindo a constituição do sujeito prático.[9] E assim, quaisquer que sejam as diferenças
individuais, um homem vale o mesmo que outro, não por ter efetivamente um valor equivalente, mas em
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virtude de sua mesma dignidade. A razão prática introduz cada um na ordem moral, fazendo-o tomar
consciência de sua liberdade como autonomia, reconhecendo o outro como pessoa, detentora das mesmas
prerrogativas que atribui a si próprio. Assim o respeito mútuo que as pessoas têm umas pelas outras provém
de sua submissão comum à lei moral.

Verifica-se que o campo da moral é muito mais amplo que o campo do direito. A moral diz respeito ao foro
íntimo e o direito ao foro externo, sendo que a moral é uma ética subjetiva e o direito uma ética objetiva.
Contudo, o próprio Kant duvidou que a razão se encarrega por si mesma de realizar o seu próprio interesse,
uma vez que a lei moral ordena que se pense a máxima da própria vontade como princípio de uma legislação
universal, mas o homem é recalcitrante em adotar tais padrões como normas de conduta.[10] Inclusive na
sexta proposição constante da obra Idéia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita,
Kant reconhece que o homem tem necessidade de um senhor.[11] Este "senhor" seriam as leis, uma vez que
"Direito é a soma das condições sob as quais a escolha de alguém pode ser unida à escolha de outrem de
acordo com uma lei universal de liberdade."[12] Somente quando a vontade de todos, na condição civil, é
unida para produzir a lei é que esta obriga externamente. Significa passar de um estado de natureza do que é
meu ou teu para o que é meu ou teu sob o respaldo de uma ordem jurídica.

Recorde-se que a forma de existir comunitária é de não soberania, sendo que as regras de convivência se
impõem ao indivíduo, pois o interesse de todos prevalece sobre o interesse exclusivamente individual. Não
ignora Kant o fato de que alei tem como pressuposto o princípio da coerção, sendo possível usar o
constrangimento externo a fim de garantir a coexistência e, sob este prisma, lei e coerção guardam sintonia,
como prerrogativa do Estado soberano.[13]

Kant pregara o abandono do estado de natureza, no qual cada um segue seu próprio critério, para se unir
com todos os outros, submetendo-se a uma coação legal externa pública, determinada pela lei, a fim de
ingressar numa condição civil.[14] No primeiro artigo definitivo para a paz perpétua Kant escreveu que a
"constituição civil em cada Estado deve ser republicana,"[15] conforme os princípios da liberdade dos
partícipes da mesma sociedade, na dependência de todos a uma única legislação, na igualdade de cidadãos
que provém da idéia do contrato original, sobre que se funda a Constituição.

 

 

3 O DESLOCAMENTO DA RAZÃO PRÁTICA PARA A ESTÉTICA

 

 

Hannah Arendt deixa de lado a Razão Prática kantiana para situar a faculdade do juízo na Estética, aferindo
que em âmbito do discurso coletivo, uma assertiva somente pode almejar a cooptação dos interlocutores,
podendo, quando muito, ser generalizada e jamais tida por universal e necessária.

Significativo para a Política e o Direito é o seu pensamento, uma vez que vivenciou a condição de apátrida,
concluindo que num mundo como o do século XX, inteiramente organizado politicamente, perder o status
civitatis, significava ser expulso da Humanidade, de nada valendo os direitos humanos aos expelidos da
trindade Estado-Povo-Território. Hitler, mediante um simples decreto, excluiu algumas categorias de pessoas
do povo alemão, sendo que os judeus ao perderem a cidadania[16], perderam o direito de ter direitos,
possibilitando a construção dos "centros fabris de morte", sem que houvesse uma indignação generalizada
que impedisse os algozes de executar os planos de extermínio do líder nazista.

Exatamente por destruir o sujeito, impedindo qualquer reação, que Hitler conseguiu seu desiderato de
domínio total.[17] Atualmente não é o terror político que isola e domina as pessoas. As próprias condições
da sociedade atual interferem para que a maioria das pessoas apenas se voltem para os seus interesses
particulares. Elas próprias se alienam politicamente e ficam a margem da discussão acerca do desenho que
visa reconfigurar o sujeito de direitos da atualidade. Segundo Hannah Arendt, desapareceu a linha divisória
entre o espaço público e o espaço privado, com a ascensão do social que absorveu as atividades do trabalho
e da fabricação, o que acarretou o surgimento da sociedade de consumidores, denunciando a autora a vitória
do animal laborans[18], onde a maior preocupação consiste em gerir os próprios interesses.

A autora enfrenta a eterna questão metafísica a respeito de "quem" é a criatura humana e como ela se articula
nos diversos espaços em que desenrolam as atividades da Vita Activa, bem como acerca de suas faculdades
do espírito. Considerando que o livro Julgar da trilogia da Vida do Espírito não foi escrito, argumenta-se
que a faculdade do juízo, justamente aquela que interessa para o sujeito de direitos, concreto, partiria das
considerações de Kant a respeito da Analítica do Belo, da Crítica da Faculdade do Juízo, e buscaria no gosto
suas características. Nas Lições Sobre a Filosofia Política de Kant a autora perquire a filosofia política não
escrita de Kant, fazendo uma releitura da Terceira Crítica, buscando neste modo de conhecimento aquele
apropriado para a pessoa transitar no campo dos assuntos humanos, todos contingentes e particulares, sem
estar munida de conceitos universais como parâmetros. O juízo estético se assenta na autonomia do sujeito
que julga sobre o sentimento do prazer, derivado do seu gosto próprio e somente pode aspirar a generalidade
de um juízo singular, sem qualquer validade universal a priori, como é exigência da Razão Prática, mediante
o juízo categórico.

Desta forma, não é apenas a razão que dita o juízo, mas este depende também do sentimento, ou seja, o
"prazer" e o "desprazer", expresso no discurso intersubjetivo, uma vez que a realidade do mundo passa a ser
compartilhada. Aferir a pertinência ou não de determinada proposição é passá-la pelo crivo da
argumentação, até ao ponto que os parceiros concordem com as conclusões. O julgamento é a síntese que o
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espírito faz e significa muito mais que o pensar. No julgamento se encontra a vontade, a decisão para agir, a
disposição de participar na construção do mundo comum.

O tema do juízo sempre esteve subjacente nas reflexões de Arendt. Desde o início de seus estudos ela estava
interessada na capacidade de julgamento como uma característica inerente da política, isto é, o juízo como a
habilidade do ator cidadão se posicionar no mundo e atinar com o porquê de sua ação ou omissão. Neste
caso o juízo estaria muito próximo da Vita Activa. Com o avançar dos anos, ela evoluiu para considerar o
juízo como uma capacidade da Vita Contemplativa. Apenas o espectador, na solidão, julga os
acontecimentos e pode dizer algo a seu respeito. Contudo, o amálgama entre o espectador e o ator é
inevitável, pois o ser humano é uma unidade. Para que serviria o juízo na solidão, se a categoria essencial da
política é a pluralidade e apenas no espaço da aparência é que o homem se constitui como tal?

A fim de compatibilizar a vida do espírito com a vida ativa, a autora trabalha com as figuras fenomelógicas
do ator e do espectador, representando o modo de vida do cidadão e o modo de vida do filósofo, afirmando
que tais figuras pertencem à arte do pensamento crítico, que sempre traz implicações políticas. No espaço
público o ser humano "aparece" mediante a fala, significa dizer que ele se organiza pelo discurso, objetivando
a ação pautada pelos interesses comuns. Estes interesses dizem respeito a relação do agente com o mundo. A
interioridade, tal qual descoberta por Santo Agostinho, do "tornar-se uma questão para si próprio"- quaestio
mihi factus sum[19], se projeta para a exterioridade e assume com Arendt a dimensão de Amor mundi,
levando a pessoa a se desvelar na esfera pública. André Duarte esclarece que no espaço político acontece a
interação entre os diversos atores, que travam o diálogo que visa pautar a ação comum.[20] Desta forma, a
tensão existente entre o ator e o espectador, ou seja, entre o modo de vida ativo e o modo de vida
contemplativo, revela-se em sua plenitude no campo da liberdade. O primado da vontade, capacidade de
querer e de recusar, necessita não apenas do primado do futuro, mas também da capacidade da pessoa de
inovar no singular. A forma como a pessoa se ajusta no mundo constitui o mundo para si. As afirmações e as
negações determinam "quem" é a pessoa e a que mundo pertence. "A vontade seria considerada como um
principium individuationis, como o órgão mental que realiza nossa singularidade."[21] No recôndito do
sujeito encontra o pensamento a sua guarida, enquanto tanto a vontade como o juízo se debruça sobre
objetos particulares do mundo das aparências, que são contingentes por definição. Ao efetuar esta retirada
do agir, o espírito torna-se um espectador, distingue-se do ator, pois passa a conhecer e compreender o que
quer que se ofereça como espetáculo.[22]:

Por conseguinte, somente o espectador é imparcial, sendo essencial para o surgimento do juízo a retirada do
envolvimento direto, para um ponto de vista exterior aos fatos. O ator, porque é parte do jogo, deve
desempenhar seu papel, sendo parcial por definição, preocupado com a doxa, a fama - ou seja, a opinião dos
outros, não se conduzindo apenas por uma "voz inata da razão", mas principalmente pautando o seu
procedimento pelas expectativas dos outros a seu respeito. O espaço público surge desta interação entre
atores e espectadores, derivado idealmente da própria faculdade de julgar, pois é por meio dela que flui a
comunicação possível.

O passo inicial para a reflexão é a operação de retirada do mundo tal como ele aparece e um movimento
introspectivo em busca do eu. "Estar sozinho e estabelecer um relacionamento consigo mesmo é a
característica mais marcante da vida do espírito."[23] Consiste em posicionar-se como espectador a fim de
perquirir sobre o sentido do mundo. Este se revela na comunicação intersubjetiva do próprio sentido de
realidade do existir humano, designado sob o conceito de senso comum[24]. Para Arendt é o senso comum
que possibilita o julgamento, pois a avaliação do que é certo e do que é errado é a própria síntese que a vida
do espírito efetua.[25] Esclarece a autora que dos nossos cinco sentidos, a visão, a audição e o tato são
facilmente comunicáveis, porque se referem a objetos do mundo externo, podendo ser expressos em
palavras. Já o olfato e o gosto fornecem sensações internas totalmente privadas e incomunicáveis.[26]

O pensamento humano lida com o produto da dessensorialiação, abstraindo do mundo dos particulares em
busca da significância, através da generalização, que possibilita o surgimento de um padrão aplicável às
novas situações que se apresentam. Segundo Arendt, há duas operações do espírito no juízo. Primeiramente
a imaginação, em que são julgados objetos não mais presentes, que foram removidos da percepção sensível
imediata, tornando-se objetos para os sentidos internos. Essa operação prepara o objeto para a operação de
reflexão, que é a verdadeira atividade de julgar alguma coisa.[27]

O critério da comunicabilidade ou da publicidade permite uma aferição a respeito da conduta, pois através do
"prazer" e do "desprazer" que sente, corroborados pela "aprovação" ou "desaprovação" dos outros, poderá
uma pessoa discernir se o que julga "certo" ou "errado", não é uma ilusão de seu espírito. Arendt recordando
Kant, aponta como máximas desse sensus communis "pense por si mesmo ( máxima do Iluminismo); ponha-
se, em pensamento, no lugar de qualquer outro (a máxima da mentalidade alargada); e a máxima da
consistência: esteja de acordo consigo mesmo."[28]

Mediante a imaginação podemos "alargar" o pensamento a ponto de considerar os pensamentos dos outros,
comparando o próprio juízo com os juízos possíveis, colocando-se no lugar de qualquer outra pessoa.
Embora o pensamento crítico seja uma ocupação solitária, ele não se dá em isolamento, uma vez que pela
força da imaginação é possível considerar o posicionamento dos outros, numa operação de comparação, não
para pautar o próprio juízo pelo juízo dos outros, consagrando a heteronomia, mas, pelo contrário, com
independência, sopesar os juízos possíveis para, então, julgar com autonomia.[29]

É válido argumentar que no juízo político arendtiano há uma reconciliação entre o espectador e o ator,
aceitando este agir em função dos parâmetros que lhe fornece o espectador, aquele que parou, refletiu, tirou
conclusões, enfim, desenvolveu o pensamento crítico, capaz de nortear a ação. Isto porque a opinião com
chance de ser acatada como veraz é aquela que passou pela triagem do pensamento, onde as proposições se
sucederam logicamente, chegando-se a um ponto em que os parceiros, concordam com a decisão final, sem

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5394



se contradizer.[30]

Afirma Bethânia Assy que tanto a vontade como a ação possibilitam a singularidade, não havendo uma
lacuna entre as noções de vontade e liberdade política.[31] Em última instância, quem julga é o próprio
sujeito que vivencia ao mesmo tempo tanto a figura do ator, pois ao existir, necessariamente, ele assume
inúmeros papéis na vida, e a figura do espectador quando, em pensamento, faz companhia para si próprio,
sendo que essa dualidade do eu comigo mesmo, exige uma conformidade, o ser consistente consigo mesmo,
não se contradizer, regra que fundamenta a consciência moral e a ação política.

Julgar é muito mais do que um simples pensar. Eis uma chave para se avançar no caminho da investigação
acerca do possível juízo político arendtiano. Arendt reconhece que há uma distinção de qualidade entre razão
e pensamento, sendo que "animal racional" é o gênero humano, pois o que distingue a criatura humana dos
outros animais é a razão. No entanto, "pensar" é ir além do intelecto, avançando para regiões do humano,
demasiado humano. A autora não teve tempo de levar adiante esta problematização acerca da diferença entre
a mera capacidade intelectual e a capacidade de julgamento e a sua implicação na vita activa, no que tange a
atividade da ação desenvolvida no espaço político. No entanto ela recuperou a distinção feita por Kant entre
razão e intelecto, que pode esclarecer a diferença entre pensar e julgar. Arendt utilizada esta separação entre
o simples conhecer (Verstand -  intelecto) e o pensar (Vernunft -  razão) para distinguir duas formas de
pensamento. A primeira diz respeito ao intelecto que deseja e é capaz de certo conhecimento verificável, mas
paira na superficialidade daquilo que é sabido por todos, em linguagem socrática, não examina as opiniões
em profundidade. Enquanto que a segunda, a razão, é a premência de pensar e compreender, perquirir as
causas últimas, o porquê das coisas, o pensamento afeito aos filósofos, mas que Arendt supõe ser faculdade
de todo e qualquer cidadão, ou seja, a faculdade do juízo.[32]

Somente quem fica no primeiro nível de conhecimento, tal qual Eichmann ficara, é incapaz de discernir o
certo do errado, enfim, formular regras morais válidas de conduta. Kant colocara na razão, a capacidade de
discernimento e a possibilidade de estabelecer a lei universal para todos, afirmando ser isto inerente a todo e
qualquer ser humano, posto que racional. Este é o deslocamento que Arendt faz quando deixa a razão prática
kantiana de lado, para situar o juízo na esfera do gosto, o que possibilita que as múltiplas opiniões sejam
levadas em consideração. O ato de julgar resulta tanto do pensar como do querer, o que leva a pessoa a
pensar criticamente e a encantar-se mobilizando o cidadão à ação. Arendt, abandonou a razão prática
kantiana, essencialmente capacidade da vita contemplativa, para situar o juízo no mundo. Para a política não
interessa o foro íntimo, mas sim aquilo que se exterioriza no mundo das aparências e que é compartilhado
por toda a comunidade, com pretensão de generalidade, assumindo um caráter intersubjetivo.[33]

 

 

4 O SUJEITO DE DIREITOS DISCURSIVO

 

 

Hodiernamente o sujeito de direito abstrato cede lugar a um sujeito de direitos discursivo. Um passo decisivo
para a compreensão do sujeito de direitos da atualidade foi dado por Jürgen Habermas[34], com a sua teoria
da ação comunicativa e o princípio do discurso para o incremento de uma política deliberativa. O autor
ultrapassou o sujeito prático kantiano, capaz de intuir a lei universal por si mesmo, colocando na
intersubjetividade a capacidade humana de ler, isto é, entender o mundo da vida e discorrer sobre ele.

Desde a virada lingüística, que iniciou com a contribuição de Peirce[35], passando por Frege e culminando
com o Wittgenstein das Investigações Filosóficas, ficou claro que a epistemologia muito contribui para a
compreensão de como se articulam a pessoas. Sem linguagem não há acesso à realidade, sem linguagem não
há pensamento, sem linguagem não há diálogo, sem linguagem não há política nem Direito.

Para Habermas[36], a linguagem, com seus atos de fala pressupondo validez - verdade, normatividade e
veracidade -, cria vínculos sociais. Entender-se com alguém a respeito de algo, significa acordo entre pessoas
competentes lingüística e interativamente. A teoria da ação comunicativa implica numa teoria sociológica,
que serve de contraponto à visão estritamente filosófica de Arendt. Se por um lado a autora se reporta ao ser
humano aristotélico, o zoon logon politikón, aquele capaz de se articular com os outros pela fala, sendo esta
a expressão da racionalidade humana, Habermas possibilita um resgate discursivo das pretensões de validade
e considera a linguagem capaz de coordenar as ações dos atores sociais. Ele apresenta uma sociologia
reconstrutiva da democracia, objetivando identificar nas práticas políticas os fragmentos de uma razão
possível, ainda que não perfeitamente delineada. Para haver integração social é preciso a regulamentação das
ações estratégicas que se desenrolam nos dois subsistemas do Estado e do mercado. Desta forma é preciso
haver uma intervenção da razão comunicativa dentro do próprio sistema, o que é possível pelo Direito e pelo
regime democrático. Nas sociedades pluralistas a tensão entre a facticidade e a normatividade é resolvida
pelo Direito. 

A teoria do discurso assume elementos tanto do modelo liberal, quando do modelo republicano, compondo-
os de modo novo. Na linha do republicanismo, ela coloca no centro o processo político da formação da
opinião e da vontade. A política deliberativa não depende de uma cidadania capaz de agir coletivamente, mas
sim da institucionalização dos processos comunicacionais.[37]

O fluxo comunicacional que serpeia entre a formação pública da vontade, as decisões institucionalizadas e as
deliberações legislativas se entrelaçam por um fluxo comunicativo. A política deliberativa constitui o âmago
do processo democrático. No entanto, há diferenças, não somente em relação à concepção do Estado tido
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como protetor de uma sociedade econômica, como também em relação ao conceito republicano de uma
comunidade ética institucionalizada na forma de Estado.[38] A teoria do discurso de Habermas assimila
elementos de ambos os lados, integrando-os no conceito de um procedimento ideal para a deliberação e a
tomada de decisão, acreditando ser possível obter resultados racionais e eqüitativos. As regras do discurso e
as formas de argumentação se impõem à razão prática, que deixa de considerar os direitos humanos
universais e abstratos para extrair o seu conteúdo da estrutura do agir orientado pelo entendimento e, em
última instância, da estrutura da comunicação lingüística e da ordem insubstituível da socialização
comunicativa.[39]

Os processos de formação democrática da opinião e da vontade, institucionalizados através de uma
Constituição, atingem os mecanismos da integração social, a exemplo do poder econômico e do poder
administrativo, servindo-se do Direito. A racionalização discursiva das decisões do governo e da
administração são vinculadas ao Direito e à lei. Por sua vez, a opinião pública, transformada em poder
comunicativo segundo processos democráticos, embora não domine por si só o uso do poder administrativo,
pode direcioná-lo, através das reivindicações populares.

A formação política racional da vontade deve considerar tanto o nível individual das motivações e decisões
de atores isolados, como também o nível social dos processos institucionalizados de formação de opinião e
de deliberação. A teoria da escolha racional cede espaço para a teoria do discurso. Para Habermas a
linguagem possibilita o agir orientado pelo entendimento, através do qual o mundo da vida se reproduz e os
próprios componentes do mundo da vida se entrelaçam entre si, constituindo uma rede de ações
comunicativas. Na reconfiguração do sujeito de direito intersubjetivo, as normas deixariam de ser impostas
por quem detém o poder de governar, para serem construídas também pela opinião dos cidadãos. Somente
adquirem obrigatoriedade as questões que foram depuradas através do processo discursivo democrático. Isto
porque em âmbito de Estado democrático de Direito compete aos cidadãos estabelecerem as regras da
convivência de comum acordo na comunidade discursiva. O sujeito de direitos passa a ser visto como o
reflexo da vontade coletiva, que expressa no espaço público da liberdade, entendida como participação na
Política e na dicção do Direito.

 

 

5 CONCLUSÃO

 

 

A idéia da liberdade no Estado Democrático de Direito permitiu a construção de um sujeito de direito,
detentor de prerrogativas jurídicas, capaz de fazer valer os seus direitos perante os outros e o próprio
Estado. O Direito subjetivo assinala a posição de um sujeito numa relação social, que se vê dotado de
faculdades jurídicas garantidas por normas. Este sujeito foi desenhado a partir da idéia de liberdade como
autonomia, ou seja, a capacidade de dar a si próprio as normas de seu comportamento, pautado pelo dever e
pela Moral. O pressuposto filosófico foi o contrato social, expressão da liberdade, prevalecendo o
logocentrismo e a individualidade. O sujeito de direito do credo liberal, encontra seu substrato fundamental
na autonomia da vontade, significando a capacidade de cada um dar para si mesmo uma lei, conforme fora
descrito por Kant na Crítica da Razão Prática. Houve a confluência do conceito negativo e positivo de
liberdade, apresentando um sentido intimista, a vida privada, e ao mesmo, tempo, um sentido público. No
centro das preocupações estava a defesa da propriedade privada, identificada com a riqueza, à defesa da
economia de mercado livre e à concepção do Estado como um guardião das liberdades fundamentais
garantidas pela Constituição.

Este paradigma vem sendo paulatinamente quebrado, a medida que a luta emancipatória progride no tempo e
no espaço. Os direitos e garantias fundamentais constituem as prerrogativas dos sujeitos de direitos, sendo
que o Direito subjetivo se apresenta como a faculdade de fazer ou deixar de fazer algo em virtude da lei. É
nesse espaço que o sujeito de direito abandona as "certezas" da racionalidade prática kantiana, para se situar
no mundo da vida. Não basta a descrição de um sujeito de direito teórico, distanciado da realidade social,
onde o fosso das desigualdades se aprofunda cada vez mais.

Para Arendt o sujeito de direitos é aquele cidadão que assume a integridade pessoal como valor e alia a vida
do espírito com a vida ativa, mobilizando a ação como expressão de sua liberdade, na praça pública. Ali é o
espaço da fala e da ação, onde brota o verdadeiro "poder" coletivo, capaz de influenciar nos rumos das
decisões políticas, com reflexos para o sujeito de direitos albergado pelo Direito. Por outro lado, para
Habermas, basta que os pressupostos do sujeito de direitos tenham passado pelo crivo da razão discursiva,
tendo sido preservados os procedimentos de uma política democrática deliberativa.

Tanto Arendt como Habermas não buscam qualquer fundamento para os direitos subjetivos. Os valores
compartilhados são válidos para a comunidade de interlocutores. Isto leva ao respeito pela diversidade
cultural. Enquanto para Arendt a questão diz respeito a integridade pessoal do sujeito que aparece em âmbito
coletivo[40], Habermas pugna apenas por uma democracia procedimentalista, bastando que as condições de
fala sejam preservadas.

O sujeito de direitos passa a ser descrito a partir dos direitos e deveres recíprocos dos cidadãos, acordados
em praça pública, a significar, não mais a imposição de um discurso travado pelos teóricos, mas sim uma fala
tangida pelos interesses dos cidadãos. A envergadura do novo sujeito de direitos está sendo desenhada a
partir da visão dos cidadãos do Estado Democrático de Direito. Afinal, esta construção não deixa de ser o
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resultado de um pacto social, conforme esclarece Arendt, horizontal, no sentido de que o povo não delega a
sua soberania ao Estado, mas a mantém. O cives atinge a estatura moral do sujeito autônomo capaz de agir
com responsabilidade, sob o ponto de vista intersubjetivo. Ele reconhece a sua liberdade no valor da pessoa
humana, atribuindo a todos os mesmos direitos e deveres que almeja para si próprio, garantindo,
conseqüentemente, o convívio social e político, albergados pelas normas do Direito. Ao colocar a liberdade
na vontade e na ação, Arendt salva a pessoa do condicionamento permanente a que é submetida pelos
processos automáticos naturais ou cósmicos e também pelos processos históricos em que está mergulhada,
podendo a iniciativa humana interromper o curso dos acontecimentos e almejar o inédito do milagre.[41]
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[1] Para Carl Schmitt o pacto político é anterior a própria Constituição. "Um pacto constitucional o uma
convención constitucional no funda la unidad política, sino que la presupone." (SCHMITT, Carl. Teoria
de la Constitución. Trad. Francisco Ayala. Madrid: Alianza Editoria, 1992, p. 81). Tenha-se em conta
que o "político", para o autor, se manifesta na contraposição entre "amigo" e "inimigo". A
identidade de um povo seria forjada pelo reconhecimento do pertencimento a determinada cultura.
Um "nós" que aparece porque existe um "eles" do lado de fora. Trata-se de uma unidade política,
historicamente situada, e a Constituição se enraíza em uma decisão do mundo do ser, que pressupõe
um sujeito detentor de uma vontade política. "El poder constituinte es la voluntad política cuya fuerza
o autoridade es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre modo y forma de la propia
política existencia política, determinando así la existencia de la unidad política como um todo."
(SCHMITT, Carl. Teoria de la Constitución. Trad. Francisco Ayala. Madrid: Alianza Editoria, 1992,
p. 93-94).

[2]  O conceito de "mundo da vida" se refere ao todo que envolve os seres históricos e localizados. "Durante
o agir comunicativo o mundo da vida nos envolve no modo de uma certeza imediata, a partir da qual nós
vivemos e falamos diretamente. Essa presença do pano de fundo do agir comunicativo, latente e
imperceptível, que tudo perpassa, pode ser descrita como uma forma condensada e, mesmo assim, deficiente,
de saber e de poder." (HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia - entre facticidade e validade. vol. I. Rio
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 41).

[3]  DELEUZE, Gilles. A Filosofia Crítica de Kant. Lisboa: Edições 70, Lda. 1994. p. 12.

[4] KANT, Emmanuel. Fundamentos da Metafísica dos Costumes. Trad. Lourival de Queiroz Henkel.
Tecnoprint S.A. p.70.

[5] "Agora eu afirmo: o homem, e em geral todo ser racional, existe como fim em si mesmo, não só como
meio para qualquer uso desta ou daquela vontade; em todas as suas ações, deve, não só nas dirigidas a si
mesmo, como também nas dirigidas aos demais seres racionais, ser considerado sempre ao mesmo tempo
como fim." (KANT, Emmanuel. Fundamentos da Metafísica dos Costumes. Trad. Lourival de Queiroz
Henkel. Tecnoprint S.A. p. 78).

[6] Idem. p. 70.

[7] Idem. p. 88.

[8] Kant afirmara na terceira antinomia da Crítica da Razão Pura, a tese de que existe a liberdade e a antítese
de que tudo ocorre segundo leis da natureza. Esta última implica no determinismo, enquanto que a tese
permite fundar uma moral, uma vez que, se há liberdade, pode haver responsabilidade pelas ações,
atribuindo-se a todo o ser dotado de razão e vontade esta propriedade de se determinar a agir sob a idéia da
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sua liberdade. Para aquem do conhecimento dos fenômenos , o mundo sensível, regido por leis naturais
(heteronomia), há o campo das coisas em si que nos afetam e, embora não possamos saber o que elas são em
si, compõem um mundo inteligível, onde também existem leis, mas aquelas que o homem atribui a si próprio,
fundadas na razão (autonomia). (KANT, Imannuel. Crítica da Razão Pura. 4ª ed. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian. 1997).

[9] "Com efeito, se Kant submete o sujeito à lei moral, é para devolver-lhe sua autonomia, em outras
palavras, para liberá-lo de suas vontades particulares, da preocupação com seu interesse próprio. O sujeito
kantiano é livre quando consegue se desprender de seus desejos espontâneos e não quando lhes obedece. O
momento instaurador da subjetividade prática é, pois, uma crítica radical do sujeito empírico e de seus
desejos particulares." (THOUARD, Denis. Kant. Trad. Tessa Moura Lacerda. São Paulo: Editora Estação
Liberdade Ltda, 2004. p. 125).

[10] "Na realidade, vemos que quanto mais se aplica a razão culta na busca dos gozos da felicidade e da
vida, menos satisfeito está o homem. Daqui resulta este desgosto no uso da razão, acabando todos por sentir
- sejam bastante sinceros para confessá-lo - certo grau de misologia ou ódio à razão, porque, computando
todas as vantagens que extrai, não digo já da invenção de todas as artes do luxo vulgar, mas ainda das
ciências - que no fim lhe aparecem como um luxo do entendimento -, deduzem, apesar disso, que carregaram
mais penas e dores do que a felicidade que pudessem colher, invejando mais do que depreciando o homem
vulgar, que é mais propício à direção do mero instinto natural, não consentindo que a sua razão exerça
grande influência na propriedade de fazer ou de omitir." (Kant. Fundamentação da Metafísica dos
Costumes. Trad. Paulo Quintela.Lisboa: Edições 70.p. 40)

[11] "Este problema é, ao mesmo tempo, o mais difícil e o que será resolvido por último pela espécie
humana. A dificuldade que a simples idéia dessa tarefa coloca diante dos olhos é que o homem é um animal
 que, quando vive entre outros de sua espécie, tem necessidade de um senhor. Pois ele certamente abusa de
sua liberdade relativamente a seus semelhantes; e, se ele, como criatura racional, deseja uma lei que limite a
liberdade de todos, sua inclinação animal egoísta o conduz a excetuar-se onde possa. Ele tem necessidade de
um senhor que quebre sua vontade particular e o obrigue a obedecer à vontade universalmente válida, de
modo que todos possam ser livres. Mas de onde tirar esse senhor? De nenhum outro lugar senão da espécie
humana. Mas este é também um animal que tem necessidade de um senhor. Seja qual for o começo, não se
vê como o homem pode se dar, para estabelecer a justiça pública, um chefe que também seja justo - ele pode
procurá-lo numa única pessoa ou num grupo de pessoas escolhidas para isso. Pois todos eles abusarão
sempre de sua liberdade, se não tiverem acima de si alguém que exerça o poder segundo as leis. O supremo
chefe deve ser justo por si mesmo e todavia ser um homem. Esta tarefa é impossível: de uma madeira tão
retorcida, da qual o homem é feito, não se pode fazer nada reto." (KANT, Immanuel. Idéia de uma
História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita.  São Paulo: Martins Fontes, 2003. 11-12).

[12] KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes. Trad. Edson Bini. 1ª. ed. São Paulo:Edipro - Edições
Profissionais Ltda, 2003. p. 76.

[13] "Um Estado (civitas) é a união de uma multidão de seres humanos submetida a leis de direito. Na
medida em que estas são necessárias a priori como leis, isto é, na medida em que procedem espontaneamente
de conceitos de direito externo em geral (não são estatutórias), a forma do Estado é aquela de um Estado em
geral, ou seja, do Estado em idéia, como deve ser de acordo com puros princípios de direito. Essa idéia serve
como uma norma (norma) para qualquer associação real numa república (e, por conseguinte, serve como
uma norma para sua constituição interna.Todo Estado encerra três dentro de si, isto é, a vontade unidade
geral consiste de três pessoas: o poder soberano (soberania) na pessoa do legislador; o poder executivo na
pessoa do governante (em consonância com a lei) e o poder judiciário (para outorgar a cada um o que é seu
de acordo com a lei) na pessoa do juiz." (Idem. p. 155)

[14] "O poder legislativo pode pertencer somente à vontade unida do povo, pois uma vez que todo o direito
deve dele proceder, a ninguém é capaz de causar injustiça mediante sua lei. Ora, quando alguém realiza
disposições tocantes a outra pessoa, é sempre possível que cause injustiça a esta; entretanto, jamais é capaz
de produzir injustiça em suas decisões concernentes a si mesmo. Portanto, somente a vontade concorrente e
unida de todos, na medida em que cada um decide o mesmo para todos e todos para cada um, e assim
somente a vontade geral unidade do povo pode legislar. Os membros dessa sociedade, que se acham unidos
para legislar (societas civilis) ou seja, os membros de um Estado, são chamados de cidadãos (cives). Do
ponto de vista dos direitos, os atributos de um cidadão, inseparáveis de sua essência (como cidadão), são:
liberdade legal, o atributo de obedecer unicamente a lei à qual deu seu assentimento, igualdade civil, o
atributo que lhe permite não reconhecer entre os membros do povo ninguém que lhe seja superior dotado da
faculdade moral de obrigá-lo juridicamente de um modo que o impossibilite, por sua vez, de obrigar a outro
e, em terceiro lugar, o atributo da independência civil, graças ao qual deve sua existência e preservação aos
seus próprios direitos e poderes como membro da coisa pública (república) e não ao arbítrio de um outro
indivíduo componente do povo. De sua independência segue-se sua personalidade civil, o seu atributo de
prescindir de ser representado por outro, quando se trata de direitos." (Idem. p.156).

[15] KANT, Immanuel. A Paz Perpétua. In: A Paz Perpétua - um projeto para hoje. J. Guinsburg (Org.)
São Paulo: Perspectiva, 2004. p. 40.

[16] "A desnacionalização tornou-se uma poderosa arma da política totalitária, e a incapacidade
constitucional dos Estados-nações europeus de proteger os direitos humanos dos que haviam perdido os seus
direitos nacionais permitiu aos governos opressores impor a sua escala de valores até mesmo sobre os países
oponentes. Aqueles a quem haviam escolhido como refugo da terra - judeus, troskistas, etc, - eram realmente
recebidos como o refugo da terra em toda a parte. O jornal oficial da SS, o Schwartze Korps, disse
explicitamente em 1938 que, se o mundo ainda não estava convencido de que os judeus eram o refugo da
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terra, iria convencer-se tão logo, transformados em mendigos sem identificação, sem nacionalidade, sem
dinheiro e sem passaporte, esses judeus começassem a atormentá-los em suas fronteiras." (ARENDT,
Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Cia das Letras. 1998. p. 303).

[17] "O poder total só pode ser conseguido e conservado num mundo de reflexos condicionados, de
marionetes sem o mais leve traço de espontaneidade. Exatamente porque os recursos do homem são tão
grandes, só se pode dominá-lo inteiramente quando ele se torna um exemplar da espécie animal humana."
(ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Cia das Letras. 1998. p. 508).

[18] No livro A Condição Humana, Hannah Arendt formula uma fenomenologia da Vita Activa e aborda três
aspectos fundamentais da atividade humana, quais sejam, o trabalho, a fabricação e a ação. Na antiga Grécia,
onde surgiu a política, a ação desenvolvida no espaço público ocupava o ápice da hierarquia das atividades
humanas, sendo que o trabalho e a fabricação eram secundárias, executadas no recôndito do lar. A
modernidade inverteu esta ordem e alçou o trabalho como a mais nobre das atividades e relegou a política
para um segundo plano. Na verdade, há uma complementaridade entre as três atividades, ação, fabricação e
trabalho, que aparecem no mundo imbricadas umas nas outras, uma vez que uma depende da outra para
acontecer. Hannah Arendt analisa a preponderância de umas sobre as outras, a ênfase que foi dada a cada
uma delas nas diferentes épocas históricas e em quê isto contribuiu para a noção que o homem teve de si
próprio e de seu mundo. A distinção entre trabalho e fabricação  faz parte de sua crítica  à modernidade e à
glorificação do trabalho que teve em Marx seu principal mentor. Daí sua constatação que a sociedade do
século XX é do animal laborans, aquele que visa apenas suprir suas necessidades vitais.

[19] "Quid autem propinquius meipso mihi? Ego certe laboro hic et laboro in meipso: factus sum mihi
terra dificultatis et sudores nimii." - Então, que há de mais próximo de mim do que eu mesmo? Decerto, eu
trabalho aqui, trabalho em mim mesmo: transformei-me numa terra de dificuldades e de suores copiosos.
(AGOSTINHO. Confessiones, Trad. Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2002. Cap. XVI)

[20] "Aquilo que alguns intérpretes tendem a conceber como uma ambigüidade ou uma incoerência da
reflexão política arendtidana tem de ser visto, na verdade, como um sinal de sua riqueza e originalidade, que
afirma tanto o caráter 'expressivo' e heróico da ação e do ator quanto o seu caráter dialógico, coletivo e
consensual. Agindo, os homens tanto revelam 'quem' são em sua individualidade única quando entram em
contato com uma pluralidade de semelhantes que precisam ser persuadidos de modo a colaborar para a
consecução de tal ou qual iniciativa. Tanto o momento heróico, rebelde e singular da ação quanto o seu
momento deliberativo, coletivo e consensual estão intimamente relacionados e não há ação possível sem a
sua conjunção."(DUARTE, André. O Pensamento à Sombra da Ruptura: Política e Filosofia na
Reflexão de Hannah   Arendt. São Paulo: Editora Paz e Terra S/A. 2000. p. 234).

[21] ASSY, Bethânia. A atividade da vontade em Hannah Arendt: por um êthos da singularidade
(aecceitas) e da ação. In: Transpondo o Abismo- Hannah Arendt entre a Filosofia e a Política. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2002. p. 48.

[22] "A retirada do envolvimento direto para uma posição fora do jogo (o festival da vida) não apenas é a
condição do julgar - para ser o árbitro final na competição que se desenrola -, como também é a condição
para compreender o significado do jogo. Em segundo lugar: o que interessa essencialmente ao ator é a doxa,
uma palavra que significa tanto fama quanto opinião, pois é através da opinião da audiência e do juiz que a
fama vem a se consolidar. Para o ator, mas não para o espectador, a maneira pela qual ele aparece para os
outros é decisiva; ele depende do parece-me do espectador (o seu dokei moi, que dá ao ator a sua doxa); ele
não é o seu próprio senhor, não é o que Kant chamaria posteriormente autônomo; ele deve se portar de
acordo com o que os espectadores esperam dele e o veredito final de sucesso ou fracasso está nas mãos
desses espectadores." (ARENDT, Hannah. A Vida do Espírito. 4 ª ed. Rio de Janeiro: Relume Dumará,
2000. p. 73).

[23] Idem. p.58.

[24] "O que, desde São Tomás de Aquino, chamamos de senso-comum, sensus-communis, é uma espécie de
sexto sentido necessário para manter juntos meus cinco sentidos e para garantir que é o mesmo objeto que eu
vejo, toco, provo, cheiro e ouço; é a mesma faculdade que se estende a todos os objetos dos cinco sentidos.
Esse mesmo sentido, um sexto sentido misterioso, porque não pode ser localizado como um órgão corporal,
adequa as sensações de meus cinco sentidos estritamente privados - tão privados que as sensações, em sua
qualidade e intensidade meramente sensoriais, são incomunicáveis - a um mundo comum compartilhado pelos
outros. A subjetividade do parece-me é remediada pelo fato de que o mesmo objeto também aparece para os
outros, ainda que o seu modo de aparecer possa ser diferente."(Idem. p.39)

[25] "O aspecto mais surpreendente dessa questão é que o senso comum, a faculdade de julgar e discriminar
o certo do errado, deva basear-se no sentido do gosto."( ARENDT, Hannah. Lições sobre a Filosofia
Política de Kant. 2ª ed. Rio de Janeiro: Relume  Dumará. 1993. p. 64).

[26] "Em questões de gosto e olfato o isto me agrada ou desagrada é imediato e irresistível. E o prazer ou o
desprazer, novamente, são totalmente idiossincráticos. Por que, então, deveria o gosto ser elevado,
tornando-se o veículo da faculdade espiritual do juízo, não desde Kant, mas já desde Graciano? E o juízo,
por sua vez - isto é, não juízo simplesmente cognitivo e que reside nos sentidos, que nos dão os objetos e
que temos em comum com tudo o que vive e dispõe do mesmo equipamento sensorial, mas o juízo acerca do
certo e do errado -, por que deveria ele basear-se neste sentido privado? Não é verdade que em questões de
gosto estamos tão pouco aptos a comunicar que não podemos sequer discutir? A solução para este enigma é:
imaginação. A imaginação, a habilidade para tornar presente o que está ausente, transforma os objetos dos
sentidos objetivos em objetos sentido, como se eles fossem objetos de um sentido interno. Isso ocorre pela
reflexão, não sobre um objeto, mas sobre sua representação. O objeto representado, e não a percepção direta
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do objeto, suscita agora o prazer ou desprazer. Kant chama a isto a operação de reflexão." (ARENDT,
Hannah. Lições sobre a Filosofia Política de Kant. 2ª ed. Rio de Janeiro: Relume  Dumará. 1993. p. 64-
65).

[27] "Essa dupla operação estabelece a mais importante condição para todos os juízos, a condição da
imparcialidade, do prazer desinteressado. Fechando os olhos, tornamo-nos espectadores imparciais, não
diretamente afetados pelas coisas visíveis. O poeta cego. E ainda: convertendo o que nossos sentidos
externos perceberam em um objeto para os sentidos internos, comprimimos e condensamos a multiplicidade
dos dados sensíveis; estamos em posição de "ver" com os olhos do espírito, isto é, ver o todo que confere
sentido aos particulares. A vantagem que o espectador leva é que ele vê o jogo como um todo, enquanto
cada um dos atores sabe apenas a sua parte, ou, se tivesse que julgar da perspectiva do agir, saberia apenas a
parte do todo que lhe concerne. O ator é parcial por definição." (Idem. p. 69).

[28] Idem. p. 71.

[29] "Pensar com mentalidade alargada é simplesmente o artifício por meio do qual se atinge a
imparcialidade, aquele ponto de vista geral relativamente liberto das condições particulares que estão
implicadas em cada ponto de vista e que é a prerrogativa da posição ocupada por aqueles que não estão
envolvidos no jogo, isto é, os espectadores. Essa máxima do juízo prega o exercício de uma consideração
imaginativa e não empática do outro. Trata-se de afirmar que essa modalidade de juízo nada mais expressa
senão uma "opinião", um ponto de vista, e, portanto, jamais pode pretender valer incondicionalmente.
Depende antes de um assentimento de todos os outros, o que, da perspectiva arendtiana, não é mais do que
uma exigência em forma de promessa." (DUARTE, André. A dimensão política da filosofia kantiana
segundo Hannah Arendt. In: Lições Sobre a Filosofia Política de Kant. 2ª ed. Rio de Janeiro: Relume 
Dumará. 1993. p. 114-115).

[30] "A dialegesthia de Sócrates significa falar de alguma coisa até esclarecê-la, com a ressalva de que o
espírito faz as perguntas a si mesmo e as responde, dizendo-se sim ou não. Assim ele chega ao limite em que
as coisas devem ser decididas, quando os dois falam igual e já não estão mais incertos, o que, então,
estabelecemos como a opinião do espírito. Nesse diálogo silencioso de mim mesma comigo mesma que a
minha qualidade especificamente humana fica provada. Em outras palavras, Sócrates acreditava que os
homens não são meramente animais racionais, mas seres pensantes, e que prefeririam abrir mão de todas as
outras ambições e até sofrer danos e insultos a perder essa faculdade."(ARENDT, Hannah. A Condição
Humana. 8ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 157).

[31] "O principal argumento deste trabalho é, ao revés, sustentar que as dimensões do futuro, este 'ainda
não', da imprevisibilidade, da capacidade de gerar algo novo, este fim em si mesmo, da natalidade, este
initium agostiniano, versam sobre metáforas que tanto correspondem à vontade quanto à ação."(ASSY,
Bethânia. A atividade da vontade em Hannah Arendt: por um êthos da singularidade (aecceitas) e da
ação. In: Transpondo o Abismo- Hannah Arendt entre a Filosofia e a Política. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2002. p. 35).

[32] "A faculdade de pensar - que Kant chamou Vernunft (razão), para distinguir de Verstand (intelecto) -, a
faculdade de cognição é de uma natureza inteiramente diversa. A distinção, em seu nível mais elementar e
nas próprias palavras de Kant, encontra-se no fato de que 'os conceitos da razão nos servem para conceber
(begreifen, compreender), assim como os conceitos do intelecto nos servem para apreender percepções. Em
outras palavras, o intelecto (Verstand) deseja apreender o que é dado aos sentidos, mas a razão (Vernunft)
quer compreender seu significado."(ARENDT, Hannah. A Vida do Espíríto. 4 ª ed. Rio de Janeiro: Relume
Dumará, 2000. p. 45).

[33] "O gosto estético (Kant) ou moral (Arendt) é suscetível dessa forma particular de universalidade que é a
comunicabilidade: assim, ele não é nem subjetivo nem objetivo, mas intersubjetivo. Quando eu digo isto é
belo (Kant) ou isto está bem (Arendt), não falo somente para mim, mas para todos. Exijo o assentimento dos
outros, mesmo que o não constate e discuto quando eles não estão de acordo. Eu cortejo o assentimento do
outro. (...) o meu juízo pode adquirir uma validade exemplar na medida em que, no caso particular em
apreço, o belo ou o bem que não posso determinar de outro modo tornam-se manifestos. O meu juízo pode
então ser um exemplo passível de citação ulterior quando se estiver na presença de casos análogos.
(VALLÉE, Catherine. Hannah Arendt Sócrates e a questão do totalitarismo. Lisboa: Instituto Piaget,
2003. p. 92).

[34] "Habermas recorre a uma metodologia reconstrutiva, que lhe possibilita elaborar uma análise ao mesmo
tempo formal e empírica, de vez que busca reconstruir os pressupostos morais universais da interação
comunicativa que, no entanto, já se encontram presentes nas práticas argumentativas do mundo da
vida."(CITTADINO, Gisele. Pluralismo, Direito e Justiça Distributiva. Elementos da Filosofia
Constitucional Contemporânea.  3ª. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004.  p. 98.)

[35] Segundo Habermas, Pierce considera a comunicação e, em geral, a interpretação de sinais, como o
nervo central das performances lingüísticas. Ele conseguiu explicar não somente o momento da formação
dos conceitos, que funda a generalidade, mas também o momento da formação de juízos verdadeiros, que
superam o tempo. No lugar do conceito bipolar de um mundo representado linguisticamente, surge em
Peirce o conceito tripolar da representação lingüística de algo para um possível intérprete. O mundo como
síntese de possíveis fatos só se constitui para uma comunidade de interpretação, cujos membros se entendem
entre si sobre algo no mundo, no interior de um mundo da vida compartilhado intersubjetivamente.
(HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia. vol I. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 1997. p. 31).

[36] "Eu resolvi encetar um caminho diferente, lançando mão da teoria do agir comunicativo: substituo a
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razão prática pela comunicativa. E tal mudança vai muito além de uma simples troca de etiqueta."
(HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia - entre facticidade e validade. vol. I. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1997. p. 19).

[37] A teoria do discurso conta com a intersubjetividade de processos de entendimento, situada num nível
superior, os quais se realizam através de procedimentos democráticos ou na rede comunicacional de esferas
públicas políticas. Essas comunicações destituídas de sujeito - que acontecem dentro e fora do complexo
parlamentar e de suas corporações - formam arenas nas quais pode acontecer uma formação mais ou menos
racional da opinião e da vontade acerca de matérias relevantes para toda a sociedade e necessitadas de
regulamentação." (HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia vol I. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. p. 22).

[38] "A interpretação republicana vê a formação democrática da vontade realizando-se na forma de um auto-
entendimento ético-político, onde o conteúdo da deliberação deve ter o respaldo de um consenso entre os
sujeitos privados, e ser exercitado pelas vias culturais; essa precompreensão socialmente integradora pode
renovar-se através da recordação ritualizada do ato de fundação da república." (HABERMAS, Jürgen.
Direito e Democracia vol II. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997.
p.19).

[39] "Na visão republicana, a formação política da opinião e da vontade das pessoas privadas constitui o
medium, através do qual a sociedade se constitui como um todo estruturado politicamente. A sociedade é
por si mesma sociedade política pois, na prática de autodeterminação política dos sujeitos privados, a
comunidade como que toma consciência de si mesma, produzindo efeitos sobre si mesma, através da vontade
coletiva dos sujeitos privados. Isso faz com que a democracia seja sinônimo de auto-organização política da
sociedade. Disso resulta uma compreensão de política dirigida polemicamente contra o aparelho do Estado."
(HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia vol II. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 1997. p. 20).

[40]  Arendt, quando questiona como pôde o cidadão quedar apático diante das monstruosidades do
nazismo, diz que as únicas pessoas que resistiram foram aquelas que disseram a si mesmas: "isto eu não
posso fazer", abandonando a noção de "isto não devo fazer".

[41] "A diferença decisiva entre as infinitas probabilidades sobre as quais se baseia a realidade de nossa vida
terrena e o caráter miraculoso inerente aos eventos que estabelecem a realidade histórica está em que, na
dimensão humana, conhecemos o autor dos milagres. São homens que os realizam - homens que, por terem
recebido o dúplice dom da liberdade e da ação, podem estabelecer uma realidade que lhes pertence de
direito." (ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 8ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.   p.
220).
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Á ÉTICA NA POLÍTICA

ETHICS AND POLICY

ANA CRISTINA MELO DE PONTES BOTELHO

RESUMO
Tendo em vista que a corrupção traz malefícios inestimáveis para a concretização, em nosso País, do Estado
Democrático de Direito, bem assim para a observância do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana,
optamos por estudá-la, sob um prisma inicial, a partir das principais análises de filosofia moral, a fim de
observar se há uma ética que mais se adéqüe à atividade política. Concluímos que não há uma ética que se
amolde totalmente ao exercício da atividade política e que não há fórmulas predefinidas sobre qual o
caminho a seguir para implementar uma ética de valores nessa atividade tão importante para a sociedade.
Mas, como se necessita, urgentemente, de parâmetros morais altamente rígidos, a teoria kantiana afigura-se-
nos apropriada no que concerne aos seus imperativos categóricos. Há que se ter como obrigatória a
honestidade quando do exercício da política, caso contrário as punições deveriam ser exemplares. Para isso,
precisamos de normas consistentes, claras e inovadoras que estimulem a modificação do status quo. A
principal norma de combate à improbidade administrativa do nosso ordenamento jurídico, a Lei nº 8.429/92,
será analisada em outro artigo, sob os aspectos de eficácia e constitucionalidade material.
PALAVRAS-CHAVES: Corrupção. Política. Ética. Religião. Filosofia Moral. Éticas do Ser. Éticas da
Consciência. Éticas da Linguagem. Lei de Improbidade Administrativa. Felicidade. Bem. Prazer.
Utilitarismo. Racionalidade. Objetividade. Agir político. Sociedade. Impunidade. Maquiavel.

ABSTRACT
Given the harm brought by the invaluable political corruption to society, we choose to study it from major
analysis of moral philosophy in order to observe what is the responsibility of moral theories on individual
conduct, and thus on the solution of concrete ethical issues, such as political corruption. We conclude that
there isn´t an ethos totally adapted to the exercise of political activity and that there is no preset formula on
what to do to implement an ethic of values in this activity that is so important to the community.
There is no doubt, however, that honesty is required in the exercise of political activity, and that dishonesty
should be punished as an example. For that, consistent standards are needed to be effectively applied in order
to change the status quo.
Thus, the connection between ethics and politics can not be interrupted, in order to take the risk of settle a
very fertile field for the failure of basic principles of Democratic Estate of Law, as such as the human dignity.
In this context, the legal standard should make an interface between politics and ethics, and harmonize them.

KEYWORDS: Corruption. Policy. Ethics. Religion. Moral Philosophy. Ethical Being. Consciousness´ Ethic.
Language´s Ethic. Administrative´s Law of Improbity. Property. Pleasure. Utilitarianism. Rationality.
Objectivity. Political act. Society. Impunity.

INTRODUÇÃO
 
Os escândalos sobre corrupção praticada nos altos escalões do governo são cada vez mais

freqüentes, reinando, com raras exceções, a impunidade, a despeito da existência no ordenamento jurídico
pátrio de normas legais tidas como modernas, a exemplo da Lei n.º 8.429/92, que dispõe sobre as sanções
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego
ou função na Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional.

Nesse sentido, o presente artigo tem por escopo central discutir sobre a existência ou não de um
tipo de ética que mais se adéqüe a práxis da atividade política. Questionaremos, outrossim, se a política pode
ser exercida de forma dissociada da ética. Na busca de respostas para as nossas indagações e inquietações,
entendemos que teríamos que empreender um estudo sobre os entendimentos até aqui delineados pelas
principais correntes de filosofia moral.
              Como forma de melhor estruturar a nossa explanação, dividiremos o trabalho em cinco partes. Na
primeira, faremos considerações sobre a política contra a ética. Na segunda, veremos questões sobre a ética
política. Na terceira, abordaremos, de forma resumida, aquelas que são, a nosso ver, as principais teorias
éticas, quais sejam: éticas do ser; éticas da consciência e éticas da linguagem. Na quarta, buscaremos
respostas para as nossas indagações. Na quinta e última, concluiremos nosso trabalho. 
 

A POLÍTICA CONTRA A ÉTICA

 
              Antes de adentrarmos o tema específico do nosso artigo entendemos ser necessário tecer
considerações sobre a relação que deve existir entre a ética e a política. Pensamos que o que dá um grande
impulso para a disseminação da corrupção instalada, em larga escala, no âmbito político, é justamente essa
imprópria e descabida dissociação que se faz entre a ética e a política.

   Hodiernamente, mesmo que de forma sorrateira, muitos ocupantes do Poder querem dissociar a
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ética da política. Assim o fazem para que os fins políticos desejados possam ser alcançados, razão pela qual
as questões éticas são relegadas, postas numa espécie de segundo plano. Essa vertente separatista encontra
respaldo em Maquiavel, que enfocou em sua teoria que há um campo da política que é distinto do da ética.
 
              Interessante mencionar que o herdeiro político da Revolução Francesa, Imperador Napoleão I, em
conversa mantida com Goethe, traçou uma analogia entre a tragédia antiga e a política moderna, tendo
apontado a política como o lugar onde ocorre o confronto entre o homem moderno e o destino. De fato, a
política, historicamente, tem definido as condições para que o controle da sociedade se faça mediante o
poder. Nessa linha, Henrique Cláudio de Lima Vaz[1], em sua obra intitulada Ética e Direito, coloca que:
 

Dessa sorte, na sua significação mais genuína e tal como a interpretou o gênio de
Napoleão, a política no mundo moderno é um fazer na ordem da causalidade
eficiente que, como o antigo destino, age sobre a liberdade do alto de um céu
misterioso: lá o capricho dos Deuses, aqui as razões do Poder.

 
              Pensava o Imperador naquela época sobre as “Razões do Poder”, e modernamente, no Estado
Brasileiro, temos visto que essas mesmas “Razões do Poder” são tomadas como parâmetro para justificar
ações que permitam o exercício do poder. Destarte, para que este possa ser concretizado em sua plenitude,
atingindo os fins colimados, a ética e o Direito são marginalizados e desconsiderados, estabelecendo-se aí um
constante clima de tensão entre o Direito e a ética e o poder.
              A racionalidade política deveria permear o exercício do poder, no entanto, o que vemos é uma
completa irracionalidade e um jogo político que leva à implantação em nosso País de uma perversa
corrupção, de difícil controle, à medida em que a permissividade do sistema político enseja que as práticas
corruptas sejam tidas como normais, não devendo ensejar qualquer tipo de punição, vez que são justificadas
como necessárias ao exercício do poder político.
              Sob essa perspectiva, o problema vai se tornando cada vez mais grave e de difícil solução, vez que
tende à generalização, atingindo as bases fundamentais do Estado Democrático de Direito. Destarte, na
prática, a política dominante tem conseguido fazer valer a impunidade, em contraposição aos normativos
jurídico-ético-legais. A teoria, então, muito difere da praxis procedimental, o que faz com que os desvios
sejam cada vez mais acentuados.
              O que nos inquieta e preocupa é que a população termine sendo convencida de que a corrupção é
um acontecimento normal na vida política, sendo uma forma de ajudar os que estão no poder a realizar seus
projetos de governo. Em outras palavras as “Razões do Poder” justificam os meios para que sejam atingidos
os fins. O dizer popular “rouba mas faz” é uma total incoerência com a pretensão de instalação concreta de
um Estado Democrático de Direito, razão pela qual devemos buscar formas de banir, definitivamente, esse
pensamento da nossa cultura. Um projeto de poder, de governabilidade, deve, sim, estar atrelado com a
consistência das propostas em face das necessidades da população, e não com a troca de favores, com a
instalação da corrupção, com a busca da impunidade.
 
A ÉTICA NA POLÍTICA
 

Diante dos cada vez mais freqüentes escândalos na política, sempre nos perguntamos sobre se haveria
um tipo de ética que mais se adequaria à práxis da atividade política? Ou será que o exercício da política não
é compatível com a ética?

As questões morais estão sempre presentes em nosso cotidiano e guiam as ações dos indivíduos,
sejam elas direcionadas para o bem ou para o mal. Mas o que buscamos entender é se o exercício da política
tem que afastar, necessariamente, valores morais. Não podemos perder de vista o fato de que o
comportamento ético dos políticos não pode ser vislumbrado sob um prisma de um moralismo abstrato, que
está restrito à esfera privada, mas relacionado com um moralismo real mais amplo, vez que está sempre a
afetar a coletividade.

Importa esclarecer, ab initio, que o estudo da ética comporta distinções em relação ao estudo da
moral, posto que esta diz respeito a um conjunto de normas, aceitas livre e conscientemente, que regulam o
comportamento individual dos homens, ou seja, os princípios morais pressupõem regras de ações individuais
materializadas em realidades históricas concretas. Já o estudo da ética é mais abrangente, pois busca entender
o comportamento moral dos homens quando inseridos em sociedade, relacionando-se, portanto,
intimamente, com a filosofia, vez que procura encontrar a fundamentação das questões que lhe são
colocadas.

Mesmo diante dessas distinções, no presente estudo, empregaremos os termos “moral” e “ética”
indistintamente. Explicamos o por quê: a palavra “ética”, procedente do grego, significa “morada”, “lugar em
que vivemos”, só posteriormente passou a ter como significado “o caráter”, o “modo de ser”; a palavra
“moral”, por sua vez, procedente do latim “mos” ou “moris”, que a princípio significava “costume”, passou a
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ter também o significado de “caráter” ou “modo de ser”. Nesse sentido, ética e moral têm significados
etimológicos semelhantes, reportando-se a tudo aquilo que se refere ao modo de ser ou caráter resultantes da
prática de hábitos bons. Por conseguinte, considerando que, cotidianamente, fala-se em atitude ética para
designar atitudes moralmente corretas, não vale a pena, no presente contexto, diferenciar ou tentar impugnar
um uso que já se faz tão difundido.

Em continuidade, a busca do entendimento sobre se a ética deve estar ou não presente na política leva
a que nos reportemos de logo a Maquiavel, que inovou ao observar atentamente a política como um campo
de estudo independente. Veremos que em sua obra “O Príncipe” a política não é mais pensada em termos de
ética e de religião, o que provocou uma ruptura tanto com o pensamento dos clássicos greco-romanos,
quanto com os valores cristãos da Idade Média. A política passou a ser vista com mais realismo e ceticismo
em sua clássica obra, vez que o autor buscava demonstrar, em cada capítulo, para o Magnífico Lourenço de
Médici como a política deveria ser exercida e como tirar proveito da fortuna, da virtù, da força militar no
exercício do poder.

A partir de então, passou a política a ser vista como uma realidade totalmente objetiva, e que,
portanto, teria que ter leis próprias consentâneas com o cotidiano dos indivíduos. Destarte, para se conseguir
poder pleno, legítimo e duradouro, as situações práticas faziam com que os meios justificassem os fins,
mesmo que desconsiderando por completo questões éticas concernentes ao exercício da política. A partir daí,
Maquiavel torna pública e memorável sua célebre e polêmica frase: “Os fins justificam os meios.” Ações, as
mais antiéticas possíveis, eram justificadas, contanto que o objetivo de manter-se no poder fosse alcançado
[2].

Depreende-se, assim, que as crueldades proveitosas deveriam ser praticadas em favor dos súditos e as
não proveitosas deveriam ser evitadas, pois iam se avolumando ao invés de minguarem. O mal (crueldade),
para ele, deveria ser como um jato ágil e fugaz, proporcionando grande dor, mas momentânea e passageira.
Assim, a violência que constrói é louvável, porque mantém os homens dentro da ordem, enquanto que a
violência que destrói deve ser condenada.

A despeito das críticas a ele direcionadas, o que proporcionou que seu nome se tornasse adjetivo de
coisa má (maquiavélico, maquiavelismo), o autor, a nosso ver, simplesmente retratou a realidade na política
de sua época, buscando em todo momento orientar o seu príncipe sobre o que era bom ou mal para o
exercício da política e para a manutenção no poder. Para ele, a ação humana vinculada à política segue um
caminho e as normas morais seguem outro.

Mas é importante que se diga que, já na antiguidade grega, havia preocupações com questões
concernentes à moral e à honestidade. Cícero, por exemplo, em sua obra De officiis, afirmava que havia uma
honestidade intrínseca, sustentando que aquilo que se contradiz com a honestidade não poderia ser útil ao
homem que busca viver em conformidade com a norma natural do bem. Maquiavel, contrariamente ao que
afirmara Cícero, colocou, mais realisticamente, que a honestidade, em si, é um mito e que, muitas vezes, faz-
se necessário se libertar dela para exercer ações que a moral ordinária reprova, com o fim de criar e manter
condições de vida humana autêntica, fundamentada na liberdade e na certeza que só leis eqüitativas podem
buscar[3].

Afastada da moral e reduzida à técnica de exercício de poder legítimo, a teoria maquiavélica vem
sendo, ao longo dos anos, veementemente criticada e tida como um modelo imoral de prática do poder.
Tomando como exemplo o caso do Brasil, infelizmente, a prática política vem desde os tempos do Império
seguindo à risca esse modelo imoral teorizado por Maquiavel, cinicamente tão criticado, mas seguido,
mesmo que camufladamente. O que vemos hoje são escândalos e mais escândalos sem soluções jurídicas
éticas e que dão margem, ante a impunidade reinante, ao cometimento de outras atrocidades éticas, tudo com
a justificativa da manutenção e exercício do poder.

Em termos práticos, o escândalo do Mensalão coloca-nos a refletir sobre uns problemas que as
afirmações maquiavelianas encerram em si, quais sejam: o que se pode e o que não se pode fazer para atingir
determinado fim? Se se pensa que o fim é justo, tudo se justifica? No caso em comento, a finalidade buscada
era a aprovação de projetos de leis e medidas provisórias do poder executivo federal, sem maiores
questionamentos. O meio utilizado foi o pagamento de mensalidades (mensalão) para congressistas, a fim de
conseguir a adesão necessária. A ética e o decoro parlamentar foram novamente relegados, como em tantas
outras vezes.

Isso demonstra que a realidade política em que estamos inseridos é bem mais complicada e antiética
do que podemos imaginar. Vivemos distantes daquela situação imaginada por Cícero de uma ordem natural
do bem e da honestidade intrínseca do ser humano. Estamos, mesmo, mais próximos da realidade cruel
retratada por Maquiavel, na qual o paraíso, o bem e a honestidade estão cada vez mais distantes de nós.
Nesse sentido, como veremos adiante, tanto os partidos de direita, quanto os partidos de esquerda, quando
do exercício do poder, utilizaram, diante dos problemas concretos da política, meios antiéticos para atingir os
fins desejados.

A falta de ética na política tem gerado uma corrupção desenfreada, o que incrementa a miséria, as
mazelas e desigualdades sociais, contrariando a visão evolucionista de Marx, no sentido de que a humanidade
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marcharia sempre numa direção progressista. Às vezes pensamos que estamos regredindo, pois diante de
tantas lições obtidas com a história da humanidade, uma vez que a questão da relação entre a moral e a
política é um antigo problema colocado à reflexão moral (tão antigo quanto a origem das sociedades
políticas), ainda nos deparamos com tantos desmandos e falta de ética numa atividade essencial para o
Estado, e, por conseguinte, para toda a coletividade, que é a política.   
 
 
 
 

A análise da política sempre nos leva, na realidade, a um debate entre fins e meios. Sendo legítimos os
fins, pode-se fazer uso de quaisquer meios, mesmo que moralmente repreensíveis? Partindo do pressuposto
de que a política é julgada pelos seus resultados, poder-se-ia, então, fugir de julgamentos morais?

Norberto Bobbio, em sua obra “Elogio da serenidade e outros escritos morais” ao falar sobre a
solução dualística proposta, mesmo que não literalmente, por Maquiavel, segundo a qual “O fim justifica os
meios”, colocou que o dualismo está baseado tanto nas ações finais, que têm valor intrínseco, quanto nas
ações instrumentais, que têm valor enquanto servem para o atingimento de um fim determinado. Para ele não
há teoria moral que não reconheça esse dualismo, referindo-se à distinção weberiana segundo a qual há ações
racionais referidas a valor (wert-rational) e ações racionais referidas ao fim (zweck-rational). Dizia Bobbio
que:
 

O que constitui o núcleo fundamental do maquiavelismo não é tanto o
reconhecimento da distinção entre ações boas em si e ações boas não por si mesmas,
quanto a distinção entre moral e política com base nesta distinção, quer dizer, a
afirmação de que a esfera da política é a esfera de ações instrumentais que, como
tais, devem ser julgadas não em si mesmas mas com base na sua maior ou menor
idoneidade para o alcance do fim. Isso explica porque se falou, a propósito da
solução maquiavélica, de amoralidade da política, que corresponderia, ainda que a
expressão não tenha entrado em uso (por não ser necessária), à ‘apoliticidade da
moral’: amoralidade da política no sentido de que a política, em seu todo, como
conjunto de atividades reguladas por normas e avaliáveis com um certo critério de
juízo, nada tem a ver com a moral como um todo, como conjunto de ações reguladas
por normas distintas e avaliáveis com um distinto critério de juízo. Neste ponto, fica
bem evidente a diferença entre uma solução como esta que estamos expondo,
fundada na idéia de separação e da independência entre moral e política, e que como
tal pode ser chamada de dualística sem atenuação, e as soluções precedentemente
examinadas, nas quais falta ou a separação, já que a política é englobada no sistema
normativo moral ainda que com um estatuto especial, ou a independência, já que
moral e política são diferenciadas, mas permanecem em relação de recíproca
dependência.” [4]

 
O mesmo Bobbio, numa perspectiva do rigor moral kantiano, coloca que “em geral numa moral do

dever, a consideração de um fim externo à ação não só é imprópria, mas também é impossível, porque a
ação, para ser moral, não deve ter outro fim que o cumprimento do dever, que é precisamente o fim
intrínseco à própria ação.” Nessa linha de entendimento, vê-se que em Kant as ações ditas instrumentais têm
que ser praticadas sob uma perspectiva do cumprimento do dever moral, mesmo que o fim desejado não seja
alcançado.
Não vemos, no entanto, como dissociar fins e meios em termos de práxis política, vez que as ações meio, no
mais das vezes, são praticadas sem o intuito de cumprimento do dever moral, mas sempre com o fito de
consecução de um fim desejado no meio político, que pode ser escuso ou não. Numa pior situação, nem os
meios nem os fins justificam-se.

Maquiavel enfatizou, numa passagem de Discursos: Comentários sobre a primeira década de Tito
Lívio[5], que  “Quando é necessário deliberar sobre a saúde da pátria, não se deve deixar de agir por
considerações de justiça ou injustiça, humanidade ou crueldade, glória ou ignomínia. Deve-se seguir o
caminho que leva à salvação do Estado e à manutenção de sua liberdade, rejeitando-se tudo o mais.” Quis ele
dizer com isso que “A salvação do estado é a lei suprema (salus rei publicae suprema lex). ”

Dessa maneira, a ação política deve ser vista, na ótica maquiavélica, em relação à necessidade de
salvação da pátria, ou seja, objetiva um bem específico, e não sob o ponto de vista de critérios de julgamento
pertencentes à moral comum. Kant, por sua vez, mesmo que em detrimento da coletividade, sustentou o
cumprimento do dever com base em uma ação que possa ser considerada moral. Quem estaria com a razão?

Pensamos que, a despeito de a ação política demandar a pronta atuação no que diz respeito à
salvação da pátria em perigo, à manutenção da grandeza da nação, enfim, à saúde da sociedade tal como
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preconizado por Maquiavel, ela não pode ficar afastada de uma ordem ética austera, tal qual a defendida por
Kant. Mas, o problema que se põe é o de como conciliar o atingimento de fins essenciais à Nação com as
práticas éticas desejáveis no exercício da política.

Cremos, firmemente, que mesmo com essas dificuldades, a política não pode ser autônoma com
relação à ética, pois isso provoca uma constante instabilidade social e uma perversão dos valores morais, de
forma que tudo pode ser feito e até os mais escabrosos casos de corrupção passam a serem vistos com certo
ar de normalidade não só no meio político, como também pela própria coletividade que, em última análise, é
a maior prejudicada pela corrupção política. Daí o dizer popular “Rouba, mas faz”.

Para ratificar o entendimento de que não há como desvincular a ética da política, Aristóteles deixou à
humanidade uma lição no sentido de que o maior bem individual, que em sua opinião era a felicidade, só seria
passível de ser alcançado em uma polis dotada de leis que fossem consideradas justas, e para que isso
acontecesse os políticos, no exercício das atividades que lhes eram próprias, teriam que ser pessoas
virtuosas, no sentido moral, agindo sempre com prudência na tomada de decisões[6].

Voltando-nos, por curiosidade, para o contexto em que é exercida a atividade econômica, vemos que,
freqüentemente, as práticas se separam da moral atual, o que pode ser até compreensível e aceitável, por
estarmos tratando de moral nos negócios e na vida privada. A moral na política, no entanto, envolve a
referência implícita ao que é público. E isso faz toda a diferença, razão pela qual, apesar de sua
independência, o exercício da política não pode ir de encontro aos parâmetros éticos da filosofia moral. A
inobservância de regras morais elementares por parte da política tende a levar ao caos social e ao descrédito
das instituições públicas, razão pela qual o assunto tem que ser cada vez mais debatido, para a busca de
soluções mais eficazes.

Diante dessas considerações, acreditamos que o exercício da política não pode estar dissociado da
ética. Aí nos reportamos à mesma indagação inicialmente colocada: haveria uma ética ideal que pudesse
servir de parâmetro para a atuação política? Apesar das digressões aqui já empreendidas sobre a ética na
política, não nos é possível responder tal pergunta. Com esta intenção, faremos um estudo sobre os
principais estudos filosóficos feitos ao longo dos séculos sobre a ética, para que, doravante, possamos ver se
existe ou não uma ética que mais se adéqüe ao exercício da atividade política.

Em pesquisa sobre o assunto, verificamos que num primeiro momento, que inclui a antiguidade
clássica e a idade média, as teorias éticas tiveram como base de sustentação a pergunta pelo ser e a busca
do bem, ou seja, questionava-se a verdadeira realidade das coisas, incluindo coisas humanas como a
moralidade.

A partir de Descartes (século XVI) até o princípio do século XX, surgiu uma nova fase denominada
de filosofia moderna na qual o estudo da ética (filosofia moral) girou em torno da consciência. Finalmente,
no século XX, a filosofia contemporânea deu eco a uma virada lingüística, na qual o ponto de partida
filosófico foi a exigência de sentido partindo da existência da linguagem e da fundamentação como
fenômenos concretos e essenciais[7].

Importa registrar que as teorias de filosofia moral, ou seja, as teorias éticas, oferecem-nos
determinadas visões do fenômeno moral, analisando-o a partir de perspectivas diferenciadas. Mas o que há
em comum entre elas é que não prescindem, ao falarem de moral, de valores como bem, deveres,
consciência, felicidade, liberdade, virtude, finalidades da conduta.
 
PRINCIPAIS TEORIAS ÉTICAS
 

Com o fito de melhor entendermos o fenômeno da moralidade, estudaremos, mesmo que de forma
sucinta, as teorias que no nosso sentir têm maior relevância histórica e podem trazer-nos respostas às nossas
indagações/inquietações.

 
ÉTICAS DO SER (Teorias do bem e da perfeição)

 
No início, o conceito chave da filosofia moral era o de BEM, tendo sido por isso delineadas as teorias

do bem e da perfeição, desde a antiguidade até o final do século XVIII. A noção de bem estava sempre
vinculada à felicidade, às boas conseqüências, à vida boa. Para o alcance dessas conseqüências benéficas, a
filosofia moral buscou estabelecer um elo entre a motivação e a moralidade, o que faz com que o bem
buscado seja objeto de um constante movimento e integre numerosos domínios da vida humana, legitimando
sempre o questionamento: como devo viver? Assim, durante séculos, o bem era tido como a primeira noção
de filosofia moral. Dos pensadores da antiguidade, pode-se destacar Sócrates, Platão e Aristóteles.

Sócrates foi o primeiro filósofo da antiguidade clássica a tentar estabelecer critérios racionais para
distinguir a virtude da mera aparência de virtude. Embora não tenha deixado nenhuma obra escrita, os relatos
sobre a sua filosofia, contidos essencialmente na obra de Platão, colocam que tinha enorme preocupação em
saber qual era a excelência própria do ser humano e como deveríamos conduzir nossas vidas. Apostava numa
busca contínua da verdade, por meio do diálogo e da reflexão. As principais contribuições a ele atribuídas
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foram assim colocadas por Adela Cortina e Emilio Martínez, em suma[8]: a) atitude de busca do verdadeiro
bem; abandono de atitudes dogmáticas e céticas; adoção de uma atitude crítica que só se deixa convencer
pelo melhor argumento; b) a verdade habita no fundo de nós mesmos, chegando-se a ela pela introspecção e
pelo diálogo (maiêutica – método de diálogo orientado para a busca da verdade); c) as verdades são passíveis
de revisão e não podem ser fixadas dogmaticamente; d) o objetivo primordial da busca da verdade não era
matar a curiosidade, mas assimilar os conhecimentos necessários para agir bem. 

Platão, por sua vez, sofreu enorme influência do pensamento socrático, tendo exercido papel
primordial no estudo filosófico do bem. Definiu-o como sendo princípio impessoal, prescritivo, e de ordem
incorpórea. Assim, o BEM seria uma realidade em si mesmo, algo distinto e separado das coisas boas. Com
relação à moral, entendia-a como sendo um conhecimento que deveria presidir não só a vida do indivíduo,
como de toda a comunidade (polis). Assim, os seres humanos só poderiam ser felizes quando inseridos em
uma comunidade bem organizada. Para se chegar a um modelo ideal de pólis, Platão propôs uma utopia
exposta em sua obra “A República”, na qual defendeu uma concepção orgânica do Estado.

Platão[9] colocou a seguinte questão: “Não é verdade que nós, homens, desejamos todos ser felizes?
” Esse questionamento representa um verdadeiro enunciado, segundo o qual a felicidade é um princípio que
busca orientar as ações humanas. Mas o que se tem que levar em conta é se a busca constante da felicidade
pode deixar de lado questões de cunho moral.

Os últimos anos do século V (a.C.) marcaram as primeiras reflexões críticas sobre a natureza e a
legitimidade do poder. Houve, naquele momento, uma expansão das idéias de que o estabelecimento de
valores morais teria que ter o assentimento dos cidadãos, concepção essa por meio da qual se pensava que
para que os valores morais e legais pudessem se estabelecer, fazia-se necessária a organização de
comunidades políticas. Nesse contexto, as normas morais deveriam permitir a cooperação, sendo
absolutamente necessárias à sobrevivência da espécie humana[10].

Aristóteles exerceu e ainda exerce enorme influência no estudo da ética, vez que foi o primeiro
filósofo a elaborar tratados sistemáticos sobre o assunto, sendo o mais influente o “Ética a Nicômano”, uma
das obras primas da filosofia moral. A pergunta básica de toda a investigação ética era “qual é o fim último
de todas as atividades humanas?”.

Havia, para ele, um fim desejado por todos que seria a vida boa e feliz (eudaimonia). Contudo, os
meios utilizados para atingir determinados fins, como a felicidade, não poderiam ir de encontro aos anseios
da polis (escolha do justo meio). Com isso, a felicidade seria um bem comunitário, o que fazia com que um
homem para ser feliz, isto é, virtuoso, tivesse que viver entre amigos. A felicidade, então, deveria ser
entendida num contexto em que o homem, como animal político, não vive isolado, mas cercado por
familiares, amigos, numa cidade em que se busca o “bem-viver” e não o simples viver (o homem é um ser
social por natureza).

A ética aristotélica afirma que a moral existe porque os seres humanos buscam, inevitavelmente, a
felicidade. Nesse contexto, a vida moral é entendida como o modo pelo qual o ser humano encontra a auto-
realização, o que caracteriza a ética eudemonista, que se diferencia da hedonista pelo fato de que, embora
esta também postule pela felicidade, a entende como prazer e não como auto-realização. 

Os filósofos da antiguidade entrelaçaram a busca da felicidade à moralidade, fazendo com que uma
não ficasse dissociada da outra. Decorre daí o nome de eudemonismo dado a esse tipo de filosofia moral (do
grego eudaimonía, felicidade, prosperidade, beatitude). Mesmo renunciando à certeza de que existe uma
identidade entre a felicidade e o propósito moral, sabe-se que a busca da felicidade é uma motivação evidente
da ação humana.

Esses escritos da filosofia clássica basearam, doravante, muitos outros estudos filosóficos. Hobbes e
John Rawls, por exemplo, afirmaram, ao contrário de Platão, que a definição de bem não comporta nenhuma
característica intrínseca: o bem não é senão o objeto das preferências.

Nesse sentido, para Hobbes[11] “Cada homem, por sua vez, chama bom o que lhe agrada e constitui
um prazer para ele, e mau o que lhe desagrada” e “ tudo o que é objeto de um apetite ou desejo de um
homem qualquer é o que esse homem chama bom; e o objeto de seu ódio ou de sua aversão, chama-o mau.”

Já Rawls[12], que em sua célebre obra “Uma Teoria da Justiça” propõe que os princípios morais
básicos sejam entendidos como um produto de um hipotético acordo unânime entre pessoas iguais, racionais
e humanas, que se encontrassem em uma especial situação na qual não se pudessem levar por interesses
particulares, define essa situação hipotética como “a posição original”, e sua pretensão era estabelecer
princípios morais fundamentais capazes de direcionar a convivência e a cooperação mútua numa sociedade
moderna. O bem comum seria, então, objeto de preferências de pessoas iguais, racionais e humanas, sendo,
portanto, um objeto das preferências de cada um e não comportaria, com isso, características de ordem
incorpórea e impessoal.

Segundo Monique Canto-Sperber, foram nas obras de Spinoza e Leibniz que se fizeram elaborações
filosóficas mais completas a respeito da concepção do bem enquanto perfeição. Para o primeiro, os homens
aceitam Deus como absolutamente bom, e para o segundo a felicidade deve ser definida como prazer e
dentro de uma concepção perfeccionista do bem.
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ÉTICAS DA CONSCIÊNCIA (Teorias do sentimento moral, dos valores, do utilitarismo, do
socialismo)

 
Passando para o estudo das éticas na era da consciência, que abrange os séculos XVI, XVII e

XVIII, vê-se que nesse período houve uma maior abertura cultural, bem assim revoluções no âmbito
científico, o que propiciou o surgimento da filosofia moderna como uma forma de contestar os antigos
pontos de partida voltados para o ser, e focar os estudos na consciência humana. 

Descartes[13] baseou suas definições de bem humano e felicidade na perfeição ontológica do
indivíduo, colocando que nada devemos fazer com paixão, mas “fazer as coisas boas que dependem de nós”,
ou seja, é firme a sua convicção no sentido de “jamais carecer de vontade para empreender e executar todas
as coisas que julgamos ser as melhores”, tudo de acordo com a consciência. Nesse sentido, ele defende o uso
do livre arbítrio, que constituirá o único princípio de estima legítima de si. Enfim, esse bom uso do livre
arbítrio é “o maior de nossos bens, o que é mais propriamente nosso e o que mais nos importa.”

Mas uma vida virtuosa, na filosofia cartesiana, não traz, necessariamente, a felicidade? O próprio
Hércules, segundo Descartes, hesitou entre a virtude austera e sem alegria e o vício, que era ornado de todos
os atrativos da vida feliz. Assim, a certeza de que há uma incompatibilidade entre a moralidade e a felicidade,
faz com que possa haver uma condução ao imoralismo, quando se opta pela felicidade sem se preocupar com
a virtude.
Na filosofia de Kant, considerado o pai do idealismo (corrente filosófica que provocou uma revolução na
metafísica), interpretou-se profundamente essa divergência entre os fins humanos, uns orientados para a
felicidade, outros para a moralidade. Mas tal concepção presta-se também a fortes objeções. Se a felicidade é
distinta da moralidade e se a busca da felicidade permanece a única fonte de motivação a agir, como entender
o desejo de agir moralmente? Como explicar que pessoas razoáveis e racionais queiram se comportar
moralmente, mesmo sabendo que isso não as fará felizes e destruirá talvez sua felicidade?

Na busca de respostas para tais indagações, temos que Kant[14], ao escrever sobre a moral, assim se
pronunciou em sua “Crítica da Razão Prática”: Duas coisas enchem a alma de uma admiração e de uma
veneração sempre renovadas e crescentes, quanto com mais freqüência e aplicação delas se ocupa a reflexão:
O céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. (grifamos)

Esse posicionamento kantiano, deixa claro que há certos comandos que são incondicionados, pois
todos têm que ter a consciência de que há um conjunto de regras a serem seguidas, por mais que não
tenhamos vontade de cumpri-las e por mais que saibamos que esse cumprimento não nos trará felicidade.
São os seus famosos imperativos categóricos, que mandam fazer algo incondicionalmente e estão a serviço
da preservação e da promoção de valores que são tidos como absolutos, tais como: “cumpra suas
promessas”; “diga a verdade”; “socorra quem está em perigo”, etc. O esquema dos imperativos categóricos
é, então, o seguinte: “Você deve – ou ‘não deve’- fazer X”.

Esses imperativos categóricos devem ser seguidos não por medo ou para não ser castigado, mas por
uma convicção moral própria que pressupõe verdadeiro respeito aos valores. Na filosofia kantiana, agir
contra esses imperativos é imoral, ainda que possa levar o ser humano ao prazer ou à felicidade. A missão da
ética é, para ele, descobrir quais são as características formais que os imperativos devem possuir, para que se
possa perceber a forma da razão, e, portanto, as normais morais.

Kant propõe[15], então, um procedimento segundo o qual será possível saber se uma exigência pode
ou não ser considerada uma “lei moral”. A exigência tem que reunir características próprias da razão, em
suma: universalidade (todos devem cumprir); referir-se a seres que são fins em si mesmos (respeitar os seres
que são fins absolutos e que são fins em si mesmos); valer como norma para uma legislação universal (para
caracterizar uma lei como moral é preciso que ela possa vigorar em um reino futuro e que os seres racionais
possam tratar-se uns aos outros como meios e não como fins). Assim, obedecendo aos imperativos morais as
pessoas demonstram o respeito que têm por si e pelos outros. Os comandos morais autênticos não são
impostos por instâncias externas, mas reconhecidos conscientemente pelos próprios seres racionais.

A capacidade autônoma de reconhecer normas que a própria consciência reconhece como universais,
confere, no pensamento kantiano, um valor absoluto aos homens, o que faz com que estes não tenham preço,
mas dignidade. Essa liberdade de reconhecer intrinsecamente as normas é, para Kant, a mais surpreendente
qualidade humana, pois o seu uso faz com que o homem não seja um meio, mas um fim, não seja um objeto,
mas uma pessoa, enfim, que possa ser protagonista de sua própria vida.

Para responder à pergunta de como se pode ter certeza que possuímos tal liberdade, Kant formula sua
obra “Crítica da Razão Pura” e ensina-nos que a liberdade é um postulado próprio da razão, não procedendo
da ciência, mas sendo compatível com ela.  Segundo ele somos capazes de decidir por nós mesmos, desde
que sigamos as diretrizes que advêm da nossa própria razão.

Para Kant, o bem próprio da moral não é atingir a felicidade, como pregavam as teorias éticas mais
tradicionais, mas alcançar uma boa vontade, conduzindo-se com liberdade para construir corretamente a
própria vida e protegendo a dignidade humana. Nesse sentido, afirma a necessidade de construção de uma
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“comunidade ética”, o que equivale a uma “sociedade justa”.
A boa vontade, no sentido definido por Kant em “A crítica da razão pura”, é por natureza um bem

digno de ser desejado e diz respeito a valores intrínsecos. É preciso tornar-se “digno de felicidade” e esse
encontro da felicidade é um efeito do mérito de cada um de acordo com uma finalidade moral.

Essa teoria é realmente bastante complexa, mas instigante. Diante dela temos vários questionamentos,
se não vejamos: poderia justificar a criação de uma comunidade política ética em prol da dignidade humana?
Será que podemos esperar dos políticos essa consciência interna compatível com uma boa vontade
intrínseca? Seria prudente, nos tempos atuais, esperar que os homens usem sua consciência livre para se
conduzir com boa-vontade? Os homens estão dispostos a sempre dizer a verdade e a cumprir seus
compromissos, mesmo que suas atitudes venham a prejudicá-los a si mesmos e as suas próprias famílias?

Essas são indagações que surgem e que, diante de situações de corrupção política muito concretas em
nosso País, levam-nos a obter respostas negativas. Na realidade, os instintos biológicos de alcance da
felicidade (poder, reconhecimento social), não levam o homem político, em geral, a conduzir sua liberdade a
favor do bem comum e, sim, de interesses pessoais. Nessa perspectiva, é difícil convencer que o fato de ser
moralmente bom é o melhor meio para a satisfação de outras necessidades, como as que se referem às
preocupações que devemos ter com os outros seres humanos.

Aí pensamos: a situação ideal seria aquela em que os indivíduos se pusessem, voluntariamente, sob a
legislação dos imperativos categóricos, que nos impõem, na visão kantiana, deveres morais de caráter
absoluto e universal. Mas sabemos que isso não é realmente possível, nem no Brasil, que é considerado um
país altamente corrupto, segundo índices de corrupção medidos pela transparência internacional, nem em
lugar algum.

Vemos que os imperativos podem ser utilizados não como regras absolutas e universais, mas como
ponto de partida para o traçado de princípios éticos essenciais dentro de uma universalidade territorial
definida. Nesse sentido, essa concepção imperativa da moralidade muito nos atrai, já que se funda na
prioridade da lei moral e do justo.

Em termos filosóficos, procura-se saber se é preciso ou não obedecer às exigências morais,
independentemente das conseqüências que essa obediência trouxer para a nossa felicidade. Alguns filósofos
respondem que a felicidade é a única fonte de moralidade, enquanto outros posicionam-se no sentido de que
é preciso obedecer às exigências da moralidade, independentemente das conseqüências danosas para a
felicidade do indivíduo.  Entendemos que o homem político deve obedecer às regras éticas definidas numa
determinada sociedade, mesmo que para isso tenha que abdicar da felicidade esperada.

Um exame consagrado dos problemas práticos relativos ao exercício da política encontra-se na
célebre discussão entre a ética da convicção apregoada por Kant (Gesinnungsethik) e a ética da
responsabilidade (Verantwortungsethik). Não são, segundo Weber, éticas contraditórias, visto que se
complementam e podem ser conciliadas por homens que tenham vocação política[16]. 

A ética da convicção baseia-se na vontade de sobrelevar a irracionalidade ética do mundo, o que faz
com que haja a recusa a qualquer compromisso com o mal. Quer-se, também, estabelecer uma hierarquia
permanente entre os valores orientadores da ação humana. A ética da responsabilidade[17], por seu turno, é
levada a autolimitar-se para conhecer a irredutibilidade da convicção, fazendo com que o homem reconheça
e tenha plena consciência do peso dos seus atos e decisões. Dessa maneira, de acordo com as abordagens
políticas do pensamento weberiano, o alcance filosófico de sua obra é bem notado na teoria política[18].

Ao referir-se à ética, Weber distingue, claramente, a ética da convicção da ética da responsabilidade.
Kant, por sua vez, estudou com mais profundidade a ética da convicção, segundo a qual ou se ético ou não.
Não há meio termo, ou seja, quando o ser humano está diante de uma convicção intrínseca, não há
negociatas, não há preocupação com as conseqüências, há, sim, recusa de todo e qualquer compromisso com
o mal.

Os homens de convicção sabem que seus atos serão um dia julgados e que podem transformar o
mundo. Têm, pois, uma responsabilidade intrínseca. O homem movido pela ética da responsabilidade, de seu
lado, passa a pensar nas conseqüências de suas ações. Com isso, pode-se dizer que esta é uma ética
fundamentalmente política, pois o agente político, ao tomar decisões, tem que apreciar se elas são aceitáveis
para a coletividade administrada e se são consonantes com as regras jurídicas que pautam a sua atuação.
Requer, pois, homens dotados de honestidade que lutem pela edificação de um Estado que se possa
denominar, com convicção, de Estado Social de Direito. Quanto a esse ponto, Weber entende que:

Embora a política seja feita com o cérebro, a ele não está confinada. Os adeptos da
ética de convicção têm razão neste ponto. É impossível aconselhar a quem quer que
seja que atue segundo uma ética da convicção ou uma ética da responsabilidade,
assim como não cabe uma receita para quando e como agir e se conforme uma ou
outra. Só é plausível dizer: se nessa época, que em vossa opinião não é uma época de
agitação estéril – excitação não deve ser confundida com autêntica paixão -,
aparecem políticos com uma palavra de ordem: “O mundo é estúpido e vil, eu não o
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sou”, ou “a responsabilidade sobre as conseqüências cabe àqueles a quem sirvo, cuja
estupidez conseguirei erradicar”, declaro francamente que procuraria, em primeiro
lugar averiguar o nível de equilíbrio interno dos partidários da ética da convicção.
Tenho a impressão que em nove casos de cada dez encontrarei charlatães que não
compreendem o significado do vocabulário que utilizam, embriagando-se com
sensações românticas. [19] 

Assim, a distinção feita por Weber entre os dois tipos de ética[20] reconhece a necessidade de
adaptação às circunstâncias, pois diante de decisões que geram dilemas pessoais, muitas vezes, na qualidade
de governantes, os políticos[21] abandonam convicções de sua esfera privada, como, por exemplo, não agir
desonestamente de modo a prejudicar alguém. 

Dentro das teorias éticas do prazer e da felicidade surge o utilitarismo. Foi Cesare Beccaria,
importante tratadista de Direito Penal, o primeiro que formulou o princípio “da máxima felicidade possível,
para o maior número de pessoas”. 

Até as teorias utilitaristas[22], expressavam uma concepção imperativa da moralidade. Jeremy
Bentham, contemporâneo de Kant (1748 – 1832), foi um dos grandes pensadores do utilitarismo. Ele se
baseou no prazer pregado pelo hedonismo e colocou-o como sendo um valor intrínseco positivo e a dor um
valor intrínseco negativo[23].  Ele se apoiou em dois princípios: o primeiro é o de que o prazer pode ser
medido, uma vez que os prazeres são eqüitativamente iguais; o segundo é aquele segundo o qual diferentes
pessoas podem compartilhar seus prazeres entre si com o fito de conseguirem o máximo de prazer.

J.S.Mill (1806 a 1876) rejeitou tais princípios por considerar que os prazeres não se diferenciam
quantitativamente, mas qualitativamente, de forma que há prazeres que são superiores, outros inferiores. A
seu ver, a ética utilitarista é capaz de convencer os seres humanos de que vale a pena renunciar à própria
felicidade em prol da felicidade dos outros, tudo em nome da obrigação moral[24]. Essa representa uma
passagem do hedonismo egocêntrico individual para o hedonismo altruísta universal.

As críticas que se fazem ao utilitarismo[25] são no sentido de que os elementos de impessoalidade
contribuíram para fazer do utilitarismo uma doutrina revoltante, na qual a individualidade ou a integridade do
indivíduo seria desvanecida pela “indiferenciação agregadora, própria do utilitarismo”.

Com relação às éticas do movimento socialista, importa registrar que para Marx, principal
representante desse movimento, o bem humano, por excelência, sem o qual não se poderia falar de vida
humanamente realizada, é o trabalho produtivo e a cooperação social. Buscava-se, em essência, que certos
valores fossem realizados, como o relativo à justiça social. Havia, portanto, sempre em sua obra uma
provocação moral para a busca da justiça. O que Marx queria, ao final, era que os interesses individuais
pudessem ser conciliados com os da coletividade.

Diante disso, muito embora haja quem entenda que por buscar descobrir leis da história, o marxismo
exclui questões de dever e discussões éticas, entendemos que não há como negar a existência de questões
éticas nessa teoria, pela própria busca do alcance da justiça social.

Há, ainda, quem procure articular a doutrina de Marx com a Moral Kantiana. Essa articulação pode
ser percebida na seguinte passagem[26]:

 
Para negar a presença de uma instância ética no pensamento de Marx, é necessário se
apoiar em uma concepção kantiana da moral: a liberdade, segundo Marx não tem
caráter transcendental; ela é o desdobramento otimizado das faculdades de indivíduos
incomensuráveis e discordantes. Ou, ainda, é preciso admitir que o desdém de Marx
para com toda a definição do comunismo em termos de justiça ou de Direito(Recht)
é um sinal irrecusável de imoralismo, a prova da ausência de toda a preocupação
normativa ... ao mesmo tempo que o campo moral se reduz às categorias burguesas
criticadas por Marx (o que é uma definição ad hoc da moral) e que o bem moral é
uma espécie de entidade emergente que resulta dos bens não-morais, mas não se
reduz a eles: isto é, então, adotar o esquema do utilitarismo clássico.

 
Vê-se, então, que as teses marxistas, de certa forma, converteram-se, mesmo que inconscientemente,

para as teorias inglesas concernentes ao utilitarismo, em especial, a de J.S. Mill, haja vista a premente
necessidade de satisfação das necessidades do coletivo, do gênero humano e não de uma classe em especial
ou dos próprios indivíduos considerados isoladamente. 

 
ÉTICAS DA LINGUAGEM (Método genealógico dos conceitos morais, éticas procedimentais)

 
Feitas essas breves considerações sobre a ética dita socialista, passaremos a abordar as chamadas

éticas da era da linguagem. Nietzsche, importante pensador dessa corrente ética, baseou o estudo da moral
numa linha histórica e ao mesmo tempo psicológica, ou seja, ele fez um estudo dos valores e dos sentimentos
morais a partir de sua gênese. Só assim, ele pôde ter uma visão mais ampla dos fatos ditos “morais”, bem
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assim dos problemas inerentes a moral.
Para ele, o caminho hermenêutico era desconfiar de tudo, de forma que pudessem ser relativizadas as
pretensões que buscavam impingir aos valores um caráter absoluto. A partir daí, a hermenêutica genealógica
por ele adotada rompe com pretensões de universalidade e de incondicionalidade, visto que a moral tem suas
condicionalidades e particularidades, vinculadas a realidades históricas.

Nietzsche rompe com qualquer interpretação teleológica (de caráter providencial ou moral) da
atividade prática humana, rejeitando, também, a fé na liberdade de vontade, pois para ele esta é, na verdade,
representada pelos instintos naturais. Assim, no âmbito prático, nada pode ser realmente conhecido, vez que
a práxis humana está impregnada de um mistério impenetrável[27]. A filosofia da história cederá razão a uma
gênese da razão, cujo objetivo maior é mostrar a prioridade da vontade de poderio sobre as operações de
inteligência. Nesse sentido, o Dicionário de Ética e Filosofia moral contém uma interessante passagem
segundo a qual Nietzsche critica a filosofia alemã da seguinte maneira: “Kant e Hegel são os ‘nobres
modelos’ dos ‘trabalhadores da filosofia’ cuja vocação é reduzir valores já estabelecidos em fórmulas e
dominar o passado, ‘mas os verdadeiros filósofos comandam e fazem a lei; eles dizem: assim deve ser!, são
eles que determinam a direção e a meta do homem. (Para além do bem e do mal, § 211; O.,II, p. 660)”

Nietzsche procura colocar em evidência a parte vergonhosa do nosso mundo interior, buscando para
isso a origem da evolução dos nossos valores. Pretende, pois, superar a ontologia moral, fazendo com que o
reconhecimento das pessoas seja produzido não por meio de um apelo a conceitos universais abrangentes,
como ocorre em Kant, pois o que se faz por amor, faz-se sempre além do bem e do mal. Nesse contexto, a
justiça e a moral não mais estariam marcadas por normas morais de dever, mas deveriam estar baseadas no
reconhecimento dos outros como seres individuais. Enfim, segundo ele as individualidades têm que ser
respeitadas, pois só assim, passa a se conhecer a verdade. Nesse sentido, os indivíduos não podem ser
submetidos a padrões de conduta previamente estabelecidos, tal como em Kant.

Segundo esse conceito ético, os padrões mudam, o que faz com que a injustiça não represente
infrações a normas de justiça propriamente ditas, mas seja consubstanciada no fato de julgar os demais, por
exemplo.

As chamadas éticas procedimentais tomam como marco inicial a ética socrática, que marcou no
ocidente um modo de proceder prático, e seguem dando continuidade ao pensamento kantiano segundo o
qual a tarefa da ética é dimensionar de forma universal o fenômeno moral, dimensão essa que está em
consonância com as normas que dispõem sobre o justo e não sobre o bom.

Os procedimentalistas têm uma visão mais ampla que a adotada por Kant, por pensarem que para que
a correção das normas seja comprovada faz-se necessário que todos os interessados/afetados pela produção
normativa sejam envolvidos na produção da norma. Nesse sentido, vê-se que a comprovação da correção das
normas por uma pessoa é insuficiente.

As principais respostas a essa questão foram sugeridas por J. Rawls, Apel e J. Habermas. O primeiro,
buscou meios para dotar a justiça de imparcialidade a partir da fixação de princípios morais básicos
estabelecidos  em  uma situação ideal de negociação denominada “posição original”. Os dois outros,
buscando verificar a correção moral das normas, adotaram o procedimento da indagação acerca da
aceitabilidade da norma por todos os afetados por ela, entendidos todos como aqueles situados em
“condições ideais de fala”. É a chamada ética do discurso.

Falando mais especificamente sobre John Rawls, tem-se que em sua obra “Uma Teoria da Justiça” ele
propõe que os princípios morais básicos podem ser entendidos como um produto de um acordo unânime
hipotético entre pessoas iguais, racionais e livres que se achassem em uma situação na qual além de não
poderem se deixar levar por interesses particulares, dispusessem de informações indispensáveis à adoção de
princípios de justiça que pudessem ser adaptados às peculiares condições da vida humana[28].

A finalidade precípua seria, então, estabelecer princípios morais fundamentais para reger a
convivência e a cooperação mútua em uma sociedade moderna. Em assim sendo, as convicções básicas sobre
a moral configurariam um senso comum sobre as questões ditas morais, o qual seria sempre passível de
revisão.

O que não pode haver na escolha dos princípios de justiça são favorecimentos de determinados
indivíduos em detrimento dos demais, seja em virtude da força física, do dinheiro, do poder econômico e
social etc. O que Rawls busca é estabelecer uma situação de imparcialidade, na qual as pessoas envolvidas
com as escolhas possam estar desprovidas da tentação da parcialidade. Para isso teriam que “vestir” um “véu
de ignorância” que as pudesse impedir de conhecer características naturais e sociais próprias. Esse “véu de
ignorância” proporcionaria aos contratantes uma situação de incerteza, que levaria a um comportamento
racional, proporcionando-lhes levar adiante projetos de vida para si mesmos.

Na concepção de Adela Cortina, a ética procedimentalista proposta por John Rawls concebe “os
conteúdos morais que habitualmente aceitamos nas modernas sociedades pluralistas e democráticas como as
conclusões de um procedimento dialógico entre pessoas concebidas como seres racionais e autônomos à
maneira Kantiana.”

Ainda sob o enfoque procedimentalista, tem-se, mais especificamente, a ética do discurso que, desde
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a década de 1970, vem se propondo a imbuir a sociedade de valores como liberdade, justiça e solidariedade
por meio do diálogo, que é visto como imprescindível para preservar e respeitar a individualidade das
pessoas. Por intermédio do procedimento dialógico, busca-se estabelecer distinções entre o que é
socialmente vigente e o que é moralmente válido. Essa tarefa é dividida em duas partes, segundo a mesma
autora: uma dedicada à fundamentação do princípio ético e a outra à fundamentação da ética aplicada.

Em relação à fundamentação do princípio ético, importa deixar assente que, diferentemente de Kant,
para o qual o ponto de partida da ética era a consciência do dever, o que se busca com a ética do discurso é
que as pessoas possam discutir sobre as normas para averiguar se elas são ou não moralmente corretas. Mas,
o diálogo tem que ser produtivo, ou seja, o propósito não é discutir por discutir, mas fazer com que as
discussões possam cooperar com a busca da justiça e da correção. Nesse sentido, uma norma só pode ser
tida como correta se todos os afetados por ela estiverem dispostos a dar o seu consentimento.

Enquanto Kant buscava encontrar pressupostos que tornassem racional a consciência dos imperativos
categóricos, Apel e J. Habermas se esforçam para descobrir os pressupostos que tornem racional a
argumentação. Os interesses providos devem, pois, ter o caráter universalizável. Assim, a racionalidade
presente nos diálogos é eminentemente comunicativa.

Passando de uma situação onde se faz necessária a fundamentação do princípio ético para a
concernente à ética aplicada, vê-se que tem que se passar da situação de um discurso ideal para a situação de
diálogo real, onde não mais prepondera a satisfação de interesses universais mas de interesses particulares e
de grupos. Mesmo assim, tem-se que ter em conta que as situações ideais de fala servem como parâmetro
para que os diálogos reais possam se ajustar aos ideais buscados. Nessa abordagem de ética aplicada, situa-se
a ética na política, que será tratada à frente considerando todo o estudo ético aqui empreendido.
 
HÁ, ENTÃO, RESPOSTAS PARA AS NOSSAS INDAGAÇÕES?
 

Mesmo diante dos conceitos sintetizadores a que nos referimos linhas acima, conseguimos ter uma
dimensão mais global daquilo que vem sendo compreendido como ética, dentro de uma concepção de
filosofia moral. Esse interessante estudo de teorias tão conhecidas e debatidas fez-nos compreender melhor a
temática, o que, certamente, não nos permitirá dar respostas finais e acabadas sobre as indagações aqui
colocadas, mas nos fará ter maior discernimento na tentativa de dirimir indagações que cotidianamente nos
são postas acerca do tema ética na política.

Na época atual, ainda procuramos, constantemente, aquele “bem-viver”, proposto por Aristóteles
na antiguidade clássica, onde o homem, como animal político, busca viver num meio comunitário justo e
igualitário para a consecução de uma vida boa e feliz, com auto-realização (ética eudemonista). Mas, na
prática, para muitos, diferentemente do que se pensava na antiguidade, a busca da felicidade não precisa estar
associada com a moralidade (princípio constitucionalmente estabelecido). É aí que nasce o problema da
corrupção política, à medida que, em geral, todos querem tirar o máximo de proveito pessoal enquanto estão
no exercício da atividade política, mesmo que em detrimento do próximo, o que nos distancia cada vez mais
daquele meio justo e igualitário idealizado por esse memorável filósofo grego.

Assim, de acordo com tudo o que aqui vimos, a começar pelas primeiras teorias éticas, antes de
tentarmos responder às perguntas colocadas ao longo do texto, surge a seguinte indagação, a partir da teoria
política de Aristóteles: será que podemos confiar que os agentes políticos são pessoas que possuem uma
virtude intrínseca, por serem representantes legais do povo e por isso sempre agem com prudência e
honestidade na tomada de decisões, não sendo necessários controles a eles direcionados?

Dos ensinamentos do Estagirita, vemos que, já naquela época, o filósofo expunha preocupações
sobre a rotatividade dos cargos de agentes carcereiros, a conveniência da não acumulação de cargos e da
renovação de mandatos, a não ser após longos intervalos, e mesmo assim só em alguns cargos. Depreende-
se, então, que os inconvenientes da corrupção em geral, e mais especificamente da corrupção política, já
eram vislumbrados de forma admirável naquela época.

A prática tem mostrado que a felicidade, para muitos agentes políticos eleitos representantes do
povo, democraticamente, está, na maioria das vezes, relacionada diretamente com o alcance do poder
político e a sua manutenção, mesmo que para isso seja necessário agir mal, fora, portanto, dos padrões
morais desejáveis. Há que se alertar, no entanto, que a felicidade pode ser como que momentânea, mas trazer
arrependimentos demasiadamente intensos.

Assim, no sentido aristotélico, fica cada vez mais claro que não trazemos em nós, desde o nosso
nascimento, a característica intrínseca da virtude, ou seja, esta não nos é um produto natural ou imanente,
mas decorre da prática de toda uma educação moral e cívica. Em outras palavras, pelo concurso da ação,
baseada na educação, na maturidade e no hábito, é a própria prática que nos torna homens virtuosos.

Diante disso, concluímos, em relação às teorias filosóficas do bem e da felicidade, que, em geral, o
homem em toda a sua história tem buscado realmente a felicidade. Mas, no exercício do poder político,
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cremos que não poderíamos chamá-lo de altruísta, mas, por que não dizer, egoísta, pois o que se procura é o
benefício próprio e daqueles que compartilham dos mesmos interesses políticos, no mais das vezes escusos.

Percebemos que Kant também teoriza a busca da felicidade, mas ressaltando que para que a
atinjamos havemos que ser dignos dela, isto é, a felicidade torna-se efeito do mérito. Quer-se atingir a boa
vontade, ou a vontade boa que dá acesso à consciência do dever moral. A existência humana adquire, assim,
uma finalidade moral. Mas essas finalidades morais não devem ser arbitrárias, mas categóricas, abrangendo,
para isso, valores absolutos, não condicionais, não relativos a certos fins e desejos.

Mas o que vemos, na prática? As ações políticas vão, freqüentemente, de encontro aos imperativos
categóricos, à medida que os agentes políticos querem atingir o prazer e a felicidade independentemente da
observância de regras éticas incondicionais e não suscetíveis das influências dos desejos individuais. Nessa
linha, é ilusório esperarmos que ajam por convicções morais próprias, ou seja, tenham as leis morais relativas
ao uso da coisa pública, como um imperativo categórico[29], tal como pensado na filosofia kantiana.

Destarte, mesmo sendo o ser humano imbuído de uma racionalidade ética, não se pode assegurar
que a moralidade lhe seja uma característica intrínseca. Demanda-se, então, a produção de normativos acerca
da ética dos agentes políticos, produção essa que deve ser feita com a maior austeridade possível, sendo,
também, legitimada pela vontade da população, que, em última análise, é a mais prejudicada pela corrupção
política.

Vislumbramos, dessa forma, que para que os imperativos possam ser válidos no cotidiano do ser
humano, não podem estar apenas incluídos como uma abstração na mente dos indivíduos, mas têm que ser
consubstanciados em normativos. Imperativos devem ser, portanto, vestidos por características formais
próprias. Essa é uma das missões da filosofia moral (ética) e da ciência jurídica, ou seja, pensar quais
imperativos mais se amoldam à práxis política, para serem juridicizados e aí não só proporcionarem uma
reprovação intrínseca, mas, propriamente, uma reprovação jurídica pública de ações fora dos padrões de
moralidade. 

Diante de uma situação que poderíamos até chamar de uma corrupção endêmica, não podemos
esperar que os agentes políticos reconheçam, conscientemente, como seres racionais, os comandos morais
concernentes às suas atividades, sem que haja necessidade do estabelecimento de normativos próprios da
ética e da intervenção de instâncias de controle. Daí a necessidade de empreenderem-se reflexões cada vez
mais profundas sobre o problema da ética na política, já que podemos dizer que se trata de uma atividade
nobre que requer representantes imbuídos não só de uma ética de convicções (Kant), própria de cada
indivíduo, mas de uma ética da responsabilidade (Weber) totalmente voltada ao interesse público.

Os comandos éticos relacionados com o trato da coisa pública têm que ser impostos e delineados de
forma austera nas leis, sempre levando em consideração parâmetros imbuídos de uma ética da
responsabilidade. O descumprimento dos normativos éticos deveria, portanto, trazer sérias conseqüências
para os infratores.

Já no decorrer da filosofia moderna, vimos que Descartes entendia que a condução ao imoralismo
decorria da certeza de que há incompatibilidade entre moralidade e felicidade. A solução, então, seria
remediar a inconstância dos espíritos fracos por intermédio da Lei, mesmo considerando que essas previsões
legais pudessem suprimir as liberdades tão defendidas por ele.

Assim, diante da concepção preponderante no meio dos agentes políticos corruptos no sentido de
que a felicidade tem que ser obtida a todo custo, mesmo que em detrimento da moralidade que se espera ver
no decorrer de suas atuações como homens públicos, ratificamos que não há como fugir de leis de cunho
ético, que tomam por base muitos dos estudos empreendidos na área da filosofia moral. Mesmo que essas
leis venham atentar, de certa forma, contra a liberdade humana, tão defendida por Descartes[30] e por
Kant[31], elas são extremamente necessárias, em especial no Brasil, onde os deveres morais a serem
observados pelos homens públicos são comumente desconsiderados.

Com relação à ética utilitarista, será que podemos esperar que o ser humano, em particular o agente
político, seja capaz de renunciar à sua própria felicidade em prol da felicidade dos outros, aí entendidos como
a coletividade? Diante de tantos fatos históricos com o qual nos deparamos, cremos que essa renúncia e
abnegação podem até acontecer, mas como fatos excepcionais.

A nosso ver, a regra é que poucos têm, verdadeiramente, a intenção de servir ao bem comum. Por
isso, a noção de utilidade tão bem delineada pelos pensadores ingleses Benthan e Stuart Mill parece-nos ser
utópica, numa sociedade onde, sabidamente, os grupos não são compostos pela soma das partes, pois têm
interesses bastante divergentes. Em sendo assim, não vislumbramos como a noção de utilidade possa servir
de medida de valoração para o comportamento humano, mais especificamente para o dos agentes políticos.

Com relação às éticas da era da linguagem, observamos que se trata de uma maneira bastante
interessante de ver a moral, utilizando-se a linguagem como forma de justificação prática dos juízos de
valoração moral. Estes têm que ser validados e justificados enquanto juízos morais, de forma que saibamos
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quais são verdadeiros e necessários, e em que sentido o são.

No sentido do agir político, os normativos éticos previamente estabelecidos num determinado
ordenamento jurídico têm que ter uma motivação sempre voltada para o bem da coletividade. Nessa linha,
para agir moralmente, os agentes políticos não devem vislumbrar interesses particulares, mas, sempre,
públicos. Agindo contra estes, estarão agindo contra a ética, conduta esta digna de reprovação legal e social. 

Os bens humanos buscados incluem primordialmente coisas que são boas pela sua própria natureza,
ou seja, bens objetivamente bons, como a ausência de imoralidade ou, mais especificamente, moralidade
administrativa, consubstanciada como princípio constitucional insculpido no art. 37, caput, da Carta Magna
de 1988.

Como conciliar racionalidade, objetividade e moralidade? Pensamos que só por intermédio da
feitura de normas condizentes com as realidades históricas e com as aspirações das populações diretamente
interessadas. Normas, no sentido kantiano, mais imperativas e voltadas para o formalismo, racionalismo e
rigorismo, mesmo que direcionadas para universos de menores dimensões que as imaginadas por Kant, bem
assim as imbuídas de uma ética de responsabilidade, no sentido weberiano, seriam, no nosso sentir, um ponto
referencial bem interessante.

Temos, assim, que ressaltar que não encontramos uma resposta pronta e acabada para a indagação
feita no início do capítulo, sobre se haveria uma ética que mais se adequaria ao exercício da atividade
política.

Mesmo cientes da complexidade das relações entre a ética e a política, não vislumbramos, tal como
teorizado por Maquiavel, como a imagem da política pode estar dissociada da ética, pois esta tem que
penetrar nos desdobramentos da política, dada a premente necessidade de sua estruturação ética.

Diante dos ensinamentos de Kant, que priorizam um agir moral intrínseco e válido para todos
(imperativo categórico), e de Max Weber, que levam em consideração que na ética política devem ser
ponderados os resultados das ações, de uma coisa temos certeza: a ética da conduta política não pode ser
semelhante à ética de qualquer outra conduta. A ligação entre a ética e a política não se pode romper, sob
pena de se instalar um campo bastante fértil para a inobservância de princípios básicos do Estado
Democrático de Direito, com destaque para o princípio da moralidade.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Realisticamente, o que vemos é que a construção eficaz do tão falado Estado Social Democrático
de Direito, no qual o princípio da moralidade deveria se realizar amplamente, fica cada vez mais prejudicada,
pois os desvirtuamentos ocorrem sem que haja a efetivação prática das medidas punitivas cabíveis para os
políticos corruptos.

          Assim, considerando que a democracia[32] pressupõe a participação de todos, não apenas no

processo de escolha dos governantes, mas nos fatos sociais que afetam a coletividade administrada;

considerando que sempre devemos nos perguntar quais são os principais desafios éticos com os quais nos

defrontamos no combate e prevenção da corrupção; considerando que os escândalos sobre corrupção

produzem um profundo mal-estar no seio da nossa sociedade, o que faz com que reapareçam antigas

preocupações éticas; considerando que o exercício da política deve ser compatível com a ética; considerando

que não há uma ética ideal ao exercício da atividade política; surge nova indagação: não seria a associação

das éticas da convicção (Kant), da responsabilidade (Weber) e do discurso (Habermas) um caminho a seguir

para o alcance de soluções normativas mais efetivas?
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fazer um lugar às exigências próprias da política ao lado, ou no interior, daquelas da religião e da moral. (CANTO-
SPERBER, Monique (Org.). Dicionário de Ética e Filosofia Moral. São Leopoldo: Unisinos, 2003, p. 785. v.2.).
[18] Weber pondera que: “... o chefe não goza de absoluta independência ante seus seguidores, deve de vez em
quando se curvar às suas exigências, que às vezes são moralmente vis do ponto de vista da ética. Ele terá seus
seguidores sob controle enquanto uma fração deles depositar fé sincera em sua pessoa e na causa que defende.”
(WEBER, Max. A política como vocação. Tradução de Maurício Tragtenberg. Brasília: Editora UNB, 2003. p. 104).
[19] WEBER, Max. A política como vocação. Tradução de Maurício Tragtenberg. Brasília: Editora UNB, 2003. p. 107.
[20] Quem, por meio da ação política, utilizando a violência como instrumento, procurar atingir objetivos, age de acordo
com a ética da responsabilidade, colocando em perigo a salvação da alma. Quem procurar atingir objetivos fundado
numa ética de convicção, desprezando as conseqüências de sua ação, corre o risco de provocar grandes danos e cair
no descrédito durante gerações, pois o sujeito da ação não tem consciência dos poderes diabólicos que estão em
jogo. São poderes inexoráveis, que podem arrastar o indivíduo a sua mercê, e as repercussões aparecerão na sua
prática política e na sua alma. (WEBER, Max. A política como vocação. Tradução de Maurício Tragtenberg. Brasília:
Editora UNB, 2003. p. 106)
[21] A política, para Weber, consiste “num esforço lento e enérgico para atravessar um material compacto. Isso exige o
sentido das proporções e da paixão. A experiência histórica confirma que o homem jamais atingiria o possível se não
lutasse pelo impossível. Quem for capaz de esforço igual deve antes de mais nada possuir têmpera de líder e de
herói, no sentido singelo do termo. Quem não tiver têmpera de líder  ou de herói deve armar-se de força interior, capaz
de superar o desmoronamento das esperanças. Importa fazê-lo a partir de agora, se quiserem pelo menos alcançar o
que nos dias de hoje for possível. Só possui  vocação política quem tem a certeza de não se abater, mesmo que o
mundo, na sua opinião, se revele demasiadamente vil ou estúpido para merecer o que ele pretende oferecer-lhe. Só
possui vocação política aquele que reage a isso e é capaz de dizer: ‘Apesar de tudo’ ”. (WEBER, Max. A política como
vocação. Tradução de Maurício Tragtenberg. Brasília: Editora UNB, 2003. p. 109-110).
[22] Dicionário de Ética e Filosofia Moral – Organizadora: Monique Canto-Sperber – Editora Unisinos.

[23]  CORTINA, Adela. Ética. São Paulo: Edições Loyola, 2005.
[24]   Ibidem
[25]  CANTO-SPERBER, Monique. Que devo fazer? A filosofia moral. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2004.

[26] Dicionário de Ética e Filosofia Moral – Organizadora: Monique Canto-Sperber – Editora Unisinos.
 
[27] CORTINA, Adela. Ética. São Paulo: Edições Loyola, 2005.

 [28] CORTINA, Adela. Ética. São Paulo: Edições Loyola, 2005.
[29] Kant fundamenta os princípios gerais da ação humana na razão prática, enunciada nos seguintes termos: “Age de
maneira tal que a máxima de tua ação sempre possa valer como princípio de uma lei universal.” O argumento
filosófico delineado ficou conhecido como imperativo categórico e, segundo ele, a nossa ação deve ser universal, ou
seja, válida para todos.
[30] “[...] E eu punha entre os excessos, particularmente, todas as promessas pelas quais se suprime algo da própria
liberdade. Não que eu desaprovasse as leis que, para remediar a inconstância dos espíritos fracos, permitem, quando
se tem um bom propósito ou mesmo, para a segurança do comércio, um propósito que é apenas indiferente, fazerem-
se votos ou contratos que obrigam a perseverar neles; mas porque eu não via no mundo nada que permanecesse
sempre no mesmo estado, e porque, no meu caso particular, prometia-me aperfeiçoar cada vez mais meus
julgamentos, e não torná-los piores, eu teria pensado cometer uma grande falta contra o bem senso se, pelo fato de
aprovar então alguma coisa, me obrigasse a tomá-la como boa também depois, quando ela tivesse deixado de sê-lo
ou quando eu tivesse deixado de considerá-la como tal.”( DESCARTES, op. cit., p. 13)
[31] “As questões metafísicas, em Kant, tratam precisamente do que não posso conhecer. No entanto, não posso
evitar pensar acerca do que não posso conhecer, por que isso refere-se ao que mais me interessa: a existência de
Deus; a liberdade, sem a qual a vida seria indigna para o homem, seria ‘bestial’; e a imortalidade da alma. Na
terminologia kantiana essas são as questões práticas, e é a razão prática que me diz como pensar a respeito delas.
Mesmo a religião existe para os homens enquanto seres racionais ‘apenas dentro dos limites da razão’.” (ARENDT,
Hannah. Lições sobre a filosofia política de Kant. Rio de Janeiro: Reluma Dumará. p. 28)
 
[32] Bobbio assim se refere à democracia: “as definições de democracia, com todos sabem, são muitas. Entre todas,
prefiro aquela que apresenta a democracia como ‘poder em público’. Uso essa expressão sintética para indicar todos
aqueles expedientes institucionais que obrigam os governantes a tomar as suas decisões às claras e permitem que os
governados ‘vejam’ como e onde as tomam. (BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia, a política e as
lições dos clássicos. São Paulo: Campus, 2006. p. 75). Nesse sentido, um caminho para garantir condutas políticas
éticas é a transparência e a visibilidades das ações públicas.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5419



  

O pensamento filosófico tomasiano: metafísica e antropologia, ética e justiça, direito e lei 

 

Il pensiero filosófico di San Tommaso: metafisica e antropologia, etica e giustizia, diritto 

e legge  

 
 

            Lino Rampazzo 

 

 

Resumo: Este artigo pretende discutir, no pensamento filosófico tomasiano, o entrelaçamento entre a metafísica 

e a antropologia, a ética e a justiça, e o direito e a lei, na perspectiva da chamada racionalidade escolástica, 

desenvolvida no contexto da baixa medievalidade. S. Tomás coloca a reflexão metafísica do ser como 

pressuposto e fundamento de toda realidade. Sobre essa fundamentação, a antropologia caracteriza as criaturas 

humanas como seres racionais e livres, ordenadas para o bem. Bem e fim são fundamentos subjacentes à ética da 

perfeição e da ordem, ética que, na perspectiva subjetiva, envolve também a teoria das virtudes cardeais, das 

quais a justiça é tida como a mais excelente, particularmente nas relações humanas em coletividade. Por fim, o 

direito é entendido como objeto da própria justiça: e se subdivide em natural e positivo. A lei, especificação do 

direito positivo, é regra e medida das ações humanas, própria da razão ordenadora, cuja finalidade é promover o 

bem comum.  

Palavras-chave: Racionalidade Escolástica - Metafísica – Antropologia – Ética - Lei. 

 
 

Riassunto: Questo articolo pretende discutire, nel pensiero filosofico di San Tommaso, il nesso tra la metafisica 

e l’antropologia, l’etica e la giustizia, il diritto e la legge, nella prospettiva della cosiddetta razionalità scolastica, 

sviluppatasi nel contesto del basso medioevo. San Tommaso pone la riflessione metafisica dell’essere come 

presupposto e fondamento di tutta la realtà. Su tale base, l’antropologia caratterizza le creature umane come 

esseri razionali e liberi, direzionate al bene. Bene e fine sono fondamenti soggiacenti all’etica della perfezione e 

dell’ordine, etica che, nella prospettiva soggettiva, comprende pure la teoria delle virtù cardinali, di cui la 

giustizia è considerata come la più importante, particolarmente nelle relazioni umane in collettività. Infine, il 

diritto è inteso come oggetto della propria giustizia: e si suddivide in naturale e positivo. La legge, specificazione 

del diritto positivo, è regola e misura delle azioni umane, propria della ragione ordinatrice, la cui finalità  

consiste nel promuovere il bene comune. 
Parole chiave: Razionalità Scolastica - Metafisica – Antropologia – Etica - Legge. 

 

 

 

Introdução 

 

O pensamento filosófico teve um grande impulso, a partir do século XII, na chamada 

baixa medievalidade. Havia sido conservada uma parte das obras aristotélicas junto com 

outros textos clássicos. Nesse cenário, continuou a predominar uma espécie de íntima relação 

entre a filosofia prática e a própria ordenação normativa da vida coletiva. Essa correlação não 

se estabelecia, porém, sem uma profunda base metafísica e antropológica. Isso marcaria uma 

das correntes intelectuais mais destacadas da medievalidade avançada, qual seja, a corrente 

escolástica aristotelizante de São Tomás de Aquino. 

Com estas linhas, pretende-se discutir, pois, toda essa articulação entre metafísica e 

antropologia, ética e justiça, direito e lei, no pensamento tomasiano. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5420



  

Para tanto, em um primeiro momento, discorrer-se-á sobre o contexto intelectual em 

que se inseriu o Doutor Angélico. 

Em seguida, serão abordados os aspectos fundamentais de metafísica tomasiana, 

destacando-se a questão do ente e da essência. 

           Após essa análise do Ser, será focalizada a visão antropológica do escolástico, 

com ênfase para os temas da razão e da vontade humanas. 

Superados esses pressupostos metafísicos e antropológicos, enquanto fundamentais 

para a compreensão do próprio pensamento tomasiano, então, analisar-se-á a sua concepção 

ética, caracterizada pelas noções primordiais de ordem e perfeição, com enfoque específico 

para a virtude da justiça. 

A partir disso, as temáticas do direito e da lei ganharão espaço nas reflexões de São 

Tomás de Aquino, o que implicará discutir a idéia de ordenação normativa da vida gregária, 

direcionada para o bem comum. 

 

1. O contexto intelectual tomasiano 

 

É possível se ter uma visão mais completa do pensamento de São Tomás de Aquino, 

quando são percebidos dois movimentos principais de seu tempo: a racionalização da vida nas 

cidades medievais e a querela entre poderes espiritual e temporal. 

Quanto ao processo de racionalização da vida urbana, antes de tudo, é preciso 

lembrar que São Tomás de Aquino viveu o período do ressurgimento do aristotelismo, já 

iniciado por seu mestre Alberto Magno, devido à tradução e divulgação das obras do filósofo 

do Liceu. Nesse sentido, ficava nítida a concepção tomasiana bastante positiva quanto ao uso 

da razão, uma posição otimista em relação às suas potencialidades. Havia se formado e se 

firmado uma compreensão de mundo que não rechaçava, de modo algum, a inteligibilidade 

racional da realidade. 

 

Da filosofia aristotélica, Tomás traz a confiança na razão, (...), um certo otimismo; 

traz também uma certa concepção de mundo que afinal afirma a compreensibilidade 

(...) do real, tanto da natureza quanto do homem e da história. (LOPES, 2000, p. 

144). 

 

Entende-se que a razão, contudo, deve ser conduzida com a máxima correção. Logo, 

a importância do uso de um método ganharia destaque. Era o método dialético-escolástico que 

se afirmava: as proposições não podem contradizer-se e é crucial dialogar com todas as 
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argumentações possíveis, submetendo-as ao crivo da própria razão. Trata-se de um método 

filosófico rigoroso, preocupado com as generalizações indevidas, com a utilização indistinta e 

o emprego equívoco de termos. 

Ainda no âmago da racionalização, o Doutor Angélico trazia consigo a visão típica 

do pensamento filosófico que considera o mundo passível de apreensão, porque lhe é próprio 

ser dotado de sentido. Desse modo, ele entendia que o mundo é ordenado para um fim maior e 

supremo. Contudo, para se alcançá-lo, seria inevitável passar pelas realidades intermediárias. 

Essa concepção estava ligada à inafastável relevância do mundo natural (da natureza), 

apreensível pela própria razão. É o que levaria São Tomás de Aquino à busca permanente de 

conciliação da transcendência com a enorme confiança depositada na razão humana de não a 

perder de vista (BILLIER; MARYOLI, 2005, p. 126). 

No tocante à querela entre a esfera espiritual e a temporal, o que se verificava, no 

cerne dessa questão, era como os poderes positivos ordenariam o próprio bem comum. A 

análise tomasiana sobre esse tema foi bastante objetiva. Era fundamental distinguir o natural e 

necessário do convencional e contingente. Nessa querela, o que se percebe é que São Tomás 

de Aquino buscou manter uma distancia crítica, típica de um filósofo-teólogo escolástico. 

Nada pode ser desde logo admitido como verdade apenas por ser afirmado em uma ou outra 

instância do poder. A sua concepção era a de que não se deve fiar por aquilo que homens do 

poder determinam a partir do que pensam, mas buscar a verdade objetiva da realidade, vale 

dizer, a verdade própria das coisas como elas são (NASCIMENTO, 1992, p. 50). 

Além disso, ainda com foco na questão do bem comum, São Tomás de Aquino não 

se afastou de uma idéia fundamental, qual seja, a da hierarquização como premissa básica 

para qualquer ordenação. Isso porque o bem comum, na visão tomasiana, é uma espécie de 

fim regulador da vida coletiva. A cidade da época (comuna) é um conglomerado de pessoas 

capazes de alteridade, postas sob a regência de autoridades responsáveis pela realização do 

bem de todos. Trata-se de algo a ser preservado na vida gregária, enquanto uma ordem 

imanente, na qual a busca coletiva do bem comum é da própria natureza dessa reunião 

(LOPES, 2000, p. 146-147). A continuidade, o destino e a fortuna da coletividade dependem 

da prudente governança, capaz de orientar aquilo que a todos importa, o próprio bem-estar 

coletivo (BITTAR; ALMEIDA, 2008, p. 230). É essa ordem imanente, comprometida com a 

salvaguarda do bem comum, que abre caminho ao ser humano para o bem supremo 

transcendente. 

 

2. A metafísica 
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Sem perder de foco a transcendência, São Tomás de Aquino estabeleceu o princípio 

fundamental metafísico da distinção real entre essência e existência. O primeiro resultado 

deste princípio, na metafísica tomasiana, é separar a distinção entre potência e ato daquela 

entre matéria e forma, convertida em uma distinção à parte. São Tomás de Aquino considera 

que não só a matéria e a forma, bem como que a essência e a existência estão articuladas entre 

si na relação de potência e ato. A essência compreende não só a forma, mas também a matéria 

das coisas compostas. Assim entendida, a essência distingue-se do ser ou existência das 

próprias coisas. Nas coisas compostas, essência (matéria e forma) e existência estão 

relacionadas entre si como a potência e o ato. A essência está em potência em relação à 

existência; a existência é ato da essência. A união da essência com a existência, ou seja, a 

passagem de potência a ato requer a intervenção criadora. Nas coisas que são forma pura sem 

matéria falta, evidentemente, a composição de matéria e forma, mas nem por isso carecem de 

essência e existência. Com efeito, também nelas a essência é apenas potência em relação à 

existência. E a existência delas, do mesmo modo, exige o intervir criador. Somente no Criador 

a essência é a própria existência. Nele não há uma essência que seja potência, porquanto se 

trata, definitivamente, de ato puro, necessário e eterno. 

No desdobramento de sua metafísica, é preciso assinalar que São Tomás de Aquino, 

mirando o transcendente, ainda traria a definição de ente, para indicar qualquer coisa que 

exista. Assim, no Ser criador o ser se identifica com sua essência-existência e, por isso, 

somente ele é tido como Ser subsistente. Nos seres criados, ao contrário, o ser se distingue da 

essência, porque neles ela apenas significa aptidão para ser. 

Para Tomás o ato é o ser, quer dizer, a pura e total atualidade do ser: o ser é o ato de 

todos atos e também das formas. De modo que, para Tomás, não vale propriamente 

a concepção do ser como ato, e sim aquela do ato como ser. E note-se que também a 
fórmula: ser como ato não é uma comparação entre o ser e o ato, mas uma afirmação 

na qual o ato é definido como ser. (MOLINARO, 2002, p. 38). 

 

Não sem razão a metafísica tomasiana foi definida como filosofia do ser, na medida 

em que o ato é o ser que realiza a essência, e esta não passa de um poder-ser. De qualquer 

modo, como filosofia do ser, a metafísica tomasiana cuidaria, efetivamente, da articulação 

entre essência e existência. São Tomás de Aquino partia de uma constatação bastante simples, 

qual seja, a de que o mundo existe, é real, e não uma mera ilusão. Trata-se de uma realidade, 

passível de apreensão pelo intelecto, ainda que também perceptível aos sentidos. 

A questão fundamental para o Doutor Angélico, então, era definir o seguinte: se o 

mundo existe, o que ele é, tanto que o significado de essência (“essentia”), aquilo cuja 
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natureza é, deve ter como ponto de partida o de ente (“ente”), a coisa existente, já que o ser 

(“esse”) designa o próprio ato de existir (AQUINO, 1981, p. 63). 

Pode-se dizer que cinco pontos fundamentais caracterizariam, a partir desse arranjo 

(“essentia”, “ente” e “esse”), a metafísica tomasiana: a máxima perfeição do Ser criador; a 

procedência dos seres do Ser por criação; a participação dos seres na perfeição do Ser; a 

potência como limitadora dos seres criados; e, a analogia entre os múltiplos seres criados e o 

Ser criador. 

O Ser é a máxima perfeição, porquanto ato puro, no qual há plena e definitiva fusão 

da essência e da existência. Não se trata da idéia de Ser, como talvez possa parecer. É uma 

realidade transcendente necessária e única em sua perfectibilidade. Entretanto, além desse 

Ser, existem seres. O Ser subsistente não pode ser mais de um. Logo, a multiplicidade de 

seres existentes, necessariamente, deve ser causada por esse primeiro e perfeitíssimo Ser. Isso 

remete à noção fundamental de que os seres criados, multiplicados em várias 

individualidades, participam na perfeição do Ser. Essa participação é comunicativa, isto é, o 

Ser faz ecoar aos seres a sua perfectibilidade. Ela é também caracterizada pela transcendência, 

no sentido de que os seres, por semelhança, participam do Ser, que é o subsistente exemplar 

necessário e único. No entanto, é preciso que algo limite essa perfeição do Ser, por ser 

infinita, aos graus finitos que ele possui nos seres criados. É o que faz a potência, enquanto 

uma realidade que tem a capacidade de vir a ser o que ainda não é, porque incompleta e 

inacabada. É claro que os seres criados, procedendo todos do mesmo Ser, têm algo em 

comum e isso os torna análogos. Se seres pertencem ao mesmo gênero , há entre eles analogia 

genérica; se pertencem à mesma espécie, a analogia é específica. Do mesmo modo, entre os 

seres e o Ser também há analogia no sentido de que a natureza dos seres criados é semelhante 

à do Ser criador. 

São esses os princípios arquitetônicos da metafísica de São Tomás de Aquino, pilares 

sobre os quais ele desenvolve todo o seu pensamento filosófico-teológico a respeito dos mais 

diversos temas (MONDIN, 1981, p.173-176). 

 

 

 

3. A Antropologia 

 

A partir dessa metafísica do Ser, São Tomás de Aquino voltar-se-ia para um dos 

temas de seu maior interesse, qual seja, a própria antropologia. Entre os infinitos seres 
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criados, o Doutor Angélico dedicou intenso estudo sobre o ser humano. Para ele, no ser 

humano há uma união substancial de alma e corpo. Contudo, não há nele mais do que uma só 

alma. Trata-se da alma racional e ela desempenha, inclusive, as funções sensitiva e vegetativa. 

E também não há mais do que uma só forma, a própria alma. É assim que fica resguardada a 

unidade substancial do ser humano (AQUINAS, 1949, p. 3-5). 

Dentro de uma análise antropológica, São Tomás de Aquino partia da premissa de 

que tudo o que existe é bom, por participar da bondade infinita do Ser. Disso decorre a 

concepção otimista e positiva que o escolástico tem do ser humano: ele é um ser bom por 

natureza. Diferentemente dos demais seres criados, que buscam seu bem por vias impulsivas, 

o homem pode exercer escolhas, na medida em que é, por natureza, um ser racional. O 

homem pode atingir seu fim, sem os determinismos impulsivos, porque a liberdade lhe é 

constitutiva e guia até mesmo as suas necessidades. No pensamento tomasiano, os seres 

humanos são dotados de uma reta razão (“recta ratio”), que orienta suas livres escolhas. 

Compreende-se essa liberdade pelo próprio uso dela nas escolhas, o livre-arbítrio, que 

caracteriza o agir humano orientado por essa razão de retidão. Uma razão que é uma espécie 

de bússola, que guia as ações livres direcionadas para a realização do bem. Ser livre é poder 

escolher orientado por essa racionalidade natural da constituição humana. Isso implica dizer, 

na concepção tomasiana, que a vontade não é um simples apetite impulsivo. Ela acaba sendo 

um apetite intelectivo, porque controlada e qualificada pelo próprio guiar da reta razão (“recta 

ratio”). Significa dizer que a vontade é sempre racionalizável no seu processo de escolhas. 

Duas observações importantes são, pois, destacáveis nessa racionalização. A primeira diz 

respeito à unidade entre o intelecto especulativo e o ativo, vale dizer, entre razão teorética e 

razão prática. Esta é também razão e se situa no prolongamento daquela. Há distinção entre 

elas apenas pelos fins. O conhecer é próprio da razão teorética; o agir, da razão prática. O 

movimento dialético da razão prática tem início no conhecimento do bem universal pela razão 

teorética. Como o bem é objeto da inclinação intelectual do sujeito cognoscente, conhecendo 

esse bem, a razão orienta a vontade, no sentido da prossecução e realização do fim, dando 

origem ao movimento dialético da própria razão prática. Ela é exercida como sinergia da 

razão e da vontade no conhecimento e na ação, tendo o bem como fim (PIEPER, 1997, p. 67-

70). 

A segunda refere-se à unidade decorrente daquele movimento dialético da razão 

prática que confere, essencialmente, um caráter dinâmico a cada um de seus momentos, 

consoante a ordem de suprassunção que vai do universal ao singular. Essa observação vale, 

especialmente, para a “sinderese”, muitas vezes representada como hábito estático pelo qual o 
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sujeito se limita a aplicar, de modo repetitivo, os princípios universais da ordem prática (por 

exemplo, o bem deve ser feito, o mal evitado) à ação singular e às suas circunstâncias. A 

“sinderese” é sinergia do conhecimento e da inclinação para o bem como fim. Como tal, ela é 

o primeiro momento do ato da razão prática e se ordena, dinamicamente, para a sua realização 

no aqui e agora da ação, seja na linha causal do ato pela escolha, deliberação, decisão, seja na 

linha das condições psicológicas, sociais e culturais pelo juízo eletivo. Nesse sentido, a 

“sinderese” foi denominada consciência originária do dever-ser, em permanente coexistência 

com a efetivação racional e livre da razão prática que acompanha a natureza humana 

(PIEPER, 1997, p. 73-74). 

 

4. A Ética e a Justiça 

 

O ser humano, como agente racional e livre, é capaz de ordenar sua ação para o bem, 

que é o próprio fim a ser alcançado dentro da perspectiva teleológica. A noção de bem como 

fim é lógica e ontologicamente relacionada à de perfeição. Isso implica uma ordem de fins, 

segundo a escala de perfeições. Perfeição e ordem são entre si noções correlatas. A ordem é 

uma reta disposição dos seres de acordo com o grau de perfeição que cabe a cada um. Desse 

modo, pode-se dizer que tanto bem e fim, quanto perfeição e ordem, suas categorias 

correspondentes, são fundamentos subjacentes à ética tomasiana. 

A Ética de Tomás de Aquino, obedecendo ao modelo que prevalece em toda Ética 

Clássica (...), é uma ética da perfeição e da ordem. Essas duas categorias de natureza 

filosófica mostram-se como fundamentais na ontologia tomásica, encontram em sua 

antropologia uma realização exemplar e, por conseguinte, orientarão em 

profundidade a construção da Ética. (VAZ, 1999, p. 216). 

 

Além disso, o pensamento ético do escolástico não se distanciou de um outro 

conceito primordial, qual seja, o da virtude, entendida como uma disposição perene, orientada 

pela razão e embutida na liberdade, para agir de modo a realizar o bem e evitar o mal - 

“bonum faciendum et male vitandum” (AQUINAS, 1951, p. 13-15). 

A vida do ser humano demanda um conjunto de virtudes. Formados pelas 

experiências hauridas das ações boas, os hábitos virtuosos qualificam o seu existir ético e lhe 

conferem aprimoramento no tempo e no espaço. A partir dessas noções, identifica-se na ética 

tomasiana toda uma teoria das virtudes. Interessa destacar, neste ponto, apenas a sua incursão 

pela teoria das virtudes cardeais, tratadas em algumas questões, quais sejam, a temperança (q. 

141), a coragem (q. 123), a prudência (q. 47) e, especialmente, a justiça (q. 58), na segunda 

parte da Segunda Parte da Suma Teológica. Quanto à temperança, é entendida como 
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moderadora do apetite concupiscível (AQUINO, 1980, p. 3054). No tocante à coragem, é tida 

como equilibradora do apetite irascível (AQUINO, 1980, p. 2960). Com relação à prudência, 

é concebida como reta razão que aconselha, direciona e avalia o agir em vista do próprio bem, 

enquanto fim em si que é (AQUINO, 1980, p. 2415-2416). E, no que se refere à justiça, São 

Tomás de Aquino aprofundou sua análise, discutindo seus pontos essenciais: o que é a justiça; 

se a justiça é sempre relativa a outrem; se é mesmo uma virtude; se é uma virtude geral; se a 

justiça geral é a mesma que qualquer outra virtude; se há uma justiça particular; se a justiça 

particular tem matéria própria; se é relativa às paixões ou só às ações; se o meio termo da 

justiça é o mesmo que o geral; se o ato de justiça consiste em dar a cada um o que lhe é 

devido; e, se a justiça é a principal entre as virtudes (AQUINO, 1980, p. 2485-2486). 

Para cada uma dessas questões suscitadas, o Doutor Angélico apresentou as 

respostas, após confrontar uma série de argumentos. Em síntese, ele assim se posicionou: a 

justiça é um hábito pelo qual, como vontade constante e perpétua, se atribui a cada um o que é 

seu; exige diversidade de alteridades e, portanto, não pode ser senão de um ser humano para 

com o outro, ou seja, é sempre relativa a outrem; é próprio dela tornar boa a ação humana e o 

agente que a pratica, o que a caracteriza como uma virtude; não pode ter como base o apetite 

irascível, nem o concupiscível, mas o volitivo, fundado na reta razão, como potência apetitiva 

para, constantemente, dar a cada um o que lhe pertence; todos que compõem uma coletividade 

estão para ela como a parte para o todo e, sendo o bem comum um fim para o qual a justiça 

ordena o ser humano, ele confere a ela, por conseguinte, a característica de uma virtude geral; 

por ordenar todas as virtudes para esse bem comum, essencialmente, ela inclui as demais 

virtudes; apesar de haver essa justiça geral, há também a particular, a qual ordena o ser 

humano em suas relações individualizadas na vida; ordenando ainda esse ser humano em sua 

relação com outrem, o que não abrange toda a matéria da virtude, mas apenas aquela que se 

refere a esta ou àquela relação individualizada: então, há também uma matéria especial 

concernente à justiça particular; os movimentos do apetite sensitivo chamam-se paixões, de 

modo que a justiça regula as relações relativa a outrem não por elas, porque o nível de 

racionalidade que exige o justo não comporta aquele tipo de apetite; a matéria da justiça é a 

ação exterior e consiste em uma certa proporção de igualdade nas inter-relações humanas 

concretas, do que se infere que a sua mediedade é real; por envolver essa igualdade 

proporcional, o ato justo real se reveste da característica essencial de dar a cada um o que lhe 

é devido; e, por fim, a justiça é a virtude cardeal por excelência, na medida em que diz 

respeito à prática da ação virtuosa tendo em vista o bem de outrem, o que exige sempre a 
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alteridade do reconhecimento de um outro eu no horizonte desse bem a ser realizado na vida 

em coletividade (AQUINO, 1980, p. 2485-2500). 

Como se pode perceber, dessa minuciosa incursão pela justiça, a nota distintiva que 

se encontra na visão tomasiana é a de que a justiça é, precisamente, uma virtude cardeal por 

excelência, na medida em que ordena as ações humanas nas relações sociais, procurando 

instalar uma igualdade, uma forma de ajustamento entre os membros de uma coletividade 

(BARROS, 2007, p. 52). 

 

5. O Direito e a Lei 

 

É a partir da justiça que São Tomás de Aquino encaminharia suas reflexões para o 

direito e para a lei. O escolástico explicitou que sobre a justiça há uma questão que lhe é 

diretamente relacionada, qual seja, aquela que versa sobre o direito. Tanto assim que sobre 

esse tema o Doutor Angélico apontou, objetivamente,  dois pontos a serem examinados: se o 

direito é objeto da justiça; e, se o direito é dividido, de modo adequado, entre natural e 

positivo. 

Na concepção tomasiana, como já discutido, é próprio da justiça ordenar as ações 

humanas com relação a outrem e implica uma certa igualdade. Em sentido mais simples, até 

se diz que uma relação entre pessoas está ajustada. Essa relação com o outro envolve a retidão 

das ações humanas, tidas assim como justas, como o escolástico se expressa no art. I, da 

questão 57. 

E, por isso, a justiça, especialmente e de preferência às outras virtudes, tem o seu 

objeto em si mesmo determinado, e que é chamado justo. E este certamente é o 

direito. Por isso, é manifesto que o direito é objeto da justiça. (AQUINO, 1980, p. 

2481). 

 

Tendo identificado o direito como objeto da justiça, São Tomás de Aquino, então, 

abriu a discussão crucial sobre a divisão do próprio direito. Uma divisão entre direito natural e 

direito positivo. A questão fundamental suscitada pelo escolástico é se essa dicotomia seria 

adequada ou não. Para o Doutor Angélico, há dois modos de se assegurar aquilo que é 

apropriado para o ser humano: pela própria natureza em si de algo ou pela convenção (pública 

ou particular). No primeiro modo, tem-se o direito natural; no segundo, o direito positivo. De 

qualquer forma, não se pode afastar de nenhum deles a idéia fundamental de direito justo, 

pressupondo sempre as noções fundamentais de alteridade (alteritas), de devido a cada qual o 

ser (debitum) e de igualdade (aequalitas).  
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Além disso, é preciso lembrar que o Doutor Angélico, ainda, fez expressa menção ao 

direito divino, no art. II, da questão 57. 

Chama-se direito divino o que foi divinamente promulgado. E ele abrange, em parte, 

o justo natural (...) e, em parte, o justo por instituição divina. Por isso, também ao 

direito divino pode aplicar-se, a divisão referida. (AQUINO, 1980, p. 2483). 

 

Com isso, percebe-se a preocupação tomasiana em recolocar, no plano do direito 

divino, a divisão entre natural e positivo. 

Seja como for, o universo do direito, como objeto da justiça, gozou de notória 

atenção de São Tomás de Aquino, e isso não lhe passou despercebido, como às vezes se 

acredita. A propósito, a observação a seguir reforça essa preocupação tomasiana como relação 

ao direito. 

Poderíamos achar que São Tomás negligenciaria este ponto, dado que suas 
preocupações pessoais não se voltavam para as coisas jurídicas. A segunda parte da 

Suma tinha por objeto a moral, a ciência da boa ou da má conduta, as virtudes ou 

vícios que lhes correspondem. Mas, assim como a análise da justiça na Ética a 

Nicômaco leva a Aristóteles a reconhecer a noção do direito (to  dikaion), a mesma 

aventura ocorre na Suma. (VILLEY, 2003, p. 120). 

  

Essa discussão tomasiana sobre o direito acaba sendo indispensável para se entender 

suas reflexões sobre a própria lei, enquanto uma delimitação do próprio direito. Assim, na 

primeira parte da Segunda Parte da Suma Teológica encontra-se uma série de questões sobre a 

lei: a essência da lei (q. 90), as espécies de lei (q. 91), os efeitos da lei (q. 92), a lei eterna (q. 

93), a lei natural (q. 94), a lei humana (q. 95), o poder da lei humana (q. 96) e a mudança das 

leis humanas (q. 97). Neste texto, procura-se analisar apenas a questão 90, deixando-se para 

outras oportunidades a análise das outras questões. 

A questão 90 leva por título: De essentia legis, Sobre a essência da lei.  Sua noção é 

adquirida com a descrição das suas causas: 

a) causa material ou sujeito em que reside, a razão (art. I); 

b) causa final, aquilo para o que a lei se ordena, o bem comum (art. II);  

c) causa eficiente, a razão comum daquele que tem a seu cuidado a comunidade (art. 

III); 

d) causa formal ou primeira manifestação de sua forma, sua promulgação (art. IV). 

O art. I pergunta, no título, se a lei é algo da razão - aliquid rationis.        Na 

resposta à questão, São Tomás de Aquino parte da premissa segundo a qual a lei é certa regra 

e medida dos atos e por essa medida alguém é inclinado a agir ou é afastado da ação.  Ora, 

a regra e medida dos atos humanos é a razão, seu primeiro princípio, pois cabe à razão 

ordenar para o fim que é o primeiro princípio do agir. Por consequência, a lei é aliquid 
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rationis. A este respeito, o Doutor Angélico afirma que, nas obras da razão, deve considerar-

se o próprio ato da razão, o inteligir e o raciocinar. E compara, logo em seguida, as atividades 

da razão especulativa com aquelas da razão prática. Se na razão especulativa tem-se a 

definição, a enunciação e a argumentação, na razão prática dá-se também certo silogismo. 

Esse silogismo da ação constrói-se a partir de proposições universais que têm a “razão de lei”, 

podendo por vezes ser consideradas “em ato”, ou conservadas pela razão “em hábito”. 

Logo depois, São Tomás de Aquino analisa o movimento provocado pela lei nos seus 

sujeitos, levando-os a agir retamente. O poder de mover é atribuído à razão, mediante a 

vontade, ou seja, quando alguém quer um fim, a razão ordena a respeito do que se refere ao 

fim. Esse "ordenamento" é um pôr em ordem, regular: a vontade de si mesma é "cega"; para 

que possa buscar o fim correto por meios corretos, precisa da regulação da razão. “Deste 

modo, compreende-se que a vontade do príncipe tenha força delei; do contrário seria antes 

iniquidade do que lei”. (AQUINO, p. 1733). 

Em suma, as duas faculdades superiores do homem, a razão e a vontade, colaboram 

entre elas; e a vontade, para ter razão de lei, deve estar regulada pela razão, caso contrário a 

vontade do príncipe seria antes iniquidade do que lei. As leis são, assim, proposições 

imperativas universais da razão prática. 

O art. II quer demonstrar que o bem comum é o fim da lei. Na sua argumentação, ele 

lembra mais uma vez que a lei é princípio dos atos humanos, por ser regra e medida. O 

primeiro princípio que concerne ao operar, o qual compete à razão prática, é o fim último. O 

fim último da vida humana é a felicidade. Desse modo, a lei deve visar, sobretudo, à 

ordenação para a felicidade.  

Ora, a parte se ordena ao todo e o homem é parte de uma comunidade perfeita. Logo, 

a lei deve visar à ordenação para a felicidade comum, como o que lhe é próprio. Por isso 

qualquer outro preceito relativo a uma obra particular, só possui razão de lei, se ordenado ao 

bem comum. 

Se no art. I tinha sido afirmado que a lei é regra e medida dos atos humanos e por 

isso pertence ao primeiro princípio desses atos que é a razão prática, neste outro artigo 

assevera-se que, dentro da razão prática, há também um primeiro princípio, razão suprema de 

toda atividade e vida humana - a felicidade. Esse bem comum é-o formalmente para todos os 

homens e a todos os apetites do homem. Tal fim não é produzido pelos homens, mas é 

anterior e causa de toda atividade humana.  

Além disso, baseando-se no fato de que toda parte se ordena a seu todo 

correspondente como o imperfeito ao perfeito, e que cada homem é parte de uma sociedade 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5430



  

perfeita, afirma-se que é preciso que a lei que regula sua atividade se refira propriamente à 

felicidade comum. Segundo Aristóteles, aqui citado por São Tomás de Aquino, tal ordenação 

se manifesta claramente na comunidade política e em seu bem comum próprio, que é a 

felicidade terrena. 

Tem-se então que, sendo a lei uma proposição universal da razão prática, as 

proposições universais práticas devem referir-se a um bem universal e, portanto, não podem 

ter como objeto direto fins ou bens meramente particulares. Entretanto, tais atos particulares 

podem ser objeto da lei sempre que referidos ao bem comum, participando da comunidade do 

fim ou bem comum. 

O art. III inicia-se com a pergunta se a razão de qualquer um pode ser produtiva da 

lei e, na resposta a ela, tem-se o seguinte: 

  A lei, própria, primária e principalmente, diz respeito à ordem para o bem comum. 

Ora, ordenar para o bem comum é próprio de todo o povo, ou de quem governa no lugar dele. 

E, portanto, legislar pertence a todo o povo ou a uma pessoa pública que o rege. Pois, sempre, 

ordenar para um fim pertence a quem esse fim é próprio. (AQUINO, 1980, p. 1735). 

De fato, continua São Tomás de Aquino na sua argumentação, uma pessoa privada 

não pode induzir eficazmente alguém à virtude. Pode dar conselho, mas se seu conselho não 

for aceito, “não dispõe de força coativa”. Tal força coativa compete ao povo ou à pessoa 

pública.    

E, por fim, o homem faz parte da casa e a casa far parte da cidade. Ora a cidade é 

uma comunidade perfeita, conforme afirma Aristóteles. Disso pode-se deduzir que o bem de 

um só homem não é o fim último, mas se ordena ao bem comum; e o bem de uma casa se 

ordena ao de toda a cidade, que é uma comunidade perfeita. Portanto, quem governa uma 

família pode sem dúvida estabelecer certas ordens ou estatutos, mas que propriamente não 

constituem leis. 

Conclui-se, pois, que a razão de qualquer um (cuiuslibet ratio) não pode ser 

produtiva da lei. 

O art. IV discute se a promulgação faz parte da essência da lei. 

Responde São Tomás de Aquino que a lei impõe-se a outros como regra e medida. 

Ora, a regra e a medida impõem-se ao aplicar-se aos que são regulados e mensurados. Assim, 

para que a lei obtenha o vigor de obrigar, é preciso que se aplique aos homens que por ela 

devem ser regulados. Tal aplicação faz-se ao chegar ela ao conhecimento, por força da própria 

promulgação. Logo, é essa necessária para que a lei venha a ter seu vigor. Desse modo, 

conclui São Tomás de Aquino, a lei pode definir-se como dotada destes quatro elementos: 
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"certa ordenação da razão para o bem comum, promulgada por aquele a quem cabe cuidar 

da comunidade". 

Na resposta às objeções, ele afirma que aqueles que não têm conhecimento da 

promulgação da lei são obrigados a observá-la, enquanto sabem ou podem saber por meio de 

outrem, da promulgação dela. E esta promulgação se estende ao futuro, mediante a eficácia da 

escrita, a qual, de certo modo, a promulga permanentemente. 

 

Conclusão 

 

O pensamento tomasiano desenvolveu-se em um ambiente marcado, 

significativamente, pela racionalidade escolástica e pela influência dos poderes espiritual e 

temporal. A incursão do Doutor Angélico por essas searas o levaria à necessidade de 

recolocar uma reflexão metafísica como pressuposto e fundamento de toda realidade. Uma 

metafísica caracterizada pela máxima perfeição do Ser criador, a procedência dos seres do Ser 

por criação, a participação dos seres na perfeição do Ser, a potência como limitadora dos seres 

e a analogia entre a diversidade dos seres criados e o Ser criador. 

A partir desses princípios arquitetônicos da metafísica, São Tomás de Aquino 

encaminhou suas reflexões para uma antropologia que caracteriza as criaturas humanas como 

seres racionais e livres, capazes de ordenação de suas ações para o bem, que é o fim próprio a 

ser alcançado dentro da perspectiva teleológica. O ser humano, como agente racional e livre, é 

apto a orientar suas ações para a perfeição e ordem. Isso implica uma ordenação de fins, 

segundo uma escala de perfeições. Assim, bem e fim são fundamentos subjacentes à ética da 

perfeição e da ordem, enquanto noções correlatas àquelas categorias objetivas. Uma ética que, 

na perspectiva subjetiva, envolve também uma teoria das chamadas virtudes cardeais, quais 

sejam, a temperança, a fortaleza, a prudência e a justiça, esta última tida como a mais 

excelente delas. A justiça ganha, pois, esse grau de excelência na medida em que refere à 

prática constante da ação virtuosa tendo em vista o bem de outrem. Ela é exigente no 

reconhecimento desse outro novo horizonte do bem a ser realizado nas relações humanas em 

coletividade, porquanto se trata de, incessantemente, dar a cada um o que lhe é devido, 

segundo uma igualdade. A alteridade, o devido e a igualdade são, pois, suas características 

essenciais e indeclináveis. E é a partir da justiça que se chega ao direito e às leis. Significa 

dizer que, no pensamento tomasiano, o direito há de ser entendido como objeto da própria 

justiça, cabendo-lhe ordenar, de modo justo, as relações humanas no mundo, onde a existência 

de cada um se atualiza a todo tempo no espaço coletivo. Um direito que se subdivide em 
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natural e positivo. O primeiro entendido como aquele que assegura aquilo que é adequado ao 

ser humano pela própria natureza de algo; o segundo, como aquele que é passível de 

convenção pública ou particular. De qualquer modo, ambos vinculados ao conceito 

fundamental e indeclinável de justo, já que o direito não é um objeto separado da justiça, mas, 

ao contrário, é a ela atrelado. 

Sem se afastar da noção de ligar, fica evidenciado, ainda, no pensamento tomasiano, 

que a lei é regra e medida das ações humanas, própria da razão ordenadora, cuja finalidade é 

promover o bem comum.  

Enfim, é todo esse arranjo aguçado de racionalidades que permite identificar, 

portanto, no pensamento tomasiano uma profunda articulação entre a metafísica e a 

antropologia, a ética e a justiça, o direito e as lei. 
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UMA NOVA BASE PARA A LÓGICA JURÍDICA: A LÓGICA ESTÓICA ENQUANTO SISTEMA
IDEALISTA TEORÉTICO DO PENSAMENTO BASEADO EM RELAÇÕES DE IMPLICAÇÕES

EMPÍRICO-TEMPORAIS

UNA NUOVA BASE PER LA LOGICA GIURIDICA: LA LOGICA STOICA COME SISTEMA
IDEALISTA TEORETICO DEL PENSAMENTO FONDATO IN RAPPORTI DI IMPLICAZIONI

EMPIRICHE E TEMPORALI

Fernando Joaquim Ferreira Maia

RESUMO
Este artigo busca analisar a lógica estóica. A lógica estoicista revestiu-se de originalidade, com construções
próprias, voltadas não só para a persuasão a partir do senso comum, como também para a busca da verdade
absoluta, traduzindo um pensamento lógico proposicional voltado para a procura das respostas mais justas
exigidas pela realidade, numa compreensão dialética, conjuntural. A tese central concebe que o estoicismo,
tomando por base a realidade exterior, construiu um paradigma lógico original, incorporando elementos da
realidade e da ação do homem enquanto ser singular e direcionando esta para a manipulação e construção de
proposições enunciadoras de acontecimentos, de fenômenos. A lógica coloca-se como instrumento capaz de
articular a razão mediante implicações de relações temporais, assumindo nítido caráter idealista na
compreensão dos fenômenos da realidade.
PALAVRAS-CHAVES: LÓGICA, ESTOICISMO, VERDADE

RIASSUNTO
Questo articolo cerca analizzare la logica stoica. A logica stoica si caracterizzò per l’originalità, oggetivando
non solo la persuasione a partire del senso comune, come anche la cerca della verità assoluta, tradurrindo un
pensamento tornato a cerca delle risposte più giuste poste per la realità, in una comprensione dialetica. La
tese centrale difende che lo stoicismo, prendendo per base la realità esteriore, ha construito un sistema logico
originale si differenziando delle troppo di sua época, incorporando elementi della realità e della azione umana
e direzionando questa per la manipolazione e costruzione di propozioni enunciatori di fenomeni. La logica è
capace di articolare la razione via implicazioni di relazioni temporali, prendendo carater idealista nella
comprensione dei fenomeni della realità.
PAROLE CHIAVE: LOGICA, STOICISMO, VERITÀ

Sumário: 1. Um novo enfoque sobre a lógica: a desconstrução da sua estrutura a partir do estoicismo.
2. A função e articulações da lógica estóica. 3. O critério da verdade: a sensação e a representação
compreensiva (ou cataléptica). 4. A dialética como parte da lógica: a proposição, enquanto incorpóreo
verdadeiro ou falso, e o problema dos significantes e dos significados. 5. A retórica como ornamento e
como parte da lógica. 6. O devido lugar da lógica estóica: entre Platão e Aristóteles. 7. Referências
bibliográficas.

 

1. Um novo enfoque sobre a lógica: a desconstrução da sua estrutura a partir do estoicismo

 

O estoicismo é uma filosofia helenística que sustenta que a felicidade consiste na exigência do bem,
ditada pela razão e que transcende o indivíduo, devendo ser estendida a todos. Seus fundadores foram:
Zenão de Cício (século IV a.C.), Cleanto (século IV a.C.) e Crisipo (século III a.C.). Já em relação aos
continuadores, estes foram Sêneca (século I d.C.), Epitecto (50-130 d.C.) e Marco Aurélio (século II d.C.).

O período que corresponde ao estoicismo se estende desde a ocupação macedônica da região da
Grécia no século III a.C., passando pela chegada dos romanos no século II a.C., indo até o século II d.C.

Nesse período, o estoicismo experimentou três fases:

1 – o Estoicismo Antigo (séculos IV e III a.C., tendo por teóricos Zenão de Cício, Cleanto e
Crisipo), correspondendo à formação das bases ideológicas do estoicismo, dando-se atenção à lógica, à física
e à ética;

2 – o Estoicismo Médio (século II a.C., tendo por teóricos Panécio de Rodes e Possidônio),
correspondendo ao ecletismo no estoicismo;

3 – o Estoicismo Imperial (séculos I e II d.C., tendo por teóricos Sêneca, Epitecto e Marco
Aurélio), fase que corresponde à decadência desta filosofia, com forte penetração religiosa e transformação
do estoicismo em mero sistema axiológico; é a paranética, pela qual o estoicismo vai se colocar como a arte
de exortar e aconselhar bem, sendo Marco Aurélio principal exemplo[1].

O presente trabalho tem como objeto de estudo a lógica estóica. A tese central concebe que o
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estoicismo, tomando por base a realidade exterior, construiu um paradigma lógico original, incorporando
elementos da realidade e da ação do homem enquanto ser singular e direcionando esta para a manipulação e
construção de proposições enunciadoras de acontecimentos, de fenômenos. A lógica coloca-se como
instrumento capaz de articular a razão mediante implicações de relações temporais, assumindo nítido caráter
idealista na compreensão dos fenômenos da realidade. Neste sentido, pode-se dizer o articular das palavras,
com o objetivo de estabelecer o sentido diante de ambigüidades, não deixa de auxiliar na universalização da
ideologia da camada social dominante pelos mecanismos estatais de reprodução da ideologia.

De qualquer forma, a lógica estoicista revestiu-se de originalidade, com construções próprias,
voltadas não só para a persuasão a partir do senso comum, como também para a busca da verdade absoluta.
Neste sentido, a lógica estóica envolve, de certo modo, à luz dos condicionantes históricos e materiais da
sociedade escravista da época, ornamento e episteme. De fato, as formulações estóicas, quanto à lógica,
conforme será sustentado, unem dialética e retórica.

É justamente na lógica aplicada para o ser e o devir[2], por meio de um meio termo entre Platão e
Aristóteles, que o estoicismo construiu sua originalidade quanto à lógica, traduzindo um pensamento lógico
proposicional voltado para a procura das respostas mais justas exigidas pela realidade, numa compreensão
dialética, conjuntural, sendo a lógica e a própria filosofia abordadas na perspectiva aristocrática, a partir do
poder político dessa camada da sociedade. É o que se denomina de lógica proposicional.

Ademais, a lógica estoicista tinha uma opção existencial fundamental, baseada na ética, pela qual
não há outro mal que não o mal moral. A atitude correta consiste em reconhecer como bom ou mau apenas o
que é bom ou mau moralmente e em considerar nem bom ou mau, portanto indiferente, o que não é bom nem
mau moralmente. Para o estóico é moral aquilo que depende do homem e indiferente aquilo que não depende
do homem. A única coisa que depende do homem é a intenção moral. O que não depende do homem é o
destino[3]. Aqui, o soberano bem é viver possuindo a ciência do que é conforme a natureza e tornando-o
seu, ou seja, o bem é o útil ou a partir do qual pode ser obtido o útil[4]. A virtude e o bem são no fundo uma
e a mesma coisa. Ou se tem a virtude ou não se tem. Não existe meio termo entre o vício e a virtude.
Ademais, a sabedoria, a física, etc., tudo está contido na virtude. O homem virtuoso é, ao mesmo tempo, um
homem meditativo e um homem de ação[5]. Neste sentido, o domínio das relações temporais, da necessidade
entre um antecedente é fundamental, pois contribui que o homem possa viver segundo a razão e à natureza.
Daí a importância e a relevância da lógica estóica.

Por fim, o fulcro deste trabalho objetiva auxiliar na compreensão de como os estóicos concebem a
sua lógica, bem como a partir de quais bases eles a constroem.

 

2. A função e as articulações da lógica estóica

 

Os estóicos concebem que o universo é um ser vivo como Deus, confundindo-se com este. Assim, o
homem deve viver em harmonia com a vida universal, buscando o equilíbrio diante das tensões do universo.

De certo, esta concepção leva a um empirismo no estoicismo. Este empirismo, por sua vez, é um
empirismo da compenetração do homem e do mundo. Aqui, para o homem, sentir é ter os sentidos e a alma
alterados pelo que é exterior, sendo que o homem alcançará a verdade se esta modificação estiver em
harmonia com o que a provoca e estará no erro e na paixão se estiver em desacordo[6]. Para os estóicos, a
lógica fornece justamente os instrumentos adequados para a resolução das dificuldades mundanas e do
espírito[7].

Neste sentido, o estoicismo coloca a lógica, juntamente com a física e a ética, como parte da
filosofia. Por esta posição, a lógica constitui o círculo externo da filosofia. A lógica, por sua vez, é dividida
em dialética e retórica, definindo-se a dialética como a ciência de discutir corretamente sobre assuntos
mediante perguntas e respostas e a retórica como a ciência de falar bem sobre assuntos claramente e
unitariamente expostos[8].

Outrossim, a lógica estóica constitui meio para o alcance da certeza e da verdade absolutas, tocando
a ontologia.

Esse empirismo estóico faz com que a proposição estóica enuncie basicamente acontecimentos, tais
como estes: “está claro” ou “a mulher deu à luz”. Aqui, o raciocínio estóico diz respeito às implicações de
relações temporais. Segue outro exemplo: “se esta mulher tem leite é porque deu à luz”[9]. Observa-se, aqui,
a lição de Lourival Vilanova, quando este afirma que o simbolismo característico da lógica se baseia em
símbolos abstratos construídos a partir de uma linguagem empírica, de comunicação e de conhecimento do

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5436



mundo[10].

A sabedoria baseia-se exatamente nessas relações temporais. É por isto que os estóicos concebem
que o saber, do ponto de vista metodológico, do ensino didático, cabe à lógica[11]. Sendo o tempo
expressão do dinamismo da vida universal e da sua harmonia, a sabedoria é submissão à vida, ao mundo, a
Deus, apoiando-se sobre um conhecimento da necessidade[12].

Para os estóicos, os indivíduos jamais serão idênticos. Esta concepção leva o estoicismo a dar
relevo à conseqüência na lógica, rejeitando a inferência. Neste sentido, o domínio das relações temporais, da
necessidade entre um antecedente é fundamental, pois contribui que o homem possa viver segundo a razão e
à natureza. A relação estóica implica na idéia de entidades eternas e imutáveis, fazendo a lei prevalecer sobre
a idéia de essência à idéia de lei[13].

Outrossim, a lógica estóica se fundamenta nos Megáricos, escola anterior a Aristóteles. Também, os
estóicos diferenciam sua lógica da aristotélica, pois enquanto esta se apresenta como conhecimento
conceitualístico, a estóica se apresenta como sistema idealista teorético do pensamento baseado em relações
de implicações empírico-temporais.

Por fim, dos fundadores do estoicismo, será Crisipo que vai sistematizar a lógica estóica. Aqui,
Zenão de Cício, outro fundador do estoicismo, numa perspectiva socrática, vai dividir a lógica em dialética e
retórica, reconhecendo apenas duas possibilidades para o discurso: proceder por argumentos e desenvolver-
se de forma oratória. De fato, os estóicos construíram uma lógica original, oposta à de Aristóteles[14], o que
sustentará nos próximos capítulos.

 

3. O critério da verdade: a sensação e a representação cataléptica

 

A representação é uma impressão que reproduz uma coisa proveniente de algum lugar e que não
pode exprimir aquilo de que não provenha. Neste sentido, a representação manifesta-se por si mesma ao
indivíduo e revela a este o que a produz. É por isto que os estóicos entendem que a representação é o
elemento primeiro desta interação do homem situado no mundo[15]. Neste sentido, a representação é uma
impressão ou marca na alma, uma alteração nesta[16].

A representação tem função importante na lógica estóica, pois ela constitui o critério de verdade.
Aqui, a base da cognição é a sensação, esta uma impressão provocada pelos objetos sobre os nossos órgãos
biológicos sensoriais[17].

De certo, os estóicos elaboram a representação entendendo que o conhecimento, para ser
verdadeiro, deve ser verdadeiro de imediato.

Objetivando uma melhor compreensão deste importante conceito estóico, que é a representação,
dar-se necessário diferenciar representação, representado, imaginatividade e fantasma. Para Crisipo, a
representação é um tipo de pathos produzido no interior da alma e que denota, ao mesmo tempo, ele próprio
e o objeto que o provoca. Já o representado é o objeto que produz a representação. Em relação à
imaginatividade, esta é a atração do vazio, um sentimento, paixão, que se produz no espírito, mas sem que
seja a partir de um objeto qualquer imaginável[18]. A imaginatividade não está fundada em nada. Por fim, o
fantasma é aquilo em direção ao qual o homem é arrastado nessa atração do vazio imaginativo. É o que
ocorre, por exemplo, com os loucos. A representação difere do fantasma, pois, como já dito, a primeira é
uma alteração no espírito e o segundo é uma aparição produzida pelo pensamento, uma atração vã, a
exemplo dos sonhos[19].

Realizadas estas importantes diferenciações, entende-se, entretanto, que o critério da verdade
estóico não diz respeito a qualquer representação, mas apenas àquela que exprime um sentir e um assentir,
um consentir e um aprovar proveniente do logos que está na alma humana[20], ou seja, aquela que conduz
os conteúdos de consciência através dos quais é preciso dar início ao conhecimento[21].

Aqui, é de bom alvitre considerar que o logos é entendido como o destino, a causa universal[22]. É
por isto que, para Zenão de Cício, o logos é muito mais que a razão pensante e cognitiva, envolvendo,
também, o princípio espiritual que dá formato ao universo, à base de um plano rigoroso, fixando para o
indivíduo o seu destino[23]. Ressalte-se que esta definição de logos é própria dos estóicos, pois o sentido de
logos experimentou uma posterior evolução. Assim, como exemplo, o sentido de logos para a retórica
jurídica metódica é o de linguagem em sentido performático, com todas as suas estratégias e matizes, indo
além de um sistema de regras de pensamento, pela qual todas as coisas são ao mesmo tempo boas e más,
justas e injustas, verdadeiras e falsas[24]. Este sentido de logos, proposto pela retórica jurídica metódica,
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parece reforçado por Lourival Vilanova quando este, ao comentar a lógica de Husserl, diz que o tópico
apropriado para o sentido do logos, a sede adequada das significações, é a linguagem em sentido estrito[25].

Realizadas essas importantes observações, entende-se que o critério da verdade é a representação
compreensiva, também chamada de cataléptica, pois esta representação é justamente aquela representação
verdadeira calcada no assentimento do indivíduo[26]. Inclusive, os fundadores da lógica estóica entendem
que a representação compreensiva só constitui o critério da verdade desde que não encontre obstáculos, ou
seja, a representação compreensiva não é o critério da verdade absoluta. Aqui, não encontrando obstáculo,
ela é evidente e inquestionável, forçando o homem ao assentimento[27]. Neste sentido, todo o problema
reside em saber o que torna uma representação compreensiva ou não[28].

A representação compreensiva é, como a própria representação, uma imagem passiva, como já dito,
uma impressão na alma. Esta impressão é alheia à vontade humana, ocorrendo aleatória e inevitavelmente,
mas o homem pode dar assenso ou recusar assenso a ela. Pois é justamente, e apenas, quando o homem dá
assenso é que acontece a apreensão; e, portanto, a representação que recebeu o assentimento do homem
torna-se representação compreensiva ou cataléptica. De certo, a alma é atingida pelo objeto exterior quando
ela imagina a causa da impressão (afecção, pathos). Assim, se essa “imaginação” é correta, o agente é
percebido, ocorrendo a representação compreensiva ou perceptiva ou cataléptica[29]. Aqui, o espírito fica
tão afetado pela representação que o assentimento fica evidente[30].

Apenas para ilustrar, objetivando esclarecer esta teoria, vale citar uma alegoria de Zenão de Cício
descrita por Cícero: “Zenão mostrava sua mão aberta com os dedos estendidos e dizia: "Tal é a
representação"; depois, dobrando ligeiramente os dedos: "Eis o assentimento"; a seguir, cerrava o punho e
dizia que era a percepção, e, finalmente, cobrindo com sua mão esquerda o punho direito dizia: "E aqui a
ciência, exclusiva do sábio". Isto é, a representação, compreensiva ou não, não capta nada, que o
assentimento prepara a percepção e, finalmente, que só a percepção capta o objeto, o que faz ainda melhor a
ciência[31].

A representação compreensiva é produzida por uma coisa existente, marcada e impressa no sujeito
conforme essa coisa existente. Ela não deriva sua existência de uma coisa não existente. Assim, o primeiro
atributo da representação compreensiva é que ela se origina de uma coisa existente, real, reproduzida com
todas as suas particularidades. Já o segundo atributo consiste em tirar sua origem ao mesmo tempo de uma
coisa existente e conforme essa coisa existente, o que já foi dito aqui[32].

Observa-se que a representação compreensiva deve ser imaginada e impressa no sujeito, de maneira
que todas as particularidades dos objetos possam ser reproduzidas com arte. Nesta ótica, aqueles que
experimentam a representação compreensiva de coisas reais devem perceber todas as suas
características[33].

É por isto, que o assentimento deve ser espontâneo. Isto significa que a liberdade do assenso é o ato
de reconhecer e dizer sim à evidência objetiva e o ato de rejeitar e dizer não a não-evidência. É neste sentido,
que os estóicos conduzem a representação pela sensação e é aí que reside, lembrando mais uma vez, a
representação compreensiva, permitindo a apreensão dos objetos[34]. De certo, é somente o assentimento
que transforma a consciência da impressão em certeza da presença de um objeto exterior[35]. Ressalte-se
que a primeira espécie de escrita é pelas sensações, pois a retenção da cada vez maior de informações pelo
homem leva este a registrá-las, inviabilizando a obtenção de experiência. Aqui, a experiência é uma coleção e
uma reunião de inúmeras representações semelhantes[36]. A própria idéia de bem supremo forma-se por
transferência a partir das evidências.

Para os estóicos, quando o homem está diante de algum objeto, produz-se nele uma impressão e
uma representação dotadas de tal força e evidência que o leva ao assenso e à representação compreensiva.
Já, ao contrário, quando o homem está diante de representações compreensivas e ele dá o assenso a uma
representação, encontra-se diante de um objeto real. Deste modo, o critério da verdade repousa sobre a
plena correspondência entre a presença real do objeto e a representação evidente que leva o homem ao
assenso. Aqui, a verdade é algo material, um corpo[37].

Deste modo, a representação compreensiva, comum ao sábio e ao ignorante, oferece ao indivíduo
um primeiro grau de certeza, permitindo a percepção verdadeira e ainda a que produz. A ciência, própria do
sábio, não é mais do que acréscimo desta certeza, que não muda de domínio, mas é completamente sólida,
pois se só a percepção capta o objeto, o faz ainda melhor a ciência[38].

É por isto que Zenão de Cicio, na sua alegoria, diz que a ciência é própria do sábio, pois é ela que
permite ao homem dar a sua adesão à estrutura do mundo que o sustém. A ciência é a percepção segura,
porque é total, o que equivale a dizer que é sistemática e racional. É neste ato que o homem, por exemplo, se
põe de acordo com Deus. Portanto, para viver em harmonia é preciso estar conforme a natureza, implicando
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uma correspondência com o que é. Aqui, a sensação representa os diversos itinerários pelos quais a alma
percorre em direção aos objetos[39].

 

4. A dialética como parte da lógica: a proposição, enquanto incorpóreo verdadeiro ou falso, e o
problema dos significantes e dos significados

 

Crisipo funda a dialética estóica, esta tendo por objeto o que pode ser expresso pelo discurso.

A dialética é uma virtude que contêm todas as outras, principalmente o raciocínio e a capacidade de
opor argumentos. Neste sentido, conforme já ressaltado no capítulo anterior, a dialética é definida como a
ciência de discutir corretamente sobre assuntos mediante perguntas e respostas. Somente com o estudo da
dialética o sábio pode raciocinar corretamente, distinguindo o verdadeiro do falso, o que é persuasivo do que
é ambíguo. A dialética é condição para o agir metodicamente[40].

Deve-se ressaltar que os estóicos são nominalistas, pois defendem que o que caracteriza um ser é
uma qualidade individual e concreta, não havendo dois indivíduos semelhantes. Assim, o estoicismo
reconhece o universal como algo que depende do pensar e falar humanos, mas recusa-lhe uma existência real
ou, pelo menos, um fundamento na realidade[41]. Desta forma, apenas duas idéias prevalecem:

a) apenas existem indivíduos; o geral não é nada;

b) busca-se definir as implicações dos acontecimentos segundo a verdade[42].

Deste modo, só a causa é realidade corpórea. Os efeitos, ao contrário, são considerados simples
predicados e, portanto, incorpóreos e exprimíveis[43].

Assim, a definição do indivíduo se faz pela enumeração das suas particularidades. Nesta ótica, a
definição exprime fatos que sobrevêm no tempo. Desta forma, a lógica estóica se comporta como uma lógica
das proposições[44].

Antes que se passe propriamente ao exame das proposições, deve-se ressaltar que os estóicos
construíram sua lógica a partir da dialética, dando autonomia ao pensamento. Neste sentido, destaca-se a
questão do intelecto. Este concebe as coisas de dois modos:

1) por um contato e por uma imediata evidência;

2) por uma passagem das coisas evidentes. Esta última acontece, por sua vez, de três modos:

a) pela semelhança;

b) pela composição;

c) pela analogia[45].

A dialética estóica se divide em duas grandes seções:

a) uma diz respeito à linguagem e à sua estrutura, correspondendo ao significante;

b) outra, às formas do pensamento, correspondendo ao significado.

O significante é a linguagem que pertence ao mundo das coisas e os acontecimentos. Já o
significado é aquilo que, captado pelos que compreendem a língua, escapa totalmente aos outros,
constituindo o sentido de uma expressão[46]. Os significados são coisas exprimíveis (coisas expressas,
enunciadas, ditas). Esses significados são também incorpóreos[47].

É bom enfatizar que os estóicos não se limitaram a tratar as partes do discurso (para o estoicismo: o
nome próprio e o comum, o verbo, a conjunção e o artigo) da estrutura deste e das questões conexas de
estilo. Os estóicos trataram, igualmente, das questões relativas à definição, gênero e espécie do discurso.
Essas preocupações eram consideradas pelo estoicismo como relativas às palavras e à linguagem. É esta a
razão do estoicismo contestar toda forma conceitual do real[48].

Considerando a relação entre os significantes e os significados, a lógica estóica estabelece os laços
que unem os eventos. Daí, mais uma vez, a atenção com a gramática, e conseqüentemente com as
proposições, pois os verbos exprimem eventos, sendo exprimíveis e incorpóreos[49]. Nesta linha, Lourival
Vilanova anota que, na experiência da linguagem, verbo e logos se relacionam. Esta afirmação ajuda a
esclarecer porque os estóicos deram tanto valor à gramática grega, pois é justamente no idioma que se
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acultura o logos, permitindo que este venha aos homens[50].

É por buscar a união de eventos que a proposição estóica não se reduz a um juízo de atribuição,
conceitual, mas anuncia acontecimentos; como exemplo: “Mário passeia”[51].

Essas proposições podem ter relações de diferentes espécies, envolvendo, também, relações
compostas. Seguem as principais:

1 – a proposição condicional depende da conjunção condicional “se”, anunciando que se seguirá
uma segunda proposição, por exemplo, “se é dia, há luz”[52];

2 – a proposição consecutiva depende da conjunção “uma vez que”, por exemplo, “uma vez que é
dia, há luz”[53];

3 – a proposição coordenada depende da conjunção “e”, por exemplo, “é dia e há luz”[54];

4 – a proposição disjuntiva, na qual se introduz uma disjunção “ou”, por exemplo, “ou é dia ou é
noite”[55];

5 – a proposição causal, regida pela conjunção “porque”, por exemplo, “porque é dia há luz”[56];

6 – a proposição comparativa, citando, como exemplo, “é mais dia do que noite” ou “é menos noite
que dia”[57].

Desta forma, a lógica estóica pode incidir sobre consecuções de fenômenos, por exemplo, “se não
faz vento, não choverá”, bem como sobre implicações de atributos, por exemplo, “se é homem, é mortal”.
Observe-se que o estoicismo coloca o silogismo numa perspectiva diferente do silogismo aristotélico, este de
caráter categórico. O silogismo estóico é essencialmente hipotético, conduzindo a lógica para o ser e o
devir[58].

Conforme o paradigma acima posto, o raciocínio estóico é composto por uma maior, uma menor e
uma conclusão, por exemplo: “se é dia, há luz, ora, é dia, logo há luz”. Vê-se que se trata de implicações de
acontecimentos e não de relações entre conceitos, como ocorre no silogismo aristotélico[59].

Nota-se que a proposição é um exprimível completo, pois o seu sentido liga o predicado a um
sujeito. Na lógica estóica, o verdadeiro e o falso são ligados estruturalmente pelo juízo. Porém, para o
estoicismo, a verdade é corpórea, mas o verdadeiro é incorpóreo, pois ele é exprimível, é um enunciado, um
juízo. A verdade é a ciência que afirma todos os verdadeiros. É justamente nestes argumentos que o
estoicismo vai dar atenção, como já ressaltado, aos silogismos hipotéticos e disjuntivos, pois são esses que
ligam melhor os eventos[60]. Desta forma, a ligação do predicado com o sujeito não deixa de refletir certa
universalidade nesta ligação. É por isto que o predicado proposto pelos estóicos tem que estar inserido na
perspectiva absoluta da verdade proposta pelo estoicismo. Aqui, se requer um tratamento rigoroso do
raciocínio calcado numa ontologia formal e material. Lourival Vilanova parece seguir tal formulação ao
comentar a lógica de Husserl[61].

Conforme dito acima, a proposição se relaciona com os significantes e significados, pois ela une
eventos. Aqui, aparece o lectón, sendo um pensamento pensado, uma coisa incorpórea e extra-mundana, que
é o sentido de uma expressão[62].

O lectón é importante para a lógica estoicista, pois é através dele que se determina o verdadeiro e o
falso. Ressalte-se que o lectón que o estoicismo vai utilizar na lógica é aquele que constitui uma proposição.
Assim, o lectón do estoicismo é a proposição, objeto da dialética enquanto incorpóreo verdadeiro ou falso,
exprimindo-se em fases inteiras. Aqui, não há meio termo: ou é verdadeiro ou falso[63].

De fato, o estoicismo fez da lógica uma espécie de ontognoseologia, o que impunha estruturas
lógicas em perfeito acordo com as estruturas gramaticais. Assim, a opção será por formas de raciocínio
rigorosas colocando a partícula negativa no início da frase, de forma a marcar bem que ela incide sobre o
conjunto. Por este processo, uma proposição negativa pode ser ela mesma negada, e esta dupla negativa,
reconduz à afirmativa[64].

Observa-se que o lectón dos estóicos supõe a utilização de conjunções.

De certo, a combinação de proposições forma um raciocínio. Um raciocínio é um sistema de
proposições que tem por função provar uma premissa conclusória. Aqui, os estóicos distinguem os
raciocínios em termos concretos e do esquema formal que se obtém substituindo estes termos concretos por
variáveis.  Os estóicos distinguiam bem a forma inferencial e a expressão implicativa. É aqui que se baseia o
seu raciocínio concludente, ditos anapodíticos[65].
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A partir daí, os estóicos vão introduzir, seguidamente, várias distinções sobre as proposições
concludentes.

No sentido posto, vale distinguir o raciocínio não-concludente do concludente. O raciocínio não-
concludente é aquele em que o contrário da conclusão não se opõe às premissas, por exemplo, “se é dia há
luz, ora, é dia, portanto, Cicrano passeia”. Já o raciocínio concludente é o que conduz à conclusão de um
modo específico, por exemplo, “é falso que seja ao mesmo tempo dia e noite, ora, é dia, logo não é noite”.
Observe-se que os raciocínios concludentes, evidentes, são anapodíticos, pois não precisam de
demonstração[66]. Crisipo distingue cinco tipos de anapodíticos:

1 – o argumento é composto de um condicional e seu antecedente como premissas, tendo o
conseqüente do condicional como conclusão, ou seja, começa-se pela condição e dela deriva a conclusão,
por exemplo: “se é noite, está escuro; é noite, logo está escuro”[67];

2 – o argumento é composto de um condicional e o contraditório de seu conseqüente como
premissas, tendo o contraditório de seu antecedente como conclusão, ou seja, da condição e do contraditório
da sua conclusão tira-se uma conclusão oposta à maior, por exemplo: “se é noite, está escuro; mas é dia,
logo não é noite”[68];

3 – o argumento composto de uma conjunção negada e um de seus membros como premissas,
tendo o contraditório do outro membro como conclusão, ou seja, das premissas negativas e de um dos
termos das premissas tira-se o contrário do outro termo, por exemplo: “não é verdade que Cicrano esteja
vivo e morto; ora Cicrano está morto, logo não está vivo”[69].

4 – o argumento composto de uma disjunção e um de seus membros como premissas, tendo o
contraditório de seu outro membro como conclusão, em outras palavras, de uma disjunção e de um dos
termos de uma disjunção, conclui-se o contrário do outro termo, por exemplo: “ou é dia ou é noite; ora é
dia, logo não é noite”[70];

5 – o argumento composto de uma disjunção e o contraditório de um de seus membros como
premissas, tendo o disjuntivo remanescente como conclusão, em outras palavras, de uma disjunção e do
contrário de um dos termos da disjunção, obtém-se o outro termo, por exemplo: “ou é dia ou é noite; mas
não é dia, logo é noite”[71].

O lectón, veículo da lógica estoicista, denotava grande empirismo, fundando os encadeamentos das
proposições lógicas numa harmonia entre uma experiência interior e a experiência que cada indivíduo é
levado a fazer no mundo exterior em que vive.

Vale ressaltar que a representação compreensiva é a única forma de conhecimento que permite ao
indivíduo captar a realidade, constituindo um contato íntimo e imediato com as coisas corpóreas, por isso,
um conhecimento sensível. Neste sentido, é correto dizer que o pensamento e a razão no estoicismo não
captam o ser, no mínimo apenas o tocam[72]. Aqui, a dialética estóica só capta os incorpóreos irreais, ou
seja, ela não capta o ser e a essência das coisas. Ela é acidental, passando apenas pela superfície das coisas.

 

5. A retórica como ornamento e como parte da lógica

 

Conforme já mencionado, a retórica aparece para o estoicismo como parte da lógica, constituindo a
ciência de falar bem sobre assuntos com exposição clara e unitária.

De certo, a retórica permite esclarecer o verdadeiro, este descoberto pela dialética. Daí porque o
estoicismo subordinar a retórica à dialética[73].

Para os estóicos, a retórica divide-se em deliberativa, forense e encomiástica. Ela se compõe dos
seguintes elementos:

1 – invenção;

2 – disposição;

3 – representação[74].

Já o discurso retórico é constituído das seguintes partes:

1 – proêmio;

2 – narração dos fatos;
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3 – refutação;

4 –epílogo[75].

 Outrossim, entende-se que no paradigma filosófico do estoicismo a retórica é o modo de falar do
logos estóico.

Com base nisto, os estóicos estabelecem uma teleologia para a retórica, concebendo esta como a
arte de falar com elegância, dizendo de modo sistemático a verdade. Aqui, novamente a dialética exprime a
verdade enquanto conteúdo em si. Já a retórica exprime a verdade de modo apropriado e ornamentado. Que
fique bem claro, para os estóicos, a retórica é ornamento[76].

O certo é que os estóicos não desenvolveram as conseqüências do conhecimento intuitivo, único
ativo e real. Na verdade, o desprezo, como foi sustentado acima, pelos incorpóreos produziu o abandono da
lógica discursiva em benefício da atividade moral e religiosa, da ética[77].

Outrossim, a incompreensão da ontologia do incorpóreo e a pouca valorização da lógica sobre o
real provocaram a sobreposição da física à lógica e da ética à física e à lógica. Na física a mola propulsora é a
intuição religiosa e na ética a é uma nova intuição emocional dos valores[78].

Por fim, em que pesem as insuficiências apontadas acima, a lógica estoicista implica:

1 - que só o indivíduo possui realidade (os conceitos são tidos apenas por palavras);

2 - que todos os indivíduos estão numa interação mútua;

3 - uma teoria do destino, justificando relações temporais de causalidade[79].

Com base nessas implicações, os estóicos entendem que o homem não pode duvidar de certas
representações que levam uma marca de evidência indiscutível. São as representações objetivas ou
compreensivas, estas independendo da vontade humana. Agora, o conteúdo dessas representações depende
do discurso interior humano. É aqui que pode haver o erro e a liberdade.

Neste sentido, o destino pode provocar no homem uma sensação, dando possibilidade de se
enunciar um juízo sobre aquela situação.

De certo, a opção existencial fundamental do estoicismo é que não há outro mal que não o mal
moral. A atitude correta consiste em reconhecer como bom ou mau apenas o que é bom ou mau moralmente
e em considerar nem bom ou mau, portanto indiferente, o que não é bom nem mau moralmente.

 

6. O devido lugar da lógica estóica: entre Platão e Aristóteles

 

O juízo do estoicismo acerca da lógica envolve todo o fenômeno jurídico. De certo, a lógica estóica
é importante para a História do Direito, tendo influenciado o pragmatismo jurídico, o realismo jurídico e, até
mesmo, a análise econômica do direito, além do fato dos gregos terem elaborado uma ciência política e
influenciado com sua filosofia o desenvolvimento da civilização romana e do posterior desenvolvimento da
sociedade ocidental à base das várias doutrinas cristãs.

Seu sistema lógico pretende um empirismo baseado na conformação do homem com a vida
universal, como forma do homem singular viver em harmonia. Essa harmonia pressupõe que o sentir é ter os
sentidos e a alma modificados pela realidade e em conformação com esta. A verdade aparece quando isto
ocorre e o erro e a paixão quando não há esta conformação.

A concepção estoicista da lógica repousa numa relação fenomenológica entre o acontecimento e
proposição, vendo isto na perspectiva de implicações de relações temporais. A sabedoria é alcançada por
essas relações temporais[80].

Segundo o estoicismo, a sabedoria apóia-se sobre a necessidade e, portanto, o que existe são os
indivíduos e suas carências. Assim, conhecer as relações temporais, de necessidade entre um antecedente e
um conseqüente é fundamental para equacionar o homem com a razão. É por isto que a lógica estóica é uma
lógica conseqüencialista, importando sempre a essência das coisas[81]. 

Neste sentido, aparece a idéia de representação. As idéias aqui expostas conduzem a uma conexão
entre a representação e a proposição. A primeira é uma alteração da crise interior da alma por uma coisa
exterior que, por sua vez, também enfrenta uma crise própria. É a representação que fornece o critério de
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realidade e de verdade. Já a segunda conduz dos valores de verdade. As representações compreensivas são
aquelas que apresentam um objeto clara e distintamente, constituindo uma imagem passiva; as proposições,
enquanto são conforme as representações racionais, apresentam completa e adequadamente o objeto
concebido, na medida em que são expressas num discurso[82].

Em relação ao problema dos signos e do raciocínio (implicação lógica), o estoicismo transpôs
semanticamente a palavra comprehensio, para muito além do processo de apreensão de objetos pela mente
provindos da sensibilidade ou da mente, indo designar de forma ampla o processo de apreensão do sentido
do discurso, visto que  apreender o sentido do discurso é apreender o que está expresso pelos signos, ou
seja, significa apreender a representação racional, equivalendo ao que é o que pode ser expresso num
discurso. Aqui, os estóicos ligaram o significado, o significante e o objeto; destes o significante é a
linguagem em si e o significado é o sentido de uma expressão, submetido à faculdade intelectiva do
homem[83].

De fato, a lógica estóica é uma lógica sistemática, englobando tanto a doutrina da representação
quanto a doutrina do discurso e da cogência lógica, mas também uma doutrina da linguagem. Isto exige que
se tematize o “liame” que perpassa e unifica todos esses fatores que é o ser humano. No plano formal,
todavia, basta estabelecer as relações entre linguagem e realidade, repondo, estruturando e unificando as
experiências dos acontecimentos humanos e naturais. A perspectiva aqui é ontológica, pois, para o
estoicismo, o mundo já se apresenta estruturado e unificado naturalmente, mediante uma organização dada
irrefletida e inconscientemente.

Nesta linha, a utilização de silogismos hipotéticos, conduzindo a lógica para o ser e o devir[84],
torna toda investigação e reflexão semi-tautológica no sentido de que a apenas retoma essa organização e a
opera logicamente, mediante noções claras e unívocas, corrigindo os falsos juízos e as ambigüidades das
representações naturais, em direção à verdade absoluta.

Nos termos postos acima, segundo o estoicismo, a lógica se divide em dialética e retórica. É aqui,
principalmente que vai se delinear o paradigma lógico estóico frente às contribuições de Platão e de
Aristóteles.

De certo, Platão concebe a sua dialética em oposição à sofística, o que se materializou no combate e
estigmatização da retórica, gerando a dicotomia filosofia/retórica. Esta oposição da dialética desce de nível
em Aristóteles, para quem esta disciplina não é mais que a arte da discussão ou da disputa. O estoicismo
retoma isto, mas tenta conciliar a retórica com a ciência, convertendo-a na ciência do verdadeiro, numa
episteme. Aqui, o falso e o que não é uma coisa nem outra. Assim, o estoicismo consagra o caráter
ornamental da retórica, mas admite também o caráter científico desta[85], conciliando a retórica com a
formação filosófica e, desta forma, se posicionando entre as posições platônicas e aristotélicas.

De fato, ao unir dialética e retórica na lógica, para os estóicos, a base mesma da lógica, a reflexão,
resulta ser objeto próprio da lógica, pois parte-se do pressuposto de que a meditação do homem enquanto
ser singular é equivalente à expressão dos pensamentos mediante a linguagem. O fundamento de tal
concepção reside na idéia de que nas palavras associadas aos elementos fônicos existem conteúdos mentais,
pois as palavras envolvem conhecimento refletido.

Outrossim, para o estoicismo, só a dialética permite esclarecer as formas e as leis do pensamento,
constituindo o pressuposto formal para a consciência da verdade, base de toda a conduta moral. Como já
dito no capítulo anterior, no sistema estóico, a linguagem e suas articulações políticas e sociais, do qual a
retórica se inseria, era o meio pelo qual se articulava a razão para se assegurar a virtude, cabendo à outra
parte da lógica, a dialética, esclarecer e determinar com precisão os elementos necessários para tanto[86]. De
certo, a retórica permite esclarecer o verdadeiro, este descoberto pela dialética, mediante as operações
lógicas, as quais devem servir à moral. Daí porque o estoicismo subordina a retórica à dialética, associando a
retórica à virtude, ao mesmo tempo que insere a retórica e a dialética na lógica, bem como inclui a lógica na
filosofia[87].

Por fim, para o estoicismo, a lógica se faz necessária justamente para permitir uma compreensão
correta dos fenômenos e otimizar a apreensão do objeto. Isto conduz a uma atitude conformista perante o
mundo, pois o homem não deve fazer nada que viole o logos, ou seja, não deve agir de forma temerária ou
leviana, permitindo um desprendimento da realidade, conformando a razão com a natureza e livrando o
homem de perturbações mundanas. Aqui, a lógica se une à virtude, esta sendo a única coisa verdadeira,
repousando no indivíduo. É justamente na libertação dos impulsos humanos que a liberdade estóica se
realiza. De certo, é sob o processo de produção escravista que erigirá toda uma forma de consciência social
nas cidades-Estado na Grécia, segundo a qual a emancipação do homem só se realizaria com a sua
emancipação do trabalho.
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Assim, a lógica formulada pelos estóicos representa a construção de uma lógica empirista,
preocupada em adequar o dizer com o dito, ou seja, preocupada em se determinar o que pode ser dito com
sentido. Isto significava uma atenção com o léxico e as proposições, pois só as estruturas verbais são
exprimíveis e incorpóreas, podendo exprimir eventos. È claro que isto servia a um discurso jurídico objetivo,
articulado, permitindo mecanismos que traduzissem a vontade da classe dominante na vontade do processo
decisório jurídico-político na sociedade.

O pensamento estóico, particularmente sua ética e lógica, é fruto desta consciência social, sendo o
próprio conteúdo da lógica estóica. Aqui, as aristocracias gregas impuseram um desenvolvimento
circunscrito às artes, às ciências e à informação, pelo qual a produção do conhecimento, e o acesso a este, só
podia ser restrito à classe dominante[88].
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SOBRE A DISTINÇÃO ENTRE FILOSOFIA DO DIREITO E TEORIA GERAL DO DIREITO:
UMA ANÁLISE A PARTIR DO PENSAMENTO DE NORBERTO BOBBIO.

SOBRE LA DISTINCIÓN ENTRE FILOSOFÍA DEL DERECHO Y TEORÍA GENERAL DEL
DERECHO: UN ANÁLISIS DESDE EL PENSAMIENTO DE NORBERTO BOBBIO.

Vinicius José Poli

RESUMO
A distinção entre Filosofia do Direito e Teoria Geral do Direito não é, em sua essência, um problema novo.
Porém, a despeito de toda discussão teórica, na prática, pouco do que se estabelece como preceito se
mantém, vale dizer, as convenções estabelecidas no sentido de distinguir essas disciplinas são, como
comumente se pode perceber, desrespeitadas. Assumindo a ambigüidade dessas convenções como causa de
sua inobservância, exsurge um problema que neste artigo intenta-se solucionar: como fixar com maior
precisão os termos dessa distinção? A construção de critérios aptos a delimitar com maior rigor os campos
de cada disciplina pautar-se-á, em tom de homenagem, no pensamento do destacado cientista político e
jusfilósofo italiano Norberto Bobbio, cujo centenário de nascimento comemorou-se recentemente, em
outubro de 2009.
PALAVRAS-CHAVES: Filosofia do Direito; Teoria Geral do Direito; distinção; Norberto Bobbio.

RESUMEN
La distinción entre Filosofía del Derecho y Teoría General del Derecho no es, en esencia, un problema
nuevo. Sin embargo, a pesar de toda la discusión teórica, en la práctica, poco de que se haya establecido
como un precepto se mantiene. En este sentido, las convenciones establecidas para distinguir estas disciplinas
no son, más a menudo, respectadas. Suponiendo la ambigüedad de convenciones tales como la causa de su
fracaso, surge un problema que este artículo tiene la intención de resolver: cómo definir con mayor precisión
los términos de esa distinción? La construcción de criterios capaces de definir con mayor rigor los campos de
cada disciplina se regirá, en un tono de honor, en el pensamiento del destacados politólogo e iusfilósofo
italiano Norberto Bobbio, cuyo centenario se celebró recientemente en octubre 2009.
PALAVRAS-CLAVE: Filosofía del Derecho; Teoría General del Derecho; distinción; Norberto Bobbio.

1. Introdução.

 

A distinção entre Filosofia do Direito e Teoria Geral do Direito não é, em sua essência, um
problema novo. Ao contrário, trata-se de um daqueles temas recorrentes no universo jurídico acadêmico,
sobre o qual muitos pesquisadores se detiveram. Algo quase que obrigatório no currículo daqueles que
possuem algum interesse no campo da pesquisa jusfilosófica. Então, por que retomá-lo?

A despeito de toda discussão teórica, na prática, pouco do que se estabelece como preceito se
mantém, vale dizer, as convenções estabelecidas no sentido de delimitar e distinguir essas disciplinas são, o
mais das vezes, desrespeitadas[1]. Inexistem, praticamente, manuais ou tratados de Filosofia do Direito que
não se ocupem de temas convencionalmente localizados no campo de estudo da Teoria Geral do Direito, tais
como conceito de direito[2], fontes do direito, relação jurídica, norma, validade, etc[3]. E, da mesma forma,
poucos trabalhos de Teoria Geral do Direito não abarcam temas que, por convenção, compõem o campo de
estudos da Filosofia do Direito, tais como os problemas metodológicos,  justiça, valor, etc[4].

Ora, se efetivamente a distinção entre essas disciplinas é uma convenção, deve-se reconhecer que
nenhuma das partes envolvidas a respeita. Basicamente, as razões dessa não observância podem ser
subdivididas em dois grandes blocos[5]: (1) a convenção não é adequada ao seu fim ou, em outras palavras,
é inútil; (2) a convenção não é clara o suficiente, vale dizer, é ambígua.

Se se defende o primeiro caso, não haverá motivos para maiores preocupações. Afinal, sendo
apenas uma convenção, e ademais inútil, tudo se reduziria a uma questão de nomenclatura, e qualquer que
seja o nome eleito (Filosofia do Direito ou Teoria Geral do Direito), ele será adequado. Todavia, não nos
parece essa a melhor saída. Assumindo a ambigüidade dessa convenção como causa de sua inobservância,
exsurge ao menos um problema, que neste artigo pretende-se trabalhar: como fixar com maior precisão os
termos dessa distinção?

Para o enfrentamento dessa questão pretende-se, além dessa introdução, reconstruir brevemente o
momento histórico que abrange o surgimento da Filosofia do Direito e da Teoria Geral do Direito (item 2).
Posteriormente, buscar-se-á, a partir da proposta de Norberto Bobbio, estabelecer critérios aptos a fixar mais
claramente a linha delimitadora dos campos de estudo dessas disciplinas (item 3). Por fim, em uma breve
conclusão, repassar-se-á, sucintamente, os principais pontos argumentativos desenvolvidos nesse artigo (item
4).
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2. Surgimento e evolução da Filosofia do Direito e da Teoria Geral do Direito.

 

Tentar definir Filosofia do Direito não é tarefa fácil e tampouco parece ser empresa que compense o
tempo dispendido[6]. Isso por uma razão bem clara: a Filosofia do Direito abarca uma tal generalidade de
autores e orientações de pensamento que, talvez, o único ponto em comum entre eles seja um vínculo
negativo, qual seja, a discussão de questões que circundam o Direito e que, normalmente, não são
enfrentadas pelos juristas em seu trabalho cotidiano de intérpretes do Direito Positivo[7].

Em razão disso, a construção de um pequeno exercício zetético-regressivo[8] acerca do surgimento
e evolução da Filosofia do Direito apresenta-se como uma alternativa, suficiente para os propósitos desse
trabalho, a quase impossibilidade de conceituá-la. Afinal, atentar para o que foi e como se desenvolveu a
Filosofia do Direito, salvo melhor juízo, é uma das melhores formas de se fixar os pontos fundamentais que
possibilitam sua caracterização e, conseqüentemente, sua distinção em relação à Teoria Geral do Direito.

Essa reconstrução histórica será realizada com base na análise da dissolução  do paradigma[9] do
Direito Natural e o subseqüente surgimento do paradigma da Filosofia do Direito[10]. Para tanto, na esteira
das reflexões de Miguel Reale[11], faz-se necessário reconhecer a existência de uma Filosofia do Direito
implícita[12] e de uma Filosofia do Direito explícita[13], que se localizam, respectivamente, nos âmbitos dos
paradigmas do Direito Natural e da Filosofia do Direito.

 

2.1. Do paradigma do Direito Natural...

 

O paradigma clássico da reflexão jusfilosófica, que abarca toda a produção de uma Filosofia do
Direito implícita, é o do Direito Natural. Seus pressupostos encontram-se em uma crença generalizada na
imutabilidade e universalidade de certos princípios que, por serem dados, e não postos[14], escapam à
História e à Geografia. Nesse paradigma, a função primordial do Direito, que retira desses princípios seu
fundamento, não é a de comandar, mas a de  qualificar como boa/justa ou má/injusta uma determinada
conduta[15], o que promove uma ininterrupta aproximação entre norma e valor e, conseqüentemente, uma
contínua aproximação entre Direito e Moral[16].

Ao mesmo tempo em que caracterizam esse paradigma, essas notas emprestam, ao Direito Natural,
certa primazia em relação ao Direito Positivo[17]. De fato, nessa relação dicotômica, o Direito Positivo, por
ser um jus in civite positum, dotado de específica localização no tempo e no espaço, mantém-se subordinado
ao Direito Natural[18], na medida em que, sendo comum a todos, esse último representaria um “padrão
geral, a servir como ponto de Arquimedes na avaliação de qualquer ordem jurídica”[19].

Fundamentalmente, essa superioridade perpassa o surgimento de toda uma Filosofia do Direito
implícita, que se produz e evolui dentro desse paradigma clássico. Segundo uma tradição consolidada na
segunda metade do século XVII, essas reflexões jusfilosóficas tiveram como precisa data inicial a obra de
Hugo Grócio (1588-1625), De iure belli ac pacis, publicada em 1625[20], doze anos antes do Discours de
la méthode de Descartes[21].

Com o passar dos tempos, porém, a crença segundo a qual o Direito Natural é a fonte de todo o
Direito foi sendo enfraquecida por processos históricos caracterizadores da experiência jurídica a partir do
surgimento do Estado Moderno. Dentre outros, a secularização, sistematização, positivação e
historicização do Direito[22], perceptíveis nas grandes codificações, implantaram as “bases para o
renascimento de uma atitude de maior reverência em face das leis estabelecidas”[23].

Até meados do século XVIII, o paradigma clássico foi capaz de lidar com esses processos. Todavia,
a intensidade com que se produziam ensejou a completa erosão da crença generalizada na existência de um
Direito Natural e do paradigma por ela sustentado. A data emblemática desse “ponto de chegada” pode ser
fixada no ano da publicação do ensaio de Hegel, Ueber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des
Naturrechts, de 1802[24]. Em sua obra, o filósofo submete a uma crítica radical as Filosofias do Direito
implícitas que o precederam, de Grócio a Kant, fazendo dissolver a dicotomia Direito Natural/Direito
Positivo a partir da identificação entre o real e o racional[25]. Nesse contexto, a ontologização do direito,
fruto dessa identificação levada a cabo por Hegel,  passa a moldar a experiência jurídica na medida em que a
lei posta pelo Estado vai se tornando, cada vez mais, a fonte exclusiva do Direito. Em outras palavras, tem-
se um cenário propício ao desmoronamento do paradigma clássico da reflexão jusfilosófica e, como efeito, o
surgimento de um novo paradigma, dentro do qual se desenvolverá uma Filosofia do Direito explícita.
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2.2. ... ao paradigma da Filosofia do Direito.

 

A inversão na ordem de superioridade na dicotomia Direito Natural/ Direito Positivo ou, mais
precisamente, a dissolução dessa dicotomia assinala a emergência de um novo paradigma, o da Filosofia do
Direito. Um dos  sintomas dessa ruptura paradigmática foi a gradual substituição do termo Direito Natural
por Filosofia do Direito[26]. A esse uso lingüístico inovador subjazem as grandes transformações sócio-
políticas que caracterizaram o surgimento do Estado Moderno na passagem do século XVIII para o
XIX[27].

Nesse novo cenário, o Direito deixa de ter como função a qualificação de condutas, distinguindo-as
entre bona in se e mala in se. Desvinculando-se da Moral[28], ele passa a assumir uma função técnico-
instrumental de gestor da sociedade, permitindo, proibindo, estimulando ou desestimulando
comportamentos. Tal gestão é levada a cabo por um Direito que se exprime enquanto uma idéia positivada
pelo poder estatal – e não mais enquanto crença – marcada, em sua essência, pelos sinais de mutabilidade e
particularidade,  e cuja garantia advém da sanção[29].

A partir dessa virada, rechaçada a distinção entre um Direito ideal e um Direito real, esvai-se,
igualmente, a possibilidade de existência de um dualismo entre respeito à justiça e respeito à lei[30], na
medida em que Direito passa a ser unicamente Direito Positivo, e sua forma de expressão exclusivamente a
positividade, o que “justamente foi a condição de possibilidade de a 'filosofia do direito' passar a ocupar o
lugar que antes fora o da iuris naturalis scientia”[31].

No processo de elaboração do paradigma da Filosofia do Direito foram-se delineando alguns
campos de investigação que se desenvolveram, com o passar do tempo, de maneira mais independente ou
menos independente, a depender do caso. Basicamente, são quatro campos:  metodológico,  ontológico (da
validade formal da norma),  fenomenológico (da efetividade da norma) e  deontológico (da justiça e
legitimidade da norma)[32]. Em relação ao problema que motivou essas reflexões, o campo ontológico é o
que carece de mais atenção.

Esse campo resultou de indagações que se produziam em torno das questões “O que é o Direito?” e
“Como ele se diferencia de campos afins, como a Moral e os costumes?”. Nessa ordem de questionamentos,
prevaleceu a análise e definição de noções gerais comuns à maior parte dos ordenamentos jurídicos, tais
como conceito de direito, norma, obrigação, sanção, validade, etc. Nesse contexto, partia-se do pressuposto
de que o Direito, na medida em que constitui um sistema[33], pode ser analisado a partir de uma perspectiva
interna, sem que seja necessário recorrer a elementos extra-sistêmicos e, portanto, extra-jurídicos[34].

Trata-se, em suma, do campo da Teoria Geral do Direito que, posto ter surgido nos limites
paradigmáticos da Filosofia do Direito, como se demonstrou, não se trata de uma disciplina filosófica, como
demonstrar-se-á. Retoma-se, claro está, a questão que motivou a feitura dessa regressão: como fixar com
maior precisão os termos da convencional distinção entre Filosofia do Direito e Teoria Geral do Direito?

 

3. Distinção entre Filosofia do Direito e Teoria Geral do Direito: uma proposta.

 

Para enfrentar essa questão, previamente, faz-se necessário aceitar como premissa que ciência e
filosofia são manifestações ou categorias diversas do conhecimento humano[35]. Isso porque, negando-se
essa diferenciação, como ocorreu em doutrinas positivistas mais radicais, o problema da delimitação dos
campos da Filosofia do Direito e da Teoria Geral do Direito perderia completamente sua razão de ser, na
medida em que as disciplinas coincidiriam. De fato, sob um  enfoque estritamente positivista, não existiria
outra Filosofia do Direito que a denominada Filosofia do Direito Positivo, e a Filosofia do Direito Positivo
não é nada  mais do que a própria Teoria Geral do Direito[36].

Isso posto, pode-se afirmar que o problema acerca dos limites entre Filosofia do Direito e Teoria
Geral do Direito tem sido encarada a partir de duas perspectivas distintas[37], amplamente sustentadas,
baseadas, como se pode notar, na premissa acima estabelecida: (a) a Teoria Geral do Direito é uma matéria
filosófica, relacionada com o estudo das formas da experiência jurídica, e, portanto, se distingue das ciência
jurídicas particulares; (b) a Teoria Geral do Direito é uma matéria científica, relacionada com o estudo dos
conteúdos empíricos da experiência jurídica, e como tal, distingue-se da Filosofia do Direito.

A argumentação que se apresentará, baseada na proposta desenvolvida por Norberto Bobbio,
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afasta-se, criticamente, tanto da primeira quanto da segunda solução. Munido da clareza argumentativa e do
rigor analítico que caracterizam suas reflexões[38], o pensador italiano superou essa encruzilhada, na medida
em que aponta um novo caminho para o trato da questão relativa a distinção entre Teoria Geral e Filosofia
do Direito. Sua tese desenvolve-se em dois momentos, reconstruídos nos dois itens finais dessa artigo. Para
Bobbio, a Teoria Geral do Direito não é um estudo de conteúdos, mas uma investigação formal, que
pertence ao mundo das ciências, e não da filosofia. Resumidamente, tem-se: (1) a Teoria Geral do Direito é
uma disciplina formal; e (2) a Teoria Geral do Direito é uma disciplina científica, e, portanto, não faz parte
da Filosofia do Direito.

 

3.1. Teoria Geral do Direito como estudo formal.

 

A experiência jurídica se apresenta como um conjunto de regras de comportamento. Nesse sentido,
a função do jurista, que tem essa experiência como objeto de estudo, é determinar, delimitar e distinguir
conceitualmente esses comportamentos, reunindo-os em um sistema. Esses inúmeros comportamentos
apresentam, invariavelmente, uma característica em comum: são comportamentos regulados, vale dizer,
encontram-se inscritos em uma regra (norma jurídica).

Nesse contexto, um dos aspectos do trabalho do jurista é, justamente, o estudo da regra em que o
comportamento está alocado. Porém, intuitivamente se percebe que a investigação sobre a regra, dentro da
qual se encontram os comportamentos concretos, é algo essencialmente distinto do estudo dos próprios
comportamentos compreendidos na regra[39]. Dessa simples consideração exsurge a dicotomia
forma/conteúdo[40], a partir da qual se torna possível lidar com a experiência jurídica sob duas perspectivas
distintas: (1) enfoque externo, ou formal; e (2) enfoque interno, ou substancial.

Levando-se em conta a acepção mais comum dos termos, forma enquanto continente em relação a
um conteúdo dado, ou seja, algo que sem se “trans-formar”, contém uma determinada matéria, e conteúdo
como a matéria em si de um determinado continente, é legítimo reconhecer como forma da experiência
jurídica a regra de comportamento, e como conteúdo dessa mesma experiência o comportamento regulado.
Nesse sentido, adverte Bobbio que

 

[...] la regla jurídica contiene el comportamiento y que el comportamiento recibe forma por la regla: en el doble sentido de
que para un comportamiento, el hecho de ser un comportamiento descrito por una regla jurídica basta para constituir su
calificación de juridicidad y de que, al cambiar los comportamientos contenidos en la regla, la estructura de la regla no se
cambia. En  otras palabras, la norma jurídica tiene respecto de sus comportamientos los caracteres de una forma respecto de
sus contenidos, esto es, el ser calificativa y el no cambiar por el cambio de los contenidos mismos[41].

 

O reconhecimento dos aspectos formal e substancial (regra e regulado ou norma e comportamento)
de um ordenamento jurídica leva, igualmente, ao reconhecimento de que cada uma dessas dimensões dá
origem a um tipo de estudo diferente[42]. O conjunto de estudos que se origina da dimensão formal da
experiência jurídica, cujos problemas tratados são estruturais, tais como fontes do direito e constituição da
norma jurídica, busca, fundamentalmente, responder à pergunta “Como está constituído o ordenamento
jurídico?”. Por sua vez, da dimensão substancial da experiência jurídica, brota um conjunto de estudos
interligados pela questão “O que estabelece esse conjunto de regras que compõem o ordenamento jurídico?”.

Nessa ordem de fatores, os problemas característicos da perspectiva substancial (interna) da
experiência jurídica são, essencialmente, questões de interpretação jurídica[43], que, conforme a tradicional
divisão que remonta a Ulpiano[44], subdividem-se em problemas de Direito Público e de Direito Privado.
Mais especificamente, esses problemas são os mesmos enfrentados pelas disciplinas não-propedêuticas que
compõem a matriz curricular básica dos atuais cursos jurídicos, como o Direito Civil, Direito Penal, Direito
Constitucional, e assim por diante.

Por sua vez,  os problemas característicos da perspectiva formal (externa) da experiência jurídica,
exsurgem da análise da norma jurídica e de seus atributos. Tal análise é executada independentemente dos
conteúdos abarcados pela norma, e, em razão disso, prescinde da referência a um Direito Positivo
determinado, o que, justamente, empresta-lhe o adjetivo de “geral”, vale dizer, “común a todos los
indivíduos o a la universalidad de los indivíduos de una determinada clase [...][45]”.

O estudo da dimensão formal da experiência jurídica, apesar da grande variedade de nomes que a
reflexão jurídica tem-lhe emprestado[46], não é mais do que aquilo que os juristas fazem quando propõem os
delineamentos iniciais e introdutórios de suas disciplinas substantivas[47]. Em poucas palavras, não é mais
do aquilo que se convencionou chamar de Teoria Geral do Direito, o estudo da norma jurídica e de seus
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atributos a partir de uma perspectiva formal.

 

 

 

3.2. Teoria Geral do Direito como disciplina científica.

 

Qualificada a Teoria Geral do Direito como disciplina que se desenvolve a partir da perspectiva
formal da experiência jurídica (análise da norma e seus atributos independentemente de seu conteúdo) e de
maneira tal que prescinde da referência  a um Direito Positivo determinado, cumpre retomar a dicotomia
“ciência/filosofia” a partir da qual inicio-se essa argumentação. Além do já apresentado, um outro critério
distintivo precisa ser levado em conta na argumentação que segue[48].

A essência dessa dicotomia “ciência/filosofia” parece residir na concepção de que os conceitos
filosóficos são a priori e universais, ou seja, conceitos puros, enquanto que os conceitos científicos são a
posteriori e particulares, vale dizer, conceitos empíricos[49]. Nesse passo, reconhecer a Teoria Geral do
Direito como disciplina filosófica significa, como facilmente se percebe, reconhecer-lhe a capacidade de
elaboração de conceitos a priori e universais.

De fato, não raras vezes tem-se afirmado que precisamente uma das funções da Filosofia do Direito
é a de estabelecer as formas a priori e universais do Direito. Nesse contexto, se há de existir uma ciência
formal do Direito (Teoria Geral do Direito), ela há de ser, necessariamente, um estudo filosófico[50]. 
Todavia, essa identificação “forma – a priori” ou “forma-universal” (que possibilita reconhecer o estudo
formal do Direito como disciplina filosófica) não subsiste quando se entende o termo “forma” da maneira que
geralmente se entende no sistema da ciência jurídica: não como um condição de toda experiência possível,
mas como a qualificação de uma experiência dada, nos termos que se tem tratado a questão, a experiência
jurídica[51].

Assim é que se pode afirmar que o estudo externo da norma jurídica e de seus atributos, que
caracteriza a Teoria Geral do Direito como disciplina formal, prescinde da análise e do conhecimento dos
comportamentos regulados. Todavia, não se pode dizer, de maneira nenhuma, que o conhecimento resultante
desse estudo seja absolutamente independente de toda a experiência. Isso porque a norma jurídica (estudada,
pela Teoria Geral do Direito, a partir da perspectiva externa) é um fato da experiência social e, portanto,
todos os elementos constitutivos de uma definição geral de uma regra jurídica são empíricos[52]. Daí porque
insistir em um a priori, a propósito do conhecimento que se produz, no âmbito da Teoria Geral do Direito, a
partir da análise da norma jurídica, significa utilizá-lo em um sentido excluído pelo próprio Kant, conforme
seus argumentos sobre as diferenças entre conhecimento puro e conhecimento empírico[53].

Por outro lado, cabe a pergunta: os conceitos produzidos pela Teoria Geral do Direito são
universais? Como assinalado, um conhecimento qualifica-se como filosófico se seus conceitos são
absolutamente independente de qualquer experiência e universalmente válidos. Há, portanto, uma confluência
entre “aprioridade” e universalidade na caracterização de um conhecimento como filosófico, de tal maneira
que, inexistindo um (“aprioridade”), não se pode alcançar o outro (universalidade)[54].

O centro do qual emana toda a produção da Teoria Geral do Direito é o conceito de norma jurídica
como relação entre um pressuposto (ação de um sujeito) e uma conseqüência (a sanção). Como assinala 
Bobbio,

 

[...] este concepto [de norma jurídica] deriva del análisis de la experiencia social del hombre y de la delimitación, en esta
amplia esfera de experiencia, de una determinada manera de prever y de determinar los comportamientos [...]. No hay nada
de a priori ni de transcendental en esto. No hay nada de diferente respecto de lo que ocurre en otras investigaciones
científicas: recogida de datos, reagrupación de elementos que prestan características semejantes, atribuición de un nombre a
esta generalización empírica [...][55].

 

Um conceito derivado da experiência, como o de norma jurídica, apresenta-se como uma
generalização útil para o trato de certas questões. Todavia, sua validade encontra-se condicionada pela
aceitação e pela persistência dos dados iniciais a partir dos quais foi possível a construção dessa mesma
generalização[56], razão pela qual torna-se impossível classificá-lo como universal.

Portanto, pode-se concluir que  a Teoria Geral do Direito é uma disciplina formal. Todavia, seus
conceitos não são a priori nem universais. A partir da distinção dicotômica entre ciência e filosofia utilizada,
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isso significa dizer que a Teoria Geral do Direito não é  uma disciplina filosófica, mas uma disciplina que não
se distingue das demais ciências, em uma palavra, é uma ciência[57]. Como tal, suas características mais
significativas residem em seu caráter investigador e não valorativo, avessa que é a qualquer tomada de
posição ideológica, o que, precisamente, a distingue da Filosofia do Direito. Como atesta Bobbio,

 

La ciencia es una toma de posesión de la realidad; la filosofia, una toma de posición frente a la realidad. Por ello, la ciencia es
indiferente a los valores, y ahí su carácter – subjetivamente – de investigación desinteresada y – objetivamente – de
investigación pura. La filosofia está axiológicamente orientada y comprometida, y de ahí su caracter de ideologia [...][58].

 

Efetivamente, a Filosofia do Direito é dotada de um campo de estudo incompatível com qualquer
disciplina científica, dentre elas, a Teoria Geral do Direito. Trata-se do problema da justiça, valor que
domina a experiência jurídica e a partir do qual o Direito empírico, histórico e positivo, seja em seu aspecto
formal (Teoria Geral do Direito), seja em seu aspecto substancial (ciências jurídicas particulares), “viene
valorado y, tambiém, si es preciso, transformado”[59].

 

4. Conclusão.

 

Nesse artigo, buscou-se analisar a questão da distinção e delimitação entre Filosofia do Direito e
Teoria Geral do Direito. Primeiramente, em razão da quase impossibilidade de se conceituar essas disciplinas
de forma clara e satisfatória, traçou-se, panoramicamente, o fundo histórico em que elas se originaram e
desenvolveram.

 Concluiu-se, a partir do pensamento de Norberto Bobbio, que a linha que distingue a Filosofia do
Direito e a Teoria Geral do Estado deve ser traçada a partir do reconhecimento de que esta última, posto ser
um estudo formal, não é uma disciplina filosófica, na medida em que os critério que lhe confeririam esse
caráter, vale dizer, “aprioridade” e universalidade, num sentido kantiano, não subsistem ao reconhecimento
fático de que os conceitos produzidos por essa teoria formal do Direito advém da qualificação de uma
experiência dada (a experiência jurídica), e, portanto, classificam-se como conceitos empíricos qualificados
por um caráter  investigador e não valorativo, ao contrário da Filosofia do Direito, cujo campo de estudo é
matizado por problemas relacionados com a justiça, valor que carrega consigo um alto conteúdo ideológico.
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[1]    “ [...] en la delimitación de las relaciones entre filosofía del Derecho y teoría general del Derecho las
convenciones establecidas y aceptadas, de modo tal que parecería que no tendría que surgir contienda alguna
entra las partes, son continuamente violadas” (BOBBIO, 1990a, p. 72).

[2]    Essa confusão ocorre, igualmente, em trabalhos de outras áreas que não a Filosofia do Direito.
Exemplificativamente, sobre o conceito de Direito, merece destaque o testemunho de Washington de Barros
Monteiro. Segundo o renomado civilista, pertenceria “a questão ao âmbito da filosofia jurídica, desta
constituindo um dos problemas fundamentais” (2000, p. 1, sem grifo no original). Para uma análise crítica e
aprofundada sobre o conceito de direito, cf. BITTAR, 2005.

[3]    Cf., por exemplo, DEL VECCHIO, 1979.

[4]    Cf., por exemplo, DABIN, 1955.

[5]    BOBBIO, op. cit., p. 73.

[6]    “[...] buscar una definición de filosofia del Derecho és una inutil pérdida de tiempo” (BOBBIO, 1990a,
p.  91).

[7]    “A Filosofia do Direito é, assim, o campo dos juristas com interesses filosóficos, instigados, na sua
reflexão, pelos problemas para os quais não encontram solução no âmbito do Direito Positivo” (LAFER,
2004, p. 54, sem grifo no original).

[8]    Sobre o enfoque teórico zetético, cf. FERRAZ Jr., 2003, pp. 39-51.

[9]    O termo “paradigma” passou a compor a semântica das ciências sociais a partir da obra de Kuhn
(1994), a quem remetemos para maiores informações sobre as possibilidades de utilização desse conceito.
Seguindo as reflexões de Giovanni Reale, um paradigma “constitui uma verdadeira 'unidade de medida'
fundamental nas pesquisas científicas, porque [...] constitui um critério segundo o qual se acolhem os
problemas, justamente enquanto problemas científicos, e se desenvolvem, conseqüentemente, as suas
soluções” (1991, p. 7, grifo do autor).  Para um enfoque especificamente jurídico para o termo, cf.
HABERMAS, 1996, pp. 194-195.

[10]  Sobre essa transição paradigmática, cf. LAFER, 1988, especialmente Parte I, Capítulos I e II, onde,
amplamente, baseamo-nos para a construção dos tópicos 2.1 e 2.2.

[11]  Miguel Reale propugnava a necessidade de se “distinguir entre uma Filosofia Jurídica implícita, que se
prolonga, no mundo ocidental, desde os pré-socráticos até Kant, e uma Filosofia Jurídica explícita,
consciente da autonomia de seus títulos, por ter intencionalmente cuidado de estabelecer as fronteiras de seu
objeto próprio nos domínios do discurso filosófico” (1999, p. 286).

[12]  “[...] até o advento do hegelianismo, toda a história sobre o Direito encontra-se mesclada a sistemas e
pensamentos de filósofos (dos sofistas a Immanuel Kant)” (ALMEIDA; BITTAR, 2002, p. 45).

[13]  A partir de Hegel, percebeu-se que “pensar o Direito, em virtude da própria complexização dos direitos
positivos, demandava do teórico compreensão específica das injunções, das práticas, das técnicas jurídicas...
Com isso, formou-se toda uma corrente de especialistas na Filosofia do Direito que, sem serem filósofos de
formação, dedicavam-se a pensar seu próprio objeto de atuação prática [...]” (Ibid., p. 45).

[14]  “O direito natural, imanente à natureza humana, independe do legislador humano” (DINIZ, 1997, p. 37).

[15]  Em razão disso, a tarefa do jusfilósofo não é a de interpretar leis, mas a de descobrir as regras universais
de conduta, através do estudo da natureza do homem. Dessa forma, para o “jusnaturalista, a fonte do direito
não é o Corpus iuiris, mas a 'natureza das coisas'. [...] Em suma: [...] o jusnaturalista não é um intérprete,
mas um descobridor” (BOBBIO, 1991, p. 22-23).

[16]  LAFER, op. cit., pp. 16 e 36.

[17]  Merece destaque a conhecida passagem da Retórica, em que Aristóteles, para estabelecer uma distinção
entre lei particular (Direito Positivo) e lei comum (Direito Natural), cita a Antígona da peça de Sófocles,
quando ela afirma que, ainda que proibido, à luz do direito particular, seria justo enterrar seu irmão. Essa
dicotomia, que explicita a superioridade do Direito Natural, possibilita, igualmente,  a existência de um
dualismo entre o respeito à justiça e o respeito à lei.

[18]  “A dicotomia 'ordem jurídica natural / ordem jurídica positiva' implica a delimitação da esfera do direito
invariável pela noção de direito variável, alterável. Porém, conforme a concepção jusnaturalista, o mutável
permanece ainda subordinado ao imutável: o direito positivo só é válido enquanto se conforma ao direito
natural invariável. [...] Nesse contexto, ainda não prevalece a noção de um direito inteira e completamente
alterável. Ela só vai surgir com a positivação do direito como conquista da sociedade moderna” (NEVES,
2008, p. 23, sem grifo no original).

[19]  LAFER, 1988, p. 36.

[20]  MONTORO, 1999, p. 44.

[21]  Há que se ressaltar, todavia, que Bobbio afasta-se dessa tradição, na medida em que, para o pensador
italiano, é Hobbes, e não Grócio, quem deve ser considerado o verdadeiro iniciador do jusnaturalismo
moderno. Em suas palavras: “se podría decir en broma que en el debate entre iusnaturalistas viejos
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[medievais] y nuevos [modernos] se ha producido irresistible e inevitablemente una reductio ad Hobbesium
de todas las argumentaciones possibles” (1985, p. 152).

[22]  Maiores detalhes, cf. DÍAS, 1982, pp. 277-286; LAFER, op. cit., pp. 37-44.

[23]  BOBBIO, 1991, p. 13.

[24]  Como atesta Bobbio, com “Hegel, o modelo jusnaturalista chegou à sua conclusão” (1985, p. 97). Da
mesma forma, atribuindo à obra de Hegel o status de definidora do paradigma da Filosofia do Direito, cf.
CASTANHEIRA NEVES, 2003, p. 43. Sobre as críticas ao jusnaturalismo apresentadas por Hegel, cf.
BOBBIO, 1985, pp. 92 et. seq..

[25]  Como indica LAFER: “[...] a história da filosofia ocidental que se tinha constituído no conflito bipolar
entre o mundo das aparências e o mundo das idéias verdadeiras, perdeu parte do seu significado quando
Hegel procurou demonstrar a identidade ontológica da idéia e da matéria em movimento dialético – o real é
racional e o racional é real – desgastando, conseqüentemente, o sentido clássico da aporia imanência versus
transcendência” (2003, p. 53).

[26]  Id., 1988, p. 40.

[27]  Com Luhmann: “Mediate uma análise aprofundada das questões da política relativas a conceitos e
inovação semântica, pode-se facilmente reconhecer como as transformações revolucionárias motivaram um
uso lingüístico inovador” (1990, p. 177).

[28]  “Apenas a partir da positivação do direito na sociedade moderna, diferenciam-se plenamente
moralidade, eticidade e juridicidade. As normas jurídicas já não se fundamentam diretamente em princípios
de natureza metajurídica [como acontecia no paradigma do Direito Natural], mas sim em princípios
especificamente jurídicos” (NEVES, 2008, p. 57, sem grifo no original)

[29]  LAFER, 1988, pp. 17-18 e 47.

[30]  Cf. nota 14.

[31]  CASTANHEIRA NEVES, 2002, p. 29.

[32]  LAFER, 1988, p. 49.

[33]  Sobre o conceito de sistema na ciência jurídica, cf. CANARIS, 2002, pp. 25-102.

[34]  LAFER, op. cit.,  p. 51.

[35]  Inicialmente, pode-se apontar que a diferença entre essas manifestações encontra-se na posição de cada
uma ocupa. Assim,  a “ciência é setorial, a filosofia, global. A ciência é um elenco de sínteses parciais, a
filosofia, uma síntese total. [...]. Cada ciência é uma diminuta visão geral de um aspecto do mundo, de uma
coordenação de acontecimentos. [...] Já a filosofia tenta uma compreensão universal da realidade e da
existência. Não se conforma em obter conhecimento sintético de um setor, de um campo fenomênico, quer
formular uma concepção de toda a realidade” (SOUZA, 1972, pp. 85-86). 

[36]  BOBBIO, 1990a, p. 74.

[37]  Há que se indicar a existência de um terceira solução, segundo a qual a Teoria Geral do Direito são
duas, uma filosófica e outra científica. Nesse sentido, como atesta Maria Helena Diniz, a Teoria Geral do
Direito “estaria na zona fronteiriça entre a filosofia jurídica e a ciência jurídica, pois há quem sustente que ela
é o aspecto científico da filosofia do direito e o aspecto filosófico da ciência jurídica, pois pela sua
positividade ela é científica, [...] mas pelos temas que considera e pela generalidade com que o faz, é
filosófica” (DINIZ, 1997, p. 219). Não nos deteremos na análise desse terceiro “caminho” pois, com Bobbio,
trata-se de uma expressão da doutrina da dupla verdade, a filosófica e a científica, “que es la más extrema y
débil defensa de la metafísica dogmática frente al asalto victorioso de las ciencias” (1990a, p. 75). 

[38]  No testemunho de Tércio Sampaio Ferraz Jr., o rigor analítico-conceitual presente nas obras de
Norberto Bobbio influencia o leitor “não só pelo conteúdo, mas pelo estilo de trabalho. Leitores de Bobbio,
sentimo-nos, em muitas ocasiões, tentados a proceder a análises que como as suas necessariamente não
culminam em sínteses, mas elucidam distinções capazes de aclarar os problemas” (2001, p. 44).

[39]  BOBBIO, 1990a, p. 76.

[40]  Criticamente, Kaufmann demonstra certa relutância sobre as possibilidades de se trabalhar com a
dicotomia forma/conteúdo. Segundo ele, tendo em vista que “não exite matéria sem forma nem forma sem
matéria, não se pode obter desse modo nenhuma delimitação precisa [entre Filosofia do Direito e Teoria
Geral do Direito]” (2004, p. 20).

[41]  BOBBIO, 1990a, p. 76.

[42]  “Del elemento formal nace el estudio o el conjunto de estudios en torno a la naturaleza, constitución,
funcionamiento y extinción de la norma jurídica como tal. Del elemiento material nace el estudio en torna a
la determinación, clasificación y sistematización de los supuestos de hecho” (Ibid., p. 76, grifo do autor).

[43]  Ibid., p. 77.

[44]  “Preocuparam-se também os romanos em dividir o direito, mostrando, na classificação dicotômica de
ULPIANO, reproduzida por JUSTINIANO, que o estudo deste compreende dois ramos principais: o público
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e o privado [...]” (CRETELLA Jr., 1998, p. 25, grifo do autor).

[45]  BOBBIO, 1990a, p. 79.

[46]  Tais como “ciência jurídica pura” (Roguin), “doutrina fundamental do Direito” (Somlo), e “teoria pura
do Direito” (Kelsen).

[47]  BOBBIO, op. cit.,  p. 77.

[48]  Cf. nota 35.

[49]  Essa dicotomia é baseada, portanto, na influência que a a experiência exerce no processo de
conhecimento. Deriva, nesse sentido, da assertiva kantiana segundo a qual, embora “todo conhecimento se
inicial com a experiência, isso não prova que todo ele derive da experiência” (KANT, 2001, p. 36).

[50]  BOBBIO, 1990a, p. 81.

[51]  Ibid., p. 81.

[52]  Ibid., p. 82.

[53]  Com Kant: “[...] designaremos, doravante, por juízos a priori, não aqueles que não dependem desta ou
daquela experiência, mas aqueles em que se verifica absoluta independência de toda e qualquer
experiência” (2001, p. 37).

[54]  De fato, a “validez universal de un concepto se defiende fácilmente si se consigue probar su no
dependencia de la experiencia, en último análisis, su naturaleza de concepto a priori” (BOBBIO, 1990a, p.
84).

[55]  Ibid., p. 85

[56]  BOBBIO, 1990a, passim.

[57]  BOBBIO, 1990a, p. 85.

[58]  Ibid., p. 87, grifo do autor.

[59]  Ibid., p. 86.
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JUSTIÇA SOCIAL E PLURALISMO CONTEMPORÂNEO: AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS
ENTRE LIBERAIS, COMUNITARISTAS E CRITICO-DELIBERATIVOS

SOCIAL JUSTICE AND CONTEMPORARY PLURALISM: THE MAIN DIFFERENCES BETWEEN
THE LIBERALS, THE COMMUNITARIANS AND THE DELIBERATIVES

FELIPE CAVALIERE TAVARES

RESUMO
Este artigo aborda um dos temas mais relevantes da Filosofia do Direito contemporânea, que é o
desenvolvimento de uma teoria da justiça dentro de um contexto social absolutamente fragmentado. De um
modo geral, três importantes escolas participam deste debate de forma mais atuante: Os liberais, os
comunitaristas e os crítico-deliberativos. Assim, o objetivo deste artigo é identificar e analisar os principais
pontos de discordância entre as três correntes, especificamente no que se refere à definição de uma teoria da
justiça. Neste sentido, foram utilizados como referência três importantes pontos: primeiro, a questão do
pluralismo contemporâneo; em seguida, a complexa relação entre direitos individuais e soberania popular; e
por fim, a hermenêutica constitucional.
PALAVRAS-CHAVES: TEORIA DA JUSTIÇA; LIBERALISMO; COMUNITARISMO; TEORIA DA
AÇÃO COMUNICATIVA

ABSTRACT
This article discusses one of the most important issues of contemporary philosophy of law, which is the
development of a theory of justice within a social context quite fragmented. Generally, three major schools
participate in this important debate: The liberals, the communitarians and the critical-deliberatives. Therefore,
the objective of this paper is to identify and analyze the main points of disagreement between the three
schools, specifically as regards the definition of a theory of justice. In this sense, were used as reference three
important points: first, the question of contemporary pluralism; after, the complex relationship between
individual rights and popular sovereignty; and finally, the constitutional hermeneutics.
KEYWORDS: THEORY OF JUSTICE; LIBERALISM; COMMUNITARIANISM; THEORY OF
COMMUNICATIVE ACTION

INTRODUÇÃO

 

              Qualquer aluno de Direito aprende, ao ingressar na faculdade, que a razão de ser do Direito é a
realização da justiça. Neste sentido, descobrir o caminho ideal para a construção de uma sociedade justa é o
objetivo a ser alcançado por todos aqueles que se dedicam ao estudo da Filosofia do Direito. A despeito
deste nobre propósito, é preciso reconhecer que a tarefa é das mais difíceis. A primeira década deste século
XXI nos apresenta uma sociedade marcada pelo pluralismo, cuja principal conseqüência é a convivência
obrigatória das diversas culturas e religiões, cada uma delas apresentando diferentes formas de se
compreender o mundo e, consequentemente, diferentes formas de se realizar a justiça. Além disso, a
sociedade contemporânea ainda sofre com a desigualdade na distribuição de renda, levando a existência de
verdadeiros bolsões de miséria em várias partes do mundo.  Desta forma, o retrato que se apresenta é o de
uma sociedade desigual e multifacetada, carente de reconhecimento e em busca de respeito e dignidade.
Fazer com que esta sociedade seja fundamentada na justiça certamente passa antes pelo confronto com esses
problemas e, com este intuito, diversas correntes jusfilosóficas vêm travando, desde o final do último século,
um importante debate teórico sobre os princípios que servirão de norte para a realização da justiça social.
 De um modo geral, pode-se afirmar que existem três grandes correntes participando deste debate, cada uma
delas com uma visão diferente quanto ao modo de realização da justiça social.  São eles os liberais, os
comunitaristas e os crítico-deliberativos.

            Os liberais, cujos principais nomes são John Ralwls e Ronald Dworkin, defendem uma teoria
fundamentada na filosofia kantiana, onde os direitos civis devem ser preservados e respeitados. Acreditam na
necessidade de se estabelecer princípios de justiça social que possam lidar com o pluralismo contemporâneo,
mas entendem que tais princípios devem levar em consideração o homem universal, despido de qualquer
característica cultural.

            Os comunitaristas, liderados por Michael Walzer e Charles Taylor acreditam que os princípios de
justiça social só podem ser definidos em estreita relação com os valores da comunidade, o que na prática
significa que para esta corrente os valores culturais devem influenciar a decisão quanto ao que é justo ou
injusto perante a comunidade.

            Os crítico-deliberativos, cujo principal nome é o do alemão Jurgen Habermas, acreditam na
necessidade da justiça social, mas entendem que as democracias contemporâneas são baseadas nos direitos
individuais e também no pluralismo social, o que significa que os princípios de justiça não podem usar um
desses aspectos em detrimento do outro. Para os partidários desta corrente, tais princípios de justiça serão
definidos através de uma razão comunicativa, intersubjetiva, onde através do discurso podem ser definidos os
critérios que levarão à escolha dos princípios.

              Assim, este artigo pretende identificar e analisar os principais pontos de conflito entre as três
correntes, principalmente quanto aos itens relacionados à justiça social, como o pluralismo, o individualismo,
a soberania popular e a hermenêutica constitucional.
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•1.    SOCIEDADE E PLURALISMO

1.1     Os Liberais e a Imparcialidade

 

 

A doutrina liberal não dá nenhum valor especial à questão do pluralismo, reconhecendo neste tão somente
um fato social, definindo-o como a diversidade de concepções individuais sobre a vida digna. Entretanto,
esses interesses individuais não devem ser levados em consideração no momento de se determinar os
princípios de justiça, ou seja, para os liberais, a definição da justiça deve ser feita com imparcialidade e
universalismo, sendo que as diferenças culturais não devem ser relevantes para a escolha destes princípios.
Aqui, é notória a contribuição do americano John Rawls, que formulou uma teoria de justiça que retrata, de
maneira bastante eficiente, o ideal de imparcialidade das teorias liberais. Para uma melhor compreensão da
doutrina liberal, é fundamental descrever de forma mais detalhada a teoria de Rawls.

O pressuposto inicial desta teoria é que qualquer sociedade democrática é fundamentada em uma espécie de
racionalidade dos indivíduos, que devido a essa capacidade racional poderiam, através de um consenso, optar
por um sistema equitativo de cooperação social, formando o que ele chama de sociedade bem ordenada, que
por sua vez seria regulada por uma concepção política de justiça. A idéia de concepção política se opõe a
uma idéia de justiça metafísica, dependente das diversas visões individuais acerca da vida digna. Conforme
aponta Gisele Cittadino, a sociedade bem ordenada de Rawls fundamenta-se em uma concepção de justiça
que "... deve ser independente (...) das diversas doutrinas compreensivas religiosas, filosóficas ou morais
professadas pelos indivíduos em uma sociedade democrática".[1] Fica evidente o caráter imparcial da teoria,
já que a definição de justiça independe dos diferentes entendimentos individuais quanto ao que é ou não é
justo. Mas como essa imparcialidade aparece na prática? De acordo com Rawls, a neutralidade da sua teoria
ocorre porque os indivíduos racionais, no momento de escolherem os princípios de justiça que vão reger a
sociedade, encontram-se na chamada posição original, protegidos por uma espécie de véu da ignorância.
Para ele, os indivíduos da sociedade bem ordenada, sem ter um conhecimento prévio do seu arcabouço
cultural, ou mesmo da sua sorte no futuro, teriam uma tendência a optar por princípios neutros, que
reconhecessem as liberdades básicas a todas as formas de cultura e garantissem a igualdade entre todas as
pessoas. Fundamental ler o próprio Rawls:

 

Essa posição original não é, obviamente, concebida como uma situação histórica real, muito menos como
uma condição primitiva da cultura. É entendida como uma situação puramente hipotética caracterizada de
modo a conduzir a uma certa concepção de justiça. Entre as características essenciais dessa situação está o
fato de que ninguém conhece seu lugar na sociedade, a posição de sua classe ou o status social e ninguém
conhece sua sorte na distribuição de dotes e habilidades naturais, sua inteligência, força e coisas semelhantes.
(...). Os princípios da justiça são escolhidos sob um véu de ignorância. Isso garante que ninguém é
favorecido ou desfavorecido na escolha dos princípios pelo resultado do acaso natural ou pela contingência
de circunstâncias sociais. Uma vez que todos estão numa situação semelhante e ninguém pode designar
princípios para favorecer sua condição particular, os princípios da justiça são o resultado de um consenso ou
ajuste equitativo[2].

 

O que se pode perceber, após essa breve análise da teoria de Rawls, é que a doutrina liberal não entende o
pluralismo como algo a ser levado em consideração no momento de se definir os princípios de justiça. Muito
pelo contrário, o pluralismo, ou as diversas concepções culturais, filosóficas ou religiosas sobre a vida digna
devem ser colocadas em segundo plano, em prol do interesse comum de toda a sociedade.

 

1.2     O Comunitarismo e os Valores Culturais

 

 

Para a corrente comunitarista, o pluralismo não se encerra nas diversas concepções individuais sobre a vida
digna, mas sim na diversidade de identidades sociais e culturais presentes na sociedade contemporânea.  Para
os comunitaristas, reconhecer a existência de sociedades plurais é reconhecer incontornáveis diferenças, é
reconhecer que não há respostas únicas, verdadeiras e definitivas para a realização de uma sociedade justa,
impedindo, assim, que se alcance uma solução imparcial, universal e deontológica para os conflitos de
interesse, conforme pretendem fazer as teorias liberais. Fica evidente, desta maneira, que o comunitarismo,
ao adotar uma concepção de pluralismo que exige o reconhecimento das diferenças, ou seja, exige o
reconhecimento das diversas identidades culturais, está intimamente relacionado a um particularismo
histórico que se opõe drasticamente a qualquer forma de imparcialidade ou universalismo, traços caríssimos
às teorias liberais.

Segundo os comunitaristas, não há nenhuma possibilidade de desvincularmos justiça e comunidade, uma vez
que as concepções acerca da justiça serão sempre relativas ao contexto de cada comunidade, seus valores
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culturais e tradições histórico-sociais, o que torna o indivíduo racional e abstrato, livre de raízes históricas e
culturais, uma fantasia liberal. De acordo com o pensamento comunitarista, os homens são sempre moldados
por valores e pela cultura da comunidade onde vivem, não sendo fático acreditar na hipótese de que estes
indivíduos não levariam estes fatores em consideração na hora de escolherem princípios de justiça, como
deseja Rawls e o seu véu da ignorância. Assim, para a doutrina comunitarista, justiça e pluralismo estão
interligados não pela realização do individualismo, das concepções individuais de vida, mas sim pelo
reconhecimento da multiplicidade de identidades sociais e culturas étnicas presentes na sociedade
contemporânea, pelo reconhecimento das especificidades de cada ambiente social, enfim, pelos valores
comunitários.  Um dos principais autores comunitaristas, Michael Walzer, explica essa relação entre justiça e
pluralismo de forma concisa:

 

Quero defender mais do que isso: que os princípios de justiça são pluralistas na forma; que os diversos bens
sociais devem ser distribuídos por motivos, segundo normas e por agentes diversos; e que toda essa
diversidade provém das interpretações variadas dos próprios bens sociais - o inevitável produto do
particularismo histórico e cultural.[3]

 

1.3    Os Crítico-deliberativos e a Intersubjetividade

 

 

Habermas, principal nome da doutrina crítico-deliberativa, apresenta uma teoria que pretende ser uma via
alternativa tanto às teorias liberais quanto às comunitaristas. Esta terceira via está ancorada no fato de que a
sociedade moderna não pode dispor nem das concepções individuais sobre a vida digna, nem das diversas
formas culturais existentes e, por este motivo, uma teoria de justiça social deve conciliar estas duas formas
distintas de pluralismo. Essa conciliação se torna possível a partir do momento em que a escolha dos
princípios não se vincula exclusivamente ao egocentrismo ou etnocentrismo das teorias liberais ou
comunitaristas, respectivamente. Com efeito, para Habermas, o problema dessas duas correntes é que elas
estão fundamentadas em um conceito de ética que privilegia apenas os próprios interesses, seja o interesse
individual das teorias liberais (subjetividade), seja o interesse comunitário das teorias comunitaristas (intra-
subjetividade). Habermas entende que a escolha de princípios morais, que atendam aos interesses dos
indivíduos e que ao mesmo tempo respeite também os valores e tradições de um mundo pluralista será
possível através do diálogo, do discurso e do entendimento, ou seja, através de um processo de inter-relação
entre o indivíduo e a comunidade (intersubjetividade). Assim, o conceito de ética que fundamenta esta teoria
não visa aos próprios interesses, mas sim a uma forma de entendimento, alcançado especificamente através
do diálogo e da comunicação. Não é à toa, portanto, que a teoria habermasiana é também chamada de Teoria
da Ação Comunicativa, fundamentada em uma ética do discurso.

É importante perceber que Habermas, assim como Rawls, acredita na racionalidade do indivíduo que escolhe
os princípios de justiça. Mas há uma diferença fundamental entre os dois autores: Enquanto Rawls entende
que a racionalidade está voltada para a escolha de princípios imparciais, Habermas pensa que a racionalidade
do indivíduo se dirige para a disponibilidade para o diálogo, para a capacidade de deliberação, para o
entendimento na diferença. É o que se chama formação racional da vontade. Como diz o próprio
Habermas:     "O terceiro modelo de democracia que me permito sugerir baseia-se nas condições de
comunicação sob as quais o processo político supõe-se capaz de alcançar resultados racionais, justamente
por cumprir-se, em todo o seu alcance, de modo deliberativo".[4] Esta racionalidade comunicativa, reitere-
se, não significa uma barganha entre interesses particulares concorrentes, mas sim uma deliberação pública
em busca de um acordo, de um consenso. A teoria de justiça habermasiana, portanto, é deliberativa,
procedimental. Não determina quais são os princípios de justiça a serem seguidos pelo indivíduo inserido em
um mundo plural, como fez Rawls, mas enfatiza que será justa a norma fundamentada na ação comunicativa,
onde os indivíduos, cientes de seus interesses, valores e tradições, chegam a um consenso que satisfaça os
interesses de todos. Assim, a conciliação entre a teoria liberal e a comunitarista fica evidente. Gisele
Cittadino demonstra essa conciliação de maneira perfeita:

 

A sua teoria moral não se relaciona, portanto, nem com a autodeterminação do sujeito que escolhe sua
concepção sobre a vida digna, pois isso significaria reduzir a moralidade a uma dimensão individual, nem
tampouco se fundamenta no consenso substantivo compartilhado em formas de vida específicas, o que
significaria reduzir a moralidade ao terreno fático da eticidade. No entanto, enquanto ética procedimental
universalista, a ética discursiva pode incluir as duas dimensões do pluralismo, seja as concepções individuais
sobre a vida digna - adotada pelo liberalismo -, seja a diversidade de valores que integram mundos plurais,
privilegiada pelos comunitários.[5]

 

 

•2.    SOBERANIA POPULAR OU DIREITOS INDIVIDUAIS?
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Através de uma análise mais apurada, é possível perceber que as diferenças teóricas quanto ao pluralismo
repousam na complexa relação entre direitos individuais e soberania popular, principalmente no que se refere
a estabelecer os limites demarcatórios dentro de uma sociedade democrática. Apesar da concordância de
todas as teorias quanto à necessidade da democracia, há uma profunda discordância quanto ao que deve ser
prioridade em uma sociedade democrática, o respeito absoluto aos direitos individuais ou a valorização da
vontade comunitária, estimulada através de intensa deliberação pública.

 

•

2.1     Liberalismo e Direitos Civis

 

 

As teorias liberais vão optar pela primeira hipótese, conferindo prioridade aos direitos fundamentais do
indivíduo, fato que provocou, a partir da década de 60, uma verdadeira revolução dos direitos, especialmente
nos Estados Unidos. Ao priorizar os direitos individuais, o liberalismo pretende assegurar a autonomia
privada de cada indivíduo, pretende garantir que ele terá liberdade para a realização de sua concepção
individual de vida digna. Daí decorre o fato de que, para a efetiva consecução das teorias liberais, é
necessário que o Estado seja neutro, isto é, que o Estado seja limitado pela existência destas liberdades
individuais, que não podem ser violadas em nenhuma hipótese. É por este motivo que estas liberdades
individuais são chamadas de liberdades negativas, ou seja, liberdades cuja realização exigem uma não-
interferência por parte do Estado. É evidente que, uma vez que o Estado não pode violar estes direitos
individuais, os mesmos não podem fazer parte de nenhuma forma de deliberação pública, o que confirma a
prioridade dos direitos individuais sobre a soberania popular. Neste modelo liberal, portanto, prevalecem os
assim chamados direitos civis.

Talvez o principal teórico liberal a defender este ponto de vista seja o filósofo norte-americano Ronald
Dworkin que, inspirado na filosofia de Rawls e nos principais conceitos do liberalismo individualista, constrói
uma teoria geral do direito baseada na força dos direitos individuais, chegando até mesmo a afirmar que sem
estes direitos não existiria o "Direito". Neste sentido, publica uma série de livros defendendo este ponto de
vista, entre os quais duas obras de fundamental importância para a filosofia jurídica contemporânea: O
império do direito e Levando os direitos a sério. Nestes livros, Dworkin divulga sua assim chamada 'Tese dos
Direitos', onde, confirmando todo o seu viés liberal, declara que um dos principais objetivos de qualquer
sistema jurídico é a defesa dos direitos individuais, inclusive em relação ao governo, que deve ter a sua ação
limitada e controlada por estes mesmos direitos. Mais do que isso, Dworkin afirma que os direitos
individuais devem ser protegidos contra qualquer política social que lhes retire a validade, ainda que por
vontade da maioria ou deliberação pública. Albert Calsamiglia, em introdução à edição espanhola de
'Levando os direitos a sério', resume de maneira brilhante:

 

A filosofia jurídica de Dworkin está baseada nos direitos individuais. Isto significa que os direitos individuais
- e muito especialmente o direito à igual consideração e respeito - são triunfos frente à maioria. Nenhuma
diretriz política nem objetivo social coletivo pode triunfar frente a um autêntico direito. (...). Dworkin
sustenta que os objetivos sociais apenas são legítimos se respeitam os direitos os indivíduos. Uma verdadeira
teoria do direito deve dar prioridade aos direitos frente aos objetivos sociais.[6]

 

Em favor de Dworkin, entretanto, é preciso ser dito que este triunfo dos direitos individuais sobre os
objetivos sociais não se dará em todos os casos, mas especificamente nos chamados casos difíceis.
Analisando as decisões tomadas pelos juízes, ele afirma que essas decisões são fundamentadas em
argumentos de política ou em argumentos de princípios. Os argumentos de política justificariam uma decisão
benéfica a um objetivo social ou coletivo da comunidade como um todo, enquanto os argumentos de
princípio justificariam uma decisão garantidora dos direitos de um indivíduo. Para Dworkin, há casos que
exigirão uma decisão política e casos que exigirão uma decisão de princípios. Em outras palavras, há casos
em que os direitos individuais serão priorizados, mas há outros em que a preferência será do interesse
político e coletivo. O que sua tese de direitos determina é que há alguns casos em que a decisão é difícil, pois
aparentemente não há uma regra estabelecida guiando o juiz em alguma direção. Nesses casos, a decisão
deve ser fundamentada nos princípios e não nos objetivos políticos. O texto de Dworkin é definitivo: "Em
seu aspecto descritivo, a tese dos direitos sustenta que, nos casos difíceis, as decisões judiciais são
caracteristicamente geradas por princípios, não por políticas".[7] De qualquer maneira, é certo que a teoria
liberal de Dworkin prioriza os direitos individuais em relação à vontade do governo ou em relação à
deliberação popular. Assim, essa teoria esvazia o papel do governo, que passa a ser um mero garantidor de
direitos individuais. Além disso, diminui a importância das discussões públicas, visto que os direitos
individuais não podem ser atacados pelo processo deliberativo. São esses os principais aspectos a serem
criticados pela doutrina comunitarista.

 

2.2     Os Comunitaristas e a Soberania Popular
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O comunitarismo valoriza a autonomia pública, entende que a soberania popular e a deliberação pública
devem ser prioritárias em relação aos direitos individuais. Neste sentido, as teorias comunitaristas defendem
a existência de um Estado mais atuante, mais robusto do que o limitado Estado previsto pelas teorias liberais.
Apenas através de uma vigorosa discussão pública será possível a convivência pacífica entre as diversas
formas de identidades sociais e culturais. A participação ativa do cidadão na vida política do Estado está
inserida em um contexto ético, uma vez que os cidadãos compartilham de um bem comum. Neste modelo
comunitário, a ênfase é dada nos direitos de participação política do cidadão, ou simplesmente direitos
políticos. Além disso, os comunitaristas entendem que a priorização da autonomia privada e dos direitos
individuais torna as teorias liberais impregnadas de um forte sentimento individualista, que leva à sociedade a
um processo de fragmentação política, onde a perda da identidade cultural de seus integrantes acarreta uma
espécie de solidão coletiva. O homem vive em meio a uma multidão, mas é solitário, desconhece a existência
do próximo, de seu semelhante.  Esta fragmentação leva a uma apatia política, um desinteresse do cidadão
pela vida comunitária, um profundo esvaziamento do espaço público. O cidadão perde o interesse pela vida
política e se concentra apenas nos seus próprios projetos de vida, ignorando de forma absoluta o que se
passa a sua volta.

O debate público, a confluência de idéias, a identificação de valores da própria comunidade são ignorados em
nome de uma realidade individualista, em que o indivíduo se entrega a uma triste sobrevivência, onde o que
impera é a relação de trabalho e consumo, ignorando que a verdadeira liberdade está justamente na
participação política ativa dos cidadãos. Para os comunitaristas, esta idéia de fragmentação, de ruptura
social, este desprezo do cidadão pelos valores comunitários é o resultado mais visível da exacerbação das
liberdades individuais, da priorização dos direitos individuais frente à soberania popular.  É preciso ressaltar,
entretanto, que é um grande equívoco imaginar que os comunitaristas são contrários à existência dos direitos
individuais. A crítica ao individualismo e a luta por uma priorização da soberania popular frente aos direitos
fundamentais do homem não pode ser traduzida, de maneira alguma, como uma atitude contrária às
liberdades individuais. O que a teoria comunitarista de fato pretende é resgatar o indivíduo da apatia política
em que este se encontra, através da valorização do espaço público, local adequado para a prática da
cidadania, única maneira concreta do indivíduo exercer sua liberdade. O que os comunitaristas desejam é que
as liberdades individuais sejam balanceadas com uma ativa participação política, com o interesse do cidadão
pela sua comunidade, o que significa em última análise afirmar que os direitos fundamentais do homem
devem ser sempre equilibrados com uma noção de responsabilidade social perante a comunidade. Indivíduo e
comunidade devem ser equacionados de forma a permitir este equilíbrio entre responsabilidade social e
direitos individuais.

Charles Taylor, um dos principais nomes do comunitarismo, trouxe uma enorme contribuição para este tema,
através da sua política da diferença. Para ele, as teorias liberais estão fundamentadas em uma política
universalista de igual dignidade, que determina que uma sociedade democrática deve tratar seus cidadãos de
forma equânime, o que ocorre através do respeito absoluto aos direitos fundamentais dos indivíduos. A
dignidade estaria justamente no respeito absoluto aos direitos individuais. Taylor não discorda da relevância
de tal política, afirmando que a política da igual dignidade é uma grande conquista da humanidade.
Entretanto, ele ressalta que a dignidade de um indivíduo também deve ser respeitada através do
reconhecimento de sua identidade única, que lhe dá singularidade e o diferencia dos demais indivíduos. É o
que ele chama de política de reconhecimento da diferença. Nesse caso, a aplicação de alguns direitos
fundamentais poderia ser restringida, em função de objetivos coletivos ou políticas governamentais que
garantissem a sobrevivência cultural, singular, de algum grupo ou indivíduo. É evidente que há um conflito
aparente entre as duas formas políticas, a da igual dignidade e a de reconhecimento da diferença. Taylor,
entretanto, entende que esse conflito pode ser superado quando se adota um modelo de sociedade liberal que
não é hostil à diferença, como o modelo liberal de Rawls e Dworkin, mas sim um modelo que prevê o
respeito aos direitos fundamentais, mas dentro de um contexto que respeita à diversidade. Como diz Taylor:

 

Há que se distinguir, por um lado, as liberdades fundamentais, aquelas que nunca devem ser violadas e que,
por isso, devem ser consolidadas de nodo inexpugnável, dos privilégios e imunidades, por outro lado, que
são importantes, mas que podem ser anulados ou limitados por razões de política pública - embora fosse
necessário haver uma razão forte para o fazer.[8]

 

2.3     Os Crítico-deliberativos e a Coesão Interna entre Estado de
Direito e Democracia

 

 

Habermas entende que a polêmica entre soberania popular e direitos individuais está inserida em um contexto
muito mais amplo, que é a profunda relação interna que ocorre entre Estado de direito e democracia. Essa é
uma qualidade formal do direito moderno, onde a validade das normas - e sua conseqüente obrigatoriedade -
dependem de um procedimento deliberativo entre os indivíduos, o que pode gerar uma espécie de tensão
entre aqueles que discutem a formação do direito (autonomia pública) e aqueles que estão submetidos ao
direito, exigindo o cumprimento de seus princípios basilares (autonomia privada). Para Habermas, a solução
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para este problema não está na opção por uma ou por outra autonomia, mas sim na equiprimordialidade de
ambas.  Fundamental ler o próprio autor:

 

Ora, esses dois momentos precisam ser mediados de tal maneira que uma autonomia não prejudique a outra.
As liberdades de ação individuais do sujeito privado e a autonomia pública do cidadão ligado ao Estado
possibilitam-se recíprocamente. É a serviço dessa convicção que se põe a idéia de que as pessoas do direito
só podem ser autônomas à medida que lhes seja permitido, no exercício de seus direitos civis, compreender-
se como autores dos direitos aos quais devem prestar obediência, e justamente deles.[9]

 

 

Assim, essa equiprimordialidade representa uma espécie de autonomia jurídica, que permite a coesão interna
entre a teoria do direito e a teoria da democracia. A coesão está na percepção de cada cidadão de que os
destinatários das normas são os seus próprios autores, formando-se assim uma via de mão dupla, onde a
soberania popular e os direitos individuais pressupõem-se mutuamente. O processo deliberativo que institui
os direitos fundamentais são ao mesmo tempo garantidos por estes, e isso terá como conseqüência o fato de
que a debilidade ou fragilidade de uma autonomia certamente trará prejuízos para a perfeita implementação
da outra.

            Habermas, assim, acredita superar a dicotomia entre o individualismo liberal e a radical soberania
popular comunitarista, afirmando que o equívoco dessas duas teorias está   no entendimento de que a relação
entre soberania popular e direitos individuais é uma relação antagônica, onde há um conflito que precisa ser
solucionado. Segundo Habermas, entretanto, trata-se principalmente de uma relação de tensão, que será
operacionalizada através de um processo democrático fundamentado em uma concepção jurídica
procedimentalista, onde as autonomias pública e privada coexistem de forma equânime, sem a necessidade de
se estabelecer hierarquias entre ambas.                                                                                 

 

 

•3.    ESTRUTURA NORMATIVA

 

Para além das diferenças teóricas, há um importante ponto comum entre as três correntes: todas elas
acreditam na democracia como única forma possível de se contornar os desafios da sociedade
contemporânea. É claro que, a partir dessa mesma premissa, liberais, comunitaristas e crítico-deliberativos
terão diferentes conceitos sobre como se construir essa sociedade democrática, seja na questão do pluralismo
de valores, seja na questão da relação entre autonomia pública e privada, elementos apresentados até aqui.
Mas além desses dois pontos de discórdia, existe um outro, a eles relacionado, que é a estrutura normativa
mais adequada a uma sociedade que se diz democrática. Essa questão é de fundamental importância para a
execução de cada uma das teorias, já que é exatamente esta estrutura normativa que permitirá a cada
corrente proteger o arcabouço teórico que será implementado na sociedade.

A estrutura normativa, neste contexto, refere-se, primeiramente, ao modelo de constituição a ser adotado,
especialmente no que tange à questão dos direitos fundamentais a serem elencados na carta constitucional.
Além disso, a estrutura normativa envolve também a questão dos Tribunais Constitucionais, fator
preponderante para a hermenêutica constitucional.

 

 

 

•3.1         Liberais: Garantia das Liberdades Negativas e Respeito
aos Princípios

 

Conforme apresentado nos dois primeiros capítulos deste artigo, a teoria liberal entende que o pluralismo
que caracteriza a sociedade contemporânea se realiza através das diversas visões individuais de mundo e, por
isso, com o intuito de assegurar aos indivíduos a realização de suas visões particulares, as teorias liberais
adotam um individualismo que procura garantir a realização das liberdades individuais, conquistadas através
das antigas revoluções liberais, como a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade religiosa,
entre outras. Ao dar prioridade a estes direitos individuais, o liberalismo restringe o alcance do processo
democrático, da discussão pública, pois estas liberdades são negativas, ou seja, exigem uma não-ingerência
por parte de quem quer que seja - principalmente o Estado - para sua realização efetiva, o que significa dizer
que estes direitos individuais não podem ser questionados nem por uma maioria popular, em um processo
deliberativo público.

É evidente que este individualismo de sua teoria exige que os liberais optem por uma estrutura normativa que
assegure a realização dos direitos individuais, que os proteja contra qualquer tipo de interferência ou
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desrespeito. Assim, as teorias liberais irão afirmar que o papel principal da Constituição de um Estado deve
ser assegurar a efetiva realização das liberdades negativas, configurando assim a chamada Constituição -
Garantia, instrumento normativo máximo das teorias liberais que impede que as liberdades individuais sejam
violadas e que viabiliza a realização das diversas concepções individuais da vida digna.

Tanto Rawls como Dworkin apresentaram, em suas respectivas teorias, elementos que garantiam o respeito
aos direitos individuais. Rawls, por exemplo, diz que a estrutura normativa de um Estado deve fundamentar-
se essencialmente em dois princípios de justiça, escolhidos por cidadãos imparciais, como visto no início do
artigo. O primeiro princípio estabelece que "... Cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente
sistema total de liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema semelhante de liberdades para
todos".[10] Como Rawls admite, contudo, alguns fatores externos, como a pobreza, por exemplo, podem
impedir alguns indivíduos de desfrutarem plenamente deste sistema de liberdades básicas e, em função disso,
Rawls cria o segundo princípio, que estabelece que as desigualdades sociais e econômicas devem ser
ordenadas de forma a privilegiar os membros menos favorecidos. Este segundo princípio, portanto, abre a
possibilidade de algum tipo de tratamento desigual entre as pessoas, mas isso não significa que os direitos
fundamentais serão desprezados. Afirmando o papel de garantidor de direitos de sua constituição, Rawls vai
afirmar que o primeiro princípio é prioritário frente ao segundo, o que significa que as liberdades básicas do
indivíduo não podem ser restringidas para atender a qualquer tipo de demanda social ou econômica. Dessa
forma, segundo ele, cada indivíduo teria a sua própria concepção individual sobre a vida digna garantida pela
constituição, protegida contra qualquer tipo de ação por parte do governo ou de algum tipo de ação coletiva
pública. Gisele Cittadino, neste sentido, conclui que:

 

... Segundo Rawls, é do caráter inalienável dos direitos e liberdades básicas que decorre o papel da
Constituição em uma sociedade bem ordenada. A Constituição, segundo ele, conforma um procedimento
político justo que fixa as restrições pelas quais os direitos e liberdades básicas são não apenas assegurados
como têm garantida a sua prioridade. Esta, segundo Rawls, é a concepção de Constituição mais compatível
com a cultura política das sociedades democráticas contemporâneas...[11]

 

Quanto ao papel dos Tribunais Constitucionais, os liberais adotam uma postura que prevê uma interpretação
constitucional baseada em princípios racionais e morais que garantam a neutralidade da Constituição. Neste
sentido, é função primordial da Suprema Corte proteger a Constituição - Garantia e impedir, através de um
sistema de verificação de inconstitucionalidade das leis, a violação de liberdades individuais por parte de
diretrizes políticas ou decisões judiciais, ainda que por vontade da maioria. Aqui é fundamental a
contribuição de Ronald Dworkin, que entende que os argumentos baseados nos princípios racionais
geradores dos direitos individuais devem ter mais "peso" do que os argumentos de política, voltados para o
bem coletivo da comunidade como um todo. A partir deste entendimento, Dworkin defende o instituto da
revisão judicial (judicial review), através do qual a Suprema Corte poderia analisar a constitucionalidade não
só das normas elaboradas pelo Legislativo, mas também das decisões judiciais. Dworkin não concorda que
essa revisão judicial seja antidemocrática, pois entende que através dela se alcança um processo deliberativo
mais republicano, "... na medida em que viabiliza um debate político orientado por princípios e não apenas
por valores forjados por maiorias eventuais".[12]

 

 

 

3.2    Comunitaristas: Liberdades Positivas e Valores Comunitários

 

 

Para os comunitaristas, o principal papel de uma constituição não pode ser apenas assegurar direitos e
liberdades individuais, mas sim expressar a vontade e os valores compartilhados por uma determinada
comunidade. Neste sentido, o debate público é de  suprema importância, já que é através dele que as
vontades e os valores serão discutidos e escolhidos pela comunidade. Essa realidade exige um modelo
constitucional onde o processo de deliberação pública não pode sofrer nenhum tipo de restrição, uma vez
que a primazia das liberdades negativas é substituída pela priorização das liberdades positivas, que são as
liberdades que asseguram a participação direta do cidadão dentro da vida política, garantindo a capacidade
de auto-determinação daquela comunidade. A Constituição representa um efetivo compromisso com certos
ideais compartilhados pela comunidade como um todo, um verdadeiro projeto social daquela comunidade,
onde estão assegurados valores e histórias comuns a todos os seus integrantes. A Constituição é assim aquilo
que os comunitaristas irão chamar de Constituição - Projeto. Ressalte-se que os comunitaristas admitem que
o pluralismo das sociedades atuais impede que a democracia contemporânea seja semelhante à democracia
grega, forma mais perfeita de participação direta do cidadão na vida política da comunidade já existente
(ainda que a cidadania ateniense não fosse concedida a mulheres, escravos e estrangeiros). O importante,
para os comunitaristas, é que seja dada voz à comunidade, que seja permitida a sua capacidade de auto-
determinação, que ela possa definir seus valores e, quando necessário historicamente, modificá-los.

 Para assegurar a eficácia desta Constituição - Projeto, a interpretação constitucional deve ser orientada
pelos valores culturais presentes naquela comunidade, valores estes constantemente discutidos e, quando
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necessário, modificados pela própria comunidade. Para os comunitaristas, subordinar a deliberação coletiva a
uma declaração de direitos individuais, como desejam as teorias liberais, viola justamente o grande direito
fundamental comunitarista, que é a deliberação pública livre de impedimentos de qualquer natureza. Além
disso, a fundamentação destes princípios morais numa espécie de racionalidade humana impede o
reconhecimento do particularismo histórico das diversas identidades culturais, um dos pontos centrais da
teoria comunitarista. Essa hermenêutica constitucional orientada por valores comunitários será exemplificada
por Charles Taylor, que relata um caso ocorrido no Canadá, que gira em torno da manutenção da cultura
franco-canadense no país, minoritária perante um Canadá majoritariamente inglês. Segundo Taylor, em 1982
o Canadá instituiu uma Declaração de Direitos individuais de todo cidadão canadense, que proibia qualquer
tipo de violação a estas liberdades aí garantidas, entre elas, as tradicionais liberdades de expressão, de
religião, etc. Assim, qualquer lei canadense que violasse algum direito individual protegido nesta declaração
deveria ser declarada inconstitucional pelo Tribunal Supremo do Canadá. No entanto, diz Taylor, existe uma
pequena ressalva nessa declaração de inconstitucionalidade. Se a lei em questão não limitar determinados
direitos básicos, ela pode ficar temporariamente imune à declaração de inconstitucionalidade, através da
chamada cláusula do "não obstante" ("notwithstanding clause"). Foi através desta cláusula que Quebec,
principal cidade do chamado Canadá francês, conseguiu promulgar leis que visavam à proteção da cultura
franco-canadense, como leis que proibiam a matrícula de crianças franco-canadenses em escolas de língua
inglesa, leis que instituíam o uso obrigatório da língua francesa em documentos oficiais, etc. Para Taylor,
esta legislação é válida, pois atua em benefício da sobrevivência de um determinado grupo cultural, no caso,
a minoria francesa do Canadá inglês. Assim, o governo de Quebec pode, e deve, implementar determinadas
políticas que garantam a sobrevivência da cultura francesa. Impedir o governo de Quebec de implementar
tais medidas, obrigando-o a seguir indistintamente à declaração de direitos comum para todos é buscar uma
padronização cultural, impedindo a manifestação das diferentes identidades culturais de uma sociedade
pluralista contemporânea.

Em suma, os comunitaristas entendem que a interpretação constitucional deve ser feita orientada por valores
comunitários, ou seja, valores que unem coletivamente os membros de uma comunidade política. Assim, cabe
também ao povo, e não apenas ao Tribunal Constitucional, interpretar a constituição, através de uma
verificação constante quanto à atualização de valores materiais preestabelecidos, e conseqüentemente
redefinir estes valores compartilhados, em mais uma prova de que a grande luta do comunitarismo é pelo
direito de auto-determinação da comunidade. Assim, a hermenêutica constitucional proposta pelos
comunitaristas é aquela orientada pelos valores construídos ao longo da história pela comunidade em questão
ou, se for esta a vontade da comunidade, orientada pelos novos valores criados a partir de uma renovação da
identidade cultural e política da comunidade. 

 

3.3    Habermas: Patriotismo Constitucional e Interpretação Procedimental

 

Para os critico-deliberativos, a principal conseqüência do pluralismo contemporâneo é o surgimento de um
mundo fragmentado, onde os indivíduos estabelecem uma convivência obrigatória, ainda que permaneçam
completamente estranhos uns aos outros. Entretanto, estranhos ou não, esses indivíduos precisam alcançar
um entendimento sobre a melhor forma de regulamentar essas relações, função de qualquer sistema jurídico.
 O problema, levantado por Habermas, é exatamente descobrir o meio pelo qual este sistema jurídico pode
obter legitimidade, dentro deste contexto plural e diferenciado. Tal como demonstrado no capítulo anterior,
esta legitimidade está na conexão interna entre direitos individuais e soberania popular, ou seja, tendo em
vista as múltiplas concepções individuais sobre a vida digna e as diversas formas culturais contemporâneas, a
única maneira de um sistema jurídico obter a aceitação racional dos cidadãos é vincular a sua legitimidade
aos procedimentos democráticos de elaboração legislativa, ou seja, a legitimidade deriva do fato de que cada
cidadão pode se sentir não apenas destinatário das normas, mas também responsável por sua elaboração. A
legitimidade, portanto, não se ampara nem no individualismo dos direitos fundamentais nem no coletivismo
dos valores comunitários. A legitimidade é apenas procedimental. Assim, a função primordial da constituição
não é garantir as liberdades fundamentais, ou mesmo assegurar a soberania popular, mas sim estimular e
proteger esses procedimentos legislativos.

Habermas entende que essa constituição seria formada por um sistema de direitos, integrado por cinco
grupos diferentes, que protegem não só a igualdade de tratamento e a liberdade individual, como também o
direito de participação política. Este vínculo constitucional entre direito e democracia, construído através
deste sistema de direitos, é o ponto de partida para Habermas formular o seu conceito de patriotismo
constitucional, como única forma possível de se assegurar um sentimento de identidade coletiva dentro de
um mundo fragmentado pelo pluralismo. Para ele, esta identidade, fundamental para o exercício democrático
da cidadania, esteve inicialmente vinculada ao sentimento de nacionalismo, mas o pluralismo contemporâneo
inviabilizou essa antiga conexão, uma vez que a variedade de grupos étnicos, identidades sociais e o próprio
individualismo liberal tornaram muito difícil se estabelecer com eficiência um vínculo entre o patriotismo e a
idéia de nação. O sentimento de pertencimento a uma coletividade, que mobiliza o indivíduo a exercer a
cidadania, não é mais produzido pela via cultural, mas sim pela força integradora da cidadania democrática.
O patriotismo constitucional de Habermas viabiliza o surgimento de uma coletividade "... que encontra a sua
identidade não em comunidades étnicas e culturais, mas na prática de cidadãos que ativamente exercitam
seus direitos de participação e comunicação". [13]

Se o sistema de direitos se fundamenta em uma legitimidade procedimental, é evidente que o modelo de
interpretação constitucional defendido por Habermas seguirá a mesma linha, sendo que para ele as Supremas
Cortes devem buscar uma compreensão procedimental do sistema jurídico, protegendo não os princípios
racionais ou os valores comunitários, mas sim os procedimentos democráticos de formação da vontade
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política. Como afirma Roberto Basilone Leite:

Ao intérprete da Constituição cabe assegurar a efetividade do processo de criação democrática do direito. A
função do tribunal constitucional não é garantir direitos (liberais) nem definir uma ordem de valores
(comunitária), mas é especificamente zelar para que a criação do direito, em primeiro lugar, se realize
segundo os critérios estabelecidos pela comunidade e, em segundo lugar, ocorra de modo democrático.[14]

 

Habermas acredita que esse modelo de interpretação pode se compatibilizar com os modelos defendidos por
liberais e comunitaristas, pois valoriza tanto a autonomia privada quanto a autonomia pública. Isso ocorre
porque, para o filósofo alemão, em caso de conflito entre um direito fundamental e um valor comunitário, a
interpretação constitucional deve privilegiar o direito fundamental, direito este que, entretanto, encontra a
sua legitimidade no fato de ter sido criado através de um processo de deliberação pública. Para Habermas,
portanto, o papel da constituição e da hermenêutica constitucional é transformar os indivíduos em atores
principais do processo democrático, conectando assim a autonomia privada e a pública, a teoria liberal e a
comunitarista.

 

CONCLUSÃO

 

Concluindo, este artigo destinava-se a identificar as principais diferenças entre as teorias liberais,
comunitaristas e critico-deliberativas, no que tange à questão da justiça social. Neste sentido, foi visto que
essas diferenças repousam principalmente em três pontos: na definição do que seja pluralismo; na relação
entre direitos individuais e soberania popular; e no papel da constituição como centro da estrutura normativa.
Independente do desacordo entre as três teorias, é possível perceber que, dentro de cada corrente, estes
pontos estão interligados, já que fazem parte do mesmo complexo teórico. Assim, a doutrina liberal defende
uma teoria da justiça eminentemente individualista, onde o pluralismo é identificado com as diversas
concepções individuais sobre a vida digna e os direitos individuais são prioritários em relação à soberania
popular. Aqui, o papel principal da estrutura normativa é assegurar que os direitos individuais não serão
violados nem pela ação do Estado, nem pelo desejo de alguma maioria popular momentânea, sendo que a
interpretação constitucional deve ser orientada pelos princípios racionais fundadores dos direitos
fundamentais.

            A doutrina comunitarista, por sua vez, defende a idéia de que o pluralismo contemporâneo está
ligado à diversidade de identidades sociais e culturais, sendo necessário, em função disso, que a teoria da
justiça reconheça essa diversidade, através de uma ação governamental voltada para este fim ou mesmo
através da prioridade da vontade comunitária em relação ao rol de direitos fundamentais, quando isso for
necessário para a preservação de algum grupo social ou cultural. Neste sentido, para os comunitaristas, a
constituição deve primordialmente representar um efetivo compromisso com certos ideais compartilhados
pela comunidade como um todo, deve ser um autêntico projeto social daquela comunidade, assegurando
valores e histórias comuns a todos os seus integrantes. A hermenêutica constitucional, assim, deve ser
orientada pelos valores compartilhados nesta constituição, que unem coletivamente os membros de uma
comunidade política. Assim, cabe também a comunidade como um todo, e não apenas ao Tribunal
Constitucional, interpretar a constituição, através de uma verificação constante quanto à atualização de
valores materiais preestabelecidos, e conseqüentemente redefinir estes valores compartilhados, demonstrando
que para a teoria comunitarista o direito de auto-determinação da comunidade será sempre prioritário a
qualquer liberdade individual do cidadão.

            Já a doutrina critico-deliberativa, liderada por Jurgen Habermas, entende que tanto os direitos
individuais quanto à soberania popular são conceitos fundamentais para a sociedade, não sendo possível se
priorizar um em relação ao outro. Por isso, essa corrente defende uma teoria da justiça que ressalta a coesão
interna entre direito e democracia, que ocorre quando o indivíduo percebe que não é apenas destinatário,
mas que também faz parte do processo de elaboração das normas, através de uma política deliberativa que,
portanto, conecta os direitos fundamentais e a soberania popular. Assim, a estrutura normativa deve
assegurar a participação de todos os cidadãos no processo político, através de uma constituição
procedimental, que assegura a deliberação pública. A interpretação constitucional, assim, não deve apenas
assegurar garantias individuais ou projetar valores comunitários, mas sim garantir que o processo de
formação dos direitos está ligado à política deliberativa, conectando, assim, a autonomia privada liberal com
a autonomia pública comunitarista.

              A conclusão mais contundente, porém, é que a despeito dessas diferenças teóricas, todas as
correntes acreditam na democracia como única forma possível de se viver em sociedade, de onde pode se
extrair que o caminho que leva à justiça pode até ser tortuoso, mas a direção, ainda bem, está correta.
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PARADOXOS NORMATIVOS DA ORDEM ECONÔMICA PÓS-1988: UMA ANÁLISE A PARTIR
DA IDÉIA DE IRONIA NA TRADIÇÃO FILOSÓFICA OCIDENTAL

THE NORMATIVE PARADOXES IN THE ECONOMICAL ORDER OF THE 1988 CONSTITUTION:
AN ANALYSIS STARTING FROM THE IDEA OF IRONY IN THE WESTERN PHILOSOPHICAL

TRADITION

Mário André Machado Cabral

RESUMO
O presente artigo tem o propósito de investigar os desafios que se apresentam ao Supremo Tribunal Federal
na interpretação da ordem econômica pós-1988, com a existência do que se chamou de mandamentos
paradoxais na realidade constitucional atualmente em vigor. A análise que se perfez partiu do conceito de
ironia da tradição filosófica ocidental, notadamente em Sócrates, Schlegel, Hegel e Kierkegaard. Na esteira
desta reflexão, algumas conclusões foram sublinhadas na diretriz do pensamento de Vladimir Safatle,
especialmente a de que a ironia traduz a idéia de uma perversão que se expressa em um descompasso interno
no sistema, fundamentada na experiência de inadequação e indeterminação de seu conteúdo. Com a
existência desta zona de indeterminação, surgem os perigos da capacidade abstrata de inversão da realidade
constitucional, gerando a chamada anomia, que se revela como um consequente processo de ironização e
subsequente confusão normativa dos dispositivos constitucionais em contraste. Isso resulta na possibilidade
de resultados incongruentes na interpretação constitucional. Para ilustrar o enfoque teórico do estudo,
analisou-se a existência de paradoxos normativos na ordem econômica constitucional brasileira, notadamente
no art. 170 da CF. Por fim, fez-se uma análise de uma decisão paradigmática do Supremo Tribunal Federal
acerca de um ponto de incongruência normativa identificado no trabalho para, por fim, tecer algumas
considerações acerca dos desafios que, neste contexto, se apresentam na atuação da Suprema Corte
brasileira.
PALAVRAS-CHAVES: IRONIA; ORDEM ECONÔMICA; PARADOXOS NORMATIVOS; SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.

ABSTRACT
The present article aims to demonstrate the challenges that appear to Supreme Court of Brazil (STF) when
interpreting the economical order of the 1988 brazilian Constitution, especially with the existence of
paradoxical commandments in the constitutional reality now in vigor. The analysis started on the concept of
irony of the western philosophical tradition, especially in Sócrates, Schlegel, Hegel and Kierkegaard. Still on
this reflection, some conclusions were underlined in the guideline of Vladimir Safatle's thought, especially the
one that the irony translates the idea of a perversion that expresses itself in an internal incongruence inside
the system, based in the inadequacy experience and indetermination of its content. With the existence of this
indetermination area, the dangers of the abstract capacity of inverting the constitutional reality appears,
generating the anomie, that is revealed as the consequence of the ironization process and subsequent
normative confusion of the contrary constitutional devices. That results in the possibility of incompatibles
results in the constitutional interpretation. To illustrate the theoretical focus of the study, the existence of
normative paradoxes was analyzed in the Brazilian positive constitutional economical order, especially in the
article 170 of Constitution. Finally, an analysis of a paradigmatic decision of the Supreme Court concerning a
point of normative incongruity identified in the work was made. Finally, some considerations concerning the
challenges that, in this context, come to the performance of Brazilian Supreme Court actuation were made.
KEYWORDS: IRONY; ECONOMICAL ORDER; NORMATIVE PARADOXES; SUPREME COURT
OF BRAZIL.

SUMÁRIO: INTRODUÇÃO; 1. A IDÉIA DE IRONIA; 2. A ORDEM ECONÔMICA
CONSTITUCIONAL; 3. A ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ORDEM
ECONÔMICA CONSTITUCIONAL; 4. CONCLUSÃO; REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 

INTRODUÇÃO

O presente trabalho objetiva fazer um estudo da ordem econômica constitucional no contexto pós-
1988, a partir da análise dos dispositivos contrapostos no texto constitucional, ou seja, das normas que
apresentam, entre si, conteúdos contrastantes, por vezes expressivos de uma realidade sistêmica paradoxal.
Tal se verifica, por exemplo, quando se confronta a propriedade privada e a função social da propriedade
com as diferentes acepções possíveis de se obter da moldura normativa na qual se insere o conceito
constitucional de livre iniciativa. Considerando-se que é o Supremo Tribunal Federal o responsável pela
guarda da Constituição, conformar elementos normativos e jurídicos abstratamente opostos traduz um
efetivo desafio que se coloca ao Judiciário, notadamente a partir do advento da nova ordem constitucional
advinda com a promulgação da Carta Republicana de 1988.

Para analisar a contraposição entre os dispositivos constitucionais que regem a ordem econômica
constitucional, optou-se por um estudo teórico-filosófico que parte da concepção de ironia ao longo do
percurso histórico da filosofia ocidental. Assim como alguns dos preceitos da ordem econômica na Carta
Constitucional que possuem conteúdos, simultaneamente, inversos, a ironia – pode-se dizer, a título de
introdução – é a negação do que se quer afirmar, resultando, por isso, num vazio. O desafio para o Poder
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Judiciário e, mais especificamente, para o Supremo Tribunal Federal, é, constatando que a materialidade de
alguns dos dispositivos constitucionais revela-se claudicante, conformar tais mandamentos, na observância
dos fundamentos da Constituição, sem que se alcance o negativo peculiar à idéia de ironia.

Nesse passo, dividiu-se o trabalho em três eixos, sem antes serem feitos alguns esclarecimentos
metodológicos. Em um primeiro plano, fez-se um estudo da ironia na forma como trabalhada por alguns
filósofos, como Sócrates, Kierkegaard, Friedrich Schlegel e Hegel, para, em seguida, estabelecer alguns
pontos tomados de empréstimo de Vladimir Safatle. Em um segundo momento, analisou-se as disposições
positivas referentes ao Título VII da Constituição Federal (“Da Ordem Econômica e Social”) – mais
especificamente o art. 170 – bem como os posicionamentos doutrinários divergentes acerca dos
mandamentos paradoxais da ordem econômica.

Num terceiro ponto, por intermédio de uma seleção do ementário jurisprudencial disponível no sítio
online do Supremo Tribunal Federal, fez-se um estudo acerca dos entendimentos perfilhados daquela Corte
acerca de questões relacionadas à ordem econômica, com o intuito de verificar os posicionamentos do órgão
responsável pelo exame da conformidade dos atos jurídicos a ele submetidos em relação à Constituição.

Por fim, algumas conclusões foram sublinhadas no sentido de que o STF, ao se deparar com tais
elementos normativos que apresentam conteúdos inversos entre si, deve conformar tal paradoxalidade com
atenção aos princípios fundamentais escolhidos e inscritos pelo povo brasileiro na Carta de 1988. Caso não
observado o desafio de tal paradigma, a negatividade da ironia pode dar ensejo a uma zona de
indeterminação jurídica que deve deformar a realidade constitucional.

Antes de se enfrentar o tema objeto da presente investigação, faz-se necessário assentar o percurso
metodológico que se utilizou. Conforme brevemente restou assentado no tópico antecedente, o objeto de
estudo do presente trabalho é a abordagem das peculiaridades da ordem econômico-constitucional brasileira,
bem como a análise dos posicionamentos do Supremo Tribunal Federal em relação a esta. A hipótese
principal eleita no trabalho foi a de que existem elementos normativos paradoxais que se projetam de uma
análise sistêmica e contextual do Título VII da Constituição Republicana. No intento de confirmar tal
hipótese, a metodologia utilizada foi a da pesquisa bibliográfica, amparada, a um, pelo estudo do
ordenamento positivo referente à ordem econômica e, a dois, pela coleta da jurisprudência constitucional,
mediante utilização da pesquisa online em sítios oficiais. É preciso pontuar, no entanto, as peculiaridades
metodológicas e as opções de pesquisa inerentes a cada um dos capítulos que serão apresentados.

No primeiro capítulo, a pesquisa foi inteiramente bibliográfica. A escolha dos autores foi feita com
base na pesquisa dos filósofos que, de algum modo, versaram sobre a temática da ironia. É preciso consignar
que o itinerário seguido foi semelhante ao de Vladimir Safatle, quando de sua abordagem acerca da ironia[1].

O primeiro pensador estudado, Sócrates, considerado como o responsável, como se sabe, pela
entrada da ironia no mundo, não deixou escritos. É por meio de textos de autores a ele contemporâneos que
se procura entender seus pensamentos: é tão-somente por meio de Xenofonte, Platão e Aristófanes, que se
conhece os pensamentos socráticos. Neste ponto, adotou-se alguns dos entendimentos defendidos por
Kierkegaard quando de sua dissertação sobre Sócrates. Kierkegaard[2] pontua que Xenofonte[3], ao se
postar numa defesa exagerada de Sócrates e tentar mostrar o quão errados estavam os atenienses em
condená-lo, engrandece desmesuradamente sua figura. Aristófanes[4], ao inverso de Xenofonte, diminuindo,
de certo modo, a figura de Sócrates, por inseri-lo no contexto de uma comédia, coloca em relevo o elemento
do humor, essencial para a concepção de ironia.

Entretanto, é por meio de Platão que são elaborados os principais ensaios filosóficos sobre
Sócrates. Com Kierkegaard não é diferente, embora também se tenha debruçado sobre As Nuvens, de
Aristófanes[5]. Ele analisa a ironia em Sócrates em cinco diálogos: O Banquete,  Protágoras,  Fédon,  A
Apologia e o Livro I da República[6]. No presente trabalho, as obras escolhidas foram as que mais fornecem
elementos para o entendimento da ironia em Sócrates como uma dialética negativa a partir da qual se gera
um resultado vazio. Nessa tocada, analisando-se os diálogos platônicos e as teses de Kierkegaard, elegeu-se
O Banquete, Protágoras e o Livro I da República como as mais apropriadas para a abordagem específica
deste trabalho.

Já a Friedrich Schlegel, autor romântico que fez reflexões sobre a ironia numa perspectiva diferente
da socrática, pôde-se chegar através da tradução para o português de O dialeto dos fragmentos[7]. Numa
repulsa às teorias sistemáticas, Schlegel deixou seus escritos em fragmentos e pequenas reflexões sobre
diversos temas[8]. Da fragmentação dos pensamentos schlegelianos, foi possível pinçar o interesse pelo
infinito, tema recorrente ao romantismo, e as idéias originais acerca da ironia.

Na crítica da ironia romântica, no contexto da miséria da intelectualidade alemã no contexto do
século XIX, Hegel se mostra como interessante autor no que tange ao estudo da ironia, especialmente nas
divagações presentes na Fenomenologia do espírito[9], sobre O Sobrinho de Rameau, de Diderot[10]. Após
o supra descrito apanhado teórico, foi preciso trazer à baila os pressupostos estabelecidos por Vladimir
Safatle, que ajudaram na ligação entre a negatividade absoluta das condutas trazida pela ironia e os
paradoxos da ordem constitucional econômica.

No segundo capítulo, ambientou-se o estudo das disposições positivas da ordem econômica no
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texto constitucional e dos posicionamentos doutrinários no que se refere aos mandamentos contrapostos
presentes no Título VII. Neste particular, essencial é a exposição crítica dos dispositivos legais e a análise
comparativa entre os posicionamentos doutrinários divergentes. Percebe-se, pois, neste capítulo, a
preponderância da pesquisa de cunho bibliográfico.

Quanto ao terceiro capítulo, que versa sobre os posicionamentos do Supremo Tribunal Federal no
que concerne aos mandamentos paradoxais da ordem econômica, a pesquisa se deu com o fito de se fazer a
coleta da jurisprudência através do sítio eletrônico oficial da Corte[11]. No endereço eletrônico, utilizou-se a
ferramenta “A Constituição e o Supremo”, buscando-se o termo “ordem econômica”. A partir daí, debruçou-
se sobre os acórdãos relacionados aos arts. 1º, 3º, princípios fundamentais da República, e 170, informador
dos fundamentos, fins e princípios da ordem econômica, optando-se somente por ações em sede de controle
concentrado.

De tal recorte, restaram quatro ADPF’s e trinta e sete ADI’s. Desse universo de quarenta e um
acórdãos, escolheu-se apenas um que, além de recente, atende aos propósitos da discussão neste trabalho: a
ADPF 46. Escolhido o julgado, fez-se um resumo dos argumentos jurídicos acerca das problemáticas
trazidas à discussão jurisdicional e se expôs o núcleo dos votos dos ministros, procurando-se mostrar as
contraposições dos posicionamentos entre os próprios ministros e a relevância do atento aos dispositivos
fundantes da ordem constitucional.

A contextualização da metodologia se mostra pertinente na conformidade em que expõe clara e
objetivamente os percursos de feitura do trabalho, situando o leitor acerca das razões que levaram às
escolhas de caminhos na discussão, bem como acerca das peculiaridades metodológicas e das opções de
pesquisas que foram feitas ao longo da elaboração do estudo.
 
1 A IDÉIA DE IRONIA

I. A entrada do conceito de ironia no mundo se deu com Sócrates. A ironia era o ponto de vista de
Sócrates, era o essencial em sua existência. As perguntas que fazia sucessivamente aos seus interlocutores
nos diálogos que travava, caracterizadas por uma dialética negativa, isto é, perguntas e respostas cuja síntese
resulta num negativo[12], eram revestidas pela ironia, essência do núcleo do posicionamento socrático[13].

Em Protágoras, trava-se uma discussão entre Sócrates e Protagóras, acerca da possibilidade ou não
da virtude ser ensinada. Este, sofista, posta-se pela viabilidade de se ensinar a virtude. Aquele, pela
impossibilidade. A ironia nessa obra consiste no fato de que Sócrates, no intento de demonstrar a
impossibilidade de se ensinar a virtude, transforma-a no seu objeto de conhecimento, de estudo, provando,
assim, o oposto, é dizer, que a virtude não pode ser objeto de ensino.

O cerne d’O Banquete é uma discussão sobre a natureza e as qualidades do amor. Tudo ocorre em
uma festa mundana onde várias pessoas ilustres estão presentes, entre eles Agaton, poeta trágico ateniense,
Aristófanes, maior dramaturgo da comédia grega, e Alcibíades, político ateniense. No primeiro contato com
a ironia de Sócrates, o indivíduo se sentia à vontade. Entretanto, após isso, Sócrates se postava não em
igualdade de condições nas relações de amor intelectual de que fazia parte, isto é, como amante, mas como
amado. É nisso que consiste a ironia, que acalenta para depois atormentar, que diz o sim para significar o
não.

A República é um diálogo cujo tema central é o entendimento do que é a justiça. Ao final do Livro I
d’A República, Sócrates chega à conclusão de que não obteve resultado algum a partir da discussão travada.
Aqui, o primeiro livro tem consciência de não só ter chegado a um resultado vazio, mas a um resultado
negativo. Ou seja, após toda a discussão, perguntas e repostas e divagações desdobradas ao longo do Livro
I, chegou-se a um resultado negativo: continua-se sem nada saber. Com Kierkegaard, é possível visualizar o
cunho irônico disso em si e por si mesmo.

Em Sócrates, destarte, era a ironia um meio de vida, algo intrinsecamente constitutivo de sua
existência, indissociável de seu ser, determinante e informador de seus posicionamentos. A explicação de
algo para provar seu oposto, o afago seguido da perturbação e as discussões que alcançam resultados
negativos são elementos ilustrativos daquilo que era a essência do ponto de vista de Sócrates: a ironia.

 
II. O interesse pelo infinito era temática recorrente entre os filósofos e poetas do romantismo.

Assim, Schlegel tentava, mediante suas reflexões filosóficas, chegar ao infinito. Nesse percurso, apercebeu-se
da filosofia e da arte como meios ao infinito. A consciência filosófica permitiria a racionalização acerca do
infinito[14]. Entretanto, Schlegel colocava que a filosofia não concluía com inteireza seus percursos
investigativos:

 
A filosofia ainda caminha demasiadamente em linha reta, e ainda não é suficientemente cíclica. [...] Em
relação aos maiores filósofos ocorre comigo o mesmo que com Platão em relação aos espartanos. Ele os
amava e respeitava infinitamente, mas sempre se queixa de que em toda parte tivessem ficado no meio
do caminho[15].
 

No que tange à arte, Schlegel diz que o artista renuncia e anula sua singularidade, no intento de
alcançar o infinito: “O artista que não renuncia a todo o seu si mesmo é um servo inútil”[16]. Porém, muitos
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deles trazem o infinito para a arte com leviana e comprometedora facilidade: “Há escritores que bebem o
incondicionado como água, e livros em que até os cães se referem ao infinito”[17].

A partir da inconsistência tanto da filosofia como da arte para se alcançar o infinito, surge, aqui,
uma idéia trabalhada de modo interessante por Schlegel: a ironia. Esta, para o filósofo do romantismo, é a
mediação jocosa entre contrários inconciliáveis[18]. A consciência da impossibilidade e da necessidade de
conciliação entre o finito e o infinito é elemento constitutivo da ironia, que é, justamente:

 
Um sentimento do conflito insolúvel entre incondicionado e condicionado, da impossibilidade e
necessidade de uma comunicação total. [...] É [...] essa constante autoparódia, na qual sempre acreditam
e da qual novamente sempre desconfiam, até sentir vertigens, tomando justamente o gracejo como
seriedade, e a seriedade como gracejo[19].
 

Schlegel entende que “ironia é a forma do paradoxo”[20]. Consciente do quê se constitui a ironia e
entendendo o infinito como o resultado de forças que constantemente se separam e se mesclam, onde a
expressão se dá por meio de contradições, é possível pontuar que, para Schlegel, a ironia é o instrumento
adequado para se alcançar o infinito, ao passo que tenta conciliar contrários, mesmo com a consciência da
improbabilidade de tal mediação[21].

 
III. Sabe-se que Hegel era um crítico do romantismo. É preciso ainda colocar: Hegel era um crítico

da ironia romântica. Tal se dava no contexto de uma realidade política e social peculiar da Alemanha da
época de Hegel, sobretudo no que se refere à classe intelectual de seu país.

Ao passo que países como a França e a Inglaterra, que tinham passado por revoluções liberal-
burguesas, a Alemanha no século XIX era um país agrário e atrasado do ponto de vista do desenvolvimento.
Entretanto, subsistia uma classe intelectualizada, em meio ao marasmo nacional em que se achava a
Alemanha: era a “miséria alemã”. Nesse passo, a intelligentsia alemã estava envolta à solidão, à miséria, à
falta de público, à exaltação e à incapacidade do País em dar forma à razão capitalista que fazia o progresso
prosperar nos vizinhos do continente europeu[22].

A intelligentsia romântica da época tinha plena consciência da situação malograda em que se
encontrava. Mas, para resistir a essa conjuntura, apegava-se à ironia, elemento de sarcasmo em que se
apoiava a intelectualidade alemã para suportar seu malogro existencial em meio à decadência nacional. É
dizer, a ironia era a atitude consciente da classe intelectual no contexto da “miséria alemã”, onde, defronte ao
marasmo político e a indeterminação subjetiva, o intelectual se agarrava para justificar sua infeliz
situação[23]. É contra essa ironia que Hegel se insurge[24].

Ainda na seara do pensamento hegeliano, notadamente no que concerne às suas relações com a
ironia, um contexto diferente da conhecida crítica de Hegel à ironia romântica deve ser sublinhado. Na
esteira das contribuições teóricas de Paulo Eduardo Arantes e Vladimir Safatle, as percepções hegelianas
consignadas na Fenomenologia do Espírito e as implicações que se fazem notar na obra O Sobrinho de
Rameau, de Diderot, hão de ser aqui mais detidamente consideradas.

Essa obra é um diálogo entre Eu, o narrador, filósofo, e Ele, Jean-François Rameau, sobrinho do
célebre músico Jean-Phillipe Rameau, um jovem ocioso que entende de arte e música e que Eu apresenta
como original, excêntrico, extravagante, imoral, provocador, repleto de contradições e possuidor de bom
senso e desrazão[25]. Na fala do sobrinho de Rameau, percebe-se que ele está a tentar perverter valores
tendentes à validade universal incontestável, defendidos por Eu – os valores do Iluminismo[26].

Porém o sobrinho não rompe com a Ilustração. Apenas, com sua postura sarcástica, questiona
subliminarmente, no tentame de ironizar e interverter condutas incontestáveis, os valores que aspiram
universalidade[27]. Nesse sentido, a linguagem irônica do sobrinho caracteriza a “palavra que, ao mesmo
tempo, segue o código e o transgride”, representando “o momento inaugural do advento das aspirações
modernizadoras do Esclarecimento”[28]. A ironia que a tudo perverte é um descompasso interno
fundamentado na experiência de inadequação e indeterminação[29].

A época retratada na obra em comento era de desagregação dos substratos normativos que dão
unidade social. Ou seja, estava-se em um período de mudança das estruturas normativas que legitimavam a
sociedade de então. A consciência de uma situação como essa se manifesta como ironização[30]. O Brasil
passou por situação semelhante. Após o desfazimento das regulações normativas da anterior ordem
autoritária, constrói-se no País uma nova realidade jurídica de interação social e estatal. Entretanto,
subsistem ainda conjunturas internas à nova ordem constitucional através das quais não se visualiza a coesão
de disposições jurídicas unívocas.

Tal se dá no contexto da ordem econômica da Constituição Federal de 1988, em que não se
determinam as indicações normativas para um caminho a se seguir na construção da nova realidade jurídica.
Ao revés, vê-se normas que apontam em sentidos diversos e, consequentemente, interpretações em sentidos
opostos. Isso pode condicionar uma guinada para uma zona de indeterminação capaz de inverter a realidade
constitucional. A anomia, gerada pela negatividade da ironização e subseqüente confusão normativa dos
dispositivos constitucionais contrários, pode gerar resultados incongruentes com as aspirações surgidas com
a nova Constituição.
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É por isso que se faz imprescindível o estudo dos dispositivos constitucionais da ordem econômica,
bem como a abordagem das divergências doutrinárias no que se refere à sua interpretação. Firmada a
compreensão dos paradoxos que compões tais normas, coloca-se o desafio ao Supremo Tribunal Federal de
emprestar uma adequada compreensão aos opostos sentidos existentes na Constituição, como forma de não
permitir a negatividade da ironização absoluta da realidade legar nossa ordem constitucional a uma zona de
indeterminação jurídica.
 
2 A ORDEM ECONÔMICA CONSTITUCIONAL

I. Ao se ter em vista que o contexto em que foi elaborada a Carta foi de grandes debates pautados
em rígidas divergências político-partidárias, é possível visualizar o ânimo dos constituintes em torno de
disputas muitas vezes contrapostas. De um lado, encontravam-se grupos favoráveis a uma participação
diminuta do Estado no sentido da atuação na esfera social e econômica. De outro, havia segmentos que
intentavam ver prescritos na Constituição direitos e garantias demandados pela população, em relação aos
quais se impunha ao ente estatal o dever de agir ativamente[31].

Os antagonismos das posições políticas e das propostas se fizeram refletir no texto constitucional.
Visto que, em geral, as visões contraditórias giravam em torno da atuação do Estado na seara social e
econômica, sobretudo relacionadas a temas clássicos da teoria constitucional ocidental, como propriedade e
liberdade, o Título VII da Constituição Federal (“Da Ordem Econômica e Financeira”) é onde mais
nitidamente se enxergam os binômios que marcam um texto que buscou condensar heterogeneidades:

Intervencionismo e liberalismo se alternam na formulação dos princípios e essa relação alternativa [...]
exprime o clima de ambigüidade e duplo sentido que percorre as cláusulas da Ordem Econômica e
Financeira. Liberalismo, intervencionismo e dirigismo econômico refletem as correntes que se
debateram na assembléia Nacional constituinte e as maiorias eventualmente vitoriosas imprimiram no
texto da constituição a concepção heteróclita da Ordem Econômica[32] (HORTA, 1991, p. 15)

 

Um dos temas em que se visualizam mais nitidamente as dicotomias da ordem econômico-
constitucional é o referente à propriedade. O art. 170 da Constituição, vestibular dos mandamentos da ordem
econômica, ao passo que prescreve a propriedade privada no seu inciso II, impõe a função social da
propriedade no inciso III. Ainda que não se reconheça a oposição extrema entre os dois princípios, uma vez
que um complementa o outro, infere-se que, em algum momento, poderá haver disparidades de interesses
que os coloquem em pólos opostos.

O direito de propriedade, no formato em que é tratado nos ordenamentos jurídicos atuais, ganhou
seus contornos oficiais a partir da Magna Carta inglesa de 1215, que estabelecia, em suas cláusulas 30 e 31,
o respeito à propriedade privada contra os abusos confiscatórios do soberano[33]. Com a Declaração de
Direitos de Virgínia, nos Estados Unidos, de 1787, o direito de propriedade é considerado inato ao ser
humano e impassível de privação, sendo colocado, pela primeira vez, no bojo de uma constituição[34]. A
Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, coloca, em seu art. 17, que o direito de
propriedade só pode ser privado em caso de necessidade pública, mediante indenização, dando a tal direito
natureza inviolável e “sagrada”[35]. Pode-se, destarte, visualizar que a propriedade privada era entendida,
sobretudo com as declarações liberal-burguesas setecentistas, como a essência das liberdades individuais a
que se buscava proteger.

A Constituição mexicana de 1917 inaugurou nova perspectiva acerca do direito de propriedade,
instituindo, em seu art. 27, que esta é originalmente da Nação, podendo seu domínio ser transmitido aos
particulares[36]. A Constituição alemã de Weimar, de 1919, estabeleceu uma seção para a “vida econômica”
do país em reconstrução em que se assegurava a liberdade econômica e a propriedade, mas nos limites de se
garantir a todos a dignidade humana, com o fito de servir ao bem comum[37]. Percebe-se, pois, que há uma
significativa mudança quanto à idéia de propriedade, inicialmente ligada a uma concepção estritamente
individualista, mas, a partir de então, devendo atentar a certos pressupostos de atento à coletividade.

A constituição brasileira de 1988 reflete em certa medida o caminhar histórico do direito de
propriedade, possuindo dispositivos que se inclinam para as concepções mais individualistas e outros que
pendem para a observância das finalidades sociais da propriedade. Não se pode negar que o Brasil adotou o
sistema econômico capitalista de produção. Assim, o direito do proprietário individual de, por exemplo, um
bem urbano, uma empresa ou uma propriedade rural é assegurado em sua plenitude, não podendo decair
senão em virtude de forte motivação. O princípio da propriedade privada serve de corolário para a garantia
do exercício legítimo do uso, fruição e gozo de um bem privado, estando em consonância com a posição
econômica conjuntural do Brasil. Acontece que, como se vê da evolução histórica do direito de propriedade,
esta não pode ser dissociada da realidade fática na qual está inserida, devendo atentar a uma função
adequada e benéfica para a coletividade social. Neste sentido,

Se a propriedade a apropriação privada dos meios de produção constituem mesmo pressupostos de um
regime capitalista, verdade é, também, que na vigência de um Estado Democrático de Direito (CF, art.
1º, caput), cujos objetivos fundamentais são garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promovendo o bem de todos, sem
preconceitos e discriminações, para construirmos uma sociedade livre, justa e solidária (CF, art. 3º), a
propriedade privada – com todas as implicações que a expressão significa ou pode significar – não se
legitima mais pelos frutos que dela extrai seu senhor, mas, igualmente, pela função que desempenha no
contexto da sociedade[38].
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[...] a propriedade privada é ao mesmo tempo um direito (subjetivo) fundamental e uma instituição em
que radica, dentre outros fundamentos, a legitimidade de um Texto Constitucional num Estado
Democrático de Direito [...]. Ao mesmo tempo em que garante a propriedade, a Constituição prevê a sua
função social. Dito de outro modo: a Constituição conforma a propriedade e o seu exercício à sua função
social[39].
 
Como direito individual, o instituto da propriedade, como categoria genérica, é garantido e não pode ser
suprimido da atual ordem constitucional. Contudo, seu conteúdo já vem parcialmente delimitado pela
própria Constituição, quando impõe a necessidade de que haja o atendimento de sua função social,
assegurando-se a todos uma existência digna nos ditames da justiça social[40].
 

No que tange à propriedade no seio da ordem econômica da Constituição, calha notar sua natureza
“dual”[41], cambiante, a um, no sentido da proteção de um direito individual e, a dois, no atento às
exigências de cunho comunitário-social. Apesar de se tratar de dispositivos que indicam caminhos inversos, à
semelhança da ironização anteriormente discutida, deve tal dualidade ser conformada com sensibilidade no
que toca aos princípios fundamentais informadores dos fundamentos e objetivos da República, prescritos nos
primeiros artigos da Carta. Só dessa maneira, é possível mediar contraposições conceituais inscritas
positivamente e permitir um adequado entendimento constitucional por parte do órgão a que cabe a guarda
da ordem constitucional.

II. Outro ponto sobre o qual se deve refletir é acerca da natureza do conceito constitucional de livre
iniciativa. Há autores que entendem que, como a Constituição atenta para princípios como livre concorrência
e propriedade privada, estaria ela afirmando o sistema capitalista de mercado. De uma banda, têm eles
cabimento quanto à opção de sistema econômico do constituinte. A outro turno, decai-lhes razão no que se
refere à conceituação de livre iniciativa que adotam para inferir tal compreensão.

Sob a perspectiva da liberdade de trabalho e associação, Manoel Gonçalves Ferreira Filho pontua
que a livre iniciativa é “[...] a combinação da liberdade do trabalho com a liberdade de associação [...]. A
liberdade de iniciativa, que é a liberdade de trabalhar num determinado campo ou de se associar para
trabalhar numa determinada atividade, é, aliás, um dos princípios fundamentais da ordem econômico-
social”[42].

José Afonso da Silva, partindo da eleição de uma economia capitalista para o Brasil em 1988,
associa a livre-iniciativa à iniciativa privada, enquanto valor fundamental da sociedade de mercado:

A Constituição declara que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na
iniciativa privada. Que significa isso? Em primeiro lugar quer dizer precisamente que a Constituição
consagra uma economia de mercado, de natureza capitalista, pois a iniciativa privada é um princípio
básico da ordem capitalista[43].
 

Entendendo a livre-iniciativa como uma liberdade concernente ao cidadão, com a negativa da
atuação estatal, André Ramos Tavares segue linha semelhante aos demais, quando afirma que “o postulado
da livre-iniciativa, portanto, tem uma conotação normativa positivada, significando a liberdade garantida a
qualquer cidadão, e uma outra conotação que assume viés negativo, impondo a não-intervenção estatal
[...]”[44].

As posições acima pontuadas são de certo modo limitadas. Isso porque, ao assinalar somente
aspectos como liberdade de trabalho e iniciativa privada, tais autores estão a negar a existência de relação
entre livre iniciativa e Estado. É fato que se está em um contexto de economia capitalista e que a livre
iniciativa engloba a liberdade privada do cidadão na seara de uma sociedade de mercado. Porém não se há
furtar no reconhecimento de que livre iniciativa abrange também a iniciativa do Estado no campo sócio-
econômico, com o fito de realizar as tarefas e diretrizes constitucionalmente previstas, que visam à
asseguração da dignidade e da justiça social[45].

Eros Roberto Grau, nesse passo, entende a idéia de livre iniciativa num sentido amplo: “[...] livre
iniciativa não se resume, aí, a “princípio básico do liberalismo” ou a “liberdade de desenvolvimento da
empresa” apenas – à liberdade única do comércio, pois. Em outros termos: não se pode visualizar no
princípio tão-somente uma afirmação do capitalismo”[46]. E segue adiante: “[...] não se pode atribuir
exclusivamente à contemplação constitucional do princípio da livre iniciativa – do seu valor social, repito –
a consagração, constitucional, do sistema capitalista [...]”[47].

Vê-se que há divergências quanto ao entendimento conceitual sobre a livre-iniciativa, fundamento
da ordem econômica. A compreensão desse conceito determina a interpretação e a aplicação das disposições
constitucionais subseqüentes. A um turno, há posições que associam a livre-iniciativa à liberdade de trabalho,
econômico-produtiva, no contexto de uma sociedade capitalista onde resta ao Estado uma conduta omissiva,
negativa, de abstenção. A outro, têm-se posicionamentos pautados pela preocupação com a consecução das
tarefas constitucionalmente previstas, ansiadas pela população, em que cabe ao Estado uma iniciativa na
seara econômica e social que não pode ser outra senão a da intervenção[48]. Defronte às dualidades que
permeiam os dispositivos da ordem constitucional econômica e os entendimentos doutrinários acerca do
tema, imprescindível o estudo do entendimento do Supremo Tribunal Federal ao se deparar com a
composição dicotômica de alguns dos mandamentos do Título VII.
 
3 A ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ORDEM ECONÔMICA
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CONSTITUCIONAL[49]
            A Associação Brasileira das Empresas de Distribuição – ABRAED propôs a Argüição de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 46, questionando a recepção da lei nº 6538 de 1978, que
estabeleceu a exclusividade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT no que concerne às
atividades postais. Seu argumento era substancialmente o de que, além de o serviço postal não ser serviço
público, configurando atividade econômica e, assim, fora do espaço de atuação do Estado, tratava-se de um
regime de monopólio, que, por sua vez, não se coadunava com os mandamentos constitucionais da livre
iniciativa, livre concorrência e iniciativa privada, levantando, portanto, à não recepção da referida lei pela
Constituição Federal de 1988.
            A ECT sustentou que a lei 6538/78 havia sido recepcionada pela Constituição, uma vez que, de
acordo com os arts. 21, X, e 22, V, da Carta, a União tem competência para legislar sobre serviço postal.
Desse modo, pelo inscrito no texto constitucional, serviço postal é serviço público, devendo o Estado prestá-
lo na conformidade da legislação pertinente, isto é, a partir do que ordena a lei impugnada pela ABRAER. Já
que essa lei lega à ECT a exclusividade na prestação do serviço postal, tal monopólio é plenamente
constitucional, no que implica na recepção da lei em comento pela atual Constituição.
            a. O Ministro Relator, Marco Aurélio, em seu voto, desenvolve um raciocínio que se presta a criticar
o Estado interventor, imputando ao mesmo incompetência e ineficiência na sua atuação. O Ministro sustenta
que a ordem constitucional consagra a livre iniciativa e liberdade econômica como valores. Assim, a atuação
do Estado deve se dar apenas de modo subsidiário, quando houver motivação relacionada à segurança
nacional ou por fator significativo de interesse público, garantindo condições para o crescimento econômico
e igualdade de oportunidades. O princípio da livre iniciativa indicaria, então, que a atuação do Estado na
seara econômica somente deve ocorrer para corrigir imperfeições que o mercado não pôde por si sanar:

Se em certa sociedade o Estado prega o dirigismo econômico, mais e mais atividades serão realizadas
sob as mãos do Estado e alçadas à condição de serviço público. Ao contrário, se exorta a livre iniciativa
e a liberdade econômica, a regra é que os particulares desenvolvam tais atividades livremente, desde que
atendam à disciplina própria para cada setor da economia, atuando o Poder Público apenas de maneira
subsidiária, quando imprescindível por imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo
– artigo 173 da Constituição em vigor.

           
Posto que o monopólio de uma atividade considerada econômica não deve ser pertinente à atuação

do Estado, que só age nesse domínio em casos excepcionais e subsidiariamente, uma lei que prescreve tal
exclusividade não se harmoniza com os fundamentos ordenadores não só da ordem econômica (art. 170 e
seguintes), mas sobretudo da própria República (art. 1º, IV). Nessa linha, não merece, segundo o Ministro
Marco Aurélio, a lei nº 6538 de 1978 ser recepcionada pela Constituição Federal de 1988.

b. O Ministro Eros Grau, em seu voto, pontua esquematicamente, acolhendo ao fundamentos da tese
veiculada pela parte argüida, que serviço postal não consubstancia atividade econômica, pois se trata de
serviço público. Não tem sentido, pois, a argumentação da argüente que traz à baila ferimento aos princípios
da livre iniciativa e da livre concorrência:

[...]o serviço postal é serviço público. Portanto, a premissa de que parte a argüente é equívoca. O serviço
postal não consubstancia atividade econômica em sentido estrito, a ser explorada pela empresa privada.
Por isso é que a argumentação em torno da livre iniciativa e da livre concorrência acaba caindo no vazio,
perde o sentido.

           
A Constituição traça objetivos e fundamentos em relação aos quais, para alcançá-los, é impossível um

Estado com atuação subsidiária. Na consecução dos fundamentos da República, arrolados no art. 3º, calha
um Estado que tenha papel significativo no âmbito social e econômico, para dar cumprimento às tarefas
constitucionalmente previstas. Nesse passo, para o Ministro Eros Grau, uma concepção de Estado diminuto
não é capaz de dar implemento ao que é colocado na Carta, de modo que tal posição não tem
compatibilidade com a Constituição. Seu voto foi no sentido da total improcedência da argüição proposta
pela ABRAED, no que foi acompanhado pela maioria dos ministros, que decidiram pela recepção da lei
questionado e conseqüente manutenção do monopólio dos serviços postais pela ECT.

Da análise dos votos em torno dos quais se agruparam os posicionamentos majoritários dos ministros,
é possível ver dois eixos interpretativos acerca da ordem econômica na Constituição, bem como do papel do
Estado nessa seara. Por um lado, há um posicionamento que entende como mais adequada uma atuação
estatal voltada para subsidiar a atividade econômica privada, implicando uma concepção do fundamento da
livre-iniciativa plenamente ligada à tradição liberal, relacionada ao sistema capitalista de produção. Por outro,
há um posicionamento que reconhece que a atuação do Estado no domínio econômico é não apenas
importante, mas imprescindível na consecução dos fins advindos do texto de 1988. Tal concepção dá por
conseqüência um conceito distinto de livre iniciativa, em que esta é vista também a partir da iniciativa do
Estado em implementar os mandamentos constitucionais. Essa posição se intenta pautada por uma visão não
apartada da Constituição, sob a qual se vê a ordem econômica relacionada aos fundamentos e objetivos
escolhidos pelo povo e inscritos na Carta.
 
4 CONCLUSÃO
            A paradoxalidade entre dispositivos e entendimentos no contexto da Constituição Federal corrobora
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para a idéia de ironia ora trabalhada no presente estudo. A negatividade da ironização absoluta das condutas
pode conduzir à inversão e profanação da realidade constitucional. As conseqüências disso podem ser
significativamente danosas à ordem democrática optada pelo país, o que conduz a uma situação em que a
falta de fé na estrutura constitucional determina uma zona anômica de indiferença entre o direito e o não
direito[50].
            Ao órgão que cumpre a guarda da Constituição, o STF, impõe-se um entendimento que se
harmonize com a unidade constitucional e seus princípios informadores. Se esses princípios (CF, Título I)
caminham no sentido da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, onde ao Estado subsiste o
dever de proteger e implementar as garantias constitucionalmente previstas, deve esse órgão mediar as
contradições e ironias presentes no bojo da ordem normativa constitucional e, mais especificamente, no
domínio da ordem econômico-constitucional, em vista desses fundamentos. A análise do acórdão estudado
mostrou, pela posição do voto majoritário, que a Corte caminha no sentido de “desproblematizar” a
ironização dos dispositivos contrapostos na ordem econômica constitucional em homenagem à unidade que
dá forma à Constituição pelos princípios fundamentais da Carta.
            Assim, o Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com os conflitos que envolvem os dispositivos de
sinais inversos na ordem econômica, possuidores de ironia, deve decidir em conformidade com os
fundamentos que delineiam a Constituição, com o fito de não se permitir chegar à zona indeterminada de
resultado vazio característica da ironia. É preciso uma deliberação e um juízo que não dêem margem para a
anomia da ironização. E o melhor caminho para tal é a decisão coadunada com os princípios da República.
Nesse passo, não há dúvidas de que, ante a este cenário, o Supremo Tribunal Federal figura como
personagem imprescindível aos desafios de construção de uma ordem constitucional democrática.
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POSITIVISMO JURÍDICO NO SÉCULO XIX: RELAÇÕES ENTRE DIREITO E MORAL DO
ANCIEN RÉGIME À MODERNIDADE

LEGAL POSITIVISM IN THE XIX CENTURY: RELATIONSHIPS BETWEN LAW AND MORAL

José Renato Gaziero Cella

RESUMO
O presente artigo pretende descrever como se deu a formação do positivismo jurídico e como a Modernidade
e seu laicismo que separa moral (religião) e política acolheu a ideia, ante uma grande polêmica que está longe
de se dissipar, da separação entre direito e moral. Para o positivismo jurídico o conceito de direito tem que
ser definido prescindindo-se de seu conteúdo e não há como estabelecer algum critério seguro de justiça, a
exceção da idéia de justiça formal ou igualdade na lei por meio de universalização, posto que qualquer
critério assim obtido seria de natureza subjetiva e, portanto, irracional. Na tensão entre política (poder) e
direito se vê que, historicamente, há uma oscilação entre voluntarismo e racionalismo, em que as posturas
voluntaristas, de que o positivismo jurídico faz parte, tendem a reduzir a atividade da interpretação a uma
singeleza técnica de encontrar a solução jurídica de forma subserviente às fontes do direito derivadas da
vontade política, sem qualquer intuito de criação jurídica autônoma, de modo que não se “pensa” o direito,
mas, em vez disso, obedece-se o direito. Já as posturas racionalistas, que entraram em evidência nos períodos
históricos em que as normas estabelecidas não correspondiam às necessidades normativas vigentes no
momento de sua aplicação, propunham técnicas de encontrar racionalmente o justo, tal qual se dá atualmente
com a visão argumentativa e interpretativa do direito, em que se pensa que o direito pode ser definido pelo
seu viés argumentativo, de maneira que a atividade dos juristas seria a de fixar o caminho que a razão terá de
percorrer para encontrar a solução jurídica. É no âmago dessa recorrente polêmica
voluntarismo/racionalismo, portanto, que podem ser inseridas hoje as posturas do positivismo jurídico
analítico e as teorias argumentativas e pós-positivistas.
PALAVRAS-CHAVES: DIREITO E MORAL, VOLUNTARISMO E RACIONALISMO, POSITIVISMO
JURÍDICO

ABSTRACT
This article intends to describe the legal positivism origin and how the Modernity separates moral (religion)
and politics before a great controversy that is far from if wasting, of the separation between law and moral.
For the legal positivism the concept of law has that to be defined without previous contents and it does not
have some criterion of justice. The tension between politics and law makes an oscillation between
voluntarism and rationalism. Legal positivism is in the voluntarism way, and they reduces the interpretation
activity by the technique to find the legal solution without any intention of independent legal creation. The
racionalism position wants to find the justice using the reason, thus the activity of the jurists would be to fix
the way that the reason will have to find the legal solution.
KEYWORDS: LAW AND MORAL, VOLUNTARISM AND RACIONALISM, LEGAL POSITIVISM
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Introdução

              No âmbito jurídico um dos grandes problemas existentes e que ainda persiste - que tem ocupado
pensadores desde a Antiguidade - é a clássica questão da justiça. O que é a justiça? Para o enfrentamento
desse problema, que impõe, no âmbito jurídico, o estudo das relações entre direito e moral, será percorrido o
caminho que culminará no positivismo jurídico[1] do século XX, com destaque ao seu rompimento com o
jusnaturalismo racionalista que teve lugar no século XVIII e cuja consolidação se operou no século XIX.

              Das várias discussões existentes quanto aos fundamentos do direito, é possível que uma das mais
significativas segue sendo a das possibilidades ou não de se promover, pelo direito, a justiça, ou seja, a ideia
do direito como instrumento[2] para a realização do valor[3] do justo.

              Mas o que é, afinal, a justiça? Também aqui o debate se põe, sendo que talvez nenhum outro tema
tenha ocupado tanto a filosofia do direito como as relações entre o direito e a moral, ou, num sentido mais
amplo, as relações entre o direito como é (o direito positivo) e o direito como deveria ser segundo os
postulados da moral e da justiça (o direito natural ou racional).[4]

              A disputa entre essas duas concepções jurídicas, o positivismo e o jusnaturalismo, cobre vários
séculos da história do direito e, apesar de amiúde ser declarada cancelada, revive em cada época sob o manto
de novas fórmulas.

              Com efeito, a teoria de Hans Kelsen contra o direito natural parecia ter interrompido o velho debate
para sempre. Kelsen, mediante uma bem sucedida metodologia em que se demonstra desnecessária a
exigência de conteúdos prévios para que uma ordem da conduta humana seja ou não reconhecida como
sendo uma ordem jurídica, desloca o problema da justiça para a política, ou seja, essas questões deixariam de
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ser um problema jurídico.[5]

              Para tanto, após enquadrar o direito natural como uma "...doutrina [que] sustenta que há um
ordenamento das relações humanas diferente do Direito positivo, mais elevado e absolutamente válido e
justo, pois emana da natureza, da razão humana ou da vontade de Deus"[6], chegando mesmo a denunciar a
relatividade[7] dessa doutrina[8], Kelsen acusa de dualismo platônico a distinção entre direito positivo e
direito natural:

A doutrina do Direito natural é caracterizada por um dualismo fundamental entre Direito positivo e Direito
natural. Acima do imperfeito Direito positivo existe um perfeito - porque absolutamente justo - Direito
natural; e o Direito positivo é justificado apenas na medida em que corresponda ao Direito natural. Nesse
aspecto, o dualismo entre Direito positivo e Direito natural, tão característico da doutrina do Direito natural,
lembra o dualismo metafísico da realidade e a ideia platônica.[9]

 

              No entanto, segundo Kelsen, ao contrário das leis da natureza que são regidas pelo princípio da
causalidade (o mundo do ser), as normas jurídicas não têm seu cumprimento vinculado a determinações
fatais e necessárias, vez que essas se regem pelo princípio da imputação (o mundo do dever-ser).

              Sob esse prisma, se houvesse normas causais (necessárias) para determinar a conduta humana, as
normas de direito positivo seriam supérfluas:

Caso se pudesse ter conhecimento da ordem absolutamente justa, cuja existência é postulada pela doutrina
do Direito natural, o Direito positivo seria supérfluo, ou melhor, desprovido de sentido. Confrontada com a
existência de uma ordenação justa da sociedade, inteligível em termos de natureza, razão ou vontade divina,
a atividade dos legisladores equivaleria a uma tola tentativa de criar iluminação artificial em pleno sol.[10]

 

              A separação entre direito e moral decorrente da relatividade desta última é um traço característico
do positivismo jurídico lapidado no século XX. Gustav Radbruch, que chegou a ser um dos mais ferrenhos
defensores do positivismo jurídico durante a década de 1930[11], dava clara preferência ao direito em caso
de conflito com a justiça, "...pois é mais importante a existência da ordem jurídica que a sua justiça, já que a
justiça é a segunda grande missão do direito, sendo a primeira, a segurança jurídica, a paz".[12]

              No entanto, a barbárie do nacional-socialismo levou a um sério questionamento da tese positivista
ao final da Segunda Guerra Mundial.[13]

              A ideia kelseniana de que toda a norma legal é direito, sem consideração de seu conteúdo[14], foi
duramente combatida no pós-guerra, tendo sido atacada como responsável pela legitimação dos regimes
autoritários que tiveram lugar em várias nações durante o século XX.

              Essa circunstância trouxe novamente à tona aquilo que a teoria de Kelsen tinha posto em estado de
latência[15]: as relações entre direito e moral, e o comprometimento deste com a realização da justiça.

              A saída daquele estado de latência provoca uma efervescência no debate jurídico[16], dando fôlego
ao ressurgimento de algumas formas de jusnaturalismo[17], exigindo a reformulação de alguns conceitos por
aqueles que se mantiveram no positivismo[18], permitindo, enfim, o surgimento de novas propostas[19] que
têm demonstrado, mais do que nunca, a importância do debate filosófico na atualidade, debate esse que não é
e não pode ser negligenciado, mas que está comprometido a encontrar soluções - ou pelo menos a questionar
com a radicalidade própria da filosofia os modelos jurídicos postos - para que o direito possa se aproximar
da justiça.

              Nesse sentido, para que se possa situar melhor na compreensão desse problema, é imprescindível a
análise do contexto histórico em que a tentativa de separação entre direito e moral desabrochou, sendo esse
o objeto central do presente artigo.

 

1. Predomínio da Moral sobre o Direito

 

1.1 O Pensamento Escolástico Medieval

              A ótica normativa que afirma que direito e moral são sistemas distintos, a exemplo do pensamento
kantiano, permite o enquadramento das mais variadas teorias jurídicas nas três seguintes posições: a)
predomínio da moral sobre o direito[20]; b) prevalência do direito sobre a moral[21]; e c) tentativas de
buscar um suporte ao direito, por fora do próprio ordenamento jurídico, sem ter que recorrer ao direito
natural.[22]

              A concepção de Perelman, por exemplo, divide as várias escolas jurídicas, enquadrando-as em
períodos distintos, de forma semelhante à divisão acima:

Podemos distinguir, a este respeito, três grandes períodos, o da escola da exegese, que termina por volta de
1880, o segundo o da escola funcional e sociológica, que vai até 1945, e o terceiro, que, influenciado pelos
excessos do regime nacional-socialista e pelo processo de Nuremberg, se caracteriza por uma concepção
utópica do raciocínio judiciário.[23]
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              O ponto de vista de Perelman, na síntese acima, não enquadra o pensamento que defende o
predomínio da moral sobre o direito, em que podem ser incluídas várias doutrinas de direito natural.

              Outro prisma de pensamento é trazido por Antônio Manuel Hespanha, para quem as doutrinas
filosóficas do direito têm oscilado entre o voluntarismo e o racionalismo, sendo possível enquadrar cada
uma delas em uma dessas vertentes:

A origem do direito, a natureza do justo, sempre constituíram, em todas as épocas e em todas as sociedades,
questões em aberto; para lhes dar resposta têm-se elaborado mitos e doutrinas filosóficas de muitos matizes.
Fundamentalmente, as posições têm oscilado entre o voluntarismo e o racionalismo.

Para o voluntarismo, o direito é o produto de uma vontade - a vontade divina, a vontade do legislador ou do
príncipe, a vontade geral - cujo conteúdo é, em princípio, arbitrário. Daí que o jurista apenas tenha uma
forma de descobrir o que é justo - interpretar, da forma mais humilde possível, a vontade da entidade que
quis o direito. Este torna-se, assim, num dado indisponível a que o intérprete apenas tem que obedecer.

Para o racionalismo, pelo contrário, o direito constitui uma ordem preestabelecida - inscrita na natureza
humana e na natureza das coisas - à qual se pode aceder mediante um uso adequado da razão.

Os efeitos de uma e de outra atitude são opostos.

Nas épocas em que predominam concepções do primeiro tipo, parece haver uma pequena margem para se
exercitar uma atividade doutrinal autônoma sobre o direito. Pois esta consiste numa via raciocinante de
acesso ao 'justo' (à solução justa ou jurídica dos problemas), via esta que o voluntarismo começa por negar.
Toda a ars inveniendi (i.e., a técnica de encontrar a solução jurídica) se reduzirá, portanto, a interpretar, de
forma mais ou menos subserviente, as fontes de direito sem qualquer intuito de criação jurídica autônoma. A
atitude do voluntarismo não é, de modo algum, pensar o direito mas, em vez disso, obedecer ao direito.

Já nas épocas em que domina uma concepção racionalista do direito, se propõe uma técnica, mais ou menos
rigorosa, de encontrar racionalmente o justo. Como agora se acredita que o direito pode ser encontrado
raciocinando, toda a preocupação dos juristas é fixar o caminho, o curso, que a razão terá que percorrer
(discurso) para encontrar a solução jurídica. E vai surgir, assim, uma intensa atividade metodológica tendente
a descobrir as corretas regras do pensamento jurídico.

Mas, por outro lado, a questão tem uma outra face, documentada pela história. Esta demonstra,
efetivamente, que algumas das grandes épocas da dogmática jurídica (i.e., aquelas de que datam a maior
parte dos instrumentos lógicos, dialéticos e conceituais ainda hoje usados) são aquelas em que domina uma
concepção voluntarista e positivista do direito, aquelas em que as normas jurídicas postas eram dotadas de
um prestígio excepcional que impedia, inclusivamente, a sua derrogação. Como, nem sempre a solução
normativa estabelecida autoritariamente correspondia às necessidades normativas vigentes no momento da
sua aplicação e dada a impossibilidade de afastar, sem mais, a norma indesejada, nada resta à doutrina senão
modificar o conteúdo desta norma através de uma interpretação sutil, levada a cabo mediante a utilização de
complexos instrumentos lógico-conceituais. Por meio deste arsenal de instrumentos intelectuais o que se está
é a alterar a norma indesejada, simulando que apenas se está a levar a cabo a sua interpretação.

Concluindo. O nascimento da dogmática jurídica liga-se tanto a uma crença teórica no poder da razão como
a uma necessidade prática de usar a razão, para atualizar, sub-repticiamente, normas consideradas
inderrogáveis.[24]

 

              Tanto o ponto de vista de Perelman quanto a ótica de Hespanha não se contrapõem à subdivisão
proposta no início desse tópico, antes a complementam, de maneira que interessa, agora, situar
historicamente algumas das doutrinas que podem ser enquadradas na concepção de prevalência da moral
sobre o direito, já que foi justamente da ruptura com elas e a consequente centralização do direito nas mãos
de um poder soberano que fez do uso da força e do poder de legislar o seu monopólio, que levou ao
surgimento do positivismo jurídico contemporâneo.

              A prevalência da moral sobre o direito só é possível em sociedades que comungam (ou pensam
comungar impondo essa comunhão) de ideais comuns sobre moral e direito, como, por exemplo, a ordem da
Idade Média, que era unificada pela concepção religiosa cristã da vida. Trata-se aqui da tradição escolástica
do jusnaturalismo, que tem nas tradições patrística de Santo Agostinho[25] e escolástica de Santo Tomás de
Aquino[26] seus principais formuladores.

              O pensamento escolástico afirmava a existência de uma ordem natural[27] que estaria submetida à
lei eterna que dirige todos os seus movimentos, sendo que seria a razão de Deus a criadora dessa ordem
natural.[28] Ao homem, por ser uma criatura racional, seria dado participar da lei eterna, cujo conhecimento
lhe permitiria formular os princípios da lei natural.[29]

              Dada a concepção escolástica de que o homem tem consciência da lei natural, direito natural é
aquilo que é justo. É por isso que para o jusnaturalismo escolástico somente merece a denominação de lei
aquilo que a razão discerne como sendo o bem comum. Assim, as legislações positivas, contanto que não
contrariassem as leis naturais[30], eram tidas como perfeitamente legítimas.[31] Portanto o direito natural
não tinha pretensões de substituir o direito positivo, mas sim de limitar, quando fosse o caso, as
consequências injustas de sua aplicação.[32]
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1.2 O Jusracionalismo

              Porém, com o advento do racionalismo nos séculos XVII e XVIII, nasce a ambição de se elaborar
um sistema de direito justo, "...uma jurisprudência universal, inteiramente fundada em princípios racionais,
independentes em sua formulação e em sua validade do meio, tanto social quanto cultural, que os viu nascer
e daquele que deveriam reger.[33] Um sistema assim é que deveria ser ensinado nas Faculdades de
Direito[34], na esperança de que aqueles a quem caberia elaborar e promulgar as leis positivas se afastassem
o menos possível do modelo ideal que lhes era ensinado".[35]

              Houve, portanto, tentativas de se laicizar o direito natural, que passava a ser concebido como um
sistema de direito puramente racional:[36]

Daí resultava a pouca importância atribuída, no continente europeu, nas Faculdades de Direito do Antigo
Regime, ao Direito positivo, que não passava, na melhor das hipóteses, de uma imitação imperfeita do direito
ideal e que, como a sombra do Justo, na caverna de Platão, só podia ser uma pálida e imperfeita imitação da
ideia da própria Justiça. A ideia de que o direito justo, da mesma forma que as leis da natureza, fosse apenas
a expressão de uma razão universal, reflexo direto ou indireto (através da natureza criada) da razão divina,
desenvolvera-se em duas tradições opostas, ambas de origem religiosa, a tradição racionalista e a tradição
empirista. Fossem as leis naturais e aquelas que devem reger as relações entre os homens encontradas a
priori ou a posteriori, graças às ideias evidentes ou graças à experiência, o papel dos homens deveria limitar-
se a descobrí-las ou registrá-las, pois toda a iniciativa humana neste terreno só pode levar ao erro e à
arbitrariedade. Que a principal virtude do sábio cristão fosse a humildade, a submissão ao pensamento e à
vontade divinos, essa é uma ideia sobre a qual insistem tanto Santo Agostinho quanto o chanceler Francis
Bacon.[37]

 

 

2. Predomínio do Direito sobre a Moral

 

2.1 O Contratualismo e a Soberania Estatal

              Perelman sustenta que contra a ideia de jurisprudência[38] universal mencionada ao final do tópico
anterior, elaborada por várias gerações de juristas, opuseram-se três teses, "...às quais estão ligados os nomes
de Hobbes, Montesquieu e Rousseau"[39], a partir das quais será desenvolvido o positivismo jurídico cuja
característica é o predomínio do direito sobre a moral. É justamente a partir desses pensamentos que vão
estar presentes as ideias contratualistas e a teoria da soberania estatal, em que o direito positivo deve sua
obrigatoriedade à imposição do poder do Estado e não à sua concordância com um direito supostamente
anterior, no caso o direito natural.

              A doutrina política de Thomas Hobbes não compactua com a ideia jusnaturalista de que pode ser
derivada da razão uma jurisprudência de caráter universal, pois para esse autor "...o direito não é a expressão
da razão mas uma manifestação da vontade do Soberano".[40]

              Segundo Bobbio a doutrina política de Hobbes talvez seja a teoria mais completa e consequente do
positivismo jurídico.[41] Para Hobbes, com efeito, não há outro critério do justo ou do injusto senão a lei
positiva, ou seja, somente o que for ordenado pelo soberano é tido como justo, pelo simples fato de ter sido
ordenado; e só é injusto aquilo que é proibido, só pelo fato de estar proibido:[42]

Neste caso, o próprio direito natural desaparece com a instituição da sociedade política, justamente porque,
uma vez instituído o soberano como único legislador, não há lugar para qualquer direito que não tenha
origem nele. Leis naturais e costumes valem apenas enquanto não forem contrariados pelas suas leis
positivas; e, neste sentido, se não provêm da vontade positiva do soberano, provêm, pelo menos, da sua
paciência...[43]

 

              Essas conclusões decorrem da ideia de um estado de natureza inicial, em que todos estariam a
mercê de seus próprios instintos, sem que houvesse leis a prescrever os direitos de cada um, o que implica
dizer que todos teriam direito a todas as coisas, decorrendo daí uma guerra de todos contra todos. Do estado
de natureza só se pode dizer que é intolerável e que é preciso superá-lo:

Mas este estado de guerra de todos contra todos torna-se, com o passar do tempo, insuportável para seres
humanos que, dispondo de forças mais ou menos equivalentes, jamais estarão seguros de que outro homem
não será capaz de matá-los ou de escravizá-los. Para evitar os inconvenientes da guerra permanente, eles
concordam em estabelecer um pacto, no qual decidem, ao mesmo tempo, criar um Estado e pôr suas forças
reunidas à disposição do Soberano, encarregado de manter a paz entre os cidadãos e de protegê-los contra
os ataques do exterior. Renunciam, consequentemente, a solucionar suas divergências pelas armas e aceitam
conformar-se às leis que o Soberano estabelecerá e fará respeitar com todos os meios em seu poder.[44]

 

              Com efeito, a primeira lei da razão para Hobbes é a que prescreve a busca pela paz (pax est
quaerenda). Para sair do estado de natureza de maneira definitiva e estável, os homens pactuam entre si a
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renúncia recíproca dos direitos que possuíam no estado de natureza e o cedem ao Soberano (pactum
sobiectionis), o que se dá mediante:

...um pacto de cada homem com todos os homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada
homem: Cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem, ou a esta assembléia de
homens, com a condição de tranferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas
ações. Feito isto, à multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim civitas. É esta a geração
daquele grande Leviatã, ou antes (para falar em termos mais reverentes) daquele Deus Mortal, ao qual
devemos, abaixo do Deus Imortal, nossa paz e defesa.[45]

 

              O soberano, portanto, terá à sua disposição um poder quase absoluto sobre os súditos, o que lhe
permitirá a elaboração das normas como melhor lhe aprouver, "...desde que não atente sem razão válida
contra a vida dos súditos, pois o medo da morte é a própria razão do pacto social constitutivo do
Estado".[46]

              Outro autor já mencionado acima que atacou a ideia de uma jurisprudência universal foi
Montesquieu.[47] Apesar de ser contrário a ideia de jurisprudência universal, "...não rejeita a ideia de uma
justiça objetiva"[48], conforme se pode verificar da seguinte passagem contida no Livro Primeiro de O
Espírito da Leis:

Dizer que não há nada de justo nem de injusto senão o que as leis positivas ordenam ou proíbem, é dizer que
antes de ser traçado o círculo todos os seus raios não eram iguais.[49]

 

              Para Montesquieu, caberia ao legislador a tarefa de tornar positivas, promulgando-as, as relações de
justiça que cada um não poderia deixar de perceber não fossem os interesses particulares suscetíveis de
confundir tal percepção.

              Nessa perspectiva, nada seria mais danoso do que a concentração de todos os poderes nas mãos de
um só (como sustenta Hobbes), "...pois haveria o risco de ele impor leis que visassem essencialmente não a
proclamar o que é justo, mas a considerar como legal o que favorece seu próprio interesse, o que lhe reforça
o próprio poder".[50]

              Justamente para evitar tais abusos é que Montesquieu sustentará como ideal político a doutrina da
separação das funções. Mas o que interessa aqui é o fato de Montesquieu não admitir a ideia de
jurisprudência universal.[51]

              Outro traço característico desse pensamento - e que muita influência causaria nas escolas jurídicas
futuras - diz respeito à tarefa limitada dos aplicadores das normas, pois quanto "...mais o governo se
aproxima da república, tanto mais rígida se torna a maneira de julgar"[52], pois nos "...governos
republicanos é da natureza da constituição que os juízes observem literalmente a lei"[53]:

Quanto aos juízes, eles serão apenas 'a boca que profere as palavras da lei; seres inanimados que não podem
moderar-lhe nem a força nem o rigor'. Essa é a condição da segurança jurídica, pois, escreve ele
[MONTESQUIEU], 'se os tribunais não devem ser fixos, os julgamentos devem sê-lo a tal ponto que sejam
sempre apenas um texto preciso da lei. Se fossem uma opinião particular do juiz, viveríamos em sociedade
sem saber precisamente quais compromissos contraímos.[54]

 

              Essa forte sujeição dos juízes à literalidade da lei é decorrência direta do princípio da separação das
funções, que impede a delegação do poder legislativo ao executivo, "...que dele poderia aproveitar-se para
contrariar seus adversários"[55], bem como tal delegação não pode ser conferida ao judiciário, "...que, por
ocasião dos litígios, poderiam formular regulamentos que favorecessem, por razões muitas vezes
inconfessáveis, alguma das partes".[56]

              O último dos três teóricos mencionados acima - cuja doutrina também rompe com a ideia de
estabelecimento de uma jurisprudência universal - é Jean Jacques Rousseau. Suas ideias contidas no
Contrato Social (1762) foram melhor recebidas que as de Hobbes.[57] Com efeito, embora inspirando-se
neste último autor, para quem o direito é apenas a expressão da vontade do soberano, com uma consequente
redução da justiça à força, Rousseau assevera:

... A força é um poder físico; não imagino que moralidade possa resultar de seus efeitos. Ceder à força
constitui ato de necessidade, não de vontade; quando muito, ato de prudência. Em que sentido poderá
representar um dever?

Suponhamos, por um momento, esse pretenso direito. Afirmo que ele só redundará em inexplicável
galimatias, pois, desde que a força faz o direito, o efeito toma lugar da causa - toda a força que sobrepujar a
primeira, sucedê-la-á nesse direito. Desde que se pode desobedecer impunemente, torna-se legítimo fazê-lo
e, visto que o mais forte tem sempre razão, basta somente agir de modo a ser o mais forte. Ora, que direito
será esse, que perece quando cessa a força? Se se impõe obedecer pela força, não se tem necessidade de
obedecer por dever, e, se não se for mais forçado a obedecer, já não se estará mais obrigado a fazê-lo.[58]

 

              Contrapondo-se à ideia de um direito equivalente à força, Rousseau não identificou o soberano com
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um monarca todo-poderoso, mas com a nação, com a sociedade política organizada, cuja vontade geral,
oposta às vontades particulares dos cidadãos, decide do justo e do injusto, promulga as leis do Estado e
designa aqueles que, em conformidade com essas leis, executarão as vontades da nação, administrarão o
Estado e distribuirão a justiça.

              Portanto, quem detém o poder é a própria sociedade civil, cujo exercício é soberano e exprime a
vontade do povo, não podendo esta ser limitada, desde que respeite uma dupla condição: a) que não haja
sociedade parcial dentro do Estado e cada cidadão opine apenas por si próprio; e b) que essa vontade não se
reporte a interesses particulares, mas seja movida pelo interesse geral: acordo admirável entre o interesse e a
justiça que dá às deliberações comuns um caráter de equidade, que vemos desaparecer na discussão nas
questões particulares, na ausência de um interesse comum que una e identifique a regra do juiz com a da
parte[59]. Com essas condições, a lei será a expressão da justiça.

              Será justamente a partir da combinação das teorias de Hobbes, Montesquieu e Rousseau,
mencionadas acima, que a Revolução Francesa "...chegará a identificar o direito com o conjunto das leis,
expressão da soberania nacional, sendo reduzido ao mínimo o papel dos juízes, em virtude do princípio da
separação dos poderes. O poder de julgar será apenas o de aplicar o texto da lei às situações particulares,
graças a uma dedução correta e sem recorrer a interpretações que poderiam deformar a vontade do
legislador".[60]

              Cabe dizer ainda, e isso é importante, que essa tarefa do aplicador da lei desde então tinha que ser
motivada, as decisões tomadas deveriam ser justificadas.

 

2.2 A Escola da Exegese

              É no contexto que se seguiu à Revolução Francesa que vai surgir a escola da exegese[61], em que
"...a interpretação da lei passou a ser objeto de estudos sistemáticos de notável finura, correspondentes a
uma atitude analítica perante os textos segundo certos princípios e diretrizes..."[62]

              Segundo Miguel Reale, sob "...o nome 'Escola da Exegese' entende-se aquele grande movimento
que, no transcurso do século XIX, sustentou que na lei positiva, e de maneira especial no Código Civil, já se
encontra a possibilidade de uma solução para todos os eventuais casos ou ocorrências da vida social. Tudo
está em saber interpretar o Direito. Dizia, por exemplo, Demolombe que a lei era tudo, de tal modo que a
função do jurista não consistia senão em extrair e desenvolver o sentido pleno dos textos, para apreender-
lhes o significado, ordenar as conclusões parciais e, afinal, atingir as grandes sistematizações."[63]

              Se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 já dava importantes indícios de
que as práticas sociais do Ancien Régime enfim chegaram ao ocaso, a grande consagração dos princípios do
liberalismo se deu mesmo com o Código Civil Francês de 1804, que a partir da segunda edição (1807)
passou a ser denominado Code Napoléon, em cujo início estava estampada a célebre sentença:

"Existe um direito universal e imutável, fonte de todas as leis positivas; é a razão natural que governa a todos
os homens."[64]

 

              A partir de então a atitude metodológica do intérprete e aplicador do direito se limitava ao
estabelecimento dos fatos e à sua subsunção sob os termos da lei, no caso a lei escrita a que o direito se viu
reduzido:

Os códigos napoleônicos constituíam, por um lado , a consumação de um movimento doutrinal que, partindo
da doutrina tradicional francesa, fora enriquecido com as contribuições do jusracionalismo setentista. Neste
sentido, apareciam como uma espécie de positivação da razão. Por outro lado, tinham sido o resultado de um
processo legislativo conduzido pelos órgãos representativos na Nação francesa. Constituíam, neste sentido, a
concretização legislativa da volonté générale.

Uma coisa e outra contribuíam para lhes dar o ar de monumentos legislativos definitivos, cientificamente
fundados e democraticamente legitimados. Perante eles, não podiam valer quaisquer outras fontes de direito.
Não o direito doutrinal, racional, suprapositivo, porque ele tinha sido incorporado nos códigos, pelo menos
na medida em que isso tinha sido aceite pela vontade popular. Não o direito tradicional, porque a Revolução
tinha cortado com o passado e instituído uma ordem política e jurídica nova. Não o direito jurisprudencial,
porque aos juízes não competia o poder de estabelecer o direito (poder legislativo, mas apenas de o ampliar
(poder judicial). A lei - nomeadamente, esta lei compendiada e sistematizada em códigos - adquiria, assim, o
monopólio da manifestação do direito. A isto se chamou legalismo ou positivismo legal
(Gezetzpositivismus).[65]

 

              Antônio Manuel Hespanha prossegue em sua descrição da Escola da Exegese:

Perante isto, à doutrina apenas restava um papel ancilar - o de proceder a uma interpretação submissa da lei,
atendo-se o mais possível à vontade do legislador histórico, reconstituída por meio dos trabalhos
preparatórios, dos preâmbulos legislativos, etc.. Quanto à integração das lacunas, a prudência devia ser ainda
maior, devendo o jurista tentar modelar para o caso concreto uma solução que pudesse ter sido a do
legislador histórico se o tivesse previsto.

Esta supremacia estrita da lei sobre a doutrina e a jurisprudência já fora proposta por Montesquieu,

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5485



...(Espirit des lois, XI, 6). Mas, com o advento da Revolução, da legitimidade política que ela trouxera à lei e
da desconfiança que lhe é característica quanto ao corpo dos magistrados e dos juristas, a ideia do primado
da lei ganha tanta força que chega a levar à pura e simples proibição da interpretação, obrigando os tribunais
a recorrerem ao legislativo 'sempre que entendessem necessário interpretar uma lei' (référé législatif, lei
francesa de 16-24 de agosto de 1790).

São estes os pontos de vista largamente predominantes na doutrina francesa dos inícios do século XIX. Os
grandes juristas limitam-se a fazer uma exposição e interpretação (exegese) dos novos códigos. É a Escola
da Exegese, cujos principais representantes (Duranton, Demolombe, Troplong) foram autores de grandes
comentários ao Code civil.[66]

 

              O ensino jurídico nas Universidades também tinha a mesma índole dos postulados da Escola da
Exegese, conforme já confirmava o decano Aubry, em 1857, "...em um relatório oficial sobre o espírito do
ensino da Faculdade de Direito de Paris: 'toda a lei, tanto no espírito quanto na letra, com uma ampla
aplicação de seus princípios e o mais completo desenvolvimento das consequências que dela decorrem,
porém nada mais que a lei, tal foi a divisa dos professores do Código de Napoleão'".[67]

              A lei positiva será, portanto, a fonte única e exclusiva do direito, representando mesmo o direito
natural, perpétuo e imutável deduzido pela razão.[68]

              O positivismo de quase todo o século XIX tentou fazer da ciência do direito e da interpretação uma
tarefa mecânica de hermenêutica exegética, já que o código não deixaria nada ao arbítrio do intérprete, o
qual não teria por missão criar o direito, uma vez que todo o direito já estava feito.

              A lei era tida como a própria razão escrita, o que tornou desnecessárias preocupações com o direito
natural, a justiça ou a moral, já que a lei já era o todo.

              Mas logo começaram a surgir tensões entre a lei escrita, por um lado, e a realidade em
transformação, por outro.[69]

              Com efeito, aos aspectos positivos que podiam ser extraídos do positivismo legalista da Escola da
Exegese, Antônio Manuel Hespanha aponta certos pontos negativos:

A aceitação da lei como produto da vontade do povo pressupunha a transparência democrática do Estado,
ou seja, que a lei fosse, de fato, a expressão, tanto quanto possível direta, da vontade geral dos cidadãos.
Ora, o caráter restrito da base social das democracias representativas, a partidocracia, a manipulação da vida
política pelos governantes, a erupção da mediação dos burocratas, destruíram estes pressupostos. Com o
universo dos cidadãos em contato com o direito oficial, torna-se mais evidente que este é uma ordem
estranha às convicções sociais de justiça.

Paralelamente, a complexificação e tecnificação do discurso legislativo destruíram esse ideal de colocar, por
meio de leis claras e códigos sintéticos, o direito ao alcance do povo.

Deve ainda acrescentar-se que as correntes exegéticas limitaram drasticamente a inovação doutrinal. A
inovação só podia provir de modificações da vontade política, e esta competia exclusivamente ao legislador.
De resto, grandes codificações tinham um caráter epigonal. Na verdade, os códigos contemporâneos são um
trabalho final de síntese de ciclos doutrinais muito longos, neste caso, o ciclo jusracionalista dos séculos
XVII e XVIII. Daí que se tenha verificado a tendência para crer que nada mais havia a acrescentar do ponto
de vista doutrinal. Por uma razão e por outra, a doutrina perde a sua função de experimentação, de
orientação e de inovação.

Enquanto a doutrina estiola, a inovação legislativa faz-se de jato, a golpes legislativos. Este mesmo fato,
depositando o direito na vontade sempre mutável dos legisladores, convidada a soluções dependentes das
maiorias parlamentares, nem sempre muito amadurecidas e frequentemente inspiradas por uma arrogância
legislativa pouco atenta aos limites da regulação social por meio da lei. A lei banaliza-se e torna-se efêmera.
O poder político substitui-se à autoridade científica como fundamento e legitimação do direito. Este fica
dependente das maiorias parlamentares, tornando-se perigosamente vizinho da política. Tudo isto dá origem
a uma perda de prestígio do direito, quando não a uma desconfiança em relação a ele, induzidas ambas pelo
desprestígio da política e desconfiança que ela progressivamente suscita.[70]

 

              Diante dessas deficiências da Escola da Exegese, aliadas ao fato de que naquelas nações em que o
Estado Nacional ainda não tinha sido estabelecido - tais como Alemanha e Itália - a sua implementação era
impossível[71], brota uma forte reação antilegalista contra o movimento de codificação, cujos resultados
levarão ao surgimento de novas escolas que acabarão por assumir a tarefa de complementar o edifício
positivista dos representantes da escola francesa, conforme adiante se verá.

 

2.3 A Escola Histórica Alemã e o Conceitualismo

              As grandes transformações que se deram no decorrer do século XIX, sobretudo nas relações entre
capital e trabalho, levaram a um desajuste entre a lei que havia sido codificada no início daquele século e a
vida. Nesse contexto:

As pretensões de 'plenitude legal' da Escola de Exegese pareceram pretensiosas. A todo instante apareciam
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problemas de que os legisladores do Código Civil não haviam cogitado. Por mais que os intérpretes
forcejassem em extrair dos textos uma solução para a vida, a vida sempre deixava um resto. Foi preciso,
então, excogitar outras formas de adequação da lei à existência concreta.[72]

 

              Em suma, o monopólio legislativo do direito nas mãos do Estado gera um certo artificialismo que
distancia as pessoas do direito oficial, que passa a lhes parecer, conforme dito acima, distante das convicções
sociais de justiça, conforme aduz Antônio Manuel Hespanha:

O Estado, tal como surgira dos movimentos políticos contratualistas, era, de fato, uma abstração. Produto de
um contrato idealizado, realizado entre sujeitos puramente racionais, cujo conteúdo decorria das regras de
uma Razão a-histórica. O Estado (e o Código) não têm nem lugar, nem tempo. São formas universais,
indiferentes a quaisquer particularidades culturais ou nacionais. Era isto que uma cultura de raízes
nacionalistas, ancorada nas especificidades culturais dos povos, não podia aceitar. Uma organização política
e jurídica indiferenciada, exportável, universalizante, aparecia, quando confrontada com os particularismos
das tradições nacionais, como um artificialismo a rejeitar.

Este artificialismo decorria precisamente do papel estruturante atribuído à vontade política dos soberanos ou
das assembléias representativas, pela teoria constitucional estadualista. Libertos do império da tradição, os
órgãos do Estado tinham a ilusão de tudo poderem querer. A Nação, essa realidade intemporal em que os
mortos mandavam mais do que os vivos, era identificada com a geração atual ou, mais restritivamente ainda,
com os órgãos de soberania ou com as assembléias dos eleitos do povo. E estes, considerando-se
depositários exclusivos dos destinos nacionais, transformavam-se em 'fábrica de leis', pensando poder 'meter
todo o direito em leis'... Esta pretensão pan-normativa dos órgãos do Estado seria tanto mais arrogante
quanto é certo que ...'os letrados do direito, que apresentam à assinatura dos monarcas as suas opiniões, não
devem ser, em média, mais avisados do que os seus contemporâneos.

Na Alemanha, é uma sensibilidade cultural e político-jurídica deste tipo que está na origem da Escola
Histórica Alemã, que domina o panorama do saber jurídico alemão durante a primeira metade do século XIX
e que, no seu desenvolvimento pandectista, o influencia até aos inícios do século XX.[73]

 

              Nasce assim a denominada Escola Histórica e seu método, que busca na consciência jurídica
popular a única verdade do direito positivo. Friedrich Carl von Savigny foi um dos grandes teóricos dessa
corrente, o qual sustentava que o direito positivo emana do espírito geral que anima a todos os membros de
uma nação, em que cada direito é a síntese de forças, crenças, sentimentos e atividades do seu povo: sua
unidade não é produto casual, pois responde à sua própria história:

O programa da Escola Histórica era, justamente, o de buscar as fontes não estaduais e não legislativas do
direito. A sua pré-compreensão da sociedade - subsidiária da filosofia da cultura organicista e evolucionária
de Herder e do ambiente cultural e político do romantismo alemão - levava-a a conceber a sociedade como
um todo orgânico, sujeito a uma evolução histórica semelhante à dos seres vivos, em que no presente se lêem
os traços do passado e em que este condiciona naturalmente o que vem depois. Em toda esta evolução,
peculiar a cada povo, manifestar-se-ia uma lógica própria, um espírito silenciosamente atuante, o "espírito do
povo" (Volksgeist), que estaria na origem e, ao mesmo tempo, daria unidade e sentido a todas as
manifestações histórico-culturais de uma nação.

O espírito do povo revelar-se-ia nas produções da sua cultura. Na sua língua, desde logo. Também na poesia
popular, nas tradições folclóricas, no direito histórico, nas produções de seus intelectuais, nas suas tradições
literárias. Seriam justamente estas manifestações da 'alta cultura' aquelas que, um pouco paradoxalmente,
melhor revelavam a alma nacional. Pois eram aquelas em que, justamente pela qualidade intelectual dos seus
autores, se conseguia atingir, com uma maior profundidade, sistematicidade e plenitude, o espírito de uma
nação. Na sua "inocência", o povo exprimir-se-ia numa "multiplicidade" de registros, que só as elites
culturais conseguiam reduzir a um "sistema científico".[74]

 

              A tese básica dessa nova corrente, que segundo Alf Ross é caracterizada por uma filosofia da
história romântico-conservadora, "...constitui em afirmar que o direito não é criado conscientemente por
deliberações racionais, desenvolvendo-se, sim, de forma cega e orgânica como uma expressão do espírito do
povo e da consciência jurídica popular. O costume, e não as leis, é, portanto, a fonte suprema do
direito".[75]

              Daí decorrem as propostas da Escola Histórica:

...a repulsa à codificação, dada a consciência empírica de que codificar era, inevitavelmente, naufragar nas
águas do racionalismo do Código de Napoleão; negação do direito natural, para evitar a submissão ao
jusnaturalismo racionalista e sua pretendida universalidade e imutabilidade; exaltação do direito
consuetudinário, a despeito do ideal positivista que aspirava plasmar na lei a razão escrita.[76]

 

              Como resultado dessa postura, Antônio Manuel Hespanha aponta quatro consequências sob o
ponto de vista da teoria do direito:

A primeira é a do antilegalismo e, sobretudo, a da reação contra o movimento de codificação. A lei - e,
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ainda mais, o código sistemático - são encarados como fatores, não de construção do direito, mas da sua
destruição. Em primeiro lugar, porque introduzem um elemento conjuntural e decisionista (a decisão
legislativa tomada, conjunturalmente, por um governo ou uma assembléia) num mundo de normas orgânicas,
indisponíveis e duráveis (o direito, como emanação do espírito do povo). Em segundo lugar, porque
congelam a evolução natural do direito que, como toda a tradição, é uma realidade viva, em permanente
transformação espontânea. Esta animosidade em relação à codificação ficou bem traduzida numa famosa
polêmica entre Savigny e Thibaut, este último favorável a uma codificação geral do direito alemão, que o
primeiro considerava artificial e "inorgânica".

A segunda consequência é a da valorização dos elementos consuetudinário e doutrinal do direito. Quanto ao
primeiro, isso aparece como normal, dado que o costume é a forma paradigmática de o direito se manifestar
espontaneamente. Já para compreender o papel outorgado à doutrina - que fez com que o direito, tal como
era definido pela Escola Histórica, se identificasse com um Professorenrecht (direito dos professores) - é
preciso recordar a função que esta escola atribuía aos intelectuais e literatos na revelação organizada e
sistemática do espírito do povo. De fato, Savigny, concedendo embora que o direito provém da alma da
nação, salienta o papel que o corpo dos juristas e juízes letrados, bem como a literatura especializada por eles
desenvolvida, tiveram na revelação, aperfeiçoamento e tratamento orgânico ou sistemático do direito. De
fato, embora com outros pressupostos metodológicos, o saber jurídico universitário alemão vinha
desenvolvendo, desde o séc. XVII, em relação à tradição romanística, um trabalho muito semelhante ao que
a Escola Histórica propunha se fizesse em relação ao direito alemão. Com base no trabalho das escolas
medievais, os juristas do usus modernus pandectarum vinham induzindo dos textos categorias dogmáticas
gerais que manifestariam o espírito do direito romano. A romanística, como Savigny e Jhering reconhecem,
estava mais adiantada que a germanística nessa reconstrução do espírito (do 'sistema') do direito. Isto explica
a atenção dedicada por Savigny ao direito romano, ao direito romano medieval e ao usus modernus alemão,
bem como ao fato de ter ensinado - com o seu System des heutigen römischen Recht [Sistema do direito
romano atual, 1840] - no âmbito do legado da tradição romanística a tentativa de uma construção orgânica
do direito. Bem como explica que o resultado do trabalho desta escola 'germanista' venha a ser conhecido
como 'pandectística', o que realça o peso que nela acaba por ter o legado da tradição romanística alemã e,
mais em geral, européia.

A terceira consequência é a da revalorização da história do direito e do seu papel dogmático, como
reveladora, não de um passado morto e separado do presente (antiquarismo), mas de um passado que, pela
tradição, fecundava o presente. Daí que a historiografia influenciada por esta escola, se bem que também
tenha os seus monumentos antiquaristas, revele evidentes preocupações dogmáticas.

Finalmente, uma quarta consequência é a da sistematicidade e organicidade da jurisprudência..."[77]

 

              Buscava-se, portanto, construir um sistema da razão que se realiza na história, a partir do que
Ihering (que militara na escola histórica de Savigny antes de alterar seu posicionamento[78]) vai fundar a
"...escola conhecida como a da jurisprudência de conceitos que reduz o direito a categorias racionais"[79], a
qual, à diferença do positivismo racionalista exegético (submissão à lei escrita), constrói um sistema
conceitual (racional) a partir do direito positivo.[80] "Para ambos o direito positivo é um prius, mas
enquanto o positivismo explica a lei, o conceitualismo constrói os conceitos jurídicos pretensamente
universais a partir dela".[81] Para o conceitualismo a ciência jurídica é dogmática, sendo que dogmática
jurídica "...é lógica e tem por objetivo integrar o material positivo a partir do qual opera - o direito positivo -
em conceitos jurídicos..."[82] para depois fixar os princípios gerais (dogmas) que formam as linhas
dominantes do conjunto[83]:

Ou seja, o trabalho intelectual dos juristas devia consistir sobretudo na construção de um sistema de
conceitos jurídicos. Mas não se tratava de conceitos obtidos pela reflexão puramente abstrata, como no
jusracionalismo. Tratava-se antes de conceitos obtidos por indução a partir das máximas do direito positivo.
Rudolf v. Jhering distingue claramente estas duas fases do trabalho do jurista. A primeira fase, a que chama
'jurisprudência inferior', consistiria pela 'ligação imediata à forma com que o direito aparece na lei, graças a
uma relação puramente receptiva em relação às fontes'... A partir daqui, desenvolver-se-ia a 'jurisprudência
superior' que produziria, por destilação e síntese da matéria-prima antes obtida, 'uma matéria absolutamente
nova'..., o conceito. A função dos conceitos é, ao mesmo tempo, (i) facilitar a apreensão do direito, já que
eles se tornam sintéticos e intuitivos', e (ii) tornar possível a produção de novas soluções jurídicas por meio
do desenvolvimento conceitual, do chamado 'poder genético dos conceitos'.

Ao proceder deste modo, o jurista estaria a adotar um método semelhante ao dos cientistas da natureza que,
a partir da observação do real e da elaboração lógica dos resultados dessa observação, extraem princípios
gerais subjacentes aos fatos empíricos (como a lei da atração universal, a velocidade da luz, as leis que
presidem às combinatórias químicas). Princípios que, por sua vez, não apenas explicam as observações feitas,
mas podem ser ainda logicamente combinados, produzindo novos princípios e teorias que, por seu turno,
produzem conhecimentos novos sobre a realidade. Ou seja, princípios que não são apenas verdadeiros do
ponto de vista formal, mas ainda ontologicamente fundados.

No caso do direito, os princípios e conceitos obtidos pelo tratamento formal do material histórico e
legislativo de um direito nacional seriam princípios como o princípio da vontade (Willensprinzip) no domínio
dos negócios jurídicos, o princípio da elasticidade no domínio da propriedade, o da irrecuperabilidade da
anulação de um ato jurídico, etc. Estes princípios explicariam e gerariam consequências normativas. Por
exemplo, a de que devia ser absolutamente garantida a liberdade negocial, a de que ninguém pode ser
representado por outrem sem um mandato correspondente, a de que a extinção de um direito real limitado
(v.g., uma servidão ou um usufruto) reverte a favor do proprietário da coisa sobre que incidia, a de que um
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negócio jurídico nulo não pode ter quaisquer consequências (nem sequer aquelas com que as partes ou
terceiros, de boa-fé, contavam) nem ter uma eficácia reduzida ou lateral (redução ou conversão de negócios
jurídicos). Estas soluções seriam não apenas formalmente lógicas, mas ainda materialmente justas, porque os
princípios de que elas decorriam existiriam de fato, embora a um nível não explícito, na realidade cultural de
que o direito se alimentava.[84]

 

              Portanto, o conceitualismo pretende formular os conceitos jurídicos universais: a propriedade, o
contrato, o vínculo obrigacional, o direito real; que são noções que se obtêm mediante uma reflexão lógica, e
por abstração, que vão separando os elementos particulares dos gerais:

Dada a influência que vão ter na evolução subsequente da dogmática jurídica contemporânea, é útil destacar
alguns dos resultados mais característicos da doutrina pandectística.

(a) A teoria da subsunção (Subsumtionslehre)

O primeiro deles é a 'teoria da subsunção', ou seja, a teoria segundo a qual a realização da justiça nos casos
concretos seria assegurada subsumindo os 'fatos' ao 'direito', nos termos de um raciocínio de tipo silogístico,
em que a premissa maior era um princípio de direito e a premissa menor a situação de fato (Tatbestand) a
resolver.

A teoria da subsunção - que conhece também uma versão legalista em que a premissa maior é a lei - tende a
reduzir a atividade jurisprudencial a uma tarefa estéril de aplicação automática dos princípios jurídicos. Mas,
por outro lado, teve um importante papel na contenção do arbítrio e do subjetivismo jurisprudencial.

(b) O dogma da plenitude lógica do ordenamento jurídico.

Embora o conjunto das normas legislativas não cubra todo o campo do juridicamente regulável (i.e., embora
o ordenamento legislativo tenha lacunas), o ordenamento jurídico, concebido como sistema conceitual, já o
cobriria. Na verdade, o caráter geral dos conceitos e a possibilidade de, por meio de operações lógicas, obter
deles outros conceitos torna-os elásticos. Construído o sistema e definidas as suas regras de transformação (a
sua 'gramática generativa'), pode-se projetá-lo sobre qualquer caso jurídico imaginável, por meio de uma
jurisprudência 'criadora' ou 'construtiva'.

Assim, ao juiz (que também não pode deixar de decidir com fundamento em que não existe direito aplicável)
fica vedada, mesmo perante a existência de uma lacuna na lei, a avaliação do caso concreto segundo critérios
autônomos de valoração. O que ele deve fazer, nesse caso, é estender, por dedução e combinação conceitual,
o sistema normativo, de modo a cobrir o caso sub judice.

(c) A interpretação 'objetivista'.

A ideia de que o direito formava um sistema coerente de conceitos, hauridos do material legislativo empírico,
fazia com que o sentido decisivo das normas jurídicas fosse o seu sentido sistemático. Por isso, o sentido de
qualquer norma decorria da sua referência ao sistema normativo em que se integrasse.

Enquanto que o positivismo legalista propunha uma interpretação da lei de acordo com as intenções do seu
legislador histórico, o positivismo conceitualista propõe o recurso à ficção de um legislador 'razoável', i.e.,
de um legislador que vai integrando ('reescrevendo', 'reinterpretando') continuamente cada uma das normas
no seu contexto sistemático, de modo que o ordenamento jurídico - de fato constituído por uma miríade de
normas contraditórias - conserve sempre a sua integridade e coerência como sistema conceitual. O sentido da
norma decorre, assim, não de intenções subjetivas (do seu legislador histórico), mas dos sentidos objetivos
do seu contexto.[85]

 

              Nessa perspectiva, resulta que os conceitos jurídicos não estão divorciados da realidade, vez que na
verdade "...a realidade constitui uma realização da razão: todo o real é racional e todo o racional é real,
como propunha Hegel".[86]

              A escola da exegese e o conceitualismo, que surgiram, respectivamente, em momentos sucessivos e
que tiveram lugar em praticamente todo o século XIX, constituem autênticas etapas de consolidação do
positivismo jurídico.[87]

              Antônio Manuel Hespanha traça uma característica comum às formas de positivismo jurídico
analisadas acima: a recusa de subjetivismo e de moralismo:

Para uns, positiva era apenas a lei, pelo que o saber jurídico tinha que incidir unicamente sobre ela,
explicando-a e integrando-a (positivismo legalista).

Para outros, positivo era o direito plasmado na vida, nas instituições ou num espírito do povo que se
objetivava nas formas quotidianas observáveis de viver o direito (positivismo histórico)...

Finalmente, para outros, positivos eram os conceitos jurídicos, genéricos e abstratos, rigorosamente
construídos e concatenados, válidos independentemente da variabilidade da legislação positiva, obedecendo
ao novo modelo de ciência como discurso de categorias teoréticas, estabelecido pelo kantismo (positivismo
conceitual). O saber jurídico escaparia, assim, quer ao império da lei positiva, mutável e arbitrária, quer ao
subjetivismo do doutrinarismo jus-teológico ou jusracionalista. Com isto, ganhava uma firmeza e
universalidade que eram características das outras ciências. Ao mesmo tempo, instituía-se como um saber
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acumulativo, i.e., que ia acumulando certezas e progredindo sucessivamente - como as outras ciências - para
formas mais perfeitas e completas de conhecimento. Ou seja, a ciência jurídica partilhava com as restantes a
crença otimista no universalismo e no progressismo dos seus resultados.

Todas estas formas de positivismo têm em comum a recusa de quaisquer formas de subjetivismo ou de
moralismo. O saber jurídico (agora, a ciência jurídica) deve cultivar métodos objetivos e verificáveis, do
gênero dos cultivados pela ciência "dura", dela devendo ser excluídas todas as considerações valorativas
(políticas, morais). Estes juízos de valor em matéria jurídica teriam, decerto, o seu lugar. Mas esse não era o
da ciência jurídica, mas sim o da filosofia do direito ou da política do direito.[88]

 

              Mas então começa a surgir uma questão: o que ocorre, porém, quando as possibilidades de
integração do texto legal não comportam um atendimento a contento de novos fatos emergentes?[89] Desse
problema resultou o surgimento de inúmeras escolas críticas que, já no século XX, acabaram por gerar os
mais interessantes, e quiçá mais importantes, debates jusfilosóficos da atualidade.[90]

 

3. Considerações Finais

              O presente trabalho procurou salientar, logo de início, a importância perene que o problema da
justiça ocupa no pensamento jurídico, a cujo respeito a filosofia kelseniana havia tentado afastar do espectro
de preocupações dos juristas.

              A partir dessas considerações, foi percorrido o caminho, com ênfase nas relações entre direito e
moral, que moldou o positivismo jurídico do século XIX e, em consequência, as teorias críticas que contra
ele foram dirigidas; para, ao final, dada a recriação do cenário jurídico encontrado no início do século XX,
abrir espaço para que o leitor tenha uma melhor compreensão do positivismo jurídico que veio a se
sedimentar nos desenvolvimentos jusfilosóficos que se seguiram à doutrina de Kelsen.
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[1] Advirta-se que não se pode fazer nenhuma analogia entre o chamado positivismo jurídico e o positivismo
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filosófico, sob pena de se cair em erros grosseiros. Com efeito, segundo os ensinamentos de Norberto
Bobbio, a "expressão 'positivismo jurídico' não deriva daquela de 'positivismo' em sentido filosófico, embora
no século passado [século XIX] tenha havido uma certa ligação entre os dois termos, posto que alguns
positivistas jurídicos eram também positivistas em sentido filosófico: mas em suas origens (que se encontram
no início do século XIX) nada tem a ver com o positivismo filosófico - tanto é verdade que, enquanto o
primeiro surge na Alemanha, o segundo surge na França. A expressão 'positivismo jurídico' deriva da locução
direito positivo contraposta àquela de direito natural. Para compreender o significado do positivismo
jurídico, portanto, é necessário esclarecer o sentido da expressão direito positivo" (BOBBIO, N. O
positivismo jurídico: lições de filosofia do direito, p. 15). Para Miguel Reale, "diz-se Direito Positivo
aquele que tem, já teve, ou está em vias de ter vigência e eficácia" (REALE, M. Filosofia do direito, p.
601), o que é confirmado por Tercio Sampaio Ferraz Jr., para quem "Direito positivo (...) é aquele que vale
em virtude de uma decisão e que só por força de uma nova decisão pode ser revogado" (FERRAZ JR., T.S.
Direito, retórica e comunicação, p. 157).

[2] Segundo Antônio Manuel Hespanha, uma das características da pós-modernidade é a de ter uma postura
cética em relação ao caráter instrumental do direito, haja vista que "...muitos dos autores que se alinham
nesta corrente assumem uma atitude cética e desiludida quanto às virtualidades reformadoras do direito
oficial ou doutrinário em relação à sociedade", sendo essa uma perspectiva que "...conduz à crítica do
'instrumentalismo'- ou seja, à ideia ou pretensão de que o direito pode servir para modificar a sociedade..."
(HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese de um milênio, p. 353).

[3] Não se trata aqui da justiça em sentido formal, mas sim como uma questão moral.

[4] Veja-se, por exemplo, a série de questões que Miguel Reale propõe acerca do problema da justiça: "Por
que o Direito obriga? Quais as razões pelas quais nós, que nos temos em conta de seres livres, somos
obrigados a nos subordinar a leis que não foram postas por nossa inteligência e por nossa vontade? É lícito
contrariar as leis injustas? Qual o problema que se põe para o juiz ou para o estadista, quando uma lei
positiva se revela, de maneira impressionante, contrária aos ditames do justo? Qual o fundamento do Direito
na sua universalidade? Repousa ele apenas no fundamento empírico da força? Reduz-se o Direito ao valor
utilitário do êxito? Brotará a estrutura jurídica, inexoravelmente, dos processos técnicos de produção
econômica, ou representa algo capaz de se contrapor, muitas vezes, às exigências cegas da técnica? Ou o
Direito terá fundamento contratual?" (REALE, M. Filosofia do direito, p. 308).

[5] "O positivismo jurídico, oposto a qualquer teoria do direito natural, associado ao positivismo filosófico,
negador de qualquer filosofia dos valores, foi a ideologia democrática dominante no Ocidente até o fim da
Segunda Guerra Mundial. Elimina do direito qualquer referência à ideia de justiça e, da filosofia, qualquer
referência a valores, procurando modelar tanto o direito como a filosofia pelas ciências, consideradas
objetivas e impessoais e das quais compete eliminar tudo o que é subjetivo, portanto arbitrário"
(PERELMAN, C. Lógica jurídica, p. 91).

[6] KELSEN, H. Teoria geral do direito e do estado, p. 12.

[7] Norberto Bobbio, por exemplo, define o direito natural como sendo a doutrina que "...considera poder
estabelecer o que é justo e o que é injusto de modo universalmente válido", questionando logo em seguida as
possibilidades dessa pretensão: "Mas, tem base essa pretensão? A julgar pelos desacordos entre os diferentes
seguidores do direito natural sobre o que se deve considerar justo ou injusto, a julgar pelo fato de que o que
era considerado natural para alguns não o era para outros, dever-se-ia responder que não" (BOBBIO, N.
Teoría general del derecho, p. 28). Clássica é a definição de Cícero para o direito natural, para quem:
"Existe uma lei verdadeira, que é a reta razão, que concorda com a natureza, difusa em todos, imutável e
eterna; que nos reclama imperiosamente o cumprimento dos nossos deveres e que nos proíbe a fraude e nos
afasta dela; cujos preceitos e proibições o homem bom (honestus) acatará sempre, enquanto que os
perversos lhe serão surdos. Qualquer correção a esta lei será sacrílega, não sendo permitido revogar alguma
das suas partes; não podemos ser dispensados dela nem pelo Senado nem pelo povo; não é necessário
encontrar um Sextus Aelius para a interpretar; esta lei não é uma em Atenas e outra em Roma; mas é a
única e mesma lei, imutável, eterna e que abrange em todos os tempos todas as nações. Um Deus único,
senhor e imperador de todas as coisas, por si só, imaginou-a, deliberou-a e promulgou-a [...]" (citado por
HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese de um milênio, p. 210, nota n. 347).

[8] "Declarar a propriedade como um direito natural, porque é o único que corresponde à natureza, é uma
tentativa de tornar absoluto um princípio especial que, historicamente, em certo tempo e sob certas
condições políticas e econômicas, tornou-se Direito positivo. ...Por esse método sempre é possível sustentar
e, pelo menos em aparência, provar postulados opostos. Se os princípios do Direito natural são apresentados
para aprovar ou desaprovar uma ordem jurídica positiva, em qualquer dos casos, sua validade repousa em
julgamentos de valor que não possuem qualquer objetividade. Uma análise crítica sempre demonstra que eles
são apenas a expressão de certos interesses de grupo ou classe. Dessa maneira, a doutrina do Direito natural
é às vezes conservadora, às vezes reformista ou revolucionária em caráter. Ela ou justifica o Direito positivo
proclamando sua concordância com a ordem natural, racional ou divina, uma concordância afirmada, mas
não provada; ou põe em questão a validade do Direito positivo sustentando que ele se encontra em
contradição com algum dos pressupostos absolutos. A doutrina revolucionária do Direito natural, assim
como a conservadora, preocupa-se não com a cognição do Direito positivo, da realidade jurídica, mas com
sua defesa ou ataque, com uma tarefa política, não científica" (KELSEN, H. Teoria geral do direito e do
estado, p. 16-17).

[9] KELSEN, H. Teoria geral do direito e do estado, p. 17.

[10] KELSEN, H. Teoria geral do direito e do estado, p. 18-19. Kelsen deu tanta importância ao problema
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da justiça que, além de inúmeros artigos, escreveu várias obras sobre o assunto, tais como A Ilusão da
Justiça, O que é Justiça, O Problema da Justiça (na edição italiana dessa obra há um excelente ensaio de
Mário Losano em que são descritas as principais críticas formuladas contra a Teoria Pura do Direito de
Kelsen), além de um estudo que foi publicado como apêndice à 2ª edição (1960) alemã da Teoria Pura do
Direito (Reine Rechtslehre) publicado em separado, na língua portuguesa, com o título A Justiça e o Direito
Natural.

[11] Depois da 2ª Guerra Mundial, diante das consequências funestas que a ideia de primazia da lei sobre a
moral acarretou, Radbruch se converte à doutrina do direito natural, conforme salientado por Norberto
Bobbio: "Uma formulação recente e exemplar dessa doutrina é oferecida por GUSTAV RADBRUCH na
seguinte passagem: 'Quando uma lei nega conscientemente a vontade de justiça, por exemplo, quando
concede arbitrariamente ou rechaça os direitos do homem, adoece de validez (...) os juristas também devem
levar em conta o valor para negar-lhe o caráter jurídico', e em outra parte: 'Podem dar-se leis de conteúdo
tão injusto e prejudicial que se faça necessário negar-lhes seu caráter jurídico (...) posto que há princípios
jurídicos fundamentais que são mais fortes que qualquer normatividade jurídica até o ponto que uma lei que
os contradiga venha a carecer de validez'; e mais ainda, 'quando a justiça não é aplicada, quando a igualdade,
que constitui o núcleo da justiça, é conscientemente negada pelas normas do direito positivo, a lei não
somente é direito injusto mas sim, em geral, carece de juridicidade' (Rechtsphilosophie, 4ª ed., 1950, págs.
336-353)" (BOBBIO, N. Teoría general del derecho, p. 27-28).

[12] RABDRUCH, G. Introducción a la ciencia del derecho, p. 34. Vale dizer que nesse período
Radbruch via no relativismo a razão mesma de ser do direito, conforme se depreende das seguintes
passagens da sua obra que talvez mais influências tenha causado nos juristas, a qual, aliás, tem vários pontos
convergentes com o pensamento de Kelsen: "O relativismo não é um simples e puro agnosticismo, é algo
mais: uma fonte fecunda de conhecimento objetivo. Sobretudo, é o relativismo a única base possível para a
força vinculante do direito positivo. Se existir um direito natural, uma verdade jurídica unívoca, reconhecível
e comprovável, não seria possível ver de nenhuma maneira a razão da força vinculante do direito positivo,
que apareceria em contradição com essa verdade absoluta. Deveria então desaparecer como o erro
desmascarado ante à verdade desvelada. A força obrigatória do direito positivo somente pode fundar-se
precisamente no fato de que o direito justo não é nem reconhecível nem demonstrável. Porque um juízo
sobre a verdade ou falsidade das diferentes convicções jurídicas é impossível; posto que, de outra parte, se se
requer um direito único para todos os sujeitos de direito, o legislador se vê desafiado à necessidade de cortar
em um golpe o nó górdio que a ciência não consegue desatar. Posto que é impossível verificar o que é justo,
deve-se estabelecer o que deve ser jurídico. Em vez de um ato de verdade, que é impossível, é necessário um
ato de autoridade. O relativismo desemboca no positivismo. ...a decisão do legislador não é um ato de
verdade, mas sim um ato de vontade, de autoridade. Este pode conferir a uma determinada opinião força
obrigatória, porém nunca força convincente. (...) O relativismo desemboca no liberalismo. (...). O relativismo
é a tolerância geral. Somente não é tolerância frente à intolerância" (RADBRUCH, G. Relativismo y
derecho, p. 3-8).

[13] Com relação a essa reação contra as teses positivistas, ver a seguinte obra de François Rigaux, em que o
autor trata dos mais variados problemas de interpretação e aplicação das leis típicos do século XX:
RIGAUX, F. A lei dos juízes. Tradução de Edmir Missio, São Paulo: Martins Fontes, 2000.

[14] Para Kelsen a única possibilidade de se falar objetivamente em justiça seria equipar justiça e legalidade:
"Nesse sentido, a 'justiça' significa legalidade", retirando-se a partir daí a regra formal da justiça, segundo a
qual é "'justo' que uma regra geral seja aplicada em todos os casos em que, de acordo com seu conteúdo,
esta regra deva ser aplicada. É 'injusto' que ela seja aplicada em um caso, mas não em outro caso similar. E
isso parece 'injusto' sem levar em conta o valor da regra geral em si, sendo a aplicação desta o ponto em
questão aqui. A justiça, no sentido de legalidade, é uma qualidade que se relaciona não com o conteúdo de
uma ordem jurídica, mas com sua aplicação" (KELSEN, H. Teoria geral do direito e do estado, p. 20).
Veja-se que o que se denomina igualdade na lei não significa outra coisa senão a aplicação da lei em
conformidade consigo mesma, quer dizer, "...aplicação correta, qualquer que seja o conteúdo dessa lei. A
igualdade na lei não é, pois, igualdade, senão conformidade à norma" (ABELLÁN, M.G. La técnica del
precedente y la argumentación racional, p. 57). Essa interpretação do pensamento de Kelsen também é
dada por Celso Antônio Bandeira de Mello: "Com efeito, Kelsen bem demonstrou que a igualdade perante a
lei não possuiria significação peculiar alguma. O sentido relevante do princípio isonômico está na obrigação
da igualdade na própria lei, vale dizer, entendida como limite para a lei. Por isso averbou o que segue:
'Colocar (o problema) da igualdade perante a lei, é colocar simplesmente que os órgãos de aplicação do
direito não têm o direito de tomar em consideração senão as distinções feitas nas próprias leis a aplicar, o
que se reduz a afirmar simplesmente o princípio da regularidade da aplicação do direito em geral; princípio
que é imanente a toda ordem jurídica e o princípio da legalidade da aplicação das leis, que é imanente a todas
as leis - em outros termos, o princípio de que as normas devem ser aplicadas conforme as normas.' (Teoria
Pura do Direito, tradução francesa da 2a edição alemã, por Ch. Einsenmann, Paris, Dalloz, 1962, p.190)"
(MELLO, C.A.B. de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade, nota 2, p. 10).

[15] Não se pode afirmar, no entanto, que essas preocupações haviam se extinguido durante a primeira
metade do século XX. No Brasil, por exemplo, mesmo na época de maior esplendor da teoria pura do
direito, Miguel Reale não admitia o que chamou de divórcio entre direito e justiça: "...não, a norma jurídica é
a indicação de um caminho, porém, para percorrer um caminho, devo partir de determinado ponto e ser
guiado por certa direção: o ponto de partida da norma é o fato, rumo a determinado valor. Desse modo, pela
primeira vez, em meu livro 'Fundamentos do Direito' eu comecei a elaborar a tridimensionalidade. Direito
não é só norma, como quer Kelsen, Direito não é só fato como rezam os marxistas ou os economistas do
Direito, porque Direito não é economia. Direito não é produção econômica, mas envolve a produção
econômica e nela interfere; o Direito não é principalmente valor, como pensam os adeptos do Direito
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Natural tomista, por exemplo, porque o Direito ao mesmo tempo é norma, é fato e é valor" (REALE, M.
Teoria tridimensional do direito, p. 118-119).

[16] "O vigor antilegalista das décadas que se seguiram à II Grande Guerra não é uma simples consequência
de movimentos de natureza filosófica no domínio do direito. O trágico contexto político (ou mesmo
civilizacional) dos totalitarismos contemporâneos e do cotejo de catástrofes por eles causados - ditaduras
ferozes, genocídios, guerras - teve um enorme impacto sobre a consciência jurídica e obrigou a repensar a
função do direito como garante de valores civilizacionais. Uma coisa ficou clara. O formalismo..., com o
relativismo axiológico que lhe andava ligado..., não armava suficientemente os juristas para, enquanto
juristas, se oporem a projetos políticos e jurídicos que negassem os valores fundamentais da cultura européia.
A demonstração disto vinha da observação da realidade alemã, no período de entre guerras. A constituição e
a cultura jurídica da república de Weimar eram filhas da ética formalista e axiologicamente neutral do
kantismo e da pandectística. A legitimidade do direito (e do poder) fundava-se exclusivamente no fato de ser
estabelecido de acordo com os processos constitucionalmente prescritos. Os seus valores de referência eram
desprovidos de conteúdo (uma ética, um sistema de valores, uma crença religiosa, um sistema filosófico, uma
visão de mundo) e apontavam apenas para a necessidade de observar uma forma (constitucionalidade
orgânica e formal). O nacional-socialismo subiu ao poder respeitando basicamente essa forma e, uma vez no
poder, instaurou uma nova forma que, por sua vez, legitimava a sua ação política. (...). No fim da Guerra,
gerou-se, portanto, um movimento espontâneo de refundamentação do direito em valores suprapositivos,
indisponíveis para o legislador. Os grandes julgamentos dos criminosos de guerra (de Nuremberg e de
Tóquio) já pressupunham a existência de um direito suprapositivo, em face do qual se pudessem ser
considerados, como criminosas, ações permitidas pelas ordens jurídicas à sombra das quais tais ações tinham
sido praticadas" (HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese de um milênio, p. 333-334).

[17] Como, por exemplo, a nova postura de Radbruch, anteriormente citada; ou a retomada do pensamento
patrístico segundo o qual uma lei injusta não é lei: "non videtur esse lex quae non fuerit" - Santo Agostinho
I, De Libero Arbitrio, 5; Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, Qual, XCX, ARTS. 2, 4, citados por
HART, H. O conceito de direito, p. 12, nota n. 1), cuja aplicação se faz sentir, por exemplo, em algumas
teorias de uso alternativo do direito. Ainda quanto a esse renascimento do direito natural, vale mencionar a
seguinte constatação de Alf Ross: "...não é de se surpreender que o direito natural tenha voltado a prosperar
em princípios do século XX e que tenha, desde então, se expandido em tal medida que é comum falar-se de
um renascimento do direito natural. Os abalos tremendos da política e da economia que caracterizam este
século [século XX] têm fomentado a ânsia de descobrir algo absoluto num mundo em dissolução e
mergulhado no caos" (ROSS, A. Direito e justiça, p. 296).

[18] Norberto Bobbio e Herbert Hart são bons exemplos de autores que podem aqui ser enquadrados. Veja-
se, por exemplo, a seguinte passagem em que Bobbio admite ao intérprete a possibilidade de considerar o
valor do justo, em alguns casos, quando da aplicação da norma: "A jurisprudência, por outro lado, enquanto
coloca como objeto próprio proposições normativas já dadas (resultado elas mesmas de um estudo empírico
precedente que o jurista deve respeitar até o limite do absurdo manifesto ou da injustiça escandalosa), consta
exclusivamente da parte crítica própria de todo sistema científico, quer dizer, da construção de uma
linguagem rigorosa com fins de plena comunicabilidade das experiências fixadas de antemão" (BOBBIO, N.
El objeto de la jurisprudencia y la jurisprudencia como análisis del lenguaje . In: Contribuición a la
Teoría del Derecho, p. 181-184).

[19] Como, por exemplo, o que se tem denominado por alguns como o pós-positivismo de Dworkin; o agir
comunicativo de Habermas; a nova retórica de Perelman.

[20] Aqui podem ser inseridas as várias doutrinas de direito natural.

[21] Aqui se enquadra o positivismo jurídico e seus desdobramentos, que acabaram por culminar no
normativismo jurídico de Hans Kelsen.

[22] Aqui têm sido enquadradas teorias como as de Dworkin, Habermas, Perelman, Rawls e Viehweg, se
bem que o pensamento de Dworkin pretende, em verdade, a busca de uma moral dentro, ou seja, imanente
ao sistema, aspecto que o aproxima mais do positivismo.

[23] PERELMAN, C. Lógica jurídica, p.29.

[24] HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese de um milênio. p. 162-163. Na continuidade,
o autor trata especificamente das características do pensamento medieval relativamente às nominadas
vertentes voluntarista e racionalista: "...É isto mesmo que podemos verificar na formação do saber jurídico
medieval: se, por um lado, a podemos ligar à 'libertação da razão'consequente à revolução escolástica, não
parece menos correto relacioná-la com a atitude respeitosa dos juristas perante os textos da tradição jurídica,
o que os obrigava a uma atividade que, sendo profundamente inovadora, se desenvolva sob a capa de uma
mera interpretação, só possível, no entanto, com o desenvolvimento de um imponente instrumental lógico-
dogmático. Sintetizando as duas posições, podemos dizer que convergem na produção do ambiente
favorável à constituição da doutrina jurídica medieval dois tipos de fatores: (i) fatores 'filosóficos', que
contribuem para a crença do poder da razão, e (ii) fatores ligados ao modo de ser do sistema das fontes de
direito, que cria aos juristas a necessidade de se servirem da razão. Para além destes, são ainda relevantes (iii)
fatores 'institucionais', os quais vêm constituir o ambiente institucional favorável ao exercício e ao
desenvolvimento da 'razão jurídica'" (idem, p. 163).

[25] "Toda a Alta Idade Média até o advento da escolástica aceitou, sem grandes desacordos, a síntese
teológica e filosófica de Santo Agostinho (354-430 d.C.). O agustinianismo jurídico traduz-se precisamente
num voluntarismo. Na verdade, para o bispo de Hipona, a única fonte do direito é a vontade de Deus;
vontade em geral insondável, mas revelada parcialmente pelas Escrituras e manifestada em cada momento
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pela ordenação providencial da história. Daqui decorrem várias consequências. Primeiro, a inexistência de
uma ordem jurídica objetiva, natural, na qual certos atos estivessem inevitavelmente condenados e outros
necessariamente permitidos. Assim, Santo Agostinho acaba por admitir a legitimidade de certos atos (à
primeira vista injustos) por se inserirem no plano divino da Salvação inacessível à razão humana. Nesta
perspectiva, as coisas não são queridas por Deus porque sejam justas, mas são justas porque queridas por
Deus. Depois, como segunda consequência, a importância da razão para atingir o critério de justiça.
Efetivamente, este critério consiste na, digamos, vontade arbitrária de Deus e esta - já o dissemos - não pode
ser atingida por meios humanos, restando apenas, como último recurso, a submissão aos Livros Sagrados e
aos poderes constituídos na terra por graça da Providência. Por último, esta aceitação dos poderes
constituídos (postos), que retiram a sua autoridade de uma espécie de mandato divino ('É por Mim que os
tiranos reinam'), implica a aceitação dos direitos positivos terrenos (por injustos e imorais que sejam), pois
eles teriam uma razão de ser escondida, um sentido oculto, na história da Salvação. Voluntarismo,  anti-
racionalismo, positivismo tais são os ingredientes que o agustinianismo traz ao entendimento do direito da
primeira Idade Média. Qual deles o mais contrário à constituição de uma 'ciência do justo e do injusto'. De
fato, a esta luz, a única atividade legítima do jurista era a leitura humilde e a submissão passiva em relação ao
direito revelado ou positivo ('Aderindo a Ele vivemos com justiça; e somos tanto mais ou tanto menos justos,
quanto mais ou menos a Ele aderimos', Ep., 120, 4)" (HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia:
síntese de um milênio, p. 164). Conforme afirmado acima, o "...agustinianismo está na origem do
pensamento filosófico e filosófico-jurídico dos franciscanos Duns Scott e Guilherme de Ockham, os quais
...estão na origem do pensamento jurídico moderno, concretamente, das orientações positivistas dos dois
últimos séculos; ainda nesta direção, a filosofia jurídica da Reforma (Lutero e Calvino)" (Idem, p. 164, nota
n. 162).

[26] Em contraposição à postura agustiniana segundo a qual a atitude racional se confundiria com uma
submissão passiva ao direito revelado ou positivo, o pensamento escolástico - vide Abelardo e Santo Tomás
de Aquino - ao restabelecer a ideia medieval, recuperada do período que antecedeu ao pensamento de Santo
Agostinho, "...de que a razão era limitada, de que - em muitos domínios - não podia haver uma posse
definitiva da verdade das coisas", "...mas que apenas se podia peregrinar para a verdade", concluiu que, por
essas razões, "...não se podia excluir, de antemão, qualquer ponto de vista teórico sobre um certo problema.
A investigação intelectual adquire, assim, um tom dialogante, em que as várias opiniões são confrontadas e
em que, mais do que uma solução definitiva, interessa o pôr da questão. O alcance da verdade é encarado,
não como tarefa que possa ser levada a cabo isoladamente por meio da razão individual, mas como uma obra
coletiva em que todos colaboram, na discussão e confrontos de opiniões. É esta humildade perante a
'verdade' das coisas que torna simpático o pensamento medieval, embora não seja deste gênero a ideia que
dele se faz, comumente. Assim, o pensamento medieval dos séculos XII e XIII - e, concretamente, o seu
pensamento jurídico - é um pensamento de tipo problemático, e não sistemático. Isto é, não se preocupa
com que as soluções dadas aos problemas surgidos num dos ramos do saber constituam um todo lógico
isento de contradição (ou seja, que constituam um sistema). Mais do que a perfeita integração das soluções
numa unidade lógica e sistemática, interessa-lhe a adequação destas aos dados concretos do problema a que
visam responder. Daí que o ensino e a própria literatura teórica não se apresentassem como a forma - hoje
corrente - de exposições sistematicamente ordenadas, dotadas de uma arquitetura lógica bem visível, mas
como coletâneas de soluções de problemas controversos (casus, quaestiones disputatae, etc.). Tudo isto se
reflete no pensamento jurídico. Agora que a razão tem a sua 'carta de alforria', a teoria agustiniana das fontes
do direito deixa de ser aceitável. Para o pensamento escolástico, cuja figura maior é S. Tomás de Aquino, o
direito contido nas Escrituras (direito divino) ou aquele editado pelos reis (direito positivo) não eram os
elementos decisivos para encontrar o iustum, a solução justa, que constituía o corpo do direito (ius est quod
iustum est, o direito é o que é justo). Esse iustum, esse direito decisivo, era anterior a todo o direito positivo,
estava inscrito numa ordem natural, estabelecida por Deus, mas à qual Ele próprio obedecia. E esta ordem
era desvendável por um uso correto da razão (recta ratio), i.e., por um uso da razão disciplinado por certas
regras de discorrer. O direito, portanto, deixa de estar todo feito nas fontes de direito (escrituras ou legais),
onde só falta ir colhê-lo. Pelo contrário, a solução jurídica deve ser encontrada em cada momento, através de
uma específica e precisa técnica de investigação (ars inveniendi, arte de encontrar) que, já sabemos, concede
um grande papel à discussão e à investigação casuísticas. São os processos específicos desta ars inveniendi
que explicarão, juntamente com outras razões referidas, o modo de ser do pensamento jurídico, do ensino
jurídico e da literatura jurídica dos séculos XII e XIII" (HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia:
síntese de um milênio, p. 165-166). A ideia escolástica segundo a qual também Deus está vinculado ao
iustum inscrito na ordem natural decorre da teoria, de inspiração aristotélica, das causas segundas, em que
"...Deus, Causa Primeira de tudo, se abstém de agir sobre cada fato particular; como por economia de meios,
entrega uma parte da Sua tarefa ao funcionamento automático das leis naturais que imprimiu na natureza, só
as violando em caso de milagre" (idem, p. 166, nota n. 265).

[27] Aqui não uma ordem social deduzida da razão, mas sim uma ordem natural que a ela se impõe.

[28] "O direito, como em geral a organização da cidade (grego, polis), tinham como fundamento a ordem
divina da Criação. Por isso, os juristas identificavam a justiça com a natureza e esta com Deus. Num célebre
texto do Digesto (D., 1, 1, 1, 3) em que se define o direito mais fundamental e inderrogável - o chamado
'direito natural' - explica-se que 'o direito natural é o que a natureza ensinou a todos os animais'(ius naturale
est quod natura omnia animalia docuit). E um comentador medieval do texto esclarece, numa curta glosa à
palavra 'natureza', que esta não é senão Deus (natura, id est Deus). Daí o êxito de um outro texto do
Digesto que definia a prudência (= saber prático) do direito (que, então, desempenhava o papel de teoria
política) como uma 'ciência do justo e do injusto, baseada no conhecimento das coisas divinas e humanas'
(divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia, D, I, 1, 10, 2). E foi por isso
também que os juristas foram tidos como quase sacerdotes, também na esteira de um texto do início do
Digesto" (HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese de um milênio, p. 75).
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[29] Alf Ross demonstra a forma pela qual, segundo o pensamento escolástico sobretudo de Santo Tom[as
de Aquino, era possível apreender as leis naturais: "Qual é, então, a lei que a razão seguirá a fim de guiar a
vontade para o verdadeiro bem? Em sua perfeição é a lei eterna, idêntica à razão soberana de Deus, a
sabedoria divina, que governa todos os seres criados, que rege todos os movimentos da natureza e todas as
ações. As leis restantes extraem sua força dessa lei. Porém, a lei eterna não pode ser captada em sua
perfeição pelo ser humano. Na medida em que pode ser apreendida pelo ser humano com o auxílio exclusivo
da luz natural (razão) chama-se direito natural. Mas isto não é o bastante para capacitar o ser humano a
alcançar seu propósito divino. E, consequentemente, Deus, por revelação, concedeu ao ser humano, a título
de orientação adicional, uma participação na lei eterna: tal é a lei divina (a lei mosaica e o Evangelho).
Finalmente, há a lei humana estabelecida pelo ser humano com a ajuda da razão e necessária para permitir a
concreta aplicação daqueles princípios básicos que estão expressos na lei divina e na lei natural" (ROSS, A.
Direito e justiça, p. 285). Segundo o pensamento de Antônio Manuel Hespanha, já se falou por várias vezes
de "...direito natural e de natureza das coisas. São ideias que, nascidas entre os gregos, atravessaram toda a
Idade Média com fortuna e sentidos diferentes, e se reinstalaram na Época Moderna. Encontramo-nos com o
direito natural, por exemplo, quando nos referimos a São Tomás de Aquino... Na esteira de Aristóteles, São
Tomás aceitava a existência de uma ordem natural das coisas, tanto físicas (entia physica) como humanas
(entia moralia), ordem já constatada pelos clássicos e que era confirmada pela crença cristã num Deus
inteligente e bom, criador e ordenador do mundo. Pelo menos, a teoria escolástica das 'causas segundas' era
neste sentido. A cada espécie teria atribuído Deus (como 'Causa Primeira') uma lei natural ('causa segunda') -
o fogo sobe, por natureza, os corpos pesados caem, etc. - salvo caso de milagre (i.e., salvo intervenção
extraordinária de Deus). Estas naturezas das várias espécies harmonizar-se-iam todas em função do Bem
Supremo, de tal modo que o mundo estaria cheio de ordem e os movimentos dos seres ou das espécies de
seres obedeceriam a uma regulação cósmica. E o mesmo se diga do homem. Também a espécie humana teria
uma certa natureza, ou seja, estaria integrada de certo modo na ordem e no destino cósmicos. A ideia de
direito natural parte precisamente daqui. A partir de uma pesquisa dos fins do homem e do seu contributo
para o plano da criação, elaborar as regras que deviam presidir à prática humana, de modo a que esta
resultasse adequada aos desígnios de Deus quanto à vida em sociedade e quanto ao lugar do homem na
totalidade dos seres criados. Tais regras, umas formuladas nas Escrituras (direito divino), outras daí ausentes
mas manifestadas pela própria ordem do mundo e atingíveis pelo intelecto, se bem ordenado (recta ratio, boa
razão), constituem o direito natural. Simplesmente, São Tomás combinava a sua confiança na capacidade do
homem para conhecer a ordem do mundo com o sentimento de que este conhecimento não podia ser obtido
por processos estritamente racionais... Por um lado, a descoberta da ordem natural das coisas não podia
provir de um acesso direto às ideias divinas, vedado ao homem, em virtude do pecado. Por outro lado, não
seria atingida por uma especulação meramente abstrata. Começava por pressupor um trabalho de observação
dos fatos, dos resultados restritos e imperfeitos da nossa experiência. Esta observação devia ser orientada e
complementada pela elaboração intelectual.. Mas o intelecto não se compunha apenas de faculdades de
raciocínio (razão), mas também de faculdades morais (virtudes). Nomeadamente, o raciocinar sobre a ordem
das coisas dependia da virtude da bondade, ou seja da capacidade moral de perceber o sentido global da
ordem e, por isso, de distinguir o justo do injusto. Daí que a razão tenha que ter um qualificativo moral para
ser eficaz - tem que ser uma 'boa razão'(recta ratio). Por outro lado, a mobilidade essencial das coisas
humanas, provocada pela existência de liberdade no homem, levava a que não fosse possível encontrar
princípios invariáveis de justiça. E, daí, que fosse impossível estabelecer uma ciência do direito natural que
desembocasse na formulação de um código de regras permanentes. Tudo o que se podia afirmar, neste
domínio, era a existência de um vago e formal princípio de que 'se deve fazer o bem e evitar o mal'. Se, pelo
contrário, se passasse para a regulamentração concreta, tudo seria mutável e sujeito a um contínuo exame de
ponderação. À pretensão de uma ciência do natural, substitui, portanto, São Tomás a proposta de uma arte
de, em cada momento, para cada caso, encontrar o justo ( ius suum cuique tribuere). E nisto também se
encontrava com o ensinamento de Aristóteles" (HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese de
um milênio, p. 206-207).

[30] Assim, admite-se a existência de uma legislação positiva fruto da vontade humana, desde que não se
choque com a lei natural: lei injusta não é lei. Essa concepção é afinada com as ideias de Aristóteles, para
quem a "...justiça política é em parte natural e em parte legal; são naturais as coisas que em todos os lugares
têm a mesma força e não dependem de as aceitarmos ou não, e é legal aquilo que a princípio pode ser
determinado indiferentemente de uma maneira ou de outra, mas depois de determinado já não é
indiferente..." (ARISTÓTELES. Ética a nicômacos, p. 103). Porém os escolásticos já não admitiam que as
leis postas pudessem ser indiferentes à lei natural, que nesse momento passa a ter a primazia.

[31] "Salientava-se então, de fato, a ideia do caráter natural da constituição social, i.e., de que a organização
social depende da natureza das coisas e de que está, por isso, para além do poder de disposição da vontade.
As leis fundamentais ('constituição') de uma sociedade (de um reino) dependiam tão pouco da vontade como
a fisiologia do corpo humano ou a ordem da natureza. É certo que soberano e vassalos podem
temporariamente afastar-se das leis naturais de ordenação social, pela tirania ou pela revolução; mas o mau
governo, 'contra o qual as próprias pedras clamarão', é sempre um episódio político passageiro. O que os
povos já poderão é eleger - embora de acordo, também, com características objetivas das várias nações, por
sua vez ligadas às particularidades da terra e do clima - as formas de governo: a monarquia, a aristocracia, a
democracia ou qualquer forma de governo misto, proveniente do cruzamento destes regimes-tipo referidos
por Aristóteles. Como podem explicitar e adaptar às condições de cada comunidade, através do direito civil
(ius civile , isto é, do direito da cidade) os princípios jurídicos decorrentes da natureza das sociedades
humanas (direito natural, ius naturale). Mas a constituição natural conserva-se sempre como o critério
superior para aferir a legitimidade do direito estabelecido pelo poder, sendo tão vigente e positivo com o
este. Nestes termos, o direito - todo ele, mas sobretudo o natural - desempenha uma função constitucional.
Impõe-se a todo o poder. Não pode ou, pelo menos, não deve ser alterado. E isto porque se funda nos
princípios necessários de toda a convivência humana (affectio societatis)" (HESPANHA, A.M. Cultura
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jurídica européia: síntese de um milênio, p. 77).

[32] "...O direito divino (ius divinum) - que decorria diretamente da Revelação - estava tão intimamente
embebido no direito secular (ius civile) que o último não podia contrariar no essencial os comandos do
primeiro. Daqui decorriam as limitações ético-religiosas do direito secular ..., a fundamental indistinção entre
crime e pecado, a competência indistinta de ambas as ordens para lidar com certas situações, bem como o
seu apoio mútuo..." (HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese de um milênio, p. 33).

[33] "A ideia do direito natural, neste novo sentido, vem a impor-se decisivamente na cultura jurídica
européia do século XVII. De alguma forma, o novo direito natural, fundado na razão, é o correspondente do
antigo direito natural, fundado na teologia. O pensamento social e jurídico laicizara-se. O que não é estranho
ao fato de, pela primeira vez, se ter quebrado a unidade religiosa da Europa (com a Reforma) e de se ter
entrado em contato com povos totalmente alheios à tradição religiosa européia. Uma e outra coisa tornavam,
de fato, necessário encontrar um direito que pudesse valer independentemente da identidade de crenças. E,
com esta laicização, o fundamento do direito passara a residir em valores laicos, tão comuns aos homens
como as evidências racionais. (...). Trata-se, como se disse, de um novo jusnaturalismo. Desde logo,
emancipado de uma fundamentação religiosa, ainda que os seus fundadores, na sua maior parte, fossem
deístas ou mesmo cristãos. Seja como for, prescindiram, por um lado, da onipotência da vontade de Deus,
limitando-a pela Sua razão, ou seja, concebendo um Deus sujeito a princípios lógico-racionais que lhe seriam
'anteriores', o que corresponde, não a uma atitude religiosa, mas a uma atitude racionalista. Por outro lado,
os fundamentos de que partiam para encontrar uma ordem imanente na natureza humana não eram qualquer
vocação, destino ou finalidade sobrenaturais do homem, ou quaisquer dados da fé sobre isso, mas antes as
suas características puramente temporais, como o instinto e a capacidade racional. Ao prescindirem dos
dados da fé, estes jusnaturalismos ficam a poder contar apenas com a observação e com a razão como meios
de acesso à ordem da natureza. A observação - histórica e atual - das sociedades humanas é muito utilizada
por estes autores, estando as suas obras plenas de exemplos tirados da história ou da observação
contemporânea, com os quais apoiavam, tanto os traços permanentes da natureza humana e social, como as
suas variantes 'locais'. Mas, ao lado da observação, funcionava a razão que, à maneira do que acontecia na
física ou na matemática, (i) identificava axiomas sobre a natureza do homem - v.g., o homem é dirigido pelo
instinto de conservação (Locke), o homem tem um direito natural à autodefesa e ao castigo das injúrias que
lhe são feitas (Locke), a justiça é o que se conforma, ao mesmo tempo, com a justiça e com a bondade
(Leibniz), a vontade geral é mais do que a soma das vontades particulares (Rousseau) - e (ii) definia os
procedimentos intelectuais capazes de deduzir desses axiomas outras normas. Estes procedimentos eram, em
geral, os que correspondiam ao raciocínio da física ou da matemática"(HESPANHA, A.M. Cultura jurídica
européia: síntese de um milênio, p. 213-214).

[34] "...o jurista culto e formado numa filosofia sólida compreende que a 'natureza da justiça não é mudar
segundo a vontade dos homens mas conformar-se com a lei natural'(Jean Bodin), lei essa que se encontra nos
ditames da razão" (HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese de um milênio, p. 189).

[35] PERELMAN, C. Lógica jurídica, p. 17.

[36] Foi esse o ideal de Grotius, Pufendorf, Leibniz e Christian Wolff. Tal concepção vê a possibilidade de
enunciar o direito a partir de um sistema dedutivo, sendo que em "...tal acepção diz-se que um dado
ordenamento é um sistema enquanto todas as normas jurídicas daquele ordenamento são deriváveis de alguns
princípios gerais (ditos 'princípios gerais do Direito'), considerados da mesma maneira que os postulados de
um sistema científico. Essa acepção muito trabalhada do termo 'sistema' foi referida historicamente somente
ao ordenamento do Direito natural. Uma das mais constantes pretensões dos jusnaturalistas modernos,
pertencentes à escola racionalista, foi a de construir o Direito natural como um sistema dedutivo. E uma vez
que o exemplo clássico do sistema dedutivo era a geometria de Euclides, a pretensão dos jusnaturalistas
resolvia-se na tentativa (verdadeiramente desesperada) de elaborar um sistema jurídico geometrico more
demonstratum. Citemos um trecho muito significativo de Leibniz: 'De qualquer definição podem-se tirar
consequências seguras, empregando as incontestáveis regras da lógica. Isso é precisamente o que se faz
construindo as ciências necessárias e demonstrativas, que não dependem dos fatos mas unicamente da razão,
como a lógica, a metafísica, a geometria, a ciência do movimento, a Ciência do Direito, as quais não são de
modo nenhum fundadas na experiência e nos fatos, mas servem para dar a razão dos fatos e regulá-los por
antecipação: isso valeria para o Direito ainda que não houvesse no mundo uma só lei'. 'A Teoria do Direito
faz parte do número daquelas que não dependem de experiências, mas de definições: não do que mostram os
sentidos, mas do que demonstra a razão" (BOBBIO, N. Teoria do ordenamento jurídico, p. 77-78).

[37] PERELMAN, C. Lógica jurídica, p. 17-18.

[38] Jurisprudência entendida aqui no seu sentido primordial, ou seja, como ciência do direito.

[39] PERELMAN, C. Lógica jurídica, p. 18.

[40] PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica, p. 18.

[41] "Se quisermos encontrar uma teoria completa e consequente do positivismo jurídico, devemos nos
remeter à doutrina política de THOMAS HOBBES, cuja característica fundamental, no meu entender, na
verdade consiste em lhe ter dado um golpe fatal no jusnaturalismo clássico" (BOBBIO, N. Teoría general
del derecho, p. 31).

[42] Bobbio apresenta uma boa descrição dos passos que permitiram a Hobbes chegar a uma conclusão tão
radical como a acima descrita, em que inclusive o conteúdo dos valores morais e da justiça são tidos como
convencionais (portanto contingentes) e não pré-existentes ou decorrentes da razão (inatos e necessários),
como sustentavam os jusnaturalistas: "Como chega HOBBES a esta conclusão tão radical? HOBBES é um
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dedutivo e, como todos os dedutivos, para ele o que conta é que a conclusão se desprenda rigorosamente
das premissas. (...). Ora, o direito fundamental que assiste aos homens no estado de natureza é o de decidir,
cada um segundo seus próprios desejos e interesses, sobre o que é justo ou injusto, o que faz com que no
estado de natureza não exista critério algum para fazer esta distinção, a não ser o arbítrio e o poder do
indivíduo. Na passagem do estado de natureza para o estado civil, os indivíduos transferem todos os seus
direitos naturais ao soberano, inclusive o direito de decidir o que é justo ou injusto e, portanto, desde o
momento em que se constitui o estado civil, o único critério do justo e do injusto é a vontade do soberano.
Esta doutrina hobbesiana está ligada à concepção da pura convencionalidade dos valores morais e portanto
da justiça, segundo a qual não existe o justo por natureza, mas sim unicamente o justo de maneira
convencional (também por este aspecto a doutrina hobbesiana é a antítese da doutrina jusnaturalista). No
estado de natureza não existe o justo nem o injusto porque não existem convenções válidas. No estado civil
o justo e o injusto residem no acordo comum dos indivíduos de atribuírem ao soberano o poder de decidir
sobre o justo e o injusto. Portanto para HOBBES a validade de uma norma jurídica e de sua justiça não se
diferenciam, porque a justiça e a injustiça nascem juntas com o direito positivo, ou seja, concomitantemente
com a validade. Enquanto se permanece em estado de natureza não há direito válido, como tampouco há
justiça; quando surge o Estado nasce a justiça, mas nasce concomitantemente com o direito positivo, por isso
que onde não há direito tampouco há justiça e onde há justiça é porque há um sistema constituído de direito
positivo" (BOBBIO, N. Teoría general del derecho, p. 31-32). No mesmo sentido, vejam-se as palavras de
Antonio Carlos Wolkmer: "... Ora, enquanto Maquiavel distinguiu a política da moral e da religião, Hobbes
põe a política acima da moral, redefinindo o exercício da autoridade através do princípio do absolutismo.
Pode-se afirmar que Hobbes não só é um dos fundadores do moderno Estado absolutista, como, sobretudo,
o principal teórico da formação do monismo jurídico ocidental, ou seja, um dos primeiros a identificar o
Direito com o Direito do soberano e, igualmente, o Direito Estatal com o Direito Legislativo" (WOLKMER,
A.C. Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no direito, p. 50).

[43] HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese de um milênio, p. 218.

[44] PERELMAN, C. Lógica jurídica, p. 18-19.

[45] HOBBES, T. Leviatã, p. 144.

[46] PERELMAN, C. Lógica jurídica, p. 19.

[47] Charles Louis de Serondat, Barão de Bredo e de Montesquieu.

[48] PERELMAN, C. Lógica jurídica, p. 20.

[49] MONTESQUIEU. O espírito das leis, p. 3.

[50] PEREMAN, C. Lógica jurídica, p. 21.

[51] A inexistência de uma jurisprudência universal é constatada por Montesquieu a partir das comparações
que fez entre os sistemas normativos de vários povos, em que se revelaram imperfeições no trabalho do
legislador, que deve se adaptar às sociedades em que atua.

[52] MONTESQUIEU. O espírito das leis, p. 57.

[53] MONTESQUIEU. O espírito das leis, p. 57.

[54] PERELMAN, C. Lógica jurídica, p. 21-22.

[55] PERELMAN, C. Lógica jurídica, p. 21.

[56] PERELMAN, C. Lógica jurídica, p. 21. Segundo Antônio Manuel Hespanha, a Revolução Francesa
"...tinha sido feita também contra a tirania dos juízes que, apoiados no caráter casuísta e flexível do direito
tradicional..., tornavam o direito num saber hermético, cujos resultados eram imprevisíveis e incontroláveis
pelo cidadão", o que suscitou ..."um movimento de crítica à incerteza e hermetismo do direito doutrinal e
jurisprudencial e reclamando leis claras e reformas judiciárias que amarrassem os juízes ao cumprimento
estrito da lei. Daí que o legalismo e a desconfiança no direito jurisprudencial - que já vinham de trás e tinham
marcado a política do direito do Estado absoluto - se tenham transformado em componentes essenciais das
propostas revolucionárias. Pois, se havia lugar a falar nos perigos do 'espírito de facção', era decerto legítimo
fazê-lo em relação aos juristas e aos juízes, tanto como em relação aos funcionários ou às elites políticas.
Princípio democrático e sensibilidade anti-'letrada' explicam que - no contexto europeu (mas não no contexto
americano) - as decisões dos juristas e os veredictos dos juízes sejam tidos em suspeição e as suas decisões
não possam senão visar a aplicação estrita da lei; agora, os juízes não são mais do que a 'longa mão da lei', a
'boca que pronuncia as palavras do legislador'" (HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese de
um milênio, p. 246).

[57] "Uma outra versão de contrato social é a de John Locke (1632-1704), segundo o qual a constituição do
estado político não cancela os direitos de que os indivíduos dispunham no estado de natureza. Na verdade, o
estado político apenas garantiria uma melhor administração dos direitos naturais, substituindo a autodefesa e
a vingança privada pela tutela de uma autoridade pública. Por isso mesmo, o soberano, que não era a fonte
nem do direito de natureza nem dos direitos individuais daí decorrentes, estava obrigado a respeitar o direito
natural e os direitos políticos dos cidadãos: '[...] sendo o legislativo apenas um poder fiduciário para agir no
sentido de certos fins, continua a permanecer no povo um poder supremo para remover ou alterar o
legislativo, quando achar que o legislativo age contrariamente à confiança que se lhe deu [...]. E, assim, a
comunidade retém permanentemente o poder supremo de se libertar dos atentados e desígnios de qualquer
um, mesmo dos seus legisladores, desde que eles sejam tão estultos ou danados para formar ou levar a cabo
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desígnios contra as liberdades e propriedades dos súditos... Assim, do ponto de vista das formas políticas,
vamos ver o jusracionalismo desdobrar-se em duas grandes orientações: a demo-liberal, inaugurada por John
Locke e desenvolvida pelos jusracionalistas franceses, e a absolutista, com origem em Thomas Hobbes e com
um representante de nota em Samuel Pufendorf" (HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese
de um milênio, p. 218).

[58] ROSSEAU, J.J. Do contrato social, p. 59-60.

[59] Cf. ROUSSEAU, J.J. Do contrato social, p. 92.

[60] PERELMAN, C. Lógica jurídica, p. 23.

[61] "Desde os meados do século XVIII que a lei estadual tendia a monopolizar a atenção dos juristas. Este
monopólio era, no entanto, temperado pelas ideias jusracionalistas, ou seja, pela crença na existência de um
direito suprapositivo com origem na razão. Já nos finais do século XVIII, alguns Estados europeus
incorporaram em reformas legislativas amplas os principais resultados das doutrinas jusracionalistas. (...).
Mas foi sobretudo em França que a codificação, produto (embora não na sua fase inicial) da Revolução,
mudou mais radicalmente a face do direito, fazendo tábua rasa do direito anterior e promovendo, por isso, a
identificação do direito com os novos códigos. De fato, já a Assembléia Nacional Constituinte de 1790 tinha
concebido o projeto de um código que sintetizasse, de uma forma acessível a todos, o novo direito
revolucionário. Mas foi só em 1804, já durante o Consulado e sob a influência direta de Napoleão I, que o
Code civil conheceu a sua versão definitiva e foi promulgado (1804). Seguiram-se os Código de processo
civil (1806), o Código comercial (1807), o Código penal (1810), etc." (HESPANHA, A.M. Cultura
jurídica européia: síntese de um milênio, p. 267).

[62] REALE, M. Lições preliminares de direito, p. 280.

[63] REALE, Miguel. Lições preliminares de direito, p. 280.

[64] "Il existe un droit universel et inmuable, source de toutes les lois positives; il n'est que la raison
naturalle en tant qu'elle gouverne tous les hommes" (citado por ROSS, A. Direito e justiça, p. 287). Ver
também ZANNONI, E.A. Crisis de la razón jurídica, p. 27-28.

[65] HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese de um milênio. p. 267-268.

[66] HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese de um milênio, p. 268.

[67] PERELMAN, C. Lógica jurídica, p. 31.

[68] "A Escola da Exegese estava intimamente ligada ao ambiente político e jurídico francês, ou seja, a um
Estado nacional revolucionário, em corte com o passado, dotado de órgãos representativos e que tinha
empreendido uma importante tarefa de codificação. Isto determina a disseminação dos princípios desta
escola noutros países, retardando-a, nomeadamente, nos casos em que estes requisitos não estivessem
realizados. É este, nomeadamente, o caso da Alemanha e da Itália, nações não só sem código, mas também
sem Estado. O balanço da orientação exegética que dominou o saber jurídico europeu na primeira metade do
século XIX não pode ser feito apenas à luz das ulteriores experiências negativas do legalismo... Deve
começar por se valorizar de forma adequada a medida em que (sic) a ideia de um código 'civil' geral (i.e., dos
cidadãos) reflete o pathos da ideia de igualdade dos cidadãos, típica dos novos Estados pós-revolucionários,
igualdade que os códigos pretendiam garantir justamente pela sua generalidade e pela estrita subordinação
dos juízes aos seus preceitos. Por outro lado, a ideia de um código, compacto, organizado e claro, visava
facilitar a democratização do direito, pela generalização do seu conhecimento, evitando, deste modo, que os
juristas tivessem que ser os mediadores forçosos entre o direito e o povo. Para além de que não se deve
esquecer que as grandes e rápidas mudanças sociais e políticas dos finais do séc. XVIII e inícios do séc. XIX
só podiam ser institucionalizadas por via legislativa. De fato, o costume, a jurisprudência ou a doutrina são
meios inadequados, pela sua própria natureza, para estabelecerem rupturas revolucionárias. Por outro lado, é
cada vez mais claro como se possa justificar a ideia de que a Escola da Exegese impediu o desenvolvimento
de um direito jurisprudencial bastante autônomo em relação aos códigos. Na verdade, para além de que o
direito francês contemporâneo é, de entre os direitos continentais, o que mais se funda em decisões judiciais,
teria sido impossível, sem uma jurisprudência criativa, manter em vigor, praticamente inalterado no decurso
dos últimos 200 anos, o Code Napoléon" (HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese de um
milênio, p. 269).

[69] "É preciso lembrar que, quando foi promulgado o Código de Napoleão, a França ainda era um país
agrícola por excelência, e a Inglaterra apenas ensaiava os primeiros passos na mecanização indispensável ao
capitalismo industrial" (REALE, M. Lições preliminares de direito, p. 283).

[70] HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese de um milênio, p. 269-270.

[71] "...um dos pressupostos políticos do positivismo legalista era a existência de um Estado-Nação que os
cidadãos reconhecessem como portador dos valores jurídicos da comunidade" (HESPANHA, A.M. Cultura
jurídica européia: síntese de um milênio, p. 270).

[72] REALE, M. Lições preliminares de direito, p. 283.

[73] HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese de um milênio, p. 271-272.

[74] HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese de um milênio, p. 272.

[75] ROSS, A. Direito e justiça, p. 291.
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[76] ZANNONI, E.A. Crisis de la razón jurídica, p. 62.

[77] HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese de um milênio, p. 272-274.

[78] "Rudolf v. Jhering..., convicto conceitualista na primeira fase de sua obra, exprime essa concepção do
sistema conceitual do direito como um ser vivo, orgânico e produtivo, bem como refere, também
expressamente, essa aproximação entre a tarefa da jurisprudência 'construtiva' (ou superior) e o método
'histórico-natural' das ciências da vida..." (HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese de um
milênio, p. 277).

[79] ZANNONI, E.A. Crisis de la razón jurídica, p. 64.

[80] "Como antes se disse, uma das componentes do historicismo é a construção sistemática do direito. Esta
componente foi particularmente desenvolvida por um dos ramos da Escola Histórica Alemã, a pandectística
ou jurisprudência dos conceitos (Begriffsjurisprudenz). De alguma forma, a sistematicidade do direito
decorre do fato de ele ser uma emanação de um todo orgânico, o espírito do povo. As instituições jurídicas
teriam uma 'alma' (a 'alma do povo', Volkseele), sentidos ou princípios orientadores que lhes dariam unidade.
Princípios esses que, induzidos a partir da observação (descrição) das normas jurídicas concretas,
permitiriam que a exposição dos institutos - e, no fim, de todo o direito nacional - fosse feita de forma
orgânica e sistemática, organizada por princípios gerais. Destes princípios extrairiam depois, agora por
dedução, outros princípios inferiores - a tal 'pirâmide conceitual' de que fala Puchta - bem como soluções
para casos concretos" (HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese de um milênio, p. 276-
277).

[81] ZANNONI, E.A. Crisis de la razón jurídica, p. 65.

[82] ZANNONI, E.A. Crisis de la razón jurídica, p. 65.

[83] "...este conceitualismo jurídico não se pode explicar sem referência a um novo ideal de ciência, oriunda
do formalismo kantiano, que destaca a função estruturante das categorias e dos princípios gerais no
conhecimento científico. O que garantia, daqui em diante, a verdade científica, não seria mais a adequação do
pensamento a uma realidade externa (adaequatio intellectus rei), mas a coerência interna das categorias do
sistema de saber. E o decisivo num saber seria justamente este quadro categorial e não a apreensão
atomística e inorgânica da realidade empírica" (HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese de
um milênio, p. 278).

[84] HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese de um milênio, p. 278-280.

[85] HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese de um milênio, p. 280-284

[86] Cf. ZANNONI, E.A. Crisis de la razón jurídica, p. 65-66. Bobbio enquadra o conceitualismo - que,
como visto, é fruto da escola histórica que tem em Savigny um de seus maiores expoentes - num segundo
significado de sistema, diverso do dedutivo anteriormente descrito: "Um segundo significado de sistema, que
não tem nada a ver com o que foi ilustrado, encontramo-lo na ciência do Direito moderno, que nasce, pelo
menos no Continente, da pandectista alemã, e vem de Savigny, que é o autor, não por acaso, do célebre
Sistema do Direito romano atual. É muito frequente entre os juristas a opinião de que a ciência jurídica
moderna nasceu da passagem da jurisprudência exegética à jurisprudência sistemática ou, em outras
palavras, que a jurisprudência se elevou ao nível de ciência tornando-se 'sistemática'. Parece quase se querer
dizer que a jurisprudência não merece o nome de ciência enquanto não chega a sistema, mas que é somente
arte hermenêutica, técnica, comentário a textos legislativos. Muitos tratados de juristas são intitulados
Sistema, evidentemente para indicar que se desenvolveu ali um estudo científico. O que significa nesta
acepção 'sistema'? Os juristas não pretendem certamente dizer que a jurisprudência sistemática consista na
dedução de todo o Direito de alguns princípios gerais, como queria Leibniz. Aqui o termo 'sistema' é usado,
ao contrário, para indicar um ordenamento da matéria, realizado através do processo indutivo, isto é,
partindo do conteúdo das simples normas com a finalidade de construir conceitos sempre mais gerais, e
classificações ou divisões da matéria inteira: a consequência destas operações será o ordenamento do
material jurídico do mesmo modo que as laboriosas classificações do zoólogo dão um ordenamento ao reino
animal. Na expressão 'jurisprudência sistemática' usa-se a palavra 'sistema' não no sentido das ciências
dedutivas, mas no das ciências empíricas ou naturais, isto é, como ordenamento desde baixo, do mesmo
modo com que se fala de uma zoologia sistemática. O procedimento típico dessa forma de sistema não é a
dedução, mas a classificação. A sua finalidade não é mais a de desenvolver analiticamente, mediante regras
preestabelecidas, alguns postulados iniciais, mas a de reunir os dados fornecidos pela experiência, com base
nas semelhanças, para formar conceitos sempre mais gerais até alcançar aqueles conceitos 'generalíssimos'
que permitam unificar todo o material dado. Teremos plena consciência do significado de sistema como
ordenamento desde baixo, próprio da jurisprudência sistemática, se levarmos em conta que uma das maiores
conquistas de que se orgulha essa jurisprudência foi a teoria do negócio jurídico. O conceito de negócio
jurídico é manifestamente o resultado de um esforço construtivo e sistemático no sentido do sistema
empírico que ordena generalizando e classificando. Surgiu da reunião de fenômenos vários e talvez
aparentemente distantes, mas que tinham em comum a característica de serem manifestações de vontades
com consequências jurídicas. O conceito mais geral elaborado pela jurisprudência sistemática é muito
provavelmente o do relacionamento jurídico: é um conceito que permite a redução de todos os fenômenos
jurídicos a um esquema único, e favorece portanto a construção de um sistema no sentido de sistema
empírico ou indutivo. O conceito de relacionamento jurídico é o conceito sistemático por excelência da
ciência jurídica moderna. Mas é claro que a sua função não é a de iniciar um processo de dedução, mas a de
permitir um melhor ordenamento da matéria" (BOBBIO, N. Teoria do ordenamento jurídico, p. 78-79).

[87] "O positivismo, na primeira etapa, recebeu do jusnaturalismo racionalista, radicalmente empirista, seu
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conteúdo filosófico. Politicamente implicou a institucionalização de uma nova ordem social que conjugou
seus princípios e que pretendeu enquadrá-los, de uma vez por todas, na lei escrita. Daí a submissão à lei
escrita que positivou os conteúdos racionais dessa nova ordem. O conceitualismo - a Begriffjurisprudenz, ou
jurisprudência dos conceitos - é a segunda etapa construtiva e supõe a superação do racionalismo empirista.
Não deprecia a lei, mas aspirou construir a autêntica superestrutura ideológico-jurídica do direito moderno.
Essa superestrutura condiciona a interpretação da lei e faz do jurista um dogmático, que, consequentemente,
apreende categorias obtidas mediante a simplificação qualitativa da construção jurídica" (ZANNONI, E.A.
Crisis de la razón jurídica, p. 67-68). Entendimento diverso é defendido por Alf Ross, para quem essa
complementaridade entre escola da exegese e conceitualismo não passa de jusnaturalismo disfarçado, já que,
segundo ele, "...a ideia de que o direito natural se converteu em coisa do passado é errônea, a menos que
restrinjamos esse conceito às teorias racionalistas dos séculos XVII e XVIII. Se incluirmos sob o rótulo de
direito natural, como aqui fizemos, todas as teorias jurídicas metafísicas que são também político-jurídicas,
quer dizer, que suprem um critério para a retidão ou justiça do direito, então o direito natural, ainda que com
outro nome, sobreviveu e prosperou ao longo do século XIX; dever-se-ia chamá-lo, realmente, de direito
natural disfarçado" (ROSS, A. Direito e justiça, p. 292).

[88] HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese de um milênio, p. 265-266.

[89] "Com tudo isto, era natural que a serenidade olímpica da pandectística - no seu ideal de construir um
direito 'separado da sociedade' e atento apenas ao rigor construtivo - começasse a chocar os espíritos mais
atentos ao devir da sociedade e às prementes exigências 'da vida'. Ou seja, a vida começa a deixar de caber
no discurso que os juristas faziam sobre ela" (HESPANHA, A.M. Cultura jurídica européia: síntese de
um milênio, p. 286), da mesma forma que ocorrera com a Escola da Exegese.

[90] O que se procura é superar o ponto de vista positivista em que o direito prevalece sobre a moral.
Pretende-se encontrar um fundamento (moral) ao direito sem recorrer, no entanto, ao direito natural.
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FACTICIDADE E VALIDADE DA DESOBEDIÊNCIA CIVIL COMO GARANTIA DA JUSTIÇA E
DA DEMOCRACIA

FACTICIDAD Y VALIDEZ DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL COMO GARANTÍA DE LA JUSTICIA Y
LA DEMOCRACIA

Gilvan Luiz Hansen

RESUMO
O presente artigo tem por finalidade analisar o papel da desobediência civil enquanto instrumento legítimo
que dispõe o cidadão num Estado Democrático de Direito de reação às arbitrariedades de uma autoridade
constituída. A partir da abordagem de autores contemporâneos como Hannah Arendt, John Rawls e Jürgen
Habermas, o texto pretende discutir a relevância da desobediência civil enquanto meio de garantia da justiça
e da democracia no horizonte das sociedades complexas, embora haja o reconhecimento da tensão que
persiste entre o poder constituído enquanto autoridade de Estado e os cidadãos deste Estado quando reagem
a situações-limite onde vêem seus direitos fundamentais ameaçados, seja em âmbito individual, seja em
âmbito coletivo ou difuso.
PALAVRAS-CHAVES: Desobediência civil; Justiça; Democracia; Validade; Direito.

RESUMEN
En este artículo se pretende analizar el papel de la desobediencia civil como un instrumento legítimo a
disposición de los ciudadanos en un Estado democrático de derecho en reacción a la arbitrariedad de una
autoridad constituida. Desde el enfoque de los autores contemporáneos como Hannah Arendt, John Rawls y
Jürgen Habermas, el texto analiza la pertinencia de la desobediencia civil como medio de garantizar la justicia
y la democracia en el horizonte de las sociedades complejas, aunque hay un reconocimiento de la tensión que
persiste entre mientras que la autoridad de energía constituida por el estado y los ciudadanos de este estado
cuando reaccionan a situaciones extremas donde ven amenazados sus derechos fundamentales, ya sea en el
individuo, ya sea en colectivos o difusos.
PALAVRAS-CLAVE: Desobediencia Civil; Justicia; Democracia; Validez; Derecho.

Ao contrário dos séculos XVI a XVIII, a contemporaneidade, em face do contexto global
(econômico, político, cultural, social), apresenta uma predisposição para aceitar a desobediência civil e a
resistência popular à autoridade injusta como elementos válidos e até mesmo necessários no âmbito de
Estado de direito. E essa aceitação é ainda maior quando falamos do horizonte compreendido por países que
se organizam nos moldes de um Estado democrático de direito. Os pensadores propensos a aceitar, além da
facticidade, também a validade da desobediência civil no horizonte político-jurídico contemporâneo,
procuram, contudo, definir os parâmetros a partir dos quais uma atitude contestatória pode ser considerada
uma ação de desobediência propriamente dita, bem como delinear um possível papel da desobediência civil
no horizonte do Estado democrático de direito. Passemos a analisar a concepção de alguns desses autores
sobre a desobediência civil, no sentido de precisar e tornar explícita a especificidade inerente ao conceito que
é objeto de nossa reflexão.

1. A desobediência civil em Hannah Arendt

Hannah Arendt é uma das pensadoras que manifesta sobre a importância da desobediência civil para
a construção de governos democráticos numa nação orientada para o desenvolvimento da liberdade e do bem
estar de seus cidadãos. Afirma ela que a “dissidência implica em consentimento e é a marca do governo livre;
quem sabe que pode divergir sabe também que de certo modo está consentindo quando não diverge”.[1]

Para H. Arendt, a desobediência civil é um movimento coletivo, ao contrário das objeções de
consciência, [2] pois se uma pessoa apenas se mobilizasse contra uma lei injusta ou agisse no sentido de
protestar, seria considerada como autora de excentricidade e não levada a sério pela sociedade e pelas
instituições de Estado.

Segundo H. Arendt, outra característica presente na desobediência civil, é o partilhar que uma
coletividade possui de opiniões, e não de interesses, de que determinada ação, decisão ou norma fixada pelo
Estado apresentam caráter injusto. Como as opiniões possuem caráter subjetivo, a própria desobediência
civil teria um amparo subjetivo, pois ainda que partilhada com outros indivíduos enquanto os mesmos
comungam dessas opiniões, mesmo assim elas dizem respeito à minha pessoa e ao meu modo de perceber os
fenômenos no mundo.

[...] minorias organizadas, delimitadas mais pela opinião comum do que por
interesses comuns, e pela decisão de tomar posição contra a política do governo
mesmo tendo razões para supor que ela é apoiada pela maioria; sua ação combinada
brota de um compromisso mútuo, e é este compromisso que empresta crédito e
convicção à sua opinião, não importando como a tenham originalmente atingido.
Argumentos levantados em prol da consciência individual ou de atos individuais, ou
seja, os imperativos morais e os apelos ‘à mais alta lei’, seja ela secular ou
transcendente, são inadequados quando aplicados à desobediência civil; neste nível
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será não somente ‘difícil’, mas impossível impedir a desobediência civil de ser uma
filosofia subjetiva [...] intensa e exclusivamente pessoal, de modo que qualquer
indivíduo, por qualquer razão, possa contestar.[3]

A terceira característica sobre a desobediência civil abordado por H. Arendt é a sua condição
pública. A desobediência civil se apresenta como uma iniciativa desenvolvida não privadamente, mas
procurando chamar a atenção da opinião pública, mediante o desenvolvimento de ações que sejam percebidas
publicamente, inclusive para que o público reaja a elas e seja despertado para a discussão acerca do tema
motivador da própria desobediência. Em suma, desobediência privada não é desobediência, é ação criminosa
que, uma vez descoberta e tornada pública sem que seus protagonistas o quisessem, “traveste-se” de
discurso de desobediência civil, mas não passa de crime comum, e assim deve ser tratado pelas instâncias
responsáveis pela administração da justiça no âmbito do Estado democrático de direito.

Um último fator que a filósofa destaca sobre a desobediência civil é o caráter não violento da
mesma. Isso implica, para ela, que a desobediência civil, ao contrário da revolução, não rompe com a ordem
constitucional e jurídica, aceitando a legitimidade do sistema de leis e da autoridade que administra esse
sistema.

Todavia, além de analisar possíveis características que compõem a ação de desobediência civil, H.
Arendt está preocupada também com a questão entre desobediência civil e legalidade: ela acredita que a
desobediência civil tem papel decisivo para o aperfeiçoamento jurídico e político das sociedades organizadas
num Estado democrático de direito. No entanto, o problema é que a desobediência civil é um
descumprimento da lei e, como tal, passível de punição pelo próprio sistema legal. Ora, como a lei tem a
função primordial de dar estabilidade e regulamento à convivência humana, a sua transgressão pode colocar
em risco a estabilidade do sistema legal. Daí se segue que, para ter validade, a desobediência civil precisa
encontrar um “nicho constitucional”[4] onde possa se alojar e respaldar.

H. Arendt, voltada para a avaliação dessa questão com base na estrutura constitucional e legal do
Estado democrático de direito norte-americano, acredita existir, na história política e na ordem jurídica dos
Estados Unidos[5], um espaço no qual a desobediência civil possa se amparar. Isso porque as grandes
mudanças sociais (abolição da escravatura, protesto contra a guerra do Vietnã, reivindicações em prol dos
direitos da mulher, conquistas trabalhistas) aconteceram em face de movimentos de desobediência civil que
geraram repercussões tais a ponto de modificar a legislação; “a lei realmente pode estabilizar e legalizar uma
mudança já ocorrida, mas a mudança em si sempre é resultado de ação extralegal”.[6]

Por conseguinte, baseada nas características supramencionadas e considerando o modelo norte-
americano de Estado democrático de direito, H. Arendt crê ser possível validar, inclusive no âmbito
constitucional, a desobediência civil.

2. Desobediência civil e justiça em John Rawls

O enfoque da desobediência civil levado a efeito por John Rawls está inserido no contexto de sua
discussão acerca de uma teoria da justiça que sirva de plataforma para a construção da sociedade em bases
democráticas e que permita a garantia e o pleno desenvolvimento dos direitos individuais.[7]

J. Rawls parte da idéia de justiça para estruturar sua teoria, pois percebe que a justiça possui,
enquanto categoria racional, o caráter universal, tendo em vista que a busca da justiça é um dos elementos
presentes em todas as culturas e todos os tempos: cada aglomerado humano ao longo do tempo apresenta
algum tipo de noção quanto ao que é o justo e o injusto, a partir da qual as relações sociais, políticas e
jurídicas vão sendo construídas.

Para nós o objeto primário da justiça é a estrutura básica da sociedade, ou mais
exatamente, a maneira pela qual as instituições sociais mais importantes distribuem
direitos e deveres fundamentais e determinam a divisão de vantagens provenientes da
cooperação social.[8]

Assim, a teoria da justiça de J. Rawls não é genérica, no sentido de se preocupar com um conceito
vago de justiça; ao falar de justiça, ele tem em mente a justiça social. E vai ainda mais longe nessa
especificação, à medida que explicita quais são as instituições a que ele faz menção no que tange à
distribuição de direitos e deveres.

Por instituições mais importantes quero dizer a constituição política e os principais
acordos econômicos e sociais. Assim, a proteção legal da liberdade de pensamento e
de consciência, os mercados competitivos, a propriedade particular no âmbito dos
meios de produção e a família monogâmica constituem exemplos das instituições
sociais mais importantes.[9]

Outro aspecto que delimita a expectativa de J. Rawls com relação a sua teoria da justiça é que esta é
aplicável, segundo ele, a contextos de sociedades justas e ou quase justas, ou seja, sociedades que
resolveram satisfatoriamente seus problemas de distribuição de rendas e de participação social e política,
onde os níveis de miserabilidade, de ausência de educação e de exclusão social não atinjam patamares que
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tornem inviável a existência da grande maioria da população em bases minimamente racionais e
razoáveis.[10] E uma sociedade justa ou quase-justa, no entender de Rawls, é também organizada na forma
democrática.[11]

A teoria da justiça propugnada por J. Rawls tem na concepção de Posição Original (Original
Position) o seu “contrato originário”. Essa posição originária de igualdade é hipotética[12] e nela

[...] aqueles que se comprometem na cooperação social escolhem juntos, numa ação
conjunta, os princípios que devem atribuir os direitos e os deveres básicos e
determinar a divisão de benefícios sociais. Os homens devem decidir de antemão
como devem regular suas reivindicações mútuas e qual deve ser a carta
constitucional de fundação de sua sociedade.[13]

É nessa Posição Original que as pessoas vão definir racionalmente o que constitui o bem de cada um
– o seu sistema de finalidades – e isso vai determinar quais os princípios de justiça assumidos pela
coletividade.[14]

Esses princípios de justiça, entretanto, são escolhidos mediante uma noção de justiça procedimental
pura[15], sob o uso daquilo que J. Rawls denomina “véu da ignorância”, isto é, sob condições tais que os
indivíduos se encontrem em simetria e ajam como pessoas éticas, “como seres racionais com objetivos
próprios e capazes [...] de um senso de justiça”,[16] não possuam conhecimento da posição social ou de
classe que irão ocupar na sociedade, nem tampouco tenham noção quanto à inteligência e força, habilidades e
dotes naturais, características psicológicas ou sociais, bem como desconheçam o nível de civilização, cultura,
organização política e desenvolvimento econômico dessa sociedade[17].

Nessa perspectiva, J. Rawls acredita que os princípios de justiça seriam definidos como sendo a
liberdade e a igualdade, onde a liberdade teria primazia. “A prioridade da liberdade significa que, sempre que
as liberdades básicas podem ser efetivamente estabelecidas, não é permitido trocar uma liberdade menor ou
desigual por uma melhoria do bem-estar econômico”.[18] A escolha desses princípios se baseia na sua
razoabilidade, pois atendem à regra do maximin[19]. E definidos esses princípios, optaríamos por dois
critérios para definir a justiça nova sociedade: o primeiro, que a distribuição da justiça deve levar em conta a
busca da eqüidade, diminuindo as diferenças entre os mais favorecidos e os menos favorecidos dentro de
uma sociedade, garantindo assim o maior número de bens para o maior número de beneficiários; o segundo,
de que a cada indivíduo seja garantido o acesso aos cargos e instâncias decisórias da sociedade, viabilizando
assim a participação potencial de todos na gestão da coisa pública.

E como se encaixa a desobediência civil, no horizonte da teoria da justiça de J. Rawls?
J. Rawls se propõe a desenvolver uma “teoria da desobediência civil” que seja capaz de explicitar

especificamente e tão somente o que pode ser dito “do papel e da adequação da desobediência civil em
relação à autoridade democrática legitimamente estabelecida”.[20]

J. Rawls define a desobediência civil como

[...] um público, não violento, consciente e não obstante um ato político, contrário à
lei, geralmente praticado com o objetivo de provocar uma mudança na lei e nas
políticas de governo. Agindo dessa forma, alguém se dirige ao senso de justiça da
maioria da comunidade e declara que, em sua opinião ponderada, os princípios da
cooperação social entre homens livres e iguais não estão sendo respeitados.[21]

Observa J. Rawls que o ato de desobediência civil pode se dar enquanto transgressão de uma lei
qualquer, não necessariamente daquela que se está questionando, pois no caso de uma lei que envolvesse
algo relativo à traição da pátria o desobediente incorreria em falta demasiado grave, cuja punição seria
desmoralizadora a tal ponto que descaracterizaria a própria ação de desobediência.[22]

Embora Rawls reconheça que é muito difícil, no âmbito prático, estabelecer diferença significativa
entre atos de desobediência civil e objeções de consciência[23], ele as distingue pelo caráter de sua
motivação: enquanto a primeira é motivada por razões políticas, a segunda tem razões de outra ordem
(moral, religiosa, etc.)[24].

Quanto às justificativas da desobediência civil, J. Rawls as sintetiza em três:
1ª) Ela se volta para situações onde há um grave e sistemático desrespeito aos princípios de justiça
politicamente aceitos por uma comunidade (liberdade igual e igualdade eqüitativa de oportunidades);[25]
2ª) Ela ocorre porque todas as tentativas de sensibilização da maioria pelos canais institucionais
convencionais já foram realizadas de boa fé e não obtiveram êxito[26];
3ª) Ela é válida num certo limite de abrangência, pois sua universalização pode provocar a destruição da
ordem jurídica. Daí porque os protagonistas de atos de desobediência civil que, partícipes de uma minoria,
tentam sensibilizar a maioria, devem avaliar o contexto político-social no qual se encontram; se um grupo de
minoria pode fazer ações de desobediência civil, outro grupo representando outra minoria pode igualmente
cometer o mesmo ato, ao mesmo tempo, se as circunstâncias forem idênticas; isso poderia provocar o
colapso do sistema jurídico-político. Por isso, as minorias devem articular politicamente a sua dissensão[27].
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Feitos os esclarecimentos acima sobre a desobediência civil em J. Rawls, cabe-nos ainda a tarefa de
delinear qual o papel vislumbrado pelo referido autor para a desobediência civil no Estado democrático de
direito.

O papel que J. Rawls atribui à desobediência civil numa sociedade democrática com governo
democrático e um sistema jurídico-constitucional equilibrado é a de auxiliar na detecção e correção dos
desvios de rota da justiça quando acontecem[28].

[...] uma vez que a sociedade é interpretada como um sistema de cooperação entre
iguais, os que são prejudicados por uma grave injustiça não precisam obedecer. De
fato, a desobediência civil (e também a objeção de consciência) é um dos recursos
estabilizadores de um sistema constitucional, embora por definição ilegal. Ao lado de
certos fatos, tais como as eleições livres e regulares e um sistema judiciário
independente com poderes para interpretar a constituição (não necessariamente
escrita), a desobediência civil, usada com a devida moderação e o critério justo, ajuda
a manter e a reforçar as instituições justas.[29]

E enfatiza Rawls também que este papel da desobediência civil se estabelece como legítimo já
quando da definição dos princípios de justiça que deram origem à ordem jurídica e política[30]. Mas isso
ocorre em sociedades onde o senso de justiça é significativamente desenvolvido e tem caráter público[31], de
sorte que os tribunais reconhecem o ato de desobediência civil como peculiar, tratando o desobediente como
praticante de um ato ilegal, mas não antijurídico, e com isso atenuando ou, em alguns casos, suspendendo a
sanção a lhe ser imputada[32].

[...] a desobediência civil justificada como uma forma de criar, dentro dos limites da
fidelidade à lei, um último recurso para manter a estabilidade de uma constituição
justa. Embora essa modalidade de ação seja, rigorosamente falando, contrária à lei,
ele é contudo um modo moralmente correto de manter um regime constitucional.[33]

A desobediência civil, desde que seja um dispositivo usado com prudência e em casos específicos
onde existem argumentos e motivos consistentes para justificá-la, possui uma dimensão terapêutica na
sociedade, pois purifica as leis de eventuais injustiças nelas presentes e mantém a sociedade alerta para a
necessidade de implementar somente aquelas normas devidamente justificadas e racionalmente consistentes.

Por isso mesmo é que Rawls julga inadequado o tratamento jurídico-político que é dado aos casos
de desobediência civil na maioria das sociedades quase justas hoje existentes, nas quais se trata a
desobediência civil como crime comum e sujeito ao mesmo tipo de sanções aplicáveis à transgressão de
consciência ou ao terrorismo.

Apesar de reconhecer a importância da desobediência civil no âmbito da sociedade, Rawls entende,
contudo, que ela não pode ser guindada à condição de um direito constitucional, pois isso implicaria na
própria desconfiança com relação à justiça contida nas normas constitucionais e levaria a uma espécie de
contradição performativa.

Assim, ainda que se demonstre um mecanismo social importante, a desobediência civil enquanto
forma de resistência popular não pode ocorrer como um direito garantido constitucionalmente.

A desobediência civil é hoje, não obstante a complexidade de situações nela implicadas e os riscos à
ordem social que ela possa trazer, uma das poucas alternativas que se põem no horizonte social no sentido de
sensibilizar a opinião pública e as autoridades quanto à injustiça de determinadas leis fixadas por uma maioria
ou por um governo respaldado por uma maioria, os quais agem apenas por interesses empíricos e nada
razoáveis.

3. Habermas: a desobediência civil como pedra de toque do Estado democrático de direito

A primeira manifestação de Habermas denotando a importância que possuía a desobediência civil
em suas preocupações filosóficas surgiu em 1985, quando ele publicou, numa coletânea de artigos sobre
política, um ensaio intitulado A desobediência civil: pedra de toque do Estado Democrático de Direito.[34]

Como o próprio título o sugere, Habermas entende a questão da desobediência civil como um
problema crucial na definição das normas e ações ético-político-jurídicas das sociedades contemporâneas.
Isso porque ela se coloca no beiral de uma atitude que pode desembocar num processo revolucionário de
ruptura das normas constitucionais, como também é vista por muitos como o primeiro estágio de uma
caminhada que conduzirá à violência e ao terrorismo.

Essa interpretação perniciosa da desobediência civil é muitas vezes alimentada pelos governos e
instituições da sociedade civil, através dos meios de comunicação social, para criar uma ojeriza social a
qualquer atitude que se assemelhe à desobediência. Busca-se, com isso, garantir um maior respaldo popular à
autoridade legalmente constituída, ainda que tal respaldo seja artificialmente construído e muito pouco
alicerçado em argumentos racionais e razoáveis.

Outra dificuldade que Habermas detecta com relação ao ato político da desobediência civil é que ela
se volta contra a injustiça contida nas normas e leis. Ora, na sociedade contemporânea, onde há uma aparente
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e gradativa “neutralização normativa” das esferas sociais advindas da burocratização e onde se criou uma
complexidade de normas e leis para administrar as relações humanas, torna-se difícil inclusive precisar onde
se localizam as injustiças nas leis. É óbvio que Habermas fala aqui, assim como Rawls, de uma sociedade
quase justa, onde problemas básicos (saúde, alimentação, moradia, direitos individuais,...) já foram
solucionados com eficácia.

Tanto quanto Rawls, Habermas igualmente está propenso a reconhecer a importância social da
desobediência civil como fator de salvaguarda das liberdades e dos direitos individuais e coletivos, embora
constate que a mesma encontra a cada dia um espaço mais restrito de manobra no seio da sociedade
contemporânea.

O texto habermasiano sobre a desobediência civil, ainda da década de 1980, está no horizonte das
discussões iniciadas pela preocupação com uma identidade racional para as sociedades complexas iniciada
com Para a reconstrução do Materialismo Histórico, onde Habermas acreditava ser possível e necessária
a construção de uma nova identidade supra-estatal, para além das fronteiras dos Estados nacionais e da
soberania estatal, posto que ambos entraram em colapso devido ao desenvolvimento do capitalismo
globalizado, onde o mercado rompeu as fronteiras e o capital circula sem pátria e sem face, no anonimato
dos investimentos em bolsas de valores. Ademais, o desenvolvimento das sociedades complexas ou pós-
convencionais gerou uma quebra do ethos existente nas sociedades convencionais, o qual garantia a unidade
de significados e valores da comunidade em face da realização de objetivos comuns.

Além da perda da visão global ou holística que as sociedades convencionais apresentavam, as
sociedades pós-convencionais e seus sistemas autonomizados ocasionaram um estranhamento entre os
valores existentes e preservados no mundo da vida e a racionalidade determinante dos sistemas,
especialmente dos subsistemas economia (mercado) e política: tanto os mercados quanto a política se regem
por uma racionalidade estratégica; o meio de que ambos se valem para fazer acontecer as suas metas é,
respectivamente, o dinheiro e o poder; e ambos se movem por uma lógica custo-benefício para encaminhar
suas ações na sociedade.

Os subsistemas mercado e política, além de competir entre si no sentido de obter a primazia na
definição das diretrizes sociais, exercem sobre o mundo da vida uma pressão no intuito de sua colonização.
Isso provoca uma gradativa redução dos espaços comunicativos presentes no mundo da vida e ocasiona uma
crescente neutralização moral da instância constitutiva da vida humana, e uma perda de identidade individual
e coletiva no âmbito das sociedades complexas.

É preciso, nesse contexto, buscar construir uma identidade racional alternativa, capaz de dar conta
dessa nova configuração social. Nela, algumas condições se tornam imperiosas:

 
1) Ela não pode ser ligada a um território ou a uma dada organização, nem alicerçada no fato de se pertencer
a um grupo ou ser membro de algo (cidadania, partidos políticos). Essa identidade coletiva só pode ser
pensada de forma reflexiva, ou seja, “no sentido de ser fundada na consciência de ter oportunidades iguais e
gerais para tomar parte nos processos de comunicação, nos quais a formação da identidade tem lugar como
processo contínuo de aprendizagem”. Tais processos comunicativos nem sempre têm a forma de discursos
ou são institucionalizados, pois são subpolíticos. Exemplos disso são a arte moderna (que sai dos museus e
ocupa qualquer espaço), a des-patologização dos doentes mentais e a des-moralização do crime;[35]
2) Ela não pode se articular em imagens do mundo, mas em sistemas de interpretação; tais sistemas de
interpretação não necessitam ter conteúdos fixos, mas precisam de conteúdos de tempos em tempos; não são
e não podem ser teorias científicas, mas hipóteses práticas que têm êxito ou não em traduzir a imagem que
uma população tem de si e do mundo;[36]
3) Ela não pode agir no sentido de realizar os valores da tradição nem de cumprir uma planificação típica das
sociedades sistêmicas, que neutralizam os valores e normas pela via administrativa. Deve se construir
baseada na estrutura comunicativa dos discursos de fundamentação dos valores e normas.[37]

 
É na ação comunicativa que Habermas acredita residir a possibilidade de definição da nova

identidade social no âmbito da sociedade complexa. E essa é uma tarefa que envolve uma dimensão moral
significativa.

Por isso é que, por sua vez, na obra Consciência moral e agir comunicativo[38], J. Habermas vai
se valer das contribuições de R. Alexy e constatar que no âmbito do discurso, de qualquer discurso que se
faça no espaço público, estão presentes pretensões de validade que impõe necessariamente pressupostos de
caráter lógico-semântico, procedural ou processual. Esses pressupostos lógico-semânticos (1), procedurais
(2) e processuais (3) podem ser assim exemplificados:[39]

(1.1) A nenhum falante é lícito contradizer-se;

(1.2) Todo o falante que aplicar um predicado F a um objeto A tem que estar
disposto a aplicar F a qualquer outro objeto que se assemelhe a A sob todos os
aspectos relevantes.
(1.3) Não é lícito aos diferentes falantes usar a mesma expressão em sentidos
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diferentes. [...]
(2.1) A todo o falante só é lícito afirmar aquilo em que ele próprio acredita.
(2.2) Quem atacar um enunciado ou norma que não for objeto da discussão tem que
indicar uma razão para isso. [...]
(3.1) É lícito a todo o sujeito capaz de falar e agir participar de Discursos.
(3.2) a. É lícito a qualquer um problematizar qualquer asserção.
         b. É lícito a qualquer um introduzir qualquer asserção no Discurso.

c. É lícito a qualquer um manifestar suas atitudes, desejos e necessidades.

(3.3) Não é lícito impedir falante algum, por uma coerção exercida dentro ou fora do
Discurso, de valer-se de seus direitos estabelecidos em (3.1) e (3.2).

Habermas, a partir do acima exposto e ainda da incorporação reconstrutiva do Princípio de
Universalização (U)[40], de Karl O. Apel, com o acréscimo que faz do Princípio do Discurso (D)[41],
conclui que é fundamental que qualquer regra por estabelecer precise ser discutido entre todos os
concernidos por ela, ou seja, a totalidade daqueles que forem possivelmente afetados devem participar desse
processo de definição de normas sociais. Essa é uma condição, além das já mencionadas na citação de
Habermas acima, que devem ser respeitadas quando da definição do que sejam condições quantitativa e
qualitativamente satisfatórias de vida individual e coletiva no ambiente onde estão situadas (espaço-tempo).

Cabe enfatizar que o Discurso de que fala Habermas parte daquilo que ele próprio denomina uma
“situação ideal de fala” e que, na maioria das vezes, nos discursos reais que ocorrem nem todos esses
pressupostos são cumpridos. Ademais, Habermas ainda não deixa clara em Consciência moral e agir
comunicativo a distinção entre Princípio de Universalização e Princípio do Discurso[42], como ele próprio
admitirá mais tarde, ao dizer que “nas minhas pesquisas sobre ética do discurso, publicadas até o momento,
não há uma distinção satisfatória entre princípio moral e princípio do discurso”.[43]

Talvez o não cumprimento destes pressupostos seja uma das causas de tantas situações reais de fala
conduzirem a conflitos e não ao consenso, isso sem contar o ressentimento advindo de uma expectativa
quebrada e que pode culminar com atos violentos por parte de indivíduos e até mesmo de nações.

Entretanto, fica evidenciado na reflexão habermasiana que a definição das condições de vida em
sociedade e de suas respectivas regras são um processo necessariamente argumentativo, sem coação,
comunicativo e, portanto, não violento.

A construção de discursos tem por finalidade a explicitação de normas, ações e decisões sobre as
quais surgiram controvérsias no palco social. À medida que isso ocorra em bases racionais, eles garantem a
integração social e a consolidação do princípio da democracia, o qual garante a cada indivíduo a igualdade
formal de ser tratado como pessoa de direito[44].

O direito, em Habermas, é o elemento fundamental para a construção de uma sociedade organizada
em parâmetros comunicativos. Nos moldes de Kant, que via no direito o elemento viabilizador da moral,
posto que a juridicialização que o direito traz e impõe como obrigação pode ser geradora de moralização,
Habermas também vai considerar o direito imprescindível no seu esquema filosófico.

O direito, segundo Habermas, é o elemento que consegue fazer a ponte entre a facticidade, marcada
pelas relações econômicas, políticas, religiosas, étnicas, sexuais, afetivas, etc., e a validade das normas
estabelecidas no sentido de orientar a caminhada da espécie humana neste planeta. Além de representar uma
forma de saber cultural, no molde da moral, ele possui ao mesmo tempo uma penetração tanto no mundo da
vida quanto nos subsistemas que tentam colonizar o mundo da vida, e consegue ter uma ação regulativo-
normativa sobre ambos. Outrossim, ele ainda consegue traduzir, pela cristalização no sistema legal, os
valores e expectativas de liberdade comunicativa contidos no mundo da vida, com a eficácia e a eficiência
que a moral não dispõe.[45]

As matérias passíveis de uma regulamentação jurídica ou carentes dela são mais
limitadas e, ao mesmo tempo, mais amplas que as questões morais: mais limitadas,
porque somente o comportamento externo, que pode ser imposto, é acessível às
regulamentações jurídicas; mais amplas, porque o direito, enquanto meio de
organização da autoridade política, pode conferir uma forma impositiva a objetivos e
programas coletivos, não se esgotando, pois, na regulamentação de conflitos
interpessoais. As políticas e os programas do direito podem ter maior ou menor peso
moral, o que vai depender de cada caso. Pois as matérias a serem reguladas pelo
direito não visam apenas a questões morais, uma vez que abordam, não somente
aspectos empíricos, pragmáticos e éticos, mas também o ajuste eqüitativo entre
interesses que podem ser tema de um compromisso. Por isso, a formação da opinião
e da vontade do legislador democrático depende de uma vasta rede de discursos e de
negociações - e não apenas de discursos morais. E a pretensão de legitimidade que
acompanha as normas do direito e a prática legislativa, ao contrário da pretensão de
validade normativa dos mandamentos morais, que é claramente delineada, apoia-se
em tipos diferentes de argumentos.[46]

Entretanto, em que pese a confiança depositada por Habermas no papel social que o direito
representa, ele se dá conta que também o direito não está imune a uma tensão entre a facticidade e validade.
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Essa tensão se dá porque as normas jurídicas implicam aplicabilidade social, uma vez que regulam e integram
a vida e os relacionamentos na sociedade; para tanto, essas normas são positivadas sob a forma de legislação,
a qual se impõe sobre a sociedade com sanções ou restrições. Ocorre que esta normatividade jurídica,
sedimentada na legalidade, não pode prescindir do reconhecimento dos concernidos por essas leis dentro de
uma comunidade de direito, que vem da legitimidade conferida ao sistema legal por parte das pessoas
enquanto membros da sociedade. A legitimidade, porém, só é conquistada porque há um processo de
legitimação que implica a participação comunicativa e ativa dos concernidos.

Nas sociedades modernas, as normas jurídicas obtêm legitimidade por meio do processo legislativo
democrático submetido ao princípio da soberania popular. Inclusive as liberdades subjetivas de ação
materializadas em direitos subjetivos, só podem pretender por sua vez positividade e legitimidade através de
direitos políticos de participação e comunicação. O processo legislativo democrático deve possibilitar a
reconstrução, em forma reflexiva, da intersubjetividade inerente a ação comunicativa exercida no mundo da
vida e consequentemente, permitir que suas demandas comunicativas sejam sancionadas pelo estado de
direito, fazer frente às prerrogativas funcionais dos sistemas (principalmente ao mercado) e adquirir força
normativa para coordenar a ação.[47]

Mas não é apenas a tensão entre legalidade e legitimidade que o direito tem de enfrentar; ele se
depara com uma tensão de autonomia com relação ao poder político, que se mostra com dupla mão: de um
lado, o poder político depende do direito para se legitimar, mas de outro lado o direito depende do aparato
político estatal para se implementar. O direito, assim, para acontecer na sociedade, necessita que o poder
político viabilize a organização institucional de instâncias onde o direito vai se operacionalizar (socialização
vertical). Mas ao mesmo tempo, o direito é o responsável por coordenar a ação e solucionar eventuais
conflitos de ação dos sujeitos, usando da coerção exclusiva para obter esse fim. Os programas de ação
implementados no âmbito da política precisam, nesse sentido, de respaldo legal para poderem se efetivar
praticamente.[48]

Por esse motivo, a política precisa manter a conexão entre os imperativos sistêmicos do poder
administrativo e a capacidade de integração do poder comunicativo, o que ela consegue graças à mediação
que o direito lhe proporciona.

O poder comunicativo se constitui através dos meios discursivos dispersos de uma
opinião pública que pode chegar a um consenso sobre metas políticas em discursos
pragmáticos, valores compartilhados em discursos éticos ou normas de ação em
discursos morais. [...] O poder administrativo consiste na substituição da violência
que os indivíduos possuem no estado natural pela violência organizada do estado
civil, permite a constituição das instâncias do estado de direito, a legislação, a
administração e a justiça como ordem legal e, por fim, estabelece faculdades e
competências que autorizam ao estado de direito a tomar decisões vinculantes.[49]

O modelo que Habermas toma é o da metáfora centro-periferia, a partir do qual interpreta essa
relação entre política, direito e mundo da vida. As decisões sobre os aspectos fundamentais relativos à ordem
política e ao funcionamento do Estado são tomadas no âmbito do poder administrativo, situado no centro;
essas decisões são suscetíveis às pressões do poder social, que se coloca em torno do centro do poder
administrativo e busca dominá-lo. O poder social é formado pelos diferentes interesses corporativos,
interesses de classes, interesses raciais, étnicos, etc; enfim, interesses privados dos atores sociais.

[...] o poder social que mede a possibilidade de um ator impor seus próprios
interesses nas relações sociais inclusive contra a resistência dos demais, o qual surge
através da pressão que exercem os grupos de interesse para influenciar na legislação,
na administração e na justiça . Habermas entende que o poder social compete com o
poder comunicativo pela influência sobre o poder administrativo, mas, apesar de que
o poder social pode representar tanto os interesses de grandes grupos econômicos ou
vir manipulado pela publicidade e os meios de comunicação, por um lado, como dar
expressão a interesses generalizáveis a exemplo das questões ecológicas ou sociais,
por outro, tem que ser neutralizado desde a perspectiva normativa da legislação.[50]

Nesse prisma, o desafio do poder comunicativo, situado na periferia, no mundo da vida, é engendrar
mecanismos para, por um lado, neutralizar a influência do poder social sobre o poder administrativo; por
outro lado, penetrar o poder administrativo e contaminá-lo com as expectativas e valores inerentes ao mundo
da vida.

Essa relação é tensa, pois, toda a vez que o direito, tendo uma ligação com o poder administrativo,
em função da necessidade de tomada e implementação de decisões, tende a se afastar da periferia, de forma a
simplificar os seus processos e tornar-se mais eficaz, gera uma crise de legitimidade, porque significa o
afastamento também do potencial do poder comunicativo. Em última instância, há, igualmente, uma crise de
eficácia, pois o centro – sem manter a conexão com a periferia – toma decisões que não conseguem dar uma
resposta aos problemas de seu público alvo, que é a própria periferia.

Daí que, a partir do direito, sejam institucionalizadas formas de resolução de conflitos dentro do
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sistema político que atendem à necessidade de manutenção da conexão entre poder administrativo e poder
comunicativo, e entre centro e periferia. Dentre essas maneiras de solucionar as contendas, Habermas
denomina algumas de “extraordinárias”; dentre elas, a desobediência civil.

O papel da desobediência civil no Estado democrático de direito é o de medida extrema utilizada
para pôr em evidência uma situação de crise, isto é, de déficit de legitimidade, resultante de um fechamento
do processo decisório do centro em relação à periferia da esfera pública. O ato de desobediência civil atualiza
a relação do princípio do discurso com a forma do direito, em que este institucionaliza juridicamente
processos comunicativos que evidenciam os princípios basilares do Estado democrático de direito. A
desobediência civil é, por isso, direito fundamental à consolidação de uma democracia procedimental. Ela
funciona, no âmbito da esfera pública, como uma espécie de sensor[51] a captar qualquer patologia ou
anormalidade no que tange à legitimidade das normas, das decisões e das ações na sociedade.

Essa concepção da desobediência civil e do direito estabelece as diretrizes paradigmáticas do Estado
democrático de direito, através da definição dos pressupostos de uma abertura da democracia para a
justificação a partir de razões diversas do tipo ético, moral e pragmático, a integração necessária entre
esferas pública e privada, a relação de interdependência entre soberania popular e direitos humanos, e, por
último, o vínculo da política com o direito. Desse modo, a desobediência civil se configura como um direito
fundamental a ser preservado, senão na forma da Constituição[52], ao menos enquanto elemento viabilizador
de legitimidade social por vias comunicativas.
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[29] Cf. ibidem, p. 424.
[30] Cf. ibidem, p. 426.
[31] Cf. ibidem, p. 429-31.
[32] Cf. ibidem, p. 428-9.
[33] Cf. ibidem, p. 426.
[34] Cf. HABERMAS, Jürgen. Kleine Politische Schriften V. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985; nossa referência ao texto
segue a versão espanhola: HABERMAS, Jürgen. Ensayos políticos. 3.ed. Tradução de Ramón García Cotarelo. Barcelona:
Península, 1997.
[35] Cf. HABERMAS, As sociedades complexas podem formar uma identidade racional de si mesmas?. In: Para a reconstrução
do materialismo histórico, p. 98-9.
[36] Cf. ibidem, p. 100-1.
[37] Cf. ibidem, p. 101-3.
[38] Cf. HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Tradução de Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 1989. (Biblioteca Tempo Universitário, 84 – Série Estudos Alemães).
[39] Cf. Cf. ibidem, p. 110-112.
[40] O princípio de universalização (U) é assim formulado por Habermas: “Só é imparcial o ponto de vista a partir do qual são
passíveis de universalização exatamente aquelas normas que, por encarnarem manifestamente um interesse comum a todos os
concernidos, merecem assentimento intersubjetivo”. Cf. ibidem, p. 86.
[41] Embora já em Consciência moral e agir comunicativo  Habermas desenvolva o Princípio do Discurso (D), ele o traduz de
forma precisa na seguinte formulação, em Direito e democracia: entre facticidade e validade: “São válidas as normas de ação às
quais todos os possíveis atingidos poderiam dar o seu assentimento, na qualidade de participantes de discursos racionais”. Cf. Direito
e democracia: entre facticidade e validade, p. 142, v. I.
[42] O princípio de universalização (U) é aplicável a discursos práticos, ou seja, discursos que tenham a pretensão de discutir a
validade sobre a correção das normas, enquanto que o princípio do discurso é mais amplo, pois se aplica a todo e qualquer discurso
que possua pretensão de validade (verdade, sinceridade, correção normativa). Cf. HABERMAS, Teoría de la acción comunicativa,
p. 33-43, v. I.
[43] Cf. Direito e democracia: entre facticidade e validade, p. 143, v. I.
[44] Habermas formula o princípio da democracia do seguinte modo: “[...] somente podem pretender validade legítima as leis
jurídicas capazes de encontrar o assentimento de todos os parceiros do direito, num processo jurídico de normatização discursiva”. Cf.
ibidem, p. 145, v. I.
[45] Cf. ibidem, p. 110-1, v. I.
[46] Cf. ibidem, p. 312, v. II.
[47] Cf. BARBIERI DURÃO, Derecho y democracia. La crítica de Habermas a la Filosofía Política y Jurídica de Kant, p. 84-
5.
[48] Cf. ibidem, p. 122.
[49] Cf. ibidem, p. 134.
[50] Cf. ibidem, p. 135.
[51] Cf. Direito e democracia: entre facticidade e validade, p. 91, v. II.
[52] Como, aliás, alguns países organizados na forma de Estados democráticos de direito já adotam hoje em suas Constituições
(Portugal, Alemanha).
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PERCURSOS HERACLITIANOS: A DIMENSÃO DA LUTA, DO JOGO DE OPOSTOS E DO
LÓGOS NO CONCEITO DE JUSTIÇA

HERACLITUS´S PASSAGES: THE DIMENSION OF THE QUARREL, THE GAME OF OPPOSITES
AND THE LÓGOS IN THE CONCEPT OF JUSTICE

Hilda Helena Soares Bentes

RESUMO
Propõe-se a analisar a concepção de justiça à luz do pensamento de Heráclito, especialmente na dimensão da
luta e do jogo de contrários, conjugado com a doutrina do Lógos. A noção de luta e a polaridade inerente ao
real contribuem para clarificar a essência da Justiça. Papel relevante desempenha o conceito de Lógos como
elemento unificador da multiplicidade. Os alicerces da fundamentação da Justiça encontram-se nos gregos,
considerados os grandes filósofos da Justiça. O resgate da doutrina de Heráclito favorece uma melhor
compreensão sobre os fundamentos da Justiça e a legitimidade da ordem jurídica. O pensamento heraclitiano,
qualificado como complexo, conduz a uma perspectiva transdisciplinar, e a possibilidade de instauração de
um diálogo fecundo entre o pensar originário dos pré-socráticos com a Filosofia do Direito.
PALAVRAS-CHAVES: Pensamento originário. Luta dos opostos. Lógos. Justiça. Filosofia do Direito.

ABSTRACT
It seeks to analyze the concept of Justice highlighted by the thinking of Heraclitus, especially in regard to the
dimension of the quarrel e the game of contraries, associated with the doctrine of the Lógos. The notion of
quarrel and the polarity inherent in reality contribute to clarify the essence of Justice. The concept of Lógos
develops a relevant role as a unifying element of the multiplicity. The fundamentals of Justice are to be found
among the Greeks, considered the great philosophers of Justice. The revival of Heraclitus´s doctrine favours
a better understanding of the fundamentals concerning Justice and the legitimacy of the legal system.
Heraclitus´s thought is qualified as complex which leads to a transdisciplinary approach as well as to the
possibility of establishing a prolific dialogue between the presocratics´ original thought and the Philosophy of
Law.
KEYWORDS: Original thought. Quarrel of opposites. Lógos. Justice. Philosophy of Law.

 

INTRODUÇÃO

 

Pretende-se fazer uma reflexão acerca do pensamento de Heráclito relacionado ao conceito de Justiça. A
conceituação da Justiça constitui um tema central e problemático dentro da Filosofia do Direito. Central na
medida em que representa a ideia diretriz que confere legitimidade à ordem jurídica; ao mesmo tempo, a
imprecisão que cerca sua definição e a heterogeneidade que caracteriza as várias manifestações de Justiça
tornam a questão extremamente problemática. Tercio Sampaio Ferraz Jr. comenta acertadamente que "[...] a
justiça é ao mesmo tempo o princípio racional do sentido do jogo jurídico e seu problema significativo
permanente [...] (2001, p. 351, grifo do autor). Um caminho possível é retornar aos primórdios dos
fundamentos de Justiça erigidos pelos gregos. O que nos conduzirá a Heráclito e ao seu pensar múltiplo de
sentidos.

 

O mundo grego sempre despertou nos filósofos e artistas um fascínio irresistível. Explica-se tal
deslumbramento pelo fato de a Grécia representar o ponto de partida de uma cosmovisão decisiva para a
modelagem do pensamento ético, estético, político e filosófico da civilização ocidental. Somos tributários da
cultura grega na medida em que estamos perpassados pela sua poderosa influência, mesmo que disso não
tenhamos consciência. De fato, o que falamos, pensamos e sentimos está completamente enraízado na rica e
incalculável herança grega.

 

A Grécia está no eixo da investigação de inúmeros estudos que tentam reabilitar o nosso pensamento
matricial. A atualidade dos gregos reside exatamente na procura de nossa identidade, no retorno aos
primórdios, que sinaliza o descobrimento de nossa própria história. Para os gregos, a Justiça é o centro de
uma grandiosa inquirição filosófica e artística. Ela irá representar a medida certa a partir da qual todas as
manifestações sociais, políticas e jurídicas serão plasmadas. A Justiça preexiste ao direito, sendo a
justificativa moral irrenunciável para que modelos jurídicos sejam forjados sob sua inspiração e comando.
Consoante comenta Miguel Reale, "a primeira intuição do Direito foi em termos de Justiça, ou, se quisermos
empregar palavras de nossos dias, em termos axiológicos." (1991, p. 503, grifo do autor).

 

Pode-se asseverar que o denominador comum da consciência grega é a realização da ideia de Justiça,
convertida em símbolo poético e filosófico de alcance espetacular. Neste sentido, Louis Gernet declara, com
propriedade, que não se pode falar propriamente de filosofia do direito na Grécia, mas, certamente, de "uma
filosofia da justiça" (1955, p. 81). Donde a conclusão de que é tão-somente na Grécia antiga onde florescem
os conceitos fundantes a respeito da Justiça de forma sistematizadora e onde se constrói uma sólida teoria
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sobre o justo.

 

  Compreender a concepção de Justiça enunciada por Heráclito coloca-nos no âmago de um pensamento
timbrado pela complexidade, o que demanda preliminarmente uma aproximação com alguns conceitos
básicos, tais como o devir, a luta dos opostos, a prevalência do Lógos. Far-se-á uma introdução das noções
essenciais para, em seguida, discutir o alcance do conceito heraclitiano de justiça. Ideias que persistem no
campo de investigação jusfilosófica contemporânea e que ainda assombram pela agudeza de suas
especulações.

 

A metodologia empregada é eminentemente teórica e descritiva. O repertório conceitual que nos oferece
Heráclito autoriza-nos a propor uma abordagem transdisciplinar, porquanto o pensamento complexo que
iremos estudar apresenta eixos interpretativos instigantes, imaginativos, enigmáticos, que ultrapassam uma
investigação metodológica jurídica efetuada nos moldes tradicionais. Afirma Aloísio Krohling que "a busca
da transdisciplinaridade será o fio da meada buscada no sentido de voltar ao múltiplo heraclitiano e resgatar
o 'Pántha Rei' das mudanças e contradições da história e da cultura ocidentais. Questionamos o monismo
jurídico e pedagógico." (2009, p. 130). Esse é nosso propósito, ou seja, buscar a singularidade de um
pensamento que possa servir de referencial paramétrico para as incessantes indagações que mobilizam os
estudiosos do direito.

 

 

Um exame sobre os fundamentos do pensar e agir jurídicos deve iniciar-se na Grécia antiga. Apesar da
distância que nos separa, o caminho é deveras fascinante. Recorrer aos teóricos da Justiça e do Direito é
passagem obrigatória para a perfeita compreensão dos alicerces conceituais que embasam a construção
jurídica do mundo ocidental. Justifica-se tão árdua caminhada pelo fato inconteste de que as estruturas éticas
estão deterioradas e ameaçam aluir o monumento erigido em louvor à Justiça e ao Direito. A propósito,
Tercio Sampaio Ferraz Jr. afirma que "[...] a erosão de tradições culturais em nome da prioridade da
eficiência técnica gera, assim, uma necessidade crônica de legitimação do direito e do saber jurídico em
termos de ordem justa." (2001, op. cit., p. 345), o que se nos afigura uma proposta desafiadora para resgatar
um sentido mais originário e fundamental para o direito, como forma de superar o tecnicismo estéril.

 

DESENVOLVIMENTO

 

•1-      NOTAS SOBRE A VIDA E O PENSAMENTO ORIGINÁRIO DE HERÁCLITO

 

Não se conhece com precisão os registros biográficos de Heráclito de Éfeso. Segundo Diôgenes Laêrtios,
pode-se situar o seu florescimento (akmé[1]) por volta da sexagésima nona olimpíada (504-501 a.C.). É
comumente descrito como altivo e arrogante, talvez devido à sua estirpe aristocrática, tendo os seus
antepassados sido os fundadores da cidade. Heráclito abdica das suas prerrogativas hereditárias para ter
participação no governo em favor de seu irmão. Sabe-se, igualmente, que seu humor é sombrio e
melancólico por viver isoladamente, desdenhando o convívio dos homens os quais considera inferiores à sua
linhagem e à sua capacidade intelectual. De fato, o perfil desenhado de Heráclito como um pensador
orgulhoso e misantropo difunde-se na tradição clássica, ensejando entre os comentadores uma série de
apreciações negativas, que carecem, todavia, de base histórica[2].

 

Alguns fragmentos de Heráclito manifestam, de fato, um enorme desprezo pela plebe inculta e bárbara, pois
"se há um que é o melhor, esse, para mim, vale dez mil." (Fragmento 49, tradução SOUSA, 1954, p. 306).
Insurge-se também contra as práticas religiosas populares de seu tempo, investindo contra aqueles que "com
outro sangue se purificam como quem, maculado de lama, na lama fosse lavar-se." (Fragmento 5, ibid., p.
299).  Heráclito não poupa nem as figuras mais glorificadas da cultura grega, como Homero, Hesíodo e
Pitágoras, condenando igualmente o excesso de erudição, ou polimatia (polymátheia, ou seja, abundância de
conhecimento sobre muitas coisas), como se verifica no fragmento 40: "A muita ciência não ensina a ser
inteligente. Pelo menos não o ensinou a Hesíodo e Pitágoras, e depois, a Xenófanes e Hecateu." (Ibid, p.
305).   

 

 Os fragmentos em que Heráclito manifesta suas críticas mais virulentas, como os acima citados, são diretos
e incisivos, contrariamente àqueles em que revela a densidade de sua doutrina, utilizando uma linguagem
ambígua e problemática. Sua obra é composta de fragmentos curtos (cerca de cento e trinta e cinco
remanescentes), coligidos no livro denominado Da natureza, que, consoante Diôgenes Laêrtios, divide-se em
três seções: uma versa sobre a natureza, ou o Todo, outra sobre a política e a última sobre teologia (1977,
Livro IX, capítulos 1, 5, p. 252) [3]. Na verdade, o livro constitui-se numa coleção de aforismos, de
sentenças orais célebres de Heráclito, compilados posteriormente num único tratado[4]. Importa salientar
que o estilo aforismático coaduna-se perfeitamente com o cunho oracular das mensagens de Heráclito,
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cognominado, por essa razão, de "Obscuro" (Skoteinós) ou "Heráclito, o Fazedor de Enigmas" (Cf.
BARNES, 1997, p. 117; KIRK, RAVEN e SCHOFIELD, 1994, p. 188-189).

 

A obscuridade atribuída a Heráclito resulta, sobretudo, da linguagem empregada, altamente alegórica,
sugestiva e hermética, intencionalmente articulada para exprimir um pensamento que pretende desvendar as
profundezas insondáveis da alma humana, o mistério paradoxal da natureza e o princípio unificador que rege
o universo. Por isso, Heráclito invectiva contra os que muito sabem, mas são incapazes de perceber a
unidade na multiplicidade, de reconhecer um princípio inteligente que comanda e ordena a constituição das
coisas. Um dos mais conhecidos e instigantes fragmentos do filósofo diz que a "natureza quer ocultar-se"
(Fragmento 123, tradução SOUSA, p. 318)[5], emblemático de seu estilo enigmático, pois Heráclito
considera-se o porta-voz de uma mensagem inaudita, reveladora da verdadeira essência das coisas. Em
outros termos: a sua palavra está imbuída do sentido originário da Alétheia (Verdade)[6]. O tom profético é
reforçado pelo testemunho de Diôgenes Laêrtios, que afirma que Heráclito depositou o livro no templo da
deusa Ártemis com o propósito de impedir que os homens de mentalidade vulgar a ele tivessem acesso.
Episódio sobremaneira simbólico pelo fato de a palavra "obscura" do Efésio estar em simetria com a
proferida pela divindade, conforme revela o fragmento: "O Soberano, cujo oráculo está em Delfos, não diz
nem cala; dá sinais." (Fragmento 93, tradução SOUSA, op. cit., p. 314).[7]

 

 

É intuitivo que uma aproximação com Heráclito pressupõe uma disposição permanente para acompanhar o
seu discurso e tentar decifrar os enigmas propostos. Grande admirador do estilo heraclitiano, Friedrich
Nietzsche sustenta, ao contrário das críticas dirigidas à obscuridade de Heráclito, que "é provável que jamais
um homem, em tempo algum, tenha escrito de um modo mais claro e mais luminoso." (1995, p. 51).
Inobstante a inegável originalidade e profundidade do seu pensamento, os fragmentos são reconhecidos
como de difícil interpretação. Importa sublinhar que eles enunciam questões filosóficas fundamentais, ainda
hoje desafiadoras.

 

A primeira ideia que emerge da sua doutrina filosófica é a noção de movimento, de um fluxo universal que
anima o universo e a existência dos homens. Heráclito pensa o movimento de forma sistemática, instaurando-
se na corrente irrefreável das mutações observadas na natureza. É o filósofo do devir, negando, por
conseguinte, a dicotomia de dois mundos pregada por Anaximandro[8] e o imobilismo preconizado pela
escola eleática, tendo Parmênides como principal representante. Situa-se no incessante fluir das
transformações do real, caracterizado por um estado permanente de geração e corrupção, de trocas
contínuas, de metamorfoses múltiplas. A esta mobilidade perpétua Heráclito associa a imagem do fluxo das
águas em constante movimento, expressiva por transmitir a transitoriedade da realidade e a instabilidade dos
seres, dizendo no fragmento 91 que "aos mesmos rios descemos e não descemos; somos e não somos"
(Tradução SOUSA, op.cit., p. 314). É instrutivo transcrever este outro fragmento em função dos
comentários de Plutarco, reveladores acerca do caráter mutável das coisas captado por Heráclito:

 

Não é possível decer (sic) duas vezes ao mesmo rio [Fragmento de Heráclito] segundo Heraclito, nem tocar
duas vezes uma substância transitória, no mesmo estado: por via da impetuosidade e da velocidade da
transmutação, aflui e reflui, avança e retrocede. [Fragmento de Heráclito] ou melhor, nem de novo, nem mais
tarde, mas no mesmo instante, se congrega e desagrega, se junta e disjunta. (Tradução SOUSA, ibid, p.
314)[9]

 

Contemplando o devir, Heráclito reflete sobre a temática da polaridade inerente ao real, sobre o jogo de
contrários que rege o universo e a existência. Com efeito, o seu olhar acompanha com assombro a perpétua
luta entre as oposições e as transformações radicais que se operam na natureza, proclamando,
desafiadoramente, no fragmento 80, que "importa saber que o Prélio [...] é comum, e que a justiça é querela,
e que tudo sucede segundo a querela e a necessidade." (Tradução SOUSA, ibid, p. 312, grifos nossos).[10]
Cabe assinalar que a metáfora da luta, expõe, com pertinência, o processo de mudança do mundo em
constante guerra com seu oposto, ou seja, a discórdia representa a disposição de reagir ao seu contrário,
formando pares antitéticos reciprocamente interligados: vida/morte, quente/frio, noite/dia, inverno/verão,
juventude/velhice, justiça/injustiça. Cessada a discórdia, poder-se-ia destruir o equilíbrio subjacente às coisas
devido ao domínio prevalecente de um elemento sobre o outro. Por esta razão, Heráclito censura o verso
homérico exortando a extinção da querela entre os homens e os deuses[11].

 

Todavia, esse panorama de luta entre opostos descortinado por Heráclito não se instaura de forma caótica e
desordenada, disperso na vertigem da multiplicidade; ao revés, a coexistência dos contrários pressupõe a
busca da harmonia instalada na própria constituição das coisas, na phýsis[12], identidade não mais deslocada
para um eixo separado do devir, conforme estabelece Anaximandro na criação do ápeiron[13] como centro
convergente do múltiplo, cujos contrários devem expiar a injustiça da separação e dos excessos cometidos
contra o seu opositor. Consoante a apreciação de John Burnet, na posição de Anaximandro "subentendia-se
[...] que há algo errado na guerra dos contrários, e que a existência dos contrários é uma ruptura na unidade
do Uno." (1994, p. 123).
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Heráclito, por sua vez, vislumbra a unidade pelo eixo da contradição: vale dizer, o processo de separação das
coisas julgadas pelos seus elementos visíveis ou superficiais, num simultâneo jogo de afirmação e negação,
permite analisar as partes constituintes mutuamente relacionadas, alcançando-se, por derradeiro, uma visão
sintética da realidade. Por isso, afirma Heráclito no fragmento 10, enigmaticamente: "Conexões: completo e
incompleto, concordante e discordante, consonante e dissonante; de tudo, um; de um, tudo." (Tradução
SOUSA, op. cit, p. 300).[14] E funda uma modalidade de raciocinar, de conhecer o mundo: a dialética[15].

 

É no diálogo permanente entre os contrários que irá aflorar a unidade, a harmonia oculta das coisas,
resultante do somatório das combinações contrastantes. A coexistência dos opostos é geradora de belas e
eficientes harmonias, que convergem para dar sentido ao funcionamento do universo, da sociedade e do
próprio Ser. Esta extraordinária intuição explica o desdém de Heráclito, manifesto no fragmento 34, pelos
homens que não reconhecem a reciprocidade dos antagonismos nem a unidade intrínseca à estrutura das
coisas, pois "não entendem, mesmo depois de haver escutado; é como se surdos fossem. Deles testemunha o
provérbio: 'Presentes, estão ausentes'." (Tradução SOUSA, op. cit, p. 304).  Correta, portanto, a
interpretação de Renato Cirell Czerna no que concerne à identidade de opostos, que deriva essencialmente
de um ato do pensamento e não da mera observação empírica, tal qual expõe com propriedade:

 

Identidade equivale a unidade dos opostos ou contrários, mas a identidade na oposição, ou melhor, o seu
conceito, não pode decorrer da realidade empírica, em que só é possível constatar, descritivamente, uma
situação de contrários: tal conceito é próprio do pensar os termos da oposição em uma relação a eles
atribuída pelo pensamento, relação que se põe como passagem entre ambos, precisamente enquanto
identidade. (2001, p. 33, grifos do autor).[16]

 

Os vitupérios que Heráclito lança contra o homem comum e contra os sábios da tradição helênica advêm
sobretudo do fato de eles não perceberem que "a harmonia invisível supera a visível" (Fragmento 54,
tradução SOUSA, ibid, p. 307), ou seja, que a relação tensional entre as oposições constitui o fundamento da
harmonização perfeita, porquanto "não entendem como, discordando, consigo concorda: reversa harmonia,
qual a do arco e da lira."(Fragmento 51, tradução SOUSA, ibid, p. 306).[17] A eficiente imagem do arco e
da lira revela a transparência da harmonia oculta produzida pela tensão dos opostos, mensagem filosófica
instigante cujo fluxo interpretativo não cessa de ser aplicado a várias áreas do saber. Werner Jaeger comenta
com acuidade:

 

 

O arco e a lira são o símbolo de Heráclito para a harmonia dos contrários no cosmos. Executam ambos a sua
obra, pela sua ação tensa, recíproca e oposta. Ao vocabulário filosófico faltava ainda o conceito genérico de
tensão. A imagem vem substituí-lo. É pela tensão que se realiza a unidade heracliteana. É de uma
fecundidade ilimitada a intuição biológica existente nesta idéia genial. Só no nosso tempo foi apreciada no
seu justo valor. (1989, p. 156).[18]

 

Vale registrar que o pensar heraclitiano vem sendo resgatado no mundo contemporâneo, como reação ao
conhecimento mecanista, tecnicista, compartimentalizado, incapaz de fazer as conexões necessárias e
alcançar um sentido totalizador da essência das coisas (Cf. MORIN, 1997, p. 11). É extraordinário como o
pensamento de Heráclito insinua-se em diversas áreas do saber, sendo a poesia o campo privilegiado para
captar a visão múltipla da realidade. Assim Octavio Paz dialoga com Heráclito para recuperar a dinâmica dos
contrários, presente na linguagem poética, e deslocada do mundo pela lógica inflexível, conforme se verifica
na seguinte passagem:

 

[...] Desde Parmênides nosso mundo tem sido o da distinção nítida e incisiva entre o que é e o que não é.
Êste primeiro desenraizamento - porque foi como que arrancar o ser do caos primordial  - constitui o
fundamento do nosso pensar. Sôbre esta concepção construiu-se o edifício das "idéias claras e distintas", que
se tornou possível a história do Ocidente, também condenou a uma espécie de ilegalidade todas as tentativas
de prender o ser por caminhos que não fossem os dêsses princípios. Mística e poesia viveram assim uma vida
subsidiária, clandestina e diminuída. O desenraizamento tem sido indizível e constante. As conseqüências
desse exílio da poesia são cada dia mais evidentes e aterradoras: o homem é um desterrado do fluir cósmico
e de si mesmo. Pois ninguém ignora que a metafísica ocidental termina em um solipsismo. Para rompê-lo,
Hegel regressa até Heráclito. Sua tentativa não nos devolveu a saúde. O castelo de cristal da dialética
revela-se ao fim como um labirinto de espelhos. [...] Heidegger retorna aos pré-socráticos para fazer-se a
mesma pergunta que se fez Parmênides e encontrar uma resposta que não imobilize o ser. [...] Qualquer que
seja o desenlace de sua aventura, o certo é que, deste ângulo, a história do Ocidente pode ser vista como a
história de um êrro, um extravio, no duplo sentido da palavra: distanciamo-nos de nós mesmos ao nos
perdermos no mundo. Há que começar outra vez. (1976, p. 40-41).

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5515



 

Importa observar que Heráclito não formula a idéia de um princípio originário das coisas e do mundo pelo
esquema cosmológico anterior; ao revés, para ele o que importa observar é a lei interna regedora do
universo, a ordem unificadora que coordena todo o dinamismo e o antagonismo que permeiam o sistema
cósmico. E a sua doutrina alcança um alto grau de expressividade quando afirma no fragmento 30: "Este
Cosmo, que é o mesmo para todos, nem deus nem homem algum o fez; sempre foi, é e será um fogo
eternamente vivo, que se alumia por medida e por medida se apaga." (Tradução SOUSA, op.cit., p. 303). É
surpreendente a imagem do fogo empregada para exprimir o elemento primário constitutivo das coisas, ou
seja, a phýsis, que através de múltiplas transmutações cíclicas e ordenadas representa o processo dinâmico
que organiza o cosmo, ou seja, "o fogo é a forma arquetípica da matéria", como resumem Kirk, Raven e
Schofield (1994, p.205).[19]

 

•2-      A DOUTRINA DO LÓGOS E O CONCEITO DE JUSTIÇA

 

O fogo transmite a idéia das alternâncias bipolares presentes no devir, permeando a existência de
instabilidade, pois "Deus <é> dia noite, inverno verão, guerra paz, carência saciedade; muda, porém, como o
fogo misturado de essências perfumadas; toma um nome segundo o aroma de cada uma" (Fragmento 67,
tradução SOUSA, op. cit, p. 309); mas, simultaneamente, aparece a noção de ordem, de medida, de
regularidade, que confere direção e estabilidade ao fluxo universal, em que a medida tem a função reguladora
das oposições e instauradora da harmonia. Heráclito fulmina com uma sentença curta toda a dispersão e
multiplicidade em desacordo: "O raio tudo governa." (Fragmento 64, ibid, p. 309). O efeito do raio,
abrasador e iluminador, constitui a matéria primordial de que são feitas todas as coisas e as suas
transformações, mas revela, igualmente, o significado de regência, de um princípio universal que impera no
mundo. Fogo é a representação simbólica do Lógos, ou, como diz Jean Brun, "a substancialização do
Logos." (1991, p. 4).

 

Heráclito faz-se intérprete do Lógos (palavra, razão, inteligência, juízo)[20], ou seja, do sentido
transcendente que penetra no universo e desvela a unidade imanente às coisas. A sua palavra é portadora da
verdade enunciada pelo Lógos com sabedoria: "Se escutastes, não a mim, mas ao LOGOS, sábio é
reconhecer que tudo é um." (Fragmento 50, tradução SOUSA, op. cit., p. 306).  Cabe ressaltar que o Lógos
heraclitiano está em estreita conexão com o conjunto de sua doutrina, constituindo a explicação racional da
constituição das coisas, da discórdia, das oposições, da harmonia, da construção metafórica do fogo. De
acordo com Kirk, Raven e Schofield, o Lógos de que fala Heráclito "talvez deva ser interpretado como
fórmula unificadora ou método proporcionado de disposição das coisas, o que podia ser quase classificado
de plano estrutural das coisas, tanto individuais como em conjunto" (1994, p. 194), conquanto advirtam que
esses conceitos são extremamente abstratos, talvez estranhos à concepção de Heráclito.

 

A ideia de um Lógos como princípio constituinte e regulador das coisas, medida que estabiliza o fluxo e
unifica o múltiplo, encontra-se no sentido etimológico originário, compreendido não somente como palavra,
razão, explicação, mas também como reunir, contar, colher. A doutrina de Heráclito constitui um todo
coerente onde é possível vislumbrar a força de uma palavra racional que explica as contradições da vida e do
universo, colhendo-as nas suas manifestações e articulando-as num complexo unitário para lhes dar sentido e
fundamento. Lógos e phýsis não estão apartados, antes participam do processo de decifração e desvelamento
do Ser, consoante analisa Martin Heidegger, que traduz Lógos por "reunião constante [...], a unidade de
reunião, consistente em si mesma, do ente [...], i.é o Ser." (1987, p. 155). Como profeta do Lógos, Heráclito
expõe aos homens a sua mensagem reveladora, embora reconheça que eles não conseguem apreender a
harmonia oculta que subjaz às coisas como verdade evidente:

 

Este LOGOS, - sendo ele eterno -, não o entendem os homens, quer antes de o haverem escutado, quer após
o terem ouvido. Pois ainda que tudo aconteça segundo este LOGOS, inexpertos parecem, - eles que
experimentaram palavras e obras, tais como eu as exponho, distinguindo a natureza de cada uma delas, e
explicando-a tal qual é. Os demais homens, porém, tão pouco sabem o que fazem despertos, quão pouco se
lembram do que fizeram dormindo. (Fragmento 1, tradução SOUSA, op. cit, p. 299).

 

Donde se conclui que a compreensão do Lógos exige um estado de vigília, de disposição permanente em
acompanhar aquilo que é comum, estável e duradouro; no reverso desse estado, a maioria dos homens
queda-se inerte perante essa força e vive nos limites das suas particularidades, aprisionada numa visão
desconexa e fugidia. Heráclito vaticina que "os que vigilam, têm um Cosmo comum a todos", sugerindo que
"por isso convem (sic) seguir o comum. Mas ainda que o LOGOS seja comum a todos os viventes, vive a
multidão como se tivesse pensamento próprio." (Fragmentos 89 e 2, tradução SOUSA, op. cit., p. 314 e  p.
299).  A sabedoria para Heráclito consiste, por conseguinte, no despertar da consciência para a apreensão do
Lógos, princípio universal, divino e imutável, do qual se extrai a medida exata para que o fluxo das coisas
não constitua uma pluralidade caótica e desgovernada, "porque sabedoria é só isto: compreender o
pensamento que tudo governa através de tudo." (Fragmento 41, tradução SOUSA, op. cit, p. 305).
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A teoria do Lógos de Heráclito transcende a hipótese de uma lei cósmica regendo todas as transformações
naturais, alcançando um patamar de universalidade e espiritualidade fundador de um novo pensar filosófico.
O "nomos divino" (JAEGER, op. cit, p. 157)  de Heráclito transforma-se no parâmetro a partir do qual todas
as coisas do universo serão julgadas e pelo qual os homens irão modelar um corpo de leis para governar os
antagonismos inerentes à condição humana. Há, portanto, a busca de uma correspondência entre o Lógos e
as leis humanas, tentativa de chegar, com sabedoria, a uma articulação perfeita capaz de prevalecer o
equilíbrio, a justa medida, na solução dos conflitos. Constata-se, de forma embrionária, a noção de um
fundamento natural da lei produzida pelo homem para disciplinar a vida social. Heráclito expressa com
clareza a sua concepção de lei divina:

 

Quem queira falar com inteligência, deve tornar-se forte com o [Lógos] comum a todos, como uma cidade
com a lei, e ainda mais forte; porque todas as leis humanas se nutrem de uma só, divina, que tudo governa,
podendo quanto quer, em tudo bastando, tudo excedendo. (Fragmento 114, tradução SOUSA, op. cit., p.
317).

 

Com efeito, a Justiça adquire um novo significado, superior à ordem natural das coisas, e que tem o Lógos
como o princípio racional constituinte, ou, nas palavras de António Braz Teixeira, "para Heraclito, [...], a
Justiça deixa de ter o sentido necessitante e total de ordem cósmica imanente nas coisas, para passar a ser
concebida como a ordem racional ou do Logos que governa o mundo, a lei divina que alimenta as leis
humanas (frag. 114)." (2001, p. 227).

 

É importante enfatizar que o nexo íntimo entre Lógos e as leis humanas estabelece-se igualmente no nível
etimológico, porquanto a legislação, como aponta Heidegger, constitui a coleção, a reunião de diversas
normas num todo unitário (1987, p. 156). Vale dizer, a vida da pólis assenta-se num conjunto de leis
reunidas em um corpo único, hábil para coordenar as divergências que ocorrem no convívio social. O
objetivo primordial, seguindo o Lógos, é unificar as normas esparsas e obter uma ordem harmônica que
confira estabilidade às tensões insuportáveis geradas pelo fluxo desgovernado das coisas. Fica patente a
intenção de Heráclito em propugnar pela soberania da lei, inspirada no Lógos divino, quando afirma que "o
povo tem de lutar pela lei, como pelas muralhas da cidade." (Fragmento 44, tradução SOUSA, op. cit., p.
305). [21]

 

A força unificante do Lógos, presença extensiva à constituição das leis, representa a fórmula ideal para coibir
os excessos perpetrados por um dos pólos da luta dos contrários e para atingir o ponto central da proporção
almejada, ou seja, a medida justa. A noção de medida percorre toda a doutrina heraclitiana, principalmente
nas transmutações operadas pelo fogo, emprestando-lhe o sentido de harmonia e regularidade, pois o
excesso de um elemento sobre o seu oposto acarretaria um desequilíbrio na disposição das coisas. E a deusa
da Justiça, Díke, é a condutora deste sentido, perseguindo, implacavelmente, aqueles que se colocam na
desmedida, pois "Hélio não transporá seus limites; senão, as Erínias que a Diké assistem, irão encontrá-lo."
(Fragmento 94, tradução SOUSA, ibid., p. 314)[22].

 

 

Instaurada na contradição, no processo dialético de afirmação e negação, irá surgir, fulgurante, a idéia da
Justiça: "O nome Diké (Justiça) seria ignorado, se não fossem essas coisas [as injustiças?]." (Fragmento 23,
tradução SOUSA, ibid, p. 302). É no contraste com o não-justo que Heráclito constrói a síntese da
harmonização perfeita, simbolizada pelo conceito cristalino de Justiça.

 

Nesse aspecto, é pertinente estabelecer uma correlação com as indagações de Paul Ricouer a respeito da
constatação do mal. De fato, a existência do mal remete forçosamente Ricoeur ao ponto nodal da sua
investigação: a justiça. O contraponto da justiça - a injustiça - constitui a travessia necessária para a perfeita
compreensão do justo. Vale dizer, o sentimento de injustiça experienciado provoca não somente indignação,
mas também indica o caminho indispensável para vislumbrar a justiça. Ricoeur traduz a passagem para o
direito através da experiência da injustiça como o primeiro passo para o ritual da justiça em O justo entre o
legal e o bom, da obra Leitura 1: em torno ao político:

 

[...] Com relação a isso, sem dúvida seria preciso reconhecer que é em primeiro lugar à injustiça que somos
sensíveis: "Isso é injusto!", "Que injustiça!", exclamamos. É sob o modo de queixa que penetramos no
campo do injusto e do justo. E mesmo no plano da justiça instituída, diante das cortes de justiça,
continuamos a nos comportar como "queixosos" e a "dar queixa". Ora, o sentido da injustiça não é só mais
agudo, mas é mais perspicaz do que o sentido da justiça; pois a justiça é, mais amiúde, o que falta e a
injustiça o que reina, e os homens têm uma visão mais clara do que falta às relações humanas do que da
maneira correta de as organizar. Eis por que, mesmo entre os filósofos, a injustiça é a primeira a pôr em
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movimento o pensamento. [...] (1995, p. 90).[23]  

 

A concepção de Justiça delineada por Heráclito oferece um manancial de questionamentos que ainda
assombra os corações e mentes dos homens do século XXI. O tema é intemporal e desafia pensadores das
mais variadas orientações. Na verdade, o sentimento de justiça pertence ao homem e acompanha-o na sua
travessia existencial. Friedrich Nietzsche, embora crítico implacável da moralidade ocidental, registra um dos
comentários mais inspiradores sobre o valor da Justiça, digno de ser transcrito na íntegra:

 

[...] Quando acontece deveras que o homem justo continua sendo justo para com aquele que o defendeu
(justo, e não só frio, comedido, desdenhoso, indiferente, ser justo implica sempre alguma coisa de positivo);
quando, apesar das ofensas pessoais, dos insultos e das calúnias, conserva inalterável a subjetividade alta e
clara, profunda e tenra do seu olhar, então será necessário reconhecer nele alguma coisa, assim como a
perfeição encarnada, como o maior autodomínio da Terra, coisa que nem sempre se deve esperar e crer. [...].
(2002, p. 42).[24]

 

Superação dos antagonismos, do ciclo ininterrupto da guerra, das vontades irredutíveis que não conseguem
harmonizar-se. Mundo ainda regido pela justiça vingativa, punitiva, inconciliável, transitando entre o caos e a
desordem. Justiça cega, que, entretanto, simboliza o anseio perpétuo de encontrar o sentido último do
Direito. Como sintetiza António Braz Teixeira, "[...] o problema da Filosofia do Direito ou o problema
filosófico do Direito é o problema da Justiça, já que só ela dá sentido e validade ao Direito, sendo, como tal
seu fundamento, a sua razão de ser ou a razão do seu ser Direito." (2001, p.223). Heráclito inaugura a
reflexão sobre o fundamento da Justiça através das suas especulações sobre o Lógos.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

           

O percurso proposto por Heráclito consiste num estudo detalhado sobre o conceito de Justiça a partir das
noções de luta, do jogo dos contrários e da doutrina heraclítica do Lógos. Significa reconstruir um
pensamento originário, hábil em reconhecer a verdade essencial que surge da abertura das fronteiras do
conhecimento adstrito aos seus próprios domínios. Cuida-se, portanto, de transpor os limites metodológicos
impostos pela racionalidade moderna e aventurar-se na compreensão do Lógos originário. Isso requer uma
predisposição para ultrapassar uma visão disciplinar estreita e percorrer vias transdisciplinares mais
instigantes. Captar os Signos em Rotação (1976), na abordagem de Octavio Paz, dispersos na multiplicidade,
fragmentários, e recolhidos na unidade restauradora. Invenção do Lógos reunificador.

 

E o caminho é retornar ao passado, aos teóricos da Justiça, para estabelecer uma conexão entre o pensar
fundacional e o presente, logrando alcançar o revigoramento das nossas tradições jurídicas. Ou como diz
Eudoro de Sousa: "[...] A invocação do passado situa-nos na proveniência do porvir. Isto seria religião
religante, enquanto sortilégio desencantatório da sólida presença do presente que solidificou a presença do
passado. O grande sortilégio é o de uma coalescência sem nome [...]." (1981, p. 51).   

 

Jean Beaufret comenta que a filosofia de Martin Heidegger, profundamente impregnada do pensar originário
dos gregos, é um eterno retorno às raízes como forma de resgatar o pensamento do ser; isto implica
necessariamente a aventura de um caminho que retrocede (1976, p. 103), que irá levar até as profundezas de
um tempo milenar. Pressupõe que o homem tenha a audácia de um novo descobrimento, de um renascer,
para poder desfrutar plenamente o conhecimento real, liberto das aparências vãs e ilusórias. Significa,
sobretudo, refazer um caminho que a história registra como excepcional e desbravá-lo para buscar a
humanidade perdida do homem.  

 

 Cumpre resgatar o sentido de Justiça como forma de sobreviver ao mundo caótico e dominado pela
desmedida em que vivemos. Para o universo jurídico, conferir legitimidade ao Direito via a apreensão da
ideia de Justiça constitui um desafio perene, eterno problema da Filosofia do Direito, resumido por Tercio
Sampaio Ferraz Jr.: "O problema que se enfrenta é de saber se existe alguma forma de razão, totalizadora e
unificadora, que seja para o direito uma espécie de código doador de sentido, um sentido não adaptativo ao
próprio direito e que nos permita estimá-lo como legítimo ou ilegítimo [...]." (2001, p.346-347, grifos do
autor).

 

Por fim, a conclusão de Miguel Reale, "[...] a legitimidade do Direito é uma esfinge que, a todo instante,
propõe desafios ao político e ao jurista, chamando-o à realidade da experiência humana." (1990, p. 69)
convida-nos a não permanecermos estáticos ante a mobilidade do real e a exigência de racionalidade jurídica.
Esta é a tarefa irrenunciável que nos cabe e que os gregos nos transmitiram através da sua arte e filosofia:
desenhar o ideal de Justiça no horizonte existencial do homem.
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[1] Importa salientar que as palavras de origem grega, no presente texto, apresentar-se-ão na transliteração
clássica com a tradução correspondente entre parênteses Consultamos em especial o Dictionnaire Grec-
Français, de A. Bailly, e o Glossário de termos gregos presente na obra de Marilena Chaui denominada
Introdução à história da filosofia: dos pré-socráticos a Aristóteles, p. 493-512.  

[2] O relato de Diôgenes Laêrtios é frequentemente citado pelos comentadores como a fonte mais completa
sobre a biografia de Heráclito. Ver a tradução de Eudoro de Sousa em Fontes da história da filosofia antiga,
artigo publicado na Revista Brasileira de Filosofia, v. IV, fascículo 2, p. 290-291, e o próprio doxógrafo em
Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres, livro IX, capítulo 1, 1-17, p. 251-255.  

[3] Cf. também PESSANHA, José Américo Motta. Do mito à filosofia. In: Os pré-socráticos, da Coleção Os
Pensadores,  p. 23, sobre a linguagem dos aforismos de Heráclito.

[4] Kirk, Raven e Schofield sustentam que o livro de Heráclito não consistia um texto original propriamente
dito. Esta opinião, no entanto, não é unânime entre os especialistas, principalmente devido à alegação de que
o primeiro fragmento representa uma verdadeira introdução a um texto escrito de forma contínua. Diz o
início do fragmento 1, na tradução de Eudoro de Sousa, 1954,  p. 299: "Este LOGOS ¾ sendo ele eterno ¾,
não o entendem os homens, quer antes de o haverem escutado, quer após o terem ouvido [...]." (KIRK,
RAVEN e SCHOFIELD, 1994, p. 190).

[5]  Este fragmento (n° 123) foi traduzido como "Natureza ama esconder-se" por SOUZA, 1996, p. 101, e
"A natureza ama esconder-se" por BORNHEIM , 1997, p. 43. É importante mencionar que Kirk, Raven e
Schofield traduzem "natureza" por "a verdadeira constituição das coisas", ressaltando, desta forma, a íntima
relação existente entre as partes e o cosmo como um todo, conexão aparentemente invisível para os
observadores mais apressados.  (Op. cit., p. 199).

[6]  É importante assinalar o sentido originário do vocábulo alétheia, que significa verdade como
manifestação, evidência, atributo dos Mestres da Verdade, cuja palavra era reputada como sagrada.
Consultar a respeito DETIENNE, 1988, passim. Alétheia exprime também o processo de desvelamento do
ser, exsurgindo com todo o vigor da phýsis (natureza), o que, seguindo a interpretação heideggeriana,
constitui a captação da verdade originária que se manifesta como pressuposição indispensável antes de
alcançar o nível proposicional. Cf. HEIDEGGER, 1995,  p. 287.

[7] Sobre o estilo oracular de Heráclito, ver em particular BRUN, 1991, p. 42.

[8] Cf. a esse respeito a opinião de Friedrich Nietzsche, que contrapõe a dualidade de dois mundos expressa
por Anaximandro à visão de Heráclito centrada no devir. In: _______. Op. cit., p. 40.  

[9] Para a discussão do fluxo universal presente na doutrina de Heráclito ver os seguintes autores: BRUN,
op. cit., p. 45-6; KIRK, RAVEN e SCHOFIELD, op. cit., p. 201-2; MONDOLFO, 1971, p. 47; e
PESSANHA, op. cit., p. 25.

[10] A tradução de Gerd Bornheim é bastante explícita: "É necessário saber que a guerra é o comum; e a
justiça, discórdia; e que tudo acontece segundo discórdia e necessidade." (1997, p. 41).

[11].Os versos de Homero na Ilíada: "[...] Se se extinguisse a Discórdia entre os homens e os deuses
eternos, [...]"  (2004, Canto XVIII, 107, p. 414). Com referência à luta dos opostos, conferir BURNET,
1994, p. 139; KIRK, RAVEN e SCHOFIELD, op. cit., p. 200-201; MONDOLFO, 1958, p. 26-29;
NIETZSCHE, op. cit., p. 40-42.

[12] Não cabe detalhar no presente trabalho o contorno etimológico e o significado que os gregos atribuíam
à phýsis. Segundo Murachco (1996, p. 14), o vocábulo phýsis "significa 'brotação', isto é, o ato dinâmico de
NASCER, de BROTAR. É esse o seu significado básico, denotativo. E o falante grego tinha essa noção."
Essas breves considerações etimológicas conduzem-nos à noção primordial referida à phýsis, qual seja o
processo de nascimento e desenvolvimento das coisas. É nesse surgir e manifestar que se instaura o espaço
de contemplação para o homem reflexivo, atento a esta força que irrompe de forma irresistível. O conceito
reveste-se, assim, de um dinamismo intenso, idéia que domina a mente dos pré-socráticos (Cf. BORNHEIM,
op. cit., p. 12; ZELLER, 1980, p. 25). Mas os pré-socráticos não são meros observadores de uma realidade
mutável e transitória; existe também a busca de uma explicação mais profunda, de um princípio fundamental
que regeria a constituição das coisas e determinaria a sua essência. Por essa razão, John Burnet afirma que "o
principal interesse de todos [os jônios] é a busca do que é perdurável no fluxo das coisas."  (Op. cit, p. 23).

[13] A idéia de um princípio "infinito" recebe a denominação de ápeiron, palavra composta pelo prefixo
negativo a- e do vocábulo peras, que significa limite, fronteira. Ápeiron seria, assim, o ilimitado, o
indeterminado, o infinito, constituindo a arkhé, princípio originador da proveniência de todas as coisas e
dimensão para onde elas retornam. Para Anaximandro, a phýsis, entendida como princípio e elemento
unificador (VERNANT, 1977, p. 81-82), não consistiria na identificação de alguma substância observável,
ultrapassando, portanto, a compreensão sensível. A formulação do ápeiron tem suscitado várias
controvérsias entre os comentadores, mormente quanto à sua natureza, extensão e qualidade: ele seria
espacialmente ilimitado e internamente indeterminado, substância primária originária constituinte da phýsis
das coisas, mas sem com elas confundir-se. Para a discussão do ápeiron, ver, principalmente, BURNET, op.
cit, p. 55-56; BRUN,  op. cit., p. 23; CORNFORD,  1981, p. 259-290; GUTHRIE,  1987, p. 26-27;  KIRK,
RAVEN e SCHOFIELD,  op.cit, p. 107-117.

[14] Cf. com a tradução de Gerd Bornheim: "Correlações: completo e incompleto, concorde e discorde,
harmonia e desarmonia, e de todas as coisas, um, e de um, todas as coisas." (Op. cit, p. 36).

[15] Vários especialistas comentam a repercussão da doutrina de Heráclito, principalmente como criador do

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5522



raciocínio dialético, em filósofos posteriores. Nesse aspecto, cabe mencionar que Nietzsche e Hegel
explicitamente reconhecem Heráclito como precursor, tendo Hegel afirmado que a sua Lógica estava
impregnada pela influência do pensamento heraclítico. Cf. HEGEL, 1977, p. 258. Contudo, Jean Brun critica
as comparações injustificáveis entre o heraclitismo e o hegelianismo, bem como contra a visão de Nietzsche
exaltando a filosofia do devir de Heráclito em contraposição a todas as formas de platonismo. Ver as
considerações de Brun com relação ao "destino do heraclitismo", título da parte VII do capítulo III, do livro
Os pré-socráticos, p. 54-6. Na mesma direção, posiciona-se Heidegger contra os filósofos que reconhecem
um "pensamento 'dialético'" em Heráclito, advertindo que se trata de interpretações errôneas as que
consideram prenúncios de dialética as contradições verificadas no pensamento heraclitiano. (1998, p. 123 et
seq.).

[16] Ver igualmente as observações de Renato Cirell Czerna no fascículo 202, do vol. LI, da Revista
Brasileira de Filosofia, em que o autor aprofunda a questão da "identidade dos contrários", p. 162. 

[17] Gerd Bornheim traduz este célebre fragmento da seguinte forma: "Êles não compreendem como,
separando-se, podem harmonizar-se: harmonia de forças contrárias, como o arco e a lira." (Op. cit., p. 39).

[18] Consultem-se os seguintes autores sobre a temática da tensão dos opostos: BRUN, op. cit., p. 44-5;
BURNET, op. cit., p. 123 e 137-140; KIRK, RAVEN e SCHOFIELD, op. cit., p. 198-200; PESSANHA,
op. cit., p. 24.

[19] Ver a respeito da metáfora do fogo utilizada por Heráclito: BRUN, Op. cit ., p. 47; HEIDEGGER,
1998, op. cit, p. 22-25. Cf. a passagem de Aristóteles, na Física, em que ele cita explicitamente Heráclito,
que supunha todas as coisas se transformavam em fogo: "[...] should be or should become any single of the
elements, as Heracleitus supposed, when he said that all things sometime become fire."  (1929, III, 205a, 1-
5, v. I, p. 237).

[20]Lógos não se reduz à razão, mas traduz ainda outros campos semânticos de amplas possibilidades
interpretativas. De fato, o termo congrega uma gama enorme de significações, todas reconhecidas pelos
gregos: palavra, razão, inteligência, juízo, argumento, explicação, fundamento. (Chauí, 2002, op. cit, p. 44-
45).

[21] Cabe observar que a palavra lei em grega nómos possui, originariamente, o significado de divisão de
território, região, distrito, ou seja, aquilo que é atribuído a alguém numa partilha, conforme consignado no
Dictionnaire Grec-Français, de A. Bailly, p. 1.332. Nesse sentido, Hannah Arendt, em A condição humana,
analisa que "a lei era originalmente identificada com esta linha divisória que, em tempos antigos, era ainda na
verdade um espaço, uma espécie de terra de ninguém entre o privado e o público, abrigando e protegendo
ambas as esferas e ao mesmo tempo separando-as uma da outra. [...]" A autora, em nota explicativa,
esclarece o sentido de nómos e cita inclusive o fragmento de Heráclito ora discutido, como um exemplo
claro da relação existente entre lei e o espaço distribuído ("muro"). (1991, p. 73). Ver Louis Gernet no que
concerne ao significado de nómos etimologicamente ligado à idéia de partilha, ou seja, dos bens
eqüitativamente "partilhados" pelos componentes da família e, posteriormente, pela comunidade. (1917,  p.
7).

[22] Compare-se com a tradução de José Cavalcante de Souza: "Pois Hélios não transpassará as medidas;
senão as Erínias, servas da Justiça, descobrirão." Em nota explicativa, o tradutor comenta que as Erínias são
"divindades infernais, que vingam os mortos, velando por uma justa distribuição de partes." (1996, op. cit., p.
97).  

22 Cf. também RICOEUR, 2008, p.5; e ABEL, 1997, p.13).  

[24] É importante destacar que o comentário de Nietzsche foi percebido por Otfried Höffe, em O que é
justiça?, p. 15.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5523



ENTRE SCHIMITT E ARENDT: AS BASES PARA UM DIÁLOGO SOBRE A CONSTITUIÇÃO
DO POLÍTICO

BETWEEN SCHMITT AND ARENDT: THE BASIS FOR A DIALOGUE ABOUT THE
CONSTITUTION OF THE POLITICAL

FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO
Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira

RESUMO
O presente artigo propõe um diálogo com e entre Carl Schmitt e Hannah Arendt com o objetivo de discutir
as conseqüências que a conceituação do político, ou da política, pode ter na reflexão acerca do Estado
Democrático de Direito no início do século XXI. Nesse sentido, o texto discorrer sobre a elaboração teórica
desses dois autores e sobre suas contribuições para se pensar contemporaneamente o espaço público. Em
primeiro lugar, é resgatada a compreensão schmittiana do que seja o político, passando-se pelas noções de
teologia política, de homogeneidade democrática, de soberania, de decisão, de estado de exceção e de
distinção entre amigo e inimigo. Em segundo lugar, volta-se à atenção às formulações arendtianas acerca da
esfera política. Arendt, indo da Antigüidade Clássica aos argumentos desenvolvidos em relação às Grandes
Revoluções do século XVIII e aos acontecimentos do século XX, trabalha conceitos centrais de sua teoria
como liberdade, ação, poder e pluralidade. Por fim, a título de considerações finais, são feitos alguns
apontamentos e levantadas algumas perguntas que possam dar continuidade ao diálogo proposto.
PALAVRAS-CHAVES: POLÍTICA; DIREITO; FILOSOFIA; CARL SCHMITT; HANNAH ARENDT

ABSTRACT
This article proposes a dialogue with and between Carl Schmitt and Hannah Arendt in order to discuss the
consequences that the conceptualization of political, or politics, may have in a reflection about the
Constitutional Democracy in the beginning of the XXI century. In this sense, the text discusses the
theoretical elaboration of these two authors and their contributions to the contemporary thinking about
public space. First, is rescued the schmittian’s understanding of what the political is, going through the
notions of political theology, democracy’s uniformity, sovereignty, decision, exception state and the
distinction between friend and enemy. Second, the attention turns to the Arendtian’s formulations about the
political sphere. Arendt, going from Classical Antiquity to the arguments developed in relation to the Greats
Revolutions of the XVIII century and to the events of the XX century, works central concepts of your theory
as freedom, action, power and plurality. In the end, as a conclusion, are made few notes and raised some
questions that can continue the dialogue proposed.
KEYWORDS: POLITICS; LAW; PHILOSOPHY; CARL SCHMITT; HANNAH ARENDT

I – INTRODUÇÃO
 

Enquanto o século XX precisaria esperar quase uma década e meia para presenciar o evento que lhe
desse seus contornos iniciais e prefaciasse os capítulos que se seguiriam, o século XXI pôde, bem mais cedo
do que isso, vivenciar o acontecimento que lhe seria marcante e permitiria antever os traços principais dos
anos que viriam na seqüência. A 11 de setembro de 2001, o ataque às torres gêmeas – World Trade Center –
em território norte-americano inauguraria algo novo na História. A proximidade temporal em relação às
medidas daí decorrentes talvez ainda não possibilite uma análise pormenorizada do que aconteceu e, na
verdade, segue acontecendo como produto daquele fato. Todavia, uma análise de suas conseqüências, em
comparação com os outros eventos passados da História, parece possível.

Em primeiro lugar, pode-se dizer alguma coisa mudou. Se é verdade que todas as mudanças
históricas não acontecem de um dia para o outro, mas são fruto de processos longos que se estendem no
tempo conforme cada caso, seria talvez seria afirmar que houve um mundo antes e outro depois daquele 11
de setembro. Contudo, essa data, como qualquer outra das grandes datas históricas, não deixa de constituir-
se como um marco a expressar um agregado de alterações que lhe eram anteriores e que continuam, com
maior intensidade e de modo mais reflexivo, depois dela.

Em segundo lugar, essa alguma coisa que mudou não atingiu apenas essa ou aquela dimensão da
vida, nem se restringiu quer à esfera internacional quer ao âmbito interno de um ou alguns poucos países.
Uma reconfiguração ampla das relações políticas, sociais, econômicas e culturais teve lugar a partir dessas
mudanças, atingindo, em maior ou menor grau, distintas localidades e diferentes pessoas pertencentes à teia
relativamente global da modernidade-mundo (MARRAMAO, 2007).

Por fim, em terceiro lugar, a mudança alcançou também a seara do direito. Sob a epígrafe da “luta
contra o terrorismo”, o que se viu realmente ameaçado foi, por um lado, o rol de direitos e garantias
duramente conquistados ao longo de mais de dois séculos de lutas constitucionais, e, por outro, o avanço
significativo, alcançado sobretudo durante a segunda metade do século XX, em termos de direito
internacional. Progressivamente, acirram-se os discursos acerca da polaridade entre amizade e inimizade,
poder e violência, soberania e exceção.

Em tempos como esses, quando os temas apontados aparecem como permanente pauta nas
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discussões políticas e jurídicas nacionais e internacionais, necessária se faz uma revisitação a tais conceitos, a
fim de extrair o substrato que lhes sustenta.

De uma perspectiva filosófica, esses fenômenos podem ser remetidos às reflexões feitas por dois
ícones do pensamento político do século XX, Carl Schmitt e Hannah Arendt.

Schmitt, a partir das três primeiras décadas do século XX, anos esses caracterizados pela
efervescência de um contexto alemão marcado pelos extremismos políticos que permeariam e levariam ao
fim da República de Weimar, dedicou-se a pesquisas sobre o conceito do político, sobre o problema da
soberania, da decisão e do estado de exceção, além da tensão entre um mundo terrestre e um mundo
oceânico.

Arendt, por sua vez, dedicou seus estudos à política já no contexto do segundo pós- guerra,
construindo uma teoria que tematizava conceitos como poder e violência, ação e liberdade, além de revelar
as peculiaridades do sistema totalitário e a conseqüente eliminação, em seu interior, da liberdade como
possibilidade humana e política.

Este artigo pretende contribuir para uma reconstrução dos traços gerais do pensamento de Schmitt
e Arendt, sobretudo acerca dos elementos a partir dos quais seja possível uma contraposição entre ambos.
Sem pretensão de fornecer respostas definitivas, este texto procura dialogar com Schmitt e Arendt e, mais
que isso, colocá-los em diálogo, ainda que um diálogo por acabar. Nesse sentido, começa por apresentar
pontos centrais do pensamento schmittiano, para, na seqüência, deslocar seu foco para as elaborações
teóricas de Arendt. Ao final, se oferece alguns apontamentos sobre a contribuição que o diálogo entre
Schmitt e Arendt pode trazer às discussões contemporâneas que giram em torno da política e do direito, em
outras palavras, às discussões sobre as possibilidades da convivência humana num mundo “glo-calizado”
(MARAMAO, 2007).

 

II – CARL SCHMITT: SOBERANIA, DECISÃO E EXCEÇÃO

 
Um bom ponto de começo para resgatar as reflexões schmittianas pode ser o entendimento segundo

os quais os conceitos centrais da teoria do Estado como conceitos teológicos secularizados (SCHMITT,
2001). Essa concepção fundante perpassaria sua obra como um todo e não deixaria de ser, dentro dessa
perspectiva de abordagem, os temas da soberania e da distinção amigo/inimigo (SCHMITT, 2006).

Schmitt mostrava-se preocupado, já em fins dos anos 1920, com a redução neutralizante de todo o
político à administração da economia e com a dissolução da soberania estatal no mundo. Diante desse
quadro, buscou recuperar o que, do seu ponto de vista, referir-se-ia à construção e à manutenção da unidade
do Estado.

É no marco ainda dessas preocupações que precisa ser situada, por exemplo, as argumentações de
Schmitt, após a Segunda Guerra, sobre o nomos da terra, que assumia o tom de uma denúncia ou
constatação amarga do fim do chamado Direito Público Europeu,  de um direito ligado à terra, num mundo
cada vez mais oceânico, globalizado. Suas reflexões quase elogiosas sobre o partisano ou guerrilheiro, assim
como sobre uma possível guerra civil mundial, talvez ainda se colocavam sob a pálida e derradeira esperança
do político no mundo global (SCHMITT, 2006).

Se se leva em conta a história da filosofia política, não foram poucos os que tentaram dar à
categoria do político um caráter autônomo, desprovido de influências de outros campos da vida, como a
religião, a economia e a moral. Schmitt, por sua vez, em sua busca por aquilo que seria a essência do
político, inova ao iniciar sua reflexão não a partir do Estado.

Já na primeira linha de seu livro Le categorie del ‘politico’, Schmitt (2006, p. 101) afirma que “il
concetto di Stato presuppone quello di ‘político’”[1], o que delimita, de forma clara, as bases argumentativas
de sua compreensão político-filosófica.

Porém, o fato de o político ser pressuposto imprescindível do estatal não significa que este se
identifique com aquele. Do contrário, o Estado surgiria como algo político, enquanto o político surgiria
como algo estatal, um círculo vicioso que, evidentemente, não satisfaz (SCHMITT, 2006, p. 102). A
conclusão alcançada através da crítica a esse pressuposto é a de que, no decorrer dos séculos XVIII e XIX,
o Estado tem sua noção expandida e a diferenciação entre o que é político e o que é não-político torna-se
retrógrada[2]. Existiam esferas da vida que não se identificavam com o Estado e, por conseqüência, com o
político. Todavia, a evolução ocorrida nos séculos XVIII e XIX determinou uma nova interpenetração da
relação entre o Estado e a sociedade, culminando na politização de todas as esferas da vida social.

Áreas como a religião, a cultura e a economia, entre outras, deixaram de ser neutras no sentido de
não-estatal e não-político. Com essa politização de todas as esferas da vida, emerge o Estado total
“dell’identidà fra Stato e società, mai disinteressato di fronte a nessun settore della realtà e potenzialmente
comprensivo di tutti”[3] (SCHMITT, 2006, p. 105). Como tudo, pelo menos em possibilidade, passa a ser
político, a referência ao Estado perde o condão de “fundamentar uma característica específica de
diferenciação do ‘político’” (SCHMITT, 2009, p. 24).
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Schmitt repele o Estado total, uma vez que neste o conceito de sociedade estaria por fundar o
conceito do político, o que não é aceito por ele. Esse raciocínio revela a falácia da assertiva “tudo é política”,
a qual incorpora ao político conceitos que lhe são estranhos, levando o Estado a deixar de ser o lugar
primordial da política[4]. Como contraponto a essa tentativa de elevar o político à neutralidade, através da
incorporação de elementos periféricos, é que Schmitt se dedica a construir um conceito autônomo para o
político.

Para Schmitt (2006), esse conceito necessita de uma definição clara de categorias, as quais levam a
determinar a dualidade como elemento que fundamenta a lógica argumentativa schmittiana. A definição do
político não passa por uma avaliação moral, estética ou econômica. Ela se assenta em suas próprias
distinções, “às quais se pode atribuir toda a ação política em seu sentido específico” (SCHMITT, 2009, p.
27).

A categoria identificada por Schmitt como a essência da política é a diferenciação entre amigo e
inimigo. A dicotomia entre amigo (Freund) e inimigo (Feind) “tem o propósito de caracterizar o extremo
grau de intensidade de uma união ou separação” (SCHMITT, 2009, p. 28). O inimigo não precisa ser
considerado mal, podendo ser, inclusive, tido como moralmente correto. Ele pode não ser como um
concorrente econômico, mas um parceiro. Ele se caracteriza por ser

 
“semplicemente l’altro, lo straniero (der Fremde) e basta alla sua essenza che egli sia esistenzialmente,
in un senso particolarmente intensivo, qualcosa d’altro e di straniero, per modo che, nel caso estremo,
siano possibili con lui conflitti che non possano venir decisi né attraverso un sistema di norme
prestabilite né mediante l’intervento di un terzo ‘desimpegnato’ e perciò ‘imparziale’”. (SCHMITT,
2006, p. 109)[5]

 
O inimigo schmittiano (2006, p. 111) será sempre o inimigo público (hostis). Essa ênfase é

importante no sentido de se evitar que o conceito de inimigo resvale no indivíduo (liberal) incapaz de
produzir identidade e, por conseguinte, unidade. Há uma relação direta em Schmitt entre identidade e
unidade. E, ao propor seu conceito do político a partir da distinção amigo/inimigo, o que Schmitt, como
teórico da soberania que é, está buscando resgatar não  outra coisa senão o que, do seu ponto de vista,
refere-se à construção e à manutenção da unidade do Estado.

Para ele, a soberania seria a afirmação da ordem e, simultaneamente, a sua negação, pois a lei está à
disposição de quem decide, isto é, do soberano. Este está, ao mesmo tempo, fora e dentro ordenamento
jurídico, posto que, ao fazer uso de seu poder de suspensão da validade do direito, coloca-se legalmente fora
da lei. O estado de exceção é justificado pela situação de ameaça à unidade política. Logo, não pode ser
limitado, a não ser que esta unidade deixe de existir. A exceção não poderia se manifestar no limite do
direito, tendo-se em vista que só ela, a exceção, permite que se chegue à essência do direito.

O critério de definição do político, todavia, constitui um conceito-limite (ou caso, de guerra), o qual
representa a extrema demonstração de inimizade e seu pressuposto último (o político), que nos permite
conhecer a natureza das formas políticas. Repousa no caso limite a clarividência de todo caráter particular
das oposições políticas. Schmitt (2006, p. 116) defende que a “la guerra consegue dall’ostilità poiché questa
è negazione assoluta di ogni altro essere”[6], de modo que a perspectiva da guerra é, portanto, a do caso de
exceção, que rompe com a normalidade, revelando-se capaz de desvelar o ser do político[7].

Em sua perspectiva, contraposições religiosas, econômicas e morais podem acirrar-se até chegar a
um “agrupamento decisivo de combate segundo o tipo amigo-inimigo” (SCHMITT, 2009, p. 38).
Entretanto, nesse eventual agrupamento de combate, “a contraposição normativa passa a ser não mais
puramente religiosa, moral ou econômica, e, sim, política”. (SCHMITT, 2009, p. 38) Nesse tipo de conflito,
a guerra é tida como a eventualidade extrema, tendo em vista que os meios não-políticos não foram
suficientes para resolvê-los. Assim, a guerra se coloca como “la guerra finale dell’umanità” (SCHMITT,
2006, p. 121)[8], sendo que elas são, necessariamente, conflitos intensos e desumanos, pois “superando il
‘politico’, squalificano il nemico anche sotto il profilo morale come sotto tutti gli altri profili e lo trasformano
in un mostro disumano che non può essere solo sconfitto ma dev’essere definitivamente distrutto”.
(SCHMITT, 2006, p. 120)[9].

A forma de pensar o político de Schmitt como gradação, ou seja, como grau de intensidade do
político, desenvolve-se, por um lado, como a grande novidade na teoria política, e, por outro, ela se mostra
um perigo. Caso o inimigo, como quer Carl Schmitt, seja despojado de qualquer substância, surge um vazio
que necessita ser preenchido. Se o lugar ocupado pelo inimigo é vazio, isso significa que ele pode ser
preenchido por qualquer elemento. No entanto, acontece que o soberano, visto como quem, de dentro da
unidade política, detém a prerrogativa de decidir acerca do inimigo, identifica os grupos a serem combatidos.
O soberano é, em última análise, aquele que decide sobre e no estado de exceção (SCHMITT, 1996, p. 87).
Logo, a decisão acerca do estado de exceção comporta um sentido existencial superior, eis que
 

“a existência do Estado mantém... uma indubitável superioridade sobre a validade da norma jurídica. A
decisão liberta-se de qualquer ligação normativa e torna-se, num certo sentido, absoluta. [...] No caso de
exceção o Estado suspende o direito em função de um direito à autopreservação” (SCHMITT, 1996, p.
92).
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Portanto, o procedimento decisório coloca-se de forma arbitrária, recaindo neste ponto a

periculosidade do pensamento schmittiano: não está claro em Schmitt se a decisão possui algum fundamento.
A questão que se coloca é que a decisão permanece oculta, em um lugar em que ela não é visível aos olhos
humanos. Se é incorreto afirmar que o Estado schmittiano será necessariamente um Estado autoritário, por
outro lado é possível dizer que há uma brecha em sua formulação para o autoritarismo.

Para ele, o Estado cessa sua existência como formação política autônoma, tornando-se uma mera
organização da sociedade civil ou de outro campo da vida, quando perde sua capacidade e sua autoridade em
decidir sobre a diferenciação entre amigo e inimigo. A perda da unidade do Estado leva à dissolução do
monopólio do político, inviabilizando-lhe a tomada de decisões, bem como o exercício da soberania. É a
perda do monopólio do político e a desintegração da soberania do Estado que coloca em crise o sistema
internacional de Estados, gerando, por conseqüência, a necessidade de um novo nomos da terra
(PORTINARO, 1982, p. 261-265).

 
III – HANNAH ARENDT: LIBERDADE, AÇÃO, PODER

 
Se falar de política em Carl Schmitt significa falar de conceitos como soberania, decisão e exceção,

qualquer reflexão sobre o mesmo tema, pela ótica de Hannah Arendt, deve começar necessariamente com
uma simples afirmação: “o sentido da política é a liberdade” (ARENDT, 1999, p. 38). Essa afirmativa,
porém, que a ela poderia parecer apenas um velho truísmo (ARENDT, 2005, p. 197), na verdade não
dispensa alguns esclarecimentos. Afinal, a partir do momento em que se identificam dois conceitos
plurívocos como “política” e “liberdade” e toma-se o segundo como sendo o sentido do primeiro, passa-se
automaticamente a ser preciso definir o que se entende por liberdade.

É na experiência dos antigos que Arendt busca as raízes dessa definição. Reconhece-se e critica-se
uma tradição que remonta a Paulo, e em parte a Agostinho[10], e que identifica a liberdade com o querer,
com um livre-arbítrio, segundo a qual se poderia manter livre ainda que em face da escravidão do corpo. Ela
é direta ao dizer que a liberdade, naquilo que importa à política, não diz respeito à vontade. Diferentemente,
liga-se ao fazer e tem como seu âmbito, por excelência, a ação:

 
“A liberdade, enquanto relacionada à política, não é um fenômeno da vontade. Não estamos aqui às
voltas com o liberum arbitrium, uma liberdade de escolha que arbitra e decide entre duas coisas dadas,
uma boa e outra má, escolha predeterminada pelo fato de ser bastante discuti-la para iniciar sua
operação: ‘And therefore, since I cannot prove a lover, / To entertain these fair well spoken days, / I
am determined to prove a villain, / And hate the idle pleasures of these days.’ Ela é antes, para
continuar com Shakespeare, a liberdade de Bruto: ‘That this shall be or will fall for it’, isto é, a
liberdade de chamar à existência o que antes não existia, o que não foi dado nem mesmo com um objeto
de cognição ou de imaginação, e que não poderia portanto, estritamente falando, ser conhecido”
(ARENDT, 2005, p. 197-198 – Grifos do original).

 
Ao lado da obra e do trabalho, a ação consiste em uma das três atividades fundamentais da condição

humana (ARENDT, 1958[11]) e, como agir livre, ela só é possível entre iguais, iguais estes que aparecem
num espaço público aos olhos uns dos outros e que se relacionam por meio do discurso. É nesse ponto que
se situa de maneira mais precisa a ligação entre liberdade e política, uma vez que esse espaço público não é
outro, ao menos no contexto antigo, senão a arena política.

A ação não tem proximidade alguma com a fabricação, mas assemelha-se ao campo das artes
performativas, isto é, às artes de realização e de auto-expressão, como aquelas dos dançarinos e músicos,
que carecem sempre de uma audiência para a qual se possam mostrar (ARENDT, 2005, p. 200). E, para que
seja verdadeiramente livre, a ação, embora tenha como fatores importantes seus motivos e seus objetivos,
deve ser capaz de transcendê-los. Em que pese seja, a princípio, provocada por porquês e direcionada a tal
ou qual ou meta, a ação é um fim em si mesmo e a imprevisibilidade deve permanecer como sua tônica:

 
“Para que seja livre, a ação deve ser livre, por um lado, de motivos e, por outro, do fim intencionado
como um efeito previsível. Isso não quer dizer que motivos e objetivos não sejam importantes em todo
ato particular, mas sim que eles são seus fatores determinantes e a ação é livre na medida em que é capaz
de transcendê-los” (ARENDT, 2005, p. 198).

 
Não por acaso, a coragem é apresentada como uma das virtudes cardeais da política (ARENDT,

2005, p. 203). Os homens não agem para que o produto final da sua ação lhes conceda a liberdade.
Independentemente de haver ou não esse produto final, eles agem porque é na própria ação, e somente nela,
que a liberdade se manifesta.

Em outras palavras, se uma certa matriz do pensamento filosófico, desde os fins da Antigüidade, e
se o moderno pensamento liberal procuraram entender a liberdade separada da política, uma liberdade
compreendida como liberdade da política, como liberdade em face da política, o que Hannah Arendt pretende
ao olhar para Grécia e sobretudo Roma é conceituar a liberdade como uma liberdade para a política, como
uma liberdade na política.
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Nesse sentido, o poder surge em sua obra numa acepção completamente distinta daquela que se
imortalizaria nas palavras de Max Weber (2008). Enquanto, para este, poder implica domínio, possibilidade
de afirmação de uma vontade frente a resistências que a ela se façam, para Arendt o poder corresponde aos
possíveis, à capacidade humana de agir de comum acordo:

 

“Poder corresponde à capacidade humana não somente de agir, mas de agir de comum acordo. O poder
nunca é propriedade de um indivíduo; pertence a um grupo e existe somente enquanto o grupo se
conserva unido. Quando dizemos que alguém está ‘no poder’, queremos dizer que está autorizado por
um certo número de pessoas a atuar em nome delas. No momento em que o grupo do qual se originou a
princípio o poder (potestas in populo, sem o povo ou um grupo não há poder), desaparecer, ‘seu poder’
some também” (ARENDT, 2006, p. 123 – Grifos do original).

 

É quando um grupo existe, e tão só durante o tempo em se preserva como grupo, que o poder
igualmente pode existir. Ele não se serve para ser apropriado por um único indivíduo e nunca significa,
qualquer que seja o caso, possibilidade de instrumentalização de uma vontade alheia. Por outro lado, não
requer justificação, pois é inerente aos corpos políticos. Mas requer legitimidade, advindo esta muito mais do
ato inicial por meio do qual um grupo se une do que das demais ações que a essa união se seguem
(ARENDT, 2006, p. 129).

Por todas essas características, o poder se distingue da violência (ARENDT, 2006). Mas não só
dela. Ele se distingue também da soberania:

 
“Essa identificação de liberdade com soberania é talvez a conseqüência política mais perniciosa e
perigosa da equação filosófica de liberdade com livre arbítrio. Pois ela conduz à negação da liberdade
humana – quando se percebe que os homens, façam o que fizerem, jamais serão soberanos –, ou à
compreensão de que a liberdade de um só homem, de um grupo ou de um organismo político só pode ser
adquirida ao preço da liberdade, isto é, da soberania, de todos os demais. (...) Onde os homens aspiram a
ser soberanos, como indivíduos ou como grupos organizados, devem se submeter à opressão da vontade,
seja esta a vontade individual com a qual obrigo a mim mesmo, seja a ‘vontade geral’ de um grupo
organizado. Se os homens desejam ser livres, é precisamente à soberania que devem renunciar”.
(ARENDT, 2005, p. 212-213 – Grifos do original)

 

Retomando a identificação da liberdade como sentido da política e reconstruindo o percurso que vai
da liberdade ao poder, passando pela ação, não é difícil concluir que, na medida em que liberdade e soberania
se relacionam de modo antagônico, a soberania não pode estar presente no campo da política. Enquanto em
Carl Schmitt o soberano e a soberania jogam um papel decisivo numa política preocupada com a exceção,
com a decisão e com a distinção entre amigo e inimigo, em Hannah Arendt a liberdade, portanto a política,
só pode se manifestar na ausência de soberania.

A articulação de todas essas idéias não deixa dúvidas quanto à dimensão pública que Arendt atribui
à liberdade e aos demais conceitos relativos à política. É essa dimensão pública, responsável, em toda sua
especificidade arendtiana, por iluminar os assuntos humanos e por possibilitar que os homens mostrem uns
aos outros, por atos e palavras, o que são e o que podem fazer (ARENDT, 1987, p. 8), que ela interpretaria
como o tesouro perdido das revoluções, um tesouro deixado como herança, mas uma herança sem
testamento:

 

“E, todavia, se voltarmos as vistas para o princípio desta era, e sobretudo para as décadas que a
precedem, poderemos descobrir, para nossa surpresa, que o século XVIII, em ambos os lados do
Atlântico, possuiu um nome para esse tesouro, desde então esquecido e perdido – quase o diríamos –
antes mesmo que o próprio tesouro desaparecesse. O nome, na América, foi ‘felicidade pública’, que
com suas conotações de ‘virtude’ e ‘glória’ entendemos tão pouco como a sua contrapartida francesa,
‘liberdade pública’: a dificuldade para nós está em que, em ambos os casos, a ênfase recaía sobre
‘público’” (ARENDT, 2005, p. 30-31 – Grifos do original).

 

As revoluções seriam momentos privilegiados da ação em concerto capaz de trazer à existência algo
até então não existente, isto é, momentos privilegiados da ação livre capaz de fundar o novo. Todavia,
passado o auge revolucionário, esse tesouro da vivência pública teria sido abandonado, sobremaneira no que
diz respeito à Revolução Americana que, para Arendt, teria, muito mais do que a Revolução Francesa,
sabido experimentar a política como liberdade, a liberdade como ação e a ação como fonte do poder
(ARENDT, 1988).

Contudo, não é apenas o peso atribuído à dimensão pública na definição da liberdade e dos demais
conceitos ligados à política que serve de base ao pensamento arendtiano acerca desta. Um outro elemento
merece ser destacado dentro dessa base, principalmente para um esforço de comparação com as
argumentações schmittianas.
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Conquanto a política só seja possível como liberdade e a liberdade só seja possível como ação entre
iguais, Hannah Arendt tem plena consciência do caráter próprio dessa igualdade, uma igualdade que não
existe a priori, fora do espaço público, mas que é exatamente típica desse espaço.

O mundo não é habitado pelo Homem, mas por homens (ARENDT, 1978, p. 19). E, se o Homem
foi criado por Deus, os homens são uma construção humana mundana (ARENDT, 1999, p. 21). Como tal,
são diferentes entre si, e só podem ser tomados como iguais num contexto específico como a esfera pública
da política. Por isso mesmo, a política assenta seus alicerces na pluralidade dos homens e, partindo da
diferença fundamental e fundante que permanece entre eles, estabelece-se como o espaço em que essas
diferenças podem ser, não abandonadas, mas preteridas em favor da igualdade que se manifesta na ação em
concerto realizada por meio sobretudo do discurso:

 
“A política baseia-se na pluralidade dos homens. Deus criou o homem, os homens são um produto
humano mundano, e produto da natureza humana.
[...]
A política trata da convivência entre diferentes. Os homens se organizam politicamente para certas
coisas em comum, essenciais num caos absoluto, ou a partir do caos absoluto das diferenças.
[...]
Na diversidade absoluta de todos os homens entre si – maior do que a diversidade relativa de povos,
nações ou raças – a criação do homem por Deus está contida na pluralidade. Mas a política nada tem a
ver com isso. A política organiza, de antemão, as diversidades absolutas de acordo com uma igualdade
relativa e em contrapartida às diferenças relativas”. (ARENDT, 1999, p. 21-24 – Grifos do original)

 
Se a política como objeto de uma teologia secularizada em Carl Schmitt não pode abrir mão da

homogeneidade, homogeneidade que, uma vez exigida, leva sem maiores dificuldades à distinção entre amigo
e inimigo, para Hannah Arendt, distintamente, a ênfase recai na pluralidade, ou seja, na heterogeneidade
interna à comunidade dos homens. Mesmo que tome como modelos as realidades grega e romana, em que se
faz ausente a figura moderna do indivíduo e em que um substrato ético compartilhado não deixa de aparecer
como condição da vida política, Arendt não desloca o foco de suas reflexões do plural para o homogêneo,
mantendo-se o tempo todo atenta ao fato de que a igualdade que a política possibilita e, de certa forma,
exige não apaga a pluralidade humana, tendo-a, antes, como pressuposto. Afinal, nenhum homem é, para ela,
político por natureza. A política se constrói entre os homens. E o que marcaria antropologicamente cada ser
humano seria a capacidade inovadora e renovada, a cada geração, que advém do nascimento, e não o limite
que representaria a morte. 

É à luz desses constructos teóricos que devem ser lidas as críticas arendtianas ao Totalitarismo. O
problemático no surgimento dos regimes totalitários é a crise da espaço público, a decadência do espaço
político e o advento de um espaço da privação total de liberdade. Aquele que assume a cena nesse contexto é
o homo laborans, a vida natural e biológica sem qualquer mediação e, logo, despojada de quaisquer direitos,
submetida a uma tirania ilimitada:

 
“Toda lei cria, antes de mais nada, um espaço no qual ela vale, e esse espaço é o mundo em que
podemos mover-nos em liberdade. O que está fora desse espaço, está sem lei, e, falando com exatidão,
sem mundo; no sentido do convívio humano é um deserto. Está na essência das ameaças tanto da política
interna como da externa, com as quais estamos confrontando desde o advento das formas de dominação
total, que elas fazem desaparecer a verdadeira coisa política tanto da política interna como da externa. Se
as guerras deviam tornar-se de novo guerras de extermínio, então desde os romanos a coisa política
específica da política externa desapareceu e as relações entre os povos caíram de novo naquele espaço
sem lei e sem política, que destrói o mundo e produz o deserto”. (ARENDT, 1999, p. 123)

 
Também nessas relações apontadas entre interno/externo, fora/dentro, espaço da lei/espaço sem lei,

amigo/inimigo, Arendt encontra Schmitt para opor-se a ele.
 

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Se, após todas as considerações acima, o esperado seja que a conclusão acerca de um possível
diálogo com e entre Hannah Arendt e Carl Schmitt fosse marcada por uma ênfase nas diferenças entre eles,
pode soar estranho que aqui se comece por um outro ponto. Isto é, por uma possível semelhança.

Fato é que, apesar das divergências, os dois pensadores têm algo em comum: acreditam não ser
possível encontrar, por exemplo, numa filosofia da história, respostas prontas. Ao contrário, buscam
construir uma nova teoria política. Isso, porque, quer na perspectiva de Schmitt, quer na de Arendt, o elo
com a tradição do pensamento político ocidental estaria rompido a partir do que consideram ser a idade
moderna, sobretudo após a Revolução Francesa, e, especialmente, os eventos políticos e sociais que
marcaram o século XX.

Nesse sentido, o desafio que Carl Schmitt e Hannah Arendt apresentam à reflexão contemporânea
poderia ser formulado da seguinte forma: como pensar o conceito do político e a constituição da política
“hoje”? Em outras palavras, transportando-se para o contexto próprio de cada um deles, seria como dizer:
como pensar o político, ou a política, e o jurídico após a experiência do Totalitarismo (Arendt) ou após a
crise do Direito Público europeu (Schmitt)?

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5529



No entanto, o desafio não se resume a isso. A ele subjaz uma outra interrogação. Tanto Schmitt
quanto Arendt, ao pretenderem pensar o político no contexto da modernidade, parecem ter deixado, pelo
menos, uma questão tradicionalmente filosófica em aberto: afinal, o que é esse “hoje”, o que constitui esse
“presente” a partir do qual tanto um quanto outra pretenderam pensar o político e a política?

Tendo deixado bem claro, logo no começo, sua não-pretensão de oferecer respostas acabadas, este
artigo pode-se furtar a responder essas perguntas, deixando-as como ponto de partida para futuras reflexões.
De toda sorte, alguns comentários são precisos.

Conceitos como os de soberania, decisão e exceção são centrais para se compreender o pensamento
de Carl Schmitt. Com base neles, bem como na correlata distinção entre amigo e inimigo, é que Schmitt
procurará refletir sobre o político no seu tempo.

Por seu turno, conceitos como os de liberdade, ação e poder constituem o núcleo das construções
teóricas de que Hannah Arendt se valeria para pensar a política.

O fato de que um se refira ao político e outra à política, não é algo que deva passar despercebido.
Até que ponto referir-se a “o político” não indica uma concepção totalizante e reificada deste? Essa
concepção não estaria exatamente de acordo com uma visão de mundo que requer homogeneidade e recusa a
possibilidade das diferenças?

Não é difícil entender algumas distinções básicas entre Schmitt e Arendt. Que para aquele a
soberania, ligada à decisão sobre a exceção, seja o principal eixo do político, ao passo que para esta não
pode haver política onde haja soberania, não há dúvida. Da mesma maneira, é relativamente simples
compreender que a pluralidade, segundo Arendt, é a condição humana da política, da ação concertada e da
liberdade como poder de iniciar algo novo, enquanto para Schmitt a pluralidade é conflito, é confronto, é
amizade e inimizade. Mas quais as possíveis repercussões práticas dessas distinções?

Críticas recorrentes a perspectivas teóricas associadas à tradição da Teoria do Discurso, por
exemplo, partem da ideia de que o dissenso e o conflito, ao invés do consenso e do entendimento, é que
deveriam orientar a democracia. Sem entrar no mérito de até que ponto essas críticas são ou não consistentes
em relação ao que entendem por Teoria do Discurso, pode-se questionar algumas outras de suas bases, na
medida em que, não poucas vezes, recorrem a Carl Schmitt, ainda que numa perspectiva crítica e revisitada,
para sustentar seus argumentos[12].

A definição schmittiana do político comporta a pluralidade ínsita à democracia como projeto de
construção aberta no por-vir histórico? O binômio amigo-inimigo não acabaria por reificar o inimigo como o
absolutamente outro, não abrindo margem ao reconhecimento, o que inviabilizaria a fundamentação da
igualdade na diferença? Logo, seria possível pensar a importância do dissenso e do conflito na política
partindo de Carl Schmitt, ainda que criticamente? Suas concepções, mais do que dissenso e conflito, não
teriam como pano de fundo a inimizade e a lógica da guerra, não servindo, senão por contraste, a reflexões
comprometidas com o Estado Democrático de Direito? Como pode ser interpretado, contemporaneamente,
um recurso a Schmitt para propostas concretas em termos de política? Conceitos e teorias não teriam um
contexto próprio de nascimento que lhes acompanharia e selaria, a partir de seu passado, seu destino no
futuro? Porém, se o mundo é constituído hermeneuticamente, não seria possível que interpretações de
conceitos e teorias mudassem ao longo do tempo? Poderia ser esse o caso dos termos usados por Carl
Schmitt para pensar o político? Mas essa possível reinterpretação comprometida com o Estado Democrático
de Direito seria mesmo possível num momento em que o discurso do inimigo, em campos como o direito
penal e o direito internacional, parece distanciar-se tão singelamente das conquistas democráticas dos dois
últimos séculos?

Quanto a Hannah Arendt, tudo bem que sua fundamentação da política na liberdade e na pluralidade
parece propícia à compreensão da complexidade social da democracia. Embora sua ênfase no poder legítimo
e na ação em concerto possa, à primeira vista, dar a entender certa valorização do consenso, em detrimento
da diversidade, isso não procede quando se entra mais a fundo em sua obra, de modo que a liberdade, e o
agir entre iguais, entre diferentes que se igualam exatamente como co-partícipes do espaço público,
continuam se firmando como o sentido da política.

Não obstante não haja nenhuma garantia transcendente que assegure o não-retrocesso, não restam
dúvidas de que um regime político fincado, não na homogeneidade, na soberania e na inimizade, mas na
diferença, na liberdade e na pluraridade é mais apto a contribuir para a consolidação de uma ordem social
livre, justa e igualitária, em consonância com distintas visões de mundo e variados ideais de vida boa. Uma
ordem baseada na inclusão e no fortalecimento, democrático, da democracia, e, por conseguinte, capaz de
abrigar as lutas por reconhecimento (HONNETH, 2003; RICOEUR, 2006) e a dimensão hiperbólica da
justiça (DERRIDA, 2007).

Não obstante, a compreensão, diga-se, excessivamente virtuosa da política e a definição quase
naturalizante que Hannah Arendt fornece acerca do que seriam o espaço público e o espaço privado podem
realmente servir a propostas concretas em termos de política, de uma política que deve ser capaz de
comportar não apenas argumentos sobre a autocompreensão ética de um povo, mas igualmente argumentos
sobre questões morais e pragmáticas, sem deixar de lado o peso que negociações e barganhas assumem em
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todo esse processo (HABERMAS, 1997)?
Seria então o caso de recusar tanto Schmitt quanto Arendt e voltar àquelas perguntas a que se

furtou de responder mais acima para concluir que, ainda que não se possa definir com clareza o que seja o
presente e o hoje, o presente e hoje de ambos os autores não são mais os mesmos deste início de século XXI
e, por conseguinte, não seria possível olhar para esse novo hoje com lentes do ontem?

Não parece ser também ser essa a alternativa. Com certeza, Carl Schmitt e Hannah Arendt têm
muito a trazer de contribuição para o debate contemporâneo. É possível aprender com ambos. As questões
que então se colocam são exatamente as de o que aprender e, sobremaneira, como aprender?

Talvez o início deste novo século seja mais um daqueles momentos em que o passado deixa de
lançar luzes sobre o futuro e o homem vagueia na escuridão (Tocqueville). Em tempos como esses, o
principal convite, segundo Hannah Arendt, seria um convite ao pensamento (ARENDT, 2005, p. 28-42).

Ainda que reconhecendo seus limites, foi exatamente esse convite que este artigo procurou aceitar
ao traçar linhas gerais de um possível debate. Ou melhor, de um possível diálogo. Tanto ao apresentar o que
entendeu serem os pontos centrais do pensamento político de Schmitt e Arendt quanto ao levantar perguntas
deixadas mais ou menos sem contestação, seu objetivo maior foi oferecer um substrato e alguns
apontamentos para reflexões futuras. E é na expectativa dessas reflexões vindouras que ele se encerra.
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[2] Schmitt critica o liberalismo do séc. XIX, afirmando que ele interpreta a sociedade de maneira autonomamente oposta ao Estado.
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[3] Na tradução da obra para português consta: “da identidade entre Estado e sociedade, Estado que não se desinteressa por nenhuma
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ver: CATTONI DE OLIVEIRA, 2007.
[12] Como exemplo de uma tal construção teórica, pode-se citar: MOUFFE, 2005.
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OS DOIS PRINCÍPIOS DE JUSTIÇA DE JOHN RAWLS

THE TWO PRINCIPLES OF JUSTICE BY JOHN RAWLS

Sarah Araújo Viana

RESUMO
John Rawls é um dos principais filósofos do século XX. Fundamentou sua teoria na ideia do contrato social,
pacto fictício que visa legitimar o governo de uma pessoa, que fora trabalhado por Locke, Rousseau e Kant.
O objetivo do presente trabalho é analisar os dois princípios de justiça discutidos por John Rawls em seu
livro Uma Teoria da Justiça. Entretanto, o artigo não se aprofundará nas modificações formuladas pelo autor
sobre os referidos princípios ao longo dos anos em suas outras obras. Nestes termos, far-se-á um breve
estudo sobre a teoria rawlsiana sobre a justiça, para em seguida examinar cada princípio de justiça - princípio
da liberdade e princípio da diferença - e suas peculiaridades.
PALAVRAS-CHAVES: Justiça. Os dois princípios justiça. O princípio da liberdade. O Princípio da
diferença.

ABSTRACT
John Rawls is an important philosopher of the twenty century. His theory has its foundation in the social
contract, fictitious agreement that seek to legitimate the government of one person, which was developed by
Lock, Rousseau and Kant. The aim of this article is to study the two principles of justice discussed by John
Rawls in his book The Theory of Justice. However, this paper will not debate about the modification
expound by the author over those two principle along of the years in his others works. This way, we will
make a brief analysis about the Rawls’ theory of justice. Next we will exanimate each principle of justice –
the principle of liberty and principle of difference – and their peculiarities.
KEYWORDS: Justice. The two principle of justice. The principle of liberty. The principle of difference.

INTRODUÇÃO

John Rawls foi filósofo americano do século XX que estimulado pela teoria do contrato social de
Locke, Rousseau e Kant, formulou uma nova teoria sobre a justiça elevada no mais alto conceito de
abstração e generalidade. Em 1971 publicou o livro denominado Uma Teoria da Justiça que tem por foco
principal explicar a justiça como eqüidade, partindo da descrição do papel da justiça na cooperação social e
de seu objeto na estrutura básica da sociedade.  

A teoria da justiça de Rawls obteve uma grande repercussão no dias atuais, fazendo com que
diversos autores como Nozick, Dworkin, Samuel Fleischacker, Hart, Serge Christophe Kolm, France Farago,
dentre outros, estudasse essa nova concepção de justiça abordada por Rawls.

O presente trabalho visa explicar um ponto fundamental da teoria rawlsiana sobre a justiça, os seus
princípios, que seriam elementos necessários para se alcançar uma idéia de justiça social ou distributiva.

1Aspectos gerais da teoria de justiça de Rawls
Rawls (2008, p. 13) tem por objetivo em seu livro Uma teoria da justiça “apresentar uma

concepção de justiça que generalize e eleve a um nível mais alto de abstração a conhecida teoria do contrato
social conforme encontrada em, digamos, Locke, Rousseau e Kant”. No entanto, além da teoria rawlsiana
fundamentar-se a partir da idéia existente no contrato social também se desvincula do conceito de justiça
apresentado pelos ultra-liberais[1], utilitaristas[2] e intuicionistas[3].

A justiça rawlsiana não autoriza a perda da liberdade de alguns em benefício a uma satisfação maior
para todos, defende a primazia do indivíduo. Para Rawsl (2008, p. 4) não é possível “que os sacrifícios
impostos a poucos sejam contrabalançados pelo número maior de vantagens de que desfrutam muitos”.
Assim, preconiza Rawls (2008, p.4) que em uma sociedade justa os direitos garantidos para todos não
podem ser objeto de qualquer tipo de negociação política nem excluídos por interesses sociais.

O papel da justiça é ser aplicado na sociedade[4]. De acordo com Rawls (2008, p.102) “a sociedade
é interpretada como um empreendimento cooperativo para benefício de todos”. O sistema cooperativo
permite uma vida melhor para todos ao invés se cada um dependesse de seus próprios esforços. Então,
descreve Rawls (2008, p.5) que a sociedade encontra-se marcada tanto por identidade como por um conflito
de interesses.

O conflito de interesses na sociedade cooperativa ocorrerá quando as pessoas que dela participam
não concordam com a distribuição das vantagens adquiridas com o trabalho de todos. Daí o surgimento dos
princípios da justiça social como instrumento apropriado para apaziguar os conflitos de interesses sobre as
parcelas distributivas do produto da cooperação social. Ratifica Rawls (2008, p.5):

Há conflito de interesses porque ninguém é indiferente no que se refere a como são distribuídos os
benefícios maiores produzidos por sua colaboração, pois, para atingir seus fins, cada um prefere uma
parcela maior a uma parcela menor desses benefícios. Há uma necessidade de um conjunto de princípios
para escolher entre os diversos modos de organização social que definem essa divisão de vantagens e
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para selar um acordo acerca das parcelas distributivas apropriadas. Esses princípios são os princípios da
justiça social: são um modo de atribuir direitos e deveres nas instituições básicas da sociedade e definem
a distribuição apropriada dos benefícios e dos encargos da cooperação social.

A teoria rawlsiana de justiça, como salientou France Farago (2004, p.43), preocupa-se em definir os
princípios de justiça que “permitissem a arbitragem entre reivindicações concorrentes legítimas por parte dos
parceiros sociais”. Portanto, sua teoria estabelece um conceito de justiça a partir de dois princípios de justiça
escolhidos em qualquer sociedade que definiriam como os direitos e deveres devem ser distribuídos aos seus
membros.

Os princípios de justiça constituem objeto do acordo da posição original[5], pois eles são o que
pessoas livres, racionais e em situação de igualdade escolheriam como normas definidoras das condições de
sua associação. Contudo, explica Rawls (2008, p.65) que “o objeto primeiro dos princípios da justiça social é
a estrutura básica da sociedade[6], a organização das principais instituições sociais em um esquema único de
cooperação”.

 Desse modo, os princípios de justiça escolhidos na posição original fundamentam a estrutura básica
da sociedade, determinando como as instituições que a compõem devem distribuir direitos e deveres entre
aqueles que fazem parte da sociedade cooperativa. Expõe Rawls (2008, p.14):

Assim, devemos imaginar que aqueles que entram em cooperação social escolhem juntos, em um único
ato conjunto, os princípios devem atribuir os direitos e os deveres fundamentais e determinar a divisão
dos benefícios sociais. Os homens devem decidir de antemão como devem regular suas reivindicações
mútuas e qual deve ser a carta fundacional de sua sociedade. Assim como cada pessoa deve decidir por
meio de reflexão racional o que constituí seu bem, isto é, o sistema de fins que lhe é racional procurar,
também um grupo de pessoas deve decidir, de uma por todas, o que entre elas será considerado justo ou
injusto. A escolha que seres racionáveis fariam nessa situação hipotética de igual liberdade, presumindo-
se, por ora, que esse problema de escolha tem solução, define os princípios de justiça.

A teoria de Rawls (2008, p.15) sobre os princípios da justiça determina que estes “são escolhidos
por de trás do véu da ignorância.”. Tal véu permite que ninguém se favoreça ou desfavoreça na a escolha dos
princípios, fazendo com que o contrato original seja justo.

Na concepção rawlsiana uma sociedade que atenda aos princípios de justiça escolhidos sob o véu da
ignorância aproxima-se a um sistema voluntário, pois as pessoas se encontrariam em situações de igualdade
de direitos e deveres. Assegura Rawls (2008, p.16):

Contudo, uma sociedade que satisfaça os princípios da justiça como eqüidade aproxima-se tanto quanto
possível de ser um sistema voluntário, pois obedece aos princípios com os quais pessoas livres e iguais
concordariam em circunstâncias eqüitativas. Nesse sentido, seus membros são autônomo e as obrigações
que reconhecem são auto-assumidas.

A idéia de justiça em Rawls defende, primeiramente, uma idéia de distribuição igualitária dos bens
primários, contudo permite uma distribuição desigual quando os menos favorecidos através dessa
distribuição ficarem em melhor posição do que uma situação igualitária. France Farago (2004, p.244) tece os
seguintes comentários sobre o assunto:

Sua concepção geral da justiça repousa sobre a idéia central de que todos os bens sociais fundamentais –
a liberdade e a igualdade de oportunidades, a renda e a riqueza, as bases sociais do respeito de si mesmo
– devem ser distribuídos de modo igualitário, a menos que uma distribuição desigual desses bens, ou de
um entre eles, beneficiasse os mais desfavorecidos. A idéia da justiça está, portanto, para ele, ligada
àquela divisão igualitária dos bens sociais, temperada pela preocupação não abolir todas as
desigualdades, mas apenas aquelas que desfavoreceriam algumas delas. Com efeito, se certas
desigualdades são benéficas para todos porque são socialmente fecundas, tornando produtivas as forças
sociais vivas, elas serão aceitas por todos.

De acordo com Rawls (2008, p.5-6) uma sociedade bem ordenada não deve somente promover o
bem-estar de todos os seus participantes, mas deve também ser regulada pela concepção pública de justiça
que significa que tanto as instituições como os membros da sociedade cooperativa aceitam e reconhecem os
princípios de justiça. São essas suas palavras:

Digamos agora que a sociedade é bem ordenada não somente quando foi planejada para promover o bem
de seus membros, mas também quando é realmente regulada por uma concepção pública da justiça. Ou
seja, é uma sociedade na qual (1) todos aceitam e sabem que os outros aceitam os mesmos princípios de
justiça; e (2) as instituições sociais fundamentais geralmente atendem, e em geral se sabe que atendem, a
esses princípios.[...] Se as inclinações dos seres humanos para o interesse próprio tornam necessária a
vigilância mútua, seu senso público de justiça lhes permite se unir em uma associação segura. Entre os
indivíduos com objetivo e propósitos díspares, uma concepção compartilhada de justiça define os
vínculos da amizade cívica; o desejo geral de justiça limita a busca de outros fins. Pode-se imaginar a
concepção pública da justiça como aquilo que constitui a carta fundamental de uma associação humana
bem ordenada.

A compreensão rawlsiana de justiça é aplicável somente à estrutura básica da sociedade, não
funcionado em normas e práticas de associações privadas ou de grupos sociais menos abrangentes. Porém,
assevera Rawls (2008, p.9) que além dos princípios de justiça eleitos caracterizarem essa estrutura, também
norteiam a escolha da constituição política e os elementos principais do sistema econômico e social,
atribuindo direitos e deveres fundamentais e oportunidades econômicas para os membros da sociedade
cooperativa.

2 Os dois princípios de justiça
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Os princípios de justiça descritos por Rawls em Uma teoria da justiça não são inéditos, pois
retratam a concessão de direitos fundamentais positivos já abordados nos Estados liberal-democráticos e
pelo desincentivo de situações econômicas igualitárias, como previa alguns estudos políticos e econômicos.
Entretanto, a originalidade de sua obra encontra-se como Rawls junta esses dois princípios com base no
contrato social para transpor sua idéia de justiça. Nesse sentido, afirma Serge Christophe Kolm (2000,
p.211):

Além disso, se, por um lado, os princípios de justiça propostos são realmente clássicos por consistirem,
grosso modo, nos inalienáveis direitos humanos e civis que definem os Estados liberal-democráticos, na
idéia de ‘ajudar os pobres primeiros’, que historicamente define as concepções de esquerda (ou cristãs),
e no reconhecimento dos efeitos de desincentivo da redistribuição, que é um lugar-comum nos
argumentos políticos e na economia, por outro lado, o modo como Rawls justifica essas concepções é, ao
contrário, extremamente original [...]. 

Estes princípios são características da estrutura básica da sociedade, pois devem reger a atribuição
de direitos e deveres dentro das instituições[7] ali presentes e ainda definir a distribuição dos produtos da
cooperação social. Desta forma, tais princípios de justiça somente possuem validade para esse único caso,
não se referindo à justiça dos costumes sociais em geral nem nas normas e nas práticas de associações
privadas ou de grupos sócias menos abrangentes, como explana Rawls (2008, p.9).

De acordo com Rawls (2003, p.83) “os dois princípios de justiça avaliam a estrutura básica em
função de como ela regula a repartição dos bens primários entre os cidadãos, repartição esta especificada
conforme um índice apropriado”. E como estes princípios de justiça estão relacionados com a justiça social,
não é possível o sacrifício do direito de alguns em detrimento de um bem maior para a sociedade como
defende o utilitarismo.

Opina Rawls (Justiça e eqüidade, 2005, p. 394) que “o conceito de justiça é definido pelo papel que
seus princípios desempenham na atribuição de direitos e deveres e ao se definir a repartição apropriada dos
benefícios sociais. Uma concepção de justiça é uma interpretação desse papel”. Por isto, os princípios de
justiça caracterizam a estrutura básica da sociedade como justa.

Rawls salienta (2008, p.66) que não se deve confundir os princípios de justiça para as instituições da
estrutura básica da sociedade com os princípios para os indivíduos que regulam alguns dos seus atos.

Os princípios de justiça elaborados na teoria de justiça de Rawls foram criados a partir de um
acordo originário ou na posição original que se aproxima muito do conceito do estado de natureza das
teorias contratualistas de Locke, Rousseau e Kant. Assim, Rawls (2008, p.144) afirma que “a idéia intuitiva
da justiça como eqüidade consiste em pensar os princípios fundamentais de justiça como constituindo, eles
mesmos, o objeto de um acordo original em situação inicial adequadamente definida”.

Na posição original, pessoas racionais voltadas para seus próprios interesses concordariam com uma
situação de paridade com o objetivo de estabelecer os termos básicos para a associação. Desta forma, para
Rawls (2008, p.165) “a idéia da posição original é configurar um procedimento eqüitativo, de modo que
quaisquer princípios acordados nessa posição possam ser justos”.

 Como já dito, na posição original os seus participantes encontram-se sobre o véu da ignorância que
determina que as partes do contrato social desconheçam certas características suas como status social, classe,
aptidões naturais, inteligência, dentre outros detalhes. Rawls (2008, p.166) descreve o véu da ignorância nos
seguintes termos:

Presume-se, então, que as partes não conhecem certas particularidades. Em primeiro lugar, ninguém
sabe qual é seu lugar na sociedade, classe nem status social; alem disso, ninguém conhece a própria sorte
na distribuição dos dotes e das capacidades naturais, sua inteligência e força, e assim por diante.
Ninguém conhece também a própria concepção do bem, as particularidades de seu projeto racional de
vida, nem mesmo as características especiais de sua psicologia, como sua aversão ao riso ou sua
tendência ao otimismo ou ao pessimismo. Além do mais, presumo que as partes não conhecem as
circunstâncias de sua própria sociedade. Isto é, não conhecem a posição econômica ou política, nem o
nível de civilização e cultura que essa sociedade conseguiu alcançar. As pessoas na posição original não
sabem a qual geração pertencem.

Explica Rawls (2008, p.15) que o véu da ignorância “garante que ninguém seja favorecido ou
desfavorecido na escolha dos princípios pelo resultado do acaso natural ou pela contingência de
circunstâncias sociais”.

Conclui-se que a posição original pressupõe que os acordantes são pessoas racionais que se
encontram em situações equivalentes e encobertadas pelo véu de ignorância, tendo como única preocupação
à criação de regras, os princípios de justiça, que viabilizem o surgimento de uma sociedade cooperativa.

O acordo originário somente pode ser realizado devido à estrutura da posição original, por isto os
princípios de justiça decorrentes deste contrato já são pré-determinados, haja vista que se encontra pré-
estabelecido o modo de pensar dos contratantes.

Esta posição original é uma mera ficção de Rawls, pois somente com a formulação desse conceito
hipotético de surgimento do Estado que seria viável ele adentrar em seu conceito de justiça. Defende France
Farago (2004, p.251) este posicionamento:
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Trata-se de uma ficção teórica, metodológica, de uma ‘experiência de pensamento’ que permite abstrair-
se da história e organizar uma deliberação racional pura: descrever uma situação inicial de equidade,
definindo como justo os princípios aos quais os parceiros racionais, que seriam submetidos a essas
condições, dariam seu acordo.

Diante das características atribuídas por Rawls à posição original, como a racionalidade das partes,
desinteresse mútuo dos participantes e o véu de ignorância, autoriza que qualquer acordo formado nessa
situação será considerado eqüitativo. Assim, justifica Rawls (2008, p.15) “como todos estão em situação
semelhante e ninguém pode propor princípios que favoreçam sua própria situação, os princípios de justiça
são resultantes de um acordo ou pacto justo.” Então, são esses princípios de justiça eleitos na posição
original que caracterizarão a estrutura básica da sociedade como justa.

Os princípios de justiça surgiram em decorrência da situação de igualdade que se encontram os
parceiros na posição original, refletindo em um acordo que permite uma distribuição igualitária das
liberdades fundamentais, das oportunidades e das rendas e riquezas, já que eles não poderiam ansiar mais do
que isso em virtude do véu de ignorância que pairava sobre eles. Complementa Rawls (2008, p.183):

Como não é razoável que ela espere mais do que uma parte igual na divisão dos bens primários sociais, e
como também não é racional que ela concorde com menos do que isso, o sensato é reconhecer, como
primeiro passo, um princípio de justiça que exija uma distribuição igual. Na verdade, esse princípio é tão
óbvio em vista da simetria das partes, que ocorreria imediatamente a qualquer pessoa. Assim, as partes
partem de um princípio que requer iguais liberdades fundamentais para todos, bem como uma igualdade
eqüitativa de oportunidades e uma divisão igualitária de renda e riqueza

Define-se, nesse primeiro momento, o princípio da liberdade em que exige uma distribuição igual
das liberdades fundamentais. Contudo, na idéia geral de justiça de Rawls os seus princípios ainda seriam
considerados como justos apesar de não haver uma distribuição igual dos bens primários desde que
redistribuição desigual tendesse a beneficiar a todos. Explica Rawls (2008, p.184): “Assim, a estrutura básica
deve permitir essas desigualdades, contanto que melhorem a situação de todos, inclusive a dos menos
favorecidos, e desde que a elas sejam compatíveis com a liberdade igual e a igualdade de oportunidades.[...]
Chegamos assim ao princípio de diferença.”

 É, então, em virtude da permissão de desigualdades na estrutura básica da sociedade que surge,
após a criação do princípio da liberdade, o princípio de diferença.

Os dois princípios de justiça, o da liberdade e o da diferença, encontram-se em uma ordem serial, a
qual o princípio da liberdade se sobrepõe ao princípio da diferença. Esta preponderância do princípio da
liberdade sobre o princípio da diferença justifica-se pela ignorância existente na posição original das partes
sobre os seus interesses. Desta forma, elas garantem a prioridade do primeiro princípio como forma de
assegurar a concretização dos mesmos. Confirma Rawls (2008, p. 184):

Na posição original as partes não sabem que formas específicas esses interesses assumem; mas
presumem que tem tais interesses e que as liberdades fundamentais necessárias à sua proteção estão
garantidas pelo primeiro princípio. Como precisam assegurar esses interesses, dispõem o primeiro
princípio em prioridade ao segundo.

Essa prioridade do primeiro princípio significa a impossibilidade de pessoas trocarem suas
liberdades fundamentais por maiores vantagens econômicas, como assegura Rawls (2003, p.65-66) “essa
prioridade exclui compromissos (‘trades-offs’, como dizem os economistas) entre os direitos e liberdades
básicos abarcados pelo primeiro princípio e as vantagens sociais e econômicas reguladas pelo princípio da
diferença”.

Um exemplo oferecido por Rawls (2003, p.66) de como esse princípio da liberdade possui
prioridade sobre o princípio da diferença é o fato de não se poder negar liberdades políticas iguais a um
determinado grupo social sob a alegação de que caso a exercessem impediriam as políticas referentes ao
crescimento econômico.           

A prioridade do princípio da liberdade sobre o princípio da diferença será dificilmente aplicada em
países com grandes diferenças sociais, posto que o primeiro princípio só terá importância para as classes
liberais e para a classe rica, enquanto que aqueles que estão à margem da sociedade por não usufruírem
dessas liberdades lhes são convenientes, como forma de sobrevivência, a troca desses direitos por maiores
benefícios econômicos.

Rawls (2008, p.186) tende a “considerar os dois princípios de justiça como a solução maximin do
problema da justiça social. [...] Isso fica evidente a partir do fato de que os dois princípios são o que uma
pessoa escolheria para a moldagem de uma sociedade na qual seu lugar lhe fosse atribuído por seu inimigo.”
Atente que na acepção de Rawls (2008, p.186) “a regra maximin determina que classifiquemos as
alternativas partindo dos piores resultados possíveis: devemos adotar a alternativa cujo pior resultado seja
superior aos piores resultados das outras”.

Com o intuito de apresentar alguns dos principais argumentos a favor dos dois princípios de justiça,
Rawls (2008, p.215) se utiliza das “condições de publicidade e de finalidade”. O primeiro consiste na
confiança mútua de que todos irão aderir os princípios de justiça e a segunda na cláusula de publicidade[8].
Com isto, na opinião de Rawls (2008, p.219) “o reconhecimento público dos dois princípios de justiça
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confere uma sustentação mais forte ao auto-respeito e isso, por sua vez, aumenta a efetividade da
cooperação social”.

Nesse sentido, afirma Rawls (2008, p.215) que os principais argumentos a favor dos dois princípios
de justiça ajudam a demonstrar que eles são uma concepção mínima adequada de justiça em uma situação de
grande incerteza. Afinal garantem os direitos fundamentais e protegem as partes contra as piores
eventualidades, pois conforme Rawls (2008, p.217) “quando os dois princípios são atendidos, as liberdades
fundamentais de cada pessoa estão asseguradas e há um sentido, definido pelo princípio da diferença,
segundo o qual todos se beneficiem com a cooperação social”.

Os princípios de justiça de acordo com Rawls (2003, p.67) são escolhidos e aplicados em uma
seqüência de quatro estágios da seguinte forma:

No primeiro estágio, as partes adotam os princípios de justiça por trás de um véu de ignorância. As
limitações quanto ao conhecimento disponível para as partes vão sendo progressivamente relaxadas nos
três estágios seguintes: o estágio da convenção constituinte, o estágio legislativo em que as leis são
promulgadas de acordo com o que a constituição admite e conforme o exigem e permitem os princípios
de justiça, e o estágio final em que as normas são aplicadas por governantes e geralmente seguidas pelos
cidadãos, e a constituição e leis são interpretadas por membros do judiciário[9]. 

Saliente que Rawls (2008, p.73) ao analisar os princípios de justiça os definiu de maneira preliminar,
pois suas definições modificam-se no decorrer de seu o estudo sobre os mesmos. Nesse sentido, comenta:

Apresentarei agora, de forma provisória, os dois princípios de justiça que acredito que seriam acordados
na posição original. A primeira formulação desses princípios é experimental. À medida que
prosseguirmos, analisarei várias formulações e me aproximarei, passo a passo, do enunciado final, a ser
apresentado bem mais tarde. Creio que isso permitira que a exposição se desenvolva de modo natural.
A primeira formulação dos dois princípios é a seguinte:
Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema mais extenso de iguais liberdades
fundamentais que seja compatível com um sistema similar de liberdades para as outras pessoas.
Segundo: as desigualdades sociais e econômicas devem estar dispostas de tal modo que tanto (a) se
possa razoavelmente esperar que se estabeleçam em benefício de todos como (b) estejam vinculadas a
cargos e posições acessíveis a todos.

Rawls em Justiça como eqüidade (2003, p. 67) ressalta uma distinção entre os dois princípios de
justiça, declarando que “o primeiro princípio, como foi explicado em sua interpretação, abarca os elementos
constitucionais essenciais. O segundo princípio exige igualdade eqüitativa de oportunidades e que as
desigualdades sociais e econômicas sejam governadas pelo princípio da diferença”.

Os princípios da justiça retratam um sistema social justo, propiciando uma atribuição de direitos e
deveres fundamentais, orientando qualquer reforma social e permitindo a reivindicação das pessoas
fundamentadas nestes princípios.

2.1 princípio da liberdade

O primeiro princípio de justiça é o princípio da liberdade que preconiza que as liberdades
fundamentais devem estar dispostas a todos garantindo juntamente com o princípio da diferença a
convivência social. Este princípio deve estar previsto em normas públicas do Estado e retratam o conjunto de
direitos e deveres, pertencentes a um determinado indivíduo. Observe que o conjunto de deveres somente
existe em virtude do igualitarismo do princípio da liberdade que obriga a cada um respeitar o direito do
outro,

Rawls (2008, p.247) ao conceituar o significado de liberdade não se preocupa com a “controvérsia
entre os proponentes da liberdade negativa e os da positiva.” Assim, explica qualquer liberdade (2008,
p.247/248) “[...] por meio da menção a três itens: os agentes que são livres, as restrições ou limitações de
que estão livres e aquilo que têm liberdade para fazer ou não fazer. As interpretações completas da liberdade
oferecem informações pertinente acerca dessas três coisas”.

Primeiramente, Rawls (2008, p.73) define o princípio da liberdade da seguinte maneira: “cada
pessoa deve ter um direito igual ao sistema mais extenso de iguais liberdades fundamentais que seja
compatível com um sistema similar de liberdades para as outras pessoas”. Contudo, em Justiça como
eqüidade Rawls (2003, p.58) revisando sua obra Uma teoria da justiça conceitua o primeiro princípio de
justiça nestes termos: “cada pessoa tem o mesmo direito irrevogável a um esquema plenamente adequado de
liberdades básicas iguais que seja compatível com o mesmo esquema de liberdades para todos [...]”.

Conforme France Farago (2004, p.257) “o primeiro princípio é igualitário: ele assegura que as
liberdades cívicas sejam iguais para todos (liberdade de expressão, de assembléia de voto, de elegibilidade
para as funções públicas). Pode-se chamá-lo de princípio de liberdade igual para todos”.

 Portanto, na acepção rawlsiana as liberdades fundamentais seriam necessariamente os direitos
cívicos e políticos, como descreve em Uma teoria da justiça (2008, p.74):

É essencial observar que as liberdades fundamentais figuram em uma lista de tais liberdades. Dentre elas,
têm importância a liberdade política (o direito ao voto e a exercer cargo público) e a liberdade de
expressão e reunião; a liberdade de consciência e de pensamento; a liberdade individual, que compreende
a proteção contra opressão psicológica, a agressão e a mutilação (integridade da pessoa); o direito à
propriedade pessoal e a proteção contra a prisão arbitrárias, segundo o conceito de Estado de Direito. O
primeiro princípio estabelece que essas liberdades devem ser iguais.
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A caracterização de liberdades como fundamentais encontra-se vinculada às circunstâncias sociais e
históricas da comunidade, já que a estrutura básica da sociedade atrela-se a tais fatores na elaboração dos
direitos e deveres fundamentais. Deste modo, uma lista das liberdades fundamentais pode ser estabelecida de
duas formas, uma histórica e outra analítica. Nesse sentido, afirma Rawls (2003, p. 63):

Uma lista das liberdades básicas pode ser formulada de duas maneiras. Uma histórica: examinamos
vários regimes democráticos e reunimos uma lista de direitos e liberdades que pareçam básicos e
seguramente protegidos naqueles que, historicamente, parecer ser os regimes mais bem sucedidos. É
claro que o véu de ignorância pressupõe que esse tipo de informação particular não esteja disponível
para as partes na posição original, mas está disponível para você e eu elaborarmos a teoria da justiça
como eqüidade. Temos toda a liberdade para usá-la a fim de determinar os princípios de justiça que
disponibiliza para as partes.
A segunda maneira de formular uma lista de direitos e liberdades básicas é analítica: avaliamos quais
liberdades fornecem as condições políticas e sociais essenciais para o adequado desenvolvimento e
pleno exercício de das duas faculdades morais das pessoas livres e iguais.

Observe que o princípio da liberdade não somente é aplicável á estrutura básica da sociedade, mas
também à constituição, escrita ou não, como assegura Rawls em Justiça como eqüidade (2003, p. 64).

Rawls (2008, p.669) explica que “a posição original é especificada de forma a incorporar a devida
reciprocidade e igualdade entre pessoas assim concebidas; e, já que seus objetivos e interesses fundamentais
estão protegidos pelas liberdades de que trata o primeiro princípio, eles conferem prioridade a tal princípio”.
Por esta razão, o princípio da liberdade é prioritário ao princípio da diferença, impossibilitando a renúncia de
uma liberdade fundamental para se alcançar um maior benefício econômico.

Desta forma, Rawls (2008, p.302) afirma que a ordem lexical dos dois princípios de justiça
determina que “as exigências de liberdade devem ser atendidas em primeiro”. Então, até o momento que isso
aconteça, “nenhum outro princípio entra em jogo”, até mesmo o princípio da diferença.

A justificativa da prioridade da liberdade da teoria da justiça de Rawls se dá através de dois
argumentos. O primeiro, de acordo com Rawls (2008, p.669-670) fundamenta-se no fato de como “as
pessoas na situação original são motivadas por uma determinada hierarquia de interesses. Precisam, em
primeiro lugar; garantir seu interesse de mais alta ordem e seus objetivos fundamentais [...], e esse fato se
expressa na primazia que dão à liberdade.” A segunda argumentação a favor da prioridade da liberdade, na
teoria de Rawls (2008, p.671-672) relaciona-se com o auto-respeito em uma sociedade justa asseverando
que essa “não está, então, na parcela de renda que a pessoa tem, mas na distribuição publicamente afirmada
dos direitos e liberdades fundamentais. E, sendo essa distribuição igual, todos têm um status semelhante
[...]”.

De acordo com Rawls (2008, p. 74) “essas liberdades têm um âmbito principal de aplicação, dentro
do qual só é possível limitá-las ou comprometê-las quando entram em conflito com outras liberdades
fundamentais. Já que podem ser limitadas quando se chocam umas com as outras, nenhuma dessas liberdades
é absoluta [...]”. Desta maneira, como a limitação de uma liberdade fundamental só pode ocorrer por outras
liberdades, elas devem ser avaliadas em conjunto, como um sistema único.

Entretanto, Rawls em Justiça e Democracia no texto As liberdades básicas e sua prioridade[10]
(2002, p.150) distingui limitação das liberdades básicas para regulamentação das mesmas, assegurando que
“a prioridade dessas liberdades não é infringida quando estas últimas são simplesmente regulamentadas de
maneira que se possa combiná-las num sistema único ou adaptá-las a certas condições necessárias para sua
permanência”. Portanto, a regulamentação deve respeitar o campo central de aplicação das liberdades
básicas.

Na teoria rawlsiana como uma liberdade fundamental somente pode ser restringida por outra
liberdade fundamental só há duas situações possíveis de tal fato acontecer: a primeira consiste em uma
liberdade fundamental possuir uma menor esfera de aplicabilidade, mas ser igual para todos, enquanto a
segunda reside na aplicação desigual das liberdades fundamentais, devendo essa situação ser aceitar por
aqueles que foram dotados com menos direitos, corrobora Rawls (2008, p. 302-303):

[...] a primazia da liberdade significa que a liberdade só pode ser limitada em nome da própria liberdade.
Há dois tipos de casos. As liberdades fundamentais podem ser menos amplas, embora permaneçam
iguais, ou podem ser desiguais. Se a liberdade for menos ampla, o cidadão representativo deve, pesando-
se de tudo, considerar isso um ganho para sua liberdade; e se a liberdade for desigual, a liberdade dos
que têm liberdade menor deve ser mais garantida.

Convém ressaltar que a limitação da liberdade somente é possível diante de duas circunstâncias
fáticas, podendo ser fundamentada nas limitações e acidentes naturais da vida humana ou contingências
históricas e sociais e nas injustiças pré-existentes nos arranjos sociais ou nas condutas dos indivíduos, como
prever Rawls em Teoria da Justiça (2008, p.303).

A partir dessas considerações, Rawls (2008, p.310-311) fornece um novo conceito do princípio da
liberdade e da regra da prioridade, senão vejamos:

A força da justiça como eqüidade parece provir de duas coisas: a exigência de que todas as
desigualdades sejam justificadas para os menos favorecidos e a prioridade da liberdade. Essas duas
limitações distinguem do intuicionismo e das teorias teleológicas. Levando-se em conta a discussão
anterior, podemos reformular o primeiro princípio de justiça e acoplá-la à regra da prioridade. Creio que
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as alterações e acréscimos sejam autos explicativos. Os princípios agora se expressam assim:
Primeiro princípio
Toda pessoa deve ter um direito igual ao sistema total mais abrangente de iguais liberdades
fundamentais que seja compatível com um sistema similar de liberdades para todos
Regra de prioridade
Os princípios de justiça devem ser classificados em ordem lexical e, portanto, a liberdade só pode ser
restringida em nome da liberdade. Existem dois casos: (a) uma liberdade menos extensa deve reforçar o
sistema total de liberdades partilhado por todos, e (b) uma liberdade menor deve ser considerada
aceitável por aqueles cidadãos com a liberdade menor.

Na opinião de Hart (1975, p.235) “Rawls´ previous formulation of his general principle of greatest
equal liberty – ‘everyone has an equal right to the most extensive liberty compatible with the like liberty for
all’ – was then very similiar to the doctrine criticized by Sidgwick[11]”. Contudo, alega que a formulação do
princípio da liberdade por Rawls em Uma teoria da justiça não mais se refere a uma liberdade em termos
gerais como realizada em seu artigo Justice as Fairness, mas trata especificamente das liberdades
fundamentais que devem ser legalmente reconhecidas e protegidas. Assim, explana Hart (1975, p. 236):

Now the question of interpretation is whether Rawls’ change of language from a principle of greatest
equal liberty couched in quite general terms (‘everyone has an equal right to the most extensive liberty’),
to one referring only to specific basic liberties, indicates a change in this theory. […] It is difficult to be
sure but my own view on this important point is that Rawls no longer holds the quite general theory
which appeared in his article perhaps because he had met the difficulties pointed by Sidgwick and others.
There are, several indications, beside the striking change in language, that Rawls’ principle is now
limited to the list of basic liberties allowing the course for his statement that the actual list he gives is
only rough.

Hart (1975, p.241) também critíca a teoria rawlsiana no que se refere a solução de conflitos entre
liberdades básicas, pois Rawls “says then when liberties conflict the adjustment which is to secure ‘the best
total system’ is to be settle from the standpoint of ‘the representative equal citizen’[...]. This, he says,
involves the application of the principle of the common interest or common good [...]”. Hart argumenta que
o princípio do bem comum ou do interesse comum é aplicável somente a casos simples como as regras de um
debate, não podendo tal princípio ser generalizado a todos os conflitos de liberdades. Nesse sentido,
confirma Hart. (1975, p.241):

For in such simple cases it is certainly arguable that, whatever ends a man have, he will see as rational
being that the restrictions are required if he is to pursue his ends successfully, and this can be expressed
in terms of ‘the common good’ on the footing that such restrictions are necessary for all alike. But it
would be quite wrong to generalize from this simple case; other conflict s between basic liberties will be
such that different resolutions of the conflict will correspond to the interests of different people who will
diverge over the relative value they set on the conflicting liberties. In such cases, there will be no
resolution which will be uniquely selected by reference to the common good. So, in the constitutional
case discussed above, it seems difficult to understand how the conflict can be resolved by reference to the
representative equal citizen, and without appeal to utilitarian considerations or to some conception of
what all individuals are morally entitled to have as a matter of human dignity or moral right.

 Contudo, uma das principais críticas realizadas por Hart sobre a teoria rawlsiana foi acerca da
prioridade das liberdades básicas, indicando as dificuldades de exigir-se que elas somente possam ser
limitadas em favor de uma maior liberdade e não em razão de uma vantagem social ou econômica para os
indivíduos. Alega Hart (1975, p.250-251)  que o argumento de Rawls sobre a proibição da troca de
liberdades básicas por outros benefícios consiste que durante a posição original as partes como pessoas
racionais escolheriam tal prioridade, em virtude de que eventualmente ou durante o processo de evolução da
sociedade essas liberdades básicas tivessem a ter uma enorme atração para eles.[12] Todavia, Hart (1975,
p.251) em contra-argumento afirma que não consegue entender tal posicionamento de Rawls, pois como
pessoas racionais na posição original atribuiriam a si a proibição de fazer algo pelo único motivo de que
futuramente não iriam querer fazê-lo[13]. Com base nestes argumentos, Hart (1975, p.252) oferece um
exemplo de como a regra da prioridade da liberdade e a impossibilidade da limitação de liberdades básicas
em razão de benefícios econômicos não há como prosperar:

It may be that better case along the line of argument just considered could be made out some of the basic
liberties, for example, religious freedom, than for others. It might be said that any rational person who
understood what it is to have a religious faith and to wish and practice it would agree that for any such
person to be prevented by law from practicing his religion must be worse than for a relatively poor man
to be prevented from gaining a great advance in material goods through the surrender of a religious
liberty which meant little or nothing to him.

As críticas apontadas por Hart acerca do princípio da liberdade e sua prioridade foram tão coerentes
que Rawls em 1981 produziu o artigo As liberdades básicas e sua prioridade com o fim de suprir as
deficiências existentes nesta parte de sua teoria. Diante dessas ponderações Rawls (2002, p.144) passou a
enunciar o princípio da liberdade da seguinte maneira: “cada pessoa tem um direito igual a um sistema
plenamente adequado de liberdades básicas iguais para todos, que seja compatível com um mesmo sistema de
liberdades para todos”.

Conclui-se assim que o princípio da liberdade na teoria de justiça de Rawls irá garantir as liberdades
fundamentais dos membros da sociedade e regulará juntamente com o princípio da diferença a convivência
social, atribuindo as partes formadoras da sociedade seus principais direitos e deveres como ser humano.

2.2 Princípio da Diferença

Rawls (2008, p.73) em Uma Teoria da Justiça define o princípio da diferença da seguinte forma:
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“as desigualdades sociais e econômicas devem estar dispostas de modo que tanto (a) se possa razoavelmente
esperar que se estabeleçam em benefício de todos como (b) estejam vinculadas a cargos e posições acessíveis
a todos.” Contudo, em Justiça como eqüidade Rawls (2003, p.60) faz uma nova reformulação sobre o
conceito desse princípio, equiparando-o ao “princípio maximin” tratado por muitos escritores, descrevendo-o
nestes termos:

as desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas condições: primeiro, devem estar vinculadas
a cargos e posições acessíveis a todos em condições de igualdade eqüitativa de oportunidades; e, em
segundo lugar, têm de beneficiar ao máximo os membros menos favorecidos da sociedade (princípio da
diferença).

Segundo Rawls (2008, p.74) o princípio da diferença[14] é adequado, em um primeiro momento, “à
distribuição de renda e riqueza e à estruturação de organizações que fazem uso de diferenças de autoridade e
responsabilidade”. A distribuição de rendas e riquezas não precisa ser igual para todos, mas deve colocá-los
em melhor situação, enquanto que o acesso de cargos de autoridade e responsabilidade, obrigatoriamente,
devem estar dispostos a todos. Conclui, então, Rawls (2008, p. 74) que “aplica-se esse princípio mantendo-
se aberto os cargos e, depois, dentro desse limite, dispondo as desigualdades sociais e econômicas de modo
que todos se beneficiem dela”.

A primeira parte do princípio da diferença não detém como o princípio da liberdade um aspecto
igualitário, pois permite a preferência por uma distribuição econômica desigual quando a divisão igualitária
não alcançaria os mesmo benefícios. Conforme esse princípio é possível uma distribuição desigual de rendas
e riquezas desde que os menos favorecidos permaneçam em melhor situação do que uma distribuição
igualitária. Complementa Rawls (2008, p.78): “O segundo princípio exige que todos se beneficiem das
desigualdades permissíveis na estrutura básica”.

Rawls (2008, p.101) denomina a segunda parte do princípio da diferença - as desigualdades sociais
e econômicas devem estar dispostas de modo estejam vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos –
como “princípio liberal de igualdade eqüitativa de oportunidades”. Explica Rawls (2008, p.102) que “esse
princípio expressa a convicção de que, se alguns cargos não estão abertos a todos em condições eqüitativas,
os excluídos estariam certos de se sentirem injustiçados, mesmo que se beneficiassem dos esforços maiores
daqueles autorizados a ocupá-los”. A função da segunda parte do princípio da diferença é garantir que o
sistema de cooperação seja um sistema de justiça procedimental pura[15].

Conforme já dito, os dois princípios de justiça (princípio da liberdade e princípio da diferença) estão
dispostos em uma ordem serial, sendo o princípio da liberdade prioritário ao princípio da diferença, comenta
Rawls (2008, p. 74) que “essa ordenação significa que as violações das iguais liberdades fundamentais
protegidas pelo primeiro princípio não podem ser justificadas nem compensadas por maiores vantagens
econômicas”. Do mesmo modo, Rawls (2008, p. 75) também presume que as duas partes do segundo
princípio também estão em ordem lexical, determinando que “a distribuição de renda e riqueza, e de cargos
de autoridade e responsabilidade, deve ser compatível com as liberdades fundamentais quanto com a
igualdade de oportunidades”. Com isto, a segunda parte do princípio da diferença – igualdade de acesso a
cargos e oportunidades - é prioritário a primeira parte – distribuição desigual de rendas e riquezas desde que
beneficie a todos - do mesmo princípio.

Rawls (2008, p. 79) menciona  que “as expressões ‘benefício de todos’ e ‘acessíveis a todos’ são
ambíguas”, ambas as partes do segundo princípio têm dois sentido naturais. Por serem esses sentidos
independentes entre si, o princípio tem quatro significados possíveis”. Rawls prever a possibilidade de
quatros interpretações deste princípio, a partir do sistema da liberdade natural, da igualdade liberal, da
aristocracia natural[16] e da igualdade democrática, sendo a interpretação desta última adotada por Rawls na
elaboração de sua teoria de justiça como eqüidade.

a) sistema da liberdade natural                                            

A primeira interpretação do princípio de diferença é denominando por Rawls como sistema de
liberdade natural. Rawls (2008, p. 87) define esse sistema nos seguintes termos:

No sistema de liberdade natural, a distribuição inicial é regulada pelos arranjos implícitos na concepção
das carreiras abertas aos talentos [...]. Esses arranjos pressupõem um ambiente de liberdade igual [...] e
uma economia de livre mercado. Requerem uma igualdade formal de oportunidades na qual todos
tenham pelo menos  os mesmos direito de acesso a todas as posições sociais privilegiadas

De acordo com Rawls (2008, p. 80) “o sistema de liberdade natural afirma, então, que a estrutura
básica que satisfaça ao princípio da eficiência[17] e na qual os cargos estejam abertos aos que estão
capacitados e dispostos a lutar por eles levará à distribuição justa[18]”. Na concepção de Rawls (2008, p.
84) “a disposição dos direitos e dos deveres na estrutura básica é eficiente se, e somente se, for impossível
alterar as normas, para redefinir o sistema de direitos e deveres, a fim de elevar as expectativas de qualquer
indivíduo representativo (pelo menos um) sem, ao mesmo tempo, reduzir as expectativas de algum (pelo
menos um) outro”. De tal modo, no sistema de liberdade natural as distribuições eficientes são
necessariamente justas.
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 A crítica feita por  Rawls (2008, p.86) ao sistema de liberdade natural, consiste no “princípio da
eficiência não pode servir sozinho como concepção de justiça”. Rawls (2008, p.885) ilustra como exemplo a
abolição da escravidão, alega “que é possível que em certas circunstâncias não se possa reformar a
escravidão de maneira significativa sem reduzir as expectativas de outros indivíduos representativos, digamos
os latifundiários, para os quais a escravidão é eficaz”.

Explica Rawls (2008, p.87) como no sistema de liberdade natural requer uma “igualdade formal de
oportunidades na qual todos tenham pelo menos os mesmo direitos de acesso a todas as posições sociais
privilegiadas. Porém, como não há empenho para preservar uma igualdade, ou similaridade, de condições
sociais”, a distribuição de recursos a qualquer tempo sempre será influenciada pelas contingências naturais e
sociais. Desta forma, demonstra que no sistema da liberdade natural, apesar de todos se encontrarem em uma
igualdade formal de liberdade e oportunidades, a pré-distribuição de rendas e riquezas e dos talentos naturais
irão inibir uma redistribuição justa, já que as pessoas não dotadas de tais características não se beneficiariam
dessa redistribuição. Finaliza Rawls (2008) concluindo que a injustiça existente no sistema de liberdade
natural é a de autorizar que parcelas da população recebem influência indevida de referidos fatores
concedidos, a cada um, de modo tão arbitrários de um ponto de vista moral.

b) sistema da igualdade liberal

Continuando a comparação entre os três sistemas, Rawls (2008, p.87) inicia o estudo do sistema da
igualdade liberal[19] que tenta corrigir as falhas do sistema de liberdade natural “acrescentando ao requisito
das carreiras abertas aos talentos a condição adicional do princípio de igualdade eqüitativa de
oportunidades”. Neste novo sistema, defende que todos aqueles que possuem os mesmo dotes naturais
devem possuir chances iguais de ascensão, independente de seu primeiro nível social. Explana Rawls (2008,
p.88): “[...] presumindo-se que haja uma distribuição de dotes naturais, os que estão no mesmo nível de
talento e capacidade, e têm a mesma disposição de usá-los, devem ter as mesmas perspectivas de êxito, seja
qual for seu lugar inicial no sistema social”.

Perceba que este sistema tenta amenizar o que Rawls denomina de contingências sociais e dotes
naturais sobre a distribuição dos bens primários, ou seja, deseja excluir a influência das classes que tem
privilégios e das que não tem privilégios na redistribuição dos produtos da sociedade cooperativa.
Entretanto, essa demolição das barreiras existentes entre as classes somente seria possível desde que se adote
um ensino educacional igual para todos, permitindo a igualdade de oportunidades e inibindo a diferenciação
entre as classes. São essas as palavras de Rawls (2008, p.88): “As oportunidades de adquirir cultura e
qualificações não devem depender da classe social e, portanto, o sistema educacional, seja ele público ou
privado, deve destinar-se a demolir as barreiras entre as classes”.

Rawls (2008, p. 88-89) comenta que “embora a concepção liberal pareça claramente preferível ao
sistema da liberdade natural, intuitivamente ainda parece deficiente”, pois apesar de eliminar as contingências
sociais existentes, a parcela distributiva da renda e da riqueza ainda ficará dependente dos dotes ou talentos
naturais atribuídos a uma pessoa de maneira arbitrária pela natureza.

c) sistema de igualdade democrática

O último sistema analisado por Rawls é o da igualdade democrática, também denominado de
interpretação democrática. Rawls (2008, p.90) defende que este sistema atribui a melhor interpretação dos
dois princípios de justiça, especialmente do segundo, posto que visa tratar “a todos igualmente como pessoas
morais, e que não meça a parcela de cada pessoa nos benefícios e nos encargos da cooperação social
segundo sua fortuna social ou sua sorte na loteria natural”. Rawls (2008, p.91) alcança “à interpretação
democrática [...] por meio da combinação do princípio da igualdade eqüitativa de oportunidades com o
princípio de diferença”.

O princípio da diferença neste sistema para Rawls (2008, p.120) “postula que, para tratar a todos
com igualdade, oferecer genuína igualdade oportunidades, a sociedade deve dar mais atenção aos
possuidores de menos dotes inatos e aos oriundos de posições sociais menos favoráveis”.

Relembre que em um primeiro momento, como foi afirmado por Rawls, o princípio da diferença
tinha uma conotação de distribuição igualitária, salvo na necessidade de uma distribuição desigual com o
intuito de beneficiar a todos. Afirma Rawls (2008, p.91): “O princípio da diferença  é, então, uma concepção
fortemente igualitária no sentido de que, se não houver uma distribuição que melhore a situação de ambas as
pessoas [...] deve-se preferir a distribuição igualitária.” Entretanto, no sistema de igualdade democrática o
princípio da diferença transforma-se no princípio da reparação. Assim, esclarece Rawls (2008, p. 120):

Em primeiro lugar, podemos observar que o princípio da diferença dá algum peso às ponderações
especificadas pelo princípio da reparação. Segundo este princípio, as desigualdades imerecidas exigem
reparação; e como as desigualdades de berço e de talentos naturais são imerecidas, devem ser
compensadas.

Rawls (2008, p.121) admite que o novo sentido atribuído ao princípio da diferença “representa, com
efeito, um acordo no sentido de se considerar a distribuição dos talentos naturais em certos aspectos como

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5541



um bem comum [...]”. Com intuito de reparar a loteria natural que confere arbitrariamente a determinados
indivíduos dotes e aptidões naturais sem que eles tivessem contribuído para recebê-los, Rawls atribui a
propriedade coletiva dessas qualidades. Portanto, de acordo com Rawls (2008, p.121) “os naturalmente
favorecidos não devem beneficiar-se apenas por serem mais talentosos, mas somente para cobrir os custos de
educação e treinamento dos menos favorecidos e para que usem seus talentos de maneira que também
ajudem os menos favorecidos”.

Explana Rawls (2008, p. 122-123) que no sistema de igualdade democrática além do princípio da
diferença obter um sentido de reparação e garantir a propriedade coletiva dos talentos naturais  também
“expressa uma concepção de reciprocidade”.

Segundo Rawls (2008, p.125) no sistema de igualdade democrática “outro mérito do princípio de
diferença é que ele fornece uma interpretação do princípio de fraternidade”. Rawls (2008, p.126) esclarece o
significado de fraternidade como a “idéia de não querer ter vantagens maiores, a menos que seja para o bem
de quem está em pior situação”. Desta maneira, aqueles que estão em melhor situação somente aceitaram
obter maiores vantagens desde que os menos afortunados também se aproveitem dela.

Diante do acima descrito, nota-se que o princípio da diferença passa a possuir um sentido bem mais
amplo, abrangendo uma concepção de reparação, benefício mútuo e fraternidade. Importante ressaltar que
tais acepções atribuídas ao segundo princípio a partir do sistema de igualdade democrática, decorrem da
necessidade de nesse sistema de reparar os talentos naturais recebidos imerecidamente por certos indivíduos,
atribuindo a propriedade coletiva desses dotes ou aptidões naturais. A idéia transposta nesse sistema é que a
ordem social instituída não deve se preocupar em garantir as perspectivas dos mais favorecidos, a não ser
que beneficie mutuamente os que estão em pior situação.

CONCLUSÃO

A teoria de justiça de Rawls não é um dogma, mas uma filosofia, que evolui ao longo de seus
estudos e desdobramentos. Deste modo, após a formulação de Uma Teoria da Justiça, Rawls já fizera
diversas modificações teóricas em seus estudos especialmente nos dois princípios de justiça estudados no
presente artigo.

A teoria de justiça de Rawls tem por base a idéia do contrato social desenvolvida por Locke,
Rousseau e Kant. Rawls defende que em uma posição original indivíduos racionais, mutuamente
desinteressados e por trás do véu de ignorância escolheriam dois princípios de justiça que regulariam a
estrutura básica da sociedade e apaziguariam os conflitos de interesses sobre as parcelas distributivas do
produto da cooperação social. Desta forma, os dois princípios caracterizam a estrutura básica da sociedade
como justa.

Os dois princípios de justiça de Rawls traçam diretrizes para a forma pela qual as instituições
básicas devem realizar os valores de liberdade e igualdade. O primeiro princípio de justiça é o da liberdade
que determina uma distribuição igual de liberdades fundamentais a todos os membros da sociedade
cooperativa. Enquanto, que o segundo trata-se do princípio da diferença que assegura a igualdade eqüitativa
de oportunidades como também que as desigualdades econômicas e sociais devem beneficiar a todos.

Estes dois princípios encontram-se em uma ordem serial, não podendo um maior benefício
econômico ser trocado por alguma liberdade fundamental. Da mesma forma que as duas partes do princípio
da diferença, de modo que a distribuição de rendas e riqueza deve ser compatível com a igualdade eqüitativa
de oportunidades.

Nesse sentido, quando os dois princípios de justiças são observados na estrutura básica da
sociedade, as liberdades fundamentais de cada pessoa estão protegidas e a distribuição desigual de rendas e
riquezas tende a beneficiar aos menos favorecidos. Então, assevera Rawls que a escolha dos dois princípios
de justiça tem por objetivo neutralizar a posição de pessoas dotadas de talentos naturais ou mais afortunadas
socialmente na disputa de vantagens políticas e econômicas.

Apesar das diversas falhas existentes nos dois princípios de justiça tratados na obra Uma Teoria da
Justiça, o trabalho realizado por Rawls de criar uma concepção de justiça com base na combinação entre o
princípio da liberdade (igualdade de direitos) com o princípio da diferença (distribuição desigual de benefício
econômicos) fora inovadora, pois os dois princípios de justiça são um modo eqüitativo de enfrentar a
arbitrariedade da sorte como na distribuição dos talentos naturais e posição social mais afortunada.
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[1] Nozick (1991, p.42) é um dos defensores da teoria ultra-liberal a partir da sua idéia de Estado Mínimo. Afirma que Estado
encontra-se “limitado às funções de proteger seus cidadãos contra a violência, o roubo a fraude e à fiscalização dos contratos, etc”.
[2] Na opinião de Rawls (2008, p.27)  o utilitarismo clássico existe no momento em que a sociedade e “suas principais instituições
estão organizadas de modo a alcançar o maior saldo líquido de satisfação, calculado com base na satisfação de todos os indivíduos que
a ela pertencem”.
[3] Rawls (2008, p.41) tece os seguintes comentários sobre o intuicionismo: “[...] a doutrina segundo a qual existe um conjunto
irredutível de princípios fundamentais que devemos pesar e comparar, perguntando-nos qual equilíbrio, no nosso juízo ponderado, é o
mais justo. Uma vez que atingimos um determinado nível de generalidade, o intuicionista afirma que não existem critérios
construtivos de ordem superior para decidir qual é a ênfase apropriada a ser dada a princípios rivais da justiça”.
[4] Rawls (2008, p.4) define por sociedade “uma associação de pessoas mais ou menos auto-suficiente, que em relações mútuas,
reconhece certas normas de conduta como obrigatórias e que, na maioria parte do tempo, se comporta de acordo com ela”.
[5] A posição original tratada por Rawls consiste em uma situação pré-estatal ou pré-jurídica que permiti criar a estrutura do Estado,
havendo um paralelismo com o estado de natureza
[6] Rawls (2008, p. 102) explica a estrutura básica da sociedade como “um sistema de normas públicas que define um esquema de
atividades que conduz os homens a agirem juntos a fim de produzir um total maior de benefícios e atribui a cada um dele certos
direitos reconhecidos a uma parte dos ganhos.”
[7] Rawls (2008, p. 66) entende por instituições “um sistema público de normas que define cargos e funções com seus direitos e
deveres, poderes e imunidades etc”.
[8] Explica Rawls (2008, p.217) como cláusula da publicidade o “conhecimento público que a estrutura básica da sociedade atende a
seus princípios durante longo período de tempo, os que estão sujeitos a esses arranjos institucionais tendem a ter o desejo de agir
segundo esses princípios e de fazer sua parte em instituições que o implementam. Uma concepção de justiça é estável quando o
reconhecimento público de sua concretização por meio do sistema social tende a fomentar o senso de justiça correspondente”.
[9] Sobre o assunto Hart (1975, p.233) comenta o seguinte: “Secondly, it is an important and interesting feature of Rawls’ theory that
once the principles of justice have been chosen we come to understand what their implementation would require by imagining a four-
stage process. Thus, we are to suppose that after the first stage, when the parties in the original position have chosen the principles of
justice, they move to a constitutional convention. There, in accordance with the chosen principles, they choose a constitution and
establish the basic rights of liberties of citizens. The third stage is that of legislation, where the justice of laws and policies is
considered; enacted statutes, if they are to be just, must satisfy both the limits laid down in the constitution and the originally chosen
principles of justice. The fourth and last stage is that of the application of rules by judges and other officials to particular cases”.
[10] O artigo As liberdades básicas e sua prioridade de Rawls reformulou parcialmente a sua teoria sobre o princípio da liberdade e
sua prioridade após a crítica realizada por Herbert Hart em Rawls on liberty and its priority.
[11] A primeira formulação do princípio da liberdade por Rawls foi em seu artigo Justice as Fairness, Philosophical Review em 1958.
[12] No original Hart (1975, p.250-251): “The core of this argument seems to be that it is rational for the parties in the original
position, ignorant as they are of their own temperaments and desires and the conditions of the society of which they are to be
members, to impose this restriction on themselves prohibiting exchanges of liberty for other goods because ‘eventually’ or ‘in due
course’ in the development of that society the desire for liberty will actually come to have a greater attraction for them.”
[13] No original Hart (1975. p. 251): “But it is not obvious to me why it is rational for men to impose on themselves a restriction
against doing something they may want to do at some stage in the development  of their society because at a later stage (‘eventually ou
‘in due course’) they would not want to do it.”
[14] O princípio de diferença que será estudado na presente pesquisa é aquele tratado por Rawls em seu livro Uma Teoria da Justiça.
[15] Para Rawls (2008, p.104) na justiça procedimental pura “verifica-se que não há critério independente para o resultado correto:
em vez disso, existe um procedimento correto ou justo que leva a um resultado também correto ou justo, seja qual for, contanto  que
se tenha aplicado corretamente o procedimento”.
[16] A interpretação do princípio da diferença no sistema da aristocracia natural não será abordada no presente trabalho diante de ser
brevemente comentada por Rawls e de sua pouca importância para sua teoria.
[17] Rawls (2008,p.81) define o princípio da eficiência da seguinte forma: “O princípio afirma que determinada configuração é
eficiente sempre que é impossível modificá-la para melhorar a situação de algumas pessoas (pelo menos uma) sem, ao mesmo tempo,
piorar a situação de outras pessoas (pelo menos uma)”.
[18]  Rawls (2008, p. 80) explica que no sistema de liberdade natural “a primeira parte do segundo princípio é entendida como
princípio da eficiência adaptado para aplicar-se às instituições ou, neste caso, à estrutura básica da sociedade; e a segunda é entendida
como um sistema social aberto, no qual, recorrendo ao enunciado tradicional, as carreiras estão abertas aos talentos.”
[19] Rawls também denomina o sistema da igualdade liberal como da interpretação liberal.
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PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE HUMANA E O DIREITO FRATERNO

CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF HUMAN DIGNITY AND THE FRATERNAL LAW

Alvaro Augusto Fernandes da Cruz
Lafayette Pozzoli

RESUMO
O presente artigo está ligado à linha de pesquisa Construção do Saber Jurídico, do Programa de Pós-
Graduação em Direito do UNIVEM e ao Grupo de Pesquisa - GEP – Grupo de Estudos, Pesquisas,
Integração e Práticas Interativas do qual os autores fazem parte. Os princípios constitucionais regem todo
nosso ordenamento jurídico e as práticas jurisdicionais com alto grau de subjetividade, fazendo com que,
sempre ao tomarmos atitudes e defendermos posicionamentos no âmbito jurídico, devemos passar pelo crivo
dos princípios constitucionais, desde os expressos de forma direta na legislação, como aqueles que não o são
claramente prescritos como o princípio da dignidade humana. A importância de se respeitar o princípio da
dignidade humana está em afirmar o direito em seu papel de controlar a co-existência dos seres humanos de
forma justa, que neste sentido se refere na busca pela paz. Entendendo por justiça aquilo que permite ao ser
humano ter seus direitos respeitados de forma eficaz, podemos considerar que um direito deve garantir à
pessoa seu direito de “ser humano” no sentido de viver em paz, com dignidade em um ambiente fraterno. Na
compreensão deste direito fraterno, devemos pressupor um direito não mais pensado como meramente
punitivo, mas sim, com o direito com função promocional da pessoa humana. Enfim, a defesa por um direito
fraterno é a garantia de que teremos uma ordem jurídica voltada para o ser humano na sua dignidade e com
isso, a conquista de um direito cada vez mais justo, atingindo a máxima eficácia no controle social pleno para
o qual foi criado.
PALAVRAS-CHAVES: Dignidade Humana. Fraternidade. Princípios Constitucionais. Direito à Vida.
Justiça. Igualdade.

ABSTRACT
This article is on line connected to Knowledge Construction in Law, the Post Graduate Program in Law from
the Univem and Research Group - GEP - Group of Studies, Research, Integration and Interactive Practices
which the authors are members. The constitutional principles rule all our legal planning and judicial practices
with a high degree of subjectivity, so that when we take the attitudes and defend positions in the legal sense,
we must pass the scrutiny of constitutional principles, since the cast directly in the legislation, as those that
are not clearly prescribed as the principle of human dignity. The importance of respecting the principle of
human dignity is to assert the right in its role of monitoring the co-existence of human beings fairly, in this
sense refers to the quest for peace. Understanding as justice what makes possible to a human have their
rights respected effectively, we can consider that a law must guarantee the individual right to "human being"
in the sense of living in peace with dignity in a fraternal environment. In understanding this right fraternal, we
must assume a right no longer thought of as merely punitive, but with the right to promotional function of
the human person. Finally, the defense by a fraternal law is the guarantee that we will have a law aimed at
human beings in dignity and with it the conquest of a law more fair, reaching maximum effectiveness in social
control for which full was created.
KEYWORDS: Human Dignity. Fraternity. Constitutional Principles. Right to Life. Justice. Equality.

1. INTRODUÇÃO

 

 

O artigo desenvolve um estudo do princípio da dignidade humana em que vemos não
ser o mesmo dogmatizado conceitualmente, podendo ser exemplificado através de alguns tipos
legais, porém, deve-se permitir sua analise com toda subjetividade que lhe é próprio.

 

Diante do aspecto subjetivo do que vem a ser dignidade humana, pode-se concluir que
o direito à vida, como um direito mais protegido pelo ser humano, está em um mesmo nível de
valor da dignidade humana. Isto porque não é possível dar o direito a vida sem preservar um
mínimo de dignidade ao ser humano que é detentor deste direito.

 

É possível a aplicação deste princípio subjetivo uma vez que podemos analisar cada
ato do universo jurídico com uma carga de valores próprios de uma sociedade ou de uma
parcela desta sociedade, baseando-as nas condutas morais e éticas de cada sociedade que são
possíveis de serem encontradas na mera compreensão das práticas sociais. É seguindo este
raciocínio que a fraternidade torna-se uma categoria importante no processo de efetivação dos
direitos.
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Deve-se ainda ressaltar o pensamento de um direito com função promocional da
pessoa humana, onde se cumpre o direito não meramente por seus instrumentos de coação,
mas, pela necessidade, onde se toma consciência de que o cumprimento desse direito é
essencial para proporcionar uma vida digna entre os homens.

 

Por fim, quando é aceita a dignidade humana com uma carga valorativa intensa e
realmente praticada e aceita no universo jurídico, estamos diante de um direito que não prima
pelo texto que foi escrito, seja ele atual ou retrogrado, mas, um direito que busca a paz entre
os seres humanos e que lhes gera o instinto de vida fraterna.

 

 

2. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E O DIREITO A VIDA

 

 

O princípio da Dignidade Humana está disposto no Título I da Constituição Federal,
no artigo 1º, in verbis:

 

A República Federativa do Brasil,  formada pela união indissolúvel dos
Estados e  Municípios e do  Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I-          a soberania;

II-        a cidadania;

III-      a dignidade da pessoa humana;

IV-     os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V-       o pluralismo político. (Grifo Nosso)

 

Contudo, a aplicação deste princípio não está determinada, não encontramos no texto
Constitucional norma regulamentadora do referido princípio, entendendo-se assim, que o
artigo 3º,  da Carta Magna, demonstra exemplos de quais seriam os direitos de garantia da
dignidade humana, vejamos:

 

Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I-          construir uma sociedade livre,  justa e solidária;

II-       garantir o desenvolvimento nacional;

III-      erradicar a pobreza e  a marginalização e  reduzir as desigualdades
sociais e regionais;

IV-      promover o  bem de  todos ,  sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação.

 

 

Nessa seara, não há de olvidar-se que estamos diante de um rol meramente
paradigmático que o legislador apresentou para nortear o que deve entender a hermenêutica
jurídica no tocante a dignidade humana.

 

Assim, torna-se inevitável a aplicação do princípio da proporcionalidade na tentativa
de valorar os direitos entendidos como de dignidade do ser humano e o direito mais
preservado pela racionalidade humana que é o direito a vida. Nesse embate, entendemos que
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tais direitos não devem ser distintamente valorados, uma vez que estão no mesmo nível de
igualdade por sua importância fundamental. Com uma análise humanística, podemos concluir
pela não existência de uma vida humana se esta não é provida de um mínimo de dignidade.
Neste sentido, bem afirma Edson Fábio Garutti Moreira:

 

O ser  humano é “pessoa” por não ser  objeto nem animal,  mas ser  dotado de
racionalidade e vontade, e é  “pessoa humana” porque também é dotado de
uma individualidade, isto é ,  forma um todo completo em si, uma vez que
possui valores humanos e um espírito digno de respeito e liberdade (2001, p.
23).

 

Seguindo este raciocínio, é de grande valia o ensinamento de José Afonso da Silva ao
sustentar que tal tipo de dignidade é inerente ao comportamento humano, mas que a dignidade
prescrita na Constituição Federal de 1988 reporta-se a um atributo próprio do ser humano,
como um “valor de todo o ser racional” e em virtude disso é que uma pessoa não pode ser
privada de seu direito fundamental - a vida. Isto remete sistematicamente à necessidade da
discussão jurídica da dignidade humana, como sendo a garantidora da vida humana.

 

 

3. DIGNIDADE HUMANA NA PRÁTICA SOCIAL

 

 

O ser humano moderno elegeu como direito de principal proteção e cuidado, o direito
a vida. Com toda razão, de que valem códigos, leis e normas de conduta na esfera jurídica, se
não existir uma vida a ser tutelada, um sujeito. Assim, uma vez que o direito a vida é
indisponível, surge a questão no sentido de que, do que valeria uma vida por si só ? Ou ainda,
existe uma vida se ela não tem um valor ou sentido de ser?

 

É com tal raciocínio que conseguimos chegar ao ponto em que é indispensável para se
falar em proteção a vida, sem fazer dela uma carga de valores particulares ou somente sociais.

 

Portanto, no intuito de agregar à vida esse valor, que é inerente ao ser humano, surge
a necessidade de salvaguardar a dignidade humana, para que haja sentido na proteção desse
bem tão precioso que é a vida humana. O Professor Fernando Ferreira dos Santos ensina que:

 

A proclamação do valor dist into da pessoa humana terá como consequência
lógica a  afirmação dos direitos específicos de cada homem, o
reconhecimento de que,  na vida social ,  ele,  homem, não se confunde com a
vida do Estado[.. .] ( 1999, p. 20).

 

Tendo como referência, a dignidade do ser humano, é fácil identificar seu critério
subjetivo, já que cada ser humano possui sua própria dignidade, não perante o Estado mas,
perante sua sociedade, o  que assim, passa a ter, a dignidade humana, valor em “pé de
igualdade” à vida do homem, vez que, um não tem sentido sem o outro. É neste sentido que
discorre Fernando Ferreira dos Santos:

 

Consequentemente, cada homem é fim em si mesmo. E se o  texto
constitucional diz que a  dignidade da pessoa humana é  fundamento da
República Federativa do Brasil, importa concluir que o  Estado existe em
função de todas as pessoas e não estas em função do Estado ( 1999, p. 92).

 

Podemos exemplificar de várias formas o  que seria uma vida digna que, mesmo já
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estudado ser inerente a cada ser humano, pode ser facilmente protegida, no seu mínimo, pelo
detentor do Direito que é o Estado.

 

Enfim, o ser humano digno é aquele que tem valores agregados a sua vida, valores
esses instituídos pela sociedade em que vive ou por si próprio, que o Estado pode e consegue
muitas vezes reconhecer, a exemplo do disposto no artigo 5º da Constituição Federal. Assim
ensina Willis Santiago Guerra Filho:

 

Ademais, o “respeito a  dignidade humana, à qual se reporta a  idéia
democrática, requer uma concepção diferenciada do que seja ‘segurança’,
‘igualdade’, ‘justiça’,  ‘liberdade’, etc.,  onde o ser  humano jamais  pode ser
tratado como ‘objeto’ e ‘meio’ de realização de qualquer desses valores, mas
sim os sujeitos a que eles se referem e à promoção de quem essa realização
tem por finalidade.

 

Não há que se falar assim, que cabe apenas à particularidade de cada ser humano sua
defesa à dignidade mas, ao detentor do direito, o Estado, cabe a responsabilidade de garantir
ao cidadão sua dignidade humana como forma de fazer valer sua “autoridade democrática”.

 

 

4. DIGNIDADE HUMANA E FRATERNIDADE

 

 

A dignidade humana, como vimos anteriormente, pode ser entendida de diversas
formas, considerando a cultura de cada povo. Da mesma forma, há que se falar em um fio
condutor que perpassa o todo da história humana caracterizando o princípio da dignidade
humana com a vida de cada ser humano.

 

Não podemos falar em dignidade sem proporcionar a igualdade entre os seres
humanos. Igualdade material e não igualdade no sentido formal da palavra, conforme afirma
Lafayette Pozzoli, em seu livro:

 

Por outro lado, o conceito material de igualdade apresenta uma conceituação
no campo social e observa regra semelhante ao conceito formal, pais a
igualdade está em tratar desigualmente os desiguais. A presença do  valor
“justiça” é  uma constante; assim, ao afrontar o  princípio da igualdade
tratando igualmente os  desiguais, estaria gerando uma visível situação de
injustiça.[...]

A paz,  assim como a justiça,  tem em vista o bem de cada pessoa e de todos,
numa exigência de ordem e verdade. Estando a  paz sob a mira da ameaça,
atinge simultaneamente a justiça (2001, p. 106/108).

 

Apenas o Direito Fraterno poderá dar a efetiva igualdade entre as pessoas, eliminando
o direito à igualdade baseado em um poder soberano, a quem todos estão subordinados,
porque o direito à igualdade deixa de ser efetivo em decorrência das desigualdades que ele
mesmo impõe, a começar pela subordinação dos povos a um poder soberano, um poder
desigual.

 

Pensando neste sentido, o princípio dignidade humana, como fundamento do Estado e
garantidor da vida, é possível dizer que estamos diante de uma humanização do direito, ou
ainda, de um direito mais digno.

 

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5547



Tal entendimento sobre a preocupação com a dignidade da pessoa humana, nada mais
é do que falar de um direito fraterno.

 

A fraternidade, por mais que esteja em nossas culturas sua relação com a  religião,
aqui, fica claramente apresentada como o grande objetivo da organização jurídica. A ordem
jurídica, fundada no princípio da igualdade e da paz, voltada para a dignidade da pessoa
humana, é o ordenamento da fraternidade. O ser humano não deve ser visto apenas como um
ser que existe, mas deve ser visto essencialmente como um ser que vive em sociedade.

 

A fraternidade não deve ser vista apenas como uma ordem suprema ou mística, mas,
principalmente, como uma necessidade para uma melhor convivência em sociedade. É assim
que leciona Carlos José Teixeira de Toledo:

 

Na medida em que vivemos em um mundo globalizado, não só  econômica,
mas culturalmente, o  valor da tolerância e  do respeito à  alteridade se faz
cada vez mais necessário, devendo o  Estado, na qualidade de árbitro dos
valores sociais, desfazer-se de qualquer liame religioso que impeça o correto
exercício de  sua função em prol do verdadeiro interesse público (2004, p.
240).

 

Então, ao tratarmos da fraternidade no universo jurídico como uma essência da ordem
jurídica, precisamos nos atentar para as medidas que devem assegurar ao ser humano digno um
direito fraterno.

 

O exemplo de maior amplitude e historicamente marcado na vida humana, foi sem
sombra de dúvidas, a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU,
maior documento jurídico produzido pela humanidade no século XX, cujo conteúdo demonstra
claramente um único objetivo universal que é o da busca da paz, o que faz com que o
ordenamento jurídico tenha intrínseca ligação com o que afirmamos ser fraternidade. Sobre
este assunto, afirma Lafayette Pozzoli:

 

A referida declaração, objeto de um estudo mais específico no item seguinte,
consigna no  seu texto o  reconhecimento da  dignidade da pessoa humana
inerente a todos os membros da família humana e  de  seus  direitos iguais e
inalienáveis como constitutivos do fundamento da l iberdade,  da just iça e da
paz. Foram elementos importantes que tornaram os direitos da pessoa
humana protegidos, para que a pessoa não se veja levada ao supremo recurso
da revolta contra a tirania e a opressão (2001, p. 110).

 

A fraternidade é uma nova possibilidade de integração entre os povos e nações,
fundamentada no cosmopolitismo, em que as necessidades vitais serão suprimidas pela
amizade, pelo pacto jurado conjuntamente.

 

Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, o  compromisso dos
ideários foi praticamente universalizado. Conforme dispõe no seu art .  1º,  “todos os homens
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem
agir uns aos outros com espírito de fraternidade” e no art. 29, item 1, outra importante
disposição: “toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o  livre e pleno
desenvolvimento de sua personalidade é possível”.

 

         A idéia de “jurar em conjunto” é também um requisito básico e que dá fundamento para
que um novo humanismo brilhe. Este novo conceito tem vínculos com um futuro mais
fraterno, em que os acordos são estabelecidos entre os iguais. Não é mais o  direito
comandado por um “Pai-soberano”.
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         Um novo conceito ou novo/velho pressuposto, muitas vezes esquecido ou contaminado
é a amizade, que no mundo moderno nada mais que se faz do que acelerar seu processo
ambivalente, representada pelo paradoxo inclusão/exclusão.

 

         Certamente que estas reflexões sobre as questões suscitadas poderão contribuir para a
construção de um novo paradigma para o sistema do direito em especial, e, também, para o
sistema da política.

 

         Vale aqui reproduzir o Preâmbulo da Constituição Federal de 1988, em que o
Constituinte teve inspirações fundamentadas nos valores que permeiam a sociedade brasileira,
notadamente a parte que faz referência a uma “sociedade fraterna”. In verbis:

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado
a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o  bem-estar, o desenvolvimento, a  igualdade e  a  justiça
como valores supremos de uma sociedade fraterna ,  pluralista e  sem
preconceitos, fundada na harmonia social e  comprometida, na ordem
interna e  internacional, com a solução pacífica das controvérsias,
promulgamos, sob a  proteção de Deus, a  seguinte Constituição da
República Federativa do Brasil. (grifo nosso).

 

 

5. CIDADANIA É PARCEIRA DA DIGNIDADE HUMANA E DA PAZ

 

 

         Nos últimos tempos é possível constatar que muitos relacionamentos entre pessoas (e
também entre alguns Estados) têm sofrido pequenos abalos.[1] Talvez isto vem ocorrendo
devido ao fato de que nos aproximemos mais intensamente do processo de globalização,
intensificando a dimensão da comunicação.

 

Para analisar a questão, tomemos, de maneira analógica, o seguinte exemplo: existe uma
perfeita ordem no universo e que - tudo indica - parece contrastar com uma assim chamada
desordem que costuma reinar entre as pessoas e povos, como se as suas mútuas relações não
pudessem ser reguladas senão pela força! Aliás, uma concepção errônea, mas freqüente, que
leva muitos a julgar que as relações de convivência entre as pessoas e a sua respectiva
comunidade política possam reger-se pelas mesmas leis das forças e dos elementos
“irracionais” do universo. Mas a verdade é que, sendo leis de gênero diferente, deve-se buscar
apenas onde as inscreveu o Criador de todas as coisas, a saber, na natureza humana.

 

         São, de fato, essas leis que indicam claramente como regular na convivência humana as
relações das pessoas entre si, as dos cidadãos com as respectivas autoridades públicas. As
relações entre os diversos Estados, bem como as das pessoas e comunidades políticas com a
comunidade mundial, cuja criação é hoje urgentemente postulada pelo bem comum universal
que tem na fraternidade um instrumento de grande valia.

 

         Em uma convivência humana bem constituída e eficiente é fundamental o princípio de
que cada ser humano é pessoa, isto é, natureza dotada de inteligência e vontade livre. Por essa
razão, possui em si mesmo direitos e deveres, que emanam direta e simultaneamente de sua
própria natureza. São direitos e deveres universais, invioláveis e inalienáveis.
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         O Estado de direito garante a inviolabilidade da dignidade da pessoa humana através da
ordem jurídica. Assim, falar em paz é falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos[2],
da ONU, que representa um conjunto de aspirações proclamadas como ideal comum de todos
os povos que buscam a paz. Nela foi resumido o conjunto de valores presentes nos quatro
cantos do planeta, tornando-a um documento histórico e da maior importância, produzido em
meados do século XX.

 

         A referida declaração consigna no seu texto o reconhecimento da dignidade da pessoa
humana inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis
como constitutivos do fundamento da liberdade, da justiça e da paz. Foram elementos
importantes que tornaram os direitos da pessoa humana protegidos, para que a pessoa não se
veja levada ao supremo recurso da revolta contra a tirania e a opressão.

 

         Objetivando mais facilmente alcançar a paz entre as nações, para que os Estados-
membros da ONU pudessem convalidar em seus respectivos ordenamentos jurídicos da
Declaração, foram aprovados em 1966 os Pactos: Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais e Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos [3]. Com
isto os Estados-membros assumiram a condição de coadjuvantes partícipes da paz.

 

         Os respectivos pactos, ou melhor, os Direitos Humanos, foram concebidos como
proposta de um sistema de vida integral que abarcasse todos os âmbitos, o  cultural, o
econômico, o político e o social, tanto a nível individual como coletivo, e aplicável a todos,
sem qualquer discriminação. Este um desejo de sobrevivência cada vez mais profundo à
medida que cresce a ameaça. Não se contentam em proclamar a sede da vida dos seres
humanos, mas tentam permitir concretamente a sobrevivência. Enfim, o exercício da cidadania
pode intensificar o processo de discussão de um projeto de desenvolvimento que aponta para
o bem comum, coisa salutar desde que seja observado o respeito à dignidade da pessoa
humana a todos, sem distinção.

 

         Resta uma análise da efetividade da fraternidade com sua correlação com a dignidade
humana. Para tanto, devemos investigar o direito com a sua função promocional da pessoa
humana.

 

 

6. O DIREITO COMO FUNÇÃO PROMOCIONAL DA PESSOA HUMANA

 

 

         Assim, o que caracteriza o direito positivo, no mundo contemporâneo, é uma contínua
mudança. Por isso mesmo torna-se difícil identificar o  jurídico só pelo conteúdo. Daí a
necessidade de conhecer, identificar e qualificar as normas como jurídicas pela sua forma. A
este respeito Hans Kelsen deu uma contribuição teórica, de admirável rigor, ao elaborar, no
âmbito da sua teoria, o princípio da dinâmica do direito, graças ao qual uma norma é válida
não porque tem um certo conteúdo, mas sim porque foi formalmente criada de acordo com as
normas previstas no ordenamento, e dentre elas as do Preâmbulo da Constituição Federal de
1988, como visto no item anterior.

 

Com isto não é difícil identificar no direito um instrumento promocional da pessoa
humana, não sendo tão somente um direito punitivo mas um direito fraternal. É neste sentido
que afirma Franco Montoro:

 

O fim do Direito é ordenar a vida da sociedade, orientando a conduta de seus
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membros e a atividade de suas instituições. Para esse objetivo, ele estabelece
normas e  procura garantir  a eficácia das mesmas, atribuindo conseqüências
positivas a seu cumprimento e negativas ou punitivas à sua violação. Ver no
Direito apenas o  aplicador de sanções punitivas é diminuí-lo.  (1999, p .
252).(grifo nosso).

 

É a nova forma de ver/analisar/aplicar o direito. Aliás, o uso de estímulos positivos, de
maneira preponderante o fraternal, em relação aos aspectos negativos passa a ser uma
característica das diversas ciências, não se circunscrevendo tão somente ao direito, afinal os
humanistas, o humanismo, estão presentes nos diversos setores da sociedade.

 

         É com as indicações acima ponderadas que buscaremos supedâneo no contexto da teoria
geral do direito formal para poder compreender melhor o tipo de normas que tratam dos
direitos humanos e, notadamente do direito fraternal, considerando tal direito com a sua
efetiva aplicação, ou seja, o exercício da cidadania.

 

 

7. CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS

 

 

Por fim, é  neste sentido que a fraternidade no direito deixou a muito de ser uma
preocupação somente para os teólogos ou filósofos. O direito fraterno hoje é um direito do
ser humano como pessoa digna, e é dever do Estado garantir tal segurança.

 

Cabe notadamente aos juristas posicionar e lutar por este direito, mas também, uma
tarefa-dever de todos os cidadãos. O direito fraterno é racional, é lógico e totalmente possível
como demonstrado, e por isso merece a atenção de todos os cidadãos e, notadamente, a classe
dos agentes do direito que são os maiores responsáveis pelas mais diversas doutrinas
existentes no mundo jurídico.

 

A defesa por um direito fraterno é a garantia de que teremos uma ordem jurídica
voltada para o ser humano na sua vida digna e com isso, a conquista de um direito cada vez
mais justo, atingindo a máxima eficácia no controle social pleno para o qual foi criado.

 

Devemos ter em mente um direito que não deve ser pensado como mecanismo para
legalizar punições ao cidadão por seu descumprimento, mas, o  direito com sua função
promocional, que o faz ser obedecido pela consciência do homem à importância da norma.

 

O começo da concreta efetivação de uma norma jurídica se dá com a sua plena
correlação com os valores existentes na sociedade, num processo de conscientização. Assim,
como analisado, no contexto há que ser observado o princípio da fraternidade, lastreado como
um farol que ilumina todo o Ordenamento Jurídico que é o princípio da dignidade da pessoa
humana. Em síntese, vale ressaltar, um direito voltado para a proteção e segurança da
dignidade da pessoa humana, que muito ajuda na construção de uma cidadania responsável na
busca de uma sociedade solidária e fraterna, sem exclusões de qualquer segmento social.
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ESTADO DE EXCEÇÃO E REFUGO HUMANO: O CAMPO E AS VIDAS DESPERDIÇADAS

STATE OF EXCEPTION AND HUMAN WASTE: THE CAMP AND THE WASTED LIVES

MIGUEL GUALANO DE GODOY

RESUMO
Na contemporaneidade, o Estado de Exceção tornou-se regra, paradigma de governo, assumindo, assim, a
função de garantir e assegurar o modo de produção capitalista, globalizado e excludente, que gera, produz e
elimina o refugo humano. Se o Estado de Exceção tornou-se regra, o Campo de Concentração é espaço que
se abre como sua conseqüência. No Campo, o Estado de Exceção compreendido como a suspensão temporal
do Direito ante a existência de um perigo, torna-se um estado permanente e, assim, o Campo também
adquire uma real estabilidade fora do ordenamento jurídico. Nesse sentido, os Campos não se resumem à
experiência nazista da Segunda Guerra Mundial. Ao contrário, não param de surgir em todos os cantos e
rincões do globo como depósitos do lixo, do refugo humano produzido pela economia neoliberal globalizada
que já não consegue reciclar ou enviar esse excedente populacional para outras áreas. Dessa forma, o refugo
humano - as pessoas que diante das constantes transformações socioeconômicas não encontraram mais um
lugar dentro da atual sociedade de mercado, trabalho e consumo e, assim, foram consideradas excessivas,
supérfluas, descartáveis - são eliminadas cotidianamente sem que a sua morte se constitua em crime, tal qual
acontecia com o homo sacer na Roma antiga ou com os judeus nos campos nazistas.
PALAVRAS-CHAVES: Estado de Exceção; Campo; Vidas Desperdiçadas; Refugo Humano.

ABSTRACT
Nowadays, the State of Exception has become a rule, a government paradigm, thus assuming the function of
securing and ensuring the capitalist production method, globalized and exclusive, that generates and
eliminates human waste. If the State of Exception became a rule, consequently the Concentration Camp is its
place. In the Camp, the State of Exception is understood as a temporary suspension of Law due to the
existence of danger becomes a permanent state and, therefore, the Camp also acquires a real stability outside
the legal system. In this sense, the Camps are not limited to the Nazi experience in World War II. Quite the
contrary, they continue to be created all over the globe as waste deposits of the human waste produced by
the globalized neo-liberal economy that can no longer recycle or send this population surplus to other areas.
This way, the human waste - people facing constant socio-economic changes that have not found another
place within the current society, work and consumption environments, and hence were considered excessive,
superfluous, disposable – is routinely removed without its death constituting a crime, just as it happened to
the homo sacer in ancient Rome or Jews in Nazi camps.
KEYWORDS: State of Exception; Camp; Wasted Lives; Human Waste.

1. Introdução

Na contemporaneidade, o Estado de Exceção tornou-se regra, paradigma de governo[1]. Com o
aporte de Gilberto Bercovici[2], faz-se uma leitura conjunta das teses de Giorgio Agamben e Zygmunt
Bauman, que poderia ser apresentada da seguinte maneira: o Estado de Exceção permanente assume, hoje, a
função de garantir e assegurar o modo de produção capitalista, globalizado e excludente, que gera, produz e
elimina o refugo humano[3].

Walter Benjamin em sua oitava tese sobre a história afirmou que:

“a tradição dos oprimidos nos ensina que o ‘estado de exceção’ em que vivemos é na verdade a regra
geral. Precisamos construir um conceito de história que corresponda a essa verdade. Nesse momento,
perceberemos que nossa tarefa é originar um verdadeiro estado de exceção; com isso, nossa posição
ficará mais forte na luta contra o fascismo. Este se beneficia da circunstância de que seus adversários o
enfrentam em nome do progresso, considerado como uma norma histórica. O assombro com o fato de
que os episódios que vivemos no século XX ‘ainda’ sejam possíveis, não é um assombro filosófico. Ele
não gera nenhum conhecimento, a não ser o conhecimento de que a concepção de história da qual emana
semelhante assombro é insustentável” [4].

É a partir da constatação de que o Estado de Exceção tornou-se regra que se percebe como o
Direito deixa de operar, pára de funcionar, abrindo espaço para que as medidas excepcionais tornem-se então
regra. No Estado de Exceção o ordenamento jurídico é suspenso – permanece válido, mas sem eficácia – e
daí decorre a afirmação de Giorgio Agamben de que no Estado de Exceção vige uma força de lei sem lei e
que, portanto, deveria ser escrita como “força de lei”[5].

Se o Estado de Exceção tornou-se regra, o Campo de Concentração é espaço que se abre como sua
conseqüência. No Campo, o Estado de Exceção que era a suspensão temporal do Direito ante a existência de
um perigo, torna-se um estado permanente e, assim, o Campo também adquire uma real estabilidade fora do
ordenamento jurídico[6]. O Campo entendido como espaço permanente de exceção, local no qual a ordem
jurídica não vale, inaugura o espaço onde tudo é possível. Nesse sentido, os Campos não se resumem à
experiência nazista da Segunda Guerra Mundial. Ao contrário, não param de surgir em todos os cantos e
rincões do globo como depósitos do lixo, do refugo humano produzido pela economia neoliberal globalizada
que já não consegue reciclar ou enviar esse excedente populacional para outras áreas. Nesses novos Campos
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(campos de refugiados, zonas de detenção, favelas, guetos, etc.) a lei é válida, mas não se aplica. Dessa
forma, o refugo humano - as pessoas que diante das constantes transformações socioeconômicas não
encontraram mais um lugar dentro da atual sociedade de mercado, trabalho e consumo e, assim, foram
consideradas excessivas, supérfluas, descartáveis - são eliminadas cotidianamente sem que a sua morte se
constitua em crime, tal qual acontecia com o homo sacer na Roma antiga ou com os judeus nos campos
nazistas.

 

2. O Estado de Exceção como paradigma de governo

Giorgio Agamben aponta como o Estado de Exceção guarda em si uma contigüidade essencial com
o conceito de soberania[7]. Daí a importância de se retomar a obra de Carl Schmitt – quem primeiro
estabeleceu essa relação entre o Estado de Exceção e a soberania –, segundo o qual “soberano é quem
decide sobre o estado de exceção” [8]. Se por um lado Schmitt busca com essa proposição estabelecer a
definição de soberania, por outro Agamben mostra que ainda assim o Estado de Exceção deve ser encarado
como um problema de Direito Público, pois em geral o Estado de Exceção se situa entre fato político e
direito público, ou entre o direito e o vivente, num espaço e tempo indetermináveis – uma terra de
ninguém[9]. Para Schmitt o sistema constitucional é válido somente se for fundado sobre uma decisão do
soberano que, assim, institui a ordem[10]. A ordem deve ser estabelecida para que a ordem jurídica então
tenha sentido. Ou seja, deve haver uma situação normal, não excepcional e o soberano é quem irá decidir se
essa situação normal é mesmo dominante, pois é ele (soberano) quem tem o monopólio da última
decisão[11]. Assim, o Estado de Exceção exibe de forma clara a essência da autoridade estatal do soberano,
pois nesse momento a decisão distingue-se da norma jurídica e a autoridade do soberano comprova que para
criar o Direito ela (autoridade do soberano) não precisa ter razão/direito[12]. Dessa maneira, fica claro como
o soberano permanece fora do ordenamento jurídico e, todavia, pertence a ele, pois somente a ele cabe a
decisão de suspender in toto a Constituição[13]. É a partir dessa noção de Schmitt de soberania, soberano e
Estado de Exceção que Agamben então diz que o soberano ao se colocar legalmente fora da lei estabelece o
paradoxo “eu, o soberano, que estou fora da lei, declaro que não há nenhum fora da lei” [14]. É essa decisão
excepcional e paradoxal do soberano que torna localizável e justifica a origem da obrigação política. Dessa
forma, Vera Karam de Chueiri mostra que é esse ato de vontade, a decisão do soberano, que torna possível a
passagem de uma ordem puramente normativa à realidade da vida social. Ou seja, a decisão do soberano
sobre a exceção é a estrutura política e jurídica original e necessária que dá validade ao Direito positivo e que
determina o que será incluído e excluído da ordem jurídica[15]. Somente assim podemos então compreender
as palavras de Agamben ao afirmar que, diante disso, “o estado de exceção apresenta-se como a forma legal
daquilo que não pode ter forma legal” [16]. O Estado de Exceção, dessa maneira, ao mesmo tempo sublinha
a constituição aporética do Direito e ao mesmo tempo identifica a localização (locus) para o estabelecimento
da ordem jurídica, ainda que ele mesmo (Estado de Exceção) não seja localizável[17].

Agamben então busca mostrar como ao longo do século XX a utilização de medidas excepcionais
(sobretudo jurídicas) e a instauração de Estados de Exceção tornou-se algo comum. Nesse sentido, o
filósofo italiano chama a atenção para o fato de que a instauração do totalitarismo na Alemanha foi, na
realidade, a instauração do Estado de Exceção. “Hitler promulgou, no dia 28 de fevereiro, o Decreto para a
proteção do povo e do Estado, que suspendia os artigos da Constituição de Weimar relativos às liberdades
individuais. O decreto nunca foi revogado, de modo que todo o Terceiro Reich pode ser considerado, do
ponto de vista jurídico, como um estado de exceção que durou doze anos” [18]. Agamben aponta o fato de
que o totalitarismo moderno mostrou como a instauração do Estado de Exceção permite a eliminação física
dos adversários políticos e de todos aqueles que não se integram ao sistema político.  Diante disso, vê-se,
contemporaneamente, que a criação voluntária de estados de emergência permanentes tornou-se técnica de
governo, inclusive dos Estados democráticos.  Daí a afirmação de Agamben de que “o estado de exceção
tende cada vez mais a se apresentar como o paradigma de governo dominante na política contemporânea”
[19], apresentando-se como um verdadeiro patamar de indeterminação entre democracia e absolutismo.
Agamben mostra então que “uma das características essenciais do estado de exceção – a abolição provisória
da distinção entre poder legislativo, executivo e judiciário – mostra, aqui, sua tendência a transformar-se em
prática duradoura de governo” [20]. O autor afirma que as medidas excepcionais que se justificam para a
proteção da Constituição são justamente aquelas que levam à sua ruína, de tal modo que o estado de exceção
tornou-se, de fato, regra, um paradigma de governo[21].

As emergências internacionais – crises econômicas, o medo de atos terroristas, as imigrações em
massa, etc. – tendem a se tornar freqüentes inutilizando, ou melhor, deixando numa zona de indistinção, a
diferença entre a normalidade do Estado e a extraordinariedade da guerra, entre regra e exceção[22]. Os
poderes excepcionais são então utilizados a todo tempo e o argumento da “necessidade” confere a esses atos
de emergência, excepcionais, a “legitimidade” que não possuem e que lhes falta. Todavia, conforme aponta
Gilberto Bercovici, quando os argumentos de emergência são utilizados para todo tipo de crise, os limites
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entre normalidade e exceção são ultrapassados e a emergência vira regra[23].

O Estado Democrático (Constitucional) de Direito não pode permanecer e sobreviver num contexto
de crise permanente e o que se vê então é que “o estado de exceção não está mais a serviço da normalidade,
mas a normalidade a serviço da exceção” [24]. Tal fato se verifica em especial nos assuntos que dizem
respeito à segurança nacional. Não é coincidência que ao longo do século XX e, sobretudo, após a Segunda
Guerra Mundial, a maioria dos Estados ocidentais tenha previsto em suas constituições a concessão de
poderes de exceção e emergência ao chefe do Poder Executivo. O exercício desses poderes tem se mostrado
constante nas diversas crises que tem assolado esses Estados, mas chamam ainda mais a atenção na ampla
suspensão de direitos que produzem quando tem por justificativa a proteção da segurança nacional. Após 11
de setembro de 2001 houve uma grande edição de leis em diversos países (Estados Unidos, Canadá, Reino
Unido, Espanha, Itália, França, entre outros) que concederam precedência à tutela da segurança sobre os
demais direitos. Daí a lembrança de Bercovici de que Carl Schmitt já havia, em 1963, anunciado o fim da
estatalidade [25].

Para Schmitt, a ideologia do capitalismo anglo-saxão, vitoriosa com a Segunda Guerra Mundial, pôs
fim ao Estado como totalidade fechada e garantidor da ordem. Diante disso, o Estado então passou a ser
entendido não mais como o centro forte de uma comunidade, mas como espaço econômico dinâmico, uma
grande empresa econômica[26]. A crítica de Schmitt é válida e atual. Em que pese o Estado ainda ser
soberano no que diz respeito às questões de segurança (interna e externa), o processo de mundialização
econômica tem causado a redução dos espaços políticos e a sua substituição por estruturas técnicas, cujos
protagonistas são organismos nacionais e internacionais “neutros” (bancos, agências governamentais
independentes, empresas transnacionais, etc.). Esses sujeitos são autônomos, estão fora do controle
democrático e não podem ter suas posições e decisões submetidas ao debate político. Por isso Bercovici
denuncia o fato de que “a constituição, que deveria ser o controle político do poder econômico, vê os
poderes que deveria controlar se tornarem ocultos e inalcançáveis”, ocasionando o que ele chama de
“constituição dirigente invertida” [27].

É este estado de exceção econômico permanente, que através dos poderes e técnicas de exceção
buscam perpetrar e dar ainda mais poder a um Estado que se preocupa essencialmente em sustentar e
reproduzir um modelo econômico-social capitalista, globalizado e excludente, que gera, produz e elimina o
que Zygmunt Baumann denominou de refugo humano[28].

 

3. A produção de refugo humano: as vidas desperdiçadas                      

A Modernidade trouxe em si a idéia de que o mundo pode (e deve) ser transformado. O homem,
entendido então como sujeito individual, racional, autônomo, universal, refuta o mundo em que vive (tal
como ele é) para (re)fazê-lo tal como ele poderia (ou deveria) ser[29]. A expansão global da forma de vida
moderna provocou o deslocamento de milhares de pessoas ao longo dos séculos – desde o início das grandes
navegações no século XVI até a contemporaneidade com a globalização no século XXI. Se durante o início
da era Moderna o mundo se expandia em desenvolvimento para as terras coloniais longínquas, era para lá
que também as metrópoles enviavam o seu excedente populacional destinado a desbravar as novas fronteiras.
A diferença entre metrópole e colônia, centro e periferia, modernos e pré-modernos, desenvolvidos e
subdesenvolvidos sempre permitiu que os países e indivíduos considerados modernos, desenvolvidos,
utilizassem o resto do mundo como depósito. Era para os lugares em desenvolvimento que a minoria de
países modernos (sempre em expansão) enviava as suas sobras, o seu refugo, o seu lixo, o seu excedente
populacional.  No entanto, Baumann denuncia: “agora o planeta está cheio” [30].

Os típicos processos modernos de evolução e desenvolvimento agora ocorrem por toda a parte do
mundo e as construções da ordem e do progresso econômico não param de gerar excessos, sobras, restos,
que carecem dos antigos depósitos naturais para sua armazenagem e/ou reciclagem. Não há escoadouros
suficientes e disponíveis para a reciclagem ou remoção desse refugo de produtos e de pessoas[31]. Esses
excessos, restos, produzidos pelo processo de desenvolvimento socioeconômico capitalista e globalizado,
geram uma multidão de pessoas consideradas excessivas, redundantes, que diante das constantes
transformações não encontram mais um lugar dentro da atual sociedade de mercado, trabalho e consumo.
São eles o que Baumann chamou de “refugo humano” [32]. Para Baumann esse refugo humano é um
produto inevitável e inseparável da Modernidade. A produção de refugo humano é um efeito colateral da
construção da ordem, do progresso econômico que ocorre com a degradação e desvalorização dos modos
anteriores e efetivos de vida de indivíduos, famílias, populações, Estados. A reciclagem ou remoção desse
refugo humano, dessas pessoas que com as transformações da sociedade e da economia deixaram de ser
importantes e de ter um papel ativo no trabalho e consumo dos bens, sempre foi feita com o envio desse
refugo para outros lugares, para terras vazias ou que deveriam tomar parte no processo de desenvolvimento.
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Entretanto, com o planeta cheio, sem terras vazias, com quase todos os seus cantos ocupados e dominados
pelo modo de produção capitalista e globalizado, lidar com esse excesso, com o refugo humano, tornou-se
um problema, quase sempre um problema identificado como uma crise. Todas as localidades têm agora de
suportar as conseqüências do triunfo global da Modernidade. Dessa situação decorrem os problemas
enfrentados pelos Estados contemporâneos (imigrações, a busca de asilo e refúgio, a segurança, desemprego,
miséria crescente, etc.) e eles agora se vêem com a necessidade de encontrar soluções locais para problemas
globais[33]. Daí a recorrência habitual dos Estados em identificar estes problemas com crises (crise
econômica, crise de segurança, etc.). E para enfrentar as crises adotam-se, quase sempre, medidas
excepcionais (suspendem-se direitos, editam-se medidas e decretos de emergência, etc.) em nome da
manutenção de uma normalidade que se tornou, em verdade, um estado excepcional. É neste ciclo que o
Estado de Exceção se perpetua e junto com ele a produção de refugo humano.

O refugo humano assume as mais diversas faces, pois se encontra na massa de desempregados,
imigrantes, asilados, refugiados, sem-tetos, sem-terras, desassistidos, miseráveis, etc. Os desempregados são
aqueles que se encontram (ou deveriam se encontrar) numa situação excepcional, transitória. Todavia, o
projeto moderno agora globalizado, a sua “evolução” e “desenvolvimento”, têm mostrado como essa
situação antes excepcional, transitória, é agora regra. Os desempregados já não se encontram mais em uma
situação momentânea de recolocação em um novo emprego. Ao contrário, constituem uma classe, uma
massa, onde todos foram taxados de redundantes, inaproveitáveis, desnecessários, sem uso. Significa que a
empresa, os outros empregados, já não necessita mais deles e por isso podem ser dispensados[34].
Entretanto, os desempregados, a população excedente que não se insere no binômio trabalho/consumo, é
encarada como baixa colateral, não intencional, do progresso econômico[35]. Ninguém é (ou se assume)
diretamente responsável pela produção desse refugo humano. Ao contrário, os responsáveis pelas decisões
produtoras do refugo são e estão sempre encobertos, protegidos, pela tecnicidade econômica. O refugo
humano é, assim, sempre justificado e tido como resultado do (necessário) progresso econômico, das regras
de mercado, da competitividade, do quadro macroeconômico, e o seu destino é sempre objeto e competência
de outra esfera administrativa ou governamental.

Essas pessoas supérfluas, imprestáveis, desnecessárias, são identificadas e tratadas como parasitas e
intrusos. O Estado do Bem Estar Social foi criado justamente para impedir que as classes e pessoas mais
vulneráveis ficassem destituídas de proteção e assistência. No entanto, o capitalismo globalizado tem sido,
por um lado, implacável no desmantelamento das funções protetoras do Estado e, por outro, prodigioso na
remoção das restrições impostas às atividades econômicas e comerciais. Baumann mostra como “o Estado
lava as mãos à vulnerabilidade e à incerteza provenientes da lógica (ou da ilogicidade) do mercado livre,
agora redefinida como assunto privado que os indivíduos devem tratar e enfrentar com os recursos de suas
posses particulares”[36]. A capacidade protetora do Estado vê-se sempre insuficiente frente às necessidades
e demandas sociais, que passam, concomitantemente, a serem tratadas como problema de lei e ordem,
originando a criminalização da pobreza. O refugo humano deixa de ser apenas um problema social e torna-se
também um problema de segurança.

O lento e contínuo processo de defasagem do Estado de Bem Estar Social, a desregulamentação do
mercado de trabalho e a conseqüente insegurança quanto à subsistência levam a uma descrença generalizada
na assunção de uma atividade coletiva capaz de modificar a ordem que o consumismo e a globalização
impingiram ao mundo atual e principalmente a essas pessoas taxadas de refugo humano[37]. Esses indivíduos
se sentem invariavelmente inseguros ante as incertezas fabricadas pelo estilo de vida trazido pelo
capitalismo/globalização. As pessoas, as atividades por elas exercidas, são maleáveis, descartáveis,
provisórias e, por isso, elas não são capazes de fazer uma leitura sensata da situação que vivem. “A vida
insegura é vivida na companhia de gente insegura. Não sou eu apenas que tenho duvidas sobre a durabilidade
do meu eu atual e até quando os que me cercam estarão dispostos a endossá-lo. Tenho todas as razões para
suspeitar que os que me cercam vivem a mesma situação embaraçosa e se sentem tão inseguras quanto eu”
[38]. Ou seja, as incertezas da sociedade atual se transformam em mais incertezas. Para aqueles que
compõem o refugo humano essa incerteza somente tende a crescer, sem qualquer expectativa de mudança,
sem qualquer opção razoável. Por outro lado, uma minoria detentora do capital global, multiplica e propaga
a incerteza, a insegurança, massacrando e submetendo os refugados à indignidade de uma vida sem futuro.
As instituições políticas, quanto a isso, nada fazem ou podem fazer e, assim, propaga-se a liberdade do
capital e da movimentação financeira com uma exígua, ineficaz e insuficiente contrapartida de um Estado
Social em crise[39].

Diante disso, valores como a solidariedade são deixados de lado num espaço onde a incerteza é
premissa fundamental. Daí a afirmação de Baumann de que “as pontes coletivamente erigidas entre a
transitoriedade e a eternidade se degradam e o indivíduo foi deixado cara a cara com a sua própria
insegurança existencial, pura e intacta. Agora espera-se que ele ou ela enfrente sozinho(a) as
conseqüências”[40]. A insegurança, incerteza e falta de garantias trazem medos existenciais. Mas,
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paradoxalmente, não há problemas a serem partilhados, porque tais medos localizam-se apenas e tão-
somente na esfera privada. Os problemas que poderiam se tornar coletivos e modificar a lógica excludente do
capitalismo globalizado são, no entanto, deslocados, por interesses políticos, para a esfera do direito penal.
Dessa forma, os governos nacionais procuram uma esfera de atividade em que possam afirmar sua soberania
e demonstrar de forma pública e extravagante o que estão a fazer para combater a insegurança que assola sua
população, e só tende a crescer. O resultado disso é a criminalização dos problemas sociais e a falsa ilusão de
que algo está sendo feito para minimizar a insegurança das pessoas. Ou seja, busca-se através do medo (de
uma sanção trazida pela lei) uma infrutífera e violenta tentativa pacificação social[41].

Diante disso, é inevitável que os sujeitos preferenciais dessa política de segurança, que criminaliza a
pobreza, sejam os imigrantes - outra grande massa de pessoas refugadas. Os imigrantes são o refugo humano
mais expresso do capitalismo globalizado, pois são justamente aqueles que não podem se inserir na lógica de
mercado nem mesmo podendo ser reciclados. A eles não resta outra saída senão migrar, mudar de direção,
de endereço, de cidade, de país. A eles não resta outra saída senão buscar sobreviver em outro local. “Os
imigrantes exalam o odor opressivo do depósito de lixo que, em seus muitos disfarces, assombra as noites
das potenciais vítimas da vulnerabilidade crescente” [42]. Os imigrantes encarnam a dolorosa condição de
seres descartáveis e representam a massa de refugos humanos que causa repulsa, ódio e sobre as quais
recaem as políticas de segurança. Nesse sentido, os refugiados são uma categoria emblemática de imigrantes
refugados.

Segundo G. Agamben, a figura do refugiado rompe a identidade entre nascimento e nacionalidade e
põe em crise a originária ficção do Estado-Nação. O refugiado não se encaixa e não pode ser representado
por essa ficção e merece assim, ser resguardado como figura central da nova história política. O refugiado
deve ser considerado pelo que é; como ser humano puro, desatrelado de qualquer vínculo de nacionalidade
que se proponha[43]. Os refugiados, uma vez fora dos limites de seus países natais, não possuem mais o
arcabouço sócio-jurídico que deveria lhes servir de proteção. Tampouco estão sob a total e ampla proteção
do Estado onde pedem asilo. Os refugiados são assim uma espécie de sujeitos fora da lei, mas não um fora de
uma ou outra lei, mas fora da lei enquanto tal, em sentido amplo. A eles não se aplica o estatuto jurídico de
seu país natal e nem o estatuto jurídico do país no qual buscam refúgio. Os refugiados permanecem, assim,
numa situação constante de indefinição, de transitoriedade na provisoriedade de qualquer assentamento[44].
Tornar-se um refugiado significa perder os meios de sobrevivência social, ou seja, terra, casa, aldeia, posses,
empregos, ou qualquer outro elemento que lhe dê amparo. Ser refugiado é estar sempre na transitoriedade
do assentamento, é possuir apenas e tão somente a sua vida e estar a mercê da ajuda humanitária. Os
refugiados são, dessa forma, o refugo humano sem função útil para desempenharem na terra aonde chegam e
na qual permanecerão indefinidamente por dias, meses, anos, até que sejam realocados ou lá pereçam. Aos
refugiados lhes cabe apenas e tão somente permanecer dentro dos muros dos campos de refugiados, envoltos
com arames farpados e vigiados por guardas armados. Ali eles não estão apenas sob proteção, mas também
estão sob guarda, impedidos de sair. Estar sob essa proteção não significa que eles sejam desejados. Fora dos
campos de refugiados eles (refugiados) “são um obstáculo e um problema. Dentro deles, são esquecidos”
[45]. Os refugiados – refugo humano em trânsito e movimento – são “os forasteiros personificados”, pois
estão sempre deslocados, exceto nos lugares que são, eles próprios deslocados (os campos de
refugiados)[46].

Na era da globalização, aqueles (a imensa maioria da população do globo) que perderam seus
postos, que foram arremessados para fora da sociedade de mercado, trabalho e consumo, compõem as
estatísticas do desemprego, da superpopulação, dos imigrantes, das favelas e periferias. São as “baixas
colaterais”. Essas pessoas “são o refugo da permanente destruição criativa da ordem jurídica, política e ética
global” [47]. Esse caos (de exclusão, insegurança, medo, de falta de assistência, etc.) revela um estado que a
ordem proíbe, um estado que a ordem exclui. O espaço ordenado é governado pela norma, a qual se
constitui como tal justamente porque proíbe e exclui[48].

Agamben mostra que “o direito não possui outra vida além daquela que consegue capturar dentro
de si através da exclusão inclusiva da exceptio: ele se nutre dela e, sem ela, é letra morta” [49]. Ou seja, “não
é a exceção que se subtrai à regra, mas a regra que, suspendendo-se, dá lugar à exceção e somente deste
modo se constitui como regra, mantendo-se em relação com aquela” [50]. A lei não poderia jamais ter um
caráter universal se não fosse a inclusão que ela faz do excluído por meio de sua própria retirada. Vale dizer,
a lei só pode ser universal se ela mesma estabelecer o limite de sua aplicação, criando, assim, uma categoria
de excluídos, marginalizados. Dessa forma, ela fornece o lugar de despejo daqueles que foram excluídos – o
refugo humano[51]. É nesse ponto que se pode ver com clareza a relação entre Estado de Exceção, norma
(Direito/Lei) e o refugo humano.

Os Estados têm proclamado o seu direito soberano de distinguir ordem e caos, inclusão e exclusão,
cidadão e homo sacer[52], produto útil e refugo[53]. O Estado de Exceção, compreendido como paradigma
de governo, busca a todo o momento, por meio de medidas de emergência, sustentar e garantir a reprodução
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desse modo de produção capitalista, globalizado, excludente, produtor do incômodo e inevitável refugo
humano (uma espécie de homo sacer da contemporaneidade). Nesse sentido, vale destacar que o significado
biopolítico do Estado de Exceção, como estrutura original em que o Direito inclui em si o vivente por meio
de sua própria suspensão, aparece de forma clara com os campos de concentração. Vale dizer, quando se
tentou atribuir um espaço visível e permanente ao ilocalizável (o Estado de Exceção) o resultado foi o
Campo de Concentração[54]. Assim, ainda que o Campo possa ser fisicamente determinado, sobre ele a
ordem jurídica nada tem a dizer, não vale, ou seja, o campo se localiza fora da ordem, do Direito
vigente[55]. Dessa forma, nos Campos, os excluídos e rejeitados pela sociedade, os não adaptados e não
reaproveitados pela sociedade massificada de consumo, aqueles a quem Z. Baumann chama de refugo
humano, são destituídos de qualquer direito, são seres inomináveis e inclassificáveis, num lugar onde a vida
nua (a vida biológica matável) atinge a sua máxima indeterminação.

 

4. O Campo como lugar de extermínio e eliminação do refugo humano

A análise do campo de concentração feita por Giorgio Agamben parte não dos acontecimentos
terríveis que neles ocorreram, mas dos questionamentos sobre qual a sua natureza, qual a sua estrutura
jurídico-política e porque neles se operaram acontecimentos tão brutais[56]. Com isso, Agamben busca
compreender o campo mais como a matriz oculta do espaço político em que vivemos do que como um fato
eminentemente histórico[57]. É somente a partir da compreensão do Estado de Exceção como esse locus de
indiferença entre inclusão e exclusão que se pode entender o campo como a sua manifestação mais concreta,
física, localizável e extrema. Ou seja, para que se possa compreender a natureza do campo, não se pode
superestimar a importância do nexo constitutivo entre Estado de Exceção e Campo de Concentração[58].

Os historiadores muito discutem sobre onde e quando teria surgido o primeiro Campo de
Concentração – se com os Campos de Concentração criados pelos espanhóis para reprimir a insurreição
havida em Cuba em 1896 ou com os Campos de Concentração criados pelos ingleses no início do século
XX. Certo é que a partir das primeiras notícias sobre a existência dos campos de concentração pode-se
concluir que eles são fruto não do Direito, mas sim do Estado de Exceção, da guerra, da lei marcial[59]. Os
Campos de Concentração alemães expressam bem essa origem já que a base jurídica do internamento não era
o Direito comum, mas a Schutzhaft, ou seja, a custódia protetiva. Nesse sentido, vale destacar que os
primeiros Campos de Concentração alemães surgiram em 1923, durante o governo social-democrático, após
a proclamação do Estado de Exceção, a fim de abrigar comunistas e refugiados hebreus orientais. Mais tarde,
o instituto de origem prussiana (a Schutzhaft) foi utilizado pelos nazistas como uma medida policial
preventiva, pois permitia tomar qualquer pessoa sob custódia, independentemente de sua conduta, a fim de
se evitar um perigo para a segurança do Estado[60].  O fundamento jurídico dessa custódia protetiva era a
declaração do Estado de Exceção. Como a Constituição de Weimar previa em seu art. 48 a suspensão dos
direitos fundamentais caso assim o presidente do Reich julgasse necessário, não foram poucas as vezes em
que se decretou o Estado de Exceção na Alemanha.

Foi, no entanto, com a ascensão de A. Hitler ao poder que o Estado de Exceção na Alemanha
tornou-se regra. Não é por acaso que desde 28 de fevereiro de 1933 até a queda do regime nacional-
socialista, doze anos depois, a Constituição de Weimar ficou suspensa, válida, mas sem eficácia. Daí a
afirmação de Agamben de que “o Estado de Exceção cessa, assim, de ser referido a uma situação externa e
provisória de perigo factício e tende a confundir-se com a própria norma” [61]. O campo por sua vez “é o
espaço que se abre quando o Estado de Exceção começa a tornar-se regra” [62]. Dessa maneira, no campo,
o Estado de Exceção que era a suspensão temporária do ordenamento jurídico, adquire uma disposição
espacial física, estável e completamente alheia ao Direito. Por isso Agamben diz que “o que está sendo
excluído no campo é capturado fora, isto é, é incluído por força de sua exclusão. Assim, o que está sendo
capturado sob o Estado de Direito é, antes de tudo, o Estado de Exceção. Em outras palavras, se o poder
soberano é fundado sobre habilidade de decidir sobre o Estado de Exceção, o campo é a estrutura na qual o
Estado de Exceção é, permanentemente, realizado” [63]. Agamben recorda que Hannah Arendt observa que
nos campos o princípio que rege o domínio totalitário é aquele segundo o qual tudo é possível. Os Campos
constituem, assim, esse Estado de Exceção onde a lei é suspensa e onde tudo pode acontecer. As pessoas
que os adentram estão em uma zona em que não se distingue o dentro e o fora, a exceção e a regra, o que é
lícito ou ilícito.

O nascimento do campo, evento que marca de forma decisiva o espaço político moderno, dá-se a
partir da crise do estado-nação moderno, quando ele resolve assumir o controle da vida biológica da nação.
A crise decorre da associação entre nascimento e nacionalidade, como forma de inscrição da vida e da perda
de funcionalidade dos mecanismos que determinavam essa inscrição. O Campo é, assim, um novo e oculto
mecanismo de regulação dessa inscrição da vida na ordem estatal e demonstra a inabilidade de operação do
sistema sem que transforme a si mesmo em uma máquina letal[64]. Esse nascimento do Campo coincide com
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o aparecimento de leis de cidadania e desnacionalização. Cria-se um Estado de Exceção permanente que não
mais tolera a vida nua sem que ela possa ser inscrita na ordem estatal. O Campo passa a ser um quarto
elemento da tríade compositora do estado-nação (nação, estado e território). Pode-se concluir, portanto, que
o Campo é, dessa maneira, o espaço político paradigmático, o ponto onde a política torna-se biopolítica e o
lugar em que o homo sacer se torna indistinguível do cidadão, ou seja, onde o sujeito não possui nada além
de sua vida nua – vida biológica matável[65].

Nesse sentido, como observa Giorgio Agamben, se o Estado de Exceção se perpetua como
paradigma de governo, também os Campos não se resumem à experiência nazi-fascista da Alemanha, mas
mantêm-se presentes sob distintas formas, em diferentes espaços e localizações que devem ser
observados[66]. Com a ausência de lugares vazios para onde pudessem ser enviados o refugo humano
produzido pelo atual modo de produção excludente, ante o bloqueio dos lugares para onde esse refugo
humano pretendem ir, os depósitos de lixo, de refugo, se estabelecem dentro das próprias cidades que
decretou essas pessoas como supérfluas. Não é por acaso que esses depósitos emergem em todas as grandes
cidades do mundo. São eles as favelas, os cortiços, as zonas de invasão, os guetos urbanos. Esses locais não
servem de reservatório de mão-de-obra descartável, mas de mero depósito de lixo. Nele ficam e residem
aqueles que não têm utilidade econômica e nem política. Esses guetos não são nada mais do que um
mecanismo mortal da pura e simples exclusão social[67]. Diante disso, a demanda popular por um Estado
capaz de combater esse confinamento de lixo é construída “sobre os pilares da vulnerabilidade e da
segurança pessoais, e não da precariedade e da proteção sociais” [68]. São esses lugares os novos Campos
que se apresentam cotidianamente a todos nós. Neles a ordem jurídica está suspensa. Ela é válida, mas não se
aplica. Nesses locais o refugo humano é constantemente eliminado, exterminado, sem que a morte das
pessoas que lá habitam constitua crime. Nos novos campos - depósitos de refugo humano - impera a ordem
exclusiva que mata aqueles que já não possuem utilidade e foram descartados.

A terrível experiência dos refugiados, dos apátridas, dos excluídos (políticos e econômicos), enfim, do
refugo humano, mostra como a vida ou a natureza humana não podem funcionar como fundamento para
qualquer direito ou política, sob pena de sempre reafirmarmos o Estado de Exceção e reproduzirmos novos
Campos. Nesse sentido, Agamben tem razão ao afirmar que as Declarações de Direitos são a base de
fundação da biopolítica moderna, pois elas representam a figura original da inscrição da vida natural na
ordem jurídico-política do Estado-nação[69]. Quando a vida torna-se o elemento político por excelência, ela
passa a ser administrada, gerida, regrada e normatizada, o que traz em si a possibilidade da morte em massa.
Assim, as guerras já não são mais travadas em nome de soberanos ou nações, mas em nome da existência de
todos, de populações inteiras, para que a vida possa continuar a existir[70]. Segundo André Duarte, a
“modernidade tardia trouxe consigo essa subordinação da política à atividade econômica, a submissão da
liberdade à necessidade vital, a substituição da fabricação pelo trabalho, da durabilidade pelo consumo, o
discurso e a persuasão pela violência” [71]. Enquanto isso, a massa de refugo humana é sempre levada,
deslocada, para lugares distantes dos olhos de quem está no centro, nos locais desenvolvidos, para locais
onde o seu depósito e eliminação finjam não atingi-los. Somente a compreensão desse quadro possibilita o
vislumbre de frágeis possibilidades e alternativas para reverter tal situação.
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CONCEITO E VALIDADE DO DIREITO: A POLÊMICA ENTRE ROBERT ALEXY E EUGENIO
BULYGIN SOBRE A PRETENSÃO DE CORREÇÃO DO DIREITO

CONCEPT AND VALIDITY OF LAW: THE DEBATE BETWEEN ROBERT ALEXY AND EUGENIO
BULYGIN ABOUT THE CLAIM OF CORRECTNESS IN LAW

Ilton Norberto Robl Filho

RESUMO
O artigo tem por objetivo enfrentar a polêmica entre Robert Alexy e Eugenio Bulygin sobre a relação
necessária entre direito e moral. Nesse debate, o tema da pretensão de correção do direito encontra-se no
centro da discussão. Desse modo, o artigo apresenta as principais ideais da filosofia do direito não positivista
de Alexy e sua vinculação com a moral correta, assim como as críticas formuladas por Bulygin acerca da
proposta jurídica do jusfilósofo alemão. Ao final, faz-se uma ponderação sobre a polêmica, observando que o
projeto Alexyano, estruturado na filosofia da linguagem, no pluralismo de valores e no discurso prático,
resiste aos ataques de Bulygin.
PALAVRAS-CHAVES: Direito, Moral, Não Positivismo, Alexy e Bulygin

ABSTRACT
The article has the purpose of analyze the polemic between Robert Alexy and Eugenio Bulygin about the
necessary nexus between law and morality. In this debate, the theme of claim of correctness in law is in the
center of the discussion. Thereby, the article shows the main ideas of the non positivist legal philosophy of
Alexy and the nexus with the correct morality as the Bulygin’s critics about Alexy’s legal concept. In the end,
is made an analysis about the polemic, showing that Alexy’s project, structured in the linguistic philosophy,
in pluralism of values and in the practical discourse, resists at Bulygin’s attacks.
KEYWORDS: Law, Morality, Non-Positivism, Alexy and Bulygin

 
1. Introdução
 

Na filosofia e na teoria do direito, um dos temas mais debatidos é a superação do positivismo
jurídico. Em verdade, das teses defendidas pelo juspositivismo, busca-se principalmente suplantar a
concepção de que inexiste uma relação necessária entre moral correta e direito, entre justiça e direito.
            Nesse importante debate contemporâneo, a obra de Robert Alexy possui um relevo especial. Em
verdade, o referido filósofo do direito alemão, em seus inúmeros artigos e livros, apresenta argumentos no
sentido de comprovar a existência de uma relação necessária entre moral correta e direito.
            Por óbvio, a defesa dessa vinculação necessária sofreu um conjunto substancial de críticas, em
virtude, entre outras razões, i) da complexidade do fenômeno jurídico, em especial na segunda metade do
século XX e no início do século XXI, ii) dos inúmeros conceitos e funções do direito, iii) das incontáveis
versões da racionalidade moral e iv) das várias propostas de relações entre direito e moral.
            Um conjunto feroz de críticas ao conceito de direito de Alexy foi formulado por Eugênio Bulygin,
prestigiado jusfilósofo da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. A principal objeção de
Bulygin à tese alexyana da vinculação entre direito e moral encontra-se no conceito de pretensão de
correção.
            Desse modo, este artigo, na seção 2, desenvolverá a concepção de direito de Robert Alexy. Em razão
i) da relevância da sua proposta de pretensão de correção como elemento necessário do direito e responsável
pela relação entre direito e moral correta e ii) da crítica de Bulygin a esse conceito, no item 3 será
apresentada à pretensão de correção, na perspectiva do participante, conforme a formulação trazida na teoria
do discurso alexyana.
            A seção 4, por sua vez, será dedicada à polêmica Alexy-Bulygin, composta por uma série de artigos
desses autores sobre a tese da vinculação necessária entre direito e moral. Por fim, serão desenvolvidas, no
item 5, a título de conclusão, algumas ponderações acerca da concepção de direito de Robert Alexy e da
referida polêmica.
 
2. Conceito de Direito em Robert Alexy: uma Visão não Positivista do Fenômeno Jurídico.
 
            A principal obra de Robert Alexy que desenvolve de maneira ampla o seu conceito de direito é o
livro “Conceito e Validade do Direito” (Alexy, 2009). Corretamente, logo no início desse texto, o jusfilósofo
alemão assevera que a palavra direito possui inúmeros significados. Desse modo, ocorrem muitas polêmicas
sobre a concepção de direito em razão de questões semânticas, isto é, as características do fenômeno jurídico
são definidas de maneira bastante diferente por inúmeros teóricos.
            Assim sendo, Alexy deixa claro que seu conceito de direito necessariamente pressupõe o conceito de
validade (Alexy, 2009, p. 33). Em verdade, sua concepção do fenômeno jurídico inclui a compreensão da
validade social (existência de eficácia social), validade moral (existência e cumprimento da pretensão de
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correção) e validade jurídica em sentido estrito (conformidade com a autoridade jurídica).
            Ainda, sua teoria pressupõe a possibilidade da análise do direito por meio de diversas dicotomias,
sendo essas perspectivas: i) sistemas normativos jurídicos e sistemas de procedimentos jurídicos, ii)
perspectiva do observador e perspectiva do participante, iii) conexões classificatórias e conexões
qualificadoras e iv) contexto conceitualmente necessário e contexto normativamente necessário.
            No que se refere ao item i, são sistemas de procedimentos jurídicos aqueles ordenamentos que
instituem um conjunto de regras para a criação de normas, interpretação e aplicação. De outro lado,
constituem-se em sistemas normativos jurídicos aqueles que se preocupam em especial com o resultado da
utilização dos procedimentos jurídicos (Alexy, 2009, p. 29-30). Apesar de o conceito de direito desenvolvido
por Alexy ser relacionado com a concepção de sistema de procedimentos, em virtude da sua teoria da
argumentação jurídica e do seu caráter procedimental, em momento nenhum o jusfilósofo alemão
desconsidera o resultado da aplicação das regras da argumentação jurídica.
            Adota, no item ii, a proposta de Hart para compreensão do fenômeno jurídico, definindo perspectiva
do participante como aquela do partícipe do discurso racional jurídico (juízes, advogados, operadores do
direito e cidadãos) e perspectiva do participante como a visão de alguém que não realiza o discurso racional
jurídico e preocupa-se, de outro lado, em compreender o resultado dessa prática argumentativa (Alexy,
2009, p. 30-31).[1]

Existe, desse modo, uma profunda relação entre a perspectiva do participante e os sistemas de
procedimentos normativos e, no outro extremo, uma conexão entre a perspectiva do observador e os
sistemas normativos jurídicos. A diferença entre as referidas perspectivas é fundamental na análise da
pretensão de correção e suas consequências jurídicas, conforme se verá neste artigo.
            A dicotomia iii entre conexões classificadoras e conexões qualificadoras, também essencial na sua
análise das relações entre direito e moral e da pretensão de correção, afirma que, naquelas relações, quando
não há satisfação de determinados critérios morais as normas e os sistemas perdem sua característica jurídica.
De outro lado, se as normas e os sistemas jurídicos não satisfazem as conexões qualificadoras, apesar de não
perderem o caráter jurídico, possuem um defeito jurídico (Alexy, 2009, p. 31-32).
            Por fim, acerca do contexto conceitualmente necessário e do contexto normativamente necessário
(item iv), o primeiro afirma que há uma relação analítica e conceitualmente necessária entre direito e moral e
o segundo assevera que a conexão necessária entre direito e moral é a que alcança determinado objetivo,
como segurança jurídica ou que melhor resolve o problema da injustiça legal (Alexy, 2009, p. 25-26).
            Feitas essas relevantes explicitações sobre o ferramental teórico utilizado para a compreensão do
fenômeno jurídico, pode-se voltar para a questão do conceito de direito.
            Alexy defende uma concepção de direito que postula uma relação necessária entre o direito e uma
moral correta no aspecto conceitual. Sendo assim, ele afasta-se da visão positivista[2] que defende inexistir a
referida concepção. Em outras palavras, o jusfilósofo alemão assevera que a validade do fenômeno jurídico
não é apenas composta da validade social e da validade jurídica em sentido estrito, pois o aspecto moral
(validade moral) também compõe esse critério.
            Observa-se que, assim como os positivistas jurídicos, a teoria não positivista de Alexy valoriza as
validades social e jurídica em sentido estrito. Desse modo, um sistema apenas é jurídico se possui,
globalmente, eficácia social (é observado pelos destinatários das normas e a não observância é punida) e, no
que diz respeito às normas individuais, elas somente adquirem validade jurídica em sentido amplo se forem
dotadas de um mínimo de eficácia ou da possibilidade de eficácia (Alexy, 2009, p. 105-108).
            Também, o conceito amplo de validade jurídica pressupõe a existência de validade jurídica em
sentido estrito, isto é, “uma norma é juridicamente válida se foi promulgada por um órgão competente para
tanto, segundo a forma prevista, e se não infringe um direito superior; resumindo: se foi estabelecida
conforme o ordenamento” (Alexy, 2009, p. 104). Portanto, a grade polêmica entre positivistas e a proposta
não positivista de Alexy encontra-se na incorporação da validade moral no conceito amplo de validade
jurídica.[3]
            A análise da relação entre direito e moral é trabalhada por Alexy com o auxílio dos pontos de vista
(perspectiva) do observador e do participante. Na leitura do jusfilósofo alemão, quando o observador analisa
apenas uma norma do sistema jurídico, não é relevante se a norma é justa (possui pretensão de correção) ou
não, pois ele visualiza principalmente a eficácia social.
            De outro lado, na compreensão dos sistemas jurídicos de maneira global, a questão da correção do
direito ganha relevo no ponto de vista externo. O exemplo trazido por Alexy versa sobre um sistema de
normas postas por bandoleiros e um sistema jurídico de dominadores. Se, de um lado, ambos os sistemas são
compostos por normas gerais, que garantem um mínimo de proteção à vida humana, à liberdade e à
propriedade privada, de outro lado, apenas o sistema dos dominadores é jurídico por formular a pretensão de
correção.

O ordenamento dos bandoleiros não formula qualquer pretensão de correção por admitir que o
sistema serve apenas para a opressão da maioria em prol da minoria. Já o sistema dos dominadores é jurídico
por mais que faticamente, em linhas gerais, possua como finalidade manter a opressão de alguns sobre
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muitos, pois afirma que o ordenamento almeja um fim superior como o desenvolvimento do povo, ou seja,
ocorreu a formulação de uma pretensão de correção (Alexy, 2009, p. 37-42).
            Desse modo, por mais que se analise o direito pela perspectiva do observador, mesmo assim se
constata a existência de uma relação necessária entre direito e moral correta. Essa relação é comprovada no
sistema jurídico como um todo e não na observação de uma norma individual, tratando-se de uma conexão
necessária classificatória, isto é, apenas é um sistema jurídico se um determinado ordenamento formula a
pretensão de correção.
            A vinculação entre direito e moral correta torna-se mais clara na perspectiva do participante. Nesse
ponto de vista pode entender-se na completude a tese defendida por Alexy, que assim é sintetizada:

O argumento da correção constitui a base dos outros dois argumentos, ou seja, o da
injustiça e o dos princípios. Ele afirma que tanto as normas e decisões jurídicas
individuais quanto os sistemas jurídicos como um todo formulam necessariamente a
pretensão à correção. Sistemas normativos que não formulam explícita ou implicitamente
essa pretensão não são sistemas jurídicos. Nesse sentido, a pretensão à correção tem uma
relevância classificadora. Do ponto de vista jurídico, sistemas que formulam essa
pretensão mas não a satisfazem são defeituosos. Nesse aspecto, a pretensão à correção
tem uma relevância qualificadora. Cabe a ela uma relevância exclusivamente
qualificadora quando se trata de normas jurídicas e de decisões jurídicas individuais. São
juridicamente defeituosas quando não formulam ou não satisfazem a pretensão à correção
(Alexy, 2009, p. 43).
 

            A apresentação das conexões necessárias entre direito e moral correta por meio da pretensão de
correção necessitam ser desenvolvidas, na perspectiva do participante, através i) da explicitação sobre a
relação entre pretensão de correção e justiça ou justiça como correção, ii) da tese do fenônemo jurídico ser
um discurso racional prático especial, iii) do argumento da injustiça extrema e iv) do argumento dos
princípios.
           
3. Pretensão de Correção Jurídica e Perspectiva do Participante
 
            A pretensão de correção, necessariamente, compreende uma pretensão de justiça (Alexy, 2001a,
p.114). Em verdade, para se entender a pretensão de correção jurídica é essencial analisar a questão da
justiça no pensamento de Alexy. Desse modo, uma importante chave de leitura para apreender essa relação
encontra-se no artigo “Justicia como Correción” (Alexy, 2003).
            Seguindo a proposta ética de Aristóteles[4] e São Tomás de Aquino no campo da justiça, o
jusfilósofo alemão assevera que o objeto da justiça é a distribuição de bens e honras e a compensação dos
danos (Alexy, 2003, p. 163). Desse modo, a justiça não compreende todo o projeto moral, e sim apenas as
questões que envolvem a distribuição e a compensação.
            A justiça é dividida em distributiva e em comutativa, aquela é composta por um sujeito que distribuiu
bens e honras para um conjunto de pessoas e esta é composta por três relações: i) ilícito e pena, ii) dano e
reparação (compensação) e iii) prestação e contraprestação (Alexy, 2003, p. 161).[5]
            A justiça não pode ser definida como qualquer forma de distribuição ou compensação, pois
representa uma maneira correta de realizar essas ações. Se a justiça implica necessariamente correção, as
distribuições e reparações necessitam ser justificadas e fundamentadas por meio de razões (Alexy, 2003, p.
163). Desse modo, a pretensão de uma justiça correta precisa da teoria do discurso para ser produzida,
justificada e fundamentada.[6]
            Nesse sentido, o jusfilósofo alemão demonstra como a fundamentação de normas morais pressupõe a
utilização de um discurso racional que se encontra para além das formulações das correntes emotivistas,
subjetivistas e relativistas,[7] de um lado, e das propostas racionalistas, objetivistas e absolutivistas, de outro
lado.
            As primeiras não compreendem que os juízos morais propõem um juízo de correção, porque
classificam as normas morais somente como decisões subjetivas e, muitas vezes, irracionais. As segundas
relacionam de maneira muito profunda os juízos morais com as estruturas dos juízos de fatos, sendo tal
conexão inadequada em virtude de não conceder o devido valor aos interesses dos sujeitos, às tradições e à
cultura. A teoria do discurso supera as falhas das referidas concepções por demonstrar que as normas morais
formulam a pretensão de correção e que se encontram abertas para os interesses e as tradições (Alexy, 2003,
p. 164).
            Para a realização desses fins, a teoria discursiva no âmbito argumentativo prático geral[8] incorpora
um conjunto substancial de regras que impõem um procedimento específico na formulação de juízos
morais.[9] Sendo assim, trata-se de uma teoria procedimental, a qual assegura após o cumprimento de regras
discursivas, que as normas morais são corretas e justas. Entre essas regras, encontram-se “a não contradição,
a universalidade (no sentido de um uso coerente dos predicados utilizados), a claridade lingüística e
conceitual, a verdade empírica, a atenção pelas implicações, a ponderação.”[10]
            Ainda, a teoria do discurso geral impõe a liberdade e a igualdade nas práticas discursivas
intersubjetivas. Sendo assim, todos os falantes podem participar do discurso, problematizando e inserindo
asserções, além de expressar suas emoções e opiniões nos discursos, [11] direitos que não podem ser

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5565



violados mediante coerções interna ou externa à argumentação racional.
            Como se observa pela rápida apresentação do discurso prático geral, há uma grande carga de
idealização do processo de argumentação, isto é, as normas morais gerais serão justas e corretas caso
cumpram as regras postas por um procedimento ideal. Em verdade, essa noção necessita ser vista como um
ideal regulativo, pois quanto mais as normas forem postas em conformidade com esse procedimento, mais
corretas e justas elas serão.[12]
            Esse ideal regulativo necessita do direito para tornar esses procedimentos realidades na vida
cotidiana e estabelecer métodos de resolução de conflitos de interesses, de tradições e de ideologias em um
tempo razoável. Desse modo, o direito é fundamental para a institucionalização das regras do discurso geral
e assim procede por meio da Constituição, das leis e dos precedentes judiciais.

Também, em especial pela garantia dos direitos fundamentais, há o estabelecimento de um pluralismo
de ideias que permite a todos os cidadãos a expressão dos seus pontos de vista, interesses e concepções na
formulação de normas. Ainda, por meio da institucionalização da razão prática, o direito cria um mecanismo
racional de análise dos interesses, tradições, ideologias e pontos de vistas de indivíduos e grupos, analisando
se eles possuem ou não pretensão de correção ou de justiça (Alexy, 2003, p. 168).

Sendo assim, por meio da institucionalização da razão prática na seara jurídica, é possível garantir
que determinadas visões morais equivocadas não serão concretizadas socialmente em virtude das limitações
jurídicas. Deve-se frisar que o resultado da argumentação jurídica não criará a única resposta certa em
determinada questão, e sim uma resposta possível, dentre tantas outras, dotada de pretensão de correção e
de justiça.[13]

Pode-se dizer, dessa maneira, que há uma relação dialética entre moral e direito, porque, de um lado,
a pretensão de correção e de justiça do direito é influenciada e parcialmente determinada pelo discurso
prático geral (moral) e, de outro lado, a moral procedimental (discurso prático geral) necessita da
institucionalização jurídica para tornar mais concreto o ideal moral. Esse ideal moral não defende um
conjunto substancial de valores, e sim um procedimento pelo qual os valores, as tradições e a cultura de
determinadas pessoas ou grupos são analisados, observando se formulam a pretensão de correção e de
justiça. Em outras palavras, a moral procedimental, após a concretização de suas regras, evita a criação de
normas pautadas em um projeto moral não correto e fundamentável racionalmente e chancela uma, entre
diversas, normas corretas e justas para determinado assunto.

Feitas essas importantes ponderações, volta-se para a questão da pretensão de correção e justiça
jurídicas analisando as normas e os sistemas jurídicos. Por meio da perspectiva do observador, já foi visto
que um sistema não é jurídico se não formular a pretensão de correção. Pode-se adicionar a essa afirmação, a
seguinte: a não formulação causa a perda do caráter jurídico (conexão classificadora), já o não
cumprimento[14] dessa pretensão torna-o deficiente juridicamente (conexão qualificadora), mas não acarreta
a perda do caráter jurídico (Alexy, 2009, p. 43).

Observa-se que na perspectiva do participante dos discursos racionais, que o direito é fundamental
para a institucionalização dos procedimentos da razão prática e é essencial na solução dos conflitos e na
estabilização social. Desse modo, se um sistema formula a pretensão de correção e de justiça (como, por
exemplo: o bem comum), não se pode dizer que esse sistema não é jurídico se não cumpre cotidianamente
essa pretensão. Claro que há um grave defeito, que deve ser sanado, mas o não cumprimento apenas afirma
que o sistema é deficiente.

De outro lado, um sistema é composto por um número substancial de normas (leis e precedentes
judiciais). Caso essas normas pertençam a um sistema que formulou uma pretensão de correção nos termos
da teoria do discurso, o sistema é jurídico e, por consequência, as regras e princípios que se encontram nesse
ordenamento também o serão.

No entanto, caso uma lei ou um precedente seja extremamente injusto, nos termos da fórmula de
Radbruch,[15] essa norma perde o seu caráter jurídico, pois não é possível tolerar a injustiça extrema em
qualquer lei ou decisão (Alexy, 2009, p. 75). Dito em outras palavras, em razão da necessidade do direito na
institucionalização da razão prática e na solução de conflitos, as normas que se encontram em um sistema
que globalmente formula uma pretensão de correção e justiça serão válidas a não ser que concretizem uma
injustiça extrema.[16] Caso as normas não formulem a pretensão de correção e justiça, mas não sejam
absurdamente injustas, ou quando elas formularem, porém não cumprirem a pretensão, serão
necessariamente defeituosas no âmbito jurídico (conexão qualificadora), mas não perderão o caráter jurídico
(conexão classificadora).

Por fim, sobre as conexões necessárias entre direito e moral, por meio da perspectiva do participante,
há o relevante papel dos princípios. É amplamente aceita por positivistas e não positivistas a tese da textura
aberta do direito formulada por Hart.[17]

A textura aberta do direito é definida por Alexy como “o caráter vago da linguagem do direito, a
possibilidade de contradições entre as normas, a falta de uma norma na qual a decisão possa ser apoiada e a
possibilidade de decidir até mesmo contra o enunciado de uma norma em casos especiais (Alexy, 2009, p.
83-84).” Nesses momentos, os positivistas em geral defendem a tese de que o aplicador do direito pode agir
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de maneira discricionária com base em argumentos fora do direito. Outra é a visão do jusfilósofo alemão na
suas teorias da justiça e dos princípios.

Em primeiro lugar, deve-se compreender o que Alexy entende por princípios e sua diferença em
relação às regras. As regras estabelecem direitos e deveres definitivos, seu método de aplicação é a
subsunção e, quando há regras contraditórias, ou uma regra é invalidade ou deve existir uma cláusula de
exceção[18]. De outro lado, os princípios formulam direitos e deveres prima facie, o método de aplicação é
a ponderação e no caso de conflito prevalece aquele com mais peso no caso (Alexy, 2000, p. 295-298; 2009,
p. 85).[19]

Em relação aos princípios, o jusfilósofo alemão afirma que todo ordenamento jurídico com um grau
mínimo de desenvolvimento possui princípios jurídicos (tese da incorporação), os quais incorporam
conteúdos morais corretos em virtude da formulação da pretensão de correção e justiça do ordenamento
(tese da correção) (Alexy, 2009, p. 86-97). Desse modo, Alexy afirma que os conteúdos morais corretos são
incluídos no ordenamento jurídico necessariamente por meio dos princípios, que são substancialmente
dotados de razões (conteúdos morais) e possuem formalmente característica jurídica (Alexy, 2009, p. 92).

Com a compreensão i) da relação entre pretensão de correção e justiça ou justiça como correção, ii)
da tese do fenônemo jurídico ser um discurso racional prático especial, iii) do argumento da injustiça extrema
e iv) do argumento dos princípios, pode-se analisar alguns exemplos criados por Alexy para comprovar a
existência da pretensão do correção no direito e que são fundamentais na polêmica Alexy-Bulygin: “(1) X é
uma república soberana, federal e injusta (Alexy, 2009, p. 44)”, “(2) X é um Estado justo (Alexy, 2009, p.
45)”, “(3) O réu é condenado à prisão perpétua, o que é incorreto (Alexy, 2009, p. 46)” e “(4) O réu é
condenado à prisão perpétua em virtude de uma interpretação incorreta do direito vigente (Alexy, 2009, p.
46)”.

A norma jurídica (1), artigo de uma hipotética constituição, em que a minoria domina a maioria, mas
quer ser sincera e deixar claro que o modelo de Estado adotado é injusto, tem um defeito jurídico, não
formular a pretensão de correção e de justiça. Conforme visto, se uma norma jurídica não formula a
pretensão de correção ela é dotada de um defeito jurídico.

Em verdade, a pretensão de correção é uma formulação que se encontra implícita, na maior parte das
vezes, nas normas jurídicas. É algo que não precisa ser formulado explicitamente pelo sistema jurídico e
pelas normas jurídicas.

De outro lado, quando explicitamente ocorre uma não formulação da pretensão de correção, observa-
se um grande absurdo no sistema ou nas normas individuais. Esse absurdo torna patente que há uma
contradição entre a pretensão de correção jurídica que necessariamente deve ser formulada e a pretensão de
não correção formulada explicitamente. A contradição entre um enunciado implícito e outro explícito chama-
se contradição performativa (Alexy, 2009, p. 46-47).

Há dessa forma uma contradição performativa no enunciado (1) e um defeito jurídico, e não apenas
um defeito técnico, uma imperfeição moral ou um defeito convencional. Explica-se.

Uma inadequação é o que Alexy define por defeito técnico e, apesar de o artigo ser inadequado, essa
característica não dá conta da imperfeição existente em seu todo.[20] Ele propõe outro exemplo, um artigo
que busca alterar uma monarquia estabelecida que, em linhas gerais, tem como função a opressão da maioria
pela minoria, estabelecendo um Estado republicano. Nesse novo exemplo hipotético, mesmo a monarquia
sendo um elemento opressor, a maioria possui grande carinho pelo monarca e o estabelecimento de um
Estado republicano será inadequado.

Com essas novas digressões, Alexy afirma que nos dois exemplos há um defeito técnico, no entanto a
inclusão de uma clausula de injustiça é um absurdo, já a clausula republicana não o é (Alexy, 2009, p. 44).
Desse modo, essa explicação não consegue compreender o todo.

Outra análise possível é assinalar a ocorrência de uma imperfeição moral. Alexy formula um terceiro
exemplo. Remover o argumento da injustiça implícito no enunciado (1) e estabelecer um artigo que, em certa
medida, retire um conjunto de direitos de alguns cidadãos em virtude da raça. Manter-se-ia o problema
moral, mas na visão de Alexy o enunciado (1) ainda assim possui algo de diferente em relação a esse novo
exemplo (Alexy, 2009, p. 45).

Não é somente um defeito convencional, ou seja, a violação de uma prática difundida, no exemplo
(1), da redação constitucional. Segundo Alexy, o enunciado “(2) X é um Estado justo” teria um defeito
convencional, pois não é da convenção da elaboração da constituição prescrever a justiça do Estado. De
outro lado, enquanto o defeito (1) é um absurdo, o (2) é uma simples redundância, pois a pretensão de
correção implícita já determina a justiça, não necessitando de uma formulação explícita (Alexy, 2009, p. 45).

Desse modo, nas palavras de Alexy:
Assim, o que resta é apenas um defeito conceitual. Aqui, essa expressão é empregada
num sentindo amplo, que também se refere a infrações de regras constitutivas dos atos de
fala, ou seja, a expressões lingüísticas como ações. Ao ato de legislação constitucional
está necessariamente vinculada uma pretensão à correção, que, nesse caso, é sobretudo
uma pretensão à justiça. Um legislador constitucional incorre numa contradição
performativa quando o conteúdo de seu ato constitucional-legislativo nega essa pretensão,
não obstante ele a formule com sua execução (Alexy, 2009, p. 45-46).
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            O exemplo (3) encontra-se em uma sentença judicial. Como esse enunciado é passível de diversas
interpretações, Alexy formula o enunciado “(4) O réu é condenado à prisão perpétua em virtude de uma
interpretação incorreta do direito vigente (Alexy, 2009, p. 46)” como uma das possíveis interpretações.
            Desse modo, o juiz não viola apenas preceitos sociais e o direito vigente, pelo menos em todos os
sistemas jurídicos que se possui conhecimento, quando reconhece que condenou alguém em razão de uma
hermenêutica errada (equivocada) do direito vigente. Esses motivos não explicam o absurdo da sentença,
pois é uma violação aos preceitos morais também o juiz, ao exercer as funções da magistratura, trajar trapos
(Alexy, 2009, p. 46-47).

Ainda, o juiz infringe o direito posto se o interpreta equivocadamente por mais que, subjetivamente,
acredite que sua interpretação é incorreta. No entanto, essas atitudes não se tratam de um absurdo, ao
contrário do enunciado (4).
 
4. Polêmica Alexy-Bulygin sobre a Pretensão de Correção Jurídica
 
            A polêmica Alexy-Bulygin começa com a publicação originalmente em 1993 do artigo “Alexy e o
Argumento da Correção” por Eugenio Bulygin (2001a). Este foca sua análise sobre a tese não positivista de
Alexy na relação entre direito e moral a partir da pretensão de correção.
            Na sua interpretação sobre o conceito alexyano de direito, Bulygin assevera que apenas as conexões
classificatórias são definitórias e conceituais. Desse modo, quando inexiste esse tipo de relação, não há uma
relação necessária entre direito e moral. De outro lado, uma conexão qualificatória é meramente fática e não
estabelece nenhuma relação necessária entre direito e moral (Bulygin, 2001a, p. 44).
            De acordo com Alexy, os sistemas que não satisfazem a pretensão de correção e as normas
individuais que não formulam ou não satisfazem a pretensão individual, desde que não contenham uma
injustiça extrema, são deficiente juridicamente, mas não deixam de ser direito. Sendo assim, na perspectiva
de Bulygin, inexiste qualquer relação necessária entre direito e moral nessas conexões classificatórias.
            Essa situação representaria uma contradição no pensamento de Alexy, pois ele assevera que há uma
relação necessária entre moral e direito não apenas no que diz respeito aos sistemas jurídicos globalmente,
mas também nas normas jurídicas e decisões judiciais isoladas (Bulygin, 2001a, p. 45).

Na visão de Bulygin, o jusfilósofo alemão ainda não fornece razões que poderiam demonstrar a
vinculação entre direito e moral por meio da pretensão de correção. De outro lado, apenas apresenta alguns
exemplos com o intuito de comprovar sua tese da vinculação (conexão necessária) entre direito e moral.
Desse modo, passa a analisar os exemplos formulados por Alexy.

No que se refere aos enunciados “(1) X é uma república soberana, federal e injusta” e “(2) X é um
Estado justo”, não há contradição no primeiro nem redundância no segundo. Como as normas jurídicas não
têm por função descrever algo, e sim prescrever condutas, essas normas jurídicas não possuem qualquer
sentido em razão de não ser possível, na perspectiva de Bulygin, prescrever a justiça de um Estado. Em
outras palavras, pode-se descrever se um Estado é ou não justo, mas não é possível dizer que um Estado
deve ser justo (Bulygin, 2001a, p. 46-48).

Também é possível interpretar esses enunciados como declarações políticas, corriqueiras nos textos
constitucionais. Nessa leitura, sem dúvida há um defeito no enunciado (1), mas não se trata de um defeito
analítico e conceitual, no significado, e sim uma falha política (Bulygin, 2001a, p. 48).

Sobre as decisões judiciais “(3) O réu é condenado à prisão perpétua, o que é incorreto” e “(4) O réu
é condenado à prisão perpétua em virtude de uma interpretação incorreta do direito vigente”, há também
ausência de sentido na sua formulação, já que as decisões judiciais formulam normas. Em uma sentença não
se afirma se algo é verdadeiro ou falso, e sim se ordena algo (Bulygin, 2001a, p. 49-50).

Assim sendo, Bulygin assevera “que Alexy não justificou suficientemente o argumento da correção.
Desse modo, a tese da vinculação carece de uma base sólida e parece ficar flutuando no ar.”[21]

Robert Alexy (2001b), por sua vez, publica originalmente em 1997, o artigo “A Crítica de Bulygin ao
Argumento da Correção”. Em relação à primeira crítica de Bulygin, o jusfilósofo alemão assevera que a
pretensão de correção possui um caráter duplo, ou seja, para uma relação adequada entre moral e direito,
deve-se tanto formular a pretensão de correção como a satisfazer (Alexy, 2001b, p. 63).

Desse modo, se os sistemas jurídicos não formulam a pretensão de correção, isso implica
necessariamente a perda do caráter jurídico. Ainda, se o ordenamento não satisfaz a referida pretensão,
necessariamente possui um defeito jurídico em virtude da relação entre direito e moral. Portanto, a ausência
da conexão classificatória necessariamente faz o sistema perder o seu caráter jurídico, já relações
qualificadoras necessariamente criam um defeito jurídico em razão do não cumprimento da vinculação entre
direito e moral.[22]

No que se refere à não satisfação da pretensão de correção nas normas jurídicas e decisões judiciais
isoladas, o raciocínio feito acima também é válido para explicar a existência de uma relação necessária entre
direito e moral que impõe um defeito jurídico e não apenas moral (Alexy, 2001b, p. 64-65). Há, ainda, o caso
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de as normas jurídicas e as decisões judiciais não formularem a pretensão de correção. Nesse caso, não é
possível, assim como nos sistemas jurídicos globalmente, asseverar que falta uma relação classificatória.

Se uma norma jurídica ou uma decisão judicial isolada não formula a pretensão de correção, mas se
encontra em um sistema que a formulou, esta norma ou decisão, como um parasita, “nutre-se” dessa
pretensão contida no ordenamento jurídico (Alexy, 2001b, p. 68). Assim sendo, nesses casos existe somente
a ausência de uma relação qualificadora.

Na situação parasitária descrita acima, observa-se com clareza o caráter institucional do direito,
sendo possível a pretensão de correção global do sistema ser transferida para uma norma que não a formula
em virtude da legalidade em conformidade com o ordenamento (validade jurídica em sentido estrito), eficácia
social (validade social) e, principalmente, devido ao caráter sistemático do direito (Alexy 2001b, p. 65).

Apresentadas essas respostas às primeiras críticas de Bulygin, Alexy passa às ponderações sobre seus
exemplos e as consequências retiradas dessas situações hipotéticas.

No que se refere ao enunciado (1), o jusfilósofo alemão assevera que a interpretação que essa norma
é uma declaração política equivocada não explica na totalidade o problema (Alexy, 2001b, p. 71-72).  O que
Bulygin chama de declaração política equivocada, Alexy designa de defeito técnico.

Desse modo, este retoma a explicação apresentada acima sobre a instituição de um Estado
republicano em uma monarquia em que o rei é adorado. Tal ação trata-se de um defeito técnico. O enunciado
(1) é um defeito técnico e o estabelecimento da república nesse caso também, porém o primeiro é um
absurdo e o segundo não o é. Sendo assim, reafirma que apenas a não formulação da pretensão de correção
explicaria essa questão.

Ainda, defende a tese de que não é necessário prescrever que o Estado deve ser justo, pois se trata de
algo implícito em qualquer formulação de norma devido à pretensão de correção. De outro lado, rebate a
outra crítica de Bulygin que estabelecer a justiça ou injustiça do Estado é inútil por esses artigos não serem
prescritivos, e sim descritivos. Alexy assevera que esses artigos possuem sim um caráter prescritivo, pois
estabelecem princípios constitucionais, os quais devem ser seguidos pelos poderes legislativo, executivo e
judiciário (Alexy, 2001b, p. 75-76).

Às objeções de Bulygin sobre os exemplos (3) e (4), Alexy assevera que se deve fazer uma diferença
entre sentença em sentido amplo e sentença em sentido estrito. Esta, de fato, constitui-se em uma ordem,
uma prescrição, mas aquela é composta por diversos outros elementos como, por exemplo, nomes das partes
e do Tribunal, data e fundamentos da decisão (Alexy, 2001b, p. 80-81).

Portanto, é sim possível que o juiz faça uma afirmação como a de que ele interpretou
equivocadamente o direito posto. Sem dúvida, essa afirmação é um defeito jurídico, que além de ser uma
violação ao direito vigente, apenas pode ser bem compreendida se for observado que o magistrado, com esse
enunciado, afrontou a pretensão de correção.

Isso ocorre em virtude de que não se trata de um defeito jurídico qualquer, mas de um absurdo, fato
que demonstra a afronta ao ideal de correção e de justiça (Alexy, 2001b, p. 82). Há, novamente, uma
contradição entre a pretensão implícita de correção e a sua não formulação explicitamente.

Bulygin, mais uma vez, originalmente em 2000, publica artigo sobre a pretensão de correção no
pensamento de Alexy e, em especial, acerca dos argumentos trazidos na polêmica. Em primeiro lugar,
Bulygin assevera que não vislumbra, como o jusfilósofo alemão, que todos os sistemas jurídicos devem,
necessariamente, formular uma pretensão de correção sob pena de perderem o seu caráter jurídico (Bulygin,
2001b, p. 87).

Argumenta Bulygin que não é toda autoridade jurídica dotada da vontade de criar normas justas e cita
o caso dos Imperadores romanos Nero e Calígula para comprovar a sua tese (Bulygin, 2001b, p. 87). Ainda
afirma o jurista da Escola de Buenos Aires que a tese da vinculação necessária entre direito e moral de
Alexy, para possuir alguma plausibilidade, deveria provar a conexão entre direito e uma moral específica,
algo que na sua visão não se encontra na história (Bulygin, 2001b, p. 88).

Sobre o conceito de contradição performativa, Bulygin pensa que ele é muito confuso, dificultando
substancialmente o seu debate (Bulygin, 2001b, p. 91-92). Por fim, foca seu ataque na concepção de
necessidade utilizada por Alexy.

O jurista da Escola de Buenos Aires afirma que a ideia de conexão necessária entre direito e moral
não pode ser aceita, pois não se trata de uma conexão analítica (definitória). Não se trata de uma conexão
necessária no campo analítico, pois, conforme os exemplos de Nero e Calígula, a pretensão de correção não
é uma característica do direito.

No que se refere às conexões qualificadoras, asseverar que i) uma norma e decisão judicial que não
formula ou não cumpre uma pretensão de correção e que ii) um sistema que não cumpre uma pretensão de
correção são necessariamente deficientes é algo trivial. É “como dizer que as normas jurídicas deficientes são
deficientes.”[23]

Também, não se pode dizer que a vinculação entre direito e moral é logicamente necessária, porque
se algo é necessário logicamente, deve ser sempre verdadeiro.[24] Na sua visão, já ficou demonstrado que
muitas vezes inexiste uma relação entre direito e moral.
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Ainda, poder-se-ia falar em necessidade normativa nos termos de Alexy, o que significaria que algo é
obrigatório. Normas que impõem uma obrigação como fechar a porta podem ser desobedecidas pelos
sujeitos objeto da ordem. Desse modo, mais uma vez, não se observa qualquer relação entre direito e moral
por meio do conceito de necessidade normativa, pois as normas podem ser desobedecidas e não há qualquer
vinculação entre os conceitos de necessidade e obrigação (Bulygin, 2001b, p. 92-93).

Novamente, Alexy (2001a), em 2000, publica um texto com o objeto de defender a sua teoria e
rebater os argumentos de Bulygin, sendo o artigo intitulado “Sobre a Tese de uma Conexão Necessária entre
Direito e Moral: a Crítica de Bulygin”.

O jusfilósofo alemão assevera que Bulygin formula três objeções a sua tese da relação necessária
entre direito e moral: i) inexistência da pretensão de correção jurídica, ii) mesmo que exista uma pretensão de
correção jurídica, não há uma vinculação entre direito e moral correta e iii) o argumento dos não positivistas
pautado na pretensão de correção cai em contradição (Alexy, 2001a, p. 97).

Sobre a inexistência da pretensão de correção, Alexy começa por esclarecer que inexiste qualquer
obscuridade no conceito de contradição performativa. Quando alguém formula uma pretensão de correção
com um ato, implicitamente, i) afirma que é correto, ii) garante que pode fundamentar (justificar) a correção
e iii) espera que os destinatários aceitem a referida pretensão (Alexy, 2001a, p. 99).

Desse modo, apenas levando em consideração o item i, observa-se que o enunciado (1), que propõe o
princípio da injustiça, entra em contradição com a afirmação implícita da correção de qualquer norma
jurídica. De outro lado, o enunciado (2), o qual prescreve explicitamente o princípio da justiça (correção), é
redundante, pois já se encontra formulado implicitamente (Alexy, 2001a, p. 100-101). Portanto, há uma
contradição no sentido clássico do termo no primeiro enunciado, porque um enunciado afirma e outro nega a
asserção (Alexy, 2001a, p. 101-102).

Sobre a não formulação da pretensão do Direito na época de Nero e Calígula, o jusfilósofo alemão
pensa que esses exemplos, em verdade, comprovam sua tese da relação entre direito e moral correta. Quando
Calígula e Nero formulavam decisões e normas isoladas sem realizar a pretensão de correção, esses atos
normativos, como parasitas, retiravam a pretensão de correção do sistema jurídico, o qual, segundo a história
do direito, nunca deixou de formular a pretensão de correção (Alexy, 2001a, p. 103-106).

Sobre a não vinculação entre direito e moral objetiva, Alexy afirma que a moral procedimental não se
compromete com um conjunto específico de valores hermeticamente fechados e completos. Em verdade, a
teoria do discurso procedimental possibilita, seguindo as regras do discurso, construir sistemas em geral e
normas e decisões judiciais isoladas que são corretas moralmente, pois podem ser justificadas racionalmente.
Sendo assim, não há qualquer relação entre direito e moral objetiva e não há razão para existir nos auspícios
da moral procedimental (Alexy, 2001a, p. 106-109).

Sobre a contradição no argumento da pretensão de correção formulada pelos não positivistas, Alexy
assevera que não existe essa contradição. Em linhas gerais, repete o argumento de que, em razão do caráter
institucional do direito e da segurança jurídica, um sistema que não satisfaz a pretensão de correção e normas
e decisões judiciais isoladas que não formulem ou satisfaçam a referida pretensão são deficientes
juridicamente. Isso não é uma trivialidade, pois as falhas morais deixam de ser apenas morais e também se
tornam jurídicas nos casos das conexões qualificatórias (Alexy, 2001a, p. 109-115).
 
5. Algumas Palavras a Título de Conclusão
 
            A proposta de vinculação entre direito e moral na obra de Robert Alexy é dotada de uma importância
ímpar no contexto jurídico contemporâneo. Pode-se verificar a veracidade da sua afirmação, observando uma
parte específica do seu pensamento: a teoria dos princípios.

A teoria dos princípios, apesar de todas as críticas, constitui-se em elemento fundamental na
discussão e na prática do direito contemporâneo. A partir da sua visão estruturante dos princípios, cria-se
uma vinculação necessária nos casos de textura aberta do direito entre o aplicador e o direito, buscando
mecanismos para a redução da discricionariedade e vinculando direito e moral correta. Nesses casos, deve
aquele que decide juridicamente (em última análise o poder judiciário e, em especial, atualmente, as cortes
constitucionais) seguir, por meio do princípio da proporcionalidade, as regras do discurso racional jurídico.

Em verdade, sua teoria discursiva do direito constitui-se em um mecanismo essencial para relacionar
direito e moral em tempos em que o pluralismo deve ser valorizado. Nas sociedades democráticas ocidentais,
defende-se, com razão, inúmeros conjunto de valores, os quais, muitas vezes, são antagônicos entre si.

Desse modo, por meio a teoria discursiva de Alexy, abre-se a possibilita de construção de um sistema
de criação, interpretação e aplicação de normas jurídicas com pretensão de correção em sociedades com
visões éticas substancialmente diferentes. Isso ocorre, pois as normas precisam ser fundamentadas por meio
de argumentos racionais e, em caso de contestação, devem ser discutidas de maneira plural.

Pode-se afirmar que esse modelo seria apenas válido em democracias consolidas. Tal asserção não é
verdadeira, já que, por se tratar de um modelo ideal, deve e pode ser buscado em qualquer forma de
governo. Quanto mais próximo do ideal, mais legítimo, racional e correto será o direito.
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Registra-se, ainda, que a forma como Alexy relaciona direito e moral por meio das conexões
classificatórias e qualificatórias é muito interessante e dotada de relevantes consequências práticas. Através
da relação entre conexão classificatória e o formulação da correção de pretensão pelo sistema jurídico
globalmente, o jusfilósofo alemão consegue estabelecer uma sólida base para justificar por qual razão alguns
sistemas dotados de eficácia social e um conjunto de normas gerais não podem ser chamados de direito. A
resposta é simples: não se pode chamar de direito um ordenamento de normas que não pretenda ser correto e
justo.

De outro lado, Alexy valoriza o papel do direito como estabilizador de conflitos, a segurança jurídica
e a necessidade do direito institucionalizar regras do discurso prático geral. Em razão dessas características e
questões, não se pode razoavelmente asseverar que o sistema que não satisfaz a pretensão de correção e as
normas e sentenças isoladas que não formulam ou satisfazem a referida pretensão não são jurídicas.

O que o jusfilósofo alemão faz com propriedade nesses casos é determinar que, além de uma falha
moral, há um defeito jurídico que necessariamente precisa ser sanado. Além disso, por meio do argumento da
injustiça extrema, trazido da obra de Radbruch, Alexy evita que uma norma ou decisão isoladamente
extremamente injusta seja considerada direito.

No que se refere especificamente à polêmica entre Alexy-Bulygin, trata-se de uma relevante discussão
que ajuda a compreender e esclarecer com mais precisão o projeto filosófico jurídico de Robert Alexy.
Acredita-se que as objeções trazidas por Bulygin não afetam substancialmente a teoria do jusfilósofo alemão.

Alguns exemplos corroboram essa assertiva.
Não há qualquer necessidade de relacionar o direito com um projeto moral específico para comprovar

a existência de uma conexão necessária entre direito e moral correta. Em verdade, ao longo da história, é
impossível observar a existência de um conjunto moral substancial e hermético que tenha sido defendido no
ocidente ou oriente. De outro lado, sem dúvida, há a necessidade de que as normas jurídicas sejam racionais
e passem por um controle de justificação que assegure a sua correção moral e jurídica.

Outro exemplo encontra-se na argumentação trazida por Bulygin sobre o conceito de contradição
performativa, enfatizando o seu caráter obscuro. Por meio dessa afirmação, Alexy pode tornar mais claro o
conceito de contradição performativa e a forma como ele se relaciona com a pretensão de correção.

Por óbvio, de outro lado, há reparos a serem feitos aos argumentos de Alexy. Por exemplo, não se
pode afirmar que prescrever o princípio da justiça seja uma redundância. Por óbvio, há o princípio implícito
de justiça nos ordenamentos jurídicos, pois para ser jurídico o ordenamento necessita formular a referida
pretensão.

De outro lado, em muitos países, como o Brasil, a formulação explícita de um princípio de justiça
ajuda substancialmente no seu reconhecimento e aplicação cotidiana pelas autoridades e, em especial, pelo
Poder Judiciário. No entanto, críticas como essa não afetam o cerne da teoria alexyana sobre a necessária
vinculação entre direito e moral correta.

Por fim, deve-se concordar com a leitura de Paula Gaido (2001, p. 15-16), a qual assevera que a
grande razão da polêmica é a utilização de diferentes significados para os mesmos significantes. Em outras
palavras, em razão dos pensamentos jurídicos e filosóficos de Alexy e Bulygin serem muito diversos, eles
definem um mesmo fenômeno ou conceito com significados completamente diversos. Essa questão fica
patente na ideia de necessidade.

Quando Bulygin pensa no conceito necessidade, trabalha com a ideia da lógica que algo é necessário
se sempre determinado fenômeno deve ocorrer sob certas circunstâncias. Desse modo, não há como se falar
em necessidade normativa, pois uma norma pode ser descumprida (a ação prescrita não é verdadeira –
seguida – sempre).

De outro lado, quando Alexy trabalha com o conceito de necessidade, procura demonstrar, por meio
da ideia de ato de fala, que necessariamente uma norma formula uma pretensão de correção de justiça. O
jusfilósofo alemão desenvolve esse pensamento em virtude da sua influência da filosofia analítica, possuindo
outro conceito de necessidade.

Esse desacordo também pode ser visto na ideia de contradição performativa, um conceito da teoria
do discurso, corrente filosófica adotada por Alexy. De outro lado, Bulygin, por seguir um conceito mais
tradicional ou estrito de lógica, não reconhece a contradição performativa como uma contradição no sentido
lógico.
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[1] De acordo com a definição de Hart (2007, p. 98-99): “Quando um grupo social tem certas regras de conduta, este facto confere
uma oportunidade a muitos tipos de asserção intimamente relacionados, embora diferentes; porque é possível estar preocupado com
as regras, quer apenas como um observador, que as não aceita ele próprio, quer como o membro de um grupo que as aceita e usa
como guias de conduta. Podemos chamar-lhes de «os pontos de vista» respectivamente de «interno» e de «externo»”. Pode-se dizer
que a principal diferença entre a visão de Hart e Alexy sobre a perspectiva do participante (interna) é a concepção alexyana de que o
ponto de vista interno pressupõe a participação de um sujeito em um discurso racional jurídico. Em outras palavras, Alexy defende
que o direito é um caso especial do discurso prático geral conforme será visto infra, tese não desenvolvida por Hart.
[2] Acerca dos conceitos positivistas do direito, veja-se Alexy, 2009, p. 17-23. Para uma análise mais ampla do positivismo jurídico,
veja-se Bobbio, 2006 e Bronze, 2002, p. 279-416.
[3] Sobre o conceito de direito do jusnaturalismo, essa é a visão de Alexy (2009, p. 15): “Pergunta-se qual conceito de direito é
correto ou adequado. Quem pretende responder a essa pergunta deve relacionar três elementos: o da legalidade conforme o
ordenamento, o da eficácia social e o da correção material. Conforme os pesos entre esses três elementos é repartido, surgem
conceitos de direito completamente diferentes. Quem não atribui importância alguma à legalidade conforme o ordenamento e à
eficácia social e considera exclusivamente a correção material obtém um conceito de direito puramente jusnatural ou jusracional.” A
diferença entre o seu conceito de direito e o dos jusnaturalistas é que este não confere qualquer relevância à legalidade e à eficácia
social e, de outro lado, o conceito alexyano considera a validade social e a validade jurídica em sentido estrito.  Deve-se discordar da
visão do jusfilósofo alemão sobre o jusnaturalismo nos termos postos no trecho acima. O jusnaturalismo considera a validade jurídica
em sentido estrito. Por exemplo, em Hobbes (2004), as normas jurídicas são válidas, depois do contrato social, quando postas pelo
soberano e, em Locke (2006), as normas jurídicas são aquelas postas pela autoridade competente após o contrato social (por óbvio,
em Locke, essas normas jurídicas criadas pelo Estado – logo são dotadas de validade jurídica em sentido estrito - devem seguir os
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critérios morais (validade moral), os direitos naturais). Ainda, os jusnaturalistas modernos também valorizam o âmbito da validade
social. Desse modo, poder-se-ia dizer que a diferença entre o conceito de direito de Alexy e o dos jusnaturalistas é que este
sobrevaloriza o papel da validade moral em detrimento da validade jurídica propriamente dita e da validade social. Já Alexy, apesar
de valorizar a validade moral, não a sobrevaloriza, pois concede grande ênfase à validade social e à validade jurídica em sentido
estrito como se verá infra.
[4] Sobre a justiça no pensamento do estagirita, veja-se Aristotle, 1983, p. 111-145.
[5] Um exemplo de justiça distributiva é a distribuição de cargos públicos a determinadas pessoas. Já na justiça comutativa, pode-se
formular, como exemplos, a sanção de prisão por alguém que cometeu um furto (item i), a compensação de um dano material em
razão de uma colisão de veículos (item ii) e o pagamento de salário pela realização de um trabalho (item iii). Para outros exemplos e
para a profunda relação existente entre as justiças distributiva e comutativa, veja-se Alexy, 2003, p. 161-162.
[6] Sobre a justificação racional e a justificação racional jurídica, argumentação jurídica, veja-se a principal obra de Alexy (2008)
nessa temática.
[7] Para uma análise do emotivismo na fundamentação de normas morais, veja-se Alexy, 2008, p. 62-70.
[8] A teoria discursiva do direito é um caso especial da teoria discursiva geral. Em verdade, a teoria discursiva, logo racional, geral
possibilita a fundamentação e justificação de normas em geral no âmbito moral, na seara da razão prática. A teoria discursiva do
direito, em virtude da sua institucionalização (leis, doutrina e precedentes judiciais), trata-se de um caso especial da argumentação
(razão) prática geral. Desse modo, antes do discursivo jurídico implementar suas regras específicas, deve seguir as regras gerais.
Importante ressaltar o que significa razão prática para Alexy: “deve-se esclarecer que a expressão razão prática em Alexy tem o
mesmo significado da expressão razão comunicativa cunhada após a reviravolta lingüística. Ela é prática porque voltada para a
práxis, para a ação, mas não como prescritiva a priori, no sentido kantiano, e sim a posteriori, conforme a Filosofia da Linguagem e,
dentro dela, a Teoria Consensual da Verdade, pois no seu conceito se insere a dimensão pragmática da Linguagem, abordando-se os
atos de fala também no seu aspecto ilocucionário. A razão prática, que é aqui o mesmo que razão comunicativa, representa a
racionalidade para o agir, racionalidade essa desenvolvida procedimentalmente no discurso, abrangendo, desse modo, tanto a esfera
das relações intersubjetivas quanto do sujeito e só assim formada. Portanto, para Alexy, a razão é discursiva (Toledo, 2008, p. 27).”
Para uma análise da tese alexyana do discurso jurídico como um caso especial da razão prática geral com a apresentação de um
conjunto de críticas aos seus fundamentos e de uma série de argumentos para sua defesa, veja-se Alexy, 1999, p. 374-384.
[9] A argumentação prática geral desenvolve-se por um conjunto específico de regras, classificadas em seis grupos: i) regras
fundamentais, ii) regras da razão, iii) regras da carga de argumentação, iv) formas de argumento, v) regras de fundamentação e iv)
regras de transição. Para a fundamentação e a explicação dessas normas, veja-se Alexy, 2008, p. 181-208. No que se refere à tabela
de regras e de formas, veja-se Alexy, 2008, p. 283-285.
[10] Tradução livre do seguinte trecho: “(...) la no contradicción, la universalidad (en lo sentido de un uso coherente de los predicados
utilizados), la claridad lingüística y conceptual, la verdad empírica, la atención por las implicaciones, la ponderación” (Alexy, 2003,
p. 165) 
[11] Regras da Razão 2.1. e 2.2. que compõem as regras do discurso prático geral. Veja-se Alexy, 2008, p. 283.
[12] Sobre a questão da idealização e da procedimentalização da teoria discursiva geral (razão prática geral) e a necessidade da
institucionalização jurídica, veja-se Alexy, 2003, p. 167.
[13] No que se refere à tese da única resposta na teoria discursiva do direito, veja-se Alexy, 2008, p. 299-300.
[14] O não cumprimento da pretensão de correção ocorre quando a pretensão é formulada, porém não é cumprida/efetivada
cotidianamente. Por exemplo, há um sistema jurídico justo, mas, na prática, esse sistema não concretiza o seu ideal de justiça.
[15] Nas palavras de Radbruch (1971, p. 13-14): “Podría resolverse el conflicto entre la justicia y la seguridad jurídica atribuyendo la
preferencia al Derecho positivo, que tiene la firmeza que le confieren su promulgación y la fuerza coactiva, y esto aun en el caso de
que fuera injusto o perjudicial, o bien, en el caso de que la justicia alcance un grado insoportable, cediendo la ley, en cuanto ‘Derecho
defectuoso’, ante la justicia. Es imposible establecer una línea más precisa de separación entre los casos en que estamos ante leyes
que no son Derecho y los otros en que, a pesar de su contenido injusto, las leyes continúan conservando su validez. Pero se puede
establecer con toda precisión otra línea divisoria: cuando ni siquiera se aspira a realizar la justicia, cuando en la formulación del
Derecho positivo se deja a un lado conscientemente la igualdad, que constituye el núcleo de la justicia, entonces no estamos so ante
una ley que establece un ‘Derecho defectuoso’, sino que más bien lo que ocurre es que estamos ante un caso de ausencia de Derecho”.
[16]  Há a possibilidade de se formular diversos argumentos contrários a tese da (extrema) injustiça como i) argumento linguístico, ii)
argumento da clareza, iii) argumento da efetividade, iv) argumento da segurança jurídica, v) argumento do relativismo, vi) argumento
da democracia, vii) argumento da inutilidade e viii) argumento da honestidade, para a apresentação desses argumentos e para a defesa
da tese da extrema injustiça, veja-se Alexy, 2009, p. 49-75. Nas palavras de Alexy (2009, p. 75): “Se lançarmos um olhar sobre os
argumentos contrários e favoráveis ao argumento da injustiça relacionado a normas individuais, em sua versão fraca, da forma como
ele se encontra expresso na fórmula de Radbruch, constataremos que as razões que falam em seu favor são mais fortes que as
objeções. Todas as objeções poderiam, no mínimo, ser enfraquecidas a ponto de se chegar a uma paridade. Além disso, é possível
alegar razões para que se prefira o argumento da injustiça”.   
[17] No que se refere à textura aberta das normas, conforme a formulação de Hart, veja-se Hart, 2007, p. 137-149. Em razão da tese
dos princípios formulada por Alexy e por Hart ser um positivista, há profundas diferenças entre a proposta de textura aberta em Hart e
em Alexy. Sobre a posição deste, veja-se Alexy, 2009, p. 30-31.
[18] Um exemplo de regra no ordenamento brasileiro é o artigo 5°, XLVII, “a”, da Constituição Federal brasileira, que estabelece um
direito fundamental e definitivo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil de não serem condenados à morte. Essa regra
apenas não é aplicada nos casos excluídos pela cláusula de exceção, no exemplo dessa regra constitucional, “salvo em caso de guerra
declarada, nos termos do art. 84, XIX”.
[19] A teoria dos princípios de Alexy defende a resolução de colisão dos princípios por meio do princípio da proporcionalidade, que é
composto por três sub-princípios: adequação (observa se o meio empregado para atingir o fim prescrito por um princípio é adequado
para essa concretização), necessidade (se não há outro meio que atinja a finalidade do princípio mantendo intacto o direito garantido
prima facie pelo outro princípio em colisão) e proporcionalidade em sentido estrito (ocorrerá a ponderação, prevalecendo o princípio
com maior peso e importância no caso em apreço). No caso de constatação de uma colisão em virtude da resposta positiva aos sub-
princípios da adequação e da necessidade, necessariamente um dos princípios jurídicos vai causar a não aplicação parcial ou total do
outro princípio em colisão. Quanto maior a não aplicação de um dos princípios em colisão em virtude da relevância de outro para o
caso, maior deverá ser a importância do princípio vitorioso na colisão. Para críticas ao princípio da proporcionalidade e para resposta
a essas críticas, veja-se Alexy, 1993; 2000.
[20] Nas palavras de Alexy (2009, p. 44): “Poder-se-ia pensar que ele reside unicamente no fato de esse artigo ser inadequado. (...)
Tal defeito técnico existe na realidade, mas ainda não explica a imperfeição desse artigo.”
[21]  Tradução livre do seguinte trecho: “que Alexy no ha justificado suficientemente el argumento de la corrección. De este modo, la
tesis de la vinculación carece de base sólida y parece quedar flotando en el aire (Bulygin, 2001a, p. 51).”
[22] De acordo com Alexy (2001b, p. 64): “Por consiguiente, entre la tesis que dice que los sistemas jurídicos formulan
necesariamente una pretensión de corrección, y la tesis que dice que la no satisfacción de esa pretensión solo tiene una relevancia
cualificatoria, no existe ninguna contradicción. Por el contrario: en el caso de la no satisfacción de la pretensión de corrección. La
cualificación del sistema jurídico como deficiente es necesaria. Por consiguiente, también la conexión cualificatoria es una conexión
necesaria.”
[23] Tradução livre do seguinte trecho: “como decir que las normas jurídicas deficientes son deficientes (Bulygin, 2001b, p. 91)”.
[24] Por exemplo, se o homem pertence ao filo dos mamíferos, para que essa afirmação seja logicamente necessária, todos os homens
necessariamente, sem exceção, devem ser mamíferos.
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RACIONALIDADE PROCEDIMENTAL COM TEOR MORAL: A ESFERA DA DISCUSSÃO
PúBLICA E A ESFERA DOS PROCEDIMENTOS JURISDICIONAIS.

PROCEDURAL RATIONALITY WITH MORAL CONTENT: THE SPHERE OF PUBLIC DISCUSSION
AND THE SPHERE OF THE COURT PROCEDURES.

Carlos Henrique de Aragão Cavalcante
Francisco Rômulo Alves Diniz

RESUMO
O intuito deste trabalho é discutir a imparcialidade moral de procedimentos utilizados para legitimar decisões
políticas em uma democracia contemporânea, tanto na esfera das discussões sobre a feitura das leis, como
nos procedimentos jurisdicionais. Para tanto, parte-se da crítica realizada por Jurgen Habermas à concepção
funcionalista do direito em Max Weber. Abre-se, assim, a possibilidade de se perquirir sobre o fundo moral e
político das opções que estruturam tais procedimentos.Analisa-se, também, a abertura procedimental para o
diálogo e o debate em uma democracia participativa, como uma posição que privilegia o pluralismo político.
Já na esfera jurisdicional, a aplicação e interpretação do direito revela-se como atividade realizada sobre
estruturas procedimentais que espelham, mesmo que de modo rarefeito, um fundo moral. Isto ocorre, por
exemplo, na admissão do amicus curiae no controle concentrado de constitucionalidade, que implica uma
abertura democrática com o objetivo de que entidades da sociedade civil possam ser ouvidas. Conclui-se que
opções políticas e morais estão na base para a construção de procedimentos, não possuindo estes últimos, a
imparcialidade moral por vezes afirmada. Os procedimentos, assim, revelam-se como espelhos de uma
imagem política e moral da sociedade.
PALAVRAS-CHAVES: Procedimento, moral,discussão pública.

ABSTRACT
The purpose of this paper is to discuss the moral fairness of procedures used to legitimize political decisions
in a contemporary democracy, both in the sphere of discussions on the making of laws, as in the court
procedures. Therefore, it starts up the critic made by Jurgen Habermas to formal conception of law in Max
Weber. Opens therefore the possibility of inquiring about the background of moral and political options that
structure these procedures. An analysis is also the procedural opening for dialogue and discussion in a
participatory democracy, as a position that favors pluralism political. Already on the court sphere, the
application and interpretation of the law are revealed itself as an activity carried on procedural structures that
mirror, even through a dissolved way, a moral background. This occurs, for example, at the admission of
amicus curiae in the concentrated control of constitutionality, which implies a democratic opening in order
that civil society organizations may be heard. It follows that moral and political options are the basis for the
construction of procedures, not possessing the latter, moral impartiality sometimes asserted. The procedures
thus revealed as a mirror image of politics and morals of society.
KEYWORDS: Procedures, moral, public discussion.

INTRODUÇÃO
           

O intuito deste trabalho é apresentar um recorte de uma temática bem mais ampla: a questão da
legitimidade do direito nas sociedades democráticas contemporâneas. Superada a cosmovisão religiosa que
dava unidade aos diversos campos da vida, interligando moral, política e direito em um amálgama que
possuía a mesma função, qual seja, a função de palco onde se desenrolava o drama pela salvação espiritual,
apresentou-se à sociedade uma nova via, a razão, que seria um instrumento estruturador de um projeto de
uma vida melhor. Assim, a legitimidade do poder político, ancorada na visão metafísica, perde força e entra
em declínio com a ascensão do Iluminismo. A racionalidade passa a ser considerada a qualidade maior de
argumentos que embasariam os projetos de administração da sociedade.

A modernidade busca concretizar o predomínio da razão e o culto à ciência, cristalizando o projeto
de domínio da natureza como a excelência do desenvolvimento social. Neste contexto, o direito torna-se um
sistema pretensamente científico e completo, fechado pela técnica dos juristas. A legitimidade do
ordenamento jurídico estava respaldada em sua racionalidade intrínseca, assim como no esquema político de
fazer do legislativo o representante por excelência da soberania. Assim, aliando a representação popular do
legislativo, obtida por meio de um processo democrático eleitoral, com a clareza e objetividade de um
ordenamento jurídico construído de modo científico, a legitimidade do poder se completava. O legislativo
ficaria incumbido de criar normas genéricas e abstratas, enquanto o executivo e o judiciário manter-se-iam
fiéis ao disposto nas normas legais, sem criarem distanciamentos interpretativos que pudessem por em dúvida
o sentido real e técnico das leis, e indiretamente, do direito como sistema. Este contexto faz surgir uma
concepção de legitimidade que decorre da utilização de procedimentos.

Primeiramente, apresenta-se uma parte da problemática posta por Habermas em 1986 num texto
intermediário denominado as “Tanners Lectures”. Habermas apresenta, na primeira aula, uma crítica à Max
Weber no tocante à sua concepção de legitimidade pela legalidade. Este primeiro momento visa apontar os
limites da visão funcionalista/positivista apresentada por Weber. Em segundo momento, estuda-se a noção de
procedimento para a discussão pública de feitura das leis e tomada de decisões eminentemente políticas. Num
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terceiro ponto, estuda-se a afirmação da imparcialidade dos procedimentos jurisdicionais, sob a justificativa
de que são procedimentos  técnicos, despidos portanto, de um fundo de opções morais.
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1. A crítica de Habermas à visão funcionalista do direito em Weber.
 
A problemática relativa à questão do modo como o direito e a moral se relacionam ocupam

momentos e formas diferenciadas no pensamento de Habermas. Essa questão pode ser percebida na Teoria
do Agircomunicativo[1], em Consciência Moral e Agir Comunicativo e de modo mais específico ele aborda a
questão nas Tanners Lectures. Texto este que será a base para a construção deste primeiro tópico.
            Nas Tanners Lectures[2] Habermas estabelece um diálogo com Weber acerca da questão da
legitimidade[3] do poder. A questão fundamental é saber como é possível a legitimidade através da
legalidade? Weber desenvolve seu pensamento acerca da questão na obra Wirtschaft und Gesellschaft
(Economia e Sociedade) e demarca como central a questão do poder. A fim de perceber a importância dessa
questão, vale atentar para a afirmação de Norberto Bobbio em sua Teoria Geral da Política:
 

o tema central do pensamento de Weber com relação à legitimidade só pode ser compreendido através
da questão do fundamento do poder. A legitimidade é uma categoria central na teoria do Estado, que
pode ser melhor compreendida através da questão posta: qual é a razão última pela qual em toda
sociedade estável e organizada há governantes e governados e a relação entre ambos se dá através do
direito por parte dos primeiros de comandar e o dever por parte dos segundos de obedecer?[4]

 
Weber utiliza o conceito de legitimidade com o objetivo de diferenciar os tipos puros de dominação.

Entenda-se por dominação “a probabilidade de encontrar obediência a uma mandato de determinado
conteúdo”[5]. Nesse sentido, Weber define o poder como a possibilidade de impor a própria vontade a
comportamento alheio e para tanto se utiliza de um modelo teleológico de ação, cujo desmembramento
ocorre da seguinte maneira: um sujeito se propõe um determinado objetivo e escolhe os meios para realizá-
los, a ação será exitosa se for capaz de provocar no mundo um estado de coisas que corresponda ao objetivo
proposto inicialmente. Portanto, se a ação obteve êxito, fora devido aos meios empregados, que de algum
modo foram capazes de influenciar o comportamento de outrem. Essa capacidade de dispor sobre os meios
que permitem influenciar a vontade de outrem é o que Weber denomina poder.

Através desse processo Weber chega ao conceito de legitimidade que é definida por ele como
“probabilidade de uma dominação ser tratada praticamente como tal e mantida uma proporção
importante”[6]. Vemos assim que o que mantém um processo de dominação é a crença na sua legitimidade,
o que proporciona, por sua vez, certa estabilidade, seja ela jurídica, política ou mesmo econômica.

No desenvolvimento dos tipos de dominação Weber identifica três possíveis fundamentos para a
legitimação política, são eles: A) o fundamento tradicional, que se desdobra em três características
fundamentais: 1 – o caráter extrínseco configurados sob os mandamentos divinos ou ditames da razão
prática; 2 – na forma de um conteúdo ético fundados, por sua vez, em ideais tais como: justiça, amor,
verdade, revelação, etc. e 3 – a noção de legitimidade utilizada para limitar o exercício do poder de fato e
evitar tendências de auto-perpetuação; B) o fundamento carismático, que se funda, por sua vez, nas
qualidades especiais de uma pessoa e C) o fundamento racional que se funda na crença na legalidade.

A esse respeito, Habermas resume
 

o poder político legal, ganha entre outros, um caráter racional, uma vez que a
crença na legalidade das ordens emanadas e na legalidade da competência dos
indivíduos escolhidos para exercer o poder político, tem uma qualidade
diferente do que a crença na tradição e no carisma: é a própria racionalidade
inerente à forma jurídica que proporciona legitimidade àquele poder político,
exercido de forma legal. [7]
 

Weber identifica o fundamento racional que proporciona a estabilidade da dominação legal própria da
época moderna. Isso significa que a crença na legalidade que possibilita a submissão dos dominados ou
governados e essa forma de dominação configurada no modelo positivista, se desdobra num modelo político-
administrativo burocrático. O modelo positivo de dominação legal identificado por Weber encontra sua
depuração na Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen[8]. Portanto, a idéia da dominação legal-racional é
configurada juridicamente segundo Weber na seguinte forma: “qualquer direito pode ser criado e modificado
mediante um estatuto sancionado corretamente quanto à forma”[9]. Diante deste modelo, na qual a
legitimidade repousa na crença na legalidade, resta-nos indagar o significado de legal. Como a legalidade é
construída?

Dessa forma somos lançados a um novo nível no processo de compreensão da legitimidade. Weber
desloca a problemática para o nível do procedimento, ou melhor, o procedimento formal concreto. Nesse
sentido, é a instância do procedimento que vai permitir responder o que é legal e o que não é legal. Poder-se-
ia indagar o que é materializado no procedimento?

Weber aponta como elemento fundamental da legalidade do corpo jurídico moderno a crença em um
determinado procedimento que permita a identificação do direito. Portanto, o direito moderno se auto-
legitima através de um procedimento jurídico formal próprio, não buscando qualquer outro fundamento que
esteja fora do procedimento, isto é, dispensa as instâncias divinas e consuetudinárias, ou nas palavras de
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Weber, as instâncias tradicionais e carismáticas. O modelo apresentado por Weber nos possibilita perceber
que ocorre um distanciamento entre o direito e a moral. A relação de dependência vista no início da era
moderna representada principalmente na obra de Kant, na qual destaca que os princípios do direito
encontram sua legitimidade na forma do Imperativo Categórico, não encontra respaldo no pensamento de
Weber.

A proposta de Habermas, pelo menos na Teoria do Agir Comunicativo e nas Tanners Lectures é
buscar uma aproximação, distanciada pela concepção positivista do direito, entre as instâncias da moralidade
e da legalidade. E, tem como fio condutor, no diálogo com Weber, o conceito de racionalização. Contudo,
Habermas identifica algumas incongruências no pensamento de Weber. De forma mais sistemática, Habermas
estabelece um plano de investigação crítica e se propõe, primeiro recordar a análise weberiana da
desformalização do direito, destacando as suposições teórico-morais implícitas, mas que são incompatíveis
com os pressupostos axiológicos e céticos de Weber; segundo, Habermas toma por referência as discussões
alemãs no tocante ao direito formal do final do século XIX, buscando assim um conceito mais adequado da
racionalidade jurídica e em terceiro lugar, propõe apresentar a tese de que a legalidade pode,
exclusivamente, receber a sua legitimidade de uma racionalidade de procedimento de grande valor moral[10].

Primeiramente, Habermas identifica o palco no qual a concepção de direito de Weber se apresenta:
trata-se de uma parte da esfera pública e da transição do Estado Social em sucessão ao modelo liberal. No
Estado Social, o direito formal vê-se confrontado por uma dimensão do direito material próprio do jogo de
interesses dos operariados frente à configuração do direito burguês. Este momento põe em questão o
formalismo do direito uma vez que as exigências do operariado ultrapassam as possibilidades de serem
atendidas, pois o arcabouço formal é insuficiente para responder àquilo que é demandado. O formalismo
identificado por Weber é atribuído a um modelo que, segundo Habermas, dominou na Alemanha, oriundo do
trabalho jusdogmático de juristas especializados de formação acadêmica; estes velam, segundo Habermas,
por um formalismo do direito face a três aspectos: 1 – uma reformulação  sistemática de proposições
jurídicas com o objetivo de torná-las compreensíveis e controláveis; 2 – a forma da lei, abstrata e geral,
oferece ao sistema jurídico uma estrutura uniforme e 3 – a obrigação legal da justiça e sua administração
garantem uma aplicação metódica e calculável com uma implementação destas mesmas leis. Contudo, essa
sistemática é reconfigurada no Estado Social e abala a auto-compreensão do direito formal.

De acordo com Habermas, Weber atribuía à materialização um sentido crítico significando uma
“moralização” do direito, isto é, a introdução de pontos de vistas de justiça material no direito positivo. Com
isso se põe em cheque um modelo de ciência do direito, uma vez que se faz uma ligação interna entre direito
e moral.

Foi afirmado anteriormente que o fio condutor da analise habermasiana é o conceito de
racionalização. Weber pensa esse conceito de forma tripartida. Primeiro, é um conceito alargado de técnica
(no sentido da techné[11]) cujo objetivo é tornar claro que o aspecto do regular é fundamental para uma
racionalidade do agir, que vai deslindar um aspecto da racionalidade definida como instrumental; segundo,
Weber fala de uma racionalidade orientada para fins, uma vez que se trata de seleção de fins entre valores
pretendidos. Contudo demarca Habermas “sob este aspecto e dentro desta medida, um agir pode ser racional
enquanto não for orientado por afetos cegos ou tradições espontâneas”[12]; e terceiro, Weber denomina
também de racional o trabalho intelectual de peritos que analisam as formas simbólicas, tais como as imagens
religiosas do mundo ou as representações morais ou jurídicas. Em resumo, é possível demarcar três aspectos
da racionalidade: de regulação, de escolha e científica.

Portanto, para Habermas:
 

a racionalidade do direito formal burguês encontrar-se-ia, até aqui,
fundamentada de três maneiras nas suas qualidades formais.” Porém indaga,
“mas são, precisamente, estes aspectos da racionalidade que poderiam ter
concedido força legitimadora à legalidade de um poder político exercido de
forma legal?[13].

 
Na resposta a esta questão Habermas inicia uma crítica a Weber, pois segundo ele, a legitimidade do

direito formal não resulta das caracterizações racionais, mas de implicações morais que se deixam derivar
dessas mesmas caracterizações com ajuda de outras suposições empíricas sobre a estrutura e função da
ordem científica. Argumenta, contudo, que, as três dimensões da racionalidade são válidas para a segurança
jurídica enquanto for garantida ao nível das leis abstratas e gerais, por procedimentos rigorosos de justiça e
administração[14]. Porém, assevera mais adiante que a forma clássica da lei não legitima uma soberania
exercida por não preencher determinadas necessidades funcionais para o prosseguimento privado-autônomo
e racionalmente orientado, para fins de interesse de cada um. Isto se evidencia pelo fato da sociedade não
ofertar de forma homogênea oportunidades iguais a todos. No tocante a esta problemática arremata
Habermas contrapondo Weber e sua argumentação funcionalista “(...) a elaboração de leis abstratas e gerais
pode ser interpretada como sendo racional, mas só, à luz de princípios dotados de conteúdo”.[15]

 A última das três qualidades formais, nessa démarche crítica, a estrutura científico-metódica de um
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corpo jurídico, não consegue reivindicar a eficácia de legitimar a legalidade, afirma Habermas argumentando
que mesmo com a autoridade que a ciência goza nos tempos atuais “as normas jurídicas já não ganham
legitimidade pelo fato dos seus significados serem especificados, os seus conceitos explicados, a sua
consistência provada e os seus motivos de pensamento uniformizados”[16]. É óbvio que Habermas não
descarta a contribuição jus-filosófica dos cientistas do direito ou juristas especializados no processo de
validação das normas nas sociedades pós-tradicionais. O que Habermas reitera é uma reaproximação
discursiva da racionalidade prática ou, uma releitura não estritamente formal das leis, mas uma racionalidade
que reconsidere a dimensão da moral preterida no modelo do direito positivo. Assim afirma ele: “as
qualidades formais do direito, analisadas por Weber, poderiam, somente, ter possibilitado legitimar a
legalidade sob condições especiais contanto que estas provassem ser “racionais” num sentido moral
prático”[17]. Weber compreende a moral como orientação axiológica subjetiva, e desse modo pensava ser
impossível compatibilizar com o caráter formal do direito.

Por fim, Habermas afirma que Weber realiza uma interpretação equivocada do direito racional
moderno em relação ao direito formal, pois para Weber não poderia existir um direito natural puramente
formal[18].  Assim, para Habermas, Weber confunde os conceitos de natureza e razão com conteúdos
axiológicos dos quais havia se libertado o direito formal. Habermas afirma: “Ele equipara erradamente, as
características processuais de um nível de fundamentação pós-tradicional com orientações axiológicas
materiais”[19]. E mais adiante reforça a crítica argumentando ser impossível fixar os limites entre direito e
moral com base em conceitos de matéria e forma ou material e formal e conclui: “não se consegue explicar, a
legitimidade da legalidade a partir de uma racionalidade independente (...) instalada na forma jurídica de um
modo moralmente livre; ela tem, antes, que se basear numa relação interna entre moral e direito”[20]. Cabe
destacar que Habermas advoga, nas Tanners Lectures, uma relação interna entre o direito e a moral. Já em
Direito e Democracia, a posição defendida em 1992, destoará da apresentada em 1986. Pois ele advogará
uma forma em que o direito não mais depende da moral para ser legítimo, mas busca o que se denomina
como sendo uma relação de complementaridade entre as instâncias da moral e do direito.

Assim, cabe compreender que a legitimidade procedimental não significa que inexista teor moral no
procedimento. Tratando-se de um Estado Constitucional Democrático, o procedimento deve preencher o
requisito político da participação pública nos debates sobre a agenda política e sobre a feitura das leis.

 
2. Legitimidade e participação na discussão pública: comunicação e razoabilidade.
 

Uma democracia representativa sofre distorções quando relega apenas à participação no processo
eleitoral quase toda a possibilidade real de participação política. Fora os instrumentos da democracia direta
como o plebiscito, o referendum e a iniciativa de leis, que são pouco explorados, o cidadão visualiza as
eleições praticamente como o único momento no qual pode participar politicamente[21]. Deste modo:
“Claramente, então, a participação tornou-se indireta, converteu-se o instrumento de voto na fórmula para
escolher representantes, não para decidir diretamente, senão para escolher a quem decidirá...”.[22]

            Neste sentido, pelas inúmeras dificuldades da técnica da representação política, cada vez mais
se faz necessária a abertura para o debate e para a valorização do consenso democrático. A justiça política,
como valor a ser alcançado por um Estado Democrático de Direito, está intimamente ligada às possibilidades
reais do debate democrático, e o espaço público é meio necessário para que as potencialidades lingüísticas
possam ser desenvolvidas pelos cidadãos. A importância deste locus democrático é tamanha que Jean-Mare
Ferry afirma: “... em ultima análise a justiça dependeria de uma liberdade de comunicação consistente, para
que todo cidadão pudesse inscrever um tema de discussão pública na ordem do dia da agenda política.”[23].
A chamada pós-modernidade apresenta-se numa sociedade altamente fragmentada, com múltiplos interesses
conflitantes a serem conciliados. O alargamento da participação política traz, inevitavelmente, o aumento das
demandas. Interesses diferentes são postos à mesa do debate político, não sendo viável a desconsideração
por alegações discriminatórias dos temas propostos. O procedimento de discussão deve ser flexível o
bastante para receber os argumentos propostos, buscando o ideal da imparcialidade.

Entretanto, o que se percebe é a dificuldade dos cidadãos levarem até esta agenda de discussões
políticas alguma sugestão. Na prática, há uma espécie de filtro institucional que decide o que pode ser objeto
de debate e o que não deve ser discutido. Além, é claro, de limitarem o modo pelo qual estes debates,
quando levados ao público, podem ser realizados. No nosso entendimento, os termos dos debates realizados
pelos grandes meios de comunicação são superficiais e direcionados. Não se chega ao essencial do tema, e o
que percebemos é que quando são realizadas discussões públicas, em geral, o intuito é embutir opiniões pré-
formadas.

É bastante oportuna a afirmação feita por Ferry sobre a importância do espaço público e
democrático: “O público é o lugar privilegiado de expressão e de revelação das características humanas,
razão pela qual o espaço público não é apenas um espaço dramatúrgico de manifestação, mas é também um
espaço ético de reconhecimento”[24].

Para a efetiva implantação de uma democracia participativa é necessária a consciência de que a

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5578



democracia não se concretiza apenas no momento do voto. O voto não exaure a participação democrática.
Esta participação está fundamentada sobre a idéia de construção pública das decisões, em caráter dialógico.
Para a democracia participativa não basta que as decisões sejam públicas, mas se faz necessário avaliar os
argumentos utilizados nas deliberações, em um movimento de argumentação e contra-argumentação. Os
argumentos, é claro, não podem extrair justificação em falácias de autoridade, em coerção ou mesmo em
argumentos técnicos acessíveis a especialistas. A democracia deliberativa, pois, dá especial tratamento ao
processo de argumentação. O exercício argumentativo neste modelo deliberativo é concebido como um
potencial de emancipação social. Neste sentido, a exigência de uma evidência é transformada na exigência de
um consenso social que legitima as decisões decorrentes das esferas de poder. Assim, para a democracia se
quer a aprovação social das decisões. Esta aprovação aparece não apenas quando a decisão é articulada por
uma lógica formal, mas principalmente quando é razoável. Isto porque não comportando uma única solução
racionalmente correta, as querelas políticas podem ser decididas tanto em um sentido como em outro, sendo
ambas as direções fundamentadas racionalmente. O critério, portanto, passa a ser o da razoabilidade.

 
Para Perelman, a razão prática funciona mais pela negação das escolhas não-razoáveis
do que pela indicação das razoáveis. Isto, porque é quase impossível existir uma só
solução razoável, enquanto que é plausível a rejeição de várias decisões não
razoáveis.[25]
 

É interessante notar que a afirmação feita por Cláudia Servilha Monteiro: “Para a razão teórica a
aprovação não é necessária; já a razão prática tem lugar, justamente lá onde as provas não são
possíveis”[26]. Fica claro que numa democracia, os argumentos não se referem a verdades universais e
imutáveis, mas a posições argumentativas dentro de uma controvérsia, que pretendem o convencimento de
um público.

A razão teórica opera, então, com os parâmetros da racionalidade fundada em
evidências, com aquilo que pode ser comprovado, enquanto a razão prática tem na
razoabilidade o critério da necessária aprovação das argumentações.[27]
 

A noção de razoável, como critério para a aferição da racionalidade prática inserida numa decisão,
não é unívoca. Sabe-se que razoável é termo aberto que comporta muitos sentidos. A indeterminação do
sentido do razoável pode ser minorada por sua vinculação a uma sociedade e seus costumes, isto é, àquilo
que é considerado aceitável em determinada sociedade.

Como o conceito de razoável não é algo dado, mas construído pela sociedade, tem-se que a
utilização da razoabilidade como critério de legitimidade e racionalidade na aferição das decisões
democráticas requer uma construção pública do conceito de razoável. Esta construção pública de
razoabilidade só pode ser efetivada em um contexto de liberdade comunicacional e de veracidade.

 
O procedimento comunicativo deve então preencher dois requisitos: uma comunicação
em um meio democrático que assegure a liberdade dos agentes dos discursos e, ao
mesmo tempo, o objetivo de se chegar a um consenso pela argumentação.[28]
 

Linhas atrás afirmamos que em um esquema democrático deliberativo os argumentos técnicos que
não sejam compreensíveis para leigos não podem ser o fundamento único das decisões políticas. Conquanto
esta afirmação pareça trivial, faz-se imprescindível sua lembrança frente os avanços totalizadores do domínio
da técnica. Assim, a complexidade na sociedade pós-industrial[29] abre espaço para que o argumento do
especialista, que detém uma autoridade amparada em um conhecimento técnico, seja considerado o mais
apto a tomar decisões políticas, já que possui uma visão científica dos fluxos e refluxos dos fatos sociais e
econômicos.[30] No nosso modelo de administração pública, por exemplo, as agências reguladoras, sob a
justificativa da qualidade técnica, estão situadas numa controversa situação de independência frente aos
outros órgãos administrativos.

A sociedade civil deve ser o locus de onde surgem as demandas sociais. Em alguns momentos,
entretanto, o que se percebe é exatamente o contrário. As soluções e demandas políticas descem das altas
esferas do poder para a sociedade. Percebe-se assim, que no contexto atual, há uma deturpação do fluxo que
as demandas políticas devem ter em uma sociedade democrática. Somente em um modelo totalitário o
Estado se arvora como detentor das decisões coletivas, impondo as ‘soluções de cima para baixo’.

Atualmente, o termo sociedade civil é compreendido de forma muito diferente de quando surgiu. Na
acepção jusnaturalista, mais especificamente em Hobbes e Locke, sociedade civil é a sociedade politicamente
organizada, que se constitui pelo pacto de todos, isto é, pelo contrato social. Esta sociedade politicamente
organizada supera a chamada sociedade natural, ou estado de natureza. Percebe-se, assim, que:

 
Sociedade civil (societas civilis) contrapõe-se a "sociedade natural" (societas naturalis),
sendo sinônimo de "sociedade política" (em correspondência, respectivamente, com a
derivação de "civitas" e de "pólis") e, portanto, de ‘Estado’.[31]
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Hoje, a sociedade civil é vista não como a sociedade política no sentido de Estado, mas, pelo
contrário, é compreendida como “a esfera das relações entre indivíduos, entre grupos, entre classes sociais,
que se desenvolvem à margem das relações de poder que caracterizam as instituições estatais”.[32] Neste
segundo modo de entender sociedade civil, ela é tida como a instância das disputas sociais, ainda sem
estrutura organizada pelo poder político formal. Estas disputas podem ser das mais variadas matérias,
portanto, econômicas, religiosas etc. É justamente para pacificar estas disputas, estes conflitos, que o poder
político formalizado pelo Estado e pelo Direito deve agir, tendo claramente que ouvir as demandas da
sociedade civil. O sistema político democrático possui esta incumbência de mediar/solucionar estes conflitos
que surgem da intersubjetividade social por meio de procedimentos públicos que, recebendo as demandas
dos atores sociais, assuma o ideal da imparcialidade.
 
3. Legitimidade, processo e imparcialidade de procedimentos.
           

A deliberação habermasiana para a construção pública das decisões políticas como forma de
legitimidade é ancorada na situação ideal de fala[33]. A autonomia pública dos cidadãos e a soberania
popular podem de realizar em um debate amplo e regido por procedimentos imparciais, porque neste debate,
repita-se, devem estar presentes as condições para uma situação ideal da fala. A imparcialidade na
perspectiva moral concretiza-se no uso público da razão que não exclui formas específicas de vida nem os
argumentos aptos a defendê-las – em borá a defesa da pluralidade política já seja uma opção que revela um
fundo moral. Mas a lei, que pode ser fruto de um debate ideal, necessita passar por outro processo de
argumentação e interpretação para ser aplicada a uma controvérsia: o processo judicial. Este segundo
momento de argumentação e interpretação está enquadrado pelos procedimentos jurisdicionais.
            O procedimento criado pelo legislador e utilizado nos tribunais é o espelho de uma concepção moral.
Assim, a moral se apresenta, mesmo que de modo rarefeito, nos procedimentos. A própria concepção de
jurisdição passou por transformações. E isso quer dizer que os procedimentos que instrumentalizam o
exercício da jurisdição também foram desenhados de modos distintos. Vem à tona, neste sentido, a questão
não apenas de perceber as diversas formas de procedimentos, mas a relação entre as espécies de
procedimentos e a engenharia político-jurídica do contexto social no qual os procedimentos estavam
inseridos, bem como os bens que os procedimentos visavam resguardar. Pequenas opções procedimentais,
por vezes, revelam situações de fundo mais complexas. Luiz Guilherme Marinoni, por exemplo, fala em
“procedimentos que eliminam a possibilidade de o devedor discutir certas questões para dar maior
tempestividade às tutelas que servem às instituições financeiras”[34]. Destarte, a tentativa de encarar os
procedimentos, sejam os legislativos ou os jurisdicionais, como fórmulas esvaziadas de conteúdos morais,
remonta à idéia de que é possível, a nível política, se fazer opções sem valorações.
            Em uma democracia nos moldes da representação clássica, o processo de legiferação certamente
segue caminhos mais estreitos do que o processo amplo e aberto de feitura das leis realizado em uma
democracia participativa. Os regimentos internos das casas legislativas, por exemplo, neste modelo de
democracia participativa, devem estar estruturados de modo menos rígido e fechado, para que os
parlamentares ouçam setores sociais diretamente atingidos pelos efeitos da lei em discussão.

Na esfera do judiciário, especialmente no exercício da jurisdição constitucional, a figura do amicus
curiae, por exemplo, está em consonância com uma interpretação e aplicação da ordem jurídica
constitucional na linha da proposta de uma sociedade aberta de intérpretes da constituição[35]. O art. 7o,
parágrafo 2o, da lei 9.868/99, que trata do processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da
ação declaratória de constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, afirma que o relator poderá,
dependendo da relevância da matéria e da representatividade dos postulantes, poderá, por despacho
irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades. A intervenção deste terceiro tem o intuito
de trazer um elemento a mais de legitimidade para a decisão.  Na ADIn 2.130/SC, o Supremo Tribunal
Federal assim afirmou:

 
A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de
controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das
decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza,
em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização
concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize,
sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de
participação...”[36]

           
Percebe-se, assim, que a abertura procedimental está comprometida, neste caso, com uma maior

participação democrática, o que espelha uma opção política presente no procedimento.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
A problemática da legitimidade das normas legais é bem mais abrangente e aqui apenas tocamos a
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questão. Sua importância é inegável uma vez que a estrutura do mundo moderno se apóia sobre princípios e
leis erigidas recentemente do ponto de vista da história do ocidente. A questão da fundamentação das leis e o
respeito às mesmas depende de um grau de consciência histórico na qual a participação de todos na
construção dessas mesmas leis é ainda utópico, conquanto já se possa vislumbrar caminhos nesse processo de
construção. Habermas ousa apontar um desses caminhos na sua teoria do agir comunicativo. Como é
possível perceber, não se pode mais fundamentar e justificar a obediência às leis com base em tradições
metafísico-religiosas e mesmo consuetudinárias; o apelo que se faz na modernidade é à razão, instância capaz
de reordenar a vida em sociedade. A razão suscitada por uma tradição que se cristaliza na filosofia de Kant,
torna-se absoluta no pensamento de Hegel, desmascarada como ideológica em Marx e denunciada como
deletéria pelos pensadores da Teoria Crítica, é resgatada por Habermas que passa a reconsiderá-la sob
aspectos ainda não vistos. Trata-se de uma ampliação do conceito de razão. A razão vista apenas como
instrumental e monológica e passa à uma razão comunicativa e dialógica.

A racionalidade comunicativa nos apresenta uma nova compreensão da razão, aspectos até então
encobertos pelo véu obscuro da ignorância, instrumentalizada e sob o julgo de um poder invisível, mas que
se fazem presentes nas ações de cunho político e pela força das armas. A racionalidade comunicativa assume
o telos da emancipação humana sem, no entanto, lançar mão de fundamentos metafísico-religiosos, mas
crendo no poder emancipatório presentes na própria razão.

A guinada lingüístico pragmática propiciou o desenvolvimento de um novo paradigma que traz no
seu âmago o germe da libertação. Habermas mantendo fiel ao projeto iluminista, agora reformado e sob
novas bases, e mantendo-se no esteio do pensamento crítico, apresenta uma nova faceta da razão. A razão
com vistas à emancipação através da linguagem. O projeto parece, à primeira vista, ao mesmo tempo
ingênuo e ousado, mas apresenta o caráter da inovação.

É com base na sua teoria do agir comunicativo que se pode compreender a questão da legitimidade
das normas e com ela a crítica a Weber. Pois, a proposta de Weber acha-se ainda ancorada num modelo de
racionalidade estratégica ou instrumental, modelo este que distancia a dimensão da moral e do direito com
vistas à preservação do caráter científico. Essa crítica só pode ser entendida se tivermos à disposição a teoria
emancipatória presente na teoria do agir comunicativo. Pois, a lei é produto da vontade humana e a forma
como a mesma é ordenada e justificada revela a finalidade e o alcance do objetivo proposto.

A construção social proposta por Habermas revela uma intensa participação da “vontade geral”
construída argumentativamente e de forma participativa. Para as denominadas sociedades democráticas é um
caminho a ser examinado, pois do contrário teremos leis constituídas de forma lógica coerente no seu
arcabouço formal, mas distante da vontade dos homens e mulheres a que as mesmas se destinam.
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[1] Cf. J. Habermas, Teoria de La acción comunicativa, Madrid: Taurus, 1987, pp. 316-330, Vol. I e na segunda parte da obra La
estructura racional de La linguistización de lo sacro trata da evolução do direito e como o mesmo se torna elemento central na nova
forma de integração social. Ibidem, pp. 111-154.
[2] As “Tanners Lectures” são o resultado dos cursos ministrados por Habermas no ano de 1986 em Harvard. Esse texto encontra-se
entre duas grandes obras, A Teoria do Agir Comunicativo de 1981 e Direito e Democracia: entre a facticidade e a validade de
1992. Nele, Habermas expõe uma posição de dependência do direito em relação à moral, contudo, não é uma posição que se manterá
em 1992. As razões pelas quais tal posição não se manterá não serão expostas neste trabalho, contudo, procurarei demonstrar as
bases da crítica de Habermas à visão positivista de Weber.
[3] Habermas estabelece, em muitos momentos de sua vasta obra, discussões com N. Luhmann, acerca da temática da legitimidade.
Luhmann a define, ao mesmo tempo em que a problematiza, nos seguintes termos: "Hoje, ele [ o conceito de legitimidade ] significa a
convicção, realmente, da legitimidade do direito, da obrigatoriedade de determinadas normas ou decisões, ou do valor dos
princípios que as justificam. Mas apesar de tudo isso só se conseguiu chegar a uma pergunta: como é possível a convicção real da
legalidade ou da força compulsiva desta decisão quando só alguns é que decidem?" . LUHMAN, Niklas. Legitimação Pelo
Procedimento, Brasília: Editora UNB, p. 29.
[4] BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da Política. p. 140.
[5] “La probabilidad de encontrar obediência a um mandato de determinado contenido...” (Cf. WEBER, Max. Economia y sociedad.
México: Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 43)
[6] “La “legitimidad” de una dominación debe considerarse solo como una probabilidad, La de ser tratada prácticamente como tal y
mantenida em una proporción importante” (Cf. WEBER, Max. Economia y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica, 1987,
p. 171)
[7] HABERMAS, Jurgen. Direito e moral. Lisboa: Instituto Piaget, 1992, p. 13
[8] Hans Kelsen apresentou na obra Teoria Pura do Direito uma concepção de ciência jurídica com a qual se pretendia ter alcançado,
no Direito, os ideais de toda a ciência, quais sejam, a objetividade e a exatidão. Para alcançar esses objetivos, Kelsen propôs uma
depuração do objeto da ciência jurídica, para garantir a autonomia científica para a disciplina jurídica que, segundo ele, vinha sendo
deturpada pelos estudos sociológicos, políticos, psicológicos e filosóficos. O pensamento kelseniano tornou-se alvo preferido das
teorias críticas do Direito, inconformados os seus protagonistas com os déficits éticos do pensamento jurídico assim purificado e com
o conseqüente desinteresse dos juristas em realizar cientificamente um direito atrelado a critérios de legitimidade não apenas formais.
O projeto de Hans Kelsen não poderia ser diferente: para que uma ciência das normas atingisse seus objetivos epistemológicos de
neutralidade e objetividade, era preciso expulsar do ambiente científico os juízos de valor, como já o haviam feito as demais
disciplinas científicas. Contudo, como não é objeto de nossa análise o resultado das teorias originadas no pensamento de Weber, fica
apenas essa referência a Kelsen. Cf. BRANDÃO F. H. V, Leitura crítica do pensamento de Hans Kelsen: O direito como ordem
normativa de coação In: prim@ facie – ano 5, n. 9, jul./dez. 2006, pp. 149-163.
[9] WEBER, Max. Economia y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 174.
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[18] HABERMAS, Jurgen. Direito e moral. Lisboa: Instituto Piaget, 1992, p.29.
[19] Ibidem, p. 30
[20] Ibidem, p. 30.
[21] “A imposição da representação tornou a democracia, com o sufrágio como paradigma, um sistema de seleção entre os homens,
em que a grande maioria do povo foi visivelmente afastado, ou, quando muito, diminuído na sua potência participativa, atuando tão só
como sujeito passivo, prontamente esquecido, pois dele não de demanda senão seu assentimento e apoio”. ALARCÓN. Pietro de
Jesús Lora. A Democracia Semidireta na Constituição de 1988 in Revista de Direito Constitucional e Internacional, no 33, ano 8,
2000, Ed. Revista dos Tribunais, p. 153.
[22] Idem, p. 152.
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[26] Idem, p. 155.
[27] Idem, p. 155.
[28] Idem, p. 167.
[29] Cf. CASTELLS. Manuel. A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura – A Sociedade em Rede. 10a Ed. São
Paulo: Paz e Terra, 1999.
[30] “O processo de mundialização econômica está causando a redução dos espaços políticos, substituindo a razão prática pela
técnica. Há um processo de tentativa de substituição dos governos que exprimem a soberania popular pelas estruturas de governance,
cujos protagonistas são organismos nacionais e internacionais “neutros” (bancos, agências governamentais “independentes”,
organizações não-governamentais, empresas transnacionais, etc) e representantes de interesses econômicos e financeiros. A estrutura
da governance, portanto, é formada por atores técnico-burocráticos sem responsabilidade política, cujo objetivo é excluir as decisões
econômicas do debate político”. BERCOVICI. Gilberto. Soberania e Constituição: Para Uma Crítica do Constitucionalismo. São
Paulo: Quartier Latin, 2008.
[31] BOBBIO, Norberto, et alli. Dicionário de Política. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004, p. 1206.
[32] Idem, p. 1210.
[33] “Este modelo que Habermas designa como ‘situação ideal de fala’, impõe uma série de condições apresentadas através de três
exigências fundamentais: a não-limitação, ou seja, a ausência de impedimentos à participação; a não-violência, enquanto inexistência
de coações externas ou pressões internas; e a seriedade, na medida em que todos os participantes devem ter como objetivo a busca
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O ESTADO ROMANO COMO MOMENTO DO ESTADO ÉTICO EM HEGEL: ENSAIO EM
HOMENAGEM AOS SETENTA ANOS DE JOAQUIM CARLOS SALGADO

THE ROMAN STATE AS A DIALETIC MOMENT OF CONTEMPORARY ETHICAL STATE IN
HEGEL: IN HONNOR OF THE SEVENTH ANNIVERSARY OF JOAQUIM CARLOS SALGADO

Saulo de oliveira Pinto Coelho

RESUMO
Busca-se elucidar e revisar o papel do mundo romano como figura-chave para a compreensão do Estado
contemporâneo em sua leitura hegeliana e, nesse propósito, evidenciar o valor do Direito (que aparece em
seus traços centrais na experiência romana) como elemento indispensável para compreender a eticidade
contemporânea (e o Estado de Direitos Fundamentais a ela correlata) como superação do embate histórico
entre Liberdade e Poder, no ocidente. A obra do hegeliano Joaquim Carlos Salgado, aparece como ponto
central de diálogo acerca desse temário, possibilitando um aprofundamento reflexivo em busca da
explicitação da questão do valor da juridicidade romana no seio de uma Ética e de uma Teoria da Justiça de
matriz neo-hegeliana.
PALAVRAS-CHAVES: 1. Teoria da Justiça; 2. Hegel; 3. Estado de Direito; 4. Roma.

ABSTRACT
We try to shed light over the role played by the ancient roman world, considered as a master key, at the
comprehension of the contemporary State, taking into consideration the hegelian perception. In this purpose,
the paper makes it clear that Law (which shows its main traits in the roman law experience) is an
indispensable element of comprehension of the contemporary ethic (and the Rule of Law which relates itself
to this ethic) as an overcoming of the historic querelle between Freedom and Power in the western culture.
The opera of the hegelian scholar Joaquim Carlos Salgado emerges as the center of the dialog, making
possible a deeper reflection, in order to point out the value of comprehending Roman law under the light of
both Ethics and a neo-hegelian Theory of Justice
KEYWORDS: 1. Theory of Justice; 2. Hegel; 3. State; 4. Rome.

1. Considerações Iniciais.

O Presente artigo visa a promover uma reflexão sobre o papel de Roma no devir fenomenológico do
Espírito, e mais especificamente do Estado de Direito como momento de chegada do Espírito Objetivo,
segundo o pensamento de Hegel, precisamente na obra em que tal narrativa do embate dialético entre
liberdade e poder é tratada como mote fundamental, a Fenomenologia do Espírito. Partindo das reflexões do
abalizado interprete do pensamento hegeliano no plano da Ética e do Direito, Joaquim Carlos Salgado[1],
pretendemos empreender uma demonstração da importância do mundo romano para o afloramento do
conceito de Estado Ético Mediato dentro da obra de Hegel, resgatando, no seio do pensamento hegeliano, o
valor do legado romano na configuração histórica da eticidade ocidental; valor este muitas vezes desprezado
pelo próprio Hegel, mas paradoxalmente fundamental como para a construção da estrutura contemporânea
do Estado Constitucional de Direitos Fundamentais, uma vez que a experiência jurídica romana constitui o
momento do aparecimento de uma Idéia jurídica de Justiça, ou seja, da Justiça em seu conceito jurídico-
político e não apenas ético-moral.

No pensamento hegeliano o momento da juridicidade romana foi em variadas leituras entendido como
momento de pura negatividade; momento em que Hegel expressa sua crítica à ausência de substancialidade
ética que vai a partir dali caracterizar o devir do ocidente e que iria, inclusive, justificar a procurar hegeliana
por tratar como questão fundamental o resgate da bela totalidade da Polis grega. Essa leitura imediatista da
visão hegeliana do devir histórico do Espírito objetivo, parece estar embasada num certo desprezo pela
tradição romanística que Hegel esboça na Fenomenologia. Tal desprezo é fruto de uma situação histórica do
filósofo, que em sua época se opunha e rivalizava no seio do romantismo, com a Escola Histórica. Esse
caráter situacional[2] e circunstancial[3] do desprezo hegeliano pela tradição romanística é o ponto de
partida para uma necessária reflexão sobre o papel de Roma e o papel do Direito Romano na construção
dialética do Estado Ético Mediato - o Estado de Direito.

Ao se buscar, aqui, uma leitura sistêmica e situada da filosofia especulativa de Hegel, um dos importantes
desafios em busca da correta compreensão da Ética hegeliana consiste justamente em assimilar, fora de um
mecanicismo abstrativo, o mote da interação dialética entre a Religião, a Moral e o Direito no devir da
cultura ocidental, rumo ao Estado Ético novecentista. Assim, o momento do Direito (ou seja, o Direito como
momento lógico-ontológico) aparecerá como importante chave de compreensão do Estado Racional
Hegeliano, visto que possibilita, em interação dialética com os demais momentos da vida ética, assimilar a
riqueza e a complexidade da unidade dialética entre a objetividade (liberdade objetiva, poder político) e
subjetividade (liberdade subjetiva, moralidade), na totalidade (não totalitária) da complexa unidade entre
Estado, Sociedade Civil e Individuo livre, guiada justamente pelo conceito de Direitos Fundamentais.[4]

Nesse diapasão, entendemos que um dos principais méritos da visão de Salgado acerca da atualidade
instrumental do pensamento de Hegel como base fundamental para a compreensão do Estado
Contemporâneo consiste justamente no resgate que o pensador brasileiro faz da tradição e do legado
jurisprudencial romano como um momento fundamental de construção do Estado Ético Mediato (o Estado
de Direito). Dentre as várias contribuições que ofertou à jusfilosofia, Salgado tem o mérito, ainda pouco
evidenciado e reconhecido, de reposicionar os momentos histórico-dialéticos do Espírito ocidental,
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recuperando, dentro da fenomenologia hegeliana, o papel de Roma no devir do ocidente, como importante
momento da subjetividade no processo ético que culmina no mundo contemporâneo, com a figura do Sujeito
Universal de Direitos Universais e com a estrutura de um Estado que tem como seu princípio e seu fim, sua
razão de ser, a concretização desse conceito de sujeito de direitos fundamentais como realidade presente na
vida de todo ser humano. Esse resgate da experiência romana para o debate ético-político contemporâneo
possui importantes desdobramentos que dão à preocupação de Salgado um caráter atual.

 

2. Intróito sobre o papel do momento do Direito na construção do Estado Ético Mediato

No plano da Ética, o devir da consciência à  Razão e ao Espírito, se revela na práxis dos momentos da
consciência moral[5], que passa, por meio da consciência política, à instância dialética da consciência
jurídica e da razão jurídica[6], em que o Direito revela-se como a comunicação racional do Espírito de uma
comunidade ética na qual a coesão dada pelo poder organizador da vida em comum efetiva-se sem esvaziar,
com isso, o plano da subjetividade, do exercício, por todos, da singularidade da condição de ser humano,
numa sociedade eticamente organizada[7]. Isso se dá porque, pelo Direito, um Estado se estrutura como
Estado de Direitos Fundamentais, fazendo deles (dos direitos fundamentais) seu fundamento e seu fim[8].

Se o direito (e, contemporaneamente, o conceito de Direitos Fundamentais) representa a chave para a
compreensão da unidade dialética entre a objetividade e a subjetivade no plano da vida ética; deve-se
reconhecer que é em Roma que a noção do jurídico surge com todos os seus elementos conceituais, ou seja,
é na experiência jurídica romana que o Direito aparece em sua nota própria como criação cultural por meio
da qual os homens livres, tornando-se sujeitos de direitos, organizam a vida no seio do Império[9].

Na Fenomenologia do Espírito, o mundo romano aparece em dois distintos momentos do texto.
Primeiramente, surge na descrição da experiência da consciência - no movimento desta à auto-consciência,
ou consciência de si. Nessa primeira passagem[10] - normalmente utilizada pelos estudiosos de Hegel para
descrever sua visão do mundo romano, a cultura do Lácio é identificada com o pensamento estóico e, então,
pensada como um momento de alienação da consciência incapaz de, enquanto consciência de si, realizar-se
como livre na sua efetividade (ou externalidade), posto que, apesar de capaz de pensar-se como livre (ou
seja, ter ciência da sua liberdade), a consciência estóica é incapaz de se reconhecer como objetivamente livre,
haja vista que é incapaz de dar conteúdo à sua liberdade.[11] 

Já em um outro momento da Fenomenologia[12], Roma surge mais detidamente, como uma figura do
Espírito Objetivo, sendo necessário, desde já, advertir que é sobretudo em relação a essa passagem que
dialoga-se na presente reflexão.

No devir fenomenológico do Espírito, o mundo romano aparece como o primeiro momento após a cisão da
bela totalidade da Polis Grega. Em regra, portanto, tal passagem do texto hegeliano é tomada pelos
estudiosos enquanto narrativa da alienação do Espírito, quando este perde sua dimensão de totalidade.
Ocorre, todavia, que a intenção de Hegel, manifesta desde seus escritos de juventude, de resgatar a
totalidade ética da Polis Grega, não pode nunca ser entendida como mero retorno a tal momento[13]. A
totalidade perdida com a cisão do mundo ético grego somente pode ser resgatada pela mediação da
subjetividade, elemento fundamental que aparece nessa cisão. Assim sendo, o mundo romano faz surgir na
cultura ocidental um dos conceitos primordiais da subjetividade: o conceito de sujeito de direito, que aparece
em Roma não ainda em sua forma completa e refletida[14], mas que lá se apresenta, na experiência da
juridicidade, à razão história ocidental, como estrutura sem a qual a Liberdade objetiva e a Liberdade
subjetiva não poderiam encontrar, no mundo contemporâneo, a sua unidade conceitual no Estado de Direito.

3. A Revolução como Momento-Chave para a compreensão do Estado Ético Hegeliano

A descrição do devir do Espírito Objetivo em Hegel visa, sobretudo,à explicitação de seu resultado enquanto
conceito: O Estado Constitucional Contemporâneo. Joaquim Carlos Salgado é o jusfilósofo que vem se
dedicando a trabalhar as categorias hegelianas na apresentação de uma Teoria da Justiça adequada aos dias
atuais. Foi ele o pensador capaz de perceber este importante momento que Roma representa para o auto-
desenvolvimento histórico do Estado Ético. Em suas recentes pesquisas, vem se dedicando a evidenciar a
experiência romana como elemento suprassumido da Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo.[15]

Também em sua tese de cátedra, A Idéia de justiça em Hegel, podemos encontrar a indicação da relevância
que Salgado dá a Roma na atualização do pensamento hegeliano. Antes, porém, é importante evidenciar que,
na tese, Salgado encara a estrutura da Revolução (que, segundo ele, é a figura do Espírito que quer a si, ao
pensado, como real), como figura capaz de revelar que a Liberdade é, pois, a idéia determinante do Espírito.
Por isso, o jusfilósofo identifica-a, em lapidada digressão lógica, como um elemento central na filosofia
hegeliana:

"O pensamento de Hegel seria vazio e nem poderia ser formulado sem a história; a matéria da história tem
seu ponto mais alto na vida política, no Estado. Sem o Estado é abstrato o pensamento de Hegel, vale dizer,
não dialético; isso o faria apenas mais uma filosofia, sem contudo oferecer à humanidade a grandeza de sua
criação. Ora, sem a Revolução Francesa não poderia Hegel desenvolver a teoria política do Estado
Contemporâneo tal como a concebeu: sistema convencional de realização da liberdade. Eis porque Hegel
reconhece na Revolução Francesa o momento histórico da realização da liberdade objetiva e subjetiva, bem
como do direito nela fundado, pois uma constituição foi elaborada segundo o conceito do direito, nela tudo
encontra seu fundamento. Pela primeira vez 'desde que o sol está no firmamento' o homem constrói a
realidade segundo o modelo do pensamento".[16]

A organização do capítulo nono de sua tese de cátedra parece nos indicar que Salgado vê no conceito de
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Revolução a chave para a explicitação do devir do Espírito em Hegel, até o atingir de sua meta: a Liberdade
no seu conceito concreto, O Estado Constitucional Contemporâneo. Tal leitura nos parece adequada, haja
vista que devemos considerar que a verdade consiste não somente no resultado, mas na totalidade (unidade
dialética) do devir e do resultado. Assim sendo, é com os olhos no seu pleno efetivar que Hegel põe em devir
o Espírito e, após percorrer as figuras da consciência, o faz percorrer novas figuras, justamente as do
Espírito (agora, não como figurações lógicas exigidas pela consciência, mas como efetividades históricas) em
direção à sua Verdade. Se o conceito de Revolução (e, mais especificamente, a Revolução Francesa) é a
chave para compreender o sentido da Liberdade efetivada (do Espírito em sua Verdade), o próprio Espírito é
posto no viés de sua formação, portanto, na perspectiva de suas figuras. Estas, ao se negarem, representam o
próprio Espírito negando dialeticamente a si e, ao assim proceder, apresentado os elementos (momentos)
indispensáveis ao revelar de seu conceito pleno.

Nessa perspectiva é que devemos entender a apresentação (a negação) das figuras da bela totalidade ética
grega (o Espírito Imediato) e do mundo romano (o Estado de Direito), como componentes do momento por
Hegel identificado como Espírito Verdadeiro, em que aparecem, respectivamente, tanto a objetividade da
substancia ética imediata, quanto a subjetividade da consciência da liberdade, porém, em ambos os casos,
num aparecer precário, sobretudo porque ainda inconciliável.

3. Da Consciência à Razão, Da Razão ao Espírito

A chave para a compreensão da Revolução e de seu papel na filosofia hegeliana é a passagem de uma
reflexão, até então dada apenas no plano da consciência (e, no máximo das consciências de si, na luta pelo
reconhecimento), para uma reflexão também no plano do Espírito e de seu auto-movimento histórico. Não
que sejam duas realidades separadas, pelo contrário. A luta das consciências de si pelo seu reconhecimento
(senhor e escravo), p. ex., é já movimento do Espírito. Porém, somente agora, entendido e desenvolvido esse
processo, é que o Espírito (e sua formação) ganham o primeiro plano.

Para uma correta compreensão dessa questão, bem como para uma necessária recapitulação de conceitos
essenciais a essa exposição, optamos por trazer à colação exposição feita por Salgado, em artigo publicado
em 1976, em que o autor procede a uma elaborada apresentação dos momentos da consciência e do
Espírito, correlacionando-os com o Aparecimento do Estado na 'Fenomenologia do Espírito' de Hegel[17].
Nesse artigo, o conceito de reconhecimento é considerado como elemento fundamental na fenomenologia e
por meio dele correlaciona-se consciência e consciência de si, para então identificar a razão e, por meio
dela, a passagem para o Espírito, que, por sua vez, se desenvolve em três momentos. Vejamos.

Começa o autor pela consciência, afirmando que somente ela pode ser efetivamente concreta, ou seja, "uma
realidade dialética da individualidade que é a realização do particular no universal e do universal no
particular", pois:

"sendo consciência do indivíduo, possui ao mesmo tempo a universalidade. Ela é a interiorização de si e de
toda a realidade ao mesmo tempo. Cada consciência é ela em particular ao mesmo tempo em que é toda a
realidade interiorizada.(...) Os animais e os outros seres em geral não possuem uma universalidade senão
externa. É o homem que lhes concede universalidade".[18]

Essa universalidade é dada pelo instrumento da palavra e por ser o homem universalidade interior, pois,
"envolvendo a dialética o conceito de negatividade, a consciência está capacitada para negar-se como
singular para alcançar o universal concretamente". Assim sendo:

"A Fenomenologia quer mostrar que a consciência, conhecendo-se, conhece toda a realidade. Disto a
consciência se dá conta pela experiência que faz no seu evoluir histórico, passando pela superação dialética
dos momentos mais abstratos aos mais concretos, até encontrar sua realidade completa, sua plena
concretude, na forma do Espírito, em que ela aparece como um 'eu que é um nós e um nós que é um eu'".
Ou seja, a consciência precisa deixar de ser universalidade apenas em si e revelar-se como tal para si mesma,
tornando-se universalidade concreta em si e para si. Mas, primeiramente, nessa caminhada é preciso desfazer
o dualismo sujeito-objeto, por isso nela "há um constante evoluir da natureza do objeto até que ele assuma a
forma do eu. Ao atingir o estádio em que a consciência se sabe como objeto de si mesma, assume ela a
categoria da consciência de si".[19]

Quanto à consciência de si, prossegue Salgado: "Consciência de si é a expressão que usa Hegel para
designar um momento da dialética descrita na Fenomenologia, em que a consciência sabe ser ela o seu
próprio objeto".[20]

Aqui, pelo conceito de ação, a consciência de si passa ao movimento da história na busca pela liberdade,
pois, sendo um eu, o homem pode negar-se como dado e empreender a criação em si e, no mundo, de um
novo ser; só por essa condição de saber-se como um eu é que pode empreender a luta pelo seu
reconhecimento como tal (livre) na dialética do senhor e do escravo e na dialética do trabalho, dela
decorrente, na qual o homem passa a constituir o mundo racional da cultura como resultado da ação do
trabalho, a obra humana. Porém o reconhecimento dado nessa dialética não será ainda reconhecimento
concreto. Para tal, não pode ficar a dialética apenas no plano da consciência de si. Vejamos com Salgado

 "Até aqui a consciência se mostrou como consciência de si, isto é, como consciência particular. Ela agora
vai se mostrar como consciência universal. Vai passar pelo momento da Razão, em que ela sabe ser toda a
realidade (...) O aparecimento da razão é propiciado pela dialética do senhor e do escravo, exposta no
momento da consciência de si. A razão, como momento da consciência na sua experiência histórica, só é
possível porque o trabalho, ou o fazer do escravo, propiciou o aparecimento da obra. Na razão, a obra, a
criação humana, é posta como objeto da consciência. A consciência tem, pois, como seu objeto o seu
mundo. (...) Ela se busca, pois, no mundo que é obra dela, que é racional (...). A obra remete ao outro, o
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individuo que pense ter feito algo só para si na realidade realizou uma obra para todos os outros, como a dos
outros é também para ele. (...) A consciência, porém, experimenta que, como consciência individual, não
pode ela ser conteúdo do mundo e que só o coletivo pode operar a síntese concreta da consciência e do seu
mundo. A operação da Razão é, pois, afastar o individualismo. (...) O concreto é a totalidade dos indivíduos
integrados (...) Como consciência coletiva, a Razão compreende o seu mundo e se torna substância
espiritual. Se a substância espiritual pode ser a consciência de si do individuo, deve ser a consciência de si da
pluralidade dos indivíduos. Deve constituir-se não como 'cogito', mas como 'cogitamus'. (...) O cogito
cartesiano é abstração porque o 'eu existo' de uma consciência de si só é possível por um outro 'eu existo'.
Isto, porém, não significa que a consciência de si universal é um penso em geral. Ela é o 'nós' que unifica os
'eus', é a intersubjetividade pela qual os 'eus' se enviam através da obra humana."[21]

É assim que a razão sabe-se como mundo da história humana, o qual é sabido por ela como a substância
espiritual. Para Salgado, esse mundo, que é o Espírito, se desenvolve através de três momentos:

"A) O Espírito Imediato, cujas  figuras históricas são a Grécia e Roma.

B) O Espírito estranho a si mesmo, figurado na Idade Média.

C) O Espírito certo de si mesmo, caracterizado pelo período de Napoleão, isto é, após a Revolução
Francesa".[22]

Interessa justamente a exposição da visão hegeliana acerca desse momento inicial do Espírito Imediato,
resultado do devir lógico da consciência, mas que agora precisa operar o seu próprio devir formador,
negando a si (dialeticamente) em direção ao Espírito Certo de Si Mesmo.

O homem livre, "ser para si independente que se constitui pelo agir transformador do mundo"[23], na
unidade do Senhor (independência) e do Escravo (trabalho), pode ser revelado em sua essência na dialética
da consciência, mas somente pode ser afirmado em seu conceito, enquanto efetividade, na dialética do
Espírito. É que, segundo Salgado ressalta posteriormente em sua tese de cátedra:

"Ao tratar Hegel da consciência, da consciência de si e da razão, (...) Trata-se de uma fenomenologia em que
o pensar aparece nos seus diferentes graus de relação com o objeto, do mais pobre ao mais rico e complexo,
considerando-se sempre que, em todos esses momentos e nas diversas figuras que o Espírito se manifesta na
história, se manifesta na sua totalidade. O Espírito é considerado, nos seus diversos aspectos, um processo
global que vai da consciência ao saber absoluto. Na verdade, é o próprio Espírito que faz a experiência de si
como consciência, consciência de si e razão".[24]

            No plano da razão, a consciência sabe ser toda a realidade, posto que, tendo entrado no plano da
universalidade, sabe ser ela a "coisa mesma", o mundo por ela pensado e constituído, mundo que é obra sua
e que, portanto, é identidade consigo mesma na medida em que é realidade por ela objetivada, na negação do
mundo natural em sua imediatidade, operada pelo trabalho.

"Eis porque a Razão é, a um só tempo, pensar o mundo e o seu próprio mundo, incorporado ao processo de
humanização pelo trabalho que o escravo desenvolve sobre a natureza, conhecendo-a e conhecendo a si
mesmo, embora como consciência infeliz que se esvaziou da essência".[25]

            Como vimos, no nível da razão o objeto da consciência é a própria obra humana, pensada
dialeticamente como obra de todos. Salgado afirma, nesse ponto, que "a consciência não é mais isolada,
remetendo-se para toda a obra humana comum, remete-se para a outra consciência". A "coisa mesma", a
obra humana, diversa da coisa natural, está impregnada de razão, é cultura.  Na cultura, a obra, por mais que
produzida individualmente, por fazer com que a consciência individual se conheça como consciência no seu
mundo, abre caminho para a inter-relação das consciências de si.  A consciência individual pode pensar a si
na sua relação com a sua obra, que é obra coletiva ao mesmo tempo, e como isso passa a ser consciência da
"pluralidade" das consciências de si. Isso opera a passagem do cogito ao cogitamus, advertindo Salgado que
"não se trata de um cogitamus em geral, análogo a uma vontade geral de um ente coletivo, mas do cogito de
cada um que é o cogitamus de todos". Para Salgado, esse momento da razão já é o próprio Espírito. Termina
o raciocínio citando Hegel:

"Com isso o conceito de Espírito já está presente para nós. O que para a consciência continua a se processar
é a experiência do que o Espírito é: essa substância absoluta que na completa liberdade e independência de
sua oposição, vale dizer, das diferentes consciências de si que são para si, é delas unidade: Eu que é nós, Nós
que é Eu".[26]

Por isso é que o Espírito, para Hegel, somente no ocidente poderá realizar sua auto-revelação, poderá saber
de si, em sua formação rumo ao seu em si e para si. Por isso é que o início dessa formação, o início das
figurações do Espírito Verdadeiro, dá-se no mundo grego, porque somente lá a consciência sabe de si como
consciência de si, somente lá a consciência pode começar o longo caminho da filosofia enquanto reflexão da
consciência de si sobre si mesma e, a partir daí, pensar a interação das consciências de si no mundo que é
obra delas e de cada uma ao mesmo tempo e, com isso, pensar-se como consciência de si universal. O
Espírito exige, por isso, o Estado como momento de sua efetividade, exige a História, como momento de sua
processualidade e exige a Filosofia, como momento de sua pensabilidade, pela qual pode saber de sua
universalidade e do processo histórico de seu vir a ser como tal. Por fim, conclui Salgado:

"A Fenomenologia desenvolve a tese segundo a qual a consciência, por meio de sua experiência com o
mundo e consigo mesma, se eleva à consciência de si, não isolada, mas universal, ou seja, ao Espírito que é o
absoluto. A Fenomenologia deve provar que o 'Absoluto é o sujeito'. Para provar isso, o idealismo hegeliano
desenvolve um conceito de Espírito que envolve três aspectos: um político, um histórico e um filosófico. O
Espírito é um nós, uma consciência de si universal, cujo momento de efetividade é o Estado; o Espírito é
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ainda, história, pela qual a sua essência é um tornar-se o que é; finalmente, o Espírito é o saber desse tornar-
se universal e do processo pelo qual ele se torna saber se si mesmo: é sujeito universal."[27]

4. O Espírito e o Estado

O Espírito é o reconhecimento concreto, não abstrato, da consciência de si como sabendo-se de si enquanto
sendo toda a realidade, somente possível porque pensa a si como sujeito universal, como um eu que é um
nós. É no Estado que se dá esse reconhecimento universal e concreto, que efetiva a consciência de si como
um nós (que tem o eu como elemento suprassumido, nunca eliminado). Salgado observa, em O
aparecimento do Estado na Fenomenologia do Espírito, que, no Estado, pensado em seu conceito, "o
indivíduo existe para o Estado e o Estado para o indivíduo". O Estado "realiza a plena concreção dos
indivíduos [das consciências], através do seu reconhecimento que por ser universal, isto é, um
reconhecimento de todos, não é um reconhecimento abstrato". Nesse mundo conceitual em que "o ser-para-
si do indivíduo comunga com o ser em-si da coletividade, em que se afastaram todas as diferenças ou
oposições, em que o Estado Universal se volta para o particular e o particular tem o seu ideal e o seu
trabalho dirigidos para o Estado, nesse mundo é que se mostra o Espírito como um nós que é um eu e um eu
que é um nós"[28]. Só no Estado, portanto, se dá o pleno reconhecimento, tanto da subjetividade, quanto da
unidade da coletividade.

Tal plenitude do Espírito no Estado somente ocorre após todo o processar histórico que se dá no ocidente
até à Revolução e ao Terror e sua superação na obra filosófica do idealismo alemão. Novamente, o Espírito é
afirmado na interação entre o político, o histórico, e o filosófico. De modo que é a história do Estado, ou o
Estado pensado em seu devir e resultado histórico, é que revela o Espírito em sua verdade enquanto sujeito
universal: realidade que pensa a si mesma na subjetividade do saber filosófico "que, entretanto, não seria
possível sem a realidade política da Revolução". Assim, para Salgado:

"Hegel, na Fenomenologia, continua colocando no Estado o momento de maior realização do Espírito no
mundo objetivo. Com efeito, esse mundo objetivo, por meio da experiência da consciência, passou da
natureza para a história, que traz na sua interioridade a própria natureza superada na experiência da
consciência. Uma vez que a história é o seu objeto e é ao mesmo tempo sua obra ou a consciência, não na
singularidade, mas na forma da razão objetivada, é na história que se dá a forma mais racional da expressão
objetiva do Espírito, o Estado".[29]

5. A História do Estado como História do Espírito Ocidental

Como visto, o estudo do devir do Espírito rumo ao saber de si mesmo em sua dialeticidade totalizante,
inicia-se em Hegel, a partir do Espírito Imediato correspondente à Cidade Antiga do mundo greco-romano.
Seu destino realiza-se igualmente nas figuras ocidentais do Império Romano, da organização política da
Idade Média (marcada pela consciência infeliz do cristianismo), Espírito Alienado de Si Mesmo. Daí, segue o
Espírito em direção à figura do Iluminismo, da Revolução, e da experiência do Terror, até alçar a forma do
Estado Constitucional Pós-Revolucionário, Espírito Certo de Si Mesmo. Assim, a história do Espírito
confunde-se com a história do Ocidente e a razão disso está justamente na já mencionada condição de a
cultura ocidental ser o lugar da experiência da consciência rumo à reflexão sobre si mesma: a Filosofia.

 Em A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo, Salgado define a noção de experiência da consciência
nos seguintes termos: "processo pelo qual a consciência conhece ou faz a experiência do conhecimento,
primeiro do objeto fora de si e depois do conhecimento de si mesma, até alcançar o momento em que se
revela como um nós ou razão".[30]

Ora, acreditamos que essa é a expressão madura do que se convencionou chamar de passagem do mito ao
logos, operada pelos gregos.

Essa forma de pensar, que não opera mais na forma de "representações religiosas, mas na esfera do pensar"
conceitual, faz do mundo greco-romano "o começo próprio da história do Espírito e o fim que o seu esforço
e trabalho alcançou no longo período de sua pré-história, que constitui o tempo anterior ao nascimento da
civilização ocidental"[31], pois não há história, sobretudo história do Espírito, sem a capacidade reflexiva da
consciência de si. Por isso, Salgado afirma que, para Hegel, somente com a razão é possível:

"falar numa continuidade histórica dentro das diferenças que ela produz e de uma unidade do Espírito. Toda
a vida da cultura ocidental é para Hegel, vida do Espírito, é uma unidade idêntica a si mesma e que se
desenvolve a partir do seu interior, pondo as suas próprias diferenças. O mundo ético antigo é já o Espírito
na sua totalidade e unidade, preparado para a inflexão do conhecer de si mesmo, pondo-se como seu próprio
objeto na história do Ocidente. Somente essa história pôde mostrar-se como unidade do Espírito e como
elemento do seu próprio conhecer, impondo-se por isso mesmo como civilização planetária".[32]

Se a razão já põe o próprio Espírito, "embora como em si apenas"[33], é, no mundo grego, onde aparece a
razão, que se inicia também a trajetória da passagem do Espírito Imediato (que, apesar de saber de si como
sendo toda a realidade efetiva, não consegue tratar e reconhecer a individualidade inerente a si, porque
mergulhado na unidade imediata da substancia ética efetiva) ao Espírito Certo de Si Mesmo (onde a unidade
da objetividade e da subjetividade dá-se na dialeticidade do reconhecimento tanto do eu quanto do nós). Tal
trajetória inicia-se, justamente, pela introdução da individualidade na totalidade harmônica da vida ética
antiga, o que opera, nela, a sua divisão. A partir daí, as figuras do Espírito suceder-se-ão até o retorno
(suprassumido) à idéia de harmônica totalidade ética, que se dá no conceito acabado de Estado (como
Estado Ético Mediato).

Em Hegel, o Estado é o seu vir-a-ser, seu devir e seu resultado; é o caminhar do Espírito . O Estado
Hegeliano é, portanto - explicado o movimento do seu caminhar e os modos desse movimento (negação,
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exteriorização, alienação, luta, reconhecimento) - o reencontro com o ideal ético grego e sua unidade. Mas é
reencontro com esse passado não enquanto volta, retorno a ele, nem enquanto "simples translação"[34] de
suas características ao presente; mas enquanto elevação, suprassunção, do mesmo no movimento desse
reencontrar. Sabemos também que o reencontro com essa totalidade só se dá pela mediação, na histórica, da
individualidade, que aparece primeiro na negação imediata dessa totalidade imediata, na dilaceração que dela
opera o Império Romano[35], iniciando-se, assim, o movimento que vai dos gregos ao período
contemporâneo.

O devir do Estado seria, então, a história do aparecer da individualidade livre e da luta pelo seu
reconhecimento, não mais abstrato, mas concreto (universal e efetivo), o que implica numa sua harmonização
mediata (e não pertencimento imediato) com a ordem objetiva (substancialidade ética).

6. O Espírito Imediato - O Mundo Ético Grego.

Recapitulando o exposto até agora, cabe ressaltar que:

"Desenvolvidos e ultrapassados os momentos de separação da consciência de si e da substância, a
consciência vai alcançar a posição do espírito, isto é, 'a essência que é em-si e para si'. A categoria (unidade
do ser e do eu), que se tornou substância, após desenvolvida pela razão, torna-se então sujeito. A substância
que é sujeito é o espírito".[36]

Salgado afirma que "a primeira manifestação do Espírito como mundo ético é a da harmonia da consciência
de si e da substância, a essência que se manifesta na organização política da Cidade Estado grega", em que se
realiza a unidade do eu e do nós de modo imediato, haja vista que o cidadão, totalmente integrado na
comunidade, tinha sua vida privada identificada com a vida pública, "fim último e objeto mais valioso da vida
do cidadão"[37]. Nesse momento, a consciência que está certa de si como sendo toda a realidade, tem um
conhecimento imediato disto. Nesse momento, "o indivíduo sente que o seu eu é aquela totalidade do mundo
humano e que este mundo humano é todo voltado para ele. O cidadão na cidade grega era um ser livre. Livre
porque a sua vontade se confundia com a da sua cidade".[38]

Originariamente, há "uma unidade de fins e uma harmonia interna na substancia ética pela qual Estado e
família não se opõem, ao contrário, a família realiza a integração dos seus membros nos fins do Estado", por
meio da religião. A substância ética é, ao mesmo tempo, harmonia de todos da comunidade e é cuidado dos
mortos e zelo pelo seus membros, pela individualidade. Essa substância ética que é una traz, porém, as
diferenças da lei humana (identificada com o Estado) e da lei divina (identificada com a Família), que
subsistiam em convivência harmônica, mas que já estão postas como diferença (em potencial). Instalada está
uma oposição necessária no seio da substância ética que se revelará como cisão não só na própria substância,
mas também como cisão entre ela e a consciência de si. Isto se dá porque a consciência de si adere a uma das
leis e pensa ser ela a única substância ética. Reconhece-se validade apenas a uma das leis que representam a
divisão da substância (lei humana ou divina). Cada uma dessas esferas passa a reivindicar, com exclusividade,
"a verdade da totalidade da substância ética"[39]:

"O conflito se instaura, propriamente, no momento em que uma das leis é desconhecida em benefício da
outra. Para representar esse conflito Hegel tira da Antígone de Sófocles uma das mais belas imagens da
Fenomenologia. (...) A substância ética entretanto é tanto a família a quem incumbia zelar pelo morto, (...)
como o Estado. O conflito é pois uma invasão do Estado no âmbito privado de competência da Família e
uma invasão da Potência da Família no âmbito do Estado.(...) A origem do conflito coloca-se da mesma
forma que se originou a dialética do senhor e do escravo, na luta, ou seja, na ação, que é o elemento que
introduz a divisão, a diferença, nesse mundo homogêneo. A ação nega o dado originário do mundo ético [a
unidade imediata], o seu em-si, determinando o processo da sua dissolução.".[40]

Quanto à dualidade representada por Antígona e Creonte, Salgado afirma que "num e noutro caso, é o
indivíduo que age em nome da substância ética total", não consciente da divisão operada e, portanto, da
parcialidade inevitável de sua ação, não consciente, portanto, "de ser essa reivindicação da totalidade da
substância para a sua esfera ética uma invasão na outra esfera", posto que não reconhece a outra como válida
na sua respectiva esfera de competência[41]. Daí, a negação recíproca de validade. Daí, o destino da culpa
objetiva, posto que a ação que atende a uma lei necessariamente gerará a incidência (reação) da outra lei, por
ser ela também a substância ética, mesmo que não reconhecida.

Cabe evidenciar o papel do elemento ação nesse processo de dissolução:

"A ação é pois a responsável pela dissolução do mundo ético. Ela introduz a divisão nesse mundo e suprime
a imediatidade do Espírito. Agindo, o ser humano responde pelo resultado da sua obra. Ao negar valor ético
à outra lei, a consciência de si não consegue eliminá-la, posto que ela é também a essência ética. Assim, ao
operar e realizar uma lei a razão suscita o aparecimento de outra lei, pois, as duas leis é que são a
essência.".[42]

Ocorre que também "a tentativa de superação do conflito encontra-se em um outro tipo de ação", do Estado,
que procura restaurar a unidade da substância pela ação da guerra, por meio do que o Estado submete
novamente o membro da família à sua lei (à comunidade) e, assim, dá nova unidade à substância ética.
Ressalta Salgado que, porém, essa unidade "é sua própria desintegração como mundo ético homogêneo",
haja vista que, "ao tirar o indivíduo da família", o Estado desintegra-a "e, ao desintegrá-la, dissolve a própria
base de sua essência como mundo ético harmônico", pois sem a mediação do indivíduo com o Estado
operada pela Família, sem a função formadora, educativa, integradora, cívica da família, a unidade imediata
da vida ética grega se dissolve, "o próprio Estado desintegra-se"[43]. Com isso, a ação da guerra "determina
o aparecimento do cidadão do império como um simples indivíduo isolado". Resumindo:
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"O fim do movimento das potências éticas em que se embatem uma contra a outra será o declínio de ambos
os lados, Família e Estado, pois que nenhum é mais essencial do que o outro. O resultado final será a
destruição da família como essência ética pelo Estado que busca com a guerra unir as individualidades num
todo. Destruindo, porém, a sua base, isto é, a família, o Estado destrói a sua própria essência; destrói-se a si
mesmo".[44]

Assim, "o espírito aparece como uma multidão de pontos de indivíduos isolados", que surgem como
"substâncias na qualidade de ser-para-si singular", como "essências autônomas e atomizadas" a suscitar "uma
ligação por uma universalidade formal (o direito abstrato)", surgindo uma homogeneidade identificada na
noção de pessoa, que, sem identificação orgânica, produz uma vinculação meramente abstrata. Então:

 "Uma igualdade formal dos indivíduos se estabelece pela lei, agora algo abstrato. No mundo ético, o
universal positivo, a essência, é a Família e o Estado. Com a dissolução do mundo ético o indivíduo tem a
certeza que de ele é o universal e não a comunidade que é negada como o mundo ético. O que fica no lugar
do mundo ético é o individualismo, cuja própria dialética provoca o aparecimento do imperialismo".[45]

7. Dissolução do Espírito Imediato - O Estado de Direito; A Pessoa

Posto, então, está o Estado de Direito, que deve ser entendido nesse momento do Espírito como Estado de
legalidade atributiva abstrata[46], ou Estado de Juridicidade.

No mundo ético grego "não havia a independência da consciência de si com relação à comunidade". Havia a
unidade imediata desses elementos. Dissolvida a comunidade, a essência se concentra no eu, renunciando a
realidade efetiva e possuindo apenas "o pensamento de sua independência da comunidade"[47]. Assim:

"Com a dissolução do mundo ético o eu concentra em si toda a essência que pertencera à comunidade e se
afirma essência em si e para si. Com essa afirmação individual de cada consciência de si tem-se que cada
indivíduo, como se resumisse todo o Estado, é pessoa de direito, ou seja, indivíduo a que se reconhece todos
os direitos; por isso é reconhecido como uma universalidade formal, como igual perante a lei".[48]

O direito abstrato promove uma unidade puramente externa dessa pluralidade de pessoas com
"reconhecimento sem conteúdo". Assim, "a independência puramente abstrata" do direito "gera dependência
real". Se todos são iguais perante a lei, todos são iguais abstratamente. Portanto, sendo igualdade perante a
lei "é em última instância igualdade de acesso à propriedade, mas não igualdade do direito de
propriedade".[49]

A igualdade universal desfaz-se na contingência, haja vista não haver nenhuma vinculação orgânica dos
indivíduos. "Com efeito, a propriedade tem sua origem nos fatos contingentes da ocupação, da herança, etc."
Assim, "a liberdade no Estado de Direito traduz-se in concreto na posse, que tem como forma abstrata,
como forma jurídica, a propriedade privada"[50]. A contingencialidade da posse traduz a efetividade da
consciência de si individual, por meio do que o eu se manifesta efetivamente como o meu. Essa
contigencialidade permite que, no uso de sua liberdade, os indivíduos se distingam. Por isso, "a igualdade é
de pessoas abstratas, pois o território da propriedade [no qual ela se manifesta] é o território da
desigualdade".[51]

Ocorre que, "desse caos individualista [decorrente da ausência da unidade orgânica e do fato de que cada
indivíduo reivindica para si toda a substância ética] resulta a alienação dessa substância ou o refluxo dessa
essência ética num único indivíduo" capaz de dar unidade à pluralidade de todos, mas que, ao fazê-lo,
resume, em si, o Estado, restando todos os demais indivíduos apenas como pessoas de direito, vazias de
essência ética, porque vazias de participação na vida do Estado. "O Estado é assim personificado na figura
do Imperador, ao passo que os indivíduos são apenas súditos e sujeitos de direitos meramente privados".[52]

Assim, a igualdade e a liberdade interior do estoicismo, posto que "liberdade do pensamento pura e
simplesmente, sem efetividade", é abstrata e, como tal, manifestou-se na esfera do Espírito, na forma externa
da pessoa de direitos que, ao pôr a liberdade como conteúdo externo na igualdade abstrata perante a lei e na
proteção de uma propriedade contingencial, realiza de modo também abstrato a liberdade. Então, nesse
primeiro momento de seu aparecer:

"O mundo do direito é um mundo contraditório entre o uno e a multiplicidade, entre a igualdade dos
particulares no plano do direito privado, e sua desigualdade no plano do direito público ou político. Esse é o
mundo dividido do direito, decorrente da dissolução da polis, dissolução da harmonia ética entre os
indivíduos da área privada e o poder político".[53]

Salgado explica que, para Hegel, "o Estado de direito romano trouxe de positivo o reconhecimento do
homem como pessoa", porém o filósofo alemão vê nessa afirmação inicial da individualidade um paradoxal
esvaziamento do indivíduo, posto que "no direito privado realiza seu conteúdo, mas externamente; no direito
público, nem sequer tem um conteúdo, por ter sido alienada a sua essência na pessoa do imperador". E
conclui:

"O orgulho do Direito Romano está em ter criado o conceito de pessoa de direito e dado aos indivíduos a
igualdade, segundo a qual cada um pode ter uma propriedade e por ela realizar sua liberdade, embora o
conteúdo real dessa liberdade fosse exterior. Entretanto, no Império, o conteúdo real da individualidade
aliena-se no Imperador. Essa perda da essência da vida política do indivíduo determina uma nova dialética: a
conquista da individualidade plena".[54]

8. Considerações Finais: O papel do Estado de Direito Romano na Formação do Espírito

            O papel do Estado de Direito em Roma pode parecer, aos olhos de quem faz uma leitura apressada
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da Fenomenologia do Espírito, de menor valor na formação do Espírito rumo ao Estado Constitucional
Contemporâneo. A ênfase dos interpretes de Hegel sobre a questão do intento de resgate da totalidade
helênica que esse pensador empreendia acabou por deixar, por vezes, nublada na literatura a esse respeito a
importância fundamental de Roma no processo ético-político ocidental. Essa importância consiste
basicamente em introduzir o momento dialético do Direito (em suas estruturas fundamentais pautadas na
bilateralidade universal-atributiva, na exigibilidade e na procedimentalidade), revelado na experiência jurídica
romana, como momento de chegada, no processo de interação dialética da consciência moral e da
consciência política. Isto se dá porque a veiculação da essência ético-política na forma de direito subjetivo,
marca, no aparecimento da pessoa de direito em Roma, o aparecimento da estrutura de realização plena da
liberdade como consciência livre e independência exigível, que irá nortear, após toda a dialeticidade
processual dessa questão desencadeada na história do ocidente, o conceito do Estado Constitucional (Estado
Ético pleno, mediatizado pelo conceito de direito; Estado em que, portanto, o bem-comum e o bem de cada
um são postos como direitos exigíveis e oponíveis).

            Em O Estado Ético e Estado Poiético, Salgado, manifesta sua plena ciência da indispensabilidade do
conceito de juridicidade, para a realização plena da tarefa do Espírito rumo à Liberdade concreta:

"É na constituição que se dá o encontro do político (poder) e do jurídico (norma) e é na constituição
democrática contemporânea que se dá a superação da oposição entre poder e liberdade. E isso na forma de
uma organização do poder e de uma ordenação da liberdade, qual se mostra como ordem jurídica ou
liberdade objetivada".[55]

Salgado afirma que o direito manifesta uma das faces da realidade ética, que na Grécia era pura unidade
imediata, a unir tudo na imediatidade do político. Assim:

 "O Estado Romano não perde a característica ética. Entretanto, o ethos grego, que configurava todo um
comportamento da comunidade por regras e princípios, assume uma característica específica. O Estado não
tem apenas de formar o indivíduo para a felicidade, mas para a comunidade, para servi-la. A dimensão ética
do Estado concentra-se em função de uma técnica específica: o Estado garante aos indivíduos o justo, e o
justo é o direito de cada um. Garantir o direito de cada um, essa era a tarefa do Estado ou sua finalidade
mais importante com relação ao indivíduo.

Isso mostra que, analogicamente à resposta dada pelos gregos à crise do ethos com a ética (Lima Vaz), o
romano responde com o direito a essa crise ou ruptura. O justo, que tinha no sujeito virtuoso o seu pólo,
passa para o pólo oposto, o sujeito de direito e não apenas de dever moral".[56]

A relevância do papel do Estado de Direito Romano na formação do Espírito, pode muito bem, apenas pelo
já exposto aqui, ser inferida da obra do próprio Hegel em boa parte de sua significação. Porém, já tivemos a
oportunidade de expressar que é em Salgado que o legado de Roma pode ser explicitado na cultura ética
ocidental. Ao comentarmos sobre a mais recente obra de Joaquim Carlos Salgado, A idéia de Justiça no
Mundo Contemporâneo, já tivemos a oportunidade de afirmar que:

 "A obra é nitidamente legatária do instrumental teórico hegeliano, mas vai além do pensamento de Hegel.
Em nosso entender, já comungado com o autor, o que Salgado faz é uma atualização do pensamento ético
hegeliano, operando três grandes avanços: primeiro, a atualização estrito senso da filosofia ética de Hegel,
fazendo essa interagir com os acontecimentos históricos fundamentais de nossa época; segundo, um resgate
do direito como momento máximo do ético, feito por meio de um aprofundamento da própria filosofia ética
hegelina em torno do fenômeno jurídico, possível por ser Salgado, além de filósofo, um jurista, qualidade que
Hegel não podia sustentar; e em terceiro lugar, um resgate do papel de Roma da Construção do Espírito
Ético Ocidental. Salgado faz 'justiça' à jurisprudência romana e a seu legado para o ocidente, retificando o
papel dado por Hegel a ela. Em verdade, o resgate da jurística romana e sua contribuição para o apresentar
da racionalidade da justiça é o grande trunfo do autor, aquilo que possibilita explicitar o Direito como
máximo ético".[57]

Necessário se faz explicitar o caráter radical, determinante, inovador e profundo da postura salgadiana acerca
o papel de Roma no ethos ocidental e na construção o pensamento político contemporâneo, em que o
Direito assume um papel de destaque. Em A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo, Salgado evidencia
a importância para a processualidade ético-política ocidental da realização que os romanos alcançaram no
plano jurídico, bem como resgata a relevância e imprescindibilidade dessa realização como componente
suprassumido do Estado Ético Mediato Contemporâneo:

"O Estado de Direito contemporâneo é o resultado do processo ético que dá primazia ao direito, ao por
como seu fim a sua realização. O direito é o momento da verdade ética, em que o processo se conclui, a
partir do momento da moralidade, mediante o momento do político. Recupera-se, assim, a estrutura ética da
cultura romana, que dá primazia ao direito, à pessoa de direito, e não a grega, que releva a política e realiza o
cidadão como o que tem função, não direito, na polis".[58]

A universalidade do Direito como elemento possibilitador da unidade entre liberdade e poder revela-se já em
Roma, apesar de não poder lá atingir sua plenitude. É que, na experiência jurídica romana:

"A universalidade do direito ganha a dimensão formal da regra objetiva, enquanto lex, posta pela voluntas da
autoridade, a dimensão material ou axiológica do ius, revelada pela reflexão do prudens (sábio) e a dimensão
dinâmica da actio, enquanto direito do sujeito. Falta-lhe ultrapassar o plano do conteúdo do direito, ainda
privado, para alcançar a universalidade desse conteúdo, como tributividade universal, na forma dos direitos
fundamentais. Desse modo, na jurística romana surge a noção e a institucionalização do sujeito de direito
universal, cujo trajeto histórico é demarcado no rumo da consciência jurídica dos direitos fundamentais e sua
tributividade universal, pela qual se revela o sujeito de direito universal como sujeito universal de direitos
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universais, isto é, a todos reconhecidos, na Revolução Francesa, e a todos garantidos, não só pela
instrumentalização da actio, mas também pela dos direito políticos".[59]

O pensador mineiro inova a leitura do caráter e do papel do Estado Romano no devir ocidental, dando-lhe
um viés essencialmente ético. Mas um viés ético dado pela forma do direito. Para Salgado o direito é o
critério do exercício do poder em Roma. Nem a existência histórico-cultural da escravidão[60], nem a
presença culminante da figura concentradora do Imperador, eliminam o papel do direito como critério último
do exercício do poder e do juízo sobre o agir político e social em Roma. Salgado evidencia tal assertiva,
primeiro considerando que, em Roma, "o poder não vem da divindade, mas do povo, e por um ato jurídico
específico: a Lex regia, na Monarquia, e a Lex de imperium, no Império". Afirma, então, que de ínício,
"nesse sentido [formal], o poder em Roma é juridicamente legítimo".[61]

A limitação de poder, na descrição de funções e competências constitucionais também é um elemento
presente na experiência político-jurídica de Roma. Salgado evidencia tal característica ao afirmar que, para
Cícero, a República modelar dentre os Estados de sua época era a romana, visto que encerrava uma espécie
de organização tripartite do poder: de um lado "o senado, que representa a nobilitas romana, cujo poder é
representado pela tradição e fundado na liberdade", visto que era a autoridade advinda da experiência, e não
a mera violência, que validava e efetivava a adesão às determinações senatoriais, representando "uma
dimensão qualitativa do poder"; de outro lado "o povo, cuja dimensão se legitima quantitativamente" nos
comícios e assembléias romanas;  e de outro ainda "o magistrado, cujo poder se legitima
representativamente". Assim sendo, "há um conserto dos três pilares da República: o populus (potestas), o
senatus (autorictas), e o magistratus (imperium)", por meio do qual o poder é exercido em Roma de formal
compartilhada e procedimentalizada, posto que juridicamente organizada.[62]

Estas características da estrutura política de Roma evidenciam o papel fundamental que o direito possui
enquanto meio de exercício e organização do poder. Em Roma a legalidade constitui o elemento lógico-
processual do exercício do governo. Esse é um ponto de partida fundamental da idéia de Estado de Direito.

Mas em Roma também a dimensão teleológica do Estado terá o direito como o seu critério. Para Salgado, o
fim do Estado em Roma é o Direito, vez que é justamente a efetivação, garantia e fruição dos direitos
atribuídos aos sujeito o critério máximo do agir em Roma. Em Roma, o bem comum se afirma como bem
jurídico:

"A pessoa de direito, como universalidade abstrata, universaliza-se concretamente pelo bem jurídico que lhe
é atribuível; o bem jurídico por sua vez, superando a particularidade do interesse, encontra sua dimensão
universal na positivação e na universalidade material, esta reconhecida como valor por todos reconhecido e
por todos atribuído ou atribuível. A pessoa nesse momento é, então, sujeito de direito universal, e assim,
singularidade ou universalidade concreta. Com efeito, a dialética da pessoa processa-se com o bem jurídico
até que este se revele como universalidade material e formal (valor universalmente revelado e declarado) e
aquela pela mesma forma até alcançar a universalidade concreta como sujeito universal de direito universal,
que conclui o estágio último do tempo do espírito do Ocidente, na forma de tribuição e fruição de direitos
fundamentais.

Essa dignidade que traz ao indivíduo a noção de sujeito de direito, construída a partir do direito romano, só
foi possível, no seu pleno desenvolvimento, com o advento do Império, cuja natureza universal fez com que
se consolidasse no indivíduo, embora não partícipe do exercício do poder, a sua personalidade jurídica
mediante a dimensão ética do Estado, vista claramente na preocupação com administrar a justiça"[63]

Note-s e que o sentido de "administrar a justiça" nesses dizeres de Salgado é no sentido de prover, garantir,
dar a cada um o seu direito. Ademais, a compreensão do Direito como fim do Estado em Roma passa pela
compreensão de que para o romano o ius é mais do que a lex:

"O Ius e: a) o que deve ser determinado pela razão e eleito pela vontade; b) o que é determinado
efetivamente pela vontade; c) o que deve ser feito pelo devedor ou sujeito passivo da relação jurídica. Ou,
ainda, ius é: a) o que deve ser atribuído pela razão; b) o que é atribuído pela vontade; c) o que pode ser feito,
reivindicado ou exigido pelo titular do direito. Ius é enfim o que dá o conteúdo de racionalidade à Lex, ao
senatusconsultum, ao plebiscitum, às constituitiones, ao edictum, aos responsa prudentium e mesmo aos
mores. [...] A prescrição normativa tem em vista estabelecer um dever de praticar ao omitir um ato, mas com
fundamento em uma ratio, o bem jurídico do outro. É o direito como bem jurídico a resguardar que faz a
regra, não o contrário"[64].

Em Roma, ao contrário do que muitas leituras apressadas desse importante momento do ethos ocidental
poderiam sugerir, "o Direito não era subordinado à política", a norma jurídica posta pela voluntas do poder,
deveria corresponder e adequar-se à ratio jurisprudencial. Assim, o sujeito político punha a norma em Roma,
mas não o fazia detendo um arbítrio ilimitado sobre o conteúdo da norma. Era antes limitado no ato de
determinar o conteúdo das leis, a partir de uma exigência de racionalidade advinda no direito pensado e
descrito conceitualmente, a partir da experiência social, em discursos jurisprudenciais[65].

Tanto na elaboração da norma, quanto na aplicação, a idéia de respeito aos parâmetros juridicamente
estabelecidos norteia a atividade essencialmente prática da jurisdição romana. Daí que o Estado romano é
também pautado no elemento da segurança jurídica, outra componente fundamental do conceito
contemporâneo de Estado de Direito. Mais que isso, em Roma a segurança jurídica não é pensada apenas em
seu aspecto formal, mas como um valor material do Direito. É justamente em razão desse elemento que
Salgado afirma que Roma é o primeiro modelo de Estado de Direito. Vejamos:

"A segurança jurídica pressupõe a estrutura do Estado de Direito. O primeiro modelo de Estado de Direito é
por isso o romano. E Estado romano é ético por excelência no sentido de realizar e proteger o direito. Desse
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modo, em Roma, o direito é a medida da política, a lei o limite do poder, a razão a ordenação da vontade. O
Estado de Direito moderno, na concepção positivista, é o que se limita pelo seu direito. É apenas formal,
porque a vontade soberana do Estado não tem limite, já que é Estado criador do direito e a sua limitação
decorre da sua boa vontade à autolimitação.

O Estado romano é Estado de direito material, pois o direito é preexistente ao poder, à regra posta pelo
poder".[66]

Por esses motivos é que afirma conscientemente Salgado que:

"Tanto a soberania como poder supremo (de certa forma), mas que se divide na forma de competência para o
seu exercício, quanto o conceito de Estado de Direito material, este entendido como o Estado que declara e
realiza os direitos fundamentais, após a Revolução, estão presentes no Estado de Direito romano, na medida
em que  este tem como finalidade efetivar o direito, que é limite de todo o poder"[67]

Assim, conclui o pensador mineiro que:

"O Estado romano, sendo um Estado de Direito por ter o direito como medida, atinge um momento de
racionalidade que os outros povos não alcançaram. [...] A primeira forma de racionalização dessa vontade
formal, abstratamente racionalizada porque universal, é a fundamentação objetiva da decisão na norma
externa; em Roma, na lei; fundamentação objetiva no sentido de não arbitrária ou subjetiva e de
previsibilidade das conseqüências de direito.  [...] A racionalização é, ainda, a busca da fundamentação das
decisões jurídicas em elementos objetivos, como a lei e os fatos e, finalmente, a valoração racional dos fatos
e da conseqüência que o direito lhes atribui, estabelecendo um critério reflexivo de construção do conteúdo
da lei, que se põe por um ato de vontade, mas não se justifica (portanto não encontra seu valor) no próprio
ato de vontade".[68]

Pode-se concluir que no pensamento salgadiano temos em Roma um Estado de Direito, enquanto Estado de
Juridicidade, no qual o exercício do poder se dá na forma da lei e o fim do poder é a atribuição e garantia dos
direitos. O que faltou a Roma, , é o conceito do Estado Constitucional de Direitos Fundamentais, pois este
dependeria de outros momentos que dali vieram, conceito esse que apareceria no ocidente justamente a partir
do devir da história europeia, posto em processo dialético de construção rumo aos direitos fundamentais pelo
contributo central dado por Roma. Sabemos, portanto, que a estrutura do Direito permite a construção do
Estado Ético Contemporâneo e que tal estrutura surge em suas categorias fundamentais de existência e de
essência no mundo romano. O movimento de negação do Espírito imediatamente certo de si na Polis Grega
encontra, em Roma, uma passagem fundamental para a compreensão plena do conceito de Estado, de
Liberdade e de Justiça. No mundo contemporâneo, a realização de uma Idéia de Justiça passa
necessariamente pela declaração daquilo que se entende objetivamente como justo no plano de sua
positivação como Direito Fundamental e, após isso, pela efetivação dessa justiça por meio da fruição desses
direitos por todos os seres humanos. A estrutura do Direito é a forma de objetivar e garantir essas medidas
de justiça que se revelam no ocidente na forma de direitos humanos e o aparecimento dessa forma de
compreender juridicamente a Idéia de justiça se dá justamente em Roma, momento indispensável à
compreensão do conceito de Estado Ético ocidental, pautado na liberdade em seu sentido concreto.
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Contemporâneo, cit., p. 157.

[61] Cf. SALGADO. A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo, cit., p. 156.

[62] Cf. SALGADO. A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo, cit., p. 154.

[63] SALGADO. A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo, cit., p. 148-9.

[64] SALGADO. A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo, cit., p. 104-5.

[65] Cf. SALGADO. A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo, cit., p. 106-7.

[66] SALGADO. A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo, cit., p. 108-9.

[67] SALGADO. A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo, cit., p. 110.

[68] SALGADO. A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo, cit., p. 112-3.
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LOCKE, ROUSSEAU E FEDERALISTAS E OS INSTITUTOS JURÍDICOS: UM ENSAIO
COMPARATIVO DA FILOSOFIA POLÍTICA ÀS LUZES DO DIREITO.

LOCKE, ROUSSEAU AND FEDERALISTS AND THE LEGAL INSTITUTIONS: A COMPARATIVE
TEST OF POLITICAL PHILOSOPHY TO THE LIGHTS OF THE LAW.

Caroline da Rosa Pinheiro
Edson Medeiros Branco Luiz

RESUMO
O presente artigo visa confrontar os conhecimentos aludidos em quatro obras da Filosofia Política, a saber
“Segundo Tratado sobre o Governo” de John Locke; “Contrato Social” e “Discurso sobre a Origem e os
Fundamentos da Desigualdade entre os Homens” de Jean-Jacques Rousseau e “O Federalista” elaborado por
Alexandre Hamilton, James Madison e John Jay e como essas obras abordaram alguns institutos jurídicos.
São estes: Direito Natural e Estado de Natureza; Propriedade e Trabalho; Contrato Social e/ou Constituição;
Separação dos Poderes; Representantes e Custos; Excesso dos Representantes; Magistratura e o Poder
Judiciário. Esta análise se faz de forma crítica, apresentando pontos de convergência e divergência entre tais
autores e como tais aspectos decantaram na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
PALAVRAS-CHAVES: Filosofia Política – Locke, Rousseau e Federalistas – Institutos jurídicos –
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

ABSTRACT
This article aims to confront the knowledge alluded to in four works of political philosophy, namely "Second
Treatise on Government" by John Locke, "Social Contract" and "Discourse on the Origin and Foundations of
Inequality among Men" by Jean- Jacques Rousseau and "The Federalist Papers" written by Alexander
Hamilton, James Madison and John Jay, and how these works have addressed some legal institutions. These
are: Natural Law and the State of Nature, Property and Labor, Social Contract and / or Constitution,
Separation of Powers; Representatives and Costs, Excess of Representatives, Judiciary and the Judiciary.
This analysis is done critically, showing points of convergence and divergence between these authors and
how these issues broke out in the Constitution of the Federative Republic of Brazil in 1988.
KEYWORDS: Political Philosophy - Locke, Rousseau and Federalists - Legal Institutes - Constitution of
the Federative Republic of Brazil in 1988.

Apresentação

 

Ao decorrer do desenvolvimento da Filosofia ao longo dos tempos, diversos autores, que mais do que
simples copistas ou glosadores, apresentaram em seus postulados, aspectos inovadores que superavam o
pensamento costumeiro e ordinário. Fruto da interação dos conhecimentos pré-estabelecidos ao longo do
tempo e espaço, sofrendo influência seja da sociedade como um todo ou mesmo através de obras como
também influenciando os que viriam.

            Tal perspectiva inovadora dos expoentes escritores sintetiza o descontentamento com o que
era apresentado às suas realidades, seja para contrapor, corroborar ou evadir. Aliás, é do âmago do
conhecimento/inovação, por parte do agente criador, a insatisfação com a situação na qual se
defronta.

            Ao oferecer uma certa percepção através do seu conhecimento, o pensador altera a sua
compreensão sobre a análise social, o que não obriga necessariamente a influenciar a prática social.
É claro que certas concepções podem decantar, isto é, ter influência direta sobre o contexto social,
ou não, permanecendo apenas com o seu verniz teórico que apenas volita como espectro sobre os
parâmetros dos modos e mundos de viver.

            O presente ensaio visa confrontar os conhecimentos aludidos em quatro obras da Filosofia
Política, a saber: “Segundo Tratado sobre o Governo” de John Locke; “Contrato Social” e “Discurso
sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens” de Jean-Jacques Rousseau e
“O Federalista” elaborado por Alexandre Hamilton, James Madison e John Jay.

            Assim, serão analisadas algumas idéias defendidas por tais autores em suas obras e a que grau
elas são consoantes ou dissonantes a ponto de divergirem frontalmente esses saberes revelados – e
mesmo aludir eventual decantação ou rejeição social.

 

 

Metodologia
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O ensaio utiliza-se das obras expostas acima, dividindo, por respeito à didática, através de
tópicos para melhor demonstração que fossem comuns a proposta.Utilizando-se do postulado “Quem
alega, prova” colaciona-se trechos das obras para mostrar as idéias dos autores de forma nítida.

            Por fim, ressalva-se ainda em específico que os próprios escritos de Rousseau são, em certos
aspectos, incongruentes, o que pode ocasionar eventuais desconexões sobre ponto de vista do genebrino, sob
pena de fracionamento do texto gerar falhas sobre o recorte escrito.

 

Desenvolvimento

 

1- DIREITO NATURAL E ESTADO DE NATUREZA

 

            A temática do Jusnaturalismo era comum aos autores em seus escritos filosóficos ao longo do
tempo, e mesmo para os escritos políticos em apreço o tema era recorrente, senão vejamos:

            Locke, defensor do Jusnaturalismo, assevera ainda no capítulo II – Do Estado de Natureza que:

                        “Para bem compreender o poder político e derivá-lo de sua origem, devemos considerar em que
estado todos os homens se acham naturalmente, sendo este um estado de perfeita liberdade para ordenar-
lhes as ações e regular-lhes as posses e as pessoas conforme acharem conveniente, dentro dos limites da lei
da natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem[i]”

                        “A estas considerações aduzo que todos os homens estão naturalmente naqueles estado e
nele permanecem até que, pelo próprio consentimento, se tornam membros de alguma sociedade  política...”

 

            Rousseau expõe como exemplo do que fora o homem no Estado de Natureza quando
comparado ao homem civilizado, ainda no prefácio do “Discurso das Desigualdades,” a estátua de
Glauco[ii] desfigurada pelas intempéries assemelhava-se à alma humana alterada no seio da
sociedade por diversas causas mudando de aparência  a ponto de tornar-se quase irreconhecível.

            Ilustra que “... falando incessantemente de necessidade, avidez, opressão, desejo e orgulho,
transportaram para o estado de natureza idéias que tinham adquirido em sociedade; falavam do
homem selvagem e descrevia o homem civil”[iii].

            Expondo que o contrato social leva o homem a perder sua liberdade natural como um direito
ilimitado a tudo quanto à aventura pode lhe oferecer, ganhando a liberdade civil e a propriedade de
tudo que possui[iv].

            Se para Rousseau os homens ao consentirem pelo estado civil colhiam amargos prejuízos, não
era desta forma que compreendiam os Federalistas. A estes era preciso, que o povo americano
dispusesse de parte da sua independência individual em prol de um governo forte, que lhes
conferissem segurança e estabilidade contra as nações estrangeira, segundo alude Jay  no artigo 2º,
“para que esse governo possa ter a força necessária para obrar, é preciso que o povo sacrifique em
seu favor uma parte da sua independência” [v]

            Assim temos tanto para Locke como para os Federalistas a perspectiva positiva de consentir no
ingresso no Estado Civil ou Governo da União, que lhes garantiriam alcançar seus objetivos; já para
Rousseau abandonar o Estado de Natureza repercute em renunciar aos direitos naturais em prol de
convenções injustas, conforme será visto a diante.

 

 

 

2 – PROPRIEDADE E TRABALHO

 

            Ao analisar o tema acerca da propriedade é preciso mencionar que é controverso e não
poderia ser diferente neste ensaio. Locke escreve que a Propriedade é anterior ao Estado Civil, um
direito natural advindo do Estado de Natureza, onde o limite entre o comum e o particular é a
inserção da força do trabalho sobre o comum, convertendo-o em bem particular, salientando também,
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que somente terá direito sobre o que lhe for necessário, posto que o excedente não lhe pertence já
que terceiros também precisam. É ver:

“E embora todos os frutos que ela produz naturalmente...deve haver necessariamente meio de
apropria-los de certa maneira antes de serem utilizados ou de se tornarem de qualquer modo benéficos a
qualquer indivíduo em particular”[vi]

                        “O trabalho do seu corpo e a obra das suas mãos, pode dizer-se, são propriamente dele. Seja o que
for que ele retire do estado que a natureza lhe forneceu e no qual o deixou, fica-lhe misturado ao próprio
trabalho, juntando-se-lhe algo que lhe pertence,e , por isso mesmo, tornando-o propriedade dele.
Retirando-o do estado comum em que a natureza o colocou, anexou-lhe por esse trabalho algo que o
exclui do direito comum de outros homens.”[vii]

                        “Vê-se nos terrenos em comum, que assim ficam por pacto, que é a tomada de qualquer parte do
que é comum com a remoção para fora do estado em que a natureza o deixou que dá início à propriedade,
sem o que o comum nenhuma utilidade teria. E a tomada desta ou daquela parte não depende do
consentimento expresso de todos os membros da comunidade,”[viii]

                        “Os que se consideram como a parte civilizada da Humanidade, que fizeram e multiplicaram leis
positivas para a determinação da propriedade, ainda vigora esta lei original da natureza, para o início da
propriedade do que antes era comum”[ix].

                        “Tanto quanto qualquer um pode usar com qualquer vantagem para a vida antes que se estrague,
em tanto pode fixar uma propriedade pelo próprio trabalho; o excedente ultrapassa a parte que lhe cabe e
pertence a terceiros”[x].

            Se ao britânico Locke é o trabalho que confere a transformação do bem comum em
propriedade privada, para Rousseau a propriedade é o ápice da desigualdade dos homens, vez que
das desigualdades naturais ou artificiais que se desenvolvem como meio de diferenciar o comum,
convertendo-se em privado gerando mais desigualdade a ponto do homem do Estado Natural trilhar o
caminho para o Estado Civil, assim apresenta-se no seu hipotético “Discurso das Desigualdades”:

“O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno lembrou-
se de dizer isto é meu e encontrou pessoas suficientemente simples para acredita-lo. Quantos crimes,
guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas
ou enchendo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes ‘Defendei-vos de ouvir esse impostor; estareis
perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém!”[xi]

“Com isso quiseram dar a entender ter a partilha das terras produzido uma nova espécie de direito,
isto é, o direito de propriedade, diverso daquele resultante da lei natural”[xii]

“A desigualdade natural insensivelmente se desenvolve junto com a desigualdade de combinação,
e as diferenças entre os homens, desenvolvidas pelas diferenças das circunstâncias, se tornam mais
sensíveis, mais permanentes em seus efeitos e, em idêntica proporção, começam a influir na sorte dos
particulares.”[xiii]

 

Desta forma, Rousseau apresenta a propriedade como um dos pilares da desigualdade; para John Locke a
mesma deve ser conquistada mediante labuta e de acordo com o necessário; para os Federalistas a
propriedade privada é um dos escopos que norteiam a obra, isto porque, os colonos ingleses com os seus
filhos americanos criaram junto às 13 colônias, suas vidas e suas conquistas privadas, contudo, a metrópole
inglesa precisava custear seus gastos, fosse de âmbito doméstico como externo, e para tal cobrava dos
americanos valores acerca da produção e circulação dos bens produzidos pelos próprios americanos; todavia,
esta taxação não lhes dava representação, portanto a propriedade colonial americana cultivada, fosse trigo,
chá e outros bens; tinham parte do seu valor pecuniário remetido à coroa inglesa e  assim estava deflagrado o
estopim para a Revolução Americana em 1776.

            É cristalino que os escritos de Locke influenciaram os Federalistas, mas o artigo X, escrito ao
que consta por Madison, expõe a postura acerca da propriedade, não distinguindo excessos ou faltas,
mas que: “A diversidade de faculdades nos homens, que é a origem dos direitos de propriedade, é um
obstáculo igualmente invencível à uniformidade dos interesses. A proteção destas faculdades é o
primeiro fim do governo”.[xiv]

            Fica, desta forma, perceptível que se a Rousseau a propriedade acarreta mais desigualdades,
já para Locke como Hamilton, Madison e Jay a propriedade deve ser respeitada visto que, conforme
Locke assevera: “O objetivo grande e principal, portanto, da união dos homens em comunidades,
colocando-se eles sob governo, é a preservação da propriedade. Para este objetivo, muitas condições
faltam no estado de natureza”.[xv]
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3 – CONTRATO SOCIAL E/OU CONSTITUIÇÃO

 

Os homens independentes e possuidores plenos das suas vidas, liberdades e propriedades, segundo Locke,
renunciam suas liberdades naturais como forma de assegurar-se, protegendo seus direitos através da
sociedade civil que seria firmado através de um pacto de comum acordo, um pacto de consentimento.

“Sendo os homens, conforme acima dissemos, por natureza, todos livres, iguais e independentes,
ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder político de outrem sem dar
consentimento. A maneira única em virtude da qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se
reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas em juntar-se e unir-se em
comunidade para viverem com segurança, conforto e paz, umas com as outras, gozando garantidamente
das propriedades que tiverem e desfrutando de maior proteção contra quem quer que não faça parte
dela”[xvi].

           

Já para Rousseau, diverso do que foi visto acima por Locke e como será traçado pelos
Federalistas, o Contrato Social não é forma de garantir a manutenção dos direitos naturais, mas a
maneira mais propensa de iludir o homem, fazendo-o crer que é livre quando esta atado aos grilhões
da prisão social.

“O homem nasce livre, e por toda a parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais,
não deixa de ser mais escravo do que eles. Como adveio tal mudança? Ignoro-o ...  ordem social, porém, é
um direito sagrado que serve de base a todos os outros. Tal direito, no entanto, não se origina da natureza:
funda-se, portanto em convenções.”[xvii]

“Essas cláusulas, quando bem compreendidas, reduzem-se todas a uma só: a alienação total de
cada associado, com todos os seus direitos, à comunidade toda, porque, em primeiro lugar, cada um
dando-se completamente, a condição é igual para todos, e, sendo a condição é igual para todos, ninguém
se interessa por torna-la onerosa para os demais.”[xviii]

“Muitos pretenderam que o ato desse estabelecimento constituía um contrato entre o povo e os
chefes que se dá, contrato pelo qual se estipulariam entre as duas partes as condições pelas quais uma se
obrigaria a mandar e a outra a obedecer. Convir-se-á, estou certo, que assim teríamos uma estranha
maneira de contratar.”[xix]

 

Aos Federalistas compete ao pacto social ou Constituição como forma de assegurar os interesses dos
indivíduos como dos grupos, desde que não se oponham aos direitos resguardados a todos, sob pena de
transformar-se em facção por tal. Aliás, a finalidade precípua dos Artigos Federalistas era assegurar a
ocorrência de uma convenção formada por pessoas que foram filtradas através de processo de escolha em
seus respectivos Estados, para que desta maneira possam elaborar os parâmetros sociais em esfera federal
balizando seus interesses.

“Depois que a experiência vos mostrou, pela maneira menos equívoca, a insuficiência do governo
federativo que atualmente existe, eis-vos chamados a deliberar sobre uma nova Constituição para os
Estados Unidos da América. A simples exposição do assunto é o argumento da sua importância: trata-se da
existência da nossa União, da segurança e prosperidade dos Estados que a compõem, da sorte de um
império...”[xx]

“Para quem vê um pouco longe, nada há mais evidente do que a alternativa em que nos achamos ,
ou de adotar a nova Constituição, ou de que a UNIÃO se desmembre. Não é, portanto, inútil examinar as
vantagens da União, assim como os perigos a que a dissolução nos exporia...”[xxi]

 

4- SEPARAÇÃO DOS PODERES

 

O Pacto de consentimento, às luzes dos escritos de Locke, levaria os homens a concordarem em formar a
sociedade civil para garantir seus direitos originários do Estado de Natureza, logo no Governo Civil ocorre a
melhor proteção através do amparo legal desses direitos prévios. Não importando a forma como seriam
gerenciados os poderes, não alude a perspectiva de fazer a tripartição dos poderes, utilizando-se dos
mecanismos de freios-e-contrapesos.

            Aliás, considera o Poder Legislativo como Poder Supremo, competindo a todos os outros
poderes derivá-los ou subordiná-los daquele, assim estariam separados. Estipula a ocorrência dos

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5614



Poderes Executivo e Federativo, ao primeiro comportaria a execução das leis elaboradas
imediatamente e a necessidade de perpétua execução, já ao segundo – Poder Federativo – gerenciaria
as relações existentes com os outros países. Contudo, apresenta como sensato a vinculação do Poder
Executivo e Federativo. Apesar desta junção, Locke expõe que o Poder Legislativo é supremo
perante os outros Poderes. É ver:

“Tendo a maioria, conforme mostramos, quando de início os homens se reúnem em sociedade,
todo o poder da comunidade naturalmente em si, pode emprega-lo para fazer  leis destinadas à
comunidade de tempos em tempos, que se executam por meio de funcionários que ela própria nomeia:
nesse caso, a forma de governo é uma perfeita democracia;ou então pode colocar o poder de fazer leis nas
mãos de alguns homens escolhidos, seus herdeiros e sucessores: nesse caso, ter-se-á uma oligarquia .... a
comunidade pode estabelecer formas compostas ou mistas de governo, conforme achar conveniente. E se
o poder legislativo for a princípio concedido pela maioria a uma pessoa somente, para sempre, ou por
qualquer prazo limitado, e em seguida o poder supremo deva novamente voltar para ela – quando assim
volta, a comunidade pode dispor dele novamente colocando-o nas mãos de quem quiser, constituindo nova
forma de governo. Dependendo a forma de governo da situação do poder supremo, que é o legislativo –
sendo impossível conceber-se que o poder inferior prescreva ao superior ou que outro qualquer que não o
poder supremo faça as leis...”[xxii]

“... como as leis elaboradas imediatamente e em prazo curto têm força constante e duradoura,
precisando para isso de perpétua execução e assistência, torna-se necessária a existência de um poder
permanente que acompanhe a execução das leis que se elaboram e ficam em vigor. E desse modo os
poderes legislativo e executivo ficam freqüentemente separados.”[xxiii]

“... o poder de guerra e de paz, de ligas e alianças, e todas as transações com todas as pessoas e
comunidades estranhas à sociedade, podendo-se chamar ‘federativa’...”[xxiv]

“Embora, conforme disse, os poderes executivo e federativo de qualquer comunidade sejam
realmente distintos em si, dificilmente podem separar-se e colocar-se ao mesmo tempo em mãos de
pessoas distintas; visto como ambos exigindo a força da sociedade para seu exercício, é quase impraticável
colocar-se a força do Estado em mãos distintas e não subordinadas, ou os poderes executivo e federativo
em pessoas que possam agir separadamente, em virtude do que a força do público ficaria sob comandos
diferentes, o que poderia ocasionar, em qualquer ocasião, desordem e ruína.”[xxv]

 

            Constata-se que se para Locke o Poder Legislativo é o eixo primordial para ocorrência do governo
civil, não é o mesmo entendimento para o “Federalista”, visto que sua elaboração é justamente contra a
manutenção e se possível o desmantelamento do sistema americano pautado nos legislativos estaduais, que
não possuíam executivos de mesmo porte, almejando, desta forma, conferir equilíbrio ao sistema, instituindo
um executivo federal forte sobre o legislativo federal, também redimensionado, apresentando novas
atribuições sobre as existentes, em 1786.

            Assim, temos na obra de Hamilton, Madison e Jay uma necessidade de controlar esse poder supremo,
que Locke conferia ao poder legislativo, há quase um século, sendo necessário fracionar o controle sobre os
poderes onde os mecanismos de freios-e-contrapesos sejam presentes e atuantes. Este controle se faz devido,
pois “Se os homens fossem, anjos, não haveria necessidade de governo; e se anjos governassem os homens,
não haveria necessidade de meio algum externo ou interno para regular a marcha do governo”[xxvi]    

                        “Não há verdade política de maior valor intrínseco, ou escorada por melhores autoridades, do que
aquela em que esta objeção se funda: a acumulação dos poderes Legislativos, Executivo e Judiciário nas
mãos de um só indivíduo, onde uma só corporação, seja por efeito de conquista ou de eleição, constitui
necessariamente a tirania.”[xxvii]

 

            Já Rousseau esclarece, no livro III do “Contrato Social”, a ocorrência de uma relação binomial entre
a vontade e o poder que a executa, interagindo em concurso, assim o Genebrino não expõe o poder como
algo fracionado na célebre tripartição estipulada por Montesquieu e recepcionada pelos Federalistas
americanos; para Rousseau o binômio se perfaz através da vontade do executivo com a força do legislativo,
alcançando assim os fins do governo.[xxviii]

 

5 – REPRESENTANTES E CUSTOS

            Se os atenienses da Antiguidade Clássica tinham como pedra de sustentação a Política, onde
aqueles que fossem escolhidos, isto é, cidadãos, homens atenienses livres, percebiam modesta
quantia para propor, decidir e executar em prol do bem comum. Os autores em apreço reformam esta
concepção.

            Como visto no tópico anterior, Locke expõe ao poder legislativo como poder supremo, porém
não pode ser arbitrário sobre a vida e a fortuna das pessoas, posto que o objetivo do legislativo é
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justamente preservar e nunca escravizar ou mesmo empobrecer dolosamente os seus súditos,
esclarecendo-se desta forma, que as leis visam limitar os parâmetros do governo sobre o quantum a
ser apreciado compulsoriamente da propriedade dos súditos, que traz-se à baila o seguinte:

                        “Verdade é que os governos não podem sustentar-se sem grande dispêndio, sendo natural que
todos quantos gozam de uma parcela de proteção paguem do que possuem a proporção necessária para
mantê-lo. Todavia, será ainda com o seu próprio consentimento, isto é - o consentimento da maioria, dado
diretamente ou por intermédio dos seus representantes. Se alguém pretender possuir o poder de lançar
impostos sobre o povo, pela autoridade própria sem estar por ele autorizado, invadirá a lei fundamental da
propriedade e subverterá o objetivo do governo; porque qual a propriedade que terei naquilo em que
outrem tiver o direito de tomar para si, quando aprouver?”[xxix]

           

            Consoante ao exposto pelo autor acima, o governo apresenta grande dispêndio, mas deve ser
custeado pelos súditos de forma consentida, já para Rousseau[xxx], é incisivo que os negócios públicos
sejam superiores ao particular de maneira diretamente proporcional a constituição bem-moldada do Estado,
logo todos possuem interesse sob as assembléias, contudo sob a seara do mau governo não haverá pessoa
disposta para deliberar, pois os interesses privados são mais cativantes que a coisa pública.

            Esta redução de patriotismo e civismo leva a práticas abusivas do governo e a exacerbação do
interesse privado, o que gerou o uso dos deputados para representar os interesses comuns sob o custo de se
permitir que terceiros representem não necessariamente os interesses daqueles que lhe elegeram para decidir
acerca dos assuntos de interesse desses representados.

            Assim é cristalino para o autor do “Discurso das Desigualdades” que o custo para a ocorrência
destes representantes é elevada. Todavia de maneira diametralmente oposta, os “Artigos Federalistas”,
fundamentado em Locke, expõe acerca da necessidade de representantes, não obstante uma das justificativas
da sua elaboração seja a defesa da representação em prol dos interesses nacionais.

            Clama os Federalistas para a ocorrência de um legislativo nacional atuante, que possa aplicar coerção
social para que suas leis não sejam simples recomendações.

            O preço da ocorrência de representantes para os americanos é o preço da união, do favorecimento
das relações mercantis e das oportunidades a serem geradas sobre o bem comum.

                        “A idéia de governo envolve o poder de fazer leis, mas é essencial à idéia de lei que a execução
seja afiançada pela sanção, isto é, por uma pena que remova a lembrança de desobedecer-lhe. Se não
houver pena conta a desobediência, as resoluções chamadas leis são meras recomendações.

                        A pena, seja qual for, não pode ser infligida senão de duas maneiras: ou pelo ministério dos
tribunais, ou pelo poder militar; isto é, pela força coercitiva ou das leis ou das armas.”[xxxi]

                        “Por que motivo se estabeleceram os governos? Porque as paixões dos homens não obedecem
espontaneamente aos preceitos da razão e da justiça.”[xxxii]

 

 

6- EXCESSO DOS REPRESENTANTES

            Se governar, no sentido lato da palavra, significa que alguns realizarão atos de administração em prol
do bem comum, isto resulta que a extrema maioria confere aos representantes este poder de representação.
Todavia, não se mostra muito difícil de ocorrer que os administradores públicos exerçam suas funções com
excesso ou mesmo exagero no que tange a função pública.

            Independente dos motivos que ocasionem tais extrapolações sobre o interesse público, é comum a
postulação de formas de controle visando justamente combater tais excessos.

            Em conformidade ao que já fora visto no tópico “separação de poderes”, os autores presentes ao
exame, expuseram suas teorias para que fosse as funções fracionadas, independente do modelo sugerido,
visando precisamente evitar a hipertrofia de concentração de poderes sobre uma ou algumas pessoas,
gerando atos de desrespeito ao coletivo.

            A própria composição do “Segundo Tratado sobre o governo” é fruto das relações desse excesso,
em prol da defesa das diferenças e tolerância, competindo ao povo o direito de resistência, posto que é o
consentimento do governados que gera a única fonte do poder político, pois fora disso não tem o governo
legitimidade para manter-se, o que configuraria o abuso, o excesso, isto é, a tirania.

            Com a quebra do pacto de consentimento, desrespeitando os direitos naturais – que são anteriores a
ficção jurídica do estado civil, o governo procede ao estado de guerra o que configura ao povo, a dissolução
do estado civil, o que legitima ao direito de resistência do povo, vez que este não possui outro recurso senão
defender com a força seus direitos à vida, à liberdade e à propriedade – contra esse estado usurpador e
tirânico.

                        “Daí resulta que aquele que tenta colocar a outrem sob poder absoluto põe-se em estado de guerra
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com ele, devendo-se interpretar este fato como declaração de desígnios contra a vida do próximo, eis que
há motivos para concluir que quem de outrem se apodera sem consentimento, dele usura, segundo lhe
aprouver, quando o tiver entre as mãos, chegando mesmo a destruí-l, se assim lhe der na veneta; não há
quem deseje ter alguém sob poder absoluto senão para compeli-lo pela força ao que é contra o direito da
liberdade, isto é, torna-lo escravo. Livrar-se de semelhante força é a única segurança de preservação; e a
razão ordena considerar como inimigo à própria preservação aquele que arrebatar a alguém a liberdade
que a assegura, de sorte que quem tenta escravizar a outrem põe-se com ele em estado de guerra.”[xxxiii]

                        “... Quando o governante, embora autorizado, faz não a lei mas a própria vontade de regra, não se
orientado as ordens e ações dele para a preservação das propriedades do povo, mas para a satisfação da
ambição, vingança, cobiça ou qualquer outra paixão irregular que o domine.”[xxxiv]

                        “Quem quer que use a força sem direito, como o faz todo aquele que deixa de lado a lei, coloca-se
em estado de guerra com aqueles contra os quais assim a emprega: e nesse estado cancelam-se todos os
vínculos, cessam todos os outros direitos, e qualquer um tem o direito de defender-se e de resistir ao
agressor”[xxxv]

 

            Se Locke expõe a resistência como direito dos governados contra governantes que excederem aos
seus poderes-deveres, Rousseau também defende que o poder emana do povo, competindo aos governantes
serem apenas representantes dos interesses do povo e que são os governantes os súditos, pois devem cumprir
tais interesses e da mesma forma como Locke, o genebrino expõe que o povo tem seus direitos a serem
defendidos e não podem ser preteridos no ato de instituição do governo, mas uma lei que o povo nomear e
destitui quando lhe aprouver e daí a necessidade de assembléias periódicas para prevenir ou retardar excessos
e omissões do governo.

                        “Quando o príncipe não mais administra o Estado de acordo com as leis e usurpa o poder soberano.
Dá-se, então, uma mudança  notável que consiste em contrair-se não o Governo, mas o Estado; quero com
isso dizer que o grande Estado se dissolve, que se forma outro dentro dele, composto unicamente de
membros do Governo, o qual, em relação ao resto do povo, não passa de senhor e tirano. Desse modo, no
momento em que o Governo usurpa a soberania, rompe-se o pacto social e todos os simples cidadãos,
repostos de direitos em sua liberdade natural, estão forçados mas não obrigados a obedecer.”[xxxvi]

                        “Desses esclarecimentos ... resulta que o ato que institui o Governo não é de modo algum um
contrato, mas uma lei; que os depositários do poder executivo não são absolutamente os senhores do povo,
mas seus funcionários; que  ele pode  nomeá-los ou destituí-los quando lhe aprouver; que para eles na
cabe absolutamente contratar, mas obedecer; e que, incumbindo-se das funções que o estado lhes impõe,
não fazem senão desempenhar seu dever de seu dever de cidadãos, sem ter de modo algum o direito de
discutir as condições.”[xxxvii]

                        “É verdade que tais mudanças são sempre perigosas e que só se deve tocar no Governo
estabelecido quando este se torna incompatível com o bem público. Esta advertência representa, porém,
uma máxima de política e não uma regra de direito.” [xxxviii]

                        “As assembléias periódicas, das quais falei acima, servem para prevenir ou retardar essa
infelicidade, sobretudo quando não têm necessidade de convocação formal, pois então o príncipe não
poderia impedi-las sem abertamente declarar-se infrator das leis e inimigos do Estado.”[xxxix]

           

Aos Federalistas praticaram, em parte, o que Locke e Rousseau expuseram como mecanismos de
controle acerca dos excessos, a começar pela própria Revolução Americana, onde o Direito à resistência aos
mandos da metrópole britânica, que excediam nas suas intervenções econômicas sobre a propriedade,
consumo de bens, não conferindo direitos de representação, mas apenas o dever de cobrança sobre os
americanos.

É o “Federalista” prospecto para promover não apenas o encontro enquanto assembléia periódica,
mas postular alteração no quadro vivenciado pelos americanos nas primeiras décadas pós-revolucionário,
mas defender certos interesses vistos de forma adequada aos propósitos de Hamilton, Madison e Jay.

A realidade americana da segunda metade do século XVIII apresentava um amplo aspecto de
liberdade onde cada Estado procedia conforme seus interesses regionais, mantendo os interesses de âmbito
nacional, frouxos, relegando a segundo plano os aspectos de proteção as fronteiras e regulamentação e
defesa dos interesses comerciais americanos frente aos mercados e mercadorias estrangeiros.

A ótica dos autores Federalistas era a manutenção da liberdade e para tal, era preciso uma
centralização coerente, mas que não levaria ao despotismo e a perda da liberdade, que tanto os
antifederalistas indicavam que iria ocorrer desta centralização. Os Federalistas ao defenderem um governo
central forte através da união estariam colocando incentivos para controlar os excessos ocorrentes em certos
Estados, além de estimular os avanços desejados para um país economicamente forte.

Da mesma forma que utilizam a tripartição dos poderes como forma de controlar os representantes,
por equilíbrio de força, expõe ainda a ocorrência de um Congresso bicameral justamente para reprimir
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eventuais excessos legislativos. O que evitaria qualquer excesso de poder prático sobre os cidadãos.

“Até aqui só tenho tratado de demonstrar a necessidade do Senado para defender o povo dos
defeitos da Câmara dos Deputado; mas, como falo a um povo sem prejuízos e que a lisonja ainda não
corrompeu, não hesitarei em acrescentar que uma instituição deste gênero pode ser algumas vezes
necessária para defender o mesmo povo dos seus próprios erros e ilusões momentâneas. È regra geral que
a decisão refletida e espontânea da comunidade deve prevalecer em todos os governos livres às intenções
daqueles que o governam.”[xl]

 

 

7 – MAGISTRATURA E O PODER JUDICIÁRIO

 

            Ao considerar que Locke expõe apenas os Poderes Legislativo e Executivo, não apresenta o
Judiciário como Poder, porém cabe uma das suas observações onde todo governo possui outra
finalidade do que senão a conservação da propriedade, assim apenas alude aos juízes a função de
resolver controvérsias acerca da lei estabelecida e execução da decisão judicial.

            Todavia se para o britânico os magistrados não lhe cabe muito a escrever, Rousseau é claro
que os magistrados, no sentido amplo da palavra, proporcionam e ampliam o processo de
desigualdade dos homens, pois vez que executam leis que favorecem aos fortes, isto é, os ricos.

                        “A sociedade, a princípio, constitui-se somente de algumas convenções gerais que todos os

particulares se comprometeram a observar e das quais a comunidade se tornou fiadora perante cada um

deles. Foi necessário que a experiência demonstrasse como uma tal constituição era fraca e como os

infratores podiam facilmente evitar a acusação ou o castigo das faltas, das quais somente o público deveria

ser testemunha e juiz; foi preciso que se iludisse a lei de mil modos, que os inconvenientes e as desordens

se multiplicassem continuamente  para que, por fim, se pensasse em confiar a particulares a perigosa

custódia da autoridade pública e se delegasse a magistrados o cuidado de fazer observar as deliberações do

povo.”[xli]

                        “O magistrado, por seu lado, obrigar-se a só utilizar o poder que lhe é confiado segundo a intenção
dos que confiaram nele, a manter cad um no gozo tranqüilo do que lhe pertence e, em todas ocasiões, a
preferir a utilidade pública a seu próprio interesse.”[xlii]    

 

Aos Federalistas a magistratura judicante era relevante, ponderando não como órgão atrelado ao Executivo
ou ao Legislativo, para que a República Americana tivesse êxito era preciso ter o fortalecimento do
Judiciário como poder, para assim conseguir alcançar o propósito da União corroborando o escopo traçado
por Monstesquieu.

O Judiciário ao ser desatrelado do Executivo e Legislativo, conferiria independência para a
devida execução da lei, resolvendo os conflitos privados como também os conflitos acerca da
Constituição, afinal “a pena, seja qual for, não pode ser infligida senão de duas maneiras: ou pelo
ministério dos tribunais, ou pelo poder militar; isto é, pela força coercitiva ou das leis ou das
armas”[xliii].

A composição do Poder Judiciário não é procedido por eleição sob pena de incidir em erros e
injustiças a fim de manter sua vaga, vez que em prol da popularidade poderia-se decidir
contrariamente aos interesses comuns em prol dessa popularidade.

“Quem considerar com atenção os diferentes poderes deve reconhecer que, nos governos em que

eles estão bem separados, o Poder Judiciário, pela mesma natureza  da suas funções, é o mesmo temível

para a Constituição, porque é o que menos meios tem de ataca-la. O poder Executivo é o dispensador  das

dignidades e o depositário da força pública; o Legislativo dispõe da bolsa de todos e decide dos direitos e

dos deveres dos cidadãos: mas o Judiciário não dispõe da bolsa nem da espada e não pode tomar nenhuma

resolução ativa.”[xliv]

 

Conclusão

            O presente ensaio visou analisar os escritos filosóficos de Locke, Rousseau e do trio federalista
Hamilton, Madison e Jay, montando através de tópicos ideais que tangenciavam entre os autores, através de
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linha de raciocínio, confrontando tais aspectos aludidos. Se alguns postulados desses autores eram de forma
geral concordante, em grande parte eram diametralmente opostos.

            A proposta da filosofia política é proporcionar cenários para mundos sociais possíveis, onde criar
conceitos não existentes e torná-los possíveis fazem parte do papel intrínseco dos filosóficos políticos, e não
há como não considerar que as obras aqui trabalhadas – a saber: “Segundo Tratado sobre o Governo”; “Do
Contrato social”; “Discurso das Origens e Fundamentos das Desigualdades dos Homens” e “O Federalista”
não tivessem este propósito ou mesmo tentar melhorar a compreensão acerca dos males que os afligem.

            As idéias apresentadas pelos filósofos aqui trabalhados podem gerar multiplicidade de mundos
possíveis sobre os mundos ocorrentes, onde a referência da ótica feita sobre o mundo em que se analisa
decorre da insatisfação do que acomete aos autores políticos onde a insatisfação sobre o quadro social gera a
inovação, onde este brilho, mais do que simples idéias contrapostas à realidade está na perspectiva da
decantação, isto é, na transformação da realidade através das inovações traçadas pelos filósofos.

            A criação dessas ficções pelos filósofos não necessariamente se contrapõe em duelo ou alternativas,
mas em inúmeras perspectivas, resultando infinitos mundos sociais possíveis, que podem resultar em
decantação social, alterando aquela realidade primária, como também tais criações podem apenas pairar
sobre a sociedade, não chegando a influenciar algum cenário social.

             O precário confronto de algumas idéias, abordado neste artigo, entre Locke, Rousseau e
‘Federalistas’sintetiza de forma muito humilde que a filosofia política ao tratar dos institutos não almeja
alcançar o desempate de um jogo acirrado, ao revés, gera o conflito teórico entre três perspectivas
produzindo infinitos mundos sociais possíveis sobre as diversas realidades existentes.

            O consenso que se extrai do presente ensaio é que não há consenso sobre as idéias políticas, pois
espectros traçados por autores, esquecidos em estantes e livros podem sob determinadas condições no
processo social, que pode demandar de meses a séculos, para sua eventual ocorrência como também
simplesmente formular mero cenário hipotético para eventuais interesses de inovação.
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DIREITO, OBJETIVIDADE E EFETIVIDADE

LAW, OBJECTIVITY AND EFFECTIVENESS

Leonardo Martins Wykrota
Ricardo Guimarães Botelho

RESUMO
Pretendemos oferecer uma explicação para a efetividade no Direito, a partir da construção de um
instrumental metodológico próprio, com apoio na Biologia do Conhecer (MATURANA e VARELA, 1995).
Um suporte teórico que permite partir da premissa de que o sistema nervoso humano é estruturalmente
fechado em sua dinâmica (clausura operacional). Uma circunstância que precisa ser levada em conta na
explicação da objetividade, conduzindo a dois caminhos distintos (objetividade com e sem parênteses). O
Direito é tratado como domínio de coerências que permitem colocar a efetividade como distinção feita pelo
observador vinculada tanto à norma quanto ao ordenamento. Recupera-se uma proposta sistêmica para se
trabalhar o direito segundo uma estrutura (ordenamento jurídico) que apresenta componentes (normas) e
uma relação específica entre eles, aqui chamada de organização.
PALAVRAS-CHAVES: efetividade no Direito; Ciências da Cognição; Biologia do Conhecer; sistema;
estrutura; organização.

ABSTRACT
We intent to offer a legal explanation of effectiveness using a proper methodology supported by the Biology
of Cognition. This theoretical support allowed the empirical demonstration of the study’s starting premise:
the human nervous system is structurally determined due to its closed internal dynamics (operational
confinement). This circumstance should be taken in account in the explanation of objectivity, which can be
seen under two different views: one which does not take into account the observer (objectivity without
parentheses) and the one that does it (objectivity with parentheses). Law as a science is treated as a specific
space of specific coherences. In this point of view, effectiveness should concern not only to the norm itself
but also to the entire legal system. In this work, the author uses a systemic theory in order to approach the
law: the legal system is a structure formed by norms (system’s components) and a specific relationship
among them (the organization).
KEYWORDS: law effectiveness; Cognitive Sciences; Biology of Cognition; observer; cognitive tautology;
experience; language; system; process; organization; structure.

1                   APRESENTAÇÃO
 
 
Há cerca de quarenta anos, um biólogo chileno elaborou uma proposta para explicar a organização

do vivo e o fenômeno da cognição humana. Mais tarde, a proposta foi aprimorada por ele em conjunto com
um de seus alunos, sob os rótulos, respectivamente, de autopoiesis e Biologia do conhecimento ou Biologia
do Conhecer, com grande repercussão na neurobiologia, na imunologia e em várias outras áreas
(BEHNCKE, 1995). É bem possível que a maior parte dos leitores, ainda que não conheça essas
elaborações, ao menos já tenha visto alguma referência aos seus autores, Humberto Maturana R. (1928-) e
Francisco Varela (1946-2001).[1]

Essa é uma afirmação que pode ser feita com certa tranquilidade, pois algumas das noções
trabalhadas por esses autores acabaram incorporadas por Niklas Luhmann, na sistematização do Direito
como sistema autopoiético, embora isso tenha sido feito com características e propósitos bem diferentes
daqueles que informaram as pesquisas dos biólogos chilenos. Aliás, a própria noção de autopoiesis foi
tomada por Luhmann com modificações.[2]

A proposta de Luhmann, embora destinada à redução de complexidade no exame de questões que
envolvem o direito na perspectiva da Sociologia, se mostra bastante complexa. Conforme explica Willis
Santiago Guerra Filho (1997, p. 60), “O que permitiria Luhmann teorizar sobre ‘sistemas sociais’, conforme
seu entendimento, seria uma mudança do ‘ângulo’, a partir do qual se vê a relação entre o sistema e seus
elementos, que em Maturana é, digamos, ‘de baixo para cima’, e para o primeiro, ‘de cima para baixo’.

Este, contudo, não é um artigo dedicado às ideias de Luhmann ou daqueles que o seguiram. A
própria discussão sobre ser ou não o Direito um sistema autopoiético é posta de lado, diante da premissa de
que, antes de se pensar o fenômeno jurídico, ou mesmo o social e suas respectivas propostas explicativas,
parece interessante voltar os olhos para o(s) próprio(s) indivíduo(s) como aquele(s) que cria(m) e se
sujeita(m) ao fenômeno jurídico. Daí a preocupação com a as expressões “realidade” e “efetividade”, as quais
serão trabalhadas segundo uma perspectiva específica do fenômeno cognitivo.

É preciso reconhecer, logo de início, que esse tipo de preocupação não é comum nos estudos sobre a
efetividade no âmbito do Direito, pois, de certa forma, fugiria ao próprio objeto de investigação daquela
ciência. Assim, pode-se dizer que, em alguma medida, esta é uma proposta de abordagem transdisciplinar.  
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É, no mínimo, intrigante ser comum encontrar estudos em que se parta do pressuposto de que,
quando é feita referência à efetividade disto ou daquilo, todos saibam o que se denota com tal expressão.
Dito de outra forma, não é incomum encontrar investigações nas quais se parte do pressuposto (ainda que
inconsciente ou subconsciente) de que a vinculação dessa expressão a outras, tais como direito, processo,
tempo e Jurisdição, por exemplo, possa ser feita com homogeneidade de sentido.

Conforme veremos, a efetividade, já no domínio amplo e genérico do léxico, não apresenta conotação
homogênea. Além disso, o uso corrente dessa expressão costuma apresentar distinção fraca em relação aos
termos eficácia e eficiência. Esses problemas aparecem também no emprego dessa expressão no âmbito do
Direito, embora existam sistematizações muito precisas e coerentes com o entendimento clássico desse
domínio científico.[3]

Entretanto, a pressuposição de homogeneidade de sentido acaba ocultando uma incômoda pergunta:
o que é, afinal, a efetividade? Ou, ainda: há sentido em se falar numa suposta efetividade do processo? Ou,
também: de que efetividade se pode falar, só daquela do direito?[4]

Interessante que, se no lugar de partirmos do pressuposto de que podemos dizer que algo seja isso ou
aquilo, nos perguntarmos, como conhecedores disto ou daquilo,  ?  o que fazemos quando dizemos que algo
é isto ou aquilo? ? , esbarramos com uma incômoda situação. Se analisada com atenção, essa mudança de
perspectiva permite expor e perceber que as características biológicas do ser humano necessariamente
interferem nos atos de conhecer e de explicar. A situação torna-se incômoda porque expõe a impossibilidade
de um conhecimento transcendente ao humano, isento de conhecedor.

Isso acontece porque trabalhar a distinção que fazemos na operação de designar algo que acontece no
mundo que nos cerca, ainda que no plano virtual ou das abstrações, configura uma preocupação
epistemológica fundante de se ingressar na perspectiva daquele que conhece, aqui referido como observador,
a partir do ato de conhecer, aqui referido como observador observando.[5]

Tal perspectiva reclama instrumental próprio para análise da efetividade no Direito, a partir do qual ‘o
experienciar’, a linguagem e ‘o emocionar-se’ são vistos como fenômenos constitutivos dos seres humanos.
Daí entendermos que as explicações sobre o ato de conhecer e sobre aquele que conhece são usadas, aqui,
como instrumentos de análise.

A partir dessa perspectiva, surge uma copiosa preocupação de explicitar quais as coerências
envolvidas em tal ou qual sentido que se queira emprestar à efetividade, até para distingui-la de outros
termos, tais como eficácia e eficiência, por vezes empregados como sinônimos. Daí a proposta de se tentar
entender e explicar, de uma forma mais ampla, aquilo que o uso da palavra ‘efetividade’ costuma designar no
Direito.

Nessa trilha, é preciso enfrentar o desconforto de se trabalhar as questões atinentes ao próprio
conhecimento sem uma objetividade transcendente ao ser humano, mesmo no reconhecimento de que tal
objetividade seria conhecida apenas por representação, já que haverá reflexos para a explicação do fenômeno
da efetividade.

Seguindo-se esse raciocínio, podemos antever que o próprio discurso científico ou, melhor dizendo,
que as explicações científicas – dentre as quais se encontram as explicações sobre a efetividade no Direito –
podem ser repensadas em nova perspectiva. Mas essa tarefa exige o aprofundamento na investigação do
fenômeno cognitivo. E, se vamos falar da cognição do ser humano, acreditamos ser imprescindível o auxílio
que outros domínios do conhecimento podem oferecer, notadamente as noções sistematizadas por
MATURANA e VARELA (1972; 1995).

Esse debate em torno da própria cognição, da racionalidade, da consciência e da linguagem, enquanto
propriedades supostamente inerentes e distintivas do humano, suscita reflexões que interferem, por sua vez,
no próprio afazer científico e sua suposta correspondência com um mundo fenomênico externo ao
observador que o percebe, representa, investiga, enfim, que o conhece. Logo, interferem também no
fenômeno jurídico, colocado na perspectiva do observador que indaga acerca do sentido da exigência de uma
conduta. [6]

São, todavia, ideias que podem soar polêmicas, já que MATURANA (2001) nega, sob fundamento
biológico (e não só pelas teorias da linguagem) a possibilidade humana de acesso a uma objetividade externa
e independente do observador. Nos domínios de um racionalismo que – mesmo acreditando no conhecimento
apenas pela representação – ainda procura transcender ao homem no esclarecimento da realidade, essas
ideias, certamente, serão de difícil aceitação.

Aceitar, todavia, a condição do observador pode nos trazer a chave de um devir perdido já na
dicotomia ser e dever ser e talvez represente a oportunidade de uma abordagem do tema da efetividade no
Direito, ainda pouco explorada. Fica, então, o convite para uma aproximação das instigantes elaborações que
envolvem a Biologia do Conhecer.

 
 

2                   A BIOLOGIA DO CONHECER: UMA CONTRIBUIÇÃO POSSÍVEL PARA A
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EXPLICAÇÃO DA EFETIVIDADE NO ÂMBITO DO DIREITO?
 
A preocupação de se desenvolver uma investigação criteriosa sobre a produção do conhecimento não

é, de modo algum, nova. A proposta desenvolvida neste estudo não pretende retomar todo esse esforço, mas
sim partir da premissa, tributária das contribuições da Biologia do Conhecer, de que o que se faz quando se
está na Ciência é operar num domínio específico de coerências explicativas. Nesse rumo, falar na
possibilidade de contribuição de um domínio (Biologia) em favor de outro (Direito), como aqui se fala,
implica em discutir a adequação ou não, segundo determinados critérios (neste caso, a partir de uma
epistemologia jurídica), do emprego de certas coerências explicativas que se pretendem comuns a ambos os
domínios.

Um esforço dessa ordem, se respeitada a profundidade que o assunto merece, exigiria estudo apto a
analisar os múltiplos aportes para se tratar deste complexo assunto (WYKROTA, 2010, p. 57). Isso,
entretanto, esbarra nas limitações impostas a um artigo desse porte. Contudo, não impede que a discussão
das idéias trazidas neste trabalho esteja estruturada no enfoque cognitivo da Biologia do Conhecer, pois
caberá ao leitor julgar a validade das proposições que são feitas aqui.

Nessa linha, é importante esclarecer que embora o nome Biologia do Conhecer possa dar a entender
que se trata de um marco teórico “próprio da”, no sentido de “específico da” (e “restrito à”), Biologia, a
dimensão por ele abrangida é maior e fundante. Trata-se, propriamente, de uma elaboração voltada para as
ciências da cognição, mas especificamente para a explicação de como nós, seres humanos, explicamos algo
que acontece na linguagem.

Pode-se dizer (de modo curioso e tautológico) que é uma “explicação da explicação”, feita de forma
fracionada, ou seja, ocupando-se do “como”, do “nós”, do “humano”, do “explicarmos algo” , “daquilo que
acontece” (isto é, de um fenômeno), da “linguagem” e de muitas outras dimensões relacionadas ao fenômeno
cognitivo.

É também um marco teórico em que se procura identificar e demonstrar o ponto de partida, ao invés
de se eleger um postulado para tanto. Admite-se, até mesmo, que o ponto de partida possa ser negado, mas,
para isso, ele precisa ser empiricamente refutado (assim como demonstrado) e, por isso, é uma elaboração
fundante.

Assim, toda explicação pode partir desse início e a ele retornar, se for o caso. A coerência de tudo o
que se segue em termos explicativos a partir daí será informada por essas ideias. Isso permite enxergar
porque o emprego da Biologia do Conhecer é instrumental e pensado a um nível (muito) anterior à
fenomenologia jurídica, ao menos no que diz respeito ao aspecto cognitivo.

Note-se que não estamos afirmando que o fenômeno jurídico é posterior, anterior ou imanente ao
humano, até porque isso restringiria o poder explicativo do nosso instrumental. Não é isso que queremos.
Queremos apenas firmar um instrumental que nos permita um ponto de partida demonstrável; que permita
explicar como conhecemos e, portanto, um como que também se aplicará ao Direito, notadamente para
explicar a efetividade.

A esse respeito, vale destacar que as pesquisas em Direito, dentre as várias posturas investigativas
que podem ser assumidas (construtivistas, interacionistas, relativistas, materialistas, empiristas, etc.)
respeitam, no que toca à coerência dos argumentos que são por ela construídos, a uma metodologia que, em
geral, pode ser divida em duas propostas: uma chamada de dogmática, a outra de zetética (FERRAZ Jr.,
1994, p. 98).

Na pesquisa dogmática, veda-se a negação do ponto de partida, isto é, dizemos que, para trabalhar
este ou aquele assunto, parte-se deste ou daquele postulado, o qual, daí em diante, não pode ser negado –
sob pena de se invalidar a própria pesquisa.

A proposta zetética, de outro modo, não trabalha com postulados ou premissas construídas a priori
ou arbitrariamente instituídas; trabalha, sim, com premissas, mas não uma premissa posta, dada. Isso porque
não só se faz a pergunta do porque se adota esta premissa – que do ponto de vista da dogmática é adotada
essencialmente para validar o trabalho – mas se procura demonstrá-la, assumindo-se o risco de levar o
trabalho “ao infinito” ou de tê-lo invalidado se a premissa adotada não for corroborada (no sentido
empírico). A premissa eleita na pesquisa zetética, portanto, deve ser, de algum modo, demonstrável.

Quando se costuma explicar algo, seja no Direito ou na grande maioria das ciências, ao menos duas
situações estão implícitas e, nesse aspecto, podem ser vistas como um “postulado”: o primeiro é que
“podemos conhecer” a segunda é que “podemos explicar” – até mesmo para discutirmos se “existe” o tal
algo a ser explicado.

Ao tornarmos explícitas essas premissas ou postulados numa proposta zetética, elas nos levariam a
perguntas tais como “podemos conhecer?” ou “podemos explicar?”; indagações essas que podem, a primeira
vista, soar sem sentido ou óbvias demais. Mas não o são, ao menos para uma pesquisa verdadeiramente
zetética.

Assim, explicar a efetividade como um fenômeno jurídico não significa que se tenha de explicá-la sem
que se faça perguntas a partir dessas situações implícitas sobre o ato de se conhecer e explicar algo. Fosse
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assim, toda pesquisa seria, de algum modo, dogmática, no sentido de que seria forçada a dizer que as
coerências que se tem para explicar um fenômeno (por exemplo a efetividade) são apenas tais ou quais e,
diante delas, a efetividade pode ser explicada apenas assim ou de outro modo assim determinado.

Então, pode-se dizer que, quando reconhecemos a efetividade como algo que acontece no domínio[7]

das Ciências Jurídicas, nada impede – aliás, é até recomendado para uma perspectiva zetética – que se
pergunte: como, então, se pode explicá-la em tal domínio.

 

2.1       Ontologia da Realidade: a efetividade como referência a algo que acontece
 
Uma vez que a efetividade é algo identificável no Direito e também no Direito ou, dito de outra

forma, uma vez que se faz referência a ela como “algo que acontece” ou “que se identifica” segundo certas
coerências do Direito, podemos dizer que se trata de um fenômeno, antes mesmo de fazermos uma pergunta
classificatória.[8]

É a possibilidade de podermos fazer referência a “algo que acontece” em qualquer domínio o que
permite a explicação. Logo, sem a possibilidade de referência, não há explicação, não há sentido em se falar
no plano da existência.

Todavia, ao explicarmos algo, de certo modo, alteramos a forma como conhecemos a realidade,
qualquer que seja ela. Essa afirmação, que pode soar como “metafísica”, no sentido de ser desprovida de
substrato empírico, deita raízes muito profundas em nossa biologia: o conhecimento interfere em nossa
estrutura[9] e, por isso, nos muda e muda também a maneira como conhecemos. Isso, por sua vez, volta a
mudar a realidade a qual, então, novamente interfere na nossa estrutura e assim por diante: à medida que
mudamos o mundo, mudamos a nós mesmos.

Nisso há um constante devir que acontece, mesmo sem nos darmos conta disso. Do ponto de vista
químico, por exemplo, todas as moléculas de uma pessoa serão “trocadas” ao longo de sua vida, não uma,
mas várias vezes; de modo que, ao nível molecular, cada um de nós, seres humanos, será completamente
diferente daquilo que era, do início ao fim de sua vida.

Não obstante tamanha mudança, isto é, apesar de nossa estrutura mudar a cada instante, continuamos
a conservar uma identidade; de algum modo, continuamos a dizer que uma pessoa, embora altere toda a sua
estrutura ao longo da vida, “continua” sendo aquela pessoa.

 O “quê”, então, se conserva e nos permite a identificação de algo independentemente da completa
alteração de sua estrutura? Essa é uma das muitas perguntas para as quais a Biologia do Conhecer tem uma
resposta: a organização.

Estamos, assim, em permanente mudança na,  da e  pela realidade. Mudamos nossa realidade, em
alguns casos, com grandes benefícios, como acontece com as vacinas, os antibióticos, o transporte aéreo, a
computação, etc.; mas também com grandes riscos: os mesmos fundamentos da computação que ajudaram
no avanço das ciências da cognição são os que possibilitam a fabricação das armas de destruição em massa...
E porque não conseguimos erradicar a pobreza e a fome?

A mudança que o ser humano provoca no mundo não é ingênua. E isso nos mostra que não podemos
menosprezar a questão ideológica; que não podemos desconsiderar que estamos sujeitos à manipulação. A
mudança acontece também para se aprimorar meios de se manter a exclusão de certas camadas sociais; e de
se permanecer no inadimplemento de direitos fundamentais...

Voltemos, porém, à efetividade. Antes de dizermos o que ela “é”, ou seja, antes de tratarmos de sua
ontologia e buscar um possível enquadramento como categoria, instituto, princípio, postulado, etc.; primeiro
temos de reconhecê-la como “algo que acontece”, como um fenômeno que reconhecemos e pretendemos
classificar: só porque a reconhecemos é que – “evidentemente” – podemos classificá-la.

Ao classificar algo, podemos fazer uma operação, senão igual, bem próxima desta: primeiro nos
perguntamos quais as características a serem empregadas – por exemplo, as características de uma categoria,
um instituto, um princípio, um postulado, etc. – e, assim, as “trazemos à mão” as “fazemos emergir” para,
então, fazermos a comparação delas com “aquilo que acontece”; na comparação, tentamos identificar alguma
característica que nos permita classificar o fenômeno.

Isso que chamamos de características são as coerências explicativas de que falaremos mais adiante.
Acontece que, se não identificamos o fenômeno como algo que acontece, de duas uma: ou precisamos
“trazer à mão” novas características, isto é, novas coerências; ou somos forçados a dizer que não “o
enxergamos”.

Nessa linha de raciocínio, é possível supor que um aluno de um curso de Direito terá grande
dificuldade de identificar ou de entender a classificação da efetividade se ele não souber a “lógica
classificatória” que se emprega. Noutras palavras, é possível supor que esse aluno precisará saber quais as
características de uma categoria, de um princípio, um postulado, um instituto, etc., para entender o “algo que
acontece” com “aquelas características”. Isso seria uma classificação reflexiva, consciente[10].

Prestando-se atenção nesse ato, vemos que aquilo que fazemos é: pensar primeiro nas características
que usaremos para classificar o fenômeno de modo à enactá-las[11] (trazê-las à mão, fazê-las surgir); só
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então voltamos a atenção para o fenômeno. Assim, “chegamos” ao fenômeno pelas coerências.
Em alguma medida, essa lógica classificatória tem a ver com as coerências que constituem o Direito

enquanto ciência. Não que o Direito ou qualquer ciência se restrinja apenas a esta lógica classificatória, longe
disso. Porém uma ciência (mesmo o Direito) comporta, nela própria, as coerências que permitem identificar
os fenômenos que nela podem ser identificáveis. Disso falaremos mais detidamente ao longo do estudo.

Assim, se não se identifica naquele “algo a se explicar” qualquer das características de uma categoria,
instituto, princípio, etc., ou criamos uma nova forma de classificá-lo ao dizer que ele é “isto”, sendo “isto”
diferente de tudo aquilo que temos para classificar – o que equivale a dizer que “isto” é “sui generis” é “em
sentido amplo” –; ou dizemos que não podemos classificá-lo – o que equivale a dizer que o fenômeno “não
é”, não pode ser classificado como ele “é”.

O que estamos dizendo nessas hipóteses é que se as coerências classificatórias das quais dispomos,
em alguma medida, não são suficientes para se explicar o fenômeno, ou aquele “não é” um fenômeno
explicável; ou que, por exemplo, não se trata “de um fenômeno jurídico”, quando estivermos nas coerências
do Direito. Será “um fenômeno qualquer”, mas não jurídico.

Agindo, assim, pouco nos importam as “coerências que informam essas coerências”, já que não
fazemos a pergunta sobre como se constitui uma ciência e porque podemos chamá-la de ciência. Isso faz
muito sentido se pensarmos que estamos apenas operando segundo uma lógica que conhecemos ou que
passamos a conhecer. Afinal, ingressamos na Faculdade de Direito, obtivemos um diploma justamente por
entender tais coerências e quanto mais nos aprofundamos nelas, mais “sabemos” o que estamos fazendo...

Essa é uma postura que podemos assumir e é bastante coerente com um viés pragmático no ato de
conhecer: ingresso em uma faculdade para aprender certas coerências que me permitirão operar num domínio
específico; quanto mais eu souber a respeito dessas coerências, mais saberei operar nesse domínio...
Saberemos Direito.

Ora, então qual a razão de nos preocuparmos com o ato de conhecer, se tudo o que eu preciso é
saber das coerências de um domínio, para então operar nele? Afinal, venho conhecendo desde que nasci.
Estudei, graduei-me e, agora, só preciso saber das coerências que informam o domínio em que quero operar.
Não preciso sequer perguntar se existe algo além de mim, algo transcendente ao humano; basta que existam
coerências para que “as coisas” possam “se encaixar” nelas e, aí, “tudo se explica”.

É perfeita e maravilhosamente possível operar-se desse modo. E isso pode acontecer porque não
precisamos da pergunta sobre a existência de “uma realidade” para operarmos em qualquer domínio. O que
precisamos são de coerências que especifiquem esse domínio, pois elas identificam “as coisas que existem”
naquele domínio em que queremos operar. É segundo essas coerências que “tudo faz sentido”.

Mas há outro modo de se operar...
 
 

2.2       O caminho da “objetividade sem parênteses”: de que realidade estamos falando?
 
 
Na década de 70 do século passado,[12] segundo anotam MAGRO e PAREDES (2001, p. 12) o

fenômeno cognitivo, ao menos do ponto de vista biológico, pôde ser explicado de modo completamente
diverso do qual vinha sendo trabalhado até então, ao se trabalhar o cérebro humano como parte de um
sistema nervoso que funciona como uma rede fechada, ou seja, sem que a informação entre no sistema
nervoso.

Não havendo entrada de informação (input), o cérebro “informa” a si mesmo, a partir de si mesmo.
Diante dessa constatação, formulou-se a proposição tão simples quanto estarrecedora de que, embora se
possa postular a existência de uma realidade objetiva, não há um mecanismo biológico que permita
demonstrar a existência de tal realidade, independentemente de quaisquer condições que informem a
capacidade cognitiva do observador, isto é, daquele que conhece no ato de conhecer. (MATURANA, 1995)

O ser humano, enquanto na experiência (vida cotidiana e vida social), não dispõe de uma estrutura
que lhe permita distinguir entre ilusão e percepção e isso funciona como uma condicionante[13] constitutiva
dos seres vivos; uma assertiva de grande importância quando se reconhece as dificuldades de se explicar o
conhecimento, sem se explicar aquele que conhece. (MATURANA, 2001, p. 19-26)[14]

O fenômeno cognitivo precisava, então, ser repensado e foi com as contribuições da Biologia e da
própria ciência da cognição em outras áreas, a exemplo da Computação e da Inteligência Artificial,[15] que
isso aconteceu sob uma ótica tendente a consolidar o entrelaçamento de razão, consciência e emoção.

Abriu-se, assim, o caminho para duas formas de se trabalhar uma explicação científica: uma segundo
a realidade objetivamente considerada (objetividade “a seco”); outra segundo uma realidade configurada pelo
observador, chamada por MATURANA (1972, 2001, 2008) de “objetividade entre parênteses”.

Esse ato realizado pelo observador – de configurar uma realidade –, por sua vez, é marcado por uma
fundamental limitação cognoscitiva: só se pode explicar o humano a partir da condição de humano. Esta é
uma limitação que evidencia a presença de uma tautologia cognoscitiva[16] no ato de se explicar algo, pois
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há a necessidade de se fazer uma referência circular, em que a realidade que se configura é explicada segundo
o experienciar do observador nessa mesma realidade.

A tautologia cognoscitiva empresta grande relevo ao papel da aceitação na dinâmica do fenômeno
explicativo, pois as explicações das experiências, segundo o experienciar do observador, uma vez aceitas
pelo próprio observador ou por uma comunidade destes, servirá para novas explicações. Logo, o ato de
aceitar a explicação configura uma nova realidade, a partir da qual se tem um novo experienciar, com o qual
são feitas novas explicações, que uma vez aceitas (...) e assim ao infinito.

Não há, portanto, ao menos nessa perspectiva, uma realidade encontrada, constatada ou muito menos
“descoberta” tal como seja, mas uma realidade constantemente (re)configurada pelo observador – um ser
vivo em deriva natural do seu viver, imerso em tal realidade.  E uma vez que a aceitação ou não de uma
determinada experiência altera a realidade, no sentido de (re)configurá-la, pode-se dizer, ao contrário do
senso comum, que é a ausência de reflexão sobre a experiência o que homologa a realidade existente, nas
suas diversas matizes.

Tudo isso permite repensar, para se levar em conta, explicitamente, a figura do observador, não só a
postura científica, mas também o próprio fenômeno social, abolindo-se uma superada – ao menos do ponto
de vista da neurobiologia – dicotomia entre razão e emoção. Nessa linha, o ato de emocionar-se passa a ser
constitutivo de uma racionalidade até então supostamente isenta de emoções. Mais, o fenômeno havido no
mediterrâneo do século V a.C., a que WOLFF (1996) chama de “nascimento da razão”, seria, no mínimo,
“um parto de gêmeos xipófagos”, cuja separação trouxe evidentes seqüelas ao longo da história.

Não sem motivo, portanto, a racionalidade trabalhada no humano em oposição ao emocional conduz
às barbáries que marcaram as grandes guerras da primeira metade do século XX e foi, assim, posta em
xeque. E desse questionamento da racionalidade dita “pura”, pode-se partir para uma reaproximação entre
emoção e razão que permite explicar o fenômeno social já em tempos idos, levando-se em conta a condição
do ser vivo de sistema autopoiético em deriva natural – num ambiente onde outros sistemas estão em igual
condição.

Nesse cenário, a linguagem, em todas as suas dimensões, é repensada para assumir caráter
constitutivo, pois só nela é que a referência aos objetos e à própria referência a si mesmo pode ser feita. E
quando se faz tal referência, marca-se (distingue-se) algo em uma totalidade. Precisamente esse ato de
marcar é o que dá forma (configura) a existência desse algo.

O “existir” de alguma coisa, nessa perspectiva, inclusive o existir humano, se faz na linguagem. Assim
o humano “é” (existe, se constitui, se configura) na linguagem e, portanto, também se comunica “na” (e não
só por meio da) linguagem.

Aceitando-se que é na linguagem que as coisas existem – a partir de uma configuração feita pelo
observador – e que as explicações partem, como já dito, de um experienciar nessa realidade configurada, a
própria ciência pode ser encarada como um domínio que se configura pela aceitação, por uma comunidade
de observadores e segundo critérios rígidos, das explicações feitas a respeito dos fenômenos que interessam
a essa comunidade mesma de observadores. Um domínio específico de coerências explicativas, portanto.

Diante dessa nova perspectiva a respeito da linguagem e do conhecimento – que chancela a noção de
ciência como um domínio de coerências fundado no conjunto de experiências aceitas por uma comunidade de
observadores e por ela empregada na explicação dos fenômenos que lhes interessam –, consegue-se uma
aproximação (constituinte) entre ciência e cotidiano.

Discutir explicações, nessa ótica, é discutir relações humanas, num horizonte que abarca tantos
modos de explicar quantos de aceitar a explicação, e o modo científico é um deles. O que caracteriza o modo
científico de explicar, de uma maneira geral, é que ele inclui, necessariamente, a validação e a aceitação, pela
comunidade de observadores, dos procedimentos (elaboração de teorias, modelos, hipóteses, experimentos,
métodos de coleta, análise e interpretação de dados, inferências, deduções, extrapolações, críticas, etc.) que
conduziram às explicações, além delas mesmas, é claro.

Não é diferente com o Direito. Entretanto, isso não quer dizer que o processo de validação seja um
processo simples ou único. Ao contrário, é algo extremamente complexo e envolve muitas dimensões que
vão, desde o conjunto de ideários que informam as experiências e as explicações que são feitas, até a
conveniência político-ideológica de se sustentar determinadas ideias: há muito já não se acredita em uma
ciência neutra (DEMO, 2002, 2008).

São inúmeras as comunidades de observadores agrupadas em torno dos diferentes modos de se
explicar “o direito” e de se validar essas explicações. Por isso o alerta de Tércio Sampaio Ferraz Jr. (2009),
no sentido de que:

 
Reconhecemos, sem pôr em discussão, a pluralidade do objeto que chamamos direito, o que permite diversos
ângulos de abordagem, ora separados, ora ligados por nexos meramente lógicos ou didáticos, ora integrados em
formas sintéticas. Quem pretende realizar uma investigação ontológica do direito corre, por isso, o risco de
privilegiar aspectos deste fenômeno plural, na forma de sociologismos ou psicologismos ou formalismos ou
moralismos [...] (FERRAZ JR., 2009, p. 5)

 
Trabalhamos com as ideias aqui trazidas, todavia, na constituição de qualquer ciência, no intuito de
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discutir a ontologia das explicações científicas, inclusive no Direito, sem, contudo, ingressar no
sociologismo, no formalismo, ou no psicologismo a que se refere FERRAZ Jr (2009, p. 5).[17]

É que o marco teórico da Biologia do Conhecer não permite assumir a existência de algo fora do
observador; não permite, por assim dizer, uma ontologia transcendente, no sentido de que algo pudesse “ser”
sem alguém – o observador ou uma comunidade de observadores – dizer que ele “é” ou que “está sendo”.
Fazemos isso, entendendo que o outro caminho, o da ontologia transcendente, não só é também possível,
mas válido em seu domínio de aceitação.

Dessa forma, o emprego da Biologia do Conhecer neste estudo não é feito para se emprestar suporte
a uma proposta voltada especificamente para se dizer quais são as coerências do Direito, mas sim para se
compreender que tais coerências, quaisquer que sejam elas, podem ser fixadas e pensadas a partir de uma
ontologia imanente (dependente do observador) e uma transcendente, cada qual levando a um caminho
explicativo próprio.

No caminho explicativo da objetividade entre parênteses, a ontologia imanente implica em múltiplas
realidades e o que valida cada uma delas é sua constituição pela coerência operacional explicativa do
observador (MATURANA, 2001, p. 35-40). Pode ser, então, que um domínio agrade ou não; pode-se
escolher entre eles, aceitando-os ou não. Mas não se lhes desconhece a validade e é possível, então,
reconhecer e assumir a responsabilidade pela escolha feita.

 

2.3       No caminho da objetividade entre parênteses, há sentido na pergunta: o que é a efetividade?
 
 
Ao ser invocada como instrumental, a Biologia do Conhecer nos permite firmar bases

epistemológicas gerais para este estudo, de modo a nele incorporar as explicações sobre uma ontologia da
realidade (MATURANA, 1997) que se configura não a partir do que seja algo, mas de como se pode
distinguir esse algo.

Essa consideração, embora possa parecer sutil ou de pouca importância, tem o condão de tornar sem
sentido a pergunta sobre o que seja a efetividade e aponta para uma explicação desse fenômeno mediada por
outro questionamento: como se distingue a efetividade?

É conhecida, tal qual afirmava Ronaldo Cunha Campos (1988, p. 16), “[...] a divergência entre
doutrinadores quanto à conceituação dos institutos processuais, e conseqüentemente a diversidade do
significado por eles atribuído ao mesmo termo.”

Não causa estranheza, pois, diante de tudo o que já se colocou até aqui a respeito da consideração do
ser vivo no ato de conhecer, que isso aconteça com a efetividade, isto é, que nela sejam vistas conotações
distintas de diversos fenômenos no âmbito do Direito.[18]

A origem disso talvez tenha sido no próprio léxico, em cujo exame vemos que a expressão efetividade
costuma assumir várias conotações: qualidade de efetivo, atividade real; resultado verdadeiro (efetividade de
um serviço, de um tratamento); realidade, existência.[19]

Na Filosofia também se admite várias abordagens. A esse respeito, ABBAGNANO (1998, p. 306)
anota que efetivo, cujo termo correspondente no alemão seria wirklich, no italiano effetivo ou effetuale, no
inglês actual e, no francês effectif, seria sinônimo de real.[20]

No âmbito metodológico, Miracy Barbosa de Sousa Gustin e Maria Tereza Fonseca Dias (2006, p.
105) esclarecem que as análises de efetividade dizem respeito a questões “(...) internas às organizações ou às
relações de grupos específicos”; as de eficiência, são que tratam da “(...) regularidade de atos, segundo
determinados tempos, e a harmonia de relações organizacionais que promovem efeitos esperados, no sentido
de permitir um bom funcionamento de setores ou de toda organização (judiciária, por exemplo)” ou, de
forma pouco comum, a “(...) análise das relações normativas de determinado setor ou instituto do
ordenamento que permitem previsibilidade de efeitos pela interação normativa perfeita, sem os problemas de
relações antinômicas ou de lacunas”; já a eficácia se voltaria para a “(...) a consecução clara de objetivos
previstos para a atuação de organizações, de grupos ou de indivíduos”, ou “(...) a investigação da ação de
determinadas legislações sobre o ambiente externo”.[21]

Explicam, ainda, que a análise de efetividade é de grande relevo para todos os campos das Ciências
Sociais Aplicadas, uma vez que:

 
Ela não só analisa o cumprimento de objetivos (de legislações, por exemplo) como se interessa pela demanda
externa em relação ao objeto de estudo. Poderíamos, no exame dessa condição indagar: os objetivos do Estatuto
da Criança e do Adolescente são eficazes? Correspondem às demandas das famílias, de escolas, etc.? No caso
dessas indagações, se estaria analisando a efetividade do Estatuto e não apenas a eficácia, pois a pesquisa de
demandas e necessidades da população beneficiária também seria contemplada. (GUSTIN e DIAS, 2006, p.
105)

 
Interessante nessa colocação é que, na explicação da efetividade, a demanda pela confirmação de um

determinado objetivo (tal qual dado pela pesquisa) é o fator determinante, e isso, de certo modo, coloca em
perspectiva a figura do observador: será efetivo (o objeto pesquisado) se confirmado o atendimento a
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determinadas demandas.
Nessa ótica, a efetividade estaria no ato de distinção do observador e não na referência mesma, isto é,

não estaria “na” própria coisa. Não há algo efetivo ‘em si’: a efetividade se distingue com relação a uma
referência, em determinadas circunstâncias, segundo determinados critérios.

Pode-se, assim, elaborar uma proposição na qual o observador se interroga sobre a qualidade de uma
referência do seguinte modo: o emprego (utilização) dessa referência é apto a alcançar certo propósito? Se
há um juízo positivo quanto a essa aptidão, ou seja, se se identifica uma aptidão, em tese, para produzir um
resultado que é esperado, trata-se de hipótese em que se pode distinguir o fenômeno da eficácia.[22]

A aptidão é, portanto, uma qualidade que se identifica (aceita) antes do emprego mesmo da referência
para coordenação de conduta. Uma vez empregada a referência, o juízo é outro, já que agora não está mais
em jogo a aptidão, mas sim se o resultado esperado foi ou não produzido. O que se distingue aí é a
efetividade.[23]

Assim, aquilo que se espera apto (eficaz) pode ser efetivo, na medida em que produzido o efeito que
dele se espera. A distinção está, pois, no olhar do observador: se é possível esperar determinado efeito de
uma referência qualquer, tem-se aí eficácia. Alcançado o efeito esperado, distingue-se a efetividade. É um
juízo que se faz respeitando-se as coerências estruturais aceitas pelo observador.

A título de exemplo, não se pode esperar letalidade de uma réplica (brinquedo) de arma fogo de fogo,
pelo que se pode dizer que não se trata de uma referência eficaz para o propósito de morte ou lesão por
disparos. Nessa incapacidade (estrutural) de se efetuar disparos é que, aliás, se distingue entre uma arma de
fogo “de brinquedo” e uma arma de fogo “de verdade”.

De uma réplica de arma de fogo (arma de brinquedo), contudo, seria possível esperar eficácia para
ameaçar alguém sem aptidão para distingui-la de uma arma verdadeira. Note-se, entretanto, que este alguém
não podendo distinguir a arma como um brinquedo ou réplica, acredita na eficácia do dispositivo. Do
contrário, não se poderia esperar a ameaça.

Distinguir uma referência como efetiva é, portanto, “verificar” (constatar) o resultado que dela o
observador espera, em determinadas circunstâncias, segundo certas coerências. Isso, como visto, só se
poderá saber no emprego mesmo da referência, ou havendo um juízo negativo da eficácia.[24]

A eficácia denota, pois, uma análise apriorística do observador sobre a aptidão de uma determinada
referência para produzir certo efeito. A efetividade, por sua vez, denota uma análise feita a posteriori sobre o
resultado obtido com o emprego de determinada referência.

A distinção de ambas, reveja-se, não está na referência (“na coisa”), mas no foco do observador, pois
é ele quem julga a aptidão (a priori) para se produzir certos efeitos e se (a posteriori) foi alcançado o
resultado, o efeito esperado.[25] Na efetividade assim entendida pode-se dizer que há a confirmação da
eficácia, pois o resultado que se esperava, uma vez verificado em determinado caso, pode continuar a ser
esperado para outros casos que o observador julga serem semelhantes.

Entretanto, não se pode distinguir a efetividade, senão naquele caso (e em todos aqueles) em que se
produziu o efeito desejado. Mais, se a aptidão não se confirma, isto é, se a referência não se mostra efetiva,
então o juízo de efetividade atenta contra o de eficácia. Ou seja, se aquela aptidão não se confirma, podemos
entender que o juízo de eficácia deva ser repensado. Isso parece intuitivo e aplicável ao direito.

 

2.3.1      Um modo de se pensar a efetividade no Direito
 
Seguindo linha de raciocínio anterior, vemos que a efetividade diz respeito a algo, a uma referência. E

uma referência se presta à orientação de alguém: o observador. O observador “é” (existe, está) na linguagem,
nela coordenando suas ações. Ao distinguir seu universo, elege suas referências para coordenar suas ações,
numa complexidade muito elevada de recursão sobre elas (coordenações consensuais de conduta).

O Direito, encarado como linguagem, se mostra a expressão máxima desse tipo de circunstância, na
medida em que possibilita uma referência que deve ser observada na coordenação de conduta. Aqui, um
alerta: não queremos com essa afirmação retomar a secção em planos ontológico e deontológico,
restringindo-se ou separando-se a análise de fenômeno jurídico em realidades distintas.

Queremos, ao contrário, trabalhar numa ontologia imanente em que ambos os domínios (ontológico e
deontológico) possam ser inseridos. Numa espécie de trocadilho filosófico, pode-se dizer que se está falando
de uma ontologia da deontologia, por mais paradoxal que isso possa se mostrar.

Na ontologia imanente, o observar põe em ação o deontológico, que então pode ser referenciado na
coordenação de conduta. De modo mais simples: a norma passa a ser uma referência na coordenação
consensual de conduta. A norma jurídica será uma referência; uma referência especial, no sentido de que
deve ser observada nessa coordenação de conduta.

Simplificando-se, assim, o fenômeno jurídico, ou seja, pensando-se o direito como uma referência
para a coordenação de conduta, pode-se perceber que a ideia de atualização, de ser tornado real, ou
“efetivo” está em que a referência – posto deva – pode ou não ser empregada pelo indivíduo na coordenação
de conduta.
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Podemos, assim, pensar na norma (jurídica ou não) como uma referência que é projetada, concebida
para ser empregada na coordenação de conduta, respeitando-se, porém, as coerências (organização) do
ordenamento jurídico.

O raciocínio sobre a efetividade, na perspectiva sistêmica aqui trazida, demanda que se trate o sistema
jurídico segundo sua estrutura, assim entendida como os componentes mais a relação entre eles, a que se
chama organização. Esta última, portanto, é integrante da primeira.

Nessa ótica, o sistema jurídico (ou o ordenamento jurídico) pode ser distinguido como um conjunto
de normas (componentes) mais a relação entre eles (organização), ambos interdependentes de mútua
efetividade (atualização). Ordenamento não é, portanto, apenas um conjunto de normas, mas também a
relação entre elas.

Nessa perspectiva sistêmica empregada a partir dos ganhos oferecidos pela Biologia do Conhecer, a
efetivação da norma pelo seu emprego na coordenação de conduta, em qualquer dos momentos de criação,
interpretação, aplicação e extinção, pode ser equiparada à noção de perturbação.

Embora esses momentos, de um lado, digam respeito aos componentes da estrutura (norma), suas
conseqüências, de outro, dizem respeito à organização; são eles uma perturbação no sistema e, como tal,
serão ingerentes ou não na conservação da organização.

Mantida a organização o sistema é conservado. Se perdida, o sistema é desintegrado, no sentido de
que passa a ser outra coisa. O ordenamento jurídico não se desintegra, pois, no sentido de desaparecer.
Alterada a relação entre seus componentes de forma tal que a organização se altere, o que se tem é uma
desnaturação que permite enxergar um outro sistema.

É possível dizer, então, que um sistema jurídico seria dotado de uma estrutura, a qual admite uma
decomposição em normas – seus componentes –, e na relação entre elas – sua organização, que, no caso
brasileiro, pode ser chamada de constitucional-democrática.

Essa decomposição é possível ainda que não haja uma aceitação homogênea a respeito do que seria
uma “organização democrática”. É que, ainda que não se saiba o que isso seria, ou que possam haver
organizações democráticas distintas, pode-se perceber que a conservação de uma proposta constitucional –
qualquer que seja ela – se dá, paradoxalmente, a partir da mudança.

O direito enquanto sistema, isto é, o ordenamento jurídico, sendo fenômeno dinâmico, está em
constante alteração. É, portanto, um sistema em constante mudança. Todavia, um sistema, qualquer que seja
ele, ao menos na proposta da Biologia do Conhecer, pode conservar sua organização, ainda que haja
alteração na estrutura.

Aliás, como já se viu, é a estrutura que indica o que pode mudar: os componentes, neste caso, as
normas; e o que não pode mudar: a relação entre os componentes, ou seja, a organização – por exemplo, a
constitucional democrática.

Nessa lógica, as normas, em alguma medida, devem ser alteradas – de forma ampla: texto e
interpretação do texto –, pois isso contribui para se garantir o acoplamento estrutural do sistema, no sentido
de que o ordenamento deve ser uma referência efetiva na coordenação de conduta.

Na mudança, o direito se “atualiza” e, ao ser atualizado, aproxima-se do experienciar que dita a
expectativa do observador. A mudança na estrutura, entretanto, é uma perturbação. Assim, o sistema jurídico
não pode sofrer uma perturbação tal que sua organização se degenere.

A organização é, como já se disse, a coerência que a relação entre os componentes deve respeitar
para que o sistema permaneça sendo identificado como “aquele sistema” e não outro. Assim, cada ato de
criação, interpretação, aplicação e extinção da norma, num grau talvez indizível de complexidade, atua no
sentido de conservar ou não essa organização.

Portanto, as normas não podem ser alteradas de qualquer modo, sob pena de se desintegrar o sistema,
isto é, de transformá-lo em outro. Essa é a teorização de algo intuitivo no ordenamento, pois explica, em
alguma medida, a razão de ser do próprio controle de constitucionalidade das normas. Trata-se de um
mecanismo para se permitir, ao mesmo tempo (portanto paradoxalmente), que o sistema se altere e se
conserve. Em outras palavras, permite que o sistema jurídico mude continuando a “ser ele mesmo”.

O controle de constitucionalidade, ao permitir a mudança da norma, desde a política legislativa até os
estertores do Judiciário, permite a alteração da estrutura do sistema jurídico; entretanto, essa alteração deve
respeitar as coerências do próprio ordenamento, o que significa dizer, em termos jurídicos, que a alteração
deve ser constitucional. Já em termos de lógica sistêmica, o que se está dizendo é que a alteração deve
respeitar as relações entre os componentes do sistema, isto é sua organização, que, por definição, não varia.

Um debate dessa ordem é profundo e seria ousadia enfrentá-lo a toque de caixa, já em conclusão de
um estudo que se ocupa da explicação da efetividade no âmbito do Direito. A invocação do tema parece
válida, contudo, pois permite conceber o ordenamento jurídico como um projeto humano, no qual se (o
observador) pode reconhecer, tal qual no Estado, diversas organizações (democrática, autocrática).

Nisso se percebe a importância de se levar em conta a postura do observador, na medida em que a
preocupação de se manter efetivo o ordenamento (organização) passa pela construção de referências
(normas) não só que devam, mas que sejam empregadas na coordenação de condutas.
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3                   CONCLUSÃO
 
 
Lembramos que este estudo tem a pretensão de explicar a efetividade no âmbito do Direito, segundo

uma metodologia própria. Nesse esforço investigativo, demos destacada importância ao ato de se
desenvolver um instrumental metodológico para a análise de uma significação equívoca (com múltiplos
sentidos) da efetividade, de modo a atender uma proposta zetética de investigação.

Daí buscarmos fundamentação na Biologia do Conhecer, a qual permitiu não só adotar um ponto de
partida para nossa investigação e demonstrá-lo empiricamente, mas também voltar a um ponto anterior ao
próprio debate sobre a constituição do Direito enquanto ciência.

Foi possível, assim, fixar o ponto de partida da pesquisa no “observador observando”, diante da
aceitação da demonstração empírica de que os seres humanos têm, como condição constitutiva, um sistema
nervoso fechado.

O conhecimento, a linguagem, a racionalidade, a emoção, e a própria objetividade, uma vez
repensados a partir da biologia do humano, fecham um instrumental cognitivo que permite incluir o
observador no ato de conhecer algo. Nessa ótica, o conhecimento se faz a partir de coerências explicativas
de um determinado domínio e configura a realidade daquele domínio. Desse modo, o instrumental
metodológico construído permitiu uma visão holística, inclusiva, interacionista no tratamento dado ao ato de
se conhecer algo, dentro e fora das ciências.

As ciências, todavia, podem ser distinguidas como domínios de coerências muito específicas. Nesses
domínios, as explicações são feitas segundo essas coerências e, uma vez feitas, reclamam a validação por
uma comunidade observadores que, aceitando-as, pode usá-las para novas explicações.

O Direito, enquanto ciência, é um desses domínios. Portanto, o conhecimento que nele é produzido
também poderá levar em conta o observador. Mais que isso, o Direito se configura por coerências aceitas
por uma comunidade de observadores. Nessa perspectiva, encontra-se, no Direito, a mesma dinâmica da
tautologia cognoscitiva evidenciada na proposta da Biologia do Conhecer: o ato de conhecer tem a ver com
a estrutura do vivo, pois depende dela e nela interfere; o ato de conhecer não só configura, mas também
muda, (re)configura a realidade; a realidade, uma vez (re)configurada, interfere no ato de conhecer (...) e
assim por diante.

Essa tautologia cognoscitiva funda uma ontologia imanente, na medida em que o conhecimento passa
a ser autoreferenciado, sem que isto seja considerado como um paradoxo. As coerências constitutivas são,
assim, elaboradas a partir de operações de distinção colocadas em recursão: faz-se distinção, sobre distinção,
sobre distinção (...). Tudo num elevado grau de complexidade que permite a constituição de um arcabouço
de coerências referenciadas no experienciar do observador.

Essa complexidade, ao longo da história, acabou permitindo que racionalidade e emoção fossem
trabalhados em planos distintos, numa proposta em que o conhecimento se faz segundo uma realidade
existente independentemente do homem; uma realidade objetiva, transcendente, que o homem conhece
apenas por representação.

Contudo, a pergunta pelo ato de conhecer considerando as características constitutivas do (ser) vivo,
retoma a pergunta sobre a própria objetividade, a qual, a partir de então, pode ser trabalhada em dois
caminhos: a objetividade entre parênteses ou “a seco”; e a objetividade com parênteses.

Neste estudo, optamos pelo segundo caminho. Na escolha por uma objetividade entre parênteses, a
preocupação do observador volta-se para a aceitação do outro enquanto legítimo outro, afastando-se, em
certa medida, o conflito ideológico ou as preocupações com a manipulação.

Mas – e este problema a Biologia do Conhecer não resolve – pode haver a opção pelo caminho da
objetividade sem parênteses. Nesses casos, não raro, entra-se em conflito na disputa para se saber “quem está
com a razão”. Ou, pior, identifica-se, em alguns casos, uma situação de manipulação que mascara a falta de
participação dos destinatários na construção do provimento que lhes afetará a esfera de interesses. A questão
ideológica é, portanto, preocupante.

Uma vez que a problemática do assento ideológico no tratamento da efetividade acaba resolvida já na
opção pela objetividade em que se pretende operar; e estando este trabalho na trilha de uma objetividade
entre parênteses, pode-se promover uma investigação que se ocupe das diferentes posturas do observador no
emprego daquele termo no Direito.

Encontramos diferentes explicações para a efetividade já em uma visão mais geral, apoiada no léxico,
na Filosofia e na Metodologia. Nesta linha de uma possível diversidade de coerências, podemos perceber, de
um lado, que não haverá uma “resposta correta” a respeito da efetividade, sem que se eleja (assuma, aceite)
um critério específico para se aferir a correção da resposta dada.

De outro lado, o critério adotado pode agradar ou não, na medida em que a aceitação da explicação
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varia de acordo com a experiência previamente aceita pelo observador no ato de explicar: o ato de aceitar
uma explicação está em quem a ouve (MATURANA, 2001).

Incluímos o operar (o agir) do observador na explicação do fenômeno da efetividade. Assim, as
relações desse termo são coordenadas com uma realidade configurada, de modo que sua distinção é feita a
partir de descrições mentais que respeitam as coerências dessa mesma realidade (tautologia cognoscitiva).

Nessa proposta de operação de distinção, de distinguir o “isso” do “não-isso”, segundo uma
perspectiva própria firmada com o marco teórico da Biologia do Conhecer, foi possível incorporar as noções
de estrutura e de organização em relação ao ordenamento jurídico.

A efetividade ou a qualidade de efetivo, nesse quadro, passa a ser distinguida numa perspectiva em
que o observador constata a adequação ou não da norma (componente) ao propósito de conservação de uma
organização específica (constitucional-democrática).

Tal perspectiva nos parece importante, uma vez que, aceitando-se que já não é mais possível se
satisfazer com a ideia de efetivo sob a ótica da validade, como constatou o próprio Kelsen e que legitimidade
e legalidade, há muito, já não se confundem, abre-se caminho para uma proposta de efetividade construída
pela participação dos interessados (juízes, partes, cidadãos, governo, maiorias, minorias, etc...) no ato de
conservar uma organização democrática.

Nesse caminho, seria possível até uma reflexão sobre a efetividade do ordenamento, segundo a
experiência democrática brasileira, qualquer que seja ela. Abre-se, assim, com apoio numa
procedimentalidade discursiva, uma alternativa que permite ir além das críticas ao sistema processual-
constitucional brasileiro teorizadas apenas em bases ideológicas e que acabam homologando uma “realidade
encontrada”.

A reflexão sobre uma experiência democrática (novamente, qualquer que seja ela) parece ganhar
grande consistência, justamente porque feita com referência no experienciar do observador: é porque a
humanidade viveu as guerras da primeira metade do século XX, cujo relato – ainda que com maior ou menor
carga ideologizante, com maior ou menor preocupação com a versão “do vencedor” ou “do perdedor” –
permite a constatação (e a aceitação) de que o humano é capaz de produzir horrores como os ali vistos; é
porque sabemos das implicações de um Estado Polícia e temos o relato das atrocidades ali praticadas; é
porque reconhecemos aquelas atrocidades como tais – e, nisso, estamos, em alguma medida, numa relação
de aceitação do outro como legítimo outro; é porque reconhecemos a capacidade humana de negar um olhar
de miserabilidade e carência do outro; mas também porque reconhecemos que, olhando nesses olhos
pendentes de legitimação, algo nos incomoda; é porque configurarmos uma realidade cujo experienciar pode
fazer referência (histórica) a todas essas circunstâncias e não só porque esta ou aquela conduta é “racional”
ou “irracional”; é por tudo isso que, de alguma forma, podemos refletir sobre a democracia brasileira
enquanto experiência e projeto, a partir do nosso próprio experienciar.

Uma reflexão que se faz, portanto, com um experienciar que aceitamos; e que o aceitamos como algo
já acontecido, até mesmo para dizer que não o queremos, isto é, que não queremos que aconteça novamente.
Nisso podemos perceber que um discurso pela “efetividade”, sem se pensar na conservação de uma
organização, pode contribuir para desnaturar um sistema constitucional democrático, na medida em que
chancela uma experiência que, constitucionalmente, não queremos.

Pode-se, então, pensar na importância de se manter uma organização democrática, justamente porque
se quer evitar outras experiências que entendemos como não democráticas. Podemos assumir não as
queremos não porque elas seriam “irracionais”, mas porque não se gosta delas ou se acredita que elas não
seriam boas para o observador ou para uma comunidade de observadores.

Até porque, se pensarmos na situação econômica e social da Alemanha da década de 30 do século
XX, o Nacional Socialismo, por maior que fosse seu “apelo emocional”, levou a resultados econômicos e
bélicos que dariam inveja a qualquer “racionalidade” (destrutiva). Mas não gostamos desses resultados, não
“queremos” que eles aconteçam em outros lugares...

Esclarece-se, assim, porque se defende que o mote de efetividade deve se voltar, primordialmente,
para “o direito”, notadamente para os direitos fundamentais, já que, com isso, se busca conservar uma
organização já antevista pelo legislador constituinte; uma organização que se conserva, notadamente, por um
processo comprometido com direitos fundamentais.

 
 

4                   REFERÊNCIAS
 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

BATESON, Gregory. Mind and Nature, a necessary unity. NJ: Hampton Press, Inc 2002.

BATESON, Gregory. Steps to an Ecology of mind. Chicago: The University of Chicago Press, 2000.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5631



BEHNCK, Rolf. Introdução. In MATURANA, Humberto Romensin; VARELA, Francisco. A árvore do
conhecimento. São Paulo: Editorial PSY, 1995

BUCK, Ross. The Biological Affects. A Typology. Psychological Review, 1999. vol 106, nº 2, p. 301-336.

CAMPOS, Ronaldo Cunha. Limites objetivos da coisa julgada. Rio de Janeiro: AIDE, 1988.

CASAGRANDE, Érico Vinícius Prado. Efetividade do Direito e Eficiência do Judiciário. In: TAVARES,
Fernando Horta (Coord.). Urgências de Tutela: Processo Cautelar e Tutela Antecipada – Reflexões
sobre a Efetividade do Processo no Estado Democrático de Direito. Curitiba: Juruá, 2007. p. 79-99.

CLANSEY, William J. Situated Cognition On Human Knowledgw and Computer Representations .
NY: Cambridge University Press, 1997.

CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. Habermas e o direito brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

DEMO, Pedro. Fundamento sem fundo: ensaio sociológico/metodológico da relatividade das coisas.
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2008.

DEMO, Pedro. Pesquisa e Construção de Conhecimento: metodologia científica no caminho de
Habermas. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002.

DIERLE, José Coelho Nunes e BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Eficiência processual: algumas
questões. São Paulo: Revista dos Tribunais, in Revista de Processo n. 169, Agosto de 2009 (p. 116-139).

FERRAZ Jr., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito – técnica, decisão e dominação. São
Paulo: Atlas, 1994.

FERRAZ Jr., Tércio Sampaio. Teoria da norma jurídica: ensaio de pragmática da comunicação
normativa. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica Processual e Teoria do Processo. Rio de Janeiro: AIDE, 1992.

GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa e DIAS, Maria Teresa Fonseca. (Re)pensando a pesquisa jurídica:
teoria e prática. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.

HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da constituição:
contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição. Porto Alegre: Sérgio
Fabris, 1997.

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre faticidade e validade. trad. Flávio Siebneicher. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997.

HABERMAS, Jürgen. Para reconstrução do materialismo histórico. São Paulo: Brasiliense, 1990.

HABERMAS, Jürgen. Passado como futuro. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1993.

HONDERICH, Ted. The Oxford Companion to Philosophy. New York: Oxford University Press, 1995.

ISAACSON, Walter. Einstein: sua vida, seu universo. Trad. Celso Nogueira [et alli]. São Paulo:
Companhia das Letras, 2007.

MAGRO, Cristina e PAREDES, Victor. Apresentação. In MATURANA R., Humberto. Cognição, Ciência
e Vida Cotidiana. Belo Horizonte: UFMG, 2001.

MATURANA, Humberto Romensin; VARELA, Francisco. A árvore do conhecimento. São Paulo:
Editorial PSY, 1995

MATURANA, Humberto Romensin; VARELA, Francisco. El árbol Del conocimiento. Santiago do Chile:
Ed Universitária, 1984

MATURANA, Humberto Romensin; VARELA, Francisco. De Maquinas y Seres vivos. Santiago do Chile:
Editorial Universidad de Chile,1972.

MATURANA, Humberto Romesin. De máquinas e seres vivos. Autopoiese – A organização do vivo. 3ª Ed
traduzida por Juan Acuña Llorens. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

MATURANA, Humberto Romensin. Cognição, Ciência e Vida Cotidiana. Belo Horizonte: UFMG, 2001.

MATURANA, Humberto Romesin; YANEZ, Ximena Davila. Habitar Humano - em Seis Ensaios de
Biologia-cultural. São Paulo: Palas Athenas, 2008.

MINGERS, John. Can social systems be autopoietic? Assessing Luhmann’s social theory. The Sociological
Review. OXFORD: Blackwell, 2002.

NUNES, Dierle José Coelho e BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Eficiência Processual: algumas
questões. São Paulo: REPRO. Vol. 169, 2009. (p. 117-139)

SANTIAGO G. F., Willis. Autopoiesis do direito na sociedade pós-moderna. Porto Alegre: Livraria do

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5632



Advogado, 1997.

TAVARES, Fernando Horta; Mattos, MATTOS, Bruno Ferreira Bini de; CASAGRANDE, Érico Vinícius
Prado; ASSIS, Zamira de. Urgência De Tutelas: Por Uma Teoria Da Efetividade Do Processo Adequada Ao
Estado De Direito Democrático. IN: XV Congresso Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa em Direito
- CONPEDI, AM, Manaus, 2006. Anais... Disponível em
http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/bh/bruno_ferreira_bini_de_mattos.pdf. Acesso em 24.06.09

VIEIRA, José Marcos Rodrigues. Teoria Geral da efetividade do processo. Revista da Faculdade Mineira
de Direito. Belo Horizonte: v. 1, n. 1, p. 90-107, 1º sem. 1998.

WOLFF, Francis. Nascimento da razão, origem da crise. In: CHAUÍ, Marilena; LEFORT, Claude; NOVAIS,
Adauto. (Org.). A crise da razão. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 67-82.

[1] Humberto Maturana R. é um biólogo chileno, com Ph. D em Harvard (1958), cujo pensamento se expressa de 1960, em diante,
particularmente a partir do curso “Biologia do conhecimento” (1972), que ele estruturou como consequência de sua obra Biology of
cognition (1969-1970). Francisco Varela era também biólogo com Ph. D em Harvard (1970). Recebeu vários prêmios e distinções
internacionais até sua morte em Paris (2001).
[2] A esse respeito, Willis Santiago Guerra Filho (1997, p. 61) explica que “O próprio Luhmann aponta para a diferença entre ele e
Maturana no emprego do conceito de autopoiese, dizendo que o biólogo trata de sistemas vivos, em cujo ambiente se encontram
outros sistemas vivos, inclusive aquele que é o observador, um sistema consciente, responsável pelo estabelecimento da diferença
entre ambiente e sistema, e que existe num ambiente onde há outros sistemas conscientes. Sistemas vivos, então, teriam como
elementos células e moléculas, que produzem outras células e moléculas, em um ambiente onde há outros sistemas que fazem o
mesmo, assim como sistemas conscientes teriam como elementos significações e pensamentos, em um ambiente onde há outros
sistemas que fazem o mesmo. Sistemas sociais, por sua vez, teriam como elementos comunicações, que produzem outras
comunicações, que, porém, não existem no ambiente, mas sim apenas na sociedade, enquanto sistema comunicativo global, onde
sistemas parciais, também ditos “sistemas funcionais”, aparecem como ambiente uns para os outros.”
[3] Cf. a esse respeito o estudo de VIEIRA (1998), que articula, com raras elegância, profundidade e juridicidade, pensamentos
clássicos e propostas originais a respeito do tema.
[4] Não seria de todo ilógico supor, ao menos quanto ao primeiro desses questionamentos, que a dúvida pudesse ser resolvida com
uma simples consulta a um bom dicionário. Ou que, chamando-se ao auxílio dessa consulta um tesauro jurídico, as demais indagações
também fossem respondidas a contento. Isso, entretanto, não se verifica.
[5] O observador é um ser humano na linguagem e, por isso, como se verá, é também um ser vivo em um contínuo experienciar; a
linguagem, por sua vez, acontece na coordenação de coordenação de condutas consensuais – que só pode ocorrer no compartilhar de
experiências decorrentes de uma deriva natural. Embora Gadamer, Heiddeguer e Piaget também tenham feito formulações
semelhantes, além de Freud e Lacan, que também o fizeram sob o prisma psicológico, este trabalho encontra na Biologia do Conhecer
um marco teórico que inclui o físico, o biológico e o carnal (além do psíquico e da mente); ou seja, trata o fenômeno mental, a
consciência e o conhecer como encarnados, materializados e inseparáveis da própria estrutura humana. A opção é, pois, por uma
teoria interacionista e materialista que considera corpo e mente de modo articulado.
[6] A consideração do experienciar compartilhado do ser humano dá nova consistência ao ato de explicação dos fenômenos sobre os
quais se debruçam as diversas ciências, pois propomos ser impossível o conhecimento isento de um conhecedor e das condições de
experiência deste. Linguagem e cognição são trabalhados a partir da interação do ser vivo no espaço relacional, no lugar de tê-las
como propriedades intrínsecas. Nessa ótica, ambas (linguagem e cognição) podem ser entendidas como “[...] inextrincavelmente
entrelaçadas, indelevelmente presentes em todas as nossas atividades, e os fenômenos nelas produzidos inelutavelmente diversos.”
(MAGRO e PAREDES, 2001. p.13).
[7] No sentido de que “a ciência é um domínio cognitivo válido para todos aqueles que aceitam o critério de validação das
explicações científicas”. MATURANA (2001, p. 57)
[8] Fenômeno, no sentido aqui empregado não é, portanto, uma classificação, mas uma identificação de algo que se distingue de um
fundo, de uma totalidade qualquer – isto é, material, imaterial, tangível, intangível, etc. E, ao ser distinguida, ingressa no plano da
existência porque é possível fazer uma referência a ela na linguagem e podemos explicá-la; podemos até coordenar nossas condutas
de acordo com essa referência, independentemente de uma “correspondência material”, isto é, independentemente de ela possuir
“matéria” (seja lá o que isso for...). Nessa ótica, entes e fenômenos, enfim, tudo que possa existir, objetos, ideias, pensamentos,
matéria, energia, eventos, etc., apresenta uma dimensão ontológica na linguagem.
[9] Estrutura, aqui, tem o significado de componentes e relações entre componentes de algo. A mudança desses componentes
modifica permanentemente a estrutura. A conservação da identidade se dá na conservação das relações desses componentes, da
organização desse algo.
[10] Caso contrário, o termo (a ser classificado) poderá será usado de modo idiossincrático, por imitação, processado
subconscientemente, sem maiores preocupações com seu sentido, como se a palavra se confundisse com aquilo que nomeia, no
pensamento de quem a usa.
[11] Enacção é um neologismo, inspirado da língua inglesa corrente, ao invés do grego. Freqüentemente é usado no sentido de “trazer
à mão”, tal como emprega Maturana, ou fazer emergir. (VARELA, F. J. G.: 1997:58.) Trata-se de uma compreensão mais ampla de
cognição, em que o conhecedor e o conhecido se fazem juntos, no próprio ato de conhecer.
[12] Até então, nos maciços investimentos realizados em pesquisas do período, priorizavam-se outras abordagens em detrimento de
teorias de cunho biológico. Mesmo nas pesquisas ligadas a essa área (neurofisiologia, imunologia, neuropsicologia, genética) os
cientistas, diante de fenômenos passíveis de formulação pela via cognitiva, buscavam aplicar preceitos de um modelo trabalhado a
partir das ciências ditas “exatas” ou “da natureza” (cognitivismo) (MAGRO E PAREDES, 2001).
[13] Demonstra isso a distinção semântica entre o erro (sempre a posteriori) e a mentira (sempre a priori), deixando claro que não se
pode distinguir, na experiência, entre verdade e erro, já que este é sempre o comentário de uma experiência que se vive como válida.
Se não for vivida como válida, será uma mentira. (MATURANA, 2001, p. 26)
[14] A distinção entre o que seria ilusão e percepção aconteceria no espaço das coordenações comportamentais, no linguagear, que é
a coordenação recursiva de coordenações consensuais de condutas, na qual se inclui o emocionar-se.
[15] Por exemplo: CLANSEY, 1997.
[16] A expressão é utilizada para ressaltar o aparente paradoxo de o ser vivo gerar todo o seu conhecimento a partir dele mesmo, já
que tem seu sistema nervoso trabalhando como uma rede fechada. (MATURANA, 1972)
[17] Segundo explica FERRAZ Jr, “A questão não é acadêmica e basta ver as investigações sobre hermenêutica jurídica ou, mais
particularmente, sobre hermenêutica constitucional, para ter-se uma idéia das dificuldades práticas que o tema releva.” (FERRAZ Jr.,
2009, p. 5)
[18] Essa multiplicidade conceitual é denunciada, por exemplo, por CASAGRANDE (2007, p. 80), que, também preocupado com a
investigação da efetividade no âmbito do Direito, mais especificamente do Direito Civil, faz alusão a “[...] uma gama de monografias,
dissertações e teses, sobremodo em Direito, que persistem em compreender efetividade e celeridade como termos sinonímicos”.
DIERLE e BAHIA (2009, p. 117), em linha similar, dão nota da confusão entre os conceitos de eficiência e efetividade normativa do
ordenamento encontrada no discurso de boa parcela dos estudiosos do sistema processual. Já TAVARES, MATTOS,
CASAGRANDE e ASSIS (2006, p. 5605) afirmam que o estudo da efetividade “[...] no campo da ciência do Direito gera muitas
controvérsias, em especial pelas dificuldades em se alcançar uma definição adequada daquele termo” e chegam a dizer que “[...]
consistiria em tarefa mais fácil estabelecer o que efetividade não venha a ser.” (TAVARES, MATTOS, CASAGRANDE e ASSIS
(2006, p. 5605)
[19] Textos extraídos do verbete efetividade constante do Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.0
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[20] A respeito do verbete “efetivo”, ABBAGNANO (1998, p. 307) explica que “Em italiano e francês, esse termo ressalta o caráter
que a realidade possui diante do que só é imaginado ou desejado; em inglês e alemão, ressalta o caráter que a realidade possui diante
do que é somente possível.” A expressão se distinguiria de eficiência, com termos distintos também para o inglês (efficiency), francês
(efficience), alemão (wirksamkeit) e italiano (efficienza), na medida em que esta, em sentido próprio, corresponderia à “ação da causa
eficiente” (ABBAGNANO, 1998, p. 307).
[21] Esclarecem as autoras que “A efetividade, apesar de muitas vezes ser empregada como sinônimo de eficácia (às vezes, como
sinônimo de eficiência), é bem mais abrangente que as duas primeiras. A efetividade supõe não só a realização das condições de
eficiência e eficácia, como, também, a correspondência com as demandas da população ou de determinados estratos populacionais ou
de grupos (demanda de consumidores, de magistrados, de crianças e adolescentes em relação aos juizados, Conselhos Tutelares, etc.,
de contribuintes, entre muitos outros). (GUSTIN e DIAS, 2006, p. 104-105)
[22] A título de exemplo, pode-se pensar num soro (referência) a ser empregado contra um vírus. Uma vez que está em jogo a
“aptidão para” e não o próprio resultado, se o soro é testado em laboratório (in vitro ou em cobaias, por exemplo) e o vírus é, então,
eliminado, seria possível dizer, respeitadas as coerências da imunologia, que pode haver a aptidão para produzir semelhante efeito em
humanos.
[23] No exemplo do soro, diante de sua aplicação mesma, pode ser que o vírus seja totalmente eliminado, parcialmente eliminado ou
não seja afetado, mas aí o que se tem é a medida da eficácia, que é o que se costuma conotar com a efetividade.
[24] Sabendo-se que a arma é de brinquedo, o juízo prévio sobre a eficácia para o propósito lesão ou morte por disparos é negativo.
Uma vez que a arma é (estruturalmente determinada como) um brinquedo, jamais poderá ocasionar a morte ou lesão por disparos e,
portanto, jamais poderá ser efetiva. Veja-se que, se se pensar numa hipótese em que a arma de “brinquedo” seja capaz de efetuar os
disparos, mostrando-se “efetiva”, contra um suposto juízo prévio de eficácia, o que houve aí foi um erro (equívoco quanto à
experiência) a respeito da referência: está-se diante de uma arma de verdade, e não de um brinquedo.
[25] Voltando-se ao exemplo do remédio, pode-se perceber a transição no foco do observador, uma vez que, in vitro e em cobaias (no
exemplo dado) o soro foi efetivo. Sua eficácia em relação às cobaias ou ao vírus in vitro poderia ter sido concebida por pesquisas
anteriores, por exemplo. E uma vez aplicado num determinado ser humano, verifica-se a efetividade, mas para aquele ser humano, e
não para outro, não para todos.
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A DIMENSÃO EPISTÉMOLOGICA DO DISCURSO DA DOUTRINA DA SEGURANÇA
NACIONAL NO CONTEXTO DAS DITADURAS DA AMÉRICA LATINA.

THE EPISTEMOLOGICAL DIMENSION SPEECH OF THE DOCTRINE OF NATIONAL SECURITY
IN THE CONTEXT OF DICTATORSHIPS IN LATIN AMERICA

Fábio Fernandes Maia

RESUMO
A ditadura militar no países da América do Sul praticou diversas violações de direitos humanos. Ela se
lastreou pala Doutrina Da segurança Nacional absorvida em treinamentos com os norte-americanos. A
doutrina da segurança Nacional consistia em afirmar que ameaça a segurança da nação não estava na
possibilidade de guerras externas, mas que o inimigo era interno, a ameaça comunista era emitente. A nação
precisava se armar fortemente para combater esta ameaça em duas frentes: Tanto a física, como a psicológica
na guerra de propaganda. Este discurso de defesa social tem forte influência no paradigma etiológico da
escola penal positivista, cujo mais celebres expoentes são: Ferri, Garófalo e Lombroso.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave – Criminologia, positivismo, Ditadura, Doutrina da Segurança
Nacional

ABSTRACT
The military dictatorship in the countries of South America has committed several violations of human rights.
She ballast pala National Security Doctrine absorbed in training with the Americans. The doctrine of national
security was to state that threatens the security of the nation was not in the possibility of foreign wars, but
the enemy was internal, the communist threat was the issuer. The nation needed to arm themselves heavily to
combat this threat on two fronts: Both the physical and the psychological war of propaganda. This discourse
of social protection has a strong influence on the etiologic paradigm of positivist law school, whose most
celebrated exponents are: Ferri, Garofalo and Lombroso.
KEYWORDS: Keywords - Criminology, positivism, Dictatorship, National Security Doctrine

1- INTRODUÇÃO.
 
O presente artigo irá analisar os fundamentos epistemológicos do discurso da doutrina da segurança

nacional no países do cone sul e em especial o caso brasileiro. Sua nítida relação com o discurso clinico
preventivo da escola penal positivista do século XIX e a construção do aparelho de repressão voltado a
combater o inimigo do estado.

 
2- O PARADIGMA CLÁSSICO PÓS-REVOLUCIONÁRIO
 
 

[Damiens fora condenado, a 2 de março de 1757], a pedir perdão
publicamente diante da porta principal da igreja de Paris[aonde devia ser] levado e
acompanhado numa carroça, nu, de camisola,carregando uma tocha de cera acesa
de duas libras; [em seguida], na dita carroça, na praça de Greve, e sobre um
patíbulo que aí será erguido, atenazado os mamilos, braços, coxas e barrigas das
pernas, sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio,
queimada com fogo de enxofre, e às partes em que atenazado se aplicarão chumbo
derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente, e
a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por quatro cavalos e seus
membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e as suas cinzas
lançadas ao vento.”[1]

 
 
O trecho descrito descreve a execução de uma sentença penal retratando meticulosamente a prática do

suplicio onde o monarca absoluto com fundamento no poder soberano[2], que legitimava todas atitudes do
monarca com escopo de retirar os súditos do estado constante de beligerância.   

 
Naquele momento a prática de tortura era tolerada e fazia parte do processo penal inquisitivo. Esta era

costumeiramente utilizada para extrair confissões dos acusados, a sanção penal era aplicada como exemplo a
não ser seguido, e as penas eram executados em praça pública.

 
A convocação dos Estados Gerais[3] pela Nobreza Francesa em 1789 foi o estopim para a revolução que

ia por fim a três séculos de poder absoluto. A principal característica da revolução foi acentuar a
centralização do estado e conter o poder estatal através de disposições constitucionais e de declarações de
direitos[4] , instituindo assim garantias do cidadão em face do estado cuja principal marca é o principio da
legalidade relembrado em todos os textos constitucionais modernos, inaugurando assim o primado da lei e da
razão.

 
Os ideais iluministas e as revoluções burguesas fundamentaram a chamada escola clássica[5]. Nela o

direito penal e a pena eram considerados não como meio para intervir sobre o sujeito delinqüente,
modificando-o, mas, sobretudo como instrumento legal para defender a sociedade do crime, criando, onde
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fosse necessário, um dissuasivo, ou seja uma contramotivação em face do crime[6]. O direito penal era
calcado no fato, não importava a cor, condição, etnia, ou qualquer característica do autor.  O estado passava
assim a ser o detentor do legitimo do monopólio da violência.

 
Segundo Baratta[7] O sistema penal moderno burguês apresenta 05 princípios básicos de legitimação:

Principio da legitimidade, Principio do bem e do mal, Principio da culpabilidade, Principio da finalidade ou
prevenção, Principio da igualdade, Principio do interesse social e do delito natural. Esses princípios são a
expressão do Direito penal centrado no fato que a escola positivista[8] irá desconstruir.

 
O principio da legitimidade diz que o estado, como expressão da sociedade detém o monopólio da

violência e está legitimado a reprimir a criminalidade por meio de instâncias oficiais  de controle social como
a legislação( criminalização primária), a policia( por meio do inquérito e da investigação), a
magistratura(criminalização secundária),e por fim o sistema penitenciário que irá se encarregar de traçar o
perfil dos criminalizáveis.

 
O Principio do Bem e do Mal dispõe que crime é um dano para sociedade. O delinqüente é um elemento

negativo e disfuncional do sistema, neste sentido o desvio criminal traduz o mal combatido pela sociedade
constituída  que figura no pólo oposto, ou seja o Bem.

 
O principio da culpabilidade propõe que o delito é a expressão de uma conduta interior reprovável

porque contrária aos valores e normas, presentes na sociedade mesmo antes de serem sancionadas. A
culpabilidade diz respeito a liame psicológico  que liga a conduta do agente ao bem jurídico protegido
lesado. Segundo este principio só será punível o fato realizado por agente que tinha consciência da
reprovabilidade social da conduta praticada com a qualificação de dolo e culpa.[9]

 
O Principio da finalidade ou prevenção versa que a pena não tem apenas a função retributiva mas

principalmente de prevenir o delito. A sanção descrita no tipo penal funciona como uma contramotivação ao
comportamento criminoso. O direito penal liberal inaugura, assim, o conceito de prevenção geral, conceito
este que será hipertrofiado pela escola positivista.

 
O Principio da Igualdade. O tipo penal é um fato descrito na norma, desta maneira não importa a

qualidade do autor. O direito penal tutela bens jurídicos indistintamente. A reação penal se aplica de modo
igual a todos agentes.

 
No Principio do Interesse social e do delito Natural o núcleo central dos delitos definidos nos códigos

penais das nações civilizadas[10] representa ofensas de interesses fundamentais, de condições essenciais à
existência  de toda sociedade. Para o direito penal liberal os interesses protegidos pelo direito penal são
interesses de todos os cidadãos.[11]

Para zaffaroni a principal tarefa do estado de direito foi encapsular o estado autoritário absolutista[12]. A
seguir será enfrentada a construção do paradigma etiológico, seu discurso universal[13] , e a conseqüente
transformação do estado de direito liberal em constante estado de policia.

 
3- A FILOSOFIA DO CONHECIMENTO, O METODO CIENTIFICO E O SURGIMENTO DA

ESCOLA POSITIVISTA.
 
A revolução Francesa e o terror Jacobino[14] representaram a plena e radical ruptura com todos os

valores ligados ao Antigo Regime, a nobreza e o clero. A racionalização e a razão foram levadas ao extremo
da irracionalidade. O movimento revolucionário tinha a pretensão de transformar toda ordem político-
economico-social. O Mapa da França foi “dividido metodicamente em 83 partes distintas como se tratasse de
solo virgem do novo mundo”. foi instituído um novo calendário e ainda um sistema de contagem decimal,
que fez com que OST comentasse que:

 
Nada mais revelador da utopia revolucionária, da sua radicalidade como dos seus

fracassos do que esta reforma do calendário. Uma vontade de descristianização encontra
aí o desejo de se racionalizar os pontos de referencia da vida social: Trata-se de acabar
com as festas religiosas, os domingos, o culto dos santos e dos patronos, e ao esmo tempo
imprimir ao tempo social uma contagem mais rigorosa no âmbito do empreendimento
geral de uniformização dos pesos e medidas. Na era Cristã do tempo sofrido, trata-se de
substituir a era republicana do tempo querido que permitirá, finalmente, ao povo
aceder[15] à maioridade e a razão; as datas variáveis e arbitrárias do calendário
gregoriano darão lugar aos pontos de referencia  fixo e racionais do tempo
astronômico[16]

 
 
Este clima que assola todo o continente Europeu no século XIX de negação do conhecimento tradicional.

Progressivamente irá confrontar  o conhecimento que anteriormente tinha matiz unicamente filosófico, essa
inquietação da sociedade acaba se insurgindo também contra esta forma de conhecimento unicamente
especulativo. Os fatos agora para obterem credibilidade teriam de ser comprovados empiricamente. Neste
contexto surge o método cientifico com o objetivo de confirmar todas as hipóteses testadas pelos
investigadores do saber.

 
O método cientifico foi primeiramente retratado pelo filosofo Francês René Descartes no ano de 1637 no

Livro o discurso sobre o método, em meio as guerras religiosas que assolavam a Europa Continental.  Neste
livro o autor relata 04 métodos para se comprovar um fato. 1- Receber escrupulosamente as informações,
examinando sua racionalidade e sua justificação. Verificar a verdade, a boa procedência daquilo que se
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investiga – aceitar o que seja indubitável, apenas. Esse passo relaciona-se muito ao cepticismo; 2- Análise, ou
divisão do assunto em tantas partes quanto possível e necessário; 3- Síntese, ou elaboração progressiva de
conclusões abrangentes e ordenadas a partir de objetos mais simples e fáceis até os mais complexos e difíceis;
4-Enumerar e revisar minuciosamente as conclusões, garantindo que nada seja omitido e que a coerência
geral exista. [17]

 
O método cientifico Cartesiano ressurge eficazmente naquelas ciências ditas duras  em que o objeto pode

ser separado e testado com todo controle possível inerente ao mesmo. As ciências naturais como medicina e
engenharia se apropriam do método de forma plena sem qualquer tipo de questionamento ético-
filosofico[18].

 
Neste sentido, os debates na academia, o local de produção de saber por excelência,  “procuravam”

caracterizar o conhecimento científico distinguindo-os de outros tipos de conhecimento e ressaltando sua
superioridade sobre os demais. Essa posição tomava por base um conceito de ciência calcado no empirismo
lógico-, ou no positivismo como costuma ser genericamente chamado[19].

 

A partir de então progressivamente, porém de forma não linear, houve uma tentativa de absorção do

método cientifico positivista de forma acrítica para as ciências sociais. Paulatinamente os pesquisadores das

humanidades passam a absorver esta forma de produção de conhecimento. O principal fundador da escola

sociológica positivista foi   Émile Durkheim. Em sua obra o autor tenta moldar o método cientifico as

ciencias sociais. Ele encarna o objeto das ciencias sociais deve ser tratado com o mesmo rigor das ciencias

naturais. Entende que assim como nas ciencias naturais, existem modelos dedutivos    para o convivio social

pacifico e ordeiro. E no contexto da Europa do século XIX com o surgimento do Imperialismo, da sociedade

Urbana, e da revolução industrial este ideal estava cada vez mais dificial de se concretizar de forma

espontânea. A Tarefa principal do cientista social seria indentificar estas leis  e prescreve-las a sociedade

igual a um médico com um paciente.[20]

 
 
4-A ESCOLA POSITIVISTA.
 
Em meados do século XIX a Europa convivia com diversas turbulências. O imperilismo, a unificação da
Alemanha e da Itália, a revolução industrial, a concentração urbana, o surgimento dos sindicatos, e a luta por
direitos sociais. Os ideias iluministas influenciaram além da burguesia, a classe proletária insurgente dos
modelos fabris recém lançados. A comuna de Paris toma o controle da capital por algum tempo. O Manifesto
de Marx e Engels começa a se espalhar em toda Europa Continental.
 
O método sancionatório utilizado para realizar o controle social na fase pré-moderna tinha total influencia
eclesiastica. A principal pena utilizada era a de banimento e as execuções sumárias em praça pública. Com o
advento da revolução burguesa e da centralização dos Estados na Europa o banimento tornou-se uma
espécie de pena contraproducente, pois banidos começam paulatinamente a galgar de Estado Centralizado
para estado e essa regulamentação vai ser um dos primeiros objetos de tratados após a paz de
westfália[21](1648).
 
A pena privativa de liberdade tornou-se o modelo prioritário de controle social neste contexto[22]. As
execuções sumárias traziam muita revolta da população e o banimento acabava por gerar o incomodo de
aparecer banidos de outros estado em território de terceiros. A sociedade necessitava de uma mudança nos
seus padrões socias. Métodos dedutivos Universais precisavam ser impostos ao controle social. A sociedade
precisava se precaver da deliquência. Nesse momento médicos, psiquiatras, Engenheriros, estatisticos
começam a se ocupar de formular teorias para o controle social. Surge o braço do posivismo de influencia
Comtiana, Sperciana, Darwiniana, no que tange o controle social: A escola crimonológica positivista cujo os
principais representantes na segunda metade do século XIX foram, Ferri, Lombroso, e Garofalo.
 
 A escola Positivista  da criminológica se difere do paradigma clássico negando a existencia do livre arbitrio,
segundo este posicionamentos certos individuos seriam combalidos de uma espécie de criminalidade
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patólogica(atávica) e para estes, os direitos e garantias iluministas frente ao estado não seriam garantidos
uma vez que estes individuos representariam um constante mal para sociedade .
 
O direito penal e culpabilidade deixariam de ser centrados nas condições e circunstâncias do fato punivel e
passam a ser focados nos caracteres socio-bio-psicologicos do autor do crime, nascendo assim o paradigma
etiologico da criminalidade,  onde “A causa do crime é identificada no próprio criminoso”[23].  A prevenção
geral feita através da sanção aplicada a conduta descrita no tipo penal já não se fazia suficiente, necessário
então aplicação da prevenção especial.
 
A prevenção especial pressupõe a defesa da sociedade em relação a indivíduos que a ela não se adaptam .
 Um clássico exemplo de prevenção especial seria a pena de morte e os manicômios judiciais onde o
deliquente é declarado inimputável e fica eternamente encarcerado em tratamento clinico dentro do sistema
judicial. Os criminosos deveriam ser identificados cientificamente pelos estudiosos da criminologia,
didaticamente catalogados e classificados segundo suas características e segundo sua periculosidade.
Ferri[24] irá distinguir a criminalidade atávica da evolutiva, enquanto garofálo irá  classificá-los em :
Habitual, Louco, Nato, Passional, Ocasional.
 
Lombroso[25] irá levar aos extremos o ideal preventivo da escola positivista. Em sua obra “ O Homem
delinqüente” desenvolve o método de identificação cientifica dos seres humanos propensos ao crime: A
frenologia.
 
O método frenológico consistia catalogar os supostos delinqüentes encacerados  no sul da Itália, onde o
mesmo viveu e a partir deste grupo e levanto em conta suas características bio-psicológicas descrever para a
humanidade o perfil do criminoso a ser combatido.
 
O método dedutivo de forma simplista não analisou a seletividade do sistema penal, suas peculiaridades, as
relações sociais que permeiam o processo legislativo. O que ocasionou um verdadeiro etiquetamento dos
indivíduos promovido pelo preconceito Europeu em relação aos africanos, árabes, judeus, latinos; que por
uma consciência do destino o fenótipo destes se encaixava exatamente com o encontrado pelas pesquisas da
escola penal positivista.
 
A partir da escola Positivistas deduzindo o exageros Lombrosianos o discurso do paradigma etiológico da
defesa social vai estar presente em toda legislação penal dos estados modernos. A prevenção especial irá ser
utilizada para “precaver” a sociedade dos mais diversos medos. O século XX e O começo do século XXI
presenciarão um pêndulo constante entre a busca efetividade das garantias penais iluministas, e a suposta
necessidade de maior discricionariedade penal estatal para promoção da defesa social.
 
Esse discurso será utilizado tantos pelos nazistas para dizimar o mal judeu, pelos comunistas combater o
inimigos da revolução, pelo império norte-americanos para combater a ameaça das drogas e posteriormente
o terrorismo mundial, e ainda o que mais interessa ao presente estudo legitimar a Doutrina da Segurança
Nacional para  eliminar a ameaça interna comunista nos países do cone sul e em especial no Brasil.
 
 
5- A TÉCNICA “VÖLKISCH” DO DISCURSO DA DSN.

Com o fim da segunda guerra, o mundo saiu do maior conflito militar que o planeta presenciou, milhões
de mortos, o holocausto. Os aliados saíram vitoriosos, dividindo o planeta em dois eixos: o eixo capitalista
sob domínio do império Estadunidense, e o eixo socialista, com a União Soviética à frente.

 
A polarização da guerra fria e o sentimento anticomunista foram construídos pela democracia burguesa

norte americana. Trumam e Kenedy foram eleitos sob esse mantra. Combater o avanço das ditaduras
proletárias no mundo, e sua influência na América. Esse discurso populista que arregimentava simpatizantes,
gerava votos e garantiam candidaturas vitoriosas[26]. Segundo Hobsbawm:

 
 Hoje é evidente, e era razoavelmente provável mesmo em 45-47, que a URSS não era
expansionista, e menos ainda agressiva  - nem contava com qualquer extensão maior do
avanço comunista além do que se supõe houvesse combinado nas conferências de cúpula
de 43[27]-45[28]. Na verdade, nas áreas em que Moscou controlava seus regimes clientes
e movimentos comunistas, estes se achavam especificamente comprometidos a não
erguer Estados segundo o modelo da URSS, mas economias mistas sob democracias
parlamentares multipartidárias, distintas da ditadura do proletariado e, mais ainda de
partido único. Estes eram descritos em documentos internos como “nem úteis nem
necessários”.
 

 
Porém ao contrário do que o discurso anticomunista Norte Americano pregava a ameaça da revolução

Internacional, pelo menos em torno da direção comunista Soviética, estava sepultada desde a morte de Lênin
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em 1923. Com a ascensão de Stálin ao poder o Comitê Central soviético ocupou-se unicamente em depurar
suas dissidências externas  Personificadas em Leon Trotski, e consolidar seu Estado nacional, inclusive
buscando reconhecimento e legitimidade por parte do ocidente[29].

 
Apesar da inexistência do perigo Soviético 59, em virtude de um governo de total desconfiança e

corrupção, uma guerrilha depõe o Ditador Fulgêncio Batista em Cuba. Os Guerrilheiros comandados por
Fidel Castro e Enesto Che Guevara que de inicio não se intitulavam comunistas ou adeptos do Marxismo-
Leninismo[30], em virtude das sucessivas tentativas orquestradas pelas Agências de inteligência Norte-
americanas acabam sendo se perfilhando ao lado Soviético no fim do ano de 1961.

 
A instalação de um regime Comunista a 150 milhas da costa da Flórida era algo perigoso e

desconfortável para os Estados Unidos. Após o conflito dos mísseis Soviéticos[31], a política Norte-
americana na América Latina muda de foco. O governo americano visaria impedir qualquer aumento da
influencia das organizações de esquerda mesmo que democraticamente investindo em duas frentes: políticas
assistenssistencialistas com a criação de agencias como a U.S Agency for International Development (
USAID) e a Aliança para o Progresso, e repressão política e militar para aqueles que não compactuassem
com a política de estado norte americana[32], pela via de financiamento e assessoramento das agências de
repressão no cone-sul.

 
O discurso da Doutrina da segurança Nacional que consistia em negar a constituição da sociedade em

classes, incutindo nos indivíduos valores como: fidelidade, docilidade, obediência e disciplina. Qualquer
posicionamento critico a política estatal oficial era tida como subversiva. As agencias norte-americanas e
fundações passam a paulatinamente impor sua doutrina ou por meio de adesão ou apoiando rupturas de
ordens democráticas. Qualquer organização ou grupamento mais à esquerda era classificado como terrorista.

 
 
O braço da DSN no Brasil ficou personificado na Escola Superior de Guerra. Foi criada após a segunda

guerra mundial e desde seu inicio foi assessorada tanto técnico como intelectualmente pelas agencias de
inteligência Norte-americanas[33].

 
Segundo a DSN o inimigo do estado não estaria na ameaça externa de outras nações, mas sim, numa

ameaça interna que, inclusive, já tinha feito seu ensaio com a intentona e que foi debelada pela “descoberta”
do plano COHEM[34] e o estado novo[35]. A ameaça comunista.

 
Os anos que sucederam o fim da 2º guerra foram agitados: um presidente “suicidado” ·, um golpe do

golpe[36], a nova capital[37], a campanha da legalidade[38], uma renúncia[39], o parlamentarismo imposto
e, finalmente, a “revolução contra o governo corrupto dos sindicatos” ·. Estes fatos fizeram de Brasília a
capital mais dinâmica do mundo em 05 anos de existência nada mais nada menos do que 05 presidentes
estiveram a frente do país.

 
A proximidade do governo de João Goulart com o movimento social e a intelectualidade de esquerda faz

com que ele seja deposto em 1º de abril de 1964, inaugurando a nova ditadura brasileira. Apesar de eleito
democraticamente, respeitando as decisões do parlamento o discurso anticomunista prevalece e todos setores
conservadores da sociedade apóiam plenamente o golpe, sob o argumento de defesa da sociedade, da
propriedade privada, dos valores cristãos e da democracia.

 
O discurso simplista que a DSN utiliza, Zaffaroni conceitua de técnica  völkisch[40]  que consiste em

alimentar e reforçar os piores preconceitos para identificar publicamente o inimigo a ser combatido. No caso
da DSN significaria com o apoio das classes conservadoras espalhar a ameaça terrorista, seu ateísmo, o fim
da propriedade privada e seu confisco, a ditadura do proletariado, contrariando os próprios valores
pregados. A legalidade e o respeito aos marcos constitucionais poderiam ser desprezados em nome da defesa
social contra o mal maior.

 
A ditadura começa a promover a depuração do estado. Com o AI1 são exonerados ou postos em

aposentadoria compulsória militares e servidores públicos que não se alinharam ao novo regime.
 
A partir de então, o estado policia promove 03 sistemas penais distintos: O sistema penal oficial, o

sistema penal paralelo, e o sistema penal subterrâneo.
 
6-OS SISTEMAS PENAIS CRIADOS PELO REGIME MILITAR.
 
Sistema penal é soma de todo o aparelho estatal destinado proceder controle social. Deste sua massa

legislativa representando o que baratta[41] convenciona como criminalização primária, agencias e
organismos criados para implementação da norma como: O judiciário, o ministério público, delegados, o
sistema carcerário.

 
 
6.1- O SISTEMA PENAL OFICIAL
 
O Sistema penal oficial era destinado aos delinqüentes comuns que agiam sem confrontação política. O

sistema penal oficial tinha sua estrutura baseada nas competências constitucionais formuladas pela
Constituição de 46. Nele o sujeito do crime era julgado segundo a regras e garantias liberais tendo direito a
ampla defesa, contraditório, defesa técnica, apesar de todo caráter seletivo que o sistema penal representa
estão bem denunciado pelo “labeling approach”[42].
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O novo regime inicialmente liderado por Castelo Branco pregava uma ruptura da ordem necessária e

transitória. A manutenção de uma suposta ordem institucional se fazia necessária. O Ato Institucional nº01
era composto de um preâmbulo e mais 10 artigos.

 
O Preâmbulo era uma carta voltada à nação com justificativas sobre o golpe, explicava as conseqüência

do mesmo que segundo ela estaria sendo um espécie de poder constituinte originário carregada de todas suas
prerrogativas, manutenção de funcionamento do parlamento, e reafirmava o compromisso do poder
revolucionário com o retorno a estabilidade político-democrático,

 
Os artigos versavam sobre: Vigência da Constituição de 46 (art 1º), Término do mandato revolucionário

e convocação de eleições indiretas (art 2º)para preencher o restante do mandato retirado pelo golpe,
processo legislativo (arts. 4º, 5º, 6º), suspensão temporária das garantias constitucionais de vitaliciedade e
estabilidade (art. 7º), suspensão de direitos políticos por 10 anos ao bem da segurança nacional (art.10º).

 
Do exposto vê-se que de inicio o movimento militar não tinha recrudescido totalmente as garantias

liberais. O AI1 só abria margem discricionária a depuração do serviço público, e tirava a oposição
democrática do jogo eleitoral. Contudo o esgotamento do dialógo democrático faz com que haja uma
radicalização da disputa política e os próximos Atos Institucionais irão acrescentar mais e mais supressões de
direitos individuais e decretar o caráter permanente do golpe militar. Segundo o preâmbulo Ato Institucional
nº 02:

 
Não se disse que a revolução foi, mas que é e continuará. Assim o seu Poder Constituinte
não se exauriu, tanto é ele próprio do processo revolucionário, que tem de ser dinâmico
para atingir os seus objetivos. Acentuou-se, por isso, no esquema daqueles conceitos,
traduzindo uma realidade incontestável de Direito Público, o poder institucionalizante de
que a revolução é dotada para fazer vingar os princípios em nome dos quais a Nação se
levantou contra a situação anterior.

A autolimitação que a revolução se impôs no Ato institucional, de 9 de abril de 1964
não significa, portanto, que tendo poderes para limitar-se, se tenha negado a si mesma por
essa limitação, ou se tenha despojado da carga de poder que lhe é inerente como
movimento. Por isso se declarou, textualmente, que "os processos constitucionais não
funcionaram para destituir o Governo que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o
País", mas se acrescentou, desde logo, que "destituído pela revolução, só a esta cabe ditar
as normas e os processos de constituição do novo Governo e atribuir-lhe os poderes ou os
instrumentos jurídicos que lhe assegurem o exercício do poder no exclusivo interesse do
País".[43]

 
 
Assim paulatinamente o ordenamento jurídico democrático, votado e embasado nos pilares da

Constituição de 1946[44] com a presença de inúmeras garantias individuais.
 
O objetivo precípuo do AI2 trazer a marca da estabilidade do regime militar. Além de revogar a eleição

indireta convocada pelo primeiro Ato Institucional após o golpe, impõe de forma permanente à sociedade
todas as prerrogativas transitórias editadas naquele. Dentre as principais mudanças estão: Suspensão por
tempo indeterminado  das garantias vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício
em funções por tempo certo(art. 14); No interesse de preservar e consolidar a Revolução,  Prerrogativa de
Suspensão  de direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 (dez) anos e cassar mandatos
legislativos federais, estaduais e municipais; impõe ainda sanções extra-temporais[45] aos cidadãos que
tiveram direitos políticos suspensos.

 
Entre estas sanções encontram-se: 1) A cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função; 2) A
suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais; 3) A proibição de atividade ou
manifestação sobre assunto de natureza política; 4) A aplicação, quando necessária à preservação da ordem
política e social, das seguintes medidas de segurança: a) liberdade vigiada; b) proibição de freqüentar
determinados lugares; c) domicílio determinado.
 
Apesar do avanço do autoritarismo tanto na esfera política quanto na jurídica representado pela massa
legislativa ora analisada, algumas garantias individuais continuavam preservadas como: O Hábeas Corpus, O
Mandado de Segurança, A ação Popular, as vedações de penas de morte, banimento, confisco, e perpétua. A
competência da justiça Comum Federal para julgar os crimes políticos constante no art 105, & 3º, “e” da
Constituição de 1946 com nova redação dada pelo Ato Institucional nº 02. Todavia este preceito foi uma
jogada jurídica pois o mesmo ato que manteve o processamento dos crimes políticos para a Justiça Comum
Federal remetia no art, 08º à justiça Militar Federal os crimes tipificados na Lei 1802/53. Esta lei tipificava os
crimes os crimes contra o Estado e a Ordem Política e Social. Ou seja, na prática a Justiça Comum Federal
processava e julgava apenas subsidiariamente os crimes políticos. Pois todos os tipos descritos no diploma 
da lei 1802/53 passaram a ser de competência exclusiva da Justiça Militar Federal. O que na prática
implicava em transformar a justiça militar num tribunal de exceção. Esta atitude fez com que Hélio Gaspari
escrevesse:
 

Um dispositivo do AI2, relacionado como cotidiano da coerção política. Extinto os 180
dias de vida do Ato Institucional de abril de 1964, preservara-se o foro da justiça comum
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para os crimes de subversão. Por cerca de um ano aí estivera um permanente ponto de
atrito entre a anarquia militar e os poderes estabelecidos. Os choques deram-se quase
sempre em torno de casos em que os encarregados dos IPMs. mantinham cidadãos
presos, sem culpa formada, por prazos largamente superiores ao que a lei estabelecia. A
cada Hábeas Corpus concedido, sucedia-se uma grita na qual os oficiais indisciplinados
diziam que os tribunais estavam julgando e condenando a própria revolução. Tratava-se
simplesmente de exercitar a capacidade humana de ler(as leis) e contar( os prazos nela
fixados). Os Oficiais que desafiavam Castello sabiam ler e contar. Se falsificavam
argumentos para sustentar suas arbitrariedades amparados na tibieza do governo, sempre
pronto para denunciar à sociedade a ação de meia dúzia de estudantes, mas incapazes de
enfrentar meias dúzia de coronéis.[46]
 

 
Esta mudança de processamento e julgamento dos crimes políticos implantada de forma falseada pelo AI-2
dará inicio a construção de todo aparato de repressão especialmente voltado ao combate ao inimigo
subversivo. Que irá completar-se com a chegada de Costa e Silva, símbolo da linha dura, ao poder e a edição
do AI5.
 
O Ato Institucional nº 05, que foi editado após a outorga da Carta de 1967, simplesmente fulminou toda e
qualquer possibilidade de legitimidade ao regime posto. Dentre preceitos estabelecidos pelo AI-5 destacam-
se a seguintes: dissolução por decreto das casas legislativas pelo presidente só voltando a funcionar quando
convocado pelo mesmo (art 2º), Intervenção federal nos estados e municípios sem respeito a qualquer tipo
de limitação (art 3º), Suspensão de direitos políticos por 10 anos no interesse da “Revolução” (art 4º),
proibição de atividades e assuntos de natureza política(art 5º), suspensão unilateral do direito de votar e ser
votado, Suspensão de garantias de servidores públicos( art 6º), Fim da garantia do Hábeas Corpus(art 10º).
 
Com a outorga da Constituição de 1967, reafirmando a vigência dos atos, extinguido o capitulo dos direitos
garantias fundamentais, estará cristalizado na órbita brasileira de fins dos anos 60 o Estado Policia, restando
agora analisar-se a legislação especialmente editada para o combate do inimigo da ordem e montagem do
Sistema Penal Paralelo, especialmente desenvolvido para combater os comunistas, subversivos, terroristas.
 
 

6.2 O SISTEMA PENAL PARALELO
 
Com a chegada de Costa e Silva, o debate sobre a legalidade e legitimidade do governo militar se esgota.

Segundo sua doutrina a revolução tinha legitimidade por si só, e de acordo com o divulgado pelo preâmbulo
do AI2 “Não se disse que a revolução foi, mas que é e continuará”.

 
Pela ordem jurídica da Constituição de 46 o crimes políticos eram julgados pela Justiça comum Federal.

Isso causava uma série de inconvenientes  para os militares mais arredios. Tensões entre o novo poder
revolucionário e poder judiciário mantido eram constantes Sendo a mais simbólica o episódio da concessão
de Hábeas Corpus concedida ao ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes, e diante do alvará de soltura
expedido pelo STF os encarregados do IPM considerou aquela ordem de soltua “um abuso” e recusou-se a
entregar o preso.[47]

 
No sistema penal paralelo os terroristas subversivos são investigados e julgados por tribunais

inquisitoriais/policiais especialmente criados para este fim[48]. Estes tribunais tem a dupla finalidade: 1)
promover a investigação e o julgamento dos inimigos do estado de forma rápida e sumária; 2) Criar uma
estrutura coorporativa eficiente para proteger seus agentes do julgamento político da sociedade.

 
 
Na ordem brasileira 02 marcos legais simbolizam bem o sistema penal paralelo criado: Decreto lei 314/67

, revogado pelo decreto lei 898/69 que coloquialmente chamados de Lei de Segurança Nacional, e a
legislação penal  processual militar.

 
Os decretos 314 e 898 versam sobre a segurança nacional conceituam de forma totalmente vaga o que

seria segurança nacional proibindo todo e qualquer tipo de ofensa ou critica ao Estado, definindo os crimes
políticos suas penas e processamento especial. O cidadão que cometesse qualquer dos crimes tipificados no
decreto teria o julgamento processado perante a justiça militar. Os dois dispositivos tem a mesma estrutura
topológica, se diferem apenas na severidade das penas em abstrato sancionadas. O segundo decreto sobre a
segurança nacional editado após a outorga da carta de 67 que retirou o capitulo dos direitos e garantias
individuais previa inclusive a pena de morte, perpetua. O tipos penais atentavam contra todos os tipos de
direitos consagrados nas cartas modernas: Como a liberdade de expressão, de locomoção, de associação, de
pensamento entre outros. Se o cidadão não aderisse acriticamente à doutrina militar poderia ser facilmente
enquadrado em dos dispositivos do mencionado texto.

 
Ale dos decretos de Segurança Nacional, do aumento do aparelho repressivo policial, das constantes

denuncias de violações de Direitos humanos que iam surgindo na comunidade Internacional. O Fato que mais
marcou paralelismo do Sistema penal no Regime foi a mudança de competência da Justiça militar que passara
a julgar os crimes políticos, o STM transformou-se em verdadeiro tribunal de exceção, de um lado
condenando severamente o inimigos do regime, e do outro encobrindo as atrocidades perpetradas pelo
Sistema repressor subterrâneo montado.
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A Justiça militar surgiu pela primeira vez no país sob égide da constituição de 1934, tinha como escopo

julgar crimes militares praticados por militares. Fez-se necessária sua criação devido a especificidade da
tradição das forças armadas calcadas no binômio hierarquia/disciplina.

 
Os decretos 314 e 898 ampliaram enormemente a competência da justiça militar, além de julgar os crimes

políticos tipificados por estes diplomas estabelecendo um verdadeiro tribunal de exceção para os delitos
tipificados nos decretos, sem respeito a nenhuma norma principio penal liberal. O decreto 314 foi outubro de
67[49], já sob a presidência de Costa e Silva. Embora já um diploma rígido que feria direitos civis, o decreto
que o revogou ( DL 898) que foi editado após o AI5 era muito pior. Além de prevê pena de morte e prisão
perpetua para mais de 15 tipos de conduta, dava prazo prescricional de 40 anos, e ainda ampla
discricionariedade ao presidente dos IPM(inquéritos penais militares) para deter suspeitos por 30 dias com
igual prorrogação.
 
Porém apesar de todas estas prerrogativas outorgadas pelo regime militar para combater a ameaça
subversiva/terrorista, a criatividade da DSN ainda instalou um terceiro sistema penal que será visto adiante:
O Sistema penal subterrâneo, este sistema irá implantar o chamado terrorismo de estado.
 
6.3- O SISTEMA PENAL SUBTERRÂNEO[50].
 
 
Segundo Zaffaroni[51] o sistema penal subterrâneo é exercido pelas agências executivas de controle –
portanto, pertencentes ao Estado – à margem da lei e de maneira violenta e arbitrária, contando com a
participação ativa ou passiva, em maior ou menor grau, dos demais operadores que compõem o sistema
penal.
 
Para realizar a repressão a resistência clandestina, sem ferir diretamente as normas jurídicas mesmo aquelas
editadas pelo próprio regime, além de normas internacionais, e evitar acusações de violações de direitos
humanos, A DSN em toda a América latina como no Brasil criou agencias executivas policiais que tinham
uma dupla operacionalidade: Modalidades repressivas legais e ilegais coexistiam e se complementavam[52].
 
Torturas, execuções, desaparecimentos, seqüestros vão ser a tônica do período. Ora praticado pelo aparelho
repressivo do estado, ora por grupos paramilitares montados e financiados a partir do aparelho estatal.
 
Essa modalidade de repressão não oficial se beneficiava pela total ausência de controle judicial e de
desconhecimento de toda e qualquer norma legal, mesmo aquelas  outorgadas pelo regime para impor
unilateralmente sua doutrina, o que possibilitou  dispor dispor das vitimas com certeza da impunidade e
conivência com o sistema penal forjado pelo regime para este fim[53]
 
A primeira estrutura idealizada para o combate ao terrorismo e  subversão pelo Regime foi O GPMI( Grupo
Permanente de Mobilização Industrial), em abril de 64, foi criado para adaptar o poderio bélico das forças
armadas à nova doutrina de segurança, que focava suas atenções na ameaça interna[54]. Essa estrutura
visava preparar as forças armadas para qualquer surpresa revoltosa, fazendo com que o parque industrial
bélico brasileiro se hipertrofiasse a tal ponto que no fim da década de 60 já era o quinto maior produtor
mundial de armas.
 
O  SNI( Serviço Naional de Informações) criado em 64 para gerenciar  todas operações de inteligência
militar vinha tendo o seu prestigio político, econômico, e financeiro a tal ponto que dos seus gabinetes saíram
02 ex presidentes da república: Figueiredo e Médici.
 
Em 69 com o aumento da resistência, o maio francês, e a perda de popularidade do regime é criada a
OBAM( Operação Bandeirantes) uma espécie de agencia clandestina  que agrupava membros das 03 armas, 
das policias civil e militar, federal e estaduais.
 

As ordens para a montagem de um organismo que reunisse elementos das Forças Armadas, da Polícia
Estadual - civil e militar - e da Polícia Federal para o trabalho específico de combate à subversão, foram
dadas ao final de 1968 pelo Ministro da Justiça, professor Luís Antônio da Gama e Silva, numa reunião dos
secretários de Segurança em Brasília, e pelo general Carlos de Meira Matos, que estava na chefia da
Inspetoria Geral das Polícias Militares. A reunião, chamada "Seminário de Segurança Interna", discutiu toda
uma estratégia de combate aos opositores do regime.

Sua sede foi instalada no número 1030 da rua Tomás Carvalhal, nos fundos do 36° distrito policial, na capital
paulista.

Este local é considerado a mais célebre casa de torturas e de assassinatos da ditadura e no paradigma dos
órgãos de segurança da ditadura militar.

Seu primeiro comandante foi o tenente-coronel do Exército Waldir Coelho Pode-se dizer que a partir daí o
Exército entrou de corpo inteiro no combate às forças de esquerda e principalmente, naquele momento, às
que se dispunham a desenvolver a luta armada para a implantação de uma ditadura comunista no Brasil. O
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discurso positivista  segue caçando seus inimigos.

Sem vínculos formais, ou legais,a OBAN era em essência uma formação paramilitar de ação direta e violenta
à margem da lei, o que lhe dava agilidade e brutal eficácia. Era financiada por grupos empresarias ligadas ao
Regime como Ford, GM, Ultra Gás, Folha de São Paulo.

 

Em 1970, a OBAN, embora ainda conhecida como tal, ela já está mais legalizada. Esta enquadrada pelo
Destacamento de Operações de Informações/Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI). Funciona
ainda como OBAN, mas ao colocá-la sob a jurisdição do DOI-CODI, pretendia-se diminuir a sua autonomia,
o que na prática não aconteceu. Em 1970, quem comanda a OBAN – oficialmente o DOI-CODI – é Carlos
Alberto Brilhante Ustra, major de artilharia do Exército, conhecido também, nas rodas da tortura, pelos
codinomes de Major, Doutor Silva e Doutor Tibiriçá.

Apesar da institucionalização da OBAM, O Doi-Codi e o DOPS na prática funcionavam do mesmo jeito.
Com prisões ilegais, carceragens fantasmas, tortura, execuções.
 
Resta agora ressaltar o aparelho transnacional montado pela DSN na América Latina para Facilitar o TDE. A
Operação Condor.
 

A Operação Condor foi uma aliança político-militar entre os vários regimes militares da América do Sul —
Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai — criada com o objetivo de coordenar a repressão a
opositores dessas ditaduras instalados nos seis países do Cone Sul.

Montada no início dos anos 1970, tinha a mesma função dos aparelhos de repressão Subterraneos: peseguir
os opositores dos regimes da DSN no cone Sul, sem o minimo respeito a qualquer ordem estabelecida,
inclusive a ditatorial ao qual tão bem representavam.

A jurisdição da Operação se estendia, portanto, a todos os países envolvidos. A ausência de procedimentos
burocrático-formais facilitava as trocas de informações e de prisioneiros (eventualmente dados como
"desaparecidos") de diferentes nacionalidades. Aos acusados e perseguidos pelos agentes, eram negados
todos os direitos humanos e políticos. Podiam facilmente ser levados de um território a outro sob a acusação
de terrorismo.

 

Em sisntése a contradição do discurso da DSN é permanente e totalizante: de um lado os interesses de
pepetuação do Estado autoritárioe, de outroa de fesa da ordem juridica e da democracia, nobre motivo que
os levaram a esta medida “extremada”.

 

7- CONCLUSÃO

O presente artigo procurou evidenciar o vinculo do discurso da Doutrina na Segurança Nacional que atuou
no contexto das ditaduras do cone-sul na década de 60 e 70 com o discurso cientifico, clinico e hospitalar da
escola Criminologica positivista dos fins do século XIX. O paradigma etiológico da defesa social e seu
discurso universalizante e totalizante reverberou como nunca na era dos extremos do século XX, e ainda
vem produzindo seus discipulos, seja no combate as drogas, seja no discurso da lei e ordem, seja na guerra
contra o terror de George W. Bush.

Os aparelhos de repressão montados para defender a sociedade deste mal causaram sérias violações de
direitos humanos em sociedades que opitaram por uma radicalização politica no século XX. No Brasil essas
estrturas até hoje não foram totalmente desmontadas.

Com o retorno acordado a realidade democratica, os violadores de direitos humanos conquistaram a
impunidade, e até hoje uma grande massa legislativa autóritária daquele momento ainda não foi revogada. O
Direito a memória e a verdade ainda não foi plenamente conquistado em que pese alguns avanços
onquistados na última década. A reforma dos estado para coibir e previnir que este passado tenebroso não
aconteça mais se torna necessária. Essa tarefa é ocupada por um ramo da ciência hoje denominada Justiça de
transição.
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BREVES APONTAMENTOS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE HOBBES E O POSITIVISMO
JURÍDICO KELSENIANO

NOTAS BREVES SOBRE LA RELACIÓN ENTRE HOBBES Y EL POSITIVISMO JURÍDICO DE
KELSEN

Bernardo Abreu de Medeiros
Jorge Gomes de Souza Chaloub

RESUMO
Thomas Hobbes também ocupa elevado destaque na consolidação do pensamento positivista. Ele não abre
mão da crença na existência de um direito natural, mas faz fortes críticas a ele, centradas, sobretudo, na
insegurança gerada. A definição de direito está vinculada a um pacto social e à vontade do soberano. Todas
estas premissas teóricas vêm a se consolidar paralelamente ao estabelecimento do Estado Moderno e a
correspondente monopolização do poder político pelos aparelhos estatais, aliados a ideais racionalistas de
produção do direito. As codificações do século XIX refletem a materialização deste pensamento.
Levando-se em conta o amplo espectro de definição de “positivismo jurídico”, vê-se que, assim como o
direito natural, não há uma homogeneidade em sua definição. Visando iluminar a questão, Norberto Bobbio
assinalou três concepções para o termo positivismo jurídico: metodológico, teórico e ideológico3. A
concepção metodológica estaria ligada à forma de abordagem do direito adotada pelos positivistas,
separando o “direito real” do “direito “ideal”, ou seja, o direito tido como fato e o direito tido como valor.
Assim a preocupação dos positivistas é com a descrição, e não com o seu conteúdo valorativo.
Hobbes é um precursor em diversos aspectos. Primeiro pensador a analisar a política ante uma perspectiva
científica, o filósofo inglês também fundou um novo paradigma no pensamento jurídico, lançando as bases do
positivismo jurídico. Com efeito, algumas das principais características desta corrente teórica já restavam
presentes no pensamento do autor, tais como a vinculação do direito à autoridade e a efetiva desvinculação
das normas a qualquer conteúdo prévio. O escopo deste trabalho é identificar alguns pontos de contato entre
a obra hobbesiana e o modelo positivista proposto por Hans Kelsen.

PALAVRAS-CHAVES: Thomas Hobbes, Hans Kelsen, Positivismo Jurídico

RESUMEN
Thomas Hobbes ocupa destacada posición en la consolidación del pensamiento positivista. Él no abandona la
creencia en la existencia de un derecho natural, sino que hace duras criticas a él, centradas, sobretodo en la
inseguridad generada. La definición del derecho civil esta vinculada a un pacto social e a la voluntad del
soberano. Todas estas premisas teóricas se consolidan en paralelo al establecimiento del estado Moderno y la
correspondiente monopolización del poder político por el Estado, aliados a ideáis racionalistas de producción
del derecho. Las codificaciones del siglo XIX reflejan la materialización de este pensamiento.
Teniéndose en cuenta el largo espectro de definición de “positivismo jurídico”, podemos ver que, tal cual el
jusnaturalismo, no hay una homogeneidad en su definición. Buscando iluminar la cuestión, Norberto Bobbio
destacó tres concepciones para el juspositivismo: metodológica, teórica e ideológica. La concepción
metodológica estaría vinculada a la forma de abordaje del derecho adoptada por los positivistas, separando el
“derecho real” del “derecho ideal”, es decir, el derecho tenido como echo y el derecho tenido como valor.
Así, la preocupación de los positivistas es con la descripción, y no con su contenido valorativo.
Hobbes es un precursor en muchos aspectos. Primer pensador a hacer un análisis de la política ante una
perspectiva científica, el filosofo inglés también fundó un nuevo paradigma en el pensamiento jurídico,
creando las basis del positivismo jurídico. Con efecto, algunas de las principales características de esta
corriente teórica ya estaban presentes en el pensamiento del autor, tales como la vinculación del derecho a la
autoridad y la efectiva desvinculación de las normas a cualquier contenido previo. El objetivo de este trabajo
es identificar algunos puntos de contacto y el modelo positivista de Hans Kelsen.

PALAVRAS-CLAVE: Thomas Hobbes, Hans Kelsen, Positivismo Jurídico

Introdução

Não obstante algumas posições que negam a qualificação de positivista a Thomas Hobbes, determinadas
circunstâncias de sua obra tornam quase inevitável o reconhecimento de Hobbes como um precursor do
positivismo jurídico. Ao vincular o direito ao mandato de um soberano, subscreve a tese das fontes sociais,
traço comum de toda a tradição positivista. Ademais, o autor rejeita a existência de alguma forma de justiça
objetiva independente do direito. Desta forma, em nome da necessidade de garantir os valores pelos quais
existem a comunidade política, sobretudo a ordem, a segurança pessoal e a vida dos cidadãos é que se deve
rejeitar uma idéia de direito que o vincule com a de justiça ou injustiça.

Certos termos ligados à positividade do direito passam a ser correntemente utilizados a partir da
terceira década do século XII na Europa, indicando o direito criado e imposto pelo legislador. Pattaro
identifica a origem remota do uso do termo no século IV d.C., na tradução de Calcídio de diálogos
platônicos para o Latim[1]. Já na compilação do Imperador Romano Justiniano, o Corpus Iuris Civilis,
publicado entre os anos 529 e 534, a expressão legem ponere aparece pela primeira vez como termo jurídico.

De acordo com Fassò, é na obra do filósofo Pedro Abelardo (1079-1142), tido como o mais
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racionalista dos escolásticos, e em outros escritos anônimos da época que a expressão ius positivum é
encontrada, revelando que a “positividade” a que o positivismo jurídico se referia era a concepção formal das
normas, o estar estabelecidas por um ente a que se atribuía o poder exclusivo de criar o direito, e, em
definitivo, em referência àquela qualidade sua pela qual desde os últimos anos do período medieval, o direito
formalmente vigente se chamava positivo, por haver sido precisamente posto, positum, por uma autoridade. 
[2]

Thomas Hobbes também ocupa elevado destaque na consolidação do pensamento positivista[3]. Ele
não abre mão da crença na existência de um direito natural, mas faz fortes críticas a ele, centradas,
sobretudo, na insegurança gerada. De acordo com Hobbes, o conceito de direito poderia ser estabelecido de
forma convencional, ao invés de se partir da observação da realidade.[4]  

Partindo da análise da nova fonte de legitimidade política construída por Hobbes veremos como sua
teoria possui diversos pontos de contato com o pensamento kelseniano, que marcou a consolidação do
positivismo jurídico como teoria do direito predominante no século XX

 

 

1-Hobbes e a nova fonte da legitimidade política

Toda a filosofia hobbesiana deriva da sua concepção de natureza humana. Distintamente da visão
aristotélica do homem enquanto animal político, que somente desenvolve suas potencialidades dentro do
estado, Hobbes postula a existência de uma natureza humana única, universal e imutável. Cabe ressaltar a
estrita ligação entre sua concepção de Física, derivada do nominalismo de Guilherme de Ockham, e a
definição de indivíduo por ele propalada. [5].

O homem hobbesiano não é meramente racional, mas antes se encontra imerso nos devaneios
passionais. Entretanto, mesmo em meio às paixões que ininterruptamente o determinam, ele realiza cálculos
racionais, movido pelo seu conatus[6], que o levam a sempre agir conforme uma expectativa de máximo
benefício. O homem tem tanto direito quanto capacidade de implementar uma ação, o direito natural é
potência em ato, poder de autoconservação.

 Coerente com esta concepção rígida de natureza humana, Hobbes afirma que as distinções entre os
indivíduos são demasiado reduzidas para permitir o triunfo total de um sobre o outro. Não existindo, deste
modo, nenhuma distinção hierárquica prévia entre os seres humanos. Ele destaca:

“A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes
se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo, ou de espírito mais vivo do que outro,
mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é
suficientemente considerável para que qualquer um possa com base nela reclamar qualquer benefício a
que outro não possa também aspirar, tal como ele.” [7].

 

Destarte, ante os necessários conflitos entre os interesses e a inequívoca igualdade entre os homens,
Hobbes conclui como inevitável a instauração da guerra de todos contra todos. Vige o Estado de Natureza,
marcado não por um conflito contínuo, mas pelo animo de guerrear constante, que torna as relações sempre
instáveis. [8]

Uma vez que a tendência dos homens, se deixados a seu próprio arbítrio, é a guerra de todos contra
todos, impõe-se a necessidade de um poder superior a fim de regulá-los. A solução hobbesiana para a
implantação deste poder é o contrato. Este apresenta em Hobbes uma forma distinta em relação aos demais
pensadores também intitulados contratualistas, visto que não há um primeiro contrato que funda a sociedade
e, posteriormente, outro que constitui o governo, mas um único contrato. Ele ressalta:

“O fim último, causa final e desígnio dos homens (que amam naturalmente a liberdade e o domínio
sobre os outros), ao introduzir aquela restrição sobre si mesmos sob a qual os vemos viver nos
Estados, é o cuidado com sua própria conservação e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer o
desejo de sair daquela mísera condição de guerra que é a conseqüência necessária (conforme se
mostrou) das paixões naturais dos homens, quando não há um poder visível capaz de os manter em
respeito, forçando-os por medo do castigo...”[9]

 

O soberano é aquele que não contrata, mantendo intacto seu direito natural que todos os demais
concordam em restringir. Os contratantes abrem mão da liberdade, vã ante a instabilidade do estado de
natureza, em prol da segurança. Esta conduta não é, contudo, puramente racional, já que é uma paixão, o
medo da morte violenta, que impele os homens à associação.

Hobbes substitui a competência pelo comando, “não é a sapiência mas sim a autoridade que cria a
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lei”.  Ele afirma a idéia da política como um domínio autônomo, possuidor de regras próprias, já
desenvolvida por Maquiavel.[10] Em termos weberianos, não vige uma ética da convicção, preocupada com
fins últimos, mas a ética da responsabilidade, que leva em conta apenas as conseqüências dos atos.[11] 
Todos os direitos e deveres derivam do contrato, da realidade conformada pelo homem, não há moralidade
privada que a vincule:

“Desta guerra de todos os homens contra todos os homens também isto é conseqüência: que nada
pode ser injusto. As noções de bem e de mal, de justiça e injustiça, não podem aí ter lugar. Onde não
há poder comum não há lei, e onde não há lei não há injustiça. Na guerra, a força e a fraude são as
duas virtudes cardeais. A justiça e a injustiça não fazem parte das faculdades do corpo ou do espírito.
Se assim fosse, poderiam existir num homem que estivesse sozinho no mundo, do mesmo modo que
seus sentidos e paixões. São qualidades que pertencem aos homens em sociedade, não na solidão.”
[12].

 

Deste modo, somente o contrato estabelece os parâmetros sobre os quais se pautarão as ações.
Hobbes estatui a separação entre moral e direito, postulado positivista, afirmando a impossibilidade de
coordenar a interação social através de regras morais, haja vista seu aspecto autônomo. De fato, a dinâmica
passional torna inviável um consenso sobre questões de valor, em virtude das distinções inerentes a cada
concepção particular de moralidade.   

O uso que o autor faz do conceito de lei natural em nada modifica esta questão. Inicialmente, insta
destacar que Hobbes opõe diametralmente o direito e a lei. Neste sentido:

“Porque embora os que têm tratado desse assunto costumem confundir jus e lex, o direito e a lei, é
necessário distinguí-los um do outro. Pois o direito consiste na liberdade de fazer ou omitir, ao passo
que a lei determina ou obriga a uma destas duas coisas. De modo que lei e direito se distinguem tanto
como a obrigação e a liberdade, as quais são incompatíveis quando se referem a mesma matéria.”
[13].

 

 

Deste modo, ao passo que o direito natural é potência, liberdade de agir segundo as capacidades
individuais, a lei natural impele os indivíduos a uma ação ou omissão. Com efeito, as leis naturais se
relacionam com o conatus, o esforço por perseverar na existência, através do intermédio da razão, que
determina o melhor para a autoconservação.

Mesmo sendo um termo característico do léxico escolástico, Hobbes o utiliza em sentido amplamente
diverso, ressignificando-o. As normas não são reveladas por Deus, mas interpretadas pela razão. Ademais, as
leis naturais antes expressam regimes de necessidade do que regras externamente impostas, uma vez que
nada mais são do que máximas necessárias para a incolumidade do indivíduo. O autor destaca:

“A estes ditames da razão os homens costumam dar o nome de leis, mas impropriamente. Pois eles
são apenas conclusões ou teoremas relativos ao que contribui para a conservação e defesa de cada
um. Ao passo que a lei, em sentido próprio, é a palavra daquele que tem direito de mando sobre
outros.” [14].

 

 

Os ditames da razão constituem diretrizes para a boa conduta do soberano, não limites à sua atuação:
“As leis da natureza obrigam in foro interno, quer dizer, impõe o desejo de que sejam cumpridas; mas in foro
externo, isto é impondo um desejo de pô-las em prática, nem sempre obrigam.”[15]

 Hobbes ressalva as regras diretamente derivadas de Deus, que se podem chamar, propriamente, de
leis. Contudo, o autor agrega um caráter cético em relação ao papel do profeta, que revelaria a vontade
divina, ao afirmar que a confiabilidade deste é sempre duvidosa, haja vista que todos acreditam conhecer a
vontade divina e poder expressá-la. Em passagem célebre, o autor chega a vincular a credibilidade do profeta
à prática constante de milagres. Destarte, resta efetivamente impossibilitado o conhecimento dos desígnios
divinos, os quais não constituem base segura para a interação entre indivíduos.

Ademais, o mais corriqueiro é que as supostas profecias propiciem subsídios para um governo de
clérigos, ameaçando a unidade estatal com a ameaça de guerra civil e conseqüente retorno ao estado de
natureza. Com efeito, bem salienta o autor que os homens mais temem o que não vêem do que o presente. A
caracterização das leis divinas reveladas como fonte de direito, portanto, promoveria um outro soberano
mais poderoso que o constituído pelo contrato, abrindo as portas para a secessão.
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O contrato funda um novo mundo, que se desenvolve a partir das suas diretrizes. Hobbes afirma: “É
desta instituição do Estado que derivam todos os direitos e faculdades daquele ou daqueles a quem o poder
soberano é conferido mediante o consentimento do povo reunido.”[16]

O soberano, a fim de garantir a segurança, deve ter poderes ilimitados e todos seus atos
incondicionalmente autorizados pelos súditos. Hobbes estabelece a distinção entre autor e ator. Os súditos
são autores de todos os atos do soberano, concordando ou não com eles, o qual, por sua vez, é tão somente
um ator que com fulcro no contrato representa os súditos. O estado é condição de existir da sociedade, não
o oposto, o soberano define os cidadãos, não é por eles escolhido. A total garantia de segurança dos súditos
depende, necessariamente, do poder ilimitado do soberano. Caso este enfrente restrições, a divisão propicia
a reconstituição do estado de natureza pelo confronto entre facções. O autor destaca:

 

“A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defendê-los das invasões dos
estrangeiros e da injúria dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente... é conferir toda
sua força e poder a um homem, ou a uma assembléia de homens, que possa reduzir suas diversas
vontades, por pluralidade de votos, a uma só vontade.”[17]

 

Procedimento este que é condição necessária para a vigência da paz. Hobbes, todavia, não
compreende o contrato como uma real restrição da liberdade, mas como sua efetivação. Com efeito, a
liberdade no estado de natureza é uma falsa liberdade, uma vez que não há qualquer garantia sobre os
produtos da ação livre. O estado civil restringe o direito natural, porém lhe garante real exercício. A
liberdade para o autor deriva da física, sendo compreendida como ausência de limites externos. Deste modo,
embora o contrato restrinja a liberdade pré-pactual, ele na verdade avaliza o exercício desta que era
completamente instável no estado de natureza. A liberdade não se opõe à necessidade, mas relaciona-se
intrinsecamente com ela:

 

“A liberdade e a necessidade são compatíveis: (...) as ações que os homens voluntariamente praticam,
dado que derivam de sua vontade, derivam da liberdade; ao mesmo tempo que, dado que os atos da
vontade de todo homem, assim como todo desejo e inclinação, derivam de alguma causa, numa
cadeia contínua ( cujo primeiro elo está na mão de Deus, a primeira de todas as causas), elas derivam
também da necessidade.”[18].

 

Anteriormente, no estado de natureza, os homens tinham direito a todas as coisas, sem conseguir,
contudo, usufruí-las. Para tal faz-se necessária a implantação do estado civil através do contrato.

A partir de um contexto de intensa instabilidade, que marcava a Inglaterra à época, Hobbes construiu
em novas bases a autoridade política, refutando o recurso à transcendência teológica. O autor ampara a
legitimidade na ação humana, na capacidade de constituição de uma nova natureza pelo homem. De fato, as
bases do contrato são livremente dispostas, sem empecilhos teológicos ou morais. Resta superado o
paradigma naturalista, que busca estruturar as relações humanas ante os princípios presentes na natureza.

A validade das normas decorre da sua expedição por uma autoridade competente, o soberano que
deriva do contrato a legitimidade do governo. O direito decorre de um comando do soberano, em termos
muito semelhantes aos afirmados posteriormente por Austin. Hobbes afirma: “a lei, em sentido próprio, é a
palavra daquele que tem direito de mando sobre outros.” [19]. E ainda: “...pertence à soberania todo o poder
de prescrever as regras através das quais todo homem pode saber quais os bens de que pode gozar, e quais
as ações que pode praticar, sem ser molestado por qualquer de seus cidadãos.”[20]. A lei, todavia, só é
efetiva por restar acompanhada da força. De fato, é a coerção que torna atuante a norma:

 

“... os vínculos das palavras são demasiado fracos para refrear a ambição, a avareza, a cólera e outras
paixões dos homens, se não houver o medo de algum poder coercitivo (...) as leis não têm poder
algum para protegê-los, se não houver uma espada nas mãos de um homem, ou homens,
encarregados de por as leis em execução.” [21].

 

A eficiência do Estado se vincula ao monopólio da força, os homens fundam o Estado renunciando
ao exercício privado da força.  A punição não pode ser mais livremente empreendida, somente o soberano,
ou alguém com sua delegação, pode legitimamente efetuar a sanção.  Apenas assim pode o soberano cumprir
com seu dever: a garantia da vida e da segurança dos súditos.
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O monopólio da legislação e da jurisdição também pertencem ao poder supremo. As leis, mesmo as
naturais, somente são cogentes com a anuência deste.  Neste sentido: “ As leis naturais não são leis escritas;
e os pareceres dos juristas e o costume não constituem lei automaticamente, mas apenas graça ao
consentimento do poder supremo.”[22]. E ainda: “ na Inglaterra é o rei que faz as leis, seja quem for que as
redija.”[23]. Mesmo os costumes seculares decorrem do poder soberano atual, uma vez que sua validade
emana do consentimento tácito do poder supremo, que não o revogando, permiti-o.

Quanto à jurisdição, independente de quem a exerça imediatamente, esta sempre se remete ao rei. O
poder soberano, em última medida, que permite a aplicação da lei ao caso concreto, a partir do juízo de
alguns subordinados seus ou modo direto.  Hobbes assevera:

 

“(Jurista) O rei é o juiz supremo. Quanto a isso não há dúvida; pois do contrário os julgamentos não
seriam coerentes com as leis. Admito também que ele é o juiz supremo acima de todos e em todas as
causas, civis e eclesiásticas, dentro do seu próprio domínio, não só por agora, por decreto do
parlamento, mas sempre, pelo direito comum. Pois os juízes de ambos os tribunais têm seu cargo pela
carta patente do rei, e o mesmo acontece, quanto à judicatura, com os bispos.” [24].

 

Deste modo, todo o ordenamento jurídico estatal, sua gênese e aplicação, deriva de uma autoridade
competente estabelecida pelo contrato. O único requisito das normas válidas é sua origem na autoridade
pactualmente determinada, não havendo qualquer limitação material quanto ao disposto nas leis. As questões
de valor, sejam de origem teológica ou moral, não restringem a capacidade formal do legislador.

A coerção, por sua vez, á requisito necessário para a efetividade normativa, haja vista a fragilidade
dos vínculos amparados em palavras e intenções. O autor ressalta: “Por leis entendo as leis vivas e armadas.”
[25].

 

2 - Kelsen e a Teoria Pura do Direito

Kelsen promoveu a ambiciosa tarefa de construir uma teoria pura do Direito, com o escopo de
“elevar a Jurisprudência, que –aberta ou veladamente – se esgotava quase por completo em raciocínios de
política jurídica, à altura de uma verdadeira ciência, de uma ciência do espírito.” [26]. Com efeito, a ciência
do Direito seria compreendida apenas a partir de elementos jurídicos, sem o recurso às demais searas do
conhecimento. Em especial, o autor buscava recusar a compreensão da Jurisprudência enquanto derivação da
política, que propiciava o uso instrumental do Direito, defendendo, em nome da teoria, interesses individuais.

Primeiramente, insta distinguir entre a ciência do Direito e o seu objeto de estudo, o Direito. De fato,
Kelsen não postula a despolitização do Direito, que é instrumento da política, mas da ciência jurídica.  O
Direito seria “um conjunto de normas que regulam o comportamento humano.”[27], sendo determinado
politicamente. A ciência do Direito, por sua vez, não recorre à política para analisar o fenômeno jurídico,
mas estuda-o a partir de critérios exclusivamente jurídicos. O que Kelsen pretende, portanto, é elaborar é
uma teoria pura do direito, e não uma teoria do direito puro. Isto é, a pureza se refere à teoria, à doutrina, à
ciência do direito, e não ao direito em si. Kelsen não aceita a existência de direito sem valores

Deste modo, não se faz necessária a análise das particularidades de cada sistema jurídico, mas a
dedução dos “princípios fundamentais por meio dos quais qualquer ordem jurídica pode ser
compreendida.”[28]. Kelsen institui uma ciência do Direito despida das marcas particularistas, passível de
alcance universal. Ele assevera:

 

“A partir de uma comparação de todos os fenômenos classificados sobre o nome de Direito, procura
descobrir a natureza do próprio Direito, determinar sua estrutura e suas formas típicas,
independentemente do conteúdo variável que apresenta em diferentes épocas e entre diferentes
povos.” [29]

 

Coerente com sua inspiração no modelo das ciências da natureza, Kelsen empreende uma tarefa
descritiva, uma vez que a ciência jurídica não divaga sobre o que deveria ser o Direito, tarefa da Política, mas
descreve sua realidade.

Kelsen aprimora assim a definição de direito do legado positivista, estabelecendo três critérios de
delimitação do seu objeto: direito é uma técnica social específica, que usa a força monopolizada pelo estado
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e pertence ao mundo do dever.

 

3- O Direito como técnica social específica

O escopo de uma ordem social é, segundo Kelsen, influenciar as condutas individuais, induzindo as
ações e abstenções socialmente desejáveis. O autor destaca:

 

“O princípio de recompensa e punição – o princípio da retribuição -, fundamental para a vida social,
consiste em associar a conduta em conformidade com a ordem e a conduta contrária à ordem com a
promessa de uma vantagem ou a ameaça de uma desvantagem, respectivamente, na condição de sanções.”
[30].

 

 

Deste modo, através da vinculação de sanções a condutas determinadas, se desestimula ou incentiva
uma prática, nos termos do princípio da retribuição. Kelsen identifica este mecanismo em todas as
sociedades, mesmo naquelas que ele qualifica como primitivas. Com efeito, as ações humanas são sempre
influenciadas pelos valores da comunidade, e sua violação implica necessariamente sanções, ainda que não
determinadas com anterioridade. A obediência voluntária à norma é muito raramente encontrada. A distinção
que se deve fazer é, portanto, entre as comunidades com sanções previamente estatuídas e aquelas que
punem por meios não ordenados, e entre as fontes transcendentes ou social-imanentes das penas.

O Direito se vale da motivação indireta, a indução não decorre somente do texto legal, mas da sanção
a ele referida. Neste cenário, a ameaça de desvantagem é, segundo o autor, bem mais eficiente do que a
promessa de recompensa. Kelsen se utiliza de exemplos de comunidades primitivas e da teologia católica
para comprovar tal tese. O sistema que atua segundo esta lógica de coerção intitula-se “ordem coercitiva”, a
qual se utiliza da privação não voluntária de bens como técnica de sanção.

Todavia, caso possua legitimidade, a força é raramente empregada, uma vez que a violência decorre
da resistência à sanção. Destarte, os governos legítimos necessitam, tão somente, da prerrogativa do uso da
força, não precisando, no mais das vezes, utilizá-la.

O Direito consiste, portanto, na organização da força, estruturada com o escopo de atingir
determinados fins sociais, ele é “um meio social específico, não um fim”. [31]. Distintamente das sanções
morais, as jurídicas decorrem da organização da comunidade, não de condutas isoladas de indivíduos. Deste
modo, o Direito transfere para a sociedade o monopólio da violência legítima, ele promove uma paz relativa,
marcada não pela ausência da força, mas por sua vinculação necessária ao aparelho estatal. Kelsen adota a
definição weberiana do Estado, retratando-o como único titular do direito à violência legítima. [32].  De
fato, “... o uso da força é proibido apenas como delito, isto é, como condição, mas é permitido como sanção,
isto é, como conseqüência.” [33].

Com efeito, é a coerção que possibilita a regulação social, ela faz parte da norma, não é algo externo,
eventualmente utilizado. Kelsen postula a existência de uma agressividade natural, inerente à natureza
humana, pelo menos do modo como esta se expressou ao longo da história. As utopias que se fundam na
obediência voluntária, dispensando a coercibilidade, resultam, quase sempre, em devaneios autoritários ou na
anomia social. Tais correntes teóricas necessariamente se amparam em uma concepção uma ordem social
natural boa e passível de ser resgatada, mediante um adequado procedimento, ordem esta que nunca existiu.
O autor assevera:

“E este talvez seja o significado mais profundo da idéia contraditória de uma ordem social natural: a
negação da sociedade. A ilusão de que é possível “voltar à natureza” baseia-se na crença de que o homem
é bom “por natureza”. Ela ignora o impulso de agressão inato ao homem. Ignora o fato de que a felicidade
de um homem é muitas vezes incompatível com a felicidade de outro e de que, portanto, uma ordem
natural justa, que garanta a felicidade de todos e, por conseguinte, não tenha de reagir a perturbações com
medidas de coerção, não é compatível com a natureza dos homens, a julgar pelo que conhecemos sobre
ela. A “natureza” de uma ordem social natural não é a mesma que a natureza de nossa experiência
científica: é um postulado moral. Contar com uma natureza diferente da que conhecemos é utopia.” [34]

 

Os fenômenos da natureza se estruturam com uma lógica distinta dos acontecimentos jurídicos. Com
efeito, os primeiros recorrem ao princípio da causalidade, ocorrendo segundo relações de causa e efeito, ao
passo que os eventos normativos se vinculam ao principio da imputação, que vige ante relações de condição
e conseqüência estabelecidas. Enquanto a natureza se reproduz mediante suas leis próprias, o arquétipo
normativo parte da vontade humana. Resta insustentável qualquer tentativa de “naturalização” das relações
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jurídicas, haja vista as distinções inerentes às searas supracitadas.

A implementação do monopólio da violência pelo Estado pressupõe uma estrutura mínima de
centralização, que Kelsen identifica como sintoma de evolução nos sistemas jurídicos.  O Direito primitivo é
descentralizado, e somente através da estruturação de algumas distinções caras às ordens normativas
moderna devém possível instituir um Estado que concentre a criação e aplicação do Direito. Dentre essas,
insta destacar a diferenciação entre criação e aplicação do Direito, a determinação da responsabilidade
individual em detrimento da coletiva, a superação da responsabilidade absoluta pela análise da culpabilidade e
a separação entre sanções civis e penais.

Com efeito, é a centralização que estatui o Estado, permitindo-o regular a vida social através das
normas. Contudo, neste primeiro estágio da centralização, restam ainda mais relevante as centralizações
administrativas e jurisdicionais que as legislativas. [35].

A validade das normas, para Kelsen, sempre decorre de uma norma hierarquicamente superior. Deste
modo, “o motivo para validade de uma norma é sempre outra norma, nunca um fato.” [36]. A base factual de
uma lei deve ser conjugada à prerrogativa proporcionada pela superior. Kelsen almeja refutar vinculação da
lei à vontade consciente do legislador, que determinaria seu conteúdo. Com efeito, ele assevera a total
distinção entre a norma e o ato pelo qual esta é criada, destacando a validade da norma da decisão política.

Impõe-se, todavia, a necessidade de um fundamento último para a ordem jurídica. As razões da
obediência à lei devem ser explicitadas. Kelsen refuta qualquer tipo de validação transcendente ao direito
positivo, com a defesa de sua validade imanente. Ele destaca:

“Essa ordem é caracterizada por uma estrutura hierárquica. Seu fundamento é a constituição escrita ou
não-escrita, sobre a qual repousam os estatutos decretados pelos legisladores (...) Devemos obedecer às
decisões de um juiz ou administrador, em última análise, porque devemos obedecer à constituição. Se
perguntamos por que devemos obedecer às normas da constituição existente, podemos ser remetidos a
uma constituição mais antiga, que foi substituída de maneira constitucional pela constituição existente;
dessa maneira, chegamos à primeira constituição histórica (...) Essa é a norma fundamental de uma ordem
jurídica positiva, a razão final para a sua validade, vista do prisma de uma ciência do direito positivo.”
[37].

 

 

A norma fundamental exerce na teoria pura o mesmo papel que as categorias na teoria do
conhecimento kantiana, ambas constituem as condições para o conhecimento. Com efeito, tratam-se de
hipóteses necessárias para o conhecer, mas não se voltam contra os fatos, antes amparam-se neles. Kelsen
assevera:

“A norma fundamental de que devemos obedecer às disposições da primeira constituição histórica não é
criada pela autoridade jurídica, isto é não é norma positiva criada em conformidade com a constituição; é
uma norma que –como nos diz a ciência do Direito positivo – pressupomos como hipótese quando
consideramos quando consideramos a ordem coercitiva que regulamenta efetivamente a conduta humana
no território de um Estado como uma ordem normativa obrigatória para seus habitantes. Esse pressuposto
não é um produto da livre-imaginação, pois refere-se a fatos determinados objetivamente ...”. [38]

 

Resta, deste modo, estabelecida a base última da ordem jurídica. Considerado o fato da existência do
Direito positivo, a norma fundamental emerge como necessária para sua intelecção. Contudo, perdura ainda
a dúvida sobre os critérios adequados para caracterizar a primeira constituição histórica não disputada. O
autor identifica dois parâmetros: a obediência pelos súditos e a aplicação pelos funcionários. A ordem
jurídica que se adéqua a tais requisitos é definida por Kelsen como possuidora de uma eficácia global. 
Portanto, somente a “ordem jurídica globalmente eficaz” pode exercer o papel de norma fundamental.

 

4 - Considerações Finais

A distância de alguns séculos e as respectivas idiossincrasias promovem amplas distinções entre os
pensadores, as quais não são, entretanto, mais intensas que as semelhanças. Com efeito, os dois arquétipos
teóricos em tela almejam efetuar uma tarefa tipicamente moderna: organizar o conhecimento sob os critérios
das ciências da natureza, a partir do modelo da física newtoniana. O escopo de Hobbes, no que tange à
ciência política, guarda grande proximidade ao da teoria pura kelseniana, presente o objetivo de construir
léxicos e compreensões próprios ao Direito e à Política.

A existência é sempre conhecida a partir uma referência externa, que organiza o real.  Michel
Serres retrata o pensamento moderno como a busca incessante por um centro, por um ponto fixo

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5653



adequado. Neste sentido, ele assevera:

 

“Ele (o ponto fixo) é o lugar necessário do pensamento, quando este deseja a certeza, o rigor, a
harmonia...O ponto fixo torna-se ponto de vista. Agrupado em torno dele, todo um sistema de
pensamentos se constrói, que permite meditar sobre a aparência e a realidade, a percepção e a razão,
até mesmo sobre a natureza do espírito.”[39]

 

Hobbes e Kelsen partem de pontos fixos para alcançar os requisitos de predição e certeza da ciência
moderna. A concepção de natureza humana hobbesiana e norma fundamental do autor austríaco exercem tal
papel, que tem no cogito cartesiano seu mais célebre exemplo.

Outro ponto em comum, se refere a busca por uma legitimidade não teológica da ordem jurídica.
Mesmo divergindo quanto à fonte das normas, sempre referida a uma norma hierarquicamente superior, para
Kelsen, e decorrente da vontade soberana, para Hobbes, os autores estatuem uma origem imanente para o
ordenamento jurídico. Ademais, a origem das leis é, em última medida, uma autoridade soberana competente,
determinada mediante um documento político-jurídico pelos envolvidos ou por eles aceita.

A validade das normas se remete a sua origem, a partir de critérios exclusivamente formais. Não há
qualquer restrição valorativa ao conteúdo destas, mas tão somente o requisito procedimental, da autoridade
competente. Os juízos morais e religiosos não limitam o legislador, podendo o Direito prescindir da justiça e
mesmo assim ser válido.  Deste modo, subtrai-se a legitimidade político-jurídica da esfera teológica, a partir
da construção de nova base imanente.

Com efeito, uma distinção entre os autores se faz no que tange à relação entre validade e
legitimidade. Hobbes as não diferencia. A norma estabelecida pelo soberano é, pelas condições do contrato,
necessariamente eficaz. Kelsen, por sua vez, promove tal separação. A lei é validada por critérios
normativos, não possuindo necessária eficácia, a qual concerne à sociologia jurídica, não à teoria pura. De
fato, o direito positivo kelseniano apenas se preocupa com esta no que tange à norma fundamental, cuja
efetividade é requisito basilar para a legitimidade do ordenamento.

A relação entre direito e força constitui outra convicção comungada pelo pensamento de ambos. O
Direito necessita da coerção para possuir eficácia, para realizar seu escopo de induzir as condutas
socialmente desejadas. Hobbes vincula a vigência da lei à possibilidade do soberano de punir aquele que não
a cumpre. Kelsen, por sua vez, insere a sanção no próprio conceito de norma, que consiste na imputação de
uma medida repressiva à prática da conduta prevista como ilícita.

A efetividade da sanção decorre, nos dois modelos, de uma necessária centralização, com o
monopólio da punição sendo reservado ao Estado. Deste modo, a sanção sai das mãos dos indivíduos e
passa ao Estado, único que pode legitimamente punir.

Não obstante sua constante caracterização como teórico do direito natural, Hobbes é, de fato, um
precursor do positivismo. Nele já estavam presentes alguns dos pressupostos centrais do positivismo
jurídico, tais como o formalismo e o imperativismo. [40] Com efeito, a separação entre leis naturais e leis
positivas, com a preponderância das últimas, e a vinculação entre norma válida e decisão soberana são fortes
demonstrações disto.

Portanto, apesar de existir certa recusa em classificá-lo como um positivista, muitas das idéias de
Hobbes estão intimamente ligadas a esta corrente, apresentando algumas características típicas do
positivismo. Ao vincular o direito ao mandato de um soberano, subscreve a tese das fontes sociais. Assim,
mesmo que não se possa considerar Hobbes como um autor positivista na inteireza do termo, uma vez que
admite a existência de um direito natural ao lado do direito positivo, certamente é um autor de transição
entre as duas correntes e de suma importância para o pensamento positivista. [41]
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ÉTICA UNIVERSAL E DIREITOS HUMANOS EM HABERMAS: GLOBALIZAÇÃO E OS
DESAFIOS DO MULTICULTURALISMO

ÉTICA UNIVERSAL Y DERECHOS HUMANOS EN HABERMAS: GLOBALIZACIÓN Y LOS
DESAFÍOS DEL MULTICULTURALISMO

Ary Salgueiro Euclides de Araújo

RESUMO
O mundo globalizado enfrenta crises que desafiam as concepções tradicionais de soberania e os valores das
concepções de mundo que antes permaneciam isoladas. Os direitos humanos surgem nesse contexto como
solução de legitimação universal, mas seus pressupostos são postos em discussão por uma crítica
multicultural que questiona o possível caráter etnocêntrico de tais normas. Este trabalho pretende apresentar
como o pensamento de Habermas compreende os direitos humanos e a moral universal frente aos desafios da
diversidade de culturas. Para Habermas, é possível uma moral universal e direitos humanos que possam
complementar a soberania dos povos na tarefa de legitimação das ordens jurídicas.
PALAVRAS-CHAVES: Habermas, direitos humanos, multiculturalismo.

RESUMEN
El mundo globalizado enfrenta crisis que desafían las concepciones tradicionales de soberanía e los valores de
las visiones del mundo que antes se quedaban aisladas. Los derechos humanos surgen en ese contexto como
una solución de legitimación universal, pero sus presupuestos son puestos en discusión por una crítica
multicultural que cuestiona el posible carácter etnocéntrico de tales normas. Este trabajo intenta presentar
como el pensamiento de Habermas comprende los derechos humanos e la moral universal frente a los
desafíos de la diversidad de culturas. Para Habermas, es posible una moral universal e derechos humanos que
pueden complementar la soberanía de los pueblos en la tarea de legitimación de las ordenes jurídicas.
PALAVRAS-CLAVE: Habermas, derechos humanos, multiculturalismo.

INTRODUÇÃO1.

 

O pluralismo de concepções de mundo que emergem com pretensão de legitimidade no cenário internacional
e no interior das sociedades tradicionais confronta o mundo com conflitos jurídicos e morais. O sistema
tradicional de soberania e isolamento de sociedades autóctones não é mais suficiente no mundo de hoje. As
soluções das concepções de mundo tradicionais não conseguem responder aos embates entre Ocidente e
Oriente, entre grupos étnicos em uma mesma região ou país, entre imigrantes e cidadãos naturais.

Após a Guerra do Kosovo e enquanto ruía a soberania dos Estados perante a globalização, os direitos
humanos se consolidaram como argumento para a intervenção externa em diversos países. O sistema
tradicional de soberania dos Estados tem sido considerada insuficiente para proteger os seres humanos. Para
Fukuyama (2005, p. 128), os países da OTAN "tinham não apenas o direito, mas também a obrigação de
intervir" contra Slobodan Milosevic. Já na ácida crítica de Chomsky (2002, p. 13) não passa esta "nova era"
de um período em que Estados Iluminados impõem sua capacidade de intervenção em favor dos próprios
interesses.

Neste panorama, como a filosofia do direito, e em especial, a filosofia dos direitos humanos pode esclarecer
um modo de atuação que ultrapasse as relações de poder dos Estados dominantes? Estamos vivendo,
atualmente, o que Heiner Bielefeldt (2000) chama de ambivalência da modernidade: a razão desmascarou o
mundo metafísico ingênuo e autoritário da primazia do mundo cristão ou das concepções axiológicas
tradicionais sobre as sociedades e os indivíduos; mas esta mesma razão deve se proteger contra o descrédito
total e o relativismo, afirmando-se como solução possível e legítima contra arbitrariedades e violências.

É neste contexto que se escolhe para este trabalho a análise da filosofia de Habermas para esclarecer qual sua
concepção de direitos humanos e como esta concepção participa de sua filosofia do direito, assim como no
que ela reflete seu entendimento da ética e da moral universal. Como são possíveis os direitos humanos e
como é possível a discussão em nível global de questões normativas? Não seria esta tentativa, em si mesma,
um reflexo da cultura ocidental universalista, individualista e racionalista?

A crítica do multiculturalismo tentará revelar o lado etnocêntrico da tentativa habermasiana. O fato da
diversidade de culturas e visões de mundo não seria impeditivo para qualquer universalismo?

Para elaborar o pensamento de Habermas quanto estes assuntos, pretende-se neste trabalho, inicialmente,
demonstrar como em Habermas se compreende o fenômeno do multiculturalismo, como críticas da razão e
do poder, e seus correlatos nas polêmicas concretas que se podem resumir nas expressões "direitos humanos
versus valores asiáticos" e "direitos humanos versus fundamentalismo", esclarecendo qual o teor da posição
político-filosófica que Habermas pretende enfrentar.

Em um segundo momento, se torna necessária a discussão acerca da possibilidade de um princípio universal
da moral, o princípio de universalização, que deverá ser um critério ideal para validação de normas morais
intersubjetivamente discutidas. Ali se demonstrará como se fundamenta este princípio contra as denúncias de
etnocentrismo e se iniciará a discussão de como este princípio se relaciona como as normas de ação
concretas da moral e do direito.
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Por fim, debateremos sobre como é o sistema de legitimação do direito moderno e qual o papel dos direitos
humanos neste contexto, incluindo-se aí o debate acerca dos direitos humanos contra os valores e
concepções das culturas não-ocidentais. Trabalharemos com a complementariedade proposta por Habermas
entre direitos humanos e soberania do povo na solução do dilema ético-político da diversidade de culturas.

 

CRÍTICA MULTICULTURALISTA AO MODELO DE LEGITIMAÇÃO DO DIREITO
ATRAVÉS DE DIREITOS HUMANOS UNIVERSAIS

1.

 

Passemos, inicialmente, a discutir como Habermas apresenta a crítica multiculturalista ao universalismo dos
direitos humanos, a fim de localizar o tipo de posição contra a qual dedica sua formulação da Ética do
Discurso e, no que mais nos interessa neste trabalho, de uma filosofia dos direitos humanos que a um só
tempo deverá corresponder aos anseios por autonomia individual e solidariedade cívica em termos globais e
por soluções para os dilemas da modernidade.

Segundo Habermas, a crítica pode ser diferenciada, inicialmente, em uma crítica da razão e uma crítica do
poder.

Para uma crítica da razão, o tipo de racionalidade justificador e, portanto, legitimador, dos direitos humanos
universais estará fatalmente comprometida com uma herança culturalmente localizada no Ocidente e com um
tipo de abstração universal herdeira do platonismo (HABERMAS, 2001, p. 152). Reconstruindo o
argumento, expõe Habermas:

 

Essa razão coloca-se graças a um "sofisma de abstração", para além dos limites do seu contexto de
surgimento e, assim, para além da validade meramente local dos seus parâmetros supostamente
universais. Deve-se assegurar a todas as tradições, concepções de mundo ou culturas, os seus
respectivos, e na verdade, incomensuráveis parâmetros para o verdadeiro e o falso (HABERMAS, 2001,
p. 152)

 

Quanto à crítica do poder, Habermas a apresenta como também denúncia de uma particularidade oculta sob
um pretenso universalismo, apesar de, sob este ponto de vista, não mais se enfatizar uma espécie de falsa
neutralidade epistêmica, mas de desmascarar o ponto de vista "ingênuo" segundo o qual seria possível no
direito manifestações que não advenham da auto-afirmação de grupos de interesse determinados, razão pela
qual "deve-se esconder por detrás de reivindicações jurídicas universais a vontade de imposição de uma
determinada coletividade" (HABERMAS, 2001, p. 152).

No interior das críticas acima elencadas, Habermas irá delimitar o debate aderindo à discussão sobre o
universalismo dos direitos humanos em contraposição à argumentação dos "valores asiáticos" e do
"fundamentalismo" religioso como posições contrárias a qualquer forma de razão universal tendente a
formular e fundamentar princípios éticos de uma moral e de um direito universais, mas especialmente aquela
forma específica de direitos humanos fundados no individualismo moderno e no princípio da autonomia da
pessoa, podendo ser nomeado de modelo "iluminista".

Quanto a esta crítica dos "valores asiáticos", Habermas irá apresentá-la em três aspectos.

Em um primeiro momento, Habermas expõe o princípio segundo o qual os valores asiáticos preceituam uma
primazia das obrigações sobre os direitos em entendimento inverso aos direitos humanos, os quais
priorizariam direitos subjetivos individuais frente à intenção de controle da comunidade política. Nesta
comunidade definida pela obrigação e não pelo direito, "a ética política não conhece direito subjetivo algum,
mas apenas direitos que são atribuídos aos indivíduos" (HABERMAS, 2001, p. 156) e não se separa a ética
do direito, resultando que:

 

O ethos relacionado à comunidade, profundamente ancorado nas respectivas tradições e que exige a
submissão e o enquadramento de cada indivíduo, seria, portanto, incompatível com a compreensão
ocidental individualista do direito (HABERMAS, 2001, p. 156).

 

 Em um segundo aspecto da crítica, Habermas apresenta o debate acerca da primazia dos direitos
fundamentais sociais e culturais sobre os civis e políticos, típico de diversos regimes políticos orientais[1].
Para estes regimes, é possível "suspender a concretização do direito liberal à liberdade e do direito político à
participação" até que se alcance um patamar igualitário de suprimento das necessidades da população
(HABERMAS, 2001, p.157).

Em uma terceira perspectiva da crítica dos valores asiáticos, intenta Habermas esclarecer o argumento
segundo o qual o modelo de legitimação ocidental do direito, paradigma de justificação típico dos direitos
humanos, seria responsável pela desagregação da solidariedade social (da família, da vizinhança e da
política), em razão de representar uma ordem jurídica individualista. Para esta concepção, segundo
Habermas, uma "ordem jurídica que fornece aos indivíduos direitos subjetivos reclamáveis estaria voltada
para o conflito e iria contra, portanto, a orientação consensual da cultura autóctone" (HABERMAS, 2001, p.
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157).

Por fim, apresenta Habermas os termos do fundamentalismo, posição política e auto-compreensão ética
contrária à universalidade de uma ordem jurídica de direitos humanos baseada na autonomia e no pluralismo
e que requer, ainda, a utilização da fundamentação religiosa e metafísica contra a pretensão de neutralidade
implícita na idéia moderna de auto-legislação. Segundo Habermas:

 

Essa concepção possui conseqüências para o caráter exclusivista da comunidade; legitimações religiosas
ou segundo determinadas visões de mundo desse gênero são incompatíveis com a inclusão igualitária de
adeptos de outros credos (2001, p. 160)

 

O filósofo Heiner Bielefeldt (2001) também enfrenta as mesmas questões, expondo com competência a
posição multiculturalista, que expressa a possível origem ocidental dos direitos humanos, seu caráter
individualista e seu caráter secularista. Para Bielefeldt, são possíveis direitos humanos universais desde que
sejam inculturados, ou seja, fundamentados em um debate entre as culturas, buscando-se, um pouco a
maneira do que se discute em Habermas, uma alternativa plural para o dilema proposto.

É produtivo também citar a posição que Andrea Semprini (1999) critica como sendo a monocultural, em
oposição à posição multiculturalista. Semprini é um crítico de concepções universalistas e descreve o que
considera a esta posição, para ele ingênua, prioriza as conquistas da cultura política ocidental em detrimento
de uma visão mais aberta a outros entendimentos sobre o mundo. Sob outra perspectiva, esta visão teria o
defeito de crer em interpretações objetiva, em indivíduos racionais que enfrentam uma realidade e verdades
objetivas, independentes da construção destes elementos através do discurso.

Finalizada, portanto, esta tentativa de sistematizar a crítica multiculturalista aos direitos humanos como ela é
registrada e entendida por Habermas, passa-se a expor os fundamentos sobre os quais o pensador
desenvolverá sua solução própria acerca do dilema da possibilidade de direitos humanos universais diante da
diversidade de culturas. É possível legitimar direitos humanos universais apesar do pluralismo cultural? Qual
a relação destes direitos com o direito dos Estados Nacionais soberanos?

 

ÉTICA DO DISCURSO EM HABERMAS: POSSIBILIDADE DE UM PRINCÍPIO MORAL
UNIVERSAL NÃO-ETNOCÊNTRICO.

1.

 

Em termos de pluralismo cultural, a objeção a qualquer projeto de um princípio moral universal deve fazer-se
resistente à crítica de revelar-se etnocêntrica. É  o que Habermas chama de "falácia etnocêntrica" (1989,  p.
100), ou seja, a idéia de que a escolha e fundamentação de referido princípio moral universal, que se anuncia
como advinda de um "ponto de vista moral", é, na realidade, mera expressão de valores particulares, no caso
de Habermas, valores ocidentais.

Os adeptos de uma visão multiculturalista (nos termos que procuramos definir no primeiro tópico deste
trabalho) compreendem as questões morais como, em última instância, questões existenciais referentes a
auto-compreensões axiológicas de determinadas coletividades. Um princípio moral com pretensões de
normatividade universal só pode advir de uma determinada eticidade de grupo e seria ingênua, arbitrária e
metafísica qualquer alternativa universal da ética e da moral, o que se revela igualmente na crítica ao
etnocentrismo já exposta.

Contra estas críticas, Habermas (1989) tenta comprovar a possibilidade de a razão servir de instrumento
legítimo para discutir assuntos morais de modo a compreender os argumentos morais e a permitir que estes
possam levantar pretensões de validade justificáveis segundo um princípio moral que é universal. Tenta
comprovar Habermas que o cético age contra-intuitivamente, uma vez que ignora as práticas comunicativas
cotidianas nas quais ele mesmo sempre se insere em discursos morais utilizando-se de uma racionalidade
voltada ao entendimento mútuo, onde argumenta pela validade de suas assertivas com recurso a "boas
razões".

Para Habermas, a consciência moderna trouxe consigo a patologia de descrer no poder da razão para uma
argumentação com respeito a fins morais, reduzindo o domínio das questões morais ao meramente cognitivo-
instrumental, meramente estratégica e de auto-afirmação. A posição que defende Habermas é a do
cognitivismo ético, que é o conjunto de concepções que entende "que as questões práticas são 'passíveis de
verdade'" (HABERMAS, 1989, p. 62), permitindo-se uma avaliação imparcial de tais assuntos.

Habermas se utiliza da teoria de Strawson como uma fenomenologia lingüística para revelar a consciência
ética nas práticas comunicativas. Strawson quer provar o "teor de realidade das experiências morais",
partindo "da indignação com que reagimos a injúrias" (HABERMAS, 1989, p. 64). Diante do sentimento de
impotência, reagimos ao ato de ofensa revelando o caráter moral desta reação, inicialmente, pelo fato de que
um pedido de desculpas "convida-nos a ver o próprio ator [da ação ofensiva] sob uma outra luz, a saber, de
tal modo que não se possa atribuir sem restrições as qualidades de um sujeito imputável" (HABERMAS,
1989, p. 64). Ou seja, a reação moral só é possível do ponto de vista de um participante em uma interação,
atuando em atitude performativa em relação a outros

Uma possível atitude objetivante, ou seja, alheia à interação performativa entre sujeitos, torna-se secundária.
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O ponto de vista moralmente relevante de uma participação numa prática cotidiana revela-se em nossas
experiências morais de modo primário e inevitável. Só a partir de tal prática temos acesso a emoções, como
o ressentimento. Para Habermas, "[é] só assim que a rede de sentimentos morais adquire uma certa
inevitabilidade: o engajamento que assumimos na medida em que pertencemos a um mundo da vida não é
algo que possamos revogar a nosso bel prazer" (1989, p. 66).

Através da análise destas intuições do processo comunicativo social, percebe-se que o ressentimento não
somente se refere à agressão a uma expectativa pessoal do sujeito, mas a um consenso intersubjetivo do
grupo social, o que explicaria até mesmo como é possível a autocensura e o sentimento de culpa. Para
Habermas, portanto:

 

Se as reações afetivas, dirigidas em situações determinadas contra pessoas particulares, não estivessem
associadas a essa forma impessoal de indignação, dirigida contra a violação de expectativas de
comportamento generalizadas ou normas, elas seriam destituídas de caráter moral. É só a pretensão a
uma validez universal que vem conferir a um interesse, a uma vontade ou a uma norma a dignidade de
uma autoridade moral. (1989, p. 68)

 

Agir segundo tais normas significa sempre buscar atos "legítimos" segundo os parâmetros intersubjetivos de
uma realidade social/comunicacional. É preciso, portanto, o recurso a "razões", ou, do contrário, não seria
possível, por exemplo, pedir perdão por uma falha que cometamos. Para Habermas (1989), do sistema
teórico strawsoniano podemos concluir que os fenômenos morais se descobrem a partir da atitude
performativa dos participantes em um contexto de comunicação (nunca isoladamente por meros
particularismos), que as reações afetivas se referem a critérios morais suprapessoais e, por fim, que,
contrariando a "patologia" da consciência moderna, nossa análise das questões morais não se pauta
simplesmente por um exame da racionalidade estratégica, de adequação de meios a fins determinados, mas
leva em consideração justificações segundo normas de caráter moral reconhecidas intersubjetivamente.

Segundo Oliveira, em síntese explicativa do projeto habermasiano de comprovação do caráter universal da
argumentação moral:

 

Para Habermas, o esclarecimento através da argumentação de pretensões de validade de verdade e de
retidão é nada mais nada menos que a efetivação plena de competências que são universais na espécie
humana. Já uma análise da linguagem ordinária (contexto não-discursivo) mostra que, em toda
linguagem, há pretensões de validade, pelo menos implicitamente levantadas, que apontam para a
possibilidade de legitimação discursiva. A idéia, portanto, do discurso racional radica nas estruturas
básicas do agir lingüístico. (1993, p.23)

 

Tais conclusões não são suficientes para garantir critérios universais intersubjetivos de uma argumentação
moral (os quais dão "dignidade de uma autoridade moral" às normas), uma vez que, devemos, antes,
esclarecer como é possível que existam tais parâmetros para além dos interesses dos sujeitos ou, como em
nosso caso, além até mesmo de um certo panorama cultural. Se não houver uma "verdade moral" possível, as
argumentações morais serão lideradas pelo mero arbítrio das partes, justificando-se a "patologia da
consciência moderna" e o relativismo ético. Nesta perspectiva cética, prevalecerá uma abordagem emotivista
ou imperativista, para a qual o vocabulário moral que pretende validade universal é mero reflexo de
preferências subjetivas que não são discursivamente resgatáveis, ou seja, caso controvertidas por um outro
sujeito do discurso moral, não podem pretender razões válidas universalmente, pois tais questões não seriam
passíveis de "verdade", mas de pontos de vista incomensuráveis uns em relação aos outros. Qualquer
tentativa de justificação moral seria metafísica e os conflitos morais não poderiam ser racionalmente
dirimíveis.

Trata-se, contudo, de uma pretensão de "verdade" mais fraca em relação à verdade proposicional (como a
das sentenças que descrevem fatos). Uma argumentação minuciosa acerca da diferença entre a verdade das
proposições descritivas e das proposições normativas foge ao âmbito deste trabalho[2]. Contudo, podemos
resumir as conclusões a que chega Habermas em sua análise: enquanto a verdade das proposições descritivas
não dependem de nossa constatação a respeito dos estados de coisas, a pretensão de validez das normas
morais não se completa pela existência destas normas, mas depende relações interpessoais que as tornem
dignas de reconhecimento, de legitimidade moral. Os discursos práticos, argumentações de caráter moral,
são imediatamente conectados à pretensão de validez moral, tornando necessária a perspectiva cooperativa e
intersubjetiva. Para Habermas:

 

Elas [normas morais] adquiririam um caráter "utópico" no mau sentido e perderiam mesmo o seu
sentido, se a elas não acrescentássemos, ao menos em pensamento, atores e ações capazes de seguir ou
satisfazer as normas. (1989, p. 82)

 

A fim de conectar observações singulares com hipóteses universais no âmbito moral (a fim de analisar-lhes a
validez), é necessário um princípio-ponte análogo à indução utilizada pelas ciências empíricas para o mesmo
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fim. Habermas vai buscar uma analogia com o princípio categórico kantiano para a construção de um
princípio de universalização que garanta o caráter moral das pretensões de validade morais. Este princípio
deve assegurar "que somente sejam aceitas como válidas as normas que exprimem uma vontade universal"
(HABERMAS, 1989, p. 84). O ponto de vista imparcial (e ideal) é aquele que leva em consideração o
reconhecimento por parte de todos e cada um dos concernidos, de modo que os participantes de um discurso
de argumentação moral levem em consideração também a perspectiva de todos os outros. Para Habermas,
portanto, o princípio de universalização (U) é aquele segundo o qual toda norma válida deve satisfazer a
condição:

 

Que as conseqüências e efeitos colaterais que (previsivelmente) resultarem para a satisfação dos
interesses de cada um dos indivíduos do fato de ser universalmente seguida, possam ser aceitos por
todos os concernidos (e preferidos a todas as conseqüências das possibilidades alternativas de
regragem). (1989, p. 86)

 

Esta formulação do princípio de universalização não deverá ser monológica, uma vez que só regra
argumentações entre diversos participantes e contém perspectiva de argumentações reais que admitam a
participação de todos os atingidos pelas decisões morais postas em questão. O filósofo, portanto, não pode
determinar os conteúdos substanciais da moral de forma solitária, pois a resolução de conflitos morais
através da argumentação racional só pode ocorrer em contextos de cooperação discursiva.

Embora recuperadora da tradição kantiana, que aceita expressamente um tipo de racionalidade de caráter
transcendental (no caso envolvida com o pragmatismo), Habermas apresenta um projeto de
destranscendentalização. Ou seja, a consciência de que a filosofia transcendental kantiana não é suficiente
para permitir que um indivíduo isolado derive, como pretendia Kant, normas morais universais através de
reflexão transcendental, revelando-se uma "filosofia da consciência". Para Habermas:

 

A filosofia da consciência foi, em seu conjunto, dominada pela distinção metodológica entre as
perspectivas da primeira e da terceira pessoa - entre, de um lado, a auto-observação de uma pessoa que
toma por objeto suas próprias representações e, de outro, as observações de uma pessoa que numa
atitude objetivante se volta para os próprios objetos. Essa clássica diferença é substituída pelo dualismo
em ter as perspectivas de segunda e da terceira pessoa - em ter o trabalho de interpretação deu um
participante da comunicação e a percepção de objetos por um observador. (2004, p. 24)

 

A necessidade de uma argumentação real, portanto, é condição para a verdadeira reflexividade do processo,
realizando aí um consenso mútuo intersubjetivo e evitando distorções da perspectiva monológica. Para
Habermas:

 

(...) só uma efetiva participação de cada pessoa concernida pode prevenir a deformação de perspectiva
na interpretação dos respectivos interesses próprios pelos demais. Nesse sentido pragmático, cada qual é
ele próprio a instância última para avaliação daquilo que é realmente de seu próprio interesse. Por outro
lado, porém, a descrição segundo a qual cada um percebe seus interesses deve também permanecer
acessível à crítica pelos demais. As necessidades são interpretadas à luz de valores culturais; e como
estes são sempre parte integrante de uma tradição partilhada intersubjetivamente, a revisão dos valores
que presidem à interpretação das necessidades não pode de modo algum ser um assunto do qual os
indivíduos disponham monologicamente. (1989, p. 88)

 

Pressupondo-se o princípio de universalização, e de modo a superar a postura monológica, é necessário um
princípio da ética do discurso (D) segundo o qual "uma norma só deve pretender validez quando todos os
que possam ser concernidos por ela cheguem (ou possam chegar), enquanto participantes de um Discurso
prático, a um acordo quanto à validez dessa norma" (HABERMAS, 1989, p. 86).

Exposta a possibilidade de um princípio universal possível que seja imparcial e comunicativo, mostra-se para
Habermas a tarefa de fundamentá-lo. A fundamentação da ética será a solução, em Habermas, para o
problema da "falácia etnocêntrica". O cético, como já exposto, questiona se o princípio U "se trata de uma
generalização precipitada de nossa própria cultura ocidental" (HABERMAS, 1989, p. 98). Para Habermas, a
superação desta suspeita se encontra na própria atitude performativa dos atos de fala realizados pelo cético,
quando este propõe um relativismo cultural exacerbado no âmbito moral. Quem se engaja em um discurso
acerca da validade de normas morais, inclusive questionando a validade do próprio princípio de
universalização, já o pressupõe tacitamente e de modo iniludível. Segundo Habermas:

 

Tal é efetivamente o caso, pois o oponente, ao apresentar sua objeção, pressupõe inevitavelmente a
validade pelo menos daquelas regras lógicas que não podem ser substituídas, caso compreenda o
argumento apresentado como uma refutação. Mesmo o criticista, ao participar de uma argumentação, já
aceitou como válido um acervo mínimo de regras irrecusáveis da crítica. (1989, p. 103)
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Esta fundamentação, que não é dedutiva (não deriva logicamente de premissas semanticamente
fundamentais), é entendida como pragmático-transcendental, uma vez que, ao modo do a priori kantiano
(daí seu caráter transcendental), está pressuposta em quaisquer atos de fala e por ter base nestes atos é
considerada pragmática. O ato do cético ou relativista que argumenta contrariamente à possibilidade de
discussão racional de normas morais é considerado contradição performativa, pois ele já está participando
de um processo comunicativo baseado em razões e no entendimento recíproco, levantando pretensões de
validez sobre aquele seu argumento.

Esta aceitação, contudo, em Habermas, não deve trazer imediatamente à fundamentação de normas de ação
com força reguladora sobre uma sociedade. Para Habermas, "pode-se quando muito trazer o céptico ao
discernimento de que já deve ter reconhecido, enquanto participante da argumentação" (1989, p. 108) as
regras do Discurso, mas a validez de normas de ação, como as dos direitos humanos, não são
automaticamente derivadas dos pressupostos comunicativos. Segundo Habermas:

 

As normas fundamentais do direto e da moral não são absolutamente da competência da teoria moral;
elas devem ser consideradas como conteúdos que precisam ser fundamentados em Discursos práticos.
Como as circunstâncias históricas mudam, cada época lança sua própria luz sobre as representações
básicas de natureza moral-prática. (1989, p. 109)

 

Assim, a pragmática universal[3] habermasiana e seu auxílio na tarefa de fundamentar o princípio moral de
universalização não é suficiente, para o próprio Habermas, para deduzir transcendentalmente, a maneira de
Kant, normas éticas ou jurídicas. Esta discussão é central para a querela entre o relativismo cultural e o
universalismo moral em relação a possibilidade de direitos humanos e a participação destes direitos nas
ordens soberanas.

 

RELAÇÃO DE TENSÃO E COMPLEMENTARIEDADE ENTRE DIREITOS HUMANOS E
SOBERANIA POPULAR NO MODELO DE LEGITIMAÇÃO DO DIREITO MODERNO.

1.

 

Como visto, em Habermas é possível um princípio moral universal (não-etnocêntrico) que seja capaz de
mediar as hipóteses universais de um discurso racional voltado ao entendimento mútuo com os argumentos
morais particulares de sujeitos que pretendem a validez de suas asserções. Entretanto, comentou-se que para
Habermas esta abordagem não deve permitir a derivação imediata de normas do agir exterior à
argumentação.

Para Habermas, a moral universal não deve ser ela própria considerada como direito humano universal,
dissociado das particularidades históricas dos povos. Este tipo de recuperação do jusnaturalismo e de uma
primazia do direito moral sobre os meios institucionalizados (ocasionando uma legitimação do direito pela
moral) pode ser percebida, por exemplo, em Carlos Santiago Nino (1989). Habermas irá pesquisar o que
significa dizer que uma dada ordem jurídica é legítima ou ilegítima em relação a direitos humanos e a uma
moral universal.

Assim, Habermas busca compreender o que é "legitimação", numa discussão do seu conceito político, como
atributo já derivado, ao menos primordialmente, da própria potência estatal, pela organização do poder do
Estado. Segundo Habermas:

 

Porque esse medium da potência estatal se constitui sob a forma do direito, as ordens políticas
alimentam-se da reivindicação de legitimidade do direito. O direito reclama não apenas aceitação; ele
demanda dos seus endereçados não apenas um reconhecimento fático, mas antes reivindica merecer o
reconhecimento. (2001, p. 144)

 

Caracterizando especificamente o direito moderno por sua estrutura e modo de validação/legitimação,
Habermas trata de caracterizá-lo como construído essencialmente de direitos subjetivos. Estes direitos
subjetivos "concedem a uma pessoa jurídica individual [Rechtsperson] âmbitos legais para uma ação guiada
sempre pelas suas preferências próprias" (HABERMAS, 2001, p. 144), o que ocorrerá sem necessidade de
justificação pública e apelo a qualquer razão de caráter moral, separando-se, neste estrutura de legitimação, o
direito de qualquer prescrição moral advinda da eticidade tradicional (p. 144). Igualmente, "definem
liberdades de ação iguais para todos os indivíduos ou pessoas jurídicas" (HABERMAS, 1997, p. 113).

Neste sistema, direito e moral se diferenciam: o primeiro significará a determinação legal de liberdades
subjetivas numa comunidade jurídica de indivíduos que aceitam o status artificial de portadores de "direitos
subjetivos"; já em relação a moral, esta se caracterizará pela primazia de obrigações recíprocas no interior de
uma comunidade de pessoas naturais na complexidade de suas histórias de vida (HABERMAS, 2001, p.
145).

Segundo Habermas, a existência de um direito separado da moral permitirá a liberação da "carga emocional"
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relativa ao cumprimento de obrigações jurídicas, permitindo que este seja realizado simplesmente como
restrição fática na utilização de uma razão utilitarista, admitida e desejável, contudo, a situação em que se o
faça por "respeito à lei", na nomenclatura kantiana. Estas duas possibilidades de reação perante a norma
devem ser resguardadas pelo Estado, sendo esta a completa caracterização do aspecto da legalidade do
direito, de modo que, segundo o autor:

 

Normas jurídicas devem ser feitas de tal modo que possam ser vistas ao mesmo tempo sob aspectos
diferentes como leis coativas e como leis de liberdade. Deve ser no mínimo possível seguir normas
jurídicas não porque elas coagem, mas sim porque são legítimas. A validade [Gültigkeit] de uma norma
jurídica afirma que o poder estatal garante ao mesmo tempo positivação jurídica legítima e execução
judicial fática. (HABERMAS, 2001, p. 145)

 

A positivação jurídica válida, contudo, por ser resultado do procedimento legislativo da comunidade jurídica,
tem marcado caráter de temporalidade, modificando-se muitas vezes ao sabor das mudanças de governo, não
se excluindo do processo sequer a Constituição política. Deste modo, o direito (por sua positividade) gera a
ameaça a seus próprios critérios de legitimação, os quais, nas sociedades modernas e pluralistas, não podem
mais contar com o recurso a cosmovisões teológicas e metafísicas de caráter perene. Como caracteriza
Habermas:

 

Também o direito positivo temporalizado [verzeitlichte] teve de se manter inicialmente subordinado -
no sentido de uma hierarquia das leges - ao direito moral (eternamente válido) e recebeu as suas
orientações duradouras deste. Mas nas sociedades plurais desfizeram-se tais imagens de mundo
integrativas e éticas obrigatórias para a coletividade. (2001, p. 146)

 

Separando-se o direito moderno da moral, restou ao direito buscar alternativas "profanas" para o problema
da validade das normas jurídicas, uma vez que as visões metafísicas da eticidade tradicional não poderiam
mais submeter o direito positivo a seu controle, pondo em cheque a relação de subordinação entre direito e
moral, típica do jusnaturalismo, tornando-se "simples convenção os padrões de interpretação de uma
eticidade de decisões práticas" (HABERMAS, 1997, p.129).

O novo ambiente "dessacralizado" da modernidade gerou a decadência dos modelos de virtudes no Ocidente
e a abertura para uma interioridade radicalizada do indivíduo munido agora da tarefa de auto-entendimento,
entrecruzando-se auto-conhecimento e decisão existencial. Do mesmo modo, entende Habermas ter havido
uma maior auto-reflexão também dos processos históricos e identitários das tradições compartilhadas. O
processo amplia a diversidade e profundidade das identidades coletivas e, ao mesmo tempo, faz surgir a
necessidade de uma orientação para valores universalistas e para discursos morais (no sentido de Habermas):

 

A irrupção da reflexão em histórias de vida e tradições culturais promove o individualismo dos projetos
de vida individuais eu um pluralismo de formas de vida coletivas. Ao mesmo tempo, as normas de
convivência tornam-se reflexivas e impõem-se orientações de valores universalistas. (...) Com a
distinção entre ações autônomas e heterônomas revoluciona-se  a consicência normativa. Ao mesmo
tempo, cresce a necessidade de legitimação, a qual sob condições do pensamento pós-metafísico, só
pode ser feita através de discursos morais. (...) Ao contrário das considerações éticas, que estão
orientadas pelo telos da minha e/ou nossa vida boa ou não-fracassada, as considerações morais exigem
uma perspectiva distanciada de todo ego e etnocentrismo. (HABERMAS, 1997, p. 131)

 

Segundo Habermas (2001), os direitos humanos e a soberania popular foram as duas alternativas alcançadas
pela teoria política para vislumbrar a possibilidade de legitimação de normas jurídicas no ambiente político
moderno.

Em Habermas, os direitos humanos clássicos significam a legitimação e institucionalização jurídica de
liberdades individuais subjetivas, válidas em si mesmas, ou seja, uma "soberania das leis legítima a partir de si
mesmas" (HABERMAS, 2001, p. 146) que garante "aos cidadãos da sociedade a vida e a liberdade privada,
a saber, âmbitos de ação para seguirem os seus planos de vida pessoais" (HABERMAS, 2001, p. 146).
Segundo Habermas, para os liberais serviriam tais direitos como remédio ao "perigo da tirania da maioria".
Deste modo, eles "garantem liberdades pré-políticas do indivíduo e colocam barreiras à vontade soberana do
legislador político" (HABERMAS, 1997, p. 134).

Em contrapartida, a soberania do povo se refere à auto-realização ética de um determinado povo, enquanto
"fixa um procedimento que fundamenta a expectativa de resultados legítimos com base nas suas qualidades
democráticas" através da participação e comunicação da autonomia pública. Neste sentido, os direitos
humanos "deveriam sua legitimidade à autocompreensão ética e determinação soberana da coletividade
política" (HABERMAS, 2001, p. 147), ou, mais claramente, "só se tornam obrigatórios enquanto elementos
de sua própria tradição, assumida conscientemente" (HABERMAS, 1997, p. 134).

Habermas compreende esta última posição como republicanismo, posição que dá primazia a autonomia
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pública, ou liberdade dos antigos, enquanto a visão clássica dos direitos humanos deve ser entendida como
liberalismo. Ainda segundo Habermas, esta última visão entende os direitos humanos como "limites
legítimos" que vedam "à vontade soberana do povo a usurpação das esferas de liberdade subjetivas
intocáveis" (HABERMAS, 2001, p. 147).

 Segundo Habermas, foram Kant e Rousseau aqueles que tentaram construir uma alternativa às propostas
unilaterais do republicanismo e do liberalismo em nome de uma relação de interpenetração mútua entre a
idéia de direitos humanos e o princípio da soberania popular. Habermas reconhecerá as insuficiências destes
dois projetos de legitimação do direito, uma vez que em Kant se perceberá uma inclinação ao liberalismo, ao
passo que em Rousseau uma primazia do republicanismo.

De fato, Kant vislumbra um conjunto das liberdades subjetivas iguais de caráter irrenunciável e que "se
legitima, antes de se diferenciar na figura de leis públicas, a partir de princípios morais, portanto, não
depende da autonomia política dos cidadãos, a qual se constitui apenas a partir do contrato social"
(HABERMAS, 1997, p. 135), e que no estado natural já valem como direitos morais. Já para Rousseau, "o
conteúdo normativo dos direitos humanos dissolve-se no modo de realização da soberania popular"
(HABERMAS, 1997, p. 135), uma vez que é pelo processo de formação da vontade soberana do povo, que
se exprime através de leis gerais e abstratas, que já estarão por si só garantidas liberdades subjetivas iguais
para todos. Deste modo é o exercício da soberania que garante os direitos humanos, ambos em uma relação
de caráter interno, conquanto o primeiro elemento tenha primazia e permita a realização do segundo[4].

Habermas pretende teorizar uma alternativa de verdadeira complementariedade entre as duas perspectivas de
legitimação da modernidade. Habermas, então, propõe como pressuposto que as regulamentações legítimas
sejam aquelas que podem obter concordância de todos os participantes dos discursos racionais, em que
buscam convencimento comum. Habermas assumirá, portanto, que:

 

Para que isso acontecesse, seria preciso um ponto de vista genuinamente moral, a partir do qual poderia
ser avaliado se o que é bom para nós é do interesse simétrico de cada um. No final da versão ética do
conceito de soberania popular, perde-se o sentido universalista do princípio do direito. (1997, p. 137)

 

A adoção de um "ponto de vista moral" na construção de normas de ação morais e jurídicas deve pressupor
dispositivos institucionais. As regras do discursos não são constitutivas para o Discurso no sentido de que
não pode haver argumentação sem os pressupostos éticos pragmaticamente pressupostos, mas representam
as condições ideais que todos pressupõem sejam aquelas mais legítimas numa discussão livre de coação. A
aplicação historicamente condicionada da Ética do Discurso impõe "dispositivos institucionais a fim de
neutralizar as limitações empíricas inevitáveis e as influências externas e internas inevitáveis" (HABERMAS,
1989, p. 115).  Esta institucionalização jurídica serve para que se pressuponha (de fato) as formas
comunicativas racionais no processo e, desse modo, a legitimidade do resultado alcançado. Como explana
Habermas:

 

Se, então, tais discussões (e negociações) constituem o local em que uma vontade política racional pode
se formar, a suposição de resultados legítimos, que deve fundamentar o procedimento democrático, tem
de se apoiar, em última instância, em um arranjo comunicativo: as formas de comunicação necessárias
para uma formação racional da vontade - e, portanto, garantidora de legitimidade - do legislador político
devem ser, por sua vez, institucionalizadas juridicamente (1989, p. 110).

 

Ou seja, as formas comunicativas que subjazem à formação racional da vontade legítima devem estar
institucionalizadas juridicamente para garantirem a legitimidade do direito. Daí o nexo interno entre direitos
humanos e soberania popular, uma vez que "os direitos humanos institucionalizam as condições de
comunicação para a formação da vontade política racional" (HABERMAS, 2001, p. 148), garantindo os
direitos clássicos à liberdade, preservando a autonomia privada dos cidadãos. Tais direitos humanos,
possibilitam o exercício da soberania popular. Conforme Habermas:

 

Esses direitos - que devem garantir a todos chances iguais para conquistarem os seus objetivos privados
na vida e uma proteção jurídica individual abrangente - possuem evidentemente um valor intrínseco, e
não são como absorvidos no seu valor instrumental para a formação democrática da vontade. (2001, p.
148)

 

O exercício da autonomia política, contudo, ocorre em um ambiente político previamente dado, o qual não
está disponível aos participantes. Para Habermas, este código jurídico previamente dado "já deve encontrar-
se como tal à disposição antes de que os pressupostos comunicativos para uma formação da vontade
discursiva possam ser institucionalizados na figura dos direitos civis" (2001, p. 148). Embora já "disponível"
tal código jurídico, a participação livre na práxis política neste contexto depende do status das pessoas
jurídicas individuais como companheiros jurídicos. Este status, como já se afirmou anteriormente, é artificial
e voluntário, devendo-se, através dele, resguardar aos indivíduos direitos iguais a liberdades de ação
subjetivas, que nada mais são que os direitos humanos clássicos. Somente assim se resguardará autonomia e
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autodeterminação dos participantes da práxis política.

Ao exercerem sua autonomia pública, ou seja, ao participarem da formação da vontade coletiva da
comunidade jurídica, somente o farão de modo legítimo e autônomo se tiverem liberdades individuais
abrangentes reservadas em direitos subjetivos (autonomia privada). Sob outro viés, a autonomia privada só
poderá ser usufruída igualitariamente através do uso complementar da autonomia política.

Assim, soberania do povo e direitos humanos apresentam uma relação de complementariedade: supera-se,
para Habermas, a ameaça de imposição unilateral de liberdades individualistas como mero limite externo à
autodeterminação dos povos soberanos e, no sentido contrário, supera-se também o intento de, por
determinação da comunidade jurídica soberana, instrumentalizar-se as liberdades essenciais de ação subjetiva
(direitos humanos) em nome dos fins da coletividade política, inclusive com o recurso à supressão de direitos
individuais.

 Tais direitos humanos podem ser observados tanto do ponto de vista jurídico como moral. A moralidade dos
direitos humanos, para Habermas, está em seu caráter de regulamentação humana, mas seu caráter jurídico
sempre se apresenta, uma vez que eles só protegem os indivíduos enquanto pertencentes de uma comunidade
jurídica. Nas palavras de Habermas:

 

Independentemente do seu conteúdo moral, eles possuam a forma de direitos jurídicos. Relacionam-se
como normas morais como tudo "que porta o rosto humano", mas como  normas jurídicas, protegem as
pessoas individualmente apenas à medida que elas pertencem a uma comunidade jurídica - via de regra,
são cidadãos de um Estado nacional. (2001, p. 149-150)

 

Embora os direitos humanos devam valer para todas as sociedades, Habermas apresenta o quadro atual como
desanimador para uma solução imediata para possíveis direitos humanos cosmopolitas institucionalizados e
efetivos na ordem global. Pendente continua a tensão entre a soberania do Estado nacional e seu código
jurídico e os direitos humanos, os quais, necessariamente, devem institucionalizar-se e só se efetivam no
próprio Estado nacional em meio à práxis política. Da compreensão desta tensão depende a efetivação de
uma política global mais justa e condizente com uma ética universalista e plural.

Habermas apresenta os direitos humanos como a solução para a legitimação da política da comunidade dos
povos, uma vez que já foi o catálogo destes direitos reconhecido por diversas ordens constitucionais.
Contudo, polemiza Habermas:

 

Na transição de uma ordem marcada pelo Estado nacional para uma cosmopolita não se sabe
exatamente o que é mais perigoso: o mundo (que naufraga) dos sujeitos soberanos do direito inter
nacional que perderam há tempos a sua inocência ou a situação misturada confusa de instituição e de
conferências supranacionais que podem atribuir legitimações questionáveis, mas que ainda continuam
dependentes da boa vontade dos Estados poderosos e das alianças. (2001, p. 151)

 

Nesta situação caótica, o aparente consenso internacional acerca dos direitos humanos (ou, no mínimo, sua
utilização disseminada como vocábulo retórico-político e positivação em Constituições) apresenta-se
problemático, pois permanece a controvérsia sobre sua validade universal, conteúdo e precedência, em muito
devidas aos questionamentos do multiculturalismo, do qual tratamos neste trabalho.

É certo, contudo, que para Habermas não poderá haver uma simples universalização da moralidade universal
sobre os contextos ético-históricos determinados. Os princípios morais servem de legitimação do direito, mas
somente no sentido em que esta legitimação se complementa e se interpenetra com uma legitimação através
do princípio da democracia, através da soberania popular de uma coletividade e de sua auto-compreensão.
Os direitos humanos, como visto, não são derivados imediatamente de uma moral universal, mas são
instrumentos de legitimação institucionalizados. Não são fundamentados pragmático-transcendentalmente
como o princípio moral, mas dependem de Discursos práticos reais. Para Habermas, "a idéia de que existe
uma hierarquia de leis faz parte do mundo pré-moderno do direito. A moral autônoma e o direito positivo,
que depende de fundamentação, encontram-se numa relação de complementação recíproca". (1997, p. 141)

A crítica dos valores asiáticos e do fundamentalismo não pode opor-se ao princípio moral universal, mas a
aplicação deste nos contextos condicionados cultural e historicamente dependem do reconhecimento das
coletividades políticas no exercício de suas soberanias. Assim, a adoção de direitos humanos como critérios
de legitimação não poderá contradizer a soberania do povo, pois, na teoria de Habermas, a autonomia
privada e a autonomia pública são co-originárias, e não há razão para que os direitos humanos sejam
considerados meramente individualistas, uma vez que são complementares aos direitos de participação
pública[5].

O que há de fato é que o mundo globalizado hoje está inserido em problemas da modernidade (tais como o
problema do pluralismo), e, segundo Habermas, o modelo de legitimação que une direitos humanos e
soberania do povo não tem caráter intrinsecamente ocidental, mas deve-se "à tentativa de se responder aos
desafios específicos de uma modernidade social entrementes globalmente propagada" (p. 153, CPN).  Para
Habermas, estas condições da modernidade não nos deixam escolhas e "constituem hoje um fato para nós".
(p. 153 CPN). Em sua filosofia dos direitos humanos, Heiner Bielefeldt chega a considerar esta situação
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como "inevitabilidade do moderno"[6].

Obviamente o sistema habermasiano implica em soluções pluralistas que podem contradizer os ditames de
ordens fundamentalistas, incompatíveis com a inclusão igualitária de outros credos. Entretanto,

 

 "(...) o conflito de culturas dá-se dentro da moldura de uma sociedade mundial na qual os atores
coletivos, independentemente das suas diferentes tradições culturais, devem concordar, quer queiram
quer não, quanto às normas da vida em comum. Pois a proteção autárquica contra as influências
externas  não é mais uma opção  na atual conjuntura mundial" (HABERMAS, 2001, p. 161)

 

O mundo moderno deve aos direitos humanos a institucionalização daquelas condições ideais do discurso
que permitem, assim, uma espécie de legitimação de normas através de sua justificação intersubjetiva com
uma "aproximação suficiente" da situação ideal. Entranto, a interepretação do modelo deve se dar do ponto
de vista das culturas. Por outro lado, estas culturas "não podem se aventurar em uma modernização
capitalista sem levar em conta a eficiência de uma ordem individualista" (HABERMAS, 2001, p. 156),
segundo, é claro, a concepção de complementaridade apresentada.

Segundo Habermas, a crítica multiculturalista que se impõe como posição comunitarista e culturalista contra
o individualismo dos direitos humanos está sobretudo equivocada, devendo haver uma superação destas
perspectivas através da complementariedade já exposta entre liberalismo e republicanismo, entre
individualismo e socialização coletiva.

Entende ainda Habermas, que a crítica hermenêutica do multiculturalismo é de grande utilidade e não é
dispensada pelo tipo específico de racionalidade envolvida com os modernos direitos humanos, que é aquela
de caráter reflexivo. Assim, será possível desmascarar quando os direitos humanos são utilizados para a
dominação de sociedades do chamado Terceiro Mundo, só assim sendo possível discutir sobre os pontos de
partida dos sujeitos do discurso e aquilo que tacitamente pressupõem, evitando relações assimétricas entre os
integrantes do debate internacional dos direitos humanos.

 

CONCLUSÃO1.

 

Em Habermas, viu-se que a possibilidade de um princípio moral universal não pode se impor em relação aos
contextos culturais concretos do mundo, simplesmente porque o princípio da Ética do Discurso e o princípio
de universalização não podem ser realizados independentemente de Discursos práticos reais. Uma visão
unilateral etnocêntrica e assimétrica é, ela própria, incompatível com a ética habermasiana e deve ser
denunciada por uma crítica hermenêutica.

O princípio moral universal e a fundamentação pragmático-transcendental (derivada dos pressupostos
inevitáveis no interior dos discursos) não são suficientes, todavia, para fundamentar normas de ação,
jurídicas e morais. A legitimação do direito moderno deve passar necessariamente pela complementariedade
entre o individualismo e o coletivismo ou comunitarismo, processos que deixam de ser meramente
conflitantes e preservam uma tensão e complementariedade essenciais para a integração da moral em
contextos histórico-sociais.

Só assim, para Habermas, será possível superar a crítica multiculturalista e fazer ingressar os direitos
humanos dentro da cultura e da sociedade, não mais como uma imposição exterior, mas como parte
integrante de um processo institucionalizado e complementar a os processos coletivos de caráter político.
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[1] A discussão aqui deve ultrapassar o contexto meramente "asiático", uma vez que é possível também
encontrar a mesma perspectiva em regimes políticos do antigo bloco socialista, ainda que não orientais,
como no caso cubano, ou dos antigos regimes políticos anticomunistas europeus e latino-americanos do
século XX.

[2] Para maior entendimento, cf. HABERMAS, 1989.

[3] "Pragmática universal" é como Habermas denomina a teoria da competência comunicativa. Esta "tem
como tarefa  explicar o trabalho realizado pelo falante e pelo ouvinte com o auxílio de universais
pragmáticos, quando eles transformam sentenças em proferimentos". (MANFREDO, 1996, p. 297)
MANFREDO.

[4] Segundo Habermas, Rousseau entendeu a autolegislação mais na linha da ética, ou seja, da auto-
realização da coletividade e a autonomia, por sua vez, "como a realização consciente da forma de vida de um
povo concreto" (1997, p. 136). Enquanto membros desta coletividade concreta, os cidadãos "se diluem no
grande sujeito de uma prática de legislação, o qual rompeu com os interesses singulares das pessoas
privadas, submetidas às leis" (HABERMAS, 1997, p. 136)

[5] "A substância dos direitos humanos insere-se, então, nas condições formais para a institucionalização
jurídica deste tipo de formação discursiva da opinião e da vontade  na qual a soberania do povo assume
figura jurídica" ( HABERMAS, 1997, p. 139)

[6] Para Bielefeldt, "as conseqüências da era moderna mostram-se hoje, crescentemente, em medida global.
Isso vale, também, para as crises e riscos da moderna civilização, que já não podem mais ser suplantados
com base em formas tradicionais de ethos, ou seja, pela invocação de instituições políticas e jurídicas
tradicionais"(2000,  p. 52).
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DA CONSTITUIÇÃO AO NEOCONSTITUCIONALISMO 

 

OF THE CONSTITUTION TO THE NEOCONSTITUTIONALISM 

 

Clovis Demarchi 

Daniela M. L. de Cademartori 

 

 

 

RESUMO: O presente artigo tem como objeto verificar as características do 

Neoconstitucionalismo. Neoconstitucionalismo não é um termo com significado unívoco. 

Identificado também como “constitucionalismo contemporâneo” ou meramente 

“constitucionalismo”, bem como “constitucionalismo avançado” ou “constitucionalismo de 

direitos”.  Importante salientar que há convergência quanto ao período de surgimento. O 

marco histórico do surgimento do Neoconstitucionalismo, na Europa continental, foi o 

constitucionalismo do pós-segunda guerra mundial. A visão sobre a Constituição na Europa, 

imediatamente após a 2ª. Grande Guerra e ao longo da segunda metade do século XX, moldou 

o novo lugar da Constituição e como conseqüência, a influência do direito constitucional 

sobre as instituições contemporâneas. O artigo está dividido em momentos, destacando-se 

inicialmente as origens e características da idéia constitucional; As Ideias gerais do  

constitucionalismo e as ideias do Neoconstitucionalismo. Para o relato, utilizou-se a base 

lógica indutiva. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Constituição; Constitucionalismo; Neoconstitucionalismo. 

 

ABSTRACT: This article focuses verify the characteristics of neoconstitutionalism. 

Neoconstitutionalism is not a term with unambiguous meaning. Also identified as 

"contemporary constitutionalism" or merely "constitutionalism" and "constitutionalism 

advanced" or "constitutionalism of rights." Important to note that there is convergence on the 

period of emergence. The milestone in the emergence of neoconstitutionalism, continental 

Europe, was the constitutionality of the post World War II. The new view on the constitution 

of Europe immediately after the Second World War and during the second half of the 

twentieth century shaped the new place the Constitution and as a consequence, the influence 

of constitutional law on the contemporary institutions. The article is divided em moments, 

especially initially the origins and characteristics of the constitucional Idea, the general ideas 

of the  constitutionalism and the ideas of neoconstitucionalism. For this report, we used the 

basic inductive logic. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Ao se observar o artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 

1789, que afirma: “Toda sociedade na qual a garantia dos direitos não for assegurada, nem a 

repartição dos poderes determinada, não tem Constituição” (DEL VECCHIO, 1957, p. 55) 

identifica-se a função da Constituição como a de limitar o poder político, ou seja, o poder do 

Estado a partir da ideia de que a Constituição é da Sociedade e para a Sociedade.  

Verificando-se o  parágrafo único do artigo primeiro da Constituição da República 

Federativa do Brasil que afirma: “Todo o poder emana do povo [...]”, pode-se chegar também 

a esta idéia, visto que o poder emanaria todo do povo.  

Para Canotilho, o que se observa é que a idéia mudou e a Constituição é do Estado 

(1997, p. 89).  Para demonstrar isso, apresenta três razões. A primeira considera a “evolução 

semântica”, isto porque quando a Constituição Norte Americana, por exemplo, foi criada 

como corpo conformador do Estado, assim como quando da realização da francesa, passou-se 

a entender que elas constituíam os “‟Estados Unidos‟ dos americanos ou o „Estado Nação‟ 

dos franceses”. A segunda razão menciona a [...] progressiva estruturação do Estado liberal 

cada vez mais presente na separação Estado Sociedade”. Isto se observa na estrutura jurídica, 

ou seja, a organização da legislação para a organização dos poderes do Estado, em paralelo a 

uma legislação que respondia às necessidades da sociedade. Ou seja, uma legislação política 

para o Estado e uma legislação civil para a Sociedade. Nos dizeres de Riccardo Guastini 

entendida desta forma, as normas constitucionais regulam a organização do Estado e as 

relações entre o Estado e os Cidadãos, portanto não são susceptíveis de aplicação direta. “La 

Constitución no es apta para producir efectos en la vida social sino después de hacer sido 

„concretizada‟ por leyes” (2003, p. 55). Pela última razão, “ Constituição designa uma ordem 

– a ordem do Estado”. Isto é, faz-se um reducionismo da Constituição a uma simples Lei do 

Estado e do seu poder. Ou seja, há Constituição porque há Estado, ou ainda, a Constituição 

somente possui sentido através do Estado. (CANOTILHO, 1997, p. 89) 

A afirmação de Canotilho ganha força em relação aos posicionamentos do 

neoconstitucionalismo a análise das características históricas das Constituições. 

Visando demonstrar isso, serão apresentadas inicialmente as origens e características 

da idéia constitucional para posteriormente relacionar com os pressupostos do 

neoconstitucionalismo, presentes a partir da segunda metade do século passado. 

 

2 ORIGENS E CARACTERÍSTICAS DA IDEIA CONSTITUCIONAL  
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 A ideia moderna
1
 de constituição surge quando o homem retoma a ideia de 

autonomia da antiguidade substituindo as teorias de legitimidade do medioevo, percebendo 

que não está mais preso a uma normatividade heterônoma de Deus ou de rei onipotente.   

Assim, a Constituição deve ser entendida como a própria estrutura de uma comunidade 

política organizada, a ordem necessária que deriva da designação de um poder soberano e dos 

órgãos que o exercem. 

O Constitucionalismo é então, no entender de Canotilho “a teoria (ideologia) que 

ergue o princípio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão 

estruturante da organização política, social de uma comunidade”. Ele busca, pois, uma 

compreensão de conteúdo político e axiológico ligado a normatividade que rege uma 

sociedade. (1997, p. 51) 

Conforme estudo de Jorge Miranda, sobre a formação das famílias constitucionais, 

pode-se observar a existência de “quatro grandes famílias” no século XX, “inglesa, norte-

americana, francesa e soviética”.(2002, p. 59-62) 

 

2.1 A família Constitucional de matriz inglesa 

 

A família constitucional de matriz inglesa começa a nascer simbolicamente com a 

Magna Carta de 1215
2
. Este período vai até o início do século XVII, com predomínio da 

autoridade real. No início do século XVII, devido a luta entre o Rei e o Parlamento, passa-se 

por uma fase de transição, ocorrendo em seguida o início da prevalência  da Câmara dos 

Lordes que se estende até  meados do século XIX, marca do período aristocrático, e,  do final 

do  século XIX até os dias de hoje ocorre o predomínio da Câmara dos Comuns, o que faz 

com que seja denominado de democrático. “A fase contemporânea, desencadeia-se a partir de 

1832 pelas reformas eleitorais tendentes ao alargamento do direito de sufrágio”. (MIRANDA, 

2002, p. 71)     

                                                
1 Ver CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra: 
Almedina, 1997, p. 51 ss.; MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 

2002. p. 57 ss.; ROMANO, Santi. Princípios de Direito Constitucional Geral. Tradução de Maria Helena 

Diniz. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. Título original: Diritto Constituzionale. p. 42  ss. e CRUZ, Paulo 

Marcio. Fundamentos do Direito Constitucional. Curitiba: Juruá, 2001. p. 75  
2A Magna Charta Libertatum outorgada por João Sem-Terra (1215), entre outras garantias, estabelecia liberdade 

da Igreja da Inglaterra, restrições tributárias, proporcionalidade entre delito e sanção, previsão do devido 

processo legal, livre acesso à Justiça, liberdade de locomoção e livre entrada e saída do país. 

(COMPARATO,Fábio Konder. A afirmação histórica dos  Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 

59) 
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O referencial histórico representado pela Magna Carta de 1215, marco inicial de 

formação da Constituição Inglesa deixa evidenciar os elementos essenciais do 

constitucionalismo moderno: limitação do poder do Estado e declaração de direitos da pessoa. 

Conforme afirma Dallari, 

Em geral, pode-se dizer que o constitucionalismo começou a nascer em 

1215, quando barões da Inglaterra obrigaram o Rei João Sem Terra a 

assinar a Magna Carta, jurando obedecê-la e aceitando a limitação dos 

seus poderes. [...] ainda seriam necessários alguns séculos para que 

ocorressem avanços substanciais [...]. (1995, p. 168) 

O desenvolvimento histórico da Inglaterra  faz com que das estruturas jurídicas 

medievais surja um sistema parlamentar com divisão de poderes. Tal modelo inspirou 

Montesquieu na sua concepção da separação de poderes e está na origem da Constituição 

Americana, inspiradora, por sua vez, da Revolução Francesa.  

Na primeira metade do século XVII, embora a Inglaterra não possuísse uma 

Constituição escrita, o Estado já se encontrava juridicamente constituído: o poder estatal 

dividido entre o rei, a Câmara dos Lords, a Câmara dos Comuns e a magistratura. Mas seu 

funcionamento dependia dos limites que esses agentes atribuíam ao alcance do poder de que 

dispunham, sem afetar os demais. As pretensões absolutistas de Carlos I iriam desencadear a 

guerra. (CERQUEIRA, 2006, p. 55) 

É assim que Jorge Miranda irá afirmar que o Constitucionalismo inglês a partir de 

então começa a se construir sobre um tripé  no qual a  Magna Carta é  apenas o início
3
. Este 

tripé é formado pelas: 

a) leis escritas  como, por exemplo: a Petition of Right 
4
, de 1628; o Habeas Corpus 

Act
5
, de 1679; e o Bill of Rigths

6
  de 1689. As leis constitucionais produzidas pelo parlamento 

são Constituição, não porque foram elaboradas por um poder constituinte originário ou 

derivado, ou por observarem procedimentos legislativos especiais, mas o são, por tratarem de 

                                                
3 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 76 
4 Documento dirigido ao Monarca em que os membros do Parlamento pediram o reconhecimento de diversos 

direitos e liberdades para os súditos. (MIRANDA, Jorge. Textos históricos do Direito Constitucional. 2. ed. 

Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1990, p. 13) 
5 “Suprimiu as prisões arbitrárias na Inglaterra.” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo 

Penal. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 826)  
6 Decorreu da Revolução Gloriosa (1688), pela qual se firmara a soberania do Parlamento, impondo a abdicação 

do rei Jaime II e designando novos monarcas, Guilherme III e Maria II.  “A convenção transformou-se, por ato 

próprio no Parlamento que proclamou a Declaração de Direitos (1689) segundo os quais os magnatas whigs e a 

burguesia estavam dispostos a permitir a continuidade da monarquia, e que buscava „impedir que a religião, as 

leis e as liberdades pudessem voltar a ser ameaçadas de subversão‟, pelo „papismo e pelo poder arbitrário‟. A 

proclamação do Bill of Rights encerra a fase de transição do constitucionalismo inglês.” (CERQUEIRA, 

Marcello. A Constituição na história: origem e reforma: da Revolução Inglesa de 1640 à crise do Leste 

Europeu. 2.ed.rev.e amp. até a E.C. n. 52/2006. Rio de Janeiro: Revan, 2006, p. 60)  
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matéria constitucional. Como afirma Jorge Miranda “a supremacia da Constituição na 

Inglaterra resulta da sua função e não dos seus postulados”. (2002, p. 76) 

b) decisões judiciais: o Common Law e os Cases Law. A Common Law compreende 

as decisões judiciais (escritas) que incorporam costumes vigentes à época. Por Cases Law 

têm-se as decisões judiciais que se traduzem em interpretações e reinterpretações, leituras e 

releituras das normas produzidas pelo parlamento. Cappelletti entende que era da tradição 

Inglesa que a Common Law – que estabelecia em síntese, que a lei fundamental prevaleceria 

sobre a lei ordinária - podia ser completada pelo legislador, mas não, ser por ele violada,  pelo 

que, o direito era, em grande parte, subtraído às intervenções do legislador (1999, p. 58). 

c) e a terceira base, composta pelas Convenções constitucionais ou acordos 

“versando sobre o funcionamento do parlamento, a relação entre as câmaras e entre o governo 

e oposição ou o exercício dos poderes do Rei; e que parecem ser mais do que meros usos.” 

(MIRANDA, 2002, p. 76) 

Sobre o fato de a Constituição inglesa ser ou não escrita, afirma Jorge Miranda:    

[...] grande parte das regras sobre a organização do poder político é consuetudinária; 

e, sobretudo, no sentido de que a unidade fundamental da Constituição não repousa em 

nenhum texto ou documento, mas em princípios não escritos, assentes na organização social e 

política dos Britânicos. (2002, p. 76) 

Já Paulo Márcio Cruz, quanto ao tema da consuetudinariedade, é incisivo ao 

acrescentar que: 

O caso mais emblemático é o do ordenamento jurídico britânico. Aquele país possui 

normas constitucionais representadas por diversos documentos [...] que não estão 

sistematizados como um código, ainda que periodicamente isto seja proposto pelos ingleses. 

A „Constituição‟ inglesa, portanto, é escrita. Não é, isto sim, codificada. (2001, p. 76) 

                

Sobre a proteção e a garantia dos direitos fundamentais, cabe assinalar que foi a ação 

“paciente e eficaz” dos tribunais que possibilitou a sua conquista. No sistema de direito 

inglês, tais direitos não surgem em um primeiro momento sob a forma de regras gerais e 

abstratas e sim, a partir de casos submetidos aos tribunais que os julgam por um processo de 

indução e generalização. (CERQUEIRA, 2006, p. 61) 

 

2.2 A família Constitucional de matriz norte-americana 
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A primeira Constituição formal
7
, ainda hoje em vigor com algumas emendas, é a 

americana, proclamada em 1787, após a independência das Treze Colônias (15 de junho de 

1776) e da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América proclamada em 04 

de julho de 1776.  

Lembra Jorge Miranda que 

O Direito constitucional norte-americano não começa apenas nesse  

ano. Sem esquecer os textos da época colonial (antes de mais, as 

Fundamental Orders of Connecticut de 1639), integram-no, desde 

logo, em nível de princípios e valores ou de símbolos, a Declaração de 

Independência, a Declaração de Virgínia e outras Declarações de 

Direitos dos primeiros Estados. (grifo no original) (1988, p. 138) 

Cappelletti ressalta que muitas das Colônias inglesas da América eram constituídas 

como companhias comerciais e regidas por cartas. Conforme o autor,   

Estas „cartas‟ podem ser consideradas como as primeiras constituições 

das Colônias, seja porque eram vinculatórias para a legislação colonial, 

seja porque regulavam as estruturas jurídicas fundamentais das próprias 

Colônias. Então, estas Constituições amiúde expressamente dispunham 

que as Colônias podiam, certamente, aprovar suas próprias leis, mas sob 

a condição de que essas leis fossem „razoáveis‟, e, como quer que seja, 

„não contrárias às leis do Reino da Inglaterra e, por conseguinte, 

evidentemente, não contrárias à vontade suprema do Parlamento Inglês 

[...]. (1999, p. 61) 

Pode-se dizer então que, nos Estados Unidos houve um poder constituinte originário 

que produziu em 1787 um texto codificado, rígido e sintético com aspectos essencialmente 

principiológicos e inicialmente político, incorporando a declaração de direitos individuais 

fundamentais. Conforme Canotilho: 

[...] no ordenamento político norte-americano adquire centralidade política a idéia de 

um poder constituinte. A conhecida fórmula preambular „we the people‟ indicia com clareza 

uma dimensão básica do poder constituinte: criar uma Constituição. (1997, p. 70) 

O constitucionalismo norte-americano criou
8
 o sistema de governo presidencial, o 

federalismo, o controle difuso de constitucionalidade, um mecanismo sofisticado de freios e 

contrapesos e uma Suprema Corte protetora da Constituição, sendo sua composição uma 

expressão do sistema de controle entre os poderes separados. 

As transformações na Constituição norte-americana ocorrem principalmente através 

das suas mutações interpretativas, decorrentes da transformação dos valores de uma sociedade 

                                                
7Considerada aqui como o conjunto de normas escritas,  hierarquicamente superior as demais leis de um 

determinado Estado.  
8 Ver MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002,  p. 85 e 

CANOTILHO,  José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra: 

Almedina, 1997, p. 70 
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em permanente conflito. Por isso, Jorge Miranda  afirma que a Constituição norte-americana é 

“simultaneamente rígida e elástica”. Rígida porque a alteração formal de seu texto é complexa 

e diferenciada do processo legislativo de elaboração de uma lei ordinária. Para alterar o texto 

ou promover emendas aditivas ou supressivas é necessária a participação dos Estados 

membros da federação. Isto explica em parte o número reduzido de emendas. (2002, p. 84) 

Por outro lado, o motivo da existência de poucas mudanças formais no texto, prende-

se ao fato deste texto ser sintético e principiológico o que permite mutações interpretativas ou 

alterações na compreensão de seu sentido e dos aspectos conceituais relacionados aos seus 

princípios, tornando desnecessário o recurso a mudança do texto. Muda-se a Constituição 

mudando o seu sentido, a sua compreensão, sem que seja necessário mudar o texto 

propriamente dito, daí a razão de sua elasticidade. (MIRANDA, 2002, p. 84) 

Ressalta-se que a mudança interpretativa tem limites impostos pela própria 

Constituição. Assim, um texto sintético, com mais princípios que regras, possibilita maiores 

mudanças interpretativas, que um texto com excesso de regras. Quanto mais detalhado o 

texto, quanto mais regras, quanto maior a especificação, menor o espaço para as mudanças 

interpretativas. 

Assim, a história constitucional norte-americana reforça a idéia de uma Constituição 

dinâmica, viva, que se reconstrói diariamente diante da complexidade das sociedades 

contemporâneas. Uma Constituição presente em cada momento da vida. Uma Constituição 

que é interpretação e não texto. A experiência norte-americana revela uma nova dimensão da 

jurisdição constitucional, presente em toda a manifestação do Direito. É tarefa do agente do 

Direito, nas suas mais diversas funções, dizer a Constituição no caso concreto e promover 

leituras constitucionalmente adequadas de todas as normas e fatos. 

A relevância destas Constituições é evidenciada pelo constitucionalista luso  quando 

afirma que 

É ainda essencial ter em conta as grandes decisões judiciais sobre interpretação e 

aplicação da Constituição e embora menos do que na Grã-Bretanha, o costume, bem como 

(porque se trata de Estado Federal) as Constituições dos Estados federados de larguíssima 

importância em numerosos domínios (eleições, participação popular, poder local, educação). 

(MIRANDA, 2002, p. 83) 

 

2.3 A família Constitucional de matriz francesa 

 

Para Alexis de Tocqueville a convocação dos Estados Gerais na França (1789) é 
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conseqüência da secular luta entre nobreza e monarquia.
9
 Ali, desde o século XIV 

distinguiam-se as “leis do reino” das “leis do rei” (atribuindo superioridade aquelas em 

relação a estas)
10

, sendo que os surgimento da Constituição propriamente dita resulta da 

situação política vivida nos momentos que antecederam a Revolução Francesa que marcaram 

a ruptura com o Estado Absoluto.  

Entre os anos de  1789 e 1871 a França  teve 11 constituições, “algumas quase sem 

chegarem a entrar em vigor”. Esta variação de textos constitucionais se deve principalmente a 

diferentes perspectivas constitucionais geradas pelas ideias, de por um lado Montesquieu
11

 e 

por outro Rousseau
12

. (MIRANDA, 2002, p. 98) 

O constitucionalismo francês foi influenciado fortemente também pelos 

ensinamentos do abade Emmanuel Joseph Sieyès
13

, o qual publicou a obra “O que é o terceiro 

Estado”, um manifesto contra os privilégios e o absolutismo.  Afirmava que o povo francês 

era politicamente consciente e poderia decidir sobre a forma de Estado.  Poderia ser assim, o 

Poder Constituinte. (CANOTILHO, 1997, p. 73)  

Surge agora com centralidade política a nação, titular do poder constituinte. A nação 

não se reconduz à idéia de sociedade civil inglesa. Ela passa a deter um poder constituinte que 

se permite querer e criar uma nova ordem política e social [...] de ruptura com o antigo 

                                                
9 Ver TOCQUEVILLE, Alexis de. O Antigo Regime e a Revolução. Tradução de Yvonne Jean. 3.ed. Brasília: 

UnB; São Paulo; Hucitec, 1989. 
10Em fins do século XVIII a França – apesar das tentativas do rei de submeter à nobreza ao seu poder político – 

permanecia com uma estrutura social aristocrática, baseada na riqueza da terra. Por outro lado, uma nova riqueza 

determinou o surgimento de uma nova classe: a burguesia. “As descobertas marítimas dos séculos XV e XVI, a 

exploração dos novos mundos, o monopólio do comércio e o fornecimento de quadros para a administração 

monárquica afirmariam uma burguesia já indispensável ao Estado no século XVIII.” O rei, na sua função 
legislativa, não poderia ab-rogar ou modificar as leis do reino, salvo com a anuência dos Estados Gerais. 

(CERQUEIRA, Marcello. A Constituição na história: origem e reforma: da Revolução Inglesa de 1640 à crise 

do Leste Europeu. 2.ed.rev.e amp. até a E.C. n. 52/2006. Rio de Janeiro: Revan, 2006, p. 117)  
11Montesquieu constrói a sua doutrina pensando na liberdade. A separação de poderes é uma garantia da 

liberdade, porque, contra o poder só o poder. Daí, um governo representativo, porque sem representação política 

cai-se na concentração do poder no príncipe, ou no povo.  
12Rousseau procura a democracia  na sua pureza. Há um só povo, logo, deve haver unidade do seu poder, e a 

vontade do povo não se representa. A liberdade encontra-se no exercício do poder diretamente pelo povo.  
13 Para Sieyès o Terceiro Estado era quem exercia todo o trabalho voltado à economia da França (indústria, 

comércio, agricultura) e a nobreza e o clero não produziam, somente ocupavam os lugares honoríficos. “Os 

nobres e o alto clero, privilegiados, constituíam um corpo estranho, que nada fazia e poderia ser suprimido sem 
afetar a essência da Nação. Muito pelo contrário, pois as coisas poderiam andar melhor sem o estorvo desse 

conjunto parasita. [...] Embora o Terceiro Estado possuísse todo o necessário para constituir uma Nação, ele nada 

era na França daquela época, pois a nobreza havia usurpado os direitos do povo, oprimindo-o, instituindo 

privilégios e exercendo as funções vitais no serviço público. Contra esta situação, o Terceiro Estado reivindicava 

apenas uma parte do que, por justiça, lhe caberia. A burguesia não queria ser tudo mas, no mínimo, escolher seus 

representantes no próprio Terceiro Estado, ter igual número de deputados que os outros dois Estados e poder ter 

as votações nos Estados Gerais por cabeça, não por ordem.” (CRUZ, Paulo Marcio. Fundamentos do Direito 

Constitucional. Curitiba: Juruá, 2001, p. 59) 
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regime. [...] a imagem expressa pelo abade E. Sieyes é esta: o poder constituinte tem um 

titular – a nação. (CANOTILHO, 1997, p. 71) 

Sieyès havia convertido a vontade geral de Rousseau em uma manifestação singular 

do poder constituinte. Quando em 17 de junho de 1789 a denominação dos Estados Gerais 

mudou para Assembléia Nacional, os deputados assumiram a soberania – que os Estados 

Gerais nunca haviam tido – a fim de que fossem aplicadas em suas decisões. (ARTOLA, 

2005, p. 19)  

Ao observar a Constituição francesa de 1791, em seus primeiros artigos, vê-se 

estampado o pensamento de Sieyès: 

Art. 2º - A Nação, da qual emanam todos os poderes, só os pode exercer por 

delegação. A Constituição Francesa é representativa: os representantes são o Corpo 

Legislativo e o Rei. 

Art. 3º -   O Poder Legislativo é delegado numa assembléia nacional composta de 

representantes temporários, livremente eleitos pelo povo, para ser exercido por ela, com a 

sanção do rei, da maneira que abaixo for determinado. 

Art. 4º -    O Governo é monárquico: o Poder Executivo é delegado ao Rei, para ser 

exercido sob a sua autoridade, por ministros e outros agentes responsáveis, da maneira que 

abaixo será determinada. 

Art. 5º - O Poder Judiciário é delegado em juízes eleitos de tempos a tempos pelo 

povo. (apud MIRANDA, 1990, p. 62-63) 

 

2.4 A família Constitucional de matriz soviética 

 

Assim como o Constitucionalismo francês e americano, também o soviético tem a 

marca da Revolução
14

, através da Revolução Russa de outubro de 1917. A semelhança com a 

francesa dá-se pela ideia central, ou seja, a participação popular no movimento. O movimento  

revolucionário russo estava centrado na idéia:  “todo o poder aos sovietes”
15

.  

                                                
14A revolução à diferença da rebelião ou revolta e do golpe de Estado “é a tentativa, acompanhada do uso da 

violência, de derrubar as autoridades existentes e de substituí-las, a fim de efetuar profundas mudanças nas 
relações políticas, no ordenamento jurídico-constitucional e na esfera sócio-econômica.” (PASQUINO, 

Gianfranco. Verbete “revolução” in BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco 

(orgs.). Dicionário de política. Tradução de L. G. p. Cacais et al. Brasília: UnB, 1986,  p. 1121)  
15Os sovietes de trabalhadores do século XX representaram uma forma de poder popular espontâneo. Em 1917 

Lenin afirmava que os sovietes eram um novo aparelho de Estado que “[...] proporciona uma força armada de 

trabalhadores e de camponeses; e esta força não está divorciada do povo”, sendo muito mais democrática que 

qualquer outro anterior, capaz de impedir o surgimento da burocracia de políticos profissionais e investindo os 

representantes eleitos pelo povo tanto de funções executivas quanto das legislativas. A posição de Lenin, 

representativa da extrema esquerda nos conselhos dos trabalhadores europeus, não é a que prevalece na onda de 
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De acordo com Jorge Miranda a história constitucional soviética pode ser 

representada por oito grandes fases, quais sejam: 

1. 1917-1921: implantação do governo soviético; 

2. 1921-1928: reconstrução; 

3. 1928-1936: consolidação; 

4. 1936-1953: 2ª. Guerra Mundial, estalinismo e Guerra Fria; 

5. 1953-1964: desestalinização; 

6. 1964-1985: estabilidade interna e intervenção externa; 

7. 1985-1989: Perestroika ou reconstrução e Glasnost ou transparência; 

8. 1989-1991: desagregação. (2002, p. 112) 

Já para René David, que o direito soviético, a partir de 1917 admitiu  duas fases 

distintas. a) Da  revolução de 1917 até outubro de 1936, quando ocorre a “fase da edificação 

do socialismo” e b) a partir de 1936 quando o Estado Socialista é edificado e ocorre a 

“evolução para o comunismo”. (1998, p. 166) 

A característica do constitucionalismo de matriz soviética é a centralização do poder 

nas mãos do partido (DAVID, 1998, p. 21).  De acordo com Jorge Miranda  a “Vanguarda 

consciente da classe operária e instrumento da sua ditadura, o partido comunista apresenta-se 

essencialmente como um partido ideológico apto a enquadrar as massas” (MIRANDA, 2002, 

p. 114) 

 

3 IDEIAS GERAIS SOBRE O CONSTITUCIONALISMO 

 

Pode-se observar que no primeiro momento do Constitucionalismo, não 

considerando a família constitucional de matriz soviética,  que a Constituição funcionava 

como uma lei de garantias do indivíduo contra o Estado; tinha como elementos o fato de ser 

escrita, concisa e rígida; era utilizada como forma de controle do poder e garantia do governo 

das leis; a Constituição apresentava-se como um rol de direitos do homem, era uma 

declaração de direitos; fundava-se na separação de poderes - sendo que o poder legislativo é 

privilegiado como o espaço mais importante, representa a soberania popular; pregava o 

                                                                                                                                                   
revoluções que varreu a Europa Central e Ocidental no pós-1918. Uma ala à direita (Ebert e Cohen na 

Alemanha) pesava os conselhos ou sovietes como organizações transitórias, que deveiram ser abolidas assim que 

a democracia parlamentar se firmasse. Outra ala ao centro (Kautsky e Max Adler) tentava conciliar os extremos 

opunha-se a dissolução da Assembléia Constituinte pelos bolcheviques e a transformação dos sovietes em órgãos 

de governo. “Em última análise, o governo soviético estabelecido pelos bolcheviques estava fadado a tornar-se a 

ditadura de um partido dentro do proletariado.”(GOODE, Patrick. Verbete “Conselho”. In: BOTTOMORE, Tom 

(ed.). Dicionário do pensamento marxista. Tradução de Waltensir Dutra et al. Rio de Janeiro: Zahar, 1988, p. 

78-79)   
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Estado mínimo.   

O constitucionalismo moderno mostra então sua essência, buscando construir 

Estados com estrutura e funcionamento organizados, com o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário
16

  com  poderes limitados e bases políticas estabelecidas. Além disso, as cartas 

passaram a trazer explicitamente os direitos e garantias fundamentais do cidadão contra o 

antigo poder absoluto do Estado. 

Já no século XX houve um grande deslocamento no movimento constitucionalista. 

Com o advento do Estado intervencionista e com a relativização dos princípios liberais diante 

das crises do mercado e sociais, as constituições que se estabeleceram no plano deste modelo 

de Estado transformaram-se a fim de adaptar-se à nova realidade - consagração dos Direitos 

Sociais (direitos trabalhistas, acesso à saúde e educação públicas, previdência social). 

   A Constituição de Weimar (República de Weimar) de 1919 será a primeira 

constituição social européia. Embora ela possa ser considerada o marco de um novo momento 

do constitucionalismo, foi precedida pela Constituição do México de 1917. Assim a 

Constituição de Weimar
17

, marca o início do Estado Social, preocupado com os problemas 

sociais. 

Já a Constituição mexicana é resultado da Revolução Mexicana iniciada em 1910. 

Estas duas Constituições foram as  primeiras a consagrarem os direitos sociais (de segunda 

geração) em seu texto, além dos já tradicionais direitos liberais clássicos e dos direitos 

políticos das constituições democráticas. 

O Direito Constitucional
18

, então, firma-se como ramo do Direito Público,  e tem por 

objeto a Constituição política do Estado, no sentido amplo de estabelecer a sua estrutura, a 

organização de suas instituições e órgãos, o modo de aquisição e limitações do poder.  

 

4 AS IDEIAS DO NEOCONSTITUCIONALISMO  

                                                
16 Adotou a França, na sua primeira Carta, a teoria da tripartição dos Poderes, já aplicada na Inglaterra desde o 

início daquele século (Ato do Estabelecimento de 12 de junho de 1701), quando os Juízes passaram a 

permanecer nos cargos em razão do zelo pela função e não do beneplácito real. A teoria clássica da tripartição 

dos poderes é do Barão de Montesquieu (1689-1755), e consta no Livro XI do seu Espírito das Leis.  
17A previsão normativa de caráter social que se observa na Constituição de Weimar é a positivação jurídica de 
um debate que previamente teve lugar num âmbito exclusivamente político e que havia sido iniciado muitos anos 

atrás com a discussão sobre a ideia de um “Estado de direito democrático e social”. “A Constituição Alemã 

recebeu este nome por ter sido elaborada na cidade de Weimar, já que Berlim tinha suas entradas bloqueadas e 

boa parte de seus edifícios tinham sido destruídos.” (CRUZ, Paulo Marcio. Política, Poder, Ideologia e Estado 

Contemporâneo. 2. ed. Curitiba, Juruá, 2003. p.161-162)  
18A que a “expressão “Direito Constitucional” foi registrada pela primeira vez no norte da Itália, região 

envolvida com as invasões francesas, no fim do século XVIII, mais exatamente em 1797. Naquele mesmo ano, 

aparece a disciplina de Diritto Constituzionale, a ser lecionada por Giuseppe Compagnoni Di Luzo, em Ferrara”. 

(CRUZ, Paulo Marcio. Fundamentos do Direito Constitucional. Curitiba: Juruá, 2001. p. 27)  
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4.1 Considerações iniciais 

 

A priori, cabe dizer que a categoria
19

  Neoconstitucionalismo não é um termo com 

significado unívoco. Miguel Carbonell, por exemplo, trata como “constitucionalismo 

contemporâneo” ou meramente constitucionalismo (2003, p. 9). Sastre Ariza afirma que 

parece que a doutrina consolidou o uso da expressão neoconstitucionalismo, 

constitucionalismo avançado ou constitucionalismo de direitos, para designar o novo modelo 

jurídico (2003, p. 239).  Importante salientar que há convergência quanto ao período de 

surgimento. 

O marco histórico do surgimento do Neoconstitucionalismo, na Europa continental, 

foi o constitucionalismo do pós-segunda guerra mundial. A nova visão sobre a Constituição 

na Europa, imediatamente após a segunda Grande Guerra e ao longo da segunda metade do 

século XX, moldou para ela um novo lugar e como conseqüência, uma nova influência do 

direito constitucional sobre as instituições contemporâneas.  

Com o fim dos regimes totalitários, da opressão política e da violação reiterada dos 

direitos fundamentais, diversos países introduziram em seus textos constitucionais,  elementos 

relacionados a valores e opções políticas fundamentais, na expectativa de formação de um 

consenso mínimo a ser observado pelas maiorias. Com isto, tais elementos transformaram-se 

em normas jurídicas vinculantes para os grupos políticos. Em outras palavras, foram criados  

[...] catálogos de direitos e garantias fundamentais para a defesa do cidadão frente 

aos abusos que poderiam vir a ser cometidos pelo Estado ou por quaisquer detentores do 

poder em quaisquer de suas manifestações (político, econômico, intelectual, etc.), bem como 

mecanismos efetivos de controle da Constituição (jurisdição constitucional.
20

  

Em síntese, a realidade do pós-guerra fez com que se aproximassem as ideias de 

constitucionalismo e as ideias de democracia apresentando como resultado uma  forma nova 

de organização política. Conforme afirma Susanna Pozzolo, tais ideias se apóiam em 

mudanças estruturais que levam o Estado Constitucional a modificar o Estado de Direito 

(2003, p. 189). Para Sastre Ariza, trata-se de um “nuevo modelo jurídico que representa el 

Estado constitucional de Derecho”. (2003, p. 239) 

                                                
19“[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia.” (PASOLD, Cesar Luis. 

Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 11.ed. Florianópolis: Conceito;  Millennium, 2008, p. 31)  
20

CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. Disponível em: 

<http:panoptica.org/.../Neoconstitucionalismoeneoprocessualismo.pdf.>.  Acesso em: 17 de março de 2010.  
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Observa-se que as referências para o desenvolvimento do Neoconstitucionalismo 

estão na Constituição alemã de 1949 e na criação do Tribunal Constitucional Federal em 

1951.
21

 Pode-se afirmar que eles foram os responsáveis pela ascensão do direito 

constitucional nos países de tradição romano-germânica. Já Riccardo Guastini lembra o papel 

da Constituição da Itália de 1947 e a posterior instalação da Corte Constitucional em 1956
22

  

neste processo. (2003, p. 59) Pode-se ainda estabelecer na década de 70, a redemocratização e 

a constitucionalização de Portugal em 1976 e da Espanha em 1978 como marcos jurídicos do 

Neoconstitucionalismo. 

No Brasil, este processo foi desencadeado a partir da Constituição de 1988 e o 

conseqüente processo de redemocratização.  O direito constitucional brasileiro se restabeleceu 

por ocasião da discussão prévia, da convocação, da elaboração e promulgação da Constituição 

de 1988. (BULOS, 2008, p. 22 e BARROSO, 2009, p. 36) Esta Constituição tem se 

demonstrado forte para superar os momentos de instabilidade política pelos quais passou o 

Brasil nestes mais de vinte anos. Por exemplo: “mensalão”, denúncia de financiamento e 

vantagens para membros do Congresso Nacional, renúncia e escândalos envolvendo 

deputados e senadores, impeachment do Presidente da República bem como outros fatos. Em 

nenhum momento foi cogitado a utilização de outros meios senão o respeito ao que determina 

a legalidade constitucional. (MENDES; COELHO; BRANCO, 2008, p. 1339)  

Assim é que o momento histórico conduziu a possibilidade, frente ao que os Estados 

viviam, de buscar respostas e saídas para as suas realidades. Trata-se de um conjunto de 

posturas que adquiriram um sentido comum ao buscar interpretar e explicar o direito dos 

Estados constitucionais, principalmente os que no pós-guerra e em repúdio aos recém-

depostos regimes autoritários, adotaram constituições caracterizadas pela forte presença de 

direitos, princípios e valores e de mecanismos rígidos de fiscalização da constitucionalidade, 

através de um órgão especializado, normalmente o Tribunal Constitucional. Observa-se, assim 

que o perfil do neoconstitucionalismo apresenta-se com mais princípios que regras; mais 

ponderação que subsunção; mais Constituição que lei; mais juiz que legislador. (PRIETO 

                                                
21 CARBONELL, Miguel. Nuevos tiempos para el constitucionalismo. In: _____ (org.). 

Neoconstitucionalimo(s). Madri: Trotta, 2003, p. 9; GUASTINI, Riccardo. La Constitucionalizaciòn del 
ordenamento jurídico. In: CARBONELL, Miguel (org.).  Neoconstitucionalismo(s). Madri: Trotta, 2003, p. 52; 

ALEXY, Robert. Los Derechos Fundamentales en el Estado Constitucional Democratico. Traducción de Alfonso 

García Figueroa. In: CARBONELL, Miguel (org.). Neoconstitucionalismo(s). Madri: Trotta, 2003, p. 34 e 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 35.   
22De acordo com  Robert Alexy: “Los derechos fundamentales son lo que son sobre todo a través de la 

interpretación.” (ALEXY, Robert. Los Derechos Fundamentales en el Estado Constitucional Democratico. 

Traducción de Alfonso García Figueroa. In: CARBONELL, Miguel (org.). Neoconstitucionalismo(s). Madri: 

Trotta, 2003, p. 35)  
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SANCHÍS, 2003, p. 59)  

O marco filosófico do neoconstitucionalismo gira em torno do pós-positivismo
23

, 

pelo qual os princípios jurídicos passam a ter aplicação meramente secundária, como forma 

de colmatar lacunas, para ter relevância jurídica na concretização judicial dos direitos.   

Já o marco teórico subdivide-se em três vertentes: o reconhecimento da força 

normativa da Constituição; a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de 

uma nova dogmática da interpretação constitucional. 

Desde logo há que registrar-se que afirmar que as normas constitucionais têm força 

normativa significa reconhecer que a Constituição não é uma mera carta de intenções 

políticas, e sim que ela possui caráter jurídico imperativo. Tal  reconhecimento significa uma 

cisão com o direito constitucional clássico, no qual visualizam-se as normas constitucionais 

programáticas como proposições futuras, sem perspectivas de concretização e padecendo de 

eficácia vinculante.  

Por conseguinte, gradativamente, a jurisdição constitucional ganha terreno com 

realce dos direitos fundamentais. A proteção e  a garantia destes direitos  passa a ser tarefa do 

Poder Judiciário, em detrimento do Poder Legislativo que, no positivismo jurídico estrito, 

detinha tal supremacia em virtude da influência dos ideais de Montesquieu em torno da 

tripartição dos poderes
24

.    

Tal expansão teve como resultados na ordem jurídica brasileira, conforme Eduardo 

Gambi, a simplificação do acesso à justiça com a criação dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais, dispensando, em casos específicos, a presença de advogados; a modificação das 

funções do Ministério Público, cujos membros passaram a ter legitimidade para tutelar 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos e a ampliação dos mecanismos 

abstratos de controle de constitucionalidade, com inserção de novos legitimados e com a 

                                                
23Sobre a expressão “pós-positivismo”, veja-se o que afirma Manuel Atienza: “Creio que estas mudanças 

terminológicas são o sintoma de uma mudança verdadeiramente de fundo. Em minha opinião, assim como o 

tempo histórico do Direito Natural se concluiu a muito tempo com o fenômeno da positivação do Direito, o 

positivismo jurídico (mais recentemente) concluiu também seu ciclo, como conseqüência da constitucionalização 

dos direitos.  Neste sentido, pós-positivismo me parece uma denominação preferível às outras, porque sugere a 

idéia de um processo e de uma fase do mesmo posterior à do positivismo. Porém não me parece que seja de todo 
adequada para referir-se a autores como Dworkin, Alexy ou Nino e na qual eu também me situo.” (ATIENZA, 

M. Resposta. In: CRUZ,  Paulo Márcio; ROESLER, Cláudia R. Direito e argumentação no pensamento de 

Manuel Atienza. Rio de  Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 46)  
24Para Montesquieu, “a decisão do juiz deve ser uma reprodução fiel da lei: ao juiz não deve ser deixada 

qualquer liberdade de exercer sua fantasia legislativa, porque se ele pudesse modificar as leis com base em 

critérios equitativos ou outros, o princípio da separação dos poderes seria negado pela presença de dois 

legisladores: o verdadeiro e o próprio e o juiz que poria sub-repticiamente suas normas, tornando assim vãs as do 

legislador.” (BOBBIO, Norberto. O Positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Compiladas por N. 

Morra. Tradução de M. Pugliesi. São Paulo: Ícone, 1995, p. 40)  
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criação de outros instrumentos
25

.  

 

4.2 Neoconstitucionalismo e seus tipos 

 

A expressão “Estado constitucional” vem sendo utilizada por Luigi Ferrajoli (2003, 

p. 18), Gustavo Zagrebelsky (2003, p. 37), Luís Prieto Sanchís (2003a, p. 107) para 

representar os Estados que possuem os elementos que caracterizam o neoconstitucionalismo. 

O elemento chave desses Estados é a “constitucionalização” do ordenamento jurídico. 

Apresentar-se-á alguns elementos desta constitucionalização nos seus aspectos teórico, 

ideológico e metodológico. Importante que se ressalte que estes tipos tem sentido quando 

relacionados ao positivismo jurídico.  

 

4.2.1 Neoconstitucionalismo teórico 

Segundo García Figueroa a constitucionalização dos sistemas jurídicos inviabiliza o 

positivismo teórico. Isso porque o modelo de regras, característico do positivismo jurídico, é 

insuficiente para dar conta da aplicação do Direito. (2003, p. 171) 

Para Paolo Comanducci o neoconstitucionalismo se destaca pela interpretação. 

Afirma que os que adotam o modelo descritivo de constituição  entendem a interpretação com 

pelo menos uma característica em comum com a interpretação da lei: são ambas, a lei e 

Constituição, documentos normativos, respeitando o seu grau, não diferindo qualitativamente. 

(2003, p. 83-85) 

Segundo Prieto Sanchis o neoconstitucionalismo não representa uma nova teoria da 

interpretação jurídica. O que o neoconstitucionalismo introduz, segundo o jurista espanhol é 

um modo de analisar o funcionamento dos sistemas jurídicos, pois a constitucionalização do 

ordenamento jurídico influencia suas características principais. (2003b, p. 135-136)  

 

4.2.2  Neoconstitucionalismo Ideológico 

Segundo Paolo Comanducci o Neoconstitucionalismo ideológico valoriza 

positivamente o processo de constitucionalização destacando a importância dos mecanismos 

institucionais de tutela dos direitos fundamentais. Assim, segundo ele, o 

Neoconstitucionalismo ideológico sustenta uma “obligación moral de obedecer a la 

Constitución y a las leys que son conformes a la Constitución”. (2003, p. 85-86) 
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Neoconstitucionalismoeneoprocessualismo.pdf.>.  Acesso em: 17 de março de 2010.  
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Explicitando mais, Prieto Sanchis considera que pode entender-se o 

Neoconstitucionalismo como ideologia justificadora ou defensora de uma fórmula política. 

Para tanto discrimina três  dimensões: pela  primeira visão ideológica considera-se  o Estado 

Constitucional de Direito como a mais justa forma de organização política. Pela  segunda 

defende-se  que o Constitucionalismo é um modelo ótimo de Estado e pela  terceira 

compreende-se um Constitucionalismo dogmático como representativo de uma nova 

interpretação das tarefas e da própria teoria do Direito, e difunde-se o compromisso do jurista 

com a tarefa crítica e não somente descritiva do Direito. Exemplos de juristas que 

demonstram isso em suas abordagens são: “Dworkin, Habermas, Alexy, Nino, Zagrebelsky y, 

aunque tal vez de um modo más matizado, Ferrajoli”.(2003, p. 123-124)  

 Para García Figueroa a principal tese deste constitucionalismo estabelece  a 

ambigüidade existente no constitucionalismo quando sustenta de um lado que “nem todo o 

Direito do legislador deve ser respeitado” inviabilizando o positivismo ideológico e do outro,  

a necessidade do “dever de obediência ao Direito”. Neste último caso, o critério de avaliação 

adotado para avaliar o Direito é a própria Constituição. (2003, p. 171)  

Esto significa que al abrigo del constitucionalismo también es posible reforzar un 

deber de obediencia al Derecho en la medida en que la Constitución y el Derecho impregnado 

o irradiado por ésta coincide con los criterios últimos de evaluación moral de las normas. 

(2003, p. 171) 

Em síntese, a característica fundamental do Neoconstitucionalismo ideológico está 

na aceitação e aprovação da constitucionalização do Direito, reconhecendo o Estado 

Constitucional de Direito como o melhor modelo de organização política. 

4.2.3 Neoconstitucionalismo metodológico 

O Neoconstitucionalismo metodológico conecta o Direito à moral.  

Para Paolo Comanducci,  o neoconstitucionalismo metodológico  sustenta o respeito 

às  situações de Direito constitucionalizado, nas quais os princípios e o direitos fundamentais 

constituem uma ponte entre o Direito e a Moral. Desta forma, ao estabelecer esta relação, 

identifica e justifica como Direito um ordenamento jurídico que esteja afeto aos juízos morais. 

Assim, as normas serão consideradas jurídicas se possuírem fundamento ético. (2003, p. 87) 

García Figueroa destaca que a relação entre Direito e moral invalida o positivismo 

jurídico metodológico. A constitucionalização dos sistemas jurídicos deixaria de ser uma 

mera figura da relação Direito e moral para converter-se em uma confirmação. (2003, p. 172) 

 

CONCLUSÃO 
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O presente artigo teve como objeto verificar as características do 

Neoconstitucionalismo conectando-as com as origens da idéia constitucional. Importante que 

se destaque que Neoconstitucionalismo não é um termo com significado unívoco. Identificado 

também como “constitucionalismo contemporâneo” ou meramente “constitucionalismo”, bem 

como “constitucionalismo avançado” ou “constitucionalismo de direitos”. Cabe destacar: 

a) No primeiro momento do Constitucionalismo, não considerando a família 

constitucional de matriz soviética, a Constituição funcionou como uma lei de garantias do 

indivíduo contra o Estado; tendo como elementos o fato de ser escrita, concisa e rígida; era 

utilizada como forma de controle do poder e garantia do governo das leis; a Constituição 

apresentava-se como um rol de direitos do homem, era uma declaração de direitos; fundava-se 

na separação de poderes - sendo que o poder legislativo é privilegiado como o espaço mais 

importante, representa a soberania popular; pregava o Estado mínimo.   

b) No século XX houve um grande deslocamento no movimento constitucionalista. 

Com o advento do Estado Intervencionista e com a relativização dos princípios liberais diante 

das crises do mercado e sociais, as constituições que se estabeleceram no plano deste modelo 

de Estado transformaram-se a fim de adaptar-se à nova realidade - consagração dos Direitos 

Sociais (direitos trabalhistas, acesso à saúde e educação públicas, previdência social). O 

marco histórico foram as Constituições Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar 

(República de Weimar) de 1919 que será a primeira constituição social européia.  

c) O marco histórico do surgimento do Neoconstitucionalismo, na Europa 

continental, foi o período do pós-segunda guerra mundial. A nova visão sobre a Constituição 

da Europa ao longo da segunda metade do século XX, moldou o novo lugar da Constituição e 

como conseqüência, a influência do direito constitucional sobre as instituições 

contemporâneas.  

d) A realidade pós-guerra fez com que se aproximassem as ideias de 

constitucionalismo e as ideias de democracia apresentando como resultado uma  forma nova 

de organização política.  

e) As referências para o desenvolvimento do Neoconstitucionalismo estão na 

Constituição alemã de 1949 e na criação do Tribunal Constitucional Federal em 1951.  

f) No Brasil, este processo se fez com a Constituição de 1988 e o conseqüente 

processo de redemocratização.   

g) O marco filosófico do neoconstitucionalismo gira em torno do pós-positivismo, 

pelo qual os princípios jurídicos passam a ter aplicação meramente secundária, como forma 
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de colmatar lacunas, para ter relevância jurídica na concretização judicial dos direitos.   

h) O marco teórico subdivide-se em três vertentes: o reconhecimento da força 

normativa da Constituição; a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de 

uma nova dogmática da interpretação constitucional. 

i) As normas constitucionais têm força normativa significa reconhecer que a 

Constituição não é uma mera carta de intenções políticas, e sim que ela possui caráter jurídico 

imperativo. 
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A NORMATIVIDADE DOS PRINCÍPIOS NO PÓS-POSITIVISMO: UMA ANÁLISE À LUZ DA
TEORIA DE ROBERT ALEXY

NORMATIVITY’ S PRINCIPLES IN POS-POSITIVISM: AN ANALYZE ABOUT ROBERT’S ALEXY
THEORY

Nathalie de Paula Carvalho

RESUMO
O presente artigo aborda a distinção entre princípios e regras no pós-positivismo, apresentando uma visão
geral sobre a teoria dos princípios. Como meios de solução das colisões entre os princípios, será estudado a
máxima da proporcionalidade, juntamente com o que se denomina de “lei do sopesamento”, fazendo uma
relação destes com a teoria dos valores. Ao final, conclui-se pela contribuição significativa das idéias de
Robert Alexy para o pós-positivismo, atestando a normatividade dos princípios. O neoconstitucionalismo
vem imprimindo ao Direito Constitucional contemporâneo uma nova feição, agora mais voltada para a real
situação vivenciada pela sociedade, uma maior preocupação com o caso concreto e principalmente com suas
repercussões.
PALAVRAS-CHAVES: Princípios. Regras. Ponderação. Valores.

ABSTRACT
This article discusses the distinction between principles and rules in the post-positivism, presenting an
overview of the theory of principles. As a means of resolving the collision between the principles will be
studied maximum of proportionality, along with what is called the "law of weighing up," making a link
between it and the theory of values. It was concluded by the significant contribution of the ideas of Robert
Alexy for post-positivism, attesting to the normativity of principles. The neoconstitutionalism has impressed
the contemporary constitutional law a new face, now more geared to the real situation faced by the society, a
greater concern with the case and especially with its repercussions.
KEYWORDS: Principles. Rules. Balance. Values.

INTRODUÇÃO

A distinção entre regras e princípios como espécies da norma jurídica é uma seara jurídica objeto de
muitas controvérsias. Esta discussão vem ganhando força com as idéias do pós-positivismo, podendo citar
como exemplo as exposições de Robert Alexy, que freqüentemente relaciona os princípios com os direitos
fundamentais, tomando como ponto de partida os posicionamentos de Ronald Dworkin.

            Diante dessa nova realidade, surgiu a necessidade de métodos específicos para uma abordagem mais
direcionada, tendo como principal missão fornecer elementos para a constitucionalização dos princípios na
forma de direitos fundamentais, bem como disciplinar a aplicação dos mesmos no ordenamento jurídico.

Pretende-se, ao final deste artigo, analisar a Teoria dos Princípios segundo o pós-positivismo,
tecendo considerações sobre a distinção entre regras e princípios, analisando ainda a lei de ponderação como
metodologia para solucionar casos concretos e a relação entre a teoria dos princípios e teoria dos valores.  

1 O PÓS-POSITIVISMO

Os princípios foram alvo de muitas interpretações ao longo da história, prevalecendo as mais variadas
concepções de acordo com a corrente doutrinária que vigorava à época. Para Lênio Luiz Streck (2004,
p.110), analisando a questão da análise contextualizada, os princípios “assumem um significado apenas
quando considerados em conjunto com o restante dos sistema jurídico: daí a necessidade de pressupô-lo
como uma totalidade”.

Podem-se estabelecer três momentos importantes desse resgate, referenciados por Daniel Sarmento
(2004, p.78-79) e Helano Márcio Vieira Rangel (2006, p.301-302): (1) direito natural; (2) positivismo
legalista e (3) pós-positivismo.

Em (1), os princípios eram tomados como axiomas jurídicos, que tinham como principal meta atingir
o conceito de bem. Tal idéia foi combatida pelo segundo momento (2), o positivismo legalista (séc. XIX e
XX), com a Escola da Exegese, onde os princípios eram considerados fontes meramente subsidiárias, com a
função integradora ou programática, o que ocasionou um esvaziamento da sua função normativa e provocou
a separação entre o Direito e a moral. Em (3) surge a força normativa autônoma e preponderante dos
princípios, servindo de arcabouço para o ordenamento jurídico, retomando a racionalidade prática no
Direito. Sobre essa nova realidade, afirma Daniel Sarmento:

Na verdade, os princípios constitucionais encarnam juridicamente os ideais de justiça de uma
comunidade, escancarando a Constituição para uma ‘leitura moral’, pois é, sobretudo, através deles que

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5689



se dará uma espécie de positivação constitucional dos valores do antigo direito natural, tornando
impossível uma interpretação axiologicamente asséptica da Constituição. (SARMENTO, 2004, p. 79).

Na concepção de Willis Santiago Guerra Filho (1999, p. 51), através do pós-positivismo ocorre uma
síntese dialética entre o direito natural e o direito positivo. Sobre essa nova sistemática, José Ricardo Cunha
assevera que:

A grande virtude, pois, dos princípios é esta capacidade de condensar numa unidade operacional os
aspectos axiológicos e deontológicos da normatividade jurídica, revelando que o dever ser das
imperatividades do direito não pode ser dissociado de um núcleo ontológico que resguarde uma eticidade
necessária à consecução dos fins do direito. Assim, o comando (dever ser) não pode ser separado do
valor que lhe justifica, impedindo que o direito seja reduzido à pura força ou violência institucional,
muito embora não prescinda dela. Dessa forma, os princípios jurídicos parecem ter uma extraordinária
capacidade de aglutinar as dimensões constitutivas da própria teoria do direito: dever ser (deontologia),
valor (axiologia) e finalidade (teleologia) se reúnem numa tecitura ontológica que forma identidade e
validade do direito. (CUNHA, 2006, p. 34).

O Direito é formado por uma ligação entre valores, princípios e regras. Essa relação tem origem nos
valores, centralizando no papel dos princípios e na extremidade têm-se as regras. Diante da dependência em
relação à realidade social, não é suficiente o sentido unívoco e objetivo da ordem vigente. Desta composição
extrai-se a ratio juris do ordenamento. Infere-se que todo princípio contém um valor e toda regra, um
princípio e um valor, formando a verdadeira deontologia jurídica. Sobre o assunto, Paulo Bonavides é
bastante claro:

O caráter político da Constituição avulta também quando se trata de fixar o caráter normativo dos
princípios constitucionais. Estes não são outra coisa senão princípios políticos introduzidos na
Constituição. Adquiriram, graças a esta, uma juridicidade que, se por uma parte os limita, por outra, não
quebranta de modo algum o elo axiológico necessário que os prendem às matrizes sociais donde
brotaram de donde continuam, aliás, a receber inspiração, calor e vida. (BONAVIDES, 2008, p. 462).

O pós-positivismo consiste em conceber o ordenamento jurídico como um conjunto de regras e
princípios, espécies do gênero norma jurídica, que não possuem hierarquia entre si, apenas diferentes meios
de aplicação. Inclui “a definição das relações entre valores, princípios e regras, aspectos da chamada nova
hermenêutica” (BARROSO; BARCELLOS, 2006, p. 336). Assim, importante destacar a seguinte opinião:

A teoria pós-positivista rearticula o direito e a moral, buscando introduzir elementos morais na
fundamentação estritamente jurídica das decisões judiciais, reconhecendo a magnitude de padrões
normativos que não se limitam às tradicionais proibições, permissões e obrigações.[...] Os princípios, na
linha de pensamento pós-positivista, prestam-se assim a diluir elementos morais no ordenamento
jurídico, contribuindo para uma proveitosa articulação entre eqüidade e segurança jurídica, uma vez que
as decisões judiciais não mais precisariam recorrer a elementos extrínsecos ao ordenamento jurídico,
metafísicos talvez, na ausência de uma regra específica a regular um dado caso concreto posto sob
apreciação jurisdicional. (DIAS JÚNIOR, 2007, p. 178).

Desta forma, o constitucionalismo moderno, com o resgate dos valores, promove uma reaproximação
do Direito com a ética, superando o conhecimento convencional que vigorou no positivismo legalista. Hoje
se fala em normatividade dos princípios, que dando unidade e harmonia ao sistema, de forma a atenuar
tensões normativas.

2 A TEORIA DOS PRINCÍPIOS PÓS-POSITIVISTA: UMA DISTINÇÃO ENTRE REGRAS E
PRINCÍPIOS

As divergências entre regras e princípios têm sido objeto de debates doutrinários nos últimos tempos,
devido à sua importância para a interpretação e aplicação aos direitos e garantias fundamentais. Como um
significativo expoente, Alexy analisa esses institutos a título de estrutura dessas normas em seu livro “Teoria
dos Direitos Fundamentais.”

Tem como ponto de partida a obra de Ronald Dworkin, “Levando os direitos a sério”, onde ele
critica o positivismo jurídico pelo desprezo ao papel dos princípios, que representam o ponto de encontro
entre o Direito e a moral. O juiz, neste sistema, não conseguiria identificar nenhuma regra jurídica aplicável,
somente a discricionariedade, criando a partir disso o Direito. 

A importância da teoria dos princípios desenvolvida por Robert  Alexy, baseada nos conceitos de
Dworkin, surge da necessidade de métodos específicos de interpretação e aplicação dos direitos
fundamentais, dada a vagueza das suas formulações. É importante registrar que, a partir deste momento, os
princípios geram direitos e se tornaram predominantes, alcançando, embora de forma divergente, o patamar
da normatividade. Robert Alexy concebe a teoria dos princípios considerando que norma é o gênero, do qual
são espécies as regras e os princípios. Ambos dizem o “dever-ser”, sendo expressados por termos deônticos,
prescrevendo proibições ou permissões (ALEXY, 2008, p.87).

As concepções iniciais de sua teoria são provenientes de Ronald Dworkin (2007, p.36-37) em
“Levando os direitos a sério”, o qual considera que existem os princípios em sentido amplo, que se dividem
em princípios em sentido estrito e  diretrizes políticas (policies). As policies têm como objetivo a melhoria
nos aspectos econômicos, políticos e sociais, enquanto os princípios em sentido estrito são aplicados por
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serem uma aplicação da justiça como eqüidade. Por ser liberal, Dworkin diz que somente os princípios em
sentido estrito se aplicam aos direitos fundamentais, rejeitando a possibilidade de ponderação destes com as
diretrizes políticas. Diferente é a idéia de Alexy, conforme afirma Daniel Sarmento:

Observe-se, no entanto, que Alexy, como um jurista do Estado Social, não adota a tese de Dworkin, de
impossibilidade de ponderação entre princípios e diretrizes políticas, até porque tal idéia acabaria
amesquinhando os direitos sociais e econômicos, sempre dependentes de políticas públicas para a sua
implementação, as quais podem importar em necessidade de restrição das liberdades individuais.
(SARMENTO, 2004, p.85).

As regras, segundo Dworkin, são aplicadas na base do “tudo ou nada”, sendo comandos disjuntivos,
ou seja, presentes os seus pressupostos a regra é aplicada ao caso concreto ou é completamente afastada
para que outra possa incidir. Os princípios indicam uma direção, um norte.

Comentando este posicionamento, Larry Alexander e Kenneth Kress (2000, p. 423) afirmam que ele
distinguiu as normas em regras postuladas, aplicáveis na base do “tudo ou nada”, e em princípios, a serem
políticas ou outros tipos de padrões que não tornam necessária uma decisão específica. Fazem referência aos
princípios jurídicos, como sendo entidades teóricas que justificam as regras jurídicas e determinam a sua
aplicabilidade, solucionando, por vezes, os conflitos entre as mesmas.

Dworkin sugere alguns critérios para a distinção entre regras e princípios: generalidade;
determinabilidade dos casos de aplicação; formas de surgimento; caráter explícito do seu conteúdo
axiológico e importância para a ordem jurídica. A título de comparação, veja-se o posicionamento de
Canotilho, que, a semelhança de Alexy, considera que as normas jurídicas se dividem em normas-regras e
normas-princípios.

Alguns critérios de diferenciação são lembrados por ele (CANOTILHO, 2002, p. 1144): o grau de
abstração, possuindo um maior grau os princípios, ao passo que as regras são dotadas de abstração reduzida,
e o grau de determinabilidade, sendo os princípios mais vagos e indeterminados, enquanto as regras são
passíveis de aplicação direta e o caráter de fundamentabilidade, tendo os princípios uma natureza
estruturante e fundamental no ordenamento jurídico.

Canotilho assinala que tal distinção versa sobre a qualidade de dois tipos de normas jurídicas. Assim,
pode-se diferenciá-las da seguinte forma: as normas-regras são imperativas (incidem ou não, são válidas ou
não); possuem entre si uma convivência antinômica; se relacionam através da exclusão mútua e possuem os
critérios das antinomias aparentes para a solução de conflitos. Já as normas-princípios impõem um mandado
de otimização (gradação); possuem uma convivência conflitual; coexistem e o critério para a solução de
possíveis conflitos é o princípio da proporcionalidade, o qual será analisado adiante. 

Alexy (2008, p. 89-90) reconhece que tais elementos de diferenciação podem conduzir a três teses
sobre a aplicação dos princípios e regras: (1) as tentativas de diferenciar as normas podem resultar em
fracasso, diante da diversidade de entendimentos sobre o assunto; (2) a diferença entre as regras e os
princípios é delineada somente em nível de grau de generalidade, considerando que este critério é o único
que serve para uma distinção satisfatória; (3) a distinção entre as normas não são somente de grau, mas
principalmente uma diferença qualitativa.

Robert Alexy considera mais correta a terceira posição, por considerar que os princípios são
entendidos como mandado de otimização, algo realizável na maior medida possível dentro das possibilidades
jurídicas e fáticas existentes. Por outro lado, as regras contêm determinações, são sempre satisfeitas ou não,
sem comportar essa modulação de eficácia.

3 A SOLUÇÃO DE CONFLITOS ENTRE REGRAS E COLISÃO ENTRE PRINCÍPIOS

Quando da aplicação das normas aos direitos fundamentais, aborda-se a questão dos conflitos entre
regras e na colisão entre princípios. Daniel Sarmento (2004, p. 85) reproduz o entendimento de Alexy,
esclarecendo que os conflitos entre regras são resolvidos de forma diferente das colisões entre princípios.

A solução do primeiro caso (regras) se dá pela introdução de uma cláusula de exceção (ALEXY,
2008, p. 92), de forma a eliminar o conflito ou declarar que uma das regras seja inválida e extirpada do
ordenamento jurídico. Pelo conceito de validade jurídica, a regra é ou não válida, não comporta uma
graduação. Nas palavras do autor:

Não importa a forma como sejam fundamentados, não é possível que dois juízos concretos de dever-ser
contraditórios entre si sejam válidos. Em um determinado caso, se se constata a aplicabilidade de duas
regras com conseqüências jurídicas concretas contraditórias entre si, e essa contradição não pode ser
eliminada por meio da introdução da cláusula de exceção, então, pelo menos uma das regras deve ser
declarada inválida. (ALEXY, 2008, p. 92).

Tal problema poderia ser solucionado por meio das determinações gerais e tradicionais de lex
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posterior derogat legi priori (lei posterior derroga a anterior); lex superior derogat legi inferiori (lei
superior derroga lei inferior) e lex specialis derogat legi generali (lei especial derroga lei geral), podendo
ainda ser estabelecido um acordo com a importância da regra em conflito. O que interessa ao final é que a
decisão seja válida.

A colisão entre princípios requer uma análise mais aprofundada. Primeiramente usa-se o termo
“colisão” porque, ao contrário das regras, não existe princípio inválido, apenas um será aplicado ao caso
concreto em determinadas circunstâncias por ser mais viável do que o outro, mas não há uma declaração de
imprestabilidade para o ordenamento. A referência que se faz é à idéia de sopesamento dos interesses
conflitantes: quanto maior for o grau de interferência em um princípio, maior deve ser a sua importância. Na
lição de Robert Alexy:

Se dois princípios colidem – o que ocorre, por exemplo, quando algo é proibido de acordo com um
princípio e de acordo com outro permitido – um dos princípios terá que ceder. Isso não significa,
contudo, nem que o princípio cedente deva ser declarado inválido, nem que nele deverá ser introduzida
uma cláusula de exceção. Na verdade, o que ocorre é que um dos princípios tem precedência em face do
outro sob determinadas condições. Sob outras condições, a questão da precedência pode ser resolvida de
forma oposta. (ALEXY, 2008, p. 93).

Para a busca de uma melhor resposta para o caso concreto por meio dos princípios, Alexy tem uma
solução mais adequada do que a proposta por Dworkin (2007, p. 165), o qual recorrera à figura do “juiz
Hércules”, um ser dotado  de qualidades ideais, onisciente, que buscava a solução para cada caso através de
uma reconstrução do direito vigente com base nos princípios morais. Era um ser com capacidades e
paciência sobre-humanas, com a incumbência de “selecionar as hipóteses de interpretação dos casos
concretos através do filtro da integridade.” (PEDRON, 2005, p. 74).

Alexy propõe um mecanismo de controle social sobre a argumentação jurídica, abrindo para a
participação de toda a comunidade de intérpretes da Constituição. Daniel Sarmento (2004, p. 86) registra
que a técnica mais aceita é a da ponderação, diante da complexidade dos conflitos constitucionais. Para
Marcelo Lima Guerra:

Se há casos em que não é possível, em razão de limites da própria capacidade humana, discernir a única
solução correta, nem mesmo a melhor entre várias, quando há mais de uma qualificável como correta,
então não se pode considerar que tudo esteja contido nos princípios, nada restando a fazer senão
concretizá-los através do sopesamento. (GUERRA, 2006, p. 69).

Através da técnica de ponderação, cada um dos elementos deve ser considerado à luz da sua
importância e pertinência para o caso concreto, de forma a possibilitar uma visão diversificada. Três etapas
devem ser seguidas para chegar à solução adequada (BARROSO; BARCELLOS, 2006, p. 346-347): 1º,
cabe ao intérprete detectar no sistema as normas relevantes para a solução do caso, identificando eventuais
conflitos entre elas; 2º, devem-se examinar os fatos, as circunstâncias concretas do caso e sua interação com
os elementos normativos; 3º, nessa fase de decisão, os grupos de normas e a repercussão dos fatos no caso
concreto são avaliados de forma conjunta, resultando na preponderância de um destes.

Letícia Balsamão Amorim (2005, p. 127) entende a lei de ponderação como sendo as condições
segundo as quais um princípio precede a outro, constituindo o suporte fático de uma regra que expressa a
conseqüência jurídica dos princípios precedentes. Arremata ainda considerando que os conflitos entre regras
se dão na dimensão de validade, ao passo que a colisão entre princípios se dá no âmbito do peso, que,
segundo Daniel Sarmento (2000, p. 45), “revela-se quando dois princípios diferentes incidem sobre
determinado caso concreto entrando em colisão”. Acompanhando este raciocínio, Ana Paula de Barcellos
afirma que:

Em particular, o intérprete poderá ser confrontado com conflitos normativos que envolvem valores ou
opções políticas e tensão, insuperáveis pelas formas hermenêuticas tradicionais de solução de
antinomias, e, para solucioná-los, será necessário recorrer à técnica de ponderação. (BARCELLOS,
2008, p. 112).

[...]

Ademais, não é possível simplesmente escolher uma disposição constitucional em detrimento das
demais: o princípio da unidade, pelo qual todas as disposições constitucionais têm a mesma hierarquia e
devem ser interpretadas de maneira harmônica, não admite essa solução. Essa, portanto, é a primeira
distinção entre a ponderação e as técnicas tradicionais de solução de antinomias: estas estão ligadas à
subsunção, ao passo que a ponderação é uma alternativa a ela. (BARCELLOS, 2008, p. 116).

Se, isoladamente considerados, os princípios conduzem a resultados contraditórios, um restringe a
possibilidade jurídica do outro, tendo como parâmetro de análise a relação de precedência condicionada, ou
seja, saber sob quais condições o princípio que deve ceder.  A solução proposta por Alexy seria a seguinte:

A solução para essa colisão consiste no estabelecimento de uma relação de precedência condicionada
entre os princípios, com base nas circunstâncias do caso concreto. Levando-se em consideração o caso
concreto, o estabelecimento de relações de precedências condicionadas consiste na fixação de condições
sob as quais um princípio tem precedência em face do outro. Sob outras condições, é possível que a
questão da precedência seja resolvida de forma contrária. (ALEXY, 2008, p. 96). 
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Para Robert Alexy, a lei de colisão pode ser assim expressada: as condições (suporte fático) sob as
quais um princípio tem precedência em face do outro. Infere-se que a análise se dá através de mandamentos
de otimização e que inexiste uma relação absoluta de precedência. Sobre  a vinculação dos princípios,
Andréa Nárriman Cezne afirma que:

Deve-se enfrentar a objeção de que os princípios não poderiam determinar um resultado particular
(objeção que poderia ser feita por um positivista) ainda que sejam considerados obrigatórios. Esta
consideração baseia-se na idéia de que a norma impõe um resultado sempre que ocorrer aquele caso, de
forma que nada mais conta. Entretanto, não é desta forma que operam os princípios. Eles orientam uma
decisão em um sentido, ainda que de forma não conclusiva, e sobrevivem intactos ainda que não
prevaleçam. Disso não deriva que os juízes que tratam com princípios tenham discrição, porque um
conjunto de princípios pode impor um resultado. (CEZNE, 2005, p. 54).

As regras possuem uma determinação da extensão de seu conteúdo no âmbito das possibilidades
jurídicas e fáticas, já os princípios não dipõem dessa delimitação. Na visão de Luís Virgílio Afonso da Silva,
ao analisar a obra de Robert Alexy, tem-se que:

Visto que para se chegar a um resultado ótimo é necessário, muitas vezes, limitar a realização de um ou
de ambos os princípios, fala-se que os princípios expressam deveres e direitos prima facie, que poderão
revelar-se menos amplos após o sopesamento dos princípios colidentes. Diante disso, a diferença entre
princípios e regras fica ainda mais clara. As regras, ao contrário dos princípios, expressam deveres e
direitos definitivos, ou seja, se uma regra é válida, então deve se realizar exatamente aquilo que ela
prescreve, nem mais nem menos. No caso dos princípios, o grau de realização pode, como visto, variar.
(SILVA, 2003, p. 609).

Alexy divide as normas jurídicas em duas categorias, as regras e os princípios. Essa divisão não se
baseia em critérios como generalidade e especialidade da norma, mas em sua estrutura e forma de
aplicação. Regras expressam deveres definitivos e são aplicadas por meio da subsunção. Princípios
expressa deveres prima facie, cujo conteúdo definitivo somente é fixado após sopesamento com
princípios colidentes. Princípios são, portanto, normas que obrigam que algo seja realizado na maior
medida possível, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas; são, por conseguinte, mandamentos
de otimização. (SILVA, 2002, p. 25).

O caráter prima facie dos princípios pode ser fortalecido por meio de uma carga argumentativa, ao
passo que o das regras, pela inserção de uma cláusula de exceção. Fato é que, de um modo geral, os
princípios e regras possuem caráter prima facie diferentes, mas é salutar o registro do seguinte raciocínio:

As regras para as quais tal proibição não é aplicável perdem seu caráter definitivo estrito. Contudo, o
caráter prima facie que elas adquirem em razão da perda desse caráter definitivo estrito é muito diferente
daquele dos princípios. Um princípio cede lugar quando, em um determinado caso, é conferido um peso
maior a outro princípio antagônico. Já uma regra não é superada pura e simplesmente quando se atribui,
no caso concreto, um peso maior ao princípio contrário ao que sustenta a regra. É necessário que sejam
superados também aqueles princípios que estabelecem que as regras que tenham sido criadas pelas
autoridades legitimadas para tanto devem ser seguidas e que não se deve relativizar sem motivos uma
prática estabelecida. Somente quando se deixa de atribuir algum peso a esse tipo de princípio – o que
teria como conseqüência o fim da validade das regras enquanto regras – é que regras e princípios
passam a ter o mesmo caráter prima facie. (ALEXY, 2008, p. 105).

É correto afirmar, diante dessas considerações, que os princípios são razões prima facie e as regras
são razões definitivas, devendo ser considerados como razões para normas, decisões concretas. Porém,
princípios nunca podem ser razões definitivas, na visão de Robert Alexy (2008, p. 108), pois, quando isso
acontecer, significa que, na verdade, esse princípio é o fundamento de uma regra e esta representa uma razão
definitiva para um juízo concreto.

Nas palavras de Humberto Ávila (2004, p. 28), os princípios não determinam absolutamente a
decisão, mas somente contêm fundamentos, os quais devem ser conjugados com outros fundamentos
provenientes de outros princípios. Daí a afirmação de que os princípios, ao contrário das regras, possuem
uma dimensão de peso, demonstrável na hipótese de colisão entre os princípios, caso em que o princípio com
relativo peso maior se sobrepõe ao outro, sem que este perca sua validade. 

Alexy (2008, p. 121) afirma que o sistema mais adequado para um ordenamento jurídico em
compatibilidade com a realidade social é a aquele que concebe um modelo misto, composto por regras e
princípios. Nega a possibilidade de um modelo puro de regras ou de princípios, firmando a deficiência dos
mesmos. Sobre o tema, veja-se Luís Roberto Barroso corroborando do mesmo raciocínio:

A teoria dos princípios não importa no abandono das regras ou do direito legislado. Para que possa
satisfazer adequadamente à demanda por segurança e por justiça, o ordenamento jurídico deverá ter suas
normas distribuídas, de forma equilibrada, entre princípios e regras. (BARROSO, 2006, p. 33).

Um modelo puro de princípios não levaria a sério a constituição escrita, substituindo a vinculação
pelo sopesamento e tornaria o sistema desprovido de força vinculante.  Um modelo puro de regras, à
primeira vista, poderia parecer interessante, tendo em vista um maior grau de segurança jurídica e
previsibilidade, mas Alexy alerta para o fato de que, mesmo que seja possível formular critérios que
independam de sopesamento, estes são, na verdade, uma relação de precedência, podendo servir,
dependendo do caso, como regra geral, mas continuam dependentes do sopesamento de onde se originam,
ruindo a existência de regras puras.
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            De posse dessas considerações, Robert Alexy conclui que o modelo mais adequado seria o misto,
que soma regras a princípios. Para ele, um princípio é importante quando, para uma decisão de direito
fundamental, pode ser utilizado corretamente a favor ou contra uma decisão nesta situação. É indispensável a
relevância substancial dos princípios na argumentação no âmbito dos direitos fundamentais. Daniel Sarmento
corrobora deste raciocínio:

Os princípios são muito importantes porque, pela sua plasticidade conferem maior flexibilidade à
Constituição, permitindo a ela que se adapte mais facilmente às mudanças que ocorrem na sociedade.
Além disso, por estarem mais próximos dos valores, eles ancoram a Constituição no solo ético, abrindo-
a para conteúdos morais substantivos. Por isso, seria inadmissível uma combinação baseada apenas em
normas regras. [...] Sem embargo, também seria inviável uma Constituição que se fundasse apenas sobre
princípios, pois esta carrearia ao sistema uma dose inaceitável de incerteza e insegurança, já que a
aplicação dos princípios opera-se de modo mais fluido e imprevisível do que a das regras. É
indispensável que, ao lado dos princípios, existam regras na Constituição, para que a abertura do sistema
não destrua sua segurança e estabilidade. (SARMENTO, 2004, p.87-88).

            As normas que enunciam os direitos fundamentais, na forma concebida por Alexy, possuem um
caráter duplo: regras ou princípios. Porém, alerta que, de início, essas normas são regras ou princípios, mas
pode ocorrer uma conjugação das duas espécies quando, na formulação da norma constitucional, é incluída
uma cláusula restritiva com a estrutura de princípio, ficando sujeita a sopesamento. Alexy (2008, p.143) diz
que normas com esse formato podem ser denominadas de “normas constitucionais de caráter duplo.”
Arrematando seu raciocínio:

Compreender as normas de direitos fundamentais apenas como regras ou apenas como princípios não é
suficiente. Um modelo adequado é obtido somente quando às disposições de direitos fundamentais são
atribuídos tanto regras quanto princípios. Ambos são reunidos em uma norma constitucional de caráter
duplo. (ALEXY, 2008, p.144).

Concluindo seu raciocínio, afirma o teórico alemão que as colisões para os princípios ou conflitos
para as regras surgem quando da passagem do mundo do dever-ser ideal para o mundo do dever-ser real,
sendo inevitável a fixação de relações de precedência.

4 OS PRINCÍPIOS E A MÁXIMA DA PROPORCIONALIDADE

Também conhecido como princípio da proibição do excesso, o princípio da proporcionalidade possui
um fundamento bastante discutido. Segundo J.J Gomes Canotilho (2002, p.266), alguns o entendem como
derivação do Estado de Direito; outros acham que o princípio da proporcionalidade se insere no âmbito dos
direitos fundamentais, existindo ainda uma corrente que o considera como qualidade da regra da
razoabilidade, através da qual o juiz, quando da análise do caso concreto, avalia as dimensões do
comportamento humano razoável tendo em vista a situação fática e a existência de precedentes
jurisprudenciais. Sobre o assunto, Valeschka e Silva Braga afirma que:

Para os jusnaturalistas, o princípio da proporcionalidade poderia ser considerado um princípio de
validade universal, não se restringindo aos limites de determinado ordenamento jurídico. Seu
fundamento de validade é apontado pela doutrina nacional como sendo: o Estado de Direito, o devido
processo legal, o princípio da legalidade, o catálogo geral dos direitos fundamentais, a unidade da
Constituição ou mesmo na conjugação desses critérios, enquanto Alexy o entende como derivado da
própria estrutura das normas jurídicas fundamentais. (BRAGA, 2004, p. 79-80).

Nas palavras de Leonardo de Farias Beraldo, o princípio da proporcionalidade pode ser entendido
pela análise da:

[...] relação entre o fim e o meio com o sentido teleológico ou finalístico, reputando arbitrário ato
que não observar que os meios destinados a realizar um fim são por si mesmos apropriados ou
quando a desproporção entre o fim e o fundamento é manifesta. Aquele em que os meios e os
fins devem ser equacionados, para se avaliar se o meio utilizado é ou não proporcional em
relação ao fim. (BERALDO, 2005, p. 172).

Em outras palavras, o princípio da proporcionalidade é uma limitação ao poder legislativo, atingindo
da mesma forma o estado-administração e o estado-juiz, que devem ter suas opções políticas mensuradas,
harmonizando-as com os fins constitucionais previstos, intencionando evitar os abusos e excessos de poder
por parte das autoridades públicas, sendo entendido como tais, de maneira geral, os agentes públicos que
detém poder de decisão. Sobre a aplicação e finalidade do princípio da proporcionalidade, assevera Maria
Coeli Simões Pires:

Segundo tal orientação, atrelado à idéia de Constituição como ordem axiológica, presta-se a
compatibilizar situações contrapostas, não obstante o risco da impossibilidade de acertamento de
interpretações jurídicas constitucionalmente adequadas e a existência de outros mecanismos
mais seguros e imparciais estritamente colocados no plano deontológico. De qualquer modo, é
necessário que, na sua aplicação, o intérprete tenha sempre em vista a forma pela qual pode
vulnerar em menor grau o valor desatendido, e não como pode alcançar com maior eficácia o
princípio escolhido, operando a chamada exclusão racional daquele preterido, seja ele a
segurança jurídica , seja o de mutação, solução que ademais não pode cristalizar-se como uma
espécie de norma não escrita. (PIRES, 2005, p. 613).
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Por vezes, alguns doutrinadores entendem erroneamente os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade como sinônimos. Apesar de guardarem entre si certa interdependência, cumpre não confundi-
los. Nas palavras de Leonardo de Farias Beraldo, o princípio da razoabilidade pode ser assim entendido: 

É a relação de congruência lógica entre o motivo ou o fato e a atuação concreta da
Administração, que possibilita averiguar se o ato administrativo está dentro da moldura legal.
Princípio que serve de parâmetro à interpretação das leis e aos atos da administração ao
preconizar o bom senso na aplicação do direito, apoiando a legalidade e o respeito à
Constituição. (BERALDO, 2005, p. 172).
 

No tocante ao princípio da proporcionalidade, o mesmo doutrinador afirma que é o que tem por
objetivo a aferição da relação entre o fim e o meio com o sentimento teleológico ou finalístico, reputando
arbitrário ato que não observar que os meios destinados a realizar um fim não por si mesmo apropriados, ou
quando a desproporção entre o fim e o fundamento for manifesta.

O princípio da razoabilidade difere do princípio da proporcionalidade, pois não requer a existência de
uma relação meio-fim (BRAGA, 2004, p.111). Examina-se a situação pessoal do envolvido, o motivo e o
fim. Não se trata de um exame abstrato do bem jurídico e da medida adotada para resguardá-lo, mas de
analisar se aquela medida, adequada à generalidade dos indivíduos e para a maioria das situações, não
importaria na impossibilidade de realização do bem jurídico para determinado indivíduo. A ênfase na
apreciação de uma querela, regida pela razoabilidade, se dirigirá à excepcionalidade do caso concreto
(motivo-fim).          

 
Assim como a proporcionalidade, a razoabilidade fornece parâmetros de mensuração de outras

normas (estas sim, detentoras de conteúdo material) quando em conflito, ora abstratamente, ora em
concreto; seja considerando a generalidade dos casos, ou as suas particularidades. Todavia, em uma e outra
situação, sempre o conteúdo será formal, considerando-se meio-fim (proporcionalidade) ou motivo-fim
(razoabilidade).

 
Comentando o posicionamento de Robert Alexy, Luís Virgílio Afonso da Silva (2002, p. 24)

considera que a proporcionalidade deve ser aplicada quando um ato estatal, que se destina a promover a
realização de um direito fundamental, implica na restrição de outros direitos dessa mesma categoria. Sobre a
aplicação do princípio da proporcionalidade, diz ainda que essa exigibilidade decorre da própria estrutura dos
direitos fundamentais, qual seja, a forma de princípios, devendo ser efetivados na maior medida possível de
acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas.
 

O princípio da proporcionalidade possui os seguintes sub-princípios  (CANOTILHO, 2002, p. 269-
270), também referenciadas por Robert Alexy (2008, p. 116-117): conformidade ou adequação; exigibilidade
ou necessidade e proporcionalidade em sentido restrito. O subprincípio da adequação significa que a medida
tem que ser suscetível de atingir o fim escolhido. Trata-se de uma relação de adequação entre medida e fim.
A restrição há de ser apta à finalidade pretendida, devendo ainda este objetivo ser constitucionalmente
legítimo. Na lição de Humberto Ávila (1999, p. 163), “uma medida é adequada se o meio escolhido está apto
para alcançar o resultado pretendido”.  O subprincípio da exigibilidade ou necessidade diz que deve ser
escolhido o meio mais brando possível para a consecução do fim eleito e que não exceda os limites
indispensáveis para tanto. A idéia norteadora é da menor desvantagem e mínima ingerência. Assim, exige-se
a prova de que, para a obtenção de determinados fins, não era possível adotar outro meio menos oneroso
para o caso concreto. Segundo Canotilho (2002, p.270), a doutrina costuma desdobrar esse subprincípio nas
seguintes vertentes: exigibilidade material, espacial, temporal e pessoal.

 
O subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito significa que o ônus imposto ao valor

sacrificado deve ser menor do que os benefícios propiciados ao valor prevalecente.  Trata-se de uma “justa
medida”, nas palavras de J.J Gomes Canotilho (2002, p. 270). A idéia é sopesar as desvantagens dos meios e
as vantagens do fim. Sobre a aplicação desses subs vezes pode ser ais. eitos fundamentais), na perspectiva
dos princm razao ha por entre apenas duas condutas. princípios, é correto afirmar que:

 
Como já se teve a oportunidade de esclarecer, os sub-princípios que compõem o princípio da
proporcionalidade não se aplicam todos, necessária e simultaneamente, em qualquer caso em
que se precise decidir sobre a correção de determinada ação ou medida (legislativa,
administrativa, judicial ou mesmo privada, em razão da chamada eficácia horizontal dos direitos
fundamentais), na perspectiva dos princípios constitucionais. Assim, a questão às vezes pode ser
decidida já com o uso da adequação ou, sendo esta insuficiente, recorrendo-se à exigibilidade de
modo satisfatório. Para ser necessário o uso da proporcionalidade em sentido estrito impõem-se
que esteja configurada uma situação extrema, suficientemente já delimitada pelo uso anterior (e
sem sucesso) da adequação e da exigibilidade. Nesta situação limite, incapaz de ser resolvida
com a adequação e a exigibilidade, é que encontra aplicação a fórmula do peso, ou seja, a adoção
do critério da proporcionalidade em sentido estrito, pois somente um dos princípios poderá ser
realizado in concreto, sendo imperioso determinar qual deles o será, por ter o maior peso
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relativo. Esta é a situação que pode ser designada como situação de sopesamento. (GUERRA,
2006, p. 64-65).

 
Marcelo Lima Guerra (2006, p. 57) considera ainda a importância da normatividade dos princípios

para engendrar soluções abstratas e válidas em qualquer situação concreta para conflitos de princípios e
valores constitucionais. Diz que é necessária uma análise do peso abstrato dos valores em conflito, ou seja,
qual a relevância independente de qualquer situação concreta, depois qual a interferência que a realização de
um causa no outro e vice-versa e por fim quais são as evidências disponíveis para fundamentar racionalmente
as considerações relativas, haja vista que o grau de interferência é uma afirmação descritiva a exigir, em
nome da racionalidade, o suporte de evidências empíricas que, assim delineado, o princípio da
proporcionalidade representa uma situação ideal de sopesamento. (GUERRA, 2006, p. 64).

 
Quando somente há dois princípios ou valores em conflito, surge a necessidade de se realizar uma

escolha por entre apenas duas condutas. Nesse contexto, pode-se dizer que as máximas de necessidade e
adequação decorrem da natureza dos princípios como mandamentos de otimização em relação às
possibilidades fáticas. Por seu turno, a proporcionalidade em sentido estrito se aplica para as possibilidades
jurídicas.
 
5 A RELAÇÃO ENTRE A TEORIA DOS PRINCÍPIOS E A TEORIA DOS VALORES

 
A relação entre os princípios e os valores é salutar, haja vista que se pode falar em colisão e

sopesamento tanto de valores como de princípios, da mesma forma que existe, em correspondência, a
realização gradual dos mesmos. Para Ana Paula de Barcellos (2008, p. 117), a definição, bem como o
sentido dos enunciados normativos dependem da escolha reflexiva entre valores e opções políticas.

 
A despeito de algumas semelhanças, Alexy registra que as diferenças entre princípios e valores

podem ser melhor evidenciadas a partir da análise de três conceitos práticos: o deontológico; axiológico e
antropológico. Os conceitos deontológicos enunciam proibições ou permissões, ser ou dever-ser. Por sua
vez, os conceitos axiológicos são caracterizados pelo conceito de bom. Por último, os conceitos
antropológicos exprimem vontades, interesses, necessidades.

 
Diante dessas informações, a diferença entre o conceito de princípios e valores fica mais evidente:

princípios são mandamentos de otimização e se situam no âmbito deontológico; os valores pertencem ao
nível axiológico e sobre o seu conceito fazem-se necessárias algumas considerações.  Deve-se ter em mente a
quantidade considerável de conceitos de valores, tanto científica como usualmente. A diferença para os
princípios se delineia em características estruturais gerais e elementares dos valores, que se manifestam pela
seguinte diferença: ou algo tem um valor ou algo é um valor. Algo tem um valor quando enuncia um juízo de
valor, uma valoração. Algo é um valor quando critérios de valoração possíveis de colidir, são utilizados num
âmbito global para se chegar a uma decisão acerca da situação definitivamente melhor.

 
Uma valoração pode se basear em vários critérios, entre os quais deve ocorrer um sopesamento, cuja

aplicação corresponde aos princípios. A diferença entre os princípios e os valores apresentada por Robert
Alexy (2008, p. 153) é a seguinte: nos valores existe “o melhor ou definitivamente o melhor”, nos princípios
“o devido ou definitivamente devido.” Encontra-se, segundo ele, nos campos axiológico e deontológico.

 
Alexy ressalta que a cognição dos valores advém de sentimentos, preferências, o que leva ao caminho

da teoria intuicionista, ou seja, aquelas em os objetos de valoração são acessíveis a um conhecimento direto,
que não têm caráter empírico nem analítico e podem ser mais bem descritos como um sentimento de valores
ou experiência de evidências.

 
O contra-argumento para essa teoria é que, diante das diferentes observações dos indivíduos, o

intuicionismo não tem condições de fornecer nenhum critério definitivo para esclarecer se as evidências são
corretas ou equivocadas. Essa concepção é vulnerável e não é um balizamento de aplicação segura. Alexy
sugere que seja adotada a seguinte solução: deve ser concebida uma teoria que pressupõe serem os valores
critérios de valoração, os quais, como as normas, são válidos ou não, sendo os resultados daí provenientes
uma questão de fundamentação (jurídica, social ou ética) e não de evidência.
 
            Existe, neste diapasão, oriundo da necessidade de uma fundamentação racional, o discurso dos
valores, que destruiria a transparência das decisões judiciais, conduzindo ao que Alexy (2008, p. 158)
denomina de “arcano da interpretação constitucional”. Esta análise deve ser feita sob dois prismas: contra a
acepção de ordem hierarquizada de valores e contra o sopesamento.
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            No que pertine à ordem hierarquizada de valores, o questionamento que se faz é o seguinte: como
deve ser delimitada a classe de valores? Uma lista completa é impossível de ser alcançada, desafiando Alexy
se deveria existir um catálogo pelo menos incompleto. Para sedimentar tal posicionamento, verifique-se a
passagem: 

Por isso, pode-se dizer, de forma geral, que é impossível uma ordenação dos valores ou
princípios que, em todos os casos e de forma intersubjetivamente corrente, defina a decisão no
âmbito dos direitos fundamentais. A impossibilidade de tal ordenação ‘rígida’ não implica a
impossibilidade de uma ordenação flexível, e, sobretudo não diz nada sobre o conceito de
sopesamento. (ALEXY, 2008, p.162-163).

 
            Essas ordenações flexíveis podem ser atingidas por meio de preferências prima facie, obtidas através
de uma carga argumentativa ou por intermédio de uma rede de decisões concretas sobre preferências, pela
jurisprudência dos tribunais, etc. A conexão com o sopesamento se faz aliando os modelos fundamentados e
decisionistas, que consistem em enunciados de preferência condicionada. No decisionista, esta definição se
dá através de um procedimento psíquico não controlável racionalmente. Já o modelo fundamentado encontra
esse enunciado pela fundamentação. Daí concluir-se que o sopesamento é racional quando provém de um
enunciado de preferência fundamentado de forma racional.

 
Prosseguindo na construção da sua idéia, Alexy (2008, p.167) propõe uma lei de sopesamento:

“quanto maior for o grau de não satisfação ou de afetação de um princípio, tanto maior terá que ser a
importância da satisfação do outro”. Interpretando, significa que a medida permitida de não-satisfação de um
princípio depende do grau de importância da satisfação do outro. O sopesamento é equivalente ao princípio
da concordância prática. Sobre o assunto, Alexy assevera que:

 
O modelo fundamentado apresentado aqui evita uma série de dificuldades que estão
freqüentemente associadas ao conceito de sopesamento. Ele faz com que fique claro que o
sopesamento não é um procedimento por meio do qual um interesse é realizado às custas de
outro ‘de forma precipitada’. De acordo com esse modelo, o sopesamento é tudo, menos um
procedimento abstrato ou generalizante. Seu resultado é um enunciado de preferências
condicionadas, ao qual, de acordo com a lei de colisão, corresponde uma regra de decisão
diferenciada. (ALEXY, 2008, p. 173).

 
Não se pode afirmar que o sopesamento é uma cláusula vazia, haja vista que existe um critério de

análise: a associação da lei de colisão com a teoria da argumentação. Observe-se o que diz Alexy em sua
obra “Teoria da Argumentação Jurídica”: 

 
É essa escolha feita pelo intérprete que determina qual o enunciado normativo singular é
afirmado ou é ditado em um enunciado. Tal enunciado normativo singular contém uma
proposição ou determinação sobre o que está ordenado, proibido ou permitido a determinadas
pessoas. A decisão tomada em qualquer nível de fundamentação é, assim, uma decisão sobre o
que deve ou pode ser feito ou omitido. Com ela, a ação ou comportamento de uma ou várias
pessoas é preferido em relação a outras ações ou comportamentos seus, isto é, um estado de
coisas é preferido em detrimento de outro.  (ALEXY, 2008, p. 37).

 
Assim, Alexy orienta que se deve investigar a interpretação das normas de direitos fundamentais

como princípios e criar a possibilidade de que os mais distintos resultados de sopesamento sejam
considerados como obrigatórios, sem transformar em verdadeira outorga de plenos poderes aos intérpretes
da constituição, assegurando que isso não aconteceria, porque a vinculação entre o sistema de regras e de
princípios se dá para garantir as disposições da Constituição.
 
6 ALGUMAS CRÍTICAS À TEORIA DOS PRINCÍPIOS DE ROBERT ALEXY
           
            Alexy foi alvo de críticas pelos teóricos ligados à Ética do Discurso, que concebiam os princípios
como normas cujas condições de aplicação não são pré-determinadas. Dentre eles, destacam-se Jürgen
Habermas e Klaus Günther, os quais consideram que Alexy esvaziou o caráter normativo dos princípios
(GALUPPO, 1999, p. 195), ao renunciar à questão de justiça envolvida pelos princípios em favor da
segurança do direito, adotando um procedimento ligado estritamente à metodologia. Habermas, criticando a
lei de ponderação de Robert Alexy, assevera que:

 
Princípios e regras não têm estrutura teleológica. Eles não podem ser entendidos como preceitos
de otimização – conforme é sugerido pela ponderação de bens nas demais doutrinas
metodológicas -, porque isso suprimiria o seu sentido de validade deontológica. Regras e
princípios também servem como argumentos na fundamentação de decisões, porém o seu valor
posicional na lógica da argumentação é diferente. (HABERMAS, 2003, p.258).

           
            Ao analisar a relação que Alexy faz entre a teoria dos princípios e teoria dos valores, Habermas acha
que se trata de uma concepção axiologizante do Direito, uma vez que a ponderação a que Alexy se refere é
uma orientação de preferência entre os princípios. Isso só seria possível com os valores. Assim, Alexy teria
confundido as normas jurídicas (conceitos deontológicos) com valores (conceitos axiológicos), pois, ao
tentar solucionar os conflitos entre princípios, adota um procedimento típico da axiologia. Para esclarecer a
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diferença entre os dois conceitos, afirma que:
 
Enquanto normas, eles [bens otimizáveis de direito] regulam uma matéria no interesse simétrico
de todos; enquanto valores, eles formam, na configuração com outros valores, uma ordem
simbólica na qual se expressam a identidade e a forma de vida de uma comunidade jurídica
particular. Certos conteúdos teleológicos entram no direito; porém o direito, definido através do
sistema de direitos, é capaz de domesticar as orientações axiológicas e colocações de objetivos
do legislador através da primazia estrita conferida a pontos de vista normativos. [...] A
transformação conceitual de direitos e valores fundamentais significa um mascaramento
teleológico de direitos que encobre a circunstância de que, no contexto de fundamentação,
normas e valores assumem papéis diferentes na lógica da argumentação. (HABERMAS, 2003,
p.318).
 

Diante dessas considerações, Habermas considera que a fundamentação na aplicação das normas
jurídicas seria histórica e não racional: quem procura fundamentar uma ação com base em valores (conselho),
procura o que é bom para determinada comunidade (hierarquização relativa), ao passo que a fundamentação
com base em normas (comando) busca o que é universalmente correto. 

 
Klaus Günther, em sua obra “Teoria da Argumentação no Direito e na Moral”, considera que o modo

como uma norma se justifica se dá por meio da universalidade do princípio moral, estabelecendo um sentido
de imparcialidade quanto às pessoas e procedimentos conduzindo à concordância universal dos envolvidos.
Segundo Günther (2004, p. 274), é a aplicação que determina se uma norma é ou não adequada, o que ele
denomina “senso de adequabilidade”. Por esse conceito, analisa-se a sensibilidade do juiz, quando excepciona
concretamente a aplicação de princípios concorrentes em dado caso concreto, apenas está reconhecendo se
estes são ou não adequados naquela situação.

 
Jürgen Habermas e Klaus Günther (2004, p. 208) se contrapõem a Alexy quando consideram que a

distinção entre princípios e regras se dá por dois tipos diferentes de razões para fundamentar a ação: para os
princípios, razões comparativas; para as regras, razões prima facie. As razões comparativas (princípios)
exigem um maior número de informações na justificação para uma ação, ao passo que as razões prima facie
são aplicadas quando uma situação reproduza as mesmas circunstâncias previstas no tipo. Diante dessa
análise, a diferença entre regras e princípios não seria de morfologia, como entende Robert Alexy, mas sim a
indeterminação maior dos princípios quanto às condições de sua aplicação. Na lição de Marcelo Campos
Galuppo:

 
Os princípios jurídicos devem ser aplicados nos limites e nos contornos das circunstâncias
fáticas (adequabilidade), o que não quer dizer que eles sejam propriamente determinados por
essas circunstâncias. Antes eles funcionam como pressupostos que orientam os processos de
aplicação das regras e dos próprios princípios jurídicos, que transferem correção a esses
processos. O conflito na verdade, é fruto da concorrência de princípios distintos em um caso
concreto. (GALUPPO, 1999, p. 204).
 
 

Neste prisma, os princípios são fundamentos formais normativos dos demais direitos. J.J. Gomes
Canotilho (1993, p. 167) afirma que os princípios, entre outras características, possuem o caráter de
fundamentabilidade do sistema, e, portanto uma natureza normogenética, uma vez que são fundamentos de
regras, isto é, estão na base ou constituem a ratio das normas jurídicas.

 
Humberto Ávila (2004, p. 39) também critica a Teoria dos Princípios de Robert Alexy,

caracterizando-a como uma distinção forte, ao lado do conceito de Ronald Dworkin. Sugere quatro critérios
que podem ser utilizados para diferenciar regras e princípios: caráter hipotético-fundamental; modo final de
aplicação; relacionamento normativo e fundamento axiológico.

 
Pelo caráter hipotético-fundamental, entende-se aquele que se fundamenta nos fatos de as regras

possuírem uma hipótese e uma conseqüência que predeterminam uma decisão, sendo aplicadas “ao modo se”
e os princípios apenas indicam um fundamento a ser utilizado pelo aplicador para, em seguida, encontrar a
regra que disciplinará o caso concreto. Pelo critério do modo final de aplicação, sustenta-se o fato de que as
regras são aplicadas de modo absoluto (tudo ou nada) e os princípios, de modo gradual (mais ou menos). O
critério do relacionamento normativo se fundamenta na idéia de, na antinomia entre regras, se verificar um
verdadeiro conflito que será solucionado com a declaração de invalidade ou a inserção de uma cláusula de
exceção. Por fim, no critério do fundamento axiológico se considera que os princípios possuem este
fundamento para a decisão a ser tomada, enquanto as regras não o possuem. 

 
No tocante à relação entre teoria dos princípios e teoria dos valores, Ávila (2004, p. 64) afirma que

os princípios remetem o intérprete a valores e a diferentes modos de promover resultados. Os valores, por
seu turno, dependem de uma avaliação subjetiva e não têm uma significação objetiva. Considera que Alexy,
através da ponderação, confundiu os conceitos de princípios e valores, ao relacioná-los.
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A questão principal nesta discussão é saber como solucionar a tensão entre os princípios. A saída
mais segura é considerar na análise o maior número possível, enaltecendo a racionalidade discursiva, ou seja,
a avaliação da correção normativa envolvida para o caso concreto por meio de razões. O passo seguinte seria
buscar nos procedimentos de aplicação a imparcialidade na fundamentação, bem como na aplicação das
normas jurídicas.
 
CONCLUSÃO

 
O pós-positivismo, que serviu de cenário para a teoria dos princípios de Robert Alexy, tem uma

importância fundamental na consolidação da normatividade dos princípios, considerando-os, assim como as
regras, espécies do gênero norma jurídica. O modelo de regras e princípios injetou no ordenamento
elementos morais, padrões de justiça, valores, rearticulando-se aspectos vinculados ao direito natural. Regras
e princípios, com suas diferenças e peculiaridades, servem para a fundamentação das decisões jurisdicionais,
aprimorando a argumentação principiológica, seguindo a trilha ditada pelo pós-positivismo.

 
Uma das maiores contribuições desse movimento foi acoplar ao modelo de regras e princípios o

sistema de direitos fundamentais, estabelecendo modos de soluções de conflitos entre estes e limites às suas
restrições, de forma a respeitar a aplicabilidade e efetividade máxima que os mesmos exigem na sua
concretização. A normatividade dos princípios, nesse diapasão, possui um papel significativo, pois possibilita
uma visão ampliada dos casos concretos, proporcionando uma solução mais adequada através de uma
metodologia sistematizada.
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A INCONSTITUCIONALIDADE DAS SANÇÕES ÉTICO-DISCIPLINARES APLICADAS PELOS
CONSELHOS DE MEDICINA

THE UNCONSTITUTIONALITY OF ETHICAL AND DISCIPLINARY SANCTIONS IMPOSED BY
THE MEDICAL BOARD

Edmilson de Almeida Barros Júnior

RESUMO
Utilizando-se de técnicas de hermenêutica constitucional, este trabalho apresenta considerações jurídicas
sobre a inconstitucionalidade das sanções ético-disciplinares aplicadas pelos Conselhos de Medicina. Exibe as
formas de responsabilização do médico. Distingue ilícito penal de ilícito ético. Delimita a competência
sancionatória dos Conselhos de Medicina. Discorre sobre os princípios constitucionais aplicáveis ao processo
ético disciplinar dos médicos. Utilizando-se do direito comparado nacional, explica a inconstitucionalidade na
aplicação das sanções com fundamento na atipicidade (falta de correlação entre ilícito ético e respectiva
penalidade). Delimita os princípios constitucionais violados nos julgamentos éticos. Defende a imediata
modificação normativa, correlacionando cada ilícito ético com sua respectiva penalidade e finaliza
apresentando os efeitos jurídicos após a ocorrência desta mudança.
PALAVRAS-CHAVES: Hermenêutica Constitucional. Inconstitucionalidade. Aplicação de sanções éticas
em Medicina. Conselhos de Medicina. Atipicidade.

ABSTRACT
Using techniques of constitutional hermeneutic, this paper presents legal considerations about the
unconstitutionality of the ethics sanctions imposed by the Boards of Medicina. Displays forms of
responsibility of the physician. Distinguishes criminal offense of illicit ethical. Wraps the punitive jurisdiction
of the Board of Medicine. Discusses the constitutional principles applicable to the procedure ethical
disciplinary in medicine. Using the national comparative law, explains the unconstitutionality in the
application of sanctions on the basis of atypicality (no correlation between ethical violation and
corresponding penalty). Wraps violated constitutional principles. Supports the immediate legislative change,
correlating each ethical illicit with its corresponding penalty and ends by presenting the legal effects after the
occurrence of this change.
KEYWORDS: Constitutional Hermeneutics. Unconstitutional. Application of ethics sanctions in medicine.
Atypicality.

INTRODUÇÃO
Todo processo administrativo ético disciplinar, por ter objetivo sancionatório, possui natureza de

processo penal geral, existindo grande similararidade entre este e aquele, notadamente quanto aos princípios
punitivos.

Desde o início da formação do Estado, durante a evolução da relação Estado-indivíduo, houve
necessidade do estabelecimento de normas que resguardassem direitos básicos do ser humano contra o seu
forte poder intervencionista. Surgiu assim, a concepção dos Direitos Humanos Fundamentais, cujos objetivos
principais são limitar e controlar os abusos do poder estatal (e de suas autoridades constituídas),
consagrando os elementos principiológicos básicos da igualdade e da legalidade como regentes do Estado
moderno – o Estado Democrático de Direito.

Nesta forma de Estado, se prevê o primado dos direitos humanos, que positivados passam a ser
denominados de Direito Fundamentais. Dentro deste grupo existem vários princípios que jamais podem ser
desrespeitados, sob pena de por em risco a sobrevivência da própria sociedade. Aplicável ao presente estudo,
podemos citar alguns princípios constitucionais que, eventualmente, podem ser colocados em risco:
dignidade da pessoa humana (do médico), legalidade (administrativa), tipificação prévia de normas de
natureza penal, individualização da sanção e irretroatividade da lei mais severa.

No Estado Democrático de Direito, em que se nega lugar para o absolutismo do soberano,
especificamente na forma de proceder da Administração Pública, o preposto administrativo (no caso os
julgadores – conselheiros – dos Conselhos de Medicina) subordina-se ao princípio da legalidade. Este ente,
temporariamente investido de autoridade administrativa, deve praticar os seus atos em estrita conformidade
com as leis e regulamentos.

De forma complementar, pelos ensinamentos adquiridos através de uma aprofundada hermenêutica
constitucional, após o início da vigência da Carta Magna de 1988, qualquer legislador, responsável pela
elaboração de disciplina sancionatória, também começou a ter a obrigação de pautar a sua atuação dentro
dos preceitos dos Direitos Fundamentais consagrados na Constituição.

A previsão de condutas humanas supostamente enquadradas como ilícitas, para fins de
individualização das sanções, passou a ter como parâmetros a gravidade do ato, o perfil individual do infrator
e a relevância do bem jurídico lesado. Representa a atividade disciplinar, essencial instrumento para assegurar
a eficiência/qualidade tanto do prestador de serviços quanto do resultado deste.

No presente estudo serão abordados alguns valores constitucionais que devem direcionar a
aplicação das sanções ético-disciplinares, inclusive em Medicina. Todas elas, infelizmente e pelo menos até o
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presente momento, especificamente na área médica, são de aplicação meramente subjetiva, o que fazem com
que, todas as penalidades éticas aplicáveis no âmbito dos Conselhos de Medicina do Brasil, transitadas em
julgado ou não, possam ser canceladas pelo Poder Judiciário (Justiça Federal), o que prejudica a Medicina,
os bons profissionais e principalmente, os pacientes.

Assim, o presente estudo visa possibilitar àqueles que anseiam por conhecimento sobre as sanções
éticas aplicadas pelos Conselhos de Medicina, ampliarem um pouco seus horizontes, abordando o assunto
através de uma aprofundada hermenêutica constitucional na forma sistemática.

Tem-se como objetivo analisar os princípios constitucionais inerentes aos processos administrativos,
especialmente os éticos disciplinares capitaneados pelos Conselhos de Medicina enquanto Autarquias
Federais, e portanto, membro integrante da Administração Pública Estatal, verificando como estes
ultrapassam os limites impostos ao poder punitivo do Estado, dentro da perspectiva da Constituição Federal,
como norma de controle e de validade para o ordenamento jurídico.

Numa primeira abordagem será analisada a importância desses princípios constitucionais no
ordenamento jurídico brasileiro. Posteriormente, se apresenta o conflito do jus puniendi imposto pelo Estado
contra o jus libertatis do indivíduo, fazendo sempre uma interpretação valorativa e sistemática à luz da Carta
Magna, e da orientação dada por ela ao processo ético disciplinar.
 
1. FORMAS DE RESPONSABILIDADE MÉDICA.

A responsabilidade, conseqüência pelo descumprimento total ou parcial da obrigação prévia, varia
conforme a natureza da norma violada, podendo ser: ética, civil, criminal (penal) ou administrativa, podendo
ainda e de regra, serem exigidas de forma autônoma e independente entre si.

A escolha do local e de qual procedimento civil será aberto contra o profissional cabe, em geral, ao
paciente-prejudicado ou familiares. Nas demais esferas de responsabilização, há previsão legal. Na esfera
penal a responsabilidade será apurada no local do crime. A responsabilidade ética e estatutária será apurada
no Conselho Regional de Medicina-CRM em que o esculápio está registrado ou na área de abrangência do
estatuto, respectivamente.

A responsabilidade civil decorre do descumprimento de todas as obrigações de natureza não-penal,
podendo ser ligadas às relações de consumo (profissionais liberais), comerciais, trabalhistas, etc. Para que se
caracterize a responsabilidade civil exige-se de forma concomitante, a conduta do profissional, o prejuízo
material ou moral do ofendido, o nexo de causalidade conduta-dano e a culpa (provando-se a negligência, a
imprudência ou a imperícia).

Como modalidade de responsabilidade administrativa, existe a responsabilidade ética que é aquela
que diz respeito exclusivamente ao julgamento pelos conselhos de classe do descumprimento das obrigações
contidas nos dispositivos do Código de Ética Médica e demais resoluções. Devendo ocorrer à punição
sempre que o ato médico venha contrariar qualquer um dos preceitos do citado código.

Toda a apuração de responsabilidade, de qualquer das formas acima, deve ocorrer através de
minucioso procedimento denominado processo, devidamente assistido por um advogado experiente, em que
seja assegurado ao acusado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

A responsabilidade ética é a forma de responsabilidade mais próxima e comum do médico, mas,
contraditoriamente, não é de conhecimento aprofundado pela categoria. Na verdade, de forma rotineira, os
médicos sequer sabem o conteúdo do código de ética ou ao menos quantos artigos o diploma contém,
embora este tenha sido objeto de estudo no curso médico.

Sem mencionar uma a uma, pois o ato normativo deve ser lido de forma integral e periódica, é
essencial se demonstrar que no Código de Ética Médica que vigorou entre 1988 a 2010 tínhamos 145
artigos dos quais 112 vedam ao médico determinada atividade; 15 estabelecem que o médico
cabe se dirigir de forma específica; um artigo prescreve a suspensão do registro, quatro
artigos preceituam as considerações gerais e apenas nove estabelecem os direitos dos médicos,
todos esses em exclusivo benefício do paciente.

O Novo Código de Ética Médica, que passou a vigorar em 2010, dispõe mais
dispositivos que seu antecessor. Possui 151 dispositivos, sendo 06 preâmbulares e 145 artigos. O moderno
diploma apresenta um total de 164 postulados éticos, divididos em 6 tópicos preâmbulares, 25 princípios
fundamentais do exercício da Medicina, 10 normas diceológicas, 118 normas deontológicas e quatro
disposições gerais. Sem dúvida, ambos representam o que há de mais rigoroso que existe no
Brasil, no que se refere a códigos de ética profissional, pois. veda de forma objetiva
praticamente tudo, transformando, quase sempre, qualquer conduta em dever e obrigação.

A inobservância de qualquer um destes dispositivos dever implicar em inevitável
punição.Ocorre que as punições não estão previstas no Código de Ética Médica mas sim na
Lei 3268 de 30 de setembro de 1957, que no Art. 22, prevê objetivamente as seguintes penas
disciplinares do médico, quais sejam:

a) advertência confidencial em aviso reservado;
b) censura confidencial em aviso reservado;
c) censura pública em publicação oficial;
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d) suspensão do exercício profissional até 30 (trinta) dias;
e) cassação do exercício profissional, a ser confirmada pelo Conselho Federal.

 
Tais penalidades deverão obedecer a gradação acima, salvo os casos de gravidade manifesta que

exijam aplicação imediata da penalidade mais grave.
Apesar da expressa e prévia determinação legal da qualidade e da quantidade das penas aplicáveis, a

legislação silencia em que momento cada uma dessas penalidades deve ser aplicada, dando oportunidade de
escolha sem determinação de tipo e limite, consequentemente, os conselheiros julgadores utilizam da
subjetividade para optar pela sanção a ser aplicada e tal fato, como se verá, é arbitrário e descumpre
preceitos básicos do ordenamento jurídico nacional.
 
2. DISTINÇÃO ENTRE ILÍCITO PENAL E ILÍCITO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR ÉTICO

O conceito analítico de crime considera as três notas fundamentais do fato-crime: ação típica
(tipicidade), ilícita ou antijurídica (ilicitude) e culpável (culpabilidade).

Crime é fato típico (conduta integralmente descrita no diploma legal), antijurídico (contrário à
norma) e culpável (deve ficar comprovados o dolo ou a culpa – negligência, imperícia ou imprudência).

A distinção entre ilícito penal e os ilícitos do regime jurídico-administrativo opera-se em dois níveis:
No primeiro, se entende como ilícito penal os tipos descritos, seja no Código Penal ou legislação
extravagante (fora do Código Penal), como por exemplo, os crimes previstos no Estatuto da Criança e do
Adolescente e Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez o ilícito administrativo/ético além de ser fato típico, antijurídico e culpável, deve estar
integralmente previsto, mas não em diploma penal, e sim em normas administrativas específicas.

A aferição dessas características são requisitos absolutamente indispensáveis à garantia de uma
produção de ato administrativo punitivo justo, em harmonia com os princípios informativos da certeza e
justiça do direito sancionador.

Como segunda distinção leva-se em consideração o preceito secundário que representa a pena em
tese a ser aplicada. Nas normas penais se pode cominar pena restritiva de liberdade (reclusão ou detenção),
quer isoladamente, quer alternativamente, ou cumulativamente com a pena de multa; Nos ilícitos
administrativo/disciplinar, jamais poderemos encontrar, em seus preceitos secundários, pena de reclusão ou
detenção, mas apenas sanções de menor severidade.

O processo ético-disciplinar é distinto e autônomo do processo penal, assentando essa autonomia,
principalmente, na diversidade de pressupostos da responsabilidade criminal e disciplinar, bem como na
diferente natureza e finalidade das penas nesses processos aplicáveis.

Preliminarmente, dever-se-á conceituar clara e objetivamente a falta disciplinar, também nominada
de infração disciplinar ou irregularidade disciplinar, pois a existência de uma Sindicância ou de Processo
Administrativo Disciplinar depende da determinação do ilícito cometido e da previsão correspondente sanção
disciplinar cabível em cada caso concreto.

Constitui infração ético-disciplinar a violação, pelo médico, de qualquer dever próprio de sua
condição profissional prevista ou definida nos diplomas éticos, no caso o Código de Ética Médica e demais
resoluções classistas.

Pelos principios constitucionais, notadamente da legalidade, sua indissociável tipicidade e da
individualização da pena, deve haver prévia determinação de cada ilícito ético disciplinar e também de cada
penalidade a ser específicamente aplicada para cada infração, mas como já mencionado nem a Lei 3268/57,
nem o Código de Ética Médica, ao apresentar as condutas ilícitas, em nenhum momento, determinou as
respectivas sanções, deixando a fixação da modalidade da sanção (dentre as cinco previstas pela Lei
3.268/57) ao livre arbítrio dos conselheiros de plantão, que têm a subjetividade de optar desde uma simples
advertência confidencial até a cassação. Esta subjetividade, como já comentado, é absolutamente inaceitável
pela moderna interpretação constitucional.
 
3. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DO MÉDICO E ESTADO DEMOCRÁTICO
DE DIREITO.

Sem adentrar ao conceito jurídico de Constituição Federal, por fugir ao tema, não se pode deixar de
destacar que a Constituição é um sistema, devendo suas regras e princípios serem considerados como
aplicáveis a todo e qualquer preceito integrado em um sistema de direito interno de um território.

A Constituição Federal de 1988 consagra, expressamente, como fundamento da República
Federativa do Brasil, constituído como Estado Democrático de Direito, o princípio da dignidade da pessoa
humana, colacionando em seu artigo 5° um extenso e não-taxativo rol de direitos e garantias fundamentais
individuais e coletivas.

Por sua vez, os Direitos Fundamentais representam o conjunto institucionalizado de direitos e
garantias humanas que tem por escopo o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio
dos órgãos e da atuação estatal, estabelecendo as mínimas condições de vida e desenvolvimento da
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personalidade humana.
Em breve síntese, Alexandre de Moraes (2008: 06) preceitua que o Estado Democrático de Direito

representa a exigência do regramento por normas democráticas, com eleições livres, periódicas e com ampla
participação popular, além do respeito de todas as autoridades públicas aos direitos e garantias fundamentais
da pessoa humana. Representaria uma junção do princípio da legalidade com o princípio democrático,
naquilo que ambos têm de relevante ao cotejo do império da lei com a realidade política, social e econômica
do Estado.

MORAES (2008: 22) também define a dignidade como:
 

(...) um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na
autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito
por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve
assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limtações ao exercício dos
direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as
pessoas enquanto seres humanos.

 

A dignidade humana tem dupla concepção, ensejando um direito individual de proteção contra o
arbítrio do Estado e contra os semelhantes, determinando um dever fundamental de tratamento igualitário
entre os indivíduos em idêntica situação.

Outro assunto não menos relevante para o estudo das sanções é o postulado da legalidade que
convive de maneira harmômica com os preceitos do Estado Democrático de Direito, e visam garantir os
valores trazidos pelos pensamentos iluministas, especialmente a liberdade e a segurança jurídica.

Dentro da legalidade dormita o poder punitivo estatal e este, por sua vez, encontra seus limites nos
preceitos constitucionais estabelecidos como direitos e garantias individuais, em especial, naqueles que
resguardam a intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo processado.

Por este princípio, diferente do que ocorre com os cidadãos, que tudo pode fazer, desde que não
haja proibição legal, a Administração Pública somente poderá e deverá fazer aquilo a que, por lei, esteja
expressamente autorizada.

Armando da Costa (2002: 64) vai mais além, e explica o que seria a legalidade objetiva, de
oobservância obrigatória ao administrador público (no caso dos conselheiros de Medicina):
 

Por força deste princípio, deve o processo administrativo disciplinar ter por fundamento de sua
instauração por lei, impondo-se desenvolver-se de acordo com ela e ter por escopo a sua
preservação. Tal princípio exterioriza-se no sentido de fazer com que a repressão disciplinar seja
dinamizada da forma mais legal e legítima possível, preservando os interesses da Administração
Pública, sem decurar os direitos individuais assegurados pela ordem jurídica ao servidor.
Preordenando-se a manter o predomínio da legalidade e da justiça no funcionalismo público (no caso
os Conselhos de Medicina e conselheiros - grifo nosso), deve o processo disciplinar escudar-se numa
regra geral específica que assegure a sua desenvoltura dentro da legalidade objetiva, a menos que se
pretenda incursionar no campo da invalidade.

 
A nenhuma norma infraconstitucional se facultada ignorar os valores constitucionais, que servem de

fundamento para a toda e qualquer interpretação do ordenamento jurídico, notadamente no que diz respeito
à aplicação de normas de natureza sancionatórias, como é o caso nas normas ético-dispiplinares.

Assim, fica claro que todos os conselhos de classe, por fazerem parte do Poder Público, na
qualidade de Autarquia Federal, são obrigados a cumprir os ditames legais e principalmente as normas
constitucionais, sob pena de flagrante inconstitucionalidade.

Desnecessário dizer que o conselheiro de qualquer órgão de classe está temporariamente investido
de autoridade pública, é preposto do conselho que compõe, estando igualmente obrigado a se nortear pelo
ordenamento jurídico respeitando todos os seus princípios.
 
4. A COMPETÊNCIA SANCIONATÓRIAS DOS CONSELHOS DE MEDICINA NO
BRASIL

O Conselho Federal de Medicina-CFM é o órgão máximo de regulamentação e fiscalização do
exercício profissional da Medicina, possuindo assim como os Conselhos Regionais, natureza jurídica de
Autarquia Federal. O CFM é entidade de cúpula, cuja decisão normativa ou recursal (absolvição ou
condenação) é final, inquestionável e irrecorrível em qualquer âmbito administrativo.

O poder de disciplinar e aplicar penalidades aos médicos compete exclusivamente ao Conselho
Regional, em que estavam inscritos ao tempo do suposto fato antiético com direito de recurso para o
Conselho Federal de Medicina e sempre que manifestamente ilegais, passíveis de nulidade judicial.

De nada valeria propalar a existência dos princípios constitucionais citados se não houvesse,
paralelamente, um órgão autônomo e independente para fiscalizar essa sujeição da Admnistração à Lei. Este
órgão é o Poder Judiciário.

Deve ser enfatizado, porém, que o Judiciário deverá atentar-se apenas aos aspectos da legalidade do
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ato impugnado, sendo-lhe vedado incursionar no mérito da punição, para verificar se a reprimenda foi
imposta com justiça ou injustiça.

A aplicação de sanções éticas em Medicina, com base em critérios subjetivos de cada conselheiro, e
sem especificação prévia da conduta anti-ética e sua respectiva penalidade, fere a constitucionalidade e é
ilegal, podendo ser revista em todos os casos pelo Poder Judiciário.

Os Conselhos Federal e Regionais de Medicina na condição jurídica de autarquias federais integram
a Administração Pública e, consequentemente compõe o Poder Estatal, devendo obedecer todos os
princípios constitucionais e legais que regem o Direito Administrativo.
 
5. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS ÀS SANÇÕES ÉTICO-
DISCIPLINARES

Os Princípios aplicáveis aos procedimentos administrativos de apuração por suposta infração ética
(Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar), estão basicamente estatuídos no caput do artigo 37 da
Carta Constitucional de 1988.

Aplicável ao tema deste estudo tem-se, dentre outros:
·               Princípio da Legalidade: base de qualquer ato da Administração Pública, em que está deve ser
cumpridora estrita dos mandamentos legais, somente podendo executar o que neles está
expressamente permitido, proibindo-se por exclusão, qualquer ação sem correspondente amparo
legal. Qualquer ato desrespeitoso deve ser considerado como ilegal, injurídico e anulável, sem
prejuízo da responsabilização pessoal dos seus autores (órgão e servidor). Contrariamente, este
principio para o particular representa a permissão jurídica de se fazer tudo que não seja proibido.
Lembramos que os Conselhos de Medicina são Autarquias Federais e seus conselheiros equiparados
a servidores públicos para fins penais, ainda que sabidamente exerçam cargos/funções sem
remuneração.
·               Princípio da Impessoalidade: A atividade da administração é destinada a todos os
administrados, independentemente de valores ou sentimentos pessoais. Por este principio, nos
procedimentos disciplinares, a autoridade designada para apurar não deve misturar o seu
interesse/sentimento pessoal com a entidade da Administração.
·               Princípio da individualização da pena: meio para retribuir o mal concreto da infração, com o
mal concreto respectivo da pena, na concreta personalidade do condenado e dentro dos limites e
espécies previamente estabelecidos de forma abstrata pela norma sancionadora.

 
O exercício do poder disciplinar, embora apresente peculiaridades, não foge a desses princípios,

devendo, pois, ser dinamizado sempre com sujeição absoluta às normas jurídicas.
Muitos outros principios existem tais como: celeridade, economia processual, contraditório, ampla

defesa, proporcionalidade, finalidade, motivação, moralidade, interesse público, eficiência, etc. Para não se
tornar ainda mais extenso, doravante a discussão se resumirá aos princípios desrespeitados pelos Conselhos
de Medicina quando da aplicação das sanções. O texto se debruçará principalmente sobre o principio da
legalidade e seus consectários e sobre o principio da individualização da pena.

Sobre o princípio da legalidade José Afonso da Silva (2007: 121) leciona que o princípio da
legalidade é também um princípio basilar no Estado Democrático de Direito. É da essência do seu
conceito subordinar-se à Constituição e fundar-se na legalidade democrática. Sujeita-se, como todo Estado
de Direito, ao império da lei, mas da lei que realiza o princípio da igualdade e da justiça não pela sua
generalidade, mas pela busca da igualização das condições dos socialmente desiguais.

Dessa maneira, somente uma lei vigente antes da ocorrência do fato ilícito pode definir os delitos e
suas respectivas sanções. Deve-se ressaltar que para o médico as Resoluções também têm força de lei.

O princípio da legalidade é, por essência, um limite constitucional do poder arbitrário do Estado.
Mais do que um direito é uma garantia constitucional que impede qualquer atuação ilegal do Estado, seus
órgãos e autoridades. Pode ser desdobrado em três tipos: da reserva legal, da determinação taxativa e da
irretroatividade.

Não há dúvidas, que o princípio da reserva legal também deve ser sempre observado na aplicação e
execução das penas e não apenas na descrição da conduta proibida.

O princípio da reserva legal delimita o poder punitivo da Administração Pública e dá ao direito
sancionador uma função garantista, definindo para cada delito a prévia definição de sua respectiva pena,
ficando ainda o médico ciente de que só pelos fatos anteriormente delineados como infrações éticas poderão
ser responsabilizados e, apenas naquelas sanções respectivas, também previamente fixadas, podem ser
condenados.

Outro desdobramento do princípio da legalidade é o da determinação taxativa. Tal princípio dispõe
sobre a exigência das normas sancionatórias serem elaboradas de forma clara, certa e precisa, evitando assim
que o legislador elabore normas ambíguas, equívocas e vagas, dando lugar a arbitrariedade e subjetivismos.

Em relação ao princípio de individualização da pena é de se ressaltar que, no âmbito ético
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administrativo, a individualização da pena passa necessariamente por três fases distintas: a legislativa, a
administrativa julgadora e a administrativa executória.

No primeiro momento, a norma delimita as sanções respectivas para cada tipo de delito, guardando
proporcionalidade com a relevância do bem jurídico protegido, com o perfil do infrator e com o grau de
lesividade da conduta.

Na segunda fase, ocorre a individualização do ilícito realizado pelos julgadores. Diante das
diretrizes fixadas pela legislação, o julgador deve decidir qual pena deve ser aplicada dentre aquelas
taxativamente previstas, no que diz respeito às modalidades e quantidades, sempre dentro dos limites
trazidos no preceito sancionatório secundário.

A terceira e última etapa da individualização da pena ocorre em sua execução e é denominada de
administrativa executória, sendo neste momento que a sanção começa a atuar efetivamente sobre o
condenado, que se mostrou insensível a ameaça contida na previsão legal.

Para que a punição seja possível impõe-se como elemento legal a necessidade de texto anterior para
a incriminação de certo fato com sua respectiva penalidade.

Alguns autores, como Maria Sylvia Zanella Di Pietro, defendem a atipicidade nos processos
administrativos, afirmando porém que a ausência de tipicidade nas faltas disciplinares não significa  que a
ação administrativa se realize em caráter arbitrário ou injurídico. Para estes autores, a tipicidade só deve ser
adotada para delitos de maior gravidade.

Ora, o direito administrativo sancionador/disciplinar é apenas mais uma das manifestações do ius
puniendi do Estado. Sua diferença para o direito penal é apenas de grau.

Não há como se falar de ilícito administrativo ontologicamente distinto de ilícito penal. A distinção
repousa apenas em critérios de conveniência ou de oportunidade, à medida do interesse estatal, variável no
tempo e no espaço ou em algumas situações, da mera faculdade política do legislador.

O direito disciplinar e as suas respectivas sanções do ponto de vista teórico é análogo ao direito

penal, conforme lição do penalista lusitano Jorge de Figueiredo Dias citado por Mauro Roberto Gomes de

Mattos no artigo - A acusação no Processo Administrativo Disciplinar deve ser circunstanciada, objetiva,

direta e ter previsão em um tipo legal – princípio da tipicidade no Direito Administrativo: Essa aproximação

é de conseqüência do Estado, estritamente subordinado ao princípio da legalidade da Administração.

Embora a doutrina mais antiga (e já ultrapassada) defendesse a tese de que poderia haver atipicidade
das condutas infracionais disciplinares em âmbito administrativo, apesar de que já se exigisse a tipicidade
expressa das sanções a serem aplicadas; a doutrina mais moderna defende que no processo administrativo
disciplinar também deve ser exigido, além da tipicidade da pena, também o respeito e a observância ao
princípio da tipicidade, já na descrição da conduta infracional disciplinar, pois do contrário, se imporia uma
lacuna de liberdade no âmbito disciplinar, que geraria insegurança jurídica no seio social.

Aquela ultrapassada concepção de autoritarismo que existia no processo administrativo disciplinar
não mais se sustenta, pois o direito administrativo sancionador já incorporou vários princípios constitucionais
de natureza penal.

Consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça já referendou a incidência do princípio da tipicidade
no processo administrativo disciplinar. À título de exemplo, no magistral julgado da 5ª Turma, do STJ,
ROMS nº 16.264/GO - Ministra Laurita Vaz – houve o seguinte decisório:
 

No campo do direito disciplinar, assim como ocorre na esfera penal, interpretações ampliativas ou
analógicas não são, de espécie alguma admitidas, sob pena de incorrer-se em ofensa direta ao
princípio da reserva legal. Ressalte-se que a utilização de analogias ou de interpretações ampliativas,
em matéria de punição disciplinar, longe de conferir ao administrado uma acusação transparente,
pública, e legalmente justa, afronta o princípio da tipicidade, corolário do princípio da legalidade,
segundo as máximas: nullum crimen nulla poena sine lege stricta e nullum crimen nulla poena sine
lege certa, postura incompatível com o Estado Democrático de Direito.

 
No seu voto condutor a Ministra, ao estabelecer a similitude do direito disciplinar ao direito penal,

vinculou a discricionariedade do administrador público ao princípio da legalidade:
 

É que, no campo do direito disciplinar, assim como ocorre na esfera penal, interpretações ampliativas
ou analógicas não são, de espécie alguma, admitidas, sob pena de incorrer-se em ofensa direito ao
princípio da reserva legal. Não se pode admitir-se que a discricionariedade do administrador atue de
forma derrogatória do princípio da legalidade, em especial nos casos cujos preceitos secundários
cominem penalidades graves ou gravíssimas....

 
O Direito Administrativo sancionador contemporâneo, de forte influência espanhola, tem como

requisito a existência de um ilícito administrativo-ético previsto na legislação, com a clara e certa descrição
da conduta infracional e sua respectiva sanção, se possível contendo o tipo e os limites mínimos e máximos
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de cada penalidade.
Do ponto de vista constitucional, inexiste liberdade na escolha subjetiva para imposição de sanções,

inclusive quando se tratar de responsabilidade administrativa e/ou ético-disciplinar. A imposição de sanções
administrativas depende da previsão tanto da conduta, quanto de sua respectiva consequência (penalidade).

Antes de tudo, é exigência de uma boa ordem jurídica que se preveja com amplitude as possíveis
condutas infracionais ético-disciplinares e se fixem, com precisão, as suas sanções correspondentes.

O princípio da adequação punitiva impõe limites legais à discricionariedade da autoridade em
determinar a penalidade aplicada. A sanção imposta (específica àquele ilícito ético) deverá ser adequada à
conduta faltosa e, proporcional à sua gravidade.
 
6. TIPICIDADE DAS SANÇÕES ÉTICO DISCIPLINARES

CARVALHO FILHO (2007: 347) define o termo “sanções” em sentido amplo:
 

Sanções são atos de natureza punitiva praticados em decorrência de comportamento ofensivo a
preceito legal. O pressuposto dos atos sancionatórios consiste na violação à norma legal. Se esta
enuncia determinado preceito e o indivíduo o infringe, a conduta reveste-se de ilicitude, já que o
parâmetro de licitude é o que a lei estabelece.

 
Haverá atividade sancionatória quando à conduta ilícita se vincula a imposição de uma privação de

direitos, seja com uma finalidade repressiva da infração, preventiva ou desetimuladoraa de condutas
similares.

Deve ainda ser levado em consideração que as sanções decorrem sempre de atividade vinculada do
julgador, não se conferindo a este nenhum poder discricionário para que, a seu critério, aplique esta ou
aquela espécie de punição. Terá sim o dever de aplicar apenas àquela(s) pena(s) específica(s) conectada(s) à
conduta infracional comprovadamemte praticada.

Mas o que seria tipicidade? Esta não se confunde com tipo. Fato típico é a descrição de uma
conduta considerada proibida, para qual se estabelece sua respectiva sanção. Um fato típico é aquele que se
adequa a essa descrição abstrata.

Também não se deve confundir o tipo com a tipicidade. O tipo é a fórmula abstrata (conduta e
respectiva sanção) que pertence à norma, enquanto a tipicidade pertence à conduta do autor. Um fato típico
é uma conduta humana prevista na norma sancionatória; tipicidade é a adequação da conduta a um tipo.

O julgador comprova a tipicidade comparando a conduta particular e concreta com a
individualização do tipo, para analisar a adequação. Este processo mental é o juízo de tipicidade que o
julgador deve realizar.

Sobre o tema Eduardo Rocha Dias (1997: 39) ensina com maestria:
 

O princípio da tipicidade (lex certa), em sentido positivo, significa que a previsão
normativa das sanções e infrações deve assumir um grau mínimo de precisão de
modo a permitir aos interessados mensurar o tipo de comportamentos sancionáveis
e as punições a que estão sujeitos.

 
Parafraseando José Cretella Jr, pode se afirmar que as sanções disciplinares, em sentido amplo,

representam a conseqüência danosa para o autor de um fato que desrespeita uma norma administrativa. Esta
norma, além do objetivo de identificação da ação ilícita e seu respectivo “castigo”, ainda se presta como
meio de restauração da ordem jurídica perturbada. No caso da ética médica, o Estado (representado por uma
Autarquia Federal – os Conselhos de Medicina), deve proteger sempre a norma jurídica (no caso os ditames
éticos), sancionando disciplinarmente, através do devido processo legal, qualquer profissional que atente
contra a ética profissional.

As sanções disciplinares, segundo o mesmo autor, podem ainda ser classificadas: quanto à natureza,
dividindo-se em morais (advertência e a repreensão, que vem a atingir o íntimo do punido ferindo-o no amor
próprio e no brio), pecuniárias (multa, incide sobre o patrimônio do infrator, descompensando-o) ou mistas
(participam de ambas as naturezas, atingindo a pessoa e o patrimônio do infrator, por exemplo, a suspensão).
Repita-se que inexiste punição ética de multa ou prisão.

Quanto ao fim a que se destina, o Cretella Jr divide as sanções disciplinares em corretivas (tem por
objetivo a correção do infrator, como a advertência, a repreensão, a suspensão e a multa), expulsivas (tem
em mira a proteção do cargo e do serviço público, como a aposentadoria compulsória, a disponibilidade e a
demissão) e revocatória (cassação de aposentadoria e cassação de disponibilidade).

Desta classificação das sanções disciplinares, e acompanhando o que estabelece a única norma
jurídica que prevê as sanções éticas, podemos concluir que se a Lei 3268/57, por um lado garante legalmente
que os médicos poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, desde
que realizada a sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja circunscrição se achar o local de
sua atividade e previamente registradas suas qualificações; por outro assegura com exclusividade aos
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Conselhos de Medicina o poder de disciplinar e aplicar as penalidades acima mencionadas.
Quanto à tipicidade e à referida vinculação, entre preceito primário (conduta proibida) e o preceito

secundário (penalidade), Barcellar Filho (2003: 178) ministra que:
 

Na doutrina espanhola, Eduardo García de Enterría e Tomás Ramon Fernandez
incluem a tipicidade entre os princípios do direito administrativo sancionatório, a
exigir a descrição legal de uma conduta específica conectada a sua respectiva
sanção administrativa (...)..

 
A partir da tipificação do ilícito, cabe definir a pena específica aplicável, tarefa para a qual o

julgador, respeitados os parâmetros legais, também possui, em certas hipóteses, alguma margem de
discricionariedade, tendo o julgador, neste caso, limite legal para a escolha da sanção, diferentemente da
decisão com margem de arbitrariedade, ou seja aplicada de acordo com par6ametros pessoais, sem definição
legal de limite quanto à sua utilização. Pode ele, por exemplo, para um fato apenado com suspensão de ATÉ
30 dias, optar pela aplicação de uma suspensão de 20 dias. Enfim, discricionariamente, pode escolher pela
sanção que, em seu entender, mais se adeque ao interesse público e melhor reprima a falta ética, desde que
respeite os limites da norma e, obviamente, todos os princípios que regem a atividade administrativa, dentre
os quais deve ser ressaltado, no caso, o princípio da legalidade.

Para melhor comprerensão poderemos classificar a tipicidade em dois tipos: intrínseca e extrínseca.
Na tipicidade intrínseca, a conduta se adequaria aos tipos/sanções previstas no mesmo diploma normativo.
Por exemplo: no Código Penal estão previstos tanto o tipo, quanto a respectiva sanção por omissão de
socorro. Seria a tipicidade intrínseca dita direta, já que a conduta e a sanção estão no mesmo artigo.

Existem os casos de que embora previstas no mesmo diploma normativo, ter-se-ia um artigo
prevendo o tipo e em um outro artigo, haveria a previsão da respectiva sanção. Seria a tipicidade initrínseca
indireta. Em síntese, no gênero tipicidade intrínseca dormitariam as espécies: direta e indireta.

Ocorre que, em algumas situações existe a previsão de tipos proibidos em um diploma e, em outra
norma distinta, a previsão da respectiva sanção. É a chamada tipicidade extrínseca. Desaconselhada e
raramente utilizada pelo risco de arbitrariedades.

Curiosamente as sanções éticas em Medicina estão fora de todas as modalidades de tipicidade acima
citadas. Poder-se-ia tentar enquadrar as normas éticas na tipicidade extrínseca, afinal, os ilícitos éticos estão
previstos em um diploma, no caso o Código de Ética Médica e as sanções estão previstas na Lei 3268/57.

Ocorre que esse enquadramento é aparente. Inexiste no caso da tipicidade intrínseca, e na
extrínseca, se exige prévia e taxativa determinação de infração ética e sua respectiva sanção, o que não
ocorre nos diplomas sancionatórios da ética médica. Não há identificação de qual sanção ética será aplicada
para cada infração. Esse vínculo de enquadramento é feito de forma subjetiva ao alvedrio da consciência e
critérios de cada conselheiro julgador, o que ultrapassa o âmbito da discricionariedade, já que não há limite
legal, podendo ser, portanto, arbitrário.
 
7. COMPARATIVOS COM ALGUMAS NORMAS ADMINISTRATIVAS
SANCIONATÓRIAS

Constitui-se em mandamento constitucional – art. 5º - XXXIX - que define o princípio da
legalidade: Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Significa
dizer que toda norma sancionadora deve possuir prévia e expressa conduta proibida e, que cada uma dessas
condutas proibidas deve ter muito bem determinada a sua respectiva penalidade.

Em matéria sancionatória a tipicidade (conduta e pena) é consequência lógica da legalidade.
Como já explicado a tipicidade pode ser: extrínseca e intrínseca. Esta última se biparte em direta ou

indireta. Desconsiderando-se a extrínseca dada a sua rara utilização, se apresenta alguns exemplos da
tipicidade intrínseca direta e indireta.

São exemplos de diplomas normativos sancionatórios com tipicidade intrínseca direta (infração e
sanção no mesmo artigo de uma mesma norna):
 

Código Penal - Omissão de socorro:
Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança
abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente
perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
 
Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza
grave, e triplicada, se resulta a morte.

 
Código Penal - Falsidade de atestado médico:
Art. 302 - Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso:
Pena - detenção, de um mês a um ano.
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Parágrafo único - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.

 
Como exemplo de diploma normativo sancionatório com tipicidade intrínseca indireta:

 
Lei nº 8.112/90 – Estatuto dos Servidores Públicos Federais:
Art. 117.  Ao servidor é proibido:
(...) – incisos I a XIX
 
Art. 127.  São penalidades disciplinares:
I - advertência;
II - suspensão;
III - demissão;
IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
V - destituição de cargo em comissão;
VI - destituição de função comissionada.
 
Art. 129.  A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do

art. 117, incisos I a VIII e XIX, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação

ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave.
 
Art. 130.  A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de
violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não
podendo exceder de 90 (noventa) dias.
 
Art. 132.  A demissão será aplicada nos seguintes casos:
            (...)

 
Dentre os incontáveis exemplos de tipicidade intrínseca indireta em âmbito ético temos o Código

Ética de Enfermagem - Resolução COFEN-240/2000, que prevê as responsabilidades do enferemeiro(a) nos
art.16 a 20, os deveres nos artigos 21 a 41, as proibições nos artigos 42 a 70 e os deveres disciplinares nos
arts. 71 a 79.
 

Art. 85 - As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem,
conforme o que determina o Art. 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes:
I - Advertência verbal.
II - Multa.
III - Censura.
IV - Suspensão do exercício profissional.
V - Cassação do direito ao exercício profissional.
 
Art. 92 - A pena de Advertência Verbal é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos
artigos: 16 a 26; 28 a 35; 37 a 44; 47 a 50; 52; 54; 56; 58 a 62 e 64 a 78 deste Código.
 
Art. 93 - A pena de Multa é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 16 a
75 e 77 a 79, deste Código.
 
Art. 94 - A pena de Censura é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos:
16; 17; 21 a 29; 32; 35 a 37; 42; 43; 45 a 53; 55 a 75 e 77 a 79, deste Código.
 
Art. 95 - A pena de Suspensão do Exercício Profissional é aplicável nos casos de infrações ao que está
estabelecido nos artigos: 16; 17; 21 a 25; 29; 32; 36; 42; 43; 45 a 48; 50 a 53; 57 a 60; 63; 66; 67;
70 a 72; 75 e 79, deste Código.
 
Art. 96 - A pena de Cassação do Direito ao Exercício Profissional é aplicável nos casos de infrações
ao que está estabelecido nos artigos: 16; 24; 36; 42; 45; 46; 51 a 53; 57; 60; 70 e 79, deste Código.

 
Até o Estatuto da OAB adota a tipicidade intrínseca indireta nas suas normas éticas sancionadoras:

 
Art. 34. Constitui infração disciplinar:
(...) – incisos I a XXIX.
 
Art. 35. As sanções disciplinares consistem em:
I - censura;
II - suspensão;
III - exclusão;
IV - multa.
 
Art. 36. A censura é aplicável nos casos de:
I - infrações definidas nos incisos I a XVI e XXIX do art. 34;
(...)
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Art. 37. A suspensão é aplicável nos casos de:
I - infrações definidas nos incisos XVII a XXV do art. 34;
(...)
 
Art. 38. A exclusão é aplicável nos casos de:
(...)

 

Observe que, independente da localização da previsão sancionatória do diploma normativo, se junto
ou separada da conduta proibida, ambas, infrações e respectivas sanções, estão claramente previstas. Cada
infração possui previsão de sua respectiva penalidade. Não há arbítrio e muito menos subjetividade na
aplicação da sanção disciplinar. Previamente cada julgador e acusado já sabem qual sanção (tipo, limites
mínimo e máximo) será aplicada, uma vez comprovada a conduta infracional.

Muito mais do que uma garantia para o autor da infração, a tipicidade das sanções disciplinares se
traduzem em afirmar o fortalecimento da sociedade e do Estado Democrático de Direito através dos limites
da atuação arbitrária do Poder Estatal.
 
8. INCONSTITUCIONALIDADE DE TODAS AS SANÇÕES ÉTICAS APLICADAS PELOS
CONSELHOS DE MEDICINA

Antes de se avançar, se deve distinguir Processo Administrativo Ético-disciplinar de Sindicância.
Aquele é o instrumento próprio para viabilizar aplicação de sanções disciplinares no âmbito da Administração
Pública direta, autarquia, ou nas fundações públicas. Sindicância (peça preliminar e informativa de elucidação
de irregularidades), por sua vez, corresponde ao procedimento sumário pelo qual se coletam informações
que tendem a prover elementos esclarecedores de determinados atos ou fatos, os quais, uma vez confirmados
motivarão a abertura do processo disciplinar.

Os Processos Administrativos Disciplinares buscam garantir ao acusado, no caso o médico, o
equilibrio social contra decisões injustas e proporcionam à Administração Pública um clima de segurança e
de legalidade. Trata-se de forma jurídica prevista pela legislação para investigar e se for o caso, punir o
médico que tenha transgredido os seus deveres profissionais.

A conduta profissional tida como irregular deve ser revestida de tipicidade e antijuridicidade, bem
como devem existir indícios evidentes de autoria e existência do fato delituoso, para que, desde a fase que
antecede a instauração do procedimento disciplinar, seja revelada uma justa causa, capaz de respaldar o
início da investigação disciplinar.

É importante para toda a sociedade que as autoridades públicas incumbidas deste mister não
engendrem atos dissociados do direito, ainda mais quando se verifica que eles são produzidos na esfera
sancionatória do Estado.

A tipificação prévia e completa de um ilícito (infração e respectiva penalidade) passa a assumir
papel de grande relevância, tanto na esfera penal quanto disciplinar/sancionatória, pois nesse ramo do direito,
apesar de ser instância administrativa, é responsável pela aplicação de severas penas, que possuem a
possibilidade de ocasionar um permanente dano psicológico, com reflexos financeiros, familiares e sociais, na
vida do médico condenado disciplinarmente.

O princípio da tipicidade é importantíssimo para preservação do princípio da legalidade. Deve estar
previamente descrita na norma a conduta infracional e a sua respectiva conseqüência.

Ocorre que, na área ético-disciplinar da Medicina, se tem a Lei 3268/57 que prevê as cinco
penalidades éticas, sem especificar a que infrações ético-disciplinares cada pena se aplica. Por sua vez, o
Código de Ética vigente somente prevê as condutas proibidas, omitindo-se também em determinar as penas
(da Lei 3268/57) que serão aplicadas para cada ilícito ético cometido.

Não há especificação de critério objetivo. Sem determinação prévia da penalidade a ser aplicada
especificamente em cada infração ética, os julgamentos dos conselhos ficam a exclusivo critério da
subjetividade e da consciência de cada julgador, podendo ocorrer o absurdo que uma mesma infração ética,
para um julgador possa ser enquadrada como simples advertência confidencial em aviso reservado e para
outro, passível de uma suspensão de 30 dias ou até cassação.

Não se diga que tal situação refletiria a discricionariedade do julgador administrativo. É bem
verdade que a discricionariedade é um poder que se dá a autoridade administrativa para decidir, mas esta
decisão sempre ocorre dentro dos limites legais. Discricionariedade do conselheiro julgador existiria de
forma legítima se, para uma determinada infração existisse a previsão da pena específica de suspensão,
dentro de um limite, por exemplo, de até 30 dias. Ora, uma vez comprovada a conduta infracional, dentro do
limite previsto de sanção (até 30 dias de suspensão), poderia o julgador optar por 5, ou 10, ou 25 dias de
suspensão, obviamente sempre observando-se o limite máximo. Isto sim seria discricionariedade (poder
decisório dentro dos limites legais). A aplicação das penalidades nos julgados dos conselhos são arbitrárias e
não discricionários.

Tal situação gera flagrante insegurança jurídica e grande desrespeito aos princípios constitucionais,
lesando não só o acusado, mas a própria Sociedade, já que, por outro lado, pode levar os maus profissionais
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à impunidade.
Uma vez aplicada qualquer sanção ético-disciplinar, independente do eventual cabimento de

recurso, por ofender os ditames constitucionais e legais acima dispostos, cabe ao condenado propor ação
judicial pertinente para anular e/ou trancar qualquer procedimento ético-disciplinar em curso. Tal medida
pode ser desde uma simples ação ordinária declaratória ou anulatória, até o Mandado de Segurança. Este
último, modificado pela Lei 12.016/09, agora passível de ser utilizado contra ato disciplinar ilegal ou
abusivo.

Há de se argumentar que aqui não se trata de defender a impunidade de maus médicos, mas de
assegurar o respeito aos principios constitucionais sancionatórios, e assim garantir a segurança jurídica e o
interesse da própria sociedade contra arbitrariedades do poder estatal.

O Código de Ética Médica (2009), em seu capítulo XIV - III previu a possibilidade de o Conselho
Federal de Medicina, ouvidos os Conselhos Regionais de Medicina e a categoria médica, promover a revisão
e atualização do presente Código quando necessárias.

Por flagrante inconstitucionalidade, já havia necessidade de revisão do Código de Processo Ético
Disciplinar dos Conselhos de Medicina do Brasil, já que a pena de cassação é de caráter perpétuo, pois a
reabilitação a essa forma de penalidade não se aplica, por expressa exclusão. Uma vez cassado o esculápio,
pela legislação atual, este jamais voltará a ser médico. Surge então a segunda necessidade de revisão, só que
desta vez do Código de Ética Médica que acabara de nascer. Nesta revisão cada infração deve prever sua(s)
respectiva(s) penalidade(s) dentre as cinco formas já estatuídas na Lei 3268/57.
 
9. EFEITOS JURÍDICOS APÓS A TIPIFICAÇÃO (CORRELAÇÃO ENTRE ILÍCITO ÉTICO E
SANÇÃO).

Por todo o já exposto, ficou patente a indiscutível necessidade de que o CFM modifique
imediatamente as normas éticas e, previamente, especifique cada tipo de infração com a sua respectiva
penalidade.

Para finalizar, porém, não se pode deixar de explicar que uma vez ocorrida essa tipificação, seja na
modalidade intrínseca ou extrínseca, os efeitos jamais retraogirão. Na verdade toda a nova regulamentação
terá efeitos ex-nunc, ou seja, será de observância obrigatória, do início de sua vigência em diante.

Pelo princípio da irretroatividade da norma mais severa, em hipótese nenhuma poderá a lei retroagir
para aplicação em condutas supostamente anti-éticas, praticadas até o dia anterior ao início da vigência.

O motivo desta não retroação de efeitos também possui embasamento constitucional. Como já foi
exaustivamente explicado, as penalidades éticas possuem natureza sancionatória e portanto penais, e a
Constituição Federal de 1988 prevê:
 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

 

Obviamente, em se aplicando uma norma posterior a um fato ocorrido antes de sua vigência, com
finalidade punitiva, ainda que sob o argumento de proteção do interesse social ou público, ocorrerá grande
prejuízo ao acusado médico.

Assim, por impedimento constitucional de retroação de toda norma de natureza penal que
prejudique o réu (no caso, o médico acusado de infração ética), e sob pena de estimular a impunidade de
maus e anti-éticos profissionais, face a possibilidade de ficar o Código de Ética Médica absolutamente
inócuo, por anulação da aplicação das penalidades pelo Poder Judiciário, urge imediata a necessidade por
parte do Conselho Federal de Medicina, da tipificação de cada ilícito ético com a sua correspondente sanção.
 
CONCLUSÕES

1.             Os princípios constitucionais relacionados as medidas sancionatórias impostas pela Administração
Pública é o suporte básico para o legislador busque cada vez mais o aprimoramento da tipificação das
condutas e suas respectivas sanções, de tal forma que o Direito alcance a finalidade precípua de atuação
eficaz na realização da paz social e na melhoria dos serviços médicos prestados à Sociedade, não se
afastando, contudo, das garantias e direitos fundamentais assegurados a todos os cidadãos, inclusive aos
médicos.
 
2.             O princípio da legalidade é inegavelmente um limite constitucional ao poder do Estado para que não
puna arbitrariamente seus indivíduos, impedindo que este haja senão em virtude e dentro dos limites da lei.
 
3.             O direito administrativo sancionador/disciplinar é apenas mais uma das manifestações do ius
puniendi do Estado. Sua diferença para o direito penal é apenas de grau ou opção do legislador.
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4.             Não há como se falar de ilícito administrativo ontologicamente distinto de ilícito penal. A distinção
repousa apenas em critérios de conveniência ou de oportunidade, à medida do interesse estatal, variável no
tempo e no espaço, sendo aquele um minus em relação a este último.
 
5.             Para se evitar a imposição indiscriminada e arbitrária de sanções ético-disciplinares, por parte de
alguma autoridade pública, devem ser aplicados os princípios da legalidade, da individuação da pena,
proporcionalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica no processo administrativo disciplinar, para que
os ditames da justiça sejam respeitados.
 
6.             É arbitrária e inconstitucional que cada conselheiro julgador escolha, com base em seus critérios
subjetivos e eminentemente pessoais, qual das cinco modalidades de sanções éticas será aplicada. Não há a
expressa e prévia menção do legislador de qual pena será aplicada a sua respectiva conduta. Enquanto essa
vinculação expressa não ocorrer, qualquer aplicação de penalidade pelos Conselhos de Medicina será, a
nosso entender, facilmente anulada no Poder Judiciário.
 
7.             A própria existência de um processo limita o poder coercitivo do Estado, para tanto devem ser
respeitadas as normas, os princípios constitucionais e as garantias dadas ao individuo, para que não haja
abusos e violações aos seus direitos, a sua dignidade profissional de médico, enquanto ser humano e
cidadão.
 
8.             Não basta o denunciante e o conselho comprovar mediante elementos de certeza a culpabilidade do
infrator ético, deve haver prévia e expressa previsão não somente das infrações éticas, mas também, com a
mesma essencialidade, a sua respectiva penalidade. É uma questão que interessa diretamente não somente
aos médicos denunciados, mas a toda a sociedade, já que se trata da limitação do arbítrio e do poder
punitivo do Estado, aqui representado pela Administração Pública, onde por sua vez é representado por
uma Autarquia Federal – Os Conselhos de Medicina.
 
9.             Uma condenação aplicada exclusivamente com base no “prudente arbítrio e subjetividade do
julgador” é arbitrária. Não se concebe que uma infração ética venha desacompanhada de sua respectiva
sanção. Aceitar ou defender esse fato como correto é atestar a licitude do excesso/abuso de poder da
autoridade administrativa.
 
10.         Não se pode aceitar os “condenacionismos”, pois o direito já conviveu por muito tempo com esse
tipo de postura do Estado e de seus órgãos e agentes. O transcurso histórico revela muitas opressões e
injustiças, causadas pelas condenações indevidas até mesmo de inocentes que caíram em desgraça por
serem opositores da autoridade de plantão.
 
11.         Toda norma que defina infrações deve ser precisa, marcando com exatidão a conduta que objetiva
punir e sua sanção específica, ainda que dentro desta haja espaço para valoração mais branda ou mais
grave. Assim, em nome do princípio da legalidade, não podem ser aceitas normas vagas ou imprecisas, que
não deixem perfeitamente delimitado o comportamento a ser recriminado. Também não se permite que o
julgador, que vai aplicar as normas, empregue sua subjetividade pessoal para optar por esta ou aquela
sanção.
 
12.         Antes de tudo, é exigência de uma boa ordem jurídica que se prevejam com amplitude as possíveis
infrações ético-disciplinares e, se fixem com precisão, as sanções correspondentes, acomodando-se ao
princípio que condiciona a configuração e a punibilidade de cada delito específico.
 
13.         O presente estudo não objetiva defender a impunidade de profissionais anti-éticos, mas de assegurar
o respeito aos principios constitucionais sancionatórios, garantindo a segurança jurídica e o interesse da
própria sociedade contra qualquer arbitrariedades que venha a ser cometida pelo poder estatal.
 
14.         Como cabalmente comprobado, o Código de Ética Médica (2009) previu a possibilidade de o
Conselho Federal de Medicina promover a revisão e atualização do presente Código quando necessárias.
Portanto, cabe imediata revisão do Código de Ética Médica para se estabelecer em cada infração sua(s)
respectiva(s) penalidade(s) dentre as cinco formas previstas na lei 3268/57.
 
15.         Da forma atual que esta prevista na legislação, a aplicação de qualquer penalidade ético-disciplinar
pelos conselhos de medicina está passível de anulação por parte do Poder Judiciário Federal, tornando os
ditames do Código de Ética Médica absolutamente inúteis.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5712



 
16.         Uma vez ocorrida à alteração (identificação prévia e clara de cada ilícito ético com a sua respectiva
sanção), os efeitos normativos somente serão do início da vigência da nova norma em diante, jamais
podendo retroagir, posto que, por prejudicar o médico acusado, é absolutamente inconstitucional.
 
17.         A inocuidade da aplicação das sanções éticas pelos Conselhos de Medicina, declaradas pelo Poder
Judiciário, poderão ter o devastador efeito de estimular a prática de condutas anti-éticas e, pelo menos no
âmbito ético, deixar impunes os maus profissionais. Por esta razão, a necessidade de modificação normativa
se faz imediata.
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UMA HISTÓRIA SEMÂNTICA DA METÁFORA NORMA JURÍDICA: POR UMA
TRANSDISCIPLINARIEDADE ESCLARECEDORA

A SEMANTIC HISTORY OF METAPHOR JURIDICAL NORM: A TRANSDISCIPLINARY
ENLIGHTENING

Eduardo Porto Carreiro Neves

RESUMO
Inicialmente, sustenta-se que o fenômeno da complexidade das relações semânticas, típico da modernidade,
engendra uma espécie de miscelânea sígnica, a partir da ideia de que o termo norma jurídica pode, ora ser um
dos significantes alusivo a um significado; ora um dos significados possíveis de algum significante; ou ainda,
o significado de alguns significantes. Ademais, convida-se a um périplo histórico do conceito de norma
jurídica, a partir da noção de semântica diacrônica, tentando reconstruir o seu contorno conceitual, que vem
se perdendo mais e mais, em razão da inflação no uso deste signo, sobretudo no meio ambiente forense,
como metáfora absoluta. Finalmente, sustenta-se que a norma jurídica é uma conquista, uma aquisição do
criador do direito. Com base na teoria estruturante do direito, defende-se que o significado da formulação
legal é determinado na prática de interpretação e deve ser determinada pelo criador do direito, porque apenas
este tem legitimidade para decidir uma situação específica. Assim, adverte-se o legislador para o fato de que
ele deve expressar suas principais noções no texto, mas ele não pode determinar o significado deste texto
para uma situação específica.
PALAVRAS-CHAVES: História. Semântica. Norma jurídica. Concreção normativa.

ABSTRACT
Abstract: Initially, is sustained that the phenomenon of the complexity of semantics relationships, typical of
modernity, it engenders a kind of miscellanea of linguistic signs, from the idea that the term juridical norm
can sometimes be a significant allusive to a meaning; other times one of possible meanings of any significant;
or even, the meaning of some significant. Furthermore, is invited to a historical tour of the concept of
juridical norm, from the notion of diachronic semantic, trying to reconstruct its conceptual outline, which has
been losing more and more, due to inflation in the use of this sign, especially in the forensics environmental,
as absolute metaphor. Finally, it is adduced that the juridical norm is an achievement, an acquisition of law
creator. Based on the structuring theory of law, it is argued that the meaning of the formulation is determined
in the interpretation practice and must be determined by the creator of law, because only that law-maker has
legitimation to decide a specific situation. So, is advised the legislator for the fact that he must express its
principal notions in a text, but he cannot determine the meaning of that text for a specific situation.
KEYWORDS: Key-words: History. Semantics. Juridical norm. Normative concretion.

Introdução: a metáfora absoluta como pretensa panacéia da miscelânea sígnica

A questão central é uma preocupação com a inflação na utilização do termo norma jurídica. Na rotina
forense é comum constatar, diversas vezes, que, para todo e qualquer ato normativo primário, secundário
produzido no plano legislativo, executivo ou judiciário, sempre se atribui o termo norma jurídica. Dessa
maneira, a metáfora à norma jurídica se torna mais e mais uma metáfora, por assim dizer, absoluta, ilimitada,
sem contextualização. E isso faz com que ela perca o seu contorno conceitual pertinente ao meio ambiente e
momento semânticos em que se lhe atribui aplicação útil.  

Neste sentido, portanto, inflacionar o uso do termo norma jurídica, sem considerar que ela surge como uma
conquista ideal, uma aquisição abstrata do decididor no caso concreto, a partir de uma metódica normativo-
estruturante, à la Friedrich Müller, seria ignorar o significado próprio, ao qual cada significante jurídico
serve, casuisticamente, de expressão simbólica.

Deveras, iremos historiar o conceito de norma jurídica, aceitando evidentemente a existência inexorável da
polissemia dos termos, como problema atemporal, típico dos "jogos de linguagem" presentes em toda e
qualquer comunicação social. Aliás, ela própria, engendra essa dinâmica presente no fluxo contingente da
sociedade moderna cada vez mais plural. Com efeito, se a comunicação é pressuposto de uma vida em
sociedade e se é através da comunicação sistêmica que se atribui significado às coisas - na medida em que
"um signo só tem sentido no sistema a que pertence"[1] (Dubouchet, 1990, p. 75) - vivemos em uma
constante criação semântica dessa realidade contingente, casuística, numa palavra: incerta.

Todavia, se na perspectiva histórica da pesquisa aceitamos, como elemento enriquecedor da identidade
social, a polissemia dos termos; por outro lado, contudo, sinalizamos preventivamente a advertência segundo
a qual, o excesso de metaforicidade atribuída a um conceito implica a perda do contorno que o destaca da
miscelânea sígnica do seu entorno. Resultado: ele acaba por encontrar-se mesclado com outros significantes
de conteúdos inteiramente diversos, destruindo, assim, a costura que demarca a sua identidade, ante os
demais alcances sígnicos, em virtude da inflação na utilização despreocupada do termo como pretensa
panacéia lingüística, não atentando para o seu emprego como expressão simbólica de uma ideia
racionalmente delineada, embora tanto mais ou menos indiferenciada no campo semântico da época em que
fora ou é produzida pela relação alopoiética cultivada pelo conveniente excesso de abertura dos sistemas
sociais múltiplos cognitivamente entretecidos, quanto mais ou menos ao amálgama do passado pré ou à
diferenciação pretendida, porque ainda não plenamente promovida pela recente modernidade, volvamos os
nossos olhares.

Desta maneira, vamos trabalhar o conceito de norma jurídica, não a partir de uma multidão de significantes
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designativos de um único significado, mas buscando o emprego de significantes próprios alusivos a
significados que lhes são respectivos, para evitar o uso inflacionário, impreciso do termo norma jurídica e,
conseguintemente, a aluvião devastadora do "Rubicão conceitual"[2] que o diferencia dessa mistura sígnica
e, mais especificamente, do amálgama semântico ainda encontrado na bagunça do seu meio ambiente, do
mundo que está à sua volta [Umwelt].

Partindo disso, procuro desenvolver uma história do conceito de norma jurídica, a partir de estudos
realizados no âmbito da semântica histórica como investigação situada ao centro da Filologia Comparativa e
por que não às margens da Etimologia - embora, aqui, menos importante -, na tentativa de reconstruir, sob o
ponto de vista histórico-semântico, o surgimento de conceitos políticos modernos, dando importância ao uso
da palavra para investigar a diversidade de controvérsias históricas a ele alusivas (Fritz, 1998, p. 94).

É o que procuraremos fazer no primeiro capítulo: analisar, inicialmente, alguns significados próprios da
palavra norma para, perpassando os domínios da história dos conceitos, introduzi-los ao debate jurídico e
trazer os nossos resultados à problemática lógico-linguística e linguístico-metafísica típicas do conceito
estudado, estabelecendo as condições semânticas de que não se pode prescindir para compartilhar as
conclusões às quais se convida a comunidade jurídica que, em maior ou menor medida, se interesse por um
dos mais relevantes conceitos do Direito: o de norma jurídica.

De início, como sustenta o professor alemão Reinhart Koselleck, "naturalmente não é toda palavra existente
em nosso léxico que pode se transformar num conceito e que portanto pode ter uma história". Com efeito, a
palavra precisa ser provida de sentido. Contudo, "nem todos os sentidos atribuídos às palavras eu
consideraria relevantes do ponto de vista da escrita de uma história dos conceitos", aduz (Koselleck, 1992,
p.1).

Ademais, advirta-se que:

[...] o sentido de uma palavra pode ser determinado pelo seu uso. Um conceito, ao contrário, para poder ser
um conceito, deve manter-se polissêmico. Embora o conceito também esteja associado à palavra, ele é mais
do que uma palavra: uma palavra se torna um conceito se a totalidade das circunstâncias político-sociais e
empíricas, nas quais e para as quais essa palavra é usada, se agrega a ela (KOSELLECK, 2006, p. 109).

 

A palavra norma revela-se significativa sobretudo aos nossos estudos nos domínios da teoria do direito,
porquanto, num afã esclarecedor, procura-se elucidar os distintos significados alusivos aos conceitos
construídos historicamente sob a plataforma de um único significante,  cuja utilização é da mais alta
polissemia no uso forense, em virtude de que "a interpretação variou de acordo com a posição histórica do
intérprete" (Strenger, 2001, p. 12458).

Não sendo a história reduzida a um fenômeno lingüístico, mas a lingüística a um fenômeno histórico, a
edificação de uma história do(s) conceito(s) de norma jurídica não dispensa a análise contextual, na medida
em que o exame, única e exclusivamente, textual é insuficiente para a dimensão teorizante adotada.  

Deveras, a palavra pode ser a mesma com o passar dos séculos, mas o significado pode alterar-se
substancialmente. Então, veremos no segundo capítulo que, se por um lado, na antiguidade clássica, norma
designava o conteúdo ideal de organicidade, os valores harmoniosos do padrão comportamental da
comunidade de então; por outro, com a modernidade seguida do fenômeno de diferenciação das ordens
normativas, passou a fazer alusão a algumas das fontes do direito oficial (estatal e supraestatal) <> e, hoje,
pode ser, senão mais algumas, as duas coisas. Isso nada mais é do que a variação temporal, histórica do
conceito.

Desta maneira, os estudos voltados às mudanças de sentido, em semântica histórica, apóiam-se
essencialmente sobre a descrição da polissemia. É que, "esse fenômeno significa que nas línguas naturais a
identidade de uma palavra em relação às outras admite ao mesmo tempo uma heterogeneidade interna, uma
pluralidade, de tal modo que a mesma palavra pode receber diferentes acepções conforme o contexto"
(Ricoeur, 2000, p. 180).

Com isso, o fenômeno da polissemia será semanticamente abordado, a partir de e pela razão de que:

 

[...] la linguística sincrónica, llamada también "descritiva" o "estática", trabaja sobre estados de lengua.
Estudia los sistemas de valores tal como existen en la consciencia de los hablantes en un momento dado. Y
como estos hablantes ignoran casi todo lo referente a la historia de la lengua que emplean, el lingüista
sincrónico deberá hacer abstracción también de todo precedente histórico. La reconstrución de las
evoluciones históricas pertence a la lingüística diacrónica, llamada también 'histórica', 'dinámica' o 'evolutiva'
(ULLMANN, 1986, p. 53).

 

A seguir, o estudo sincrónico (que revela a língua tal como ela foi ou é, num determinado momento) irá,
logicamente, preceder o diacrónico (que procura investigar a evolução da língua através do tempo), "uma
vez que não se pode estudar a evolução da língua sem primeiro sabermos como era nos estádios durante os
quais se deu essa evolução" (Palmer, [s.d], p. 26) e, portanto, "a redefinição científica de significados lexicais
anteriores é um dos mandamentos básicos dos estudos diacrônicos" (Koselleck, 2006, p. 104).
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1. A complexidade das relações semânticas: uma modernidade de signos entretecidos.

É nos domínios da semasiologia, tal como desenvolvida desde 1825 pelo classista alemão C. Chr. Reisig, que
nós iremos volver nossas preocupações lingüísticas alusivas ao significado do nome norma jurídica, numa
abordagem conforme com as sinalizações balizadoras da filosofia analítica moderna[3]. Semasiologia deve
ser entendida como uma antiga disciplina de caráter histórico, que procura estabelecer os princípios que
presidem o desenvolvimento do significado, mais tarde concebida por Bréal em 1883, como science des
significations (Ullmann, 1987, p. 17).

Os lógicos modernos que se ocupam da semântica distinguem frequentemente "entre significado e
referência e estabelecem como partes complementares da teoria da semântica: a teoria da referência (ou
extensão, ou denotação) e a teoria do significado (ou intenção, ou sentido)" (Lyons, 1963, p.90), nem
sempre certos de se a referência alude à pragmática (Jackson, 1998, p. 323) ou à semântica (Touchie, 1998,
p. 199).[4]  Partindo disso, nos explicam que o triângulo da significação compor-se-ia de um elemento em
cada vértice: o signo, o conceito e o significado, de forma que o signo significa (qualquer coisa) através de
conceitos (Lyons, 1993, p. 96). Esse "triângulo básico" tal como desenvolvido por Ogden e Richards em
Meaning of meaning (1923) revela uma relação tripartida entre os termos: nome, sentido e coisa, cada um
dos quais significando como segue: "'nome', aqui, significa o som, a palavra fonética; o 'sentido' é a
informação veiculada pelo nome; a 'coisa' é o fenômeno não lingüístico ao qual a palavra se refere"[5]
(Ullmann, 1966, p. 18).

Um dos problemas lingüístico-semânticos que demanda mais necessidade de esclarecimento é, com efeito, o
da variação de significado como reflexo da complexa relação entre os termos observacionais e teóricos <>
(Sankey, 2000, p. 122). Quer dizer, o significado é suscetível de variação constante pelo incômodo "abismo"
existente entre o evento que se verifica empiricamente e o que se descreve simbolicamente, a partir das ideias
de razão criadas neste ínterim gnosiológico, oriundas da pulsão ideal[6] [ Gendanklich] promovida pelo
evento inicial observado ou pelo fato inicialmente contado.      

Outro grande problema posto nos domínios da semântica, ainda dentro da teoria do conhecimento, é aquele
alusivo à reduzida preocupação com o significado das palavras e com os conceitos que delas podem advir,
numa sociedade pré-moderna <> e, posteriormente, em virtude do fenômeno da diferenciação que
fragmentara o meio ambiente social na modernidade, a problemática inversa da crescente preocupação com o
sentido que cada enunciado quer expressar, num determinado contexto complexo; o que demanda, hoje em
dia, a criação de termos designativos de conteúdos próprios, diferentemente, portanto, do passado em que a
vagueza e a diversidade de sentidos pertinentes a uma só palavra <> marcavam, mais fortemente, a
linguagem primitiva.

Com efeito, mais especificamente no âmbito da semiótica do direito, dou razão a Adeodato sempre que se
me é ensinado que:

[...] em uma sociedade mais simples, com um direito menos complexo, como o que os primeiros positivistas
exegetas tentavam descrever, há um acordo muito maior sobre a conotação e a denotação do texto diante do
caso concreto; as opiniões variam muito menos sobre o significado de expressões como 'atentado ao pudor'
ou 'mulher honesta'. Agora, na sociedade contemporânea, a variabilidade é bem maior, seja em relação aos
utentes (sujeitos do discurso), seja em relação aos contextos dos fatos jurídicos (ADEODATO, 2009, p.
143)[7].

 

Neste sentido, mostrando o campo infinito das palavras e a riqueza dos discursos significativos de toda
espécie e como é flexível e volúvel a língua dos homens, o canto XX, vv. 248-249 de A ilíada já sinalizava:
"Ágil é a língua dos mortais, e nela há muitas palavras de tôda a sorte, e amplo é o campo do discurso, de
ambos os lados" (Homero, 1989, p. 350).

Com efeito, assim como havia, e há, vários sentidos referentes a um enunciado, o inverso também se opera:
ainda hoje podemos, empiricamente, constatar mais de uma palavra para servir de significante a um mesmo
significado, à mesma ideia (Ullmann, 1987, p.11)[8].    

E nisso está a miscelânea sígnica presente na complexidade relacional de significados e significantes
entretecidos, na medida em que "para um sentido pode haver vários nomes, como é o caso da sinonímia, e,
para um nome, vários sentidos, caso da homonímia [...] e, sobretudo, [...] o da polissemia" (Ricoeur, 2000,
p.176).

No signo, aqui, estudado a dupla complexificação se opera. O termo norma jurídica, tanto pode ser qualquer
um dos nomes que se ligam ao sentido de elemento produzido pelo direito positivo [estatal e os demais (in)
oficiais], dogmaticamente organizado no sistema; quanto pode ser um dos sentidos que se quer transmitir
pelas fontes do direito, como por exemplo, mediante a palavra decisão jurídica. Quem sabe dito de outro
modo, norma jurídica pode ser significante para aludir a qualquer ato normativo editado pelas funções
estatais e extraestatais (leis, decretos, resoluções, convenções internacionais), todo e qualquer elemento
posto sistema jurídico que lhe sirva de promessa atual publicizada para controle generalizado de expectativas
futuras de comportamentos sociais (orientações jurisprudenciais, súmulas vinculantes); como também norma
jurídica pode ser, assim como sentença, acórdão, norma individual, um dos significados do nome decisão
jurídica; ou mesmo a ideia que uma decisão jurídica expressa. Em síntese, norma jurídica pode ser, ora um
dos significantes de um significado; ora um dos significados possíveis de algum significante <>; ou ainda,
observe o artigo definido: o significado de alguns significantes, como queria Platão.

Eis a ideia do que vem a ser complexidade das relações semânticas, fenômeno igualmente crescente na
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modernidade, a partir de quando as ideias gerais, objeto de consenso social, fragmentaram-se, de forma que
o significado aceito pela vontade geral da sociedade pré-moderna <> sofre um processo de diferenciação <<é
quando, ao invés, sobressai a noção de que existem tantos significados possíveis, independentemente dos
significantes, mas de quantos sejam os processos livres de interpretação>>, considerando que os indivíduos
passam a conviver mais coerentemente com a ideia de fraternidade, a partir da qual efetiva-se a igualdade,
mãe do seu fruto inexorável: a liberdade (Kardec, 2005, p. 260-2). Constata-se, entretanto, que, nem
sempre, há uma ordem nas ideias livres de criação dos diversos significados (semântica), exatamente pelo
fato de que os significantes por si mesmos (sintática) são incapazes de expressar (pragmática),
fidedignamente, o conteúdo que se propôs tentar comunicar. E nisso está, conclua-se, o que nós chamamos
de miscelânea das relações sígnicas.

Mas, o que se sabe a respeito do signo norma antes da modernidade?

 

2. Semântica histórica: um périplo na busca de elementos diacrônicos

A história da metáfora à norma jurídica sedimenta-se no substantivo latino Norma, oriundo do vocábulo
grego προτ?που, que significava originariamente gnorimos (esquadria, esquadro), como ainda hoje sucede
com a sua correspondente latina que quer significar algo perpendicular, regular, modelo, padrão, adequado,
ajustado, certo, reto, numa palavra: direito.

É fácil constatar que a palavra norma abrange um campo muito heterogêneo de sentido, que existem muitas
coisas diferentes que são ou podem ser chamados por esse nome (Von Wright, 1963, [s.p.]). É com esta
frase que o filósofo finlandês George Henrik von Wright, logo nas primeiras páginas do seu Norm and
Action, reconhece e inicia a análise da polissemia que marca o nome norma.  É que, "el término 'norma' se
usa ampliamente en la teoría legal, la sociologia, la lingüística, la filosofia moral y la lógica, pero no hay
acuerdo acerca de su sentido. De hecho se usa frecuentemente sin siquiera definirla". (Ross, 2000, p. 101).

Assim como Platão, "estamos habituados a admitir uma certa ideia (sempre uma só) em relação a cada grupo
de coisas particulares, a que pomos o mesmo nome" (Platão, 2001, p. 450). Assim, a doutrina ontológica
dominante aduz que, para cada gênero de entidades lingüísticas sensíveis existentes no reino dos fatos
<>, existe, no reino das ideias, uma entidade lingüística ideal correspondente à norma jurídica como o
sentido de justiça trazido pela ideia do falante-ouvinte (Marín, 2002, p. 52). Então, se as letras n  o  r  m  a
formam o enunciado-inscrição norma, usualmente conhecida como sendo o gênero do qual advêm as regras
e princípios, e se para todo e qualquer enunciado-inscrição existe um enunciado-tipo a ele correspondente,
logo, o enunciado-inscrição norma, que é uma entidade física, corresponde ao enunciado-tipo norma, que é
uma entidade ideal.

Sobre ele, Platão, escreve também Kelsen, levando a sério a ótima ideia de que "o ser verdadeiro é o ser da
idéia, do valor moral hipostatizado numa essencialidade transcendente, o ser metafísico, o ser metafísico do
dever-ser, ou a idéia como norma" (1986, p. 79).

Neste sentido, nos domínios de uma teoria da função sígnica, faz-se uma curiosa distinção entre significação
e sentido, aduzindo-se que aquela, a Bedeutung, é a definição de uma entidade histórica abstrata e
imperceptível pelos sentidos, que a convenção cultural reconhece como um conteúdo denotado, enquanto
este, o Sinn, é o "modo particular de considerar um dado conteúdo, conforme outras convenções culturais,
de modo que, ao primeiro conteúdo denotado, acrescentam-se outros conteúdos conotados", implicando que
a significação [Beteutung] revela "a classe de todos os objetos possíveis a que o signo se refere, como um
objeto-type e não como um objeto-token", não como uma entidade concreta e única (Eco, 2007, p. 51).

Assim "o significado de um termo (isto é, o objeto que o termo 'denota') é uma UNIDADE CULTURAL"
(Eco, 2007, p. 56), da mesma forma em que "os valores correspondem a unidades culturais, mas são
definíveis e controláveis como puras diferenças: não se definem pelo conteúdo (e, portanto, pela
possibilidade de análise intencional), mas pelo modo com que se opõem a outros elementos do sistema, e
pela posição que aí ocupam" (Eco, 1997, p. 34; 1999a, p. 26). 

Em sentido contrário, com a pretensão de desmi(s)tificar que o objeto da interpretação do Direito seja a
norma enquanto objetivação cultural, superando os dualismos próprios da metafísica e buscando ir além do
metafísico realismo platônico-aristotélico e (muito) mais além do transcendental idealismo cartesiano e
kantiano, sustenta-se que "interpretar não é colocar capas de sentido aos 'casos'; tampouco interpretar
significa investigar o sentido da norma como objetificação cultural, 'desontologizada' ", de forma que "o
problema da interpretação jurídica, enquanto problema normativo, é um problema da concreta realização
normativa do Direito" (Streck, 2008, p. 1105)

Ademais, note-se que a evolução da palavra norma jurídica, até chegar a corresponder a um elemento
dogmático do direito positivo estatal, teve a sua acepção fundada tanto numa perspectiva gnoseológica,
quanto na axiologia, considerando que a questão do significado ou diretivas no sentido de Kazimierz Opalek
"encontra-se na Ética (em conexão com a filosofia, lógica e semiótica) e na Teoria do Direito"[9] (1986, p.
11). Quer dizer, direito gnosiologicamente pensado significa, dentre outros conceitos, o conjunto de normas
jurídicas positivas, das quais regras e princípios jurídicos são suas espécies, confere? Por seu turno, direito,
na sua acepção axiológica, significa o certo, o justo, o bom, numa ideia: a positivação da medida moral
equilibrada na Divina justeza.

Então, o termo norma jurídica pode ser sinônimo de direito positivo dogmaticamente organizado pelo
Estado, mas também pode ser entendida como sentido de justiça, valor, medida do direito, como queria São
Tomás de Aquino. Nesse sentido, assim como distinguimos os termos regra de direito e norma, estes sofrem
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alterações em outros âmbitos jurídicos. Apenas a título de exemplificação <>: no latim temos praeceptum
juris/norma; em alemão Rechtssatz ou Gesetz/Norm; em inglês temos: rule of law/norm; em francês temos
règle de droi ou loi/norme; em italiano regola di diritto ou legge/norma; em espanhol regra de derecho ou
ley/norma.

No rastro do pensamento de Von Wright temos dito que um dos significados de norma é lei. Com efeito, "as
leis são um subconjunto das normas: são normas que são promulgadas por uma instituição pública" (Opp,
2004, p. 10715). A palavra lei, no entanto, é utilizada em pelo menos três sentidos tipicamente diferentes.
Em primeiro lugar, estamos a falar das leis do estado. Em segundo lugar, falamos das leis da natureza. Em
terceiro lugar, falamos de leis da lógica e da matemática (Von Wright, 1963, [s.p.]).

É evidente que as leis da natureza e as leis do Estado são dessemelhantes. As leis da natureza são descritivas;
as do Estado, prescritivas. No entanto, a identidade de nome não é pura coincidência. Observem: a ideia que
os gregos tinham acerca do mundo enquanto uma forma organizada e harmoniosamente disposta - Cosmos -
parece ter sido historicamente associado com a noção de cidade-estado - polis -, na medida em que
idealizavam-na como uma forma também harmoniosa, justa, para impor coercibilidade à organização dos
padrões de conduta na comunidade humana, criando uma expectativa de harmonização, tal como o era a
natureza. Nesse contexto, "na filosofia de Platão, poderíamos dizer, esta ideia do mundo como um Cosmos é
projetado em condições humanas e fez um padrão ou norma da boa vida" (Von Wright, 1963 [s.p.]).

              As normas descritivas da natureza tiveram grande influência, portanto, na edificação das normas
prescritivas do Estado. A ligação cada vez mais íntima entre filosofia e política concebeu a existência dos
filósofos-legisladores da pólis. A abordagem filosófica para com as leis de organização geográfica serviu de
paradigma para o exercício da democracia política em Atenas e para o movimento legiferante de organização
da soberania respectiva. 

A experiência histórica do conceito de norma sinalizou, portanto, que inexistia uma expressão substantivada
e abstrata para designar a prescrição impositiva estatal que devesse incidir sobre a comunidade humana. A
análise empírica da natureza ensejou a observação da harmonia com que o Cosmos se nos revelava. Foi,
inicialmente, essa organicidade natural que provocou o homem para estabelecer parâmetros de bem viver em
sociedade, na condição de membro constituinte do campo universal que éramos (e nunca deixaremos de sê-
lo).

Sobretudo com a modernidade, passa a existir um referencial histórico para a proveniência, não mais de uma
noção apenas acerca de norma, mas de tipos diversos de normas: a norma técnica, lógica, matemática,
econômica, política, a norma jurídica, lingüística, religiosa, moral, sociológica, a filosófica.

Para von Wright, por exemplo, existem seis tipos de normas: três principais (definitórias ou determinativas;
diretivas ou técnicas; e prescrições) e três secundárias (ideais; costumes; e morais). Sendo as normas
prescritivas, aquelas que ocupam maior espaço na seara jurídica (1963, [s.p.]).

A propósito, muitas são as conceituações alusivas à norma jurídica no direito. Se para alguns autores, as
normas jurídicas são ordens que expressam um desejo da autoridade normativa relativamente à maneira que
alguém deve se comportar, para outros, embora prescritivas de sanções <>, essa ordem é uma ordem
despsicologizada, quer dizer, independente da vontade da autoridade normativa, como queria Kelsen. 

Admitimos, evidentemente, as conceituações segundo as quais normas são regras (atos normativos) e
princípios (preceitos legais); estruturas de dever ser com pretensão de universalidade; também enquanto
"uma tomada de posição perante os fatos em função tensional de valores" (Reale, 1994, p. 96); e ainda como
expectativas normativas generalizadas, sinalizando uma promessa atual para controle de expectativas futuras
de comportamentos.

Com essas considerações, há como delimitar o uso do termo norma jurídica em função dos respectivos
campos semânticos de aplicabilidade? Ademais, a norma jurídica verdadeira, portanto, seria aquela chamada
pela maioria dos juristas "válida" ou, é capaz, seria qualquer coisa transcendental, uma qualidade ontológica,
quem sabe, de um objeto real ideal, em si mesmo subsistente? (Capella, 1968, p. 72-73).

 

3. A norma jurídica como conquista do decididor: uma criação metódico-estruturante

Se por um lado, sob o ponto de vista da interpretação jurídica, a lingüística consiste em examinar a intenção
objetiva do conteúdo da lei; por outro, sob o ponto de vista da lingüística jurídica, a interpretação consiste na
análise semântica do discurso prescritivo, buscando, mediante uma metódica normativo-estruturante do
direito, atribuir um significado aos enunciados lingüísticos que expressam o discurso neles contido
(Canotilho, 2003, p. 1209). Quer dizer, "o intérprete é chamado a dar vida nova a um texto que por si
mesmo é morto, mero símbolo do ato de vida de outra pessoa" (Cappelletti, 1999, p. 22). Na perspectiva
lingüístico-jurídica sustentamos que o decididor adota uma abordagem interpretativa própria no processo de
concretização: a interpretação semiósica compreendida como sendo "o resultado do processo pelo qual o
destinatário, diante da manifestação linear do texto preenche-a de significado" (Eco, 1999b, p. 12).

De se acrescer, curiosamente, que, numa releitura psicanalítica, o psiquiatra alemão Herbert Silberer falaria
na interpretação anagógica [anagogische Deutung], que consiste no modo interpretativo de orientação dos
símbolos para ideais elevados o qual, elevando do sentido literal para um sentido espiritual, explicitaria a sua
significação moral universal (Silberer, 1914, p. 168).

Em Freud, a interpretação ganha um sentido diferente. Com o enfoque analítico de investigação, a
interpretação consiste na "evidenciação de um sentido latente de um material" (Laplanche; Pontalis, 1977,
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p.319), tal como se nos exemplifica, demonstrando que "'interpretar um sonho' quer dizer indicar seu
'sentido', ou seja substituí-lo por algo que possa incluir-se na concatenação de nossos atos psíquicos como
um fator de importância e valor equivalentes aos demais que a integram" (Freud, [s.d.], p. 154).

Então, embora haja a presença do discurso <> e do sentido <>, o que se entende por interpretação, enquanto
uma orientação do espírito para as subjetivações, tal como ocorre em Silberer, não deve corresponder ao
termo alemão Deutung tal como aplicado por Freud, na medida em que, se interpretação alude à relação de
certa arbitrariedade entre sentido e acontecimento/palavra, Deutung liga-se à explicação e esclarecimento,
em um sentido mais técnico-analítico, como acima transcrito do seu Interpretação dos sonhos [Die
Traumdeutung], no qual explica que a Deutung de um sonho consiste em indicar a sua Bedeutung, a sua
significação (Laplanche; Pontalis, 1977, p. 320). 

De qualquer maneira, observo uma diferença transcendental entre o que é ideia e o que é ato. Quem sabe
dito de outro modo, há, com efeito, muito claramente, uma distinção elementar do que é norma e do que
vem a ser ato normativo. Neste sentido, veja-se:

[...] a norma jurídica é o juízo implicacional produzido pelo intérprete em função da experiência no trato com
esses suportes comunicacionais. Daí, não há que se confundir norma, como complexo de significações
enunciativas, unificadas em forma lógica determinada (juízo implicacional) e a expressão literal desses
enunciados, ou mesmo os conteúdos de sentido que tais enunciados apresentem, quando isoladamente
considerados. O plano dos significantes (plano de expressão) é o veículo que manifesta, graficamente (no
direito escrito), a mensagem expedida pelo autor (CARVALHO, 2004, p. 112; 1999, p. 60-61).

Além do mais:

Sobre o sentido dos enunciados, é preciso dizer que ele é construído, produzido, elaborado, a contar das
marcas gráficas percebidas pelo agente do conhecimento. Desde que se mostre como manchas de tinta sobre
o papel, no caso do direito escrito, insisto, assumindo a natureza de um ente físico, materialmente tangível,
não se poderia imaginar, em sã consciência, que essa base empírica contivesse, dentro dela, como uma jóia, o
conteúdo significativo, algo abstrato, de estrutura eminentemente ideal. Muito menos, que o teor de
significação estivesse envolvendo o material empírico, ou sobre ele flutuando como nuvens que recobrem os
elevados rochedos. Não, o sentido é constituído ao longo de um processo, iniciado, na hipótese, pela
percepção visual das letras, dos vocábulos e das partículas que unem os vocábulos, organizando formações
mais amplas. É o ser humano que, em contacto com as manifestações expressas do direito positivo, vai
produzindo as respectivas significações (CARVALHO, 2004, p. 121).

 

E ainda, "a norma jurídica existe, mas a sua essência não é real, é objeto ideal. As essências são coisas ideais.
Coisas reais são cada uma das normas jurídicas; porém a 'essência da norma jurídica' já não é real; é um
objeto ideal" (Diniz, 2003, p. 50). No mesmo sentido, defendendo que o direito é expressado pela fonte do
direito, embora não se confunda com ela, Armin Kaufmann sustenta que a norma não é a lei, mas uma regra
de direito não escrita (1976, p. 25).

Advirta-se, demais disso, que o enunciado (prescrição aplicanda e texto) "quer aludir tanto à forma
expressional, matéria empírica gravada nos documentos dos fatos comunicacionais, como ao sentido a ele
atribuído" (Carvalho, 2004, p. 116). É, pois, o suporte físico de significações. Igualmente, a norma jurídica
(sentido trazido pela ideia) quer aludir tanto à imagem espiritual (ideia), quanto ao sentido nela atribuído.
Assim, é o suporte espiritual de significações. Assim, enquanto as significações (prescrições aplicandas)
contidas no enunciado são atribuídas pelo legislador, a partir do ato pragmático de promulgação do
documento textual; as significações (sentidos de justiça) contidas na ideia são atribuídas pelo decididor, a
partir da metódica normativo-estrutrante através do que, criada a norma jurídica (semântica do discurso
judicante), enseja-se o ato pragmático de decidir o caso, com o advento da norma de decisão[10].

Assim, buscando preventivamente advertir os utentes da linguagem forense para o cuidado semântico-
pragmático a que o presente trabalho se lhes propõe o convite, relativamente ao perigoso uso inflacionário
do conceito de norma jurídica como metáfora absoluta em nossa seara, edificam-se as presente ideias
comunicandas, na medida em que "[...] o interesse especial pelo emprego de conceitos político-sociais e a
análise de suas significações ganham, portanto, uma importância de caráter social e histórico [...]. A luta
pelos conceitos "adequados" ganha relevância social e política" (Koselleck, 2006, p. 101).

Tudo isso em virtude de que:

[...] a norma jurídica é compreendida equivocadamente como ordem, como juízo hipotético, como premissa
maior formalizada segundo os princípios da lógica formal, como vontade materialmente vazia [...]. A opinião
de que a norma e o texto da norma são uma só coisa ainda está amplamente difundida, devendo ainda ser
considerada predominante também na metódica do direito constitucional (MÜLLER, 2000, p. 42).

 

Veja-se, por exemplo, o desenvolvimento da ideia seguinte:

A diferença existente entre a norma jurídica e a decisão é fundamental [...]. A norma jurídica é algo acabado,
precedentemente imobilizado, estático. A decisão, porém, é uma dinâmica, uma operação experiencial, ela é,
pois, a vida em movimentação. A norma é essencialmente racional, a decisão surge irracional e, em qualquer
caso, contém elementos irracionais"[11] (ISAY, 1970, p. 25).
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Quando sabemos que, em verdade, "o que é decisivo é que a norma seja considerada não como fator parcial
intercambiável, a serviço da solução adequada de problemas, mas como meta da elaboração metódica dos
aspectos materiais 'problemáticos'" (Müller, 2008, p. 200).

Aceita-se, igualmente, que a teoria estruturante do direito desenvolveu uma nova concepção, segundo a qual
a atividade concretizante "não significa mais tornar mais concreta uma norma jurídica genérica, que já estaria
contida no código legal, mas significa, a partir de uma ótica e uma reflexão realistas, construção da norma
jurídica no caso decisório individual" (Müller, 2007, p. 148). Com isso, me parece evidente que "a Supreme
Tribunal has the last Word in saying what the law is [...]", não remanescendo dúvidas a respeito de que "the
law (or the constituition) is what the courts say it is" (Hart, 1979, p. 138).

Em razão desta nova forma de conceber o direito, muita vez há que se nos é advertido:

[...] uma regra e a formulação da regra são duas entidades diferentes. A norma jurídica é mais do que apenas
um texto. Ao decidir sobre o sentido e o conteúdo de uma norma jurídica, a prática jurídica deve ser levada
em conta. Já foi salientado por Wittgenstein que as palavras e frases adquirem significados específicos no
contexto da sua aplicação (o jogo de linguagem). O processo de constituição de uma norma jurídica, como,
por exemplo, a determinação do sentido da formulação e dos textos de norma em si, revela que tudo não
passa de partes de uma única aplicação prática[12] (NARITS, 2005, p. 7).

 

Neste sentido, alguns semióticos asseveram que "na proposição não está ainda contido o seu sentido, mas a
possibilidade de o exprimir. Na proposição está a forma, mas não o conteúdo do seu sentido" (Wittgenstein,
2008, p.40), concluindo-se, conseguintemente, que a ideia não está ligada por relação alguma interior ao que
lhe serve de significante (Saussure, 1968, p.100).

Em sentido contrário, desenvolve-se o paradoxo da regressão infinita do pressuposto, observem:

Quando designo alguma coisa, suponho sempre que o sentido é compreendido e já está presente. Como diz
Bérgson, não vamos dos sons às imagens e das imagens ao sentido: instalamo-nos logo 'de saída' em pleno
sentido. O sentido é como a esfera em que estou instalado para operar as designações possíveis e mesmo
para pensar suas condições. O sentido está sempre pressuposto desde que o eu começa a falar; eu não
poderia começar sem esta pressuposição (DELEUZE, 2007, p. 31).

 

                De qualquer maneira,

[...] para nós, a lei é pura palavra; é uma série de fatos gráficos destituídos de sentido dado "ex ante". O
sentido, quem damos somos nós, a construir a norma que possa ocupar o espaço possível dentro do que se
apresenta como texto; ou melhor, damos um dentre os sentidos possíveis ao que se apresenta como texto.
Em que pese o esforço para se identificar o texto-norma, há sempre ali a possibilidade de criação da norma
dentro das condições que o texto oferece (COUTINHO, 2006, p. 78).

 

Com efeito,

[...] a linguagem é manifestamente apenas um caminho para a comunicação, um caminho do trânsito, um
instrumento de troca, um instrumento da representação; ela é sempre apenas um meio para outra coisa,
sempre apenas o que é posterior, aquilo que é de segundo plano, invólucro e casca das coisas, mas não a sua
essência mesma. Assim parece (HEIDEGGER, 2008, p. 55).

 

Deveras, "o processo pelo qual se introduz um termo no discurso, ou pelo qual se especifica mais exatamente
um termo já em uso, pode chamar-se especificação do significado [...]. Com efeito, a especificação do
significado é processual; é hipotética e provisional, e sofre modificações ao longo da investigação" (Kaplan,
[s.d], p. 76). E, essa imagem nos remete a um seguimento específico da ciência das significações, que é o
âmbito da semântica pragmática a qual, aproximando a criação do significado à vida prática, revela as
relações de conhecimento e de vontade entre os interlocutores que, as mais das vezes, determinam o
conteúdo e a forma das mensagens (Pottier, 1992, p. 20)[13].

Ademais, cumpre enfatizar que o teor literal da prescrição aplicanda é a forma da lei, mas não é a lei (Müller,
2000, p.101). Quer dizer, o teor literal é o texto de norma; sendo, a prescrição aplicanda, a lei. Com isso,
não remanescem dúvidas de que "as 'letras' e o 'espírito' da disposição legal já são distinguidos em toda parte
em que o solo do positivismo ingênuo ou do normologismo é abandonado" (Müller, 2008, p. 194). O
surgimento desta nova área sustenta, por isso mesmo, que "o legislador deve expressar suas noções
principais em uma norma (texto), mas não pode determinar o sentido dessa norma para uma situação
específica" (Narits, 2005, p.20). 

Então, apenas o teor literal do texto correlaciona-se diretamente com o programa da norma ou, em outras
palavras, diz pertinência imediatamente à lei, à ordem jurídica. Já o âmbito da norma, por seu turno, é o
recorte jurídico da realidade social pinçado pelo programa da norma para servir-lhe de âmbito de
regulamentação. Esses elementos componentes da norma jurídica revelam-na enquanto elemento que não é
"um "juízo hipotético" isolável diante do seu âmbito de regulamentação, nenhuma forma colocada com
autoridade por cima da realidade, mas uma inferência classificadora e ordenadora a partir da estrutura
material do próprio âmbito social regulamentado" (Müller, 2000, p.58).
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Desse modo, "como a norma é mais do que um enunciado de linguagem que está no papel, a sua "aplicação"
não pode esgotar-se somente na interpretação de um texto. Muito pelo contrário, trata-se da concretização
referida ao caso, dos dados fornecidos pelo programa da norma, pelo âmbito da norma e pelas peculiaridades
do conjunto de fatos" (Müller, 2000, p. 42). Assim, "a interpretação do teor literal da norma é um dos
elementos mais importantes no processo da concretização, mas somente um elemento" (Müller, 2000, p. 61),
que ocorre na ocasião em que se conjugam dois momentos, repita-se e retenha-se: o âmbito da norma e o
programa da norma.

Assim,

Se a concreção do fato não encontra norma genérica em que se aloje, nem por isso o órgão jurisdicional
deixa de julgar, isto é, de emitir o dever-ser para a situação individual, ou julgar arbitrariamente, sem norma
fundante da decisão. O órgão judicante ou julga com base em regra geral, criando norma individual dentro
do quadro da regra geral, ou julga - se tem o dever jurídico de julgar - sem regra prévia. Mas cria, ele
próprio, essa norma geral que fundamenta sua sentença. Se o direito regra a sua própria produção de
normas, através de outras normas - normas procedimentais e de fundo - o órgão judicante participa nessa
produção normativa [...] Quer dizer: o juiz, criando a norma geral e a norma individual para o caso, sem
norma geral de conteúdo especificado para o caso 'sub judice', é o próprio ordenamento autocompondo-se,
auto-integrando-se, ou autocomplementando-se (VILANOVA, 1997, p. 234).

Demais disso, o âmbito da dinâmica jurídica revela-nos que se dos fatos provêm normas, das normas provêm
fatos e, na dialética da circularidade, "o direito vai-se autopondo em fatos e atos. Leva, com ele, a
autogênese, absorvendo matéria social externa, em suas fontes formais: o que vem de fora passa pelo seu
processo de criação, o seu Erzeugungsprozess, inserido no interior do sistema" (Vilanova, 1989, p. 87).

Ora, considerando a referida dialética da circularidade, como é que nós podemos indicar o sentido de uma
palavra, senão em outras palavras, na mesma ou em uma linguagem diferente? (Saeed, 2003, p. 6). Daí surge
a relação reflexiva entre os elementos do processo de criação [Erzeugungsprozess], todos por de tal forma
hierarquicamente entrelaçados, na medida em que levada a sério a influência de um elemento sobre outro
(influência recíproca) na construção do direito, como forma de compreender a relação material típica de uma
concreção judiciosa. Quer dizer, o respeito ao outro elemento, a partir de uma teoria material <>, enseja a
compreensão da contingência presente na relação de circularidade entre os elementos do processo de
concreção do direito.

Isso nos remete ao apoio benfeitor promovido pela lógica simbólica à ciência da linguagem quando sinalizou
a distinção entre linguagem-objeto e metalinguagem (Jakobson, 1969, p. 46), sustentando que a descrição do
sistema é produto de uma metalinguagem da qual o sistema será uma linguagem-objeto (Epstein, 1973, p.
11). Então, observando a relação entre a linguagem-objeto com a metalinguagem que o descreve, há uma
clara sensação de que vamos querer dizer a linguagem contida na sua metalinguagem (George, 1964, p. 30).
Considerando, pois, que a metalinguagem cuida de produzir enunciados alusivos à linguagem-objeto, esta é,
portanto, produto daquela.

Um exemplo prático disso revela-se quando o decididor descreve o sistema jurídico, no processo de
concretização do direito. Neste caso, o ordenamento jurídico seria a linguagem objeto do pronunciamento
judicial, sendo este, portanto, a metalinguagem que o descreveu, confere? Ocorre que, parar por aí seria
insistir naquele modelo de hierarquias formalistas tão desprezado. É que, e se a linguagem-objeto, por acaso,
também produzir enunciados pertinentes à metalinguagem que o cria? Neste caso, o que era linguagem-
objeto passa a ser metalinguagem; enquanto esta passa a ocupar a posição daquele.

Em verdade, se há alguma hierarquia, esta hierarquia é entrelaçada. Observe: O discurso do decididor é, com
efeito, metalinguagem do ordenamento jurídico, que é sua linguagem-objeto. Contudo, quando a
Constituição da República prevê a maneira como o juiz deve proceder com a sua função, este deixa produzir
a metalinguagem e passa a ser a linguagem-objeto do discurso constitucional. Eis o paradoxo das hierarquias
entrelaçadas (Hofstadter, 1979, p. 686) que, aplicado ao direito, sinaliza que "a sentença constitucional,
subordinada normativamente à Constituição, afirma, ao concretizá-la, o que é constitucional" (Neves, 2009,
p. 295). Portanto, é como se ora o juiz estivesse dentro da constituição; ora, a constituição, dentro dele.

Veja-se, demais disso, o exemplo da lei e do fato juridicamente relevante - o que aliás, poderia ser feito com
qualquer relação binária entre os componentes sistêmicos de concreção, na medida em que todos por de tal
forma revelam-se igualmente importantes na operação mental de interpretação do ato normativo para a
reconstrução do próprio fato e imputação semântica, a partir da criação da norma jurídica que só se realiza
quando expressada pela norma de decisão: Com a modernidade, o direito se tornou mais complexo, porque a
sociedade se tornou mais complexa. Daí decorre a necessidade de um novo modelo: o positivismo. Mas,
sustentar que a lei positivada é mais importante do que o fato juridicamente relevante é insistir em erro.
Evidentemente, hoje, a lei é a referência mais importante, porque o direito positivo nacional é dogmático.
Mas, se houver um crescimento de importância da lei em detrimento do fato, sem considerar a contingência
da positivação da lei, a partir do próprio fato, a lei como mecanismo reflexivo perde o seu sentido,
consolidado nas próprias razões culturais dos eventos sociais que fizeram-na positivada.

Então, o fato juridicamente relevante para a positivação é importante, mas depende da própria lei.
Igualmente, a lei para a criação do direito é importante, mas depende do próprio fato. E ainda, a norma
jurídica é imprescindível à resolução da lide, mas depende a expressão simbólica que lhe serve de
significante, na medida em que apenas se perfecciona quando comunicada pela norma de decisão, mostrando
a mesma importância material entre os elementos do processo de concreção do direito.

Deveras, o mais importante é finalmente percebermos as diferenças entre esses componentes de
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concretização jurígena, conferindo-lhes uma aplicação técnica e teórica úteis, no sentido de evitar o uso
inflacionário dos objetos sistêmicos, de uma maneira formalmente hierarquizante e semanticamente aleatória
extremamente perniciosas ao diálogo material, principal redentor da identidade do Direito.  

 

Conclusões

Observo que não mais temos arranjo gnosiológico de continuar a proceder com as considerações alusivas ao
signo norma jurídica, em virtude do que preferimos levar a sério a expressão axiomática enunciada por
Wittgenstein no último aforismo de seu Tractatus que sentencia: "Acerca daquilo que se não pode falar, tem
que se ficar em silêncio" (Wittgenstein, 2008, p. 142).

A conclusão dos nossos estudos jurídico-lingüísticos, portanto, sinaliza que o grau de generalização e
teorização do conceito de norma jurídica transcende a dimensão terráquea e passa a ser (re) conhecida como
um elemento metafísico, que combina componentes do ser inteligente, numa dimensão espiritual de
circularidade na relação, sobretudo, entre Sinn e Bedeutung [sentido (imagem cultural local) e significação
(ideia cultural universal)].

Então, considerando o que Bréal chama de ampliação do sentido, assim como o nome pecúnia é oriundo da
noção de fortuna em gado (pecus), e, no decorrer da história, passou a designar toda a espécie de riqueza, na
medida em que o povo continua a empregar a palavra pecúnia, sem que referida fortuna seja necessariamente
um rebanho (2008, p.87-88); a norma é oriunda da noção de normalidade que marca o modelo de disposição
das propriedades da natureza que influenciara o padrão harmonioso de conduta da sociedade e, com o
advento das cidades-estado, e da criação das regras do bem viver - a partir de uma pretensão consensual
curiosamente mais evoluída à atual - e, conseguintemente, na modernidade, com a criação da estrutura
institucional pública virtual, o Estado, o termo norma passou a ser utilizado, sobretudo <>, para designar um
significado novo: o de qualquer ato normativo editado pelo direito positivo oficial dogmaticamente
organizado.

Concluímos, portanto, no estado atual das coisas, que norma significa e sempre significou o sentido de
equilíbrio e justeza trazido pela ideia intrassubjetiva do ser inteligente que, desde a antiguidade vem em
constante progresso da consciência moral (não apenas a partir da modernidade, embora sobretudo a partir
dela) e, partindo disso, se esse sentido era trazido pela ideia do Rei absolutista, num modelo hierárquico,
piramidal orientado por uma cosmovisão religiosa no topo; passando a posteriori a sê-lo exclusivamente pela
função legislativa, quando da positivação unilateral dos conteúdos morais locais lá nos idos iniciais do século
XIX e, hoje em dia, também o é por um fecundo judiciário cada vez mais jurígeno, isso já é uma outra
história.
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[1] O original enfatiza: "un signe n'a de sens que dans le système auquel il appartient".

[2] "Rubicão" é o nome de um riacho existente no norte da Península Itálica [Rubicone], que servia de
limitação territorial imposta para salvaguardar o normal funcionamento das instituições políticas da república
de então. Tal limitação, curiosamente, não foi obedecida pelo imperador romano Julio César quando de sua
perseguição a Pompeu [49 a. C.], ocasião em que deu início aos conflitos da respectiva guerra civil. Aqui,
aplica-se-lhe no sentido de ser uma costura lingüística que destaca o alcance do conceito de norma jurídica,
limitando o grau de metaforicidade a ele conferido, face aos demais territórios semânticos alusivos aos
intermináveis signos criados na rotina forense para, visando evitar a confusão semântica ocasionada pelo
transpasse do referido "Rubição conceitual", resguardar a história das metáforas linguísticas, livrando-as
desse amálgama semântico e, para tanto, não lhas empregando de forma absoluta, tal como vem ocorrendo
com relação ao conceito ora historiando. 

[3]  A tradição da filosofia analítica, tal como concebida no contexto do final do século XIX e início do
século XX, volve sua atenção ao debate principal alusivo à análise dos conceitos lingüísticos, como método
de esclarecimento filosófico: o estruturalismo, a hermenêutica, a semiótica, a análise do discurso,
respectivamente defendidos também por Saussure, Gadamer, Peirce e Foucault marcaram a nova era
lingüístico-filosófica.

[4] Lido no original: "I proceed from a conceptual distinction between sense and reference and view the
latter as belonging to pragmatics rather than semantics. Touchie sees this as outmoded and adopts a
referential account of the "meaning" (sense) of a legal proposition".

[5] Confira-se: "'name' means here the sound, the phonetic Word; the 'sense' is the information conveyed by
the name; the 'thing' is the non-linguistic phenomenon to which the word refers".

[6] Com o emprego do enunciado "pulsão ideal" não se quer aludir, como certamente pode lhe ter parecido,
a qualquer coisa melhor, a uma semântica que devesse prevalecer em detrimento de outra, quer dizer, não se
utiliza o termo "ideal", como que, na sua forma mais freqüente, substantivado nas expressões postas neste ou
em outro (con) texto, mas sim no sentido de um impulso imaginário, intelectual, mental. A língua alemã,
tanto mais precisa porque tanto mais flexível, não hesitou em positivar significados distintos em significantes
igualmente distintos, evitando assim com mais efetividade os problemas oriundos de uma polissemia que
ultrapassa os limites do admissível [muito mais de um significado alusivo a um único significante]. Embora o
termo alemão Ideal também possa ser utilizado como significante que tenta expressar algo de imaginário, é
mais utilizado em um sentido axiológico, de um valor como que pragmaticamente substantivado pela língua,
em virtude do que o significado por nós trazido é mais bem traduzido por gendanklich <Denken (que
significa "pensar") e, portanto, mais aproximado do substantivo ideia [Idee], aqui utilizado para representar
um dos elementos que compõem os "abismos gnosiológico e axiológico" [J. M. Adeodato], aquele objeto de
nossas considerações>>. Então, nem tanto numa perspectiva lingüística, mas mais psicanalítica, usa-se o
termo ideal não em um sentido de idealização [Idealisierung], quer dizer, de um processo psíquico que leva
algo à perfeição. Isso significa dizer, em suma, que não se quer, aqui, num sentido narcisista, tentar uma
hipervaloração do objeto e das qualidades pensados pelo Eu (Ich), um engrandecimento e exaltação da libido
que impulsiona a vida psíquica do ego personale.

 

[7] A ideia à qual esta nota se refere só confirma a tese da presente pesquisa, observe: porque muito mais
diferenciadas as relações sígnicas na sociedade contemporânea, tanto mais o fenômeno da polissemia
engendra o que nós chamamos de miscelânea semântica.  

[8] A partir desse fenômeno lingüístico, cria-se a teoria da ressignificação que consiste em admitir muitas
existências sucessivas de um só significado em vários significantes, em cada uma das quais significando algo
diverso daquilo que, apriosisticamente, significara no passado histórico de então. A lógica última que
fundamenta a teoria da ressignificação, no âmbito jurídico, é essa mesma: se se admite norma significando lei
admitir-se-á, necessariamente, que esse efeito (lei como significado de norma, de valor de justiça) tem uma
causa, não? Se não passamos a conheçer a causa na existência moderna do significante "norma", é porque
esta causa encontra-se em momento anterior ao de sua existência no período compreendido entre a segunda
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metade do século XX e início do século XXI (quer dizer, a lei era mais bem traduzida como sendo o sentido
de justiça, no alvorecer da modernidade, onde a norma jurídica (sentido de justiça) estava contida na lei,
mesclada e confusa com ela). E sempre assim o será, na medida em que, ao efeito sempre precede a causa.
Igualmente, admitir que o significante norma significa o sentido/valor de justiça criado pelo decididor no
caso concreto e essa causa (sentido/valor de justiça) não é oriunda, única e exclusivamente, da existência
atual do significante respectivo (norma) é porque encontramos-na noutra existência precedente, ainda mais
remota: a de quando "norma" significava a ideia de harmonia organizacional da natureza tomada como
exemplo para determinar o padrão de justeza a que a comunidade (pólis) deveria se submeter para
estabelecer um convívio social mais harmonioso entre os homens. Isso indica que um único significado (valor
de justiça) pode ter várias existências com significantes distintos ou quase iguais (norma natural, lei, norma
jurídica).  

 

 

[9]  Com efeito, "die Frage der Bedeutung, die wir als direktiven bezeichnen, findet sich in der Ethik (in
Verbindung mit Philosophie, Logik und Semiotik), und in der Rechtstheorie".

 

[10] O fenômeno jurídico-normativo é composto por três elementos. Embora distintos, todos
complementam-se reciprocamente na concepção desse evento jurídico não pautado por uma hierarquização
formalista de elementos puros, mas sim numa espécie de circularidade presente na relação de reflexividade
típica da teoria estruturante do direito, dita material no sentido de impura mesmo, cuja metodologia está
sentada no processo de concreção jurídica (F. Müller). E esses são: (a) o ato jurídico de positivação; (b) o
enunciado legal (texto e teor); e (c) a norma jurídica. A correspondência entre o fenômeno normativo com a
dimensão lingüística adotada na presente pesquisa é a seguinte: o ato jurídico positivo praticado pela
autoridade normativa corresponde à pragmática (legislar/sentenciar/decidir); o signo, que é o enunciado
legal diria respeito à sintática (lei/decisões judiciais e/ou administrativas); e a norma jurídica seria alusiva à
semântica (sentido cultural atribuído concretamente pela ideia imaginada, a partir da leitura individual do
enunciado positivado).

[11] Veja-se a ideia legítima: "Der Unterschied des Wesens zwischen Rechtsnorm und Entscheidung ist ein
grundlegender [...]. Die Rechtsnorm ist etwas Fertiges, Vergangenes Unbewegliches, Statisches. Die
Entscheidung dagegen ist ein dynamischer, ein Erlebnisvorgang, sie ist also Leben, Werden, Bewegung. Die
Norm ist ihrem Wesen nach rational, die Enscheidung entsteht irrational und enthält jedenfalls irrationale
Elemente".

[12] Narits: "It must be noted that a rule and the formulation of the rule are two different entities. A legal
norm is more than barely a text. In deciding about the meaning and content of a legal norm, legal practice
must be taken into account. It was stressed already by Wittgenstein that words and sentences acquire specific
meanings in the context of their application (the language game). The process of constituting a legal norm,
e.g. the determination of the meaning of the formulation and the norm-texts themselves, are all parts of the
single application practice".

 

[13] Considerando como interlocutores o decididor e o legislador, apliquei o original "La sémantique
pragmatique tient compte des relations de Savoir et de Vouloir entre les interlocuteurs, lesquelles
déterminent grandement le contenu et la forme des messages".
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PLURALISMO JURÍDICO, PÓS-COLONIALISMO E RESIGNIFICAÇÃO HERMENÊUTICA

LEGAL PLURALISM, POSTCOLONIALISM AND HERMENEUTICS REFRAMING

Ivone Fernandes Morcilo Lixa

RESUMO
O presente trabalho pretende discutir, a partir de uma perspectiva pluralista, a possibilidade de ser
identificada uma concepção hermenêutica jurídica construída para além do tradicional centro geopolítico e
cultural da modernidade, que se autocompreende como o mais desenvolvido e superior e que em troca desta
superioridade lhe é imposta a “exigência moral” de desenvolver os povos “primitivos, rudes e bárbaros”.
Analisando as experiências recentes do sistema jurídico e judicial brasileiro verifica-se a relevância do saber
hegemonicamente tratado como subalterno – o pós-colonial - que, frente a impossibilidade de sustentação do
discurso da modernidade, historicamente representou, e ainda representa, uma possibilidade epistemológica e
política de efetiva autonomia e alternativa descolonizadora.
PALAVRAS-CHAVES: Modernidade – Pós-colonialismo – Sistema Jurídico – Hermenêutica Jurídica.

ABSTRACT
The showing work intends to discuss, from a pluralist perspective, the possibility to be identified a legal
hermeneutics conception built beyond the traditional cultural and geopolitical center of the modernity, which
comprehends itself as the most developed and supreme, and that in return from this superiority is imposed to
it the “moral requirement” to develop the more “primitive, rude and barbarian” people. Analyzing the recent
experiences from the legal Brazilian system verifies that the relevance of the knowledge treated in a
hegemonic perspective as subaltern – the postcolonial, which faced with the impossibility to sustain the
modernity discuss, historically represented, and still represents a political and epistemological possibility of
effective autonomy and decolonizing alternative.
KEYWORDS: Modernity. Postcolonialism. Legal system. Legal hermeneutics.

1 A LÓGICA MONISTA: UM MITO DA MODERNIDADE
 

“No começo era o projeto”. Com esta frase Zygmund Bauman abre uma análise acerca da
modernidade demonstrando que, desde seu início, esteve marcada por naufrágios contabilizados como
“baixas colaterais” do progresso.[1] Enquanto projeto a modernidade nasce com a expectativa de algo que
deve ser modificado e tão somente tem sentido quando é partilhada a crença de que o mundo não é o que
poderia ser, considerando-se os meios disponíveis ou esperados de tornar as coisas diferentes.[2] E uma
das condições que poderiam ser diferentes era a própria condição de humanidade que no Antigo Regime era
uma verdadeira abominação: uma violação da lei da história e um crime contra a razão humana.[3] Enfim,
um projeto que não admite mais o futuro humano sem horizonte de progresso. Exatamente em nome deste
futuro a razão científica deveria assumir o controle da história, reprimindo, domesticando e amordaçando as
pulsões naturais[4], ao mesmo tempo em que domina e coloniza todas formas de saberes. Esta é a face
interna, eurocêntrica, do projeto moderno que anuncia-se como emancipatória e racionalizadora da
humanidade. Um discurso que oculta a irracionalidade justificadora de seu próprio mito e sua prática
violenta.

Estabelecendo um horizonte compreensivo desde o Sul[5], a modernidade pode ser interpretada
como construção europeia do século XV que afirma a existência de um centro histórico mundial portador de
uma concepção política de ordem econômica, política e social civilizadora. Em momentos históricos
anteriores os impérios ou sistemas culturais coexistiam entre si, e apenas com a expansão europeia, que
atinge a América no século XV e o Oriente no XVI , é que o planeta torna-se o “lugar” de uma “única”
história mundial.[6]

Para Enrique Dussel, o mito da modernidade é fundado nas seguintes crenças: 1. a civilização
eurocêntrica moderna se autocompreende como a mais desenvolvida e superior; 2. em troca desta
superioridade lhe é imposta a exigência moral de desenvolver os povos mais primitivos, rudes e bárbaros;  3.
este processo de educação civilizadora deve ser conduzido pela Europa; 4. como o bárbaro se opõe ao
processo civilizador, se necessário for e em último caso, a violência pode ser utilizada em nome do progresso
(justificando-se, assim, a “guerra justa” colonial); 5. o processo civilizatório produz vítimas, mas como a
violência é inevitável há um heroísmo intrínseco neste sacrifício salvador; 6. portanto, o bárbaro não é vítima,
mas sim o culpado dos sacrifícios necessários, já que o “civilizado” é inocente por ser nobre sua missão; 7.
portanto, o processo civilizatório possui “custos” para os povos atrasados (imaturas), para as raças
escravizáveis e para todo débil.[7]

Modernidade, portanto, é um projeto múltiplo, ambíguo e complexo que enfeixa em si relações de
dominação desenvolvidas mundialmente desde o século XV cujo impulso foi a auto-elaboração europeia de
um imaginário de “progresso” linear e universal. Uma “missão civilizadora” cujos “efeitos colaterais”, apesar
de previstos e contabilizados desde seu início, eram “justificáveis e inevitáveis” para ser superado
definitivamente o estado de natureza, conceito político que, além de ter servido para liquidar a experiência
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histórica e cultural das civilizações não europeias, também é usado para apontar a irracional condição
humana fora da sociedade civil.  Este estado de natureza, marcado por um individualismo caótico, deveria,
portanto, ser substituído por um mundo de indivíduos dotados de direitos iguais, formando-se, assim, um
corpo político comum, uma força esmagadoramente maior do que qualquer um isolado, e governado por um
único juiz dotado de summa potestas: o Estado.

  O contratualismo proposto por Hobbes, Locke e Rousseau, funda-se num jusnaturalismo próprio
segundo o qual a edificação de uma nova ordem social e política deve estar subordinada a uma justiça
comum racional e objetivamente elaborada de forma que sua compreensão se aproxime do novo método
científico inaugurado pelas ciências naturais, e assim, a obrigação política e jurídica unificadas, anunciam-se
como verdadeiras e objetivas. Para Rousseau ser moralmente livre significa agir de acordo com leis que o
próprio prescreveu, leis que promovem o bem comum definido pela vontade geral. A vontade geral não
coincide necessariamente com a vontade de todos. O que generaliza a vontade não é o número de vozes,
mas o interesse comum que as une[8]. É nesta concepção de funda-se o corpo político: a recíproca
obrigação política horizontal – cidadão para cidadão – e vertical – do cidadão para com o Estado. Nesta
indissociável relação é que se compreende o objetivo do Direito moderno de combinar a máxima
indisponibilidade com a máxima instrumentalidade. Por outras palavras, o Direito não pode servir de
instrumento de violação da vontade geral e deve ser tão universal e abstrato como a vontade que o justifica.

É a partir desta íntima relação entre a racionalização política e a jurídica que pode ser compreendida
a doutrina do monismo jurídico. Para Antonio Carlos Wolkmer a doutrina monista é produto da conexão
entre a suprema racionalização do poder do soberano e a positividade formal do Direito quando ao Estado é
atribuído o monopólio exclusivo da produção das normas jurídicas. Por outras palavras, o Estado é o único
agente legitimado capaz de criar legalidade para enquadrar as formas de relações sociais que se vão
impondo[9]. Tal modelo que anuncia a superioridade do Direito estatal está nas bases da edificação da
cultura jurídica brasileira. Analisando a trajetória histórica do pensamento jurídico nacional não é difícil
perceber as razões que justificam a imposição do modelo de Direito do colonizador europeu. Desde o início
da colonização, além da marginalização e do descaso pelas práticas costumeiras de um direito nativo e
informal, uma ordem normativa gradativamente implementa as condições e as necessidades essenciais do
projeto colonizador dominante. A edificação deste imaginário jurídico estatal, formalista e dogmático está
calcada doutrinariamente, quer no idealismo jusnaturalista, quer no tecnicismo positivista[10]. Neste
sentido, a cultura jurídica nacional edificou-se como um saber subjulgado, subalterno da colonialidade de
poder.  

Darcy Ribeiro na década de 60 definia como subalterno o característico do povo colonizado
brasileiro. Daquele que privado de riqueza e do fruto de seu trabalho, degradado e humilhado assume como
sua a imagem que era um simples reflexo da cosmovisão europeia, que considerava os povos coloniais
racialmente inferiores[11].  Mesmo as elites, que tão bem serviram aos interesses centrais, historicamente
vêem-se como destinados a serem subalternos políticos e intelectuais por ser naturalmente esta sua posição
em relação às áreas centrais da geopolítica do poder e do conhecimento.

Em síntese, o modelo de legalidade estatal dominante no Brasil é resultado de um processo
colonizador que não se limitava a cultivar somente a terra, mas também uma cultura. Cultivar seres
humanos, práticas, símbolos e valores capazes de garantir uma forma de coexistência social orientada
segundo padrões externos. Talvez essa seja uma possibilidade de se compreender por que a partir do século
XVIII as noções de cultura e progresso se confundem e se misturam. Assim, o projeto moderno colonizador
teve um sentido: cultivar, além da terra, seres humanos. 

 
2 A HERMENÊUTICA JURÍDICA: UM SABER COLONIZADOR
 

É sob o paradigma da modernidade que positivismo jurídico e normativismo tornaram-se
inseparáveis, e, por via de consequência, o saber racional sobre Direito converte-se também em “correta
interpretação” das normas. Com isto, a metodologia positivista absorveu e acabou por confundir-se com a
atividade hermenêutica, reduzindo de maneira inquestionável a realidade jurídica a um conjunto de normas de
sentido imanente. Na esteira deste modelo floresce e predomina a convicção de que o sistema normativo
positivado possui em si os critérios necessários para legitimamente resolver os conflitos jurídicos, não
necessitando seu operador recorrer a nenhuma outra fonte para além daquelas estabelecidas pelo legislador.
Nesta perspectiva, tendencialmente a ordem jurídica possuiria capacidade de auto-integração, devendo,
portanto, seus operadores estarem submetidos exclusivamente a lei, sendo então, a administração da justiça a
administração do Direito legal[12].

A estatização da lei, permitindo a perda de autoridade dos juristas frente às novas formas de
exercício de poder legislativo, segundo Manuel Calvo García, faz com que o Direito deixe de ser um “direito
dos juristas” em sentido estrito da palavra. Antes, na fase medieval, afirma o pensador espanhol, a autoridade
mágica do texto, a opinião dos doutores garantia as exigências de segurança e certeza na fixação do sentido
objetivo da lei. Agora, com as novas organizações de poder, são exigidas novas formas de legitimidade.
Coloca-se, assim, a necessidade de revestir o velho direito de uma nova legitimidade, já que a mera
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consideração de ratio scripta o verbum Dei deixa de ser suficiente, e progressivamente a autoridade
legislativa assume esta função política, agora vazia[13].

A positivação do direito, um longo e complexo processo, onde convergem fatores sociais, políticos,
ideológicos, orquestrados pelos interesses da burguesia em ascensão, transformando a racionalização em
estatização do direito culminando com o fenômeno moderno da codificação que acaba por produzir
progressivamente um sistema normativo complexo que exige, para sua interpretação e aplicação, a
intermediação de juristas profissionais e especializados. En cualquier caso, lo que interesa destacar en este
punto es que la labor de los juristas, en general, se transforma a tenor de las exigências que determinan sus
nuevas funciones pasando a desempeñar una labor puramente científica y no legisladora. El jurista se
enfrenta a un derecho creado, al que acaba viendo como un objeto científico, como algo que ya no es
producido por la propria dogmática; sino que debe ser considerado como algo autónomo.[14] Assim, a
atividade compreensiva transforma-se num saber técnico de finalidade burocrática dentro dos limites de uma
racionalidade formal legitimada pelo método.  

A necessidade de um saber dogmático acerca da norma jurídica, que passará a ser denominado
“hermenêutica jurídica”, um campo específico, especializado de conhecimento, pode ser compreendida como
parte integrante de um processo cultural, ideológico e político que impôs não apenas a necessidade de
racionalizar e explicar a criação do Direito, mas também sua interpretação e aplicação. O racionalismo
jurídico anterior à modernidade não havia conseguido atingir o âmbito da criação do Direito, tornando fora
de propósito no âmbito teórico ou/e prático, problematizar a interpretação e aplicação das leis.

A tarefa hermenêutica confinada ao campo epistemológico, preferencialmente metodológico formal,
adquire status de instância racional do texto legal permitindo superar aparentemente as contradições da
ordem dogmática, “adequando” o significado da norma ao contexto de sua aplicação. As teorias
hermenêuticas de matriz formal legalista, não dando conta, ou considerando alheio a sua tarefa, elaborar um
saber jurídico-normativo adequado a uma justa compreensão do problema concreto, dirigem todo esforço no
sentido de elaborar “corretos” critérios, cânones ou procedimentos capazes de produzir uma “boa”
interpretação no sentido mais exegético possível. Esta é a hermenêutica jurídica definida por Castanheira
Neves como pura idealidade prescritivo-proposicional manifestada e subsistente numa intencionalidade
linguístico-sistematicamente significante perante um mundo a relevar só no modo como esta significante
idealidade o pensa;[15] ou seja, tarefa compreensiva da norma-prescrição fechada em significação e
idealidade.

Este é o paradigma sob o qual serão construídas as propostas metodológicas e procedimentais da
hermenêutica jurídica moderna que servirá de fundamento justificador de operacionalidade do Direito. Tais
teorias acerca da hermenêutica jurídica, há que se ressaltar, de matriz positivista, são as que insistem
preferencialmente em servir de modelos orientadores para as práticas jurídicas dominantes, apesar de suas
intrínsecas contradições, impotências e insustentabilidade.

O colonialismo metropolitano imposto ao Brasil a partir do século XVI trouxe como uma de suas
faces a imposição do modelo epistemológico hegemônico na Europa através da violência. Violência através
da repressão de outras formas de saber existentes na colônia e assimilação de um saber que anuncia-se como
universal e verdadeiro.

A hermenêutica jurídica brasileira, como parte da cultura jurídica nacional, desenvolveu-se numa
matriz epistemológica que muito bem cumpriu o papel de reprodução do direito hegemônico, tornando-se
instrumento de legitimação de um passado comprometido com a ausência de compromissos de legítima
emancipação nacional. Enfim, uma concepção hermenêutica vazia e negadora de referenciais que possam
definir um horizonte compreensivo legitimamente justo para com o que secularmente foi excluído do direito
brasileiro: valores e necessidades capazes de promover a emancipação política e social dos empobrecidos,
dos ausentes e dos invisibilizados.

A implantação da cadeira de hermenêutica jurídica oficialmente nos Cursos de Direito no Brasil dá-
se pela Resolução Legislativa nº 714 de 19 de setembro de 1853, quando o Governo do Gabinete Imperial
chefiado por Honório Hermeto Carneiro Leão – o Marquês do Paraná – expediu o Decreto nº 1.386 de 1854
dando novos Estatutos aos Cursos Jurídicos. Esta “nova disciplina” foi idealizada no sentido de permitir aos
bachareis conhecerem nas “palavras da lei”, exteriorização da vontade do legislador, três coisas: as palavras,
os pensamentos e a exata conformidade deste pensamento como expressão máxima de uma razão natural e
justa[16]. As concepções iniciais de hermenêutica jurídica são marcadamente presas ao formalismo legalista e
ao critério do “espírito do legislador”, para o qual a lei é a vontade do legislador manifestada por atos
externos, pela escrita; o fim da lei é regular as diversas relações do homem na sociedade, e para isto é
preciso que seja a lei fielmente executada; ora, como o legislador fala por meio de leis escritas, aqueles
quem cumpre obedecer, devem conhecer qual a vontade do legislador, e para isto necessitam interpretar as
leis; daqui a necessidade de regras fixas, para que todos entendam do mesmo modo uma lei.[17] Assim, a
hermenêutica jurídica deveria estabelecer princípios que resolvessem a problemática acerca de como “revelar
o espírito do legislador”, dogma central do pensamento exegético e do monismo jurídico colonizador.

Embora no século XX o pensamento hermenêutico jurídico dê um “salto qualitativo” com Carlos
Maximiliano ao ser negado o formalismo exegético, o certo é que mantém como pressuposto a concepção de
que Direito é um organismo regular, um sistema, conjunto harmônico de normas coordenadas, em
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interdependência metódica, embora cada uma no seu lugar próprio. De princípios jurídicos mais ou menos
gerais deduzem corolários; uns e outros condicionam e restringem reciprocamente, embora se desenvolvem
de modo que constituem elementos autônomos operando em campos diversos.[18] Assim como outros
pensadores que o seguiram até finais do século XX ainda presos à filosofia da consciência, mas recusando a
superada exegese formal legalista, Carlos Maximiliano reconhece a grande e complexa problemática que
envolve a questão hermenêutica vai muito além da preocupação metodológica. Envolve o ato de definir um
horizonte prévio compreensivo aliado a um procedimento metodológico capaz de definir o sentido jurídico-
normativo de um sistema jurídico posto, a fim de obter dele um critério eficaz e justo para um problema
social concreto.

Em síntese, a hermenêutica jurídica brasileira nasce e é mantida como possibilidade de solução de
um problema essencialmente normativo legal, portanto, estritamente monista e assentada numa fé
epistemológica cartesiana que pretende igualar verdade e método, independente de valores e experiências
humanas. Um episódio do Direito moderno que não pôde cumprir as exigências às quais se propôs: aliar
justiça e com progresso.

 
3 O PLURALISMO JURÍDICO: UMA DAS FACES DA INSURGÊNCIA COLONIAL

 
A entrada para o século XX foi triunfal e otimista. De um lado, como lembra Marildo

Menegat[19], a virada do século foi comemorada pelos marxistas como a entrada para o século do
socialismo. Não restavam dúvidas que o futuro da humanidade seria socialista e pouco provável que o século
à frente iria impor à humanidade a necessidade de optar entre “civilização ou barbárie”. De outro, o
capitalismo se reestruturava e parecia se fortalecer. As novas técnicas da chamada Segunda Revolução
Industrial acompanhadas de mudanças produtivas e redefinição na organização do capital delineou uma nova
etapa do capitalismo: o imperialismo. Entretanto, a I Guerra Mundial e a crise da democracia liberal
pareciam demonstrar que definitivamente o capitalismo estava agonizando. As disputas entre as potências
imperialistas, que levaram aparentemente a um enfraquecimento do sistema como um todo, bem como o
alto grau de organização do proletariado europeu faziam supor que o otimismo da virada do século era
justificado e atual[20]. Mas logo depois o mundo se viu envolto pela II Guerra Mundial e os episódios
políticos que se seguiram igualmente foram enfraquecendo o otimismo socialista.

Na Conferência de Ialta em fevereiro de 1945, Franklin D. Roosevelt, Josef Stalin e Winston
Churchill assinam acordos que asseguraram um rápido fim à Segunda Guerra e definem diretrizes que
acabaram por determinar posteriormente a ordem geopolítica da Guerra Fria e as zonas de influências dos
Blocos Socialista e Capitalista. Mas fora do palco das guerras mundiais, na periferia colonial, inicia-se uma
nova etapa de dominação acompanhada de resistências, o que fortalece o enfrentamento entre o socialismo e
capitalismo. Apesar de renascer o otimismo socialista com as revoluções no Terceiro Mundo há uma forte
reação de controle pelos EUA da “ameaça vermelha”, mantendo-se o liberalismo como estratégia não apenas
de luta entre as potências pela hegemonia no sistema de dominação mundial, como também como elemento
unificador do “mundo livre” contra o “mundo comunista”.

Entretanto, para a resistência antiimperialista anticolonial, que até então encontravam no marxismo-
leninismo a via revolucionária libertadora, após a Segunda Guerra Mundial episódios no “campo socialista”
começavam a levantar dúvidas sobre um horizonte de futuro socialista anticapitalista.  

A perda de “confiança” num modelo socialista é marcada por uma soma de eventos que levam
intelectuais tradicionalmente ligados à militância de esquerda a desconfiar e mesmo a romper com o partido
comunista. A revolta operária de Berlin duramente reprimida, por exemplo, levou Brecht em 1953 a criticar
aberta e ferozmente o Estado Socialista. Além das sangrentas repressões internas na Rússia e abuso de
poder, que após a morte de Stalin, tornam-se públicas. O Massacre da Comuna de Shangai em 1967,
ordenada pelo próprio Mao, denunciava de forma temerária para os intelectuais socialistas os rumos futuros
da Revolução Chinesa. Na seqüência, tanques russos ocupam Praga em 1969 colocando fim ao que poderia
ser uma experiência socialista democrática. Sem esquecer a revolta vitoriosa dos trabalhadores poloneses do
Solidarnosc em 1976 e finalmente, a caída do muro de Berlin em 1989.

Neste vácuo político e ideológico amplia-se a indústria cultural, que combinou elevada propaganda
pró-capitalista com entretenimento passivo e pouco reflexivo acerca da irracionalidade que se produzia na
esfera pública[21].   E assim, vão sendo criadas condições para os conservadores anunciarem o fim da
história, já que eventos sociais e políticos dos anos finais do século XX acabaram por frustrar as esperanças e
ilusões tanto nas áreas centrais da modernidade como em sua periferia. Mas a derrota que começa a ser
reconhecida não era somente política ou econômica, era também intelectual. Um vazio de futuro
emancipador foi entregue tanto às vítimas do capitalismo como a seu tradicional centro articulador.
Anunciava-se o final do projeto da modernidade e o sistema internacional passa a enfrentar uma grave e
talvez irreversível crise moral e institucional.

Nas três últimas décadas do século XX o cenário nacional acabou por provocar, de forma crescente,
um profundo mal-estar na cultura jurídica. O saber jurídico moderno, até então uma sólida ciência que
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sustentava a racionalidade e autonomia do direito, viu-se esgotado. Instala-se o desencanto e a necessidade
de aprender a conviver com a perda de todo um sistema de objetos, de crenças que fizeram o elogio das
certezas[22]. O mito da modernidade e sua versão jurídica que até então serviram para impulsionar a
expansão do Estado liberal capitalista chegava ao fim.

O horizonte projetado como futuro, não de mera continuidade do passado ou presente, mas da
promessa de cumprir o desejado e, quem sabe, até o sonhado, indicava o inverso: sua derrota. Apesar de
algumas vitórias, chegava o momento de admitir os limites do exercício do poder em “nome da lei e ordem”.
Mas algumas destas próprias vitórias serviam para confirmar a poderosa e revolucionária certeza de que as
lutas podem ser orientam segundo um horizonte de futuro e não para uma enganosa visão profética. Diante
da esperança, toda derrota representava, tão somente, mais um momento de luta, e com esta certeza ia se
resistindo a prisão, exílio, tortura, e, até mesmo, o doloroso sacrifício de vidas amadas[23].

Um horizonte de futuro é definido quando um tempo novo possibilita para a existência social um
novo sentido, apontando para uma específica perspectiva do imaginário e representações coletivas: a
histórica.[24] A perspectiva de um imaginário histórico eurocêntrico mantida hegemônica e universalizante
até a segunda metade do século XX, na América Latina em geral e no Brasil em particular, pouco a pouco
perde seu tradicional centro articulador e abandonada volta-se o olhar ao “pensamento crítico”. Instala-se um
imaginário mais radical que instiga a libertação das representações e idealizações tradicionais que, como
“espelhos sociais” mais serviam para distorcer o real do que para refletir sobre ele. O sentido de “crise”
provocado pela incompreensão de uma imagem distorcida e parcial tem como maior tragédia a consciência
de que se foi conduzido sabendo e desejando aceitar aquela imagem como sua exclusivamente. E desta
forma, toma-se consciência de que se vai sendo o que nunca foi. E pior, o resultado é a imobilidade e
ausência de referenciais para identificar os reais problemas, e muito menos resolve-los, a não ser de forma
parcial e distorcida.[25]

A consciência jurídica crítica, como forma de resistência intelectual a uma perspectiva histórica
dominante e colonizadora, emerge num novo momento histórico brasileiro quando é iniciado o rompimento
com o poder ditatorial em fins dos anos 80 e a ação de novos atores sociais vai indicando que não se tratava
somente de buscar novos conteúdos teóricos. O problema da “crise” da razão jurídica não era tão somente
um problema de conteúdo nem tampouco de metodologia. Era muito mais que isto. O momento apontava o
esgotamento do pensamento tradicional era um problema político que trazia consigo profundas implicações
de conhecimento. Assim, construir um saber contra-hegemônico era uma questão epistemológica de
consequências políticas irrenunciáveis. A capacidade de percepção da complexa realidade não era tão
somente uma questão de “troca” de paradigmas. Vivia-se coletivamente uma experiência que possibilitava de
um lado, a potencialização do reconhecimento da falácia do saber científico único e neutro denunciando a
existência de outros espaços de construção de saber; e de outro, a necessidade de perspectivas coletivas de
transformações políticas. Tratava-se de encontrar racionalidades alternativas um novo e complexo tempo e
superar a angústia da impotência do que não se pôde ou não se quis evitar.

Foi sendo desde então estabelecida uma trajetória fragmentada e por muitas vezes polêmica,
autodenominada “crítica do direito”. Um corpo de ideias produzidas a partir de distintos marcos teóricos que
buscaram estabelecer um diálogo flexível, podendo-se identificar, desde então, um conjunto de vozes
dissidentes que, sem se construir, ainda,em um sistema de categorias, propõe um conglomerado de
enunciações apto a produzir um conhecimento do direito, capaz de fornecer as bases para um
questionamento social radical.[26] Com objetivo irrenunciável de revisão epistemológica, reconhecendo os
limites e funções, declaradas ou não, do saber jurídico oficial, a crítica do direito desloca seu eixo. Não mais
crê na supremacia da razão sobre a experiência, tampouco da experiência sobre a razão, mas sim, pelo
aprimoramento da política sobre ambas. Portanto, a análise das verdades jurídicas exige a explicitação
das relações de força que formam domínios de conhecimento e sujeitos como efeitos de poder e do próprio
conhecimento[27].

Embora sem ser fácil a tarefa de estabelecer uma unidade do pensamento crítico brasileiro,
analisando sua a trajetória histórica vão sendo identificados elementos, fragmentos e experiências, em não
raras vezes negligenciadas e marginalizadas, que podem indicar o que efetivamente encontra-se agonizante e
o que resta a ser retomado como guia para edificação de um novo saber emancipatório. E é nesta tentativa
que o tema do pluralismo jurídico ganha relevância.

O pensamento jurídico crítico acabou por desvelar que monismo é uma ficção do Direito moderno
abrindo a possibilidade de discussão acerca do pluralismo jurídico. Embora o tema do pluralismo tenha
surgido no início da segunda metade do século XX vinculado a estudos relativos aos Estados pós-coloniais
nos quais passaram a conviver um “Direito estatal oficial” com as formas “não oficiais”, “cotidianas” de
solução de conflito, em particular no Brasil os estudos de Antonio Carlos Wolkmer[28], sem dúvida,
representam um marco inovador no tema.

A partir de uma perspectiva pluralista emancipadora reconhece nos movimentos sociais – práticas
sociais dos excluídos – cinco elementos para a efetividade de uma prática jurídica pluralista. Na leitura de
David Sáchez Rubio[29] dois elementos se referem aos conteúdos e elementos constitutivos e são eles: a
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emergência de novos sujeitos coletivos de direito e a satisfação de necessidades humanas fundamentais. Os
três relativos a ordenação prática-procedimental são: reordenação do espaço público mediante práticas
políticas descentralizadas e participativas, desenvolvimento de uma ética da alteridade e a construção de uma
racionalidade jurídica emancipatória. Em síntese, os novos sujeitos coletivos de direito – atuantes e auto-
determinados – que emergem no cenário político brasileiro na década de 70 carregam uma pluralidade de
identidades e necessidades fundamentais – desde as materiais e sociais às culturais - negadas pela lógica
monista que apenas podem ser contempladas numa perspectiva política democrática, descentralizada e
participativa. Uma prática que admite a pluralidade parte do pressuposto pedagógico e ético da alteridade,
reconhecimento da existência de sujeitos negados[30], que possa romper com práticas jurídicas formalistas
tecnicistas justificadas por pressupostos idealistas e metafísicos, absolutamente desvinculados dos reais
interesses e necessidades humanas.

Trata-se de uma perspectiva que admite multiplicidade de práticas em um mesmo espaço sócio
político, interatuantes de conflitos e consensos, oficiais ou não que tem sua razão de ser nas necessidades
existenciais, materiais e culturais humanas[31]. Diferenciando o pluralismo de tradição liberal burguesa que
vem sendo revigorado em consequência do neoliberalismo na segunda metade do século XX, que inviabiliza
formas democráticas de participação popular, a proposta de Wolkmer, reconhecidamente nascida desde uma
epistemologia do Sul, é emancipadora. Possibilita e promove formas de descentralização políticas com ativa
ação de setores populares, cujo desafio é promover uma nova hegemonia plural e democrática fundada num
novo contrato social solidário e tolerante.

 
4 A RESIGNIFICAÇÃO HERMENÊUTICA
 

Com a “volta do sujeito negado”, os que tradicionalmente foram desprovidos de “linguagem jurídica
” e invisibilizados hermeneuticamente, em que pese o esforço do pensamento hermenêutico crítico,
representando destacadamente por constitucionalistas progressistas, e sua incansável luta pela
democratização, resta em aberto um espaço jurídico que não pôde ser preenchido. É possível pensar uma
alternativa às práticas alternativas e reinventar a crítica desde as experiências descolonizadoras brasileiras.
Desde uma crítica à razão proléptica hermenêutica do direito moderno que além de contrair o presente
reconhecendo como única fonte compreensiva o direito estatal, reduz o espaço de mediação jurídica ao
Estado, é possível ampliar espaços presentes emergentes.

Adotando a sugestão de Boaventura de Sousa Santos no que chama de sociologia das emergências
que é a prática de ampliar o presente reconhecendo o que foi subtraído pela sociologia das ausências,
hermeneuticamente ampliando os espaços de possibilidades de compreensão do direito para além do Estado,
é possível identificar agentes, práticas e saberes com tendências de futuro sobre as quais é possível ampliar as
expectativas de esperança. Trata-se de uma ampliação sobre as potencialidades e capacidades ainda não
reconhecidas e necessariamente movendo-se no campo das experiências sociais que desde as práticas do
“reconhecimento”, “transferência de poder” e “mediação jurídica” são legítimos espaços de luta por
dignidade humana.[32] 

É indo nesta direção que é possível falar-se em reconhecer o mundo social como mundo de
possibilidade compreensiva e, portanto, fonte de uma nova racionalidade hermenêutica. Trata-se de adotar
uma perspectiva pluralista que reconheça múltiplos e novos espaços de fontes normativas, apesar de na
maioria das vezes, como lembra Antonio Carlos Wolkmer[33] ser informal e difusa.

Nesta perspectiva é possível ampliar o espaço jurídico para além do estatal articulando saberes,
práticas e ações coletivas inovadora até então pouco reconhecida. As múltiplas experiências das práticas
pluralistas, buscam capacitar operadores do direito e refletir acerca da atuação jurídica dos sujeitos coletivos
enquanto expressão dos movimentos sociais, para tanto identificando espaços políticos nos quais se
desenvolvem novas práticas sociais que anunciam direitos, mesmo os que estão além do formal legal, além de
buscar sistematizar informações obtidas das práticas sociais com vistas a criar novas categorias jurídicas.
Trata-se de uma prática pluralista cujo espaço de investigação é inesgotável para a hermenêutica. Identificar
os elementos comuns nas traduções das múltiplas realidades – a jurídica e a coletivamente criada - para
encontrar o comum, o ponto inicial para a tradução é uma tarefa que não cabe numa teoria hermenêutica que
por sua natureza é universal.

O processo hermenêutico jurídico que inclui o espaço social não pode ser uma “canibalização”, para
usar a expressão de Boaventura de Sousa Santos, dos demais. É necessário uma tradução das múltiplas
hermenêuticas dentre as quais jurídica. E é neste sentido que não cabe uma hermenêutica jurídica nos moldes
tradicionais. São campos distintos que se tocam – o estatal e o social – em que mundos normativos, práticas
e saberes dialogam, se desentendem e interagem tornando possível reconhecer os pontos de contato entre a
tradição moderna ocidental e os saberes leigos. As duas zonas de contacto constitutivas da modernidade
ocidental são a zona epistemológica, onde se confrontam a ciência moderna e os saberes leigos,
tradicionais, dos camponeses, e a zona colonial, onde se defrontam o colonizador e o colonizado. São duas
zonas caracterizadas pela extrema disparidade entre as realidades em contacto e pela extrema
desigualdade das relações de poder entre elas.[34] A tarefa hermenêutica como tradução retoma o sentido
mais original do termo,mas a partir de uma perspectiva inovadora que traduz saberes nem sempre
convergentes.

Como as práticas sociais de compreensão e solução de conflitos é mais retórica e argumentativa são
grandes os desafios a serem enfrentados pelos juristas de profissão. Boaventura de Sousa Santos sugere uma
hermenêutica diatópica que em síntese consiste em buscar os topois – lugares comuns que constituem o
consenso básico e torna possível o dissenso argumentativo – presentes na argumentação, que é normalmente
assentada em postulados, axiomas, regras e concepções aceitas por todos. O trabalho de tradução não
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dispõe à partida de topoi, por que os topoi que estão disponíveis são os que são próprios de um dado saber
ou de uma dada cultura.[35] O trabalho consiste em, sem que se tenha um ponto de partida, reconhecer os
topoi que cada prática expressa como forma argumentativa. É um trabalho exigente, sem seguros contra
riscos e sempre à beira de colapsar. A capacidade de construir topoi é uma das marcas mais distintas da
qualidade do intelectual ou sage cosmopolita.[36] São dificuldades que se impõe e devem ser superadas
pela prática do reconhecimento e da oportunidade de dar voz ao outro, mesmo ao que não quer fazer uso
dela, do que permanece em silêncio.

Já Walter Mignolo fala de uma hermenêutica pluritópica[37] como parte da resistência à semiose
colonial, porque a colonialidade do poder pressupõe a diferença colonial como sua condição de
possibilidade e como aquilo que legitima o subalterno do conhecimento e a subjugação dos povos.[38]
Considerando a construção do pensamento hermenêutico jurídico brasileiro, na linha de pensamento da
descolonização e na inclusão dos múltiplos atores sociais no processo de construção do saber jurídico, sua
perspectiva é monotópica, ou seja, é edificada sob a perspectiva de um único sujeito cognoscente – o jurista
de profissão – e com uma posição de quem fala de um lugar virtual uma terra-de-ninguém universal, como
chama Mignolo. A intenção de sua hermenêutica é apagar a concepção de que interpretar é descrever a
realidade a partir de seu horizonte compreensivo. O objetivo é apagar a distinção entre o sujeito que
conhece e o objeto que é conhecido, entre o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido, entre um
objeto “híbrido” (o limite como aquilo que é conhecido) e um “puro” sujeito disciplinar ou
interdisciplinar (o conhecedor) não contaminado pelas questões limiares que descreve.[39] Uma
hermenêutica que assume-se como dialógica que numa perspectiva pedagógica emancipatória, caminha para
a conscientização e libertação.

Com estas concepções o espaço hermenêutico no direito adquire uma dimensão distinta do que
tradicionalmente lhe foi reservado e vai um pouco mais além do que até foi edificado pela hermenêutica
jurídica crítica. É um espaço de aproximação e de assumir responsabilidades mútuas que rompe com a lógica
construída pelo saber colonizador e abre para ainda tornar possível a esperança no justo. As condições de
possibilidade de compreensão é elaborada com o outro e a partir deste outro historicamente negado e
silenciado.       
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DIREITO E PESSOA: O DIREITO, O QUE É? O HOMEM, QUEM É ELE? A QUESTÃO PRÉVIA
DO ORDENAMENTO JURÍDICO

DIRITTO E PERSONA: IL DIRITTO, CHE COSA È? IL'UOMO, CHI É LUI? LA DOMANDA
PRECEDENTE DEL ORDINAMENTO GIURÍDICO

Cleyson de Moraes Mello
Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho

RESUMO
É necessário o esclarecimento da experiência do direito como (um) modo de ser-pensar do homem. A
investigação da realização do direito alinhado a partir da tutela da dignidade humana é enfrentada pela
reconstrução fenomenológica. Daí a necessidade de compreender o Direito a partir do ser-no-mundo. Esta
abordagem permite aprofundar um certo ponto de vista fenomenológico, de que o ser do homem (pessoa)
está em jogo no seu existir, permitindo vislumbrar mais nitidamente a sua relação com o direito.
Especialmente interessante é refletir o direito compreendido a partir do homem (pessoa) em seu próprio
acontecer, historicamente situado. É na medida em que o ser-aí humano existe como fundamento do direito –
e somente nesta medida -, é que o julgador poderá compreender a questão prévia do ordenamento jurídico
pautado nos elementos da historicidade, mundanidade e personalisticidade.
PALAVRAS-CHAVES: Direito. Pessoa. Dignidade humana. Fundamento do direito. Historicidade.

RIASSUNTO
È necessario chiarire l'esperienza di diritto (un modo) di essere uomo di pensiero. L'inchiesta della
realizzazione della linea fin dalla protezione della dignità umana si trova di fronte alla ricostruzione
fenomenologica. Di qui la necessità di comprendere il diritto da essere nel mondo. Questo approccio
consente inoltre un certo punto di vista fenomenologico, che è l'uomo (persona) è in gioco nella sua
esistenza, permettendo più chiaramente immaginare il loro rapporto con la legge. Particolarmente
interessante è quello di riflettere il diritto periodo dall'uomo (persona) nel suo caso, storicamente situata. In
quanto dell’essere-ci umano, vi è il fondamento del diritto - e solo in tal senso - è che il giudice può
comprendere l'obiezione del sistema giuridico guidati da elementi di storicità, mondanità e personalistico.
PAROLE CHIAVE: Diritto. Persona. Dignità umana. Fondamenti del diritto. Storicità.

 
1                    Introdução

 
Com o advento do Código Civil Brasileiro de 2002 ganham destaque às cláusulas gerais e os

direitos da personalidade. A pessoa humana está inserida no direito sobre diversas possibilidades, já que
passa a colorir a exegese da fundamentação jurídica na contemporaneidade.

O direito deve ser interpretado em sintonia com as cláusulas constitucionais protetivas da
personalidade, quais sejam: dignidade humana como valor fundamental da Constituição da República
(art.1o, III, da CRFB/88) e igualdade substancial (art. 3o, III, da CRFB/88).

Ora, daí a necessidade de o jurista conhecer o que é o homem, saber o que significa a dignidade
humana e realizar o amálgama com a realidade jurídica.

É na esteira da filosofia existencialista que a pessoa ganhar status de questão prévia para o
ordenamento jurídico, já que esta não pode ficar aprisionada ao rol de direitos subjetivos encontrados no
sistema jurídico. A pessoa não pode ser considerada como um reduto do poder do indivíduo, mas sim “como
valor máximo do ordenamento, modelador da autonomia privada, capaz de submeter toda a atividade
econômica a novos critérios de legitimidade”.[1] Nesse sentido que o autor fala de uma verdadeira “cláusula
geral de tutela e promoção da pessoa humana”, tomada como valor máximo pelo ordenamento.[2]

FRANCISCO AMARAL, antes do advento do novo Código Civil de 2002, já alertava sobre as
tendências do direito civil contemporâneo, em especial, quanto à personalização do direito civil, no sentido
da crescente importância da vida e da dignidade da pessoa humana, elevadas à categoria de direitos e de
princípio fundamental da Constituição. É o personalismo ético da época contemporânea.[3]

É neste ponto que se desvela o sentido existencial do próprio ser humano, visto como valor
fundamental de nosso ordenamento jurídico. Neste caso, é o princípio da dignidade da pessoa humana
ressoando em sua mais nobre originalidade.

É a hermenêutica ontológica (modo de ser) que ajudará o interprete a conduzir o entrelaçamento
entre Pessoa e  Direito. No mundo pós-moderno, o jurista não pode ficar adstrito ao conceito de pessoa
(sujeito) abstrata, tal como os atores mitológicos: Tício, Mévio e Caio. Ora, na maioria das vezes o que se vê
é um completo esvaziamento do conceito de pessoa.

 
 

2          Um Novo Viés Epistemológico
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O Direito, instruído pela hermenêutica filosófica, deve desenvolver um discurso mais sólido com a
história, a cultura, a fenomenologia, a psicanálise, a antropologia, a filosofia, a moral, de forma a ter uma
visão mais completa a respeito do homem.

A cultura jurídica operada em salas de aula e nos tribunais de justiça deve ser desconstruida (visão
de um sistema fechado codicista) em busca de uma postura metodológica mais aberta, prospectiva que dê
suporte a uma sociedade complexa e pluralista. Isso não quer dizer que o julgador desconsidere a segurança
jurídica e passe a decidir de forma arbitrária (neste caso, estaríamos diante de um Estado-Judiciário). Pelo
contrário, a jurisprudência deve reconhecer a eficácia normativa dos princípios constitucionais, bem como
recorrer a hermenêutica jurídica não como um conjunto de metódos (hermenêutica metodológica), mas sim
como condição de possibilidade (hermenêutica filosófica).

O locus hermenêutico constitucional esta fincado no princípio fundante da proteção da dignidade da
pessoa humana. Daí que mais do que aplicar, torna-se necessário compreender o Direito. O direito deve estar
relacionado à pessoa, de acordo com as suas exigências, o seu ambiente e a sua cultura. Mas como relacionar
o Direito a um mundo multicultural?[4] Esta é uma das mais árduas questões na atualidade. Assim, o direito
deve ser dotado de mundanidade e personalisticidade, respeitando o multiculturalismo e os direitos
humanos.

Ora, é a concepção do fenômeno jurídico alinhado ao mundo da vida ou mundo vivido (Ernildo
Stein). É o interfaceamento do direito com a idéia de ser-no-mundo (Dasein, na concepção heideggeriana).
Melhor dizendo: é a possibilidade de análise do fenômeno jurídico a partir de suas vicissitudes totalitárias
concretas no mundo da vida. É a relação jurídica ajustada a uma nova dinâmica social de inter-relação
humana vista a partir de suas especificidades concretizantes. É o Direito inserido na pós-modernidade. Por
exemplo, não podemos compreender o direito somente lendo os manuais, devemos também praticá-lo,
analisar e refletir acerca da concretude judicial, adaptá-lo de forma que a pessoa seja o epicentro do
ordenamento jurídico, realizando um entranhamento da pessoa na esfera jurídica.

Outro ponto importante para o direito é inseri-lo em sua historicidade. O Direito é um sendo, é um
acontecer, é uma abertura de possibilidades. O direito deve ser compreendido a partir do homem em seu
próprio acontecer, historicamente situado. A hermenêutica, com o viés da ontologia fundamental, procura
interrogar o ser por meio da historicidade e da temporalidade do ser-aí, ou seja, compreender a questão do
ser fora do contexto da tradição metafísica. Dessa maneira, a compreensão do direito não é nunca uma tabula
rasa, senão um substrato que já possui uma pré-compreensão (uma questão prévia).

A historicidade é um dos elementos que constituem o ser do homem. GADAMER, em Verdade e
Método, tratou da consciência história.

Daí a importância do julgador inserido e compreendido no processo de criação do direito a partir de
um horizonte histórico. É o deixar que a pré-compreensão, os preconceitos falem por si na conformidade de
uma situação hermenêutica. Na verdade, o que importa é que o interprete jurídico fique atento à fusão de
horizontes. GADAMER afirma que  “o horizonte do presente está num processo de constante formação, na
medida em que estamos obrigados a pôr à prova constantemente todos os nossos preconceitos. Parte dessa
prova é o encontro com o passado e a compreensão da tradição da qual nos mesmos procedemos. O
horizonte do presente não se forma pois à margem do passado. Nem mesmo existe um horizonte do presente
por si mesmo, assim como não existem horizontes históricos a serem ganhos. Antes, compreender é sempre
o processo de fusão de horizontes presumivelmente dados por si mesmos. Nós conhecemos a força dessa
fusão sobretudo de tempos mais antigos e de sua relação para consigo mesmos e com suas origens. A fusão
se dá constantemente na vigência da tradição, pois nela o velho e o novo crescem sempre juntos para uma
validez vital, sem que um e outro cheguem a se destacar explicitamente por si mesmos.”[5]

É justamente por isso que precisamos ajustar a dogmática jurídica ao novo, ao efêmero, ao poder-
ser, a diversidade, à diferença, ao pluralismo, bem como enfrentar as relações jurídicas a partir de sua
dinamicidade espaço-tempo cultural.

Para compreender o homem é, pois, necessário a compreensão de sua historicidade. Da mesma
forma, para compreender o direito a partir da pessoa é necessário se colocar no lugar do outro
(Hermenêutica do Tu).

Assim, se este entrelaçamento entre direito e pessoa é um entrelaçamento necessário e
originariamente uno, a questão do fundamento do direito perpassa esta discussão que deve ser uma questão
prévia do ordenamento jurídico. Ora, desta forma, o problema do fundamento do direito é o problema da
essência da dignidade da pessoa humana.

É necessário, pois, a realização do ultrapassamento do ente (texto legal normativo) em direção ao
ser do direito (o direito visto a partir do próprio ser-aí humano). Melhor dizendo: o direito entificado
(objetificado, coisificado) é ultrapassado por algo designado pelo fenômeno da (re)personalização do
direito.[6] É um modo de compreender o direito como constituição fundamental do próprio direito, uma
constituição que acontece previamente antes de todo o fenômeno jurídico.

Direito e pessoa coexistem na estrutura prévia do fenômeno jurídico. O sujeito nunca existe antes
como “sujeito abstrato”, para então subsistir no caso concreto decidendo; mas ser sujeito (pessoa) quer dizer
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coexistir na própria fundamentalidade do direito. A pré-compreensão já é muito mais a decisão judicial
fincada no binômio direito e pessoa.

Destarte, a estrutura fundamental do direito não pode mais ser determinada a partir da “relação
sujeito-objeto”. Na exegese jurídica, o texto legal normativo deve ser ultrapassado de forma que a
compreensão e o fundamento do direito esteja umbilicalmente atrelado ao ser-aí humano.

É no momento do ultrapassamento (momento em que o ser ultrapassa o ente) que a pessoa vem
primeiramente ao encontro do texto legal. É uma espécie de dignificação e ontologização do direito. É só na
ultrapassagem e por meio dela que o julgador poderá realizar correções normativas com vistas a priorizar a
dignidade da pessoa humana. Na medida em que o ser-aí humano existe como fundamento do direito – e
somente nesta medida -, é que o julgador poderá ter um comportamento exegético de forma a alinhar a
decisão judicial aos elementos de historicidade,  mundanidade e  personalisticidade intrínsicos ao mundo
jurídico na pós-modernidade.

É o direito inserido no ser-no-mundo, isto é, o direito (re)encontrado em sua essência. Vale lembrar
que de acordo com as lições heideggerianas, o ser-no-mundo não está atrelado a uma situação fática, senão
ontológica. Heidegger afirma que “o discurso que trata do ser-no-mundo não é uma verificação da
ocorrência fática de ser-aí; ele não é, aliás, de maneira alguma uma enunciação ôntica. Ele se refere a um
estado de coisas essencial (Wesensverhalt) que determina o ser-aí em geral e tem como conseqüência o
caráter de uma tese ontológica. Por conseguinte, o que importa é: o ser-aí não é um ser-no-mundo pelo fato
de, e apenas pelo fato de existir faticamente; mas, pelo contrário, ele só pode ser como existente, isto é,
como ser-aí, porque a sua constituição essencial reside no ser-no-mundo.”[7]

 
 

3          Direito e Pessoa
 
Como visto acima, o direito não pode ser explicado a partir de uma relação sujeito-objeto, em que

se instaura a subjetividade do sujeito com a objetividade do objeto.
A superação da relação sujeito-objeto é à busca do homem em sua essência, como possibilidade e

modo de ser-no-mundo, ou seja, é o caminho em direção a uma humanização do Direito.
Ora, o que é ser pessoa para o direito? Estaríamos limitados ao direito da personalidade na esfera

juscivilística ou seria necessário aplicarmos o princípio da dignidade da pessoa humana em toda e qualquer
relação jurídica interprivada? Ou melhor: o que é o homem para o direito? Nas investigações antropológicas
abandonou-se o terreno metafísico em busca de novas imagens para o homem. Vejamos: a) o homem
econômico (Marx); b) o homem instintivo (Freud); c) o homem angustiado (Kierkegaard); d) o homem
utópico (Bloch); e) o homem existente (Heidegger); f) o homem falível (Ricoeur); g) o homem hermenêutico
(Gadamer); h) o homem cultural (Gehlen), etc.[8]

Como restaria a aplicação do direito? O sentido jurídico da pessoa estaria limitado aos comandos do
nosso ordenamento jurídico ou seria necessária uma ampliação na exegese jurídica no exercício da tutela
jurisdicional?

A relação entre direito e pessoa é uma questão prévia do ordenamento jurídico! É uma questão de
pré-compreensão (viés ontológico) que perpassa a análise dos fundamentos do direito. Levando-se em
consideração as complexas e difusas relações do mundo vivido, torna-se evidente a necessidade de procurar
uma (re)fundamentação do pensamento jurídico. O direito não pode mais ser visto como um objeto
cognoscível, da mesma forma que o julgador não será como um sujeito cognoscente passivo e
desinteressado.

No momento da prestação jurisdicional, o homem, a sociedade, o mundo, os valores, a cultura, a
historicidade e a temporalidade não podem ser desconsiderados.

Um sistema jurídico axiologicamente neutro, a-temporal, a-histórico já representa um perigo a ser
evitado, uma vez que as funções judicativo-decisórias devem considerar a pergunta sobre o direito e  a
pessoa.

É comum no mundo pós-moderno que a norma jurídica abstrata não agasalhe o problema do caso
concreto decidendo ou que decisões judiciais se tornem esdrúxulas ou descontextualizadas se a metodologia
jurídica aplicada for aquela de cariz dedutivística. Verifica-se, também, que soluções normativas são
construídas por magistrados que conseguem vislumbrar os parâmetros jurídico-constitucionais de
aplicabilidade necessária em cada caso concreto, em especial, naqueles que reflitam o respeito ao princípio da
dignidade da pessoa humana.

Caso contrário, imperar-se-á por toda a parte uma atitude de subserviência ao texto legal,
representando, assim, a inautenticidade do Direito, isto é, a reificação do direito. Isso representa uma
prestação jurisdicional restrita às atividades lógicas, científicas, cuja visão objetivista dos entes está em
distonia com o mais digno de ser pensado, qual seja: o pensar o ser e a verdade da faticidade do ser-aí.

É necessária a busca pela essência do Direito. O que essencializa a ciência jurídica já não pode ser
uma ciência, já que esta essência é algo de meta-ciência. Isto se dá porque a essência de alguma coisa só
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pode ser pensada. É algo existencial; logo, não é um ente.
Daí que o Direito não pode mais ser concebido como uma ordem normativa isolada, cujo fundamento

de validade seja encontrado em si mesmo, alheio ao homem real e concreto inserido no tecido social. Ao
contrário, o Direito deve ser compreendido a partir de um pressuposto constitucional, de caráter
existencialista.

É nesse sentido que o Direito seria entendido como de-cadente e em si alienante, já que ocorreria o
encobrimento do seu poder-ser mais próprio, desatrelado ao modo de ser-no-mundo. Essa alienação gera um
aprisionamento do próprio julgador, uma vez que sua decisão estaria distanciada de seu sentido mais
originário.

A dinamicidade social é complexa e plural. Neste sentido, situações existenciais humanas conflituosas
exsurgem do mundo da vida fazendo com que o direito tutele tais colisões jurídicas a partir de um horizonte
ontológico-existencial.

Nestes termos, não se pode dispensar o desenvolvimento de toda uma crítica ao direito posto e o
empenho na construção de um novo horizonte fundacional para o ordenamento jurídico, sobretudo, face à
complexidade social do novo milênio.

Assim, o direito se revela fortemente problemático. Apresenta-se normativamente inadequado e
institucionalmente ineficiente frente a uma sociedade hodierna alinhada por uma alta complexidade estrutural,
que suscita uma série de questões novas.[9]

Essas questões são fruto de uma radical mutação dos referentes axiológicos e culturais de nossa
sociedade. É preciso, pois, “uma efetiva renovação dos esquemas interpretativos, que se caracteriza pela
redefinição dos valores jurídicos e de categorias tradicionais do Direito.”[10] Nesta linha, afirma François
Ost que a vida do direito “está longe de representar esse longo rio tranqüilo que muitos imaginam talvez do
exterior: nele se agitam as forças vivas da consciência social e se enfrentam os mais variados  tipos de
práticas e interesses.”[11]

Por exemplo, o Direito da Bioética é na atualidade um solo fértil para o debate acerca do direito, da
pessoa, da ética, da filosofia, da sociologia, etc. Questões como o início da vida, a procriação assistida, a
reprodução pós-morte, a clonagem, a utilização de embriões para fins de pesquisa e terapêuticos e a AP
reciação ética da proteção do embrião são assuntos em pauta no mundo do direito.[12] Estes exemplos
permitem demonstrar que, na maioria das vezes, direito e pessoa devem estar em sintonia com a
racionalidade normativa do sistema jurídico. Melhor dizendo: direito e pessoa estão entrelaçados aos
conteúdos normativos materiais historicamente e temporalmente considerados. O sistema das normas
jurídicas não pode ficar dissociado de sua realização concreta. Não há como enfrentar aquelas questões no
anonimato da pessoa humana.

Os conceitos de vida, do direito e da pessoa sofrem um redimensionamento com os avanços da
biologia e da biotecnologia. Neste sentido é possível perguntar: qual a influência dos novos cenários trazidos
pela biotecnologia na definição dos conceitos de direito e pessoa?

Mais uma vez frise-se que o direito fechado sobre si mesmo numa ambiência formal e abstrata
fomenta uma alienação de uma realidade social em mutação e se afasta cada vez mais do contexto
sociocultural contemporâneo.

Neste sentido, Castanheira Neves tem ensinado que a abertura para um funcionalismo jurídico é o
meio para superar o normativismo, com o seu formalismo e o seu lógico-sistematismo. Nessa linha do
funcionalismo, o direito deixa de ser um sistema auto-susbsistente e passa a ser um “instrumento e um meio
ao serviço de teleologias que de fora o convocam e condicionalmente o submetem”.[13]

Talvez o grande desafio seja o de pensar o Direito e a Pessoa com vistas na profunda mutação dos
valores, da moral, da ética e dos novos comportamentos sociais.

Os valores de índole liberal-individualista passam a ser sopesados por valores de cunho solidarista e
de justiça social. Vê-se, portanto, a necessidade de re-flexão acerca da jusfundamentalidade jurídica. Refletir
não é trancar-se isoladamente em um conjunto de normas em si e por si. É na reflexão do direito que se
retorna ao seu fundamento sem fundo, seu abismo.

 
 
 
 

4          Conclusões
 
A decisão judicial não pode ficar limitada a ser a simples resultante da lógica dedutiva. É necessário,

pois, haver horizontes, ou seja, o julgador não pode ficar limitado ao direito positivo, ao texto da lei.
Os conceitos de direito e pessoa devem dialogar com as dimensões culturais, sociais e históricas de

seu tempo.
Pensar o Direito em sua forma mais profunda, mais originária, a partir do pensamento mais digno de

ser pensado, é um caminhar em direção aos cânones constitucionais, em especial, respeitando a tutela da
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proteção da dignidade da pessoa humana. É um caminhar ontológico e não metodológico.
O caso concreto decidendo deve ser ontologicamente analisado a partir da hermenêutica ligada ao

modo de ser-no-mundo, a uma essência do Ser que é a Essência do homem, ao homo humanus.
A compreensão do fenômeno jurídico deve ocorrer a partir de uma forma originária, através de uma

pre-compreensão jurídica em que o intérprete está inserido numa tradição histórica na qual se insere (círculo
hermenêutico).

É através de uma situação hermenêutica que o intérprete e aplicador do direito deve compreender a
pessoa na unidade do ordenamento jurídico, articulando as normas jurídicas entre si e com outras disciplinas
afins relativas aos estudos da pessoa humana. Somente então será possível a reelaboração da dogmática
jurídica pautada na pessoa, de forma a adequar a aplicação daquela às situações flexíveis e mutáveis da vida
humana.

Os comandos normativos rígidos aliados a uma forma mecanicista de ser e pensar o direito distancia o
direito da pessoa. Daí o motivo de a norma jurídica requerer sempre uma interpretação. O magistrado não
pode proferir sua decisão judicial por meio apenas do procedimento lógico-formal, segundo um modelo
clássico do silogismo lógico-dedutivo. A dimensão hermenêutica deve habitar o espaço jurídico, visto que a
pré-compreensão do intérprete “entra em jogo”, como modo de ser da condição humana de ser-no-mundo.
Por isso a fenomenologia hermenêutica se faz presente na estrutura e na organização do pensamento jurídico.

 
É a proeminência do como hermenêutico, em que o ser do Direito é entendido como condição de

possibilidades. Nesse sentido, as lições de LENIO STRECK, “é exatamente por isto que não se pode
confundir hermenêutica, entendida como filosofia hermenêutica ou ontologia fundamental, com qualquer
teoria da argumentação jurídica ou ‘técnicas, métodos ou cânones’ de interpretação, que são procedimentos
discursivos que vão se formando numa sucessão de explicitações que nunca se esgotam, e que cuidam de
outra racionalidade, que é apenas discursiva.”[14]

A missão do juiz é atuar como um agente de transformação que não se limita a ser um aplicador
passivo de regras e princípios preestabelecidos, mas sim um instrumento de mudança social, pautado pelos
objetivos socioeconomicos atuais, levando-se em consideração a complexidade e a pluralidade da sociedade.

Neste momento, cabe ao julgador a máxima cautela no processo decisório com vistas a proteger-se
das opiniões prévias inadequadas, da arbitrariedade e do subjetivismo. Ao interprete cabe realizar sempre um
projetar.[15] Nesse sentido, GADAMER afirma que a compreensão do texto consiste na elaboração de um
projeto prévio que deve ser constantemente revisado à medida que se penetra em seu sentido.[16] É desta
forma que o interprete jurídico deve proceder, ou seja, a partir do primeiro sentido do texto legal, o julgador
prelineia um sentido do todo. Isto quer dizer que deve analisar o caso concreto em todas as suas
possibilidades, elaborando um projeto prévio que vai sendo constantemente revisado a partir da releitura do
texto à luz dos princípios constitucionais. É esse constante reprojetar no qual os conceitos prévios são
substituídos por outros mais adequados que protege o intérprete dos erros de suas opiniões prévias.

O desvelamento de um direito autêntico torna-se um processo gradativo através do qual os
magistrados, isoladamente ou em combinação com os demais operadores do direito, procuram superar as
técnicas tradicionais de hermenêutica, juntamente com as operações lógicas utilizadas para dizer o Direito.
Digamos que é a superação das crenças, mitos e superstições do Direito.

As normas jurídicas não ficam mais relacionadas a uma norma fundamental kelseniana, norma
pressuposta, mas sim, devem ser pensadas a partir do entrelaçamento dos conceitos de direito e pessoa.

 É a partir de um nível antropológico-existencial que o direito vai desfazer o abismo que o separava
do ser humano.
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minorias (direitos humanos) com base no artigo 1º, inciso III da CRFB/88. Já na Uganda, a prática de relação homossexual é
considerada crime. Vejamos: BILL no. 18 THE ANTI HOMOSEXUALITY BILL. 2009. MEMORANDUM. The object of this Bill
is to establish a comprehensive consolidated legislation to protect the traditional family by prohibiting (i) any form of sexual relations
between persons of the same sex; and (ii) the promotion or recognition of such sexual relations in public institutions and other places
through or with the support of any Government entity in Uganda or any non governmental organization inside or outside the country.
This Bill aims at strengthening the nation’s capacity to deal with emerging internal and external threats to the traditional heterosexual
family.
This legislation further recognizes the fact that same sex attraction is not an innate and immutable characteristic.
The Bill further aims at providing a comprehensive and enhanced legislation to protect the cherished culture of the people of Uganda.
legal, religious, and traditional family values of the people of Uganda against the attempts of sexual rights activists seeking to impose
their values of sexual promiscuity on the people of Uganda.
There is also need to protect the children and youths of Uganda who are made vulnerable to sexual abuse and deviation as a result of
cultural changes, uncensored information technologies, parentless child developmental settings and increasing attempts by
homosexuals to raise children in homosexual relationships through adoption, foster care, or otherwise.
2.1. Defects In existing law.
This proposed legislation is designed to fill the gaps in the provisions of other laws in Uganda e.g. the Penal Code Act Cap. 120.
The Penal Code Act (CapI20) has no comprehensive provision catering for anti homosexuality. It focuses on unnatural offences under
section 145 and lacks provisions for penalizing the procurement, promoting, disseminating literature and other pornographic materials
concerning the offences of homosexuality hence the need for legislation to provide for charging, investigating, prosecuting, convicting
and sentencing of offenders.
This legislation comes to complement and supplement the provisions of the Constitution of Uganda and the Penal Code Act Cap 120
by not only criminalizing same sex marriages but also same-sex sexual acts and other related acts.
3.0. The objectives of the Bill
The objectives of the Bill are to: (a) provide for marriage in Uganda as that contracted only between a man and a woman;(b) prohibit
and penalize homosexual behavior and related practices in Uganda as they constitute a threat to the traditional family;
(e) prohibit ratification of any international treaties, conventions, protocols, agreements and declarations which are contrary or
inconsistent with the provisions of this Act;
(d) prohibit the licensing of organizations which promote homosexuality.
3.1. Part I of the Bill incorporating clause 1 provides for preliminary mailers relating to interpretation of the words and phrases
used in the Bill.
3.2. Part II of the Bill incorporating clause 2 to 6 prohibits homosexuality and related practices by introducing the offences of
engaging In homosexuality, and the penalties of imprisonment upon conviction. This pan also provides for protection, assistance and
support for victims of homosexuality.
3.3. Part III of the Bill incorporating clause 7 to clause 14 creates offences and penalties for acts that promote homosexuality,
failure to report the offence and impose a duty on the community to report suspected cases of homosexuality.
3.4. Part IV of the Bill incorporating clause 15 to clause 17 provides for the jurisdiction of Uganda Courts in case of
Homosexuality, including extra territorial jurisdiction.
3.5. Part V of the Bill incorporating clauses 18 and 19 provides for miscellaneous provisions on International Treaties, Protocols.
Declarations and conventions and the Minister to make regulations to give effect to the Act.
Schedule of the Bill gives the value of the currency point. Member of Parliament, Ndorwa County West Kabale.
Clause
I. Interpretation.
THE ANTI HOMOSEXUALITY BILL, 2009. ARRANGEMENT OF CLAUSES. PART I — PRELIMINARY
PART ll-PROHIBITION OF HOMOSEXUALITY.
2. The offence of homosexuality 3. Aggravated homosexuality. 4. Attempt to commit homosexuality. 5. Protection, assistance and
payment of compensation to victims of homoseuxality 6. Confidentiality.
HON DAVID BAHATI,
PART Ill — RELATED OFFENCES AND PENALTIES.
7. Aiding and abating homosexuality. 8. Conspiracy to engage in homosexuality. 9. Procuring homosexuality. by threats, etc. 10.
Detention with intent to commit homosexuality. 11. Brothels. 12. Same sex marriage. 13. Promotion of homosexuality. 14. Failure to
disclose the offence.
PART IV — JURISDICTION.
15. Jurisdiction. 16. Extra-territorial Jurisdiction. 17. Extradition.
PART V — MISCELLANEOUS PROVISIONS
18. International treaties. 19. Regulations.
Schedule
Currency point.
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RESUMO 

 

A reconstrução jurisprudencialista em Castanheira Neves preocupa-se com a 

constituição normativa dentro de uma perspectiva de problematicidade e atualidade, 

utilizando-se de recursos da fenomenologia. Assegura que na normatividade está o 

problema metodológico do direito, tema e espaço de sua reflexão. Problema a que 

retorna com constância essa corrente, num permanente preocupar-se com o realizar do 

direito enquanto projeto normativo comunitariamente intencionado, que se verifica 

pela transcendência do homem a si mesmo, com caráter axiológico-normativo. A 

intencional construção normativa de presente e de projeção de futuro torna possível a 

discussão do direito tendo por ponto de partida a construção do sentido normativo em 

sede de constituição narrativa. Autoriza a conjugar-se a si a idéia ricoeuriana de 

construção de sentido na narrativa, para enfrentamento do seu objeto. Autoriza, 

portanto, tratar-se da hermenêutica construção do sentido e da necessária 

normatividade do direito, numa perspectiva de constituição narrativa, e portanto 

histórica do direito. É o que se propõe discutir este trabalho. 

Palavras-chave: hermenêutica, jurisprudencialismo, narrativa e normatividade. 
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HERMÉNEUTIQUE, RÉCIT ET FORCE DE LOI: POSSIBILITÉ DE 

CONSTRUCTION DE SENSE DU DROIT DANS LE 

JURISPRUDENCIALISME 

 

 

RÉSUMÉ 

 

La reconstruction jurisprudentialiste de Castanheira Neves se préoccupé avec la 

constitution de la force de la Loi dans une perspective de l’atualité, en utilisant des 

ressources de la phénoménologie. Veiller à ce que le problème méthodologique est la force 

du droit, objet de réflexion. C’ést un problème que retourne toujours à ce penseur, comme 

une préoccupation avec la realizatión du droit, son devoir en tant que projet communautaire 

sens normatif, ce qui se produit par la transcendance de l'homme lui-même, de caractère 

axiologique-normative. La intentionnelle construction de la norme au present  et la projection 

de future permet la discussion du droit en prennent par  point de départ la construction de 

sense normatif en siège de la constitution de récit. Autorise jouter la ricoeuriene idée de 

construction du sens dans le récit, pour affronter son objet. Il s'agit donc d’autoriser la 

construction herméneutique du sens et de la force nécessaire de la loi, dans la perspective 

de récit, et donc  historique .Celui ci que se propose de discuter dans ce travail. 

 

Mots-clés: herméneutique, jurisprudentialism, récit, force de loi. 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Jurisprudencialismo tem se destacado dentre as correntes do pensamento 

jurídico pela contribuição no debate sobre o direito, pensado em sua natureza, seus 

fundamentos ou suas possibilidades, seu papel e os seus limites. Supera noções 

puramente epistemológicas de um lado (atemporais, ahistóricas)- a noção de 
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juridicidade amplamente difundida séculos anteriores, a partir de um ponto de vista 

meramente epistêmico ou abstracionista, nos moldes do normativismo de orientação 

eminentemente teóricodogmática- e de outro lado, propostas que ignoram 

preocupações com a necessária e radical intenção de normatividade do direito como 

algumas correntes tanto sociológicas como filosóficas ou mesmo culturalistas que em 

suas discussões preterem a necessária normatividade do direito (que é sua diferença 

específica de outras áreas do conhecimento).  

O Jurisprudencialismo, notadamente na concepção de Castanheira Neves, 

reconhece no direito a sua historicidade e nela o seu existir enquanto tarefa a fazer 

como caráter constitutivo e o compromisso do decidir concreto, numa intencional 

construção normativa de presente e de projeção de futuro. Isso torna possível a sua 

(do direito) discussão tendo por ponto de partida a construção do sentido normativo 

em sede de constituição narrativa do direito. Permite, portanto, falar em direito e 

narrativa tendo por fundamento o pensamento de Paul Ricoeur. Autoriza, portanto, a 

reflexão com traços da hermenêutica ricoeuriana. 

 

 

 

1. REFLEXÕES SOBRE O JURISPRUDENCIALISMO EM 

CASTANHEIRA NEVES. 

 

A denominada reconstrução jurisprudencialista, proposta por Castanheira 

Neves, recorre ao instrumental metódico da fenomenologia, voltando-se para 

problemática atual do direito, enquanto constituição normativa. O sistema filosófico 

oferece o suporte para o enfrentamento do problema metodológico do direito, tema e 

espaço de reflexão. Problema a que retorna com constância a reflexão, num 

permanente preocupar-se com o realizar do direito enquanto projeto normativo 

comunitariamente intencionado, que se verifica pela transcendência do homem a si 

mesmo, com caráter axiológico-normativo. 

 

Como assevera Nuno Coelho,  

É a intimidade do direito com o ser, com a sua radicação em 

estratos originais da própria autoconstituição do homem, que conduz 

o Jurisprudencialismo à consideração do direito não como um sentido 
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já dado e prévio mas como um problema, transformação forçosa ante 

a contemporaneidade entre a constituição da juridicidade e o próprio 
transcender do homem no mundo…. O Jurisprudencialismo situa o 

direito num plano ontológico com uma radicalidade que não se 

verifica antes, até porque nenhuma das análises jusfilosóficas 

fenomenológico-existencialistas é coerente e conseqüente com seus 
próprios pressupostos (como o é, a rigor, a de A. Castanheira Neves).  

 

 

Aroso Linhares (2008 A) ao explicar o Jurisprudencialismo afirma que os seus 

pressupostos ou coordenadas fundamentais dessa corrente são ―a perspectiva do 

homem-pessoa enquanto antropologia axiológica a pressupor-assumir um sentido 

renovado da praxis e a justificar uma perspectiva microscópica de interpelação do 

direito‖.
 

E explica que na perspectiva axiológica remete-se a outro nível de «ser» 

mediatizado pela relação de reconhecimento (enquanto compromisso axiológico). Se 

assim podemos entender e afirmar, numa perspectiva de refiguração narrativa que tem 

por referência o plano ético, se quisermos nos remeter ao pensamento ricoeuriano.  

E assim põe-se em destaque a historicidade e a mundanidade viva na trama, na 

transcendência do homem na constituição do sentido do direito enquanto projeto 

comunitário normativo. No que podemos reconhecer uma trajetória do plano da ação, 

pré-narrado, que percorre a configuração da trama e chega a uma refiguração dotada 

de normatividade na convergência com o mundo da ação efetiva. 

 E aqui voltando a seguir a orientação da análise de Aroso Linhares (2008) há 

de se pensar, nesse momento, o problema do fundamento último que ocorre num 

«processo-esforço» de auto-transcendência ou de transcendentalidade de natureza 

prático-cultural, que mobiliza a experiência hermenêutica da finitude «(e a sua 

capacidade de compreender regulativamente o contexto e a transfinitude)» a medida 

que assume a compreensão da historicidade (com natureza constitutiva no nível 

ontológico).  

Essa reflexão nos encaminha a considerar, com o autor citado, a 

imprescindibilidade de alocar os fundamentos na «mediação constitutiva da 

existência» e num plano de esforço ―de realização histórico-cultural que os constitui e 

os realiza (e que os realiza sem os esgotar, antes impondo-lhes um continuum 

permanente de especificações ou aquisições problemáticas).‖ (LINHARES, 2008).  

Num círculo que assim o é sem ser vicioso, e que dotado de perspectivas para o devir 

e o dever ser.   
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 E ainda propõe confrontar-se à proposta jusnaturalista e à representação da 

historicidade que admite em si, consideradas a pré-determinação nuclear de um 

absoluto ahistórico, os exemplos-limite do «jusnaturalismo concreto» e do 

«jusnaturalismo histórico, formal ou de conteúdo variável» ―(LINHARES, 2008) 

Isso porque o Jurisprudencialismo propõe uma análise fenomenológica na 

decisão- enquanto ato-tarefa- dotado de intencionalidade específica remetendo à 

abordagem metodológica em que se revela a prioridade do caso e afasta posturas 

dogmático-positivistas de mera subsunção do fato à norma no plano em que um ou 

outro são dados pré-existentes. Mas, ousamos dizer pré-referenciais ou pré-figuração 

que estabelece postura dialógico-construtiva – fato-direito, em espiral cuja finalidade 

normativa refunda o limite. Permanentemente numa perspectiva racional e axiológica. 

 Nuno Coelho, seguindo a orientação de Aroso Linhares em sua análise afirma 

que se trata da focalização e da análise fenomenológica do ―decidir jurídico‖ em sua 

intencionalidade específica. Isso mostra a prioridade do caso para essa abordagem 

metodológica do direito, que ao mesmo tempo nega concepções segundo as quais o 

direito se apresenta como um mero dado, normativo ou fático, preexistente. Isso pode 

se referir a uma lei originária do poder estatal próprio ou do costume, ou ter origem na 

razão ou na natureza, ou em Deus, ou na ordem social a quem o pensamento jurídico 

deve apreender. «Ao mesmo tempo, revela inequivocamente a racionalidade que 

governa e a autonomia que caracteriza o direito.» 

Aroso Linhares nos dirá tratar-se de uma nova concepção da práxis em se 

confrontam outras propostas em que têm destaque o fim ou a função, numa postura 

não ontológica mas de ação histórico-cultural.  Essa mesma postura que nos remete 

em todo momento a pensar na construção da narrativa ricoeuriana e no movimento 

das três mimeses na configuração e refiguração do sentido.  

 

Uma nova concepção da praxis e da filosofia prática 

experimentada no confronto com o teleologismo ontológico pré-

moderno e com os causalismo, racionalismo e voluntarismo 
modernos mas experimentada também tendo presentes a 

representação dos fins assumida pelos funcionalismos materiais... e 

a «solução» de desonto-logização do funcionalismo sistémico. A 

convocação-experimentação de uma outra teleologia...  que nos 
permite assumir a intersubjectividade histórico-cultural e a condição 

contextual-comunitária da prática (da acção e da decisão concretas) 

mas também reconhecer o processo-esforço que transcende a 
singularidade e a contingência desta prática e lhe confere um «sentido 

material» (que é inequivocamente um sentido de validade).‖(2008) 
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Entendemos assim poder afirmar, com a autorização de seu próprio criador, 

que a reflexão jurisprudencialista tem caráter eminentemente metodológico, o que é 

consentâneo com a relação referencial teoria-prático-reflexiva que se estabelece na 

própria proposta. ―à metodologia jurídica cabe reflectir criticamente o método da 

judicativo-decisória realização do direito.‖ (CASTANHEIRA NEVES, 2003, p.55) 

Uma reflexão a partir de uma reconstrução (a que pedimos autorização a 

chamar de refiguração) em que o método não é antecipado à ação como também não é 

descoberto na descrição, mas construído na intriga direito-fato, na questão de fato-

questão de direito.  

…relação de reconstrução crítico-reflexiva em que a razão 
não prescreve a priori um método à prática e também o não descobre 

apenas a posteriori na descrição de uma prática metódica e antes a 

razão, assumindo intencionalmente uma certa prática, vai referir esta 
aos sentidos fundamentantes – aqueles que correspondem à própria 

intencionalidade e vocação da prática em causa – para a reconduzir, 

numa atitude criticamente reflexiva que terá naqueles fundamentos o 

seu horizonte e justificação, como que à própria razão dessa prática. 
(CASTANHEIRA NEVES, 1993, p. 11) 

 

 

E, com o apoio da análise a Aroso Linhares, voltamos à prática ou ao 

Jursiprudencialismo naquilo que lhe é específico - pensamento prático capaz de 

pressupor-mobilizar e experimentar-realizar um mundo humano culturalmente 

constituído e recriado.  Um mundo de exigências e de sentidos que é a outra face do 

contexto-correlato existencial da nossa convivência comunitária- « e da 

«preocupação (Sorge)» que nesta originariamente se manifesta — e que então e assim 

determina um pensamento integral e constitutivamente problemático, com uma 

estrutura dialógica e uma índole dialéctica.»(2008 A) 

Em um mundo humano, culturalmente constituído e recriado- um mundo 

historicizado, narrado. Um mundo de exigências e de sentido, que como contexto se 

organiza temporal e dialogicamente.  Numa estrutura em que se desembaraçam 

histórias narradas e não narradas para se compreender o curso de ação, tendo por pano 

de fundo ou por ―contexto-correlato existencial da nossa convivência comunitária” ―a 

imbricação viva‖ de todas as histórias vividas umas nas outras ―(RICOEUR, 

1994,p.115).  

Diríamos, na trajetória de construção de sentido narrativa em que na trama a 

intriga leva à refiguração.- a que se pode transpor para a noção de controvérsia. Assim 
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remetendo-nos ao pensamento ricoueriano no ponto que a intriga é considerada a 

partir do muthos e da coerção existencial da discordância em Agostinho e de questões 

discordância-concordândia em Aristóteles e que a atividade mimética (mimese) 

traduz-se na ―da imitação criadora da experiência temporal viva pelo desvio da 

intriga.‖ (RICOEUR, 2000, p.115) 

E aí podemos pensar na controvérsia jurisprudencialista como problema 

prático inserto no mundo- o originarium da comunicação-compreensão 

(LINHARES,2008) em que afloram os seus elementos contexto-ordem, sujeitos, 

situação partilhada, o litígio e a experiência que o assimila. O contexto-ordem 

estabilizado pela dogmática que o integra, num sistema de referências. Os sujeitos 

autônomos, cuja diferença se mostra na situação partilhada. «O litígio e a experiência 

de tratamento que o assimila. A convocação de uma mediação objectiva e subjectiva 

(a de um terceiro imparcial).» (LINHARES,2008, A) 

Nessa trajetória de construção de sentido invertem-se as direções de enfoque 

que já não mais é o da perspectiva da sociedade para o sujeito, como se abordou, e 

portanto , macroscópica e heterônoma, mas uma perspectiva de imanência 

microscópica centrado no homem-pessoa. 

E nessa inversão caminha-se para o fundamento e a validade jurídicas partindo 

do reconhecimento axiológico da pessoa , enquanto auto-referência e possibilidade de 

autotranscendentalidade prático-culturais , numa refiguração normativa que tem um 

plano ético axiológico jurídico de pré-compreensão referencial. 

 

O reconhecimento axiológico da pessoa enquanto compreensão-             

experimentação da validade jurídica (na sua auto-referencialidade e 
autotranscendentalidade prático-culturais): a especificidade da normatividade 

jurídica compreendida no seu momento regulativo e na pré-determinação 

fundamentante deste sentido — a consciência jurídica geral enquanto 

objectivação histórico-comunitária do princípio normativo do direito [a 
«síntese de todos os valores e fundamentos que nessa comunidade dão sentido 

ao direito como direito»].‖(LINHARES, 2008 A) 

 
 

 

E na trama em que se constrói o sentido normativo, a normatividade concreta, 

e portanto o direito, a conduta é compreendida como um presente a fazer-se porque 

está presente a intencionalidade de projetar um fundamento de validade. O direito 

retoma a reflexão sobre si numa intencionalidade que questiona os próprios 

fundamentos, na construção (e no seus modos) do sentido da juridicidade. Permite 
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assim desvendar uma fusão de horizontes dos campos em que tradicionalmente o 

direito se coloca como objeto. 

Como nos ensina Castanheira Neves, o ―Protagonista’ refere-se ao ego de uma 

conduta atuante, portanto de uma conduta compreendida não como factum, mas como 

fieri, não como um já feito, mas como um presente fazer-se. Não lhe compete aqui 

duvidar-se que este é o campo que convém ao normativo, e o único no qual ele pode 

ser compreendido, porque, em razão de sua intenção constitutiva, de projetar algo que 

é um fundamento de validade em outro algo que é o objeto-dado a constituir nos 

termos dessa validade, se resolve num atuar, num proceder autônomo e criador – «um 

actuar de protagonista». «O normativo, enquanto normativo (não os seus precipitados 

objetivos), só pode compreender-se ontologicamente num ser acto (entendido o ser-

acto em oposição ao ser-objeto): no acto problemático da intenção e realização 

axiológicas‖. (1993, p.17) 

Assim, ousamos afirmar que o direito para o jurisprudencialismo, constrói o 

seu sentido, (a sua validade e o seu fundamento) no refletir-se sobre si como 

referencial pré-comprensivo, tendo seu momento inicial no ato pré-figurativo da 

instauração do homem pessoa, não como um dado mas como um construendo 

reconhecimento intersubjetivo da pessoa, num movimento de transcendência e 

refiguração com a instauração do direito mesmo.  

 

 

 

 

2-A NARRATIVA COMO POSSIBILIDADE DE 

NORMATIVIDADE 

 

Os diversos momentos do pensamento de Ricoeur a que ousamos associar às 

concepções de Castanheira Neves autoriza-nos a falar em narrativa enquanto 

possibilidade de normatividade. Embora em O atual problema metodológico da 

Interpretação Jurídica-I (2003) Castanheira Neves seja incisivo em afirmar que o 

problema da interpretação jurídica é normativo e não hermenêutico, nem analítico 

lingüístico, ao se propor como questão o problema metodológico da interpretação 

jurídica, não afasta a questão da possibilidade da normatividade na construção 
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narrativa. (Mesmo porque a narrativa não recusa um diálogo, uma comunitaridade, 

uma intencionalidade.) 

  Normatividade constituída na configuração da historicidade, num mundo em 

movimento. Normatividade esta emprestada da noção de direito enquanto «intenção 

axiologicamente totalizante» (CASTANHEIRA NEVES, 1995, p.41) em que quatro 

notas distintivas se revelam na sua historicidade - o direito como sujeito (para além do 

objeto), a sua atualidade e em sendo acto , um projeto se ser, a transcendência do 

homem a si mesmo- assim, axiológico-normativo. 

Primeiramente, com a superação da noção positivista de o direito impor-se 

como dado objeto para se revelar na posição de sujeito, ele próprio como 

«transcendens de uma validade (da juridicidade, da idéia de direito) a assumir 

problemático-concretamente. Não é, pois, pressuposto, e sim problema….é tarefa que 

se faz, não substância que se descobre.» (CASTANHEIRA NEVES,1995, p.41). 

Portanto, vencendo a concepção de uma pré-existente normatividade atemporal e 

objetiva.  

Na segunda nota, em que se revela sua historicidade, juridicamente o direito é 

a atualidade, e aqui, forçando-o a um diálogo com Ricoeur, é mensagem e não código- 

é diacrônico e não sincrônico porque (não factum mas fieri) « é possibilidade a 

determinar concretamente, realizando.  É validade a predicar, problema a resolver, e 

por isso, não realidade objetiva, mas objetivo para uma realidade.» (CASTANHEIRA 

NEVES,1995,p.41) 

Na terceira nota, o direito supera ser para a intenção normativa o objeto.  É 

histórico porque essencialmente em ato, porque somente em ato acontece transcender 

à realidade e à objetividade para discutir-lhes o fundamento e sentido- na tensão e na 

distanciação. (CASTANHEIRA NEVES, 1995, p.41). Em realizando projeta o 

realizar-se. 

E é assim, por fim e na quarta nota, porque «axiológico –normativo» 

(CASTANHEIRA NEVES, 1995, p.41) e aqui como modo de o homem transcender-

se a si próprio para a própria transformação e convivência. «O direito é justamente um 

dos modos do transcender-se o homem a si próprio, o transcender-se num projeto-de-

ser que fundamenta sua humana co-existência; a tarefa de ( o projeto e o esforço de) a 

axiológica humanização do homem na sua realidade de convivência histórica. 

Manifestando o ser deste dever-ser, o direito é, pois, o acto histórico do autônomo 

dever-ser do homem convivente. (CASTANHEIRA NEVES,1995, p.42). Com a 
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advertência do autor de que a transcendência que se trata tem caráter histórico-

concreto e portanto, o direito não há de ser pensado como «heteronomia abstracto-

alienante» mas no plano da «ética autonomia humana», que ocorre necessariamente 

na historicidade. Historicidade, refletimos, que há de ser realizada, constituída na 

configuração narrativa. 

Aportando o pensamento de Ricoeur, em «A memória, a história e o 

esquecimento» (1997), vale considerar que as condições de possibilidade de 

ideologização da memória pelos recursos de variação dados pelo trabalho de 

configuração narrativa viabilizam ao direito a necessária normatividade. É na 

configuração narrativa que o sujeito (e se o direito é (-se) sujeito e não objeto), no ato 

atual, transcendente à objetividade e à realidade, pode transcender-se a si, num plano 

de ética autonomia humana. 

Assim, em Tempo e Narrativa Ricoeur apresenta o arco hermenêutico sob a 

forma do que denominou tríplice mimeses desdobrando o conceito aristotélico de 

mimeses em três momentos em que o texto e o intérprete são inseridos no mundo e na 

história.  O texto nasce de um mundo da ação ou da vida (mimesis I) configura-se 

num mundo próprio enquanto configuração lingüística (mimesis II) e retorna ao 

mundo da ação ou da vida do leitor, através da interpretação que se faz do texto 

(mimesis III). Se é possível pensar que texto nasce como acto a configurar-se 

linguisticamente para retornar ao mundo da ação, verifica-se o direito como texto a 

constituir sua necessária normatividade nesse círculo em que se configura a narrativa. 

Castanheira Neves, ao tratar da ―índole problemática da interpretação jurídica‖ 

fala-nos de um círculo metodológico da concretização e do caráter «dinâmico 

historicamente condicionado‖ (2003, p.51). Reconhece, portanto esse ato 

hermenêutico na histórica constituição normativa, mas coloca em questão a 

intencionalidade do intérprete na formação da normatividade atual. Afirma: «Pelo que 

reconhecer à realização do direito, com a interpretação implicada, uma dimensão 

hermenêutica (uma intencionalidade compreensiva, que não explicativa ou 

tecnológica) não é o mesmo que afirmá-la um acto hermenêutico (um ato estritamente 

hermenêutico na sua específica índole problemática e no seu cumprimento metódico) 

(O atual problema metodológico da interpretação jurídica, p.52). O que discute o 

autor, portanto, não é o ato hermenêutico mas o caráter de mera compreensão não 

intencional da hermenêutica geral aplicada ao direito (e aqui reconheçamos, não há 

normatividade, o método não seria jurídico, não há direito, enfim). E nesse sentido 
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não se afasta das concepções gadamerianas segundo as quais cabe à hermenêutica 

jurídica uma tarefa de constituição de sentido. Mas o que se pretende nesse estudo é 

investigar a narrativa enquanto possibilidade de normatividade. 

A noção do ato de narrar na composição da trama como também o 

compreender ali da noção de sujeito permitem tais digressões. Conforme a 

contribuição de Georg Lukács, em ―Narrar ou descrever‖ (1965), enquanto a 

descrição exige do autor e do leitor que assumam o ponto de vista do espectador, que 

observam estrangeiros à trama, a narração exige deles que assumam o ponto de vista 

do participante.  A descrição pressupõe uma perspectiva externa à história a que se 

refere, e exige uma presença que lhe seja contemporânea, tornando todas as coisas 

presentes. A narração,ao contrário, temporiza a trama em que os sujeitos -o autor, o 

narrador e mesmo o leitor -se inserem em uma perspectiva de passado, presente e 

futuro. A descrição, ao pretender a descrição humana por meio de leis naturais, 

destitui os homens de seu tempo, portanto de sua subjetividade, de sua liberdade.  A 

narração constrói o tempo humano e permite escolhas. Permite o processo e as 

decisões. Permite «probabilidade, subsumpção (ou aplicação), inovação».(RICOEUR, 

1995, p.21-22) 

  Em Tempo e Narrativa Paul Ricoeur afirma que ―O mundo exibido por 

qualquer obra narrativa é sempre um mundo temporal‖ (1994,t.1,p.15). O tempo 

torna-se humano à medida que está articulado de modo narrativo e a narrativa é 

significativa à medida que esboça os laços da experiência temporal (1994,t.1, p.15). A 

temporalidade,consideramos nós, permite recursos de variação no configurar da 

narrativa. E isso é determinante na constituição normativa. 

Ost, explora o pensamento ricoeuriano para tratar da função do tempo na 

constituição normativa. Em O tempo do direito (2005), fala da enigmática relação 

entre o tempo e o justo- o direito que olha para trás se resolve com o futuro. 

Desenvolve o autor seu pensamento em três teses. A primeira delas defende ser o 

tempo uma instituição social, antes de ser um fenômeno físico e uma experiência 

psíquica. Consiste em desafio de poder, exigência ética e objeto jurídico. Na segunda 

tese, afirma que a principal função do jurídico é contribuir para a instituição do social. 

Na terceira tese sustenta o estabelecimento de um laço potente entre temporização 

social do tempo e a instituição jurídica da sociedade. O Direito afeta a temporização 

do tempo, ao passo que o tempo determina a força instituinte do direito.  
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Para Ost, orientando-se pelas idéias de Ricoeur, o tempo não pode prescindir 

da narrativa e nisso há reciprocidade. Em Tempo e Narrativa Ricoeur afirma que o 

tempo acontece na narrativa. Em O tempo do direito, Ost trabalha a temporização do 

tempo do direito e a força instituinte que o tempo opera no direito. Assim, o tempo 

aparece como processo de ajuste contínuo no Direito.  

Essa força instituinte interessa particularmente no considerar formativo da 

normatividade em Castanheira Neves. Essa força instituinte conduz à reflexão 

ricoeuriana sobre a justiça na sua plena historicidade e certa normatividade, ao seu 

momento último (temporal) do processo, e que o leva a afirmar 

«Posso agora dizer que se a minha própria reflexão sobre a justiça encontrou 

na instituição judicial a sua referência privilegiada, isso foi na medida em que nela se 

lê claramente a exigência de conduzir a idéia de justiça até a fase terminal do 

processo, onde o direito é aplicado aqui e agora.» (1995, p.21). E assim, como 

pretende Castanheira Neves o direito é acto e a justiça se concretiza. 

Ou ainda, reafirmando a historicidade da normatividade do direito« …o 

sentido da justiça, que tem a sua raiz na aspiração a uma vida boa e que encontra a sua 

reformulação racional mais ascética no formalismo processual , só acede à plenitude 

concreta no estádio da aplicação da norma no exercício do juízo em situação.» 

(RICOEUR, 1995, p.22) 

Essa orientação não afasta aquelas gadamerianas segundo as quais a 

convenção dos homens se constitui de« toda a riqueza do mundo comum 

compartilhado e da experiência do mundo que trocamos no diálogo» e que «a 

declaração de uma testemunha diante do tribunal continua sendo um apelo ético, que 

aponta para além da mera objetividade aspirada pela ciência.» e continua, clamando a 

historicidade : «Além disso, mesmo na ciência, uma tal aspiração sempre se cruza 

com as tendências do mundo da vida, nas quais temos de viver uma vida comum e 

social- e isso é aquilo que nos é dado.» 

E no sentido de construção comunitária a partir de uma vida dita ―social e 

comum‖ Castanheira Neves complementa que o direito «significa antes o transcender 

de uma intenção axiologicamente fundamentante de sentido comunitário: a intenção 

axiológica que se assume como uma tarefa permanentemente suscitada a partir da 

convivência comunitária das pessoas humanas e que nessa convivência concreta terá 

de se realizar» (CASTANHEIRA NEVES,1995, p.42) 
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E isso se dá numa construção histórica de sentido em que os movimentos de 

ação/interpretação, numa espécie de círculo hermenêutico, se mantém em permanente 

construção de normatividades no âmbito comunitário. Isso permite que as soluções 

jurídicas não se voltem à reprodução do passado mas projetem o futuro do direito. E 

nesse projetar, apontem a justiça para os casos difíceis. 

Assim, no momento de decisão de um hard case é necessário contextualizar o 

fit narrativo numa perspectiva temporal portanto histórica da ―empresa judiciária‖. 

(como pretende RICOEUR- o Justo,1995) . Perante esses casos difíceis a 

ideologização da memória pelos recursos de variação dados pelo trabalho de 

configuração narrativa na construção do sentido normativo oferecem as condições de 

coerência narrativa. 

Coerência narrativa, noção que Ricoeur busca em Dworkin para dizer da 

necessidade de contextualização histórica do caso pelo afastamento do juízo 

determinado de um caso isolado.  É na coerência narrativa que o sentido global 

acontece e é determinada em uma dada comunidade, ―sem que nenhum narrador 

determine por si só o sentido global, mas em que cada um o deve presumir, se adopta 

como regra a procura da coerência máxima‖.(1995,p. 147) 

E nesse momento é preciso abrir um parênteses para fazer uma reflexão sobre 

a difundida idéia de que em Ricoeur o sentido do texto jurídico (sobretudo na 

constituição da normatividade) é revelado, e em Castanheira Neves construído. Isso 

tem relevância particular ao se admitir a possibilidade de desconstrução, com sua 

indicação do paradoxo, do impasse, da aporia, que ocorre ou não quando se pensa no 

sentido em si. Nas reflexões de Silva (2005), Ricoeur entende que os símbolos contêm 

o sentido a ser revelado. A hermenêutica (para Ricoeur) é uma filosofia reflexiva que 

precisa resolver o conflito entre as diferentes interpretações dos símbolos da 

linguagem . ―Dessa forma,…a hermenêutica supõe o esclarecimento da verdadeira 

―intenção‖ e do ―interesse‖ que subjaz toda a ―compreensão‖ da realidade ―(SILVA, 

2005). E assim, para esse comentarista, Ricoeur ―reclama uma hermenêutica dedicada 

a restaurar o verdadeiro sentido que os símbolos contêm.‖ (SILVA, 2005)  

Consideremos, entretanto, que segundo Ricoeur, essa continência de sentido 

permanece em elaboração no texto jurídico. Discutindo a noção de coerência máxima, 

fala o filósofo ―na intenção presumida do conjunto jurídico em elaboração‖ (o justo , 

p.148). Já tendo dito, anteriormente, do apelo que, no modelo narrativo, a 

interpretação faz às relações de justeza, conveniência ou ajustamento, na reconstrução 
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do sentido do texto. Também para Ricoeur o sentido do texto jurídico é um 

construendo. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Jurisprudencialismo de Castanheira Neves junta elementos interessantes à 

hermenêutica e surpreendentes para a compreensão do objeto que permitem o diálogo 

aberto e direto com pensadores que exploram a hermenêutica como método de estudo 

da construção do sentido. Esse conjugar de idéias fica particularmente frutífero 

quando se trata de Paul Ricoeur, sobretudo resgatando concepções apresentadas em 

Tempo e Narrativa.  

O Jurisprudencialismo utiliza-se (ou funda-se) na fenomenologia e volta-se 

para problemática atual do direito, enquanto constituição normativa. Pensa o direito 

enquanto norma na sua historicidade e atualidade. Problema a que retorna com 

constância a reflexão, num permanente preocupar-se com o realizar do direito 

enquanto projeto normativo comunitariamente intencionado, que se verifica pela 

transcendência do homem a si mesmo, com caráter axiológico-normativo. Em outras 

palavras, a reconstrução jurisprudencialista preocupa-se com a constituição normativa 

dentro de uma perspectiva de problematicidade. Considera que na normatividade está 

o problema metodológico do direito enquanto projeto normativo comunitariamente 

intencionado transcendente.  Essa intencionalidade na construção normativa de 

presente e de projeção de futuro permite pensar na construção do sentido normativo 

em sede de constituição narrativa numa visão ricoeuriana, portanto hermenêutica, 

portanto transmetodológica. 

Aspecto determinante na intersecção de Tempo e Narrativa de Ricoeur com o 

jurisprudencialismo de Castanheira Neves é o arco hermenêutico formado na tríplice 

mimeses partindo do desdobramento do conceito aristotélico de mimeses em três 

momentos em que o texto e o intérprete são inseridos no mundo e na história.  

Nascido de um mundo da ação ou da vida (mimesis I) o texto configura-se num 

mundo próprio enquanto configuração lingüística (mimesis II) e retorna ao mundo da 

ação ou da vida do leitor, por força da interpretação (mimesis III). Se é possível 

pensar que texto nasce como acto a configurar-se linguisticamente para retornar ao 
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mundo da ação, verifica-se o direito como texto a constituir sua necessária 

normatividade nesse círculo em que se configura a narrativa. 

Castanheira Neves, ao tratar do que denomina de ―índole problemática da 

interpretação jurídica‖ fala-nos de um círculo metodológico da concretização e do 

caráter «dinâmico historicamente condicionado‖. Reconhece, portanto esse ato 

hermenêutico na histórica constituição normativa, mas coloca em questão a 

intencionalidade do intérprete na formação da normatividade atual e 

consequentemente a natureza hermenêutica desse ato. Não põe em dúvida o ato 

hermenêutico mas o caráter de mera compreensão não intencional da hermenêutica 

geral aplicada ao direito . E nesse sentido não se afasta das concepções gadamerianas 

segundo as quais cabe à hermenêutica jurídica uma tarefa de constituição de sentido 

mas não toca no que interessa a essa trabalho que discute a narrativa enquanto 

possibilidade de normatividade. 

A narrativa interessa sobremaneira porque nos dá o tempo, porque humaniza. 

A noção de narrativa temporiza a trama em que os sujeitos- o autor, o narrador e 

mesmo o leitor- se inserem em uma perspectiva de passado, presente e futuro. A 

descrição utilizada em outras correntes de direito, ao pretender a descrição humana 

por meio de leis naturais, destitui os homens de seu tempo, portanto de sua 

subjetividade, de sua liberdade.  A narrativa constrói o tempo humano e permite 

escolhas. Permite o processo e as decisões. Permite «probabilidade, subsumpção (ou 

aplicação), inovação».(RICOEUR, 1995,p.21-22). Permite também a construção de 

um projeto-direito, jurídico-normativo, comunitariamente intencionado, em que o 

sujeito enquanto homem transcende a si mesmo , numa perspectiva de inserção 

temporal, com caráter axiológico-normativo. Numa perspectiva hermenêutica. 
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FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DA HERMENÊUTICA E DESAFIOS DO JUIZ NO PÓS-
POSITIVISMO

PHILOSOPHICAL BASES OF HERMENEUTICS AND CHALLENGES FOR JUDGES IN
POSTPOSITIVISM

Germana Parente Neiva Belchior
Mirna Jacinto Moura

RESUMO
Desde que o homem existe, dotado de razão, ele conhece e, por conseguinte, interpreta. Os fundamentos
filosóficos da Hermenêutica comprovam que o sentido a ser captado de qualquer objeto cognoscível é
filosoficamente inesgotável. No âmbito do Direito, vive-se a fase do pós-positivismo, na medida em que os
princípios assumem patamar de norma jurídica, juntamente com as regras, tendo como conteúdo os valores.
Amplia-se, pois, o papel do intérprete do Direito, em especial o do juiz, na medida em que os princípios
jurídicos não necessitam estar expressos para ter validade normativa. O objetivo deste trabalho é, pois,
investigar os fundamentos filosóficos da Hermenêutica para constatar quais os desafios do juiz no atual
contexto do pós-positivismo. A metodologia utilizada é bibliográfica, teórica, descritiva, exploratória e
dialética com predominância indutiva. Tudo depende da lente pela qual se vê. A lente influencia o intérprete e
é por ele influenciada. Constata-se, pois, a necessidade de técnicas interpretativas adequadas para o
preenchimento das molduras deônticas pelo magistrado ao decidir um caso concreto. Não se pode cair no
subjetivismo e no decisionismo, havendo de se incorporar uma dimensão crítica e racional que permita aos
julgadores manterem uma postura de vigilância. Assim, os resultados poderão ser justificados perante a
sociedade, na forma exigida pelos postulados do Estado de Democrático de Direito.
PALAVRAS-CHAVES: HERMENÊUTICA; FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS; INTERPRETAÇÃO;
PÓS-POSITIVISMO; DESAFIOS; JUIZ.

ABSTRACT
Ever since humankind exists, humans, as rational creatures they are, resort to interpretation. Philosophical
bases of Hermeneutics are an evidence to the fact that sense is philosophically inexhaustible. In
postpositivism, principles, whose content are the values, become juridically binding. In this context, the role
of Law interpreters, like the judges, becomes more significant, as juridical principles do not need to be
explicit to be valid as juridical norms. The aim of this paper is therefore to examine the philosophical bases of
Hermeneutics, in order to find out what are the challenges judges have to face in the present postpositivist
age of Law. Methodology employed by the author is bibliographical, theoretical, descriptive, exploratory,
dialectic and mainly inductive. In interpretation, everything depends on the point of view used, which
influences the activity of the interpreter, but which is also influenced by the interpreter. The author also
establishes the requirement that appropriate interpretation techniques be used, in order that the judge may fill
up the deontological frames related to a concrete case. Actually, judges cannot refer to subjectivism and
decisionism, needing to incorporate a critical and rational dimension that allows them to adopt a cautious
attitude when interpreting, in which case the results of their activity may be justified to the society, as
demanded by Rule of Law principles.
KEYWORDS: HERMENEUTICS; PHILOSOPHICAL BASES; INTERPRETATION;
POSTPOSITIVISM; CHALLENGES; JUDGE.

INTRODUÇÃO

Desde que o homem existe, dotado de razão, ele conhece e, por conseguinte, interpreta. Tudo é
interpretável, porque tudo clama pelo ato ou atividade de apreensão do sentido, cujo estudo é fundamental
para o fenômeno hermenêutico.

Os processos de conhecimento existentes nas relações intersubjetivas modificam-se, repetem-se ou
reconstroem uma nova forma de ver o fato que envolve os sujeitos da relação. Nesse ínterim, o homem, a
partir de sua racionalidade, satisfaz sua pretensão e estuda o objeto, podendo, no decorrer dessa intelecção,
inovar, reconstruir ou modificar o sentido captado inicialmente. Sujeito e objeto estão em constante fusão de
horizontes, em uma troca reflexiva e simbiótica, o que influencia, dessa forma, o sentido e a interpretação.

No âmbito do Direito, vive-se a fase do pós-positivismo, na medida em que os princípios assumem
patamar de norma jurídica, juntamente com as regras, tendo como conteúdo os valores. Amplia-se, pois, o
papel do intérprete do Direito, em especial o do julgador, na medida em que os princípios jurídicos não
necessitam estar expressos para ter validade normativa.

O objetivo deste trabalho é investigar os fundamentos filosóficos da Hermenêutica para constatar quais
os desafios do juiz no atual contexto do pós-positivismo. A metodologia utilizada é bibliográfica, teórica,
descritiva, exploratória e dialética com predominância indutiva.

Em um primeiro momento desse estudo, serão avaliados os fundamentos filosóficos da Hermenêutica,
iniciando-se pela teoria do conhecimento. Em seguida, analisa-se a relação entre interpretação e
Hermenêutica para discorrer sobre os elementos que compõem a inesgotabilidade do sentido. Após se
debruçar pelos aspectos filosóficos, passa-se a discorrer sobre as peculiaridades da Hermenêutica Jurídica
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para, por fim, apontar alguns desafios e inquietações da atividade de julgar no pós-positivismo.  

1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A TEORIA DO CONHECIMENTO

O conhecimento apresenta uma tríade na qual seus elementos estão, necessariamente, ligados entre si, a
partir da seguinte ordem: sujeito cognoscente, atividade e objeto cognoscível. [1] Por meio da interação
entre eles, o homem participa da atividade intelectual na construção do sentido.

A cognição possibilita que o homem interfira e participe do processo de conhecimento. Nessa
interação, o sujeito encontra o objeto cognoscível que, ao passar por transformações no tempo e no espaço,
devido às novas significações, trará ao sujeito um novo olhar e, conseqüentemente, outra análise
interpretativa.

A razão é a condição fundamental do sujeito em sua atividade cognitiva. Segundo a maioria da
doutrina, o único destinatário da razão é o homem.[2] A partir dela, o ser humano procura organizar a
sociedade por meio dos seus elementos culturais, econômicos e políticos, utilizando-se do Direito enquanto
instituto positivo para sistematizar e aprimorar seus interesses políticos e sociais.

A conduta humana designa o agir, o fazer, o pensar, dentre diversos comportamentos seqüenciados
pela mente humana que sistematizam a relação homem e objeto. Assim, o ato de conhecer não foge a
semântica dos verbos que exprimem a ação do sujeito numa determinada frase. Por isso, conhecer é também
estabelecer ao objeto critérios que promovem a este uma utilidade passiva. Nessa linha, observa-se que a
curiosidade para conhecer o novo ou de modificar um conceito hermético existente no mundo do ser, faz
com que o sujeito ativo do processo de conhecimento alcance novas formas para possibilitar o
acompanhamento da vida frente ao dinamismo social.

Por outro lado, a atividade do sujeito como elemento dessa tríade é imprescindível, pois é o liame que
une os outros elementos. Para Hessen, “na acção o objecto não determina o sujeito, mas sim o sujeito ao
objecto. O que se altera não é o sujeito, mas sim o objecto. Aquele já não se conduz receptiva, mas sim
espontânea e activamente, enquanto que este se conduz passivamente”.[3] Conforme alude o autor alemão, o
sujeito conduz-se de forma proativa para conhecer o objeto por ele pretendido.

No processo de conhecimento, o objeto atua como passivo e o sujeito na qualidade de ativo na citada
relação. Ambos se interceptam por meio da “fusão de horizontes”, ou seja, o sujeito capta o sentido do
objeto que, ao se fundir com o horizonte de compreensão do sujeito, recebe um novo sentido.[4] O sujeito
só procura conhecer o objeto porque ele existe e a interação desses elementos é o que proporciona à ciência
uma nova descoberta. Logo, de acordo com a teoria de Hessen, um não existe sem o outro.[5]

Ainda sobre o tema, Falcão preceitua que “o objeto é tudo aquilo que pode ser termo da atividade
consciente do eu que conhece, isto é, do sujeito cognoscente”.[6] Destaca o autor que o “sujeito pode atuar
como objeto”, uma vez que o eu pode se auto-observar, em um processo de autoconhecimento. Nesse caso,
estará atuando como um objeto cognoscível.[7] Como se vê, todo sujeito pode ser objeto, porém nem todo
objeto pode ser sujeito, na medida em que para ser sujeito é preciso ter racionalidade; já para ser objeto,
basta ser perceptível pelo juízo lógico humano.

2 SENTIDO, INTERPRETAÇÃO E HERMENÊUTICA

Em um primeiro momento, importa destacar que a complexidade da questão hermenêutica
contemporânea aborda três correntes: teoria hermenêutica, protagonizada por Dilthey e Betti, de natureza
procedimental e impõe-se como opção metodológica para a interpretação das ciências humanas, priorizando
o objeto do conhecimento; hermenêutica filosófica, fundamentada no ser, na ontologia, no sentido, segundo
as teorias de Heidegger e Gadamer; e a hermenêutica crítica, podendo citar como adeptos Habermas e Apel,
ao objetivar uma teoria crítica de cunho prático relevante. [8] Para o presente trabalho, adotar-se-á a
hermenêutica filosófica e, em alguns momentos, invocar-se-á a hermenêutica crítica como complementação
da filosófica. 

De acordo com Salgado, “tudo o que existe e passa pela mente do homem, isto é pensado, submete-se
à interpretação”.[9] Já Diniz[10] sustenta que todo processo de conhecimento é uma interpretação da
realidade, constituindo-se como uma elevação, ao plano do pensar, da percepção imediata do que é real.

No entender de Falcão, a interpretação é “a atividade ou o simples ato de captação do sentido”.[11]
Percebe-se, dessa forma, que a interpretação está intrinsecamente ligada ao conhecimento, na medida em que
o homem se utiliza dela para captar o sentido. Então, inicialmente, tem-se o conhecimento; após isso, com a
captação do sentido do objeto cognoscível, vislumbra-se a interpretação.

Sobre o estudo racional do sentido realizado pela Hermenêutica alemã, expõe Costa:

A articulação racional do sentido tem sido uma mediação para ajudar o ser humano ocidental a se situar
no mundo e, portanto, ajudá-lo a orientar racionalmente sua autocompreensão e conduta e, com isso,
ajudá-lo a construir uma realidade humana pautada pelos ideais racionais da verdade e do bem.[12]

A interpretação é exatamente o dinamismo captador do sentido, inerente ao ser humano, pelo simples
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fato de ser racional. Logo, o sujeito da relação de conhecimento é o mesmo sujeito que interpreta. Conclui-
se, portanto, que apenas o homem é capaz de interpretar.

Viver é interpretar constantemente. Desde que o homem existe, como ser dotado de razão, conhece e,
por conseguinte, interpreta. Tudo é interpretável, porque tudo clama pelo ato ou atividade de apreensão do
sentido. A diferença entre as ciências da natureza e as ciências sociais radica-se mais no grau de relevância
que o sentido tem para a verificação ou esclarecimento do “verdadeiro” do que na ausência ou presença
propriamente ditas da captação do sentido. A interpretação da natureza é mais explicativa, enquanto que a da
cultura (incluindo aqui o Direito) é mais compreensiva.[13]

Desde as origens do homem, há interpretação. Porém, não há hermenêutica, com foros de
cientificidade como se vê hoje. Logo, a interpretação precede à hermenêutica, pois onde existe o homem, há
interpretação.

A hermenêutica alcançou notável proeminência no campo religioso. O ato de interpretar corretamente
a palavra de Deus era comum ao povo judeu em relação ao Antigo Testamento; aos cristãos, ao Novo
Testamento; e aos protestantes, em relação à Reforma. Explica Camargo [14]que, durante a Idade Média, a
análise sistemática sobre a evidência da revelação divina deu origem à teologia, assumindo a hermenêutica o
aspecto exegético da correta interpretação dos textos sagrados. Isto, portanto, deu ensejo ao
desenvolvimento no campo filológico.

Em sua origem etimológica, o termo hermenêutica deriva do verbo grego hermeios, que se referia ao
sacerdote do oráculo de Delfos. O verbo hermeneuein e o substantivo hermeneia, podem ser traduzidos, em
geral, por interpretação. Por conta disso, hermenêutica releva-se como “o processo de ´tornar
compreensível´, especialmente enquanto tal processo envolve a linguagem, visto ser a linguagem o meio por
excelência neste processo”. [15]

Observa Gomes a existência da “proximidade da idéia de Hermenêutica com a Filosofia”, haja vista que
a “hermenêutica tem a ver com a busca do sentido de tudo aquilo que é percebido pelo homem como capaz
de se converter em tema de indagação, de formulação de pergunta”. [16] Posto isso, coaduna-se com a
teoria de Heiddeger, quando vê “a própria filosofia, enquanto interpretação”.[17] A hermenêutica, em regra,
faz parte da filosofia. Na medida em que ela vai se especializando, possui a flexibilidade de se adequar ao
objeto que está sendo interpretado, cujo sentido pretende ser captado.

Na lição de Gadamer, a hermenêutica deve ser vista como “a arte do compreender”[18], não estando
limitada ao conjunto de métodos de interpretação. Inspirado na teoria gadameriana, Gomes afirma que “a
proposta da Hermenêutica consiste na busca da compreensão de tudo aquilo que se põe como objeto de
interpretação, isto é, de tudo o que demanda um esforço humano em busca de significado e de sentido para o
que se quer compreender”. [19]

Hermenêutica, dessa forma, é o conjunto de regras pelas quais a interpretação se opera, cuidando do
entendimento da suas estruturas e do seu funcionamento. De uma forma bem objetiva, a hermenêutica
estabelece regras para interpretar. A interpretação é aqui ilimitada, já que é inerente à captação de sentido
oriunda da racionalidade humana, atuando em todas as áreas de conhecimento.

A escolha entre as diversas possibilidades de interpretação há de estar voltada para o alcance social que
a aplicação do sentido, assim captado, possa ter. Isso é bem interessante porque não é todo sentido captado
que se presta à ordenação social, sendo que alguns levariam mesmo à desorganização da sociedade, com
todo um conjunto de efeitos negativos para a convivência e para a paz social.

O homem é um ser axiológico, e os valores, por sua vez, é que determinam a conduta humana. Logo, a
interpretação é subjetiva, relativa, dependendo do sujeito cognoscente. É exatamente aí que entra o papel da
hermenêutica, para orientar a interpretação e a captação de um sentido para a organização social.

É de se notar, pois, a relevância da hermenêutica na extração do sentido na norma, pois a hermenêutica
é existencial, ou seja, é fato. Sobre a temática, aduz Streck:

A hermenêutica é existência. É faticidade. É vida. O intérprete não é um outsider do processo
hermenêutico. Há um já-sempre-compreendido em todo processo de compreensão. No conto está o
contador. É por isto que Heidegger vai dizer que o mensageiro já vem com a mensagem. E é por isto que
não se pode falar, de forma simplista, em “textos jurídicos”. O texto não existe em si mesmo. O texto
como texto é inacessível, e Isto é incontornável! O texto não segura, por si mesmo, a interpretação que
lhe será dada. Do texto sairá, sempre, uma norma. A norma será sempre o produto da interpretação do
texto.[20] (Destaque no original)

O sujeito, ao interpretar o objeto, já leva para o seu plano de conhecimento uma prévia atribuição para
designá-lo. O conhecimento está intimamente correlacionado com a ciência, pois esta, para existir, apresenta
requisitos essenciais como: um método próprio para o desenvolvimento do ato de conhecer do sujeito, um
objeto específico no qual se vincula a atividade cognitiva do observador e uma aceitação universal que
demonstra a realização empírica de uma experiência para algumas ciências. Isto ocorre no âmbito das exatas.

A norma, independente de sua natureza, é o sentido que se extrai do texto no momento de sua
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interpretação. Com isso, o sentido será sempre reconstruído, podendo apresentar-se de várias formas a
depender dos fatores envolvidos no contexto, dentre estes, tem-se a atividade intelectiva do intérprete.  

3 PRÉ-COMPREENSÃO E CÍRCULO HERMENÊUTICO

O círculo hermenêutico se dá no instante em que o sujeito, por meio da pré-compreensão, participa da
construção do sentido do objeto, devidamente moldado, ao passo que o próprio objeto, no desenrolar do
processo hermenêutico, modifica a compreensão do intérprete.[21]

Na verdade, trata-se mais propriamente de uma espiral hermenêutica, na medida em que o movimento
de compreensão formado por dita relação vai, ao longo do processo, estabelecendo patamares mais corretos
de interpretação, que, por sua vez, exprimirão novas luzes sobre os preconceitos em direção a um
entendimento mais conveniente. Sobre o círculo vicioso, é oportuno o pensamento de Heidegger:

Se, porém, a interpretação já sempre se movimenta no já compreendido e dele se deve alimentar, como
poderá produzir resultados científicos sem se mover no círculo, sobretudo se a compreensão
pressuposta se articula no conhecimento comum de homem e mundo? Segundo as regras mais
elementares de lógica, no entanto, o círculo é um circulus vitiosus. [...] Mas, ver nesse círculo um vício,
buscar caminhos para evitá-lo e também ´senti-lo´ apenas como imperfeição inevitável, significa um
mal-entendido de princípio acerca do que é compreensão. [22](Destaque no original)

Caso o movimento fosse geometricamente circular, o intérprete sairia do movimento da mesma forma
que entrou, ou seja, com os mesmos preconceitos originais, o que não se coaduna com o fenômeno
hermenêutico, cuja pré-compreensão exerce papel fundamental. [23]

A pré-compreensão assume especial importância em Gadamer, para quem pré-juízo funciona como
pressuposto que preside toda a compreensão. O círculo da compreensão não se trata de um cerco em que se
movimenta qualquer tipo de conhecimento, devendo pertencer, necessariamente, à estrutura do sentido.[24]
Ilustra Luño que o processo hermenêutico tem, necessariamente, pressupostos subjetivos (pré-compreensão)
e objetivos (contexto), estando ambos inter-relacionados no círculo hermenêutico. [25]

O sentido atua de forma difusa, pois não é estanque e nem hermético. Ao contrário, apresenta-se como
um aglomerado de moléculas vibrantes em um recipiente no estado físico de ebulição, ora aproxima-se de
determinadas interpretações ora distancia-se destas, pois os valores modificam-se e, por conseqüência, a
interpretação também. Logo, a cada novo sentido tem-se uma nova interpretação; com isso, o sentido atua
como a mola mestra do ato de interpretar. É, portanto, nesse plano tridimensional que a geometria da espiral
hermenêutica pode ser visível. É o que se denomina de fusão de horizontes:

A fusão de horizonte seria a fusão do horizonte do intérprete com o do texto, já que, diferentemente de
Schleiermacher, Gadamer não dava importância à perspectiva psicológica do autor. O horizonte de do
texto seria a riqueza de sentido nele incorporado por sucessivas interpretações que lhe foram dadas no
curso da história. Depois de reiteradas fusões de horizontes, tanto o horizonte do intérprete como o do
texto adquiririam ampliação maior, de maneira tal que um reencontro do intérprete com o texto daria
margem a novas perguntas e, conseqüentemente, a novas respostas.[26] (Destaque no original)

Essa interação de horizontes ocorrida decorre de uma nova interpretação cognitiva do sujeito e de uma
emergente mensagem textual emitida ao sujeito. Assim, sujeito e objeto estarão sempre ampliando o
conjunto infinito das possibilidades de interpretar, ou seja, a compreensão. Nesse diapasão, o texto,
codificado por signos, demonstrará vários significados que, a depender do horizonte de pré-compreensão do
sujeito, levará a este sempre um novo sentido àquele conjunto de fonemas por ele conhecido no texto.

A pré-compreensão não está distante da realidade, como se pode imaginar. Um exemplo é quando se
inicia a leitura de um livro. Em um primeiro momento, há uma pré-compreensão formada por conhecimentos
prévios alheios à obra, do que se viveu de forma geral (valores, costumes, traumas, etc.), além de
preconceitos que podem existir por conta do título da obra ou de um comentário de um amigo ou de uma
crítica sugestiva. Na medida em que a leitura for sendo desenvolvida, o livro (objeto cognoscível) tende a
emitir luzes e informações que irão modificar a pré-compreensão inicial do sujeito. Assim, a espiral continua
em movimento, o que leva a fazer com que essa nova pré-compreensão capte um sentido diferente do
primeiro. E o livro, mais uma vez, continua emitindo outros dados que modificarão a pré-compreensão
novamente e que, por conseqüência, influenciará no sentido a ser captado. Como se vê, é um movimento
infinito, o que comprova a importância da pré-compreensão no fenômeno hermenêutico. É claro que quanto
mais voltas forem dadas, maior a possibilidade de se encontrar um sentido mais conveniente.

Ao adequar referida teoria ao Direito, constata-se que no processo de tomada de decisão jurídica, a
ação interpretativa parte de um conjunto de conceitos e conhecimentos prévios (pré-compreensão) e que, de
certa forma, sedimentados, possibilita alcançar suas conclusões com um mínimo de previsibilidade. A pré-
compreensão do intérprete em relação a uma questão jurídica encontra-se adstrita não apenas à situação
histórica, mas também a um determinado campo de conhecimento, como os princípios extraídos da doutrina
e da jurisprudência.[27] 

No entanto, delimitar a pré-compreensão do Direito (conhecimentos prévios obrigatórios) como sendo
a juridicidade (conjunto de normas jurídicas), doutrina e jurisprudência, é afirmar que as pessoas leigas não
têm preconceitos em relação ao Direito. Não é preciso ser bacharel em Direito para ter noção do que ele
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representa (ou deveria representar) para a sociedade. Baseado nisso, entende-se que há uma pré-
compreensão geral do Direito inerente a todas as pessoas, formada pelos princípios gerais do Direito em
busca do ideal de justiça (sua essência).[28] É claro que a materialização do que é justo tende a se modificar
segundo questões históricas, políticas, sociais e culturais.

O que se defende aqui é que todos conhecem a justiça, não obstante, muitas vezes, o preenchimento do
seu conteúdo se desvirtuar de acordo com outros interesses. Não importa se é justiça social, econômica,
ambiental, cultural, distributiva, retributiva, fiscal ou do “olho por olho, dente por dente”. A universalidade
gira em torno da moldura do que é justiça. Mas o preenchimento da referida moldura será realizado de
acordo com a pré-compreensão de cada um. Por conta disso, já se antecipa que é inevitável existir
subjetivismo em qualquer julgamento.[29]

Ainda acerca do referido fenômeno dentro do Direito, Habermas ressalta a inafastabilidade axiológica
da pré-compreensão:

[...] a interpretação tem início numa pré-compreensão valorativa que estabelece uma relação preliminar
entre norma e estado de coisas, abrindo o horizonte para ulteriores relacionamentos. A pré-
compreensão, inicialmente difusa, torna-se mais precisa à medida que, sob sua orientação, a norma e o
estado de coisas se constituem ou concretizam reciprocamente. [...] a pré-compreensão do juiz é
determinada através dos topoi de um contexto ético tradicional. Ele comanda o relacionamento entre
normas e estados de coisas à luz de princípios comprovados historicamente. [30]

A norma jurídica, como objeto cultural[31], é o sentido que se extrai dela no momento de sua
interpretação. Com isso, o sentido será sempre reconstruído, pois agregado a ele vai o horizonte de pré-
compreensão. Este consiste nos valores, nos preceitos morais e éticos, dentre outros núcleos que estão
agregados a vida do intérprete e ao contexto da interpretação.

4 A INESGOTABILIDADE DO SENTIDO COMO FUNDAMENTO FILOSÓFICO DA
HERMENÊUTICA

O complexo sistema que envolve a inesgotabilidade do sentido apresenta elementos fundamentais ao
entendimento do sujeito formado pela pré-compreensão e pelo círculo hermenêutico, temas abordados
anteriormente. A dialética dos opostos hegeliana também retrata a infinitude do conhecimento. Resta saber,
entretanto, qual a relação desses institutos com a inesgotabilidade do sentido e, por conseguinte, com o
fenômeno hermenêutico.

O agente ativo do ato de interpretar pré-compreende o objeto a partir de tudo que há no seu “mundo
intelectivo”, capta o sentido e como decorrência da interação resultante de vários fatores que fomentam a
compreensão dessa interpretação, virá um novo marco para outra interpretação. Assim, será construído uma
forma mais ampla, interferindo veementemente em seu horizonte de compreensão, tornando-o diferente do
anterior.

Essa modalidade de apreender e captar o sentido das coisas ou do próprio homem é que se mostra o
labirinto infinito das possibilidades encontradas para o sentido. Percebe-se, pois, que o círculo hermenêutico
(não captado de forma geometricamente fechada) metodologicamente demonstra que haverá sempre um
novo sentido para ser descoberto e, portanto, tudo que há no mundo do ser se assemelhará a uma moeda
com sua dupla “face de cara e coroa”, ou seja, haverá sempre um sentido negativo para uma descoberta
positiva do homem.

Foi nesse contexto que Hegel trouxe a dialética dos opostos que, numa simples análise teórica, pode-se
dizer que a partir de uma tese que se afirma algo se terá outra, por ele denominada de antítese, negando esse
algo outrora afirmado, tendo como produto desse antagonismo dialético uma síntese. A antítese não nega
simplesmente a tese, mas enriquece a realidade que nunca será totalmente explorada pelo homem.

Do produto da tese com a antítese, cujos horizontes se fundiram e se aglomeraram, surge a síntese. No
entanto, a síntese não exaure o processo da dialética. Finda, por aquele momento, a relação reflexiva e
interativa da tese com a antítese. Aqui, percebe-se a semelhança da dialética hegeliana com a espiral
hermenêutica, na medida em que a síntese de um fenômeno será a tese de um outro, pois sempre haverá algo
da realidade para opor, para contrariar, para negar. Nessa linha, o conhecimento e a interpretação são
infinitos. Nunca o homem saberá tudo, o que se coaduna com o fracasso do racionalismo clássico da
modernidade. A inesgotabilidade do sentido parece se fortalecer no contexto da pós-modernidade. [32]

Diante disso, a inesgotabilidade do sentido é o fundamento filosófico da Hermenêutica. Não teria razão
de ser a Hermenêutica se os sentidos fossem fixos e unos. Ele é captado pelo sujeito que a partir de sua
atividade que interpreta o objeto, formando, com isso, a tríade do conhecimento. Nesse contexto, aduz-se
que o sentido é ôntico, sendo, assim, mutável e livre, como ensina Falcão:

O sentido não é imutável. Ele é sempre para o sujeito cognoscente, sem se olvidar a ação do espírito
objetivo sobre o sujeito cognoscente. Além disso, e por isso, o sentido é criado. [...] Tem força ôntica.
De acordo com o que diria Heidegger, um templo grego num vale, ao invés de fechar, de saturar o vale,
faz é criar um espaço aberto ao ser cria o seu próprio espaço vivo, uma vez que uma obra de arte
verdadeiramente importante fala e, desse modo, gera mundos novos. Efetivamente, no sujeito ou no
indivíduo, o sentido é mundo novo, é ser criador. O sentido é livre porque o palco de sua criação é o
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pensamento, que também o é por excelência. [33]

A ratificação da inesgotabilidade do sentido gravita por vários âmbitos do conhecimento. A
Hermenêutica que depreende seus fundamentos filosóficos, trazendo aos outros estudos hermenêuticos a
premissa básica do sentido ser mutável e dinâmico nos seus mais variados alcances semânticos. É assim que a
Hermenêutica passa de sua natureza metodológica para a filosófica. Uma, no entanto, não exclui a outra.

 Os fenômenos da pré-compreensão, do círculo hermenêutico e da dialética dos opostos comprovam
que a captação do sentido varia não só dependendo do sujeito que interpreta, mas também quando se trata
do mesmo intérprete, uma vez que a cada volta dada há um novo ato de conhecimento e, conseqüentemente,
um novo sentido a ser interpretado. Tudo depende da lente pela qual se vê. A lente influencia o intérprete e é
por ele influenciada.[34]

Tais observações se fundamentam na necessidade de que, em face da inesgotabilidade do sentido, a
interpretação de interesse social não tenha um sentido desvirtuado. Cabe, assim, à hermenêutica um papel de
inspiração e de orientação, já que o sentido em si não pode ser esgotado, pois deriva da racionalidade, ou
melhor, da intelectividade.

O fundamento da hermenêutica, portanto, é o fato de o sentido ser inesgotável, pois se ele fosse uno e
fixo, não haveria motivo algum para se procurar, num conjunto imenso (e por que não dizer infinito) de
opções, a melhor possibilidade, ou as melhores. A inesgotabilidade do sentido é, assim, a base filosófica em
que se assenta a hermenêutica. 

Admitir-se um sentido rigidamente objetivo, querendo com isso dizer algo imune a qualquer ponto de
vista do sujeito cognoscente, importaria querer-se afirmar algo que existencialmente é impossível. Não é por
menos que o estudo da hermenêutica é fundamental, principalmente, quando se trata do Direito que objetiva
regulamentar condutas sociais, conforme se verá a seguir.

5 HERMENÊUTICA E DIREITO

Dentre as várias espécies de objeto cognoscível existentes, importa destacar o conceito de objeto
cultural. Trata-se de toda alteração que o homem faz na natureza, agregando-lhe um sentido, uma razão de
ser. Existe no tempo e no espaço, assim como na experiência sensível, ou seja, permite a captação de
sentidos. É completamente aberto a valorações, as quais entram diretamente na composição de sua
ontologia. Seja de forma positiva ou negativa, o valor está na essência dos objetos culturais, de uma feita que
eles nada mais são de que um sentido que o homem agrega aos objetos naturais.[35] [36]

O Direito é um objeto cultural, pois se constitui na alteração da natureza humana para dar-lhe um
sentido de convivência pacífica entre os homens. É uma alteração que o homem traça à sua própria conduta,
limitando, em níveis externos, a liberdade inerente à natureza humana. Não é tarefa do Direito limitar o
pensamento, pois enquanto este não se manifesta por meio de uma conduta, carece de juridicidade. [37]

Diz-se que a norma é objeto cultural formal, na medida em que é forma cultural de expressão. Além de
ser formalmente cultural, a norma também exprime um conteúdo cultural que se efetiva por meio da
linguagem. A norma integra o Direito, não sendo parte exclusiva deste. Acerca da relação entre norma e
Direito, manifesta-se Ferraz Junior:

A questão sobre o que seja a norma jurídica e se o direito pode ser concebido como um conjunto de
normas não é dogmática, mas zetética. É uma questão aberta, típica da filosofia jurídica, que nos levaria
a indagações infinitas, sobre pressupostos e pressupostos dos pressupostos. Sendo uma questão
zetética, ela não se fecha. [38]

Nessa linha, não será objeto deste estudo discussão mais profunda acerca da temática. Não obstante
existir posicionamentos diversos no âmbito da teoria do Direito, será considerado, neste trabalho, o Direito
como o conjunto de normas jurídicas (regras e princípios) que visam regulamentar condutas em prol da
pacificação social, como será melhor abordado adiante. Por conta disso, a norma jurídica também é
considerada um objeto cultural.

Qual a modificação da natureza, afinal, que ocorre no caso da norma jurídica? A racionalidade consiste
na aptidão que o ser humano tem de eleger as próprias modalidades de conduta. Ou seja, ele tem a
capacidade de escolher, por livre-arbítrio, o comportamento consciente a ser seguido. Por isso, a norma
jurídica destina-se a tolher, limitar essa aptidão para ser livre, ou essa capacidade de escolha, modificando,
dessa forma, a natureza humana. E, por conseguinte, se modifica a natureza, por ação humana, dando-lhe um
novo sentido, produz-se cultura. O Direito, portanto, é objeto cultural no ato de conhecimento.

O Direito, por muito tempo, resumia-se na produção legiferante posta. Assim, o Direito como corte
epistemológico kelseniano, era a norma posta no ordenamento jurídico sem a preocupação com o seu
conteúdo axiológico. Nessa ideologia positivista, o Direito, como objeto cultural, era exatamente o conjunto
de signos que textualizava a vontade do legislador para comandar as condutas sociais a partir de proposições
prescritivas sem preocupar-se com o teor axiológico da norma.

Atualmente, o Direito, como objeto cultural, ainda tem como escopo a organização da sociedade,
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possibilitando a convivência harmônica e pacífica da humanidade, porém o comando prescrito para regulação
da sociedade passou por um processo axiológico que tem como elemento integrante de toda norma jurídica,
o valor. Por isso, o valor, por ser fator determinante na alteração da conduta humana, torna o Direito
mutável e passível de diversas interpretações humanas.

Ao mesmo tempo em que o Direito é criação da natureza humana, ele também modifica a conduta do
homem, a partir dos valores inseridos no seio social e na vontade do legislador ao produzir a norma. Assim,
o Direito possui caráter orientador de condutas; nestas encontram-se valores com as mais diversas
roupagens. Porém, todos os valores trazem um sentimento social diferente que varia de acordo com a
multiplicidade de culturas existentes no tempo e no espaço.   

O homem que lutou muito na História por sua liberdade necessita de um “modulador” de conduta para
limitar sua aptidão de ser livre. Com isso, o Direito traz a norma jurídica para facilitar a harmonização do
binômio homem e liberdade, fazendo com que essa liberdade não seja absoluta e que ela não ocasione, de
forma generalizada, um desrespeito às normas sociais, trazendo, por conseguinte, a anomia.

O valor atua, em um primeiro momento, como ser primário, pois antecede a análise do objeto. Conduz
o agir, o pensar e todo o ato racional que resulta na conduta do ser humano, tendo em vista que injeta no
pensamento do ser uma modulação de comportamentos humanos. Portanto, o sujeito envolvido com seus
preceitos axiológicos promove suas escolhas, preferindo A em face de B. Diante disso, todo ser, certamente,
se pronunciará diante de um fato, atuando de forma ativa ou passiva; então, pode-se aduzir que o valor está
sempre presente na conduta do homem. Logo, o homem é um ser eminentemente axiológico por natureza,
pois é o que a determina.

Sobre o fenômeno hermenêutico dentro do Direito, ressalta o espanhol Luño que a interpretação é
entendida como um processo de compreensão de sentido, “en el que no tan sólo desempeña un papel
relevante la conexión del texto, asumido, como un todo, con las palabras o partes que lo integran (como
enseñaba la hermenéutica tradicional), sino que el propio intérprete con sus conocimientos desempeña un
papel decisivo”. [39]

O Direito acaba revelando-se jungido à própria hermenêutica, haja vista que sua existência, enquanto
significação, depende da concretização ou da aplicação da norma em cada caso julgado. Quando uma lei é
criada, pode-se dizer que há uma finalidade imposta pelo legislador. No entanto, como objeto cultural que é,
a lei está submetida à inesgotabilidade do sentido. Assim, caberá ao intérprete captar o sentido     que lhe for
conveniente, de acordo com a sua pré-compreensão, seja para buscar a finalidade do legislador ou não.

Ponto ainda que deve ser ressaltado é que o Direito deve conformar-se a uma tradição cultural
determinada, mas que, de acordo com Camargo[40], não pode ser encarada sob uma perspectiva
reducionista, pois admite valores universais válidos também para outras épocas e outros lugares.

Ressalte-se, entretanto, em termos de universalidade, existem direitos e valores (aqui entra a temática
dos direitos humanos) que devem ser acolhidos de forma universal, mas delimitar seu conteúdo é impossível,
por conta de questões históricas e culturais. [41] Pode-se falar, certamente, de um mínimo existencial destes
valores e direitos imprescindíveis para a dignidade humana. Mas o próprio conceito de dignidade humana é
passível de preenchimento pelo intérprete. Pode parecer exagero, mas tudo é uma questão de interpretação. 

Interessante destacar o entendimento de Grau, quando insiste em afirmar que “a interpretação do
direito é constitutiva e não simplesmente declaratória”. E, ainda, discorre que a interpretação “não se limita a
uma mera compreensão dos textos e fatos, vai bem além disso”. [42] Isto se deve ao fato de que a missão do
aplicador do Direito não se restringe a fazer com que a norma em abstrato estipulada pelo legislador
simplesmente se concretize como se fosse uma fórmula matemática. Sua tarefa é muito maior, haja vista que
terá de captar um sentido, mediante interpretação, determinando seu alcance, inspirando-se, para tanto, não
apenas no enunciado da norma, mas no “desígnio dela e na sua harmonização com os valores que a
inspiraram e que continuam influenciando o comportamento global da sociedade”.[43]

Sobre o tema, expõe Costa que a interpretação e a aplicação da lei não se esgota em um “processo de
subordinação, pois ela pressupõe, necessariamente, julgamento de valor da parte de quem aplica a lei”.
[44](Destaque no original) Tal afirmativa decorre do fato de que, como visto, os valores fazem parte da pré-
compreensão do intérprete, determinando suas condutas e escolhas. O valor é existencial ao fenômeno
hermenêutico, é impossível se desprender dele. 

Surgem, pois, algumas indagações e até inquietações: como o intérprete ou o operador do Direito
pode saber o que escolher ante a multiplicidade dos sentidos da norma jurídica? A aplicação da norma é um
ato de cognição ou um ato volitivo? O que levará o intérprete, sujeito dotado de razão, ser axiológico, a
optar por um sentido? Como o intérprete sabe se o sentido escolhido é conveniente com os ideais de
determinada sociedade? Há possibilidade de critérios racionais para auxiliar o intérprete, a fim de que suas
decisões não sejam arbitrárias? Somente as “regras” da hermenêutica serão hábeis para conferir condições de
seletividade entre os sentidos possíveis, do que surgirá algum rumo para o intérprete poder optar.
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6 PÓS-POSITIVISMO E O DIREITO POR REGRAS E PRINCÍPIOS

A superação histórica do jusnaturalismo demonstra que o Direito não tem como se justificar por
fundamentos abstratos e metafísicos de uma razão subjetiva. Por outro lado, a crise do positivismo jurídico
ensina que há um longo caminho entre Direito e norma jurídica e que a ética e moral, próprias de uma
sociedade em constante transformação, não têm como permanecer distantes da ciência jurídica. Nenhum dos
dois movimentos consegue mais atender de forma satisfatória às demandas sociais.

Inaugura-se, por conseguinte, um novo período intitulado de pós-positivista[45], onde ocorre a
superação dialética da antítese entre positivismo e jusnaturalismo, com a distinção das normas jurídicas em
regras e princípios, tendo como conteúdo os valores. Além da normatividade alcançada pelos princípios,
percebe-se que os valores fazem parte das ciências sociais e, por conseqüência, do Direito, amadurecendo a
tridimensionalidade de Reale.

No pós-positivismo, há uma abertura à dialética, trazendo os valores para as argumentações existentes,
fortalecendo os princípios e proporcionando a efetivação da justiça material. Por isso, torna-se indispensável
à superação do positivismo legalista e do jusnaturalismo. Os estudos hoje, porém, são voltados para tratar
das diferenças entre regras e princípios.

A diferenciação entre regras e princípios foi inaugurada por Dworkin[46] em sua crítica ao modelo
positivista, marcando a entrada do momento pós-positivista. Propõe o autor norte-americano uma distinção
lógica entre regras e princípios, ambas normas jurídicas com força vinculante e validade positiva. Os
princípios possuiriam uma dimensão de peso, sendo sua colisão resolvida segundo o peso de cada um deles
no caso concreto. Diante disso, devem ser “levados a serio”, reaproximando, por conseguinte, o Direito da
moral.

Já as regras, por sua vez, teriam estrutura lógica diferenciada dos princípios, sendo aplicadas caso
estivessem presentes todos os seus pressupostos fáticos. Trata-se do que Dworkin intitula de “tudo ou nada”
(all or nothing), o que implica dizer que, havendo conflito entre regras jurídicas, este seria resolvido no
âmbito da validade.[47]

Como forma de complementar e aprofundar os estudos realizados por Dworkin, propõe Alexy uma
teoria mista de direitos fundamentais, fundamentando que podem se caracterizar por meio de regras ou
princípios[48], mas que a diferença entre as suas espécies normativas não se trata de grau, como queria
Dworkin, mas sim uma diferença qualitativa.[49] Os princípios relevantes para as decisões que envolvem
direitos fundamentais seriam aqueles que poderiam ser utilizados argumentativamente de forma substancial.
[50]

Há autores que sustentam que a dimensão de peso não seria exclusiva dos princípios, podendo ser
atribuída às regras em determinado caso[51], assim como outros defendem uma maior importância para os
princípios, uma vez que as regras jurídicas seriam originadas deles.[52] Ávila diz que as regras são normas
descritivas, retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência, enquanto os princípios são
normas imediatamente finalísticas, prospectivas e com pretensão de complementaridade e de parcialidade.
[53]

Não obstante a discussão que permeia na doutrina, apontam-se diferenças estruturais e qualitativas em
relação às duas espécies normativas. Na estrutura dêontica de uma regra, há relatos objetivos, com a
descrição de determinadas condutas, possuindo âmbito de incidência delimitado.[54] Os direitos nelas
previstos são garantidos de forma definitiva.[55] Outro ponto interessante é que todas as regras estão
expressas, possuindo, por conseguinte, um rol taxativo. Outrossim, a estrutura fechada da regra tem como
objetivo a perseguição da segurança jurídica, pois “um dos papéis mais importantes das regras no
ordenamento jurídico é justamente aumentar o grau de segurança na aplicação do direito”.[56] Por conta
disso, toda regra manifesta valor, mas de uma forma bem menor do que em relação à norma-princípio. Basta
pensar na segurança jurídica, autêntico valor que emana de qualquer regra. Por fim, uma regra é aplicada por
meio de raciocínio jurídico dedução (de cima para baixo).

Neste diapasão, em virtude do caráter definitivo das regras, caso ocorra a hipótese prevista, a regra
deve incidir, pelo mecanismo tradicional da subsunção, ou seja, enquadram-se os fatos na previsão abstrata e
produz-se uma conclusão. A aplicação de uma regra se resolve na modalidade tudo ou nada: ou ela regula a
matéria em sua inteireza ou é descumprida. Segundo Silva, “caso contrário não apenas haveria um problema
de coerência no ordenamento, como também o próprio critério de classificação das regras – dever-ser
definitivo – cairia por terra”. [57] Notadamente, havendo conflito entre duas regras, aplicam-se os
mandamentos de validade, de onde apenas uma irá prevalecer. O próprio vocábulo conflito já dá a entender
um choque, sendo impossível que duas regras coexistam. Somente uma será valida.

Alerta Silva, entretanto, que, havendo incompatibilidade parcial entre os preceitos de duas regras, a
solução ocorre por meio de uma cláusula de exceção em uma delas. No entanto, caso referida
incompatibilidade seja total, é que a solução se dá com a declaração de invalidade de umas delas. [58]
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Como forma de solucionar o clássico conflito entre regras, já presente desde o positivismo jurídico (já
que naquele modelo só existiam as normas-regras), o ordenamento jurídico se utiliza de três critérios
tradicionais – logicamente nessa ordem - para resolver as antinomias: o da hierarquia – pelo qual a lei
superior prevalece sobre a inferior (lex superior derogat legi inferiori) –, o cronológico – ao assegurar que a
lei posterior deve prevalecer sobre a anterior (lex posteriori derogat legi priori) – e o da especialização –
em que a lei específica prevalece sobre a lei geral (lex specialis derogat legi generali).

Já os princípios, por sua vez, contêm, em sua estrutura dêontica, relatos com maior grau de abstração,
não apontam uma conduta específica a ser seguida, possuindo um âmbito de incidência amplo, e até
indeterminável de situações. Os diretos previstos em um princípio são prima facie, não tendo o mesmo
caráter de definitividade das regras. Tem conteúdo altamente axiológico, além do fato de que nem todos os
princípios estão obrigatoriamente expressos. Seu rol, por conseguinte, é meramente exemplificativo, uma vez
que surgem da própria realidade, em busca da justiça, captados por raciocínio jurídico indutivo (de baixo
para cima).

Diante das características expostas, é inevitável, portanto, que ocorram tensões constantes entre os
princípios jurídicos, em virtude da ordem democrática e pluralista, o que faz com que haja uma tensão
dialética. Havendo uma colisão entre princípios, a solução será realizada por meio de mandamentos de
otimização, segundo Alexy, haja vista serem normas que exigem que algo deva ser realizado na maior
medida possível, diante das possibilidades fáticas e jurídicas existentes. [59] Como se vê, diz-se colisão (e
não conflito), porque não se pode excluir totalmente um princípio, cuja aplicação se dá por meio do
balanceamento para fixar as “relações condicionadas de precedência”.[60] Há acatamento de um em relação
ao outro, sem que isso implique em completo desrespeito daquele que não prevaleceu.

Uma pergunta interessante que pode ser feita é: como resolver uma colisão entre regras e princípios?
Há muita discussão em torno do tema. Ao adotar os mandamentos de validade (critérios de antinomias),
conclui-se que caso um princípio não prevaleça, em detrimento de uma regra, terá ele que ser expelido do
ordenamento jurídico, o que é um absurdo. Por conta disso, entende-se que a solução mais conveniente é
que o princípio não entra em colisão com a regra, mas com o princípio no qual a regra se baseia. Diante
disso, o método para se solucionar é com base nos mandamentos de otimização.

7 DESAFIOS DO JUIZ NO PÓS-POSITIVISMO

Não há dúvida de que a atividade de julgar passa a ter uma importância maior no pós-positivismo, na
medida em que o Direito não se limita às regras jurídicas. O juiz não pode agir apenas por meio de
raciocínios dedutivos, na lógica dos silogismos, como perdurou no positivismo. Com o retorno da Ética e da
Moral ao Direito, o magistrado tem uma maior liberdade para proferir suas decisões.

Tal fato decorre da normatização dos princípios e do papel que os valores passaram a exercer na
ciência jurídica. Os princípios não precisam estar positivados de forma expressa na ordem jurídica para ter
validade. Em verdade, os princípios jurídicos encontram guarida na expressão “princípios gerais do Direito”,
previstos na Lei de Introdução ao Código Civil.[61] Mas o legislador, sabiamente, não os enumerou de
forma taxativa, na medida em que não há possibilidade de se engessar a sociedade.

Como se vê, não há como o rol dos princípios ser exaustivo e limitado, pois eles sinalizam os valores e
os anseios da sociedade, que estão em constante transformação. Por conseguinte, limitá-los à ordem jurídica
positiva é impossível, pois não se tem como congelar a dinâmica social.

Os princípios nascem de um movimento jurídico de indução, ou seja, do individual para o geral,
emanando a justiça. A doutrina e, em especial, a jurisprudência realizam referido processo de abstração na
teorização e aplicação do Direito. Vê-se que, neste momento, eles já são normas jurídicas, condensando
valores e orientando o intérprete, uma vez que o Direito não só a lei, como queria o positivismo jurídico.
Com a sua reiterada aplicação e permanência no seio social, o legislador, a fim de lhe garantir também
segurança jurídica, ampara-o em uma lei, ou na própria Constituição, por meio de um raciocínio jurídico por
dedução.

A norma, como se vê, traz uma estrutura lógica, cognoscente da conduta, estando, assim, formalizada.
Por conta disso, a lógica jurídica não tem como deixar de ser formal exatamente pelo fato de suas estruturas
serem aptas a acolher o objeto jurídico, que é uma espécie de objeto deôntico (normativo).

Os raciocínios jurídicos, no entanto, são acompanhados por incessantes controvérsias, buscando uma
decisão justa e com aceitabilidade social. Tal fato, segundo Perelman, é o bastante para “salientar a
insuficiência, no direito, de um raciocínio puramente formal que se contentaria em controlar a correção das
inferências, sem fazer um juízo de valor da conclusão”. [62]

Em outras palavras, pode-se dizer que o Direito pretende atender aos anseios da sociedade, permitindo
uma convivência pacífica entre os homens. Seu conteúdo, por conseguinte, é dinâmico, estando em constante
transformação, devendo o mesmo ocorrer com o sentido captado pela norma, sob pena de uma estagnação.
É exatamente nesse conteúdo que se visualiza a forma apofântica, ou seja, do ser, da prática, do concreto, do
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que efetivamente ocorre na realidade, o que nem sempre corresponde ao que está previsto na forma deôntica.

Logo, na formalização da norma, ocorrente pela sua estrutura deôntica, não há como abranger todo o
conteúdo do Direito. Principalmente quando se verifica, durante a evolução histórica, que o Direito vai muito
além daquilo que está explícitado na norma. Direito é mais do que lei, mais do que regra, mais do que norma.

Notadamente, o intérprete não pode ficar adstrito à norma, olvidando o grande mundo que é o sistema
jurídico. A norma pretende trazer a segurança, mas isso não implica o alcance da justiça. Esta segurança é
garantida pela forma deôntica, que cuida da estrutura da norma, impondo um dever-ser. Aqui, percebe-se
claramente que o movimento do pensamento é o dedutivo, partindo do geral (norma) para o individual
(regular as relações jurídicas), cuidando os argumentos do ponto de vista da sua correção formal. A estrutura
deôntica é verificada, portanto, pela lógica formal.

A norma ganha uma estrutura, podendo ter vários objetos, ou seja, inúmeros conteúdos que serão
delineados pelo operador do Direito, em especial, pelo julgador no momento de uma decisão. Como a
sociedade, porém, é dinâmica e, por conseguinte, o conteúdo do Direito também deve ser, necessária se faz
outra forma, que é exatamente o apofântico.

Pode-se dizer, de uma forma bem simples, que o apofântico é que permite a justiça e a eqüidade das
decisões judiciais, por meio do movimento indutivo. Assim, quando a norma é criada pelo legislador,
permanece no campo dêontico, do dever-ser, formando uma espécie de moldura, que não poderá nunca ser
engessada, como queria o positivismo jurídico. Caberá ao intérprete o preenchimento dessa moldura, com a
captação de um (ou vários) sentido(s) guiado(s) por meio da hermenêutica jurídica. Sentido este,
obviamente, que deverá acompanhar os reclamos da sociedade.

A relação entre segurança jurídica e justiça, dedução e indução, é clássica, haja vista que “em todo
sistema jurídico coexistem dois valores ético-sociais: a justiça e a segurança”.[63] O Direito deve se adequar
à sociedade (por meio da indução em prol da justiça), assim como a sociedade deve ser conformar ao Direito
(realizado pela dedução, garantindo a segurança jurídica). Trata-se do equilíbrio clássico que deve ocorrer no
Estado Democrático de Direito.

Dessa forma, a interpretação e aplicação dos princípios jurídicos, assim como o preenchimento das
molduras dêonticas nas decisões judiciais, se não for feita de forma racional, poderá dar margem para
subjetividade e arbitrariedade. Diante da inércia ou ineficiência do Executivo e do Legislativo, o Judiciário
vem sendo cada vez mais procurado para a garantia da tutela jurisdicional de direitos, em especial, direitos
humanos e fundamentais, imprescindíveis à promoção da dignidade humana.

O pós-positivismo demanda de forma emergencial uma justificação racional das decisões judiciais, pois
todas as vitórias sociais, jurídicas e morais por ele conquistadas podem cair de forma abrupta. É, pois, como
se diz no jargão popular, “uma faca de dois gumes”. A depender das questões filosóficas do magistrado, uma
sentença pode vir a efetivar os valores aceitos e acolhidos por uma determinada sociedade como pode, por
outro lado, destruir a materialização da justiça mais legítima.

Em virtude disso, aponta Costa a necessidade de um critério racional válido que possibilite ao
intérprete avaliar os elementos axiológicos seguidos para aplicar as normas jurídicas, a fim de que as
sentenças judiciais não sejam arbitrárias.  [64]

Acerca da relação entre hermenêutica e Direito, em especial, no que concerne à racionalidade da
decisão judicial, observa Habermas:

[...] a hermenêutica tem uma posição própria no âmbito da teoria do direito, porque ela resolve o
problema da racionalidade da jurisprudência através da inserção contextualista da razão no complexo
histórico da tradição. [...] A hermenêutica, desdobrada em teoria do direito, mantém a pretensão da
legitimidade da decisão judicial. A indeterminação de um processo de compreensão circular pode ser
reduzida paulatinamente pela referência a princípios. Porém, esses princípios só podem ser legitimados
a partir da história efetiva de forma de vida e do direito, na qual o próprio juiz se radica de modo
contingencial. [65]
 

Apesar de todas as dificuldades inerentes às questões existenciais e complexas do fenômeno
hermenêutico, o intérprete deve fundamentar suas decisões e suas escolhas com base em argumentos que
possam ser racionalmente justificados nos ditames do Estado Democrático de Direito. 

É claro que o ativismo judicial deve ser visto com bastante cautela, sob pena de desencadear no
governo dos juizes, ou em juizes legisladores, para utilizar a expressão de Capelletti.[66] Em virtude de os
princípios jurídicos não estarem necessariamente expressos na ordem jurídica, nada impede que o juiz, no
momento da decisão, preencha o conteúdo de um princípio geral do Direito por indução e alegue que o
mesmo foi violado pelo administrador público, pelo legislador ou pelo particular, por exemplo.

Da mesma forma, diante da inesgotabilidade do sentido, o juiz pode preencher as molduras dêonticas
normativas de forma livre, de acordo com sua pré-compreensão com vistas a captar as transformações
sociais como proclama a dialética jurídica. Tal atitude, se não for feita de forma racionalmente justificada, é
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arbitrária e absurda, colocando em xeque todos os fundamentos de um Estado de Direito, pautado na
segurança jurídica.

CONCLUSÃO

Os fenômenos da pré-compreensão, do círculo hermenêutico e da dialética dos opostos hegeliana
comprovam que a captação do sentido varia não só dependendo do sujeito que interpreta, mas também
quando se trata do mesmo intérprete, uma vez que a cada nova fusão de horizontes, há um novo ato de
conhecimento e, conseqüentemente, um sentido diferente a ser interpretado.

Apesar de todas as dificuldades inerentes às questões existenciais e complexas do fenômeno
hermenêutico, o intérprete deve fundamentar suas decisões e suas escolhas com base em argumentos que
possam ser racionalmente justificados nos ditames do Estado Democrático de Direito, principalmente quando
o pós-positivismo aponta que os princípios não precisam estar expressos para ter validade normativa. 

Constata-se, pois, a necessidade de técnicas interpretativas adequadas para o preenchimento das
molduras deônticas pelo juiz ao decidir um caso concreto. A interpretação do Direito deve ser vista como
tarefa de concretização, pela qual a norma jurídica não se limita ao seu texto, abrangendo ainda uma
dimensão que supera os aspectos lingüísticos, relacionada com a realidade social. A normatividade, portanto,
deve ser concretizada mediante um processo estruturado e passível de verificação e justificação
intersubjetiva.

Não há norma jurídica ou técnica hermenêutica e argumentativa que consiga mudar a realidade se não
existir vontade humana para tanto. Até porque referida norma precisa ser aplicada por alguém, por um ser
humano, que é o único capaz de pensar, dotado de razão. E o julgador, ao proferir uma decisão, utilizará de
todos os fundamentos filosóficos da Hermenêutica, de forma automática, na captação e aplicação de sentidos
das normas jurídicas.

O homem toma atitudes por meio de escolhas, é o destinatário da norma jurídica. É de se perceber que
por mais que o Direito seja munido de instrumentos de coação e sanção, dentre outros, isto não é suficiente
para controlar as condutas sociais. É preciso uma transformação mais íntima do juiz, como ser humano, que
o Direito parece não conseguir atingir.

Não se pode cair no subjetivismo e no decisionismo, havendo de se incorporar uma dimensão crítica,
influenciada por valores éticos e morais que incorporam a pré-compreensão, que permita aos intérpretes e
aos operadores do Direito manter uma postura de vigilância. Assim, os resultados poderão ser justificados
perante a sociedade, na forma exigida pelos postulados do Estado de Democrático de Direito.
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A (PRÉ) COMPREENSÃO DE UMA PROPRIEDADE QUE TRABALHA CONTRA A SUA
FUNÇÃO SOCIAL.

THE PREVIOUS UNDERSTANDING OF A PROPERTY WHICH WORKS AGAINST ITS SOCIAL
FUNCTION.

Mariana Barbosa Cirne

RESUMO
O presente trabalho pretende discutir a existência de uma pré-compreensão no discurso jurídico sobre a
propriedade, quando trata sobre o direito agrário, como mecanismo que atua contra a efetividade da função
social da propriedade. Para isso, este estudo trabalha as lições de Gadamer em conjunto com o paradigma
indiciário de Ginzburg. No percurso, a pesquisa faz uma reconstrução da simbologia sobre a terra e a
propriedade como vida, morte e poder. Em seguida, procura verificar na narrativa de dois julgados do
Superior Tribunal de Justiça, que envolvem a desobediência civil em conflito agrário, uma construção de uma
propriedade absoluta e despreocupada com a sua função social bem como uma visão de realidade
desconectada de seu contexto social.
PALAVRAS-CHAVES: propriedade – agrário – compreensão – julgamento.

ABSTRACT
This paper intends to argue the existence of previous understanding in the legal speech about property, when
it refers to agrarian law, as mechanism that acts against the effectiveness of the social function of the
property. To do this, this study works with Gadamer lessons together with the semiotic paradigm of
Ginzburg. In this process, the research makes a reconstruction of the symbols about the land and the
property as life, death and power. In sequence, it aims to verify the narrative of two trials of the Brazilian
Superior Court, involving civil disobedience in agrarian disputes, a construction of an absolute property,
regardless of its social function, as well as a vision of reality disconnected of its social context.
KEYWORDS: property - agrarian - understanding - judgment.

 
Emigração e as conseqüências.
 
De contar a desventura
Tenho sobrada razão
Pois vivo de agricultura
Sou camponês do sertão
Sou um caboclo roceiro
Eu trabalho o dia inteiro
Exposto ao frio e ao calor
Sofrendo a lida pesada
Puxando o cabo da enxada
Sem arado e sem trator
 
(...)
 
Leitor, a verdade assino
É sacrifício de morte
O do pobre nordestino
Desprotegido da sorte
Como bardo popular
No meu modo de falar
Nesta referência séria
Muito desgostoso fico
Por ver num país tão rico
Campear tanta miséria.

                                                                          
Patativa do Assaré.

1. Introdução.
Quando o narrador começa uma frase, para dar a sua opinião, nem sempre se lembra de que a sua

conclusão não nasceu naquele momento. Parte dos elementos formadores seu convencimento são anteriores.
A opinião é parte de um processo. O ponto de vista reflete escolhas pessoais e entendimentos coletivos,
anteriores e concomitantes, incorporados ao indivíduo. Para entender algo, o narrador precisa lembrar que,
em sua fala, existe ele mesmo e as suas perspectivas. 

As opiniões não partem do nada. Elas são construções desenvolvidas durante uma vida.  Não
surgem, espontaneamente, de um local neutro. Em outras palavras, um ponto de vista não começa do nada.

A despeito disso, alguns juristas insistem na neutralidade plena de suas decisões. Por meio de uma
compreensão quase robótica de si mesmo, acham que o decidir pode ser resumido a uma aplicação objetiva
da norma, geral e abstrata, ao caso concreto.
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No entanto, a pretensa isenção, alegada por alguns julgadores, ao decidir, não merece credibilidade.
Essa ingenuidade, decorrente do Iluminismo, já foi desarticulada pela Idade Moderna. A certeza dos
conceitos, e a neutralidade, não são aceitáveis na sociedade complexa em que se vive.

Levando em conta a ausência de neutralidade, Gadamer explica a existência de preconceitos, afetos
à compreensão de mundo do homem. A inclusão destes aspectos em um horizonte de expectativas,
alimentado diacrônica e sincronicamente. A compreensão, então é acrescida, e constantemente revista, por
estas representações anteriores, concomitantes e posteriores.

Esses fragmentos participam da formação de uma opinião. Existem representações inseridas nas
palavras, em suas múltiplas significações, trabalhadas no tempo. Para compreender, é necessário interpretar,
através de um processo de estranhamento. A memória de tais conceitos é construída no tempo e transpassa
por tais significações.

Esse mecanismo não poderia ser diferente quanto às representações da terra e da propriedade.
Partindo da premissa de que não existem conceitos isentos, esse artigo pretende reconstruir, através

de alguns fragmentos eleitos da história e literatura, as diversas representações da terra e da propriedade.
Em seguida, por meio da análise de duas decisões judiciais do Superior Tribunal de Justiça, esse

estudo intenta demonstrar como esses “preconceitos”, decorrentes das experiências, estão presentes nos
discursos e nas decisões judiciais. A compreensão dos julgadores não está imune às suas concepções
pessoais. Esse estudo almeja também apresentar que a propriedade e a sua finalidade não são um paradoxo.
Mas, a despeito disso, as decisões judiciais tem consagrado a propriedade, apartada do prisma social, sob o
título de proteger um Estado de Direito.

Busca-se, assim, atestar a ausência de isenção na formulação de conceitos e nas decisões que
envolvem o conflito pela propriedade.
 
 
2. A existência dos “preconceitos” nas representações.

Quando explica a ausência de neutralidade, utilizando-se da compreensão histórica, GADAMER
esclarece que “sem uma prévia compreensão de si, que é neste sentido um preconceito, e sem a disposição
para uma autocrítica, que é igualmente fundada na autocompreensão, a compreensão histórica não seria
possível e nem teria sentido.” (2006. p. 12)  Em outras palavras, aduz que a compreensão deve partir da
premissa de que o autor, por meio de si mesmo, termina por incluir valores seus às suas opiniões. Não há
como retirar o narrador, e as representações incluídas em seu horizonte de expectativas, de suas conclusões.

Ao tratar sobre essa tentativa de objetivar as ciências do espírito, Edmund HUSSERL explica que
“é um absurdo considerar a natureza do mundo circundante como algo por si alheio ao espírito e então
querer fundamentar, em conseqüência, a ciência do espírito sobre a ciência da natureza e fazê-la, assim,
pretensamente exata” (1996, p. 62). O Renascimento teve a pretensão de encontrar uma verdade absoluta,
fundada na razão. Contudo, a Modernidade pôs fim a essa ilusão.   

Nas palavras do professor Menelick de CARVALHO NETTO, cuja explicação sintetiza essa
mudança de paradigma, na Modernidade, é necessário cumprir a:

 
 “exigência de saber que nosso conhecimento é limitado, o que se requer
fundamentação explicitada e, assim, que esse saber se apresente abertamente em
sua precariedade, oferecendo-se à permanente possibilidade de refutação, ou seja,
ou é um saber refutável e aprimorável ou não é conhecimento.”(2003, p. 152)

 
Enveredar pelo caminho de uma racionalidade objetiva e plena, olvidando-se da faceta humana

subjetiva, traz como resultado o esquecimento do próprio sujeito atuante, retirando-se, assim, a possibilidade
de reflexão sobre si.

Ao esclarecer melhor esse mecanismo, GADAMER aduz que “a compreensão implica sempre uma
pré-compreensão que, por sua vez, é prefigurada por uma tradição determinada em que em que vive o
intérprete e que modela os seus preconceitos.” (2006, p.13) As conclusões do narrador são tomadas em
conjunto com os seus usos, costumes e tradições, inerentes à sua formação.

Sobre a inevitável imersão do narrador, em si mesmo, MOLES aduz que “os seres e os valores que
nos guiam em nossa vida cotidiana, que se impõem dentro de nosso fluxo de consciência, não são, ou quase
não são de natureza propriamente científica no sentido convencional que nossa cultura deu a esse termo.
Entretanto, é com eles que é preciso viver e agir (...).”(1995. p. 15) Não há como, sob pretexto de se utilizar
da ciência, o narrador fugir de si mesmo.

O nada não antecede a compreensão. Existe algo antes: os preconceitos. Utilizando-se da literatura,
JAUSS esclarece:

 
Assim como em toda experiência real, também na experiência literária qual dá a
conhecer pela primeira vez uma obra até então desconhecida há um ‘saber prévio,
ele próprio um momento dessa experiência, com base no qual o novo de que
tomamos conhecimento faz-se experienciável, ou seja, legível, por assim dizer, num
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contexto experiencial.’. Ademais, a obra que surge não se apresenta como novidade
absoluta num espaço vazio, mas por intermédio de avisos, sinais visíveis e invisíveis,
traços familiares ou indicações implícitas, predispõem seu público para recebê-la de
uma maneira bastante definida. Ela desperta a lembrança do já lido, enseja logo de
início expectativas quanto a ‘meio e fim’, conduz o leitor a determinada postura
emocional e, com tudo isso, antecipa um horizonte geral de compreensão vinculado,
ao qual se pode, então – e não antes disso -, colocar a questão acerca da
subjetividade da interpretação e do gosto dos diversos leitores ou camadas de
leitores. (1994, p. 28)

 
No saber existe algo que o antecede. Mas, esse precedente não necessariamente é o coletivo. Nem só

de arquétipos é formada a pré-concepção. Deve-se prestar atenção, como adverte Ivan DOMINGUES
(1991, p. 22) para a história produzida, através das narrativas. Não se pode deixar de lado o individual, o
particular. Nas palavras de GINZBURG, é preciso notar os indícios, os pormenores mais negligenciáveis
(2002, p. 144).    

Adotando essa visão maior, e mais complexa; não reduzida ao coletivo, Cléria da COSTA explica que
a pretensão de avaliar as representações sobre a terra não consiste em reduzir o individual ao coletivo. Em
verdade, o objetivo é partir de uma experiência humana que “se constrói em dimensões econômica, social,
política, cultural, imaginária, etc. que devem ser compreendidas.” (2002, p. 147)

A despeito do pensamento moderno se entender limitado e invariavelmente afetado por usos,
costumes e tradições, que formam preconceitos sobre os temas, o julgadores brasileiros permanecem
acreditando no sonho da imparcialidade. Há uma crença de que a existência da norma, geral e abstrata, basta
para garantir uma decisão justa, a despeito de toda a complexidade social existente. Sintetizando essa
conclusão, Mônica MOLINA esclarece:

 
Em certa medida, o tratamento deferido pelo Poder Judiciário a conflitos agrários
encontra-se condicionado à ciência do Direito que se produz no país. Dominada pela
razão instrumental e operando com o princípio da ciência neutra, crê na
independência da relação sujeito e objeto do conhecimento, que sequer considera a
hipótese com que se trabalha e em função da qual se justificam exercícios reflexivos
sobra as ocupações: mudanças de pensamento, idéias, conceitos, conformam
mudanças que na realidade, porque se influenciam contínua e reciprocamente.
(2002, p. 35)

 
A necessária abertura, para as mudanças de entendimento, e a consciência da influência de

concepções individuais, pré-existentes, não está internalizada em todo o mundo jurídico. O sonho Iluminista
ainda atua na cabeça de muitos julgadores. No entanto, fragmentos de suas representações são identificáveis
em suas narrativas – no texto de suas decisões.  

 Como não poderia deixar de ser, a terra e a propriedade são conceitos que assumem, no tempo
linear, e a-linear, representações que operam, seletivamente, na memória dos juristas. A presença dessa
multiplicidade, no tempo, é atestada por Sandra VIAL:

A cada novo momento político brasileiro, a terra assume novos simbolismos e novas
preocupações nas organizações de trabalhadores rurais. A terra é sempre a mãe, a
produtora de frutos e de uma vida melhor, mas, também é motivo para muitas lutas,
que podem ser analisadas desde a morte até uma nova vida, esta luta pela terra tem
várias representações, na poesia, nos romances, no cinema, nas artes e na fotografia.
(2003, p. 45)

 
Passa-se, em seguida, através de um recorte epistemológico, na história e na literatura, a apresentar

algumas das representações da terra que atuam no imaginário da sociedade, e dos julgadores brasileiros.
 

3. A terra e as suas representações.
Segundo registros das civilizações mais antigas, a terra era representada como fecundidade. A idéia

central era a reprodução. A terra-mãe. Compreendida como a fonte da vida. Esses povos antigos viviam da
agricultura e incluíam, em seu ideário, a visão da terra como uma Deusa. Presente no nascimento (início do
mundo), na vida (garantia da sobrevivência) e na morte (sepultamento humano) (VIAL, 2003). Os gregos,
por sua vez, entendiam a terra como “mãe universal”- aquela que alimenta a todos. Para os romanos, a terra
era a responsável pela vida, afinal, retira-se dela os frutos para a sobrevivência.            

Um dos melhores exemplos dessa representação do tempo antigo está na Bíblia. A criação do
homem - Adão -, por Deus, adveio do barro. Nas exatas palavras: “O Senhor Deus formou, pois, o homem
do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida e o homem se tornou um ser vivente”[1]

Sintetizando essa concepção inicial da terra, Sandra Martini VIAL aduz:
 

O simbolismo representado pela terra, além dela própria, é um conjunto fundamental para
a vida do homem da terra, ou seja, é em si mesma terra, água e ar, quer dizer, é a
sobrevivência, é a vida, ente que através dela podemos projetar futuros, somente nela
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podemos ter expectativas, pois é nela que tudo cresce e que tudo morre. Nesse sentido
tão romântico, a terra não é estranha ao homem, ele faz parte dela, ele é filho dela. (2003,
p. 37)

 
Em seguida, a representação da terra é vista como o local de vida e morte. Inicialmente, era a

Deusa, a vida. Agora, nota-se suas duas faces. Vislumbra-se, por fim, o paradoxo da terra. O homem percebe
que “o mito da terra é o mito da unidade da vida. Saímos da terra e retornamos à terra.”(VIAL, 2003, p.
38)

Essa visão dual pode ser identificada na poesia. Exemplo de trabalho que explora tal tema é a
narrativa de João Cabral de MELO NETO, em Morte e Vida Severina. O chamado “Auto de Natal
Pernambucano” parte da morte, em sua ligação com a terra - no caso - a cova.

Esse paradoxo entre a vida e a morte é incluído na representação da terra. Conforme explica
Sandra VIAL, “a terra é ao mesmo tempo a salvação (no sentido de vida) e a morte; é ao mesmo tempo,
bonita e maldita.”(2003, p. 40)

 Outra representação da terra é a de luta.
Esse contexto de luta não é novo. Ao contrário, é matéria presente em toda a história do Brasil.

Como os outros significados formados pelas tradições, usos e costumes permeiam a história sincrônica e
diacronicamente. O povo indígena, e os genocídios praticados durante o descobrimento são exemplos deste
embate pela terra. A luta perdura até os dias de hoje. Um exemplo, da atualidade, é a contenda judicial sobre
a Raposa Serra do Sol, julgada pelo Supremo Tribunal Federal.

Agrupando essa representação da luta, Sandra VIAL explica que “desde o período colonial até a
modernidade, a terra vem tendo suas diversas representações relacionadas com a luta, com a evolução
histórica da sociedade brasileira.” (2003, p. 43) 

Artistas como Chico Buarque de Holanda representaram bem esse sentimento de luta, em conjunto
com o ideário de liberdade presente na mente dos apartados da posse de terras[2]. Sintetizando esse
sentimento da terra como local afeito ao litígio, Sandra VIAL aduz que “ A formosura da ‘nova terra’ foi
transformada em um grande palco de lutas, inicialmente, com os nativos; a seguir, com os invasores; depois
com os imigrantes; e até hoje a luta segue.”(2003, p. 42)

Outra representação da terra é a jurídica. Inicialmente, a terra era da comunidade, sem necessidade
de delimitação de seus espaços. Bastava a ocupação como limite. Em seguida, passa a um contexto de
violência para a imposição de seus limites. Imprime-se na terra o direito. Ora, “a terra enquanto recurso
universal e originário foi o primeiro recurso que se tornou necessário limitar. Tal limitação denominou-se
ocupação, demarcação, distribuição, apropriação, posse, propriedade.” (VIAL, 2003, p. 49) O direito e a
economia nascem da artificialidade desta limitação.

O desenvolvimento da sociedade fez nascer a propriedade familiar, com características de maiores
restrições ao cultivo da terra, que passa a pertencer à gens:

 
Com a cultura das terras foi-se acentuando o sentimento de propriedade individual,
porque o trabalho produtivo, criando, regularmente, utilidades correspondentes ao
esforço empregado, estabilizou o homem e, prendendo-o mais fortemente ao solo
dadivoso, deu-lhe personalidade diferenciada.(BEVILAQUA, 1941, p. 116)

 
O tema propriedade da terra possui, em seu conteúdo, a inclusão de usos, costumes e tradições de

cada população. A marca especial de cada cultura. Trazendo essa premissa para a realidade brasileira, Sandra
VIAL traça uma reconstrução do conceito de propriedade por meio da história brasileira. Sintetiza essa
reconstrução:

 
A produção legislativa no Brasil-Colônia foi protetora e criadora dos grandes
latifúndios que ainda hoje temos. Depois da independência, a situação não evoluiu.
Ao contrário, foi ainda pior, consolidando os latifúndios, uma vez que cresceram as
produções legislativas e, assim, cresceram as desigualdades sociais através da não-
aplicação das leis. Foi uma situação paradoxal, pois se criaram leis que tendiam a
proteger os desterrados da terra, leis que facilitavam o acesso à terra, mas que não
produziram esse efeito. A produção legislativa serviu apenas para a concentração da
propriedade da terra e não para a sua distribuição.
(...)
Toda a produção legislativa que ocorreu no Brasil, desde o seu “descobrimento”até
os dias atuais, não foi capaz de solucionar o grande problema agrário brasileiro. A
produção legislativa no Brasil-Colônia foi protetora e criadora dos grandes
latifúndios que ainda hoje perduram. Temos hoje, no Brasil, aproximadamente 4
milhões de famílias sem terras cadastradas enquanto que 62,2% das propriedades
ocupam 7,9% das terras. (2003, p. 270)  

 
No Brasil, nas palavras de Gilberto FREIRE, a formação brasileira no período de colonização pode

ser sintetizada como uma sociedade agrária, escravocrata e híbrida. Esse contexto é detalhado, pelo autor, da
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seguinte forma: “A base, a agricultura; as condições, a estabilidade patriarcal da família, a regularidade do
trabalho por meio da escravidão, a união do português com a mulher índia, incorporada assim à cultura
econômica e social do invasor.”(1966, p. 05) Esses elementos formam o ideários nacional e integraram o
horizonte de expectativas de seus cidadãos.  

O regime de colonização, baseado em monocultura e sesmarias, deu ensejo à criação, e
permanência, no Brasil, do regime de grandes latifúndios. Essa é a regra de representação de propriedade
ainda presente no imaginário nacional. As pequenas e médias propriedades só começaram a surgir com a
chegada dos imigrantes, no Ciclo do Café. Mesmo assim, a estrutura de grandes propriedades permanece
expressivamente predominante. O arquétipo formado no imaginário, e incluso no horizonte de expectativas
dos brasileiros, é o do latifúndio, a ser explorado por grandes empreendimentos agro-industriais.

Em 1960, o debate político sobre a questão agrária foi travado entre quatro personagens: o Partido
Comunista Brasileiro (PCB), setores reformistas da Igreja Católica, a Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe (Cepal) e os economistas conservadores. A mistura destes diferentes pontos de vista sobre
a questão agrária pode ser sintetizada no seguinte embate: reforma agrária ou modernização técnica.
(DELGADO, 2005, p. 52) A representação incorporada, naquela época, era a de que apenas uma dessas
opções seria viável.

Dentro desse contexto, Caio PRADO JÚNIOR, em uma reunião de artigos anteriores ao golpe
militar de 1964, atesta a existência de “séria pressão popular no sentido da efetivação de medidas tendentes à
reforma de nossas estruturas agrárias e relações de trabalho rural.” (1979, p. 7) Esses movimentos foram
abafados, pelo regime militar, em nome de uma pretensa segurança nacional. 

Durante a Ditadura, a propriedade manteve seus padrões coloniais: finalidade individual, mão-de-
obra fácil e exploração com custos mínimos. A visão do conservadorismo econômico, encabeçada por
Delfim Neto, venceu a disputa sobre o tema fundiário. Privilegiou-se a modernização técnica, em detrimento
da reforma agrária.  É a tese da “modernização sem reforma”. Sobre esse período, DELGADO explica:
 

A partir do Golpe de 1964 o debate político é cortado, e lentamente o pensamento
conservador vai impondo o debate exclusivo em torno das questões relativas a
oferta e demanda de produtos agrícolas, seus efeitos sobre os preços, o emprego e o
comércio exterior, omitindo as questões sobre a estrutura fundiária e as suas
conseqüências para o país.(2005, p. 56)

                  
A representação meramente econômica toma corpo na sociedade. Mas, nos anos seguintes, as

enormes taxas de desemprego, a subsistência econômica dos trabalhadores rurais e a estagnação da
economia nacional demonstraram a falibilidade da política adotada. Contudo, a pré-compreensão de uma
propriedade exclusivamente voltada à produtividade já estava inserida no ideário brasileiro. A pré-
compreensão absorvida foi aquela de que a produção só seria viável através das grandes propriedades – o
agro-negócio.

Após a reabertura do Brasil à democracia, os movimentos sociais que permaneceram em silêncio à
força, retomaram seus pleitos no cenário nacional. Pleiteiam uma distribuição justa da terra. Um sistema não-
excludente. Neste contexto, merecem destaque o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MTS), a
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), a Comissão Pastoral da Terra da
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e várias ONGs.

Sintetizando o ideário desses movimentos, a tese de doutorado defendida por Luis Antônio
PASQUETTI trouxe interessante representação do que é a terra para os participantes dessas entidades,
obtida por meio de entrevista aos assentados, ao afirmá-lo como “um direito a ser conquistado pela luta
social e como uma necessidade para o sustento da família” (2008).   

No entanto, as inovações tecnológicas e o desenvolvimento do Brasil, como “potência agrícola”,
não abriram espaço aos trabalhadores rurais. Ao contrário, apartaram-nos ainda mais da possibilidade de
auto-sustento. Nas palavras de Delgado, “a incorporação dessa numerosa força de trabalho não qualificada –
que habita o meio rural e as regiões microurbanas contíguas – à economia do agronegócio não é viável.”
(DELGADO, 2005, p. 70) Como conseqüência, esse grupos receberam a representação de criminosos e
desordeiros. A atuação do movimento social é representada pelo crime.

O projeto agrário nacional entendeu a propriedade como aquela afeita ao desenvolvimento
tecnológico e, assim, deixou à margem da sociedade, o ideário dos pequenos e médios produtores rurais.

Atualmente, a concentração de terras, nas mãos de poucos, continua sendo característica marcante
da situação fundiária do Brasil. Conforme estudo realizado pelo INCRA, em 1996 e pelo IBGE, em 2006,
cerca de 1% dos proprietários de terra detêm 45% das propriedades rurais da do país.

A representação coletiva, infelizmente, não abarcou a compreensão de seus excluídos.
Desconsiderou o seu imaginário social do sem-terra, ou seja, o significado, de símbolos, normas, valores,
crenças, mitos, arte, linguagem, comportamentos, gestos; de tudo que a criatividade e a imaginação do
homem social produzem. Apartou o sentimento do sem-terra sobre a terra, e a sua representação de
liberdade. Nas palavras de um desses trabalhadores, a terra “é não ter patrão que fique dizendo a hora da
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chegada e da saída da roça e que leva quase tudo que a gente produz. É ser como uma andorinha que canta e
voa a qualquer hora.” (PASQUETTI, 2008)

Deve-se, por fim, entender que as representações das terras, e da propriedade não ocorrem em um
contexto simples e linear. Não. Possuem dimensões sincrônicas, diacrônicas e em um processo histórico mais
amplo. JAUSS sintetiza a existência dessas diversas dimensões, através da literatura quando explica que
existem 3 aspectos a serem considerados: a) diacronicamente, no contexto recepcional das obras; b)
sincronicamente, em um sistema de referências literárias pertencentes a uma mesma época, e sua seqüência e
c) desenvolvimento literário em um processo histórico mais amplo.(1994, p. 40)

Por essas razões, as formas de compreender a terra precisam ser vistas em conjunto e nas diversas
dimensões. As representações atuam concomitantemente e, ao mesmo tempo, em separado. No intuito de
criar uma cultura democrática, e formar uma representação social da propriedade, como se verá em seguida,
a Constituição Federal de 1988 deu especial tratamento ao tema.

 
 

4. A Constituição Federal de 1988 e a Função Social da Propriedade.
No intuito de incluir as minorias, através de uma distribuição mais eqüitativa, e proveitosa das

terras, e reconstruir o seu conceito a Constituição Federal de 1988, ao declarar seus Direitos Fundamentais,
previu expressamente, no artigo 5, inciso XXIII, o cumprimento da Função Social da Propriedade. Ampliou,
assim, o conceito de propriedade para abarcar ainda a destinação dada a esta por seus proprietários.

Dando especial tratamento ao tema, a Carta Magna trouxe um capítulo específico sobre a questão
fundiária, e definiu, no art. 186, os critérios para o adequado cumprimento da Função Social da Propriedade.
São eles: a) aproveitamento racional e adequado; b) utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e
preservação do meio ambiente; c) observância das disposições que regulam as relações de trabalho e d)
exploração que favoreça o bem estar dos proprietários e dos trabalhadores. Todos são exigidos de maneira
concomitante.  

A despeito disso, a representação de uma propriedade absolta permanece inserida no horizonte de
expectativas da sociedade brasileira. Não se conseguiu, ainda, desvencilhar-se desse “preconceito”, conforme
se apresentará em seguida, nas palavras dos decisórios judiciais utilizados como paradigmas neste estudo.
 
 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a representação da terra/propriedade.

Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, em um recurso de habeas corpus, pode ser
emblemática sobre como o procedimento de compreensão pode apresentar elementos passados, de uma
representação excludente. Um espírito antidemocrático e contrário à atuação de movimentos sociais em prol
da função da terra pode ser percebido em suas entrelinhas.

O pano de fundo da decisão é a ocupação de terras, por movimentos sociais no Estado de Mato
Grosso, e as ações decorrente do cumprimento de uma liminar de reintegração de posse. No contexto ainda
do relatório, a narrativa do Ministro Relator exprime algum fatores a serem levados em consideração para
analisar o discurso: o impetrante é primário, tem bons antecedentes e detém emprego e residência fixos. Em
seguida, já no contexto do voto, há referência de que o impetrante está preso desde 11.05.2007 pela suposta
prática dos seguintes crimes: formação de quadrilha, resistência qualificada e desobediência.

Interessante ainda que no próprio relatório de primeira instância, acolhida no voto como razões de
decidir, há expressa menção de que as condutas do grupo não estão totalmente individualizadas. Além disso,
segundo o juiz de primeira instância, a configuração da ação de resistência só pode ser vista como criminosa
“em última análise”. Apesar de tais fatores, o Judiciário não pode aceitar que as suas ordem sejam
desrespeitadas. Como fulcro no discurso da primeira instância – apesar da ausência de antecedentes
criminais, da residência fixa e do emprego - o Ministro Relator conclui que o impetrante é “o chefe da
quadrilha”, entremostrando-se, assim, a sua intolerância com a desobediência civil. Há aqui uma memória de
uma propriedade absoluta atuando neste contexto. Mesmo diante de uma situação de duas facetas (ocupação
de terras x descumprimento da função social), a seletividade só aponta para a primeira. Olvida-se do outro
aspecto. Note-se, ainda, que em momento algum há remição à Função Social da Propriedade quanto à terra
ocupada:

(...)
3. Encontrando-se presentes fortes indícios de ser o recorrente líder de quadrilha de
sem-terras, que atua com o intuito de causar vandalismo e invasões de propriedades,
e que vem desrespeitando, reiteradamente, os mandamentos da justiça e proferindo
sérias ameaças aos seus serventuários, justificada está a continuidade da custódia
preventiva, para a garantia da ordem pública. (STJ, RHC n. 22.301/MT, Quinta
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, Dj de 10.3.08)

 
             Não bastasse isso, há na narrativa a imputação de criminalidade, presumida, ao pretenso líder do
movimento sem-terra em Mato Grosso. Nota-se o estranhamento existente entre o movimento e o julgador
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nas entrelinhas da decisão. No caso, o contexto da ocupação é o texto “a ser decifrado e compreendido, e
que todo encontro com o texto é um encontro consigo mesmo.”(GADAMER, 2006, p. 46)  Esse encontro
com o próprio julgador, resta mais visível na dicção de seu voto, quanto à revolta pelo descumprimento de
uma decisão judicial:
 

Em que pese as condutas dos membros do grupo não estejam totalmente
individualizadas, é certo que toda a documentação carreada aos autos, indica que
o representado Elifaz Esmael de Souza é quem encabeça a atividade do grupo, que
apesar de se intitular uma associação de trabalhadores sem-terra, está
indubitavelmente desvirtuada de tais propósitos, agindo ao arrepio da lei, e causando
extrema desordem, ganhando em última análise traços característicos de uma
organização criminosa, em autêntica formação de quadrilha.
É inadmissível que o Judiciário assista passivamente ao levante de grupos que
desafiam as suas decisões através da força, limitando-se a expedir mandados de
revigoramento sucessivos, com arbitramento de multas, que de fato são sabidamente
inexecutáveis. Pelo contrário, a nosso ver, esse é o caso que merece a mais firme
reposta possível, pois nada abala mais a ordem pública do que o desacato aos
mandamentos judiciais, eis que isso traduz verdadeira anarquia. (grifo nosso)

 
Nas linhas acima traduzidas, bem se vê que não existe referência à Função Social da Terra. Não.

Nota-se um momento individual, do julgador, ao atestar que o descumprimento judicial é a maior ofensa
possível ao sistema constitucional. Uma memória de exclusão, e de poder, é ativada. O magistrado olvida-se
que a hermenêutica deve partir do fato de que compreender é estar em relação, a um só tempo, com a coisa
mesma que se manifesta através da tradição e com uma tradição de onde a ‘coisa’ possa me falar. Esse
segundo contexto foi ignorado. A visão do excluído, distante da realidade de quatro paredes dos Tribunais,
não entra no horizonte de expectativas do magistrado. Isso está reproduzido no texto. O “crime maior” é o
descumprimento judicial, como um reflexo do contexto da profissão do magistrado decidir.

Outro exemplo da representação da propriedade atuando como absoluta é a Intervenção Federal nº
79/PR. A ementa dessa decisão é a seguinte:
 

INTERVENÇÃO FEDERAL. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. SEM-TERRA.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA. INAÇÃO DO ESTADO. ART. 34 DA CONSTITUIÇÃO.
PEDIDO DEFERIDO.
I- Sem desconhecer os graves problemas atinentes à terra no Brasil, o Poder
Judiciário deve zelar pela garantia do Estado de direito, que se pauta pelo
estrito cumprimento das leis e das decisões judiciais, além de assegurar aos
litigantes o acesso à Justiça e ao devido processo legal.
II- Na linha de precedentes desta Corte, a inação do Estado em dar cumprimento a
decisão judicial de reintegração na posse, sem justificativa plausível e sem a
demonstração, sequer, de atos concretos nesse sentido, enseja o deferimento da
intervenção. (STJ, IF n. 79/PR, Corte Especial, Min. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, DJ de 01.07.03)

 
O acórdão acima versa sobre pedido de Intervenção Federal no Estado do Paraná formulado pela

Araupel S/A, por descumprimento de ordem judicial de reintegração de posse em área ocupada por
movimentos sociais. Em uma ponderação dentre o problema da exclusão social no campo e o
descumprimento de decisão judicial, preponderou o último, para deferir o pedido de intervenção federal.  

No texto do acórdão acima colacionado resta presente a exclusão do movimento social em prol de
um pretenso Estado de Direito. A justiça é resumida ao estrito cumprimento do dever legal, materializada no
cumprimento da decisão judicial. A realidade fica reduzida à norma. Não existe a abertura ao outro, o que
inviabiliza a compreensão. “O indivíduo singular que não se experimenta diante do tu, ao qual ele abre a
possibilidade de lhe dizer algo, também não pode se compreender.”(GADAMER, 2007, p. 144) Falta
compreensão da faceta externa daquele que interpreta.

A perspectiva pessoal, e unilateral, da propriedade está ainda mais evidente no voto:
 

De um lado, a questão, reconhecidamente grave, da distribuição da terra no Brasil, a
exigir políticas públicas eficazes, de modo a conciliar a propriedade privada com a
condição de desamparo em que se encontram milhares de famílias ocupantes dessas
áreas em várias regiões do território nacional.
 
De outro lado, igualmente relevante, decisões judiciais vêm sendo descumpridas
diuturnamente pelos órgãos de Governo, em especial pelo Estado do Paraná, como
estão a evidenciar os vários pedidos de intervenção originários desse Estado que
chegam a esta Corte.
 
Sem aprofundar a distinção entre as funções jurisdicional e administrativa do
Estado, que modernamente exigem do juiz postura ativa e efetiva na interpretação
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da lei e da Constituição, certo é que a intervenção, como cediço, demanda duplo
juízo: o jurídico, a cargo dos tribunais, tendo como um dos pressupostos o
descumprimento de ordem judicial, e o político, da competência do Presidente da
República, a quem incumbe avaliar os critérios da conveniência e da oportunidade,
próprios da atividade política.
 
Na espécie e quanto ao Estado do Paraná, especialmente nas ações de reintegração
na posse de imóveis ocupados pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra,
restaram descumpridas sucessivas ordens judiciais.
(...)
Nessa linha, em homenagem ao princípio da separação dos poderes, em casos como
o dos autos, cumpre ao Executivo formular e planejar estratégias visando ao
assentamento dos "sem-terra", incumbindo ao Judiciário, uma vez provocado para
solucionar um litígio, assegurar o Estado de direito.
Destarte, não se pode aguardar indefinidamente o cumprimento da ordem
judicial, ao argumento de que a questão envolve graves problemas sociais.
(grifo nosso)

 
 

No presente caso, os dois prismas foram localizados, mas, sob o nome de Estado de Direito, a
visão do magistrado, e de suas pré-compreensões, foi privilegiada. Novamente as suas representações
atuaram na conclusão. Há uma noção de que existe um contexto social, a terra de vida e morte. No entanto,
os graves problemas sociais foram preteridos em detrimento do descumprimento judicial. Retira-se, assim, o
contexto social, da propriedade, previsto na Constituição Federal de 1988.

A idéia de propriedade não pode se sobrepor à sua função. A visão destes elementos deve ser
conjunta. Não existe aqui um paradoxo. Da mesma feita, não cabe negar o direito fundamental da
propriedade como vida e luta, por meio do argumento de um Estado de direito. O magistrado precisa inserir-
se no contexto, e reconhecer as suas representações, para tomar a melhor decisão. É preciso partir da idéia
de que os movimentos sociais pela terra também formam o Estado de Direito.

Sobre essa visão dual da propriedade, prevista na Constituição, Fábio Konder COMPARATO,
ensina que:

 
Quem não cumpre a função social da propriedade perda as garantias, judiciais e
extra-judiciais, de proteção da posse, inerentes à propriedade, como o desforço
provado imediato e as ações possessórias. A aplicação das normas do Código Civil e
do Código de Processo Civil, nunca é demais repetir, hão de ser feitas à luz dos
mandamentos constitucionais, e não de modo cego e mecânico, sem atenção às
circunstâncias de cada caso, que podem envolver o descumprimento de deveres
fundamentais. (2000, pp. 145-146)

 
Os conflitos entre os movimentos sociais e os proprietários representam, em última análise, um

embate entre direitos patrimoniais e direitos fundamentais. É preciso notar essa faceta oculta pelas
representações pessoais de uma realidade social distante. A perspectiva antiquada do Poder Judiciário,
conforme demonstrada, arrolam princípios sociais, mas, ao final, tolhem-nos sob o pretexto de cumprir a lei.

Diante desse panorama, Jacques Távora ALFONSIN defende a “necessidade de se fazer o
confronto entre o direito de patrimonial do autor e esses direitos dos réus. Se estiverem em posição
irremediavelmente antagônica, não serão os últimos que deverão ser sacrificados.” (2000, p. 212)

Há uma sobreposição do individual (propriedade) sobre o coletivo (movimentos sociais), sob o
argumento de realizar um Estado Democrático de Direito. Sobre esse tema, José Eduardo FARIAS explica
que:

 
Preparado para resolver questões inter-individuais, mas nunca as coletivas, o direito
oficial não alcança os setores mais desfavorecidos – a marginalização jurídica a que
foram condenados esses setores nada mais é do que subproduto de sua
marginalização social e econômica.(1991, p. 21-22)

           
A memória precisa ser vista como “a faculdade do eterno e do presente, que conserva o passado no

presente e o faz aderir a nós, a ponto de se confundir conosco.” (DOMINGUES, 1996, p. 20) Neste
contexto, a memória coletiva é profundamente a-histórica, ao anular o individual e o específico, substituindo-
os por arquétipos.
 
 
7. Conclusão.

As ponderações até aqui apresentadas pretendem mostrar como a representação de uma
propriedade absoluta, sem qualquer compromisso com a sua função social, ainda pode estar inserida no
imaginário dos julgadores. Os julgados entremostram a representação dessas duas realidades, contudo, a
prevalência do individual, em detrimento do coletivo.

O que se espera aclarar, com esse trabalho, é redução de situações complexas como contextos de

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5781



simples aplicação de uma norma objetiva, geral e abstrata. Almeja-se, ao mesmo descortinar que há uma
carência do Poder Judiciário quanto uma reflexão sobre si mesmo e sobre as suas representações, construídas
no processo de experiências.

Neste sentido, o diagnóstico do projeto “Direito Achado na Rua”, da UNB, aponta que “é
imprescindível que o Brasil conte com um poder capaz de dizer o Direito com legitimidade e suficiente
amplitude para contemplar toda a complexidade de contradições que a sociedade engendra.” (MOLINA,
2002, p. 35)

Aos juristas, no momento de decidir, é preciso olhar os outros aspectos, às vezes encobertos, de
um mesmo problema. Ampliar, assim, o olho que vê e interfere na realidade social. A vida, com a sua
complexidade, não pode ser reduzida à norma. Há outros ângulos a serem apreciados. Para que seja possível
notar essas facetas, o mecanismo proposto é a reflexão.

Sabe-se que a tarefa de reformar esse entendimento, entranhado nas decisões, não é fácil. Trata-se
de simbolismos construídos há mais de dois mil anos que não são fáceis de desmistificar. Contudo, é preciso
iniciar esse processo.  

Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de ASSIS, Brás vê um negro chicoteando
outro no meio da praça. Chama-lhe atenção a violência de quem bate e os pedidos de súplica do escravo que
apanha. Ao olhar com mais detalhe, reconhece o negro com o chicote na mão: era o menino escravo
Prudêncio, que seu pai libertara alguns anos atrás. Em uma conversa, Brás pede que Prudêncio perdoe o
negro castigado. O dono do escravo faz o que lhe é pedido. Em seguida, Brás reflete:

 
Saí do grupo, que me olhava espantado e cochichava as suas conjeturas. Segui
caminho, a desfiar uma infinidade de reflexões, que sinto haver inteiramente perdido;
aliás, seria matéria para um bom capítulo, e talvez alegre. Eu gosto dos capítulos
alegres; é o meu fraco. Exteriormente, era torvo o episódio do Valongo; mas só
exteriormente. Logo que meti mais dentro a faca do raciocínio achei-lhe um miolo
gaiato, fino e até profundo. Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das
pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe
um freio na boca, e desancava-o sem compaixão; ele gemia e sofria. Agora, porém,
que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar,
dormir, desagrilhoado da antiga condição, agora é que ele se desbancava: comprou
um escravo, e ia-lhe pagando, com alto juro, as quantias que de mim recebera.
Vejam as sutilezas do maroto![3]   

 
            A questão da propriedade e dos movimentos sociais é bem assim. Na hora de decidir, espera-se que o
julgador preste atenção em si mesmo, sua compreensão, e note que existem outras. Se assim não proceder,
resuma-se a achar marota a exclusão social, afinal, essa responsabilidade não lhe pertence, não é?!
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DA IDEOLOGIA À AUTENTICIDADE NA COMPREENSÃO DOS PRESSUPOSTOS DO
ACONTECER DO DIREITO MATERIAL NO PROCESSO: UMA APOSTA PARADOXAL NA

AÇÃO DE DIREITO MATERIAL COMO CATEGORIA HERMENÊUTICA

FROM IDEOLOGY TO AUTENTICITY IN UNDERSTANDING THE BASIS OF THE MATERIAL
LAW HAPPENING: A PARADOXICAL BET IN THE MATERIAL LAW ACTION AS A

HERMENEUTIC CATEGORY.

Daniela Boito Maurmann Hidalgo

RESUMO
O presente estudo trata dos problemas concernentes à relação entre direito material e processo, procurando
demonstrar que a negação, pela doutrina majoritária, da ação de direito material, considerada mero slogan, é
a grande fonte da subtração do mundo prático e, por isso, da inefetividade do processo e da conseqüente
não-concretização dos direitos (pretensões) de direito material, que dependem do processo para realizar-se.
Para tanto, busca, na (des) construção da pré-compreensão dessa relação, delinear o modo como essa
relação se desenvolveu até a completa autonomia entre direito material e processo, demonstrando que esse
alheamento não foi superado. Analisa, em seguida, como o paradigma da modernidade, como era da técnica,
se projeta nessa relação, transformando o direito material em produto do processo, em que a essência do
direito material, o que ele é, não é considerada. Procura, a partir disso, buscar os elementos que levam à
possibilidade de aniquilação do direito material pelo processo, em que o direito material não é o que ele é,
mas o que diz dele o processo, o que só é possível porque a força do direito material – a ação de direito
material – fora negada. Nesse contexto, o objetivo é demonstrar que a negação da ação de direito material
subtrai as possibilidades/pressupostos do acontecer do direito material no processo. O desiderato final é
fundamentar a tarefa hermenêutica da ação de direito material. O embasamento teórico está, no que concerne
à defesa da ação de direito material, na doutrina de Pontes de Miranda e Ovídio Araújo Baptista da Silva. A
leitura hermenêutica que se propõe busca, fundamentalmente, em Martin Heidegger e Hans-Georg Gadamer,
as condições de possibilidade de desvelamento da ideologia que está à base da negação da ação de direito
material e a projeção de uma visão autêntica da relação entre direito material e processo, em que a ação de
direito material é a fonte de irradiação de efeitos e fala ao processo como o modo-de-ser do direito material.
PALAVRAS-CHAVES: DIREITO MATERIAL. PROCESSO. AÇÃO DE DIREITO MATERIAL.
IDEOLOGIA. TÉCNICA. EXCEÇÃO. FENOMENOLOGIA HERMENÊUTICA. AUTENTICIDADE.
CONCRETIZAÇÃO DE PRETENSÕES.

ABSTRACT
The present study deals with problems concerning the relation between substantive law and process, aiming
at showing the denial, by the majority doctrine, of the action of the substantive law, considered mere slogan,
is a great source of subtraction of the practical world, and therefore the infectivity of the process and the
consequent non- concretization of the rights (pretensions) of substantive law, which depend on the process
to be achieved. We aim at, in the (de)construction of the pre-comprehension of this relation, delineating how
this relation has developed to the complete autonomy between the substantive law and process, showing this
alienation has not been surpassed. Then, we analyze how the paradigm of modernity as the age of technique
is projected in this relation, transforming the substantive law in the product of the process, in which the
essence of the substantive law, what it really is, is not considered. We seek for elements which lead to the
possibility of annihilation of the substantive law by the process, in which the substantive law is not what it is,
but what the process tells it is. It is possible because the strength of the substantive law – the action of
substantive law – has been denied. In this context, I aim at demonstrating the denial of the action of the
substantive law subtracts the possibilities/presuppositions for the substantive law to take place in the process.
The final desideratum is to fundament the hermeneutics task of the substantive law action. The theoretical
basis is, concerning the substantive law action, in the doctrine of Pontes Miranda and Ovídio Araújo Baptista
da Silva. The hermeneutics reading which is intended seeks, fundamentally, in Martin Heidegger and Hans-
Georg Gadamer, the conditions of the possibility for unveiling the ideology which is the basis for the denial
of the substantive law and the projection of an authentic view of the relation between the substantive law and
process, in which the action of the substantive law is the source of irradiation of effects and tells to the
process, like the mode of being of the substantive law.
KEYWORDS: SUBSTANTIVE LAW. PROCESS. SUBSTANTIVE LAW ACTION. IDEOLOGY.
TECHNIQUE. EXCEPTION. HERMENEUTICS PHENOMENOLOGY. AUTHENTICITY.
CONCRETIZATION OF CLAIMS.

introdução

O presente trabalho se propõe a projetar uma visão autêntica do processo em sua relação com o direito
material, investigando o modo como essa relação foi (des) construída, com o paulatino abandono do real,
para projetar uma virada: da ideologia à autenticidade na compreensão dos pressupostos do acontecer do
direito material no processo.

É necessária a compreensão do desenvolvimento dessa relação no decorrer da história, desconstruindo os
pré-juízos da tradição[1], para desvelar o horizonte do qual parte o intérprete quando ele se depara com a
pergunta pela tarefa de realização do direito material no processo. Isso porque tal relação, preocupada
apenas com o plano normativo, atende aos pressupostos de um Estado liberal que não se preocupa com a
realização das pretensões no plano dos fatos e age apenas garantindo liberdades negativas. Em um Estado de
transformação social, todavia, imperioso que se projete, para a jurisdição, a concreta função de realizar
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prestações positivas. Para isso, no entanto, o processo necessita preocupar-se em agir, tempestivamente, no
mundo dos fatos, não apenas declarar a solução para o caso concreto.

Reconhecendo que essa relação entre direito material e processo é construída apenas abstratamente, porque
os fatos foram subtraídos e, em lugar deles está a norma (entendida como texto) ou um espaço de anomia, é
que é necessário reconhecer que o direito material concreto não é, nesse paradgima, parâmetro do processo.
Deve sê-lo, no entanto, motivo pelo qual se desenvolve o presente estudo em direção à recuperação da ação
de direito material como categoria hermenêutica, analogamente aos princípios, como forma de irradiar ao
processo a luz do direito material, retomando o mundo prático, em que os fatos são trazidos de volta ao
direito e possam ser o parâmetro para uma compreensão da jurisdição compatível com um Estado de
transformação social.

 

2 A TRADIÇÃO

A afirmação, objeto do presente estudo, não só da existência da ação de direito material, como de seu
fundamental lugar na relação entre o direito material e o processo, pressupõe a diferença entre essa - a
ação[2] - e a "ação". À base dessa diferença, está a idéia de que ao direito subjetivo material, categoria
estática, poder da vontade, corresponde, em um dado momento, a sua exigibilidade, pretensão, que é o poder
de exigir de outrem a satisfação do direito, momento dinâmico, porque o titular do direito pode movimentar-
se, legitimamente, de modo a exigir o que lhe é devido e, por fim, a possibilidade de efetiva exigência,
quando surge a possibilidade de um agir do titular do direito. Segundo Pontes de Miranda, "rigorosamente,
há três posições em vertical: o direito subjetivo, a pretensão e a ação, separáveis"[3]. E, mais adiante,
afirma: "Não há exigibilidade sem pretensão. O Direito Subjetivo pode ser inexigível"[4]. A terceira
posição, segundo Pontes, é a ação de direito material, que surge quando o direito é violado ou ameaçado de
violação e permite que o titular aja, agir esse, no entanto, que, salvo casos excepcionais, foi vedado pela
proibição da autotutela. Citando, novamente, Pontes, "onde há pretensão há, se ocorre óbice, a ação
respectiva[5].Leia-se: ação de direito material.

No processo, as categorias se repetem e, no entendimento aqui esposado - cujas bases teóricas são Pontes de
Miranda e Ovídio A. Baptista da Silva -, não anulam umas às outras, e também não se confundem.

No processo, há o direito subjetivo à tutela jurisdicional (tutela do direito à inafastabilidade da jurisdição de
que são titulares autor e réu), há pretensão processual e ação processual. Pontes de Miranda diferencia "ação
(em direito material) e 'ação' (em direito processual)"[6], dizendo que "a ação exerce-se principalmente
por meio de "ação" (remédio jurídico processual), isto é, exercendo-se a pretensão à tutela jurídica, que o
Estado criou."[7]

Para compreender a história da relação entre a ação e a "ação", busca-se desvelar a história do que hoje
poderia ser chamada de relação entre direito material e processo.[8]

A jurisdição, desde o período arcaico, até o clássico (formulário) sofreu uma mutação, do abstrato, ao
concreto, pois de formas previamente dadas, que restringiam os direitos que receberiam proteção, passou-se
a um direito construído concretamente, para o caso, em que a proteção jurisdicional se direcionava a realizar
o direito do caso concreto, de acordo com o bom e o melhor para todos, a partir da equidade, a prudência.
Esse desenvolvimento foi, no entanto, interrompido, com o advento do período giustinianeo. Nesse período,
em que a lei adquire feição estatal, por ser ditada pelo soberano, o direito passa a retomar a antiga abstração.
Isso porque o procedimento da actio é mantido, mas agora com base na lei previamente dada e interpretada
pelo Imperador (não como construção para o caso concreto). O procedimento interdital, ademais, vai sendo
abandonado e substituído pela actio.

O período da direito giustinianeo foi legado à modernidade, pois os estudos dos glosadores e dos
escolásticos e especialmente a sistematização empreendida pela Escola Histórica, já na modernidade,
tomaram as fontes giustinianeas para seus empreendimentos, já que foram essas as fontes que chegaram à
modernidade, por força da compilação do Corpus Iuris Civilis e por que Justiniano proibiu interpretações,
mandando queimar os registros das fontes antigas e aplicar apenas seu código. Assim, a riqueza do direito
romano do período formulário (clássico) foi subtraída e as características do direito romano do período
imperial foram tomadas como as características universais da relação entre direito material e processo,
construída pela modernidade, cujo ideal fora o da autonomização das disciplinas. Na relação entre direito
material e processo essas caracterísitcas são: 1. a supressão do procedimento interdital, com opção pelo
procedimento da actio, o que encaminhou para que todos os direitos fossem tomados como direitos relativos
a ensejar uma relação de crédito, como se todos se manifestassem como obrigação, em que o usurpador é
tido como devedor; 2. origem imperial/estatal do direito, em que sua criação/construção e interpretação são
também apriorísticas, com o endeusamento do direito in abstrato - manifestado pelo conceito.

Assim como o procedimento imperial - o ordo iudiciorum privatorum -  foi universalizado, foi perdido não
apenas o procedimento interdital, que caracterizava a defesa de direitos evidentes, como os absolutos, mas
também a dimensão do procedimento da actio como construção para o caso concreto. Ambas as dimensões
do período formulário foram perdidas.

Essas características que chegam à modernidade moldam a disciplina que emergia, o direito processual, e
distanciam-no do direito material concreto.Isso porque quando a Escola Histórica passa a tematizar a
jurisdição romana para, com base nos postulados de unicidade e continuidade da histórica, construir seus
conceitos, em um primeiro importante movimento, a ação é equiparada a actio. O fenômeno da realização
dos direitos no caso concreto, o que chamo de modo-de-ser do direito material,  foi restringida a uma das
formas da obtenção de proteção jurisdicional. Justamente aquela referente aos direitos relativos, não
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evidentes, como os direitos obrigacionais, como quê se opera a supressão da tutela interdital. Em um
segundo importante movimento, a actio, antes equiparada à ação, foi equiparada à "ação", assim o processo
assume a feição de função destinada a proteger direitos que tem apenas uma forma de manifestação: a
obrigação.

Essas confusões que devem muito à grande repercussão da polêmica entre Windscheid & Muther[9], são
elementos de suprema importância no desenvolvimento do sentido inautêntico da relação entre direito
material e processo, porque equipara o modo-de-ser-do-direito-material, seu momento dinâmico (a ação),
com uma parcela da atividade jurisdicional do período imperial do direito romano, despida de força
impositiva, a qual tem caráter apenas normativo e não tem imperatividade para alterar a realidade social.

A construção do direito, para o caso concreto, deve ser recuperada para que com ela se recupere o cuidado
na realização de pretensões por parte da jurisdição, em que jurisdição não seja apenas dado satisfazer
normativamente um direito (pretensão), mas, antes, realizá-lo, no plano dos fatos. Além disso, outra
característica do direito romano deve servir de fonte de inspiração em uma reabertura cognitiva do direito à
sua expressão autêntica de transformação da realidade. Conforme vem advertindo, em inúmeras obras,
Ovídio Araújo Baptista da Silva, "havia em direito romano dois institutos de proteção e defesa dos direitos,
capazes de ser invocados perante os magistrados: a actio e os interdicta, além de outros meios
extraordinários como os últimos [...]"[10], que eram formas especiais de proteção em que, mediante juízo
sumário a respeito das alegações do requerente, o pretor (não o magistrado) determinava ao acionado uma
conduta. Esse poderia obedecer ou não ao comando, conforme sua concordância com os fatos que foram
trazidos e fundamentaram o comando do pretor. Caso desobedecesse, ao requerente da medida desobedecida
incumbia a proposição de uma actio ex interdicto. Quer dizer: à diversidade de conteúdo dos direitos
correspondia a diversidade de sua proteção. Ao conjunto das actiones e dos interdictas corresponde o que,
na obra de Pontes de Miranda e Ovídio A. Baptista da Silva, se denomina ação de direito material.

Delineia-se, assim, que o que ora se denomina ação de direito material não se confunde ao que foi
imortalizado como actio, que influenciou a construção do Direito Processual Civil como disciplina autônoma
e cientifica, o qual está embasado na prestação jurisdicional a partir da lei previamente dada e interpretada -
sem necessidade de que os fatos componham a interpretação - ou de espaços de anomia - que autorizariam o
juiz a decidir sem que o mundo prático e a tradição constitucional sejam o limite do processo interpreteativo
- e do procedimento fundado na identidade entre os direitos postos à apreciação, para os quais há um único
método, porque, todos, na prática, desenbocam no procedimento ordinário. Sendo assim, o processo, como
ciência, é construído sobre as seguintes bases epistemológicas: o procedimento ordinário, que dicotomiza
conhecimento e execução; a cognição plenária confundida com devido processo legal; a eficácia
condenatória como forma de tutela suficiente para satisfação dos direitos; a supressão da tutela interdital,
que atuaria diretamente no fato, não-normativamente, apenas; a conversão dos direitos no seu equivalente
em dinheiro; a concepção que atribui à jurisdição tarefa normativa e irresponsável, tendente a alcançar a paz
social, que não se compromete com a concretização das pretensões.

Essas características, que passam a compor o conteúdo do modelo básico de jurisdição e do modo como o
senso comum teórico pensa a relação entre direito material e processo, tem em comum o abandono do
mundo prático, que é justamente o que se pretende resgatar com a afirmação da ação, como modo de
superar o domínio da técnica e da exceção.

 

2 A QUESTÃO DA TÉCNICA e a análise da exceção

A questão da técnica e a análise da exceção são os modos de desvendar essa carga que vem com a tradição e
que se impõe por sua autoridade, determinando o modo como as coisas são pensadas e como, por isso, a
relação entre direito material e processo nega a si mesma.

A formação do sujeito solipsista da modernidade, que é quem faz, e para quem é feito o direito e a justiça
estatal, tem fundamental relevância para a conjungação que leva ao atual estado de coisas. A dualidade dos
mundos platônicos - em que cada um dos mundos é o oposto do outro (e, por isso, os predicados que
atribuímos, a um, temos de subtrair do outro) e que dicotomiza interior e exterior, idéia e fato, certeza e
aparência - mantida na formulação cartesiana, por meio da dualidade res cogitans/res extensa, mantém o
predomínio do conceito como imagem projetada pelo pensamento do sujeito, que, porque pensa, existe,
independentemente de sua relação com o mundo real-sensível que não oferece a certeza que o pensamento -
o conceito - oferece. O mundo compreendido a partir de seu aprisionamento no conceito é imagem projetada
pelo intérprete: o que é o direito, conceitualmente, passa a ser formulado a partir da representação e é
sistematizado e universalizado porque esse é o único parâmetro seguro.

O mundo como representação substitui o mundo real e permite, a partir da subtração da força vinculante do
mundo real, que a essência das coisas seja a própria representação que o sujeito faz da coisa (quando não é
concebida como essência a ser extraída da coisa). Se o sentido das coisas é uma mera representação, então, a
modernidade, com a técnica que lhe caracteriza e lhe confere um novo modo de acesso aos entes, pode dizer
qualquer coisa sobre o ente.

Esse desvelamento da técnica como princípio epocal, que inverte a essência das coisas produz, na relação
entre direito material e processo, justamente, a negação dessa relação, fazendo com que o conteúdo do
direito material seja apagado, quando ingressa no processo e passa a ser uma imagem que dele é projetada
como resultado do processo. Como afirma Hannah Arendt, predomina "a insistência de considerar todas as
coisas como resultado de um processo."[11]

Desse modo, a coisa (ente) passa a ter o sentido (passa a ser) que lhe atribui a técnica, perdendo sua própria
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essência. Como disse Heidegger,

 "o próprio Reno aparece como um dis-positivo. A usina hidoelétrica não está instalada no Reno, como a
velha ponte de madeira que, durante séculos, ligava uma margem à outra. A situção se inverteu. Agora é o
rio que está instalado na usina. O Rio que hoje o Reno é, a saber, fonecedor de pressão hidráulica, o Reno o
é pela essência da usina."[12]

Desvelando que a técnica muda a essência[13] das coisas, pretende-se afirmar a verdadeira essência da
técnica, a qual, embora possa ter suas próprias características, como coisa em si, é vazia a priori. Como
receptáculo destinado a receber o conteúdo de algo para o qual foi construída, ela precisa ser vazia a priori,
pois todo "receber precisa do vazio como recipiente."[14] Isso porque,  "o ser da coisa do receptáculo não
reside, de forma alguma, na matéria, de que consta, mas no vazio, que recebe." [15]

A essência da técnica é, então, receber e doar. O processo, é o que se afirma, aqui,  como técnica, é vazio, e
tem, como essência, receber e doar. A metáfora da coisa-jarra, proposta por Heidegger, permite a visão da
técnica, o processo, como vazia a priori, característica que faz a sua essência, porque é dela a missão de
receber e doar. Isso permite a afirmação da "ação" abstrata e da esfera própria do direito processual, bem
como permite ainda, o reconhecimento de que "o vinho ou a água"[16] que recebe, trazem suas próprias
características, e como tais devem ser doados, sem que se esqueça de que sempre há uma perda (algo sempre
fica na jarra), porque na hermenêutica nunca se recupera tudo. Essa água ou vinho, a pretensão e a ação de
direito material - modos-de-ser do direito material, que são vistos, então concretamente, não como conceitos
- que o processo recebe, deve ser doada, sem alteração de essência.Não é dado ao processo, portanto, alterar
o conteúdo do direito material ou mesmo criá-lo.

A superação da técnica como modo de acesso aos entes, permite que as coisas mesmas sejam a medida e o
parâmetro (não as mesmas coisas).

A compreensão do mundo a partir de relações de instrumentalidade, observa o mundo como algo a ser
transformado em sua essência porque é mera representação. A negação da ação subtrai a força impositiva do
direito material e permite que o processo seja preenchido pelo intérprete a partir do espaço de anomia que é
criado com a subtração do mundo prático que provoca pensar a relação entre direito material e processo a
partir de uma adequação abstrata/conceitual que reflete o modo-de-pensar o direito a partir do conceito,
universalizada pela sistematização da recepção do direito romano, a partir do direito romano do período
final. Veja-se que a concepção do processo a a partir do instituto da actio já contém, em si, a subtração do
sentido do ser do direito material, que é substituído pelo conceito-universal da obligatio. Com a
universalização da actio, então, o direito material se transmuta, quando ingressa no processo, em direito
obrigacional, do que resulta a relativização dos direitos absolutos. Nessa concepção, o direito material,
concreto, dinâmico, a ação, não é mais a medida e o parâmetro do processo.

A relação entre direito material e processo que se dá quando se nega a força impositiva do direito material -
ação de direito material - é caudatária de um modo-de-fazer direito própria do lasse-faire, em que a tutela é
meramente normativa, pois o vínculo passa a se dar com o direito material objetivo e os ditames abstratos do
ordenamento, sem retorno aos fatos. Isso porque a concepção da jurisdição a partir da qual o juiz não atua
precipuamente com o objetivo de concretizar pretensões, mas de atuar a lei, contenta-se com  a adequação
do processo às hipóteses abstratamente previstas na lei e supõe que a pacificação dos conflitos no plano
normativo (coisa julgada) seja o objetivo maior do processo. Tal concepção, no entanto, confunde
satisfatividade e definitividade, iniviabilizando a transformação da realidade, e autoriza o juiz a ser
irresponsável.

Nesse contexto, o direito material resta aniquilado em seu ser, pelo processo. Passa a ser fruto desse,
porque, como disse Hannah Arendt: "em lugar do conceito de Ser, encontramos agora o Processo."[17]

Toda a dogmática jurídico-processual é, por isso, pensada em termos de adequação abstrata. Desde as
teorias instrumentais, em suas diferentes variantes, até a visão alternativa do direito ou as teorias
processuais-procedimentais.[18] O próprio princípio da efetividade da tutela jurisdicional é acoplado,
pressupondo-se que, cumprido o método, não há como falhar a efetividade.

A visão instrumental-abstrata e tida como substancializadora, por acoplamentos, é flagrada em todas as
correntes instrumentais do processo. Essa adequação abstrata do processo à previsão normativa do direito
material se dá porque há um discurso prévio de adequação, que alija o mundo prático. Com isso, é, também,
previamente dada a fundamentação. Fundamentação e aplicação restam cindidas. Com isso, tanto a
fundamentação das decisões, quanto a satisfação dos direitos passa, também, a ser conceitual. O mesmo
ocorre com as teorias procedimentalistas, que, por sua vez, se remetem a um discurso de fundamentação
prévio que se assenta na pressuposição de uma validade universal que permite a adequação prévia. Assim,
também nelas restam cindidas fundamentação e aplicação, em que está virá após aquela, que é realizada
abstratamente, com sacrifício do mundo prático e da conteudística, pois a fundamentação será aquela
previamente dada, a partir de um discurso ideal de fala. Com a visão alternativa do direito não é diferente.
Está no seio do paradigma.

Todas essas correntes traduzem a forma com o que o paradigma pretende consertar-se em face da crise por
que passa. As alterações legislativas, vistas nos últimos anos, são inovações conceituais imaginativas, para
usar a nomenclatura de Macintyre,[19] que não quebram o paradigma, fazendo com que o processo
permaneça atrelado à concepção de direito individual e pessoalizado; à ordinariedade; à impossibilidade de
conceber e executar mecanismos de quebra da ordinariedade ou que se fundamentem em verossimilhança ou
probabilidade; à cisão entre fato e norma; entre texto e norma; entre fato e direito; entre fundamentação e
aplicação.
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Sendo assim, o direito material não é, no paradigma em vigor, parâmetro para o desenvolvimento do
processo. O processo, ao revés, é 'aperfeiçoado' por técnicas que cada vez mais o distanciam do direito
material, do que é exemplo o art. 285-A do Código de Processo Civil.

Esse modo-de-pensar-e-fazer-direito atende ao modelo liberal - de não-intervenção - atendendo, ainda, aos
imperativos do estado de exceção. A análise da exceção[20] parte do reconhecimento de que, se a técnica
pode alterar o sentido do ser do ente é porque esse ente foi retirado do mundo e aprisionado no conceito. O
mundo prático, então, foi subtraído e, em seu lugar, é reconhecida a suficiência ôntica do Ordenamento
Jurídico ou um espaço de anomia a ser preenchido pela vontade do intérprete, em que a lei material já não
tem força de lei e em que, por outro lado, há força de lei sem lei.

Na obra de Carl Schmitt[21] é possível encontrar esse diagnóstico da modernidade em que há uma dualidade
entre conceito abstrato e ser concreto, que leva à subtração do mundo prático e ao predomínio do conceito.
Com isso se pode compreender por que há necessidade de subtração da ação de direito material do seu lugar
como modo-de-ser do direito material, expressão dinâmica que liga direito material e processo. A ação de
direito material é, assim, negada, por ser a categoria capaz de restaurar o elo entre o conceito e a coisa em si,
retomando o mundo prático.

O direito material, como realidade concreta, é dominado pelo processo. Essa dominação se dá no seio do
positivismo que alterna normalidade e exceção; mescla normativismo e decisionismo; substitui a justiça pelo
interesse na segurança jurídica.

Tal dominação, derivada da negação da ação, recusa a órbita do direito material, ao negar-lhe força
impositiva,[22] ou recusa a órbita do processo[23], ao conferir-lhe as características próprias do direito
material (certeza, segurança). Trata-se da sustentação do monismo do Ordenamento Jurídico. Assim, o
monismo, em suas variantes, manifesta-se da seguinte forma, no positivismo normativo-decisionista: ora
manifesta a supremacia do processo, que pode dizer qualquer coisa sobre o direito material; ora manifesta a
supremacia do direito material positivo, a ser meramente declarado, por ser suficiente no Ordenamento
Jurídico, sem necessidade, no entanto, de concordância entre  a norma aplicada e a realidade fática, em
evidente postura arbitrária.

A postura do positivista que, de acordo com a situação, se coloca ora como decisionista, ora como
normativista, suspende, de fato, o Ordenamento Jurídico, colocando-o como que entre aspas. Em Herbert
Hart,[24] essa existência de um espaço decisionista ao lado da hermenêutica normativo-analítica se apresenta
com a dicotomia casos fáceis-casos difíceis.No processo essa dicotomia se manifesta entre a jurisdição
declaratória e a jurisdição constitutiva ou criativa, duas formas de compreender o fenômeno jurisdicional
que, ao invés de se excluírem, convivem no seio do estado de exceção.

A opção pela negação da ação é manifestação do estado de exceção, em que o direito material concreto não
tem força de lei, sendo entregue ao destino que lhe der o direito processual: o que é o direito será o que o
sujeito solipsista disser que ele é, não o que ele é, em sua essência, seu modo de ser concreto, mas o que se
disser sobre ele como conceito abstrato.

 Apenas retirando a ação do mundo é que se pode construir o processo conceitualmente, porque se torna
possível a afirmação de espaços de vazio do direito, porque, para que impere a anomia, se exige um direito
conceitual e equiparado à lei, em sentido amplo, mas dissociado da realidade, do contexto, do mundo
prático. Por meio dessa reflexão, pôde-se compreender por que a negação da ação de direito material
responde a um imperativo do positivismo - a subtração do mundo prático - que necessita transformar o ser
no conceito, i.e., aprisioná-lo no ente.

À correspondência entre essa forma de o positivismo atuar, ora afirmando a normalidade e a suficiência
ôntica do ordenamento jurídico, ora suspendendo o ordenamento e reconhecendo espaços de anomia,
refletiu-se sobre a aproximação entre essa visão e as diferentes formas de conceber a jurisdição - declaratória
(em que o ordenamento jurídico, abstratamente, não tem falhas, é completo)  ou criativa (em que há espaços
de anomia, nos quais o juiz atuaria criando o direito por meio do processo)- sempre desvinculada do direito
como laço que une a todos.Propõe-se, no entanto, a atividade jurisdicional como construtiva do sentido do
ser do direito material. O sentido, nessa sustentação, não é uma criação do intérprete (como na visão da
jurisdição como atividade constitutiva) ou algo que se dá a ele, de maneira pré-concebida (como na
sustentação da jurisdição como atividade declaratória). O sentido é uma construção do intérprete projetado
no mundo, vinculado ao "Outro" e à construção do bem de todos.

A forma de fazer direito observada no dia-a-dia da atividade jurisdicional recebe os reflexos desse discurso e
não oferece respostas reais, prevalecendo a atuação normativa que, ao invés de integrar direito material e
processo, os alija, com o que a possibilidade de transformação da realidade social, por meio da concretização
das pretensões legítimas de seus titulares, resta comprometida.

O paradigma liberal individualista, em que a Constituição e a jurisdição têm feições negativas, protetoras da
esfera do indivíduo, atua no campo normativo e do espaço de anomia e não se compraz com o resgate do
mundo prático em que há o resgate da intersubjetividade e em que a Constituição e a jurisdição tem papel
positivo, transformador. Por isso, a jurisdição do paradigma do modelo liberal é a jurisdição da era da técnica
e da exceção.

Necessário, então, projetar uma virada em direção à relação autêntica entre direito material e processo. Essa
virada se dá a partir do rompimento com o paradigma anterior, por meio da compreensão a partir da
fenomenologia hermenêutica.
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3 FENOMENOLOGIA HERMENÊUTICA OU DE COMO ATUA A AÇÃO DE DIREITO
MATERIAL COMO CATEGORIA HERMENÊUTICA

 

A ação de direito material não é um conceito, é um fenômeno, no mundo, é o modo-de-ser do direito
material, sua linguagem que fala ao processo, não como instrumento ou ferramenta (não extraem sentidos,
nem acoplam sentidos). Por isso não pode ser confundida como uma categoria pura, parte do mundo e traz
consigo um plexo de eficácias.

Ação e "ação" são, pois, duas categorias, uma no campo do processo, outra no campo do direito material.
Assim, não se exerce ação, mas, sim, "ação". A ação é alegada no processo, na "ação", e o seu conteúdo
pode vir a ser obtido como decorrência da atividade jurisdicional, quando concretiza pretensões. A ação é,
então, o sol do sistema, sendo a força do direito material. Ela não promete, impõe. Sendo assim, ainda que
não haja construção processual, em face da ação, o processo poderá responder adequadamente. Se o direito
material em movimento é vinculativo, a ação de direito material é seu momento de fazer-se efetivo, o que
surge com a violação ou a ameaça de violação do direito e é também o modo pelo qual deve se fazer efetivo.

Veja-se que se a Constituição e a legislação infraconstitucional instituem direitos já está garantida sua
efetivação por meios adequados. Essa efetivação, no entanto, para ocorrer, terá de resgatar o mundo prático,
pois o limite de sentido deve ser dado pelo direito em concreto que exige satisfação o mais próximo possível
de como teria se realizado se não houvesse resistência. O parâmetro disso é a ação de direito material,
fenômeno, no mundo.Ela é o fenômeno do mundo que, ao ser resgatada, resgata consigo o mundo prático e
a riqueza de sentidos que se projeta no processo por que ela é a linguagem do direito material.

No novo paradigma que se propõe, a partir da hermenêutica filosófica, a ação é recuperada - lembra-se que a
doutrina tradicional a considera mero slogan - como sol do sistema, como fonte de irradiação de efeitos do
direito material para o processo, linguagem do direito material que fala ao processo, o que permite, ao
processo, receber e doar (receber/ser iluminado pelos efeitos que irradiam do mundo prático,
realizando/concretizando pretensões).

Essa superação admite uma função autêntica para o processo e sua estruturação a partir da ação de direito
material.  A partir disso, a relação entre direito material e processo poderá ser construída de modo a que nas
diferentes pretensões e ações alegadas na "ação" se possa buscar o modo de proceder e, também, o modo de
realizá-las. Com isso, haveria uma constante vigilância hermenêutica sobre o sentido, de modo que a ação
não é proposta como ferramenta, mas como vigilância sobre o sentido do ser em que as coisas mesmas -e
não as mesmas coisas - sejam a medida e o parâmetro. A adequação entre processo e direito material não se
dá, a partir dessa nova forma de compreendê-la, abstratamente. O princípio da efetividade, então, não será
acoplado, pressupondo, como faz o instrumentalismo que, vencido o método, único, sistematizado, a
efetividade é pressuposta e solução melhor não adviria.

Propõe-se, então, que ação de direito material, como agir prático, seja  compreendida analogicamente com o
princípio, pois é a categoria capaz de resgatar o mundo prático, o que permite a concretização de pretensões
e previne contra discursos decisionistas e arbitrariedades interpretativas,[25] pois atrás de cada regra há um
princípio que não o deixa se desvencilhar do mundo prático. No que tange à relação entre direito material e
processo, esse princípio é a ação de direito material, que permite a resposta adequada ao caso e não admite a
existência de espaços de anomia in concreto. Assim desfazer-se-ia a dogmática abstratizante de princípios
que não se vinculam com a realidade da vida e são apenas conceitos: instrumentalidade, adequação,
efetividade etc. Com isso, a satisfatividade dos direitos (pretensões) teria, como parâmetro, a ação de direito
material que, como modo-de-ser do direito material, encaminha à compreensão das cargas eficaciais
necessárias à satisfação dos direitos, à necessidade de tratamento diferenciado, pelo procedimento, em que o
direito material não se torne refém de previsão legislativa de técnica processual (porque as ações não são
outorgadas pelos Cógidos de Processo e o legislador do processo  não poderá alterá-las sem invadir o direito
material e alterar-lhe a essência), e em que, por isso, se reconhece o direito substancial à cautela, como
decorrência da ação, em procedimento de sumária cognição, com contraditório invertido e eventual (o
processo cautelar, então, seria compreendido como acautelamento dos direitos - pretensões - e não da
decisão final, porque o processo não é um fim em si); em que o juiz possa fornecer tutela adequada sem ferir
os princípios da demanda e da congruência, como quando, por exemplo, determina a satisfação do direito
segundo suas peculiaridades, embora o pedido da parte esteja inadequadamente formulado, mas ação tenha
sido corretamente alegada na "ação". Assim se admitem, ainda: 1. a existência da ação executiva no direito
material, porque esse é o conteúdo do direito material, em que a outorga de outra providência - que não a
executiva - bem como a construção do procedimento em desacordo com essa característica, seja considerada
como inadequada; 2. em que ao processo não seja permitido converter demandas materialmente sumárias em
demandas plenárias; 3. em que ao juiz não seja permitida a irresponsabilidade de satisfação apenas normativa
dos direitos e não seja dado a ele esconder-se atrás do procedimento e do número de processos para liberar-
se de sua responsabilidade; 4. em que o parâmetro para realização dos direitos seja a forma como teria se
realizado se não houvesse objeção/conflito; 5. em que não seja possível inverter a essência do direito
material, em que o direito material é transformado em seu equivalente (em lugar do ser o valor de troca),
exceto quando não puder mais ser realizado por perecimento do objeto; 6. em que não se nega o espaço
próprio do direito processual, o que se nega é a possibilidade de ser construído à revelia do direito material
(por isso coexistem, "ação" procedimentalmente/formalmente sumária, e ações materialmente sumárias); 7.
em que o procedimento se amolde ao ser do direito material e não o contrário, porque ser ou não evidente é
expressão do sentido do ser do direito material e não do instrumento; 8. em que o princípio da demanda,
irradiado com os efeitos da ação de direito material não impeça o juiz de realizar o direito no caso concreto,
porque, nesses casos, como diz Ovídio A. Baptista da Silva, a quebra do princípio da demanda é mais
aparente do que real[26]; 9. em que a toeria dos tres eadem não prescinda dos fatos e a teoria da
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substanciação fosse compreendida de modo a que se os fatos integram a causa petendi, sua substituição por
outro conjunto de fatos substituiria a ação primitiva por outra; 10. em que se compreenda que o dispositivo
só é compreensível a partir da fundamentação, e, considerando- se que o lugar da fundamentação é o lugar
da aplicação, só é compreensível a partir dos fatos; 11. em que, a partir dessa análise dos elementos da ação,
incluídos os fatos, ou mesmo da compreensão do dispositivo a partir da fundamentação, não seria necessário
optar por via inconstitucional e perigosa como a coisa julgada relativa, a pretexto de fazer justiça.

A compreensão hermenêutica da ação de direito material permite que satisfatividade seja compreendida
como realização das pretensões, não como coisa julgada. Busca, a jurisdição, nessa visão, concretizar
pretensões, transformando mundo. Para isso, além de buscar no direito material o modo próprio de realizar
os direitos, também o procedimento adequado recebe a influência - adequar-se-ia, então, ao direito material
in concreto. Esse procedimento não estaria atrelado à tipicidade das formas, limitando, com isso, os direitos
tuteláveis, ou à realização dos direitos a formas previamente estabelecidas de maneira universal, sem análise
do sentido do ser do direito material. Também não estaria liberado delas, seria, isso sim, permeável às
exigências do direito material. Conceber-se-ia um processo em que a houvesse uma "correlação
proporcional entre o grau de evidência do direito e a complexidade do respectivo procedimento."[27] Com
isso, viabilizar-se-ia a construção de procedimentos de cognição sumária, segundo o modo-de-ser do direito,
sua evidência (direitos absolutos pessoais ou reais), em contraposição à mera aparência de direitos que
seriam submetidos a procedimentos de cognição plenária (direitos relativos), e, ainda, a admissão de formas
de tutela sumária satisfativa e autônoma com contraditório posterior e eventual.

A sumarização da cognição (que não se confunde com a sumarização do procedimento) tem sido objeto de
resistência. Rosemiro Pereira Leal[28] recusa a construção de procedimentos de summaria cognitio, porque
mal-feririam o contraditório, confundindo cognição plenária e devido processo legal. Todavia, tal
sumarização, como decorrência do modo-de-ser do direito material não é nenhuma novidade, se se observar
a trilogia: ação de cobrança pelo rito ordinário, ação monitória e ação de execução de título extrajudicial,
cuja amplitude dos  procedimentos são construídos na razão inversa de sua evidência. Essa construção, no
entanto, embora parta do mundo, é tratada como construção processual, sem vinculação com o modo-de-ser
dos direitos, o que inviabiliza sua compreensão e emperra a realização de suas reais possibilidades em
direção à concretização de direitos. Com isso se evidencia que a questão está centrada no modo-de-pensar o
direito a partir da técnica abstrata, porque mesmo quando constrói tais procedimentos, o faz sem admitir que
o modo-de-ser do direito é a linguagem que fala à técnica.

Não se pode admitir que a ausência de lei processual prevendo o instrumento represente espaço de anomia e
impeça a realização do direito material, na forma específica. O sentido do ser do direito, incluída a sua força
impositiva, contém, em si, o modo como deve tornar-se efetivo e, assim, a ação de direito material,
linguagem do direito material, informa ao processo suas características de modo a que o processo não pode
recusar efetivação na forma específica por anomia na lei processual, já que o direito é resultado da
conjugação de múltiplos fatores, dos quais não escapa a historicidade e faticidade do intérprete que, inserido
em sua situação hermenêutica está vinculado pela lei material e pelo direito concreto (norma, nem só texto,
nem só fato).

A ação de direito material, enquanto linguagem do direito material que fala ao processo não supõe que o
processo, assim, possa ser uma técnica onipotente. Ao contrário, não se nega uma dimensão de
complementariedade entre direito material e processo. No paradigma des-construído aqui (no sentido
positivo), em que ao direito material foi negada sua força impositiva, tal relação de complementariedade
permite que o intérprete preencha o direito material com o conteúdo que quiser.A complementariedade ora
admitida é a tarefa da hermenêutica, que não se dá para atribuir conteúdo ao ser, mas para fazê-lo realizar-se
em seu ser. Isso porque ela é o limite do processo hermenêutico. Dessa forma, tal complementação supõe
que se tenha retomado o mundo prático, porque o que se refuta não é a complementação como tarefa da
hermenêutica, mas a complementação que reconhece espaços de anomia onde eles não existem. Normas
abertas, termos vagos, ausência de procedimento processual específico ou técnica adequada não são espaços
de anomia se se mativer o vínculo com o mundo prático.

Recupera-se, assim, resgatando o mundo prático, a condição de possibilidade de realização do escopo que
anima a construção dessa relação: a concretização das pretensões de direito material, tarefa que foi entregue
ao processo e que, no paradigma neo-constitucionalista, é, acima de tudo, concretizar direitos (pretensões) e,
com isso, construir a transformação da sociedade, reconhecendo a responsabilidade de todos na construção
do bom e do melhor, conceitos comunitários, o que exige, por fim, a construção da intersubjetividade.

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ação de direito material, por isso mesmo, é uma aposta paradoxal, de retomada do movimento entre o
velar e o desvelar-se - aletheia - do sentido do ser desse ente que é o direito material. Ela, então, é a
categoria[29] hermenêutica capaz de recuperar o mundo prático, condição de possibilidade para
concretização efetiva das pretensões de direito material que não logram realizar-se espontaneamente. A
aposta é paradoxal, porque o sentido é recuperado, justamente no lugar no qual, segundo todas as
possibilidades de sentido, ele não se encontraria: a busca, no mundo prático, daquilo que se perdeu na
construção do céu dos conceitos jurídicos, que tomou conta do processo e o tornou insensível às
necessidades para as quais ele foi criado.

Trata-se de uma mudança de rumo radical no modo-de-compreender-e-fazer-direito, viabilizando o Estado
de transformação social. Tudo isso quer dizer que não se acredita em medidas legislativas "inovadoras",
capazes, a partir de agora, de mudar o mundo e estabelecer a justiça, a celeridade, a diminuição do número
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de contendas, a realização de direitos, como quem tira um coelho da cartola. Por isso não há uma proposta
legislativa construída ao final do presente trabalho. Não se achará um anexo, com a fórmula mágica que
levará o processo à efetividade.

Apenas permitindo que a ação de direito material, que foi alijada da relação que é objeto das presentes
refexões - a relação entre direito material e processo -  possa ser a medida e o parâmetro, informando o
processo sobre as necessidades concretas das pretensões de direito material, impede-se o predomínio da
técnica e da exceção. Com isso, o direito material, concreto, não apenas normativo, retoma força impositiva,
viabilizando-se a concretização de seu conteúdo por meio do processo, cuja esfera não é negada, mas
retomada em uma dimensão autêntica, em que sua própria essência é receber e doar, concretizando
pretensões, satisfazendo-as, interferindo no mundo prático. O processo, assim, resgata sua dimensão
ontológica. É justamente isso: A aposta paradoxal que aqui se faz, na busca da superação da ideologia e da
construção da autenticidade, retoma a ação de direito material, como forma de resgate do mundo prático,
que permite que a tarefa da interpretação e da compreensão se dê como aplicação, em que o modo-de-ser do
direito material possa impor-se no processo, transformando-o e, com isso, transformando mundo.
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[1] Quando se fala em tradição, tem-se em mente o que foi tematizado por Gadamer, do qual se extrai: "O
que é consagrado pela tradição e pela herança histórica possui uma autoridade que se tornou anônima, e
nosso ser histórico e finito está determinado pelo fato de que também a autoridade do que foi transmitido,
e não somente o que possui fundamentos evidentes, tem poder sobre nossa ação e nosso comportamento.
[...]. É isso, precisamente, que denominamos tradição: ter validade sem precisar de fundamentação."
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método. Petrópolis: Vozes; Bragança Paulista: Universitária São
Francisco, 1997. v. 1. p. 372.

[2] Sempre que se fizer referência à ação, tal referência deve ser compreendida como à ação de direito
material. Assim, também,  a referência  à "ação", é relativa à ação processual.

[3] PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcantti. Tratado das ações. Campinas: Bookseller, 1999. v. 1.
p. 68.

[4] Ibid., p. 70.

[5] Ibid., p. 123.

[6] Ibid., p. 124.

[7] Ibid.

[8] O direito romano inicia com o período arcaico, da legis actio sacramento, em que a tarefa jusridicional se
dava de forma sacramental, com fórmulas em número limitado, conhecidas apenas pelos sacerdotes, em que
a "ação" ainda era uma reação à ação. Era, então, uma "ação" proposta por aquele que havia sofrido a ação.
Nesse período, o caso deveria ser adaptado à fórmula, não havia liberdade na criação de soluções para o
caso concreto (fórmulas). A tal período seguiu-se o das legis actiones, em que as fórmulas não são mais
sagradas e as ações não são mais reações, são iniciativa daquele que necessitava da realização do seu direito
pelo pretor, que, após a dicção do direito, o realizaria. Todavia, o número de fórmulas era limitado o que,
limitava o número de direitos que recebiam proteção por intermédio da proteção jurisdicional. Esse período
assemelha-se à jurisdição moderna. Ocorre que as novas relações surgidas em fase do desenvolvimento da
comunidade, trouxeram transformações na forma como o direito era construído. Nesse período, chamado
formulário, o pretor tinha liberdade na criação da fórmula para o caso concreto, sem limitação prévia, e que,
por isso, criava o ius como solução para os casos concretos no conflito entre privados, a partir do mores
maiorum, assemelhando-se ao que, na Grécia, foi teorizado por Aristóteles como a phronesis, a prudência.
Dividia-se em procedimentos diferentes, para diferentes espécies de direitos. Um deles, o procedimento da
actio - actio in personam - dividia-se em fases. Na fase in iure, o pretor prometia uma fórmula, construída
com base no caso, sob condição de que fossem provadas as alegações feitas pela parte que a requerera. Na
segunda, a fase apud iudicem, perante o iudex, nomeado pelo pretor, o autor deveria provar as alegações
que fizera para construção da fórmula, para que se completasse a condição para sua concessão. Logo a
seguir, concedida a fórmula, em que se dava a adictio ou a missio (aquela pronunciada, essa autorizada), o
que se continha na fórmula poderia ser executado pelo vencedor. O segundo, o procedimento interdital,
destinado a tutelar direitos absolutos, evidentes, se caracterizava pela concessão da fórmula, com base em
juízos de verossimilhança, aos quais poderia se seguir uma reação daquele que sofreu a fórmula (actio ex
interdecto).

[9] Essa polêmica, travada em meados do século XIX foi determinante da construção do Direito Processual,
que estava sendo guindado à disciplina autônoma. WINDSCHEID, Bernhard. MUTHER, Theodor.
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Polemica sobre la 'actio'. Buenos Aires: Europa-America, 1974. 
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Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 17.
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[12] HEIDEGGER, Martin. A questão da técnica. In: Ensaios e Conferências. Petrópolis: Vozes; Bragança
Paulista: Universitária São Francisco, 2006. p. 20.

[13] Fala-se em essência com referência ao sentido do ser do ente, o que ele é, e não a partir de uma visão
idealizada de uma essência presa nas coisas, a ser dela extraída. Contrapõem-se, aqui, então, a concepção de
essência a partir da filosofia grega e sua compreensão a partir do que afirma Heidegger. HEIDEGGER,
Martin.  A questão da técnica. In: Ensaios e Conferências. Petrópolis: Vozes; Bragança Paulista:
Universitária São Francisco, 2006.

[14] HEIDEGGER, Martin. A coisa. In: Ensaios e Conferências. Petrópolis: Vozes, 2006. p. 149.

[15] Ibid., p. 147.

[16] Referência à seguinte passagem de Martin Heidegger: "A doação da vaza pode ser uma bebida. Então
ela dá água, ela dá vinho para beber. Na água doada, perdura a fonte. Na fonte perdura todo o conjunto
das pedras e todo o adormecimento obscuro da terra, que recebe chuva e orvalho do céu. Na água da
fonte, perduram as núpcias de céu e terra. As núpcias perduram no vinho que a fruta da vinha concede e
no qual a força alimentadora da terra e o sol do céu se confiam um ao outro. Na doação da água, na
doação do vinho perduram, cada vez, céu e terra. A doação da vaza é, porém, o ser-jarra. Na vigência da
jarra, perduram céu e terra." HEIDEGGER, Martin. A coisa. In: Ensaios e Conferências. Petrópolis:
Vozes, 2006. p. 150.

 

[17] ARENDT. Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. p. 309-310.

[18] Entre os instrumentalistas: DINAMARCO, Cândido Rangel. Instrumentalidade do processo. São
Paulo: Malheiros, 2005. Entre os caudatários da visão alternativa do dieito: PORTANOVA, Rui.
Motivações Ideológicas da sentença. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. Entre os adeptos das
teorias processuais-procediemntais: CALMON DE PASSOS, J.J. Direito, Poder, Justiça e processo. Rio
de Janeiro: Forense, 2003.
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procesal y la tutela efectiva: hacia una teoria processal del derecho. Barcelona: Bosch, 2004. Além
deles: DINAMARCO, Cândido Rangel. Instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros, 2005.
Segundo se entende, embora afirme que adere à teoria dualista, Dinamarco nega o pressuposto dessa, a ação
de direito material

[23] Chiovenda, embora acredite estar professando a teoria dualista, acaba professando um monismo de sinal
contrário.

[24] HART, Herbert. O conceito de Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 2005.

[25] Objetivos indicados pro Streck em seu Verdade e consenso. STRECK. Lenio Luiz. Verdade e
consenso. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2001. p. 9.

[26] SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Curso de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005. v. 1.  p.
51.

[27] SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Curso de Processo Civil. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris,
1993. v.3 p. 47. O autor cita D. Barrios de Angelis em notas de aula mimeografadas.

[28] LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Prcessual da Decisão Jurídica. São Paulo: Landy, 2002.

[29] Segundo Heidegger, "Existenciais e categorias são as duas possibilidades fundamentais de caracteres
ontológicos. O ente, que lhes corresponde, impõe, cada vez, um modo diferente de se interrogar

primariamente: o ente é um quem (existência) ou um que (algo simplesmente dado no sentido mais
amplo)." Na fenomenologia hermenêutica, então, "Denominamos os caracteres ontológicos da presença de

existenciais porque eles se determinam a partir da existencialidade. Estes devem ser nitidamente
diferenciados das determinações ontológicas dos entes que não têm o modo de ser da presença, os quais

chamamos de categorias (N9)." HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Petrópolis: Vozes; Bragança Paulista:
Universitária São Francisco, 2006, p. 88-89.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5793



O PÓS-POSITIVISMO COMO MÉTODO HERMENÊUTICO CONSTITUCIONAL PARA UMA
TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL

THE POST-POSITIVISM AS CONSTITUTIONAL HERMENEUTIC METHOD FOR AN AMBIENT
TAXATION

THÁBATA BIAZZUZ VERONESE

RESUMO
O presente artigo destaca, dentro da contextualização das novas necessidades da sociedade pós-moderna, a
imprescindibilidade do recurso ao pós-positivismo como método hermenêutico constitucional. A partir da
perspectiva dada pela teoria pós-positivista aos princípios e valores inseridos na Constituição Federal
brasileira de 1988, que os coloca como vigas mestras de todo o ordenamento jurídico, analisa a inter-relação
existente entre os princípios de Direito Tributário e de Direito Ambiental, para demonstrar a possibilidade de
se fomentar uma tributação ambiental, a qual, ainda embrionária no Brasil, deve ser tratada com mais vigor,
pois estudos demonstram que sua aplicação prática pode servir de grande auxílio no atendimento das
necessidades vitais da humanidade.
PALAVRAS-CHAVES: HERMENÊUTICA; PÓS-POSITIVISMO; TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL.

ABSTRACT
The present article detaches, inside the contextualization of the new necessities of the society modern-
powders, the must of the resource to powders-positivism as method hermeneutic constitutionally. From the
perspective given by the theory positivistic-powders to the beginnings and values inserted in the Federal
Brazilian Constitution of 1988, which places them like beams schoolmistresses of the whole legal system, it
analyses the existent inter-relation between the beginnings of Tax Right and of Environmental Right, to
demonstrate the possibility to be promoted an environmental taxation, which, embryonic in Brazil, must still
be treated by more energy, since studies demonstrate what his practical application can serve of great help in
the service of the vital necessities of the humanity.
KEYWORDS: HERMENEUTIC; POST-POSITIVISM; ENVIRONMENTAL TAXATION.

1 INTRODUÇÃO
 

          A preocupação do homem em regular a vida em sociedade vem desde os primórdios da história. Como
tratar as relações humanas é imprescindível para a vida em sociedade. E, conforme observou Aristóteles, o
homem é por natureza um animal social. O brocardo jurídico ubi societas ibi jus serve de confirmação desta
abordagem inicial. Diante desta constatação, o homem, utilizando-se de sua inteligência, criou o Direito.
          Contudo, a tratativa do Direito variou durante a história da humanidade. Do direito costumeiro se
passa aos registros dos primeiros escritos de lei, dos quais se destacam o Código de Hamurabi, a Lei das
Doze Tábuas, o Corpus Iuris Civilis, entre outras compilações de Códigos, até se chegar à feitura das
primeiras Constituições, regras mestras das nações. Hoje, multiplicam-se leis todos os dias em todos os
cantos do mundo. Tudo no intuito de regulamentar a vida social a fim de torná-la o mais harmônica possível.
          Todavia, a lei que se pretende tratar aqui é a Constituição Federal. Esta que é considerada a principal
lei de uma nação. E, segundo a Teoria Pura do Direito de Kelsen, a lei de maior hierarquia dentro do
ordenamento jurídico de um país. Especificamente no que tange à Constituição Federal brasileira de 1988
verifica-se, em seu bojo, reconhecida de forma inequívoca a sua supremacia. 
          A lei existe. A Constituição está posta, e, de forma brilhante, seu texto é todo redigido em prol do
Estado Democrático de Direito. Mas a lei não pode ser aplicada sem antes ser interpretada. Neste ponto,
surge a questão de como interpretar a lei. Estudiosos do Direito migraram do Jusnaturalismo ao Positivismo,
e, os mais modernos agora pregam o Pós-positivismo.
         O Pós-positivismo surge como uma nova perspectiva hermenêutica, especialmente em se tratando do
texto constitucional. A Constituição Federal brasileira, que tem completos 21 anos, já sofreu, até o
momento, 62 emendas. É natural que a lei deva ser reformada para se adequar às novas realidades sociais as
quais deve regrar. Porém, talvez não fossem necessárias tantas mudanças se os operadores do Direito
tivessem sido ensinados a interpretar a lei além do texto positivado, mas utilizando-se do auxílio dos
princípios e valores inseridos no próprio bojo da Constituição.
         Neste sentido, se o Pós-positivismo receber a atenção devida, pode-se vislumbrar o início de uma nova
era, em que se caminha rumo à evolução da sociedade brasileira, que não precisa de um tratamento legal
extremamente minucioso, mas sobrevive com maior apego aos princípios e valores dignos de uma sociedade
democrática de Direito que assim se auto-intitula.
        Inegável que para haver um verdadeiro Estado Democrático de Direito, para haver um direito justo,
para haver uma sociedade mais justa, fraterna e solidária, as pessoas devam ampliar seu campo de visão, e
não se enxergar como simples indivíduos, mas como seres componentes de um todo, um todo que se
preocupa com o próximo e com as próximas gerações.
        Neste liame se enquadra a função estatal de cumprir suas atribuições previstas constitucionalmente e a
colaboração de cada cidadão na busca por aquelas metas, estando entre elas, sumariamente, o bem-estar
social, que só pode ser conseguido com o respeito ao direito a um meio ambiente ecologicamente
equilibrado. Para isso existem os tributos, como meio de arrecadar fundos para que o Estado possa cumprir
todos os seus deveres de atender as necessidades de seu povo.
         Considerando que nem todas as pessoas têm consciência da importância de sua colaboração neste
processo, merece destaque o instituto da tributação ambiental. Este instituto une a função de arrecadação
estatal à preservação do meio ambiente. Através do aspecto extrafiscal da tributação ambiental pode-se
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estimular o investimento das pessoas, físicas e jurídicas, em projetos de preservação ambiental, bem como o
cumprimento de seus deveres tributários, auxiliando, assim, o Estado a garantir o direito constitucional de
todos a um meio ambiente sadio e equilibrado.
          A tributação ambiental ganha relevo quando se considera o delineamento da sociedade pós-moderna,
que prima pelo crescimento econômico, guinado pelo capitalismo desenfreado, e se esquece do
desenvolvimento econômico, aquele que alia crescimento econômico a desenvolvimento social. Se as coisas
continuarem como estão, os recursos naturais limitados esgotar-se-ão e as sociedades futuras não terão
respeitada a sua dignidade de viver com qualidade de vida, sequer se haverá suficientes condições de
sobrevivência humana.
         Para a realização do artigo, será utilizado o método histórico-dedutivo, partindo-se da análise da
evolução do homem e do estudo do desenvolvimento do Direito e da hermenêutica constitucional,
aplicando-se a teoria pós-positivista para inter-relacionar os princípios de Direito Tributário e Ambiental a
fim de propor maior reconhecimento e implantação da tributação ambiental no Brasil.

 
 

2 A SOCIEDADE PÓS-MODERNA E SUAS NOVAS NECESSIDADES
 

          O desenvolvimento da humanidade tem se manifestado nos mais diversos meios que a mente humana
encontra para disseminar sua evolução. Desde os primórdios até a atualidade, o homem se direcionou a
encontrar respostas para tudo a sua volta. A capacidade intelectiva do homem trabalha constantemente no
sentido de criar meios de melhorar a qualidade de vida, o que envolve, obviamente, as relações humanas, já
que o homem não vive sozinho.[1]
         Incontáveis são os progressos tecnológicos e científicos em todas as áreas descobertas e desenvolvidas
até hoje, sobretudo nos meios de comunicação, notadamente através da telemática[2], e nos meios de
transporte. Estes avanços facilitaram a complexidade das relações humanas, que passaram de locais a globais,
gerando o que se denominou de globalização.
          Globalização pode ser definida como o processo de integração econômica, social, política e cultural
entre as nações do Globo, cuja razão se encontra na necessidade da dinâmica capitalista de formar uma aldeia
global que permita a formação de mercados crescentes entre os diversos países, cujos mercados internos se
apresentam saturados ou em expansão, transformando o planeta numa aldeia global. Denota-se, pois, a
sobreposição do fator econômico.
          Ocorre que a globalização, muitas vezes difundida como capaz de homogeneizar o planeta, na
verdade, aprofunda as diferenças, estimulando o consumo e tornando cada vez mais distante o sonho de uma
cidadania verdadeiramente universal. Santos fala em uma “globalização como fábula” (2008, p. 18-19).
          O problema reside no paradigma adotado pelo sistema capitalista neoliberal, que potencializa aquilo
que se poderia chamar de concretude do homem, o qual passou a ser visto apenas como produtor e
consumidor, valendo pelo que possui e não pelo que essencialmente é.

Talvez as crianças mais recalcitrantes venham a requerer acima de cem mil propagandas antes
que cedam e aceitem a visão básica do consumismo. Mas, no final, todos captamos a
mensagem. É uma cosmologia simples, expressa com grande efeito e difundida um bilhão de
vezes todos os dias, naturalmente não apenas para americanos, mas para quase qualquer um
que esteja ao alcance planetário da propaganda: os seres humanos existem para trabalhar em
empregos, ganhar dinheiro, ter coisas. A imagem do ser humano ideal também é encravada
profundamente na nossa mente pelas intermináveis ladainhas da propaganda. O ideal não é
Jesus ou Sócrates. Esqueça tudo sobre Rachel Carson, Confúcio ou Martin Luther King Jr., e
sobre todo o sofrimento, amor e sabedoria deles. Nas imagens da propaganda, as pessoas
ideais, os seres humanos plenamente humanos, são tranqüilos e despreocupados – bebendo
Pepsi à beira de uma piscina – alheios a idéias poderosas a respeito da natureza da virtude,
jamais perturbados por visões de sofrimento que poderia ser aliviado se os seres humanos
estivessem comprometidos com a justiça. Nada disso jamais aparece. Na religião da
propaganda, a tarefa da civilização é muito mais simples. O significado fundamental da
existência humana é ter todas as coisas. Isso é o paraíso. E o significado da Terra? Coisa de
consumo pré-manufaturada (SWIMME, 1996, p. 31-32).

 
          Assim, a globalização, como processo de integração econômica, social, política e cultural entre os
países, em sua busca infinita pelo aumento do mercado, acabou por influenciar sobremaneira na atual
situação caótica do meio ambiente.
         Paradoxalmente, se por um lado vislumbra-se tamanha inteligência do homem ao descobrir curas de
tantos males de saúde, bem como os avanços da ciência e a industrialização de tantos eletro-eletrônicos que
facilitam o cotidiano, por outro lado, espanta sua estupidez diante da falta de cuidados ante os malefícios que
todo esse “conquistar o mundo” causa em contrapartida.
         Dentre todos os problemas gerados pelo capitalismo desmedido, tais como o desemprego, a fome, as
desigualdades sociais, a inacessibilidade satisfatória à educação e à saúde, os egoísmos, a corrupção, e os
crimes, destaca-se aqui o dos impactos ambientais, que são sentidos com mais firmeza a cada dia por todas
as pessoas, mesmo que inconscientemente. Cresce a poluição das águas, do solo e do ar. As conseqüências
da degradação ambiental na Terra são tamanhas que chegam a ameaçar a própria vida do ser humano, assim
como tem ameaçado de extinção várias espécies da fauna e da flora, causando o desequilíbrio do
ecossistema, de onde se vêem as conseqüências como o efeito estufa, o aquecimento global, o degelo dos
pólos, os desmatamentos, as queimadas, as enchentes, o aumento de dióxido de carbono no ar, as doenças
decorrentes da poluição, a escassez dos recursos naturais, entre outros.
         Há uma automatização do ser humano, que age de forma imediatista, olvidando sua finitude,
“coisificando” o próprio homem (SOUZA, 2003, p. 51). Estas são características inerentes à sociedade atual
denominada pós-moderna.
         O problema da sustentabilidade está diretamente relacionado às necessidades humanas[3]. Mormente
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após a Revolução Industrial, quando a busca desmedida pelo lucro gerou paulatinamente o caos que se vê
hoje nos campos político, econômico, social e ambiental, as investidas desenvolvimentistas sem o aparato de
preservação revelaram um modelo insuficiente de desenvolvimento.
         Neste diapasão, coube às normas jurídicas o papel de adotar as condutas que mantivessem o meio
ambiente equilibrado e sadio, conforme assegurado constitucionalmente.
         O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225 da Constituição
Federal, pode ser considerado um direito fundamental, pois sem um meio ambiente saudável não há
possibilidade de vida.
         Eis que surge o grande desafio da sociedade pós-moderna: encontrar um meio de conciliar a satisfação
de suas necessidades com a primeira necessidade de preservar o meio em que vive, naquilo que se
convencionou chamar de desenvolvimento sustentável.  
             
             
3 A NECESSIDADE DA INTERPELAÇÃO PÓS-POSITIVISTA NA HERMENÊUTICA
CONSTITUCIONAL
 
         Após o direito costumeiro, durante muito tempo, reinou o império da lei e da forma. Primeiramente,
vigeu o Absolutismo, como forma de assegurar a propriedade dos cidadãos, garantindo-lhes segurança, e que
a figura do rei se confundia com o Estado e com a lei, sendo que o monarca possuía poderes absolutos e
ilimitados para dizer o direito[4]. Depois, com o surgimento do Estado de Direito, a figura estatal passou por
várias conformações, de acordo com a evolução da sociedade. Assim, a valorização das liberdades
individuais, enaltecidas com a Revolução Inglesa de 1689, a Revolução Americana de 1776 e a Revolução
Francesa de 1789, fez surgir o Estado liberal, onde houve a diminuição do poder estatal e o aumento das
liberdades individuais[5], apresentando-se as leis como assecuratórias basicamente deste direito de liberdade
e do direito de propriedade. A partir do início do século passado, iniciaram-se alguns movimentos
revolucionários, como aqueles que deram origem à Constituição Mexicana de 1917 e à Constituição de
Weimar de 1919, inaugurando os novos pilares do que seria o Estado, menos ausente e mais preocupado
com os anseios sociais, sendo, pois, mais intervencionista na vida privada dos cidadãos no sentido de lhes
reconhecer e prestar mais os direitos sociais.
         Em suma, sucederam o Estado absolutista, o Estado liberal, e o Estado social, com algumas tentativas
frustradas de Estado socialista. Em cada uma dessas modalidades estatais, os direitos foram amoldados de
acordo com os interesses das classes dominantes de cada época. De qualquer modo, o direito assim
reconhecido no ordenamento jurídico então vigente, tinha validade pura e simplesmente por possuir este
status legal.
         Todo o Direito foi elaborado para regrar as relações sociais em função de se fazer justiça. Todavia,
com o decorrer do tempo, a preocupação em se redigir todo o direito como forma de assegurar seu respeito
foi criando uma cultura extremamente formalista, apegada mais ao texto escrito da lei do que aos imperativos
de um direito justo.
         O auge do formalismo jurídico foi delineado pela teoria que ficou famosa com a denominação de
Positivismo. Seu maior defensor notoriamente conhecido foi Hans Kelsen, que traçou em sua obra “Teoria
Pura do Direito” um silogismo lógico hierárquico de validade das normas, onde cada norma encontra
validade na norma que lhe é imediatamente superior, numa pirâmide escalonada em que a norma de maior
hierarquia é a Constituição Federal. Para concluir sua teoria, apresentou o que chamou de “norma
fundamental hipotética”, que seria aquela norma de maior hierarquia na escala das normas jurídicas proposta
por Kelsen, fundamentando e validando as normas constitucionais e o ordenamento jurídico como um todo.
Percebe-se, neste esquema escalonado de validade, que o direito fica restrito ao mundo do dever-ser,
ignorando o mundo do ser.
         Contudo, o contar da história mostrou a insuficiência desta teoria, que, ao valorizar somente a lei
positivada, deturpou a aplicação dos dispositivos legais, por tornar legítima qualquer previsão legal, sem
questionar valores como a ética, a moral e a justiça existentes por trás do texto escrito. A maior prova dessa
assertiva pode ser apontada como a implantação do nazismo, que tinha as suas leis, as quais, por possuírem
esta condição, eram consideradas legítimas, segundo a teoria positivista, permitido que ocorressem todas
aquelas atrocidades.           
         Assim, após os horrores assistidos com o nazismo e a Segunda Guerra Mundial, exigiu-se uma
mudança de paradigmas, repugnando as formas anteriores de Estado e proporcionando o surgimento do
Estado Democrático de Direito.  Muitos estudiosos do Direito passaram a desenvolver a teoria pós-
positivista, como modelo de superação à teoria positivista. Isso porque o Pós-positivismo procura fazer esta
inter-relação entre os ramos do Direito, buscando nos princípios constitucionais um denominador comum
entre as disciplinas, para encontrar um meio de caminhar no sentido de se fazer o direito justo.
        Nesta mudança de perspectiva, a interpretação deixa de ser feita de forma mecânica, rechaçando o
Positivismo puro – que considera apenas a formalidade das normas – e fazendo surgir uma Nova
Hermenêutica, que direciona a interpretação de acordo com os valores do paradigma estatal instituído, num
resgate da racionalidade adequada para lidar com questões humanas. Assim, tem-se a retomada da retórica,
da argumentação, da lógica do razoável e dos valores éticos, como orientadores da interpretação da norma
jurídica.  
        A lei existe. Os direitos estão todos assegurados. Contudo, as leis vivem sofrendo modificações e
revogações. Proliferam-se novas leis na tentativa de cumprir a função regulamentadora do Estado, como
herança daquela cultura formalista, num fenômeno que se chamou de inflação legislativa. Trata-se de uma
busca infinita pela regulamentação minuciosa das relações sociais. Está certo que a lei deve corresponder à
realidade social, a qual evolui, e, por isso, as mudanças são necessárias. Ainda mais na contemporaneidade, o
Direito se adapta à sociedade.
          Não obstante, o trâmite legislativo não consegue acompanhar a evolução das relações humanas, mas o
sistema jurídico constitucional brasileiro insiste na normatização prolixa e minuciosa, olvidando a
impossibilidade de previsão plena de todos os fenômenos sociais. 
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          Na verdade, muitas previsões legislativas poderiam ser dispensadas se o Brasil fosse um país mais
evoluído como o são, por exemplo, a Inglaterra e os Estados Unidos, onde vigora, em grande parte, o direito
costumeiro. Isso é possível nesses países porque a cultura deles é desenvolvida o suficiente para não
depender de uma legislação exacerbadamente detalhista, pois é possível encontrar o direito com base nos
preceitos da justiça sem a precisão de uma lei específica[6].
        As Constituições devem ter vocação de permanência, para isso existem os princípios iluminadores das
normas e dos conflitos de normas e mesmo do conflito de princípios, para o qual existe o princípio da
proporcionalidade. Mas no Brasil, como bem observa Barroso, ainda vigora uma “crônica compulsão dos
governantes de modificar a Constituição para fazê-la à imagem e semelhança de seus governos”, numa
“espécie de narcisismo constitucional” (2006, p. 46).
         Não obstante, no Brasil, mesmo com a imensa quantidade de leis, ainda existe grande dificuldade de se
dizer o direito. Isto porque a inflação legislativa gera um outro fenômeno jurídico chamado juridificação, que
significa a institucionalização dos direitos, amarrados por obrigações recíprocas, tornando a conquista legal
engessada ao texto escrito.
         Especialmente no caso da Constituição Federal, toda elaborada em respeito ao Estado Democrático de
Direito, cujos princípios, embora sejam implícitos a esta denominação, vêm consagrados de forma expressa
em seu texto escrito, ainda assim, ela não consegue transmitir seu ideal aos seus intérpretes, o que gera as
constantes emendas constitucionais, leis infraconstitucionais regulamentando-a e os conflitos interpretativos
nos tribunais.
        Reconhecendo na dificuldade de interpretação o cerne da questão, propõe-se a tomada da nova
hermenêutica constitucional: o Pós-positivismo.
        Pós-positivismo consiste exatamente na denominação que se dá à teoria que busca, de forma difusa,
resgatar os valores, a distinção qualitativa entre princípios e regras, a centralidade dos direitos fundamentais
e a reaproximação entre o Direito e a Ética. Esses elementos devem guiar a interpretação do Direito no
sentido de permitir a superação da ideologia da desigualdade e a incorporação à cidadania da parcela da
população deixada à margem da civilização e do consumo.
         Não se trata de negar o positivismo, pois se assim fosse se chamaria “anti-positivismo” e não pós-
positivismo. Também assim se verifica a classificação da sociedade pós-moderna e não “anti-moderna”.
Trata-se, sim, consoante dito alhures, de uma superação, no sentido de adequar a interpretação do sistema
jurídico à realidade social, para que o Direito cumpra seu papel de fazer justiça.
        Na pós-modernidade, há uma mudança das crenças e pressuposições acerca da natureza dos problemas
que se impõem. Há, igualmente, uma falência da idéia moderna de que o conhecimento científico fornece a
verdade do objeto que lhe é colocado. Assim, a epistemologia jurídica e a hermenêutica jurídica passam a
ocupar papel de destaque no pensamento dos filósofos contemporâneos. Também a procedimentalização
seria importante para regular os fatos inéditos com base no aprendizado dos fatos passados. Daí a proposta
de um desenvolvimento de uma filosofia do processo. A autopoiese teria valia para classificar o Direito como
“um sistema auto-referencial e autopoiético, onde se produz normas aplicando outras normas”. Finalmente,
percebe-se uma preocupação crescente com o raciocínio jurídico.  Tudo tendo em vista a teoria da justiça,
esperando-se que a filosofia do direito e do Estado explicitem a formulação jurídica base do ordenamento
jurídico (GUERRA FILHO, p. 64-67).
         Para auxiliar todo esse processo recomenda-se o recurso aos princípios, que podem ser considerados a
direção estimativa em sentido axiológico que se deve atribuir a uma dada norma (GORDILLO, apud
GOMES, 2008, p. 287).

 
Princípios são uma fonte material básica e primária, com ascendência hierárquica sobre a lei e
o costume, com virtualidade para matizá-los, com força para gerá-los, com potencialidade
para invalidá-los, e que acabam por se converter sem sombra de dúvida, numa superfonte,
porquanto pode ser fonte das mesmas fontes (ARCES, p.288, apud BONAVIDES, 2003, p.
288).

 
        A necessidade da interpelação pós-positivista na hermenêutica constitucional se mostra como
mecanismo indispensável para que se possam compreender as conexões entre as possibilidades e suas
condições de concretização do Direito justo, consoante os princípios, valores e objetivos que orientaram a
construção do Estado de Direito Democrático. Trata-se, em suma, de explorar como é possível contribuir
para a construção do Estado Democrático de Direito por meio da hermenêutica constitucional.
        Os princípios constitucionais, considerados fundamentais, “configuram os fundamentos, valores e
objetivos que a sociedade tem em mente ao instituir, pelo poder constituinte, o aludido paradigma estatal”
(GOMES, 2008, p. 223).
         Diante do contexto em que se encontra a sociedade pós-moderna, somente o Pós-positivismo aplicado
à Hermenêutica Constitucional pode conscientizar as pessoas, partindo dos intérpretes do Direito, que a lei
foi feita para atender as necessidades de todos e não de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos.
         O recurso possibilitado pela teoria pós-positivista apresenta-se como um caminho a iluminar a
conscientização social para o desenvolvimento sustentável, necessidade primeira da sociedade pós-moderna,
sob pena de a humanidade se auto-extinguir.

 
 
4 TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
        
         Da necessidade do Estado regular as relações sociais, notadamente aquelas relacionadas à degradação
ambiental, surge o instituto da tributação ambiental como mecanismo de se buscar o desenvolvimento
sustentável[7].
          Pode-se definir a tributação ambiental como “o emprego de instrumentos tributários para orientar os
comportamentos dos contribuintes a protesto do meio ambiente, bem como para gerar recursos necessários à
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prestação de serviços públicos de natureza ambiental” (COSTA, 1998, p. 297).
         A autorização constitucional para se instituir a tributação ambiental encontra respaldo
fundamentalmente no art. 225, caput, que trata do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, no
art. 170, VI, que coloca o meio ambiente como um dos princípios balizadores da ordem econômica, e no art.
174, que trata da intervenção do Estado sobre o domínio econômico. Aliando-se estes dispositivos
constitucionais àqueles que tratam da tributação e do orçamento em geral, a partir do art. 145, podem ser
instituídos os chamados tributos verdes, de acordo com as normas instituidoras dos tributos, das limitações
ao poder de tributar e das regras orçamentárias.
         “A tributação ambiental pode ser utilizada tanto em seu aspecto arrecadatório, através do investimento
do numerário arrecadado, quanto em seu aspecto extrafiscal, induzindo os contribuintes à adoção de
condutas ambientalmente corretas” (BARICHELLO; ARAÚJO, 2007, p. 116).
          O aspecto fiscal visa à obtenção de recursos a serem utilizados em ações públicas voltadas à defesa do
meio ambiente, através da aplicação do princípio do poluidor-pagador, que permite ao Estado cobrar do
poluidor valor referente à sua ação depredatória ao meio ambiente.
         Já o aspecto extrafiscal permite a introdução de condutas ambientalmente corretas e desejáveis, através
do estímulo produzido por incentivos fiscais ou isenções. Assim, a tributação ambiental apresenta-se mais
vantajosa quando aplicada por seu aspecto extrafiscal, porque permite que se crie uma conscientização das
pessoas acerca de seu comportamento, de forma a mudar a cultura para as próximas gerações.
        No Brasil, a realidade econômica e social estruturada no regime jurídico tributário instituído pela
Constituição Federal de 1988, possui certo preconceito quanto à instituição de novos tributos ambientais,
razão pela qual a política tributária ambiental no Brasil deve ocorrer por intermédio de incentivos fiscais,
que, na verdade, constituem os instrumentos mais indicados para estimular condutas ambientalmente
responsáveis, inclusive, perpetuáveis ao longo do tempo.
         Utiliza-se, pois, o aspecto extrafiscal dos tributos – impostos, taxas, contribuições de melhoria,
contribuições de intervenção no domínio econômico e empréstimos compulsórios – para induzir as pessoas a
praticar atividades que ajudem a preservar ou recuperar o meio ambiente.
         Destarte, o histórico tributário brasileiro demonstra o desenvolvimento e o funcionamento desse
relacionamento entre economia e tributação, donde podem ser citados, a título de exemplos, os impostos
ditos regulatórios, porque podem ter sua alíquota majorada ou minorada, por ordem do Executivo, de
acordo com o interesse nacional, incentivando ou instigando o mercado, em razão de sua função extrafiscal
de regular a ordem econômica e fiscal do país, como o são o Imposto de Importação – II, o Imposto de
Exportação – IE, o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI – e o Imposto sobre Operações
Financeiras – IOF, todos relativizando os princípios da legalidade estrita e da anterioridade, conforme
autorização expressa do texto constitucional.  
         Ademais, não somente os impostos regulatórios, mas vários outros tributos passam a ser utilizados em
exceção aos princípios da legalidade estrita e da anterioridade, sendo prestados aos mesmos fins
fomentadores, podendo-se reduzir as alíquotas que depois serão restabelecidas. Constituem exemplos dessa
assertiva o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI – dos automóveis, a Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico – Cide – sobre os combustíveis, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços – ICMS – sobre os combustíveis, a dedução do Imposto de Renda – IR – para a formalização dos
trabalhadores domésticos, a função social do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – e do Imposto
Territorial Rural – ITR, entre outros. Sempre se respeitando a competência tributária de cada ente da
federação.
        Isso porque a cultura capitalista-consumista ideologizada na mente das pessoas as faz cultuar os bens
materiais e esquecer-se dos valores realmente importantes. Dentre esses valores encontra-se o pensar
coletivo, no sentido de não ter atitudes imediatistas e individualistas, sem pensar nos demais indivíduos que
habitam e um dia habitarão o Planeta Terra. O capitalismo desenfreado faz as pessoas pensarem apenas em
comprar, como se o seu valor estivesse diretamente relacionado ao que se tem e não ao que se é.
        Assim, a política da tributação ambiental pode servir de mudança de atitude das pessoas em dois
sentidos: por um lado, com a possibilidade de aliviar o montante tributário a ser pago, incentivaria de
imediato as atitudes ambientalistas; e, por outro lado, acabaria fazendo com que as pessoas ampliassem seus
horizontes para além do consumo e do agora e passassem a enxergar o mundo em que vivem de forma
diferente, enxergando-se não como o centro dele, mas como componentes de uma comunidade global
interligada que sente a cada dia os efeitos de seu comportamento.

 
Por extrafiscalidade, entender-se-á a atividade financeira que o Estado exercita sem o fim
precípuo de obter recursos para o seu erário, para o fisco, mas sim com vistas a ordenar ou
reordenar a economia e as relações sociais, intervindo, portanto, por exemplo, no mercado, na
redistribuição de riquezas, nas tendências demográficas, no planejamento familiar. No fundo,
mas não unicamente, importa em atuar sobre a economia, para mudar o panorama social
(FALCÃO, 1981, p. 48).

 
         A extrafiscalidade, como tributação extrafiscal ou de escopo, cuja finalidade não é arrecadatória, mas
ordinatória ou regulatória da atividade econômica, deve ser vista, agora, pela ótica ambiental. Esta
caracterização do tributo se dá “no instante em que se manifestem, juntamente com a sua cobrança, outros
interesses que não sejam os de simples arrecadação de recursos financeiros” (FANUCCI, 1975).
       Neste sentido, a tributação ambiental “tem uma função muito importante no processo de reforma social
não só como fonte de receita, mas, sobretudo, como forma de conscientização das pessoas acerca da
importância e necessidade de preservação do meio ambiente” (ALMEIDA, 2003, p. 103).
       Tendo em vista que este ensaio visa às possibilidades do uso dos tributos com a finalidade de
preservação do meio ambiente, cumpre averbar de antemão que é garantia constitucional a qualidade de vida
e a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, conforme o
teor do artigo 225 da Constituição Federal.
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        Os instrumentos de incentivos fiscais são aplicados visando incentivar a mudança de comportamento
das pessoas e das organizações, ligando a interferência das mesmas no meio ambiente com benefícios e
custos. Nessa linha de pensamento se insere a busca do Direito Ambiental da seiva para nutrir-se dos
elementos que lhe permitam servir de instrumento à preservação da natureza e conseqüentemente da vida,
em cooperação com os préstimos que o Direito Tributário pode fomentar por intermédio do instituto dos
incentivos fiscais. 
       Portanto a tributação ambiental deve ser vista como um grande aliado do Estado em busca do equilíbrio
entre a economia e a preservação do meio ambiente. Ambos têm em comum a busca dos princípios básicos
preceituados na Constituição Federal, e possuem a mesma relevância na busca proporcionar a todos uma
adequada qualidade de vida.
        No Estado de Direito, já se vê, nenhum dos tributos é incondicionado, nem mesmo se pode dizer que
existem sempre, ou existem exclusivamente como ônus ou como favor concedido ao contribuinte. E os
incentivos fiscais são favores concedidos aos interesses públicos, vale dizer, à função desempenhada e não ao
sujeito que a desempenha.
       Os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais estão disciplinados de forma a facultar a adequação
dos tributos à proteção e à garantia de um meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado. Alguns
Estados já iniciaram essa corrida legislativa e conjugaram estes dois emergentes ramos do direito público. É
crível que este processo, uma vez implantado, desencadeie soluções para muitas mazelas ambientais no país.
Agora, as bases estão lançadas e o futuro dirá se foram suficientes.

 
 

4.1 A inter-relação entre os princípios de direito tributário e ambiental
 
         Os princípios constitucionais fazem “a congruência, o equilíbrio e a essencialidade de um sistema
jurídico legítimo. Postos no ápice da pirâmide normativa, elevam-se, portanto, ao grau de norma das normas,
de fonte das fontes”, sendo qualificados como vigas mestras do sistema, concretizando a jurisprudência dos
princípios em voga na atualidade, e balizando a jurisdização fundamental dos princípios (BONAVIDES,
2003, p. 294).
       A Constituição Federal de 1988, dentre todos os seus princípios que desenham o Estado Democrático
de Direito, traz os princípios de Direito Tributário e de Direito Ambiental. À primeira vista, parece que
constituem ramos distantes do Direito. Todavia, não é preciso muito esforço para identificar a íntima
imbricação entre eles.
        Os princípios constitucionais representam os princípios gerais de direito, encabeçam o sistema, guiam e
fundamentam todas as demais normas que a ordem jurídica institui (BONAVIDES, 2003, p. 292).
Nessa assertiva se encontra a raiz que entrelaça os princípios de Direito Tributário e Ambiental. De fato,
tributários ou ambientais, constituem, ambos, princípios constitucionais. Possuindo por denominador comum
a própria Constituição Federal, que instituiu o Estado Democrático de Direito. A partir dessa premissa,
busca-se, então, as bases deste Estado para encontrar a inter-relação entre os princípios tributários e
ambientais.
        O Estado Democrático de Direito foi instituído em substituição aos paradigmas estatais que o
antecederam, com o fim precípuo de tornar possível uma transformação da realidade, tendo em vista a
construção de um modelo que respeitasse a dignidade humana e os demais direitos fundamentais. Em cima
desta base se ergueram todas as atribuições estatais para que se assegurassem tais direitos.  
        O primeiro princípio característico desta tipologia estatal é o princípio da dignidade da pessoa humana,
previsto como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil no art. 1º, inciso III, da Constituição
Federal. Para haver respeito à dignidade da pessoa humana, indispensável que haja condições de vida
saudável, e não de uma sobrevida. Neste ponto impera-se a necessidade da tributação ambiental.
         Conforme previsão do art. 225 da Constituição, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, considerado como essencial à sadia qualidade de vida. E o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações é incumbido ao Poder Público e à coletividade. Com isso, pode-se
classificar o direito ao meio ambiente equilibrado ecologicamente como um direito fundamental, devido a sua
indispensabilidade para a própria vida do ser humano.
        No que tange ao Estado, e a todas as suas incumbências, para cumpri-las, é preciso verba. E para obter
esta receita, o Estado se utiliza, mormente, da tributação, como meio de arrecadar fundos a fim de possuir
meios de cumprir suas obrigações com seus súditos.
        A partir do art. 145, a Constituição trata do Sistema Tributário Nacional, onde se estabelecem as
modalidades tributárias, as competências, as limitações ao poder de tributar e as repartições, que vem dispor
as regras básicas acerca da arrecadação tributária.
        A finalidade do tributo de arrecadar recursos financeiros para custear as obrigações estatais pode se
especificar para custear ações públicas diretivas da proteção, preservação e promoção ambiental, já que o
meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui um direito fundamental.

 
Isto posto, necessita-se de políticas ambientais visando à instituição de sistemas de precaução,
prevenção e reparação dos danos ambientais que poderão ser custeados pela tributação
ambiental. Os tributos possuem finalidade arrecadatória ao custear obras e serviços públicos,
visando atender as necessidades sociais, como proteger a vida, redistribuir rendas, bem-estar
social, meio ambiente e outros (AMARAL, 2007, p. 73-74).

 
         Destaca-se aqui como os princípios de natureza tributária – legalidade, tipicidade, igualdade,
capacidade contributiva, progressividade e seletividade – podem ser aplicados em matéria ambiental e como
os princípios de natureza ambiental – poluidor-pagador, tolerabilidade, precaução, prevenção e cooperação –
podem ser aplicados em matéria tributária. A relação entre todos esses princípios está relacionada aos fins
últimos do Estado Democrático de Direito: a dignidade da pessoa humana, o bem-estar social e a justiça

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5799



social.
 
 
4.1.1 Aplicação dos princípios de Direito Tributário em matéria ambiental
 
        A conciliação entre os princípios de Direito Tributário com a proteção ambiental decorre da finalidade
almejada pela tributação ambiental, já que este instituto visa compatibilizar a função arrecadatória do Estado
com a preservação ambiental, cujo fim último é o desenvolvimento sustentável para a preservação da própria
vida humana.
        O princípio da legalidade tributária estabelece que “é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça” (art. 150, I, CF). Assim, a tributação
ambiental tem que ter por fundamento o princípio da legalidade tributária, em respeito à separação dos
poderes idealizada por Montesquieu adotada expressamente pela Constituição brasileira, que prevê que cabe
ao Legislativo fazer as leis, cuja aplicação e fiscalização devem ser feitas, respectivamente, pelo Executivo e
pelo Judiciário, sem olvidar o dever de obediência de toda a coletividade ao ordenamento jurídico positivado.
Assim, a tributação ambiental deve ser formulada em lei que respeite todos os princípios constitucionais
tributários.
        O princípio da tipicidade corresponde à subsunção do fato à norma, no momento em que se verifica a
ocorrência concreta da hipótese de incidência prevista na lei, atuando, assim, como um complemento ao
princípio da legalidade. Diante da dinamicidade da matéria ambiental devido aos avanços tecnológicos
imprevisíveis que afetam o meio ambiente, exige, em conseqüência, uma dinâmica legislação, na busca de
acompanhar a evolução social. Destarte, diante do descompasso entre as dinamicidades dos trâmites
legislativos e dos avanços sociais, nem sempre se pode exigir a previsão de um tipo fechado, sendo que, por
vezes, será necessário um tipo aberto para que se possa amoldar a situação casuística carente de uma
resposta legal.
        O princípio da igualdade aparece no preâmbulo da Constituição Federal como um dos valores
fundamentais do Estado Democrático de Direito, e o caput do art. 5º descreve que “todos são iguais perante
a lei”. Aplicado à matéria tributária, o inciso II do art. 150 prescreve que “sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir
tratamento desigual entre os contribuintes que se encontrem em situação equivalente”. Todavia, em matéria
ambiental, o princípio da igualdade encontra algumas particularidades. Ocorre que nem sempre quem polui
ou usa mais o meio ambiente possui mais condições econômicas do que quem polui menos, para se aplicar o
princípio da igualdade em consonância com o princípio do usuário-poluidor-pagador. Mas a dissidência pode
ser sanada com a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como critérios
justificadores racionais de um tratamento diferenciado dos contribuintes. Assim, “o princípio da igualdade é
substituído pelo princípio da proporcionalidade, o qual transforma a igualdade absoluta, em que todos
primariamente se encontram em uma igualdade relativizada (AMARAL, 2007, p. 83).
        O princípio da capacidade contributiva constitui uma das manifestações do princípio da igualdade
tributária, ao determinar no § 1º do art. 145 da Carta Magna que “sempre que possível, os impostos terão
caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando à
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte”. A tributação ambiental se justifica principalmente pelo dever de solidariedade expresso no art.
3º da Constituição Federal como um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Interpretando esse
dispositivo, pode-se dizer que cabe a todos os cidadãos a obrigação de contribuir, conforme suas condições,
para custear as despesas de seu Estado. Esse dever de solidariedade, aliado ao direito de todos ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, e ao dever de todos e do Poder Público de defendê-lo, conduz à
aplicação do princípio da capacidade contributiva como auxiliar do emprego dos tributos como forma de
proteger o meio ambiente.
        O princípio da progressividade atua como modificador das alíquotas fixadas em percentagens variáveis
e crescentes conforme majoração do montante tributável. Este princípio aplica-se tão somente aos tributos
chamados progressivos, assim previstos constitucionalmente, que são o Imposto de Renda – IR, o Imposto
Predial e Territorial Urbano – IPTU – e o Imposto Territorial Rural – ITR. Caso se estenda a aplicação do
princípio da progressividade aos demais tributos que possuírem finalidade ambiental, aplicar-se-á o princípio
do usuário-poluidor-pagador, através da majoração da base de cálculo conforme aumento da poluição
ambiental ou utilização dos recursos naturais. Existe já uma aplicação da “progressividade ambiental”, por
exemplo, quanto ao IPTU e ao ITR, quando suas leis regentes prevêem majoração da alíquota em caso de
descumprimento da função social da propriedade. Da mesma forma, poderia ser utilizada a progressividade
proporcionalmente à degradação ambiental.
        O princípio da seletividade foi previsto pela Constituição Federal especificamente para o Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI – e para o Imposto sobre  Operações de Circulações de Mercadorias e sobre
Prestação de Serviços Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS. Significa a seleção de bens,
em razão de certos critérios, para onerar diferentemente os bens sobre os quais incide. Em matéria ambiental,
o IPI e o ICMS devem ser utilizados exclusivamente com caráter extrafiscal, através do estímulo de
produtos, mercadorias ou serviços que utilizem em seus procedimentos recursos de preservação e/ou
recuperação ambiental.
       A análise esmiuçada destes princípios tributários constitucionais, sem excluir outros princípios
tributários e de direito público em geral – os quais não são aqui tratados exaustivamente porque não se
pretende exaurir o assunto, posto que se trata de apenas um ensaio sobre o tema – demonstra a inequívoca a
possibilidade de aplicação dos princípios de direito tributário em matéria ambiental a fim de se fomentar uma
política de implantação da tributação ambiental.

 
4.1.2 Aplicação dos princípios de Direito Ambiental em matéria tributária
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        Os princípios de Direito Ambiental podem ser aplicados em matéria tributária a fim de se estabelecer as
diretrizes da tributação ambiental, principalmente tendo em vista seu aspecto extrafiscal.
        O princípio do poluidor-pagador vem cristalizado em alguns dispositivos legais da Lei da Política
Nacional do Meio Ambiente, como “imposição, ao poluidor ou predador, da obrigação de recuperar e/ou
indenizar os danos causados (art. 4º, VII, Lei n.º 6.938/81) ou como “sem obstar a aplicação das penalidades
previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou
reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade” (art. 14, § 1º, Lei n.º
6.083/81). Mais recente, a Constituição Federal de 1988 reconheceu que “as condutas e atividades
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais
e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados” (art. 225, § 3º). Ao
atribuir a responsabilidade pela degradação ambiental ao poluidor e/ou usuário, este princípio sustenta a
tributação ambiental.
        O princípio da tolerabilidade tem realce no estabelecimento dos ilícitos ambientais, auxiliando na
identificação de quanto e como a poluição é considerada ilícito ambiental por ultrapassar o dano necessário e
permitido pelo Estado em virtude de ser insignificante em relação à atividade econômica vital à sociedade de
que decorre. Deve ser estudado em conjunto com o princípio da proporcionalidade para conciliar os
princípios da ordem econômica com a proteção do meio ambiente.
        O princípio da precaução constitui o cerne da tributação ambiental, que deve primar pela prevenção da
degradação ambiental, tendo em vista a dificuldade de recuperação e até mesmo a irreversibilidade de
algumas situações e a finitude de certos recursos naturais. O princípio da precaução aplica-se no caso de
suspeita de uma conduta ser poluidora ou não, por não existir estudos científicos suficientes a respeito de
suas conseqüências. Daí a importância do EIA – Estudo de Impacto Ambiental, nos casos de execução de
obra ou atividade potencialmente causadora de significativos impactos ao ambiente, cujos resultados são
impressos no Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, de acordo com o inciso IV do parágrafo 1º do art.
225 da Constituição Federal. Neste sentido, a tributação ambiental, por seu aspecto extrafiscal, pode utilizar-
se deste princípio para estimular a conscientização das pessoas e a conseqüente mudança de atitudes voltadas
para a preservação do meio ambiente.
        O princípio da prevenção parte do pressuposto de que a atividade já teve atestado seu potencial
ofensivo ao meio ambiente, porém, ainda assim se apresenta como indispensável ao desenvolvimento da
sociedade. Então, a solução dada consiste na adoção de práticas que previnam, minimizem ou reparem tais
danos ambientais causados. A tributação ambiental pode se valer deste princípio para obrigar o poluidor a
internalizar as externalidades e corrigir as falhas de mercados por ele provocadas, incentivando a compra de
produtos efetivos no combate à poluição ou onerando do atividades poluidoras (AMARAL, 2007, p. 153).
        O princípio da cooperação determina o dever do Poder Público e da coletividade de defender e
preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, conforme preceitua o caput do art. 225 da
Constituição Federal. Corresponde ao princípio da solidariedade de todos colaborarem com as despesas do
Estado no atendimento das necessidades sociais. Aplicado à tributação ambiental, pode orientar o Estado a
implantar políticas públicas sustentáveis de reparação, prevenção e precaução dos danos ambientais, de
forma a gerar receitas para custear as atribuições estatais para com o seu povo.
        Verifica-se que a influência do fator econômico adquire importância de forma gradativa, até atingir a
condição de catalisador na função de estimular e fundamentar ações de preservação, justificando a
intervenção do Estado com o uso de instrumentos tributários para corrigir as denominadas externalidades.
        O princípio do desenvolvimento sustentável, por fim, resultado da junção do caput do art. 225[8] com
o inciso VI do art. 170 da Constituição Federal[9], determina que o uso dos recursos naturais para a
satisfação das necessidades humanas e a obtenção de recursos econômico-financeiros deve ser conduzida de
acordo com a prudência da capacidade das gerações presentes de atenderem as suas necessidades sem
comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem também as suas. Percebe-se, pois, que o princípio
do desenvolvimento sustentável, que representa o grande desafio da humanidade neste início de século,
encontra gradualmente mais espaço na reformulação das políticas públicas, como é o caso da tributação
ambiental.

 
 

4.2 O Pós-Positivismo como meio interdisciplinar para a tributação ambiental
        
        A aplicação pura e formalista da lei de acordo com o pensamento positivista não permite a visualização
de uma tributação ambiental, uma vez que a expressão “tributo ambiental”, “tributo ecológico” ou “tributo
verde”, não se encontra expressa em nenhum texto normativo.
        Todavia, com a inauguração da teoria pós-positivista, pode-se recorrer aos princípios constitucionais,
que compõem a estrutura fundamental de todo o ordenamento jurídico, para interpretar o dispositivo legal
além do texto escrito, ampliando os horizontes para os princípios que legitimam a aplicação de um direito
justo em sobreposição a um direito meramente positivado.
        O Pós-positivismo permite a junção dos princípios de Direito Tributário e de Direito Ambiental para se
fomentar o instituto da tributação ambiental dentro do ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista os
ditames do Estado Democrático de Direito conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988.
        Ao Direito ficou a incumbência de proteger o princípio do desenvolvimento sustentável, sem que, para
tanto, seja preciso criar novos tributos e aumentar a pressão fiscal sobre os contribuintes. Com efeito, bastam
alterações possíveis de serem feitas em tributos já existentes, desde que em consonância com os direitos e
princípios constitucionais.
        A tributação ambiental trata-se da interdisciplinariedade hoje indispensável no mundo do Direito. Do
surgimento do Direito até a sua atual extensa ramificação, não se pode esquecer que o Direito é um só, e as
suas ramificações são todas especificações deste gênero, mas feitas exclusividade por motivo de facilitação
didática. Dessa forma, não há dificuldade em se procurar os liames entre os diversos ramos do Direito, que,
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no caso, interessam aqui o Direito Tributário e o Direito Ambiental.
       Com efeito, a corrente pós-positivista surgiu exatamente como resposta jurídica às necessidades sociais,
estando, entre elas, a necessidade social de implementar o desenvolvimento sustentável. Nessa toada, o
Estado, como agente regulador e harmonizador das relações sociais, percebendo a nova realidade, passou a
traçar as primeiras linhas do instituto da tributação ambiental, alinhando a arrecadação estatal com as
políticas de preservação ambiental.

 
Pós-positivismo é a designação provisória e genérica de um ideário difuso, no qual se incluem
o resgate dos valores, a distinção quantitativa entre princípios e regras, a centralidade dos
direitos fundamentais e a reaproximação entre Direito e ética. A estes elementos deve-se
agregar, em um país como o Brasil, uma perspectiva do Direito que permita a superação da
ideologia da desigualdade e a incorporação à cidadania da parcela da população deixada à
margem da civilização e do consumo. É preciso transpor a fronteira da reflexão filosófica,
ingressar na prática jurisprudencial e produzir efeitos positivos sobre a realidade (BARROSO,
2003, p. 376).

 
        Assim é que, por exemplo, surgiu o ICMS ecológico, através do qual cada Estado especifica em sua
legislação estadual a destinação de uma maior parcela do ICMS aos Municípios em razão de sua adequação a
níveis legalmente estabelecidos de preservação ambiental e de melhoria da qualidade de vida, observados os
limites constitucionais de distribuição de receitas tributárias e os critérios técnicos definidos.
       A isenção de IPI para os eletroeletrônicos da linha branca implantado recentemente pelo Governo
federal não deixa de ser uma política tributária ambiental, uma vez que visa a substituição de aparelhos
antigos por novos porque estes consomem menos energia elétrica.
       Também a isenção do IPI dos automóveis, permitindo que maior parte da população troque seus
automóveis por novos, constitui política tributária ambiental, porque os carros novos poluem menos.
       Por fim, cite-se o Projeto de Lei n.º 5.162/2005 em trâmite no Congresso Nacional, onde se propõe a
dedução de parcela do IR pago por pessoas físicas ou jurídicas que optem por aplicar tais parcelas deste
imposto em doações, patrocínios ou investimento direto em projetos de proteção ao meio ambiente sem fins
lucrativos, habilitados pelo órgão ambiental federal competente especialmente instituído para este fim.
       Para a visualização e ampliação dessa política tributária ambiental, propõe-se um resgate dos princípios
e valores, que, embora sejam previstos explícita ou até mesmo reconhecidos implicitamente, nem sempre são
tratados com seu devido valor.
       Os princípios no pós-positivismo exercem a função de fundamentar a ordem jurídica, orientar o trabalho
interpretativo e ser fonte em caso de insuficiência da lei e do costume, sendo que Bobbio reconheceu ainda
uma outra função, a qual ele denominou de função limitativa (BONAVIDES, p. 283-284).
        Dworkin entende que o Direito não contém um número fixo de padrões, dos quais uns são regras e
outros são princípios. Ao decidir um problema, os juízes se utilizam de uma síntese acurada de elementos
que incluem proposições com a forma e a força de princípios e que justificam suas conclusões (DWORKIN,
2002, p. 119).

 
“Princípio é, com efeito, toda norma jurídica, enquanto considerada como determinante de
uma ou de muitas outras subordinadas, que a pressupõem, desenvolvendo e especificando
ulteriormente o preceito em direções mais particulares (menos gerais), das quais determinam,
e, portanto, resumem, potencialmente, o conteúdo: sejam, pois, estas efetivamente postas,
sejam, ao contrário, apenas dedutíveis do respectivo princípio geral que as contém”
(BONAVIDES, 2003, p. 257).

 
        Hoje, interessa estudar não apenas o Direito, mas o que deve ser o Direito argumentativamente aos
Estados constitucionais. Não importa em renunciar os postulados do positivismo, mas uma mudança de
hábitos. Assim, com a constitucionalização do Direito, o progresso do pós-positivismo jurídico poderia
atender às novas necessidades que se impõem, sem renunciar aos novos horizontes da filosofia jurídica
(FIGUEROA, 2003, p. 186).
       Como se pode verificar, a introdução do pós-positivismo na hermenêutica constitucional se apresenta
como um mecanismo importantíssimo na implantação da tributação ambiental. O resgate aos princípios e
valores orientadores do ordenamento jurídico como um todo e o recurso da interdisciplinariedade
indispensável na comunicação entre os ramos do Direito são instrumentos catalisadores do processo jurídico
de fazer justiça.
       Especificamente no caso da tributação ambiental, o resgate dos princípios e valores fomentadores da
justiça social podem auxiliar na implantação dos tributos ecológicos, ultrapassando o formalismo puro da
letra da lei e encontrando nos princípios explícitos e implícitos os fundamentos de uma justiça
socioambiental. Assim, pois, o pós-positivismo pode ser considerado como meio de intermediação entre a lei
positivada e a tributação ambiental.
 
 
5 CONCLUSÃO
 
       A história mostrou a insuficiência do positivismo mecanicista e agora suplica por uma Nova
Hermenêutica, o pós-positivismo.
       Especificamente no que diz respeito à tributação ambiental, a teoria positivista, extremamente
formalista, não permitiria a implementação de uma tributação ambiental, uma vez que esta expressão não se
encontra expressa em nenhum texto legal ou constitucional.
      Todavia, com o auxílio da teoria pós-positivista, pode-se recorrer aos princípios constitucionais,
especialmente os de Direito Tributário e de Direito Ambiental, para interpretar a lei além do texto escrito e
primar pela efetivação de um direito justo e, especificamente, de uma justiça socioambiental, conforme
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determinação do Estado Democrático de Direito, assaz instituído na Constituição Federal de 1988.
       Afastando, pois, o sentimentalismo que ao longo dos tempos ampara os movimentos ambientalistas e
que, não se pode negar, teve sua parcela de responsabilidade na evolução do pensamento voltado ao
desenvolvimento sustentável, revela-se a tributação ambiental uma ação administrativa, política e
comunitária, com tendência a tangenciar futuramente o modelo estatal de intervenção na política ambiental,
pois não restam dúvidas de que os olhos da economia se voltam para o meio ambiente, não sendo raros os
exemplos de investimentos privados em unidades de conservação e de mananciais, com vistas a garantir a
manutenção de outras atividades industriais.
      Em síntese, as constatações traçadas permitem concluir que a atividade tributária recebeu o dever de
alcançar certa finalidade preestabelecida. Os incentivos fiscais, marcados, sobretudo, pela idéia de função,
reclamam a interpretação de que o Estado em que lhe foi atribuído possui meios aptos a se atingir a
finalidade justificadora da outorga, sem a qual o Poder Público não teria como desincumbir-se desse dever
posto a seu cargo, qual seja, o dever de satisfazer o interesse da coletividade.
      Logo, o incentivo fiscal, tão amplamente utilizado em diversos países, e, agora assaz suscetível de
aplicação no Brasil, expressa mais fielmente a verdadeira índole da competência do Estado, que, em
cooperação recíproca com a sociedade, permite o progresso da preservação do Planeta Terra. Eis porque
este meneio de incentivo torna-se legítimo quando coincidente com a finalidade que lhe serve de justificação.
      Com isto, as dúvidas existentes sobre a eficácia da implantação da tributação ambiental encontram aqui
sua resposta, pois a análise dos motivos permite descobrir a intenção do legislador, revelando a ocorrência da
preservação ambiental e a conseqüente concessão dos incentivos às pessoas prestadoras de atividades
memoráveis em defesa do meio ambiente.
      A Constituição Federal de 1988 e a legislação infraconstitucional estão devidamente instrumentalizadas
para defender o meio ambiente, inclusive através dos incentivos fiscais, conforme vem sendo feito, ainda que
timidamente.                      
      O estudo esposado conclui pela viabilidade da tributação ambiental como meio hábil a colaborar com a
preservação ambiental. Tal reconhecimento se deve à imprescindibilidade de se buscar o alcance da finalidade
embutida nas normas jurídicas, através do auxílio do pós-positivismo como mecanismo hermenêutico
constitucional, por meio da interdisciplinaridade permitida pelo recurso aos princípios e valores
democráticos, com o fito de se atingir a satisfação do interesse público, mormente no intuito de tornar mais
crédula por parte da sociedade brasileira, a atividade estatal. A preservação ambiental será, sem sobra de
dúvidas, num futuro próximo, a responsável pela construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária.
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[1] Neste sentido, interessante a frase do poeta inglês Jonh Done: “Homem algum é uma ilha”, utilizada por Thomas Merton, porque
demonstra bem o princípio da solidariedade, que deve se enveredar pela seiva a nutrir as relações humanas a fim de fundamentar a
adoção de condutas socialmente responsáveis com o planeta, porque este princípio rebate o individualismo e permite ao homem se
enxergar como membro componente da natureza (MERTON, 2003).
[2] Telemática foi a denominação dada para se referir ao conjunto de avanços na informática e nas telecomunicações (MARQUES
NETO, 2002, p. 105).
[3] Neste ponto, importante lembrar a diferença entre necessidades sociais e demandas sociais, sendo que muitas demandas sociais
são tratadas inadvertidamente como necessidades sociais, contribuindo para a inversão de valores vivenciada na atualidade.
[4] A maior expressão do Absolutismo foi o rei francês Luis XIV, que ficou famoso por sua frase “O Estado sou eu” e que tinha o Sol
como seu símbolo pessoal. “Muito elogiado pelos historiadores pela sua habilidade para governar e sua habilidade para o poder, o Rei
Sol mantinha rotina diária impressionante, dedicando-se com afinco às coisas do governo e de lazer. Sua cunhada mandou para uma
amiga uma descrição de um dia típico na Corte: “Caçamos toda a manhã, voltamos por volta de 3 horas da tarde, trocamo-nos,
subimos para jogar até às 7, depois fomos à peça, que nunca acaba antes das 10:30 horas, então à janta e depois para o baile até às 3
da manhã (...). Assim vês quanto tempo tenho para escrever”. (História em Revista, Poderes da Coroa, da equipe Times/Life, USA,
1992, apud FÜHRER, 2003, p. 15).
[5] Os Estados Unidos constituem o maior exemplo do Estado liberal. Naquele país, sabe-se que a população não tem o garantismo
típico dos Estados sociais, como o Brasil.
[6] A Inglaterra é famosa mundialmente por seu direito costumeiro. No caso da Constituição Federal dos Estados Unidos da
América, promulgada em 1787, até o presente momento sofreu apenas 27 emendas, enquanto a Constituição Federativa do Brasil,
promulgada em 1988, já possui 62 emendas.
[7] Desenvolvimento sustentável foi a definição dada pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento àquele
desenvolvimento que atende às necessidades da geração presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem
também as suas próprias necessidades. Esta comissão e este conceito foram resultados da necessidade de uma regulamentação sobre o
uso dos recursos naturais, que, principalmente após a Revolução Industrial, a partir da década de 1960, desencadearam um processo
desenvolvimentista entoando apenas os índices quantitativos e despreocupados com a limitação dos recursos naturais. Com o passar
do tempo, percebeu-se que a desconsideração dos índices qualitativos, incluindo fatores como bem-estar, qualidade de vida e
preservação ambiental geraria o caos social que levaria à extinção da vida. A sociedade de risco, produto da globalização, começou,
então, a se organizar em associações e organizações não-governamentais e a pressionar os governos a se posicionarem diante da
necessidade de adoção de políticas públicas de preservação e educação ambiental.
[8] Art. 225 da Constituição Federal. “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.”
[9] Art. 170 da Constituição Federal. “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por
fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) VI – defesa do
meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos
de elaboração e prestação”.
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A INTERPRETAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA E
HERMENÊUTICA NA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS

INTERPRETATION OF FUNDAMENTAL RIGHTS: LEGAL ARGUMENTS IN THE MOTIVATION
AND HERMENEUTICS OF JUDGMENTS

VELLÊDA BIVAR SOARES DIAS NETA

RESUMO
O presente artigo busca demonstrar como num Estado Democrático de Direito o direito fundamental do
cidadão a decisões judiciais efetivamente fundamentadas pode ser assegurado. Para tanto, inicia-se a
abordagem apontando-se a finalidade de todo discurso jurídico, que vem a ser o dever de atuar em razão da
pessoa e para a pessoa humana, no sentido de lhe assegurar e promover a liberdade necessária para que
possa se autoconstruir como entidade separada e autônoma, garantindo-lhe a plena capacidade para resistir à
interferência arbitrária oriunda do Estado e de todos os demais agentes sociais. Por outro lado, é inegável a
crise de paradigmas pela qual passa o Direito na medida em que boa parte dos intérpretes ou se perde no
modelo subsuntivo ou acaba por eleger métodos interpretativos que, por vezes, levam ao positivismo
discricionário e à negação da força normativa e transformadora da Constituição. Não é menos verdade que,
dependendo de qual for a concepção argumentativa adotada - substancialista ou procedimentalista -, a
compreensão da jurisdição constitucional no Estado Democrático de Direito como garantidora dos direitos
fundamentais e da própria democracia será diversa, sendo certo que, acerca dos possíveis papéis da
hermenêutica jurídica, a indiscutível influência das pré-compreensões no círculo hermenêutico, o trajeto
mínimo pelo qual deve o magistrado percorrer quando motivar suas decisões, a inadequação da cisão entre
casos simples e complexos e, por fim, os diferentes posicionamentos acerca da existência ou não da única
resposta correta são questões relevantíssimas para o tema proposto. Portanto, em aperta síntese, se a
hermenêutica jurídica não se confunde com teoria da argumentação jurídica, não se deve entender a
perspectiva conteudística-ontológica de forma apartada daquela procedimental-argumentativa, porque, na
verdade, se complementam.
PALAVRAS-CHAVES: INTERPRETAÇÃO - DIREITOS FUNDAMENTAIS - ARGUMENTAÇÃO
JURÍDICA - HERMENÊUTICA JURÍDICA- MOTIVAÇÃO - DECISÕES JUDICIAIS

ABSTRACT
This article aims to demonstrate how a democratic state of law the fundamental right of citizens to effectively
reasoned judgments can be assured. Therefore, it initiates the approach by pointing to the purpose of all legal
discourse, which becomes the duty to act because of the person and the human person, in the sense that it
will ensure and promote the freedom necessary for you to own solar themselves as separate and autonomous,
guaranteeing them the full ability to resist arbitrary interference coming from the state and all other social
agents. Moreover, there is an obvious crisis of paradigms through which pass the law in that most of the
performers or lost in the subsume model or ultimately elect interpretive methods which sometimes leads to
positivism and the discretionary denial of legal force and transforming the Constitution. The fact remains
that, depending on which is the design adopted argumentative - substantialist or proceduralist - the
understanding of constitutional jurisdiction in the Democratic State as guarantor of fundamental rights and of
democracy itself will be different, even though, about the possible roles of legal interpretation, the undeniable
influence of pre-understandings in the hermeneutic circle, the path least we should go when the magistrate to
motivate their decisions, the inadequacy of the split between simple and complex cases and, finally, the
various viewpoints regarding the existence or not only answer the questions correctly are highly relevant to
the theme. So in a concise summary if the legal interpretation is not confused with the theory of legal
reasoning, does not refer to the ontological perspective so that apart-procedural argument, because, in fact,
complement each other.
KEYWORDS: INTERPRETATION - FUNDAMENTAL RIGHTS - LEGAL ARGUMENT – LEGAL
HERMENEUTICS - MOTIVATION - JUDGMENTS

INTRODUÇÃO
 

Ninguém duvida que o século XX ficou marcado não só pelo constitucionalismo, mas também pela
invasão da filosofia pela linguagem, tornando possível deixar de lado pontos de vista subjetivos do
intérprete que ofuscam o caso concreto e a norma a ele aplicável. Com efeito, o Estado Democrático de
Direito confere ao cidadão o direito fundamental a decisões judiciais - mais do que fundamentadas - que
explicitem (justifiquem) o que foi fundamentado.

Com efeito, deve o magistrado justificar a fundamentação da sua decisão, o que significa dizer que
deve demonstrar de quais normas e fatos partiu, não sendo suficiente, em absoluto, julgar “em tese”,
desconsiderando as provas existentes nos autos, tampouco significa apenas citar jurisprudência,
sobretudo se não demonstrar que o caso em questão é semelhante ao apreciado pelo Tribunal.

Por sua vez, a finalidade de todo discurso jurídico vem a ser o dever de atuar em razão da pessoa e
para a pessoa humana, no sentido de lhe assegurar e promover a liberdade necessária para que possa se
autoconstruir como entidade separada e autônoma e que, em igual medida, lhe garanta plena capacidade
para resistir à interferência arbitrária não somente pelo próprio Estado, bem como de todos os demais
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agentes sociais.
Foram dessas premissas metodológicas que o presente trabalho partiu e, num primeiro momento,

tratou da crise de paradigmas pela qual passa o Direito na medida em que boa parte dos intérpretes ou se
perde no modelo subsuntivo ou acaba por eleger métodos interpretativos que, por vezes, levam ao
positivismo discricionário e à negação da força normativa e transformadora da Constituição.

Em seguida, foi demonstrado que são tantas as teorias da argumentação jurídica quantos forem os
paradigmas adotados, sendo certo que, a partir da concepção argumentativa que for adotada -
substancialista ou procedimentalista -, a compreensão da jurisdição constitucional no Estado
Democrático de Direito como garantidora dos direitos fundamentais e da própria democracia será
diversa.

Por fim, foram apresentados os possíveis papéis da hermenêutica jurídica, a indiscutível influência
das pré-compreensões no círculo hermenêutico, o trajeto mínimo pelo qual deve o magistrado percorrer
quando motivar suas decisões, a inadequação da cisão entre casos simples e complexos e, por fim, os
diferentes posicionamentos acerca da existência ou não da única resposta correta.

Em apertadíssima síntese, a intenção aqui foi demonstrar que apesar de hermenêutica jurídica não
se confundir com teoria da argumentação jurídica, não se deve entender a perspectiva conteudística-
ontológica de forma apartada daquela procedimental-argumentativa, porque, na verdade, se
complementam.

 
1. BASES PARA UMA ABORDAGEM ARGUMENATIVA: O ROMPIMENTO COM O

MODELO SUBSUNTIVO E O CÍRCULO HERMENÊUTICO
 

1.1 DAS PREMISSAS METODOLÓGICAS
 

A crise da metodologia[1], numa época em que o (neo)constitucionalismo e os vários positivismos
disputam as atenções numa sociedade carente de realização de direitos, pode ser analisada, à luz da teoria
jurídica contemporânea, sob três aspectos: como se interpreta, como se aplica e se é possível alcançar
condições interpretativas que garantam uma resposta correta[2] (aliás, há sempre uma única resposta
correta para o caso concreto?).

Bem, é inconteste que o Direito passa por uma profunda crise de paradigmas, pois, a partir de uma
dogmática jurídica, ainda refém de um positivismo exegético-normativista, o apego ao esquema sujeito-
objeto é evidente.

Se por um lado o direito assume caráter hermenêutico, e sendo o legislador incapaz de prever todas
as hipóteses de aplicação, a jurisdição constitucional assume papel de relevo, por outro, na medida em
que o direito é uma ciência prática, o Estado Democrático de Direito deve nortear toda a leitura realizada
acerca da ficcionalização provocada pelo positivismo jurídico no decorrer da história, que afastou da
discussão jurídica as questões concretas da sociedade, do significado da Constituição e do
constitucionalismo e, por fim, da introdução de valores[3].

Isto porque o Estado Democrático (e Social) de Direito deve ser entendido como um instrumento
de transformação, tornando relevante a discussão acerca do papel da jurisdição constitucional e do
embate entre as teorias substancialistas e procedimentalistas, cuja resposta dependerá de uma opção
paradigmática: fundamentar/justificar discursos ou compreender (fenomenologicamente). É neste
contexto que o (neo)constitucionalismo se tornou terreno fértil para o surgimento de teses que, nos
últimos cinqüenta anos, tiveram como objetivo comum no campo jurídico: superar o modelo de regras,
resolver o problema da incompletude das regras, solucionar os considerados ‘casos difíceis’ (não
compreendidos nas regras) e a (in)efetividade dos textos constitucionais[4].

Com efeito, o (neo)constitucionalismo propicia que ordenamentos jurídicos constitucionalizados
apresentem uma característica especial: as Constituições são, por assim dizer, invasoras, capazes de
condicionar tanto a legislação como a jurisprudência e o estilo doutrinário à ação dos agentes públicos
e ainda influenciar diretamente nas relações sociais[5].

Sem dúvida que, a partir do segundo pós-guerra, as diversas teorias jusfilosóficas pretendiam (e
pretendem) responder a seguinte questão: como construir um discurso capaz de dar conta de tais
perplexidades, sem cair em decisionismos e discricionariedades do intérprete (especialmente dos juízes).
A fundamentação fica então deslocada para as condições interpretativas. E nisso residirá a diferença dos
diversos enfoques, tratando-se, portanto, de opções paradigmáticas[6]. Nas palavras do Professor Lenio
Streck:

 
A importância desse debate está no fato de que o novo paradigma do direito
instituído pelo Estado Democrático de Direito proporciona a superação do direito-
enquanto-sistema-de-regras, fenômeno que (somente) se torna possível a partir dos
princípios introduzidos no discurso constitucional, que representam a efetiva
possibilidade de resgate do mundo prático (faticidade) até então negado pelo
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positivismo (...)[7].
Com efeito, se a própria Constituição altera (substancialmente) a teoria das fontes
que sustentava o positivismo e os princípios vêm a propiciar uma nova teoria da
norma (atrás de cada regra há, agora, um princípio que não a deixa se “desvencilhar”
do mundo prático), é porque também o modelo de conhecimento subsuntivo,
próprio do esquema sujeito-objeto, tinha que ceder lugar a um novo paradigma
interpretativo[8].
 

1.2 UMA TEORIA JURÍDICA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
 

Se o Direito é um saber prático, qualquer teoria jurídica, cujo contexto seja o Estado Democrático
de Direito, deve buscar condições para a concretização de direitos evitando, ao mesmo tempo,
decisionismos e arbitrariedades interpretativas.

Com relação à concretização de direitos, devemos partir da necessária superação da separação do
mundo abstrato das normas e o mundo real dos fatos, no qual aquelas devem incidir, bem como da
separação entre o momento da interpretação da norma abstrata (premissa maior) e o momento de
aplicação fática (premissa menor)[9]. Isto porque não só se reduz a aplicação do direito a procedimento
mecânico, como se reduz a força normativa da constituição ao conteúdo estabelecido pelo legislador, na
medida em que a norma infraconstitucional passa a realizar o papel principal do processo interpretativo,
intermediária entre os princípios e a realidade sobre a qual incide[10].

Deve-se, ainda, abandonar a noção tradicional de discricionariedade a fim de se evitar
decisionismos e arbitrariedades interpretativas, que, ao encontrar espaço através do positivismo-
normativista Kelseniano, desconsidera o caso concreto, além de não deixar espaços para os princípios,
exigindo-se que as regras resolvam todos os casos de forma subsuntiva-dedutiva, o que não é possível,
face às suas insuficiências/limitações, por ser o legislador incapaz de prever todas as suas possibilidades.

Desse modo, uma teoria jurídica adequada deve sustentar, igualmente, que nem a objetividade do
texto se sobrepõe ao intérprete, nem este se impõe àquele, mas, ao contrário, que o paradigma do Estado
Democrático de Direito está assentado na intersubjetividade[11]. Além disso, deve ter em conta que é
através dos princípios que a faticidade é inserida no processo unitário de compreensão pelo qual
interpretar é aplicar, e, ainda, que o princípio é elemento que existencializa a regra que ele institui.

 
2. QUAL É O VERDADEIRO PAPEL DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL? OS

PROCEDIMENTALISTAS E OS SUBSTANCIALISTAS
 
2.1 O QUE É ARGUMENTAÇÃO?
 

A argumentação (do latim argumentatio), como espécie de atividade humana básica decorrente da
nossa capacidade comunicativa racional, em sentido amplo, nada mais é do que o uso de razões a favor
ou contra determinada tese com o objetivo de demonstrar ou não a sua correção.

Na verdade, em qualquer campo do conhecimento a argumentação se faz presente e se mostra
necessária, embora em alguns setores sua importância seja menor. Em apertada síntese, para Antonio
Maia:

 
Argumentação é um processo pelo qual se reúnem argumentos e/ou dados
convergentes no sentido de respaldar uma determinada tese. Argumentar significa,
acima de tudo, fornecer razões que dêem suporte a certas conclusões; é
basicamente, uma atividade de justificação. Garante uma determinada qualidade a
enunciados que pretendem, por serem fundamentados, gozar de aceitabilidade
racional por parte dos auditórios aos quais são endereçados [12].

 
Os objetivos cruciais da argumentação seriam não só afastar o arbítrio, rejeitar qualquer tipo de

afirmação dogmática como também garantir defesas contra a manipulação tão presente quando se trata
do uso público da palavra, ressalvando-se que não se chega à conclusão de uma argumentação verdadeira
ou falsa, mas sim à adesão maior ou menor dependendo de os argumentos (resultado da atividade
argumentativa) serem mais ou menos convincentes.

A argumentação, por sua vez, apresenta alguns elementos fundamentais: uma linguagem, uma ou
várias premissas que funcionam como ponto de partida da discussão e regras norteadoras dos passos
aceitáveis para a passagem das premissas às conclusões[13].

 
2.2 OS DIVERSOS CAMPOS JURÍDICOS ARGUMENTATIVOS
 

A teoria (ou teorias) da argumentação jurídica tem como objetivo de reflexão, obviamente, as
argumentações produzidas em contextos jurídicos, sendo certo que se identificam três diferentes campos
jurídicos em que ocorrem argumentações. O primeiro é o da produção ou estabelecimento de normas
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jurídicas, seja na fase pré-legislativa seja na fase propriamente legislativa. O segundo é o da aplicação de
normas jurídicas à solução dos casos concretos, atividade levada a cabo não só por órgãos
administrativos, pelos particulares, mas, sobretudo, pelo Poder Judiciário. E o terceiro âmbito seria o da
dogmática jurídica, que fornece critérios para a produção e para a aplicação do Direito, bem como
ordena e sistematiza um setor do ordenamento jurídico[14].

 
2.3 ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA
 

O que significa argumentar juridicamente?
A teoria da argumentação jurídica engloba tanto conteúdos de lógica jurídica, quanto de axiologia

jurídica e teoria da interpretação.
Se por um lado a argumentação jurídica vai além da lógica jurídica, considerando que os

argumentos jurídicos podem ser identificados a partir, por exemplo, de uma perspectiva psicológica,
sociológica ou ainda da perspectiva não formal, às vezes chamada de “lógica material” ou “lógica
informal” e outras vezes de “tópica”, “retórica”, “dialética”, que não é a da lógica, por outro, por ter um
objeto mais amplo, a lógica jurídica vai além da argumentação jurídica[15].

Em relação à interpretação, embora apresentem aspectos semelhantes e, como salienta Gadamer,
designam uma capacidade natural dos seres humanos, assim, se referem à capacidade humana de
intercâmbio inteligente com seus semelhantes[16], ainda não há consciência de que a atividade
hermenêutica está hoje parametrizada pela argumentação jurídica[17].

Para aqueles que adotam a teoria do discurso, como Alexy, a argumentação jurídica é um caso
especial do discurso prático geral. A decisão em si não é argumentação. Os argumentos são os meios
usados para se chegar a determinada decisão.[18] Segundo MacCormick, os argumentos são elementos
de justificação racional da interpretação jurídica[19].

É indiscutível que o Poder Judiciário dentro de todo este contexto assume papel relevantíssimo não
só no que toca ao controle dos atos legislativos e administrativos descompromissados com os valores
constitucionais que ocupam a base e o ápice do ordenamento jurídico brasileiro, como também em
relação à aquisição de legitimidade das suas decisões, alcançável, sobremaneira, através de decisões
fundamentadas e justificadas da forma mais racional possível.

Com efeito, a legitimidade ou não das decisões judiciais decorre da sua efetiva correspondência à
ordem jurídica. É por este motivo que, embora a opinião pública seja em sentido diverso, decisão judicial,
que prestigie a constitucionalização do ordenamento é marcada pela legitimidade, até porque uma das
funções do constitucionalismo é exatamente proteger valores e princípios superiores da miopia e do
arbítrio das multidões[20].

 
2.4 DIFERENCIANDO HERMENÊUTICA JURÍDICA DAS TEORIAS DA

ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA
 

O conceito geral de sistema apresenta duas características essenciais, a ordem e a unidade, que, por
sua vez, encontram sua correspondência jurídica nas idéias da adequação valorativa e da unidade interior
do Direito[21]. Ao mesmo tempo, o ordenamento não é um sistema imóvel, fechado, mas, ao contrário,
um sistema aberto e atento às mudanças dos fatos e da história, refletidos na mutabilidade dos valores
jurídicos fundamentais.

Por conseqüência, não sendo a atividade interpretativa unidirecional, verdadeira ou falsa, mas,
antes, atividade vinculada ao “dado” normativo, mais especificamente, às escolhas e aos valores do
ordenamento - o que constitui historicamente uma conquista em termos de garantia contra a incerteza e a
aventura e da independência do magistrado - é atividade controlada, porque deve ser motivada
adequadamente e de forma idônea e é criadora no sentido de que manifesta historicamente os valores do
ordenamento e individua a normativa idônea[22].

Desse modo, “entender” a norma não é, não pode ser, o resultado da exegese puramente literal,
mas a individuação da sua lógica e da sua justificação axiológica, o que é impossível sem levar em conta
o resto do ordenamento e os princípios que o suportam[23] .

Nem se diga que hermenêutica jurídica e as teorias da argumentação jurídica, ou qualquer teoria
lógico-analítica, que possuem nítido caráter procedimental, se confundem. Enquanto hermenêutica
Jurídica significa interpretar (aplicar) conferindo-se concreção ao direito, ao mesmo tempo, é inserido na
realidade. Além disso, possui caráter constitutivo na medida em que o intérprete produz uma norma de
decisão a partir de textos normativos e da realidade. Já a argumentação jurídica.

Em apertadíssima síntese podemos afirmar que a hermenêutica jurídica se preocupa com a estrutura
da argumentação e a compreensão do jurista (Gadamer) e nada diz sobre os critérios de confirmação
ou rechaço das hipóteses de interpretação (Alexy, 1995), ao passo que a teoria da argumentação jurídica
se volta para a justificação das decisões.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5808



 
2.5 O FOCO DAS TEORIAS DA ARGUMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEAS
 

Inquestionavelmente a prática do Direito leva ao exercício diário da argumentação, sendo certo que
a argumentação jurídica vem a ser um dos seus enfoques, não havendo falar em uma teoria da
argumentação, mas sim em tantas teorias da argumentação quantos forem os paradigmas adotados.

As teorias da argumentação jurídica contemporâneas revelam indiscutível preocupação com a
prática e com a correção racional dos argumentos empregados nos discursos de justificação, sobretudo,
das decisões jurídicas.

Há, portanto, verdadeira incompatibilidade entre cada uma das teorias jurídico-argumentativas
atuais e o denominado positivismo metodológico na ciência do Direito, sendo certo, ainda, que o
relativismo característico do positivismo contemporâneo que nega a racionalidade prática constitui não
só o ponto de arranque, mas também o paradigma a ser combatido por uma teoria da argumentação
jurídica[24].

As teorias da argumentação jurídica encontram-se intimamente associadas à substituição de uma
ciência do Direito que passa a pretender encontrar instrumentos não só para explicar como se forma uma
decisão jurídica, mas para justificá-la, vale dizer, o operador do Direito passa a se perguntar menos
“como” (?) e mais “por que” (?).

 
2.6 AS DIVERSAS CONCEPÇÕES DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA
 

Apesar dos elementos comuns das teorias da argumentação jurídica aqui já abordados, não há como
entender a argumentação de uma forma só, sendo possível enxergá-la sob três concepções: uma formal,
baseada na lógica dedutiva; outra material, calcada em argumentos materiais ou de conteúdo, como o
catálogo de topoi de VIehweg; e uma pragmática ou dialética,[25].

As teorias formais, como as preconizadas por Robert Alexy, e Manuel Atienza calcadas na visão
tradicional do silogismo e no uso de encadeamentos lógicos, embora adotem um procedimento que
permite certo controle, não são capazes de garantir que o aplicador da norma irá, de fato, segui-lo, até
porque nem sempre isto será possível, sob pena de se comprometer a própria racionalidade e/ou a justiça
do resultado[26].

Já as teorias materiais ou substanciais defendidas por Dworkin, Santiago Nino, Summers,
Perelman, Viehweg, e encontradas na distinção entre justificação interna e externa (que procede de
Wróblewski), dentre outras teorias que adotam as razões para as ações, preconizam que, por não ser a
lógica deôntica suficiente para o raciocínio prático, na medida em que não levam em consideração o
conflito de razões, entendem ser preciso se socorrer de argumentos materiais dotados de conteúdo. No
entanto, tais teorias não seriam por si só suficientes, uma vez que, ao não adotar nenhuma espécie de
procedimento, dificultam ou impedem qualquer tipo de controle da decisão, além de não garantirem
necessariamente a racionalidade das decisões[27].

Por fim, a concepção pragmática ou dialética  considera a argumentação um ato complexo de
linguagem essencialmente pragmática. Essa é a concepção de Habermas, Toulmin e Alexy por
exemplo[28].

Em verdade, todas as teorias da argumentação jurídica, além de não serem necessariamente
estanques e incompatíveis entre si, se complementam, cabendo ao aplicador do Direito aferir o que cada
uma traz de melhor a fim de se buscar para o caso concreto a solução mais racional e aceita possível.

 
2.7 AS TEORIAS DISCURSIVO-PROCEDIMENTAIS
 

Atualmente, várias diferentes teorias que pretendem fornecer ao jurista um método de justificação
racional de suas decisões. Como visto, algumas apresentam um caráter discursivo-procedimental, pois
buscam fixar regras prático-argumentativas que, uma vez observadas, garantem a correção racional
da(s) decisão(ões) encontrada(s).

Trata-se de teorias procedimentalistas, que fixam regras para o processo jurídico-discursivo; ao
invés de fixar parâmetros materiais para julgar as normas e decisões encontradas ao cabo da
argumentação, referem-se às condições em que o discurso jurídico pode ser considerado racional,
qualquer seja o conteúdo das premissas - argumentos - empregados pelos interlocutores[29]. Estas
teorias discursivo-procedimentais constituem, hoje, as “teorias-padrão da argumentação jurídica”.

Para Antônio Cavalcanti Maia e Thomas da Rosa Bustamante, uma definição comum às Teorias da
Argumentação discursivo procedimentais existentes seria: teorias da argumentação jurídica são teorias
sobre o emprego de argumentos (‘construção das razões e dos elementos de justificação de enunciados
sobre a aplicação do direito’) e o valor de cada um desses argumentos (caráter eminentemente
normativo dessas teorias) nos discursos de justificação de uma decisão jurídica (somente onde há um
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dever de justificação das decisões se faz necessária e possível uma teoria da argumentação, elucidando o
contexto de aplicação da teoria - característica típica dos estados democráticos, onde os
pronunciamentos do poder judiciário precisam ser publicamente fundamentados), visando a um
incremento de racionalidade na fundamentação e aplicação prática do direito (informa a finalidade ou
função da própria teoria que é tornar a prática jurídica cada vez mais racional e criticamente controlável
pela teoria do direito), na máxima medida possível (faz remissão aos limites de toda e qualquer teoria da
razão prática tendo em vista que as regras de argumentação que essas teorias conseguem produzir são,
por natureza, incapazes de garantir, sempre, uma única – ou, em alguns casos, pelo menos uma –
resposta correta para as questões jurídico-aplicativas que venham a tratar)[30].

Estas teorias compreendem regras discursivas, que são normas sobre a aplicação e a fundamentação
de normas, que se dividem em dois grupos: as de justificação interna e as de justificação externa[31].
As primeiras dizem respeito às regras da lógica, que se referem à relação entre as premissas utilizadas na
argumentação e a conclusão que, com base nelas, é alcançada. As segundas fixam parâmetros para a
própria escolha das premissas empregadas no discurso jurídico, buscando responder à seguinte
indagação: “por que estas premissas e não outras”[32].

Desse modo, a teoria padrão da argumentação jurídica se situa precisamente no contexto de
justificação dos argumentos, e, em geral, costuma ter pretensões tanto descritivas quanto prescritivas; é o
caso de teorias como as de Alexy ou de MacCormick que pretendem mostrar como as decisões jurídicas
se justificam de fato e também como deveriam ser justificadas, salientando-se que para estas duas teorias,
os dois planos em geral coincidem[33].

 
2.8 DO EMBATE ENTRE O PROCEDIMENTALISMO E O SUBSTANCIALISMO
 

Contemporaneamente, a forma de enxergar a Constituição no ordenamento jurídico brasileiro, sua
força normativa, o seu grau de dirigismo, bem como o papel a ser exercido pela jurisdição constitucional
vão depender da adesão a uma das teses que balizam a discussão: de um lado as teorias materiais-
substanciais[34] e de outro as procedimentais[35].

Frise-se que, embora ambas reconheçam no Poder Judiciário (e, em especial, a justiça
constitucional) uma função estratégica nas Constituições do pós-guerra, além de ambas defenderem a
democracia, os direitos fundamentais e o núcleo político essencial da Constituição, percorrem caminhos
diferentes na medida em que partem de paradigmas filosóficos distintos. Por este motivo, uma faz uma
leitura (mais) moral da Constituição que a outra; por isto, a verdade de uma é conteudística e a de outra
é (mais) procedural[36].

Para o substancialismo, a Constituição mais do que equilibrar e harmonizar os demais Poderes, o
Judiciário deve assumir o papel de um intérprete que põe em evidência, inclusive contra maiorias
eventuais, a vontade geral implícita no direito positivo, especialmente nos textos constitucionais e nos
princípios considerados de valor permanente.

E mais: para o modelo substancialista a Constituição estabelece as condições do agir político-
estatal, a partir do pressuposto de que a Constituição é a explicitação do contrato social, vale dizer, é o
constitucionalismo-dirigente que ingressa nos ordenamentos jurídicos do pós-guerra. Por conseqüência,
e, em virtude da positivação dos direitos sociais-fundamentais, o Poder Judiciário passa a ter um papel de
grande relevância, sobretudo no que diz respeito à jurisdição constitucional[37].

Para os procedimentalistas, a Constituição somente garante o acesso aos mecanismos de
participação democrática no sistema. Por sua vez, Manuel Atienza entende que a interpretação pode ser
otimizada pela argumentação, conferindo-lhe assim função instrumental. Além disso, sustenta que uma
das funções da argumentação vem a ser proporcionar orientações nas tarefas de produzir, interpretar e
aplicar o direito, o que já foi aqui objeto de crítica. Diga-se, aliás, que o próprio Atienza afirma que um
dos maiores defeitos da teoria padrão da argumentação jurídica é precisamente o fato de ela não ter
elaborado um procedimento capaz de apresentar adequadamente como os juristas fundamentam, de
fato, as suas decisões[38].

São muitas as críticas dirigidas às teorias da argumentação com caráter procedimental. A primeira
diz respeito ao fato de que no interior do círculo hermenêutico o compreender não ocorre por dedução,
uma vez que compreensão e aplicação não acontecem em etapas por simplesmente coincidirem; portanto,
o método (o procedimento discursivo) sempre chega tarde, porque pressupõe saberes teóricos
desconectados com a realidade. Em verdade, antes de argumentar o intérprete já compreendeu, isto
porque a compreensão antecede qualquer argumentação, sendo, portanto, equivocado afirmar que o
juiz primeiro decide para depois fundamentar; na verdade, ele só decide porque já encontrou , na
antecipação de sentido, o fundamento (a justificação)[39]. Neste sentido, Lenio Streck:

 
Tais teorias se colocam como guardiães de uma pretensa racionalidade instrumental,
com o que se torna razoável afirmar que uma teoria da argumentação jurídica pode
ser válida somente naquilo que ela pode servir de auxílio na justificação/explicitação
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do nível da racionalidade compreensiva (estruturante de sentido/o como
hermenêutico) que desde sempre já operou no processo interpretativo[40].

 
A outra crítica seria no sentido de que as teorias da argumentação de caráter procedimental não

teriam qualquer preocupação com a legitimidade democrática do controle de constitucionalidade,
satisfazendo-se com o mero cumprimento dos procedimentos previstos[41], enquanto que a teoria
substancial é criticada sob o ‘perigo’ da judicialização política (ativismo judicial), a ponto de alguns
autores, como Estevez Araújo, afirmarem que a (i) legitimidade da justiça constitucional seria a razão do
déficit de legitimidade resultante das concepções materiais da Constituição propondo a
procedimentalização da Constituição que passaria apenas a prever os procedimentos que estabeleçam os
meios e as garantias para a adoção de decisões coletivas[42].

Entendemos que em países como o Brasil onde os poderes legislativo e executivo são omissos na
execução das políticas públicas, fato que demanda a utilização de mecanismos aptos à realização dos
direitos e dos valores substantivos previstos na Constituição, somente através da justiça constitucional é
possível tornar a Constituição realmente efetiva.

E são as teorias materiais da Constituição que a reforçam como norma, ao evidenciarem o seu
conteúdo compromissório a partir da concepção dos direitos fundamentais-sociais como valores a serem
concretizados, de modo que parece muito pouco destinar ao Poder Judiciário tão-somente a função de
zelar pelo respeito aos procedimentos democráticos para a formação da opinião e da vontade política, a
partir da própria cidadania, como sustentam as teorias procedimentalistas[43].

Desse modo, para os adeptos das teorias substancialistas, as teorias da argumentação jurídica
procedimentais, ainda que se esforcem para se colocar em oposição ao positivismo-normativista, não
teriam superado o esquema sujeito-objeto, porque continuam na busca de regras prévias (procedimentais)
que sejam capazes de conformar de forma dedutiva as decisões judiciais e, portanto, nisso não diferem da
metodologia positivista.

 
3 DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E DA PRETENSÃO DA ÚNICA

RESPOSTA CORRETA
 

3.1 HERMENÊUTICA JURÍDICA, RELATIVISMOS, DECISIONISMOS E
DISCRICIONARIEDADES

 
A crise que atravessa a hermenêutica jurídica possui relação direta com a discussão acerca da crise

do conhecimento e do problema da fundamentação, própria do início do século XX.
Desse modo, ou se entende ser possível criar regras que conduzam o intérprete através da criação

de uma teoria geral da interpretação; ou se reconhece que a pretensa cisão entre o ato de conhecer o
texto e o de aplicá-lo a determinado caso concreto não são separados; ou se admite que as tentativas de
colocar o problema hermenêutico a partir do predomínio da subjetividade do intérprete ou da
objetividade do texto são na verdade aparentes contraposições fundadas no binômio sujeito-objeto[44].

Em doutrina e na jurisprudência têm se verificado a predileção por um método ou procedimento
com o objetivo de se alcançar a vontade da norma, o que revela a predileção pelo método interpretativo
clássico que entende a interpretação como um processo cindido em partes estanques (primeiro
compreendo, depois interpreto e só então aplico), já aqui criticado.

A respeito da criação de uma teoria geral da interpretação, a crítica que é feita gira em torno do
seguinte: tantos métodos e procedimentos interpretativos postos à disposição dos juristas podem gerar a
objetificação da interpretação, na medida em que se sintam menos obrigados na atribuição de sentido
transferindo para a lei e para o legislador a responsabilidade pelas anomalias do Direito. Portanto, diante
da inexistência de um metamétodo ou metacritério que sirva de fundamento último de todo o processo
hermenêutico-interpretativo, o uso dos métodos é sempre arbitrário, propiciando interpretações ad-hoc,
discricionárias[45].

Em relação ao segundo caminho apontado, tem-se que se por um lado não basta dizer que cada
caso é um caso, até porque o Direito é parte integrante do próprio caso e uma questão de fato é sempre
uma questão de Direito e vice-versa, por outro, é impossível cindir a compreensão da aplicação, sendo
certo que compreender não é produto de um procedimento (método) e não é um modo de conhecer.
Compreender é, sim, um modo de ser, porque a epistemologia é substituída pela ontologia da
compreensão[46].

Em relação ao terceiro caminho, a crítica que se faz é no sentido de que o fato de não existir um
método que possa dar garantia à correção do processo interpretativo não autoriza o intérprete a escolher
o sentido que mais lhe convém.  Não é outro o posicionamento de Gadamer para quem o juiz ao
pretender adequar a lei às necessidades do presente, tem claramente a intenção de resolver uma tarefa
prática, e com isso não quer dizer que sua interpretação da lei seja uma tradução arbitrária[47].

Por todas as razões expostas, é de crucial importância o rompimento paradigmático da
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hermenêutica jurídica que deixa de ser uma questão de método e passa a ser Filosofia. E, na medida em
que a Filosofia não é lógica, a hemenêutica jurídica não pode ser apenas uma ferramenta para a
organização do pensamento como pretendem alguns[48].

 
3.2 DAS PRÉ-COMPREENSÕES DO INTÉRPRETE
 

A doutrina contemporânea enfatiza o papel central que a pré-compreensão do intérprete assume na
interpretação da constituição, até porque, nas palavras de Daniel sarmento, nenhum ser humano habita
um vazio axiológico-cultural, além do que, quando um problema jurídico qualquer lhe é apresentado,
inevitavelmente o ponto de partida para equacioná-lo não é o texto da norma jurídica, mas a visão que já
se tem da questão. É a partir das ‘pré-compreensões’ do intérprete que há o ingresso no ‘círculo
hermenêutico’, em busca da melhor resposta para a controvérsia jurídica[49].

A partir deste ponto de vista, o papel da ‘pré-compreensão’ na hermenêutica jurídica não implica
em defender que a melhor resposta interpretativa no Direito seja aquela alcançada a partir da fidelidade à
pré-compreensão desconsiderando qualquer método que permita o seu controle[50].

Jane Reis afirma que, embora a pré-compreensão do intérprete seja de capital importância para a
atividade hermenêutica, é inquestionável que esta nunca é levada a efeito por alguém despido de
preconceitos, contudo, a solução jurídica do intérprete será sempre provisória, pois o intérprete sempre
oscilará entre o texto e o contexto[51]. Acerca do “círculo interpretativo” Gustavo Zagrebelsky afirma:

 

Las exigencias de los casos. Cuentan más que La voluntad legislativa y pueden
invalidarla. Debiendo elegir entre sacrificar lãs exigências Del caso o las de la ley,
son estas últimas las que sucumben en el juicio de constitucionalidad al que la
propria ley viene sometida[52].

 

Recente episódio publicado na imprensa envolvendo um magistrado do Estado de Minas Gerais,
que estaria rejeitando pedidos de medidas contra homens que agrediram e ameaçaram suas companheiras,
talvez ilustre bem o quanto as pré-compreensões são decisivas na hermenêutica jurídica. Conforme
noticiado, o juiz teria negado aplicação à Lei Maria da Penha por considerá-la “um conjunto de regras
diabólicas" e “um monstrengo tinhoso do ponto de vista ético, moral, filosófico, religioso e até
histórico”, além de considerar que as “desgraças humanas começaram por causa da mulher[53]”.

Atenção deve ser dispensada, igualmente, para o comprometimento da própria compreensão do
texto e da legalidade constitucional diante das ‘pré-compreensões’ e, neste sentido, trago as lições do
professor Pietro Perlingieri:

(...) é necessário impedir que as próprias pré-opiniões entrem em jogo sem que
sejam conhecidas e que impossibilitem a compreensão do texto (...) o que deve guiar
a atividade do intérprete não deve ser a sua teimosa orientação subjetiva, mas, antes,
o cumprimento da sua tarefa de respeitar e, com a própria ação, de realizar a
legalidade constitucional[54].

(...) Extraem-se as normas da interpretação da lei, e não da imposição das
preferências pessoais do jurista à sociedade, não importando quanto seja nobre a sua
intenção (...) uma coisa é justificar uma concepção do direito subjetivo com base
numa série de disposições escritas em lei, outra coisa é fundá-lo em um evanescente
registro de opiniões e tendências sociais do momento: nesta segunda acepção é
quase impossível o controle da argumentação por parte dos cidadãos[55].
 

Em verdade, os sentidos que o jurista atribuirá ao texto não dependem de sua vontade, por mais
que assim desejem os adeptos do sistema sujeito-objeto, na medida em que o processo unitário de
compreensão funciona como uma blindagem contra as opiniões arbitrárias, aliado ao fato de ser o caso
concreto o direcionador do sentido, que é único, irrepetível[56]. Eros Grau complementa salientando a
importância da concepção antropológica social do julgador:

 
(...) As pré-compreensões dos juízes em cada tribunal determinarão, limitando-as ou
não, as possibilidades da superação da concepção antropológica liberal do homem
por uma concepção social. Esta superação se reclama para que se possa realizar
plenamente a dignidade do homem e da pessoa humana (...) [57].
 

Com efeito, se espera que o intérprete seja mais responsável na tarefa de promover a conexão
axiológica entre as regras jurídicas e a Constituição da República, definidora dos valores e princípios
fundantes da ordem pública, de modo a manter a unidade de todo o sistema jurídico[58].

Contudo resta a pergunta: o uso da pré-compreensão é controlável?
Para Lenio Streck pelo fato de nossos pré-juízos, conformadores das nossas pré-compreensões,
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jamais serem arbitrários ou inventados, ao contrário, pelo fato de nos orientarem no emaranhado na
tradição, que pode ser autêntica ou inautêntica, dispensaria-se um controle metodológico[59].

Já para Daniel Sarmento, com quem desde já concordamos, o papel da ‘pré-compreensão’ na
hermenêutica jurídica não implica em defender que a melhor resposta interpretativa no Direito seja aquela
alcançada a partir da fidelidade à pré-compreensão desconsiderando qualquer método que permita o seu
controle. Ao contrário, este será possível através de uma pauta substantiva, onde todos devam ser
tratados como livres e iguais, que as pré-compreensões podem, e devem, ser controladas a fim de
diminuir o risco de decisionismos. Justifica a escolha da liberdade e da igualdade por entender que
estariam implícitas nas lutas sociais por inclusão travadas no mundo contemporâneo, e também porque
sintetizam o projeto do constitucionalismo democrático[60].

 
3.3 DAS LIMITAÇÕES INSTITUCIONAIS
 

Ninguém duvida que o Poder Judiciário, assim como o Legislativo e o Executivo, convive com
limitações estruturais, técnicas e de pessoal, só para mencionar algumas, que, certamente, influenciam na
atividade judicante dos seus membros.

Sobre o tema, o professor Daniel Sarmento destaca três pontos que podem comprometer a
capacidades dos juízes para a adoção de uma interpretação ótima da Constituição em determinados
contextos e que deveriam ser levados em conta em qualquer teoria prescritiva sobre a hermenêutica
constitucional: a sobrecarga de trabalho, em razão do número excessivo de processos, a falta de
conhecimento técnicos fora do terreno do Direito e a lógica inerente ao processo judicial (‘visão de
túnel’)[61].

Diante da sobrecarga de processos, não há dúvida que teorias hermenêuticas sofisticadas e
exigentes não têm como ser empregadas no dia-a-dia dos tribunais.

Por outro lado, também não é solução a ‘adaptação’ do caso concreto a ‘entendimentos
sumulados’ ou a ‘verbetes doutrinários e jurisprudenciais’, construindo-se paulatinamente ‘pautas gerais’
que muitas das vezes mascaram as peculiaridades do caso concreto.

Em relação ao segundo aspecto, embora chamados para solucionar questões de alta complexidade,
que demandam conhecimento de outros ramos do conhecimento humano, falta aos juízes preparo no que
toca a tais conhecimentos especializados, bem como estrutura que lhes supra tal déficit.

E, por fim, quanto às limitações resultantes da dinâmica dos processos judiciais, que foram
pensados e estruturados com foco nas questões bilaterais da justiça comutativa, em que os interesses em
disputa são apenas aqueles das partes devidamente representadas[62], para atenuar tal situação, a
realização de perícias, de audiências públicas e a admissão de amicus curae etc. seriam opções[63], bem
como a oitiva prévia dos órgãos públicos e de instituições com atribuição/conhecimento sobre o tema
objeto do julgamento, ainda que não sejam parte no processo; mas, ainda assim, para  muitas questões
que hoje são judicializadas, as ações judiciais permanecem sendo uma via deficiente.

Nem se diga, e aqui já se refuta a teoria do “constitucionalismo popular”, que defende a “retirada
da constituição dos tribunais”, com a sua devolução ao próprio povo, com base no argumento de que
faltaria ao judiciário legitimidade democrática para dar a última palavra em matéria de interpretação
constitucional[64], uma vez que é legítimo e necessário estabelecer limites para as maiorias, sobretudo
em se tratando de direitos fundamentais e de regras que tratam da preservação do próprio processo
democrático, além de ser essencial que a jurisdição constitucional contenha os abusos por parte dos
demais poderes.

Por fim, se é verdade que a legitimidade das decisões judiciais não decorre da escolha popular, por
outro lado, na medida em que promova a constitucionalização do ordenamento jurídico, ainda que
contrarie a maioria da população, estará cumprindo uma das funções do constitucionalismo que é
proteger valores e princípios superiores da miopia e do arbítrio das multidões[65].

 
3.4 FUNDAMENTAR A FUNDAMENTAÇÃO
 

Questão das mais relevantes é identificar não apenas como os juristas fundamentam as suas
decisões, vale dizer, qual o tipo de argumentação que eles consideram servir de justificação para uma
decisão, mas também a de como eles chegam de fato a essa decisão, ou seja, qual é o processo mental –
o processo argumentativo – que os leva a ela.

Se por um lado uma das grandes novidades metodológicas atuais acerca da motivação das decisões
judiciais gira em torno da desnecessária observância dos cânones da lógica formal, por outro, as
operações hermenêutico-argumentativas, necessárias na análise de qualquer caso concreto[66] levado a
julgamento pelo Judiciário, ganham relevo. Neste sentido, afirma Michele Taruffo:

 
Non è quindi necessário e non è possibile, che la motivazione risponda ai canoni
della lógica formale; è invece sufficiente, ed è comunque necessário, che derivano
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dalle analisi del ragionamento giuridico (v. ad. Es. Gli studi di Wroblewski, Aarnio,
Alexy, Peczenik)[67].

 
A motivação das decisões judiciais contribui não só para a racionalidade do sistema de

administração da justiça, de garantia do jurisdicionado, do respeito às liberdades públicas e da exigência
de transparência das decisões judiciais[68], como também vincula-se ao princípio do livre convencimento
do juiz e à independência da magistratura, sendo indiscutível que o Poder Judiciário passou a ter, a partir
da promulgação da Constituição de 1988, mais responsabilidade no que toca às suas decisões.

Isto porque passou a dispor de maior espaço de liberdade do que outrora e considerando que
liberdade gera responsabilidade, natural, portanto, lhe ser exigido decisões apreensíveis, plausíveis,
racionalmente justificadas, coerentes.

Com efeito, expressões como está provado nos autos e similares não atendem à exigência
constitucional, uma vez que o magistrado tem o dever de apontar detalhadamente quais os fatos, as
normas e as provas que serviram de fundamento para o seu convencimento. Além disso, a citação de
decisões oriundas de Tribunais superiores de forma alguma supre tais exigências, devendo, sim,
demonstrar que o precedente jurisprudencial tratou de caso idêntico ao objeto de julgamento[69]. Vale
dizer: é preciso justificar (explicitar) o que foi fundamentado.

De fato, a expectativa - legítima - quanto à motivação das decisões judiciais gira em torno da sua
racionalidade, fundamentação e coerência a fim de se reduzir a imprevisibilidade, a insegurança e a
arbitrariedade, passando assim a ser mais bem aceitas pelas partes, pela comunidade jurídica e pela
sociedade, aumentando a confiança nas instituições, embora não haja a pretensão necessariamente de
uma única resposta correta, como será abordado ao final desta pesquisa.

Espera-se, portanto, do Poder Judiciário que se afaste do subjetivismo dos valores que conduzem
ao arbítrio do jurista, a fim de que a argumentação das suas decisões, que deve ser a mais racional
possível, possa ser controlada por parte dos cidadãos, até porque a justiça está derrotada quando a
sociedade tende a se consolidar no desvalor dos particularismos individuais ou dos grupos[70].

 
3.5 EVITANDO O DECISIONISMO JUDICIAL
 

Em que pese a discordância de alguns, temerosos que ‘muito poder’ tem sido dado à magistratura,
temos que há uma necessidade real de que os juízes exerçam um espaço de discricionariedade, cujo
controle é peça fundamental para a legitimação de tal atuação.

Criticando frontalmente o postulado da vinculação do juiz à lei, Hassemer afirma:
 

(...) é absurdo insistir contra o reconhecimento do caráter vago e poroso dos
conceitos legais ou da pré-compreensão de cada juiz, em que o juiz tenha de se ater
estritamente à lei. Tal exigência não tem como conseqüência um cumprimento mais
exato das prescrições legais, mas sim que esta procure dar a entender que se limita a
cumprir a lei. E o preceito da vinculação do juiz no Estado de direito justamente
quer evitar: a inevitável variação da jurisprudência e os seus determinantes opacos.
O juiz já não é a boca da lei, pelo contrário, ele lida com a lei fazendo uso da sua
criatividade[71].

 
Neste sentido, Prieto Sanchís, em recente entrevista respondendo à indagação de Pedro Grández

Castro acerca da estrutura do direito em “tempos de constitucionalismo”, afirma:
 

Pelo que se refere à discricionariedade, esta me parece inquestionável; no entanto,
ela deve ser referenciada ao marco do constitucionalismo e do conseguinte juízo de
ponderação. Sem embargo, a tentação em pensar em controles externos – ou seja,
políticos – deve ser rigorosamente excluída. Não cabe pensar em outros controles
que não sejam os próprios do sistema judicial de recursos. E isso sim, em uma
crescente e mais rigorosa cultura da motivação: as leis se legitimam pela autoridade
da qual procedem; as sentenças só por suas boas razões[72].

 
Com efeito, a devida motivação judicial é responsabilidade e obrigação dos juízes no Estado

Democrático de Direito, constituindo hoje postulado constitucional inafastável que revela, em sua
concepção básica, limitação do próprio poder estatal. Portanto, atos jurisdicionais que descumpram a
obrigação constitucional da adequada motivação (artigo 93, IX, CRFB/88) são atos estatais eivados de
nulidade.

Em primeiro lugar, a argumentação jurídica deve ser capaz de apresentar fundamentos normativos
que a apóiem e lhe dêem sustentação, não bastando o ‘bom senso’ e o sentido de ‘justiça pessoal’.
Imprescindível que o intérprete apresente elementos da ordem jurídica que amparem a decisão.
Aparentemente elementar, tal exigência, por vezes, é afastada em nome de ‘entendimentos pessoais’
acompanhada de uma retórica de qualidade. Portanto, a argumentação jurídica deve preservar o seu
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caráter jurídico por justamente não se tratar apenas de uma argumentação lógica ou moral, até porque o
controle da argumentação somente será possível se explicitamente apresentada. E ainda: um conflito
normativo deve ser resolvido em favor da solução que apresente em seu suporte o maior número de
normas jurídicas[73].

A possibilidade de universalização dos critérios adotados pela decisão vem a ser um segundo
parâmetro útil para o controle da argumentação jurídica. Tal critério tem como fundamento o princípio
da isonomia, esperando-se, portanto, que os critérios utilizados para a solução de um caso concreto
sejam os mesmos de outra situação semelhante, não nos dizendo o critério da universalidade se uma
norma é justa ou correta, nem se uma norma é melhor que outra, não permitindo ser conhecido o
conteúdo da prescrição.

Com isso não se quer dizer estar o julgador eternamente atrelado a entendimentos já adotados em
questões semelhantes, por universais. Ao contrário, caso mude suas razões de decidir, é salutar que faça
ressalva expressa no corpo da decisão a fim de deixar claro ao jurisdicionado que a partir daquele
momento casos idênticos serão julgados de forma diversa.

O terceiro parâmetro capaz de balizar de alguma forma a argumentação jurídica seria formado
pelos princípios instrumentais ou específicos de interpretação constitucional e pelos princípios materiais
propriamente ditos que trazem em si a carga ideológica, axiológica e finalística da ordem
constitucional[74].

Por último, a demonstração de quais as normas foram levadas em consideração na decisão
(premissa normativa), quais fatos foram considerados relevantes, enquanto que outros ignorados
(premissa fática) , bem como quais provas foram utilizadas para formação do convencimento do prolator
da decisão também são parâmetros úteis à racionalidade das decisões. Aliás, a respeito da valoração
probatória, diga-se que tanto o juiz quanto as partes concorrem em condições de igualdade na tarefa de
controlar in concreto a apreciação e valoração das provas.

 
3.6 DA IMPROPRIEDADE DA DISTINÇÃO ENTRE OS CASOS FÁCEIS E OS CASOS

DIFÍCEIS
 

Como distinguir os casos entre fáceis e difíceis se o compreender é condição de possibilidade para a
interpretação e, portanto, da atribuição de sentido do que seja um caso simples ou um caso complexo?
Como saber se estamos diante de um caso jurídico fácil ou difícil? É fácil ou difícil para quem?

Para aqueles que sustentam tal distinção, os casos jurídicos fáceis seriam resolvidos pelo
magistrado a partir de inferência lógico-dedutiva. Caso o raciocínio lógico-dedutivo não dê conta do
problema, buscar-se-ia socorro na Teoria da Argumentação Jurídica.

Para Manuel Atienza, além dos casos fáceis e difíceis, existiriam os casos trágicos que seriam
aqueles que não se pode encontrar uma solução que não sacrifique algum elemento essencial de um
valor considerado fundamental do ponto de vista jurídico e/ou moral (cf.Atienza, 1989 a). Afirma que a
adoção de uma decisão em tais hipóteses não significa enfrentar uma simples alternativa, mas sim um
dilema[75].

Entendemos que, justamente em face do círculo hermenêutico, a distinção entre easy e hard cases,
defendida não só pelo positivismo de Hart como pelas teorias discursivo-procedurais, que vão desde
Habermas e Günter até Alexy e Atienza, desaparece. Além disso, as teorias da argumentação não se
revelam ‘reserva de hermenêutica’ para resolver casos difíceis, o que, aliás, caso fosse verdadeiro, como
se interpretava antes das teorias da argumentação? Com efeito, é em razão da pré-compreensão
antecipadora que poderemos aferir se se trata de um hard case ou de um easy case e não da errônea idéia
de que um easy case é um easy case em si, como se não pudesse ser um hard case. De fato, as respostas
não estão de antemão à disposição do intérprete, como um catálogo em que este escolhe uma delas
como sendo a melhor. Ou seja, ninguém duvida que até possam existir casos simples, mas o que se deve
refutar é a sua institucionalização juntamente aos casos difíceis[76].

 
3.7 DA EXISTÊNCIA (OU NÃO) DA ÚNICA RESPOSTA CORRETA
 

Para Lenio Streck, a partir da hermenêutica filosófica, é possível na situação concreta obter a
resposta hermeneuticamente adequada à Constituição, que seria a resposta correta. Isto porque, para
este autor, o caso concreto é irrepetível, sendo uma a resposta para aquele caso (correta ou não). Pensar
que há a única resposta correta implicaria em deixar de fora o que não foi compreendido. Além disso,
entende que uma interpretação não deve se prestar para casos futuros, pois, do contrário, implicaria uma
universalização incompatível com a singularidade do caso, não sendo por outro motivo que uma norma
extraída de um texto não pode ter o mesmo sentido daquela extraída de outro, uma vez que o caso
concreto assim não permite [77]. Contudo afirma: é possível dizer, sim, que uma interpretação é correta,
e a outra é incorreta[78].
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Este mesmo autor explica que a “resposta correta” de Habermas e Günther é, sempre, dependente
de regramento externo, porque é procedural. A possibilidade de várias respostas, portanto, faz sentido
para os procedimentalistas na medida em que alterando a estrutura prévia de validade da norma e o
processo argumentativo, a resposta poderá ser outra. Por isso, a possibilidade de várias respostas. Nas
palavras de Habermas, a resposta correta, ou melhor, a aceitabilidade da resposta tida como correta
dependerá “não da qualidade dos argumentos, mas, sim, da estrutura do processo argumentativo”[79].

Dworkin adverte que é falaciosa a afirmativa de que, como não há fórmula para distinguir as boas
decisões das más e como os juízes divergirão em um caso complexo ou difícil, nenhum argumento é
melhor do que o outro e de que o raciocínio jurídico é uma perda de tempo[80], até porque sustenta a
tese da única resposta correta (the one right answer) que não é algo dado, mas construído
argumentativamente[81].

Isto porque a pretensão de correção normativa de Dworkin não dispensa a justificação da decisão,
que demonstre a escolha de uma norma válida e adequada, legitimando a deliberação, tornando patente a
satisfação das exigências do Direito como integridade. A reconstrução do caso concreto, demonstrando
o princípio adequado para a espécie revela-se justificação importantíssima. Não há falar, portanto, sob
essa perspectiva, numa ponderação livre a ser estabelecida pelo aplicador do Direito entre mais de um
princípio aplicável, porque apenas um é o que deve incidir[82].

Embora MacCormick e Alexy também não aceitem a tese de Dworkin para quem há uma única
resposta correta, continuam considerando, como Dworkin, que o Direito positivo sempre proporciona
pelo menos uma resposta correta[83].

Manuel Atienza questiona a figura do juiz Hércules - tipo idealizado por Dworkin para alcançar a
única resposta correta - mas entende que para os casos fáceis o ordenamento jurídico ofereceria uma
resposta correta que não seria discutida. Em relação aos casos difíceis, em princípio, seria possível mais
de uma resposta correta, desde que se situem dentro das margens permitidas pelo ordenamento jurídico.
Por fim, em relação aos casos trágicos critica as teorias padrão da argumentação jurídica por entender
que estas os deixariam de fora[84].

O Prof. Pietro Perlingieri, por sua vez, sustenta não ser possível que de uma norma apenas uma
interpretação seja possível, não sendo verdadeiro, portanto, que uma interpretação de uma norma seja
“verdadeira ou falsa”. Neste sentido afirma:

 
(...) É verdade que qualquer interpretação deve ser sustentada por uma
argumentação rigorosa, cientificamente válida, e que se deve encarar o problema da
interpretação no sistema aceitando que a norma exprima seu valor vinculante para o
intérprete e ainda mais para o seu destinatário[85].

 
Não é outra a conclusão de Eros Roberto Grau para quem:
 

 (...) nem mesmo o Juiz Hércules, inventado por Dworkin, seria capaz de encontrar
a única resposta verdadeira a determinada questão no plano judicial. Porque a
interpretação é convencional, não existe uma realidade objetiva com a qual
possamos confrontar a interpretação[86].

 
Igualmente, o professor Juarez de Freitas sustenta que a pretensão da única resposta correta pode

comprometer a melhor interpretação, seja porque o sistema jurídico é aberto, seja pela inviabilidade de
direitos absolutos. A respeito do primeiro motivo afirma que se o intérprete é quem hierarquiza e o
sistema se revela indeterminado, nítida a implausibilidade de soluções únicas e excludentes. Além disso,
não se aplica, em nenhuma parte do direito, a limitada e limitante lógica do tudo ou nada, sequer no
plano das regras. Em relação ao segundo motivo apontado, afirma que (1) direitos e leis não se
confundem e (2) os princípios somente encontram significação quando o intérprete os determina na
aplicação sistemática, nem se diga, contudo, que a relatividade implique debilidade eficacial. Ao
contrário: (1) acarreta o fortalecimento mútuo dos princípios, (2) bem como das suas nunca unívocas
dimensões, e (3) provoca uma revisão categorial das regras[87].

Neste ponto estamos com Pietro Perlingieri e com Juarez de Freitas ressaltando que este último
atenta para o fato de que todos os direitos fundamentais consagrados pela Constituição devem ser
interpretados de maneira proporcional, relativizada (inclusive a dignidade da pessoa humana[88]) e
complementar. Tal compreensão gera sistemas fortalecidos na medida em que não serão encontradas
respostas únicas corretas em matéria de direitos fundamentais, mas simplesmente respostas melhores à
luz de um caso concreto.

 

CONCLUSÃO

1. Com o propósito de vincular a atuação decisória do juiz a regras de interpretação, a metodologia
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jurídica as desenvolveu. Ocorre que não só os próprios métodos precisam ser interpretados, como não
existe qualquer meta-regra para as regras de interpretação, sendo o juiz livre para proceder a sua escolha.
Como as diferentes regras de interpretação conduzem, tipicamente, a resultados também diferentes
quanto ao entendimento ‘correto’ da norma, também elas não estão em condições de assegurar uma
severa vinculação do juiz à lei.

2. Em que pese inegável o papel a ser exercido pelo procedimento, torna-se difícil defender a
autonomização das teorias da argumentação procedimentalistas, na medida em que, num Estado
Democrático de Direito, é fundamental que os direitos e valores substanciais da Constituição sejam
implementados como condição de validade da própria Constituição.

3. Importantíssima, portanto, a revolução proporcionada por Heidegger ao mostrar que a filosofia é
hermenêutica, condição de possibilidade para, mais tarde, levar Gadamer a dizer, também de forma
revolucionária, em seu Wahrheit und Methode, que a hermenêutica é filosófica, não é método(logia).

4. O novo paradigma de direito instituído pelo Estado Democrático de Direito proporciona a
superação do direito-enquanto-sistema-de-regras, fenômeno que (somente) se torna possível a partir de
algo novo introduzido no discurso constitucional: os princípios, que passam a representar a efetiva
possibilidade de resgate do mundo prático (faticidade) até então negado pelo positivismo.

5. Embora a jurisdição constitucional seja pólo de tensão na medida em que contramajoritária é no
Estado Democrático de Direito que vai se transformar como garante dos direitos fundamentais-sociais e
da própria democracia.

6. Com efeito, ninguém duvida que a interpretação constitucional não opera no vazio na medida em
que a tarefa interpretativa nunca é levada a efeito por alguém despido de preconceitos, valores, vivências.
Contudo, por não ser a norma jurídica dotada de sentido pleno, sua compreensão adequada só se efetiva
à luz das situações concretas que visa a regular, sendo o intérprete responsável pelo movimento circular
e, nessa medida, a solução que o intérprete dará ao caso concreto deverá ser sempre conformada e
confirmada à luz do ordenamento jurídico vigente.

7. As reformas de texto, agressivas que são, devem ser evitadas atribuindo ao intérprete o poder
reformador de modo que, à luz do caso concreto, extraia todas as possibilidades dos conceitos e das
categorias constitucionais, realizando papel transformador e de contenção à erosão constitucional.

8. Através da pesquisa realizada, podemos concluir, primeiro, que a desjuridificação e a
desconstitucionalização favorecem a manutenção dos privilégios e das desigualdades, sendo certo que a
primeira não amplia espaço da cidadania, ao contrário, o sublime, enquanto a Constituição não for
concretizada e, segundo, mesmo diante de erros e acertos, decisões mal e pouco motivadas, a história
nos mostra que, ainda assim, deve o Poder Judiciário continuar exercendo o seu papel de garantidor do
respeito e da concretização da Constituição, pois, enquanto tal tarefa estiver em curso saberemos que o
Estado Democrático de Direito está sendo, igualmente, assegurado.
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CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS: UM
NECESSÁRIO DECISIONISMO JUDICIAL?

CONSTITUTIONALIZATION OF LAW, FUNDAMENTAL RIGHTS AND GUARANTEES: A
NECESSARY JUDICIAL DECISIONISM?

Juliana Justo Botelho Castello

RESUMO
O presente ensaio pretende abordar o tema relativo à hermenêutica constitucional. Investigar-se-à se existe
uma relação necessária entre constitucionalização do direito, direitos e garantias fundamentais e decisionismo
judicial no processo civil brasileiro. O método empregado foi o dedutivo. A técnica de pesquisa foi a
bibliográfica, com uma apresentação interdisciplinar. Aborda-se, em uma primeira fase, a identificação dos
direitos e das garantias fundamentais no texto constitucional. Em uma segunda fase, analisa-se a estrutura
normativa dos direitos e das garantias fundamentais, com ênfase no modelo fundamental adotado pelo
sistema normativo brasileiro. Por fim, afere-se a possibilidade de concretização ótima dos direitos e das
garantias fundamentais pela atuação do Poder Judiciário no processo civil brasileiro.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos e garantias fundamentais. Constitucionalização do direito. Decisionismo
judicial.

ABSTRACT
The aim of this paper is to approach the issue of constitutional hermeneutics. We will investigate if there is a
necessary relationship between constitutionalization of law, fundamental rights and guarantees and judicial
decisionism at Brazilian civil procedure. The method used was the deductive one. The research technique
was the bibliographical with an interdisciplinary presentation. Regarding the work plan, it was initially
decided to identify the fundamental rights and guarantees. In a second phase, we analyze the normative
structure of the fundamental rights and guarantees, emphasizing the fundamental model adopted by the
Brazilian law system. Finally, the present work explore the possibility of achieving balancing of the
fundamental rights and guarantees by action of the Judiciary at the Brazilian civil procedure.
KEYWORDS: Fundamental rights and guarantees. Constitutionalization of the law. Judicial decisionism.

 

1. INTRODUÇÃO

 

 

 

Abertura, indeterminação, imprecisão, abstração, vagueza, generalidade ou derrotabilidade: essas são, a
título de exemplo, algumas das características suscitadas pela dogmática constitucional ao tratar do
fenômeno da constitucionalização do direito.

 

 

 

A constitucionalização do direito representa, segundo Daniel Sarmento (2006, p.172), um fenômeno que se
destacou nos mais variados ordenamentos jurídicos ao redor do mundo, mormente no período posterior à
Segunda Guerra Mundial.

 

 

 

Embora a expressão constitucionalização seja polissêmica, consiste ela no fenômeno segundo o qual a
Constituição, mediante a positivação de um catálogo de direitos e garantias fundamentais, manifesta uma
abertura axiológica à realidade e, de igual modo, uma força irradiante aos demais âmbitos do ordenamento
jurídico. José Joaquim Gomes Canotilho (2000, p.378) assim observa:

 

 

 

Designa-se por constitucionalização a incorporação de direitos subjectivos do homem em normas
formalmente básicas, subtraindo-se o seu reconhecimento e garantia à disponibilidade do legislador ordinário.
A constitucionalização tem como consequência mais notória a protecção dos direitos fundamentais mediante
o controlo jurisdicional da constitucionalidade dos actos normativos reguladores destes direitos. Por isso e
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para isso, os direitos fundamentais devem ser compreendidos, interpretados e aplicados como normas
jurídicas vinculativas e não como trechos ostentatórios ao jeito das grandes 'declarações de direitos'. [grifo
do autor]

 

 

 

A base desse fenômeno, a saber, os direitos e as garantias fundamentais seriam, por sua vez, normas
constitucionais abertas, indeterminadas, imprecisas, abstratas, vagas, genéricas ou derrotáveis, as quais,
quando irradiadas pela ordem jurídica, dariam azo a uma diversidade de resultados possíveis.

 

 

 

Riccardo Guastini (2006, p.243) salienta que os direitos e as garantias fundamentais apresentam uma textura
aberta, uma indeterminação peculiar, razão pela qual poderiam ser atuados, executados e concretizados de
modos diversos e alternativos.

 

 

 

No mesmo sentido, Alfonso García Figueroa (2006, p.112-113) ressalta que os direitos e as garantias
fundamentais seriam, em razão de sua imprecisão, razões derrotáveis ou condicionais, isto é, aqueles seriam
vencíveis sob algumas condições, adquirindo conteúdo apenas na concreta prática judiciária.

 

 

 

Robert Alexy (1988, p.140-141) salienta, por sua vez, que os direitos e as garantias fundamentais são, em
alguma medida, enunciados por normas indeterminadas e imprecisas, gerando uma diversidade de resultados
discursivamente possíveis.

 

 

 

Por essa razão, aceitar a ideia da irradiação das normas constitucionais, sobretudo dos direitos e das
garantias fundamentais pela ordem jurídica, segundo o fenômeno da constitucionalização do direito, seria,
portanto, aceitar que todo o sistema jurídico seria afetado por essa mesma condicionalidade (FIGUEROA,
2006, p.113).

 

 

 

Adverte, todavia, Robert Alexy (2008a, p.528) que mais relevante do que diagnosticar a abertura axiológica
dos direitos e das garantias fundamentais e sua irradiação pela ordem jurídica, é identificar o conteúdo e a
influência conferida a esses direitos e a essas garantias no sistema normativo

 

 

 

Sob esse contexto, investiga-se, no presente ensaio, se a abertura axiológica dos direitos e das garantias
fundamentais e sua irradiação por toda a ordem jurídica, segundo o fenômeno da constitucionalização do
direito, implicariam, necessariamente, um decisionismo judicial no processo civil brasileiro, isto é, uma
abertura desarrazoada e ilimitada ao intérprete e aplicador do direito na resolução das controvérsias
submetidas à apreciação do Poder Judiciário.
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Para a melhor compreensão da relação antes mencionada, isto é, da relação entre constitucionalização do
direito, direitos e garantias fundamentais e decisionismo judicial, necessário torna-se:

 

 

 

 

(i) identificar os direitos e as garantias fundamentais no texto constitucional;

 

(ii) analisar a estrutura normativa das normas fundamentais; e

 

(iii) estabelecer a possibilidade de concretização ótima dos direitos e das garantias fundamentais na
ordem jurídica pela atuação do Poder Judiciário. Ocupar-se-á disso adiante.

 

 

 

 

2. O TEXTO CONSTITUCIONAL, A NORMA E OS DIREITOS E AS GARANTIAS
FUNDAMENTAIS

 

 

 

Não é preciso grande esforço hermenêutico para identificar a Constituição e os direitos e as garantias
fundamentais nela enunciados com um conjunto de textos. Não é preciso, de igual modo, maiores esforços
para concluir que os direitos constitucionalmente assegurados, o são através de normas jurídicas, construídas
com base nesse mesmo texto.

 

 

 

O percurso do texto ao direito não constitui, porém, uma tarefa simples. Uma análise mais atenta do
problema requer, nessa medida, a identificação dos direitos e das garantias fundamentais no corpo
constitucional.

 

 

 

Como identificar os direitos e as garantias fundamentais a partir do texto constitucional, considerando a
intrincada relação entre texto, norma e direitos? Seria possível identificar direitos e garantias fundamentais
fora das hipóteses literais enunciadas pelo texto constitucional?

 

 

 

A dogmática e a jurisprudência não titubearam em identificar direitos e garantias fundamentais os quais não
constavam, em sua literalidade, em qualquer dispositivo constitucional. Faziam-no, todavia, a partir dos
próprios elementos textuais ali constantes.

 

 

 

Ada Pellegrini Grinover (1973, p.18-19), em texto escrito em 1973, sob a vigência, portanto, da Constituição
anterior, salientava, por exemplo, que a única garantia fundamental dirigida ao processo civil era a
inafastabilidade do controle jurisdicional. A tutela constitucional processual do indivíduo se limitava, em
muito, à esfera penal.
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A escassez de dispositivos constitucionais dirigidos diretamente ao processo civil não obstou, contudo, a
atividade interpretativa, tampouco significou, naquele período, pobreza normativa.

 

 

 

Ada Pellegrini Grinover (1973, p.18-19) destacava, à época, que a garantia fundamental do devido processo
legal, embora não enunciada expressamente em nenhum dispositivo do texto constitucional vigente, era
passível de ser extraída de uma garantia fundamental expressa, a saber, da inafastabilidade da jurisdição.

 

 

 

O Supremo Tribunal Federal[1] já invocava, de igual modo, a garantia fundamental do devido processo legal
na fundamentação de suas decisões, embora essa garantia somente tenha sido expressamente enunciada com
a Constituição de 1988.

 

 

 

Mesmo a Constituição de 1988, a qual foi pródiga em enunciar direitos e garantias fundamentais, não previu
expressamente a garantia fundamental da razoável duração do processo, a qual foi objeto, todavia, de
construção pelos diversos intérpretes constitucionais.

 

 

 

Somente com o advento da Emenda Constitucional nº 45, o texto constitucional veio estabelecer
expressamente a aludida garantia. A dogmática, todavia, já assinalava a existência dessa garantia fundamental
como um dos corolários do devido processo legal. José Rogério Cruz e Tucci (1997, p.85-86) esclarece:

 

 

 

A nossa atual Constituição da República inseriu, no inc. LIV do art. 5º, uma cláusula geral, assegurando,
explicitamente, a garantia do due process of law: "Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal".

 

E ainda, para que ficasse extreme de dúvidas, além dessa preceituação genérica, já suficiente para alcançar o
fim por ela colimado, previu, em vários incisos do citado art. 5º, incorrendo em manifesta redundância
(porém louvável...) inúmeros corolários da garantia constitucional do devido processo legal.

 

Nada dispôs, contudo, acerca do direito à tutela jurisdicional dentro de um prazo razoável.

 

[...] a despeito da garantia do devido processo legal pressupor, como já ressaltado, o rápido desfecho do
litígio ou da persecutio criminis, encontra aplicação, em nosso sistema jurídico, dada a evidente
compatibilidade de regramentos, o disposto no art. 8º, I, do referido Pacto: "Toda pessoa tem direito de ser
ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável...  [grifo do autor]

 

 

 

Os exemplos citados, embora sejam elucidativos, apenas ilustram a identificação de direitos e garantias
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fundamentais em determinados casos. Exige-se, portanto, algumas considerações teóricas.

 

 

 

Essa identificação, sob o ponto de vista teórico, constitui matéria assaz controvertida no direito
constitucional. Uma dessas teorias traduz, todavia, com muita propriedade, a estrutura de raciocínio
reproduzida nos exemplos supracitados: trata-se da teoria formal dos direitos e das garantias
fundamentais.[2]

 

 

 

A teoria formal dos direitos e das garantias fundamentais busca identificar essas espécies a partir do próprio
direito positivo, isto é, a partir do catálogo de direitos e garantias fundamentais constitucionalmente
positivados.

 

 

 

Vale ressaltar, todavia, que os direitos e as garantias fundamentais não se identificam, necessariamente, com
um determinado dispositivo do texto constitucional, sequer se vinculam necessariamente a um feixe de
dispositivos constitucionais, isto é, a um conjunto de artigos, incisos, alíneas que seja.

 

 

 

Os direitos e as garantias fundamentais, embora sejam reconhecidos a partir de um catálogo de direitos e
garantias fundamentais, independem da existência de um literal dispositivo.

 

 

 

Vale salientar que os artigos, incisos, alíneas presentes no texto constitucional, sob o título de direitos e
garantias fundamentais, representam, apenas, enunciados textuais ou disposições de direitos e garantias
fundamentais, base para a construção das normas (ALEXY, 2008a, p.66).

 

 

 

As normas fundamentais correspondem, por sua vez, à construção de sentido realizada pelo intérprete, com
fulcro no catálogo de direitos e garantias fundamentais, cuja finalidade é a enunciação de um dever, de uma
proibição ou de uma permissão (ALEXY, 2008a, p.73).

 

 

 

A norma fundamental não coincide, portanto, necessariamente com a disposição de direito fundamental e,
portanto, com a literalidade do texto constitucional.

 

 

 

A partir do catálogo de direitos e garantias fundamentais, isto é, do próprio direito positivo, é possível
identificar normas diretamente fundamentais, as quais são diretamente construídas e expressas pelas
disposições de direitos fundamentais, isto é, pelos signos linguísticos (ALEXY, 2008a, p.72-23).
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É possível, ainda, identificar normas fundamentais atribuídas, as quais são aferidas, não pela literalidade do
texto constitucional, mas a partir da conjugação de dois ou mais dispositivos de direitos e garantias
fundamentais ou a partir da abertura interpretativa constante no texto (ALEXY, 2008a, p.72-73).

 

 

 

A identificação de um direito ou de uma garantia fundamental apresenta, nesse contexto, muitas vezes um
alto grau de complexidade em razão do esforço hermenêutico exigido para a construção da norma.

 

 

 

Ultrapassada, todavia, a fase de construção da norma fundamental, é possível identificar os direitos e as
garantias fundamentais por ela enunciados, independentemente de ser a norma diretamente fundamental ou
atribuída (ALEXY, 2008a, p.50-51).

 

 

 

Direitos e garantias fundamentais constituem, portanto, a posição jurídica básica extraída das proibições,
permissões ou obrigações geradas pelas normas fundamentais, os quais "disciplinam as relações jurídicas
entre os indivíduos e entre estes e o Estado" (PEREIRA, 2006, p.84).

 

 

 

O percurso do texto ao direito passa, assim, forçosamente por uma construção do intérprete constitucional.
Mesmo nos casos simples, nos quais os direitos são facilmente identificáveis a partir da literalidade do texto
constitucional, essa construção não é dispensada. Jane Reis Gonçalves Pereira (2006, p.78-80) salienta que:

 

 

 

Os direitos fundamentais são integrados ao sistema jurídico por meio de normas, as quais são formuladas a
partir de interpretação de dispositivos constitucionais. Isso significa que direito fundamental, norma de
direito fundamental e dispositivo de direito fundamental não são figuras jurídicas idênticas. [...] norma é
conjunto de significados que se extrai dos enunciados jurídicos. Por conseguinte, norma de direito
fundamental é o significado atribuído aos dispositivos de direito fundamental. [grifo do autor]

 

 

 

Essa perspectiva hermenêutica é, por sua vez, intimamente relacionada aos mesmos pressupostos históricos e
teóricos relativos às origens da constitucionalização.

 

 

 

A adoção de um denso conteúdo substancial pelas Constituições, sobretudo, no período do pós-guerra e,
ainda, a compreensão da ordem constitucional como uma ordem fundamental afasta a ideia de uma aplicação
mecânica e passiva do direito.

 

 

 

Cumpre ao aplicador do direito identificar, em sua atividade, o significado da norma constitucional, o qual,
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como já visto, não se apresenta, muitas vezes, de forma clara e pré-determinada (TARUFFO, 2005, p.14).

 

 

 

A identificação dos direitos e das garantias fundamentais, a partir da intrincada relação entre texto, norma e
direitos, constitui, todavia, apenas o primeiro passo da análise do fenômeno da constitucionalização do
direito.

 

 

 

Aferir a estrutura normativa dos direitos e das garantias fundamentais e a forma como se realiza a influência
dos mesmos no processo civil brasileiro - se implicaria ou não um decisionismo judicial - é o que se objetiva.

 

 

 

 

 

 

 

2.1 A ESTRUTURA NORMATIVA

 

 

 

O cerne do fenômeno da constitucionalização do direito reside, não na identificação dos direitos e das
garantias fundamentais, mas na estrutura normativa e na forma de expansão desses direitos e dessas garantias
pela ordem jurídica.

 

 

 

Muito se falou, anteriormente, em abertura, indeterminação, abstração, como características estruturais dos
direitos e das garantias fundamentais. Essa estrutura carece, agora, de precisão terminológica.

 

 

 

Vale dizer, inicialmente, que a diversidade de expressões decorre da plêiade de possibilidades existentes para
a compreensão da estrutura normativa dos direitos e das garantias fundamentais: se são regras, princípios ou
regras e princípios.

 

 

 

Várias são os critérios utilizados para a distinção entre regras e princípios. Vários são, de igual modo, os
modelos normativos resultantes dessa distinção. Vamos, agora, a eles.
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2.1.1 A DISTINÇÃO ENTRE REGRAS E PRINCÍPIOS

 

 

 

Os princípios sempre foram, em maior ou menor grau, mencionados pela doutrina, pela jurisprudência e, até
mesmo, pela literatura, em distinção às regras, como "pautas diretivas, idéias jurídicas materiais, critérios
teleológicos do sistema" (LARENZ, 2005, p.674), "preceito fundamental, regra essencial, base nuclear"
(DELGADO, 2009, p.1), "idéias retoras" (TEIXEIRA, 2009, p.1) etc.

 

 

 

A distinção não constitui, portanto, um novo produto da doutrina constitucional. Francisco Contuzzi (1895,
p.26), em seu Tratado de Direito Constitucional, escrito na Itália em 1895, já diferenciava os princípios, em
relação às regras, como linhas ou guias do direito constitucional.

 

 

 

Mesmos em períodos anteriores, os princípios do direito já eram objeto de reflexões jurisprudenciais e
incorporados aos textos legislativos, a href="javascript:;"-se, a título de exemplo, o Código Civil Austríaco
de 1811, o Código Civil Italiano de 1865 e o Código Civil Espanhol de 1889 (ATIENZA E MANERO,
1991, p.1).

 

 

 

Na literatura, de igual modo, Antígona, peça clássica grega, escrita por Sófocles no século V a.C, retrata,
embora de forma ainda rudimentar, a possibilidade de opor-se a uma determinada regra jurídica em favor dos
valores maiores albergados por essa mesma ordem - os princípios jurídicos.[3]

 

 

 

As expressões supracitadas, consagradas em muito pelos Manuais de Direito Constitucional, pouco dizem,
todavia, acerca da natureza das regras e dos princípios e, por conseguinte, das eventuais diferenças entre as
aludidas espécies.

 

 

 

O uso impreciso da linguagem é, muitas vezes, justificado pela polêmica e pela ambiguidade doutrinária
quanto às propriedades que particularizariam essas espécies. Algumas convergências existem, todavia. Partir-
se-à delas.

 

 

 

Regras e princípios são, igualmente, dotados de natureza normativa: são espécies de normas[4]. Embora
comunguem dessa propriedade, vários são os critérios existentes para efetuar a distinção entre essas normas.

 

 

 

Canotilho (2000, p.1060) identifica o critério da abstração e o da determinabilidade, segundo os quais as
regras se distinguiriam dos princípios pelo grau de abstração ou pelo grau de determinação.
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Pelo critério da abstração, os princípios seriam normas com alto grau de abstração, enquanto as regras
deteriam essa característica em grau reduzido (CANOTILHO, 2000, p.1060).

 

 

 

Um exemplo de norma de elevado grau de abstração seria a norma que assegura o acesso à justiça, o qual
poderia, portanto, ser encartada como um princípio. Um exemplo de norma de baixo grau de abstração é a
norma que assegura a obtenção de certidões em repartições públicas independentemente de taxas,
reconhecida, por isso, como regra.

 

 

 

Pelo critério da determinabilidade, os princípios seriam indeterminados, carecendo de ampla mediação
concretizante do intérprete, enquanto as regras seriam determinadas e suscetíveis de imediata aplicação
(CANOTILHO, 2000, p.1060).

 

 

 

O mesmo exemplo antes citado poderia ser utilizado para esse último critério. A norma que assegura o
acesso à justiça seria um princípio, pois apresenta um caráter indeterminado, carecendo da ampla mediação
concretizante do intérprete para estabelecer a forma de sua aplicação.

 

 

 

 A norma relativa às certidões seria, por sua vez, uma regra, pois a forma de sua aplicação já estaria
previamente determinada, a saber, a obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa ou
esclarecimento pessoal, independentemente do pagamento de taxas, seria suscetível de imediata aplicação.

 

 

 

O grau de generalidade é, por sua vez, igualmente citado como um critério para realizar a distinção entre
regras e princípios. Princípios seriam normas de alto grau de generalidade e regras seriam normas de baixo
grau de generalidade (ALEXY, 1988, p.140-141).

 

 

 

Outros critérios são apresentados, todavia, pela dogmática constitucional. Além da abstração,
determinabilidade e generalidade, são frequentemente citados a fundamentalidade ou o grau de importância
no ordenamento jurídico, a proximidade com a ideia de direito e a capacidade de gerar outras normas
(CANOTILHO, 2000, p.1160-1161).

 

 

 

Somente a título de esclarecimento, Rodolfo Luis Vigo (2005, p.133) reuniu em sua obra 24 critérios, já
antes apontados pela doutrina e pela jurisprudência, com a finalidade de realizar a distinção entre regras e
princípios.
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Dentre eles, é possível citar os seguintes critérios: o conteúdo; a origem; a validade; a capacidade de
justificação; a aplicação; a argumentação exigida; a identificação; a derrogação; as exceções; os destinatários;
a resolução de antagonismos; o cumprimento; a estrutura lógica; a incorporação ao sistema jurídico; o
compromisso histórico; a localização no ordenamento jurídico; a operatividade com a lógica formal; a
contribuição para a completude do sistema; os componentes e as funções das regras e princípios (VIGO,
2005, p.135-139).

 

 

 

Não obstante a pluralidade e a diversidade de critérios, os mesmos podem ser agrupados sob duas grandes
linhas: (i) critérios que estabelecem apenas uma diferença de grau entre regras e princípios e (ii) critérios que
estabelecem diferenças qualitativas entre regras e princípios (ALEXY, 2008a, p.90).

 

 

 

Podem ser citados, à título de exemplo, como representantes da primeira linha autores como Joseph Raz,
Alfonso García Figueroa, Riccardo Guastini e José Juan Moreso. Na segunda linha, por sua vez, cita-se
Ronald Dworkin, Robert Alexy e Aleksander Peczenik.

 

 

 

Joseph Raz (1972, p.838) pauta a sua distinção entre regras e princípios pelo grau de generalidade. García
Figueroa (2006, p.114) o faz pelo grau de imprecisão. Guastini (2006, p.142) estabelece a distinção pelo
grau de determinação. José Juan Moreso (2009, p.112), por fim, acentua que a distinção reside no grau de
abertura às condições de aplicação.

 

 

 

A distinção quantitativa ou por grau realiza, todavia, apenas uma distinção débil entre regras e princípios,
distinção essa decorrente do mero recurso ao plano semântico. Vale dizer que a permanência da distinção
apenas no plano semântico impõe, a seu turno, graves inconvenientes.

 

 

 

Os princípios apresentam, em regra, um caráter geral, abstrato, impreciso, uma vez que esses não estão
postos em relação às possibilidades fáticas e normativas do sistema, o que gera essa espécie de incerteza
semântica (ALEXY, 2008a, p.108).

 

 

 

Essas características ao permanecerem, contudo, apenas no plano da linguagem representam uma forma
eventual e contingente de distinção, não estabelecendo uma diferenciação nuclear entre regras e princípios.
Nesse sentido Samuel Meira Brasil Jr (2007, p.89) observa:

 

 

 

O critério da vagueza é questionável, pois esse defeito semântico pode atingir tanto os princípios quanto as
regras, considerando que as duas figuras normativas se manifestam por intermédio da linguagem. Podemos
ter princípios com menor grau de vagueza e podemos ter regras com alto grau de vagueza.
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A segunda linha, por sua vez, vem estabelecer uma distinção qualitativa entre regras e princípios.

 

 

 

Ronald Dworkin (1999, p.161) se sobressai como um dos primeiros nomes a realizar essa distinção. Salienta
que a regra constitui uma razão definitiva para uma decisão, aplicando-se no esquema tudo ou nada, isto é,
ou ela é válida e se aplica ou ela não é válida e não se aplica. Os princípios, por sua vez, são razões que
conduzem o argumento a certa direção.

 

 

 

O critério estabelecido pelo aludido autor, ainda que se caracterize como qualitativo, não enfrenta, contudo,
a possibilidade de superação de uma regra por uma exceção de caráter principiológico (ALEXY, 2008a, p.
141).

 

 

 

A título de exemplo, a regra processual veiculada pelo art. 467 do Código de Processo Civil, a qual enuncia
a qualidade de imutabilidade que se agrega à sentença após a formação da coisa julgada material, possuiria
um caráter definitivo, segundo o critério proposto por Dworkin.

 

 

 

A oposição de uma exceção principiológica à coisa julgada, como o direito à identidade genética ou a justiça
das decisões judiciárias, argumentos frequentemente levantados pela doutrina para fins de relativização da
coisa julgada, excepcionaria, em tese, a regra referenciada, sem, todavia, invalidá-la para as demais
possibilidades.

 

 

 

A superação da regra por uma exceção de natureza principiológica, na hipótese supracitada, referente à
relativização da coisa julgada, eliminaria o caráter de definitividade das regras, esvaziando a distinção
estabelecida por Dworkin.

 

 

 

Superar-se-ia o critério distintivo entre regra e princípio sempre que uma nova exceção, sequer previamente
visualizada ou suscetível de enumeração ex ante, pudesse ser suscitada em um dado caso concreto.

 

 

 

Forçoso buscar, nesse contexto, uma distinção qualitativa diversa daquela proposta por um de seus primeiros
percussores.

 

 

 

Robert Alexy é um desses autores que buscaram, sob o influxo de outras estruturas teóricas, estabelecer a
distinção entre regras e princípios, superando as deficiências antes explicitadas. Adere-se, no presente ensaio,
à proposta realizada pelo referido autor pelas razões a seguir expostas.
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Alexy (2008a, p.90-91) salienta que princípios são mandamentos de otimização, isto é, normas que
determinam que algo seja realizado na medida possível face às possibilidades fáticas e jurídicas do sistema
normativo. Regras são determinações daquilo que é possível, isto é, já "contém determinações no âmbito
daquilo que é fático e juridicamente possível".

 

 

 

A distinção é vista com mais solidez nos casos de colisão. Os princípios, ao colidirem, promovem uma
espécie de ajustamento mútuo, até o alcance de um ponto ótimo de realização. O conflito entre regras
resolve-se, por sua vez, a partir da introdução de uma cláusula de exceção ou a partir dos critérios para a
resolução de antinomias.

 

 

 

A distinção resta clara nas palavras de Aleksander Peczenik (2009, p.62), o qual esclarece que em relação às
regras "não existem graus de obediência", existindo apenas duas possibilidades, quais sejam, observar ou não
observar a regra. Os princípios, ao contrário, instituem um ideal que pode ser levado a efeito em diferentes
graus.

 

 

 

A placa - é proibido pisar na grama - é uma regra. Ela é obedecida ou não. Ainda que seja possível perceber
em seus contornos zonas de penumbra[5], nas quais surgiriam dúvidas ao intérprete se a regra deve ser
aplicada ou afastada, o critério permanece hígido. 

 

 

 

A regra, portanto, na medida em que veicula apenas duas possibilidades (aplicação ou não aplicação),
propicia uma maior vinculação do intérprete ao seu enunciado, estabelecendo, em maior medida, uma relação
de segurança e previsibilidade com o sistema normativo.[6]

 

 

 

O princípio, por sua vez, ao ajustar-se às possibilidades fáticas e jurídicas existentes, propicia uma maior
flexibilidade ao intérprete, demonstrando a abertura do texto constitucional à realidade do mundo da vida e,
inegavelmente, uma abertura à ética.

 

 

 

A qualificação dos direitos e das garantias fundamentais como regras, como princípios ou como regras e
princípios assume, nesse contexto, extrema relevância para o fenômeno da constitucionalização do direito.
Vejamos a razão para isso.

 

 

 

 

 

2.1.2 O MODELO NORMATIVO FUNDAMENTAL: UMA ESTRUTURA DE REGRAS E
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PRINCÍPIOS

 

 

 

Segundo o conceito antes admitido, é possível dizer que, quando a Constituição brasileira enuncia, sob a
epígrafe de direitos e garantias fundamentais, o acesso à justiça, o devido processo legal, o contraditório, a
ampla defesa, está notadamente enunciando princípios.

 

 

 

Por outro lado, quando estabelece a legitimidade do cidadão para a propositura de ação popular, a
gratuidade das certidões para os reconhecidamente pobres, está, igualmente de forma notória, expressando
regras.

 

 

 

Pode-se dizer, nesse sentido, que os direitos e as garantias fundamentais apresentam uma estrutura não
apenas de regras ou princípios, mas uma estrutura normativa combinada de regras e princípios.

 

 

 

A conclusão assumida, não obstante a sua simplicidade, apresenta, todavia, grande repercussão quando o
assunto é o fenômeno da constitucionalização do direito nos seus mais diversos ramos, inclusive, no direito
processual civil.

 

 

 

A estrutura combinada de regras e princípios estabelece os limites entre vinculação e flexibilidade e entre
estabilidade e adaptabilidade, enfim, estabelece os limites da constitucionalização do direito, sua forma de
influência e conteúdo na ordem jurídica, mormente, no processo civil.[7]

 

 

 

Um modelo normativo formado exclusivamente por regras não levaria a sério os direitos e as garantias
fundamentais e a função desempenhada por esses no ordenamento jurídico.

 

 

 

Em caso de eventual conflito entre os direitos e as garantias fundamentais, aqui configurados como regras, o
intérprete seria conduzido invariavelmente aos tradicionais critérios para a resolução de antinomias, o que
eliminaria o sentido unitário e concorde da Constituição.[8]

 

 

 

E, mais, sob esse modelo, o sistema perderia, em muito, a sua capacidade de racionalidade e sobrevivência
ao longo do tempo (living constitution), pois se exigiria:
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uma disciplina legislativa exaustiva e completa - legalismo - do mundo e da vida, fixando, em termos
definitivos, as premissas e os resultados das regras jurídicas. Conseguir-se-ia um << um sistema de
segurança>>, mas não haveria qualquer espaço livre para complementação e desenvolvimento de um sistema
como o constitucional, que é necessariamente um sistema aberto (CANOTILHO, 2000, p.1162)

 

 

 

O sistema constitucional deve apresentar uma necessária abertura ao pluralismo do mundo da vida e à
"mutabilidade dos valores jurídicos fundamentais" (CANARIS, 1996, p.281), constantemente carentes de
desenvolvimento, sob pena de o texto constitucional se perder no tempo.

 

 

 

A adoção de um modelo de regras suprimiria, em muito, esse espaço constitucional aberto e de constante
mutabilidade, o que ocasionaria o empedernimento do texto constitucional ao largo dos anos, afastando-o da
realidade do mundo da vida.

 

 

 

Um modelo desse tipo, não apenas inviabilizaria o desenvolvimento do sistema constitucional em
consonância à realidade social, como contestaria o próprio fenômeno da constitucionalização: suas premissas
teóricas e históricas. Explica-se.

 

 

 

Se um ordenamento constitucionalizado é um ordenamento impregnado por um denso conteúdo substancial,
formado, sobretudo, por direitos e garantias fundamentais, inequívoco é, sob o ponto de vista teórico, a sua
permeabilidade à moral, à ideia de justiça e aos valores.

 

 

 

Se a irradiação dos direitos e das garantias fundamentais pelo ordenamento jurídico irrompe a olhos vistos,
no período do pós-guerra, como forma de superação da cultura legalista e formalista do direito, reafirma-se,
igualmente, agora sob o ponto de vista histórico, o imanente contato com a moral.

 

 

 

Vale dizer que, após as duas grandes guerras, percebeu-se que o direito não mais poderia ser reduzido a "um
conjunto sistemático e fechado de normas positivas com a exclusão de toda referência a um valor material de
justiça" (ENTERRÍA, 1996, p.17) [tradução nossa] [9].

 

 

 

A Constituição e os direitos e as garantias fundamentais nela positivados são retomados, por sua vez, nesse
contexto de redescobrimento da ética no direito. Os valores, ideais e fins da sociedade se materializaram,
pelo Poder Constituinte, na forma de direitos e garantias fundamentais, a informarem toda a ordem jurídica.

 

 

 

Nesse contexto, a estruturação dos direitos e das garantias fundamentais, exclusivamente, sob a forma de
regras, as quais se limitariam a traçar condutas e não ideais ou valores axiológicos, propiciaria um
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antagonismo inaceitável do ponto de vista teórico e irreal do ponto de vista histórico ao fenômeno da
constitucionalização do direito.

 

 

 

As regras, como já salientado, embora possam apresentar zonas de penumbra ou vagueza, representam
"normas descritivas de conduta" (BARROSO, 2009, p.355). Não explicitam, portanto, à semelhança dos
princípios, pretensões valorativas, finalísticas ou ideais de uma sociedade e de um Estado.

 

 

 

Torna-se evidente, portanto, a inviabilidade de um modelo formado exclusivamente por regras. Engana-se,
todavia, quem pensa que um modelo formado exclusivamente por princípios representaria, por outro lado, o
ponto alto do fenômeno da constitucionalização do direito.

 

 

 

Um modelo normativo formado exclusivamente por princípios eliminaria qualquer baliza segura para a
interpretação e aplicação do texto constitucional. O intérprete e aplicador do direito poderia elevar qualquer
controvérsia a uma questão constitucional ou reduzir uma questão constitucional a qualquer controvérsia.

 

 

 

Os princípios, muitas vezes, vagos e constantemente carentes de concretização ótima, nada diriam de
concreto acerca de seu conteúdo normativo e dos instrumentos técnico-operacionais a lhes conferirem
concretude, perdendo o sistema seu caráter de segurança, estabilidade e certeza.

 

 

 

Se por um lado o caráter principiológico dos direitos e das garantias fundamentais passaria a operar como
portas para a moral, representando forma de respiração e renovação do sistema normativo, por outro lado,
esse mesmo sistema se esvairia em enunciados normativos de tamanha fluidez.[10]

 

 

 

Nem tanto, nem tampouco. A constitucionalização adequada da ordem jurídica requer uma estrutura
combinada de regras e princípios.

 

 

 

A estrutura combinada de regras e princípios obsta um "andar no vazio dos direitos fundamentais sem
conduzir ao entorpecimento" (ALEXY, 2008b, p.67). Por força das regras, essa estrutura permite a
vinculação do intérprete aos direitos fundamentais. Por força dos princípios, permite a adaptabilidade do
catálogo fundamental às situações da vida.

 

 

 

A Constituição Brasileira de 1988 e os demais ordenamentos jurídicos constitucionalizados, mormente no
período do pós-guerra, dentre eles, França, Itália, Alemanha, Portugal e Espanha, fizeram uma inequívoca
opção por esse modelo.
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Como implementar, todavia, esse extenso catálogo de direitos e garantias fundamentais, composto por regras
e princípios? Essa implementação implicaria, necessariamente, um decisionismo judicial ou a arbitrariedade
do Poder Judiciário no processo civil brasileiro? Essas questões não podem ser olvidadas pelo intérprete e
aplicador do direito. Necessário, portanto, esclarecer o método fundamental aplicável por esse operador.

 

 

 

 

 

2.2 O MÉTODO FUNDAMENTAL

 

 

 

Os direitos e as garantias fundamentais apresentam a estrutura de regras e princípios, constituindo as
principais balizas para a constitucionalização do direito. Mas, é sobre a estrutura dos princípios, que a
irradiação desses direitos e garantias sobre a ordem jurídica apresenta os seus maiores problemas.

 

 

 

Na qualidade de princípios, os direitos e as garantias fundamentais apresentam uma estrutura aberta ou
disposicional, na qual são necessárias a delimitação e a operacionalidade de seus conteúdos normativos na
ordem jurídica, não sendo rara, contudo, a superposição normativa.[11]

 

 

 

Vale ressaltar que o intérprete desconhece, sob a sua dimensão principiológica, as condições de aplicação
dos direitos e das garantias fundamentais, os casos concretos a eles, em tese, subsumíveis, e a medida de
concretização de cada um deles no plano concreto. Nas palavras de Luis Prieto Sanchís (2003, p.181):

 

 

 

A Constituição prevê a igualdade, mas obviamente não fornece [...] quando uma circunstância particular de
fato pode ou deve ser considerada para operar a subsunção normativa, isso é algo que primeiro faz o
legislador e, em seguida, o Tribunal Constitucional. [tradução nossa][12]

 

 

 

Concretizar os direitos e as garantias fundamentais exige, assim, uma atividade metodológica de
interpretação e, posteriormente, de conciliação, de concordância ou de coordenação, enfim, uma atividade de
otimização constitucional entre os mais diversos direitos e garantias fundamentais.

 

 

 

Exige-se, pois, após a aferição do sentido do texto constitucional, a otimização dos direitos e das garantias
fundamentais, com o "estabelecimento de limites e condicionantes recíprocos" (CANOTILHO, 2000,
p.1225) a ser conferido a eles na hipótese de um antagonismo constitucional.

 

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5838



 

 

Subjaz a essa ideia, como bem coloca Canotilho (2000, p.1225), a ideia de igual valor, unidade e indistinção
hierárquica dos direitos e das garantias fundamentais, o que remete o intérprete e aplicador do direito ao
estabelecimento de pontos de equilíbrio para a convivência harmoniosa da ordem constitucional.

 

 

 

A sentença Lüth, cuja notoriedade é reputada ao processo de constitucionalização da Alemanha, tem algo a
dizer nesse campo (ALEXY, 2008a, p.72).

 

 

 

O caso Lüth revelou o processo de constitucionalização na Alemanha, demonstrando que os direitos e as
garantias fundamentais constituem, não apenas direitos subjetivos, mas uma ordem objetiva de valores a
influenciaram toda a ordem jurídica.

 

 

 

Revelou, ainda, todavia, um aspecto constitucional que não deve ser desprezado: a influência da Constituição
como ordem fundamental, necessariamente una e hierarquicamente indistinta, no ordenamento jurídico põe
em relevo a possibilidade de confronto entre direitos e garantias fundamentais.

 

 

 

Valores constitucionais como liberdade e igualdade, segurança e justiça ao incidirem, com igual força e
relevância na ordem jurídica, demandam a adoção de uma adequada técnica hermenêutica a lhes conferirem
em primeiro lugar, sentido e, em segundo lugar, concordância e concretude.[13]

 

 

 

Sem qualquer pretensão de reducionismo, o método fundamental, ora abordado, consiste em um dever,
imposto ao intérprete e aplicador do direito, de conferir sentido, concordância e concretude aos mais
diversos direitos e garantias fundamentais.

 

 

 

 

 

2.2.1 A OTIMIZAÇÃO E A INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAIS

 

 

 

Anteriormente, abordou-se a necessidade de um método fundamental, hábil a conferir sentido, concordância
e concretude aos direitos e às garantias fundamentais. Imperioso é, agora, explicitar o referido método
fundamental, a saber, a interpretação e a otimização constitucional.
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Pois bem. Otimizar consiste em aferir a influência e o conteúdo operacional dos direitos e das garantias
fundamentais na ordem jurídica, estabelecendo, sob as condições e as circunstâncias dadas no caso concreto,
as eventuais precedências entre os direitos e as garantias fundamentais superpostos.

 

 

 

Nessa operação, conforme explicita Barroso (2009, p.358) identificam-se os direitos e as garantias
fundamentais incidentes sobre o mesmo caso concreto, os quais apontam, todavia, para soluções distintas ou
conflitantes, isto é, identificam-se os direitos e as garantias fundamentais antagônicos.

 

 

 

Em seguida, atribuem-se a esses direitos e a essas garantias, sob condições previamente determinadas, os
pesos correspondentes naquele caso concreto, estabelecendo-se precedências entre eles. Concretiza-se, por
fim, o direito ou a garantia fundamental prevalecente (BARROSO, 2009, p.358), conferindo-se a ele ou a ela
concretude ou operacionalidade.

 

 

 

A técnica ora apresentada, qual seja, a otimização constitucional em nada se confunde, por sua vez, com a já
conhecida atividade interpretativa. A interpretação diz respeito ao sentido conferido ao texto constitucional,
atividade prévia à otimização constitucional e não com ela coincidente.

 

 

 

Vale salientar que vários são os sentidos conferidos à interpretação jurídica[14]. Na sua acepção doutrinária
mais usual, interpretar significa apenas a densificação ou a delimitação dos contornos semânticos das
expressões normativas.[15]

 

 

 

Embora esse procedimento interpretativo seja pressuposto da otimização e da concretização constitucional,
dada a comum equivocidade dos termos normativos constitucionais, a interpretação constitucional não se
identifica com aquelas atividades.

 

 

 

Otimizar representa "não tanto atribuir um significado ao texto da norma, mas sim equilibrar e ordenar bens
conflituantes (ou, pelo menos, em relação de tensão) num determinado caso" (CANOTILHO, 2000, p.1237).

 

 

 

O raciocínio traçado no presente trabalho parte, notadamente, dessas premissas. Após a interpretação do
texto constitucional, torna-se necessário, enquanto metodologia, proceder à otimização constitucional,
buscando alcançar, sob o pano de fundo da constitucionalização do direito, a harmonização entre os mais
diversos direitos e garantias fundamentais.

 

 

 

O fenômeno da constitucionalização do direito, segundo a teoria e a metodologia ora expostas, não
conduzem, portanto, a um decisionismo judicial ou à arbitrariedade do Poder Judiciário no processo civil
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brasileiro.

 

 

 

As decisões constitucionais são suscetíveis de controle racional, segundo um método fundamental.

 

 

 

Para tanto, todavia, é necessário, em um primeiro plano, identificar os direitos e as garantias fundamentais no
texto constitucional. E, em um segundo plano, conferir a esses direitos e a essas garantias fundamentais,
eventualmente em conflito, o sentido, os pesos e as relações de precedência entre eles estabelecida.

 

 

 

Ocorre que, se a construção de sentido é realizada pelos já tradicionais cânones interpretativos, já há muito
conhecidos pelos intérpretes e aplicadores do direito, a otimização constitucional adquire correspondência a
outro método: o postulado da proporcionalidade lato sensu.[16]Explicitar-se-à esse postulado a seguir.

 

 

 

 

 

2.2.2 A LEI DE COLISÃO

 

 

 

A ideia da justiça exercida mediante a aplicação da proporcionalidade entre interesses e bens em tensão,
simbolizada, por isso, pela metáfora da balança[17], não é coincidente com o fenômeno da
constitucionalização do direito.

 

 

 

A proporcionalidade não constitui, portanto, uma novidade desse fenômeno. Mas, ao contrário, foi retomada
em diversos períodos históricos e em diferentes âmbitos científicos. Tem sua origem associada à filosofia
helênica, aos conhecimentos rudimentares da matemática e aos movimentos científicos do início do último
século.[18]

 

 

 

Destaca-se, ainda, que a proporcionalidade, em um primeiro momento, sequer era associada ao direito
constitucional, mas, principalmente, ao direito administrativo (PULIDO, 2007, p.45) e ao direito tributário
(CONTUZZI, 1895, p.390).

 

 

 

O process of balancing ou da proporcionalidade lato sensu foi retomado posteriormente, mormente, pelo
direito constitucional, por força dos marcantes eventos da segunda metade do século vinte, como forma de
promoção da flexibilidade e de resistência ao mecanicismo, ao formalismo e ao conceitualismo outrora
vigentes (ALEINIKOFF, 1987, p. 949).
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Se não há, porém, uma coincidência entre o fenômeno da constitucionalização do direito e o postulado da
proporcionalidade, há por certo uma força atrativa entre esses dois elementos.

 

 

 

A irradiação dos direitos e das garantias fundamentais na ordem jurídica impõe, como exigência de unidade e
integridade constitucional, a adoção de uma técnica hermenêutica, distinta da subsunção, apta a conferir
concordância e conciliação entre interesses e bens em conflito.

 

 

 

Em troca de categorias fixas, cujos resultados são dedutivamente extraídos do sistema, o processo de
balanceamento ou de proporcionalidade lato sensu "sugere a acomodação gradual dos diversos princípios
conflitantes e a rejeição do absoluto" (ALEINIKOFF, 1987. p. 961), promovendo a flexibilidade e o
pluralismo na ordem jurídica [tradução nossa][19]. Nesse sentido:

 

 

 

Hoje um demandante pode ganhar uma causa demonstrando a cobrança injustificada de um determinado
encargo previsto em uma regulamentação governamental. Amanhã, o governo poderá demonstrar [nesse ou
em outro caso] o interesse público adequado a sustentar a sua legislação. O balanceamento poderia manter
todos no jogo. Assim, prevê flexibilidade sem sacrificar a legitimidade.  (ALEINIKOFF, 1987. p. 961).
[tradução nossa][20]

 

 

 

O processo civil, a exemplo dos demais ramos jurídicos, não foge à aplicação do postulado da
proporcionalidade lato sensu. Paulo Henrique dos Santos Lucon salienta, com acerto, que o direito
processual civil revela-se como uma "disciplina da convivência"[21].

 

 

 

A atração exercida pela proporcionalidade no processo civil brasileiro é bem explicitada por Galeno Lacerda
(1983. p.10) ao dizer que não existem valores absolutos. Os valores e interesses no processo são dinâmicos e
estão em contínuo confronto, adquirindo seu campo de aplicação apenas na concreta prática judiciária. Em
suas palavras:

 

 

 

...como o interesse público na realização da audiência pode ceder ante outro, igualmente público, mais alto,
como no julgamento antecipado, assim também o interesse na preservação da forma pode curvar-se perante
outro interesse público predominante. Cabe, portanto, ao interprete e ao aplicador do Código, antes de
afoitar-se a uma solução drástica e frustrante, perquirir se, acaso, acima do interesse formal que lhe parece
imperativo, não se sobrepõe outro interesse público mais alto, que lhe desbrave o caminho para o justo e
para o humano. No momento em que se descobre a verdadeira hierarquia de interesses tutelados pelos textos
de um Código, desvenda-se o sentido profundo e vital do sistema que o anima (LACERDA, 1983, p.10).
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A hierarquia dos interesses tutelados pelo Código de Processo Civil, mencionada por Galeno Lacerda,
refere-se, por certo, à hierarquia necessariamente móvel e mutável dos direitos e das garantias fundamentais,
constantemente construída pelo postulado da proporcionalidade lato sensu.

 

 

 

A estrutura de raciocínio da proporcionalidade lato sensu é, por sua vez, extremamente simples. Incumbe ao
intérprete sopesar, sob um determinado contexto, os elementos relevantes, fáticos e jurídicos, agrupando-os
de forma a expressar conjuntos de preferências condicionadas. Assim se propõe:

 

 

 

Com o princípio da proporcionalidade, de nítido caráter geral, o magistrado deve fixar as premissas,
determinar quais são os interesses conflitantes e estabelecer em que medida um princípio de caráter
específico prevalece sobre outro.[22]

 

 

 

Três preceitos auxiliam, contudo, o intérprete e aplicador do direito nessa atividade, majorando, por outro
lado, a complexidade do raciocínio. Trata-se dos preceitos da adequação, da necessidade e da
proporcionalidade em sentido estrito, os quais, em conjunto, expressam a ideia de otimização constitucional
(ALEXY, 2008b, p.110).

 

 

 

As possibilidades fáticas de realização de um princípio, aqui compreendidos também os direitos e as garantias
fundamentais, são aferidas pelos preceitos da adequação e da necessidade (ALEXY, 2008b, p.110).

 

 

 

Nesse momento, não há, ainda, sacrifícios a qualquer dos direitos fundamentais conflitantes, mas apenas o
estabelecimento de um ponto ótimo entre os mesmos. Trata-se, como bem explicitado por Alexy, da
aplicação da otimidade de pareto, pela qual "uma posição pode ser melhorada sem que nasçam desvantagens
para outras" (ALEXY, 2008b, p.110).

 

 

 

Vale dizer que a adequação busca selecionar o meio mais idôneo à realização de um determinado direito ou
garantia fundamental. A necessidade possibilita, por sua vez, a seleção daquele meio menos gravoso à
realização de um direito ou de uma garantia fundamental concorrente.

 

 

 

Se os meios forem, todavia, idôneos ao alcance de um fim e constituírem, ainda, o meio menos gravoso à
realização de um direito ou de uma garantia fundamental concorrente, a questão deverá ser avaliada segundo
a proporcionalidade em sentido estrito, isto é, segundo as possibilidades jurídicas presentes em dado caso
concreto.

 

 

 

A proporcionalidade em sentido estrito representa o próprio dever de ponderação entre princípios jurídicos
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colidentes. Nessa fase, deve ser aferido o grau de cumprimento dos princípios concorrentes e avaliada a
relevância quanto ao cumprimento de cada um deles (SANCHÍS, 2009. p.137).

 

 

 

A última fase pode ser, assim, condensada no que se convencionou denominar lei de colisão: "Quanto mais
alto é o grau do não cumprimento ou prejuízo de um princípio, tanto maior deve ser a importância do
cumprimento do outro" (ALEXY, 2008b, p.110). Como bem explicita Samuel Meira Brasil Jr (BRASIL JR,
2007, p.100):

 

 

 

Segundo esse critério, não se admite o sacrifício de um bem jurídico como meio para se atingir um fim que
tenha menor peso do que o bem jurídico sacrificado. Assim deve ser realizada a ponderação entre duas
finalidades, ou dois princípios jurídicos.

 

 

 

Em último grau, pretende-se, com o postulado da proporcionalidade em sentido estrito, evitar o sacrifício de
um direito ou de uma garantia fundamental, que sob determinada circunstância ou condições, detém maior
peso em relação àquele direito ou garantia fundamental conflitante.

 

 

 

Raciocínio esse de extrema relevância sob o ângulo da constitucionalização do direito, mormente, no tocante
ao processo civil.

 

 

 

O processo civil, sob o ponto de vista constitucional, deve ser visto como instrumento hábil a propiciar
resultados justos mediante o ajustamento da técnica processual às necessidades do direito material e da
realidade a ele subjacente.

 

 

 

A conformação da técnica processual aos influxos dos direitos e das garantias fundamentais deve ser,
todavia, realizada de forma metodologicamente adequada, sob pena de se perder os fundamentos do próprio
modelo constitucional do processo civil brasileiro. Necessário, portanto, um método fundamental.

 

 

 

A proporcionalidade lato sensu, antes mencionada, corresponde a esse método ou a essa estrutura de
raciocínio hábil a conferir objetividade e conteúdo ao fenômeno da constitucionalização do direito,
permitindo a adequada, a necessária e a proporcional concretização dos direitos e das garantias fundamentais
no processo civil brasileiro.

 

 

 

Não implica, com isso, decisionismo judicial ou arbitrariedade do Poder Judiciário, por óbvio. Essa premissa
merece, todavia, ser melhor analisada com fundamento em hipóteses concretas, extraídas da jurisprudência.
Senão vejamos.
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2.2.3 A PROPORCIONALIDADE NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO

 

 

 

Se, por um lado, o ordenamento jurídico brasileiro constitucionalizou-se, por outro lado, reclama a aplicação
do postulado da proporcionalidade lato sensu.

 

 

 

Não se trata, vale dizer, de uma prática hermenêutica adotada exclusivamente pelo legislador e pelo Tribunal
Constitucional, como já afirmou Sanchís (2003, p.181), mas, sim, de uma estrutura de raciocínio a
acompanhar todos os intérpretes e aplicadores do direito na concretização dos direitos e das garantias
fundamentais.

 

 

 

Inicialmente, como não poderia deixar de ser no contexto ora suscitado, o postulado da proporcionalidade
lato sensu é invocado, recorrentemente, pelo Supremo Tribunal Federal na fundamentação de suas decisões,
inclusive, no tocante às questões constitucionais relativas ao processo civil.

 

 

 

Vale ressaltar, inicialmente, que na ADI 1910 MC/ DF, o Supremo Tribunal Federal deferiu medida
cautelar, pleiteada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para suspender a eficácia das
medidas provisórias 1.703/98 a 1798-3/99.

 

 

 

A controvérsia suscitada naquela Corte dizia respeito à constitucionalidade das aludidas medidas provisórias,
as quais pretendiam alterar o Código de Processo Civil nos seguintes aspectos:

 

 

 

a) alterar o art. 188, I, CPC, a fim de duplicar o prazo para ajuizar ação rescisória, quando proposta pela
União, os Estados, o DF, os Municípios ou o Ministério Público; b) acrescentar o inciso X no art. 485 CPC,
de modo a tornar rescindível a sentença, quando "a indenização fixada em ação de desapropriação direta ou
indireta for flagrantemente superior ou manifestamente inferior ao preço de mercado objeto da ação
judicial.[23]

 

 

 

Embora ausentes os requisitos da excepcionalidade e da relevância das medidas provisórias, o que, por si só,
justificava a suspensão cautelar, a Corte Constitucional aduziu um segundo fundamento para sua decisão:
embora a igualdade tenha fundamentado, no passado, algumas prerrogativas processuais concedidas à
Fazenda Pública, a medida ora pretendida escapava, por completo, à proporcionalidade lato sensu.
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A igualdade autorizou, justificadamente, a instituição de uma série de prerrogativas processuais à Fazenda
Pública, as quais não foram, ao longo do tempo, reputadas arbitrárias. Eram fundamentadas, pois, na
necessidade de "compensar dificuldades da defesa em juízo das entidades públicas".[24]

 

 

 

A alteração da estrutura legal do processo civil brasileiro, nos moldes pretendidos pelas medidas provisórias
impugnadas, caracterizou, contudo, segundo aquela Corte, e com razão, um favorecimento unilateral do
Estado, sem razão que o justificasse, à custa do desproporcional sacrifício da efetividade processual.

 

 

 

Essa estrutura de raciocínio, relativo à proporcionalidade, não se restringiu, todavia, à Corte Constitucional.
Emblemático precedente do Superior Tribunal de Justiça invocou, igualmente, o postulado da
proporcionalidade para sustentar, de forma inovadora, a possibilidade de relativização da coisa julgada.

 

 

 

No Recurso Especial nº 240.712/ SP[25], aquela Corte demonstrou, sob a epígrafe da proporcionalidade lato
sensu, a possibilidade de, sob um dado contexto, afastar a garantia fundamental da coisa julgada em favor da
segurança, da moralidade administrativa e da justa indenização.[26]

 

 

 

No precedente citado, de relatoria do Min. José Delgado, apurou-se, após o trânsito em julgado de ação de
indenização por desapropriação, na qual vitorioso o particular, que a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo já era titular da área objeto da expropriação.

 

 

 

Não seria, todavia, admissível, sob o ponto de vista constitucional, que a Fazenda Pública arcasse com o
valor indenizatório quando já detentora do título dominial, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça
afastou a coisa julgada, suspendendo a realização dos pagamentos até então devidos pela recorrente.

 

 

 

Nos Tribunais Estaduais, a situação não é diversa.  O recurso ao postulado da proporcionalidade lato sensu é
uma realidade presente.

 

 

 

A título de exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela 7ª Câmara de Direito Privado,
valendo-se do princípio da proporcionalidade lato sensu, determinou, de ofício, a conversão de uma ação
cujo pedido era a demolição de um imóvel irregular em perdas e danos.[27]
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Consignou que não se justificava a demolição do muro divisório, ainda que construído de forma irregular, se
nenhuma vantagem o desfazimento propiciaria às partes. A pretensão demolitória poderia, nesse contexto,
ser convertida em perdas e danos, não implicando a aludida conversão em julgamento extra-petita.

 

 

 

No Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em precedente de relatoria do Des. Samuel Meira Brasil
Jr (2007, p.131), a proporcionalidade foi, igualmente, invocada para fins de conversão de uma obrigação de
fazer em perdas e danos, independentemente de pedido da parte.

 

 

 

O caso narra a história de uma jovem senhora que havia proposto, na década de 70, uma ação, pleiteando a
anulação de uma escritura pública lavrada em favor de terceiro e a outorga de escritura definitiva em seu
favor, a qual seria devida por força uma promessa de compra e venda firmada entre as partes.

 

 

 

O pedido foi julgado improcedente pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição sob o fundamento de que
a aquisição da propriedade somente se realiza com transcrição do título aquisitivo no Cartório de Registros
Públicos. No caso narrado, o imóvel em disputa já havia sido vendido e registrado por terceiro de boa-fé,
que ignorava o negócio anterior, razão pela qual inadmissível o pleito autoral.

 

 

 

No julgamento do recurso, a solução conferida ao caso foi diversa, todavia, da solução conferida pela
sentença.

 

 

 

Na ocasião, restou assentada a possibilidade de conversão do pedido formulado em perdas e danos à luz do
postulado da proporcionalidade. As garantias da razoável duração do processo e do devido processo legal
substancial deveriam prevalecer sobre os princípios da correlação e da inércia.

 

 

 

A prevalência dos primeiros sob os últimos foi, por sua vez, devidamente justificada: (i) o princípio do
contraditório havia sido observado em relação à matéria discutida nos autos e (ii) a partir de uma leitura
constitucional do art. 633 do CPC, era possível a conversão de uma obrigação de fazer em perdas e danos
também no processo de conhecimento, considerando o sincretismo processual.

 

 

 

Todos os exemplos citados fazem expressa menção ao princípio da proporcionalidade. Todos constituem,
igualmente, reflexos da constitucionalização do direito, aplicados ao processo civil brasileiro.

 

 

 

Trata-se, em verdade, dos dois lados da mesma moeda.  Se os direitos e as garantias fundamentais se
irradiam por todo o ordenamento jurídico, de forma disposicional e concorrente impõem-se, em paralelo,
conferir sentido, ordenação e balanceamento aos bens em tensão.
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A proporcionalidade, enquanto método de sopesamento ou balanceamento, atende a esse propósito, sem
incorrer, necessariamente, em um decisionismo judicial ou, nas palavras de Daniel Sarmento (2006, p.170),
em uma "panconstitucionalização" do direito.

 

 

 

É preciso dizer que existe, sim, um espaço de atuação volitiva conferido ao intérprete e aplicador do direito.
Isso é indene de dúvidas. Esse espaço de atuação não implica, todavia, necessariamente no decisionismo
judicial ou na arbitrariedade do Poder. Vejamos a razão pela qual se sustenta essa premissa.

 

 

 

 

 

2.3 O ESPAÇO DE ATUAÇÃO DO INTÉRPRETE E APLICADOR DO DIREITO

 

 

 

Os direitos e as garantias fundamentais adquirem vinculação e correspondência em toda ordem jurídica,
constituindo a lente para a releitura de todos os demais ramos do direito e o objeto de concretização pelos
seus mais diversos intérpretes.

 

 

 

O recurso à interpretação e à proporcionalidade lato sensu consistem, por sua vez, em métodos ou estruturas
de raciocínio aptas a indicarem o sentido, a forma de concretização e o conteúdo operacional dos aludidos
direitos e garantias fundamentais na ordem jurídica.

 

 

 

Essas estruturas de raciocínio são, todavia, vazias sob o ponto de vista substancial. Não há determinação,
muitas vezes, sobre o sentido e sobre os pesos a serem conferidos aos direitos e às garantias fundamentais
concorrentes. Não há indicação dos argumentos a fundamentar a interpretação e a otimização constitucional,
porventura, estabelecidas.

 

 

 

Vale dizer que no processo de interpretação e otimização constitucional, principalmente, surge um espaço de
atuação volitiva conferido ao intérprete e aplicador do direito, denominada de espaço discricionário
(ALEXY, 2008a, p.584).

 

 

 

A discricionariedade, ora admitida, em nada se confunde, todavia, ao decisionismo judicial ou à
arbitrariedade do Poder Judiciário ou, por fim, à abertura indiscriminada às convicções do intérprete e
aplicador do direito. É válido esclarecer, nesse sentido, o significado de discricionariedade aqui admitido.
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2.4 A ACEPÇÃO DE DISCRICIONARIDADE

 

 

 

Dizer que discricionariedade existe em alguma medida não significa conferir ao intérprete e aplicador do
direito a possibilidade de decidir segundo as suas convicções subjetivas ou segundo sua conveniência ou
oportunidade. Não significa, ainda, uma autorização à arbitrariedade.

 

 

 

A discricionariedade existe, apenas, na medida em que se torna necessário realizar a correspondência da
decisão judicial, da decisão administrativa ou da própria legislação à ordem constitucional em casos de
extrema fluidez textual, abertura estrutural ou antagonismo entre direitos e garantias fundamentais
(SARMENTO, 2006, p. 167-175).

 

 

 

A discricionariedade admitida não consiste, portanto, em um quadro em branco a ser pintado pelo intérprete
e aplicador do direito como melhor lhe convier, mas sim do preenchimento do quadro segundo regras de
direito material e de direito processual, ordenadas metodologicamente.

 

 

 

Essa discricionariedade é, inclusive, justificada. A explicação para a existência dessa discricionariedade é, na
verdade, muito simples: nunca se sabe tudo a respeito do que se deve decidir.

 

 

 

No direito, há sempre um desconhecimento acerca das situações ou coisas sobre que se decide. E, mais, não
se sabe tudo a respeito daquilo que se decide, pois se soubesse não era necessário argumentar para se chegar
a uma decisão, bastaria usar a demonstração, que surgiria uma verdade necessária e evidente. Assim escreve
Alaôr Caffé Alves (2005, p.375):

 

 

 

Qualquer decisão pressupõe uma certa ignorância a respeito das coisas ou das situações. Aliás, decidimos
precisamente porque desconhecemos plena e totalmente as coisas ou situações. Suprimos a falta de
conhecimento com um salto produzido pela vontade, pela decisão. Se tudo fosse conhecido, não haveria
decisão, mas raciocínio puramente conclusivo, raciocínio puramente lógico. Eu decido no pressuposto de
que aquilo é plausível, e se minha crença e experiência me assegurarem de que eu vou fazer as coisas que vão
dar certo, então eu as faço. Mas isso não significa que as coisas vão efetivamente dar certo. Sempre existe
uma situação ignorada, e não se sabe o que vai acontecer.

 

 

 

A normatividade constitucional é, assim, apreendida pelo intérprete e aplicador do direito em determinado
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contexto, sob determinadas circunstâncias, considerando determinado sentido conferido às palavras e às
expressões, sujeitando, ainda, à contrariedade e a mutações ao longo do tempo.

 

 

 

A concretização da Constituição, nos seus mais diversos planos, como o judicial, o legislativo ou o
administrativo, não resulta, portanto, em um enunciado logicamente concebido e dado, mas, sim, em uma
construção argumentativa do intérprete, obtida de forma metodologicamente ordenada.

 

 

 

O intérprete aduz uma "série de justificativas de diferentes pesos e valores" (ALVES, 2005, p.367) com o
escopo de alcançar a verossimilhança necessária e apta a lograr a adesão dos seus interlocutores, dentre eles,
os integrantes de uma Assembléia, os membros da Câmara ou Turma de julgamento, os Ministros dos
Tribunais Superiores e os próprios jurisdicionados (ALVES, 2005, p.366).

 

 

 

E, mais, embora sob fortes críticas em função da equivocidade do termo, esse é o sentido de
discricionariedade apreendido por José Roberto dos Santos Bedaque (2009, p.153) ao consignar que:

 

 

 

...se poder discricionário significa maior liberdade na interpretação da norma, tendo em vista os conceitos
vagos e imprecisos nela existentes, o juiz a exerce. Mas, se entendemos discricionariedade como juízo
fundado em conveniência e oportunidade, o juiz não atua dessa forma.

 

 

 

 

 

No mesmo sentido defenderam Angel Landoni Sosa (2000, p. 15), Eduardo Oteiza (2000, p. 14-15),
juntamente com o Professor José Roberto dos Santos Bedaque e Carlos Alberto Carmona (2000, p. 4), em
Colóquio Internacional, ao salientarem, em síntese, que o processo de aplicação do direito, seja
constitucional, seja legal, não é mecânico, mas é, ao contrário, um desenvolvimento do pensamento
normativo.

 

 

 

A constitucionalização do direito não conduz, portanto, a um niilismo quanto à possibilidade de alcançar
alguma determinabilidade no plano concreto. Ao contrário, reclama uma estrutura de raciocínio, uma
construção argumentativa metodologicamente ordenada, apta a conferir objetividade a esse fenômeno.

 

 

 

Essa estrutura de raciocínio já foi, por sua vez, antes mencionada. Trata-se da identificação dos direitos e
garantias fundamentais no texto constitucional, da interpretação a eles conferida e da atividade de otimização
constitucional, a possibilitar o controle racional da decisão judicial.
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Forçoso convir, pois, que existe sim um espaço de atuação volitiva conferido ao intérprete e aplicador do
direito no tocante à concretude dos direitos e das garantias fundamentais, no contexto da
constitucionalização do direito.

 

 

 

Esse espaço de atuação, denominado, por muitos, como discricionário, não representa, todavia, uma abertura
indiscriminada ao subjetivismo do julgador, à arbitrariedade do Poder Judiciário ou ao decisionismo judicial.
Destaca-se: discricionariedade não é sinônimo de decisionismo.

 

 

 

Esse espaço de atuação significa, apenas, que a aplicação do direito não é mecânica, mas depende de uma
construção argumentativa de seu intérprete e aplicador. Construção essa, todavia, a ser devidamente
justificada, mediante a enunciação de argumentos de forma metodologicamente adequada.

 

 

 

 

 

2.5 CONCLUSÃO

 

 

 

Não há, portanto, decisionismo judicial, arbitrariedade, ou abertura indiscriminada e desarrazoada à atuação
do interprete e aplicador do direito no tocante à concretização dos direitos e garantias fundamentais no
processo civil brasileiro, segundo o fenômeno da constitucionalização do direito.

 

 

 

Há, por certo e apenas, uma construção argumentativa do intérprete e aplicador do direito ao se conferir
solução às controvérsias postas à apreciação do Poder Judiciário no processo civil brasileiro, construção
essa, por sua vez, a ser devidamente justificada e metodologicamente ordenada.

 

 

 

Evidentemente que o risco de se escapar à devida justificação judicial ou ao método fundamental de trabalho,
necessários à implementação dos direitos e das garantias fundamentais, é sempre possível. Disso não se
dúvida.

 

 

 

Mas esse risco, qual seja, o risco de um indevido ou errôneo uso do instrumento processual é sempre
possível, seja no contexto da constitucionalização do direito, seja em qualquer outro contexto. Essa questão
deve, portanto, ser observada: o risco existe, mas não significa ela uma implicação necessária ao fenômeno
da constitucionalização do direito.
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Não existe uma implicação necessária entre constitucionalização do direito, direitos e garantias fundamentais
e decisionismo judicial. Se essa implicação é possível, decorre ela de uma eventualidade, de uma má ou
indevida utilização do instrumento, ameaça essa possível a qualquer ciência instrumental.
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[1] O precedente mencionado pode ser encontrado em: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 91246/
BA. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1="devido
processo legal"(@JULG >= 19500101)(@JULG <= 19880101)&base=baseAcordaos>. Acesso em 15 de
outubro de 2009.

 

[2] Três teorias podem ser elencadas para identificação dos direitos e das garantias fundamentais: a teoria
substancial, estrutural e formal. A teoria substancial busca identificar os direitos e as garantias fundamentais a
partir de uma definição material, a exemplo de Carl Schmitt que define as aludidas espécies como direitos de
reconhecimento constitucional que representam o próprio fundamento do Estado. Sempre que um direito
constitucional constituir o fundamento do próprio Estado, segundo a teoria substancial de Carl Schmitt, será
ele fundamental. A teoria estrutural busca, a seu turno, identificar os direitos e as garantias fundamentais a
partir de uma determinada estrutura, como, por exemplo, os direitos constitucionais que possuírem uma
estrutura individual, voltada para a defesa da liberdade.  Por essa teoria, sempre que um direito
constitucional for um direito individual de liberdade, será ele fundamental. Carl Schmitt se vale da teoria
estrutural para delimitar o seu conceito substancial ao ressaltar que somente seriam fundamento do Estado os
direitos individuais de liberdade. A teoria formal, por fim, busca identificar os direitos e as garantias
fundamentais a partir de sua positivação. Seriam direitos e garantias fundamentais aqueles enunciados a
partir de um catálogo de direitos fundamentais. (cf. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais.
Tradução Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 67-68. (a)).

 

[3] A peça Antígona protagoniza o embate entre a lei estatal de um monarca, que proíbe o sepultamento de
um combatente de guerra, seu inimigo na batalha pelo trono, e os princípios maiores albergados pela ordem
jurídica oriundos das leis escritas e inalteráveis de Zeus, que reclamavam o sepultamento e a concessão de
honras aos mortos (cf. SÓFOCLES. Édipo rei - Antígona . Tradução Jean Melville. São Paulo: Martin
Claret: 2007. p. 89).

 

[4] Consultar, nesse sentido: ALEXY, Robert. Sistema Jurídico, principios jurídicos y razón práctica.
Revista Doxa, N. 5, 1988. p. 140. No mesmo sentido, Teori Albino Zavascki salienta que regras e princípios
são normas e, portanto, igualmente invocáveis para imposição de condutas e resolução de conflitos
(ZAVASCKI, Teori. Os princípios constitucionais do processo e as suas limitações. Revista da
ESMESC, V. 5, N. 6, mai. 1999. p. 1).

 

[5] Um indivíduo poderia perquirir se a mesma regra se aplicaria nas hipóteses de o mesmo pretender deitar
ou rolar na grama. Mesmo nessa hipótese, em que suscitada dúvida quanto ao vocábulo pisar, restaria ao
intérprete apenas duas possibilidades: ou (i) deitar e rolar na grama se enquadrariam na conduta pisar e,
portanto, seriam proibidos ou (ii) deitar e rolar na grama não se enquadrariam na conduta pisar e, portanto,
seriam permitidos.

 

[6] Ana Paula Barcellos ressalta essa aproximação entre regra e segurança, estabilidade e previsibilidade do
sistema jurídico. De igual modo, identifica os princípios à ideia de justiça. (cf. BARCELLOS, Ana Paula.
Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 34).
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[7] Nesse sentido, Robert Alexy salienta que a estrutura combinada de regras e princípios constitui a via
intermediária entre vinculação e flexibilidade. (cf. ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo.
Tradução Luís Afonso Heck. 2. ed. rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 68 (b)).

 

[8] A Constituição representa uma unidade hierárquico-normativa, isto significa que todas as normas
constitucionais apresentam igualdade hierárquica quanto à sua validade, prevalência normativa e rigidez (cf.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra:
Almedina, 2000. p. 1184).

 

[9] "un conjunto sistemático y cerrado de normas positivas y la exclusión em él de toda referencia al valor
material de la justicia".

 

[10] José Joaquim Gomes Canotilho ressalta que o direito constitucional é um sistema aberto, pois apresenta
caráter dialógico, caracterizado pela capacidade de as normas constitucionais apreenderem "a mudança da
realidade e estarem abertas às concepções cambiantes da <<verdade>> e da <<justiça>>"[grifo do autor]
(CANOTILHO, 2000, p.1159).

 

[11]A estrutura aberta dos direitos e das garantias fundamentais, sob viés o principiológico, explica-se não
por força de imprecisão linguística, mas por força de sua característica disposicional, realizada na medida de
suas possibilidades fáticas e jurídicas. Disposicional é a propriedade que se caracteriza por vincular a
manifestação de algo à presença de determinadas circunstâncias ou eventos (cf. FIGUEROA, Alfonso
García. Norma y valor en el neoconstitucionalismo. Revista Brasileira de Direito Constitucional, V. 2, N.
7, Jan./ Jun. 2006. p. 112).

 

[12] "...la Constitución proclama la igualdade, pero obviamente no establece [...] cuándo una determinada
circunstancia fáctica puede o debe ser tomada en consideración para operar una diferenciación normativa,
esto es algo que primero hace el legislador y luego el Tribunal Constitucional" (cf. SANCHÍS, Luis Prieto.
Justicia Constitucional y derechos fundamentales. Madrid: Trotta, 2003. p. 181).

 

[13] A contraposição entre direitos e garantias fundamentais e as repercussões desses conflitos no direito
processual civil são aspectos ressaltados pelos mais diversos processualistas, muitos dos quais já foram
citados no presente trabalho. Os trabalhos de Humberto Theodoro Júnior e Teori Albino Zavascki, os quais
realizaram estudos sistematizados sobre a colisão de direitos e garantias fundamentais e os limites impostos
ao direito processual civil, merecem, ainda, ser conferidos: ZAVASCKI, Teori. Os princípios
constitucionais do processo e as suas limitações. Revista da ESMESC, V. 5, N. 6, mai. 1999;
THEODORO JÚNIOR, Humberto. A ordem reformista do direito positivo e suas implicações com o
princípio da segurança jurídica. Revista da Escola Nacional da Magistratura, V. 1, N. 1, abr. 2006.

 

[14] Letizia Gianformaggio subdivide a atividade interpretativa em duas classes: (i) interpretação como
atividade e (ii) interpretação como produto. Como atividade, interpretar representa o fenômeno mental de
atribuição de significado a um documento (actividade noética), a atribuição de significado a uma disposição
(acto lingüístico) e a atividade dirigida a elucidar o significado de um enunciado (acto dianética). Como
produto, representa, respectivamente, a compreensão de algo, a prolação de um enunciado interpretativo e a
justificação ou argumentação (GIANFORMAGGIO, Letizia. Lógica y argumentación en la interpretación
jurídica o tomar a los juristas intérpretes en serio. DOXA, N. 4, 1987. p. 91/92).

 

[15] Bertil Rolf destaca, no sentido ora adotado, que a interpretação é a atividade consistente em apurar o
sentido das palavras, frases e sentenças do texto, cujos resultados são passíveis de confirmação e refutação
(ROLF, Bertil. The logic of verifying interpretations. In: PECZENIK, Aleksander. Meaning, interpretation
and the law. Tampere: Kustantja A-tieto-Ou, 1986. p. 30) Aulis Aarnio demonstrou igual preocupação em
distinguir as construções interpretativas errôneas daquelas que seriam consideradas corretas, o faz, todavia,
sobre outras estruturas teóricas (AARNIO, Aulis. Sobre la ambigüedad semântica em la interpretación
jurídica. DOXA, V. 4, 1987. p. 111)

 

[16] Samuel Meira Brasil Jr define a proporcionalidade como um postulado, pois essa não pretende
estabelecer as premissas de um determinado sistema normativo, mas, sim, regras sobre a aplicação das
premissas normativas (cf. BRASIL JR, Samuel Meira. Justiça, Direito e Processo. A Argumentação e o
Direito Processual de Resultados Justos. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2007. v. 1.).
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[17] A atração exercida pelo método deriva, sobretudo, dos usuais conceitos e metáforas de justiça a ele
associados. Em emblema mítico, a justiça é representada pela balança, refletindo a obrigação de o juiz
sopesar e ponderar, com imparcialidade, os direitos envolvidos (RESNIK, Judith. Managerial Judges.
Harvard Law Review, v. 96, 1982-1983, p. 376).

 

[18] Nesse sentido, é oportuno consultar: PULIDO, Carlos Bernal. El principio de proporcionalidad y los
derechos fundamentales. 3. ed. Madrid: Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales, 2007. p. 44;
ALEINIKOFF, Aleksander. Constitucional law in the age of balancing. Yale Law Journal, n. 96, 1987. p.
961.

 

[19] "accommodated gradual change and rejected absolutes".

 

[20] "Today, the plaintiff might win because of the unjustified burden imposed by a governmental regulation;
tomorrow, the government could demonstrate an adequate public interest to sustain its legislation. Balancing
could keep everyone in the game. It thus provided flexibility without sacrificing legitimacy".

 

[21] LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Devido Processo Legal Substancial. Disponível em:
http://www.abdpc.org.br/abdpc/ArtigosListadeAutores.asp. Acesso em: 17 de novembro de 2009.

 

[22] LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Devido Processo Legal Substancial. Disponível em:
http://www.abdpc.org.br/abdpc/ArtigosListadeAutores.asp. Acesso em: 17 de novembro de 2009.

 

[23] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1910 MC/ DF. Disponível em:
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(ADI 1910.NUME. OU ADI
1910.ACMS.)&base=baseAcordaos. Acesso em: 14 de novembro de 2009.

 

[24] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1910 MC/ DF. Disponível em:
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(ADI 1910.NUME. OU ADI
1910.ACMS.)&base=baseAcordaos. Acesso em: 14 de novembro de 2009.

 

[25] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 240.712/ SP. Disponível em:
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=240712&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=3.
Acesso em: 14 de novembro de 2009.

 

[26] O tema é objeto, na atualidade, de relevantes artigos científicos. Cite-se, a princípio, o artigo do próprio
Ministro José Delgado, relator do acórdão citado, disponível em: DELGADO, José Augusto. Efeitos da
coisa julgada e os princípios constitucionais. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do (coord.). Coisa julgada
inconstitucional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2004. p. 29-67. A temática é desenvolvida, de igual
modo, pelos professores Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco e Humberto Theodoro Júnior
e Juliana Cordeiro de Faria.

 

[27] BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação com Revisão 1985704600. Disponível
em: http://esaj.tj.sp.gov.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=4157836. Acesso em: 14 de novembro de 2009.
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UMA HERMENÊUTICA JURÍDICA PARA O DESENVOLVIMENTO: O DIREITO COMO
INTEGRIDADE VISTO COMO EXIGÊNCIA DA TEORIA DE AMARTYA SEN

A LEGAL HERMENEUTIC FOR DEVELOPMENT: LAW AS INTEGRITY SEEN AS A CONDITION
OF AMARTYA SEN'S THEORY

Rubens Eduardo Glezer

RESUMO
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um marco na superação do paradigma de avaliação do
desenvolvimento das nações e sociedades através de parâmetros exclusivamente econômicos. Essa nova
concepção de desenvolvimento está fundada na teoria do desenvolvimento como liberdade de Amartya Sen.
No entanto, a possibilidade de se avançar projetos políticos fundados nesta concepção de desenvolvimento
social, depende de várias chaves institucionais, dentre as quais se encontra o Direito. Assim, defende-se a
tese de que o projeto desenvolvimentista de Sen demanda uma racionalidade e uma hermenêutica jurídica
específica: as quais podem ser satisfatoriamente encontradas na teoria do direito como integridade de Ronald
Dworkin.
PALAVRAS-CHAVES: Desenvolvimento social, hermenêutica, integridade judicial.

ABSTRACT
The Human Development Index (HDI) is a token in the process to overcome the evaluation paradigm of
nations and societies development exclusively trough economic criteria and parameters. This new conception
of development is well established in Amartya Sen’s theory of development as freedom. However, the
possibility to advance political projects funded on such conception of social development is dependent of
numerous institutional keys, in which Law is included. Hence, we argue conclusively that Amartya Sen’s
development project demands a specific legal rationale and hermeneutic: which can be found in a satisfactory
level in Ronald Dworkin’s theory of law as integrity.
KEYWORDS: Social develpment, hermeneutics, legal integrity.

 

UMA HERMENÊUTICA JURÍDICA PARA O
DESENVOLVIMENTO:

O direito como integridade visto como exigência
da teoria de Amartya Sen

1.      INTRODUÇÃO

 

Toda sociedade que se comprometa com certa concepção de desenvolvimento, deve adotar um pensamento
jurídico que lhe dê suporte. Posto diferentemente, a ausência de certo tipo de pensamento jurídico (e a
vigência de outros) pode prejudicar, ou até comprometer, o projeto de desenvolvimento de uma sociedade.
Isso porque todo projeto de desenvolvimento pressupõe um pensamento político, enquanto toda concepção
de direito implica em um pensamento político.

Deste modo, quando interpretamos o ordenamento jurídico e seus institutos, principalmente no âmbito
constitucional, endossamos uma teoria política e, portanto, um modelo de Estado. Embora as questões
dogmáticas marquem a superfície das questões jurídicas, na verdade são as tensões como quanto à
centralização de poder, segurança jurídica e equidade, custos e celeridade processual e, principalmente, sobre
o papel do Poder Judiciário no Estado que estão em pauta. Ainda que se trate de saberes informulados,
podemos sistematizar e classificá-los de acordo com teorias disponíveis atualmente[1].

Assim, qual é a hermenêutica jurídica, e logo teoria jurídica, que suporta um modelo de Estado compatível
com a concepção desenvolvimentista de Amartya Sen? Para avançar nesta discussão, será necessário
apresentar como compreendemos a referida concepção de desenvolvimento e qual é o pensamento político
que ela pressupõe.

 

 

2.      CORRENTES DE DESENVOLVIMENTO E O DIREITO

 

A distância entre o debate acadêmico jurídico e o tema desenvolvimentista é muito compreensível.  Foi
somente a partir da Segunda Guerra Mundial que a concepção de desenvolvimento deixou de fundar-se
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basilarmente sobre questões de renda per capita e de produtividade, para incorporar questões de bem-estar
humano[2]. No entanto, a idéia de desenvolvimento, ainda se mantinha ligada a questões de modelos de
crescimento e teorias políticas econômicas[3]. Fora destes parâmetros, toda discussão era tida como
marginal, secundária ou decorrente.

Entendemos que o predomínio desta racionalidade econômica está ligada ao que Schumpeter descreveu
como a atitude mental marcada pela transformação da unidade monetária em unidade contábil, que viabilizou
a análise "custo-lucro"[4]. Para este autor, a partir da adoção desta racionalidade numérica pelo sistema
econômico, tem início um processo em que passam a ser subjugadas e racionalizadas "as filosofias e
instrumentos do homem, suas práticas médicas, suas idéias sobre o universo, visão da vida, tudo, enfim,
incluindo seus conceitos de beleza, justiça e aspirações espirituais"[5].

Esta concepção fundamentalmente econômica de desenvolvimento embasa a corrente de pensamento que
passou a ser chamada de ortodoxa, que, à grosso modo, pode ser descrita como aquela em cujo núcleo está
presente a idéia de que é possível que os países em desenvolvimento "alcancem" os países desenvolvidos. O
discurso desta corrente é de que o subdesenvolvimento é um estágio transitório até que se atinja a estrutura
dos países desenvolvidos[6] através da melhora dos parâmetros econômicos.

A virada institucional deu novo fôlego ao pensamento ortodoxo, pela qual se permitiu diagnosticar que as
"corretas" proposições de desenvolvimento dependiam da existência de instituições igualmente "corretas"[7].
No entanto, reduzir a virada institucional a um mero artifício retórico é indevido. Reaproximando a análise
weberiana ao discurso econômico, Douglas North indicou que o desenvolvimento dos países não dependia
do simples acúmulo de capital, mas de uma combinação de dois fatores relacionados à estrutura institucional
básica de cada sociedade:

"Para começar a ter uma resposta (e é apenas o começo), nós precisamos nos aprofundar em duas partes
centrais (e relacionadas) do quebra-cabeça: a relação entre o cenário institucional básico, a estrutura
organizacional consequente e a mudança institucional; bem como a natureza dependente da mudança
econômica que é conseqüência das sucessivas respostas características de um cenário institucional" [8]

A virada institucional recolocou em pauta a diversidade cultural como fator de influência no desenvolvimento
das sociedades, estabelecendo o terreno do debate desenvolvimentista contemporâneo. A importância das
instituições como ferramentas de interferência social decorrem dessa concepção. No entanto, fica exposta a
contradição do pensamento ortodoxo: se por um lado ataca a concepção neoclássica de que todas as
sociedades seriam compostas por massas homogêneas de agentes maximizadores, de outro lado dá uma
receita universal para o desenvolvimento de todas as nações[9].

Esta receita para o desenvolvimento implicaria no estabelecimento de instituições que viabilizassem a
estabilidade política, social e econômica e a confiança perante a comunidade mundial. Encontramos a
"interpretação oficial" desta racionalidade no Consenso de Washington (promulgado pelo FMI e Banco
Mundial) no qual se estabelece que as únicas instituições hábeis a gerar desenvolvimento são aquelas
direcionadas à liberalização da economia, a privatização das empresas estatais, a diminuição dos gastos
públicos e, posteriormente incluído, um Judiciário independente que possa fazer valer as recomendações
institucionalmente inseridas[10].

Entretanto, após décadas de implantação das diretrizes do Consenso de Washington em países em
desenvolvimento, pôde-se constatar uma série de impactos negativos sobre os países que aderiram a esta
política, notadamente na América Latina[11]. Diante deste cenário passou a ganhar espaço o pensamento
heterodoxo, que atacou os próprios fundamentos teóricos do pensamento ortodoxo[12].

 

2.1.    A HETERODOXIA E A EXIGÊNCIA DEMOCRÁTICA

 

Ironicamente foi o Banco Mundial que deu amparo ao surgimento, aplicação e proliferação de uma nova
matriz de avaliação do desenvolvimento que abandonou a semi-equivalência entre desenvolvimento e
crescimento econômico[13]. Reputa-se a ampla difusão destas idéias à Stiglitz[14] e sua consolidação a
Sen[15], que fundou a noção de desenvolvimento como liberdades - efetivamente capazes de serem
mensuradas pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)[16].

Foi esta "substituição" do PIB e da renda per capta pelo IDH que simbolicamente permitiu a estruturação de
uma escola de pensamento que pudesse criar novos meios e metas de avaliação no desenvolvimento das
sociedades. Em outras palavras, esta nova concepção permitiu que se abandonassem os critérios econômicos
como únicos e exclusivos na avaliação de diferentes sociedades, dando prioridade à verificação do grau de
liberdades e capacidades humanas.

É ponto central desta concepção que a ampliação das liberdades e das capacidades não é somente o fim
último do desenvolvimento, mas também um meio necessário. Posto diferentemente, para Sen, o processo
desenvolvimentista não admite sacrifícios das liberdades; não contribuiria ao desenvolvimento um governo
despótico que após um longo período de crescimento econômico venha a distribuir "as fatias do bolo" (para
usar uma analogia familiar à sociedade brasileira).

 

As necessidades que interessam ao aumento de liberdades não podem ser estabelecidas a priori, já que a
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autonomia cultural de cada povo implica em diferentes necessidades. Nesse sentido, o aumento destas
liberdades somente pode ser alcançado através de mecanismos que reforcem a auto-determinação dos povos
e dos indivíduos. Trata-se de um círculo virtuoso.

Com isso não se pretende indicar que o pensamento heterodoxo ignora a presença de discursos hegemônicos
nacionais e internacionais[17], ou de atores sociais com poder de "moldar" culturas.  Ao contrário,
reconhece estas forças e cria discursos contra-hegemônicos, principalmente pela defesa da implantação de
instituições democráticas que fortaleçam a participação e deliberação popular[18]. Em síntese, o processo
desenvolvimentista exige um Estado Democrático de Direito para que o cidadão tenha condição de "agente"
de seu próprio desenvolvimento[19] (retornaremos a esse ponto no item 3.2).

 

3.      DESENVOLVIMENTO E DEMOCRACIA

 

A apresentação superficial da concepção desenvolvimentista de Sen pode dar espaço a uma objeção
razoável: "Ora, falar de desenvolvimento nestes termos é muito bonito, porém utópico; além disso, definir
desta ou daquela maneira o desenvolvimento não muda nada: se trata apenas de um discurso político". Essa
colocação ácida merece uma resposta adequada, ou seja, completa e em partes.

 

3.1.   DEFINIR PRA QUE?

 

A questão da definição é muito mais do que um esmero acadêmico ou uma paixão (jurídica) irrefreada por
conceitos. Conceituar valores como "desenvolvimento", "democracia" ou "direito" é uma empreitada muito
diferente daquela em que se define geograficamente um terreno, um objeto ou uma cor. A diferença crucial é
que certos conceitos são vetores de valores sociais.

É da experiência comum as diferentes implicações entre definir de um lado uma sociedade como possuidora
de "grandes áreas desérticas" e de outro lado apresentar definições a respeito de aspectos "democráticos" ou
"subdesenvolvidos". Enquanto na primeira classificação o critério de verdade da afirmação está em um fato
no mundo (ou uso comum da linguagem), nas últimas classificações, o critério de verdade baseia-se em
argumentos: são conceitos "interpretativos", que implicam em um juízo moral de aprovação ou
reprovação[20].

Em síntese, quando se trata de um conceito interpretativo, ao mesmo tempo em que se realiza a definição,
automaticamente se avalia. Isso implica dizer que, sobre tais conceitos, não existem definições neutras[21].
Definir conceitos interpretativos não é como definir a composição da água, ou seja, os critérios não são
dados, mas construídos.

Aceito este pressuposto teórico, passa a ganhar contorno a importância de se definir "desenvolvimento" de
uma maneira ou de outra. Sen é explícito nesse sentido ao tratar das avaliações baseadas exclusivamente a
medida em fatores econômicos:

"Como a preferência pela avaliação baseada nos preços de mercado é bastante acentuada entre muitos
economistas, também é importante salientar que a todas as variáveis - com exceção do conjunto de bens
possuídos (aspectos importantes como mortalidade, morbidez, educação, liberdades formais e direitos
reconhecidos) - atribui-se implicitamente peso direto zero nas avaliações baseadas exclusivamente na
abordagem da renda real. Elas podem receber algum peso indireto apenas se - e na medida em que -
aumentarem as rendas reais e o conjunto de bens possuídos. Paga-se um preço altíssimo ao confundir
comparação de bem-estar com comparação de renda real."[22] (itálico no original e negrito nosso)

Sendo assim, enfatizamos que as definições de conceitos interpretativos são intrinsecamente valorativas,
tanto pelos critérios de definição adotados, como pelos critérios excluídos. Como Sen menciona na passagem
transcrita, não incluir certos fatores para a definição de bem-estar (e desenvolvimento), implica em refutar
sua relevância na composição deste conceito/valor.

Com isso pretendemos refutar a primeira parte da objeção hipotética sobre a relevância de como se conceitua
"desenvolvimento". A segunda parte da crítica nos conduzirá a uma melhor compreensão da interação entre
os diferentes fatores que afirmamos estarem intimamente ligados.

 

3.2.    UM VALOR POLÍTICO

 

Se bem sucedida a demonstração de que nenhum valor social pode ser descrito de maneira neutra, é
decorrente vislumbrar uma dimensão política inerente a todas as concepções de desenvolvimento.
Examinaremos como a concepção de desenvolvimento abrangente se situa nessa dimensão.

O desenvolvimento como expansão das capacidades considera que as diversas esferas de liberdade humana
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se ligam constitutivamente, não só causal e conseqüentemente, ou seja, se ligam através da interdependência
causal e a integridade conceitual [23], definidas, respectivamente, da seguinte maneira:

"A primeira indica que as interconexões causais entre os diferentes domínios podem gerar frutos quando
encarados em conjunto. Já a última está relacionada com a possibilidade de que a divisão das preocupações
torna-as incompletas conceitualmente, de forma que não podem ser consideradas de forma independente
umas das outras"[24]

 

Esta integridade conceitual, que não permite a compreensão do desenvolvimento como um todo sem se
considerar os diferentes âmbitos de desenvolvimento (jurídico, econômico, etc.), é a mesma que impede que
se compreenda o que é um dia típico de verão sem integrar todos os elementos climáticos que o compõe[25].
Este pequeno detalhe modifica as esferas de relações institucionais por completo.

Na racionalidade ortodoxa não se nega a importância do direito para o desenvolvimento, mas reputa-lhe
caráter puramente instrumental. Por esta lógica o direito serve para estabilizar as relações, para trazer
segurança jurídica, etc.[26] Na racionalidade heterodoxa o desenvolvimento jurídico serve instrumentalmente
a outras liberdades, mas é relevante na mesma proporção como finalidade/objeto do desenvolvimento[27].

Essa idéia é bem trabalhada por Dworkin, no que ele chama de "valores integrados".[28] O filósofo ilustra
sua classificação da seguinte maneira: há determinados valores que as pessoas desejam não só porque tornam
sua vida melhor, mas por fazerem parte do que se considera uma vida boa. Dworkin vale-se do exemplo da
amizade no âmbito pessoal e seu valor intrínseco, que vai além de servir para fazer amigos. A mesma
qualidade está presente em valores políticos como justiça, liberdade, legalidade e democracia[29], sendo que
tais valores políticos somente podem ser compreendidos uns em virtude dos outros - não
hierarquicamente[30].

Assim, devemos compreender que a integridade conceitual requer que o desenvolvimento jurídico não seja
avaliado somente pela sua operacionalidade jurídica, mas também pela sua eficácia de aperfeiçoar, no
contexto geral, a capacidade das pessoas[31]. Para Sen, a avaliação de uma legislação voltada ao combate da
violência de gênero, por exemplo, deve levar em conta o índice de analfabetismo entre as mulheres[32].

Como isso nos orienta sobre a dimensão política do desenvolvimento como liberdades? A dimensão política
do desenvolvimento integral está na exigência de um modelo específico de governo que dê, em tese, o maior
grau de satisfação das necessidades pessoais: a democracia. No entanto, essa concepção nos orienta a
compreender que o desenvolvimento é avaliado pela prática decorrente dos desenhos institucionais, não só
por sua forma.

Logo, o exame da dimensão política do desenvolvimento integral necessita ser desdobrado, para os fins deste
artigo, em dois âmbitos de investigação: a) qual prática da democracia é compatível com o desenvolvimento
e; b) qual prática do desenvolvimento jurídico deve ser compatível com aquela democracia.

 

3.2.1.     DE QUE DEMOCRACIA FALAMOS

 

Toda a tese levantada até o presente momento é inútil se a democracia é compreendida como mero
procedimento. O desenvolvimento integral demanda um desenho institucional de democracia que propicie
oportunidades[33]: a democracia não é um "remédio automático". [34] Para tanto, a democracia deve ser
efetiva em três âmbitos conexos:

"1) sua importância direta para a vida humana associada a capacidades básicas (como a capacidade de
participação política e social);

2) seu papel instrumental de aumentar o grau em que as pessoas são ouvidas quando expressam e defendem
reivindicações de atenção política (como as reivindicações de necessidades econômicas);

3) seu papel construtivo na conceituação de 'necessidades' (como a compreensão das 'necessidades
econômicas' em um contexto social)."[35] (destaques no original)

 

Desta forma, não é qualquer modelo de democracia que se compatibiliza com o desenvolvimento integral.  O
modelo de democracia mais adequado é aquele cujo desenho institucional valoriza o papel dos cidadãos
enquanto agentes de discussões e debates sobre suas próprias necessidades; trata-se da "democracia
consensual" de Lijphart - aquela que ele chama de mais "generosa e benevolente" [36].

O cientista político analisa diversos desenhos institucionais a partir da oposição entre as democracias
"majoritárias" e "consensuais". Para tanto, se utiliza de dois níveis de análise: no primeiro se concentra sobre
a relação entre grupos de interesse e governo, enquanto no segundo analisa a difusão de poder através de
separações institucionais. Aparta-se, deste modo, questões sobre o pluripartidarismo e representação
proporcional (integrantes do primeiro nível) de questões sobre federalismo e controle de constitucionalidade
(integrantes do segundo nível)[37].

As conclusões de Lijphart dão suporte à tese de que a efetividade governamental é diretamente proporcional
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à manifestação dos interesses da sociedade da maneira mais inclusiva possível[38]. A satisfação das
necessidades econômicas da população como um todo depende da garantia dos direitos das minorias e
desprivilegiados sociais. Assim, podemos inferir que, em última instância, será maior o valor democrático de
uma sociedade que consiga estender o maior nível de igualdade entre sua população - notadamente a
igualdade de capacidades[39]. 

O nosso objeto de interesse, no entanto, reside especialmente no âmbito das separações institucionais, qual
seja: a função do Poder Judiciário dentro deste desenho de democracia consensual. Em Modelos de
Democracia, Lijphart trata apenas superficialmente sobre este aspecto, mas traz um apontamento relevante:
o controle de constitucionalidade ("revisão judicial") é adequado à democracia consensual, pois se trata de
instrumento proteção perante deliberações majoritárias[40].

Logo, a função institucional do Poder Judiciário se desenvolve sobre mecanismos que protejam os direitos
estabelecidos. Sua lógica não é pautada sobre o consenso, mas sobre medidas que harmonizem o consenso às
garantias individuais. O controle de constitucionalidade é apenas um exemplo de como promover as
liberdades veiculadas pelo modelo consensual - e, portanto, ao desenvolvimento integral - através do Poder
Judiciário.

 

3.2.2.     O DESENVOLVIMENTO JURÍDICO ABRANGENTE

 

Se até o presente momento não temos clareza sobre a totalidade do modelo de desenvolvimento jurídico
sobre o qual falamos, temos uma firme certeza: o princípio majoritário não é seu valor norteador. Mas que
pensamento jurídico é exigido pelo desenvolvimento abrangente?

Dizer que o desenvolvimento jurídico é norteado pelos valores democráticos, apesar de significante para
indicar nossa concepção desenvolvimentista, nos traz poucas respostas como realizar a melhor interpretação
de nossas instituições jurídicas, na medida em que os próprios valores democráticos podem ser contraditórios
entre si. Como seguir adiante nesta tarefa? Como avaliar o direito brasileiro inserido nesta filosofia política
de desenvolvimento?

Como indicado no item 3.2., o desenvolvimento abrangente descarta a concepção exclusivamente utilitarista
do direito: ter direitos é parte constitutiva do desenvolvimento. A concepção de direito adequada ao
desenvolvimento abrangente é, portanto, aquela que confere centralidade a direitos.

A tautologia é meramente aparente. Se adotarmos essa concepção, deixamos de conferir centralidade às
normas legais, decisões políticas passadas, às melhores alocações de risco ou custo na sociedade, ou
qualquer outro fator: privilegia-se a proteção dos valores democráticos (conforme referidos anteriormente
neste trabalho). Encontramos esta concepção no direito como integridade de Dworkin[41].

Adotar o direito como integridade para avaliar as normas e instituições jurídicas brasileiras não importa em
se submeter a um paradigma estrangeiro - não implica em abrir mão de um pensamento jurídico brasileiro . O
exame do direito como integridade é um método de avaliação que não se preocupa em dar respostas, mas em
como procurá-las.

Trata-se de uma proposta interpretativa voltada, em certa medida, a procurar coerência no ordenamento
jurídico[42]. A integridade avalia cada instituto jurídico a partir de sua melhor justificativa perante o
ordenamento jurídico como um todo; à moda de um "romance em cadeia"[43]. Deste modo, cada norma e
instituto jurídico devem ser avaliados a partir dos princípios que orientam o sistema jurídico da sociedade em
questão, mas respeitando os valores sociais vigentes - é a sugerência de que trata Faoro[44]. 

Amparados por uma teoria que reconhece o direito como fenômeno interpretativo, recebemos ferramentas
que nos permitem resolver os conflitos entre os valores democráticos, com vistas ao desenvolvimento
abrangente. De acordo com o direito como integridade, apenas o esforço argumentativo pode resolver
corretamente a divergência envolvendo valores democráticos. Nesse sentido, resolver corretamente implica
em não tratar as diversas interpretações como simplesmente "diferentes", mas conceder a uma delas o status
de mais correta. Trata-se de uma concepção de direito voltada para o debate, que marca a consensualidade:
o ciclo se fecha. O pensamento jurídico adequado que se encontra com o pensamento político exigido pelo
desenvolvimento abrangente se encontra formulado no direito como integridade.

 

4.      CONCLUSÃO

 

Dada a natureza eminentemente interpretativa do direito, somos forçados a reconhecer que ao avaliar uma
norma jurídica para dizer o que é o direito, acabamos por dizer como gostaríamos que ele fosse. Afastamos a
ilusão da neutralidade descritiva e abraçamos a natureza política do direito.

Portanto, na medida em que os projetos de desenvolvimento de Amartya Sen demandam um compromisso
com um modelo democrático de alta qualidade, a concepção de direito inserida nessa sociedade deve dar
suporte a este modelo. O direito como integridade, nesse sentido, é mais adequado não por valorizar
intrinsecamente o bem-estar dos indivíduos e da sociedade, mas exigir a reinterpretação e reavaliação
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constante da própria finalidade do Estado e sentido do seu ordenamento jurídico.
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INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E OS DESAFIOS PARA A JURISDIÇÃO NO ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO

CONSTITUTIONAL INTERPRETATION AND THE CHALLENGES TO THE JURISDICTION IN THE
DEMOCRATIC RULE OF LAW

Alexandre de Castro Coura
Silvagner Andrade de Azevedo

RESUMO
Este artigo lança algumas reflexões acerca da interpretação constitucional e dos desafios para uma jurisdição
adequada ao paradigma constitucional do Estado Democrático de Direito. Partindo-se da desconstrução de
um falso dilema, Direito versus Justiça, isto é, se no momento de aplicar a lei deve o juiz privilegiar o Direito
ou a Justiça, analisa-se a questão da interpretação jurídica sob o prisma da diferenciação entre regras e
princípios, como estratégia para efetivação da Constituição no paradigma do Estado Democrático de Direito.
Retoma-se a problemática inicial, ou seja, do dilema Direito versus Justiça no momento de aplicação
normativa, para analisá-la agora à luz da tensão entre faticidade e validade, na obra de Jürgen Habermas.
PALAVRAS-CHAVES: INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL, JURISDIÇÃO, DIREITO, JUSTIÇA,
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.

ABSTRACT
This paper sheds some discussions about constitutional interpretation and the challenges to a paradigm
appropriate to the constitutional jurisdiction of Democratic Rule of Law. Based on the deconstruction of a
false dilemma, Law versus Justice, that is, if the judges, when applying the law, must focus on the Law or
Justice, this paper examines the question of legal interpretation in the light of the distinction between rules
and principles, as a strategy to accomplish the Constitution in the paradigm of the Democratic State of Law.
The initial problem is resumed, namely the Law versus Justice dilemma, to look at it now in light of the
tension between facticity and validity, in the work of Jürgen Habermas.
KEYWORDS: CONSTITUTIONAL INTERPRETATION, JURISDICTION, LAW, JUSTICE,
DEMOCRATIC RULE OF LAW.

1 DIREITO VERSUS JUSTIÇA: UM FALSO DILEMA À LUZ DA NOÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL
 
A efetivação dos direitos e garantias fundamentais depende do processo hermenêutico de construção de
sentido dos textos normativos em cada contexto de aplicação, à luz do paradigma sob o qual se constrói a
jurisdição constitucional.[1]
 
Nesse plano, destacam-se as potencialidades do controle de constitucionalidade, atribuído, difusamente, a
todos os juízes e tribunais no Brasil. Afinal, o dever de controlar incidentalmente a constitucionalidade
significa não apenas negar aplicação às normas inconstitucionais, como também interpretar conforme a
Constituição, promovendo ativamente a efetivação dos direitos e garantias fundamentais a cada decisão,
razão pela qual toda jurisdição é, em última análise, jurisdição constitucional.[2]
 
Assim, nessa seara, tudo é uma questão de interpretação, mas não de qualquer interpretação.[3] A
interpretação será válida se realizada de acordo com a Constituição, aferição que exige uma reflexão acerca
dos paradigmas subjacentes à própria decisão jurisdicional, ou seja, das pré-compreensões do intérprete
acerca do seu sentido de Constituição. Isso porque um texto jurídico é interpretado segundo a antecipação
de sentido que o intérprete tem da própria Constituição, e não de forma supostamente neutra ou isolada.[4]
 
Com efeito, a Constituição filtra a interpretação do conjunto de regras e princípios que integram o
ordenamento jurídico, ao mesmo tempo em que a aplicação do ordenamento, constitucionalmente
interpretado, densifica e efetiva a própria Constituição. Nesse sentido, é possível identificar a formação de
um sistema de proteção aos direitos fundamentais que parte da Constituição e se estende a todo o
ordenamento jurídico, a partir da interpretação constitucional, não mais restrita ao texto da Constituição.
Com efeito, como toda jurisdição deve ser considerada jurisdição constitucional, toda interpretação só será
válida se for uma interpretação constitucionalmente adequada.[5]
 
Todavia, em muitos casos, os problemas atribuídos às respostas proferidas pelos juízes e tribunais na tarefa
de julgar decorrem dos pressupostos tendenciosos que conformam e informam inclusive a questão que se
apresenta. Como exemplo, destaca-se o seguinte dilema: entre o direito e a justiça, o que deve ser
privilegiado no momento de julgar?
 
Segundo pesquisa do Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo (Idesp), a
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“politização do Judiciário”, no sentido de descomprometimento dos juízes com o direito vigente, em prol de
alcançarem, cada qual por meio das sentenças que profere, o que lhes pareça “o socialmente justo”, tem
aumentado consideravelmente nos últimos anos. Tal discussão, que atrai cada vez mais a atenção da opinião
pública, foi tratada no artigo “Sentenças Políticas”, publicado pela Revista Época[6], que divulgou os
seguintes dados da pesquisa:
 

“Questionados se suas decisões são baseadas mais na visão política pessoal que numa
interpretação rigorosa da lei, 50,9% dos juízes pesquisados responderam que isso  ocorria
ocasionalmente, 20,2% disseram que era freqüente e 3,9% que era muito freqüente, quase que uma
norma.
Já em 1995 a professora Maria Tereza Sadek, ouvindo 570 juízes, constatara que 38% deles acreditavam
que ‘o compromisso com a justiça social deve preponderar sobre a estrita aplicação da lei’. De lá
para cá esse entendimento só se fez aumentar.
À questão se ‘o juiz tem um papel social a cumprir e a busca da Justiça social justifica decisões que
violem os contratos’, em contraponto à interpretação de que ‘os contratos devem ser respeitados
independentemente de suas repercussões sociais’, 73,1% dos magistrados consultados pelo Idesp
cravaram a primeira opção”. (grifos não constam no original)

 
Se, por um lado, o resultado da pesquisa indica um aumento da preocupação dos juízes e tribunais para com
as “questões de justiça”, por outro, evidencia a idéia de que o Direito vigente pode configurar empecilho à
solução de tais questões.
 
Analisando a preocupação social com a “questão da fidelidade” dos juízes às normas da comunidade, bem
como se a decisão é uma criação ou apenas a descoberta de um direito já posto, Ronald Dworkin concluiu
que a maior parte da população, na Inglaterra e nos Estados Unidos, entende que cabe ao juiz aplicar a lei e
não tentar aperfeiçoá-la.[7]
 
Entretanto, tal discussão, adverte Dworkin, se o juiz deve ou não ser fiel ao direito, depende, antes de tudo,
de uma questão geralmente camuflada na análise do problema, mas indispensável para a resolução do dilema
apresentado e para definição dos limites e possibilidades do Judiciário em prol da busca pela Justiça: o que é
o direito?
 
Ao apresentar a tese do “Direito como Integridade”, Dworkin utiliza a indeterminação dos princípios
jurídicos, não mais vista como um problema, para compatibilizar o direito vigente e as questões de justiça.
Segurança jurídica e justiça são conciliadas pela abertura hermenêutica do processo de interpretação do
direito ao contexto de aplicação normativa, demonstrando que a questão apresentada anteriormente constitui
um falso dilema.
 
Dessa forma, juízes e tribunais, conscientes da indeterminação estrutural do Direito, podem assumir o
compromisso de preservar e conciliar dois pilares no processo decisório, quais sejam: a observância do
direito vigente e a busca pela justiça da decisão.
 
Partindo-se, portanto, da desconstrução do falso dilema Direito versus Justiça, o presente artigo analisa a
questão da interpretação jurídica sob o prisma da diferenciação entre regras e princípios, como estratégia
para efetivação da Constituição no paradigma do Estado Democrático de Direito. Ao término do artigo,
retoma-se a problemática inicial, ou seja, o “dilema” Direito versus Justiça, para analisá-la agora à luz da
tensão entre faticidade e validade, na obra de Jürgen Habermas.
 
A solução proposta parte da reconstrução do próprio dilema e da pergunta que o traduz, na medida em que
uma concepção mais sofisticada de direito é apresentada como condição para a afirmação da legitimidade da
decisão judicial e, portanto, para a efetivação do ideal de justiça, sem descumprimento do ordenamento
jurídico.
 
Em outros termos, são redefinidas e compatibilizadas a noção de segurança jurídica (que requer decisões
consistentemente tomadas, não apenas em relação ao tratamento anterior de casos análogos, mas também de
acordo com o quadro da ordem jurídica vigente) e a pretensão de legitimidade e justiça da decisão (o que
requer, de forma complementar à observância do Direito vigente, decisões racionalmente fundadas nos
elementos do caso concreto, de forma que os co-associados possam considerá-las decisões racionais).[8]
 
Com efeito, no que se refere à nova postura do Judiciário, em que se busca a realização de justiça, considerar
o contexto e os fatos que integram a situação de aplicação normativa, nada mais correto. Contudo, a
pretendida justiça igualmente depende de que tais decisões sejam tomadas de acordo com o sistema jurídico
vigente, concebido de forma mais aberta, e não apenas como um sistema fechado de regras.[9] 
 
Nesse passo, o reconhecimento de que há paradigmas jurídicos que informam e conformam a prática jurídica
revela a existência de uma disputa não só teórico-jurídica, mas também política, sobre qual dentre eles
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constituirá a compreensão do direito no exercício da tarefa de julgar.[10]
 
Em razão disso, a redefinição dos limites e possibilidades do Judiciário em face de um direito cuja
indeterminação estrutural torna-se amplamente reconhecida (como sistema aberto de regras e princípios) é
um processo cujos riscos devem ser democraticamente discutidos e enfrentados. Para tanto, o
desenvolvimento de uma argumentação jurídica racional e constitucionalmente adequada na fundamentação
da decisão torna-se condição de legitimidade para a tutela jurisdicional.[11]
 
Nesse contexto, não mais se sustenta a frágil presunção de que as decisões judiciais sejam sempre adequadas
ao atual paradigma constitucional, mesmo que proferidas pelos tribunais superiores. Independentemente do
órgão de origem, deve ser observado o modo como as decisões judiciais são tomadas, num constante
processo de reflexão acerca das pré-compreensões que as informam e conformam.
 
Como a garantia dos direitos fundamentais não pode ser simplesmente depositada nas expectativas de virtude
do juiz e de idoneidade moral e qualidade técnica de um tribunal, ganham relevo as razões que fundamentam
a decisão judicial e as garantias processuais atribuídas às partes, como o contraditório, a ampla defesa e o
devido processo legal, para a efetivação de um controle social também em face da jurisdição.[12]
 
A idéia de respeito ao sistema jurídico-constitucional, vista agora como meio para a realização da justiça,
reflete-se também no processo e requer a preservação de condições de participação discursiva dos cidadãos
na formação da decisão, por meio da institucionalização de procedimentos que, em última análise, permitam
conceber a decisão como uma (auto) imposição da sociedade. [13]
 
Diferentemente da prática atualmente consolidada, juízes e tribunais devem levar em consideração os
argumentos levantados pelas partes e seus advogados, especialmente no caso de refutação, exigência que se
garante pela análise e controle da fundamentação de cada decisão. [14] Trata-se de decorrência do direito
dos afetados de conhecer e discutir as bases da decisão, contribuindo para a construção democrática da
tutela jurisdicional, exigência constitucional que depende não somente da atuação do juiz, mas também da
participação do Ministério Público, das partes e de seus advogados no processo.[15]
 
Dessa maneira, uma “sociedade aberta de intérpretes da Constituição”[16] poderá analisar criticamente os
pressupostos subjacentes à tutela jurisdicional, o que produzirá uma produtiva abertura entre perspectivas
jurídicas distintas, como os discursos liberal e de bem-estar social, associados aos paradigmas de maior
destaque na Modernidade, agora desvelados e encarados como estratégias argumentativas concorrentes a
cada decisão.[17] Só assim as respostas judiciais, juridicamente consistentes e racionalmente fundadas
também na ótica dos afetados pela decisão, serão construídas sem o aniquilamento da Constituição.[18]

 
 

2 UMA QUESTÃO DE INTERPRETAÇÃO: A DIFERENCIAÇÃO ENTRE REGRAS E
PRINCÍPIOS COMO ESTRATÉGIA PARA EFETIVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO NO
PARADIGMA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

 
Correlacionando interpretação constitucional, jurisdição e processo, sob a ótica contemporânea do Direito
Constitucional e da Filosofia do Direito, percebe-se que a interpretação de qualquer norma, inclusive das
regras de direito processual, é sempre fruto de uma interpretação constitucional, ao menos no paradigma do
Estado Democrático de Direito.
 
Para dar um exemplo, vale lembrar o enunciado do artigo 452, inciso II, do Código de Processo Civil, e os
possíveis problemas decorrentes de sua aplicação nos casos concretos, especialmente em face de outras
regras igualmente válidas e também estabelecidas pelo CPC. [19] Nesse sentido, o referido art. 452, inciso II,
determina que “o juiz tomará os depoimentos pessoais, primeiro do autor e depois do réu”.
 
Considerando as hipóteses gerais de aplicação dessa norma, é fácil relacioná-la aos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa, que se densificam no ordenamento jurídico processual também por
intermédio do disposto no art. 452, II, CPC.
 
Nesse sentido, imaginemos uma ação de alimentos ajuizada por Maria contra João. Primeiramente, Maria
(autora) deporá acerca dos fatos subjacentes à demanda deduzida em juízo, que se relacionam ao seu pedido
e à causa de pedir. Após isso, João (réu) será ouvido e poderá, se for o caso, “rebater” as alegações de
Maria. Dessa forma, o réu terá melhores condições de defesa, esclarecendo, inclusive, questões vinculadas às
afirmações feitas pela autora em seu depoimento.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5872



 
Portanto, tal ordem de depoimentos cria uma “condição de precedência” em favor do demandado,
estabelecendo que “o juiz tomará depoimentos pessoais primeiro do autor e depois do réu”, como
conseqüência lógica dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. No nosso exemplo,
como a autora será ouvida primeiramente, o advogado de João, presente ao interrogatório de Maria, poderá
não apenas ouvir e sugerir perguntas a serem dirigidas à autora, como também esclarecer e demonstrar
eventuais incongruências do depoimento de Maria, por meio das perguntas que indicará no depoimento de
seu cliente, em seguida.
 
Com isso, conforme art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, “aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recurso a ela inerentes”.
 
No mesmo passo, como norma para oitiva das partes em juízo, há de se observar também o disposto no art.
344, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que estabelece: “É defeso, a quem ainda não depôs,
assistir ao interrogatório da outra parte”.
 
A proibição dirigida àquele que ainda não depôs, de assistir ao interrogatório da outra parte, tem como
finalidade preservar a qualidade da prova a ser produzida na audiência. Evita-se, com tal vedação, que a
parte altere o seu depoimento por ter ouvido as informações prestadas pelo seu adversário no processo. Por
isso, quem ainda não depôs não poderá assistir ao interrogatório da outra parte, o que contribui para o
desenvolvimento regular do feito e, portanto, se alinha aos princípios constitucionais do processo (conforme
art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República).
 
No exemplo da investigação de paternidade, embora João (que ainda não depôs) não possa estar
pessoalmente presente no depoimento de Maria, ele será representado por seu advogado. Dessa forma, o
advogado de João, conhecedor por excelência da situação de seu cliente, poderá, já naquele ato, sugerir
perguntas importantíssimas para defesa do réu, que será ouvido posteriormente.
 
Portanto, consubstanciando o devido processo legal e regulando o depoimento das partes em juízo, as regras
do art. 452, II, e art. 344 do Código de Processo Civil deverão ser observadas no curso da instrução
processual, mas não sem uma interpretação constitucionalmente adequada para cada caso concreto. Afinal, o
legislador cria a norma pensando na generalidade das situações, não sendo possível prever e antecipar todas
as situações concretas que se apresentarão aos juízes e tribunais, no exercício da tarefa de julgar. Com efeito,
não se pode acreditar que as regras sejam capazes de (auto)regular todas as suas hipóteses de aplicação ou
dispensar uma atividade de mediação, a ser realizada pelo intérprete, entre as normas gerais e abstratas e os
casos concretos.
 
Para demonstrar a necessidade de uma interpretação constitucional, não apenas do texto da Constituição,
mas também de cada norma do ordenamento jurídico, basta retomar o exemplo da ação de alimentos
proposta por Maria contra João. Desta vez, no entanto, acrescentaremos um dado peculiar à questão, para
analisarmos o que seria uma interpretação constitucionalmente adequada da regra processual em face do
caso concreto.
 
Imaginemos que João, advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil,
pretenda se auto defender no processo decorrente da ação de alimentos proposta por Maria.[20] Na
hipótese, constatou-se não haver defensor público ou outro advogado no Fórum que pudesse ser nomeado
para a defesa de João, que insistiu em advogar em causa própria no momento dos depoimentos pessoais.
 
Segundo o enunciado do art. 452, inciso II, do Código de Processo Civil, “o juiz tomará os depoimentos
pessoais, primeiro do autor e depois do réu”. Todavia, o disposto no art. 344, parágrafo único, do mesmo
diploma legal, também determina que aquele que não depôs está proibido de assistir ao interrogatório da
outra parte.
 
Para solução da questão, João requereu a inversão da ordem de oitiva das partes, para que prestasse o seu
depoimento primeiramente e, em seguida, sem qualquer prejuízo para Maria, participasse do interrogatório
da autora, sugerindo as perguntas necessárias para a defesa de seus interesses.
 
Ora, na situação, como o réu da ação de alimentos advoga em causa própria, impedir quem não depôs de
assistir ao interrogatório da outra parte significaria sacrificar a participação do próprio advogado do réu no
depoimento de Maria, autora da ação. Com efeito, a aplicação irrefletida do disposto no art. 452, II, do
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CPC, criado para materializar a ampla defesa e o contraditório no processo, acabaria por prejudicar o
próprio contraditório e a ampla defesa de João. Nesse passo, a realização da audiência para oitiva de Maria
sem a participação do advogado do réu prejudicaria a qualidade da prova produzida e dificilmente poderia
ser justificada à luz dos princípios do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição.
 
Com fundamento na idéia de interpretação constitucionalmente adequada e sem qualquer descumprimento do
direito vigente (desde que interpretado à luz da Constituição), é possível justificar a inversão requerida por
João, em face das peculiaridades do caso concreto. Destaque-se, entretanto, que a validade da decisão
judicial, na hipótese, dependerá dos fundamentos apresentados, reflexo de uma pré-concepção de
Constituição que deve ser sustentável à luz do atual paradigma constitucional.
 
Partindo da noção de que o dilema Justiça versus Direito é uma falsa questão à luz da idéia de Interpretação
Constitucional, o juiz deverá, ainda, evitar a afirmação de uma (falsa) contradição interna no ordenamento
jurídico. Isso quer dizer que, no caso concreto, a decisão judicial deverá afirmar uma relação de coerência
entre as normas do código de processo civil (artigos 344 e 452, II, do CPC) e os princípios constitucionais
que elas densificam, como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV e
LV, da CF/88).
 
Para tanto, é necessário compreender que o enunciado do art. 452, II, do CPC, como qualquer texto legal,
não se confunde com a norma, fruto da interpretação. Como afirma Friedrich Müller, o texto é apenas a
“ponta do iceberg normativo”, visto que o interprete poderá extrair múltiplos sentidos de um mesmo
enunciado, devendo adotar aquele que represente melhor expressão dos princípios constitucionais, à luz do
paradigma do Estado Democrático de Direito. [21]
 
Essa tensão entre uma interpretação prima face do artigo 452, II, do CPC, e os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa pode ser solucionada pelo processo hermenêutico no caso concreto, sem
afirmação de qualquer contradição. Tudo dependerá de uma interpretação constitucionalmente adequada da
norma do CPC, que não deve ser confundida com o texto legal, ou melhor, com uma interpretação
generalizante do enunciado, inadequada àquela situação específica por força dos princípios constitucionais.
 
Afinal, a idéia de interpretação constitucional requer a afirmação da coerência do sistema jurídico, à luz da
Constituição, no julgamento de cada caso concreto. Por isso, a decisão judicial que refutar, para a situação
específica, o sentido geral e comumente atribuído ao artigo 452, II, do CPC (primeiro o autor depõe, depois
o réu) poderá se respaldar no própria artigo 452, II, desde que seu sentido hermenêutico seja construído em
face das peculiaridades do caso e à luz da Constituição.
 
Em outras palavras, a idéia de Interpretação Constitucional requer uma interpretação das regras de direito (e
não descumprimento) à luz do sistema constitucional e atenta às peculiaridades de cada situação de
incidência normativa (também objeto e fruto de interpretação), de forma que o provimento seja (auto)
imposição da sociedade, em consonância com as normas democraticamente estabelecidas.
 
Vale destacar que importa, nesse viés, não apenas o conteúdo da decisão, que poderá agradar alguns e
desagradar outros. Para afirmação da validade da decisão, o que dependerá de um controle social e
democrático da fundamentação, deverão ser analisados criticamente os pressupostos do juiz acerca do seu
papel, especialmente em relação ao seu sentido de direito e de Constituição, refletidos na decisão. Tais
pressupostos respaldarão ou não a decisão, permitindo considerá-la um provimento racionalmente
sustentável ou uma decisão inválida, conforme os fundamentos apresentados na motivação, exigência do art.
93, inciso IX, da nossa Constituição.
 
Portanto, é possível considerar a oitiva do réu João antes de autora Maria medida coerente com o disposto
no art. 452, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual “o juiz tomará os depoimentos
pessoais, primeiro do autor e depois do réu”, desde que o sentido da norma seja construído à luz do
sistema constitucional, e não apenas de um texto isoladamente considerado.
 
Nesse plano, o intérprete deve tratar a diferenciação entre regras e princípios como uma ferramenta ou
estratégia para a efetivação da Constituição, e não como um limite supostamente imposto pelo texto
normativo. Para muitos, essa distinção seria morfológica (de acordo com a forma do texto) e estanque
(natural ou ontológica), com base na idéia de que regras são normas com enunciados detalhados, que
explicam minuciosamente suas hipóteses de aplicação, enquanto princípios são normas de enunciado
genérico e abrangente, que admitem um balanceamento em face do caso concreto. [22]
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Todavia, com base no exemplo em tela, percebe-se que um mesmo texto pode ensejar a identificação tanto
de regras, quanto de princípios, conforme a interpretação realizada no caso concreto. Para explicar, basta
lembrar que, na instrução processual, a generalidade dos casos exige a oitiva do autor antes do réu,
decorrência da regra extraída do art. 452, II, do CPC. Em condições gerais, esta é a interpretação
constitucionalmente adequada daquele enunciado, como na hipótese em que Maria move ação de alimentos
em face de João e este não advoga em causa própria. Nessa hipótese, a aplicação da ordem ordinária de
oitiva das partes (primeiro o autor e depois o réu) se impõe como exigência da regra extraída do art. 452,
inciso II, do CPC, na medida em que nenhuma particularidade do caso justifique outra interpretação, à luz do
sistema constitucional.
 
Por outro lado, na hipótese em que João advoga em causa própria, o mesmo texto enseja a identificação de
princípios, que justificam a inversão da ordem de oitiva das partes em juízo. Por isso, no caso, a inversão da
ordem ordinária de depoimentos pode ser realizada sem que a validade do artigo 452, inciso II, do Código de
Processo Civil, fosse afetada. Em outros termos, a interpretação constitucional do enunciado permitiu a
extração de princípios que fundamentaram a inversão, sem qualquer descumprimento do direito ou sem o
recurso à invalidação da norma processual estabelecida no CPC.
 
Dessa forma, é possível concluir que:
 

“o suposto grau de abrangência ou indeterminação da norma não poderá ser utilizado como critério para
que ela seja aplicada como regra ou princípio. De outra forma, a noção de Interpretação Constitucional
exige que toda norma, independentemente do seu grau de detalhamento, tenha o seu sentido estabelecido
de forma alinhada os princípios constitucionais, cuja observância assegurará a efetividade dos direitos e
garantias fundamentais, seja aplicada como regra ou como princípio.”[23] 

 
Em outras palavras, só após esse processo de interpretação constitucional será possível definir se a norma
deverá ser tratada como regra (por exemplo, afirmando que o réu deporá depois do autor) ou como princípio
(afirmando que a ordem comum de depoimentos contraria o sentido constitucional da norma em face da
particularidade da situação de aplicação, pois, ao invés de consagrar a ampla defesa e o contraditório, acaba
prejudicando tais princípios constitucionais no caso concreto).[24]
 
Trata-se, portanto, do ponto de chegada do processo de interpretação, não o de saída, afinal, a interpretação
correta será a que expressar a efetivação dos direitos e garantias fundamentais no caso concreto. Com efeito,
 

“... se a particularidade do caso justificar, para o fim de efetivação do sistema constitucional (ônus
argumentativo que deverá ser assumido pelo juiz na fundamentação da decisão), o sentido geral da regra
poderá ser alterado, para preservação dos princípios que ela densifica, o que, em última análise, significa
observar às máximas da norma, e não descumpri-la. Assim, o caminho aberto pela idéia de Interpretação
Constitucional é uma via de mão dupla, na medida em que a Constituição filtra a interpretação das
normas infraconstitucionais ao mesmo tempo em que a aplicação dessas normas configura instrumento
para a efetivação da Constituição, com a afirmação do sistema de direitos e garantias fundamentais a
cada decisão.”[25]

 
Nessa esteira, a inversão da ordem dos depoimentos das partes no processo civil, conforme as peculiaridades
do caso concreto, pode ser considerada exigência do art. 452, inciso II, do Código de Processo Civil, e não o
seu descumprimento. Tudo dependerá de uma interpretação do dispositivo legal alinhada aos princípios
constitucionais e adequada à situação de aplicação, à luz do paradigma do Estado Democrático de Direito.

 
 

3 DIREITO E JUSTIÇA À LUZ DA TENSÃO ENTRE FATICIDADE E VALIDADE
 
De forma particular, Niklas Luhmann descreve a sociedade como um sistema autopoiético. A comunicação é
elemento central da teoria de Luhmann, na medida em que subsistemas de comunicação se integram e
formam um sistema social abrangente, a sociedade. Um subsistema é definido pela fronteira entre ele mesmo
e o seu ambiente, a qual o separa de um exterior infinitamente complexo. [26] Dessa forma, Luhmann
entende a sociedade como um conjunto de subsistemas funcionalmente diferenciados, que se especificam e
incrementam, cada vez mais, a complexidade social do mundo contemporâneo.[27]
 
Assim, Luhmann atesta que o direito, como subsistema da sociedade, se reproduz com base nos seus
próprios elementos. A auto-referência do direito viabiliza sua mudança com base em um código jurídico
próprio (direito / não direito), ao mesmo tempo em que a sociedade se altera. Nessa perspectiva, tal
característica é o que permite a construção de um sistema jurídico dinâmico compatível com a
hipercomplexidade da sociedade atual.
 
Contudo, como cada subsistema funciona com uma linguagem própria e se fecha operacionalmente aos
demais, nem mesmo o Direito, isoladamente considerado, poderia exercer um papel determinante na
conformação das relações sociais e na resolução dos problemas que afetam os indivíduos enquanto membros
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da sociedade. [28]
 
Nessa perspectiva, restaria ao Direito a função de estabilizar expectativas de comportamento. Isso porque,
as expectativas em nível cognitivo, se frustradas, são geralmente abandonadas ou adaptadas à realidade, em
razão do desapontamento do indivíduo. Já as expectativas normativas não são abandonadas se alguém as
transgride. Até mesmo uma pessoa presa em flagrante de homicídio espera que policiais respeitem os direitos
humanos e não atentem contra a sua vida no cárcere. Da mesma forma, condenados por furto exigirão que
seus bens sejam respeitados, evocando, se necessário, as normas que protegem a propriedade. Portanto, cabe
ao direito estabilizar expectativas de comportamento, o que ocorre contrafactualmente, visto que a vigência
do direito não se condiciona ao cumprimento da norma. [29]
 
Trata-se de uma proposta de superação da distinção ontológica entre o factual e o normativo, contrária à
divisão estanque entre “ser” e “dever ser”. Como ressalta Luhmann, orientado em termos contrafáticos, o
sentido do dever ser não é menos fático que o de ser. Toda expectativa é fática, seja na sua satisfação ou no
seu desapontamento, pois o fático abrange o normativo. Nesse viés, a contraposição convencional do fático
ao normativo deve ser abandonada. [30]
 
Em síntese, para Luhmann, o direito corresponde à generalização congruente de expectativas
comportamentais, constituindo um subsistema social que produz congruência seletiva e não tem força para,
por si só, conformar as relações de uma sociedade complexa, perpassadas por diversos outros subsistemas.
[31]
 
De outra forma, Jürgen Habermas destaca a necessidade de que o Direito satisfaça condições, ainda que
precárias, de integração social, e não apenas estabilize expectativas de comportamento.[32] Atento à
complexidade das sociedades contemporâneas, Habermas delineia seu pensamento reconstruindo a tensão
entre faticidade e validade na modernidade. Assim, com a superação da razão prática pela razão
comunicativa, o autor atribui um papel proeminente ao Direito nas sociedades modernas, voltado à
integração social.
 
Como observa Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira:
 

“... além de atender às exigências funcionais dos vários subsistemas sociais, através da sua função de
estabilizar expectativas de comportamento temporal, social e materialmente generalizadas, ao Direito,
em sua forma moderna, cumpre satisfazer as precárias condições de uma integração social que, em
última análise, verifica-se não mais através de imagens religiosas de mundo, mas mediante aquisições de
entendimento mútuo entre os sujeitos que interagem socialmente. O Direito Moderno desloca as
expectativas normativas dos indivíduos para leis que assegurem a compatibilidade das liberdades
subjetivas”.[33]

 
Segundo Habermas, para a realização da função “intrínseca” do Direito é necessário desenvolver uma
certeza jurídica que possibilite aos destinatários das normas calcularem as conseqüências de seu próprio
comportamento, bem como das outras pessoas:
 

“Deste ponto de vista, as normas jurídicas devem assumir a forma de determinações compreensíveis,
consistentes e precisas, como a de uma regra formulada por escrito; elas devem se tornar conhecidas de
todos os destinatários, e assim regular as circunstâncias dadas em termos de suas características gerais e
vinculá-las a conseqüências jurídicas de um tal modo que sejam aplicáveis da mesma forma a todas as
pessoas e a todos os casos comparáveis.”[34]

 
No entanto, Habermas adverte, como outra face dessa perspectiva, que uma teoria jurídica[35] – discursiva,
segundo sua proposta – move-se no interior dos limites das ordens jurídicas concretas e não pode ignorar os
aspectos decorrentes da vinculação interna entre Direito e poder político, especialmente no que se refere à
questão da autorização jurídica e legitimidade do emprego estatal da força.
 
Mesmo reconhecendo que a racionalidade jurídica tenha se ligado, por muito tempo, à idéia de coerção[36],
Habermas salienta que a afirmação da legitimidade do sistema de direitos não pode se fundar simplesmente
do exercício da força ou domínio em uma ordem concreta. Contemporaneamente, as normas serão
consideradas legítimas na medida em que sejam racionalmente sustentáveis perante aqueles que, além de
afetados por elas, devem se sentir seus co-autores.
 
Assim, além do caráter vinculante das decisões judiciais, deve-se assegurar o cumprimento, a um só tempo,
de certas garantias no âmbito da aplicação do Direito, para que a legitimidade do sistema jurídico não seja
comprometida.[37] Nesse passo, para que a atividade de julgar satisfaça a pretensão de legitimidade do
Direito e não comprometa sua função socialmente integradora, é necessário que as decisões judiciais possam
cumprir, simultaneamente, as condições de consistência e de aceitabilidade racional.[38]
 
Para tanto, dois critérios devem ser conciliados no processo decisório: o princípio da certeza jurídica, que
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requer decisões consistentemente tomadas, não apenas em relação ao tratamento anterior de casos análogos,
mas, também, de acordo com o quadro da ordem jurídica vigente; e a pretensão de legitimidade, que requer,
de forma complementar à referência ao Direito vigente, decisões racionalmente fundadas nos fatos que
integram a situação de aplicação, de forma que os co-associados possam considerá-las decisões
racionais.[39] Em suma, as decisões judiciais devem ser tanto coerentes com o Direito vigente quanto
adequadas à respectiva situação de aplicação normativa.
 
Dessa forma, nas sociedades contemporâneas, o Direito deve cumprir a função de estabilizar expectativas de
comportamento e também preservar uma conexão interna com um processo democrático, que permite aos
cidadãos se sentirem co-autores das normas que os regem.
 
Com efeito, a tensão entre faticidade e validade[40] penetra e constitui a própria categoria do Direito,
revelando-se como uma tensão entre o princípio da segurança (ou certeza) jurídica e a busca pela justiça, o
que não deve ser tratado como suposta contradição nos discursos jurisdicionais de aplicação.
 
Segundo Jürgen Habermas:
 

“Por um lado, o Direito vigente ou positivo garante a imposição das expectativas de comportamento
estatalmente sancionadas e, desse modo, a certeza do Direito; por outro lado, procedimentos de
elaboração e de aplicação racional do Direito prometem legitimidade para as expectativas de
comportamento assim estabilizadas”. [41] 

 
 

Nesse contexto, Habermas[42] chega a afirmar que, independentemente da possibilidade de o aparato estatal
executar coercitivamente as normas, estas devem ser passíveis de cumprimento simplesmente por respeito ao
Direito (norms deserve legal obedience), conclusão que se associa à referida pretensão de legitimidade,
relacionada com os procedimentos de elaboração e de aplicação racional do Direito (“Interpretação
Constitucional”).
 
Ora, realmente seria impraticável obrigar todos, todo o tempo, a observarem um direito não passível de
aceitação pelos destinatários das normas. Afinal, como poderia o Estado colocar um guarda atrás de cada
cidadão? Ainda, muito menos viável seria colocar um novo guardião atrás de cada guarda! E assim
sucessivamente. Portanto, se o direito dependesse dessa fórmula, relacionada à presença de coerção e à
ausência de legitimidade, mais cedo ou mais tarde todo aparato estatal ruiria e, com ele, a infra-estrutura
coercitiva imposta à sociedade.
 
Por isso, em uma ordem constitucional alinhada aos princípios do Estado Democrático de Direito, juízes e
tribunais não podem assumir uma postura incoerente ou tímida em relação à efetivação da Constituição, o
que requer uma interpretação constitucionalmente adequada de todo o ordenamento jurídico
democraticamente estabelecido, e jamais o seu descumprimento. [43]
 
No complexo e plural paradigma do Estado Democrático de Direito, a racionalidade da tarefa de julgar
dependerá da conciliação da segurança jurídica e da pretensão de justiça acerca das decisões judiciais, para
que seja preservada a conexão interna entre a tomada de decisão e o processo democrático que, num aspecto
muito mais amplo, permite aos cidadãos participar da criação e aplicação das normas que os afetam. [44]
 
Com efeito, não se deve retirar dos ombros dos juízes a tarefa hercúlea de analisar os traços relevantes do
caso concreto, apreendido da forma mais completa possível, à luz do sistema jurídico-constitucional, o que
deverá se refletir na fundamentação da decisão. Assim, a pretensão de legitimidade do Direito poderá ser
alcançada, de forma que o emprego da força pelo aparato estatal represente, ao invés de violência, uma auto-
imposição, racionalmente aceita por uma comunidade de pessoas livres, iguais, co-autoras e destinatárias das
normas, interpretadas e aplicadas a cada julgamento. [45]
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PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: DO JUSNATURALISMO AO PÓS-POSITIVISMO À LUZ DA
HERMENEUTICA CONSTITUCIONAL.

CONSTITUTIONAL BEGINNINGS: OF JUSNATURALISMO TO THE POWDER-POSITIVISM TO
THE LIGHT OF CONSTITUTIONAL HERMENEUTICA.

Danilo Santos Ferraz
Thaís Cruz de Sousa

RESUMO
A inequívoca valência normativa atingida com a perspectiva pós-positivista dos princípios, ditos
constitucionais, resultou em sua localização no ápice do sistema jurídico, caso em que, uma regra para ser
considerada válida, deve, necessariamente, ser compatível e fundante naqueles. Assim, a aplicação de
qualquer teoria da argumentação racional é justificável por intermédio dos princípios, notadamente e
especificamente com o vetor da proporcionalidade. Entretanto, essa força normativa resultou das
compreensões históricas formuladas pelos cientistas do Direito. O objetivo central desta contribuição,
portanto, é analisar os períodos de superação teórica dos princípios, com ênfase na ótica pós-positivista,
como verdadeiro marco de (re)construção do atual paradigma estatal denominado “Estado Principiológico”.
Pretende-se, sob a luz da hermenêutica constitucional, discutir os métodos de interpretação, bem como o
papel do intérprete frente à aplicação concomitante das regras e dos princípios constitucionais no
ordenamento jurídico. A metodologia desta pesquisa é bibliográfica, descritiva e exploratória. Constata-se
que a inserção dos princípios em patamar constitucional, prescinde de uma reformulação das teorias
hermenêuticas aplicadas para análise das demandas submetidas à apreciação pelo Poder Judiciário, e que
corresponda precipuamente aos anseios dos fundamentos da República Federativa do Brasil, especialmente à
dignidade humana, tanto na dimensão egoística e privatística, como cidadão detentor de direitos e deveres,
quanto no espectro público, enquanto ser humano coletivo e com inserção social. Da mesma forma, que as
alternativas eventualmente encontradas devam considerar os direitos fundamentais relacionados, em toda sua
plenitude e esplendor, reafirmando uma nova hermenêutica constitucional.

PALAVRAS-CHAVES: PRINCIPIOS. FORÇA NORMATIVA. FORMULACAO TEÓRICA.
CONSTITUCIONALIZACÃO. Dignidade. NOVA HERMENEUTICA.

ABSTRACT
The unequivocal normative valency reached with the perspective powder-positivista of the beginnings, said
constitutional, it resulted in his/her location in the apex of the juridical system, I marry in that, a rule to be
considered valid, it owes, necessarily, to be compatible and fundante in those. Like this, the application of
any theory of the rational argument is justifiable through the beginnings, especially and specifically with the
vector of the proportionality. However, that normative force resulted of the historical understandings
formulated by the scientists of the Right. The central objective of this contribution, therefore, it is to analyze
the periods of theoretical superação of the beginnings, with emphasis in the optics powder-positivista, about
true mark of (re)construção of the current paradigm denominated state "Estado Principiológico". it is
Intended, under the light of the constitutional hermenêutica, to discuss the interpretation methods, as well as
the paper of the interpreter front to the concomitant application of the rules and of the constitutional
beginnings in the juridical ordenamento. The methodology of this research is bibliographical, descriptive and
exploratory. It is verified that the insert of the beginnings in constitutional landing, abstracts of a
reformulação of the theories applied hermenêuticas for analysis of the demands submitted to the appreciation
by the Judiciary Power, and that it corresponds precipuamente to the longings of the foundations of the
Federal Republic of Brazil, especially to the human dignity, so much in the dimension egoística and
privatística, as citizen holder of rights and duties, as in the public spectrum, while collective human being and
with social insert. In the same way, that the alternatives eventually found should consider the related
fundamental rights, in all his/her fullness and splendor, reaffirming a new constitutional hermenêutica.

KEYWORDS: BEGINNINGS. FORCES NORMATIVE. THEORETICAL FORMULATION.
CONSTITUCIONALIZACÃO. DIGNITY. NEW HERMENEUTICA.

INTRODUCAO

Para a construção do atual paradigma dos princípios, compreensões teóricas foram elaboradas de
acordo com o posicionamento histórico de suas épocas, com o escopo de melhormente serem aplicadas nas
demandas oriundas da vida em sociedade.

Hordienamente, os princípios encontram-se indubitavelmente, no ápice hierárquico do ordenamento
jurídico brasileiro, cujas normas devem, necessariamente para ser válidas, estarem compatíveis com os
princípios constitucionais. Não exercendo apenas e tão somente a função de suprir lacunas existentes no
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sistema jurídico, os princípios têm uma inequívoca valência normativa, resultando na denominação do
consagrado Estado Democrático de Direito em “Estado Principiológico”. [1]

Robert Alexy[2], debruçando-se sobre os princípios, estabeleceu que eles constituiriam verdadeiros
mandados de otimização, e sua aplicação no ordenamento jurídico seria desenvolvida pelo princípio da
proporcionalidade, no que tange aos aspectos da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido
estrito, de forma a aplicá-los no caso concreto com maior sucesso.

Destarte, com a proporcionalidade torna-se possível a utilização da teoria da argumentação
racional, em que o mandado da ponderação é amplamente justificável frente aos conflitos a serem sanados.

Para demonstrar a felicidade de tal teorização, utilizar-se-á metodologia de natureza bibliográfica,
descritiva e exploratória. O objetivo desta pesquisa, assim, é analisar os períodos de superação teórica dos
princípios, com ênfase na ótica pós-positivista como marco de uma importante revolução no paradigma
estatal atual, denominado-se essa ficção jurídica necessária de “Estado Principiológico”.

Pretende-se, sob a luz da nova hermenêutica constitucional, discutir os métodos de interpretação,
bem como o papel do intérprete frente à aplicação concomitante das regras e dos princípios constitucionais
num dado ordenamento jurídico.

 

1 QUESTÕES DE ORDEM

Para se obter uma compreensão científica – e satisfatória - acerca do conceito de princípios
jurídicos, é necessário fazer uma abordagem ampla do significado da expressão princípio no âmbito
extrajurídico, para em seguida analisá-la no aspecto jurídico, bem como seus efeitos e outras considerações.

“Princípio” em sentido etimológico refere-se ao ato de principiar; momento em que uma coisa tem
origem; ponto de partida de algo ou de alguma coisa, ou simplesmente, a origem, a base que serve de
alicerce para qualquer tipo de desenvolvimento.[3]  

Os princípios em qualquer ramo de estudo ou conhecimento correspondem a algo direcionador, a
um parâmetro que servirá de norte ao resto do sistema. Em outras palavras, uma bússola com a finalidade de
orientar o operador do ramo de conhecimento a qual se dedica, proporcionando uma “luz”’ a ser seguida,
guiando todo intérprete na labuta da compreensão.

Miguel Reale, acerca das noções propedêuticas sobre princípios, ensina-nos de forma clara que:
“[...] os princípios são verdades fundantes de um sistema de conhecimento [...].” [4], podendo ter sido
comprovada ou não, mas precipuamente por questões práticas, por exigência do cotidiano, da práxis jurídica.

Os princípios, na visão do mestre retro, são verdades, constituem fundamentos de validade do
sistema jurídico de conhecimento, no qual o Direito está inserido como tal. Não se admitindo a
caracterização de validade ou invalidade da assertiva – proposição descritiva. 

J. J. Gomes Canotilho, por sua vez, indica aos princípios uma característica agregadora,
identificando-se como forma de auxiliar na interpretação. Correspondem, nesse caso específico, aos
denominados princípios hermenêuticos:

Os princípios hermenêuticos desempenham uma função argumentativa, permitindo, por exemplo,
denotar a ratio legis  de uma disposição [...] ou revelar normas que não são expressas por qualquer
enunciado legislativo, possibilitando aos juristas, sobretudo aos juízes, o desenvolvimento, integração e
complementação do direito. [5]

A função hermenêutica desenvolvida pelo jurisconsulto lusitano possibilita, outrossim, o
desenvolvimento da argumentação para obtenção da finalidade da norma – teoria teleológica. Assim, com o
exercício da interpretação dos princípios existentes nas normas jurídicas, é possível encontrar a intenção do
legislador constituinte para aplicação daquela norma ao caso concreto.

Já na visão de Alexy, que construiu sua teoria[6] partindo da premissa de que os princípios, na
qualidade de norma, fazem parte diretamente do ordenamento jurídico, sendo parte integrante desse,

[...] principios son mandato de opmización, que están caracterizados por el hecho de que pueden ser
cumplidos em diferente grado y que la medida debida de su cumplimiento no solo depende de lãs
possibilidades reales sino también de las jurídicas.  [7]

Por mandado de otimização, desta feita, entendeu-se algo que serve de orientação e cuja
aplicabilidade deve ser a mais ampla possível, dentre as possibilidades jurídicas existentes para o fato. 

Em linhas gerais, os princípios inseridos no ordenamento jurídico constituem proposições válidas ou
inválidas, e que servem de fundamento e respaldo a todo um sistema normativo e jurídico; por exemplo, no
Brasil é válido o princípio da dignidade da pessoa humana[8], bem como o princípio do acesso à justiça –
inafastabilidade do Poder Judiciário. [9]

Entretanto, a proposição descritiva[10] sobre os princípios aplicáveis é que será tratada como
verdadeira ou falsa; em outros dizeres, é falsa a assertiva de que a pena de morte é proibida, salvo raras
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exceções, haja vista o ordenamento brasileiro vedar em todos os casos a pena de morte em privilégio ao
direito à vida (princípio da dignidade da pessoa humana), que é amplamente tutelado. 

Nesse diapasão, os princípios jurídicos, servem como vetores de coerência geral do complexo de
normas, refletindo sua força sobre as mesmas, de maneira a dinamizar a aplicabilidade da norma ao fato
jurídico. [11]

Como decorrência dos princípios estarem reverenciados como bases ou pilares do ordenamento
jurídico brasileiro, hodiernamente denomina-se o consagrado Estado Democrático de Direito em pujante
Estado Principiológico.[12]

Entretanto, uma longa evolução histórica foi trilhada até o alcance da análise dos princípios sob o
aspecto constitucional - até o advento da normatização dos princípios, ou simplesmente ao estado
principiológico - no qual, estar-se-ão aplicados às pessoas enquanto cidadãos, detentores de direitos e
obrigações, inseridas na coletividade.

Tal evolução histórica trata-se, nesse caso, especificamente dos princípios enquanto normas, na
medida em que prescreve condutas que estão preconizadas no sistema jurídico e que servem de fundamento
para todo o complexo normativo, caracterizando-as como normas prescritivas de condutas heterônomas.[13]

 

2 EVOLUÇÃO DOS PRINCÍPIOS

Analisar a evolução do trato dos princípios permite perceber a divisão em três fases de compreensão
teórica, que não são necessariamente cronológicas. Identificam-se, pacificamente, as seguintes: jusnaturalista;
positivista e pós-positivista.

Ressalta-se que esses períodos correspondem a uma formulação teórica, uma vez que ainda hoje
existem defensores do Direito Natural pertinente à fase jusnaturalista, bem como ainda há defensores do
positivismo, comprovando que as etapas iniciais não se perderam com o decurso do tempo.

2.1 Jusnaturalismo

Na fase jusnaturalista, os princípios correspondem a algo fora da esfera jurídica, existente apenas no
plano da abstratação e cuja normatividade era duvidosa ou simplesmente nula. [14]

A força normativa praticamente nula é justificável sob a alegativa da insuficiência dos princípios
retirados da ordem jurídica para suprir as lacunas existentes, bem como para aplicar em conjunto com a
norma jurídica existente na época.

Nesse momento histórico, os princípios são tidos como filosóficos, que fundamentam os ideais de
justiça, não havia que se falar em positivação; nem possuíam aplicabilidade concreta. Em outras palavras, os
princípios deveriam ser entendidos como algo não aplicável no âmbito jurídico, sendo esse precipuamente um
Direito Natural, decorrentes de um valor ético, em razão da busca pelo senso de justiça. Justiça essa que só
poderia ser encontrada diante das previsões expressas do ordenamento jurídico, que deveriam ser
interpretados concomitantemente como a visão e entendimento do direito natural. [15]

Essa análise jusnaturalista, em decorrência de sua abstratividade, recebe críticas[16] doutrinárias,
principalmente por gerar insegurança e incerteza perante a coletividade.[17] É prejudicial à sociedade
métodos de análise dos conflitos desconhecidos, a depender do poder natural, dessa forma; advindo na
mesma linha a dúvida, quem seria, então, o responsável por julgar a demanda?

Como cada indivíduo é único e singular, cada qual tem o ideal de justiça e de direito que entende
correto e efetivo. E isso é bem peculiar. Assim, em que pese às críticas à fase jusnaturalista, ainda hoje ela
persiste, revigorando-se e reinventando-se.

Com a necessidade teórica e prática jurídica de uma maior clareza referente às normas e aos
princípios – notadamente -, advém apresentar a análise positivista, com a denominada normatização dos
princípios.

2.2 Positivismo

 Diante da insuficiência do exclusivo método do Direito Natural para aplicação jurídica, os
princípios foram inseridos no sistema jurídico, porém apenas e tão somente com eficácia supletiva, sendo
aplicados quando a lei fosse omissa, completando a lacuna existente.

Na fase positivista, os princípios integram os códigos. Paulo Bonavides assim se expressa,
afirmando que os princípios estavam, “[...] entrando já nos códigos como fonte normativa subsidiária”. [18]

Nesse momento, os princípios imiscuíram-se no ordenamento jurídico, sendo positivados no texto
normativo, deixando de ser um instrumento de interpretação, para ser uma norma jurídica (mesmo que em
caráter subsidiário).
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 O que facilmente se percebe, por meio da leitura do artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil,
que resulta em integração quando houver lacuna ou omissão da lei, verbis, “art. 4º/CC - Quando a lei for
omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais dos direitos.”
(grifo nosso)

Os princípios seriam utilizados para solucionar os litígios coletivos, apenas quando a lei não tratar
de forma explícita do fato ocorrido, suprindo a lacuna que porventura existisse.

Sobre o assunto, Nelson Nery Júnior, aduz que:

Quando se inclui determinado princípio geral no direito positivo do País (Constituição, Leis, etc..), deixa
de ser princípio geral, ou seja, deixa de ser regra de interpretação e passa a caracterizar como cláusula
geral. Assim, as várias classificações que a doutrina tem empreendido nessa difícil problemática
(princípios positivas e não positivados; norma-princípio), passam por caminhos mais tortuosos para
chegar-se a situação parecida: o princípio positivado, ou norma- princípio não é regra de interpretação,
mas norma jurídica. Mais técnico e menos confuso dizer-se que tornam-se cláusula gerais, que têm
conteúdo normativo e que são fonte criadora de direitos e obrigações. [19]

Porém, tal ótica ainda não se mostrava suficiente para obtenção da finalidade precípua dos
princípios atualmente conhecida, qual seja, de parâmetro para aplicação da norma jurídica ao caso concreto,
orientando-a por instrumentos constitucionais, que estariam no ápice do sistema normativo.

Machado Segundo, complementando o acima mencionado, explica por meio da relação entre o
positivismo jurídico e a justiça, entendida essa como sendo aquilo que é justo e adequado à demanda,
objetivo do atual Estado, que,

[...] preocupados apenas com a realidade sensível, vale dizer, aquela que pode ser apreendida através
dos sentidos, os positivistas não consideram possível o exame de valores, que seriam subjetivos,
decorrentes meras emoções etc. Daí não considerarem possível o estudo da Justiça, afastando-a de suas
preocupações cientificas. [20]

Nesse aspecto, o ideal de justiça, daquilo que seria adequado ao caso concreto, efetivando o direito
de quem a pleiteia, representava só o que estivesse escrito no texto normativo (explicitamente).[21] Não há
qualquer tipo de análise valorativa.

O Estado era tido como algoz da liberdade individual, motivo pelo qual, qualquer tipo de
procedimento por ele utilizado deveria estar respaldado nos princípios da estrita legalidade e da taxatividade,
como forma de resguardar preliminarmente a liberdade e outros direitos fundamentais dos cidadãos.  

2.3 Pós-positivismo

Com a postura humanística e teleológica do direito, advém a perspectiva pós – positivista, a partir
da segunda metade do século XX, que é a chamada fase de constitucionalização dos princípios, em que sua
aplicação não ocorre somente quando houver lacunas no ordenamento, mas, a partir de então, sua previsão
consta no texto constitucional, incidindo como fonte para qualquer tipo de julgamento.

Essa inserção em patamar constitucional reflete em todos os ramos do Direito, na medida em que,
os demais ramos devem se pautar em diretrizes da Constituição Federal (Carta Magna), no intento de obter a
validade do comando normativo (constitucionalidade do mesmo).

Sobre o pós-positivismo, Bonavides reafirma a importância dos princípios perante o complexo
jurídico: “As novas constituições promulgadas acentuam a hegemonia axiológica dos princípios, convertidos
em pedestal normativo sobre o qual assenta todo o edifício jurídico dos novos sistemas constitucionais.” [22]

Por sua vez, Machado Segundo menciona que: “[...] na determinação da norma aplicável, o
intérprete parte dos textos normativos, mas considera sobretudo os princípios aplicáveis e as peculiaridades
do caso concreto, em face das quais esses princípios serão ponderados.” [23]

Assim, os princípios constitucionalizados que estruturam vários ramos do Direito, podem estar
previstos de maneira explícita, quando estão escritos de forma clara no texto legal, como o princípio da
moralidade, publicidade, eficiência, legalidade e impessoalidade de observância da Administração Pública
(artigo 37, caput/CF); ou de maneira implícita, quando estão subentendidos, no caso do princípio da
efetividade do processo.

De forma mais clara, exemplifica-se com o princípio da dignidade da pessoa humana que constitui
fundamento do Estado Social Democrático e de Direito, e está expresso na Lei Maior, mesmo que não esteja
expresso de forma clara na norma infraconstuticional, sua observância é obrigatória, sob pena de desrespeito
ao cidadão detentor de direitos e obrigações, além de violar uma norma constitucional.

 Frise-se que não existe hierarquia normativa entre os princípios – mesmo aqueles implícitos na
legislação gozam da mesma preponderância normativa dos comandos abstratos explicitados.

Sua violação acarreta a inconstitucionalidade da norma, fato de grave conseqüência jurídica. Sobre
o assunto, sábias as palavras de Uadi L. Bulos,

A violação de um princípio compromete a manifestação constituinte originária. Violá-lo e tão grave
quanto transgredir uma norma qualquer. Não há gradação quanto ao nível de desrespeito a um bem
jurídico. O interesse tutelado por uma norma e tão importante quanto aquele escudado em um princípio.
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Muita vez, uma ofensa a um específico mandamento obrigatório causa lesão a todo o sistema de
comandos.[24]

Depreende-se do pós-positivismo, que houve uma ruptura do paradigma tradicional, no qual,
resultante da interligação entre valores, princípios e regras, conectando o direito com a moral e a política,
analisa-se “a superação dialética da antítese entre o positivismo e o jusnaturalismo[25]”.

Como um dos principais representantes do pós-positivismo, Robert Alexy busca a finalidade dos
princípios, mediante atribuição de novos conceitos, os quais evocam os mesmo como verdadeiros mandados
de otimização e por meio das ponderações para aplicação prática que pode ser obtida pelo procedimento da
proporcionalidade, sopesando princípios[26]. 

Nessa linha de pensamento, o cientista tedesco acima viu que, na ponderação utilizada em razão da
aplicabilidade dos princípios constitucionais,

Ya se ha insinuado que entre la teoría de los princípios y la máxima de la proporcionalidad existe una
conexión. Esta conexión no puede ser más estrecha: El carácter de principio implica la máxima de la
proporcionalidad, y ésta implica aquélla. [...] Los principios son mandatos de optimización con respecto
a lãs possibilidades jurídicas y fácticas. [27]   

Percebe-se a importância da compreensão da Moral para com o Direito na fase pós-positivista, uma
vez que o Direito para ser justo deve ser analisado interligado com aspectos que não sejam estritamente
normativos, sob pena de ineficácia do mesmo.

Outrossim, ressalta-se novamente que as fases anteriormente mencionadas pertinentes aos
princípios, subsistem modernamente, pelo fato de que indivíduo é resultado do meio em que vive,
representando aquilo que compreende correto e justo, motivo determinante da filiação à corrente que melhor
seja adequado ao seu entendimento do que deve prevalecer em cada circunstância. Dessa forma, os períodos
dizem respeito apenas a uma elaboração teórica da matéria, e não uma artificialidade cronológica.

Depreende-se que os princípios, na atual fase de constitucionalização, não se resumiram apenas a
suprir as lacunas legislativas, mas se desenvolveram como parte integrante das normas constitucionais,
explícitos ou não, na medida em que servem de base para a construção do ordenamento jurídico.

 

3 DISTINÇÃO ENTRE REGRAS E PRINCÍPIOS

 

Diversos são os critérios utilizados para a diferenciação de regras e princípios, com o escopo de
melhor compreensão acerca da teoria dos direitos fundamentais, bem como para solucionar crises práticas.

O método mais conhecido corresponde ao critério da generalidade, em que o princípio apresenta um
grau elevado da mesma, enquanto a regras possuem um baixo grau, como exemplifica Alexy,

Un ejemplo de uma norma com un nível relativamente alto de generalidad es la norma que dice que cada
cual goza de libertad religiosa. En cambio, una norma según La cual todo preso tiene El derecho a
convertir a otros presos tiene um grado relativamente bajo de generalidad. [28]

Os princípios, em decorrência do grau de generalidade, têm seu campo de incidência maior e mais
amplo, uma vez que as regras, ao contrário, por terem baixo grau de generalidade, têm sua aplicação restrita
aos fatos por ela descritos.

Outra forma utilizada para a diferenciação materializa-se na hipótese de flexibilidade, quando da
solução do caso concreto, em que, se há a possibilidade de ocorrer à relativização para a consequência
jurídica, tal norma é princípio.

Desse modo, exemplifica-se com a norma que estipula o prazo para contestar a ação ser de 15
(quinze) dias a contar do dia da citação[29]; quem, por ventura, quiser contestar no 16º (décimo sexto) dia
não poderá, haja vista a oportunidade de tal direito ter decaído pelo decurso temporal.

Percebe-se que não há exceção à regra mencionada; em outras palavras, não há possibilidade de
flexibilização, pois a legislação é taxativa quanto ao prazo, haja vista quem não apresentar a defesa na
modalidade de contestação no prazo estabelecido legalmente (de quinze dias) será penalizado em regra, com
os efeitos da revelia[30], que corresponde à presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária,
ora autor da demanda.  

De forma diversa, se a norma prescreve que o processo tem que ser apto a promover as partes que
demandam uma tutela jurisdicional efetiva (objetivo do Estado Democrático e de Direito) não é possível
estabelecer com precisão quais instrumentos materiais ou processuais jurídicos, ou simplesmente, quais
normas devem ser utilizadas para que seja atingido o objetivo almejado.

Basta que o caminho percorrido independente do tipo que seja trilhado, tenha condições de
materializar um processo tempestivo e adequado, fazendo que o processo seja efetivo e resulte em uma
tutela jurisdicional efetiva. Demonstra-se, por conseguinte, ser uma típica situação de norma-princípio.
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Diferentemente acontece com a norma-regra, a qual estabelece o caminho e os instrumentos a serem
utilizados para que, ao final, o objetivo almejado seja alcançado, sob pena de desrespeito ao instituto e a
incidência de penalidade.

Para Robert Alexy, que desenvolveu seus estudos baseando-se na pretensa distinção existente entre
regras e princípios,

El punto decisivo para la distinción entre reglas y princípios es que los princípios son normas que
ordenan que algo sea realizado em La mayor medida posible, dentro de lãs posibilidades jurídicas y
reales existentes. Por lo tanto, lo princípios son mandatos de optimización, que están caracterizados por
el hecho de que pueden ser cumplidos em diferente grado y que la medida debida de su cumplimiento no
solo depende de lãs posibilidades reales sino tambien de lãs jurídicas. [31]

Convém retornar às lições de J.J Canotilho sobre os critérios de diferenciação entre princípios e
regras, que consistem basicamente no critério da abstração, em que os princípios são vagos e abstratos
enquanto as regras têm menor grau de abstratividade, sendo caracterizado por maior concreticidade, e o
critério da fundamentalidade, posto que os princípios fundamentam todo o sistema jurídico em essência.[32]

Observa-se, ainda, a distinção baseada na colisão de regras e na colisão de princípios. O
ordenamento jurídico formado por normas – regras caracterizadas por serem prescritivas de condutas -, não
admite a existência de comandos incompatíveis entre si, na medida em que corresponde ao conflito entre os
mesmos, devendo ao menos que uma dessas prescrições de condutas incompatível seja eliminada.

Por exemplo, certa norma permite que se fume em ambientes fechados e outra norma preconiza que
é proibido fumar tanto em ambientes fechados como abertos. A esse fenômeno de colisão de regras,
denomina-se antinomia.

Algumas regras de solução de antinomias foram formuladas, porém nem todos os casos de
incompatibilidade conseguem ser sanados por essas regras de solução, momento no qual se distinguem as
antinomias aparentes das antinomias reais.

A antinomia aparente é aquela solucionada pelo próprio ordenamento jurídico, que por si só
encontra um mecanismo de solução[33], enquanto a real é insolúvel, não havendo qualquer regra no sistema
jurídico capaz de solucioná-la, motivo pelo qual, por meio da interpretação (hermenêutica constitucional),
foram criados meios para auxiliar na solução da sobredita antinomia.

Acerca da antinomia real, objeto de colisão entre as regras e que possuem critério de solução, será
aqui tratada para fins de diferenciação com a colisão dos princípios. Esse corte epistemológico é deveras
importante. Assim, conforme as palavras de Tércio S. Ferraz Júnior, as “antinomias reais seriam aquelas para
as quais não há, no ordenamento, regras normativas de solução, sendo aparentes aquelas para as quais
existem critérios normativos”.[34]   

A solução das antinomias (reais) preliminarmente se funda em três critérios: o cronológico, a lei
posterior prevalece no caso concreto sobre a lei anterior; o hierárquico, a lei em patamar superior prevalece
no caso em detrimento da inferior; e o da especialidade, a lei especial prevalece sobre a lei geral.

Busca-se com a aplicação dos métodos da hermenêutica constitucional, a aplicação de uma regra
com o cancelando ou invalidade da regra não aplicada, diante da incompatibilidade dos comandos
normativos[35].

Nas lições oportunas de Robert Alexy, ‘’[...] Un conflicto entre reglas solo puede ser solucionado o
bien introduciendo en uma de lãs reglas uma cláusula de excepción que elimina el conflicto o declarando
inválida, por lo menos, uma de las reglas.’’  [36]

Assim, no ordenamento jurídico não poderá haver colisão de regras, com a finalidade de conservar a
coerência do ordenamento, como requisito de justiça e segurança jurídica do sistema para com a sociedade.   

Em se tratando de princípios, a situação é bem diferente; quando colidem entre si, busca-se a
solução mediante aplicação de um princípio em determinado caso, em detrimento de outro que não obteve
tanta força valorativa para aquele caso específico. Não significa dizer que um princípio foi excluído em
detrimento do outro que prevaleceu. Preserva-se o máximo possível a integridade do princípio preterido e
aplica-se o comando valorativo porventura escolhido. O núcleo principiológico é inviolável, muito embora se
apare as arestas durante o sopesamento axiológico.

O conflito entre princípios, contrariamente ao que acontece com as regras, atua apenas no campo
valorativo, em decorrência da dimensão do peso jurídico que determinado princípio terá naquele caso
concreto, mediante uma flexibilização/ relativização do princípio de menor envergadura.[37]

Na colisão entre princípios, um dos conflitantes é escolhido para a aplicação ao caso concreto, pelo
fato do principio escolhido ter maior importância naquela situação específica que o mitigado, que poderá
prevalecer em outra demanda.  

Ainda sobre o tema da distinção entre regras e princípios, outras formas de diferenciações podem
ser levadas em consideração, sempre com o mesmo objetivo: uma melhor interpretação da matéria, em razão
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da tênue linha divisória entre ambas. Humberto Ávila assim explica,

As regras podem ser dissociadas dos princípios quanto ao modo como prescrevem o comportamento. As
regras são normas imediatamente descritivas, na medida em que estabelecem obrigações, permissões e
proibições mediante a descrição da conduta a ser cumprida. [...] Os princípios são norma cuja qualidade
frontal é, justamente, a determinação da realização de um fim juridicamente relevante, ao passo que
característica dianteira das regras é a previsão do comportamento. [38]

Diante do exposto, percebe-se que as normas correspondem ao gênero do qual fazem parte, como
espécies, as regras e os princípios. Cada qual com suas peculiaridades inerentes ao instituto e que tornam o
ordenamento jurídico completo, na medida em que as lacunas podem ser perfeitamente preenchidas pelos
princípios e que proporcionam uma justiça efetiva. 

 

3.1 Da proporcionalidade

Por influência do direito administrativo alemão, a doutrina brasileira debruçou-se acerca do instituto
da proporcionalidade. Em se tratando de colisão entre princípios, sana-se o problema com o sopesamento
(depuração) dos mesmos, a fim de se verificar qual tem maior aplicabilidade no caso concreto, por meio das
singularidades inerentes à demanda.

Dessa forma, um princípio exclui o outro apenas e tão somente para efeitos de aplicação na
demanda específica. Ambos os princípios continuam válidos e de observância obrigatória no ordenamento
jurídico brasileiro.

Wilson Steinmetz menciona que a base a servir de fundamento a todo o sistema jurídico consistente
na, “[...] teoria dos princípios e a metodologia é aquela que se estrutura no princípio da proporcionalidade,
sobretudo no princípio da proporcionalidade em sentido estrito – este último também chamado ponderação
de bens.” [39]

O procedimento aplicado para a escolha do princípio predominante na situação específica será o da
proporcionalidade, que consiste em três análises detalhadas, quanto à observância da adequação, necessidade
e proporcionalidade em sentido estrito.

Por adequação compreende-se que a medida escolhida para o caso concreto deve ser apta para
promover a obtenção da finalidade almejada, “devendo existir, portanto, congruência entre a medida adotada
e a finalidade da norma.” [40]

Em segundo momento analisa-se a necessidade ou exigibilidade, nesse contexto será buscado o
meio que traga menor prejuízo, o mais brado possível para as partes envolvidas na demanda, no que tange
aos direitos fundamentais e princípios constitucionais envolvidos. Nas palavras de Valeschka, “[...]
exigibilidade é a busca do meio menos injurioso aos bens e valores constitucionalmente protegidos [...].” [41]

Por fim, observa-se a proporcionalidade em sentido estrito que é em essência compreender o
benefício da medida a ser aplicada, ou simplesmente o sopesamento de valores para saber qual dentro das
circunstancia irá prevalecer na situação específica por meio das restrições aos direitos fundamentais com a
escolha do princípio a ser aplicado.

Em outras palavras, é imprescindível saber se o princípio que será utilizado ao julgar é adequado, na
medida em que fomenta o alcance da finalidade almejada; se é necessário como forma mais branda diante de
outras possibilidades de aplicação à situação; e se é proporcional em sentido estrito, devendo buscar nesse
momento a importância do princípio que porventura venha a ser utilizado e o menor prejuízo que se possa
causar à segurança jurídica.

No sistema jurídico brasileiro, em que as normas geralmente possuem proposições baseadas em
princípios, a aplicabilidade do procedimento da proporcionalidade mostra-se necessária, e de suma
importância para o fiel cumprimento da finalidade precípua do texto normativo constitucional, quanto à
apreciação das demandas pelo judiciário.

 

4 DA SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.

Acerca da importância jurídica da constitucionalização dos princípios para o sistema jurídico
brasileiro, a jurista Germana de Oliveira Morais afirma que, 

[...] vivemos uma época de transição: de transição do Direito ‘’ por regras’’, antes reconduzível ao
legalismo, ao Direito ‘’ por princípios’’, consectário do reconhecimento da insuficiência da lei, porque
nem sempre capaz de realizar a Justiça, da lei como parâmetro exclusivo ou primordial das condutas em
sociedade. Vivenciamos concomitantemente a demolição parcial do Direito ‘’por regras’’ e a construção
paulatina do Direito ‘’por princípios’’[42]

Os princípios, na medida em que se inserem no sistema normativo, possibilitam sua aplicabilidade de
forma direta e até mesmo indireta, uma vez que o complexo de condutas formado apenas de regras se mostra
insuficiente perante os anseios oriundos da coletividade (que constantemente varia, sempre de acordo com o
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momento histórico presenciado).

Essa possibilidade de empregabilidade dos princípios, materializado os fundamentos e objetivos do
Estado Democrático de Direito, vez que a norma originária nem sempre atende aos anseios da sociedade,
pelo fato da evolução da coletividade ser um fato constante e permanente, representa uma segurança jurídica,
bem como uma credibilidade junto ao Poder Judiciário (órgão responsável que chamou para si a
responsabilidade em dirimir as lides sociais, por impossibilidade do exercício da autotutela, que na prática
causava injusta e fomentava a desigualdade).

 Segurança jurídica, em razão da certeza que apesar de determinado tipo de conduta não estar
previsto de forma expressa no texto legal, por ser originário da evolução social histórica, existem princípios
que evoluíram junto com coletividade e que vedaram aquela conduta não desejada.

E credibilidade no Poder Judiciário, por proporcionar à sociedade um provimento judicial efetivo,
na medida em que atende aos reclamos sociais, diante de valores e princípios considerados importantes e que
representam na essência a própria dignidade da pessoa humana.

 A tutela jurisdicional efetiva não é obtida apenas quando o juiz faz cumprir a lei, tal como está
expressa no texto jurídico, aplicando no caso concreto a vontade do legislador da época em que foi criada a
norma; mais que isso, a efetividade da tutela, materializa-se com a análise minuciosa das garantias advinda
dos princípios constitucionais interligados com as peculiaridades da demanda submetida ao Judiciário.

Momento em que o juiz se revestirá da imparcialidade[43], para considerar apenas as situações ao
qual lhes são apresentadas (nos autos processuais), sem interferências pessoais, caso contrário, consistiria em
erro crasso.

  Possibilitar uma análise diante das peculiaridades do caso concreto em conexão com os princípios,
sem esquecer, é claro, das regras pertinentes à situação, corresponde mais que uma justiça propriamente dita.
Resulta no respeito à ordem constitucional, mas também, a condição de cidadania própria dos indivíduos,
protegida pelo princípio da dignidade da pessoa humana, do qual somos todos detentores.

 

5. A HERMENUTICA DOS PRINCÍPIOS FRENTE O PÓS-POSITIVIMO

5.1 Hermenêutica 

A palavra hermenêutica tem origem helênica e corresponde ao ato de interpretar, buscar o sentido
de alguma coisa, diferindo do significado de interpretação por ser mais amplo, abrangendo-o.[44]

Tal sentido é entendido como algo inesgotável[45], sob pena de desnecessidade da hermenêutica.
Só se busca um sentido de alguma coisa, pelo simples fato dessa coisa possuir mais de um sentido; caso
contrário, seria atividade totalmente desnecessária ao intérprete.

Para uma melhor clareza conceitual de hermenêutica, Meton Marques de Lima ensina que:

A hermenêutica busca o significado das manifestações simbólicas; compreende o processo de decifração
que parte de um conteúdo de um significado manifesto para um significado latente ou escondido [...] é,
em sua essência, contrária aos métodos fechados e dogmáticos, afirmando-se no processo dialético
apoiado em categorias como a historicidade, a linguisticidade, a tradição, a retórica, a pré-compreensão,
a experiência, os paradigmas, a critica, o método científico.[46]

Em outras palavras, a aplicação hermenêutica em âmbito jurídico possibilita o conhecimento da
finalidade precípua da norma, bem como a intenção do legislador originário - da época, considerando os
costumes e valores do momento, em decorrência da interpretação histórico evolutiva da época do advento da
lei.[47]

5.2 Métodos de interpretação constitucional

A Constituição Federal sempre fora a lei máxima do ordenamento jurídico brasileiro, em que pese
algumas retaliações históricas. Na época ditatorial, onde prevalecia à vontade do ditador, com o poder
concentrado em suas mãos, a atual carta magna era enfrentada por alguns como uma mera carta de
intenções, contendo disposições vazias e abstratas.

Nesse contexto, os métodos hermenêuticos de interpretação das normas constitucionais,
denominado de não-interpretativistas, consideravam o ato de interpretar apenas a conduta de ler e
decodificar, no qual era demandado o mesmo esforço para interpretar uma lei ordinária ou um dispositivo
constitucional.

Os métodos consistiam basicamente: no literal, prevalecendo o que estava disposto na lei, sem a
possibilidade de qualquer interpretação; no sistemático, onde uma norma não podia ser analisada de forma
individual; no teleológico, se levava em conta a finalidade do legislador; e no histórico, onde se analisava a
época em que a lei havia sido elaborada. 

Diante da insuficiência dos métodos hermenêuticos[48], uma vez que são destituídos de valores
(não há uma compreensão do aspecto material da Constituição), com a nova visão constitucional, bem como
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a inserção dos princípios no ordenamento jurídico, Canotilho propõe a atual corrente interpretativista, para
interpretar as normas constitucionais que exige mais esforço que a interpretação das normas ordinárias.

Não há uma contraposição[49] entre as correntes, apenas a interpretativista assume a insuficiência
da primeira e agrega os princípios da: unidade da constituição; efeito integrador; concordância pratica;
máxima efetividade; princípio da forca normativa da constituição e a justeza ou conformidade judicial das
normas constitucionais[50].

A unidade da constituição busca uma interpretação que não fomente a contradição entre as normas
do ordenamento jurídico, observando a compatibilidade com a Carta Magna, é o princípio que por excelência
preserva a Constituição[51], interligado, apresenta-se o princípio do efeito integrador que ao dirimir um
conflito deve-se haver “primazia aos critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração política e social
e o reforço da unidade política.” [52] 

O operador do direito utilizar-se-á o princípio da concordância prática para ajustar os bens / valores
jurídicos que estão em colisão com o escopo de estabelecer limites a sua aplicação, promovendo uma
harmonização, nesse sentido busca-se na aplicação da norma constitucional, “o sentido que maior eficácia lhe
dê” [53], por meio do princípio da máxima efetividade.

Como corolário do fato da constituição ser uma lei suprema, deve ter, dessa forma, preferência os
seus pressupostos na análise das demandas submetidas à apreciação – princípio da força normativa da
constituição -, e por fim, “o órgão encarregado da interpretação da lei constitucional não pode chegar a um
resultado que subverta ou perturbe o esquema organizatório-funcional constitucionalmente estabelecido”
[54], por meio do princípio da justeza ou conformidade funcional.

Assim, o intérprete, ao conduzir a norma constitucional ao caso concreto deve aplicá-la de forma
cuidadosa, a verificar a utilização dos métodos próprios para tanto, com a finalidade de aproximar a
interpretação do individuo e da sociedade, demonstrando que a mesma atende aos anseios sociais atuais,
acompanhando o crescimento histórico-evolutivo.

Raimundo Bezerra Falcão menciona o crescimento social e individual relacionado ao ato de
interpretar que,

Cabe ao intérprete levar em conta o crescimento do indivíduo e o da sociedade. [...] acontece que pode
chegar-se a um ponto em que a interpretação se afaste de tal modo do indivíduo e se encaminhe tanto
para o social que isso acarrete ao indivíduo uma ameaça de descaracterização de sua dignidade intrínseca
[...] de igual maneira, pode acontecer de a interpretação distanciar-se tanto do social, tendendo para os
interesses individuais, que, num determinado ponto, comecem os conflitos [...].  [55]

Destarte, com a constitucionalização dos princípios, os métodos de interpretação se tornaram
insuficientes para alcançar a finalidade da norma constitucional, resguardando o indivíduo em todas as
situações, momento em que o Estado deixa de ser inimigo da população e passa a ser responsável ativo pelo
progresso da nação ao qual está inserido (intervencionismo – ações afirmativas).

O intérprete, ao utilizar à hermenêutica para fins constitucionais, deve primar nas demandas
submetidas à apreciação por Poder Judiciário por mecanismos que promovam a aplicação e materialização
dos fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil, elevando a cidadania e dignidade humana, e
pugnando por uma sociedade mais livre, justa, solidária e desenvolvida.  

5.4 Nova hermenêutica constitucional

O positivismo jurídico impossibilitava no exercício da interpretação constitucional a consideração
dos princípios e dos valores, impossibilitando de forma absoluta a tarefa hermenêutica no a ótica material da
constituição.

Com a superação do positivismo pelo pós-positivismo, os princípios e valores constitucionais
tornaram-se indispensáveis para uma compreensão satisfatória da Constituição, proporcionando a inserção
de uma denominada nova hermenêutica constitucional, apta a promover uma reconstrução das teorias até
então existente e resultando na quebra do antigo paradigma do Estado.

Essa nova hermenêutica concentra-se na unidade da Constituição Federal (bem como, nos métodos
de Canotilho, anteriormente mencionados), como sendo lei suprema de todo o sistema jurídico e que
compreende em sua estrutura princípios e valores que servem de fundamento e legitimidade para a prolação
dos julgados judiciais. 

Verifica-se a inserção do conceito de concretização, em que as disposições normativas
constitucionais são vagas, amplas, abstratas cabendo ao operados do direito / intérprete constitucional
fomentar a integração da norma vaga com o fato ocorrido, de maneira de “encaixar” o ordenamento jurídico
com as hipóteses de incidência da norma.

Com a renovação da hermenêutica, uma estrutura jurídica foi resultante em que nas lições de Paulo
Bonavides:

[...] o reconhecimento da eficácia normativa dos princípios gerais de direito, convertidos doravante em
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princípios constitucionais e, portanto, erguidos do seu grau de subsidiariedade interpretativa nos
Códigos até o topo da hierarquia normativa do sistema jurídico [...] a expansão normativa do Direito
Constitucional a todos os ramos do Direito, acompanhada de uma firmação definitiva de superioridade
hierárquica, e, finalmente, a tese vitoriosa de que a Constituição é direito e não idéia mero capitulo da
Ciência Política.[56] 

Se a Constituição Federal é encarregada de estudar o ordenamento positivado e delimitar as
relações de forma genérica, mas que servirá de fundamento e diretriz para o estabelecimento das relações de
forma específica, preconizadas nos variados ramos do Direito, nada mais justo do que moldá-la de princípios
e valores constitucionais que acompanham a evolução história e que privilegiam o respeito aos indivíduos.

Por meio do pós-positivismo, o Direito Constitucional tem como parte de maior ênfase a
hermenêutica, haja vista ser ela responsável por dar aplicabilidade prática por meio da interpretação das
normas contidas na Carta Magna.

5.5 Teoria da argumentação racional.

Os princípios tidos por constitucionais, aplicados como critério de valoração (princípio da
proporcionalidade), devem ser utilizados por meio uma teoria da argumentação racional, em que há
possibilidade de o operador do direito, de forma clara e precisa demonstrar, justificar a valoração, bem como
a solução encontra ao caso específico. [57]  Marcel Mota, sobre a teoria mencionada explica que,

A teoria do discurso constitui uma terceira via entre o relativismo e o absolutismo ético. Ao descartar o
relativismo ético, a teoria do discurso oferece a possibilidade de discussão racional sobre questões
jurídicas e morais. Rejeita-se o ceticismo jurídico. Ao superar o absolutismo ético, atende as exigências
das sociedades pluralistas regidas por uma constituição democrática. [58]

Por outro lado, a teoria do discurso foi desenvolvida por Alexy para ser aplicada no caso concreto,
com o emprego da ponderação de valores, sopesando-os, em que o operador do direito justifica sua análise,
primando pela observância dos direitos fundamentais, em que “com base em uma teoria da argumentação
racional, é possível justificar racionalmente o mandado de ponderação.” [59]

A Constituição de 1988 foi pródiga na previsão de direitos e por ser o “centro em torno do qual
giram várias ordens normativas fragmentadas”  [60] não há como entender qualquer direito sem obtemperar
o esboço que a Carta Magna faz dele.

Diversos direitos foram dotados pelo constituinte de uma condição de fundamentalidade, compondo
o rol dos direitos fundamentais que “são direitos público-subjetivos de pessoas (físicas ou jurídicas), contidos
em dispositivos constitucionais e, portanto, que encerram caráter normativo supremo dentro do Estado.”
 [61]

Assim, pode-se citar alguns direitos fundamentais a título meramente ilustrativo: de liberdade – de
culto, de pensamento, de expressão –; de incolumidade física – vedação de penas cruéis ou desumanas; de
segurança jurídica – propriedade, ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa julgada; de um processo
justo – devido processo legal, inafastabilidade da jurisdição, contraditório e ampla defesa; etc.

Ressalta-se que por interpretação do artigo 5º, parágrafo 2° da Constituição Federal: “os direitos e
garantias fundamentais expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja
parte.”

Demonstrando assim, o papel integrador do texto constitucional, qual seja, proporcionar uma
relação direta da Constituição por meio dos direitos e garantias fundamentais com os tratados
internacionais.[62]

A legislação processual civil pátria (artigo 461-A) estabelece, outrossim, que o devedor
inadimplente poderá sofrer a expropriação de seus bens, com a finalidade de satisfazer a obrigação objeto da
penhora; entretanto, a decretação de tal procedimento deve ser revestida de análise minuciosa, pois o
exeqüente tem a seu favor o direito de crédito e a prerrogativa da boa fé, uma vez que a obrigação tinha sido
por ambos anteriormente pactuada. Em contraponto, o executado é resguardado pelo devido processo legal,
pela dignidade da pessoa humana, dentre outras direitos e princípios que privilegiam sua condição. Eis um
grande desafio da nova hermenêutica que se pretende delinear nos dias hodiernos, qual seja, satisfazer
interesses contrários e constitucionalmente assegurados.

 O magistrado, dessa forma, terá que sopesar por meio do vetor da proporcionalidade o princípio
constitucional da segurança jurídica e as garantias também constitucionais, para que o provimento judicial
seja o mais brando possível, sendo, porém, o mais efetivo e justo às peculiaridades das partes que demandam.

Esse sopesando além de servir como controlador da atividade do operador do direito exerce a
função de tutelar a liberdade, bem como, “[...] por igual, em nível hermenêutico, um excelente mecanismo de
controle, apto a solver, por via conciliatória, problemas derivados de uma eventual colisão de princípios.”
[63]

Em síntese, sob o prisma da teoria da argumentação racional, e considerando os princípios
verdadeiros postulados normativos constitucionais, de observância obrigatória em todo ramo do
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conhecimento jurídico, o operador do direito, em cada situação concreta, analisando as peculiaridades em
jogo, deverá justificar suas atitudes, suas escolhas, tudo com a base na Constituição Federal, para obtenção
de um resultado racional, justo e constitucional.  

 

CONCLUSÃO

Os princípios, de maneira ampla, podem possuir definições diversas, que variam consoante o caso
em que se quer aplicar, podendo ser princípio hermenêutico, princípio como verdade de um sistema de
conhecimento, ou simplesmente, princípio como norma. Uma vez constitucionalizados, constituem
fundamento de validade das demais normas do sistema jurídico.

A fase de constitucionalização, ou simplesmente pós-positivista, foi resultado de uma evolução
histórica, compreendendo as análises: jusnatural, em que os princípios correspondiam a algo abstrato, fora do
sistema normativo; positivista, que passam a integrar o sistema jurídico como fonte subsidiária de aplicação;
e, por fim, a pós-positivista, sendo os princípios encarados como normas positivadas constitucionalmente, de
observância obrigatória.

 Esses períodos percorridos pelos princípios devem ser entendidos como etapas de uma
interpretação teórica, pelo fato de ainda hoje existirem doutrinadores defendendo a teoria jusnaturalista,
relacionada ao Direito Natural e teoria positivista, seu contraponto.

A constitucionalização dos princípios proporcionou a utilização de forma clara no caso concreto do
procedimento da proporcionalidade, que consiste basicamente numa técnica de argumentação relativa à
colisão de princípios, a fim de obter para a aquela determinada situação uma melhor solução, analisando
cuidadosamente com base na adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

Os princípios, como espécies do gênero norma, acarretam uma confusão teórica sobre os critérios
entre aqueles e as regras, o que possibilita uma série de critério para diferenciá-los, tais como grau de
generalidade, relativização ou flexibilização, critério de solução de conflito, entre outros.

 Diante da impossibilidade de o legislador prever todas as situações em que a sociedade pode se
submeter, o sistema jurídico brasileiro, por vezes, pode apresentar lacunas que, a depender do caso, podem
ser supridas pela existência de princípios.

Os princípios, na atual fase de constitucionalização, não se resumiram apenas a suprir as lacunas
legislativas, mas correspondente a fazer parte integrante das normas constitucionais, sejam explícitos, sejam
implícitos, na medida em que servem de base para a construção do ordenamento jurídico.

Essa constitucionalização permitiu o desenvolvimento de uma nova hermenêutica constitucional que
proporciona ao operador do direito garantir a supremacia da Constituição Federal, principalmente no que
tange a observância dos direitos fundamentais, que só podem ser respeitados se a norma for válida e estiver
em acordo com os princípios norteadores do ordenamento jurídico.

Outro ponto a se considerar, com a inserção dos princípios no comando normativo, foi à utilização
do vetor hermenêutico da proporcionalidade para sopesar os princípios quando colidirem no caso concreto,
momento em que o magistrado se valerá de uma teoria da argumentação racional para fundamentar seu
julgado. Eis uma verdadeira teoria da argumentação racional, conforme lições de Alexy.

Assim, promove-se aos administrados considerados em sua individualidade e à coletividade uma
maior segurança jurídica e credibilidade junto ao Poder Judiciário, mormente em que a decisão será
devidamente fundamentada sob o ponto de vista constitucional, não desmerecendo qualquer comando
constitucional.  
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O DIREITO ACHADO NA RUA: REFLEXÕES PARA UMA HERMENÊUTICA CRÍTICA 

THE LAW FOUND ON THE STREET: CONSIDERATIONS FOR A CRITIQUE HERMENEUTICS 

Alexandre Bernardino Costa 

Vívian Alves de Assis 

 

RESUMO 

Os aportes da corrente prático-teórica O direito achado na rua, em uma perspectiva emancipatória – que tem 

por base a idéia de um direito como prática social aliada à hermenêutica material – permitem a investigação 

de novas possibilidades à introdução de referências interpretativas. No presente artigo propõe-se que o 

Paradigma de Acesso aos Bens Jurídicos Primários, proposto por Ricardo Luis Lorenzetti, seja adotado 

como modelo decisório para os profissionais jurídicos críticos no processo interpretativo. Neste sentido, 

buscam-se possibilidades de uma leitura do campo jurídico com a participação das vozes dos discursos 

marginalizados na produção de sentido das normas jurídicas.  

PALAVRAS-CHAVES: Saber crítico; O Direito Achado na Rua; Modelos decisórios 

 

ABSTRACT 
The contribution of the practical-theorical current (or tide) known as “The Law Found on the Street” – in an 

emancipatory persperctive, that has as its foundation the idea of a law as a social practice allied with the 

hermeneutical matter – allows the investigation of new possibilities of interpretative references. This article 

proposes that the “Paradigm of Acess to the Primary Juridical Goods”, studied by Ricardo Luis Lorenzetti, 

be adopted as a deciding model for the professionals of law in the process of interpretation. This way, the 

investigation will seek possibilities of a elucidation in the judicial field attached with the participation of the 

voices from the outcasts speech, resulting in the production of sense of the norms. 

KEYWORDS: Critical Knowledge, The Law Found on the Street, Deciding Models 

1. Base epistemológica: Saber jurídico crítico ou Teoria Crítica do Direito? 

  

  

A origem da corrente de pensamento que se auto-designa Teoria Crítica do Direito nos 

remete a década de 60 quando surge um pensamento marxista acadêmico que desenvolvia 

uma reflexão materialista do direito a partir de uma teoria das ideologias. [1] 

Porém, o movimento crítico no campo jurídico iniciou-se de fato na década de 70, e, 

hodiernamente, pelo seu caráter fragmentário, sua falta de coerência, precisão, regras 

de correntes da lógica e da não contradição, até mesmo alguns de seus adeptos, 

concordam que não se pode falar da produção de uma teoria crítica. [2] 

Autores que adotam uma atitude crítica[3] desenvolvem, na realidade, um corpo de 

idéias, que são produzidas a partir de diferentes marcos conceituais, ou seja, não 

possuem um sistema de categorias, estabelecendo assim "contralinguagens"[4]. Por este 

prisma pode-se concluir que uma proposta de um pensamento crítico não implica, 

necessariamente, na filiação do jurista ao que se designa como Teoria Crítica do 

Direito. 

Por este motivo prefere-se falar em um saber, pensamento ou discurso crítico, a 

assumir a ligação a uma suposta Teoria Crítica do Direito. [5] Deve-se destacar que o 

principal ponto de encontro entre os adeptos desta "teoria" seria a crítica às teorias 

jurídicas hegemônicas, principalmente o positivismo jurídico.[6]  

Norberto Bobbio coloca como pontos fundamentais do positivismo jurídico: abordagem do 

direito como um fato; o direito é definido em função do elemento da coação; 

desenvolvimento da teoria da legislação como fonte preeminente do direito; considera a 

norma jurídica como um comando (teoria imperativista do direito); sustenta a teoria da 
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coerência e da completude do ordenamento jurídico, a teoria da interpretação 

mecanicista e a teoria da obediência absoluta da lei.  

No campo jurídico, a Teoria Pura do Direito, proposta por Hans Kelsen ,aparece como marco representativo 

da perpetuação do normativismo no imaginário jurídico. Como todo discurso, o kelseniano possui diversas 

denotações, o que permite admitir-se a existência de diversos "kelsens"[7]  simultâneos: um Kelsen 

kantiano, um Kelsen positivista jurídico, um Kelsen normativista, um Kelsen formalista, entre outros. Estas 

interfaces do autor se coadunam com o positivismo jurídico, análise confirmada pelo próprio Kelsen na 

seguinte passagem: "La teoría pura del derecho es positivismo jurídico, es simplesmente la teoría del 

positivismo jurídico (...)."[8] 

O pensamento crítico como contradiscurso, nesta perspectiva, se distancia dos 

profissionais que se consideram críticos, mas que criticam o Direito de forma 

superficial, quase jornalística, e esquecem qualquer obrigatoriedade de um 

convencimento ético-legal-racional. Esta preocupação reside na direção ao 

irracionalismo[9] tomada por alguns autores que, ao refletirem sobre as possibilidade 

de um uso alternativo do direito, acabam realizando a mera substituição de dogmas.[10] 

O saber crítico pressupõe que o conhecimento é historicamente produzido, o que impossibilita a sua 

neutralidade e objetividade na produção científica pretendida pelos pensadores modernos.[11]Desta forma, 

um pensamento crítico para o campo jurídico não parte apenas de uma crítica interna do discurso científico, 

mas de uma crítica do mesmo inserido na realidade. 

Neste momento, devem-se destacar alguns trabalhos de autores que refletem sobre o campo jurídico a partir 

de um pensamento crítico. Neste sentido, a obra A introdução ao pensamento jurídico crítico[12] de 

Antonio Carlos Wolkmer é um marco para o entendimento da propagação desta postura entre os juristas. 

Wolkmer divide a crítica jurídica em quatro grandes eixos epistemológicos: Critical Legal Studies 

(movimento norte-americano com influência na cultura anglo-americana); Association Critique du Droit 

(origem na França com influência na América Latina); Uso Alternativo do Direito (origem na Itália com 

penetração na Espanha, possui adeptos europeus e latino-americanos); Enfoques epistemológicos de 

pluralismo crítico.[13]Entre os enfoques epistemológicos de pluralismo crítico, Wolkmer cita: 

  

(...) o modelo científico da interdisciplinaridade (Bélgica), a revisão crítica de 

inspiração frankfurtiana (Alemanha), a sociologia da retórica jurídica (Portugal), a 

crítica jurídica de matriz marxista-ortodoxa (Espanha, México, Chile, Colômbia, Brasil 

etc.), a crítica psicanalítica do Direito e a semiologia jurídica (Argentina e 

Brasil).[14] (grifo nosso) 

  

Ainda no eixo referente ao Pluralismo Jurídico, cabe primeiramente defini-lo como: " a multiplicidade de 

práticas existentes num mesmo espaço sócio-político, interagidas por conflitos ou consensos, podendo ser 

ou não oficiais e tendo sua razão de ser nas necessidades existenciais, materiais e culturais." [15] 

A pesquisa empírica realizada por Boaventura de Sousa Santos na favela carioca do Jacarezinho nos anos 

70 pode ser apontada como uma experiência do pluralismo jurídico, ora delineado, ao se assentar na 

comparação/contraste entre o direito estatal e o direito de Pasárgada[16], ou seja, a pesquisa pressupõe que 

haja mais de um direito ou ordem jurídica autêntica no mesmo espaço geopolítico.[17] 

Ressalta-se, entretanto, que a teoria da pluralidade jurídica não se contrapõe, necessariamente, ao direito 

estatal, se contrapõe a tese do direito estatal que nega qualquer outro sistema de normas, que não o seu.[18] 

Por outro lado, o pluralismo jurídico não é intrinsecamente contra-hegemônico, progressista e democrático, 
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o corte conservador do pluralismo[19], a contrario sensu, não permite a ascensão dos marginalizados, 

escamoteando e limitando a sua participação.[20] Nesses termos, Carbonnier leciona que: " ... não existe um 

pluralismo jurídico, mas vários fenômenos de pluralismo jurídico".[21] 

            A partir da explicitação da concepção epistemológica desenvolvida pelo pluralismo jurídico crítico, 

a análise a seguir se concentrará em um de seus enfoques: a concepção de direito e hermenêutica da 

corrente prático-teórica O Direito Achado na Rua. 

  

  

•2.      Direito Achado na Rua: concepção de direito e hermenêutica 

  

O projeto teórico-prático O Direito Achado na Rua, criado na UnB, está inserido no eixo do pluralismo 

crítico, ora discutido, em uma perspectiva emancipatória[22], por desenvolver uma crítica jurídica de 

perspectiva dialética a partir do método histórico-crítico[23], apresentando uma proposta de compreensão 

do direito "enquanto modelo de uma legítima organização social de liberdade". [24] 

No contexto do capitalismo periférico latino-americano, o diálogo entre autores como Roberto Lyra Filho, 

Roberto Aguiar e José Geraldo de Sousa Júnior, que adotam a concepção de O Direito Achado na Rua, 

possui um tratamento desmistificador do pensamento jurídico, na perspectiva da abertura de um campo de 

possibilidades na interpretação das normas jurídicas fundado em uma concepção crítica do direito. 

O Direito Achado na Rua abre alternativas ao direito oficial que permitem "outros modos de conhecer as 

regras jurídicas"[25], pois parte da perspectiva de que o direito, em uma realidade plural e complexa, é uma 

prática social que ocorre no processo histórico, nas palavras de Roberto Lyra Filho: 

  

"(...) Direito é processo, dentro do processo histórico: não é uma coisa feita, perfeita e inacabada; é aquele 

vir-a-ser que se enriquece nos movimentos de libertação das classes e grupos ascendentes e que definha nas 

explorações e opressões que o contradizem, mas de cujas próprias contradições brotarão as novas 

conquistas." [26] 

  

O espaço da construção e reconstrução do direito inserido na sociedade, na atuação dos movimentos sociais 

e nos espaços públicos onde os cidadãos vivenciam a sua autolegislação é na rua, portanto, somente este 

direito pode ser reconhecido como tal. [27] 

  

         Com vistas a este aperfeiçoamento do direito, que passa a ser compreendido como instrumento de 

transformação social, deve-se buscar a superação do "senso comum teórico dos juristas"[28] que traduz o 

"conjunto heterogêneo de hábitos semiológicos de referência"[29],  contemporaneamente representado por 

uma ideologia das formas jurídicas. 
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O senso comum teórico dos juristas permanece povoado pelo normativismo que privilegia 

de forma excessiva o cognitivo racional, a a-historicidade conceitual, as 

simplificações e as certezas condizentes com o pensamento moderno. 

A partir da percepção de direito apresentada pela corrente de pensamento O Direito Achado na Rua, 

propõe-se uma hermenêutica crítica correspondente, que deve ir além do procedimento passivo e formal, 

tomando uma feição material e criativa,[30] permitindo uma postura de abertura visando o reconhecimento 

da "práxis social de (re)interpretação."[31] 

A hermenêutica crítica, como função política e ideológica assumida por profissionais do campo 

jurídico[32], deve avocar a tarefa do preenchimento dos espaços de imprecisão da língua e das lacunas, que 

para Hans Kelsen era "uma função criadora de Direito que somente pode[ria] ser realizada por um órgão 

aplicador do mesmo...".[33] 

No intuito de uma crítica qualificada ao positivismo kelseniano, vale lembrar, que o referido autor 

reconhece a "inevitável pluralidade de significações"[34] de um texto legal, porém acredita na possibilidade 

de uma interpretação jurídico-cientifíca ser uma "interpretação simplesmente cognoscitiva"[35]. 

Diante da impossibilidade prática do intérprete do direito revelar "todas as significações possíveis"[36] das 

normas jurídicas, discorda-se deste posicionamento do autor, já que existe obrigatoriamente uma escolha do 

campo das interpretações possíveis. Com esta escolha inevitavelmente, cria-se direito. 

Sendo assim, na perspectiva do pluralismo jurídico, o significado das normas não pode 

ter um caráter meramente estrutural fornecido somente pelo sistema de normas válidos, 

os elementos extranormativos devem integrar a produção de significados para a 

dinamização da interpretação das leis. As palavras da lei não podem funcionar como 

fontes exclusivas de produção da significação jurídica.[37] 

Com este intuito, a hermenêutica crítica está comprometida com a realidade social e principalmente com os 

grupos marginalizados. Neste sentido, atribui aos profissionais do direito uma responsabilidade social e 

política no seu exercício profissional.[38] 

A ruptura que uma proposta de hermenêutica crítica para o campo jurídico deve realizar 

é com a hermenêutica tradicional que  entende o sentido da norma jurídica como um elo 

inerente entre significante e significado, que deve ser buscado no processo 

interpretativo-objetivante.  Neste diapasão, as ambigüidades e complexidades na 

produção significativa do direito devem ser reveladas para tornar viável a busca de 

soluções mais adequadas no campo jurídico, devido à impossibilidade de uma 

interpretação objetiva.  

  

  

  

  

1. Hermenêutica crítica: proposta de modelo decisório 
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Como foi dito, a hermenêutica crítica e o conceito de direito a ela adjacente evidenciam a necessária 

integração das normas jurídicas aos elementos extranormativos, que dinamizam o acontecer jurídico no ato 

interpretativo.[39] 

Por derradeiro, os sentidos das normas jurídicas são linguisticamente e socialmente determinados, "não são 

conteúdos unívocos, nem axiomas de automática aplicação, nem premissas inquestionáveis, que mediante o 

silogismo lógico, conduzem a conclusões indubitadas".[40]Assim, o processo de produção de significação 

jurídica não se limita aos caracteres lógicos e estruturais extraídos da interpretação do direito positivo. 

Na perspectiva de estabelecer parâmetros interpretativos que permitam uma fundamentação das decisões 

jurídicas que seja mais consistente e coerente, neste momento, será analisado um modelo decisório que ora 

aponta-se como compatível com as pretensões teórico-políticas da corrente O Direito Achado na Rua, sua 

concepção de direito e hermenêutica correspondente. 

Com este fim, coloca-se em discussão o "Paradigma de Acesso aos Bens Jurídicos Primários" apresentado 

pelo autor argentino Ricardo Luis Lorenzetti em sua obra Teoria da Decisão Judicial: fundamentos de 

direito.[41] Vale esclarecer que o referido autor designa de paradigma "os modelos decisórios que têm 

status anterior à regra e condicionam as decisões." [42] 

Ainda neste intuito, propõe-se a expansão da proposta do referido autor, que se limita a expor os modelos 

decisórios para as decisões judiciais, para adotar estes modelos nas decisões dos profissionais do direito em 

geral no processo interpretativo das normas jurídicas. 

Na referida obra, Lorenzetti considera que o jurista que adota esta visão voltada para o acesso aos bens 

jurídicos primários é sensível aos excluídos, ao priorizar os resultados aos meios e às formas, pois não 

acredita que da "correção" do processo interpretativo decorrerá, necessariamente, os resultados. 

Ressalta-se que a sensibilidade do intérprete do direito não designa qualquer espécie de arbitrariedade no 

momento decisório. Deve-se perceber que uma decisão arbitrária será, necessariamente, injusta, assim como 

uma decisão insensível também é arbitrária. Esta idéia parte do pressuposto de que uma decisão justa é 

aquela que reaproxima vínculos, portanto, a decisão sensível é a mais adequada para a aproximação do que 

é justo. [43] 

Nesta perspectiva, o profissional do direito deve ser reconhecido como um produtor de significados, ou 

seja, um intérprete, ao invés de "operador do direito". O referido conceito naturalizou-se, pois para o "senso 

comum teórico dos juristas" o profissional do direito ao interpretar está elaborando um trabalho técnico. 

A percepção propagada no imaginário jurídico que considera seus profissionais como "operadores do 

direito", ignora o pressuposto semiológico básico de que a relação entre significante e significado das 

palavras contidas nas normas é arbitrário e mutável, devido à possibilidade de desvio desta relação diante da 

relativa autonomia da linguagem em relação à realidade.[44] 

O presente estudo parte do reconhecimento de que na atividade de intérprete existem espaços políticos, o 

que autoriza a busca de pilares hermenêuticos que abranjam a produção significativa dos sujeitos coletivos 

que lutam pela tutela de seus direitos. 

Retomando, mais especificamente, a adoção do "Paradigma de Acesso aos Bens Jurídicos Primários" pelo 

intérprete jurídico, dentre os resultados da adoção do mesmo, Lorenzetti destaca o surgimento de "novos 

direitos fundamentais de acesso: à moradia, à água potável, ao mercado"[45]. Desta feita, o jurista com 

esta postura contribuiria para a afirmação da libertação conscientizada e colaboraria com a percepção do 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5900

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/HERMENEUTICA/3963.html%23_ftn39
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/HERMENEUTICA/3963.html%23_ftn40
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/HERMENEUTICA/3963.html%23_ftn41
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/HERMENEUTICA/3963.html%23_ftn42
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/HERMENEUTICA/3963.html%23_ftn43
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/HERMENEUTICA/3963.html%23_ftn44
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/HERMENEUTICA/3963.html%23_ftn45


direito novo, explicitado por José Geraldo de Sousa Júnior como "direito que nasce, ainda desprovido de 

forma, da base social, em fluxo constante e incessantemente renovado." [46] 

Lorenzetti destaca ainda como resultados da influência do paradigma em questão, o aparecimento de "novos 

sujeitos (desempregados, aqueles que não têm recursos para mitigar em juízo, usuários não 

contratantes)"[47] e " a admissão da massividade no uso das instituições jurídicas: contratos de massa, 

estandartização da propriedade, segmentação de institutos etc"[48].  

         É possível identificar que os resultados da adoção do "Paradigma de Acesso aos Bens Jurídicos 

Primários", elencados no parágrafo anterior, possuem uma estreita relação com o que José Geraldo de Sousa 

Júnior designou como "sujeitos coletivos de direitos".[49] 

Neste sentido, o fundamento epistemológico de O Direito Achado na Rua, que pressupõe um direito 

transformador protetor dos excluídos, é compatível com a adoção do modelo decisório que Lorenzetti 

denomina de "Paradigma de Acesso aos Bens Jurídicos Primários". 

A apresentação de um paradigma decisório se presta, na presente análise, como forma de explicitar com 

maior clareza e coerência os fundamentos da decisão jurídica, reconhecendo a complexidade inerente a 

produção de sentido das normas jurídicas, não decorrendo da explicitação do paradigma discutido a 

simplificação e a certeza no processo interpretativo. 

Aliás, na tarefa de dar acesso aos bens primários aos marginalizados deve-se atentar especialmente para a 

"armadilha ideológica", que sugere a continua indagação se a idéia que fazemos dos acontecimentos 

efetivamente lhes corresponde.[50] Somente com uma atitude renovadora, o intérprete, como sujeito 

cognoscente, terá capacidade de revelar a dinâmica da vida social. 

Da presente análise subtraiu-se que toda interpretação das normas jurídicas está informada por uma 

concepção de direito, que condiciona a estrutura do raciocínio e constrói o discurso.  Desta afirmação se 

depreende que a explicitação do modelo decisório utilizado, abarca claramente a concepção de direito que 

baseia a decisão, sendo essencial para o debate democrático da decisão gerada. 

Lorenzetti elenca a facilitação dos debates interpretativos como uma das vantagens da explicitação do 

paradigma no processo interpretativo, reconhecendo, assim, o citado caráter democrático da exposição das 

pré-compreensões dos intérpretes das normas jurídicas.[51] Neste sentido, o referido autor propõe a 

"explicação" no momento decisório, ao colocar que "é necessário expor o paradigma e qual o objetivo a ser 

alcançado, assim como a tensão que provoca com outro paradigma competitivo."[52] 

Deve-se esclarecer que a explicitação da adoção de determinado modelo decisório não se pretende a 

"objetificação da interpretação", que funciona como um artifício ideológico com o fim de subtrair as 

responsabilidades do intérprete na produção de sentido pela adoção de determinado método hermenêutico. 

[53] 

Neste contexto, José Eduardo Faria considera que a complexidade da sociedade atual e a crise do modelo de 

"direito positivo"[54] geram uma crise de identidade profissional pela incompatibilidade da formação 

meramente normativista e forense dos profissionais do direito.[55] 

Na realidade, deve-se compreender que quando o intérprete revela o modelo decisório que utiliza no 

processo interpretativo, o mesmo expõe a estrutura do seu modo de ser no mundo, ou seja, o seu horizonte 

de sentido para a compreensão da norma jurídica.[56] 
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A proposta da explicitação do referido modelo decisório no processo hermenêutico jurídico se presta, 

portanto, a fornecer uma interpretação mais convincente e democrática, que se conforme aos fins práticos 

do direito, abrindo um campo para a participação das vozes dos discursos marginalizados na produção de 

sentido das normas jurídicas. [57] 

A importância do reconhecimento dessas vozes silenciadas na sociedade brasileira pelos profissionais do 

direito, pode ser percebida pelo comportamento social dos "subcidadãos" descritos por Roberto DaMatta da 

seguinte forma: "E na rua? Bem, aqui passamos sempre por indivíduos anônimos e desgarrados, somos 

quase sempre maltratados pelas chamadas "autoridades"e não temos paz, nem voz." [58] 
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UM MODELO DE HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL PARA UMA SOCIEDADE
PLURALISTA – MAIOR EFETIVIDADE AO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

A MODEL OF CONSTITUTIONAL HERMENÊUTICA FOR A PLURALIST SOCIETY - LARGER
EFFECTIVENESS TO THE BRAZILIAN DEMOCRATIC BEGINNING

Ivânia Almeida de Menezes Perdigão
Rita de Cássia Melo

RESUMO
O presente artigo pretende identificar e sistematizar a nova técnica da moderna teoria da interpretação
aplicável ao Direito Constitucional como forma de garantir o princípio constitucional da democracia numa
sociedade pluralista. No seu desenvolvimento, procura-se dar enfoque à forma de interpretação da
constituição por Peter Heberle. O estudo que aqui se empreende não tem por objeto formular uma teoria
geral sobre o tema. Ele se volta, basicamente, para a atividade interpretativa especificamente constitucional,
bem como a idéia da interpretação por Heberle, que vai garantir a democracia constitucional, e ainda,
procura fundamentar e sistematizar o conhecimento necessário para alcançar tão importante desiderato.
PALAVRAS-CHAVES: INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE PLURALISTA.
DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. SISTEMAS. PETER HABERLE.

ABSTRACT
The present article intends to identify and to systematize the new technique of the modern theory of the
applicable interpretation to the Constitutional Right as form of guaranteeing the constitutional beginning of
the democracy in pluralist society. In your development, he tries to feel focus to the form of interpretation of
the constitution for Peter Heberle. The study that here he undertake he doesn't have for object to formulate a
general theory on the theme. He turns, basically, for the interpretative activity specifically constitutional, as
well as the idea of the interpretation for Heberle, that will guarantee the constitutional democracy, and still, it
tries to base and to systematize the necessary knowledge to reach such important desideratum.
KEYWORDS: CONSTITUTIONAL INTERPRETATION. CONSTITUTIONAL PLURALIST
SOCIETY. DEMOCRACY SYSTEMS. PETER HABERLE.

1. Introdução
Antes de adentrarmos no estudo da hermenêutica constitucional de Peter Häberle, faz-se necessário

um estudo prévio do conceito de Constituição por ele explicitado, o de Constituição como processo
público[1].

O estudo prévio da noção de Constituição torna-se fundamental para se edificar uma teoria da
interpretação. E essa é a lógica adotada nessa parte do trabalho.

A sociedade moderna está alicerçada no pluralismo. Este, por sua vez, representa uma variedade de
idéias e de interesses na comunidade política, não sendo compatível com o recurso a uma vontade
homogênea e unitária do povo nem consentâneo com a pretensão de verdade absoluta. O pluralismo está
presente em todos os domínios, do político ao econômico, do científico ou artístico.

Essa moderna concepção de organização social é composta por diversos grupos sociais, econômicos,
políticos, culturais, científicos que tentam implantar e realizar suas concepções e seus modos de vida. Cabe
salientar que tais grupos, por vezes, se mostram conflituosos e/ou contraditórios e, dessa forma, indaga-se
como poderiam esses grupos conviver harmoniosamente nessa sociedade.

A sociedade pluralista só pode subsistir se for também uma sociedade tolerante. O princípio da
tolerância é o instrumento de respeito e consonância, para que tantos projetos diversos acerca do que seja a
"vida boa" possam conviver e coexistir dentro dessa mesma sociedade. Para Kaufmann, essa sociedade
poderia ser representada pela seguinte frase "não somente, senão também". Seria, então, uma sociedade não
somente da maioria, mas também da minoria que é preservada pelo Estado. É, portanto, uma sociedade de
todos.

Aberta no sentido de ser construída por várias experiências, que se modificam e se enriquecem com o
tempo, sendo, portanto, dinâmicas. Essa dinamicidade é projetada pelo dissenso integrante dessa própria
sociedade, ou seja, por meio do aparente conflito de interesses, de concepções, de pensamentos que fazem
com que a mesma não pare no tempo, mas que se desenvolva continuamente.

Veja a análise de Giovanni Reale e Dario Antiseri[2]:
[...] Popper passa da crítica metodológica ao ataque ideológico contra o historicismo, visto como filosofia
reacionária e como defesa da "sociedade fechada" contra a "sociedade aberta", ou seja como defesa de uma
sociedade totalitária concebida organicamente e organizada tribalmente segundo normas não modificáveis.
Ao contrário, a sociedade aberta, na sua concepção, configura-se inversamente como sociedade baseada no
exercício crítico da razão humana, como sociedade que não apenas tolera como também estimula, em seu
interior e por meio das instituições democráticas, a liberdade dos indivíduos e dos grupos tendo em vista a
solução dos problemas sociais, ou seja, tendo em vista contínuas reformas.

Dessa forma, o pluralismo é um elemento da sociedade moderna e, também, uma característica do
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Estado Democrático de Direito. Este deve, segundo lição de Canotilho[3], ser domesticado pelo Direito e,
como a Constituição é a norma fundamental desse modelo estatal, deverá, também, representar essa
sociedade pluralista, contemplando direitos e garantias que preservem os diversos grupos que a formam.

As Constituições são feitas para perdurarem indefinidamente no tempo. Para tanto, são construídas,
em sua grande totalidade, por termos imperfeitos, incompletos que comportam a dinâmica social. Assim, o
sistema constitucional não é caracterizado por ser cerrado ou auto-suficiente, mas ao contrário, aberto ao
mundo da vida, dinâmico, sujeito a evoluções que o permita acompanhar as mudanças nos projetos e valores
vigentes na sociedade.

A abertura semântica e estrutural não é, segundo Wilson Antônio Steinmetz[4], defeito das
disposições constitucionais, mas virtude, porque decorre da natureza da Constituição como ordenamento
marco, como norma fundamental, como sistema normativo aberto de princípios e regras, e da finalidade da
Constituição, que é a de ser uma estrutura normativa básica da sociedade com eficácia abrangente e
duradoura. É a abertura da Constituição que permite a mutação constitucional, evitando o processo
constituinte originário e derivado permanente, com resultados políticos e jurídicos nem sempre seguros,
previsíveis e desejáveis para a vida social.

Valioso é o ensinamento de Konrad Hesse[5] acerca da Constituição aberta:
[...] deve a Constituição, enfim, ficar imperfeita e incompleta, porque a vida que ela quer ordenar, é a vida
histórica e, por causa disso, está sujeita a alterações históricas. Essa alterabilidade caracteriza, em medida
especial as condições de vida reguladas pela Constituição. Por isso, o Direito Constitucional, só em medida
limitada e só pelo preço de modificações constitucionais freqüentes, deixa-se especificar, tornar evidente e
calculável de antemão. Se a Constituição deve possibilitar o vencimento da multiplicidade de situações
problemáticas que se transformam historicamente, então seu conteúdo deve ficar necessariamente "aberto
para dentro do tempo".

Essa abertura e amplitude da Constituição naturalmente não significa dissolução em uma dinâmica
total, na qual a Constituição não estaria em condições de dar à vida da coletividade apoio dirigente. A
Constituição deixa não só aberto, senão ela também determina com obrigatoriedade o que não deve ficar
aberto.

Pablo LucasVerdú[6] assim escreve:
[...] a norma constitucional é aberta na medida que permite uma reinterpretação constante de si mesma: tem
considerável capacidade expansiva e receptiva como "... (conseqüência dos fatores internos e externos ao
fazer depender o texto constitucional de dinâmica políticas e jurídicas interiores e internacionais) [...]".

Como o texto constitucional é composto de termos genéricos e vagos requer para sua realização que
seja, então, interpretado. A interpretação é um fenômeno histórico, situado e datado. Portanto, o sentido que
se dá à Constituição varia de contexto histórico para contexto histórico, sendo assim, variante no tempo.

A partir desse ensinamento, introduzido nas Ciências Jurídicas pela hermenêutica filosófica, Peter
Häberle[7] verificou que a Constituição não era o simples texto constitucional elegido pelo Poder
Constituinte originário, mas o resultado sempre temporário de sua interpretação. Esse produto é, para o
referido autor, o elemento que ordena a vida social. Desse modo, concluiu que não há norma jurídica, senão
norma interpretada.

Com essas conclusões em mãos, aferiu, então, que a Constituição seria um processo, que se
desenvolveria na linha do tempo e à luz da publicidade. Um processo aberto e livre, uma tarefa que deve ir se
realizando continuamente pelos processos sociais, jurídicos, institucionais, como bem assinala José Antonio
Estevez Araujo[8].

Esse processo conduzido à luz da publicidade representa dizer que ele se realiza no meio sócio-
político-cultural em que o texto constitucional está inserido, do qual participariam cidadãos, grupos, agentes
formalmente legitimados para interpretação do texto constitucional, enfim, todos aqueles formadores do
meio social em que ele está implantado. O texto maior não é, portanto, um fim em si mesmo, mas um ponto
de partida para a construção da verdadeira Constituição, que deverá contar com a participação de toda a
sociedade aberta situada em um determinado ponto no tempo.

Para Peter Häberle[9], a Constituição é um contínuo processo de interpretação e atualização do texto
constitucional, promovida por todos aqueles que fazem o meio no qual está inserido.

Vislumbrando a Constituição sob essa ótica, o referido constitucionalista alemão formulou a obra
"Sociedade aberta dos intérpretes da Constituição" (Die Offene Gesellchaft der Verfassungsinterpreten), a
qual será estudada no item a seguir.

Esta teoria revolucionária da interpretação constitucional contrapõe-se aos paradigmas até então
existentes. Trouxe para a problemática central, a questão relativa aos participantes do processo
hermenêutico, ao contrário do que antes se constatava, vez que as indagações centrais se convergiam sobre
tarefas, objetivos e métodos de interpretação constitucional.
 
2. Interpretação Constitucional por Peter Haberle

Ao estudar a teoria da interpretação constitucional, Peter Häberle[10], menciona que a teoria da
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interpretação da norma constitucional esteve muito vinculada a um modelo de interpretação de uma
“sociedade fechada”, isto na medida que a interpretação constitucional se concentra nos juízes e nos
procedimentos formalizados.
 

Assim, ele menciona que se uma teoria da interpretação constitucional deve se encarar seriamente o
tema: “Constituição e realidade constitucional” deve-se se incorporar na interpretação as ciências sócias e as
teorias jurídicas-funcionais[11], deve-se estabelecer métodos de interpretação voltados para atendimento do
interesse público e do bem-estar geral.
 

O que ele propõe é uma interpretação constitucional voltada aos agentes confirmadores da realidade
constitucional. Então ele menciona: “neste sentido, permite-se colocar a questão sobre os participantes do
processo de interpretação: de uma sociedade fechada dos interpretes da Constituição para uma
interpretação constitucional pela e para uma sociedade aberta.”
 

Segundo Haberle[12], a teoria da interpretação constitucional tem concentrado seus esforços em dois
pontos principais: a questão acerca das tarefas e objetivos da interpretação, e a questão acerca dos métodos,
que envolve o processo da interpretação e suas regras. Todavia, há um aspecto fundamental para o qual não
se tem dado a devida importância: a questão relativa aos participantes da interpretação. Isto se dá em razão
do forte vínculo que a teoria da interpretação constitucional tem mantido com um modelo de sociedade
fechada, conferindo especial destaque aos procedimentos formalizados e à interpretação constitucional
realizada pelos magistrados. Contudo, por mais importante que seja a interpretação constitucional dos juízes,
ela não é a única possível.

Mais precisamente, Häberle[13] deseja operar uma síntese entre a Constituição e a realidade
constitucional, destacando o papel fundamental exercido pelos agentes que conformam esta realidade.
Destarte, busca analisar as implicações decorrentes de uma revisão da metodologia jurídica tradicional –
vinculada ao conceito de sociedade fechada – e trabalhar uma metodologia centrada no modelo aberto e
pluralista de sociedade, tendo como eixo principal o problema dos participantes do processo de interpretação
constitucional. Destaca, assim, que a interpretação tem sido tradicionalmente considerada tão somente como
uma atividade dirigida, de modo consciente e intencional, à compreensão e  explicitação do sentido de um
texto.

Obviamente, esta concepção restrita – reflexo dos métodos tradicionais de origem civilista propostos
por Savigny – é insuficiente à análise hermenêutica realista proposta por Häberle, tornando-se necessário o
uso de um conceito mais amplo de interpretação, que reconheça a relevância do espaço público na sociedade
aberta. Por isso, ele irá propor a tese de que não é possível o estabelecimento de um número limitado de
intérpretes da Constituição, na medida em que todos os órgãos estatais e potências públicas, assim como
todos os grupos e cidadãos, encontram-se envolvidos neste processo de interpretação, que deverá ser tão
mais aberto quanto mais pluralista for uma sociedade.[14][1]

Tal afirmativa está fundamentada no fato de que todos aqueles que vivem a norma devem ser
considerados como forças produtivas da interpretação, isto é, intérpretes lato sensu da Constituição, ou ao
menos pré-intérpretes (Vorinterpreten): “Toda atualização da Constituição, por meio da atuação de qualquer
indivíduo, constitui, ainda que parcialmente, uma interpretação constitucional antecipada”.[15][2]

Contudo, isso não significa a supressão da responsabilidade da jurisdição constitucional, tampouco
nega sua relevância no que diz respeito ao processo interpretativo. Trata-se apenas de reconhecer a
influência da teoria democrática sobre a hermenêutica constitucional, conferindo-lhe maior
legitimidade.[16][3] Como os intérpretes jurídicos da Constituição não são os únicos que vivem a norma,
não podem monopolizar a atividade interpretativa: “Todo aquele que vive no contexto regulado por uma
norma e que vive com este contexto é, indireta ou, até mesmo diretamente, um intérprete dessa norma. O
destinatário da norma é participante ativo, muito mais ativo do que pode se supor tradicionalmente, do
processo hermenêutico”.[17][4] Logo, a interpretação constitucional só pode ser pensada tendo em vista a
esfera pública e a realidade constitucional, de modo que não é mais possível desconsiderar o papel do
cidadão e das demais potências públicas na interpretação da Lei Maior.

            Em outras palavras, significa o abandono do modelo hermenêutico clássico, construído a partir de
uma sociedade fechada, reconhecendo que não apenas o processo de formação é pluralista, mas também
todo o desenvolvimento posterior, de modo que a teoria da Constituição – assim como a teoria da
democracia[18][5] – exercem um papel mediador entre Estado e sociedade. Tanto do ponto de vista teórico
quanto do ponto de vista prático, a interpretação da Constituição não constitui um fenômeno absolutamente
estatal, pois além dos órgãos estatais e dos participantes diretos, todas as forças da comunidade política –
ainda que de forma potencial – também têm acesso a esse processo. O papel exercido pelas pessoas
concretas merece destaque na teoria de Häberle, inclusive no que diz respeito às funções estatais – leia-se
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parlamentares, funcionários públicos e juízes. A isto ele denomina personalização da interpretação
constitucional.

No que diz respeito ao processo político, Häberle reconhece sua relevância para a interpretação da
Constituição.[19][6] O legislador também possui de um poder de conformação, assim como o juiz
constitucional. A diferença existente se situa no plano qualitativo, ou seja, ao juiz é assegurado um espaço na
interpretação cujos limites decorrem de argumentos de índole técnica.

Todavia, sob o prisma quantitativo, não existiria, segundo o autor, diferença fundamental entre as
duas situações. Vale a transcrição de suas palavras:

“O muitas vezes referido processo político, que, quase sempre,  é apresentado como uma sub-espécie de
processo livre em face da interpretação constitucional, representa, constitucione lata e  de fato, um
elemento importante – mais importante do que se supõe geralmente – da interpretação constitucional,
(política como interpretação constitucional). Esse processo político não é eliminado da Constituição,
configurando antes um elemento vital ou central no mais puro sentido da palavra: ele deve ser
comparado a um motor que impulsiona esse processo. Aqui, verificam-se o movimento, a inovação, a
mudança, que também contribuem para o fortalecimento e para a formação do material da interpretação
constitucional a ser desenvolvida posteriormente. Esses impulsos são, portanto, parte da interpretação
constitucional, porque, no seu quadro, são criadas realidades públicas e, muitas vezes, essa própria
realidade é alterada sem que a mudança seja perceptível”.[20][7] 

Observa-se nesse sentido que parte da esfera pública (Öffentlichkeit), assim como da realidade
constitucional, é criada pelo legislador, de modo que seu papel possui uma função precursora na
interpretação da Lei Maior e no processo de mutação constitucional, influenciando sua atividade o posterior
desenvolvimento dos princípios constitucionais. Por fim, a Ciência do Direito Constitucional, catalisada 
principalmente por intermédio da jurisdição constitucional, também configura a interpretação da
Constituição.     

Häberle continua sua exposição, buscando demonstrar a legitimação das forças participantes do
processo interpretativo. Primeiramente, ele reconhece as possíveis críticas em relação ao seu trabalho. A
principal delas traduz-se na constatação de que uma teoria constitucional defensora do postulado da unidade
da Constituição, assim como da produção de uma unidade política, deve reconhecer o risco da interpretação
constitucional (dependendo de como for praticada) acabar se dissolvendo em um número excessivamente
elevado de intérpretes e de interpretações, o que levaria à redução do elemento normativo, ou até à sua
anulação.

Os defensores dessa crítica alegam que a legitimação para a interpretação deveria ocorrer de modo
restrito, tão somente ao nível dos entes nomeados pela Constituição para realizar sua interpretação.
Entretanto, Häberle entende que esse argumento perde sua força a partir do momento em que consideramos
um novo fator a orientar a hermenêutica constitucional: o reconhecimento de que a interpretação é um
processo aberto, onde a ampliação do círculo de intérpretes decorre da necessidade de integrar a realidade no
processo interpretativo.

A hermenêutica não se confunde, então, com um processo de passiva submissão, com a mera
recepção de uma ordem, pois interpretar uma norma significa colocá-la no tempo, integrá-la à realidade
pública, uma vez que para Häberle não existe norma jurídica, apenas norma jurídica interpretada[21][8].
Logo, a regra jurídica não é uma decisão prévia, simples e acabada. Pelo contrário, depende da atividade
exercida por todos os participantes de seu desenvolvimento funcional e que configuram forças ativas de sua
interpretação, partes da publicidade e da realidade constitucional. Isto implica não apenas na personalização, 
mas também na pluralização da interpretação constitucional.

Da mesma forma, não tem fundamento a alegação de que a ampliação do círculo de intérpretes
ameaçaria a independência dos juízes e a vinculação à lei. Isto porque não é possível através de tais fatores
tentar ocultar o fato de que o juiz interpreta a Constituição na esfera pública e em face da realidade. O
intérprete sempre se orienta pela teoria e pela práxis. Esta última, no entanto, não é conformada pura e
simplesmente pelos intérpretes oficiais da Constituição:

“Uma Constituição que estrutura não apenas o Estado em sentido estrito, mas também a própria esfera
pública, dispondo sobre a organização da própria sociedade e, diretamente, sobre setores da vida
privada, não pode tratar as forças sociais e privadas como meros objetos. Ela deve integrá-las
ativamente enquanto sujeitos. [...] Limitar a hermenêutica constitucional aos intérpretes ‘corporativos’
ou autorizados jurídica ou funcionalmente pelo Estado significaria um empobrecimento ou um
autoengodo”.[22][9]

            A abordagem proposta por Häberle traz conseqüências para o próprio processo constitucional:
“Colocado no tempo, o processo de interpretação constitucional é infinito, o constitucionalista é apenas um
mediador (Zwischenträger)”.[23][10] Acrescente o fato de que diversos problemas em torno da Constituição
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material não chegam à Corte Constitucional e será possível perceber que mesmo sem a interpretação judicial
a Constituição subsiste. Em uma sociedade aberta existem outras vias que levam à interpretação da Lei
Maior, o processo constitucional formal não é a única. Em última instância, significa a necessidade de
aperfeiçoamento dos instrumentos de informação dos juízes, principalmente quanto ao alargamento da
possibilidade de participação no processo constitucional, permitindo assim uma comunicação efetiva entre os
diversos participantes deste amplo processo de interpretação. Conseqüentemente, “O direito processual
constitucional torna-se parte do direito de participação democrática”.[24][11]
3. Fundamentos teóricos da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição

O professor alemão alicerça sua teoria, a legitimação da sociedade aberta na interpretação da
Constituição, sob três prismas. O primeiro é visto sob o ponto de vista da teoria do direito, da teoria da
norma e da teoria da interpretação; o segundo, sob a ótica da teoria da Constituição e, o terceiro, pela teoria
da democracia.

As constituições modernas são abertas por excelência, formadas por termos abertos, genéricos e
indeterminados como já visto anteriormente. As disposições constitucionais não são, portanto, decisões
prévias, simples e acabadas. Para que sejam concretizadas, necessitam da interpretação, cuja atividade deverá
ser realizada por todos aqueles que vivem a realidade da norma.

Para que a Constituição se torne eficaz e real, é necessário que a mesma se mantenha viva no seio
social. Isto será possível mediante a incorporação da realidade ao processo hermenêutico. Como bem
assinala Hans Peter Schneider[25], a Constituição não é somente vivida passivamente como um instrumento
de poder, ao contrário, é cultivada ativamente e se transforma em práxis autônoma em virtude da
participação democrática nas decisões estatais.

Valiosa é a lição de Peter Häberle[26], a saber:
As Constituições de letra viva, entendendo por letra viva aquelas cujo resultado é obra de todos os
intérpretes da sociedade aberta, são em seu fundo e em sua forma, expressão e instrumento mediador da
cultura, marco reprodutivo e de recepções culturais, e depósito de futuras "configurações" culturais,
experiências e vivência e saberes.

Por meio da interpretação feita pela sociedade aberta do intérpretes da Constituição, a mesma passa
de simples texto legal, para direito vivo, em ação, ou seja, da "Law in the books" para "Law in action", como
assentado na teoria constitucional norte americana.
Canotilho[27] assim analisa o tema:

A "abertura" do corpus constitucional a regras constitucionais não escritas – quer derivadas de uma
formação/institucionalização consuetudinária quer as derivadas da interpretação do texto constitucional –
aponta para uma outra idéia importante. É esta: o direito constitucional é um "direito vivo", é um "direito em
acção" e não apenas um "direito nos livros". Precisamente por isso, existe um direito constitucional não
escrito que embora tenha na constituição escrita os fundamentos e limites, completa, desenvolve, vivifica o
direito constitucional escrito.

Dessa forma, a Constituição aberta vive da interpretação promovida pela sociedade aberta, se
mantendo, assim, latente no meio social.

A legitimação quanto à teoria da Constituição, se refere ao fato de a Constituição, modernamente, ser
considerada a lei fundamental do Estado e, também, da sociedade.

María Luisa Balaguer Callejón[28] nos dá um valioso ensinamento acerca dessa moderna concepção
de Constituição:

A Constituição se entende na atualidade como a ordem jurídica fundamental do Estado e da
sociedade. A Constituição é a resultante de um processo de confluência entre as diferentes forças políticas do
Estado, que se constituem, que formam uma ordem constitutiva, alcançando um consenso acerca das
questões básicas que afetam a convivência social, forma de estado, sistema político, divisão do poder e
proteção dos Direitos Fundamentais. Este acordo, textualizado, se protege mediante mecanismos e
instituições que garantem sua supremacia. E assim, a Constituição fica estabelecida na sociedade como uma
ordem criada para coexistência em comunidade, de diferentes opções políticas que conseguiram encontrar
normas de convivência em tolerância mútua.

Vale dizer, a Constituição estrutura o Estado, organizando suas funções, suas atribuições, suas metas,
bem como definindo seus limites. Dispõe, também, sobre a organização da sociedade, através da definição
dos direitos e garantias fundamentais, dos meios de participação popular.

Marcelo Augusto Vasconcelos Diniz[29] assevera:
A Constituição, portanto, é a ordem jurídica fundamental do Estado e da sociedade: ela não é

somente a "Constituição do Estado", mas, estrutura e compreende igualmente, toda a sociedade; sendo
assim, teoria constitucional deve levar em consideração toda a sociedade, todos os indivíduos e grupos nos
quais eles se associam, todas as suas idéias e interesses, as esperanças, os anseios e as pretensões de uma
determinada comunidade, numa determinada época.

Mais adiante complementa:
Cumprindo todas estas tarefas fundamentais de construção política da unidade e da ordem jurídica, a
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Constituição se converte não somente na ordem jurídica fundamental do Estado, mas também da vida não
estatal no interior do território do Estado, isto é: ela se converte na ordem jurídica fundamental da
comunidade. Hess[30]e comunga, nesse particular, com o conceito formulado por Alexander Hollerbach: a
Constituição é o piano estrutural fundamental, orientado por determinados princípios normativos dotados de
sentido, que estrutura juridicamente uma comunidade.

Constata-se, por meio do acima exposto, que não só o Estado e seus órgãos estatais, mas também a
sociedade formam a esfera pública, ou seja, representam um pedaço da publicidade e da realidade da
Constituição. Não representa a sociedade, portanto, um elemento bruto alheio à Constituição, mas sim, parte
integrante desta. Logo, a sociedade pluralista se desloca de objeto da Constituição para completá-la como
verdadeiros sujeitos constitucionais.

Uma Constituição, que estrutura não apenas o Estado em sentido estrito, mas também a própria
esfera pública, dispondo sobre a organização da própria sociedade e, diretamente, sobre setores da vida
privada, não pode tratar as forças sociais e privadas como meros objetos. Ela deve integrá-las ativamente
enquanto sujeitos.

Como os componentes da sociedade aberta formam também a realidade e a publicidade
constitucional, são eles, portanto, legítimos intérpretes da Constituição.

Assim, impedir que uma parte da realidade constitucional participe do processo hermenêutico
constitucional, reservando-o aos formalmente autorizados, seria um empobrecimento e um auto engodo da
interpretação constitucional. O processo utilizando este modelo, ficaria caolho e os resultados não seriam os
socialmente adequados e legítimos.

Embasando-se na afirmação acima, Peter Häberle ressalta:
A Constituição é, nesse sentido, um espelho da publicidade e da realidade. Ela não é porém, apenas o

espelho. Ela é, se se permite uma metáfora, a própria fonte de luz. Ela tem, portanto, uma função diretiva
eminente.

O constitucionalista alemão, na afirmação acima, cometeu um ligeiro deslize técnico-físico ao afirmar
que a Constituição é espelho e fonte de luz. Espelhos são meios de reflexão e fontes de luz, corpos que
emitem luz, sendo, portanto, luminosos.

Materialmente, também, não assiste razão ao emérito professor alemão. Imagino a Constituição como
sendo a fusão de dois feixes de luz: um que parte do texto constitucional, limitado pelo conteúdo semântico
das palavras que o formam (limites objetivos da interpretação); outro que parte da realidade constitucional,
do conjunto de intérpretes com suas pré-compreensões (limites subjetivos da interpretação). Esses dois
feixes de luz se cruzam e formam um único raio, que é a verdadeira Constituição, que pode variar de acordo
com as transformações do texto e, também, da publicidade no tempo.

"A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição" é um verdadeiro processo de democratização da
hermenêutica constitucional, da qual participaria todo o povo.

Este não é apenas um número que se manifesta nas eleições, conferindo legitimidade ao processo
eleitoral. O povo é, na verdade, um elemento ativo que participa de todos os processos institucionais e
sociais, bem como do processo constitucional. Às vezes como partido político, grupo de interesse, cidadão.

A interpretação democrática da Constituição é, para Häberle[31], um direito de cidadania no sentido
do artigo 33 da Lei Fundamental da Alemanha, o qual prescreve, que todos os alemães têm em qualquer
"Lande" iguais direitos e deveres cívicos.

A democracia é vista pelo referido autor a partir da realização dos direitos fundamentais e não no
sentido de soberania popular de Rousseau. A verdadeira democracia é aquela em que participam todos os
cidadãos, sendo mais ampla, por conseguinte, do que a formulada pelo referido teórico francês.

Sobre o tema, vale a pena conferir essa passagem:
Não se deve esquecer que democracia é formada pela associação de cidadãos. Democracia é o

"domínio do cidadão", não do Povo, no sentido de Rousseau. Não haverá retorno a Rousseau. A democracia
do cidadão é mais realista do que a democracia popular. A democracia do cidadão está muito próxima da
idéia que concebe a democracia a partir dos direitos fundamentais e não a partir da concepção segundo a
qual o Povo soberano limita-se apenas a assumir o lugar do monarca[32].

Nas democracias modernas, portanto, os cidadãos interpretam a Constituição e, por essa razão,
tornam-se mais relevantes as cautelas adotadas com o objetivo de garantir a liberdade, tais como: a política
de garantia dos direitos fundamentais de caráter positivo; a liberdade de opinião e a constitucionalização da
sociedade.
4. Conclusão

A teoria da "Sociedade Aberta dos intérpretes da Constituição" promoveu uma revolução no âmbito
da Teoria da Constituição, profetizando uma nova maneira de analisar a Constituição, bem como de
interpretá-la de forma mais democrática.

Essa nova metodologia, todavia não passou incólume aos críticos. Ilustres constitucionalistas
criticaram, até com bons argumentos, tal construção.

Canotilho[33], ao seu turno, afirma que a teoria de Häberle apresenta um déficit normativo
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clamoroso, quer porque retira a normatividade da Constituição para lançá-la no existencialismo atualizador
do pluralismo, quer porque a diminuição do conteúdo material de uma lei fundamental não é compensada por
simples aberturas processuais.

Dissolve a normatividade na política a pretexto da abertura e do pluralismo e chega quase à
conclusão de que o processo de legiferação constitucional e a interpretação constitucional são uma e a
mesma coisa.

Poderíamos interpretar a "Sociedade aberta dos intérpretes da Constituição", dividindo-a em duas
etapas: uma já realizável no presente e outra a se realizar no futuro.

Essa primeira etapa efetivar-se-ia no atual estágio de desenvolvimento das sociedades pluralistas, que
são, em seu interior, ainda, bastante heterogêneas. Há, dessa forma, uma intensa diversidade de pensamentos,
os quais variam do mais benevolente ao mais radical.

Nesse contexto, então, não se pode conceber que os integrantes da sociedade aberta sejam os
intérpretes autônomos do texto constitucional, pois caso o fossem, a Constituição seria um emaranhado de
interpretações e, portanto, uma dissolução no meio social.

São, todavia, participantes do processo hermenêutico constitucional, o qual deverá ser organizado e
disciplinado, devendo, pois, se afunilar e se resolver na jurisdição constitucional. Na verdade, tais
participantes oxigenariam o debate constitucional e, junto com os juízes, de forma cooperativa, diriam o que
é a Constituição em um determinado ponto na linha do tempo. Não perderia esta, então, sua normatividade,
muito pelo contrário, pois o texto constitucional e a realidade no qual está inserido andariam um ao lado do
outro, de mãos dadas, rumo à efetivação, concretização e realização daquele.

Pode-se constatar a existência de tal etapa pelas seguintes passagens extraídas de duas obras do
Professor Peter Häberle[34] que, ao elaborar um catálogo provisório "intérpretes da Constituição", assim
assevera:

“A tentativa de se fazer uma apresentação sistemática dos participantes da interpretação sugere o
seguinte catálogo provisório.
El intento de lograr uma presentación sistemática de los participantes em la interpretación ofrece la seguinte
relación provisional.
Los participantes, no necesariamente de carácter estatal, em los procedimientos de las decisiones que se
refieren los incisos (...).

Participantes en procedimientos administrativos, configurados de modo participativo”.
Dessa forma, entendo ser esta a correta interpretação da "Sociedade Aberta dos intérpretes da

Constituição" para o presente momento histórico, vislumbrando as sociedades pluralistas como agora se
encontram.

A outra etapa, mais utópica, requer uma sociedade também pluralista, porém mais homogênea
internamente. Vale dizer, sem as discrepâncias e o radicalismo que hoje constatamos. Uma sociedade,
portanto, culturalmente mais evoluída, que resolveria suas controvérsias constitucionais na própria esfera
pública, tendo os acertos, lá alcançados, força normatizadora.

Nesse modelo, os integrantes dessa sociedade seriam intérpretes autônomos da Constituição. Esta,
por sua vez, seria o resultado do concerto de interpretações dentro da esfera pública. O processo
hermenêutico constitucional deslocar-se-ia do âmbito processual para o material, verificando-se um
verdadeiro processo material de interpretação constitucional. A jurisdição constitucional teria, nesse
contexto, um papel coadjuvante de apenas "legitimar" o concerto acima referido.

Vejamos algumas passagens nas quais Häberle[35] confirma tais afirmações:
A esfera pública pluralista (die pluralistische Öffentlichekeit) desenvolve força normalizadora (normierende
Kraft). Posteriormente, a Corte Constitucional haverá de integrar a Constituição em correspondência com a
sua atualização pública.

Os participantes do processo de interpretação constitucional em sentido amplo e os intérpretes da
Constituição desenvolvem, autonomamente, direito constitucional material.

Devem ser desenvolvidas novas formas de participação das potências públicas pluralistas enquanto
intérpretes em sentido amplo da Constituição. O direito processual constitucional torna-se parte do direito de
participação democrática.

Esse entendimento está condizente com a Teoria da Constituição de Häberle, a qual além de ser uma
teoria para o presente projeta-se, também, para um futuro, ou seja, observa, com um olho, o presente e, com
o outro, vislumbra o futuro. Assim como a Constituição, tal teoria contém utopias que deverão, ao longo do
tempo, serem realizadas. A "Sociedade aberta dos intérpretes da Constituição" é, conforme exposto acima,
um presente e um desejo de futuro.

Deste modo, ao nosso ver, as referidas críticas não procedem, pois tentaram aplicar a segunda etapa
já no momento atual, o que é impossível de acordo com os argumentos acima exibidos.

A "Sociedade aberta dos intérpretes da Constituição" é, desta forma, um processo que deve ser
alicerçado sobre bases sólidas para que possa evoluir para seu estágio ideal, isto é, para a sua segunda etapa.
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DISCURSO MORALISTA SEXUAL E OS DIREITOS DA CONCUBINA: POR UMA
INTERPRETAÇÃO JUDICIAL CONTEXTUALIZADA

THE SEXUAL MORALISTIC DISCOURSE AND THE RIGHTS OF THE CONCUBINE: THE
STRUGGLE FOR A CONTEXTUALIZED JUDICIAL INTERPRETATION

Christiane Soares Carneiro Neri
Eveline Lucena Neri de Queiroz

RESUMO
RESUMO: Este artigo interpreta o discurso moralista sexual contido em decisão judicial do Superior
Tribunal de Justiça, no ano de 2009, acerca do pedido de concubina à indenização por serviços domésticos
prestados. As chaves de leitura para o caso foram: o estudo de Cláudia Fonseca que investiga as condições
reais de vida por trás do discurso judicial em tema do direito de família no Brasil, em torno de 1920; a
distinção feita por Seyla Benhabib, no campo da filosofia moral e política, entre “o outro generalizado” e “o
outro concreto”; e o conceito de ideologia na lição de Terry Eagleton. A tese é de que o discurso sexista foi
retomado pela corte na contramão dos avanços jurisprudenciais conquistados e afastado da situação concreta
da concubina, contentando-se com a consideração do “outro generalizado”. E ainda que referido discurso é
essencialmente ideológico e foi usado como principal estratégia de persuasão sobre a legitimidade da decisão
em tela.
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVES: Interpretação judicial – Ideologia – Concubinato –
Sexismo

ABSTRACT
ABSTRACT: This article interprets the sexual moralistic discourse contained in a court decision issued by
STJ, in 2009, about a judicial request made by a concubine because of domestic services rendered. The
reading keys for the case were: Claudia Fonseca’s study that investigates the real conditions of life behind the
judicial discourse on the theme of family law in Brazil around 1920; the distinction drawn by Seyla Benhabib
in the moral and political philosophy between the “generalized other” and “the concrete other”; and the
concept of ideology in the lesson by Terry Eagleton. The thesis is that the sexist discourse was resumed by
the Court in opposition to jurisprudential advances achieved and away from the concrete situation of the
concubine. And also that this discourse is essentially ideological and was used as the main strategy of
persuasion on the legitimacy of the decision under discussion.

KEYWORDS: KEY WORDS: Judicial interpretation, ideology, concubinage, sexism.

 

Introdução

 

No seio da crítica feminista ao direito está a denúncia da desigualdade entre mulheres e homens
decorrente da reprodução de um modelo parcial e androcêntrico de distribuição da justiça. Referido perfil
estrutura-se, dentre outras formas, em conceitos dualistas carregados de valores tomados como pares
opostos: razão/emoção, cultura/natureza, masculino/feminino.

Comentando a íntima relação entre o direito e androcentrismo, Frances Olsen (1990) observa que:
os dualismos são sexualizados, na medida em que se consideram, por exemplo, o racional, o objetivo e a
abstração elementos pertencentes ao masculino e o irracional, o subjetivo e concreto caracteres femininos;
não há igualdade entre os pólos duais, criando-se um valor de superioridade do masculino diante do
feminino; por fim, o direito se identifica com o lado masculino. A conseqüência disso é que a distinção dos
sexos em pólos opostos vem tradicionalmente acompanhada de uma lógica hierárquica e naturalizada de
superioridade das qualidades impostas ao masculino que inferiorizam os caracteres femininos e obstaculizam
o reconhecimento dos direitos das mulheres.

É bem verdade que o sistema jurídico não é, na maioria das vezes, o produtor original dos veículos
de subserviência das características “femininas”. Fritjof Capra (1982) reconstrói no panorama histórico
ocidental da filosofia e da ciência modernas a promoção de atitudes e valores culturais que recompensam os
elementos yang – auto-afirmativos, que quando intensificados correspondem ao exercício de poder e
dominação de outros pela força, culturalmente atribuídos ao homem – e que desprezam os elementos yin,
cooperativo, intuitivo e esperado das mulheres.

Contudo, a análise da legislação e dos discursos do Judiciário brasileiros revela a capacidade de
retro-alimentação, institucionalização e em alguns casos de recrudescimento do sexismo advindos da
atividade legitimadora do poder dominante comum à produção do direito.

A discussão hodierna sobre os direitos da concubina (O art. 1.727 do atual Código Civil define o
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concubinato como: “As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar”) retrata bem
como o moralismo sexista não foi banido e pode ser reforçado, a fim de legitimar certa interpretação jurídica.

Neste artigo, acompanharemos exatamente o retrocesso judicial em decisão, de 2009, proferida pela
Terceira Turma do STJ ao justificar sob a égide do moralismo sexual a impossibilidade de concessão de
“indenização por serviços domésticos prestados” à concubina.

 

A norma oficial e o concubinato na realidade brasileira

 

Na vigência do Código Civil de 1916, o direito brasileiro só reconhecia duas situações de uniões
entre casais. Ou a família se constituía por um casamento válido ou os casais viviam em concubinato, a
também chamada “união livre”, isto é, a união pública ou clandestina entre duas pessoas livres ou impedidas
de casar. Na falta de forma legal para distinguir a relação de convivência entre indivíduos desimpedidos, da
vida em comum levada por pessoas, na qual ao menos uma já é casada ou separada de fato, embora não
divorciada, todos os relacionamentos informais eram designados como mancebia ou concubinato.

Essa classificação binária gerava a ausência de leis que previssem os direitos correspondentes aos
concubinos, especialmente aqueles relativos à guarda dos filhos e à partilha da renda e dos bens em caso de
separação de fato e morte. À exclusão jurídica somava-se no plano social a diferenciação de status e de
moralidade das mulheres brasileiras. As esposas eram honestas, honradas, santas, enquanto as concubinas
eram desonestas, indignas e demonizadas. Discurso moralista este representado pela locução “uniões à
margem da lei e da moral”.

Havia, na verdade, exclusão sistemática da maior parte da população brasileira, tendo em vista que
entre as mulheres pobres, outrora e hoje, são comuns as uniões não institucionalizadas pelo matrimônio. É o
que preceitua Cláudia Fonseca (2008, p. 528):

 

Lembramos, no entanto, que os espaços onde se realizava a norma oficial eram tradicionalmente poucos.
Se, num primeiro momento, historiadores acreditavam que a concubinagem no Brasil colonial restringia-
se principalmente à população negra, pesquisas recentes mostram que a união livre, assim como a
mulher chefe-de-família, não eram de forma alguma privilégio exclusivo dos escravos e seus
descendentes. Na sociedade brasileira, especialmente no século XIX, eram os matrimônios, e não a
concubinagem, que se realizavam num círculo limitado.

 

Essa disparidade entre a moralidade oficial e a realidade complexa dos arranjos familiares, todavia,
não era estranha aos juristas pátrios que aproveitavam o espaço das relações sociais sem regulamentação
legal, para mediar contendas e aplicar o direito de modo mais equitativo, adequado ao caso concreto.

De fato, analisando processos judiciais de disputa da guarda de crianças entre trabalhadores, de
1901 a 1926, na cidade de Porto Alegre, Cláudia Fonseca (2008) constatou uma tolerância tácita das práticas
familiares costumeiras por parte de muitos juízes, que pareciam mais progressistas que a opinião pública
refletida nas acusações moralistas e sexistas sobre as mães, concubinas e esposas.

Um resultado interessante no estudo da autora é o que fornece dados empíricos que ajudam a
comprovar que o modelo burguês de casamento tampouco tinha qualquer compromisso com os direitos da
mulher, funcionando muito mais como uma prisão legal e econômica que pretendia controlar a moralidade e
autonomia das esposas:

 

Nos processos estudados aqui, o princípio patriarcal da lei se aplicava com maior firmeza justamente nas
famílias convencionais, em que o casal era legalmente constituído e os esposos viviam juntos na hora do
nascimento dos filhos. Aliás, nesses casos as pessoas tinham meios de empregar advogados para impor a
lei quando esta lhes convinha. O homem amasiado que declarava seus filhos tinha, teoricamente, o
mesmo direito ao pátrio poder que o homem casado, pois a autoridade do pai sobre seus filhos
ilegítimos, se declarados – sem ser adulterinos ou fruto de incesto -, era tão absoluta quanto sobre filhos
legítimos. Porém, as mães não casadas sempre tinham a possibilidade de se esquivar da prioridade
paterna declarando seus filhos “de pai ignorado”. Duas mulheres enfatizaram sua atividade de prostituta
para refutar a paternidade dos amásios, uma até trazendo policiais para testemunhar “ao seu favor”
(FONSECA, 2008, p. 541).

 

Juridicamente, uma das explicações possíveis para o insucesso judicial maior das mulheres casadas
era que, se por um lado, elas tinham direitos patrimoniais reconhecidos, por outro, a garantia legal exigia que
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elas não tivessem “dado causa” ao divórcio, nem abandonassem o lar. A clausura econômico-patrimonial,
não raramente, alimentava a submissão da mulher a uniões com maridos violentos ou onde já não havia
amor. A expressão “dar causa” abrigava e institucionalizava uma série de condutas tidas como reprováveis
da mulher enquanto consorte e mãe, disciplinando sua sexualidade em padrões machistas estritos.

O matrimônio, ideal da elite burguesa, fez mulheres de todas as classes acreditarem que a diferença
entre elas estava na moralidade. As mulheres casadas e honestas teriam mais valor que aquelas amasiadas,
divorciadas e mães solteiras. Realidade bem distante das condições de vida de muitas brasileiras em situações
de abandono, privações e de dupla jornada. O próprio emprego masculino era instável e mal remunerado, o
que resultava no abandono dos homens de seus lares em busca de emprego, deixando a família, às vezes,
anos sem notícias, além da inevitabilidade do trabalho feminino. Como destaca Cláudia Fonseca, as mulheres
pobres estavam premidas entre a moralidade oficial e a necessidade de escapar à miséria.

 

Em vez de ser admirada por ser “boa trabalhadora”, como o homem em situação parecida, a mulher com
trabalho assalariado tinha de defender sua reputação contra a poluição moral, uma vez que o assédio
sexual era lendário... As mulheres que trabalhavam nas tarefas caseiras tradicionalmente femininas,
lavadeiras, engomadeiras, pareciam correr menos perigo moral do que as operárias industriais, mas
mesmo nesses casos, sempre as ameaçava a acusação de serem mães relapsas (FONSECA, 2008, p.
516).

 

A sensibilidade dos juízes que aplicavam um direito mais equânime ao concubinato conforme a
realidade social das partes envolvidas foi pouco a pouco consubstanciando o reconhecimento de direitos,
especialmente previdenciários e patrimoniais, à companheira ou concubina “pura”. A Súmula 380 do
Supremo Tribunal Federal, por exemplo, passou a reconhecer a possibilidade da dissolução judicial da
sociedade de fato entre os concubinos e a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum.

Nesse momento, doutrina e jurisprudência estipularam a diferenciação entre concubinato “puro” e
“adulterino ou impuro”, para conferir direitos somente às situações em que conviviam pessoas legalmente
solteiras ou ao menos separadas de fato. Ademais, os direitos foram afirmados fora do direito de família,
numa nomenclatura que parecia delimitar imaginariamente o status jurídico e moralmente inferior do
concubinato (“separados de fato”). Como se os direitos da concubina estivessem interditados de transpor a
barreira que resguarda o matrimônio. Surge nesse bojo a chamada “indenização por serviços domésticos
prestados”, reivindicação, como veremos, da nossa mulher, mãe, trabalhadora e concubina em questão.

O quadro legal só muda significativamente com as disposições da Constituição Federal de 1988
sobre o direito de família as quais inauguram formalmente o instituto da união estável entre homem e mulher
(companheiros) e da família monoparental como entidades familiares equiparadas em direitos e deveres
àquela constituída pelo casamento1. O parágrafo 5º do art. 226 da CF\88 determina ainda a isonomia perante
a lei entre os cônjuges: “Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo
homem e pela mulher”.

As diretrizes constitucionais orientaram várias mudanças na legislação parcial e machista brasileira,
consagradas, em grande parte, no Código Civil de 2002. O pátrio poder foi substituído pelo poder familiar,
afirmando a equivalência de poderes entre ambos os pais. A outorga marital não existe mais como ato
unilateral de domínio do marido sobre a esposa, mas tão-somente a necessidade recíproca de consentimento
dos cônjuges para a disposição de certos bens e direitos.

É imprescindível destacar que o conjunto de mudanças jurídicas não foi um presente, ao revés, tem
lastro num processo de luta das mulheres por igualdade, respeito e dignidade que encontra voz especial no
movimento feminista internacional e local. As teorias feministas ajudaram a demonstrar a diferença entre
'gênero' e 'sexo'. Enquanto o termo 'sexo' é aceito como biologicamente “natural”, diferenciado entre macho
e fêmea, o 'gênero' é uma criação social historicamente contingente que divide identidades, comportamentos
e expectativas como masculino/feminino.

Segundo Hillary Charlesworth (1999), gênero se refere à formação social de diferenças entre
homens e mulheres e às concepções de “masculinidade” e de “feminilidade”, ou seja, dos papéis
culturalmente designados a homens e mulheres. Dessa forma, a categoria gênero não trata da mulher
isoladamente, mas percebe os perigos da “naturalização” de papéis provenientes de construções culturais
sobre a relação entre homens e mulheres e a rede de inferiorização e exclusão que essa divisão binária
tradicional gera para: mulheres, homossexuais, lésbicas, transexuais e outros grupos.

Cabe também observar que a ideia reproduzida por muitos autores brasileiros de que “a família
nuclear burguesa está deixando de se constituir no modelo predominante” (ZAMBELAM, 2001, p. 150) só
pode ser aceita quanto à formalidade da lei, dado que, na realidade pátria, os modos de organização familiar
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há tempos correspondem a um espectro bem mais complexo e fluido que aquele modelo ideal do direito.

Daí toda estranheza social com relação à recente decisão da Terceira Turma do STJ – Recurso
Especial nº 872.659/MG, relatora ministra Nancy Andrighi, publicado no DJ de 19.10.2009 – processo
judicial em que os ministros tiveram que decidir sobre, por um lado, a pretensão da concubina de discutir o
prazo prescricional do seu direito à indenização por serviços domésticos prestados que já havia sido
reconhecido no TJ/MG, e, por outro lado, o pedido do espólio (conjunto de bens deixado pelo falecido),
representado pela viúva, de negativa do pedido indenizatório em si.

Referido acórdão não contraria jurisprudência pacífica, pois se reconhece que há um dissídio
jurisprudencial ou interpretativo. A própria ministra relatora aponta decisões anteriores da corte tanto no
sentido do deferimento do pedido da concubina de indenização por serviços domésticos prestados (REsp.
303.604/SP, DJ de 23.06.2003) quanto indeferindo semelhante reivindicação (REsp. 5.202/CE, DJ de
29041991). Tampouco condena-se aqui, por si só, o posicionamento firmando posteriormente pelo STJ
(REsp. 988090/MS, DJ de 02.02.2010) que negou o pagamento da indenização em tela quando,
confrontados com os direitos patrimoniais da esposa ou viúva, os ministros julgaram que, no caso concreto,
fora reduzida a contribuição da concubina nos dois anos de relacionamento e já compensada ao tempo da
relação.

A perplexidade com a decisão está principalmente nos fundamentos morais que orientaram a
interpretação do caso pela ministra e acompanhados pelos quatro outros ministros que participaram do
julgamento. Há evidente retrocesso de um moralismo sexual de estigma da mulher que não condiz com a
realidade social, com a tolerância judicial há muito praticada pelos juízes nas relações socioafetivas fora do
casamento, ou sequer com a vida concreta da pleiteante, que teve um relacionamento de companheirismo e
doméstico, notório, por 23 anos, com uma filha em comum, conforme o seguinte excerto do voto da ministra
relatora:

 

 

Assim, se com o fim do casamento não há possibilidade de se pleitear indenização por serviços
domésticos prestados, tampouco quando se finda a união estável, muito menos com o cessar do
concubinato haverá qualquer viabilidade de se postular tal direito, sob pena de se cometer grave
discriminação frente ao casamento, que tem primazia constitucional de tratamento... Entendimento em
sentido diverso, privilegiaria, abstraindo-se da questão em tese e voltando à hipótese em julgamento, a
concubina, em detrimento da própria viúva do falecido e de todos os 11 filhos – incluída aí a filha da
concubina – cujos quinhões seriam consideravelmente reduzidos. Aliás, o pedido deduzido por M. A. em
muito se assemelha a uma tentativa de se buscar, de uma forma canhestra, direito sucessório,
sabidamente a ela não estendido.

 

Reconhecer-se-ia uma dupla meação. Uma devida à viúva, reconhecida e devidamente amparada em lei.
Outra, criada em Tribunais, como um “monstro” jurisprudencial, a assombrar os casamentos existentes e
fazer avançar as uniões concubinárias, albergando-as e estimulando-as, ainda que a

ideia inicial do legislador tenha sido no sentido de não permear o instituto do concubinato de efeitos
marcadamente patrimoniais.

 

E nessa toada, vem a lume a questão do tão propalado enriquecimento sem causa a justificar a pretensão
indenizatória. É por todos sabido que em tais relacionamentos, geralmente é a concubina que tem a
proteção material do concubino, auferindo, deste, vantagens econômicas, o que bem se depreende da
leitura dos autos, na hipótese em julgamento. Nenhuma vantagem econômica ou patrimonial foi
apontada em relação ao falecido, na acepção de ter ele sido beneficiado materialmente pelo esforço da
concubina. Ao contrário, a alusão que se faz, em grande parte no processo – inclusive no acórdão
impugnado – diz respeito a favores que a concubina recebeu, amealhou e conservou ao longo e para
além da relação concubinária, com ênfase ao imóvel residencial e comercial de que é proprietária.

 

A relação de cumplicidade, consistente na troca afetiva e na mútua assistência havida entre os
concubinos, ao longo do concubinato, em que auferem proveito de forma recíproca, cada qual a seu
modo, seja por meio de auxílio moral, seja por meio de auxílio material, não admite que após o
rompimento da relação, ou ainda, com a morte de um deles, a outra parte cogite pleitear indenização por
serviços domésticos prestados, o que certamente – e aí sim – caracterizaria locupletação ilícita.

 

Considere-se, por fim, que não se pode mensurar o afeto, a intensidade do próprio sentimento, o
desprendimento e a solidariedade na dedicação mútua que se visualiza entre casais. O amor não tem
preço. Não há valor econômico em uma relação afetiva. Acaso houver necessidade de dimensionar-se a
questão em termos econômicos, poder-se-á incorrer na conivência e até mesmo estímulo àquela conduta
reprovável em que uma das partes serve-se sexualmente da outra e, portanto, recompensa-a com favores.

 

Dessa forma, não há viabilidade de se debater acerca dos efeitos patrimoniais do concubinato quando em
choque com os do casamento pré e coexistente, porque definido aquele, expressamente, no art. 1.727 do
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CC/02, como relação não eventual entre o homem e a mulher, impedidos de casar. A disposição legal
tem o único objetivo de colocar a salvo o casamento, instituto que deve ter primazia, ao lado da união
estável, para fins de tutela do Direito. A esse respeito já se manifestou a jurisprudência do STJ, de cujos
julgados destaca-se o REsp. 631.465/DF, de minha relatoria, DJe de 23/8/2004. (STJ - 3ª Turma –
Recurso Especial nº 872.659/MG, relatora ministra Nancy Andrighi, publicado no DJ de 19.10.2009)

 

Ironicamente, após a revolução sexual e as conquistas feministas no direito de família, o discurso
moralista sexual que já não é aceito para vários aspectos (inclusive na seara penal, o crime de adultério, que
há muito estava caduco, ou seja, não era aplicado, foi expressamente revogado do Código Penal) retorna às
decisões judiciais para fazer a defesa do patrimônio da mulher casada e do status superior do casamento. A
demonização da concubina que reivindica seus direitos patrimoniais é construída sob a desvalorização do
trabalho doméstico e da precariedade da relação afetiva (mesmo quando, como no caso em tela, há um filha e
um relacionamento de conhecimento notório de 23 anos), que foi equiparada às hipóteses de “conduta
reprovável em que uma das partes serve-se sexualmente da outra e, portanto, recompensa-a com favores”.

A questão patrimonial quando abertamente tratada na decisão é apresentada de modo bastante
parcial. A ideia central é a de que a concessão de indenização por serviços domésticos prestados (de modo
sui generis, já que no voto da ministra relatora o valor não é negado a título de comparação com o
patrimônio constituído já em vida pela concubina) acarretaria uma “locupletação ilícita”, tendo em vista que
fundada na desigualdade de direitos em que a concubina teria direito à compensação por serviços domésticos
prestados enquanto a viúva não possuiria semelhante direito. Ora, nada se fala que esse raciocínio já havia
sido superado jurisprudencialmente, vez que se sabe que o direito de família reconhece outros direitos
pecuniários à esposa ou viúva, como a pensão ou soldo, se viúva, e pensão alimentícia, se divorciada e
materialmente dependente, além da meação na herança. Entendimento que fora repetido pelo próprio STJ em
processos anteriores, para assegurar direitos indenizatórios inclusive às concubinas “impuras”.

Ademais, a jurisprudência recente vem reconhecendo indenização pelo trabalho doméstico de
cônjuge sobre o valor do FGTS da esposa(o) devido à ausência de patrimônio comum a ser partilhado por
ocasião do divórcio. Avançando até mesmo sobre o obstáculo do entendimento doutrinário e jurisprudencial
de que o valor do FGTS tem natureza salarial.

Diante de tal retrocesso jurisprudencial, duas perguntas principais podem ser colocadas: quais
condições psicológicas, situacionais e institucionais estão por trás desse discurso? Há condições
hermenêuticas de controle sobre o discurso moralista sexual no âmbito jurídico? Nossa tentativa será a de
propor uma alternativa ao segundo desses questionamentos.

 

“O outro generalizado” e “o outro concreto” no discurso judicial

 

Em “El otro generalizado y el otro concreto: la controversia Kohlberg-Gilligan y la teoría feminista”
Seyla Benhabib (1990) oferece um importante aporte teórico para a utilização nos discursos morais e
políticos que podem ser encontrados nas decisões judiciais sobre gênero: a diferença de resultados entre
aplicação do conceito do “outro generalizado”, típico nas teorias morais e políticas de autores liberais da
modernidade, e do “outro concreto” como reivindicado nas teorias críticas da moral e da justiça
contemporâneas.

Em “Uma teoria da justiça”, John Rawls (1997) estrutura sua teoria da justiça no modelo ideal de
um estado de posição original em que os indivíduos, sob o “véu da ignorância”, isto é, sem percepção das
diferenças psicológicas, sociais ou econômicas entre si, elegeriam princípios básicos responsáveis por
fundamentar e delimitar a distribuição da justiça naquela comunidade. Haveria, assim, um contrato prévio
que determinaria a solução dos conflitos entre pretensões políticas e jurídicas.

Seyla Benhabib (1990) critica o referencial rawlsiano. Para ela, o “véu da ignorância” impõe um
modelo de realização da justiça em que a imparcialidade significa o distanciamento dos sentimentos,
intenções e razões do outro. O intérprete tomaria como parâmetro “o outro generalizado”, ou seja, um
sujeito abstrato, racional e atemporal, desarraigado da sua história de vida. Assim, o jurista ou as partes em
litígio não incorporariam as necessidades e desejos do outro, fazendo um julgamento moral racionalizado e,
na verdade, bastante parcial por que inspirado nas suas próprias concepções morais. Veria-se o outro a partir
de si mesmo. Nesse modelo, o juiz se contentaria com a análise da igualdade formal e da reciprocidade como
princípios de justiça.

Este parece ter sido exatamente o primeiro erro em que incorreu a relatora da decisão aqui
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estudada. O enquadramento das pretensões adversárias da concubina e da viúva foi extraído do plano ficto e
formal:

 

 

Se com o fim do casamento não há possibilidade de se pleitear indenização por serviços domésticos
prestados, tampouco quando se finda a união estável, muito menos com o cessar do concubinato haverá
qualquer viabilidade de se postular tal direito, sob pena de se cometer grave discriminação frente ao
casamento, que tem primazia constitucional de tratamento. (STJ - 3ª Turma – Recurso Especial nº
872.659/MG, relatora ministra Nancy Andrighi, publicado no DJ de 19.10.2009)

 

Isso fica ainda mais claro na passagem em que a relatora comenta como formulou seu raciocínio
para o caso concreto:

 

Entendimento em sentido diverso, privilegiaria, abstraindo-se da questão em tese e voltando à
hipótese em julgamento, a concubina, em detrimento da própria viúva do falecido e de todos os 11
filhos – incluída aí a filha da concubina – cujos quinhões seriam consideravelmente reduzidos (grifo
nosso). (STJ - 3ª Turma – Recurso Especial nº 872.659/MG, relatora ministra Nancy Andrighi,
publicado no DJ de 19.10.2009)

 

Tal lógica distanciada dos fatos concretos certamente fez parecer desnecessária à justificativa da
decisão a consideração dos dados comprovados nos autos: o reconhecimento de que o concubinato era de
conhecimento público, inclusive da própria viúva; os mais de 20 anos de convivência entre a concubina e o
de cujus; a contribuição daquela com o trabalho doméstico de cuidado do concubino e de educação da filha
em comum; sua profissão de costureira; os bens constituídos durante o relacionamento extraconjugal.
Simplesmente a decisão não chegou a mensurar os fatos concretos por haver resolvido no plano formal a
incompatibilidade entre a proteção dos bens sucessórios e o simultâneo deferimento da indenização. Frise-se
que, mesmo formalmente, a seleção dos elementos abstratos não incluiu a potencialidade da percepção de
pensão alimentícia pela ex-esposa ou de pensão ou soldo pela viúva cuja finalidade é acobertar o cônjuge
sobrevivente da instabilidade econômica com a extinção do matrimônio.

A justificativa da hierarquia constitucional do casamento abstratamente considerada tampouco é
inconteste. O art. 226 do texto constitucional trata da família como base da sociedade e a ela destina especial
proteção do Estado e, em seus parágrafos, fala do casamento, da união estável e da família monoparental,
equiparando-lhes os efeitos. O parágrafo 3? expressa: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em
casamento”. Ora, a facilitação ao casamento demonstra sua importância, mas vem também do fato de o
Estado reconhecer a união estável tácita, isto é, sem a previsão de cláusula contratual. Além disso, se a
Constituição silencia sobre o concubinato, por que não poderíamos aí compreender uma brecha legal que
merece ser preenchida consoante as peculiaridades da situação?

Talvez a interpretação descontextualizada dos ministros tenha levado à falta de uma solução jurídica
melhor e tenha aberto caminho para o recurso à ideologia sexista burguesa de inferiorização da mulher que
foi fielmente traduzida no discurso utilizado pela ministra relatora para duplamente desqualificar o valor do
trabalho doméstico e a postura moral e sexual da concubina:

 

Não há valor econômico em uma relação afetiva. Acaso houver necessidade de dimensionar-se a
questão em termos econômicos, poder-se-á incorrer na conivência e até mesmo estímulo àquela conduta
reprovável em que uma das partes serve-se sexualmente da outra e, portanto, recompensa-a com
favores (grifo nosso). (STJ - 3ª Turma – Recurso Especial nº 872.659/MG, relatora ministra Nancy
Andrighi, publicado no DJ de 19.10.2009)

 

Discurso esse muito parecido com aquele da moralidade oficial de 1920 enunciado pelas partes e
advogados, mas desde aquele tempo relativizado pelos juristas:

 

Os pecados imputados à mulher pelos advogados de seus maridos, em muitos casos, não eram mais do
que a prática cotidiana da massa de trabalhadoras. Na realidade, temos a impressão de que se sabia
dessas práticas e tolerava-as no dia-a-dia. Porém, a “moralidade oficial” agia como arma de reserva para
certas categorias de indivíduos – burgueses e\ ou homens – estigmatizar outra – pobres e\ou mulheres –
na hora do conflito (FONSECA, 2008, P. 526).

 

Seguindo a concepção de ideologia em Terry Eagleton (1997, p. 39) “como discurso voltado para a
ação, como um campo discursivo no qual os poderes sociais que se autopromovem conflitam e colidem
acerca de questões centrais para a reprodução do poder social como um todo”, a ideologia apresenta-se não
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como um discurso essencialmente verídico, mas como um tipo de fala retórica e persuasiva mais voltada para
a produção de reflexos na seara política do que para a realidade social, estreitamente ligada ao poder, à sua
manutenção ou obtenção.

Segundo Michel Foucault (1971), o discurso encerra poderes e perigos que nem sequer cogitamos e
que se espraiam logo que o discurso é emitido, multiplicando-se indefinidamente. De acordo com o filósofo
francês, o poder é difuso, está em toda parte, mesmo em nossos menores gestos e declarações mais íntimas,
daí a preocupação dos detentores do poder em impor controles ao discurso.

Da inequívoca conexão entre discurso e poder, pode-se afirmar que o poder dominante, ou com
pretensão de o ser, pode legitimar-se através de um processo voltado para a promoção de crenças e valores
compatíveis com ele, naturalizando e generalizando tais crenças de modo a torná-las lógicas e aparentemente
irrefutáveis, maculando as ideias que o possam confrontar por meio da exclusão de formas antagônicas de
pensamento, talvez mediante alguma lógica sistêmica, obscurecendo, assim, a realidade social de modo a
favorecê-lo.

Assim, o discurso de cunho androcêntrico e a produção legislativa e judicial decorrente, já de início
goza, quando de sua produção, de uma grande aceitação por parte da população só pelo fato de promanar de
uma elite intelectual – composta, em sua maioria por homens - dispensando questionamentos e controvérsias
e gerando uma acomodação quase cega às ideias e valores que lhes são transmitidos.

Essa capacidade de o discurso ser utilizado sem qualquer lastro social como técnica de
convencimento, de legitimação daquilo que enuncia, parece bastante adequado ao que se vê na decisão em
questão. Entretanto, o que se enuncia em um discurso de poder é totalmente vulnerável às condições da
enunciação; o que interessa não é tanto o que é dito, mas quem o diz e para quais propósitos.

A análise do discurso do voto da relatora não está dentro dos objetivos deste trabalho, mas cabe
observar o dado interessante de ter sido elaborado por uma mulher, o que poderia levar à investigação de
vários aspectos: o alcance do discurso inferiorizante da mulher naturalizado até mesmo pelas próprias
mulheres; a posição de classe da jurista; as disposições psicológicas porventura presentes.

De todo modo, a redução da lógica moral e jurídica à racionalidade abstrata contradiz o
propugnado por Seyla Benhabib ao defender a soma da visão do “outro concreto” à formalidade da razão
prática. Uma interpretação que tomasse o outro como ser racional contextualizado, ou seja, com uma
história, identidade, necessidades e uma constituição afetivo-emocional, jamais tentaria legitimar seu
conteúdo através do discurso de indignidade de qualquer pessoa.

Seyla Benhabib chama atenção para a cadeia de exclusão que a razão meramente formal gera para
as mulheres. Toda uma série de atividades humanas (a reprodução, o cuidado, o amor) culturalmente
atribuídas à mulher como “naturais” continuam sendo tratadas como domínios privados, fora das discussões
morais, políticas e jurídicas.

A autora sustenta ainda a compatibilidade da razão abstrata e da contextualidade, narratividade e
especificidade dos juízos morais. As orientações dos direitos e dos cuidados não são opostas, senão se
complementam. Assim, a tese tradicional da incompatiblidade é apenas mais um exemplo dos antagonismos
sexualizados construídos socialmente, onde a razão universal (atribuída ao homem) deveria prevalecer sobre
a afetividade paricularizada (que seria própria das mulheres).

Uma interpretação que levasse em conta o “outro concreto”, no caso em tela em que se
comprovaram os laços sócioafetivos e domésticos na duradoura relação

concubinária, passaria necessariamente pelo reconhecimento da dignidade, da situação de companheirismo,
do valor do cuidado e da prestação do trabalho doméstico da concubina, independente da questão
patrimonial de se e em quanto seria adequado fixar valor indenizatório.

 

Considerações finais

 

É sempre possível usar o discurso de modo técnico, como meio voltado a um fim. Os governantes
transmitem suas ideias e crenças como se fossem verdades universais, tentando fazer crer aos seus
destinatários que suas concepções são uma decorrência necessária da natureza das coisas, produzindo uma
aparente normalidade diante de temas complexos, controversos e muitas vezes apartados da moral e da
legalidade, com o objetivo de manter a situação prevalente por meio da concordância passiva e irrefletida da
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maioria da população. E o discurso judicial não está imune a essa possibilidade.

A igualdade formal entre homem e mulher, marido e esposa, companheiro e companheira, nem de
longe é suficiente para efetivar, nos conflitos concretos, os valores de justiça, se não forem coadunados às
peculiaridades históricas, de classe e às necessidades afetivas e sociais de cada pessoa.

Essa percepção é particularmente especial no quadro histórico e ideológico de injustiça com as
mulheres. Escravas ou senhoras, as mulheres mantiveram-se, ou foram mantidas, nas mais variadas
sociedades, à sombra dos homens, silenciadas e exploradas, sem direitos, sem expressão e sem desejos.

Esse padrão de 'ser inferior' reproduziu-se e perpetuou-se nas mais diversas sociedades através de
discursos que objetivavam manipular e propagar ideias com o fim de manter uma condição de dominação e
solidificar a estrutura masculina de poder instituída sob os padrões canônicos.

A crítica de feministas que pretendem incorporar a escuta do “outro concreto”, assim, fornece
importante mecanismo hermenêutico para a distribuição da justiça a partir da atividade jurisprudencial.
Princípio moral, político e jurídico que merece ser bem mais observado pelo Poder Judiciário no Brasil.

Por sua feição tipicamente androcêntrica, como assevera Hilary Charlesworth (1999), o discurso do
direito não consegue reproduzir as preocupações e necessidades femininas, sendo a busca pela igualdade de
direitos apenas o primeiro passo para a melhoria das condições das mulheres. Faz-se imprescindível, então, o
desenvolvimento de um discurso inspirado nos valores propugnados pelas teorias feministas que reconheçam
as diferenças e distorções de poder instituídas com base no gênero e que propicie uma reanálise do papel
histórico e político da mulher na sociedade, ensejando um avanço técnico na produção dos textos que
venham a dispor sobre os direitos das mulheres e uma releitura do material legislativo e jurisprudencial já em
voga com vistas à efetiva tutela dos direitos humanos das mulheres.
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1 Desde então, a terminologia concubinato refere-se aos relacionamentos simultâneos e paralelos ao
casamento ou à união estável. Adotaremos a partir daqui a expressão com essa definição.
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UMA CRÍTICA AO PRINCIPIALISMO

A CRITICAL TO PRINCIPLISM

dANIEL ORTIZ MATOS

RESUMO
Trata-se de uma leitura analítica e crítica do principialismo. Justifica-se pela discussão à atual postura da
doutrina e da jurisprudência pátrias, as quais supervalorizam os princípios jurídicos como se estes fossem a
redenção de um direito encarcerado nas grades positivistas. Tal comportamento tem manifestado certos
exageros, como uma frenética criação, quase mercadológica, de “novos” princípios; uma inferiorização das
regras; e uma atividade jurisdicional que beira a discricionariedade, não se adequando, por isso, ao
paradigma do Estado Democrático de Direito. Objetiva-se abordar alguns problemas teóricos que
fundamentam esta concepção, no intuito, não de negar a importância dos princípios enquanto normas
jurídicas, mas de trazer questionamentos relevantes em um contexto em que esta temática se expressa
sedimentada no discurso jurídico brasileiro.
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVE: Regras, Princípios, Principialismo,Discricionariedade,
Democracia.

ABSTRACT
This paper is an analytical and critical reading of the principlism. Justified by the discussion about the current
stance of home doctrine and home jurisprudence, which overestimate the legal principles as if they were the
redemption of a right incarcerated in positivists barriers. Such behavior has manifested certain exaggerations,
such as a frenetic creating, almost a marketing, of "new" principles; an inferiority of the rules; and a
jurisdictional activity close to the discretion, so it doesn’t adjust to the paradigm of the Democratic Rule of
Law’s State. It aims to broach some theoretical problems that base this concept, in order not to deny the
importance of the principles as legal norms, but to bring relevant questions in a context in which this theme is
consolidated in the Brazilian legal speech.
KEYWORDS: KEYWORDS: Rules, Principles, Discretion, Principlism, Democracy.

1. INTRODUÇÃO

 

 

                 Este trabalho tem por objeto uma leitura analítica e crítica à atual postura, quase majoritária, da
doutrina e jurisprudência pátrias, no que tange à supervalorização dos princípios jurídicos, enquanto
superação a uma atividade jurisdicional fechada, contida, mecânica, própria do paradigma positivista.

               Quanto ao objetivo, pretende-se demonstrar alguns equívocos deste comportamento, tais como:
uma concepção de inferioridade e temor em relação às regras, reflexo de distinções questionáveis entre
princípios e regras e de um ideal pós-positivista extremado; a criação desordenada, quase mercadológica, de
novos princípios, tanto da doutrina como da jurisprudência e, por fim, uma atividade jurisdicional
principialista que se manifesta ilimitada, e, por isso, fora de um contexto democrático.

Nas últimas décadas, na realidade jurídica brasileira, os princípios assumiram grande relevância no
que venha ser uma ortodoxia e uma ortopraxia do Direito. Em congressos, palestras, debates, nos mais
variados espaços de (re)produção do Direito, esta temática tem sido (re)discutida; invariavelmente, todavia,
na maioria dessas discussões, ecoa apenas uma voz: aquela que exalta a cosmovisão principialista, sem
demonstrar os equívocos por ela mesma gerados. Assim, o trabalho se justifica por trazer à tona algumas
incoerências dessa postura, em meio a uma realidade de sabida e ampla aceitação.

               Esta produção repousa no imprescindível questionamento entre a realidade que é e aquela que
deveria ser, entendendo o dissenso como uma significativa ferramenta na atividade de (re)pensar o Direito.

               Em termos teórico-metodológicos, nortear-se-á pelo raciocínio dedutivo: do geral para o
particular. Será feita, de início, uma abordagem histórica, colocando, em linhas gerais, o desenvolvimento de
uma teoria positivista à atual perspectiva pós-positivista, sobretudo no que alude aos princípios.

               Após essa abordagem, será feita uma crítica a superpopulação principiológica e a uma postura de
inferioridade e temor a que as regras têm sido alvo.

               Por fim, será questionada a atividade jurisdicional principialista que, sob o fundamento dos
princípios, manifesta-se sem limites, o que não se coaduna com o paradigma do Estado Democrático de
Direito.
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              Este trabalho, pelas suas motivações, seu conteúdo e o modo pelo qual é abordado, certamente se
projetará como um avanço e mais um contributo às pesquisas e às letras jurídicas.

 

2. DO POSITIVISMO AO PÓS-POSITIVISMO: A ascensão dos princípios ao status de norma jurídica.

 

Foi na modernidade que o conhecimento científico tornou-se aquele que seria capaz de levar a
humanidade para um período de paz e prosperidade. O status de ciência tornou-se, portanto, uma espécie de
autoridade e poder. Tudo isso, por se tornar a voz legitimada para indicar os caminhos a serem seguidos
na/pela sociedade.

Destarte, as chamadas ciências humanas, em geral, procuraram se adequar, a fim de assumir os
requisitos basilares do paradigma científico dominante. Almejava-se um conhecimento rigoroso,
experimentado e comprovado, lógico, com objeto e métodos bem definidos [1].

O direito, para ser considerado como ciência, teve que passar por uma série de mudanças estruturais
para adequar-se a estes pressupostos, próprios das ciências naturais e exatas. Neste processo, destaca-se a
figura de um dos maiores juristas do séc. XX, Hans Kelsen, que por intermédio de sua Teoria Pura do
Direito, dentre outros objetivos, procurou demonstrar a cientificidade do conhecimento jurídico.

Esta pureza pode ser entendida como “uma leitura específica da “juridicidade”, sem interferências
de outros campos do conhecimento que não agem na precisa delimitação do direito: a norma jurídica” [2].
Assim, o direito, em tese, obtém a sua autonomia, com o preciso recorte do seu objeto de estudo, qual seja, a
norma.

O jurista compreendia a ciência como

 

o conhecimento que “explica”, que apresenta algum “controle” e que torna possível a “predição”;
portanto, um conhecimento conseqüente cujo mérito é de possibilitar afirmações em certo sentido
‘seguras’ com respeito às ocorrências futuras. O modelo que Kelsen tem em mente, como referência, é o
modelo das “ciências da natureza” [3].

 

 

Este caráter de segurança e controle, quanto às ocorrências vindouras, teve grande impacto na
teoria da decisão. Afinal, como prever se a decisão judicial guardaria, ou não, uma logicidade e
sistematicidade com todo arcabouço científico do direito?

No sentido de responder a esta indagação, afirmavam que a atividade jurisdicional encontrava seu
fundamento na aplicação da lei, do direito material, ao caso concreto. Nesta esteira, tem-se que, para
Montesquieu, a jurisdição era um poder “nulo e invisível”, pois o juiz era “a boca que declarava a vontade da
lei” [4]. O método utilizado para encontrar a resposta judicial era o subsuntivo, em que o julgador efetuava a
subsunção do fato social, premissa menor, à norma, premissa maior, chegando à conclusão.

Assim, num processo mecânico, com reduzido espaço para a criação, a decisão do juiz era
prolatada, mantendo-se logicamente correta (coerência interna) e passível de previsão com certo grau de
certeza (previsibilidade).

Nestes termos, desenharam-se os contornos do positivismo jurídico que para Alf Ross era “uma
atitude ou uma abordagem dos problemas da filosofia e da teoria do direito, fundada nos princípios de uma
filosofia empirista, antímetafísica” [5]. Em linhas gerais, as principais características do positivismo podem
ser assim elencadas:

 

Teoria do direito segundo a qual: a. não há direito natural e só o direito positivo existe ( AA. Ross); b. o
direito é um conjunto de regras, que são mandamentos, um produto da vontade humana ou da autoridade
(“auctoritas non veritas facit jus); c. esses mandamentos emanam do Soberano ou do Estado (Austin); d.
eles são associados a sanções, que garantem a aplicação do direito pela força;e. eles formam um sistema
lógico, fechado e coerente; f. a atividade dos juízes é uma atividade lógica porque toda a decisão pode
ser deduzidas das regras previamente emitidas pelo Soberano, sem referência aos fins sociais ou às
regras morais [6].

 

 

                Diante do exposto, é lógica a conclusão do papel subsidiário dos princípios dentro do paradigma
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positivista, pois, dada sua elevada generalidade e abertura, não permitia a necessária previsibilidade e certeza,
ou seja, a segurança que se buscava para a prestação jurisdicional.

                Deste modo, a utilização dos princípios estava circunscrita a uma situação de lacuna normativa,
como dispõe o art. 4º da Lei de Introdução do Código Civil: “quando a lei for omissa o juiz decidirá o caso
de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito” [7].

Como todo paradigma científico, o positivismo jurídico começou a ser questionado, abrindo espaço
para o que se denomina de pós-positivismo. Do ponto de vista histórico, pode-se dizer que um marco para a
derrocada positivista foi o julgamento de Nuremberg, 1945.

 

A decadência do positivismo é emblematicamente associada á derrota do facismo na Itália e do nazismo
na Alemanha. Esses movimentos políticos e militares ascenderam ao poder dentro do quadro de
legalidade vigente e promoveram a barbárie em nome da lei. Os principais acusados de Nuremberg
invocaram o cumprimento da lei e a obediência a ordens emanadas da autoridade competente. Ao fim da
Segunda Guerra Mundial, a idéia de um ordenamento jurídico indiferente a valores éticos e da lei com
uma estrutura meramente formal, uma embalagem para qualquer produto, já não tinha mais aceitação no
pensamento esclarecido [8].

 

Destarte o estado de exceção e de banalização do terror, proporcionados pelo regime nazi-facista,
trouxeram à tona as incongruências deste paradigma. O resultado foi uma busca pela superação do ideário
positivista, principalmente reaproximando o direito da ética.

A decisão judicial não mais poderia estar engessada em uma atividade mecanicista de aplicação da
“vontade” da lei ao caso concreto, tampouco, aberta à discricionariedade [9].

Neste período chamado de pós-postivista, dentro das várias reflexões, mudanças no modo de pensar
e fazer o direito, encontra-se a supervalorização dos princípios como a redenção de uma hermenêutica
fechada, postura denominada, por fins metodológicos, de principialismo.

Dessa maneira, o que se assistiu, deste o período posterior a Segunda Guerra Mundial até a
contemporaneidade, foi uma ascensão do papel dos princípios nos ordenamentos jurídicos.

Como já exposto, inicialmente, os princípios apresentavam valor subsidiáro, sendo acessados somente
em casos de obscuridade da lei. Depois, assumiram o mesmo nível de vinculação das regras, tornando-se
espécie normativa.

 

A novidade das últimas décadas não está, propriamente, na existência de princípios e no seu eventual
reconhecimento pela ordem jurídica. Os princípios, vindo dos textos religiosos, filosóficos e
jusnaturalistas, de longa data permeiam a realidade e o imaginário do Direito, de forma direta ou indireta.
(...) O que há de singular na dogmática jurídica da quadra histórica atual é o reconhecimento de sua
normatividade [10].

 

                Por derradeiro, hodiernamente, observa-se que os princípios são colocados no cume do sistema
jurídico, adquirindo o maior realce, sendo parte do senso-comum do direito pátrio, declarações como: “em
um conflito normativo entre uma regra e um princípio, este último deverá sempre prevalecer”.

Assim sendo, a postura principialista é repercutida e reproduzida de maneira quase uníssona, tanto
pela jurisprudência quanto pela doutrina, salvo exceções. No atual momento de aceitação osmótica, relevante
se faz o questionamento acerca dos influxos e refluxos desta perspectiva.

 

3. QUEM TEM MEDO DAS REGRAS? A SUPERPOPULAÇÃO DOS PRINCÍPIOS.

 

Neste contexto de supervalorização dos princípios, alguns axiomas passaram a compor a ideologia
jurídica, sendo que muitos destes não resistem a um exame percuciente; mesmo assim, contudo, são
reproduzidos.

No que tange às distinções entre princípios e regras, tem-se que muitas dessas reforçam uma
perspectiva de supremacia dos princípios, sendo que uma dicotomização radical figura-se incorreta, levando
em consideração que, por serem espécies normativas, guardam diversas semelhanças. Dentre estas
distinções, aqui, será somente discutida aquela referente ao modo final de aplicação [11].

A doutrina afirma que as regras aplicam-se do modo tudo ou nada (all-or-nothing) (alles-oder-nichts),
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ou seja, sem a possibilidade de temperamentos. Sobre este ponto, assim assevera Ronald Dworkin [12]:

 

A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza lógica. Os dois conjuntos de
padrões apontam para decisões particulares acerca da obrigação jurídica em circunstâncias específicas,
mas distinguem-se quanto a natureza do comando que oferecem . As regras são aplicáveis à maneira
tudo-ou-nada. Dado os fatos que a regra estipula, então ou a regra é valida, e neste caso a resposta que
ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão.

 

 

Em contrapartida, os princípios manifestam-se como mandados de otimização, que podem, por isso,
serem aplicados em graus distintos, dependendo das realidades fáticas e jurídicas. Nesse trilhar afirma Robert
Alexy [13]:

 

Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser
satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente
das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas.

 

 

E reforçando uma concepção fechada de aplicação das regras, continua a mesmo autor afirmando que
[14],

 

as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se
fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, portanto, determinações
no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível.

 

 

            D ian te  desta distinção, indaga-se se as regras são de fato aplicadas de modo tudo-ou-nada,
independentemente da realidade concreta, não comportando nenhuma adequação ou mesmo se é possível a
sua não aplicação, sem, contudo, perder sua validade.

           Quando se afirma que aplicação das regras é estrita, tudo-ou-nada, oito-ou-oitenta, corrobora-se uma
perspectiva positivista, de que o juiz está encarcerado nas lindes regramentais e por isso apenas aplica a lei,
afinal, dura lex sed lex .Contudo, mesmo as regras apresentando maior determinabilidade, devido à sua
expressão hipotético-condicional, estas poderão sofrer temperamentos ante a sua entrada no mundo da vida.

            A adequação, ou temperamento quanto às consequências da aplicação de uma regra pode ser
visualizado por intermédio de uma simples analogia que demonstra o caráter genérico da regra e o necessário
juízo de equidade. Dada a generalidade de casos em que a regra pretende abarcar, em sua formulação,
abstrai-se o que há de comum em vários casos semelhantes, uma espécie de média. A regra seria como uma
roupa de tamanho único criada com as medidas do chamado homem médio. Todavia, nem todas as pessoas
encaixam-se neste padrão, o que inevitavelmente geraria incongruências, como uma roupa deveras apertada
para alguém que possua avantajada conjuntura somática.

           Deste modo, no processo de inserção da regra no mundo da vida, deve o juiz avaliar a realidade
concreta, para que tenha uma aplicação equânime, sendo possível o temperamento para uma prestação
jurisdicional que se conforme a casuística enfrentada. Logo, nem sempre será tudo-ou-nada, poderá haver
graus distintos na aplicatio, mitigando-se o caráter absoluto das regras. Isto porque entre o “oito” e o
“oitenta” encontram-se setenta e dois números. E, sendo assim, limitar a jurisdição a tão-somente dois
números, não seria adequado à realidade dinâmica da vida, na qual o direito está inserido.

           Dentro desta distinção entre regras e princípios baseada no critério final de aplicação, está implícita a
ideia de que as regras são meramente aplicadas, enquanto os princípios são ponderados. Este juízo deve ser
rejeitado, na medida em que tanto as regras quanto os princípios sofrem um processo interpretativo,
resultando em normas jurídicas, sendo que ambas as espécies normativas sofrem ponderações, apenas de
modos diversos.

          Noutro passo, questiona-se o fato da possibilidade de uma regra não ser aplicada, sem, contudo,
perder sua validade. Isto poderá ocorrer quando a obrigação, tida como absoluta, for transposta por razões
contrárias ou não previstas pela própria, ou por outra regra.
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          Demonstrando esta afirmação, o prof. Humberto Ávila, em seu livro Teoria dos Princípios [15], traz
alguns exemplos, dentre estes, um julgado do Supremo Tribunal Federal em que não foram aplicadas as
consequências do descumprimento do disposto no inc.II do art. 37 da Constituição Federal, todavia, sem
que, este dispositivo constitucional perdesse a sua validade.

           No caso em comento, em sede de Habeas Corpus, questionava-se um ato da prefeita de um
município, por contratar um cidadão como gari, por nove meses, sem o devido concurso público. Esta
admissão contraria a norma constitucional citada e poderia gerar a sua responsabilização por ato de
improbidade administrativa.

           O STF entendeu que não seria necessário aplicar as consequências jurídicas devidas ao
descumprimento à regra constitucional, pois, a “falta de adoção do comportamento por ela previsto, não
comprometia a promoção do fim que a justificava (proteção do patrimônio público)” [16].

          Assim, uma regra válida na qual incidia a hipótese comportamental por ela descrita, não condicionou
absolutamente o implemento de uma consequência, sem contudo perder sua validade.

         Observa-se o limite desta distinção que se refere ao modo final de aplicação, já que as regras também
poderão ser aplicadas em graus diversos, dada a realidade concreta, e, que em alguns casos, mesmo sendo
válida, não será aplicada a consequência do seu descumprimento, mantendo a sua validade. Seguindo a lição
de Ávila conclui-se que [17]

 

a distinção entre princípios e regras não pode ser baseada no suposto método tudo ou nada de aplicação das
regras, pois também elas precisam, para que sejam implementadas suas conseqüências, de um processo
prévio – e, por vezes, longo e complexo como o dos princípios – de interpretação que demonstre quais as
conseqüências que serão implementadas. E, ainda assim, só a aplicação diante do caso concreto é que irá
corroborar as hipóteses anteriormente havidas como automáticas. Nesse sentido, após a interpretação diante
de circunstâncias específicas (ato de aplicação), tanto as regras como os princípios, em vez de se
estremarem, se aproximam.

 

                Outra máxima presente no contexto ora questionado é aquela declaração que “em um conflito
normativo entre uma regra e um princípio, este último deverá sempre prevalecer”. Argumenta-se que o
alicerce para esta perspectiva encontra-se no caráter de fundamentalidade que os princípios assumem na
ordem jurídica, sendo, portanto, uma espécie normativa superior e que por isso deverá prevalecer, numa
crença que a decisão judicial sob seu escopo será necessariamente melhor.

                 A premissa apresentada manifesta certa confusão entre a interpretação e seu objeto, regra ou
princípio. É preciso que se entenda que uma resposta judicial correta poderá repousar tanto em uma como
em outra espécie normativa.

Importante ressaltar que regras como princípios são manifestados por intermédio de enunciados
linguísticos, textos, e que, como tais, seu sentido será resultado de um processo interpretativo.

O texto normativo é a manifestação do poder legislativo, inclui-se também a jurisprudência e a
doutrina que criam novos princípios, é um dado, e não possui um sentido unívoco. A chamada mens legis
precisa ser interpretada, levando em consideração todo o sistema jurídico, para que se encontre a norma
jurídica.

Conclui-se, portanto, que o enunciado normativo é a referência basilar para a construção da norma,
que será fruto de um processo hermenêutico. “A norma encontra-se em estado de potência involucrada no
texto, e o intérprete a desnuda (...) [18]”.

               Contudo, observa-se que os princípios apresentam uma baixa densidade normativa, ou seja, várias
normas podem ser de si extraídas, isto é devido ao fato de que, diferentemente das regras, não há no seu
enunciado uma indicação de um comportamento e um resultado específico a serem seguidos.

               Todavia, esta vagueza, ou esta maior abertura, não implica necessariamente uma prestação
jurisdicional coerente, ao revés, poderá ser fundamento de uma decisão discricionária.

               Assim, percebe-se que os princípios, na atualidade, não apenas foram elevados a categoria de
norma jurídica, mas também assumiram um caráter de relevância superior às regras. Esta perspectiva imersa
num contexto pós-positivista apresenta-se em contraposição a uma hegemonia das regras vivenciada sob a
égide do positivismo. Entretanto, tal postura não apenas manifesta incoerências do ponto de vista teorético,
como se buscou levantar anteriormente, mas também na prática do direito, como será doravante exposto.

               Paira uma idéia na cosmovisão jurídica contemporânea em que a legitimidade da decisão judicial
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parece carecer da utilização dos princípios como fundamento da sentença. Quando não se encontra um
princípio que abarque determinado caso, chega-se até mesmo a criar um novo, judicialmente.

               No campo doutrinário, em medida aproximada, nos mais diversos ramos do Direito, é apresentada
uma “infinidade crescente” de princípios, que até mesmo dificultam o processo de aprendizagem.

               Isto é perceptível nas salas de aula das universidades brasileiras. Os professores, invariavelmente,
iniciam os assuntos com um vasto rol de princípios que, por vezes, são fundamentados em subprincípios, e
que, em última instância (pelo andar da carruagem), encontrarão embasamento em microtúbulos
principiológicos ou coisa parecida.

               Atualmente, é perceptível uma superpopulação principiológica, encontra-se princípio para quase
tudo. Não será admirável, inusitado ou espantoso que, brevemente, encontrem-se nas prateleiras das livrarias
jurídicas, se ainda não existem, livros como dicionários de princípios, ou best-sellers como, por exemplo, “Os
dozes princípios para uma jurisdição de sucesso”, figurando no topo da lista dos mais vendidos do The New
York Times.

              Ademais, por vezes, a criação em demasia de novos princípios, por parte da doutrina, apresenta-se
com pouco rigor científico, estando mais motivados por fins comerciais de atualização.

             Diante do arrazoado, tem-se que é necessária, a superação de certo medo em relação às regras.
Estas devem ser entendidas e apreendidas como normas tão importantes como os princípios no ordenamento
jurídico; a devida cautela quanto a algumas máximas ou axiomas que são reproduzidos, mas que não
subsistem a um exame mais acurado; e, por fim, uma postura crítica a um pós-positivismo extremado em que
tudo é princípio.

 

4. DEMOCRACIA E CONTROLE: Limites a atividade jurisdicional principialista.

 

               Sérgio Buarque de Holanda, em seu aclamado livro Raízes do Brasil afirma que, “a democracia no
Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido” [19].

               Historicamente, desde a Constituição de 1988 até os dias de hoje, tem-se o maior período
democrático brasileiro, o que indica que ainda se vivencia um processo de consolidação da democracia.
Deste modo, alguns mal-entendidos precisam ser (re)discutidos, a fim de que se concretize o denominado
Estado Democrático de Direito em terrae brasilis.

                Nesse intento, são importantes as palavras de John Dewey, para o filósofo “a democracia é mais
que uma forma de governo; em primeiro lugar é uma forma de vida associativa, de experiência conjunta
comunicada” [20].

Pressupõe-se, portanto, que, sob um paradigma democrático, os atos arbitrários, discricionários, devem ser
minorados, sendo majoradas as ações que encontrem respaldo em uma construção conjunta, compartilhada.
No que tange à atividade jurisdicional, esta deverá encontrar limites para que se conforme ao paradigma
democrático.

Dentro do positivismo, era aceitável, em alguns casos, uma atividade discricionária por parte do juiz.
Hebert Hart defendia este espaço para discricionariedade. Porém, não em um sentido arbitrário, e sim,
levando em consideração a maior liberdade encontrada pelo julgador, devido a uma situação excepcional.
Nesta esteira, o jurista afirmava que

 

o conflito direto mais agudo entre a teoria jurídica deste livro e a teoria de Dworkin é suscitado pela minha
afirmação de que, em qualquer sistema jurídico, haverá sempre certos casos juridicamente não regulados em
que, relativamente a determinado ponto, nenhuma decisão em qualquer dos sentidos é ditada pelo direito e,
nessa conformidade, o direito apresenta-se como parcialmente indeterminado ou incompleto. Se, em tais
casos, o juiz tiver de proferir uma decisão, em vez de, como Bentham chegou a advogar em tempos, se
declarar privado de jurisdição, ou remeter os pontos não regulados pelo direito existente para a decisão do
órgão legislativo, então deve exercer o seu poder discricionário e criar direito para o caso, em vez de
aplicar meramente o direito estabelecido pré-existente. Assim, em tais casos juridicamente não previstos ou
não regulados, o juiz cria direito novo e aplica o direito estabelecido que não só confere, mas também
restringe, os seus poderes de criação do direito [21].

 

 

Kelsen, de modo menos restrito, fundamenta a decisão judicial no ato de vontade. Assim, a ciência do
direito poderia até elencar num quadro as possíveis interpretações da norma para aquele caso; a escolha,
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entretanto, seria do julgador, que poderia decidir em sentido não expresso pela doutrina.

 

Como se cuida de um ato de vontade, o órgão aplicador do direito pode atribuir à norma um sentido não
compreendido na moldura delineada pela ciência jurídica;pode, com efeito, interpretar a norma de modo
absolutamente rejeitado pelos cientistas do direito [22].

 

 

               Desse  modo,  como colocado no positivismo, era patente a discricionariedade como uma
ferramenta para solucionar os “hard cases”. A questão é saber se na atual quadra da história, no contexto
democrático presente, ainda cabe esta perspectiva, e caso esta tenha se mantido, como a supervalorização
dos princípios contribui para esta manutenção.

               A respeito do primeiro questionamento, a resposta seria negativa. A discricionariedade judicial não
deveria encontrar espaço dentro de um Estado Democrático de Direito. Isto porque, tal comportamento faz
recair sobre o juiz toda a legitimidade para dizer o direito, uma espécie de realismo jurídico, ao invés da
decisão ser fruto de uma relação jurídico-processual compartilhada.

             Não obstante a incoerência de sua manutenção, em tempos hodiernos, o espaço para a
discricionariedade se perpetua, também, sob o véu dos princípios, pela forma que são colocados pela
doutrina majoritária.

 

É equivocada a tese que os princípios são mandatos de otimização e de que as regras traduzem
especificidades (d’onde em caso de colisão, uma afastaria a outra, na base do “tudo-ou-nada”), pois dá a
idéia que os “princípios” seriam “cláusulas abertas”, espaço reservado para à “livre atuação da
subjetividade do juiz”,(...). Pensar assim é fazer uma concessão a discricionariedade positivista, (...)
[23].

 

            Deste modo, revivendo a discricionariedade positivista, a atividade jurisdicional principialista atua
quase que sem limites, pois, exaltando o caráter vago dos princípios, estes são utilizados como fundamento
das mais controversas decisões possíveis, isto quando o juiz não se digna a criar um novo princípio ad hoc.

            Num contexto de “panprincipiologismo”, no qual se encontram princípios de todos os tipos, cores e
sabores, as decisões judiciais parecem que alcançam a sua legitimidade no simples fato de ter sido expresso
na sentença um princípio, mesmo que sem a devida fundamentação. Desta maneira, o juiz, ao analisar o caso
concreto, busca no seu código de princípios, aquele no qual o fato enfrentado será mais bem enquadrado,
chegando, logicamente, a conclusão. Calha registrar importante lição do prof. Lenio Luiz Streck [24]:

 

No Estado Democrático de Direito, mais do que fundamentar uma decisão, é necessário justificar
(explicitar) o que foi fundamentado. Fundamentar a fundamentação, eis o elemento hermenêutico pelo
qual se manifesta a compreensão do fenômeno jurídico. Não há princípio constitucional que resista a
falta de fundamentação; não há embargo declaratório que possa, posteriormente a decisão, restabelecer o
que é a sua condução de possibilidade: o fundamento do compreendido.

 

             Questiona-se também a atividade jurisdicional principialista, no que diz respeito ao modo de
encontrar a resposta judicial, a ponderação, o sopesamento de princípios, que também se coaduna com a
discricionariedade, recaindo sobre o juiz a tarefa de dimensionar qual princípio tem mais peso no caso
concreto. O próprio Alexy reconhece esta perspectiva, ao declarar que [25]

 

os direitos fundamentais não são um objeto passível de ser dividido de uma forma tão refinada que
exclua impasses estruturais – ou seja, impasses reais no sopesamento –, de formas a torná-los
praticamente sem importância. Nesse caso, então, de fato existe uma discricionariedade para sopesar,
uma discricionariedade estrutural tanto do Legislativo quanto do Judiciário.

 

            Mesmo considerando o importante papel criativo da jurisprudência, esta não deve transformar-se em
uma atividade discricionária, incompatível com o paradigma democrático e com a ordem constitucional
vigente. Nesse sentido, assevera o prof. Eduardo Cambi [26] que,
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há de se impedir a criação de um “superpoder”, suscetível de abusos e de devios. A concentração de
plenos poderes no Judiciário redundaria no monismo do poder, comprometendo o princípio da separação
dos poderes que, ao lado dos direitos fundamentais, também compõem o núcleo essencial da
Constituição brasileira (art.60,§ 4º, III e IV).

 

 

            Destarte, a atividade jurisdicional deve encontrar limites para a sua atuação, vedando-se certos
exageros, e um exercício discricionário. Todavia, sem engessar o papel criativo da jurisprudência, importante
na adequação do direito ao mundo da vida. Deve-se, portanto, ser questionada a atividade jurisdicional
principialista, por ser contrária à Democracia.

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

 

                A cosmovisão pós-positivista está sendo desenvolvida em contraposição ao positivismo, como
uma crítica, e assim deve ser (re)pensada a fim de que não se repristine aquilo que se é considerado falho no
paradigma anterior. Neste aspecto, importante se faz a lição de Boaventura de Sousa Santos [27] na qual
afirma que

 

a teoria crítica moderna reside na auto-reflexividade.Ao identificar e denunciar as opacidades, falsidades,
manipulações do que critica, a teoria crítica moderna assume acriticamente a transparência, a verdade e
genuidade do que diz a respeito de si próprio. Não se questiona no acto de questionar nem aplica a si
própria o grau de exigência como que critica.

 

 

 

Este fechamento autopoiético, não permite que sejam percebidas as incoerências daquilo que se
defende. A corrente pós-positivista ao supervalorizar os princípios, como mandados de otimização, superou
o legalismo positivista, mas criou o principlialismo, que, como foi demonstrado, apresenta também
incoerências que precisam ser superadas.

Não deve existir medo da aplicação das regras, nem mesmo uma consideração enquanto espécie
normativa inferior, como se isto fosse impedir o reviver do positivismo. Isto, logicamente, deixando para trás
a visão fechada, mecânica, que limitava, sobremodo, a atividade jurisdicional.

A discricionariedade judicial que encontra na vagueza dos princípios extenso espaço de atuação deve
ser combatida. Não é suficiente prolatar a sentença declarando que defere como base no princípio da
dignidade da pessoa humana, ou sob o fundamento de um princípio ad hoc.

O juiz não pode figurar-se acima do bem e do mal, o fundamento do seu discurso deve ser
fundamentado. E ao invés da decisão recair sobre si mesmo, como um sujeito solipsista, ela deve ser
resultado de uma relação jurídico-processual compartilhada. Assim, a atividade jurisdicional se encontrará
adequada ao Estado Democrático de Direito.

Ao final, não pode ser negada a normatividade dos princípios e a sua importância na reaproximação
do Direito da Ética, e, sobretudo, por incluir no solo árido das regras positivistas a faticidade, isto é, o
mundo prático.

Todavia, a postura principialista deve ser questionada na medida em que, na tentativa de transpor os
muros positivistas, tem-se chegado a alguns dos mesmos problemas tão fortemente combatidos.

Deste modo, o principialismo deve ser questionado, sob pena dos efeitos daquilo que se apresenta
como um remédio se tornarem tão nocivos quanto os do veneno.
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A SUBJETIVIDADE DO INTÉRPRETE NA ANÁLISE DE PRINCÍPIOS E REGRAS COMO
PROBLEMA NÃO DE INTEPRETAÇÃO MAS DE APLICAÇÃO DA NORMA (COM

FUNDAMENTO NA NOÇÃO DE SIGNO EXPOSTA POR C. S. PEIRCE)

THE INTERPRETER´S SUBJECTIVITY ANALYZING PRINCIPLES NOT AS A PROBLEM OF
INTERPRETATION BUT A PROBLEM IN THE APPLICATION OF THE RULE (BASED ON THE

NOTION OF SIGN EXHIBITED BY CS PEIRCE)

Marcos Antônio Striquer Soares

RESUMO
Analisa a necessidade de interação entre Direito e realidade social. Constata que a Teoria do Direito e a
Teoria da Constituição não têm explicações suficientes ou convincentes para proporcionar essa interação.
Constata que tanto princípios como regras têm variação em graus de abstração e deixam margem à
subjetividade do intérprete e do aplicador da Constituição. Analisa o art. 14, § 1º., II, c da Constituição
Federal que autoriza o alistamento eleitoral somente aos dezesseis anos de idade, mas encontra solução
diferente quando da interpretação/aplicação, com a autorização do alistamento aos quinze anos de idade.
Analisa a pré-compreensão do intérprete para constatar que não existe explicação suficiente e tampouco
controle sobre essa pré-compreensão, o que torna a subjetividade do intérprete um problema ainda maior.
Parte das teorias de Charles Sanders Peirce para constatar que o signo representa um objeto e, de outro lado,
causa, em uma mente, algo que é, pelo signo, mediatamente, devido ao objeto. Desse modo, o signo não
carrega a totalidade do conteúdo do objeto (no caso, a norma jurídica ou o fato social) e não é totalmente
absorvido pelo intérprete, deixando sua interpretação mais ou menos indeterminada. Desse modo, o
intérprete acaba, de certa forma, isolado do mundo, nesse instante, e o significado da norma, apropriado para
a sociedade, pode ser encontrado somente em um processo dialógico. Constata, por fim, que a subjetividade
do intérprete na análise de princípios e regras, muito mais do que um problema de interpretação, é um
problema de aplicação da norma.
PALAVRAS-CHAVES: Interpretação da Constituição; Hermenêutica jurídica; Processo constitucional;
Peirce; Semiótica; Signo.

ABSTRACT
This article examines the need for interaction between law and social reality. It checks that the Theory of
Law and Constitutional Theory are not sufficient or convincing explanations to provide this interaction. It
also observes that both principles and rules have varying degrees of abstraction leaving a blank for
subjectivity of the interpreter and the applicator of the Constitution. This paper examines the art. 14, § 1., II,
c of the Federal Brazilian Constitution which authorizes voter registration only at sixteen years old, but
discovered a different solution at the moment of interpretation/application, with the approval of the
enrollment at fifteen years old. It analyses the pre-understanding of the interpreter to check that there is no
sufficient explanation, nor control over this pre-understanding, which makes the subjectivity of the
interpreter a bigger problem to deal. It parts from the theories of Charles Sanders Peirce to check that the
sign represents an object and, on the other hand, it determines in a mind something that is, by the sign,
mediately, caused by the object. Thus, the sign does not carry the entire contents of the object (in this case,
the rule of law or the social fact) and it is not totally absorbed by the interpreter, leaving his interpretation
not very defined. This way, the interpreter, somehow, ends isolated from the world, and, at this moment, the
meaning of the rule, in an appropriate way to society, only can be found in a dialogical process. Finally, this
article observes that the subjectivity of the interpreter in the analysis of principles and rules, is, not only a
problem of interpretation, but also a problem in the application of the rule itself.
KEYWORDS: Interpretation of the Constitution; Legal Hermeneutics; Constitutional Process; Peirce;
Semiotics; Sign.

1.- A proposta de integração entre Direito e realidade
 

É comum encontrarmos teorias que concluem pela necessidade de haver uma ligação entre o Direito e
a realidade. A realidade social, como ambiente onde a norma é aplicada, deve ser levada em consideração no
momento de interpretação e aplicação da norma. Norma jurídica e realidade social compõem, desse modo,
um conjunto não-cindível, para efeito de aplicação da norma.

 A advertência mais significativa quanto aos efeitos de fatores da vida social sobre a norma encontra-
se em Ferdinand Lassalle. Em conferência pronunciada no ano de 1863 Lassalle já ressalta: “Quando
podemos dizer que uma constituição escrita é boa e duradoura? (...) Quando essa constituição escrita
corresponder à constituição real e tiver suas raízes nos fatores do poder que regem o país. Onde a
constituição escrita não corresponder à real, irrompe inevitavelmente um conflito que é impossível evitar e
no qual, mais dia menos dia, a constituição escrita, a folha de papel, sucumbirá necessariamente, perante a
constituição real, a das verdadeiras forças vitais do país”[1]. Os fatores reais de poder existem no meio social
e são capazes, segundo o autor, de se sobrepor à Constituição jurídica, fazendo com que esta seja reduzida à
mera folha de papel.

Essa advertência de Lassalle é atual e ainda atormenta intérpretes e aplicadores do direito,
especialmente da Constituição. Essa necessidade de interação entre direito e realidade social é realçada por
Konrad Hesse, autor de teoria bastante coerente quanto às necessidades e possibilidades dessa interação. São
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seus termos, na tradução de Gilmar Ferreira Mendes: “A interpretação constitucional está submetida ao
princípio da ótima concretização da norma (Gebot optimaler Verwirklichung der Norm). Evidentemente,
esse princípio não pode ser aplicado com base nos meios fornecidos pela subsunção lógica e pela construção
conceitual. Se o direito e, sobretudo, a Constituição, têm a sua eficácia condicionada pelos fatos concretos
da vida, não se afigura possível que a interpretação faça deles tábula rasa. Ela há de contemplar essas
condicionantes, correlacionando-as com as proposições normativas da Constituição. A interpretação
adequada é aquela que consegue concretizar, de forma excelente, o sentido (Sinn) da proposição normativa
dentro das condições reais dominantes numa determinada situação”[2]-[3]. A dificuldade que constatamos aí
está no fato da “ótima concretização da norma” depender de uma interpretação e de um intérprete. Como
interação entre norma e realidade social, essa ótima concretização parece ser muito mais um problema de
aplicação e menos de interpretação da norma.

É fundamental ter em vista os elementos da vida social, do mundo real, no instante de interpretação e
de aplicação de uma norma. Contudo, essa interação, interação equilibrada entre fatores reais de poder e
Constituição, não tem explicações suficientes ou convincentes, na Teoria do Direito ou na Teoria da
Constituição, para proporcionar essa interação entre realidade social e Direito (enquanto ciência).

As explicações existentes pecam pela permissão à subjetividade do intérprete. Pecam porque essa
subjetividade não sofre controle adequado e tem o caminho livre para decisões verdadeiramente arbitrárias
(no sentido de contrárias à lei). A interação entre norma jurídica e realidade social é indispensável para a
disciplina do comportamento social, mas será sempre insuficiente enquanto pensada como interpretação de
um sujeito que conhece a lei e a realidade social, por mais capaz que seja esse intérprete.

 
 

2.- A subjetividade na interpretação e na aplicação inclusive das regras constitucionais: técnicas de
interpretação do Direito e “política judicial”

 
Rebuscando a bibliografia sobre métodos ou técnicas tradicionais de interpretação no Direito,

constata-se que elas partem de uma racionalidade do juiz. Parte-se da idéia de um juiz racional, conhecedor
do direito, o qual deve adequar a lei ao fato que se lhe apresenta, utilizando-se de métodos ou técnicas para
chegar ao resultado mais apropriado para o caso concreto. Essa orientação continua válida para a
interpretação e a aplicação do direito, ainda hoje, diante de novas teorias de interpretação e aplicação do
direito.

O tema foi sintetizado por Barroso: “Com pequena variação entre os autores, este é o catálogo dos
elementos clássicos da interpretação jurídica: gramatical, histórica, sistemática e teleológica”[4]. A
interpretação “deve levar em conta o texto da norma (interpretação gramatical), sua conexão com outras
normas (interpretação sistemática), sua finalidade (interpretação teleológica) e aspectos do seu processo de
criação (interpretação histórica)”[5]. Após examinar a situação de fato que lhe foi apresentada, o operador
do direito deve identificar no ordenamento a norma que deverá reger aquela hipótese. “Esse método
tradicional de aplicação do Direito, pelo qual se realiza o enquadramento dos fatos na previsão da norma e
pronuncia-se uma conclusão, denomina-se método subsuntivo”[6]. Barroso[7] ainda explica que o método
de interpretação tradicional também pode ser aplicado para a interpretação da Constituição e continua a
desempenhar um papel relevante na busca de sentido das normas (especificamente das regras) e na solução
dos casos concretos, embora não seja suficiente.

O problema que se encontra é o excesso de liberdade do intérprete, também diante da regra jurídica.
Ainda mais porque, conforme esclarece Maria Helena Diniz[8], as diversas técnicas interpretativas não
operam isoladamente, não se excluem reciprocamente, antes se completam, até porque não há, na teoria
jurídica interpretativa, uma hierarquização segura das múltiplas técnicas de interpretação. A ausência de
hierarquia, a ausência de especificação da técnica a ser utilizada em cada caso que se apresente, o que é
mesmo impossível na prática, demonstra a fragilidade desse método de interpretação da norma.

Na prática, o juiz deve justificar o método escolhido, fundamentando sua decisão, mas está livre para
fazer a escolha que entenda mais adequada. Isso, na prática, corrobora a teoria kelseniana de que “a questão
de saber qual é, de entre as possibilidades que se apresentam nos quadros do Direito a aplicar, a ‘correta’,
não é sequer – segundo o próprio pressuposto de que se parte – uma questão de conhecimento dirigido ao
Direito positivo, não é um problema de teoria do Direito, mas um problema de política do Direito”[9]. Para
Kelsen, “não há absolutamente qualquer método – capaz de ser classificado como de Direito positivo –
segundo o qual, das várias significações verbais de uma norma, apenas uma possa ser destacada como
‘correta’ – desde que, naturalmente, se trate de várias significações possíveis: possíveis no confronto de
todas as outras normas da lei ou da ordem jurídica”[10]. Isso ainda parece ser correto, aqui, quanto às
técnicas tradicionais de interpretação do direito, uma vez que elas apenas indicam ao juiz uma diversidade de
possibilidades de interpretação da norma, mas não permitem uma solução única para um caso específico. A
aplicação da norma com base nas técnicas tradicionais de interpretação acaba, assim, como problema de
“vontade” da autoridade competente para decidir, uma questão de “política judicial”.
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Um exemplo dos nossos dias ajuda a esclarecer o quanto a mera subsunção apenas pode indicar
soluções para o caso concreto, mas não uma solução determinante para cada caso. Nos meses que
antecedem a eleição, fica proibido o alistamento eleitoral, a fim de que a Justiça Eleitoral possa dirigir seus
esforços para a realização das eleições que se aproximam. Por outro lado, a Constituição Federal, em seu art.
14, § 1º., II, c, determina que o alistamento e o voto são facultativos para os maiores de dezesseis e menores
de dezoito anos de idade. Essa solução gramatical, de autorizar o alistamento eleitoral somente depois que o
indivíduo tiver dezesseis anos completos, encontrou outra solução da parte do TSE. Conforme Resolução
baixada em 26-05-94, no processo no. 14.371, classe 10ª., de Vitória, Espírito Santo, o Tribunal deu
preferência a uma interpretação que dá “maior eficácia possível ao texto constitucional, mormente ao
defrontar-se com preceito que encerra direito inerente à cidadania”: o TSE autorizou o alistamento eleitoral
para quem tenha quinze anos, desde que no dia da eleição tenha os dezesseis completos.

Sem entrar no mérito da questão, pode-se observar que a decisão proferida passa por uma avaliação
subjetiva do Tribunal, uma solução que se entende adequada diante da situação presente (no caso, uma
interpretação que considera melhor ampliar o conceito de cidadania, já que o alistamento é um direito de
cidadania, para quem não tenha dezesseis anos de idade). Esta é uma solução política que não valeu antes de
1994 e pode não valer no futuro. É uma solução que vale para o presente e contraria o texto da norma.
Note-se que o dispositivo constitucional, textualmente, permite o alistamento somente depois dos dezesseis
anos de idade.  Algo tão objetivo quanto a idade obteve interpretação do Tribunal diferente da normalmente
conhecida.

Alguém pode objetar dizendo que o Tribunal apenas buscou um sentido baseado em princípios, para
dar maior efetividade à Constituição, fazendo com que a lei seja aplicada conforme exigências da moral. Esta
resposta apenas confirma que o espaço de subjetividade do intérprete é bastante amplo, pois, diante da
insuficiência das técnicas de subsunção, pode-se ampliar o campo de interpretação. O problema, no caso
específico, é ainda maior porque estamos diante de norma constitucional e não de uma lei infraconstitucional.
Um dado texto da Constituição foi desprezado (autorização de alistamento eleitoral somente aos dezesseis
anos de idade) diante de um caso concreto.

As regras, assim como os princípios, vazadas em textos, são sinais lingüísticos, sempre carecedores
de interpretação. São signos que expressam significados diversos, a serem considerados pelo intérprete
diante do caso concreto[11]. Nesse campo, da interpretação, não há como negar o espaço de subjetividade
autorizado ao intérprete, reconhecendo-se, assim, graus de abstração às normas-regra.

Virgílio Afonso da Silva explica que toda norma é produto de interpretação de um sinal lingüístico e,
por isto, tanto as regras quanto os princípios pressupõem uma interpretação prévia. “Isso não significa,
contudo, que ambos tenham a mesma estrutura. Após a interpretação em sentido estrito, uma regra jurídica é
já subsumível, enquanto que os princípios ainda poderão entrar em colisão com outros princípios, exigindo-
se, nesse caso, que se proceda a um sopesamento para harmonizá-los. Assim, ‘ser passível ou carente de
interpretação’ é uma característica de textos que exprimem tanto regras quanto princípios. Mas ‘ser passível
ou carente de sopesamento’ é característica exclusiva dos princípios”[12].

Desse modo, após a interpretação a regra deve ser aplicada, depois de obtido o sentido dela, de modo
definitivo: “As regras, ao contrário dos princípios, expressam deveres e direitos definitivos, ou seja, se uma
regra é válida, então deve se realizar exatamente aquilo que ela prescreve, nem mais, nem menos”[13]. No
texto de Robert Alex encontramos o uso da subsunção para a aplicação da regra: “Si uma regla vale y es
aplicable, entonces está ordenado hacer exactamente lo que ella exige; nada más y nada menos. (...) No son
susceptibles de ponderación y tampoco la necesitan. La subsunción es para ellas la forma característica de
aplicación del derecho”[14]. Isso, contudo, não resolve o problema da subjetividade do intérprete ou a
existência de graus de abstração entre as regras. O grau de abstração e a subjetividade do intérprete
continuam existindo no instante da definição do texto lingüístico, na análise do signo que carrega o
significado do texto. A subsunção aparece como critério de aplicação da norma. Contudo, antes disso, será
necessário extrair do texto da norma aquilo que seja “exatamente o que ela exige”, aquilo que seja a exata
medida do texto para o caso concreto, “nada mais, nada menos”. E a subjetividade do intérprete continua
existindo, também, no instante de aplicação da norma, uma vez que o aplicador tem, agora, liberdade para
decidir se determinada interpretação deve ou não ser aplicada, por exemplo, se o alistamento eleitoral pode
ser feito aos quinze anos ou não, ou seja, se aceita determinada interpretação ou não. De fato, tudo indica, a
solução para o problema é encontrada na aplicação da norma, não na aplicação por um único indivíduo, mas
em um processo dialógico.

 
 

3.- Princípios constitucionais e subjetividade na interpretação/aplicação da norma
 
A adoção de princípios constitucionais como norma jurídica e como referência para a interpretação e

aplicação do direito tem causado grandes transformações na Ciência do Direito. É uma referência que parece
já consolidada, especialmente no Brasil. Até mesmo teóricos positivistas sustentam a idéia de que os
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princípios são normas jurídicas e podem ser utilizados pelos operadores do direito[15]. Contudo, os
estudiosos do Direito ainda estão a procurar métodos e técnicas de interpretação e aplicação deles.

O reconhecimento da positividade dos princípios implica em aumento de possibilidades de aplicação
de uma norma. Essa diversidade de possibilidades de aplicação da norma jurídica em razão da chamada
norma-princípio, contudo, exige que o intérprete encontre a solução adequada para cada caso concreto. São
muitas as divergências, mas cabe a constatação de que o operador do direito interpreta e aplica o princípio
conforme apreciações subjetivas suas.

Para facilitar essas explicações, é possível classificar as diversas teorias em três grupos, a partir de
estudo de Dimitri Dimoulis. Primeiramente[16], tem-se os autores que aceitam a dependência do
ordenamento jurídico a elementos metafísicos e tendencialmente imutáveis, tais como os mandamentos
divinos ou os imperativos da razão humana. São as tendências do jusnaturalismo. “Na atualidade, (...). São
raríssimos os autores que continuam afirmando que o verdadeiro direito está escrito ‘no coração do homem’
ou na ‘natureza humana’ e que o direito natural constitui o alicerce do direito positivo”. Um segundo
grupo[17] de teorias pode ser formado por tendência teórica que “faz depender o reconhecimento da
validade das normas jurídicas e sua interpretação de elementos vinculados a valores (e correspondentes
mandamentos) de origem moral”. Para autores com tal perspectiva, o direito formalmente válido pode e deve
ser corrigido por obra de seu intérprete/aplicador, no intuito de conformá-lo às exigências da moral. A partir
de referências aos poderes do aplicador e à necessidade de flexibilizar as normas, adaptando-as a exigências
da situação concreta e do período histórico, requer-se que a decisão se adapte a exigências materiais de
moral e/ou de justiça. Um terceiro grupo[18] reúne as teorias positivistas (positivismo jurídico stricto sensu,
na terminologia do autor), para os quais “há plena e radical separação entre direito e moral”. Nesta
perspectiva, “o estudo e a compreensão do direito não incluem sua avaliação moral e o reconhecimento da
validade de um sistema jurídico (ou de uma norma) não depende da sua conformidade a critérios sobre o
justo e o correto”.

Analisando-se os dois últimos grupos e deixando-se de examinar a tendência jusnaturalista por não
ser significativa entre os teóricos da atualidade, pode-se afirmar que ambas permitem ao operador do direito
uma apreciação subjetiva no instante de interpretação e aplicação da norma. Para o grupo de teorias que
aceita a vinculação do direito com a moral, cabe ao operador do direito a adequação da lei ao fato.
Considerando-se que existem muitas correntes teóricas dentro desse grupo, pode parecer apressado afirmar
que o operador do direito, nesses casos, tem “sempre” uma apreciação subjetiva, conforme avaliação sua.
Contudo, não está errado afirmar que uma interpretação autorizada a apreciar e utilizar valores (e
correspondentes mandamentos) de origem moral está fadada a se contentar com uma decisão limitada pelo
universo conhecido pelo intérprete/aplicador da norma ou deverá aceitar que a decisão pressupõe a
comunicação entre sujeitos que participam de um processo de decisão[19].

A corrente positivista, por outro lado, embora seja equivocadamente acusada de “formalista”, aceita
que a autoridade judicial tem poder discricionário para decidir e aceitar, inclusive, a positividade dos
princípios. “Não conhecemos adeptos da abordagem positivista, pelo menos no século XX, que tenham
admitido ou sugerido a aplicação automática. Ao contrário, a teoria da interpretação adotada pelos mais
conhecidos juspositivistas dá destaque ao poder discricionário do aplicador”. Esta afirmação de Dimoulis e
Lunardi[20] ainda arremata: “se os positivistas consideram que o poder discricionário é inerente à aplicação
de qualquer norma jurídica, não há como considera-los adversários dos princípios”.

A liberdade do intérprete diante da norma está registrada já há muito tempo em um clássico do
Direito, na Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, em seu último capítulo que trata da interpretação. Em
artigo sobre a interpretação em Hans Kelsen, Arnaldo Bastos Santos Neto[21] desenvolve estudo sobre a
teoria da interpretação em Hans Kelsen e demonstra que este autor, ao invés de ser formalista, atacou
concepções deste tipo: “Até o advento da obra de Kelsen, no mundo do direito europeu-continental, a
concepção vigente era a do Direito como produto da atividade racional do legislador. A busca da segurança
jurídica pautava o trabalho da dogmática. Na sua teoria da interpretação, Kelsen avança contra estas
concepções, atacando-as como formulações que correspondem não a uma atitude científica, mas sim como
reflexo de um dada ideologia jurídica. Para isso irá investir contra suas construções míticas: a neutralidade do
juiz, a segurança jurídica do ordenamento e a interpretação como busca da vontade original do
legislador”[22]. Mais adiante o autor arremata: “Desse modo, Kelsen desfere um duro ataque ao formalismo
interpretativo tradicional que considerava que a interpretação da lei era uma atividade intelectiva de mera
clarificação e compreensão de um único significado que podia ser deduzida da norma superior. Uma ilusão
formalista, nascida da ingênua negação da indeterminação da linguagem jurídica e de um erro de avaliação da
exigência de flexibilidade que todo sistema normativo possui diante das instâncias sempre móveis da
sociedade”[23].

Conforme passagem do próprio Kelsen, já citada anteriormente, existe uma diversidade de
possibilidades de significado da norma: “não há absolutamente qualquer método – capaz de ser classificado
como de Direito positivo – segundo o qual, das várias significações verbais de uma norma, apenas uma possa
ser destacada como ‘correta’ – desde que, naturalmente, se trate de várias significações possíveis: possíveis
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no confronto de todas as outras normas da lei ou da ordem jurídica”[24]. O intérprete pode encontrar dois
ou mais resultados na interpretação, tendo ambos como válidos.

 
4.- Muito além da liberdade dada ao intérprete: ausência de controle sobre a pré-compreensão do
intérprete

 
A pré-compreensão é aquilo que vem com o sujeito/intérprete, e já está com ele antes da tomada de

uma decisão. É aquilo que não está necessariamente presente nos fatos ou nos elementos que envolvem uma
decisão, mas já está incorporado ao sujeito e será utilizado na decisão e acabará, de algum modo,
interferindo na decisão. Em que pese esse poder avassalador da chamada pré-compreensão, não é possível
afirmar a possibilidade de controle sobre ela. É um gigante desconhecido, que pode ser “bonzinho” ou
“malvado” ou sabe-se lá o quê. Nas palavras de Peirce, “há um único estado do qual o leitor pode ‘partir’, a
saber, o próprio estado de espírito em que o leitor realmente se encontrar no momento em que efetivamente
for partir – um estado no qual o leitor se acha carregado com uma imensa massa de cognições já formadas,
da qual não consegue despir-se mesmo que queira; e quem sabe se, caso pudesse fazê-lo, não tornaria com
isso todo conhecimento impossível para si mesmo?”[25].

Segundo Arthur Kaufmann, “as pré-compreensões são o humano na determinação do direito,
nenhuma técnica, por mais evoluída que seja, as pode proporcionar”. Ele ressalta a importância do que
chama, a partir de Radbruch, de sentimento jurídico, para dizer: “Essa estrutura da determinação do direito
deve tornar-se transparente, em vez de se esconder por detrás dos fundamentos da decisão”[26].

 
4.1.- A existência do subliminar na tomada de decisão

 
Explicações sobre o que seja o subliminar podem ser encontradas em estudos sobre propaganda. É ali

que as possibilidades de sua exploração são mais abrangentes. Segundo Flávio Calazans: “subliminar é
abaixo dos limites; onde houver fronteiras e limites haverá sublimites subliminares”[27]. Tais limites divisam
o consciente e o subconsciente. O subliminar é percebido pelo subconsciente em limites abaixo do possível
para a percepção consciente. “O excedente de informações é passivamente assimilado pelo inconsciente
pessoal ou subconsciente. É a saturação subliminar que não dá tempo de pensar nas imagens”[28]. Isso
explica o subliminar como um grande volume de informação exposto em curtíssimo espaço de tempo. O
consciente assimila pouca ou nenhuma informação e o subconsciente recebe um volume incontável delas, que
ficam escondidas sem que se tenha conhecimento desses dados. Como efeito, o receptor pratica atos que são
dirigidos por esse tipo de propaganda, sem a consciência de ter impulsos provocados por propaganda
subliminar[29].

O subliminar, contudo, não é encontrado apenas em imagens. Calazans explica que “todas as mídias
são subliminares, por isso podemos denominar as mensagens subliminares de Multimídia”[30].

Avançando um pouco no conceito de subliminar, encontramos Joan Ferrés a explicá-lo num sentido
mais amplo como, “[...] qualquer estímulo que não é percebido de maneira consciente, pelo motivo que seja:
porque foi mascarado ou camuflado pelo emissor, porque é captado desde uma atitude de grande excitação
emotiva por parte do receptor, por desconhecimento dos códigos expressivos por parte do próprio receptor,
porque se produz uma saturação de informações ou porque as comunicações são indiretas e aceitas de uma
maneira inadvertida”[31]. O subliminar não é racional, nasce de estímulos não percebidos de maneira
consciente. Nessa visão, o subliminar vem apenas das emoções, das informações recebidas pelos sentidos
sem passar por uma elaboração racional decorrente da capacidade de discernimento do homem. São
informações armazenadas sem o elaborar racional, humano. É puro sentir.

Segundo Ferrés,[32] existem dois fatores que influenciam as decisões e comportamentos: raciocínios
e emoções. Geram duas vias de comunicação persuasiva: a racional e a emotiva. “A via racional, regida pelo
pensamento lógico, atua por argumentação. Vai de causa a efeito ou de efeito a causa. A via emotiva, regida
pelo pensamento associativo, obedece a outros parâmetros: não atua por argumentação, mas por
transferência. Atua por simples contigüidade, por proximidade, por semelhança, por simultaneidade, por
associação emotiva ou simbólica. A via racional pretende convencer, quer dizer, oferecer razões ou
argumentos que levem o persuadido a assumir o ponto de vista do persuasor. A via emotiva, em troca,
pretende seduzir, atrair o receptor pelo fascínio.” O indivíduo é levado a ações sem a percepção de toda a
realidade que o cerca[33]. O subliminar, assim, é a “recepção de estímulos não captados conscientemente e
que levam, muitas vezes, o sujeito a uma interpretação da realidade distante da racionalidade, sendo
impulsionado a agir pela emotividade”[34]. O seduzido passa a ter comportamentos implicitamente previstos
pelo sedutor ou, por exemplo, por uma ideologia sedutora.

 
4.2.- O mito da racionalidade humana

 
Estudando as influências socializadoras da televisão, através de comunicações despercebidas, Joan
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Ferrés traz um capítulo com o título “falsos mitos na auto-compreensão”, onde analisa fatores impeditivos
para o indivíduo alcançar lucidez na análise de si mesmo. Nesse capítulo Joan Ferrés trata do que ele chama
de mitos. Um deles é o mito da racionalidade humana[35], que se encontra na máxima segundo a qual o
homem é um animal racional. Explica, citando Ernest Dichter, que “a maioria dos sistemas religiosos e
políticos, assim como aspectos da conduta humana, tais como a lealdade, o amor e o afeto, são todos
irracionais”. “No que tange ao psiquismo humano, o erro consiste em pensar que as convicções e as decisões
humanas (o output [aquilo que sai da mente]) – sejam do tipo que forem, desde as crenças religiosas até as
decisões de compra de um produto ou a emissão do voto em eleições políticas, passando por qualquer opção
que comporte algumas implicações éticas – estão sempre baseadas na racionalidade, na lógica, esquecendo
que o imput [aquilo que entra na mente] psíquico inclui também sensações, sentimentos, emoções”.

Baseado em experiências realizadas nos Estados Unidos[36], o autor explica que, quando as emoções
impulsionam as idéias, o processo não é consciente. “Com freqüência as idéias subjacentes aos impulsos
emotivos ficam camufladas, mascaradas, encobertas”. Quando as emoções impõem sua hegemonia ao
psiquismo humano, é difícil para a razão manter o controle de suas ações.

Por outro lado, a razão humana se ilude com os chamados processos de racionalização[37], pelos
quais “a pessoa busca argumentos lógicos que sirvam como justificação das decisões, mas a posteriori,
quando estas já estão tomadas. Nesses casos, os autênticos motivos são de caráter emotivo, instintivo”.

Conforme sugere António Damásio, um neurologista que estuda os processos de decisão, “certos
aspectos do processo da emoção e do sentimento são indispensáveis para a racionalidade. No que têm de
melhor, os sentimentos encaminham-nos na direção correta, levam-nos para o lugar apropriado do espaço de
tomada de decisão onde podemos tirar partido dos instrumentos da lógica. Somos confrontados com a
incerteza quando temos de fazer um juízo moral, decidir o rumo de uma relação pessoal, escolher meios que
impeçam a nossa pobreza na velhice ou planejar a vida que se nos apresenta pela frente. As emoções e os
sentimentos, juntamente com a oculta maquinaria fisiológica que lhe está subjacente, auxiliam-nos na
assustadora tarefa de fazer previsões relativamente a um futuro incerto e planejar as nossas ações de acordo
com essas previsões”[38].

Para o “bem” ou para o “mal”, emoções e sentimentos se fazem presentes no instante de decisão do
intérprete. A grande dificuldade que a Ciência do Direito enfrenta é a ausência de controle sobre esses
processos. Em muitos casos, nem mesmo a terapia com psicólogo consegue desvendar as nossas emoções,
os nossos sentimentos e, como conseqüência, as nossas decisões; a pré-compreensão, embora exista e possa
ser explicada, em muitos casos é insondável.

 
5.- O intérprete como sujeito isolado que se comunica com o mundo pelos signos

 
Num mundo totalmente racional, é de se esperar que a petição inicial do autor seja exatamente aquilo

que ele pretende da Justiça; que a defesa do réu seja a negação exata das pretensões do autor; e a sentença
seja uma síntese das pretensões do autor e das negativas do réu. Esse mundo lógico, contudo, não é um
mundo do ser humano. A comunicação do indivíduo com o mundo não segue a mesma coerência proposta
neste parágrafo.

Seguindo os fundamentos das teorias de Charles Sanders Peirce, pode-se dizer que essa transferência
de informações do autor e do réu para o juiz, bem como a sentença, não se dá com exatidão. Primeiro, o
autor não consegue transferir sua mente para o papel e do papel para a cabeça do juiz e desta para a
sentença; o mesmo ocorre com o réu, com sua defesa. É impossível transplantar a mente do autor (a visão
dele, os interesses dele) para a mente do juiz; é impossível ao juiz transplantar sua mente (o modo como
entendeu o caso) para a sentença e desta para os demais sujeitos do mundo; também o réu enfrenta tais
dificuldades. Isso porque essa comunicação é intermediada por signos.

Conforme já tivemos oportunidade de observar, “a experiência do conhecimento é sempre do sujeito
do conhecimento, o sujeito que verifica o significado da norma. Essa experiência é do indivíduo, é resultado
de uma relação que se estabelece entre o sujeito do conhecimento e o objeto conhecido. Desse modo, a
interpretação também acaba como um ato do indivíduo, resultado de uma relação entre sujeito e objeto. O
sujeito conhece e interpreta o objeto (norma), estabelecendo o seu significado” [39]. Além disso, o que a
Ciência do Direito ainda não observa adequadamente em nossos dias, é que essa relação entre o sujeito do
conhecimento e o objeto conhecido é mediada por signos. Charles Sanders Peirce desenvolveu teorias “que
permitiram explicar a formação do conhecimento humano conjugado com a experiência, não como uma
relação sujeito-objeto, mas como uma relação entre o sujeito que conhece, o objeto conhecido e o signo,
elemento que carrega as possibilidades de informar a diversidade do mundo (da experiência) para o sujeito
que conhece”[40].

O signo, objeto de estudo da semiótica de Peirce, “pode ser definido como toda coisa que substitui
outra, de modo a desencadear (em relação a um terceiro) um complexo análogo de reações. Ou ainda, para
adotar a definição do fundador da Semiótica, Charles Sanders Peirce (1839-1914): signo, ou ‘representame’
é toda coisa que substitui outra, representando-a para alguém, sob certos aspectos e em certa medida”[41].
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Assim “um signo ‘representa’ algo para a idéia que provoca ou modifica. Ou assim – é um veículo
que comunica à mente algo do exterior. O ‘representado’ é o seu objeto; o comunicado, a significação; a
idéia que provoca, o seu interpretante.”[42] Lúcia Santaella explica: “Um signo intenta representar, em parte
pelo menos, um objeto que é, portanto, num certo sentido, a causa ou determinante do signo, mesmo se o
signo representar seu objeto falsamente. Mas dizer que ele representa seu objeto implica que ele afete uma
mente, de tal modo que, de certa maneira, determine naquela mente algo que é mediatamente devido ao
objeto.”[43] Em seguida a autora esclarece: “o signo é uma coisa que representa uma outra coisa: seu
objeto. Ele só pode funcionar como signo se carregar esse poder de representar, substituir uma outra coisa
diferente dele. Ora, o signo não é o objeto. Ele apenas está no lugar do objeto. Portanto, ele só pode
representar esse objeto de um certo modo e numa certa capacidade”[44].

Em outra passagem de Lúcia Santaella ainda se encontra: “em uma definição mais detalhada, o signo
é qualquer coisa de qualquer espécie (uma plavra, um livro, uma biblioteca, um grito, uma pintura, um
museu, uma pessoa, uma mancha de tinta, um vídeo etc.) que representa uma outra coisa, chamada de objeto
do signo, e que produz um efeito interpretativo em uma mente real ou potencial, efeito este que é chamado
de interpretante do signo”[45]. Em outra passagem, Lúcia Santaella completa essa idéia citando Peirce,
Nadin e Eschbach: “Segundo Peirce, nenhum signo, por si mesmo, pode ser absolutamente preciso, visto que
a relação do signo com seu objeto (aquilo que o signo representa) é uma fonte de indefinição na extensão ou
aplicação do signo e a relação do signo com o interpretante (o efeito que o signo produz na mente que o
interpreta) é uma fonte de indefinição na profundidade (poder conotativo) do signo. Um signo é
objetivamente geral na medida em que deixa para o intérprete o direito de completar a determinação por si
mesmo. Um signo é objetivamente vago na medida em que, deixando sua interpretação mais ou menos
indeterminada, ele reserva para algum outro signo ou experiência possível (interpretante) a função de
completar a determinação”[46].

Nessas circunstâncias, qualquer interpretação estará sempre limitada pela subjetividade do interprete,
e o texto da norma terá sempre variados graus de generalidade e abstração (pois o signo não tem o conteúdo
da totalidade do objeto, tampouco é absorvido totalmente pelo interpretante). Desse modo, toda
interpretação será uma manifestação individual do intérprete e não uma interpretação coletiva.

É claro que a interpretação é um instante fundamental para a Ciência do Direito. Não é difícil
concordar com Ronald Dworkin quando este afirma a necessidade de um juiz Hércules, no sentido de
responsável, que utiliza vários elementos à sua disposição para buscar a resposta mais apropriada possível.
No entanto, o intérprete/juiz vive, de certo modo, isolado do mundo. Sua decisão pode e deve ser única,
aquela que ele considera válida para um caso concreto[47]. Mas essa decisão nunca será a única para a
sociedade, sobre a qual incidirá a norma, uma vez que o signo tem mais de um significado. Uma vez que,
dentro de uma sociedade, os interesses são diversificados. Muitas pessoas ficam apegadas ao passado; outras
buscam realizar possibilidades do futuro; as decisões, no entanto, devem satisfazer necessidades do presente
e do que seja predominante no meio social.

A interpretação por si só não expressa o significado que possa interessar à sociedade. Expressa sim a
compreensão do intérprete naquele instante da decisão/interpretação. Por outro lado, a determinação de um
princípio norteador da interpretação, seja a ponderação, seja a dignidade da pessoa humana, quando este
princípio não é positivado como princípio norteador da interpretação ou quando é revelado pelo intérprete,
são imposições arbitrárias, destituídos de significado para o que se pretende constituir como ciência. Será
mais apropriadamente uma disputa política quanto à hegemonia do significado do ordenamento jurídico.

 
6.- A subjetividade do intérprete como problema de aplicação da norma e não como problema de
interpretação e a necessidade de um processo dialógico de aplicação da norma

 
Evidentemente, se o signo não consegue carregar consigo todos os elementos do objeto e, como

conseqüência, não consegue transferir para o sujeito todos os elementos do objeto, devemos concluir que o
problema da interpretação da norma é apenas parte do problema da Ciência do Direito. A maior dificuldade,
no entanto, está localizada na aplicação da norma.

A interpretação da norma é sempre parcial. Reflete a compreensão de um sujeito isoladamente. A
compreensão do intérprete como sujeito isolado do mundo implica sempre em compreensão parcial do
objeto, de um lado, e em decisão parcial sobre a norma/fato social – visto que o intérprete nunca consegue
transplantar para a sua interpretação, para o papel, a plenitude de seu pensamento, pois o signo utilizado
para tanto, é sempre uma comunicação parcial do objeto comunicado.

Além de receber informações não-integrais do objeto, o intérprete descarrega em sua interpretação
toda sua pré-compreensão, sobre a qual o homem não tem controle. Isso significa que o intérprete carrega
sempre consigo uma quantia de arbitrariedade – no sentido de ser uma decisão sua que independe do resto
do mundo – e sobre a qual o próprio intérprete não tem controle. Com isso, qualquer critério adotado de
interpretação não pode ter o controle rigoroso pretendido pela ciência. A interpretação é permeada de
tendências pessoais, sobre as quais o controle racional enfrenta dificuldades, tendências vindas de diversos
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lugares, de costumes e tradições, de tendências políticas, de ódios e paixões, emprestando fundamentos
incertos para argumentos racionais.

A interpretação, desse modo, não reflete a norma ou o fato, reflete uma decisão de um sujeito que faz
parte de uma engrenagem na comunicação entre os seres do mundo. De um modo mais simples, pode-se
dizer que reflete a decisão de um indivíduo isolado do mundo[48], que recebe informações parciais do objeto
e transfere informações parciais quanto àquilo que pensa. O problema maior, portanto, não é a interpretação,
mas a aplicação dessa norma no ambiente social.

É no ambiente social que uma norma e um fato, enquanto signos, ganharão significado. É claro que a
compreensão individual de cada sujeito é fundamental nesse processo. Mas, isoladamente é somente uma
compreensão parcial.

O Direito pretende encontrar uma interpretação da norma que satisfaça os interesses sociais; que
venha da sociedade. Vinda do intérprete, contudo, terá sempre uma quantia de arbitrariedade. É no encontro
das diversas interpretações isoladas que será possível constatar o significado que satisfaça o interesse social.
Isso já não é problema de interpretação, mas de aplicação da norma.

Nessas condições, a interpretação e a aplicação da norma não podem ocorrer de modo isolado do
mundo. O significado da norma somente pode ser alcançado em um processo, que demande uma decisão
responsável mas não isolada do mundo. Nesse processo, o significado da norma deve ser encontrado no
debate entre os membros da sociedade. A aplicação da norma somente terá um significado apropriado para a
sociedade quando a análise da norma encontrar uma solução dialógica, pois o signo nasce na sociedade e tem
seu significado expresso no meio social, o signo é dialógico e seu significado somente pode ser encontrado
em um processo dialógico.
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[3] A tradução espanhola tem a seguinte redação: a interpretação constitucional “se encuentra sometida al mandato de la realización
óptima de la norma. Que dicho mandato no puede ser cumplido con los medios de la subsunción lógica o de la construcción
conceptual es algo que se comprende por si mismo. Si el Derecho, y en especial el Derecho constitucional, ve condicionada su
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438-443.
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p. 62).
[12] Virgílio Afonso da Silva, Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção, Revista Latino-Americana de Estudos
Constitucionais, 1, 2003, p. 617.
[13] Virgílio Afonso da Silva, Princípios e regras, p. 611.
[14] Robert Alexy, El concepto y la validez del derecho, 2ª. ed., Barcelona, Gedisa Editorial, 2004, p. 162.
[15] Dimitri Dimoulis e Soraya Gasparetto Lunardi, O positivismo jurídico diante da principiologia, in Dimitri Dimoulis, Écio Oto
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A experiência consistiu em projetar uma mensagem, numa única foto (“Beba Coca-Cola” ou “Coma Pipoca”), com o taquicoscópio,
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vendas de coca-cola e 18,10% de pipoca (Flávio Calazans, Propaganda subliminar multimídia, p. 17- 20). O autor narra a evolução
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quando gostamos porque lembra alguém que apreciamos, a valoração não é fruto do pensamento lógico, mas do associativo”
(Televisão sublimar, p. 46).
[34] Sônia Maria Moro do Nascimento, Recepção subliminar: o poder sedutor das mensagens indiscerníveis , 2001,  Dissertação
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com vítimas negras). O autor ainda completa: “não serve de nada, por exemplo, que no terraço de um edifício se diga ao acrofóbico
que pode olhar tanqüilamente para baixo porque há grades protetoras muito resistentes. Não serve de nada que se note para quem vai
cruzar um precipício que a prancha é muito larga. Se a prancha estivesse colocada sobre o solo, mesmo que fosse muito mais estreita,
cruzaria sem dificuldade” (Joan Ferres, Televisão subliminar, p. 19-20).
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[45] Lúcia Santaella, Semiótica aplicada, São Paulo, Pioneira Thomson Learning, 2002, p. 8.
[46] Lúcia Santaella, A assinatura das coisas: Peirce e a literatura, Rio de Janeiro, Imago Ed., 1992, p. 50.
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154).
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This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5947
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RIGHT TO EUTHANASIA: AN ANALYSIS OF TERRY SCHIAVO CASE IN LIGHT OF ROBERT ALEXY‟S 

THEORY 

Bruno Camilloto Arantes 
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RESUMO 
O artigo trata, de forma sintética, da eutanásia, explicitando a diferença entre a modalidade ativa e a passiva. Procede-

se, também, com uma abordagem do ponto de vista religioso, analisando-a sob a ótica cristã. E, ao final, aborda a 

eutanásia sob a perspectiva jurídica no direito brasileiro e no direito comparado.  
O presente trabalho destina-se a realizar uma análise do direito à eutanásia à luz do pensamento de Robert Alexy. 

Nesse sentido, procedeu-se a análise do caso Terry Schiavo, que foi uma disputa judicial norte-americana envolvendo 

o pedido de autorização da prática da eutanásia. Assim, como um exercício de direito comparado, utilizou-se o 
referido caso para, aplicando a Teoria de Robert Alexy – Teoria da Argumentação Jurídica e Fórmula de Ponderação, 

se possa solucionar a colisão entre princípios do direito à vida e do direito à liberdade.  

PALAVRAS-CHAVES: Eutanásia – Caso Terry Schiavo – Robert Alexy – Teoria da Argumentação Jurídica – 

Fórmula de Ponderação – Colisão entre princípios – Direito à vida – Direito à liberdade. 

ABSTRACT 
The article summarizes the euthanasia, explaining the difference between the active and passive modality. It also 

summarizes the euthanasia considering the religious point of view, specifically the Christianity, the Brazilian‟s law 

and others Legal systems.  

The present paper is destinated to analyze the euthanasia‟s right in light of Robert Alexy‟s theory. Therefore, it was 
realized an analyzes of the Terry Schiavo‟s case, a court battle occurred in the United States involving a legal request 

of authorization of euthanasia. Hence, like an exercise of comparative law, the reported case was used with the 

intention of, applying the Robert Alexy‟s Theory – Theory of Legal Argumentation and Weight Formula, resolve the 
clash of principles – the right to life and the right to freedom.  

KEYWORDS: Euthanasia – Terry Schiavo‟s case – Robert Alexy – Theory of Legal Argumentation – Weight 

Formula – Clash of principles – Right to life – Right to freedom. 

1 INTRODUÇÃO 
     O direito à eutanásia tem sido um tema muito controverso, estando no cerne de vários debates sobre o direito à 
vida, o direito à morte, o direito à liberdade de cada indivíduo se autodeterminar. O presente artigo procura trabalhar 

os aspectos concernentes à eutanásia de modo a esclarecê-los, e estimular a comunidade acadêmica a promover 

debates mais profícuos e intensos, posto que esta temática envolve, quiçá, os direitos mais importantes do homem. 

     Assim, nas linhas abaixo, contém a análise do caso Terry Schiavo sob a luz do pensamento do alemão Robert 
Alexy. A referida análise, muito mais que uma tentativa de por fim a um conflito entre princípios jurídicos que 

emerge quando se busca no poder judiciário um provimento judicial que autorize a prática da eutanásia, é a tentativa 

de encontro de uma justificação legal, racional e principiológica para o exercício deste direito. 

 2 Eutanásia 

 2.1 Eutanásia e suicídio assistido: definições e distinções 

  
Cabe, inicialmente, tecer considerações que possam delimitar o objeto de estudo. A eutanásia traz ínsito um 

conteúdo médico, ético-religioso, cultural, sociológico e jurídico, vez que está intimamente ligada à vida dos seres 

humanos. 

Portanto, neste primeiro momento, é importante definir o que seja a eutanásia e distingui-la de outros 
procedimentos que com ela se assemelhem e possam conduzir à incompreensão e/ou a uma percepção incorreta, 

resultando em uma análise e conclusão totalmente errôneas. 

Etimologicamente, a palavra eutanásia deriva dos vocábulos gregos eu (boa) e thanatos (morte), podendo 
ser traduzido, assim, como “boa morte”, “morte apropriada”, morte piedosa, morte benéfica, fácil, crime caritativo, ou 
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simplesmente, direito de matar. O termo eutanásia, historicamente, teve diversos significados, sendo entendido sob 

diversas perspectivas. Mas, atualmente, a nomenclatura eutanásia vem sendo utilizada como a ação médica que tem 

por finalidade abreviar a vida de pessoas. 

A eutanásia, então, configura-se como óbito de uma pessoa, que se encontra padecendo de grave doença, 
sem chances de cura ou de melhora do quadro clínico, promovida por um médico, com o consentimento daquela. 

Portanto, o médico, por meio de uma ação ou omissão, faz o uso, ou omite-se, de um meio adequado e eficiente que 

conduza o paciente incurável e em estado grave de sofrimento à morte. (SÁ, 2005, pg. 38-39) 
A eutanásia foi dividida em duas modalidades: a eutanásia ativa e a eutanásia passiva, que assim podem ser 

distinguidos, nas palavras da professora Maria Fátima Freire de Sá (2005, pg. 39): 

Normal">  
Há dois elementos envolvidos na eutanásia, que são a intenção e o efeito de ação. A 

intenção de realizar a eutanásia pode gerar uma ação, daí tem-se “eutanásia ativa”, ou 

omissão, ou seja, a não-realização da ação que teria indicação terapêutica naquela 

circunstância – “eutanásia passiva” ou ortotanásia. Em outras palavras, a eutanásia ativa 
seria uma proposta de promover a morte mais cedo daquela que se espera, por motivo de 

compaixão, ante o sofrimento insuportável.  

  
É importante se observar que em ambos os casos a conseqüência é a morte do paciente incurável e em 

estado de grave sofrimento. O que diferencia essas práticas é que, enquanto na eutanásia ativa o médico adota certos 

procedimentos que irão conduzir o paciente ao óbito de modo mais célere, na outra, o médico se omite de adotar 

procedimentos terapêuticos, aguardando que sobrevenha a morte. 
Por fim, observa-se a existência do suicídio assistido, que ocorre quando “a pessoa que sofre de moléstia 

incurável solicita interferência de terceiros para levá-la à morte” (WANDERMUREN, 2005, pg. 28). Esta distinção 

foi bem explicitada por Dialas Costa Ribeiro (citado por SÁ, 2005, pg. 40), escrevendo que “na eutanásia, o médico 
age ou omite-se [...]. No suicídio assistido, a morte não depende diretamente da ação de terceiro. Ela é conseqüência 

da ação do próprio paciente, que pode ter sido orientado, auxiliado ou apenas observado por esse terceiro.” 

  

2.2 A eutanásia sob a ótica do Cristianismo 

  

É notório que o Cristianismo é a religião que mais caracteriza a sociedade ocidental. E negar tal fato, é 

negar a influência que ela desempenha em nosso modo de vida e de pensar, na história, literatura, filosofia, 
arquitetura e artes. 

A Igreja Católica Apostólica Romana considera a vida humana como sendo “o fundamento de todos os 

bens, a fonte e a condição necessária de toda a atividade humana e de toda a convivência social”. Assim, pode-se 
notar quando da análise da eutanásia sob a ótica cristã a clara posição contrária à esta prática, conforme consta na 

Declaração da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, datada de 05 de maio de 1980, que: 

  

Por eutanásia, entendemos uma ação ou omissão que, por sua natureza ou nas intenções, 
provoca a morte a fim de eliminar toda a dor. A eutanásia situa-se, portanto, ao nível das 

intenções e ao nível dos métodos empregados. 

  
Trata-se, com efeito, de uma violação da lei divina, de uma ofensa à dignidade da pessoa 

humana, de um crime contra a vida e de um atentado contra a humanidade. 

  
Entende, pois, que se cria uma presunção de que todos os seguidores dos dogmas e preceitos cristãos serão, 

também, opostos qualquer prática eutanásica, não se sujeitando, tampouco autorizando a sujeição de qualquer pessoa 

a qual é representante legal, à adoção de medidas eutanásicas. Mas, deixe-se claro que, trata-se de uma mera 

presunção, podendo aquela pessoa ser a favor da eutanásia, mesmo sendo seguidora da fé cristã. 
  

2.3 Aspectos jurídicos da eutanásia 

  
2.3.1 A eutanásia no Direito Brasileiro 
  

A eutanásia, nas suas diversas formas, vem sendo tratada no Direito pátrio como homicídio, ainda que 
privilegiado. Tal previsão legal está contida no art. 121, §1º, do Código Penal, donde se depreende que o ato de tirar a 
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vida de outrem que se encontre em grande sofrimento pode ser considerado motivo de relevante valor moral, motivo 

pelo qual aquele que pratica o delito terá sua pena reduzida. 

  

Homicídio simples 
Art. 121. Matar alguém: 

Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 

Caso de diminuição de pena 
§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou 

sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou juiz 

pode reduzir a pena de um sexto a um terço. (BRASIL, 2009) 
  

O problema que se percebe é que essa consideração jurídica da eutanásia no direito brasileiro oferece 

lacunas e imprecisões que acabam por concentrar a eutanásia menos no paciente que será destinatário do 

procedimento eutanásico do que no agente que realiza o procedimento. Ora, a letra legal que prevê a causa de redução 
de pena quando do cometimento do homicídio privilegiado leva em consideração o sentimento do agente para com o 

paciente, e não o estado de saúde em que este se encontra, tampouco sua vontade. Ou seja, ao agente é habilitado 

“dar” a morte sob a legítima eutanásica a qualquer classe de enfermos, desde que se comova e sinta compaixão com o 
paciente acometido de grave doença, e assim será acobertado pela causa de redução de pena. 

  

2.3.2 A eutanásia no Direito comparado 

  
Jonathas Lucas Wandermuren (2005, pg. 30), analisando a legislação de países como Alemanha, França, 

Espanha, Estados Unidos e Holanda, constata que na “Alemanha, a eutanásia é considerada homicídio solicitado ou 

homicídio a pedido, e está regulada no art. 216 do Código Penal, que estabelece pena de seis meses a cinco anos a 
quem praticá-la”. No entanto, a modalidade passiva pode ser permitida caso o paciente claramente manifeste sua 

vontade de morrer. 

Na legislação francesa, a “prática da eutanásia é considerada assassinato e punida como homicídio 
voluntário – crime previsto no Código Penal. A posição espanhola é bem claramente exposta no comentário de José 

Luis de La Cuesta Armazamendi[1] (citado por WANDERMUREN, 2005, pg. 30), que assim aduz: 

  

À luz do Código Penal (espanhol), consideram-se despenalizadas tanto a eutanásia passiva 
(a não-prolongação artificial da vida), como a eutanásia ativa indireta (auxílio à morte com 

abreviação da vida, através de tratamentos paliativos que antecipem a morte), se se conta 

com a vontade séria e inequívoca do doente”. 
  

Depreende-se, pois, da citação acima que a legislação espanhola aporta-se na autonomia da vontade do 

paciente para poder determinar qual a consideração e consequência jurídica será atribuída à eutanásia. 

Desde 2001, quando o senado holandês aprovou a lei da eutanásia, é autorizada neste país o direito à sua 
prática. A referida lei autoriza que, em certas circunstâncias, médicos e enfermeiras ajudem um paciente a morrer, 

mediante o preenchimento de requisitos estabelecidos previamente, são eles: a) o paciente deve ter longa relação com 

o médico que praticará a eutanásia; b) o pedido deve ser feito de forma voluntária; c) o paciente deve estar  acometido 
de doença incurável e com dores insuportáveis; d) deve haver parecer de um segundo médico sobre o caso.  

No que diz respeito aos Estados Unidos, a questão da eutanásia não é pacífica. Após a decisão da Suprema 

Corte determinando que o assunto deveria ser decidido pelos Estados, o Estado de Oregon, em 1997, legalizou a 
eutanásia. Determinou a legislação que “as pessoas que buscassem a eutanásia deveriam ser doentes terminais com 

menos de seis meses de vida e fazer dois pedidos orais e um por escrito, após convencer dois médicos de que seu 

desejo é sincero e a decisão é voluntária e imutável” (BUZACLO, 2006, pg. 220). 

Ao final desta breve análise legislativa, percebe-se que o que prevalece nas referidas legislações é a 
proibição e condenação à prática da eutanásia em sua modalidade ativa, atenuando-se no tocante à modalidade 

passiva, já que em certos casos ela pode ser autorizada. Vê-se que nas legislações em que se reconhece o direito à 

prática da eutanásia são estabelecidos requisitos que levam em consideração o estado de saúde do paciente, a 
manifestação de sua vontade e o ponto de vista médico.  

  

3 Breves considerações sobre a Teoria da Argumentação Jurídica de Robert Alexy 
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Robert Alexy, no primeiro parágrafo da introdução à sua obra Teoria da Argumentação Jurídica: A Teoria 

do Discurso Racional como Teoria da Justificação Jurídica (2008, pg. 33), expõe que “em um grande número de 

casos, a decisão jurídica que põe fim a uma disputa judicial, expressa em um enunciado normativo singular, não se 

segue logicamente das formulações das normas jurídicas que se supõem vigentes, juntamente com os enunciados 
empíricos que se devam reconhecer como verdadeiros ou provado”. 

Com a finalidade de facilitar a compreensão do exposto, impõe explicitar a distinção entre norma e 

enunciado normativo para o autor. Assim, entende Alexy que “norma é o que está ordenado, proibido ou permitido, 
ao passo que um enunciado normativo é a expressão verbal de uma norma. Nos exatos termos de Alexy, „uma norma 

é o significado de um enunciado normativo‟ é „aquilo que um enunciado normativo expressa‟ (BUSTAMANTE, 

2003, pg. 106). Nesse sentido, o enunciado normativo singular “contém uma proposição ou determinação sobre o que 
está ordenado, proibido ou permitido a determinadas pessoas” (ALEXY, 2008, pg. 37). Já no que diz respeito à idéia 

de enunciados empíricos, extrai-se que estes são “determinadas regras que regem de fato, isto é, são seguidas em 

medida suficiente, ou que os resultados singulares produzidos de acordo com determinadas regras correspondem às 

convicções normativas realmente existentes (ALEXY, 2008, pg. 186). 
Realizadas estas breves considerações conceituais, retomam-se às ideias de Alexy, que expõe os motivos da 

não logicidade das decisões jurídicas, citando quatro razões: “a imprecisão da linguagem do Direito, a possibilidade 

de conflito de normas, a possibilidade de haver casos que requeiram uma regulamentação jurídica [...], a 
possibilidade, em casos especiais, de uma decisão que contrarie a literalidade da norma” (ALEXY, 2008, pg. 36). 

Diante do problema da fundamentação lógico-racional das decisões jurídicas, entendeu Alexy a 

possibilidade de estabelecer critérios capazes de indicar a racionalidade de decisões fundadas em juízos de valor, 

valendo-se para tanto de um catálogo de regras, extraídas de uma Teoria do Discurso Prático Racional Geral, 
juntamente com um catálogo adicional de regras válidas especialmente para fundamentação de valorações jurídicas 

(BUSTAMANTE, 2003, pg. 105). 

Na esteira desse entendimento, Robert Alexy elabora sua tese do caso especial, estabelecendo o 
entendimento de que o discurso jurídico é um caso especial do discurso prático geral, como se verá no próximo 

capítulo. 

  

3.1 A tese do caso especial 

  

3.1.1 Os limites do discurso prático geral 

  
Primeiramente, convém explicitar o que se deva entender por discurso. Assim, Robert Alexy, expõe: 

  

Os discursos são o conjunto de ações interconectadas nos quais se comprova a verdade ou 
correção das proposições. Os discursos em que se trata da correção das proposições 

normativas são discursos práticos. O discurso jurídico [...] pode-se conceber como um caso 

especial do discurso prático geral que ocorre sob condições limitadas, como a lei, a 

dogmática e o precedente (ALEXY, 2008, pg. 183). 
  

Estruturando sua teoria sobre o Discurso Prático Racional, Alexy elabora diversas regras e formas, com 

vistas a realizar a já referida correção das proposições normativas. Assim, criaram-se categorias de regras e formas 
que, neste trabalho, apenas se fará menção. São elas: as regras fundamentais, as regras da razão, as regras sobre a 

carga da argumentação, as formas de argumento, as regras de fundamentação e as regras de transição. 

Alexy aduz que os seguimentos das regras que se indicaram e a utilização das formas de argumento que se 
descreveram aumentam certamente a probabilidade de alcançar um acordo racional nas questões práticas, mas não 

garantem que se possa obter um acordo para a questão. Prossegue, expondo que as regras da razão só podem ser 

cumpridas parcialmente e que o ponto de partida do discurso são concepções normativas historicamente dadas e, por 

isso, mutáveis. Assim, o autor elabora sua Teoria do Discurso Prático Racional abordando, ainda, a possibilidade e a 
impossibilidade discursiva e, ao final, conclui: 

  

Regras como estas (as regras do discurso prático geral), e também as regras jurídicas 
estabelecidas por meio de procedimentos regulados por elas, são necessárias e razoáveis, ao 

passo que a possibilidade de alcançar soluções vinculantes no discurso prático é limitada. 

Os limites do discurso prático geral fundamentam a necessidade de regras jurídicas. Com 
isso se produz a transição para o discurso jurídico. (ALEXY, 2008, pg. 208). (acréscimo em 
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parênteses nosso) 

  

3.1.2 O discurso jurídico como caso especial do discurso prático geral 

  
Em um primeiro momento, cabe observar a questão de como se distingue a argumentação jurídica da 

argumentação prática geral. Ao que Alexy aponta que a argumentação jurídica se caracteriza pela vinculação ao 

direito vigente. Nesse sentido, importa observar que as disputas jurídicas não submetem todas as questões à 
discussão, posto que essas disputas são feitas com algumas limitações (ALEXY, 2008, pg. 210). 

Desse modo, constata-se que a argumentação jurídica ocorre sob uma série de condições limitadoras. 

Observar-se, por exemplo, a limitação da argumentação jurídica por regras processuais. Assim, a peculiaridade desse 
processo argumentativo está nos vínculos institucionais, tais como a lei, o precedente e a dogmática (PEDRON, 2005, 

pg. 72). 

Alexy embasou sua tese do caso especial, principalmente, nos seguintes fundamentos: “(1) na referência das 

discussões jurídicas a questões práticas, isto é, sobre o que pode ser feito ou omitido, e (2) na discussão dessas 
questões sob o prisma da pretensão da correção [...] a discussão jurídica (3) se faz sob condições de limitação do tipo 

mencionado (ALEXY, 2008, pg. 211).  

O primeiro fundamento é confirmado pelo autor, que aduz que “há a argumentação jurídica referente à 
solução de questões práticas” (ALEXY, 2008, pg. 211). 

No tocante ao segundo ponto, importa observar que o aspecto em comum do discurso jurídico com o 

discurso prático geral é que em ambos se trata da correção de enunciados normativos. Expôs-se que a pretensão que 

se coloca no discurso jurídico se distingue da colocada no discurso prático geral, isso por que no discurso jurídico 
“não se pretende que o enunciado normativo afirmado, proposto ou ditado como sentença seja só racional, mas 

também que no contexto de um ordenamento jurídico vigente possa ser racionalmente fundamentado” (ALEXY, 

2008, pg. 211). A pretensão levantada em relação ao enunciado jurídico é a de que ele seja racionalmente 
fundamentável sob a consideração de certas condições limitadoras. 

No capítulo de introdução da obra trabalhada, Alexy põe a questão de “o que significa „racionalmente 

fundamentável sob a consideração dessas condições limitadoras?‟”. E indica que a resposta será obtida após a análise 
das teorias no Campo da Ética Analítica, de Stevenson, Hare, Toulmin e Baier, da Teoria Consensual da Verdade de 

Habermas e da Teoria da Argumentação de Perelman, em que os resultados serão resumidos na já citada Teoria do 

Discurso Prático Racional Geral. Ainda, expõe que a referida é formada por cinco grupos de um total de vinte e duas 

regras, explicitamente formuladas, assim como um quadro de seis formas de argumentos. Importa explicitar que, 
segundo Alexy, a utilidades dessas regras e formas não deve ser nem superestimada nem subestimada, e trata-se de 

um grupo de regras e formas cuja adoção deve ser suficiente para que o trabalho fundamentado na argumentação 

possa estabelecer a pretensão de correção. Prosseguindo, o autor esclarece que as regras do discurso prático não 
prescrevem de quais premissas devem partir os participantes do discurso. O ponto de partida é formado por 

convicções normativas, assim como pelas informações empíricas dos participantes. Conclui-se, dessa maneira, que as 

regras do discurso indicam como se pode chegar a enunciados normativos fundamentados com base no ponto de 

partida mencionado (ALEXY, 2008, pg. 45-47). 
Ao final, esclarece Robert Alexy que a tarefa da Teoria do Discurso é: 

  

propor regras que, de um lado, sejam tão fracas, isto é, tenham tão pouco conteúdo 
normativo que pessoas com concepções normativas totalmente diferentes possam estar de 

acordo com elas mas que, por outro lado, sejam tão fortes que uma discussão pautada nelas 

possa ser qualificada como “racional” (ALEXY, 2008, pg. 47). 
  

No que diz respeito às limitações do discurso jurídico, estas já foram mencionadas, e são a sujeição à lei, a 

consideração obrigatória dos precedentes, o enquadramento na dogmática elaborada pela Ciência do Direito, bem 

como as regras do ordenamento processual. 
Por fim, pode-se perceber que “o raciocínio jurídico situa-se no campo da razão prática e que [...] o discurso 

jurídico ainda necessita de outras regras específicas para ser eficientemente controlável, pois as disputas jurídicas 

ocorrem debaixo de certas condições especiais, como vinculação ao direito positivo vigente” (BUSTAMANTE, 2003, 
pg. 104) 

  

3.1.3 Fundamentações jurídicas e valorações 
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As ideias bem como o título deste sub-item encontram-se na obra Teoria da Argumentação Jurídica, e 

assim podem ser sintetizadas: 

(a) Alexy expõe que quando uma decisão não se seguir logicamente nem das normas pressupostas nem dos 

enunciados solidamente fundamentados, tampouco puder ser fundamentada definitivamente com as regras da 
metodologia jurídica, restará ao intérprete a escolha entre várias soluções, a partir de normas jurídicas, regras 

metodológicas e enunciados de sistemas jurídicos. Sendo que tal escolha determinará qual enunciado normativo 

singular é afirmado. Desse modo, na base de tal ação de preferir (escolher) está a enunciação da alternativa eleita 
como melhor em algum sentido e, portanto, uma valoração ou juízo de valor. 

  

(b) Alexy, partindo das premissas de que “toda decisão jurídica toca nos interesses de pelo menos uma pessoa” e “a 
questão de se a limitação aos interesses de uma pessoa é justificada também pode ser sempre apresentada como uma 

questão moral”, chega ao ponto de que “ não se trata da tese principal de que as valorações necessárias se devem 

considerar sempre como morais, mas apenas de que elas são sempre relevantes moralmente”. Assim, ao final, conclui 

que “o aplicador do direito deve orientar em um sentido juridicamente relevante de acordo com valorações 
moralmente corretas” (ALEXY, 2008, pg. 40). 

  

3.2 Sobre a relação entre Direito e Moral à luz da Teoria da Argumentação de Robert Alexy 
  

Abordando a relação entre Direito e Moral no pensamento de Robert Alexy, Flávio Quinaud Pedrón (2005, 

pg. 72-73) ensina que “tal relação se coloca ao nível de uma teoria da argumentação jurídica que compreende a 

argumentação jurídica incluída dentro de um gênero maior, a argumentação moral”. Assim, se entende que a primeira 
pode ser tratada como caso especial da segunda.  

Na perspectiva de Alexy, os princípios teriam um duplo aspecto, que os colocaria simultaneamente como 

elementos do universo do Direito e da Moral. Isso por que, poderia haver uma conexão entre os princípios jurídicos e 
uma dimensão de moralidade, sendo que entre os princípios utilizados para a resolução de um caso concreto houvesse 

a consideração, também, de um juízo moral. Desse modo, se afirmaria a relação de Direito e Moral no que diz 

respeito à pretensão de correção das decisões judiciais. 
Portanto, valendo-se dessas considerações, só se poderia afirmar a possibilidade de correção de uma decisão 

se demonstrada uma consonância da aplicação dos princípios com uma teoria moral. Nessa esteira, infere Pedrón que 

o Direito pode ser compreendido como subordinado à Moral, tendo em vista a necessidade de se completar o discurso 

jurídico com regras da teoria da argumentação moral, ou por que os princípios jurídicos guardam em si uma dimensão 
de moralidade. 

No entanto, levanta-se a questão de como solucionar as controvérsias que envolvam um conflito entre 

princípios (jurídico-morais)? Para resolver este problema, Robert Alexy propõe um método para a solução das 
colisões entre princípios que será objeto de análise no capítulo IV. 

  

3.3 Síntese da relação do discurso jurídico como discurso prático geral 

  
Ao final de sua obra, Robert Alexy (2008, pg. 274-281) ressalta quatro aspectos que demonstram a 

vinculação do discurso jurídico com o discurso prático geral. São eles: (1) a necessidade do discurso jurídico em 

virtude da natureza do discurso prático geral, (2) a coincidência parcial com a pretensão de correção, (3) a 
coincidência estrutural das regras e formas do discurso jurídico com as do discurso prático geral e (4) a necessidade 

de argumentação prática de tipo geral no âmbito da argumentação jurídica. 

Limitar-se-á a tecer apenas breves considerações acerca dos referidos aspectos, posto que não é objetivo 
precípuo deste trabalho aprofundar na vinculação dos já citados discursos. No que toca o primeiro ponto, R. Alexy 

esclarece que a necessidade do discurso jurídico surge da debilidade das regras e formas do discurso prático geral, 

sendo que esta debilidade decorre de três razões: as regras do discurso não prescrevem de que premissas devem partir 

os participantes do discurso; todas as etapas da argumentação não estão fixadas e algumas regras do discurso só 
podem ser cumpridas de maneira aproximada. Prosseguindo, explicita que as razões pelas quais as normas jurídicas 

surgidas do processo da legislação não solucionam todos os problemas. Dessa maneira, as razões são: a vagueza da 

linguagem do Direito; a possibilidade de conflitos normativos; a possibilidade de casos que exijam uma regulação 
jurídica e a possibilidade de decidir em casos especiais contra a literalidade da norma. 

Com relação à coincidência parcial com a pretensão de correção, o autor aduz que esta pretensão não “se 

refere à necessidade absoluta de racionalidade dos enunciados normativos em questão, mas à sua fundamentabilidade 
racional no âmbito do ordenamento jurídico vigente. A racionalidade da argumentação jurídica, na medida em que é 
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determinada pela lei, é por isso sempre relativa à racionalidade da legislação” (ALEXY, 2008, pg. 276).  

No que diz respeito ao terceiro ponto, têm-se coincidências estruturais das regras e formas de ambos os 

discursos. Primeiro, as regras e formas da justificação interna submetem-se ao princípio da universalidade, assim, 

esse mesmo princípio constitui o fundamento tanto do discurso prático geral como do discurso jurídico. Segundo, em 
ambas as formas de discurso são necessárias regras de presunção racional, visto que o saber empírico necessário 

frequentemente não pode ser adquirido com a certeza devida. Terceiro, a Ciência do Direito dogmática pode ser 

entendida como a institucionalização estável do discurso prático sob a condição de existência de um ordenamento 
jurídico. Quarto, o fundamento do uso do precedente é constituído pelo princípio da universalidade e da inércia; por 

isso, também os princípios práticos gerais servem de fundamento para esse uso. Além desses, existem mais dois 

pontos coincidentes que não serão citados[2]. 
A necessidade de argumentação prática de tipo geral no âmbito da argumentação jurídica é o aspecto mais 

ressaltado sobre a vinculação entre ambas as formas de discurso. Isso por que a argumentação jurídica depende 

normalmente da argumentação prática geral. No que concerne à questão da dependência, deve ficar claro que essa 

dita dependência não significa que a argumentação jurídica seja idêntica à argumentação prática geral, tampouco que 
se possa reduzir aquela a esta. A argumentação prática geral necessária no discurso jurídico ocorre segundo formas 

especiais e segundo regras especiais e sob condições especiais. Logo, a argumentação jurídica pode por isso ser vista 

como uma forma especial da argumentação prática geral, que é exigida por razões práticas de tipo geral. 
  

3.4 Considerações finais 

  

Ao final de sua obra, Robert Alexy (2008, pg. 279) constata que a argumentação jurídica se desenvolve 
segundo formas, de acordo com determinadas regras e sob certas condições, e permanece dependente da 

argumentação prática geral, de modo que essa dependência consegue amenizar as debilidades do discurso prático 

geral, mas não eliminá-las. 
Alexy verifica que sua Teoria da Argumentação Jurídica inadequada àqueles que procuram em uma teoria 

um procedimento que garanta a segurança do resultado. Isso por que afirma que nem nas Ciências Naturais se pode 

falar da formação de uma segurança definitiva, e vai além esclarecendo que o simples fato de não se poder alcançar 
segurança, não pode ser visto como razão para se negar à Ciência do Direito seu caráter de ciência ou de atividade 

racional. 

Ainda, aduz que o caráter de ciência não é constituído pela produção de segurança, mas pelo “cumprimento 

de uma série de condições, critérios ou regras” (ALEXY, 2008, pg. 279). 
Com relação à pretensão de correção, esclarece que o discurso jurídico inclui as regras e formas do discurso 

prático geral e, desse modo, constituem um critério de correção para as decisões jurídicas, já que na argumentação 

jurídica são necessários argumentos práticos gerais. No entanto, a teoria do discurso jurídico também padece dessas 
inseguranças do discurso prático geral como critério hipotético de correção de enunciados normativos, tornando inútil 

a teoria do discurso como critério de correção, levando ao ponto de que um juízo sobre a correção de uma decisão 

tenha sempre um caráter provisório, portanto, podendo ser refutado (ALEXY, 2008, pg. 280). 

Ao final das considerações que acima foram tecidas, verificou-se que a Teoria da Argumentação Jurídica, 
por si só, não é capaz de fundamentar a efetivação do direito de eutanásia no Ordenamento Jurídico Brasileiro, isso 

por que não se trata apenas de racionalizar a decisão jurídica que conceda um provimento judicial no sentido de que 

autorizar a prática da eutanásia. Sua justificação no âmbito jurídico brasileiro depende de uma teoria que tenha o 
condão de resolver as colisões entre princípios e regras que inevitavelmente surgirão ao se debater acerca da 

autorização ou proibição da medida eutanásica. Por isso, encontramos na obra Teoria dos Direitos Fundamentais, 

também de autoria de Robert Alexy, a proposta de um método capaz de solucionar os conflitos normativos que 
surgirão. Assim, o capítulo V deste trabalho utilizará tudo o que até agora foi exposto e, ainda, a fórmula da 

ponderação elaborada por Robert Alexy com vistas a buscar uma justificativa racional, principiológica e normativa 

para a autorização do exercício do Direito Brasileiro. 

  

4 A Fórmula de Ponderação e a Teoria da Argumentação Jurídica 

  

4.1 Princípios, ponderação e argumentação jurídica 
  

Inicialmente, cabe retornar à vinculação existente entre a Teoria da Argumentação Jurídica e o modelo de 

ponderação proposto pelo autor.  
Como vimos no capítulo anterior, a teoria da argumentação tem como paradigma a teoria do discurso 
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racional, de acordo com o qual um enunciado normativo é correto quando pode ser o resultado de um procedimento 

argumentativo regulado por regras – regras estas que compõe o chamado Código da Razão Prática que, nas palavras 

de Thomas Bustamante (2003, pg. 104), é um “conjunto de regras procedimentais sobre a construção de discursos de 

justificação de decisões e pautas normativas que garante um mínimo de racionalidade nas conclusões obtidas”. Nesse 
sentido, seria impensável realizar a tarefa de fundamentação de enunciados de preferência condicionada que se 

estabelecem diante de cada colisão de direitos se se prescindisse da referida teoria da argumentação. Desse modo, o 

modelo de ponderação, ao vincular a lei de ponderação à teoria da argumentação jurídica racional, proporciona um 
critério para se decidir os casos de colisões entre princípios. 

  

Segundo Thomas Bustamante (2006, pg. 86), nem os princípios e nem as regras regulam por si mesmos a 
sua própria aplicação. Explica, ainda, que o nível dos princípios e das regras expressam o lado passivo do sistema 

jurídico, sendo completados com o nível da argumentação jurídica, que corresponde ao lado ativo da fundamentação 

de decisões jurídicas e possui a tarefa de dizer como, sobre a base dos dois primeiros níveis, é possível uma decisão 

racionalmente fundamentada.  
Surge um problema quando da aplicação dos princípios, fazendo nascer a necessidade de regras 

argumentativas específicas para a argumentação jurídica em geral, momento no qual inaugura-se a teoria da 

argumentação jusfundamental. Esse caso especial da teoria da argumentação jurídica está substancialmente 
caracterizada por ter incorporado a denominada máxima da proporcionalidade. 

  

4.1.1 A máxima da proporcionalidade 

  
A máxima da proporcionalidade desponta como o principal comando para otimizar princípios jurídicos, 

sendo uma regra que diz como se deve ponderar, ou seja, é uma ferramenta metodológica que visa a garantir a 

racionalidade da denominada técnica da ponderação. Nessa esteira, a argumentação jusfundamental se diferencia da 
argumentação jurídica ordinária pelo fato de colocar a máxima da proporcionalidade no centro da dogmática dos 

direitos fundamentais.  

Quando se depara com uma colisão de princípios, o intérprete deverá valer-se de um critério hermenêutico 
de ponderação dos valores jusfundamentais a que Alexy denomina máxima da proporcionalidade. Analisando-a, 

verifica-se que três regras de argumentação compõem essa ferramenta metodológica: (1) a exigência de adequação, 

(2) a exigência de necessidade e (3) a proporcionalidade em sentido estrito. 

As duas primeiras regras decorrem do caráter de “princípios como mandados de otimização com relação às 
possibilidades fáticas”. Dessa maneira, a exigência de adequação estabelece que “a relação entre o meio empregado e 

o fim atingido, mede seus efeitos a partir de hipóteses comprovadas ou altamente prováveis” (CADEMARTORI, 

2006, pg. 137). Pela regra da adequação “se M
1 
não é adequado para fomentar o fim F, exigido pelo princípio P

1
, 

então M
1
 não é exigido por P

1
 (M

1
 é indiferente para P

1
). Em tais situações, se M

1
 afeta de alguma maneira um outro 

princípio P
2
, M

1
 está proibido por P

2
” (BUSTAMANTE, 2006, pg. 88). Já a exigência de necessidade “estabelece que 

a medida empregada deve considerar, sempre, o meio mais benéfico ao destinatário” (CADEMARTORI,  2006, pg. 

137). Constitui-se, dessa maneira, sua regra: “Se há dois meios (M
1
 e M

2
) para fomentar um fim F, exigido pelo 

princípio P
1
, sendo que cada um deles promove o fim na mesma medida, mas M

1
 interfere na realização do princípio 

P
2
 em maior medida que M

2
, então deve ser empregado o meio M

2
 (BUSTAMANTE, 2006, pg. 88-89). 

A regra da proporcionalidade em sentido estrito se segue da relativização dos princípios jurídicos ante as 
possibilidades normativas. Tem-se que os motivos que fundamentam uma medida que restrinja de alguma maneira 

um direito fundamental devem ter peso suficiente para preponderar sobre o direito fundamental afetado por ela, 

encontrando condições de justificar a sua restrição, portanto, é esta a função dessa regra, justificar a restrição de um 
princípio que interfira na satisfação de um outro princípio.  

Nota-se, pois, que a regra da proporcionalidade em sentido estrito trata-se de uma estrutura formal de 

aplicação de princípios constitucionais, que somente permite controlar a restrição e a otimização de princípios depois 

que o intérprete tenha atribuído os pesos específicos aos princípios colidentes (BUSTAMANTE, 2006, pg. 89). 
O que se pode perceber do exposto é que enquanto as regras de adequação e de necessidade consideram as 

possibilidades fáticas advindas do caso concreto, a regra da ponderação em sentido estrito, considera as possibilidades 

jurídicas. 
  

4.1.2 A Máxima da Proporcionalidade e a Lei de Ponderação (ou Sopesamento) 

  
Como fora aduzido acima, a regra da proporcionalidade em sentido estrito versa sobre a otimização dos 
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princípios em face das circunstâncias jurídicas de cada caso, expressando a otimização dos princípios que atuam em 

sentido contrário, que se dá por meio da Lei de Ponderação (ou Sopesamento) de princípios. 

Nesse sentido, a Lei de Ponderação pode assim ser expressa: 

  
“Quanto maior é o grau de não satisfação ou de afetação de um dos princípios, tanto maior deve ser a importância 

da satisfação do outro” (BUSTAMANTE, 2006, pg. 89-90). 

  
De outro modo, também pode ser demonstrada: 

  

“Quanto maior for o grau de interferência em um princípio [Pi], maior deve ser a importância em se realizar um 
outro [Pj]” (GUERRA, 2006, pg. 55). 

  

Analisando a referida lei, T. Bustamante (2006, pg. 90) verifica que a “ponderação ou pesagem deve-se 

fazer em três planos sucessivos: no primeiro plano, „há de se definir a intensidade da intervenção‟; no segundo, é 
necessário „saber a importância dos fundamentos justificadores da intervenção‟; no terceiro, realiza-se a „ponderação 

em sentido específico e estrito‟. Nesse último estágio, trata-se de uma valoração dos pesos relativos dos princípios 

jurídicos em tela, a fim de se estabelecer a relação de precedência condicionada entre eles”.  
Nos últimos anos, esse modelo de ponderação tem sido sofisticado, culminando com uma fórmula de 

ponderação que estabeleceu um modelo aritmético de pesagem dos princípios colidentes, cuja finalidade é tornar mais 

explícitas as escolhas envolvidas no processo de argumentação jusfundamental e as formas de restrição do âmbito de 

aplicação dos princípios jurídicos.  

  

4.2 A Fórmula de Ponderação 

  
Valendo-se das considerações e explicitações acerca da fórmula da ponderação tecidas com eximia 

propriedade por Thomas Bustamante (2006, pg. 76-107) e por Marcelo Lima Guerra (2006, pg. 53-71), bem como de 

todo o conteúdo desenvolvido por Robert Alexy em sua obra Teoria dos Direitos Fundamentais, convém apontar o 
que se segue. 

O ponto de partida da Fórmula de Ponderação (ou de Peso) é a Lei de Ponderação. Assim, R. Alexy 

estabeleceu um modelo aritmético capaz de representar a estrutura do método de ponderação. Nesse sentido, com a 

finalidade de se obter o peso relativo de cada princípio colidente, o referido método vale-se do grau de interferência 
no princípio restringido, do grau de importância do princípio precedente, dos pesos abstratos dos princípios jurídicos 

e da confiabilidade das premissas utilizadas. Em outras palavras, a Lei de Ponderação leva em conta a interferência 

que a realização de um dos valores em conflito causa no outro, bem como a interferência que sofrerá o primeiro com 
a omissão em realizá-lo, em nome da defesa ou realização do segundo. 

Observa-se, pois, que a solução de eventual conflito entre princípios ou valores haverá de consistir na 

tentativa de se atribuir pesos ou grandezas distintas, de modo a estabelecer qual o mais preponderante na situação em 

que eles entram em conflito. É importante ressaltar que a referida fórmula é necessária para que o operador do direito 
possa graduar a restrição e a realização dos princípios jurídicos, vez que a fórmula de subsunção mostra-se 

insuficiente para este propósito. Desse modo, importa para a Fórmula da Ponderação valer-se de um modelo 

aritmético apto a fornecer um parâmetro para graduar a intervenção de um princípio P
1
 e a satisfação do seu princípio 

contrário (P
2
). 

Como dito acima, a fórmula de ponderação vale-se de alguns pontos para se chegar ao peso relativo de cada 

princípio colidente. Assim, tratar-se-á brevemente de cada um deles para, ao final, aportar-se na estrutura da Fórmula 
de Ponderação. 

Deve-se observar que na aplicação da tão tratada fórmula, voltada a determinar qual dos valores ou 

princípios em rota de colisão deve ser considerado mais relevante, será necessário argumentar acerca: 

  
(a) da interferência que a realização de um (princípio) causa no outro e, vice-versa, a interferência que a realização do 

segundo causa no primeiro dos valores em conflito. Ou, nas palavras de Thomas Bustamante (2006, pg. 93), da 

intensidade de intervenção em um princípio e a importância da satisfação do princípio colidente, que unidos chega-se 
ao peso relativo dos princípios. 

(b) do “peso abstrato” dos valores em conflito. Nesse ponto, deve-se notar que cada um dos valores em conflito, 

considerados em abstrato, possuem um determinado peso ou relevância, que podem, inclusive, ser diferentes, sendo 
que este dado há de ser levado em consideração no cálculo que haverá de ser feito para aplicação da lei de 
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ponderação. 

(c) de quais evidências disponíveis para fundamentar, racionalmente, as considerações ao grau de interferência, vez 

que as afirmações produzidas quanto a este aspecto do problema são afirmações descritivas, a exigir o suporte de 

evidências empíricas. O que se trata aqui é do grau de segurança (ou de confiabilidade) das premissas empíricas 
utilizadas na argumentação. Constituiu esse ponto, o que Alexy denominou de segunda lei da ponderação que dita 

que “quanto mais intensa for um intervenção em um direito fundamental, tanto maior deve ser a certeza das premissas 

que a sustentam” (tradução livre) (BUSTAMANTE, 2006, pg. 94). 
  

Feitas as considerações devidas sobre dos elementos contidos na fórmula da ponderação, segue-se para sua 

estrutura, que assim pode ser demonstrada: 
  

Wi,j  =  Wi . Ii. Ri 

              Wj . Ij . Rj      

       
Da fórmula acima transcrita nada se pode inferir, caso não seja decifrado o significado de cada um de seus 

elementos. Desse modo, segue abaixo o significado de uma das partes da fórmula, que nada mais são do que 

expressões formais das variáveis da Fórmula de Alexy. 
  

Ii = o grau de interferência que a conduta C (voltada a realizar o princípio Pj) causa em Pi 

Ij = o grau de interferência que a omissão da conduta C (voltada a realizar o princípio Pi) causa em Pj 

Wi = o peso abstrato de Pi 
Wj = o peso abstrato de Pj 

Ri = as evidências sobre a interferência em Pi (e o peso abstrato de Pj) 

Rj = as evidências sobre a interferência em Pi (e o peso abstrato de Pi) 
Wi,j = o peso relativo de Pi (e de Pj), resultado a ser atingido com o uso da fórmula 

  

Explicitados os elementos da referida fórmula, há de se notar que é essencial à sua aplicação prática a 
atribuição de “grandezas” a cada uma das variáveis. Em melhores palavras, uma argumentação racional sobre cada 

um dos pontos tidos como necessários objetos de uma discussão sobre a preponderância de um princípio sobre o 

outro deve ser capaz de atribuir a cada um destes pontos valores.  

  
Com o fim de superar essa necessidade, Robert Alexy sugere a adoção de um modelo triádico, em que tais 

grandezas consistam nos valores sério (s), moderado (m) e leve (l). Tais valores consistirão nas grandezas a serem 

atribuídas às referidas variáveis da Fórmula de Ponderação. É importante perceber que o modelo proposto evita as 
incertezas e os exageros de uma metrificação dos princípios constitucionais e classifica e organiza a restrição e o 

cumprimento ótimo dos princípios segundo categorias compreensíveis. 

  

Para facilitar o manuseio da fórmula, o autor sugere a atribuição de valores numéricos a tais grandezas, 
preferindo valores baseados em uma escala de progressão geométrica. Sugerindo, pois, a seguinte equivalência: 

  

(l) = 2
0 
= 1                   (m) = 2

1
 = 2                (g) = 2

2
 = 4 

  

Feitas as devidas considerações, inferir-se-á que, da aplicação da fórmula de Ponderação, três espécies de 

resultado podem ser obtidos: 
(a) se o resultado for maior que 1, é de ser considerado preponderante o princípio correspondente à primeira letra na 

expressão [Wi,j], ou seja, o princípio Pi; 

(b) se o resultado for menor que 1, é de ser considerado preponderante o princípio correspondente à segunda letra na 

expressão [Wi,j], ou seja, o princípio Pj; 
(c) se o resultado for igual a 1, então terá sido impossível decidir, racionalmente, a preponderância de um princípio 

sobre o outro. Esse resultado é denominado caso de empate, e refere-se à margem de ação do legislador, ou seja, 

àqueles casos em que o comportamento escolhido pela lei não é considerado nem obrigatório nem proibido pelos 
princípios constitucionais colidentes (BUSTAMANTE, 2006, pg. 93). 

  

4.3 A situação ideal de aplicação da Fórmula da Ponderação 
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Importa, ainda, esclarecer qual a área específica de aplicação da Fórmula da Ponderação. Nesse sentido, 

convém apontar que os sub-princípios que compõem a máxima da proporcionalidade não se aplicam todos, necessária 

e simultaneamente, em cada caso em que se precise decidir sobre a correção de determinada ação ou medida, na 

perspectiva dos princípios constitucionais. Assim, a questão, às vezes, pode ser decidida já com o uso da adequação 
ou, sendo esta insuficiente, recorrendo-se à exigibilidade. Para ser necessário o uso da proporcionalidade em sentido 

estrito impõe-se que esteja configurada uma situação extrema, suficientemente já delimitada pelo uso anterior (e sem 

sucesso) da adequação e exigibilidade. Nessa situação limite, incapaz de ser resolvida com a adequação e a 
exigibilidade, é que encontra aplicação da Fórmula de Ponderação, ou seja, a adoção do critério da proporcionalidade 

em sentido estrito, pois somente um dos princípios poderá ser realizado in concreto, sendo imperioso determinar qual 

deles o será, por ter maior peso relativo (GUERRA, 2006, pg. 64-65). 

  

5 O CASO TERRY SCHIAVO 
  

Theresa Marie Schindler-Schiavo, mais conhecida como Terry Schiavo, nasceu na Filadélfia, em 3 de 
dezembro de 1963 e faleceu em Pinellas Park, Flórida, em 31 de março de 2005. O caso Terri Schiavo foi uma longa 

batalha judicial ocorrida nos Estados Unidos da América, que girou em torno da prática ou não da eutanásia, e 

envolveu Michael Schiavo, o marido de Terry, Robert and Mary Schindler, pais de Terry, diversos juízes do Estado 
da Flórida, a Suprema Corte Americana, o governador do Estado da Flórida, o Presidente dos Estados Unidos, além 

de diversos segmentos da sociedade. 

Nos idos de 1990, Terry Schiavo sofreu uma parada cardíaca que a conduziu à falta de oxigenação do 

cérebro e, como consequência, ocasionou uma severa lesão cerebral irreversível, sendo posteriormente diagnosticado 
estado vegetativo permanente. As causas da parada cardíaca não são precisas, apenas cogitando-se que possam estar 

associadas a algum distúrbio alimentar. 

Dessa forma, em permanente estado vegetativo, passou Terry Schiavo a ser alimentada por tubos. No início, 
Michael, Robert e Mary Schindler uniram esperanças e esforços buscando tratamentos reabilitatórios, sendo que 

Michael iniciou um curso de enfermagem para aperfeiçoar-se nos cuidados de sua esposa, segundo próprio 

testemunho judicial. No entanto, em fevereiro de 1993, Michael e Terry ganharam em uma ação judicial, proposta 
contra um médico de Terry, aproximadamente um milhão e meio de dólares. E, em meados de 1993, Michael, 

“guardião legal” de Terry, ingressou no judiciário com um pedido de “Do Not Ressucitate – DNR”, que é um 

documento no qual consta a vontade de que determinada pessoa, ao sofrer uma parada cardíaca ou respiratória não 

receba procedimentos de ressuscitação, ou não seja submetida a procedimentos de prolongação da vida. Alegava 
Michael S. que Terry já havia se manifestado no sentido de não se submeter àquele tipo de tratamento, caso se 

encontrasse naquele estado. Muito se discutiu se Michael pretendia a retirada da sonda de alimentação e hidratação 

em virtude da vontade de Terry e dos diversos laudos médicos que atestavam que não havia quaisquer possibilidades 
de melhora ou tratamentos, ou se ele estava somente interessado na quantia em dinheiro que acabara de receber na 

ação judicial. 

Neste momento, iniciou-se todo o conflito entre Michael Schiavo (marido) e Robert e Mary Schindler 

(pais). Toda a batalha judicial, que durou quinze anos, girou em torno da guarda legal de Terry, da quantia recebida a 
título de indenização e da remoção dos tubos que a alimentavam, sendo que, por ordem judicial, se chegou a removê-

los por três vezes e, logo em seguida, foram recolocados. 

O caso Terry Schiavo foi muito longo e complexo, com muitas decisões judiciais pró e contra as pretensões 
de Michael Schiavo, e com a ocorrência de diversos fatos durante a batalha judicial, tal qual o possível envolvimento 

de Michael com Jodi Centonze, ocorrido enquanto ele ainda se encontrava casado com Terry. 

Ao final, após quinze anos de disputas judiciais e até intervenções governamentais e presidenciais, uma 
ordem judicial determina que sejam retirados os tubos que alimentação e hidratação de Terry, que veio a falecer em 

31 de março de 2005. 

  

6 ANÁLISE DO CASO DO TERRY SCHIAVO À LUZ DO PENSAMENTO DE ROBERT ALEXY 
  

De início, cabe serem feitas algumas considerações, para que esta análise e a proposta dos autores possam 

ser compreendidas com maior clareza. No capítulo anterior, foi feito um breve histórico do caso Terry Schiavo, 
relatando, de modo sucinto, os principais acontecimentos. Impende esclarecer que não se intenta realizar uma relato 

biográfico da vida de Terry, constando todos os momentos de sua vida, mas somente utilizar as questões factuais e 

jurídicas que foram levantadas para que possa analisá-los sob o prisma de um pensamento jurídico. Por outro lado, 
utilizaremos o estudo do caso norte-americano como um exercício de direito comparado quando, então, será feita uma 
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análise do referido caso dentro do ordenamento jurídico brasileiro. 

Como tratado no capítulo III, a proposta de Robert Alexy com sua Teoria da Argumentação Jurídica é a 

questão da possibilidade de se fundamentar logicamente as decisões judiciais. Assim, propôs Alexy uma série de 

critérios capazes de indicar a racionalidade de decisões fundadas em juízos de valor, com a criação de um catálogo de 
regras que deveriam ser seguidas com o fito de se obter decisões judiciais racionais.  

Todo o caso Terry Schiavo ocorreu nos Estados Unidos, sendo que foi naquele local onde se desenvolveu 

todos os debates girando em torno da sociedade civil, toda a disputa judicial, toda a colheita de provas, oitiva de 
testemunhas, pareceres médicos, tudo submetido ao Direito norte-americano (de matriz diferente da brasileira – 

Common Law) e, ao final, a sentença que determinou a retirada dos tubos de alimentação. Esclarece-se ao leitor que o 

presente artigo não se fundou nos autos originais do processo não sendo possível, portanto, uma análise final sobre a 
correção da decisão judicial que determinou a retirada dos tubos. 

Todavia, através da bibliografia secundária nos foi possível acessar elementos considerados suficientes para 

proceder a avaliação da decisão judicial dentro da proposta teórica de Alexy, isto é, a pesquisa reconstruiu os 

argumentos e as situações fáticas (da melhor forma possível) para, aplicando a teoria da ponderação, estabelecer um 
grau de objetividade e correição da sentença final. Logo, a presente análise se valeu das informações obtidas em 

livros, artigos e sites que tratam sobre o caso Terry Schiavo, com uma seleção criteriosa e rigorosa por parte dos 

pesquisadores. 
É cediço que o caso Terry Schiavo foi uma disputa judicial norte-americana, e para que possamos 

desenvolver o trabalho proposto, deverá ser realizado um transporte dos dados factuais e, em alguma medida, 

jurídicos para essa análise, que não terá somente por base o pensamento de Robert Alexy, mas, também, aspectos do 

Direito Brasileiro. A presente análise utiliza a Fórmula da Ponderação e busca justificar racionalmente uma decisão 
judicial pondo fim à colisão dos princípios envolvidos. 

Ao se deparar com uma colisão de princípios o intérprete deve valer-se de um critério hermenêutico de 

ponderação de valores fundamentais denominado por R. Alexy de máxima da proporcionalidade. É de observar que 
três são as regras de argumentação que compõem essa ferramenta metodológica: (1) a exigência de adequação, (2) a 

exigência de necessidade e (3) a proporcionalidade em sentido estrito. 

O que deve ficar claro é que, para que se chegue ao ponto de sopesar princípios, com a utilização da 
ponderação em sentido estrito, a qual é traduzida pela Fórmula de Ponderação, deve-se não ter logrado êxito na 

solução do caso concreto utilizando-se da adequação e da necessidade. 

Desta maneira, quando da utilização da primeira regra, a exigência de adequação, devemos, primeiramente, 

definir quais os princípios e suas finalidades que estão em jogo. Desse modo, se compreenderá que o direito à vida e o 
direito à liberdade são os dois princípios, sendo que a finalidade do direito à vida é a 

manutenção/preservação/conservação/respeito da vida do ser humano, e a finalidade do direito à liberdade é a 

garantia de uma vontade livre, de livres escolhas, de autodeterminação do destino. Entende-se, pois, que o meio para 
que seja o direito à vida satisfeito é conservando-se os tubos de alimentação em Terry Schiavo, meios aptos à 

manutenção da vida de Terry. Já no que concerne o direito à liberdade, o meio utilizado para ver sua finalidade 

atendida é com a retirada dos tubos de alimentação, que conduziriam Terry ao óbito, mas atenderiam à possível 

vontade dela de não se ver submetida àqueles procedimentos, optando pela morte. 
O que acontece é que ambos os meios são aptos a realizar as finalidades exigidas pelos princípios em jogo, 

portanto, são meios exigidos pelos princípios. Todavia, a realização de um meio para a satisfação da finalidade 

exigida por um dos princípios, interfere no outro princípio, e vice-versa. Deste modo, não é impossível solucionar 
este caso concreto somente com a utilização da adequação, posto que a aplicação dos dois princípios está em rota de 

colisão. 

Passando, então, para a segunda regra, deve se ater para o fato de que ela exige que a “medida utilizada 
deve considerar sempre o meio mais benéfico ao destinatário”. Ora, o que se tem neste caso é que somente há um 

meio de satisfazer o princípio do direito à vida, e somente um de satisfazer o princípio do direito à liberdade. Ainda 

mais, impede saber o que é meio mais benéfico para Terry Schiavo, o qual não foi determinado. Portanto, resta claro 

que a regra da exigência de necessidade não é suficiente para solucionarmos a colisão de princípios em jogo. 
Aportando-se na chamada situação ideal de sopesamento, passaremos a analisar o caso Terry Schiavo 

utilizando a Fórmula de Ponderação, visando-se chegar a uma solução para o conflito de princípios que se entende 

surgido quando das disputas acerca da retirada dos tubos de alimentação. 
Primeiramente, deve-se advertir o leitor que numa leitura positivista/legalista do ordenamento jurídico 

brasileiro não é admitido nenhuma das modalidades de eutanásia (ativa ou passiva). Logo, dentro dessa ótica, caso a 

eutanásia seja praticada, seu autor deverá ser responsabilizado nos termos da norma insculpida no art. 121, §1º do 
Código Penal: homicídio privilegiado. Todavia, com o marco teórico adotado, entende-se pela possibilidade de se 
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obter um provimento judicial, principiologicamente justificado, que autorize que ação de retirada dos tubos de 

alimentação, com a conseqüente morte da paciente, não seja enquadrada neste tipo penal, de modo a isentar os 

praticantes da eutanásia de qualquer responsabilidade penal. 

Portanto, pelo exposto, iniciaremos explicitando quais princípios estão em rota de colisão: o direito à vida e 
o direito à liberdade. 

Tecendo breves comentários acerca destes. Tem-se que o direito à vida, nas palavras de Paulo Gustavo 

Gonet Branco (2009, pg. 393) é “pressuposto elementar de todos os demais direitos e liberdades [...]”. Consta na 
Convenção Americana dos Direitos Humanos – o Pacto de San José –, de1969 (Ratificado pelo Brasil em 25 de 

setembro de 2002), em seu artigo 4º, que “toda pessoa tem o direito de que se respeite a vida. [...] esse direito deve ser 

protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção [...] ninguém pode ser privado da vida 
arbitrariamente”. Guilherme Peña de Moraes (2008, pg. 31) aduz que se encontra no direito à vida uma perspectiva 

referente ao direito ao próprio corpo que “é pertencente à integridade física do organismo, assegurado pela proibição 

de tratamento que contrarie a dignidade da pessoa humana”.  

O direito à liberdade, no entendimento de G. P. de Moraes (2008, pg. 37), é derivado do princípio 
autonomístico da determinação individual, não somente a “liberdade de querer”, exteriorizada pelo poder de escolher 

entre várias possibilidades, mas também a “liberdade de atuar”, externada pelo poder de fazer tudo o que se quer, 

removidas quaisquer coações ilegais, ilegítimas e ilícitas. Importa frisar que a perspectiva do direito à liberdade como 
autodeterminação do indivíduo. Aqui, o exercício do direito de liberdade será tratado sob o aspecto do indivíduo 

como “proprietário” de seu próprio corpo, sendo a pessoal responsável por seu destino, por seu próprio corpo, para 

dispor de si e agir conforme sua vontade livre e consciente. 

Tendo-se, então, o conflito de princípios, desponta o momento em que deverá ser utilizada a Fórmula da 
Ponderação, nos moldes do que foi tratado no item 4.3. Deste modo, há que se preencherem cada uma das variáveis 

da fórmula criada por Alexy, para que, ao final, se possa obter o resultado e determinar qual princípio deverá 

prevalecer. 
A primeira variável que se trabalhará será a simbolizada pela letra W, que representa o peso abstrato dos 

princípios em conflito. Neste momento da aplicação, entendemos que o direito à vida e o direito à liberdade possuem 

o mesmo peso abstrato, já que são pressupostos concretizadores do princípio da dignidade da pessoa humana, e 
ambos encontram-se situados topograficamente no mesmo local em nossa Carta Magna (Art. 5º, caput), ao que se 

atribui a ambos o grau sério (s), correspondente na escala aritmética ao valor 4. 

Preenchida uma das variáveis da fórmula, se passa para a segunda, que diz respeito ao grau de interferência 

que a realização (ou omissão) de um princípio causa no outro princípio colidente. Tal variável é simbolizada pela 
letra I, e representa o peso concreto dos princípios. Primeiramente, vamos tratar do direito à vida. Deve-se relembrar 

que o pleito circunda a retirada ou não dos tubos que alimentavam Terry Schiavo. Assim, a satisfação do princípio do 

direito à vida, manifesto por meio da manutenção dos tubos, resultaria na continuação da vida de Terry sobre uma 
cama, sendo alimentada artificialmente. Ainda, possivelmente, a satisfação de tal princípio interferiria no princípio 

colidente, já que, se realmente Terry tivesse se manifestado no sentido de que não queria se submeter a procedimento 

daquela natureza, estaria sendo violada sua liberdade de autodeterminação e de livre escolha. Todavia, essa possível 

vontade somente foi expressa pelo marido de Terry, alegando que ela havia dito que não pretendia sujeitar a 
procedimentos de prolongação da vida. No que diz respeito ao princípio colidente, o direito à liberdade, tem-se que a 

sua satisfação implicaria na retirada dos tubos alimentares e a conseqüente morte de Terry Schiavo. Deste modo, a 

satisfação deste princípio interferiria de modo decisivo no princípio colidente, já que, após sua satisfação, não haveria 
possibilidade de reversibilidade da decisão. Ainda mais, deve-se levar em consideração o fato de que Terry não 

deixou qualquer documento confirmando sua vontade livre de não se submeter àqueles procedimentos. Ao final, 

entende-se que, com a satisfação do direito à vida (e a omissão do direito de liberdade) Terry estará viva, e a qualquer 
momento, poderão os tubos alimentares serem retirados. No entanto, satisfeito o princípio do direito à liberdade, com 

a conseqüente morte de Terry, tal decisão será irrevogável. Portanto, no seio do que foi exposto, entende-se que à 

variável Iv, concernente ao princípio do direito à vida, será atribuído o grau sério, cujo valor aritmético é 4. E, à 

variável Il, concernente ao princípio direito à liberdade, será atribuído o grau médio, cujo valor aritmético é 2. 
Por fim, parte-se para a última variável, simbolizada pela letra R, que trata das evidências disponíveis para 

fundamentar, racionalmente, o grau de interferência dos princípios em conflito. Deste modo, inicialmente, tratar-se-á 

das evidências concernentes ao direito à vida. Temos como evidências que suportam a satisfação do direito à vida, a 
constante luta dos pais de Terry para que não fossem retirados os tubos de alimentação. Segundo eles, Terry era 

seguidora da fé católica, evidência que pressuporia sua não aceitação de procedimentos eutanásicos. Ainda, a despeito 

das alegações do seu marido, Terry Schiavo não deixou qualquer documento manifestando sua não aceitação a 
procedimentos de prolongação da vida. Deve-se levar também em consideração que Terry se encontrava em estado 
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vegetativo, ou seja, impossível de manifestar sua vontade. Durante o curso da batalha judicial, aconteceram diversos 

fatos escusos. Tem-se que Terry e Michael ganharam uma ação judicial milionária em fevereiro de 1993 e, em 

meados do mesmo ano, Michael ingressou no judiciário com um pedido de retirada da sonda de alimentação e 

hidratação. Além do que, durante o curso do processo, Michael se envolveu com outra mulher, sendo que ainda estava 
casado com Terry e era seu “guardião legal”. Muitos fatos, pouco claros, levam a considerar que as evidências 

utilizadas para sustentar a satisfação do princípio do direito à vida são médias, motivo pelo qual se entende que se 

deve atribuir o valor 4. 
Agora, passa-se para as considerações acerca das evidências concernentes ao princípio do direito à 

liberdade. Nesta variável, pode-se levar em consideração, primeiramente, a existência de diversos laudos médicos 

atestando que Terry se encontrava em estado vegetativo permanente, sem chances de cura, sem perspectivas de 
melhora e sem a existência de qualquer tratamento. Ainda, haveria a suposta vontade de Terry em não se submeter 

àqueles procedimentos, que expressa por seu marido Michael Schiavo. Todavia, tal manifestação de vontade de Terry 

não foi documentada, sendo somente alegada por Michael. Além disso, os pais de Terry a contestavam alegando ser 

Terry católica e contrária a práticas eutanásicas. Somam-se, ainda, a estes argumentos os dois fatos que foram 
tratados acima, que dizem respeito à indenização auferida por Michael e Terry em ação judicial e o envolvido de 

Michael com outra mulher. Portanto, as evidências que sustentam o referido princípio são estas, as quais se acreditam 

não serem totalmente fortes e decisivas para se afirmar que havia uma vontade livre e consciente de Terry em não se 
submeter àqueles procedimentos. Dessa maneira, entende-se que a esta variável deve ser atribuído do grau médio, 

com valor aritmético correspondente a 2. 

Por fim, preenchidas as variáveis, convém inseri-las na fórmula de ponderação: 

  
 

Wv,l  =  Wv . Iv. Rv 

            Wl . Il . Rl 
Wv,l  =  4.4.2 

             4.2.2 

Wv,l  =  2 
 

  

Como se pode perceber, a aplicação da fórmula de ponderação resultou no valor peso relativo 2. Ou seja, 

aplicando-se a fórmula de ponderação, visando-se solucionar a colisão dos princípios do direito à vida e do direito à 
liberdade, obteve-se o resultado maior que 1, que determina que o princípio do direito à vida prevaleça. 

  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Ao final do que foi exposto, pode-se perceber que a Fórmula da Ponderação é um instrumento hábil a por 

fim ao conflito entre princípios. É óbvio que essa Fórmula está longe de assegurar uma plena objetividade nas 

decisões sobre princípios em conflito, até porque, cada um das variáveis pode ser preenchida por meio da 
argumentação, não havendo uma prévia tarifação do valor a que se deva atribuir a cada uma delas. 

É certo que a racionalidade que ampara as decisões em que se opera a ponderação de princípios é aquela 

racionalidade própria do discurso prático, em geral, e do jurídico, em particular. O que se verifica é que Alexy se 
apoia em uma argumentação racional para empregar corretamente sua Fórmula, que passa a ser um critério de 

fundamentação racional de decisões sobre a preponderância de um princípio sobre outro. 

Nota-se que o mérito da Fórmula de Alexy é estruturar os “lugares” da argumentação sendo, contudo, ter a 
pretensão de resolver a questão sobre a racionalidade da argumentação prática geral e da jurídica em especial de 

forma definitiva. Com isso, evita-se a manipulação retórica das decisões, por tornar evidente sobre o que se deve 

discutir e onde estão as incertezas inelimináveis (GUERRA, 2006, pg. 68). 

Verifica-se, também, que com tal Fórmula, resta de modo inequívoco, demonstrada a total impossibilidade 
de se estabelecer uma rígida hierarquia entre valores constitucionais, sendo descartada uma hierarquia absoluta e pré-

estabelecida entre princípios, já que o grau de interferência concreta de um princípio em benefício do outro e as 

evidências sobre isso podem dar um peso concreto maior àquele de menor peso abstrato. 
Como visto, procedeu-se com o sopesamento de princípios com a aplicação da Fórmula da Ponderação em 

tese, ou seja, este procedimento se deu fora de um processo judicial posto que não dispunhamos dos autos 

processuais. Mesmo assim foi possível a aplicação da fórmula obtendo-se o resultado da prevalência do princípio do 
direito à vida sobre o direito à liberdade. Todavia, como exposto, tal prevalência poderia ser a inversa, desde que 
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vigorassem outras condições factuais, embasando um outro corpo argumentativo, de modo a preencher as variáveis 

com outros valores. 

Percebe-se, pois, que analisado o caso Terry Schiavo sob a ótica da Fórmula de Ponderação de Robert 

Alexy, e tendo em vista os aspectos concernentes ao direito brasileiro, o resultado da ponderação não fundamentou 
uma autorização judicial de retirada dos tubos de alimentação e hidratação de Terry. E, caso retirado fossem, incorrer-

se-ia no crime de homicídio privilegiado. 

No entanto, apesar do resultado obtido, entende-se ainda pela possibilidade de obtenção de um provimento 
judicial que autorize a eutanásia, obtido por meio da aplicação do pensamento de Robert Alexy. Mas, mediante 

condições fáticas favoráveis, que viabilizem, por meio de argumentos racionais, o preenchimento das variáveis de 

modo a prevalecer o princípio do direito à liberdade. 
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SEMIÓTICA JURÍDICA – A ANÁLISE DOS SÍMBOLOS PARA A INTERPRETAÇÃO DOS TEXTOS JURÍDICOS

SEMIÓTICA JURÍDICA - EL ANÁLISIS DE LOS SÍMBOLOS PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS TEXTOS JURÍDICOS

MARIANA DIONÍSIO DE ANDRADE
Valter Moura do Carmo

RESUMO
O pensamento necessita de organização linguística para bem expressar o discurso que se propõe a enunciar e, com a ciência jurídica, o
raciocínio deve seguir a mesma sequência. O presente estudo tenta demonstrar que o jurista deve submeter à criteriosa análise o sentido
da terminologia da qual se utiliza, mas, principalmente, reconhecer que a produção, a objetividade e a efetividade das normas dependem
de um rigoroso processo interpretativo, e que o Direito e suas normas não possuem positivação infalível. Nesse sentido, a pesquisa tem
por objeto o estudo da semiótica e a consideração dos elementos linguístico e textual do discurso jurídico como instrumentos de
interpretação e reconstrução do Direito, analisando, ainda, as dimensões da semiótica, aspectos da semiótica jurídica, a interpretação do
discurso jurídico, uma abordagem mais específica da matéria, no que diz respeito à interpretação constitucional e, finalmente, a
observação da semiótica no contexto da interpretação jurídica e da interpretação pragmática das normas constitucionais. A metodologia
utilizada na elaboração da pesquisa constitui-se em um estudo descritivo-analítico, desenvolvido por meio de pesquisa do tipo
bibliográfica; pura, quanto à utilização dos resultados; e de natureza qualitativa. A partir de pesquisas doutrinárias e bibliográficas,
conclui-se que, no momento em que o discurso jurídico passa a ser interpretado considerando-se a ampliação da interpretação do
fenômeno linguístico, é possível perceber que a norma vigente exige a intervenção interpretativa humana, consubstanciada na linguagem,
na comunicação e na semiótica, para delinear a compreensão da lei e determinar sua efetiva aplicabilidade.
PALAVRAS-CHAVES: Semiótica. Teoria da interpretação. Interpretação do discurso jurídico.

RESUMEN
El pensamiento necesita de organización lingüística para expresar mejor el discurso que se propone enunciar, y con la ciencia jurídica el
raciocinio debe seguir la misma pauta. El presente estudio intenta demostrar que el jurista debe someter a un análisis crítico el sentido de
la terminología que se utiliza, reconociendo que la producción, objetividad y la efectividad de las normas dependen de un riguroso
proceso interpretativo; que el Derecho y sus normas no son incontestables. En este sentido dicha investigación tiene por finalidad el
estudio de la semiótica y la consideración de los elementos lingüísticos y textuales del discurso jurídico como instrumentos de
interpretación y reconstrucción del Derecho Analiza también las dimensiones de la semiótica y sus aspectos jurídicos, la interpretación
del discurso jurídico respecto de la interpretación constitucional, y finalmente observa la semiótica en el contexto de la interpretación
jurídica y la interpretación pragmática de la Constitución. La metodología empleada en la elaboración de la presente pesquisa está
fundamentada en un estudio descriptivo analítico, desarrollada a través de exploración bibliográfica, de naturaleza cuantitativa y clara
cuanto a la utilización de los resultados. Partiendo de exploración doctrinaria y bibliográfica, se concluye que en el momento en que el
discurso jurídico pasa a ser interpretado –considerándose la ampliación de la interpretación del fenómeno lingüístico- es posible percibir
que la norma vigente exige la intervención interpretativa humana, consustanciada en el lenguaje, en la comunicación y en la semiótica,
para delinear la comprensión de la ley y determinar su efectiva aplicabilidad.
PALAVRAS-CLAVE: Semiótica. Teoría de la interpretación. Interpretación del discurso jurídico.

INTRODUÇÃO
 

Quando uma lei ou norma jurídica entra em vigor, é possível observar que passa a haver certa euforia no que se refere aos estudos
sobre essa lei, além das discussões e debates que se originam acerca de sua aplicabilidade, da atualidade quanto aos anseios populares a
que se presta, ou das mudanças que poderá ocasionar no ordenamento em que for adotada. Urge acentuar que o principal ponto de
convergência desses questionamentos perpassa, inevitavelmente, o campo da interpretação normativa, já que a busca para o sentido do
texto jurídico é de fundamental importância para sua compreensão e efetividade.

A partir dessa perspectiva, é premente compreender o estudo da semiótica no que concerne à interpretação legal, haja vista que o
objeto da semiótica é, justamente, o sentido depreendido do texto observado. A vontade do legislador, o contexto social em que a
norma foi elaborada, os reclames que pretende absorver, as questões que se propõe a dirimir e, principalmente, a efetividade almejada
pela norma, devem ser estudadas sob um olhar semiótico pela produção de sentido dentro das relações sociais, mister essencial da
construção do texto legal. A formatação dos artigos, a aplicação de teorias, os elementos e efeitos que produz tudo constitui foco de
análise sobre o discurso jurídico, análise esta que não pode dispensar a profundidade na leitura e interpretação sobre os critérios em
direito adotados.

Textos de cunho jurídico tendem a complementar-se mutuamente, revelando manifesto desejo de ocupar lacunas normativas. As
normas dialogam e estabelecem suas teorias entre si, contudo, manifesta-se evidente a necessidade de verificar a real intenção do
legislador, para que eficácia e sentido das normas não restem comprometidos. A observação sobre o sentido do discurso revela-se,
portanto, fundamental.

O presente trabalho tem como objetivo a compreensão da semiótica no contexto da interpretação, verificar seu estudo sob a
perspectiva da linguagem na interpretação do discurso jurídico, analisar as dimensões da semiótica, além de compreender os elementos
constitutivos do discurso jurídico e o lugar da semiótica na teoria da interpretação. Ainda, busca demonstrar as correspondências entre
os recursos linguísticos e a articulação da lógica jurídica.

 
1 SEMIÓTICA
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A linguagem é usualmente considerada como um sistema de comunicação simbólica, na qual os símbolos configuram-se como
entidades abstratas.  (MATURANA, 1999, p.91). É assente que a linguagem é a base da comunicação. No entanto, há de se promover
uma análise mais profunda sobre os signos, que se organizam em códigos constituintes dos sistemas de linguagem, com a primordial
função de possibilitar a compreensão da dimensão representativa de objetos e fenômenos das inúmeras áreas do conhecimento humano.
Conforme Umberto Eco (1990, p. 19), “a semiótica é a disciplina que estuda as relações entre o código e a mensagem; entre o signo e o
discurso”. No que diz respeito à conceituação do estudo da semiótica, importante assinalar:

 
Semiótica (do grego semeion = signo) é a teoria geral dos signos. Segundo Peirce, signo é algo que representa alguma coisa para alguém
em determinado contexto. Portanto, é inerente à constituição do signo o seu caráter de representação, de se fazer presente, de estar em
lugar de algo, de não ser o próprio algo. O signo tem o papel de mediador entre algo ausente e um intérprete presente. Pela articulação dos
signos se dá a construção do sentido. (NIEMEYER, 2007, p.25).
 

Acentuando-se a ideia de que o signo seria a representação de algo próprio a substituir, no sentido de representar algo em certo
contexto, é interessante salientar a seguinte definição, que enuncia a posição de Charles Sanders Peirce, um dos fundadores do estudo da
semiótica:

 
[...] um signo pode ser definido como toda coisa que substitui outra, de modo a desencadear (em relação a um terceiro) um complexo
análogo de reações. Ou ainda, para adotar a definição do fundador da Semiótica, Charles Sanders Peirce (1839 – 1914): signo ou
‘representante’ é toda coisa que substitui outra, representado-a para alguém, sob certos aspectos e em certa medida. (PIGNATARI, 1973,
p. 26-27).
 

O signo deve ser considerado na qualidade do que é em sua essência, ou seja, elemento portador de significação. No entanto, o
significado nas ciências hermenêuticas apresenta-se de forma complexa, conforme problemática a seguir apresentada:

 
Com efeito, se existem duas significações que se sobrepõem, como alcançar, através da significação primeira a significação segunda? A
resposta a esta questão é fácil quando as duas significações podem ser apartadas, como no caso da alegoria, em que a relação entre a
significação primeira e a significação segunda é contingente e exterior. A significação segunda pode, então, ser expressa diferentemente;
em outras palavras, basta uma operação de tradução para fazer surgir a significação segunda, em toda clareza [...] mas o problema é muito
difícil  quando a significação primeira, sendo acessível somente através dela, como no caso do símbolo. (LADRIÈRE, 1977, p. 35).

 

Na esfera da hermenêutica, é necessário defrontar a identidade entre sujeito e objeto. Este só pode ser delimitado e compreendido
por intermédio dos instrumentos inteligíveis fornecidos por aquele, do mesmo modo que o conhecimento adquirido sobre o objeto pode
reconstruir e modificar o sujeito que o interprete. (LADRIÈRE, 1977, p. 40). O mecanismo simbólico para análise do texto pode ser
aplicado a qualquer tipo de signo, no entanto, dependerá de um posicionamento pragmático para sua contextualização e busca de
sentido.

Segundo entendimento de Luis Alberto Warat (1995, p. 13-14), referente à semiótica enquanto ciência, “a semiótica seria, por
esta razão, uma teoria geral dos signos, reconhecida como disciplina na medida em que o processo de abstração produzisse juízos
necessários, que deveriam ser caracteres lógicos dos signos utilizados pela prática científica”.

Seria o signo, portanto, o resultado do somatório de dois fatores; significante, correspondente à parte fônica, pictórica, textual ou
de imagem provido de significação; e significado, representação, dentro de um sistema linguístico, do significante.  Um ponto que
merece destaque é mesmo a falta de unanimidade quanto ao termo “símbolo”. Interessante salientar:

Em posição totalmente contrária à de Peirce e também à de Morris, Saussure distinguirá ‘signo’ e ‘símbolo’. O signo vai ser caracterizado
pelo ‘princípio da arbitrariedade’, enquanto que o ‘símbolo tem como característica não ser jamais completamente arbitrário; ele não está
vazio, existe um rudimento de vínculo natural entre o significante e o significado. Assim sendo, pode-se afirmar que o conceito de símbolo
em Saussure corresponde à noção de ícone em Peirce, implicando uma semelhança do significante com o objeto por ele denotado.
(NEVES, 1994, p. 21).
 

Deve a semiologia ser admitida como uma qualidade de metodologia capaz de estabelecer críticas aos próprios métodos de
interpretação. A análise feita a partir de princípios da semiótica coloca os métodos de interpretação como “códigos ideológicos para a
produção dos significados normativos”. Seriam, portanto, os métodos utilizados na semiologia, recursos para a redefinição mais
conveniente da palavra da lei. (WARAT, 1979, p. 93).

 
1.1     Dimensões da semiótica

 

Consoante assevera Ferdinand de Saussure (1995), trata-se a semiótica de ciência que compreende os símbolos de forma não
isolada, ou seja, em consonância com os demais símbolos com os quais convive, dentro de uma ótica mais abrangente, a partir de um
processo de significação ou representação. Os signos são compostos por denotação e conotação, significante e significado, que não se
distinguem nem permitem estudo separadamente. Essa postura epistemológica de Ferdinand de Saussure (1995), no que se refere a
estender possibilidades quanto à reflexão sobre sistemas de símbolos é, certamente, inovadora e ousada.

Deste mesmo modo, ainda é válido observar sua compreensão quanto às relações do signo, divididas em relações sintagmáticas e
paradigmáticas, denotando os contextos nos quais as coisas existem e dos quais seus sentidos derivam. Conforme exposto a seguir:

 
Relações sintagmáticas são as relações da linguagem onde cada signo mantém uma relação/associação com o signo que está antes e com o
signo que está depois. Relações paradigmáticas são as relações associativas, as associações que os seres humanos fazem com
determinadas palavras. Exemplos de associação: a palavra céu é associada a paraíso; a palavra mãe é associada a carinho.
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(MILHORANZA, 2009, on line).
 

Portanto, para Ferdinand de Saussure (1995), há dois tipos de relações entre símbolos, as relações sintagmáticas, nas quais cada
símbolo está associado a outros símbolos anteriores e posteriores; e as relações paradigmáticas, que compreendem a atividade humana
para associar certas palavras com significados congêneres, no intuito de conferir nova definição para os termos. (MILHORANZA, 2009,
on line). Nesse diapasão, interessante enunciar:

 
Na lingüística de F. de Saussure, as relações sintagmáticas opõem-se às relações associativas (Saussure não fala em relações
paradigmáticas). Os lingüistas estruturalistas propuseram a distinção entre eixo sintagmático (eixo horizontal de relações de sentido entre
as unidades da cadeia falada, que se dão em presença) e eixo paradigmático (eixo vertical das relações virtuais entre as unidades
comutáveis, que se dão em ausência). No primeiro eixo, abrem-se as relações que pertencem ao domínio da fala, por exemplo, os
elementos que constituem o enunciado Estou a ler estão numa relação sintagmática; a segunda, pertence ao domínio da língua, por
exemplo, leitura está em relação paradigmática com livro, leitor, ler, livraria, biblioteca, mas apenas um destes elementos pode ser válido
no enunciado produzido. Neste caso, todas as palavras podem ser comutáveis, dependendo do contexto e da natureza do enunciado.
Assim, no enunciado Estou a ler podemos comutar os elementos estou a por quero, detesto, vou, sei, etc.; e o elemento ler pode ser
comutado por comer, escrever, correr, saltar, conduzir, etc. Diz-se que todos estes elementos substituíveis estão em relação
paradigmática. Estas relações sintagmáticas e paradigmáticas não se limitam ao nível lexical ou gramatical do signo, mas abrangem
também o nível fonológico. (CEIA, 2009, on line).
 

Um processo semiótico pode ser observado sob três diferentes prismas ou dimensões, dentro do contexto apresentado pela
moderna teoria da linguagem, quais sejam: dimensão sintática, que compreende as relações formais dos símbolos entre si, não
necessitando de usuários e designações; dimensão semântica, que envolve relações de significado; e a dimensão pragmática, que analisa
relações entre o significante e aquele que utiliza os símbolos, ou seja, que projeta um sistema relacional entre os símbolos, além de tomar
por base a intersubjetividade comunicativa. (DINIZ, 2009, p.189). A esse respeito, resta enunciar:

 
Distinguem-se, então, as dimensões sintática, semântica e pragmática do sistema jurídico enquanto linguagem normativa em geral: do
ponto de vista sintático, ela vai ser caracterizada pela estrutura relacional deôntica, sendo o functor  específico o dever-ser, que se triparte
em três submodais: o obrigatório, o proibido e o permitido; sob o aspecto semântico, dirige-se à realidade com a pretensão de dirigir
normativamente a conduta com interferência intersubjetiva; na perspectiva pragmática destina-se a orientar normativamente as
expectativas dos sujeitos de Direito. (NEVES, 1994, p. 141).
 

A dimensão sintática prescinde das designações, de modo que o foco de sua observação consiste na teoria da construção da
linguagem. Conforme Luis Alberto Warat (1995), no âmbito jurídico, é possível destacar que uma expressão está sintaticamente
organizada e bem formulada quando seu enunciado encontra-se amparado por fundamentos éticos e legais.

No que diz respeito à dimensão semântica, o enfoque principal refere-se à verdade verificada em uma expressão linguística que,
em seu bojo, deve conter informações que correspondam à realidade dos fatos.

A dimensão pragmática, trazida à baila pela retórica e pela dialética, arquiteta mecanismos que evidenciam que a dimensão formal
está parcialmente ausente, porque a norma é encarada como discurso decisório. Acerca das dimensões mencionadas, é válido mencionar
o seguinte conceito:

 
Na semiótica jurídica, a exemplo do que ocorre na semiótica, podemos identificar três diferentes dimensões: a semântica, a sintaxe e a
pragmática. Portanto, é possível destacar a existência de uma semântica jurídica, de uma sintaxe jurídica e de uma pragmática jurídica.
Seguindo este viés de raciocínio, a Ciência do Direito, entendida como metalinguagem que fala de uma linguagem objeto, que é o direito
positivo, pode examinar o seu objeto através da sintaxe, da semântica ou da pragmática (a dimensão escolhida vai depender da concepção
adotada por cada jurista). Assim, por exemplo, a investigação acerca da validade das normas jurídicas no pensamento de Hans Kelsen é
uma relação sintática. Por outro lado, mister frisar que como metalinguagem, a semiótica jurídica é utilizada para identificar as estruturas
lógicas do Direito. (MILHORANZA, 2009, on line).
 

É certo que os modelos de interpretação jurídica podem variar de acordo com os padrões jurídicos ou políticos por ela
assinalados, o que compreende, ainda, o contexto histórico no qual é feita a interpretação da norma.  Cabe ao intérprete do direito,
portanto, descobrir o sentido que se apresenta nos textos jurídicos e normativos, adequando-os ao momento histórico de sua aplicação
ao caso concreto. (NEVES, 2006, p. 199).

 
1.2 Semiótica jurídica

 

O Direito, em sua tentativa de regular condutas socialmente admissíveis, não olvida, sobremaneira, a dinâmica dos
acontecimentos. Muito pelo contrário tem-nas previsto as prevê tão bem, que permite lacunas legais para sua análise, admite como
instituto o plano do dever-ser, e evidencia a complexidade dos fenômenos humanos nas reformas legislativas e na hermenêutica,
incentivando novas formas de interpretação das normas jurídicas.

Considerando a concepção do Direito como fenômeno cultural, dentro de uma ideia que analisa o fenômeno jurídico como
resultante do processo criativo do homem, é de enorme relevância afirmar uma postura não rígida ou hermética da interpretação
normativa. Ora, por tratar-se o Direito um produto da sociedade, é plenamente concebível que o mesmo contemple os fatos cotidianos,
a pluralidade e a integração de elementos da realidade. Esta seria, portanto, uma das principais motivações do estudo da semiótica
jurídica: a reflexão do discurso jurídico como um campo de conhecimento que não deve se manter apartado dos demais, já que seus
argumentos estão intimamente relacionados às necessidades humanas. Para corroborar o referido raciocínio, cumpre assinalar:

 
Somente a vida humana, que enquanto vida biográfica não é natureza, mas história, somente ela pode necessitar de normas que a
antecipem e pretendam regular. Somente a vida humana, porque não nos é dada feita, pode necessitar de um projeto de realização. [...]
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Assim, o direito é um fenômeno de cultura, ontologicamente qualificado, pois, como todo objeto cultural. Enquanto os objetos naturais
apenas são e os valores valem ou devem ser, os objetos culturais, e, mais explicitamente os de ordem normativa como o direito, são
objetos que, estabelecendo uma ponte entre o ser e o valor, o dever ser, são enquanto devem ser. (MACHADO NETO, 1979, p. 154).

 

A semiótica jurídica, importante instrumento de elucidação da linguagem jurídica, preocupa-se em destacar o relacionamento
dinâmico entre o sistema jurídico e os conjuntos de símbolos, com a precípua finalidade de reorganizar a compreensão e interpretação
do texto jurídico, no sentido de compreender, assim, o próprio Direito, de acordo com as relações humanas. Nesse sentido, a semiótica
jurídica atua como estudo sob a perspectiva da transformação e da influência da linguagem sobre os fenômenos jurídicos.

Sobre o conceito de semiótica jurídica, Mariângela Guerreiro Milhoranza (2009, on line), entende que “enquanto ciência geral dos
signos é uma linguagem que estuda outras linguagens. Nesse diapasão, a semiótica jurídica é uma metalinguagem que fala da linguagem
do Direito e da Ciência do Direito, ou seja, da linguagem utilizada pelos operadores do Direito”.

Há, ainda, de se ressaltar se seriam os argumentos suficientes para a plena compreensão do Direito. Provavelmente não, visto que
se quedaria infrutífera a análise semiótica sobre o discurso contido nesses argumentos, tão-somente. Restaria comprometida, por
conseguinte, a função da semiótica jurídica sobre a reconstrução a partir da interpretação dos sentidos e da linguagem.

Essa interpretação passaria a exercer a simples função de descrever fenômenos, sem participação ativa ou possibilidade de
reformulação. Urge asseverar, ademais, que o discurso jurídico deve ser interpretado sob a ótica da experiência social e do momento
histórico que propiciou sua elaboração.

 
2             INTERPRETAÇÃO DO DISCURSO JURÍDICO
 

Historicamente, a lei foi erigida a plano tão alto que passou a ser entendida como única fonte de Direito. Consequentemente
surgiu um problema que não fora anteriormente vislumbrado: a interpretação da lei. Dar-se-ia a mesma por processos lógico-dedutivos
ou seria o direito positivo a lei? A partir do referido contexto, a lei passou a ser analisada como objeto de estudos dentro de ordens de
pesquisas que variavam entre a lógica, a gramática e a sistemática. No entanto, com as alterações da vida social e com as consequentes
transformações, a interpretação normativa passou a ganhar caracteres mais lúcidos. A esse respeito, destaque-se:

Feita a lei, ela não fica, com efeito, adstrita às suas fontes originárias, mas deve acompanhar as vicissitudes sociais. É indispensável
estudar as fontes inspiradoras da emanação da lei para ver quais as intenções do legislador, mas também a fim de ajustá-la às questões
supervenientes. (REALE, 2006, p. 278).
 

O foco da interpretação do discurso jurídico é a observação do texto legal como detentor de significado, já que o sentido da
norma relaciona-se com a realidade dos fatos. Essa dimensão de interpretação que tenta compreender a origem da intenção do legislador
depende de aspectos como o momento em que a norma foi produzida, qual o seu objetivo dentro de determinado período histórico, em
que época situava-se o intérprete, a busca de equilíbrio entre posicionamentos clássicos e necessidades do mundo contemporâneo etc.
Sobre o assunto, importa asseverar:

 
A interpretação faz a ordem jurídica funcionar, sendo inerente a todos os escalões do direito. O legislador interpreta a Constituição,
quando vai produzir normas gerais. O juiz, o administrador e os particulares interpretam as leis, quando vão elaborar normas individuais
[...] Mas a interpretação tem em vista a adequação do direito às exigências histórico-sociais; neste sentido, ela funciona como um eficiente
instrumento de renovação e atualização do ordenamento jurídico. (ANDRADE, 1992, p. 18-19).
 

Esse processo torna-se particularmente mais visível quando ocorre no contexto da interpretação constitucional, seara na qual a
abstração normativa e o sentimento de indeterminação sobre o que está descrito configuram-se ainda mais evidentes. Daí a necessidade
de se vislumbrar a hermenêutica jurídica sob um estudo analítico, que considera limites e integração das normas aos fatos.

O exercício de compreensão das normas jurídicas e, especialmente, das normas constitucionais, exige particular atenção quanto
aos mecanismos e formas adotados para a interpretação do texto legal.    Martin Heidegger (1999, p.218) explicita que “[…] toda
compreensão guarda em si a possibilidade de interpretação, isto é, de uma apropriação do que se compreende.” Nesse sentido, não há
outra conclusão que não seja a de que, por intermédio da linguagem adotada pelas normas jurídicas, manifesta-se a necessidade de
relacionar discurso e sentido, para que seja eficaz o pronunciamento da norma e, principalmente, para garantir a materialização das
ideias que nela estão embutidas.

Constitui mister da hermenêutica jurídica a decodificação das normas, a interpretação das leis a partir de um aprofundado estudo
sobre o sentido do discurso legal, no que diz respeito à plenitude de seu conteúdo e à intenção do legislador. Contrariando a dogmática
jurídica positivista, adentrar ao campo da subjetividade reflete, por parte do hermeneuta, a busca por instrumentos que possibilitem o
conhecimento da verdade contida na norma. Se a linguagem legal ainda deixar lacunas, deverá o jurista indicar mecanismos para supri-
las. Sobre o conceito de interpretação, é válido assinalar:

 
A primeira ambigüidade do vocábulo interpretação decorre do fato de este poder corresponder tanto à atividade interpretativa como ao seu
resultado, ou, noutras palavras, ao processo interpretativo e ao produto que dele deflui. No entanto, as dúvidas mais significativas quanto
ao conceito de interpretação dizem respeito à interpretação como atividade, ou seja, ao processo de apreensão ou construção de um objeto
inteligível. (PEREIRA, 2006, p. 34).
 
 

O processo de interpretação ainda diz respeito à transformação, reconstrução ou redefinição do objeto interpretado. Seria, então,
a norma, resultado de um processo interpretativo? Será que a norma não constitui em si mesma, um significado? São questionamentos

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 5967



importantes e que devem ser esclarecidos a partir do estudo mais aprofundado do tema em comento, principalmente no que concerne ao
texto legal, que nem sempre apresenta suas ideias de maneira esclarecedora e evidente, abrindo margem à imprecisão. Para corroborar
tal afirmação:

 
De outra parte, são imprecisões significativas da linguagem jurídica que permitem o processo direto de redefinição. Para realizar tal
processo os juristas aproveitam-se da vagueza e ambigüidade endêmicas das palavras da lei utilizando-as como recurso interpretativo.
(WARAT, 1979, p. 95).
 

Martin Heidegger (1999, p. 219) propõe que “o discurso comporta a base de toda interpretação e proposição.” Ora, se o sentido
pode ser depreendido por meio da interpretação, denota-se que estará engendrado no próprio discurso. Entretanto, por tratar-se a
interpretação de um processo complexo, é necessário avaliar os significados e suas derivações. Sobre o referido, é pertinente assinalar a
observação seguinte:

 
Algumas teorias da crítica contemporânea afirmam que a única leitura confiável de um texto é uma leitura equivocada, que a existência de
um texto só é dada pela cadeia de respostas que evoca e que, como Todorov sugeriu maliciosamente (citando Lichtenberg a propósito de
Boehme), um texto é apenas um piquenique onde o autor entra com as palavras e os leitores com o sentido. Mesmo que isso fosse verdade,
as palavras trazidas pelo autor são um conjunto um tanto embaraçoso de evidências materiais que o leitor não pode deixar passar em
silêncio, nem em barulho [...] Interpretar um texto significa explicar por que essas palavras podem fazer várias coisas (e não outras)
através do modo pelo qual são interpretadas. (ECO, 1993, p.28).
 

  É possível depreender, portanto, que a atividade interpretativa depende da compreensão real do significado, e que o estudo do
sentido encontra abrigo no contexto de vivências e experiências de cada indivíduo aliado ao conhecimento linguístico.

 
2.1     Interpretação constitucional

 

Trata-se a interpretação constitucional de tarefa complexa, pois, a partir da compreensão que recebe, a norma que compõe o texto
constitucional pode vir a ter seu sentido adaptado a padrões completamente diversos do seu real objeto. Nas palavras de Luis Alberto
Warat (1979, p. 93), “interpretar a lei implica sempre na produção de definições eticamente comprometidas e por isso, persuasivas”. A
preservação do sentido originário da norma não deve ser vista apenas como aspecto de um conservadorismo cético. Muito pelo
contrário, deve ser vista como um mecanismo para resguardar a intenção do legislador e dos critérios utilizados para formular seu juízo
valorativo, principalmente no que concerne aos direitos e garantias fundamentais. Sobre a hermenêutica da interpretação constitucional,
cumpre citar o seguinte:

 
A interpretação constitucional é uma modalidade de interpretação jurídica. Esta, por sua vez, pertence ao domínio da hermenêutica, que,
na dicção de Emílio Betti, é a ciência do espírito que se ocupa da atividade de interpretar. [...] O propósito da hermenêutica era,
inicialmente, resgatar o sentido perdido dos textos, desvelando o seu significado autêntico, que o tempo obscurecera. (PEREIRA, 2006, p.
24-25).

 

Afirma Karl Larenz (1997, p. 479) que, “como as normas constitucionais precedem em hierarquia todas as demais normas
jurídicas, uma disposição da lei ordinária que esteja em contradição com um princípio constitucional é inválida.” Ademais, deve o
processo de interpretação constitucional ser eminentemente político, com um número elevado de intérpretes, no intuito de garantir a
pluralidade e melhor análise dos critérios de interpretação constitucional, dentro de princípios democráticos. (HÄBERLE, 1997, p. 14). 

A Constituição, na qualidade de instrumento garantidor do Estado Democrático de Direito, merece especial apreciação, mesmo
que a natureza de suas normas seja congênere à de outras normas do ordenamento. A esse respeito, válido é colacionar o seguinte
entendimento:

 
Em princípio, no Estado Democrático de Direito, o procedimento oficial de interpretação constitucional está aberto a todas as
interpretações que emergem na esfera pública, mas o seu resultado importa sempre uma seletividade que rejeita expectativas relevantes.
Daí porque se torna complexa a questão da legitimidade da interpretação constitucional [...] Em relação à Constituição, que é mais
abrangente na dimensão material, pessoal e temporal, essa situação acentua-se. Considerando que no Estado de Direito predomina o
princípio da interpretação conforme a Constituição, as questões jurídicas, ao ganharem direta ou indiretamente um significado
constitucional minúsculo, carregam um forte potencial de conflito interpretativo. (NEVES, 2006, p. 204-205).
 

Dentro de um sistema democrático, esse cuidado quanto à interpretação deve ser intensificado, para que o cidadão comum tenha
acesso à linguagem exarada pelas normas e para que possa se reconhecer como sujeito de direitos, quando da compreensão do
significado da norma. Há ainda de se ressaltar que a norma jurídica, quando não interpretada e compreendida em seu sentido, torna-se
discurso vazio, cuja aplicabilidade resta comprometida.

 
3 O LUGAR DA SEMIÓTICA NA TEORIA DA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA
 

A evolução humana e o recurso ao uso da linguagem são objetos que se complementam. Por mais diversos que sejam os
mecanismos de expressão utilizados pelo homem, nenhum ultrapassa a linguagem no que tange à flexibilidade e poder de comunicação
que exerce, ou na importância que desempenha. (PALMER, 1969, p. 22). Historicamente, a interpretação revela-se como atividade de
considerável valor na seara dos significados e da linguagem. Conforme Umberto Eco (1993, p. 4) essa relevância caracteriza-se pela
longevidade dentro do pensamento ocidental, em particular no que se refere à atribuição de significado para a Palavra de Deus, do
contexto bíblico e das percepções relativas ao espírito humano.
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Justifica-se, assim, pela própria evolução da humanidade, o estudo da compreensão, a hermenêutica, a avaliação do ato de
interpretar, a reconstrução do diálogo e a busca pelo conhecimento por intermédio da apreensão do sentido das coisas. Para ilustrar o
referido, é relevante acentuar:

 
Consideremos por um momento a ubiqüidade da interpretação e a generalidade da utilização da palavra: o crítico literário chama
interpretação à análise que faz de uma obra. Chamamos intérprete ao tradutor de uma língua estrangeira; um comentador de notícias
‘interpreta’ as notícias. Interpretamos, por vezes erradamente, uma observação de um amigo, uma carta de familiares, ou um sinal da
estrada. Na verdade, desde que acordamos de manhã até que adormecemos, estamos a ‘interpretar’. (PALMER, 1969, p. 20).
 

O processo semiótico depende, portanto, da interpretação. Não que o fato de interpretar ofereça o mesmo sentido a diferentes
discursos, mas permite a compreensão do Direito por meio de sua linguagem, respeitando-se as particularidades inerentes ao discurso
jurídico. Conforme Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani (1997, p. 33), “interpretar é fixar o alcance de uma norma jurídica,
numa determinada época e dentro de um determinado grupo social, visando a sua posterior aplicação.” Configura-se, portanto, que a
interpretação da norma jurídica capta, além do sentido, as transformações e circunstâncias sociais. Saliente-se a esse respeito:

 
A interpretação jurídica cria, assim, condições para tornar decidível o conflito significativo, ao trabalhá-lo como relação entre regras e
situações potencialmente conflitivas. O que se busca na interpretação jurídica é, pois, alcançar um sentido válido não meramente para o
texto normativo, mas para a comunicação normativa, que manifesta uma relação de autoridade. Trata-se, portanto, de captar a mensagem
normativa, dentro da comunicação, como um dever-ser vinculante para o agir humano. (FERRAZ JÚNIOR; MARANHÃO, 2007, p.
274).

 

Mas a interpretação não é completamente livre, e possui critérios. Estabelecer que a interpretação, na qualidade de característica
básica da semiótica, é ilimitada, não significa enunciar a ausência de objeto ou lógica. (ECO, 1993). 

A finalidade da lei possui seu valor garantido pelo legislador, mas esse mesmo valor pode ser reconhecido não apenas por nexos
de causalidade, mas também, por um processo de compreensão da norma posta. Quedar-se-ia infrutífera uma norma sem a correlata
compreensão de seu sentido, bem como pareceria destituída de valor a norma com texto carecedor de efetividade afinal, consiste a
interpretação da lei, em designar seu sentido e valor no contexto em que esta se fizer presente. Nesse diapasão, importa destacar:

 
É verdade que os sentidos objetivos são construídos em cada contexto específico de uso, mas os sentidos construídos socialmente passam
a ter uma força que ultrapassa a vontade ou a disposição subjetiva do eventual intérprete ou utente. Portanto, na interpretação jurídica, não
se trata de extrair arbitrariamente de uma infinidade de sentidos dos textos normativos a decisão concretizadora, nos termos de um
contextualismo decisionista, mas também é insustentável a concepção ilusória de que só há uma solução correta para cada caso, conforme
os critérios de um juiz hipotético racionalmente justo. A possibilidade de mais de uma decisão justificável à luz de princípios e regras
constitucionais parece-me evidente. O problema está exatamente em delimitar as fronteiras entre as interpretações justificáveis e as que
não são ‘atribuíveis’ aos textos constitucionais e legais no Estado Democrático de Direito. Como veremos, não se trata de limites estáticos,
uma vez que metamorfoses normativas sem alteração textual podem conduzir à mudança das fronteiras entre os campos das interpretações
legítimas e ilegítimas. (NEVES, 2006, p. 206-207).

 

Nesse sentido, é válido assinalar que não consiste a interpretação em único método de compreensão do real sentido da norma. A
interpretação não é o todo necessário em sua amplitude, mas apenas um elemento no processo de concretização da norma. (MÜLLER,
2005, p. 47).

Ainda, é necessário assinalar a distinção entre a figura do cidadão comum e a do jurista, no que concerne à interpretação
normativa. O primeiro o faz ordinariamente, buscando a compreensão apenas sobre o que está posto, sobre o que lhe fora comunicado
pela letra da lei. O cidadão comum capta o sentido da norma, no intuito de orientar suas ações. Enquanto o jurista pressupõe que, no
discurso normativo, são fornecidas razões para agir de um modo ou de outro. Isso que vem a estabelecer sua postura diante de um
amplo espectro de possibilidades, e envolver o direito como um fenômeno complexo. (FERRAZ JÚNIOR; MARANHÃO, 2007).

 
3.1 Elementos do discurso jurídico
 

O discurso jurídico, relacionado ao texto argumentativo e à dissertação, necessita de uma linguagem em que se suponha a defesa
de determinada tese, sustentada por argumentos capazes de formularem um juízo de valor sobre os fatos aduzidos e ensejarem o
convencimento. Para a defesa de uma tese, o jurista pode utilizar-se de argumentos teóricos, princípios destacados em leis e costumes e,
inclusive, das palavras de autoridades científicas no assunto sobre o qual planeja garantir a credibilidade do posicionamento. A análise
do discurso, orientada linguisticamente, pressupõe uma abordagem sobre os elementos que o constituem e que não são independentes
entre si. Sobre a análise do discurso, destaque-se:

A análise do discurso, ao lado de estudos tipológicos, trabalha na elaboração de modelos teóricos capazes de descrever a produção
discursiva enquanto processo lingüístico, em níveis teóricos mais abstratos que aquele do tipo de discurso realizado. (PIETROFORTE,
2008, p. 31).
 

A linguagem é um mecanismo de expressão de opiniões, de defesa de ideias e esclarecimento de posturas, de tal sorte que a
maneira como é utilizada pode torná-la mais ou menos acessível ou convincente. A respeito do uso de linguagem, cumpre destacar o
seguinte:

 
Na tradição iniciada por Ferdinand [de] Saussure (1959), considera-se fala como não acessível ao estudo sistemático, por ser
essencialmente uma atividade individual: os indivíduos usam uma língua de formas imprevisíveis, de acordo com seus desejos e suas
intenções, uma langue (língua) que é em si mesma sistemática e social. (FAIRCLOUGH, 2008, p. 90).
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Sob a ótica linguística, o ato de interpretar consiste em estabelecer uma nova definição quanto ao significado das palavras contidas
na letra da lei, possibilitando, desse modo, sua aplicação em situações não vislumbradas anteriormente. Por intermédio da linguagem
expressam-se dados e valores comunicáveis, e, por esse motivo, é possível compreender que cada ciência possui seu tipo de linguagem,
adequada à realidade de suas características e funções. A terminologia jurídica, correspondente à temática abordada pelo presente
estudo, merece especial atenção pela íntima correlação com os fenômenos sociais que se propõe a tutelar. Conveniente ressaltar:

 
Inegavelmente, a linguagem jurídica, enquanto um tipo de linguagem ordinária ou natural especializada, e não uma linguagem artificial,
ambígua e vaga, o que dá ensejo a interpretações divergentes. Tal assertiva, que se tornou um lugar-comum, sendo adotada pelas mais
diversas tendências da teoria do direito, não deve ser assumida sem uma avaliação específica das particularidades da sociedade moderna.
 (NEVES, 2006, p. 204-205).
 

A evolução do discurso adotado na linguagem jurídica justifica-se pelo fato de que o direito possui uma linguagem particular e
normativa. O direito possui sua própria linguagem e resta evidente que necessita dela para sua existência, assim como ocorre em outros
ramos da ciência. No entanto, deve o direito ser recepcionado com particular interesse, haja vista que atua, dentre outras funções, como
agente de controle social, estabelecendo condutas socialmente aceitáveis e disciplinando comportamentos normativamente descritos.

Não se trata a semiótica, de um processo puramente mecânico. A compreensão da norma, nos caracteres de linguagem em que é
disposta, é depreendida do discurso jurídico, que deve muito da construção de seu sentido à hermenêutica. Assim como uma norma
jurídica, para ser compreendida, necessita de clareza e polidez em seu discurso, a definição de termos e expressões utilizados no direito
deve restar eivada de precisão.

Quando ausente a clareza quanto à definição ou significado real da norma, considerando-se, evidentemente, padrões éticos e a
realidade social em que a mesma é evocada, emerge a possibilidade de corrupção da prática jurídica e consequente diminuição de
direitos. A coerência das decisões tomadas pelo magistrado depende dessa compreensão, principalmente no que tange às peculiaridades
do caso concreto, que exigem a aplicação da norma. Ora, a proteção dos direitos individuais do homem subentende a criação de
circunstâncias que lhe permitam a oportuna busca pela prestação jurisdicional que se fizer conveniente em cada caso. No entanto, se a
linguagem jurídica existente nas normas não é interpretada coerentemente, ou se a sensibilidade do aplicador da norma não atinge o caso
concreto em suas particularidades, o direito e a justiça, objetivos máximos da ciência jurídica, tornam-se palavras despidas de sentido e
efetividade.

 
3.2 Interpretação pragmática das normas constitucionais
 

Para iniciar o tema proposto, é necessário observar o disposto no artigo primeiro da Constituição Federativa do Brasil de 1988,
conforme segue:

 
Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I- a soberania;
II - a cidadania;
II - a dignidade da pessoa humana;
[...]

 

O teor do discurso constitucional referente ao citado artigo não esclarece ou enuncia o conteúdo significativo do termo “dignidade
da pessoa humana” no que tange à definição, por exemplo, do que se poderia constituir um padrão de dignidade a ser erigido como
fundamento do Estado Democrático de Direito. É possível inferir, a partir da leitura, que a referida expressão denota uma especial
atenção do Estado para com a condição de dignidade do ser humano, no entanto, o diploma constitucional permanece silente quanto aos
critérios que formulariam a ideia de dignidade da pessoa humana, quanto ao que pode ser considerado digno ou indigno. Determinado
cidadão comum, trabalhador, provedor de seu sustento e de sua prole, mereceria maior proteção do Estado que um indivíduo
marginalizado e em diferente situação, ou, pelo contrário, ambos receberiam igual amparo constitucional? Sobre a interpretação das
expressões descritas pelo texto constitucional, urge enunciar:

 
Outro exemplo é o tratamento interpretativo que se dá à expressão: ‘direitos do homem’. Tomada literalmente, por interpretação
especificadora, a expressão haveria de referir-se apenas ao ser humano, em sentido psicofísico. A doutrina, contudo, para atingir um
espectro maior de proteção, dá-lhe uma interpretação extensiva. (FERRAZ JÚNIOR; MARANHÃO, 2007, p. 310).

 

Enquanto a interpretação semântica das normas constitucionais objetiva delimitar a significação de seus postulados, extraindo os
possíveis significados apenas por intermédio da leitura, em abstrato, do texto da norma, encarando a norma jurídica tão-somente como
um texto a interpretação pragmática é realizada no plano dos argumentos, desdobrando-se sobre um caso concreto, para a elaboração da
norma jurídica. (MENDES; MOREIRA, 2008). Sobre o assunto, importa destacar:

 
A interpretação pragmática visa elucidar o significado da norma em atividade, perante um caso concreto, caracterizando-se, portanto, pelo
seu dinamismo e complexidade. Ela transcende o significado estático do texto normativo, sendo indicada exatamente para a exegese de
preceitos com elevado grau de abstração e generalidade, prenhes em conceitos indeterminados, para a solução de conflitos entre princípios
e direitos fundamentais, enfim e sobretudo para casos difíceis. (MENDES; MOREIRA, 2008, p. 99).

 

A partir do exposto, é possível compreender que a utilização da interpretação pragmática representa grande evolução, no que
concerne ao alcance da eficácia das normas constitucionais, principalmente no que se refere à materialização dos direitos fundamentais.
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Quando os preceitos constitucionais não favorecem a plena compreensão do que está descrito em seus dispositivos, ou quando não
expressam de maneira evidente seu sentido, a eficácia da norma resta comprometida, o que aduz essencial importância ao auxílio de
elementos complementares ao texto constitucional, para elucidar seu sentido e corroborar para sua compreensão.

Sob o aspecto pragmático, a comunicação não se constitui em ato isolado, não é apenas o envio de mensagens entre receptor e
emissor. Trata-se de um processo contínuo e ininterrupto de trocas de mensagens. Esse momento do processo de comunicação, pela
terminologia positivista, poderia ser denominado por normas jurídicas. (MARTINS, 2004). Interessa anunciar o seguinte exemplo sobre
a possibilidade de se vislumbrar a dimensão pragmática da semiótica, nas relações normativas:

 
No cometimento da norma individual fixada pelo juiz está a relação de autoridade estabelecida entre o juiz e o jurisdicionado. Essa
relação, nessa norma, é indiscutível. Essa relação de autoridade consiste, porém, no conteúdo do relato da norma que estabelece a
competência do juiz para editar a norma individual e concreta. Em outras palavras: o cometimento de uma norma é o conteúdo do relato de
uma norma anterior. Fala-se em ‘norma’ para fins de simplificação, mas – insiste-se- se está no plano pragmático, a relação aqui é entre
discursos normativos: uma relação entre o aspecto relato de uma norma e o aspecto cometimento de outra. (MARTINS, 2004, p. 186).

 

Nesse diapasão, é possível perceber que, na esfera pragmática, a validade não diz respeito a uma relação entre as normas, mas sim,
entre discursos.

CONCLUSÃO
 

A pesquisa realizada demonstrou a possibilidade de considerar a semiótica jurídica como proposta de compreensão de um discurso
jurídico, bem como sua contribuição para que o conhecimento deixe de ser considerado particular de uma esfera hermética.  O excessivo
formalismo das instituições, e também do próprio Direito, afasta a tradução de elementos jurídicos baseados em expressões da
manifestação cultural da sociedade em que estão inseridos.

A busca de sentido, no discurso jurídico, é justificável pela dificuldade de elucidar questões decorrentes da interpretação da
linguagem destacada na esfera normativa. Ademais, é notório que a terminologia quase inacessível do Direito, mesmo crescente e
exaltada pelas academias, constitui óbice que vem a comprometer a eficácia da prestação jurisdicional, resultando em descrédito por
parte do cidadão comum. Urge salientar que essa aparente obscuridade tem o condão de gerar consequências, principalmente no que diz
respeito às decisões judiciais, que se tornariam despidas de efetividade sem a correlata interpretação e compreensão do discurso jurídico.

A metodologia empregada é resultante de pesquisa bibliográfica, pois abrange as referências já tornadas públicas em relação ao
tema de estudo, como pesquisa por intermédio da consulta de livros, publicações especializadas, artigos jurídicos e dados oficiais
publicados na Internet, em sítios eletrônicos especializados, além de consulta a fontes doutrinárias existentes acerca do assunto. O
presente artigo buscou analisar os aspectos que envolvem a interpretação constitucional, a semiótica como conceito, as dimensões da
semiótica, a semiótica sob a perspectiva jurídica, bem como os elementos que constituem o discurso jurídico, a análise semiótica na
teoria da interpretação.

A leitura do Direito, a partir da construção de argumentos que validem a aplicação das leis e legitimem o sentido das normas é
prerrogativa do cientista jurídico, pois denota apurada reflexão sobre a prática legal e, eminentemente, sobre a filosofia do direito.
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DIREITO, LÓGICA, ARGUMENTAÇÃO E RETÓRICA EM ARISTÓTELES E WITTGENSTEIN:
A SOLUÇÃO DA APORIA HERMENÊUTICO-DECISÓRIA NO DISCURSO COMO PRAKT?R

DO MYTHOS E NO USO DA LINGUAGEM COMO RHETOR DO ERGON.

LAW, LOGIC, RHETORIC, ARISTOTLE AND WITTGENSTEIN: SOLVING HERMENEUTICAL
PROBLEMS WITH SPEECHING AS PRAKT?R OF MYTHOS AND USING LANGUAGE AS RHETOR

OF ERGON.

Daniel Oitaven Pamponet Miguel

RESUMO
O presente trabalho objetiva estudar a influência dos pensamentos de Aristóteles e Wittgenstein na filosofia
do direito e na hermenêutica jurídica, em busca de um modelo interpretativo inspirado nos referidos filósofos
e idôneo a garantir a união dos ideais de justiça, objetividade e eqüidade democrática. Inicialmente, expõe-se
a concepção de linguagem aristotélica, bem como o projeto do filósofo de expressar o pensamento em uma
estrutura lingüística formal, desiderato que culminou na decisiva influência do raciocínio demonstrativo na
jusfilosofia. Em seguida, aborda-se a relação entre lógica e linguagem na teoria da figuração de Wittgenstein
como último exemplo da tradição lingüística platônico-aristotélica, bem como a influência do Tractatus na
Teoria Pura do Direito. Após, retornamos a Wittgenstein, agora com sua filosofia da linguagem ordinária e
sua utilização como matriz teórica por Hart, que acaba incorrendo em problema hermenêutico semelhante ao
do momento ametódico kelseniano. Mais à frente, como reação à insuficiência hermenêutica do
discricionário modelo normativista, apresentamos o resgate dos entimemas no direito por Viehweg e
Perelman, inspirados na argumentação retórica aristotélica. Chegamos a momento decisivo do escrito
quando abordamos a possibilidade de uma relação entre a retórica aristotélica e as Investigações Filosóficas
do segundo Wittgenstein e apontamos, com Kvond, a reunificação das atividades discursiva, cognoscitiva e
prática pela filosofia da linguagem ordinária. Subsiste, no entanto, a insatisfação com os modelos
jusfilosóficos originados com base em Aristóteles e nas duas filosofias de Wittgenstein, visto que o tipo de
consenso proposto pela tópica e pela retórica não afasta a discricionariedade do julgador, estimulando, ao
contrário, a colonização do mundo da vida (Habermas). Como superação dessa aporia, concluímos com a
tese jusfilosófica de Aulis Aarnio, que reúne como matrizes teóricas os pensamentos de Perelman,
Wittgenstein e Habermas, a fim de solucionar a insuficiência jurídico-hermenêutico-decisória dos modelos
anteriores baseados em Aristóteles e Wittgenstein mediante uma dupla exigência de racionalidade formal e
material, sem abandonar o pensamento filosófico de ambos os autores.
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVE: DUPLA DIMENSÃO DA LINGUAGEM; RETÓRICA
ARISTOTÉLICA; NEOPOSITIVISMO LÓGICO; TEORIA PURA DO DIREITO; FILOSOFIA DA
LINGUAGEM ORDINÁRIA; UNIFICAÇÃO DE DISCURSO, RETÓRICA E LINGUAGEM EM
WITTGENSTEIN II; DIREITO COMO NARRATIVA; KELSEN, HART, VIEHWEG PERELMAN, E
ARBITRARIEDADE; AULIS AARNIO; A RACIONALIDADE COMO RAZOÁVEL;
ADEQUABILIDADE FORMAL E MATERIAL.

ABSTRACT
This work aims to study the influence of the philosophical thoughts of Aristotle and Wittgenstein's on legal
interpretation, in search of an interpretative model inspired in those philosophers and suitable to ensure the
union of the ideals of justice, fairness and objectivity. Initially, we analyze the Aristotelian conception of
language as well as the design of the philosopher to express thoughts in a formal linguistic structure, a
desideratum which culminated in the decisive influence of demonstrative reasoning on philosophy of law. The
article then addresses the relationship between logic and language in Wittgenstein I’s theory as a last example
of the Platonic-Aristotelian linguistic tradition, as well as the influence of the Tractatus in Kelsen’s Pure
Theory of Law. After, we return to Wittgenstein, now with his philosophy of ordinary language and its use
as a theoretical framework for Hart, who ends up incurring hermeneutic problem similar to Kelsen’s. Later
on, as a reaction to the failure of the discretionary positivist hermeneutics, we present the rescue of the
enthymemes in legal interpretation by Viehweg and Perelman, inspired by the Aristotelian rhetorical
argumentation. Decisively, we address the possibility of relating Aristotelian rhetorics and Wittgenstein’s
Philosophical Investigations and point, with Kvond, the reunification brought by philosophy of ordinary
language to activities of knowing, acting and speeching. There remains, however, a hermeneutical problem as
we note the kind of consensus proposed by Viehweg and Perelman does not avoids discretion. To overcome
this stalemate, we conclude with the thesis of legal philosopher Aulis Aarnio, which includes theoretical
frameworks as the thoughts of Perelman, Wittgenstein and Habermas, in order to surpass the flaws identified
a problem on the other interpretative models based on Aristotle and Wittgenstein by uniting formal and
material appropriateness, without denying the philosophical works of both philosophers.
KEYWORDS: KEYWORDS: LANGUAGE; RHETORICS; NEOPOSITIVISM; PURE THEORY OF
LAW; PHILOSPHY OF ORDINARY LANGUAGE; SPEECHING, KNOWING AND ACTING UNIFIED
BY WITTGENSTEIN II; KELSEN, HART, VIEHWEG, PERELMAN AND DISCRETION; AULIS
AARNIO; RATIONALI AS REASONABLE; FORMAL AND MATERIAL APPROPRIATENESS.

1. QUADRO GERAL DA INFLUÊNCIA DOS PENSAMENTOS DE ARISTÓTELES E
WITTGENSTEIN NA FILOSOFIA DO DIREITO E NA HERMENÊUTICA JURÍDICA       
 
            Aristóteles e Wittgenstein foram autores que, cada qual a sua maneira, revolucionaram o papel da
linguagem como expressividade do pensamento lógico. De um lado, Aristóteles, em sua busca por uma
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regularidade do pensamento, desenvolveu estudos lógicos capazes de organizá-los com base em estruturas
formais. O filósofo considerou que a cada tipo de argumentação correspondia um tipo diferente de relações
expressas em linguagem, chamadas de silogismo, dentre os quais o apodíctico (científico), de influência
decisiva no pensamento racionalista e no que entendemos contemporaneamente por lógica formal (analítica,
na terminologia aristotélica). De outro lado, Wittgenstein (1994), na primeira fase de seu pensamento,
considera o mundo como algo formado por objetos que possuem apenas propriedades formais, de forma a
encarar a lógica como elemento a priori que determina as condições de significabilidade da linguagem,
reflexo predicativo do mundo. Essa concepção Wittgensteiniana é o principal expoente da corrente filosófica
de pensamento conhecida como Neopositivismo Lógico, albergada pelos membros do chamado Círculo de
Viena.
            A teoria da afiguração como correspondência estrutural entre frase e estado de coisas de
Wittgenstein é justamente a última forma do tradicional reconhecimento ocidental de uma isomorfia entre
realidade e linguagem, ou seja, a idéia de que a palavra pode designar todos os tipos de objetos que tenham
uma essência comum (conceito). Essa concepção de linguagem originou-se com Platão e foi disseminada na
tradição a partir dos desenvolvimentos realizados por Aristóteles, que elabora uma teoria da significação tida
como afirmativa da distância entre linguagem e ser. Podemos, pois, identificar aqui, ainda que mediatamente,
uma primeira relação entre as obras dos dois filósofos, o que, por si só, já justificaria um estudo filosófico
das suas obras mediante uma abordagem de interpenetração.
            A contribuição de Aristóteles para uma estruturação lingüística do pensamento também é identificada
em seu resgate da retórica, tão criticada por Platão. Aristóteles, ao abordar a argumentação retórica,
distingue-a da sofística e caracteriza sua expressividade lingüística por meio de silogismos não-
demonstráveis, chamados de entimemas. Wittgenstein, por sua vez, em Investigações Filosóficas (1994), vai
modificar totalmente sua compreensão da linguagem, afastando-se da concepção lógico-verificacionista e
vislumbrando os cernes dos problemas lingüísticos na dimensão pragmática da linguagem, com destaque para
a idéia de que os emissores das mensagens, mediante distintos modos de significar, direcionam o sentido
como elas serão compreendidas pelos seus interlocutores. Kari Palonen (2003, pp. 134-35) relata que nunca
encontrou discussões sistemáticas sobre a relação entre a retórica antiga ou moderna e a obra de
Wittgenstein, mais costumeiramente relacionado à lógica gramatical, como faz Mark Bevir. No entanto,
Palonen observa que Perelman, seus alunos e alguns retóricos americanos das ciências humanas costumam
citar Wittgenstein e, mais especialmente, sua metáfora do jogo de linguagem, o que pode, mais uma vez,
indicar pontos de contato entre seu pensamento e o de Aristóteles.
            Diversas concepções jusfilosóficas foram influenciadas pelos aportes de Aristóteles e Wittgenstein
nos temas da lógica, da argumentação, da retórica e da linguagem. Dentre elas, podemos destacar: a Escola
de Exegese e a Jurisprudência dos Conceitos (Puchta, Windscheid), caudatárias do racionalismo cartesiano
de inspiração na analítica aristotélica (LARENZ, pp. 21 e ss.); a Tópica de Theodor Viehweg (1979); e a
Nova Retórica de Chaïm Perelman (1999), ambas de inspiração na argumentação retórica de Aristóteles; O
Normativismo de Hans Kelsen (1995), que tem como matriz teórica a teoria da figuração do primeiro
Wittgenstein; e o positivismo de Herbert Hart (2001), baseado na filosofia ordinária da linguagem do
segundo Wittgenstein. Nenhuma dessas teses, no entanto, constitui um modelo capaz de, simultaneamente,
reconhecer o caráter prático-axiológico da aplicação do direito, afastar seu cariz discricionário e
desencorajar o proferimento de decisões construídas com base em premissas arbitrariamente eleitas.
Somando-se a isso a relevância das concepções de filosofia do direito mencionadas, faz-se imperativo um
estudo, pelos juristas, do papel que as matrizes teóricas aristotélica e wittgensteiniana cumpriram na história
do pensamento jurídico. 
            Diante dos pontos de contato entre a obra do primeiro Wittgenstein e a analítica aristotélica, da
inconclusão a respeito da possibilidade de relacionar a filosofia da linguagem ordinária à argumentação
retórica estudada por Aristóteles e da influência desses autores sobre a filosofia do direito; configura-se
como relevante uma abordagem didática conjunta de suas obras, inclusive com a verificação de uma solução
compositiva, elaborada por Aulis Aarnio (1991), entre suas filosofias para a aporia jurídico-hermenêutico-
decisória resultante dos insuficientes modelos justeóricos nelas inspirados. O cumprimento desse desiderato
englobará a resposta às seguintes questões orientadoras.

1)      Como Aristóteles pensa a estrutura lingüístico-expressiva do pensamento?
2)      Como a teoria da figuração do primeiro Wittgenstein relaciona-se à dimensão designativa da

linguagem e qual a sua influência sobre a obra de Kelsen, inclusive na relação entre direito e
moral?

3)      Como a retórica, inclusive a jurídica, encaixa-se no sistema filosófico aristotélico e relaciona-se
com a Tópica de Viehweg e a Nova Retórica de Perelman?

4)      Qual a relevância da pragmática e dos jogos de linguagem na filosofia da linguagem ordinária do
segundo Wittgenstein? Como ela determina o posicionamento de Herbert Hart em relação à
linguagem dos textos jurídicos e ao caráter vinculante das normas jurídicas?

5)      Como a filosofia da linguagem ordinária reúne as atividades discursiva e prática separadas pela
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filosofia grega?
6)      É possível traçar um paralelo entre a retórica aristotélica e os modos de significar da filosofia da

linguagem ordinária? Qual o papel dos topoi e dos jogos de linguagem nesse processo?
7)      Quais problemas de ética judiciária a assunção de uma concepção puramente retórico-narrativa

do direito pode ocasionar?
8)      Qual a aporia hermenêutica resultante das insuficiências das teses jusfilosóficas inspiradas em

Wittgenstein e Aristóteles até aqui? É possível resolver ou superar tal problema sem abandonar as
filosofias dos dois autores?
 

2. A CONCEPÇÃO DE ARISTÓTELES SOBRE A LINGUAGEM E A LÓGICA ANALÍTICA
COMO EMBRIÃO PARA O SURGIMENTO DE CORRENTES JUSFILOSÓFICAS LOGICISTAS

            A compreensão da influência do raciocínio aristotélico no direito pressupõe uma adequada
caracterização da concepção de linguagem do filósofo. Um dos motes da filosofia aristotélica é a
apresentação de um discurso racional fundamentado como uma resposta aos sofistas, perigosos para o
pensamento por força de sua indiferença em relação à verdade e pela sua ênfase na eficácia persuasiva do
discurso, arma capaz de fazer o falso parecer verdadeiro ou verossímil[1]. A concepção lingüística dos
sofistas é retratada por Platão em “Crátilo” (1980), obra na qual Hermógenes representa o convencionalismo
e seu fechamento da linguagem em si, deixando o espaço outrora respectivo à intencionalidade essencial que
apontava para as coisas e substituindo essas próprias coisas (OLIVEIRA, 2001, p.27). A tal respeito, explica
Streck (2004, p.115)

Crátilo é um tratado acerca da linguagem e, fundamentalmente, uma discussão crítica sobre a linguagem.
São contrapostas duas teses/posições sobre a semântica: o naturalismo, pela qual cada coisa tem nome
por natureza (o logos está na physis), tese defendida no diálogo por Crátilo; e o convencionalismo,
posição sofística defendida por Hermógenes, pela qual a ligação do nome com as coisas é absolutamente
arbitrária e convencional (...)

            Platão, em seu embate contra os sofistas, atribui a Sócrates uma posição intermediária no conflito
entre Hermógenes e Crátilo, a qual consiste no entendimento de que os nomes são convencionais, mas a sua
escolha não é completamente arbitrária, e sim orientada por um modelo ideal (inato) que funciona como
referencial comum entre nome e coisa e coloca-os em uma relação de adequação natural. Essa concepção
acarreta a atribuição de um papel instrumental, secundário, à linguagem: a palavra é tomada como mera
representação, desprovida de caráter constitutivo, da coisa, cuja realidade (mundo das idéias) só é
verdadeiramente conhecida sem o uso da linguagem (STRECK, pp. 118-9).
            Como discípulo de Platão, Aristóteles “não aceitava que a linguagem pudesse ter uma autonomia em
relação às coisas, mas tampouco aceitava que esta fazia parte da physis pré-socrática” (Garcia-Roza, apud
Streck, 2004, p. 120). Aristóteles busca elaborar uma teoria da significação que, simultaneamente, afirme a
distância entre linguagem e ser e tematize a relação entre ambos. Sofistica, assim, a crítica contra os sofistas,
contrapondo-se a sua visão da linguagem como simples ente entre os outros, instrumento dos
relacionamentos intersubjetivos (OLIVEIRA, 2001, p.27). Aristóteles preocupa-se com a relação da
linguagem com o ser na base da significação, o que pressupõe a negação da linguagem como coisa entre as
coisas. Afasta, assim, a aderência entre palavra e ser e aponta o caráter significativo, e não meramente
manifestativo, da linguagem.
            Manfredo Oliveira (2001, pp. 29 e ss.) aponta duas dimensões no posicionamento aristotélico sobre a
linguagem. A primeira delas diz respeito à acentuação da distância entre linguagem e ser e ao
aprofundamento, por meio de sua teoria do juízo, da concepção designativa da linguagem elaborada por
Platão, que termina concebendo a linguagem como algo secundário em relação ao conhecimento do real.
Não há relação imediata entre palavra e ser, pois há a mediação necessária dos estados psíquicos; a palavra
não tem significação em si mesma. Em verdade, a linguagem é símbolo do real, instrumento convencional, e
não natural, da designação; aproxima-se das coisas apenas caso seja verdadeira, assemelhada ao real. O
símbolo (linguagem) não toma o lugar da coisa, mas sim exprime, simultaneamente, ligação e distância. Essa
concepção permite-nos, com Oliveira, vislumbrar que, como em Aristóteles a essência das proposições
lingüísticas não está em seus termos, mas no ato compositivo do estado de alma, a função judicativa não é
função da linguagem, mas sim da alma, cabendo ao discurso apenas significar o ato judicante, não
substituindo a verdade do julgamento, mas sendo seu substituto necessário e imperfeito, já que as coisas são
singulares e o homem fala sempre no universal. Essa idéia influenciou decisivamente o pensamento jurídico
ocidental, sendo o ponto de apoio para a concepção platônico-aristotélica de linguagem intensamente
difundida nos estudos jusfilosóficos da Modernidade.
            A outra dimensão da linguagem em Aristóteles preleciona, a despeito da distância entre linguagem e
ser, a inacessibilidade imediata ao ser pelo homem sem a mediação lingüística, posicionamento que remonta
aos filósofos gregos e sua noção de unidade entre logos e  ón e antecipou a principal tese da filosofia
contemporânea da linguagem: toda reflexão é sempre reflexão mediada lingüisticamente. Essa linguagem
pressupõe uma ontologia como condição de possibilidade da comunicação humana; embora seu discurso não
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seja imediato sobre o ser, a linguagem só é compreensível a partir de seu fundamento, o ser, e vice-versa.
Assim, pois, na maneira como falamos das coisas, já se mostra uma pré-compreensão das coisas, e a tarefa da
filosofia consiste exatamente na explicitação, mediada lingüisticamente, dessa pré-compreensão do real.
            Os estudos de Aristóteles iniciam a lógica como um ramo particular do saber. Como explica Alaor
Caffé (2005, p. 156), partindo da lógica dialética de Platão e atribuindo-lhe uma estrutura formal, Aristóteles
reduziu a leis a passagem de uma afirmação à seguinte no movimento dialético da razão. Mediante tal
procedimento, o filosófo intentava alcançar certa regularidade formal do pensamento e fixá-la em relações
expressas em linguagem. Aristóteles vislumbrava diversos tipos de argumentação, a cada qual se aplica uma
espécie de silogismo, entendido o termo como uma forma de expressão verbal dedutivo-argumentativa pela
qual de um antecedente (premissas), relacionando dois termos (extremos) a um terceiro (o médio), tiramos
um conseqüente (conclusão) que une esse dois termos (extremos) entre si. Na argumentação científica,
emprega-se o silogismo cientifico (premissas verdadeiras e absolutamente primeiras); na argumentação
dialética, o silogismo, chamado de epiquirema, é dialético, parte de premissas prováveis; na argumentação
sofística, emprega-se o sofisma, que apresenta como prováveis premissas que, em verdade, não o são ou
simula conclusões, a rigor, improcedentes; e a argumentação retórica, em que podem ser aplicados dois tipos
de silogismo, o entimema e o exemplo.                      
            A tradição lingüística ocidental, por só perceber a primeira dimensão da filosofia da linguagem
aristotélica, desenvolveu um apreço quase obsessivo pelos silogismos científicos, mormente na obra de René
Descartes, desprezando os demais tipos de silogismo. A linguagem como instrumento secundário de
expressividade das relações entre o espírito humano e a essência, tida esta não mais de forma realista, como
em Aristóteles, mas como objeto lógico, deu margem à criação de concepções jurídicas como a Escola de
Exegese e a Jurisprudência dos Conceitos.
            A primeira dessas linhas de pensamento, primeira manifestação teórica do pensamento juspositivista,
baseia-se no brocardo in claris cessat interpretatio, negando a possibilidade de interpretação da lei, sob pena
de afronta à segurança jurídica; numa ilusão racionalista, o pensamento da Escola de Exegese pregava a
previsão da totalidade de casos concretos possíveis. Restaria ao juiz “a boca da lei”, a mera função de aplicar
o direito silogisticamente, tendo como premissa maior a norma e premissa menor o fato, juridicizado pela
incidência da hipótese normativa sobre a realidade, sem qualquer tipo de juízo axiológico. A segunda dessas
vertentes, de pensamento de cunho abstracionista baseado no método lógico-dedutivo como caminho para
estruturação de um sistema hermético de conceitos, teve em Bernhard Windscheid e Puchta dois grandes
expoentes, alcançando significativa expressão no Pandectismo alemão, responsável pela elaboração de
grande parte dos conceitos clássicos de Direito Civil (LARENZ, 1997, pp. 21 e ss.)
 
3. O TRACTATUS COMO MATRIZ TEÓRICA DA AXIOLÓGICO-CETICISTA TEORIA PURA
DO DIREITO
 
            Analisemos agora a primeira fase da filosofia de Wittgenstein, retratada em seu Tractatus Logicus-
philosophicus (1994), em que segue a tradição ocidental nascida com Crátilo e estabelecida com a primeira
das dimensões do problema da linguagem trabalhadas por Aristóteles. Admitindo a existência de uma relação
entre linguagem e mundo realizada por meio do caráter designativo da linguagem – as palavras são
significativas na medida em que designam objetos –, o Wittgenstein I vai abordar a linguagem como
condição de possibilidade da comunicação do resultado do conhecimento humano, mas, sem perceber a
segunda dimensão do estudo lingüístico de Aristóteles, não vai reconhecer a linguagem como condição
mesma do conhecimento humano. A teoria da afiguração como correspondência estrutural entre frase e
estado de coisas de Wittgenstein é justamente a última forma do tradicional reconhecimento ocidental de
uma isomorfia entre realidade e linguagem, ou seja, a idéia de que a palavra pode designar todos os tipos de
objetos que tenham uma essência comum (conceito).
            Sem negar o caráter designativo da linguagem, o autor expõe, no Tractatus, uma crítica à tradição
ocidental por tratar essa como a principal e, quiçá, única função da linguagem. Radicaliza, pois, essa
tradição, afirmando ser decisiva a estrutura ontológica do mundo que a linguagem, como reflexo desse
mundo, deve anunciar. A essência da linguagem, assim, depende da estrutura ontológica do real. Existe um
mundo independentemente da linguagem, mas é função dessa linguagem exprimi-lo. Com base nesse
pressuposto, Wittgenstein passa a buscar um ideal de linguagem perfeita, capaz de reproduzir com absoluta
exatidão a estrutura ontológica do mundo. Persegue, assim um ideal de linguagem artificial construída
segundo o modelo de um cálculo lógico, livre das imprecisões da linguagem comum e capaz de atingir a
precisão absoluta no caráter designativo das palavras; a lógica é a priori e determina as condições de
significabilidade da linguagem que espelha o mundo. Wittgenstein concebe o mundo como algo formado por
objetos que possuem apenas propriedades formais, sendo os fatos caracterizados pela combinação desses
objetos simples, alcançando uma ontologia que prescinde de qualquer característica subjetiva.    
            Encontramos expressão da teoria da figuração wittgensteiniana no campo do direito na obra de Hans
Kelsen (1995), que erige a teoria da figuração como nível de axiomatização dos sistemas significantes. Como
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explica Luis Alberto Warat (1995, pp. 37 e SS.), Kelsen, baseado em uma semiótica pura, negligencia a
dimensão pragmática da linguagem, por entender que a linguagem científica não padece do desvio
comunicativo da vagueza, típico da linguagem natural. Pauta-se, pois, na realização de uma análise sintático-
semântica, à qual está inerente a assunção de que todo enunciado que não possa ser relacionado com o
critério de verdade carece de sentido. Essa relação mítica com a verdade exige a busca de condições
semânticas de verificabilidade como critérios de significação.
            Kelsen, seguindo rigorosamente seu programa epistemológico, entende que os enunciados jurídicos,
deonticamente modalizados, só serão semanticamente significativos caso estejam integrados a um sistema
científico dotados de princípios teórico-metodológicos e sejam empiricamente verificáveis, adotando-se,
assim, uma concepção de verdade como correspondência e reduzindo-se a significação ao campo referencial,
desenvolvendo o mito do referente puro.
            A aferição da validade das normas tem como critério o postulado gnoseológico da norma hipotético-
fundamental, o qual determina a pertinência de uma norma jurídica ao sistema de direito positivo, motivo
pelo qual podemos dizer, com Warat (1995, pp. 48-52), que a validade é uma preocupação metalingüística.
Essa norma fundamental, justamente por ter um caráter axiomático, não é posta, mas sim pressuposta, e
justamente por isso não se submete à aferição de validade, evitando o problema lógico do paradoxo do
mentiroso. Henrique Smidt Simon (2006, pp. 97-98) considera que a grundnorm, cujo sentido, segundo
Kelsen, é o de que “Deve-se obedecer à Constituição” (ou “Para o direito, as coisas estão assim”), espelha a
forma geral proposicional do primeiro Wittgenstein, cujo sentido é “As coisas estão assim” e que é
necessária e suficiente à caracterização da essência da estrutura das proposições, unificando as condições de
figurabilidade de qualquer linguagem. Representa, como explica Paulo de Barros Carvalho (2008), o corte
epistemológico da Dogmática Jurídica, permitindo a Kelsen o alcance da autonomia da Ciência do Direito.
             Simon (2006, pp. 86-8) identifica também na obra de Kelsen a recepção dos pensamentos do
filósofo da linguagem a respeito da ética no contexto da linguagem científica. Wittgenstein, em sua análise
lingüística do mundo no Tractatus, afirma a relatividade dos juízos éticos, os quais sempre dependem de
percepções do indivíduo e não são traduzíveis na linguagem enunciativa científica. A ciência, pois, veicula
apenas proposições que indicam significados e sentidos naturais sobre fatos, não sendo, pois, possível
estudar a ética através dela. Kelsen, na mesma esteira, entende que a existência de uma moral absoluta
pressuporia o estabelecimento axiomático de um conteúdo moral apriorístico, capaz de funcionar como
critério de verificabilidade para os enunciados sobre a moral, sob pena de um regresso ad infinitum na escala
de fundamentação das normas morais, não afeitas à cientificidade positivista. Seria, pois, necessariamente
arbitrária, variando de acordo com a subjetividade de quem a estabelece. Diante disso, é imperioso, para
Kelsen, o reconhecimento de que o sistema jurídico, construído cientificamente, é independente de conteúdos
morais que o relacionem à justiça, bem como dos princípios morais ou políticos que inspirem a produção dos
textos normativos; conserva-se, assim, a separação entre direito, moral, política e costume, prescindindo-se
da busca por uma racionalidade material de valorações e admitindo-se, ceticamente, a discricionariedade do
julgador como elemento determinante de qual sentido denotativo, dentre aqueles extraídos da moldura
normativa, será conotado em concreto (SIMON, 2006, pp. 119-126).
4. A FILOSOFIA DA LINGUAGEM ORDINÁRIA E O APORTE DA DIMENSÃO PRAGMÁTICA
DA LINGUAGEM COMO LOCUS DA DISCRICIONARIEDADE HERMENÊUTICA DE HART
 
            Apesar de haver considerado, à época da publicação do Tractatus, ter resolvido todos os problemas
fundamentais da filosofia, Wittgenstein, muitos anos depois, vai abandonar a sua concepção do mundo como
composto por estruturas lógicas espelháveis lingüisticamente. Em sua obra Investigações Filosóficas (1994),
deixa de lado a concepção lógico-verificacionista do Tractatus e adota propõe uma concepção radicalmente
distinta a respeito da linguagem. A pedra de toque dessa nova compreensão é a idéia de que a linguagem
natural é correta e as dificuldades de origem lingüística surgem porque os filósofos a reconstituem
deficientemente. O pensamento do Wittgenstein II substitui o desiderato do Wittgenstein neopositivista de
suprimir a metafísica por meio da semiótica pela necessidade de separar a semiótica descritiva da própria
filosofia, incapaz, até então, de abordar adequadamente o uso ordinário da linguagem; sai, pois, a ênfase nas
dimensões sintática e semântica, dando-se destaque, agora, à pragmática. O cerne dos problemas lingüísticos,
pois, está no como se utiliza a linguagem.
            Warat (1995, pp. 65 e ss.) explica que a análise semiótico-descritiva adota a premissa de que fatores
intencionais dos usuários provocam alterações na relação designativa-denotativa dos significados de base das
palavras ou expressões. Há, pois, um deslocamento significativo redefinitório em razão do uso concreto de
um conceito ou expressão, o que importa no reconhecimento de uma zona de interpenetração entre as
dimensões semântica e pragmática da linguagem, processo por meio do qual o significado de base
(meramente semântico-gramatical, definições lexicográficas) dá origem ao significado contextual.  O
segundo Wittgenstein rejeita qualquer ideal de precisão e afirma que os conceitos podem ser abertos e
indeterminados, já que a linguagem é naturalmente vaga e a precisão depende do contexto. A existência de
regras para o uso das palavras não fixa todas as possibilidades de uso, consistindo, isso sim, em meros
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padrões de significabilidade.
             Wittgenstein admite que muitas vezes um conceito inexato é mais adequado às necessidades da
linguagem, tese que evoca, no campo do direito, o papel dos tipos e das pautas carecidas de preenchimento
na obra de Karl Larenz (1997). Também Herbert Hart, jurista inglês, segue essa idéia quando reconhece a
existência de casos em que o legislador opta deliberadamente por termos abertos. Pretende, portanto, traçar
elementos distintivos que sirvam como critérios gerais para delinear as fronteiras entre o jogo de linguagem
do direito e outros jogos de linguagem de caráter normativo. 

Hart entende que a aceitação das regras jurídicas pelos indíviduos não pressupõe uma concordância
com seu conteúdo e o conhecimento de seus critérios de validade, mas sim a mera participação em um jogo
de linguagem em que essas regras tenham sido institucionalizadas mediante uma observância regular,
adquirindo, assim, vinculatividade. Como explica Simon (2006, pp. 109-18), essa tese coaduna-se
perfeitamente com a assertiva wittgensteiniana de que uma regra de um jogo de linguagem é passível de
dúvida, motivo pelo qual seus sentidos devem ser buscados na vivência do próprio jogo de linguagem
jurídico, sendo desnecessária uma conceituação rígida do direito e impossível a realização de interpretações
únicas com base em meras análises sintático-semânticas.

O jurista de Oxford trata da interpretação como análise da textura aberta do direito. Defende que o
significado de uma regra deve ser interpretado pelo juiz com base no fim social quando há expressões legais
que não se aplicam diretamente ao caso concreto; dir-se-ia que o caso encontra-se em uma zona cinzenta,
não se caracterizando como o caso padrão previsto na norma geral e abstrata, devendo o juiz compreender o
texto e o caso de forma contetxtualizada (intersecção entre os planos semântico e pragmático). Nessa
circunstância, há de se reconhecer que, embora o direito e moral tenham jogos de linguagem próprios, a
interpretação dependerá do modo de significar do sujeito emissor da mensagem, levando à conclusão de que
a aplicação normativa depende da escolha de critérios morais. No entanto, o autor não busca um critério
ético de fundamentação dessa intervenção moral, reconhecendo-a como albergada por um determinado
padrão de conduta costumeiro, independentemente de uma aferição de seu conteúdo. Dessa forma, apesar de
Hart, diferentemente de Kelsen, reconhecer, além da ambigüidade, a inafastabilidade, em abstrato, da
vagueza lingüística, acaba, da mesma forma que o professor nascido em Praga, relegando ao ato de vontade
discricionário da conotação decisória, desprovido de critérios materiais fortes, a determinação do sentido
jurídico a ser validamente constituído (SIMON, 1996, pp. 126-30). 

 
5. O RESGATE DA RETÓRICA ARISTOTÉLICA NO DIREITO: VIEHWEG E PERELMAN

 
            Retornemos à lógica aristotélica deixando um pouco de lado seus silogismos apodíticos e abordando
agora seus silogismos retóricos. Conforme explica Shimote (in: CORRÊA, 2008, pp. 1 e ss.), a retórica, para
Aristóteles, é uma forma lógica de pensar dotada da função de produzir convencimento, induzir crença, em
circunstâncias que a demonstração apodítica seja inexeqüível. Opõem-se, pois, a lógica retórica e a lógica
analítica. A Retórica aristotélica foi dividida em três livros distintos, cada um deles dedicado a um dos
elementos retóricos: o ethos (orador), o pathos (auditório) e o logos (discurso). O sistema retórico divide-se
em duas partes: a escrita, em que temos as fase da inventio (descoberta/escolha das premissas, topoi), da
dispositio (ordenação das diferentes partes do discurso) e da elocutio (expressão estilística de adequação ao
conteúdo resultante da inventio); e a oral, fortemente dependente da escrita e compreendida pelas etapas da
memória (preservação da estrutura e do conteúdo escritos na transição para a oralidade) e da exposição
(transformação do discurso em oratória, dotada de caráter teatral).
            Aristóteles reconhece a retórica como techné, produto da inteligência humana, legítimo instrumento
racional em que o discurso é concebido como meio de produzir o que pode ser e o que pode não ser.
Considera-a desprovida de caráter moral em essência, criticando a oposição platônica entre a retórica
sofística e a dialética socrática, considerando que ambas estão no mesmo nível, podendo, inclusive, funcionar
como arte fortalecedora da justiça, na aproximação ao verdadeiro e ao bom. A dialética, em Aristóteles, é
um jogo especulativo no qual se visa a provar ou refutar uma tese e que comporta a retórica como techné do
discurso persuasivo que, entre outros meios de convencer, utiliza a própria dialética como instrumento
intelectual (CORRÊA, 2008, pp. 17-8). Distinguem-se, pois, a retórica má descrita por Platão e a legítima
persuasão, entendida como uma obrigatória e significativa rendição à linguagem, operacionalizada por meio
dos silogismos argumentativos (entimemas, ligados ao ethos), e dos argumentos indutivos consubstanciados
nos exemplos (ligados ao pathos).
            No campo do direito, a retórica aristotélica foi revigorada nas obras de Viehweg (1979) e Perelman
(1999), como tentativas de reação ao pensamento positivista. Viehweg propõe um estilo de abordagem do
fenômeno jurídico denominado “tópica jurídica”, caracterizado por um padrão de verossimilhança de
premissas (topoi, lugares-comuns argumentativos, como endoxa), as quais podem ser (mas não
necessariamente o são) normas jurídicas e são eleitas pelo orador como ponto de partida de entimemas
destinados a solucionar problemas jurídicos. Viehweg busca resolver o problema positivista mediante o
deslocamento do foco da aplicação do direito do sistema para o problema. Ora, as premissas da operação
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aplicativa do direito, que eram normativas na Escola de Exegese (raciocínio apodítico) e no Normativismo
kelseniano (raciocínio lógico-dedutivo complementado por um ato de vontade) são substituídas pelos topoi,
redundando em um pensar dialético tipicamente inspirado em Cícero e Aristóteles. Como indica Atienza
(2006, pp. 45 e ss.), Viehweg entende que a impossibilidade de, nos moldes exegéticos, axiomatizar o
direito, estabelecendo proibições de interpretar as normas in claris cessat interpretatio, requerendo uma
intervenção contínua do legislador e sendo forçado a reconhecer o non liquet, teria na tópica uma alternativa
enriquecedora. Ademais, em relação ao positivismo de Kelsen e Hart, o solipsismo do julgador seria
amenizado pelo caráter intrinsecamente dialético de uma “busca do justo, da qual emana o Direito positivo e
que continua apresentada pelo Direito positivo” (Viehweg).
            Perelman, por sua vez, visa a recuperar a vertente mais material e criativa da retórica aristotélica,
enquanto racionalidade argumentativa, destacando a importância dos laços entre aquilo que se quer admitir,
por um lado, e aquilo em que à partida o auditório acredita. A composição e a caracterização do auditório
são, pois, condicionantes do discurso do orador, reavivando a tríade ethos, pathos e logos no âmbito do
discurso jurídico, tido por Aristóteles como o exercício de uma arte reconstrutiva de uma factualidade
passada com o intuito de influenciar a ação julgadora de seu auditório.
            Perelman, conforme explica Atienza (2006, pp. 59 e ss.), estudou, durante o período de ocupação
nazista, a justiça e as teses positivistas de Frege, as quais advogavam a neutralidade axiológica. A tais
propostas, Perelman contrapõe uma concepção de justiça de caráter formal, enunciada da seguinte forma:
“Deve-se trata do mesmo modo os seres pertencentes à mesma categoria”. No entanto, essa caracterização
dos seres em uma mesma categoria requer critérios materiais de justiça, os quais o autor também vem a
elaborar. Nesse ponto, surge o problema de como raciocinar a respeito dos valores, os quais são
naturalmente introduzidos na discussão jurídica ao assumirem-se esses critérios materiais de justiça. Aqui
encontramos uma colaboração de Perelman contra o positivismo: ora, o autor retorna à filosofia do direito
preocupada com a justiça material, assumindo a necessidade de que a aplicação do direito concretize a idéia
de justo, não descambando para um mero ato de vontade cético à garantia de ideais de objetividade justa.
Igualmente, sua noção de aplicação do direito afasta o raciocínio apodítico, buscando, isso sim, o que ele
chama de lógica do razoável, única adequada ao direito. Nesse contexto, Perelman desenvolve uma teoria da
argumentação inspirada na retórica aristotélica, diferindo-se, no entanto, de Viehweg por sua maior
densidade filosófica, por sua preocupação em elaborar diversos tipos de argumentos aos quais se pode
recorrer e, por fim, pela sua ênfase à noção de auditório, motivo pelo qual trata propriamente a sua tese
como retórica, e não meramente dialética. O autor busca, especialmente, a possibilidade de convencer um
auditório universal (e, nesse ponto, distingue o convencimento da persuasão, a qual só vale para um
auditório particular), o qual, assim, concretizaria a sua busca por justiça, evitando a discricionariedade
positivista, pela própria noção de consenso ínsita ao conhecimento que qualquer um, como auditório,
poderia reconhecer racionalmente. 
 
6. ARISTÓTELES E O AQUILES DE CAMBRIDGE: O SEGUNDO WITTGENSTEIN E A
REUNIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES COGNOSCITIVA, RETÓRICA E PRÁTICA
 
            Vejamos agora os pontos de encontro entre as filosofias de Aristóteles e do Wittgenstein da filosofia
ordinária. Karl Palonen (2003) afirma desconhecer debates específicos a respeito da relação entre a retórica
antiga ou moderna e a obra de Wittgenstein. Apesar disso, nota que Perelman, seus alunos e alguns retóricos
americanos das ciências humanas – como exemplo, poderíamos mencionar Stephen Toulmin (1958) –
recorrem a Wittgenstein em diversos momentos de suas construções filosóficas, mormente mediante a
adoção da idéia de jogo de linguagem. Poderíamos, pois, vislumbrar uma relação entre a retórica aristotélica,
inspiração do pensamento perelmaniano, e a filosofia da linguagem ordinária do segundo Wittgenstein?
            Uma interação desse tipo pode ser encontrada no artigo The Rhetor and the Knower: Wittgenstein
and Achilles, cujo autor responde pelo pseudônimo de Kvond (2010). O autor parte da premissa de que a
rejeição, pelo segundo Wittgenstein, da epistemologia verificacionista, com o reconhecimento do discurso
como um ato, reunifica os reinos do conhecimento e da persuasão, separados pela filosofia grega. Os gregos
entendiam, segundo Cícero, que havia, de um lado, o emitente do discurso (rhetor do mythos),
metonimizado na língua, e, de outro, o praticante de atos racionais (prakt?r de ergon), consubstanciado na
imagem do cérebro. Cícero, ao denunciar a divisão, acusa-a de atrofiar as dimensões pública e prática
(pragmática) do conhecimento.
            Kvond estabelece uma analogia entre Wittgenstein e Aquiles, quem, na Ilíada de Homero, ainda
criança, foi ensinado por Fênix, seu tutor, a fundir as habilidades da fala e do conhecimento, resultando em
sua grande performance, ao mesmo tempo, como guerreiro e como político. Tratando Cambridge como a
nova Tróia, Kvond afirma que Wittgenstein, mediante as noções de jogo de linguagem e modo de significar
(uso da linguagem), transmuda o discurso em ato (prakt?r do mythos); o uso da linguagem é rhetor de
ergon. Assim, usar a linguagem é um modo de fazer; saber como usar as palavras e como seguir as regras é
aptidão de conhecimento, mediante a produção do significado (significado como prática).
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            Segundo a definição aristotélica de retórica, esta é a capacidade, entendida como poder, de cada
sujeito compreender-se como persuasivo (ethos) perante outrem (pathos) por meio do logos. Consiste em
uma dupla interpretação imersa no poder de convencer os outros na esfera social. O exercício dessa arte
possui como elemento intrínseco a habilidade de discernimento como um poder que proporciona, mediante a
identificação e eleição de topoi, premissas de entimemas, com o fulcro de criar uma adesão no auditório
resultante em consenso com o orador, ou, na linguagem wittgensteiniana, uma união entre seus jogos de
linguagem. Correspondem, pois, os topoi na argumentação aristotélica às regras do jogo de linguagem
wittgensteiniano; com o segundo Wittgenstein, a retórica, ou seja, o efetivo uso das palavras, torna-se o
horizonte do conhecimento e coloca todo significado no horizonte do poder por meio de um processo
lingüístico-comunicativo. A retórica trata do poder da linguagem, do poder do uso da palavra e do discurso
pela racionalidade humana (KVOND, 2010).
            A essa concepção, poder-se-ia objetar que Palonen vislumbra em Investigações Filosóficas um tom
similar ás críticas que os sofistas faziam sobre as filosofias de Platão e Aristóteles. O Segundo Wittgenstein
rejeita a idéia realista de que as coisas e os fenômenos são, de alguma forma, independentes da linguagem
mediante a qual são faladas. Essa idéia atribui, no entanto, a Aristóteles, apenas a noção de linguagem como
elemento secundário, designativo das coisas. Mas não percebe a dupla mão do pensamento aristotélico: se a
linguagem pressupõe uma ontologia, a significação dessa ontologia também pressupõe a linguagem. Por isso,
a mais adequada leitura de Aristóteles não é no sentido de um estudo sobre uma linguagem que aponta para
uma coisa externa a ela, mas sim para o modo complexo de como falamos das coisas, ponto em que
convergem a retórica aristotélica e os usos, modos de significar, da dimensão pragmática wittgensteiniana.
            Michel Meyer (1993, apud Palonen, 2003, p.135) estabelece uma relação entre Austin, autor que
desenvolve a filosofia da linguagem ordinária de Wittgenstein, e Aristóteles. Em termos retóricos, os atos de
fala referem-se a diferentes dimensões da retórica: se os topoi funcionam como as regras do jogo de
linguagem, a dimensão ilocucionária da linguagem corresponde ao ethos, a locucionária, ao logos e a
perlocucionária, ao pathos.
            Para Wittgenstein, como não há regras estritas para o uso apropriado da linguagem, nós temos um
leque de escolhas por vários modos de usar a linguagem (na terminologia de Austin, podemos falar em usos
performativos e constatativos da linguagem). Essa contingência da linguagem pode ser detectada na metáfora
dos jogos de linguagem; a diferenciação entre os jogos, sua maleabilidade e a interpretabilidade nos casos
concretos expressam essa contingência. Kvond (2010) vai explicar que esse leque de escolhas está dado
comunicativamente assim como os topoi aristotélicos, lugares-comuns passíveis de figurar como premissas
(regras) escolhidas pelo utente da linguagem, de forma a buscar uma convergência entre o jogo de linguagem
em que se sente inserido e aquele do receptor da mensagem, permitindo a união de ethos e pathos no logos.
Nesse contexto, é pertinente a remissão à noção de conceito wittgensteiniana, cuja condição de compreensão
é a multidimensionalidade do significado, o qual pode ser modificado dependendo do contexto dos jogos de
linguagem em que eles são usados, assim como os conceitos aristotélicos são as diferentes funções da
linguagem enquanto presentificação dos diferentes aspectos do real. No bojo do discurso em um dado jogo
de linguagem, essa multidimensionalidade semântico-funcional pode ser manejada pelo utente a fim de
alcançar a adesão do auditório, ponto em que voltamos à remissão dos perelmanianos à obra
wittgensteiniana, podendo, ainda, incluirmos aqui o pensamento de Stephen Toulmin (1958), autor de uma
teoria da argumentação que busca uma concepção retórica a partir da filosofia do Segundo Wittgenstein.
            Wittgenstein e Austin introduziram uma perspectiva de ação à linguagem que criticava a concepção
contemplativa da filosofia, assim como faziam os sofistas e a crítica retórica antigas. Segundo Palonen (2003,
pp. 136-7), embora Wittgenstein não demonstre muito interesse nas dimensões histórica e política do uso dos
conceitos e do jogar os jogos de linguagem (sofistas), a perspectiva da filosofia da linguagem ordinária
proporciona uma inteligibilidade da contigência política sem redundar em abordagens reducionistas como as
sociológicas e colocando a retórica como conhecimento prático de atos de poder significativos. Como diria
Kvond (2010), o rhetor é gnóstico.
 
7. A PERSISTÊNCIA DA APORIA HERMENÊUTICA: OS VÍCIOS HERMENÊUTICOS
CARACTERÍSTICOS DA NARRATIVIDADE JURÍDICA TÓPICO-RETÓRICA
 
            Ao menos no campo do direito, abordado recorrentemente por Aristóteles em seus estudos retóricos
(1998) – a estrutura da petição inicial é, até hoje, deveras ilustrativa da noção de dispositio – podemos
identificar que Aristóteles reconhece o caráter prático da retórica, já que, ainda que a veja originariamente
como techné, o discurso jurídico tem uma vinculação direta com a política e a ética, compreendidas no
campo da práxis (CORRÊA, 2008, pp. 25 e ss.). Esse caráter ético-político do discurso jurídico suscita,
obviamente, discussões no tocante ao problema do poder da manipulação discursiva. Edwin Meese, Boyd
White e Paul Gerwitz (apud SILVA, 2001, pp. 41-42) questionam o caráter ético de narrativas advocatícias
deliberadamente mentirosas em relação à compreensão dos fatos albergadas, em suas consciências, pelos
advogados. Propõem, até, a construção de uma ética narrativa do advogado, que delimite até onde sua
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narrativa pode buscar tornar-se mais atrativa, banindo o caráter sofístico da postura de grande parte dos
advogados, que Posner, juiz, pejorativamente chama de peritos em equivocar. É o velho agir estratégico
denunciado por Habermas (2003) e que coloniza o mundo da vida, identificado por Platão, ainda que com
base em pressupostos diversos, em Górgias, obra de acusação contra os sofistas, que desenvolviam a
retórica como mera atividade estilística de manipulação das palavras com o intuito de persuadir outrem; é a
prevalência da elocutio e da exposição sobre a inventio e a dispositio.
            Segundo Richard Weisberg (apud SILVA, 2001, p.75), é comum o registro pejorativo, até aviltante,
com que a moderna ficção literária narra, fazendo metalinguagem de segundo grau, a narrativa judicial do
advogado, por sua vez, metalinguagem sobre o fato relatado. São inúmeros os casos de obras que conotam
as artes retóricas e processuais do jurista, vendo na sua efetiva presença uma provável ausência de
consciência ética e empática e tornando séria aquela graça. Por outro lado, uma transposição da postura
retórica para a decisão judicial transmuda-a em ajuste narrativo compositivo entre as narrativas estratégicas
das partes, a ser autoritativamente reputado como verdadeiro, ainda que os topoi escolhidos o tenham sido
arbitrariamente; é a fixação convergente do resultado da compreensão entre enunciado fático e enunciado
jurídico de que trata Larenz (1997, pp. 391-9).
            Atienza (2006, p.55), aliás, denuncia as insuficiências da tópica, atribuindo-lhe a mera exortação do
valor da justiça, sem propor uma metodologia racional capaz de expressar nas decisões judiciais a relevância
das leis, dos precedentes e da dogmática como instâncias paramétricas determinantes na busca por uma
aceitabilidade não apenas formal, mas também material e democrática, das decisões judiciais. Denuncia
Atienza (2006, p. 90), também, que a concepção perelmaniana cumpre uma função ideológica, muitas vezes
conservadora, de justificar estrategicamente o direito positivo, “precisamente apresentando, como imparciais
e aceitáveis, decisões que na realidade não o são”.
            Diante de tudo exposto até então, temos uma aporia: como transcender, de um lado, o positivismo
jurídico de Hart e a indeterminação normativa no contexto de um direito que assume a validade como padrão
de legitimidade, e, de outro, a sofística dos advogados e o caráter autoritativo da decisão judicial, ainda que
tomada como narrativa, sem negar as filosofias aristotélica e do segundo Wittgenstein?
 
8. CONCLUSÃO: O DISCURSO COMO PRAKT?R DO MYTHOS E O USO DA LINGUAGEM
COMO RHETOR DO ERGON NA RACIONALIDADE COMO RAZOABILIDADE DE AULIS
AARNIO
 
            Reconstruamos o curso do nosso trabalho até agora, de forma a indicar como chegamos a nossa
aporia hermenêutico-jurídico-decisória.
            Inicialmente, apresentamos a justificativa para o nosso desígnio de realizar um estudo conjunto dos
pensamentos filosóficos de Aristóteles e Wittgenstein e seus aportes na filosofia do direito e na hermenêutica
jurídica.
            O segundo tópico da exposição iniciou-se com a concepção de linguagem aristotélica, passou pela
introdução do seu projeto de expressar o pensamento em uma estrutura lingüística formal e culminou na
influência do raciocínio demonstrativo na filosofia do direito.
            O terceiro aspecto abordado englobou a relação entre lógica e linguagem na teoria da figuração de
Wittgenstein como último exemplo da tradição lingüística platônico-aristotélica, bem como a influência do
Tractatus na Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen.
            O quarto objeto a ser apresentado consistiu na filosofia da linguagem ordinária do segundo
Wittgenstein e a sua utilização como matriz teórica por Herbert Hart.
            O quinto tópico estudado foi a argumentação retórica na obra de Aristóteles, a distinção entre sua
concepção de retórica e aquela esposada por Platão e o resgate dos entimemas no direito pela Tópica de
Viehweg e pela Nova Retórica de Chaïm Perelman.
            O sexto ponto tratou da possibilidade de estabelecer uma relação entre a retórica aristotélica e as
Investigações Filosóficas do segundo Wittgenstein e apontou a reunificação das atividades discursiva e
prática pela filosofia da linguagem ordinária.
            O sétimo ponto abordou as insuficiências dos modelos jusfilosóficos originados com base nas
filosofias de Aristóteles e das duas fases do pensamento wittgensteiniano.
            Propomos, a título de conclusão do trabalho, uma abordagem da tese jusfilosófica de Aulis Aarnio,
que procura reunir como matrizes teóricas os pensamentos de Perelman, Wittgenstein e Habermas, a fim de
solucionar a insuficiência hermenêutica dos modelos anteriores baseados em Aristóteles e Wittgenstein sem
abandonar o pensamento filosófico de ambos os autores.
            Em sua obra Lo racional como razonable (1991), Aarnio busca uma combinação entre a Nova
Retórica, a Filosofia da linguagem ordinária wittgensteiniana e, como novo aporte na equação, o
racionalismo discursivo habermasiano, resultando numa concepção de interpretação como soma dos jogos de
linguagem. Como explica Écio Oto Ramos Duarte (2003, pp. 90-104), Aarnio, após colher de Wittgenstein a
possibilidade de interpretar o conceito de auditório com a ajuda do conceito de forma de vida e assumir que
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expressões só têm sentido no contexto de um jogo de linguagem, busca as teorias da coerência e do
consenso como critérios interpretativos. Assumindo a linguagem como prática, entende que seus jogos
possibilitam o processo de comunicação, entendido este como o processo em que as pessoas alcançam o
conteúdo mediante uma racionalidade comunicativa, no sentido habermasiano; a linguagem é concebida
como o resultado dessa ação comunicativa. A necessidade desse processo fica muito clara ante a
ambigüidade e vagueza da língua. Nesse sentido, o resultado da interpretação não seria a “verdade” no
sentido tradicional de correspondência com o real, mas uma verdade intersubjetiva criada por meio do debate
no processo argumentativo, neutralizando eventual arbitrariedade da inventio e floreios manipuladores da
elocutio.
            Aarnio encontra o fundamento para o uso do poder jurisdicional na aceitabilidade material de suas
decisões, e não em sua competência formal; transmuda-se, assim, de um padrão de autoridade formal para
um padrão de autoridade material, reaproximando o direito da moral. Nesse contexto, a necessidade de
oferecer justificação, também levantada por Perelman, é uma responsabilidade de maximizar o controle
público da decisão no contexto de uma teoria da razão que objetiva aplicar o direito de forma a contar com a
aceitação geral, num processo de reconciliação entre as atitudes legalista e antilegalista. Diferentemente de
Perelman, e aproximando-se, nesse ponto, de Hart, distingue as perspectivas de justificação interna e externa,
colocando nessa última o peso da aceitabilidade valorativa da decisão. Confere, assim, uma posição central à
teoria dos valores e, mais especialmente, à teoria da justiça na missão do julgador de satisfazer a expectativa
de certeza jurídica sem cair em arbitrariedade e mediante uma decisão correta, equilibrando assim a tensão
entre faticidade e validade abordada por Habermas mediante um consenso valorativo democrático oriundo da
posição dos valores da maioria. Como diria Kvond, o rhetor é gnóstico. 
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A EVOLUÇÃO DA SOLIDARIEDADE: DAS SOCIEDADES CLÁSSICAS À PRINCIPIOLOGIA
CONSTITUCIONAL

THE EVOLUTION OF SOLIDARITY – FROM CLASSICS SOCIETIES TO CONSTITUTIONAL
PRINCIPLES

Emanuel De Melo Ferreira

RESUMO
A ideia de solidariedade percorreu um longo caminho para alcançar o alto posto por ela hoje ostentado,
sendo o valor base dos direitos fundamentais de terceira geração. Esse princípio que busca a ajuda recíproca
entre os componentes de dado grupo, que, em última análise, estender-se-ia a todo o gênero humano, partiu
da obrigação solidária presente no direito romano e seguiu através da fraternidade concernente no amor ao
próximo da doutrina cristã para, na Revolução Francesa, ganhar os traços que mais o caracteriza nos tempos
atuais. Nesse momento, a fraternidade afastou-se das implicações religiosas, mantendo, contudo, a ínsita
ideia de igualdade presente no Cristianismo.
Com o declínio do Estado Liberal, o princípio começa a apresentar um conteúdo socializante, tendo
ingressado definitivamente para os estudos jurídicos com a obra dos pensadores da Escola Sociológica,
podendo-se, então, falar em um princípio jurídico da solidariedade.
No final do século XX a solidariedade apresenta-se como valor capaz de informar os direitos fundamentais
de terceira geração, direitos dotados de alto grau de humanismo e universalidade, destinados a todo o gênero
humano. No Brasil, a configuração atual do princípio foi recentemente delineada pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADI nº 3.105, imprescindível para o desenvolvimento histórico da solidariedade.

PALAVRAS-CHAVES: EVOLUÇÃO DA SOLIDARIEDADE, DIREITOS FUNDAMENTAIS DE
TERCEIRA GERAÇÃO.

ABSTRACT
The idea of solidarity has come a long way to achieve its highest level, becoming the basic value of
fundamental rights of third generation. That principle seeks reciprocal help among the components of a
group what, ultimately, would be extended to the entire human race. From the solidary obligation in the
Roman law, solidarity proceeded through the fraternity in the love of neighbor of the Christian doctrine for,
in the French Revolution, achieve the basic lines that more characterizes it in the current times. In 1789,
fraternity stood back of the religious implications, maintaining, however, the inherited idea of equality
present in the Christianity.
With the decline of the Liberal State, the principle begins to submit a socializing content, having entered
definitively for the legal studies through the work of the Sociological School´s thinkers, rising, then, a legal
principle of solidarity.
In the end of the XX century solidarity becomes the value capable to inform the fundamental rights of third
generation, rights endowed with a high degree of humanism and universalism, destined to the whole
mankind. In Brazil, the current configuration of the principle was delineated recently by Federal Supreme
Court, in the judgement of the ADI nº. 3.105, indispensable for the solidarity historical development.

KEYWORDS: EVOLUTION OF SOLIDARITY, FUNDAMENTAL RIGHTS OF THIRD
GENERATION.

1. INTRODUÇÃO

            O princípio da solidariedade ocupa papel de extrema relevância no constitucionalismo
contemporâneo. Em verdade, diversos textos constitucionais consagram-no, seja para balizar um objetivo a
ser alcançado pelo Estado ou para fixar um dever fundamental de solidariedade social, política ou
econômica. Tendo-se em vista a força vinculante dos princípios, fruto sobretudo das ideias “pós-
positivistas”[1] lançadas após a Segunda Guerra Mundial, percebe-se como a solidariedade ganha força
como instrumento de mudança social, já que pode ser exigido juridicamente.
            Ocorre que a ideia de solidariedade passou por longo caminho até alcançar esse patamar de princípio
jurídico. Deve-se assentar, dessa forma, que as concepções primeiras acerca da solidariedade, surgidas ainda
nas sociedades greco-romanas clássicas, eram completamente desprovidas de qualquer caráter político,
comprometendo, também, sua juridicidade. O fato histórico que lançou as bases da solidariedade como o
mundo ocidental hoje entende foi a Revolução Francesa, sendo justamente tal evolução histórica,
considerando as inestimáveis contribuições da doutrina cristã e a socialização do princípio operada com a
queda do Estado Liberal, o objeto do estudo desenvolvido na primeira parte desta pesquisa.
            Em seguida, apontando para uma perspectiva constitucional, analisar-se-á como a solidariedade, já
concebida como princípio jurídico, apresenta-se especificamente na Constituição Federal de 1988 (CF/88),
desenvolvendo-se, igualmente, um breve exercício de direito constitucional comparado a fim de perquirir o
tratamento dado ao princípio em questão pela Constituição italiana de 1948.

Após esse estudo, apontar-se-ão algumas tensões possíveis envolvendo o princípio da solidariedade e
demais princípios constitucionais, como os princípios da legalidade e do direito adquirido, sendo essencial a
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consulta à ADI 3.105, julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em face da impugnação feita ao art. 4º
da Emenda Constitucional nº 41, que tratava da contribuição social dos servidores públicos inativos e
pensionistas. É através da decisão prolatada por essa Corte que será possível delinear, definitivamente, o
caráter do princípio da solidariedade na ordem constitucional brasileira.

2. A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA SOLIDARIEDADE
2.1 DAS SOCIEDADES CLÁSSICAS AO SOLIDARISMO JURÍDICO

O termo solidariedade origina-se do latim solidarium, que vem de solidum,  soldum, significando
aquilo que é inteiro, compacto.[2] Esse sentido era a concepção clássica que o direito romano apresentava
acerca da obligation in solidum, a conhecida obrigação solidária, na qual um dos devedores obrigava-se por
toda a dívida, em se tratando de solidariedade passiva, mostrando como a imagem do “um por todos e todos
por um” é bem aplicável à solidariedade.[3]

Tal palavra apresenta diversos sentidos, podendo-se atribuir uma acepção sociofilosófica, consistente
na “capacidade dos membros de um determinado grupo, família, nação, toda a humanidade, de prestar-se
recíproca assistência”[4]. Através desse amplo conceito, é bem possível distinguir os âmbitos sociais de
incidência da solidariedade, referindo-se a um grupo (como a família ou um corpo de empregados), ao povo
de um Estado (solidariedade genérica) ou, ainda, a toda a humanidade. Pode-se, também, vislumbrar a
solidariedade a partir de certa obrigação, como a já referida obrigação solidária ou tendo em vista certo
acontecimento trágico, como o sujeito que se solidariza com outrem em face de certa enfermidade.[5] Todos
os sentidos e possibilidades apontam, no entanto, para a ideia ínsita de compartilhamento, de união entre as
partes e o todo.

Para a solidariedade atingir o patamar que hoje ostenta, um lento processo evolutivo foi percorrido,
pois somente com a consagração e busca pela efetivação dos direitos fundamentais em suas mais diversas
dimensões foi possível propiciar o campo para o seu desenvolvimento. Isso se torna mais claro quando se
percebe que não havia muito lugar para solidariedade numa sociedade extremamente desigual, escravista e
machista como eram, por exemplo, as sociedades greco-romanas clássicas.

Nesse sentido, Hauke Brunkhorst aponta que o fim da dominação imposta às relações sociais pelos
laços de família e pelas relações de sangue, que limitavam a capacidade de associação e mútua assistência
somente aos membros de determinada família ou tribo, mostrou-se essencial para o desenvolvimento da ideia
de solidariedade nas sociedades clássicas.[6] Partindo da concepção de Aristóteles na qual a amizade seria
capaz de manter as cidades unidas,[7] o autor sustenta que as relações sociais deveriam ser desenvolvidas a
partir dos laços de amizade que cada um faz com quem bem entender, de acordo com sua livre afeição,
afastando peremptoriamente as relações baseadas somente na força da história familiar ou nos laços de
sangue. Tal quebra de paradigma teria ocorrido primeiramente nas cidades-estado da Grécia antiga.[8]

As relações sociais baseadas na amizade, não na dominação de certas tradições tribais ou familiares,
seria o primeiro pressuposto para o desenvolvimento da solidariedade clássica, proporcionando uma
ampliação em seu âmbito de incidência. Ocorre que a solidariedade clássica ficara adstrita às altas classes
urbanas, pois a sociedade da época era extremamente desigual, inferiorizando a mulher e admitindo a
escravidão. Assim, para o deleite de uma classe dominante, o preço a pagar seria a exclusão dos “infames”:
bárbaros, estrangeiros, mulheres e escravos.[9] Nas sociedades clássicas, portanto, a solidariedade só se fazia
presente entre poucos.

A doutrina cristã, por sua vez, ampliou consideravelmente o sentido da solidariedade. Através de sua
concepção, a solidariedade deveria ser entendida como amor ao próximo, incluindo aí os inimigos e
estranhos,[10] sendo evidente, já nesse primeiro momento, a diferença entre essas ideias e a solidariedade
clássica. Concebendo o homem como criação feita à imagem e semelhança de Deus, dever-se-ia reconhecer
igual dignidade aos mesmos, já que tal qualidade lhes seria ínsita. Assim, o homem deve amar ao próximo
como a si mesmo, pois todos são iguais em dignidade. Esse é, possivelmente, o maior fundamento filosófico
do princípio da solidariedade, que ensejará a distinção entre solidariedade de grupo e solidariedade genérica,
adiante referida nos comentários à ADI 3.105.

Tendo em vista essa igualdade entre todos os seres humanos, o cristianismo universalizou a ideia de
solidariedade, tendo como destinatário não uma classe superior ou dominante, mas todo o gênero humano.
Mesmo com essa universalização, a concepção cristã continuava tendo um caráter concreto, diferenciando-se
do conceito de humanidade abstrata de Kant,[11] pois o respeito e a igualdade que se deveria buscar não se
referia ao ser humano em abstrato, mas a cada individuo concebido à imagem e semelhança de Deus.[12]

É possível precisar a aplicação da ideologia cristã em algumas normas da legislação de Israel. Apesar
de os judeus terem sido escravizados, admitia-se a escravidão em sua sociedade, sendo esta mais branda, no
entanto, do que a praticada tipicamente em todo o mundo antigo.[13] Assim, após seis anos, os proprietários
deveriam libertar seus escravos e pagar-lhes alguma quantia para mantê-los por certo tempo, reconhecendo-
se, ainda, direito à liberdade para o escravo que fosse seriamente ferido por seu senhor.[14]

Israel também tinha a mais desenvolvida legislação social de sua época. No século sétimo, a espinha
dorsal da monarquia foi atingida economicamente através da extinção dos tributos estatais. Criaram-se,
assim, contribuições fixas de grãos, óleo, carne ou vinho que não mais eram destinadas aos clérigos, pois
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eram consumidas pelo próprio contribuinte ou distribuídas diretamente aos necessitados, como uma espécie
de “tributo para os pobres”. Assim, o princípio da solidariedade em sua feição de ajuda ao próximo imprimiu
substanciosa alteração nos mecanismos de arrecadação e distribuição de tributos entre os judeus.[15] Cite-se,
ainda, a alteração nas regras acerca do endividamento pessoal, fazendo com que as dívidas fossem perdoadas
a cada sete anos, causando a diminuição da escravidão por dívidas e desencorajando o abuso daqueles que
emprestavam quantias vultosas sabendo da impossibilidade de pagamento do necessitado.[16]

As ideias cristãs eram muito revolucionárias para seu tempo. Defender a igualdade de todos os
homens e o amor ao próximo, seja este desconhecido ou inimigo, acabaria não surtindo o efeito prático
esperado numa sociedade essencialmente desigual. Para os cristãos, a solidariedade, ou seja, a efetivação do
mandamento concernente em amar o próximo como a si mesmo, era o caminho para se alcançar o reino dos
céus, mostrando como a solidariedade ainda não tinha qualquer aspecto político ou jurídico. A doutrina
cristã, finalmente, fez evoluir a ideia de solidariedade clássica, referível a poucos, para uma solidariedade
atribuível a todos.

A solidariedade cristã era voltada para outro mundo, pois estava intimamente relacionada com a
salvação pessoal. Esse caráter sobrenatural foi, no entanto, fortemente combatido pelas ideias postas em
movimento após a Revolução Francesa, originando a ideia moderna de solidariedade. Foi somente através
desta que se conseguiu superar o idealismo de igualdade sobrenatural cristão e as profundas desigualdades
das sociedades clássicas, que eram escravistas e machistas, repita-se.[17] Assim, pode-se dizer que as bases
modernas do princípio da solidariedade foram de fato lançadas em 1789, desenvolvendo-se juntamente com
o constitucionalismo, quando a solidariedade cristã foi politizada e, posteriormente, abraçada pelos
movimentos sociais do século dezenove, concretizando-se, finalmente, através do Estado do bem-estar
social.[18]

Advirta-se, desde já, que os termos “fraternidade” e “solidariedade”, rigorosamente, apresentam origens
diversas, e, apesar de ser possível considerá-las sinônimos atualmente, isso nem sempre ocorreu. À época da
Revolução Francesa, prestigiou-se a utilização do primeiro, mais ligada à ideia cristã de amor ao próximo. O
segundo termo, por sua vez, tem origens latinas, remetendo à República romana e à obrigação solidária, como
visto anteriormente.[19] A fraternidade dos franceses continha traços individualistas, sendo tal característica
superada com os movimentos sociais da segunda metade do século XIX, causando o desprestígio da expressão
“fraternidade” e o conseqüente prestígio da “solidariedade”, pois esta já continha  características marcadamente
sociais. Assim, da Revolução Francesa até a eclosão de tais movimentos sociais, utilizar-se-á nesta pesquisa o
termo “fraternidade”.      

Foi através dessa fraternidade que os Jacobinos politizaram a igualdade. O raciocínio era o seguinte:
se todos nascem iguais em direitos e liberdades, todos devem participar dos assuntos públicos. Assim nasceu
o que Bronkhorst chama de “patriotismo dos direitos humanos”, tendo em vista disposições da Constituição
francesa de 1793 que asseguravam os direitos civis, inclusive direito ao voto, para todos aqueles que
trabalhassem e morassem na França por pelo menos um ano.[20] A amplitude dos direitos civis lançados
após a Revolução Francesa, extensíveis ao gênero humano de uma maneira geral, contrastou com as
anteriores revoluções inglesa e americana, pois as previsões destas dirigiam-se a uma camada social
privilegiada, como os barões feudais, no caso inglês, ou especificamente à sociedade que se libertava, no
caso americano. A declaração francesa de 1789, assim, ganhou em abstratividade.[21]

            A fraternidade lançada como um dos valores básicos da Revolução Francesa era atrelada à ideia de
caridade ou filantropia, consistindo na ajuda àqueles que necessitavam, sendo que estes eram vistos em sua
individualidade. Não se concebia ainda a fraternidade como valor social, mostrando todo o individualismo do
recém inaugurado Estado Liberal. José Fernando de Castro Farias mostra que a ajuda baseada na
fraternidade tomou corpo na Constituição francesa de 1793, que previa em seu art. 21 o reconhecimento da
necessidade de ajuda social: “os socorros públicos são uma espécie de dívida sagrada. A sociedade deve a
subsistência aos infelizes, seja lhes dando trabalho, seja assegurando os meios de existência àqueles que não
podem trabalhar”.[22] Percebe-se, dessa forma, que há uma inegável preocupação com a situação social do
próximo, mas ainda não se pode conceber a fraternidade como valor norteador de políticas públicas sociais,
destinadas a alcançar a justiça social. Essa será a última quebra de paradigmas envolvendo a fraternidade,
adiante analisada.
            A superação da fraternidade nos moldes franceses para a ascensão da solidariedade como hoje se
reconhece nos mais diversos textos constitucionais do  mundo ocidental começou a ocorrer no fim do século
XIX, pois com a crise do Estado Liberal surgiu uma nova maneira de pensar as relações entre Estado e
sociedade, direito público e direito privado, política e economia.[23] Em verdade, a partir do momento em
que o Estado Liberal mostrou-se incapaz de combater a onda crescente de monopólios e a concentração de
bens, negando os caros princípios básicos da livre concorrência, “ o liberalismo não podia mais salvar as
aparências e a ideologia liberal era desmascarada como ilusão.”[24] Nesse sentido também se manifesta Eros
Grau, pois, ao analisar os princípios norteadores da Revolução Francesa, assenta a completa impossibilidade
de o princípio da fraternidade ter prosperarado numa sociedade marcada fortemente pelo egoísmo.[25] 
            A superação da moderna visão da fraternidade como caridade ou filantropia traduziu-se na
possibilidade de se pensar políticas concretas, sendo o princípio utilizado “como um fio condutor
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indispensável à construção e à conceitualização das políticas sociais”.[26] Este é possivelmente o maior traço
diferenciador da nova ideia de solidariedade: reconhecer que a desigualdade é uma característica social, não
meramente individual. Para buscar uma correção, assim, far-se-ia imperioso a intervenção do Estado e da
sociedade para se alcançar a justiça social, diminuindo ou eliminando as desigualdades e propiciando meios
de integração daqueles até então excluídos. Essa é a base do novo discurso solidarista.[27]

            Nesse contexto, a solidariedade começa seu processo de aproximação com o Direito, que irá
culminar com sua consagração como um princípio constitucional, podendo ser exigível por qualquer
interessado, sendo ainda capaz de informar os direitos fundamentais de terceira geração, adiante referidos
quando da análise constitucional da solidariedade. Para a construção do solidarismo jurídico, foi inestimável
a contribuição de juristas como Léon Duguit, Maurice Hauriou e Georges Gurvitch, cujos estudos, mesmo
seguindo por caminhos diversos, lançaram luzes sobre uma nova forma de encarar o Direito e o Estado.[28]

            Em síntese, pode-se dizer que: a ideia de solidariedade concebida nas sociedades greco-romanas
clássicas era limitada a um pequeno grupo dominante, já que se tinha uma sociedade extremamente desigual,
mesmo que organizada a partir da amizade entre os indivíduos e não através da dominação imposta por
tradições familiares ou lanços de sangue tribais; a doutrina cristã, por sua vez, apregoava o dever de amar o
próximo como a si mesmo, como forma de alcançar a salvação espiritual, ampliando a ideia clássica de
solidariedade para todos os homens; tal ideia, no entanto, foi em parte combatida pela fraternidade
preconizada pelos franceses, que laicizaram a fraternidade cristã, preservando a igualdade consagrada por ela
e utilizando-a para justificar a igual participação dos indivíduos nos assuntos públicos; finalmente, com a
crise do Estado Liberal, a ideia de solidariedade, cada vez mais próxima do Direito, supera a ideia de
fraternidade, lançando-se as bases para o reconhecimento de uma sociedade de massa, com a conseqüente
necessidade de positivação constitucional do agora princípio jurídico da solidariedade. É justamente sobre
esse enfoque constitucional que os estudos desenvolver-se-ão.

2.2 ASPECTOS CONTEMPORÂNEOS
2.2.1 A Constituição italiana de 1948 e os deveres de solidariedade

            Fazendo um breve exercício de direito constitucional comparado, é possível perceber como o
princípio da solidariedade ganha projeção também internacional, bastando para tanto analisar a Constituição
italiana de 1948. Logo nos princípios fundamentais, aquele texto estipula em seu art. 2° que:

“A República reconhece e garante os direitos invioláveis do homem, quer como ser individual quer nas
formações sociais onde se desenvolve a sua personalidade, e requer o cumprimento dos deveres
inderrogáveis de solidariedade política, econômica e social”.

            Percebe-se que a estipulação dos deveres de solidariedade social, política e econômica são explícitos,
diferentemente do que se passa na Constituição brasileira, pois, apesar de o capítulo primeiro do Título II ser
nomeado “dos direitos e deveres individuais e coletivos”, não há a previsão expressa desses deveres, cabendo
à doutrina e à jurisprudência o labor hermenêutico necessário para o desvendamento deles.[29]

            A doutrina italiana valorizou a distinção entre solidariedade política, econômica e social para
justificar a diferenciação entre os contribuintes residentes e não-residentes em seu território, já que os
residentes são contribuintes por força da solidariedade política, enquanto os não residentes o são em face da
solidariedade econômica e social.[30] Justifica-se ainda a tributação dos não-residentes tendo em vista
também o art. 53 da referida Lei Fundamental,[31] que, mostrando mais uma vez a força do princípio da
solidariedade, impõe a todos o dever de contribuir para as despesas publicas, na medida de sua capacidade
econômica.    

2.2.2. A Constituição brasileira de 1988 e os direitos fundamentais de terceira geração

            A Ordem Constitucional brasileira é inaugurada com o preâmbulo da Constituição Federal de 1988,
que, muito embora não ostente o caráter de norma jurídica,[32] consiste importante vetor interpretativo
informador de toda a ordem jurídica pátria, sendo que lá está presente o valor fraternidade. Desse modo, sua
importância é fundamental, pois fixa os “valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos”. Apesar da utilização do termo “fraterna”, a Constituição posteriormente também utilizará a
expressão “solidária”, mostrando que ambas podem ser vistas como sinônimas.
            A solidariedade também decorre do Estado Democrático de Direito. Sabe-se que este pode ser
compreendido numa acepção formal e material, seguindo a distinção proposta por Klaus Stern.[33] Através
da primeira, tem-se o Estado de Direito, preocupado eminentemente com a segurança jurídica, estipulando: a
estabilidade da coisa julgada, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido ou prevendo a garantia da
legalidade e da irretroatividade da lei, dentre outras medidas assecuratórias. É o chamado, assim, “Estado
vigilante noturno”. Através da segunda acepção, tem-se o Estado Democrático, pautado por matérias que
revelam sua intenção na busca da justiça social, da diminuição das desigualdades regionais e sociais, da
erradicação da pobreza e marginalização, bem como da construção de uma sociedade livre justa e solidária.
            Através do princípio da solidariedade, assim, o Estado Democrático de Direito busca realizar a
justiça social, concernente na adoção de políticas tendentes a redistribuir a renda e a propiciar igualdade de
oportunidades a todos. Além disso, o Estado deve pautar sua atuação a fim de implementar segurança social
para seus cidadãos, promovendo o bem de todos com a prestação de serviços públicos básicos, como saúde e
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educação, prevendo, ainda a existência de um sistema de seguridade e assistência social.[34]

Percebe-se a presença do princípio da solidariedade implicitamente em certas normas constitucionais
como, por exemplo, a disposição constate do art. 205, na qual se concebe a educação como “direito de todos
e dever do Estado e da família”, sendo “promovida e incentivada com a colaboração da sociedade”,
mostrando como a efetivação da política vai além da mera atuação estatal.[35] O princípio também esta
presente explicitamente no art. 40, ao consagrar o caráter contributivo e solidário do regime de previdência
dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da União, Estado, Distrito Federal e Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações.
            Apesar de não se referir especificamente à Constituição Federal de 1988, o princípio da solidariedade
social mostra ainda sua carga valorativa ao ser capaz de informar os direitos fundamentais de terceira
geração.[36] Tais direitos inserem-se num contexto histórico marcado pela grande desigualdade econômica
entre as nações desenvolvidas e subdesenvolvidas, encontrando seu momento de maturação no final do
século XX.[37] São direitos dotados de alto grau de humanismo e universalidade, não se destinando à
proteção do indivíduo ou de certo grupo, mas do gênero humano. Karel Vasak, citado por Paulo Bonavides,
utiliza o termo “fraternidade” e aponta cinco direitos dela decorrentes: direito ao desenvolvimento, ao meio
ambiente equilibrado, à comunicação, à propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e à paz.[38]

            A importância da divisão dos direitos fundamentais em gerações mostra-se no instante em que se faz
o confronto histórico do momento no qual cada geração surgiu, não autorizando dizer, no entanto, que uma
geração substitua a outra.[39] A evolução não destrói o que fora construído anteriormente, ocasionando,
normalmente, a releitura de direitos antes vistos somente numa perspectiva individual ou social. Veja-se, por
exemplo, o que vem ocorrendo com o direito de propriedade, inicialmente entendido como absoluto, à época
do Estado Liberal e à luz dos direitos fundamentais de primeira geração, garantidores da liberdade, para, em
seguida, ser concebido através de sua função social, respeitando-se a igualdade preconizada pelos direitos da
geração seguinte, para, finalmente, ter reconhecida sua função ambiental, de acordo com os direitos
decorrentes da solidariedade.[40]

Ressalte-se, por último, que a denominação “direitos fundamentais de terceira geração” encontra
acolhida na jurisprudência do STF, que já reconheceu a fundamentação solidária daqueles direitos, por
exemplo, em casos envolvendo o meio ambiente, cuja preservação se impõe tendo em vista a preservação da
vida em todas suas formas, para as presentes e as futuras gerações.[41] 

3. O DELINEAMENTO JURISPRUDENCIAL DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – A ADI
3.105

3.1 Aspectos gerais

            A evolução histórica apontada ao longo deste trabalho mostrou como, paulatinamente, a
solidariedade ganhou foros de princípio jurídico, dotado de força vinculante e estando presente nos mais
diversos ordenamentos constitucionais. Uma das conseqüências disso foi justamente a promoção de uma
releitura dos direitos fundamentais de primeira e segunda geração, como demonstrado anteriormente no
tocante ao direito de propriedade. As transformações decorrentes dessa consagração constitucional, no
entanto, vão além, levando os estudiosos do direito, sobretudo os tributaristas, a pesquisar novas formas de
aplicação do princípio. Nesse contexto é que surge uma nova justificação para a imposição tributária por
parte do Estado, amparada agora pelo princípio da solidariedade, gerando o surgimento de um dever
fundamental de pagar tributos, justificado exclusivamente na capacidade contributiva.

Tal doutrina já é majoritária em países como Itália e Espanha, como informa Marciano Seabra de
Godoi, que, citando Francesco Moschetti, aponta o fato de este autor considerar o dever de todos
contribuírem para os gastos públicos (art. 53 da Constituição italiana, antes mencionado) como especificação
do dever genérico de solidariedade constante no art. 2º daquele Texto Magno.[42]. A ascensão dessa nova
concepção deve-se em grande medida também à mudança de paradigmas operada pela solidariedade no
tocante ao princípio da capacidade contributiva, não mais fundado na “teoria do sacrifício igual”, mas no
princípio da solidariedade.[43] No Brasil a tese também foi acolhida pelo STF no julgamento da ADI 3.105,
quando, especificamente no campo das contribuições previdenciárias, alteraram-se os fundamentos principais
da contribuição, passando do custo/benefício para a capacidade contributiva e da solidariedade do grupo
para o princípio estrutural da solidariedade.[44]

Na doutrina brasileira, Hugo de Brito Machado é um forte crítico dessas novas posturas preconizadas
pelo princípio da solidariedade. O autor aceita a posição de destaque ostentada pela solidariedade
atualmente, já que ela consiste objetivo fundamental do Estado brasileiro, admitindo, ainda, a possibilidade
de o princípio realmente promover, através da tributação, a redistribuição de renda e, conseqüentemente, a
diminuição das desigualdades sociais. Ocorre que para aquele estudioso do direito o princípio deve ser
aplicado em sua plenitude nos gastos públicos, não na aquisição de receitas.[45] Sustenta tal posição tendo
em vista a relativização ao princípio da legalidade operada pela solidariedade, já que esta, amparada somente
no princípio da capacidade contributiva, poderia gerar imposições tributárias arbitrárias não previstas em lei,
afastando, assim, a referida legalidade.

O autor adverte os perigos que o esquecimento dessa garantia pode gerar, já que se está falando de
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um dos mais caros princípios de segurança jurídica alcançados pela humanidade. Como princípio
constitucional, a solidariedade não deveria ser utilizada para justificar o aumento de imposições tributárias
por parte do Estado, pois a função dos princípios constitucionais, especificamente na ordem tributária, é
impor limites ao Fisco, controlando o Poder.[46] Nesse sentido, a tese que coloca o princípio da
solidariedade como fundamental na tributação mostrar-se-ia sedutora, pois faria parecer moderna a
superação da legalidade pelo princípio mais recente da solidariedade, e perigosa, pois tenderia a aniquilar
uma das maiores conquistas humanas concernente ao controle do Poder estatal.[47]

Desse modo, propõe o autor uma compatibilização entre os princípios, que devem ser vistos como
parceiros na difícil tarefa de limitar o Poder, garantindo a liberdade. O mesmo é dito sobre o princípio da
capacidade contributiva, que não pode, por si só, justificar uma imposição tributária, se tal ato passa à revelia
da lei. Uma lei que não respeite a capacidade contributiva do indivíduo, retirando-lhe seu mínimo vital e
assumindo características de confisco, é tão inconstitucional quanto uma cobrança tributária baseada
exclusivamente na capacidade contributiva e não prevista em lei.[48]

3.2 A ADI 3.105

            A Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.105 atacou o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41 de
19.12.03, cuja redação previa a contribuição social dos servidores públicos inativos e pensionistas da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, incidindo até mesmo sobre
servidores já aposentados ou sobre as pensões já concedidas à data de publicação da Emenda. Em síntese, a
entidade autora, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP, sustentou que a
cobrança feria a garantia do direito adquirido, da irredutibilidade de vencimentos e o princípio do
custo/benefício atinente às contribuições previdenciárias, tendo em vista a pretensa ausência de causa
suficiente para a imposição tributária.
            O julgamento gerou profundo debate na sociedade, tendo o STF decidido pela constitucionalidade do
dispositivo impugnado principalmente tendo em vista o princípio da solidariedade. Ocorre que a referida
Emenda modificou a redação do art. 40 da CF/88, alterando o regime próprio de previdência que, de
meramente contributivo, conforme a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, passou a ser
considerado contributivo e solidário.[49]Assim, a solidariedade poderia justificar a cobrança, como de fato o
fez, mostrando a aptidão de, até mesmo, limitar o princípio do direito adquirido. Num dos votos mais
contundentes, o Ministro Joaquim Barbosa, partindo da análise do art. 3º da CF/88, aponta que a
Constituição brasileira decidiu:

“sem sombra de dúvidas por um Estado de bem-estar social, calcado no princípio da solidariedade,
que, aliás, como muito bem lembrado pelo ministro Sepúlveda Pertence na ADI 1.441, constitui a
pedra de toque do todo o sistema da seguridade social. O art. 40 da Constituição, com a nova redação
dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 é expresso nesse sentido. Ora, o princípio da
solidariedade, que guarda coerência com a matriz filosófica da nossa Constituição, quando
confrontado com o suposto direito adquirido de não pagar contribuição previdenciária,
necessariamente deve prevalecer.”[50]

            O Ministro ainda apontou um argumento de ordem histórica, através do qual, a absolutização da
garantia do direito adquirido não teria permitido a abolição da escravatura, já que os senhores de escravos
teriam o direito adquirido à subserviência de seus escravos. O argumento é falho, tendo encontrado resposta
no voto do Ministro Carlos Britto. Em verdade, a Constituição de 1824 só obliqüamente tratou da
escravidão, conferindo direito ao voto somente aos cidadãos libertos, sem definir quem eram tais “libertos”.
Ante tal omissão, coube à lei decidir pela abolição, preenchendo o conceito não determinado pela
Constituição. Some-se a isso o fato de que naquele Texto Imperial não se tinha contemplado de forma
genérica a garantia do direito adquirido, como se tem atualmente na Constituição. Finalmente, naquela Lei
Fundamental só se consideravam constitucionais as normas de direitos e garantias individuais e as relativas à
separação dos Poderes. Como o texto não previa um direito individual a submeter alguém à escravidão, “a
legislação comum ocupou o seu espaço muito bem e aboliu a escravatura”.[51] Em outras palavras: a
abolição da escravatura não ofendeu qualquer direito adquirido, não tendo ocorrido uma relativização desta
garantia, como fez sugerir o Ministro Joaquim Barbosa.
            Em um dos votos vencidos, a Ministra Ellen Gracie, relatora originária, assentou a
inconstitucionalidade da cobrança tendo em vista, dentre outros argumentos, a ofensa ao princípio do
custo/benefício, pois a contribuição “estaria despida de causa eficiente, em face da ausência da necessária
contrapartida de novo benefício”.[52]     
            Apesar dessas oposições, a ADI foi julgada totalmente improcedente por sete votos contra quatro,
não tendo a Corte vislumbrado qualquer ofensa aos princípios constitucionais indicados. Dentre os
argumentos apresentados, chama atenção o forte apelo lançado ao princípio da solidariedade, como se
depreende do seguinte trecho:

“o regime previdenciário público visa garantir condições de subsistência, independência e dignidade
pessoais ao servidor idoso por meio do pagamento de proventos da aposentadoria durante a velhice
e, nos termos do art. 195 da CF, deve ser custeado por toda a sociedade, de forma direta e indireta, o
que se poderia denominar princípio estrutural da solidariedade.[53]”(sem grifos no original)

                Desse modo, o STF atribuiu expressamente o caráter de princípio estrutural à solidariedade,
seguindo a terminologia empregada por Canotilho, para quem a Constituição pode ser compreendida como
um sistema interno composto por princípios estruturantes, como a forma federal de Estado, regime
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democrático ou forma republicana de governo; por princípios gerais; por princípios específicos; e, finalmente,
por regras.[54]

            Analisando criticamente a decisão, percebe-se que a jurisprudência alterou os fundamentos da
contribuição previdenciária, afastando o princípio do custo/benefício em prol do princípio da capacidade
contributiva, superando-se também o princípio da solidariedade de grupo em face do princípio estrutural da
solidariedade. Com isso, fez-se a contribuição incidir genericamente sobre pessoas dotadas de capacidade
contributiva, alargando o âmbito de incidência da solidariedade.[55]

Esse, portanto, é o estágio atual do princípio na sociedade brasileira, mostrando uma solidariedade
robusta, capaz de ampliar os laços que unem os indivíduos de dado grupo, indo além deste para abarcar toda
a sociedade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

            Estudar a história do Direito dá ao jurista uma visão apurada da realidade jurídica na qual ele vive,
tornando-o mais apto para entender a atualidade a partir das experiências passadas. Neste trabalho, a
evolução histórica do princípio da solidariedade foi mostrada tendo em vista essa finalidade, já que foi
possível percorrer seus diversos caminhos, das sociedades clássicas à sociedade brasileira atual, mostrando a
feição atual da solidariedade jurídica através da jurisprudência do STF.

            Não se discutiu o acerto ou desacerto na formulação do entendimento da Corte Suprema, mas se
procurou apontar como eventuais abusos na utilização do princípio podem levar a um autoritarismo típico
dos regimes de extrema direita, indesejáveis por completo. Nesse sentido, as supramencionadas palavras de
Hugo de Brito Machado devem ser sempre lembradas pelos detentores do Poder e, na omissão destes, pelo
Poder Judiciário brasileiro.

            Resgate-se, por último, a altruísta ideia central da solidariedade nos versos de Pedro Lyra, poeta
cearense que em seu Soneto da Confissão – XVII aduz que “um só será feliz se todos forem”.[56] Que a
humanidade caminhe de mãos dadas para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, como bem
preconizaria uma Constituição do planeta Terra, ampliando, efetivamente, a solidariedade a todo o gênero
humano.   
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TRIBUTAÇÃO E CONSENTIMENTO NAS MINAS SETECENTISTAS: ANÁLISE DE
MANUSCRITOS DO CÓDICE COSTA MATOSO

TAXATION AND CONSENT IN THE EIGHTEENTH CENTURY MINAS GERAIS: ANALYSIS OF
MANUSCRIPTS OF THE CODICE COSTA MATOSO

Sarah Amarante de Mendonça Cohen

RESUMO
Por meio da análise de documentos históricos, extraídos do “Códice Costa Matoso”, que constitui uma
coleção de manuscritos do Século XVIII reunidos pelo ouvidor de comarca na capitania de Minas Gerais
Caetano da Costa Matoso, analisam-se aspectos do sistema tributário da época e do discurso dos
contribuintes sobre as novas formas de exação, especificamente contra o Alvará de 3 de dezembro de 1750 –
também chamado de “Lei Novíssima das Casas de Fundição”. Este diploma decretou a cobrança dos quintos
de uma só vez, por meio da derrama. Conclui-se que os contribuintes da época – os mineiros representados
pelas câmaras das comarcas – concordavam com a extinção da cobrança da capitação, e defendiam o
restabelecimento da cobrança do quinto por meio das casas de fundição, ao passo que rechaçavam a
proposta da derrama. O discurso dos contribuintes da época gira em torno da busca de soluções para o
abastecimento dos cofres reais, sem que se fizesse uso da derrama, por meio da sugestão, seja do
recrudescimento das técnicas de fiscalização, seja de satisfação dos quintos através de impostos sobre o
consumo. Reforça a concepção de que, historicamente, as imposições diretas sempre foram as mais sentidas
e repelidas pelos contribuintes.

PALAVRAS-CHAVES: INCONFIDÊNCIA MINEIRA – CÓDICE COSTA MATOSO –
CONSENTIMENTO DO IMPOSTO

ABSTRACT
By means of the analysis of historical documents, obtained from the “Códice Costa Matoso”, that constitutes
a collection of manuscripts of the Eighteenth Century, gathered by Caetano da Costa Matoso, a civil servant
of the Minas Gerais captaincy, some aspects of the taxation system of the time and the discourse of the
taxpayers about the new forms of charging are analysed, specifically against the Statute of December 3rd of
1750, known as the “new law of foundry houses”. This statute decreed the charging of taxes all at once
through the so called “derrama”. The taxpayers of the time, that is, the miners represented by the assemblies
of the counties, agreed with the extinction of the “captitação” tax, and defended the return of taxpaying
through the foundry houses, at the same time as they repelled the proposal of the “derrama”. The taxpayers
discourse is founded by the search of solutions in order to supply the royal vaults, without having to use the
“derrama” method, as they suggest the toughening of the invigilating techniques, and the adoption of
consumption taxes. This reinforces the idea that, historically, direct taxation has always been the most felt
and repelled by taxpayers.
KEYWORDS: INCONFIDENCIA MINEIRA – CODICE COSTA MATOSO – TAX CONSENT

1. INTRODUÇÃO
 
As guerras e revoltas na história do Brasil são fenômenos freqüentemente estudados, sob os mais

variados aspectos. A Inconfidência Mineira desperta especial interesse nas minas gerais, havendo estudos
históricos – reativos à história oficial, descritiva e conservadora – que abordam a temática sob ângulos
polifônicos e recriadores daquela história monolítica, abordando o evento não apenas do ponto de vista
político e do papel dos personagens históricos, mas também sob o viés da cultura, do imaginário social, “et
alii”.

Há, contudo, um aspecto que, curiosamente, tem atraído pouca investigação[1], embora seja
central à Inconfidência Mineira: trata-se da questão fiscal a ela subjacente, e atinente ao próprio
consentimento do imposto no Século XVIII.

Por meio da análise de documentos históricos, extraídos do “Códice Costa Matoso”[2], pretende-se
extrair alguns aspectos do sistema tributário da época e, sobretudo, do discurso dos contribuintes contra as
novas formas de exação, especificamente contra o Alvará de 3 de dezembro de 1750, que decretou a
cobrança dos quintos de uma só vez, por meio da derrama (também chamado de “Lei Novíssima das Casas
de Fundição”)[3]. A proposta é contribuir para a compreensão da história da tributação no Século XVIII,
sem a pretensão de descrever de forma minuciosa o sistema tributário da época – mesmo porque sequer
serão objeto de análise os diplomas normativos então vigentes, que versassem sobre normas de tributação, e
tampouco outras fontes primárias. Objetiva-se, portanto, contribuir para a polifonia nos estudos históricos
sobre as minas setecentistas.

 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS MANUSCRITOS
 
Os documentos históricos a serem analisados são os de número 54 e 56 a 60 do “Códice Costa

Matoso”. Trata-se de documentos compilados pelo ouvidor Caetano da Costa Matoso na segunda fase de
compliação, entre 1749, quando parte do Rio de Janeiro para Minas Gerais, até 1752, quando sai de Vila
Rica.

Os manuscritos são os seguintes:
54) Carta do Senado da Câmara de Mariana sobre representação contra a Lei Novíssima das Casas
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de Fundição;
56) Informação de homens bons acerca da Lei Novíssima das Casas de Fundição;
57) Carta do senado da Câmara da vila de São José sobre representação contra a Lei Novíssima das

Casas de Fundição;
58) Representação da Câmara de Vila Rica contra a Lei Novíssima das Casas de Fundição;
59) Carta do Senado da Câmara de Vila Nova da Rainha sobre representação contra a Lei

Novíssima das Casas de Fundição;
60) Carta do senado da Câmara de São João del-Rei sobre representação contra a Lei Novíssima

das Casas de Fundição.
Os manuscritos de número 54, 57, 59 e 60 são cartas do senado das câmaras[4] de Mariana, vila de

São José, Vila Nova da Rainha e São João del-Rei, sobre representação contra a Lei Novíssima das Casas de
Fundição. O manuscrito de número 56 é informação de homens bons[5] de Vila Rica sobre a melhor forma
de arrecadação do quinto, por solicitação do Senado da Câmara, para obtenção de subsídios para
representação à Coroa contra a Lei Novíssima das Casas de Fundição. Já o documento de número 58 é uma
representação, em si, dirigida à Coroa, elaborada pelo senado da câmara de Vila Rica contra a “Lei
Novíssima das Casas de Fundição” (Alvará de 3 de dezembro de 1750).

Os manuscritos têm em comum o fato de serem documentos elaborados pelos senados de câmaras
de comarcas mineiras, e que manifestam contrariedade à Lei Novíssima das Casas de Fundição – revelando,
portanto, aspectos atinentes ao consentimento do imposto no período.

Esclarecem os editores do Códice Costa Matoso (p. 505) que “o encaminhamento de representação
contendo alternativa ao sistema das casas de fundição ou corrigindo-o parcialmente pelo governador ou
pelos habitantes de Minas Gerais foi facultado pelo art. 11 da referida lei tendo desencadeado um movimento
de troca de correspondência entre as diversas câmaras, centralizado por Vila Rica, com o argumento de
garantir uniformidade nas solicitações”[6].

Passemos, portanto, à descrição de cada um dos manuscritos, a começar pela adoção daquela feita
pelos próprios editores do Códice Costa Matoso, passando, em seguida, para uma descrição própria de cada
documento, com vistas à posterior elaboração de análise crítica e comparativa, com elucidação de aspectos
do sistema tributário da época, abordando os topoi argumentativos dos autores dos documentos contra as
novas formas de exação.

 
3. Análise descritiva dos manuscritos
 
Documento n.º 54 – Carta do Senado da Câmara de Mariana sobre representação contra a

Lei Novíssima das Casas de Fundição.
 
Descrição dos editores do Códice Costa Matoso (p. 505)
Este documento é descrito como uma carta dos camaristas de Mariana informando aos de Vila Rica

o conteúdo da representação à Coroa contra a Lei Novíssima das Casas de Fundição, datado de 21/04/1751.
Embora referendassem a criação das casas de fundição, divergiam na forma de seu funcionamento e
apresentavam alternativa centrada em medidas contra o descaminho do ouro e de restrição a sua circulação
em pó e na criação de moeda provincial.

Trata-se de parecer em forma epistolar que argumenta em favor do restabelecimento do sistema de
casas de fundição para arrecadação do quinto e que define normas para seu funcionamento, aplicando a
tópica dos danos inerentes ao sistema de capitação.

Análise descritiva
O documento apresenta proposta para coibir os descaminhos do ouro em pó, mais adequados, no

entender dos autores, do que aqueles previstos na Lei Novíssima das Casas de Fundição.
O texto começa com a concordância com a justiça do restabelecimento das casas de fundição, com

a ressalva de não impor “a seus vassalos a obrigação de lhe segurarem as cem arrobas pelo contrato, que não
teve efeito nem aceitação, nem compelir a darem-lhe conta certa, pois, conforme o direito e a natureza da
dívida, somente são obrigados os povos a pagar [a] Sua Majestade dois de cada dez, um de dízimo e outro
pelo reconhecimento do senhorio” (p. 506). Continua com a afirmação de que chegará o tempo em que a
capitania não tirará as cem arrobas de ouro, de acordo com a decadência que se experimenta, “pagando-se
neles perpetuamente um indevido tributo em lugar do quinto do ouro que se não extrair”.

O teor da proposta dos camaristas de Mariana cinge-se, portanto, à sugestão de adoção de uma
série de medidas de fiscalização mais rígidas para a cobrança do quinto, com previsão de sanções, punitivas
para aqueles que contribuírem ou participarem do descaminho do ouro em pó, e premiais para os que
colaborarem com a fiscalização.

 
Documento 56 – Informação de homens bons acerca da Lei Novíssima das Casas de

Fundição.
Descrição dos editores do Códice Costa Matoso (p. 511)
Este documento é descrito como informação de homens bons de Vila Rica sobre a melhor forma de

arrecadação do quinto, por solicitação do senado da câmara, para obtenção de subsídios para representação
à Coroa contra a Novíssima Lei das Casas de Fundição, datado de 03/04/1751. A proposta centra-se na
defesa das casas de fundição, na associação da capitação com decadência econômica e crise na mineração, no
rigor a ser imposto aos desencaminhadores de ouro e na sua valoração pelo toque.

Trata-se de informação em forma epistolar que argumenta em favor do restabelecimento do sistema
de casas de fundição para arrecadação do quinto. Compreende histórico do sistema de capitação e defesa das
casas de fundição, aplica-se as tópicas do “empenho” e do empobrecimento dos mineiros e de sua
importância decisiva na produção de riquezas coloniais; dos danos inerentes ao sistema de capitação; da
importância central dos mineiros na produção das riquezas coloniais.

Análise descritiva
Este documento traz uma importante descrição da variedade de sistemas de arrecadação do quinto
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“em que sempre houve mudanças, porque o país e a qualidade do negócio dele não permite firmeza”, de
acordo com os autores (p. 512).

Um ponto interessante é a opinião dos autores sobre a capitação[7], que consideravam muito
rigorosa e que teria contribuído para o empobrecimento dos mineiros, que não estariam, portanto, aptos para
suportar a derrama. Veja-se trechos do texto:

“[...] em 17 anos que durou a capitação ficaram todos exauridos, porque a
desigualdade daquela arrecadação e rigoroso modo de execução, multas e
denúncias, pagando o mineiro que não tirava ouro e os escravos e escravas
ocupados no preciso serviço das casas e em outros empregos sem lucro; os
lavradores de víveres, pagando dos escravos, ainda dos mais inúteis, lhes não fica o
lucro para poderem em muitos anos comprar um escravo; os que haviam têm
envelhecido e dos portos de mar não vêm, porque não há com que se comprem, e
assim em poucos anos se conhecerá a última debilidade, e já no presente se acha
reduzido este país a estado tão ínfimo que não poderá este povo por modo algum
contribuir com a derrama, ficando o ouro em pó em preço de mil e duzentos réis,
que assim é antes de quintado” (p. 514).
 

Os autores defendem a justiça do restabelecimento das casas de fundição, mas defendem um maior
rigor quanto aos descaminhos do ouro devendo-se:

 “[...] vedar os caminhos, de sorte que se evitem e impeçam as muitas saídas que há
para os portos de mar e sertão, com duplicadas guardas e cautelas, e aplicando-se
com o maior rigor as penas da lei estabelecida, e ainda aumentando as ditas penas
tudo o possível para que o justo temor refreie os atrevidos e cobiçosos do interesse
de desencaminharem ouro [...]” (p. 515).
 

Destacam, ainda, a importância dos mineiros por serem “os principais nervos desse corpo, em cuja
conservação consiste o aumento do país e igualmente o negócio de todos os portos do mar do Brasil (...)”
(p. 515). Sugerem que tenham o mesmo privilégio que Dom Pedro II concedeu aos senhores de engenho do
Rio de Janeiro, para não serem executados em suas fábricas de mineirar, mas nos rendimentos.

 
57) Carta do senado da Câmara da vila de São José sobre representação contra a Lei

Novíssima das Casas de Fundição.
 
Descrição dos editores do Códice Costa Matoso (p. 516)
Este documento é descrito como carta dos camaristas da vila de São José comentando o teor da

representação da câmara de Vila Rica contra a Lei Novíssima das Casas de Fundição, referendando proposta
de comutação do quinto por tributo sobre os gêneros que entrassem em Minas Gerais e solicitando a
instalação de casa de moeda naquela vila, datado de 16/04/1751.

Trata-se de parecer em forma epistolar que argumenta em favor do restabelecimento do sistema de
casas de fundição para arrecadação do quinto e que propõe outras normas fiscais, aplicando a tópica dos
danos inerentes ao sistema de capitação.

Análise descritiva
Os autores rechaçam a cobrança da capitação, e se colocam de acordo com o restabelecimento da

cobrança do quinto do ouro. Sugerem que as cem arrobas sejam alcançadas em todas as mercadorias que
entrarem em Minas Gerais, tributando-se o fumo e a cachaça, reduzindo-se, proporcionalmente, a tributação
das demais mercadorias. Defendem que esta substituição seria suave e eficaz, nos seguintes termos:

“[...] parece ser esta parcial comutação não só mais suave pela urgente necessidade
do uso e consumo desdemas ainda útil à escravatura, que é a que mais consome
aqueles, e não menos a seus senhores, atendendo a que nestes dois efeitos se podem,
com muita suavidade, extrair para cima de vinte arrobas de ouro para complemento
das cem que se ofereceram, sem que obste depender esta imposição de diverso meio
de cobrança, porque facilmente se pode fazer pelas câmaras respectivas em todas as
comarcas” (p. 517).
 

58) Representação da Câmara de Vila Rica contra a Lei Novíssima das Casas de Fundição
 
Descrição dos editores do Códice Costa Matoso (p. 518)
Este documento é descrito como representação do senado da câmara de Vila Rica contra a Lei

Novíssima das Casas de Fundição dirigido à Coroa e datado de 24/04/1751. A argumentação é baseada na
associação da capitação com crise econômica e decadência e nos reflexos da redução do valor do ouro de
1500 para 1200 réis estipulada pela referida lei no quadro de endividamento generalizado, propondo a
comutação do quinto por um tributo único sobre os gêneros que entrassem na capitania, caracterizado como
sistema menos oneroso e de mais fácil arrecadação.

A representação é em favor da reimplantação das casas de fundição e contra a instauração da
derrama, em que se aplicam tópicas que caracterizam os mineiros como vítimas de injustiças fiscais e da
decadência financeira. Aplicação da tópica do “empenho” e empobrecimento dos mineiros, sendo que o
narrador (coletivo) constitui como tópica elogiosa as virtudes da cobrança do quinto “nos gêneros que
entram nas minas”. Aplicação de tópicas de vituperação moral para caracterizar como viciosa a arrecadação
por contrato e de tópicas da injustiça inerente à derrama e do “empenho” e ruína dos mineiros.

Análise descritiva
O texto começa por criticar a cobrança do quinto por capitação, mas passa a expor os motivos de

inconformismo com o ouro de doze tostões e com a derrama.
Argumentam que o descaminho do ouro é inevitável diante das circunstâncias, devendo-se pôr o

ouro pelo seu toque[8]. No que tange à derrama, argumentam que haverá dupla incidência anual do quinto
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sobre os cidadãos bons, que se verão multados. Aduzem que a situação é precária, sendo que todos os que
não furtam pagarão pelos culpados. A mudança do ouro de 1.500 réis para 1.200 réis tornaria os endividados
mais ainda, por haver a prática de muitos negócios fiados. Criticam a derrama no que toca à possível falta de
isonomia em sua aplicação eis que:

“[...] são os oficiais das câmaras um ano uns, outro ano outros, e estes todos têm
amigos, parentes, ódios e paixões, qualidades que impossibilitam para a igualdade da
derrama, cujas dificuldades e prejuízos estão ameaçando uma total ruína, confusão e
desordem na observância do ouro de doze tostões e derrama” (p. 521).
 

Ressaltam a situação precária das minas, a inexistência de descobertas e grandezas de ouro, como
acontecia outrora e advogam a tese de que o “método mais suave, útil, permanente, de leve ônus e fácil
arrecadação com que se pode cobrar o direito senhorial do quinto é nos gêneros que entram nas Minas”. E
ainda que:

“[...] é mais suave porque nele se cobra insensivelmente o quinto, comprando todos
o de que necessita à proporção do que têm e do que podem pôr um só imaginado
excesso no preço que, na realidade, o não é, como logo se mostrará” (p. 521).

Passam a argumentar porque o método é útil, permanente, seguro e leve. Interessante o argumento
de que “pagam todos sem que possa queixar nenhuma qualidade de pessoa, pois paga o governador, bispo,
ministros, clérigos, pobre e ricos à proporção do que podem e do que compram e gastam (...)” (p. 522).

Defendem que a arrecadação não deve se fazer por contrato[9], em virtude da ambição dos
contratadores, devendo ser feita de forma direta pela Real Fazenda. Terminam apelando para que seja revista
e examinada a matéria, pois ignoram haja:

“[...] lei, direito ou razão para que no mesmo ano paguem os fiéis vassalos duas
vezes capitação – uma quando metem o ouro, outra com a derrama -, nem parece
justo que pague o inocente pelo culpado, o que não furta pelo que furta, o que não
pode pelo que pode, sendo os bens das Minas uma aparência de escravos e roças,
que a maior parte se deve” (p. 525).
 

Completam que “a derrama há de causar maior estrago e vexame que a própria capitação, por ser
raio que com maior violência cai sobre os homens ricos, e onde não há estes não podem viver os pobres” (p.
525).

 
59) Carta do Senado da Câmara de Vila Nova da Rainha sobre representação contra a Lei

Novíssima das Casas de Fundição.
 
Descrição dos editores do Códice Costa Matoso (p. 525)
Este documento é descrito como carta dos camaristas de Vila Nova da Rainha referendando a

proposta de Vila Rica de Comutação do quinto por tributo sobre os gêneros que entrassem em Minas Gerais
contra a Lei Novíssima das Casas de Fundição, e comunicando que aguardavam os termos da representação
da cabeça da comarca do Rio das Velhas, Sabará, para remessa da sua, datado de 18/05/1751.

Trata-se de parecer de forma epistolar favorável ao restabelecimento das casas de fundição e da
instituição da cobrança dos quintos nas “entradas e passagens” de Minas e contra a derrama.

Análise descritiva
Os camaristas de Vila Nova da Rainha manifestam a sua concordância com a satisfação dos quintos

por meio das passagens e entradas[10] nas Minas, lhes parecendo o modo mais suave de pagamento, a não
ser pela proposta de se criar casa da moeda nas Minas, com o que discordavam, em razão dos grandes danos
que resultaram quando as houve, considerando difícil de conseguir a arrecadação proposta pela Coroa.

 
60) Carta do senado da Câmara de São João del-Rei sobre representação contra a Lei

Novíssima das Casas de Fundição.
 
Descrição dos editores do Códice Costa Matoso (p. 527)
Este documento é descrito como carta dos camaristas da vila de São João del-Rei referendando a

proposta de Vila Rica de comutação do quinto por tributo sobre os gêneros que entrassem em Minas Gerais,
inclusive no tocante à imposição sobre a aguardente e contra a Lei Novíssima das Casas de Fundição.
Comunicava, ainda, voto de procurador e de rateamento das despesas com a representação, datado de
15/04/1751.

Trata-se de parecer epistolar em favor da cobrança dos quintos nas entradas.
Análise descritiva
Os camaristas de São João del-Rei manifestam sua satisfação com a proposta de Vila Rica, na

mesma linha de sua própria, concordando que o método mais suave de arrecadação é o da imposição das
cargas secas e molhadas[11] e também nos negros, cavalos, fumos e cachaças, sugerindo que se pedisse à
Coroa que deixasse à eleição das câmaras os gêneros sobre os quais se poria a imposição, sugerindo que no
cômputo das cem arrobas se incluíssem as que se pagam nos registros.

Sugeriam, portanto, que a tributação se fizesse sobre os gêneros que lhes parecessem, se botando,
no início do ano, uma derrama, se necessário (uma meia ou terça capitação) para haver o ouro pronto para
os anos seguintes para alguma falta que houvesse, já que um ano poderia render mais, outro menos, fazendo-
se a compensação.

 
4. ANÁLISE CRÍTICA DOS MANUSCRITOS
 
Do exame dos documentos analisados, pode-se concluir que os contribuintes da época – os

mineiros representados, sobretudo, pelas câmaras das comarcas – concordavam com a extinção da cobrança
da capitação, por ser uma exação considerada destrutiva, suportada pelos contribuintes independentemente
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de seus rendimentos.
A base de cálculo da capitação era o número de escravos de cada senhor (ou o número de oficiais

mecânicos ou lojas), mas, com o empobrecimento das minas e a crise econômica, esta base de cálculo passou
a se distanciar da realidade, representando, cada vez menos, um signo presuntivo de riqueza, transformando
a tributação em confiscatória.

O restabelecimento da cobrança do quinto por meio das casas de fundição, era visto, portanto, com
bons olhos, sobretudo por ser um tipo de tributo cuja base de cálculo guardava mais contato com a realidade
(incidia percentualmente sobre o ouro extraído) e que encontrava, desta forma, ressonância na capacidade
contributiva dos mineiros.

Embora estivessem de acordo com o restabelecimento das casas de fundição, os mineiros
manifestavam a sua discordância com a derrama, prevista no Alvará de 3 de dezembro de 1750 (Lei
Novíssima das Casas de Fundição), por representar confisco direto sobre os bens da população, além de ser
uma medida que desprezava a real situação das minas, os descaminhos do ouro e o endividamento dos
mineiros.

Neste sentido, as propostas das câmaras, giram, em geral, em torno da busca de soluções para o
abastecimento dos cofres reais, sem que se fizesse uso da derrama, por meio da sugestão, seja do
recrudescimento das técnicas de fiscalização, seja de satisfação dos quintos através de impostos sobre o
consumo.

É interessante notar, desta forma, que os camaristas sequer questionam a necessidade de um maior
abastecimento dos cofres reais, adotando uma retórica de aparente concordância com esta política,
sugerindo, aliás, alternativas de cobrança que demovessem o Reinado de adotar a derrama.

Na carta dos camaristas de Mariana temos proposta de adoção de uma série de medidas de
fiscalização mais rígidas para a cobrança do quinto, com previsão detalhada da adoção de sanções, punitivas
para aqueles que contribuíssem ou participassem do descaminho do ouro em pó, e premiais para os que
colaborassem com a fiscalização.

Contudo, na representação em si elaborada pela câmara de Vila Rica e dirigida à Coroa, não se
propõe o recrudescimento da fiscalização – porque inócuo, na opinião dos camaristas – mas a substituição de
imposição direta por imposição indireta. O quinto seria cobrado através de imposto sobre o consumo “mais
suave, útil, permanente, de leve ônus e fácil arrecadação” (p. 521).

Os camaristas de Vila Rica argumentam que o imposto sobre o consumo teria mais “leveza”,
justamente em razão de seu caráter seletivo, na medida em que os contribuintes pagariam “à proporção do
que podem e do que compram e gastam” (p. 522). Aduzem, ainda, que a cobrança não deveria ser parafiscal,
em razão de corrupção dos contratadores, devendo a Real Fazenda arrecadá-lo de forma direta.

No que toca à derrama, objetam-se a esta em razão de seu caráter violento (confiscatório) e
representativo de dupla – e ilegal – incidência sobre os “fiéis vassalos” – punindo os bons contribuintes em
lugar dos sonegadores. Como topos argumentativo, defendem que os mineiros são fonte produtora de toda
riqueza, devendo ser preservados. Quanto à implantação da derrama, criticam a possível falta de isonomia
dos fiscais quando da arrecadação.

Estas constatações permitem concluir que os contribuintes, no período imediatamente posterior à
edição do Alvará de 3 de dezembro de 1750, e que antecedeu a Inconfidência Mineira, se opunham às
imposições diretas sobre seu patrimônio e renda – sobretudo quando apresentavam caráter confiscatório,
como no caso da capitação e da derrama – e pleiteavam à Coroa um tipo de tributação mais “suave”, ou seja,
que respeitasse a sua capacidade contributiva, sugerindo a adoção de formas de imposição indireta.

É interessante notar que o fenômeno que ora se verifica, por meio da análise dos presentes
manuscritos, qual seja, de repúdio dos contribuintes mineiros do Século XVIII às imposições diretas, e
preferência pelas imposições indiretas, é algo que pode ser verificado desde a antiguidade.

Em uma breve digressão, vale ressaltar que, na Grécia antiga, por exemplo, na medida em que a
liberdade individual era fundamento da democracia ateniense[12], esta idéia acabava tendo influência sobre o
‘sistema tributário’ da cidade-estado, sendo que a sujeição ao imposto – conseqüentemente – não se baseava
em uma relação de servidão, mas em uma relação de defesa do bem coletivo entregue aos cuidados do
Estado.

Desta forma, a regra da liberdade individual acabou impedindo que se criasse na Grécia um
verdadeiro ‘sistema fiscal’, já que se restringia a instituição de impostos pessoais sobre os cidadãos,
favorecendo a instituição de impostos indiretos, ou seja, aqueles que gravam a utilização, circulação ou
consumo da riqueza. (SÁINZ DE BUJANDA, 1955, p. 135-136).

Com o início de uma política expansionista em Atenas, contudo, aumentaram-se os gastos públicos,
o que fez com que o sistema antes adotado de prestações voluntárias (liturgias) passasse a não mais ser
suficiente para cobrir as despesas essenciais da cidade-estado, sendo a solução para o impasse – diante da
rejeição natural dos gregos aos impostos pessoais – foi a instituição de impostos indiretos sobre o consumo e
de taxas de natureza diversa.

Em Roma, da mesma forma, e a princípio, há a adoção da exploração tributária dos povos
dominados, sendo que o cidadão romano passa a ser isento das imposições diretas a partir de 167 a.c., o que
assemelhava o sistema romano ao grego.

Os impostos diretos, desta forma, não eram bem aceitos entre os cidadãos romanos, sendo que os
impostos indiretos acabaram por ganhar alguma repercussão, havendo a imposição de impostos aduaneiros
(portorium), impostos sobre o preço de venda dos escravos, impostos sobre as compras, dentre outros[13].

Feito este breve parênteses, pode-se concluir que os manuscritos ora analisados, portanto, mostram
a preocupação dos contribuintes da época não só com as formas de imposição tributárias – pelo repúdio ao
confisco e reclame à observância da capacidade contributiva –, mas também com as técnicas de arrecadação.

Evidenciam que longe de apenas criticar a Coroa, as câmaras das comarcas pensavam alternativas
detalhadas para o incremento da arrecadação com pleito à observância das – inexistentes, mas já almejadas –
garantias individuais.

Os manuscritos são rica fonte de pesquisa sobre o consentimento do imposto nas minas
setecentistas, e reforçam a famosa concepção de que as imposições diretas sempre foram, historicamente, as
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mais sentidas e repelidas pelos contribuintes, também nestas terras mineiras.
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[1] Destaca-se a tese de doutorado de Luciano Figueiredo intitulada “Revoltas, fiscalidade e identidade
colonial na América Portuguesa. Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, 1640-1761”.
[2] O “Códice Costa Matoso” é uma coleção de manuscritos do Século XVIII reunidos pelo ouvidor de
comarca (ministro provido pelo rei para exercer a justiça de segunda instância na comarca) na capitania de
Minas Gerais Caetano da Costa Matoso. Foram papéis soltos, colecionados ao longo dos anos no exercício
da magistratura em Minas Gerais, compilados em quatro fases distintas: de 1745 a 1748, de 1749 a 1752,
entre maio e setembro de 1752, e de 1752 a 1754.
[3] De acordo com o Livro II, título XL das Ordenações Filipinas, as coisas cujo efeito houvesse de durar
mais de um ano, não deviam se passar por alvarás, embora, na prática, fosse comum a utilização de alvarás
para tratar de matéria reservada às cartas de lei, surgindo a figura dos alvarás de lei ou com força de lei. O
Alvará de 3 de dezembro de 1750 tinha força de lei e aboliu a capitação (tributo cobrado por escravo maior
de 12 anos) e restabeleceu as Casas de Fundição com a cobrança do quinto, obrigando os povos das minas
gerais a assegurar anualmente à fazenda cem arrobas de ouro (1.500 quilos), sob pena de serem completadas
por meio da derrama (lançamento de contribuição ou tributo repartido por toda a população, ou seja,
derramada). O quinto do ouro era um tributo cobrado pela coroa portuguesa que correspondia a 20% de
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todo ouro encontrado na Colônia, que era cobrado nas casas de fundição.
[4] Câmara era órgão com funções de Justiça de primeira instância e administrativas nas cidades ou vilas e
seu termo. Cabia à câmara cuidar da fixação e fiscalização de posturas, de regimentos de ofícios mecânicos e
dos padrões das unidades de medida; executar obras públicas; zelar pelo abastecimento; cuidar da saúde e da
ordem pública; distribuir as crianças expostas e enjeitadas por amas pagas; e organizar as principais festas
religiosas (normalmente as de Corpus Christi, do anjo Custódio e as ladainhas de maio), os festejos públicos
relacionados com eventos na família real (nascimentos, matrimônios, exéquias) e a entrada de governador ou
bispo. Tinha como prerrogativa a representação direta à Coroa e ao Desembargo do Paço sobre assuntos de
interesse público. Era fiscalizada pelo corregedor, recaindo a malversação sobre os bens do camarista.
(Códice Costa Matoso, vol. 2, p. 81).
Senado era título meramente honorífico concedido a algumas câmaras, que permaneciam com as mesmas
atribuições e competências. (Códice Costa Matoso, vol. 2, p. 122).
[5] Homem bom era membro da comunidade que atendia aos requisitos de: maioridade (25 anos completos);
independência econômica; e elevado conceito social e chefia de família. (Códice Costa Matoso, vol. 2, p.
102).
[6] Dispõe o Capítulo XI do Alvará de 3 de dezembro de 1750, in verbis: “Considerando os graves
inconvenientes, que resultarão de se admitirem na América denúncias de escravos contra seus senhores: Sou
servido suspender por ora este meio. Se porém os povos das Minas o pedirem a bem da quota de cem
arrobas de ouro, que se obrigarão a segurar-me cada ano; e se apontarem meios tais, que façam cessar os
sobreditos inconvenientes, terei atenção à utilidade, que se achar nos meios que me forem propostos, para
serem admitidos em termos competentes. A mesma atenção terei a quaisquer outros expedientes, que os
Governadores, e Procuradores dos referidos povos me representarem, achando que são úteis, para se praticar
o sistema restabelecido por esta Lei com maior segurança do Cabeção, e com maior vantagem do bem
comum dos meus fiéis vassalos”.
[7] Capitação era a denominação dada ao tributo semestral pago na casa de intendência do ouro ou do
diamante no valor de 2 oitavas e 12 vinténs sobre cada negro, foro ou oficial mecânico, de 24 oitavas sobre
loja grande, 16 sobre medianas e vendas, 8 sobre pequenas, pelo qual se comutou a cobrança do quinto do
ouro nas casas de fundição na América portuguesa. Foi cobrado no período de julho de 1735 a junho de
1751.(Códice Costa Matoso, vol. 2, p. 82).
[8] Toque era a experiência que se fazia com a pedra de toque para avaliar a pureza do ouro. Fig. Quilate,
peso do ouro. (Códice Costa Matoso, vol. 2, p. 125).
[9] Contrato de renda real era a convenção feita entre a Coroa e particular ou companhia para a
administração e arrecadação de renda real. Era feito através de leilão, geralmente trienais, ficando o
arrematante, em contrapartida à obrigação de pagar o valor do contrato à Fazenda Real, com o direito às
receitas da respectiva renda. (Códice Costa Matoso. Vol. 2, p. 88).
[10] Passagens eram estipêndios que se pagavam do senhor do navio ou barca em que passava o viandante.
Na América portuguesa é direito real que incide sobre as pessoas e gados que entram nos distritos
mineradores, cuja cobrança se faz nos registros dispostos estrategicamente nas travessias obrigatórias dos
rios. O valor do tributo variava nos diversos registros, elevando-se em proporção direta ao trânsito de
passageiros e comboios. (Códice Costa Matoso, vol. 2, p. 112).
Entradas eram direitos reais que incidiam sobre mercadorias, escravos e gados que entravam nas regiões
mineradoras da América portuguesa, cuja cobrança se fazia nos registros de contagem. As tarifas eram
diferenciadas para os diversos gêneros: uma oitava e meia de ouro sobre duas arrobas de fazenda seca; meia
oitava de ouro sobre duas arrobas de fazenda molhada; duas oitavas sobre cada escravo; duas oitavas sobre
cada cavalo ou mula sem sela; e uma oitava sobre cada cabeça de gado vacum. (Códice Costa Matoso, vol.
2, p. 94).
[11] Seco era a mercadoria não comestível de qualquer natureza, ainda que líquido. (Códice Costa Matoso,
vol. 2, p. 121). Molhado era a mercadoria comestível de qualquer natureza, ainda que sólida (Códice Costa
Matoso, vol. 2, p. 109).
[12] A concepção grega de democracia difere de sua concepção burguesa, tal como a conhecemos.
Aristóteles propalava que a condição de cidadão ateniense era conferida apenas àqueles que tivessem parte
na autoridade deliberativa e na autoridade judiciária, não devendo ser admitidos artesãos dentre os cidadãos.
A virtude política, nesta senda, era apenas daqueles que não tivessem a necessidade de trabalhar para
sobreviver, não sendo possível aos artesãos ou aos mercenários praticar a virtude (DALLARI, 2003, p. 146).
[13] Confira-se a respeito da história do tributo as obras de ARDANT, 1971 e SÁINZ DE BUJANDA,
1955.
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LEI 6.683/79 – "O VÉU DO ESQUECIMENTO": O LENTO E GRADUAL CAMINHAR DA
ANISTIA RECÍPROCA DE 1979

LAW 6683/79 - "THE VEIL OF FORGETFULNESS": THE SLOW AND GRADUAL WALK OF
AMNESTY RECIPROCAL 1979

David Barbosa de Oliveira

RESUMO
Esse artigo discute a Lei de Anistia brasileira, publicada no Governo militar do presidente Figueiredo, a Lei
6.683/79, tentando contextualizar historicamente sua discussão parlamentar e sua promulgação, bem como
seus pressupostos sociais e políticos. Contudo, antes, analisam-se os pressupostos históricos da anistia, sua
gênese na Grécia, e a sua disseminação de Roma para todo o mundo ocidental. Com o surgimento do Estado
Moderno, a anistia teve a utilidade questionada, por estar associada ao poder absoluto do rei, só sendo
recuperada posteriormente com o Estado de Direito e a separação de poderes, adquirindo seus traços atuais.
Contextualiza-se a anistia no Brasil, demonstrando que ela esteve presente durante toda a história brasileira.
Por fim, analisa-se o atual conteúdo da anistia ante os pressupostos da justiça de transição, delineando os
atuais traços do instituto, realçando sua perene evolução.
PALAVRAS-CHAVES: ANISTIA; HISTÓRIA; DIREITO INTERNACIONAL.

ABSTRACT
This article discusses the brasilian Amnesty Law published in the military government of President
Figueiredo, Law 6683/79, trying to contextualize historically the parliamentary debate and enactment as well
as their social and political assumptions. However, before we examine the historical conditions of the
amnesty, its origin in Greece, and disseminated to Rome for the entire Western world. With the emergence of
the Modern State, amnesty had questioned the usefulness, because it is associated to the absolute power of
the king, being recovered only after the rule of law and separation of powers, gaining its current strokes.
Contextualizes the amnesty in Brazil, showing that she was present throughout Brazilian history. Finally, we
analyze the current contents of the amnesty before the conditions of transitional justice, outlining the current
features of the Institute, highlighting its continuing evolution.
KEYWORDS: AMNESTY, HISTORY, INTERNATIONAL LAW.

 

INTRODUÇÃO
 
Esse artigo discute a Lei de Anistia publicada no Governo militar do presidente Figueiredo, a Lei

6.683/79, tentando contextualizar historicamente sua discussão parlamentar e sua promulgação, bem como
seus pressupostos sociais e políticos.

O primeiro capítulo incursiona pela origem da anistia, desde sua gênese, na Grécia. Observa-se que
de Roma o instituto se disseminou por todo o mundo ocidental. Aborda-se, que em sua evolução, com o
surgimento do Estado Moderno, a anistia teve a utilidade questionada, pois estava associada ao poder
absoluto do rei, só sendo recuperada posteriormente com o Estado de Direito e a separação de poderes,
adquirindo seus traços atuais.

No segundo seguimento, contextualiza-se a anistia no Brasil, seu início, assim como expõem-se
alguns exemplos do uso do instituto, demonstrando que ele esteve presente durante toda a história brasileira.

No terceiro tópico, tece-se à discussão legislativa acerca da Lei 6.683/79: o projeto de lei, as
discussões na Comissão Mista do Parlamento e as discussões no plenário até a promulgação. Trata-se
também, neste seguimento, das forças sociais que fomentaram a última anistia pátria.

Por fim, no último capítulo, decompõe-se o atual conceito de justiça de transição e analisa-se como
a anistia se insere nesta moderna concepção, abandonando sua primazia como instrumento de pacificação
social, tornando-se apenas mais um dentre os tantos elementos facilitadores da justiça após regimes de
exceção. Alia-se, então, a anistia à verdade, à responsabilização civil e à persecução criminal a fim de
instrumentalizar o necessário equilíbrio entre paz e justiça.

 
ANISTIA: ORIGEM E EVOLUÇÃO

 
Antes de adentrar-se mais profundamente no estudo da anistia da Lei 6.683/79, urge um intercurso

nas origens do instituto para se entender seu conteúdo e sua evolução.
Para Rui Barbosa a anistia é o “véu do eterno esquecimento”[1] posto que a anistia verdadeira é a

que “cicatriza feridas abertas pelas revoluções, aquella cujas virtudes o historiador grego celebrava nestas
palavras de eloquente concisão: 'Ellas perdoaram, e d'ahi anate conviveram em democracia'.”[2]

A anistia é uma das espécies de graça. Esta é empregada desde tempos imemoriais. Muito antes da
Civilização Grega, o perdão a determinados crimes já existia.
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Em certo sentido, quanto menor fosse a organização jurídica e as instituições de direito nos estados, mais
o poder de graça era necessário. Em não havendo tribunais para julgar os crimes, quase sempre isto
cabia aos monarcas, os quais, a depender da conveniência e da sua magnanimidade, podiam usar
também seu poder de perdoar os réus. Com o surgimento dos primeiros tribunais de justiça nos estados a
partir da Grécia e de Roma, a graça começa a tomar forma de institutos jurídicos soberanos. É então que
aparece o indulto e a anistia (...)[3].

 
Os autores divergem quanto ao momento inicial do surgimento da anistia[4]. Para alguns autores, a

origem da anistia encontra-se na Grécia, mais especificamente na Cidade-Estado de Atenas, no ano de 594
a.C., quando Sólon foi eleito arconte. Sólon, com a finalidade de realizar reformas socioeconômicas e
políticas para combater a aristocracia grega, editou uma lei de anistia[5]. Depois de haver recusado a tirania,
Sólon reintegrou, por ato geral e de forma ampla nos direitos e privilégios de cidadão, os anistiados, só
excluindo aqueles que foram julgados no pritaneu sob a nota de traição ou homicídio [6]. 

Para outros, só em Roma o instituto surgiu, mais especificamente durante o Império. Neste período,
a vontade do imperador impõe-se, concedendo a anistia sob o nome de generalis abolitio. Esse privilégio
imperial apresenta-se em duas modalidades, segundo Railda Saraiva de Moraes:

 
1) a  abolitio, quando a graça era concedida antes da condenação – e se denominava, e não, de
indulgência, vênia, intercessão ou anistia, produzindo efeito extintivo da ação; e 2) a gratia,
propriamente, concedida depois da condenação, que podia ocorrer antes, durante ou depois do
cumprimento da pena, e se caracterizava pela remissão da pena executória ou executanda, ou então, é
concedida após cumprida a penalidade imposta, operava a reintegração do condenado em seus
direitos[7].

 
Esse favor imperial pode também ser concedido mediante uma graça coletiva ou ainda sob a forma

de um perdão geral, no início e nos fins dos governos, chamada de Lex obliviones. Pontes de Miranda
assegura que “com ela, como mediante a nossa anistia, olvida-se o ato criminal, com a conseqüência de se lhe
não poderem atribuir efeitos de direito material ou processual”[8] .

Independentemente de onde tenha surgido, do Direito Romano, a anistia irradiou-se à outras
legislações, sendo acolhida nos mais diversos Estados. No final da Idade Média, com o surgimento do
Estado Moderno[9], a centralização do poder nas mãos do monarca reflete-se inevitavelmente sobre o
Direito.

 
A sociedade medieval era uma sociedade pluralista, posto ser constituída por uma pluralidade de
agrupamentos sociais cada um dos quais dispondo de um ordenamento jurídico próprio: o direito aí se
apresenta como um fenômeno social, produzido não pelo Estado, mas pela sociedade civil. Com a
formação do Estado moderno, ao contrário, a sociedade assume a estrutura monista, no sentido de que o
Estado concentra em si todos os poderes, em primeiro lugar aquele de criar o direito[10].

 
Uma vez que em qualquer sociedade “o tipo de Direito existente se relaciona com um determinado

tipo de poder”[11], aquele deixou de ser um mero coadjuvante nas relações sociais, tornando-se racional[12]

e assumindo o seu atual papel de destaque dentro do Estado. Não mais se “tratava de descobrir uma ordem
jurídica solidificada através da tradição. Era necessário, agora, estudar, a fundo, a ratio que promanava
daquela lex scripta universal, aplicável a quaisquer situações da vida cotidiana”.[13]

Essa mútua dependência entre Direito e poder reflete-se inexoravelmente sobre a anistia, estando
vinculada, no período, diretamente ao monarca, que encarna a soberania e o seu absoluto poder. A anistia e a
punição, no início do Estado moderno, são prerrogativas do rei. No Estado absoluto, a infração é o
rompimento da legalidade, que significa, nesta situação, o rompimento da vontade do soberano. Sobre o
corpo do condenado baixa o manto do suplício, que é a “arte quantitativa do sofrimento”[14] [15]. A dor
torna-se a medida reguladora da pena. “O suplício não restabelecia a justiça, mas reatava o poder”[16]. O
condenado, uma vez dentro do processo de suplício, já não possui domínio sobre seu pudor, seu corpo, sua
vida, resta-se entregue ao carrasco, “coisificado” como objeto dos autos, estendendo-se o suplício às vezes
até mesmo após a morte[17]. O suplício devia ficar gravado na memória do público e na pele da vítima,
entendendo-se que um suplício representa vários ao mesmo tempo na mente de cada espectador, daí se
inferia a eficiência do controle do poder.

O poder é do rei e isso significa que o Judiciário[18] e o Legislativo representam o mesmo rei,
sendo extensões de seu uno poder. A pena e a anistia são a mesma manifestação do poder absoluto apenas
com sinais contrários[19]. O rei é quem detém o poder de dizer a lei penal, indicando o crime e a pena e,
quando possível, a possibilidade de esquece-los. O rei, longe de buscar uma justiça proba, intervém nela,
impedindo

 
o curso regular e austero da justiça, pelos perdões, comutações, evocações em conselho ou pressões
diretas sobre os magistrados. (...) Essa disfunção do poder provém de um excesso central: o que se
poderia chamar o “superpoder” monárquico que identifica o direito de punir com o poder pessoal do
soberano[20].

 
A discricionariedade do rei, de punir ou agraciar, “conduziu frequentemente ao uso imoderado da

indulgência soberana, o que não passou desapercebido aos políticos e publicistas da época, preocupados em
assegurar o prestígio das normas penais”[21]. A anistia aqui é percebida como arbítrio do rei e não como
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defesa do indivíduo ou da paz social.
Contribuíram com a decadência desse modelo de direito punitivo, além da resistência do povo ao

suplício – muitas vezes salvando o condenado, quando o percebiam inocente: atacando o carrasco;
destruindo o cadafalso e ativando revoltas contra o poder punitivo e o rei –, a elevação do nível de vida, o
aumento demográfico, o acúmulo de riqueza e a necessidade de obter mais segurança sobre os bens
materiais.

Na metade do século XVIII, então, buscando uma nova relação entre o poder do soberano e o
direito de punir, os grandes “reformadores”[22] procuraram não criar um novo direito punitivo, mas
estabelecer uma nova economia do poder. Objetivava-se que esse poder fosse difundido de maneira mais
intensa na sociedade. Em vez do arbítrio do rei, devia a pena ser a conseqüência natural do crime. Era
preciso ser mais vigilante em vez de severo[23]. A infração não agredia, assim, diretamente a pessoa do rei,
mas todo o corpo social, ensejando a busca de restaurar a eqüidade e a paz dentro da sociedade; a punição
agora defendia a sociedade, restabelecendo a ordem. Resumindo as idéias dos reformadores sobre a relação
entre o direito de punir do rei e o uso da graça e das suas espécies, Beccaria aduz:

 
O direito de punir não pertence a nenhum cidadão em particular; pertence às leis, que são o órgão da
vontade de todos. Um cidadão ofendido pode renunciar à sua porção desse direito, mas não tem nenhum
poder sobre a dos outros. Quando as penas se tiverem tornado menos cruéis, a demência e o perdão
serão menos necessários. Feliz a nação que não mais lhes desse o nome de virtudes! A demência, que se
tem visto em alguns soberanos substituir outras qualidades que lhes faltavam para cumprir os deveres do
trono, deveria ser banida de uma legislação sábia na qual as penas fossem brandas e a justiça feita com
formas prontas e regulares. (...) O direito de conceder graça é sem dúvida a mais bela prerrogativa do
trono; é o mais precioso atributo do poder soberano; mas, ao mesmo tempo, é uma improbação tácita das
leis existentes. O soberano que se ocupa com a felicidade pública e que julga contribuir para ela
exercendo o direito de conceder graça, eleva-se então contra o código criminal, consagrado, mau grado
seus vícios, pelos preconceitos antigos, pelo calhamaço impostor dos comentadores, pelo grave aparelho
das velhas formalidades, enfim, pelo sufrágio dos semi-sábios, sempre mais insinuantes e mais escutados
do que os verdadeiros sábios. (...) Quando o soberano concede graça a um criminoso, não será o caso de
dizer que sacrifica a segurança pública à de um particular e que, por um ato de cega benevolência,
pronuncia um decreto geral de impunidade?[24]

 
No começo do séc. XIX, o indivíduo e a sociedade respiravam uma atmosfera liberalista e foi, neste

contexto, que surgiu o Estado de Direito como tipo especial de Estado que podia seguir quaisquer fins e
objetivos, desde que respeitada a lei. A lei era a liberdade antes de tudo, antes mesmo da igualdade; liberdade
ante o arbítrio real[25]. “O Estado assume o caráter de Estado de Direito não porque o Direito seja a origem
do Estado, mas porque o Estado encontra no Direito tanto a sua justificação como o seu limite racional”[26].
Somente as leis deveriam regular o ordenamento e estas haveriam de ser abstratas, a fim de poderem ser
aplicadas a todos indistintamente. Como o Estado se tornou sujeito de deveres e direitos, passou então a ser
pessoa jurídica, podendo assim o indivíduo exercer seu direito contra o Estado.

Somando-se então o Estado de Direito à idéia – do século anterior – da divisão de poderes, estava
assegurado verdadeiramente um campo seguro ao cidadão frente ao Estado. Na técnica da divisão de
poderes, o Poder é repartido para impedir sua concentração em somente um órgão estatal, evitando que seja
objeto de abuso, caso não sofra qualquer controle. Os poderes divididos são independentes, mas
reciprocamente se limitam pelo sistema de freios e contrapesos[27]. Dessa polaridade, autonomia e limitação
recíproca, evita-se o abuso do poder.

Desta forma, elude-se também a idéia de que o Poder alcance o corpo, pois, a exemplo do suplício,
o poder desregrado investe sua força sobre o corpo, agredindo os mais valiosos direitos: a verdade, a
liberdade, a integridade física e a vida. O poder ilimitado mente, corrompe, agride, mata. O corpo é o objeto
do absoluto poder de todas as ditaduras, de todo estado de exceção.

Com efeito, a queda do absolutismo, e junto a isso o surgimento do Estado de direito e o sistema de
freios e contrapesos da separação de poderes, repercutiram intrinsecamente sobre a graça e logicamente
sobre suas espécies, gerando segurança ao indivíduo. Daí ser possível dizer que,

 
para um melhor equilíbrio entre os poderes, e sempre traduzindo maior garantia para o indivíduo, foi o
poder de graça repartido, distribuindo-se a competência entre o Chefe de Estado e o Poder Legislativo,
cabendo a este a anistia, que se entendeu somente poderia ser concedida por lei[28].

 
A anistia passou a ser inserida, no Estado Moderno, de forma expressa, nas constituições,

revestindo-se de especial conotação política.
 

A ANISTIA NO BRASIL – REFERÊNCIAS HISTÓRICAS
 
A anistia é uma tradição histórica no Brasil. “Em quase todos os momentos importantes da história

nacional e em todas as suas fases, Colônia, Reino, Império e República, a anistia esteve presente”[29]. É
importante dizer-se que houve duas importantes exceções: a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira,
nas quais os participantes, em regra, foram severamente punidos, inclusive com suplício[30], não sendo
concedida anistia a nenhum dos envolvidos.

A primeira anistia brasileira foi concedida imediatamente após a Independência, em 1822. Logo
após esta, Diogo Feijó prometeu anistiar os revoltosos da Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, vindo
a cumprir a promessa pelo Decreto-lei nº 40, de 1836. Logo em seguida, foi a vez da Revolução Praieira,
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segundo Pontes de Miranda, “pelo decreto nº 576-A, de 11 de janeiro de 1849”[31].
As anistias de 1930 e 1931, pelos respectivos Decretos-lei nº 19.395 e 20.249, ligam-se ao Levante

Tenentista. O Decreto-lei nº 19.395 refere-se especificamente aos crimes políticos ocorridos em 1930. O
Decreto-lei nº 474, de 1945, anistiou “a todos quanto tenham cometido crimes políticos desde 16 de julho de
1934 até à data da publicação do presente decreto-lei excluídos os crimes comuns não conexos com
políticos, bem como os praticados em tempo de guerra”[32].

No Brasil, “as que predominaram foram as anistias gerais, entre as quais se incluem a de 1882, a de
1831, a de 1930, a de 1934, a de 1935, a de 1945 e a de 1961”[33]. E assim seguiu-se por toda a História
nacional: após uma revolução, havia sempre uma anistia e isso se deu até a última anistia da história nacional
– a anistia da Lei 6.683/79.

 
A ANISTIA DA LEI 6.683/79

 
Bem antes de 1979, até mesmo do AI-5, algumas vozes já clamavam pela anistia. Em 1965, Carlos

Heitor Cony já assinalava que “desde 1º de abril que o governo tem diante de si um dilema incontornável: ou
processa e condena regularmente os milhares de acusados em todo o País; ou concede anistia”[34]. Mesmo
entre os setores militares, havia vozes pró-anistia, como o general Pery Bevilácqua, em 1966, afirmando que
“a nação não deve permanecer muito tempo dividida, entre vencedores e vencidos. (...) Sou por uma anistia
ampla que abranja todos os cidadãos tidos como subversivos e como tal punidos, ou em vias de o ser, por
motivos políticos”[35].

Desde fins de 1968, articulou-se uma “frente ampla” que pudesse reunir tanto setores da oposição
quanto apoiadores do golpe, defendendo uma anistia geral, dissipando a atmosfera de guerra civil que existia
no País. Essa “frente”, contudo, foi fechada com o AI-5, em abril de 1968.

Ainda em 1968, o deputado Paulo Marcani (MDB-SC) apresentou projeto que concedia anistia a
todos os estudantes, trabalhadores e intelectuais punidos, contudo, em 20 de agosto do mesmo ano, o
projeto foi derrotado no Congresso. Os anos que se seguiram a 1968 foram os mais duros do regime militar
e acarretaram o desaparecimento[36], a prisão ou violentos maus-tratos aos chamados “subversivos”.

Neste lento caminhar, a Emenda Constitucional nº 1, de 1969, complicou ainda mais esta gestação,
pois deslocou, do Congresso para o chefe do Executivo, a competência da iniciativa para propor a lei de
anistia[37], cabendo ao Legislativo apenas discutir e aprovar. Mais especificamente, restava à oposição
apenas “discutir” os termos da anistia do governo, pois a maioria do plenário era arenista. Antes da emenda,
o Legislativo tinha a iniciativa, embora necessitasse da sanção presidencial, coadunando com o sistema de
freios e contrapesos típico do sistema democrático.

Ernesto Geisel, ex-presidente da Petrobrás, sucedendo Emílio Garrastazu Médici na Presidência da
República, em 1974, prometeu uma distensão política lenta, segura e gradual. Essa abertura prometida por
Geisel decorreu de este ser da mesma linha ideológica do ex-presidente Castello Branco, que via a ditadura
militar como uma intervenção temporária na sociedade brasileira. Outro fato para essa abertura foi que,
assim como outros militares que tinham uma visão mais profissional da carreira, Geisel não tinha interesse na
vinculação da imagem dos militares com atos ambiciosos que prevaleciam sobre as obrigações da carreira
militar, ou mesmo aos atos de tortura. Além destas, há ainda outras razões para a reabertura.

 
Em 1973 tinha acontecido o primeiro choque do petróleo, isto é, um aumento brusco no preço do
produto, promovido pela OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A triplicação do
preço atingiu o Brasil com muita força, pois 80% do consumo dependia do petróleo importado. (...) Os
anos do “milagre” estavam contados e eram necessárias estratégias para enfrentar os tempos difíceis que
se anunciavam. Nessa conjuntura, seria melhor para o governo e para os militares promover a
redemocratização enquanto houvesse prosperidade econômica do que aguardar para fazê-lo em época de
crise, quando os custos da manutenção do controle dos acontecimentos seriam muitos mais altos[38].

 
Desta forma, Geisel recebeu o poder no final do milagre econômico, com retração dos

investimentos e com uma inflação que começava a repercutir no dia-a-dia da população.
Nas eleições de 1974, em decorrência do fim da censura prévia e do acesso à propaganda política na

televisão, o MDB, aglutinador de toda oposição ao regime, saiu vencedor com votação maciça, em especial,
nos grandes centros urbanos.  Com receio, entretanto, de nova “derrota e sob a pressão dos militares mais
radicais, Geisel deu um passo atrás”[39] e, em 1977, diante da recusa do MDB em reformar o judiciário, o
Congresso mais uma vez foi fechado, sendo outorgou o “pacote de abril”. O “pacote de abril', dentre outras
medidas, como a reforma do Judiciário, previa: evitar vitórias oposicionistas, garantindo a manutenção do
poder por meio de eleições indiretas para governadores de Estado e de um terço do Senado; prorrogar o
mandato de presidente para seis anos; limitar a propaganda eleitoral gratuita etc.

 A conjuntura política e social, entretanto, já não acomodava passivamente mais medidas desse teor,
evidenciando-se a oposição ao regime militar. A palavra de ordem era, pois, redemocratização. “Em 1978, o
Congresso votou o fim do AI-5, o fim da censura prévia na rádio e na televisão, e o restabelecimento do
habbeas corpus para crime políticos”[40]. No mesmo ano, Figueiredo, ex-chefe do SNI, é indiretamente
eleito presidente, governando com uma Constituição reformada, o que permitiu a extinção de todos os atos
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institucionais, no entanto, o Executivo por meio das “salvaguardas” (podendo decretar estado de emergência
e de sítio, sem a participação do legislativo), ainda era o árbitro supremo do País.

“Embora os problemas econômicos fossem urgentes, uma das primeiras e mais importantes decisões
de Figueiredo foi política”[41]. Em agosto de 1979, junto a uma ampla campanha publicitária, foi votada a
Lei de Anistia, tão exigida pela oposição emedebista. A lei era polêmica, pois atingia ambos os lados, tanto
os antes chamados subversivos, quanto os militares que prenderam, torturaram e mataram, além de não
prever a volta aos quartéis dos militares cassados e reformados compulsoriamente.

 
“A anistia foi um poderoso tônico na atmosfera política, dando imediato reforço à popularidade do
presidente. Mostrava também que Figueiredo confiava que podia resistir às objeções da linha dura por
ter permitido o reingresso na política de tantos 'subversivos’”[42].

 
O passo definitivo para a anistia foi a formação do Movimento Feminino pela Anistia (MFPA), por

iniciativa da advogada Terezinha Zerbini.
 

Por todos os quadrantes do país outras vozes vão se somando em favor da anistia. (...) A sua
reivindicação não surge isolada. Aparece ao lado da defesa dos direitos humanos, da exigência do fim
dos atos de exceção, dos reclamos de liberdade democrática. Assim é que, diante de cada atentado contra
os direitos humanos, mais cresce a luta pela anistia[43].

 
Uma anistia “possibilitaria um desafogo de opinião pública ao mesmo tempo desarticulando um

amplo movimento social que se mobilizara em torno da questão da anistia aos presos por motivo de
opinião”[44]. Foi então que, em março de 1979, o general João Batista de Oliveira Figueiredo, ex-chefe do
SNI no governo Geisel, assumiu a Presidência e, em 27 de junho do mesmo ano, remeteu ao Congresso
Nacional a mensagem nº 59 nos seguintes termos:

 
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Ao dar início às atividades, o Governo anunciou que a anistia haveria de incluir-se entre as prioridades
do ano em curso. É que uma nova fase da política brasileira se inaugurava, fazia pouco, com a vigência
da Emenda Constitucional nº11[45] e a conseqüente superação de um período que requerera
procedimentos traumáticos e de caráter excepcional. (...) Consideramos ser este o momento propício à
pacificação que não importe em renúncia às lutas partidárias inseparáveis do processo democrático, mas
nasça da compreensão patriótica e se traduza em atos de coragem e determinação, em favor das soluções
dos problemas brasileiros. A anistia é um ato unilateral de Poder, mas pressupõe, para cumprir sua
destinação política, haja, na divergência que não se desfaz, antes se reafirma pela liberdade, o
desarmamento dos espíritos pela convicção da indispensabilidade da coexistência democrática. A anistia
reabre o campo de ação política, enseja o reencontro, reúne e congrega para a construção do futuro e
vem na hora certa. (...) Este, Senhores Congressistas, o projeto de anistia que, com fundamento no art.
57, item VI, combinado com o § 2º do art. 51 da Constituição Federal, envio à consideração de Vossas
Excelências, na convicção de que pratico um ato significativo e profundo, o ato histórico da anistia, com
a mesma serena confiança com que, na informalidade da vida cotidiana, estendo a mão à todos os
brasileiros[46].

 
O projeto de lei nº 14, de 1979, então foi encaminhado para discussão do Congresso Nacional e esta

se resumiu aos dois parágrafos, do art. 1º, do referido projeto. O primeiro considerava conexos aos crimes
políticos os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação
política e o § 2º excetuava do benefício da anistia os condenados pela prática de crimes de terrorismo,
assalto, seqüestro e atentado pessoal[47].

O projeto de anistia apresentado pelo governo procurava claramente resguardar os seus interesses
durante a transição do poder, buscando evitar qualquer posterior punição dos militares pelos excessos
cometidos nos anos de exceção. A anistia recíproca, proposta pelo governo, alcançava os dois lados até
então opostos – os “subversivos” e os militares. É certo que havia críticas das duas partes à anistia recíproca.
A oposição (MDB) era claramente contra, por causa do abuso cometido pelos militares nos anos de exceção.
Já alguns militares criticavam essa anistia porque implicava admitir que houvesse existido tortura.  Observa-
se, contudo, que essa anistia não era tão recíproca assim, pois excluía do pretenso esquecimento as pessoas
que tivessem praticado terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal. Nota-se que terrorismo não era um
tipo penal nem no Código Penal, nem na Lei de Segurança Nacional. Para os militares, a anistia recíproca
impedia o revanchismo[48].

Após, então, a iniciativa do chefe do Executivo[49], o presidente do Congresso nomeou uma
comissão mista, dando continuidade ao processo legislativo, a fim de emitir um parecer meramente
opinativo, não obrigando a deliberação plenária sobre o projeto. O artigo primeiro do projeto da anistia foi
alvo das atenções dos congressistas:

 
Os parlamentares do MDB apresentaram 209 emendas ao projeto (de um total de 305). Dentre as 209, o
partido submeteu 65 propostas de alteração do artigo 1º (aí incluídas 9 emendas substitutivas que
ofereciam um novo projeto na íntegra). Dessas 65, apenas 11, propunham a exclusão do perdão aos
responsáveis pela repressão, 45 mantinham o benefício previsto no projeto de lei e 9 eram
irresolutas[50].

 
O § 2º do projeto atraiu ainda maiores atenções do que o § 1º e a ARENA não apresentou nenhuma

emenda. Alguns deputados, como o parlamentar gaúcho pelo MDB José Carlos Vasconcelos, apresentaram
emendas supressivas do §1º, excetuando da anistia, “por serem crimes comuns, os que praticaram atos de
intimidação, de sevícia, de torturas, que tenham ou não resultado morte, contra presos políticos”[51]. Já o
deputado paraibano Ernani Satyro (ARENA), relator da Comissão, assinalou que “as propostas de punição
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dos torturadores buscavam punir a revolução”[52].
A Comissão Mista aprovou um projeto substituto ao do presidente Figueiredo apresentado por

Satyro. O projeto substituto era basicamente o mesmo projeto original do Presidente. Menos de uma semana
após a aprovação, o projeto foi a discussão no plenário do Congresso Nacional. O deputado paraense Jader
Barbalho afirmou, no plenário do Congresso, que não aceitava que o substitutivo beneficiasse os
“torturadores, aqueles que mataram, e que deveriam, ao contrário, garantir a segurança dos presos”[53].

Os ânimos estavam acirrados e o clima era tenso dentro e fora das galerias de discussão do
Congresso[54]. O MDB, diante da impossibilidade de aprovar o seu próprio substitutivo, resolveu apoiar o
projeto do deputado Djalma Marinho (ARENA – RN), que anistiava todos, tanto “torturadores” quanto
“terroristas”[55]. O MDB cercou o projeto de Marinho que teve também o apoio de outros arenistas,
entretanto, foi derrotado por uma diferença de quatro votos. Em agosto do mesmo ano, após ser aprovada
pelo Congresso Nacional, a Lei de Anistia foi promulgada. Para Thomas Skidmore, a votação da lei de
anistia

 
foi uma transação política. Os líderes da oposição sabiam que só podiam passar a um regime aberto com
a cooperação dos militares. Poderia haver futuras tentativas de reabrir a questão, especialmente por parte
daqueles mais próximos das vítimas da tortura. Mas por enquanto os políticos brasileiros receberam uma
lição, para o melhor ou o pior, sobre a arte da “conciliação”. Havia numerosos precedentes na história do
Brasil[56].

 
“Com o passar do tempo, estabeleceu-se a leitura de que o 'perdão aos torturadores' foi o preço a

pagar para que a anistia fosse aprovada”[57]. A transição política do regime autoritário para o regime
democrático foi lenta e cheia de concessões. Para grande parte dos envolvidos, no processo de abertura, a
anistia era vista não como um fim, mas como um passo para a redemocratização brasileira e por isso vários
órgãos, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Movimento Feminista Pela Anistia (MFPA),
eram favoráveis ao projeto de anistia como fora apresentado pelo presidente Figueiredo[58].
 
A ATUAL DISCUSSÃO DO INSTITUTO

 
A discussão sobre a anistia evoluiu, não podendo, hoje, travar-se sem se falar em justiça de

transição. O momento de passagem de um Estado totalitário a um Estado democrático reflete-se sobre as
mais amplas esferas da sociedade. A justiça entre esses dois momentos da sociedade é especial e respeita
caracteres singulares – é a chamada Justiça de Transição.

Segundo Kai Ambos, justiça de transição é o processo que “comprende el entero ámbito de los
processos y mecanismos asociados com los intentos de uma sociedad para afrontar un legado de abusos a
gran escala del pasado, para asegurar responsabilidad, rendir justicia y lograr reconciliación”[59]. É a
justiça feita durante a transição de regimes (ditadura para democracia, por exemplo), assim como em
processos de paz dentro de um conflito em curso.

As medidas aplicadas, na justiça de transição, podem ser de natureza judicial (investigação,
processamento, julgamento, reparação civil etc), como também de natureza não judicial (instituto do perdão,
reforma de instituições etc) e a qualidade desta justiça está diretamente ligada à influência da antiga elite do
poder, à independência das instituições e à participação popular envolvida.

A justiça de transição destaca-se da justiça comum porque “se ocupa de abusos a gran escala y
especialmente graves cometidos o tolerados por um regime pasado, normalmente autoritario, en el marco
de un conflito militar o, al menos, sociopoliticamente violento”[60].

A “justicia em justicia de transicón es sobre todo y predominantemente justicia para las
victimas”[61]. Essas, além de justiça, têm direito à verdade e à reparação[62], daí serem instrumentos para
efetivação da justiça de transição: a anistia, as comissões de verdade, a reparação civil etc. A justiça, nestas
transições, deve ser entendida de modo muito amplo, não se atendo apenas à justiça penal retributiva, mas
também à restaurativa da comunidade, buscando o equilíbrio possível entre a paz e o justo. Um exemplo
interessante sobre a justiça transicional encontra-se na Comissão de Verdade e Reconciliação, instalada na
África do Sul, no período pós-apartheid.

 
Sob a liderança do Reverendo Desmond Tutu, a Comissão foi instalada como alternativa aos tribunais
judiciais que vinham julgando os crimes ocorridos durante o apartheid, inclusive aqueles que teriam
sido cometidos pelo Congresso Nacional Africano. A Comissão realizava sessões públicas televisivas
em canal aberto e mobilizou a sociedade. Uma de suas características centrais, e que gerou muitas
críticas no início dos trabalhos, era o fato de que todos aqueles que se dispusessem voluntariamente a
contar toda a verdade sobre os crimes políticos (em sentido amplo) que teriam cometido durante o
apartheid seriam anistiados pela Comissão. Os depoimentos eram realizados na presença das vítimas
(quando vivas) ou de seus parentes e advogados, que poderiam fazer perguntas ao criminoso confesso.
Com a possibilidade de anistia, a ênfase do procedimento não estava na punição dos culpados ou
responsáveis, mas na restauração da harmonia social, expressa por meio da categoria nativa Ubuntu.
Além do caráter catártico dos depoimentos para vítimas e agressores, o desvendamento de eventos
carregados de simbolismo e emoção para as partes, em um contexto institucional muito significativo e
amplamente compartilhado pela sociedade como um todo, acabou tendo um forte componente
terapêutico, viabilizando a reparação de ofensas e sofrimentos que, segundo os atores, uma condenação
judicial jamais teria realizado. (...) Em poucas palavras, o processo de (re)discussão dos crimes do
apartheid no âmbito da Comissão, dramatizado nos depoimentos e na busca por esclarecimento dos
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atores, cuja indignação e eventual arrependimento (dos agressores) são “ritualmente” sancionados pelo
Estado, produz uma ressimbolização da experiência das partes e a renovação de suas identidades como
pessoas morais, dignas do respeito e da consideração que haviam perdido[63].

 
No Brasil, além da Lei de Anistia, foram criadas duas comissões especiais, como meios alternativos

de superação do passado e efetivação da justiça de transição: a Comissão de Mortos e de Desaparecidos
Políticos e a Comissão de Anistia.

A Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995, criou a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos.
Essa lei foi considerada o marco jurídico para o reconhecimento da responsabilidade do Estado Brasileiro
pelo assassinato dos opositores políticos ao regime militar, no período entre 2 de setembro de 1961 a 15 de
agosto de 1979. Essa Comissão “posteriormente foi alterada pela Lei 10.536/02, que estendeu o lapso
temporal até 5 de outubro de 1988”[64].  A Lei nº 9.140, é, notadamente, um instituto que instrumentaliza o
direito à verdade das vítimas, no entanto, além de solucionar casos de mortos e desaparecidos, também
realiza a indenização às famílias. Os trabalhos da Comissão foram ainda ampliados pela Lei 10.875/04, para
alcançar os casos de suicídio resultantes de seqüelas psicológicas decorrentes de tortura. Um dos resultados
da comissão foi o livro Direito à Memória e à Verdade[65]. Por fim, cabe ainda a essa Comissão coletar
mostras sangüíneas a fim de produzir um banco de dados que possa orientar novos trabalhos de
reconhecimento de corpos dos que ainda estão desaparecidos.

Já a Comissão de Anistia foi instalada pelo Ministério da Justiça, em 2001, com o objetivo de
examinar e julgar administrativamente os pedidos de indenização formulados por aqueles que foram
impedidos de exercer atividade econômica, por motivação exclusivamente política, entre setembro de 1946
até outubro de 1988.

Destarte, na busca de um equilíbrio entre justiça e paz social, os instrumentos alternativos de justiça
de transição, no Brasil, auferiram relativo sucesso em seus objetivos. Com essas comissões, o Governo
brasileiro realizou o direito à verdade e à reparação, entretanto, a justiça penal (persecução, julgamento e
execução) dos crimes ocorridos não obteve qualquer resultado por causa do impedimento ao acesso à Justiça
ensejado pela Lei 6.683 de 1979, a Lei da Anistia.

A atual interpretação da Lei de Anistia – que concede uma anistia recíproca tanto para os opositores
do regime quanto para os militares –, além de contrariar a lógica da justiça de transição, alberga sob o seu
manto a impunidade, pois, a aplicação hodierna da Lei de Anistia obstrui todo o processo de determinação
dos fatos e dos responsáveis, impossibilitando a atribuição de responsabilidade aos culpados e as devidas
condenações, violando não somente a Constituição Federal de 1988 como também a Convenção Americana
de Direitos Humanos.

Por conseguinte, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (IDH) em vários julgados se
posiciona sobre as leis de anistia de vários países sul-americanos, entendendo ser inadmissíveis as anistias que
impeçam as investigações e as sanções dos responsáveis por graves violações aos direitos humanos, as
chamadas leis de “auto-anistia”. A Corte IDH ,por exemplo, concluiu que o Estado chileno descumpriu o art.
2 da Convenção[66] conforme a sentença infra

 
LA CORTE, DECIDE:
(...)
Por unanimidad, que:
2. El Estado incumplió sus obligaciones derivadas de los artículos 1.1 y 2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, y violó los derechos consagrados em los artículos 8.1 y 25 de
dicho tratado, en perjuicio de la señora Elvira del Rosario Gómez Olivares y de los señores Alfredo,
Alexis y José Luis Almonacid Gómez, en los términos de los párrafos 86 a 133 de la presente
Sentencia.
3. Al pretender amnistiar a los responsables de delitos de lesa humanidad, el Decreto Ley No. 2.191 es
incompatible con la Convención Americana y, por tanto, carece de efectos jurídicos, a la luz de dicho
tratado.
4. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.[67]

 
O Brasil ao deixar de investigar os fatos e sancionar os responsáveis, descumpriu, a exemplo do

Chile, a Convenção Americana. Esse entendimento da Corte IDH visa afastar os artifícios dos Estados de
exceção para não punir seus agentes.

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
Recentemente, ao completar trinta anos de publicação, a Lei nº 6.683/79 voltou a tona diante do

questionamento de sua recepção pela Ordem constitucional vigente. A discussão judicial sobre o alcance da
Lei de Anistia está principalmente sendo travada na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental
nº 153, impetrada pelo Conselho Federal da OAB, buscando interpretação conforme a Constituição, de
modo a declarar, à luz dos preceitos fundamentais, que a anistia, concedida pela Lei nº 6.683/79, aos crimes
políticos ou conexos, não se estende aos crimes comuns praticados pelos agentes da repressão contra
opositores políticos durante o regime militar.

Urge a discussão dos limites da Lei nº 6.683/79 objetivando alcançar a interpretação mais adequada
aos fins da Justiça e da paz social. Isto porque a única interpretação possível para a Lei 6.683/79 é a que não
admita a anistia recíproca, haja vista que a impunidade dos autores de assassinato, desaparecimento forçado
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e prática de tortura, dentro dos órgãos estatais, negam os princípios básicos do homem em sua dignidade,
integridade e vida, além de ir de encontro aos contornos da justiça de transição e de vários julgados da Corte
Interamericana de Direitos Humanos.

Ante tais fatos, o Estado brasileiro deve decidir se vai aguardar uma condenação da Corte IDH ou
agirá antes (a exemplo do que fez o governo argentino), reformando seu ordenamento interno e declarando a
nulidade da Lei de “auto-anistia”, a Lei nº 6.683/79.

A guisa de conclusão uma questão se torna central: qual a anistia possível e como a sociedade
brasileira a construirá?
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RESUMO 
 

O presente ensaio busca ilustrar as principais trajetórias históricas que foram vivenciadas 

durante o regime coronelista, através de sistemáticas de atuação política exercidas pelos 

coronéis a fim de dar suporte ao poder estatal e garantir a permanência de elites políticas no 

poder. Além disso, pretende-se demonstrar que apesar da constante evolução histórica do 

cenário político no Brasil e a notória consagração de direitos sociais advindos com a 

Constituição Federal de 1988, ainda persistem algumas das características de dominação e 

manipulação da população, especialmente no que tange às questões ligadas à política e ao 

poder, as quais fazem uso de subsídios como o clientelismo para garantir o apoio da maioria 

do eleitorado, e a conseqüentemente permanência no poder. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Poder Local, Cidadania, História Política.  

 

 

ABSTRACT 

This essay seeks to illustrate the main historical trajectories that have been experienced during 

the coronelist regim through systematic political activity carried out by coroners to support 

state power and ensure the permanence of political elites in power. It also aims to demonstrate 

that despite the changing of the political history in Brazil and the remarkable dedication of 

social rights arising with the Federal Constitution of 1988, there are still some of the 

characteristics of domination and manipulation of the population, especially in regard to 

issues linked to politics and power, which make use of subsidies and patronage to secure 

support of the majority of the electorate, and therefore remain in power. 

KEYWORDS: Local Power, Citizenship, Political History. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

 

 O coronelismo consolidou-se através de um conjunto de ações políticas dos 

latifundiários brasileiros, denominados coronéis, que devido ao seu poderio econômico, 

intelectual ou social, pelo uso da força (muitos possuíam suas milícias particulares), prestígio 

familiar, popularidade e/ou habilidade política, eram investidos do poder de controle nas 

localidades em que exerciam suas atividades. Influenciavam diretamente na atuação dos 

poderes públicos instituídos, já que tinham o domínio econômico e social de suas regiões, a 

fim de possibilitar a manipulação eleitoral em causa própria ou de uma oligarquia a que 

faziam parte. 

 É fruto de um aparato político originário no período do Brasil imperial e 

predominante durante o período compreendido por República Velha, consubstanciado pelo 

conjunto de relações de interesse entre os coronéis e o poder público. Essa relação existente 

garantia a detenção do poder local nas mãos dos coronéis e a efetiva permanência e 

fortalecimento do poder das elites políticas locais. 

 Os coronéis adotavam políticas que visavam “cercar” o município dos grandes 

centros de desenvolvimento, ou seja, não se preocupavam em firmar parcerias com regiões 

vizinhas que pudessem garantir um desenvolvimento regional e auto-sustentável. Acaso isso 

acontecesse, o objetivo era unicamente a manutenção do poder dos coronéis na localidade. 

Desse modo, a população era escrava das determinações dos coronéis e sempre que 

precisavam exercer os seus direitos sociais mais básicos como a saúde, por exemplo, tinham 

de se dirigir a esses coronéis para requisitar. Tais concessões desses direitos eram vistas como 

favores pela população, e isso obviamente fortalecia sua influência que, em contrapartida, 

delegava cada vez mais poder ao poder central. 

 No que tange ao poder local, notoriamente concentrado nas mãos dos coronéis, 

estava pautado em políticas clientelísticas. Delegavam-se cargos públicos aos mais variados 

entes parentais, sem se interessar em zelar pela qualificação profissional para a investidura e 

exercício do cargo público a eles destinado. Isso só colaborava em retardar o crescimento e 

desenvolvimento do município, mas como já se sabe era o que realmente os coronéis 

almejavam. 
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DA NOÇÃO DE PODER 

 

 

Analisar as relações entre Estado, sociedade e conseqüentemente o elemento 

“poder”, consiste em uma reflexão bastante aprofundada, em face de o poder ser um dos 

fatores preponderantes que regulamentam e regulam a vida social do indivíduo. Diz-se isto, 

pois, para que se obtenha um governo justo e adequado é necessário que o sujeito que está 

revestido de poderes para governar saiba dosá-lo e aplicá-lo em proporções adequadas em 

prol da sociedade.  

Em tempos históricos, especialmente em épocas nas quais a concentração de poder e 

a formação do Estado estava em constante aperfeiçoamento e desenvolvimento, diversos 

acontecimentos que envolviam o interesse pela dominação social se sucederam. Nesse caso, a 

concentração do poder local e sua fortificação e consolidação através das práticas coronelistas 

era prática constante na gestão pública brasileira. Isso se observa, especificamente pelo fato 

do poder local ter sido utilizado como ferramenta para defender e garantir interesses das 

classes dominantes daquela época social, onde se buscava controlar a sociedade ao passo de 

tê-la em suas mãos e, por outro lado explorar riquezas e recursos públicos para revertê-los em 

favores próprios, de familiares e de sujeitos interligados diretamente a essas elites. Nesse 

mesmo sentido, Wolkmer (2003, p. 63) é consoante ao afirmar que “O Estado pode ser 

compreendido ora como um jogo de papéis e funções que se interligam e se complementam 

na esfera de uma estrutura sistêmica, ora como um aparelho repressivo que tende a defender 

os interesses das classes dominantes no bloco hegemônico de forças”. 

A ambição pelo poder, no entanto, é mais antiga do que as demais. Ela não só 

antecede de muito a sociedade competitiva, como lança suas raízes na vida do homem em sua 

fase exclusivamente animal, milhões de anos atrás. A necessidade de hierarquizar os grupos 

de seres vivos e disciplinar o seu comando encontra-se já no reino animal. Portanto, quando o 

homem se emancipou de sua condição animal, aprendeu a transformar a natureza, criou a ação 

coletiva e consciente, em outras palavras, saltou para a História, já trouxe consigo o instinto 

do poder. (Nivaldo Junior, 2005, p. 28). 

Um poder, seja ele de qualquer natureza ou exercício, em um Estado Democrático, se 

revela na expressão de um coletivo que atribui a um indivíduo a função de exercer um serviço 

para este povo. Este é o princípio que norteia a Constituição Federal de 1988 com a 

expressão: art. 1. par. único: “Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes e diretamente, nos termos desta constituição.” Logo, por serem representantes, 
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agem em nome de alguém. E esse alguém é o povo. Portanto esse povo é o seu “patrão”, que 

paga inclusive a sua remuneração, para obter como retribuição uma adequada prestação dos 

serviços públicos. Aí se insere a idéia de poder como relação e não como algo natural. Veja-se 

aqui a importante noção de soberania popular, em que o povo é o titular do poder político, e 

os governantes apenas são seus representantes no exercício do poder político. E por ser o 

Brasil uma democracia semi-direta, por muitas vezes este mesmo povo é chamado a exercer 

diretamente este poder, em situações de manifestação da democracia direta, como o 

plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. 

Logo, o poder não existe objetivamente, não pode ser encontrado em algum lugar 

nem pode ser tratado como se fosse um objeto. Ele é fruto de uma relação ideológica entre os 

indivíduos de uma sociedade. 

Para Wolkmer (2003, p. 74-75), as questões referentes ao poder sempre foram vistas 

pelos juristas na forma de “problema específico das ciências sociais, o que impedia de se 

reconhecer seus fundamentos e sua funcionalidade em uma dada formação social”. 

A disputa por um espaço que garanta a possibilidade de obter poder é permanente, 

em todos os lugares e posições sociais. E como todo poder sofre limitações, por mais absoluto 

que ele aparente ser, por mais sólidos que sejam seus fundamentos, o mando coexiste com 

ameaças que nunca se esgotam. Em outras palavras, “governar é impor e conciliar. Todo 

exercício do poder exige autoridade de quem manda e cumplicidade de quem é mandado. 

Poder é tensão permanente. É disputa que não cessa. É jogo sem intervalo”. (Nivaldo Junior, 

2005, p. 27).  

Na visão de José Nivaldo Junior (2005, p. 28) “o poder é a única forma eficaz 

encontrada pela sociedade humana para viabilizar sua reprodução e sua sobrevivência”.  

Complementa ainda, que “na sociedade competitiva dos últimos seis milênios, o poder vem 

sendo o coroamento das outras duas maiores aspirações do ser humano: a riqueza e o 

prestígio. Riqueza, prestígio e poder andam juntos, através do tempo”, ou seja, “onde um se 

encontra, os demais chegaram ou estão iminentes”. 

Para Angel Latorre (1997, p. 23) “o elemento fundamental do Estado é o poder. Este 

é exercido em cada caso por determinados homens individualmente considerados ou em 

assembléia, cuja designação e funções estão reguladas segundo a forma política concreta de 

cada comunidade”. Acrescenta ainda, que “a comunidade como tal entende-se que é uma 

unidade estável e independente da mudança dos indivíduos e das formas políticas. Os atos e 

decisões dos homens e assembléias que nela detêm o poder são atribuídos pelo ordenamento 

político de cada momento à comunidade como entidade abstrata”, ou seja, “ao Estado, que 
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encarna a unidade e a continuidade da comunidade. Portanto, as mudanças de governo ou de 

forma política não alteram a identidade do Estado como tal”. 

O poder político, por exemplo, constituído através de um mandato, existe porque 

parte da sociedade o atribuiu a alguém. Mas não é o voto que foi escrito em uma cédula ou 

registrado que dará este poder ao político. O voto, através de uma eleição, é apenas uma 

simbologia que formaliza as organizações do sistema de Estado convencionadas pela 

sociedade. Se fosse o voto que de fato designasse poder ao político, bastava-se anular as 

cédulas ou eliminar os registros para interromper o poder. 

Todavia, o poder existe como algo concreto, consolidado numa consciência que 

assumimos que, atribuído torna poderoso um membro político. Nesse caso, o presidente é 

presidente, como os demais políticos são políticos, porque a sociedade assume a consciência 

de que eles o são. Portanto é exatamente esta forma de pensar, e a consciência social que 

constitui o poder de alguém.  

Os interesses da pequena parcela que governa a sociedade (os representantes 

políticos) por vezes exigem imperiosamente que ignoremos este postulado e até cheguemos a 

pensar que o poder é algo natural, ou seja, quem tem poder tem, porque “já nasceu com ele”. 

Isto garante a possibilidade de uma relação de injustiça e desigualdade, de forma harmônica, 

pois, por este pensamento, o poder trata-se de uma providência divina ou conseqüência da 

própria natureza. 

Isto pode explicar a necessidade de se cultivar o “analfabetismo político” em nossa 

sociedade. Aquelas pessoas que não sabem que a garantia de escola, saúde e emprego não são 

gestos de boa vontade, mas obrigação do governante e direito fundamental da população.  

Em suma, verifica-se tamanha relação de disputa pelo poder nas mais diferentes 

escalas sociais e periodizações históricas, porém se observa uma forte prevalência dessa 

disputa pelo poder no período coronelista, onde grandes proprietários rurais, com o apoio das 

elites políticas locais, manipulavam o poder local para dar sustentação política ao governo, 

que em contrapartida lhes fornecia “confortos” revestidos de cargos públicos a seus familiares 

além de uma considerável quantidade de regalias. 

 

 

A IDÉIA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO PODER: O SURGIMENTO DO 

CORONELISMO 
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No período denominado “República Velha” compreendido entre 1889-1930, o 

sistema organizacional político brasileiro resume-se pela superioridade hierárquica da esfera 

de poder estadual perante as esferas federal e municipal.  A justificativa para tal prevalência 

se deve à vitória do federalismo republicano sobre o “excessivo centralismo monárquico”. 

(COLUSSI, 1996, p. 15). 

Diante do notório enfraquecimento do poder central, contatou-se a necessidade de 

uma readaptação do sistema político que possibilitasse uma maior concentração de poder. Foi 

aí então que se instituiu a democracia representativa (ideal positivado na Constituição 

republicana de 1891), por intermédio das eleições, através da governança de líderes locais, os 

“coronéis”, que predominavam especialmente em localidades distantes dos grandes centros de 

desenvolvimento. Desse modo, os coronéis exerciam o papel de intermediação do 

relacionamento entre as populações e a esfera pública. (COLUSSI, 1996, p. 15-16).  

A eleição era o momento mais importante da exteriorização da disputa pelo poder 

local, sobretudo enquanto possibilidade de serem obtidas as graças do governo estadual, 

assegurando-se, com isto, a continuidade do reconhecimento social do prestígio político.  

Eliane Colussi acrescenta ainda que 

 

 

o coronelismo, visto como fenômeno político e social foi expressão de uma 

sociedade predominantemente rural e que abrangia a maioria dos municípios 

brasileiros. O poder privado fortalecia-se em conseqüência do isolamento, do atraso 
econômico e da falta de comunicação dessas localidades com os centros mais 

desenvolvidos. O único contato das populações com o aparelho de Estado dava-se 

em períodos de eleições, quando o voto significava a possibilidade de obtenção de 

favores ou de alguma melhoria material. (COLUSSI, 1996, p. 16). 

 

 

A partir de tais colocações é possível perceber a essência da relação de 

“clientelismo” entre o Estado e a população da época, pois tal concepção ilustrava a idéia das 

pessoas de que o período eleitoral era um momento oportuno para solicitar dos governantes 

favores políticos. (SANTIN, 2006) Ou seja, o período eleitoral era visto como uma 

oportunidade de auferir benefícios próprios, tirar proveito de uma situação para obter 

vantagens individuais. Dessa forma, o espírito da democracia perdia a sua finalidade, e a 

preocupação com o desenvolvimento econômico e social do país inexistia, ou seja, se a 

grande maioria da população possuía interesses em direitos com caráter individualista, pouco 

sobrava para os direitos difusos e coletivos da sociedade. 

Em seqüência aos acontecimentos acima expostos, Eliane Colussi considera que 
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a questão do municipalismo no Brasil esteve, portanto, estreitamente ligada à 

tradição coronelista, e, mais do que isto, à tradição de abandono e isolamento em 

relação aos centros desenvolvidos. Compreende-se, então, o tratamento dado ao 

município pela Constituição de 1891, que delegou aos estados-membros a tarefa de 

organizá-lo administrativa e juridicamente. (COLUSSI, 1996, p. 17). 

 

 

E menciona ainda que 

 

 

O município não era entendido como uma unidade político-administrativa 

prestadora de serviços, mas, sim, como o local onde as autoridades do centro 
procuravam os votos em períodos eleitorais. Não interessava às autoridades 

estaduais municípios fortes, que pudessem concorrer ou se rebelar contra o 

situacionismo estadual. Interessava, sim, fortalecer o poder local por intermédio de 

coronéis comprometidos com os acordos políticos e eleitoreiros. (COLUSSI, 1996, 

p. 18). 

 

 

Por sua vez, o poder estadual não se interessava em constituir municípios econômica 

e socialmente fortes, dotados de pleno desenvolvimento, a fim de possibilitar um crescimento 

coletivo e estruturar um Estado extremamente desenvolvido. Muito pelo contrário, sua 

intenção era apoiar a preservação e aprimoramento do poder local, através da figura dos 

coronéis, encarregados de intermediar essa política, mantendo uma relação de dependência 

com o poder estadual e vice-versa. Uma política de compromissos. 

Logo, os coronéis eram detentores absolutos do poder local dentro de sua 

abrangência territorial, em grande parte das vezes com o apoio do governo estadual, num 

processo de troca de favores. Eram personalidades sociais dotadas de liderança e 

absolutamente respeitadas pela população, liderança esta que, muitas vezes, era equiparada a 

uma espécie de “santo milagroso”, devido a sua larga prestação de favores à população. Trata-

se do clientelismo, o que nada mais era do que um desvirtuamento do devido cumprimento do 

dever legal instituído pela Constituição Federal, de executar políticas públicas voltadas ao 

interesse público, capazes de assegurar direitos aos cidadãos, em pé de igualdade. Isléia Streit 

demonstra, em uma de suas passagens, o tamanho respeito que os coronéis eram tratados, até 

mesmo em aspectos mais formais. 
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Ao examinar as correspondências, constatamos que as pessoas se dirigiam ao 

coronel tratando-o como deferência, utilizando pronomes de tratamento como: 

“amo”, “senhor”, “estimado”. Esses termos e outras frases denotativas de 

cordialidade e respeito aparecem tanto em cartas com uma escrita mais elaborada, o 

que denota que seriam escritas por pessoas com um grau de escolaridade superior, 

com em cartas, bilhetes e telegramas enviados ou entregues pessoalmente, escritos 

numa linguagem mais coloquial. Entendemos que nesse tipo de tratamento ficam 

expressos a influência e o respeito que o coronel tinha entre a população da região 

no período analisado, logicamente em decorrência do poder político e econômico 

que possuía. (STREIT, 2003, p. 91-92). 

 

 

Apenas a título demonstrativo do que até aqui foi exposto, e com a intenção de 

confirmar a atuação dos coronéis, especialmente nos interiores do Rio Grande do Sul, 

especificamente na década de 1930, necessário se faz transcrever uma pequena passagem de 

Astor Diehl (1998, p. 104) que retrata o cenário político da cidade gaúcha de Passo Fundo 

sem esquecer-se de mencionar a figura dos “chefes políticos locais”, ou seja, os “coronéis”, 

que dizia: “o que chama a atenção sobre a vida política de Passo Fundo na década de 1930 é 

justamente isso: uma movimentação forte, uma organização digna de nota, que logicamente 

salientava os chefes políticos locais”. Com o referido trecho é possível observar a presença 

das características do regime coronelista, um sistema consistente e organizado politicamente, 

tudo isso visando preservar o prevalecimento das elites políticas no poder. 

Em outras palavras, pode-se tipificar a espécie de liderança desenvolvida pelos 

coronéis, como um comando absolutamente discricionário sobre um lote considerável de 

“votos de cabresto”. Por mais que essa espécie de liderança possa ser oriunda da Guarda 

Nacional, neste caso sua procedência provém da qualidade de ser proprietário rural, 

responsável por um conjunto de trabalhadores que gravitam em torno de suas terras. Desse 

modo, sobre essas pessoas, os coronéis exercem pleno poder por intermédio de seu prestígio 

pessoal, mantendo-os numa relação de dependência em que o “voto de cabresto” acaba se 

consagrando como uma moeda de troca. Porém, em contrapartida, a posição do coronel diante 

de seu distrito ou município deveria ser dotada de reciprocidade, ou seja, era por meio de seu 

prestígio pessoal que o coronel obtinha realizações de utilidades públicas para sua localidade, 

através da construção de segmentos educacionais, de saúde, culturais, etc. Dessa maneira 

preservava sua liderança aumentando a dependência política do seu eleitorado. Isso de certa 

forma fazia com que a população ficasse restrita somente à sua localidade, pois se dispunham 

de uma estrutura organizacional ao menos básica, não haveria motivos para buscar fora. 

Assim os coronéis, com o auxílio da máquina pública, possuíam a população aos seus olhos.  
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O coronelismo não foi apenas uma extensão do poder privado, mas o reconhecimento 

da força de alguns mandatários pelo beneplácito do governo. O coronel fazendeiro também se 

constituiu num elo na evolução do poder pessoal que se situava entre a antiga sociedade 

escravocrata e a moderna sociedade capitalista. Como esta passagem não se efetuou de forma 

revolucionária nem uniforme em todo o país, enquanto a burguesia se esforçava por conseguir 

um Estado Nacional, o coronel permanecia como um dos componentes do particularismo 

regional, que, paradoxalmente auxiliava o processo de centralização do poder estatal. (FÉLIX, 

1987, p. 115). 

Acerca do clientelismo Eliane Colussi tece algumas considerações de fundamental 

importância: 

 

 

Nesse sentido, o sistema político de clientela, sustentáculo do próprio sistema 

coronelista, imprimiu uma série de características na cultura política nacional, 

presentes até hoje em muitas localidades. Na medida, entretanto, em que se 

desenvolveu o processo de transição da sociedade predominantemente rural para a 

sociedade urbano-industrial, esse sistema deu lugar a outras práticas políticas. 

(COLUSSI, 1996, p. 21). 

 

 

E ainda complementa: 

 

 

Sobre o sistema político de clientela, cabe destacar, também, que houve variações na 

sua estrutura, dependendo da importância econômica e do poder político concedido 

pelo governo central a determinadas regiões. Entre as características originárias do 

clientelismo, podemos citar a desqualificação dos funcionários públicos das várias 

esferas do poder. Como, no Brasil daquela época, as formas de ascensão social eram 

bastante limitadas, a política transformou-se num meio seguro de sobrevivência para 
alguns setores da população. (COLUSSI, 1996, p. 21-22). 

 

 

O clientelismo se caracteriza, essencialmente, pelo fato de possuir caráter 

personalista, em que as relações políticas têm natureza eminentemente pessoal, 

comprometendo o interesse público e a distribuição social dos recursos do país para atender a 

interesses de origem privada, privilegiando os eleitores que vão trocar seus votos por favores 

pessoais.  

Com todo esse conjunto de informações supracitadas, conclui-se que o clientelismo 

prejudicava em termos estruturais a organização do setor público na história brasileira. E isso 
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se dava especialmente na questão do funcionalismo, no qual familiares ou amigos íntimos 

eram empossados em cargos públicos sem o menor critério, e muitas dessas nomeações eram 

de pessoas extremamente desqualificadas e sequer com mínimo de conhecimento das funções 

a exercer. De fato, isso certamente ocasionava um atraso no desenvolvimento social, pois se a 

estrutura serviçal pública não operava corretamente, a questão social era drasticamente 

prejudicada. 

A respeito da concessão de cargos públicos Mariluci Melo Ferreira compartilha que 

 

 

os interesses pessoais e a concessão de favores sob o manto do clientelismo 
permeavam as relações sociais tanto em Vacaria quanto em Lagoa Vermelha no 

século XIX, onde imponentes fazendeiros acumulavam cabedais que lhes conferiam 

o poder de controlar funções públicas e cargos de destaque na Guarda Nacional, 

posições que, conjugadas, garantiam ao fazendeiro um lugar de destaque naquelas 

comunidades (FERREIRA, 2003, p. 131). 

 

 

Veja-se que o clientelismo da época pode ser comparado com as atitudes nepotistas 

ainda presentes nos poderes instituídos. Trata-se de heranças que se aprimoraram na realidade 

social vigente, ou seja, de pequenos favores até as maiores concessões na utilização da 

máquina pública para interesses pessoais e eleitoreiros. Essa atitude vincula tanto o gestor 

público quanto o eleitor que participa deste processo de negociação de seu apoio político em 

troca de favores pessoais. 

 

 

MUDANÇAS NO PARADIGMA DO PODER LOCAL 

 

 

No decorrer do regime coronelista os municípios dispunham de escassas verbas 

orçamentárias, o que contribuiu para o agravamento da sua situação econômica. Tal escassez 

orçamentária mal conseguia realizar pequenas obras públicas, e sendo que tais verbas públicas 

advinham da esfera estadual. O que comprova que no momento em que o poder estadual 

concedesse pequenas melhorias aos municípios, colaboraria com o fortalecimento do poder 

privado da elite local, que detinha em sua posse “as coisas públicas, distribuindo-as entre a 

sua parentela”. Isso se refere também aos cargos públicos como de juiz, delegado, 

subdelegado, etc. (COLUSSI, 1996, p. 23). 
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Em contrapartida a essa situação que ocorria nos municípios, emergia com o fim da 

primeira República “um movimento de fortalecimento do governo federal, que marcava o 

início do processo de centralização política, completado no período pós-1930”. Ainda 

 

 

essa tendência manifestava os limites do federalismo brasileiro e da própria 

predominância dos estados-membros em relação ao governo federal e aos 
municípios. O federalismo beneficiara a oligarquia central, mas, na conjuntura da 

crise da década de 1920, não conseguiu propor soluções ao conjunto da sociedade 

brasileira. (COLUSSI, 1996, p. 24). 

 

 

Verifica-se que o regime coronelista começa a perder forças de atuação no final da 

República Velha, pois não conseguia mais dispor de meios eficazes de controle da situação 

econômica municipal, o que de outro lado favorecia ao poder federal para que elaborasse uma 

forma de intervir junto ao poder municipal a fim de controlar a crise e ao mesmo tempo 

assumir o controle do poder local. 

Nesse sentido, “a Reforma Constitucional de 1926 teve como significado a 

antecipação de algumas reformas políticas que somente seriam concluídas após 1930”. 

(COLUSSI, 1996, p. 24). Dentre elas pode-se citar que 

 

 

 A reorganização do aparelho estatal trouxe, na sua essência, medidas reguladoras à 

autonomia dos estados, estabelecendo o início do processo de centralização política 

e de fortalecimento do Executivo federal. Nesse sentido, o contexto em que se 

inseriu a referida reforma pode ser caracterizado pelos seguintes aspectos: crise 

econômica interna, agravada pela conjuntura internacional; inquietação social, 

manifestada pela eclosão do movimento tenentista; cisão em nível de oligarquias em 

termos eleitorais. (COLUSSI, 1996, p. 24). 

 

 

Contata-se que era dado o passo inicial para a desarticulação do poderio dos estados-

membros, e em conseqüência a formação sólida e forte do governo federal. A essas alturas no 

tocante à organização municipal 

 

 

a Reforma Constitucional tratou de retirar da competência da esfera estadual a tarefa 

de legislar sobre os municípios, passando-a para a União. Mesmo que não alterasse, 

significativamente, a situação dos municípios, essa mudança constitucional 

manifestava, de alguma forma, a preocupação de alguns setores parlamentares com a 
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importância da integração dos municípios à estrutura política nacional. (COLUSSI, 

1996, p. 25). 

 

 

Apesar de essas modificações constitucionais terem desarticulado em grande parte as 

ações do poder dos estados-membros sobre os municípios, notou-se que “não ocorreu, nesse 

contexto, uma alteração significativa nas condições político-administrativas dos municípios, 

nem tampouco na vida das populações interioranas”. Novamente se ressalta mais uma quebra 

drástica das ações do regime coronelista, ou seja, a cada modificação federal o coronelismo 

perdia suas forças de atuação em termos de poder local. (COLUSSI, 1996, p. 27). 

A partir das contínuas transformações no plano constitucional, outro fator também 

foi preponderante para fortificar esse processo de desconstrução do modelo coronelista: a 

Revolução de 1930. 

 

 

A Revolução de 1930 deu novo impulso a esse processo. A partir dela, o Estado 

nacional passou a ocupar institucionalmente, por meio da sua própria ampliação, 

espaços nos quais, tradicionalmente, o poder privado local se instalara. O que de 

novo apareceu, nesse momento, foi o estabelecimento de um outro tipo de 

relacionamento entre o Estado e a sociedade brasileira, ou seja, o Estado, a partir do 

novo contexto histórico, passou a representar cada vez mais interesses coletivos em 

detrimento do exclusivismo de representação de interesses de grupos particulares. A 

oligarquia cafeeira e seus aliados regionais foram perdendo, então, gradativamente, 

o exclusivismo. Nos municípios, essa alteração repercutiu em termos de 

enfraquecimento gradual do poder privado sobre as funções públicas, ocorrendo um 
processo de integração cada vez maior das localidades, até então, quase que no 

absoluto abandono pelo governo federal. (COLUSSI, 1996, p. 27). 

 

 

Reiterando as questões atinentes à Reforma Constitucional de 1926, Eliane Colussi 

contribui com importantes considerações a respeito do municipalismo gaúcho: 

 

 

A adoção dessas prerrogativas constitucionais diferenciou o municipalismo gaúcho, 

pelo menos em termos teóricos e jurídicos, do praticado no restante do país. Dois 

aspectos contidos nesses artigos salientam tal diferença: em primeiro lugar, o direito 

de o município elaborar e aprovar suas próprias leis conferia-lhe a possibilidade de 
chegar a um modelo de governo local mais independente. Os republicanos gaúchos 

teriam se aproximado, então, de alguma forma, a uma espécie de autogoverno. Em 

segundo lugar, o Rio Grande do Sul adotou um sistema de eleição direta para o 

cargo de intendente e para as Câmaras locais, diferentemente da maior parte do 

Brasil. Muitos estados adotaram o sistema de nomeação de prefeitos pelos 

presidentes de estado sem, com isso, infringirem constitucionalmente a noção de 

autonomia municipal. No Rio Grande do Sul, todavia, além da eleição à Câmara 

local, comum aos demais estados, o fato de os municípios elegerem também seu 
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intendente conferiu contornos mais democráticos à organização política gaúcha. (...) 

Ao lado, entretanto, dessas prerrogativas constitucionais que davam uma aparente 

autonomia aos municípios, criou-se um mecanismo jurídico que, em grande parte, 

anulava a pretensa autonomia municipal, qual seja, o que conferia poderes ao 

governo do estado de intervir nos municípios sempre que o sistema instituído 

corresse algum perigo. Essa intervenção deveria dar-se somente em casos de 

anormalidades políticas ou administrativas, porém tornou-se um mecanismo comum 

e bastante freqüente durante todo o período. (COLUSSI, 1996, p. 38-39). 

 

 

Veja-se, portanto, um gradual enfraquecimento das elites políticas nesta época, em 

especial no Rio Grande do Sul, o que refletiu no regime coronelista, que passou a 

enfraquecer-se paulatinamente. A partir de então, como fora supracitado, os estados-membros 

e municípios vão perdendo espaço no campo do poder local, em especial nas suas 

prerrogativas que desencadeavam sua autonomia política. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente ensaio tratou das questões que envolviam o regime coronelista como 

forma de controle do poder local. A figura dos estados membros se sobrepunha ao poder 

federal e se fortalecia à medida que delegava a seus coronéis locais o poder de assumirem o 

controle dos respectivos municípios integrantes. Assim, os coronéis revestiam-se em seus 

cargos confiados e “mandavam e desmandavam” dentro do espaço territorial compreendido 

pelo município em que se encontravam. A população era drasticamente tratada com total 

desleixo por estas autoridades, e somente eram úteis em tempos de eleição. Trata-se do 

surgimento do clientelismo, caracterizado pela concessão de favores em troca de voto. 

Passando a analisar os favores prestados pelos coronéis à população da época, é 

impactante aceitar a forma que isso era encarado pelos cidadãos. Estes tinham a concepção de 

que esta prática usual de favores dos coronéis em prol de seus benefícios particulares era algo 

tolerado e inserido na cultura brasileira. Trata-se de uma verdadeira inversão de valores, 

contrária às noções de interesse público, legalidade, igualdade e moralidade pela qual deve 

perseguir o ente público e seus agentes. 

O que realmente era verídico e infelizmente mascarado pelas elites políticas é que os 

referidos favores que os cidadãos obtinham em troca de voto deveriam ser estendidos a todos, 

eis que direitos fundamentais dos quais todos os cidadãos eram detentores. O problema é que 
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grande parte da população era analfabeta ou semi-analfabeta, com completo desconhecimento 

de seus direitos. Nota-se que tais benefícios recebidos pela população eram “embrulhados” 

com a etiqueta de favores, sendo que na verdade eram direitos fundamentais, os quais foram 

estendidos a partir da Carta de 1934 para incluir também os direitos sociais. E o que mais 

instiga é que esses favores coronelistas eram revertidos em votos em épocas de eleições para 

sustentar as elites políticas no poder. 

Essa política foi aos poucos perdendo suas forças de atuação junto ao meio social, 

especialmente no que tange ao fator econômico, com a centralização do poder e dos recursos 

para a esfera federal ao longo da história constitucional brasileira. Entretanto, no que se 

concerne aos métodos aplicados junto à esfera política atual, verifica-se uma significativa 

prevalência da prática de atos clientelistas semelhantes aos vivenciados em épocas passadas, 

especialmente em fases eleitorais, onde parte de membros políticos e também eleitores optam 

por negociar seu apoio e voto em troca de favores pessoais. Fato que lamentavelmente fere 

aos princípios constitucionais, os quais estabelecem padrões legais que visam valorizar e 

respeitar os valores éticos e morais do homem, tudo em prol da permanente construção do 

Estado Democrático de Direito.  

O resultado de uma história de vivências com o patrimonialismo, coronelismo e 

clientelismo políticos na gestão pública brasileira se faz presente hoje uma diversidade de 

problemas, tais como o mandonismo, o filhotismo, o nepotismo, o falseamento do voto e a 

desorganização dos serviços públicos locais. Desta forma, apesar da evolução da sociedade e 

das aparentes conquistas sociais, conclui-se que as práticas clientelistas ainda se fazem 

presentes na cultura política brasileira. 
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O PROBLEMA DA COERÊNCIA DO SISTEMA DE DIREITO POSITIVO NA VISÃO DE HANS
KELSEN E LOURIVAL VILANOVA

THE LAW CONSISTENCY ISSUE ACCORDING TO HANS KELSEN AND LOURIVAL VILANOVA

Rafael Diogo Diógenes Lemos

RESUMO
O presente trabalho aborda a coerência no sistema de Direito positivo, sob a visão de Hans Kelsen e Lourival
Vilanova. Será estudado o conceito de antinomia, bem como os critérios de sua resolução. Indagar-se-á
acerca da necessidade da coerência do ordenamento jurídico, enquanto elemento de justiça do Direito, bem
como a possibilidade lógica da existência de contradições no ordenamento jurídico sem invalidá-lo.
Mostraremos, ainda, a evolução da matéria, segundo a visão do positivismo jurídico, mostrando,
paralelamente, a visão dos dois autores sobre o tema. Ao final, contrapondo as idéias de Kelsen e Vilanova a
outros autores, em especial García Máynez, serão apresentados os resultados e conclusões obtidos com esta
pesquisa.

PALAVRAS-CHAVES: Coerência;Antinomia;Direito positivo;Estruturas lógicas;Hans Kelsen;Lourival
Vilanova.

ABSTRACT
This paper discusses the coherence in the system of positive law, under the vision of Hans Kelsen and
Lourival Vilanova. We will study the concept of dichotomy, as well as the criteria for their resolution. It will
ask about the need for consistency of the legal system as an element of justice of law, and the logical
possibility of the existence of contradictions in the law without invalidating it. Show also the evolution of
matter, through the perspective of legal positivism, showing parallel, the vision of two authors on the subject.
Finally, the contrasting ideas of Kelsen and Vilanova other authors, especially Máynez García will present the
results and conclusions obtained from this research.
KEYWORDS: Consistency; Antinomy; Logic structures; Hans Kelsen; Lourival Vilanova.

1 INTRODUÇÃO:

 

Muito se indaga acerca da necessidade de um sistema de Direito positivo ser coerente,
não possuindo normas que prescrevam condutas contraditórias. Um dos pontos nodais do tema
tem a ver com a certeza e a segurança do Direito que ruiriam caso inexistisse coerência interna
do sistema.

 

Uma análise empírica dos sistemas de Direito positivo costuma constatar a existência de
diversas normas em conflito, bem como a existência de normas que solucionem este conflito.
Normas como as previstas no art. 2º, §§1º e 2º da Lei de Introdução ao Código Civil são comuns
em vários ordenamento jurídicos, dando a impressão de que seja indispensável sua presença,
consistindo em um elemento geral do Direito, tal qual a hipótese, direito subjetivo, etc.

 

Este trabalho prestar-se-á a analisar as posições esposadas por Hans Kelsen e Lourival
Vilanova acerca do tema, e, ao final, em um diálogo destes autores com seus críticos,
emitiremos opinião própria a respeito do assunto em estudo.

 

O trabalho será dividido em três partes: na primeira, abordaremos a teoria de Hans Kelsen,
explicando seus postulados básicos, e analisando sua visão acerca das antinomias do Direito.
Em uma segunda parte, será estudada a teoria de Lourival Vilanova, especialmente sua
explicação lógica do Direito, mostrando pontos de contato entre ambas as teorias. Ao final, faz-
se mister concluirmos, apresentando um panorama das idéias apresentadas neste trabalho, bem
como apontando teorias de outros autores e, finalmente, apresentarmos os resultados obtidos.
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PARTE I – A VISÃO DE HANS KELSEN
 
2 DIREITO E JUSTIÇA
 

O Direito, na visão de Hans Kelsen, é um conjunto de regras unidas em um sistema que
visam a regular as mais diversas condutas humanas. O elemento de pertinência que une estas
normas não é um determinado conteúdo (justiça, paz), mas a conformidade com uma norma
superior que lhe dá validade. Assim, o sistema proposto por Hans Kelsen é um sistema fechado,
cerrado, onde, seguindo a tradição neokantiana, uma norma (dever-ser) não poderá derivar de
um fenômeno do ser. Esta separação rigorosa entre o ser e o dever-ser de H. Kelsen em sua
teoria permite distinguir uma manifestação negativa e outra positiva do Direito; aquela, no
sentido de que o Direito não se presta a explicar o mundo fático; a manifestação positiva, no
sentido de que o objeto do Direito é o conjunto de normas, do qual derivarão seus conceitos.
(GARCÍA MAYNEZ, 2007, p. 11)

 
Apesar de ser um conjunto de normas que visa à regulação da conduta humana, o Direito

pode não se limitar a este aspecto. Os eventos naturais (KELSEN, 2000, p. 5) pode também
ingressar no mundo do Direito, e mesmo animais e plantas e objetos inanimados são tratados
como seres humanos, especialmente no Direito primitivo que, enquanto ordem de conduta
humana, também poderá ser considerado Direito. (KELSEN, 2000, p. 6)

 
Ademais do importante papel do Direito de regulador das condutas humanas, Kelsen

aproximou os conceitos de Direito e Estado, definindo este como “uma ordem jurídica
relativamente centralizada”(KELSEN, 2006, p. 317). Distinguindo-se primitivas ordens jurídicas
pré-estaduais e mesmo supra estaduais, esta definição acarretará importantes aspectos em sua
teoria, especialmente na abordagem das lacunas do ordenamento jurídico bem como em
possíveis antinomias que possam surgir no seio deste sistema.

 
Estes pontos terão importante valia na análise do tema proposto, sob a ótica do jusfilósofo

de Praga, demonstrando sua visão de Direito enquanto sistema capaz de criar suas próprias
normas e se reger por estas, sem a busca ou fundamentação em elementos estranhos a este,
como aspectos sociais ou mesmo axiológicos.

 
2.1 Definição política e científica do Direito
 
Hans Kelsen propõe um isolamento temático no estudo do Direito, evitando um sincretismo

metodológico que poderia confundir o objeto do Direito com o objeto da sociologia, filosofia ou
história do Direito. Esta confusão de métodos levaria um desvirtuamento da ciência, trazendo
conceitos confusos e, por vezes, conflitantes, prejudicando o caráter científico do Direito.

 
Ao definir um determinado conceito, o cientista deverá adotar, inicialmente, o uso comum

da palavra, tentando verificar qual aspecto permanece inalterado em todas as utilizações em
todos os tempos desta palavra. Para conceituarmos o Direito, verbis gratia, devemos estudar
todos os fenômenos a que se deu o nome de Direito e tentarmos extrair destes um (ou alguns)
elemento(s) inalterado(s) nestes. Este(s) elemento(s) definirá(ão) o Direito. Não afirma ser
ilegítima a elaboração de outras abordagens do Direito, que não a estritamente jurídica; opta por
esta via – a sua Teoria Pura do Direito – para fortalecer o caráter científico do Direito.

 
Por ser neutra, a ciência não poderá tomar valores ou exprimir predileções axiológicas ao

elaborar seus conceitos. A atribuição ao termo Direito de algum predicativo (justo, liberal,
democrático), ou mesmo especificando fins almejados pelo Direito (visa à paz, visa à segurança)
refletem tão somente opções ideológicas do autor deste conceito. Afirmar que o Direito é Direito
enquanto visa à manter a ordem, ou que apenas é Direito o emanado de um Estado democrático
pode ter impacto político, mas não terá valia científica. Exemplifica com a teoria de Rousseau,
distinguindo a vontade geral e a vontade de todos. A vontade geral é sempre certa, e a lei, que
será expressão da vontade de todos, deverá, necessariamente, ser apenas declarativa da
vontade geral. Rousseau identifica o Direito – e a justiça – à democracia, em uma “justificação
altamente problemática”(KELSEN, 2001, p. 296)
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A definição política de Direito também passa por uma concepção de justo adotada por
quem elabora esta definição – geralmente quem está no poder ou quem almeja alcançá-lo. Isso
se deve à não identificação do Direito e da Justiça, causada, em grande parte, a um animismo
que assola as ciências sociais, como uma vontade geral, solidariedade social e outros conceitos
igualmente imprecisos. Assim, ao optar por algum destes elementos, prejudica-se,
necessariamente, o outro, sendo isso uma ideologia, não uma ciência.

 
Dada essa constante, Kelsen precisava isolar o objeto temático do Direito, encontrando um

elemento que o caracterizasse, em todos os locais e épocas onde se usasse a expressão direito,
criando, assim, uma Teoria Geral do Direito. H. Kelsen identificou a estrutura como este
elemento, estabelecendo a coatividade como presente nas normas jurídicas, bem como que
estas são jurídicas enquanto inseridas em um ordenamento jurídico, tendo como elemento de
validade sua norma superior e, em última instancia, a norma hipotética fundamental. Assim,
frente a diversas mudanças políticas e sociais por que passam as determinadas sociedades, o
Direito é o elemento que solidifica e institucionaliza tais mudanças, sendo da própria natureza do
Direito a formalização (BOBBIO, 1959, p. 997).  O formalismo kelseniano manifesta-se, leciona
García Maynez, em três aspectos: como legalismo, como teoria das formas jurídicas e, por fim,
como formalismo científico, consubstanciado na Teoria Pura kelseniana(GARCÍA MAYNEZ,
2007, p. 31).

 
Como legalismo, no sentido de identificar a Justiça com o Direito Positivo, eliminando esta

dualidade; como teoria das formas jurídicas, posto que doutrina que apresenta o Direito como
forma (constante) de um conteúdo (variável); como formalismo científico, ao elaborar uma teoria
jurídica como uma ciência formal.

 
Constata-se que o grande esforço de Hans Kelsen sempre foi estudar o Direito com mais

rigor, identificando claramente o objeto e o método utilizado, não o deixando sob a ótica
daqueles que o tratam com o objetivo de justificar certa ideologia, olvidando seu caráter
científico. Contrapõe o Direito positivo ao Direito natural, sob todas as suas formas, ressaltando
a necessidade do isolamento temático do objeto do Direito, formalizando-o com vistas à
elaboração de uma Teoria Geral do Direito, que poderá ser aplicada a qualquer local e época,
conferindo sólidas bases para a Ciência do Direito.

 
2.2 O Direito e a Justiça
 
Hans Kelsen dedicou grande parte de sua obra na tentativa de achar uma definição de

justiça que pudesse fazer como uma teoria geral, um conceito definitivo que pudesse vir a ser o
critério de validade do Direito Positivo, como pretendem os jusnaturalistas. Em suas mais
diversas tentativas, o mais perto que chegou foi com a conceituação relativa de justiça,
identificando-a com liberdade da democracia. Afirma que (KELSEN, 2001, p. 25)

 
Uma vez que a ciência é minha profissão e, portanto, a coisa mais importante em minha
vida, trata-se daquela justiça sob cuja proteção a ciência pode prosperar e, ao lado dela, a
verdade e a sinceridade. É a justiça da liberdade, da paz, da democracia, da tolerância.
 

Todavia, esta é tão somente uma conceituação pessoal, são os valores mais caros a
Kelsen, não podendo se extrair daí um conceito geral

 
A doutrina do Direito natural finca suas raízes no dualismo existente entre Direito Natural e

Direito Positivo, devendo ser este apenas elemento de declaração das normas contidas naquele.
A partir do momento que uma norma posta não encontrar validade no Direito Natural, esta norma
é inválida por ser considerada injusta.

 
Historicamente, o Direito natural teve a função de justificar o Direito posto, como a clássica

idéia da mesótes, de Aristóteles, que afirmava que a justiça residia na eqüidistância entre o vício
da escassez e o vício do excesso. A questão proposta por Aristóteles, “o que é bom” é
respondida com a questão “o que é mau” que, por seu turno, tinha como resposta aquelas
condutas vedadas pelo ordenamento jurídico posto. Esta idéia conservadora – como o foram
várias fórmulas de justiça apresentadas por Kelsen em sua obra O Problema da Justiça
(KELSEN, 2003)tem a função precípua da manutenção e legitimação da ordem social vigente.

 
Isso conduz a uma problemática que o faz rechaçar a possibilidade da justiça ser critério

para auferir a validade ou invalidade de um determinado sistema jurídico: ela é fruto de um juízo
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eminentemente relativo, subjetivo, por vezes conflitante com outros conceitos de justiça, não
podendo, portanto, validar ou invalidar um sistema de caráter objetivo, tal qual o Direito Positivo.
A justiça pode ser, no máximo, um modelo para a elaboração de um ordenamento jurídico justo e
o critério para distinguir um bom e um mau direito; após a elaboração das normas, não mais se
deve perquirir se estas são justas ou injustas mas, tão somente, válidas ou inválidas.(KELSEN,
2001, p. 292)

 
Afirmar que um determinado sistema de direito positivo é justo ou injusto equivale a emitir

um juízo valorativo sobre este determinado sistema de direito posto. Por tratar-se de juízo de
valor, que terá sempre um caráter subjetivo, e, portanto, relativo, não poderá servir de critério
para auferir a validade do Direito positivo. O critério de validade da norma de direito positivo
será, assim como este, objetivo, não recorrendo a instâncias metafísicas ou naturais. A Teoria
Pura do Direito realiza uma análise da estrutura do Direito positivo em várias ordens sociais
onde fora empregada a expressão Direito, retirando caracteres comuns a todos estes
fenômenos, criando uma Teoria Geral do Direito. Claro está que a utilização de critérios
subjetivos, que variam de pessoa para pessoa, época para época, lugar para lugar não pode
fazer parte desta Teoria Geral do Direito e, tampouco, ser critério de validade do Direito positivo,
como pretendem aqueles que defendem o Direito Natural.

 
No Direito positivo, os juízos jurídicos de valor – auferir se uma dada conduta é lícita ou

ilícita – tem critérios objetivos de verificação; analisa-se o Direito positivo, na busca de uma
norma que vede ou permita aquela conduta. Kelsen denominou-os “valores de direito” (2001, p.
204). Os “valores de justiça” são os juízos que afirmam que algo (uma conduta ou mesmo um
sistema de Direito positivo) é justo ou injusto. A estes, Kelsen nomeou “valores de justiça”(2001,
p. 204). A subjetividade dos valores de justiça impede-os, conforme os postulados da Teoria
Pura do Direito, de validar ou invalidar um determinado Direito positivo.

 
O argumento da subjetividade do conceito de justiça é suficiente para descartá-la como

critério de validade de um determinado sistema de Direito positivo, em uma teoria pura do
Direito. Kelsen, todavia, utiliza-se de outro argumento para sustentar sua tese: o de que o ser e
o dever-ser são duas entidades distintas e devem ser mantidos em planos separados. Desta
forma, uma norma só poderá ter seu fundamento de validade em outra norma, e não em um fato
ou um sentimento de justiça. Com essa idéia, Kelsen elabora seu sistema contendo tão somente
normas de direito positivo, encontrando o fundamento último na norma fundamental que, nada
mais é, do que pressuposto lógico-cognoscente do Direito.

 
 
 
 
 
2.3 O sistema estático e o sistema dinâmico de normas
 
De acordo com a natureza da norma fundamental que dará validade ao sistema, aparecem

o sistema estático e o sistema dinâmico de normas.
 
Nas ordens estáticas, são válidas todas as normas que sejam adequadas ao conteúdo da

norma fundamental. As normas inferiores poderão ser deduzíveis da norma fundamental, assim
como o particular o é do geral, configurando um processo de descoberta das normas.

 
Este raciocínio lógico e óbvio de validade do Direito remonta aos sistemas de Direito

Natural, onde são válidas todas as normas que guardarem compatibilidade com a norma
fundamental. Esta será aquela norma mais geral do sistema, baseando, pois, todas as normas
inferiores.

 
No sistema de Direito Positivo, proposta pela Teoria Pura, entretanto, as várias normas

que compõem um sistema não podem ser descobertas por intermédio de qualquer operação
lógica ou dedutiva. O Direito autoregular-se-á, estabelecendo normas e procedimentos para a
elaboração de normas inferiores. Estas não precisam obedecer a nenhum conteúdo – a menos
que a norma superior assim ordene – necessitando, tão somente, cumprir rituais previstos pelo
próprio Direito.
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A norma inferior encontrará fundamento de validade na norma superior, até primeira
Constituição histórica do Estado; dado que esta relação não pode seguir ad infinitum, Hans
Kelsen fechou o sistema, não com uma norma posta – pois teria que ser validada por outra
norma posta – mas com um pressuposto lógico de conhecimento do Direito: sua norma
hipotética fundamental. Ensina o autor que(KELSEN, 1986, p. 328):

 
A norma fundamental pode, mas não precisa ser pressuposta. O que a Ética e a Ciência do
Direito dela enunciam, é: somente se ela é pressuposta pode ser interpretado o sentido
subjetivo dos atos de vontade dirigidos à conduta de outrem, podem esses conteúdos de
sentido ser interpretados como normas jurídicas ou morais obrigatórias. Visto que esta
interpretação depende do pressuposto da norma fundamental, precisa ser admitido que
proposições normativas apenas nesse sentido condicional podem ser interpretadas como
normas do Direito ou da Moral objetivamente válidas.
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3. COERÊNCIA DO DIREITO
 
O conflito de normas no interior de um sistema de direito é fenômeno estudado há séculos,

não havendo, ainda, um consenso sobre o tema. Caracterizado pela existência de duas normas
incompatíveis entre si – uma que proíbe uma determinada conduta e a outra que obriga, ou
quando uma obriga e a outra permite ou quando uma proíbe e a outra permite a mesma conduta
– o cumprimento de uma delas caracterizará a violação da outra.

 
No presente estudo, seguindo a visão de Hans Kelsen, não será estudada o possível

conflito de normas morais e normas jurídicas – tese clássica dos partidários do Direito Natural,
quando prevaleciam aquelas sobre estas – visto que o autor elabora uma teoria pura do Direito,
visando especificamente o Direito posto.

 
A existência de antinomias no Direito positivo poderia ruir a idéia de um sistema fechado

de normas, como propôs Kelsen. Isto porque o aplicador constataria a existência de duas
normas em conflito, optando por aplicar apenas uma. Esta contradição entre as normas acabaria
por minar as estruturas lógicas do sistema de Direito positivo.

 
Hans Kelsen, porém, afirma que o conflito de normas, embora se trate de um caso

indesejado e não raro, não é uma contradição lógica. A resolução de duas normas contraditória
dar-se-á por intermédio de uma terceira norma, posta pelo próprio sistema, que derrogará uma
das normas conflitantes. Admite, ainda, que esta terceira norma pode sequer inexistir,
perdurando, pois, o conflito normativo, embora considere rara esta hipótese. (KELSEN, 1986, p.
268)

 
 
 
3.1 As antinomias no Direito e a inaplicabilidade do princípio lógico da não-

contradição
 
As antinomias, na visão de Kelsen, ocorre quando duas normas válidas em um mesmo

sistema de Direito positivo prescrevem condutas contrárias como “O homicídio deve ser punido
com prisão” e “O homicídio não deve ser punido”. Assim, Kelsen subdivide em antinomias
bilaterais ou unilaterais e totais e parciais. Será bilateral se o cumprimento de cada uma das
normas envolver uma violação da outra; unilateral, se o cumprimento de somente uma das
normas implicar a violação da outra. Será total se uma norma impõe uma conduta e a outra
norma proíbe esta mesma conduta; parcial, se o conteúdo de uma norma é parcialmente distinta
do conteúdo da outra norma. (KELSEN, 1986, p. 157)

 
A idéia central esposada por Kelsen, no que diverge de considerável parte da doutrina,

inclusive dos preceitos romanos, é que um conflito entre normas não é nenhuma contradição
lógica. Embora seja uma realidade indesejada em um sistema de direito positivo, é freqüente
encontrá-las.

 
Leciona o autor que o princípio de não contradição, da Lógica formal, remete ao binômio

verdadeiro/falso das proposições. A verdade ou falsidade de dois enunciados são excludentes;
se há um enunciado verdadeiro que afirma “toda árvore é verde”, o enunciado que apregoar
“toda árvore é preta” é, necessariamente, falso.

 
No tocante às normas, não se utiliza a verdade/falsidade, mas a validade/não-validade do

enunciado. A aplicação do princípio lógico da não-contradição equivaleria dizer que uma norma
é válida e aquela com a qual se encontra em conflito é não-válida. Ora, se esta norma for não-
válida, então não há sequer conflito. “O que há entre duas normas que estão em conflito uma
com a outra não é contradição lógica, mas uma oposição ou conflito que deve ser diferenciado
de uma contradição lógica.”(KELSEN, 1986, p. 267)

 
Com isso, o autor exclui a necessária exclusão de uma (ou das duas) normas conflitantes

em um sistema de direito positivo. O princípio lex posterior derogat legi priori ou lex superiori
derogat legi inferiori não são enunciados lógicos, mas, tão somente, normas do próprio Direito
positivo que visam a resolver as antinomias que surgirem. Estas normas não estarão,
obrigatoriamente, presentes em todo sistema; todavia, se se pretende resolver as antinomias,
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tais princípios devem encontrar-se previstos pelo ordenamento.
 
Desta idéia exposta, fica claro que não existe, em um ordenamento jurídico, a nulidade de

uma norma em conflito com outra. A decisão que dirá que uma das normas em conflito deverá
ser aplicada terá caráter constitutivo, e não meramente declarativo. A norma não é nula ab ovo,
mas anulável. Ela permanecerá produzindo efeitos enquanto permanecer no ordenamento
jurídico, até ser expurgada por mecanismo formal de revogação – uma sentença com caráter
geral, uma norma que venha, expressamente, revogar a anterior, etc.

 
Alguns casos específicos são tratados por Kelsen em suas obras. A inconstitucionalidade é

um caso recorrente, apontado pelo autor, de antinomia, sendo inaplicável o princípio lógico da
não-contradição. A afirmação de que uma determinada lei válida é contrária à constituição,
afirma o autor, é uma contradictio in adjecto (KELSEN, 2006, p. 300). Isto porque a Constituição
é a condição de validade de todas as normas no interior de um ordenamento jurídico. A validade,
para Kelsen, é a própria existência de norma. Ora, se uma lei for contrária à constituição, quer
dizer que ela é inválida; se é inválida, quer dizer que é inexistente, não podendo haver conflito
entre uma norma que existe e algo que não existe.

 
O significado desta asserção só pode ser que esta determinada norma que “contrarie” a

constituição poderá ser revogada não apenas pelo princípio lex posterior derogat priori – que,
ressalte-se, deverá estar expresso no ordenamento – mas por um determinado procedimento
especial previsto pela própria constituição.

 
Outra hipótese prevista é a possibilidade de conflito entre normas de diferentes sistemas,

como, por exemplo, o conflito de uma norma moral e uma norma de direito positivo.
 
A idéia básica dos partidários do Direito Natural é que, em uma contradição de normas de

sistemas morais e normas de Direito positivo, aquelas derrogariam estas, visto que estas não
seriam justas.

 
Diante do isolamento proposto pela Teoria Pura do Direito[1], uma norma do Direito

positivo será revogada somente por norma do interior deste sistema. Em caso de conflito, ambas
as normas – do campo da Moral e do Direito positivo – continuarão a valer, devendo ser
aplicada a norma de Direito positivo. Em suas palavras(KELSEN, 1986, p. 270):

 
Ao órgão aplicador do Direito, especialmente ao juiz, é prescrito pela ordem jurídica aplicar
apenas normas desta ordem jurídica, normas da Moral, porém, apenas se delegado por esta
ordem jurídica. Com isto lhe está prescrito, na hipótese de um conflito entre uma norma do
Direito e da Moral válida, não aplicar esta norma da Moral. Que a norma moral apesar disto
continua a valer, mostra-se o fato de que uma sentença judicial, que está em conflito com
uma norma moral, é desaprovada moralmente.

 
3.2 Dos critérios de resolução de antinomias
 
Não existem critérios lógicos de resolução e antinomias; proposições clássicas romanas

como a lex posterioi derogat legi priori e lex superiori derogat legi inferiori são normas positivas
(explícitas ou implícitas) que têm como função resolver tais antinomias.

 
Solver estes conflitos, entretanto, não é imprescindível; o sistema jurídico não será

contraditório ou inválido caso existam duas (ou mais) normas permanentemente em conflito.
 
Entretanto, por razões diversas, os legisladores optam por inserir no sistema tais normas

gerais para a solução de conflitos de normas. Assim, uma das normas em conflito será
derrogada por uma terceira norma, positivada por este mesmo sistema.

 
A interpretação científica, ou aspectos lógicos não resolverão tais conflitos: por tratar-se de

conflito de normas de Direito positivo, exclusivamente uma terceira norma, também de Direito
positivo, será capaz de resolver esta antinomia. Assim, Kelsen fecha o sistema jurídico,
afirmando que apenas uma norma deste mesmo sistema – e não valores, teorias ou
interpretações extrasistemáticas – solucione esta antinomia.
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PARTE II – A VISÃO DE LOURIVAL VILANOVA
 
4 DA COERÊNCIA DO DIREITO
 
Lourival Vilanova aborda o plano da linguagem que compõe o Direito, explicando-a sob o

viés da lógica, quer a lógica apofântica (no tocante à ciência do Direito), quer à lógica deôntica
(especificamente no sistema de Direito positivo). Assim, o autor afirma que para que um sistema
de proposições seja considerado sistema científico, deve apresentar critérios de
pertinencialidade ao sistema, coerência interna e completude (VILANOVA, 2005, p. 173).

 
A existência de contradições no interior de um sistema de direito positivo invalidá-lo-ia

enquanto sistema científico; Vilanova admite que, mesmo não sendo um fenômeno desejado, as
antinomias são freqüentes nos sistemas de Direito positivo e, seguindo idéia kelseniana, afirma
que os critérios utilizados para sua resolução são critérios extralógicos.

 
Por outro lado, no tocante à Ciência do Direito, esta não possui antinomia – apesar de

descrever um determinado sistema de direito positivo que contenha contradições – sendo,
portanto, considerado sistema científico.

 
4.1 Da delimitação do termo “Direito”
 
A expressão “Direito” abarca dois significados distintos: um é o Direito-objeto, Direito

positivo de um determinado Estado e o outro é a ciência jurídica que descreve este sistema
positivo. Embora ambos sejam igualmente tratados por “Direito” são objetos distintos, com
linguagem diferente, enunciados igualmente diferentes e lógica distintas.

 
A coerência do Direito é sempre tratada com vistas ao Direito positivo, no tocante às

antinomias que é a existência de duas normas conflitantes entre si (Se A, deve ser B, se A, deve
ser não-B).

 
A existência de antinomias em um sistema de direito positivo não o invalida, visto este não

ser um sistema científico; por outro lado, a falta de consistência na ciência do Direito invalida-a,
pois tem a consistência como seu requisito essencial (VILANOVA, 2005, p. 174).

 
Os dois sistemas de planos de linguagem distintos, lógicas diferentes, como já se afirmou,

razão pela qual a incoerência não invalida o sistema de direito positivo, invalidando, contudo, a
Ciência do Direito. Por serem sistemas não-isomórficos, descabe, também, falar acerca de
contradição entre enunciados prescritivos (do sistema de Direito positivo) e enunciados
descritivos (Ciência do Direito).

 
Por havermos delimitado o tema de nosso estudo nas contradições no interior de um

sistema de Direito positivo, não mais discorreremos acerca da coerência da Ciência do Direito,
cabendo, todavia, a transcrição de ressalva feita por Lourival Vilanova, apontando a importância
da diferenciação metodológica entre o Direito enquanto sistema de normas e o Direito enquanto
ciência que visa explicar tal sistema normativo (VILANOVA, 2005, p. 191):

 
Se as há, as contradições normativas, então a ciência jurídica, não as admitindo, está-se
colocando em função diversa da cognoscente ou descritiva. Toma a posição de emitente de
proposições prescritivas: não pode admitir, não tolera, não suporta (duldet). Por isso, desfaz
o contraditório, ou refaz o sistema. Mas, então, temos a ciência jurídica como fonte do
Direito, tese plenamente anti-kelseniana. Firmado na lei lógica de não-contradição, o jurista
científico emite a norma de não-contraditoriedade, pois se há normas conflitantes, na
espécie de antinomia contraditória, eliminar uma das duas conflitantes só é possível através
das normas. Normas são eliminadas por normas, proposições prescritivas por proposições
prescritivas.
 

 
 
4.2 Das antinomias e do caráter extralógico de sua resolução
 
Conforme já se afirmou, não há que se falar em contradição de enunciados da Ciência do

Direito e do sistema de Direito positivo; enquanto sistemas distintos, linguagens situadas em
planos apartados, não há que se falar em contradição de seus enunciados. Enquanto os
enunciados da Ciência do Direito são verdadeiros/falsos, os enunciados do Direito positivo são
válidos/não-válidos, não havendo conflitos contraditórios entre estes valores.
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Tampouco se fala em antinomia de normas de sistemas de direito positivo distintos,

provenientes de Estados diferentes. O sistema de direito positivo de um Estado é subsistema do
sistema social deste mesmo Estado, não tendo pontos de contato com sistemas de outros
Estados.

 
Do que se conclui que as antinomias só ocorrerão no interior de um mesmo sistema de

Direito positivo. A indagação central é se a existência das antinomias invalida este sistema bem
como quais são os critérios para sua resolução.

 
Inicialmente, vale ressaltar que o Direito positivo é tratado como sistema tão somente como

figura de linguagem:”o ideal de sistematização é o termo final do processo histórico de
racionalização”(VILANOVA, 2005, p. 181). Por não ser um “sistema” exclusivamente racional, o
Direito positivo não pode ser considerado como um sistema, isento de incoerências. A lei lógica
da não-contradição não pode ser aplicada ao Direito positivo.

 
O que a experiência mostra é a existência de diversas antinomias no Direito positivo. Seja

devido a distintas esferas de competência para legislar, épocas diferentes, legisladores
diferentes, a existência de conflitos entre normas é uma constante. O Direito positivo costuma
inserir normas de resolução destes conflitos, por entenderem que um sistema coerente condiz
mais com os idéias de Justiça, ou que a incoerência do sistema pode levar à sua não aceitação.
Esta inclusão de normas de resolução de antinomias, entretanto, não é obrigatória, e pode
existir sistemas que não as contenha.

 
A lei lógica da não-contradição é inaplicável ao sistema de Direito positivo, conforme se

afirmou. A uma, porque uma norma só poderá ser derrogada por outra norma (e não fato, valor,
etc), sendo a lei lógica tão somente um aspecto teorético.

 
Se fosse norma, teria que encontrar validade em uma lei superior, que iria remontar à

Constituição (no sentido jurídico-positivo) e à Constituição no sentido lógico-jurídico).Fosse
norma, também poderia ser revogada por outra norma.

 
O que pode ocorrer é a positivação do conteúdo da lei-lógica da não contradição, seja

afirmando que a lei posterior revoga a anterior, ou que a lei especial revoga a geral. A lei lógica,
assim, torna-se fundamento da norma de Direito positivo. A lei lógica da não contradição tornar-
se-ia um critério de valoração no momento da elaboração da norma pelo órgão competente.
Uma vez ingressada no sistema de Direito positivo, não mais seria lei lógica, mas, tão somente,
norma jurídica. Não se deveria perquirir seu fundamento filosófico, mas, tão somente, seu critério
de validade formal (congruência com as normas superiores).

 
Ademais, as leis lógicas situam-se em metalinguagem, em um nível superior à da

linguagem do Direito. Por ser o Direito um sistema cerrado, autopoiético, aspectos lógicos –
portanto, de metalinguagem – não pode revogar normas, a não ser que codificado por normas
do próprio Direito quando, então, ingressará no subsistema jurídico, passando a ser norma.
Lourival Vilanova leciona que(VILANOVA, 2005, p. 188-189):

 
A eliminação da contraditoriedade se dá, pois, via extralógica. Que a norma constitucional
prevaleça sobre a norma ordinária, que a lei formal prevaleça sobre o regulamento, que as
leis constitucionais e legais prevaleçam sobre os atos administrativos ou os atos negociais,
não advém de um critério lógico-formal. Provém do sistema, da vontade do constituinte do
sistema, das decisões como atos-de-vontade que estratificam o universo e normas: uma são
mais valiosas que outras, ou são constituintes necessárias do sistema. Agora, uma vez
conferido esse prevalecimento, começa a relação lógica de coordenação ou de
subordinação, a posição de uma proposição ser implicante, outra implicada, a relação de
fundamento-de-validade (uma proposição normativa ser fundante de validade de outra).
 

 
Nesta passagem, fica evidente que situam-se em planos diferentes a lógica e o Direito

positivo. As leis lógicas – no caso especificado, a lei lógica da não-contradição – não influencia
o Direito positivo. A partir do momento que o legislador positiva algum critério de conflito de
resolução, este será tratado como norma do Direito positivo, sujeita às suas regras próprias, e
não as da lógica formal.

 
 O sistema de Direito positivo que contenha contradições em seu interior será ainda válido

– ao contrário do que ocorre com a existência de contradições na Ciência do Direito. A

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6034



existência do Direito repousa em sua eficácia e validade global, e não com a coerência de seus
enunciados.(VILANOVA, 2005, p. 193)
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5 CONCLUSÕES
 
A problemática questão da coerência dos enunciados prescritos pelo Direito positivo é

assunto debatido pelos mais diferentes teóricos das mais distintas escolas de Direito, sem que
se chegue a um consenso sobre o assunto.

 
O tortuoso tema possui alguns percalços e armadilhas para quem pretende nele

aprofundar. Não apenas visões diferentes do Direito, bem como abordagens confusas –
colocando como antinomia lege lata e lege ferenda – são apenas alguns dos obstáculos
percorridos.

 
No confronto da visão de Hans Kelsen e Lourival Vilanova, percebe-se uma consistência

no raciocínio, convergindo, ambos, para uma mesma conclusão: a existência de antinomias no
Direito positivo e a impossibilidade da lógica de resolvê-las. As premissas adotadas pelos
autores são, basicamente, as mesmas e podem ser resumidas em uma: o ser e o dever-ser são
mundos distintos, e um aspecto do mundo do ser não poderá revogar normas de dever-ser.

 
A partir desta rígida distinção entre o mundo do ser e do dever-ser, Kelsen e Lourival

traçam distinções entre a lógica jurídica e a lógica formal: enquanto aquela trata de valores
validade/não validade, esta trata dos valores verdade/falsidade. Assim, uma norma somente
poderá ser válida/não-válida, e não verdadeira/falsa. Do mesmo modo, um enunciado descritivo
somente poderá ser verdadeiro/falso e não válido/não-válido.

 
Assim, aspectos da lógica apofântica – como o é a lei lógica da não-contradição – não

poderão ser aplicados à lógica deôntica. Neste ponto reside a diferença entre as idéias
esposadas por Lourival e Kelsen, de um lado, e de autores como Garcia Máynez, do outro. Ao
contrário daqueles, este entende que os princípios lógicos (lei da não contradição, verbis gratia)
são aplicados igualmente quer à lógica apofântica, quer à lógica deôntica, razão pela qual
entende que o critério de resolução de antinomias é critério lógico, sendo “El juicio que afirma
que dos preceptos jurídicos que se oponen contradictoriamente no pueden valer a um tiempo, es
de índole enunciativa. No se trata, pues, de uma norma.”(GARCIA MÁYNEZ, 2007, p. 102)

 
Derivado, ainda, da idéia principal de Kelsen, de que enunciados descritivos não revogam

enunciados prescritivos, está sua visão – compartilhada por Lourival Vilanova – da necessidade
de um corte metodológico no Direito, abordando tão somente seu aspecto normativo. Com isso,
não pregam que o Direito esteja restrito às normas, não sendo importante critérios sociológicos,
axiológicos, políticos, econômicos, etc. Propõem, tão somente, um isolamento temático da
matéria, um corte epistemológico, evitando influências subjetivistas de outros ramos do
conhecimento, o que levaria a uma visão política, econômica ou axiológica do Direito, e não a
uma cientifica Teoria Geral do Direito.

 
Assim, Hans Kelsen e Lourival Vilanova fecham o sistema de Direito positivo, afirmando

que nenhum critério lógico é capaz de resolver as antinomias do Direito, não sendo aplicável a
lei lógica da não-contradição ao Direito positivo. Aspectos lógicos poderão ingressar no Direito,
pelas formas previstas pelas próprias normas de Direito positivo, tornando-se, assim, normas
válidas que, por sua vez, terão a função de resolver estas antinomias. Tais normas podem
inexistir no ordenamento jurídico, com o que as antinomias restarão insolúveis, sem que, com
isso, o Direito deixe de ser válido. Isso porque a falta de unidade interna não compromete o
sistema de Direito positivo – como compromete, por exemplo, a Ciência do Direito – que se
baseia em sua validade e eficácia global.

 
 
 
 
 

6 REFERÊNCIAS

 

BOBBIO, Noberto. Teoria da norma jurídica. São Paulo: Editora Edipro. 2003.

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito.  2 ed. São Paulo: Atlas, 1994.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6036



KELSEN, Hans.  Teoria Geral das Normas.  trad. José Florentino Duarte.  Porto Alegre: Sergio
Antônio Fabris Editor, 1986.

______.  Teoria Pura do Direito.  7 ed. trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes,
2006.

______.  Teoria Geral do Direito e do Estado.  2ª ed. trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins
Fontes, 2000.

______. O Que é Justiça? Trad. Luis Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

______. O Problema da Justiça. 4 ed.  trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes,
2003.

KELSEN, Hans, COSSIO, Carlos. Problemas Escogidos de La Teoria Pura Del Derecho: Teoria
Egologica y Teoria Pura. Buenos Aires: Guillermo Kraft, 1952.

MÁYNEZ, Eduardo García. Importância de la teoria jurídica pura. Ciudad de México: Fontamara,
2007.

______. Lógica Del raciocínio jurídico. Ciudad de México: Fontamara, 2007.

VASCONCELOS, Arnaldo.  Teoria da Norma Jurídica. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 2000.

VILANOVA, Lourival.  As Estruturas Lógicas e o Sistema de Direito Positivo.  São Paulo: Noeses,
2005.

______. Causalidade e Relação no Direito. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

[1] Hans Kelsen não afirma que o Direito é isento de valor, reconhecendo a existência e a importância destes. Entretanto, propõe um
estudo puro do Direito – daí a Teoria Pura do Direito – não devendo haver a confusão do direito positivo com elementos de
sociologia, axiologia, etc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6037



UMA GENEALOGIA DAS DEVASSAS NA HISTÓRIA DO BRASIL

ONE GENEALOGY OF INQUIRIES DEVASSAS IN HISTORY OF BRAZIL

Lucas Moraes Martins

RESUMO
Ao propor um estudo das Inquirições Devassas, não se deve esquecer que a história é marcada por
descontinuidades e por complexas estruturas mutáveis: as relações de poder emergem neste contexto. O que
se propõe, portanto, é um estudo das devassas a partir das características brasileiras e das relações de poder
que lhe foram contemporâneas. Somente assim pode-se vislumbrar os fins precípuos das devassas gerais e
das devassas especiais durante a história brasileira para, ao final, demonstrar como a primeira foi extinta por
sua pouca utilidade em uma sociedade burocrática e urbanizada, e o saber da segunda foi apropriado pelo
Inquérito Policial ao se operar um mudança na produção da verdade.
PALAVRAS-CHAVES: História do Brasil, Direito, Inquirições Devassas, genealogia, poder.

ABSTRACT
Brazilian history is marked by power relations where private interests usually overlapped public goals and
individual guarantees. Inquiry procedures were one of the many ways to immortalize those deleterious
practices. By adopting an interdisciplinary approach this paper intends to unveil the genealogy of power
underlining the Brazilian ancient investigation procedure known as “devassas”. At first, we will expose the
social, political and economical context at the time they were implemented in the Portuguese colony. Then,
we propose a juridical analysis of the special devassas and general devassas procedures and the reasons for
their termination. Finally, we will seek to demonstrate their implications in determining the current inquiry
procedure features and the changes operated in the truth production process in criminal law.
KEYWORDS: Brazilian history, Law, Inquiries Devassas, genealogy, power.

1 – Por um nova história

 

Tradicionalmente, os estudiosos em Direito têm se esforçado em buscar a gênese e os idealizadores
dos institutos jurídicos. No entanto, ao se fazer uma “história de precursores” sobre o Direito – e
conseqüentemente sobre o presente tema -, incorre-se, ao menos, em um grave risco, que inviabiliza uma
compreensão global do tema: entender o fato histórico com algo dado, à espera de ser descoberto, e não
construído, conjecturado e interpretado pelo historiador. As conseqüências nefastas fazem-se perceber,
principalmente, quando se tem em mente que neste tipo tradicional de método histórico, encontra-se, quase
sempre, a narração dos vencedores, ignorando-se a versão dos vencidos, que também fazem parte da
História. 

Contra tal interpretação positivista,  a proposta da História Nova, fruto da Escola dos Annales,
difundida por Marc Febvre, Marc Bloch e Fernand Braudel, se baseia em uma interdisciplinaridade entre
História e os demais saberes, notadamente a Sociologia, Geografia e Literatura, buscando analisar não
somente o momento –  tradicionalmente analisado em forma de “quadros” –, mas as estruturas globalizantes,
nas quais os fatos históricos devem ser conjecturados pelos historiadores.[1]     

Ao se propor uma análise das Devassas na história do Brasil, pelos motivos expostos, procura-se,
justamente, o desprendimento da “história de filiação”. Isso significa soltar as amarras do entendimento sobre
o tema – seja de suas origens romanas, como leciona Leone,[2] seja das eclesiásticas, apontadas por
Orbaneja, Quemada[3] e Manzini[4] – de tal procedimento de investigação de matiz inquisitiva, para
conjecturar o surgimento das Devassas no próprio contexto brasileiro.

O objetivo não é, portanto, realizar um estudo das Devassas nos moldes de uma história
retrospectiva. Nem tampouco se fará uma história recorrente, pois não se julgará as Devassas pela
racionalidade da atualidade do conhecimento científico.[5] Pelo contrário, considerando-se que tal
procedimento de investigação faz parte de um saber, o estudo se desenvolverá a partir do que lhe foi
contemporâneo, das condições que possibilitaram seu surgimento na história do Brasil. 

 

2 – A Coroa portuguesa e as devassas gerais

 

Na estrutura colonial anterior ao Governo Geral, em virtude da falha do sistema de capitanias
hereditárias, a autonomia dos donatários não resolveu os problemas da Coroa: a pressão dos estrangeiros 
pela tomada do território continuava, a fiscalização dos impostos (um quinto do explorado) era deficiente e
as leis eram desrespeitadas.[6]  Com o sistema de capitanias hereditárias gerou-se, apenas, vastos poderes
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aos donatários que poderiam, inclusive, nomear um ouvidor (leia-se “magistrado” ou os que representavam
judicialmente o donatário) e outros funcionários da justiça, como escrivães, tabeliães e meirinhos.[7]   

Os poderes dos donatários eram tão amplos e, mais que isso, independentes, que não poderiam sofrer
Devassas. Em outros termos, “[...] a capitania estava isenta de inspeção por qualquer magistrado da Coroa –
corregedor – mesmo que o donatário fosse acusado de crime.”[8]   

Para reverter este quadro, buscou-se estruturar uma nova forma de administração na Colônia – o
Governo Geral – e, com ela, a implantação de todo um sistema burocrático e judicial, à exemplo do que já
existia em Portugal, de forma a auxiliar à Coroa a alcançar seu objetivo, qual seja, o controle e, com isso, a
vigilância sobre as relações sociais e econômicas.[9]

O primeiro Governo Geral foi composto pelo Governador-Geral Tomé de Sousa, por um Ouvidor-
Geral (encarregado da Justiça), Pero Borges, e pelo o Provedor-Mor (encarregado da Fazenda), Antônio
Cardoso de Barros, além de um Capitão-Mor, encarregado da defesa do litoral, e um alcaialde-mor,
responsável pelo comando das armas.[10]

 Dentro desta estrutura judiciária o Ouvidor, que detinha poderes equivalentes aos mais altos
magistrados de Portugal, era responsável por vigiar o correto cumprimento da lei.[11] 

A chegada de um Ouvidor-Geral foi um duro golpe nos poderes dos donatários.[12] A estrutura
antiga, no entanto, não foi fundamentalmente alterada. Os capitães (ou donatários) ainda podiam nomear os
ouvidores de suas respectivas capitanias hereditárias, mas todos ficavam subordinados ao Ouvidor-Geral que
assumiu, como magistrado, função de investigação e de judicatura. Pero Borges deveria inspecionar as
capitanias para averiguar o desenvolvimento das justiças locais e garantir o expansionismo do Reino
Português.[13]

Se os capitães podiam escolher os ouvidores de suas respectivas capitanias, e, por isso, eram
verdadeiros donos da justiça local, o Ouvidor-Geral fazia a correição nestas terras, visando os interesses da
Coroa. Destarte, temos um procedimento investigativo, ex officio, realizado pelo Ouvidor-Geral e, ao
contrário do que se imagina, essas devassas se dirigiam, não aos pobres, negros, vassalos, índio, mas aos
senhores das terras. É a Coroa vigiando a aristocracia local brasileira.

Mais uma vez, o exercício do poder real nas partes mais remotas do Mundo, àquela época, gerou um
tipo de informação que, posteriormente, mostrou-se útil. Borges relatou à Coroa que os ouvidores eram
ignorantes e pobres, situação que levava ao cometimento de abusos. Relatava também que os escrivães e
tabeliães não tinham preocupação em seguir os regulamentos de suas tarefas. A proliferação dos cargos
públicos, notadamente os municipais, também foi informada pelo Ouvidor-Geral como algo prejudicial, vez
que tais funções, por ausência de recursos humanos, eram preenchidas por degredados – alguns já punidos
em Portugal.[14]

Logicamente que as medidas para se manter ouvidores locais e um Ouvidor-Geral, em um extenso
território, acarretaram uma situação deveras interessante. A matriz da continuidade público-privado, fruto de
um Direito Penal doméstico,[15] reinava, ao lado da tentativa da Coroa de implementar uma centralização
do Poder que, ao final, geraria uma burocratização excessiva. Público e Privado se misturavam na difícil
tarefa de aplicação da Lei.

Entretanto, a Coroa demonstrou seus verdadeiros interesses de controle com a chegada do terceiro
Governador-Geral, Mem de Sá, quando foi revogado o privilégio dos donatários de não poderem ser
inspecionados por parte dos funcionários reais - em parte isso já ocorria pelo Ouvidor-Geral, mas agora
havia uma explicitação desta atribuição ao Governador-Geral.[16] 

Assim, os procedimentos de investigação ex officio, a inspeção sem anuência das pessoas, se mostrou
mais como um instrumento de vigilância por parte da Coroa – e, agora, do Ouvidor-Geral que fiscalizava não
somente Justiça local, mas também a situação dos tributos – contra os donatários, contra os fidalgos, pois
são justamente estes que, em nível local, aplicavam a justiça, aos seus moldes, e deviam os maiores tributos
que giravam em torno da exploração da cana-de-açúcar. No fundo, a Coroa queria garantir que seu
empreendimento funcionasse e, por isso, a conjectura é no sentido de que a Justiça e, conseqüentemente, as
Devassas, surgem como instrumentos, não de justiça, mas de controle, de vigilância.

Índio e negro eram, ainda, os alvos do sistema penal da época – principalmente dentro das fazendas.
A Coroa não se interessava tanto em puni-los diretamente, mas apenas em regular sua forma de punição,
visto que constituíam a força de trabalho responsável pelo lucro, tanto dos colonos como do Rei. Sem
escravos, o sistema comercial poderia falir, pois todo sistema escravista depende de um número
relativamente grande de escravos em relação aos homens livres. Como a Coroa não confiava no senso de
justiça dos colonos – e havia razões para isso, pois o poder do Rei exercido nos primeiros anos da Colônia
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acabou por gerar um saber da própria terra brasileira através de cartas enviadas pelos primeiros
representantes de Lisboa, desde Martim Afonso -, foi preferível regular a situação.

Ainda, se tivermos em consideração os abusos e desavenças dos Capitães contra os próprios colonos,
e estes, por sua vez – devido aos próprio lucros -[17], cada vez mais autônomos e insubordinados em relação
aos donatários, ver-se-á que a Coroa foi a primeira interessada em ver esta situação regulada, pois embates
desnecessários seriam contraproducentes para a economia.

Com o crescimento populacional devido às imigrações, estima-se que a população do Brasil,
incluindo escravos, índios integrados, índios isolados e homens brancos, seja de 4.200.000 habitantes em
1600.[18]

Mas haviam restrições geográficas para a população. Os moradores não podiam entrar no sertão da
Colônia, sem autorização, o que denota a preocupação da Colônia em reduzir o espaço econômico ao espaço
administrativo, mantendo as pessoas na costa.[19] O movimento de municipalização – criação de municípios
-, desenvolvido pela Coroa desde São Tomé, também demonstrava o ânimo real em fixar pontos locais
representantes do poder régio.[20] Além disso, com a chegada de Mem de Sá, revogando o direito dos
capitães de não terem suas terras inspecionadas pelos membros da Coroa, como já explicado, demonstra
mais uma forma de regular e controlar o poder dos donatários. Era a Coroa tentando colocar cabresto dos
poderes de colonos e donatários.

Seria mais fácil, portanto, regular a situação dos donatários e colonos versados no comércio,
restringindo seu poder – e, com isso, fiscalizar os governadores das capitanias hereditárias e os grandes
colonos – , do que vigiar cada índio, mestiço, branco, judeu, negro ou colono, no extenso território
brasileiro.

A Coroa regulava, fiscalizava e devassava, através do Governador-Geral e do Ouvidor-Geral, os
grandes, deixando os menores para serem punidos pelos poderes locais, dentro das capitanias, através dos
respectivos ouvidores, uma vez que a instituição do Governo-Geral não eliminou o poder paralelo do sistema
das capitanias hereditárias.

Por isso, neste extenso quadro que envolve regulamentações administrativas e econômicas, mais uma
vez, a Justiça surge para defender os interesses comerciais. Os donatários utilizavam do poder judicial local –
através da nomeação dos ouvidores - nas respectivas capitanias a favor de seus próprios interesses. Os
grandes colonos comerciantes, mesmo que não donatários, exerciam um certo poder econômico e podiam se
insurgir contra os capitães, mas também tiveram seus poderes limitados pelo Rei. A Coroa, por meio de
decretos, fiscalizações e devassas, garantia que a Corte portucalense não ficasse para trás nas relações
comerciais. O interesse, portanto, não era tanto em punir os donatários e colonos mais abastados – até
porque não eram o alvo do sistema punitivo -, mas sim de vigiá-los; ou seja, cuidar deste próspero negócio,
chamado Colônia. As devassas gerais, portanto, foram um dos instrumentos utilizados para o desiderato
régio de inspecionar.

Não obstante, a administração da Justiça no Brasil, na época dos Governadores-Gerais, foi desastrosa
e mal coordenada. A própria Coroa não definia muito bem as alçadas entre funcionários administrativos e
magistrados, o que gerou inúmeros embates dentro da própria estrutura burocrática. A “inspeção”, portanto,
realizada pela Coroa através das devassas, nesta época, não se assemelhava ao “princípio da inspeção”[21]
do Panóptico de Jeremy Bentham, pois a vigilância era muito aquém da constância e eficácia desejada.

 

3 – O fruto da União Ibérica: institucionalização das devassas

 

Nesta época, vigoravam em Portugal as Ordenações Manuelinas, criadas em 1521 e, por
conseqüência, deveriam reger a colônia brasileira também. No entanto, como a Justiça era aplicada,
localmente, pelos ouvidores nomeados pelos governadores das capitanias hereditárias, conforme permitido
pelas cartas de doação, as Ordenações Manuelinas, apesar da existência formal, não vigoraram, de fato, no
Brasil.[22]

Ao lado da Justiça Local, largada ao arbítrio dos ouvidores, tinha-se o Ouvidor-Geral que, apesar de
competente para fazer inspeções e correições, acumulara tantas funções burocráticas extrajudiciais, que era
impossível exercê-las plenamente; com certeza, a administração da justiça sentiu os efeitos da precária
situação.

Economicamente, desde a rápida decadência do pau-brasil, a principal atividade se resumia no cultivo
da cana-de-açúcar. Como afirmou o uruguaio Eduardo Galeano, sobre a época do açúcar no Brasil: “Três
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idades históricas distintas – mercantilismo, feudalismo escravidão – combinavam-se assim numa só idade
econômica e social, porem o mercado internacional é que estava no centro da constelação do poder...”.[23]

Este era o panorama que Filipe II de Espanha encontrou ao assumir o trono português, a partir de
1580, início da União Ibérica.

Com a morte de Dom Sebastião em 1578, Filipe II, através de manobras políticas, garantiu o torno
português, sob o princípio de que, apesar de Espanha e Portugal serem governadas pelo mesmo Rei, cada
uma deveria manter seus costumes, leis, administração e integridade nacional, determinação esta denominada
Acordo de Tomar.[24] Era o fim da dinastia de Avis, o que dava início a Casa dos Habsburgo.

Filipe II, que vinha de uma tradição versada na administração dos negócios e leis régias em
colônias,[25] era considerado um homem burocrático e trouxe inúmeras mudanças administrativas em
Castela e Portugal[26] – talvez porque soubesse o quanto era necessário a presença do Rei, através de seus
funcionários, para manter o controle de seus domínios –, seguindo a tendência da dinastia de Avis de
centralização do poder.[27]

O jurista Rodrigo Vázquez de Arce foi nomeado por Filipe II para fazer um exame completo do
sistema judicial português, que levou, após acurada investigação, o iminente jurista espanhol a expor, em
relatório – Advertências dadas a Filipe II para a boa administração da justiça em Portugal – enviado ao
Rei, os problemas da Administração da Justiça em Portugal.[28]

Dentro desta perspectiva, Filipe II nomeou uma comissão para rever as Ordenações Manuelinas e,
por volta de 1595, após cancelar, rever e retificar as disposições, foi concluída a revisão. Mas a publicação
das Ordenações Filipinas só se deu em 1603.[29]

Nesse lapso de tempo entre término da revisão e publicação das Ordenações Filipinas (1595-1603),
foram realizadas algumas outras reformas, como a extinção da Casa do Civil e a conseqüente criação do
Tribunal do Porto (Relação da Casa do Porto), e a eliminação dos magistrados da Casa de Suplicação ou do
Desembargo do Paço que não tivessem cumprido suas funções ou que tivesse abusado da autoridade. As
colônias e, dentre ela, o Brasil, também sofreu o influxo das reformas.[30]

Assim, Filipe II autorizou a criação do Tribunal da Relação do Brasil – Tribunal da Relação da Bahia
– em 1588, mas, devido a um fato pitoresco, este nunca chegou a colônia.[31] 

Somente em 1609, foi instalado o Tribunal da Relação da Bahia, com objetivo de continuar a
tendência de centralizar o poder, uma vez que a colônia brasileira ganhava importância militar, em razão da
localização, e econômica, em virtude da exploração da cana-de-açúcar.[32]

A Coroa, portanto, tinha razões econômicas e fazendárias suficientes para estabelecer um Tribunal na
colônia brasileira, pois já era impossível ao Ouvidor-Geral, que acumulava função judicial, administrativa e
fazendária, realizar as inspeções nas capitanias, através de procedimentos de investigação ex officio, a fim de
resguardar os interesses do Rei. Ademais, as Câmaras Municipais, compostas pelos proprietários de terras, e
o governador e ouvidor locais das capitanias, jamais iriam advogar contra os próprios interesses. 

Cada parcela representante da sociedade brasileira à época colonial tinha uma expectativa quanto à
chegada de um Tribunal, mas, ao final, descobriu-se que a Justiça da Relação da Bahia representava somente
os interesses do Rei.[33]

Tinha-se, mais uma vez, a Justiça, o planejamento, a expectativa e a efetiva instalação do Tribunal da
Relação do Brasil girando em torno de questões econômicas e interesses, régios e privados de somente uma
certa parcela dos habitantes.

As devassas, com as Ordenações Filipinas, foram institucionalizadas, ou seja, formalmente reguladas.
Nada mais se fez do que estabelecer em lei a situação fática previamente existente, se considerarmos as
funções do Ouvidor-Geral antes da legislação filipina. Assim, as devassas se constituíram em instrumento,
agora institucionalizado, de exercício do poder de inspecionar o empreendimento colonial.

Pode-se afirmar, portanto, que as Ordenações Filipinas, publicadas em 1603, só tiveram efetividade,
no Brasil, em 1609, uma vez que, antes desta data, o sistema judicial colonial estava concentrado ao arbítrio
dos ouvidores e governadores, fossem locais, fossem gerais.

 

4 – Os Tribunais do Brasil e as devassas institucionalizadas
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O Tribunal da Relação do Brasil foi esquematizado nos moldes da Casa de Suplicação em Portugal.

Mesmo que as capitanias do sul e do norte permanecessem cada qual com seu próprio Governador-
Geral e Ouvidor-Geral, a Relação tinha jurisdição sobre ambas as regiões,  o que denota a idéia de tentativa
de controle do poder por parte da Coroa.

 O Regulamento do Tribunal distribuiu, resumidamente, as funções da seguinte forma: o Governador-
Geral, que não era membro do judiciário, mas compunha o Tribunal, fiscalizava o bom andamento dos
trabalhos, bem como os próprios membros da Relação; o Chanceler era quem presidia o Tribunal do
cotidiano, e tinha competência exclusiva para julgar os membros de ordens militares, bem como para analisar
as reclamações contra o Governador-Geral e outros membros do Tribunal; os desembargadores dos Agravos
conheciam dos recursos das decisões dos ouvidores-gerais, ouvidores e juízes; o Ouvidor-Geral, cargo que
não foi abolido com a criação do Tribunal, mas incorporado em sua estrutura, assemelhava-se ao Corregedor
da Casa de Suplicação enquanto membro da Relação e, além disso, também tinha competência para conhecer
de ações criminais na capitania da Bahia e competência recursal em todo Brasil.[34] 

Assim, tinha-se uma estrutura que se fiava no Governador-Geral para controlar os magistrados da
Relação. Podia o Governado-Geral suspender o magistrado da Relação, apontar quem deveria fazer as
correições, e informar ao Rei, em relatório secreto, das atividades dos juízes. Suas ordens, no entanto, eram
submetidas à revisão do Chanceler e, em caso de divergência, o Tribunal decidia sobre a questão.[35]

Toda esta estrutura judicial do Tribunal visava, principalmente, mais vigiar e informar sobre as
atividades realizadas no Brasil do que realmente punir. A punição era guardada para o negro. 

O poder exercido pela Relação e pelo Governador-Geral é mais do que meramente opressivo, como
já se disse, mas criativo – gerava um saber, que depois era utilizado pela Coroa para reestruturar e aprimorar
os instrumentos de poder, e assim sucessivamente. Poder gera saber que engendra poder. A tese de Foucault
sobre o Poder e o Saber é plenamente aplicável nesta estrutura colonial brasileira, apesar da análise aqui
exposta não ser propriamente aplicada às formas capilares de poder, em sua noção microfísica, no Brasil
colonial.

Foucault desenvolve a idéia de que a noção de Repressão não serve para descrever inteiramente o
exercício do Poder, este considerado como uma rede produtiva que forma um saber e produz um
discurso.[36] Ver-se-á que Poder, Saber e Verdade, se entrelaçam em uma relação: no caso presente, os
procedimentos adotados pelo sistema de poder implantado na Colônia, através das Ordenações Filipinas e o
exercício das devassas por parte dos magistrado da Relação, apoiavam e produziam verdades, gerando,
conseqüentemente, outros mecanismos de poder.  

As devassas, agora reguladas pelas Ordenações Filipinas, cumpriram um papel importante nesta
relação entre poder-saber-verdade.

Nas Ordenações Filipinas, como já previsto nas Manuelinas, as Devassas se dividiam em gerais e
especiais: as gerais versavam sobre delitos incertos e eram realizada (“tiradas”) anualmente, sendo de
competência do juiz de fora[37], ordinários e corregedores; as devassas especiais, supunham a existência de
um delito já cometido, cuja a autoria era incerta.[38] A primeira tinha por objetivo o delito de autor incerto e
eram tiradas uma vez por ano; a segunda se ocupava somente da autoria incerta.

Mendes Júnior enumera os casos de devassas especiais e gerais.[39] Mas há que fazer alguns reparos.

As Ordenações Manuelinas, via de regra, já tinham proibido as devassas gerais,[40] mantendo-as
apenas nos caso da correição, ou seja, era possível que o corregedor, por exemplo, fizesse devassas gerais
dos juízes ordinários, perguntando ao povo sobre a conduta levada pelo magistrado durante o mandado.

As Ordenações Filipinas, por serem elaboradas a partir das Manuelinas, partiram da mesma lógica e
continuaram a vedar as devassas gerais,[41] ressalvando os casos de correição levados a cabo pelos
magistrado contra seus pares, escrivães e tabeliães. Assim, o corregedor podia fazer devassa dos juízes de
fora e ordinários. Geralmente, quando o juiz de fora era substituído por um novo magistrado, este fazia
devassa do seu antecessor, perguntando ao povo sobre o desempenho da função do antigo magistrado
(obediência dos prazos, corrupção, favorecimentos, negligências... previstos nas Ordenações Filipinas, Livro
I, Titulo LXV, item 39).[42] 

Logicamente, a profusão de decretos e alvarás régios podem, ao longo do tempo colonial, ter
estabelecido casos extraordinários em caráter eventual ou permanente de devassas gerais. Por exemplo, o
uso impróprio do pronome Dom era uma das hipóteses de devassa geral, não porque estava previsto nas
Ordenações, mas sim em razão de “lei” especial (Alvará de 3 de dezembro de 1611).[43] Outro exemplo
que, parece, Almeida Junior toma como regular, mas que, em realidade, era extraordinário, diz respeito aos
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ladrões formigueiros.[44]

Apesar dessas excepcionalidades e de outras poucas que a própria Ordenação Filipina estabelecia, as
devassas gerais tinham como objetivo principal controlar os magistrados, fossem ouvidores, juízes
ordinários, juízes de fora... Nem antes nem depois das Ordenações Filipinas, as devassas gerais não se
prestaram, em suas características próprias, para punir negros, pobres, hereges, sodomitas, traidores... Para
isso, existiam as devassas especiais. Enquanto estas serviam realmente ao objetivo de punir o alvo do sistema
penal da época colonial, a finalidade daquelas era outra: controlar os que exerciam o poder em nome do Rei.

Na verdade, em um território extenso, com instrumentos de comunicação precários, onde
notoriamente reinavam a arbitrariedade e o pouco respeito pelas leis, a única forma de se manter certo
controle era realizar inspeções anuais, ou mesmo pontuais, como, por exemplo, no momento da substituição
de um juiz de fora por outro. Este caráter espacial e temporal demonstra bem a aplicação das devassas
gerais: em um extenso território (espaço) e com dificuldades de locomoção e comunicação (tempo) que, se
ultrapassadas, poderiam encurtar o lapso temporal, as devassas só poderiam ser realizadas de forma não
freqüente, em períodos longos (30 dias) e com um largo tempo entre uma e outra (um ano, geralmente). 

Conjugada com este fator impeditivo espaço-tempo, havia a falta de recursos humanos e financeiros,
o que não tornava viável a ocorrência das devassas gerais nas vilas com finalidade de prender um grupo
escravo ou punir um colono ou herege. Para a punição destes, já existia o magistrado local, a quem, dados
todos estes impedimentos, era mais fácil vigiar, através das devassas gerais, do que se sair em busca de
criminosos uma vez por ano.

 Como será abordado em momento oportuno, a situação ora exposta será alterada a partir do início
da urbanização das cidades, principalmente no Brasil joanino, o que acarretará uma mudança na estrutura do
poder.

Durante o período ora analisado, contudo, essa inspeção colonial exercida mediante as devassas
gerais representava não apenas o exercício de um poder opressor que se transmitia através da cadeia
burocrática: o Governador-Geral era o contrapeso dos Desembargadores da Relação e, estes, daquele e dos
demais magistrados; e assim ocorria, de forma sucessiva, até chegar aos juízes ordinários, escrivães, tabeliães
e demais oficiais da justiça. Gerava-se, também, um saber, um conjunto de informações que poderiam
auxiliar no exercício do poder.

Todos os ocupantes destes cargos podiam enviar correspondências para o Rei, com informações
pertinentes, relatando a “sua” verdade, produzida pelo poder em exercício. Ainda que o bom e regular
exercício da magistratura na colônia pudesse favorecer a ascensão do magistrado na carreira – uma vez que
eram sempre nomeados pelo Rei e isto, imaginava o Monarca, os tornavam féis –, o certo é que a Coroa
tinha total interesse em mantê-los perto de si, com uma a finalidade consultiva: as reuniões e cartas sempre
foram bem vindas. Esse é o sentido de uma sociedade burocrática.

“A administração pública permite ao rei fazer que reine sobre o país, uma vontade sem limites. Mas,
inversamente, a administração pública reina sobre o rei pela qualidade e pela natureza do saber que ela lhe
impõe.”[45], diria Foucault. No momento em que o poder exercido através das devassas gerais gerava um
saber, pode-se dizer que foi uma tentativa de tornar o Rei e a administração colonial um só todo.

Ao se falar em Poder, contudo, não podemos nos iludir. Ele é exercido por todos, perpassa a
sociedade e não se localiza em nenhum lugar ou pessoa específicos, como ensina Foucault. O Poder é uma
relação, e não potência; por isso deve ser estudado segundo sua característica relacional.[46] As relações de
poder, opressivas e geradoras de saber ao mesmo tempo que perpassam a sociedade,  foram fatores
auxiliares da queda do Tribunal da Relação do Brasil.

A partir de 10 de maio de 1624, em meio à pressão de guerras e devido aos gastos realizados pela
Coroa para manter a Relação do Brasil (os salários dos magistrado somavam 3.460.000 reis por ano, além
do soldo dos demais funcionários da justiça; e as correições que chagavam a 500.000 reis cada), Filipe IV
sacrificou o Tribunal da Relação do Brasil, destinando o dinheiro antes destinado à justiça às tropas
reais.[47] Guerras, corrupção, ausência de recursos, altos salários, e o oportuno poder exercido pelas
Câmaras e pelo governador de Pernambuco, ocasionaram a derrocada do Órgão Judicial mais alto da colônia
brasileira.[48] 

Com a extinção do Tribunal, o sistema de Ouvidor-Geral voltou a reinar na colônia, com a divisão
entre ouvidor-geral das capitanias do sul e ouvidor-geral das capitanias do norte.

O término da União Ibérica, em 1640, elevou ao poder de Portugal o aclamado Rei Dom João IV e
coincidiu com a ascensão econômica das colônias portuguesas no Atlântico que, com os lucros do açúcar e
do tráfico de escravos, superaram as especiarias do oriente.
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Nesta época criou-se um novo conselho para opinar sobre os assuntos coloniais: o Conselho
Ultramarino. Com o final das guerras contra os holandeses, os vereadores brasileiros recomeçaram a
reclamar sobre os custos dos recursos para Portugal, o que levou o Rei a restabelecer, na Bahia, o Tribunal
da Relação do Brasil em 1652, sob novo regimento.[49]

O ciclo do ouro marca uma etapa significativa de mudanças no aparelho burocrático estatal,
principalmente judicial, e na economia., desde o início do século XVIII.

Minas Gerais cresceu com esta atividade econômica e com isso os problemas, rixas e embates
aumentaram. O mineiros passaram a demandar, então, que os problemas judiciais, ao invés de se resolverem,
em última instancia, na Relação da Bahia, pudessem ser resolvidos com o próprio Ouvidor-Geral do Rio de
Janeiro.

Ademais, os moradores que não pertenciam à capitania baiana, reclamavam dos custos das visitas dos
magistrados, que eram pagos com o recursos dos próprios colonos dos lugares visitados.  Por outro lado, as
capitanias do sul já contavam com uma autonomia judicial desde o século XVII, pois tinham o próprio
ouvidor geral. Somando-se a este quadro, ainda, o fato de que o escoamento do outro se dava pelo porto do
Rio de Janeiro,[50] tinha-se uma situação favorável ao surgimento de um novo Tribunal no Brasil: a Relação
do Rio de Janeiro, em 1751.[51]

Esta mudança no panorama sócio-econômico da colônia brasileira, dividindo a área jurisdicional
colonial em duas, pode ser representado pela transferência da capital da colônia da Bahia para o Rio de
Janeiro em 1763.

Com as guerras napoleônicas, o avanço das tropas francesas em 1807 rumo a Portugal, forçou a
mudança da família real para o Brasil, juntamente com um número considerável de refugiados da Corte. É o
início do reinado de Dom João VI na colônia, que, aliás, foi alçada a Reino Unido a Portugal e Algarves em
1815. Esta presença ilustre atraiu uma onda de imigrantes –  estima-se que, entre 1799 e 1821, o número de
habitantes no centro do Rio de Janeiro passou de 43.000 para 79.000.[52] 

Com a Corte portuguesa na Colônia, pode-se afirmar que surgiu um movimento de urbanização,
prenunciando uma sociedade disciplinar, alterando profundamente o uso das inquirições devassas. 

 

5 – “Geografia do poder”: prenúncio de uma sociedade disciplinar

 

A cidade do Rio de Janeiro, em meados de 1755, se caracterizava pela desordem.  Apesar de já
contar com igrejas, fortes, edificações do governo, uma praça e poucas ruas estreitas – estrutura com a qual
se esperava concentrar todas as atividades comerciais e evitar (sem êxito) o contrabando e a rapina –, a
marca característica da cidade ainda era grandes espaços vazios não urbanizados.[53]

 Os escravos negros, seminus, eram vendidos nas ruas, o que causava um mal estar na população e
nas autoridades municipais – não porque eram a favor da abolição, mas simplesmente porque tal visão
tornava feia e suja a cidade. Em conseqüência disso, a Câmara Municipal do Rio de janeiro estabeleceu um
lugar específico, fora da cidade, para se comercializar os negros. Não obstante, o trato de escravos pelas ruas
principais ainda continuava.[54]

A insalubridade grassava a cidade. Varíola, tuberculose, hanseníase e oftalmia e infecções, eram
comuns, mais ou menos endêmicos.[55] As casas térreas, por serem construídas muito próximo uma das
outras, não propiciavam muita iluminação ou arejamento, e contavam com muita umidade, pela construção
rente ao chão. O costume de enterrar os corpos dos defuntos dentro das igrejas também deixava a cidade
exalando vapores pútridos.[56] Tudo isso favorecia a proliferação de doenças e infecções.

A chagada da família real, em 1808 e, conseqüentemente, a “abertura dos portos” no mesmo ano,
favoreceu o desenvolvimento urbano da cidade, pautado em sob três aspectos: beleza, higiene e
circulação.[57] 

As ruas começaram a ser alargadas e demarcadas para propiciar uma maior circulação de ar. As
edificações tornaram-se uniformes, ao invés de irregulares, e passaram a ser realizadas em lugares
específicos. Procedeu-se ao aterro dos lugares pantanosos. Cuidou-se para que a iluminação da cidade fosse
feita com abundância às noites, para garantir a segurança da população contra os delitos.[58] Era a
civilização européia domesticando a barbárie colonial.

Para garantir e fiscalizar o cumprimento desta nova política urbana, utilizou-se da Polícia – ou
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melhor, criou-se, ainda em 1808, a Intendência Geral da Polícia do Rio de Janeiro. A criação deste órgão
teve como fundamento o Traité de la Police  de Nicolas de La Mare, que propunha, para combater a
desordem, não a aplicação de medidas de ordem, mas sim a vigilância, para que a medidas de  ordem sejam
cumpridas. “Instituir a civilização significava, igualmente, policiar a cidade do Rio de Janeiro, dotando-a de
todas a comunidade necessárias para a sobrevivência da corte.”[59]

A Polícia, neste sentido, foi um instrumento português utilizado para transformar a cidade e os
cidadãos, pois podia, através do Intendente, dentro de suas atribuições, fixar normas de comportamento
através de editais e fiscalizar o cumprimento das ordens. Assim, por exemplo, tinham-se editais que
regulamentavam a construção das casas e ruas largas, buscando a beleza da uniformidade e a salubridade do
arejamento. Vistoriava-se edificações deterioradas. Proibia-se o despejo de lixos nas ruas, sob pena de crime
de desobediência. Proibiu-se o corte de árvores nas beiras dos rios, as queimadas e a lavagem de roupa nas
nascentes.[60] 

Ao lado dessas funções tipicamente administrativas, a polícia era responsável pela vigilância da cidade
em relação aos crimes. Restringiu-se, portanto, o horário dos estabelecimentos comerciais que deveriam
fechar às dez horas da noite, bem como a aglomeração de vadios e escravos. Elaboravam-se devassas e
processos, em que o juiz do crime,[61] responsável pelo bairro onde ocorresse o delito, deveria investigar e
realizar o corpo de delito, caso necessário.[62]

Desde o início do século XVIII, quando Rio de Janeiro ainda era um esboço de cidade, o principal
temor das pessoas que viviam neste território urbano, eram os ataques de criminosos, vadios e escravos
fugidos ou de quilombolas. Devido às fracas forças dos soldados, a captura dos negros fugidos ficava sob o
encargo do capitão-do-mato.[63]

A partir da delimitação[64] da cidade, juntamente com o aparecimento da Polícia para regulamentar o
aspecto urbano de forma mais acurada, podia-se realizar um segurança daqueles (e somente daqueles) que
vivem nos limites da urbe. Assim, a organização geográfica da cidade, permitia maximizar a vigilância, fosse
para proteger, fosse para fazer incidir padrões de conduta na população, pela própria delimitação de espaço.

A Polícia surgiu para atender a necessidades da Coroa. Primeiro, através da reestruturação geográfica
da cidade; segundo, mediante a "dolicilização” de uma sociedade que se pretendia fazer européia, ao impor
novos hábitos, ao controlar as atividades; terceiro, realizando a segurança dentro da urbe.

Toda esta reestruturação, que passa não somente pela organização da cidade e sua divisão uniforme,
mas pela modificação dos costumes, vigiados e regularizados pela Polícia, prenuncia uma sociedade
disciplinar. Prenúncio, porque o que perpassava a sociedade do Rio de Janeiro aqui descrita não era um
poder plenamente disciplinar.

A Disciplina se caracteriza pela organização do espaço, pelo controle do tempo, pela vigilância
constante, perpétua, e pelo registro contínuo dos conhecimentos.[65]

A organização do espaço foi a característica do poder disciplinar mais desenvolvida com a vinda da
família real, pois abarcava toda a sociedade que vivia dentro da cidade do Rio de Janeiro.

Dentro deste novo contexto de urbanização e burocracia do Rio de Janeiro, centro político e
econômico do Brasil, é que deve ser feita as próximas considerações sobre os últimos tempos da aplicação
das devassas, visto que, após uma reestruturação geográfica e burocrática, estes instrumentos de
investigação perderão sua importância frente a uma sociedade que se pretende disciplinar, vindo a ser
substituídos por outro meio mais acorde com as novas formas de exercício do poder.

Também é dentro da corrente ideológica da época, o liberalismo advindo com o Iluminismo, que se
deve analisar o desaparecimento das devassas. A Declaração dos Direitos do Homem de 1789, fruto da
Revolução Francesa, disseminava os ideais de Justiça, Igualdade, Fraternidade e Liberdade, tendo como
cerne basicamente a condição natural de indivíduo, como ser independente da sociedade civil, e a
legitimidade do poder que cabe ao povo.[66] Além disso, foram erigidos, formalmente, direitos individuais
fundamentais, que incluíam garantias processuais.

Toda esta linha de pensamento também afetaria as devassas de modo peculiar.

 

6 –  Genealogia do poder e as devassas gerais e especiais

 

A história colonial brasileira é a uma história de apropriação dos corpos, de relações de poder.
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Por meio de apropriação dos corpos, os senhores de engenhos castigavam os escravos. Também por
meio desta apropriação, juízes e ouvidores aplicavam penas de caráter desumano, muitas delas corporais,
demonstrando uma relação custosa e violenta, que, ao final, era contraproducente (como a pena de degredo
também o era) em relação à economia colonial; portanto, pouco útil.

 A Disciplina, entretanto, utiliza de mecanismos mais sutis, menos violentos, mas mais úteis. Assim, a
relação entre magistratura e população não era disciplinar, mas amplamente violenta. A isto se prestavam as
devassas especiais: procedimento em que se busca o autor de um crime certo, e que, ao final, poderia custar
ao culpado uma pena de caráter cruel. Estas se traduziam em um mecanismo não disciplinar, mas, sim,
irascível pelo fato de não buscar tornar “dócil”, obediente (e quanto mais obediente, mais útil) o escravo ou o
colono.[67]

Tampouco as devassas gerais se caracterizavam por um poder disciplinar. Estas são mais próprias da
vassalidade “que se traduz por uma relação se submissão altamente codificada, mas longínqua e que se
realiza menos sobre as operações do corpo que sobre os produtos do trabalho e as marcas rituais da
obediência.”[68]

Mas esta época de transição para uma sociedade disciplinar afetou, de modo diverso, as devassas
especiais e as devassas gerais.

No aviso de 28 de agosto de 1822, o Príncipe Regente declarou que os juízes criminais deveriam
seguir a Constituição portuguesa de 10 de março de 1821, que assegurava, dentre outros direitos, a
proibição de se prender alguém sem a formação da culpa, a igualdade de todos perante a lei, a
proporcionalidade das penas, o princípio da pessoalidade das penas, o direito de petição, responsabilidade do
juiz por abuso de poder, livre manifestação do pensamento, etc.[69]

Depois, no Brasil independente – Brasil Império -, a Constituição de 1824, de forte inspiração liberal,
assegurou diversos direitos processuais e materiais, como, por exemplo, de ninguém ser preso sem a
formação de culpa, publicidade, direito de defesa, princípio da legalidade, igualdade, aboliu-se as torturas e
penas cruéis, etc.

Em 1832, surge um código de inspiração liberal: o código processual criminal do Império. Este
diploma processual aboliu completamente as devassas gerais - que já tinham sido abolidas desde 1823[70] - e
as especiais. Mas foi somente em 1871 que se criou o Inquérito Policial.

Quem escuta esta narrativa, feita nestes parágrafos de forma sucinta, e quem estuda somente o
desenvolver da lei processual penal brasileira, pode se equivocar na interpretação dos institutos.

Por isso, analisar-se-á, primeiro as devassas especiais.

Ao olhar a história do Brasil, ninguém duvida que o ouvidor das capitanias, ao levar a cabo uma
devassa, o fazia segundo interesses nada justos, como já demonstrado.

Tampouco os juízes de fora, por exemplo, faziam devassas com a menor isenção possível. Ao longo
do texto, demonstrou-se que Justiça surgiu no Brasil sempre girando em torno de interesses (régios ou
particulares), como ficou explicitado desde a criação do Governo-Geral até a fundação dos Tribunais da
Relação da Bahia e do Rio de Janeiro.

As Ordenações Filipinas definiam muito bem quem eram os alvos do sistema penal: o negro, o
herege, o sodomita, o vadio... Era a estes que se endereçavam as devassas especiais, que, assim, terminavam
por se constituir em um instrumento de poder dos fidalgos.

Aqui se tem um dado interessante. Enquanto os ouvidores podiam condenar à morte os mulatos e
negros considerados desordeiros, geralmente, somente o negro escravo ou o branco que exercia o poder
eram o beneficiados  pela justiça. Beneficiados, porque os negros escravos tinham os seus senhores para
intervir por eles, conseguindo fianças e perdões, uma vez que eram responsáveis pelo seu sustento; enquanto
isso, o branco, geralmente rico, tinha influência e dinheiro necessários para se livrar da autoridade civil.
Neste sentido, os que mais sofriam com a Justiça da Relação eram os brancos pobres, escravos libertos,
artesãos e trabalhadores locais, que não tinham recursos nem quem intercedesse e seu favor.[71] Mas não há
que se enganar. Se estes eram os atingidos pela precária estrutura do poder judiciário instaurado pela Coroa,
o negro escravo era alvo do próprio senhor de engenho ou do ouvidor das capitanias.

 Esta situação piorou quando se introduziu uma repartição geográfica da cidade do Rio de Janeiro,
assim como de outras cidades do Brasil Colônia, porque, agora, o alvo do sistema penal não morava na
cidade, não podia ser vigiado, não era educado (ou “docilizado”) segundo os padrões europeus. Se o alvo do
sistema penal não convivia com a população intramuros, então ficava com a imagem de bárbaro e, por isso,
contra ele, utilizavam-se os instrumentos mais apropriados para punir, caso conseguisse pegá-los: as
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devassas especiais.

Em suma, as devassas especiais se dirigiam somente aos alvos do sistema penal designados pelas
Ordenações Filipina ou pelo Código Criminal do Império (de 1830).

Esta noção somente adquire sentido com a urbanização, pois sem esta, público e privado ainda se
misturariam faticamente. Por isso, a seletividade dos muros das cidades, a expulsão dos negros para fora da
área urbana e o crescente perigo pela marginalização fazem com que o sistema penal procure outros meios
para intentar suas ações: dentro das cidades, a polícia, quanto ao crime, atuava de forma preventiva e
opressiva realizando as devassas especiais, de modo a proteger a população transmutada em européia. Para
os negros fora da cidade, nem devassas especiais, nem gerais; capitão-do-mato era quem realizava este
trabalho punitivo de negros fugidos ou quilombolas.

Portanto, constata-se um sistema punitivo público, realizado dentro das cidades, e privado, realidade
pelo capitão-do-mato.

A pergunta que se deve fazer é: o que se operou com a extinção das devassas especiais e com a
criação do Inquérito Policial?

Operou-se uma mudança no modelo de produção da verdade, ou melhor, ocorreu uma apropriação
do saber das devassas especiais. A forma de produzir verdade do Inquérito Policial encobriu a forma de se
produzir verdade das devassas especiais. Foi uma transição que procurou mascarar a genealogia do Inquérito
Policial no Brasil. 

As devassas especiais não estabelecem um método, mas constituem verdadeiras estratégias para
produzir uma verdade concreta; e a produzem em um determinado tempo e espaço.

As verdades produzidas pelas devassas especiais são concretas, não-universais, justamente porque
foram largadas ao arbítrio, ao ardil, à estratégia do magistrado e, pelo fato do investigador ser um membro
da justiça, se pressupõe que ele pode enunciar essa verdade. É uma verdade que surge visivelmente das
relações de poder, uma verdade que acontece; verdade-acontecimento.[72]

O inquérito vem da necessidade e, ao contrário das devassas, surge como um procedimento
administrativo detalhado. Detalhado, porque existe uma série de etapas que, caso alguém – o policial, por
exemplo – fielmente obedeça, constatará a verdade. É uma maneira de constatar a verdade que, por se
utilizar de um procedimento prévio, tornou-se universal, conhecível por todos, abstrata, e não mais local,
concreta e estratégica. As devassas especiais tratavam de estratégia; o inquérito policial trata do método:
uma vez aplicado o método – e qualquer um pode aplicá-lo –, se chegará à verdade que, por isso mesmo, é
universal.

Essa racionalização do procedimento investigativo operado pelo Inquérito Policial, fruto do Saber
iluminista francês, ao assegurar alguns direitos individuais – inclusive, processuais – e padronizar o método
de investigação, encobriu a verdade-acontecimento, que era produzida pelos que conduziam as devassas
especiais.

No entanto, seria uma ilusão afirmar que o Inquérito Policial surgiu como ruptura total das formas de
produção da verdade realizadas pelas devassas especiais. O inquérito vem produzir aquilo que é qualificado
como verdadeiro justamente para justificar uma racionalidade de uma identidade cultural – que só é possível
segregando, apartando o diferente.[73]

Desta forma, o inquérito busca punir um determinado grupo de escolhidos, como também o fazia a
devassa de forma evidente; mas, por ter operado uma passagem no modo de produção da verdade, esta,
agora, é constatável por todos através de um procedimento de aplicação universal e, portanto, mais científica
do que o ritual das devassas. É uma forma de produzir a verdade que tenta recobrir todas as demais formas,
mas que, em realidade, emerge daquelas que procura ocultar, uma vez que é voltada para o segregado social,
assim como também o era as devassas especiais.

Quanto às devassas gerais, o novo contexto urbano, burocrático e ideológico, produziu-lhes
mudanças, mas diferentes das ocasionadas nas devassas especiais.

Com a concentração da população, através do urbanismo, não eram mais necessárias as devassas
gerais. Começa, então, uma Era de “docilização”, levada a cabo pela própria Coroa. A abertura dos portos
marca a emergência de um capitalismo exacerbado e a adoção dos parâmetros europeus – beleza, higiene e
circulação – começa por desenvolver uma sociedade disciplinar, que protege o patrimônio e a sociedade.

A proliferação de uma burocracia só foi possível com a delimitação geográfica do território, pois, de
outro modo, não se conseguiria realizar uma organização e divisão das tarefas.
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A criação de diversos cargos dentro da magistratura e a expansão destes na municipalidade (juízes
ordinários, juízes de fora, juiz Conservador dos Ingleses, juiz do crime, juiz das sesmarias, juiz dos
cavalheiros, juiz dos falidos, juiz dos privilegiados, juiz por arbitragem, Superintendente dos contrabandos,
juiz privativo das Causas e Dependências, juiz privativo dos Feitos da Santa Casa de Misericórdia do Rio de
Janeiro, etc.),[74] bem como com a elevação da Relação do Rio de Janeiro à condição de Casa de
Suplicação ainda em 1808, caracterizaram o começo de uma especialização da justiça brasileira.

 O trabalho de vigiar as posturas coube à Polícia, inicialmente, bem como
à Câmara Municipal da cidade. A Intendência de Polícia surge, justamente, para vigiar os novos padrões
morais e urbanos, que aparecem com a chegada da família real.

Aqui há uma diferença. As devassas gerais procuravam, precipuamente, vigiar os magistrados,
através das correições, buscando, assim, avaliar a administração da justiça, e isso, como já explicado, só
ocorreu porque era impossível vigiar toda a população, devido às restrições de tempo (meios precários de
comunicação), espaço (ampla extensão territorial), insuficiência de recursos humanos.

Com a reorganização geográfica, foi possível se pensar em uma estrutura burocrática mais
descentralizada, esparsa – apesar de que com isso se buscava centralizar o poder nas mãos do Rei – e,
conseqüentemente, ficou mais fácil de se vigiar não os magistrados, mas sim a população, uma vez que os
problemas de espaço e tempo forma resolvidos com a delimitação da cidade.

Assim, ter-se-á uma Intendência de Policia e os juízes do crime realizando o trabalho de policiamento
e, portanto, torna-se desnecessário vigiar os magistrados e a administração da justiça, uma vez que se
consegue fazer isso, de forma não contínua, logicamente, com a população intramuros.

Agora, os magistrados são vigiados dentro da própria estrutura burocrática, através dos meios
processuais (apelações, recursos, magistrado superior, etc.)

O que se quer significar é que, ao longo do tempo, vigiar a Justiça não é mais vigiar o magistrado em
si, mas sim o trabalho que, como julgador, ele realiza dentro das funções públicas. Por isso, essa vigilância se
dá dentro de cada processo – criminal ou cível – em que existe um magistrado superior que poderá vigiar e
cassar a decisão (a decisão e não o magistrado) do juiz inferior.

Considerando, ainda, que a Constituição do Império garantiria a perpetuidade dos magistrados[75],
essa situação de que o juiz é vigiado apenas dentro do processo, e não mais extraprocessual, fica mais
patente.

Por isso, as devassas gerais perdem sentido, ao longo da história do Brasil, em uma sociedade cada
vez mais burocratizada marcada pela “geografia do poder.”  

Talvez, aqui se tenha, nesta especialização da justiça, e na conseqüente separação, cada vez maior,
entre as funções de julgar e de administrar –antes concentradas na mão do Ouvidor-Geral e, posteriormente,
nas dos desembargadores –, a emergência de um governo das togas, não, ainda, no sentido conferido por
Lambert.[76] 

Com o aumento da burocracia e o desuso e a supressão, em 1823, do instrumento erigido para vigiar
a magistratura (as devassas gerais), pode-se conjecturar uma crescente autonomia da Justiça em relação ao
Rei, apesar de que o objetivo inicial da burocratização levada a cabo pela Coroa era, justamente, centralizar
o poder.

Por isso, aos primeiros movimentos de independência do Brasil, uma das medidas iniciais foi
justamente a tentativa de se suprimir o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, elevado à condição de Casa
de suplicação em 1808. Mas já era tarde demais: “[...] separadas as justiças, separados de fato estavam o
Brasil e Portugal.”[77]

7 – Conclusão

 

A análise e a história brasileira das devassas, procedimento de investigação que prescinde da presença
do acusado, não pode se voltar aos primórdios do direito romano ou canônico, pois sua emergência se fez
nas condições próprias do Brasil.

 O sistema de capitanias hereditárias, em que o Governador de cada capitania escolhia um ouvidor,
responsável por administrar a justiça no respectivo local, trouxe consigo uma era de justiça privada e regida
por interesses econômicos e políticos. As devassas, apesar de ainda não institucionalizadas – porque não
vigoravam, na prática, no Brasil, as Ordenações Manuelinas –, poderiam ser tiradas no cotidiano, observando
tão somente os interesses do governador que, ao final, era quem escolhia os juízes.
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A Coroa portuguesa, esperando centralizar o poder, instituiu o Governo-Geral, nomeando para
administrar a Colônia um Governador-Geral, um Ouvidor-Geral e um Provedor-Mor.

Neste sistema, apesar de o Ouvidor-Geral poder fazer correições – isto é, visitar as capitanias para
averiguar a administração da Justiça –, o sistema punitivo ainda era privado. Basicamente, os colonos e
escravos das capitanias estavam nas mãos do governador local. Quando o Ouvidor-Geral visitava uma
capitania, procedendo nas devassas gerais, isso significava um problema – nem tanto para o pequeno colono,
mas sim para os grandes fazendeiros e para os governadores locais. Era a forma da Coroa controlar os
próprios negócios: enquanto o ouvidor local devassava (devassas especiais) o negro ou o pobre colono, o
Ouvidor-Geral devassava (devassas gerais) o governador e ouvidor locais. O primeiro punia, o segundo
vigiava.

Com a União Ibérica, entram em vigor as Ordenações Filipinas, que, em matéria de devassas gerais,
manteve quase o mesmo tratamento dado pelas Ordenações Manuelinas, isto é, assegurou que as devassas
gerais somente fossem usadas para controlar o magistrado. Desta forma, o magistrado que fosse substituído
por outro, ao final de seu mandato, teria a vida devassada por seu substituto, que perguntaria ao povo se
haveria algum tipo de reclamação contra seu antecessor.

As disposições das Ordenações Filipinas somente tiveram eficácia real no Brasil com a instalação do
Tribunal da Relação do Brasil, criado na Bahia, uma vez que o pólo econômico se centralizava no recôncavo
baiano devido às exportações de cana-de-açúcar.

Assim, com a instalação do Tribunal da Relação da Bahia, foi possível se aprimorar os mecanismos de
controle: o magistrado substituído era crivado pelo substituto e os desembargadores da Relação
correicionavam nas capitanias como forma de inspecionar o andamento da justiça. A isto se prestavam as
devassas gerais; as especiais eram levadas a cabo pelos juízes locais e ouvidores, que obedeciam aos
interesses do governador.

Mesmo com a extinção da Relação da Bahia - em virtude de pressões políticas, das guerras e o
conseqüente gasto com as batalhas - e seu posterior ressurgimento, a situação da Justiça continuou precária.
As devassas especiais tinham seus alvos favoritos: os negros, mulatos, colonos pobres... Enquanto isso, a
Coroa, que não se importava tanto com a classe mais baixa da sociedade colonial, a não ser se envolvesse
algum lucro, continuava a promover devassas gerais a fim de controlar os magistrado e os negócios.

A lógica era simples. Em uma extensão territorial grande como a do Brasil colônia, somada aos
precários meios de comunicação e locomoção, era mais fácil – e mais eficaz – para a Coroa vigiar apenas
aquele que aplicava a justiça local, ao invés de correr atrás de bandidos um vez por ano.

Esta situação espacial (meios precários de locomoção frente à extensão espacial) e temporal (meios
precários de comunicação) favoreceu amplamente para a aplicação das devassas gerais conforme as
Ordenações Filipinas, ou seja, apenas sobre os magistrados. O exercício deste poder das devassas gerais,
produzia informações para o Rei que, após ouvir os conselheiros, poderia utilizar tal saber para reestruturar e
melhorar a burocracia da colônia segundo os seus interesses.

Com o declínio da produção açucareira e com o aparecimento do ciclo do ouro, principalmente em
Minas Gerais, um novo eixo econômico se formou na estrutura colonial.

Como o porto do Rio de Janeiro servia de rota de exportação do ouro, esta cidade ganhou
importância na Colônia, a ponto de se criar o Tribunal de Relação do Rio de Janeiro.

A invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas e a transferência da família real para  o Brasil,
juntamente com refugiados, em 1808, trouxeram uma nova reestruturação para a geografia da cidade o Rio
de Janeiro – que, à época, já era capital do Brasil – e, por conseguinte, uma nova forma de utilização do
poder, principalmente das devassas.

Com a adoção dos conceitos europeus de beleza, higiene e circulação na geografia da cidade do Rio
de Janeiro, começou-se uma urbanização que procurava criar ruas largas e prédios uniformes, acabar com a
situação insalubre, devido às doenças e sujeira, bem como propiciar uma maior iluminação e segurança.

Para tanto, foi criada a Intendência de Policia que, com base em idéias francesas, procurava impor à
sociedade um novo padrão de conduta, através de editais que traziam normas de proceder e códigos morais.
Ao lado desta atividade, a polícia também fazia as devassas especiais.

 Ao contrário das devassas especiais, conduzidas pelos ouvidores locais, tais investigações policiais
buscavam proteger a cidade, punindo somente aquele que molestasse seus moradores e o em torno da urbe.
Por isso, o negro fugido ou o quilombola, não era buscado pela polícia, enquanto não invadisse a cidade.
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Para os escravos fugidos, havia o capitão-do-mato. Co-existiam, portanto, as devassas especiais, presididas
pela polícia, juntamente com meios de persecução privada.

Mais uma vez, a justiça surgia para defender interesses específicos: os do Rei; e ao defender o rei,
defendia-se, entenda-se bem, apenas aqueles que moravam na cidade, mas sob o custo de serem
“docilizados” pelos códigos morais europeus impostos pela Intendência de Polícia.

Ao considerarmos esta nova estrutura geográfica do poder e as idéias iluministas, temos as condições
necessárias para a interpretação genealógica das devassas, gerais ou especiais.

As devassas especiais, desde sempre, existiram para punir o alvo do sistema penal, fosse este
determinado em função do governador – como na época das capitanias hereditárias –, fosse determinado pela
legislação vigorante, as Ordenações Filipinas.

A transição de uma forma de verdade-acontecimento para verdade-constatação marca a extinção das
devassas especiais e a criação do Inquérito Policial. Enquanto aquelas eram largadas ao arbítrio do ouvidor –
e por isso mesmo, demonstravam cruamente as relações de poder –, este procura mascarar as relações de
poder na formação da verdade, ao estabelecer um procedimento que, em tese, produziria uma verdade
universal, e não apenas local.

Isso significa que o Inquérito Policial, encobriu a forma de verdade das devassas especiais, mas ao
mesmo tempo foi emergente delas, porquanto produz uma verdade que busca validar a racionalidade de uma
identidade cultural que só se faz excluindo, segregando, da mesma forma como as devassas especiais faziam.

Aqui se tem uma ruptura que alterou a forma de produção da verdade, o que leva a afirmar que o
Inquérito Policial não é uma mera continuação das devassa especiais, mas um instrumento, mais sutil, que
age de acordo com um saber científico ou “validado”. 

O inquérito não é mero prolongamento  das devassas especiais, mas sim apropriação das devassas
com pretensões à universalidade. Este é o perigo do inquérito: ao pretender cientificidade e universalidade,
oculta as relações de poder, formando uma “verdade” validada a qualquer tempo e a qualquer momento, que
pode ser apreendida por qualquer um, desde que se siga o procedimento estabelecido. O interessante é notar
que o inquérito só pôde surgir com o advento de idéias liberais, pois de outro modo, não haveria necessidade
de mascarar as relações de poder em nome de uma hegemonia cultural.

Por outro lado, as devassa gerais, que antes se prestavam a vigiar o magistrado, perderam o sentido
dentro do novo contexto burocrático colonial, a partir de 1808, prenunciando uma sociedade disciplinar.

A burocracia colonial somente pôde se desenvolver amplamente quando resolveu o problema espaço-
tempo com o qual se debatia, através da delimitação geográfica da cidade.

 Com a transferência da função de policiar para as mãos da Intendência de Polícia e para os juízes do
crime, tornou-se possível inspecionar toda a sociedade, mesmo que de modo não-contínuo – e, por isso, não
igual ao princípio da inspeção de Jeremy Bentham –, justamente porque houve o recorte e delimitação
geográfica da urbe.

A tese aqui apresentada propõe justamente que as devassas gerais eram precipuamente realizadas
contra os magistrados, posto que era impossível, devido aos problemas espaço-tempo, inspecionar toda a
sociedade, dispersa e sem meios eficazes de locomoção e comunicação.  

No momento em que se reúne, entenda-se bem, a população que se quer inspecionar dentro da
cidade, é desnecessário vigiar o magistrado.

Com a proliferação de cargos de função judicial, com a crescente especialização, hierarquização e
organização judicial, a Justiça que antes era vigiada através de correições contra a pessoa do magistrado,
agora é vigiada pelo meios processuais adequados.

Tanto a justiça como o magistrado são vigiados, agora, não por fatores externos, mas pela própria
burocracia interna; ou melhor, são inspecionados, não por mecanismos iguais aos das devassas gerais – até
porque estas caíram em desuso e foram cronologicamente vedadas –, mas por meios intra-processuais
(recurso, tribunal superior, hierarquia e definição da competência) e não extra-processuais.

Assim, tem-se uma história que se perfaz em duas direções: enquanto os ideais iluministas, a
crescente burocratização judicial e a urbanização da cidade permitiram a extinção de um procedimento
inquisitivo (devassas gerais) que vigiava o magistrado –  justamente porque, agora, toda sociedade da urbe
poderia ser inspecionada –, permitiram também, ao se operar a mudança de verdade-acontecimento para
verdade-constatação, que o inquérito policial se apropriasse das devassas especiais não de forma contínua,
mas como um mecanismo mais sutil que, por mascarar as relações de poder em sua pretensão de
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universalidade, perpetua a seletividade do sistema penal.
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HISTÓRIA DO DIREITO COMO DISCURSO LEGITIMADOR: CHIOVENDA E O DIREITO
ROMANO, COM ESPECIAL REFERIMENTO À DOUTRINA DA AÇÃO

HISTORY OF LAW AS A DISCOURSE OF LEGITIMATION: CHIOVENDA AND THE ROMAN LAW,
WITH SPECIAL REFERENCE TO THE DOCTRINE OF THE ACTION

RICARDO ADRIANO MASSARA BRASILEIRO

RESUMO
O presente estudo tem como propósito a evidenciação da forma de utilização das instituições processuais
romanas pelo processualista CHIOVENDA, como fator de legitimação de sua doutrina processual e de um
seu projeto reformista, cujo longo proceder findou com a edição da codificação processual fascista italiana
de 1940. Para tanto, o estudo conta com o apoio da doutrina do historiador e filósofo do direito GIOVANNI
TARELLO; diz da assimilação da categoria da ação, por CHIOVENDA, à actio romana; trata da grande
influência recebida pela doutrina processual da pandectística germânica do século XIX; apresenta a tese de
RICCARDO ORESTANO sobre a história da problemática da ação; diz da limitação da perspectiva histórica
procedida pela doutrina processualista e introduz a questão do aproveitamento da doutrina de CHIOVENDA
no Brasil, com a curiosa edição dos dois códigos nacionais de processo civil em regimes autoritários.
PALAVRAS-CHAVES: HISTÓRIA – LEGITIMAÇÃO – CHIOVENDA – DIREITO ROMANO –
AÇÃO

ABSTRACT
The present work has the purpose of evince the way of utilization of the roman procedure institutions by the
procedure theorist CHIOVENDA, as a factor of legitimation of his procedure doctrine and of his reformist
project, whose long walk finished with the editing of fascist Italian procedure codification of 1940. To that,
the study counts with the support of the doctrine of the historian and philosopher of law GIOVANNI
TARELLO; says of the assimilation of the category of action, by CHIOVENDA, to the roman actio; treats
of the great influence received by the procedure doctrine of the Germanic pandectism of the 19th. century;
presents the RICCARDO ORESTANO`s thesis on the history of the problem of the action; says of the
limitation of the historical perspective proceeded by the procedure doctrine and introduces the question of
the utilization of the CHIOVENDA`s doctrine in Brazil, with the curious editing of the two national codes of
civil procedure in authoritarian regimes.
KEYWORDS: HISTÓRIA, HISTORY – LEGITIMAÇÃO, LEGITIMATION – CHIOVENDA –
DIREITO ROMANO, ROMAN LAW – AÇÃO, ACTION

1. Usos da história como fator de legitimação
Não é incomum nos estudos jurídicos o referenciamento das instituições que se investigam à

experiência romana. Isso, se por um lado pode parecer verdadeiramente legítimo na tradição jurídica
ocidental, não poucas vezes mascara expedientes de franca apropriação do instituto investigado, ao bel
prazer do investigante, com propósitos seja de justificação da bondade da sua doutrina, seja de se demonstrar
que o modo como se pensa é o verdadeiro e historicamente assentado desde os tempos romanos, seja de
demonstrar como são civilizados os tempos atuais, em contraposição com a barbárie do passado.[1]

O pandectista WINDSCHEID já se queixava de algumas dessas mazelas, indicando uma tendência
que imperou por longo tempo na romanística e que exercia ainda na sua época uma influência maior do que a
desejável: a propensão de se construir o direito romano de forma apriorística e de ter nele tudo o que se
considerava fundado por si: com este método, primeiramente se questiona sobre o que consiste a natureza da
coisa para posteriormente se convencer de que ela também se encontrará no direito romano. Esse autor
ressalta ser esta tendência perigosa, porquanto mais suscetível à apreensão do direito romano como uma
expressão universalmente válida do pensamento jurídico, desabonadora do reconhecimento de figuras
jurídicas não romanas como justificáveis e viáveis e, outrossim, mais suscetível à introduções no direito
romano de conteúdos nele inexistentes.[2]
2. CHIOVENDA e a recondução da ação à actio

Na doutrina do processo, um conhecidíscimo chefe de escola, talvez o mais influente processualista
italiano do século passado, curiosamente referencia as hodiernas instituições processuais ao pensamento
romano, em termos que podem causar certo estranhamento:

“A idéia romana é a alma e a vida do processo civil moderno; [...] a história do processo entre os
povos civilizados modernos se resume num lento retorno à idéia romana.
[...]
A idéia mesma do processo é romana.” [3]

            Esse autor assina que, após transcorridos mais de trinta anos do aparecimento de um seu estudo
compreendedor da temática, mais afortunado em detalhes e disperso em institutos secundários, chegara já,
talvez pelo decorrer dos anos (e isto, segundo o autor, “desgraçadamente, o privilégio da idade”),

“a uma visão mais clara e mais simples, segundo poucas linhas essenciais e gerais deste fenômeno: a
romanidade do processo civil moderno, examinado em sua finalidade, nos seus meios de que se serve
para alcançar seu fim, isto é, a prova e as formas, e em seu resultado último, a coisa julgada”.[4]
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            O anterior estudo a que se refere CHIOVENDA é o conhecido “Romanismo e germanismo no
processo civil”, de 1901, estudo que, consoante CALAMANDREI, um dos mais conspícuos discípulos do
autor, constitui uma das “duas pilastras de toda a obra chiovendiana”, sendo a outra a célebre prolusão de
Bolonha, de 1903, sobre “A ação no sistema dos direitos”. CALAMANDREI, com o entusiasmo de um
membro da escola chiovendiana, ressalta que ambos estudos constituiriam “o ponto de partida daquele
admirável movimento científico italiano, que, dos tempos em que o procedimento se reduzia a uma pedestre
prática de formulários, levou hoje os estudos processualísticos a moverem-se nos vastos horizontes da teoria
geral do direito”.[5]
            Para o pensamento chiovendiano, a finalidade precípua do processo civil, mais do que satisfazer o
direito subjetivo supostamente lesado, é atuar o direito objetivo, a dita “vontade da lei”. E o modo ou o meio
de fazer atuar esta vontade – que de ordinário não se presta de ofício (nemo iudex sine actore; ne procedat
iudex ex officio) – é a ação. Para o autor, a ação seria “o direito meio por excelência”, em virtude de poder
coordenar-se seja a um direito real, seja a um direito pessoal, seja a um outro direito potestativo, categoria
de direitos em que enquadra a própria ação. Para o jurista, a ação define-se como: “o poder jurídico de dar
vida à condição para a atuação da vontade da lei. Definição que, bem examinada, coincide com a das
fontes: nihil aliud est actio quam ius persequendi iudicio quod sibi debetur (Ist. IV, 6, pr)”.[6]

A fonte citada por CHIOVENDA, com uma pequena variação, é a definição do jurisconsulto
CELSO, encontrada no Digesto 44, 7, 51 (nihil aliud est actio quam ius quod sibi debeatur, iudicio
persequendi). [7]

Na literatura mais recente, COMOGLIO igualmente endossa essa derivação romana. Consoante o
autor, tanto a própria expressão da ação contida no art. 24, 1, da Constituição italiana (“o ‘poder agir’ em
juízo para a tutela de um direito ou interesse legítimo”), como consagradas definições de diversos autores
modernos, como TOMMASEO (“a ‘faculdade’ de provocar a autoridade judiciária”), MANDRIOLI (“o
‘direito’ ao processo e à tutela jurisdicional”) e LIEBMAN (“o ‘direito de agir em juízo’ como direito
subjetivo processual por excelência”), bem como ainda outras diversas variáveis definitórias, não se parecem
afastar, no plano funcional, da definição acima reproduzida do jurisconsulto CELSO, “pois que identificam
essencialmente – em termos estáticos ou dinâmicos – o direito (e o ônus) de iniciativa processual, que toca a
quem tenciona volver-se ao juiz para demandar-lhe justiça (e, possivelmente, para obtê-la)”.[8]
3. Apelo pandectista nas teorizações da ação
            É intenso, sem dúvida, o vínculo entre o que se teve e o que se tem pela concepção romana da actio
e os entendimentos sobre a configuração da ação moderna. No entanto, forte era e é o apelo pandectista na
compreensão de ambas, e, no caso de CHIOVENDA e de sua escola, amplamente comprometida com um
seu projeto reformista, de cariz autoritário e meta-histórico (§ 6).
            Por pandectística, ou ciência das pandectas – designação quiçá suficientemente atribuída em razão do
título dos seus manuais mais característicos, uma vez que toda a ciência jurídica européia baseou-se
essencialmente, desde a sua constituição, nas pandectas de Justiniano[9] – , deve-se entender a nova
elaboração doutrinária do ius comunne que se levou a cabo na Alemanha desde o século XVIII e que chegou
ao cume no século XIX sob a forma de construção “teórico-prática” (como se dizia então) do direito
romano, considerado na ótica do Corpus iuris e forçado a servir às necessidades alemãs do momento. É ela o
epígono de uma larga tradição transformadora do Corpus iuris, dirigida a atribuir uma função normativa às
fontes romanas e, por conseguinte, a sua atualização em conteúdos preceptivos, de século em século, de
situação em situação. A forma de elaboração e de construção pandectista introduziu múltiplas “deformações”
na interpretação dos textos e na concepção global do direito romano “puro”. Isso pode-se ilustrar por
trechos recolhidos de dois dos mais importantes pandectistas, THIBAUT e WINDSCHEID, tendo
sustentado o primeiro que “a investigação histórica deve considerar-se pela jurisprudência – como ciência
prática que é – só como um meio para o fim, e não ser fim em si mesma”, e o segundo, em reprovação aos
seguidores da Escola histórica, que não tiveram eles “sempre clara consciência de que para nós [os
pandectistas] a questão última não é como tenha sido o direito romano em uma época qualquer, senão como
podemos aplicá-lo atualmente”. Não obstante a desvirtuação perpetrada, essa especialíssima elaboração
pandectista foi considerada como uma das mais altas e genuínas do “direito romano dos romanos” e é ainda
assim considerada por múltiplos setores doutrinários, porque são de procedência pandectística a maior parte
dos esquemas dentro dos quais a própria romanística (com ou sem razão) habituou-se a ordenar os dados das
fontes romanas, como, por exemplo, nas teorias dos “direitos subjetivos” e do “negócio jurídico”.[10]
            Essa derivada da Escola Histórica alemã empenhou a maior parte da sua força espiritual à construção
de uma civilística sistemática, prosseguindo a orientação formalista, inaugurada por FEUERBACH e pela
teoria metodológica do jovem SAVIGNY, transportando para a matéria do direito comum a construção
sistemática e conceitual do racionalismo jurídico[11] (§ 4.1). Esse tipo de procedimento teórico possuia a
aspiração de fazer do conhecimento do direito um sistema que dispusesse os seus elementos na maior
conexão lógica possível, procedendo ao refinamento dos instrumentos da ciência jurídica, com a elaboração
de conceitos que restaram fundamentais no estudo do direito, e com a determinação daqueles que foram – e
ainda são praticamente, a despeito de crescer todos os dias o número dos que lhes duvidam – considerados
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“caracteres diferenciais” do direito. Os pandectistas afirmaram um método formalístico e dogmático, o que
conduziu a conceber o direito como uma entidade definida conceitualmente, de se compreender e se explicar
dentro de si mesma na busca dos fundamentos das normas, das relações e dos institutos jurídicos em
formulações conceituais constituintes de um organismo lógico autônomo e autosuficiente. E esse
conceitualismo e formalismo da dogmática encontraram a sua expressão mais elaborada e mais ambiciosa –
que pretendeu, inclusive, na proclamação de MERKEL, substituir a filosofia do direito – naquela que foi
chamada na Alemanha de allgemeine Rechtslehre, ou seja, doutrina ou teoria geral do direito, que são
determinações e sistematizações dos “conceitos jurídicos fundamentais (juristische Grundbegriffe)”
extraídos mediante a análise dos princípios gerais dos vários ramos do ordenamento jurídico positivo.[12]

A sistemática empregada pela ciência tedesca do século XVIII em diante é concebida de um modo
renovado, não mais enquanto uma ordem de exposição de argumentos por ordem de afinidade de institutos e
com propósito notadamente didático, mas como uma nova methodus, como um “verdadeiro e próprio
sistema”, com o emprego de uma expressão e de um conceito trazidos da linguagem astronômica e
matemática – imitatur astronomus, era o que exortava WOLFF – e pelo qual se entende um complexo de
elementos vinculados em todas as suas partes e em todo sentido de um particular postulado ordenante, em
que tudo está em tudo e em que de qualquer ponto se pode proceder ou retroceder em direção a todo
ponto.[13]

E, para o pensamento de então, era precisamente esse sistematismo e um formalismo conceitualista,
pretensamente neutro e objetivista, o que habilitavam os estudos de direito como estudos científicos.
Consoante WINDSCHEID, “considerações de caráter ético, político ou econômico não são assuntos dos
juristas enquanto tais”. Era o rigorismo formal do processo de decisão, fundado na teoria da subsunção, o
que assegurava, por si só, a justeza material das soluções. Do ponto de vista sociopolítico, esse formalismo
da pandectística possibilitou a neutralidade do direito relativamente aos projetos políticos contraditórios da
burguesia liberal alemã, de modo a o direito poder julgar, de forma pretensamente neutral e objetiva, as
contrapostas soluções político-sociais. Com isso, segundo HESPANHA, “o direito doutrinal
(Professorenrecht) readquire a sua tradicional indisponibilidade perante o poder e, de certa forma, pode
legitimamente reclamar aquele papel de árbitro entre governantes e governados que se incorporou tão
duradouramente na ideologia espontânea dos juristas e na auto-representação que eles tinham do seu papel
sociopolítico. Foi isto que deu origem à imagem contemporânea de um Estado dirigido por juízes
(Richterstaat) como ideal de organização.”[14] Mais do que a manifestação de um fictício legislador
racional, como pressuposto por WINDSCHEID, o direito é “obra da ‘ciência’dos professores, que têm como
ofício ‘construi-lo’ e conferir-lhe a forma de uma ‘dogmática’ homogênea”; é verdadeiramente a doutrina, a
Wissenschaft, dos juristas e dos professores, e não a lei ou a ficção do legislador racional, o que garante a
coerência e a harmonia dogmática do direito.[15] Ou seja, sob uma só aparente neutralidade, esse proceder
dogmático, na realidade, sobrepõe à “sistemática” do legislador uma “sistemática” idealista criada pelo
intérprete, resultante de uma larga manipulação dos documentos legislativos, e às custas da distorção de
múltiplos institutos dificilmente adequáveis ao vezo orrdenador.[16]
            Essa doutrina pandectista, pelas acentuadas notas de formalismo, dogmatismo, conceitualismo,
construtivismo sistemático e abstração, é também designada – na derrisória expressão cunhada por seu
adversário HECK – por jurisprudência dos conceitos (Begriffsjurisprudenz), e mereceu do segundo
JHERING, após o abandono da sua primeira postura construtivista, a crítica de cultora do “Lógico”,
tendencialmente ascendente ao “céu dos conceitos jurídicos”.[17]

O nascimento da dita “ciência processual” defluiu desse ambiente pandectista, fruto do trabalho de
autores hoje considerados clássicos e que se ocuparam do descortino da actio com vistas à aplicação em seus
respectivos direitos. A pandectística, predisposta à sistematização e à afirmação da primazia do direito
privado, centrado na idéia de direito subjetivo, exerceu determinante influência sobre a nascente “ciência” do
processo, que por longos anos delineou o sistema processual centrado na teoria da ação.[18] E a postura
medodológica atualizante dos pandectistas explica a razão de a investigação histórica ter sido conduzida sob
a sugestão das doutrinas modernas e das problemáticas que ela punha. É o que ressalta ORESTANO, em um
seu clássico estudo, que aponta, para além da historicidade das soluções dadas ao problema da ação,
igualmente para a historicidade do próprio problema da ação e da ciência jurídica que o coloca.[19]

Segundo ORESTANO, o próprio interesse pela problemática da ação nas doutrinas italianas,
tedescas, espanholas e ibero-americanas, que erigiu-a em “categoria fundamental do direito”, decorre não
menos do que da própria derivação de tais ciências da pandectística germânica do século XIX.[20] Sabe-se
que a doutrina das pandectas muito se difundiu fora da Alemanha, “como um dos mais grandiosos
contributos trazidos ao pensamento jurídico europeu que se possa historicamente enumerar após o
ensinamento ‘bolonhês’ e a codificação napoleônica”[21]. E, aliás, não faltam mesmo os que pensam que “a
história da ‘fortuna’ da Pandectística se identifica com a história própria – pela maior parte ainda por se
escrever – do constituir-se da consciência jurídica contemporânea”[22], bem como os que ainda há pouco
enxergaram, na firmeza e coerência metodológicas da grande civilística germânica do século XIX, o modelo
exemplar de formação dos juristas, ainda que desaparecidos quase todos seus pressupostos culturais e
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sociais.[23]
São os principais argumentos do referencial estudo de ORESTANO o que se passará agora a

compendiar, de um modo mais ou menos literal.
4 História da problemática da ação – A tese de ORESTANO[24]
4.1 Jusnaturalismo e direitos subjetivos. A construção do sistema do direito privado

ORESTANO ressalta que o próprio problema da ação, como vem modernamente discutido, nasce da
teorização dos direitos subjetivos e da sua construção em sistema nos séculos XVIII e XIX na Alemanha.

As correntes de pensamento que, com as respectivas implicações filosóficas e ideológicas,
conduziram a Europa ao jusnaturalismo do século XVII e ao jusracionalismo do século XVIII buscavam
sobretudo a exaltação do indivíduo e da sua liberdade, que passaram então a ser considerados como a base
de toda a organização social. O jusnaturalismo aspirava fundar uma ordem jurídica que comportasse uma
série de atributos invioláveis e insuprimíveis da pessoa humana, postos fora de qualquer discussão e por isso
mesmo desvinculados o mais possível das relações políticas e dos acontecimentos contingentes. Se falava por
isso de direitos inatos (iura connata) pertinentes ao indivíduo a título originário e como tais não só
anteriores e superiores ao Estado, mas mesmo independentes desse. Mesmo quando se tentava legitimar o
absolutismo, o ponto de partida era sempre o indivíduo com sua vontade soberana. Os “direitos civis, para os
jusnaturalistas, não são conferidos ao homem pela lei, mas a lei é fundada sobre os direitos inatos do
homem” (SOLARI). O próprio significado do direito natural se transforma, e a velha doutrina objetivística
do direito natural torna-se cada vez mais uma teoria dos direitos naturais em sentido subjetivo.
            A princípio ordenante e núcleo essencial do “sistema” jurídico – concebido do modo renovado como
já se sublinhou (§ 3) – se verá elevado o indivíduo, considerado na sua capacidade, nas manifestações da sua
vontade, nas suas atividades. O direito vem em tal modo a identificar-se com os predicados deste sujeito, de
modo a “o sistema de direitos subjetivos” ser concebido essencialmente como um sistema do direito privado,
acentuando a tradicional distinção entre ius privatum e ius publicum, até romper e transformar em dualismo
a antiga unidade conceitual que estava na base da fórmula romana e que a visão objetivística da ciência
posterior até então mantinha. Os direitos subjetivos dos indivíduos não dependiam do ordenamento positivo
ou de qualquer ordenamento positivo. Disso decorre uma degradação, do ponto de vista privatístico, do
direito objetivo, que vinha absolutamente ignorado na construção filosófica do sistema dos direitos naturais,
ou vinha reconduzido, na ficção do contrato social, nos esquemas voluntarísticos do direito privado, e ao
qual no máximo vinha destinado o escopo e a função de tutelar a série dos atributos imprescindíveis da
pessoa humana, subtraídos da história e universalizados.
4.2 Exclusão do processo do sistema privatístico e formação do Prozessrechtswissenschaft

Como conseqüência, estava aberto o caminho para as elaborações, de um lado, do direito privado,
entendido como sistema dos direito subjetivos e baseado nos atributos originários da pessoa, e, de outro, do
direito público, entendido como o conjunto das normas de organização do ordenamento político, fundado
nos atributos originários do Estado e da soberania, de modo às disciplinas publicísticas poderem fazer de si
mesmas sistema, distinguindo-se da ciência política e buscando esquemas construtivos próprios.
            Para o autor, é no desmembrar-se da unidade conceitual do direito que começa o drama da ciência
processual, dado que a construção do sistema privatístico, baseado sobre o indivíduo e seu direitos
subjetivos, não mais comportava as normas reguladoras do processo, de modo a haver uma progressiva
expulsão – conceitual e material – das tratações de processo das novas sistemáticas privatísticas. O direito
privado é posto em posição de supremacia em relação ao direito público e em relação à atuação judicial do
direito, e o processo é concebido como um complexo de meios postos a disposição e ao serviço dos privados
para a tutela e a realização de situações e pretensões, cuja existência e fundamento são considerados
preexistentes ao momento em que se faz necessária a coação, da qual são independentes. Em algumas
correntes a coação é absolutamente eliminada como aspecto essencial da noção de direito.
            A progressiva exclusão da matéria processual das abordagens privatísticas vem determinada na
ciência tedesca da segunda metade do século XVIII e primeiros decênios do século XIX. Da exclusão dão
testemunho as sucessivas edições das Pandectas de THIBAUT (1772-1840), das quais foi suprimido o
terceiro volume, que, até a sétima edição de 1828, tratava das matérias de direito processual, penal,
financeiro e de polícia. Contrariamente, nos mesmos anos, aparecem os primeiros “sistemas” processuais, e
não de modo casual, pois enquanto o direito privado construia a própria autonomia, a doutrina processual,
de conseqüência, buscava a sua, seja com relação ao direito privado do qual tinha sido excluída, seja com
relação ao direito público, no âmbito do qual arriscava ser submersa, como um aspecto meramente
organizativo de uma das atividades do Estado. Vinha assim colocando a base de um “direito processual”
(Prozessrecht) e de uma “ciência” nova e autônoma, a Prozessrechtswissenschaft, cujas tratações muito se
distinguiam da secular literatura e ensinamento de iudiciis ou de actionibus, matéria ainda considerada como
pertencente a um corpo jurídico unitário e não-desmembrado, e cujas abordagens tradicionais, derivavadas
do Código ou Digesto, eram movida a partir do esquema edital, ou seja, punham no cume de toda a ordem
legal a editio actionis, a iurisdictio, ou, em suma, o processo, e que articulavam e desatavam toda a matéria
jurídica numa urdidura processual, a ponto de se poder afirmar, no século XVI, in iudiciis omne ius verti
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(WESEMBECIUS, 1658).
4.3 Especulação filosófica e ciência jurídica defronte ao direito subjetivo.
            Ocorre, no entanto, que o transporte da idéia de indivíduo-sujeito de direito, com todos os seus
atributos e seus predicados, do plano filosófico-jusnaturalístico ao plano jurídico-positivo e a construção do
sistema jurídico sobre sua potestade de querer – esses que são os propósitos da pandectística e que o autor
denomina de sua “grande ilusão” – encontrou múltiplas dificuldades, a saber: a adaptação desse
extremamente rígido e abstrato sistema filosófico do jusnaturalismo iluminístico deveria ser procedida não
por filósofos, mas por juristas, que, ligados ao concreto da experiência jurídica, não podiam ignorar o direito
positivo, construindo um sistema puramente ideal, em grandes linhas, mas sim uma elaboração que nas suas
fórmulas de síntese fosse idônea a dar conta de todas as situações, até as últimas consequências. Isso, sob
pena de ficarem de fora da experiência jurídica. Ademais, o transporte da concepção subjetivista do plano
filosófico ao jurídico – iniciado nos fins do século XVIII e primeiros decênios do século XIX por obra de
juristas seguidores de WOLFF – vinha a cumprir-se num momento histórico e em uma atmosfera cultural
notavelmente modificados, quando o individualismo já se encontrava esmaecido, por obra do criticismo
kantiano, do idealismo, da restauração, do romanticismo e do historicismo, que vinham trazendo uma
progressiva reavaliação do elemento “grupo”, “sociedade”, “nação”, “Estado”, ao afirmar uma ordem
objetiva mais ou menos dominante sobre o individuo.
4.4 A grande ilusão pandectística e o direito objetivo
            É precisamente nesse novo clima cultural e político e sob essas novas inspirações que os juristas
tedescos entre o fim do século XVIII e os inícios do XIX, pertencentes à dita escola filosófica ou à escola
histórica, se propuseram a construir os próprios sistemas privatísticos, com uma tendência comum e difusa,
ainda que variavelmente realizada, de operar uma soldadura entre o direito subjetivo e o direito objetivo, de
modo a tentar conciliar a ordem objetiva com a potestade de querer do sujeito. Mas – e aqui o ponto que o
autor chama de “grande ilusão” – assim fazendo não se percebia que se introduzia uma insanável e íntima
contradição naquele que deveria tornar-se o “sistema” jurídico por excelência, isto é, o “sistema” privatistico.
As duas posições, na lógica substancialista sob a qual é fundada a construção do sistema, são irredutíveis: ou
os direitos subjetivos se consideram postos acima e independentes do direito objetivo e como tais absolutos,
universais, verdadeiros e próprios atributos da essência do sujeito de direito, ou a consideração do direito
objetivo como uma entidade que se ponha como prius do direito subjetivo vanifica e distrói o significado
próprio desta categoria e torna impossível construir com essa um “sistema jurídico” coerente, que de um
lado assuma como sujeito lógico e ideológico o individuo e do outro faça depender o valor dos seus
predicados do direito objetivo: estes tornam-se necessariamente os mesmos predicados do direito objetivo.
            Para o autor, a história da ciência jurídica de derivação pandectistica do século XIX até o momento
em que escreve, em 1959, apresenta-se como uma longa, lenta e tormentosa “redescoberta” do direito
objetivo, com todos os pressupostos, as implicações e as consequências que ela comportava.
            Esta obra já impregna a ciência jurídica tedesca por todo o século XIX, e não sem motivos, se se
tomam em conta: no plano histórico, a passagem da consciência da Nação à do Estado nacional tedesco, a
afirmação do prussianismo, a formação do império gemânico e a estrutura autoritária do Estado
bisrmarkiano; no plano ideológico, a exaltação do Estado ético ou da coletividade no lugar do sigular, tanto
pelas teorias estadualistas como pelas socialistas, ainda que de pontos de vista opostos; no plano filosófico, a
progressiva identificação da origem e da fundamentação do direito na sociedade e nos processos coletivos de
formação pelo positivismo e pelo historicismo jurídico; no plano econômico, social e técnico, por fim, todas
as modificações estruturais que impuseram problemas novos e requereram novos esquemas de solução e
novas coordenadas conceituais.
            De todas essas solicitações a ciência jurídica termina por ser não só um espelho fiel, mas uma
determinante e uma reguladora, em sentido positivo ou negativo, com um fluxo circular de estímulos e de
reações. E isso, ainda que sob a aparência de uma especulação meramente abstrata e talvez propositalmente
“mascarada com o espesso véu da erudição ou do tecnicismo juridico” (PASSERIN D´ENTREVES), muitas
vezes habilmente manejados para “esconder as razões que determinaram modificações na condução dos
institutos e na interpretação das normas, e assim esconder o relevo que a respeito possam ter modificações
econômicas e sociais, pressões de forças contrastantes e assim dizendo, contribuindo no fazer considerar o
sistema jurídico apartado da história” (ASCARELLI).
4.5 A fratura entre direito e processo e o problema da ação
            No concernente ao problema da ação, o autor demonstra que até quando se mantinha a visão unitária
do ius civile, compreensiva do direito público e do direito privado, as velhas fórmulas romanas –
notadamente a já reportada definição de CELSO e a tripartição gaiana entre personas, res e actiones (D. 1,
5, 1) – eram aparentemente suficientes e forneciam os pontos obrigatórios de toda construção, dentro dos
quais a doutrina se movia com bastante agilidade, superando as várias dificuldades dos textos e lançando
assim princípios para notáveis desenvolvimentos que anteciparam muitas das proclamadas “conquistas” da
ciência moderna e contemporânea. Numa polêmica, por exemplo, entre PLACENTINO e AZO (fins do
século XII/início do século XIII), o primeiro que identificava obrigação e ação, e o segundo que considerava
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a obrigação mater actionis, está já o núcleo da distinção entre direito substancial e ação, tando que a Glosa
accursiana, na esteira de AZO, contraporá, por volta de 1240, o ius propter quod persequimur ao ius quo
persequimur. Mas nenhuma das análises comportava qualquer ruptura interna na visão da unidade do direito.
Foi somente com a ruptura da tradicional unidade que o antigo ius in iudicio persequendi findava por
pertencer a um outro “sistema” conceitual, ao mundo do processo, e este, se por seu fim era ainda concebido
como um instrumento de garantia do direito privado, como organização pertencia ao direito público, isto é, a
um sitema de princípios e de normas então considerados estranhos e assim contraposto aos princípios e aos
fundamentos do sistema privatístico. Daqui uma alternativa: ou cercar, como respeito ao direito objetivo,
uma soldadura com o processo – conduzida primeiramente pelos privatistas, como SAVIGNY –, ou contruir
a ação como “direito” autônomo. Nestas duas direções se moverá o pensamento jurídico da pandectística do
século XIX e da ciência jurídica dela derivada.
5. Simplificação sectarista da questão pela doutrina processual

No entanto, a despeito de serem duas as direções tomadas pela doutrina pandectística na concepção
da ação, tal como acima ressaltado por ORESTANO (§4.5), a doutrina processual somente enxerga, de um
modo geral, uma das linhas de desenvolvimento teórico como sendo de derivação pandectista. A matizada e
complexa derivação pandectista da problemática da ação é em geral reduzida e simplificada pela doutrina
processual, como se toda a questão da derivação pandectista dessa categoria jurídica estivesse encerrada
numa equivocada idéia privatista, contraposta à verdadeira e correta postura de enquadramento do direito
processual na esfera do direito público e de necessária depuração das categorias processuais dos rançosos
vínculos privados.

Considere-se, por exemplo, o estigma lançado por SPERL, já em 1927, ao assinar que os fenômenos
processuais estivessem “incastrados a força nas categorias do direito civil e, assim violentados e deformados,
perderam os seus caracteres peculiares” e que “os velhos conceitos, que falseiam a verdade e ocultam a
verdadeira natureza dos fenômenos processuais, tenham restado a esses atados”, de modo a ser demandado
“bastante tempo e muito trabalho para tornar o direito processual plenamente independente e levá-lo ao
estado de coordenação orgânica dos outros campos do direito”.[25]

Largos setores da doutrina sequer se conscientizam que o próprio método conceitual e dogmático de
que se valem – conducentes ao estado doutrinal de “coordenação orgânica”, reclamado por SPERL – é de
derivação parndectista, bem como que igualmente provem da mesma origem aquilo que ORESTANO
chamou de “complexo de sistematicidade”, que em sede psicanalítica se explicaria como uma inconsciente
transposição do sujeito ao objeto, em que se pretende ver no próprio objeto de estudo, aquilo que a mente
dos autores postula e exige.[26] E isto quer dizer que houve a naturalização do método sistemático ou
construtivo, de modo a esse muitíssimo difundido estilo doutrinário, sequer ser mais percebido como um
estilo peculiar, geneticamente derivado da escola histórica, da jurisprudência dos conceitos e da pandectística
alemã, enquanto contrapostas aos métodos próprios da escola da exegese.[27]

Ainda que se sustente estar superada a postura metodológica de depuração das categorias processuais
dos liames privados, vinculada que estava à fase construtiva da ciência processual é certo que tanto essa
postura construtiva, como também a postura instrumentalista do processo – hoje considerada como mais
adequada às exigências de efetividade do presente – possuem claros vínculos com o pensamento germânico
oitocentista, seja pelos comuns escopos atribuídos à existência do processo – qual seja, a própria tutela dos
direitos, numa visão notadamente subjetiva do processo[28] –, seja em razão de a própria postura
instrumentalista não prescindir da técnica processual[29], meticulosamente lapidada pela dogmática
processual e considerada como seu patrimônio inalienável.
6. O para-historicismo chiovendiano e o seu compromisso politico-legislativo

No caso de CHIOVENDA e de sua escola, a apreensão das categorias em abordagem estava
amplamente comprometidas com um seu projeto reformista, de cariz autoritário e meta-histórico, cujo longo
proceder culminou na codificação processual facista de 1940.
            Sobre serem estes o propósito de CHIOVENDA e o resultado da atuação de sua escola, é o que
insiste TARELLO, em interessantes e acurados estudos (L´opera di Giuseppe Chiovenda nel crepuscolo
dello Stato liberale; Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secol: Per uno
studio della genesi dottrinale e ideologica del vigente codice italiano di procedura civile; Quattro buoni
giuristi per una cattiva azione) reunidos no livro Dottrine del processo civile: studi storici sulla formazione
del diritto processuale civile.[30]

CHIOVENDA realmente reconhecia, para além do vasto comprometimento do direito processual
com as noções romanas, o largo débito que a ciência processual tinha com os autores tedescos, cujas
investigações contribuíram, segundo entendia, à postura de sua Zivilprozessordnung como a lei processual,
dentre as então vigentes, “a mais próxima ao espírito romano”.[31] São seus os termos:

“Estranhas e misteriosas leis da história! [...] na idade moderna, é principalmente a doutrina alemã a
que tem o grande mérito de reavivar a idéia romana, despojando-a das envolturas germânicas; é a
doutrina alemã a que nos ensina o caminho que nos levou de novo ao direito de Roma.”[32] E assim
explicita as razões de seu apreço pela legislação alemã: “De um lado, esta lei, que é o produto de uma
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larga elaboração científica, sentiu, como várias vezes tive ocasião de observar, toda a influencia da
escola histórica, e se beneficiou do largo trabalho de reconstrução do pensamento romano que nós
devemos aos grandes romanistas alemães; de outro lado, aparecendo ao declinar o século XIX, a
mesma pode inspirar-se no renovado direito público de nossos tempos.”[33]
Ele mesmo, CHIOVENDA, tido como o grande responsável pela chamada guinada à cientificidade

sistemática na processualística italiana – de enorme influência em todo o universo linguístico neo-latino –
assume a vasta influência exercida pelos métodos e resultados da literatura alemã do século XIX sobre a
construção de seu sistema processual. Diz que sua formação jurídica decorreu primeiramente da lições do
romanista VITTORIO SCIALOJA e, num segundo momento, por influência deste romanista, daqueloutras
provindas da ciência germânica, em especial de ADOLF WACH – também este um autor com formação
historicista[34] –, de quem recolheu parte substancial da doutrina para a formulação da sua concepção da
ação. Ainda mais: assina que a própria “ciência processual italiana amadurecera pela absorção dos resultados
da ciência estrangeira”, (leia-se, germânica). Tudo que se bem apreende pelo mero compulsar das fontes,
essencialmente tedescas, validas pelo autor difusamente em toda a sua bibliografia e, de modo especial, na
sua conferência bolonhesa sobre a ação.[35]
            Outra marcada influência sobre o pensamento chiovendiano foi exercida por FRANZ KLEIN e a
reforma processual austríaca, em vigor desde 1º. de janeiro de 1898, que resultou num processo fortemente
autoritário, ao gosto do iluminismo burocrático paternalístico austríaco, contraposto ao modelo processual
de tipo liberal francês, então vigente na Itália. O novo processo austríaco em geral optava pelo princípio do
impulso oficial, com a consequente atenuação dos poderes dispositivos das partes; pela oralidade e
publicidade, com o adensamento da interação das partes com o juiz ao longo de toda a fase instrutória; e pela
eliminação da prova legal, que, no velho regime, constituia o limite do poder do juiz e que, no novo regime
do impulso oficial, conferia ao juiz uma senhoria sobre o processo, então impensável nos outros sistemas
continentais.[36]
            É exemplo dessa última influência o seguinte trecho de CHIOVENDA, que, para justificar suas
preferências culturais, numa só aparente rechaça ao nacionalismo acadêmico italiano, assim se manifesta
numa prolusão sobre Linhas gerais de um programa de processo civil: “Alemanha e Áustria souberam
deixá-lo de lado [o nacionalismo acadêmico], estabelecendo leis processuais que no complexo de sua
formação histórica são quiçá mais italianas que nosso Código de procedimento; de onde resulta que o que
parece amiúde aos inexpertos inútil estudo de coisas alheias, é, pelo contrário, a reivindicação dos espalhados
fragmentos de um antigo patrimônio científico nacional.”[37]
            Como aponta TARELLO, a conjugação da doutrina processual de WACH com a ideologia
reformista de KLEIN funcionou como estímulo a construir um processo ainda mais autoritário e a debilitar a
ação do princípio dispositivo: “concebendo o processo como relação de direito público coligada à relação de
direito privado deduzida em juízo, e ordenado à ‘atuação do direito’ privado substancial, em sede de
projetação e reforma será fácil pensar na atribuição ao juiz de mais poderes (não só diretivos e ordenadores,
mas de subrogação nas atividades das partes, de interferência sobre provas, de pesquisa da verdade
substancial e assim vai).” Tudo isso, ainda que WACH tenha recebido a reforma austríaca de modo
decididamente negativo.[38] Nesse ponto é de se referir que a consciência de historiador de TARELLO
certamente não o faz ignorar que inexiste qualquer correlação necessária e universalmente válida entre
prevalência do princípio inquisitivo e regime político autoritário. BARBOSA MOREIRA exemplifica a
inexistência de constância com a invocação da lei suiça sobre o processo civil federal, de 1947, e do Código
de Processo Civil francês, de 1975, que, mesmo postos em regimes democráticos, conferem poderes
instrutórios ao juiz. O processualista carioca igualmente reporta que, em diversos aspectos, também
ampliaram os poderes do juiz as mais recentes Civil Procedure Rules inglesas, que conferiram ao juiz o case
management, e a reforma processual alemã de 2001[39] O texto de TARELLO referencia as possibilidades
de aproveitamento político das doutrinas que aborda.

Para o notável filósofo e historiador do direito, a chamada escola dogmática ou sistemática italiana –
de que CHIOVENDA e CARNELUTTI são fundadores – caracterizava-se basicamente pelo emprego e pela
manipulação da processualística germânica oitocentista, com aquela típica atitude mentalística e
conceitualista dos autores pandectistas. No entanto, segundo o autor, a cultura processual germânica do
século XIX não é um fenômeno unitário e dotado de uma história interna, sendo essa equivocada impressão
o resultado das manipulações italianas, notadamente de CHIOVENDA, com o propósito (entre outros) de
acreditar como realidade meta-histórica uma categoria doutrinal – o processo – que é, ao revés, um princípio
de organização do saber historicamente mutável, seja com respeito à função que de vez em vez se atribui ou
lhe é atribuída, seja com respeito às suas relações com a prática jurídica, seja com respeito às suas relações
(de ancilaridade ou oposição) com o legislador passado e (de magistério) com o legislador futuro, seja com
respeito às suas relações com outras (historicamente diferenciadas ou distinguíveis) experiências culturais –
situações estas para as quais a doutrina processual germânica oitocentista atentava, de modo a aparecer
como um fenômeno proteiforme.
            A utilização da história por CHIOVENDA assumia um caráter instrumental de construção
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dogmática, adequado ao seu projeto reformista. E a propaganda pelo processo autoritário austríaco e pelo
poder diretivo do juiz se faz como operação doutrinal, que se atribui como conquista política ou “social”,
como típica armchair philosophy, vestida de trajes sistemáticos e dogmáticos, e sob um providencial manto
de romanismo reencontrado; enfim, como áulico e romano realizar-se no sistema da perfeição doutrinal.
Consoante TARELLO, o modelo austríaco foi assumido na Itália como modelo de atuação da lei que
destacava mais a lei que a atuação, com o resultado de acentuação da autoridade da lei e de individuação na
lei da autoridade do Estado.[40]
            Para TARELLO, a prova do significado autoritário da exigência, posta por CHIOVENDA, de um
aumento dos poderes diretivos do juiz é constituída do fato que tal aumento de poderes não é absolutamente
colocado em relação com a oportunidade que os juízes de carne e osso, os juízes concretos, do seu
privilegiado ponto de observação (vizinho das controvérsias singulares e das classes ou séries de
controvérsias) se façam sensíveis às necessidades da sociedade e do tempo, postos em grau de fazer frente à
equidade do caso singular ou à razoável solução dos problemas revelados pela série de casos recorrentes;
totalmente ao contrário, CHIOVENDA se apressa em esclarecer naquela mesma ocasião solene da prolusão
romana sobre Linhas gerais de um programa de processo civil, acima referenciada, que os juízes não tem
nem dever ter qualquer função de adequação do ordenamento às necessidades sociais ou equitavas relativas
ao caso concreto, contrapondo-se à doutrina processual gemânica segundo a qual a atividade do juiz é
produtiva e não atuadora do direito – e em particular contra BÜLLOW, o fundador dessa escola – a quem
acusa de “contrapor o juiz à lei” abrindo estrada aos “escritos de EHRLICH e outros”, nos quais “se diz com
toda clareza que o juiz pode também corrigir a lei; e se anuncia uma nova escola, que se denomina de direito
livre”. TARELLO, com razão, manifesta surpresa de essas expressões de escândalo provirem de um autor
que já havia espressado inequívocas idéias sobre a manipulação da lei processual, e que conclui na própria
prolusão que “o estudo sistemático não deve ser entendido como um conjunto de abstrações alijadas da
realidade, mas como a reconstrução do organismo da lei, e no cumprimento necessário da obra do
legislador”, ou seja, entenda-se bem, cumprimento da obra do legislador tal como elaborada em sistema pela
doutrina, ou melhor, por sua própria doutrina processual e pela doutrina substancial sistemática. Isso é o que
CHIOVENDA expressamente sustenta: “Em suma, se o juiz não pode fazer mais do que consagrar as
criações preparadas pela doutrina, isso quer dizer que juiz e processo continuam sendo o que são, órgãos de
atuação do direito.”[41]

TARELLO lista, entre os maiores processualistas italianos da primeira metade do século passado, os
participantes da dita “escola sistemática” ou “dogmática” do direito processual. Para além dos fundadores
CHIOVENDA e CARNELUTTI, são eles: na primeira geração PIERO CALAMANDREI, SALVATORE
GALGANO, ANTONIO SEGNI e, enquanto processualista, EMILIO BETTI; na segunda geração,
GIOVANI CRISTOFOLINI, ENRICO TULLIO LIEBMAN, NICOLA JAEGER, EDOARDO
GARBAGNATI, VIRGILIO ANDRIOLI, ENRICO ALLORIO, e, de algum modo, GIAN ANTONIO
MICHELI; entre os processualistas penais, GAETANO FOSCHINI e GIUSEPPE DE LUCA. Fora da escola
sistemática, na primeira geração, ENRICO REDENTI e MARCO TULLIO ZANZUCCHI; na segunda,
TITO CARNACINI, aluno de REDENTI, e, sobretudo, SALVATORE SATTA, que ocupa uma posição
própria. Tal escola teve um órgão de divulgação na Rivista di diritto processuale civile, publicada desde
1920, e ainda hoje mantem operantes determinadas características estilísticas e ideológicas na cultura
acadêmica italiana.[42] Com arrolamento desses autores alinhavados com o pensamento sistemático, não se
quer sugerir que todos eles tenham tido os compromissos político-legislativos que TARELLO vislumbra em
CHIOVENDA, como também não se quer fechar os olhos para as múltiplas aquisições para a inteligência
processual derivadas das reflexões de CHIOVENDA e de todos os autores sistemáticos, tencionando-se
unicamente agrupá-los sob uma unicidade de estilo de abordagem doutrinal, com os procedimentos que lhe
são peculiares.
7. Sucesso doutrinário e legislativo da escola sistemática no Brasil

No Brasil, foi notadamente por obra de LIEBMAN – que na sua estada no país anotou a edição
brasileira das Instituições de CHIOVENDA e aqui publicou muitas de suas próprias obras – e de seus alunos
brasileiros que essa escola se enraizou e se difundiu amplamente nos meios universitários e alcançou a
legislação procesual de 1973, posta no governo militar do general MÉDICI, resultante do anteprojeto de
código, redigido pelo próprio então ministro da justiça, ALFREDO BUZAID.

A questão das vinculações ou aproveitamentos políticos dessa escola no Brasil aparenta ser um tema
pouquíssimo discutido. Contudo, não deixa de ser curioso que, já em 1939, na ditadura fascista de VARGAS,
o ministro da justiça FRANCISCO CAMPOS tenha chamado CHIOVENDA em apoio ao projeto de código
de processo que encomendou de PEDRO BATISTA MARTINS, excluindo que a maior autoridade dada aos
juízes no processo diga respeito ao caráter mais ou menos autoritário dos regimes políticos.[43]

Dos poucos autores que tangenciam o tema, CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA, ao
passo de ter como acertada a postura de conferimento de maior atividade ao juiz, que, segundo entende, seria
“conseqüência direta da consciência da natureza pública do processo e de sua evolução conceptual e
doutrinária”, reconhece que o caminho da passagem dos códigos estaduais, em alguma medida ainda liberais,
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para o Código de 39, decorre “mais das premissas autoritárias informadoras do facismo do que da corrosão
do Estado liberal”.[44]

Esse é, certamente, um assunto merecedor maior atenção.
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A MULHER E A CRIMINOLOGIA: RELAÇÕES E PARALELOS ENTRE A HISTÓRIA DA
CRIMINOLOGIA E A HISTÓRIA DA MULHER NO BRASIL

THE WOMAN AND THE CRIMINOLOGY: RELATIONSHIPS AND PARALLELS BETWEEN THE
HISTORY OF CRIMINOLOGY AND HISTORY OF WOMEN IN BRAZI

Thaís Dumêt Faria

RESUMO
A criminologia foi reconhecida como ciência no final do século XIX na Europa, através dos estudos da
Escola Positivista, que teve como um dos grandes expoentes o médico Lombroso, autor da obra L'Uomo
Delinquente. O Brasil, na ocasião da virada do século XIX para o XX, estava na transição de uma sociedade
escravista para uma capitalista que aspirava ingressar no cenário internacional. Dessa forma, a criminologia,
como ciência, teve um espaço maior nas discussões teóricas que pretendiam prevenir o crime. As mulheres
também foram objeto de estudo da criminologia, no entanto, as caracteristicas consideradas perigosas nas
mulheres eram diferente das dos homens. As mulheres consideradas criminosas no Brasil eram aquelas que
possuiam um comportamento considerado fora dos padrões do “ideal feminino”. Puní-las e segregá-las era
uma forma de proteger os costumes tradicionais. Dessa forma, estudar quem eram as mulheres consideradas
criminosas, suas características e os crimes a elas relacionados pode nos revelar um pouco mais sobre a
história da mulher no Brasil. Uma das formas de conhecer essa realidade é através da primeira penitenciária
do país, inaugurada em 1942 no então Distrito Federal.
PALAVRAS-CHAVES: criminologia, criminologia brasileira, antropologia criminal, história da mulher.

ABSTRACT
Criminology has been recognized as a science by the end of the 19th Century in Europe, by means of the
studies of the Italian School of Positivist Criminology, which had the physician Lombroso as one of its
greatest references, author of L'Uomo Delinquente. In Brazil, at the turn of the 19th to the 20th Century, a
society marked by slavery was in transition towards a capitalist one aspiring to insert itself into the
international scenery. Thus, Criminology, like a science, had a larger space in theoretical discussions that
intent to prevent crime. Women were also the object of Criminology study, however, the characteristics that
were considered dangerous for women were different to the man. Women considered criminal in Brazil were
those who had a conduct considered outside the standards of “feminine ideal”. Punish and segregate them
was a way to protect traditional ways of life. Studying women who were considered criminals, their
characteristics and the crimes related to them may reveal more about the history of women in Brazil. One
way to know this reality is through the country’s first prison opened in 1942 in the Federal District.
KEYWORDS: criminology, Brazilian criminology, criminal anthropology, history of women.

1. Introdução.

Estudar história no Brasil é sempre um grande desafio, em conseqüência do escasso e, normalmente mal
conservado, material disponível para os pesquisadores. Poucos que se aventuram a resgatar a história
enfrentam uma peregrinação por diversas instituições na busca por montar partes do "quebra-cabeça" que se
tornou a história do Brasil. Dessa forma, estudos que possam recuperar um pouco do processo de formação
da ideologia nacional, suas teorias, o processo de implantação das instituições e de criação das leis são
importantes para a compreensão das dinâmicas sociais e institucionais atuais. No que se refere ao Direito,
este tem perdido sua dimensão sociológica, antropológica e histórica, restringindo-se, muitas vezes, ao
estudo de leis e de atualidades, limitadas a bibliografias restritas ao direito, o que tem causado uma
diminuição cada vez maior do exercício da interdisciplinariedade.

Pensar história, no entanto, é muito mais que simplesmente recuperar fatos e documentos. É o desafio de
interpretar as informações de acordo com os diversos contextos sociais e teóricos e relacioná-los de uma
forma responsável, com o que podemos chamar de consciência histórica. Segundo GADAMER (1996:17):

A consciência que temos hoje da história difere fundamentalmente do modo pelo qual anteriormente o
passado se apresentava a um povo ou a uma época. Entendemos por consciência histórica o privilégio do
homem moderno de ter plena consciência da historicidade de todo presente e da relatividade de toda opinião

Por tais situações, um trabalho que revele um pouco da história do direito e das suas relações com outras
áreas é fundamental para entender as construções sociais e dessa forma auxiliar a desconstrução de alguns
estereótipos criados historicamente. Outro ponto importante que este artigo propõe é o trabalho com
teóricos brasileiros das diversas áreas, revelando o que o país tem e teve de produção intelectual,
contrariando algumas afirmações de que o início do século XX no Brasil foi marcado pela reprodução de
teorias estrangeiras, sobretudo as européias (FARIA, 2007). Seria impossível tratar de toda a criminologia
brasileira em um único artigo, portanto o que se propõe é um breve estudo da história da criminologia, com
o foco específico nas relações entre história da mulher e da criminologia no Brasil no início do século XX.
Pesquisar esse período já é um grande desafio, mas buscar informações sobre a mulher é um desafio ainda
maior. A história da mulher, sobretudo como protagonista de ações é muito escassa na historiografia
brasileira e carregada de preconceitos, aumentando o grau de dificuldade de um estudo, porquanto exige um
trabalho maior de análise dos documentos, levando em consideração os padrões estabelecidos na época e
toda a carga sexista social. A história da mulher, sobretudo no ambiente eminentemente masculino como o
criminal, precisa ser revelada para que possa ser vista e tratada de forma mais honesta, diminuindo os
estereótipos criados, auxiliando no entendimento do papel feminino atual e na dificuldade da mulher de ser
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aceita e vista em outras esferas sociais. Segundo CALEIRO (2002:63) estudos sobre a mulher são
importantes para "responder ao apelo que a história social das mulheres faz à quase inexistência de fatos
concretos relativos às suas existências".

Nesse sentido, pretendemos apenas iniciar uma reflexão de como a mulher foi vista, sobretudo na transição
do século XIX para o século XX, e como essa tentativa de classificação da mulher criminosa colaborou para
a formação de estereótipos existentes nos dias atuais e que justificam um tratamento diferenciado social ou
penal para determinados grupos de mulheres.

Utilizaremos alguns teóricos atuais e dos séculos XIX e XX para dar apoio a algumas reflexões, iniciando
pela discussão da Escola Positivista e sua tentativa de classificar os criminosos, passando por alguns estudos
específicos sobre a mulher criminosa, incluindo um discussão sobre a primeira penitenciária de mulheres,
criada no Rio de Janeiro em 1942.

 

2. Transição das Escolas Penais: O tempo da classificação dos criminosos

 

O estudo do crime e do criminoso[1]pode ser observado na sociedade, nas diversas fases históricas, cada
uma delas com características próprias que variam de acordo com a cultura local. As penas podiam servir e,
de fato serviam, em algumas localidades e épocas, como forma de vingança social, através de execuções em
praça pública, que utilizavam a forca, guilhotina e outros instrumentos, ceifando a vida como um espetáculo
popular.

A pena de prisão foi a predominante entre o século XVI e princípios do século XVII. Nessa época pregava-
se que o isolamento faria o indivíduo refletir sobre seus "erros" e chegar ao arrependimento e a
"regeneração"[2]. Qualquer tipo de diálogo era proibido e as conseqüências psicológicas nos internos
começaram a chamar muito a atenção de estudiosos da época. Dostoiewsky, em Recordação da Casa dos
Mortos (1967), defendeu que o regime de penitenciária oferecia resultados falsos, aparentes, esgotando a
capacidade humana. Mostrou como se utilizava a figura do detento "remido" para servir como um modelo de
que o sistema era eficiente.

Inicialmente, o caráter da pena era retributivo, ou seja, "ao mal do crime, o mal da pena". No dizer de
MURICY (1982), a importância da pena mede-se pelas imposições da cultura, em dado momento histórico-
social, variando assim de grupo para grupo e, no mesmo grupo, de época para época. Vê-se, em decorrência
das mudanças sociais, as mudanças no sistema penal como um todo, no sentido da pena e da forma de
punição. César Beccaria (1738-1794) concluiu, em 1764, o clássico "Dei deliti e delle pene", onde pregava a
certeza da punição como tendo maior eficiência que a gravidade dos castigos. Sua obra foi tão importante
que seus postulados são considerados um marco no início da Escola Clássica de direito penal
(BITTENCOURT, 1993; BARATTA, 2003), período classificado por BARATTA (2002:33) como "fase
deliciosamente filosófica".

Até o século XVIII, a legislação penal era construída de forma a possibilitar a arbitrária e desigual aplicação
da lei conforme a condição social do acusado. O movimento iluminista do século XVIII foi, sem dúvida,
responsável por uma mudança e fortalecimento das teorias criminológicas, porque, a partir desse período,
iniciou-se uma busca pelos direitos individuais e pela normatização penal, que tinha por finalidade evitar o
arbítrio do juiz e tornar as penas, que deveriam ter contornos humanitários, proporcionais aos crimes
cometidos. Prezava-se a liberdade individual e a interferência nesse direito pelo Estado deveria ser
fundamentada legalmente. Os estudos defendiam a existência do livre arbítrio dos seres humanos, tornando-
os responsáveis sobre seus atos e passíveis de punição. Dessa forma, o crime passou a ser visto como uma
conduta consciente que acarretava uma interferência pelo Estado, através de normas definidas previamente.

Com o reconhecimento do livre arbítrio[3] e da igualdade entre as pessoas, não havia que se falar em fator
biológico como determinante para o desenvolvimento da criminalidade. A Escola Clássica, também
conhecida como metafísica, não fazia diferença entre aqueles que cometeram crimes e os que nunca os
cometeram. É interessante notar que o estudo do livre arbítrio irá perpassar todas as escolas posteriores,
tornando-se imprescindível a sua discussão para a definição da imputabilidade penal.

No período dos estudos da chamada Escola Clássica, não houve consenso teórico. Os maiores seguidores
das idéias de Beccaria eram os juristas, preocupados com a normatização e fortalecimento do direito. Os
estudos não estavam voltados para os que infringiam a lei, mas para a normatização da reação do Estado
sobre o crime. Pouco importavam, então, as condições psicológicas, sociais e biológicas do condenado, mas
apenas o crime que havia sido cometido.

Outras áreas do conhecimento, além do direito, focaram seus trabalhos no chamado homem criminoso.
Desde o século XVI, estudos foram desenvolvidos no âmbito da fisionomia[4], da frenologia, da psiquiatria e
da antropologia. Apesar da lei prever uma igualdade entre os seres humanos, os estudos identificavam
categorias inferiores de pessoas, utilizando sobretudo o argumento racial como uma justificativa de situações
sociais. A determinação dos negros como espécie inferior de ser humano,  por exemplo, representou um
forte argumento a favor da escravidão (JAY GOULD, 2003:60).

Lavater (1741-1801), nos seus estudos sobre a fisionomia, tentava identificar traços físicos que pudessem
distinguir o homem normal do criminoso, antecipando o que Lombroso  (1835-1909) definiu como
Criminoso Nato[5]. Com base em características somáticas, identificou o que chamou de "homem de
maldade natural". Através das suas pesquisas, associava a beleza à bondade e a feiúra à maldade. Com esse
pressuposto defendeu o julgamento pela aparência (SHECAIRA, 2004:78) adotado por alguns juízes. Um
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deles, conhecido como Marquês de Moscardi, no século XVIII, é indicado como um dos precursores dessa
forma de julgar, tendo concluído numa sentença: "ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa e visto o
rosto e a cabeça do acusado, condeno-o" (PABLOS DE MOLINA, 1992:105). Foi ele quem criou o Édito
de Valério - quando  se tem dúvida entre dois presumidos culpados, condena-se o mais feio (SHECAIRA,
2004:79).

Com antecedência de três décadas, Cubí Y Soler (1801-1875) desenvolveu o que viria a ser uma das
principais teses de Lombroso, a de que o criminoso é um anormal que necessita de tratamento (PABLOS DE
MOLINA, 1992:106). Esse pesquisador já utilizava o método positivo experimental para sustentar os seus
argumentos.

Esse dois exemplos demonstram que, durante a égide da Escola Clássica, foram desenvolvidas teorias que
anteciparam os estudos da Escola Positivista.

De acordo com Miotto (1992), a preocupação em erradicar as torturas e mutilações surgiu em 794 através
do Concílio de Frankfurt. No final do séc. XVII, houve a discussão em relação à desproporcionalidade entre
o crime e a pena a ser aplicada. O que se percebe com esses fatos e datas é que a preocupação, com a pena e
o criminoso, sempre existiu, inicialmente de forma desestruturada e, a partir da primeira metade do séc. XIX,
através da Ciência das Prisões, aparecendo, pela primeira vez na análise desta questão, a sociologia. No
século XIX, as idéias evolucionistas tomaram força como possibilidade de pensar a origem do homem -
principal desafio do período. A monogenia[6] predominou até meados do século XIX, quando a poligenia[7]
conquistou espaço entre os intelectuais da época[8]. A virada do século XIX para o XX foi marcada por
mudanças significativas com relação ao conceito de crime e tratamento do criminoso, já que o objetivo era
tornar o sistema penal mais eficiente e as penas menos desumanas.

A influência da obra de Charles Darwin (1809-1882), "A Origem das Espécies" (1859) foi intensa e
popularizada, de forma a influenciar diversas correntes teóricas. De acordo com SCHWARCZ (2005:56):

O pensamento social da época também acabará sendo influenciado por esse tipo de reflexão, reorientando-se
antigos debates teóricos. Assim, enquanto a etnografia cultural adaptava a noção monogenista aos novos
postulados evolucionistas, darwinistas sociais ressuscitavam, como nova força, as perspectivas poligenistas
de inícios do século. Era preciso pensar na antiguidade da "seleção natural" e na nova realidade que se
apresentava: a mestiçagem racial.

A transição entre a Escola Clássica e a Escola Positivista, que significou a mudança do pensamento abstrato
para o mundo naturalístico e concreto (PABLOS DE MOLINA, 1992:103), ocorreu amiúde, com estudos
simultâneos utilizando metodologias diversas. Enquanto a Escola Clássica definia o crime através de uma
base legal, com ênfase na liberdade individual, a Escola Positivista rejeitava a definição meramente legal e
enfatizava o determinismo ao invés da responsabilidade individual, pregando um tratamento científico para o
criminoso com vistas à proteção da sociedade (ALVAREZ, 2003:45). Segundo SHECAIRA (2004:76), "a
escola clássica enraíza suas idéias exclusivamente na razão iluminista e a escola positivista, na exacerbação
da razão confirmada por meio da experimentação".

Com a Escola Positivista, instalaram-se: o método científico, como forma de prevenir o crime, através da
identificação de "estigmas" criminosos, o embate entre o direito e a medicina e a utilização da criminologia
para a classificação biológica dos seres humanos. Como contra a ciência não havia argumentos, estava
provada "cientificamente" a inferioridade de algumas raças e a necessidade de segregá-las para o progresso
das diversas nações, sobretudo daquelas que pretendiam inserir-se no cenário mundial do capitalismo, como
o Brasil. Dessa forma, o Estado deveria exercer o seu controle sobre as massas populares indesejáveis,
utilizando o argumento da criminologia como suporte necessário para justificar as ações de controle social e
penal.

A transição entre a Escola Clássica e a Escola Positivista (século XIX para o século XX), que significou a
mudança do pensamento abstrato para o mundo naturalístico e concreto (PABLOS DE MOLINA,
1992:103), ocorreu amiúde, com estudos simultâneos utilizando metodologias diversas. Enquanto a Escola
Clássica definia o crime através de uma base legal, com ênfase na liberdade individual, a Escola Positivista
rejeitava a definição meramente legal e enfatizava o determinismo ao invés da responsabilidade individual,
pregando um tratamento científico para o criminoso com vistas à proteção da sociedade (ALVAREZ,
2003:45). Segundo SHECAIRA (2004:76), "a escola clássica enraíza suas idéias exclusivamente na razão
iluminista e a escola positivista, na exacerbação da razão confirmada por meio da experimentação".

Foi a "cientifização" da criminologia que definiu a transição entre as Escolas Penais, em virtude da
necessidade de categorização dos seres humanos, utilizada para justificar os contextos sociais existentes
sobretudo na Europa. Antes do século XIX, havia estudos criminológicos que, no entanto, não foram
"elevados" à categoria de ciência, fato que ocorreu com a passagem do método abstrato, dedutivo e formal
da Escola Clássica, para o empírico da Escola Positivista. O momento específico do surgimento da
criminologia não é algo pacífico, porque os estudos sobre a criminalidade existiam antes do século XIX, no
entanto, o mais freqüente é considerar o nascimento da criminologia quando esta passou a ser considerada
ciência, fato que ocorreu na transição da Escola Clássica para a Escola Positivista[9], cujo expoente foi
Césare Lombroso com sua obra L'Uomo delinqüente, publicada em 1871.

Os teóricos da Escola Positivista criticavam a criminologia "clássica" pela sua falta de métodos científicos e
sobretudo pela ausência de eficácia na contenção da violência crescente, porque, ao estudar o crime como
uma "abstração jurídico formal" (PABLOS DE MOLINA, 1992:103), desconsiderava o autor e seu contexto
social. Dessa forma, faltava-lhes elementos suficientes para a formulação de uma política criminal eficiente.
PABLOS DE MOLINA (1992:103) afirma que a Escola Clássica:
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Foi absolutamente incapaz de oferecer aos poderes públicos as bases e informações necessárias para um
programa político criminal de prevenção e luta contra o crime, embora fosse um objetivo de especial
importância em um momento de crise econômica e social e de insegurança generalizada

Para que os estudos criminológicos fornecessem elementos à política criminal, era necessário que houvesse
um método considerado científico. Foi desenvolvido, então, com maior ênfase[10], o método empírico
indutivo, baseado na observação da pessoa do delinqüente, do seu meio e entorno que pretendia identificar
sinais de morfologia simiesca entre os membros dos grupos considerados indesejáveis (JAY GOULD,
2003:111). A tese da Escola Lombrosiana era de que existiam espécies humanas com processos de evolução
diferentes, de forma que adultos dos grupos inferiores comparavam-se às crianças dos grupos superiores. As
chamadas "espécies inferiores" possuíam características do "homem selvagem" e era essa herança que levava-
os às condutas criminosas.

Lombroso e seus discípulos buscavam identificar essas características, chamadas de estigmas atávicos, para
assim, conseguirem avaliar a periculosidade de cada indivíduo ou de determinados grupos. No entanto, os
métodos Lombrosianos careciam de metodologia científica e logo começaram a ser criticados. Nem na sua
própria amostra de dados, Lombroso conseguiu informações mais concretas. Por essa razão, sempre admitiu
a possibilidade real de exceções aos resultados do seu método.  O médico, fundador da antropologia
criminal, não conseguiu provar a relação desses estigmas com as condutas penalmente puníveis, mesmo
tendo feito mais de 400 autópsias e 6000 análises de pessoas consideradas criminosas. Com o passar do
tempo, fez profundas mudanças nas suas teses, incluindo outras causas para o crime, como o clima, as
influências da cidade, as condições sociais, chegando a aproximar-se de antigos opositores. Essas alterações
não tiraram, no entanto, a importância de sua tese sobre o criminoso nato. Segundo DARMON (1991:65):

Lombroso parece ter-se tornado um verdadeiro sociólogo. De resto, se em 1876 ele estimava em 95% a
proporção de criminosos portadores do tipo criminalóide, essa proporção cai para 35% vinte anos depois,
em A mulher criminosa. Sem negar os princípios de sua doutrina, o mestre de Turim introduziu nela
múltiplas nuança. Essa reviravolta disfarçada não impediu que o criminoso nato ganhasse fama e se tornasse,
no espaço de dois ou três decênios, um dos grandes personagens da arena médica

Lombroso não conseguiu provar que os sinais atávicos eram definidores da criminalidade, posto que não
encontrou uma uniformidade de sinais entre os criminosos que pudessem, estatisticamente, comprovar a sua
tese. Partiu então para a identificação de sinais de epilepsia e o que chamava de loucura moral. Uma questão
importante é que ele dedicou-se a estudar, com mais profundidade, os homens e mulheres que já estavam
segregados socialmente, inclusive através do sistema penal, não levando em consideração o fato de que os
grupos estudados eram vítimas do preconceito e da estigmatização social. Nessas pesquisas, formulou a tese
da hereditariedade criminal, porque percebeu que a maior parte dos presos eram descendentes de pessoas
que tinham traços de atavismo e eram criminosos, prostitutas ou parte de outros grupos "indesejáveis".
Como principalmente no período inicial do seu trabalho, Lombroso desconsiderava a questão social, não
havia uma visão crítica com relação aos grupos excluídos da sociedade e como a miséria e preconceito
estigmatizavam algumas pessoas como criminosas. Suas teses vieram a corroborar uma série de
preconceitos, sendo a questão racial a que mais sofreu com essa "ciência" da identificação de categorias de
seres humanos.

O método que se tornou mais evidente em fins do século XIX, já sob a égide da Escola Positivista, foi o da
categorização dos criminosos, tornado público por Lombroso. Surgia uma forma científica de estigmatizar os
seres humanos. A criminologia representou o fortalecimento de um discurso que legitimava a desigualdade
no campo da lei, ao normatizar o tratamento jurídico-penal diferenciado para setores da população
(ALVAREZ, 2003:33).

Os estudos da criminologia, no momento em que a Europa sofria com a crise social em virtude do
fortalecimento do Capitalismo, foram fundamentais para justificar, de forma "científica", as diferenças sociais
radicais que existiam. "Necessitava-se racionalizar as desigualdades e reformular o conceito de liberdade"
(DEL OLMO, 2004:44). A normatização da sociedade era urgente e a criminologia, considerada como
ciência, pôde dar sua contribuição para o controle da população insurgente ao sistema. BATISTA (2004ª:31)
afirma que:

Tal criminologia necessariamente tende a tratar o episódio criminal como episódio individual e a respaldar a
ordem legal como ordem natural: não por acaso, seus precursores procuraram tematizar um "homem
delinqüente", que, ao lado dos "loucos morais" viola a ordem legal, ou um "delito natural", que atinge
"sentimentos" encontráveis nas "raças superiores", indispensáveis para a "adaptação do indivíduo à
sociedade", isto é, para a manutenção da ordem legal (grifo nosso)

No século XIX, o Estado necessitava das contribuições da ciência para justificar seus atos de controle e as
situações de contrastes sociais. Os "revolucionários", criminosos, "anarquistas", enfim aqueles que se
insurgiam contra a ordem eram considerados vítimas de uma patologia ou da inferioridade racial. A
criminologia, reconhecida como "ciência", teve, como uma das suas funções, legitimar o controle do Estado
sobre os insurgentes ao sistema. A função da criminologia não era limitada ao estudo e tratamento dos
criminosos, mas à análise das diferenças sociais. Os pobres eram pobres porque inferiores e não em virtude
de fatos históricos e sociais. O controle exercido por essa nova ciência não se limitava ao controle de
criminosos, mas das categorias consideradas "indesejáveis" para o progresso de uma nação. Para as
mulheres, essa nova "ciência" teve o papel de comprovar a suposta inferioridade feminina, além de delimitar
os comportamentos aceitos dentro da chamada "normalidade", ou seja, comportamentos que não fossem
contrários às normas sociais e aos papeis esperados para as mulheres.

            Na gama de justificativas para classificar os seres humanos, as mulheres faziam parte do grupo
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"cientificamente" inferior. Muitos estudos foram feitos para comprovar as diferenças evolutivas entre homens
e mulheres. Um dos estudos que gostaríamos de chamar atenção foi a obra de Livio de Castro, A Mulher e a
Sociogenia, publicada em 1887 no Brasil que, através de estudos muito similares aos da Escola Positivista,
atesta a inferioridade da mulher. Defendeu, inclusive que as mulheres não poderiam ser professoras,
porquanto tinham o mesmo desenvolvimento cerebral que uma criança. Nos seus estudos sobre os crânios e
o funcionamento do organismo de homens e mulheres concluiu que:

Historica ou prehistoricamente, nos ultimos tempos da vida intra-ulterina, dos primeiros aos ultimos tempos
da vida extra-ulterina, a mulher é menos cerebro do que o homem, ha no homem mais mentalidade do que na
mulher. Mas, ao lado dessa affirmação scientifica ha uma affirmação popular que, por se prestar a equivocos,
merece um exame. Segundo a crença geral a mulher é mais coração...A mulher não tem o coração mais
terno, não é mais sensivel. A mulher tem menos desenvolvido o poder de dominar-se, mas não tem mais
desenvolvido o poder de sentir (CASTRO, 1887:15,21)

 

            Discutiu também o papel de objeto que a mulher teria perante o homem, segundo CASTRO
(1887:56), "A mulher é apenas um utensílio, e quando seu possuidor é bastante rico para não resentir-se da
perda de tal propriedade, ella vale quasi nada, não merece attenção".

            A mulher, considerada inferior e menos capaz, não era muito vista como grande ameaça social, ou
pelo menos era vista como mais facilmente contida e "domada" que os homens. No entanto, crimes e
criminosas surgiram ao longo da história que fomentaram o debate com relação à existência de criminosas
natas, às causas da criminalidade feminina, aos crimes típicos de mulheres e sobretudo aos estigmas atávicos
que, reunidos, identificariam a mulher delinquente. Da mesma forma que com os homens, buscou-se definir
grupo e categorias de mulheres que ofereceriam perigo social e portanto deveriam ser contidas. Essas
características são ainda hoje responsáveis por uma herança preconceituosa não só contra as mulheres, mas
contra determinadas características ligadas sobretudo à sexualidade feminina.

3. A mulher criminosa

O Brasil tinha uma característica particular por estar, na virada do século, saindo de uma sociedade
escravista para execução do projeto de "modernidade". De acordo com COSTA e SCHWARCZ (2000, p.
11/12),

Não se passa impunemente pelo fato de ter sido a última nação a abolir o cativeiro, já que até maio de 1888
era possível garantir a posse de um homem por outro. Era difícil a convivência entre o projeto republicano -
que, recém-inaugurado em novembro de 1889, vendia uma imagem de modernidade - e a lembrança recente
do sistema escravocrata, que levava à conformação de uma sociedade patriarcal, marcada pelas relações de
ordem pessoal, violenta e na qual vigorava um profundo preconceito em relação ao trabalho braçal

O início do século XX no Brasil é um período rico para o estudo da construção das relações sociais. No que
diz respeito à criminologia foi quando se deu a recepção das idéias positivistas que buscavam como principal
objetivo classificar os criminosos identificando os chamados estigmas atávicos. Nesse contexto, a mulher
também foi alvo de estudos e igualmente classificada. No campo psicanalíco, foi quando se deu a emergência
do discurso sobre a sexualidade. No campo social e religioso, foi o período em que o "ideal feminino" foi
fortalecido e delimitado com o apoio de políticas públicas, inclusive as sanitárias e eugênicas e quando o
movimento feminista aponta seus primeiros manifestos com figuras importantes como Patrícia Rehder
Galvão (1910-1962), mais conhecida como PAGU. É importante perceber também de que forma a
criminologia, com sua classificação de pessoas contribuiu para a deslegitimação do movimento feminista que
era representado por mulheres que romperam com os padrões de normalidade estabelecidos socialmente e
pela criminologia.

As mulheres, ao longo da história, têm sido vítimas de uma armadilha social que as coloca numa posição de
fragilidade e de docilidade, características responsáveis por uma construção de um estereótipo de pessoas
menos capazes. Em matéria criminal, as mulheres também eram consideradas, fruto da tão aclamada
docilidade, muito menos capazes de cometer crimes que os homens e quando os cometia, seria sempre sob a
influência de um homem ou por motivos de paixão. Essa suposta incapacidade para o mundo do crime é um
dos elementos que ajuda a fortalecer o universo feminino como inferior nos diversos campos sociais.
Segundo LIMA (2007:317,318),

Parece que não é dado ao universo feminino o direito à violência, somente podendo atingir seus fins
maléficos com a malícia. Não lhes é permitida a prática de condutas que demonstrem a capacidade de
inverter o papel social de inferioridade que lhes é imposto, o uso de violência por parte das mulheres choca,
pois demonstra, em verdade, a equivalência dos seres na espécie humana

A criminalidade da mulher sempre foi vista em relação ao homem, da mesma forma ocorria com relação ao
comportamento criminoso. A docilidade "inerente" à mulher poderia ser responsável pelo aumento da sua
periculosidade e, ao mesmo tempo, pela dificuldade de determinar uma conduta criminosa à mulher. Os
mitos da santa e da puta permeavam nas determinações do comportamento feminino. Segundo LIMA (1983:
37):

Por ela ser mãe e esposa, é alvo de especial deferência da lei masculina, e por ser ela um fato doméstico,
encontra pouca oportunidade de agir criminalmente. Assim, sua condição feminina age duplamente no
sentido de garantir sua inocência e 'santidade'. Fica exposta a boa face de Eva. Eva contem a Virgem Maria.

Por outro lado, segundo a mesma autora:
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Assim, o homem é normalmente criminoso porque 'inocente útil'. Ele executa uma ação da qual não é o
sujeito; a mulher é normalmente inocente, porque 'sujeito invisível' da ação criminosa. É só na loucura que
ela exibe sua má natureza. Fica exposta a face má de Eva. Eva contém o demônio

De uma forma diferente do homem, a mulher também foi alvo dos estudos da teoria positivista. Lombroso
em seu livro The Female Offender classificou a mulher criminosa em: criminosas natas, criminosas
ocasionais, ofensoras histéricas, criminosas de paixão, suicidas, mulheres criminosas lunáticas, epilépticas e
moralmente insanas. Pesquisas foram feitas com mulheres presas na Itália e foram identificados sinais
específicos que variavam a depender do crime cometido. Da mesma forma que com os homens, Lombroso
mediu os crânio, estudou características faciais, os cérebros de mulheres consideradas criminosas e chegou a
algumas características, dentre as quais: assimetria craniana e facial, mandíbula acentuada, estrabismo, dentes
irregulares, clitóris, pequenos e grandes lábios vaginais grandes, além da sexualidade exacerbada e dotada de
perversão, caracterizadas normalmente pela prática da masturbação e do lesbianismo (LOMBROSO, 2004).
De acordo com Lombroso, se a mulher tivesse 04 ou mais dessas características seria o que ele chamava de
tipo completo, o tipo intermediário possuiria ao menos 03 dessas características e uma mulher comum teria
no máximo duas dessas anomalias (LOMBROSO, 1980:103). Ressalte-se, no entanto, que a depender do
estigma, bastava um para que a mulher fosse considerada depravada e perigosa, como era o caso do
lesbianismo.

É interessante notar que os chamados estigmas atávicos não eram os mesmos para os homens e para as
mulheres. Um exemplo é com relação à aparência física. Normalmente os homens perigosos tinham uma
aparência não atraente, não à toa Lavater (1741-1801), nos seus estudos sobre a fisionomia, tentava
identificar traços físicos que pudessem distinguir o homem normal do criminoso, antecipando o que
Lombroso (1835-1909) definiu como Criminoso Nato[11]. Com base em características somáticas,
identificou o que chamou de "homem de maldade natural". Através das suas pesquisas, associava a beleza à
bondade e a feiúra à maldade. Com esse pressuposto defendeu o julgamento pela aparência (SHECAIRA,
2004:78) adotado por alguns juízes. Um deles, conhecido como Marquês de Moscardi, no século XVIII, é
indicado como um dos precursores dessa forma de julgar, tendo concluído numa sentença: "ouvidas as
testemunhas de acusação e de defesa e visto o rosto e a cabeça do acusado, condeno-o" (PABLOS DE
MOLINA, 1992:105). Foi ele quem criou o Édito de Valério - quando se tem dúvida entre dois presumidos
culpados, condena-se o mais feio (SHECAIRA, 2004:79).

No caso das mulheres, a beleza também sempre teve um papel relevante na construção dos estigmas
criminosos. No caso dos crimes ligados à sexualidade, como a prostituição, a beleza era considerada
definidor para medir a periculosidade da mulher, em outros casos a aparência física era utilizada para
minimizar situações em que a mulher era autora de crimes.

4. O perigo da beleza...o perigo da prostituta

No estudo da mulher criminosa, a beleza e a capacidade de sedução eram constantemente evocadas para
justificar a periculosidade e a capacidade de cometer determinados delitos. Ou seja, no caso das mulheres, a
depender do crime, assossiava-se a beleza ao perigo, uma vez que as mulheres mais atraentes teriam uma
capacidade muito maior de ludibriar e enganar pessoas. As prostitutas eram consideradas parte de um grupo
com o maior índice de criminosas, muito estudadas pelos teóricos da época e muito temidas por grande parte
da sociedade, sobretudo pelo seu poder de "enganação" e sedução. Ainda segundo Lombroso (1980: 107) a
mulher criminosa tem a aparência normal, diferente do homem criminoso, por isso a maior dificuldade em
identificá-la. Outro tipo de criminosa é o oposto da considerada mulher atraente, seria aquela com
características físicas e comportamentais masculinas. Ela seria perigosa então pela sua semelhança com o
homem ou seja por ter rompido com o padrão de comportamento tradicional feminino.

Vê-se então que o chamado "desvio sexual", seja ele quando a mulher apresentava comportamento
masculino ou quando tinha uma erotização exarcebada para os padrões sociais, representava um sinal de
periculosidade. Segundo LIMA (1934:57):

Não passara desapercebido ao genio fulgurante de Lombroso, quando estudou, magnificamente, a mulher
criminosa, que esta, embora encarcerada, excluida, por completo, do convívio social, não deixa nunca de
encontrar opportunidade para mostrar ao visitante, ao director do presidio, ou á sentinella de serviço, a
madeixa mais graciosa de sua cabeça

Na discussão sobre o perigo da mulher atraente e bela a figura da prostituta era sempre ressaltada e estudada
pelos teóricos criminais. O interessante é notar que as prostitutas eram normalmente estudadas como uma
categoria a parte das mulheres. Lombroso, por exemplo, pesquisava a presença dos estigmas atávicos em
grupos de mulheres e em grupos e prostitutas e sempre encontrava os maiores índices no segundo. Não
levava em consideração, no entanto, assim como não o fez no estudo do homem criminoso, a carga de
estigmas preconceituosos, a exclusão social que eram vítimas as prostitutas e sobretudo a possibilidade da
existência de outros comportamentos, inclusive sexuais que não seguissem os padrões estabelecidos para as
mulheres. Segundo ARAÚJO (2007:45):

Das leis do Estado e da Igreja, com freqüência bastante duras, à vigilância inquieta de pais, irmãos, tios,
tutores, e à coerção informal, mas forte, de velhos costumes misóginos, tudo confluía para o mesmo
objetivo: abafar a sexualidade feminina que, ao rebentar as amarras, ameaçava o equilíbrio doméstico, a
segurança do grupo social e a própria ordem das instituições civis e eclesiásticas

A mulher tinha um conjunto de regras a serem seguidas para obedecer aos padrões principalmente de esposa
e mãe. A prostituta era vista como uma grande ameaça social porquanto disseminava um modelo de
liberdade e sexualidade que deveriam ser eliminados para evitar a repetição por outras mulheres. De acordo
com COSTA (2004:265):
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A corrupção da moral feminina pela mulher perdida fazia-se, em primeiro lugar, pela exibição de seu
comportamento sexualmente descontrolado. Mantendo relações sexuais por dinheiro e entregando-se à
masturbação, à sodomia, e práticas antinaturais do gênero, a perdida era um manual vivo da forma anti-
higiênica de ser mulher

A questão da criminalidade feminina era tão ligada à prostituição que, sobretudo durante a virada do século
XIX para o XX o controle penal era voltado com muito mais ênfase para esse grupo de mulheres, restando
para as demais o controle social e familiar.

No Brasil, a partir da década de 30, esse controle pode ser confirmado pela nova legislação penal e pelas
características das internas que freqüentaram o primeiro cárcere de mulheres. De acordo com o Código Penal
de 40, estabeleceu-se o delito de Vadiagem, art. 59 "Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade sendo
válido para o trabalho sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover à própria
subsistência mediante ocupação ilícita". A pena prevista era de detenção de 15 dias a 3 meses. Em realidade,
apesar da prostituição não ser considerada crime, não era uma atividade lícita, razão pela qual era dada a
legitimidade ao Estado de prender as mulheres que estivesses exercendo a prostituição em razão do delito de
vadiagem. Nas décadas de 30 e 40 foi intenso, no Brasil, o combate à prostituição e a defesa dos ideais
femininos. Outro crime que vale a pena ser citado é o de Contágio Venéreo que se consuma "com o simples
fato da exposição a perigo de contágio". Pena de detenção de 3 meses a um ano ou multa. Não resta dúvidas
da relação desse crime com a atividade de prostituição, por essa razão, esses dois crimes foram os grandes
responsáveis pela entrada de mulheres, a maioria prostitutas, na penitenciária recém inaugurada.

Segundo Lemos de Brito, o ideólogo por excelência da prisão feminina (Lima, 1983:31), no relatório do
Conselho Penitenciário e da Inspetoria Geral Penitenciária (1942):

A campanha contra os antros de prostituição levado a cabo pelo Chefe de Polícia com apreciável energia (...)
acabando por criar a necessidade de se por à disposição dessa alta autoridade um local em que recolhessem
as recalcitrantes ou aquelas que não tivessem para onde ir, voltando o coronel Etchegoyen suas vistas para a
Penitenciária de Mulheres recém inaugurada em Bangu

 

4. Primaveras no cárcere

A primeira penitenciária do Brasil, a atual Talavela Bruce, foi criada em 1042, pelo Decreto Lei 3971 de
24.12.1941, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, fruto das mudanças legais ocorridas no período que
buscavam, com relação à mulher, dar um tratamento adequado que pudesse recuperá-las, além de separá-las
dos homens para a preservação da paz e da ordem. Segundo Lima (1983:47):

De fato, é um sentido de preservação da paz e segurança interna do presídio masculino que está na raiz da
criação da prisão feminina, muito mais que uma genuína preocupação com o prisioneiro, ou seja, o princípio
da separação legal da massa carcerária por sexo é um princípio relativo à ordem interna da prisão masculina
(...) O princípio da separação vem então interferir sobre uma realidade, já secular, onde vigorava seu oposto;
além da promiscuidade sugerida pela coabitação num mesmo cárcere, de homens e mulheres, não existia
nenhuma separação determinada pela natureza do crime: condenadas, processadas e detidas viviam no
mesmo recinto

Nesse período, o número de mulheres condenadas não superava os 6% de homens encarcerados. No entanto,
a massa de mulheres que ingressava no sistema era muito maior, em virtude das prisões preventivas e para
averiguações criadas também pela nova lei. Não restam dúvidas com relação à estatística penitenciária, que
as mulheres sempre foram minoria nos estabelecimentos prisionais, no entanto, esse fato parece que não se
deve a questões ligadas a sua suposta "natureza dócil", mas por razões relacionadas ao nosso modelo de
construção social. Ainda segundo LIMA (2007:318),

O que se afirma é que a mulher criminosa tem sim seu percentual reduzido em face de todo o contingente de
criminosos, contudo, isso se dá menos por diferenças anatômicas ou psicológicas e mais por conta dessa
condição social, por causa desse estereótipo tão bem urdido e calcificado no tempo por um sexismo religioso
e cultural

No entanto, a despeito das estatísticas criminais, alguns estudiosos, inclusive brasileiros, no início do século
XX, questionavam a assertiva de que as mulheres cometiam menos ações criminosas que os homens. Um
desses teóricos, Afrânio Peixoto, afirmava que existem crimes próprios das mulheres, tais quais o
infanticídio, abortos, envenenamentos que ficaram sempre impunes, por serem ignorados ou desconhecidos.
O próprio Afrânio ressaltou que, como as mulheres eram mais presentes na esfera doméstica acabavam
praticando crimes que quase nunca eram detectados (PEIXOTO, 1933:211 e 212). Apesar de tentativas de
estudar a mulher criminosa, o grande foco dos estudos criminológicos sempre foi no homem, deixando a
mulher como uma exceção à personalidade voltada para o delito. De acordo com LEMGRUBER (1999), "é
possível dizer que à medida em que as disparidades sócio-econômico-estruturais entre os sexos diminuem, há
um aumento recíproco da criminalidade feminina".  A mesma autora continua:

Os teóricos que acreditam numa relação causal entre o Movimento de Libertação das Mulheres e o aumento
de criminalidade feminina, ignoram que as mudanças materiais e estruturais na vida das mulheres não estão
meramente ligadas à luta pela igualdade entre os sexos, mas à própria demanda pela mão de obra feminina no
mercado de trabalho, principalmente em épocas de crise ou de expansão econômica

A partir da revolução feminista, da introdução da figura feminina no mercado de trabalho e da quantidade de
famílias chefiadas pela mulher, houve um aumento na criminalidade feminina, levando a criação de presídios
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especializados.

De acordo com CALEIRO (2002:67):

Desmistificar estereótipos femininos de docilidade, submissão, mãe exemplar e esposa dedicada permitiu o
reconhecimento das mulheres como sujeitos históricos capazes de adequar comportamentos idealizados com
atitudes alternativas e estratégias de sobrevivência, resistência e rebeldia, sem, contudo, tentar eximí-las de
seu papel de criminosas

            Ainda assim, o número de mulheres inseridas no sistema penal era muito menor que o de homens,
mas já era visto como uma grande ameaça social e providências deveriam ser tomadas pelo Governo. Dessa
forma, a primeira penitenciária de mulheres ficou sob a administração da Congregação de Nossa Senhora do
Bom Pastor d'Angeles e deveria funcionar com uma espécie de Internato Convento, onde as mulheres
pudessem recuperar, através da religião e dos bons costumes, a possibilidade de viver em sociedade e
incorporar os "ideais femininos" que foram usurpados pelo crime. Essa administração perdurou até 1955,
quando o formato da penitenciária foi revistos e incorporados padrões de política criminal.

            Uma boa forma de verificarmos a ideologia da prisão nesse período é através do Hino Oficial da
Penitenciária de Mulheres:

Aquele que se eleva, eleva o mundo inteiro!

Subir é nosso anseio, subir é nossa glória.

Cair mas levantar, é próprio do guerreiro;

Lutar para vencer, para alcançar a vitória!

 

Subir, Subir, Subir!

Será nosso estribilho.

Olhar para o porvir,

Tomar da Glória o trilho.

 

Voar para as alturas, do belo e da virtude...

Deixar a terra, o lodo, que tanto mal nos faz...

Trocar nossa fraqueza, nossa vicissitude,

Pelo imutável Bem, - A verdadeira paz.

 

Nas horas do trabalho, de lida a mais insana,

Pensar nos caros entes...Família...lar querido...

Viver sem trabalhar, é vida desumana,

É morte antecipada, torpor, tempo perdido.

 

Buscar a nossa força, em Deus onipotente,

Fixar o olhar sereno, na divinal Beleza,

Cantar, sempre cantar, Cantar alegremente,

Vencer, com alegria. A ingrata natureza.

 

Rezar para vencer, nas horas de combate,

Depois com ousadia, buscar a plena luz.

Seguir novo caminho, com fé e se debate,

Ouvir a voz de Deus, A voz que ao Céu conduz.

            6. Conclusão

            Esse artigo pretendeu trabalhar algumas questões relativas à visão das mulheres consideradas
criminosas e quais os estereótipos vinculados a essa imagem. Em realidade, vimos que o sistema penal atuou
no sentido de manutenção da ordem e, com isso, do papel da mulher como ser dócil, mãe e figura auxiliar ao
homem. Estudar a história da criminologia e da mulher nos dá indícios das razões da herança preconceituosa
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que persiste socialmente em relação à mulher e ao seu comportamento.

            Percebemos também que o estudo da criminologia não foi privilégio apenas da Europa, mas, no
Brasil, tivemos estudiosos que se debruçaram sobre a nova "ciência" e a deram contornos nacionais, inclusive
com relação ao estudo da mulher e das políticas criminais adequadas a essa nova realidade. O grande marco
de política criminal se deu na década de 30 com as mudanças na lei penal Brasileira, que, dentre outras
questões criou a primeira penitenciária de mulheres. Estudar quem foram essas mulheres encarceradas é
estudar um pouco da história das mulheres que desafiaram a ordem considerada "natural". É perceber que,
quando o Estado não tem mecanismos para "domesticar" pessoas, vale-se do aparato penal para agir com a
força necessária e com a justificativa de manutenção da ordem e que, por mais que tente, muitas mulheres,
felizmente, recusam-se a serem "domesticadas", ainda que o preço a ser pago socialmente seja muito alto.
São a essas mulheres, as quais fazemos deferência, que contam parte da, quase perdida, história das mulheres
no Brasil.  
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[1] A expressão criminoso será utilizada por necessidade de conceituação, mas com a ressalva de que alguém
que comete um crime não fica destituído de personalidade, passando de ser humano para criminoso. Utilizar
aspas, no entanto, seria uma prática que tornaria o texto enfadonho.

[2] As aspas são para ressaltar a não concordância com o sentido comumente utilizado, como se houvesse
um padrão certo de comportamento humano a ser seguido por todos os indivíduos.

[3] O livre arbítrio era reconhecido aos indivíduos considerados normais. Aos loucos não era reconhecida a
vontade consciente.

[4] A fisionomia era o estudo da aparência externa do indivíduo, ressaltando a interrelação entre o somático
(corpo) e o psíquico. A obra de Della Porta (1535 - 1616), De humana physiognomia (1586) foi uma das
primeiras no estudo da fisionomia. A frenologia buscava localizar no cérebro humano as diversas funções
psíquicas do homem e explicar o comportamento criminoso como conseqüência das malformações cerebrais.
O destaque é a obra de Gall (1758 - 1828) De craneologia (1810) (PABLOS DE MOLINA, 1992, p. 104-
105).

[5] Expressão sugerida por Ferri. Ver PABLOS DE MOLINA, 1992.

[6] Acreditavam que a espécie humana era una e que as raças humanas eram produtos da degeneração da
perfeição do Paraíso, que atingiu vários níveis, menor no caso dos brancos e maior no caso dos negros (JAY
GOULD, 2003, p. 26).

[7] Havia a crença em vários centros de criação, que corresponderiam, por sua vez, às diferenças raciais
observadas (SCHWARCZ, 2005, p. 48). Nesse caso, os negros, como não constituíam uma outra forma de
vida, não participavam da igualdade do homem (JAY GOULD, 2003, p. 26).

[8] Ha uma vasta e importante discussão sobre o evolucionismo, no entanto, não cabe nesse trabalho
aprofundar esse tema. Sobre as teorias evolucionistas ver: SCHWARCZ, (2003), JAY GOULD, (2003)

[9] Na Escola Positivista haviam duas divisões: Nova Escola ou Escola Antropológica e a Escola Crítica ou
Eclética. A primeira delas foi a mais influente e com o maior número de estudos. Dessa Escola faziam parte,
dentre outros, Lombroso, Ferri, Garofalo, Marro, Sergi, Virgílio, Nina Rodrigues, Viveiros de Castro e
Cândido Motta. A Escola Antropológica desenvolveu seus estudos sobre a criminalidade no fim do século
XIX, tendo como foco principal os aspectos biológicos que levariam um homem a delinqüir. Consideravam
que havia estigmas próprios da criminalidade que seriam fundantes para as ações criminosas. Os fatores
sociais, segundo essa Escola, tinham alguma influência nas ações dos criminosos, mas não eram
determinantes como os fatores biológicos. Procuravam explicar o que levava um indivíduo a delinqüir e foi
através do campo da Biologia que desenvolveram suas maiores teses.

A chamada Escola Crítica ou Eclética, considerava o criminoso produto das condições sociais que estava
inserido. Existiriam pessoas consideradas "degeneradas" que estariam mais susceptíveis às influências do
meio. No entanto, a essas pessoas ainda restaria o livre arbítrio de escolher entre cometer um crime ou não
comete-lo. Essa decisão estaria sobretudo baseada na responsabilidade moral que todo homem deve possuir.
Ou seja, apesar dessa Escola reconhecer que alguns homens estão mais propensos à criminalidade, reconhece
neles o livre arbítrio de lutar contra essa "tendência" e não cometer ilícitos.

Os partidários dessa Escola, dentre outros, eram: Tarde, Lacassagne, Topinard, Von Liszt, José Hygino e
Clóvis Beviláqua.

 

[10] Desde o século XVII, haviam outros métodos e áreas do conhecimento interessadas no estudo do
crime, como a frenologia (XVIII), a fisionomia (XVI), a psiquiatria (XVIII) e a aAntropologia (XIX).

[11] Expressão sugerida por Ferri. Ver PABLOS DE MOLINA, 1992.
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O CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA DURANTE OS
GOVERNOS MÉDICI E GEISEL E AS ELEIÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DA OAB DE 1977

THE COUNCIL FOR THE DEFENSE OF HUMAN RIGHTS DURING THE MEDICI AND GEISEL
GOVERNMENTS AND THE ELECTIONS OF THE FEDERAL COUNCIL OF THE BAR

ASSOCIATION OF 1977

Edson Medeiros Branco Luiz
Leonardo Figueiredo Barbosa

RESUMO
O presente artigo procede a um estudo de caso sobre o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
- órgão governamental, atrelado ao Ministério da Justiça, que tinha a função precípua da defesa dos direitos
humanos e o combate às violências sobre estes direitos - e como este órgão teve repercussão dentro dos
quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, entre os governos Médici e Geisel, proporcionando seu
ápice durante as eleições do Conselho Federal da OAB – CFOAB – em 1977, por motivos diversos ao
próprio enfoque dos direitos humanos. A confecção do artigo utiliza como metodologia o estudo de caso e
se desenvolve através da coleta de jornais e livros institucionais da OAB, anais da V Conferência Nacional
dos Advogados, bem como da mídia impressa Jornal do Brasil, periódico carioca diário de média circulação.
PALAVRAS-CHAVES: Ordem dos Advogados do Brasil; Conselho de Defesa de Direitos da Pessoa
Humana; Ditadura Militar.

ABSTRACT
This article proposes a case study on the Council of Defense of Human Rights - the government, tied to the
Ministry of Justice, which had the primary function of protecting human rights and the fight against violence
on those rights - and how this body had repercussions within the frameworks of the Bar Association of
Brazil, OAB, between governments Medici and Geisel, providing its peak during the elections of the Federal
Council of OAB - CFOAB - in 1977, for various reasons to own human rights perspective. The making of
the article uses as a case study methodology and develops by collecting newspapers and books institutional
OAB, Annals of the Fifth National Conference of Lawyers and the print Journal of Brazil, Rio periodic daily
average circulation.
KEYWORDS: Bar Association of Brazil; Defense Council of Human Rights; Military Dictatorship.

O presente artigo procede a um estudo de caso sobre o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana - órgão governamental, atrelado ao Ministério da Justiça, que tinha a função precípua da defesa dos
direitos humanos e o combate às violências sobre estes direitos - e como este órgão teve repercussão dentro
dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, entre os governos Médici e Geisel, proporcionando
seu ápice durante as eleições do Conselho Federal da OAB – CFOAB – em 1977, por motivos diversos ao
próprio enfoque dos direitos humanos.

Apresentado, ainda em 1956, através do projeto do Deputado Federal Bilac Pinto - da UDN - e
aprovado pela Lei nº 4.319, de 16 de março de 1964, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana,
CDDPH, apresentava entre suas atribuições:

 Promover inquéritos, investigações e estudos acerca da eficácia das normas
asseguradoras dos direitos da pessoa humana, inscritos na Constituição Federal, na
Declaração Americana dos Direitos e Deveres Fundamentais do Homem (1948) e na
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); 

[...]
Promover nas áreas que apresentem maiores índices de violação dos direitos

humanos: 
a) a realização de inquéritos para investigar as suas causas e sugerir medidas

tendentes a assegurar a plenitude do gozo daqueles direitos;  
[...]
Recomendar ao Governo Federal e aos dos Estados e Territórios a eliminação, do

quadro dos seus serviços civis e militares, de todos os seus agentes que se revelem
reincidentes na prática de atos violadores dos diretos da pessoa humana;  

[...]
Estudar e propor ao Poder Executivo a organização de uma divisão ministerial,

integrada também por órgãos regionais, para a eficiente proteção dos direitos da pessoa
humana;

Estudar o aperfeiçoamento da legislação administrativa, penal, civil, processual e
trabalhista, de modo a permitir a eficaz repressão das violações dos direitos da pessoa
humana por parte de particulares ou de servidores públicos; 

Receber representações que contenham denúncias de violações dos direitos da
pessoa humana, apurar sua procedência e tomar providências capazes de fazer cessar os
abusos dos particulares ou das autoridades por eles responsáveis[i]. 
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            Como visto, a Comissão apresentava diversas competências acerca dos direitos humanos, fosse para
prevenir como reprimir atos de violência. Sua composição, inicialmente, se fazia através: Ministros da Justiça
e Negócios Interiores, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Professor
Catedrático de Direito Constitucional de uma das Faculdades Federais, Presidente da Associação Brasileira
de Imprensa, Presidente da Associação Brasileira de Educação, líderes da Maioria e da Minoria, na Câmara
dos Deputados e no Senado.

Contudo, a primeira reunião extraordinária do órgão, ocorreu somente quatro anos depois, em 10 de
setembro de 1968, em decorrência das graves denúncias de conselheiro da oposição. A regulamentação do
referido diploma se deu por força do Decreto nº 63.681, de 22 de novembro de 1968, eventos ocorridos
durante a presidência do Marechal Costa e Silva.

O receio do governo de que a oposição ou as entidades que compunham o CDDPH utilizassem o
mesmo para fins contrários aos interesses do governo, levou a reduzir de doze para seis o número de sessões
anuais e ainda ampliou a composição de nove para treze o número de membros, inserindo no rol de
participantes: representante do Ministério das Relações Exteriores, representante do Conselho Federal de
Cultura, representante do Ministério Público Federal e um Professor Catedrático de Direito Penal de uma
Faculdade Federal.

Além dessas alterações, as reuniões passaram a ser secretas, fato que impedia a população de ter
ciência sobre as decisões do órgão. Estas modificações se deram através da Lei nº 5.763 de 15 de dezembro
de 1971.

Atenta-se que apesar do Presidente Geisel ter em sua agenda a distensão política, em nenhum
momento utilizou-se dos mecanismos do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana para apurar
incidentes contra os direitos humanos ocorridos em sua gestão.

A segunda questão, o fato do governo não utilizá-lo, levou a OAB a questionar a relevância do
mesmo.

Por fim, a participação de Raymundo Faoro - enquanto representante do Conselho Federal de Cultura
– junto ao referido órgão teve implicações diretas em sua candidatura, em 1977, à presidência do Conselho
Federal da OAB, conforme visto mais adiante.  

Sobre a participação de Faoro na CDDPH,  Rollemberg sintetiza que:
[...] o próprio Raymundo Faoro ocupou cargo de confiança no governo Médici, em

1971, como membro, entre 1969 e 1977, do Conselho Federal de Cultura, órgão criado em
1966. Como representante do CFC tinha assento no CDDPH no momento do julgamento do
processo da morte de Stuart Angel, militante do MR-8 assassinado no Centro de
Informações da Aeronáutica (Cisa) em julho de 1971. O caso foi arquivado com apenas um
voto contra, o do representante da OAB, o então presidente José Cavalcanti Neves. Faoro,
presente à reunião, retirou-se antes de terminada a sessão, comportamento que causou
polêmica. Faoro alegou que o fez porque compreendeu a farsa do suposto julgamento e,
como representante do CFC, não estava obrigado a aceitar a indicação, ao contrário do
presidente da OAB, cuja participação impunha-se por lei. No dia seguinte ao arquivamento
do processo de Stuart, Faoro renunciou ao seu lugar no CDDPH, mas permaneceu no
CFC.[ii]

 
Ultrapassada a questão, detém-se agora sobre o procedimento da OAB no que se refere ao CDDPH,

no decorrer do governo Geisel.
Durante a última reunião do Conselho Federal da OAB no ano de 1974, precisamente no dia 19 de

dezembro, o conselheiro Araújo Lima solicitou que o CFOAB cobrasse do governo a realização da reunião
efetiva do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, tendo em vista a não realização de nenhuma
reunião do mesmo no referido ano.
            No dia seguinte, o Jornal do Brasil publicou comentários dos conselheiros Araújo Lima, Heleno
Fragoso e de Ribeiro de Castro, presidente da OAB à época. É ver:

O Sr. Araújo Lima classificou de imoral a lei que ampliou a composição do
Conselho e impôs o sigilo em suas reuniões. Em comemoração aos 26 anos da Declaração
dos Direitos Humanos, o Conselheiro Heleno Fragoso fez uma palestra, elogiando a
atuação da OAB nesse campo, ‘num momento em que há muitas restrições às liberdades’.

[...]
Violações de Direitos
O Sr° Heleno Fragoso destacou a atuação da OAB na defesa dos direitos humanos

e elogiou seu presidente, Sr° Ribeiro de Castro, que exerceu seu mandato ‘num momento
difícil da nação, devido às turbulências políticas, violações dos direitos humanos e as
restrições existentes’. Concluiu afirmando que ‘os direitos humanos estão numa situação
crítica no Brasil’

O presidente da Ordem, Sr° Ribeiro de Castro, disse que o Conselho de Defesa dos
Direitos Humanos não tem cumprido as finalidades para as quais foi criado.

Citou o caso de quatro advogados presos no país, um dos quais não suportou a
situação e suicidou-se.[iii] 
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                   Contudo, alguns meses antes dessa reportagem, a OAB discutiu sobre a questão do CDDPH
durante a V Conferência Nacional, com a tese nº 19, que versava “Da inutilidade do Conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana”. A relatoria competiu a Nelson Carneiro, que expôs a seguinte conclusão:

O atual Conselho e sua inutilidade - sancionada a Lei Ruy Santos, o Movimento
Democrático Brasileiro retirou-se do Conselho, proclamando a inutilidade de seu
comparecimento por um voto, não decidiu da mesma forma o Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil. A Associação Brasileira de Imprensa afastou-se, mas retornou a
integrar o órgão [...] O Conselho mergulhou numa fase de desinteresse, e ninguém sabe,
nem por ouvir dizer, qualquer deliberação que haja punido responsável por infração aos
direitos da pessoa humana. Para ser fiel à verdade, e não deixar que prosperem entre nós,
descabidas ilusões, a V Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil não
pode deixar de clamar pela revisão das leis e decretos relativos ao funcionamento do
Conselho de Defesa dos Direito da Pessoa Humana, a fim de que, deixando de ser um
órgão meramente decorativo, se transforme em um fórum onde tais direitos possam
ser realmente advogados e defendidos. Porque para isso foi criado. Porque somente
isso justifica sua existência.[iv](grifo nosso).

 
            Heleno Fragoso, relator da tese n° 1 – “Os Direitos do Homem e sua tutela jurídica”, expôs que “O
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana que poderia ser, em tese, importante instrumento de
defesa dos direitos do homem no plano interno é totalmente inoperante”.[v]

            Os dados obtidos para a elaboração da presente artigo associado com informações disponibilizadas no
sítio virtual do Ministério da Justiça permitem afirmar que não houve reunião do CDDPH durante o governo
Geisel, “apesar disso, foi naquela administração que começou haver repúdio à prática da tortura por parte no
governo federal”.[vi]

            Assim, não obstante a devida existência do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o
governo Geisel nunca o utilizou, apesar das exposições da OAB para sua utilização. Aliás, ciente da dinâmica
da história ocorrida durante a ditadura militar, motivos não faltaram para o governo convocar reuniões do
CDDPH, conforme é possível listar pelo menos em dois casos: Vladimir Herzog e Manoel Fiel Filho.

Apesar do governo Geisel modelar a distensão política, a violência ocorria ainda em seus porões ou
mesmo silenciava quem protestasse. Desta forma, constata-se que os aparelhos repressores não distinguiam
classes socioeconômicas ou níveis de escolaridade, visto que a linha que separava o inimigo interno do
indiferente era muito tênue, favorecendo o uso arbitrário da repressão contra qualquer pessoa.

A OAB se prontificou, tanto no caso do jornalista Vladimir Herzog, como do operário Manoel Fiel
Filho, em solicitar apurações do governo.

Herzog, diretor do Departamento de Notícias da TV Cultura de São Paulo, teve ciência que as forças
de segurança do Segundo Exército o procuravam, em outubro de 1975, e assim, “num esforço sincero para
cooperar, compareceu pessoalmente ao quartel daquela unidade.”[vii] E no mesmo dia, 24 de outubro,
morreu nas instalações do DOI-CODI. A versão oficial expunha que o jornalista cometera “suicídio em sua
cela depois de ter assinado uma confissão declarando-se membro do Partido Comunista”[viii].

A versão de suicídio foi contestada imediatamente e diversas entidades se mobilizaram em prol da
memória de Herzog, solicitando o fim da violência do Estado. Contudo, menos de três meses, em 17 de
janeiro de 1976, outra vítima falecera devido os arbítrios da repressão no DOI-CODI, o metalúrgico Manoel
Fiel Filho; mais uma vez foi alegado suicídio por enforcamento.

Alguns dias depois, a OAB Seccional São Paulo – Estado onde ocorreram as duas mortes –  se
pronunciou sobre o último falecimento. É ver:

OAB comenta morte de metalúrgico
São Paulo – O Conselho da Ordem dos Advogados, Seção de São Paulo, em

comunicado sobre a morte do metalúrgico Manuel Fiel Filho, reiterou ontem a ‘firme
convicção de que somente com o restabelecimento do estado de direito está assegurado a
cada cidadão o respeito aos seus direitos individuais, inteiramente a salvo de
arbitrariedades, que infelizmente têm sido praticadas, em inadmissível detrimento da
dignidade do ser humano’.

‘Impõe-se’ – acrescenta a comunicação – ‘que não se repitam lamentáveis
acontecimentos, como as recentes mortes do jornalista Vladimir Herzog e do metalúrgico
Manuel Fiel Filho, ocorridas enquanto presos, e outros episódios de igual gravidade, não
sejam relegados ao esquecimento ou à simplicidade de averiguações menos
rigorosas.’[ix] (grifo nosso)

Apresenta-se de forma clara, a mobilização que a OAB - São Paulo procedeu no intuito de pleitear o
restabelecimento do estado de direito, ao comentar a morte de Fiel Filho e mencionar,
incidentalmente, Herzog, pleiteando que tais ocorrências não fossem relegadas ao esquecimento ou mesmo,
investigadas de forma irregular. Cabe expor que não foi encontrado registro sobre tais falecimentos por parte
do Conselho Federal da OAB.

Por parte do governo, tem-se o comentário do próprio Presidente Geisel, que em suas memórias, fala
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sobre a repercussão da morte de Fiel Filho junto a sua administração:
Era um domingo, [...], eu estava me preparando para dormir, quando tocou o

telefone. Era Paulo Egídio, governador de São Paulo. Ele me contou que tinha havido um
segundo enforcamento. Passei uma noite de cão. Não dormi, irritado, pensando em
como iria agir. Não falei com ninguém. Fiquei deitado, me virando na cama e matutando no
que iria fazer. Eu vi que a solução era tirar o Ednardo do comando do II Exército. De
manhã cedo mandei um recado para o Frota, o Hugo Abreu e o Figueiredo irem ao palácio
da Alvorada, porque eu queria falar com eles. Cheguei ao palácio, contei ao Frota o que
tinha havido e determinei que preparasse o decreto exonerando o Ednardo do comando de
São Paulo.[x]

 
            Questionado se as mortes de Herzog e Fiel Filho foram ocasionadas por “acidente de trabalho da
repressão ou uma provocação intencional de grupos interessados em desestabilizar”[xi] a distensão, Geisel
responde:

Não sei. Pode-se fazer todas as conjecturas. Mas a tendência é ficar com a pior
hipótese. Inclusive porque, admitindo que o primeiro enforcamento tivesse sido voluntário,
que oHerzog tivesse se enforcado, o que o chefe, o responsável, tinha que fazer daí por
diante? Tinha que tomar todos os cuidados, todas as precauções, e observar todas as
normas de controle, de fiscalização, para evitar que um fato desses pudesse se reproduzir.
Pode-se fazer a suposição de que fizeram o enforcamento e resolveram continuar, talvez
como um desafio. Porque o lógico seria que, tendo havido o fato com o Herzog, quem
tomasse conta dos presos recebesse instruções para fiscalizar e vigiar, para evitar a
reprodução de fatos semelhantes.[xii]

 
            Por fim, ao ser questionado se os dois casos seriam uma forma de confrontação de grupos militares
com o projeto de abertura, Geisel expõe:

Havia gente no Exército, nas Forças Armadas de um modo geral, que vivia com
essa obsessão da conspiração, das coisas comunistas, da esquerda. E a situação se tornava
mais complexa porque a oposição, sobretudo no legislativo, em vez de compreender o
caminho que eu estava seguindo, de progressivamente resolver esse problema, de vez em
quando provocava e hostilizava.[xiii].

 
            Dessa forma, ao ter a leitura, a posteriori, do Presidente Geisel, anos após o término de seu mandato,
constata-se o reconhecimento dos incidentes da máquina repressiva sobre Vladimir Herzog e Manoel Fiel
Filho, e que de fato a violência estava sendo utilizado como último recurso daqueles que viam na distensão
política a perda do poder.

Como mencionado anteriormente, tais casos versados aqui, como tantos outros, se enquadravam no
rol de exame do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, contudo, diverso do governo Médici,
que utilizou-se do referido Conselho, ainda que de forma deturpada,  o  governo Geisel deixou o referido
órgão inerte.

Ainda que o CDDPH não tivesse sido utilizado pelo Governo Geisel, era freqüente a discussão, nesse
período, dentro dos quadros da OAB sobre o CPPDH, conforme visto acima; aliás, a própria participação de
Raymundo Faoro no julgamento do caso Stuart Angel ainda em 1972 repercutiu sobre as eleições do
Conselho Federal da OAB em 1977, considerada a eleição mais acirrada da OAB.

Antes de ingressar na referida eleição, é preciso estar ciente das normas sobre a própria OAB e a
forma de compor seu Conselho Federal.

Sancionado em 27 de abril de 1963, pelo Presidente João Goulart, a Lei 4.215 dispunha sobre o
Estatuto da OAB, no qual expunha que a composição da Diretoria da OAB e eleição para o mesmo, a
seguinte norma:
                                               A Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil é composta de um Presidente, um

Vice-presidente, um Secretário-Geral, um Subsecretário-Geral e um Tesoureiro, eleitos
bienalmente pelo Conselho Federal por voto secreto e maioria absoluta das delegações
(arts. 13 e 14), realizando-se tantos escrutínios quantos necessários para obtenção desse
quorum.[xiv]

           O Presidente da Ordem será eleito pelo Conselho Federal, dentre advogados de
notável saber jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos de exercício de
advocacia.[xv]

O Vice-Presidente, o Secretário-Geral, o Subsecretário-Geral e o Tesoureiro serão
escolhidos dentre os membros do Conselho Federal.[xvi]

 
Logo, o cargo de presidente da OAB poderia ser disputado por qualquer advogado, mesmo que não

compusesse o Conselho Federal, desde que atendesse os requisitos de possuir mais de dez anos de exercício
profissional, além de notável saber jurídico e reputação ilibada. Já aos demais membros da diretoria era
exigido que fossem, necessariamente, componentes do Conselho Federal.
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Assim, o Conselho Federal era composto da seguinte forma:
O Conselho Federal compõe-se de um Presidente, eleito diretamente (art. 7º, § 1º) e

de três delegados de cada Seção, dentre os quais serão escolhidos os demais membros da
sua Diretoria (art. 7º, § 2º).[xvii]

São membros natos do Conselho Federal os ex-presidentes da Ordem dos
Advogados do Brasil com voz e voto nas suas deliberações.[xviii]

 A Diretoria, do Conselho Federal é a mesma da Ordem dos Advogados do
Brasil[xix].

Os Conselhos Seccionais do Distrito Federal, dos Estados e Territórios elegerão por
dois anos, em fevereiro do primeiro ano do seu mandato, os representantes destinados à
composição do Conselho Federal.[xx]

Só poderão ser membros do Conselho Federal os advogados que exerçam a
profissão, ininterruptamente, há mais de cinco anos, salvo se na vigência de inscrição
anterior, tenham desempenhado funções no mesmo Conselho, bem como os que não
ocuparam cargos públicos de que possam ser demitidos ad nutum ou não tenham sido
condenados por infração disciplinar.[xxi]

 
Destarte, o Conselho Federal tinha como composição: o presidente, os ex-presidentes (com direito a

voz e voto) e dos três delegados de cada seção, exigindo-se que estes apresentassem o exercício da
advocacia de forma ininterrupta por mais de cinco anos, como condição para que concorressem como
conselheiros federais advindos das seccionais.

             Observa-se que a estrutura do processo eleitoral da OAB não fazia alusão sobre eventual
possibilidade de reeleição dos cargos da diretoria da OAB, bem como não regulamentava a questão de
imposição de chapas para concorrer.
            A eleição de 1977 se apresentava fracionada, isto porque, concorriam três candidatos: onde dois
apresentavam formações bem heterogêneas dos convencionais advogados militantes de fórum, vez que
ambos os candidatos eram bem conhecidos além dos meios jurídicos. Já que de um lado tinha-
se Josaphat Marinho, e de outro Raymundo Faoro.
            O primeiro candidato, Josaphat Marinho, era considerado um nome relevante junto ao cenário
político baiano e nacional, fora Senador do MDB entre os anos de 1963 a 1971, professor das Faculdades de
Direito da Universidade Federal da Bahia e da Universidade de Brasília e tinha efetiva participação junto aos
eventos da OAB.
            Já o gaúcho Raymundo Faoro, que concorrera à vice na chapa de Cavalcanti Neves, em 1973, era
Procurador do Estado do Rio de Janeiro concursado e autor de uma das relevantes obras da historiografia
nacional – “Os donos do poder”, publicado ainda em 1958.
            Acerca do terceiro candidato, Carlos Roberto Martins Rodrigues – presidente da seccional do Ceará,
não se obteve maiores informações junto aos órgãos especializados, e que a ciência do seu nome como
concorrente ao processo eleitoral só foi possível através da leitura do Jornal do Brasil de 2 de abril de 1977,
página 19.
            Era uma disputa acirrada com candidatos possuindo origens diversificadas, no qual um deles
comandaria a entidade enquanto o governo Geisel se encerrava. Assim, em 1º de abril de 1977[xxii], o
Conselho Federal da OAB realizava a eleição para decidir qual destes assumiria. Contando com quorum de
vinte e quatro votos. Foi iniciada a votação, mas ao computar os votos, constatou-se a necessidade de um
segundo escrutínio; isto porque a votação entre as chapas se apresentava da seguinte forma: doze votos para
a chapa de Faoro, onze votos para a chapa de Marinho, e um voto para Rodrigues.
            Com a não obtenção dos treze votos, que representava a maioria absoluta, ocorreu o segundo
escrutínio com os dois candidatos mais bem votados.
            Mas afinal, quais motivos levavam a uma disputa tão acirrada como esta, onde a diferença entre os
dois candidatos mais votados se fazia por um voto?
            Mais do que interesses restritos aos quadros internos da entidade, essa eleição refletia o cenário
brasileiro a favor da distensão da qual o presidente Geisel apontava em prol da “abertura lenta, gradual e
segura”. Onde os dois candidatos apresentavam-se além da estrita compreensão do advogado militante do
fórum.
            Se para alguns, a anterior militância partidária junto ao Movimento Democrático Brasileiro – MDB -
era prejudicial a Josaphat Marinho, sob risco de converter a OAB em entidade com viés partidário; para
outros, recaia sobre Raymundo Faoro a questão da representação do Conselho Federal de Cultura junto ao
Conselho de Defesa de Direitos da Pessoa Humana[xxiii].
            Segundo Elio Gaspari, em “A Ditadura Encurralada”, há a seguinte exposição acerca de Raymundo
Faoro e o referido Conselho Federal de Cultura. É ver:

           Em contrapartida, muitos dos seus colegas viam com reserva a eleição de um
servidor público para a presidência da Ordem. Como representante do Conselho Federal
de Cultura no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, votara com o governo
pelo arquivamento do caso do ex-deputado Rubens Paiva, assassinado no DOI do
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Rio, mas dado por desaparecido pelo I Exército.[xxiv] (grifo nosso)
 

            Ao que pese a exposição no qual Elio Gaspari alude sobre o argumento que rechaçava a votação em
Raymundo Faoro, ocorrem dois pontos que colidem com os outros documentos coletados.
            Os pontos em destaque são o fato de Faoro ter participado junto ao Conselho de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana no caso Rubens Paiva; e segundo, por ter votado com o governo.
            O primeiro ponto a ser refutado é exposto pelo próprio Elio Gaspari, ao listar no rodapé o Jornal
do Brasil de 22 de outubro de 1978, Caderno Especial, página 5. Ao buscar tal caderno, constatou-se que na
verdade a matéria vai até a página 4 e na anterior faz a devida referência ao CDDPH e versa o seguinte:

           Com o voto do Ministro Alfredo Buzaid, que na segunda quinzena de julho de 1971
presidia o Conselho da Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o caso Rubens Paiva foi
arquivado. O Ministro votou para desempatar, pois o Conselho estava igualmente dividido:
quatro queriam que o Conselho, de acordo com suas atribuições, criasse uma comissão
especial para investigar o caso.
           Pelo arquivamento, votaram o deputado Geraldo Freire, líder do governo, senador
Eurico Resende, relator do processo, Benjamin Albagli, Presidente da Associação
Brasileira de Educadores, e Pedro Calmon, Professor de Direito Constitucional. Contra
votaram o Deputado Pedroso Horta, líder da oposição, o Senador Nelson Carneiro, o
Senador Danton Jobim (Presidente da ABI) e o Jurista José Cavalcanti Neves, da OAB.
 

            A composição do CDDPH à época do caso Rubens Paiva listava nove autoridades, contudo, não
menciona Raymundo Faoro. Na verdade, o autor de “Os Donos do Poder” só compôs o CDDPH ainda
assim, a participação de Faoro junto ao órgão, segundo o depoimento do Presidente da OAB durante o
biênio 71-73, José Cavalcanti Neves, não se mostrou atrelado ao governo. É ver:

Realmente, Faoro foi indicado para representar o Conselho Federal de Cultura no
CDDPH. Na sessão em que foi julgado o caso Stuart Angel, ele compareceu e assinou
o livro de presença, mas se retirou antes do término da sessão, não participando da
decisão pelo arquivamento do caso. Daí por que as notícias divulgadas na imprensa,
no sentido de que o único voto contra o arquivamento teria sido o meu, deram
margem à dúvida quanto ao comportamento de Faoro no episódio . No dia seguinte à
reunião, Faoro renunciou ao seu lugar no CDDPH e me telefonou dizendo que havia se
retirado da reunião porque logo entendeu que tudo aquilo era uma farsa. Esclareceu que a
minha situação era diferente da dele, pois eu participava do CDDPH por imposição da lei,
enquanto ele não estava obrigado a aceitar a indicação.[xxv] (grifo nosso)
 

            Desta forma, o argumento que Elio Gaspari utiliza sobre a participação de Faoro no caso Rubens
Paiva se apresenta falho, vez que Faoro participou do CDDPH enquanto representante do CFC no caso
Stuart Angel e abandonou a sessão, não emitindo nenhum voto, o que foi confundido como voto pelo
arquivamento, eis que o único voto contrário - ao que consta - foi do Presidente da OAB da época, José
Cavalcanti Neves.
            Todavia, cabe ressalvar que as próprias sessões do CDDPH não eram procedidas de publicidade
devida, onde o sigilo lavrava as atas, o que proporcionava eventuais dúvidas acerca dos presentes e votos.

            O caso incidental acerca da participação de Raymundo Faoro junto ao CDDPH e o exercício
partidário de Josaphat Marinho, demonstram como antigos elementos políticos possuíam ressonância junto à
eleição do Conselho Federal da OAB de 1977, o que talvez permita explicar a tensão eleitoral, já que o
primeiro escrutínio conferia um voto de diferença para Faoro.
            A segunda apuração confirmou a chapa de Raymundo Faoro como vencedora, ao obter treze votos
contra onze votos a favor de Josaphat Marinho. A gestão ainda era composta por Joaquim Gomes
de Norões e Souza como Vice-Presidente; Manoel Martins dos Reis, Secretário-Geral; Raul de Souza
Silveira como Subsecretário; e Fernando Besadona de Oliveira como Tesoureiro.
            No dia seguinte, 2 de abril de 1977, estampava o Jornal do Brasil, na primeira página, a manchete
“Faoro assume e condena a Reforma”, demonstrando a importância que a entidade recebia junto a este órgão
de comunicação, em um período que a censura e auto-censura ainda eram comuns, trazendo ainda a integra
do discurso de posse às folhas 20, no qual se colaciona algumas partes:

           Entendi, Srs. Conselheiros, o conteúdo revestido de generosidade do vosso voto:
quisestes, ao consagrar como vosso intérprete, um nome humilde, que a vossa palavra, a
vossa vontade não venham a desfigurar-se na arrogância e na vaidade[...] Advogado
sempre fui, fiel à ética  que nos distingue, e só advogado fui: no exercício do ministério
particular e de encargos públicos não reconheci jamais, na afirmação da autonomia das
opiniões e no debate judicial, subordinação ou dependência [...] Nas incursões no campo
da ciência política, deensaísmo literário e jurídico, cultivei a sobranceira independência
intelectual e moral, recolhendo o magistério da geração que me precedeu, para a qual a
advocacia não se confunde ao ofício do técnico adestrado ou de colecionador de textos e
fórmulas consagradas. Nossa histórica formação humanística, inconfundível ao folclórico
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palavreado do bacharel, será a nossa melhor dimensão, que não nos conformamos
ver malbaratada no despreparo dos profissionais fabricados em escola que, de escolas só
têm as quatro paredes. Não aceitamos, também, que se gere, pelo simples curso do tempo,
nos bancos acadêmicos, os diplomados sem a prova de preparo profissional, aferido pela
Ordem dos Advogados [...]
           Esta página de inconformismos deve lembrar que, no advogado, em germe no
bacharel, existe um compromisso maior, sem cujo cumprimento esta Casa não teria
porquê sobreviver. No seu posto de honra, junto ao faminto de justiça e ao
arbitramento ofendido, sua identidade não se qualifica no patrocínio de interesses
pessoais. O advogado, quando atua, não o faz em nome próprio, para seu proveito e
prestígio: ele está a serviço da ordem jurídica [...]
           A defesa da ordem jurídica, obrigatório encargo do advogado, não supõe
o legalismo formal. Ao reclamar a ordem jurídica não se limita ele ao fetichismo da ordem
jurídica constituída: na defesa da lei está implícita a crítica à lei, na defesa da Constituição
se compreende a crítica à Constituição. O Estado de Direito não está todo, nem na sua
substância, no conjunto das leis, da Constituição e das medidas do poder. A lei, a lei
ordinária e a lei magna, valem porque são legítimas, porque respondem à vontade do povo,
na sua soberania necessária. Para realizá-la, para que ela seja a verdade de todas as horas,
na atividade diária e nos prélios forenses só um caminho é possível: a estrada de mil
bifurcações, de mil desvios, de mil enganos, a estrada real da liberdade. Fora dela, a
autoridade não fiscaliza a autoridade, permitindo que o abuso se encubra no silêncio das
solidariedades constrangidas. Sem ela, a responsabilidade do poder se dilui
em satrapias incontroláveis, o cidadão se degrada, se oprimido, das explorações dos
empenhos e da lisonja. Liberdade, com todos os seus adjetivos em sem nenhum adjetivo
que a tolha, na palavra, no livro e na imprensa, no tribunal e no lar, para que a face viril do
homem se afirme, se eleve e se dignifique.
           As garantias institucionais hão de permitir, sempre, o controle do juiz, do juiz
plenamente independente, para que os direitos individuais não sejam ludibriados ou
esmagados pelo arbítrio. Na base, a vigência ampla do habea-corpus devolveria ao
cidadão sua incolumidade e à autoridade o poder de assegurar o comando
hierárquico. Os instrumentos jurídicos – lembra Rui – ‘cessarão de proteger os inocentes,
quando não protegerem indistintamente os acusados.’ Recordo, comovido e grato, as
palavras aqui pronunciadas pelo ‘bâtonnier’ José Cavalcanti Neves: ‘Não é demais insistir
em ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos como luzeiro e guia dos governos e
dos povos, como modelo critério e contraste para avaliar a integridade e a eficiência do
Direito interno relativamente às garantias individuais. Se os conceitos e as normas
pragmáticas da Declaração universal não estiverem ou não forem incorporadas ao direito
interno de cada povo, e não alcançarem, em cada país, os instrumentos e garantias
necessários à sua plena realização, aí se registra um fracasso histórico e uma frustração
humana.
           Não há, senhores Conselheiros, não há advogado sem liberdade e não há liberdade
sem o advogado. O princípio não admite nenhuma transigência. ‘Nessa posição – escreveu
meu leal opositor, o conselheiro Josaphat Marinho – que se funda na lei orgânica, na índole
da instituição e nos deveres superiores da profissão de advogado, a Ordem há de conviver
com os Poderes do Estado e as autoridades que os compõe, sem conflitos gratuitos nem
submissões deformadoras de sua caracterização tradicional’. Não estão as portas dessa
Casa fechadas ao entendimento e ao diálogo: o respeito mútuo faz parte da advocacia com
o necessário restabelecimento de sua plena e total independência. A Ordem dos
Advogados não é um arquipélago de 24 ilhas isoladas de um continente ignorado, mas um
fiel intérprete dos advogados brasileiros, que saberão sempre exigir seus direitos e o
respeito às suas prerrogativas.
           A emoção da investidura na presidência da instituição máxima da nossa classe
agrava-se pela responsabilidade de suceder a Caio Mário da Silva Pereira, no qual
convivem o humanista, o advogado, o professor, e o mestre de todos nós e o extraordinário
jurista. Esta Casa guardou, na sua presidência, a altiva independência das suas ações, o
senso de equilíbrio e a polidez da gente de suas gloriosas montanhas, às quais estou ligado
por vínculo feliz e indissolúvel [...][xxvi](grifo nosso)
 

            O discurso de assunção de Faoro fazia referência sobre alguns problemas que a OAB passava, desde
a péssima formação que os acadêmicos de direito recebiam junto às faculdades, como ainda a questão do
exame profissional, habilitando o bacharel em advogado.
            Menciona ainda o compromisso do advogado enquanto defensor da ordem jurídica, discorrendo
sobre a legalidade e legitimidade; das garantias fundamentais, que na época se encontravam restritas, e por
fim, sobre a responsabilidade de assumir a OAB após a mesma ter sido presidida por Caio Mário da Silva
Pereira.
            Desta forma, conclui-se o presente estudo de caso sobre o Conselho de Defesa de Direitos da Pessoa
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Humana, que apesar de ter sido deturpado durante o governo Médici, no qual teve a participação de
Raymundo Faoro, enquanto representante do Conselho Federal de Cultura e que participou no julgamento
do caso Stuart Angel. Sessão esta que teve repercussão alguns anos depois, nas eleições do Conselho
Federal da OAB em 1977, quando Faoro se candidatou como Presidente da OAB, assim
como Josaphat Marinho, que fora Senador do Movimento Democrático Brasileiro.
            O que demonstra que as decisões acerca do poder em seus diversos âmbitos, seja pelo fato de
Raymundo Faoro ter abandonado a sessão de julgamento do caso Stuart Angel junto ao CDDPH, como pela
questão de Josaphat Marinho ter sido Senador do MDB, repercutiu na mais acirrada eleição da OAB,
ocorrida em 1º de abril de 1977, em virtude da necessidade de dois escrutínios para obter o nome do
presidente da OAB pelo biênio 1977-1979.
[i] - BRASIL. Lei nº 4.319 de 16 de março de 1964. Cria o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Art. 4º e seguintes.
[ii] - ROLLEMBERG, Denise. Memória, opinião e cultura política: a Ordem dos Advogados do Brasil sob a ditadura: 1964-1974, in:
REIS, Daniel Aarão; ROLLAND, Denis (Organizadores). Modernidades Alternativas – Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008. 336 p.
p. 83-84.
[iii] - CONSELHEIRO da OAB pede reunião do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro,

20 de dez. 1976. Caderno A1 p.15.
[iv] - Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, 5ª, 1974, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL p. 22.
[v] - FRAGOSO condena Conselho. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 13 ago. 1974. Caderno A1, p. 3.
[vi] - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. CDDPH. Apresenta informações sobre o Conselho de Defesa de Direitos da Pessoa Humana.
Disponível em:  <http://www.mj.gov.br/sedh/ct/cddph/cddph_reativ.htm>. Acesso em 21 de janeiro 2009.
[vii] - SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo. 8ª ed.- Rio de Janeiro: Paz e Terra. 2004. 608p. P. 345.
[viii] - Loc. Cit.
[ix] - OAB comenta morte de metalúrgico. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 29 jan.1976. Caderno A1, p. 17.
[x] - D’ARAUJO, Maria Celina; CASTRO, Celso. Ernesto Geisel. 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas,
1997.508p. p.258.p. 375.
[xi] - Ibid., p. 377
[xii]  - Loc. Cit.
[xiii]  - Loc. Cit.
[xiv] - BRASIL. Lei  nº 4.215, de 27 de abril de 1963. Artigo 7º.
[xv] - BRASIL. Op. Cit. Parágrafo 1º do artigo 7º.
[xvi] - BRASIL. Op. Cit. Parágrafo 2º do artigo 7º.
[xvii] - BRASIL. Lei  nº 4.215, de 27 de abril de 1963. Artigo 13.
[xviii] - BRASIL. Op. Cit. Parágrafo 1º do artigo 13.
[xix] - BRASIL. Op. Cit. Parágrafo 2º do artigo 13.
[xx] - BRASIL. Op. Cit. Artigo 14.
[xxi] - BRASIL. Op. Cit. Parágrafo 1º do artigo 14.
[xxii] - Conforme será visto no capítulo 4, nessa mesma data o governo Geisel baixou um conjunto de medidas, visando entre outros
elementos: alterar as eleições de 1978, como ampliar a base governista junto ao Legislativo, entre outras medidas, no qual a imprensa
denominou como “Pacote de Abril”.
[xxiii] - A estrutura do Conselho de Defesa de Direitos da Pessoa Humana será abordado no quarto capítulo: “A OAB e a Violência
do Estado Autoritário”.
[xxiv] - GASPARI, Elio. A Ditadura Encurralada. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 516p. p.367
[xxv] - BAETA, Hermann Assis (Coordenador). História da Ordem dos Advogados do Brasil – Da redemocratização ao Estado
Democrático de Direito (1946 -1988). Vol. 5. p. 49
[xxvi] - DISCURSO de Posse. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 2 de abr. 1977. Caderno A1, p. 20.
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O DIREITO DE RESISTÊNCIA NA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE DE 

1987/1988
1
 

RIGHT OF RESISTENCE IN THE NATIONAL CONSTITUENT ASSEMBLY 

1987/1988 

Fernanda Andrade Almeida 

 

RESUMO: No presente estudo analisamos os debates acerca do direito de resistência 

ocorridos na Assembléia Nacional Constituinte de 1987/1988. Procuramos observar como o 

referido direito – que, em sua origem, é um direito liberal – aparece nos discursos dos 

constituintes e dos expositores das audiências públicas. Inicialmente, fizemos um inventário 

dos juristas brasileiros do século XX que, anteriormente à convocação da Assembléia, tiveram 

o direito de resistência como objeto principal de alguma de suas obras. Foi possível 

constatarmos a existência de um “direito de resistência liberal” na dogmática jurídica 

brasileira pré-Constituinte de 1987/1988. Em seguida, analisamos os debates sobre o direito 

de resistência ocorridos na Constituinte. Constatamos, aqui, oscilações de perspectivas em 

relação ao referido direito. Ao lado de um “direito de resistência liberal” aparece um “direito 

de resistência social”, que somente pode ser compreendido a partir do contexto no qual os 

debates estão inseridos. 

Palavras-Chave: Direito de Resistência. Assembléia Nacional Constituinte de 1987/1988. 

Idéias Jurídicas. Liberalismo. Pensamento Social Brasileiro. 

ABSTRACT: The purpose of this study is to analyze the debates about the Right of 

Resistence in the National Constituent Assembly (1987/1988) and how this right (that is 

originally a liberal right) was used in deputies and citizens´s speeches. The work was divided 

in two parts. First, we analyzed some brazlian jurists that, before the National Constituent 

Assembly of 1987/1988, writed about the Right of Resistence. We verified the existence of a 

"Liberal Right of Resistence" in brazilian‟s Legal Theory before the Contitutuent Assembly 

of 1987/1988. In the second part of the work, the right of resistence and the legislative 

construction were examined. First, the speechers are analyzed, trying to understand, through 

their biography, those who have spoken (for or against) about the right of resistance. After, in 

order to investigate the speech itself, the National Constituent Assembly´s diaries and minutes 

of plenary sessions were examined. From the speech exame, we found some differences on 

this right use. Beside the "Liberal Right of Resistence" there is a "Social Right of Resistence", 

which can only be understood in the context of National Constituent Assembly debates. 

Keywords: Right of Resistence. National Constituent Assembly of 1987/1988. Legal Theory. 

Liberalism. Brazilian Social Theory. 

                                                
1 O presente artigo é uma versão resumida da nossa dissertação de mestrado, intitulada “De liberal a social: os 

debates acerca do direito de resistência na Assembléia Nacional Constituinte de 1987/1988”, defendida no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense. Uma 

análise mais completa sobre o tema pode ser encontrada na referida dissertação. 
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Introdução 

 

Na presente pesquisa fazemos um estudo sobre os debates acerca do direito de 

resistência ocorridos na Assembléia Nacional Constituinte de 1987/1988. Procuramos 

observar como o referido direito – que, originariamente, é um direito liberal – aparece nos 

discursos dos constituintes e dos expositores das audiências públicas. 

Inicialmente, devemos advertir que o tema ora proposto – o direito de resistência – é, 

na realidade, um tema marginal dentro da produção jurídica brasileira, sendo mesmo 

considerado por alguns juristas como um “não-tema”. E é fácil entendermos o porquê. Afinal, 

se as leis foram feitas para serem obedecidas, qual a importância de uma discussão sobre a 

desobediência? Um debate desse tipo não poderia ser até mesmo perigoso? Não é sem razão 

que o direito de resistência raramente aparece como tópico de estudo nas Faculdades de 

Direito, embora pudesse ocupar espaço no conteúdo de diversas disciplinas. Estamos, 

portanto, trabalhando com a ausência: ausência na dogmática jurídica, ausência na construção 

normativa. Dessa forma, adentramos em um campo no qual o silêncio talvez nos diga mais do 

que aquilo que foi realmente dito. 

No âmbito mais específico que constitui o nosso objeto de estudo – os debates sobre 

o direito de resistência na Assembléia Nacional Constituinte 1987/1988 – o “não-dito”, ou 

aquilo que foi dito apenas de maneira marginal, pode nos propiciar informações valiosas, não 

apenas sobre a resistência, mas também acerca de um momento específico dentro da história 

do Brasil no qual a simples referência a esta palavra toma proporções maiores do que às vezes 

se pretende, além de ensejar ambigüidades no seu sentido.  

Se nos concentrarmos nos anos anteriores ao da convocação da Assembléia Nacional 

Constituinte – para uma maior delimitação, final da década de 70 e primeira metade da década 

de 80 – temos motivos suficientes para compreendermos a situação acima descrita: processo 

de abertura democrática, fundação do Partido dos Trabalhadores (PT), criação do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), explosão dos movimentos sociais. Se 

considerarmos ainda que, após a instauração do regime militar, em 1964, tentou-se associar 

“golpe” à “Revolução” e “resistência” à “subversão”
2
, o pano de fundo no qual se desenrola 

os debates da Constituinte vai se tornando mais claro e, paradoxalmente, mais complexo. 

                                                
2 O Ato Institucional nº 5, de 13 de Dezembro de 1968, é um exemplo claro desse tipo de associação. Segue o 
preâmbulo no referido ato, apenas a título de exemplo: “CONSIDERANDO que a Revolução brasileira de 31 

de março de 1964 teve, conforme decorre dos Atos com os quais se institucionalizou, fundamentos e propósitos 

que visavam a dar ao País um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse 

autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à 
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Enfim, iremos trabalhar com a falta, a ausência, o esquecimento (proposital?) do 

direito de resistência, tanto na teoria jurídica quanto na prática legislativa.
3
 O silêncio é o que 

nutri o nosso interesse, e constitui a nossa maior justificativa para o estudo do tema. 

Ao analisarmos a resistência, estamos diante de um problema que é, 

simultaneamente, jurídico e político. Em virtude dessa peculiaridade, o direito de resistência 

muitas vezes aparece associado – ou mesmo como sinônimo – a expressões que indicam 

oposição aos elementos de poder, tais como “contestação”
4
, “luta”, “conflito”, 

“desobediência”, “violência”, “revolta”, “rebelião”, “movimentos sociais”. Pelo mesmo 

motivo, os discursos que versam sobre o instituto aparecem, em geral, envoltos por questões 

ideológicas e políticas.
5
 

                                                                                                                                                   
subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo, na luta contra a corrupção, buscando, deste 
modo, "os. meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de 

maneira a poder enfrentar, de modo direito e imediato, os graves e urgentes problemas de que depende a 

restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa pátria" (Preâmbulo do Ato Institucional nº 1, 

de 9 de abril de 1964); CONSIDERANDO que o Governo da República, responsável pela execução daqueles 

objetivos e pela ordem e segurança internas, não só não pode permitir que pessoas ou grupos anti-

revolucionários contra ela trabalhem, tramem ou ajam, sob pena de estar faltando a compromissos que 

assumiu com o povo brasileiro, bem como porque o Poder Revolucionário, ao editar o Ato Institucional nº 2, 

afirmou, categoricamente, que "não se disse que a Resolução foi, mas que é e continuará" e, portanto, o 

processo revolucionário em desenvolvimento não pode ser detido; CONSIDERANDO que esse mesmo Poder 

Revolucionário, exercido pelo Presidente da República, ao convocar o Congresso Nacional para discutir, votar e 

promulgar a nova Constituição, estabeleceu que esta, além de representar "a institucionalização dos ideais e 

princípios da Revolução", deveria "assegurar a continuidade da obra revolucionária" (Ato Institucional nº 4, 
de 7 de dezembro de 1966); CONSIDERANDO, no entanto, que atos nitidamente subversivos, oriundos dos 

mais distintos setores políticos e culturais, comprovam que os instrumentos jurídicos, que a Revolução 

vitoriosa outorgou à Nação para sua defesa, desenvolvimento e bem-estar de seu povo, estão servindo de 

meios para combatê-la e destruí-la; CONSIDERANDO que, assim, se torna imperiosa a adoção de medidas 

que impeçam sejam frustrados os ideais superiores da Revolução, preservando a ordem, a segurança, a 

tranqüilidade, o desenvolvimento econômico e cultural e a harmonia política e social do País comprometidos por 

processos subversivos e de guerra revolucionária; CONSIDERANDO que todos esses fatos perturbadores, da 

ordem são contrários aos ideais e à consolidação do Movimento de março de 1964, obrigando os que por ele se 

responsabilizaram e juraram defendê-lo, a adotarem as providências necessárias, que evitem sua destruição [...]” 

[grifos nossos]  
3 É importante ressaltarmos que existem inúmeras obras, no âmbito da História e da Sociologia, sobre o 
fenômeno da resistência. Quando falamos em ausência, estamos nos referindo apenas à omissão em relação ao 

estudo do “direito de resistência”, tema que pertence ao campo jurídico-político. Esse direito não tem recebido a 

devida atenção no Brasil, tanto na dogmática jurídica quanto na construção normativa. Estamos nos referindo, 

portanto, especificamente, à ausência de estudos acerca do fenômeno da resistência do ponto de vista jurídico, ou 

seja, ausência de estudos de juristas sobre o direito de resistência. Ademais, não desconhecemos o fato de que o 

referido direito aparece, de forma bem incipiente, em diversos manuais de Teoria do Estado, Direito 

Constitucional, Introdução ao Direito etc. Contudo, são poucos os autores que se aventuraram (e se aventuram) a 

tratar do direito de resistência como tema principal de estudo, seja em artigos ou livros. 
4 Sobre a distinção entre contestação e resistência ver Norberto Bobbio (1992): “O contrário da resistência é a 

obediência, o contrário da contestação é a aceitação” (BOBBIO, 1992, p. 144). 
5 Convém advertir – embora esse não seja o tema principal do nosso estudo – que não estamos partindo do 

pressuposto de que exista algum conhecimento neutro. Como nos explica Pedro Demo (1995), a ciência está 
cercada de ideologia e senso comum. É nesse sentido que o autor coloca como critério de cientificidade não 

propriamente a objetividade, mas a objetivação, ou seja, a tentativa – nunca completa – de descobrir a realidade 

social tal como ela é, em outras palavras, de se atingir um conhecimento objetivo. No caso específico da Ciência 

do Direito, também entendemos não existir conhecimento neutro, isento de ideologia. Contudo, o que estamos 
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Gofredo Telles Junior, na introdução de um artigo publicado em 1955, faz um 

depoimento bastante esclarecedor sobre essa situação: 

Em que casos será admissível a resistência violenta aos governos injustos? A 

resposta a esta pergunta me tem sido solicitada numerosas vezes, por grupos 

diversos de estudantes, de várias Faculdades de São Paulo. Bem sei que os moços 

desejam (ou desejavam) uma justificação doutrinária para certas atitudes que haviam 

tomado, ou queriam tomar, dentro de determinadas circunstâncias históricas de 
nosso país. Após criteriosa meditação, resolvi dar, agora, num trabalho sistemático, 

a minha solução ao momentoso problema. Mas, antes de mais nada, faço questão de 

frisar que este trabalho não visa, expressa ou ocultamente, condenar, justificar ou 

explicar qualquer fato real da política brasileira. Tenho verificado que, em assuntos 

como o que vou versar, a simples menção a fatos realmente acontecidos obumbra 

muitas vezes as consciências. Aquilo que é mera especulação científica passa a ser 

interpretado como crítica dos acontecimentos e, mesmo, como expressão de uma 

atitude partidária. E, então, as palavras recebem um sentido que originariamente não 

tinham, as afirmações são deturpadas, e as mais altas teses são rebaixadas à 

categoria de explicações forjadas de acordo com algum dos interesses em luta. 

Fáceis e comuns são as facciosas interpretações em matéria política, principalmente 
numa hora de paixões exacerbadas, como é a fase que ora atravessamos. [grifo no 

original]6  

Em suas memórias, Hermes Lima, após dissertar acerca de sua tese, intitulada Direito 

de Revolução – apresentada por ocasião do concurso para a cátedra de Direito Constitucional 

da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco – relata: 

Este o sumo da tese. Ela caía num meio ilustre, erudito, mas de formação jurídica 

clássica, e, por isto mesmo, embora não soasse a provocação, assemelhava-se a 

heterodoxia. Além disso, como teria de me dar conta, os movimentos políticos 

rebeldes iniciados em 22 agravaram a ambiência oposicionista em São Paulo, que 

precisamente na Faculdade de Direito possuía um de seus bastiões. A metafísica 

revolucionária liberal democrática dominava os espíritos. Fundamentar a eficácia da 
ordem podia ser havido como sustentação da ordem que vigia, na atmosfera 

abrasada pelo vago mas contestante espectro da regeneração dos costumes políticos.7  

 

O objeto em questão possui grande relevância na medida em que a resistência à 

opressão foi – e continua sendo – uma das grandes polêmicas do pensamento jurídico-

político. Atualmente, a questão da resistência aparece no discurso do Movimento dos Sem-

Terra, nos movimentos de resistência cultural, nas diversas manifestações de objeção de 

consciência. Dessa forma, embora o direito de resistência tenha seus antecedentes na Era 

Moderna, ainda hoje é capaz de ensejar inúmeras discussões.  

Ademais, o estudo da resistência política nos remete a outras questões de extrema 

importância, tais como a legitimidade dos governos e a necessidade de ordens jurídicas justas. 

                                                                                                                                                   
tentando enfatizar é que, no caso do direito de resistência, a carga ideológica é muito mais acentuada, em razão 

da própria divergência acerca da juridicidade do instituto da resistência. 
6 TELLES JUNIOR, Goffredo. Resistência violenta aos governos injustos. Revista Forense. Rio de Janeiro, v. 
160, pp. 16-26, jul./ago. 1955, p. 16. 
7 LIMA, Hermes. Travessia (memórias). Rio de Janeiro: José Olympio, 1974. (Coleção Documentos Brasileiros), 

pp. 74-75. 
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Nesta perspectiva, um estudo adequado do fenômeno da resistência pode contribuir tanto para 

uma crítica fundamentada do sistema jurídico, quanto para a busca de soluções para os 

problemas da sociedade democrática. 

No presente estudo partimos das seguintes hipóteses: (a) a escassa bibliografia acerca 

do direito de resistência produzida no Brasil reproduz a teoria liberal-contratualista européia, 

em especial a teoria de John Locke; (b) os discursos acerca do direito de resistência ocorridos 

na Assembléia Nacional Constituinte de 1987/1988 oscilaram entre uma perspectiva liberal e 

uma perspectiva social. 

Nosso trabalho está dividido em duas partes principais. Na primeira, fazemos um 

estudo sobre Direito de Resistência e Dogmática Jurídica. Aqui, procuramos demonstrar a 

existência de um “direito de resistência liberal” na dogmática jurídica brasileira pré-

Constituinte de 1987/1988. Nossa análise se concentrou nas obras de juristas brasileiros que 

trabalharam com o direito de resistência apenas no século XX. Isso se explica, em parte, pela 

necessidade de uma delimitação do nosso objeto, mas também, e principalmente, pela 

dificuldade que tivemos em encontrar obras de autores brasileiros anteriores a esse período 

que estudaram o tema.
8
 Tivemos obstáculos, inclusive, em relação às obras do século XX. 

Acreditamos que isso, longe de constituir um problema, apenas valida a nossa percepção de 

que estamos trabalhando com a ausência.  

A segunda parte do nosso estudo aborda a seguinte questão: Direito de Resistência e 

Construção Normativa. Neste ponto nos concentramos especificamente em nosso objeto 

principal de estudo: os debates acerca do direito de resistência ocorridos na Assembléia 

Nacional Constituinte de 1987/1988. Utilizamos como documentação o Diário da Assembléia 

Nacional Constituinte e seus Suplementos. Através da leitura dos documentos da Constituinte, 

foi possível identificarmos oscilações de perspectivas em relação ao referido direito. 

Uma perspectiva histórica do direito – como a que estamos propondo – necessita de 

uma metodologia própria e adequada. António Manuel Hespanha (1998) questiona quais 

seriam as estratégias científicas e as vias metodológicas mais convenientes para uma história 

crítica do direito. Para o autor, uma das estratégias seria escolher como objeto da história 

jurídica o direito em sociedade. Isso significa uma história do direito ligada à história dos 

diversos contextos (cultura, tradições literárias, estruturas sociais, convicções religiosas) com 

                                                
8 Hermes Lima, escrevendo suas memórias, dá algumas indicações acerca de estudos sobre o tema no século 

XIX. Em capítulo no qual faz uma narrativa do período em que prestara concurso para a cátedra de Direito 
Constitucional da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, explica: “Minha tese pessoal versava sobre 

„Direito de Revolução‟, tema que, no fim do século passado, Afonso Celso terçara ali mesmo perseverando na 

linha clássica da revolução como direito do povo oprimido. Onde o governo trocar a lei pelo arbítrio aí nasce o 

direito da revolução, doutrinara Rui Barbosa”. (LIMA, 1974, p. 43) 
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os quais (e nos quais) o direito funciona. Contudo, não se trata apenas de considerar o papel 

do direito no interior dos processos sociais. Uma das abordagens sugeridas pelo autor seria a 

de considerar a produção do direito (dos textos jurídicos, por exemplo) como um processo 

social em si mesmo.   

Acreditamos que um estudo dos discursos jurídicos – em nosso caso, um estudo dos 

debates ocorridos durante o processo de elaboração da nossa atual Constituição – deve levar 

em consideração especialmente este último aspecto. Em outras palavras, partimos da 

compreensão de que os debates constituintes podem revelar mais do que aquilo que está 

especificado em seu texto: são capazes de trazer a tona diversas questões que estavam na 

ordem do dia no momento em que ocorreram, mais especificamente, no final da década de 80. 

Por essa razão, tais documentos foram escolhidos como fonte privilegiada em nossa 

pesquisa.
9
 

 

1 – Direito de Resistência e Dogmática Jurídica: a recepção das teorias sobre o direito de 

resistência no discurso jurídico brasileiro pré-constituinte 

 

A resistência às leis ou governos injustos é um fenômeno complexo e ainda pouco 

estudado no Brasil. Em nossa literatura jurídica, o assunto, se não desprezado, foi ao menos 

omitido no debate do direito público, havendo apenas autores dispersos no tempo e com 

variações temáticas.
10

  

Considerando apenas os autores que publicaram obras específicas sobre o direito de 

resistência no século XX, teríamos o seguinte: 

 

 

    

O problema, como veremos, não se restringe à escassez de obras relativas ao tema da 

resistência. Podemos constatar ainda a ausência de um consenso em relação à terminologia 

                                                
9 Ressalte-se que dispomos de escasso material de trabalho, tendo em vista que o tema que estamos pesquisando 

aparece raras vezes durante os debates da Constituinte. Ademais, existe uma ausência de palavras que se repetem 

com freqüência nos discursos, o que torna inviável qualquer análise do texto em termos quantitativos. No caso da 
expressão “direito de resistência”, importa não tanto o número de vezes que ela aparece, mas sim as palavras 

com as quais ela se vincula. 
10

 BUZANELLO, José Carlos. Direito de Resistência Constitucional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003. 
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utilizada, bem como divergências acerca da natureza do instituto. Em outros termos, o 

conceito de resistência nem sempre aparece associado à idéia de um direito positivo, sendo, 

por vezes, visto como um direito natural ou como um mero fato social ou político. 

A questão da resistência possui uma certa imprecisão, em virtude da ampla 

quantidade de significados que lhe tem sido atribuída. Tal fato dificulta uma adequada 

compreensão jurídica do tema, ao mesmo tempo em que obsta, em certa medida, sua 

construção teórica.
11

  

A tabela a seguir – embora incompleta
12

 – nos oferece uma noção do problema 

descrito acima. 

 TERMINOLOGIA 

UTILIZADA 

MODALIDADES/ 

FORMAS DE EXERCICIO 

TRABALHADAS 

NATUREZA 

Hermes Lima (1926) Direito de Revolução Revolução
13

 Poder
14

/ “Questão de fato e 

de poder”
15

 

Pedro Palmeira (1933) ? ? ? 

Baptista de Mello (1936) Direito de Resistência Resistência Passiva, 

Resistência Legal, Resistência 

Violenta. 

Direito Positivo
16

 

Murilo de Barros Resistência às leis injustas Resistência Passiva, Direito Natural
17

 

                                                
11 BUZANELLO, José Carlos. Direito de Resistência Constitucional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003. 
12 Não foi possível encontrarmos a obra de Pedro Palmeira, intitulada “As leis injustas e a sua sanção. O direito 

de resistência”, publicada em Recife, em 1933, pela editora Imprensa Industrial. Tivemos notícia de sua obra por 

intermédio de outras. Contudo, consideramos relevante incluí-lo em nossa análise. Embora não tenhamos 

conseguido informações acerca de sua teoria, entendemos que é importante, além da constatação da existência de 
uma obra de sua autoria a respeito do tema, a identificação do momento de publicação do livro. 
13 Hermes Lima (1926) compreende a revolução como uma ruptura do equilíbrio e da forma da sociedade, uma 

mudança brusca da ordem social. As revoluções impediriam a continuidade social. Ressalte-se que Lima (1926, 

p. 14) procura advertir que não é possível atribuir à revolução o caráter de um “processo orgânico de 

transformação social”. A recusa ao aspecto transformador da revolução por parte do jurista vem embasar o seu 

argumento de que as revoluções não serviriam para “dar novas bases aos processos econômicos da vida social”, 

nem para estabelecer um “sistema de justiça capaz de fixar, num melhor e mais humano plano, as relações entre 

serviços e recompensas” e tampouco para acabar com as desigualdades econômicas. Fica claro na passagem que 

o jurista repudia as revoluções socialistas. 
14 “Para um estudo possivelmente útil do poder de revolução, será necessário ir um pouco além das afirmações 

doutrinárias que o consagram como um direito. (LIMA, 1926, p. 3)” O caráter não jurídico do direito de 
revolução fica claro também em outras passagens da obra. Segundo Hermes Lima (1926, p. 71), “direito de 

revolução, no sentido constitucional da expressão, não existe. Qualquer reforma que se caracterize pelo emprego 

de medidas violentas, inconstitucionais, é uma reforma, do ponto de vista do Direito Público, injurídica.”. 
15 “Eu, logo de início, questionava a expressão „Direito de Revolução‟ porque esta seria antes efeito nascente das 

condições sociais que, exigindo direito novo, o vêem repelido pela inércia legal. Revoluções seriam energias 

desencadeadas de situações que se precipitam, questão de fato e de poder, mas que se não podiam inserir na 

técnica e na doutrina do constitucionalismo como „direito‟ do povo quando a realidade mostrava que o povo, está 

lá na tese textualmente, „é um tipo especial de soberano: precisa sempre de quem o faça falar, de quem trace 

rumo à sua vontade‟. Reconhecia que revoluções existirão sempre „enquanto um homem governar outro 

homem‟. Mudam de caráter, de finalidade, porque também se transforma a feição social do mundo; que as 

tiranias políticas se estavam sucedendo às tiranias econômicas, mas não se me afigurava, segundo a frase do 

Duque de Broglie, que o direito de revolução dormisse ao pé das instituições políticas como „sua triste e 
derradeira garantia‟, pois parecia-me que ao pé de todas elas dormirá „como o processo radical e violento de sua 

evolução‟.” (LIMA, 1974, pp. 43-44) 
16

 Baptista de Mello (1936) enumera vários dispositivos de lei que, em sua opinião, consagrariam o direito de 

resistência. 
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Guimarães (1939) Resistência Defensiva, 

Resistência Ativa. 

Josaphat Marinho (1953) Direito de Revolução
18

 Revolução Fato Social
19

, Fato 

Político
20

 e Fenômeno 
Jurídico

21
 

Gofredo Telles Junior 

(1955) 

Faculdade de resistir à 

opressão 

Resistência Violenta Fato Social
22

 

Lourival Vilanova (1976) Revolução Revolução como uma 
descontinuidade jurídico-

constitucional. (Teoria de 

Kelsen) 

Fato Jurídico
23

 ou Direito 
Subjetivo

24
 

Arthur Machado 

Paupério (1978) 

Direito Político de 

Resistência 

Oposição às leis injustas, 

Resistência à opressão e 

Direito Natural
25

 

                                                                                                                                                   
17

 “A resistência às leis injustas pertence a essa ordem de direito que fica acima do legislador, a esse sistema de 

normas às quais não pode o legislador fugir se quiser fazer obra eficaz. [...] A resistência às leis injustas é um 

direito que resulta da ordem natural, a instância última para a qual apelam os cidadãos em defesa dos princípios 

da justiça contra os abusos do legislador”.(GUIMARÃES, 1939: 19)  
18 Josaphat Marinho demonstra ter consciência das dificuldades que surgem quando do estudo do direito de 
revolução, apontando, inclusive, o problema terminológico: “tratado por terminologia diversa, prejudicial da 

clareza de seu conteúdo – direito à insurreição, direito à rebelião, direito de revolta, direito à reação popular, ou 

pelo título genérico, direito de resistência à opressão – é admitido e negado, também, por vários critérios, 

comumente incompatíveis com o exame concreto de sua natureza, de seus contornos reais e de sua posição 

histórica”. (MARINHO, 1953, pp. 21-22) 
19 “Ora, a revolução é o fato ou o processo em que repousa a idéia de um direito à mudança da ordem jurídica e 

política instituída, ou do sistema de sua aplicação, sem obediência às formas legais preexistentes”. (MARINHO, 

1953, p. 32) 
20 “Fenômeno social por sua natureza, a revolução é política no seu desdobramento, ou seja, na sua forma e nos 

seus efeitos, visto que atinge, irremissivelmente, em grau maior ou menor, a estrutura do poder e a eficácia do 

direito em vigor. É, pois, não obstante a variedade de seus fins preponderantes, fato político [...]”. (MARINHO, 

1953, p. 33) 
21 “Fato político, a revolução tem fisionomia própria no direito, ou melhor, é, também, fenômeno jurídico. Não é, 

por certo, fenômeno comum, mas excepcional, dadas as causas e circunstâncias complexas que o condicionam e 

em virtude da gravidade de seus efeitos. De caráter excepcional, por sua formação e por seu desenvolvimento, 

projeta-se, todavia, nos diferentes ciclos da história, diversamente mas como uma força relacionada à idéia de 

direito, em face da tirania e da injustiça dos governos e das classes dominantes”. (MARINHO, 1953, p. 34). 

Josaphat Marinho (1953, p. 35) acrescenta em seguida: “a permanência do vínculo entre a revolução e uma 

aspiração jurídica é que a distingue, em essência, dos demais movimentos coletivos súbitos ou violentos, que, em 

regra, circunscrevem sua órbita à mudança dos titulares do poder. Como estes procedimentos, a revolução é um 

movimento coletivo e, comumente, brusco e violento, mas, deles se distancia porque visa à reforma ou ao 

reajustamento da ordem vigente. Por isso, é, também, em princípio, um processo normalmente demorado, de que 

o ato brusco ou violento contra o poder representa, apenas, a fase ou o momento culminante, que abre 
oportunidade à realização dos objetivos programados”. 
22 “A resistência é um fato, cuja legitimidade (não legalidade) é questão metajurídica porque depende 

diretamente, não da lei, mas da consonância desse fato com os autênticos interesses da vida humana” (TELLES 

JUNIOR, 1955, p. 20). 
23 Segundo Lourival Vilanova (1976, p. 462), a revolução seria um “processo de mutação jurídica”. E acrescenta: 

“A revolução se coloca sobre o ordenamento vigente e antes do ordenamento a ter vigência. Nunca está dentro 

do ordenamento”.  
24

 Vilanova compreende que existiriam duas questões a serem distinguidas: a revolução como fato jurídico e a 

revolução como direito. “Como não se pode conceber como direito objetivo, pois que a revolução é 

antinormativa, é contra legem, [...] temos que procurar a revolução no lado do sujeito que a tem com faculdade, 

ou seja, como direito subjetivo” (VILANOVA, 1976, p. 471). 
25 “[...] não podemos, entretanto, deixar de considerar a resistência à opressão como autêntico direito natural da 
sociedade. [...] Ora, visando à restauração da ordem pública, violada pela tirania, o princípio da resistência à 

opressão corporifica um verdadeiro direito natural político, como decorrência que é do princípio mais largo do 

bem comum, objeto precípuo de toda e qualquer atividade comunitária do homem” (PAUPÉRIO, 1997, p. 209-

210). 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6092



Revolução. 

Nelson Nery Costa (1990) Desobediência Civil Greve “Direito de Cidadania”
26

 

Maria Garcia (1994) Desobediência Civil Desobediência Civil Direito Positivo/ Direito 

Fundamental
27

 

Márcio Túlio Viana 

(1996) 

Direito de Resistência
28

 Greve
29

 Direito
30

 Positivo/  

Direito Fundamental
31

 e 

Direito Potestativo
32

 

 

É interessante notar que, mesmo quando são utilizadas expressões idênticas por 

diferentes autores, estas são empregadas em sentidos diversos. É o caso da palavra 

                                                
26 “A teoria da resistência é uma categoria jurídica que faz parte dos direitos da cidadania, que perde conteúdo 

quando positivado” (COSTA, 1990, p. 21). 
27

“O direito de resistência – especificamente na sua forma da desobediência civil – que se objetiva neste 

trabalho, decorre das possibilidades estabelecidas pelo § 2º, artigo 5º da Constituição Federal, compreendido 

entre os direitos fundamentais, como visto, decorrente do princípio da cidadania” (GARCIA, 1994, p. 262). 
28 “Para nós, resistência terá o sentido de defesa, oposição. Não in genere, mas juridicamente. Não de qualquer 

modo, mas sem o recurso ao Estado.” (VIANA, 1996, p. 26) E acrescenta: “Mais precisamente – no sentido 
usado no cerne da obra – resistência será a defesa direta, pelo empregado ou pelo grupo, do direito violado ou do 

justo interesse insatisfeito por empregador, no exercício (irregular) de seu poder diretivo” (VIANA, 1996, p. 26) 

Sobre “a doutrina da resistência”, o autor entende que “[...] sempre se resiste em nome da justiça, cujo ideal 

pode variar e varia, no espaço e no tempo, mas em cada espaço, e em cada tempo, é um dado real, sensível. 

Ainda assim, se observarmos bem, notaremos uma diferença: enquanto, em alguns caso, luta-se pela lei que já 

se tem, em outro se combate pela lei que se quer ter.” [grifos no original] (VIANA, 1996, p. 42). Em outras 

palavras, “se, de um lado, pode-se resistir pelo direito que se tem, ou mais propriamente, pelo direito positivado, 

por outro lado, como dizíamos, é possível resistir em face dele, no sentido de um direito ainda não tornado 

lei”. [grifos no original] (VIANA, 1996, p. 44). 
29 Márcio Túlio Viana (1996) também faz referência, em poucas páginas, à Revolução e à desobediência civil, 

procurando distinguir esta última da desobediência criminosa. Contudo, o foco de sua obra é o direito de greve 

enquanto direito de resistência. O autor procura enquadrar essas modalidades dentro da distinção feita por ele 
entre “A luta pelo direito posto” e “A luta para se pôr o direito”. Viana (1996) utiliza Ihering para fundamentar a 

primeira espécie, ou seja, a luta pelo direito posto. “Quanto à segunda maneira de resistir, subdivide-se em duas: 

uma, legal, como é o caso da greve; outra, pára-legal, como ocorre na revolução e na desobediência civil”. 

[grifos no original] (VIANA, 1996, p. 42). 
30

 “Vimos que, na órbita de sua atuação política, pode-se defender a idéia de que o ius resistentiae é um direito. 

Seria assim também na esfera trabalhista?” (VIANA, 1996, p. 71) Dissertando acerca da “natureza e 

fundamentos do ius resistentiae” o autor explica: “Para nós, o ius resistentiae é, inegavelmente, um direito do 

empregado. Pouco importa se lhe traz riscos: também os tem o empregador quando exercita o seu comando. De 

resto, qualquer direito, se mal usado, transborda para o ilícito, e produz conseqüências não desejadas pelo 

agente”. (VIANA, 1996, p. 74) 
31 “O contrato de trabalho tem uma peculiaridade – que é o poder diretivo. Pois bem: o ius resistentiae é a sua 
contraface. Não, é claro, no sentido de que ambos possam se efetivar concomitantemente, um anulando o outro. 

Mas no sentido de que o uso irregular do primeiro faz nascer o segundo”. [grifos no original] (VIANA, 1996, p. 

74). A partir dessa definição, o autor questiona: “Pergunta-se então: Que espécie de direito será? Qual o seu 

fundamento?”. (VIANA, 1996, p. 75). E define: “(...) o empregador que excede os limites do poder  diretivo 

ofende, em regra, o direito fundamental contido no art. 5º, II, da Constituição. Deste modo, ao resistir a essa 

ofensa, o empregado exercita outro direito fundamental. Mas ainda quando, excepcionalmente, o ato do 

empregador não viola aquela regra (...) nem por isso se deve concluir que o ius resistentiae perde o status de 

garantia fundamental. É que a Constituição resguarda o direito de ação. E esse preceito, longe de negar o direito 

de resistir, na verdade o reafirma. Basta observar, mais uma vez, o que há por detrás das palavras: não é, pura e 

simplesmente, a vontade de assegurar o acesso aos tribunais, mas, antes e mais do que isso, a vontade de 

garantir o primado da lei”. [grifos no original] (VIANA, 1996, pp. 78-79). Por fim, conclui da seguinte forma: 

“(...) seja qual for o direito que socorra, o ius resistentiae é uma garantia fundamental do trabalhador. E garantia 
das mais importantes: basta notar que o seu oposto é a submissão, sinônimo de dignidade perdida”. [grifo no 

original] (VIANA, 1996, p. 79). 
32

 “E como não leva a uma prestação, mas a uma sujeição por parte do agente passivo (o empregador), podemos 

qualificá-lo de direito potestativo”. [grifos no original] (VIANA, 1996, p. 7) 
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“revolução”, que pode significar tanto a “vontade de estabelecer uma ordem nova, em face da 

falta de eco da ordem vigente na consciência jurídica dos membros da coletividade”
33

, quanto 

uma simples mudança na Constituição.
34

 

A partir das informações apresentadas na tabela acima, podemos levantar a hipótese 

– embora sua validação não seja o objeto do presente estudo – de que a ausência de uma 

teorização mais consistente no discurso jurídico brasileiro acerca do direito de resistência 

decorra da dificuldade de caracterizá-lo como um fenômeno jurídico, ou seja, da própria 

relutância por parte dos juristas em aceitar o exercício da resistência como um direito. É 

interessante notar, nesse sentido, que De Plácido e Silva
35

, em seu Vocabulário Jurídico, não 

define o “direito de resistência”, trabalhando apenas com o conceito de resistência
36

 que, 

segundo ele, seria um meio de impedir-se a realização ou a execução de um ato.
37

  

Acreditamos, ainda, que o fato de estar localizado na fronteira dos campos político e 

jurídico constitui um obstáculo ao desenvolvimento teórico do direito de resistência, tendo em 

vista que a sua elaboração conceitual fica suscetível às diversas “ideologias”
38

, variáveis de 

acordo com o contexto social e político. 

Examinamos, para a compreensão do direito de resistência no período pré-

Constituinte de 1987/1988, os trabalhos dos seguintes juristas: Hermes Lima (1926), Baptista 

de Mello (1936), Murilo de Barros Guimarães (1939), Josaphat Marinho (1953), Gofredo 

Telles Junior (1955), Lourival Vilanova (1976) e Arthur Machado Paupério (1978).
39

  

Constatamos que a maior parte dos autores brasileiros parte da idéia de uma “quebra 

de contrato” entre governante e governados. Neste sentido, o fundamento político do direito 

de resistência relaciona-se com a legitimidade dos governos. Também engloba a idéia de um 

contrato político, que consiste na renúncia parcial dos direitos do indivíduo em favor do 

Estado. Trata-se, na verdade, de um argumento político-jurídico, tendo em vista que trabalha 

com o dualismo direitos/obrigações. O indivíduo, na medida em que é membro de uma 

                                                
33 PAUPÉRIO, Arthur Machado. Teoria democrática da resistência. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1997, p. 1. 
34 VILANOVA, Lourival. Teoria Jurídica da Revolução (anotações à margem de Kelsen). As tendências atuais 

do direito público. Rio de Janeiro: Forense, 1976, pp. 453-488. 
35 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1982, p. 122. 
36 Do latim, resistentia, de resistere (resistir, opor-se, reagir), em sentido lato entende-se toda reação ou 

oposição, a que se faça ou se execute alguma coisa (SILVA, 1982: 122). 
37 Acrescenta o autor que a resistência pode ser ativa – quando firmada em atos de violência ou em ameaças, 

caracterizando-se pela oposição – ou passiva, assemelhando-se à desobediência e revelando-se pelo não 

cumprimento à ordem recebida. Nesta última hipótese, a resistência estaria baseada na omissão ou na inação. 
38 Acerca do emprego do termo ideologia neste trabalho, vide nota de rodapé número 6. 
39 Tendo em vista que a nossa dissertação de mestrado – cujas conclusões reproduzimos parcialmente aqui – 

versava sobre o Direito de Resistência na Assembléia Nacional Constituinte de 1987/1988, tivemos interesse em 

analisar apenas as obras anteriores a esse período, razão pela qual não fizemos uma análise aprofundada das 

obras de Nelson Nery Costa, Maria Garcia e Márcio Túlio Viana, embora estas obras sejam do século XX. 
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sociedade política, é compelido a obrigações e, em contrapartida, possui direitos. Sendo 

assim, a necessidade de limites tanto para os governantes quanto para os governados é 

essencial. 

A teoria do contrato político relaciona-se com a origem da resistência moderna. Para 

os contratualistas, a origem da sociedade e o fundamento do poder político estão prescritos em 

um contrato, isto é, num acordo expresso ou tácito pelo qual os indivíduos sairiam do estado 

de natureza, ingressando na sociedade política. O objeto do contrato reside na alienação dos 

direitos inatos do homem no estado de natureza para o Estado. 

Ao localizarmos o ponto de origem do direito de resistência na Era Moderna não 

desconsideramos, todavia, a existência de manifestações de oposição ao poder soberano 

anteriores a esse período
40

. Contudo, compreendemos que o direito de resistência, enquanto o 

direito de um indivíduo – ou grupo de indivíduos – de se opor ao Estado, somente é possível a 

partir das condições teóricas e práticas surgidas na Modernidade.  

 Quando falamos aqui em resistência moderna estamos nos referindo, 

especificamente à teoria de John Locke (1632-1704)
41

, primeiro autor moderno a teorizar e 

defender o direito de resistência, associado à noção de limitação do poder soberano. 

A partir da análise das obras dos autores mencionados foi possível constatarmos que 

os autores brasileiros, em sua maioria, trabalham com a questão da resistência sob uma 

                                                
40 Embora o direito de resistência somente tenha alcançado o seu amadurecimento teórico no pensamento 

político-jurídico moderno, as primeiras manifestações de oposição aos governos injustos podem ser encontradas 

na Antigüidade e na Idade Média. José Carlos Buzanello (2003, p. 3-4) observa que o direito de resistência até o 

Medievo confunde-se com a noção de tiranicídio, enquanto direito do povo de afastar o tirano pela morte. De 

acordo com Norberto Bobbio (1998, p. 80-81), o problema central dos escritores políticos dos primeiros séculos 

do cristianismo era antes de tudo um problema moral, que consistia na relação entre o Estado e a justiça. O autor 

ressalta o interesse que o pensamento político medieval demonstrou pelo problema da tirania como uma das 

conseqüências dessa colocação ética do problema político. Os teólogos e filósofos da Idade Média foram os 

primeiros a discutirem o problema da resistência às leis injustas e o tiranicídio. Não obstante, já encontramos leis 

na Grécia antiga e em Roma que permitiam abertamente o homicídio do tirano. Como precursores das idéias de 

legitimidade ética da resistência à opressão podemos indicar, primeiramente, Santo Isidoro de Sevilha (550-636) 
e, posteriormente, o monge alemão Manegold von Lautenbach. Arthur Machado Paupério (1997, p. 41) aponta 

Santo Isidoro, São Tomás de Aquino (1225-1274) e o jurisconsulto Bartolo (1314-1357) como as principais 

tendências medievais no âmbito da teorização do direito de resistência e do tiranicídio. Além desses teóricos, 

podemos mencionar ainda as contribuições de João de Salisbury (1120-1180), Marsílio de Pádua (1275-1343) e 

Coluccio Salutati (1331-1406). 
41 A teoria de Locke parte da idéia de que, inicialmente, estariam os homens em um estado de natureza. Contudo, 

o autor observa que esse direito que todo homem tem de ser o executor da lei da natureza pode trazer diversos 

inconvenientes, razão pela qual ele sugere a constituição de um “Governo Civil”. O rompimento do contrato, no 

ponto de vista lockiano, relaciona-se com a idéia de limitação do poder político. Ao se associarem, os indivíduos 

cedem parte dos seus direitos aos governantes para que estes utilizem o poder em função do bem comum. 

Embora Locke defenda que o poder legislativo constitui o poder supremo de cada sociedade política, entende 

que ele não pode ser absoluto e nem arbitrário sobre a vida e os haveres do povo. Isso porque ele não pode 
exceder o poder que tinham as pessoas no estado de natureza, pois ninguém pode transferir a outrem mais poder 

do que ele próprio possui. Portanto, o poder legislativo deve se limitar ao bem público da sociedade. (LOCKE. O 
segundo tratado sobre o governo, XI, 134-135). Reconhecendo a possibilidade de formas ilegítimas de poder, 

Locke admite a resistência em alguns casos. 
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perspectiva liberal-contratualista. Em primeiro lugar, costumam caracterizar o referido direito 

como um direito natural, anterior ao direito positivado pelo Estado.
42

 Ademais, partem da 

idéia de que a resistência é cabível no caso de descumprimento do “contrato” firmado entre os 

indivíduos e o poder político. 
43

 

Percebemos, ainda, que todos os autores analisados adotam idéias estrangeiras para 

justificar os seus argumentos. E aqui não nos referimos apenas à utilização de teóricos 

europeus e norte-americanos nas obras estudadas, mas também à menção a fatos históricos 

totalmente estranhos à cultura do nosso País. Em momento algum – salvo algumas citações de 

artigos em vigor na legislação brasileira no momento de elaboração do estudo – existe uma 

preocupação com a realidade social, econômica e política nacional. 

Enfim, podemos concluir pela existência de um “direito de resistência liberal” na 

dogmática jurídica brasileira do século XX (pré-Constituinte de 1987/88).  

 

2 – Direito de Resistência e Construção Normativa: os debates acerca do direito de 

resistência da Assembléia Nacional Constituinte de 1987/1988 

 

Passaremos agora à análise dos debates sobre o direito de resistência ocorrido na 

Assembléia Nacional Constituinte. Utilizamos como documentação o Diário da Assembléia 

Nacional Constituinte – publicação responsável por divulgar as atas das diversas Sessões da 

Assembléia Nacional Constituinte – e seus Suplementos, que abrangem os debates ocorridos 

nas Comissões e Subcomissões e as Audiências Públicas.
44

 

                                                
42

 Neste sentido, Murilo de Barros Guimarães, Lourival Vilanova, Arthur Machado Paupério. Vilanova, embora 

fale de um “fato jurídico” ou “direito subjetivo”, enfatiza que a revolução se coloca “antes do ordenamento” e 

que se trata de uma faculdade do sujeito. 
43 Neste sentido, Hermes Lima, Baptista de Mello, Murilo de Barros Guimarães, Josaphat Marinho, Goffredo 

Telles Junior, Arthur Machado Paupério e Lourival Vilanova. Este último, contudo, parte de uma perspectiva 
democrática, inspirado em Rousseau, e não em Locke. Ou seja, não admite a resistência, tendo em vista que ela 

seria contra a “vontade geral”. 
44 Utilizamos, mais especificamente, as seguintes passagens do referido documento: (1) Ata da 60º Sessão da 

Assembléia Nacional Constituinte, ocorrida em 06 de maio de 1987. Diário da Assembléia Nacional 

Constituinte. Ano I, nº 55. Brasília – DF, 7 de maio de 1987, pp. 1719-1720. (2) Emenda apresentada em 15 

de maio de 1987, perante a Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher (Comissão 

I), Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias (Subcomissão Ib), pelo então 

Constituinte José Genonio Neto (PT/SP). Documentos da Assembléia Nacional Constituinte. Comissão I, 

Subcomissão B, Volume 75, p. 1. (3) Parecer apresentado pela Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos 

Coletivos e Garantias, no dia 25 de maio de 1987. Documentos da Assembléia Nacional Constituinte. 

Comissão I, Subcomissão B, Volume 76, p. 23. (4) Ata da 187º Sessão da Assembléia Nacional Constituinte, 

em 26 de janeiro de 1988. Diário da Assembléia Nacional Constituinte. Ano II, nº 171, Suplemento “C”. 

Brasília – DF, 27 de janeiro de 1988, pp. 914-915. (5) Ata da 5ª Reunião e 4ª Reunião de Audiência Pública, 

da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher (Comissão I), Subcomissão da 

Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais (Subcomissão Ia). Diário da Assembléia Nacional 

Constituinte. Ano I, nº 66, Suplemento. Brasília – DF, 27 de maio de 1987, pp. 19-29. (6) 9ª Reunião 
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2.1. O direito de resistência no discurso do “constituinte socialista” 

 

No primeiro semestre de 1985, a direção nacional do Partido dos Trabalhadores 

solicitou ao jurista Fábio Konder Comparato
45

 a redação de um anteprojeto de Constituição, 

“para servir de base às discussões internas e a uma ulterior tomada de posição política”. 

Concluída a elaboração do anteprojeto, seu texto – juntamente com sua explicação geral – foi 

entregue, oficialmente, à Comissão Executiva Nacional do Partido, em 24 de fevereiro de 

1986. 

 O Projeto final apresentado pelo Partido dos Trabalhadores na Constituinte 

suprimiu, acrescentou e modificou diversas partes do anteprojeto do professor Fábio 

Comparato, embora o tenha tomado como base. O Projeto foi aprovado pelo Diretório 

Nacional do PT em reunião extraordinária, realizada em Cajamar/SP, nos dias 11 e 12 de abril 

de 1987. 

No anteprojeto apresentado por Comparato, a primeira parte – intitulada “A 

soberania” – continha artigo acerca da “origem e finalidade do poder”, cuja redação era a 

seguinte: “Art. 1º. Todo poder emana do povo e em seu nome e proveito deve ser exercido. A 

organização de poderes tem por fim assegurar, a todos, condições de vida digna e feliz”.
46

 O 

Projeto aprovado pelo PT – e que seria apresentado, posteriormente, na Constituinte – 

manteve o princípio da soberania popular, introduzindo, ainda, dois outros princípios: o 

direito do povo de se insurgir contra atos de autoridade que violem os direitos consagrados na 

Constituição e a definição de mecanismos que garantam a participação popular por meio de 

conselhos populares. 

Em 06 de maio de 1987, na 60º Sessão da Assembléia Nacional Constituinte, a 

Bancada do Partido dos Trabalhadores apresentou o Projeto de Constituição no qual consta o 

direito de resistência. O Projeto é apresentado no período de “Comunicação de Lideranças”, 

                                                                                                                                                   
realizada e 3ª Reunião de Audiência Pública, da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e 

da Mulher (Comissão I), Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais (Subcomissão Ic). Diário da 

Assembléia Nacional Constituinte. Ano I, nº 66, Suplemento. Brasília – DF, 27 de maio de 1987, pp. 81-90. 

(7) Ata da 8ª Reunião e 2ª Reunião de Audiência Pública, da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias 

do Homem e da Mulher (Comissão I), Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais (Subcomissão Ic). 

Diário da Assembléia Nacional Constituinte. Ano I, nº 66, Suplemento. Brasília – DF, 27 de maio de 1987, 

p. 70. 
45 COMPARATO, Fábio Konder. Muda Brasil! Uma Constituição para o desenvolvimento democrático. São 

Paulo: Brasiliense, 1986, p. 7. 
46

 COMPARATO, Fábio Konder. Muda Brasil! Uma Constituição para o desenvolvimento democrático. São 

Paulo: Brasiliense, 1986, p. 77. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6097



pelo então líder do Partido, o constituinte Luiz Inácio Lula da Silva (PT/SP), que passa a ler a 

exposição de motivos do PT.
47

 

Em 15 de maio de 1987, o Constituinte José Genonio Neto (PT/SP) apresenta 

emenda relativa ao direito de resistência perante a Comissão da Soberania e dos Direitos e 

Garantias do Homem e da Mulher (Comissão I), Subcomissão dos Direitos Políticos, dos 

Direitos Coletivos e Garantias (Subcomissão Ib). A emenda tinha o seguinte teor: 

Acrescentar ao artigo 3º: É assegurado a qualquer pessoa o direito de se insurgir 

contra atos de autoridade pública que violem os direitos universais da pessoa 

humana. JUSTIFICATIVA: A proposta parte do princípio da soberania popular e de 

que o povo deve se constituir no principal sujeito político nos assuntos público. 
Dentro desta idéia de que todo o poder deve ser expressão do povo, define os dois 

mecanismos básicos para o seu exercício: a delegação democrática e a participação 

popular direta. E estabelece as finalidades sociais e de realização humana em função 

das quais o poder deve se organizar. Com base nisso, reconhece, em seguida, aos 

cidadãos o direito de se insurgir contra atos do poder ilegítimo e opressor, 

consagrando uma prerrogativa universal dos povos, assegurada, por exemplo, na 

Constituição Norte-Americana.48 

 

Em seguida, no dia 25 de maio de 1987, a Subcomissão dos Direitos Políticos, dos 

Direitos Coletivos e Garantias apresenta parecer contrário à emenda: 

Pretende a Emenda do nobre Deputado José Genoino Neto que a Constituição 

assegure “a qualquer pessoa o direito de se insurgir contra atos de autoridade pública 

que violem os direitos universais da pessoas humana”. O dicionário AURÉLIO 

define o verbo insurgir como sublevar, revolucionar, rebelar, insurrecionar. Nosso 

Anteprojeto vai ao encontro da preocupação do ilustre de forma abrangente, ao 

dispor em seu artigo 3º que “qualquer cidadão” é parte legítima para argüir a 

                                                
47 “O Partido dos Trabalhadores apresenta à Assembléia Nacional Constituinte e à sociedade seu Projeto de 

Constituição. Trata-se de um conjunto articulado de princípios políticos e propostas pragmáticas que devem 

nortear e caracterizar a sociedade brasileira. [...] Na disputa global acerca das opções que se colocam para a 

população, o PT procura colocar-se a partir dos interesses que representa, formulando uma proposta para 

o conjunto da sociedade com base nos anseios e reivindicações oriundas daqueles que constituem a razão 

de ser do nosso Partido: os trabalhadores da cidade e do campo. [...] A proposta de Constituição para a 

República Federativa Democrática do Brasil que o PT oferece ao País está edificada a partir de dois pilares 

fundamentais. De um lado, a perspectiva de instauração dos direitos e garantias, individuais e coletivos, de 

todos os seres humanos. De outro, a preocupação com o afloramento de um conjunto de instituições, 

princípios e diretrizes constitucionais que propiciem condições efetivas de controle popular sobre o Poder 

Público e o funcionamento da sociedade como um todo. O momento que vivemos é singular na vida política 

nacional. O PT não poderia omitir-se nos embates do presente. Ao invés de nos limitarmos meramente à 

enunciação de um rol de teses e princípios, encaramos o desafio de elaborar um projeto completo de 

Constituição. Ousamos tomar uma iniciativa que julgamos inédita. Acreditamos ser a primeira vez na história 

das Constituintes brasileiras que um partido político apresenta formalmente um projeto de Constituição global e 

articulado. [...] O Projeto do PT é fruto do memorável trabalho do jurista Fábio Konder Comparato que, 

atendendo solicitação da Comissão Executiva Nacional do Partido, formulou e apresentou, em fevereiro de 1986, 

uma inovadora proposta constitucional para o País, intitulada “Muda Brasil”. Com base nesse trabalho e em 

proposta encaminhadas por organismos partidários e entidades da sociedade, o Diretório Nacional do PT, sua 

Comissão Executiva e a Bancada constituinte petista construíram um conjunto de princípios e propostas que 

foram sistematizadas pelos advogados Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari e José Eduardo Martins Cardoso, 
coordenados pelo cientista político Marco Aurélio Garcia, da Comissão Constitucional do Partido, e que se 

consubstanciam no Projeto que ora se apresentará.” [grifos nossos]. (Diário da Assembléia Nacional 

Constituinte. Ano I, nº 55. Brasília – DF, 7 de maio de 1987, pp. 1719-1720.)  
48 Documentos da Assembléia Nacional Constituinte. Comissão I, Subcomissão B, Volume 75, p. 1.  
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inconstitucionalidade de lei ou ato que fira seus direitos; também atenta para a 

incolumidade da pessoa humana no artigo 45 e seus parágrafos, referentes à tortura. 

Já o golpismo contra a Constituição e os preceitos democráticos pode ser repelido, a 

nível institucional, pela aplicação plenamente possível do artigo 2º do Anteprojeto, 

onde se dispõe que a soberania no Brasil pertence ao povo e só por uma das formas 

de manifestação de sua vontade, previstas na Constituição, é lícito assumir, 

organizar e exercer o poder. Assim, consideramos que a insurgência alvitrada na 

Emenda em exame não pode prosperar por autorização constitucional. E como 

temos a arma, constitucional, para a defesa dos direitos universais da pessoa 

humana, considero prejudicada a Emenda.49 

Na 187º Sessão da Assembléia Nacional Constituinte, em 26 de janeiro de 1988, 

ocorre a votação do Destaque nº 521, requerido pelo Constituinte José Genoíno, referente à 

Emenda nº 6.646. Antes da votação, Genoino defende a referida Emenda, que versa sobre o 

direito de resistência.  

Na parte da manhã, quando subi à tribuna para defender esta emenda, vários 

constituintes expressaram uma estranheza quando o Presidente da Comissão de 

sistematização anunciou o conteúdo, que era exatamente o direito à desobediência 

civil. Não é o direito à revolução, porque a revolução não é um direito, ela se 

institui enquanto direito, mas é o direito à desobediência civil, quando atos de tirania 

e de opressão contrariam os valores fundamentais estabelecidos da Declaração dos 

Direitos. Esses constituintes estranharam e talvez um observador desta 

constituinte estranhasse que um Constituinte socialista viesse à tribuna 

defender os valores de duas Constituições que representaram na história do 

capitalismo, o verdadeiro esteio para a elaboração da famosa democracia 

burguesa.  Eu me refiro, Sr. Presidente, à Declaração de Independência dos 

Estados Unidos [...] E é novamente uma Declaração de Direitos de 1793, no seu 

art. 35, que instituiu a República burguesa francesa [...] Não trouxe aqui a 

Constituição soviética, não trouxe aqui a Constituição cubana, nem a 

nicaragüense, trouxe exatamente a Constituição americana e a Declaração da 

Constituição francesa. [...] Se os princípios fundamentais da nossa Constituição 

consagram a soberania dos direitos individuais e coletivos, se consagram a soberania 

da participação popular, pergunto aos Srs.: no momento em que essa soberania for 

violada, cabe ou não a quem tem aquele direito se rebelar para garantir um direito 

maior? O problema central é o seguinte: qual é o valor maior? O valor maior é o 

princípio da soberania popular ou o valor maior é o princípio da opressão? Se o 

valor maior é o princípio da soberania popular, em nome da soberania popular e dos 

Direitos Fundamentais da Pessoa Humana, grupos de cidadãos podem rebelar-se 
contra a tirania e a opressão quando esses direitos estiverem violados [...].[grifos 

nossos].50 

Após o discurso do Constituinte José Genoino, procedeu-se à votação da Emenda, 

que foi rejeitada. Do total de 75 votos, 25 Constituintes votaram a favor e 50 Constituintes 

votaram contra. 

Observamos que, ao defender o direito de resistência, o constituinte fez um discurso 

que assumiu a forma pela qual ele queria ser visto pelos receptores da mensagem. Essa 

estratégia fica clara em diversos momentos: na oposição entre desobediência civil e 

                                                
49 Documentos da Assembléia Nacional Constituinte. Comissão I, Subcomissão B, Volume 76, p. 23.  
50

 Diário da Assembléia Nacional Constituinte. Ano II, nº 171, Suplemento “C”. Brasília – DF, 27 de janeiro de 

1988, pp. 914-915.  
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revolução, optando pela primeira, mais branda; na referência às idéias liberais; na rejeição das 

idéias socialistas.  

Ora, os destinatários da mensagem tinham conhecimento da filiação partidária de 

José Genoino e, muito provavelmente, todos conheciam sua trajetória de vida. Sendo assim, 

foram necessárias diversas estratégias por parte do deputado no momento de defesa da 

emenda proposta. 

Percebe-se que, embora Genoino procure se caracterizar como um “constituinte 

socialista”, faz menção às Constituições soviética, cubana e nicaragüense apenas de forma 

“negativa”, ou seja, para explicitar aquilo que não pertence ao seu discurso. Ressalte-se, 

portanto, que o locutor não esconde sua condição de socialista, mas enfatiza, através de seus 

argumentos, que a proposta defendida não possui caráter socialista e que, portanto, merece ser 

acolhida pelos ouvintes. 

O constituinte utiliza um vocabulário – um discurso, mais propriamente – que o 

classificaria como um “não-socialista”, um “liberal”, um “não pertencente ao grupo de 

esquerda”.  Contudo, os receptores do discurso sabem que, embora tal vocabulário esteja 

sendo empregado pelo emissor, isso não o caracteriza como um dos “seus”. Portanto, o 

discurso é rejeitado. 

Em primeiro lugar, podemos verificar que o socialismo era uma característica 

marcante do PT, partido ao qual o constituinte estava vinculado. A partir dos próprios 

documentos que deram origem ao Partido dos Trabalhadores, já é possível identificarmos 

elementos que remetem a um socialismo não muito bem definido. Dessa forma, ainda que 

José Genoíno quisesse retirar do seu discurso elementos que pudessem caracterizar sua 

proposta como socialista, a sua mera filiação partidária já denunciaria os seus propósitos. 

Um outro aspecto importante se refere à tentativa de Genoíno de associar o conceito 

de direito de resistência à desobediência civil, procurando desvincular a primeira expressão da 

idéia de revolução. Não é necessário um grande aprofundamento teórico sobre o tema para 

constatarmos que o a noção de desobediência civil é bem mais branda que a de Revolução.
51

 

Ressalte-se, ainda, que, no Projeto de Constituição do Partido dos Trabalhadores, assim como 
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na emenda apresentada pelo deputado Genoíno, o verbo utilizado é “insurgir”, palavra que 

remete muito mais à noção de revolução do que de desobediência. Sendo assim, fica claro por 

que motivo os ouvintes do discurso associaram a proposta do constituinte à idéia de luta 

armada, não obstante o parlamentar tenha tentado apresentar uma visão “moderada” do direito 

de resistência em sua fala. 

Por fim, acreditamos que a própria biografia de José Genoino até o período da 

Constituinte – que, certamente, a maior parte dos receptores do discurso conhecia, ainda que 

de maneira superficial – explica a rejeição de seu discurso. Na verdade, explica não só a 

rejeição, mas a própria incoerência da fala do parlamentar com a sua trajetória de vida. Ora, é 

evidente que, tendo participado ativamente do movimento estudantil durante muitos anos e, 

posteriormente, na Guerrilha do Araguaia, na década de 70, José Genoino era visto pelos 

membros da ANC como um parlamentar de esquerda, e, mais especificamente, como um 

“constituinte socialista”. Dessa forma, apesar da tentativa feita por Genoino de ofuscar esse 

“rótulo” em seu discurso, tal estratégia não obteve êxito.  

 

2.2. O direito de resistência no discurso do “guardião da Constituição” 

 

Em Audiência Pública realizada no dia 30 de abril de 1987, perante a Comissão da 

Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher (Comissão I), Subcomissão da 

Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais (Subcomissão A), o Professor 

Carlos Roberto Siqueira Castro sugeriu a inclusão de alguns artigos na Constituição, dentre os 

quais, o direito de resistência. 

O discurso proferido por Carlos Roberto Siqueira Castro se caracteriza pela 

referência constante às palavras “Constituição” e “constitucional”. Além disso, existe uma 

preocupação em fazer uma abordagem histórico-comparativa, por meio de referências às 

Constituições brasileiras anteriores.  

Também estão presentes na fala do professor citações de institutos jurídicos 

existentes em Constituições de outros países. O recurso ao direito comparado se estende 

principalmente ao direito norte-americano e ao europeu. O próprio jurista justifica essa atitude 

em um determinado momento de sua fala, quando explica aos seus ouvintes que estudou e 

lecionou nos Estados Unidos. Ademais, o professor demonstra ter grande conhecimento 

acerca das doutrinas e juristas da Europa e da América do Norte. 

Um outro ponto que chama a atenção no discurso do jurista é sua constante 

referência ao passado recente do País. A Assembléia Nacional Constituinte foi instalada em 
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um contexto remoção do “entulho autoritário”. A própria convocação da Assembléia fazia 

parte de um projeto maior de “abertura democrática” ou de “transição política”. Assim sendo, 

existia um grande anseio por parte da população brasileira para que a nova Carta 

constitucional fosse capaz de restaurar a democracia no País. Nesta conjuntura, justifica-se a 

preocupação do professor em defender os seus argumentos por meio de uma crítica ao período 

ditatorial do qual o Brasil havia recém saído.  

Sobre o direito de resistência, sugere o seguinte artigo: 

Por fim, o § 2º desse art. 2º estabelece o seguinte – e essa, realmente, é uma norma 

que gostaria que merecesse a especial atenção de V. Exª: “Todos têm direito de 

garantir o cumprimento da Constituição e de resistir aos atos de violação da 

ordem constitucional democrática”. Em outras palavras, é o chamado direito 

político de resistência ou de desobediência civil. Esse é o tipo de direito que 

normalmente as Constituições não explicitam, mas que é autorizado pela teoria 

constitucional democrática. As constituições socialistas, de modo geral, adotam 
essa formulação. A Constituição portuguesa de 1976, uma constituição moderna, 

adotou expressamente essa disposição [...] A velha Constituição francesa de 1793, a 

chamada Constituição do Ano II, promulgada logo depois da Revolução Francesa, 

também estabelecia o direito de resistência da sociedade contra a opressão. 

Considero que esta previsão constitucional, quando menos servirá de 

advertência às autoridades constituídas e aos usurpadores de competências 

institucionais no sentido de que os deslizes e desmandos quanto ao 

cumprimento da Constituição poderão legitimar a reação e a intolerância do 

povo, único titular originário da soberania. Servirá, realmente, como um grande 

sinal vermelho da Constituição contra o desmando governamental. Toda vez que a 

autoridade pública em nosso País deslizar, descurar do seu compromisso de 

cumprimento à Constituição, o homem comum, o homem da fila do INPS, o homem 
do guichê de uma repartição pública, sem falar do contribuinte, do cidadão que 

participa da vida política do Estado, poderá resistir a esse tipo de desmando, poderá 

desautorizar a autoridade pública fazendo valer o seu direito. Quando o desmando 

for de nível nacional – um golpe político, como aconteceu recentemente em nosso 

País, por exemplo – e se pretender, estabelecer a ruptura da ordem constitucional, 

dos direitos e garantias fundamentais do homem e do cidadão, esse dispositivo dará 

a toda a sociedade política brasileira o direito, senão o dever, de opor a sua 

resistência, a sua glosa, o seu basta a essas tentativas de usurpação da soberania 

popular. [grifos nossos].52  

Podemos verificar que, em sua defesa do direito de resistência, o jurista não procura 

especificar de que forma esse direito poderia ser exercido, nem as suas implicações. Por ser 

uma explanação na qual o aspecto mais relevante é a “garantia da Constituição”, o direito de 

resistência é apresentado de forma vaga. Fala-se, aqui, da “desobediência civil”, que seria 

uma forma mais branda de resistência. 

O tema do direito de resistência parece ter sido um tema marginal no discurso de 

Siqueira Castro, pois, embora diversos constituintes tenham participado do debate ocorrido na 

Audiência Pública que o jurista participou, nenhum parlamentar debateu o direito de 

resistência. Os debates versaram sobre inúmeros e variados temas – criação de uma Corte 
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Constitucional, controle de constitucionalidade, ação popular, recepção das normas 

internacionais no direito interno, dentre outros –, mas sem qualquer referência ao direito de 

resistência.  

 

2.3. O direito de resistência e a questão da terra 

 

Em Audiência Pública realizada em 27 de abril de 1987, perante a Comissão da 

Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher (Comissão I), Subcomissão dos 

Direitos e Garantias Individuais (Subcomissão C), o Presidente do Centro de Defesa dos 

Direitos Humanos de Viçosa-MG, José Antônio Rodrigues Dias, defendeu o direito de 

resistência.  

Podemos observar que, logo no início, o discurso faz menção “aos grandes conflitos 

de invasões”. 

Primeiro, chamaria a atenção para o item 3 do nosso documento, que reputamos 

ser de grande valia, e de grande importância, que poderá – quem sabe – por 

fim aos grandes conflitos de invasões: “Todos têm o direito de resistir a 

qualquer ordem que ofenda os direitos, liberdades e garantias e de repelir 

qualquer agressão, inclusive quando proveniente de autoridade pública”. 

Estamos verificando, no dia a dia, constante violação de alguns direitos, por 

exemplo, o direito à moradia, à habitação. Basta ligar a televisão ou ler os jornais 

para ouvir e ver pessoas dizendo que gostariam de morar no Morumbi. Mas, como 

vão fazê-lo se o aluguel de um barraco, que era de um mil e quinhentos cruzados, foi 

para três mil cruzados e o salário delas é de mil, mil e duzentos ou mil e trezentos 

cruzados? Se forem morar embaixo da ponte, a polícia não deixa, se forem morar 

aqui ou ali, não podem. Então elas têm mais é que invadir, segundo a palavra 

dessas mesmas pessoas. São dados que colocamos aqui e que poderão servir de 

orientação, para que a própria população possa reivindicar seus direitos na 

Constituinte. E isso está entrelaçado com o item 5, que diz: “A dignidade humana é 

inviolável e a ela são inerentes os seguintes direitos: habitação, trabalho, 

alimentação, saúde, educação, transporte e lazer.” E, todas as vezes em que a 

dignidade humana for violada, diz o item 6: “O Estado e demais entidades públicas 

têm a responsabilidade civil, de forma solidária com seus agentes, por ações e 

omissões praticadas no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, que 

resultem na violação da dignidade humana.” O item 7 diz: “Consideram-se 

penalmente responsáveis os agentes do Estado que venham cometer violações de 

Direitos Humanos, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, 

inclusive no item anterior.” Nesses quatro itens, procuramos exatamente dar às 

próprias pessoas a faculdade de resistir, de teimar de lutar por aquilo a que 

todos têm direito. [grifos nossos].53 

 

Um aspecto que chama atenção no discurso é a constante referência aos direitos 

sociais. Aqui, aparece uma noção de resistência que se diferencia da perspectiva liberal-

contratualista, na qual a oposição do indivíduo ao Estado se justifica a partir da lesão a um 

                                                
53

 Diário da Assembléia Nacional Constituinte. Ano I, nº 66, Suplemento. Brasília – DF, 27 de maio de 1987, pp. 

81-82.  

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6103



direito individual. Em torno da noção de direito de resistência defendida por José Dias 

gravitam direitos sociais: habitação, moradia, trabalho, alimentação, saúde, educação, 

transporte e lazer. O foco, aqui, é a coletividade – não o indivíduo –, bem como os direitos 

relacionados a um bem-estar econômico mínimo. 

É importante ressaltarmos que, embora o discurso tenha sido proferido por José 

Antonio Rodrigues Dias, o próprio locutor esclarece aos ouvintes que está “falando em nome 

do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Viçosa e como membro do Movimento 

Nacional de Defesa dos Direitos Humanos”.  

É interessante notar que, falando sobre as pessoas que não são “beneficiárias” do 

direito de moradia, o locutor se expressa no sentido de “então elas têm mais é que invadir”, 

procurando, logo em seguida, amenizar com a afirmação: “segundo a palavra dessas mesmas 

pessoas”. Provavelmente, tratava-se de uma estratégia do emissor para que o seu discurso não 

ficasse vinculado à defesa das invasões urbanas, o que poderia prejudicar a aceitação do 

direito de resistência, que estava sendo defendido no momento. 

Quanto à questão da propriedade, no documento apresentado por José Antonio 

consta a seguinte passagem: 

Existe outro nível que eu queria destacar, que se relaciona com o item 20. 

Entendemos que cada cidadão tem direito a uma propriedade que lhe dê garantia. É 

um ponto pacífico que defendemos. Exatamente para que cada pessoa possa ter uma 

propriedade, defendemos esse estímulo de parte do Governo. “O Estado deve 

estimular e apoiar a propriedade coletiva dos principais meios e fatores de 

produção. A lei definirá, nesse caso, os benefícios fiscais e financeiros, bem como o 

favorecimento ao crédito e auxílio técnico, além de suas relações econômicas, que se 

destinarão exclusivamente ao bem-estar social”. Logo a seguir, diz o item 23: “As 

propriedades privadas dos meios de produção, salvo as micros e pequenas empresas, 
não receberão nenhum estímulo do Estado e terão efetivo controle nas relações 

econômicas nacionais e internacionais, na remessa de lucros e dividendos para o 

exterior e em qualquer forma de abuso de poder econômico.” Estão ressalvadas as 

micros e pequenas empresas porque elas representam uma propriedade familiar e são 

de grande importância para a economia brasileira, com uma geração enorme de 

empregos. [grifos nossos].54 

O presidente da sessão, Antonio Mariz, lê uma indagação de um participante não 

Constituinte – o Administrador de Empresas e Técnico de Planejamento da Companhia 

Siderúrgica Paulista, Sr. Otávio César da Silva – acerca do item 3 do documento, que versa 

sobre o direitos de resistência. A pergunta é a seguinte: 

[...] com referência a esse item, repito, com o qual concordo plenamente, quais 

seriam os meios que manteriam o seu cumprimento e quem julgaria esse direito? Por 

exemplo, o Poder Judiciário dá direito à reintegração de posse de uma área invadida. 
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Os companheiros que estão na área resistem. Quem lhes garante o direito de resistir 

e quem julgará se têm direito ou não?55 

 

Em resposta, José Antonio Rodrigues Dias profere as seguintes palavras: 

É evidente que o que apresentamos aqui tem muitas contradições com o que se vê 

hoje na prática. A nosso ver, uma opção tem de ser feita. Com relação ao direito 

de reintegração de posse, isso carece de um aprofundamento, de uma discussão 
maior. O que é a posse, o que ela produz em termos de bem-estar social? O que 

temos em vista, por exemplo, é a questão muito atual das invasões de terra, 

principalmente em São Paulo. Dei aquele exemplo onde um favelado – vamos 

chamar assim, uma pessoa dessas cuja dignidade está sendo violentada 

tremendamente cujo direito de habitação está sendo violado, não tendo 

recursos para poder pagar o seu aluguel, invade uma propriedade. Além disso, 

vai a polícia, por exemplo – tivemos casos no jornal, vimos isso à vontade – invade, 

quebra e ainda mata o cidadão. E vem depois uma senhora, a viúva de um deles, e 

diz: “O senhor está pensando que não queremos morar no Morumbi? Claro que 

queremos morar no Morumbi. Só que não cabe a gente”. Então, fica um problema 

realmente contraditório entre o que existe atualmente e o que se pretende com a 

nova Constituição. Dentro desse esquema, é preciso fazer a opção, que, penso, 

deva ser a opção fundamental, por aqueles que estão despossuídos de tudo. 

[grifos nossos].56  

Podemos observar que, em todo momento, o discurso de José Dias e de seus 

interlocutores passa pela questão da posse, da propriedade, das invasões. Na passagem acima, 

outro aspecto a ser considerado se refere à defesa de que “uma opção tem de ser feita”. Aqui, 

o locutor já demonstra o seu entendimento de que o ato de legislar exige uma tomada de 

posição, uma opção por parte dos legisladores. O presidente do CDDH de Viçosa coloca em 

questão as próprias pretensões dos constituintes em relação à “nova Constituição”, e deixa 

claro o seu posicionamento em prol dos “despossuídos de tudo”. A declaração parece 

incomodar alguns presentes. 

 Antonio Mariz (PMDB/PB), que preside a sessão, faz uma intervenção: 

[...] Esse direito de resistência, que é, de fato, um direito inovador no Direito 

Constitucional, deve ser visto com muita prudência, porque, evidentemente, é um 

direito que cabe a todos. E, da mesma forma que o invasor de um terreno, uma 

propriedade privada definida poderia reagir a uma ordem, à ordem do proprietário, 

por exemplo, o proprietário poderia resistir à invasão, sem recursos à autoridade 

pública. Então, é um direito que deve ser definido com muito cuidado e prudência, 

sob pena de produzir efeitos contrários ao que se objetiva. Já a lei civil vigente, o 

Código Civil, permite a proteção do direito até com desforço físico, em certas 

circunstâncias. Quer dizer, o Código Penal admite a legítima defesa e o estado de 

necessidade que seriam versões desse direito de resistência.  Na medida em que o 

direito é de todos, receio que, na forma proposta, ele fosse também utilizado pelos 
proprietários dessas áreas invadidas, que resistissem, sem recurso à autoridade 

pública, ao que seria, na sua ótica, uma violação dos seus direitos, dos direitos de 

propriedade. Esta é uma matéria que me parece deva ser de fato aprofundada na 
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Subcomissão, se se inclinar pela adoção do direito de resistência, que, sendo 

inovador, e refletindo posição avançada na visão do legislador português, tem 

evidentemente, uma intenção de justiça social, mas que, se não formulado em termos 

adequados, poderá reverter-se num instrumento de arbítrio e de violência, 

justamente dos mais fortes contra os mais fracos.57 

 

O constituinte Costa Ferreira (PFL/MA) continua o debate, conduzindo o tema para o 

direito de defesa da propriedade privada. O constituinte não aprova a resistência tendo em 

vista que esta criaria uma situação “um tanto melindrosa”. Por outro lado, o parlamentar 

aprova o “direito à legítima defesa da propriedade”, comparando-o, inclusive, com a legitima 

defesa no âmbito penal, argumentando “que se uma pessoa vem matar alguém, e essa outra 

pessoa a mata primeiro”, estaria amparada pelo instituto.  

Sr. Presidente, V. EXª aborda justamente aquilo que também está previsto no 

Código Civil – o direito à legítima defesa da propriedade – no caso, não resistindo 

ao Poder Público. Por exemplo, se alguém chega para invadir a sua propriedade, 

desde que tome a providência imediatamente, ele terá o amparo legal [...]. De modo 

que, essa parte, principalmente no que concerne à resistência, inclusive quando 

a ordem vier de autoridade pública, parece que cria uma situação um tanto 

melindrosa. Talvez vá descambar para uma violência muito grande, porque, se 

a pessoa que está numa invasão resiste a uma ordem judicial que venha 

legalmente, aí a situação vai ficar delicada. Para quem ela poderá recorrer, 

pedindo a garantia dos seus direitos? Aí a autoridade do Poder Público é o 

máximo. Ela vai reagir e fica um pouco difícil. Eu acharia de bom alvitre que 

fosse realmente usado aquele mesmo diploma legal do Código Civil, que se 

poderia adaptar para cá, em termos de legítima defesa, de a pessoa no 

momento exato reagir. Assim como o direito à vida; se uma pessoa vem matar 

alguém, e essa outra pessoa a mata primeiro, estará amparada pelo instituto da 

legítima defesa. [grifos nosso].58  

É no mínimo estranho que Ferreira desaprove a resistência alegando que esta levaria 

a uma situação de violência, mas defenda a “legítima defesa da propriedade”. Ora, esta última 

nunca se constitui de forma pacífica.  

José Antônio Rodrigues Dias toma a palavra novamente: 

Gostaria de fazer uma consideração sobre alguns aspectos. Primeiro, quando se 

propõe um item como esse, não se tem em mente apenas o problema da invasão 

de terra. Evidentemente, existem outras formas de agressão que não somente essas. 

Devemos ater-nos a um problema de opção por quem está sendo oprimido naquele 
momento. Diria assim: se um indivíduo chega a invadir uma terra, é porque, 

antes, evidentemente, nada conseguiu. Já foi oprimido pela própria sociedade. 

Quer dizer, a sociedade já o violentou de tal forma que ele não teve outra 

alternativa, a não ser aquela. Não se trata, aqui, de ferir o direito de propriedade, 

absolutamente, mas, sim, de ter uma visão diferente, a partir daquele que ali está, 

que não tem casa para morar. É esse tipo de gente que consideramos. E isso 

realmente cria um impasse, não o negamos. Agora, a opção é que tem de ser clara: 

por quem eu quero legislar, por exemplo – desculpem-me penetrar assim no 

problema. É nesse tipo de situação que temos de verificar os fatos que realmente 
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estão ocorrendo, porque é evidente o direito de propriedade. Qual é o direito que tem 

o outro, que nada possui e que é também um cidadão, um ser humano? [grifos 

nossos].59  

 

Antonio Mariz continua o debate, alegando que favorece a idéia do direito de 

resistência, com a ressalva de que este deve ser redigido de tal forma que não se preste a 

equívocos. E acrescenta: 

No segundo texto proposto, a resistência poderia ser feita inclusive quando 

proveniente de autoridade pública. Ora, da mesma forma em que há uma ordem de 

despejo de uma terra invadida, poderá haver uma ordem de manutenção de posse em 
favor dos invasores. Nesse caso, o proprietário da terra estaria no direito de resistir à 

ordem, ou seja, a ordem judicial de manutenção de posse dos invasores poderia ser 

desafiada pelo proprietário da terra. Então, com o mesmo direito de resistência que 

consignássemos na Constituição, estaríamos legislando contra os nossos objetivos. É 

esse o aspecto que gostaria de salientar. É possível dizer que as leis, na ordem 

capitalista, são sempre a expressão da classe dominante, que elas 

consubstanciam sempre os interesses da classe dominante. É um ponto de vista 

perfeitamente defensável doutrinariamente. No entanto, nada disso tem a ver 

com a formulação do chamado direito de resistência. Essa formulação, se não for 

posta de forma extremamente clara e precisa, poderá reverter contra os interesses da 

parte mais fraca, exatamente os destituídos de direitos, os despossuídos de direitos 
na sociedade em que vivemos. Esse é um ponto que peço que me seja permitido 

assinalar nessa discussão, a par da questão levantada pelo Constituinte Costa 

Ferreira, de que, no momento em que se questiona a ordem proveniente de 

autoridade legítima, na verdade, questiona-se todo o ordenamento jurídico. 

Mesmo com as ressalvas possíveis que acabei de mencionar, de que as leis 

pudessem ser leis de classe, leis de privilégio, ainda assim, o caos, a ausência, a 

inexistência de uma ordem jurídica, longe de favorecer a liberdade, a 

prejudicariam. Isso dentro da moldura de um Estado de direito democrático, 

evidentemente, que é o que estamos buscando aqui, com a votação, a elaboração de 

um novo texto constitucional. [grifos nossos].60  

 

O discurso moderado de Mariz fica prejudicado ao final do seu relato, quando ele 

defende que, ainda que as leis expressem os interesses das classes dominantes, elas seriam 

preferíveis à ausência de uma ordem jurídica. Trata-se de uma defesa da legalidade a qualquer 

custo, ainda que privilegiando uma parcela da população. O expositor, que vinha adotando um 

perfil ponderado em seu discurso, radicaliza ao final de sua fala. E radicaliza em favor das 

classes privilegiadas. 

Em questionamento elaborado por Márcia Miranda – teóloga, agente de Pastoral, 

pertencente ao Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis –, uma participante não-

Constituinte, o direito de resistência novamente é relacionado com a questão do solo, agrário 

e urbano. 
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Dr. José Antônio, gostaria de perguntar sobre a questão do direito de resistência 

abordado nesse debate. Não acha V.S.ª que muitas das questões levantadas aqui 

teriam melhor encaminhamento de solução se considerássemos os direitos humanos 

dentro de uma dimensão econômica e política, onde a reforma agrária e a questão do 

solo urbano têm, por isso, papel e função essencial na questão dos direitos 

individuais tratados no seu documento?61 

Ao qual responde José Antônio Rodrigues Dias: “Perfeitamente. Acho que a própria 

pergunta, em si, já é uma resposta. É por aí”.
62

 

Por fim, cabe mencionar o discurso de Cândido Mendes sobre o direito de 

resistência. Em 24 de abril de 1987, na 8ª Reunião e 2ª Reunião de Audiência Pública, da 

Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher (Comissão I), 

Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais (Subcomissão Ic), foi convidado, pelo 

Presidente da Subcomissão, Antonio Mariz, para falar sobre “Os novos direitos humanos”. 

O tema surge a partir de um questionamento feito pelo Constituinte Luiz Alberto 

Maguito Vilela (PMDB/GO) acerca do linchamento. Em resposta, Cândido Mendes afirma: 

No que se refere ao linchamento, o que nos parece é que a matéria dificilmente irá, 

nesta colocação, encontrar um tratamento técnico dentro dos direitos individuais. 

Enfrentamos o problema na Comissão Afonso Arinos, quando discutimos um direito 

que está na Constituição portuguesa, e que certamente os Srs. Constituintes terão 

diante de si, que é o chamado direito de resistência. Quer dizer, que capacidade tem 

a sociedade de fazer justiça com as próprias mãos? Esse é outro aspecto dessa 

colocação. Só uma Constituição moderna chegou, depois do período de 

ditadura, a esse ponto do direito de resistência, que inclusive é uma outra grave 

responsabilidade desta Comissão. Ele será o constitutivo da defesa, por 

exemplo, dos sem terra. Pergunta-se: o direito de resistência, permitindo a 

imediação de determinadas relações de integridade física ou até de inserção num 

espaço jurídico, pode, de fato, ser compatibilizado com o Estado de Direito? [...] 

Não vejo como se pode tratar dessa definição dentro dos Direitos e Garantias 

Individuais. Qual seria o direito contra o linchamento? É difícil articulá-lo dentro do 

ponto de vista jurídico. Qual seria o direito ao linchamento? Esse direito não 

existe, mas o mais próximo dele, e, no caso, o contrário do que se está aqui 

querendo defender, seria o direito de resistência ou de imediação, já colocado 

dentro dessa linha. Eu entendo, portanto, a importância da sua colocação, mas 
dentro desse outro aspecto. Não vejo o linchamento dentro de um tratamento 

constitucional. Como problema de defesa incontinente de determinados tipos de 

manifestação da pessoa, ele tem que ser defendido dentro do quadro do direito de 

resistência. Aliás, espero que esta Subcomissão tenha a coragem – a Comissão 

Afonso Arinos não chegou a isto – de estudar de fato esse direito e, talvez, ver como 

ele foi aprovado na Constituição portuguesa que veio da Revolução dos Cravos. De 

maneira que veio de um outro quadro. Acho que amanhã teremos problemas, por 

exemplo, como a invasão de terras, como os que caracterizam uma das mais 

dramáticas e impressionantes fotografias que já vi na minha vida, ligada ao 

problema de justiça e paz, estampada em “O Globo” de hoje – não sei se V. Exa. Já 

tiveram oportunidade de ver – mostrando os sabres desembainhados da cavalhada 

policial investindo contra posseiros. É uma fotografia que deve fazer com que 
reflitamos. E tenho a impressão de que é uma das vinhetas do que ainda é um 
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problema dramático: direitos humanos. Parece uma fotografia do Encouraçado 

Potenquim, parece uma fotografia ligada ao período czarista. [grifos nossos].63  

 

O discurso de Cândido Mendes demonstra claramente seu desprezo pelo direito de 

resistência. Contudo, seus argumentos são de difícil compreensão, por alguns motivos. 

Em primeiro lugar, o expositor compara o direito de resistência a um suposto “direito 

de linchamento”. Ora, a resistência não se confunde com o linchamento. Este último termo se 

relaciona com uma atitude violenta, no sentido de fazer justiça com as próprias mãos e contra 

qualquer pessoa. A resistência, como vimos, comporta uma série de variações, não 

necessariamente de caráter violento. Ademais, se volta contra as arbitrariedades do poder 

político.  

Por outro lado, embora seja um defensor dos direitos humanos, o que fica claro, 

inclusive, na sua biografia e na sua bibliografia, seu posicionamento acerca das invasões de 

terra é contraditório. Em um primeiro momento, critica o MST. Ao final do seu discurso, 

parece criticar a investida dos policiais contra posseiros. E dizemos que parece porque, 

quando Mendes utiliza a metáfora do Encouraçado Potenquim, não fica claro se ele se opõe, 

de fato, a investida dos policiais contra os posseiros ou à atitude de desobediência/resistência 

ocorrida no episódio do Encouraçado. A metáfora se torna de difícil compreensão na medida 

em que, inicialmente, sua estratégia é de repúdio aos Sem-Terra.  

A partir da totalidade do discurso proferido em audiência pública por Cândido 

Mendes, não é possível fazermos uma análise de sua manifestação sobre o tema específico do 

direito de resistência.  

Podemos observar, enfim, que todos os discursos apresentados no presente tópico se 

aproximam em relação a questões como o direito de propriedade, a reforma agrária, as 

invasões urbanas e rurais e os movimentos dos sem-terra e dos sem-teto. 

 

Conclusão 

 

O direito de resistência pode ser caracterizado como um direito liberal, fruto do 

pensamento moderno e contemporâneo às Revoluções Burguesas do século XVIII. Mesmo 

em nosso País, podemos observar que os poucos autores que trabalharam com o tema 

reproduziram as teorias liberais contratualistas. 
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Os discursos sobre o direito de resistência na Assembléia Nacional Constituinte de 

1987/1988, contudo, nos chamaram atenção em virtude de algumas peculiaridades. Em 

primeiro lugar, pelo fato de ter sido o referido direito apresentado no Projeto de Constituição 

de um partido de esquerda, tendo sido defendido por meio de argumentos de cunho liberal. 

Ademais, durante os debates da Assembléia, o direito de resistência oscilou entre uma 

perspectiva liberal e uma perspectiva social. Nesta última visão, o enfoque recaiu na questão 

das “invasões” de terras. 

A partir dessas constatações, podemos levantar algumas hipóteses. O período no qual 

a Assembléia Nacional Constituinte se reuniu pode ser caracterizado por uma demanda social 

– ocupações de terra – bem como por uma demanda normativa – promessa de uma 

Constituição “social” – em favor da reforma agrária (e urbana). A partir desses fatores, 

podemos tentar compreender a razão pela qual o direito de resistência oscilou entre, por um 

lado, uma visão liberal e, por outro, uma ótica social, se concentrando, neste último caso, na 

questão da luta pela terra. 

O estudo pode partir de dois pontos de vistas distintos: o daqueles que foram a favor 

e o daqueles que foram contra a inclusão do direito de resistência na Constituição. Para os que 

defenderam, talvez se tratasse de uma estratégia normativa, no sentido de tentar encontrar 

alguma brecha para que o tema das reformas agrária e urbana entrasse na Constituição de 

1988. Por outro lado, aqueles que rejeitaram a resistência poderiam estar tentando impedir 

qualquer norma que pudesse, de alguma forma, garantir tais reformas.  

Ressalte-se que a questão da terra (urbana e rural) não constituiu o nosso objeto de 

estudo no presente trabalho. Portanto, qualquer formulação a esse respeito ficará apenas no 

campo hipotético, podendo servir somente de orientação para um futuro trabalho. Contudo, a 

leitura de alguns documentos e obras da década de 80 demonstra como este era um assunto 

crucial naquele momento. 

Podemos observar, portanto, que a questão da terra – e, mais especificamente, das 

ocupações de terra e da reforma agrária – foi um ponto amplamente debatido no contexto da 

Constituinte. Isso explica o motivo pelo qual os debates sobre o direito de resistência foram 

conduzidos para este tema. 

Conforme vimos, os juristas que trabalharam com o direito de resistência no Brasil 

pré-Constituinte de 1987/1988 reproduziram teorias estrangeiras, sobretudo, européias. Dessa 

forma, foi possível constatarmos a existência de um “direito de resistência liberal” na 

dogmática jurídica brasileira. 
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Todavia, no momento em que a questão da resistência tornou-se tema de debate 

parlamentar, tendo como objetivo a construção normativa em sua expressão mais ampla, ou 

seja, a criação de normas constitucionais, outros componentes tiveram que ser adicionados ao 

discurso. Aqui ficou claro que não era possível apenas um debate teórico sobre a resistência e 

a revolução. Diversos interesses estavam em jogo, e os argumentos foram ampliados. 

Aparece, então, ao lado do “direito de resistência liberal”, um “direito de resistência social”. 

Na realidade, a rejeição foi feita tendo em vista esta segunda perspectiva. 

Em outras palavras, o “discurso teórico” sobre a resistência não foi capaz de dar 

conta de todos os impasses que surgiram no momento do “discurso prático” sobre o tema. 
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A LEI DA BOA RAZÃO E AS FONTES DO DIREITO: INVESTIGAÇÕES SOBRE AS
MUDANÇAS NO DIREITO PORTUGUÊS DO FINAL DO ANTIGO REGIME

THE "LEI DA BOA RAZÃO" AND THE SOURCES OF LAW: INQUIRIES ABOUT THE CHANGES
ON PORTUGUESE LAW IN THE END OF ANCIEN RÉGIME

Gustavo César Machado Cabral

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar as mudanças ocorridas em Portugal no final do Antigo Regime,
especialmente a partir dos governos de D. José I e do Marquês de Pombal (1750-1777). O foco do estudo
são as mudanças oriundas da promulgação da Lei da Boa Razão (1769), a qual alterou profundamente a
sistemática das fontes do direito português. Apesar de as leis, em sentido amplo, já ocuparem papel relevante
entre as fontes no período anterior a 1769, foi com a Lei da Boa Razão que se consolidou essa
predominância da legislação pátria. Além de privilegiar os atos legislativos emanados do rei, a Lei da Boa
Razão cuidou da interpretação, preferindo a interpretação autêntica e a realizada pela Casa da Suplicação,
cuja atividade, principalmente para a recepção do direito natural, foi fundamental para o período.
PALAVRAS-CHAVES: Antigo Regime. Fontes do Direito. Lei da Boa Razão.

ABSTRACT
This paper intends to discuss the changes happened in Portugal in the end of the Ancien Régime, especially
from the governments of D. Joseph I and the Marquis of Pombal (1750-1777). The focus of this study are
the changes coming from the enactment of the “Lei da Boa Razão” (1769), which has profoundly modified
the systematic of the sources of Portuguese Law. Although the laws have already occupied a relevant role
among the sources of Law before 1769, the “Lei da Boa Razão” consolidated this leading figure of the
domestic laws. Besides focusing on the legislative acts emanating from the King, the “Lei da Boa Razão”
dealt with the interpretation, preferring authentic interpretation and the interpretation executed by the “Casa
da Suplicação”, which activities, mainly in the reception of the Natural Law, were primordial to that time.
KEYWORDS: Ancient Régime. Sources of Law. “Lei da Boa Razão”.

INTRODUÇÃO
A segunda metade do século XVIII representou, para Portugal, um período singular. Internamente,

viu-se uma alteração no cenário político: a partir de 1750, quando assumiu o trono D. José I, instalou-se um
governo forte e centralizado, no qual a figura do Ministro Sebastião José de Carvalho e Mello, futuro Conde
de Oeiras e Marquês de Pombal, simbolizou a autoridade do Estado. Esse novo governo tratou de
implementar uma série de reformas que atingiram diversos pontos.

Na economia, a necessidade de se aumentar a arrecadação fez com que a Coroa se fizesse mais
presente no Brasil, a mais importante de suas colônias, realizando com mais intensidade a fiscalização
tributária na região das Minas. Em outras áreas da colônia, procurou-se incentivar a agricultura, que ficara
esquecida desde a descoberta do outro. Procurou-se, na Metrópole, dar incentivos à indústria nacional, ainda
bastante incipiente. O objetivo dessas medidas era um só: fazer diminuir a dependência externa de Portugal e
promover o desenvolvimento nacional[i].

A Administração sofreu mudanças nessa época. No âmbito fazendário, para dar mais segurança à
arrecadação de tributos no local onde mais se contribuía para dar riquezas a Portugal, as Minas Gerais, foram
criados as Intendências do Ouro e, posteriormente, o cargo de Intendente-Geral do Ouro, bem como a
Intendência dos Diamantes[ii]. Na justiça, descentralizou-se a jurisdição de segunda instância com a criação
do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, em 1751, o qual facilitou a aplicação do Direito Real nas regiões
mais distantes de Salvador, onde ficava o único Tribunal da Relação até então, o da Bahia.

O Direito não passou imune por mudanças. Em 18 de agosto de 1769, promulgou-se a Lei da Boa
Razão, a qual cuidava de um problema elementar, o das fontes do direito. Apesar de a monarquia nacional
portuguesa já estar consolidada há séculos, a questão das fontes do direito permanecia problemática, em
virtude da força de que dispunha o direito subsidiário, composto por elementos como o direito canônico e o
direito romano. A existência de uma consolidação de leis, as Ordenações Filipinas (1603), e de uma
infinidade de normas esparsas não era suficiente para sanar todas as divergências e conflitos na aplicação das
leis.

Dentro do cenário político que permeava Portugal na metade do século XVIII, dúvidas sobre as
fontes do direito seriam extremamente prejudiciais para as reformas que se pretendiam. E mais: a falta de
segurança jurídica gerada por esse problema ia de encontro aos planos políticos josefinos e pombalinos. O
modelo de Estado que se tentava implantar na época, fortemente influenciado pelo iluminismo[iii], fez surgir
em Portugal o que se convencionou chamar de despotismo esclarecido: um governo forte e autoritário, que
se utilizava de preceitos iluministas na condução do Estado.

Nesse contexto, a Lei Boa da Razão é o principal objeto de investigação deste artigo. Após dar
explicações gerais necessárias sobre a situação política e econômica de Portugal no século XVIII e tratar do
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tema das fontes do direito até a promulgação da referida lei, investigam-se as alterações trazidas pelo
mencionado diploma, abordando-se, principalmente, os seguintes pontos: a idéia de boa razão, a lei enquanto
fonte principal, as fontes subsidiárias, as interpretações e o papel da Casa da Suplicação.

Pretende-se, assim, apresentar um panorama geral do Direito Português com a vigência da Lei da
Boa Razão, relacionando essa nova situação ao contexto político em que se inseriu Portugal no final do
Antigo Regime.

 
1 O REINO DE PORTUGAL NO SÉCULO XVIII

Por questões sucessórias, Portugal foi anexado pela Espanha, no final de 1580, passando o rei
espanhol a acumular a coroa portuguesa. Portugal não deixou de ter um rei próprio, mas este era o mesmo
da Espanha, e assim foi até que, em 1640, um movimento liderado pelo Duque de Bragança expulsou os
espanhóis e restaurou a independência, consolidada com as cortes de 1641, as quais confirmaram no trono o
referido nobre, dali em diante chamado de D. João IV, no trono.

Os eventos que se sucederam à reconquista da soberania portuguesa causaram prejuízos a Portugal.
Guerras freqüentes com a Espanha e com a Holanda, neste caso para expulsar os batavos do Nordeste do
Brasil, ocasionaram um endividamento externo considerável, além de terem representado o fim da parceria
com os holandeses no negócio do açúcar. A perda econômica, portanto, se manifestou de duas formas: a
guerra com a Holanda, além de cara, causou a superação da produção açucareira luso-brasileira pelo pólo
produtor holandês no Caribe.

Enquanto os reinados de D. João IV (1640-1656), D. Afonso VI (1656-1683) e D. Pedro II (1683-
1706) foram marcados pela beligerância e pelas dificuldades financeiras, os tempos do reinado de D. João V
foram bem diferentes, caracterizados por paz e riqueza; a ausência de guerras externas, a estabilidade política
dentro de Portugal e o sucesso do domínio sobre o Brasil garantiram uma situação tranqüila, ainda mais
saborosa em virtude dos excelentes resultados do empreendimento colonial.

Representaram esses anos o auge da exploração aurífera no Brasil, transferindo-se da Colônia à
Metrópole uma quantidade impressionante de riquezas. Com ela, financiou-se o luxo da Corte de D. João V,
cujo principal símbolo era a suntuosa Biblioteca Real, a qual, com seus cerca de sessenta mil volumes, era
uma das maiores do seu tempo[iv].

Os altos custos de uma corte rica eram garantidos pela aplicação de boa parte dos recursos
extraídos do Brasil. A exuberância dos resultados, como nos luxuosos palácios reais, custou caro a Portugal,
em que pese não ter sido essa riqueza observada nas ruas; apesar de Lisboa ser uma das cinco maiores
cidades da Europa na época, a sua infra-estrutura era lastimável, enfrentando graves problemas de higiene,
de iluminação e de segurança[v].

Ao falecimento de D. João V, em 1750, seguiu-se a ascensão de D. José I ao trono português,
momento em que se constatou a necessidade de se reestruturar financeiramente o País, em razão da
preocupante situação das contas públicas, e o aumento da arrecadação passou a ser a principal alternativa. A
fim de cuidar da principal fonte de receita da época, a mineração no Brasil, D. José designou Carvalho e
Melo – que seria Conde de Oeiras em 1759 e Marquês de Pombal em 1769 –, logo após trazê-lo para
comandar o seu Ministério.

Um evento contribuiu decisivamente para consolidar essa necessidade de virada dos rumos da
política fiscal: o terremoto que destruiu Lisboa, em 1º de novembro de 1755[vi]. Combatendo a superstição
religiosa, de matriz jesuíta, para quem o desastre seria fruto do castigo divino, Carvalho e Melo afirmou que
a tragédia tivera causas naturais e soube tirar proveito dos acontecimentos para implantar um novo modelo
de Estado. Três pontos sintetizavam os planos de Carvalho e Melo: introdução de indústrias em Portugal,
fazer do comércio algo ainda mais rentável e conseguir o melhor proveito do ouro que vinha do Brasil[vii].

O que se pretendia era diminuir, na economia portuguesa, a dependência externa, em especial da
Inglaterra, a qual só havia aumentado desde o Tratado de Methuen, de 1703. A estratégia pombalina era
fazer de Portugal um país industrializado e moderno, e a principal fonte de recursos para essa almejada
“revolução industrial” não seria outra que a oriunda das minas brasileiras. Desta forma, o modelo econômico
que se pretendia não era o liberal, que vinha sendo adotado pela Inglaterra, mas o velho modelo
mercantilista[viii].

A idéia metalista[ix] era encarada como fundamental para o Portugal desses tempos, possibilitando-
lhe a industrialização. Outro elemento fundamental do mercantilismo encontrado no modelo pombalino é a
idéia de pacto colonial[x], cabendo à principal colônia portuguesa, o Brasil, servir de fonte de recursos para
Portugal e de mercado consumidor para a produção portuguesa.

Disso se percebe que o mercantilismo pombalino foi uma reação ao liberalismo inglês e uma
tentativa de financiar a industrialização portuguesa. Não se pode afirmar que, caso esta tivesse sido bem-
sucedida, Portugal teria adotado uma política econômica liberal, na busca por mercados consumidores para
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os seus produtos; no entanto, a tendência é que tivesse seguido essa direção.

Os rumos políticos e econômicos dados por Pombal, ainda que bem-sucedidos, sofreram críticas,
tendo sido Carvalho e Melo acusado de proteger a burguesia e de tomar medidas contrárias à nobreza e ao
clero. Certo é que a tese da supremacia da autoridade real não comportava exceções e se estendia a todo o
Estado; a condenação do Marquês de Távora, do Duque de Aveiro e de outros importantes membros da
nobreza pelos crimes de lesa-majestade, traição e rebelião contra o rei[xi], em 1758, e a expulsão dos jesuítas
do Império Português[xii], no ano seguinte, mostraram que D. José I e o Marquês de Pombal não mediram
esforços para acabar com qualquer tipo de oposição ao seu projeto para Portugal.

O governo instaurado em Portugal em 1750, desta forma, pretendeu ser suficientemente forte para
implementar as reformas das quais o País necessitava. Não se discutia a legitimidade do seu poder[xiii], o
que implicava estar o soberano apto a guiar Portugal da maneira como bem entendesse[xiv]; assim, D. José I
cuidou de ser um rei-legislador dos mais profícuos, destacando-se nessa atividade.

Desta forma, o Estado Português da segunda metade do século XVIII foi amplamente marcado pela
força das leis produzidas pelo monarca. A relevância do Direito nesse contexto foi tamanha que surgiram leis
justamente para regular o próprio Direito, num exercício auto-reflexivo sem o qual a autoridade real não
pode exercer plenamente os seus poderes.

 
2 AS FONTES DO DIREITO EM PORTUGAL ATÉ 1769

Ao tratar das fontes do direito em Portugal, este trabalho fez do ano de 1769 um paradigma, em
razão de que, nessa data, alterou-se consideravelmente o disciplinamento legal do tema. Em tópico próprio,
as referidas alterações merecerão reflexão específica.

Antes de tudo, é preciso afirmar as dificuldades que cercam o tema das fontes do direito. Expressão
plurissignificativa, o seu emprego se dá, freqüentemente, de modos diversos. Tércio Sampaio Ferraz Júnior
constatou essa ambigüidade no uso da expressão, a qual pode significar, de forma simultânea e confusa, “a
origem histórica, sociológica, psicológica, mas também a gênese analítica, os processos de elaboração e de
dedução de regras obrigatórias, ou, ainda, a natureza filosófica do direito, seu fundamento e sua justificação”
[xv].

No âmbito da dogmática, precisamente na dogmática analítica, Ferraz Júnior constata que a
utilização da expressão fonte serve para descrever os “modos de formação das normas jurídicas, ou seja, sua
entrada no sistema do ordenamento” [xvi]. É nesse sentido, por exemplo, que Miguel Reale[xvii] emprega o
termo fonte e é deste conceito que se parte neste trabalho.

          Voltando ao período que ora se estuda, deve-se dizer que a posição da lei enquanto principal
fonte do direito em Portugal já estava consolidada há alguns séculos, pelo menos desde a Baixa Idade Média.
Sobre o Direito dessa época, é válido mencionar que uma das alterações mais visíveis entre os ordenamentos
medievais e os modernos foi, justamente, o fim, ou, pelo menos, a diminuição do pluralismo que caracterizou
o medievo. Conviviam ordenamentos internos e externos, direito nacional (iura propria) e direitos externos,
de matrizes romano-canônicas (ius commune) [xviii].

         Na Ibéria, a lei foi utilizada desde tempos bem anteriores e com muito mais freqüência do que
em outras regiões[xix]; exemplo disso foi o Liber Iudiciorum ou Lex Visigothorum, compilação de leis
visigóticas do século VII, assim como as próprias Siete Partidas, finalizadas em 1265, durante o reinado de
Alfonso X de Castela, e aplicadas em Portugal.

         Precoce também foi a atividade legislativa própria de Portugal. As Ordenações Afonsinas,
primeiro corpo de leis essencialmente português, apareceram em 1446; tratavam-se, em verdade, de uma
compilação de leis e não de um código com leis novas, e isso só indica ser ainda anterior ao século XV a
utilização das leis como fonte do direito. A elas, às Ordenações Afonsinas, seguiram-se as Manuelinas (1521)
e as Filipinas (1603).

         As leis das quais se tratou eram os atos dos soberanos, cujas principais características eram a
generalidade e a destinação a todos os súditos ou a uma parte deles. Estava intimamente ligada à idéia de
iurisdictio, que, antes do século XVIII, correspondia à titularidade do poder de aplicar e de produzir direito,
seja a produção anterior ou concomitante com a aplicação[xx]. Mas o termo latino lex, ao qual se faz a
correspondência com a idéia de lei, era bem mais amplo no setecentos: compreendia os atos legislativos do
soberano, o direito romano, os costumes e a legislação estatutária[xxi]. Mais próximo estava da idéia de
fonte do direito.

Não se pode, desta forma, compreender as leis das quais se trata aqui como as leis com as
características liberais, fruto de deliberações parlamentares; por lei, no período analisado, quer-se expressar
uma idéia mais próxima do conceito de lex acima apresentado. José Homem Correia Telles, ao analisar a Lei
da Boa Razão, no começo do século XIX, indica que, mais importante do que a forma, é o elemento
material, a força de lei que possuem os diferentes instrumentos normativos de que dispunha o legislador
português do século XVIII[xxii].

Considerável foi a atividade legislativa em Portugal mesmo antes de 1750. Só em relação a 1701,
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por exemplo, José Justino de Andrada e Silva relacionou vinte e um alvarás, três provisões e duas cartas
régias[xxiii]. Os autores da primeira metade do século XVIII, contudo, não se mostravam favoráveis a uma
intensa atividade legislativa; Airton Seeländer[xxiv] faz referência especial a dois juristas, Diogo Guerreiro
C. de Aboym (1663-1709) e João Pinto Ribeyro (+1649), para quem o papel do rei seria conservar o
ordenamento e as leis existentes, a fim de que elas mantivessem a pureza inerente aos diplomas antigos. Não
obstante o posicionamento dos referidos autores, a atividade legislativa não pode ser considerada
inexpressiva: em 1709, ano da morte de Aboym, foram publicadas vinte e quatro leis[xxv], enquanto que, em
1729, ano da edição das obras de Ribeyro utilizadas por Seeländer, foram publicadas oito[xxvi].

No começo do século XVIII, a principal referência legal portuguesa eram as Ordenações Filipinas,
as quais seguiram a tradição inaugurada pela Ordenações Afonsinas de se privilegiar o direito pátrio, nascido
internamente em Portugal; igualmente, previa o que se convencionou chamar dirieto subsidiário, aquele que
seria aplicável nos casos em que o direito principal, o pátrio, não poderia ser utilizado. As hipóteses de
emprego do direito subsidiário, contudo, eram tão extensas que há autores, como Paulo Ferreira da
Cunha[xxvii], que se posicionam por uma ligeira falseabilidade dessa subsidiaridade: as hipóteses em que
cabia o direito subsidiário eram tão freqüentes que estaria descaracterizada a própria de idéia de que seriam
supletivas.

O Título LXIV do Livro Terceiro das Ordenações Filipinas indica as fontes do direito: leis, estilos
da Corte e costumes; subsidiariamente, o direito romano, o direito canônico[xxviii] e a doutrina, em primeiro
lugar as Glosas de Acúrsio e, em segundo, as de Bártolo. Caso ainda assim não se resolvesse o problema,
cabia a interpretação autêntica, por decisão do próprio Rei, já que atuava como legislador.

Havia, contudo, um condicionamento à aplicação do direito romano: “As quaes Leis Imperiais
mandamos, sómente guardar pola boa razão em que são fundadas”. Tratava-se, portanto, de limitar o
emprego do direito romano aos casos que a razão o considerasse adequado. Não obstante a tentativa de se
impor barreira ao uso do direito romano, tal determinação, na verdade, servia para muitas interpretações, em
razão de ser tal expressão muito vaga, o que só reforçou a necessidade de tornar mais claros os critérios para
a utilização dessa fonte do direito.
 
3 A LEI DA BOA RAZÃO E AS ALTERAÇÕES DELA DECORRENTES
3.1 O que foi a Lei da Boa Razão

A Lei da Boa Razão foi publicada em 18 de agosto de 1769 pelo rei D. José I, tendo como principal
objetivo reformular as matérias concernentes às fontes do direito em Portugal, bem como fornecer um
critério seguro e objetivo sobre o que seria a boa razão sobre a qual se referiram as Ordenações Filipinas
quando a estabeleceu como critério à aplicação do direito romano.

Seu caráter instrumental é notório. Era uma lei cuja finalidade foi tratar de outras leis, ou, mais
precisamente, aplicá-las do modo mais adequado. Mais do que uma simples norma sobre aplicação, a Lei da
Boa Razão trazia, além do modo de utilização das leis, o que poderia ser aplicado; era uma meta-norma,
instrumento legal indicador do que era Direito no Portugal do século XVIII.

As mudanças trazidas pela Lei da Boa Razão ao Direito Português foram profundas. Apesar de
serem muitas delas apenas a consolidação e o reforço de algumas posturas já há algum tempo tomadas pela
Coroa, a publicação de uma lei reguladora do Direito foi importante para dar a segurança almejada
principalmente pelo Estado. As incertezas sobre as matérias jurídicas eram prejudiciais e só atrapalhavam as
tendências centralizadoras de D. José I e do Marquês de Pombal.  

 
3.2 Principais alterações
3.2.1 Sobre a fonte principal do direito

A Lei da Boa Razão não inovou quanto à principal fonte do direito em Portugal, uma vez que,
conforme se demonstrou acima, a lei ocupava esse posto há tempos. O referido diploma fortaleceu essa
predominância dos instrumentos legislativos sobre as demais fontes.

Quando da criação das Ordenações Filipinas, tentou-se reunir a integralidade da legislação ainda
vigente em Portugal na época, daí o porquê de se falar em casos omissos na referida consolidação[xxix].
Todo o direito português se encontrava, em 1603, nas Ordenações, mas estas, pensando na sua aplicabilidade
por muito tempo avante, trataram de fazer referência a casos que, porventura, não se enquadrassem entre os
regulados por elas; abriram-se, portanto, às situações não antes previstas, fazendo com que o direito
subsidiário pudesse ser utilizado como fonte do direito.

A lei aplicável deveria ser a portuguesa, oriunda do legítimo legislador português, o rei. Não cabia a
qualquer lei a predominância entre as fontes, mas somente à lei pátria, o que é perfeitamente coerente com a
postura de força do governo josefino.

Além das referidas espécies de instrumentos normativos[xxx], poderiam ser as leis do período
classificadas de acordo com outros critérios, em especial quanto à origem. Existiam leis nacionais, as já
referidas leis pátrias, mas existiam normas cuja incidência não se limitava aos âmbitos territoriais das nações;
nestas, enquadravam-se o direito romano, referido na legislação portuguesa como Leis Imperiais, já que, à
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época, persistia, ainda que formalmente, o Império Romano[xxxi], e o Direito Canônico, cuja incidência, em
tese, deveria ser restrita às matérias espirituais.

Por outro lado as legislações temporais se contrapunham não somente à legislação canônica, mas,
também, às leis que estavam acima dos homens. Tratam-se das leis divinas, eternas e naturais, sistematizadas
por Tomás de Aquino[xxxii], conceitos cuja influência na Europa se estendeu por séculos; em Portugal, essa
influência foi ainda mais forte, em decorrência da força da Escolástica espanhola do século XVII[xxxiii].

Entre as leis pátrias, José Homem Correia Telles tratou de separá-las em dois grupos, a partir do
objeto da norma. Dividiu-as em leis políticas e leis econômicas; as primeiras teriam como objeto o Direito
Pátrio Público Externo[xxxiv], enquanto as segundas tratariam do Direito Pátrio Público Interno[xxxv].

Tal separação, mais do que a sua finalidade didática, evidencia referência explícita da filosofia
política aristotélica: José Homem Correia Telles parte da divisão entre assuntos políticos, os concernentes ao
Direito Público Universal, por ser referente a qualquer Estado ou República, e assuntos econômicos, aqueles
que se relacionam a qualquer dos membros de uma família[xxxvi]. Para esclarecer essa decisão, o autor lança
mão de dois exemplos: “a Lei que exclúe da successão os bastardos dos Nobres, he huma Lei Economica; e a
que exclúe da successão da Corôa as filhas dos Reis, que casarem com estrangeiros, huma Lei
Política”[xxxvii]. Ou seja, as leis políticas se refeririam a assuntos de Estado, enquanto as leis econômicas
regulariam a vida privada.

É evidente que os juristas sentiram dificuldades para aplicar as leis pátrias em primeiro lugar; a
pouca importância conferida a essas leis até 1769 era referendada por uma formação universitária de cunho
romanista e canônica. Três anos depois da Lei da Boa Razão, contudo, promulgaram-se os Estatutos da
Universidade de Coimbra, reformados justamente com a intenção de preparar os juristas para essa nova
realidade do Direito Português.

Os novos Estatutos coimbrãos complementaram as reformas iniciadas com a Lei da Boa Razão.
Ambos os diplomas foram normas que versaram sobre o próprio Direito, servindo como instrumentos para a
sua utilização, a qual deveria ser a adequada com os objetivos do governo instalado em Portugal[xxxviii]. 

 
3.2.2 A idéia de “boa razão”

O termo “boa razão” já aparecia nas Ordenações Filipinas e era utilizado como critério para a
aplicação ou não do direito romano. A abertura que possui o significado da expressão, contudo, dificultava o
seu adequado emprego, sendo necessário um conceito mais preciso.

A Lei da Boa Razão, em cujo nome se evidencia a relevância possuída pela idéia de “boa razão”,
tratou de fixar parâmetros seguros para a expressão utilizada nas Ordenações. Para isso, não apresentou um
conceito fechado, preferindo a isso relacionar três hipóteses daquilo que poderia ser utilizado para
fundamentar a boa razão.

Inicialmente, a lei, no seu item 9, indica aquilo em que não consiste a boa razão:
 

E mando pela outra parte, que aquella boa razão , que o sobredito preâmbulo determinou, que fosse na
praxe de julgar subsidiaria, não possa nunca ser a da authoridade extrínseca destes, ou daquelles textos
do Direito Civil, ou abstractos, ou ainda com a concordância de outros

 
Essa exclusão de antemão serviu para impedir a aplicação de textos por motivos outros que não a sua
adequação à boa razão. Os fundamentos para da aplicação devem vir da própria lei, da sua compatibilidade
com os critérios objetivos da boa razão, e não por argumentos como o de autoridade[xxxix].

Em seguida, o legislador começa a tratar dos elementos apontados como componentes da boa
razão. No primeiro caso, ela consistiria “nos primitivos princípios, que contém verdades essenciaes,
intrínsecas, e inalteráveis, que a Ethica dos mesmos Romanos havia estabelecido, e que os Direitos Divino, e
Natural, formalizarão para servirem de Regras Moraes, e Civis entre o Christianismo”.

A importância dessa determinação é visível; de uma vez, ela dá relevância ao direito natural, o qual
fundamentará o direito burguês nas revoluções liberais, e condiciona o direito romano ao direito natural e ao
divino. Em outras palavras, a Lei da Boa Razão indica que o direito romano só é aplicável se estiver em
conformidade com os ensinamentos cristãos. José Homem Correia Telles afirmou não ser adequado o
emprego do direito romano caso ele tenha fundamentos pagãos e dá numerosos exemplos desses casos[xl].

No segundo caso, seria boa razão a que “se funda nas outras Regras, que de universál
consentimento estabeleceo o Direito das Gentes para a direcção, e governo de todas as Nações civilisadas”.
A conformidade do direito romano deveria ser conferida perante os países que compunham o mundo
civilizado, mas a lei não indica quais os países “iluminados” nem um critério para hierarquizar esses direitos
potencialmente concorrentes[xli]. Analisando a totalidade da lei, pensa-se que por “civilizado” quis-se indicar
as nações cristãs[xlii]. Já quanto à idéia de direito das gentes, Paulo Ferreira da Cunha menciona a influência
do pensamento de Hugo Grotius na formação desse conceito[xliii].

Por fim, no terceiro caso, entender-se-ia por boa razão a que
 

se estabelece nas Leis Políticas, Economicas, Mercantis e Maritimas, que as mesmas Nações Christãs
tem promulgado com manifestas utilidades, do socego publico, do estabelecimento da reputação, e do
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augmento do cabedaes dos povos, que com as disciplinas destas sabias, e proveitosas Leis vivem felices
à sombra dos thronos, e debaixo dos auspícios dos seus respectivos Monarcas, e Principes Soberanos.

 
José Homem Correia Telles indica que a razão pela qual se remeteram discussões referentes a matérias
comerciais a normas externas foi a insuficiência de leis pátrias sobre o tema, cabendo o socorro às leis de
matrizes romanas[xliv]. O direito comercial, aliás, teve profundas ligações com o direito romano; a lex
mercatoria, cuja origem remonta aos tempos imperiais, influenciou profundamente as leis comerciais ainda
hoje vigentes.

Ainda que tenha tentado clarear o conceito de boa razão, a Lei de 18 de agosto de 1769 não o fez
com o sucesso pretendido, e isso foi constatado pouco depois, com a reforma dos Estatutos da Universidade
Coimbra, em 1772. Nesta, indicou-se a importante fórmula da verificação do uso atual: na dúvida sobre se
uma norma de direito romano estaria conforme ou não à boa razão, deveriam os juízes verificar qual o uso
moderno que se fazia, entre as nações civilizadas, da referida norma[xlv].

Consagrou-se legislativamente, portanto, a doutrina do usus modernus pandectarum[xlvi], de
origem alemã e influenciada por autores como Benedikt Carpzov (1595-1666)[xlvii], Justus Henning
Böhmer (1674-1749)[xlviii], Augustin Leyser (1683-1752)[xlix] e Johann Gottlieb Heineccius (1681-
1741)[l]. A influência da pandectística em Portugal, chegando essa tendência, inclusive, à lei, foi anterior à
Escola Pandectística Alemã, cuja origem remonta aos autores mencionados, mas que só se desenvolveu no
século XIX[li].
 
3.2.3 Direito subsidiário

Tendo já apresentado em que consistia o direito subsidiário e restando claros os limites daquilo que
se considerava boa razão, fica claro que o emprego do direito subsidiário, especialmente do Direito Romano,
foi bastante restrito. As leis pátrias, oriundas do rei-legislador, ganharam importância com a Lei da Boa
Razão e passaram a ser mais relevantes do que o direito romano, o qual só era utilizado diretamente[lii] em
situações excepcionais e dentro dos limites traçados em 1769.

O direito canônico aparecia nas Ordenações como fonte subsidiária do direito, mas, com a Lei da
Boa Razão, sofreu alterações substanciais, as quais, em verdade, restringiram a sua aplicação. Isso porque a
lei em comento, no seu item 12, reservou o uso do direito canônico exclusivamente para “materia que traga
peccado”, excepcionando os casos em que o pecado não apareça às hipóteses em que “os Sagrados Canones
determinem o contrario”.

A convivência entre direito laico e direito canônico foi intensa, especialmente no medievo[liii],
tendo assim permanecido até o Setecentos, fruto da influência da Igreja no Estado. Apesar de essa ingerência
religiosa nos assuntos de governo ter diminuído progressivamente desde a Baixa Idade Média, ela ainda
persistia no século XVIII, manifestando-se, inclusive, na ampla utilização do direito canônico em Portugal,
uma vez que o extenso rol de matérias enquadradas como “de peccado” fazia do direito canônico verdadeiro
substituto do direito pátrio em diversos temas, a exemplo do penal.

A centralização josefina e pombalina refletiu na tentativa de diminuir a presença eclesiástica em
assuntos que fugissem aos seus temas. Medidas como a expulsão dos jesuítas e a reforma dos Estatutos da
Universidade de Coimbra exemplificam essa tendência, da mesma forma que a comentada restrição do uso
do direito canônico. Quanto a esta, outro aspecto merece destaque: a Lei da Boa Razão determinou que, em
casos de conflito entre o direito pátrio e o direito canônico, aquele deveria prevalecer, e não este, como
mandava a tradição. Alterou-se, portanto, a secular predominância do direito canônico sobre o pátrio.

Outra tradicional fonte subsidiária cuja importância sofreu drástica redução foi a doutrina. As obras
de Acúrsio e de Bártolo, com as Ordenações Filipinas, foram alçadas à categoria de fontes subsidiárias em
Portugal, o que só retrata a importância que lhes era dada já há alguns séculos. O prestígio que tiveram os
glosadores e os comentadores, representados, respectivamente, por Acúrsio e Bártolo, foi intenso desde a
Baixa Idade Média, momento em que se deu a recepção do direito romano.

Prestou-se Acúrsio à função de reunir as glosas elaboradas por juristas anteriores numa obra
intitulada Glosa ordinaria[liv]. Sobre a obra dos glosadores, Paolo Grossi rebate as críticas de que os seus
trabalhos eram exegéticos e imobilizariam o direito, defendendo, ao contrário, que os glosadores teriam sido
corajosos ao utilizar um instrumento lógico útil e inovador que ajudou a modificar a cultura jurídica[lv].
Bártolo, por sua vez, apesar de ter utilizado largamente citações de outros autores, adicionava a esses
ensinamentos comentários seus, o que foi de extrema utilidade, principalmente nas situações em que
entrariam em conflito o ius commune, de ordem geral e emanado do Império, e o ius proprium, particular de
cada local. A tentativa desse jurista foi de conciliá-los, interpretando o segundo a partir do primeiro[lvi].

Com a Lei da Boa Razão, a doutrina deixou de ser fonte do direito, ainda que subsidiária. O
referido diploma não se contentou em retirar-lhes a autoridade, tecendo-lhes duras críticas e afirmando que
eles teriam sido destituídos da instrução da história romana, elemento fundamental para entender os textos
jurídicos romanos, não conheceriam perfeitamente a filologia e a língua latina e estariam desprovidos do
conhecimento das regras fundamentais do direito natural e do direito divino que cercariam a boa razão. Seus
juízos seriam vagos, errantes e contrapostos à boa razão[lvii].

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6119



Não passou imune a críticas essa inovação legislativa. José Homem Correia Telles, em que pese
reconhecer que os dois autores não teriam sido bons intérpretes das leis romanas, justifica essa deficiência
pela época em que ambos viveram, entre os séculos XIII e XIV, chegando a afirmar que “se das suas
opiniões não resultava perigo de salvação eterna, quanto melhor segui-las, que vagar na incerteza!” [lviii].
Termina fazendo sugestão sobre a doutrina: “Conviria pois que a nossa Lei desauthorisando Accursio e
Bartholo, lhes substituísse outros DD. de melhor nota, a fim de ficar menos campo ao perigoso arbitrario dos
Julgadores”[lix].
 
3.2.4 O costume

O uso dos costumes, antes reconhecidos e utilizados como fonte subsidiária, não cessou com a Lei
da Boa Razão. Eles continuaram a figurar entre as fontes do direito; entretanto, com a nova lei, sofreram
severo disciplinamento. O legislador optou por lhes condicionar a aplicação a três critérios legalmente
estabelecidos, os quais, é importante que se frise, deveriam ser cumpridos cumulativamente.

Aparecem no item 14 os três requisitos. No primeiro deles, subordinam-se os costumes às “mesmas
bôas razões”, colocando-lhes em conformidade com o restante da lei e ligando-lhes às idéias acima
mencionadas do que seria a boa razão. O segundo requisito condiciona a existência de costumes à
inexistência de contraposição às Leis pátrias, o que indica a proibição do costume contra legem. Por fim, no
último requisito, o mais difícil de ser alcançado: o de “ser tão antigo, que exceda o tempo de cem annos”.
Esse requisito temporal serviu não somente para preservar a autoridade de costumes realmente tradicionais e
fortemente arraigados na cultura jurídica portuguesa, mas, principalmente, para limitar consideravelmente o
direito costumeiro.

Entende-se essa medida a partir do contexto em que ela se deu. D. José I e o Marquês de Pombal
pretendiam racionalizar o Estado português, o que implicava a necessidade de se excluir o caráter
espontâneo da formação do direito, o qual caracterizava, justamente, as origens do direito consuetudinário;
Mário Reis Marques chama atenção para a contraposição entre razão e tradição, tendo o iluminismo
privilegiado a primeira[lx]. Da mesma forma, permitir um direito que não se originasse do legislador seria um
contrasenso diante do governo forte ali instalado.  
 
3.2.5 Sobre a interpretação
3.2.5.1 Interpretação autêntica

Logo nas primeiras linhas de uma de suas mais conhecidas obras, José Homem Correia Telles indica
em quais casos ele acreditava ser absolutamente necessária a interpretação as leis:
 

1º quando na Lei se encontra alguma obscuridade, alguma ambigüidade, ou falta de expressão; 2º
quando o sentido da Lei he claro nos termos, mas conduzir-nos-hia a consequencias falsas, de decisoens
injustas, se indistinctamente fosse applicada a tudo o que parece ser comprehendido nas suas
palavras[lxi].

 
Essa passagem representa o que se pensava sobre a interpretação das leis em Portugal entre os

séculos XVIII e XIX: nem tudo precisa ser interpretado, mas somente os casos em que a clareza inexistente
prejudicasse o bom entendimento e a boa aplicação da norma.

Assim como não eram todos os casos que ensejavam a necessidade de se interpretar, esse exercício
não caberia a qualquer um. A interpretação ideal deveria ser realizada pelo autor da lei, pois, como dele
partiu o ato legal, só ele poderia indicar o que se quis expressar. Mas a determinados órgãos caberia a
interpretação das leis, como aos tribunais. Em Portugal, por exemplo, o rei D. Manuel I transferiu à Casa de
Suplicação a possibilidade de indicar a autêntica vontade da lei[lxii].

Desta forma, o conceito de interpretatio trazido por Giovanni Tarello[lxiii] se enquadra no que aqui
se quer demonstrar. Os elementos principais dessa interpretação eram a razão e a autoridade: a primeira
fundamentaria a decisão de quem poderia interpretar por estar investido na segunda.

A interpretação mais importante, no momento, era a autêntica, com a qual se pretendia indicar a
vontade do legislador a partir de esclarecimento prestado por ele próprio. Não é que se proibisse a
interpretação por outros órgãos, muito pelo contrário; conforme já expresso parágrafos acima, a Casa de
Suplicação tinha a incumbência de interpretar e de uniformizar a interpretação das leis, e a Lei da Boa Razão
não alterou essa determinação, prevendo no seu sexto item, inclusive, um longo procedimento a ser seguido.

Entretanto, caso persistissem dúvidas depois da intervenção pela Casa de Suplicação, ao rei caberia
se pronunciar sobre elas, conforme determina o décimo primeiro item da Lei da Boa Razão. Esse recurso
funcionava como último justamente pelo prestígio da interpretação autêntica, já que ela resolveria
definitivamente qualquer dúvida que eventualmente aparecesse.

Rui Manuel de Figueiredo Marcos relaciona a opção e o prestígio da interpretação autêntica no
período josefino com as duas grandes preocupações da ordem jurídica do período, que eram a segurança
jurídica e a modernização da ordem jurídica nacional[lxiv]. A interpretação autêntica, por servir ao
esclarecimento daquilo que quis o autor da lei, não poderia ser mais útil à segurança jurídica, ainda mais pelo
fato de que, por ser realizada pelo rei, tinha-se a certeza do cumprimento da sua autoridade. Da mesma
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forma, estando o soberano comprometido com as alterações necessárias dentro da ordem jurídica
portuguesa, mesmo porque ele as comandava, não deixaria de realizar a interpretação autêntica em
conformidade com aquilo que se passou a entender enquanto boa razão.
 
3.2.5.2 Interpretações ampliativas e restritivas

Em regra, a interpretação das leis deveria ser estrita, bem como a sua aplicação; em outras palavras,
as leis só deveriam servir aos casos estritamente previstos por elas. Disso se conclui que não deveriam
ocorrer extensões ou restrições da aplicação da lei, mas tão-somente a aplicação dela aos casos para os quais
ela fora pensada. Nesse sentido, as atuações da Casa de Suplicação e do próprio rei indicavam as funções
originais das leis.

Apesar dessa proibição, a Lei da Boa Razão, no seu décimo primeiro item, excetua os casos em que
se admitem restrições e ampliações na aplicação das leis. A letra do texto dizia o seguinte:
 

Exceptuo comtudo as restricções, e ampliações, que necessariamente se deduzirem do espírito das
minhas Leis significado pelas palavras dellas tomadas no seu genuíno, e natural sentido: as que se
reduzirem aos princípios acima declarados: e as que por identidade de razão, e por força de
comprehensão, se acharem dentro no espírito das disposições das minhas ditas Leis.

 
O texto é de grande importância para a questão da interpretação, já que dá ao tema as diretrizes a

serem seguidas. Constata-se que o sentido primeiro e mais importante das leis era, nos termos da Lei da Boa
Razão, o natural ou genuíno, a partir do qual se parte para a descoberta do espírito da lei, o qual era
entendido, segundo José Homem Correia Telles, como o fim ao qual se destinava a lei, podendo se
manifestar nas suas mesmas palavras, na natureza e no fim do negócio ao qual ela se destina ou na
compreensão do entendimento da ocasião em que a lei surgiu[lxv].

Compreendido como se manifestava o espírito da lei, seria possível ampliar o restringir o seu
alcance, no sentido de permitir que somente aos casos enquadrados nesse espírito coubesse a lei em
análise[lxvi].

Outra hipótese que se afigurava como possível caso de restrição ou ampliação se dava quando de
ferimento da boa razão. Portanto, caso a não restrição ou ampliação viesse a ferir a boa razão, não se podia
impedir que ela acontecesse[lxvii].

Por fim, há um último caso, o da identidade de razão. José Homem Correia Telles explica que
“razão da Lei he a causa, respeito, e fim que moveo o Legislador a estabelece-la”[lxviii]. Não persistindo
mais o que deu causa à necessidade de se nascer determinada lei, perdia-se, ainda segundo o mesmo
autor[lxix], o sentido de se aplicá-la. Desta forma, não havendo mais a razão, não deveria persistir a lei. Caso
a razão persistisse, os casos nela enquadrados deviam receber o mesmo tratamento.
 
3.2.6 O papel da Casa da Suplicação

Não se sabe ao certo a partir de quando foi instalada a Casa da Suplicação. Desde as Cortes de
Évora (1481-1482), porém, falou-se em tribunais com funções judiciais, quando coexistiam a Casa do Cível,
cuja criação remonta o ano de 1355, e a Casa da Suplicação[lxx]. De certo, contudo, é que a Casa da
Suplicação funcionava como um tribunal de última instância para a maioria das controvérsias judiciais[lxxi].

As Ordenações Filipinas falavam nos estilos das cortes como fonte do direito, os quais consistiam,
segundo José Homem Correia Telles, no “uso acerca do modo de praticar o que as Leis mandão”, sendo
definidos justamente pelos tribunais[lxxii].

A Lei da Boa Razão, porém, limitou, no décimo quarto item, a aplicação dos estilos das cortes à sua
conversão em assentos pela Casa da Suplicação[lxxiii]. Isso implicava uma centralização do poder decisório
dentro da função jurisdicional: somente a Casa da Suplicação, e não outros tribunais do Reino, podia
assentar e, uma vez feitos os assentos, finalizar as controvérsias interpretativas sobre um tema.

Essa centralização resolvia fato apontado como problemático: os Tribunais da Relação do Porto, de
Goa, de Salvador e do Rio de Janeiro fixavam interpretações sobre determinadas leis que, muitas vezes,
conflitavam entre si e divergiam da fixada pela Casa da Suplicação. Com a competência privativa desta para
exercer esse poder, racionalizava-se a interpretação e garantia-se a segurança jurídica, uma vez que a
obediência a essas decisões da Casa da Suplicação era estrita, em razão do seu efeito vinculante.

A importância dos assentos da Casa da Suplicação foi enorme em Portugal, especialmente a partir
da Lei da Boa Razão. Rui Manuel de Figueiredo Marcos faz uma divisão em dois períodos dos assentos a
partir da referida lei; antes de 1769, eles funcionavam com uniformizadores da jurisprudência. Contudo, a
partir desse ano, a sua importância cresceu, pois eles passaram a liderar o processo de recepção
jurisprudencial das novas idéias jusnaturalistas[lxxiv].

O direito natural, que funcionava como um dos elementos da boa razão, apareceu, inclusive, como
fundamento único de diversas decisões, a exemplo de um dos assentos de 20 de julho de 1780[lxxv]. Alguns
desses assentos funcionavam, também, para fixar critérios interpretativos, alguns dos quais extremamente
importantes, como o princípio da irretroatividade das leis[lxxvi], fixado em um assento do dia 23 de
novembro de 1769, e da proteção do direito adquirido[lxxvii], em assento do dia 9 de abril de 1772.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que se expôs, pretende-se, nesta parte final, apresentar algumas considerações
conclusivas sobre a matéria discutida.

Em meio à situação política e econômica na qual se inseria Portugal na segunda metade do século
XVIII, as principais medidas adotadas pela Coroa para modernizar o Direito Português foram as edições de
duas leis, a da Boa Razão (1769) e a reforma dos Estatutos da Universidade de Coimbra (1772), ambas de
caráter instrumental, pois alteraram o próprio funcionamento do direito.

A Lei da Boa Razão, anterior às revoluções burguesas, trouxe já para o ordenamento nacional uma
série de elementos que seriam, posteriormente, objeto da pretensão liberal. O recebimento das idéias
iluministas sobre o direito natural, diferente da tradição escolástica espanhola e portuguesa, é claramente
percebida com o advento da lei referida.

A força de um ordenamento nacional racionalmente elaborado, no qual a lei, pensada e escrita em
conformidade com o direito natural, pode ser observada em Portugal antes mesmo das revoluções liberais e
do positivismo que as seguiu. Muito do que os positivistas vieram a implementar na França, como a
interpretação estrita e autêntica, passou a ser realidade em Portugal ainda no século XVIII. O direito natural,
como se quis demonstrar, fundamentava as leis e era utilizado em alguns momentos para fundamentar
determinadas decisões da Casa da Suplicação.

Não se quis aqui afirmar que a Lei da Boa Razão implantou em Portugal um liberalismo precoce.
Isso jamais poderia ser defendido por razões diversas, dentre as quais o caráter absolutista do Estado
Português na segunda metade do século XVIII, a inexistência de um código perfeito e sem lacunas, como
pretenderam os liberais franceses, e a diferença de quem ocupava o posto de legislador, pois, em Portugal,
tal posição cabia unicamente ao monarca.

Quis-se chamar a atenção, contudo, para uma série de similaridades entre o Direito Português
alterado pela Lei da Boa Razão e os ordenamentos oriundos das revoluções liberais, como a valorização do
direito pátrio, bem como a importância conferida às leis, que, apesar se expressarem em diversas espécies,
como se demonstrou, tinham em comum as características de possuírem forma escrita e caráter genérico.
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[i] A complexidade que envolve as questões econômicas, especialmente quando aliadas às políticas, é tamanha que, caso fosse
explorada, acarretaria a fuga do tema aqui proposto. Desta forma, remete-se o leitor a outro trabalho deste autor, intitulado Direito,
economia e liberdades em Portugal, século XVIII, ainda inédito.
[ii] Sobre a administração fazendária no Brasil Colonial, cf. SALGADO, Graça (Org.). Fiscais e meirinhos: a Administração no
Brasil Colonial. 2 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985, 83-95.
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reforma da Universidade de Coimbra (1772). São Paulo: Annablume, 2008.
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pombalina: alguns aspectos fundamentais. Coimbra: Almedina, 2006, p. 69-70.
[vii] SCHWARCZ, Lília Moritz, op. cit., p. 96.
[viii] Sobre o perfil das medidas econômicas adotadas no governo de D. José I, afirmou Airton Seeländer: “Seit seinen Aufenthalten
als Botschafter in London (1738-1743) und Wien (1745-1749), befürwortete Sebastião José de Carvalho e Melo die Anwendung
eines neuen Regierungsstils: die Krone, die bisher nur sporadisch die Initiative im Wirtschaftsbereich ergriffen hatte, sollte nun
energisch eine umfassende, kohärente merkantilistische Wirtschaftspolitik durchsetzen” SEELÄNDER, Airton Cerqueira Leite.
Polizei, Ökonomie und Gesetzgebungslehre: ein Beitrag zur Analyse der portugiesischen Rechtswissenschaft am Ende des 18.
Jahrhunderts. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2003, p. 15.
[ix] “Essa idéia foi deduzida da seguinte observação: a prosperidade dos países parece estar na razão direta da quantidade de metais
preciosos que possuem”. HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14 ed. São Paulo: Atlas, 1984, p. 65.
[x] Sobre o tema, cf. HUGON, Paul, op. cit., p. 78-82.
[xi] Sobre o tema, cf. SCHWARCZ, Lília Moritz, op. cit., p. 100-101; MARCOS, Rui Manuel de Figueiredo, op. cit., p. 104-114;
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Campos da violência: escravos e senhores na Capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 91-94.
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op. cit., p. 101-103. Ainda que a Igreja tenha continuado a exercer forte influência em Portugal, a sua submissão ao poder secular foi
visível.
[xiii] Não se aprofundará neste artigo sobre a origem da legitimidade do poder dos reis, mas é preciso que se esclareça que a hipótese
mais aceita por este autor é a de que ela se originaria da sua aclamação nas Cortes, em que se reuniam os três braços do Reino –
nobreza, clero e o povo, através dos procuradores das vilas e das cidades. Sobre a tese aqui levantada, cf. CABRAL, Gustavo César
Machado; DINIZ, Márcio Augusto de Vasconcelos. As Cortes e a legitimidade do poder em Portugal (séculos XII-XVII). In:
Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito - CONPEDI; Centro Universitário de Maringá - CESUMAR. (Org.).
Anais do XVIII Encontro Nacional do CONPEDI. 1 ed. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009, p. 5054-5081. Para um
panorama geral das Cortes em Portugal, cf. GRAES, Isabel.  Contributo para um estudo histórico-jurídico das Cortes
portuguesas entre 1481-1641. Coimbra: Almedina, 2005.
[xiv] O poder real não era, de fato ilimitado. Jean Bodin defendia que o seu exercício encontrava barreiras nas leis divinas, nas leis
naturais e nas leis fundamentais, cf. BODIN, Jean. Les six livres de la République. Paris : Librairie Générale Française, 1993, p.
111-137 e 151-178. Sobre as leis fundamentais, cf. SEELÄNDER, Airton Cerqueira Leite. Notas sobre a constituição do direito
público na Idade Moderna: a doutrina das leis fundamentais. Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos n° 53. Florianópolis:
Fundação Boiteux, dezembro de 2006, p. 197-232; MOHNHAUPT, Heinz. Konstitution, Status, Leges fundamentales Von der
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[xv] FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 4 ed. São Paulo: Atlas,
2003, p. 225.
[xvi] FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio, op. Cit., p. 227.
[xvii] “Por ‘fonte do direito’ designamos os processos ou meios em virtude dos quais as regras jurídicas se positivam com legítima
força obrigatória, isto é, com vigência e eficácia no contexto de uma estrutura normativa. O direito resulta de um complexo de fatores
que a Filosofia e a Sociologia estudam, mas se manifesta, com ordenação vigente e eficaz, através de certas formas, diríamos mesmo
de certas fôrmas, ou estruturas normativas, que são o processo legislativo, os usos e costumes jurídicos, a atividade jurisdicional e
o ato negocial”. REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 140.
[xviii] Falando mais precisamente da Baixa Idade Média, Paolo Grossi trata dessa pluralidade: “Nel secondo medioevo – medioevo
sapienziale – un’altra singolarissima convivenza ci segnalerà il marcato pluralismo di questa esperienza giuridica: nello stesso
territorio avranno vigenza e applicazione – nei modi che si tenterà di precisare più innanzi – sia i considdetti iura propria, cioè le
norme particolari consolidate in consuetudini o emanate localmente da monarchi e da città libere, sia lo ius commune, cioè il maestoso
sistema giuridico universale elaborato sulla piattaforma romana e canonica da un ceto agguerritissimo di giuristi (maestri, scienziati,
pratici), patrimonio scientifico ovunque presente a fornire schemi interpretativi, invenzioni tecniche, soluzioni per i troppi casi
localmente non previsti dalla miopia dei singoli legislatori” GROSSI, Paolo. L’ordine giuridico medievale. 2 ed. Bari: Laterza,
1996, p. 54.
[xix] Grossi reconhece esse fato: “De ‘leggi’ – cioè di atti autoritati generali e rigidi destinati a tutti i sudditi o a una parte cospicua di
essi – nemmeno il primo medioevo è scarso. I monarchi visigoti in Spagna e quelli longobardi in Italia, al vertice di regni che per più
secoli costituiscono un regime stabile, rispettivamente, per l’intera penisola iberica e per buona parte dell’Italia centro settentrionale
(secc. Vi-VIII), sono impegnati in una ripetuta attività legislativa” GROSSI, Paolo, op. Cit., p. 55.
[xx] “Anteriormente al seccolo XVIII la parola ‘iurisdictio’ (e le parole che nelle varie lingue traducevano piú o meno
soddisfacentemente quella parola latina) indicava la titolarità e l’estensione di un potere giuridico di applicare diritto (di creazione sia
altrui sia propria) e di producere diritto (sia precedentemente, sia in concomitanza con l’applicazione)”. TARELLO, Giovanni. Storia
della cultura giuridica moderna: assolutismo e codificazione del diritto. Bologna: Il Mulino, 1993, p. 53.
[xxi] “Per lex si intendeva l’intervento legislativo del sovrano, Il texto del Corpus iuris ove recepito ed in quanto legge del sovrano, le
consuetudini in quanto fissate e compilate, e tutta la legislazione statutaria (da qualsiasi potere statutante provenisse)”. TARELLO,
Giovanni, op. Cit., p. 67.
[xxii] “Carta de lei, ou simplesmente Lei, em nada differem. Os Alvarás com força de Leis valem como ellas, e só differem em
começar pelo nome appellativo = Eu El-Rei. = Os Decretos também tem força de Leis; mas começão pela determinação do Soberano,
occultando o mais das vezes o motivo, e apenas são firmados com a Rubrica do Monarca, nunca passando pela Chancelaria-Mór do
Reino. As Cartas Régias começão pelo nome da Pessoa, á que vão dirigidas; e estas, e bem assim as Resoluções sobre as Consultas
dos Tribunaes, valem como Leis, e servem para a decisão de casos semelhantes”. TELLES, José Homem Correia. Commentario
crítico á Lei da Boa Razão, em data de 18 de agosto de 1769. Lisboa: Typografia de N. P. de Lacerda, 1824, p. 5.
[xxiii] SILVA, José Justino de Andrada e. Collecção chronologica da Legislação Portugueza compilada e anotada. Lisboa:
Imprensa de J. J. A. da Silva, s.d., p. 1-22.
[xxiv] SEELÄNDER, Airton Cerqueira Leite, op. Cit., p. 46-47.
[xxv] RIBEIRO, João Pedro. Indice Chronologico Remissivo da Legislação Portugueza Posterior à Publicação do Codigo
Filippino com hum Appendice. Parte 1: desde a mesma publicação até o fim do reinado do Senhor D. João V. 2 ed. Lisboa:
Typografia da Academia Real das Sciencias de Lisboa, 1805, p. 290-291.
[xxvi] RIBEIRO, João Pedro, op. Cit., p. 318.
[xxvii] CUNHA, Paulo Ferreira da. Para uma história constitucional do Direito Português. Coimbra: Almedina, 1995, p. 174.
[xxviii] Em verdade, o direito canônico não era subsidiário; tratava-se de direito especial, pois cuidava de matérias ligadas à fé e à
espiritualidade. Como o rol destas era bastante extenso, via-se, na prática, um enorme aplicação do direito canônica em Portugal,
principalmente através do Tribunal do Santo Ofício.
[xxix] O nome dado ao Título LXIV do Livro III das Ordenações Filipinas não deixa dúvidas: “Como se julgarão os caso, que não
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forem determinados por as Ordenações”.
[xxx] As Cartas de Lei, as Leis, os Alvarás e os Decretos, cf. SEELÄNDER, Airton Cerqueira Leite. A polícia e o rei-legislador:
notas sobre algumas tendências da legislação portuguesa no Antigo Regime. In: BITTAR, Eduardo. C. B. (Org.). História do Direito
Brasileiro: leituras da ordem jurídica nacional. São Paulo: Atlas, 2008, p. 97.
[xxxi] O Império Romano do Ocidente caiu em 476, mas a coroação de Carlos Magno em 800 fez nascer o Império Carolíngio,
encarado como continuação do Império Romano. Um de seus sucessores, Otto, foi coroado Imperador Romano 962, iniciando o
Sacro-Império Romano Germânico, que durou até 1806. Sobre a primeira dinastia, descendente de Carlos Magno, cf.
SCHNEIDMÜLLER, Bernd. Die Kaiser dês Mittelaltters: Von Karl dem Großen bis Maximilian I. 2 ed. München: C.H. Beck,
2007, p. 44-56. O prestígio e a influência dos imperadores romano-germânicos diminuíram com o passar dos séculos, sendo já o
Kaiser mero figurante na política européia no século XVIII. 
[xxxii] Segundo Santo Tomás de Aquino, “o conceito eterno de lei divina tem a natureza de lei eterna, enquanto ordenada por Deus
para o governo das cousas por ele pré-conhecidas”. AQUINO, Santo Tomás de. Suma Teológica. v 15. Trad. Alexandre Correia.
São Paulo: Profissionais Salesianas, 1954, p. 24. Enquanto que “a lei natural não é mais do que a participação da lei eterna pela
criatura racional”. AQUINO, Santo Tomás de, op. cit., p. 28.
[xxxiii] Dentre os principais autores identificados com a escolástica espanhola está Francisco Suárez (1548-1617), que viveu os
últimos vinte anos de sua vida em Portugal, onde foi professor da Universidade de Coimbra. Sobre a sua obra, cf. VILLEY, Michel. A
formação do pensamento jurídico moderno. Trad. Cláudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 393-422.
[xxxiv] A lei que reformou os Estatutos da Universidade de Coimbra, em 1772, elencou as matérias envolvidas no Direito Público
Externo e que deveriam ser abordadas pelo professor da respectiva disciplina no Livro II, Título III, Capítulo 3, §5.
[xxxv] Sobre as matérias lecionadas pelo professor de Direito Público Interno, os Estatutos as mencionam no Livro II, Título VI,
Capítulo 2, §4.
[xxxvi] TELLES, José Homem Correia, op. Cit., p. 53.
[xxxvii] Idem, ibidem.
[xxxviii] Rui Manuel de Figueiredo Marcos indica que, para acabar com a predominância da escolástica no ensino jurídico português,
criticada especialmente por Luís Antônio Verney, a método mais adequado era acabar com o arbítrio dos alunos e dos professores
quanto ao que era ensinado e ao que estudado. A lei, no caso os Estatutos, deveria guiar os planos de estudos jurídicos em Coimbra.
Cf. MARCOS, Rui Manuel de Figueiredo, op. Cit., p. 160-161. Essa medida adequou-se perfeitamente ao perfil centralizador do
governo josefino.
[xxxix] Quanto ao Direito Romano, era possível que, à época, se reconhecesse a aplicabilidade de determinada lei simplesmente
porque ela fora promulgado por um imperador conhecido, sem antes verificar se ela era adequada ao que determinava a lei
portuguesa.
[xl] Cf. TELLES, José Homem Correia, op. Cit., p. 34-36.
[xli] Cf. MARQUES, Mário Reis. História do Direito Português Medieval e Moderno. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 165.
[xlii] Sobre o tema, afirmou José Homem Correia Telles “ter-se por civilisadas todas as Nações da Europa, só se exceptuarmos a
Turquia”. TELLES, José Homem Correia, op. Cit., p. 62. Isso indica que o critério de ser cristã era fundamental, à época, para o
critério de civilização.
[xliii] CUNHA, Paulo Ferreira, op. Cit., p. 183.
[xliv] Cf. TELLES, José Homem Correia, op. Cit., p. 62-63.
[xlv] MARCOS, Rui Manuel de Figueiredo, op. Cit., p. 156.
[xlvi] Neste sentido, cf. MARQUES, Mário Reis, op. Cit., p. 166; MARCOS, Rui Manuel de Figueiredo, op. Cit., p. 156.
[xlvii] Sobre o autor, cf. OTTO, Jochen. Benedikt Carpzov. STOLLEIS, Michael (Org.). Juristen: ein biographisches Lexikon, von
der Antike bis zum 20. Jahrhundert. München: Beck, 1995, p. 115-116.
[xlviii] Sobre o autor, cf. LANDAU, Peter. Justus Henning Böhmer . STOLLEIS, Michael (Org.). Juristen: ein biographisches
Lexikon, von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. München: Beck, 1995, p. 93.
[xlix] Sobre o autor, cf. LUIG, Klaus. Augustin Lyser. STOLLEIS, Michael (Org.). Juristen: ein biographisches Lexikon, von der
Antike bis zum 20. Jahrhundert. München: Beck, 1995, p. 377-378.
[l] Sobre o autor, cf. LUIG, Klaus. Johann Gottlieb Heineccius. STOLLEIS, Michael (Org.). Juristen: ein biographisches Lexikon,
von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. München: Beck, 1995, p. 279-280.
[li] Essa Escola Pandectística Alemã fez mais famosos autores como Georg Friedrich Puchta (1798-1846) e Bernhard Windscheid
(1817-1892) do que os anteriormente citados, em razão de ter recebido influência da Escola Histórica de Friedrich Carl Von Savigny
(1779-1861) e de ter servido ao positivismo alemão de Karl Friedrich von Gerber (1823-1891) e de Paul Laband (1838-1918). Sobre
a Pandectística Alemã do século XIX, cf. WIEACKER, Franz, op. Cit., p. 491-524; LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do
Direito. 2 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989, p. 19-39  
[lii] Fala-se em aplicação direta do Direito Romano porque é possível enxergar a sua aplicação indireta: preceitos romanos já haviam
sido inseridos na legislação portuguesa, adquirindo o caráter de lei pátria. Portanto, nesta não se inseriam apenas as normas
originariamente portuguesas, mas toda lei que emanasse do legislador português, ainda que o seu nascedouro fosse o Direito Romano.
[liii] “Medieval canon law and civil law developed a close symbiotic relationship with one another. Canonists had to study a good bit
of elementary Roman civil law as part of their training, while jurists who studied Roman law in the schools also had to acquire more
than a slight facility with canon law in order to make a reasonable living. Church law and the laws of civil society complemented each
other, but also competed with each other on many matters”. BRUNDAGE, James A. Medieval Canon Law. New York: Longman,
1995, p. 96-97.
[liv] WIEACKER, Franz, op. Cit., p. 58-59.
[lv] GROSSI, Paolo, op. Cit., p. 159.
[lvi] STEIN, Peter. Roman Law in European History. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p. 71-73.
[lvii] Dizia o texto original o item 13 da Lei da Boa Razão: “Sendo certo, e hoje de nenhum douto ignorado, que Accursio e Bartholo,
cujas auctoridades mandou seguir a mesma Ord. no §1 do sobredito tit., forão destituídos não só da instrucção da História Romana,
sem a qual não podião bem entender os textos que fizerão os assumptos dos seus vastos escriptos; e não só do conhecimento da
Philologia, e da boa latinidade, em que forão concebidos os referidos textos; mas tambem  das fundamentaes regras do Direito
Natural, e Divino, que devião reger o espírito das Leis, sobre que escreverão. E sendo igualmente certo, que ou para supprirem
aqquellas luzes, que lhes faltavão; ou porque na falta dellas ficarão os seus juízos vagos, errantes, e sem boas razões á que se
contrahissem; vierão a introduzir na Jurisprudencia (cujo caracter fórmão a verdade, e a simplicidade) as quase innumeraveis
questões metaphysicas, com que depois daquella Escola Bartholina se tem illaqueado, e confundido os direitos, e domínios dos
litigantes intoleravelmente: mando que as glossas, e opiniões dos sobreditos Accursio, e Bartholo não possão mais ser allegadas em
Juízo, nem seguidas na pratica dos Julgadores; e que antes muito pelo contrario em hum, e outro caso sejão sempre as boas razões
acima declaradas, e não as auctoridades daquelles, ou de outros semelhantes Doutores da mesma Escola, as que hajão de decidir no
foro os casos occorrentes; revogando tambem nesta parte a mesma ordenação, que o contrario determina”.
[lviii] TELLES, José Homem Correia, op. Cit., p. 85.
[lix] TELLES, José Homem Correia, op. Cit., p. 85-86.
[lx] MARQUES, Mário Reis, op. Cit., p. 167.
[lxi] TELLES, José Homem Correia. Theoria da interpretação das Leis e ensaio sobre a natureza do senso consignativo. Lisboa:
Typografia Lacerdina, 1815, p. 5.
[lxii] Ordenações Manuelinas, Liv. V, tít. 58, §1.
[lxiii] “Per interpretatio si intendeva qualunque espressione normativa fosse stata enunciata da tribunali o da giurisperiti, in assenza di
lex applicabile ad un dato aso, in base a ragioni (rationes) o ad opinioni cui si attribuiva ‘autorità’ (auctoritates)”. TARELLO,
Giovanni, op. Cit., p. 67. Deve-se ressaltar que o autor trata, nessa passagem, de um momento específico (começo do século XVIII);
apesar de dizer que os conceitos por ele trabalhados se aplicam a todas as regiões da Europa continental, ele enfatiza a sua
aplicabilidade às culturas jurídicas francesa, germânica e italiana.
[lxiv] MARCOS, Rui Manuel de Figueiredo, op. Cit., p. 182.
[lxv]TELLES, José Homem Correia. Commentario crítico á Lei da Boa Razão, em data de 18 de agosto de 1769. Lisboa:
Typografia de N. P. de Lacerda, 1824, p. 74.
[lxvi] “Quando pois o Espírito da Lei for significado pellas palavras della, e de tal espírito se infira alguma restricção, ou ampliação,
que necessaria seja, para se não preverter esse mesmo espírito; tal restricção ou ampliação he justa”. TELLES, José Homem Correia,
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op. Cit., p. 75.
[lxvii] Cf. TELLES, José Homem Correia, op. Cit., p. 76.
[lxviii] TELLES, José Homem Correia, op. Cit., p. 77.
[lxix] Idem, ibidem.
[lxx] SALGADO, Graça (Org.), op. Cit., p. 38.
[lxxi] Neste trabalho não se tratará com mais profundidade de como se organizavam os órgãos com função jurisdicional em Portugal.
Recomenda-se, para esse fim, outro trabalho deste autor. Cf. CABRAL, Gustavo César Machado. O Reino de Portugal, a Colônia do
Brasil e os Órgãos Jurisdicionais: breve análise da estrutura judiciária luso-brasileira. Revista dos Estudantes da Faculdade de
Direito da UFC (online). Ano 2. Volume 6, mai./jul. 2008, p. 93-110.
[lxxii] TELLES, José Homem Correia, op. Cit., p. 15.
[lxxiii] “Declaro, que os estylos da Côrte devem ser somente os que se acharem estabelecidos, e approvados pelos sobreditos
Assentos na Casa da Supplicação”.
[lxxiv] MARCOS, Rui Manuel de Figueiredo, op. Cit., p. 200.
[lxxv] Assento CCLXXX: “Penas impostas ao cônjuge, que por morte de outro cônjuge não fez inventário, devem ser julgadas por
Sentença Feito, que por ele tenha sido contestado”. A fundamentação foi a seguinte: “Assentou-se por quaze todos os votos, que ainda
que a pena pelo mesmo facto esteja imposta pela Lei, sempre he precisa Sentença declaratoria de facto: porque de outra fórma, se
executaria a pena sem ter ouvido o Reo com as defezas, que póde ter contra os principios de Direito Natural”. Collecção
Chronologica dos Assentos das Casas da Supplicação e do Civel. v 1. Coimbra: Real Imprensa da Universidade, 1791, p. 553-
554.
[lxxvi] Assento CCXLIX: “A Lei de 9 de setembro de 1769 §29 comprehende somente os cazos futuros”. Collecção Chronologica
dos Assentos das Casas da Supplicação e do Civel. v 1. Coimbra: Real Imprensa da Universidade, 1791, p. 470-471.
[lxxvii] Assento CCLXV: “As fêmeas , que, por serem chamadas com preferência, tinhão antes da Lei de 3 Agosto 1770 adquirido
direito á successão de Morgados por falecimemto dos Administradores, devem ser no mesmo direito conservadas, ainda mesmo
achando-se de posse Irmãos, que naõ havendo a referida clausula, serião os legítimos Administradores”. Collecção Chronologica
dos Assentos das Casas da Supplicação e do Civel. v 1. Coimbra: Real Imprensa da Universidade, 1791, p. 499-501.
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PODER CENTRAL X JUSTIÇA COMUNITÁRIA: OBSERVAÇÕES SOBRE O SIS-TEMA
PORTUGUÊS E SUA APLICAÇÃO NO MUNDO LUSÓFONO

CENTRAL POWER X COMMUNITARIAN JUSTICE: COMMENTS ON THE POR-TUGUESE
SYSTEM AND ITS APPLICATION IN LUSITANIAN WORLD

Delton Ricardo Soares Meirelles

RESUMO
Este artigo busca reconstruir a formação do aparelho judiciário de Portugal e sua herança para os paises
colonizados. Em seguida, verifica em que medida houve continuidade ou ruptura no processo de
independência das colônias para, ao final, analisar o caso brasileiro. A hipótese aqui apresentada é a de que o
formalismo e o estatismo lusitanos contribuíram para a formação de estruturas judiciárias refratárias à
participação popular, a despeito de tolerar algumas formas de justiça comunitária (porém não democráticas),
o que não abreviou a corrente tensão entre centralização e poderes locais, presente ao longo da história do
Império português.
PALAVRAS-CHAVES: JUDICIÁRIO PORTUGUÊS – JUDICIÁRIO COLONIAL –
INDEPENDÊNCIA.

ABSTRACT
This article attempts to reconstruct the formation of the Judiciary of Portugal and its legacy for the colonized
countries. After that, it verifies extent to which there was continuity or rupture in the process of
independence of the colonies for, finally, analyzing the Brazilian case. The hypothesis presented here is that
the formalism and statism Lusitanian contributed to the formation of refractory judicial structures for popular
participation, despite tolerate some forms of community justice (but not democratic), which is not cut short
the current tension between centralization and local authorities, present throughout the history of the
Portuguese Empire.
KEYWORDS: PORTUGUESE JUDICIARY - COLONIAL JUDICIARY - INDEPENDENCE.

Introdução
O panorama mundial merece ser contextualizado, para se melhor compreender os problemas do Judiciário
brasileiro. Sendo a jurisdição atividade estatal, torna-se necessário abordar a construção de nosso Estado, a
fim de verificar se reunimos algumas condições para a incorporação destas novas perspectivas sobre a Justiça
contemporânea. Para tanto, parte-se inicialmente da observação de RAYMUNDO FAORO: “o pensamento
político brasileiro, na sua origem, é o pensamento político português”[1], pois “o mundo colonial deveria
ser, pelas normas absolutistas vigentes, uma cópia do mundo português”[2]. Esta advertência inspira a
compreensão da questão judiciária brasileira a partir do método histórico-comparativo[3], mais adequado
para a análise mais precisa de nossa cultura jurídica, especialmente no campo do direito processual,
consoante leciona OVÍDIO BAPTISTA:

(...)este é o ramo do direito mais comprometido com a história, uma vez que lhe cabe não apenas prescrever regras
hipotéticas, como o faria o jurista do direito material, mas diretamente intervir nos conflitos sociais, impondo, aqui e
agora, uma determinada regra de conduta[4].
 

Com efeito, a literatura nacional ainda recorre mais à comparação internacional do que às investigações
genéticas de nosso direito, a despeito de todas as dificuldades metodológicas apontadas por referências
teóricas como os trabalhos de MAURO CAPPELLETTI e RENÉ DAVID[5]. Além dos problemas
conceituais, o crescente dinamismo[6] e complexidade das relações sócio-jurídicas, aliadas ao processo de
globalização cada vez mais intenso, tornam extremamente árdua a tarefa de estabelecer critérios seguros de
confronto entre sistemas alienígenas. Cuida-se de técnica assaz delicada, em que há o risco considerável de
análise meramente superficial e formal, sem que efetivamente seja alcançado um objetivo que não ilustrativo
ou pitoresco, quando não meramente contemplativo. Fora o “complexo de vira-lata” tão bem descrito por
NELSON RODRIGUES, em que o brasileiro se coloca em posição de inferioridade em relação ao resto do
mundo, inclusive o jurista que tende a culpar o povo pelo insucesso de institutos estrangeiros aqui aplicados.
Como observa FÁBIO KONDER COMPARATO, “no afã de imitarmos os países tidos como modelares,
voltamos as costas ao passado, que se nos afigura em geral vulgar e sem brilho, e não hesitamos em
procurar colher os frutos antes de plantar as árvores”[7].
Neste trabalho, preferiu-se utilizar como parâmetro a influência do direito português no sistema jurídico de
suas ex-colônias. A hipótese aqui apresentada é a de que o formalismo e o estatismo lusitanos contribuíram
para a formação de estruturas judiciárias refratárias à participação popular, a despeito de tolerar algumas
formas de justiça comunitária (porém não democráticas), o que não abreviou a corrente tensão entre
centralização e poderes locais, presente ao longo da história do Império português. Questionar-se-á também
como as colônias lusas se comportaram a partir de suas respectivas independências, verificando-se em que
medida houve rupturas com o antigo sistema metropolitano.

I                 Portugal
Até o século XII, no atual território português conviviam comunidades políticas de diferentes origens étnicas
(iberos, celtas, mouros, germânicos etc.). Depois de um longo processo, a assinatura do Tratado de Zamora
(1143) conferiu independência ao Condado Portucalense (doravante Reino de Portugal), sob a regência de
D. Afonso Henrique, primeiro da dinastia afonsina. Sua liderança política e militar foi fundamental pois,
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diante das guerras externas de defesa do território, conquistou o apoio de diversas comunidades locais para
seu projeto de unificação, por meio da cessão de suas prerrogativas militares, fiscais e “jurisdicionais” em
favor do rei, escapando dos domínios de senhores feudais e Igreja[8].
Sobre a função “jurisdicional”, a atuação de D. Afonso Henrique e seu sucessor D. Sancho I foi decisiva para
a progressiva substituição dos julgamentos comunitários pela autoridade imposta. Neste sentido, leciona
JOSÉ MATTOSO:

Só alguns membros da cúria régia, imbuídos das ideias jurídicas inspiradas no Direito Romano, atribuíam-lhe, desde a
década de 1190, autoridade de verdadeiro rei, e não apenas de primus inter pares. Para isso contribuiu, por um lado, a
concepção, já antiga, da realeza como autoridade responsável pela manutenção da justiça e da paz, acima da que os
senhores e os concelhos[9] podiam assegurar, e o verdadeiro carisma de guerreiro que os eclesiásticos reconheciam em
Afonso Henriques, e que seu filho Sancho I procurou também merecer.

 
Na segunda metade do século XIII houve progressiva centralização de poderes, especialmente durante os
reinados de D. Afonso III (1248-1279) e D. Dinis (1279-1325)[10]. Não apenas nos campos político e
administrativo, mas especialmente na reorganização do sistema de Justiça: criação de aparelho judicial capaz
de assegurar a justiça sob o controle dos meirinhos-mores, mesmo contra os senhores (nobres ou
eclesiásticos), instituição de corregedores para aperfeiçoarem o sistema judicial, organização do notariado,
formação de um corpo de escrivães régios junto dos concelhos, controle das eleições dos magistrados
municipais etc.
Mas a centralização maior surge no século seguinte. Estando o rei afonsino D. Fernando (1345-1383)
pendendo mais para a nobreza e aumento de seus privilégios (como a transferência involutiva de jurisdição
para seus domínios), “o povo – a burguesia comercial – reclamava, nas Cortes (1372), contra a política
retrógrada: queria que a ‘justiça não tivesse senhores’, que o monarca reservasse, para si, ‘a maior
justiça’”[11]. Este momento foi decisivo para a construção daquilo que RAYMUNDO FAORO conceituará
como “Estado patrimonial de estamento”, cuja “forma de domínio, ao contrário da dinâmica da sociedade
de classes, se projeta de cima para baixo”[12]. Com a Revolução de 1383-1385 e a instauração da Casa de
Avis, a burguesia se aproxima do poder, mas de uma forma bem diferente do que viria a acontecer na França
de 1789. Observa FAORO que “há um rumor antiaristocrático na reorganização política e administrativa
do reino, antiaristocrático com o sentido de oposição à nobreza territorial, sem caracterizar um movimento
democrático”[13]. Assim, “burgueses e legistas velavam para que a monarquia, duramente construída, não
se extraviasse numa confederação de magnatas territoriais, enriquecidos com as doações de terras,
outorgadas para recompensar serviços e lealdades”[14]. Desta forma, o “absolutismo” português (termo
rejeitado por FAORO, para quem este modelo não se adequa ao caso lusitano) surge como fruto de acordo
político provocado pela burguesia, a qual se mostra mais favorável à concentração de poderes em um rei ao
qual teriam um melhor acesso, tendo em vista que a agricultura não seria suficiente para sustentar
economicamente o reino. Assim, este centralismo é “a pálida imagem de uma monarquia vergada debaixo
da tarefa a que se propôs, no tour de force contra os meios de sua débil economia autônoma” [15].
Consequência deste processo é o enfraquecimento do direito consuetudinário local e o fortalecimento do
direito escrito régio[16]. Significativa neste sentido foi a regência de D. Afonso V, em que houve um notável
processo de compilação legislativa, resultando na primeira das Ordenações do reino português (1446)[17].
Com isto, buscou-se uniformizar e sistematizar o direito, de forma a reforçar a autoridade central e coibir
eventuais interpretações abusivas pela nobreza.
ANTÔNIO MANUEL HESPANHA, contrário ao pensamento predominante, afirma que a “ordem jurídica
letrada não promovia tanto como se tem dito a concentração de poderes nas mãos do rei”[18]. Entre outros
argumentos, defende a tese de que as Ordenações surgem mais como um instrumento de segurança jurídica
do que controle estatal, nos seguintes termos:

(...) até os finais do séc. XVII, elas não representam uma intenção de centralização do poder monárquico, inovando o
direito por meio da lei régia, mas antes um desejo de corresponder aos pedidos dos povos de, pela redacção escrita, se
tornar mais certo o direito consuetudinário tradicional. Neste sentido, este movimento de promoção da legislação real
não significa ocaso do pluralismo medieval, que apenas ocorrerá, muito mais tarde, quando a lei reclamar o monopólio,
ou uma eminência absoluta.[19]
 

O reinado de D. João II (1481 - 1495), conhecido como o Príncipe Perfeito, caracterizou-se pelo confronto
ainda mais aberto com a nobreza, sufocando todas as tentativas de conspiração[20]. Esta política agradou

aos procuradores dos concelhos que, conhecendo por certo já o perfil do novo monarca, e aproveitando-se da
conjuntura favorável do início de um outro reinado, pediram, metódica e programadamente, reformas na justiça, na
fazenda e na defesa. Queriam ver diminuídos os poderes jurisdicionais dos senhores e eliminadas as opressões que
infligiam aos povos, como não menos pretendiam órgãos régios com funções rigorosamente definidas e oficiais
competentes e zelosos, nunca não-cumpridores ou abusadores[21].

 
O tema da Justiça foi o principal das Cortes de Évora de 1490, foro político em que se observou a habilidade
de D. João II. Como já havia expurgado os nobres que lhe faziam oposição, tornou-se mais fácil administrar
as reivindicações daqueles que se mantiveram fiéis, sem ceder substancialmente sua autoridade. Após
apresentar dados estatísticos sobre os pedidos formulados nas Cortes de Évora, a historiadora da
Universidade de Coimbra, MARIA HELENA DA CRUZ COELHO, assim analisa:

O maior número de pedidos destina-se a precisar a eleição e as competências ou a morigerar abusos dos oficiais régios,
sejam da justiça – desembargadores, corregedores, meirinhos da correição, oficiais da corte, juizes de fora, juizes dos
resíduos e órfãos -, militares – anadel dos besteiros -, fiscais - siseiros das carnes, almotacé-mor, alcaides das sacas e
portageiros -, ou da escrita - escrivães e tabeliães. E, curiosamente, todos os pedidos foram contemplados com
deferimentos totais ou em parte e alguns sob condições. Certas questões de índole jurídica ou judicial se lhe juntaram,
procurando os povos aliviar os gravames da complexidade judicial, mostrando-se o monarca aqui mais reservado, não
querendo inovar, indeferindo ou sendo evasivo[22].
 

Coincidindo com a expansão marítima, no reinado de D. Manuel (1495-1521) houve profundo
fortalecimento da Administração portuguesa, sendo relevante citar sucessivas reformas judiciárias[23] e as
segundas Ordenações (1521). Estas vigoraram até a União Ibérica, ocasião em que o Rei Filipe II da
Espanha assume o trono luso com o desaparecimento de D. Sebastião (1580), passando a ser conhecido
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como D. Felipe I de Portugal (1580-1598). Sua grande obra legislativa foram as Ordenações Filipinas,
sancionadas em 1895 mas que somente entraram em vigor com a Lei de 11 de janeiro de 1603, já sob o
reinado de seu filho Felipe II/Filipe III.
No sistema colonial regulado pelas Ordenações, previa-se uma organização judiciária com divisão em
instâncias[24]. Povoações com população entre vinte e cinquenta habitantes e que não constituíam um
município dispunham do juiz de vintena, escolhido entre os moradores do lugar pela Câmara Municipal mais
próxima. Municípios maiores possuíam juízes ordinários, eleitos pela sua própria Câmara[25]. Até mesmo
pelo escasso número de bacharéis (pela ausência de ensino superior na colônia brasileira), estes juízes não
eram letrados[26]. Em oposição aos juízes honorários eleitos pela comunidade colonial, as ordenações
previam juízes de fora, letrados e de nomeação régia[27].
De uma forma geral, reconhece-se a oposição entre o juiz ordinário, eleito pelos homens-bons e legitimado
comunitariamente[28], e o juiz de fora, representante da autoridade metropolitana[29]. Isto nada mais é do
que o transplante do conflito político entre poder local e poder central para a produção do Direito,
potencializado na transição entre a Idade Média e a formação dos Estados Absolutistas. Percebe-se, na
literatura especializada, a tendência à revisão crítica da tradicional associação entre medievalismo e atraso,
tida como uma das “Mitologias Jurídicas da Modernidade” pelo historiador PAOLO GROSSI[30], tendo
em vista o caráter ideológico de tal assertiva, difundida para valorizar o perfil institucional desejado pelo
Estado. Também se deteve no tema ANTÔNIO MANUEL HESPANHA, abordando a marginalização do
“direito rústico”[31] pelo “direito erudito”, denuncia:

o investimento na ideia de que o saber jurídico letrado (tal como é entendido nos meios eruditos da época medieval e
moderna) é a única base legítima da justiça funciona como meio de expropriação dos poderes periféricos e é
comparável a outras formas contemporâneas de centralização do poder[32].
 

A intenção governamental seria controlar a formação de um direito contrário que lhe fosse prejudicial, visto
seu papel fiscalizador do cumprimento das normas jurídicas oficiais[33]. Além disso, reforçaria o domínio do
poder central pois, como nota RAYMUNDO FAORO, “a introdução dos juízes de fora já havia aviltado a
autoridade do juiz ordinário, filho da eleição popular”[34]. Contestando esta afirmação comum na
literatura, HESPANHA apresenta os seguintes dados:

Contrariamente a uma ideia corrente, as justiças de uma esmagadora maioria dos concelhos eram, ainda nos
séculos XVII e XVIII, justiças honorárias. Nos meados do séc. XVII, havia 65 juizes de fora num total de mais
de 850 concelhos, o que corresponde a dizer que apenas 8% das terras com jurisdição separada tinham justiças
de carreira. Nos restantes concelhos existiam os dois juizes da Ordenação, não letrados e honorários. Durante a
segunda metade do século XVIII, o número de juizes de fora aumenta, mas nunca ultrapassando a quota de
20%[35].
 

Assim, o historiador português problematiza a ideia corrente da efetividade do papel centralizador do juiz de
fora. Concorda que o juiz de fora representava um elemento perturbador dos arranjos políticos locais. No
entanto, além do fato da rede dos juízes de fora ter sido insuficiente para ter tamanho impacto centralizador,
acresce o autor que

mais do que longa do poder central, o juiz togado é um elemento de: enfraquecimento das estruturas locais que,
se joga indirectamente a favor da coroa, reverte imediatamente a favor do fortalecimento da rede burocrática de
que juízes de fora, corregedores e provedores fazem parte e que (...) filtra toda a comunicação entre o centro e a
periferia[36]
 

Em sentido semelhante, a pesquisa de ARNO e MARIA JOSÉ WEHLING, ainda que assumidamente
prejudicada pela escassez de fontes, mostra que “o juiz ordinário teve significativo papel na unidade
político-administrativa e jurídica colonial, aplicando o direito português ao mesmo tempo que possuía, na
maior parte das vezes, certa margem de atuação para fazer valer os interesses locais”[37].  Em outra
passagem, assinalam que

a historiografia, embora ainda com pequena sustentação empírica, vem demonstrando no caso do Brasil colonial é que
nem sempre a bipolaridade centro x periferia ocorria conforme o desejado pela legislação, constatando-se a imersão de
juízes de fora nas redes locais de poder[38].
 

Por fim, após apresentar alguns casos concretos de insubordinação e abuso de poder de magistrados,
concluem que “as relações entre juizes de fora e autoridades [estavam] longe de ser tranquilas” [39].
Em fins do séc. XVIII, mudanças surgem no cenário político-jurídico português. Durante o reinado de D.
José, seu Primeiro-Ministro Sebastião José de Carvalho e Melo (Marquês de Pombal) reestruturou por
completo a administração regencial, empreendendo uma série de mudanças fundamentais, compreendendo
RAYMUNDO FAORO que “a base das reformas pombalinas renovará o Estado, com a restauração da
autoridade pública, fraca, corrupta e atrasada” [40]. Este projeto político, segundo ANTÔNIO MANUEL
HESPANHA, “significou, no plano do imaginário e das estratégias de poder, a abertura – que depois
continuará no liberalismo político – de estratégias de ‘racionalização’ e de disciplina da sociedade e de
centralização e estadualização do poder”[41].
No campo jurídico, a Lei da Boa Razão (1769) formaliza o sistema jurídico, fixando normas sobre a
aplicação dos costumes[42] e reduz o papel do direito canônico (enfraquecido após a ruptura das relações do
Estado com a Igreja Católica), substituído por um direito civil laico inspirado no direito natural. Além disso,
merecem lembrança a reformulação do direito penal e a reforma do ensino universitário.
Após a morte de D. José e do Marquês de Pombal, o golpe fatal nos juízes ordinários foi dado com o Alvará
de 28 de Janeiro de 1785. Por determinação da Rainha D. Maria I, os juizes locais perderam grande parte de
sua autoridade, pois suas decisões deveriam ser despachadas pelos juizes de paz, restando-lhes apenas o
papel de publicar as sentenças:

Eu, a Rainha, faço saber aos que este Alvará com força de Lei virem: (...) que alguns Juizes pela Ordenação, nas Villas,
que promiscuamente se subordinárão à inspecção de hum só Juiz de Fora, na ausencia deste, se oppunhão aos seus
mandatos, livravão toda a qualidade de réos, sem appellação, nem aggravo, fosse roubo, traição, morte, ou outro
qualquer delicto; razão, por que os Cartorios clamavão contra estes desacertos; os insensatos atrevião-se, e os
Ministros sentião; E querendo Eu abolir absurdos tão perniciosos, conformando-me em tudo com os pareceres da
sobredita Meza: Sou Servida declarar, e ordenar aos ditos respeitos o seguinte:
(...) Que nas Villas, que promiscuamente se achão subordinadas á inspecção de hum só Juiz de Fóra, em quanto este
existir, em qualquer dos lugares, ou Villas da sua jurisdicção, não possão os Juizes pela Ordenação despachar, nem
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mandar despachar, os feitos por Assessores alguns, mas sim os remettão aos Juizes de Fóra a qualquer das Villas, em
que existirem para os despacharem, os quaes depois de os terem despachados, os remetterão aos ditos Juizes pela
Ordenação, para estes os publicarem na Audiencia que fizerem.
 

Por este sobrevoo na histórica política portuguesa, podem-se verificar sucessivas tensões entre a autoridade
central régia e as composições locais fundadas nas práticas costumeiras. Entretanto, diversamente do que
ocorreu em outros países, o Judiciário luso institucionalizou-se verticalmente, tendo as instituições judiciárias
centrais sufocado as alternativas comunitárias, marcando a vitória do projeto autoritário. Neste sentido,
apontam WEHLING & WEHLING:

Para além da estrutura formal da justiça, seu traço invariável foi o de existir um esforço centralizador por parte da
autoridade real, caracterizado pela adoção de uma legislação superveniente, de origem estatal, embora longe de possuir
exclusividade como fonte do direito, aplicada pela magistratura e por um esboço de ministério público. A este esforço
centrípeto na área da justiça, semelhante a outros ocorridos nas áreas fazendária, militar e eclesiástica, corresponderam
reações centrífugas, algumas alicerçadas na tradição jurídica, outras em fatores novos, que dela se utilizaram ou que se
valeram de instrumentos até então inexistentes. Este esforço centralizador, entretanto, não deve ser superestimado, pois
o equilíbrio alcançado pelas monarquias nos séculos XVI e XVII somente seria rompido a favor do centro político com
o chamado ‘despotismo esclarecido’, no qual efetivamente existe todo um esforço administrativo e legislativo a favor
da centralização.[43]
 

Cumpre agora analisar o impacto deste modelo judiciário português em suas colônias, e em que medida
foram preservadas algumas de suas instituições nos processos de emancipação.

II              África[44]

No caso das ex-colônias africanas, as guerras de independência contribuíram para o desgaste e consequente
queda do Estado autoritário português, sacramentada pela Revolução dos Cravos de 1974. Como este
processo coincidiu com a Guerra Fria, a resistência africana contou com o apoio dos blocos capitalista e
socialista, ambos interessados na ampliação territorial de alianças no continente. Tendo sido vitoriosos os
movimentos apoiados pela URSS, os novos Estados acabaram por incorporar institutos do direito
soviético[45], tais como os tribunais populares.
A Constituição Soviética de 1977[46], em seu artigo 151, incluía os tribunais populares e locais como órgãos
judiciários[47], compostos por juízes eleitos pelo povo[48] e que deveriam respeitar costumes locais como a
língua[49]. Contudo, ao contrário do que havia em sociedades antigas, a constituição destes juízos não era
feita espontaneamente pelo corpo social, e sim burocratizadas pela autoridade governamental. Neste sentido,
FOUCAULT esclarece que justiça popular não é sinônimo de tribunal popular, criticando-o profundamente
ao associá-lo ao aparelho de Estado[50]. Além disso, argumenta que muitas revoluções buscaram eliminar as
instituições judiciárias para substituí-las por órgãos julgadores civis[51], como se vê nestas passagens de seu
debate com militantes maoístas em 1971, diante da proposta de criação de tribunais populares para julgar a
polícia:

esta justiça deve ser o alvo da luta ideológica do proletariado e da plebe não proletária; por isso, as formas desta justiça
devem ser objeto da maior desconfiança para o novo aparelho de Estado revolucionário. Há duas formas às quais este
aparelho revolucionário não deverá obedecer em nenhum caso: a burocracia e o aparelho judiciário; assim como não
deve haver burocracia, não deve haver tribunal; o tribunal é a burocracia da justiça. Se você burocratiza a justiça
popular, você lhe dá a forma do tribunal.
(..) As massas − proletárias ou plebeias − sofreram demasiado com essa justiça, durante séculos, para que se continue a
impor−lhes sua velha forma, mesmo com um novo conteúdo. Elas lutaram desde os confins da Idade Média contra essa
justiça. Afinal de contas, a Revolução Francesa era uma revolta anti−judiciária. A primeira coisa que ela explodiu foi o
aparelho judiciário[52].
 

Outro fator importante para a compreensão da organização judiciária local da África Portuguesa
independente foi o retorno aos sistemas jurídicos anteriores à colonização, inserindo-se no contexto comum
de reabilitação dos valores tradicionais pelos demais países recém-emancipados do continente[53], como
informa RENÉ DAVID:

A descolonização foi frequentemente acompanhada por declarações que deixavam bem expresso o desejo de fazer
justiça ao direito consuetudinário; desejava-se, a crer nos dirigentes, reabilitar o direito tradicional, reagindo contra a
atitude de condescendência e de desprezo que muitas vezes imperou durante a época colonial.[54]
 

Diante desta dupla influência, não é de se estranhar que tais nações tenham organizado tribunais populares
oficiais, mas que julgavam conforme os costumes locais. Atendia-se ao projeto estatizante soviético, ao
mesmo tempo em que reforçava a legitimidade entre seus pares, fundamental nestes países em que não há
como se admitir uma identidade nacional homogênea, tendo em vista a multiplicidade tribal e o método
colonial de divisão territorial.
Em trabalho intitulado “From Customary Law to Popular Justice”[55], BOAVENTURA DE SOUSA
SANTOS apresenta dados de pesquisa realizada em Cabo Verde[56], tendo como objeto os tribunais
populares constituídos após sua independência (1975). Como alternativa ao modelo colonial português,
centralizador e formalista, instituíram-se órgãos mais informais no sistema de Justiça. Assim,

Para substituir em parte, o Estado de Cabo Verde criou – em paralelo à justiça profissionalizada, de tipo ocidental,
reservada para os crimes mais graves ou para os litígios mais importantes – uma rede de tribunais populares
espalhados pelos bairros urbanos e pelas aldeias mais remotas do país, constituídos por juízes leigos, designados por
iniciativa do PAICV, e sujeitos a ratificação popular, entre as pessoas mais respeitadas ou mais activas da comunidade.
Com competência para dirimir os litígios de pequena monta, com fraco poder de coerção, privilegiando as soluções de
mediação e de conciliação e funcionando no seio das comunidades e com a activa participação destas, estes tribunais
têm vindo a contribuir de modo decisivo para a construção de uma nova administração da justiça neste jovem país[57].
 

Todavia, a mesma pesquisa aponta um dado inquietante: aos poucos, estes tribunais locais incorporaram
práticas formais do Judiciário tradicional. Não apenas por uma questão simbólica, como diriam BOURDIEU
e FOUCAULT, mas talvez pela influência partidária e consequente controle do processo decisório,
consequências possíveis da administração socialista, consoante expõe BOAVENTURA:

pude identificar uma série de sinais que preocupantemente apontavam para uma aproximação da justiça informal
comunitária, se não às formas, pelo menos à lógica das formas de justiça profissional clássica. Entre muitos sinais,
referirei alguns a título de exemplo: um aumento da distância entre as partes e os juízes; o destaque dado aos símbolos
oficiais; o recurso à presença da polícia; o uso de uma linguagem técnica popular (...); a aspiração de status e de
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profissionalização por parte dos juízes; a presença maciça do Partido e a consequente identificação da justiça popular
com o aparelho do Estado; o recurso a formas processuais e a formulários semelhantes aos correntes na justiça
profissional; a aspiração manifestada por muitos juízes populares de estreitarem as relações com os juízes
profissionalizados de modo a “aprender com eles como resolver os casos”. Todos estes sinais apontam, a meu ver, para
a duplicação, uma vez que, através deles a justiça popular parece renunciar ao seu estatuto dicotômico de justiça
alternativa.[58]

 
Seguindo a linha de BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, outro pesquisador da Universidade de
Coimbra, ODAIR BARTOLOMEU VARELA (professor da cabo-verdiana Universidade Jean Piaget)
observa que, nas colônias portuguesas na África, os tribunais populares visavam “a promoção do espírito da
libertação da auto-estima, da autocapacitação de emancipação e de resistência à ideia de que ‘vocês não
conseguem viver sem nós’, veiculada pela metrópole”[59]. Também anota que tais tribunais não se
confundiam com juízos comunitários, pois aqueles eram “instâncias de administração da justiça e órgãos de
poder e participação populares”, integrados ao aparelho político de Estado e dependentes do partido
oficial[60]. Com o colapso da União Soviética (aliado do governo revolucionário) e as primeiras eleições
legislativas em 1991, foi instaurada a democracia representativa, substituindo o modelo de tribunais
populares aplicadores do direito consuetudinário pelo monismo estatal e respectivos órgãos judiciários
oficiais.
Também integrando este grupo de pesquisa do CES/Coimbra, SARA ARAÚJO examinou o acesso à Justiça
em Moçambique, revelando um dado peculiar: como o governo revolucionário socialista desconfiava dos
líderes tribais, supostamente fiéis ao antigo regime, institui-se uma justiça popular formada por juízes eleitos
e juízes profissionais[61]. De forma semelhante ao que ocorrera em Cabo Verde, a democracia liberal
instituída pela Constituição de 1990 extinguiu os tribunais populares, sendo substituídos por tribunais
comunitários com natureza extrajudicial (que até o momento da pesquisa não haviam sido formalmente
regulamentados).

III           Ásia
No caso das ex-colônias portuguesas na Ásia, BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS coordenou ampla
pesquisa em Macau, tendo como um dos objetos a administração da Justiça durante o processo de cessão à
China (1999). Após expor vários aspectos da transição entre os modelos judiciários luso e oriental[62], assim
analisa: “a conclusão principal da análise dos dados do movimento judicial é que a procura dos serviços
judiciários é, em geral, baixa e extremamente selectiva e distorcida em relação ao que é comum nas
sociedades democráticas ocidentais que estabeleceram e consolidaram o desenho institucional dos
tribunais”. Isto se explicaria pelo fato de que:

a sociedade chinesa é conhecida pela diversidade e força dos seus sistemas de controlo social informal, os quais
incluem, por via de regra, mecanismos de resolução de conflitos. Numa fase de instabilidade e de mudança cujas
coordenadas são pouco conhecidas ou controláveis, é natural que estes mecanismos informais e não oficiais de controlo
social e de resolução de conflitos adquiram uma legitimidade e uma eficácia maiores pela função securizante que
desempenham. Podem, pois, ser socialmente úteis e como tal aceites ou mesmo incentivados[63].
 

DANIEL SCHROETER SIMIÃO, pesquisando outra ex-colônia portuguesa (Timor Leste) para sua tese de
doutorado em Antropologia (UnB), apresentou dados relevantes no 28º Encontro Anual da ANPOCS
(2004). Chama a atenção da existência de quatro sistemas jurídicos aplicados, revelando a tensão entre a
justiça comunitária local e as tentativas oficiais de formalização (colonial português, domínio indonésio e o
independente com colaboração da ONU[64])[65].
Conforme leciona MARCELO DOLZANY DA COSTA, tanto Portugal quanto Indonésia toleravam o
“sistema doméstico da administração da Justiça”, diante da impossibilidade de imposição uniforme de seus
sistemas diante da realidade local [66]. SIMIÃO, com maiores dados empíricos, relata a atuação do “ lia
na’in” (operador da justiça local) em um típico conflito de vizinhança:

Um lia na’in de Dili relatou-me um exemplo desse tipo de atitude em relação a um caso de conflito entre vizinhos. Um
morador levara o caso à sua presença acusando o vizinho de ter matado um porco seu. O vizinho explicou que o porco
estava destruindo sua roça e que advertira anteriormente o acusador para que este prendesse seu porco. Como o porco
não fora preso e continuou a destruir sua roça, o vizinho matou o porco. No julgamento feito pelo lia na’in, a reação do
vizinho fora justa e, portanto, não lhe cabia culpa pela morte do porco. O porco fora morto pela negligência de seu
dono, e não cabia neste caso multa ou reparação.[67]

IV            América Portuguesa
IV.1.    Bases histórico-políticas da colonização

Chegando à nossa realidade mais próxima, percebe-se que o processo de emancipação brasileira distingue-se
nitidamente das demais colônias portuguesas, não apenas quanto ao contexto histórico, mas principalmente
na formação política do Estado nacional.
Durante o domínio português, as instituições judiciárias seguiam o padrão metropolitano, com as adaptações
necessárias à extensão territorial e a distância em relação a Portugal[68]. JOSÉ DA SILVA PACHECO
chega a afirmar que “foi o município português transladado, com organização e atribuições políticas,
administrativas e judiciais, semelhantes às da metrópole, de que provinha” [69].
Por ser a colônia mais importante, já que constituía a base econômica do Império, a ponto de se afirmar que
“Portugal tornara-se pensionista do Brasil”[70], em princípio haveria um controle maior, inibindo-se uma
maior autonomia local e, principalmente, participação popular na administração. Quanto a isto, de fato houve
sucesso: como lembra OLIVEIRA VIANNA, “nós nunca tivemos, nem conhecemos o governo direto do
povo-massa; as assembleias populares do antigo direito foraleiro já haviam desaparecido com as primeiras
Ordenações. Quando fomos descobertos e colonizados, já dominava a aristocracia dos ‘homens
bons’”[71]. Por outro lado, “a especificidade da estrutura colonial de Justiça favoreceu um cenário
institucional que inviabilizou, desde seus primórdios, o pleno exercício da cidadania participativa e de
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práticas político-legais descentralizadas, próprias de sociedade democrática e participativa”[72].
No entanto, com relação à autonomia local, a questão se torna mais complexa. Como já foi exposto por
HESPANHA, se na Metrópole já era muito difícil o controle absoluto dos conflitos locais, no Brasil se
tornava praticamente impossível a centralização completa, diante do distanciamento e das redes burocráticas
portuguesas[73]. Mas a ausência do poder metropolitano não foi suficiente para a formação de autogovernos
democráticos, consoante observação de RAYMUNDO FAORO:

Nesse feixe de conselhos – sob o comando do conselho do rei –, a direção régia e ministerial vê sua autoridade
dilacerar-se, com o esfriamento do tempo de ação. Os assuntos brasileiros, meticulosamente medidos e previstos, com
as decisões tardas, ficam a cargo, desta sorte, de outros funcionários e agentes, nas medidas urgentes. Interfere, entre a
metrópole e a colônia oficial, larga parcela de arbítrio do setor privado, que, desta sorte, usurpa funções públicas. (...)
Daí não se originou, todavia, um campo de self-government local, ou do exercício de liberdades municipais. Cria-se
um governo, ao contrário, sem lei e sem obediência, à margem do controle, inculcando ao setor público a discrição, a
violência, o desrespeito ao direito. Privatismo e arbítrio se confundem numa conduta de burla à autoridade, perdida esta
na ineficiência. Este descompasso cobrirá, por muitos séculos, o exercício privado de funções públicas e o exercício
público de atribuições não legais[74].
 

O sistema de sesmarias[75], justificado pela necessidade de povoamento da vasta extensão territorial e pelo
modo de produção extrativista, permitiu a constituição de uma solidariedade própria, assentada sob o
domínio da família senhorial. OLIVEIRA VIANNA, como outros pensadores, chega a associar esta estrutura
rural colonial brasileira ao feudalismo, a ponto de afirmar que “o clã parental e a sua projeção na esfera das
instituições políticas e a sua condição [ser] um dos mais ativos agentes da constituição do nosso direito
público costumeiro”[76]. É claro que Portugal manifestou, em vários momentos, a intenção de preservar sua
autoridade sobre esta estrutura, como no estabelecimento do Governo-Geral para restringir a ampla
autonomia dada aos capitães donatários nos primórdios da colonização[77], e a institucionalização de
ouvidores como superintendentes das terras senhoriais. Como relata CAPISTRANO DE ABREU, diante da
anarquia descrita pelas cartas de Duarte Coelho (donatário da capitania de Pernambuco),

o remédio preferido por d. João III consistiu em tomar posse da capitania deixada devoluta pela morte de Coutinho,
com os recursos da coroa estabelecer uma organização mais vigorosa, criar um governo geral, forte bastante para
garantir a ordem interna e estabelecer a concórdia entre os diversos centros de população[78].
 

Apesar dos esforços da Coroa, os conflitos muitas vezes eram decididos territorialmente, com base em
práticas aceitas e impostas pela autoridade local, sem intervenção do poder metropolitano. Nem a ameaça de
penas como a perda de jurisdição e degredo, previstas nas Ordenações Manuelinas e Filipinas para os casos
de autotutela, eram suficientes para inibir os fidalgos[79].
Mesmo assim, havia o cuidado das elites locais em normatizar diversas de suas condutas, até para
demonstrar sua lealdade e manter a confiança do rei. Pesquisa feita pelo historiador português FRANCISCO
RIBEIRO DA SILVA (catedrático da Universidade do Porto) comprova o acolhimento de reivindicações
brasileiras, a ponto de terem sido encontrados 23 atos régios requeridos por instituições municipais coloniais
e acolhidos pela Coroa[80].

IV.2.    Independência

Ao contrário dos movimentos afro-asiáticos do século XX, a transição da América portuguesa para o Estado
brasileiro caracterizou-se mais pela continuidade do que pela ruptura[81]. Claro que isto não significa
desprezo pelas lutas anticoloniais[82], algumas delas ignoradas ou desconsideradas pela historiografia oficial
clássica, mas que reconhecidamente não tiveram o mesmo ímpeto de outras revoltas emancipatórias dos
séculos XVIII e XIX. JOSÉ MURILO DE CARVALHO atribui isto ao problema da construção da cidadania
na Colônia brasileira, determinando rebeliões pontuais entre elite local e Metrópole sem maior envolvimento
popular[83]. RAYMUNDO FAORO ressalta a ausência de um pensamento nacional homogêneo[84],
argumento presente também em BÓRIS FAUSTO, para quem as lutas “foram movimentos de revolta
regional e não revoluções nacionais”[85].
De qualquer forma, percebe-se que a independência se deveu mais ao desgaste das relações entre a nativa
elite brasileira e a administração metropolitana, do que necessariamente amparada em movimentos de
resistência popular[86]. Todavia, o que é mais notável neste processo (constituindo traço distintivo da
independência das colônias hispano-americanas) é a preservação da unidade territorial, objeto da clássica tese
“A construção da ordem: a elite política imperial”, de JOSÉ MURILO DE CARVALHO.
A contribuição do Direito para a formação do Estado brasileiro foi objeto de vários estudos sobre o
tema[87]. Mas nenhum outro trabalhou com tanta base empírica, demonstrando como a “adoção de uma
solução monárquica no Brasil, a manutenção da unidade da ex-colônia e a construção de um governo civil
estável foram (...) consequência do tipo de elite política existente à época da Independência”, elite esta
caracterizada pela “homogeneidade ideológica e de treinamento” [88], obtida por meio de um hábil sistema
que envolvia faculdades de direito e mobilidade de acesso aos cargos públicos, “ocupação que mais
favorecia uma orientação estatista e que melhor treinava para as tarefas de construção do Estado na fase
inicial de acumulação de poder”[89]. Destacava-se a escolha de magistrados, “os mais completos
construtores de Estado no Império” [90], e que “estiveram entre os primeiros funcionários do Estado
moderno a se organizarem em moldes profissionais”, constituindo “corporações mais ou menos
estruturadas, com maior grau de coesão interna do que os outros setores [tornando-se] atores políticos
coletivos com muito maior poder de barganha” [91].
Assim, a independência brasileira se caracteriza mais pela preocupação em conservar o Estado do que
revolucioná-lo, preservar a autoridade do que democratizar o poder. A sociedade civil foi coadjuvante no
processo de emancipação das elites locais do domínio português, ainda que estas tenham mantido muito da
ideologia metropolitana. RAYMUNDO FAORO ressalta que o pensamento político brasileiro construiu-se
de forma bem peculiar: sob influência do pombalismo, é centralizado no Estado, e não no indivíduo. Além
disso, “sua preocupação estará não em proteger a liberdade, mas, temendo a democracia, vigiá-la num
equilíbrio de poderes, dos quais nenhum tem realmente origem popular”[92].
Ao lado deste liberalismo à brasileira, FAORO enxerga na nossa organização estatal o patrimonialismo[93].
Demonstrando a formação do Estado brasileiro desde suas origens lusitanas, Faoro se vale de dois conceitos
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weberianos (Estado patrimonial e estamento), para identificar “uma forma de domínio, ao contrário da
dinâmica da sociedade de classes, [que] se projeta de cima para baixo”[94]. Assim, “o governo, o efetivo
comando da sociedade, não se determina pela maioria, mas pela minoria que, a pretexto de representar o
povo, o controla, deturpa e sufoca”[95]. Consequentemente, “no governo estamental (...)há
necessariamente, como sistema político, a autocracia de caráter autoritário e não a autocracia de forma
totalitária. (...) A autocracia autoritária pode operar sem que o povo perceba seu caráter ditatorial”[96].
Neste sentido, associa-se o Estado ao autoritarismo. MARIO STOPINO aponta três contextos: estrutura de
sistemas políticos, disposições psicológicas e ideologias políticas. No primeiro caso, são chamados de
autoritários os regimes que privilegiam a autoridade governamental e diminuem de forma mais ou menos
radical o consenso, concentrando o poder político nas mãos de uma só pessoa ou de um só órgão e
colocando em posição secundária as instituições representativas”[97], o que nos permitiria identificar, em
graus variáveis historicamente, no Estado brasileiro um modelo de regime autoritário em vias de
modernização[98], o qual pode

ser encontrado em vários países do terceiro mundo [que] surgem em sociedades caracterizadas por uma
modernização ainda muito débil e obstaculada por vários estrangulamentos sociais. Eles pretendem reforçar e
tornar incisivo o poder político para superar os impasses no caminho do desenvolvimento. [...] A força de
penetração do regime é limitada pela consistência das forças sociais conservadoras e tradicionais e pelo atraso
geral da estrutura social e da cultura política.[99]
 

Certamente que havia a necessidade de modificação da estrutura administrativa, a fim de se desvincular das
instituições lusitanas. Com relação ao Judiciário, o novo Estado substituiu a Casa de Suplicação pelo
Supremo Tribunal de Justiça, ampliou os tribunais de Relação, e modificou os critérios para a investidura dos
magistrados. Todavia, a distinção entre juizes leigos e juizes letrados foi mantida pela legislação imperial. A
literatura jurídica da época acentuava bem a diferença: “o Juiz póde ser letrado ou leigo; aquelle deve ser
formado em algum dos cursos jurídicos; este é o que não tem essa qualidade”[100].
A carreira dos juizes letrados iniciava-se com o cargo de juiz municipal pelo imperador, o qual nomeava
bacharel em direito que tivesse um ano de pratica[101] do foro, contado da sua formatura[102]. Gozava de
mandato de quatro anos[103], sendo competente para a prática de diversos atos processuais[104].
Após o mandato como juiz municipal, era possível ao bacharel ascender na carreira da magistratura. Como
informa PIMENTA BUENO, descrevendo a legislação vigente à época:

Os juizes de direito são nomeados pelo Imperador d’entre os bacharéis formados em direito maiores de 22
annos, bem conceituados, e que tenham servido como distincção, ao menos por quatro annos, os cargos de
juizes municipaes ou promotores públicos: lei art. 24º, cód. do proc. art. 44º e regula. art. 199º. Sua primeira
nomeação não póde ser feita sinão para comarcas de 1ª entrância: resol. Nº 559 de 28 de junho de 1850 art.
1º.[105]
 

Os juízes leigos, por sua vez, estavam presentes no tribunal do júri, na justiça de paz e, na segunda metade
do século XIX, nos tribunais do comércio[106].
Os jurados, leigos que foram o colégio do tribunal do júri, tiveram sua atuação reforçada pela constituição de
1824[107]. Em seu art. 151, dispunha que “o poder judicial é independente, será composto de Juízes e
Jurados, os quais terão lugar assim no cível como no crime, no caso e pelo modo que os Códigos
determinarem”. Os jurados eram escolhidos entre cidadãos eleitores, reconhecidamente de bom senso e
probos[108], a partir de lista organizada por uma junta composta do juiz de paz, do pároco ou capelão e do
presidente ou algum vereador da Câmara Municipal[109].
Em matéria cível, não houve tal regulamentação[110]. Entretanto, o tribunal do júri ocupa papel central no
Código de Processo Criminal de 1832, tido por RAYMUNDO FAORO como uma das medidas que
consagraram “a autonomia local, medidas arrancadas à reação e partejadas com dor” [111]. Como noticia
JOSÉ REINALDO DE LIMA LOPES, cuida-se da “grande vitória legislativa dos liberais, logo após a
abdicação de D. Pedro I. (...) Põe fim, praticamente, ao sistema judicial antigo, introduz novidades
completas, trazidas da Inglaterra, especificamente o Conselho de Jurados (tribunal do júri) (...)” [112].
Outra figura de destaque no Código de Processo Criminal de 1832 era o juiz de paz, eleito localmente[113].
Assim como os juizes municipais, usufruíam um mandato de quatro anos[114]. Gozavam de atribuições
policiais e judiciais, sendo competente para: a) os procedimentos relativos à formação da culpa (produzir as
provas relativas à comprovação da existência do crime e de sua autoria); b) prender os culpados; c) julgar
crimes de menor importância; d) participar da elaboração da lista de jurados, juntamente com o pároco ou
capelão e o presidente ou algum dos vereadores da Câmara Municipal. Sua origem é assim resumida por
EDSON ALVISI NEVES:

O juiz de paz pautado no poder local apresentou-se como uma alternativa à expansão da estrutura administrativa
perante a decadência do juiz ordinário e as práticas formalistas da ineficiente lentidão da máquina judicial, denominada
por Thomas Flory como “uma espécie de guerrilha burocrática”. A sua criação fora sugerida pelo relatório do
desembargador Manuel Inácio de Melo e Souza (barão de Pontal), ouvidor em São João Del Rei de 1814 a 1820, que,
após apresentar o caótico estado do direito processual e da administração da Justiça, fez diversas sugestões capazes de
melhorar a administração da Justiça(...)[115]
 

Em âmbito cível, o papel constitucional dos juizes de paz era de estimular a conciliação como etapa pré-
processual[116], já que “nenhum cidadão, por mais elevada que seja a sua jerarquia civil, militar, ou
ecclesiastica, está isento da jurisdicção conciliatória do juízo de paz”[117]. O Código de Processo Criminal
regulava a matéria, afirmando que sua competência era: a) conciliar, por todos os meios pacíficos ao seu
alcance, as partes, que pretendem instaurar demanda; b) processar, e julgar em forma verbal, e sumaríssima,
as pequenas demandas, que não exceder a sua alçada; c) processar, e julgar as causas de almotaceria, não
excedentes de sua alçada; d) processar, e julgar todas as ações derivadas e contratos de locação de
serviços[118]. Todavia, a importância dos juízes de paz não se exauria em sua jurisdicional, pois lhes foram
dados extensos poderes (alguns pertencentes a outras autoridades até então), a ponto de constituírem figura
central para a compreensão da política brasileira no séc. XIX, conforme sintetiza IVAN VELLASCO:

A criação do juizado de paz marcava uma mudança importante na configuração do poder judiciário e criava um
personagem que marcaria toda a década seguinte, alterando profundamente o cotidiano da justiça. Com atribuições
administrativas, policiais e judiciais, o juiz de paz, eleito, acumulava amplos poderes, até então distribuídos por
diferentes autoridades (juízes ordinários, almotacés, juízes de vintena) ou reservados aos juízes letrados (tais como
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julgamento de pequenas demandas, feitura do corpo de delito, formação de culpa, prisão etc.), que passavam então a ter
de compartilhá-los com esse intruso personagem. O exercício do juiz de paz envolvia a justiça conciliatória e o
julgamento de causas cujo valor e/ou a pena não ultrapassasse certo limite, a imposição do termo de bem viver, a
manutenção da ordem pública e emprego da força pública, vigiar o cumprimento das posturas municipais, a condução
das eleições, enfim, funções administrativas, judiciais e policiais as mais amplas[119].
 

Essa “experiência republicana” de escolha popular de magistrados, ocorrida durante a Regência, não durou
por muito tempo. A reforma conservadora de 1841 suprimiu, entre outros avanços, os poderes dos juízes de
paz, sob o argumento que este modelo teria sido deficiente. ANDREI KOERNER colhe várias justificativas
da literatura para a atribuição das funções judiciais aos magistrados profissionais: ignorância dos
procedimentos legais pelos juizes leigos, falta de treinamento para a aplicação das normas legais, corrupção,
parcialidade etc.[120] Um dos expoentes do conservadorismo imperial brasileiro, o jurista Paulino José
Soares de Sousa (visconde de Uruguai), também utiliza como argumento o excesso de funções dadas aos
juizes, por herança do direito português, sujeitando-lhes aos riscos da politização e consequente perda de
independência[121].
No entanto, mais do que eventuais deficiências técnicas, a supressão dos poderes dos juizes leigos merece ser
observada a partir de suas implicações políticas. E, neste ponto, significativa foi a contribuição do historiador
norte-americano THOMAS FLORY. Em sua obra mais conhecida, demonstra como o juiz de paz desatou
uma violenta controvérsia acerca do Estado brasileiro, além de polarizar o pensamento institucional deste
país:

Los reformadores liberales hcieron al juez de paz el portaestandarte de sus propias preocupaciones filosóficas y
prácticas: formas democráticas, localismo, autonomía y descentralización. Por otro lado, los tradicionalistas y
conservadores vieron en el magistrado local una versión de mal agüero de la autoridad central y una amenaza al control
social en el vasto imperio. Como el primer paso para alejarse de la herencia legal colonial, la reforma adquirió una
identificación simbólica con el propio liberalismo brasileño. Los liberales la defendieron apasionadamente, y sus
oponentes la atacaron sin cuartel. (...) La historia de la institución refleja toda la complejidad de las tendencias
intelectuales y de las tensiones políticas y sociales del Brasil del siglo XIX[122].
 

Os estudos de THOMAS FLORY desvendam a articulação da elite imperial e do governo central com os
juízes profissionais[123], a fim de preservar o projeto de unidade política do recém-independente país[124].
Em um primeiro momento, o juiz de paz foi saudado por se mostrar alternativo à magistratura erudita,
associada ao colonizador pela sua formação jurídica coimbrã e com quadros remanescentes da indicação por
autoridades régias portuguesas. Para os liberais, diante da ameaça de restauração[125], seria importante
fortalecer as redes de poder locais, por meio de eleições conduzidas pelas elites provincianas. Entretanto, a
morte de D. Pedro em 1834 (com consequente extinção do movimento restaurador) e a sucessão de revoltas
locais, entre outros motivos, contribuíram para a revisão do sistema judiciário.
Dentro de uma visão política instrumentalista, “si se acepta la estabilidad como un fin que justifica la
oligarquia y la fueza como um medio, entonces pude argumentarse que éste fue un resultado feliz para el
Brasil independiente”[126]. Neste sentido, o discurso oficial era bem claro: os juizes profissionais
restauraram a ordem perdida. VICTOR NUNES LEAL, avaliando a experiência dos juízes de paz, destaca
que “à sua ineficácia como instrumento de prevenção e repressão da criminalidade atribuíram-se todos os
atentados, desordens, motins e revoluções que caracterizam o conturbado período regencial”[127].
De fato, ocorreu a vitória do movimento conservador[128], para quem “urgia reformar o Código de 1832
no plano nacional, dotando o executivo de extensos poderes para manter a ordem pública e a unidade
nacional, entendidos os conceitos de ordem pública e de unidade nacional segundo os critérios mais caros
à mentalidade conservadora e centralizadora”[129]. Em outras palavras, para o movimento vencedor, “o
código de 1832 estava lançando o país na anarquia; a lei de 3 de dezembro [de 1841] é que restabelecera
a ordem, mantendo a autoridade do governo”[130]. RAYMUNDO FAORO, por outro lado, chama a
atenção para a aplicação artificial da magistratura inglesa, modelo inspirador dos liberais brasileiros:

O salto era imenso: da centralização das Ordenações Filipinas à cópia do localismo inglês (...). A maré
democrática, depois de submergir a regência, chegava ao seu alvo: o autogoverno das forças territoriais, que
faziam as eleições, recebendo a parte do leão na partilha, o senhorio da impunidade na sua violência e no seu
mandonismo. O centro do sistema estava no juiz de paz, armado com a truculência de seus servidores, os
inspetores de quarteirão, de triste memória nos anais do crime e da opressão.(...) Dessa contrafação do self-
governement americano não é, porém, a ordem que sai, como não podia sair; mas, sim a intranquilidade, a
violência, a desordem e, por fim, a anarquia[131].
 

JOSÉ MURILO DE CARVALHO enxerga de forma diferente a Reforma de 1841, por não concordar com o
suposto “esmagamento do poder local” acusado pelos liberais. Em sua perspectiva,

Foi antes a instauração do governo como administrador do conflito local, sobretudo do conflito entre poderosos. O juiz
de paz eleito, representante de algum poderoso, tendia a entrar em constantes atritos, não só com os funcionários
públicos (juízes, párocos, oficiais de justiça), mas também com outras autoridades eletivas e também representantes de
poderosos locais (...).O governo trazia para a esfera pública a administração do conflito privado mas ao preço de
manter privado o conteúdo do poder (...). O arranjo deu estabilidade ao Império, mas significou, ao mesmo tempo, uma
séria restrição à extensão da cidadania e, portanto, ao conteúdo público do poder[132].
 

Verifica-se que a profissionalização dos magistrados encontra raízes na preocupação estatal em ceder poder
a legitimados locais. Fortalece-se o aparelho governamental em detrimento das práticas comunitárias
realmente democráticas, como sempre ocorrera na história da administração judiciária portuguesa. Detendo-
se no tema, OVÍDIO BAPTISTA argumenta:

Contribuiu sobremodo para exacerbar a secular separação entre o “direito dos sábios” e aquele direito produzido pela
experiência forense, a circunstância de nossa formação cultural de país colonial, agravada pela ausência de uma cultura
comunitária sólida. As precárias condições locais de transporte e comunicação, nas comunidades de nosso imenso
sertão, onde a maior parte da população era analfabeta, estimulava ainda mais o sentimento centralizador e imperial
herdado do Direito Romano, pois seria impensável a formação de direitos locais, suficientemente sólidos para opor-se
ao direito imperial, imposto pela metrópole[133].
 

É claro que esta conclusão é generalizante, pois nem sempre a atividade judicial é pautada pela racionalidade
estrita. Neste ponto, merece nota a pesquisa de IVAN DE ANDRADE VELLASCO, professor da
Universidade Federal de São João d’El-Rei. Após analisar processos da antiga comarca do Rio das Mortes
(MG), descobre uma “sedução da ordem”, na medida em que a população buscava a justiça para a
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efetivação de seus direitos, e não para ser oprimida e controlada pelo Estado, até porque “qualquer regra é
melhor do que jogar o destino ao arbítrio e ao capricho da sorte” [134]. Com isso, sustenta que o recurso
ao Judiciário poderia ser visto como exercício de cidadania, contestando a interpretação autoritária de seu
papel, nos seguintes termos:

Uma imagem instrumental do poder judiciário e suas relações com a população faz parecer que esta apenas assistia
passivamente os exercícios de poder de uma burocracia que, em última instância, era somente uma fachada legal para o
domínio e controle estatal em consonância com os interesses políticos e econômicos dos potentados locais. Esta visão
historiográfica tem sido consistentemente questionada a partir de trabalhos que, ao deterem-se sobre os processos
criminais e fontes judiciárias, revelam que homens e mulheres pobres, mestiços e escravos aí aparecem não apenas
como réus, mas como vítimas e queixantes que demandam a ação e intervenção da justiça[135].
 

Os autos investigados por este cientista social mineiro revelam aumento do número de processos e
consequente incremento na produtividade judicial, no período inicial de vigência do Código de Processo
Criminal[136], o que seria concomitantemente explicável pela cooperação entre os novos juizes de paz e a
competitividade destes com os magistrados letrados[137]. IVAN VELLASCO, ao confrontar seus dados
com a tese de FLORY, concluiu que esta dependia da conjuntura local em que atuassem os juizes leigos: nos
centros urbanos desenvolvidos, os arranjos institucionais garantiam estabilidade ao sistema; nas regiões rurais
mais afastadas, a precariedade daqueles arranjos permitiu a utilização da estrutura judiciária local como
instrumento para realização de interesses privados e vinganças pessoais[138].
Mesmo admitindo a imprecisão da ideia geral de centralização, isto não desqualifica o fato de que a Reforma
de 1841 acabou por frear o avanço do papel dos juízes de paz, visto que estes passaram a ser meramente
conciliatórios. A resistência aos juizes leigos, escolhidos comunitariamente, encontrou adeptos entre os
juristas, os quais contribuíram para a formação de uma ideologia favorável à utilização de magistrados
profissionais[139]. Ainda que haja majoritariamente simpatia ao tribunal do júri, como uma conquista liberal,
não esconde os preconceitos em relação àqueles estranhos ao círculo do bacharelismo.
Mais tarde, com a Consolidação das leis processuais, organizada pelo Conselheiro Ribas em 1876,
estabelece-se uma nova área de atuação[140] e disciplina das funções do juiz de paz[141]. Escrevendo sobre
o período, PIMENTA BUENO destaca que “suas attribuições, além da conciliação tem variado, e hoje é
limitada em conformidade da lei de 3 de dezembro de 1841, art. 91”[142].
De qualquer forma, o dano já havia sido criado. Consolidou-se um modelo formalista de administração
judiciária, no qual o senso comum acabou por pender para a promessa de qualidade técnica dos bacharéis em
direito, desprezando-se a alternativa comunitária. Os juizes de paz foram mantidos pela República[143],
porém assumindo funções eminentemente conciliatórias e graciosas.
Pontualmente, outros juizes leigos integrariam nosso Judiciário (como nos Tribunais do Comércio e na
Justiça do Trabalho), só que legitimados pelo pertencimento a uma determinada categoria profissional.
Entretanto, mesmo nestes casos a corporação leiga não conseguiu evitar a perda do espaço e a conservação
do poder pelas forças corporativas judiciárias, não apenas pela sua movimentação no campo político, como
também pela construção de uma ideologia jurídica peculiar[144].
A desconfiança para com os juizes não-iniciados foi habilmente disseminada na cultura jurídica brasileira.
Acostumamo-nos a valorizar o bacharel, associando a decisão judicial ao conhecimento erudito do Direito,
aliado à submissão à autoridade oficial do Estado. Mesmo nos dias de hoje, não há reivindicações fortes da
sociedade civil para reassumir o poder decisório em âmbito local, nem como manifestação política de
conquista democrática na administração da Justiça.
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não dizer indispensável, que de vez em quando se retomem as comparações, a fim de verificar se ocorreram modificações capazes de tornar
obsoletas posições clássicas, ou se – e em que medida – ainda é possível reputá-las válidas” (“O processo civil contemporâneo: um enfoque
comparativo” in Temas de direito processual: nona série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 41).
[7] COMPARATO, Fábio Konder. “Prefácio” de FAORO, Raymundo. A república inacabada, p. 08.
[8] Este processo é assim descrito pelo historiador português JOSÉ MATTOSO: “em 1131 Afonso Henriques [fixou-se] em Coimbra e
[assumiu] o comando ativo da guerra externa, com o apoio, embora não necessariamente com a participação ativa direta, dos chefes das
linhagens nortenhas. As necessidades da guerra levaram, porém, Afonso Henriques a encabeçar também outras forças, as dos concelhos,
que constituíam, por assim dizer, a fonte abastecedora dos efetivos de massa e a melhor garantia da defesa fronteiriça em caso de invasão.
Essas comunidades não nobres, mas com verdadeira autonomia local, que tinham criado as suas estruturas peculiares numa espécie de terra
de ninguém entre as duas fronteiras, a cristã e a muçulmana, aliando-se ora com um lado ora com outro, que tinham feito da pilhagem modo
de vida, aceitaram a autoridade régia como forma de garantir uma parte da sua autonomia face à crescente invasão senhorial dos barões de
Entre-Douro-e-Minho. Cedendo uma parte das suas prerrogativas ao rei nas áreas militar, da justiça e do fisco, evitavam a submissão aos
poderes senhoriais dos nobres e da Igreja. Podiam negociar com o rei o reconhecimento de importantes privilégios e prometiam a
colaboração dos seus exércitos na luta antiislâmica. A chefia militar do rei trouxe consigo, portanto, a associação dos concelhos e da
nobreza senhorial. Essas comunidades, tendencialmente opostas umas às outras, podiam assim manter as suas posições sob a proteção do
rei e evitar lutas estéreis entre si. A formação de uma unidade política possibilitou também a integração das cidades organizadas em
concelhos no espaço nacional, sem os sujeitar aos senhorios particulares (excetuando, até o século XIV, as cidades do Porto e de Braga) e,
desde Afonso III (1248-1279), a sua subordinação política econômica orientada pela coroa” (“A formação da nacionalidade”, pp. 13/14).
[9] Utiliza-se “concelhos” no sentido original português, i. é, como divisão administrativo-territorial; não o confundindo com seu parônimo
“conselho”.
[10] “A montagem de um aparelho estatal capaz de exercer uma influência efetiva e verdadeiramente unificadora sobre todo o País, tirando
o antecedente efêmero de Afonso II, data efetivamente da segunda metade do século XIII. Até essa altura, havia relações entre as diversas
comunidades que se sujeitavam ‡ autoridade do mesmo rei, havia também movimentos de tropas e de populações que abarcavam todo o
território nacional, mas o País era constituído por um conjunto de unidades com uma considerável dose de independência, ligadas entre si
por vínculos tênues, e, como conjunto, destituído de laços verdadeiramente coerentes” (MATTOSO, José, op. cit., p. 15).
[11] FAORO, Raymundo. Os donos do poder, p. 51.
[12] ibidem, p. 62. ARNO e MARIA JOSÉ WEHLING apontam a dificuldade na análise do direito português pela literatura, ao afirmar que
“a justiça do Antigo Regime não se insere numa estrutura estatal plenamente burocrática, conforme definido por Weber; não trabalha com
categorias jurídicas cartesianamente articuladas e auto-referentes; e não é leiga, nem pela fundamentação que a legitima, nem pelo direito
que aplica” (Direito e Justiça no Brasil Colonial – O Tribunal de Relação do Rio de Janeiro (1751-1808), p. 28).
[13] ibidem, p. 63.
[14] ibidem, p. 57.
[15] FAORO, Raymundo. “Existe um pensamento político brasileiro?”, p. 51.
[16] “O direito português (...) serviu à organização política mais do que ao comércio e à economia particular. Articulou-se no Estado de
estamento, como elo de união, cimento de solidariedade de interesses, expressando sua doutrina prática e sua ideologia. O incremento da
ideia de regular as relações jurídicas por meio de normas gerais, e não de regras válidas caso a caso, coincide com o aumento da
autoridade do rei, sobretudo em desfavor dos privilégios do clero e da nobreza” (FAORO, Raymundo. Os donos do poder, p. 83).
[17] Lembra JÔNATAS LUIZ MOREIRA DE PAULA : “As Ordenações Afonsinas, vigentes na época do descobrimento do Brasil, pode ser
considerada como a primeira legislação processual em vigor na Terra de Santa Cruz” ( História do Direito Processual Brasileiro: das
origens lusas à Escola Crítica do Processo, p. 144). Esta observação, ainda que verdadeira no sentido formal, poderia ser objeto de
questionamento, tendo em vista a ausência de comprovação empírica da aplicação de um “direito processual” nos primórdios da colonização,
ainda mais nas duas primeiras décadas do século XVI.
[18] HESPANHA, Antônio Manuel. O direito dos letrados no império português, p. 134.
[19] idem, Cultura Jurídica Europeia, pp. 247/248.
[20] Atribui-se a D. João II a emblemática frase: “eu sou o senhor dos senhores, não o servo dos servos”, para demonstrar sua superioridade
sobre os nobres.
[21] COELHO, Maria Helena da Cruz. “O final da Idade Média, p. 20.
[22] COELHO, Maria Helena da Cruz, op. cit., p. 27.
[23] Interessante é a observação de ALEXANDRE MÁRIO PESSOA VAZ, ao abordar uma das contribuições deste período: “nossa primeira
instituição oficial dos juízes conciliadores (os ‘Aviadores’ ou ‘Concertadores de demandas’ criados por Regimento de D. Manuel, de 25 de
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Janeiro de 1519) parece ser, ao que supomos, a mais antiga da Europa, anterior portanto em algumas décadas ao conhecido e célebre
Bando Bolonhês de 1574, e em mais de 250 anos aos juizes de paz franceses criados em 1790. Daí que os nossos legisladores liberais de
1820 falassem da conciliação como uma instituição ‘tão nossa, tão portuguesa’” (Direito Processual Civil: do antigo ao novo código, pp.
275/276).
[24] Ressaltando-se a inexistência de uma separação rígida de funções estatais, havendo muitas vezes confusão entre as atribuições dos juízes
e demais autoridades, como apontam WEHLING & WEHLING (op. cit., pp 51/84).
[25] Ordenações Manuelinas, Livro I, tít. 44; Ordenações Filipinas, Livro I, tít. 65
[26] Assim descreve ANTÔNIO MANUEL HESPANHA: “um ponto que, na literatura corrente sobre o tema, merece, a nosso ver, revisão é
o dos padrões de julgamento dos juizes locais; pois, dado o seu frequente analfabetismo, não poderiam aplicar o quadro de fontes de direito
escrito e letrado” (Cultura Jurídica Europeia, p. 190).
[27] Figura presente já nas Ordenações Afonsinas, Livro I, Título XXV.
[28] Ainda que, no plano formal, houvesse a preocupação de se isolar o juiz ordinário do cotidiano municipal, já que “o exercício da atividade
judicial era regido por uma série de normas que objetivavam coibir envolvimento maior dos magistrados com a vida local, mantendo-se
eqüidistantes e leais servidores da Coroa” (WOLKMER, Antônio Carlos. História do Direito no Brasil, p. 64).
[29] O simbolismo estava presente até em detalhes como o porte de varas de cores diferenciadas. Impunham as Ordenações Filipinas que os
juizes letrados carregassem varas pintadas de branco, enquanto os leigos deveriam usar varas vermelhas (Livro I, tít. LXV, 1). Na colônia,
observa CÂNDIDO MENDES DE ALMEIDA, “não obstante a legislação em vigor, os Juízes de Fora e Ordinários usavão no Brasil da
vara, quando incorporados com as Câmaras, servindo-se ordinariamente, para distinctivo de sua autoridade, de uma meia lua de vime
enrolada em panno de seda branca ou vermelha, se não pintada dessas côres, pregada na aba direta das casacas. Ignoramos a razão de
semelhante usança” (Código philippino ou Ordenações e leis do Reino de Portugal, p. 134). Já os juizes de paz, por força do Decreto de 14
de Junho de 1831, deveria portar uma faixa a tiracolo com três tarjas, sendo duas verdes e uma amarela no centro.
[30] Expressão cunhada por PAOLO GROSSI, presente em vários artigos compilados no livro “Mitologias Jurídicas da Modernidade”.
[31] “’Rústicos’ não era, de facto, uma expressão neutra no discurso da Baixa Idade Média. Longe de constituir uma simples evocação do
mundo rural, ela continha uma conotação nitidamente pejorativa equivalente a ‘grosseiro’ (grossus, grossolanus), ‘rude’ e ‘ignorante’, por
oposição a um ideal de cultura literária que, cada vez mais, se vinha impondo” (HESPANHA, Antônio Manuel. Cultura Jurídica Europeia,
p. 274).
[32] Ibid., p. 278.
[33] Sustentando tal tese, CÂNDIDO MENDES DE ALMEIDA, em suas anotações às Ordenações Filipinas: “O fim principal da sua criação
foi a usurpação da jurisdição, para o poder régio, dos juízes territoriais; o que pouco a pouco se foi fazendo, com gravame das populações, a
que a instituição sempre pareceu e foi obnóxia” (Código philippino ou Ordenações e leis do Reino de Portugal. Livro I, p. 134).
[34] FAORO, Raymundo. Os donos do poder, p. 217.
[35] HESPANHA, Antônio Manuel. O direito dos letrados no império português, p. 261.
[36] Ibid., p. 363.
[37] Direito e Justiça no Brasil Colonial – O Tribunal de Relação do Rio de Janeiro (1751-1808) , p. 69. Reconhecem os autores a existência
de duas limitações da jurisdição dos juizes ordinários: de direito (controle hierárquico pelos juizes de fora, ouvidores e Relações) e de fato
(justiça privada do mandonismo local).
[38] Ibid., p. 72.
[39] Ibid., p. 76.
[40] FAORO, Raymundo. “Existe um pensamento político brasileiro?”, p. 66.
[41] HESPANHA, Antônio Manuel. O direito dos letrados no império português, p. 272.
[42] “Declaro, que os estilos da Corte devem ser somente os que se acharem estabelecidos, e aprovados pelos sobreditos Assentos na Casa
da Suplicação: E que o costume deve ser somente o que a mesma Lei qualifica nas palavras = Longamente usado, e tal, que por Direito se
deva guardar = Cujas palavras Mando; que sejam sempre entendidas no sentido que correrem copulativamente a favor do costume; de que
se tratar, os três essenciais requisitos: de ser conforme às mesmas boas razões, que deixo determinado, que constituem o espírito das Minhas
Leis: De não ser a elas contrario em coisa alguma: E de ser tão antigo, que exceda o tempo de cem anos. Todos os outros pretensos
costumes, nos quais não concorrerem copulativamente todos estes três requisitos, Reprovo, e Declaro por corruptelas, e abusos: Proibindo,
que se aleguem, ou por eles se julgue, debaixo das mesmas penas acima determinadas, não obstantes todas, e quaisquer Disposições, ou
Opiniões de Doutores, que sejam em contrario (...)”
[43] Direito e Justiça no Brasil Colonial – O Tribunal de Relação do Rio de Janeiro (1751-1808), p. 37
[44] A pesquisa não encontrou dados substanciais sobre o tema em Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.
[45] Como observa RENÉ DAVID. em seu tratado de direito comparado, “admitiu-se a União Soviética que pudessem existir diferenças entre
os direitos das democracias populares e o direito soviético. É natural que se afastem do modelo soviético. Os desvios devem, contudo,
obedecer a certos limites, se um Estado pretende continuar na família dos países socialistas; na Rússia, observa-se com certa preocupação o
desejo manifestado por alguns de construir ‘um novo modelo de sociedade socialista’. Teme-se que, sob pretexto desta fórmula, se venham a
abandonar certos princípios, julgados fundamentais pelo socialismo, interpretando de maneira diferente da russa a doutrina básica do
marxismo-leninismo” (Os grandes sistemas do direito contemporâneo, pp. 222/223)
[46] A Constituição Soviética de 1977 foi a quarta na história socialista da extinta URSS (precedida pelas de 1918, 1924 e 1936).
[47] “In the USSR there are the following courts: the Supreme Court of the USSR, the Supreme Courts of Union Republics, the Supreme
Courts of Autonomous Republics, Territorial, Regional, and city courts, courts of Autonomous Regions, courts of Autonomous Areas, district
(city) people's courts, and military tribunals in the Armed Forces”. (retirado de
<http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/1977toc.html>)
[48] Art. 152: “People's judges of district (city) people's courts shall be elected for a term of five years by the citizens of the district (city) on
the basis of universal, equal and direct suffrage by secret ballot. People's assessors of district (city) people's courts shall be elected for a
term of two and a half years at meetings of citizens at their places of work or residence by a show of hands”.
[49] Art. 159: “Judicial proceedings shall be conducted in the language of the Union Republic, Autonomous Republic, Autonomous Region,
or Autonomous Area, or in the language spoken by the majority of the people in the locality. Persons participating in court proceedings, who
do not know the language in which they are being conducted, shall be ensured the right to become fully acquainted with the materials in the
case; the services of an interpreter during the proceedings; and the right to address the court in their own language”.
[50] “O tribunal não é a expressão natural da justiça popular mas, pelo contrário, tem por função histórica reduzi−la, dominá−la,
sufocá−la, reinscrevendo−a no interior de instituições características do aparelho de Estado” (FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder,
p.39).
[51] “Compreende−se porque na França e, creio, na Europa Ocidental, o ato de justiça popular é profundamente anti−judiciário e oposto à
própria forma do tribunal. Nas grandes sedições, desde o século XIV, atacam−se regularmente os agentes da justiça, tal como os agentes do
fisco e, de uma maneira geral, os agentes do poder: abrem−se as prisões, expulsam−se os juizes e fecha−se o tribunal. A justiça popular
reconhece na instância judiciária um aparelho de Estado representante do poder público e instrumento do poder de classe”. (Ibid., p.43).
[52] Ibid., pp.60/61
[53] Sobre a tradição africana, merece destaque o estudo comparativo de OSCAR CHASE, envolvendo o sistema jurídico norte-americano e
as práticas dos Azande, tribo do Centro-Norte africano, assim analisadas: “the process the Azande used for resolving their disputes were a
link in a circular chain from belief to authority to action and back to belief: the central role of the oracle as a fact finder supported their
system of social stratification, their ideas about appropriate gender relations and their metaphysics. This is the ‘lesson’ of the Azande ”
(Law, Culture and Ritual, p. 29)
[54] DAVID. René. Op. cit., p. 641.
[55] Publicado no Journal of African Law, vol. 28, Março de 1984, pp 90/98.
[56] Os melhores dados sobre o tema estão nas investigações desenvolvidas pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra,
coordenadas por BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS. Após o clássico estudo sobre a composição de conflitos em favelas no Rio de
Janeiro, realizados nos anos 1970, o CES passou a investir em estudos neste campo, como se observa em diversos relatórios e publicações,
além de sucessivas teses acadêmicas.
[57] SANTOS, Boaventura de Sousa. “O Estado e o Direito na Transição Pós-Moderna: para um Novo Senso Comum sobre o Poder e o
Direito”, p. 29.
[58] SANTOS, Boaventura de Sousa. “O Estado e o Direito na Transição Pós-Moderna: para um Novo Senso Comum sobre o Poder e o
Direito”, p. 29.
[59] VARELA, Odair Bartolomeu. “A Extinção dos «Tribunais Populares» em Cabo Verde Perante o Processo de Globalização Hegemónica

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6138



do Direito: A Reinvenção Contra –Hegemónica é Mito ou Realidade?”, p. 08.
[60] Ibid., p. 12.
[61] “Em 1975, estabelecida a independência do país, o projecto socialista moçambicano passava pelo «escangalhamento» de todos os
vestígios coloniais e pela construção de uma nova sociedade. O Estado procurou pôr fim à justiça dualista e às autoridades tradicionais,
vistas como aliadas do poder colonial, e criar um sistema de justiça que se pretendia indígena, mas não tribal. Assim, em 1978, foi aprovada
a Lei Orgânica dos Tribunais Populares, que previa a criação de tribunais populares em diferentes escalões territoriais, onde juízes
profissionais trabalhavam ao lado de juízes eleitos pela população. Na base da pirâmide, os tribunais de localidade ou de bairro
funcionavam exclusivamente com juízes eleitos, desprofissionalizados, que conheciam das infracções de pequena gravidade e decidiam de
acordo com o bom senso e a justiça e tendo em conta os princípios que presidiam à construção da sociedade socialista (...). Os tribunais
populares de base deveriam substituir as autoridades tradicionais ao nível das funções judiciais. Contudo, a estas cabiam, ainda, funções
administrativas, que, na estrutura estabelecida pelo Estado moçambicano, passariam a ser desempenhadas pelos Grupos Dinamizadores
(GDs). Ora, isto não significa que as autoridades tradicionais tenham desaparecido, de facto, do mapa da administração e da justiça
moçambicano. A realidade nem sempre correspondeu à retórica do Estado e em diversos contextos (sobretudo rurais), as ATs sobreviveram,
mantiveram a legitimidade e vieram a colmatar um vazio tantas vezes deixado pelo Estado” (ARAÚJO, Sara. “Acesso à justiça e pluralismo
jurídico em Moçambique. Resolução de litígios no bairro ‘Jorge Dimitrov’”, p. 07).
[62] O relatório observa a presença de um verdadeiro pluralismo jurídico na região, pois “o direito é uma configuração plural de direitos em
que se combinam o direito português, o direito da Administração portuguesa de Macau, o direito internacional luso-chinês, o direito chinês,
os usos e costumes do Sul da China e, especificamente, de Macau e alguns ramos do direito (nomeadamente, o direito económico, direito
contabilístico e direito comercial) de Hong Kong”.
[63] SANTOS, Boaventura de Sousa. “A justiça e a comunidade em Macau: problemas sociais, a administração pública e a organização
comunitária no contexto da transição”.
[64] Curiosa foi a atuação da ONU, por meio da operação apelidada UNTAET (“United Nations Transitional Administration in East Timor”),
pois foi a primeira vez que as Nações Unidas tomavam a si a montagem dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de um país em
formação, conforme autorizava a Resolução nº 1272 (1999) do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
[65] SIMIÃO, Daniel Schroeter. “Representando corpo e violência: o combate à violência doméstica em Timor Leste”, in Anais do 28º
Encontro Anual da ANPOCS. Com algumas alterações, este trabalho veio a ser republicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais.
[66] COSTA, Marcelo Dolzany da. “O Sistema Judiciário em Timor Leste (1999-2002)”, pp. 39/49.
[67] SIMIÃO, Daniel Schroeter. Op. cit., p. 144.
[68] Sobre a colonização e aplicação do direito português, merece nota a observação de ANTÔNIO CARLOS WOLKMER: “a compreensão,
quer da cultura brasileira, quer do próprio Direito, não foi produto da evolução linear e gradual de uma experiência comunitária como
ocorreu com a legislação de outros povos mais antigos. Na verdade, o processo colonizador, que representava o projeto da Metrópole,
instala e impõe numa região habitada por populações indígenas toda uma tradição cultura alienígena e doto um sistema de legalidade
‘avançada’ sob o ponto de vista do controle e da efetividade formal” (História do Direito no Brasil, p. 45).
ARNO E MARIA JOSÉ WEHLING ressaltam que “a versão tradicional na historiografia, inclusive na historiografia jurídica, é a do puro e
simples domínio da ordem jurídica europeia” (Op. cit. , p. 19). No entanto, ainda que admitam a necessidade de maiores pesquisas sobre o
tema, apresentam tipologia sobre as regras jurídicas nos seguintes territórios no Brasil-colônia: a) áreas de aplicação do direito português
(presença maior do Estado); b) comunidades indígenas isoladas ou de contato intermitente com os brancos; c) áreas de justiça privada
latifundiária; e d) comunidades resistentes de origem africana (ibid., pp. 21/22).
[69] PACHECO, José da Silva. Evolução do processo civil brasileiro (desde as origens até o advento do novo milênio), p. 11.
[70] FAORO, Raymundo. “Existe um pensamento político brasileiro?”, p. 63.
[71] VIANNA, Francisco José Oliveira. Instituições políticas brasileiras, 135. Em seguida, o jurista afirma: “os elementos da população das
vilas, termos e comarcas, que chamamos, realmente, hoje povo estavam excluídos praticamente – e também legalmente – da incumbência de
concorrer para a constituição dos poderes públicos municipais – como eleitores, e também do próprio exercício destes poderes – como
representantes. Durante cerca de 300 anos, não colaboraram portanto, nem podiam colaborar, na administração local – nem como eleitores
(jus sufragii), nem como titulares qualificados (jus honorum)” (ibid., p. 137).
[72] WOLKMER, Antônio Carlos. História do Direito no Brasil, p. 71.
[73] Ressalta BÓRIS FAUSTO que “o Estado português não se ajusta à ideia de uma máquina burocrática esmagadora, transposta com
êxito para a Colônia. A tentativa de transpor a organização administrativa lusa para o Brasil chocou-se com inúmeros obstáculos, dada a
extensão da Colônia, a distância da Metrópole e a novidade dos problemas a serem enfrentados. O Estado foi estendendo seu alcance ao
longo do tempo, diríamos melhor ao longo dos séculos, sendo mais presente nas regiões que eram o núcleo fundamental da economia de
exportação. Até meados do século XVII, a ação das autoridades somente se exerceu com eficácia na sede do governo-geral e das capitanias
à sua volta. Nas outras regiões predominaram as ordens religiosas, especialmente a dos jesuítas, considerada um Estado dentro do Estado,
ou os grandes proprietários rurais e apresadores de índios” (História concisa do Brasil, p. 37).
[74] FAORO, Raymundo. Os donos do poder, p. 210.
[75] Sobre as polêmicas acerca na natureza jurídica das sesmarias, ver TORRES, Marcos Alcino de Azevedo. A propriedade e a posse: um
confronto em torno da função social, pp. 16/32.
[76] VIANNA, Francisco José Oliveira. Op. cit., p. 208. Outra referência fundamental na história do Brasil, CAPISTRANO DE ABREU
relata que “nas terras dos donatários não poderiam entrar em tempo algum corregedor, alçada ou outras algumas justiças reais para
exercer jurisdição”. Isto se justificaria pelo seguinte fato: “convicto da necessidade desta organização feudal, D; João III tratou menos de
acautelar sua própria autoridade que de armar os donatários com poderes bastantes para arrostarem usurpações possíveis dos solarengos
vindouros, análogas às ocorridas na história portuguesa da média idade”(Capítulos de História Colonial, p. 49). Para uma melhor
compreensão das polêmicas literárias, há a síntese de ANTÔNIO MANUEL HESPANHA (Cultura jurídica europeia, pp. 183/189).
[77] BÓRIS FAUSTO observa que “a instituição de um governo-geral representou um esforço de centralização administrativa, mas o
governador-geral não detinha todos os poderes, nem, em seus primeiros tempos, podia exercer uma atividade muito abrangente. A ligação
entre as capitanias era bastante precária, limitando o raio de ação dos governadores. A correspondência dos jesuítas dá claras indicações
desse isolamento. Assim, em 1552, escrevendo da Bahia aos irmãos de Coimbra, o padre Francisco Pires queixa-se de só poder tratar de
assuntos locais porque ‘às vezes passa um ano e sabemos uns dos outros, por causa dos tempos e dos poucos navios que andam pela costa e
às vezes se veem mais cedo navios de Portugal que das capitanias’. Um ano depois, metido no sertão de São Vicente, Nóbrega diz
praticamente a mesma coisa: ‘Mais fácil é vir de Lisboa recado a esta capitania que da Bahia’” (História concisa do Brasil, p. 21).
[78] Capítulos de História Colonial, p. 56.
[79] WEHLING, Arno & WEHLING, Maria José. Op. cit., pp. 45/48.
[80] SILVA, Francisco Ribeiro da. “Instituições municipais no intercâmbio com o Brasil: expressão e reprodução de identidade”, pp. 108/110.
[81] Como bons exemplos da identidade entre estes dois países, basta mencionar a abdicação de D. Pedro para assumir o trono português, em
sua luta liberal contra o irmão D. Miguel; e as semelhanças entre as constituições brasileira de 1824 e portuguesa de 1826. Como observa
FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA, “a expressão mais flagrante desse parentesco surge nas duas leis fundamentais de cada um dos países:
na Constituição Brasileira de 25 de Março de 1824 e na Carta Constitucional de 1826, dada por D. Pedro IV, os artigos sobre as Câmaras
Municipais são 3 e são copiados ipsis verbis de uma para outra” (Op. cit., p. 111).
[82] Além das rebeliões pré-1822, como Inconfidência Mineira (1789), Conjuração dos Alfaiates na Bahia (1798) e Revolução Pernambucana
(1817); merece destaque o sentimento antilusitano crescente após a Independência. GLADYS SABINA RIBEIRO, historiadora da UFF, ao
pesquisar a construção da cidadania nacional, afirma: “o que podemos chamar hoje de identidade do ‘ser brasileiro’ era traçada contra o
‘ser português’, o ‘outro’ em diferentes planos” (“Nação e cidadania no jornal O Tamoio. Algumas considerações sobre José Bonifácio, sobre
a Independência e a Constituinte de 1823”, p. 55).
[83] “Foram raras (...) as manifestações cívicas durante a Colônia. Excetuadas as revoltas escravas, das quais a mais importante foi a de
Palmares, esmagada por particulares a soldo do governo, quase todas as outras foram conflitos entre setores dominantes ou reações de
brasileiros contra o domínio colonial. No século XVIII houve quatro revoltas políticas. Três delas foram lideradas por elementos da elite e
constituíam protestos contra a política metropolitana, a favor da independência de partes da colônia.(...) Chegou-se ao fim do período
colonial com a grande maioria da população excluída dos direitos civis e políticos e sem a existência de um sentido de nacionalidade”
(CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho, pp. 24/25).
[84] “O elemento nacional está no sentido certo: não se trata de um pensamento nacional, de um país como Nação, mas como núcleos não
homogêneos, com um projeto – apenas como projeto – nacional” (FAORO, Raymundo. “Existe um pensamento político brasileiro?”, p. 79).
[85] História concisa do Brasil, p. 62.
[86] Destaca RAYMUNDO FAORO que “a política de contemporização da Corte encontra os obstáculos irremovíveis da administração
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portuguesa (...), na verdade o Estado, exposto na centralização, no sistema tributário e no favorecimento estamental ao colonizador.
Formara-se, ao lado da burocracia estamental e portuguesa, uma subcamada brasileira, discriminada no exército e na administração civil”
(“Existe um pensamento político brasileiro?”, p. 95).
[87] Entre outros, ADORNO, Sérgio. Os aprendizes do poder: o bacharelismo liberal na política brasileira; BASTOS, Aurélio Wander. O
ensino jurídico no Brasil; COELHO, Edmundo Campos. As profissões imperiais: medicina, engenharia e advocacia no Rio de Janeiro;
FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. Os cursos jurídicos e a formação do Estado Nacional; NEDER, Gizlene. Discurso Jurídico e Ordem
Burguesa no Brasil; VENÂNCIO FILHO, Alberto. Das arcadas ao bacharelismo: 150 anos de ensino jurídico no Brasil.
[88] CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial. Teatro de sombras: a política imperial, p. 21.
[89] ibidem, p. 99.
[90] Idem.
[91] ibidem, p. 148.
[92] FAORO, Raymundo. “A República inacabada”, p. 110.
[93] “O patrimonialismo, organização política básica, fecha-se sobre si próprio com o estamento, de caráter marcadamente burocrático.
Burocracia não no sentido moderno, como aparelhamento racional, mas da apropriação do cargo – o cargo carregado de poder próprio,
articulado com o príncipe, sem a anulação da esfera própria de competência. O Estado ainda não é uma pirâmide autoritária, mas um feixe
de cargos, reunidos por coordenação, com respeito à aristocracia dos subordinados” (FAORO, Raymundo. Os donos do poder, p.102).
[94] ibidem, p. 62.
[95] ibidem, p. 109.
[96] ibidem, p.829.
[97] STOPINO, Mario. “Autoritarismo”, p. 94.
[98] Sobre as polêmicas teóricas presentes no pensamento social brasileiro, no tocante à antinomia “Estado forte/Estado fraco”, merece leitura
a obra de EDMUNDO CAMPOS COELHO (As profissões imperiais, especialmente as páginas 59/64).
[99] STOPINO, Mario. Op. cit., p. 101. O autoritarismo no processo brasileiro é bem marcado na Exposição de Motivos do Código de 1939,
da lavra de FRANCISCO CAMPOS, cujo discurso mostra bem a concepção de Estado da época: “O regime instituído em 10 de novembro de
1937 consistiu na restauração da autoridade e do caráter popular do Estado.
O Estado caminha para o povo e, no sentido de garantir-lhe o gozo dos bens materiais e espirituais, assegurado na Constituição, teve que
reforçar a sua autoridade, a fim de intervir de maneira eficaz em todos os domínios que viessem a revestir-se de caráter público.
Ora, se a justiça, em regime liberal, poderia continuar a ser o campo neutro em que os interesses privados procurariam, sob a dissimulação
das aparências publicas, obter pelo duelo judiciário as maiores vantagens compatíveis com a observância formal de regras de caráter
puramente técnico, no novo regime haveria de ser um dos primeiros domínios, revestidos de caráter público, a ser integrado na autoridade
de Estado.
Do que fica dito resulta, necessariamente, o sistema que foi adotado no projeto. A questão de sistema não é uma questão a ser resolvida
pelos técnicos; é uma questão de política legislativa, dependendo, antes de tudo, do lugar que o Estado, na ordem dos valores, destina à
justiça, e do interesse maior ou menor que o Estado tenha em que ela seja administrada como o devem ser os bens públicos de grau superior.
Ora, ninguém poderá contestar que no mundo de hoje o interesse do Estado pela justiça não pode ser um interesse de caráter puramente
formal: a Justiça é o Estado, o Estado é a Justiça. À medida que crescem o âmbito e a densidade da justiça, a sua administração há de ser
uma administração cada vez mais rigorosa. mais eficaz, mais pronta e, portanto, requerendo cada vez mais o uso da autoridade pública”
(“Exposição de motivos do Projeto do Código de Processo Civil”, p. 166).
[100] CARVALHO, Alberto Antônio de Moraes. Praxe Forense ou Directorio Pratico do Processo Civil Brasileiro conforme a actual
legislação do Império, p. 38.
[101] “Este anno de pratica é contado do dia, em que o bacharel formado se inscreve na classe dos advogados dos auditórios de uma
cidade, ou villa; e é de sua obrigação provar cumpridamente a sua frequencia, e o seu exercício do foro durante esse anno de pratica”
(PINTO, José Maria Frederico de Souza. Primeiras linhas sobre o processo civil brasileiro, p. 17).
[102] Conforme disciplinavam a lei de 03/12/1841 (art. 13) e o regulamento de 31/01/1842 (arts. 34 e 35), como descreve BUENO, José
Antonio Pimenta. Apontamentos sobre o processo criminal brasileiro, p. 44.
[103] Regulamento de 31/01/1842, art. 34: “O juiz municipal é quatriennal: findos os quatro annos, tendo servido bem, é promovido a juiz
de direito, havendo vaga; ou é reconduzido, ou nomeado para outro lugar melhor, por outro tanto tempo” (PINTO, José Maria Frederico de
Souza. Op. cit., p. 17). Este prazo é contado “do dia em que o juiz toma posse do seu lugar, ainda mesmo que seja provisoriamente nomeado
pelo presidente da província, sendo a nomeação posteriormente confirmada por decreto, e carta imperial (circul. 27 jan 1846, declarando o
art. 9 do regulamento 31 janeiro 1842 e o aviso 10 jul. 1844)” (ibid., p. 17).
[104] “A estes juizes compete: 1º processar, e julgar definitivamente todas as causas cíveis, que perante elles fôrem instauradas, tanto
ordinárias como summarias, á excepção das que tem fôro privilegiado; 2º exercer a jurisdicção dos juizes de orphãos nos termos, em que os
não houver; 3º julgar as suspeições no caso da Ord. Liv. 3, tit. 21, § 8, onde não houver juizes do cível; 4º providenciar que no seu juízo se
não deixe de promover as solemnidades legaes, para obrigar os interessados ao pagamento da taxa das heranças e legados; 5º exercer
jurisdicção indistincta e cumulativa nas grandes povoações, em que estiverem em numero de dous ou mais; 6º conceder cartas de
legitimação a filhos illegitimos, e confirmar as adoções; 7º a insinuação das doações; 8º a subrogação dos bens, que são inalienáveis; 9º
supprir o consentimento do marido para a mulher revogar em juízo a alienação por elle feita; 10º admitir caução de opere demoliendo; 11º
permitir aos escrivães e tabelliães que tenha cada um seu escrevente juramentado, para escrever nos casos, em que as leis o consentem; 12º
processar e julgar contenciosa e administrativamente as causas da competência da provedoria das capellas e resíduos; 13º pela mesma
fórma processar e jugar, ainda mesmo que no lugar haja juiz do cível, as causas de almotaceria, que excederem a alçada dos juizes de paz;
14º executar nos seus respectivos termos todos os mandados e as sentenças cíveis, quer sejão por elles mesmo proferidas, quer por outros
juizes ou tribunaes, á excepção só e unicamente das que estiverem dentro da alçada dos juizes de paz; 15º exercer, na fórma das leis em
vigor, toda a sua jurisdicção civil, que exercião os juizes do cível; 16º da mesma sorte exercer a jurisdicção dos juizes de orphãos nos
termos, em que os não houver, ou por não terem sido creados, ou em que as suas funcções não fôrem exercidas pelos juizes do cível”.
(PINTO, José Maria Frederico de Souza. Op. cit., pp. 18/20).
[105] BUENO, José Antonio Pimenta. Apontamentos sobre o processo criminal brasileiro, p. 43. Frise-se que, assim como há atualmente, os
juizes imperiais possuíam assessor, tido como “uma pessoa graduada, adjuncta a um juiz principal, e particularmente para o aconselhar nas
sentenças que dá, e julgar juntamente com elle” (PEREIRA E SOUZA, Dicionário Jurídico, apud CARVALHO, Alberto Antônio de Moraes.
Op. cit., p. 52). Em outras palavras, “o assessor deve ser formado em direito, e homem que goze de boa fama” (Id., ibid.).
[106] Merece destaque o intenso trabalho de pesquisa desenvolvido por EDSON ALVISI NEVES, em sua obra Magistrados e negociantes na
corte do Império do Brasil: o tribunal do comércio (1850-1875).
[107] Até então, o júri era limitado aos crimes de imprensa, conforme previa uma das últimas leis do reino unido (Lei de 18 de junho de
1822).
[108] Código de Processo Criminal de 1832, art. 23: “são aptos para serem jurados todos os cidadãos que podem ser eleitores, sendo de
reconhecido bom senso e probidade”.
[109] Código de Processo Criminal de 1832, art. 24: “as listas dos cidadãos, que estiverem nas circumstancias de serem jurados, serão feitas
em cada Districto por uma Junta composta do Juiz de Paz, Parocho, ou Capellão, e o Presidente, ou algum dos Vereadores da Camara
Municipal respectiva, ou, na falta destes ultimos, um homem bom, nomeado pelos dous membros da Junta, que estiverem presentes”.
[110] Destaque-se que o Brasil apenas teve um código nacional de processo civil em 1939. Até então, a legislação processual encontrava-se
espalhada em vários dispositivos, como a Consolidação Ribas, o Código Comercial, os códigos estaduais republicanos etc.
[111] FAORO, Raymundo. Os donos do poder, p. 351.
[112] LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História: lições introdutórias, p. 289.
[113] Sobre o processo eleitoral para a escolha dos juizes de paz, ver a síntese legislativa de ROSA MARIA VIEIRA (O Juiz de Paz: do
Império aos nossos dias, pp. 171/191)
Vale destacar, que no referido período histórico, JOSÉ MURILO DE CARVALHO, acentua que o Brasil apresentava uma legislação eleitoral
extremamente liberal: “A Constituição regulou os direitos políticos, definiu quem teria direito de votar e ser votado. Para os padrões da
época, a legislação brasileira era muito liberal. Podiam votar todos os homens de 25 anos ou mais que tivessem renda mínima de 100 mil-
réis. Todos os cidadãos qualificadados eram obrigados a votar. As mulheres não votavam, e os escravos, naturalmente, não eram
considerados cidadãos. Os libertos podiam votar na eleição primária. A limitação de idade comportava exceções. O limite caía para 21
anos no caso dos chefes de família, dos oficiais militares, bacharéis, cléricos, empregados públicos, em geral de todos os que tivessem
independência econômica. A limitação de renda era de pouca importância. A maioria da população trabalhadora ganhava mais de 100 mil-
réis por ano. Em 1876, o menor salário do serviço público era de 600 mil-réis. O critério de renda não excluía a população pobre do direito
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do voto. Dados de um município do interior da província de Minas Gerais, de 1876, mostram que os proprietários rurais representavam
apenas 24% dos votantes. O restante era composto de trabalhadores rurais, artesãos, empregados públicos e alguns poucos profissionais
liberais. As exigências de renda na Inglaterra, na época, eram muito mais altas, mesmo depois da reforma de 1832. A lei brasileira permitia
ainda que os analfabetos votassem. Talvez nenhum país europeu da época tivesse legislação tão liberal. (...) Esta legislação permaneceu
quase sem alteração até 1881” (Cidadania no Brasil: o longo caminho, pp.29-30).
[114] Código de Processo Criminal, arts. 9, 10, portaria de 8 jul 1834, aviso nº 1 de 19/02/1838, aviso nº 5/05/1840 e aviso nº 15/12/1840
(PINTO, José Maria Frederico de Souza. Op. cit., p. 26).
[115] NEVES, Edson Alvisi, op. cit., p. 30.
[116] Constituição de 1824, art. 161: “Sem se fazer constar, que se tem intentado o meio da reconciliação, não se começará Processo
algum”; art. 162: “Para este fim haverá juizes de Paz, os quaes serão electivos pelo mesmo tempo, e maneira, por que se elegem os
Vereadores das Camaras. Suas attribuições, e Districtos serão regulados por Lei”.
O advogado JOSÉ MARIA FREDERICO DE SOUZA PINTO, em seu manual de processo civil, representa bem o pensamento da época sobre
a conciliação, como se observa nesta passagem: “Na legislação pátria, de ha muito estava canonisado o principio de que as demandas
encommodão ao estado, perturbão os tribunaes, destroem a paz em que devem viver os cidadãos uns com os outros, originão dissenções, e
estabelecem odios entre elles; e que cumprindo evitarem-se estes enconvenientes, devião os juizes tentar reduzir as partes á concordia.
Por fim, reconheceo-se que a conciliação é dever de necessidade, e não de honestidade; reconheceo-se que o juízo contencioso deve ser
precedido pelo conciliatório; determinou-se muito expressamente que nenhum processo fosse instaurado no fôro contencioso, sem primeiro
no juízo de paz ser tentada a conciliação entre as partes.
Enquanto não foi definitivamente creado o juízo de paz, varias providencias se derão para que os povos entretanto gozassem o beneficio
daquelle preceito constitucional.
Hoje é da exclusiva competência dos juizes de paz conciliar, por todos os meios pacíficos ao seu alcance, as partes, que pretendem
demandar; não lhes sendo permitido por principio algum constrangê-las a estarem pela conciliação, que propozerem” (Op. cit., pp.
127/128).
No mesmo sentido, PIMENTA BUENO defende que “O pensamento do art. 161 da constituição é de prevenir demandas inconsideradas, e
com ellas inimizades e prejuízos que causão males aos indivíduos, assim como á paz das famílias, e á riqueza publica.
A instituição de magistrados electivos, de juizes populares, ou de paz, que a constituição estabelece em seu art. 162, é sem dúvida a mais
apropriada ao fim a que ella se propõe” (Do direito publico brazileiro e analyse da constituição do império, p. 342).
[117] PINTO, José Maria Frederico de Souza. Op. cit., p. 129.
[118] Provimento, artigos. 1,2,3,3,5,6 e 7; decreto de 20/09/1829, art. 4; decreto 26/08/1830; lei de 03/12/ 1841, art. 114; lei de 11/10/1837;
regulamento de 15/03/1842, art. 1, §§ 1,2,3,4 (ibid., p. 27).
[119] VELLASCO, Ivan de Andrade. “O juiz de paz e o código do processo: vicissitudes da justiça imperial em uma comarca de Minas Gerais
no século XIX”, pp. 68/69.
[120] KOERNER, Andrei. Judiciário e cidadania na constituição da República brasileira. São Paulo: Hucitec, 1998, p. 79.
[121] “Portugal legou-nos com sua legislação, na época da Independência, a confusão do Poder Administrativo com o Judicial, confusão
própria de um govêrno absoluto, e portanto de uma organização que não conhecia a divisão dos Poderes.
Por aquela legislação exerciam os Juizes muitas e importantes atribuições administrativas. O direito civil e privado, o criminal, o
comercial, o administrativo, e as jurisdições respectivas jaziam indiscriminadamente envolvidas no avultado montão das Ordenações e leis
extravagantes. Estavam as coisas de modo que a administração não podia preencher a sua missão sem o auxílio do Poder Judicial, então
seu instrumento e subordinado.
Todos os interesses gerais e locais estavam confundidos, e entregues às mesmas mãos. A instituição das municipalidades, única que tinha
alguns laivos de liberdade havia definhado, e perdido a cor à sombra do absolutismo.
Cumpria, primeiro que tudo, separar a jurisdição administrativa da judicial; a polícia administrativa e preventiva da judicial. Sujeitar o que
era administrativo ao Poder Administrativo sòmente; e dar-lhe sobre os seus agentes administrativos aquela ação sem a qual não pode
preencher o seu fim. Reduzir a justiça judicial ao que deve ser, segundo nosso sistema, e assegurar-lhe então aquela independência que deve
ter.
Nada disso porém se fêz. Tratou-se sòmente de tornar a autoridade judicial, então poderosamente influente sôbre a administração,
completamente independente do Poder administrativo pela eleição popular” (SOUSA, Paulino José Soares. Ensaio sobre o Direito
Administrativo, pp. 370/371).
[122] FLORY, Thomas. El juez de paz y el jurado em el Brasil Imperial, 1808-1871: control social y estabilidad política en el nuevo Estado,
p. 81.
[123] Como já assentado pela literatura especializada citada anteriormente, o bacharelismo foi fundamental para a manutenção da ordem
imperial e a unidade do poder brasileiro.
[124] FLORY, Thomas. Op. cit., pp. 313/319.
[125] Vale lembrar que, embora minoritário, havia um movimento que pregava a reunificação dos reinos de Portugal e Brasil, sob a coroa de
D. Pedro, que abdicara em 1831. Reunidos no Partido Restaurador ou Caramuru, mantinham o alerta da possibilidade de revisão da
Independência.
[126] FLORY, Thomas. Op. cit., p. 319.
[127] LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no Brasil, p. 190.
[128] PAULINO JOSÉ SOARES DE SOUSA, o Visconde de Uruguai, em seu Ensaio sobre o Direito Administrativo, vale-se do argumento
cultural para criticar seus opositores liberais e naturalizar a concentração autoritária estatal: “herdamos a centralização da Monarquia
Portuguesa. Quando veio a Independência e com ela a Constituição que nos rege, saiamos da administração dos Capitães Generais, dos
Ouvidores de Comarca, dos Provedores, dos Juízes de Fora e Ordinários, dos Almotacés, das Câmaras da Ordenação do Livro 1º etc. Não
tínhamos, como a formaram os ingleses por séculos, como a tiveram herdada os Estados Unidos, uma educação que nos habilitasse
pràticamente para nos governarmos nós mesmos; não podíamos ter adquirido os hábitos, e o senso prático para isso necessários. Os
homens mais adiantados em idéias liberais tinham ido bebê-las nas fontes as mais exageradas, e tendiam a tomar por modêlo as instituições
dos Estados Unidos, como a mais genuína e pura expressão do liberalismo. Por outro lado, os homens chamados para o poder manifestavam
tendências de conservar o que existia, e sòmente tinham estudado e conheciam, em lugar de se porém à frente de justas e razoáveis reformas
práticas, acomodadas às circunstâncias do país, que operassem a transição ” (pp. 345/346).
[129] LEAL, Victor Nunes. Op. cit., p. 192.
[130] Ibid., p. 195.
[131] FAORO, Raymundo. Os donos do poder, p. 353.
[132] CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial. Teatro de sombras: a política imperial, pp. 158/159.
[133] SILVA, Ovídio Baptista da. Processo e ideologia, pp. 44/45.
[134] “A justiça certamente ao mesmo tempo em que representou um espaço de efetivação de certos aspectos da cidadania e apresentou-se
como a face visível e tangível do Estado para os não dominantes, desempenhou papel importante na ampliação e consolidação da base
social de sustentação do Estado imperial, mais larga do que se supõe, quando se toma o conjunto da população como alheio ao que se
passava na esfera pública; ela foi uma das engrenagens na montagem do campo de legitimação do poder imperial e, ao Império e aos seus
homens de Estado, em suas ambições monopolizadoras, não passou desapercebida a sua função nem seu potencial de sedução para o campo
da ordem” (VELLASCO, Ivan de Andrade. As seduções da ordem: violência, criminalidade e administração de justiça: Minas Gerais –
século 19, pp. 225/226).
[135] Ibid., p. 21.
[136] “Somados os lançamentos dos últimos quatro anos, 1829 a 1832 portanto, aqueles que coincidem com a atividade dos juízes de paz na
comarca, teremos um total de 90 registros, 31.5% de toda a amostra. Um montante superior ao total de registros de toda a década anterior,
que cobre o período de maior crise na administração da justiça, alvo das críticas reformistas; somados os anos de 1819 a 1828 obtêm-se 83
registros, 29.3% em relação ao conjunto. Ainda considerados os anos que vão de 1813, início das atividades do juiz de fora, a 1818, os
lançamentos somam 113, representando 39.5% do total. Parece inegável o aumento da atividade judiciária no último período da amostra,
com a média de registros por ano passando de 8.3, na década que precede a mudança, para 22.5 nos últimos quatro anos. É visível, por
outro lado, que o início das atividades do juiz de fora marca um forte implemento na produção judiciária, com apenas um juiz, Manuel da
Costa Vilas Boas e Gama, respondendo pela maior quantidade de lançamentos por ano em toda a amostra. Isso, além de reforçar o que
ficou dito anteriormente a respeito do papel que cumpre o juiz de fora na implementação da eficiência do sistema, certamente indica um
represamento da ação judiciária, que viria se acumulando nos anos anteriores em função da ação, ou inação, dos juízes ordinários”
(VELLASCO, Ivan de Andrade. “O juiz de paz e o código do processo: vicissitudes da justiça imperial em uma comarca de Minas Gerais no
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século XIX”, p. 72).
[137] Ibidem, p. 74.
[138] Ibidem, pp. 85/86.
[139] Sobre as polêmicas conceituais acerca da ideologia, e sua aplicação no direito processual, referência necessária na literatura brasileira é
OVÍDIO BAPTISTA (em especial, o capítulo I de seu livro Processo e Ideologia).
[140] Art. 1º: “O districto dos Juizes de Paz é a fracção do município, marcada pela respectiva Câmara Municipal, devendo conter, pelo
menos setenta e cinco casas habitadas”
[141] Art. 2º: “As attribuições civis dos Juizes de Paz são:
§ 1º. Conciliar por todos os meios pacíficos, que estiverem ao seu alcance, as partes que pretenderem demandar, procedendo na fórma do
art. 185 e seguintes;
§ 2º. Processar e julgar as causas cíveis, cujo valor não exceder a 100$000, com appellação para os Juizes de Direito, na fórma dos arts.
986 e seg. Exceptuam-se, porém as causas que versarem sobre bens de raiz, as fiscaes e as que tiverem foro privilegiado
§ 3º Conhecer das acções derivadas de contractos de locação de serviços, na fórma do art. 985 § 2º e seguintes”.
[142] BUENO, José Antonio Pimenta. Do direito publico brazileiro e analyse da Constituição do Império, p. 342.
[143] Com a federalização judiciária introduzida pela Constituição de 1891, competia aos Estados regular as atribuições dos juizes de paz, os
quais retornaram ao texto constitucional em 1934 (art. 104, § 4º). O Ato Institucional nº 11, de 14 de Agosto de 1969. extinguiu a Justiça de
Paz eletiva, sendo os juizes nomeados pelo Executivo (art. 4º e § único).
[144] Neste sentido, merece mais uma vez destaque o trabalho de EDSON ALVISI NEVES, especialmente o item “Justiça
profissional versus Justiça leiga – a organização judiciária na visão de Nabuco de Araújo”, em que se reconstrói a estratégia utilizada
pelo “estadista do Império” – interpretar a lei e concentrar o poder de julgar nos magistrados bacharéis (op. cit., pp. 314/328)
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A CONSTRUÇÃO DO CONSTITUCIONALISMO NO BRASIL: CONSIDERAÇÕES DE
ALFREDO VARELA SOBRE O MOVIMENTO CONSERVADOR E SEUS REFLEXOS NO

PENSAMENTO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO DURANTE O PERÍODO DE TRANSIÇÃO
DO IMPÉRIO PARA A REPÚBLICA

THE CONSTRUCTION OF THE CONSTITUTIONALISM IN BRAZIL: CONSIDERATIONS OF
ALFREDO VARELA ON THE CONSERVATIVE MOVEMENT AND ITS CONSEQUENCES IN THE
BRAZILIAN CONSTITUTIONAL THOUGHT DURING THE PERIOD OF TRANSISTION OF THE

EMPIRE FOR THE REPUBLIC

Andrine Oliveira Nunes
Valter Moura do Carmo

RESUMO
Ante ao ideário liberal, a presença do conservadorismo na sociedade brasileira se fez em longa escala de
tempo, influenciando posicionamentos e posturas, quiçá o pensamento constitucional, principalmente no
tocante a sua prática. A defesa de interesses particulares de uma elite que se dizia liberal resultou em uma
Constituição (1824) estanque, eclodindo, outrossim, em detrimento da centralização do poder, um golpe que
resultaria na proclamação da república e com ela uma nova Carta Política (1891). A frustração em razão da
pouca ou quase ausente participação da sociedade no processo político, além da falácia sobre a práxis do
liberalismo, visto a própria sociedade não estar preparada para tal, despertou em juristas como Alfredo
Varela a percepção de que a implementação de regimes, normas e princípios dissociados dos costumes e
práticas societárias são sofismas, não sedimentando na sociedade qualquer fruto.
PALAVRAS-CHAVES: Movimento conservador; Constitucionalismo; Alfredo Varela

ABSTRACT
In way to the liberal idea, the presence of the conservative movement in the Brazilian society if made in long
scale of time, influencing positionings and positions, and the constitutional thought, mainly in regards to
practical its. The defense of particular interests of the elite who if said liberal resulted in a Constitution
(1824) stanches, coming out, also, in detriment of the centralization of the power, a blow that would result in
the announcement of the republic and with it a new Constitution (1891). The frustration in reason of the little
or almost absent participation of the society in the process politician, beyond the fallacy on the practical of
liberalism, seen the proper society not to be prepared for such, it stimulated in jurists as Alfredo Varela the
perception of that the implementation of regimes, norms and principles different of the customs and practical
of the society are sophisms, not sedimenting in the society any fruit.
KEYWORDS: Conservative Movement; Constitutionalism; Alfredo Varela

INTRODUÇÃO

Desde o início da colonização, verifica-se um predomínio das idéias conservadoras ante as liberais
na sociedade brasileira, influenciando o pensamento constitucional e, consequentemente, a história
constitucional brasileira, principalmente, a sua práxis.

No império do absolutismo não existia Constituição. As colônias eram regidas pelas Ordenações
Filipinas. Somente após a independência, o Brasil escreve a sua primeira Constituição, em 1824, influenciada
pelo liberalismo reinante no ocidente. Em verdade, escrita por uma elite que se dizia liberal, mas que defendia
interesses particulares em detrimento dos ideais liberais e do bem comum.

Assim, o elemento caracterizador do pensamento conservador no período do Império foi a defesa
dos ideais da elite tradicional, isto é, o prestígio na corte, a apologia à escravidão e a manutenção do regime
senhorial desenvolvido pela oligarquia agrária, representante mor de tal pensamento. Contudo, o Poder
Moderador, deferido na Constituição de 1824, era característica predominante do período, marcado pela
centralização de poder nas mãos do Imperador. A contrario sensu, as províncias queriam autonomia e
pleiteavam a descentralização do poder, destarte, começam nos bastidores do governo os proclames para o
golpe de Estado que destituiu D. Pedro.

A proclamação ocorrida em 15 de novembro de 1889 trouxe com ela um novo ideário de forma de
Estado: o federalismo, e de forma de governo: a república, despertando na população, que se via excluída no
antigo regime, entusiasmo e crença de participação. “Rigorosamente, do seu início até 1932, quando surgiu o
voto feminino, o Brasil foi república aristocrática. O sufrágio era restrito.” (PINTO, 2002, p. 100).
Entretanto, a frustração veio em seguida, pois a república não correspondeu às expectativas geradas, visto
que uma sociedade eminentemente escravista e agrária não estava preparada para aceitar, de pronto, ditames
liberais em desfavor de suas prerrogativas.

Alfredo Varela (2002), ao discorrer sobre o advento da Constituição de 1891, em sua obra ‘Direito
Constitucional Brasileiro’, salienta que a implementação de regimes, normas e princípios dissociados dos
costumes e práticas societárias são falácias, não sedimentando na sociedade qualquer fruto.

Desta forma, o presente estudo não objetiva esvaziar os proclames da história nacional, seja esta
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econômica, política, social ou constitucional, tampouco determinar todos os enfoques do conservadorismo
arraigado nos diversos âmbitos da sociedade brasileira. Pretende-se elucidar questões defendidas pelo
movimento conservador no período de transição do Império para a República, com enfoque priorístico na
visão de Alfredo Varela, e quais os seus reflexos no pensamento constitucional brasileiro.

1 A FORMAÇÃO DO ESTADO MODERNO E A INFLUÊNCIA DAS IDÉIAS ILUMINISTAS NO
PENSAMENTO CONSTITUCIONAL

O renascimento comercial e urbano em decorrência da reabertura do Mediterrâneo e da permuta entre
Ocidente e Oriente; a formação de uma nova classe social, a burguesia, com ideais de ascensão ao poder em
meio às alianças com as monarquias nacionais; a gradual centralização do poder na pessoa do rei, associada à
substituição do teocentrismo pelo antropocentrismo; a insatisfação social devido à fome, às guerras e às
pestes, eclodiram diversas rebeliões de servos e abalaram as instituições feudais, dando margem a uma
revolução econômica, política e social, a revolução comercial, e fazendo surgir um novo modelo de Estado,
o dito moderno.

Os aspectos sociais, políticos e econômicos decorrentes da expansão do comércio, da ascensão da
burguesia, da centralização de poder e, conseqüente, formação das monarquias nacionais, caracterizam este
modelo por determinar uma maior identificação do povo com o território, as expensas de um governo
soberano que lhe garanta harmonia social.

O Estado Moderno, inicialmente, se firma pelo absolutismo, corrente doutrinária defendida, dentre
outros, por Maquiavel e Hobbes, teóricos que acreditavam que o poder centralizado no rei garantiria à
sociedade a liberdade e a igualdade, já que o Estado tem um fim em si mesmo e que este fim justifica os
meios (MAQUIAVEL, 1974) e que o homem, detentor de instintos – lobo do próprio homem, necessita da
intervenção estatal para bem viver em sociedade (HOBBES, 2000). No entanto, se fez aprazível a separação
entre público e privado e esta doutrina fica determinada com a teoria política do liberalismo que defende a
liberdade dos indivíduos tanto política como econômica, isto é, defende a atuação do homem na sociedade
sem a intervenção do Estado, cujos princípios fundamentais são: a preponderância do cidadão frente ao
Estado; a livre iniciativa; a defesa da propriedade privada; a prevalência da lei; a independência da justiça; a
livre concorrência; enfim, uma democracia aberta que permita a transparência das instituições e o exercício
do espírito crítico.

Desta forma, a defesa de um sistema de economia livre, menos protecionista e intervencionista foi
implantada decorrente dos ideais liberais, vislumbrados em meados do século XVIII. Daí o célebre ditado
laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même[1] cuja autoria é denominada a Vincent de
Gournay[2]. No contexto histórico da época, a eliminação do intervencionismo, para dar asas aos indivíduos
– por isso a expressão “deixai fazer” –, assim como o estímulo à circulação de riquezas, rompendo com as
barreiras alfandegárias – “deixai passar” –, eram quase que um clamor social.

Associada a isto, a teoria da vontade geral defendida por Rousseau (2000), para a criação de uma nova
sociedade e daí um Estado, expõe que o homem, bom e livre por natureza, pode sim ceder à vontade geral,
porque coaduna com esta que está materializada na lei, e não na vontade particular de um só, caracterizando
o primeiro Estado constitucional de Direito. 

O Estado moderno, no seu processo histórico de desenvolvimento, evolui a partir de um modelo de
Estado absoluto, em que o poder estava concentrado no rei e era exercido de forma ilimitada, para um
novo modelo denominado de Estado constitucional, de separação de poderes, submetido ao direito,
regido por leis e conformado por uma Constituição que regula tanto sua organização, como a relação
com os cidadãos, de modo a impedir o arbítrio. (AVELINE, 2009, p. 11).

Fundado nos princípios iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, cujo foco era a legitimação
dos direitos para o cidadão, fica, portanto, caracterizado o Estado moderno como aquele em que o indivíduo
passa a ser detentor de direitos por si mesmo, pois foi neste período que, mesmo marcado pelo absolutismo
sem limites, a convicção de que o indivíduo era um sujeito de direitos em face do Estado jamais deixou de
existir, sendo assim reconhecido moral e juridicamente por este. (JELLINEK, 1954, p. 315-317).

Assevera Bobbio (2004, p. 22-23) que a característica marcante da formação do Estado moderno
ocorreu na relação entre Estado e cidadãos, pois “passou-se da prioridade dos deveres dos súditos à
prioridade dos direitos do cidadão, emergindo um modo diferente de encarar a relação política, não mais
predominantemente do ângulo do soberano, e sim daquele cidadão, em correspondência com a afirmação da
teoria individualista da sociedade em contraposição à concepção organicista tradicional”.

2 CONTEXTO HISTÓRICO[3] E O MOVIMENTO CONSERVADOR NO BRASIL IMPERIAL

Apesar da formação do Estado Moderno e da difusão dos ideais liberais, influência predominantemente
francesa no século XVIII, devido à gloriosa Revolução de 1789, ao se adentrar no estudo da história
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constitucional brasileira, vislumbra-se a ascendência do pensamento conservador e sua práxis no cotidiano
político-jurídico.

No Brasil de inícios do oitocentos, apesar de algumas deficiências, foram implantadas certas práticas
fundamentais da cultura política do liberalismo: uma monarquia constitucional que continuava aliada à
Igreja, colocada doravante a seu serviço, pois à falta de uma ideologia da nação, ainda se fazia necessária
a ideologia cristã para reunir os indivíduos e o corpo social; uma sociedade em que reinavam os homens
ilustrados, cujo papel era de orientar a opinião pública; uma liberdade que não ultrapassasse os direitos
alheios e uma igualdade que se restringisse ao plano da lei.
Essa proposta decorria de uma evidente percepção ilustrada da realidade, que se generalizou nas duas
décadas do século XIX. Percepção que significava, fundamentalmente, superar as visões litúrgicas de
uma ordem imemorial para reconhecer na política do Estado um instrumento de ação sobre a sociedade.
A fragilidade dessas transformações, no entanto, evidenciaram, de um lado a manutenção do poder como
um segredo corporativo do reservado grupo que gozava os favores da Corte; de outro, na persistência, ao
estilo do Antigo Regime, da figura do monarca como pólo aglutinador das vontades políticas, ao invés de
transformar-se para a idéia, abstrata em demasia, da nação. O liberalismo no novo Império brasileiro,
portanto, padecia de limites da esfera propriamente pública. O Império do Brasil nasceu sob o signo de
um Estado cujos traços pareciam atribuir, na realidade, ao absolutismo ilustrado a paternidade. (NEVES,
2001, p. 100).

Assim, nos moldes da comunidade internacional, que evoluía do absolutismo para o liberalismo, o
Estado Imperial nascente outorga a Carta Política de 1824, implementando no Brasil uma Monarquia
Constitucional, contudo, diferenciada dos demais países do globo, pois incluía, dentre os poderes do Estado
o Moderador[4], o que dava ao Imperador o direito de intervir nos demais poderes e dissolver a Câmara dos
Deputados. Logo, podia coibir os excessos revolucionários, bem como os riscos de democracia.

É válido salientar que, como todas as Constituições brasileiras, a Constituição de 1824 era mais
evoluída que o povo ao qual se destinava, por ser a sociedade da época predominantemente escravista e
seguidora do regime senhorial. Desta forma, os ideais de liberdade do mundo ocidental que nortearam o viés
da constituição eram contrários aos interesses da elite dominante, porquanto esta se fez omissa aos ditames
libertários, não constando na Carta Magna qualquer alusão à escravidão.

Ato reflexo, aflora em Recife a Confederação do Equador sob os ideais libertários e republicanos. No
entanto, não resistem ao poder do Império e sucumbem, deixando latentes tais tensões e inconformismos,
que acabam por se manifestar tão logo, em 1831, contribuindo para a abdicação de D. Pedro.

Inicia-se o período das regências, caracterizado pelas divergências entre o Estado Liberal e o Império
brasileiro, isto é, o debate em voga era centralização versus descentralização, sendo propício o momento
para reformas constitucionais que estruturassem o Brasil como Estado moderno.

Demarcados os grupos políticos, verifica-se que, segundo a visão conservadora, de um lado ficava o
‘governo dos bons patriotas’, que lutavam pela grandeza do Império do Brasil e pela liberdade nacional; do
outro, grupos anárquicos, que pleiteavam o fracionamento do Brasil em estados fracos e infelizes.

Com a promulgação do Código de Processo Penal, em 1832, e dentre as inovações o reconhecimento
do habeas corpus, houve um incentivo liberal ao Estado, principalmente, no sentido de dar autonomia
municipal, iniciando assim a descentralização, mas colaborando imensamente para a acentuação das
diferenças entre liberais e conservadores.

Após muitas discussões e expectativas de reformas constitucionais, o Ato Adicional de 1834 não
descentralizava os mecanismos de poder político nem concedia total autonomia às províncias, mas
transformou os Conselhos de Estado em Assembleias Legislativas Provinciais, as quais tinham poder para
deliberar sobre jurisdição civil, judicial e eclesiástica, saúde pública, impostos, dentre outros.

No intuito de defender as prerrogativas do poder centralizador do Estado e garantir as estruturas
sociais e políticas do Império, a Regência de Diogo Feijó, seguida por Araújo Lima, foi combatente com o
objetivo de reformular o Ato Adicional e anular as prerrogativas autonomistas dadas às províncias,
restaurando assim a unidade do Império. Neste período definiam-se os dois grandes partidos do Brasil
Imperial: o Conservador e o Liberal. Hamilton Leal, as dispor sobre os partidos conservador e liberal,
expressa:

Nos primeiros, via de regra, achavam-se os Magistrados, os Militares de alta patente, os funcionários de
postos elevados, os antigos restauradores, os brasileiros adotivos, os comerciantes ricos, os industriais
prósperos, as famílias tradicionalistas, enfim, todos quantos temiam a agitação, a transformação brusca, a
reforma das leis em geral. Os nomes das agremiações, num traço de conjunto, definiam-lhes os
programas. O Partido Liberal, entretanto, contrariamente, abrigava à sua sombra os que desejavam uma
certa autonomia das províncias, uma participação direta do povo na escolha dos seus delegados, enfim,
uma reforma constitucional que nos levasse à Monarquia federativa, à extinção do Poder Moderador, à
eleição bienal da Câmara dos Deputados, ao Senado eletivo e temporário, à supressão da Conselho de
Estado, às Assembléias Legislativas Provinciais com duas Câmaras, aos Intendentes com autoridade
similar, nos Municípios, aos Presidentes em sua províncias. Era, como se vê, um programa de orientação
nitidamente democrática, mas, é preciso não esquecer, singularmente avançado para a época. Nasceu ele
paralelamente ao Ato Adicional que, indiscutivelmente, no âmbito institucional, constituiu uma legítima
vitória liberal. (LEAL, 1994, p. 327-328).

Foi no período regencial que teve início o Partido Conservador do Brasil Imperial. Originário de uma
cisão entre os liberais moderados[5], o partido era composto por figuras ilustres ligadas à cultura do café[6].
Em nome da preservação da unidade territorial do Império, ameaçada pelos planos de separação das

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6145



províncias rebeladas, esses políticos defenderam com determinação e vigor o fortalecimento do Poder
Imperial, através do reforço dos mecanismos da centralização, além de sustentarem com firmeza a
continuidade da utilização da mão de obra escrava para maior incremento da produção do café, cada vez
mais dependente de novas terras e mais braços escravos. Enfrentaram a política inglesa de repressão ao
tráfico negreiro para permitir a continuidade do abastecimento da mão de obra escrava, e não mediram
esforços para realizar as reformas que achavam necessárias para concentrar no Governo Geral todo o poder
de decisão política.

Em 1840, a lei de interpretação estabelece que as assembléias não podiam mais intervir nos casos de
julgamento de magistrados e foi restabelecido o Conselho de Estado. Neste mesmo ano foi aprovada a
antecipação da maioridade civil de D. Pedro, cabendo-lhe o pleno exercício das funções constitucionais.

O início do Segundo Reinado foi marcado por um período de ‘paz política’, pois D. Pedro II, ao
assumir o governo, compôs seu Gabinete por liberais, sob a condição de que tanto os liberais como os
conservadores tivessem origem no grupo liberal moderado do período regencial, o que faz crer que tanto
fazia ser liberal como conservador neste momento, já que ambos não aceitavam a vontade popular como
meio para aquisição de governo representativo, tendo o fundamento de sua política no clientelismo e reforço
das estruturas do poder. Assim, houve neste período uma permuta entre liberais e conservadores como base
aliada de governo. Esse entendimento é confirmado por Hamilton Leal (1994b) e Aristides A. Milton (1898).

O segundo reinado, visto sob o ângulo exclusivamente constitucional, não oferece mutação alguma. Foi,
antes, o que se pode chamar uma era de consolidação e ajustamento de princípios institucionais à vida da
Nação, onde os brasileiros encontravam-se a si próprios na prática de um regime democrático até ali
conturbado e malbaratado. [...] Os quadros políticos da Nação, como conseqüência dos fatos que os
geraram, encontram suas molduras próprias no período regencial. A maioridade deu-lhes uma expressão
definitiva e, até o fim do Império, salvo dissídios ocasionais, a vida partidária decorreu nem revezamento
constante entre Conservadores e Liberais. (LEAL, 1994b, p. 327).

Os dous partidos, que disputavam successivamente o Governo, eram guindados a este pela vontade unica
e omnipotente da corôa. Não se conheciam normas a que obedecesse o revezamento das duas escolas
antagonicas, na direcção politica do paiz. Tudo era problematico em sua origem como imprevisto nos
seus effeitos e resultados. Campeava o absurdo, impavido, morno e voraz.
A Constituição imperial já não se impunha a ninguem, porque todos a consideravam como um écho
perdido no vacuo das velharias imprestaveis. E os estadistas mais notáveis de um e de outro partido,
quando eram apeados das posições officiaes, apressavam-se em dar o poder pessoal do imperador por
fonte de todos os males, e calamidades publicas; apontando-o como a sinistra mão de ferro, que pesava
sobre as mais legitimas aspirações do povo brazileiro.
Verdade é — que todos elles calavam taes expansões, desde que eram de novo içados ao Governo; mas,
permutando então o logar com os adversarios, estes a seu turno repetiam logo as mesmas queixas, e
clamavam contra os mesmos abusos.
Em todo o caso, o imperio ia caminhando sempre, embora lhe fosse preciso atravessar por entre uma
multidão de incoherencias e desconformidades. Como estas, porém, mais de perto affectassem ao
partidarismo, deixavam — ainda assim — livre arena á manifestação de todas as idéas, posto que uma
centralização muito exagerada prejudicasse a expansibilidade das forças vivas do paiz. (MILTON, 1898,
p. V-VI).

A partir de 1870, com as dificuldades financeiras decorrentes da Guerra do Paraguai, agravadas pelo
problema da escravidão, a inaceitabilidade de um sucessor ao trono ser estrangeiro, desgastes com a Igreja,
dentre outros conflitos, tem-se início a crise da monarquia[7]. 

Nascida dos movimentos sociais, a idéia de República percorrera as ruas, o campo e chegara aos locais
onde padeciam as suas populações sofridas. Crescera, ainda que sem uma elaboração ideológica mais
consistente, em meio às vicissitudes da luta. O liberalismo radical e o socialismo reformista europeus
exerceram forte influência nos setores letrados brasileiros. Jornalistas, advogados, médicos e escritores
difundiam essas idéias. Houve momentos em que esses grupos se encontraram, e aí o ideal republicano
alcançou sua melhor expressão.
Entretanto, a maneira pela qual as camadas populares absorveram a idéia de República não foi
semelhante à forma de sua assimilação por parte das elites liberais. E, nesse sentido, o movimento
republicano foi plural, isto é, expressava concepções diferentes, oriundas desses segmentos desiguais,
do ponto de vista da estratificação social. (PENNA, 1999, p. 39).

No enlevo, militares do Exército brasileiro, liderados por Deodoro da Fonseca, dão um golpe de
Estado, depõem D. Pedro II e destituem a monarquia, proclamando a república, que tem início com um
governo provisório. Apesar de o governo do Império estar enfraquecido em suas bases sociais, econômicas e
militares, as ideias republicanas não eram unânimes, não tinham ainda impulso, admissão popular,
corroborando com o fato de que a proclamação da República não contou com a participação popular.

A Primeira República (1889-1930) foi vista, para além das mudanças da forma institucional, como uma
continuação do império [...] uma história que mantém fortes vínculos com o passado. Falou-se muito de
uma ‘República de Conselheiros’, em alusão à permanência de grandes nomes do Império nos primeiros
governos republicanos. [...] Outro aspecto notado na primeira hora da República foi a ausência do povo
no cenário político. (WEFFORT, 2006, p. 223).   

Desta feita, a República foi proclamada no Brasil em 15 de novembro de 1889, tendo à frente duas
principais correntes de opinião. As oligarquias, lideradas pelos cafeicultores de São Paulo, que defendiam um
Estado descentralizado, liberal, ancorado na agroexportação; e os positivistas, que eram favoráveis a um
Estado centralizado, industrializado e capaz de proteger as massas mais pobres. Assim, a proclamação trouxe
consigo o desencadeamento de vários fatos novos, dentre eles a primeira Constituição republicana, de 1891,
e com ela a adoção do federalismo como forma de Estado, o presidencialismo como sistema de governo e a
democracia como regime de governo.
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O resultado do abandono do projeto republicano original dos propagandistas e de todos quantos, por
meios distintos, se empenharam em realizá-lo foi a banalização do regime. Adotada pelo pragmatismo
dos donos do poder, a República converteu-se numa instituição meramente formal, incapaz de traduzir
conteúdos consistentes que pudessem ser transmitidos às gerações que se sucederam em seu percurso.
Isto explica o fato de nessas gerações não se conheceram cidadãos que se autoproclamem republicanos,
ao contrário do que ocorrera com a Monarquia, até hoje com partidários confessos. Política e
ideologicamente a República, como ideário, esvaziou-se. (PENNA, 1999, p. 39).

É de se visualizar que vários dos descaminhos da política e da economia brasileiros se concretizaram
nos primeiros anos de República: fechamento do Congresso, clientelismo, fraude eleitoral, coronelismo[8],
escândalos financeiros, regime oligárquico, arrocho salarial, repressão aos movimentos populares, aumento
de impostos, desvios de verbas, impunidade, estado de sítio, crimes políticos, confronto entre governos civil
e militar, enfim, a imposição de um novo sistema de governo, sem ser fulcrado na historicidade e nos
costumes de uma sociedade, acabou por gerar conflitos, antes mesmo do que paz. “Nem mesmo aqueles que
acreditavam ter a história algum sentido podem honestamente supor que havia ordem subjacente e invisível a
regular o caos da primeira década republicana no Brasil”. (BUENO, 2003, p. 242). Esta é uma das reflexões
desenvolvidas adiante, qual seja, o fato de se importar ao Brasil modelos políticos, sociais e econômicos de
outras sociedades, que detêm histórias, tradições e costumes diferentes.

“A tentativa de implantação da cultura européia em extenso território, dotado de condições naturais, se
não adversas, largamente estranha à sua tradição milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o fato
dominante e mais rico em conseqüências. Trazendo de países distantes nossas formas de convívio,
nossas instituições, nossas idéias, e timbrando em manter tudo isso em ambiente muitas vezes
desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra. Podemos construir obras
excelentes, enriquecer nossa humanidade de aspectos novos e imprevistos, elevar à perfeição o tipo de
civilização que representamos: o certo é que todo o fruto de nosso trabalho ou de nossa preguiça parece
participar de um sistema de evolução próprio de outro clima e de outra paisagem.” (HOLANDA, 2006,
p. 19).

3 AS REFLEXÕES DE ALFREDO VARELA

Conscientemente um conservador, deleitava-se em afirmar a importância da autoridade, mas não é um
adepto do autoritarismo nem da ditadura. Alfredo Varela é considerado um precursor do nacionalismo dos
anos vinte e trinta, e na obra de sua autoria, Direito Constitucional Brasileiro, demonstra ser da escola
histórica, ou seja, que somente com a conscientização e solidariedade entre os elementos do organismo
coletivo, governo e povo, é que haverá harmonia. Tanto o é que expõe:

A conseqüência última a tirar é que a ordem social, em vez de depender da submissão absoluta do povo
ou da subalternização da autoridade, resulta sempre do concurso livre de ambos na obra do bem
comum: o governo da sociedade há de obter-se por uma transação, que definindo os deveres, tanto da
autoridade, como do povo, limite a esfera de atividade política de cada um, para que o abuso se torne
impossível. (VARELA, 2002, p. 18-19).

O texto de Alfredo Varela (2002: 24) é repleto de conotações, e é de um trecho do livro I que se pode
destacar ser ele conservadorista: “Não penso como um distinto contemporâneo: tenho para mim que as
idéias, por boas que sejam, nada valem, sem homens capazes de pô-las em prática”. E segue com o
entendimento de que:

[...] a atitude mental de quem pretenda reformar a constituição política de um país, deve ser, não a de
idear o mais belo plano, com os dados desta ou daquela filosofia, para substituir o que existe; mas, sim,
observar qual a constituição histórica da sociedade correspondente e, conhecida esta, adotar, como
critério, uma sã filosofia, não para descobrir a melhor forma de governo, sim aquela que lhe seja
adaptável, isto é, uma filosofia que lhe ajude a desvendar o que a constituição referida tem de imutável e
o que tem de modificável. As instituições que tal estudo nos revele serem imperecíveis e da essência
mesma da própria sociedade, cumpre que as respeitemos no plano inovador: aquelas que tem caráter
transitório e cuja oportunidade passou, é dever nosso eliminá-las, ficando-nos ainda o arbítrio de
melhorar as primeiras, dentro dos limites de variação dos fenômenos respectivos. Esta mesma limitada
intervenção tem de ser prática, para que nos aproveite: jamais tentaremos realizar o ideal do
aperfeiçoamento concebível para cada caso: tão somente o que apropriado as circunstancias do meio
político sobre que agirmos. Esta é a única racional atitude de um espírito reformador, este o critério que
deve inspirar seus labores. (VARELA, 2002, p. 25).

Continua criticando os constituintes de 1824 por terem criado nova legislação em vez de aperfeiçoar a
que já existia. Do mesmo modo, critica os constituintes de 1891, que tomam o modelo norte-americano por
base, e salienta que não houve sequer averiguação se tais preceitos seriam aplicáveis no caso do Brasil, daí a
instável situação da República. No entanto, acaba por desculpar os organizadores de 1824, por ser, à época,
o procedimento tomado como práxis, e discorre a ideia de que a Constituição é fulcrada em fenômenos
sociais, pois:

O pendor da época era esse copiar servil umas constituições escritas de outras, não se tendo ainda por
guia a ciência hoje fundada dos fenômenos sociais. Os de 1891 não podem merecer igual indulgência,
pois a esse tempo sabiam eles que não há fenômeno que brote ao acaso e sem dependência de uma lei
natural: sabiam, portanto, que nossa eficiência, no terreno político, como em qualquer outro é imitada.
(VARELA, 2002, p. 27).

Assevera que as mudanças trazidas pela Carta de 1891, além de não trazerem estabilidade ao país,
alguns dos fatos novos por ela positivados não eram tão novos assim, como a descentralização, oriunda da
efetivação dos Estados-membros, que já existia na monarquia. Em suma, o que o autor defende é um estudo
dos textos e costumes já tidos no país e a averiguação se há aplicabilidade benéfica de textos e fatos novos
na sociedade, para, somente a posteriori, serem estes legalizados.

Ademais, cita a constituição da realeza portuguesa, que em sua opinião seria o ideário modelo-base de
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constituição para o Brasil, já que este era colônia de Portugal, e deveria nesta buscar seus liames. Assim,
mais adiante ele expõe que: “Uma situação dada resulta de tudo que a precedeu”. (VARELA, 2002, p. 36). E
começa a desencadear mecanismos que deveriam ter sido tomados para a real organização do Estado.

Bastava, pois, precisar ainda mais perfeitamente o papel dos órgãos do aparelho político e definir com
rigor as faculdades de cada um. Mantidas as cortes, para o voto dos subsídios, cumpria reforçar essa
atribuição, completando-a com a de fiscalizar o emprego deles reunindo-se elas para isso
periodicamente. Despojado o chefe do Estado de funções de ordem espiritual, que lhe não competem,
cumpria limitar o seu papel à simples manutenção da ordem material; como para isto é mister traduzir o
que é essa ordem, num corpo de leis, ele continuaria a estabelece-las, mas agora ficando ao povo o
direito de rejeita-las ou reclamar outras, e como ainda para que a ordem seja efetiva, é preciso punir os
que a violem, aliás sem o arbítrio que se introduzira, cumpria criar pessoal independente e adequado a
esta árdua missão, uma digna magistratura, seriamente organizada e responsável. Juntasse a esta
simples reforma um conjunto de garantias individuais, salvaguardando plenamente a atividade humana,
em qualquer terreno, e teríamos aí a verdadeira Constituição do Brasil. (VARELA, 2002, p. 36).

Daí prossegue seu entendimento de que:

As modificações quaisquer da ordem universal limitam-se à intensidade dos fenômenos, cujo arranjo é
inalterável. Tudo, pois, que pretenda alterar a ordem política natural serve apenas para perturbá-la, e
enquanto durarem os efeitos de semelhante impensada tentativa, é precária a estabilidade dessa mesma
ordem. (VARELA, 2002, p. 37).

Portanto, fica a sugestão de que é melhor adaptar o que já existe do que modificar o todo; ou seja, é
melhor atribuir maior ou menor força ao governo; maior ou menor latitude à influência do povo; maior ou
menor independência aos magistrados, etc.

Expõe ainda sobre a descrição da organização federal na Constituição de 1891, e o primeiro ponto
debatido é o federalismo. Define federalismo como um regime cuja sociedade tem diferentes partes e não
marcham no mesmo sentido ou na mesma velocidade e precisam de um governo central para coordená-las. E
diz que o Brasil, por sua vasta extensão, bem se aplica ao caso, tanto em se tratando de questões econômicas
quanto legislativas. Enfim, o autor depõe que “para que o laço federal possa durar, primeiro a união há de ser
livre, segundo, há de reduzir-se a ação do governo central ao mínimo possível, resumindo-se a regular
exclusivamente os interesses comuns dos Estados brazileiros”. (VARELA, 2002, p. 48).

Ocorre que a Constituição de 1891, ao transcorrer sobre tais interesses, excedeu os limites postos pelo
próprio federalismo, como é o caso do artigo 6º, n.3, no qual a União pode intervir no Estado para manter
(impor) o federalismo, além de artigos que não ficaram bem definidos, como o 4º e o 8º, § 3º. Ademais, o
artigo 34, n. 23 determinou ser competência privativa do Congresso Nacional legislar sobre direito civil,
comercial e criminal da república e processual.

Assim, assegura o autor que, se a lei é a expressão dos costumes, ela será igual só onde os costumes
forem iguais, de modo que assim estaria pacificado o federalismo. Contudo, se a manutenção da unidade
brasileira for feita violando as leis naturais da organização, só haverá uma consequência: a quebra da
unidade.

CONCLUSÃO

Ao pesquisar a história constitucional brasileira, visualizou-se que no período de transição do Império
para República pouca ou quase nenhuma participação popular ocorreu. Os ideais ditados por uma
oligárquica agrária que se dizia liberal, aos poucos foi desmascarando os reais interesses na proclamação da
república. O povo, em geral alienado[9], acreditava que com a chegada desta nova forma de governo sua
participação nas decisões políticas fosse se tornar efetiva. Mera ilusão. A república chegou sim, mas com
características outras que não aquelas pregadas pelos ideais liberais desenvolvidos pela Revolução de 1789.
Sua implementação se fundou em autoritarismos de uma elite militar, gerando tensões nas oligarquias
regionais; em diminuição da participação popular, devido à dissolução das assembleias e câmaras provinciais;
no individualismo possessivo, dando ênfase à lógica do mercado, enfim, o advento da república no Brasil
demonstrou, ainda mais, como a sua sociedade era estratificada, isto é, hierarquizada e extremamente
desigual, não estando preparada culturalmente para mudanças abruptas em virtude do enlevo internacional
(Inglaterra, França, Estados Unidos).

Esse entendimento é defendido por Alfredo Varela que, apesar de conservador, pregava o
nacionalismo, a conscientização, a solidariedade, ou seja, acreditava que somente com uma sociedade ciente
de sua cultura e de seu valor é que podem ser profícuas as mudanças; somente com a interação entre
governo e povo é que pode existir harmonia para efetivação da unidade.  
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influíram para a sua formação e as inovações trazidas, como o poder moderador: “O ponto verdadeiramente novo da carta de 1824 foi
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primeiro pertenciam os segmentos médios da sociedade: militares, jornalistas, bacharéis em Direito, sacerdotes. Representavam a
esquerda, não podendo ser considerados jacobinos, pois não detinham um projeto social, apesar da postura popular. Defendiam o final
do Poder Moderador e do Senado Vitalício e eram de tendência federalista, defendendo a criação de Assembleias Legislativas
Provinciais, mas não apresentavam propostas de reformas sociais mais profundas. Os restauradores representavam a direita, eram
favoráveis à volta de D. Pedro I e criticavam a rivalidade existente entre brasileiros e portugueses. Pertenciam à nobreza burocrática,
ao clero, ao grupo de comerciantes portugueses e a setores militares. Os liberais moderados foram o grupo que mais se destacou no
Período das Regências, e representavam a sociedade agrária. Apesar de monarquistas, temiam a instauração do autoritarismo se D.
Pedro II assumisse contando com as prerrogativas conferidas pela Constituição de 1824, e defendiam a manutenção do voto censitário
nas eleições. Para estudos aprofundados sobre o tema, isto é, a existência, classificação e digressão dos partidos políticos, conferir a
seguinte obra: CHACON, Vamireh. História dos partidos políticos brasileiros. 3. ed. ampl. e atual. Brasília: UnB, 1998.
[6] A produção do café começava a ultrapassar a do açúcar e a do algodão, tanto no peso quanto na porcentagem da receita de
exportação, o que explica a força que grandes plantadores de café adquiriram no cenário da política imperial. 
[7] O crescimento da classe média nos grandes centros urbanos e seu anseio por mais liberdade e uma maior participação nos
assuntos políticos do país, ressaltando sua identidade com os ideais republicanos, tornaram-se suporte para o movimento que
culminou com o fim do império. Além do fato de que o imperador D. Pedro II não possuía filhos, apenas filhas, logo, o trono seria
ocupado, após a sua morte, por sua filha mais velha, princesa Isabel, casada com um francês, Gastão de Orléans, o que gerava o
receio em parte da população de que o país fosse governado por um estrangeiro. Ademais, houve exacerbo na crise econômica, em
função das elevadas despesas financeiras geradas pela Guerra do Paraguai, financiadas por capital externo,o que ocasionaou uma
inflação no âmbito interno em decorrência dos empréstimos. Afora a questão servil, que com a abolição da escravatura, as elites
agrárias cobravam do Estado monárquico indenizações pelos escravos alforriados, este não podendo arcar com tais despesas perdeu
seus últimos aliados. A relação com a Igreja Católica e com os militares também estava desgastada. Com a primeira devido às ordens
papais serem submissas à vontade do Imperador, que era maçon e não apoiava alguns posicionamentos da Igreja, e com os militares
em razão da impossibilidade de manifestação na imprensa sem prévia autorização do Ministro da Guerra.  
[8] Sobre o tema conferir pensamento de Edgar Carone: “O fenômeno do coronelismo e das oligarquias parece-me ser a base
estrutural da organização social, política e economia da primeira República: com esta forma social é que predominam as classes
agrárias”. (CARONE, 1973, p. 6) E acrescenta que para se entender a causa destes problemas decorrentes do federalismo, prcisa-se
saber o que este significa: “Federalismo é resultado da dispersão geográfica, que leva ao nascimento de poderes locais.” E constitui o
coronelismo como realidade ligada à oligarquia: “O povoamento descentralizado, aliado à formação de grande propriedade, permite o
fortalecimento de um sistema baseado nos domínios familiares e sociais, que substitui parcialmente o vácuo deixado pela ação
pública. [...] como o coronelismo é a existência do fenômeno das oligarquias. Esta realidade está intrinsecamente ligada à do
coronelismo” (CARONE, 1974, p. X-XI).       
[9] Acredita-se que a idéia passada de que o povo era alienado politicamente é decorrente do fato de que os historiadores faziam
parte, em sua maioria, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB, ligado à Monarquia. Tanto que autores, como José
Murilo de Carvalho, descrevem que a atuação política do povo se dava em manifestações populares paralelas. Sobre o tema verificar:
CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: o Rio de Janeiro e República que não foi. São Paulo: Companhia das Letras,
1987.      
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DÁDIVA, GRAÇA; DIREITO E GOVERNO NO ANTIGO REGIME

DADIVA, GRACIA; DERECHO Y GOBIERNO EN EL ANTIGUO REGIMEN

José Arthur Castillo de Macedo

RESUMO
O objetivo do presente artigo é trabalhar as relações entre Dádiva e Graça, e o Direito e o governo no
Antigo Regime Português. Assim, procura-se traçar algumas linhas sobre a organização do Estado no Antigo
Regime Português; também são ressaltadas relações de poder silenciosas, que eram consideradas pela
historiografia tradicional como meros atos gratuitos, que não detinham um lugar de destaque na análise dos
historiadores. Para tanto, faz-se algumas considerações metodológicas, e, em seguida, expõem o que poderia
ser chamado de “estrutura administrativa” e a noção de dádiva, com seus três momentos constitutivos: dar,
receber e retribuir. Destarte, analisa o que Antonio Manuel Hespanha chamou de economia moral do dom; e
os atos de Graça, que, apesar de aparentemente gratuitos, poderiam ser utilizados como um meio muito
eficaz para aproximar súditos e soberanos, de modo a criar vigorosas relações de reciprocidade. Aponta-se
que a fórmula “suum cuique” que presidia a noção de justiça daquele tempo tinha uma importante função de
legitimação da ordem estabelecida, impedindo mudanças; consolidando o arranjo da sociedade do modo
como ele estava concebido.
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RESUMEN
El objetivo del artigo es trabajar las relaciones entre la Dádiva y la Gracia, el Derecho y el gobierno en el
Antiguo Régimen Portugués. Así, se busca trazar algunas líneas sobre la organización del Estado en el
Antiguo Régimen Portugués. Son también resaltadas, algunas relaciones de poder silenciosas que eran
consideradas por la historiografía tradicional como meros actos gratuitos, relaciones que no llamaban la
atención de los historiadores. Se hace unas consideraciones metodológicas y se presenta la llamada
“estructura administrativa” y la noción de dádiva, con sus tres momentos constitutivos: dar, recibir y
retribuir. Se analiza lo que Antonio Manuel Espanha llamó de economía moral del don; y los actos de gracia,
resaltándose las relaciones de reciprocidad que estas practicas pueden crear. Resaltase que la fórmula “suum
cuique” que presidia la noción de justicia de aquel tiempo tenia una función legitimadora del orden
establecida, impidiendo cambios en su estructura.
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1. Introdução
 
            Aprende-se no colégio que os portugueses foram pioneiros nas navegações marítimas e que isto só
ocorreu, pois Portugal reunia uma série de características que permitira a empreitada, quais sejam: a precoce
formação do Estado Nacional português; a aliança da Burguesia com o Monarca; e o absolutismo
monárquico (muitas vezes relacionado, no imaginário do aluno, com a figura do Leviathan tal como descrita
por Thomas Hobbes). Imagina-se que o Monarca português era muito poderoso, enfeixando todos os
poderes, (que hoje chamaríamos de legislativo, executivo e judiciário). Conforme este imaginário, sua
palavra era Lei. Em alguns casos, acima dele, só haveria Deus (cristão, católico). Em outros, nem Deus
estava acima. Imagina-se que o Rei podia tudo e fazia de tudo. É possível que alguns alunos acrescentem
uma informação ou outra para esta explicação como, por exemplo, a relação metrópole-colônia, o pacto
colonial, o “modo de produção”: plantation – monocultura para exportação[1], latifúndio, e mão de obra
escrava – etc. Contudo, pode-se afirmar que este é quase o “discurso oficial”, repetido em uníssono, nas
escolas, no ensino fundamental, médio, Enem, vestibular, concursos públicos, em algumas faculdades, e
durante a vida em geral. Já fazem parte do imaginário popular acerca da formação do Estado português e do
seu pioneirismo nas navegações. Foram fundamentais para que Portugal fosse uma das grandes potências
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durante a época das navegações, notadamente os séculos XV-XVI e início dos setecentos. Este imaginário é,
contudo, construído (como todo imaginário e toda simbologia). No caso, por uma historiografia que narrava
a historia como se narram crônicas políticas; cabia a história, narrar a história política, os grandes fatos, os
grandes feitos dos imperadores, reis e generais. A história era, pois, somente história política[2]. Era a
história dos vencedores[3], a história oficial, as narrativas daqueles que estavam ou ainda estão no poder.

O imaginário relatado algumas linhas acima, do qual você provavelmente compartilha com várias
pessoas – inclusive com o autor do presente texto; que repetiu esta história durante a sua formação escolar e
universitária –, pode, em muitos casos, reproduzir esta história oficial. Mas como é possível que isto se dê?
Ora, isto não se dá à toa. Desde o início da década de 1980, a historiografia política da Europa meridional
sofreu algumas mudanças de referenciais que foram fundamentais para uma nova leitura de antigas fontes, e
para que pudessem ser revistas algumas concepções clássicas. Desse modo, consoante o historiador
português Antonio Manuel Hespanha: “Categorias como as de ‘Estado’, ‘centralização’ ou ‘poder absoluto’,
por exemplo, perderam sua centralidade na explicação dos equilíbrios de poder nas sociedades políticas de
Antigo Regime.[4]” É importante notar que o período receberá outra denominação, diversa daquela que se
estuda no colégio. Ao invés de analisarmos o governo no período do absolutismo português, ou, o império
português, passa-se a estudar o governo no Antigo Regime[5], no caso, português; adiante se explicará por
que o uso desta designação.
                       
            2. Algumas questões metodológicas           
            O desenvolvimento do presente trabalho se dará a partir de algumas premissas para o bom
desenvolvimento de um estudo histórico. Para tanto, serão seguidas as idéias de Antonio Manuel Hespanha
na compreensão da história não como uma sucessão de pontos ligados, ou como discurso legitimador[6].
Pretende-se utilizar da história do direito (e seu caráter crítico) para explicitar a estrutura de
governo/administrativa no antigo regime, e problematizá-la à luz de algumas construções da antropologia e
da sociologia[7]. Não se olvida que o direito legislado não é todo o Direito,
 

Está así fuera de discusión hoy en dia que el derecho oficial y las instituciones jurídicas formales resultan
insuficientes a la hora de explicar todos los resortes del poder. He aquí algunas razones: (i) el derecho
ocupaba sólo una pequeña parcela del universo jurídico; (ii) el derecho mismo en su conjunto compartía
el universo normativo con otros órdenes morales (en el viejo sentido del término), tales cómo la
oeconomia o la ética monástica; (iii) la teoría jurídica de la época subordinaba – de forma explícita e
incluso escandalosa – el derecho a otras esferas de normatividad: el amor, la moral y la religión.[8]

 
            Portanto, segue-se o conselho de Michel Foucault, em sua Microfísica do Poder, procurando-se
estudar o poder em sua capilaridade, fora do Leviathan[9], também seguindo a linha de abordagem que
Manuel Hespanha propõe para se estudar as Elites[10]. Procura-se, pois, estudar as práticas não se
limitando, contudo, as fontes formais do Direito, as Ordenações[11], mas procurando desvendar as conexões
implícitas nas relações sociais.[12] Será utilizado da literatura, pois está poderá contribuir para relativizar
algumas certezas colocadas pelas fontes oficiais, e, também, para explicitar questões que às vezes passam
despercebidas aos olhos do historiador. Concorda-se com Luis Fernando Lopes Pereira, quando afirma,
sobre o ofício do historiador que,
 

Negando, portanto os pressupostos do historicismo, percebe a importância da linguagem, meio de
expressão, que exige habilidade, trabalho árduo e prática constante, como para o pintor com sua tinta ou
o escultor com o barro ou o mármore. Hayden White no mesmo sentido afirma que ‘uma narrativa
histórica é não só uma reprodução dos acontecimentos nela relatados, mas também um complexo de
símbolos que nos fornece direções para encontrar um ícone da estrutura desses acontecimentos em nossa
tradição literária”. Dessa forma o historiador pode se livrar de uma das mais fortes metodologias da
modernidade: a da busca da verdade histórica, pois ‘mesmo se o historiador libera seu olhar de vícios
apologéticos, essa civilização, que a teimosa pretensão de propor-se como desagregadora e demolidora
de mitos, mostra ser uma formidável construtora deles[13].        

 
            Faz-se necessárias algumas considerações acerca do Antigo Regime, em particular, o que se
convencionou chamar de Monarquia Corporativa.  Após pesquisas de Antonio Manuel Hespanha, sob
influência das contribuições de Foucault, dentre outros teóricos, chegou-se a uma concepção crítica do
Antigo Regime.
 
 

Em Portugal, meu livro As vésperas do Leviathan questionou uma série de idéias estabelecidas sobre a
constituição moderna portuguesa, revelando um peso insuspeitado (mas facilmente suspeitável) de
poderes (nomeadamente, da câmaras e das instituições eclesiásticas ou senhoriais), que tiravam partido
da fraqueza do poder, nos seus aspectos doutrinais e institucionais, para ganhar um espaço de efetiva,
ainda que discreta, autonomia. Ulteriores pesquisas – levadas a cabo por novas gerações de
historiadores – aprofundaram a investigação em campos monográficos, chegando a resultados que creio
no fundamental consistentes com os meus pontos de vista.
            O que resultou foi um conceito novo da monarquia portuguesa (pelo menos até meados do séc.
XVIII), agora caracterizado como uma monarquia corporativa, em que:

·    o poder real partilhava o espaço político com poderes de maior ou menor hierarqui;
·    o direito legislativo da Coroa era limitado e enquadrado pela doutrina jurídica (ius commune) e pelos

usos e práticas jurídicos locais;
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·    os deveres políticos cediam perante os deveres morais (graça, piedade, misericórdia, gratidão) ou
afetivos, decorrentes de laços de amizade, institucionalizados em redes de amigos e de clientes;

·   os oficiais régios gozavam de uma proteção muito alargada seus direitos e atribuições, podendo fazê-los
valer mesmo em confronto com o rei e tendendo, por isso, a minar e expropriar o poder real.[14] p.
166-167.

 
 
            Igualmente,
 

É sabido, desde a clássica obra de E. Kantorowicz, que, no rei, coexistem vários corpos. Mas aplicam-
se-lhe, também, várias imagens: a de senhor da justiça e da paz, a de senhor da graça, a de cabeça da
república e, como tal, de seu racionalizador e disciplinador. Cada uma destas imagens lhe atribuía certas
funções e lhe garantia certas prerrogativas[15].,p. 344 O dto dos letrados

 
Com efeito, são necessárias algumas considerações sobre a interpretação clássica da história brasileira,

a qual faz uma oposição forte entre metrópole e colônia; que acentua o centralismo e o absolutismo do
monarca português, etc. A interpretação “clássica” é ideologicamente significativa, fundada em preconceitos
em relação à colônia[16], por parte dos colonizadores; no caso das elites coloniais ressalta-se um
colonialismo absoluto e centralizado, o que condiz com uma visão que exalta/exaltou a independência
nacional, isto é ainda mais acentuada na historiografia Brasileira. Portanto,

 
Se, por exemplo, lermos alguma historiografia (que, neste aspecto, é exemplo único e paradigmático na
área ex-portuguesa) é bastante evidente sua vinculação a um discurso narrativo e nacionalista, no qual a
Coroa portuguesa desempenhava um papel catártico de intruso estranho, agindo segundo um plano
‘estrangeiro’ e ‘imperialista’, personificando interesses alheios, explorando as riquezas locais e levando
a cabo uma política agressiva de genocídio em relação aos locais, por sua vez considerados basicamente
solidários, sem distinção de elites brancas e população nativa. Esse exorcismo historiográfico permite
um branqueamento das elites coloniais, descritas como objetos (e não sujeitos) da política colonial[17].
 

A noção de centralização que a Metrópole impunha às colônias é desajustada quando aplicada a alguns
módulos (Timor, Macau, costa oriental da África) que viveram em estado de quase plena autonomia até o
séc. XIX[18].

Segundo José Reinaldo Lima Lopes, havia certa unidade do Império Português que poderia ser
afirmada por dois motivos: i) não havia separação de cargos entre brasileiros e portugueses; ii) não se cria
Universidade alguma nas colônias. De modo que a Universidade de Coimbra formava todos os letrados do
“Império”[19]. Ademais, todos os cargos de carreira de justiça eram comuns – Tribunal da Bahia, de Goa ou
do Porto – poderiam receber desembargadores provenientes de qualquer parte do império.
            De acordo com a concepção adotada será utilizado o termo Antigo Regime para designar o período
que será analisado, que ocorreu posteriormente à idade média, e anteriormente à modernidade. Esta
nomenclatura será utilizada para explicitar, a um só tempo, algumas relações de poder – aparentemente sutis
ou inexistentes para muitos historiadores-, e, também, desvelar algumas pré-noções sobre este período.
Como este período é bastante amplo, buscar-se-á traçar linhas gerais da Administração do Antigo Regime
Português, dedicando especial atenção ao Brasil.
            Uma das características fundamentais do Antigo Regime é a permanência de algumas instituições da
Idade Média de caráter feudal ou corporativo; desse modo, sobrevivem distinções de nascimento,
estamentos, ordens e corporações. Muitas delas só seriam extintas durante o reinado de Dom José I (1750-
1777), conhecido como período Pombalino; outras, entretanto, sobrevivem até hoje[20].
 
            3. A Administração e o governo do Império Português (tentativa de aproximação)
 
            Não houve uma lógica única da Administração nos três séculos da colônia, os regimes particulares
foram transformando-se ao longo do tempo. É comum certo preconceito epistemológico em relação a tal
fato, sobretudo de autores mais clássicos como Caio Prado Jr. Estes autores vislumbravam uma carência de
lógica, uma a-logicidade, para não dizer uma completa bagunça, na Administração da colônia. Contudo, não
conseguiam verificar que o que se dava não era uma carência ou falta de lógica, mas sim, outra lógica;
diversa daquela que ele (autor) está(va) acostumado. Sem negar as contribuições de um ou outro autor, é
importante consignar que muitas vezes historiadores considerados hoje como clássicos cometeram alguns
equívocos querendo projetar algumas noções que só surgiriam após o período analisado, ou ainda, projetam
alguns dos seus pré-conceitos para o material que estão analisando[21]. Acredita-se que ao se afirmar a falta
de lógica do governo neste período, estes autores não notam justamente a sua lógica subjacente, diversa
daquela com a qual a maioria das pessoas está familiarizada.
            É muito comum chamar tal estado de “Estado patrimonial” ou patrimonialista, pois, “Em teoria,
todos os poderes se concentram por direito divino na pessoa do rei. O reino – ou seja, o território, os súditos
e seus bens – pertence ao rei, constitui seu patrimônio. Daí o uso da expressão ‘Estado Patrimonialista’
(...)[22]”. À época era bastante legítimo que um cargo ou função pública fossem considerados patrimônio
pessoal do seu ocupante[23], isto dificultava e muito reformas que pretendessem romper com estes
costumes.
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O patrimonialismo entende o cargo como uma distinção ou um dom recebido do senhor ou do rei. O
ofício (ou cargo) é um auxilium, servitium da vassalagem, correspondente à fidelidade pessoal que se
estabelece. O oficial não é um mercenário mas um honoratior: ele não é remunerado pelo senhor que
lhe deu a distinção, mas recebe uma renda, um provento ligado diretamente ao cargo. O cargo lhe rende
alguma coisa: um patrimônio recebido pelos serviços prestados.   
     

            Além disso, não existia separação nítida entre o Estado e a sociedade civil, assim como não havia
distinção entre o público e o privado, porquanto em um Estado patrimonialista, em tese, tudo é público.
Ademais, havia a idéia de que o público e o privado se harmonizavam no bem comum, sendo este uma das
formas de limitação dos poderes régios. 
            Os historiadores costumam dividir as tarefas do estado em três ou quatro[24]. José Reinaldo Lima
Lopes assevera que seriam 4 as tarefas do Estado, quais sejam: i) governo; ii) guerra; iii) justiça e iv)
fazenda; já Boris Fausto sustenta que os órgãos administrativos podem ser agrupados em três setores: o
Militar, o da Justiça e o da Fazenda; por fim, para Antonio Manuel Hespanha assevera que seriam 3 as
tarefas do Estado: a guerra; a fazenda e a milícia.
            Boris Fausto explica que, em relação ao Brasil, “As forças armadas de uma capitania compunham-se
da tropa de linha, das milícias e dos corpos de ordenança[25]”. A primeira era constituída por um
“contingente regular e profissional permanentemente em armas. Era quase sempre composta de regimentos
portugueses. Para completar os efetivos, as autoridades coloniais deveriam engajar gente branca da
Colônia.[26]”, nestes casos era necessário o recrutamento; mas poucos queriam ingressar na tropa nos níveis
mais baixos. As milícias, por sua vez, eram tropas auxiliares, para serviço obrigatório e não-remunerado,
recrutados entre os habitantes da Colônia; sendo comum a utilização do recrutamento forçado dos pobres,
quando não se apresentavam voluntários. As ordenanças eram formadas por toda a população masculina, à
exceção dos padres, entre dezoito e sessenta anos; para ela não havia recrutamento, e restringiam-se a zelar
pelo sossego da localidade.
            A administração fiscal do Antigo Regime era muito diversa da que possuem os Estados
Contemporâneos. Não se falava em Orçamento, Planejamento, muito menos em Responsabilidade Fiscal;
vivia-se o regime da irresponsabilidade do monarca. É muito conhecido, neste período, o brocardo inglês
bastante elucidativo em relação a esta temática: “the king can do no wrong”. O Rei (a Coroa) não erra. Não
pode, portanto, ser responsabilizado. Não obstante, importa questionar como se sustentava o Estado, quem
pagava, e como pagava as “módicas” condições régias?
            Os impostos consistiam em rendas da Coroa, eram justificados por serem tradicionais cobram-se
desde tempos imemorais; assim acontece com os direitos reais (régios) de que tratam as Ordenações Filipinas
(Livro II, Título XXVI). Contudo, a arrecadação era particular (privada); assim, ela era deferida àqueles
particulares que a contratam, por meio de lances em leilão, e, “O que prometer mais à Coroa, o que puder
oferecer maior vantagem, obtém o lançamento, pois deu o melhor lance”.[27]
            Havia, no Antigo Regime, impostos comunitários, coletivos, chamados de “repartição” que eram
devidos por comunidades como o distrito, a paróquia, ou a freguesia; a coletividade toda pagava tais
impostos, mas a divisão do encargo no seu interior fazia-se como fosse possível. Já as vilas “são tratadas
como corporações com órgãos próprios (câmara, conselho, juízes, magistraturas)”[28].Os tributos eram
bastante estáveis, visto que para a criação de novos impostos fazia-se necessária a oitiva das cortes
(aprovação dos povos, na linguagem da época); eram criados tributos especiais visando o custeio das novas
atividades do estado, que foram ampliadas paulatinamente, passando a exigir, por exemplo, um exército e
uma armada profissionais, um sistema policial e fiscalizador permanente, etc[29].
            O setor que se chamava justiça era diverso do que designamos contemporaneamente por justiça[30].
Hoje, atribuímos como função típica do Poder Judiciário a resolução de conflitos, ou, na conceituação dos
processualistas cíveis a resolução de lides (conflitos caracterizados por uma pretensão resistida). Possui o
Poder Judiciário também função atípica, que se constitui em sua administração interna. Assim, o Poder
Judiciário faz licitações, possui processos administrativos internos (de concessão de férias, aposentadorias,
etc..) e julga seus membros em processos administrativos. Em síntese, estas são as tarefas desempenhadas
por este poder contemporaneamente.
            Diversas eram as funções da justiça no Antigo Regime. Naquela época a justiça incluía várias funções
que seriam denotadas, hoje, como administrativas/de governo (do Poder Executivo), ou como Legislativas,
além do que se compreende como função jurisdicional “propriamente dita”. Conforme afirmado acima,
durante o período do Antigo Regime vigia outra lógica de organização dos poderes. Para muitos parecia
verdadeira desorganização, quando, na verdade, havia outra racionalidade, na qual diversos órgãos fazem,
muitas vezes, o mesmo trabalho. Isto ensejava diversos conflitos de competência[31], que caberia ao Rei
dirimi-los.
            Segundo Hespanha,

Todas as fontes doutrinais medievais e da primeira época moderna nos falarão da justiça como primeira
atribuição do rei. Na verdade, e de acordo com a teoria corporativa do poder e da sociedade, a função
suprema do rei era ‘fazer justiça’ – i.e., garantir os equilíbrios sociais estabelecidos e tutelados pelo
direito –, do que decorreria automaticamente a paz. A justiça era, portanto, não apenas uma das áreas de
governo, mas a sua área por excelência (remota iustitia, regna latrocinia [abandonada a justiça, os
reinos são organização de ladrões], havia escrito S. Agostinho, Civ. Dei., 4,4)[32].
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            Prossegue, afirmando que

Esta concepção jurisdicionalisa do poder não se esgotava, no entanto, na composição de conflitos de
interesses (i.e., naquilo que nós hoje identificamos com o ‘termo justiça’), integrando algumas das
prerrogativas que, nos nossos dias, incluiríamos na ‘administração activa’. O conceito chave era, para
este efeito, o de merum imperium, em que a doutrina do ius comune clássico (séculos XII-XIV) incluía
as atribuições que o juiz exercia oficiosamente tendo em vista a utilitas publica (‘ubicumque concernit
et respicit publicam utilitatem’, Asinio, século XVII). Aqui se incluía, desde logo, o poder de editar leis
(potestas leges ferendi), a punição dos criminosos (ius gladii), o comando dos exércitos, a expropriação
por utilidade pública e o poder de impor tributos[33].

            Adiante,

A área da ‘justiça’ é, assim, a área em que dominam os órgãos ordinários de governo (‘tribunais’,
‘conselhos’, ‘magistrados’, ‘oficiais’), com competências bem estabelecidas na lei, obedecendo a um
processo regulado de formação da decisão, normalmente dominados por juristas que, na resolução das
questões, preferem as razões da justitia e da prudentia aos arbitria da oportunidade e da conveniência.

 
            Assim, caberia ao monarca, mas também aos Magistrados e a outros órgãos do Estado fazer a
justiça, que se constituía à época a “dar a cada um o que é seu”[34], também conhecido como a fórmula do
“suum cuique”[35].
            Passa-se a analisar a estrutura da justiça no Antigo Regime[36]. A “última instância” da Justiça era o
Rei. A ele caberia rever os recursos das outras instâncias, bem como decidir sobre as matérias referentes à
Graça; próximos a Coroa estavam seus Secretários (da câmara, de despacho e de Estado), dentre outros
conselhos (de Estado, Geral do Santo Ofício, Ultramarino).  Em Lisboa as principais instâncias era a Casa de
Suplicação, a Mesa da Consciência e Ordens e o Desembargo do Paço. Na administração periférica havia os
Tribunais da Relação (de Salvador, Goa, e, posteriormente, do Rio de Janeiro)[37], neles “Os
desembargadores eram apenas uma das vias que as elites locais usavam para colonizar a administração. Outra
via eram as câmaras, com as quais os governadores mantinham freqüentes conflitos[38]”
            Tais câmaras eram Câmaras Municipais, que, em tese, só deveriam existir em localidades que
possuíssem a categoria de vila[39]. Categoria esta concedida através de ato régio. Sua estrutura foi trazida
para o Brasil de Portugal, em conformidade primeiro com as Ordenações Manoelinas, depois com as
Ordenações Filipinas; era composta por cinco membros principais: três vereadores e dois juízes (um juiz
ordinário e um juiz de fora – onde houvesse –, servindo um de cada vez)[40]. Os juízes ordinários não eram
remunerados, e nem letrados (em regra), eram eleitos pelo povo segundo o processo das Ordenações; já os
juízes de fora eram oficiais de carreira, de nomeação régia e letrados[41]. Também havia oficiais da Câmara
com funções específicas como o procurador (que agia em nome do juízo ou fora dele), o tesoureiro, o
escrivão, etc., investidos por eleição da mesma forma que os juízes ordinários e os vereadores[42]. A
Câmara nomeava os juízes de vintena, almotacés (a quem competia a regulamentação do abastecimento e
regulamentação edilícia), depositários, quadrilheiros e outros funcionários. Havia duas espécies de tabeliães:
de notas – que outorgava fé pública aos documentos; e os judiciais, estes desempenhavam importante papel
de difusão (em versão vulgarizada) dos princípios de direito da cultura local (função que no domínio da
cultura religiosa era desempenhada pelo pároco)[43]; além disso, é importante destacar que a maior parte
dos atos não era reduzido a escrito, o que atribuía mais poder a tais funcionários[44].
            Segundo as Ordenações Filipinas, os vereadores eram eleitos sob o seguinte sistema,

seis ‘eleitores, escolhidos de entre os mais aptos pela elite local, elaborava uma lista das pessoas ‘que
mais pertencentes lhes parecerem para os carregos do concelho’. [Observa Hespanha em nota de
rodapé: “Ou seja, para juízes, para vereadores, para procurador, para tesoureiro, para escrivão da
câmara, para juiz e escrivão dos órfãos (onde fossem feitos por eleição) ou para quaisquer outros oficiais
que costumassem ser eleitos (Ord. fil., I, 67, pr.).”] Confrontadas as listas e apurados os que mais votos
tinham para cada magistratura ou ofício, os seus nomes eram escritos numa nova lista (‘pauta’) e tirados
à sorte [Em rodapé: “Pelo sistema de ‘pelouros’, bolinhas de cera nas quais se metia um papelinho com
o nome de um conjunto de juízes, vereadores, etc.] os conjuntos de magistrados ou oficiais para o
próximo triênio. Os não sorteados ficavam para os triênios seguintes, até se esgotarem os nomes
constantes da ‘pauta’ (cf. Ord. fil., I, 67). Como se vê, este sistema garantia aos notáveis locais (meliores
terrae, ‘gente da governança’) a ocupação ou distribuição das magistraturas por apaniguados seus[45].
 

            Todavia, não terminava aí o processo de escolha. Em algumas terras a escolha final passava pelo
alvedrio do Desembargo do Paço; em outras vigoravam os costumes locais; em outras, ainda, eram os
senhores integrantes das elites locais que nomeavam os membros das câmaras.
            As competências das câmaras eram amplas, o que corrobora a crítica ao centralismo e ao excessivo
absolutismo régio frente as localidades periféricas. Incumbiam-lhe, mormente, todos os assuntos de ordem
local fossem de natureza administrativa, policial ou judiciária[46]. Os atos de conteúdo normativo constavam
principalmente das posturas e editais. Para Victor Nunes Leal o controle da legalidade e conveniência de tais
atos era exercido pelo Corregedor em Portugal, e no Brasil pelo Ouvidor, que tinha funções de corregedor
da comarca; já para Manuel Hespanha, por outro lado, o corregedor da comarca não poderia revogar as
posturas, vereações, etc. editadas pelas Câmaras, só poderia fazê-lo o Rei, ou, poderia escrever à câmara
sugerindo sua revogação[47]. Possuíam as câmaras relativa autonomia, porquanto havia ampla margem para
suas provisões, assim como para a competência dos juízes e dos concelhos na eleição dos magistrados, e em
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matérias de finanças, sua capacidade de resistência às crises era maiores do que as da Administração Central.
             Apesar da ampla autonomia que gozavam as Câmaras havia alguns limites a suas capacidades
normativas, pois não poderia dispor sobre matéria reservada ao rei (regalia), tais como monopólios
(estancos) e a imposição de tributos em geral; e não poderia tornar lícito aquilo que era ilícito[48]. O
controle das Câmaras se dava pelo Desembargo do Paço através dos Corregedores (no Brasil, dos
Ouvidores); e, dos juízes de fora, que, quando existiam, presidiam a Câmara[49]. Havia, portanto, uma
disputa entre o direito oficial (Tribunais régios, juízes letrados) e o direito ou costume local dos juízes leigos
eleitos pela comunidade.
            Ainda, importa consignar que para a burocracia estar presente em todo lugar ela contava com o
auxílio do Poder local, de modo que o poder público e o poder do senhor privado disputavam continuamente
força e influência, e, às vezes, associavam-se, confundindo-se.

O Rei, muitas vezes, era ou se mostrava impotente para deter o mandonismo desses potentados, que
dominavam as câmaras e, por meio delas, todo o espaço territorial compreendido em sua jurisdição. A
massa da população – composta em sua grande maioria de escravos e dos trabalhadores chamados
livres, cuja situação era de inteira dependência da nobreza fundiária – também nada podia contra esse
poderio privado, ante o qual se detinha por vezes a própria soberania da Coroa.[50]

 
           Adverte-se, entretanto, que afirmar a fraqueza do governo colonial não significa dizer que os colonos
brancos eram fracos, pelo contrário, houve diversas formas de manifestação de violência física e
simbólica[51]. Havia outras formas de dominação e de manutenção do poder político, muitas delas menos
violentas e mais efetivas, como, por exemplo, a “Graça” e o regime das “Mercês”; o que ensejou verdadeira
“economia política dos privilégios”. Retornar-se-á ao tema adiante; antes, porém, devemos analisar a noção
de dádiva, essencial para a compreensão da Graça e da economia política dos privilégios.
 
            4. Dádiva
 
          O antropólogo francês Marcel Mauss publicou, em 1925, o Ensaio Sobre a Dádiva: Forma e razão da
troca nas sociedades arcaicas[52]. O ensaio ganhou notoriedade, pois, ao analisar os sistemas de prestações
econômicas e o regime do direito contratual de sociedades arcaicas (terminologia do autor); desvelou uma
série de relações complexas as quais Mauss denominou fatos sociais totais. Igualmente, propôs a noção de
dádiva para analisar o intercâmbio destas prestações. Este ensaio se relaciona com a história do direito, por
duas razões: por um lado, Mauss serve-se de etnografias para explicitar as relações e os conceitos
subjacentes à noção de dádiva, para este fim, explica alguns sistemas jurídicos e demonstra suas relações com
a dádiva[53]; e, por outro lado, pelo fato de que Antonio Manuel Hespanha se vale da idéia de dádiva para
explicar o instituto da Graça no antigo regime português[54]. É necessário, portanto, esclarecer o que vem a
ser a “dádiva”, tal como fora concebida pelo antropólogo francês.
            Analisando o regime do direito contratual e de prestações econômicas de diversas culturas,
sobretudo de ilhas da Polinésia e algumas tribos Norte-Americanas, Mauss constatou a regularidade de
certos fatos que extrapolavam o âmbito “do econômico”, “do jurídico”, “do político”[55], nesse sentido, 
afirma que:

 
Há anos nossa atenção dirige-se ao mesmo tempo ao regime do direito contratual e para o sistema de
prestações econômicas entre as diversas seções ou subgrupos de que se compõem as sociedades ditas
primitivas, e também as que poderíamos chamar arcaicas. Existe aí um enorme conjunto de fatos. E fatos
que são muito complexos. Neles, tudo se mistura, tudo o que constitui a vida propriamente social das
sociedades que precederam as nossas – até às da proto-história. Nesses fenômenos sociais ‘totais’, como
nos propomos chamá-los, exprimem-se, de uma só vez, as mais diversas instituições: religiosas,
jurídicas e morais – estas sendo políticas e familiares ao mesmo tempo –; econômicas – estas supondo
formas particulares de produção e consumo, ou melhor, do fornecimento e da distribuição –; sem contar
os fenômenos estéticos em que resultam esses fatos e os fenômenos morfológicos que essas instituições
manifestam[56].  

 
            Estas práticas, ou fenômenos sociais “totais”, assumem diversas formas; às vezes apresentam-se
como presentes, meros regalos, aparentemente despretensiosos[57], em outras, no entanto, demonstram-se
como verdadeiras transações (não necessariamente de cunho monetário ou econômico)[58]; são, por
conseguinte, trocas que não se resumem à “compras e vendas” ou a outras formas de negócios jurídicos,
trocas de mercadoria,  ainda que possam sê-lo. Ou seja, são inúmeros os fenômenos englobados pela idéia de
dádiva. Por isso é importante descrever quem troca, e o que se troca, pois até agora só sabe que se está a
tratar de alguma forma de troca, mas desconhece-se qual é objeto de tal translação, bem como quem a faz.
Antes é importante compreender que na noção de dádiva está implícita uma troca que ocorre em três etapas:
dar, receber e retribuir. Estas três “fases” da dádiva são deveres (morais), não são meros caprichos. Nas
sociedades estudadas por Mauss[59] a dádiva era um fenômeno fundamental para o relacionamento interno
da tribo, e externos entre tribos; além disso, este fato social total era constitutivo da identidade dos
integrantes destas tribos, o que pode ser estendido ao período analisado neste trabalho (no Antigo Regime).
No que consiste, então, a obrigação de dar, neste processo?
 

A obrigação de dar é a essência do potlatch. Um chefe deve oferecer vários potlatch, por ele mesmo,
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por seu filho, seu genro ou sua filha, por seus mortos. Ele só conserva sua autoridade sobre sua tribo e
sua aldeia, até mesmo sobre sua família, só mantém sua posição entre chefes – nacional e
internacionalmente – se prova que é visitado com freqüência e favorecido pelos espíritos da fortuna, que
é possuído por ela e que a possui; e ele não poder provar essa fortuna a não ser gastando-a, distribuindo-
a, humilhando com ela os outros, colocando-os ‘à sombra de seu nome’. (...) Diz-se de um dos grandes
chefes míticos que não oferecia potlach que ele tinha a ‘face apodrecida’. A expressão é aqui mais exata
do que na China. Pois, no noroeste americano, perder o prestígio é de fato perder a alma: é perder
realmente a ‘face’, a máscara de dança, o direito de encarnar um espírito, de usar um brasão, um totem, é
realmente a persona que é assim posta em jogo, que se perde no potlach, no jogo das dádivas, assim
como se pode perdê-la na guerra ou por uma falta ritual. Em todas essas sociedades, as pessoas se
apressam em dar. Não há um instante um pouco além do comum, mesmo fora das solenidades e reuniões
de inverno, em que não haja obrigação de convidar os amigos, de partilhar com eles os ganhos de caça e
de colheita que vêm dos deuses e dos totens; em que não haja a obrigação de redistribuir tudo o que vem
de um potlatch de que se foi o beneficiário; em que não haja obrigação de reconhecer mediante dádivas
qualquer serviço, os dos chefes, dos vassalos, dos parentes; sob pena, ao menos para os nobres, de violar
a etiqueta e perder sua posição social[60].
 

            Por outro lado,
 

A obrigação de receber não é menos constringente. Não se tem o direito de recusar uma dádiva, de
recusar o potlatch. Agir assim é manifestar que se teme ter de retribuir, é temer ter de ‘ficar calado’
enquanto não se retribuiu. De fato, é já ‘ficar calado’. É ‘perder o peso’ de seu nome; é confessar-se
vencido de antemão, ou, ao contrário, em certos casos, proclamar-se vencedor e invencível. (...) Mas, em
princípio, toda dádiva é sempre aceita e mesmo louvada. Deve-se apreciar em voz alta o alimento que
nos preparam. Ao aceitá-lo, porém, a pessoa sabe que se compromete. Recebe-se uma dádiva como ‘um
peso nas costas’. Faz-se mais do que se beneficiar de uma coisa e de uma festa, aceitou-se um desafio; e
pôde-se aceitá-lo porque se tem certeza de retribuir, de provar que não se é desigual.[61]
 

            Por fim,
 

A obrigação de retribuir é todo o potlatch, na medida em que ele não consiste em pura destruição.
Parece que nem todas essas destruições, muitas vezes sacrificiais e em benefício dos espíritos, precisar
ser retribuídas incondicionalmente, sobretudo quando são obra de um chefe superior no clã ou de um
chefe de um clã já reconhecido superior. Mas, normalmente, o potlatch deve sempre ser retribuído com
juros, aliás toda dádiva deve ser retribuída dessa forma[62].

                       
            Todavia quem faz estas trocas? E, afinal, o que se troca?
 

 Nas economias e nos direitos que precederam os nossos, nunca se constatam, por assim dizer, simples
trocas de bens, de riquezas e de produtos num mercado estabelecido entre indivíduos, são coletividades
que se obrigam mutuamente, trocam e contratam; as pessoas presentes ao contrato são pessoas morais:
clãs, tribos, famílias, que se enfrentam e se opõem seja em grupos frente a frente num terreno, seja por
intermédio de seus chefes, seja ainda dessas duas maneiras ao mesmo tempo. Ademais, o que eles
trocam não são exclusivamente bens e riquezas, bens móveis e imóveis, coisas úteis economicamente.
São, antes de tudo, amabilidades, banquetes, ritos, serviços militares, mulheres, crianças, danças, festas,
feiras, dos quais o mercado é apenas um dos momentos, e nos quais a circulação de riquezas não é senão
um dos termos de um contrato bem mais geral e bem mais permanente[63].

 
            Logo, “tudo se mistura numa trama inextricável de ritos, de prestações jurídicas e econômicas, de
determinações de cargos políticos na sociedade dos homens, na tribo e nas confederações de tribos, e mesmo
internacionalmente.”[64]. Nestas trocas de bens, presentes, dons, etc. criam-se relações de reciprocidade que
iriam constituir laços afetivos, familiares, dentre outras formas de relações sociais. Por isso, “Eis aqui uma
outra maneira de representar o vínculo de direito, não menos expressiva: ‘Nossas festas são o movimento da
agulha que serve para ligar as partes do telhado de palha, para que haja um único teto, uma única palavra.’
São as mesmas coisas que voltam, o mesmo fio que passa.”[65].
            Feitas tais considerações, é necessário esclarecer qual a relação entre a dádiva e a graça e qual seu
nexo com o Antigo Regime, o que será feito no próximo item.
 
            5 A Graça e a Dádiva
 
            Vigiam à época do Antigo Regime várias ordens morais que procediam a disciplina do social; o
direito era uma destas ordens, compartilhava com as outras a “regulação” da sociedade. Antonio Manuel
Hespanha nota a proximidade entre esta ordem e aquela a qual se referia Marcel Mauss, pois em ambas a
moral, ou, as diversas instâncias da moral, desempenhavam um papel fundamental na normatização da
sociedade. Isto não se dá à toa. Nestes períodos, anteriores à modernidade, a constituição da personalidade
da pessoa (literalmente a constituição da sua “persona”) se dava, dentre outros fatores, pela sua relação com
o grupo. Isto não significa dizer que durante a modernidade isto deixou de ocorrer, muito pelo contrário,
como demonstra Nobert Elias[66]. Todavia, àquela época ocorria fenômeno semelhante ao que fazia o Kula
e o Potlach em suas sociedades.  Eles circulavam, constituíam o elo do social; aquilo que era de todos, e por
ser de todos não podia ser de um só. Eis, também, a razão pela qual quando o Kula “terminava” o seu ciclo
só teria um destino: a destruição. Por quê? Porque aquilo que é de todos não pode ser de um só; é uma parte
de cada um que está sendo preservada, e, ao mesmo tempo, preservando o elo que liga a todos; logo, só
resta a destruição de algo tão importante, tão sagrado. Isto fomenta a construção da personalidade daqueles
que lá viviam, por ser de uma tribo e trocar Kula é que ele pode caçar, pescar, dançar, casar, etc. Pois não
era diferente no Antigo Regime, seja no Brasil “colonial”, seja em Portugal, havia uma economia moral do
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dom.
            Nesse sentido, afirma Hespanha,
 

Las páginas de Mauss se asientan en parajes culturales ciertamente exóticos, pero podrían ser casi
directamente aplicadas a las sociedades europeas,  desde las clásicas hasta las de antiguo régimen (e
incluso a las comunidades campesinas actuales). El proprio autor no deja de señalar las coincidencias, a
través de breves citas de Aristóteles sobre la magnificencia o mendiante el relato de experiencias vividas
en el media rural de la Francia contemporánea. Por todo esto, no se quieren dejar aquí de recordar
ciertas notas esenciales de esta économie du don, a fin de comprender mejor las sujeciones y relaciones
de poder que emanan de una disposición del alma tan libre y gratuita en apariencia como el afán de dar y
beneficiar (al margen del nombre que se emplee en la sociedad europea de la época moderna:
liberalitas, magnanimitas, charitas)[67]. (negritamos)

 
            Para que se possa compreender esta ligação entre a economia moral do dom e a graça, Manuel
Hespanha explica a diferença entre economia contábil e economia simbólica[68]; além disso, utiliza-se do
método da literatura sociológica da “network analysis”[69] para analisar as redes sociais que foram
construídas a partir da economia do dom. Esta metodologia facilita a visualização de transações/trocas
assimétricas nas quais criaram diferenças entre as pessoas. Sobre a economia dos atos gratuitos (economia
moral do dom) demonstra que
 

Siguiendo esta línea intentamos mostrar dos cosas: la primera, que insospechadamente nos enfrentamos
com actitudes regladas que excluyen casi por completo la discrionalidad de los agentes; la segunda, que
la supuesta “gratuidad” da pie en realidad a inversiones políticas extremadamente potentes, duraderas y
todavía más estructurantes que esas inversiones político-jurídicas que estudia la historia institucional
más tradicional[70].

 
            Em outra obra Antonio Manuel Hespanha, destaca que a Graça, além de ser um “bem” passível de
troca, podia ser considerada como a forma superior de justiça, desse modo,
 

 Potenciando a justiça está a graça, que consiste na atribuição de um bem que não competia por justiça,
nem comutativa, nem distributiva (i.e., que não era, por qualquer forma, juridicamente devido). Tal
como a graça divina não destrói a natureza (antes a aperfeiçoa, S. Tomás, Summa Theol..., I-2, qu. 112
1c.), também a graça régia não subverte a justiça (antes a completa). Era o que se passava com a
dispensa do direito (quando, por exemplo, se manda que não se aplique uma lei a certo caso concreto,
quando se declara maior um menor, quando se perdoa um crime ou, em geral, quando se pratica
qualquer dos actos de dispensa do direito previstos no regimento do Desembargo do Paço); pois então o
que se está é a realizar uma forma suprema de justiça, removendo a generalidade da norma em
homenagem às peculiaridades do caso (cf. S. Tomás, Summa Theo, II-2, qu. 88 10 ad 2; Fragoso, 1641,
III, disp. IV, 11,2,32 [p. 418]).[71]

 
 
            O autor português faz a análise da amizade tal como teorizada por Aristóteles, pois a concepção
aristotélica de amizade (presente na sua Ética a Nicomaco) influenciava sobremaneira as relações sociais do
tempo; influenciou profundamente as teorizações de São Tomás de Aquino, um dos principais filósofos da
idade média, que seria muito citado pelos juristas do Antigo Regime. A amizade em Aristóteles é importante
para o estudo da economia do dom porque ela explica e justifica relações desiguais, onde, contudo, havia
reciprocidade[72]. É possível que um amigo se identifique com o outro, daí a relação de reciprocidade,
apesar de que pode haver uma desigualdade, mormente quando um dos “pólos” (pessoas ou grupos) está em
condições assimétricas em relação à outra. Era justamente o que ocorria no Antigo Regime, o Rei, ou seus
cortesãos, membros do Desembargo do Paço, ou até das câmaras municipais conferiam honrarias, títulos, ou
cargos, que, em muitos casos não traziam benefícios materiais aos sujeitos agraciados. Mas este “dom” que
era, ora um título, ora um cargo, seduzia aquele que era agraciado, criava-se assim uma relação de
proximidade, e de reciprocidade; ficava o agraciado, com o “dever de receber” e o “dever de retribuir”,
conforme já assinalava Mauss; o que o tornava vinculado a pessoa que lhe conferiu um dom.
            A partir destas considerações é que outros historiadores desenvolvem a noção de “economia política
dos privilégios”[73], tal como Bicalho e Gouvêa, ou “redes de reciprocidade”, ou “redes de dependência
mútua”, como o faz Maria Luiza Andreazza[74]. Note-se que a partir de tal instrumental consegue-se
desvelar relações de poder onde, aparentemente, só havia atos gratuitos.    
            Naquela sociedade as honrarias, as roupas e os nomes compunham todo um aparato de dominação,
uma linguagem silenciosa do poder. Esse discurso silencioso possibilitava um âmbito de dominação muito
mais efetivo, algo que o direito oficial não poderia fazer. Explica-se. Ora, ser fidalgo nesta sociedade era
muito importante, pois lhe possibilitava alçar a postos, cargos, e a ter um poder simbólico que não lhe seria
acessível por meio de aquisição de poder econômico. Importa esclarecer, contudo, que, a palavra fidalgo é a
contração de: filho-de-algo; ou seja, filho-de-alguém; tem-se, portanto, que o nome da família e determinante
de quais postos a pessoa poderá ter acesso e quem ela será[75]. Não só isso. O vestuário também era
determinado pela sua posição social,

 
Vale lembrar que na sociedade daquele tempo todos deviam vestir-se com roupas que os distinguissem
ou identificassem por estamento, ou profissão, ou grupo social (as leis regulamentavam esta
apresentação pública): nobres como nobres, clérigos como clérigos e juízes como juízes, distinguindo-se
pela vara ou bastão que completava o traje.O regimento de 1609, do Tribunal da Relação da Bahia, por
exemplo, impunha que os desembargadores não usassem vestidos de cor, mas se apresentassem trajados
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com roupas usadas pelos desembargadores de Lisboa, no tribunal ou na cidade, de maneira que
‘representassem o cargo que detinham’, disposição repetida no regimento de 1652 e no regimento da
Relação do Rio de Janeiro (1752)[76].

 
            Ou, como lembra Shakespeare, nas palavras de Polônio para seu filho Laertes,
 

Usa roupas tão caras quanto tua bolsa permitir,
Mas nada de extravagâncias – ricas, mas não pomposas.
O hábito revela o homem,
E, na França, as pessoas de poder ou posição
Se mostram distintas e generosas pelas roupas que vestem.[77]

               

            No fundo, o que está implícito a toda esta regulamentação de vestuários, nomes, apadrinhamentos,
etc. é o “seu de cada um”, pois a justiça é a “finalidade última” do Estado; e, fazer justiça é dar o seu de cada
um. Fica, assim, subjacente, como um silêncio compartilhado, este assentimento ao que direito natural, os
costumes e as práticas dispõe. Ademais, “o seu de cada um” não era estabelecido através de critérios
igualitários, mas por meio de critérios equitativos como eram interpretados à época, isto é, era necessário
manter as coisas como estavam, porquanto “dar o seu de cada um” é manter a paz e a justiça de modo a
garantir ao nobre o que é do nobre, ao clérigo aquilo que é do clérigo, e àquele que não pertence a nenhuma
destas ordens, ou não era um cidadão, aquilo que lhe era devido; ainda que isto resultasse em nada. Esta
ordem era estabelecida pelo direito natural, que justificava jurídica e ideologicamente a manutenção da
ordem[78]. A ordem também era legitimada utilizando-se a tradição como argumento de autoridade. Dessa
forma, a tradição era justificava para diversas práticas, que se repetiam desde tempos imemoriais e não
deveriam e nem podiam ser questionadas para que fosse mantida a ordem natural do mundo. No entanto, a
tradição, e, de certa maneira, o direito natural, utilizado como justificativa tradicional assemelham-se a certa
personagem da dramaturgia brasileira que, ao ser questionado sobre o motivo de um ato, ou de outro,
respondia: ““Não sei, só sei que foi assim.”, e novamente...“Não sei, só sei que foi assim.”[79] Este ambiente
dificultava e até impossibilitava mudanças no Antigo Regime, e, como se sabe, argumentos à lá Chico, foram
duramente criticados por diversos autores modernos no âmbito teórico e por vários revolucionários,
sobretudo, franceses na esfera política. Não obstante, uma vez que a nova ordem fora estabelecida outros
foram os argumentos que erigiram, passando, após algum tempo a serem repetidos, como um mantra, ou um
terço, da mesma maneira que faziam os antigos jusnaturalistas equitativos porém, não tão igualitários. Mas
isto, enfim, já é uma outra história. Passemos, por fim, a algumas considerações finais.
 
            6. Considerações Finais: Dádiva, Graça; Direito e Governo.
                       
            Procurou-se traçar algumas linhas sobre a organização do Estado no Antigo Regime Português,
foram ressaltadas formas de relações de poder silenciosas, que eram consideradas pela historiografia
tradicional como meros atos gratuitos, relações que não detinham um lugar de destaque na análise dos
historiadores como outros temas, por exemplo, a escravidão, ou até, a análise dos textos legislativos como as
Ordenações ou os Códigos. Para tanto, foram feitas algumas considerações metodológicas, em seguida,
expôs-se o que poderia ser chamado de “estrutura administrativa” e a noção de dádiva, com seus três
momentos constitutivos: dar, receber e retribuir. Assim, pode-se analisar o que Antonio Manuel Hespanha
chamou de economia moral do dom; e os atos de Graça, ressaltando-se que tais atos, aparentemente
gratuitos, poderiam ser utilizados como um meio muito eficaz para aproximar súditos e soberanos, de modo
a criar vigorosas relações de reciprocidade. Relações estas que possibilitavam o trânsito de bens, honrarias e
até de cargos públicos, o que ampliava os poderes do monarca, dos Desembargadores, dos senhores de
terras e dos membros das Câmaras nas vilas e nas cidades, não exigindo o uso da coerção física para que se
mantivessem relações de reciprocidade entre pessoas desiguais.
            Foi apontado, também, que a fórmula “suum cuique” que presidia a noção de justiça daquele tempo
tinha uma importante função de legitimação da ordem estabelecida, impedindo mudanças; consolidando o
arranjo da sociedade do modo como ele estava concebido, perpetuando, portanto, a tradicional desigualdade
que vigia (e, no caso de algumas delas, que segue vigendo, com outras máscaras, com outros disfarces). Tais
críticas não foram feitas com um intuito festivo querendo afirmar uma “evolução”, no sentido de que após
alguns séculos teríamos melhorado em comparação com as relações daquele tempo. Iniqüidades existiam, e,
infelizmente, inúmeras iniqüidades ainda existem. Crê-se que o essencial foi destacado: não se deve idolatrar
nem o passado, nem o presente, como tudo que é humano cada tempo têm seus problemas e dificuldades;
espera-se que alguns deles, no que toca ao Antigo Regime foram apontados.
            Há que se destacar, ainda, alguns limites deste trabalho. Ora, a noção de Graça tal como apresentada
no contexto do presente estudo remonta a muitos estudos que foram feitos sobre Portugal especificamente.
Carece, portanto, o presente trabalho de análises empíricas em relação ao que se passava no Brasil,
especificamente, já que inúmeras eram as diferenças entre o Brasil e o Portugal durante o período, podem-se
citar algumas delas, como a instituição da escravidão (que durou no Brasil mais de 300 anos), e a diferença
do regime das Sesmarias português quando importado para o Brasil[80]. É necessário, pois, que se façam
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estudos empíricos buscando analisar se tais relações se davam no Brasil e como se davam. Porém, é
importante, que se diga que é possível retomar algumas grandes obras da historiografia e da sociologia
brasileira, relendo-a com um olhar desprendido de dicotomias que muitas vezes não tem substrato nos dados
e materiais analisados. Pode-se, além disso, utilizar de literatos e da literatura da época que de diversas
maneiras são capazes de deitar luz sobre fatos e relações que escaparam a muitos historiadores. É por isso
que se lança mão do sarcasmo de Gregório de Mattos[81] em relação as Ordenações Filipinas, que
demonstrava com acuidade a distância entre o que estava prescrito e o que se praticava,
 

DEFINE A SUA CIDADE
                            MOTE:
                                           De dous ff se compõe
                                           Esta cidade a meu ver
                                           um furtar, outro foder
 
GLOSA
 
1.
Recopilou-se o direito,
e quem o recopilou
Com dous ff o explicou
por estar feito, e bem feito:
por bem Digesto, e Colheito
só com dous ff o expõe,
e assim quem os olhos põe
no trato, que aqui se encerra,
há de dizer, que essa terra
De dous ff se compõe.
 
2.
Se de dous ff composta
está a nossa Bahia
errada a ortografia
a grande dano está posta:
eu quero fazer uma aposta,
e quero um tostão perder,
que isso a há de preverter,
se o furtar e o foder bem
não os ff que tem
Esta cidade a meu ver.
 
3.
Provo a conjetura já
Prontamente como um brinco
Bahia tem letras cinco
que são Bahia
logo ninguém me dirá
que dous ff chega a ter,
pois nenhum conte sequer,
salvo se em boa vontade
são os ff  da cidade
Um furtar, outro foder.[82]”

 
            Portanto, diante da precariedade do saber histórico, e até que novas leituras das fontes se
apresentem, pode-se concluir com as palavras de Chico: “Não sei, só sei que foi assim...”
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Civilização Brasileira, 2001, p. 167.
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                [21] Vide em nota de rodapé, acima, a crítica que faz Manuel Hespanha a outro clássico da historiografia nacional:
Raymundo Faoro, que enxergava centralização do poder apesar de suas fontes indicarem o contrário. Era comum a alguns
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                [22]  FAUSTO, Boris. História do Brasil. 13ª ed. São Paulo: Edusp, 2008, p. 62.
                [23] LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História: Lições Introdutórias. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 215 e ss.
À p. 215 afirma: “Segundo António Manuel Hespanha, o Antigo Regime português é marcado por um conflito quase permanente
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indisponibilidade dos cargos por parte da Coroa (HESPANHA, 1982: 385). A esta autonomia correspondiam duas teses: uma tendia a
ver no soberano e sua corte (Coroa, corte, validos, classe política que o cerca) os detentores únicos do poder político; outra era a do
corporativismo burocrático que salvava aos oficiais (classe burocrática) certa liberdade de atuação. Ambas têm matrizes doutrinárias
distintas, derivas naturalmente de doutrinas medievais: a matriz doutrinária patrimonialista e a matriz doutrinária corporativa ou da
função social do cargo. O sentido patrimonial difusamente existente limitava, portanto, o poder real.” Ou seja, o Monarca não possuía
poderes ilimitados, ele detinha muito poder, mas este sofria limitações.
                [24] FAUSTO, Boris. Ob. cit., p. 63. LOPES, José Reinaldo de Lima. Ob. cit., p. 213. HESPANHA, Antonio Manuel. O
Direito dos Letrados no Império Português. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006, p. 343.
                [25] Destaca-se, novamente, que a explicação refere-se ao Brasil, durante um período, das Capitanias Hereditárias. Por
conta do recorte adotado no presente trabalho não será analisada em detalhes, nem o poder militar, nem a fazenda, porquanto objetiva-
se descrever neste tópico a estruturação da “Administração”, que estaria inserida principalmente, mas não exclusivamente, na
“justiça”, conforme se verá adiante. Boris Fausto trás na obra citada a evolução da “Fazenda” e do setor “Militar” no Brasil. 
                [26] FAUSTO, Boris. Ob. cit., p. 63.
                [27] LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História: Lições Introdutórias. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 224.
                [28] LOPES, José Reinaldo de Lima. Ob. cit., p. 224.
                [29] LOPES, José Reinaldo de Lima. Ob. cit., p. 224-225.
                [30] Nesse sentido, afirma Victor Nunes Leal: “Não se pode, entretanto, compreender o funcionamento das instituições
daquele tempo, inclusive das autoridades locais, com a noção da separação de poderes, baseada na divisão das funções em
legislativas, executivas e judiciárias. Havia, nesse terreno, atordoadora confusão, exercendo as mesmas autoridades funções públicas
de qualquer natureza, limitadas quantitativamente pela definição, nem sempre clara, das suas atribuições, e subordinadas a um
controle gradativo, que subia até o Rei.” LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. 6ª ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1993, p.
61-62.
                [31] Ao que nós designamos hoje como competências. A título de exemplo, referindo-se às Câmaras Ultramarinas:
BICALHO, Maria Fernanda Baptista. As câmaras ultramarinas e o governo do Império. In: FRAGOSO, João (org.) O antigo regime
nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
                [32] HESPANHA, Antonio Manuel. O Direito dos Letrados no Império Português. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006,
p. 344-345.
                [33] HESPANHA, Antonio Manuel. O Direito dos Letrados no Império Português. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006,
p. 345-346. Nas páginas 346-347 o historiador português explica: “Exercer o poder na área da justiça era, essencialmente, realizar
um ‘juízo’ (iustum iudicium), ou seja, levar a cabo um processo regulado e metódico de decisão, ouvidos todos os interessados,
ponderados todos os argumentos e cumpridos todos os requisitos de competência e processuais estabelecidos pelo direito. Neste
sentido, iudicium opõe-se ao arbitrium, tal como – no plano das qualidades anímicas que estão no centro da actividade – a ratio
(razão, ponderação) se opõe à voluntas. E, como o poder é essencialmente fazer justiça, os meios do seu exercício devem ser,
fundamentalmente, iudicia, i. e., juízos proferidos pelas entidades competentes, de acordo com o processos estabelecidos, orientados
por modelos de raciocínios adequados (rectae rationes) e cultivados, sobretudo, por uma ‘arte de encontrar o equitativo’, a
jurispudentia.”
                [34] Michel Viley demonstra que para Aristóteles: “O objeto próprio dessa virtude é atribuir a cada um o seu – suum cuique
tribuere – conforme a fórmula tradicional já mencionada por Platão e que será retomada por toda a literatura clássica: que se efetue
uma partilha adequada, em que cada um não recebe nem mais nem menos do que a boa medida exige. Aristóteles encontra, portanto,
uma aplicação de sua teoria geral da virtude como busca do meio-termo: mas, aqui, o meio-termos está nas próprias coisas, que são
distribuídas a cada um em quantidades nem grandes nem pequenas demais, mas médias entre esses dois excessos (medium rei). (...) O
objetivo é obter e preservar uma certa harmonia social; procurar conseguir o que Aristóteles chama de igualdade, um igual (íson)”
VILEY, Michel. A formação do pensamento jurídico moderno. Trad.: Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 41-42. 
Cf., também, LOPES, José Reinaldo de Lima. Ob. cit., p. 251.
                [35]  Adiante serão feitas algumas críticas a forma como era aplicada a fórmulas suum cuique no Antigo Regime.
                [36] Pretende-se traçar um quadro geral, pois, levando em consideração a documentação, períodos diversos e as formações
específicas poderão verificar-se configurações distintas. Não se pretende apresentar a formação definitiva da Administração durante
todo o período do Antigo Regime. Para uma visão mais completa sugere-se a leitura do Quadro V – Áreas de Governo e Tribunais da
Corte, à p. 356, da obra “Direitos dos Letrados no Império Português”, que está anexo a este trabalho. 
                [37]  Em relação aos Tribunais de Relação, afirma-se que “As suas decisões têm a mesma dignidade das decisões reais, não
podendo, no entanto, ser revogadas, ou restringidas por atos régios. Daí que a administração da justiça, que pelos ouvidores quer
pelas Relações, constituísse uma área bastante autônoma e auto-regulada, não apenas porque os governadores não podiam controlar o
conteúdo das decisões judiciais, mas ainda porque seus poderes disciplinares sobre os juízes eram débeis e efêmeros.” Além disso,
“Desde o estudo clássico de Stuart Schwartz sobre a Relação da Bahia (Schwartz, 1973), sabemos como eram fortes as
solidariedades entre seus desembargadores e as elites coloniais, nomeadamente a dos senhores de engenhos.”, HESPANHA, Antonio
Manuel. A constituição do Império Português. Revisão de alguns enviesamentos correntes. In: FRAGOSO, João (org.) O antigo
regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, 
respectivamente, p. 180 e 181.
                [38]  HESPANHA, Antonio Manuel. A constituição do Império Português..., p. 182. O autor cita um exemplo de Câmara
que gozava de certa autonomia e operava em favor das elites locais: a Câmara de Macau, à época chamada de “Leal Senado”. Ver,
também, o Anexo II, Quadro I – Administração Municipal, extraído do livro HESPANHA, Antonio Manuel. O Direito dos Letrados
no Império Português. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006, p. 255.
                [39]  Segundo Oliveira Viana, no Brasil, “No período colonial – para fora dos limites das grandes cidades ou vilas
mercantis das zonas da costa, ou dos núcleos das zonas mineradoras, fervilhantes de população, adensada em torno das ‘catas’ – o que
vemos, como uma lei invariável, é que os núcleos urbanos ou vilarejos, porventura existentes nas regiões um pouco mais penetradas
do interior (sertões nordestinos, matas e pampas do sul), eram resultantes da ação urbanizadora das autoridades coloniais, e não
criação espontânea da massa – como o foram a vila de Campos ou a vila de Parati, erigidas por movimentos revolucionários dos
próprios moradores locais.
                Estes casos de iniciativa popular, entretanto, são tão raros e excepcionais que não merecem ser computados, nem destroem
a regra geral – de que, fora dos centros metropolitanos das Capitanias, que eram também centros de comércio marítimo e de pequenas
indústrias artesanais – a formação das vilas e cidades é sempre um ato de iniciativa oficial, das autoridades da Metrópole,
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governadores de Capitanias, governadores gerais ou vice-reis – e não da iniciativa do povo.”, VIANA, Oliveira. Instituições políticas
brasileiras. 2ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio. 1955, p. 135.
                [40] LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. 6ª ed. São Paulo: Alfa-Omega, 199, p. 60; também HESPANHA,
Antonio Manuel. O Direito dos Letrados no Império Português. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006, p. 259.
                [41] HESPANHA, Antonio Manuel. O Direito dos Letrados no Império Português. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006,
p. 261.
                [42] Sobre estes cargos diz Victor Nunes Leal que: “Ao ouvidor incumbia, assim, determinar às autoridades locais que
‘façam as benfeitorias públicas, calçadas, pontes, fontes, poços, chafarizes, caminhos, casas do Concelho, picotas, e outras
benfeitorias, que forem necessárias, mandando logo fazer as que cumprir de novo sejam feitas, e reparar as que houverem mister
reparo.” “O procurador, por exemplo, requeria e fiscalizava as obras de que necessitassem os bens do concelho, cobrava as multas,
representava o concelho em juízo e funcionava como tesoureiro, onde não houvesse. O tesoureiro arrecadava as rendas e fazias as
despesas determinadas pelos vereadores, e os escrivão funcionava como secretário e encarregado da escrituração da câmara e como
escrivão judicial nas causas de jurisdição desta.” LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. 6ª ed. São Paulo: Alfa-Omega,
1993,  respectivamente às p. 61 e 63.
                [43] HESPANHA, Antonio Manuel. O Direito dos Letrados no Império Português. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006,
p. 261-262.
                [44] “Nesse tipo de cultura política – que era o da Europa moderna e das suas colônias –, os documentos escritos eram
decisivos para certificar matérias decisivas, desde o estatuto pessoal aos direitos e deveres patrimoniais.” HESPANHA, Antonio
Manuel. A constituição do Império Português. Revisão de alguns enviesamentos correntes. In: FRAGOSO, João (org.) O antigo
regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 186.
                [45] HESPANHA, Antonio Manuel. O Direito dos Letrados no Império Português. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006,
p. 257-258.
                [46]“Resumindo as atribuições de caráter local, dispunham as Ordenações que ‘aos vereadores pertence ter carrego de todo
o regimento da terra e das obras do Concelho, e de tudo o que puderem saber, e entender, porque a terra e os moradores dela possam
bem viver, e nisto hão de trabalhar’. Para satisfação desses encargos, dispunham as câmaras de rendas próprias, em regra exíguas, ou
recorriam a contribuições especiais para determinada obra.” LEAL, Victor Nunes, Ob. cit., p. 61.
                [47] LEAL, Victor Nunes, Ob. cit., p. 61; e HESPANHA, Antonio Manuel. Ob. cit., p. 256 e ss.
                [48]  HESPANHA, Antonio Manuel. Ob. cit., p. 256 e ss.
                [49] Afirma José Reinaldo Lima Lopes: “Os juízes de fora e os corregedores foram instrumentos diretos de intervenção
régia nas autonomias locais. Eram letrados nomeados pelo rei para exercerem uma jurisdição que competia com a dos juízes
ordinários, leigos e leitos pela Câmaras. Eram juízes de fora das câmaras.” LOPES, José Reinaldo de Lima. Ob. cit., p. 239, também
HESPANHA, Antonio Manuel. Ob. cit., p. 271
                [50] LEAL, Victor Nunes, Ob. cit., p. 65-66, o mesmo autor afirma adiante “Por tudo isso, o latifúndio monocultor e
escravocrata representava, a essa época, o verdadeiro centro de poder da Colônia: poder econômico, social e político.”, p. 68.
                [51] Cf. a retomada dos escritos de Gilberto Freyre levadas a cabo por Jessé de Souza, na qual demonstra formas silenciosas
de dominação e faz uma releitura da idéia Freyreana/Freudiana do sadomasoquismo nas relações sociais daquela sociedade
escravocrata, in: SOUZA, Jessé de. A Construção Social da Subcidadania: Para uma Sociologia Política da Modernidade Periférica.
Belo Horizonte: UFMG, 2003, p. 101-121.
                [52] MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas. In: Sociologia e Antropologia.
Trad.: Paulo Neves. São Paulo: Cosac Naify, 2003, p. 183 e ss.
                [53] “No entanto, eles têm um valor sociológico geral, pois nos permitem compreender um momento da evolução social. E
mais: têm também uma importância de história social. Instituições desse tipo forneceram realmente a transição para nossas formas, as
formas de nosso direito e de nossa economia. Elas podem servir para explicar historicamente nossas próprias sociedades. A moral e
as traças praticadas pelas sociedades que precederam imediatamente as nossas conservam ainda vestígios mais ou menos importantes
de todos os princípios que acabamos de analisar. Acreditamos poder demonstrar, de fato, que nossos direitos e nossas economias se
originam de instituições similares às precedentes. (...)
Vivemos em sociedade que distinguem fortemente (a oposição é agora criticada pelos próprios juristas) os direitos reais e os direitos
pessoais, as pessoas e as coisas. Essa separação é fundamental: ela constitui a condição mesma de uma parte de nosso sistema de
propriedade, de alienação e de troca. No entanto, é alheia ao direito que acabamos de estudar. De mesmo modo, nossas civilizações,
desde a semítica, a grega e a romana, distinguem fortemente entre obrigação e a prestação não gratuita, de um lado, e a dádiva, de
outro.”, MAUSS, Marcel. Ob. cit., p. 265.
                [54] HESPANHA, Antonio Manuel. La Gracia del Derecho: Economia de La Cultura en la Edad Moderna. Trad.: Ana
Cañellas Haurie. Madrid: Centros de Estudios Constitucionales, 1993, p. 154.  
                [55]  É importante ressaltar que estes fatos extrapolavam o que se chama hoje de “âmbito” econômico, jurídico, político; o
que não ocorreria nos locais analisados por Mauss, bem como não ocorriam no Império Português durante o Antigo Regime.
                [56] MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas. In: Sociologia e Antropologia.
Trad.: Paulo Neves. São Paulo: Cosac Naify, 2003, p. 187.
                [57] “Eles assumiram quase sempre a forma do regalo, do presente oferecido generosamente, mesmo quando, nesse gesto
que acompanha a transação, há somente ficção, formalismo e mentira social, e quando há, no fundo, obrigação e interesse econômico.
(...) Também se verá a que novos problemas somos levados: uns dizem respeito a uma forma permanente de moral contratual, a saber:
a maneira pela qual o direito real permanece ainda em nossos dias ligado ao direito pessoal; outros dizem respeito às formas e às
idéias que sempre presidiram, ao menos parcialmente, à troca, e que ainda hoje suprem em parte a noção de interesse individual.”
MAUSS, Marcel. Ob. cit., p. 188.
                [58] “Descrevemos os fenômenos de troca e de contrato nessas sociedades que são, não privadas de mercados econômicos
como se afirmou – pois o mercado é fenômeno humano que, ao nosso ver, não é alheio a nenhuma sociedade conhecida –, mas cujo
regime de troca é diferente do nosso. Nelas veremos o mercado antes da instituição dos mercadores, e antes de sua principal invenção,
a moeda propriamente dita; de que maneira ele funcionava antes de serem descobertas as formas, pode-se dizer modernas (semítica,
helênica, helenística e romana), do contrato e da venda, de um lado, e a moeda oficial, de outro. Veremos a moral e a economia que
regem essas transações.” MAUSS, Marcel. Ob. cit., p. 188.
                [59] Mauss explicará a dádiva a partir do Kula, dos habitantes das ilhas Trobriand, estudado por Malinowski na obra
Argonautas do Pacífico Ocidental, e no Potlach, das tribos Norte-Americanas que foi estudado pelo autor francês.
                [60] MAUSS, Marcel. Ob. cit., p. 242-244.
                [61]  MAUSS, Marcel. Ob. cit., p. 247-248.
                [62]  MAUSS, Marcel. Ob. cit., p. 249. “A obrigação de retribuir dignamente é imperativa. Perde-se a ‘face’ para sempre
se não houver retribuição ou se valores equivalentes não forem destruídos.”, p. 250.
                [63] MAUSS, Marcel. Ob. cit., p. 190-191. Quando compara com o Kula que Malinowski estudou, assevera: “Malinwoski
não dá a tradução da palavra, que certamente quer dizer círculo; de fato, é como se todas essas tribos, essas expedições marítimas,
essas coisas preciosas, esses objetos de uso, alimentos e festas, esses serviços de toda espécie, rituais e sexuais, esses homens e essas
mulheres, fossem pegos dentro de um círculo e seguissem ao redor desse círculo, tanto no tempo como no espaço, um movimento
regular.”, p. 215.
                [64]  MAUSS, Marcel. Ob. cit., p. 192.
                [65]  MAUSS, Marcel. Ob. cit., p. 213.
                [66] ELIAS, Nobert. A Sociedade dos Indivíduos. Trad.: Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.
                [67] HESPANHA, Antonio Manuel. La Gracia del Derecho: Economia de La Cultura en la Edad Moderna. Trad.: Ana
Cañellas Haurie. Madrid: Centros de Estudios Constitucionales, 1993, p. 154.
                [68] “Esta distinción entre la economía contable del intercambio y la economía simbólica de la liberalidad permite
comprender dos cosas. En primer lugar, la intrínseca capacidad de reproducción del don: reclama ser recompensado dignamente y con
superávit; pone a su vez en marcha otro mecanismo de liberalidad y provoca en consecuencia una espiral de relaciones sociales de
favor y gratitud recíprocas. En segundo lugar, la radical oposición entre la economía de intercambios ‘liberales’ y la economía de
intercambios guiada por las ideas de fasto a fondo perdido, magnificencia y publicidad;ésta, a una lógica de beneficio material
conformada por el cálculo del interés contable (interesse, lucrum, que son términos de origen contable) la circunspección y el secreto.
Este último es el espíritu comercial, el cual comparado com la beneficencia y desde la óptica del poder, se traduce en una actividad
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inútil, cuado no sencillamente despreciable.” HESPANHA, Antonio Manuel. La Gracia del Derecho, p. 155.
                [69] “Cada red puede ser considerada como un circuito social en el que se llevan a cabo intercambios exchanges,
transactions) de servicios, tan actuales como virtuales. Si los intercambios son desiguales (o asimétricos), la parte acreedora gana en
ascendencia, dando entonces origen a una relación de poder.” HESPANHA, Antonio Manuel. La Gracia del Derecho, p. 156.
                [70] HESPANHA, Antonio Manuel. La Gracia del Derecho, p. 157.
                [71] HESPANHA, Antonio Manuel. O Direito dos Letrados no Império Português. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006,
p. 348 e ss., Deve-se consignar que a graça não exigia nenhuma formalidade, era, pois, informal. Vigia no âmbito do governo
informal, orientado por deveres morais ou de consciência, as decisões eram tomadas no círculo mais reservado das atividades reais, a
Câmara. Em Portugal havia algumas matérias de graça com um tratamento mais regulado, por exemplo, as decisões em caso de
matéria de justiça que eram instruídas pelo Desembargo do Paço para posterior decisão régia e no que dizia respeito às relações com
o poder eclesiástico, cuja decisão era preparada pela Mesa da Consciência e Ordens. Havia uma vinculação da graça com uma ordem
objetiva superior do justo, sendo que os atos de graça possuíam um caráter não inteiramente gratuito, esta era um dom, que dependia
da liberalidade régia, sendo que o rei só era obrigado a ouvir a sua consciência. 
                [72] “Aristóteles distingue la amistad fundad sobre la virtud de aquella que busca el provecho o el placer. Esta última es la
más frecuente, pero sólo la primera constituye una virtud verdadera y permanente (VII, 2, 1236 b). De un modo parecido, y aunque la
noción de amistad implica, de alguna manera, la igualdad (VII, 3, 1238b), cabe la amistad entre personas desiguales, como la
establecida entre gobernante y gobernado, padre e hijo, marido y mujer, benefactor y beneficiario. Para la economía de nuestro tema
es justamente este poder entre los hombres libres; sin ella, estas relaciones se confundirían con la realidad –social y éticamente
degradada- del poder brutal que el señor ejerce sobre su esclavo o el tirano sobre sus súbditos (Etica a Nicómaco, VIII, 11, 1161a)”
HESPANHA, Antonio Manuel. La Gracia del Derecho, p. 157.
                [73] GOUVÊA, Maria de Fátima Silva. Poder político e administração na formação do complexo atlântico português (1645-
1808). In: FRAGOSO, João (org.) O antigo regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2001; e BICALHO, Maria Fernanda Baptista. As câmaras ultramarinas e o governo do Império. In:
FRAGOSO, João (org.) O antigo regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2001; Em relação as Câmaras Ultramarina afirma esta autora (perfeitamente aplicável aqui): “Como se referiu
anteriormente, o ato régio de conferir honras, cargos e privilégios tem sido analisado pela historiografia como elemento instituidor de
uma ‘economia moral do dom’. Institucionalizada pelas monarquias européias do Antigo Regime, esta prática que, em outro estudo,
chamamos de economia política dos privilégios  (Bicalho, Fragoso e Gouvêa, 2000) baseava-se num compromisso lógico – num
pacto político – entre rei e súditos, por intermédio de seus órgãos de representação, ou seja, as câmaras. Dessa forma, o indivíduo ou
o grupo que, em troca de serviços prestados (mormente na conquista e colonização do ultramar), requeria uma mercê, um privilégio
ou um cargo ao rei, reafirmava a obediência devida, alertando para a legitimidade da troca de favores e, portanto, para a
obrigatoriedade de sua retribuição. Ao retribuir os efeitos de seus súditos ultramarinos, o monarca reconhecia o simples colono como
vassalo, reforçando o sentimento de pertença e estreitando os laços de sujeição em relação ao reino e à monarquia, reafirmando o
pacto político sobre o qual se forjava a soberania portuguesa nos quatro cantos do mundo. Dito de outra forma, a economia política
dos privilégios  relacionava, em termos políticos, o discurso da conquista e a lógica graciosa inscrita na economia de favores
instaurada a partir da comunicação pelo dom.”, p. 219. A título de esclarecimento, as Mercês eram, em sua grande maioria, atos
materiais, ou seja, bens que eram produzidos, que se regalavam.
                [74] ANDREAZZA, Maria Luiza. Dominium, terras e vassalagem na América Portuguesa. In: SILVA, Luis Geraldo. (org.)
Facetas do Império na História: conceitos e métodos. São Paulo: Hucitec, 2008, p. 280 e ss.
                [75] Não é à toa, pois, que inúmeras pessoas pediam para que seus filhos fossem “apadrinhados” por algum fidalgo. Isto se
constituía em uma “poupança”, na perspectiva da economia moral do dom, ou seja, acumulava-se hoje um “capital” que poderia ser
utilizado no futuro, que seria benéfica tanto para o padrinho como para o apadrinhado. Deve-se apontar que tal prática permanece em
muitas cidades até hoje. Sobre este apadrinhamento é bastante elucidativa a primeira cena do filme “The Godfather”, mal traduzido
para o português como o “Poderoso Chefão”, cujo nome, em uma tradução literal seria “O Padrinho”, e demonstra a permanência
destas relações em famílias “mafiosas” provenientes do sul da Itália, e a constituições de redes de reciprocidade a partir de atos de
“apadrinhamento”.
                [76] LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História: Lições Introdutórias . 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 239.
                [77] SHAKESPEARE, William. Hamlet. Trad. Millôr Fernandes. Porto Alegre: L&PM, 1997, p. 24.
                [78] Segundo Hans Kelsen: “10. A fórmula de justiça mais frequentemente usada é a conhecida suum cuique, a norma
segundo a qual a cada um se deve dar o que é seu, isto é, o que lhe é devido, aquilo a que ele tem uma pretensão (título) ou um direito.
É fácil de ver que a questão decisiva para a aplicação desta norma: O que é o “seu”, o que é que é devido a cada um, o que é o seu
direito – não é decidida através da mesma norma.”
“A aplicação desta norma de justiça pressupõe a validade de uma ordem normativa que determine o que é para cada um o “seu”, quer
dizer, o que é que lhe é devido, a que é que ele tem direito – por os demais, segunda a mesma ordem normativa, terem um dever
correspondente.
Isto significa, porém, que qualquer que seja essa ordem normativa, quaisquer que sejam os deveres e direitos que ela estatua,
particularmente, qualquer que seja a ordem jurídica positiva, ela corresponde à norma de justiça do suum cuique e,
consequentemente, pode ser estimada como justa. Nesta função conservador reside a sua significação histórica.”
“50. Uma tal indagação revela que as doutrinas jusnaturalistas, tais como foram efectivamente [sic] apresentadas pelos seus
representantes mais destacados, serviram principalmente para justificar as ordens jurídicas existentes e as suas instituições políticas e
econômicas essenciais como harmónicas [sic] com o direito natural e tiveram, portanto, um carácter [sic] inteiramente conservador.
Revela ainda que a ideia de um direito natural só excepcionalmente desempenhou uma função reformador ou mesmo revolucionária e
que, quando tal sucedeu, nos fins do século XVIII, na América e na França, surgiu imediatamente um movimento espiritual dirigido
contra esta doutrina do direito natural, movimento esse que encontrou a sua expressão característica na chamada escola histórica do
direito, precursora do positivismo jurídico que veio a dominar no século XIX
O caráter eminentemente conservador da doutrina do direito natural é conseqüência da posição tomada pela maioria dominante dos
seus representantes, e especialmente pelos clássicos, na questão, decisiva para toda a doutrina, das relações entre o direito natural e o
direito positivo”, p. 141-142.
“A teoria de um duplo direito natural é uma ideologia em si mesma contraditória cujo propósito essencial é a justificação do direito
positivo em cada caso. Tem um caráter totalmente conservador. Este caráter conservador explica-se pelo facto [sic] de o estoicismo
ser a filosofia de uma classe superior, isto é, de uma classe possuidora, que estava de acordo, de uma maneira geral, com a ordem
social existente que a essa classe conferia privilégios.”. KELSEN, Hans. A Justiça e o Direito Natural. Trad. João Baptista Machado.
Coimbra: Almedina, 2001, respectivamente às p. 53, 54 e 144.
                [79] Assim como aqueles que justificam a tradição em costumes imemoriais, estas eram as palavras de Chicó no Auto da
Compadecida. SUASSUNA, Ariano. Auto da Compadecida. 14ª ed. Rio de Janeiro: Agir, 1978, p. 28-29.
 
                [80] Ressaltando a importância da escravidão na constituição da sociedade brasileira e na perpetuação das suas
desigualdades, cf. SOUZA, Jessé de. A Construção Social da Subcidadania: Para uma Sociologia Política da Modernidade Periférica.
Belo Horizonte: UFMG, 2003; por sua vez, colocando em destaca a diferença entre o sistema de Sesmaria Português e o Brasileiro,
bem como demonstrando sua relações com a origem dos latifúndios: VARELA, Laura Beck. Das Sesmarias à Propriedade Moderna:
Um Estudo de História do Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
                [81] “GREGÓRIO DE MATOS (1623-1696). O poeta baiano é crítico de seu próprio estamento, o grupo dos letrados. Ele
mesmo formado em direito em Coimbra, ingressou na carreira da magistratura portuguesa, mas não poupou ressalvas à maneira de
viver e comportar-se desse grupo. No poema “De dous ff se compõe esta cidade...” a alusão aos textos jurídicos é explícita. Quando
se fazia referência a algum texto do Digesto, costumava-se indicar sua procedência com duas letras ff pequenas, seguidas da frase
operam daturum... Esses dois pequenos ff  eram a forma pela qual os copistas medievais haviam transcrito a letra grega [não há tal
letra no teclado, portanto, foi suprimida a letra na grafia original] (pi) com a qual se iniciava Pandctas (o nome grego do Digesto).
Todo jurista entenderia o trocadilho de Gregório de Matos.” LOPES, José Reinaldo de Lima; QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo;
ACCA, Thiago dos Santos. Curso de História do Direito. 2ª ed. revista e ampliada. São Paulo: Método, 2009, p. 114. 
                [82] MATOS, Gregório de. Define a sua cidade. In: MATOS, Gregório de. Antologia. Seleção e notas de Higino Barros.
Porto Alegre: L&PM, 2007, p. 36-38.
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ESTADO, IGREJA E LIBERDADE RELIGIOSA NA "CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DO IMPERIO
DO BRAZIL", DE 1824

STATE, CHURCH AND RELIGIOUS FREEDOM IN THE 1824 "POLITICAL CONSTITUTION OF
THE EMPIRE OF BRAZIL"

MARCO AURÉLIO LAGRECA CASAMASSO

RESUMO
O artigo visa a oferecer, com base na Constituição Política do Imperio do Brazil, de 1824, um breve
panorama do regime de união entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica no século XIX, e da liberdade
religiosa e da cidadania decorrentes daquele regime. Descreve-se o rígido controle exercido pelo Estado
sobre a religião e os atores religiosos, por intermédio dos dispositivos constitucionais da Carta Imperial e, em
especial, por meio dos institutos do padroado, do beneplácito régio e do recurso à Coroa, durante o Brasil
Império. Destaca-se também, nesse contexto histórico, a vulnerabilidade e as limitações da liberdade religiosa
e a vinculação da cidadania à religião católica.
PALAVRAS-CHAVES: Constituição de 1824, Estado confessional, Estado e Igreja, Política e religião,
liberdade religiosa, cidadania e religião.

ABSTRACT
This article seeks to provide, based on the 1824 Political Constitution of the Empire of Brazil, a brief
overview of the relationship between the Brazilian State and the Catholic Church in the 19thcentury and of
religious freedom and citizenship stemming therefrom. The author describes the strict control of religion and
religious actors by the State through constitutional provisions of the Imperial Constitution and, particularly,
through the institutions of royal patronage, royal placet, and appeal to the Crown during Imperial Brazil.
Also highlighted within this historical context are the vulnerability and limitations of religious freedom and
the profession of the Catholic faith as a prerequisite to citizenship.
KEYWORDS: 1824 Constitution of Brazil, confessional state, church and state, religion and politics,
religious freedom, citizenship and religion.

Introdução

 

O objetivo do presente artigo é oferecer, a partir da perspectiva da Constituição do Império, de 1824, um
breve panorama do regime de união entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica, bem como dos seus reflexos
sobre a liberdade religiosa e a cidadania. Pretende-se apresentar, no desenvolvimento da proposta de
trabalho, os fundamentos constitucionais que moldaram o cenário político-religioso predominante no Brasil
ao longo do período imperial, destacando-se a relação daí decorrente, característica da supremacia do Estado
Moderno, que subordinava a religião aos interesses do poder estatal.        

O tema objeto deste estudo compreende a interseção de fatores políticos, religiosos e jurídicos, o que,
por sua natureza, exige que se adote um enfoque apto a articular o relato de informações e fatos com os
dispositivos constitucionais e a permitir a contextualização histórica dos aspectos político-religiosos da Carta
Imperial. Em correspondência com o perfil da temática abordada, recorreu-se a obras jurídicas, ao direito
positivo e à historiografia relativa à religião e à política no Brasil Império.

A dimensão e a complexidade das relações entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica no período
imperial ensejam possibilidades investigativas que extrapolam os limites da pesquisa ora realizada. As
limitações, contudo, não invalidam o esforço de se proporcionar ao público de formação jurídica um
conjunto de informações que poderá ser de préstimo para futuras pesquisas no campo da história do Direito
Constitucional no Brasil Império.

 

1.      Em nome da fé e do Império

 

A história do descobrimento e da colonização do Brasil carrega as marcas indeléveis de uma tarefa
empreendida conjuntamente por Portugal e pela Igreja de Roma. O expansionismo mercantilista português,
de fins do século XV e início do século XVI, realiza-se, de acordo com a célebre exaltação de Camões, para
a “dilatação da fé e do Império”.[1] Como observa Padre António Vieira, “os outros homens por instituição
divina têm só obrigação de ser católicos: o português tem obrigação de ser católico e apostólico; os outros
cristãos têm obrigação de crer a fé, o português tem obrigação de a crer, e mais a de propagar”.[2] Assim,
movido pelos desígnios ditados pela Santa Sé, o Império português lança-se nas aventuras das descobertas
de além-mar com autênticas “obrigações missionárias”, incumbindo-se, segundo Jónatas Machado, de
“promover e financiar a evangelização”.[3]
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A duradoura aliança político-religiosa entre Portugal e Roma não transcorreu imune a dificuldades e a
profundas transformações. Se no início do período das descobertas a Igreja Católica pôde mostrar-se, na
arena das relações internacionais, atuante e determinante perante o poder que detinham os descobridores, ao
longo dos anos os governantes portugueses foram capazes de mitigar o poder eclesiástico, acabando por
fazer prevalecer a moderna lógica da supremacia material do poder estatal sobre a fé e a religião. Expressão
maior dessa prevalência, as medidas impostas pelo Marquês de Pombal, na segunda metade do século XVIII,
expulsando todos os jesuítas do Brasil, não mais deixava dúvidas acerca da pujança do Estado ante a
presença dos atores religiosos.

A despeito de externar sua superioridade política em face dos poderes eclesiásticos no decorrer de
todo o período de colonização do Brasil, Portugal reconheceu a Igreja Católica como a legítima portadora da
verdade objetiva, que, corporificada nos dogmas católico-cristãos, servia de “princípio, meio e fim de toda a
atividade política nacional e internacional”.[4] Nesta conjuntura, avalia Eduardo Hoornaert, “a separação
entre igreja e Estado não tem sentido, pois poderia enfraquecer a obra missionária”.[5]

Logo, o Brasil chega à Independência herdeiro de um patrimônio político-religioso cujo vigor se faria
sentir com ostentação até a Proclamação da República. Sua primeira Constituição, outorgada pelo
Imperador Dom Pedro I em 25 de março de 1824, cerca de um ano e seis meses após a declaração da
independência, é o grande testemunho documental de uma legitimação política fundada na religião, que
perduraria por mais de sessenta anos. De perfil híbrido, a Constituição do Império exibe, de acordo com a
análise de Paulo Bonavides e Paes de Andrade, uma dupla face: a liberal, presente na sua declaração de
direitos e nas atribuições conferidas ao Poder Legislativo; e a autoritária, patenteada na concentração de
poderes nas mãos do Imperador, o que contrariava os princípios liberais.[6] Como se poderá verificar ao
longo da presente exposição, essa hibridez também se manifesta no tratamento constitucional dispensado à
religião, à liberdade religiosa e à cidadania. Com efeito, se por um lado um mínimo de liberdade não é
negado aos atores religiosos, por outro, o Estado retém para si o poder de exercer um férreo controle sobre
os assuntos de religião.       

Por força da constitucionalização dos aspectos fundamentais concernentes à complexa relação entre o
Estado e a religião, a Constituição de 1824 oferece um importante panorama para a compreensão da
trajetória histórica da liberdade religiosa e da cidadania no Brasil. Esquadrinhá-la na busca das configurações
político-religiosas presentes no passado monárquico brasileiro representa a oportunidade para se conhecer
parcela da história do Direito Público brasileiro ainda pouco explorada pelos estudiosos do Direito.

 

2.      A Constituição de 1824: a “sociedade-verdade” e a religião oficial

 

Ao consolidar a união entre Estado e Igreja Católica trazida do passado colonial, a Constituição de
1824 procurou estabelecer sólidos alicerces para a manutenção do que Émile Poulat denominou de
sociedade-verdade.[7] A legitimação da sociedade política, fundava-se, então, em uma concepção de
verdade objetiva, isto é, de uma concepção de bem universal, incontrastável e avessa ao pluralismo político e
religioso, cuja guardiã maior, única e exclusiva, era a Igreja Católica, que, por seu turno, contava, em terras
brasileiras, às vezes contra a sua própria vontade, com a decidida e implacável proteção do poder estatal.
Tamanho foi o cuidado em controlar e proteger a Igreja, que o Estado não tardou em sufocá-la, impingindo-
lhe um controle que chegou a custar-lhe a própria liberdade.    

A ponte constitucional entre a verdade católico-cristã e a sociedade política patenteou-se nitidamente
no preâmbulo, no dístico de anunciação e no art.103[8] da Carta Imperial. De acordo com o texto
preambular, Dom Pedro I é apresentado como Imperador pela “graça de Deus e unânime aclamação dos
povos”. Observe-se que, no caso, a ordem dos fatores é indicativo claro de uma hierarquia legitimadora: a
legitimação do poder político vem, primeiramente, de Deus. Acresce-se ao preâmbulo, na parte introdutória
da Constituição, o dístico que a anuncia, em caixa alta: “EM NOME DA SANTÍSSIMA TRINDADE”. A
menção de frase tão grandiosa, à guisa de intróito, tem o efeito de uma verdadeira pedra angular: é a partir
daquele  ponto que será erguida a sociedade política. Os seus fundamentos reduzem-se a um só: à Vontade
Divina.     

O art. 103 dispõe que a aclamação do Imperador deverá ser precedida por um juramento seu perante
as Câmaras do Senado e dos Deputados, comprometendo-se a manter a religião católica romana e a
integridade do Império e, ainda, a fazer respeitar a Constituição e demais leis da nação brasileira. Neste
artigo, o elenco de bens a serem protegidos também sugere uma ordem hierárquica: primeiro a Igreja
Católica, depois o Império, e, finalmente, a Constituição e as demais leis. Ou seja, Deus, o poder político e o
direito.
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A Carta de 1824 institui o catolicismo como religião oficial do Estado brasileiro recém-independente.
Durante todo o período imperial, a união entre o Estado e a Igreja Católica seria determinante para a
legitimidade do Regime monárquico, repercutindo diretamente na cidadania e na vida cotidiana dos
brasileiros. Ao lado do regime escravista, a religião católica colocava-se como um dos grandes sustentáculos
da cultura e das estruturas política, social, econômica e jurídica da sociedade brasileira do século XIX. Uma
eventual crise da religião católica implicaria, por conseguinte, o abalo dos próprios alicerces daquela
sociedade.[9]

Na Constituição de 1824, a oficialização estatal do catolicismo encontra-se insculpida no art. 5º, in
initio: “A Religião Católica Apostólica Romana continuará a ser a Religião do Império”. A fórmula
encontrada pelo Constituinte para estabelecer a religião de Estado é reveladora de uma herança, não de uma
inovação. De fato, no passado colonial, a religião católica – a religião da monarquia portuguesa e de todos
os brasileiros – apresentava-se, segundo José Scampini, como “um todo único”, “inseparável de qualquer ato
político, administrativo, educacional”.[10] Ora, o verbo continuará,  no futuro do presente, deixava claro
tratar-se do prolongamento de uma relação político-religiosa profundamente enraizada no passado do Estado
recém-independente, que doravante seria promovida, por meio daquele dispositivo, ao status de direito
adquirido,[11] devidamente reconhecido pelo novo ordenamento jurídico, na qualidade de norma
constitucional. 

Mas a simples união entre Estado e Igreja não garante, necessariamente, a ampliação de direitos e
liberdades em benefício desta última. Ao contrário, a depender das circunstâncias políticas e dos termos da
sua formulação jurídica, a união com o poder estatal poderá acarretar severa restrição de autonomia para
uma confissão religiosa. No caso brasileiro, esse risco concretizou-se de maneira clara e inequívoca. Eis que
eventuais análises que atribuem à Igreja Católica uma posição privilegiada no contexto do Brasil Império –
por conta dos privilégios que usufruía como religião oficial subvencionada pelo Estado brasileiro – devem ser
estimadas com ponderação.

É certo que a Igreja Católica gozava de inúmeras vantagens e prerrogativas, e não apenas de cunho
material. De fato, o status de religião oficial propicia alguns benefícios cuja mensuração dependerá não de
critérios propriamente quantificáveis, mas de avaliações que poderão ressaltar, por exemplo, o prestígio e o
sucesso por ela adquiridos junto à sociedade.  Neste sentido, pode-se afirmar que os efeitos do inconteste
domínio católico exercido no cenário religioso do Brasil Império estendem-se até os nossos dias. Como
observa Ricardo Mariano, “o duradouro vínculo legal entre Estado e Igreja Católica é, de longe, o principal
responsável pela hegemonia religiosa de que o catolicismo ainda desfruta no Brasil...”.[12]    

Os ganhos, porém, parecem ter sido contrabalançados por inúmeras e pesadas perdas. O fato é que,
para a Igreja Católica, o prestígio e a autoridade alcançados com base no status de religião oficial tinham um
custo altíssimo, exprimido, na dura realidade, pelo enfraquecimento e desgaste das instituições e dos agentes
católicos. Após mencionar a referida vantagem da hegemonia religiosa, Ricardo Mariano não deixa de
assinalar o lado mais duro do regime, que correspondia, no Império, à união entre o Estado e a Igreja
romana: o poder estatal “regulou com mão de ferro o campo religioso”.[13]

 

3.      Os institutos da hegemonia do político sobre o religioso

 

A Constituição de 1824 demonstra grande eficiência em regular a hegemonia do Estado sobre a
religião, seguindo os traços do antigo regalismo[14] português, tão influenciado, no século anterior, pelas
práticas nada amistosas do Marquês de Pombal em relação à Santa Sé. A submissão do poder eclesiástico ao
poder político é assegurada pelo art. 102 da Carta Imperial, que elenca as principais atribuições do
Imperador, na condição de Chefe do Poder Executivo. Em conformidade com o inciso II daquele artigo, é
atribuição do Imperador “nomear Bispos, e prover os benefícios eclesiásticos”. O dispositivo reproduz o
instituto do padroado, que, no Direito Canônico, corresponde a um “conjunto de privilégios com certas
incumbências”.[15]

 Herdado dos antigos colonizadores, o padroado permaneceria, durante todo o período do Império,
como o centro gravitacional das relações entre o Estado e a Igreja Católica.[16] Basicamente, tal instituto foi
criado em favor dos fundadores e provedores de uma igreja, capela ou benefício, aos quais eram oferecidos
certos direitos, entre os quais se destacava o de indicar a nomeação de bispos e arcebispos junto à Igreja de
Roma.[17] Na prática, porém, o padroado transformou-se, de justo benefício concedido pela Igreja a um seu
benfeitor, em instrumento de dominação política a serviço daquele que o recebia, que, no caso brasileiro, era
o próprio Estado, corporificado na figura do Imperador. Com o padroado régio, afirma Eduardo Hoornaert,
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“a influência de Roma sobre o Brasil foi mínima”.[18] 

Igualmente inserido no artigo 102, o inciso XIV versa sobre o régio exequatur, ou beneplácito régio,
instituto regalista que previa a necessidade do assentimento estatal, isto é, do Imperador, para permitir a
entrada em vigor dos atos das autoridades eclesiásticas, ao menos no âmbito externo.[19] Segundo este
inciso, para que pudessem adquirir validade, deveriam obter o beneplácito régio “os Decretos dos Concílios
e letras Apostólicas, e quaisquer outras Constituições Eclesiásticas”.[20] Ora, o beneplácito régio
expressava, da parte do Estado, o desígnio de exercer um rígido controle, sob a forma de um direito de
censura, sobre as mais variadas decisões e atividades do clero católico.

Além do padroado e do beneplácito régio, existia no Brasil Imperial outro importante instrumento à
disposição do Estado para o exercício de domínio sobre a Igreja, mas que, diferentemente daqueles,
encontrava-se previsto em norma infraconstitucional. Tratava-se do chamado recurso à Coroa, instituto
veiculado por dispositivo da Lei nº. 231, de 23.11.1841,[21] que consistia em permitir aos que se sentissem
ofendidos pelos tribunais da Igreja, quer fossem eclesiásticos ou leigos, invocar a proteção da Coroa ou
interpor junto a ela recurso.[22]

A par destes institutos, o Estado brasileiro também conservava para si, como patrimônio jurídico
herdado das antigas leis portuguesas, o direito de regular a admissão de noviços nas ordens religiosas
católicas e o direito de controlar os bens eclesiásticos. No primeiro caso, a finalidade era, além de fiscalizar o
efetivo ingresso de internos nas instituições católicas, impedir licenças individuais abusivas ou desnecessárias
em relação às obrigações civis e militares.[23] No segundo, objetivava-se, a princípio, pôr um freio nos
poderes eclesiásticos decorrentes da enorme riqueza que possuía o clero católico. Para a Igreja Católica,
cujas associações religiosas não eram reconhecidas como pessoa jurídica, isto significou a proibição de
“adquirir, possuir por qualquer título e de alhear bens de raiz sem especial licença do governo civil”.[24] Os
bens da Igreja encontravam-se, portanto, fora de circulação, como se estivessem “mortos” para o comércio.
Daí a denominação deste regime de bens: o regime de mão morta.[25]    

Mais do que dobrá-la, o que conseguiu o poder estatal foi desfigurar o poder da Igreja. Isto porque,
de tão controlada e manipulada pelo Estado, a Igreja Católica brasileira acabou por distanciar-se e
diferenciar-se da Igreja romana. Segundo João Hauck, “o relacionamento de Roma com a Igreja do Brasil
era quase nulo”.[26] Os seus bispos, eram, na verdade, “funcionários de uma religião de Estado
agressivamente única”.[27] A religião católica tornava-se, assim, de acordo com José Scampini, “uma
religião nacional submissa ao Estado”.[28] O art. 5º da Carta Imperial foi, segundo este autor, a “causa
precípua de todas as desgraças que a Igreja sofreu durante o Império”, o “seu cárcere de ouro”.[29] Para a
Igreja, o balanço final era, de acordo com José Beozzo, “a subordinação política, a dependência econômica e
o controle ideológico exercidos pelo Estado”.[30]          

 

4.      Liberdade religiosa e cidadania

 

A menos que sejam admitidas severas restrições às suas dimensões e ao seu e exercício, dificilmente
se poderá reconhecer a existência de uma autêntica liberdade religiosa sob a ordem constitucional do Império
brasileiro. O art. 5º da Constituição de 1824 estabelece, quando muito, uma liberdade religiosa pela metade:
“A Religião Católica Apostólica Romana continuará a ser a Religião do Império. Todas as outras Religiões
serão permitidas com seu culto doméstico, ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma
exterior de Templo”.

Um rápido exame dos dois enunciados do art. 5º é capaz de revelar o tênue e frágil compromisso
assumido pelo Estado Brasileiro em face da liberdade religiosa no decorrer de quase todo o século XIX.
Primeiramente, deve-se pôr em relevo, de um lado, o tratamento dispensado pelo Constituinte à religião
Católica, e, de outro, às demais religiões. Como já referido, o primeiro enunciado versa sobre um
reconhecimento, ao afirmar que a “Igreja Católica Apostólica Romana continuará a ser a Religião do
Império”, ao passo que o segundo dispõe sobre uma permissão, quando estabelece que “todas as outras
religiões serão permitidas”. O emprego de verbos distintos no cerne de cada um dos enunciados do art. 5º
obedecerá a uma lógica: o verbo continuar será a senha para o reconhecimento de um autêntico direito; o
verbo permitir corresponderá, antes, a uma autêntica concessão do poder estatal, e não propriamente ao
reconhecimento de um pleno direito. Sopesada a distinção, não constitui exagero afirmar que, no tocante à
liberdade religiosa, a Carta de 1824 oscila entre a constitucionalização de um direito – destinado à Igreja
Católica – e a constitucionalização de um regime de tolerância – dirigido às demais religiões.[31] A
desigualdade de tratamento, neste caso, salta aos olhos. Assim, como é que se poderá constatar a existência
de uma legítima liberdade religiosa perante tão flagrante desigualdade? 
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Outro aspecto a ser observado em relação à fragilidade da liberdade religiosa no Império refere-se à
liberdade de culto, que, no contexto do art. 5º, coloca-se como uma especificação da desigualdade de
tratamento dispensado em favor da Igreja de Roma, em detrimento das demais confissões religiosas. Por
contraste, evidencia-se o direito de os católicos cultuarem publicamente a sua fé, em templos destinados
especialmente a este fim. Aos não católicos, ou melhor, aos acatólicos,[32] só serão permitidos os cultos
domésticos, ou seja, em caráter estritamente privado, e em lugares sem a aparência exterior de templo, isto é,
sem torres, sinos ou qualquer tipo de fachada[33] que pudessem indicar um local privativo para cultos.  Mas
as limitações à liberdade de culto não paravam aí. Como refere Ricardo Mariano, até por volta de 1860, a
“interpretação corrente” da Carta de 1824 permitia que se exigisse dos acatólicos a prática de cultos apenas
em língua estrangeira, e tão-somente para não brasileiros.[34]  

Observam Samantha Meyer-Pflug e Celso Bastos[35] que o art. 5º não nega aos acatólicos a
liberdade de crença, um dos aspectos fundamentais da liberdade religiosa.[36] Mas na realidade, as restrições
à liberdade religiosa acabavam extrapolando as fronteiras daquele dispositivo constitucional, chegando a
atingir a própria crença, e não somente a dos acatólicos. Para os próprios católicos, tais limites mostravam-
se bem palpáveis. Segundo Ricardo Mariano, era comum, à época do Império, a opinião de que o brasileiro
não podia mudar de religião.[37] Ou seja, proibia-se, na prática, a apostasia por parte dos brasileiros
católicos.          

Se anteriormente afirmamos que a Constituição de 1824 estabelecia uma liberdade religiosa “pela
metade”, foi para realçar o fato de que, no período imperial, brasileiros e estrangeiros puderam usufruir
alguns dos aspectos daquela liberdade, a despeito das várias limitações que sofriam enquanto fiéis. Neste
caso, não seria descabida a conclusão de que, àquela época, dependendo da perspectiva a partir da qual se
apreciasse a questão, teria existido certo grau de liberdade religiosa, ainda que o mesmo fosse deveras
reduzido.[38] 

 Essa conclusão é corroborada pelo fato de o inciso V do art. 179[39] da Constituição de 1824 vedar
a perseguição dos cidadãos brasileiros por motivo religioso, desde que respeitado o “Estado” e não ofendida
a “Moral Pública”. A garantia, entretanto, deve ser avaliada com reservas. Eis que a densidade normativa do
dispositivo era enfraquecida pelas restrições à liberdade de culto contidas na própria Carta, e, mais ainda,
pelo caráter legitimador que a mesma conferia ao catolicismo, reconhecendo-o como a pedra angular do
Estado. Na verdade, conforme veremos adiante, o cidadão brasileiro acatólico acabava tornando-se um
cidadão enfraquecido, quando não um não-cidadão, porquanto posto à margem de um sistema político e
social que mantinha forte relação de interdependência com a Igreja Católica.             

Mas uma diferente conclusão mostra-se também possível. Assim é que, para José Scampini, “não
houve no Império uma liberdade religiosa como hoje nós a julgamos e desejamos em nossas
Constituições”.[40] E também para José Afonso da Silva: “em verdade, não houve no Império liberdade
religiosa”.[41] Contudo, nos parece que tais negativas só podem se sustentar quando devidamente
contextualizadas, o que os dois autores não deixaram de fazê-lo, quando as referiram em suas respectivas
obras. Do contrário, não haveria como distinguir o Estado brasileiro do período imperial de um regime
despótico qualquer, que tivesse por hábito reprimir com vigor qualquer manifestação religiosa por parte dos
seus súditos. 

No âmbito da cidadania, pode-se verificar outra importante conseqüência da união que se estabelece
entre o Estado e a Igreja no Brasil do século XIX.  Adotou-se, como um dos fundamentos da ordem
constitucional monárquica, o princípio idem cives et christianus, segundo o qual o cidadão e  o  cristão
coincidem.[42] Isto é,  o bom cidadão teria de ser necessariamente o bom cristão, ou melhor, o bom católico.
Este cidadão, observa João Hauck, era uma “figura muito complexa”, por mesclar “a sujeição política com a
consciência religiosa”.[43] Segundo o autor, o ingresso na “sociedade nacional católica” do século XIX se
fazia por intermédio do batismo, ou seja, “ser brasileiro ou português era ser católico”.[44] Assim, de acordo
com Eduardo Hoornaert, “era praticamente impossível viver integrado no Brasil sem seguir ou pelo menos
respeitar a religião católica”.[45]

Quanto ao brasileiro acatólico, este certamente experimentaria, em várias ocasiões ao longo de sua
existência, um forte sentimento de exclusão em relação à sociedade brasileira. A regra era a de que os três
momentos mais significativos da vida humana – nascimento, casamento e morte – só poderiam ser
registrados e oficializados por intermédio de solenidades e certidões fornecidas pela Igreja Católica.[46]
Além disso, o ensino, a saúde e todas as obras de caráter assistencial ficavam sob o domínio católico. [47]     

Quanto à cidadania ativa – o direito de participação política dos cidadãos –, a Constituição de 1824
vedava expressamente a possibilidade de eleição de acatólicos para a Assembléia Geral. Conforme o
disposto no caput do art. 95 e no seu inciso III,[48] todos os eleitores eram considerados habilitados para
serem nomeados deputados, com exceção dos que “não professarem a Religião do Estado”.  E de acordo

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6171



com o art. 141,[49] tampouco poderiam os acatólicos participar do Conselho de Estado.

 

Considerações finais: a crise do Estado confessional brasileiro

 

O regime de união não impediu o surgimento de graves crises entre o Estado e a Igreja Católica.
Realmente, ao longo do seu ciclo de vida – de 1822 a 1889 – foram se avolumando desgastes e contendas
que culminaram com a Questão Religiosa,[50] ocorrida entre os anos de 1872 e 1875, episódio que resultou
na prisão dos bispos de Olinda, Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira, e do Pará, Dom Antonio Macedo
Costa. Como refere José Bittencourt Filho, a célebre Questão tinha raízes no inciso XIV do art. 102 da Carta
de 1824, que versava sobre o beneplácito régio.[51] O que provocou a prisão dos dois bispos, foi o fato de
eles terem ousado desrespeitar uma proibição imperial, fundamentada naquele instituto.

Além do difícil e intricado jogo de poder que envolvia o Estado e a Igreja, outros fatores vieram a
abalar a união entre ambos: as idéias liberais, o positivismo, a Maçonaria e, em um sentido muito amplo, o
inevitável movimento da modernidade, que então começava a entranhar-se, com maior ou menor intensidade,
nas diversas camadas da sociedade brasileira. É assim, por exemplo, que as duas principais armas levantadas
pelo Papa Pio IX para combater os males dos tempos modernos, quais sejam, as encíclicas Syllabus e
Quanta Cura, não obtiveram a aprovação do Imperador Pedro II, que lhes recusou o beneplácito régio.[52]

Afirma José Scampini que “o Império surgiu apoiado nas escravidões da Igreja e da raça negra e se
desmoronou quando se tornara impossível mantê-las sob o mesmo jugo...”.[53] De fato, a crise religiosa,
somada ao fim do sistema escravagista, precipitou o advento da república brasileira, que institui um novo
regime para as relações entre o Estado e as confissões religiosas. 

Findo o Império dos Orléans e Bragança, o Estado brasileiro não tardará a instituir o regime de
separação entre o Estado e as confissões religiosas, por meio do Decreto 119-A de 17.01.1890, do Governo
Provisório, tornando laica a recém-criada república brasileira.    
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[1] A expressão ”dilatação da fé e do império” é tomada emprestada dos seguintes versos de Camões,
pertencentes à segunda estrofe do Canto 1 de Os Lusíadas: “E também as memórias gloriosas Daqueles Reis
que foram dilatando A Fé, o Império, e as terras viciosas De África e de Ásia andaram devastando”. Luís de
Camões, Os Lusíadas, Rio de Janeiro: Aguilar, 1963, p.9. O duplo caráter religioso e mercantilista do
expansionismo marítimo português refletiu-se diretamente nas duas primeiras denominações atribuídas às
terras descobertas por Cabral: Terra de Vera Cruz e Terra de Santa Cruz.

[2] Padre António Vieira, Sermões, volume 1, São Paulo: Hedra, 2003, p. 281.

[3] Jónatas Machado, Liberdade religiosa numa comunidade constitucional inclusiva: Dos direitos da
verdade aos direitos dos cidadãos, p. 105. Segundo o autor, “os momentos mais importantes da história de
Portugal, como sejam a reconquista, os descobrimentos, o Tratado de Tordesilhas, etc., revestiam um
significado teológico e missionário. As guerras eram vistas como um misto de atividade apologética,
missionária e proselitista”. Idem, ibidem.  

[4] Idem, ibidem.

[5] Eduardo Hoornaert, A Igreja no Brasil-colônia (1550-1800), 3.ed., São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 41.

[6] Paulo Bonavides e Paes de Andrade, História constitucional do Brasil, 3.ed., São Paulo: Paz e Terra,
1991, p. 95.

[7] As expressões “sociedade de verdade” e “sociedade de liberdade” são propostas por Émile Poulat para
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distinguir sociedades fundadas sobre a religião das sociedades fundadas sobre o princípio da laicidade: “... o
“Antigo Regime” era uma sociedade verdade fundada sobre o princípio da catolicidade. Nossa sociedade
moderna se mostra como uma sociedade de liberdade”. Émile Poulat,  Notre laïcité publique: La France est
une République laïque. Paris: Berg International, 2003, p. 283.

[8] In verbis: “Art. 103. O Imperador, antes de ser aclamado prestará nas mãos do Presidente do Senado,
reunidas as duas Câmaras, o seguinte Juramento – Juro manter a Religião Católica Apostólica Romana, a
integridade, e indivisibilidade do Império; observa e fazer observar a Constituição Política da Nação
Brasileira, e mais Leis do império, e prover ao bem geral do Brasil, quanto em mim couber”.

[9] Conforme afirma José Scampini, “O Império, por sua natureza, devia ter na religião o seu sustentáculo.
Abalá-la era abalar-se. Discutir-lhes a legitimidade era pôr em choque a própria”. José Scampini, A liberdade
religiosa nas Constituições brasileiras, Petrópolis: Vozes, 1978, p. 18.

[10] Idem, p. 52.

[11] Idem, p.55.

[12] Ricardo Mariano, Secularização do Estado, liberdades e pluralismo religioso, disponível: , acesso em:
08.12.2003.

[13] Ricardo Mariano, Idem.

[14] Em sentido amplo, pode-se definir o regalismo como a doutrina que atribui ao soberano um conjunto de
direitos e prerrogativas por meio do qual o Estado possui o direito de intervir nos assuntos religiosos.

[15] José Scampini, A liberdade religiosa nas Constituições brasileiras, p. 23.

[16] Observa José Casanova que o padroado, ou patronato real, era a “instituição central governando as
relações entre a Igreja e o Estado” em toda a América Latina, no tempo das colonizações portuguesa e
espanhola. José Casanova, Public religions in the modern world, Chicago and London: The University of
Chicago Press, 1994, p. 114. De forma semelhante se expressa José Beozzo, ao afirmar que “as mútuas
relações entre a Coroa e a Igreja estavam reguladas pela instituição do Padroado Régio...”. José Oscar
Beozzo, Igreja e política, p. 36.

[17] José Scampini, A liberdade religiosa nas Constituições brasileiras, p. 23. José Beozzo refere o
Padroado Régio como uma “série de privilégios”, com os quais “os reis podiam apresentar seus candidatos
aos cargos eclesiásticos: bispos, cônegos, párocos, professores dos seminários. Roma reservava-se a
nomeação dos bispos candidatos apresentados pelo rei. Os bispos confirmavam os párocos. Os reis recolhiam
os dízimos e, por sua vez, sustentavam as missões, bispados e paróquias...”.   José Oscar Beozzo, Igreja e
política, p. 36.

[18] Eduardo Hoornaert, A Igreja no Brasil-colônia (1550-1800), p. 12.

[19] José Beozzo, Igreja e política,  p. 26.

[20] O inciso XIV, do art. 102, da Constituição de 1824 dispõe que é atribuição do Imperador, in verbis:
“Conceder ou negar o Beneplácito aos Decretos dos Concílios, e Letras Apostólicas, e quaisquer outras
Constituições Eclesiásticas, que se não opuserem à Constituição; e precedendo a aprovação da Assembléia,
se contiverem disposição geral”.

[21] Nos termos do inciso V, do art. 7ª da Lei 231, de 23.11.1841, “Incumbe ao Conselho de Estado
consultar em todos os negócios em que o Imperador houver por bem ouvi-lo para resolvê-los, e
principalmente sobre os abusos das autoridades eclesiásticas”.

[22] José Scampini, A liberdade religiosa nas Constituições brasileiras, p. 28.

[23] Idem, p.30. Tal direito é confirmado pela 1ª Secção da Circular de 19.05.1855. Esta Circular, que
cassava as licenças concedidas aos novos noviços para ingresso nas ordens religiosas, até que fosse resolvida
uma pendência com a Santa Sé, foi, segundo o autor, “um golpe mortal na organização do clero regular da
Igreja Brasileira”. Idem, p. 30. 

[24] Idem, p. 32.  

[25] Ruy Barbosa assim define o regime de mão morta: “é o sistema de instituições de exceção, a que a lei
civil submete, especialmente quanto ao direito da propriedade, sua aquisição, seu exercício e sua
transmissão, as entidades coletivas, cujo patrimônio, por interesses de ordem política, se quer limitar.” Ruy
Barbosa, Comentários à Constituição de 1891, v. V, p. 220. Segundo o autor, “essa legislação contraria ao
desenvolvimento das associações religiosas (...) feri-as na liberdade, na vida, na propriedade, pondo-as a
todos esses respeitos, mais ou menos estritamente fora do direito comum”. Idem, ibidem.    

[26] João Fagundes Hauck, A Igreja na emancipação (1808-1840), In: Hauck, João Fagundes et al., História
da Igreja no Brasil: segunda época – século XIX, tomo II/2, 3. ed., Petrópolis: Paulinas e Vozes, 1992, p.
15. 

[27] Idem, ibidem.

[28] José Scampini, A liberdade religiosa nas Constituições brasileiras, p. 60.

[29] Idem, p.52.
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[30] José Oscar Beozzo, Igreja e política, 36. De fato, conforme relata João Hauck, “era considerada normal
e quase inevitável a vigilância policial com que o Governo controlava a prática religiosa. A ereção de um
cruzeiro em lugar público, de uma capela, não dispensava a licença que tinha de fazer longa caminhada
burocrática”. João Fagundes Hauck, A Igreja na emancipação (1808-1840), p. 17.

[31] Cf. Elival da Silva Ramos, Notas sobre a liberdade de religião no Brasil e nos Estados Unidos, Revista
da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, p. 219.  

[32] O termo acatólico era de uso comum na época do Império, sendo utilizado inclusive pelos legisladores,
como, por exemplo, no decreto 3.069, de 1863, que determina o registro dos mortos acatólicos.   

[33] José Oscar Beozzo, Estado e política, p. 40.

[34] Ricardo Mariano, Secularização do Estado, liberdades e pluralismo religioso. Vale aqui reproduzir o
caso apresentado pelo autor: “... a interpretação corrente da Carta Constitucional do Império considerava
legal somente a atividade religiosa acatólica ministrada em língua estrangeira e para estrangeiros, realizada
no lar ou em casas de oração sem forma exterior de templo. (...) A inversão dessa interpretação ultramontana
da Constituição só se firmou em 1860. Ela se deu pela formulação do parecer legal de três dos mais
renomados jurisconsultos brasileiros da época (entre eles o pai de Joaquim Nabuco) decorrente da queixa
instigada pelo internúncio Falcinelli e apresentada, em junho de 1859, pelo presidente da Província do Rio de
Janeiro, Barão de Vila Franca, contra o missionário metodista escocês Robert Kalley, que começara a pregar
na língua portuguesa em 1858. (...) Apesar do parecer legal favorável aos cultos protestantes, foi preciso a
intervenção pessoal do imperador, que na ocasião visitou Kalley e convidou-o a proferir uma conferência
sobre a Palestina para família Real e para a Corte – a fim de fazer valer, ao menos nas altas esferas do poder
imperial , a nova interpretação do artigo constitucional referente à liberdade religiosa”. Idem.

[35] Como afirmam Samantha Meyer-Pflug e Celso Bastos “... faz-se imprescindível afirmar que pode haver
liberdade de crença sem liberdade de culto. Era o que acontecia no Brasil Império, onde só se reconhecia
como livre o culto católico”. Celso Bastos e Samantha Meyer-Pflug, Do direito fundamental à liberdade de
consciência e de crença, Revista de Direito Constitucional e Internacional. nº 36. Ano 9. São Paulo: RT,
200,1 p 109.

[36] No sentido aqui adotado, a liberdade religiosa compreende o conjunto formado pelas liberdades de
crença, de culto e de organização religiosa. 

[37] Ricardo Mariano, Secularização do Estado, liberdades e pluralismo.

[38] Pode-se encontrar o reconhecimento de uma liberdade religiosa precária na época imperial, por exemplo,
na obra de Emerson Giumbelli, quando o autor afirma: “... às vésperas da República, as religiões não
católicas desfrutavam de uma espécie de liberdade sem igualdade”. (grifo do autor) Emerson Giumbelli, O
fim da religião: dilemas da liberdade religiosa no Brasil e na França, p. 245.  

[39] In verbis: “Ninguém pode ser perseguido por motivo de Religião, uma vez que respeite a do Estado, e
não ofenda a Moral Pública”.

[40] José Scampini, A liberdade religiosa nas Constituições brasileiras, p. 51.

[41] José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 251.

[42] Cf. Jónatas Eduardo Mendes Machado, Liberdade religiosa numa comunidade constitucional inclusiva:
Dos direitos da verdade aos direitos dos cidadãos, p. 334.

[43] João Fagundes Hauck, A Igreja na emancipação (1808-1840), p. 39.

[44] Idem, p. 17.

[45] Eduardo Hoornaert, Formação do catolicismo brasileiro 1550-1800, 3.ed., Petrópolis: Vozes, 1991, p.
13. A onipresença do catolicismo, entretanto, não correspondia a uma devoção espontânea, mas antes,
obrigatória. Como afirma o autor, “na realidade, os brasileiros não eram tão católicos assim...”. Idem, p.
17.   

[46] De acordo com Ricardo Mariano, “... o registro civil era o batismo católico. O casamento legal era o
oficiado pelos padres. E os mortos tradicionalmente enterrados nos templos católicos, nos quais se impedia o
sepultamento de acatólicos. (...) Da mesma forma, sem a legalidade provida pelos rituais católicos, os
casamentos protestantes e os filhos desses religiosos continuavam ilegítimos”. Ricardo Mariano,
Secularização do Estado, liberdades e pluralismo religioso, pp. 10 e 11. Segundo José Beozzo, “batismos,
casamentos, óbitos, mas também registros eleitorais e de terras são processados nas paróquias, e os
cemitérios são eclesiásticos...”. José Oscar Beozzo, Igreja e política, p. 40.  

[47] Idem, p. 11. Conforme observa Hugo Fragoso, toda a atividade assistencial era “reservada pelo Estado à
Igreja através dos seus organismos”. Hugo Fragoso, A Igreja na formação do Estado liberal (1840-1875), in:
Hauck, João Fagundes et al., História da Igreja no Brasil: segunda época – século XIX, tomo II/2, 3ª ed.,
Petrópolis: Paulinas e Vozes, 1992, p. 212. O tipo de atividade assistencial no Brasil Império não era muito
diferente daquela que se havia sido praticada no tempo da Colônia. Como quadro-síntese desta atividade,
vale transcrever a breve descrição de Eduardo Hoornaert: “O serviço social dentro da sociedade colonial era
organizado e excetuado dentro das confrarias e irmandades, especialmente das “Santas Casas” “Através dos
conventos, das paróquias, das irmandades e confrarias formou-se uma sociedade na qual ninguém escapava à
necessidade de apelar para instituições religiosas: para conseguir emprego, emprestar  dinheiro, garantir
sepultura, providenciar dote para a filha que queria casar-se, comprar casa, arranjar remédio. A “Santa Casa”
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era o primeiro banco de Salvador”. Eduardo Hoornaert, Formação do catolicismo brasileiro 1500-1800,
p.18.

[48] In verbis: “Art. 95. Todos os que poder ser Eleitores, são hábeis para serrem nomeados Deputados:
Exceptuam-se (...) III. Os que não professarem a Religião do Estado”.

[49] In verbis: “Art. 141. Os Conselheiros de Estado, antes de tomarem posse, prestarão juramento nas mãos
do Imperador de – manter a Religião Católica Apostólica Romana; observar a Constituição, e as Leis; ser
fiéis ao Imperador; aconselhal-O segundo suas consciências, atendendo somente ao bem da Nação”.

[50] A Questão Religiosa teria fortes implicações na Independência brasileira. Para se ter uma idéia da sua
dimensão, vale aqui reproduzir as palavras de José Scampini, ainda que se possa discordar da sua avaliação:
“A Questão Religiosa ou a Questão dos Bispos foi o acontecimento de maior repercussão na história
brasileira. Nenhum fato, nem mesmo a campanha abolicionista para a libertação dos escravos, empolgou
tanto todas as classes sociais, como a prisão dos bispos. Essa luta, como disse alguém, assumiu as
proporções de guerra civil. Não há engano em afirmar-se que a Questão Religiosa foi uma das causas da
proclamação da República. O conflito religioso que de 1872 a 1875 sacudiu profundamente o Brasil inteiro e
abalou em suas mesmas bases o Império, foi o mais grave erro político do 2º reinado”. José Scampini, A
liberdade religiosa nas Constituições brasileiras., p.44. No mesmo sentido se expressa José Beozzo,
quando afirmar que a Questão Religiosa “começou a minar a estabilidade do Império”. José Oscar Beozzo,
Igreja e política, p. 41. 

[51] José Bittencourt Filho, Matriz religiosa brasileira: Religiosidade e mudança social, Petrópolis: Vozes e
Koinonia, 2003, p. 108. O autor explica os acontecimentos que produziram a Questão Religiosa nos
seguintes termos: “Em 1872, em Pernambuco, o bispo de Olinda, dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira,
proibiu a celebração de missas encomendadas  pela Maçonaria e celebrou outras em desagravo a Nossa
Senhora pelos ataques desferidos contra ela por parte dos maçons. Essa atitude  do bispo se fundamentava
nas bulas papais, não aprovadas pelo imperador e conseqüentemente sem validade jurídica no País. Também
o bispo do Pará, dom Antonio de Macedo Costa resolveu agir de modo semelhante, a despeito da
desaprovação imperial. A posição desses bispos foi tomada pelo imperador como desobediência civil,
redundando na prisão dos prelados. Essa polêmica, nascida de um problema religioso e com reflexos
jurídicos, deixa transparecer o embate entre a Igreja Católica, o padroado e o liberalismo naquela época”.
Idem, p. 108.  

[52] Idem, ibidem.

[53] José Scampini, A liberdade religiosa nas Constituições brasileiras, p. 17.
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APONTAMENTOS SOBRE A CONDIÇÃO FEMININA NA MODERNIDADE A PARTIR DO
MATERIALISMO HISTÓRICO E DO EXISTENCIALISMO

NOTES ON THE FEMALE CONDITION IN MODERNITY FROM HISTORICAL MATERIALISM
AND EXISTENTIALISM

Micheli Mayumi Iwasaki

RESUMO
A partir da Modernidade a opressão de gênero passa a ter um espaço diferenciado no debate político. A
pretensa igualdade, ainda que abstrata, trazida pela Revolução Francesa é um campo fértil para reflexão
sobre a condição feminina e o seu papel na sociedade, seja no âmbito público ou no privado. Em que pesem
as importantes contribuições do materialismo histórico, principalmente das ponderações de Engels para
análise da opressão e emancipação da mulher, algumas críticas não podem ser dispensadas. Mais do que uma
questão de classe ou mera associação ao surgimento propriedade privada e da família monogâmica burguesa,
a relativização da condição feminina à sua libertação pela participação do sistema produtivo ou pela
revolução para o modo de produção socialista demonstrou-se ineficiente. Para o senso comum, o mero
sufrágio universal é a prova de que há isonomia e, portanto, nada mais há para se conquistar. A associação
entre a mulher e a família é um encadeamento lógico e nesse contexto há que se refletir sobre a sua
emancipação, ou seja, pensar a liberdade e a autonomia a partir dela mesma e não pela categoria “Outro”,
como nos explica o pensamento existencialista.
PALAVRAS-CHAVES: gênero – emancipação – família – espaço público – materialismo histórico –
existencialismo.

ABSTRACT
From Modernity period the gender oppression is replaced in a different status for the political debate. The
alleged equality brought by the French Revolution is the principle that leads to reflection on women's status
and their role in society, whether in public or private. Notwithstanding the important contributions of
historical materialism to the analysis of oppression and emancipation of women, some complaints can not be
dispensed with it. More than a matter of class or the association with the emergence of private property and
monogamous bourgeois family, the relativization of the female condition for their release by the participation
of the production system or the revolution to the socialist mode of production proved to be inefficient. To
common sense, the universal suffrage is the proof that there is equality and therefore nothing more to be
done. The association between a woman and family is a logical sequence and in that context one has to think
about their emancipation, that is, think the freedom and autonomy from itself and not by the category
"Other."
KEYWORDS: genre - emancipation - family - public space - historical materialism - existentialism.

 

 

Introdução
Desde a origem da instituição familiar nas sociedades ocidentais, desde as mais primitivas, houve uma

primeira divisão na distribuição das tarefas determinada pelas condições físicas dos seres humanos, inclusive
o gênero. Mas é a partir da Modernidade que se passou a refletir mais intensamente sobre a emancipação e a
condição feminina, tendo em vista a máxima liberal da igualdade, ainda que abstrata.

Em que pese a existência de inúmeras variações e a diversidade de sociedades em que foi inserida, a
divisão por gênero entre os espaços público e privado se deu de forma bastante limitada à mulher, daí a sua
efetiva participação no primeiro, ainda no presente, ser tão tímida, enquanto a sua associação à família e ao
âmbito doméstico, tão intensa.

Segundo Simone de Beauvior, em todos os períodos há uma nítida diminuição do papel da mulher na
sociedade, em regra, limitada à reprodução, família e as atribuições do lar. A sua submissão atravessa a
história da humanidade fundada em uma condição natural e não a um acontecimento ou fato como ocorre
com todas essas formas de dualidades.[1]

Por isso, de certa forma há uma longa duração na mentalidade das fraquezas femininas, da sua
inferioridade e estigmatizada fragilidade, sustentada pelas leis, religiões, filosofia, escritores, enfim, todos os
intelectuais que em alguma medida reforçam a dominação sobre a mulher. A associação da figura feminina à
maternidade, sensibilidade, fragilidade e tantos outros adjetivos possíveis somente aumentam a carga moral
de condição de tutela econômica, emocional e cultural.

Na primeira secção trataremos do conceito e da importância do materialismo histórico para a
historiografia contemporânea. A seguir, será apresentada uma breve síntese do pensamento de Engels trazido
na obra “A origem da família, da propriedade privada e do Estado”, no que se refere ao papel da mulher e de
como esta passou a ser oprimida dentro do contexto familiar. No terceiro tópico abordaremos a crítica a
noção de emancipação de gênero a partir do pensamento de Marx e Engels. Por fim, discorremos uma breve
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crítica a partir do existencialismo de Simone de Beauvior.

1. O materialismo histórico
A introdução do materialismo histórico, sem dúvida, é um marco da historiografia moderna até então

dominada pelo Positivismo ou positivismo de Leopold Von Ranke. Conforme salienta Hobsbawn, é possível
distinguir ainda um tipo de influência “marxista vulgar”, que simplifica as idéias trazidas por Marx sem
desenvolver um pensamento coerente e necessariamente marxista; e outro que representa fiel e efetivamente
o seu componente histórico.[2]

Dentre as idéias trazidas por Marx, talvez a que merece maior destaque na história e nas ciências
sociais em geral é a teoria sobre a “base e a superestrutura”, cuja dinâmica de integração entre os níveis de
dada sociedade, bem como seus conflitos de classe, são capazes de determinar as transformações ou as
revoluções no modo de produção.

Em “A Ideologia Alemã” Marx e Engels introduzem o conceito de materialismo histórico e
demarcam uma ruptura com a filosofia hegeliana (de oposição) e o socialismo utópico, razão pela qual Louis
Althusser aponta um corte epistemológico que divide, dessa obra em diante, a fase da maturidade intelectual
do “velho” Marx.[3]

Para Hegel a história é um processo temporal movido internamente pelas divisões ou negações
(contradição) e cujo Sujeito é o Espírito como reflexão. Essa dialética é idealista porque seu sujeito é o
Espírito, e seu objeto também é o Espírito. Em última instância, portanto, a história é o movimento de
posição, negação e conservação das Idéias – unidade do sujeito e do objeto da história, que é o Espírito.[4]

Marx, por sua vez, toma como pressuposto os indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais
de vida, elementos todos verificáveis por via puramente empírica.  Seu método consistia na busca da conexão
necessária entre fatos relevantes, seguindo uma hipótese de trabalho, esta formulada ao contato dos
processos sociais, num exame preliminar, era, depois, submetida a pacientes e constantes verificações
metódicas: fenômenos – hipótese de trabalho – verificação ante os fenômenos – reajuste da hipótese.[5]

Em suma, o cerne do materialismo histórico é descrito por Plekhanov da seguinte forma:

A idéia fundamental de Marx se reduz ao seguinte: As relações de produção
determinam tôdas (sic) as outras relações que existem entre os homens na sua vida
social. As relações de produção são determinadas, por sua vez, pelo estado das
fôrças (sic) produtivas.[6]

Porém, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, não há uma determinação da história ou
mesmo da superestrutura de forma puramente economicista. Há uma variação no reflexo de acordo com o
nível de consciência humana, ou da psicologia social, que afeta o objetivo central de representar um interesse
no contexto das relações econômicas. Nesse sentido, todo direito positivo pode ser considerado um produto
da consciência.[7]

Adiante, Plekhanov reiteira: “A história das ideologias explica-se, em grande parte, pelo surgimento,
a modificação e a destruição das associações de idéias sob a influência do surgimento, da modificação e da
destruição de determinadas combinações de fôrças (sic) sociais.”[8]

Para Louis Althusser, o materialismo dialético é a filosofia marxista e o materialismo histórico é a
própria ciência da história:

A teoria da história, teoria dos diferentes modos de produção é, por seu próprio
direito, a ciência da “totalidade orgânica” (Marx) ou a estrutura que constitui toda
formação social dependente de um modo de produção determinado. Sendo assim,
cada estrutura social compreende, como o explicou Marx, o conjunto articulado de
seus diferentes “níveis” ou “instâncias”: a infraestrutura econômica, a superestrutura
jurídico-política e a superestrutura ideológica. A teoria da história ou materialismo
histórico é a teoria da natureza específica desta “totalidade orgânica” ou estrutura, e
portanto do conjunto de seus “níveis” e do tipo de articulação e de determinação que
os une uns aos outros. É a teoria que fundamenta por sua vez a dependência dessa
estrutura com relação ao nível econômico, determinante “em última instância”, e o
grau de “autonomia relativa” de cada um dos “níveis”. Na medida em que estes
“níveis” possuem tal “autonomia relativa”, podem ser considerados cada um como
“um todo parcial”, uma estrutura “regional” e ser objeto de um tratamento científico
relativamente independente.[9]

A história, assim, é a história do modo real como os homens reais produzem suas condições reais de
existência, como se reproduzem a si mesmos (pelo consumo direto ou imediato dos bens naturais e pela
procriação), como produzem e reproduzem suas relações com a natureza (pelo trabalho), do modo como
produzem e reproduzem suas relações sociais (pela divisão social do trabalho e pela forma da propriedade,
que constituem as formas das relações de produção). É também história do modo como os homens
interpretam todas essas relações, seja numa interpretação imaginária (ideologia), seja numa interpretação
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real, pelo conhecimento da história que produziu ou produz tais relações.[10]

A matéria do materialismo histórico-dialético são os seres humanos produzindo, em condições
determinadas, seu modo de se reproduzirem como humanos e de organizarem suas vidas como humanos.
Basta perceber o sujeito da história, seu agente, embora não seja o Espírito, é sujeito, em suma: são as
classes sociais em luta.

 
2. Breves contornos sobre a mulher e a família segundo o materialismo histórico de Engels
A família e a propriedade são elementos inseparáveis na formação do Estado, certamente a base

nuclear para definição de qualquer sociedade, das mais complexas às mais primitivas. Nesse sentido, é
possível buscar a compreensão sobre o modo de produção, a cultura e os valores hegemônicos em dado
momento histórico.

Engels, na obra “A origem da família, da propriedade privada e do Estado”,[11] utiliza a divisão dos
principais períodos históricos apresentada por Morgan: o estado selvagem, a barbárie e a civilização.
Segundo aquele, na fase média do primeiro período (selvagem) os homens se espalharam pela Terra e,
somente a partir da fase superior da barbárie é que se desenvolvem as técnicas de fundição de metais e a
agricultura, essenciais no desenvolvimento do modo de produção e na discriminação de gênero. Em síntese:

Estado Selvagem - Período em que predomina a apropriação de produtos da
natureza, prontos para ser utilizados; as produções artificiais do homem são,
sobretudo, destinadas a facilitar essa apropriação.
Barbárie - Período em que aparecem a criação de gado e a agricultura, e se aprende a
incrementar a produção da natureza por meio do trabalho humano.
Civilização - Período em que o homem continua aprendendo a elaborar os produtos
naturais, período da indústria propriamente dita e da arte.[12]

Uma vez que essa classificação não seja a questão mais importante, nem é viável do ponto de vista
historiográfico, é necessário destacar que assim que a terra passou a ser cultivada não foi instituída a sua
propriedade, havia somente o usufruto. A propriedade poderia em alguns casos existir sobre os bens móveis,
individual ou coletiva, sendo a titularidade definida pelo trabalho ou pela sua divisão, de acordo com as
conveniências das gens, tribos, fratrias, etc.

O fenômeno da criação da propriedade privada individual acontece simultaneamente ao
desenvolvimento da família sindiásmica à monogâmica burguesa. Antes desta, Engels relata uma pluralidade
de organizações, sejam elas fundadas na poligamia, poliandria, união por grupos, ou mesmo de completa
promiscuidade, esta última presumível nas fases mais primitivas por não guardar vestígios que a comprovem.
O incesto, de igual modo, é suposto pela ausência de provas materiais e que se deduz pelo comportamento
de alguns animais, inclusive os mamíferos.

Assim, a partir dos estudos de Morgan, Engels identifica basicamente três tipos de famílias a partir
dos iroqueses: a punaluana, a sindiásmica e a monogâmica. As primeiras sociedades familiares tinham a sua
identidade baseada na consangüinidade, sem que houvesse a distinção entre os parentes colaterais – tios e
tias, primos e primas, sendo que os irmãos eram esposos uns dos outros. Todos estavam ligados ao mesmo
grupo social:

Os sistemas de parentesco e formas de família, a que nos referimos, difere dos de
hoje no seguinte: cada filho tinha vários pais e mães. No sistema americano de
parentesco, ao qual corresponde a família havaiana, um irmão e uma irmã não podem
ser pai e mãe de um mesmo filho; o sistema de parentesco havaiano, pelo contrário,
pressupõe uma família em que essa é a regra. Encontramo-nos frente a uma série de
formas de família que estão em contradição direta com as até agora admitidas como
únicas válidas. A concepção tradicional conhece apenas a monogamia, ao lado da
poligamia de um homem e talvez da poliandria de uma mulher, silenciando como
convém ao filisteu moralizante - sobre o fato de que na prática aquelas barreiras
impostas pela sociedade oficial são tácita e inescrupulosamente transgredidas. O
estudo da história primitiva revela-nos, ao invés disso, um estado de coisas em que
os homens praticam a poligamia e suas mulheres a poliandria, e em que, por
conseqüência, os filhos de uns e outros tinham que ser considerados comuns. É esse
estado de coisas, por seu lado, que, passando por uma série de transformações,
resulta na monogamia. Essas modificações são de tal ordem que o círculo
compreendido na união conjugal comum, e que era muito amplo em sua origem, se
estreita pouco a pouco até que, por fim, lado, que predomina hoje.[13]

A primeira restrição para constituição de novo grupo familiar se deu entre pais e seus descendentes,
mas a seguinte, mais difícil pela uniformidade de idades, foi a de exclusão dos irmãos, ocorrida
gradativamente na família punaluana, e, conseqüentemente, deu origem a categoria de sobrinhos e sobrinhas.
Por oportuno, “punalua” era a denominação utilizada pelas mulheres que tinham o mesmo marido para
definir a sua consorte.
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No matrimônio coletivo tanto o homem quanto a mulher possuem um parceiro(a) principal dentre
vários, o que não significa que fosse o seu preferido(a). Na família sindiásmica é que surge o primeiro esboço
da monogamia:

Neste estágio, um homem vive com uma mulher, mas de maneira tal que a poligamia
e a infidelidade ocasional continuam a ser um direito dos homens, embora a
poligamia seja raramente observada, por causas econômicas; ao mesmo tempo,
exige-se a mais rigorosa fidelidade das mulheres, enquanto dure a vida em comum,
sendo o adultério destas cruelmente castigado. O vínculo conjugal, todavia, dissolve-
se com facilidade por uma ou por outra parte, e depois, como antes, os filhos
pertencem exclusivamente à mãe.
[...]
A evolução da família nos tempos pré-históricos, portanto, consiste numa redução
constante do círculo em cujo seio prevalece a comunidade conjugal entre os sexos,
círculo que originariamente abarcava a tribo inteira. A exclusão progressiva, primeiro
dos parentes próximos, depois dos parentes distantes e, por fim até das pessoas
vinculadas apenas por aliança, torna impossível na prática qualquer matrimônio por
grupos; como último capítulo, não fica senão o casal, unido por vínculos ainda
frágeis - essa molécula com cuja dissociação acaba o matrimônio em geral. Isso
prova quão pouco tem a ver a origem da monogamia com o amor sexual individual,
na atual acepção da palavra.[14]

De acordo com essa análise a partir do materialismo histórico, esse modelo familiar foi o
predominante na fase do estado selvagem e da barbárie, onde a mulher tinha o papel de chefia ante a sua
condição de titular da prole. Não há uma condição da mulher enquanto escrava nesses períodos. Além de ser
livre, tem total domínio sobre os seus filhos; quando o pai era desconhecido ou no máximo presumível, ela é
responsável pela economia doméstica (comunal) e detentora da condição de expulsar o(s) marido(s) que não
suprisse(m) o grupo a seu contento.

Segundo Engels, a passagem para o sistema patriarcal se deu pelas relações sucessórias que eram
determinadas em relação à linha maternal com a desconsideração completa do possível pai, afinal, o
desenvolvimento da propriedade privada sobre os rebanhos, ferramentas e escravos se deu, ao que parece e
talvez possa ser subentendido, baseado no trabalho das gens. Assim, quando um homem falecia, o patrimônio
que cultivara deveria permanecer na sua própria gens, ou seja, eram seus herdeiros os irmãos e sobrinhos,
nunca seus próprios filhos.

Desse modo, para que fosse garantida a herança aos seus filhos o homem fez uma revolução na
organização social que migrou para o estabelecimento do predomínio da linha paterna – a grande derrota
histórica do sexo feminino, e que também contribuiu para o desenvolvimento da monogamia. Nessa zona
intermediária em que ainda havia poligamia encontra-se a família romana, onde o homem tinha poder sobre a
vida da mulher para garantir a sua castidade e, conseqüentemente, a sua paternidade sobre os filhos.

Daí para a monogamia, uma das marcas da nascente civilização, foi necessário o fortalecimento do
vínculo conjugal e a plena certeza sobre a paternidade dos herdeiros diretos. A mulher perdeu totalmente a
liberdade que outrora tivera, sendo rigorosamente punida por qualquer tentativa de renovar as antigas
práticas.

Ainda, de acordo com Engels, a separação entre o trabalho doméstico, inferior, e o de buscar ou
produzir os alimentos foi espontânea. A inferioridade físico-muscular e a maior submissão à espécie no papel
de reprodução da mulher adquirem diferentes sentidos de acordo com a estrutura econômica e social de cada
contexto histórico.

Havia grande significação sobre o trabalho exercido por cada um, de forma que quando o homem
passou também a dominar o espaço doméstico diminuiu ainda mais o papel feminino:

A divisão do trabalho na família havia sido a base para a distribuição da propriedade
entre o homem e a mulher. Essa divisão do trabalho na família continuava sendo a
mesma, mas agora transtornava as relações domésticas, pelo simples fato de ter
mudado a divisão do trabalho fora da família. A mesma causa que havia assegurado à
mulher sua anterior supremacia na casa a exclusividade no trato dos problemas
domésticos - assegurava agora a preponderância do homem no lar: o trabalho
doméstico da mulher perdia agora sua importância, comparado com o trabalho
produtivo do homem; este trabalho passou a ser tudo; aquele, uma insignificante
contribuição.[15]

A partir daí, com a criação de novos instrumentos e ferramentas de trabalho pela fundição de cobre,
estanho e ferro, este mais tardiamente, a agricultura passa a ser de produção intensiva, que exige cada vez
mais força física. Desde a separação entre as tribos que dominaram as técnicas de criação de animais e
agricultores, com o conseqüente escambo, ocorreu a primeira grande divisão social entre as classes dos
senhores e dos escravos.

A mulher que antes era soberana no lar e na produção de vasilhames, tecelagem, jardinagem,
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economicamente importantes, passa a insignificância pela utilização dos escravos para ambos os trabalhos.
De forma bastante resumida, e, portanto, limitada, essa é análise do materialismo histórico no que

tange a formação da família monogâmica burguesa da Modernidade e a conseqüente diminuição da mulher
enquanto sujeito na sociedade, que, conforme veremos adiante, há de ser lido com ressalvas.

3. A crítica sobre a emancipação da mulher a partir do marxismo
Em que pese a grande importância do materialismo histórico em evidenciar a algumas condições na

quais se constituiu a humanidade, alguma reservas devem ser feitas. Não há dúvidas que a análise
historiográfica de Engels está repleta de vícios ao conceber uma versão universal, linear e marcada por certas
rupturas. Entretanto, a sua análise é importante quanto a sua análise do papel da mulher em diversas
sociedades.

Nesse sentido, Engels aceita a possibilidade de emancipação da mulher a partir da sua participação no
sistema produtivo e no espaço público:

Isso demonstra que a emancipação da mulher e sua equiparação ao homem são e
continuarão sendo impossíveis, enquanto ela permanecer excluída do trabalho
produtivo social e confinada ao trabalho doméstico, que é um trabalho privado. A
emancipação da mulher só se torna possível quando ela pode participar em grande
escala, em escala social, da produção, e quando o trabalho doméstico lhe toma
apenas um tempo insignificante. Esta condição só pode ser alcançada com a grande
indústria moderna, que não apenas permite o trabalho da mulher em grande escala,
mas até o exige, e tende cada vez mais a transformar o trabalho doméstico privado
em uma indústria pública.[16]

No entanto, é preciso observar que não basta que a mulher tenha espaço para além dos limites
domésticos. Seguindo o raciocínio do próprio pensamento marxista é possível verificar uma contradição na
afirmativa de Engels. Marilena Chauí apresenta tal crítica sobre a pauta de reivindicação feminista de
igualdade no mercado de trabalho:

[...] Defender a igualdade no mercado de trabalho não é criticar a exploração
capitalista do trabalho, mas é mantê-la, fazendo com que as mulheres tenham igual
direito de serem exploradas e de realizarem trabalhos alienados. Seria preciso que as
mulheres, como movimento social, pudessem levar a cabo a crítica do próprio
trabalho no modo de produção capitalista, em vez de desejarem virar força de
trabalho.[17]

O trabalho da mulher, desde a sua inserção no mercado, foi explorado de forma desigual. Ao ser
considerado uma renda complementar à da família, o que, em tese, justifica(va) a desigualdade de salarial por
gênero, a mulher não obteve as mesmas condições na estrutura.

A mulher e esposa burguesa é o primeiro contingente marginalizado do sistema produtivo. A mulher
proletária, por sua vez, ao realizar o trabalho doméstico, na maioria das vezes até mediante dupla jornada –
na fábrica e no lar, faz com que diminua o valor de subsistência (de produção e reprodução da vida) de sua
família. Assim, permite ao capitalista a diminuição de seu salário e, conseqüentemente, o aumento da mais
valia por meio da intensificação do trabalho, a extensão da jornada e o pagamento de salários muito mais
baixos que os masculinos.[18]

Além do próprio interesse do burguês em atingir maiores lucros, há, também, outro fator essencial
que contribui enormemente para manutenção da mulher enquanto inferior na sociedade. O trabalho não é
somente um elemento de degradação da mão-de-obra, mas trata da objetivação da personalidade humana; na
sociedade de classes representa a alienação da atividade que gera um valor que não é totalmente apropriado
pelo indivíduo que o produz.

Daí a perda no salário da mulher ser muito mais intensa e problemática que no caso dos homens, o
que, para além do conflito de classes, legitima a relação de poder e econômica entre os gêneros. Em outras
palavras, tanto o marido proletário quanto o burguês se afirmam nessa condição de superioridade econômica,
cada um na sua proporção, e mistificam a mulher em um problema que sempre pertenceu aos homens.[19]

A participação no espaço público, de igual modo, não se restringe ao sufrágio universal. O senso
comum contemporâneo acredita que a pauta feminista inclusive teria se esgotado ao ter igual direito político,
e assim, portanto, mesmo status de igualdade jurídica. Não é o que se verifica: na arena política ainda é
predominante a ocupação de representantes do sexo masculino e a maioria numérica feminina que vota não é
votada; esta é invisível e não se faz presente enquanto dirigente da vida pública.

As ações afirmativas de inclusão da mulher na política reiteram o discurso da necessidade da sua
participação, sem, no entanto, tornarem a regra cogente de forma a diminuir o abismo que separa os gêneros.
Além disso, o fato de existirem espaços a serem ocupados e a ausência feminina indica que há ainda outros
fatores que impedem a sua efetiva emancipação.

Marx, por sua vez, quando trata da questão de gênero em um de seus artigos na Gazeta Renana,
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evidencia que a superação da opressão no casamento e da situação social da mulher se dará automaticamente
a partir do desmonte do regime capitalista, sendo, pois, da mesma forma que o conflito de classes, uma fase
de desenvolvimento da humanidade para o socialismo. É o que defende Saffioti:

Os determinantes da vida social da mulher são encarados, pois, por Marx, como
decorrências de um regime de produção cujo sustentáculo é a opressão do homem
pelo homem; de um regime que aliena, que corrompe tanto o corpo quanto o
espírito. Logo, a solução está contida na superação dessa fase de desenvolvimento
histórico (ou pré-histórico) da humanidade. A idéia de que a mulher, assim como o
próprio homem, só atingirá a verdadeira liberdade no regime socialista se apresenta,
aliás, como invariância de todo o socialismo chamado científico.[20]

Na sociedade capitalista as contradições de gênero são múltiplas e não é a simples superação do
modo de produção que automaticamente trará um novo paradigma de efetiva igualdade nas relações
humanas.

Ademais, não é a simples participação no espaço público profetizada por Engels que garantirá a
efetiva emancipação feminina, afinal de contas, as políticas de ações afirmativas de inclusão da mulher na
política, com as vicissitudes que a acompanham, demonstram que ainda há uma carência no nível de
conscientização da sua importância na sociedade.

4. A crítica existencialista ao materialismo histórico na questão de gênero
Embora o materialismo histórico seja muito importante ao reconhecer que além da Natureza, as

relações sociais e econômicas, seja na estrutura ou na superestrutura, têm uma realidade histórica e são
dotadas de valor que auxiliam na manutenção da dominação sobre a mulher. Além das críticas apresentadas,
a partir do próprio pensamento marxista, o pensamento existencialista apresenta outras questões relevantes.

Engels não apresenta um elemento central na sua análise: confessa que não sabe qual o motivo da
passagem do regime comunitário ao da propriedade privada, de que maneira pode realizar-se. Tampouco
indica claramente a relação entre a propriedade privada e a fatal escravização da mulher. Daí as verdades por
ele apresentadas serem superficiais e contingentes.[21]

A opressão da mulher não pode ser atribuída a descoberta e/ou invenção das ferramentas de bronze
ou a mero conflito de classes, mas pela pretensão de domínio sobre o Outro:

Tentou (Engels) reduzir a oposição dos sexos a um conflito de classes: fê-lo, aliás,
sem grande convicção; a tese não é sustentável. É verdade, aliás, que a divisão de
trabalho por sexo e a opressão que dela resulta evocam, em certos pontos, a divisão
por classes, mas não seria possível confundi-las. Não há na cisão entre as classes
nenhuma base biológica. No trabalho, o escravo toma consciência de si próprio
contra o senhor, o proletariado sempre sentiu condução na revolta, voltando dessa
maneira ao essencial, constituindo uma ameaça para seus exploradores; e o que ele
visa é o desaparecimento como classe.[22]

Além disso, a mulher, mais que uma trabalhadora, é a responsável crucial pela reprodução da espécie
humana. Essa condição não pode ser ignorada tal qual Engels faz ao se limitar a afirmar que a comunidade
socialista abolirá a família.

As inferioridades femininas determinadas pela biologia, a fraqueza físico-muscular e a maior
vinculação com a reprodução humana, comparativamente ao homem, podem ser totalmente superadas a
partir da Modernidade. As tecnologias da robótica e mecânica já não exigem tamanho esforço físico para o
trabalho ou a agora desnecessária busca alimentos, assim como, a maternidade pode ser controlada pelos
métodos anticoncepcionais ou sustentada pela previdência social.

Nesse contexto, Simone de Beauvior adota a perspectiva existencialista, assim conceituada:

Todo sujeito coloca-se concretamente através de projetos como uma transcendência;
só alcança sua liberdade pela sua constante superação em vista de outras liberdades;
não dá outra justificação da existência presente senão sua expansão para um futuro
indefinidamente aberto. Cada vez que a transcendência cai na imanência, há
degradação da existência “em si”, da liberdade em facticidade; essa queda é uma
falha moral, se consentida pelo sujeito. Se lhe é infligida, assume o aspecto de
frustração ou opressão. Em ambos os casos, é uma mal absoluto. Todo indivíduo que
se preocupa em justificar sua existência sente-a como uma necessidade indefinida de
se transcender. Ora, o que define de singular a situação da mulher e que, sendo,
como todo ser humano, uma liberdade autônoma, descobre-se e escolhe-se num
mundo em que os homens lhe impõem a condição de Outro. Pretende-se torná-la
objeto, votá-la à imanência, porquanto sua transcendência será perpetuamente
transcendida por outra consciência essencial e soberana.[23]

O homem e a sua representação enquanto macho é o Um, o absoluto. A mulher passa a ser definida
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pela categoria do Outro, a exceção, sempre relativizada e comparada ao primeiro, não tem liberdade ou
autonomia próprias e inclusive se vê a partir do absoluto. A própria biologia tratou de traçar tais
comparações: os ovários, por exemplo, seriam os testículos internos de que disporia a mulher.

Assim, não é o conflito de classes por si só que determina a posição da mulher em dada sociedade.
Antes de ser proletária ou burguesa estará vinculada e identificada a partir do seu pai ou do seu marido, o ser
Absoluto que a define como Outro e limita os horizontes de liberdade e autonomia que haveria de fruir.

Conclusão
Pensar a condição da mulher na contemporaneidade exige alguns cuidados para que não sejamos

reféns de uma disputa que inexiste. A igualdade não determina uma hierarquização de gênero e, muito
menos, uma qualificação de espaços pré-determinados para cada um.

A histórica recente nos mostra que a mudança do modo de produção ou a participação do sistema
produtivo e espaço público não foram capazes de apresentar outro paradigma nas relações de gênero, uma
vez que não libertaram a mulher enquanto sujeito de suas amarras do passado.

O sexo feminino predomina no espaço privado: as pesquisas recentes no Brasil dizem que a grande
maioria dos lares tem a mãe como chefe da família e administradora dos ativos e passivos financeiros, em
tese participa do mercado de trabalho em igualdade de condições, uma vez que ainda recebem salários
menores, enfrentam dupla jornada de trabalho para realizar as tarefas domésticas, etc.

Poucas são as mulheres que chegaram ao espaço público da arena política, seja no Poder Executivo
ou Legislativo. Àquelas que conquistaram seu lugar não raras vezes são rotuladas: a “perua”, a
“masculinizada”, “desarrumada”, entre outros.

Daí, portanto, a tarefa de se pensar a emancipação da mulher na sua complexidade, para além da
dicotomia masculino versus feminino, para que haja uma liberdade plena de gênero e que a igualdade seja
material e não mais tão abstrata no nosso cotidiano.
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AS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS E A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS DE
QUALQUER CULTO

THE BRASILIAN CONSTITUTIONS AND THE TEMPLE OF ANY CULT TAX IMMUNITY

Eloi Cesar Daneli filho
liton lanes pilau sobrinho

RESUMO
O constitucionalismo brasileiro possui uma história própria com suas peculiaridades e seus próprios
contextos sociais, políticos e econômicos. De certo modo, pode-se dizer que o Brasil não segue, a rigor, o
modelo evolutivo de Estado que marcou grande parte da Europa, uma vez que aqui não se verificou em sua
plenitude o feudalismo. Desse modo, as consequências no campo do Direito também foram diferentes, sendo
um desses reflexos a persistência da imunidade tributária, um instituto jurídico arcaico e próprio de uma
sociedade estamental da idade média em regimes modernos em que um grupo escapa a ação do Estado no
sentido de arrecadar recursos com o fim de implementar políticas públicas de inclusão social. A análise se dá
no sentido de identificar nas diferentes constituições brasileiras os momentos e diferentes conjunturas em que
houve o acolhimento expresso ou implícito da figura da imunidade tributárias de templos de qualquer culto
até chegar nos dias de hoje, bem como a sua abrangência.
PALAVRAS-CHAVES: Constituição, História, Imunidade, Templo, Tributos.

ABSTRACT
The Brazilian Constitutionalism has a history with its own peculiarities and its own social, political and
economic. In a way, we can say that Brazil does not follow, strictly speaking, the evolutionary model of
State that marked much of Europe, since it is not true here in its fullness feudalism. Thus, the consequences
in the field of law were also different, being a reflection of the persistence of tax immunity, a legal institute
archaic and own an estate society of the Middle Ages in modern regimes in which a group escapes state
action towards to raise funds for the purpose of implementing public policies for social inclusion. The
analysis is to identify the different Brazilian constitutions times and different situations in which there was the
host of the figure express or implied immunity from taxation of churches of any denomination until today,
and its scope.
KEYWORDS: Constitution, History, Immunity, Temple, Taxes.

1 INTRODUÇÃO

            A República Federativa do Brasil é formalmente denominada de Estado Democrático de Direito pela
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF). Todavia, o Estado Democrático de Direito é,
em realidade, produto de uma evolução histórica e social de países com uma tradição democrática
consolidada. No caso brasileiro, o Estado passou por momentos evolutivos diferentes de países como
Estados Unidos da América, França, Inglaterra, Itália, Alemanha.

            No Brasil, pode-se verificar uma história jurídico-evolutiva um pouco diversa, dos países
mencionados, uma vez que, como é demonstrado no texto, não se verifica a existência de um modo de
produção feudal.

            De uma outra forma, verificou-se no território brasileiro a existência de um sistema de produção
baseado no senhorio como uma das heranças mais duradouras do Reino de Portugal, bem como de uma
sociedade estruturada em um estamento burocrático calcada num Estado Patrimonialista.

            A evolução constitucional brasileira, por sua vez, inicia em uma constituição outorgada no seio de
um “Império”, ou seja, a Constituição Política do Império do Brasil, que fundou um Estado confessional
brasileiro que duraria mais de sessenta anos.

            Passado o período imperial adveio o republicano com suas várias constituições. Inicie-se pela
Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1891 (CF/91), substituída depois de mais de trinta anos pela
Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1934 (CF/34), a primeira efetivamente democrática, que
duraria poucos anos e seria suplantanda uma constituição autoritária outorgada por Getúlio Vargas, a
Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937 (CF/37), cuja inspiração foi buscada em constituições de
Estados europeus fascistas. Passada a Segunda Guerra Mundial ventos democráticos sopraram sobre o
continente sul-americano e o Brasil alcançou um período democrático sob a égide da Constituição dos
Estados Unidos do Brasil de 1946 (CF/46), tendo este documento subsistido até o Golpe de Estado
perpetrado pelos Militares de 1° de abril de 1964.

            O regime instituído com o mencionado Golpe não tinha legitimação constitucional alguma e a CF/46
não se prestava como arcabouço jurídico de um sistema repressivo e autoritário. Em face disso adveio nova
constituição, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 (CF/67), que seria alterada pela
Emenda Constitucional 1 de 1969 (EC 1/69).

            Essa história constitucional culminará com o advento da Constituição da República Federativa do
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Brasil de 1988, depois de um inevitável desgaste político do Regime Militar que, enfraquecido se foi abrindo
a uma redemocratização.

            Em toda a história constitucional brasileira nem sempre foi possível vislumbrar de forma expressa a
existência de imunidade tributária de templos de qualquer culto e seu alcance e tampouco foi o mesmo nos
diferentes períodos da histórica jurídica brasileira.

            A CF prevê limitações ao poder de tributar, sendo uma modalidade destas limitações as imunidades
tributárias que alcançam todos os entes de direito público interno, templos de qualquer culto, partidos
políticos, sindicatos, instituições de educação, entidades assistenciais, livros, revistas, jornais, periódicos e o
papel para sua impressão.

            Desse modo, valendo-se dos métodos histórico e dedutivo faz-se um sobrevôo pelas diferentes
constituições brasileiras pontuando-se as menções acerca do tema imunidade tributária de instituições
religiosas e seus contextos econômicos, políticos, sociais, jurídicos e ideológicos.

2 CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DO IMPÉRIO DO BRASIL

            A primeira Constituição do Estado brasileiro foi a de 1824, que se deu num contexto em que se
buscava a emancipação política, momento de uma quase absoluta prevalência dos ideais liberais sob
influência inglesa, com a introdução de mão-de-obra remunerada por salário, embora mantido o instituto
jurídico da escravidão, bem como o enfraquecimento da coroa portuguesa por força das campanhas bélicas
de Napoleão, que invadiu o território português na Europa, forçando, dessa forma, a fuga da família real
para o Brasil.

            Desse modo, cumpre concordar com Balthazar, que como destado, constata que: “verifica-se, que o
Brasil proclamou sua independência política de Portugal para cair em uma dependência econômica da
Inglaterra”.[1] E isso também teve forte repercussão no campo tributário e fiscal.

            No período que antecedeu a Proclamação de Independência o Brasil foi elevado da condição de
Colônia para a de Reino do Brasil, fazendo parte a partir de 18 de dezembro de 1815 do Reino Unido de
Portugal, Brasil e Algarves. Todavia, tal mudança de status não acarretou qualquer ruptura com o regime
econômico e fiscal vigente até então, ao contrário, a política fiscal espoliativa continuou, dando causa a
diversas revoltas e lutas armadas.[2]

            Sob o aspecto da estrutura fiscal legada ao Brasil independente, também é possível vislumbrar,
quanto às imunidades tributárias, uma transferência da aplicação das regras jurídicas então em vigor na
Metrópole. Pois foram mantidas todas as leis portuguesas, aplicáveis enquanto não fossem editadas as leis
brasileiras, conforme Lei de 20 de outubro de 1823[3]. Dentre as peculiaridades apontadas, quanto aos
tributos e suas isenções e imunidades, existia também uma pensão concedida para a capela imperial pelo
Alvará de 20 de agosto de 1808, que na verdade era um estímulo em dinheiro concedido pelo Estado para
uma instituição religiosa.[4]

            No período que antecedeu a Proclamação da Independência, o Brasil seguiu a política ditada por
Portugal, inclusive a fiscal. Ainda, para além disso, manteve, mesmo após a independência política, toda a
tradição patrimonialista e clientelista inerente ao sistema português misturando o patrimônio público com o
da pessoa do rei e concedendo favores e monopólios àqueles que lhe prestassem vassalagem.

Como já se disse, o liberalismo foi a ideologia que marcou e mudou o rumo da história da América do
Sul. Na seqüência do raciocínio exposto, o Estado Fiscal, como se verá adiante, surgiu, também no Brasil,
em decorrência da evolução por que passou o Estado, porém, neste caso, com a peculiaridade de ter
ocorrido mais tardiamente e estar inserido num contexto histórico constitucionalista restrito ao campo da
formalidade. Com o objetivo de tornar mais clara a explicação do aparecimento e da importância do Estado
Fiscal no cenário jurídico brasileiro, procede-se primeiro, a uma retrospectiva das constituições do Estado
brasileiro. Busca-se, assim, delimitar a época do acolhimento das diferentes modalidades de imunidade
tributárias e, em segundo lugar, analisar os momentos em que efetivamente foram positivadas.

Desde o descobrimento, o Brasil conhecia uma ordem social estruturada sobre os postulados do
escravismo, na qual os donatários eram verdadeiros senhores, ou seja, a nobreza brasileira assentada sobre
grandes latifúndios. Com a proclamação da independência em 7 de setembro de 1822, a elite da época,
influenciada pelas ideias liberais da Revolução Francesa e da Declaração de Direitos Norte Americana, fez
inserir na Constituição de 1824 direitos individuais e garantias referentes às liberdades. No aspecto formal, o
Brasil efetivamente era um Estado monárquico liberal, porém no campo fático, estava longe de ser um
Estado garantidor da liberdade como direito fundamental do homem.

Como era monárquico também havia a previsão de um poder dinástico, que, estabelecido no artigo
4º, era “a Dynastia Imperante é a do Senhor Dom Pedro I actual Imperador, e Defensor Perpetuo do Brazil”.

Porquanto, em virtude de o Império do Brasil ter adotado expressamente a continuidade de um
Estado Confessional, ficará marcado por toda a história jurídica da nação um liame difícil de desatar e, de
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certo modo, obstaculizador da efetiva futura democracia republicana. Ademais, pode-se ver que Estado
Confessional brasileiro do tempo do Império tinha uma relação próxima com a religião apenas pela presença
da expressão, “Em nome da Santissima Trindade” contida no início do texto do documento constitucional.

 No sentido de um Estado Confessional, o “Imperio do Brazil” adotou um sistema de relações entre o
Estado e uma confissão religiosa (católica) que compreendia um conjunto de elemento políticos e
institucionais bem mais amplo e com uma complexidade bem maior do que uma delimitação diferenciadora
entre uma sociedade civil[5] e uma sociedade religiosa.[6]

Desse modo, pela forma como estão dispostas as palavras do texto constitucional da Carta outorgada
de 1824, vê-se que há uma necessária superioridade, imposta pelo texto, do Estado e da Religião Católica
em detrimento da sociedade e do povo.

Outro ponto da Constituição do Império do Brasil de 1824, que denota a forte ligação entre o poder
do Estado na Terra e o poder de Deus representado pela Igreja, é o disposto no artigo 99 do texto. Por esse
dispositivo, vê-se que “A Pessoa do Imperador é inviolavel, e Sagrada: Elle não está sujeito a
responsabilidade alguma”. O origem divina que o texto atribui ao Imperador é expressa e tal crença só tem
valor se corroborada pelo “Vigário de Cristo” na vida terrena, ou seja, o clero, que no caso brasileiro é o da
Igreja Católica. Já que era considerada uma pessoa sagrada este não teria responsabilidade alguma diante dos
súditos.

Ocorre que as interferências e sobreposições entre os poderes do Estado e da Religião, no Brasil
Império, não se esgotam nas situações mencionadas. Incumbia também ao Imperador como Chefe do Poder
Executivo, “attribuições” ditas principais que, dentre outras, previstas no artigo 102, lhe incumbia “Nomear
Bispos, e prover os Beneficios Ecclesiasticos”. E, também, ainda pelo disposto no artigo 102, havia
necessariamente que prestar juramento, antes de ser aclamado Imperador, dizendo: “Juro manter a Religião
Catholica Apostolica Romana, a integridade, e indivisibilidade do Imperio; observar, e fazer observar a
Constituição Politica da Nação Brazileira, e mais Leis do Imperio, e prover ao bem geral do Brazil, quanto
em mim couber”.

Vê-se que o Chefe do Poder Executivo do Estado estabelecia quem seriam as pessoas com mais
poder dentro da Instituição Religiosa oficial, bem como pagaria remuneração para o clero católico, além de
ter que jurar lealdade e fidelidade à confissão religiosa que, no texto ao menos, vinha antes da própria
Constituição.

Balthazar chama a atenção acerca dos laços entre o Estado e a Igreja nos tempos do Império,
afirmando que:

A ligação entre Estado e Igreja, neste período, apresentava-se de modo tão forte que tributos eram
cobrados para formar recursos para a construção de Igrejas. Em troca, o Imperador tinha o direito de
escolher os ocupantes de cargos eclesiásticos, sujeitando-se unicamente a uma confirmação do papa, no
caso de altos cargos.[7]

Por conseguinte, agora sob a ótica da origem das imunidades dos templos de qualquer culto, na
Constituição de 1824 havia larga margem de poder aos legisladores no que fosse tocante à instituição e
cobrança dos impostos[8], destaque deve ser dado para o Título 4º, que trata do Poder Legislativo, Capítulo
II, no qual estão estabelecidas as atribuições da Câmara dos Deputados, em específico ao artigo 36, que
estabelece ser privativa desta Câmara a iniciativa de lei em matéria de impostos. Ressalte-se que inexiste
expressamente uma menção de imunidade tributária em qualquer de suas modalidades em tal texto
constitucional.

Contraditoriamente, tendo em alta conta o fato de efetivamente existirem situações que escapavam ao
alcance dos tributos, a Constituição Imperial do Brasil de 1824 estabelece, em seu artigo 179, inciso XV,
que: “Ninguem será exempto de contribuir pera as despezas do Estado em proporção dos seus haveres”. A
palavras “exempto” significa isento, com isso o texto constitucional, segundo a localização de tal dispositivo,
ou seja, situar-se dentro do Título 8º, que estabelece as disposições gerais e garantias dos Direitos Civis e
Políticos da cidadania brasileira, quis dizer que todos deveriam contribuir conforme sua capacidade
contributiva. Todavia, por força ainda da continuidade com a tradição patrimonialista e estamental da cultura
sócio-jurídico-política portuguesa algumas classes se subtraiam, na prática, ao pagamento de impostos.[9]

Mesmo depois da Independência ocorrida em 7 de setembro de 1822, como se disse, o Brasil
manteve a tradição conservadora, agora com um viés do liberalismo, tendo este servido como base
ideológica para superação parcial do colonialismo. E, também, como consequência, repetiram-se, no Brasil,
os mesmos problemas decorrentes da política em Portugal, em especial no campo dos tributos, a exemplo do
Clientelismo, favoritivismo, nepotismo, privilégios por amizade e parentesco.[10]

Por força de tal continuidade da política e tradição portuguesa, o liberalismo não teve implementação
esperada por seus divulgadores, pois, de um lado, a estrutura patrimonialista e estamental composta pelo
Imperador, nobreza, Igreja e alta burguesia, impedia o avanço da estrutura de governo liberal e mantinha seu
poder intocável, de outro lado, os magistrados, militares e deputados empreendiam luta no sentido de manter
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inalterados seus privilégios.[11]

Não se pode estudar o período monárquico brasileiro sem fazer uma necessária compartimentação de
períodos. Os historiadores, e dentre eles Fausto[12], estabelecem que tal fase da história do Brasil, pode ser
divida em “Primeiro Reinado”, o que foi visto até o presente momento, “Regência” e “Segundo Reinado”.

A Regência tem início com a abdicação de Dom Pedro I em 7 de abril de 1831 durando até 1840,
quando, então, Dom Pedro II é entronado. Em tal período ocorreram inúmeras manifestações populares
contrárias ao governo central, destas, algumas de maior importância como a Revolução Farroupilha ou
Guerra dos Farrapos, que ocorreu entre os anos de 1835 e 1845, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina,
e, o mais importante, tinha como pano de fundo a tributação sobre o gado, charque e couro que tornava
inviável a produção destes artigos em face do preço menor oferecido pelos países vizinhos.

Durante a Regência houve certo avanço, pois se implementou uma sistematização de impostos e uma
certa descentralização por meio de uma discriminação de receitas tocantes às Províncias e de outras atinentes
ao Governo Geral. Foi também durante a Regência que se estabeleceu algumas isenções fiscais.[13]
Contudo, as situações de imunidade de templos de qualquer culto restaram intocadas permanecendo como
direito/privilégio, ainda que não escrito.

Então, como conclusão, é de que os esforços envidados na tentativa de tornar o Brasil um Estado
garantidor da liberdade individual e com um sistema tributário organizado nunca foram além do que constava
no corpo físico da Constituição, visto que o poder realmente estava nas mãos de latifundiários habitantes do
interior do país, do clero, e da classe política que orbitava o Imperador, todos estes controlavam o próprio
Estado e diziam, ao seu modo, quem deveria cumprir a lei e quem não.

Passa-se, a partir de agora, a desenvolver e explicar ocorrências históricas relativas às imunidades
tributárias acolhidas no texto constitucional da Constituição de 1891, ou, se não acolhidas
constitucionalmente, a sua existência fática e seus motes, bem como a conjuntura jurídico-política da época.

3 CONSTITUIÇÃO DE 1891

O esvaecimento das forças do Império se deu por diversos motivos, seja pela insustentabilidade do
modo de produção escravista, seja pelas crises econômicas cíclicas resultantes de um sistema produtivo de
monocultura, o grande endividamento no exterior, o pouco ou nenhum fomento ao comércio e à indústria
local, a falta de um herdeiro do sexo masculino, que causaria insegurança política na elite conservadora da
época. Sem contar, é claro, o movimento republicano que cada vez mais ganhava espaço. Todos esses
motivos são apresentados como ensejadores da Proclamação da República no ano de 1889.

Certo é que realmente ocorreu uma crise econômica sem precedentes para a época, que causou a
queda dos preços dos produtos para exportação no Brasil, tais como o café, açúcar e algodão. Tal crise foi
agravada por força dos empréstimos tomados no exterior para dar aporte aos vultosos gastos com a Guerra
do Paraguai. Somado a estes fatos, o Império perdia o respaldo que as forças armadas lhe garantiram até
então. Esta perda decorria de um grande descontentamento de seus membros, pois estes não podiam, pelas
leis então vigentes, manifestarem-se politicamente. O Imperador viu-se alvo de fortes críticas oriundas da
Igreja Católica, motivada num suposto envolvimento daquele com a Maçonaria, sem contar, é claro, que
parte da elite rural não se conformava com a abolição da escravidão.[14]

Em face de todos os fatos e circunstâncias delineados, é possível visualizar que todo o arcabouço
estamental (cujas origens remontavam à Revolução de Avis) estava em crise, porque o Imperador perdera o
apoio da Igreja, dos militares e da burguesia agroexportadora. Tal conjuntura serviu de fértil substrato para o
advento da República, agora sob influência cultural, ideológica, política e econômica dos Estados Unidos da
América e não mais da Inglaterra, assunto que se verá no segundo capítulo da presente pesquisa.

Por conta também desses mesmos fatos, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil,
promulgada em 24 de fevereiro de 1891 (CF/91), justamente por ter sido fortemente influenciada pela ideia
republicana e pelo liberalismo em nova vertente, estabeleceu uma ruptura com a Igreja Católica como
religião oficial, tal rompimento pode ser vislumbrado em diversos dispositivos do texto constitucional.

Desse modo, do ministro de confissão religiosa eram excluídos os direitos políticos de votar e ser
votado, fato que não se verificou no tempo do Império, embora houvesse exclusão dos religiosos da votação
em “Assembléas Parochiaes”, como é o caso de toda a trajetória política do Padre Diogo Antonio
Feijó[15].  

Sob o aspecto das imunidades tributárias a CF/91 previa duas hipóteses expressas, porém, com
terminologia inadequada para o Direito Tributário atual, uma vez que os dispositivos mencionavam “isenção”
para casos em que hoje, tecnicamente denomina-se “imunidade”, quando o Estado exportar produtos
produzidos em outros Estados, e, sobre tributos estaduais que incidiriam sobre produtos estrangeiros
importados. Afirma ainda Ichihara, que há duas outras hipóteses de imunidade tributária que, por suas
palavras são “o embrião” do que hoje se chama de imunidade recíproca (“é prohibido aos Estados tributar
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bens e rendas federaes ou serviços a cargo da União, e reciprocamente”) e imunidade dos templos de
qualquer culto. Todavia, é de se notar que inexiste previsão expressa acerca dessas espécies de
imunidades.[16]

O espaço temporal compreendido pelos anos de 1889-1930 é conhecido como “República Velha”, e
teve, como marca preponderante, o poder político e econômico  concentrado em oligarquias[17] regionais
despreocupadas com qualquer implicação social de suas políticas.   

Sob outro aspecto, no Brasil, vivia-se um descompasso gigantesco, pois se trilhava caminho em
direção a uma sociedade de massa de um lado, e, de outro se garantia, ainda, muitos privilégios
remanescentes do Império e herdados do Reino de Portugal. Tais privilégios podem ser entendidos como o
“caráter de intributabilidade absoluta da nobreza e da Igreja (especificamente a Católica)” inerente à Idade
Média que acabou, na Europa, com o “advento do liberalismo”,[18] subsistindo ao acolhimento deste na
CF/91, contudo com outras roupagens.

Diante desse cenário, a República que nascera de um golpe seria, também por um golpe de Estado,
atacada de morte em 1930, situação que faria surgir uma nova Constituição Republicana: CF/34. Desse
modo, faz-se necessário perquirir os contornos desta Constituição e seus motes jurídicos, políticos,
econômicos e culturais, bem como qual o tratamento dispensado de forma positiva para a figura da
imunidade de templo de qualquer culto.

4 CONSTITUIÇÃO DE 1934

Seguia o Brasil Republicano, no campo econômico, político, cultural e social, a trilha traçada pelo
Brasil Colônia e pelo Brasil Império, isto é, a de uma dominação imposta de cima por uma elite pouco
preocupada com o social, uma matriz produtiva de monocultura agrícola (agora, além da cafeeira, cacaueira
e de borracha), bem como de consumir produtos manufaturados oriundos de outros países.

Tal situação não condizia mais com o que grande parte da população, que desejava ver o Brasil como
um país que se sobressaísse, eis que rico em recursos naturais.

Além da crise econômica interna, e, ainda, pelo fato de o Brasil depender do mercado consumidor
internacional para vender seu produto, especialmente o café, se fez sentir a crise econômica global
decorrente, como se disse, dos gastos realizados pelos países ricos com a Primeira Guerra, e, na sequência,
com a quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929. Esses fatos puseram a prova as políticas econômicas
brasileiras e fizeram eclodir uma crise política. Tal crise provocou uma ruptura entre as elites que detinham o
poder central.

Em apertada síntese, os rumos políticos e econômicos eram determinados pelas minorias
hegemônicas, como os militares, latifundiários, clero e magistrados, todos saídos de famílias grandes
proprietárias de terras. A essa altura, a sociedade clamava por direitos sociais como educação, saúde,
direitos previdenciários e direitos do trabalhador, situação que proporcionou fértil substrato para elevação ao
poder de um líder populista descomprometido com a minoria até então dominante[19]. Esse líder voltou-se à
questão social como meio de refrear o movimento da classe operária, acendendo, assim, o estopim da
Revolução de 1930. Nessa empreitada, vencedor, Getúlio Vargas se fortaleceu politicamente. Ao lume dos
acontecimentos ocorridos no mundo da época, as decisões do governo de Getúlio podem ser interpretadas
como tentativa de implantação do Estado do bem-estar social ao caso brasileiro. Promulgada a Constituição
de 1934, “fora um documento de compromisso entre o liberalismo e o intervencionismo”[20].

Uma das mudanças mais importantes é sem sombra de dúvida a adoção da Constituição de Weimar
de 1919 como modelo inspirador.[21] Tal atitude representou uma mudança do rumo traçado pela carta
política, que anteriormente era indubitavelmente liberal para assumir agora contornos de uma social-
democracia e de Estado de Bem-Estar Social. Dentro dessa perspectiva de mudança de um modelo liberal
para um social-democrata, é possível vislumbrar o acréscimo de três títulos inexistentes tanto na Constituição
de 1891 como na Constituição Imperial. Os novos temas da CF/34 eram da ordem econômica e social, título
IV do artigo 115 ao 143, da família, educação e cultura, título V artigos 144 ao 158, por fim, a segurança
nacional no título VI nos artigos 159 ao 167.

            A nova ordem econômica e social pode ser sintetizada no texto do artigo 115, que estabelecia que a
liberdade econômica só seria garantida numa ordem a “ser organizada conforme os princípios de Justiça e as
necessidades da vida nacional, de modo que possibilitasse a todos existência digna”.

            Sob o aspecto social as novidades foram muitas, os destaques são dados para a autonomia e
pluralidade dos sindicatos, garantidas pelo artigo 120, instituição de uma Justiça do Trabalho pelo artigo
122, bem como de disposição do artigo 121 afeta à criação de futura legislação trabalhista, que teria
contornos dados por preceitos contidos nas alíneas do parágrafo primeiro de tal dispositivo. Os preceitos a
serem observados seriam, no sentido de uma proibição de diferença de salários para o mesmo tipo de
trabalho por motivo de sexo, idade, nacionalidade ou estado civil; de adoção de um salário mínimo; de uma
jornada de trabalho diária de oito horas; regulamentação do exercício de todas as profissões e do trabalho de
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menores e de mulheres; repouso semanal e férias anuais remuneradas; indenização ao trabalhador dispensado
sem justa causa; assistência médica e garantia de repouso às gestantes; e, por fim, reconhecimento das
convenções coletivas de trabalho.

            No título V que trata da família, da educação e da cultura houve o comprometimento com o
princípio de um ensino básico subsidiado integralmente pelo Estado com exigência de frequência obrigatória
(artigo 150, parágrafo único, alínea “a”). A educação passou a ser, na dicção do artigo 149, direito de todos
e dever da família e do Estado. O ensino religioso voltou às escolas públicas marcado pela facultatividade de
frequência e pela liberdade de confissão (artigo 153). As escolas particulares foram beneficiadas pela
“isenção de qualquer tributo”, nos termos do artigo 154.

            Na CF/34, novamente não havia previsão acerca das imunidades como se conhece hoje, as
imunidades recíproca e dos templos, da mesma forma que na Constituição de 1891, foi uma previsão
“embrionária” desse tipo de imunidade que hoje está expressamente prevista na CF. Houve, contudo, um
alargamento significativo de hipóteses de imunidade na Carta Política de 1934 em relação à Constituição
anterior. Dentre elas, pode-se destacar: taxas sobre produtos que sobre os quais já houvesse incidido o
imposto de importação; impostos de vendas e consignações, quando da primeira operação efetuada por
pequeno produtor; sobre a incidência de adicionais sobre a exportação de mercadorias e sua exportação;
sobre os combustíveis produzidos no país; a vedação de tributos que obstem o livre trânsito de veículos e
bens ou pessoas; sobre emolumentos e custas aos necessitados à assistência judiciária; para as profissões de
escritor, jornalista e professor; a gratuidade do casamento; o reconhecimento de filhos naturais; sobre as
instituições de educação particulares de ensino primário ou profissional gratuito.[22]

            Em matéria de legislação tributária, no breve período que essa Constituição esteve em vigor, houve
um avanço e um aperfeiçoamento da discriminação de tributos por meio de competências. Ocorreu também
uma ampliação dos tributos tocantes à União e uma concessão aos Estados-Membros, que agora teriam um
imposto de vendas e consignações. Avançaram também os Municípios, pois receberam autonomia política,
financeira e administrativa e impostos exclusivos descritos na própria Constituição.[23]

            A CF/34 representou uma ruptura profunda com um sistema de dominação política, econômica e
cultural da sociedade, representada pela elite tradicionalista e avessa aos anseios sociais da época. Com esse
documento foram abertos os portões para a industrialização brasileira.

            Apesar de toda a aura que revestiu a CF/34, brevemente comentada, constituída pelo caráter
democrático, aperfeiçoamento e implantação dos pilares liberais que estruturariam uma emergente sociedade
de massas nacionalista e ufanista, é de ser reconhecido que havia um temor muito grande de retorno das
oligarquias da República Velha ao poder. Em face desses fatos, um novo governo foi imposto pelo próprio
líder da Revolução de 1930, e com ele uma nova Constituição: a Constituição dos Estados Unidos do Brasil
de 1937 (CF/37).

5 CONSTITUIÇÃO DE 1937

Com a CF/37 foi implantado o “Estado Novo”, que rompeu com o regime democrático e com as
liberdades individuais, por ter sido outorgada sob o argumento de proteção da democracia contra os partidos
comunista e fascista que ofereciam perigo ao regime político da época.

Novamente com a denominação “Constituição dos Estados Unidos do Brasil”, outorgada em 1937,
ficou conhecida como “Polaca”, apenas restringe-se a repetir as disposições atinentes as “vedações” contidas
na Constituição anterior, sem alterações substanciais no tocante às imunidades tributárias.[24]

            Na área tributária pouca coisa mudou, permanecendo o disposto na Constituição anterior quase que
intocável. Dentre as alterações, pode-se destacar a possibilidade que tinha a União de “decretar” impostos
sobre a importação de mercadorias vindas do exterior, sobre o consumo de quaisquer bens, sobre as rendas e
os proventos quaisquer que fossem, sobre as transferências e fundos para o estrangeiro, e, por fim, sobre os
atos originados em seu próprio governo, além de também sobre os seus negócios atinentes a própria
economia, bem como instrumentos ou contratos regulados em legislação federal. Além de todo o narrado, a
CF/37 estabeleceu que a União também poderia instituir os impostos atribuídos aos Estados-Membros por
ela própria.[25]

            Já os Estados-Membros poderiam instituir e cobrar impostos sobre a propriedade territorial que não
fosse urbana, pois esta tocou aos Municípios. Poderiam instituir, também, impostos sobre a transmissão da
propriedade em decorrência da morte e entre pessoas vivas. Aos Municípios tocaram os impostos sobre
licenças, sobre a propriedade territorial urbana, incidentes sobre atividades de entretenimento público e taxas
cobradas em razão de prestação de serviços municipais.[26]

Hoje, sob uma nova ótica e de um ponto de vista bem distante do calor que os fatos políticos geraram
a época, pode-se concluir, com Miranda e Cavalcanti[27], já naquele tempo advertiam, que as características
principais da Carta de 1937 foram a coordenação, confiada ao Presidente, das atividades de órgãos
representativos, a possibilidade que tinha o Presidente de indicar um sucessor como candidato ao seu cargo,
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e, além disso tudo, a existência de eleições indiretas para escolha dos representantes dos Estados-Membros
para o Poder Legislativo Federal. Porém, o mais marcante, é que, com essa Constituição, foi eliminado o
princípio da separação e independência dos poderes.

Todo o arcabouço tributário contido nessa Constituição, bem como seu sistema de imunidades
tributárias, teve fim no ano de 1945, com o advento de uma nova Constituição democrática. Nesse ano
terminou, também, o segundo conflito bélico envolvendo os países mais poderosos em termos econômicos,
bélicos, políticos e culturais, tendo saído vencedor o bloco dito defensor da liberdade e da democracia: os
“Aliados”. Ocorre que no Brasil da época, o ditador do “Estado Novo” negociava tanto com os nazistas
como com os aliados no período anterior e até mesmo durante o conflito.

Desse modo, Vargas não se sustentou no poder uma vez que seu governo ditatorial e com um viés
fascista causava constrangimento político e alguma contradição naqueles que o deveriam apoiar interna e
externamente. Por isso é que houve uma iniciativa do próprio governo, tendente a uma democratização por
meio de uma nova Constituição: a Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 18 de setembro de 1946
(CF/46).

7 CONSTITUIÇÃO DE 1946

Na CF/46, houve “a revisão do quadro esquemático da declaração de direitos e garantias individuais”,
bem como “o tratado, em contornos bem definidos, do campo econômico e social”[28]. Operou-se, por meio
da promulgação desta carta constitucional, um processo de redemocratização das instituições brasileiras que
teve seu final com o Golpe Militar de 1964.

Quando se trata de explicar a Constituição de 1946, além do fato de ser uma Constituição
Democrática, é possível apontar algumas ideias-chave. Desse modo, pelo fato de ser democrática, impossível
não associá-la a Constituição de 1934, porém, para além desse único ponto de contato existem fatores
políticos coincidentes que deram mote a ambas. Portanto, as duas constituições foram orientadas por um
pensamento de reação aos exageros cometidos em nome de um presidencialismo forte durante a “República
Velha”, ou, dito de outro modo, contra o autoritarismo[29] e totalitarismo[30] ditatorial conformadores da
Constituição de 1937.[31]

            No que diz respeito às limitações ao poder de tributar, na CF/46 ocorreu um alargamento do número
de casos beneficiados pela imunidade tributária e foi o texto que mais se aproximou do texto da CF. Na
CF/46 as imunidades dos templos de qualquer culto, bens e serviços dos partidos políticos, das instituições
de educação e de assistência social, se fizeram presentes expressamente. Da mesma forma as imunidades
recíproca e sobre o papel destinado a impressão de livros, jornais e periódicos.[32]

Ainda, havia a imunidade aos impostos incidentes sobre o consumo de artigos que a própria lei
classificasse como “mínimo indispensável à habitação, vestuário, alimentação e tratamento médico das
pessoas de restrita capacidade econômica”. Desse modo, Balthazar diz que se percebe uma nítida
preocupação do legislador originário da Constituição de 1946 com as categorias sociais desfavorecidas,
explicando que esse modo de tratar o contribuinte constituiu uma política pública tributária que teve reflexos
posteriormente ao se criar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) “e a tributação
com alíquota reduzida incidente sobre a cesta básica”. No entanto, o autor ressalta que, embora existissem
essas previsões de imunidade tributária na Constituição elas não foram efetivamente aplicadas,
“permanecendo letra morta” por toda a sua vigência.[33]

            É de se ressaltar também, que durante a vigência da CF/46 ocorreram fatos de extrema importância
política e jurídica no Brasil, como a implantação de um Regime Militar por meio de um golpe de Estado no
ano de 1964, considerado como fim do período democrático iniciado com essa Constituição. Além disso,
também pode se apontar a Reforma Tributária de 1965 e o advento de um Código Tributário Nacional
(CTN) em 1966, por meio da Lei n° 5.172 de 25 de outubro de 1966, tendo recebido a denominação
apontada somente em 14 de março de 1967 com o Ato Complementar n° 36.

            No período compreendido pelo golpe de 1964 até a promulgação da Constituição de 1988, a
sociedade brasileira viveu uma quase total supressão das liberdades públicas. Nesse passo, o Brasil passou a
ser governado por presidentes provenientes das Forças Armadas, que tomaram o poder a pretexto do
mantimento da segurança nacional. Ainda, “na vigência do regime militar, em descompasso gritante, o país
transformou-se numa sociedade de massas, mas num sistema de supressão de liberdades públicas – algo tão
sufocante quanto colocar um adolescente dos dias de hoje num ambiente medieval.”[34]

            Numa segunda etapa, buscou-se uma facilitação e um aperfeiçoamento da arrecadação de tributos
por meio de alterações na legislação do imposto de renda e de impostos como o de consumo e de selos. Já
num terceiro momento, criou-se uma comissão formada por juristas, conhecedores da matéria e reconhecidos
no âmbito nacional, mais os técnicos do Ministério da Fazenda que, juntos elaboraram um projeto de
Emenda Constitucional, que levaria o número 18, e seria aprovada no dia 1° de dezembro de 1965 e
publicada no dia 6 do mesmo mês e ano (EC 18/65).[35]
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            Sob todas as circunstâncias mencionadas o Regime Militar imporia uma Constituição consagrando
seus valores e seu autoritarismo, valendo-se de Poder Legislativo apenas para legitimar sua vontade. Assim,
adveio a Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 (CF/67), que erigiu a um patamar
constitucional em texto único as alterações já insertas no texto da CF/46.

 

8 CONSTITUIÇÃO DE 1967 E A EC 1 DE 1969

            O Regime Militar já não servia apenas para manter a segurança nacional, utilizada como argumento
para o Golpe de Estado, precisava ir além, eis que havia no Brasil muito mais a ser feito, como por exemplo,
a integração nacional, o aumento da produtividade agropecuária por meio de uma expansão da fronteira
agrícola, investimentos e infraestrutura e combate a corrupção. Com esses pretextos os militares
permaneceram e fizeram até mesmo uma nova Constituição.

Tal foi o contexto e conjuntura política do advento da CF/67, que foi na verdade uma adequação
legal e jurídica aos interesses do Regime Militar. Teve como marca fundamental a centralização das decisões
políticas na figura federativa da União, e, em seu âmbito tal centralização de poder se deu em favor do Poder
Executivo. Por força disso ocorreu uma redução das forças políticas dos Estados-Membros, sendo que sua
organização e planejamento estavam subordinados aos projetos da União.[36]

            Sob o aspecto das imunidades tributárias, estavam previstas no inciso III do artigo 19, ainda aqui,
repetição literal do texto da EC 18/65, mas sem a imunidade aos tributos do papel destinado à impressão de
jornais, livros e periódicos. No que diz respeito à imunidade do papel e de livros e periódicos, é muito
importante se faça um comentário no sentido de que essa inicialmente (durante a vigência da CF/46) se deu
para que fosse barateado o preço desses produtos aos leitores, todavia, tal regra foi distorcida e acabou
servindo apenas para o aumento do lucro dos editores, sem que fosse repassado benefício algum para os
público consumidor de livros e periódicos.[37]

Desse modo, a CF/67 amplia ainda mais as imunidades tributárias estabelecidas na Constituição
anterior. As novas imunidades são: sobre o imposto de renda incidente sobre a ajuda de custo e diárias pagas
pelos cofres públicos; à incidência de outros tributos sobre as mesmas operações; sobre os direitos de
garantia no imposto de transmissão a qualquer título de bens imóveis ou de direitos reais sobre imóveis;
sobre impostos de qualquer dos entes da federação incidentes sobre a transferência de propriedade
decorrente de desapropriação de imóvel rural; do imposto de transmissão da incorporação de bens e direitos
na realização de capital, ou transmissão decorrente na fusão, incorporação ou extinção de capital de pessoa
jurídica; no imposto sobre a circulação de mercadoria incidente sobre produtos industrializados para o
exterior; a não-inclusão do imposto sobre produto industrializado quando configure a incidência deste e do
imposto sobre circulação de mercadoria. Entrementes, não houve alteração nas opções políticas do legislador
ao fixar as imunidades nessa carta política.[38]

No sentido de corroborar o entendimento segundo o qual a CF/67 é marcada pelo autoritarismo e
pela centralização de poder, sobressai-se a situação legal descrita no §2º do artigo 19, em que a União
poderia, por meio de Lei Complementar, e em atenção “a relevante interesse social ou econômico nacional”
conceder isenções e abrir mão de receitas de impostos de competência dos Estados e dos Municípios.

            Para Balleiro a CF/67 é uma “Constituição Calvinista”, muito embora a formação religiosa brasileira
fosse à época essencialmente católica, pois, para o autor foi uma Constituição “para defender como alvo
supremo o desejo de enriquecimento do povo, sob o rótulo de desenvolvimento econômico”. Continua o
autor dizendo que, se o homem foi centro de gravitação da Constituição de 1946, na CF/67 sobressai-se em
primeiro plano a indústria, o comércio e o desenvolvimento econômico.[39]

            No entanto, embora seja uma tarefa ousada contrariar o pensamento de um jurista como Baleeiro, há
que se ter em mente que mesmo tendo em alta conta o desejo de enriquecimento da indústria e do comércio
da época, ainda persistia a idiossincrasia brasileira do privilégio por motivo de nascimento ou pertencimento
a grupos de poder inerentes ao antanho Reino de Portugal e Colonial. Pois, de modo algum é possível
conciliar a “ética protestante” com o ethos brasileiro de poder e de dominação.[40]

            Em caráter de continuidade da República de 1891, foi instituída com a Emenda Constitucional n° 1
de 17 de outubro de 1969, que modificou substancialmente a Constituição de 1967, e, por isso, não pode ser
considerada uma nova Constituição. Tal documento legal constituiria a base do Sistema Tributário na CF no
futuro. Porém, quanto a esse sistema e, mais especificamente quanto às imunidades tributárias, manteve a
mesma orientação da CF/67, com as seguintes alterações: imunidade da “pequena gleba rural”, espécie já
prevista, porém com outra terminologia e requisitos; imunidade sobre a utilização de veículo automotor.[41]

            Aos poucos, o Regime Militar iniciado com o golpe de Estado de 1964, que rendeu uma nova
Constituição, uma reforma tributária e um Código Tributário, esvaecia-se no poder. Pois os sucessivos
governos militares foram incapazes de superar os problemas advindos de seu modo autoritário de governar,
sempre em desrespeito aos direitos humanos e sem o reconhecimento das garantias fundamentais. Noticia

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6192



Bonavides[42] que já em 1971 reuniu-se um grupo progressista que lançou a Carta do Recife, que
proclamava a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte para um novo processo de
democratização e de integração nacional.

            Porém, tal processo só seria realmente instaurado no ano de 1984 pela pressão das camadas
populares e associações como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), centrais sindicais de trabalhadores
e com apoio da Conferência Nacional de Bispos dos Brasil (CNBB), pedindo eleições diretas para aquele
ano, fato que se concretizaria somente no ano de 1990.

            No entanto, apesar da demora de quatro anos, surgiu de dentro do próprio regime autoritário, um
documento constitucional progressista e democrático que garantirá ao Brasil um período de, até os dias
atuais, mais de 21 anos de estabilidade política: a Constituição da República Federativa de 1988.

9 CONSTITUIÇÃO DE 1988

O Brasil foi alçado a Estado Democrático de Direito[43] com a CF, documento no qual foram
inscritos os direitos fundamentais do homem em resposta aos reclamos advindos da sociedade, sendo a
democracia seu elemento orientador. É fácil perceber que o texto constitucional supracitado foi o resultado
de uma luta pela democracia empreendida contra o autoritarismo do regime militar desde seu início, quando
do golpe de 1964, e após o AI-5, momento em que a supressão das liberdades alcançou seu ápice[44]. Pode-
se dizer que a reconquista da democracia pela sociedade brasileira se deu de forma gradativa, em parte pelo
pedido reiterado da população, em outra pelo empenho dos dirigentes políticos.

            A existência de grupos corporativos de interesse na conformação da Constituição revela seu caráter
democrático, porém, por outro lado, também demonstra uma continuidade com o processo até então vivido.
Tal afirmação é corroborada pelo simples fato de que todos os interesses do capital nacional e internacional
foram preservados no texto, uma vez que é acolhido o direito de propriedade, a livre concorrência e livre
iniciativa. Também, há uma nítida continuidade nos âmbitos do Sistema Tributário Nacional, da
Administração Pública e em muitas outras áreas.

            Constitucionalmente, os cultos religiosos recebem tratamento próprio de um regime liberal e
democrático com todas as faces evolutivas atinentes a esta espécie de regime. De sorte que no artigo 5º,
incisos VI a VIII estão delimitadas a inviolabilidade e a liberdade de consciência e crença, pois “todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”
observando que “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”; veja-se, além
disso, que “é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares
de internação coletiva”, bem como, o fato de que “ninguém será privado de direitos por motivo de crença
religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos
imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei”.

            Ainda, em sede constitucional, há o acolhimento da regra no artigo 19, que estabelece uma proibição
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no sentido de que estes entes estabeleçam cultos
religiosos ou igrejas, além de também impor-lhes vedação no sentido de subvencioná-los. Por outro lado,
também os proíbe de “embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações
de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público”.

As imunidades tributárias recebem um tratamento exaustivo e específico na CF. Nela estão previstos
28 (vinte e oito) casos de imunidade.[45] Ichihara, ao explicar a posição de Melo, afirma que: entende-se ser
impossível questionar, no Judiciário, se determinada imunidade preserva ou não os valores considerados de
interesse nacional, já que o legislador constituinte não está vinculado a tais pressupostos.[46] Tal afirmação
veio como contra-argumento à ideia de Soares de Melo, segundo a qual, a imunidade tem por objetivo
preservar valores de superior interesse nacional. Reformulando-se, porém, a proposição, e considerando-se o
ordenamento jurídico-constitucional como um sistema, a figura jurídica da imunidade vincula-se aos
objetivos constitucionais da República Federativa do Brasil (Estado Democrático de Direito). Por esse
argumento não seria possível fazer uma releitura das imunidades tributárias de templos de qualquer culto, a
fim de perquirir se a mesma está em consonância, não com o interesse nacional, mas sim com a ideia de
Estado Democrático de Direito, Solidariedade e República? Deixando-se de lado o conceito juridicamente
aberto, sujeito ao subjetivismo como quer Ichihara, de relevante interesse nacional, para sujeitar a
interpretação das imunidades ao conceito jurídico e político de Estado Democrático de Direito, República e
Solidariedade Social.

Do exposto, é possível vislumbrar, de forma sintetizada uma visão panorâmica dos contornos da
figura jurídica das imunidades tributárias no Brasil. É possível, ainda, concluir que só houve tratamento
constitucional expresso dessas imunidades a partir da Constituição de 1946.

10 CONCEITO E POSIÇÃO ATUAL DA IMUNIDADE DE TEMPLOS DE QUALQUER CULTO
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            A imunidade tributária de templos de qualquer culto está prevista no art. 150, VI, “b”, da CF, e,
abre-se a discussão acerca desse tema, no presente estudo, está restrita a amplitude que tal imunidade pode
ter segundo os princípios constitucionais da República e do Estado Democrático de Direito em um contexto
de falta de civismo e baixo capital social, óbices à concretização democrática. Ambiente no qual, há um
desrespeito a alguns deveres fundamentais.

            Na doutrina a questão reside na interpretação tradicional da CF, nesse sentido destaca-se a posição
de Meirelles:

 

As imunidades tributárias devem ser interpretadas e aplicadas nos estritos termos da Constituição,
mesmo porque constituem exceção ao princípio da igualdade fiscal. Assim, quando a Constituição da
República declara imunes de impostos os templos de qualquer culto (art. 150, VI, “b”), não se há de
estender essa imunidade às taxas e contribuições (que não são impostos), nem aplicá-las aos demais
bens das Igrejas que não sejam recintos de culto (templos) e seus anexos (casas paroquiais, sede de
congregações religiosas e outras dependências institucionais dos cultos, sem abranger, todavia, as casas
para locação, os terrenos aforados e outros bens não destinados a práticas religiosas, embora
pertencentes à administração das seitas ou cultos).[47]

 

De grande importância a menção de Meirelles de que a imunidade do art. 150, VI, “b”, constitui uma
exceção ao princípio da igualdade fiscal, uma vez que a CF incumbe a todos os dever de pagar impostos e
segundo os limites constitucionais como a capacidade contributiva. Essa questão remete a da existência de
uma solidariedade na tributação.

Na mesma linha de raciocínio, entendendo que o benefício da imunidade tributária restringe-se ao
templo, entendido como local da celebração de culto e residência de sacerdotes, e, sendo impossível estendê-
lo aos imóveis utilizados para fins econômicos, situa-se Coelho:

 

No que diz respeito ao IPTU, não podem os municípios tributar os prédios ou terrenos onde se exerce o
culto (os templos). Podem, a nosso ver, tributar com o predial ou o territorial os terrenos paroquiais, da
mitra, das ordens religiosas, das seitas e religiões, que se voltem a fins econômicos: prédios alugados,
terrenos arrendados para estacionamentos, conventos e seminários, lotes vagos etc. agora, se o
patrimônio imóvel de qualquer religião estiver afetado, ainda que lucrativamente, a fins educacionais ou
assistenciais, e desde que estejam sendo devidamente cumpridos os antepostos da lei complementar
tributária, há pouco versados, então a questão passa a quadrar-se nos lindes da imunidade das
instituições de educação e assistência, obstando aos municípios o exercício da competência tributária
impositiva relativamente ao predial e ao territorial urbano. Mas aí já não se trata da imunidade dos
templos de qualquer culto [...].[48]

 

Também Machado entende do mesmo modo, uma vez que inexiste imposto que incida sobre os
templos de qualquer culto. Para o autor “Templo” significa mais que a mera edificação, significa “tudo
quanto seja ligado ao exercício da atividade religiosa”. Desse modo, então, impossível existir um imposto
incidente sobre as “missas, batizados ou qualquer outro ato religioso”. Muito menos impostos que onerem
bens a serviço do culto. Contudo, assevera ainda, que é plausível a incidência de imposto sobre bens de
propriedade de igrejas, sob a condição de não estarem a serviço da mesma. Assim, “prédios alugados, por
exemplo, assim como os respectivos rendimentos, podem ser tributados. Não a casa paroquial, ou o
convento, ou qualquer outro edifício utilizado para atividades religiosas, ou para a residência dos
religiosos”.[49]

            No mesmo sentido Baleeiro:

 

O templo não deve ser apenas a igreja, sinagoga ou edifício principal, onde se celebra a cerimônia
pública, mas também a dependência acaso contígua, o convento, os anexos por força de compreensão,
inclusive a casa ou residência especial, do pároco ou pastor, pertencente a comunidade religiosa, desde
que não empregados para fins econômicos [...] Mas não se incluem na imunidade as casas de aluguel,
terrenos bens e rendas do Bispado ou da paróquia etc.[50]

 

            As posições doutrinárias acerca da imunidade de templos de qualquer culto mencionadas acima se
dão contrariamente a uma interpretação ampliada do benefício a todo e qualquer rendimento ou patrimônio
pertencente a instituições religiosas.

            Porém, de outro lado, no polo favorável à ampliação, está o posicionamento de Martins,
sustentando, com base no § 4°, do art. 150 da CF, que em havendo a produção de renda e esta esteja
relacionada com a finalidade essencial da instituição, a imunidade deve ser entendida da forma mais
ampla.[51]

Dos posicionamentos apresentados, de um lado para restringir a imunidade apenas ao templo e
residência do sacerdote, e, de outro para justificar uma ampliação da imunidade para imóveis diversos do
templo que, locados, servem para propiciar renda às instituições religiosas proprietárias, nota-se que o
sentido da norma orbita em torno do significado da palavra “templo”. Já, no polo em que o sentido deva ser
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o mais restritivo possível, “templo” é somente o local em que se celebram os ritos religiosos. Em posição
intermediária, há os que admitem se estenda o benefício à residência de sacerdotes e outros imóveis não
explorados economicamente. No outro polo, os que admitem interpretação mais ampliada entendem que na
palavra “templo”, mais conjugação do dispositivo do § 4º do artigo 150 da CF, é possível incluir todo o
patrimônio e qualquer renda de uma instituição religiosa desde que não fira a livre concorrência.

No posicionamento de interpretação mais abrangente, que inclui todo o patrimônio de igrejas,
representado neste estudo pelo pensamento de Martins, pensamento este que o STF fundamentou seu
julgado paradigmático acerca do assunto[52], há apenas o contraponto do princípio da livre concorrência,
com menoscabo do princípio da República e seus corolários.

No STF a matéria foi apreciada no Recurso Extraordinário (RE) 325.822-2, que foi provido por
maioria de votos. Os argumentos trazidos pelo voto de dissidência do Ministro Gilmar Mendes acolhem na
integra as lições acerca do assunto, proferidas por Martins[53]. Acompanharam o voto de dissidência para
dar provimento ao recurso, os Ministros Nelson Jobim, Moreira Alves, Maurício Corrêa e Marco Aurélio.

Os argumentos para o provimento, sinteticamente, lançados por Mendes, é o de que a instituição
religiosa não deve ser tributada com impostos de renda ou territorial e predial em imóveis locados, uma vez
que tais imóveis só são locados para a manutenção da instituição.

De outro lado, os argumentos pelo não provimento são apontados pelos Ministros Ilmar Galvão,
Ellen Gracie, Carlos Veloso e Sepúlveda Pertence. Galvão buscou na doutrina tradicional o argumento de
que a palavra “templo” não permite maiores ilações e por isso impossível a ampliação postulada no recurso.
Já Gracie, por sua vez, em voto lacônico, porém de profundidade, apontou que o Estado, em sendo laico,
isto é, separado da Igreja, “não admite estender a isenção (sic.) do patrimônio imóvel pertencente a qualquer
dos cultos permitidos”.[54]

Em voto que denota a veemência com que sustentou os argumentos, Veloso[55] assevera que a
interpretação da regra do art. 150, VI, “b” “deve ser entendida nos seus exatos limites”, arguindo:

 

[...] quais são as finalidades essenciais dos templos de qualquer culto? É fácil responder: são aquelas
relacionadas as orações, com o culto. Então, o edifício, a casa, o prédio, onde se situa o templo, onde se
fazem as orações, onde se realiza o culto, está coberto pela imunidade. A renda ali obtida, vale dizer, os
dízimos, as espórtulas, a arrecadação de dinheiro realizada durante o culto e em razão deste, estão,
também, cobertas pela imunidade tributária. O mesmo pode-se dizer dos serviços que, em razão do
culto, em razão da finalidade essencial do templo, são prestados.

 

Rebate ainda, a leitura da CF do voto de dissidência dizendo: “A leitura que se está fazendo do § 4º
do art. 150 da Constituição não presta obséquio, data venia, à razão e à vontade da Constituição. Essa
leitura, data venia, é equivocada” (grifos no original).

O voto de Pertence faz distinção entre as instituições de assistência social e das ordens e seitas
religiosas, afirmando que de forma alguma o Estado deve estimular religiões, apenas deve tolerar a sua
existência. Assim, todo e qualquer estímulo, e aqui se encontra a imunidade tributária, deve ser dado na exata
medida de proteger a liberdade de culto, constitucionalmente prevista no art. 5º, VI.

O argumento mais importante para o objetivo deste estudo, porém, trazido por Pertence, é assim
estruturado:

 

Para interpretar este § 4° do art. 150, realmente de difícil intelecção, interpreto-o, na tensão dialética
que, para mim, é grave, a que se referiu o Ministro Celso Mello, de forma a conciliá-lo com uma regra
básica do estatuto republicano, que é o seu caráter laico, que é a neutralidade confessional. Por isso,
chego, com o eminente Relator, aos anexos necessários ao culto, mas não financio propaganda de
religião, desde as publicações gratuitas às televisões confessionais.[56]

 

Na intelecção de Pertence, o estabelecimento do alcance da abrangência da imunidade tributária de
templos de qualquer culto deve passar pelo crivo do princípio republicano, mais exatamente em um de seus
desdobramentos: a laicidade do Estado.

Sobre a extensão da imunidade ao patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades
essenciais dos templos, no sentido de não se restringirem ao edifício do templo, mas abrangendo todo e
qualquer bem ou renda, ressalta Godoi que:

 

Tradicionalmente, a jurisprudência do STF encarava de maneira mais restritiva a imunidade dos templos
(art. 150, VI, b da Constituição de 1988 e art. 19, III, b da Carta anterior) e de maneira mais extensiva a
imunidade das instituições de educação sem fins lucrativos, de assistência social etc. (art. 150, IV, c da
Constituição de 1988 e art. 19, III, c da Carta anterior). As razões para tal duplicidade de critérios foram
expostas pelo Ministro Sepúlveda Pertence em seu voto no RE 237.718. Observou o Ministro que a
imunidade dos templos não pode chegar a constituir um incentivo ou subsídio à manifestação religiosa,
por isso somente alcança os templos e suas dependências, (tais como claustros, conventos, pátios e

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6195



estacionamentos para os fiéis), não incluindo imóveis da instituição religiosa destinados a outros fiéis ou
alugados a terceiros. Já no caso das instituições de assistência social ou de educação sem fins lucrativos,
a imunidade consubstancia norma de estímulo estatal ou sanção premial destinada a que as instituições
continuem prestando serviços que o próprio Estado deveria se encarregar de prestar, daí a necessidade
de sua interpretação extensiva.[57]

 

Nessa linha de raciocínio, é de questionar se a regra de imunidade tributária, que não permite a
incidência de tributos sobre o patrimônio ou renda de templos de qualquer culto, estará em acordo com os
princípios da República e do Estado Democrático de Direito; ainda, uma vez incidindo o benefício, em
termos de patrimônio urbano, apenas sobre o espaço ocupado pelo templo e pelas instalações religiosas
haveria a concretização das normas constitucionais e perfazimento dos princípios da República e da
Solidariedade; e, de outro modo, uma extensão da aplicação do privilégio da imunidade a todos os imóveis,
rendas e transações envolvendo imóveis, que uma instituição religiosa use para se manter financeiramente
não seria uma forma de subvenção aos cultos religiosos e, dessa forma, se constituiria em uma espécie de
política pública fiscal de incentivo aos templos.

Todavia, antes mesmo de esboçar qualquer resposta ao problema formulado, importante se tenha
presente que atualmente o STF tem consolidado o entendimento, a partir da decisão paradigma mencionada
(RE n° 325.822, DJ, 14 maio 2004, Min. Relator Gilmar Mendes), no sentido de uma maior amplitude para a
imunidade dos templos de qualquer culto, em se fazendo presente os dois requisitos que seguem: i)
demonstrar que os rendimentos provindos das atividades diversas da finalidade do culto, que, por óbvio não
são suas atividades essenciais, são investidas, integralmente, para o alcance de seus objetivos religiosos e,
também; ii) demonstrar que inexiste ofensa à livre concorrência. Tais conclusões constituem produto da
análise do acórdão do AI-AgR n° 651.138, (publicado no Diário Oficial em 17 ago. 2007, Rel. Ministro Eros
Roberto Grau), e da decisão monocrática do Ministro Lewandowski no RE 577.024 (publicada no Diário da
Justiça em 28 mar. 2008).[58]

 

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, é de se reconhecer, juntamente com Moreira[59], que, primeiro, as regras de imunidade de
templos de qualquer culto receberam da jurisprudência do STF uma interpretação teleológica com objetivo
de estímulo em termos de concretização de valores constitucionais. Desse modo, o Supremo consolidou o
entendimento no sentido de que essa espécie de imunidade vai além do “edifício religioso” para alcançar
outros bens de propriedade de igrejas tais como conventos, casas paroquiais e seus anexos e dependências.
Diga-se, ainda, que a jurisprudência do STF até então, costumava restringir a imunidade dos templos, em se
fazendo um cotejo com o tratamento dispensado pela mesma Corte às imunidades de instituições de
assistência, conferindo aqueles, apenas imunidade sobre o edifício do templo e seus anexos sem estender tal
benefício as suas rendas ou receitas decorrentes ou não de suas atividades essenciais. Assim julgava uma vez
que entendia o Brasil como uma República constituída em Estado laico, e uma eventual ampliação dos
efeitos da imunidade exorbitaria o direito constitucional de livremente organizar-se, passando, dessa forma, a
ser um real subsídio/fomento para as religiões.

Portanto, desde a publicação do acórdão do RE 325.822, o Supremo Tribunal Federal passou a
entender que inexiste distinção no que diz respeito “à extensão da imunidade das entidades filantrópicas em
relação aos templos”, e, em virtude disso a regra da imunidade alcançará todo o patrimônio, renda e serviços
das instituições religiosas. No entanto, necessariamente, incumbe a demonstração, por parte da entidade
religiosa, de que os rendimentos decorrentes de atividades diversas da sua essencial, são revertidas em sua
totalidade nos objetivos religiosos da instituição, ainda, devem demonstrar que inexiste qualquer violação ou
mácula a livre concorrência.[60]

            Por outro lado, no que diz respeito ao fato desta ampliação constituir uma espécie de incentivo
estatal aos templos, chega-se a uma relação entre o tema da imunidade tributária de templos de qualquer
culto e políticas públicas de inclusão social. Tal relação dá-se no sentido apontado por Rodrigues:

Políticas públicas tributárias de inclusão social, entretanto, precisam buscar respaldo no corpo
constitucional, buscando-se leituras e releituras (como as posições do STF) quanto a progressividade e à
seletividade dos tributos, o que implica, de forma direta, na busca de uma compreensão racional e
humanística do que sejam tributos pessoais e reais, ou seja, um leitura de conceitos a partir do ser
humano e de suas necessidades, e não a partir da ótica dos bens, materiais ou imateriais, como fins em si
mesmos.[61]

            Fazendo-se as devidas adequações para o tema da imunidade de templos de qualquer culto, uma
interpretação que leve em conta o princípio republicano e o ser humano, e não a partir da ótica do interesse
material, poderia implicar na incidência de impostos sobre a renda e sobre o patrimônio das instituições
religiosas proprietárias de imóveis dados em locação e sobre a renda oriunda dessas locações. Ao final tal
interpretação levaria em conta valores morais e políticos próprios do modelo adotado pela CF.

            Importante o destaque, ainda, em termos de políticas públicas, que o ambiente de escassez de
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recursos e de inúmeras demandas sociais, requer políticas públicas tributárias de inclusão social. Neste
sentido, a busca dos tributos devidos pelas instituições religiosas, sobre os quais haveria uma incidência em
havendo uma releitura pelo STF, implicaria em políticas públicas fiscais, pois, patente a finalidade
arrecadatória, e, ainda, em políticas públicas extrafiscais[62], uma vez que o Estado interviria a fim de evitar
que instituições religiosas atuassem no mercado fora de sua real atividade em detrimento da livre
concorrência e evitando condições de criação de igrejas equiparadas a verdadeiras empresas.

            Vistos, portanto, o quadro evolutivo constitucional brasileiro e, dentro dele, o processo histórico da
imunidade de templos de qualquer culto dentro do ordenamento jurídico do Brasil, culminando por fim, com
a posição atual do assunto que aparentemente entraria em conflito com princípios constitucionais e
disposições expressas da CF.
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VISÃO HISTÓRICA DO INSTITUTO JURÍDICO DA PROPRIEDADE NO MUNDO OCIDENTAL
NAS DIMENSÕES IDEOLÓGICAS DO PENSAMENTO LIBERAL E DA REALIZAÇÃO DA

FUNÇÃO SOCIAL

HISTORICAL VIEW OF THE LEGAL INSTITUTE OF THE PROPERTY IN THE OCCIDENTAL
WORLD IN THE IDEOLOGICAL DIMENSIONS OF THE LIBERAL THOUGHT AND THE

ACCOMPLISHMENT OF THE SOCIAL FUNCTION

Gabriel Antonio de Abreu Vieira

RESUMO
O objetivo deste estudo é investigar a perspectiva histórica do instituto jurídico da propriedade no mundo
ocidental nas dimensões ideológicas do pensamento liberal e a realização da função social. A partir do século
XVII, desenvolve-se o pensamento liberal que fundamenta ideologicamente as bases do sistema capitalista,
dentre as quais está o instituto jurídico da propriedade. Ao longo do século XIX, a característica de exclusão
decorrente da estrutura jurídica da propriedade irá repercutir no plano material gerando clima de insatisfação
que promoveu a elaboração de uma ideologia social de conteúdo variável de soluções para resolver as
desigualdades materiais, dentre elas a proposta que concilia a preservação da propriedade, mas a condiciona
ao exercício de sua função social. No Brasil, os constituintes de 1988 optaram pela proposta ideológica da
função social da propriedade, visando o bem comum, no sentido reduzir as desigualdades econômicas
presentes em nossa sociedade, e promover um equilíbrio com solidariedade que harmonize o modelo
capitalista com as exigências mínimas para satisfazer condições materiais de vida digna que permitam o
desenvolvimento de todos os indivíduos.
PALAVRAS-CHAVES: Visão histórica. Propriedade. Ideologia liberal. Função social.

ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the historical perspective of the legal institution of property in the
occidental world in the ideological dimensions of liberal thought and the accomplishment of social function.
From the XVII century, is developed the liberal thought which underlies the ideological foundations of the
capitalist system, among which is the legal institution of property. Along the XIX century, the exclusion
characteristic arising from the legal structure of property will reflect on the material plan, generating a
dissatisfaction climate that promoted the elaboration of a social ideology of changeable content of solutions
to solve the material inequalities, among them the proposal that conciliates the preservation of property, but
conditions it to exercise its social function. In Brazil, the constituents of 1988 opted for ideological proposal
of the social function of property for the common well being, in order to reduce economic inequalities
present in our society, and promote a balance with solidarity that harmonizes the capitalist model with the
minimum requirements to satisfy material conditions of worthy life that allowing the development of all
individuals.

KEYWORDS: Historical view. Property. Liberal ideology. Social function.

INTRODUÇÃO

 

A ação exercida ao longo da história ocidental pela jurisprudência romana construída na
Antiguidade, como ressaltou Hans Kelsen (1881-1973) [1], na obra Reine Rechtslehre (Teoria pura do
Direito), publicada em 1934, introduziu uma falsa idéia decorrente da distinção entre ius in personam
(direito pessoal), ou seja, o direito que se exerce em relação às pessoas, e o ius in rem (direito real), isto é, o
direito que se exerce sobre os bens, pois na realidade, o Direito, na acepção de conjunto de normas
preestabelecidas, incide nas relações entre as pessoas.

Nesse sentido, o conteúdo jurídico da propriedade dele derivando o ius utendi (direito de uso), o
ius fruendi (direito de fruição), o ius abutendi (direito de disposição) e o ius vindicandi (direito de reaver o
bem daquele que o houver usurpado), manifesta-se primordialmente na imposição pelo ordenamento jurídico
em favor dos proprietários de um ius excludendi omnes alios (direito de exclusão em relação a todos aqueles
que não são proprietários do bem), disso decorrendo o dever jurídico de respeitar a titularidade da
propriedade dos bens, ou seja, os que não são proprietários não podem interferir de forma a embaraçar,
impedir ou atacar o domínio exercido sobre os bens pelos titulares de sua propriedade.

Dessa forma, o instituto jurídico da propriedade em sua construção histórico-cultural é um modo
normativo de organização, reconhecimento e proteção da titularidade de pessoas, físicas ou jurídicas, sobre
diversos tipos bens, materiais e intelectuais, que possuem significado econômico derivado de sua utilidade
para reserva, uso duradouro, consumo, produção e extração de rendimentos, sendo que o valor na
negociação dos direitos decorrentes dessa titularidade pode variar em consequencia dos níveis de sua

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6200



demanda ou oferta, consistindo a propriedade no mais pleno desses direitos.

Os detentores do poder econômico tendem a conquistar o poder político, como se observou na
Inglaterra em fins do século XVII, e na França e nos Estados Unidos da América ao final do século XVIII.
Portanto, a proteção do domínio sobre os bens, será enaltecida pela ideologia do liberalismo, se revelando
em idéias de justificação da propriedade, consistindo numa forma de proteger o poder econômico pela defesa
da propriedade dos bens, significativa para a manutenção do poder político conquistado, por sua vez, a
manutenção do poder político irá representar uma garantia para que o poder econômico seja preservado, na
medida em que se constrói a ordem jurídica em conformidade com o pensamento de quem detém o poder
político, portando, estas duas formas do poder, econômica e política, estão intensamente associadas, com
propensão a coincidir.

Ao longo do século XIX, no mundo ocidental, a característica de exclusão presente na dimensão
jurídica do direito de propriedade, irá repercutir no plano material da estrutura social, com uma minoria
detendo a propriedade dos bens de produção, e uma maioria que quase nada têm, consistindo seus bens na
sua vestimenta, uma classe de excluídos, cuja única possibilidade de sobreviver está na oferta de seu trabalho,
e em consequencia da grande oferta de indivíduos demandando postos de trabalho, os salários são baixos e a
exploração torna-se uma prática natural.

Nesse contexto, o clima de insatisfação advindo dos problemas originados da exclusão promoveu o
desenvolvimento uma ideologia social de conteúdo variável de soluções para resolver as desigualdades
materiais, dentre elas a proposta que concilia a preservação da propriedade, mas a condiciona ao exercício de
sua função social.

 

1 O INSTITUTO JURÍDICO DA PROPRIEDADE NA IDEOLOGIA LIBERAL

 

A partir do século XVII foi elaborada a ideologia liberal justificadora das bases do sistema
capitalista, destacando-se o pensamento do filósofo inglês John Locke (1632-1704) adequado à nova ordem
que se estabeleceu com Revolução Gloriosa na Inglaterra (1689), resultado da união da forças entre os
grandes proprietários de terras e os comerciantes, com a implantação de uma monarquia parlamentar com
fonte jurídica no Bill of Rights (Declaração de Direitos) aceita por Guilherme, Príncipe de Orange e sua
esposa Maria, que foram proclamados rei e rainha da Inglaterra.

A segunda parte da obra Two Treatises of Government (Dois tratados sobre o governo) intitulada
An Essay Concerning the True Original, Extent, and End of Civil Government (Um Ensaio Sobre a
Verdadeira Origem, Extensão e Finalidade do Governo Civil) de John Locke, publicada em 1690, traz a idéia
de que o indivíduo é senhor absoluto de suas propriedades em sua tríplice dimensão: vida, liberdade e bens
materiais; então, mesmo que não tenha bens materiais, tem como propriedade sua vida e liberdade, portanto,
“cada homem tem uma propriedade particular em sua própria pessoa” e o “trabalho de seus braços e obra de
suas mãos, pode-se afirmar, são propriamente dele”, dessa forma, retirando um bem “do estado comum em
que a natureza o colocou” e agregando-lhe valor pelo trabalho “o exclui do direito comum de outros
homens”, tornando-o “assim em direito privado dele” [2].

Porém, segundo John Locke, no estado da natureza, o ser humano vive exposto a certos
inconvenientes, pois é possível que alguém, por cobiça ou fraqueza, fosse parcial em benefício próprio ou de
seus amigos, e isso trazia sérias ameaças a fruição e conservação da propriedade; além disso, ao reparar ou
conter as transgressões a seu direito de propriedade, o indivíduo, ao exercer o direito de defesa pela
autotutela, poderia pelo desejo de vingança, revidar de forma desproporcional à transgressão efetuada,
gerando um clima de insegurança e intranquilidade, desse modo, visando afastar a possibilidade de
ocorrência dessas situações e objetivando a melhor preservação de suas propriedades, os homens unem-se
em sociedade civil politicamente organizada, instituindo o Estado, por meio do qual possam ser regidos por
leis estabelecidas, estáveis, conhecidas, terem dirimidos os seus conflitos por juízes também previamente
estabelecidos e imparciais, e serem governados por um poder dotado de força para fazer cumprir as leis,
garantir execução das sentenças, e impedir ou reparar as injúrias estrangeiras, garantindo a comunidade
contra invasões.

Está presente no conjunto de idéias desenvolvidas por Locke o pensamento de que a monarquia
absoluta é incompatível com a sociedade civil organizada em que impere a legalidade e a juridicidade, ou
seja, o Estado de Direito, pois, em um Estado Absolutista o monarca ou príncipe está acima das leis,
portanto, se o soberano praticasse algum dano ficaria impune; sendo outro aspecto a destacar a sua defesa do
direito de resistência a tiranias, ou seja, direito de resistir a governantes que “exorbitem no uso do poder e o
empreguem para a rapinagem e não para a preservação das propriedades do povo” [3].
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Em continuidade dessa evolução da história ocidental, o pensamento liberal proclamou a defesa das
liberdades individuais e do direito de propriedade, em documentos, tais como, Declaration of Rights made
by the Representatives of the Good People of Virginia (Declaração de Direitos feita pelos Representantes do
Bom Povo da Virgínia) de 1776 e na Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão) de 1789, e posteriormente nas manifestações jurídicas iniciais do Estado
de Direito concretizadas com a Constituição Americana (1787) e suas dez primeiras emendas, conhecidas
como Bill of Rights (Declaração de Direitos) e com a Constituição Francesa (1791).

Vale ressaltar, o ensinamento de José Carlos Vieira de Andrade que, no Estado de Direito Liberal, o
instituto jurídico da propriedade transcende essência conceitual de um direito fundamental, expressando-se
numa garantia de liberdade “constituindo e distribuindo o poder de escolha (de compra) - e,
simultaneamente, de felicidade” [4].

Por sua vez, Paolo Grossi destacou o caráter instrumental na lógica do capitalismo liberal tanto pelo
estabelecimento de uma liberdade e igualdade puramente formais que representa um artifício ideológico de
conservação das desigualdades materiais, quanto pela construção conceitual do direito de propriedade
essencial à circulação comercial geradora de riquezas, conforme se observa em suas próprias palavras:

 

Como a afirmação de uma liberdade e de uma igualdade formais tinham sido os instrumentos mais
idôneos para garantir ao homo œconomicus a desigualdade de fato das fortunas, assim essa propriedade
'espiritualizada ‘ teria se concretizado, por graça das suas ilimitadas possibilidades transformistas, na
pedra filosofal da civilização capitalista: a mais pobre, a mais desencarnada das construções jurídicas
ter-se-ia demonstrado um meio eficientíssimo para transformar tudo em ouro, instrumento pontual para
todo tipo de mercantilização. [5]

 

Além disso, a característica de exclusão material advinda do direito de propriedade irá, no
pensamento liberal do início do século XIX, repercutir, também sob a forma de uma “teorização do sufrágio
restrito”, como lembra Jorge Reis Novais [6], ou seja, a idéia de excluir dos direitos políticos aqueles que
não tivessem propriedade ou uma determinada capacidade econômica. Nesse sentido, Henri Benjamin
Constant de Rebecque (1767-1830), autor das obras Principes de politique applicables à tous les
gouvernements représentatifs et particulièrement à la Constitution actuelle de la France (Princípios de
política que aplicam-se a todos os governos representativos e particularmente à Constituição atual da França)
de 1815 e Cours de politique constitutionnelle (Curso de política constitucional) com primeira edição
publicada nos anos de 1818 a 1820, foi defensor da idéia de que “só a propriedade torna os homens capazes
do exercício dos direitos políticos”. [7]

Quanto ao interesse público, somente existe a possibilidade de limitação à propriedade, desde que
seja assegurada a justa indenização, nesse sentido é o pensamento de Charles Louis de Secondat, Senhor de
La Brède e Barão de Montesquieu (1689-1755) na sua obra De l'esprit des lois (Do espírito das leis):

 

Tenhamos por máxima, pois, que, quando se trata do bem público, este não consistirá nunca em se
privar um particular do seu bem, ou mesmo em lhe retirar uma parte, por mínima que seja, por uma lei
ou um regulamento político. Nesse caso, dever-se-á seguir rigorosamente a lei civil, que é a salvaguarda
da propriedade. [...] Se o magistrado político desejar construir algum edifício público ou alguma nova
estrada, será preciso que ele indenize; o público é, a esse respeito, como um particular que trata com
outro particular. [8]

 

Portanto, nas manifestações jurídicas do modelo liberal, nas hipóteses do interesse público exigir os
bens privados, por utilidade ou necessidade, é dever do Estado indenizar os particulares, como por exemplo,
se observa na quinta emenda à Constituição dos Estados Unidos da America [9], ao determinar
impedimentos a uma ação arbitrária por meio da utilização do poder no sentido de lesar os direitos
fundamentais dos indivíduos, coloca na sua parte final, no que diz respeito à propriedade, que não poderá
haver expropriação para uso público, sem a justa compensação:

 

No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment
or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia,
when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same
offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a
witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor
shall private property be taken for public use, without just compensation. [10]
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Na Constituição Francesa de 1791 [11], no artigo 3º do Título Primeiro concernente as
“Disposições fundamentais garantidas pela Constituição” há determinação semelhante, desde que seja
verificado por meio da lei que realmente existe a necessidade pública:

 

La Constitution garantit l'inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont
la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.[12]

 

A Constituição brasileira de 1824 não implantou o Estado de Direito, entendido como organização
social na qual há a submissão de todos ao direito, pois, na Carta Política do Império do Brasil o Imperador
detinha, além do poder executivo (artigo 102), o poder moderador (artigo 101) que permitia a interferência
nos outros poderes e, além disso, a pessoa do Imperador era considerada inviolável e sagrada, não estando
ele sujeito a responsabilidade alguma (artigo 99), mas mesmo assim, o ideário liberal de defesa do direito de
propriedade é afirmado, sendo seu único limite o interesse público, desde que previamente e justamente
indenizado, como se observa no inciso XXII do artigo 179:

 

É garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem publico legalmente verificado
exigir o uso, e emprego da Propriedade do Cidadão, será elle préviamente indemnisado do valor della. A
Lei marcará os casos, em que terá logar esta unica excepção, e dará as regras para se determinar a
indemnisação.[13]

 

A Constituição de 1891 estabeleceu o Estado de Direito no Brasil, nos moldes do modelo
ideológico liberal, e na Seção II que trata da “Declaração de Direitos” inserida no Título IV “Dos Cidadãos
Brasileiros” há no parágrafo 17 do artigo 72 determinação no sentido do atendimento da necessidade ou
utilidade pública sobre o direito individual de propriedade:

 

O direito de propriedade mantém-se em toda a sua plenitude, salva a desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, mediante indenização prévia. [...] [14]

 

Portanto, mesmo no âmbito da ideologia liberal, com suas teorias individualistas, se vislumbra,
segundo explica Gustav Radbruch, na obra Rechtsphilosophie (Filosofia do Direito), a necessidade de uma
harmonia entre o interesse individual e o interesse público [15].

Na atualidade, é intensa a associação realizada pelo pensamento liberal entre o instituto jurídico da
propriedade e o desenvolvimento econômico. Conforme Denis Lerrer Rosenfield [16], a propriedade
representa um sistema legal de reconhecimento, por meio desse sistema, que consiste num conjunto de regras
estabelecidas, realiza-se a conversibilidade dos bens em valores monetários (que em si também é um bem) e a
transferência de titularidade de bens entre as pessoas, portanto, em consequencia disso, o respeito à
propriedade privada e aos contratos gera um clima de segurança para a ação empreendedora, promovendo a
maximização da riqueza.

 

2 A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

 

Um problema marcante iniciado no século XVI, relacionado à propriedade, foi a questão dos
cercamentos das terras comuns, conforme Karl Polanyi:

 

Os cercamentos foram chamados, de forma adequada, de revolução dos ricos contra os pobres. Os
senhores e nobres estavam perturbando a ordem social, destruindo as leis e costumes tradicionais, às
vezes pela violência, às vezes por intimidação e pressão. Eles literalmente roubavam o pobre na sua
parcela de terras comuns, demolindo casas que até então, por força de antigos costumes, os pobres
consideravam como suas e de seus herdeiros. [17]

 

O objetivo da eficiência econômica na área rural tornava necessária a utilização de grandes
extensões de terra com a finalidade de realizar a aplicação de técnicas mais avançadas visando aumentar a
produtividade na pecuária e na agricultura, nesse contexto, segundo Karl Heinrich Marx [18], o processo de
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exclusão do produtor rural pelo cercamento de terras comuns se verificou, com variações, em diferentes
países e, conforme António José Avelãs Nunes [19] intensificou-se na Inglaterra, a partir de 1730, com o Bill
for enclosures of commons, autorização legal para cercamento de terras comuns, concedida pelo Parlamento
inglês.

No século XVIII o pensamento crítico em relação à propriedade estava presente no Discours sur
l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (Discurso sobre a origem e os fundamentos da
desigualdade entre os homens), publicado em 1755, de autoria de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) cujas
idéias serviram de bandeira aos movimentos populares que lutavam por transformações mais radicais durante
o período revolucionário francês (1789-1799):

 

O primeiro que, tendo cercado um terreno, se lembrou de dizer: Isto é meu, e encontrou pessoas bastante
simples para o acreditar, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras,
assassínios, misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas
ou tapando os buracos, tivesse gritado aos seus semelhantes: “Livrai-vos de escutar esse impostor;
estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos, e a terra de ninguém!”.Parece, porém, que as
coisas já tinham chegado ao ponto de não mais poder ficar como estavam: porque essa idéia de
propriedade, dependendo muito de idéias anteriores que só puderam nascer sucessivamente, não se
formou de repente no espírito humano [...] [20]

 

Em outra passagem, desta vez na obra Du Contract Social ou Principes du Droit Politique (Do
Contrato Social ou Princípios do Direito Político) publicada em 1762, Jean-Jacques Rousseau [21] fez clara
menção da supremacia do direito da comunidade em relação ao direito individual de propriedade:

 

Il peut arriver aussi que les hommés commencent à s'unir avant que de rien posséder, et que,
s'emparant ensuite d'un terrain suffisant pour tous, ils en jouissent en commun, ou qu'ils le partagent
entre eus, soi également soit selon des proportions  établies par le Souverain. De quelque  manière
que se fasse cette acquisition, le droit que chaque particulier a sur son propre fond est toujours
subordonné au droit que la communauté a sur tous, sans quoi il n'y auroit ni solidité dans le lien
social, ni force réelle dans l'exercice de la Souveraineté. [22]

 

Almejando construir uma sociedade com justiça social, na corrente de pensamento que foi
denominada de socialismo utópico, foram idealizados modelos de vida comunitária baseados em
cooperativas, empreendimentos de propriedade coletiva destinadas à produção e ao consumo, destacando-se
Charles Fourier (1772-1837) com os planos sobre os falanstérios, fazendas coletivistas agroindustriais que
não conseguiram ser implantadas em sua vida por falta de financiamento, e as experiências sociais de Robert
Owen (1771-1858), dentre as quais a comunidade de New Harmony instalada nos Estados Unidos da
América em 1825 e dissolvida aproximadamente após três anos.

Karl Heinrich Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) na obra conjunta Die Deutsche
Ideologie (A ideologia alemã) escrita de 1845 a 1846 realizaram uma análise histórica da propriedade,
expondo que:

 

No mundo antigo, bem como na Idade Média, a primeira forma de propriedade é a propriedade tribal,
condicionada entre os romanos sobretudo por causa da guerra, e entre os germanos, pela pecuária. Entre
os povos antigos, uma vez que muitas tribos viviam juntas em uma mesma cidade, a propriedade tribal
aparece como propriedade do Estado, e o direito do indivíduo sobre ela, como simples possessio [lat.:
posse] que, todavia, limita-se, como a propriedade tribal em geral, apenas à propriedade da terra. A
propriedade privada no seu sentido próprio começa, tanto entre os antigos como entre os povos
modernos, com a propriedade mobiliária. (Escravidão e comunidade) (dominium exjure quiritum [lat.:
direito de propriedade romano). Entre os povos surgidos da Idade Média, a propriedade tribal
desenvolve-se passando por diferentes etapas - propriedade feudal da terra, propriedade mobiliária
corporativa, capital manufatureiro - até chegar ao capital moderno, condicionado pela grande indústria e
pela concorrência universal, que é a propriedade privada pura, que se despiu de toda aparência de
comunidade e excluiu toda a influência do Estado sobre o desenvolvimento da propriedade. [23]

 

Na sequencia, Marx e Engels elaboraram a doutrina que denominaram de socialismo científico,
esboçada no Manifest der Kommunistischen Partei (Manifesto do Partido Comunista) de 1848, pretendendo
a supressão da propriedade privada [24], posteriormente fundamentada no materialismo histórico analisado
na obra Das Kapital: kritik der politischen Ökonomie (O Capital: crítica da Economia Política) de Marx,
cujo primeiro livro foi publicado em 1867, e o segundo e terceiro livros publicados respectivamente em 1885
e 1894, após a morte de Marx, com edição a cargo de Engels, realizando-se uma interpretação
socioeconômica da história, pela qual a base econômica consiste nas relações de produção verificadas em
cada fase do desenvolvimento da sociedade correspondendo a sua infraestrutura, sobre a qual é construída a
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superestrutura ideológica, política e jurídica, evoluindo a sociedade por meio da luta de classes que
manifestam interesses opostos.

Ao final do século XIX, a doutrina da Igreja Católica durante o pontificado de Leão XIII (1878-
1903) expressou, por meio da Carta Encíclica de 1891, denominada Rerum Novarum (Coisas Novas), a sua
preocupação com os problemas sociais e a dignidade da pessoa humana, e simultaneamente defendeu a
propriedade como direito natural combatendo as teorias socialistas de coletivização:

 

De fato, como é fácil compreender, a razão intrínseca do trabalho empreendido por quem exerce uma
arte lucrativa, o fim imediato visado pelo trabalhador, é conquistar um bem que possuirá como próprio e
como pertencendo-lhe; porque, se põe à disposição de outrem as suas forças e a sua indústria, não é,
evidentemente, por outro motivo senão para conseguir com que possa prover à sua sustentação e às
necessidades da vida, e espera do seu trabalho, não só o direito ao salário, mas ainda um direito estrito e
rigoroso para usar dele como entender. Portanto, se, reduzindo as suas despesas, chegou a fazer algumas
economias, e se, para assegurar a sua conservação, as emprega, por exemplo, num campo, torna-se
evidente que esse campo não é outra coisa senão o salário transformado: o terreno assim adquirido será
propriedade do artista com o mesmo título que a remuneração do seu trabalho. Mas, quem não vê que é
precisamente nisso que consiste o direito da propriedade mobiliária e imobiliária? Assim, esta conversão
da propriedade particular em propriedade coletiva, tão preconizada pelo socialismo, não teria outro
efeito senão tornar a situação dos operários mais precária, retirando-lhes a livre disposição do seu salário
e roubando-lhes, por isso mesmo, toda a esperança e toda a possibilidade de engrandecerem o seu
patrimônio e melhorarem a sua situação. [25]

 

No desenvolvimento das idéias sociais destaca-se Augusto Comte (1798-1857) que em seu
Discours sur l'esprit positif (Discurso sobre o espírito positivo) de 1844 colocou em relevo o sentimento de
solidariedade social [26], e na obra Système de Politique Positive: ou traité de sociologie, instituant la
religion de l'humanite (Sistema de Política Positiva: ou tratado de sociologia, que institui a religião da
humanidade), com volumes publicados de 1852 a 1890 [27], concebeu uma idéia sobre “la propriété, où le
positivisme voit surtout une indispensable fonction sociale, destinée à former et à administrer les capitaux
par lesquels chaque génération prépare les travaux de la suivant” [28].

O pensamento de Augusto Comte influenciou Léon Duguit (1859-1928) valorizando as funções que
os indivíduos deveriam desempenhar na sociedade, essa perspectiva aparece de forma inteligível no
Fondements de Droit (Fundamentos do Direito), especificamente no Capítulo “O Direito fundado na
solidariedade social”, no qual afirmou que:

 

A propriedade deve ser compreendida como uma contingência, resultante da evolução social; e o direito
do proprietário, como justo e concomitante limitado pela missão social que se lhe incumbe em virtude da
situação particular em que se encontra. [29]

 

Nesse contexto de uma pluralidade de concepções envolvendo idéias que inter-relacionam as
concepções de indivíduo inserido na sociedade e a função da propriedade, a construção ideológica de um
Estado Social se encontra em um ponto mediano entre o liberalismo e o socialismo, proclamando direitos
sociais com o objetivo de reduzir as desigualdades materiais. Os exemplos iniciais de modelos de Estado
Social são as manifestações político-jurídicas representadas pela Constituição Mexicana de 1917 [30],
resultado do movimento revolucionário iniciado em 1910 no México, e a Constituição de Weimar de 1919
[31], consequencia dos problemas sociais alemães agravados pela Primeira Guerra Mundial (1914-1918),
sendo que em ambas há disciplinamento do direito de propriedade em prol do bem comum da sociedade.

Posteriormente, ao surgimento das primeiras expressões político-jurídicas do Estado Social, a
doutrina da Igreja Católica no pontificado de Pio XI (1922-1939) com Carta Encíclica Quadragesimo Anno
(Quadragésimo Ano) de 1931 alcançou com relação à função social da propriedade “um caráter revestido de
autoridade”, conforme observou Gustav Radbruch [32], defendendo-se no que concerne à propriedade a
conciliação, necessária e benéfica, entre o interesse individual e o bem comum, cabendo ao Estado disciplinar
por meio da legislação a utilização da propriedade privada:

 

Pois como o negar ou cercear o direito de propriedade social e pública precipita no chamado
“individualismo” ou dele muito aproxima, assim também rejeitar ou atenuar o direito de propriedade
privada ou individual leva rapidamente ao “coletivismo” ou pelo menos à necessidade de admitir-lhe os
princípios. [...] Efetivamente, que deva o homem atender não só ao próprio interesse, mas também ao
bem comum, deduz-se da própria índole, a um tempo individual e social, do domínio, a que nos
referimos. Definir porém estes deveres nos seus pormenores e segundo as circunstâncias, compete, já
que a lei natural de ordinário o não faz, aos que estão à frente do Estado. E assim a autoridade pública,
iluminada sempre pela luz natural e divina, e pondo os olhos só no que exige o bem comum, pode
decretar mais minuciosamente o que aos proprietários seja lícito ou ilícito no uso de seus bens. [32]
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No Brasil, em 16 de julho de 1934, é promulgada pela Assembleia Nacional uma Constituição “para
organizar um regime democrático, que assegure à Nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social
e econômico” [34], sendo sua elaboração influenciada pela Constituição de Weimar, conforme José Afonso
da Silva [35], nesse sentido, vale destacar o texto do parágrafo 17 do artigo 113 da referida carta político-
jurídica brasileira:

 

É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo,
na forma que a lei determinar. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-á nos
termos da lei, mediante prévia e justa indenização. Em caso de perigo iminente, como guerra ou
comoção intestina, poderão as autoridades competentes usar da propriedade particular até onde o bem
público o exija, ressalvado o direito à indenização ulterior. [36]

 

No período do Estado Novo, porém, a Constituição brasileira outorgada em 1937, no dispositivo
concernente à propriedade (parágrafo 14 do artigo 122) não fez referência ao interesse social ou coletivo,
assemelhando-se nesse ponto à Constituição de 1891, como se pode observar pela garantia do:

 

[...] direito de propriedade, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante
indenização prévia. O seu conteúdo e os seus limites serão os definidos nas leis que lhe regularem o
exercício; [37]

 

A redemocratização brasileira é juridicamente materializada pela Constituição de 1946 na qual
sobressai o condicionamento da propriedade ao interesse e bem-estar social, como se verifica no parágrafo
16 do artigo 141 e no artigo 147:

 

É garantido o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação por necessidade ou utilidade
pública, ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Em caso de perigo
iminente, como guerra ou comoção intestina, as autoridades competentes poderão usar da propriedade
particular, se assim o exigir o bem público, ficando, todavia, assegurado o direito a indenização ulterior.
[...] O uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social. A lei poderá, com observância do
disposto no art. 141, § 16, promover a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para
todos. [38]

 

Uma das questões motivadoras do movimento dirigido pelas Forças Armadas brasileiras, em 31 de
março de 1964, está relacionada à propriedade rural, consistindo na incerteza do tipo de reforma agrária que
iria ser realizada. O objetivo do governo militar foi nesse aspecto retirar o caráter ideológico das discussões
sobre a função social da propriedade e colocar parâmetros técnicos, segundo Guilherme José Purvim de
Figueiredo [39], contando com intelectuais opositores do governo de João Goulart, estudiosos do Instituto
Brasileiro de Ação Democrática - IBAD  e do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais - IPES, dessa forma, o
propósito era ao mesmo tempo conter o poderio dos grandes latifundiários e  impedir o avanço das ligas
camponesas.

Portanto, em 30 de novembro de 1964, foi sancionada a Lei nº 4.504, denominada Estatuto da
Terra [40], no qual foi definido, no artigo segundo, qual seria a propriedade rural que estaria desempenhando
integralmente a sua função social, estabelecendo-se os seguintes parâmetros de aferição simultânea:
favorecimento do bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores como e suas famílias; manutenção de
níveis satisfatórios de produtividade; garantir a preservação dos recursos naturais e a observação das
determinações do direito do trabalho; valendo ressaltar o objetivo da reforma agrária de extinguir
gradualmente os minifúndios e os latifúndios (artigo 16).

A Carta político-jurídica de 1967 é a primeira Constituição brasileira a utilizar a expressão função
social da propriedade, inserida no artigo 157 como princípio de ordem econômica condicionada pela
finalidade de realizar a justiça social, expressão que é mantida pela reforma da Emenda Constitucional nº 1
de 1969. [41]

Na Constituição brasileira de 1988, em decorrência da solidariedade que deve estar presente na
sociedade, o direito de propriedade precisa ser subordinado a uma função social em prol do bem comum.
Observa-se, portanto, o realce dado pelo constituinte originário ao termo “função social” relacionando-o a
propriedade, constando o mencionado termo no Título referente aos Direitos e Garantias Fundamentais e no
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Título concernente à Ordem Econômica e Financeira, sob a forma de princípio, e especificamente nos
capítulos referentes à política urbana e à política agrícola e fundiária. [42]

Sendo possível que no processo histórico-cultural de construção de normas jurídicas serem
inseridos mecanismos, que partindo da premissa da racionalidade humana no sentido de procurar ganhos e
evitar perdas, estabeleçam mecanismos econômicos, de forma a promover incentivos ou gerar desincentivos
para condutas, o que pode ser útil no sentido da materializar a função social da propriedade. Exemplos
dessas autorizações para criação de normas encontram-se na Constituição da República Federativa do Brasil,
no que diz respeito à competência da União para instituir o imposto territorial rural progressivo e com
alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas (artigo 153, § 4º,
inciso I) e da competência municipal para instituir imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana
progressivo no tempo visando que o proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não
utilizado, promova seu adequado aproveitamento (artigo 182, § 4º, inciso II).

De suma importância na atualidade, é a dimensão intelectual da propriedade, especialmente a
relacionada ao conhecimento tecnológico inserido nos processos de produção de bens industrializados, sendo
também condicionada pela função social, vez que a Constituição Federal de 1988 ao determinar no inciso
XXIII do artigo 5º o referido condicionamento, não estabeleceu distinções.

O Congresso Nacional brasileiro ratificou por meio do Decreto Legislativo nº 30/1994, e o
Presidente da República promulgou pelo Decreto nº 1355/1994 [43] a Ata Final que incorporou os
resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT-General Agreement on
Tariffs and Trade (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio), assinada em Marraqueche, em 12 de abril de
1994, que contém no Anexo 1C o TRIPS - Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement
(Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio) [44].

O item 2 do artigo 40 que está na Seção 8: Controle de práticas anti-competitivas em licenças
contratuais da Parte II - Padrões a respeito da disponibilidade, do âmbito e da utilização de direitos de
propriedade intelectual do TRIPS [45] estabelece que os países estão livres para colocarem em suas
legislações formas de combate ao abuso referente aos direitos de propriedade intelectual:

 

Nothing in this Agreement shall prevent Members from specifying in their legislation licensing
practices or conditions that may in particular cases constitute an abuse of intellectual property rights
having an adverse effect on competition in the relevant market. As provided above, a Member may
adopt, consistently with the other provisions of this Agreement, appropriate measures to prevent or
control such practices, which may include for example exclusive grantback conditions, conditions
preventing challenges to validity and coercive package licensing, in the light of the relevant laws and
regulations of that Member. [46]

 

Os Estados membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE
criticam a utilização do licenciamento compulsório, explica Kevin Outterson [47], denominando os países
que realizam essa prática de free riders, ou seja, aqueles que utilizam de algo sem pagar o seu preço,
expressando por essa metáfora que as suas indústrias tiveram um alto custo de pesquisa para desenvolver um
produto, e que os países em desenvolvimento se apropriam da tecnologia sem terem contribuído com as
despesas dos estudos científicos realizados para ampliar o conhecimento em determinada área do saber que
proporcionou a geração de novos produtos.

A inclusão do licenciamento compulsório, comenta Juliana L. B. Viegas [48], foi resultado das
“pressões dos países em desenvolvimento” que reclamavam das práticas e cláusulas abusivas em contratos de
licenciamento e fornecimento de tecnologia e demandavam que a transferência da mesma fosse efetuada de
forma mais favorável.

No Brasil, observa-se que a Lei nº 9.279/96 que regula os direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial [49] está em consonância com a função social a que a propriedade deve estar
condicionada, pois o artigo 2º estabelece a observância do interesse social e o desenvolvimento tecnológico e
econômico do País.

Nesse sentido, determina o artigo 68 da mencionada lei que o titular ficará sujeito a ter a patente
licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela
praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial; e
que a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação
incompleta do produto, ou, então a falta de uso integral do processo patenteado (admitindo-se ressalvas nos
casos de inviabilidade econômica, caso em que será admitida a importação); ou quando a comercialização
não satisfizer às necessidades do mercado, também são hipóteses que ensejam a licença compulsória,
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conforme parágrafo primeiro do referido artigo. Por sua vez, o artigo 71 da referida lei prevê que poderá ser
concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem
prejuízo dos direitos do respectivo titular, nos casos de não atendimento à emergência nacional ou ao
interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

O conceito do instituto jurídico da propriedade no mundo ocidental, após o século XVII, na sua
construção histórico-cultural pelo desenvolvimento doutrinário, legislativo e jurisprudencial, é resultado das
necessidades de reger as relações jurídicas que incidem sobre os bens econômicos, sejam eles destinados, ao
uso duradouro, ao consumo, à produção, ou à reserva de valor, no paradigma do Estado de Direito,
conforme as circunstâncias políticas, que podem variar em relação ao local, ao tempo e ao espaço, seguindo
modelos ideológicos: liberal (não intervencionista) e social (intervencionista).

A função social da propriedade advém de uma ideologia elaborada para superar o individualismo e o
sentido privatista do ideário liberal. As matrizes da ideologia social estão no pensamento que almeja soluções
para superar as grandes desigualdades materiais presentes na sociedade.

O direito de propriedade passa a ser questionado, desde o século XVIII, na reflexão de Jean-
Jacques Rousseau, e ao longo do século XIX no pensamento dos socialistas utópicos e científicos. Sendo do
século XX a ocorrência das manifestações jurídico-políticas de Estado Social de Direito e das expressões
mais precisas da doutrina social da Igreja Católica a favor da preponderância do bem comum.

No Brasil, o objetivo de reduzir as desigualdades econômicas presentes em nossa sociedade e a
promoção de um equilíbrio, que harmonize o modelo capitalista com as exigências mínimas para satisfazer as
condições materiais de vida digna que permitam o progresso de todos os indivíduos, fizeram com que o
constituinte originário de 1988 condicionasse o direito fundamental à propriedade a sua função social, o que
se adéqua perfeitamente ao espírito de solidariedade que está presente em nossa lei fundamental.
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NOTAS PRELIMINARES DA CULTURA JURÍDICA BRASILEIRA: POR UMA TEORIA DA
HISTÓRIA DO DIREITO NO BRASIL

PRELIMINARY NOTES ON THE BRAZILIAN LEGAL CULTURE: FOR A THEORY OF HISTORY
OF LAW IN BRAZIL

Gustavo Silveira Siqueira

RESUMO
No presente artigo o autor tenta discutir uma teoria da História do Direito no Brasil, que esteja consciente
das singularidades e peculiaridades do Direito e da sociedade brasileira. Nesse patamar discute a relação
entre História e direito, verificando como as metodologias da História do Direito e a interdisciplinaridade
devem ser utilizadas como instrumentos para fortalecer a pesquisa e não como limites para o objeto desta.
Partindo dessa constatação analisa a importância de conhecer o narrador da História e como as múltiplas
formas de narração da História podem conviver em uma sociedade complexa. Ao final, discute a importância
da História para a tentativa de compreensão do presente e o caráter reacionário ou revolucionário que a
História do Direito pode conter.
PALAVRAS-CHAVES: História – Direito – História do Direito no Brasil – Teoria – Metodologia.

ABSTRACT
In this present article the author tries to discuss a theory of The History of Law in Brazil, which is conscious
of the singularities and particularities of the law and the Brazilian society. In this ambit he discusses the
relation between History and Law, verifying how the methodologies of The History of Law and the
interdisciplinary approach have to be used as instruments to strengthen the research and not as restrictions to
reach its objective. Starting from this observation he analyzes the importance of knowing the History
narrator and how the multiple ways of narrating History can coexist in a complex society. At the end, he
discusses the importance of History as an attempt of comprehending the present and the reactionary or
revolutionary character that The History of Law can contain.
KEYWORDS: History – Law – History of Law in Brazil – Theory – Methodology.

 

1. HISTÓRIA E DIREITO.

 

Não é possível o conhecimento jurídico, sem o conhecimento histórico. Não é possível aprender o Direito
sem aprender a História do Direito. Fundamental é que os estudantes de direito, em todos os níveis de
formação, conheçam os enquadramentos sociais, políticos e econômicos que antecederam determinadas
idéias e políticas normativas.

Conhecer o passado é uma forma de tentar entender o presente e buscar novas soluções para os problemas.
Estudar a História do Direito, em países como o Brasil, torna-se fundamental, pois, junto com essa História
estão as fontes de diversos problemas.

Compreender a História é buscar novas soluções para velhos problemas e para os novos. Entender a História
é entender a vida, pois a História é viva.

“A História é reconstrução narrativa, conceitual e documental, em um presente, da assimetria entre passado e
futuro”1. Primeiramente, a História é uma narrativa. Uma descrição. Uma construção de determinado fato. E
por ser uma narrativa, não existem Histórias verdadeiras, terminadas ou definitivas. A História é construída e
reconstruída todas as vezes que ela é contada novamente2, assim ela é alterada, re-visitada constantemente.
Quando um cidadão do século XXI narra a Revolução de 1930, ele reconstrói essa História. Ele une passado
e presente porque percebe os fatos de 1930 com os olhos do século XXI3. Ele cria uma nova História, uma
nova narrativa, sobre determinado fato: “Os historiadores reescrevem continuamente a História.”4

A História é uma narrativa que é reconstruída diuturnamente. Os novos historiadores alteram as visões
passadas e criam novas narrativas: conceitos, documentos, e o próprio passado sempre podem ser analisados
de uma forma diferente, por um novo observador/narrador.

Por isso existem várias Histórias e não uma História fixa, única, acabada: as interpretações e os próprios
processos históricos estão sujeitos a tropeços, processos não lineares, contratempos, contradições. 5 Cada
observador cria a sua narrativa. Daí a necessidade da pesquisa histórica conhecer profundamente os
fundamentos das narrativas: em que documentos são fundadas, quem são seus autores, em que eles se
baseiam. É necessário abandonar uma História somente especulativa, sem comprovações, sem pesquisa. Mas
a História, assim como o Direito, precisa de provas, de fundamentação. Isso diferencia as duas ciências de
uma simples narrativa, de uma simples literatura.

E é justamente por isso que não se pode deixar de ter atenção ao observador, ao narrador da História. Não
existe narrador neutro. Todos os seres humanos estão condicionados por seus atos pretéritos, por seus
preconceitos, por sua vida. Conhecer o homem que observa (quem conta a História) é de suma importância
para melhor compreender sua narrativa. Os fatos pessoais influenciam a visão de todos e um observador
atendo tem que perceber isso. Quem conta a História conta com os seus olhos, conta o que viu e o que
sentiu. Conta com as suas impressões, conta de onde ele viu o desenrolar dos acontecimentos, faz a sua
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interpretação, das provas, dos documentos, dos fatos. Cada narrativa é única e deve ser percebida no seu
tempo com seus preconceitos e com as suas ideologias.

Mas a História também é temperada com o tempo: “Os contemporâneo estão imersos no tempo vivido e têm
dificuldade para ascender a um tempo pensado à reflexão sobre o seu próprio vivido”, pois “o olhar
contemporâneo se deixa iludir pelo brilho e barulho de personalidades, gestos, ações e discursos. É somente
com algum distanciamento, apenas no final do dia vivido, que o seu sentido pode ser interpretado”6. É por
isso que em muitos momentos a “A História só se torna visível e apreensível com a sucessão temporal” e a
sua reescrita torna-se uma necessidade. 7 O tempo é fundamental para a História, é fundamental para sua
compreensão, para sua discussão e também para suas alterações: os acontecimentos futuros alteram a
compreensão do passado e o sentimento do presente influencia os olhos que voltam para trás. O historiador é
um observador que espera a poeira dos acontecimentos abaixa” para contar o que passou e o que ficou de
tudo aquilo, seu objeto é o fim do dia.

 

2. HISTÓRIA DO DIREITO: ESCOLAS E METODOLOGIAS.

 

Segundo António Manuel Hespanha existem quatro modos principais de entender a História do Direito:
História das “fontes do direito”, História da dogmática “jurídica”, “História das instituições” e a influenciada
pela “escola dos Annales”8, que aqui intitula-se História social.

A “História das fontes” preocupe-se em estudar as normas jurídicas promulgadas por determinado Estado.9
A “História da dogmática” descreve as idéias dos doutrinadores, preocupando-se com o desenvolvimento
dessas e dos sistemas “de conceitos utilizados pelos juristas para expor o Direito por eles considerados
vigentes”. 10

Preocupando-se com as leis positivas de determinado Estado, “historia das fontes”, é de fundamental
importância para que o pesquisador do Direito possa conhecer as leis que regeram seu país em determinado
período histórico, mas por outro lado peca, ao se preocupar somente com elas. Não basta o mero
conhecimento das normas jurídicas em determinado período, é necessário conhecer como a sociedade
relacionava-se com essas normas. É necessário perceber a eficácia, a legitimidade e, em especial, os
fundamentos políticos, jurídicos, sociais e econômicos que levaram a positivação daquelas regras.

A “História da dogmática” poderia tentar suprir essas lacunas. Mas o estudo apenas de conceitos jurídicos
em determinados momentos, não resolvem os mais graves problemas enfrentados pela “História das fontes”.
A “História da dogmática” pode ser uma história desconectada da realidade ao se pautar apenas em grandes
homens ou grandes pensadores que analisam os grandes feitos, e se esquecem dos “pequenos homens” e dos
“pequenos feitos”.

A grande falha é que esses modos de entender a História do Direito partem do principio “de que o modo de
ser da ordem jurídica está dependente da vontade do legislador ou das construções intelectuais dos juristas,
pouco ou nada tendo que ver com os restantes aspectos da vida social.”11 Elas sonegam o “estudo social do
direito”, sonegam os diversos fatores relacionados a norma jurídica: em especial, as causas e efeitos das
normas jurídicas. As causas, os motivos, os fundamentos da positivação de determinada lei e os efeitos que
essa lei surtiu. Especialmente no Brasil, que vive um constante descompasso entre a aplicação do Direito e
sua positivação, assim como das “idéias jurídicas”12 e da realidade social, impõe-se o questionamento desses
modelos.

A chamada História das instituições13, pretende identificar o Direito “não como um conjunto de normas
alheias à realidade social concreta, mas antes com uma regulamentação da vida” que “combinando-se e inter-
relacionando-se com outros sistemas de valores (moral, etiqueta, religião) na função, comum a todos eles, de
resolver os conflitos sociais e de dar coesão ao todo social.”14 Nesse sentido, a História das instituições
estuda o Direito relacionando-o com os fatos sociais, verifica como esse Direito é encarado pela sociedade e
que se relaciona com outros sistemas normativos sociais.

História social pretende, basicamente, superar a História positivista, superar as barreiras entre diversos
setores da História, com a finalidade de estabelecer uma História global e, em especial, encara

 

“a História não como ciência do passado –i.é, como actividade intelectual que se esgota na erudição ou na busca
do exotismo histórico – mas como ciência do presente, na medida em que, em ligação com as ciências humanas,
investiga as leis de organização e transformação das sociedades humanas.”15

Um estudo de História do Direito, que busca uma visão completa de determinada fenômeno jurídico, em
determinado período social ou que tenta compreender normas que atravessam a História do direito, não
podem deixar de perceber todas essas metodologias. Todas essas correntes, e outras, devem incomodar o
pesquisador da História do direito, para que ele encontre essas visões não como barreiras, mas como
metodologias a serem superadas. Uma História do Direito, conectada com a realidade brasileira, deve
conhecer as leis, deve conhecer o pensamento jurídico de determinada época, mas deve também perceber
como a sociedade se relacionava com essas normas jurídicas. Sem compreender isso, não é possível fazer
uma História do Direito condizente com as características do Brasil.16
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Se a intenção é entender como a História do Direito tem reflexos contemporâneos, é necessário entender
quais foram os efeitos daquele direito, naquele tempo histórico. Não basta citar os artigos das Constituições,
sem verificar seu compasso com a realidade, sua eficácia, sua legitimidade e o a motivo da sua positivação.
Assim, a pesquisa da História do Direito, torna-se uma pesquisa complexa, tão complexa quanto é a
sociedade humana, mas, principalmente, torna-se uma pesquisa interdisciplinar. Só com a
interdisciplinaridade é possível fomentar uma pesquisa histórica consciente do direito. O abandono, em
especial, da sociologia e da antropologia, pode levar a uma História que não condiz com a realidade e pobre
de subsídios, incapaz de ajudar a compreensão jurídica do presente.

Nesse patamar, em um país de contradição, desigualdade e descompasso das leis e constituições com a
realidade, é fundamental a soma de todas essas metodologias para uma compreensão mais satisfatória da
História e do Direito no Brasil, é uma necessária uma metodologia consciente, interdisciplinar, crítica que
possa melhor compreender a cultura jurídica brasileira. Uma cultura extremamente complexa, com diversas
narrativas e tradições que sempre precisam ser “escovadas a contrapelo” 17, revisitadas. A percepção dos
problemas patrimoniais, individualistas e patriarcalistas só serão conhecidos com uma visão plural, social da
cultura jurídica.

 

3. HISTÓRIA DO DIREITONO BRASIL: DEBATES E IMPORTÂNCIA.

 

Parte-se aqui da insuficiência do Direito para resolver os problemas contemporâneos. O direito, em uma
sociedade complexa, deve ser visto como mais um elemento para a solução dos conflitos sociais, não o único
e não atuando sozinho. A complexidade da sociedade atual demonstra que as soluções jurídicas devem ser
acompanhadas de subsídios não apenas jurídicos, mas sociais, políticos, econômicos... O Direito em uma
sociedade complexa há de ser complexo. 18

Se a História do Direito é um modo de tentar compreender o passado e o presente-passado, por outro lado,
o Direito é uma ciência do passado que tenta controlar o presente e o futuro. Daí a necessidade da História,
para entender sempre o Direito. Regulando hoje o amanhã, ou seja, regulando ontem o hoje, o Direito é
sempre voltado para o futuro, para o que vai acontecer. Mas, por outro lado, para entender esse Direito
voltado para o futuro, porque ele foi positivado e como ele funciona, é essencial conhecer a sua História.

Da mesma forma que “o conhecimento da História do Brasil pressupõe a leitura e a confrontação dos
intérpretes do Brasil no decorrer da sua História”19, a História do Direito precisa confrontar não apenas
intérpretes, mas as leis com as doutrinas, e, em especial, aquelas com suas aplicações, eficácia e eficiência.

Sendo assim, a História do Direito deverá dialogar com as visões de mudanças, modernizações, progresso e
revoluções e com as visões de continuidade, permanência, tradição, conservadorismo e resistência. Deverá o
historiador do Direito dialogar com as narrativas contraditórias e criar uma nova visão, com os olhos do seu
século, mas com a fundamentação e a discussão do passado. Percebê-lo-á quanto da poeira já se assentou no
seu momento e narrará o que ele pode ver. Narrará assim, não só a visão do seu século, mas também a visão
do seu observador, com seus preconceitos e fatos vividos, que poderá ser refutada, contraditada ou
celebrada por seus contemporâneos ou por seus sucessores. Assim, “não há autores superados, desde que
lidos na sua época”20, todo autor dele ser entendido no seu contexto, no local de onde ele narra a História21:

 

O passado, no fundo, é um produto do olhar retrospectivo partindo do presente. E o que se chama de História é
justamente o processo (que cada geração olha e entende de seu modo) pelo qual o passado chega a ser presente,
e tanto no sentido real como no gnosiológico. O passo tem importância por “ter sido” presente, e o historiador
não pode facilmente separar ambos, inclusive porque sua consciência dos debates e dos metidos (por mais
remota a época cujo estudo se refiram os debates e se apliquem os métodos) é sempre consciente presente.22

4. É POSSÍVEL CONCLUIR?

 

A História se repete? Ou só se repete como penitência para quem é incapaz de escutá-la?
Não há História muda. Por mais que a queimem, por mais que a rasguem, por mais que a
mintam, a História humana se nega a calar a boca. O tempo que foi continua pulsando,
vivo, dentro do tempo que é, ainda que o tempo que é não o queira ou não o saiba. O
direito de lembrar não figura entre os direitos consagrados pelas Nações Unidas, mas hoje
é mais do que nunca necessário reivindicá-lo e pô-lo em prática: não para repetir o
passado, mas para evitar que se repita (...) Quando está realmente viva, a memória não
contempla a História, mas convida a fazê-la. Mais do que nos museus, onde a pobre se
entedia, a memória está no ar que respiramos; e ela, no ar, nos respira. 23

A História é viva e não tem fim, pois é reconstruída a todo momento. Mas essa reconstrução pode servir
para vários propósitos: justificar um presente ou problematizar o mesmo. 24 Busca-se aqui uma História
insatisfeita com o passado, que quer conhecê-lo, mas acredita que o mesmo não determina o futuro da
sociedade brasileira. O passado pode influenciar o presente, mas não o determina. Cabe a cada geração
decidir que tipo de heranças ela quer deixar e, em especial, o que ela quer fazer com o que deixaram para ela.
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Recebendo ruínas, a sociedade pode construir e chorar mais ruínas ou pode construir prédios e uma nova
sociedade.

A História, como o direito, pode sim ser um instrumento de dominação, de opressão, mas também pode ser
um instrumento de liberdade, de luta: o passado pode legitimar a opressão, legitimar a dominação e se tornar
instrumento para manter-se o status quo: sempre foi assim, vamos manter as coisas como estão, vamos
manter a ordem, “somos uma sociedade pacífica, vamos continuar assim”. Mas o passado também pode ser
instrumento para indignação, para justificar mudanças e para traçar um novo projeto de país. Qual o modelo
correto? Cabe a cada geração, ao seu tempo, decidir...

 

 

 
1 REIS, José Carlos. As identidades do Brasil: de Varnhagen a FHC. 8ª ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2006, p. 07.
2 “Não há um passado fixo, idêntico, a ser esgotado pela História. As esperas futuras e vivências presentes
alteram a compreensão do passado. Cada geração, em seu presente específico, une passado e presente de
maneira original, elaborando uma visão particular do passado para se representar, se localizar e projetar o
seu futuro”. REIS, José Carlos. Ibidem, p. 09.

3 Por mais que o observador tente desvencilhar-se do seu presente, esse o condiciona, o influencia.

4 REIS, José Carlos. Ibidem, p. 07.

5CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Democracia sem espera e processo de constitucionalização
– Uma crítica aos discursos oficiais sobre a chamada “transição política brasileira”. In CATTONI DE
OLIVEIRA, Marcelo Andrade e MACHADO, Felipe (Coord.). Constituição e Processo: A resposta do
constitucionalismo à banalização do terror. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 367-399.

6 REIS, José Carlos. Ibidem, p. 07.

7 REIS, José Carlos. Ibidem, p. 07.

8 HESPANHA, António Manuel. História das instituições: Épocas medieval e moderna. Coimbra: Almedina, 1982, p. 11-50.
Podemos ainda citar a História do Direito influenciada pelo marxismo, dentre outras, que pela brevidade e objetivos do trabalho não
serão abordadas nesse momento.
9 HESPANHA, António Manuel. Ibidem, p. 11.

10 HESPANHA, António Manuel. Ibidem, p. 11.

11 HESPANHA, António Manuel. Ibidem, p. 11. “É claro que os historiadores que se dedicam a este tipo de
História do Direito não ignoram a justeza do que acaba de ser brevemente dito e, se continuam a perseverar
nessa orientação, é porque entendem ser legítimo desprezar, ao escrever a História do direito, as tais relações
entre Direito e outros sectores da vida social e as tais distorções que a vida social impõe aos textos
jurídicos... (...) Nessa perspectiva, a ordem jurídica encontra-se constituída e perfeita antes e
independentemente da sua aplicação, pelo que todas as peripécias desta aplicação são, em rigor, dispensáveis
para a História [do] direito.”

12 Muitos teóricos do Direito no Brasil, ignoram estudos sociológicos, antropológicos e históricos no Brasil
na elaboração de suas teorias. É necessário que os teóricos do Direito brasileiro, necessariamente utilizem da
interdisciplinaridade para a formulação de suas teorias. Enxergar o Direito apenas pelo olhar das normas e
das “idéias” é ceifar o Direito da sociedade. Não é possível teorizar sobre o Direito brasileiro sem uma
pesquisa, no mínimo, interdisciplinar.

13 “O conceito de ‘instituição’ procura precisamente traduzir, de forma um tanto oscilante, esta idéia de um
sistema de normas jurídicas incarado na realidade social”. HESPANHA, António Manuel. Ibidem, p. 14.

14 HESPANHA, António Manuel. Ibidem, p. 14.

15 HESPANHA, António Manuel. Ibidem, p. 17.

16 Nesse sentido não é possível esquecer da História dos conceitos, fundamental para a compreensão dos
conceitos históricos no tempo. A História dos conceitos ajuda a História “social” a entender a linguagem do
passado, a entender sua História. “Sem conceitos comuns não pode haver uma sociedade e, sobretudo, não
pode haver unidade de ação política. Por outro lado, os conceitos fundamentam-se em sistemas político-
sociais que são, de longe, mais complexos do que faz supor sua compreensão como comunidades lingüísticas
organizadas sob determinados conceitos-chave. (...) Portanto, a História dos conceitos é, em primeiro lugar,
um método especializado da critica de fontes que atenta para o emprego de termos relevantes do ponto de
vista social e político e que analisa com particular emprenho expressões fundamentais de conteúdo social ou
político. É evidente que uma analise histórica dos respectivos conceitos deve remeter não só à História da
língua, mas também a dados da História social, pois toda semântica se relaciona a conteúdos que ultrapassam
a dimensão lingüística”. KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: Contribuição à semântica dos tempos
históricos. Tradução de Wilma Patrícia Maas e Carlos Almeida Pereira. Rio de Janeiro: PUC
RIO/Contraponto, 2006, p. 98-103.

17 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Ibidem.p.381. Fazendo referencia a Walter Benjamin.

18 Complexo, pois consciente da complexidade social. Mas esse Direito deve, necessariamente, ser acessível
e preparado para toda a sociedade, sem ser utilizado como instrumento de poder ou de exclusão.
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19 REIS, José Carlos. Ibidem, p. 14.

20 REIS, José Carlos. Ibidem, p. 14.

21 A narrativa sobre a escravidão de um senhor de engenho e de um abolicionista sobre a escravidão no
século XIX será diferente. Ambas podem conviver desde que se percebido quem são os narradores e de onde
eles fazem as narrativas: da casa-grande ou da senzala?

22 SALDANHA, Nelson. Sociologia do Direito. 5ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 48-49.

23 GALEANO, Eduardo. De pernas pro ar: a escola do mundo ao avesso. 9ª ed. Tradução de Sergio
Faraco. Porto Alegre: L&PM, 2007, p. 216.

24 Nesse sentido é essencial a leitura de WOLKMER, Antonio Carlos. História do Direito no Brasil. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense,
2007.
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ENTRE O DISCURSO ILUMINISTA E A PRÁTICA COTIDIANA DA VIOLÊNCIA E DA
EXCLUSÃO: REVISITANDO A QUESTÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL

ENTRE LE DISCOURS ILUMINISTE ET LA PRATIQUE QUOTIDIENNE DE LA VIOLENCE ET DE
LA EXCLUSION: EN REMETTANT LA QUESTION DES DROITS DE L' HOMME AU BRÉSIL

Adriana Dias Vieira

RESUMO
Este artigo se propõe a problematizar as razões que impulsionam e consolidam o hiato histórico entre o
ordenamento jurídico e a
realidade brasileira, particularmente no que diz respeito ao papel exercido pelas ciências penais ao longo da
história do Brasil.
Neste sentido, busca-se identificar o momento de incorporação e adequação do conteúdo do discurso
iluminista, predominante
na Europa do séc. XVIII, às condições político-culturais do recém criado Estado brasileiro, observando a
violência do discurso
penal e da política criminal implantados na construção do Estado brasileiro, chegando a redefinir as noções
de Estado de Direito,
garantismo penal, direitos humanos e cidadania.

PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVES: Estado de Direito, violência, direitos humanos e
cidadania

RESUME
Cet article propose d'analyser les raisons qui actionnent et mettent en place la discontinuité historique entre
l'ordre juridique et la
réalité brésilienne, surtout dans ce qui concerne le rôle exercé par les scienses pénales au long de l'histoire du
Brésil. Dans ce
sens, on cherche à identifier le moment de l'incorporation et ajustement du contenu du discours de
l'iluminisme juridique,
prédominant à l'Europe du XVIII siècle, aux conditions politiques-culturelles du récemment crée État
brésilien, en observant la
violence du discours pénal et de la politique criminelle brésilienne inserés dans la construction de l'État
brésilien, allant jusqu'à
redéfinir les notions de l'État de Droit, droits de l'homme et citoyenneté.
MOT-CLES: MOT-CLES: État de Droit, violence, droits de l'homme et citoyenneté
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Introdução

O séc. XVIII foi um período decisivo para a construção do paradigma de direito ocidental moderno.

Foi na Europa oitocentista que se consolidaram não apenas as ciências sociais, mas ali também se desenhou

por primeira vez o que se convencionou chamar de sociedade industrial que, sem a pretensão comtiana, foi

exportada pela bandeira do colonialismo à América Latina. Se a Revolução Industrial modificou o cenário

sócio-econômico, as revoluções burguesas alteraram significativamente a estrutura política e jurídica em

vigor na Europa.

No mundo jurídico, o iluminismo se consolidou nos Estados europeus, como arauto da civilização e
da humanidade, redesenhou a teoria geral do Direito. Com esta intenção os contratualistas defenderam e
firmaram o constitucionalismo moderno, como a disciplina jurídica que estrutura o Estado moderno,
revestido das características necessárias a um Estado de Direito, e, de outro lado, que delimita o espaço
individual de não intervenção estatal, quando da 'positivação' dos direitos naturais e consequente
consolidação dos direitos humanos.

O direito penal, por sua vez, é 'reinventado', quanto no papel a ser desempenhado por ele e pelas
demais ciências penais. A partir do iluminismo, o direito penal se torna a disciplina jurídica que, por
excelência, delimita o direito de punir do Estado, constituindo-se em uma verdadeira carta de proteção de
direitos. Nas palavras de Ferrajoli “o direito penal dos ordenamentos desenvolvidos é produto
predominantemente moderno (…) os princípios sobre os quais se funda seu modelo garantista clássico –
legalidade estrita, responsabilidade pessoal, o contraditório entre as partes, a presunção de inocência – são,
em grande parte, como se sabe, fruto da tradição jurídica do iluminismo e do liberalismo” (FERRAJOLI:
2002, p. 37). Ferrajoli observa que, nas sociedades que adotaram o direito penal moderno, resta uma
dissonância entre o texto e o cotidiano das práticas e políticas criminais.

 

O modelo penal garantista, recebido na Constituição italiana como em outras Constituições como umparâmetro de racionalidade, de justiça e de legitimidade da intervenção punitiva, é, na prática, largamentedesatendido: seja ao considerar a legislação penal ordinária, seja ao se considerar a jurisdição, ou piorainda, as práticas administrativas e policialescas. Esta divergência entre normatividade do modelo emnível constitucional e sua não efetividade nos níveis inferiores corre o risco torná-la uma simplesreferência, com mera função ideológica no seu conjunto (FERRAJOLI: 2002, p. 785).

 
 

Os argumentos iluministas foram examinados, no séc. XX, pela escola revisionista. Ali se tentou
desvendar as 'razões' não ditas que impulsionaram as modificações nas legislações européias, quase sempre
distantes do discurso humanista e civilizador que esteve empregnado ao discurso iluminista.

 

A historiografia revisionista, e Foucault em particular, evidenciou que, enquanto os regimes despóticoslevavam em consideração, no momento da punição, os corpos dos indivíduos, a partir do iluminismo ateoria liberal-democrática se desenvolveu conjuntamente com a concepção dos sistemas punitivos quevisavam a “alma”: a pena se torna, em um primeiro momento, um instrumento de persuasão, uma técnicadisciplinar (SANTORO: 2005, p. 13)1.

 

No Brasil, o séc. XIX fez presenciar toda conjuntura de emancipação política (1822), a tardia
abolição da escravatura (1888) e, mais tarde, a proclamação de uma república bastante particular (1889).
Não é necessário ir longe para descobrir que a emancipação política não rompeu com os laços de
dependência histórica que o Brasil teria com a Europa, e, particularmente com a Península Ibérica2. Assim,
da leitura dos primeiros códigos brasileiros sente-se a influência dos ideias iluministas, das teorias européias,
e o esforço para que a incorporação fosse cautelosa, e adequada às peculiaridades locais.

A incorporação do discurso iluminista teve, no Brasil, traços bastante particulares, uma vez que
aqui se buscou conciliar a modernidade européia com a escravidão, o patriarcalismo e o coronelismo de uma
sociedade pré-capitalista, dependente e periférica.

Este estudo busca problematizar este momento histórico, formulando hipóteses que ajudem a
explicar este abismo, cada vez mais vertiginoso e atual, entre o ordenamento jurídico, particularmente no que
diz respeito ao Direito Penal garantista e o cotidiano da política criminal de repressão policial, frente à
violência urbana desenfreada no cenário social brasileiro. Para tanto, utilizar-se-á como referência teórica as
contribuições de Rusche e Kirchheimer (Escola de Frankfurt) e do italiano Alessandro Baratta sobre política
criminal e, no Brasil, os trabalhos realizados pelo Instituto Carioca de Criminologia, que revisam a história
do Brasil, revelando as práticas e os discursos sediciosos.
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1. A escravidão e a modernidade: o surgimento do Estado brasileiro

 

No Brasil a difusão do medo do caos e da desordem tem sempre servido para detonar estratégias deneutralização e disciplinamento planejado das massas empobrecidas. O ordenamento introduzido pelaescravidão na formação sócio-econômica sofre diversos abalos a qualquer ameaça de insurreição. O fimda escravidão e a implantação da República (fenômenos quase concomitantes) não romperam jamaisaquele ordenamento. Nem do ponto de vista sócio-econômico, nem do cultural. Daí as consecutivasondas de medo de rebelião negra, da descida dos morros. Elas são necessárias para a implantação depolíticas de lei e ordem. A massa negra, escrava ou liberta, se transforma num gigantesco Zumbi queassombra a civilização; dos quilombos ao arrastão nas praias cariocas (BATISTA: 2003, p. 21).

 

O direito português vigorou no Brasil durante todo o período em que esteve submetido ao poder
português (1500-1822). Historicamente, por quase quatrocentos anos, foi negada institucionalmente pelo
Direito positivo brasileiro a cidadania a negros e índios. O Livro V das Ordenações Filipinas autorizava a
prática de tortura contra eles. A arquitetura política e religiosa tratou de justificar todos os tipos de
exploração que eram necessários ao modelo colonialista da época: a Igreja católica afirmava que negros e
índios não tinham “alma”; o direito vigente considerava-os res, ou seja, mercadoria, no âmbito civil.

Em relação aos índios, o padre Anchieta afirmava se tratarem de bárbaros e pareciam estar mais
perto da natureza das feras do que da dos homens (ARAÚJO in CANCELLI: 2004, p.14). Nesta passagem,
fica claro o argumento de “desumanidade” dos índios.

 

A legislação do Reino, desde o princípio, aparentemente protegia os indígenas. Aparentemente, porquesempre oscilou entre o interesse dos colonos, ávidos de escravos, e a intenção missionária dos religiosos,que tentavam integrar os índios ao mundo dos brancos. Mas sempre houve a brecha da “guerra justa”, istoé, o beneplácito oficial ao extermínio (ARAÚJO in CANCELLI: 2004, p. 18).

 

A historiografia brasileira moderna tem trabalhado no sentido de reconstruir a memória dos
vencidos, destruindo a imagem do negro conformado, inerte, passivo. Têm-se estudado as revoltas e
insurreições, no sentido de entender suas dimensões, e suas conseqüências. Vera Malaguti afirma que o
período de transição do Brasil colônia ao Brasil Império é marcado por várias revoltas e a difusão do medo
como uma estratégia das elites brasileiras: o medo de uma revolução, do Zumbi, utilizado racionalmente para
reprimir violentamente os grupos afro-brasileiros, e impedir um projeto de inclusão social.

O direito era apenas mais um instrumento de repressão e prevenção contra uma rebelião dos negros
que, semanalmente, desembarcavam nos portos brasileiros, em navios negreiros, para serem vendidos em
praças públicas. A repressão também se voltava contra as religiões africanas e a religião muçulmana que se
difundia na colônia, motivo pelo qual foi presente no Brasil a Inquisição3 (NOVINSKY: 2002, p. 22). A
cidade de Salvador, naquele período e ainda hoje, estava cercada de quilombos e terreiros.

Maia lembra que, para se compreender o fenômeno da violência e da tortura no Brasil, não basta a
mera observação desta herança cultural, fruto da colonização portuguesa. A origem patrimonialista do
processo de colonização, quando a Coroa portuguesa confiou a empreendedores privados a exploração de
capitanias hereditárias, em que os donatários também tinham direito à designação de capitães e
governadores, e as empresas econômicas de brancos portugueses tinham poder de vida e de morte sobre os
africanos (MAIA: 2001, p.43).

Vera Malaguti lembra que remonta à criação da Guarda Real da Polícia (1809) a imensa
discricionariedade das polícias brasileiras que trabalham de acordo com uma política criminal seletiva e
racista. Analisando os dados da população carcerária do Rio de Janeiro (então capital da Colônia e sede da
Coroa portuguesa) apontados por Holloway4, ela afirma:

Com relação aos padrões de detenção, as pesquisas de 1810 a 1821 demonstram o critério de cor. Sãopouquíssimos os brancos presos. No Rio de Janeiro da época (quase metade da população era negra),80% dos julgados eram escravos, 95% nascidos na África, 19% ex-escravos e somente 1% livre. Nosistema penal dirigido à escravidão, os principais motivos para a prisão eram a fuga de escravos oupratica de capoeira. As ofensas à ordem somadas à fuga consistiam 60% das detenções e 30% por furtode roupas e alimentos (BATISTA: 2003, p. 142)

 

Com a Independência do Brasil (1822), foi outorgada a primeira Constituição brasileira, outorgada
por Dom Pedro I em 1824, a qual em seu art. 1°79 enunciava :

 

Art. 1°79. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base aliberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pelamaneira seguinte.
XIX. Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e todas as mais penas cruéis.

 

Entretanto, a Constituição não retirou o vigor das leis portuguesas no Brasil. A proibição da prática
de tortura, açoites e marcas de ferro quente dizia respeito aos “cidadãos”, mas a cidadania excludente
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pertencia a poucos. A escravidão foi mantida. Aos não-cidadãos (especialmente negros e índios), todo e
qualquer direito continuava a ser-lhes negado.

Desta forma, a incorporação do direito penal europeu moderno foi muito particular, cheia de
ambigüidades advindas das especificidades da sociedade brasileira da época. O Brasil buscou incorporar o
liberalismo europeu sem rupturas, tentando conciliar as leis penais e a escravidão, o militarismo e a
religiosidade brasileira. Neste sentido, Vera Malaguti afirma que “busca-se sempre uma forma jurídico-
ideológica que assimile uma hierarquização absolutista, que preserve as estratégias de suspeição e culpa do
direito canônico e que mantenha vivos o arbítrio e as fantasias absolutistas de controle total” (BATISTA:
2003, p. 123). No novo Estado brasileiro, será criado e mantido um violento sistema de controle social para
assegurar a manutenção da escravidão: direito penal, criminologia e política criminal se fundem para
concretizar o projeto que criminalizará a pele negra no Brasil.

 

2. A herança do Código Criminal de 1830

 

É neste marco histórico que se insere o Código Criminal brasileiro de 1830. Não representa ruptura
alguma com o sistema penal anterior, apesar de refletir as principais idéias iluministas, adaptadas à realidade
brasileira. Fruto de um período histórico conturbado, o Código Criminal, que substitui as Ordenações
Filipinas, legaliza, no recém criado Estado Brasileiro, a violência estatal contra negros, índios e peões livres,
bem como autoriza a violência privada, já que não proíbe os castigos aos escravos.

De acordo com as leis penais brasileiras de 1830, a pena de morte era legítima e tinha “escabrosa
facilitação processual para réus escravos que compete com a invulnerabilidade a ela dos senhores”
(BATISTA, Nilo & ZAFFARONI: 2003, p. 53).

Em seus arts. 14 e 60, impunha que:

 

Art. 14§6. É justificável o mal cometido no castigo moderado aplicado pelo senhor ao escravo, ou o que
dele resultar.

Art. 6°. Se o réu for escravo, e incorrer em pena que não seja capital ou de galés, será condenado na de
açoites e, depois de os sofrer, será entregue ao seu senhor, que se obrigará a trazê-lo com um ferro pelo
tempo e maneira que o juiz o designar.

 

Em 1833 é criada a Secretaria de Polícia, que abrange a Guarda Nacional e Polícia Militar, e o
processo estatal de repressão se refina, voltando-se contra os escravos, africanos livres, pobres, ciganos,
mendigos, vadios e crianças (BATISTA: 2003, p. 145).

O sistema repressivo intenso contra certos setores da sociedade brasileira são consolidados, com a
anuência das elites brasileiras que entendiam ser necessárias estas medidas para frear revoltas e manter a
escravidão. Analisando as causas da violência policial hoje no Brasil, Wacquant afirma que:

 

Essa violência policial inscreve-se em uma tradição nacional multissecular de controle dos miseráveispela força, tradição oriunda da escravidão e dos conflitos agrários, que se viu fortalecida por duasdécadas de ditadura militar, quando a luta contra a “subversão interna” se disfarçou em repressão aosdelinqüentes. Ela apóia-se numa concepção hierárquica e paternalista da cidadania, fundada na oposiçãocultural entre feras e doutores, os “selvagens” e os “cultos”, que tende a assimilar marginais,trabalhadores e criminosos, de modo que a manutenção da ordem de classe e a manutenção da ordempública se confundem (WACQUANT: 2001, p. 09).

 

3. A República Federativa do Brasil e a abolição das penas cruéis

 

3.1. A realidade brasileira republicana: o racismo é sempre do outro

 

Com a abolição da escravatura em 18885, a questão racial no Brasil poderia ter tomado um novo
rumo. Poderia apenas. Na verdade, os negros continuaram excluídos e a eles continuaram infligindo todos os
tipos de violência direta, estrutural e cultural (GALTUNG: 2002, p. 06). Os abolicionistas brasileiros –
pertencentes à elite urbana – intentaram um movimento de “branqueamento” do Brasil, pois acreditavam na
supremacia do “sangue branco” (DEUS in Seminários regionais preparatórios para conferência mundial:
2001, p. 179).
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Este processo de regulação, modernização e padronização do sistema de repressão vai se
aprimorando e, junto com a importação de mão-de-obra européia vai embranquecendo a cidade negra e
preparando-a para o mais longo processo de emancipação da escravidão. Estava-se criando o artefato-
antídoto contra a abolição, uma máquina mortífera de terror contra a ralé livre (BATISTA: 2003, p. 145)

A herança de todo esse cruel, sistemático e ininterrupto processo de exclusão social é o Brasil de
hoje, cujo racismo é mascarado na vida pública, velado na vida privada. É importante pontuar a observação
da profa. Lilia Moritz sobre a especificidade deste fenômeno no Brasil.

 

Uma das especificidades do preconceito vigente no país é seu caráter não-oficial. Enquanto em outrasnações se adotaram estratégias jurídicas que garantiram que a discriminação fosse amparada pelo corpoda lei, no Brasil, desde a promulgação da República, afirmou-se a universalidade dos direitos”(SCHWARCZ: 2001, p. 54)

 

Pesquisas produzidas na Universidade de São Paulo (USP) comprovam essa natureza
“mascarada/escondida/negada” da discriminação racial ainda hoje no Brasil. Pesquisa realizada em São Paulo
em 1988, e publicada na PubliFolha, impressiona: 97% dos entrevistados afirmaram não ter preconceitos;
98% disseram conhecer sim pessoas que revelaram existência de discriminação racial (SCHWARCZ: 2001,
p. 76). Afirma a profa. Lilia Moritz que a “conclusão informal da pesquisa era, assim, que todo brasileiro
parece se sentir uma “ilha de democracia racial”, cercado de racistas por todos os lados” (SCHWARCZ:
2001, p. 54).

3.2 Código penal de 1940 e as leis para gringo ver

 

O Brasil sofreu, ao longo do séc. XX, uma série de irrupções ditatoriais. Nestes momentos, em
particular na ditadura de Vargas (1937-1945) e na ditadura militar (1964-1985), a prática de tortura foi
sistematicamente utilizada contra os opositores do regime. A violência (tortura, desaparecimento etc.) é
utilizada como instrumento de “terrorismo de Estado”, entretanto não é declarada, pois seu caráter
clandestino faz parte de sua eficiência: a clandestinidade cria/produz o medo entre os cidadãos, o estado de
insegurança generalizado e, por conseguinte, a despolitização da vida pública.

Na primeira metade do séc. XX, durante a ditadura Vargas, foi promulgado o Código Penal de
1940. Os manuais jurídicos tendem a reproduzir a idéia de que este Código Penal reflete os ideais do direito
penal moderno: consolida a pena privativa de liberdade como a mais importante sanção penal, em
concorrência com outros dois tipos de sanção penal: pena privativa de direitos e multa. A violência que
dantes era abertamente exercida nas ruas e praças (assim como na experiência européia) deve, em tese,
passar a ser exercida nos cárceres brasileiros que, teoricamente, devem ser lugares de ressocialização do
apenado.

Entretanto, em seu texto original, o Código penal brasileiro reflete a concepção naturalística do
crime, nos termos da criminologia positivista de Lombroso6 e Ferri. Para Santoro, a criminologia positivista
enxerga o fenômeno da criminalidade como um dado natural e que, portanto, pode ser estudado de forma
científica, tal qual um físico ou químico em seus experimentos. Para tanto, a criminologia positivista ignora
toda a relação entre o fenômeno criminal e a organização social, bem como todo o processo de criação e
aplicação da lei penal (SANTORO: 2004, p. 23).

 

I positivisti negarono che le reazione ai reati degli apparati penali (il castigo) e delle istituzioni delcontrollo sociale mutano secondo il tempi e del luoghi. Essi si rifiutarono in altre parole di riconoscereche l’oggetto del loro studio, lungi dall’essere un dato naturale, era definito dagli apparati normativi edesecutivi degli Stati sulla base di determinati valori. Questo rifiuto li portò ad accettare le definizionisociali e legali del delitto come assolute e quindi come unico criterio per la individuazione dell’oggettodelle loro analisi. Per i criminologi positivisti i criminali, oggetto del loro studio, erano i soggetti che sitrovavano in carcere perché condannati per aver commesso un reato. Veniva così accettato come un datoincontestabile non solo la definizione normativa vigente di che cosa è delitto, ma anche i processiselettivi operati dagli organi giudiziari e di polizia (SANTORO: 2004, p. 24).

 

Não seria necessário afirmar aqui que as concepções fascistas da criminologia positivista
encontraram solo fecundo no Estado-Novo de Getúlio Vargas que, efetuando suas adaptações, utilizou-se
mais uma vez das concepções européias para consolidar um sistema repressivo contra os negros e pobres no
Brasil.

O art. 7°7 do CP brasileiro introduz as medidas de segurança na legislação brasileira:

 

Art. 7°7. Quando a periculosidade não é presumida por lei, deve ser reconhecido perigoso o indivíduo,se a sua personalidade e antecedentes, bem como os motivos e circunstâncias do crime autorizam asuposição de que venha ou torne a delinqüir.
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Afirma, entretanto, Francisco Campos, Ministro :

 

Seria ocioso qualquer arrazoado em sua defesa. Apenas cumpre insistir na afirmação de que as medidasde segurança não têm caráter repressivo, não são pena. (...) São medidas de prevenção e assistênciasocial relativamente ao estado perigoso daqueles que sejam ou não penalmente responsáveis, praticamações previstas na lei como crime (CAMPOS: 1940, p. 421).

 

Para Nilo Batista, no final do séc. XIX, a política criminal européia deu-se conta da ineficácia do
princípio da legalidade como instrumento de manutenção da ordem burguesa. Para tanto, criou a medida de
segurança, melhor demonstração de que “para os medos burgueses existe crime além da lei” (BATISTA
NILO: 1996, p. 302).

As reformas legislativas efetuadas em 19847 é que atenuaram as marcas da criminologia positivista
do Código penal brasileiro, tendo alterado respectivamente grande parte da Parte Geral e revogado toda a
Parte Especial. Atualmente, o Brasil é regido pelo Código Penal de 1940 que, ao longo dos anos, sofreu
imensas alterações legislativas. Ainda hoje, através do art. 5°9 do CP, mantém-se a influência da criminologia
positivista no ordenamento jurídico brasileiro:

 

Art. 5°9 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade doagente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento davítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

 

Pode-se portanto dizer que atualmente o Código penal brasileiro atual representa, pelo menos, do
ponto de vista formal, o moderno direito penal. Entretanto, no Brasil, há sempre uma grande e vertiginosa
distância entre o formal e o real. Histórica e culturalmente, o Código Penal de 1940 não representa uma
ruptura de mentalidade das elites brasileiras, que, portanto, subsistem acreditando serem eficazes as antigas
formas de repressão, não mais contidas nas leis brasileiras. Fazem-se as leis para agradar/adequar às
exigências da “civilização”, entretanto, mantém-se os antigos costumes. Este é o sentido da conhecida
expressão brasileira “lei para gringo ver”, que revela a mentalidade e os objetivos das leis promulgadas no
Brasil: particularmente as leis penais brasileiras “modernas” são feitas para serem vistas pela comunidade
internacional, e não para serem aplicadas. Estas leis refletem um ideal “humanitário” não brasileiro, não
construído dentro da sociedade brasileira. Promulga-se uma lei, sabendo-se ineficaz. E neste hiato, deixa-se à
discricionariedade dos agentes públicos o tratamento e a repressão policial.

Afirma o prof. Luciano de Oliveira que “nada exemplifica melhor essa permanência do que a
continuidade existente entre os castigos físicos que qualquer cidadão-do-mato aplicava antigamente aos
negros fujões e as torturas (às vezes chamadas eufemisticamente de “maus-tratos”) que qualquer comissário
de polícia aplica ainda hoje, sem maiores conseqüências, a qualquer ladrão pé-de-chinelo” (OLIVEIRA:
1994, p. 10).

Com o golpe militar de 1964, instaura-se uma nova ditadura no Brasil (1964-1985). Refina-se a
prática de tortura, desta vez utilizada contra os opositores do regime militar. estudantes e intelectuais foram
presos, torturados, mortos e exilados do país. Oliveira afirma que durante essa ditadura militar a classe média
e a alta conheceram os cárceres e a brutalidade policial brasileira. Como se tratava de pessoas, classificadas
por Oliveira como “intorturáveis”, a repercussão destes acontecimentos foi imensa. Com o fim da ditadura,
várias organizações de direitos humanos foram criadas com o intuito de combater a tortura e lutar pela
memória dos “vencidos”, ou seja, dos presos políticos torturados e “desaparecidos” naquele período.
Oliveira analisa este momento como uma “tomada de consciência” das elites brasileiras de esquerda para os
horrores da violência e das prisões no Brasil. Sobre este momento histórico, observará Helena Singer que:

A história recente do país, quando a luta pelo fim da ditadura
militar colocou em relevo a reivindicação de respeito aos direitos
humanos dos presos políticos. No começo dos anos 80, no entanto, a
anistia conquistada aos presos políticos levou as organizações que
os defendiam a se voltarem para os presos comuns. Do lado do
governo estadual, uma gestão mais comprometida com os valores
democráticos buscava uma política de "humanização das prisões",
aliada a uma proposta de reforma da polícia. Mas o contexto era de
crescimento acentuado da criminalidade, o que, ainda segundo a
autora, tornava o terreno fértil para os ataques ao governo por
parte de políticos de direita e membros da polícia e do judiciário,
com amplo espaço na mídia.8

 

 
 

O Brasil atual e suas contradições1.

1.
1.

 

Com o fim do período militar, a democracia constitucional é restabelecida no Brasil do final do séc.
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XX, com as suas limitações históricas. A Constituição Federal de 1988 representa um momento político de
afirmação do ideal democrático e dos direitos humanos, que, nas palavras de Singer “pregam a liberdade, a
igualdade e a fraternidade, valores aos quais seria de se supor que bem poucos fossem contrários nos dias de
hoje”. Entretanto, para ela “não é novidade que a luta pelos direitos humanos no Brasil dá-se de modo
fundamentalmente isolado em relação à massa da população, que não se identifica com suas reivindicações”9.

Com a democracia constitucional, paradoxalmente na política deu-se implantação de uma política
neoliberal de 'menos governo' social. No que diz respeito a discussão da criminalidade, Wacquant afirma que
a penalidade neoliberal apresenta o seguinte paradoxo: pretende remediar com um “mais Estado” policial e
penitenciário o “menos Estado” econômico e social, que é a própria causa da escalada generalizada da
insegurança objetiva e subjetiva em todos os países”(WACQUANT: 2001, p. 07).

Nos últimos vinte anos, vislumbrou-se um aumento das desigualdades sociais, acirramento dos
conflitos (urbanos e rurais) e uma escalada de violência e da repressão estatal, tendo no boom do sistema
penitenciário10, uma metáfora para a discussão de políticas públicas. Sobre o assunto, explica Vera Malaguti
que:

 

Na transição da ditadura para a "democracia" (1978-1988), com o deslocamento do inimigo interno parao criminoso comum, com o auxílio luxuoso da mídia, permitiu-se que se mantivesse intacta a estruturade controle social, com mais e mais investimentos na "luta contra o crime". E, o que é pior, com ascampanhas maciças de pânico social, permitiu-se um avanço sem precedentes na internalização doautoritarismo. Podemos afirmar sem medo de errar que a ideologia do extermínio é hoje muito maismassiva e introjetada do que nos anos da ditadura. Os "intervalos democráticos" da nossa história dopresente revelam os artifícios de manutenção de uma ordem desigual e hierarquizada (BATISTA: 2008).

 

Wacquant aponta que a utilização do cárcere como instrumento de controle repressivo da miséria é
ainda mais grave no Brasil, já que existe uma forte desigualdade de condições e de oportunidades e que são
desprovidos de tradição democrática. Isto porque as disparidades sociais vertiginosas e a pobreza em massa
alimentam o crescimento da violência criminal que tornam perigosos os grandes centros urbanos brasileiros e
banalizam o mal nas ruas. As elites brasileiras, sob o efeito devastador e ensurdecedor do medo e do pânico
orquestrado pela mídia brasileira, pedem mais repressão. Uma tendência aparentemente paradoxal dos
últimos anos: os movimentos de direitos humanos requerem do Estado mais e mais punição e o Estado
brasileiro tem respondido a isto com leis penais repressivas. Não se pensa na afirmação de Wacquant. Para
ele, “o crescimento espetacular da repressão policial nesses últimos anos permaneceu sem efeito, pois a
repressão não tem influência alguma sobre os motores dessa criminalidade que visa criar uma economia pela
predação ali onde a economia oficial não existe ou não existe mais” (WACQUANT: 2001, p. 09).

Quanto à violência policial no Brasil de hoje, Wacquant afirma:

 

A insegurança criminal no Brasil tem a particularidade de não ser atenuada, mas nitidamente agravadapela intervenção das forças da ordem. O uso rotineiro da violência letal pela polícia militar e o recursohabitual à tortura por parte da policia civil (através do uso da “pimentinha” e do “pau-de-arara” parafazer os suspeitos confessarem), as execuções sumarias e os “desaparecimentos” inexplicados geram umclima de terror entre as classes populares, que são seu alvo, e banalizam a brutalidade no seio do Estado.Uma estatística: em 1992, a polícia de São Paulo matou 1.470 civis (...) o que representa um quarto dasvítimas de morte violenta da metrópole naquele ano. É de longe o recorde absoluto das Américas(WACQUANT: 07).

 

Segundo dados do International Centre for Prison Studies11, houve uma explosão da população
penitenciária brasileira nos últimos 18 anos: em 1992, a população penitenciária era de 114.377 presos. Em
1997, já passavam dos 170.620 presos. Em 2001, o Brasil já somava 233.859 presos. De acordo com dados
oficiais do próprio Ministério da Justiça, o total de presos no sistema penitenciário e nas delegacias de polícia
no primeiro semestre de 2009 é de 469.807 presos12.

Ao contrário da experiência européia, que, para Emilio Santoro (não publicado) o aumento da
detenção está ligado ao aumento do número de estrangeiros presos13, resultado de uma política criminal de
restrição dos canais legais de migração, no Brasil, como afirma Vera Malaguti, o aumento da detenção tem
particularidades que devem ser consideradas. A mais flagrante delas é a imensa quantidade de presos
provisórios no Brasil. Em 2009, apenas para citar dado oficial do Ministério da Justiça, dos 469.807 presos,
mais de 141.000 deles são presos provisórios: mais de 30% da população penitenciária brasileira atualmente
é composta por presos provisórios.

A explicação para este número assustador certamente está no tipo de política criminal aplicada nos
últimos anos 'democráticos' que, sob o argumento da luta contra as drogas, têm criado uma situação de
grande esgarçamento do tecido social brasileiro e de governo da pobreza através do cárcere.

 

Conclusão
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A história da violência legitimada e cristalizada no discurso jurídico é um tema pungente entre
aqueles que estudam o discurso criminalizante, particularmente na realidade brasileira, desde a consolidação
das ciências penais 'modernas'. O interessante na pesquisa é observar que esta violência real buscou e ainda
busca certa invisibilidade sob o manto do iluminismo jurídico, incorporado às avessas pela estrutura jurídica
brasileira.

A incorporação do argumento iluminista se concretizou, mais para possibilitar a permanência das
estruturas sócio-culturais, que para uma mudança de perspectiva sobre os conceitos liberais de Estado de
Direito, cidadania e direitos humanos. É, portanto, na busca das 'permanências históricas' que se encaminham
as pesquisas de Gizlene Neder, Vera Malaguti e Nilo Batisto, no âmbito do Instituto Carioca de
Criminologia, de Luciano de Oliveira, da Universidade Federal de Pernambuco e de vários outros grupos de
pesquisa Brasil adentro.

Desde o momento de emancipação política (1822), o Brasil incorpora, em seu ordenamento
jurídico, noções e conceitos próprios do iluminismo. Diante do Estado de exceção imposto, da cidadania
excludente e da escravidão, os conceitos iluministas interessavam a uma parcela ínfima da sociedade
brasileira.

Na segunda metade do séc. XVIII, quando existiu – em tese – a possibilidade de criar uma estrutura
social mais fraterna, os 'bestializados', na expressão de José Murilo de Carvalho , assistiram pasmos a algo
que lhes era completamente estranho: a proclamação da República consolidou a dificuldade em se diferenciar
os espaços público e privado no Brasil. A repressão à cultura negra é a marca deste momento em que as
ciências penais desempenham um papel repressor do que Vera Malaguti chama de 'revolução Zumbi'.

A primeira metade do séc. XX demonstra a fragilidade da construção política não só brasileira, mas
de todos os países do capitalismo periférico frente as duas grandes guerras mundiais e um rearranjo da
geopolítica mundial. Na segunda metade do séc. XX, o Brasil passa por mais um processo de ruptura da
democracia constitucional e a violência institucionalizada e legitimada pelo direito naquela ocasião é hoje
objeto de estudo do direito transacional. Tanto isso é verdade que a discussão em torno da
constitucionalidade da Lei de Anistia voltou a ser questionada em vários países da América Latina, estando
esta discussão em estágio avançado na Argentina.

O assunto se torna mais interessante quando contextualizado no período democrático pós 1988
quando o Brasil proclama com força o surgimento de um Estado democrático de Direito, em que as
salvaguardas individuais se colocassem acima das demais estruturas normativas. O Código Penal de 1940
continuou a vigorar, mas com significativas alterações legislativas.

Entretanto, se no plano jurídico, a partir de 1988, o Brasil inaugurou uma nova fase de sua estrutura
jurídica, a realidade vivida pela sociedade brasileira continuou a ser bastante diferente daquela proclamada
pelo discurso jurídico. Os quatrocentos anos de história de exclusão trouxeram, no século XX, a explosão da
violência estrutural. A implementação de uma política neoliberal, ligada a uma desigualdade sócio-econômica
e a 'inabilidade' governamental para criar e gerir uma ampla política de inclusão social dos grupos excluídos
terminou por criar uma das sociedades mais desiguais do mundo e que hoje tem a tendência de requerer do
Estado mais punição: volúpia punitivo, para Helena Singer, ou populismo punitivo, nas palavras de Vera
Malaguti.

Esta tendência contaminou inclusive os grupos organizados em torno da defesa dos direitos
humanos. Recorda ela que estes grupos historicamente estiveram atrelados, no Brasil, a luta pelos direitos
dos presos, e, função disto, taxados de 'defensores de bandidos'. E até estes grupos hoje reproduzem esta
obsessão punitiva, defendendo a criação de leis que criminalizem uma série de condutas violadoras dos
direitos humanos. Hoje o Brasil ostenta a criminalização dos danos ambientais, da violência com a mulher,
entre outras.

Por fim, este populismo punitivo agravou a problemática discussão em torno da questão do sistema
penitenciário e impulsionou uma série de pesquisas sobre o papel do cárcere no Estado neoliberal, tendo nas
figuras de Loic Wacquant, Emilio Santoro e Lucia Re grandes estudiosos. A questão reside numa discussão
preliminar, profunda e coerente sobre sobre o significado das noções de Estado de Direito, cidadania e
democracia no Brasil. Atualmente, resta a obrigação de identificar as permanências históricas e a
consolidação da violência institucionalizada e legitimada pelo aparelho estatal brasileiro.
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2001.

 

 

 
1 No original: “la storiografia revisionista, e Foucault in particolare, ha sottolineato che mentre i regimi dispotici prendevano di mira,
al momento della punizione, i corpi degli individui, a partire dall’ illuminismo la teoria liberal-democratica si è sviluppata in simbiosi
aço la concezione di sistemi punitivi che miravano alle “anime”: la pena diventa in primo luogo uno strumento di persuasione, una
tecnica disciplinare”.

2Cf. Nilo Batista. Matrizes ibéricas do sistema penal brasileiro – I. Revan: Rio de Janeiro, 2002.

3 Sobre a atuação do Santo Ofício no Brasil, ver livro de Anita Novinsky, intitulado “Inquisição: prisioneiros do Brasil”.

4 Ver Thomas H. Holloway. Policia no Rio de Janeiro: repressão e resistência numa cidade do século XIX. Rio de Janeiro: FGV,
1977.

5 Importante salientar que o Brasil foi um dos últimos países da América Latina a abolir a escravidão.

6 A tese do italiano Cesare Lombroso, no livro “O homem criminoso” consiste em uma tentativa de tornar científica e biológica a
identificação de criminosos de acordo com suas especificidades físicas e psíquicas. Não será possível analisar a tese de Lombroso,
mas tão-somente pinçar que, para ele, o traço distintivo do criminoso é sua insensibilidade à dor. Esta insensibilidade – traço de
desumanização – é que justifica todos os tormentos sofridos em penitenciárias (DURAND: 1997, p. 163). Isto porque os criminosos
por natureza (“criminel-né”) são seres humanos cruéis por natureza e incapacitados de viver em sociedade. Os demais tipos de
criminosos (“criminel d´occasion”) podem ser ressociabilizados, pois não guardam em si essa mácula da desumanidade (DURAND:
1997, p. 171).

7 Ver Lei 7.209/84.

8Trecho extraído do artigo 'Direitos Humanos e Volupia Punitiva', publicado na Revista USP. Disponível em
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Table/Revista-USP-Dossiê-Direitos-Humanos-no-Limiar-do-
séc.-XX/

9Ibid.

10Cf. Lucia Re. Carcere e globalizzazione: il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa .  Roma:
Laterza, 2006.

11Ver http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/wpb_country.php?country=214

12Dados disponíveis no site do Ministério da Justiça, em
http://www.mj.gov.br/depen/data/Pages/MJC4D50EDBPTBRNN.htm

13Lucia Re. Carcere e globalizzazione: il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa. Roma: Laterza,
2006, p. 125-133.
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A HISTÓRIA DO CONCEITO DE BONAPARTISMO: OS BONAPARTES VISTOS POR
TOCQUEVILLE E MARX.

LA HISTORIA CONCEPTUAL DEL BONAPARTISMO: LOS BONAPARTES VISTOS POR
TOCQUEVILLE E MARX.

Adamo Dias Alves
Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira

RESUMO
O bonapartismo é um conceito político dos mais controversos, surgido nas primeiras décadas séc. XIX.
Muitos autores tiveram dificuldade na definição e no uso deste conceito decorrente do fascínio e ódio
gerados pelos governos de Napoleão Bonaparte e Louis Bonaparte no continente europeu.
Utilizando-se da História dos conceitos, que analisa a semântica histórica dos conceitos, o presente artigo
busca descrever a forma como o conceito de bonapartismo foi percebido por dois autores clássicos: Alexis
de Tocqueville e Karl Marx.
Em um primeiro momento será explicada a metodologia da História dos conceitos. Em um segundo
momento será analisado o contexto do surgimento do conceito e por último o desafio de caracterizar o
bonapartismo realizado por Tocqueville e depois Marx.
PALAVRAS-CHAVES: BONAPARTISMO; CESARISMO; HISTÓRIA DOS CONCEITOS;
DEMOCRACIA;

RESUMEN
El bonapartismo es uno de los conceptos políticos más controvertidos, que apareció en las primeras décadas
del siglo XIX. Muchos autores han tenido dificultades en la definición y uso de este concepto debido a la
fascinación y el odio generado por los gobiernos de Napoleón Bonaparte y Luis Bonaparte en Europa.
Utilizando la Historia conceptual, que analiza la semántica de los conceptos históricos, este artículo tiene
como objetivo describir cómo el concepto de bonapartismo fue percibido por dos autores clásicos: Alexis de
Tocqueville y Karl Marx.
Al principio vamos a explicar la metodología de la historia conceptual. En una segunda fase se analizará el
contexto de la aparición del concepto y, finalmente, el desafío de caracterizar el bonapartismo hecho por
Tocqueville y después por Marx.

PALAVRAS-CLAVE: BONAPARTISMO; CESARISMO; HISTORIA CONCEPTUAL; DEMOCRACIA;

1 - A HISTÓRIA DOS CONCEITOS COMO METODOLOGIA DA HISTÓRIA.

 

 

            A história como objeto de estudo comporta várias perspectivas de investigações.

            A primeira seria a perspectiva da história tradicional que entende que a história é marcada por
continuidades, pelos grandes acontecimentos e suas datas, pelo culto aos heróis e grandes personalidades.

            A segunda perspectiva própria da nova historiografia rechaça esta postura e busca demarcar que a
história não é caracterizada por uma idéia de progresso constante, não é linear, nem mesmo contínua. A
história é factual, complexa, contingente, expressa relações de poder que se manifestam inclusive na forma
de se interpretar a história. Deve-se evitar a leitura romântica da história, desmistificar tanto os ídolos como
a idéia da existência de um passado glorioso que encobre as estruturas subjacentes aos eventos. 

O presente estudo opta pela segunda perspectiva que compreende que a história só é história na medida em
que não consente nem no discurso absoluto, nem na singularidade absoluta, na medida em que o seu sentido
se mantém confuso. Esta perspectiva de analisar a história desconfia dela mesma, a critica, pois reconhece no
discurso, o resultado de relações de poder que se manifestam na forma como são usadas as palavras, os
termos e os conceitos para recontar uma experiência ocorrida no passado.

Dentre as metodologias da história, a História dos conceitos,  Begriffsgeschichte, é uma metodologia da
história inserida nesta nova historiografia que analisa a semântica histórica dos conceitos. Partindo da
afirmação que o sentido das palavras e termos está envolto em culturas e estão mudando constantemente, a
história dos conceitos mostra como uma determinada palavra vem sido associada a diferentes sentidos ao
longo da História.

Tem como um de seus fundadores e principal teórico Reinhart Koselleck (1923-2006) um dos mais
importantes historiadores alemães do pós-guerra.

Koselleck[1] compreende que a história dos conceitos é um método especializado da crítica de fontes que
atenta para o emprego de termos relevantes do ponto de vista social e político e que analisa com particular
empenho expressões fundamentais de conteúdo social e político. A análise desses conceitos deve remeter não
só a história da língua, mas também a dados da história social, pois toda semântica se relaciona a conteúdos
que ultrapassam a dimensão linguística (KOSELLECK, 2006, p.103).
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Nenhum conceito é exatamente a sua ocorrência total e perfeita apreendida no tempo porque toda história é
algo diferente do que sua articulação linguística consegue nos transmitir.

Os acontecimentos históricos não são passíveis sem atos de linguagem, e as experiências que adquirimos a
partir deles não podem ser transmitidos sem uma linguagem. Mas nem os acontecimentos nem as
experiências se reduzem à sua articulação linguística, pois em cada acontecimento entram inúmeros fatores
que nada tem a ver com a linguagem, e existem estratos da experiência que se subtraem a toda comprovação
linguística. Assim estruturas pré-linguísticas e a comunicação linguística, história e linguagem estão
entrelaçadas, dependem uma da outra, mas nunca coincidem inteiramente (KOSELLECK, 2006, p.267).

Gadamer (1900-2002) exerceu grande influência no pensamento de Koselleck. Foi mestre de Koselleck em
Heidelberg, mas no tocante à interpretação da história divergiram consideravelmente, pois para Koselleck a
história não se reduz a linguagem, não é uma simples filologia visando extrair a verdade dos textos, mas se
aproxima de uma realidade passada, de uma experiência que se situa além dos textos e que pode conter uma
estrutura de longo prazo não identificada linguisticamente. Linguagem e História permanecem analiticamente
separadas apesar de história e linguagem se condicionarem mutuamente. A história não seria um subcaso do
compreender existencial da hermenêutica.

 

Se existem tais pressupostos (condições pré- ou extralingüísticas) da história que não se esgotam na
linguagem nem são remetidos a textos, então a história deveria ter, do ponto de vista epistemológico, um
status que a impede de ser tratada como um subcaso da hermenêutica. Esta é a tese que quero fundamentar
(KOSELLECK, 1997, p.69) (TRADUÇÃO NOSSA) [2].

 

Diferente dos anseios de Gadamer de que a história dos conceitos fosse aplicada, sobretudo, pra história
antiga, Koselleck direciona sua investigação para a modernidade.

Koselleck caracteriza a modernidade pela constante aceleração temporal que pode ser vislumbrada ao se
relacionar as experiências do passado e as expectativas com relação a um futuro que tende cada vez mais a se
desprender dos limites possíveis dados pela experimentação.

Para a compreensão da relação entre passado e futuro, Koselleck utiliza duas categorias meta-históricas:
espaço de experiência e horizonte de expectativa.

A experiência é o passado atual, aquele no qual acontecimentos foram incorporados e podem ser lembrados,
se fundem tanto elaboração racional como formas inconscientes de comportamento. A experiência é passada
de geração por geração, sempre está contida e é conservada por uma experiência alheia. A história é,
portanto, concebida como conhecimento das expressões alheias, várias ocorrências justapostas de histórias
ocorrendo simultaneamente.

A expectativa também é ligada ao interpessoal, é atual pois se realiza no hoje, é o futuro presente, o previsto,
o ainda-não. A expectativa pode ser composta por desejo, vontade, medo, esperança, curiosidade, análise
racional, etc (KOSELLECK, 2006, p.310).

Não são termos complementares apesar de se relacionar e tem formas de ser diferentes. Jamais coincidem,
assim como um alerta para o historiador é que uma expectativa jamais pode ser deduzida exclusivamente da
experiência. As expectativas podem ser revistas, as experiências recolhidas. Como afirma Koselleck "uma
experiência feita, está completa na medida em que suas causas são passadas, ao passo que a experiência
futura, antecipada como expectativa, se decompõe em uma infinidade de momentos temporais"
(KOSELLECK, 2006, p.310).

A história dos conceitos surgiu como uma crítica à tradução contextualizada de expressões
cronologicamente relacionadas ao campo semântico constitucional, em seguida essa especialização pretendeu
uma crítica a história das idéias, compreendida por Koselleck como "conjunto de grandezas constantes,
capazes de se articular em diferentes formas históricas sem qualquer alteração essencial", a partir desses
empreendimentos que a metodologia da história dos conceitos passou a perceber que ao longo da
investigação de um conceito podia-se investigar também o espaço de experiência e o horizonte de
expectitativa associados a determinado período, ao mesmo tempo em que se investigava também a função
social e política deste conceito (KOSELLECK, 2006, p.104).

Esta metodologia busca traduzir sentidos lexicais em uso no passado, como o bonapartismo, para a nossa
compreensão atual, pois,  em um primeiro momento, a ação investigativa se processa pela análise sincrônica
do passado que ao ser redefinida, é completada de forma diacrônica. Operacionalizada ao longo das épocas,
acaba por se transformar, também no que diz respeito ao conteúdo, em uma história do respectivo conceito
ali abordado. Em uma segunda etapa da investigação os conceitos são separados de seu contexto situacional
e seus significados lexicais investigados ao longo de uma sequência temporal, para serem depois ordenados
uns em relação com os outros, de modo que as análises históricas de cada conceito isolado agregam-se a
uma história do conceito. Neste estágio da investigação, o método histórico-filológico se sobressai por seu
caráter histórico conceitual.

A análise da história dos conceitos  acaba por aumentar o rendimento social e histórico da investigação.
Pode-se perceber por quanto tempo permaneceu inalterado o conteúdo de um conceito, o quanto este foi
alterado, de que modo o sentido de um conceito foi alterado ao longo do tempo. Só por esta análise
diacrônica que realizamos do emprego de um conceito em seu determinado tempo histórico que se pode
avaliar o impacto social ou político, assim como de suas respectivas estruturas.
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A história dos conceitos coloca-se como problemática indagar a partir de quando determinados conceitos
são resultados de processos de teorização. Essa problemática é possível de ser empiricamente tratada,
objetivando essa constatação, por meio do trabalho com as fontes.

Koselleck defende a hipótese de que todo conceito é sempre concomitantemente fato (Faktor) e indicador
(Indikator). Todo conceito é não apenas efetivo enquanto fenômeno lingüístico; ele é também imediatamente
indicativo de algo que se situa para além da língua (KOSELLECK, 1992, p.3).

O historiador tem que ter em mente que todo conceito articula-se a certo contexto sobre o qual também
pode atuar, tornando-o compreensível.

No tocante aos tipos de conceitos, Koselleck os classifica em três grupos: no primeiro grupo encontram-se
os conceitos tradicionais da doutrina constitucional aristótelica, cujos sentidos lexicais permaneceram em
parte e cuja exigência pode também ser resgatada empiricamente nos tempos de hoje. Por outro lado, há
conceitos cujo conteúdo se alterou de maneira tão decisiva que a despeito da mesma constituição linguistica,
são dificilmente comparáveis; seu sentido só pode ser recuperado historicamente. Por fim, tem-se os
neologismos que surgem em certos momentos e que reagem a determinadas situações sociais e políticas cujo
ineditismo eles procuram registrar ou até mesmo provocar, neste exemplo temos comunismo, fascismo, e o
bonapartismo (KOSELLECK, 2006, p.106).

Por se desenvolver nesta pesquisa uma história de um conceito de movimento[3], o bonapartismo, é
necessário explicar as peculiaridades deste tipo de conceito.

Os conceitos históricos, sobretudo os políticos e sociais, foram cunhados para apreender os elementos e as
forças da história, como por exemplo democracia, ditadura, politéia,etc. Quando se tem um neologismo, ele
pode ser uma reação à uma situação nova não vislumbrada no espaço de experiência ou a busca por gerar
uma nova relação social e política empreendida por determinado estrato social. Os conceitos são decorrentes
de relações sociais e políticas, mas é importante salientar que os conceitos podem também gerar estas
mesmas relações.

Na modernidade, a temporalização gera uma grande influência sobre a linguagem e após a Revolução
Francesa se tem todo um uso desta influência no vocabulário político e social. O tempo integra os principais
conceitos da política, dos programas sociais de forma que tudo a ser debatido leva em consideração uma
variação temporal sem o qual conceito  e argumento perdem sua força (KOSELLECK, 2006, p.296).

Conceitos como república que tem uma experiência já saturada, é convertido em um conceito de expectativa,
isso é possível pelo emprego de uma expressão que indica uma princípio do movimento histórico, que
contém um mandamento de ação política para a implementação de algo. Assim fez Kant ao elaborar o
conceito de republicanismo.

 

Para ele a "república" era uma finalidade que podia ser deduzida da razão prática, e a qual o homem desde
sempre aspirou. Para o caminho que haveria de levar a isto, Kant empregou a nova expressão
"republicanismo". O republicanismo indicava o principio de movimento histórico, e impulsioná-lo era um
mandamento de ação política. Qualquer que seja a constituição hoje em vigor, o que importa, a longo prazo,
é substituir a dominação do homem sobre o homem pela dominação das leis, isto é, tornar realidade a
república (KOSELLECK, 2006, p.325)

 

            O antigo conceito que expressava uma experiência determinada, se transforma em um objetivo, uma
finalidade ao mesmo tempo que o sufixo "ismo" se temporalizava em um conceito de movimento. Assim
republicanismo servia para antecipar o movimento histórico e influenciando o acontecer político. Assim o é
com fascismo, comunismo e bonapartismo.

            Estas expressões ao serem criadas possuíam pouco ou nenhum conteúdo de experiência, mas como
conceitos de movimento tem a tarefa de levar a um futuro novo, ajudam a criar novas situações
constitucionais. São termos que reagem ao desafio de transformação constante e aceleração temporal típica
da sociedade moderna. Os conceitos são ampliados não de forma casual ou arbitrária, mas como uma
adaptação operada no processo histórico.

            Os conceitos de movimento servem como estandartes, padrões, lemas para ordenar a sociedade
moderna, fazer diagnósticos científicos e políticos, sendo por isso slogan para partidos políticos
(KOSELLECK, 2006, p.326).

            A história dos conceitos além de trabalhar com a perspectiva dos conceitos em movimento, trabalha
com outra classificação denominada de conceito-chave (Grundbegriffe), classificações que podem coincidir
em um mesmo conceito.

             No Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in
Deutschland, um dicionário interdisciplinar de 1972 publicado em oito volumes, editados por Otto Brunner,
Werner Conze e Reinhart Koselleck  em seu primeiro volume tem-se a análise de vários conceitos-chave
como os conceitos de ditadura, democracia, bonapartismo, cesarismo entre outros.
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2 - O CONTEXTO DO SURGIMENTO DO CONCEITO DE BONAPARTISMO.

 

 

O conceito de bonapartismo, um neologismo do séc. XIX que expressa um conceito de movimento, é
também classificado por Koselleck de Grundbegriffe, conceito-chave ou conceito básico. Diferente dos
conceitos em geral, um conceito-chave é:

 

"... inescapável, parte insubstituível do vocabulário político e social. Conceitos básicos combinam múltiplas
experiências e expectativas de tal forma que eles se tornam indispensáveis a qualquer formulação das mais
questões urgentes de um determinado tempo. Todos são sempre polêmicos e controvertidos (KOSELLECK
In RICHTER, 2005, p.226) [4]. (TRADUÇÃO NOSSA).

 

Richter lembra que conceitos como bonapartismo, cesarismo, foram usados livremente por qualquer tipo de
análise, fosse um texto científico, filosófico, jornalístico ou pelo senso comum. Muitas vezes este tipo de
conceito foi empregado para gerar polêmica, mas também e ao mesmo tempo, atender a vários propósitos:
identificar e desacreditar alianças, posturas contrárias a um valor de determinados setores da sociedade,
estabelecer a ordem, alcançar liberdade política, implementar democracia (RICHTER, 2005, p.226).

Um conceito-chave pode sofrer várias contestações sobre seu significado que pode ser fruto de uma
estratégia semântica para que seu uso sofra reversão, uma neutralização ou uma redefinição. Hobbes reduziu
tirania a uma desagradável soberania, Robespierre inverteu o sentido negativo da palavra tirania ao usar e
defender o termo despotismo da liberdade. Estas estratégias semânticas utilizadas na construção do discurso
foram fundamentais e são ainda utilizadas pelos mais variados atores políticos, seja para desacreditar,
corroborar, criar, redefinir ou neutralizar o argumento de um adversário.

Uso muito freqüente no período das revoluções, o abuso das palavras foi tema inclusive de discussão por
Locke na sua obra Ensaio sobre o entendimento humano em seu capítulo 10, do terceiro livro, afirmando
que este abuso "gerava confusão, desordem, incerteza", poderia gerar a destruição ou desuso das normas, da
religião e da Justiça (LOCKE In RICHTER, 2005, p.p.231-232).

Fato é que franceses utilizaram de novos conceitos e de redefinições para atacar o Antigo Regime, evidenciar
dominação por uma classe, criticar instituições como a Igreja, denunciar os privilégios de uma forma geral.
Diderot, Voltaire e muitos outros utilizaram dessa prática antes e após as revoluções do séc. XVIII. Um
exemplo bastante difundido foi a redefinição que Sieyès realizou em seu famoso texto O que é o Terceiro
Estado? Ao redefinir toda a dinâmica da reunião dos Estados Gerais e ressaltar a grande importância do
segmento do Terceiro Estado para a ordem revolucionária, a redefinição pode auxiliar muito o interesse dos
revolucionários em derrubar os privilégios e os estamentos.

Tirania e despotismo, conceitos-chave que já haviam sido muito utilizados nos séculos anteriores, foram
classificados e re-classificados como por autores como Montesquieu, ao ponto de serem tratados até como
sinônimos, o que diferia muito da separação feita entre eles por Aristóteles na Antiguidade.

A questão é que num curto período de tempo de uso variado de vários conceitos-base, a França vivencia a
Tomada da Bastilha, o Terror, o Diretório e um golpe de Estado por Napoleão Bonaparte.

A aceleração na modernidade fica evidenciada na dificuldade em se definir algo novo, em criar estabilidade
nas instituições que sofriam mudanças bruscas em curto período de tempo. O título de defensores da
revolução mudava em questão de semanas. Questões como quem são os revolucionários? Quem são os
conservadores? Qual o papel dos girondinos? E dos jacobinos? O rei ora expressão de poder legítimo é
executado por aqueles que eram contra a pena de morte, dentre eles Robespierre.

Neste período percebe-se a dificuldade em consolidar conceitos, eles são apropriados pelos mais diversos
setores, o passado não é mais base para se repensar o presente.

O próprio termo vontade geral de Rousseau (1712-1778) é apropriado de diversas maneiras seja nos
discursos de Robespierre[5], seja para a interpretação liberal da representação política. Este termo dará
origem à teorização de uma soberania popular ilimitada do povo por Sieyès (1748-1836) que, entretanto, era
contrário ao sufrágio universal e a participação política da maioria da população. (LOSURDO, 2004, p. 45 e
ss.)

O pensamento antidemocrático dos autores liberais encontram suas origens no anti-jacobinismo, e na defesa
das prerrogativas políticas da burguesia no receio de perder suas posses e seu poder político para uma forma
de governo de uma democracia de massas ou de uma ditadura.

Depois do Termidor, a burguesia liberal termina por se ver diante de um dilema: por um lado, adere ao
regime representativo em função antiabsolutista e antifeudal; por outro, deve impedir que a representação
política confira uma excessiva influência às massas populares. A saída encontrada era o retorno a uma
política de rígida restrição censitária dos direitos políticos que caracterizava o antigo regime: a crítica à
política social dos jacobinos é feita concomitantemente com a crítica ao sistema eleitoral democrático.
Particularmente visado é o imposto progressivo, denunciado como sinônimo de "lei agrária" e, portanto, de
atentado ao direito de propriedade (LOSURDO, 2004, p.16).
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Outra medida desejada pelos membros da burguesia liberal é a reivindicação da existência do voto censitário,
implementação de barreiras à participação do povo, mudanças na estrutura dos representantes políticos que
além de extremamente ineficaz e lenta na decisão de questões, abria a possibilidade de eleger partidários do
neojacobinismo.

Pela análise destas questões se percebe que o mito de que o liberalismo levava necessariamente a democracia
é desfeito. Sieyès, famoso pelo panfleto O que é o Terceiro Estado? defende uma representação popular
mais ampla, mas a compreende com a defesa do voto censitário. Sieyès teorizou a existência e a necessidade
de se distinguir cidadãos ativos e cidadãos passivos. Considerava como um fato pacífico que "a multidão sem
instrução" seja obrigada a um trabalho "forçado", portanto, seja "privada de liberdade". Outra proposta sua
era introduzir na França o trabalho servil ou semi-servil, a que deveriam ser submetidos os cidadãos passivos
ou as "máquinas de trabalho", estas duas categorias que segundo o autor liberal, às vezes, coexistiriam
tranqüilamente. E, além da menção às machines de travail, o porta-voz do Terceiro Estado e da burguesia
liberal francesa fala da "maior parte dos homens" como "instrumentos humanos da produção" ou
"instrumentos bípedes", retomando em última análise a categoria de que se serve Aristóteles para definir o
trabalho servil (SIEYÈS in LOSURDO, 2004, p.45).

 É justamente este esvaziamento do sufrágio universal, do conceito de democracia, de cidadania, de
soberania popular que formou o contexto do surgimento do bonapartismo. Sieyès é inclusive um dos
apoiadores do golpe de Estado de 18 de brumário de Napoleão Bonaparte, só após perder seu poder se
tornará crítico como vários autores liberais do bonapartismo[6].

É diante deste quadro de clausulas limitadoras dos direitos políticos, de desgaste da representação política
junto à população já descrente com a política e a defesa dos valores da revolução que surge a figura de
Napoleão.

O general Napoleão Bonaparte se destaca em várias campanhas e a cada vitória vai conseguindo mais apoio
e reconhecimento dos mais variados setores da sociedade.

Napoleão arregimenta um grande apoio das tropas militares e do campesinato. Afirma ser filho da revolução
e defensor de seus ideais contra um inimigo interno e externo que ronda e ameaça o país.

Em um contexto marcado pela preocupação da classe dos proprietários de terras e pequenos burgueses com
levantes populares e uma retomada de poder de neojacobinos, receio de derrota francesa nas frentes de
batalha, inconstância das instituições políticas, desrespeito à Constituição e aos direitos dos cidadãos, a
figura de Bonaparte atendia bem a idéia de um defensor que ao mesmo tempo em que ludibriasse o povo ao
se afirmar seu defensor e representante, pudesse criar uma nova ordem defensora dos direitos da minoria
política e proprietária de bens na França.

É assim que inicialmente liberais como Sieyès verão a figura de Bonaparte como um aliado na defesa de seus
interesses e privilégios. Contudo, após o golpe Bonaparte irá pouco a pouco retirar qualquer empecilho ou
rival do seu governo no consulado até consolidar uma estrutura em que ele é o representante único no
Império.

Para alcançar o poder Napoleão usa de um plebiscito que o transforma em Imperador da França, reforça a
idéia da legitimidade de seu governo perante qualquer ataque de opositores e enfraquece a oposição ao seu
poder pelo Senado. Assim surgia uma nova forma de governo que seria posteriormente definida em 1816
como bonapartismo.

Como prática da época esta nova forma de governo recebeu as mais variadas denominações que ora
defendiam-na (conotação positiva), ora atacavam-na na pessoa do imperador e de tudo que ela representava
(conotação negativa).

 

 

3 - TOCQUEVILLE E A CRÍTICA AO GOVERNO DOS BONAPARTES

 

 

Quando Alexis de Tocqueville (1805-1859) inicia seus escritos políticos, o termo bonapartismo era
vulgarmente utilizado na França. Era aplicado de forma positiva entre os partidários do regime personalista
de Napoleão Bonaparte e em sentido negativo pelos autores liberais que o relacionavam ao termo
despotismo.

O traço distintivo de Tocqueville para os demais autores é que ele percebe o ressurgimento do regime
pessoal de Napoleão Bonaparte sendo retomado pelo seu sobrinho Louis Bonaparte, ou Napoleão III, graças
à contrariedade de seus contemporâneos à forma de governo democrática, e da implementação de uma forma
de governo que não era legítima ou mesmo a melhor forma de governo possível para a França.

Tocqueville, em suas obras, busca descobrir uma forma de governo legítima e que não degenerasse nas
experiências francesas do Terror e de Napoleão Bonaparte.

Tocqueville chegou a conclusões muito diferentes sobre a possibilidade de combinar democracia com
liberdade, da soberania popular com respeito aos direitos individuais do que chegara Guizot e Constant.
Embora ele não sentisse menos antipatia do que eles com relação ao Terror e o Império Napoleônico.
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O interessante é que Tocqueville critica a proposta dos autores da restauração como Guizot de um governo
dos capazes, dos melhores da sociedade, apesar de seu pai ter sido beneficiado com o cargo de prefeito no
período da restauração graças a essas políticas defendidas por Constant e Guizot.

Para que não ocorresse a degeneração dos governos, Tocqueville identificou cinco formas de governo que
eram verdadeiras ameaças à democracia moderna: o despotismo legislativo, a tirania da maioria sobre a
opinião pública, o governo despótico ao modelo dos Césares, a despotismo democrático ou administrativo
de uma centralização moderada, e o despotismo militar ou imperial, que é o que outros autores chamaram de
bonapartismo ou ditadura (RICHTER, 2007, p.250).

O despotismo legislativo é visto por Tocqueville como uma forma diferente da idéia de Montesquieu de que
despotismo era o governo arbitrário e absoluto de um só homem. A experiência existente com a convenção
nacional durante a Revolução Francesa demonstra como um corpo de representantes pode exercer suas
funções de forma arbitrária e absoluta, sem consideração a existência de uma constituição e de direitos civis
dos cidadãos.

Esta forma foi bem descrita por Tocqueville em 1848 no momento da discussão sobre a constituição da
Segunda República. Ele defendeu o bicameralismo devido à relação do unicameralismo com o Terror.

"A doença fatal e crônica para as (unicameral) legislaturas é a sua intemperança na legislação. A tirania desse
ramo é constituída na sua vontade insaciável de continuar a fazer leis... A (característica) da doença (lèpre)
das democracias é impetuosidade, a imprudência legislativa que culmina com a opressão[7] (TOCQUEVILLE
In RICHTER, 2007, p.250.

 

            Neste caso, Tocqueville utilizada de forma indistinta tirania e despotismo para expressar esta grande
produção legislativa que levaria a intromissão nos assuntos privados dos cidadãos não normatizados.

            A tirania ou despotismo da maioria que suprime as liberdades de pensamento e de expressão seria
outra ameaça às democracias ocidentais.

            É o receio comum a Guizot e Constant dos efeitos negativos da soberania popular ilimitada. Para ser
evitada Tocqueville recomenda a redução da centralização administrativa para mitigar esta tirania da maioria,
pois não é possível eliminá-la. Esta seria ação no plano político. No plano jurídico Tocqueville entendia ser
imprescindível a garantia da liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a garantia do uso incontestável
dos direitos individuais.

            Losurdo entende que Tocqueville seria outro autor liberal que apesar de combater o bonapartismo
lhe dá causa. Para o marxista italiano, Tocqueville antes de ser descrito como um teórico da democracia
deveria ser elencado entre os seus críticos, considerando as suas reflexões sobre o sufrágio universal e
direito. O autor de Democracia na América teria partido das mesmas preocupações sociais que se observa
na tradição liberal anterior a ele: seria nitidamente contrário a uma intervenção do poder político no campo
econômico, a qualquer hipótese de redistribuição de renda e, consequentemente, a um sistema eleitoral capaz
de favorecer tais eventualidades.

O liberal francês está tão distante da idéia de sufrágio universal e de participação democrática das amplas
massas na vida política que, em transparente polêmica contra a agitação dos banquetes, declara: "Não se
deve cortejar o povo e não se deve conferir-lhe, pródiga e temerariamente, mais direitos políticos do que
aqueles que é capaz de exercer". Em compensação, em relação às "necessidades do pobre", os órgãos legisla-
tivos, eleitos em base censitária, devem mostrar uma solicitude "filantrópica", de modo a vincular o povo às
instituições e a "consolá-lo do lato de não fazer a lei, fazendo-o incessantemente ver que o legislador pensa
nele" (LOSURDO, 2004, p.21).

 

Continuando a classificação das ameaças a democracia, Tocqueville descreve a tirania dos Césares. Este
perigo a democracia tem como causa o despreparo da população em exercer a cidadania e o não
estabelecimento de uma regra de exercício do poder pela maioria na França naquela época:

Mas eu acho que, se as instituições democráticas não são introduzidas gradualmente entre nós [em França], e
se a todos os cidadãos não forem fornecidas as idéias e sentimentos que primeiro os prepararão para a
liberdade, não haverá independência de ninguém, (...) mas uma tirania iguais para todos. E eu prevejo que, se
neste momento não se conseguir estabelecer a regra pacífica do maior número, vamos acabar mais cedo ou
mais tarde, sob o poder ilimitado de uma única pessoa. [8] (TRADUÇÃO NOSSA) (TOCQUEVILLE In
RICHTER, 2007, pp.252-.253).

 

            Esta classificação foi muito problemática para o autor que mudou seu entendimento sobre a sua
possível ocorrência ao longo do tempo.

Numa primeira edição de A democracia na América Tocqueville apresenta aos franceses, duas formas de
governo uma marcada por uma democracia moderada com controles sobre o governo e outra marcada pela
tirania dos césares. Contudo, Richter ressalta que segundo alguns manuscritos encontrados posteriormente,
Tocqueville mudou de opinião e afirmou ter tratado a questão na primeira edição de A democracia de forma
superficial. Segundo palavras de Tocqueville: "A tirania dos Césares era um espantalho que não amedrontava
ninguém[9]" (TRADUÇÃO NOSSA) (TOCQUEVILLE In RICHTER, 2007, p.253).
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            Com o Segundo Império, Tocqueville abandona por vez qualquer referência a Roma Antiga ainda
mais depois que defensores de Louis Bonaparte viam-no como Júlio César um ser que a providência manda
para levar a sociedade ao progresso e surgem várias teorias utilizando o conceito de cesarismo.[10]

            A classificação da tirania dos Césares foi abandonada porque Tocqueville passa a compreender que o
fenômeno antigo recaia sobre um grupo delimitado de pessoas e não atingia a vida privada da população. Era
violento, mas localizado em pequenos grupos. O que ocorria na modernidade era algo bem distinto. Por isso
Tocqueville se recusa a usar o termo cesarismo para descrever Napoleão e Louis Bonaparte.

            Por fim, o despotismo democrático ou administrativo era considerado por Tocqueville a maior
ameaça à liberdade dos povos democráticos.

            As palavras despotismo e tirania eram inadequadas para conceituar este fenômeno que era inédito.
Como Tocqueville não conseguia conceituá-lo, buscou defini-lo como um aparato estatal centralizado e
beneficente para satisfazer o bem-estar da população. A forma de governo operacionalizava-se de forma
absoluta, onipresente, regular em seus procedimentos, detalhada em sua aplicação, paternalista na sua
antecipação aos desejos de todos os sujeitos (RICHTER, 2007, p.255).

            Para Tocqueville os povos democráticos tornar-se-iam ovelhas subservientes nas mãos dos
burocratas. Por ser aparentemente pacífica e utilizar-se de rebuscamento e de institutos cada vez mais
distante da população, esta não teria interesse e não demonstraria inconformismo com o governo.

            Esta forma exercia um poder muito mais abrangente do que o da tirania em Roma porque atingiriam
não um segmento, mas toda a população. Com a figura de guardião dos interesses do povo estava preparado
o argumento para aplacar ainda violentamente os focos que houvessem de rebelião, descontentamento com o
Estado.

            Os defensores desta forma para defender toda a população entendem que é legítima a concentração
do poder nas mãos de um só, ou de um grupo e que pode ser necessária atingir a esfera privada dos
cidadãos.

            Richter ao realizar sua história do conceito de bonapartismo e demais conceitos semelhantes informa
que Tocqueville mostrou determinação em buscar um novo conceito para o que ocorria no período de Louis
Bonaparte e Napoleão Bonaparte. Não concordava com o termo usurpação, despotismo, tirania, mas acaba
por usar uma caracterização do despotismo: o despotismo administrativo ou despotismo democrático que
diferente dos outros tipos de despotismo pré-revolucionários era um movimento dinâmico.

            Esta forma de governo de um despotismo administrativo ou despotismo democrático ao longo dos
anos de 1837 a 1848 predominaram para Tocqueville como a grande ameaça. O governo estabelecido
buscava gerar apatia na população, desinteresse, cultuavam o individualismo e o materialismo da sociedade.
Esta perspectiva muda com a Revolução de 1848 e o golpe de Estado de 1851 (RICHTER, 2007, p. 259).

            Louis Bonaparte mantém este aparato burocrático, mas insere a aclamação popular para difundir o
sentimento de que o povo agora exercia mais poder, isto graças ao uso dos plebiscitos que limitam o
momento democrático a aclamação do poder do segundo imperador, a sua prevalência em face da câmara
dos representantes, ele é o representante único. Este despotismo democrático constrói toda a sustentação do
segundo império e suas políticas imperialistas.

            Tocqueville com os novos acontecimentos passa a compreender que a Revolução Francesa
apresentou duas correntes que vão marcar a história francesa: uma favorável a liberdade onde os direitos
individuais e a liberdade são obedecidos e protegidos pelo Direito e outra corrente favorável ao despotismo
onde em nome da soberania popular ilimitada era ostentado um poder supremo.

            Com o povo afastado da política, com fortes restrições à participação política, a democracia corria
risco e como grande expoente da corrente do despotismo estava Napoleão Bonaparte.

            Tanto no Terror como no Império, o poder da convenção e o poder do imperador detinham o poder
absoluto sobre todos sobre o argumento que ambos eram manifestações concentras da soberania ilimitada do
povo. Tocqueville busca evidenciar a contrariedade total destas formas de governo com a liberdade.

 

Se um governo absoluto nunca fosse estabelecido em um país com uma sociedade (état social) democrática
assim como privada de moralidade (démoralisé) como a França, não haveria limites concebíveis para a
tirania. Sob Bonaparte já vimos um excelente exemplo de tal regime. . .[11]·.(TOCQUEVILLE IN RICHTER,
2007, pp.259-260)

 

 

Quando Danton cortou as gargantas daqueles infelizes cujo único crime foi o de não pensar como ele fez,
isto era liberdade? Quando, mais tarde Robespierre enviou Danton para ser guilhotinado porque ele se
atreveu a se tornar seu rival, não há dúvida que foi a justiça, mas era liberdade? . . . Quando Bonaparte. . .
substituiu a tirania de uma única pessoa (la tyrannie d'un seul) pela tirania das facções, era liberdade? . . . .
[12](TOCQUEVILLE IN RICHTER, 2007, p.260)
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Segundo Richter, Tocqueville atribui o legado da política antiliberal a Napoleão: a perfeição de uma máquina
administrativa centralizada, a codificação de uma lei civil que encorajava o enriquecimento pessoal, mas
limitava as liberdades de imprensa e de associação, o lançamento das justificativas teóricas para a tomada do
poder pela força dos governos constitucionais, a invenção da ditadura plebiscitária como um pseudo -
alternativa democrática ao governo representativo, e entre aqueles que se consideravam como herdeiros da
Revolução, a criação de uma tradição de desrespeito aos direitos individuais e governo constitucional
(RICHTER, 2007, p.260).

Graças às experiências do terror e do governo bonapartista, Tocqueville entende que fazia parte da cultura
política francesa um conjunto distintivo de costumes políticos pós-revolucionários que viam a violência como
algo comum na política, a normalidade quanto à existência de líderes autoritários e quanto ao desrespeito dos
direitos individuais por parte do Estado. Costumes que foram reafirmados pelos governantes que lhe
sucederam (RICHTER, 2007, p.261).

''Bonaparte foi o maior inimigo da liberdade política, aquele que colocou obstáculos no caminho do seu
programa. Bonaparte sentiu em relação à liberdade cuidadosamente aquele ódio considerado peculiar ao seu
gênio, que era ao mesmo tempo ambicioso e dominador. . . .'' [13] (TOCQUEVILLE In RICHTER, 2007,
p.261)

 

Tocqueville culpava Napoleão pelo legado antiliberal desde 1831, mas foi em 1842 que Tocqueville passa a
considerá-lo uma forma de governo e com o golpe de Louis Bonaparte encerra sua caracterização sem
nominá-lo bonapartismo, apesar do conceito já existir tanto para defender como atacar a referida forma de
governo.

Tocqueville entende que o sucesso de Napoleão se deve, sobretudo, a astúcia de aperfeiçoar o maquinário do
Antigo Regime e dos prodígios alcançados em suas conquistas militares. Isto gerou um imaginário popular
extremamente favorável, o culto de um herói. Tocqueville, contudo, afirma que Napoleão foi "o maior
homem que um homem sem virtude pode ser" (TOCQUEVILLE In RICHTER, 2007, p.262).

O uso dos plebiscitos pelos dois bonapartes e exteriorização da tensão interna do país para as guerras contra
outras nações "o inimigo era o culpado pela situação da França", gerou, inclusive, a derrocada da experiência
bonapartista. Destruição, miséria e um número absurdo de mortes por toda a Europa foi o legado de
Napoleão.

Com o segundo império de Louis Napoleão, Tocqueville sai da vida política, apesar de ainda fazer duras
críticas ao segundo imperador e a seus defensores.

Para Tocqueville os plebiscitos de Louis Napoleão são marcados pelas fraudes e pela corrupção comuns aos
existentes à época de seu tio.

Já no que diz respeito à opinião pública, fabricada pelos defensores do Império, Tocqueville critica a criação
de teorias políticas e jurídicas absurdas para defender os feitos dos imperadores:

Juristas [légistes] criam uma teoria e uma filosofia [para justificar] poder de fato criado pela violência e pela
força. Desde a difusão do direito romano, os tiranos em todos os países europeus acharam que seria mais
fácil recrutar juristas do que carrascos, embora sob déspotas ambos os tipos floresçam. Mesmo o mais
medíocre usurpador tem seu jurista para provar que a violência é a lei, a tirania, ordem, a servidão,
progresso[14].(TOCQUEVILLE In RICHTER, 2007, p.267)

 

Tocqueville falece em 1859 sem ver a ruína do Segundo Império.

 

 

4 - KARL MARX E O DEZOITO DE BRUMÁRIO DE LOUIS BONAPARTE

 

 

Karl Marx (1818-1883) é autor fundamental para o estudo do bonapartismo uma vez que ele terá a
preocupação de problematizá-lo. É atribuída a Marx a difusão mundial do termo e de suas características.

Marx ao presenciar o golpe de 1º de dezembro de 1851 realizado por Louis Bonaparte, ou Napoleão III,
expressa em vários artigos jornalísticos, que serão reunidos na obra O 18 de brumário de Louis Bonaparte,
sua reflexão sobre um evento que ninguém entendia.

Engels ao prefaciar a terceira edição alemã corrobora a idéia da incompreensão geral com o segundo 18 de
brumário:

Imediatamente depois do acontecimento que surpreendeu todo o mundo político como um raio caído de um
céu sereno, e que foi condenado por uns gritos de indignação moral e acolhido por outros como tábua de
salvação contra a revolução e como castigo pelos seus erros, mas que apenas provocava o assombro de
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todos e não era compreendido por ninguém(...) (ENGELS In MARX, 2008a, p.11)

           

             Outras obras naquele período trataram sobre o golpe de Napoleão III. Dignas de nota para Marx
estavam: Napoléon, le petit, de Victor Hugo, e Coup d'État, de Proudhon. Ambas as descrições acabavam
por engrandecer Louis Bonaparte.

Marx desenvolveu uma postura contrária. Tinha a preocupação em demonstrar como a luta de classes criou,
na França, circunstâncias e condições que permitiriam a um "personagem medíocre e grotesco representar
um papel de herói" (MARX, 2008a, p.p. 7-8).

Marx despreza e critica muito a figura dos ditadores. Logo no início de seu texto reflete que:

Hegel observou certa vez, que todos os fatos e personagens de grande importância na história universal
ocorrem, por assim dizer, duas vezes. E esqueceu-se de acrescentar: a primeira vez como tragédia, a segunda
como farsa. Caussidière por Danton, Luis Blanc por Robespierre, a Montagne de 1845-1851 pela Montagne
de 1793-1795, o sobrinho pelo tio. E a mesma caricatura ocorre nas circunstâncias que acompanham a
segunda edição do 18 de Brumário ( MARX, 2008a, p.16).                

 

Marx percebe nos dois brumários a ocorrência de uma forma de governo em que é desautorizado o poder
legislativo, ou seja, o parlamento, que no Estado democrático representativo, criado pela burguesia, constitui
o poder primário, e em que se efetua a subordinação de todo o poder ao executivo, dirigido por um grande
personagem carismático, que se apresenta como representante direto da nação, como garante da ordem
pública e como árbitro imparcial diante dos interesses contrastantes das classes (BOBBIO, 1994, P.118).

Contrariando Hegel que entende que os fatos importantes se repetem apenas duas vezes, Marx percebeu a
ocorrência de outras tragédias e farsas de ditaduras bonapartistas ou de ditaduras com elementos
bonapartistas, em um tempo descrito como de crise das instituições burguesas.

As novas farsas e tragédias na história reapareceriam, segundo Marx, mesmo distante do continente europeu.
Ao analisar a ascensão de Bolívar em uma carta a Engels afirmou "seria ultrapassar os limites querer
apresentar como Napoleão I o mais covarde, brutal e miserável dos canalhas. Bolívar é o verdadeiro
Soulouque" [15] (MARX In ARICÓ, 2008b, p.8, nota 2).

Soulouque foi o imperador haitiano que Marx e Engels usaram para ridicularizar Napoleão III. Este uso
evidencia com perfeita clareza que ele via em Bolívar um arremedo do bonapartismo no continente
americano, ou, melhor dizendo, a experiência de um tipo de ditador bonapartista fora do âmbito exclusivo
francês e europeu (ARICÓ, 2008b, p.8).           

Marx preocupa-se com a forma que está sendo descrita esta nova forma de governo, como ela estava sendo
conceituada. Isto é percebido pelo prefácio à 2ª edição do 18 de brumário, em que Marx afirma que espera
com seu trabalho contribuir para afastar o termo em voga no momento da edição do livro, que é cesarismo.
Não se trataria no que diz respeito ao golpe de Louis Bonaparte de cesarismo. Cesarismo seria uma analogia
superficial que se esquece o mais importante, que na antiga Roma a luta de classes se processava apenas
entre uma minoria privilegiada, entre ricos cidadãos livres e os pobres cidadãos livres, enquanto a grande
massa produtiva, os escravos. A diferença entre as condições materiais, econômicas, da luta entre as classes
antiga e moderna é muito grande[16].

Marx utilizou para descrever a situação o termo bonapartismo, apesar de que raramente empregava o termo
em suas obras. O termo bonapartismo é muito empregado em sua correspondência com Engels. Autores
afirmam que Marx provavelmente era relutante em empregar o termo com receio de elevar a experiência
napoleônica à categoria política geral, o que ocorreu com seus seguidores[17].

Segundo Bobbio, para Engels e Marx[18]:

(...) o bonapartismo é a forma de governo em que é desautorizado o poder legislativo, ou seja, o parlamento,
que no Estado democrático representativo, criado pela burguesia, constitui o poder primário, e em que se
efetua a subordinação de todo o poder ao executivo, dirigido por um grande personagem carismático, que se
apresenta como representante direto da nação, como garante da ordem pública e como árbitro imparcial
diante dos interesses contrastantes das classes (BOBBIO, 1994, P.118).

           

            Os fundadores do materialismo histórico afirmam que a autonomia do poder bonapartista com
relação à classe dominante é pura aparência se o conteúdo concreto da política desenvolvido for coincidente
com os interesses da classe dominante. A autonomia seria real ao nível de superestrutura política, onde foi
desautorizado o parlamento, através do qual se exprime o poder político da classe dominante.

Esta forma de governo surge numa situação crítica da sociedade civil que tem duas características
fundamentais.

Em primeiro lugar, a situação de conflito de classe com o proletariado extremamente agudo em que a classe
dominante, para garantir a sobrevivência da classe burguesa, se vê obrigada a ceder seu poder político a um
ditador que, com seu "carisma" e com os instrumentos de um despotismo não mais tradicional, ou seja, não
fundado na sucessão legítima, seja capaz de reconduzir à disciplina a classe dominada.
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 Em segundo lugar, a ditadura bonapartista pode se sustentar, desde que conte com o apoio direto de uma
classe que não coincide nem com a burguesia dominante, nem com o proletariado, e que, no caso exemplo de
Napoleão III foi a classe dos pequenos proprietários rurais cujos interesses não eram contrários aos da classe
dominante (BOBBIO, 1994, p.118).

Na análise de Pistone[19], o termo tem dois significados diferentes no que se refere à política interna ou
política externa, mas que não se excluem necessariamente.

O primeiro uso do termo bonapartismo é utilizado para designar a forma de governo, em que há a
subordinação da sociedade civil e das instituições políticas representativas a um líder. Este líder carismático
instala seu regime através de um golpe de Estado e afirma expressar diretamente a indivisível soberania do
povo, usando de plebiscitos para legitimar excepcionalmente algumas medidas tomadas (OUTHWAITE,
2006, p.50).

O segundo uso do termo bonapartismo é utilizado para designar uma política externa expansionista que tem
como objetivo a consolidação de um regime contra contestações radicais de que é objeto dentro do
respectivo Estado, robustecendo os grupos dominantes com os prestígios no plano internacional, e
enfraquecendo os adversários internos, fazendo com que as suas reivindicações sejam interpretadas como
fatores de debilidade da segurança do Estado no plano internacional (BOBBIO, 1994, p.119) [20].

Pistone afirma que há um nexo entre as duas acepções de bonapartismo já em Engels e Marx.

O despotismo que caracteriza o poder bonapartista não só torna mais fácil uma política expansionista, por
não ser contido pelos mecanismos internos de controle liberal e democrático, como é levado, por natureza, a
uma política desse gênero, porque um sistema despótico produz inevitavelmente fortes tensões internas, por
via das quais se tende a buscar uma válvula de escape exterior, numa política de prestígio e de aventuras
militares (BOBBIO, 1994, p.119).

Os plebiscitos têm importância basilar para a implementação do bonapartismo. Foi por meio de um plebiscito
realizado para a aprovação da constituição de 22 de brumário do ano VIII que abriu o caminho a Napoleão I
promover seu golpe de Estado, por meio dos plebiscitos que Louis Napoleão arregimentou seu poder.

A contribuição com a análise do conceito do bonapartismo é evidenciar que o bonapartismo apesar de se
apresentar como uma forma de governo democrática, se apresentar como um governo legítimo em que o
povo, em tese, exerceria o poder, na realidade é o maior obstáculo à democracia e ao respeito à
Constituição.

O bonapartismo limita a participação do povo a votar "sim" ou "não" sobre uma questão que foi escolhida e
elaborada estrategicamente pelo ditador, o povo não participa da elaboração da pergunta, não opta pelo
assunto, é base de sustentação para a política desejada pelo Bonaparte. Isto não é democracia, é inclusive
manutenção da exploração e do status quo das classes políticas burguesas que apóiam o regime porque se
beneficiam dele.

Gemma[21]adverte que apesar do plebiscito ser uma votação popular sobre assuntos de relevância
constitucional, ser um instrumento de democracia direta assim como o referendo[22], ambos foram ao longo
da história usados por correntes autoritárias e totalitárias para legitimar o seu poder autocrático (BOBBIO,
1994, p.927).

Marx lembra que a constituição liberal que precede o golpe de Estado de Louis Bonaparte tinha em seu
próprio texto, seu gérmen de destruição ou nos termos empregados por Marx, seu "calcanhar de Aquiles".

O problema da constituição residia na forma de separação dos poderes adotada pela burguesia da época. De
um lado estariam setecentos e cinquenta representantes do povo, eleitos por sufrágio universal e reelegíveis;
constituindo uma Assembléia Nacional incontrolável, indissolúvel, indivisível, uma Assembléia Nacional que
desfrutaria de onipotência legislativa, decidiria em última instância sobre as questões de guerra, de paz e
tratados comerciais, que possuiria, só ela, o direito de anistia e, por seu caráter permanente, ocuparia
perpetuamente o proscênio, a vitrine do governo para a opinião pública (MARX, 2008a, p. 34).

Do outro lado estaria o Presidente, com todos os atributos do poder real, com autoridade para nomear e
exonerar seus ministros independentemente da Assembléia Nacional, com todos os recursos do Poder
Executivo em suas mãos, distribuindo todos os postos e dispondo, assim, na França, da existência de pelo
menos um milhão e meio de pessoas, pois tantos são os que dependem das 500 mil autoridades e
funcionários de todas as categorias. Tem atrás de si todo o poder das forças armadas. Goza do privilégio de
conceder indulto individual aos criminosos, suspender a Guarda Nacional, destruir, com o beneplácito do
Conselho de Estado, os conselhos gerais, municipais eleitos pelos próprios cidadãos. Têm a iniciativa e a
direção de todos os tratados com países estrangeiros como faculdades exclusivas.

Marx compreende que esta disposição de prerrogativas entre os poderes faria com que enquanto a
Assembléia permaneceria constantemente em cena exposta às críticas da opinião pública, o Presidente leva
uma vida oculta nos Campos Elíseos (MARX, 2008a, p.34).

O grave erro da constituição liberal francesa é que ela gera uma distorção na repartição das atribuições entre
os poderes e na representação política no que tangencia a figura do presidente. Para Marx enquanto a
Constituição outorga poderes efetivos ao Presidente, procura garantir para a Assembléia Nacional o poder
moral. À parte o fato de que é impossível criar um poder moral mediante os parágrafos de uma lei, a
Constituição mais uma vez se anula, segundo o autor alemão, ao dispor que o Presidente seja eleito por
todos os franceses, através do sufrágio direto que possibilitaria uma relação pessoal do presidente com a
população (MARX, 2008a, p.35).
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O bonapartismo surge novamente na França porque enquanto os votos são divididos entre os 750 membros
da Assembléia Nacional, no caso do presidente estes votos são concentrados em um único indivíduo.

Enquanto cada representante do povo representa apenas este ou aquele partido, esta ou aquela cidade esta
ou aquela cabeça de ponte, ou até mesmo a mera necessidade de eleger algum dos 750 candidatos, sem levar
na devida consideração nem a causa nem o homem, ele é o eleito da nação e o ato de sua eleição é o trunfo
que o povo soberano lança uma vez em cada quatro anos. A Assembléia Nacional eleita está em relação
metafísica com a Nação ao passo que o Presidente eleito está em relação pessoal com ela. A Assembléia
Nacional exibe realmente, em seus representantes individuais, os múltiplos aspectos do espírito nacional,
enquanto no Presidente esse espírito nacional encontra a sua encarnação. Em comparação com a Assembléia
ele possui uma espécie de direito divino; é Presidente pela graça do povo (MARX, 2008a, p.35).

 

 

A constituição francesa teve uma vida curta porque não percebeu que o bonapartismo tinha se inserido
justamente na falha liberal de negar participação política às classes populares por medo do terror ou de um
novo Bonaparte. Ao despotismo legislativo novamente veio o despotismo de um só homem que se afirmava
demagogicamente, o representante único e legítimo defensor dos interesses do povo.

 

5 - CONCLUSÃO

 

            Com o presente estudo buscou-se evidenciar a dificuldade de conceituar o novo, o desafio de
enfrentar questões mais complexas como o surgimento de um governo personalista que ao contrário do que
era noticiado, não era democrático, mas sim expressão de uma de suas antíteses.

            Pela  História dos conceitos percebe-se a importância de autores que vivendo naquele período
teorizaram sobre seu presente, cunharam termos novos, mesmo percebendo a caducidade do passado recente
e a incógnita sobre o futuro.

            Pela leitura de Tocqueville e Marx, as experiências do passado podem não ser capazes de descrever e
orientar o tempo presente porque a distância entre estas experiências e as questões fundamentais do tempo
presente podem já ser outras, o que demonstra a aceleração e a incerteza que marcam a compreensão do
tempo histórico na modernidade.

            Se o preço da liberdade é a eterna vigilância, o preço da democracia é a sua eterna atualização em
coexistência com a idéia de uma constituição, para que a forma democrática de governo nunca esteja
enfraquecida e seja apropriada por algum "Bonaparte".
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[1] Koselleck em sua obra Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos  explica a
metodologia utilizada em sua pesquisa histórica e que baseia este presente estudo.

 

[2] Si existen tales presupuestos de la historia que no se agotan em el lenguaje ni son remitidos a textos,
entonces la Histórica debería tener, desde el punto de vista epistemológico, um status que le impidaser
tratada como um subcaso de la hermenêutica. Ésta ES la tesis que quiero fundamentar.

[3] Todo termo com o sufixo -ismo é um conceito considerado de movimento por Koselleck.

[4] ".... . . is an inescapable, irreplaceable part of the political and social vocabulary. (...) Basic concepts
combine manifold experiences and expectations in such a way that they become indispensable to any
formulation of the most urgent issues of a given time. [T]hey are always both controversial and contested.

[5]  Para a percepção deste uso nos discursos de Robespierre ver ROBESPIERRE, Maximilien François
Marie Isidore de. Discursos e relatórios na Convenção. Tradução: Maria Helena Franco Martins. Rio de
Janeiro: EDUERJ: Contraponto,1999.

[6] Sobre a ascensão de Napoleão e sua relação com Sieyès ver WOLOCH, Isser. Napoleão e seus
colaboradores. Trad. Carlos Araújo. Rio de Janeiro: Record, 2008.

[7] "the chronic disease fatal to (unicameral) legislatures is their intemperance in lawmaking. The tyranny of
this branch consists in its insatiable will to keep making laws...The (characteristic) disease (lèpre) of
democracies is impetuosity, that legislative imprudence which culminates in oppression"

[8] But I think that if democratic institutions are not introduced gradually among us [in France], and if all
citizens are not provided with those ideas  and sentiments that first prepare them for liberty, . . . there will be
no independence for anyone, . . . but an equal tyranny for all. And I foresee that if in time we do not succeed
in establishing the peaceful rule of the greatest number, we shall end up sooner or later under the unlimited
power of a single person.

 

[9] A tiranny of Caesars was a scarecrow which could frighten no one.

[10] Sobre o cesarismo há um tópico final neste capítulo sobre seu uso pela sociedade da época e pelos seus
sucessores.

[11] If an absolute government were ever established in a country with a society (état social) as democratic
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and as deprived of morality (démoralisé) as France, there would be no conceivable limits upon tyranny.
Under Bonaparte we have already seen one excellent specimen of such a regime. . .

[12] When Danton had the throats cut of those unfortunates whose only crime was that of not thinking as he
did, was that liberty? When later Robespierre sent Danton to be guillotined because he dared to become his
rival, no doubt that was justice, but was it liberty? . . . When Bonaparte . . .substituted the tyranny of a single
person (la tyrannie d'un seul) for the tyranny of factions, was that liberty? . . . .

[13] ''Bonaparte was the greatest enemy of political liberty, which put obstacles in the way of his program.
Bonaparte felt towards liberty that carefully-considered hatred peculiar to his genius, which was at once
ambitious and dominating . . . .''

[14] Jurists [légistes] create a theory and a philosophy [to justify] power in fact created by violence and
force. Ever since the spread of Roman law, tyrants in all European nations have found it easier to recruit
jurists than hangmen, although under despots both types flourish. Even the most mediocre usurper has his
legal expert to prove that violence is law; tyranny, order; servitude, progress.

 

[15] Carta de Marx a Engels em 14 de fevereiro de 1858. Num texto de 7 de junho  de 1883, Engels afirmou
que "o rei negro Soulouque, do Haiti, foi o verdadeiro protótipo de Luís Napoleão III

[16] Mommsen em 1901 havia afirmado que o termo cesarismo era anacrônico.

[17] O uso é observado tanto em Lênin e Trotsky, como em Hobsbawn e Losurdo nos dias atuais. É
interessante observar que para marxistas ortodoxos, a definição do bonapartismo apresentada por Marx e
Engels tornou-se entre os anos 20 e 30 do séc. XX, o principal fundamento teórico da interpretação marxista
do fascismo, análise presente na obra de Trotsky.

[18] O termo é desenvolvido por Marx no livro O 18 de Brumário de Luís Bonaparte  e por Engels em
alguns trechos de A origem da família, da propriedade privada e do Estado.

[19] Sergio Pistone é professor Da Universidade de Turim e é o responsável pelo verbete de bonapartismo
no Dicionário de política organizado por Bobbio, Matteucci, Pasquino.

[20] É o uso feito por grandes historiadores alemães como F. Meinecke, L. Dehio, F. Fisher, para explicar a
política externa da Alemanha Guilhermina e nazista.

[21] Gládio Gemma é professor da Universidade de Módena, responsável pelo verbete sobre plebiscito no
Dicionário de política, organizado por Bobbio, Matteucci e Pasquino.

[22] Cumpre diferenciar os dois termos apesar de que a partir de uma análise histórica possam ser entendidos
como sinônimos. Plebiscito é usado para designar eventos excepcionais, normalmente às margens de
previsões constitucionais. Dada a sua excepcionalidade usa-se o termo plebiscito para indicar
pronunciamentos populares não precedidos de atos estatais (BOBBIO, 1994, p.927).
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CONTRA OS "INDIGNOS" E EM NOME DO JULGAR BEM: UMA ANÁLISE DOS ATOS DE
CLASSIFICAÇÃO ACERCA DO TRIBUNAL DO JúRI NO MARANHÃO DO INÍCIO DO

SÉCULO XX

CONTRE LES "INDIGNES" ET DANS NOM DU JUGE BIEN: UNE ANALYSE DE ACTES DE
CLASSIFICATION SUR TRIBUNAL DU JURY, AU MARANHÃO DE DÉBUT DE SIèCLE XX

JOSÉ BARROS FILHO

RESUMO
O objetivo do ensaio é analisar as representações e ações acerca do Tribunal do Júri no Maranhão do início
do século XX. Analisa-se a produção intelectual do jurista Godofredo Viana e sua relação com a
constituição do júri como tema e problema da Administração do Estado. Discutem-se os atos de classificação
subjacentes às leis que instituíram as reformas do júri.
PALAVRAS-CHAVES: Tribunal do Júri. Discurso dos juristas; Maranhão

RESUME
Le objectif du essai est analys lês représetation et action sur le Tribunal du Jury dans Maranhão du
commencement du siècle XX. Se analyse la production intellectuel du juriste Godofredo Viana et sa relaction
com la constitution du Jury comme theme et problems de la Administration de l’etat. Se discute les actes de
classification qui institute les réformes du jury.
MOT-CLES: Tribunal du Jury. Discour dos juristes; Maranhão

1 Introdução

 

"[...] aquilo que o jurista, à razão dos 'princípios' obtidos por trabalho científico, não pode 'pensar' não existe
juridicamente".(WEBER, 1999b, p.145)

 

 

"O discurso erudito funciona como uma rede de eufemismos que permite que o impulso social se exprima
sob forma socialmente aceitável ou mesmo aprovada e reconhecida". (BOURDIEU, 1996, p.184)

 

                  

              Este ensaio tem como objetivo analisar representações e ações acerca do chamado tribunal do Júri
no Maranhão, nas primeiras décadas do século XX, tendo como perspectiva apreender como estas se
relacionam com um trabalho dos agentes sociais de classificar a sociedade segundo critérios de conhecimento
e saber.

              O trabalho procura fazer uma leitura das falas de juristas que foram consideradas pelos agentes
ligados à administração pública, no tema do tribunal do júri. Os juristas acreditavam em uma disposição,
intrínseca a eles, de julgar bem e melhor que os jurados. Essa crença advinha da legitimidade[1] que
depositavam na condição de agentes investidos pelo Estado para a defesa da ordem jurídica. O júri era
considerado como uma instituição cujos membros (jurados) não tinham posse de uma provável competência
jurídica reivindicada como exclusiva pelos juristas profissionais (WEBER, 1999b), considerados os únicos
aptos a julgar segundo os pressupostos da racionalidade jurídica[2].

              Ao elaborarem seus discursos, os juristas acionaram critérios tomados dos discursos eruditos que
circulavam no período, e, segundo estes, o júri foi produzido como um problema público, isto é, merecedor
de atos de intervenção estatal.

              Para subsidiar essa proposta de análise, tomamos como recurso analítico uma formulação de Max
Weber:

 

Para outros fins de conhecimento (por exemplo, jurídicos) ou pra finalidades práticas, por outro lado, pode
ser conveniente e mesmo inevitável tratar de determinadas formações sociais ("Estado", "cooperativa",
"sociedade por ações", "fundação") como se fossem indivíduos (por exemplo, como detentores de direitos e
deveres ou como agentes em ações juridicamente relevantes). Para a interpretação compreensível das ações
pela Sociologia, ao contrário, essas formulações nada mais são do que desenvolvimentos e concatenações de
ações específicas de pessoas individuais, pois só estas são portadoras compreensíveis para nós de ações
orientadas por um sentido. [...] Para a sociologia a realidade 'Estado' não necessariamente se compõe
exclusiva ou justamente de seus elementos juridicamente relevantes. E, em todo caso, não existe para ela
uma personalidade coletiva 'em ação'. Quando fala do 'Estado', da 'nação', ou da 'sociedade por ações', da
'família', da 'corporação militar'[...] refere-se meramente a determinado curso da ação social de indivíduos,
efetivo ou construído como possível.(WEBER, 1999a, p.9)
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              Levando em conta essa formulação de Weber, é possível definir que os agentes sociais têm uma
ação decisiva na construção do próprio "Estado"[3], isto é, não existe um ente jurídico autônomo e anterior
à ação social, mas o Estado é socialmente construído pela ação dos agentes sociais em relação. O Estado
deve ser percebido não como uma substância em si, mas como produto das relações sociais entre os agentes.

              Nesta análise consideramos que a política do estado para o Tribunal do Júri vai ser definida pelo
agente que o consagrou como tema e problema legítimo de intervenção, no caso, o jurista maranhense
Godofredo Mendes Viana(1878-1944). A partir da apreensão das posições e tomadas de posição[4] desse
agente, foi possível perceber que suas classificações se transformaram em ações e classificações estatais
dirigidas ao júri.  

              Tomamos também para análise as elaborações do juiz de direito Benedito de Barros e Vasconcelos,
e no que estas divergiam dos encaminhamentos de Godofredo Viana no que concerne às propostas de
modificação do júri. Com isso queremos mostrar que, longe do provável consenso entre "peritos", há
dissenso ou, se quisermos, heterodoxias (WEBER, 1999a) que se materializam no embate de forças sociais
num dado campo de poder.

              No trabalho vamos procurar explorar também o nexo entre os grupos sociais e os sistemas
simbólicos, logo, de classificação[5], de que são portadores. No caso, como o campo do direito pode ser um
espaço privilegiado de análise das relações dominados/dominantes no campo social. Assim, é possível
aventar que as representações dos juristas sobre o júri, além de servir à disputa no campo jurídico[6], podem
indicar os esquemas de percepção acerca da "sociedade maranhense"[7].

              Em outras palavras, os atos de categorização enunciados por juristas que qualificavam
negativamente "populações" e "indivíduos", cujos critérios referiam-se à "condição de classe", "hábitos
mentais" e "características culturais", inscreveram-se em leis e práticas jurídico-administrativas. O campo do
direito legitimou a classificação e, assim, a des-classificação de parte da sociedade desse período.

 

 

2 O júri no Brasil

 

              O tribunal do júri foi introduzido como instância judicial no Brasil em 1822, com competência para
julgar crimes de imprensa. Com o Código Criminal de 1830 essa competência se estendeu para o julgamento
de crimes em geral. O júri deveria ser presidido por um juiz de direito, sendo composto por jurados eleitos
pela Câmara Municipal, dentre 60 jurados nas capitais e 30 jurados nas cidades e vilas. O júri de sentença
tinha 12 jurados.

              O Código Processo Criminal de 1832 informava que os jurados seriam recrutados mediantes os
mesmos critérios utilizados no sistema eleitoral, com restrições censitárias, exigindo-se uma renda anual de
100 mil réis, não podendo dele fazer parte escravos e mulheres. Até o final do Império o tribunal do júri foi o
tribunal comum para o julgamento da maior parte dos crimes, sendo alvo de severas críticas[8].

              Para os administradores da região maranhense, quer no período do Império, quer no período
republicano, o júri era uma instituição "perigosa", por ser composta por pessoas "desqualificadas" e
"indulgentes"[9].

              A Constituição Federal de 1891 assegurou o júri como instituição judiciária nacional, o que acabava
por vetar as pretensões de sua extinção. Assim, para os "inimigos" do júri restava a alternativa de reformá-
lo[10]. Para efeito de análise, a demarcação de um corte temporal preciso, qual seja, o início do século XX,
refere-se à conjuntura do advento da República, quando os estados federados ganharam autonomia para
elaborar suas próprias leis no âmbito do chamado direito processual. a partir da criação de Códigos
Processuais em matéria criminal.

              É nesse momento que ganhou força no campo jurídico-penal a criminologia positivista[11]. Esta
escola de pensamento emerge no momento em que o saber médico penetra no campo jurídico. Essa
penetração sugere a incorporação, no âmbito das doutrinas jurídico-penais, de padrões explicativos que, cada
vez mais, deslocam sua análise do "fato do crime" para focar no chamado "criminoso". Esse deslocamento
instaurou uma perspectiva em que o poder de julgar não está referido somente ao juiz, emergindo um
conjunto de peritos, que Michel Foucault designou de "juizes anexos"(FOUCAULT, 1999), detentores de
saberes que dão "substância científica" à sentença penal. O tribunal do júri foi questionado justamente por ser
composto por quem não detinha nem o saber médico e nem o saber jurídico.

              Epígonos da criminologia positivista no Brasil criticavam a situação das instituições jurídico-penais,
defendendo o remodelamento das instituições segundo as pretensões do programa penal positivista[12].
Dentre as mudanças institucionais o tribunal do júri tornou-se uma questão obrigatória (BOURDIEU, 1998,
p.207), mobilizando formulações que se esforçavam em demonstrar as "deficiências" dessa instituição
judiciária.

              Temos de um lado a circulação de idéias no campo jurídico-penal que fundamentavam proposições
críticas sobre o Tribunal do júri, e de outro, a possibilidade destas críticas serem traduzidas em legislações
estaduais. São essas as condições de possibilidade que permitiram a Godofredo Viana instaurar, no âmbito

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6245



regional, o júri como uma problemática legítima.

 

3 A instituição de Godofredo Viana como o especialista do júri

 

              Nossa intenção é situar as relações sociais que possibilitaram a Godofredo Viana o poder e a
autoridade em temas e problemas do campo jurídico, a partir de sua inserção na vida intelectual do período.

              O poder do seu discurso deve ser buscado não nas palavras tomadas em si mesmas, mas tendo
como referência a posição de quem fala, o seu pertencimento a instituições e o capital de relações sociais de
que dispõe. Vamos indicar as  propriedades de posição[13] do agente para compreendermos as condições de
possibilidade de legitimação do discurso que enuncia.

              Godofredo Mendes Vianna nasceu em 1878, em São Luís, Maranhão. Filho do Juiz de Direito
Torquato Mendes Viana, completou sua formação na Faculdade de Direito da Bahia em 1899, concluindo o
curso em 1903. Ao regressar ao Maranhão em 1904, foi nomeado promotor público e no ano seguinte juiz
de direito da comarca de Alcântara.

              Em 1906 foi nomeado juiz federal da seccional Maranhão. Podemos considerar a indicação para
esse cargo como demonstrativo das relações sociais que Godofredo Viana mantinha com as estruturas do
poder local, uma vez que neste período esses cargos federais tinham importância estratégica para os grupos
políticos dominantes em cada Estado[14]. O recrutamento de Godofredo Viana pelo Estado deu-se em
função da rede de relações sociais que estava em condições de mobilizar no âmbito político local.

              Em seu primeiro livro, Formas Processuais (1908), Godofredo Viana fazia críticas às leis
processuais vigentes no Estado. O livro apontava para o "problema" de o estado não possuir suas próprias
leis processuais, o que acarretava a vigência da "atrasada" legislação do Império, anterior à promulgação da
Constituição de 1891, quais sejam, no processo criminal, o Código de Processo Criminal de 1832, e processo
civil, a Consolidação das Leis de Processo Civil, de 1876.

              No que concerne ao processo criminal, as críticas se voltavam para as disposições Código de
Processo Criminal de 1832, alterado pela reforma processual de 1871, legislação que Godofredo Viana
considerava "excessivamente liberal". Deixando explícito sua disposição reformadora, Godofredo Viana
qualificava a legislação vigente como "atrasada" diante dos "avanços científicos" no campo do direito
processual penal:

 

Não se terão essas circunstancias modificado, após 37 anos, pela mudança do regimen, pela evolução do
processo, pela nova concepção dos princípios do direito penal? Certo que sim.

Não há, pois, rasão que justifique a perpetuação dos velhos moldes, a predominancia das antigas normas,
numa época em que novos preceitos, nova orientação scientifica guiam e esclarecem os espíritos". (VIANA,
1908, p.35-36)  (sic)

 

              Sua crítica informava a situação do campo jurídico-penal no período, onde as formulações da
Escola Penal Positivista reivindicavam para si o atributo de científicas, contrapondo-se ao que era
considerado atrasado, as idéias baseadas na chamada Escola Penal Clássica.

              O livro "Formas Processuais" possibilitou recompensas para Godofredo Viana. O primeiro lucro foi
a sua inscrição no grupo de fundadores da Academia Maranhense de Letras[15].

              Naquele momento Godofredo Viana elaborou seu discurso também a partir de uma agência de
consagração, agregando legitimidade intelectual, trunfo na luta pela definição dos temas e problemas que se
dispunha a enfrentar. Formas Processuais pode ser considerado como um trabalho que serviu à consagração
intelectual de Godofredo Viana.

              Outra recompensa foi o reconhecimento, pelos administradores do estado, dos problemas que havia
apresentado, pois no ano seguinte à publicação do livro foi promulgada a lei nº 507 de 1909, que autorizava
o governo a encarregar pessoa competente para organizar "um código de processo para o Estado". O livro,
que havia sido escrito com o intuito de argumentar a favor de uma intervenção oficial, sem a qual não seria
possível mudar a situação que descrevia, parece ter alcançado êxito.

              É significativo que a partir deste livro, mandatários locais recorreram aos préstimos de Godofredo
Viana para realizar as reformas apontadas como necessárias à "modernização" da legislação processual do
Estado. No Governo de Luiz Domingues (1910-1914), Godofredo Viana elaborou o projeto do Código de
Processo Civil e Comercial do Estado; no Governo de Herculano Nina Parga(1914-1917) elaborou o projeto
do Código de Processo Criminal; já no governo de Raul da Cunha Machado(1918), foi incumbido da
reforma do Código de Processo Civil e Comercial para adequar-lhes ao Código Civil de 1916.

              Parte da produção intelectual de Godofredo Viana esteve subordinada às demandas das reformas
institucionais e legislativas, logo, aos serviços que prestava ao Estado[16].

              O fato de Godofredo Viana ter alçado o problema das reformas legais à condição de objeto de
reflexão por parte da administração do estado, parece tê-lo instituído como consultor jurídico, especialista no
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tema, sempre lembrado nos momentos em que deveriam ser encaminhadas mudanças na legislação. Sua
colaboração era freqüentemente mencionada nas mensagens de governo enviadas ao Congresso Legislativo
do Estado. Na mensagem de governo de 1911, o Governador Luiz Antônio Domingues da Silva referia-se
aos préstimos de Godofredo Viana:

 

Segundo autorizastes, dei novo regulamento ao Executivo Fiscal e organizei o Deposito Geral do Estado,
muito me inspirando nas luzes de nosso conterrâneo illustre entre os mais illustres jurisconcultos do Paiz, o
Dr. Godofredo Mendes Vianna."(SILVA, 1911, p.15). (sic)

 

              Na mensagem governamental de 1913 o mesmo mandatário ao informar a promulgação do Código
de Processo Civil e Comercial do Estado, assinalava que o projeto tinha sido uma "[...]admirável obra do
erudito jurisconsulto pátrio, nosso conterrâneo, Dr. Godofredo Mendes Vianna."(SILVA, 1913, p.20-
21).(sic)

              Por seu turno, os governadores tomavam de empréstimo a glória que atribuíam ao agente para
legitimar os produtos que apresentavam para apreciação da instância política. O Governador Raul da Cunha
Machado, a exemplo, justificava a indicação de Godofredo Viana para elaborar proposta de reforma do
Código de Processo Civil, adequando-lhe ao novo Código Civil, quando a lei nº 768 de 1917 autorizava o
Governador a reformá-lo por uma comissão:

 

[...] resolvi, ao invez de uma comissão, confiar essa incumbencia ao Dr. Godofredo Mendes Viana, não só
por haver sido elle o organisador dos referidos codigos, como tambem por se incontestada a sua
competência na matéria".(MACHADO, DOEM, 13.02.1919, p.53). (sic)

             

              Na Mensagem apresentada ao Congresso Legislativo do Maranhão em 1917, o governador
Herculano Nina Parga informava a apresentação do projeto do Código de Processo Criminal:

 

[...]foi entregue ao Governo pelo Dr. Godofredo Mendes Viana o projecto do Código de Processo Criminal,
trabalho que muito se recomenda pela cuidada elaboração e competência do auctor, completando, se for
approvado, as nossas leis processuais, ainda, nesta parte, esparsas e confusas".(PARGA, 1917, DOEM, p.4)
(sic)

             

              Pelas referências citadas depreende-se que a consagração do agente estava referida à sua
qualificação pelos governadores. Godofredo Viana foi naturalizado pela autoridade dos porta-vozes
políticos, como o agente competente no campo jurídico e intelectual, apto a proceder a sugestões de
intervenções. Isto nos permite entender o fundamento de sua autoridade para dar conta de temas e problemas
referidos às reformas processuais, incluindo-se as reformas do Tribunal do júri.

              Ao voltar-se para as pendências legislativas, Godofredo Viana aproximou-se de interesses
pertinentes a frações sociais dominantes, sendo o capital simbólico adquirido por ele, considerado com
atributos pessoais pelos governantes.

Godofredo Viana, ao tomar para si os problemas da legislação estadual, construiu seu próprio espaço de
legitimação intelectual e, ao inaugurar os dizeres sobre o tema, forjou-se a voz autorizada nas elaborações
sobre o júri.

                  

3.1 No júri, o júri: a constituição de um problema.

 

              Para enfrentar a demanda da "reforma do júri" Godofredo Viana se serviu de modalidades de
percepção e esquemas de pensamento, lançando mão de categorias e noções operacionais, esquemas
analíticos que mediavam sua produção intelectual e com os quais interpretava a "realidade maranhense".

              No livro "Formas Processuais" Godofredo Viana criticava o tribunal do júri, propugnando pela sua
reforma. Esta tomada de posição era orientada pela adesão à Escola Penal Positiva que, naquele momento,
nos domínios do direito penal e processual penal, disputava o campo das soluções mais legítimas:

 

 [...]o jury, que, tal como entre nós funcciona, é a maior injuria atirada ao senso commum, á verdade dos
factos, á seriedade das consciencias.

O Estatuto Federal manteve-a, infelizmente, mau grado a triste e longa experiência que nol-a mostra
inteiramente desvirtuada no paiz. (1)

Manteve-a, desgraçadamente, muito embora a psychologia moderna nos ensine, baseada em segura
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observações, que pouca confiança merecem as deliberações tomadas por collectividades, mesmo quando
estas se compoem de homens de alto criterio e grande saber. (2) (VIANA, 1908, p.45) (sic)

 

              Em 1911, no artigo intitulado "O Jury"[17], Godofredo Viana precisava os esquemas eruditos que
sustentavam sua posição de crítica ao júri:

 

Ha para condemnal-o[júri], de um modo geral, uma razão scientifica. Para abolil-o, entre nós, mais de uma
consideração, extrahida de factos incontestaveis. 

A psycologia moderna nos ensina, baseada em seguras experiencias, que pouca confiança merecem as
deliberações tomadas por collectividade, mesmo quando estas se compõem de homens de alto criterio e
grande saber.

 'Si nos perguntassem', escreve Scipio Sighele, 'o porque deste phenomeno que todo mundo de certo já
observou, si nos inquirissem a razão porque as forças de muitos homens reunidos se destroem e não se
addcionam, responderiamos citando uma pagina espirituosa de Max Nordau:

'Reuni vinte ou trinta homens do quilate de Goeth, Kant, Helmholtz, Shakesperar, Newton, etc.; e submettei
ao seu voto as questões praticas do momento. Seus discursos seriam talvez differentes daquelles que
pronunciasse uma assembléa qualquer. Quanto, porém, ás suas decisões, tenho que seriam exactamente as
mesmas.

E porque? Porque cada um dos vinte ou trinta eleitos, além de sua própria originalidade, que o torna um
individuo excellente, possue um patrimonio de qualidades que provêm da espécie e que o fazem não somente
semelhante ao seu visinho na assembléa, mas a todos os indivíduos que passam na rua. Pode-se affirmar que
todos, no estado normal, temos certas qualidades que constituem um valor commum, identico, igual,
supponhamos, a x; valor que nos homens superiores é accrescido de um outro variavel com o individuo, e
que, porisso, deverá ser denominado differentemente; b, c, d, etc. Isto posto, resulta que em uma assembléa
de vinte homens - todos gênios da mais alta estirpe - teriamos 20 x e somente 1b,1c,1d, etc., e
necessariamente os 20 x venceriam as qualidades isoladas, isto é, a essencia geral humana venceria a
personalidade individual, de tal sorte que o gorro do operário cobriria completamente o chapéo do medico e
do philoslpho'.

Garofalo refere uma experiência feita sobre um collegio de seis medicos distinctos entre os quaes professores
illustres.

Solicitados a proferir em o julgamento de um homem accusado de furto, declararam n'o innocente, apesar de
provas esmagadoras de culpabilidade. Só mais tarde reconheceu cada qual o erro commettido.

Que provam taes factos? pergunta S. Sighele. Provam simplesmente isto: que doze homens de bom senso e
intelligentes podem proferrir um juízo estupido e absurdo.

Mas si de corporações assim constituídas não se podem colher sensatas resoluções, compatíveis com o saber
e critério de seus membros, individualmente considerados, como esperal-as de um tribunal composto -
salvante sempre honrosas excepções - do que há de mais ignorante, de mais corrompido, de mais
superticioso, de mais aberrante do senso commum?(VIANA, 1911, p.1). (sic)

             

              A desqualificação do tribunal do júri como instância judiciária apoiava-se em formulações do que
Godofredo Viana chamava de "psicologia moderna", isto é, teses racistas do período, reunidas sob o nome
de "psicologia das multidões", citando um de seus fundadores, o psiquiatra italiano Scipio Sighele[18].

              Segundo esse esquema de pensamento, as pessoas sozinhas decidiriam melhor, tendo em vista que
em conjunto poderiam influenciar-se mutuamente, comprometendo a decisão que na ótica do saber jurídico
positivista estaria destituída de qualquer "pessoalidade".

              Godofredo Viana queria tornar evidente que o júri estava fadado a produzir decisões corrompidas
independente de sua composição. Mesmo com a participação de pessoas de "alto nível intelectual", o
problema residia no espaço coletivo que significava o júri, uma coletividade que igualava o "boné do
operário" ao "chapéu do médico".

              Em outras palavras, o júri despia a "excepcionalidade" da pessoa, tornando-a igual às demais.
Nessas condições o produto da decisão do júri era a média das decisões dos jurados que se sobrepunha à
"lucidez" das mentes mais esclarecidas[19].

              Com a cobertura teórica de teses que viam decisões coletivas como inevitavelmente degradadas e
jurados considerados moralmente desqualificados, Godofredo Viana mostrava-se um entusiasta das reformas
no júri:

 

A pouco e pouco se lhe tem restringido o raio da acção.[...]Grande numero de delictos ha passados para o
julgamento do juiz singular.[...]Sua constituição mesma alteraram-na profundamente alguns códigos
estaduais. Selecção de jurados, diminuição do número destes, abolição do voto secreto, presença do juiz nas
deliberações do conselho, são golpes de morte recebidos pelo jury que assim, se vae - ainda bem! lentamente
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estiolando.

Deu-lhe uma organisação approximada dos ensinamentos do moderno direito adjectivo o Codigo do
Processo do Districto Federal. (VIANA, 1911, p.1-2). (sic)

 

              A discussão sobre a reforma do júri revelava o conhecimento do tratamento dado à questão em
outras regiões do país e o seu desejo de implementar algumas das mudanças no âmbito local. A reforma do
Código de Processo Criminal do Distrito Federal realizada, segundo o autor, com base "no moderno direito
adjectivo", ou seja, baseada nas teses da Escola Penal Positivista, era um exemplo que deveria ser seguido,
de maneira que as mesmas modificações deveriam ser realizadas no Maranhão:

 

Tal é, nos seu traços gerais, a benéfica alteração - accrescida do censo alto para a organisação da lista dos
jurados - a fazer-se, entre nós, no mechanismo dessa instituição que o Estatuto Federal com tanta
infelicidade manteve.

A reforma respeitará o preceito constitucional, satisfazendo, do mesmo passo, as necessidades prementes do
momento. Como quer que seja, ter-se-á modificações para melhor numa instituição que, tal como entre nós
funciona, é a maior injuria atirada ao senso comum, à verdade dos fatos, à seriedade das consciencias.
(VIANA, 1911, p.2) (sic)

 

              Para Godofredo Viana as reformas realizadas no Distrito Federal dever-se-ia acrescentar outra
medida, o estabelecimento de um "censo alto para organisação da lista de jurados", sugerindo que o júri
poderia funcionar melhor caso fosse composto por jurados referidos a um padrão de renda compatível com
segmentos sociais abastados.

              Embora já existisse um critério censitário como condição para ser jurado na legislação estadual
sobre o júri, que estipulava um rendimento anual para quem fosse exercer esta função[20], Godofredo Viana
defendia a elevação dos níveis de renda requeridos até então para participar do júri. O agente não se detinha
em explicar os fatores positivos da elevação do critério censitário, considerando-o uma auto-evidência.

              A reforma do júri foi tomada por um critério de classe social. Essa proposta estava assentada na
idéia de que apenas aqueles que possuíam capital econômico eram capazes de julgar bem.

              Para justificar suas propostas Godofredo Viana serviu-se de informações que descreviam situações
em outros estados e críticas de agentes consagrados, apontando a problemática e as soluções possíveis
dentro de um quadro jurídico que impunha limites às modificações do júri.

              No texto "Reforma Judiciária", publicado no livro "No país do Direito"(1914), Godofredo Viana
buscava apoio suas formulações legítimas no que se refere ao tribunal do júri acionando a fala de agentes
consagrados no campo jurídico nacional do período:

 

Não são nunca demasiadas as invectivas contra o jury, 'persistencia de uma organisação social já
desapparecida', na opinião auctorisada de Clovis Bevilaqua.

[...]

Na mesma ordem de idéas o eminente jurisconsulto, Dr. Epitacio Pessoa. O jury não corresponde aos
sentimentos jurídicos da época presente, sendo de toda conveniência reduzir-lhe, tanto quanto possível, as
attribuições.

'Do jury', respondeu o illustre Dr. Enéas Galvão, 'tratei longamente na conferencia realisada no Instituto dos
Advogados para demonstrar  que é elle uma instituição anachronica, um órgão sem funcção nas sociedades
modernas, uma quase sobrevivência das eras mortas do feudalismo. Nessa occasião propuz as modificacções
precisas, por não ser possível abolir o tribunal dos jurados". (VIANA, 1914, p.70-71). (sic)

 

              A passagem acima traz excertos de textos de três expoentes da Criminologia Positivista nacional,
Clóvis Beviláqua, Enéas Galvão e Epitácio Pessoa, que partilhavam da posição de campo de Godofredo
Viana acerca das críticas ao júri. Ao construir seu discurso, o agente procurava projetar sobre suas análises
citações de autoridades insuspeitas e cuja glória no campo jurídico conferia legitimidade à sua fala.

              Godofredo Viana se inspirava nas correntes de pensamento filiadas aos modelos deterministas
europeus do início do século XX, a Escola Penal Positivista e teorias racistas com a "psicologia das
multidões". É desse fundo comum que o pensamento teórico de Godofredo Viana fundamentou suas
interpretações sobre o júri na região.

 

4 O dissenso no consenso em torno das reformas do júri: a fala do juiz Benedito de Barros e Vasconcelos
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              O problema da reforma do júri não foi uma questão consensual, percebendo-se dissensos quanto a
como deveria ser enfrentada.

              Em 1916 o juiz de direito da comarca de Cururupu(Maranhão), Benedito de Barros e Vasconcelos
(1879-1955), encaminhou ao Secretário de Justiça Raimundo Leôncio Rodrigues um relatório sobre o
funcionamento do júri no "interior" do estado. Formado pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, Barros
e Vasconcelos gozava de prestígio no meio intelectual local, sendo fundador da Academia Maranhense de
Letras[21].

              Vasconcelos fez uma relato do funcionamento do tribunal do júri onde atuava como magistrado:

 

Apresentando a V.S. o resultado das secções do Tribunal do Jury nos termos desta comarca, não me
faltariam rasões quanto de absurdo são eivados os julgamentos constantes deste relatório. Taes censuras,
porem, já se vão tornando vulgares nos escriptos da natureza deste.

E, tratando se do jury no interior, chegam a ser infindadas, tal é a falta de instrucção e o desprendimento
pelas cousas publicas, das respectivas populações.

Culpal as pelo descrédito do Tribunal popular é o mesmo que malsinhar a terra morta das seáras nas grandes
estiadas. Além disso, o jury tal como o temos, requer não só alto bom senso da parte dos jurados, como
conhecimento acima de rudimentares, de direito e até de medicina legal.

Questões apparecem muitas vezes entre os quesitos que se propõem aos juizes de facto, os quaes mesmo dos
mais letrados pedem acurado estudo e perspicácia. Exigir da generalidade de nossos jurados que se hajam
acertadamente em suas decisões no plenário, é o mesmo que contar com a solução exacta de problemas
difficeis de mathematica por pessoas alheias á matéria.

A instituição do Jury entre nós, não é demais repetir, foi feita de molde a suppôr que o direito e a medicina
são os conhecimentos mais vulgares do nosso povo. (VASCONCELLOS, 1916, p.4-5) (sic)

             

              Pela condição de "juiz do interior", o discurso do magistrado pretendia ser um discurso autorizado
a imprimir uma visão legítima da condição do júri nessa "região". Sua análise se mostrava em consonância
com o padrão explicativo que via na "falta de instrução da população" o problema principal dessa instituição.

              Vasconcelos considerava que o julgamento exigia um conhecimento distinto do "conhecimento
comum". Ressaltava que para julgar era necessário o conhecimento de "saberes científicos" como a
"medicina legal", só ao alcance de especialistas[22], sugerindo também "competências específicas" referidas
ao julgador profissional. O monopólio sobre um dado conjunto de conhecimentos e técnicas era um
argumento estratégico para assegurar o acesso exclusivo à função de julgar.

              O magistrado referia-se à inserção nas práticas judiciárias de saberes que construíam categorias
relacionadas à determinação da responsabilidade criminal, exigindo a presença de peritos para elucidá-las.

              Vasconcelos considerava que o raciocínio generalizante da "população do interior" era incompatível
com os problemas que se apresentavam no júri, que exigiam um "pensamento racional e científico". Para
demarcar este aspecto, o juiz chegava a comparar a função de julgar com "operações matemáticas". A crítica
do agente se aproximava daqueles que entendiam que a abstração jurídica do especialista era alheia ao leigo,
e também, dos que defendiam a presença de saberes ditos científicos para orientar o julgamento.

              Pelo critério geográfico, Vasconcelos definia um tipo humano "despreocupado com as cousas
publicas" e o "interior" como região "problema". Depreende-se de sua fala que as "populações do interior"
eram afastadas das coisas públicas.

              Vasconcelos também defendia reformas no júri:

 

Felizmente os proprios fetichistas do Jury já fazem concessões de modo a tornal-o um aparelho de Justiça,
um tanto mais pratico e seguro. Não só a justiça no Distrito Federal, como a de vários Estados modificaram
a velha instituição, dando-lhe moldes novos sem exagero de formalismos ou de escrúpulo mal entendidos.

Forçados a manter o Jury, tenhamol-o devéras, melhorando-o, porem, dentro de seus característicos
essenciaes.

O maior defeito do Jury está na ignorância do povo e não é isto cousa que se remova de um lance, em artigo
de lei.

Diminuir o número de jurados, attenuar o incoveniente da sala secreta, acabar com certas formalidades e
exigências inúteis, bem pouco é para os vicios orgânicos da instituição tão estigmatisada pela nova escola
penal. Mas esse pouco também nos servirá, como a tantos outros Estados há servido.(VASCONCELOS,
1916, p.5) (sic)

 

              Para o juiz o fracasso do júri não estava ligado tanto à sua estrutura e configuração, mas à
"ignorância do povo". Por isso não concordava com reformas que tiravam do júri seus "característicos
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essenciais".

              Vasconcelos considerava necessária a reforma do júri, mas demarcava posição em relação àqueles
que, segundo dizia, defendiam medidas que ultrapassavam as "características essenciais do júri".

              Algumas modificações que sugeria, como a limitação dos debates em acusação e defesa durante o
plenário do júri, se relacionavam com a apreensão de Barros e Vasconcelos sugeria acerca dos "hábitos" dos
jurados:

 

Uma sessão do jury, como as noças actualmente, desnorteia o espírito e deprime o animo do homens tão
pouco afeitos á semelhante sport intelectual. Após o grande esforço a que se submettem, fora de seus
habitos, ouvindo longas discussões, em seguida á lectura fastidiosa dos autos, os guises e facto, excepções
raras, entram para a sala secreta tendo perdido completamente o interesse da Justiça. (VASCONCELOS,
1916, p.5). (sic)

             

              Pela versão do magistrado a afinidade com debates e discussão de idéias não eram disposições
acessíveis aos jurados. Aqui o juiz confrontava os "hábitos" do jurado com as propriedades consideradas
intrínsecas ao judiciário, portadas pelo juiz. Estes eram "afeitos", "dispostos" a intelectualidade; os jurados,
"homens médios", incapazes de captarem o senso do jogo que o campo jurídico impõe aos que dele fazem
parte.

              Diferente do seu contemporâneo Godofredo Viana, Vasconcelos se posicionava contra a presença
do juiz e das "partes" no momento deliberativo dos jurados:

 

Os juizes de facto, para se manifestarem com independência e imparcialidade, precizam de estar fora de
qualquer influência das partes e do público. Por outro lado, a interferencia do magistrado nas suas decisões
deve ser cuidadosamente estudada. Desta forma deve-se procurar uma combinação que permitindo a
presença do magistrado, não acabe com o julgamento em sala secreta como se há feito no Distrito Federal e
no Acre. [...]Não compreendo no jury escrutinio secreto em sala pública. Também offende, sem dúvida, a
independência dos julgados a presença do magistrado e dos representantes das partes sem dar occasião dos
mesmos ficarem a sós para estudo e deliberação sobre a matéria do processo [...] (VASCONCELOS, 1916,
p.5). (sic)

 

              Vasconcelos não concordava com a presença do "juiz profissional" nos atos de deliberação dos
jurados, posição que se relacionava à convicção de que a "ignorância do povo" era o que arruinava o júri, e
não seriam modificações dessa natureza que iriam transformar o júri.

              Esta dissensão não impedia o consenso nas falas dos agentes em torno da "ignorância do povo"
como fator explicativo mais geral da "condição degradante" do júri. Neste aspecto, tinham posições
homólogas, atribuindo à "população maranhense" a responsabilidade pelo "estado do júri", pela falta[23] de
cuidados com as "coisas públicas", pela "falta de conhecimentos específicos" considerados necessários para
julgar, a falta de "propriedades morais".

              Podemos concluir que Godofredo Viana e Vasconcelos recorriam a certas maneiras comuns de
abordar e classificar os problemas do júri na região, ainda que tendo diferenças quanto às ações concebidas
para suprir as lacunas percebidas.

 

5 Sob o olhar do magistrado: os atos instituidores das reformas do júri no Maranhão

 

              O tribunal do júri como problema oficial foi apreendido no campo político pela criação de leis e a
realização de reformas legais. Uma análise de documentos nos permitiu identificar que entre 1917 e 1919,
por iniciativa dos mandatários estaduais, foram realizadas alterações na instituição do júri.

              A primeira delas ocorreu com a criação do Código de Processo Criminal do Estado, lei cuja
elaboração foi deixada a cargo do principal crítico do júri na região, Godofredo Viana.

              Na exposição de motivos do projeto, Godofredo Viana repetia análises já feitas sobre o "problema
do júri", reiterando o padrão explicativo em torno da "ignorância do povo":

 

Sobretudo entre nós, dadas a extrema ignorancia do nosso povo, alheio sempre ás noções mais comesinhas
do direito e da sociologia e, por isso mesmo, sempre facilmente suggestionavel pelos especuladores e
habilidosos, o jury não pode deixar de merecer a mais formal condenmação.

'Os jurados são um punhado de homens colhidos ao acaso e que sem nunca terem adquirido sequer o
alphabeto da sciencia juridica, devem, não obstante, sentenciar, absolvendo ou condemnando'.

E por que muito facil será para o legislador e para o poder publico a consecução de 'um juiz responsavel,
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reunindo em si as condições technicas e moraes para o bom desempenho de sua altissima funcção de orgão
da justiça', do que a modificação do caracter, da instrucção, da alma, em summa, de todo um povo, mais
rasoavel se me que afigurar a substituição do instituto pela competencia do juiz singular. (VIANA, 1917,
p.9). (sic)

 

              Godofredo Viana reafirmava sua visão estigmatizante (GOFFMAN, 1978) quanto ao "nosso povo",
sugerindo a substituição do júri por um juiz singular. Para o jurista, o juiz singular teria "preparo técnico",
isto é, propriedades jurídicas que lhe conferia competência para julgar. Ao ressaltar este aspecto,
deslegitimava a presença dos "profanos" no campo jurídico, pois podiam sentenciar, sem aptidões para tanto.

              Para o juiz federal a "fácil manipulação do povo" ocorria pela ausência nos jurados das
propriedades do juiz profissional, este dotado ao mesmo tempo de um atributo epistemológico, o
conhecimento científico para julgar, e um atributo moral, a idoneidade, o que lhe possibilitava julgar com
imparcialidade e honestidade.

              No fundo, uma oposição entre os agentes jurídicos puros e desinteressados, com competências
jurídicas, vale dizer, capacidade de, pelo trabalho de racionalização jurídica, dar autonomia às decisões
judiciais, do senso comum do povo. Seu discurso assim apontava para a reapropriação desse espaço pelos
chamados profissionais.

              Godofredo Viana apontava a modificação no júri maranhense que propunha no projeto do Código
de Processo Criminal:

 

Quanto a este, especialmente, quebra o Codigo os velhos moldes existentes. E - sem lhe retirar o sigilo do
voto - busca conciliar o respeito devido aos elementos essenciais do instituto com a seriedade das coisas e
com  a technica do direito que o vulgo não possui.

Assim é que as deliberações do jury contimnuam a ser tomadas em segredo, transformado o recinto do
tribunal  na classica 'sala secreta e dado  o voto em cedula fechada.

Todavia - e aqui está em varios codigos de processo dos Estado - a essas deliberações devem estar presentes
o juiz, o acusador, o defensor do réo e o escrivão.

A presença do juiz é salutar: orienta os jurados e cohibe a cabala, a suggestão, o enliço dos mais habeis
contra a ignorancia e a boa fé do maior número. Evita as repetidas e vergonhosas voltas do conselho á sala
secreta, para a corrigenda dos mais solemnes disparates, das mais flagrantes contradicções.

O juiz, quando estas se apresentarem, depois de explicar aos jurados o ponto em que se encontram, porá de
novo em votação os quesitos respectivos. Dirigirá, em summa, proficiente e honestamente, preso de certo
pela dignidade de seu cargo e da nobre missão que a lei lhe confiou, a mais serena e absoluta imparcialidade.
(VIANA, 1917, p.10). (sic)

 

              Acionando o argumento do jurista Gabriel Tarde, de que as massas eram facilmente sugestionáveis,
por isso passíveis de manipulação, Godofredo Viana pretendia que, com a presença do juiz e das partes no
momento deliberativo do júri, fosse possível estabelecer um mecanismo de vigilância sobre fraudes e outros
procedimentos que pudessem degradar a decisão dos jurados. A presença da "fala autorizada" no momento
deliberativo era uma medida conveniente para impedir eventuais distorções no julgamento.

              Essa mudança pretendia tornar mais incisiva a presença do juiz profissional nas sessões do Tribunal
do Júri. Ao presidir o júri o "juiz de direito" atuaria na "orientação" dos jurados com relação às decisões da
instância.

              Buscava-se assim dar maior previsibilidade aos produtos do júri, agora sobre o olhar do magistrado,
já que não era possível confiar em jurados "ignorantes" nas ciências jurídicas e oriundos de segmentos sociais
onde imperava a "degradação moral", conforme representação social firmemente incrustada como habitus
dos juristas.

              "Imparcialidade" e "honestidade" se tornavam propriedades intrínsecas dos juizes. Os profissionais
do campo jurídico eram representados como desinteressados, imunes aos comportamentos "moralmente
reprováveis".

              Código de Processo Criminal foi promulgado o sob rubrica da lei nº 767, de 24 de abril de 1917.
No prólogo do seu livro Prática do Processo Criminal(1918), manual que tratava das formas processuais a
serem adotadas em virtude do Código de Processo Criminal do Estado, Godofredo Viana gabava-se de ter
sido o seu projeto de codificação "[...]aprovado generosamente pelo Congresso Legislativo, sem alteração de
uma virgula". (VIANA, 1918, p.5).

 

5.1 A reforma do júri mediada pela reforma da Constituição Estadual

 

              Dois anos após a publicação do Código de Processo Criminal do Estado, houve outra iniciativa
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para a reforma do júri. O alvo da reforma era a Constituição Estadual de 1891 e suas disposições acerca do
júri, como a fixação de 12 jurados[24] na composição do conselho de sentença.

              A reforma da Constituição de 1919 trouxe mudanças no júri como a redução do número de jurados
alistados em cada distrito, de 100 para 50 jurados; e a retirada do texto constitucional a fixação de 12
jurados como número da composição do conselho de sentença. O texto aprovado ficou com a seguinte
redação:

 

Art. 59. As decisões do jury serão proferidas por um conselho de jurados, sorteados dentre os que o
compõem.

Paragrafo 1º A sua competencia versa sommente sobre o julgamento em matéria criminal;

Paragrafo 2º Compete-lhe o julgamento de todos os crimes e contravenções que por lei não seja conferido a
outro juizo ou tribunal.

Paragrafo 3º Os jurados pronunciar-se-ão sobre o facto e o Presidente do Tribunal applicará a lei, de accôrdo
com as suas decisões.

Paragrafo 4º - A presidencia do tribunal, em caso algum, será deferida aos juizes supplentes, ainda quando
me exercicio pleno do juiz de direito ou do juiz municipal.(DOEM, 25.02.1919, p.5). (sic)

 

                   O novo texto constitucional, em uma manifestação de precaução quanto à presença dos "leigos"
no Tribunal do júri, estabeleceu que a presidência do júri em caso algum poderia ser deferida aos juizes
suplentes[25].

              A reforma constitucional previa ainda que lei infra-constitucional  estabeleceria o número de jurados
para a organização do tribunal e composição do conselho de sentença, estabelecendo as condições legais
para ser jurado e da sua qualificação. (art.60, Reforma Constitucional).

              Dias depois da aprovação da Reforma Constitucional foi apresentado projeto de lei da chamada
Reforma Processual. Sem os empecilhos do texto constitucional, agora revogado naquilo que limitava as
pretensões reformistas, os defensores das mudanças no júri tiveram nesta lei a oportunidade de igualar o júri
à feição institucional que tinha em outras regiões.

              Em 29 de março de 1919 foi editada a lei nº 845 a chamada "Lei da Reforma Judiciária", que
formalizou uma série de propostas de reforma do júri. A lei preconizou mudanças referentes à presença do
"povo" no júri, quando, a exemplo, dispôs sobre a chamada qualificação dos jurados:

 

Art. 99. São requisitos indispensáveis para ser jurado:

a) Ser maior de vinte e um anos, salvo o habilitado com diploma scientifico de qualquer faculdade, academia,
escola nacional ou estrangeira, legalmente reconhecida;

                b) Saber ler e escrever;

c) Ter rendimento mínimo anual de 1:200$000, na Capital, e de 600$000, nos demais termos;

               d) Ter residência efetiva no termo;

             Parágrafo Único. Excetuam-se:

Aquelle que for notoriamente reputado falto de bom senso, de integridade e de bons costumes(Lei nº
845/1919)

             

              Esse dispositivo legal mantinha o critério censitário para o exercício da função de jurado, no
entanto dobrava os valores até então vigentes.  A elevação do valor pecuniário vigente antes da reforma era
assinalada nos textos de Godofredo Viana como uma "mudança salutar".

              Além de ser detentor de certo capital econômico, a lei estipulava que o jurado deveria ser portador
de um capital cultural[26], apreendido aqui pelo critério "saber ler e escrever". O capital cultural como
elemento de distinção dos jurados era reforçado pela dispensa de certos critérios daqueles que tivessem
diploma de nível superior.

              O disposto no parágrafo único do artigo supracitado era uma caução contra a presença daqueles
que, mesmo atendendo aos critérios elencados para qualificação do júri, tivessem condutas morais tidas
como "corrompidas" e incompatíveis com "os bons costumes". Aqui a exclusão de jurado estava referida à
falta de normalidade de seus costumes.

              Essas disposições em seu conjunto procuravam erigir obstáculos formais à participação das
chamadas "classes populares" no júri, através de restrições baseadas em critérios sócio-econômicos e
culturais.
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              A limitação da participação popular pode ser sugerida também quando a lei indicava que os
ocupantes de certas profissões tinham presença dispensável no júri:

 

Art. 102. Não serão incluídos na lista geral, salvo se o requererem:

                         a) Os trabalhadores a jornal;

                         b) Os caixeiros de balcão;

                         c) O operário;

d) O embarcadiço;

e) O carregador, cocheiro e carroceiro e, em geral, o condutor de qualquer veículo de transporte;

                         f) O que se dedicar ao commercio ambulante; (Lei nº845/1919)

                  

              Esse dispositivo, se não vedava a participação de ocupantes dessas profissões no alistamento do
júri, os classificava como prescindíveis na sua organização, pois se quisessem participar do seu corpo
decisório deveriam requerer formalmente seu alistamento.

              O rol de ocupações elencadas acima tinha como critério distintivo o atributo do dispêndio de força
física manual. Ao que parece os estigmas que pesavam sobre essas profissões se tornaram critérios formais
para a ausência no corpo de jurados, sugerindo que havia uma representação elitista acerca dos deveriam
compor o júri.

              Outro dispositivo dizia respeito aos crimes que não seriam submetidos à competência do júri:

 

Art. 139. Exceptuam-se da competência do jury:

a) Os crimes de responsabilidade;

b) Os praticados por aqueles que tenham foro especial;

c) Os de furto de animais nas fazendas, pastos de campos de criação;

d) Os puramente militares;

e) Os de defloramento, estupro, e atentado ao pudor;

f) Os de contrabando, peculato, resistência, desacato e desobediência às autoridades;

g) Os de calúnia e injuria;

 

              Esse artigo se inseria em outra estratégia utilizada para limitar a atuação do júri, a limitação de suas
atribuições de órgão julgador pela redução de sua competência[27], remetida para o juiz singular.

              Chama-nos a atenção a natureza dos delitos que eram excluídos de apreciação pelo tribunal do júri.
Os inscritos na alínea "a" e "b" se referiam a crimes cometidos por autoridades. Aqui a vedação se
relacionava com o "status" de quem era julgado, quem detinha o poder político, que não poderia ser
submetido aos que compunham o júri, caso contrário, poderia haver uma inversão da hierarquia entre os
dominantes e dominados.

              Em relação a outras modalidades de delito que a reforma havia retirado da apreciação pelo júri, o
Presidente do Superior Tribunal Justiça[28], Desembargador Arthur Bezerra de Menezes, em relatório do
ano de 1920 sobre as atividades do poder judiciário do Estado apresentado ao Governador Urbano Santos,
fazia o seguinte apreciação:

 

[...]limitou a competência do jury, retirando-lhe, para conferir ao juiz singular o julgamento de certos crimes
entre outros - o de furto de gado e o de defloramento, estupro e attendado ao pudor, quase sempre
impunnidos pelo Tribunal do Jury, que se costuma chamar, por uma triste irrisão, o pallado dos direitos do
cidadão!.(MENEZES, 1920, p.15). (sic)

 

              Segundo se depreende da fala do Desembargador, no caso dos chamados "crimes sexuais"
(defloramento, estupro e atentado ao pudor) e dos crimes de "furto de animais nas fazendas, pastos de
campos de criação", o móvel do deslocamento da competência era a indulgência com que tais crimes eram
tratados pelos "juizes de fato", sendo necessário concentrar nos representantes do Estado, os "juizes de
direito", o poder de dizer o veredicto. O medo residia na identidade dos "juizes de fato" com os próprios
"fatos" que deveriam julgar. Como resultado dessa desconfiança, a apreciação desses delitos foi repassada a
um juiz singular, representado como alguém capacitado a garantir, pelo uso de sua autoridade, a objetividade
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e o desinteresse necessários para enfrentar esses problemas.

              Podemos depreender que neste período criou-se um aparato jurídico que formalizou uma série de
preocupações dos juristas. Erigiu-se representações sobre o chamado povo, o que justificou medidas
restritivas da participação popular no júri. A lei da reforma judiciária situou-se nesse desejo de concentração
do capital jurídico, isto é, dos que deveriam ser autorizados a dizer o direito.

              O júri foi reformado para que os jurados fossem vigiados pelo juiz no momento do veredicto; foram
aprovadas leis que filtravam o ingresso dos setores populares no júri através de critérios "censitários",
"culturais'" e "morais" e ampliou-se a competência do juiz pela "incompetência" dos jurados.

 

 

6 Considerações Finais

 

              Nas primeiras décadas do século XX, o tribunal do júri se tornou alvo da elaboração de juristas e
administradores. Havia uma preocupação em tomar como critério de "decadência" da instituição a ausência
de determinados atributos e qualificações de parte dos jurados, segundo as classificações dos agentes
referidos à produção e prática do saber jurídico.

              Ao tratar do júri, os juristas se inseriam em uma disputa pela definição de quem era o detentor do
monopólio do direito de dizer o direito, lutando por espaços exclusivos de sua atuação. Nessa disputa
acionaram representações para fazer valer seu modo de encaminhar os problemas do direito da região
maranhense.

              Na base dessas representações temos classificações duais, por meio das quais o problema do júri é
apreendido: "juiz profissional" contra "jurado"; o "culto", guiado pela razão, contra o "vulgo", que segue
suas "espontaneidades" e seus "impulsos"; "responsabilidade moral dos juizes profissionais" contra
"desinteresse pela coisa pública"; "método racional específico condizente com a necessidade do julgador"
contra "racionalidade genérica do senso comum".

              Essas dicotomias aparecem como destinada a classificar e a organizar o campo de disputas, sendo a
forma de divisão do campo jurídico, ao mesmo tempo em que estrutura as posições dominantes e dominadas
nesse campo.

              Essas clivagens como que estabelecem dois mundos, o dos incapazes de reconhecer as regras da
racionalidade jurídica, os jurados, julgados pela falta de saberes e habitus que os inabilitava de participar do
funcionamento da justiça. Contraposto a este estar o mundo dos que detém capital econômico e capital
cultural, possuidores de disposições que os habilitava a julgar, conforme a racionalidade que se exigia.

              Nos discursos jurídicos analisados identificamos um padrão explicativo que acionava "a ignorância
do povo" como o problema principal do júri. A partir desta identificação houve uma série de intervenções
com a finalidade de controlar os efeitos negativos da presença do "povo" no júri.
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[1] "Toda ação, especialmente a ação social e, por sua vez, particularmente a relação social podem ser
orientadas, pelo lado dos participantes, pela representação da existência de uma ordem legítima"(WEBER,
1999a, p.19)

[2] Marx Weber critica o tribunal do júri. Segundo o autor, esta instituição contradizia a racionalidade
jurídica moderna, baseada na abstração jurídica e impessoal, no raciocínio das categorias jurídicas e em uma
justiça aplicada profissionalmente, na base de uma formação formal-lógica, por juristas doutos. Para Weber o
júri era uma instituição que operava a partir de categorias não-jurídicas, com procedimentos não-racionais,
baseados em avaliações concretas e critérios sociológicos, éticos e morais. Sobre as posições de Weber
contra o tribunal do júri há varias passagens no seu trabalho "Sociologia do Direito"(1999b).

[3] Tomamos como preocupação metodológica, com base na perspectiva de Gaston Bachelard (1972), a
utilização de aspas para marcar uma ruptura com o uso comum das palavras da linguagem ordinária, e assim
colocar em suspenso tais expressões.

[4] Segundo Bourdieu a tomada de posição, isto é, as estratégias empreendidas pelos agentes no campo de
lutas específico, depende da posição que ocupam na estrutura do campo(BOURDIEU, 1997, p.63).

[5] Tomamos como referência o texto "Algumas formas primitivas de classificação", de Marcel Mauss e
Emile Durkheim. Esses autores chamam a atenção para as formas de classificação como processo de
hierarquização do mundo. Os atos de classificação dos agentes são atos cognitivos que constroem o mundo
social através de formas de classificação, que são formas historicamente construídas, logo, arbitrárias. Os
indivíduos simbolizam o mundo a partir categorias socialmente construídas.

[6] Tomamos esta observação tendo como referência as formulações de Pierre Bourdieu sobre as relações
que se travam no campo jurídico entre "profissionais" e "profanos", na qual aqueles lutam por estabelecer
este campo como seu monopólio de atuação. Segundo Bourdieu os profissionais, impelidos pela lógica de
concorrência no seio do campo, têm de aumentar a cientificidade e a tecnicidade para conservarem o
monopólio da interpretação legítima e assim demarcarem suas diferenças dos profanos.(BOURDIEU,1989,
p.235).

[7] Etimologicamente a palavra região provém de régio, onde, conforme Beveniste, se encaminha o princípio
da di-visão, do ato mágico, ou seja, propriamente social (BOURDIEU, 1996, p.109).

[8] Segundo o antropólogo Roberto Kant de Lima, durante o século XIX "liberais" "conservadores" se
revezavam na crítica ao júri: "[...]O argumento comum aos dois grupos é de que esse "fracasso" deve ser
atribuído ao estado "incivilizado" da sociedade brasileira e não a problemas ligados às instituições
legais"(KANT DE LIMA, 1996, p.31)

[9] Podemos citar como exemplo dessa posição crítica quanto ao júri o relatório com que Ambrozio Leitão
da Cunha passou a Administração da província em 1865, no qual reclamava do índice de absolvições dos
julgados pelo Tribunal do Júri: "Do que fica exposto vê-se que as absolvições estão na razão de dous terços
dos julgamentos. Conquanto a bella instituição do jury careça ser melhoradas, principalmente no que diz
respeito à qualificação dos jurados, todavia, para semelhante resultado em grande parte contribuem a má
organização dos processos, e a delonga delles". (CUNHA, 1865, p.9). (sic).  A mesma versão aparece no
relatório do chefe de polícia Sebastião José de Magalhães Braga, referente ao ano de 1904, onde relata ao
governador do Estado os problemas da segurança: "Está bem longe ainda de attingir o grau de
melhoramento desejável a segurança de pessoas e de bens. Causas diversas concorrem para isso e d'entre
ellas merece especial menção a falta de instrucção e de educação moral e cívica das classes inferiores da
nossa sociedade, o abuso de bebidas alcoólicas que é sempre origem de desgraças e crimes e a reprovada
condescendência do Tribunal do jury nos julgamentos de réos confessos sujeito ao seo veredictum."
(BRAGA, 1904, p.20). (sic). A crítica ao júri pode ser considerada como um discurso que desconhece as
periodizações políticas, tornando-se um lugar-comum quando se quer abordar o tema.

[10] Sobre as reformas no tribunal do júri em outras regiões do país, consultar Victor Nunes Leal (1979).
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[11] Na segunda metade do século XIX houve a emergência de um discurso marcado como científico e
também sistematizado sobre o "crime" e sobre o "criminoso". Esse discurso foi denominado de Antropologia
Criminal e depois referido como "Escola Penal Positivista".

[12] Nina Rodrigues, tido como um dos precursores da antropologia criminal no Brasil, no tópico intitulado
A defesa social no Brasil, do livro As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil(1894),
enumerava o júri como um dos problemas referidos às instituições judiciárias do país: "[...] o jury, com todos
os defeitos que lhe são inherentes, achou meios, na indiffrença e incapacidade da massa da população, de se
tornar mais perigoso do que em toda parte".(NINA RODRIGUES, 1894, p.224-225). (sic). O último
capítulo do livro "A Nova Escola Penal"(1894), considerado o primeiro manual de propaganda da Escola
Penal Positivista do país, do jurista maranhense Francisco José Viveiros de Castro, foi dedicado à crítica do
tribunal do júri.     

[13] Segundo BOURDIEU (1968) os agentes ou sistemas de agentes, ao fazerem parte do campo, possuem
propriedades de posição que se refere à posição do agente no campo.

[14] Os juizes federais eram indicados pelo Governo Federal a partir de uma lista tríplice elaborada pelo
Supremo Tribunal Federal. Segundo o sociólogo Andrei Koerner o cargo de juiz federal, durante a chamada
Primeira República, era moeda de negociação entre o Governo Federal e os governos estaduais: "O controle
do cargo de juiz seccional era importante para as oligarquias estaduais na Política dos Governadores devido
às suas atribuições constitucionais, pois os juizes federais tinham o poder de julgar os conflitos entre a União
e os Estados e os crimes políticos. Além disso, a desobediência à sentença ou à lei federal justificava a
intervenção federal no Estado (art.6º, 4, da Constituição Federal)".(KOERNER, 1994, p.64).

[15] A posição de membro fundador refere-se ao primeiro ocupante da respectiva cadeira. Godofredo Viana
foi o fundador a cadeira de nº 15 da AML. Sendo consagrado como um dos "Novos Atenienses", expressão
utilizada para designar o grupo de intelectuais fundadores da Academia Maranhense de Letras. Ver LÔBO,
Antônio. Os novos atenienses: subsídios para a história literária do Maranhão. 2.ed. São Luís: AML, 1970.

[16]  São exemplos as publicações "Código de Processo Civil e Comercial do Estado do Maranhão", 1911,
"Código Processo Criminal do Estado do Maranhão", 1917.

[17] Publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

[18] A "psicologia das multidões" surgiu no final do século XIX na Europa através de dois autores, o
psiquiatra Scipio Sighele, com o seu livro "A multidão criminosa - ensaio de psicologia coletiva", e o francês
Gustave Le Bon e o livro  "A psicologia das multidões".

[19] Esses esquemas de pensamento racistas do final do século XIX ainda se fazem presentes na cultura
jurídica brasileira hodierna, desde que, como mostra Roberto Kant de Lima, ao fazer um estudo comparado
entre os sistemas do júri norte-americano e brasileiro, no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, os
jurados não podem se comunicar justamente pelo temor da influência dos mais esclarecidos, "objetivando
com isso evitar influências que pudessem levar a veredictos desvirtuados". (KANT DE LIMA, 1995, p.154).

[20] O critério censitário vigia pela lei nº 19 de 1891, que assim dispunha em seu artigo 50 "São aptos para o
serviço do Jury os que tiverem as qualidades de eleitor e rendimento annual de 600$000 reis na capital do
Estado e de 300$000 reis nos demais termos".(sic)

[21] Segundo dados da Academia Maranhense de Letras (Perfis Acadêmicos, p.15, 1993), Benedito de
Barros e Vasconcelos foi fundador da cadeira de nº 20. É classificado pelos comentadores da literatura
regional como um dos "Novos Atenienses". Sobre Vasconcelos ver o livro com pretensões classificatórias
LUZ, Joaquim Vieira da. Dunshee de Abranches e outras figuras. Rio de Janeiro: Impresso pelo Autor,
1954.

[22] Ao analisar a penetração do saber médico, notadamente a psiquiatria, no campo jurídico do final do
século XIX, Foucault assinala que este processo deu origem a uma série de propostas tendo em vista a
supressão do júri. O autor relata como nos congressos internacionais de criminologia, essa proposta era
defendida baseada no seguinte argumento: "o júri é composto de pessoas que não são nem médicos nem
juízes, e que, por conseguinte, não têm nenhuma competência, nem de ordem do direito, nem da ordem da
medicina. Tal júri é necessariamente um obstáculo, um elemento opaco, um núcleo não manipulável no
interior da instituição judiciária tal como deve funcionar no estado ideal. A verdadeira instituição judiciária
seria composta de quê? De um júri de peritos sob a responsabilidade jurídica de um magistrado".
(FOUCAULT, 2002, p.49).

[23] O antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida (1983) aponta para um padrão nas explicações sobre
a decadência da lavoura no Maranhão, os quais reproduzem conceitos e noções e argumentos que formam
uma escola de pensamento. Esse padrão sempre remete para a ausência de determinadas qualificações tidas
como necessárias pelos intérpretes que debatem os problemas definidos como regionais. Neste caso,
sugerimos que o padrão explicativo "da falta" para abordar os problemas definidos como regionais referentes
ao Tribunal do Júri.

[24] A Constituição Estadual de 1891 definia expressamente a composição do conselho de sentença do júri:

 "Art. 71. O tribunal do jury compõe-se do juiz de direito como presidente e de trinta e três jurados pelo
menos. §1º As suas decisões serão proferidas por um conselho de 12 jurados sorteados dentre os que o
compõem".

[25] Em discurso pronunciado no Congresso Legislativo no dia 19 de fevereiro de 1919 o deputado Alcides
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Pereira, defendendo a reforma da Constituição, referia-se à proposta que proibia os juizes suplentes de
ocuparem a presidência do Júri: "É uma disposição esta de alta relevancia, pois aos prezidentes do Jury, cabe
muitas vezes decidir questões de direito, e temeridade, senão grande imprudencia seria confial-as a
supplentes, que, na quasi totalidade dos casos são leigos". (DOEM, 08.03.1919, p.3). (sic)

[26] Capital cultural como o entende Pierre Bourdieu, isto é, "uma certidão de competência cultural que
confere ao seu portador um valor convencional, constante e juridicamente garantido no que diz respeito à
cultura"(BOURDIEU, 2001, p.78).

[27] Segundo Vitor Nunes Leal, as reformas do Tribunal do Júri visavam reduzir suas atribuições, sendo
uma das estratégias para tanto era a ampliação dos crimes a serem julgados pelos magistrados profissionais.
(LEAL, 1978, p.208)

[28] Na estrutura judiciária da época, o Superior
Tribunal de Justiça equivalia ao tribunal de
segunda instância do Estado, tendo sua sede na
capital.
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A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1891 E UMA ANÁLISE SOBRE A COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ÓTICA DE PEDRO LESSA

THE BRAZILIAN CONSTITUTION OF 1891 AND AN ANALYSIS REGARDING THE
JURISDICTION OF THE SUPREME FEDERAL COURT ON PEDRO LESSA'S PERSPECTIVE.

ANA RITA NASCIMENTO CABRAL

RESUMO
Os preceitos constantes na Carta de 1891 constituíram-se um marco na história das Constituições brasileiras,
pois que inaugurou novas formas de governo e de estado. Além do que, ao povo, foram garantidos os
direitos à liberdade e à propriedade, sendo estabelecido que todos poderiam livremente exercitar seus
árbitros desde que sem prejuízo ou ofensa à liberdade ou ao direito de outrem. O Poder Judiciário na
Constituição de 1891, agora marcado pelas justiças federal e estadual, teve suas atribuições acrescidas e em
muito contribuiu para a eficácia do sistema federativo que nascia. Neste contexto, situa-se a criação do
Supremo Tribunal Federal na Carta de 1891, como orgão máximo da organização judiciária, e de suas
competências aliadas à capacidade de dizer o direito em última instância. Analisaremos, pois, a competência
deste Tribunal nesta Constituição, sob a visão de Pedro Carneiro Augusto Lessa. Fora realizado estudo
descritivo- analítico através de pesquisa: bibliográfica, mediante livros e publicações especializadas; pura,
visto que terá como finalidade a ampliação de conhecimentos na área; qualitativa, pois que aprofundar-se-á
na compreensão das ações humanas e das condições de determinadas situações sociais; descritiva, posto que
buscar-se-á descrever, explicar e esclarecer o fenômeno observado; e exploratória, objetivando aprimorar as
idéias através de informações sobre o tema em foco.
PALAVRAS-CHAVES: Constituição Brasileira/1891; Supremo Tribunal Federal; Pedro Lessa

ABSTRACT
The precepts contained in the Charter of 1891 constituted a landmark in the history of Brazilian
Constitutions, because it opened new forms of government and state. Besides, the people were guaranteed
the right to liberty and property by establishing that all could freely exercise their referees provided without
injury or harm to the right or freedom of others. The Judiciary in the Constitution of 1891, now marked by
federal and state justices had their powers increased and contributed greatly to the effectiveness of the federal
system that was born. In this context, lies the creation of the Supreme Court in the Charter of 1891, as the
highest body of judicial organization, and their expertise combined with the ability to say the right ultimately.
The jurisdiction of this Court in this Constitution, under the vision of Pedro Carneiro Augusto Lessa wil be
analyzed. Carried out a descriptive-analytical study through research: literature through books and
publications; pure as it will aim to increase their knowledge in the area; qualitative, since it will deepen the
understanding of human actions and conditions of certain social situations; descriptive, since it will seek to
describe, explain and clarify the observed phenomenon; and exploratory, aiming to improve ideas through
information on the subject in focus.

KEYWORDS: Brazilian Constitution/1891; Supreme Federal Court; Pedro Lessa

INTRODUÇÃO

 

 

            Nestas linhas, abordar-se-ão alguns pontos sobre a primeira Constituição Brasileira Republicana,
datada de 1891, bem como sobre a visão do jurista Pedro Lessa quanto à competência do STF traçada nesta
Carta. O contexto histórico, no qual se encontra a Constituição de 1891, os primeiros anos da República
Brasileira serão percorridos, mesmo com brevidade.

 

            A proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, foi resultante de uma conspiração militar
tramada com a elite de cafeicultores. Os ideais liberais, há muito, estavam difundidos e impulsionavam um
movimento republicano. A busca por uma reforma de regime, com o afastamento de um poder permanente e
hereditário, era o objetivo. Os primeiros anos da república foram marcados por grandes dificuldades.

 

            Os preceitos constantes na Carta de 1891 constituíram-se em um marco na história das Constituições
brasileiras, pois que inaugurou novas formas de governo e de estado. Além do que, ao povo, foram
garantidos os direitos à liberdade e à propriedade, sendo estabelecido que todos poderiam livremente
exercitar seus árbitros desde que sem prejuízo ou ofensa à liberdade ou ao direito de outrem. Ninguém
poderia ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei.

 

            O Poder Judiciário na Constituição de 1891, agora marcado pelas justiças federal e estadual, teve
suas atribuições acrescidas e em muito contribuiu para a eficácia do sistema federativo que nascia. Neste
contexto, situa-se a criação do Supremo Tribunal Federal na Carta de 1891, como orgão máximo da
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organização judiciária, e de suas competências aliadas à capacidade de dizer o direito em última instância.
Analisaremos, pois, a competência deste Tribunal nesta Constituição, sob a visão de Pedro Carneiro Augusto
Lessa.

 

            Far-se- á um estudo descritivo- analítico através de pesquisa: bibliográfica, mediante livros e
publicações especializadas; pura, visto que terá como finalidade a ampliação de conhecimentos na área;
qualitativa, pois que aprofundar-se-á na compreensão das ações humanas e das condições de determinadas
situações sociais; descritiva, posto que buscar-se-á descrever, explicar e esclarecer o fenômeno observado; e
exploratória, objetivando aprimorar as idéias através de informações sobre o tema em foco.

              

 

1 OS PRIMEIROS ANOS DA REPÚBLICA BRASILEIRA E O CONTEXTO HISTÓRICO EM
QUE SE ENCONTRA A CF/1891.

 

            O movimento republicano fora impulsionada pelos ideais liberais, que, há muito, estavam difundidos.
A busca por uma reforma de regime, com o afastamento de um poder permanente e hereditário, era o
objetivo. Nas palavras de Lenine Nequete[1]: "Respondeu a República, em suas linhas mestras, aos anseios
de maior autonomia local e regional, que o Império não soubera ou não pudera satisfazer". Em 1887,
princesa Isabel assumiu a direção do Estado Brasileiro como regente. Em 1888, a princesa regente, numa
tentativa de ampliar o apoio ao poder monárquico, decretou a abolição da escravatura. Contudo, tal ato
afastou muitos fazendeiros cafeicultores, apoiadores do regime monárquico, por se sentirem prejudicados
com o fim da escravidão. Fazendeiros de café e Exército, aliados, compunham, assim, as duas das principais
forças políticas do governo imperial, o que tornou possível a derrocada do regime monárquico e a seguinte
proclamação da República.

 

            Em 1889, Marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio de líderes republicanos da estirpe de Rui
Barbosa, Benjamim Constant e Quintino Bocaiúva, formou o Governo provisório da República, ao que
passou a demitir os ministros do Império e a determinar a saída de Dom Pedro II e sua família do país. A 
sociedade brasileira ansiosa encontrava-se pelo cumprimento dos princípios da liberdade e da igualdade.
Contudo, a mudança de regime pouco alterou a realidade da maioria da população, uma vez que a estrutura
socioeconômica da nação, baseada no latifúndio, continuou a mesma.

 

            Os primeiros anos da república, iniciados com a liderança de Deodoro da Fonseca, foram marcados
por duas grandes dificuldades: a alta inflação e a progressiva oposição de cafeicultores. O grupo responsável
pela ascensão do regime republicano, composto por militares, cafeicultores e profissionais liberais, era
bastante heterogêneo e muito divergia em opiniões. As primeiras medidas do governo provisório de
Marechal tais como a instituição do casamento civil, o reconhecimento da liberdade de religião, a
naturalização automática de imigrantes residentes no Brasil, bem como o plano econômico destinado ao
aumento de produção industrial, causaram reações, conflitos e, por fim, a renúncia do Marechal Deodoro da
Fonseca, em novembro de 1891, nove meses após sua eleição, constituída sob a égide da primeira
Constituição Republicana Brasileira datada de 24 de fevereiro de 1891.

 

 

2 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA DE 1891: ALGUMAS NOTAS.

 

            A Carta de 1891 estabeleceu a República Federativa como forma de governo da nação Brasileira,
quando, em seu artigo primeiro, estatuiu: " A nação brasileira adota como forma de governo, sob o regime
representativo, a República federativa proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitui-se, por união
perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias, em Estados Unidos do Brasil". Nas palavras de José
Afonso da Silva[2]: "O Sistema Constitucional implantado enfraquecera o poder central e reascendera os
poderes regionais e locais adormecidos sob o guante do mecanismo unitário e centralizador do Império".

 

            Com o regime representativo, a soberania passou a residir no povo, fonte de toda autoridade
legítima. A antiga aspiração federativa fora conquistada pela União perpétua e indissolúvel das províncias,
transformadas em estados membros. Cada estado membro, portanto, passou a reger-se por uma constituição
e leis próprias, tendo por fundamento a Constituição Federal, lei Suprema . Eram dotados de capacidade
política interna, mas por serem membros de uma União federal, haveriam de respeitar os princípios
constitucionais formadores da União, a única, perante o direito internacional, dotada de capacidade política
externa.
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            Ao povo, foram garantidos os direitos à liberdade e à propriedade, sendo estabelecido que todos
poderiam livremente exercitar seus árbitros desde que sem prejuízo ou ofensa à liberdade ou ao direito de
outrem. Já na Carta de 1891 fora estabelecido que ninguém poderia ser obrigado a fazer ou deixar de fazer
algo senão em virtude de lei.  Todos, perante a lei, eram considerados iguais, não sendo admitidas
prerrogativas quanto ao nascimento ou ao sangue. Nas palavras de João Barbalho[3]:

 

Todos são iguais perante a lei, isto é, os direitos que a Constituição assegura são os mesmos para todos os
indivíduos; os meios e recursos estabelecidos para garanti-los competem igualmente a todos. Não há, perante
a lei republicana, grandes nem pequenos, senhores nem vassalos, patrícios nem plebeus, ricos nem pobres,
fortes nem fracos, porque a todos irmana e nivela o direito. Não existem privilégios de raça, casta ou classe,
nem distinções quanto às vantagens e ônus instituídos pelo regime constitucional. E a desigualdade
proveniente de condições  de fortuna e posição social não têm de influir nas relações entre o indivíduo e a
autoridade pública em qualquer de seus ramos. A lei, a administração, a justiça serão iguais para todos.

 

 

            Os preceitos constantes na Carta de 1891, constituíram-se em um marco na história das
Constituições brasileiras, pois que inaugurou novas formas de governo e de estado. Contudo, a efetivação de
tais enunciados deu-se lenta e paulatinamente. Sob o rigor das palavras de Amaro Cavalcanti, apreendemos
que as condutas abusivas e os propósitos desvirtuados por parte dos poderes públicos e das classes diretoras
da política prejudicaram a República Federativa Brasileira em seu período inicial. São pois as palavras do
autor[4]:

 

Se queremos lealmente a República, proclamada a 15 de novembro de 1889, como regime de governo, capaz
de fazer a prosperidade do país e da nação, é, antes de tudo, mister, que a pratiquemos com todo o
patriotismo, e não, subordinando os princípios da democracia e da liberdade aos interesses mesquinhos da
politicagem ou a outras preocupações menos dignas do momento. É preciso, é indispensável, que a
República do Brasil seja uma verdade no fato, - e não, um simples nome do seu governo no alto da
Constituição.

 

           

            Ressaltemos, portanto, que o Poder Judiciário na CF/1891, agora marcado pelas justiças federal e
estadual, teve suas atribuições acrescidas e em muito contribuiu para a eficácia do sistema federativo que
nascia. Neste contexto, situa-se a criação do Supremo Tribunal Federal na Carta de 1891, como orgão
máximo da organização judiciária, e de suas competências aliadas à capacidade de dizer o direito em última
instância. Edson Rocha Bonfim[5] diz que "na história do Supremo Tribunal Federal, entrelaçam-se e
perpetuam no tempo suas respeitáveis tradições", em alusão à Casa de Suplicação e ao Supremo Tribunal de
Justiça, tribunais supremos em fases distintas do Império.

 

3 PEDRO LESSA E SUA ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NA CF/1891

 

            Pedro Augusto Carneiro Lessa[6] foi jurista, magistrado, político e professor, nasceu em Serro, MG,
em 25 de setembro de 1859, e faleceu, no Rio de Janeiro, RJ, em 25 de julho de 1921. Em 1876 partiu para
São Paulo, onde se matriculou na Faculdade de Direito e se formou em 1883. Em 1885, iniciou a sua vida
pública, com a nomeação para o cargo de secretário da Relação de São Paulo.

 

 

            Em 1891, foi nomeado chefe de polícia do Estado de São Paulo e eleito deputado à Assembléia
Constituinte de São Paulo, tomando parte dos trabalhos de elaboração da Constituição estadual. Após isso,
dedicou-se exclusivamente ao magistério e à advocacia. Em outubro de 1907 foi nomeado ministro do
Supremo Tribunal Federal, na aposentadoria de Lúcio de Mendonça. Tanto no magistério, quanto na
advocacia e na magistratura, Pedro Lessa norteou suas atividades pelo amor ao Brasil.

 

            Pertenceu a várias instituições culturais, entre as quais o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
Eleito em 7 de maio de 1910 para a Cadeira n. 11 da Academia Brasileira de Letras, sucedeu Lúcio de
Mendonça e foi recebido em 6 de setembro de 1910 por Clóvis Beviláqua.

 

            O livro Do Poder Judiciário (1915) é um clássico na matéria sendo outras obras de destaque:
Estudos de Filosofia do Direito (1912), Dissertações e Polêmicas - Estudos jurídicos (1909), Discursos e
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Conferências (1916) e É a História uma Ciência? (1900). Sobre Pedro Lessa, ressalta Lêda Boechat
Rodrigues[7]:

 

Para substituir Lúcio de Mendonça, aposentado em 17 de outubro de 1907, Afonso Pena nomeou, a 26 do
mesmo mês, famoso advogado e professor da Faculdade de Direito de São Paulo, de 48 anos, homem de
formação humanista, versado não somente em direito, como em filosofia, história, ciências sociais e
literatura, o qual se tornaria, no Supremo Tribunal Federal, "um modelo de juiz até agora inexcedido" -
Pedro Lessa. [...] Acreditava Pedro Lessa nas qualidades da Constituição de 1891, que lhe coube interpretar
e aplicar [...]

 

 

            Em sua obra Do Poder Judiciário, Pedro Lessa[8], além de outras análises, versa pontualmente sobre
a competência do Supremo Tribunal Federal na primeira Constituição Republicana Brasileira datada de 24 de
fevereiro de 1891. O autor interpreta o artigo 59 da Carta de 1891, com seus incisos, alíneas e parágrafos,
constantes na Seção III do Capítulo V da referida Carta, que preceitua as competências originária e privativa
do STF. Vejamos.

 

            Traça, inicialmente, o autor as diferenças entre as justiças local (comum, geral) e federal (especial,
excepcional) no regime federativo. Sendo a primeira aquela que processa e julga as ações criminais (quer
intentadas pelo MP, quer por parte do indivíduo comum) e as causas do vasto domínio do direito civil. A
segunda aquela que só processa e julga as causas cíveis e criminais dependendo da natureza da pessoa ou da
matéria. Dentre as causas sujeitas à justiça federal, são destinadas ao STF, de forma originária e privativa,
aquelas em que há um alto interesse nacional e uma posição especial dos litigantes.

 

            O autor reconhece a Constituição norte americana como modelo, do qual se serviu a Constituição
Brasileira de 1891, todavia faz alusão aos traços característicos próprios da Carta Brasileira. Por exemplo: O
único julgamento excepcional estatuído na Carta americana é o impeachment para o Presidente da
República,  em que o Senado funciona como corte de Justiça. No Brasil, além do impeachment, para os
crimes comuns cometidos pelo Presidente da República têm- se uma competência excepcional, originária e
privativa do STF (art. 59, I, a/CF/1891).

 

            No tocante à competência do STF para processar e julgar os crimes comuns e de responsabilidade
cometidos por ministros diplomáticos (art. 59, I, b/CF/1891), o autor também cogita diferenças entre a
Constituição Brasileira de 1891 e a Constituição norte americana. Esta declara, numa expressão mais ampla,
que à Suprema Corte Federal compete julgar todos os litígios que interessam a embaixadores, ministros
públicos e cônsules. Afirma o autor que o legislador constituinte brasileiro, ao tratar sobre o tema, firmou a
competência do STF para processar e julgar os ministros diplomáticos brasileiros, nos crimes comuns e de
responsabilidade. Não alcançando, portanto, os agentes diplomáticos estrangeiros.

 

            Ainda em análise do art. 59, I, b, Pedro Lessa[9] afirma que a regra de direito internacional público,
sobre o tema, é bem positiva, no sentido de que estão os agentes diplomáticos isentos de qualquer ação da
justiça e das jurisdições locais, quaisquer que sejam as infrações por eles perpetradas. O autor defende o
legislador constituinte nacional ao passo que reafirma serem de competência do STF, o processo e
julgamento de crimes comuns ou de responsabilidade cometidos pelos agentes diplomáticos brasileiros em
qualquer lugar que seja.

 

            Quanto aos crimes praticados por agentes diplomáticos estrangeiros, nenhuma jurisdição têm os
tribunais do Brasil, ao menos que estes ministros aceitem, voluntariamente, o exercício de competência dos
tribunais do país. Somente nesses casos excepcionais estariam, os ministros públicos estrangeiros, sujeitos à
justiça federal.

 

            Quanto à competência originária e privativa do STF para processar e julgar as causas e conflitos
entre a União e os Estados ou entre os estes (art. 59, I, c/CF/1891), ressalta o autor que a regra do direito
americano, por força da qual nem a União nem os Estados podem ser demandados sem os seus respectivos
consentimentos, não vigora sob a luz do preceito constitucional brasileiro. As ações propostas pelos entes
federativos, uns contra os outros, independem de qualquer ato prévio ou de qualquer formalidade preliminar.

 

            Ainda sobre o tema disposto no art. 59, I, c da Constituição de 1891, Pedro Lessa[10], refletindo
sobre o posicionamento de Taylor, jurista americano, que aponta as questões políticas, entre União e Estados
ou entre Estados, como matéria vedada à ação do Poder Judiciário (no jurisdiction over political questions),
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traz à lume a discussão sobre o que se deve entender por questão política; quando o elemento político não é
o bastante para desnaturar e desaforar uma questão judicial; e que litígios políticos são dados a Corte
Suprema julgar.

 

            Para Pedro Lessa[11], é evidente que a União e os Estados não podem ser réus em ações criminais,
pelo que não se faz mister excluir expressamente as questões políticas dentre as causas pertencentes ao foro
federal. Conclui o autor, com base nos pensamentos de Story, Pomery, Miller, Coxe, Bryce, Charles Elliot,
entre outros, "que para se furtar a competência  do Poder Judiciário, não basta que uma questão ofereça
aspectos políticos, ou seja suscetível de efeitos políticos. É necessário que seja simplesmente, puramente,
meramente política".

 

            O autor [12] evoca Rui Barbosa que enumera casos tidos por exclusivamente políticos e, assim,
estranhos à competência judicial, tais como: a declaração de guerra e a celebração da paz; a celebração e a
rescisão de tratados; o regime tributário; a distribuição orçamentária da despesa etc.

 

            Sobre o art. 59, I, c/CF/1891, arremata o autor que uma questão pode, por ser puramente política,
estar fora dos domínios da justiça, contudo, se o ato, quer seja ele executivo ou legislativo, ferir a
Constituição, lesando ou negando um direito nela consagrado, fixar- se-á a competência de resolução do
STF.

 

            O autor ainda tece, à luz da Carta de 1891, que o STF é competente para processar e julgar,
originária e privativamente, os litígios e as reclamações entre nações estrangeiras e a União, ou os Estados.
Afirma que nenhum país está sujeito à jurisdição de outro, mas, há casos, consoante o direito internacional
público, em que os tribunais de um Estado têm competência para processar e julgar as causas em que são
partes ou aquelas ocorridas em seu território.

 

            Em resposta a João Barbalho, concebedor da idéia de que a União só pode ser citada validamente,
para uma ação proposta por um governo estrangeiro, se consente na propositura do litígio, Pedro Lessa[13]
afirma que tal pensamento, no Brasil, não tem curso, e indaga:

 

[...] nunca se exige entre nós o consentimento, ou aquiescência prévia, da União, ou dos Estados, que
motivo jurídico se poderá alegar para fazer da anuência dessas entidades, de qualquer modo manifestada,
uma condição preliminar necessária da validade das ações intentadas por Estados estrangeiros?

 

            Sobre os conflitos de jurisdição, envolvendo juízes federais, tribunais federais, juízes estaduais e
tribunais estaduais, uns para com os outros, conforme preceitua o art. 59, I, d/CF/1981, Pedro Lessa[14]
informa: "para que surja o conflito positivo de jurisdição, não é necessário que dois ou mais juízes se julguem
competentes para conhecer do mesmo litígio; basta que queiram processar e julgar demandas conexas".

 

            Sobre o inciso II do art. 59 da CF/1891, Pedro Lessa[15] nota sensível diferença entre a Constituição
Americana e a Constituição Brasileira, citando Hamilton, afirma que aquela divide a jurisdição da Corte
Suprema em jurisdição de primeira instância e de apelação; mas não define a das cortes inferiores. Já a Carta
Brasileira, pelo contrário, declara formalmente, no artigo supra mencionado, o que ao STF compete julgar
originária e privativamente, e o que lhe compete julgar em grau de recurso, definindo, assim, a competência
das cortes inferiores de julgar, em grau de recurso, casos outros alheios à competência da Corte Suprema.

 

            Sobre o inciso III/ art. 59 da CF/1891, o autor[16] expõe que é de competência do STF rever
processos findos em matéria criminal, já que a justiça penal está sujeita à duas espécies de erros: 1. A
condenação de um inocente e a aplicação de uma pena excessiva; 2. A absolvição de um criminoso e a
aplicação de uma pena insuficiente. Pedro Lessa entende, pois, que erros de fato e erros de direito justificam
o pedido de revisão, sendo que,  no direito pátrio, o legislador constituinte filiou-se à corrente da revisão pro
reo (a revisão de sentenças condenatórias ou que encerram condenações excessivas). Sobre isso, ainda faz
alusão o autor, se cabível seria, consoante o preceito constitucional, a revisão de processos políticos ou
impeachments. Opõe-se a João Barbalho que defende que tais condenações políticas não podem ser
anuladas, nem modificadas, pela revisão.

 

            Em análise ao § 1º do art. 59/CF/1891, Pedro Lessa[17] entende que:
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Sendo inerentes ao sistema federativo a dualidade de leis, elaboradas e promulgadas umas pela União e
outras pelos Estados, e a dualidade de justiças, criadas e mantidas uma pela União e outra pelos Estados,
necessário é, para assegurar a aplicação das leis federais, especialmente a da primeira delas- a Constituição,
em todo território nacional, instituir um recurso para a Suprema Corte Federal das decisões dos tribunais
locais, em que não forem aplicadas, devendo sê-lo, essas leis federais.

 

 

            Pedro Lessa faz uma análise sobre as diferenças entre os termos aplicabilidade (qualidade), aplicável
(possibilidade de se aplicar) e aplicação (ato de aplicar; efeitos). Nesse sentido, defende que, consoante o art.
59, § 1º, o recurso extraordinário para o STF é cabível quando da não aplicação ou da declaração de ser
inaplicável determinada lei federal por sentenças das justiças dos Estados.

 

            No entender de Pedro Lessa[18], sob a luz do § 2º, art. 59/CF/1891, as justiças dos Estados devem
consultar a jurisprudência dos tribunais federais e vice-versa, de modo que examinem, estudem e pesquisem
o modo de interpretação e aplicação das leis por estes tribunais para que sejam evitadas "inúteis e só
prejudiciais divergências no aplicar das normas jurídicas".

 

CONCLUSÃO

 

             A Constituição de 1891 estabeleceu a República Federativa como forma de governo da nação
Brasileira. Com o regime representativo, a soberania passou a residir no povo, fonte de toda autoridade
legítima. A antiga aspiração federativa fora conquistada pela União perpétua e indissolúvel das províncias,
transformadas em estados membros. Cada estado membro, portanto, passou a reger-se por uma constituição
e leis próprias, tendo por fundamento a Constituição Federal.

 

            Ao povo, foram garantidos os direitos à liberdade e à propriedade, sendo estabelecido que todos
poderiam livremente exercitar seus árbitros desde que sem prejuízo ou ofensa à liberdade ou ao direito de
outrem. Os preceitos constantes na Carta de 1891, constituíram-se em um marco na história das
Constituições brasileiras, pois que inaugurou novas formas de governo e de estado. Contudo, a efetivação de
tais enunciados deu-se lenta e paulatinamente.

 

            O Poder Judiciário na Constituição de 1891, agora marcado pelas justiças federal e estadual, teve
suas atribuições acrescidas e em muito contribuiu para a eficácia do sistema federativo que nascia. Neste
contexto, situa-se a criação do Supremo Tribunal Federal na Carta de 1891, como orgão máximo da
organização judiciária, e de suas competências aliadas à capacidade de dizer o direito em última instância.

 

            Em sua obra Do Poder Judiciário, Pedro Lessa, além de outras análises, versa pontualmente sobre a
competência do Supremo Tribunal Federal na primeira Constituição Republicana Brasileira datada de 24 de
fevereiro de 1891. O autor interpreta o artigo 59 da CF/1891, com seus incisos, alíneas e parágrafos,
constantes na Seção III do Capítulo V da Carta da referida Carta, que preceitua as competências originária e
privativa do STF. O autor reconhece a Constituição norte americana como modelo, do qual se serviu a
Constituição Brasileira de 1891, todavia faz alusão aos traços característicos próprios da Carta Brasileira.

 

            Quanto à competência originária e privativa do STF para processar e julgar as causas e conflitos
entre a União e os Estados ou entre os estes (art. 59, I, c/CF/1891), ressalta o autor que a regra do direito
americano, por força da qual nem a União nem os Estados podem ser demandados sem os seus respectivos
consentimentos, não vigora sob a luz do preceito constitucional brasileiro. As ações propostas pelos entes
federativos, uns contra os outros, independem de qualquer ato prévio ou de qualquer formalidade preliminar.

           

            O problema de competências surge com a República, já que, no Império, tudo haveria de ser
decidido, ao menos em 'última instância', pelo Poder Moderador. A Constituição de 1891 instituiu a Justiça
Federal, ao lado da Estadual e, também, o Supremo Tribunal Federal. Pedro Augusto Carneiro Lessa ao
analisar a(s) competência(s) do STF na Carta Brasileira de 1891, reconhece a Constituição Americana como
modelo, ao passo que estabelece traços próprios e marcantes do pensamento constitucional pátrio. E, nisso,
em muito contribui(u).

 

            O autor demonstra-se cuidadoso, quanto ao assunto, em analisar a doutrina estrangeira (americana),
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comparando os ordenamentos, sobretudo as Constituições, ressaltando seus pontos e contrapontos. Algumas
vezes, Lessa, positivamente evoca Rui Barbosa, ao passo que se contrapõe a João Barbalho. Como por
exemplo: Afirma que nenhum país está sujeito à jurisdição de outro, mas, há casos, consoante o direito
internacional público, em que os tribunais de um Estado têm competência para processar e julgar as causas
em que são partes ou aquelas ocorridas em seu território. Em resposta a João Barbalho, que ensina, no
mesmo sentido das idéias norte americanas, que a União só pode ser citada validamente, para uma ação
proposta por um governo estrangeiro, se consente na propositura do litígio, Pedro Lessa afirma que a idéia
norte americana, em certos momentos, não tem curso no Brasil.

 

            Dentre outros casos muito pontuais, traz à lume, o autor, a discussão sobre o que se deve entender
por questão política; quando o elemento político não é o bastante para desnaturar e desaforar uma questão
judicial; e que litígios políticos devem ser dados, no seu entender, à Corte Suprema para julgar. Nesse
sentido, arremata o autor que uma questão pode, por ser puramente política, estar fora dos domínios da
justiça, contudo, se o ato, quer seja ele executivo ou legislativo, ferir a Constituição, lesando ou negando um
direito nela consagrado, fixar- se-á a competência de resolução do STF. Hodiernamente, temos por aberto,
no pensamento constitucional brasileiro, a questão da dilatação ou retração do Poder Judiciário. Contudo, a
tendência é de dilatação.
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AS ORIGENS DO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO: O PENSAMENTO
CONSTITUCIONAL NO IMPÉRIO

THE ORIGINS OF THE BRAZILIAN CONSTITUTIONALISM: THE CONSTITUTIONAL THOUGHT
OF THE EMPIRE

Juraci Mourão Lopes Filho
MARTÔNIO MONT´ALVERNE BARRETO LIMA

RESUMO
Comumente se apresenta uma evolução do constitucionalismo brasileiro segundo os mesmos padrões dos
congêneres americano e europeu. Não se leva em consideração que possui características próprias, como
indicada sua origem em um Império hereditário, centralizador e que mantinha formais laços com a Igreja
Católica. Embora tenha, desde o início, sua base ideológica no iluminismo liberal, houve, no período de
institucionalização, um rompimento parcial com suas aspirações, sobretudo de igualdade, fraternidade e
mesmo com a idéia de direitos individuais de liberdade. Este trabalho tem por objeto examinar as origens do
constitucionalismo brasileiro, comparando-o com as fases iniciais por que passou no ocidente ao longo
século XIX, destacando os reais valores subjacentes àquele texto constitucional, consistentes, sobretudo, na
preservação de um comércio exterior centrado nas culturas agrícolas, na unidade nacional, na autoridade do
Imperador e da Igreja, em um paradoxo constitucional que garantiu, inegavelmente, firmes frutos para o
Brasil atual.
PALAVRAS-CHAVES: Constitucionalismo brasileiro. Origens. Constitucionalismo do Império.

ABSTRACT
It is usually present an evolution of Brazilian constitutionalism under the same standards of American and
European counterparts. Does not take into account that has its own characteristics, as indicated its origin in a
hereditary empire, centralizing and maintaining formal ties with the Catholic Church. Although its ideological
basis was the liberal enlightenment, there was in the period of institutionalization, a partial tear to their
aspirations, especially of equality, fraternity and even the idea of individual rights of freedom.. This study's
purpose is to examine the origins of Brazilian constitutionalism by comparing it with the early stages of the
Western one during the nineteenth century, highlighting the real underlying values to that Constitution,
consistent, especially, in the preservation of a trade-centered agriculture, on national unity, on the authority
of the Emperor and the Church, in a constitutional paradox that guarantee, undeniably, firm fruit for Brazil
today.
KEYWORDS: Brazilian constitutionalism. Origins. Constitutionalism of the Empire.

INTRODUÇÃO

Tem sido comum a leitura, atualmente, a respeito da constitucionalização do Direito e do
neoconstitucionalismo, assim como o novo papel axiológico dos direitos fundamentais na ordem jurídica.
Ocorre que não se costuma encontrar nas várias obras de Direito Constitucional o exame das feições
próprias que o constitucionalismo teve em nosso País, sobretudo nos primeiros momentos de sua
implementação ainda no Império.

Normalmente, aborda-se uma evolução geral da matéria no ocidente, sobretudo considerando a
origem na França e nos Estados Unidos, perpassando pelas evoluções experimentadas na Alemanha,
Espanha, Portugal e Itália no século XX. Não se trata de suas repercussões próprias no Brasil e as
adaptações realizadas em prol dos específicos valores e finalidades em sua fase embrionária.

Cria-se, desta forma, a falsa imagem de que houve, nos vários cantos do mundo, um movimento
homogêneo em torno dos valores da Revolução Francesa e Americana e que os institutos jurídicos deles
provindos tinham compromisso apenas com a era da razão e da luz. Crê-se que todo o constitucionalismo
atual é descendente direto e puro das mesmas aspirações iluministas que buscavam se livrar das amarras do
ancien régime representadas pela monarquia e pela Igreja. Ignora-se que, aqui, nossa primeira Constituição
foi a de um império hereditário e religioso, que considerava cidadãos apenas os libertos, e cujo maior valor
era a preservação da unidade nacional. Tais elementos – e a escravidão merece todo destaque – significaram
mesmo a base da conhecida (e sempre defendida) estabilidade política experimentada pelo Brasil durante
sessenta e sete anos, em desfavor das turbulências institucionais a assolarem as jovens repúblicas da América
Latina. Assim é que ao Império é atribuído o sucesso institucional, sem se contextualizar que este sucesso se
deveu, principalmente, à exclusão de quase dois terços da sociedade de qualquer processo decisório,
tornando homogêneos os círculos dos que decidiam, daqueles que votavam e eram votados. Neste ambiente,
como parece notório, as possibilidades de confrontos estruturais era mínimas, o quê garantiu, portanto, a tão
desejada estabilidade. Se se pode falar em democracia no período monárquico brasileiro, devemos
acautelarmo-nos com sua necessária relativização, uma vez que, como mostra Marilena Chauí, quando da
característica da democracia, seria esta a “forma política na qual, ao contrário de todas as outras, o conflito é
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considerado legítimo e necessário”.[1] Fique desde logo registrado que o presente estudo não olvida este
aspecto, tendo-o na conta de pressuposto às digressões aqui realizadas.

Este trabalho tem por objeto examinar as origens do constitucionalismo brasileiro, que se deu,
primordialmente, no período imperial, comparando-o com as fases iniciais por que passou no ocidente ao
longo século XIX, destacando os reais valores subjacentes àquele texto constitucional, consistentes,
sobretudo, na preservação de um comércio exterior centrado nas culturas agrícolas, na unidade nacional, na
autoridade do rei e da Igreja, em um paradoxo constitucional que garantiu, inegavelmente, firmes frutos para
o Brasil atual.

I. PARÂMETROS GERAIS DAS ORIGENS DO CONSTITUCIONALISMO NO OCIDENTE

É comum encontrarmos em manuais ou até mesmo em monografias específicas dedicadas à teoria
constitucional a apresentação do constitucionalismo mediante descrição de uma evolução cujo início remonta
à Grécia clássica e perpassa por todos os períodos da história humana. Em outros trabalhos, há a
peremptória afirmação de que o nascimento do mesmo se deu com a filosofia liberal dos séculos XVII e
XVIII.

Diante disso, Carlos Santiago Nino[2] indica, com precisão, que há pelo menos dois sentidos
principais de constitucionalismo: um sentido mínimo, outro pleno.

O primeiro (sentido mínimo) se refere tão-somente à exigência de uma constituição no ápice do
ordenamento jurídico. Contudo, dela não se tinha uma definição precisa, mesmo porque não se havia
formulado bases teóricas bem calcadas em concepções que compreendessem as múltiplas facetas sociais.
Igualmente, não se exigia dela um conteúdo próprio, como, p.ex., a separação de poderes ou indicação de
liberdades públicas tidas por fundamentais.

Essas noções imprecisas e fluidas de constitucionalismo é que permite se falar de constituição não
escrita ou consuetudinária, ou mesmo de sua existência em regimes autoritários, despóticos que se valem de
documentos formalmente constitucionais apenas como instrumento de auto-legitimação.

Quem segue essa linha de pensamento faz menção, a par de outras classificações análogas, a um
constitucionalismo antigo, a outro medieval, para, então, aludir ao moderno, fruto das idéias liberais do
iluminismo. É ilustrativa dessa corrente a obra de João Ribeiro Júnior, em que se verifica a ligação do
constitucionalismo à simples idéia de limitação jurídica do poder do Estado, variando apenas seu grau de
sofisticação. Isso fica claro quando afirma:

Podemos entender o movimento, que na história das idéias políticas se denomina constitucionalismo,
como o esforço humano para racionalizar o exercício do poder político, submetendo sua
organização, legitimando sua origem e assinalando-lhe seus fins, segundo um certo ordenamento
normativo. [3]

Carvalho Santos[4], por sua vez, lembra que Aristóteles, “muitos séculos antes [do iluminismo],
não confundia ‘constituição’ com ‘leis’” [5].

Não falta, porém, quem, ao estudar a evolução do processo de formação do constitucionalismo,
como elemento formador de uma constituição limitadora do poder do Estado sob a perspectiva democrática,
enxergue na noção do termo “constitucionalismo” um recurso retórico e “utopicamente idealista”, que pouco
contribui em favor da evolução e consolidação institucional de um Estado. É, pois, neste sentido que o
pensamento conservador brasileiro se expressa nas palavras de um de seus mais autorizados representantes,
Oliveira Vianna, para quem o

Idealismo utópico é, pois, para nós, todo e qualquer sistema doutrinário, todo e qualquer conjunto
de aspirações políticas em íntimo desacordo com as condições reais e orgânicas da sociedade que
pretende reger e dirigir. O que realmente caracteriza e denuncia a presença do idealismo utópico
num sistema constitucional é a disparidade que há entre a grandeza e a impressionante euritmia da
sua estrutura e a insignificância de seu rendimento efetivo – e isso quando não se verifica a sua
esterilidade completa. [6]

Contrapondo-se a essa forma de entender a questão, há corrente que defende ter nascido o
constitucionalismo propriamente dito somente com as cogitações iluministas acerca do Estado de Direito nos
séculos XVII e XVIII.  Caracteriza-se, só então, como um movimento jurídio-político definido e com
propósitos bem alinhados às tendências sociais surgidas na modernidade. Apenas aqui se atinge um grau de
cientificidade que permite uma racional e sistemática abordagem da questão, mediante a apresentação de uma
base jurídica solidamente calcada nas idéias de liberdade, igualdade e respeito à propriedade como direitos
essenciais do ser humano aos quais o Estado deveria se curvar e respeitar em razão de uma sujeição jurídica
e política imposta por um poder de fato e de direito originário.

Mencionar a existência do constitucionalismo antes desse período, portanto, é lançar mão, quando
muito, de um sentido mínimo, correspondente a uma noção embrionária, sem marcos teóricos bem definidos.
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Só adquire sentido pleno (delineamento sistemático e científico) com os liberais. Com efeito, foi com a
conjugação dos pensamentos de Montesquieu, Rousseau e Sieyès (com sua separação entre poder
constituinte e constituído) que surgiu cabedal teórico adequado para um detalhado e coerente tratamento
jurídico e político do Estado, o qual, por essa razão, tomou feições novas que romperam com o modelo
consuetudinário antigo e se projetaram ao longo dos séculos seguintes, chegando aos nossos tempos com
seus alicerces fundamentais bem firmes, ainda que com algum redimensionamento: Estado de Direito,
separação de poderes e direitos fundamentais.

Seguimos essa segunda corrente, pois, de fato, o constitucionalismo da maneira que se nos
apresenta atualmente foi forjado nesse período, seus principais elementos delineadores e essenciais só então
foram concebidos

Concordamos com Agassiz Almeida Filho quando afirma:

A Constituição é criação dos modernos. Isso se torna claro quando a consideramos como instrumento
jurídico que estrutura o estado submetido ao Direito, cuja função institucional é criar condições para
que os indivíduos possam desenvolver, na maior medida possível, sua própria individualidade. Sendo
assim, pode-se dizer que o Direito Constitucional surge com o despontar das tendências jurídicas e
políticas que pretendiam assegurar a autonomia dos indivíduos perante o poder do Estado nacional,
através da garantia de um núcleo específico de direitos e da racionalização (limitação) do poder
político. [7]

No mesmo sentido, bem escreve Manoel Gonçalves Ferreira Filho:

A Constituição escrita apresenta como novidade fundamental essa crença na possibilidade de, pondo-
se de parte a organização costumeira do Estado, dar-se ao mesmo uma estrutura racional inspirada
num sistema preconcebido. Ora, essa crença, se pode ser apontado cá ou lá anteriormente, só se
difundiu e ganhou o público na segunda metade do século XVIII, triunfando com a Revolução de
1789.[8]

Não é possível olvidar também a grande importância da Revolução Americana com sua declaração
de 1787 e as subseqüentes emendas de 1791 (que inseriram pioneira e definitivamente no mundo ocidental
um rol de direitos tidos por fundamentais).

É nesse instante que o constitucionalismo, então sob uma feição clássica, podemos dizer, ganha
perfeito delineamento, sendo definido como o movimento cujo objetivo seja instituir regimes constitucionais,
ou seja, um sistema no qual o Estado tem seus lindes estabelecidos em Constituições escritas. Contrapõe-se
ao absolutismo e ao despotismo marcados pela livre vontade do governante.

Destaquemos que o fato de considerarmos o nascedouro do constitucionalismo o período iluminista
não impede afirmar a existência de uma evolução de seus institutos e, em certos pontos, verificou-se mesmo
uma superação. Entretanto, não se perdeu de vista o referencial teórico e axiológico lançado pela filosofia
liberal.

É possível se apresentar, com Almeida Filho[9] três períodos distintos do constitucionalismo
clássico da modernidade:

a) período de surgimento e implementação, no final do século XVIII e início do século XIX,
quando a maior preocupação residia na divulgação das idéias do constitucionalismo e lutas por sua
implementação, nos moldes americanos e franceses. Como conquista teórica, verificam-se seus
marcos fundamentais: divisão entre poder constituinte e poder constituído, bem como poder
constituinte originário e derivado, noção de constituição formal e material, separação dos poderes,
liberdades públicas.Almeida Filho bem expõe que “em virtude disso, pode-se concluir que o Direito
Constitucional dessa primeira fase se preocupa basicamente com a implementação da normatividade
constitucional, com a transferência da titularidade do poder político (do monarca para a nação ou
para o parlamento, por exemplo) e com os seus critérios de legitimação”. [10] Essa normatividade
que se implementava, advirta-se, voltava-se, principalmente, para o Estado;

b) período institucional, experimentado ao longo do século XIX, é caracterizado pela definitiva
implantação do constitucionalismo na realidade das diversas nações, mediante o fortalecimento da
figura do Estado, com sua nova feição, que passa a ser principal fonte do Direito. Por terem
alcançado finalmente o poder, os burgueses se viram impelidos a estancar as ações revolucionárias,
mantendo o status quo e reinterpretando, segundo sua própria visão, os ideais iluministas.
Consolidou-se, nesse período, a democracia, ameaçada pelo regresso das monarquias. Deu-se
definitiva prevalência ao Poder Legislativo, mediante a soberania da representação parlamentar e
atribuição a ele da regulamentação de muitas disposições constitucionais, cuja eficácia passaram a
lhes ser dependente. Exaltou-se a autonomia privada, mas apenas e tão-somente na perspectiva que
tocava o interesse da classe burguesa. Iniciou-se o controle de constitucionalidade das leis pelo
judiciário, mediante o famoso e polêmico caso Marbury vs. Madison, nos Estados Unidos, sendo
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essa a mais significativa evolução do período;

c) período de democratização, verificado na primeira metade do século XX, influenciado pelos
conflitos sociais entre o capital e trabalho, fazendo surgir constituições que inseriam em seu texto
disposições sobre a sociedade, ordem econômica e direitos sociais. Começam a surgir, pois, as
constituições analíticas, como a mexicana de 1917 e a da República de Weimar em 1919. Nesse
período, surge um desafio que se impôs aos juristas por longo período: como dar efetividade aos
direitos fundamentais que impunham obrigações positivas ao Estado? A resposta então apresentada
apontava para o labor legislativo realizado pelo parlamento que deveria “normatizá-los” mediante a
observância da reserva do possível.

Ao longo desses três primeiros períodos do constitucionalismo clássico, a constituição é entendida
primordialmente como a decisão política fundamental, documento jurídico, mas eminentemente político. Seus
preceitos têm plena força vinculante para disciplinar a organização dos vários órgãos e entidades do Estado e
também para fixar as liberdades públicas (direitos fundamentais de primeira geração, os quais impõem
abstenções para o Poder Público). Entretanto, a força normativa das demais disposições – incluídas muitas
de direitos fundamentais – não é reconhecida de maneira plena, sobretudo no último período, sendo indicada,
como se viu, a necessidade de uma posterior atuação do Legislativo que, mediante a edição de leis, daria
plena eficácia aos preceitos constitucionais.

É muito importante destacar: é precisamente a maneira de se conceber essa relação entre
Constituição e Legislativo que influencia grandemente os institutos de Direito Constitucional, mesmo porque
nessa fase inicial o Judiciário exercia papel secundário na separação de poderes.

Há modos diferentes de encará-la que derivam de razões que remontam ao primeiro período do
constitucionalismo, como já demonstrava Jellinek[11] ao fazer a distinção entre o constitucionalismo dos
Estados Unidos e o da França que tanto influenciaram as três primeiras fases.

O constitucionalismo americano é claramente afetado pela visão histórica que seu povo possuía,
antes da independência, sobre o parlamento inglês, que se fazia presente em suas vidas apenas
esporadicamente e sempre por medidas de aumento de tributos ou outras formas de restrição de liberdades.
Os americanos se sentiam, assim, oprimidos e tolhidos por um ente em nada representativo de sua vontade e
de seus interesses, fazendo com que fosse nutrido em cada um o anseio pela liberdade acima de qualquer
outro valor.

De fato, os indivíduos das treze colônias, com a ressalva dos índios e negros, eram de origem
comum e desfrutavam de condições materiais similares entre si, daí porque não se lhes fazia premente a
necessidade de busca pela igualdade ou nivelamento das condições econômicas. O que realmente lhes afligia
e motivava era busca pela libertação das imposições opressivas veiculadas, precipuamente, por normas
parlamentares. Quando conseguiram o rompimento político com a Inglaterra, fizeram da liberdade a pedra
angular de sua Constituição, documento máximo que salvaguarda todas as aspirações e esperanças da nova
nação. A liberdade, porém, a que se refere o espírito da Revolução Americana, a exemplo da linguagem
constitucional brasileira, deveria ser interpretada sob o prisma dos preceitos liberais. Nesta direção é que os
founding fathers eram republicanos, mas não democratas, uma vez que lá, como no Brasil, a escravidão se
tornou a base do desenvolvimento econômico e do contexto social norte-americano, somente interrompida
pela guerra civil na segunda metade do século XIX.

A decisão proferida no século XIX pela Supreme Court no famoso caso Marbury vs. Madison (e
que consagrou a supremacia da Constituição sobre o próprio parlamento americano) é, pois, plenamente
justificável nesse contexto, já que a experiência atestava que não somente pela arbitrariedade de um
soberano, mas também por meio de leis, é possível oprimir e cometer injustiças, sendo a Constituição a
norma que fundamentalmente poderia combater essa espécie de iniqüidade.

É neste instante também que se consolidará, na república dos Estados Unidos da América, um dos
mais preciosos instrumentos do liberalismo, qual seja, aquele do controle sobre os parlamentos: Estes
parlamentos da Europa, após o advento da Revolução na França passaram não somente a incorporar os
conflitos estruturais contidos nas reivindicações de setores sociais anteriormente excluídos de qualquer
participação política, mas, ainda, consistiam em importante espaço de produção legislativa em favor de tais
classes sociais.[12] Desta maneira, o controle sobre o “desatino das massas”, vale dizer, sobre os
representantes destas massas presentes agora no Legislativo, representava um sério inimigo a ser eficazmente
combatido. Não sem razão, registra Domenico Losurdo o temor das mentes americanas de assistirem, por
meio da extensão dos direitos políticos a todos, o “acesso ao >santuário sagrado da Constituição< por parte
de >uma multidão ou quadrilha violenta e desorganizadora, como a dos jacobinos franceses<”[13]. Nesta
sintonia, continua Losurdo:
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Apesar da diversidade da linguagem, o que conta é a preocupação com os graves riscos que um
poder legislativo forte e fortemente influenciado pelas massas populares faz correr a propriedade e
as relações econômicas existentes. O contrapeso àquilo que os respeitáveis delegados à Convenção
da Filadélfia condenam como >despotismo do legislativo< e o ideólogo de Luis Napoleão tacha de
>onipotência parlamentar< é constituído, tanto na Inglaterra quanto na América e na França, pela
drástica personalização do poder, a ser confiado a um líder capaz de neutralizar a multidão.[14]

Referida tarefa de neutralização coube, num primeiro instante, ao Presidente da República norte-
americano, eleito pelo “sufrágio universal” masculino, e, posteriormente, foi dividida com a Supreme Court,
por meio de sua atividade conhecida como judicial review.

O constitucionalismo francês, por sua vez, apontava em no sentido contrário, qual seja, de confiança
no parlamento, razão pela qual muitas passagens de sua declaração de direito demandavam uma atuação
posterior do legislador para se fazerem plenamente vinculantes.

Também uma perspectiva histórica justifica essa confiança no parlamento francês. A burguesia
definitivamente vitoriosa na Revolução Francesa ganhara, antes mesmo dessa convulsão social, espaço no
parlamento, sendo, já nesse tempo, a maioria. Nada mais lógico, portanto, do que, na fase institucionalista,
fazerem do Legislativo o mais importante entre os poderes harmônicos, podendo, em última instância,
condicionar mesmo a eficácia da Constituição.

O povo convulsionado e aliado à burguesia procurara pôr fim à miséria e à clamorosa desigualdade
material a que eram submetidos, sendo símbolo do desnivelamento social a ascendência social da nobreza,
que desfrutava de sua posição superior pela simples condição de nascimento. Daí a ânsia pela declaração de
que todos nascem iguais e devem se desenvolver por seus próprios esforços, o que fez da igualdade ponto
culminante da Declaração dos Direito do Homem e do Cidadão.

Dessa aliança entre o povo (que procurava igualdade) e a burguesia (que buscava liberdade) veio a
ruptura política que inaugurou o novo Estado (na primeira fase do constitucionalismo), em moldes similares
ao americano. Em seguida, na segunda fase (período institucional), quando se aprofundou o delineamento
das instituições estatais, os interesses de ambos, embora convergentes em seus principais pontos (entre os
quais se destaca a luta contra a aristocracia nobiliárquica), não haviam sido plenamente compatibilizados e
harmonizados com a declaração de direitos, razão pela qual muita matéria foi acometida ao parlamento, o
que importava ampla vantagem para a burguesia majoritária, levando o povo a ser considerado
posteriormente, por muitos críticos, como mera chair à canon (bucha de canhão) dos interesses burgueses.

É certo que, ao longo dos anos, houve mútua influência entre as concepções vigentes dos dois lados
do Atlântico, até porque remontam à mesma base filosófica. Entretanto, não se pode deixar de entender que
é por influência principalmente da perspectiva francesa que, nas fases institucional e de democratização, as
normas constitucionais se dividiram (e para muitos doutrinadores ainda se dividem) entre exeqüíveis por si
sós (normas auto-executáveis) e não exeqüíveis por si sós[15]. Conquanto nos Estados Unidos a
desconfiança no parlamento tenha permitido o controle jurisdicional de constitucionalidade, não impediu a
separação das normas constitucionais entre essas duas categorias.

Não por coincidência, as normas que são comumente tidas com auto-executáveis ou de eficácia
plena são aquelas relacionada à organização do Estado (separação dos poderes, com ênfase ao parlamento e
seu produto, a lei) e às liberdades públicas (consagradoras do ideal libertário dos burgueses). Por sua vez, as
não exequíveis por si só (de eficácia limitada ou programática), que demandam uma posterior
regulamentação parlamentar, são normas relacionadas à promoção do ideal de igualdade (acalentado pelo
povo na Revolução Francesa).

Não existia uma hermenêutica propriamente constitucional, já que sua interpretação não se
diferenciava da utilizada nos outros ramos do Direito, permanecendo a idéia de que o ente legiferante (no
caso o constituinte) tinha a aptidão de inserir no texto escrito toda a força prescritiva intencionada. Os
valores também não encontravam espaço no constitucionalismo, pois a Constituição era mais um elemento
(embora de importância reconhecida) no sistema normativo, considerado sob uma perspectiva formalista.

A jurisdição era tida como atividade secundum legem de solução de lides individuais, sendo o juiz
apenas a boca da lei. O processo era instrumento dessa atividade de pacificação social, compreendido,
portanto, apenas na sua dimensão jurisdicional. O ponto de intersecção entre constituição e processo se daria
no controle de constitucionalidade das normas a serem aplicadas. Contudo, é tomada como uma questão
prévia, logicamente dissociada da solução de litígio.

Podemos arrolar as seguintes características do constitucionalismo dessas três fases:

a)             constituição como o texto escrito e de caráter mais político do que jurídico de decisão,
dependendo a plena eficácia da maioria de suas normas de posterior lei criada pelo parlamento. A lei
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é tida como a expressão maior do Direito, sendo os princípios normas subsidiárias;

b)            divisão entre poder constituinte originário e derivado, bem como de poder constituinte e
poder constituído;

c)             ênfase na separação dos poderes e organização do Estado, com a maior parte das disposições
constitucionais versando sobre esse assuntos;

d)            rol de direitos de cunho eminentemente individualista, cujos titulares são os sujeitos
isoladamente considerados e destinatário é o Estado que os respeita mediante uma abstenção de
fato (evidenciando um ênfase à idéia de liberdade);

e)             constituições com textos sintéticos, porque excluíam ou pouco disciplinavam a sociedade
genericamente considerada, a economia e interesses de grupos sociais determinados. Quando
continham textos analíticos que contemplavam tais assuntos, essa parte da constituição era
desprovida de força normativa, sendo considerada programa a serem realizados pelo Legislativo;

f)             controle de constitucionalidade exercido por via incidental (com último pronunciamento
cabendo à corte constitucional). A jurisdição constitucional, quando admitida, é tida como uma
atividade pontual e apartada da atividade de solucionar o litígio submetido ao Judiciário;

g)            pressuposição da apartação entre o direito público e o privado, sendo a constituição norma
determinantemente influente apenas naquele primeiro;

h)            inexistência de uma hermenêutica própria para a constituição, sendo-lhes aplicados os
métodos clássicos oriundos da doutrina de Savingy.

 

São esses os parâmetros gerais do constitucionalismo do ocidente que ao serem trazidos ao Brasil
sofreram, como se disse, adaptações próprias aos objetivos e valores locais, como passaremos a demonstrar.

II. O CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO

O movimento do século XIX por uma Constituição no Brasil seguiu, sobretudo em seu discurso, as
mesmas bases axiológica e filosófica européias. Pregava-se a necessidade da norma escrita como meio de
emancipação do ser humano, naturalmente livre e detentor de dignidade inata, não sendo legítimo que se
submetesse a poderes temporais que não se calcasse na razão iluminadora e redentora.

As balizes liberais encontravam-se nos objetivos dos constitucionalistas de então: separação de
poderes, liberdades individuais, estruturação do Estado nacional liberal. Confundia-se mesmo com o
movimento de independência do Brasil. Oliveira Lima escreve, que nessa ocasião, “urgia dirigir um manifesto
à nação portuguesa e formular as bases de uma lei orgânica a serem imediatamente concedidas,
estabelecendo a divisão de poderes, a igualdade dos direitos, a liberdade de imprensa, a segurança individual
e de propriedade, a responsabilidade dos ministros”.[16]

Isso era decorrência direta da formação européia dos principais líderes do movimento, como vem
explica Emília Viotti da Costa:

A geração da Independência, cujos líderes se formaram, na maioria, em contato com a cultura
européia, impregnara-se de um verniz de teorias correntes na Ilustração, conhecera as primeiras
afirmações dos economistas clássicos e não raras vezes a literatura do pré-romantismo. Os homens
dessa geração familiarizaram-se com os argumentos que começavam a ter livre curso no parlamento
inglês.[17]

A despeito do verniz liberal, não há como negar que o movimento de independência teve por
principal objetivo garantir a emancipação econômica já obtida com a vinda da família real em 1808. A
abertura os portos às nações amigas, a instalações de instituições mínimas para um estado organizado foram
concedidas, sob pressão britânica, por um rei que trouxe a sede de sua coroa para o Atlântico Sul,
resguardando, assim, sua autoridade e escapando da humilhação política napoleônica que sofreram outras
casas reais da Europa. A economia brasileira obteve, naquele ano, as condições essenciais para um
desenvolvimento próprio, livre da metrópole, formando, assim, uma classe produtora agrícola forte, que era
a base da economia exportadora que manteve estreitos laços com a Inglaterra, que nesse específico aspecto
tanto influenciou os movimentos brasileiros.

Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves sobre o assunto é precisa:

Liberdade, igualdade e fraternidade! A famosa tríade que caracterizou a Revolução Francesa também
ecoou no mundo luso-brasileiro, especialmente a partir da Revolução de 24 de agosto de 1820. No
entanto, devido às mitigadas Luzes portuguesas, estas palavras não vibravam entre os membros da
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elite do Reino Unido com a mesma intensidade encontrada nos homens esclarecidos do mundo
europeu além Pirineus. De qualquer modo, serviram de esteio para o novo vocabulário político que
permeou as principais discussões na imprensa e nos folhetos e panfletos de 1820 a 1823, publicados
tanto no Brasil, quanto em Portugal. [18]

Nosso movimento de independência não buscava, portanto, uma ruptura clamada por intestina
convulsão social levada a efeito pelo povo. A própria existência de povo como uma classe suficientemente
organizada capaz de formular e impor reivindicações era amplamente contestada. Tínhamos uma contingente
de índios e negros a não possuírem relevo social, mesmo porque não eram considerados cidadãos e existia o
flagelo da escravidão. Os pequenos comerciantes e trabalhadores rurais eram iletrados e miseráveis, a se
preocuparem com a subsistência, restando doutrinados pelo catolicismo que, a partir de um sentimento de
culpa do pecado original, indicava o sofrimento mundano como uma oportunidade a ser aproveitada para
colher os ingressos para adentrar, posteriormente, às portas do céu, pregando, portanto, uma passividade e
um estoicismo inconciliáveis com qualquer movimento revolucionário. Assim,

Imersas na sua quase totalidade e também, na sua quase totalidade, dispersas na barbárie das matas
e sertões, as nossas massas populares, mesmo as que habitavam os núcleos urbanos nada valiam
então – como ainda nada valem hoje – como centros de idealidade política. Formas de governo,
Instituições Constitucionais, Monarquia, República, Democracia, tudo isso representava abstrações,
que transcendiam de muito o alcance de sua mentalidade rudimentar. Se tivesse de crer em alguma
instituição, esta seria a Monarquia, ou antes, o Monarca, o Imperador, entidade feita de carne e
osso, que eles sabiam estar vivo e presente na Corte – mandando; (...).[19]

 

Por sua vez, nossa burguesia agrária e mercantil, estrato social efetivamente capaz de apresentar
reivindicações, via na corte, em especial na figura de Pedro de Alcântara (futuro D. Pedro I), o meio de
garantir as melhorias já conquistadas, tanto que não excluía como uma das alternativas viável a simples
permanência da sede do governo aqui em terras brasileiras. Essa elite não buscou especificamente uma
revolução, tanto que anos depois Bernardo Pereira de Vasconcelos em discurso proferido em 9 de agosto de
1837 na Câmara dos Deputados, declara sua aversão às revoluções, numa demonstração de que não
considerava que o governo de que fazia parte fora fruto de uma:

Desgraçadamente as revoluções tendem a exagerar todos os princípios e o progresso não ficou isento
desta exageração. Entendeu-se por progresso demolir tudo o que existia só porque existia. Esta
doença não é própria ou exclusiva no país que habitamos. Todos os lugares do mundo, que têm sido
vítimas de revoluções, têm apelado, têm sofrido suas terríveis conseqüências. Lembra-me que
querendo um dia o abade Seyès definir o que era revolução, declarou que era a ante-sala querer
entrar na sala. Tudo se exagera; destrói-se o que existe. Eu não sei se este mal acometeu o Brasil, mas
creio que muitas pessoas foram dele acometidas. Parece-me que este mal invadiu a nossa terra, a
ponto tal que, para se recomendar uma medida como importantíssima, bastava dizer que era
progressista.[20]

Isso não significa que o movimento de independência foi um acontecimento menor, sem identidade
e conseqüências próprias. Seria o mesmo que dizer que a independência brasileira se consumou inteiramente
em 1808. Acontecimentos por todas as províncias evidenciavam o descontentamento do modelo português
de gestão dos negócios internos, carga tributária e contra a pretensão de se restabelecer o pacto colonial.

Mas, inegavelmente, não havia uma repulsa à autoridade real, nota tão marcante no
constitucionalismo francês. Em verdade, não se pode mencionar em oposição à autoridade constituída de
maneira genérica, como demonstra o respeito à figura da Igreja, a ponto de não impor a novel Constituição e
separação entre ela e o Estado. Havia, inegavelmente, uma contraposição à gestão portuguesa e às suas
pretensões para o Brasil, mas o progresso experimentado sob o manto da monarquia quando aqui esteve
impediu que se visse a com a mesma rejeição francesa.

Esse é o paradoxo que marca o movimento constitucional brasileiro, em sua fase de surgimento e
implementação. As bases ideológicas eram inquestionavelmente liberais. Pugnava-se por um Estado de
Direito absenteísta centrado nas liberdades individuais e separação dos poderes, garantidor do livre comércio
entre as nações e expansão do mercado interno. Em contrapartida, se recorreu, para sua implementação, às
instituições típicas do antigo regime, sobretudo à monarquia e à Igreja, por não se encontrar na sociedade
civil organização suficiente para assumir o protagonismo econômico. Eis já um dado característico brasileiro.

A despeito desse paradoxo, não se pode negar que essa fase inicial teve contornos similares aos
experimentados em outros países, pois a base axiológica inspiradora do movimento era a mesma, própria da
filosofia iluminista.

É na segunda fase, a do período institucional, que nosso constitucionalismo ganha feições bastante
distintas. De fato, a falta de uma burguesia industrial que permitisse a criação de centros de organização e
estruturação estritamente privados fez com que tudo girasse em torno do Estado que deveria garantir a
produção agrícola exportadora e dependente da importação de produtos industriais. A própria iniciativa
privada era amplamente centrada numa pessoalidade corporificada na figura do proprietário de terras. Não
havia indústria, companhias ou bancos já assentados.  
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Para realizar esse papel, teve que se socorrer da Igreja, lançando, por essa conjugação, os elementos
realmente distintos para o constitucionalismo brasileiro, como muito bem demonstra Lúcia Maria Bastos
Pereira das Neves:

Os principais valores da cultura política do mundo luso-brasileiro eram aí definidos: uma monarquia
constitucional, que continuava aliada à Igreja, colocada doravante inteiramente a seu serviço, pois
ainda se fazia necessária à doutrina cristã para um maior controle dos cidadãos; uma sociedade em
que reinavam os homens ilustrados cujo papel consistia em orientar a opinião do povo; uma
liberdade que não ultrapassava os direitos alheios e uma igualdade restrita ao plano da lei. Era a
visão de um mundo em que a secularização ainda estava incompleta, em que a ideologia, no sentido
de F.Furet e J. Ozouf, não se fazia realidade. [21]

O texto constitucional de 1824, por via de conseqüência, trouxe vários elementos liberais mesclados
com as antigas instituições. Era marcante nele a inexistência uma declaração de direitos com a mesma ênfase
humanista e igualitária da Declaração do Homem e do Cidadão editada na França no contexto
revolucionário. O povo não foi sequer objeto de cogitações em nosso constitucionalismo, foi simplesmente
entregue à doutrina da Igreja que admitia uma desigualdade inata dos indivíduos.

Enquanto na França a burguesia teve de se aliar ao povo para mudar o regime monárquico e inserir
suas aspirações igualitárias nos textos fundamentais (embora carente de eficácia plena como visto), no Brasil
isso sequer foi cogitado. O povo não foi objeto de preocupação nas origens de nosso direito constitucional.

Embora mais próximo do modelo revolucionário americano, guarda com ele profundas distinções,
justamente porque aqui não havia uma homogeneidade social encontrada lá, a despeito da similaridade na
existência de indígenas e negros, que permitia a existência de pequenos comerciantes e industriais letrados,
em sua grande maioria protestantes, aptos a pugnarem por suas reinvindicações próprias.

Por aqui, o principal objetivo foi organizar as instituições do Estado unitário, estabelecer os poderes
constituídos e o modo de se relacionarem. A Constituição serviu, portanto, eminentemente para preservação
da ordem, garantia da união nacional e centralização das decisões no Imperador detentor do Poder Executivo
e, principalmente, do Poder Moderador. A isso não se cogitava sequer oposição das liberdades públicas tão
caras nos panfletos na primeira fase de divulgação e implementação do constitucionalismo.

Tratava-se de uma carta de um constitucionalismo formal, porque não dava a devida atenção a uma
base material de valores que se irradiassem pela sociedade. Esse papel era acometido ao Poder Moderador,
titularizado pelo Imperador, figura singular no texto constitucional como revele a leitura do art. 99 que
prescreve: “Pessoa do Imperador é inviolavel, e Sagrada: Elle não está sujeito a responsabilidade alguma”. A
partir dessa perspectiva, escreve Pimenta Bueno, na primeira obra de direito constitucional no Brasil:

O poder moderador, cuja natureza a Constituição esclarece bem em seu art. 988, é uma suprema
inspeção da nação, é o alto direito que ela tem, e que não pode exercer por si mesma, de examinar o
como os diversos poderes políticos, que ela criou e confiou a seus mandatários, são exercidos. É a
faculdade que ela possui de fazer com que cada um deles se conserve em sua órbita, e concorra
harmoniosamente como outros para o fim social, o bem-ser nacional; é quem mantém o equilíbrio,
impede seus abusos, conserva-os na direção de sua alta missão; é enfim a mais elevada força social, o
órgão político mais ativo, o mais influente, de todas as instituições fundamentais da nação. [22]

 

 Atribui-se ao Poder Moderador capacidades especiais de manutenção do equilíbrio entre os
poderes e que pode garantir o bem social. Em verdade, a visão do Estado como um todo dada por Pimenta
Bueno era a de um ente superior em dignidade e respeito. Em várias passagens de sua obra, é clara a
abordagem apologética ao Estado brasileiro, comportamento corroborado em várias passagens em que se
percebe uma perspectiva sentimental e ideológica. O texto constitucional autoriza isso ao mencionar, em
diversas passagens, “nação”, termo que evidencia esses lanços afetivos entre indivíduos. Comportamento não
repetido, por exemplo, em nosso atual texto constitucional.

A Constituição não fornecia, por ela mesma, como acontece atualmente, uma ordem objetiva de
valores, mas a acometia à autoridade moderadora, como dito, tal papel.

Interessante notar que, conquanto centrada nas mãos de uma autoridade unipessoal, não se verificou
um instabilidade institucional ou ideológica, o que é confirmado pela comparação com o período regencial,
permeado por revoluções e guinadas parlamentares. Ao contrário, o Imperador conseguiu se fazer centro de
referência de toda a atuação estatal, mantendo uma estabilidade invejável por qualquer republicano. Como
afirmamos anteriormente, a manutenção desta estabilidade repousava na ausência de conflitos; estes,
fundavam-se numa sociedade escravocrata, onde era quase impossível a participação nos processos
decisórios “dos que não contam”. Com tal homogeneidade de interesses presentes na esfera dos que
decidiam, outra realidade não se poderia esperar, senão a estabilidade política, tão incomum nas nações da
América Latina recém emancipadas do colonialismo europeu.

A própria formação dos líderes da Nação seguia padrão que impunha essa satelitização em torno do
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monarca. Dois importantes textos tratam dessa formação e destacam sua importância para a estabilidade
institucional do Império brasileiro[23].

A formação dos mandarins[24] do Brasil imperial era majoritariamente universitária, sendo o título
obtido principalmente em Coimbra e mais precisamente na área jurídica. Após a criação dos cursos jurídicos
no Brasil, houve o deslocamento desse centro de formação intelectual para Pernambuco e São Paulo, tendo
as faculdades de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia contribuído em menor medida. Outra opção era a
formação militar.

Fosse acadêmica ou militar, a formação era muito dispendiosa, somente os filhos das famílias mais
abastadas poderia obtê-las, o que, naturalmente, excluía o povo. Após a formatura, eram quase todos
integrados em funções do Estado, conquanto houvesse quem optasse pelos negócios da família ou exercício
da advocacia privada. Esse quadro somente mudou após o final dos anos de 1860, quando o número de
bacharéis superou a possibilidade de absorção pelo Estado, tendo sido, inclusive, um motivo para surgimento
de idéias republicanas entre os bacharéis desempregados. Tanto que nos anos de 1870 houve uma reforma do
Judiciário com o objetivo de criar mais cargos a serem ocupados pelos bacharéis cujo desemprego causava
aspirações republicanas.

O início da carreira pública dos bacharéis se dava, principalmente, em funções menores das
províncias, como nos cargos de juízes municipais em comarcas de menor importância. A permanência nesses
cargos era curta, tendo o indivíduo que passar por várias províncias.

Roderick e Jean Barman[25] mencionam a existência de três ciclos de poder. O menor formado
pelos membros da família imperial, do Conselho de Estado, o Senado e o Conselho de Ministros. O segundo
envolvia os membros da Câmara dos Deputados, o Alto Comando das Forças Armadas, da Suprema Corte
de Justiça, os Presidentes as Províncias mais importantes e os eleitos para as listas tríplices de Senadores. O
último ciclo compreendia os juízes das Cortes de Apelação, os Presidentes de Províncias menos importantes
e os deputados substitutos. Começava-se pelo círculo mais afastado, ou até mais distantes, até o mais
próximo ao Imperador.

A constante mudança de posto e residência impedia a criação de lanços em um local, o
arrefecimento dos laços com sua província natal e permitia a formação de uma visão nacional mediante o
conhecimento dos problemas de várias régios distintas. Ademais, forçava a manutenção de laços exclusivos
com o Imperador, que se apresentava, então, como o centro irradiador das decisões. A exposição a
diferentes problemas, em contextos sociais distintos aperfeiçoava as habilidades do madarim, selecionando
apenas os mais competentes.

Houve, indiscutivelmente, uma homogeneidade na formação desses líderes. Inicialmente garantida
pela formação única em Coimbra e, em seguida, pelo modo de progredirem na política, sempre tendo como
referência a figura do Imperador, de quem eram inteiramente dependentes para a ascensão profissional. Na
medida em que essa coesão de pensamento foi diminuindo, seja por conta a fragmentação da formação, seja
pelo acirramento da lutas partidárias ou pelo arrefecimento de um sentimento unificador, os ideais regionais e
republicanos foram ganhando força até sua definitiva instauração. A incondicional valorização da ordem, já
garantida pelo Império, foi substituída pelo sentimento regional.

A existência dessa carreira bem estruturada no Estado para a maioria dos bacharéis formados foi um
dos fatores que contribuíram para a inexistência de uma teorização acadêmica do rico constitucionalismo do
Império.

Mas, até então, o Poder Moderador era a referência principal do quadro de Poderes do Brasil.

A Constituição, nesse quadro, se destacava por um conteúdo eminentemente formal, com eficácia
plena apenas na parte de estruturação dos poderes. Na parte dos direitos fundamentais, não servia, conforme
já dissemos, como uma ordem objetiva de valores a se irradiar pelo ordenamento ou mesmo pelas instituições
estatais, porque havia claro descompasso entre as proclamações liberais de contenção do poder Estatal e o
firme propósito dos mandarins em submetê-las à manutenção da ordem e união nacional.

Enquanto na Europa continental houve ascendência do Parlamento sobre os outros poderes (dada a
já histórica maioria burguesa nessa casa) e o arrefecimento dos direitos de igualdade aspirados pelo povo, no
Brasil, em que sequer se poderia falar de uma real luta pela igualdade, já que o povo foi excluído do processo
de emancipação e da posterior vida política, houve um enfraquecimento das liberdades individuais em prol,
principalmente, da unidade e centralização nacional conforme evidencia o art. 1 da Constituição Imperial:

Art. 1. O Imperio do Brazil é a associação Politica de todos os Cidadãos Brazileiros. Elles formam
uma Nação livre, e independente, que não admitte com qualquer outra laço algum de união, ou
federação, que se opponha á sua Independência (grafia original).
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Importante destacar que, ao nos referirmos a constitucionalismo formal, não queremos mencionar
constituição em sentido formal, ou seja, que a matéria constitucional seria tudo aquilo constante no
documento chamado constitucional. Ao utilizarmos este termo (constitucionalismo formal), nos referimos a
um constitucionalismo cujo objeto principal de preocupação é disciplinar a forma, a maneira de o estado se
organizar, o modo de ser acessar o Poder Estatal e a relação entre a entidade central e as provinciais.
Conquanto possa trazer prescrições de direitos fundamentais, são somente liberdades de primeira geração,
que serão esquadrinhadas e disciplinadas no plano legislativo, especialmente por grandes codificações, como
o Código Civil o Penal, etc.

Nessa perspectiva, a Constituição Imperial retratava o constitucionalismo formal da época, mas não
adota um conceito formal de Constituição, conforme é revelado por seu art. 178:

Art. 178. E' só Constitucional o que diz respeito aos limites, e attribuições respectivas dos Poderes
Politicos, e aos Direitos Politicos, e individuaes dos Cidadãos. Tudo, o que não é Constitucional, póde
ser alterado sem as formalidades referidas, pelas Legislaturas ordinárias (grafia original).

Portanto, o conceito de constituição é material e não formal. Mas aquilo que é tido por matéria
propriamente constitucional é intimamente centrada na organização do estado, sendo os direitos
fundamentais reduzidos aos espaços de liberdade privados que não poderia o poder público intervir, o que
também é revelado pelo art. 9º:

Art. 9. A Divisão, e harmonia dos Poderes Politicos é o principio conservador dos Direitos dos
Cidadãos, e o mais seguro meio de fazer effectivas as garantias, que a Constituição offerece (grafia
original).

Deu-se prevalência do Legislativo no que diz respeito à lei, sua criação e aplicação, numa
concepção muito próxima da escola da Exegese francesa, que atribuía ao parlamento e não ao Judiciário a
interpretação das leis, conforme revela o art. 15, VIII:

Art. 15. É da attribuição da Assembléa Geral

(…)

VIII. Fazer Leis, interpretal-as, suspendel-as, e rovogal-as (grafia original).

A função de guarda da constituição é acometia à Assembléia Geral e não à Corte mais elevada do
Judiciário. Essa guarda consiste no controle de como os ministros estão aplicando a lei. O Judiciário se
restringia a lides particulares, cabendo ao Conselho de Estado o julgamento de processos envolvendo a
Administração Pública. Também por aqui se fez válida a fórmula de Montesquieu ao mencionar de que o
terceiro poder estatal de que falava era, de alguma forma, nulo. Tanto assim que a função de guarda da
constituição é acometia à Assembléia Geral e não à Corte mais elevada do Judiciário. Essa guarda consiste
no controle de como os ministros estão aplicando a lei.

A união entre Estado e Igreja, já indicado como elemento característico do constitucionalismo do
período, perpassa vários dispositivos da Constituição Imperial:

Art. 5. A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a Religião do Imperio. Todas as
outras Religiões serão permitidas com seu culto domestico, ou particular em casas para isso
destinadas, sem fórma alguma exterior do Templo (grafia original).

 Liberdade de culto, embora para alguns cargos se exigisse professar religião católica. A crença é
encarada como um dever fundamental, especialmente do imperador em relação à religião católica:

Art. 103. 0 Imperador antes do ser acclamado prestará nas mãos do Presidente do Senado, reunidas
as duas Camaras, o seguinte Juramento - Juro manter a Religião Catholica Apostolica Romana, a
integridade, e indivisibilidade do Imperio; observar, e fazer observar a Constituição Politica da
Nação Brazileira, e mais Leis do Imperio, e prover ao bem geral do Brazil, quanto em mim couber
(grafia original).

Não houve no Brasil Imperial a terceira fase do constitucionalismo, denominada de democrática,
em que se trouxe para o texto constitucional o disciplinamento da sociedade como um todo, e não somente o
Estado e os indivíduos isoladamente considerados. Isso sequer foi objeto do constitucionalismo da República
velha. Somente após 1934 nosso Direito Constitucional tratou de dar esse salto evolutivo, o qual não é
objeto desta trabalho.

CONCLUSÃO

É possível afirmar que na primeira fase, o constitucionalismo brasileiro incorporou as noções gerais
do europeu e americano. Os ideais iluministas permearem os principais discursos e discussões acerca da
necessidade de uma Constituição para nosso país mesmo que com conotação própria, sem ter as mesmas
pretensões revolucionárias da Europa.

Contudo, na segunda fase, a de implementação, é possível dizer que a única similaridade existente
como a experiência francesa foi a ruptura com o discurso ideológico da primeira fase. Entretanto, enquanto
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na França esse rompimento se deu em prol da burguesia industrial e fortalecimento do Legislativo, a fim de
garantir o livre exercício da liberdade econômica, restando as aspirações de igualdade de povo para normas
programáticas; no Brasil foi em prol dos grande produtores agrícolas escravocratas, do fortalecimento do
Imperador, da garantia da unidade nacional e da integralidade territorial. Aspirações de igualdade social
sequer foram objeto de cogitação, e mesmo as liberdades públicas cediam diante de alguns dos interesses
nacionais. 

Nossa constituição, expressamente, não continha apenas normas tidas por ela mesma como
constitucionais e possuía por principal função disciplinar a estruturação estatal, na qual se inseria a Igreja, em
um paradoxo revelador da pouca influência do Iluminismo no Brasil, em flagrante prejuízo da ideologia dele
decorrente. A grande absorção dos bacharéis em Direito nos quadros estatais impediu que houvesse
intelectuais de tal modo dedicado à academia que conjugasse os esforços necessários para a construção de
uma teorização própria, deixando amplo espaço para o doutrinamento católico.

São esses os parâmetros gerais das origens do Constitucionalismo brasileiro que com seus traços
próprios apresentavam os elementos essenciais do constitucionalismo clássico.
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ZONEAMENTO ECÔNOMICO-ECOLÓGICO COMO INSTRUMENTO PARA A EFETIVAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL DA PROPRIEDADE.

ECONOMIC-ECOLOGICAL ZONING AS A TOOL FOR THE EXERCISE OF THE PRINCIPLE OF
CIVIL ENVIRONMENTAL AND SOCIAL PROPERTY.

Ricardo Nasser Sefer

RESUMO
O trabalho se propõe a analisar a questão ambiental e seus reflexos sob a ótica da função sócio-ambiental da
propriedade, especialmente diante da colisão dos direitos fundamentais ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado e a garantia do direito de propriedade, ambos na qualidade de princípios basilares do
ordenamento jurídico brasileiro. Neste cenário, o estudo centra-se no zoneamento econômico-ecológico,
instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938/81) que tem por finalidade
principal o estabelecimento das premissas fáticas, sociais e ambientais, para que sejam desenvolvidas políticas
públicas que consideram a necessidade de harmonização entre propriedade e meio ambiente. Esta rota de
enfrentamento entre direitos aparentemente individuais, como a propriedade, e direitos de titularidade difusa,
como é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, deve ter seus conflitos analisados a partir da
perspectiva do Estado Democrático de Direito, base teórica que possibilita conciliar o exercício de direitos
individuais, compatibilizando-os com os direitos fundamentais da coletividade.
PALAVRAS-CHAVES: Função Sócio-Ambiental da Propriedade. Meio Ambiente Ecologicamente
Equilibrado. Zoneamento Econômico-Ecológico.

ABSTRACT
This study aims to examine the environmental issue and its reflections from the perspective of socio-
environmental function of property, especially before the collision of fundamental rights to an ecologically
balanced environment and the security of property rights, both as general principles of planning Brazilian law.
In this scenario, the study focuses on the economic-ecological zoning, a tool of the National Policy of
Environment (Federal Law 6938/81) which has the main purpose of the establishment of the premises and
facts, social and environmental, that public policies are developed considering the need for harmonization
between property and the environment. This route of confrontation between individual rights seems like the
property, and rights of diffuse ownership, such as ecologically balanced environment, must have its conflict
analyzed from the perspective of the democratic state of law, the theoretical basis that allows to reconcile the
exercise of individual rights, making them compatible with the fundamental rights of the community.
KEYWORDS: Socio-Environmental Property. Ecologically balanced environment. Economic-Ecological
Zoning.

1. O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL DA PROPRIEDADE NO
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.

 

Tratar do princípio da função sócio-ambiental da propriedade impõe remissão
obrigatória à temática dos direitos fundamentais. Elevado à nível constitucional precipuamente
por força do art. 5º, XXIII da CF, tanto em relação à propriedade rural (art. 184 da CF), quanto da
propriedade urbana (art. 182, § 2º da CF), a função social da propriedade também constitui uma
dos fundamentos da ordem econômica da república brasileira, conforme expressa disposição do
art. 170, III da CF.

Além de todas estas disposições, a Constituição Federal de 1988 foi minuciosa à
ponto de estabelecer critérios e graus de exigência para este princípio, conforme disposição do
art. 186, in verbis:

 
“Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente,
segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Esta breve referência sobre os principais dispositivos constitucionais que tratam da
matéria permite a constatação que o tratamento constitucional deste princípio foi tão amplo,
quanto necessário em face da herança histórica advinda dos modos de aquisição da
propriedade no Brasil[1].

Palco de diversas distorções e injustiças, o Direito Brasileiro até a Constituição
Federal de 1988, ainda não havia logrado êxito na difícil tarefa de estabelecer premissas
jurídicas consistentes de forma subsidiar os intérpretes e aplicadores do Direito rumo à
equalização social dos níveis de utilização e descentralização da propriedade imóvel, rural e
urbana.
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Ocorre que, ao abandonar o conceito precipuamente civilista, que interpreta o
direito de propriedade enquanto um direito fundamental individual, visando proteger o seu titular
contra atos expropriatórios do próprio Estado e ainda do restante das pessoas, a Carta Magna
veio ao encontro dos anseios da sociedade contemporânea.

É de se notar que, ainda que não previsto de forma inovadora nesta, foi a partir da
Constituição Cidadã que foram estabelecidas as premissas materiais para conferir ao direito de
propriedade o dever de ser exercido em conformidade com o interesse público. Por outras
palavras, o direito permanece a subsistir na ordem individual, mas devendo a partir de então ser
exercido em atendimento a condicionantes que comprovam o seu inegável interesse público.

A doutrina contemporânea sobre os direitos fundamentais já os interpreta como o
“conjunto de faculdades e instituições que somente faz sentido num determinado contexto
histórico”[2] característica que legitima a regulação e conformação dos direitos fundamentais em
atenção às exigências de cada sociedade em um dado momento. É neste contexto que está
inserida a nova concepção do direito de propriedade.

A interpretação dos direitos fundamentais pelo método das gerações enquanto
momentos em que esses grupos de direitos surgem como reivindicações acolhidas pela ordem
jurídica[3] impõe o questionamento sobre em que momento e qual foi o embasamento teórico
suficiente à justificação científica para a nova interpretação do instituto da propriedade.

Acompanhando o posicionamento de Paulo Gustavo Gonet Branco[4],
identificamos o direito de propriedade em cumprimento à função sócio-ambiental com um direito
fundamental de segunda geração, eis que qualificada com uma reivindicação de justiça social.

É também necessário esclarecer desde já que fazemos, neste trabalho, referência ao
princípio da função sócio-ambiental da propriedade enquanto expressão sinônima da função
social da propriedade, terminologia utilizada pelo legislador constituinte, isto por entender que
ainda que idealizado como um princípio basilar do direito agrário, a função social da propriedade
assume papel de destaque também na área ambiental, uma vez que o respeito das normas
ambientais aliado à exploração sustentável da terra constituem atributo primordial da realização
deste princípio.

Este é o fundamento utilizado por agraristas que advogam a  redefinição da
denominação “direito agrário”, passando a chamá-lo de direito agro-ambiental, isto devido à
relevância que o fator ambiental assume em relação às normas de agrárias. Neste sentido,
ensina Antônio José de Mattos Neto:

 
As matérias agrária e ambiental constituem um simbiose jurídica indissociável. Não se pode
falar de vinculação do homem ao solo rural, sua produção e produtividade sem se cuidar do
adequado manejo com os recursos naturais renováveis e do ecossistema ecologicamente
equilibrado.[5]

 

Em que pese grande esforço, dificilmente será possível convencionar uma
terminologia que abarque em nível suficiente a ampla gama de fatores envolvidos na
interpretação do direito de propriedade a partir da ótica de seus reflexos diretos (ambiental,
social e agrário) e indiretos (econômicos, políticos e culturais).

Esta concepção coletiva e multidisciplinar é fundamental para orientar a
interpretação e aplicação de instrumentos que se proponham a regulamentar no plano prático as
normas constitucionais já citadas, isto de forma a garantir premissas necessárias ao convívio em
sociedade, não apenas do direito de propriedade enquanto relação entre uma pessoa e uma
coisa, mas sim como relação entre um sujeito ativo – o proprietário – e um sujeito passivo,
constituído por todas as demais pessoas[6].

A partir destas breves características, algumas conclusões já se afiguram
necessárias, isto de forma a subsidiar a análise dos próximos tópicos.

É inegável o caráter transdisciplinar a partir do qual o conceito de “função social”
objetiva orientar a compreensão do direito de propriedade. A própria doutrina constitucional
moderna recorre a este tipo de abordagem enquanto corolário lógico tanto das demais
disposições constitucionais sobre os direitos fundamentais, quanto por conta de uma medida de
justiça histórico-social[7].
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Neste cenário, os ditames constitucionais deixam claro ao legislador ordinário a
partir de quais fundamentos devem partir os instrumentos que subsidiarão a atuação do Estado
na garantia do cumprimento da função sócio-ambiental da propriedade, premissa material que
deve ser observada e sempre objetivada na prática, sob risco de inconstitucionalidade material.

 

 

2. SOBRE A INSUFICÊNCIA DE INSTRUMENTOS PARA A CONCRETIZAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL DA PROPRIEDADE.

 

Publicamente conhecida como uma das mais avançadas do mundo, a legislação
ambiental brasileira é, em grande parte, inegavelmente moderna e adequada aos desafios que a
questão ambiental impõe ao Estado e à sociedade.

No âmbito da Política Nacional do Meio Ambiente – Lei nº 6938/81 – diversos são
os instrumentos[8] previstos para concretizar o dever de atuação estatal para a manutenção do
meio ambiente ecologicamente equilibrado, alguns de alcance genérico como o estabelecimento
de padrões de qualidade ambiental e as avaliações de impacto ambiental, outros mais
específicos como a instituição de cadastros técnicos de atividades potencialmente poluidoras ou
de instrumentos de defesa ambiental.

Esta análise permite concluir que grande parte destes instrumentos possui um
campo de atuação limitado, seja geograficamente ou ainda em face de limitações sociais,
políticas, tecnológicas, financeiras, entre outras.

Por exemplo, constatamos que, por mais nobres e relevantes que sejam as
avaliações de impacto ambiental, com efeitos positivos nas áreas ambiental e social, temos que
são estudos de aplicabilidade específica e limitada a determinada área geográfica, os quais
possuem métodos de financiamento questionáveis, principalmente pelo fato do empreendedor
ser o responsável pela formulação da maioria dos seus estudos.

Em outro exemplo, a criação de espaços territoriais especialmente protegidos, em
que pese prestar relevante serviço do ponto de vista da conservação ambiental, geralmente
prejudica atividades econômicas previamente constituídas nestas áreas, sem dispor de soluções
socialmente suficientes para as populações afetadas direta e indiretamente pela restrição
imposta.

O fato é que o conceito de sustentabilidade - que pressupõe a harmonização das
questões ambientais, econômicas e sociais - é de difícil aplicabilidade prática, isto por conta da
dificuldade de se encontrar patamares equitativos entre os conflitos políticos que sempre estão
por trás de cada um destes interesses.

Mas, como já dito, as premissas constitucionais referentes à função sócio-
ambiental da propriedade pressupõe uma visão mais ampla, que seja capaz de
conformar/compatibilizar as diversas áreas e interesses de forma equitativa e justa. Por isso, é
necessário continuar a debater e aperfeiçoar nossas ações nesta área.

É neste sentido que enxergamos na maioria dos instrumentos do art. 9º da Lei nº
6.938/81 um campo de atuação importante, mas, via de regra limitado, sem conseguir atender
suficientemente a todas as exigências impostas pela complexidade das questões agrária e
ambiental.

 

3. ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO ENQUANTO INSTRUMENTO DA
POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE E AINDA INSTRUMENTO DO DIREITO
AGRÁRIO.

 

José Afonso da Silva[9] conceitua zoneamento como um “procedimento urbanístico,
que tem por objetivo regular o uso da propriedade do solo e dos edifícios em áreas homogêneas
no interesse coletivo do bem-estar da população”.
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Concebido e reconhecido pela doutrina[10] como um dos instrumentos da Política
Nacional do Meio Ambiente (art. 9, II da Lei nº 6.938 /81), o zoneamento ambiental (ou
zoneamento ecológico-econômico)[11] possui a finalidade precípua de ordenar o território para
organizar as atividades econômicas e sociais a serem desenvolvidos em determinada área.

O estabelecimento pelo poder público de regimes especiais de uso, gozo e fruição
da propriedade impõe a obrigatoriedade de observâncias das normas ambientais de forma a
assegurar a utilização da terra em conformidade com os preceitos do princípio basilar do direito
de propriedade: a função social (art. 5º XXIII c/c art. 170, III da CF).

A estabilização dos conflitos agrários, com a conseqüente definição do direito de
propriedade ao particular é positiva do ponto de vista da exploração dos recursos naturais, haja
vista que as pessoas possuem uma tendência natural de preservação daquilo que lhes pertence
com exclusividade em grau muito maior do que relativamente aos bens públicos, daí porque se
afirma que as externalidades negativas da produção são produto da indefinição de direitos de
propriedade, já que criam um preço zero para a utilização dos bens coletivos como a água e o
ar, por exemplo.[12]

Esta é uma das principais funções do zoneamento ambiental; definir o direito de
propriedade de cada particular com relação às terras de uma região para que, ao exercer o seu
direito de propriedade, estes imponham um sistema de preços na utilização dos recursos
naturais disponíveis, pelo menos daqueles integrantes de sua propriedade.

Quanto aos bens públicos, por se tratarem de bem de uso comum, impõe-se ao
Poder Público o papel principal na fiscalização do seu uso e na sua preservação, sem olvidar da
possibilidade de auxílio por parte da coletividade, haja vista que são extensos e importantes
demais para permanecerem exclusivamente sob os cuidados públicos.

Assim, partindo de estudos técnicos e sistematizados das características,
fragilidades e potencialidades ambientais, econômicas e sociais de determinado espaço
geográfico, o zoneamento tem por objetivo específico subsidiar os processos de planejamento e
ordenamento do uso e ocupação do território, assim como da utilização dos recursos
ambientais.[13]

O atendimento das finalidades específicas descritas acima constituem uma das
ferramentas para o objetivo principal da PNMA, a “compatibilização do desenvolvimento
econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico”,
conforme redação do art. 4º, I da PNMA.

O Decreto nº 4.297/2002, que regulamenta o art. 9º, II da Lei nº 6.938/81 (Política
Nacional do Meio Ambiente), define o zoneamento ambiental como instrumento de organização
do território a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras, e atividades
públicas e privadas, estabelecendo medidas e padrões de proteção ambiental destinados a
assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação da
biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria nas condições de vida da
população.

Esta definição de abrangência ampla serve de regra-matriz para a formulação de
políticas públicas de ocupação e exploração do meio ambiente, bem como para a concessão de
licenças e incentivos no uso da terra pelo particular. Sua inobservância provoca séria afronta ao
princípio da função social da propriedade.

A organização da ocupação e exploração do solo também está prevista em
documentos internacionais, como na Agenda 21[14], que destinou um capítulo inteiro para tratar
da abordagem integrada do planejamento e gerenciamento dos recursos terrestres, como
condição de eficácia do planejamento do uso dos recursos naturais disponíveis.

Em que pese a existência de arcabouço jurídico razoável para disciplinar a
formulação e execução do ZEE, ainda subsistem muitas dúvidas acerca da efetividade deste
instrumento como orientador das ações e políticas públicas governamentais. Exemplo disso é
dado por André Lima[15] ao descrever a ausência de questionamentos judiciais sobre obras,
projetos ou investimentos com fundamento nas normas do zoneamento.

Note-se que a formulação do ZEE de uma região ainda não é utilizada como
instrumento competente para impor coercitivamente as atividades, entretanto, fornece bases e
subsídios que proporcionam aos órgãos ambientais alternativas para induzir comportamentos,
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como, por exemplo, pela não renovação de licenças ambientais de cujos empreendimentos não
estejam de acordo com as disposições do zoneamento da região.

Assim, o ZEE, por uma visão externa, nada mais é do que um mapa fruto de um
estudo interdisciplinar onde estão definidas as formas de ocupação e exploração da área
definida, tudo isso de forma a proporcionar o desenvolvimento sócio-econômico e a preservação
do meio ambiente.

Por ordenar a complexidade das relações sociais existentes em uma região, é
impossível pensar um zoneamento eficaz dissociado da análise das peculiaridades econômicas,
sociais e políticas, isto porque este precisa atender, na medida do possível, as necessidades
das populações das áreas envolvidas de forma a proporcioná-los condições mínimas de vida,
para que assim atinjam a maturidade social necessária à ocupação e exploração da terra em
conformidade com as diretrizes definidas no ZEE.

Por constituir instrumento de grande impacto no meio em que será implementado é
comum a definição de finalidades para o processo de zonear o espaço, dentre elas: permitir a
consolidação dos aglomerados humanos já estabelecidos, impedindo a ocupação desordenada
do território; aumentar os índices de aproveitamento do solo e subsolo; reduzir a velocidade de
expansão de técnicas predatórias ao meio ambiente; estimular a formulação de cadeias
produtivas eficientes; e, por fim, contribuir para a efetivação do princípio da função social da
propriedade (art. 186, III da CF).

Partindo de uma premissa maior, pode-se identificar algumas funções do
zoneamento ambiental, dentre elas: a fixação de diretrizes gerais para as atividades na região
zoneada, a adoção de critérios metodológicos para projetos regionais e estaduais, o
estabelecimento de procedimentos mínimos de atuação tanto do Estado quanto do particular na
execução de empreendimentos e a fixação de critérios de elegibilidade para acesso e
exploração dos recursos naturais.

De outra banda, em relação às premissas menores, pode-se dividir as funções do
zoneamento em políticas e técnicas. As primeiras englobando a necessidade de compreensão
do território, a busca pela sustentabilidade ecológica e econômica no trato dos recursos
naturais, a participação democrática dos interessados diretos e a necessidade de articulação
institucional entre os órgãos do poder público. As segundas comportam a abordagem sistêmica
e multidisciplinar das informações técnicas disponíveis, o uso de sistemas de informação
geográfica (SIG)[16] para verificar as potencialidades e limitações da regionais e, por fim, a
elaboração de cenários (prognósticos) para o futuro.

É a partir destes conceitos que entende-se o zoneamento ecológico-econômico
enquanto um dos mais promissores instrumentos da política nacional do meio ambiente,
exatamente por realizar estudos, apontar soluções e indicar fragilidades sócio-ambientais a
partir de uma perspectiva democrática e em consonância com o conjunto de direitos
fundamentais que objetivam conformar e definir o exato alcance do princípio da função sócio-
ambiental da propriedade.

 

 

4. O ZONEAMENTO E A HUMANIZAÇÃO DAS RELAÇÕES HOMEM/HOMEM E
HOMEM/MEIO AMBIENTE. A EFETIVA GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À FUNÇÃO
SÓCIO-AMBIENTAL DA PROPRIEDADE.

 

Será então o zoneamento ecológico-econômico o instrumento suficiente para
subsidiar a formulação das políticas públicas, de forma a considerar em critérios de equidade
fatores ambientais, sociais e econômicos? E ainda para garantir que através das ações estatais
estar-se-á garantindo a efetividade dos direitos fundamentais civis, sociais e ambientais?

A análise técnica da legislação sobre o tema nos inclina rumo a uma resposta
positiva, isto porque identificamos no ZEE algumas das premissas teóricas fundamentais para o
sucesso de uma atuação na área agroambiental.

A proposta de realizar um amplo estudo multidisciplinar apto a considerar as
peculiaridades sociais, econômicas, políticas, ambientais e culturais de cada região, inclusive
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com a previsão da realização de audiências públicas para oitiva da população, financiado e
implementado pelo Estado, lhe confere, além de um caráter extremamente democrático, a
isenção necessária para realização de um estudo sério e fundado em bases sustentáveis.

Como são várias as frentes de atuação e ainda os compromissos a serem
atingidos, e maiores ainda os efeitos que o ZEE trará tanto para particulares quanto para o
poder público[17], é certo que a comissão coordenadora de cada ZEE estará necessariamente
vinculada a uma visão extremamente sistêmica e a uma valoração holística das principais
características de cada território zoneado.

Além disso, identificamos no zoneamento um instrumento de planejamento da
atuação estatal, ou seja, na avaliação e valorações dos ônus e bônus inerentes a cada política
pública a ser desenvolvida, modo de atuação preventivo aos danos ambientais e sociais, e
programado do ponto de vista econômico, certamente facilitando o controle pelo Estado e
garantindo maior segurança jurídica aos produtores.

Por tudo isso, considera-se o zoneamento um instrumento da Política Nacional do
Meio Ambiente como um instrumento apto a garantir, ainda em nível administrativo, que o direito
fundamental à propriedade seja conformado/regulado – e não restringido – em atendimento a
uma ampla visão que certamente privilegia o interesse público.

O controle desta atuação é perfeitamente possível e viável por parte do Poder
Judiciário, que deverá utilizar a própria doutrina dos direitos fundamentais para estabelecer
critérios à avaliação das restrições impostas. Neste campo, assume especial relevo a análise de
medidas conformativo-restritivas à luz do princípio da proporcionalidade, fundado precipuamente
no trinômio adequação, necessidade e razoabilidade[18], como forma de manutenção do próprio
núcleo essencial dos direitos em eventual colisão.

Esta previsão de controle externo sobre os planos de zoneamento são de extrema
valia para correção pontual de eventuais erros ou excessos na sua formulação, devendo cada
caso concreto ser avaliado com bastante cuido e sempre com apoio em critérios técnicos, além
dos jurídicos, para apoiar o controle judicial do zoneamento.

Interessante notar que, em homenagem aos princípios ambientais do
desenvolvimento sustentável e da responsabilidade social, não se deve admitir a aplicação da
teoria do “fato consumado” a fim de tutelar eventuais ocupações irregulares, entendidas estas
como aquelas que não cumpram os padrões atuais de proteção ambiental, ainda que detentoras
de licença ambiental previamente concedida[19], assegurado o direito à indenização daqueles
ocupantes e produtores de boa-fé.

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

 

Procuramos demonstrar ao longo do presente trabalho a íntima relação existente
entre o zoneamento ecológico-econômico, enquanto instrumento da Política Nacional do Meio
Ambiente, e a necessidade de ponderação[20] entre os direitos fundamentais sociais e
ambientais para se atingir um ponto ótimo na realização do estudo, bem como na sistematização
dos seus resultados.

Partindo do direito de propriedade e com o propósito de ordenar a ocupação e as
atividades a serem desenvolvidas em cada parcela do solo, as normas e critérios definidos pelo
zoneamento comumente entrarão em rota de colisão com direitos fundamentais, principalmente
aqueles de índole predominantemente individual, como o direito de propriedade e do da livre
iniciativa.

Contudo, é exatamente a partir da ponderação entre as normas que asseguram
direitos fundamentais que deve-se pautar um estudo sério e compromissado com os objetivos da
justiça agrária e ambiental, enquanto caminho mais curto para que se atinja a justiça social[21].

 O que se deve buscar, não como objetivo final, mas como ideal utópico são formas
e instrumentos para garantir um prudente equilíbrio entre os deveres do Estado Liberal e do
Estado Social[22], para assim garantir o verdadeiro Estado Social e Democrático de Direito,
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previsto implicitamente em nossa Constituição Federal de 1988.
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O CLIMA COMO NECESSIDADE DE GOVERNANÇA TRANSNACIONAL: REFLEXÕES PÓS-

COPENHAGUE 2009 

HOW WILL THE CLIMATE OF TRANSNATIONAL GOVERNANCE: REFLECTIONS AFTER 

COPENHAGEN 2009 

Paulo Márcio Cruz 

Zenildo Bodnar 

 

RESUMO 

O presente artigo aborda a questão climática analisada sob a ótica da governança transnacional como 

necessidade para enfrentar os desafios pós Conferência Mundial do Clima de 2009. Parte-se da hipótese de 

que não é possível o estabelecimento de uma política regulatória efetiva para a questão climática que não 

leve em conta a governança transnacional, entendida esta como forma de articulação entre o poder local e o 

global, baseada na cooperação e na solidariedade. O texto busca caracterizar o clima enquanto uma 

demanda transnacional e propõe a transnacionalidade enquanto estratégia política e jurídica de governança. 

Avalia ainda a possibilidade de utilização da concepção teórica da transnacionalidade, como critério político 

e jurídico de regulação das pautas de condutas dos Estados para o alcance de objetivos e metas relativas à 

emissão de poluentes causadoras do aquecimento global. 

PALAVRAS-CHAVES: Transnacionalidade, Convenção do Clima da ONU, Governança transnacional. 

 

ABSTRACT 

This article analyzes climate change from the perspective of transnational governance and the need to face 

the challenges found after World Climate Conference, 2009. It starts with the assumption that it is not 

possible to establish an effective regulatory policy for the climate if it does not take into account the 

transnational governance, which is understood as an articulation between local and global powers, based on 

cooperation and solidarity. The text aims to describe the climate as a transnational demand and proposes 

transnationality as a strategy of political and legal governance. It also considers the possibility of using the 

theoretical concept of transnationality as a criterion for political and legal regulation of States actions in 

order to control emissions of global warming gases. 

KEYWORDS: Transnationality; United Nations Convention on Climate Change; Transnational 

Governance. 

INTRODUÇÃO 

Prestes a completar uma década escrevendo sobre transnacionalidade e a necessidade de uma nova 

construção teórica para abrigar as relações jurídicas globalizadas, no final de 2009 resolvemos analisar a 

Conferência Climática da ONU, realizada em Copenhague e cujos resultados - ou a falta deles - ensejam 

intensos debates. Parece-nos evidente que, sem uma nova conformação para as relações jurídicas globais - 

que chamamos de transnacionais, como o leitor verá ao longo deste artigo - não será possível avançar com a 
intensidade, abrangência e consistência necessárias para um tema mais que vital como é o clima.  

É nesse sentido que se manifesta Aron Belinky[1], quando denuncia a limitação das instituições 

baseadas na lógica dos estados nacionais „enclausurados em suas soberanias‟, já que a crise da 

representatividade dos estados nacionais e dos políticos que os dirigem é gritante em todo o mundo. Para 
ele a necessidade de instituições verdadeiramente transnacionais é evidente.  

Belinky é enfático ao afirmar que o sistema internacional não é transnacional, pois apenas junta 

países que continuam encalacrados em suas agendas nacionais. E conclui que: o atual cenário aponta para 
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que se construam espaços de cooperação e articulação transnacionais. A crise financeira é um exemplo de 

que não se pode deixar a globalização confiada “a mão invisível do mercado[2]”.  

A reflexão teórica aqui apresentada sustenta-se em duas justificativas ou razões fundamentais. A 

primeira decorre da própria sensibilização global para o problema do clima em função da falta de metas de 

controle, pelos estados, de emissões de gases e da extrema necessidade de um novo e amplo acordo global a 

respeito da matéria. A segunda da ausência do alcance pleno dos objetivos idealizados e esperados na 
Conferência Climática da ONU. 

A avaliação geral, logo após o encerramento do evento foi que o encontro da Dinamarca 

representou, ao que tudo indica, um grande fracasso. Na opinião de representantes de países emergentes e 

europeus a crise de confiança foi provocada pela apresentação inoportuna de uma proposta unilateral, 
estimulada pelos Estados Unidos, logo no início da conferência.  

Depois de dias de trabalho a declaração resultante da Conferência Climática da ONU acabou por 

não estabelecer metas claras de corte na emissão de gases geradores de efeito estufa. E, genericamente, 

falou-se de um fundo de U$ 100 bilhões sem precisar de onde viria o dinheiro e nem de como ele seria 
usado. 

Segundo os especialistas os impasses criados em Copenhague giraram especialmente em torno da 

disputa entre países ricos e pobres. O Protocolo de Kyoto, de 1997, estabeleceu obrigações de emissões 

somente aos países ricos. Esses, porém, querem que os países emergentes também assumam 

responsabilidades no que diz respeito, por exemplo, às contribuições para a formação deste “fundo 

climático”. Algumas questões chamaram a atenção no específico. O Presidente Americano Barack Obama, 

durante todo o tempo que esteve em Copenhague falou em acordo “que será legalmente vinculante, mas que 

cada país ensinará o mundo o que está fazendo”. Entretanto, em momento algum foi explicado como se 

faria essa vinculação obrigatória, já que se sabe que o Direito Internacional é limitado por sua própria 

essência no que diz respeito à sua capacidade coercitiva. A questão de um acordo legalmente vinculante 

contra um compromisso meramente político converteu-se no último obstáculo a ser superado nas 

negociações climáticas. 

Um acordo juridicamente vinculante seria importante por muitas razões.  Para começar, um 

resultado desse tipo, aumentaria a confiança e aproximaria posições entre os países industrializados e as 
economias em transição.   

Na maioria dos casos a desconfiança entre os países dos dois grupos, tecnicamente chamados 

“países do anexo I” e “países não-anexo II” se deve a falta de cumprimento de compromissos assumidos 

pelos dois grupos, em função da debilidade do sistema de direito internacional. 

Neste contexto, o presente artigo procura demonstrar que a ausência dos parâmetros da 

transnacionalidade, nas perspectivas política e jurídica, contribuiu decisivamente para que a convenção do 
clima de Copenhagen não representasse significativo avanço em relação ao Protocolo de Kyoto. 

As reflexões articuladas neste texto objetivaram caracterizar o clima enquanto uma demanda 

transnacional e a transnacionalidade enquanto estratégia política e jurídica de governança. Também tiveram 

como alvo avaliar a possibilidade de utilização da concepção teórica da transnacionalidade, enquanto 

critério político e jurídico de regulação das pautas de condutas dos Estados para o alcance de objetivos e 

metas relativas à emissão de poluentes causadoras do aquecimento global. 

1.      O Clima como demanda transnacional 

As lesões ao ambiente afetam a coletividade, perpassam fronteiras, alteram o equilíbrio climático, 

atingem a atual e as futuras gerações e toda a comunidade de vida e definitivamente não respeitam os 

limites territoriais dos Estados. 
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Como principal característica da questão vital ambiental[3] está a sua perspectiva global 

transnacional. Considerando a forma pela qual os ecossistemas se relacionam e a vida acontece e se 

desenvolve em todo o planeta, é manifestamente impossível implementar uma tutela efetiva restrita a 

determinado país ou território delimitado, baseada no superado conceito moderno de Soberania. 

Nesse sentido, Loporeta Rota indica que a questão ambiental apresenta vocação espacialmente 

planetária e denuncia que a organização da sociedade humana em Estados, pretensamente soberanos, faz 

com que o âmbito de aplicação das suas normas seja restrito aos limites das suas fronteiras.[4] Tal 

configuração não é apropriada para a questão ambiental, já que o objeto sobre o que se projeta é 

insuscetível de submeter-se às caprichosas linhas dos estados nacionais. A proteção da biosfera não é, 

portanto, compatível com este esquema e tampouco os ordenamentos jurídicos nacionais e internacionais 

que pretendem protegê-la, pois faltam ferramentas comuns a todos os cidadãos e países[5]. 

Numa perspectiva ecológica são evidentes as atuais limitações decorrentes da ordenação das 

esferas de poder, coerção, fomento e gestão. Sílvia Jaquenod[6] acompanha Francisco Días Pineda, 

Catedrático de Ecologia da Universidade de Madrid, quando explica que os sistemas naturais, e 

praticamente todos os sistemas culturais, tem pouco a ver com a delimitação de fronteiras em um mapa, 

pois o ciclo da água, a dinâmica do ar ou os movimentos migratórios biológicos e como conseqüência o 

clima não entendem de fronteiras. 

Martín Mateo[7] é categórico ao afirmar que a biosfera é única, interrelacionada e olimpicamente 

alheia às jurisdições nacionais e zelosas soberanias. Para o Professor Catedrático da Universidade de 

Alicante, o Direito ao qual estamos familiarizados é de âmbito nacional, emana de organizações peculiares 

com limites físicos rígidos e plotados nas fronteiras do território em que se exerce soberania. Todavia os 

sistemas ambientais tendem a serem indefinidamente transnacionais e, portanto, ignoram olimpicamente a 

geografia política interior. 

Também é assim para o italiano Giovanni Cordini[8], quando assinala que a salvaguarda do 

ambiente poderá ser assegurada de forma mais eficiente se a tutela for sempre mais ampla do que as 

fronteiras do estado singular, por intermédio dos poderes do governo e da jurisdição que ultrapassem os 

limites da soberania estatal[9]. 

Desta forma, como corolário, é importante registrar que a preocupação com o clima, tema que 

levou a ONU a realizar a recente Convenção em Copenhague, é indiscutivelmente transnacional e deve 

interessar indistintamente a todos os habitantes do planeta, independente da sua condição social, econômica 

e do patamar de desenvolvimento. 

A preocupação com o equilíbrio climático é sem dúvida uma pauta axiológica comum 

transnacional de extrema e prioritária relevância na atualidade, pois já na primeira frase da Convenção-

Quadro das Nações Unidas[10] foi consignado enfaticamente que a mudança do clima da Terra e seus 

efeitos negativos são uma preocupação comum da humanidade. 

Todos esses aspectos até aqui tratados e uma vez caracterizada a questão climática como uma 

demanda transnacional, evidencia-se a necessidade da superação da lógica das relações internacionais, 

baseada na criação de regras bilaterais ou multilaterais[11], e destituídas de real juridicidade concreta e 
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efetividade por não vincularem diretamente os potenciais e principais degradadores, mas apenas os Estados 

contratantes. 

  

2. Transnacionalidade e ambiente 

  

Como já exaustivamente registrado, as mudanças climáticas são fruto, principalmente, do processo 

de industrialização experimentado no Século XX e da intensa globalização econômica característica desse 

início de Século XXI, coadjuvados pela concentração de riqueza em alguns nos países desenvolvidos e a 

conseqüente pobreza endêmica vivida em mais da metade do planeta.  

Pode-se dizer que a Era do Petróleo, que coincide com os processos de industrialização de 

inspiração “fordista”, foi o grande divisor de águas em termos de desequilíbrio climático. Essa matriz 

energética deverá ser substituída ao longo do Século XXI.  

Com o fim da União Soviética, em 1989[12], a liberalização do mercado mundial progrediu muito, 

como escreve Habermas[13]. A mobilidade do capital acelerou e o sistema industrial foi modificado, saindo 

da produção de massa e passando a se adequar às necessidades da “flexibilidade pós-fordista”. Com os 

mercados cada vez mais globalizados, o equilíbrio alterou-se prejudicando claramente a autonomia e a 

capacidade de ação político-econômica dos estados constitucionais modernos, que afinal são os 

responsáveis pelas medidas de contenção às agressões ao meio ambiente.  

Mas as estruturas governativas nacionais não conseguem mais dar respostas consistentes e eficazes 

diante da complexidade das demandas transnacionais que se avolumam continuamente. Os problemas 

sociais também aumentam em proporções preocupantes. 

As relações internacionais possibilitadas pelo Direito Internacional – mesmo considerando a 

criação de novas estruturas e organizações interestatais – são incapazes de gerar mecanismos eficazes de 

governança, regulação, intervenção e coerção para as demandas transnacionais. Esse fenômeno é muito bem 

observado quando se trata do ambiente, em especial da questão climática. 

Para um efetivo enfrentamento aos problemas do clima é preciso que o tratamento político e 

jurídico possa ser proposta a partir de um ou mais espaços públicos transnacionais, ou seja, da criação de 

espaços públicos que possam perpassar estados nacionais. 

Nesse sentido, o prefixo trans indica que a estrutura pública transnacional pode perpassar vários 

estados. Desde logo, convém advertir que não se está falando de estado mundial ou de um superestado. O 

que se está levando à discussão é a possibilidade/necessidade de fundação de um ou vários espaços públicos 

de governança, regulação e intervenção[14], cujos mecanismos de controle e funcionamento sejam 

submetidos às sociedades transnacionalizadas. 

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí
* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6293

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/NOVAS%20PERSPECTIVAS%20PARA%20UM%20VELHO%20DIREITO%20PROPRIEDADE%20E%20MEIO%20AMBIENTE/3047.html%23_ftn12
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/NOVAS%20PERSPECTIVAS%20PARA%20UM%20VELHO%20DIREITO%20PROPRIEDADE%20E%20MEIO%20AMBIENTE/3047.html%23_ftn13
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/NOVAS%20PERSPECTIVAS%20PARA%20UM%20VELHO%20DIREITO%20PROPRIEDADE%20E%20MEIO%20AMBIENTE/3047.html%23_ftn14


O prefixo trans denota ainda a capacidade não apenas da justaposição de instituições ou da 

superação/transposição de espaços territoriais, mas a possibilidade da emergência de novas instituições 

multidimensionais, objetivando a produção de respostas mais satisfatórias aos fenômenos globais 

contemporâneos, como é o caso dos relativos ao ambiente e ao clima. 

A expressão latina trans, aplicada a questões como o clima e outras demandas difusas 

transnacionais[15] significa algo que vai “além de” ou “para além de”, a fim de evidenciar a superação de 

um locus determinado, que indica que são perpassadas diversas categorias unitárias, num constante 

fenômeno de desconstrução e construção de significados. 

Diversamente da expressão inter, a qual sugere a idéia de uma relação de diferença ou apropriação 

de significados relacionados, o prefixo trans denota a emergência de um novo significado construído 

reflexivamente a partir da transferência e transformação dos espaços e modelos nacionais.  

É como Ulrich Beck[16] manifesta-se ao escrever que a transnacionalização é uma conexão forte 

entre os espaços nacionais. Inclusive de modo que não seja pensado internacionalmente, e sim no 

surgimento de algo novo, de um espaço transpassante, que já não se encaixa nas velhas categorias 

modernas. Essa percepção, quando se trata de ambiente e clima, é fundamental. 

A nova ordem mundial, influenciada por diversos fatores decorrentes da intensificação do 

fenômeno da globalização, torna oportuna e necessária a discussão sobre a organização de espaços públicos 

transnacionais, que viabilizem a democratização das relações entre estados, fundadas na cooperação e 

solidariedade, com o intuito de assegurar a construção das bases e estratégias para a governança, regulação 

e intervenção transnacionais. 

No mesmo diapasão, Tomas Villasante[17] sugere que a “internalização” do Poder Público da 

modernidade cederá passo ao processo de transnacionalização do Poder Público. Caso contrário, a 

debilidade do Estado Constitucional Moderno poderá conduzir a civilização a perigosas posições de 

confronto. 

A partir dessas reflexões, pode-se caracterizar a existência de espaços jurídicos transnacionais 

como sendo a emergência de novos conceitos democráticos de solidariedade e cooperação, livres das 

amarras ideológicas da modernidade. Esse novo espaço público é decorrente da intensificação da 

complexidade das relações globais, deve ser dotado de capacidade jurídica de governança, regulação, 

intervenção e coerção, e ter com o objetivo projetar a construção de um novo pacto de civilização mais 

atento e sensibilizado com as questões ecológicas globais. 

É o que propõe Gabriel Real[18], quando assinala que não se trata de se estabelecer uma república 

planetária, mas sim da busca de mecanismos institucionais que assegurem a eficaz materialização da 

solidariedade, no mesmo diapasão de inspiração de novos direitos transnacionais, como é o caso do Direito 
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Ambiental. 

Cada espaço jurídico transnacional poderá abranger vários estados e até partes aderentes dos 

mesmos, com estruturas de poder cooperativo e solidário[19]. 

Um trabalho científico muito importante que aborda também os desafios da governança na 

perspectiva da transnacionalidade foi elaborado pelo Professor Americano Oran R. Young. Neste ensaio, 

explica que o estudo dos regimes internacionais ganhou força ao fundir-se com o novo institucionalismo 

consolidando a concepção de governança como função social centrada em dirigir os sistemas sociais de 

forma a aumentar o bem estar das populações. Esclarece que esta teorização não exclui a possibilidade de 

ilhas de governança para questões específicas. Reconhece que a teoria do regime, deve ter como ponto de 

partida que as estratégias de governança são criadas para responder à demanda de governo em uma 

sociedade e que os Estados ainda são atores essências[20]. 

Seus objetivos seriam os de proporcionar, nesses espaços transnacionais de governança, condições 

para que a globalização esteja submetida ao interesse da maioria das sociedades existentes, a partir de 

práticas de deliberação por consenso[21] e de participação democráticas. 

Uma das maiores justificativas para a construção de espaços públicos transnacionais diz respeito à 

questão vital ambiental[22], na qual o clima está incluído, que poderá ocupar o papel de “tela de fundo” 

para a construção desses espaços jurídicos transnacionais.  

Ou seja, a estruturalização constitucionalizada, destinada a garantir os mínimos de segurança 

jurídica e típica do Estado Constitucional Moderno, seria superada pela questão vital ambiental como 

paradigma e que matizará o ordenamento jurídico transnacional. 

Desde esse ponto de vista, Arnaldo Miglino[23], em artigo denominado Una Comunitá Mondiale 

Per la Tutela Dell´Ambiente, afirma que existe um problema que provavelmente levará á criação de um 

centro de poder transnacional que supere a ideologia e a estrutura jurídica das relações internacionais: o 

problema ecológico. Basta recordar como a emissão ilimitada de gases geradores de efeito estufa (dióxido 

de carbono, óxido nitroso, metano, perfluorcarbonetos, hidrofluorcarbonetos, hexafluoreto de enxofre) 

contribuiu decisivamente com o aquecimento climático global, para compreender como é urgente a 

necessidade de instrumentos regulatórios transnacionais para restaurar o equilíbrio ecológico e climático. 

Como exemplo de prática jurídica transnacional, e que muito bem ilustra o que vem sendo 

proposto neste trabalho, podem-se citar as convenções que versam sobre a proteção global da questão do 

ambiente, em especial a EC0/92, elaborada no Rio de Janeiro[24]. Trata-se de um dos mais completos e 

abrangentes instrumentos destinados à proteção de bem jurídico transnacional que, apesar da sua notável 

qualidade propositiva, tem se mostrado extremamente deficiente na sua implementação em nível global por 

falta de capacidade cogente, ou seja, de institutos capazes de tornar concreta a sua aplicação como norma 
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jurídica. 

Exatamente essa deficiência, ou seja, a falta de mínima força cogente, também se observa nos 

tratados e acordos celebrados em relação à questão climática. 

Considerando-se que toda organização supõe um ordenamento ou conjunto de normas 

coordenadas, que tornam possível sua própria existência e funcionamento, o ordenamento jurídico 

transnacional dificilmente não acompanhará essa lógica.  

O ordenamento jurídico transnacional poderá apresentar características próprias, destinado a atuar 

em espaço de governança regulatória e de intervenção até agora não organizado politicamente. 

Isso porque a partir da hegemonia capitalista, principalmente depois queda do muro de Berlim em 

1989, que é seu principal ponto de inferência como já assinalado, é indiscutível a existência de um novo 

poder. Este novo poder, que é basicamente econômico, mas também transita em territórios políticos e 

sociológicos, acontece no espaço despolitizado, desterritorializado, desregulamentado, e não sujeito a 

qualquer tipo de direito. 

Oportuno assinalar que nos tempos atuais o capitalismo "desterritorializado" não se submete ao 

interesse geral ou da maioria. Isso impede também que temas como Meio Ambiente estejam submetidos ao 

Interesse da Maioria. Algo como uma transnacionalização republicana[25]. Ou a republicanização da 

globalização. 

A Conferência sobre o Clima da ONU de 2009, deixou de organizar a necessária discussão política 

e de criar um ambiente receptivo ao amplo consenso sobre esse novo poder transnacional. Com isso acabou 

por protelar a possibilidade da emergência de um novo direito, que a doutrina atual convencionou chamar 

de direito transnacional. É um figurino clássico que pode ser aplicado ao atual cenário mundial: a existência 

de um poder não limitado, a necessidade da politização da discussão sobre este poder e a conseqüente 

criação de um direito que o limite. 

Na prática, a validade de todo o sistema jurídico transnacional depende da sua vinculação – formal 

e material – à existência de ordenamento jurídico transnacional, que definirá tanto os valores e decisões 

básicas do ordenamento como o sistema de criação e aplicação das normas que o integrarão, a partir 

principalmente da formação ampla do consenso. 

O sistema jurídico transnacional será matizado pela necessidade da emergência de novos espaços 

públicos, que tornarão concretas e efetivas as estratégias transnacionais de governança, regulação e 

intervenção, e que resultarão em proteção a direitos transnacionais baseados em pauta axiológica comum, 

em especial os difusos, impossíveis de serem alcançados pelos direitos nacional, comunitário e 

internacional hoje existentes. 

Não se pode imaginar medidas efetivas para a proteção e recuperação do ambiente, o que é 
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fundamental para qualquer iniciativa com relação ao clima, sem essa nova maneira de enxergar as relações 

entre os estados nacionais, baseada na cooperação e na solidariedade em espaços de governança para temas 

específicos, como é o caso do ambiente e do clima.  

  

3. Governança transnacional e a questão do clima 

As novas demandas transnacionais, a exemplo da questão climática, caracterizam um cenário 

extremamente receptivo para a emergência de novas instituições políticas e jurídicas. Instituições estas que 

sejam capazes de agregar e articular atitudes solidárias e cooperativas e envolver pessoas e estados na luta 

pela proteção de bens e valores imprescindíveis para assegurar a vida plena e duradoura no planeta[26]. 

Segundo Philippe Le Prestre e Benoit Matimort-Asso, hoje o tema de governança alcançou 

especial importância complexidade pela expansão da ação internacional, pela problemática da governança 

dos bens comunais mundiais e dos bens públicos mundiais, bem como o forte conteúdo técnico e 

econômico de muitos acordos multilaterais, em especial envolvendo o tema do meio ambiente[27]. 

A grande diferença qualitativa de uma governança internacional para novas estratégias de 

governança transnacional está exatamente na forma de articulação entre o poder local e o global, ou seja, 

não é possível prescindir da indispensável parceria cooperativa das esferas locais de poder e ao mesmo 

tempo é necessário multiplicar os esforços locais para a produção dos melhores resultados em escala global.  

Considerando a amplitude e complexidade das novas demandas, as novas estratégias de 

governança, devem ter como pressupostos: a aproximação entre povos e culturas; a participação consciente 

e reflexiva do cidadão na gestão política, econômica e social.  

A emergência de novas formas de governança e de produção do direito não pode ser uma 

imposição decorrente da vitória do mais forte[28], deve ser sim o resultado da emancipação de valores, 

posições jurídicas e subjetividades esquecidas, fragilizadas e em situação de risco manifesto, como é o caso 

da questão climática. 

A cooperação e a solidariedade devem ser os princípios estruturantes da governança climática. 

Isso porque a sensação de pertencimento de todos os cidadãos do planeta é e deve ser global. É fundamental 

que sejam superadas as formas individualistas de viver, de conceber e perceber o próximo e de agir dos 

Estados Constitucionais Modernos, baseados em princípios e valores individualistas[29]. 

Afinal, sem uma atuação transnacional cooperativa nenhum projeto de civilização vindoura será 

exitoso. A solidariedade também é imprescindível como razão de existência, fonte de legitimação e objetivo 

maior a ser alcançado por este novo modelo de governança[30]. 

Embora não seja o objetivo específico deste trabalho teorizar acerca da forma pela qual serão 

institucionalizadas ou implementadas as novas estratégias de governança, desde logo é possível antecipar 

que a governança transnacional não depende apenas da criação de sofisticadas e complexas instituições. O 

que é fundamental são as atitudes concretas voltadas à proteção efetiva de bens jurídicos de vocação 
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planetária, tanto por parte de instituições e organismos – locais e transnacionais -, como também pelas 

autoridades. A Convenção do Clima da ONU, em muitos aspectos e para alguns países, foi apenas um 

compromisso retórico de natureza política. 

A questão climática é um tema que vai além da dimensão ecológica, pois diz respeito também ao 

desenvolvimento, à sustentabilidade e a própria justiça intergeracional.  

O impacto direto da redução de emissão de gases geradores de efeito estufa no desenvolvimento é 

uma variável que deve ser analisada considerando principalmente a capacidade específica de cada país e os 

benefícios que em médio e longo prazo podem ser alcançados. 

A relação direta com a sustentabilidade, entendida enquanto imperativo ético tridimensional que 

abrange aspectos sociais, econômicos e ecológicos, também parece inconteste. Assim como a sua direta 

relação à idéia de justiça e equidade ambiental, especialmente a justiça intergeracional. 

A questão climática, ao ser tratada como uma demanda transnacional, requer uma nova 

estratégica de governança para a definição concreta de metas, objetivos e pautas de condutas aos Estados. 

Historicamente a primeira conferência a abordar ampla e formalmente a questão climática, foi a 

ECO/92. Esta foi a primeira vez que o tema sensibilizou estudiosos e autoridades de todo o globo para a 

adoção de instrumentos e medidas concretas em prol do planeta terra. 

Como principal resultado da ECO/92, e sem desconsiderar valiosas contribuições de encontros 

anteriores[31], foi elaborada a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Esta 

convenção  estabeleceu um conjunto amplo de diretrizes e objetivos a serem implementados pelos Países 

para a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num nível que impeça uma 

interferência antrópica perigosa no sistema climático e que possam afetar negativamente e ameaçar os 

ecossistemas naturais e a própria humanidade.  

Após a ECO/92, os encontros e as tratativas objetivando a criação de um instrumento específico 

para definir padrões de emissões prosseguiram até 1997, quando então foi editado o Protocolo de Quioto. 

Apesar de muitos países, a exemplo dos Estados Unidos como maior emissor de poluentes do globo, não 

terem aderido ao tratado, este documento internacional significou um importante avanço no tratamento das 

questões climáticas. 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas reconhece que a natureza global da mudança do clima 

requer a maior cooperação possível de todos os países e sua participação em uma resposta internacional 

efetiva e apropriada, conforme suas responsabilidades comuns, mas diferenciadas e respectivas 

capacidades e condições sociais e econômicas.  

Ao declinar os princípios, a Convenção-Quadro das Nações Unidas procurou estabelecer como 
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dever a proteção do sistema climático em benefício das gerações presentes e futuras da humanidade com 

base na eqüidade e em conformidade com suas responsabilidades comuns, de acordo com as diferenciadas 

capacidades dos estados nacionais. 

Apesar das proposições avançadas acima citadas, a operacionalização das medidas para proteção 

do equilíbrio climático implica na definição de formas de financiamento, assunto que não está disciplinado 

adequadamente nas convenções anteriores. 

Por isso, um dos destaques da discussão sobre o clima em Copenhage foi a proposta que consiste 

na criação de um fundo ambiental transnacional para combater a deterioração provocada pelo efeito estufa 

que seria financiado por um imposto de até 1% sobre o valor das importações. O novo tributo incidiria 

sobre produtos que causam dano ao ambiente e que têm alto impacto na formação do efeito estufa, como os 

derivados do petróleo, por exemplo. Como contrapartida, os produtos ecologicamente sustentáveis, como é 

o caso dos equipamentos de energia solar e combustíveis à base de biodiesel e etanol, seriam isentados da 

incidência fiscal.  

Seria, mutatis mutandis, uma releitura transnacional conjugada dos princípios materiais da justiça 

ambiental e tributária segundo o qual a responsabilidade tributária deveria obter de cada um segundo as 

suas possibilidades, para atender a cada um conforme suas necessidades em termos de combate aos fatores 

que provocam o desequilíbrio climático no planeta.  

Na Convenção do Clima de Copenhague, além da natural dificuldade na articulação de amplo 

consenso considerando a diversidade de interesses e intenções, dois pontos fundamentais evidenciaram a 

insuficiência do modelo atual de regulação internacional da questão climática, quais sejam a forma de 

financiamento e a definição das responsabilidades concretas de cada estado. Tudo ainda agravado pela 

impossibilidade do estabelecimento de medidas impositivas aos países. 

Este quadro aponta para a necessidade do estabelecimento de novas estratégias democráticas de 

governança da regulação climática para o acesso e a adequada gestão dos bens ambientais e o 

compartilhamento solidário de responsabilidades enquanto grande desafio do milênio. Na mesma linha de 

raciocínio de Boaventura de Sousa Santos, quando defende que o movimento democrático transnacional é 

o único sinal de esperança na luta contra a iniquidade do mundo em que vivemos[32]. 

  

Considerações finais 

  

Entre os novos desafios, gerados pela intensificação da globalização e pela crise ecológica 

multidimensional, - que caracterizam a sociedade de risco, hipercomplexa e policonflitiva – merece 
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especial destaque a questão climática. Estas novas demandas propiciam também uma crise de governança 

global sem precedentes e torna oportuna e necessária a implementação de novos modelos de gestão e 

regulação. 

A crise de governança decorre tanto pela absolescência do modelo estatal nacional, limitado 

pelas fronteiras territoriais, como também pela insuficiência do sistema e da lógica jurídica do Direito 

Internacional clássico para a eficaz tutela planetária do meio ambiente, especialmente no que diz respeito 

ao risco futuro e a tutela das futuras gerações com relação ao clima. 

Apesar dos avanços, propiciados pela inserção de postulados ecológicos nas suas Constituições, 

há ainda um deficit substancial na implementação das normas ambientais apenas pelos Estados 

Constitucionais Modernos. Tudo exatamente pela falta de políticas, estratégias de ação e normas com 

maior força cogente, dotadas de eficácia transnacional. Estratégias de regulação desta natureza são 

medidas imprescindíveis para o estabelecimento de deveres jurídicos que contribuam com a reversão do 

atual cenário de intensa degradação ecológica geradora de impactos diretos no equilíbrio climático. 

Dessa forma é imprescindível o desenvolvimento de novas estratégias de governança transnacional 

ambiental que sejam capazes de articular atitudes solidárias, inclusivas, democráticas e cooperativas e 

agregar as pessoas, instituições e Estados na luta pela proteção de bens e valores imprescindíveis para 

assegurar, principalmente para as futuras gerações, uma vida digna, sustentável e promissora. 

Em síntese: o futuro desafia a consolidação de novas formas de governança, estruturadas como 

uma grande teia de proteção do planeta, regidas por princípios ecológico-sociais e que assegurem 

alternativas e oportunidades democráticas mais inclusivas, participativas e emancipatórias e tenham como 

preocupação garantir um mundo melhor para as futuras gerações. Só com novas estratégias globais de 

governança, baseadas na cooperação e na solidariedade, é que será possível assegurar um futuro com mais 

justiça e sustentabilidade[33]. Esse é o provável grande desafio a ser enfrentado.  
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[16] BECK, Ulrich. Liberdade ou capitalismo. Tradução de Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: Littera Mundi, 2001. p. 

100. 

  

[17] VILLASANTE, Tomas. Las Democracias Participativas. p. 63. 

  

[18] FERRER, Gabriel Real. La construcción del Derecho Ambiental. Revista Aranzadi de Derecho Ambiental. Pamplona: 

Espanha, n. 1, 2002, p. 73/93. Disponível em: <http://www.dda.ua.es/ documentos/construccion_derecho_ambiental.pdf>. p. 

25. Acesso em: 20 jan. 2009. p. 

  

[19] Para ampliação dessa discussão sugere-se a leitura de: CRUZ, Paulo Márcio e BODNAR, Zenildo. A transnacionaldade e a 
emergência do Estado e do Direito Transnacionais. In: CRUZ, Paulo Márcio e STELZER, Joana (Orgs.). Direito e 

Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2009, p. 55 a 70. 

[20] YOUNG, Oran R. Teoria do regime e a busca de governança global. (In: VARELLA, Marcelo Dias e BARROS-PLATIAU, 

Ana Flávia (orgs.). Proteção Internacional do meio ambiente. Brasília: Unitar, UniCEUB e UnB, 2009), 221-223.  

[21] A busca pelo consenso nas deliberações tem sido um dos principais elementos de manutenção, aprimoramento e ampliação 

dos institutos da União Européia, assim como a Organização Mundial do Comércio (OMC). 
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[23] MIGLINO, Arnaldo. Uma comunicade mundical para a tutela do ambiente. Revista Archivo Giuridico, v. CCXXVII – 

Fascicolo IV – 2007, editada por Filippo Serafini, e publicada pela Mucchi Editore, em Roma, Itália. Disponível em: 

<www.mucchieditores.it>. Título original: Uma comunitá mondiale per la tutela dell´ ambiente. 

  

[24] A Eco/92 foi a maior conferência mundial sobre meio ambiente realizada para tratar da proteção do meio ambiente e 
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[25] CRUZ, Paulo Márcio ; CADEMARTORI, Luiz Henrique . O princiípio Republicano: aportes para um entendimento sobre o 

interesse da maioria.p.90. 

[26] Michel Bachelet é enfático ao afirmar que: “A menos que a Sociedade internacional aperfeiçoe e, sobretudo, aplique as 

normas de uma Solidariedade multissetorial à escala de todos os habitantes do planeta, populações inteiras desaparecerão pura 

e simplesmente pelos efeitos conjugados da SIDA e dos jogos da economia mundial”. (In: BACHELET, Michel. Ingerência 

Ecológica: Direito Ambiental em questão, p. 19). 

[27] LE PRESTRE, Philippe e MARTIMORT-ASSO, Benoit. A reforma na Governança Internacional do meio ambiente: os 

elementos do debate. (In: VARELLA, Marcelo Dias e BARROS-PLATIAU, Ana Flávia (orgs.). Proteção Internacional do 
meio ambiente. Brasília: Unitar, UniCEUB e UnB, 2009),  p. 238. 

[28] Sobre este tema são sempre muito oportunas as lições de Boaventura de Souza Santos, quando adverte que a nova 

governança não pode ser o triunfo da legalidade ou do projeto neoliberal que silencia conceitos como: transformação social, 

participação, contrato social, justiça social. (In: SANTOS, Boaventura de Souza e GARAUTI, Cesar A. Rodrigues (Eds.). El 

derecho y la globalización desde abajo: Hacia uma legalidad cosmopolita. Barcelona: Anthropos, 2007. p. 33 e 36.  

[29] Maurice Hauriou explica que a base do Estado Moderno é formada por princípios individualistas e que as declarações de 

direitos também contribuíram para a construção da ordem jurídica individualista. In: HAURIOU, Maurice. Princípios del 

Derecho Público Y Constitucional. (Trad. Estudio preliminar, Notas y Adiciones: Carlos ruiz del Castillo). Granada: Camares, 

2003. p. 68  e ss. 

[30] Conforme destaca Gabriel Real Ferrer a solidariedade é o fundamento de qualquer grupo humano e também do Estado, 

indispensável para a coesão social e para gerar a indispensável sensação de pertencimento entre os cidadãos (In: FERRER, 

Gabriel Real. La solidariedad en el derecho administrativo. Pgs. 123 a 179. p. 125 e ss..  Também é enfático ao afirmar que a 
eficácia das soluções depende da alteração da organização social do planeta e que a solidariedade deve ter aplicação 

generalizada não apenas na perspectiva ética mas também como princípio jurídico formalizado. (In: FERRER, Gabriel Real. La 

construcción del Derecho Ambiental. 2002.) 
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 [31] Conference on the Changing Atmosphere Toronto (Canadá) em outubro de 1988 e IPCC's First Assessment Report em 

Sundsvall, Suécia (agosto de 1990). 

[32] SANTOS, Boaventura de Souza. A escala do despotismo.  Revista Visão. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2006, p. 01.  
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A IMPOSSIBILIDADE DE DESAFETAÇÃO DE ÁREAS VERDES 

INCORPORADAS AO DOMÍNIO MUNICIPAL POR FORÇA DE 

APROVAÇÕES DE LOTEAMENTOS 

 

THE IMPOSSIBILITY OF WITHDRAWING FROM PUBLIC ACCESS 

AND USE THE GREEN AREAS INCORPORATED TO PUBLIC 

OWNERSHIP DUE TO REAL ESTATE DEVELOPMENTS 

APPROVALS 

 

Helano Márcio Vieira rangel 

homero bezerra ribeiro 

 

RESUMO 

A pesquisa sistematiza um breve estudo teórico sobre a importância das áreas verdes no 

equilíbrio socioambiental das grandes cidades, as quais sofrem graves problemas relativos à 

degradação do meio ambiente natural e à má ocupação do solo, com o vertiginoso processo de 

urbanização e crescimento demográfico. Teoriza-se sobre as áreas verdes incorporadas ao 

patrimônio municipal por força de aprovação de loteamentos, apontando-as como legítimos 

bens públicos de uso comum do povo, volvidas à execução da função socioambiental das 

cidades. Em outras palavras, estes espaços são uma compensação ecológica pelo dano 

ambiental gerado pelo novo empreendimento imobiliário, não podendo ter a sua destinação 

pública alterada, isto é, convertidos em bens dominicais. Portanto, o objetivo central do ensaio 

é o de mostrar a impossibilidade de desafetação das áreas verdes, as quais são incorporadas 

compulsória e gratuitamente ao domínio público por força de aprovação de loteamentos. A 

temática é da mais alta importância, tendo em vista que muitos municípios brasileiros 

recebem uma parte de lotes a título de áreas verdes e, ao invés de preservá-las, simplesmente 

as negociam amparados em leis municipais inconstitucionais ou atos administrativos eivados 

de desvios de finalidade. O presente artigo se utilizou de pesquisa bibliográfica e 

jurisprudencial. 

PALAVRAS-CHAVE: DESAFETAÇÃO; ÁREAS VERDES; LOTEAMENTOS; 

URBANIZAÇÃO. 

 

ABSTRACT 

The research systematizes a brief theoretical study on the importance of green areas in the 

context of the social-environmental balance of the major cities, which suffer huge problems 

related to the degradation of natural environment and due to bad land development, catalyzed 

by the urbanization and demographic growth. The study defends that green areas incorporated 

to public domain by real estate development approvals are earmarked to execute social-

environmental functions of the city. In other words, these spaces are ecological 

compensations to counterbalance the environmental damage generated by a new real estate 

development, so they must not have their public allocation amended, that is, converted into 

disposable assets. Therefore, the main objective of the research is to advocate the 

impossibility of withdrawing from public access and use the green areas which are 

incorporated to public ownership compulsory and free of charge by real estate development 
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approvals. The thematic is of the utmost importance, as a lot of Brazilian municipalities 

receive a share of a land subdivision as green areas and, instead of preserving, simply 

negotiate them endorsed by unconstitutional municipal laws or administrative orders stained 

with deflection of purpose. The present study utilized bibliographic and jurisprudential 

research.   

KEY WORDS: WITHDRAW FROM PUBLIC ACCESS AND USE; GREEN AREAS; 

REAL ESTATE DEVELOPMENTS; URBANIZATION. 

 

INTRODUÇÃO 

As áreas verdes desempenham relevante papel na dinâmica urbana contemporânea, 

inserindo-se na comunidade como um espaço de lazer, respeito ao meio ambiente e integração 

social. Tais áreas suavizam ainda alguns dos maiores problemas ambientais urbanos tais como 

a poluição do ar e a formação de ilhas de calor, típicos de centros metropolitanos.  

À medida que se esgotam os recursos naturais no consumismo desenfreado e na 

explosão demográfica das grandes cidades brasileiras, sobreleva a importância da preservação 

do meio ambiente natural urbano. 

Nesse sentido, a proteção e preservação das áreas verdes urbanas são necessidades 

prementes que nos remetem à função social e ambiental das cidades, demandando cuidadosa 

atenção do poder público e da própria sociedade civil. 

As áreas verdes, inicialmente propriedades privadas, são transferidas 

compulsoriamente ao domínio público municipal quando da aprovação e registro de 

loteamentos, como um mecanismo compensatório pelo impacto ambiental oriundo do avanço 

especulativo imobiliário. Tornam-se, assim, um patrimônio de toda a comunidade, bens de 

uso comum do povo, plenamente revestidos pelo manto de proteção da inalienabilidade e da 

impenhorabilidade. 

Todavia, muitos municípios brasileiros, ao invés de proteger e desenvolver essas 

áreas verdes, verdadeiros núcleos de equilíbrio social e ambiental urbanos, passam 

deliberadamente a remover a destinação pública que lhes reveste, com o inescusável propósito 

de negociá-las junto á iniciativa privada ou a outros entes públicos.    

Afinal, teria o Poder Público municipal disposição sobre áreas verdes incorporadas 

ao domínio municipal quando da aprovação de loteamentos? Poderia a municipalidade 

desafetar tais áreas verdes, em virtude do invocado interesse público, mesmo em prejuízo do 

equilíbrio, integridade e preservação do meio ambiente natural urbano? 
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É o que se busca enfrentar no presente trabalho.  

 

1 DOS BENS PÚBLICOS. 

Preliminarmente faz-se imprescindível um delineamento jurídico das áreas verdes 

oriundas de loteamentos, à luz do Direito Administrativo. Nesse sentido, busca-se maior 

compreensão acerca do conceito de bem público e do procedimento que o torna disponível, 

v.g., a desafetação.  

Segundo Hely Lopes Meirelles, bens públicos “são todas as coisas, corpóreas ou 

incorpóreas, imóveis, móveis e semoventes, créditos, direitos e ações, que pertençam, a 

qualquer título, às entidades estatais, autárquicas, fundacionais e paraestatais.” 
1
 

Na definição do artigo 98 do Código Civil Brasileiro, são públicos os bens do 

domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros 

são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. 

Quanto à destinação, os bens públicos admitem três modalidades: os bens de uso 

comum do povo ou do domínio público, bens de uso especial ou do patrimônio administrativo 

e bens dominicais ou de patrimônio disponível. Essa classificação é pacífica na doutrina e 

recebeu tratamento legal no artigo 99 do CCB.  

Bens de uso comum do povo são aqueles que “por determinação legal ou por sua 

própria natureza, podem ser utilizados por todos em igualdade de condições, sem necessidade 

de consentimento individualizado por parte da Administração”.
2
 O uso é universal e 

isonômico, sendo vedado que uns tenham privilégios sobre outros. É o caso, por exemplo, das 

praças, estradas, ruas, rios e mares. “A utilização dos bens dessa espécie independe, via de 

regra, de retribuição; mas pode ser exigido, por lei da União, do Estado, ou do Município, 

conforme pertençam a uma dessas pessoas jurídicas, pagamento para seu uso”.
3
 

Bens de uso especial “são todas as coisas, móveis ou imóveis, corpóreas ou 

incorpóreas, utilizadas pela Administração Pública para realização de suas atividades e 

consecução de seus fins”.
4
 É o caso dos edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 

estabelecimento da administração pública, assim como os computadores ou veículos oficiais 

postos à disposição de uma repartição pública. Os bens de uso comum do povo e de uso 

especial são chamados de bens de domínio público 
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Bens de uso dominical são “os que constituem o patrimônio da pessoa jurídica de 

direito público. São bens dos quais o Poder Público é titular, da mesma maneira que a pessoa 

de direito privado é dona de seu patrimônio”.
5
 Tais espécies de bens públicos “comportam 

uma função patrimonial ou financeira, porque se destinam a assegurar rendas ao Estado, em 

oposição aos demais bens públicos, que são afetados a uma destinação de interesse geral”.
6
 Os 

bens dominicais são de domínio privado do Estado. Estes últimos não possuem uma 

destinação pública específica, estando, portanto, desafetados, podendo ser livremente 

alienados. Os bens dominicais “comportam uma função patrimonial ou financeira, porque se 

destinam a assegurar rendas ao Estado”.
7
   

Por seu turno, os bens de uso comum e os de uso especial, também chamados de 

domínio público, se encontram afetados a uma finalidade pública e, portanto, são inalienáveis, 

conforme dispõem os artigos 100 e 101 do CCB.   

 

1.1 A desafetação de bens de domínio público do Estado. 

A impossibilidade de alienação dos bens de uso comum do povo e de uso especial 

não é absoluta, mas relativa, isto é, dura enquanto tais bens forem de domínio público, na 

forma da lei, conforme preconizado no referido artigo 100 do CCB. 

A desafetação retira do bem de domínio público do Estado a sua destinação pública 

específica, tornando-o dominical e alienável, ou seja, passível de relação jurídica de direito 

privado, tais como compra e venda, penhor, hipoteca, doação, locação ou permuta, por 

exemplo.  

A desafetação pode se desenvolver de forma expressa ou tácita. A primeira 

modalidade decorre de ato administrativo ou de lei. A segunda deriva de fato jurídico capaz 

de modificar a destinação do bem, tal como um terremoto que destrói completamente uma 

biblioteca pública, convertendo um bem de uso especial em bem dominical.       

A desafetação por ato administrativo ocorre quando o poder público resolve dotar um 

bem dominical de destinação pública de uso especial, ou vice-versa. A feição federativa do 

Estado Brasileiro consagra a autonomia dos entes públicos, razão pela qual somente a pessoa 

jurídica de direito público titular de um determinado bem público poderá dele dispor, nos 

termos da lei. Deste modo, somente o município terá competência para desafetar os bens que 

integrem o seu patrimônio, sem interferência de qualquer outro ente como a União ou o 

Estado federado. 
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Ressalte-se que, regra geral, bens de uso comum do povo somente podem ser 

desafetados ou transformados em bens de uso especial em virtude de lei e não por simples ato 

administrativo. 

Todavia, há bens públicos de uso comum do povo que não podem sofrer desafetação, 

portanto, não perdem nunca a sua inalienabilidade. É que o se dá com os bens que são 

“insuscetíveis de valoração patrimonial”,
 8

 tais como os mares, as praias e os rios navegáveis. 

O mesmo se diga com relação às áreas verdes vertidas ao município por força de aprovação 

de loteamentos. Sustenta-se neste trabalho que este patrimônio não pode, igualmente, sofrer 

desafetação, não obstante sejam suscetíveis de avaliação econômica.  

É o que se demonstrará a seguir. 

 

2 DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO NO CONTEXTO DA FUNÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE. 

Enfoca-se, neste ponto, uma breve análise sobre o sistema brasileiro de parcelamento 

urbano, especialmente no tocante aos requisitos de ordem dominial e ambiental necessários à 

aprovação do projeto de loteamento pela municipalidade. 

Parcelamento do solo urbano é o procedimento de conformação jurídica imobiliária 

mediante o qual se promove a fragmentação do solo em áreas autônomas voltadas à 

edificação e reconfiguração urbanística.  

Nos termos da Lei nº 6.766/79, o parcelamento do solo urbano pode ser executado 

mediante loteamento ou desmembramento. Na precisa definição do § 1º do art. 2º do citado 

diploma, “considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, 

com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, 

modificação ou ampliação das vias existentes”.  

O desmembramento, por seu turno, também subdivide a gleba em lotes, porém 

aproveitando o sistema viário existente, sem a abertura, alteração ou prolongamento de novas 

vias e logradouros. (§ 2º, art. 2º, Lei 6.766/79) 

O loteamento deve atender a uma série de requisitos. Um deles é a separação de 

“áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e 

comunitário, bem como a espaços livres de uso público” (art. 4º, inciso I, Lei 6.766/79, com 

redação dada pela Lei nº 9785/99). Tais espaços deverão ser incorporados ao domínio 
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municipal, devendo ser proporcionais à densidade ocupacional contida no plano diretor ou 

aprovada por lei municipal referente àquela zona, como designa a segunda parte do referido 

dispositivo. 

Observe-se ainda que, uma vez aprovado o loteamento, não poderão os espaços 

livres de uso comum, as vias, praças, áreas destinadas a edifícios urbanos e outros 

equipamentos urbanos ter a sua destinação alterada pelo loteador, salvo exceções legais
9
. Em 

outras palavras, deve o empreendedor seguir rigorosamente o projeto e memorial descritivo, 

sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, conforme dicção do artigo 17 

combinado com o artigo 43 da Lei 6.766/79. 

Ao inscrever o loteamento junto ao Registro de Imóveis, tais espaços transcendem a 

sua natureza privada e convertem-se em bens públicos de uso comum do povo, de domínio 

municipal. Por oportuno, traslada-se a redação do art. 22 da referida Lei 6.766/79: 

 
Art. 22. Desde a data do registro do loteamento, passam a integrar o domínio do 

Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios 

públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial 

descritivo. 

  
Repise-se: a transmissão de domínio para o ente público municipal prescinde de 

formalidades adicionais; basta tão-somente o registro do loteamento na circunscrição 

imobiliária competente. Busca a lei proteger áreas que, do contrário, seriam alvo de 

especulação imobiliária, destinando-a compulsoriamente ao Município, o qual deverá velar 

por sua destinação e conservação. 

Observe-se ainda que o particular, ao ceder tais áreas para o poder municipal, não 

tem o direito de reclamar qualquer indenização, uma vez que a Lei 6.766/79 prestigiou o 

interesse público em detrimento do particular. É que não há mais espaço para o gozo absoluto 

da propriedade, dissociado de sua função social e ambiental. Como leciona Roger Saint-Alary 

o “princípio de não indenização ou da gratuidade reside no caráter de interesse geral do 

gravame”.
10

 

A Constituição Federal de 1988 asseverou no inciso XXIII do art. 5º que “a 

propriedade atenderá a sua função social” e no artigo 170 insculpiu a função social da 

propriedade como um dos princípios fundamentais da Ordem Econômica. O princípio ainda 

encontra concretização no artigo 182, §2º da mesma carta, o qual elucida que “a propriedade 

urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da 

cidade expressas no plano diretor”.  
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Tais exigências estão ainda elencadas nas diretrizes contidas no art. 2º da Lei nº 

10.257/01 (Estatuto das Cidades)
11

, as quais deverão ser acolhidas pelo Plano Diretor, nos 

termos do art.39 do referido diploma normativo. Como diria Léon Duguit, “ a propriedade não 

é mais um direito subjetivo; é a função social do detentor da riqueza”.
12

 

No tocante à função ambiental da propriedade, tal princípio encontra guarida no 

artigo 225, caput, da CF/88 que ressalta o dever do Poder Público e da coletividade em 

preservar e defender o meio ambiente, bem de uso comum do povo. 

No Código Civil Brasileiro, precisamente no §1º, do art. 1.288, tal diretriz resta ainda 

mais evidente. Confira-se: 

 

Art. 1.288 (...) 

§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 

finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade 

com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio 
ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e 

das águas. 

 

Como se vê, o direito individual à propriedade foi redimensionado numa perspectiva 

socioambiental, devendo servir também a interesses coletivos e difusos. Neste sentido, o 

exercício absoluto da propriedade encontra freios nas limitações urbanísticas, consolidadas na 

Lei do Parcelamento do Solo Urbano.  

É por isso que uma parte do loteamento deve ser compulsoriamente incorporada à 

municipalidade, pois esta exigência viabiliza a proteção de áreas verdes, a abertura e 

conservação de vias públicas e de outros espaços públicos de uso comum do povo. 

Diante da indiscutível competência municipal para legislar e administrar matéria 

ambiental por meio do Plano Diretor, este ente federativo deve se tornar o maior bastião da 

proteção ambiental nos seus domínios.  Eis a razão pela qual as áreas verdes são patrimônios 

naturais intocáveis, inalienáveis e impenhoráveis, plenamente afetados à sua missão social e 

ambiental no contexto urbanístico. 

    

3 DOS PROBLEMAS ADVINDOS COM A URBANIZAÇÃO E O DESPERTAR DA 

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL: O PAPEL DO DIREITO URBANÍSTICO.  
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Segundo teoriza José Afonso da Silva, a cidade é uma unidade de natureza urbana, 

composto por um sistema político-administrativo, econômico não-agrícola, familiar e 

simbólico como sede do governo municipal, sendo irrelevante a sua população. É um núcleo 

urbano, sede do governo municipal.
13

 O processo mediante o qual os assentamentos urbanos 

crescem e se desenvolvem, com o progressivo aumento do número de habitantes é chamado 

de urbanização.  

Embora as primeiras cidades tenham surgido há mais ou menos 5.500 anos, “as 

sociedades urbanizadas representam um estágio novo e apresentam aglomerações humanas de 

dimensões nunca atingidas”.
14

  

Antes de 1850 nenhuma sociedade poderia ser classificada como dominantemente 

urbana. A Europa era uma região quase completamente agrária, mas tal conformação se 

alterou profundamente com a urbanização deflagrada após a Revolução Industrial inglesa no 

século XVIII.
15

  

Com o advento da máquina e a produção industrial em série, a estrutura econômica 

transformou-se completamente, concentrando-se no consumo e na circulação do capital. As 

cidades, ao albergarem grandes indústrias, passaram a ser polos de atração populacional. O 

campo empobreceu-se e esvaziou-se. Em artigo intitulado "O urbanismo como modo de 

vida", publicado originalmente em 1938, Wirth pondera: 

 

A característica marcante do modo de vida do homem na idade moderna é a sua 

concentração em agregados gigantescos. (...) As influências que as cidades exercem 

sobre a vida social do homem são maiores do que poderia indicar a proporção da 

população urbana, pois a cidade não somente é, em graus sempre crescentes, a 

moradia e o local de trabalho do homem moderno, como é o centro iniciador e 

controlador da vida econômica, política e cultural que atraiu as localidades mais 
remotas do mundo para dentro de sua órbita...16  

 

A urbanização gerada pela Revolução Industrial produziu, dessa maneira, o 

fenômeno da explosão demográfica, o qual se fez sentir com a formação de uma miríade de 

proletários e do exército de reserva. Agravavam-se as contradições sociais à medida que a 

infra-estrutura urbana não acompanhava o crescimento populacional. O efeito imediato disto 

foi o esgotamento dos recursos naturais e as mais deletérias formas de degradação ambiental.  

   No Brasil os reflexos da Revolução Industrial chegaram com algum atraso. 

Todavia, a partir da década de 40 do século passado, o crescimento econômico promoveu a 
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urbanização de maneira acelerada e pujante, reconfigurando a infra-estrutura dos principais 

centros urbanos brasileiros. Com a palavra, o jurista Paulo Affonso L. Machado: 

As cidades brasileiras, na sua maioria, foram aumentando dia a dia. O fenômeno da 

urbanização não se processou de modo a respeitar a qualidade de vida dos recém-

chegados à cidade. Não havia uma norma nacional de Direito Público exigindo um 

mínimo de condições para a criação de loteamentos. O ordenamento urbanístico 

ficou ao sabor de improvisações e de pressões locais. Constatava-se a tensão entre o 
interesse privado e o interesse público, isto é, a posição do loteador e os interesses 

atuais e futuros da comunidade.
17

 

 

Tornou-se imperativo, portanto, o nascimento de um ramo do direito que se ocupasse 

especificamente da problemática urbana. Com a insurgência dos problemas metropolitanos na 

década de 50 do século passado, “o movimento da reforma urbana ganhou maior força, 

especialmente porque, já naquela época, as capitais davam mostras do que viria a ser o 

processo de urbanização no Brasil, caso não houvesse uma mudança na rota do crescimento 

com desigualdade.”
18

 Por oportuno, trasladem-se as conclusões registradas nos anais do II 

Congresso Brasileiro de Serviço Social ocorrido ainda no início década de 60 do século XX: 

 

O mencionado fenômeno da industrialização, auxiliado pelo desenvolvimento dos 
meios de transporte, provocam violentas modificações nas antigas e equilibradas 

relações entre o meio rural e o meio urbano. A intensa urbanização, fenômeno 

consequente do primeiro e que significa a criação de novas áreas urbanas e 

intensificação do gênero urbano de vida de todas as áreas já existentes, é 

acontecimento típico da era que se seguia à Revolução Industrial. Da necessidade de 

impedir o aparecimento inevitável de inúmeros males, ligados a esse crescimento 

desordenado, começou a surgir uma especialização nova que visa não só a ordenar a 

cidade, mas, agora, com uma preocupação de maior alcance, qual seja a de 

disciplinar e conseguir estabelecer técnicas de intervenção no processo de ocupação 

do espaço.
19

   

 

No entanto, ante a tomada do poder pelos militares no pós-golpe de 1964, esses 

movimentos de reforma urbana se enfraqueceram, o que acabou por deixá-lo “adormecido por 

cerca de duas décadas, contribuindo também para aprofundar o fosso que separa o mercado 

imobiliário daqueles que não têm acesso a ele.”
20

 

Não é por menos que a proteção ambiental é tópico central do Direito Urbanístico. O 

jurista Louis Jacquingnon definiu o direito do urbanismo como a “arte de arranjar as cidades 

sob aspectos demográficos, econômicos, estéticos e culturais, tendo em vista o bem do ser 

humano e a proteção do meio ambiente.”
21

 

Com o desenvolvimento industrial, a urbanização brasileira sucedeu-se 

vertiginosamente, a exemplo da Europa e dos Estados Unidos, “porém com agravantes sociais 
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e políticos: sociais porque já havia, no Brasil, acentuadas diferenças de classes, e políticos por 

não haver uma postura planificadora, deixando que a ocupação e o uso do solo ocorressem 

aleatoriamente.”
22

 

Surgiam as grandes metrópoles brasileiras, assoberbadas de cinturões de pobreza e 

de inúmeros problemas socioambientais. Tome-se, por exemplo, o Estado de São Paulo.  Na 

segunda metade do século XX, passou por um processo de intensa urbanização. “A população 

urbana, que representava 53% da população paulista em 1950, atingiu 93% da população do 

estado em 1991. Em termos absolutos, o número de habitantes urbanos passou de 4,8 milhões 

em 1950 para 29,3 milhões em 1991.”
23

 O resultado: intensa e ilimitada exploração dos 

recursos naturais, gerando consequências ecológicas desagradáveis, em grandes centros 

urbanos daquele estado, como a cidade de São Paulo.  

De igual modo, um processo denso e agressivo de urbanização se verifica na cidade 

de Fortaleza, provocando uma desordenada ocupação do solo e consideráveis problemas 

urbanísticos. Segundo notícia veiculada pela edição virtual do Jornal Diário do Nordeste, em 

2008 a capital cearense já ostentava o título de quinta cidade brasileira mais populosa, com 

quase dois milhões e meio de habitantes. Tal fato é uma consequência do êxodo rural desde a 

década de 1950, o que fatalmente determina o crescimento desordenado e a precariedade da 

infra-estrutura urbana.
24

 

De acordo com Moura e Teixeira, o crescimento da população de Fortaleza, no 

período de 1980 a1991, a uma taxa demográfica maior do que a de outras capitais brasileiras, 

baseia-se na alavancagem do turismo e no crescimento de indústria de bens de consumo final 

com relativa intensidade na utilização do fator mão-de-obra.”
25

 Tal fato, concluem os autores, 

“sem dúvida deve ter contribuído, via migração, para o elevado ritmo de crescimento das 

respectivas populações residentes.”
26

  

O vertiginoso influxo de imigrantes provocou um crescimento desordenado da 

capital nordestina, sem que houvesse, em contrapartida, um maior zelo e cuidado com a infra-

estrutura urbana. O resultado é previsível: gravíssimos problemas de ordem socioambiental.  

Veja-se, por exemplo, o desafio da poluição atmosférica, que decorre “dos processos 

de obtenção de energia, das atividades industriais, principalmente aquelas que envolvem 

combustão, e dos transportes, em que recebem destaque os veículos automotores (...)”
27

 Numa 

entrevista à Revista Veja online, o médico patologista do Hospital das Clínicas de São Paulo e 

pesquisador do Laboratório de Poluição Atmosférica da USP, Dr. Hilário Saldiva, apresenta 
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dados estatísticos alarmantes sobre a péssima qualidade de vida do paulistano. Segundo ele, 

“nos dias de maior poluição na cidade de São Paulo, de cada dez pessoas infartadas, uma 

sofre o ataque por causa da má qualidade do ar. A cada cem casos de câncer de pulmão na 

capital paulista, oito são por causa da poluição.”
28

 

Em outra entrevista, o Dr. Saldiva obtempera que “o mundo sofre atualmente de um 

grave racismo ambiental, onde, em um mesmo perímetro urbano, existem alterações 

consideráveis de temperatura, umidade do ar e níveis de poluição atmosférica. As ilhas de 

vulnerabilidade ambiental estão associadas às ilhas de pobreza.”
29

 

O fato é que os principais problemas ligados à urbanização se verificam em razão da 

insuficiência do sistema econômico, o qual é incapaz de fornecer trabalho em ritmo 

compatível com o do crescimento demográfico. Não se olvide que o aumento populacional é 

inflacionado por levas e levas de imigrantes rurais, muitos dos quais não se encontram 

qualificados para o trabalho urbano. A consequência é inevitável: aumento do desemprego e o 

incremento da marginalidade urbana, com a indevida ocupação do solo. 

É neste contexto que a poluição atmosférica, a poluição sonora, os quilométricos 

congestionamentos, a falta de áreas verdes e o aumento da temperatura das cidades, seguem 

como um inevitável efeito da urbanização, atingindo de forma desigual as camadas sociais, 

pois sofrem as camadas menos privilegiadas. 

A poluição e o desgaste dos ecossistemas estão provocando desequilíbrios naturais 

como nunca antes visto, com deletérios reflexos nas grandes cidades e na qualidade de vida 

do homem urbano. Secas em locais úmidos, enchentes em locais secos, ciclones no Sul do 

Brasil e o aumento das marés, por exemplo, são reflexos da antagônica relação entre o homem 

e a natureza. 

É por isso que a proteção e defesa do meio ambiente ganham destaque cada vez 

maior. “O Direito ao meio ambiente adequado possui, pois, status de direito fundamental, 

sendo um direito inseparável do próprio direito à vida, decorrendo dessa constatação os 

fundamentos de sua proteção jurídica.”
30

   

A política urbanística não mais pode olvidar a questão ambiental. Urge que se 

desenvolva o processo do desenvolvimento sustentável imediatamente, pois as consequências 

para as futuras gerações podem ser dantescas. Desse modo, a qualidade do meio ambiente tem 

se tornado o objetivo primordial do urbanismo contemporâneo, consoante lições do mestre 

Afonso da Silva: 
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[...] os planos urbanos, antes preocupados basicamente com o controle do uso do 

solo, voltam sua atenção hoje, até com certa ênfase, para os recursos naturais 
urbanos. Água, ar, solo e áreas verdes são componentes da realidade urbana e por ela 

intensamente consumidos. É especialmente no meio urbano que por primeiro 

repercute a degradação ambiental. Aí, todas as formas de poluição concorrem para a 

contaminação do meio: a poluição auditiva, pela excessiva concentração de ruídos 

de diversas fontes; a poluição visual, pela enorme massa de apelos propagandísticos 

e publicitários; a poluição atmosférica, proveniente das emissões fabris e domésticas 

que remetem ao ar toneladas de partículas sólidas, gasosas ou líquidas contaminadas 

de elementos químicos e tóxicos; a poluição das águas, provinda de lançamento, 

descarga ou emissão de substâncias líquidas, gasosas ou sólidas que contaminam ou 

destroem as propriedades físicas, químicas e biológicas da água; a poluição do solo, 

pelo depósito de resíduos de variada natureza e de diversas fontes, alguns 

patogênicos e altamente perigosos, como o lixo hospitalar.
 31

  

 

Para catalisar uma revolução ambiental de amplitude transnacional, faz-se necessária 

uma mudança em nível micro, na própria consciência dos cidadãos e no posicionamento das 

políticas urbanísticas municipais. A proteção das áreas verdes assume papel de destaque neste 

processo. É o que se analisará a seguir. 

 

3.1 Da importância das áreas verdes à luz da função socioambiental das cidades. 

A configuração urbana orbita em torno da qualidade de vida do ser humano e da 

proteção ambiental, dois fatores em estreita simbiose. É por isso que desponta com singular 

magnitude a função social e ambiental das cidades, princípios supremos que devem nortear 

toda a condução urbanística pelos entes federados, principalmente os municípios.  

Por função ambiental da cidade entende-se “o conjunto de atividades que visam 

garantir a todos o direito constitucional de desfrutar um meio ambiente equilibrado e 

sustentável, na busca da sadia e satisfatória qualidade de vida, para a presente e futuras 

gerações.”
32

 

Preconiza o caput do artigo 182 da Constituição Federal que a política de 

desenvolvimento urbano deve ordenar a plena realização das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de seus habitantes. 

A função social da cidade volta-se para a consideração da dignidade da pessoa 

humana, para a redução da marginalidade, das desigualdades e do bem-estar coletivo devendo 

“atender os interesses da população de ter um meio ambiente sadio e condições dignas de 
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vida, portanto, não há como dividir essas funções entre pessoas e grupos pré-estabelecidos, 

sendo o seu objeto indivisível”
33

  

Repare-se na estreita interdependência entre as duas funções, razão pela qual é 

preferível falar-se em função socioambiental das cidades. Ao preservar o meio ambiente 

urbano, indiscutivelmente se combate a própria pobreza.  

É o caso, por exemplo, da má ocupação do solo, que tem causado inúmeros 

desastres, tais como a poluição dos mananciais, enchentes e desabamentos de imóveis 

irregularmente situados em encostas. Ao deslocar pessoas das áreas de risco e construir 

conjuntos habitacionais, a municipalidade estimula uma política urbanística que preenche, 

simultaneamente, a função social e ambiental das cidades.  

Todavia, o que não raro se verifica é a execução de políticas urbanísticas com a 

“retórica da preservação ambiental desconectada de suas implicações sociais”.
 34

 Tais fatos 

terminam por aumentar as desigualdades socioambientais intra-urbanas, privilegiando os 

bairros ricos, em detrimento dos cinturões de pobreza, desvirtuando-se a finalidade pública 

atinente à atuação administrativa.  

 

De fato, deve a política urbanística ser norteada pelo desenvolvimento sustentável e 

pela incessante busca da redução das desigualdades sociais, promovendo o bem-estar social e 

a dignidade humana. É que os maiores prejudicados do desgaste ambiental provocado por um 

crescimento urbano desordenado são os mais pobres e miseráveis.  

Define-se, nessa conjuntura, a importância das áreas verdes, como moduladores 

ambientais e sociais nas grandes cidades. Modernamente entende-se por área verde todo 

recorte urbano circundado por vegetação nativa ou não, o qual agrega um complexo de 

elementos naturais e materiais destinados ao lazer, esporte e entretenimento da população. 

São também fontes de equilíbrio ambiental e contraponto à paisagem petrificada das cidades. 

É o caso, por exemplo, de parques e jardins urbanos. 

Conforme leciona José Afonso da Silva, áreas verdes são aquelas caracterizadas por 

“vegetação contínua, amplamente livre de edificações, ainda que recortada de caminhos, 

vielas, brinquedos infantis e outros meios de passeios e divertimentos leves, quando tais áreas 

se destinem ao uso público.”
35

 

São espaços de convivência, de lazer e de integração social, aproximando famílias e 

membros da comunidade, mediante o desenvolvimento das relações socais. “Com a criação 
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dessas áreas, [...] as crianças e adultos terão onde se divertir. Nos bairros mais pobres, em que 

o crescimento se deu de maneira desordenada, não há opções para as crianças se 

desenvolverem como cidadãos.”
36

 São de incontestável valia principalmente em épocas como 

esta em que as pessoas pulverizam a comunicação e o relacionamento real no distanciamento 

e anonimato das redes de amizades virtuais.   

Como pondera Sirvinkas, os espaços verdes, na antiguidade, tinham por destino o 

lazer da elite, ou seja, dos imperadores e sacerdotes. Na Grécia, tornaram-se pontos de 

encontro e digressão filosófica. Na Idade Média, estes espaços foram profundamente 

degradados com o crescimento das cidades.  Com a Revolução Industrial, “os espaços verdes 

deixaram de ter função apenas de lazer, passando a ser uma necessidade urbanística, de 

higiene, de recreação e de preservação do meio ambiente urbano.”
37

 Com a palavra, uma vez 

mais, o mestre Afonso da Silva:  

 

A cidade industrial moderna, com seu cortejo de problemas, colocou a exigência de 
áreas verdes, parques e jardins como elemento urbanístico, não mais destinados 

apenas a ornamentação urbana, mas como uma necessidade higiênica, de recreação e 

até de defesa e recuperação do meio ambiente em face da degradação de agente 

poluidores.
38

 

 

Repare-se a importância urbanística das áreas verdes. Não exercem apenas função 

ornamental e social, a sua função primária também se liga diretamente à própria salubridade 

do ambiente urbano, o qual se acha infestado por uma série de problemas ambientais, que vão 

da poluição atmosférica à fluvial, do efeito estufa à má ocupação do solo urbano. “O excesso 

de áreas livres, sobremaneira de áreas verdes, é desejável, como garantia de ambiente 

saudável de vida, [...]. A prática vem revelando que nunca é demais contar a cidade com cada 

vez mais crescente quantidade de áreas livres. Elas não saturam.”
39

  

É por isso que o regime jurídico das áreas verdes não se restringe apenas a espaços 

públicos, mas contempla espaços privados também. De fato, a legislação urbanística poderá 

impor aos particulares a obrigação de preservar áreas verdes privadas, ou mesmo impor a 

formação dessas áreas em imóveis privados, ainda que permaneçam com sua destinação ao 

uso dos próprios proprietários. Ressalte-se: as áreas verdes não têm função meramente ligada 

ao entretenimento, mas acima de tudo ajudam a manter o equilíbrio ambiental urbano – 

finalidade que tanto se prestam os bens públicos como os privados.
40
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    Todavia, a crise ambiental vivenciada no meio urbano, traduzida principalmente 

em poluição atmosférica e insuportáveis ondas de calor, provocou uma mudança de 

paradigma: os próprios loteadores já absorveram a ideia de destinar parte do imóvel para fins 

ecológicos, uma vez que tal atitude é apta a valorizar o empreendimento. É neste sentido que 

pondera o jurista Maurício da Silva: 

 

[...] o loteador é o maior interessado em qualificar ambientalmente o 

empreendimento. A valorização dos imóveis é facilmente compreendida quando 

estão localizados em locais ambientalmente saudáveis, próximos de praças, 

equipadas com quadras e equipamentos para a prática de esportes, ou até mesmo de 
mata nativa residualmente existente. 

A sociedade já assimilou a importância da vida ambientalmente saudável, haja vista 

que loteadores divulgam o empreendimento incluindo os benefícios de um exemplar 

local de lazer na região. 

A exigência de espaços livres de uso público, além de compensar a degradação 

ambiental gerada, valoriza o imóvel, vez que a sadia qualidade de vida agrega valor 

ao produto, que, no caso, são os lotes urbanizados e próximos das áreas de lazer a 

serem usufruídas pela sociedade.
41

 

 

O fato é que nunca se deu tanta importância às áreas verdes como se dá hoje. 

Registrem-se as conclusões do Guia de Planejamento e Manejo da Arborização Urbana 

emitido pelo Governo do Estado de São Paulo e outros: 

 

Uma árvore isolada pode transpirar, em média, 400 litros de água por dia, 

produzindo um efeito refrescante equivalente a 5 condicionadores de ar com 

capacidade de 2.500 kcal cada, funcionando 20 horas por dia. 

A arborização ainda contribui agindo sobre o lado físico e mental do homem, 

atenuando o sentimento de opressão frente às grandes edificações. Constitui-se em 

eficaz filtro de ar e de ruídos, exercendo ação purificadora por fixação de poeira, 

partículas residuais e gases tóxicos, proporcionando a depuração de 

microorganismos e a reciclagem do ar através da fotossíntese. Exerce ainda 

influência no balanço hídrico, atenua a temperatura e luminosidade, amortiza o 

impacto das chuvas além de servir de abrigo à fauna.
42

   

 

Em suma, estes oásis ecológicos possuem inúmeras funções: geram frondosas 

sombras e diminuem a temperatura e luminosidade da área em seu entorno; atuam como um 

poderoso filtro, retendo poeiras, resíduos e gases tóxicos, e devolvem à natureza o gás 

oxigênio. Além disso, as árvores evitam a erosão do solo e o deslizamento de terras nas 

encostas dos morros, ajudando a prevenir inúmeros desastres em quadras chuvosas. Moderam 

o nível de ruídos e abrigam a fauna, principalmente os pássaros. 
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Por sua singular importância no cumprimento da função socioambiental das cidades, 

as áreas verdes merecem uma atenção e cuidado cada vez maior. Derrubar árvores e destinar 

tais áreas a qualquer outra finalidade, mesmo que seja de natureza pública, é talvez o maior 

crime que a municipalidade pode cometer contra a geração presente e as futuras. Afinal de 

contas, “a qualidade de vida dos moradores urbanos depende fundamentalmente dos recursos 

da natureza, e muito em particular das terras, águas e das florestas que circundam as grandes e 

as pequenas cidades.”
43

   

3.2 Da impossibilidade de desafetação de áreas verdes incorporadas ao patrimônio 

municipal por força de aprovação de loteamento. 

Tendo sido demonstrada a essencial importância das áreas verdes no equilíbrio e 

harmonia socioambiental do ambiente urbano, considera-se, neste tópico, a posição do ente 

municipal ante a conservação e manutenção de áreas verdes oriundas de loteamentos. 

O Poder Público assume função ímpar na tutela do meio ambiente, pois assume “as 

funções de gestor qualificado: legisla, executa, julga, vigia, defende, impõe sanções; enfim 

pratica todos os atos que são necessários para atingir os objetivos sociais, no escopo e nos 

limites de um Estado de Direito.”
44

   

O conteúdo do princípio da moralidade administrativa, intrínseco à Administração 

Pública por expresso registro no artigo 37 da Constituição Federal, não se limita apenas à 

malversação dos recursos do erário.  Na execução do plano diretor e das políticas urbanísticas, 

ao destruir as áreas verdes e fomentar uma política desenvolvimentista predatória, age o poder 

público em franca violação aos princípios da proporcionalidade e da moralidade 

administrativa. Com a palavra, o jurista Édis Milaré: 

 

Na vida pública e no exercício da política há uma forma sutil de imoralidade (ou 

falta de ética), que é o abuso do poder, seja para restringir, seja para favorecer. Isto 
parece soar muito distante da questão ambiental, porém o meio ambiente é uma das 

vítimas mais insuspeitas e, ao mesmo tempo, menos percebidas dessa 

desvirtuação.[...] É assaz freqüente no serviço público a aplicação do perigoso 

aforismo: “Para os amigos tudo, para os inimigos a lei”.
45

   

 

A Lei do Parcelamento do Solo Urbano exige do loteador a transferência 

compulsória de áreas verdes ao patrimônio municipal.
46

 Por quê? Por considerar o ente 

público mais habilitado à defesa do interesse coletivo de preservar e manter tais áreas verdes. 

Esta é a finalidade da lei: proteger áreas verdes a fim de garantir a qualidade de vida dos 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6320



 
 

cidadãos. O mesmo se diga com relação ao plano diretor, com as novas diretrizes do Estatuto 

das Cidades. Ambos os diplomas são juridicamente eficientes quanto à “preservação dos 

poucos espaços verdes existentes nos grandes centros urbanos.”
47

 Quando a municipalidade 

desvia-se da finalidade legal, comete grave dano, indo de encontro ao princípio da legalidade. 

Repare-se no conteúdo do art. 17 da Lei Federal n. 6.766/79: 

 

Art. 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a 
edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do 

memorial descritivo, não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, desde a 

aprovação do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência 

do loteador, sendo, neste caso, observadas as exigências do Art. 23 desta Lei. 

 

Segundo Paulo Affonso L. Machado, o referido artigo 17, ao vedar expressamente ao 

loteador a disposição sobre as áreas livres e demais constantes no loteamento aprovado, 

também vedou, de forma implícita, “a livre disposição destes bens pelo Município”.
48

 De fato, 

não obstante a referida norma jurídica se dirija expressamente ao loteador, a sua interpretação 

teleológica conduz à ilação de que a atuação do município encontra-se limitada. É inaceitável 

que a administração, cujo dever primordial é o de fiscalizar a aplicação da norma, torne-se a 

primeira a violá-la. 

 Dessa maneira, antevendo a lei os deletérios efeitos da malversação das áreas verdes 

por particulares e, por igual, o óbvio malefício ao interesse público, institucionalizou parte do 

loteamento, convertendo-o em bem público de uso comum do povo, sob tutela e proteção 

municipal.  

Tais áreas foram gravadas com destinação específica, qual seja, a de promover a 

consecução das metas socioambientais das cidades. Conclui-se, assim, que é defeso ao ente 

municipal alterar levianamente a destinação de tais áreas, ainda que por lei específica. Nesse 

sentido leciona Lúcia Valle Figueiredo: 

 

Assim sendo, é dever do Município o respeito a essa destinação, não lhe cabendo 

das às áreas que, por força da inscrição do loteamento no Registro de Imóveis, 

passaram a integrar o patrimônio municipal qualquer outra utilidade. Não se insere, 

pois, na competência discricionária da Administração resolver qual a melhor 

finalidade a ser dada a estas ruas, praças, etc. A destinação já foi preliminarmente 

determinada.
49

 

 

Realmente é de todo insensato imaginar que as áreas verdes, repassadas 

compulsoriamente ao patrimônio municipal quando do registro de loteamentos, pudessem ser 
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livremente negociadas pelo município. Tais espaços são bens públicos da mais alta 

importância, pois cumprem a função socioambiental das cidades. Trata-se de uma 

compensação ecológica urbana pelo impacto ambiental gerado pela especulação imobiliária. 

O Poder Público municipal, ao promover a desafetação das referidas áreas verdes, 

sob qualquer pretexto, mesmo pelo suposto “interesse público”, age em total desconformidade 

com a legalidade e a moralidade administrativa, além de falhar em sua missão constitucional 

de defender o meio ambiente, estampado no artigo 225 da CF/88.  Portanto, não pode o 

município dispor desses espaços, porque senão estaria “se transformando em Município-

loteador através de verdadeiro confisco de áreas, pois receberia as áreas para uma finalidade 

e, depois, a seu talante as destinaria para outros fins.”
50

 

Assim, quando o art. 100 do Código Civil Brasileiro estampa que os bens públicos 

podem perder a inalienabilidade nos casos e na forma que a lei estabelecer “a alienação ou o 

comércio dos bens públicos só pode ser entendida corretamente se se levar em conta a 

diferenciação feita pelo art. 99 do próprio CC. Essa diferenciação está assentada 

fundamentalmente na destinação dos bens.”
51

 

“Como alienar o mar, os rios, as estradas e as praças (art. 99, I, do CC), enquanto 

estiverem sendo utilizados pelo povo, sem contrariar a própria natureza desses bens de uso 

comum?”
52

 Colaciona-se o posicionamento de Toshio Mukai: 

 

enquanto tal destinação de fato se mantiver, não pode a lei efetivar a desafetação sob 

pena de cometer lesão ao patrimônio público da comunidade, [...] se a 

simples desafetação legal fosse suficiente para a alienação dos bens de uso comum 

do povo, seria possível, em tese, a transformação em bens dominiais de todas as 

ruas, praças, vielas, áreas verdes, etc. de um município e, portanto, de seu território 

público todo, com a conseqüente alienação (possível) do mesmo, o que, 

evidentemente, seria contra toda a lógica jurídica, sendo mesmo disparate que 

ninguém, em sã consciência, poderia admitir. Na prática, difícil é encontrar-se o mau 

administrador ou o mau legislador agindo com tal clareza no desvirtuamento dos 

bens de uso comum do povo: o grande perigo é a ação a longo prazo – hoje uma 

praça, amanhã um espaço livre, depois de algum tempo outra praça, finalizando-se 

por empobrecer totalmente a comunidade.
53

 

 

No tocante às áreas verdes incorporadas ao domínio público municipal por força de 

loteamentos, trata-se de patrimônio comunitário de valor inestimável. Sua desafetação e 

posterior negociação é de todo desarrazoada; é ilegal. Acima de tudo, vai de encontro aos 

nobres princípios constitucionais que tutelam o meio ambiente e as políticas urbanas, sendo 

um grave retrocesso na efetivação dos direitos fundamentais de natureza difusa.  
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O ente municipal deve zelar pelas áreas verdes instituídas em projetos de loteamento. 

Não pode desviar a destinação socioambiental desses espaços públicos de uso comum do 

povo. Portanto, “o Município não pode alienar, doar, dar em comodato, emprestar a 

particulares ou a entes públicos as áreas verdes e as praças.”
54

 Lúcidas são as considerações 

do Ministro Adhemar Maciel em julgamento do STJ sobre o tópico: 

 

o objetivo da norma jurídica é vedar ao incorporador a alteração das áreas destinadas 
à comunidade. Portanto, não faz sentido, exceto em casos especialíssimos, 

possibilitar à Administração fazê-lo. No caso concreto, as áreas foram postas sob a 

tutela da Administração municipal, não com o propósito de confisco, mas como 

forma de salvaguardar o interesse dos administrados, em face de possíveis interesses 

especulativos dos incorporadores. Ademais, a importância do patrimônio público 

deve ser aferida em razão da sua destinação. Assim, os bens de uso comum do povo 

possuem função "ut universi". Constituem um patrimônio social comunitário, um 

acervo colocado à disposição de todos. Nesse sentido, a desafetação desse 

patrimônio prejudicaria toda uma comunidade de pessoas, indeterminadas e 

indefinidas, diminuindo a qualidade de vida do grupo. Não me parece razoável que a 

própria Administração diminua sensivelmente o patrimônio social da comunidade. 
Incorre em falácia pensar que a Administração onipotentemente possa fazer, sob a 

capa da discricionariedade, atos vedados ao particular, se a própria lei impõe a tutela 

desses interesses.
55

 

 

Não obstante, muitos municípios brasileiros, à míngua da legalidade e da moralidade 

administrativa, favorecem a degradação do meio ambiente natural urbano. De fato, é muito 

frequente que os entes municipais, “ao legislarem em tema de meio ambiente, procurem 

diminuir o rigor do legislador federal ou estadual e, com isso, ampliar ou facilitar o exercício 

de atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente em seus territórios”.
56

  

Desta feita, a administração pública municipal, arvorando-se na titularidade do 

domínio sobre estas áreas verdes, arbitrariamente concede direito de uso a terceiros. Como 

pondera Paulo Machado, violam as finalidades públicas primárias desses espaços “a 

construção de estacionamento de veículos, autorizações para implantação de bancas de 

jornais, cabinas telefônicas e bares, ou a autorização de painéis ou de „parques de diversões‟, 

mesmo que em caráter temporário”
57

.  

Por vezes, o ente municipal ainda altera a destinação dessas áreas verdes por meio de 

leis municipais, a fim de converter estes bens públicos de uso comum do povo em bens 

dominicais, alegando um dissimulado interesse público, o qual não passa de um pretexto para 

a perpetração de atos lesivos ao patrimônio natural e comunitário urbano. Destituídas de sua 

destinação pública, as áreas verdes, fontes maiores do equilíbrio psíquico, social e ambiental 

urbano, são negociadas como se fossem um imóvel qualquer. O prejuízo socioambiental 

segue-se inexoravelmente. Agindo de maneira leviana e corriqueira, a municipalidade 
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descura-se de sua missão constitucional e legal de preservar esses espaços verdes. Ao invés 

disto, torna-se o maior algoz do meio ambiente, configurando-se nítido desvio de finalidade.  

Felizmente, tamanha irresponsabilidade administrativa vendo sendo rechaçada por 

nossos tribunais, os quais reiteradamente vêm declarando a inconstitucionalidade dessas 

normas municipais. Confira-se: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA VERDE. DESAFETAÇÃO. LOTEAMENTO. 
LIMINAR. LEI DE EFEITO CONCRETO. CONTROLE. 1. A vedação legal de 

concessão de tutela antecipada contra o Poder Público deve ser interpretada 

restritivamente. Precedentes do STJ. Hipótese em que a liminar deferida assegura a 

integridade de área verde desafetada. 2. A lei que desafeta área verde incorporada ao 

patrimônio municipal por ocasião da implementação de loteamento é lei de efeito 

concreto que pode ser objeto de controle via ação civil pública. 3. Prima facie, o 

Município não tem autonomia para desafetar área verde destinada em loteamento em 

cumprimento à Lei nº 6.766/79, ainda que incorporada ao patrimônio público. 

Recurso desprovido. (TJ-RS, AI 70023174865, 22. C. Cív., Rel. Des. Maria Isabel 

de Azevedo Souza, julgado em 27.03.2008)58 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESAFETAÇÃO DE BEM 

PÚBLICO. ÁREA VERDE. LOTEAMENTO. Verossimilhança da alegação de 

impossibilidade de desafetação de bem público de uso comum do povo, afetada com 

finalidade específica, incorporado ao domínio do município, para transferência de 

áreas verdes a particulares em face de loteamento popular. Riscos de danos 

irreparáveis para o meio ambiente urbano. Inteligência dos artigos 4º, inciso I, 17 e 

22, da Lei nº 6.766/79, artigos 191 e seguintes da Lei Estadual nº 11.520/00, da Lei 

nº 10.257/01, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e artigos 

99, inciso I, e 100, do Código Civil. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS, AI 70020189791, 3. C. Cív., Rel. Des. Paulo 
de Tarso Vieira Sanseverino, julgado em 11.10.2007)59 

 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ÁREA DESTINADA AO USO 

COMUM DO POVO. DESAFETAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Concluindo o 

Tribunal a quo, com base nas provas dos autos, a ocorrência de desvio de finalidade 

do ato impugnado e de possíveis danos ambientais em consequência da desafetação 

do bem público, impossível, em sede de recurso especial, proceder o reexame desta 

questão. 2. Por força do verbete sumular 7/STJ, cabe às instâncias ordinárias o 

exame da matéria fática, reexame vedado em sede de Recurso Especial. 3. Recurso 

não conhecido. (STJ, REsp 77.721/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 2.T., 

julgado em 25.02.2003)
60

 

 

Neste raciocínio, somente se admite uma modalidade de desafetação de áreas verdes 

vertidas à municipalidade por força de loteamentos. É a desafetação tácita, ou seja, aquela que 

ocorre quando um fato jurídico destitui um bem público de sua destinação. Tome-se, por 

exemplo, a hipótese de um incêndio provocado por um raio, que destrói completamente uma 

área verde. Apenas em situações extraordinárias como esta, poderia o município convertê-la, 

por lei, em bens dominiais, pois o próprio evento natural retirou do bem a sua destinação 

pública.  
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4 CONCLUSÃO 

O descontrolado processo de urbanização e da má ocupação do solo urbano acarretou 

a formação de cinturões de marginalidade e de problemas ambientais dos mais diversos 

níveis: da poluição atmosférica à formação de ilhas de calor, das enchentes à erosão do solo. 

A eclosão de tais problemas provocou o nascimento e a consolidação do Direito 

Urbanístico, o qual prima pelo desenvolvimento sustentável e pela qualidade de vida, ou seja, 

tem por foco a proteção ambiental e a dignidade da pessoa humana. Eis aí a função 

socioambiental das cidades, verdadeiro dogma que deve nortear a condução das políticas 

urbanísticas. 

A preservação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um dever de 

todos, dirigindo-se universalmente aos particulares è a administração pública em todos os 

níveis, conforme dicção do artigo 225 da Constituição Federal de 1988. Não se pode admitir 

no atual estágio do constitucionalismo que a referida norma seja apenas uma pauta política 

desprovida de juridicidade. Ao invés disto, é norma de eficácia plena, emanando força 

jurídica máxima, a ponto de coibir quaisquer abusos legislativos ou administrativos ao meio 

ambiente.     

O artigo 22 da Lei 6.766/79 (Parcelamento do Solo Urbano) exige do loteador a 

transferência compulsória e gratuita de áreas verdes ao patrimônio municipal. Tal ocorre 

porque o ente público deve ser mais habilitado à defesa, à preservação e à manutenção de tais 

espaços, verdadeiros oásis ecológicos que fomentam o equilíbrio socioambiental do meio 

urbano. A partir daí, tornam-se bens de uso comum do povo, na precisa definição do artigo 99 

do Código Civil Brasileiro, uma vez que plenamente afetados a uma destinação pública 

específica, qual seja, a de realizar a função socioambiental das cidades. Tornam-se, portanto, 

inalienáveis e impenhoráveis. 

O artigo 17 da Lei 6.766/79, ao vedar expressamente ao loteador a disposição sobre 

as áreas livres e demais constantes no loteamento aprovado, também vedou, de forma 

implícita, a livre disposição destes bens pelo Município. Em outras palavras, a respectiva área 

foi concedida à municipalidade a título gratuito, por força de aprovação de loteamento, com a 

finalidade específica de se tornar um ponto de lazer e de compensação ecológica pelo impacto 

ambiental gerado pela especulação imobiliária.  
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O ente municipal está obrigado a zelar pelas áreas verdes. Não pode desviar a 

destinação socioambiental desses espaços públicos de uso comum do povo, seja por meio de 

concessão de uso a terceiros, seja por sua conversão, por meio de lei municipal, em bens 

dominicais, os quais podem ser negociados livremente. 

Deste modo, advoga-se pela impossibilidade de desafetação de áreas verdes 

incorporadas ao domínio municipal por força de aprovação de loteamento. A lei municipal 

que promova tal temeridade está eivada de notória inconstitucionalidade, devendo ser 

expurgada do ordenamento jurídico, com efeitos retroativos.  O Poder Público, ao se 

posicionar a favor da desafetação de tais áreas, age em franca violação ao princípio da 

legalidade e da moralidade administrativa, acercando-se da mais nefasta espécie de desvio de 

finalidade.   

Faz-se imprescindível a participação de todos em prol de um movimento de 

conscientização ambiental: da comunidade aos movimentos sociais organizados, do setor 

privado à administração pública. Caso contrário, a insalubridade atingirá níveis caóticos, 

ceifando muitas vidas e destruindo completamente os mais diversos biomas terrestres.  

Portanto, como parte deste novo paradigma ecológico, urge que se tome um novo e 

combativo posicionamento em prol da defesa das já escassas áreas verdes do perímetro 

urbano. Espera-se que este trabalho tenha dado um pequeno passo nesta jornada.   
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A PROPRIEDADE PRIVADA E AS TEORIAS DA JUSTIÇA

PROPIEDAD PRIVADA Y TEORÍAS DE LA JUSTICIA

Jeaneth Nunes Stefaniak

RESUMO
RESUMO
O principal objetivo deste trabalho é analisar o conteúdo do direito de propriedade, sua posição no
ordenamento jurídico contemporâneo e o fundamento de tal status, investigando a possibilidade ou não desse
direito se compatibilizar com os ideais de justiça, liberdade e comunidade, nas instituições e procedimentos
políticos, que são objeto de avaliação nas teorias da justiça. Tais teorias abordam valores fundamentais, tais
como igualdade e liberdade, a questão a ser enfrentada é a de que, a forma como a propriedade privada foi
estruturada nos ordenamentos jurídicos das sociedades de orientação liberal, é inadequada a algumas teorias
da justiça, em especial àquelas que têm como valor fundamental a igualdade. O Direito de propriedade foi
recepcionado pela lei maior brasileira, como um direito humano fundamental, artigo 5º, inciso XXII,
garantido e tutelado como tal, aparecendo ainda como princípio da ordem econômica, no artigo 170, inciso
II, por conseqüência este direito demonstra incrivelmente sua poderosa força de manter-se incólume a todas
as crises porque passou a humanidade ao longo da modernidade, crises sociais e em especial a crise
ambiental aprofundada nas últimas décadas. A propriedade privada nasceu como um dos sustentáculos do
sistema capitalista. Tal direito tem como atributo o caráter absoluto e manteve-se numa posição hierárquica
superior a outros direitos, inclusive os direitos fundamentais da pessoa humana, a despeito dessa posição
superior, a propriedade sofreu ao longo do século XX, inúmeras relativizações, em especial a faculdade de
usar o bem objeto de sua propriedade, que foi mitigada por conta das exigências de ordem social e ambiental.
A propriedade privada assim concebida compatibiliza-se com determinadas teorias de justiça
contemporâneas, notadamente aquelas cujo valor central é a liberdade.

PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chaves: Direito de propriedade, Teoria da Justiça, liberdade, Igualdade.

RESUMEN
RESUMEN
El objetivo principal es analizar el contenido de los derechos de propiedad, su posición en el sistema
contemporáneo legal y base para dicha calificación, investigando la posibilidad de que el derecho o no ser
compatible con los ideales de justicia, la libertad y la comunidad, instituciones y procedimientos políticos que
son objeto de evaluación en las teorías de la justicia. Estas teorías frente a los valores fundamentales como la
igualdad y la libertad, la cuestión que se plantea es que, como la propiedad privada se ha estructurado en los
ordenamientos jurídicos de las sociedades de orientación liberal, no es apropiado para algunas teorías de la
justicia, especialmente los que tienen el valor fundamental de la igualdad. El derecho de propiedad ha sido
aprobado por la ley más alta de Brasil, como un derecho humano fundamental, el artículo 5, XXII,
garantizada y protegida como tal, sigue apareciendo como el principio de orden económico, el artículo 170,
fracción II, por lo tanto esta ley demuestra increíblemente su fuerza poderosa para mantener indemne de
todas las crisis porque ahora la humanidad a lo largo de la modernidad, las crisis sociales y, especialmente, la
crisis ambiental se profundizó en las últimas décadas. La propiedad privada se inició como una de las bases
del sistema capitalista. Esta ley es atribuir el carácter absoluto y se mantuvo un rango superior a otros
derechos, incluidos los derechos fundamentales de los seres humanos, a pesar de esta posición más alta, la
propiedad sufrió durante el siglo XX, relativizaciones numerosos, especialmente la universidad el uso de un
activo de su patrimonio, que fue mitigado debido a las exigencias sociales y del medio ambiente. La
propiedad privada así concebido es compatible con ciertas teorías contemporáneas de la justicia, en particular
aquellos cuya principal valor es la libertad.

PALAVRAS-CLAVE: Palabras clave: derecho de propiedad, Teoría de la Justicia, Libertad, Igualdad.

1.                              Introdução
 

O projeto político hegemônico que adentrou o século XXI tem na sua base os valores da democracia
liberal, que atingiu essa hegemonia em especial, após a queda do muro de Berlim[1] e do fim da
URSS[2], que se constituía num projeto antagônico. O projeto político que aparentemente venceu a
batalha é de matiz liberal, com princípios voltados para o livre mercado, no entanto, após sucessivas
crises, demonstraram ser impotentes e não dar conta problemas recorrentes da modernidade, tais como
os problemas sociais, oriundos da desigualdade econômica instalada por esse modo de viver. Além da
evidente impossibilidade de solução dos conflitos sociais, que resgataram conflitos étnicos e religiosos, a
humanidade se deparou com a crise ecológica, de profunda gravidade que coloca em emergência a
própria sobrevivência do planeta.

A modernidade encontra-se num momento crucial de reformulação da base de seu projeto político, na
busca de novos valores, ou ao menos, na busca de uma forma de conciliar valores considerados
fundamentais, o que exigirá a reestruturação de instituições e seus procedimentos políticos, com
instrumentos jurídicos, sociais e políticos transformados, para permitir o que se pode denominar de
revolução democrática, fundamentadas em uma teoria de justiça que consiga conciliar valores
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fundamentais para sociedade contemporânea e ofereça soluções abrangentes aos conflitos que a
permeiam.

As escolas de filosofia política com suas teorias denominadas de “justiça” se ocupam de ideais de bem
comum, liberdade e comunidade, perpassando pela análise de poder, soberania e direito, com a finalidade
de permitir uma visão abrangente dos ideais da política, de modo a conceber uma sociedade ideal, sob o
signo desses valores fundamentais.

Dentre as várias escolas de pensamento da filosofia política, que lograram fama por oferecer uma
análise mais ou menos ampla de instituições e procedimentos políticos, temos: o utilitarismo, o
libertarismo, o marxismo, o comunitarismo e o feminismo, que não será objeto de análise neste estudo,
por conta de sua especificidade. Cada uma dessas teorias se edificou sob valores fundamentais distintos,
utilidade, liberdade, igualdade, bem comum e direitos. Ocorre que, tais teorias, ao se basear em um valor
fundamental especifico[3], por considerá-lo mais importante que os outros, exclui os demais, o que leva a
uma polemica quanto a sua aceitação. Segundo o renomado filósofo contemporâneo Kymlicka[4], uma
teoria de justiça para obter sucesso, deverá incluir partes das demais teorias existentes, e buscar um
modo de integrar os diversos valores fundamentais, permitindo assim um modo genérico para solucionar
conflitos entre estes valores, o o próprio Kymlicka considera uma tarefa talvez impossível.

A grande dificuldade de se colocar em prática esse propósito de gestar uma teoria abrangente o
suficiente para propor soluções aos antigos problemas, encontra-se exatamente na estrutura dessa nova
teoria, pois parece haver obstáculos intransponíveis a essa construção teórica, tais como os instrumentos
que permitiram o desenvolvimento do mundo capitalista e da democracia liberal.

A propriedade privada, na base do sistema capitalista, por ter sido positivada como direito absoluto,
conduz a impossibilidade estrutural da busca dos ideais de justiça e igualdade? O conteúdo da
propriedade privada é compatível com alguma teoria de justiça contemporânea? Partindo-se da premissa
de que justiça e igualdade, permitem o exercício das liberdades humanas, se faz necessária a
transformação do instituto da propriedade privada?

São estas as questões centrais que inspiraram o presente ensaio, que tem por objetivo principal
propor uma reflexão sobre a incompatibilidade do conteúdo do direito de propriedade privada com os
valores de uma sociedade verdadeiramente democrática, porque impede a efetividade de direitos
fundamentais, excluindo grande parte da população de direitos básicos, denominados de prerrogativas
sociais, tais como direito a um teto, à alimentação, à educação, à saúde, ao trabalho, à justiça, o que leva
a impossibilidade do pleno exercício das proclamadas liberdades humanas, que na prática são
menosprezadas.

Para realizar a reflexão proposta, é fundamental a análise do conteúdo do direito de propriedade, a
partir do advento da modernidade, sua estrutura jurídica, seus atributos e o caminho que trilhou para
superar as crises do sistema e conseguir se manter incólume, a despeito das relativizações que sofreu ao
longo do último século. A análise sucinta das principais teorias de justiça contemporâneas permitirá
concluir a análise sobre a sua compatibilidade ou não com o instituto da propriedade privada, e,
especialmente se as emergências sócio-ambientais exigem a transformação desse direito e por
conseqüência a construção de um novo modelo de sociedade.
 
2. A propriedade privada como direito
 
     O Direito de Propriedade considerado como um dos mais sólidos direitos de todos os todos os
períodos da história da humanidade, tem sua estrutura conceitual nas faculdades atribuídas ao titular
desse direito, de usar, fruir, dispor e de reivindicar o bem objeto de sua propriedade[5]. Tal conteúdo
permitiu a sobrevivência deste direito com características de direito absoluto e pleno, que uma pessoa
tem sobre as coisas que lhe pertencem e, mesmo em conjunturas em que tal direito sofreu
questionamentos, que colocavam em risco sua sobrevivência, este direito mostrou-se flexível e sofreu
adaptações que permitiram um revigoramento e porque não se afirmar, um fortalecimento, que o
legitimava como um direito natural da pessoa humana. Por outro lado, ao se estabelecer uma rede de
proteção a este direito, outros direitos humanos, ao serem confrontados com o direito de propriedade
foram historicamente submetidos a uma posição hierarquicamente inferior àquele direito, demonstrando
que o Direito de Propriedade é em verdade um “super direito” e, é assim porque este direito encontra-se
na base de um modo de viver desde o advento da modernidade, o modo de viver burguês, sendo que é
possível afirmar, que sem tal direito o mundo capitalista desmoronaria.  Por óbvio que a propriedade
privada passou por inúmeras transformações ao longo da história, amoldou-se a evolução da sociedade,
porém seu núcleo conceitual mantém-se consistente, renovado, revigorado e mais fortalecido do que
nunca.

A análise do direito de propriedade moderno perpassa pela análise, mesmo que sucinta da história da
sociedade, a partir do advento da idade moderna, momento histórico do surgimento da propriedade
sacralizada, nos termos da declaração dos direitos do homem e do cidadão, em 1789, centralizando a
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nova ordem jurídica no direito de propriedade, que passou a ter contornos até hoje solidificados nos
ordenamentos jurídicos.
      A observância de regras gerais para esta reflexão, é fundamental, pois este estudo exige por respeito
ao rigor metodológico, esclarecer que a noção de propriedade, nas palavras de FONSECA, p. 01, é
profundamente histórica, e do ponto de vista semântico, idêntico, não sofrendo variações ao longo dos
séculos de evolução da sociedade, sem embargo, a identidade semântica não corresponde a uma
identidade de conteúdo, significando, pois que o conceito de direito de propriedade, é muito flexível, e se
liga diretamente a organização política de um povo, conforme ensina PEREIRA, p. 169. Ou seja,
compreender que a propriedade é ao mesmo tempo consistente e flexível, é fundamental para esta
reflexão.

 
3.      A fundação da propriedade Moderna
 

A Revolução Burguesa de 1789, em seu documento fundamental[6], colocou a propriedade como um
direito sagrado e natural do homem, e, assim se justificava, pois era necessário assentar a nova ordem
mundial em bases sólidas, tutelando-se o principal instrumento do novo sistema econômico, a
propriedade privada dos meios de produção. Proteger a propriedade significava proteger o novo modo
de vida, contra a ordem feudal decadente. A ascensão da burguesia exigia a proteção especial à
propriedade privada, e, para se consolidar esta tutela, necessário se fazia a legitimação desta, que
inicialmente veio, pela caracterização do direito de propriedade como um direito natural do homem e,
posteriormente com a funcionalização da propriedade.

A idade moderna, que pôs fim ao sistema feudal, erigiu-se sobre a propriedade burguesa fortalecida e
super protegida[7], assim, os Estados-Nações se construíam nessa perspectiva, estruturando suas
constituições e regramentos internos. O Código Civil Francês, de 1804, ficou conhecido como o Código
da propriedade, dispôs sobre a propriedade como o direito mais absoluto. A despeito da imperfeição
lingüística, que a fórmula encerrava, o que se objetivava era consignar a importância do instituto. O
modo de dispor sobre a propriedade foi reproduzido por outras nações de orientação individualista.

A ascensão do direito de propriedade ao rol de direitos fundamentais do homem, não foi
absolutamente tranqüila, ao contrário ao longo da trajetória da vida moderna, a situação privilegiada da
classe burguesa proprietária, contrastava com a situação miserável dos não-proprietários. A profunda
desigualdade social vigente determinou violentas críticas ao direito de propriedade, de célebres autores,
tais como Saint-Simon, que denunciava a espoliação dos operários e a luta latente entre o capital e o
trabalho.

Dentre os mais famosos críticos do Direito de Propriedade, temos Karl Marx, que constrói a doutrina
marxista, articulando críticas ao modo de produção capitalista e por conseqüência à propriedade privada
dos meios de produção. Pela teoria marxista, a propriedade possui papel fundamental no sistema de
classes sociais, definidos como grupos sociais com papel e funções específicos na divisão social do
trabalho. Os indivíduos que se encontram nas mesmas condições de existência formam uma classe social,
e a propriedade dos meios de produção, influencia tanto as relações de produção quanto as relações de
distribuição.

A grande crise econômica que ganhou terreno no final do século XIX faz avolumar as críticas à
propriedade privada e a acumulação de riquezas em mãos de poucos detentores da propriedade, em
detrimento de um enorme contingente populacional que ao contrário, possui tão somente a força de
trabalho, e vive em estado de miserabilidade acentuada.

Nesta esteira de acontecimentos históricos, com a ameaça a propriedade privada e, por conseqüência
a ameaça ao próprio modo de viver capitalista, surge a idéia da propriedade social, que nascia sob o
signo da preservação da propriedade capitalista, legitimando-a através de uma função social.

           
4.      A doutrina funcionalista da propriedade privada
 

A propriedade privada sempre figurou na essência dos debates jusfilosóficos, desde a idade antiga
com Aristóteles, até idade contemporânea, cujos filósofos estudam a legitimação da propriedade, que é
motivo de inúmeras inquietudes e figuram nas obras desses jusfilósofos. É no entanto com Santo Tomás
de Aquino que esta reflexão aprofunda-se  e, em sua Suma Teológica, especificamente no Tratado da
Justiça, onde o Doutor “Angélico”, enuncia o que mais tarde ficou conhecido como a função social da
propriedade.
      O direito de propriedade é tratado juridicamente como a faculdade de usar, fruir e dispor da coisa e,
de reivindicá-la de quem quer que injustamente a possua. Sendo que na concepção clássica, além “ius
utendi, fruendi” acrescentava-se o “ius abutendi” que equivalia ao direito de consumir e mesmo de
destruir a coisa objeto do direito de propriedade, pelo titular do domínio.
      A disposição plena da coisa só encontrava limites nos ditames legais, ou seja, não poderia o
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proprietário fazer uso de uma coisa de forma que afrontasse o ordenamento jurídico-positivo.
      Na visão teológica de Santo Tomás o proprietário se encontra na posição de procurator ou
dispensator, exercia a propriedade das coisas que lhes foram confiados por Deus, que é o proprietário
absoluto de todos os bens terrenos. O homem então possui uma propriedade relativa sobre os bens, ou
seja, uma mera administração, que, porém se enquadra na lei dos homens, como um direito.
      Juntamente com o domínio pleno, que é o direito de propriedade, e constitui-se no direito real mais
completo, se encontra outros direitos reais, chamados por Santo Tomás de domínio semipleno ou
imperfeito: que são, o usufruto, o uso e a habitação, a servidão predial, o direito de superfície, o penhor,
a hipoteca entre outros.
      Santo Tomás enfrenta também o problema sobre o sujeito e o objeto do domínio, com enorme
importância filosófica, já que na doutrina tomista, Deus, como sujeito de domínio absoluto sobre as
pessoas e coisas, transfere aos homens, pessoas naturais[8] e às pessoas morais[9], o domínio relativo
sobre os bens temporais.
      O direito de propriedade oriundo do poder divino se constitui então em um direito natural, como
vários outros direitos, que se enquadram na condição de bens humanos, que podem ser divididos em:
bens internos, seu corpo, sua alma, sua vida, potencias e membros, sendo que sobre tais o homem possui
domínio perfeito; bens mistos e espirituais, como a honra, a fama e o bom nome, sobre os quais os
homens também têm domínio perfeito; e Bens exteriores, de concepção bastante ampla, sendo tudo
aquilo aonde chega a influência humana.
      Segundo Santo Tomás, Deus possui o domínio natural sobre tais bens, porque criou todas as coisas,
sendo que ao homem ele atribui o domínio, por ser o homem imagem e semelhança do Deus criador, e
por este possuir natureza racional, dominando então os seres inferiores. Ou seja, o fundamento da
dominação do homem sobre todas as coisas, é a própria semelhança do homem com Deus.

      O direito civil classifica o domínio em iminente e domínio útil, para efeito do instituto da
enfiteuse[10], sendo que na doutrina tomista, o domínio humano coincide com o domínio útil dos bens
terrenos. Este domínio útil, que permite a utilização plena dos bens por parte do titular, se traduz em um
direito natural e fundamental, porque, segundo esta ótica, as coisas existem para satisfazer as
necessidades humanas.
      São as necessidades humanas que determinam o direito de subjugar e transformar os seres inferiores,
para serem usados para a sobrevivência do homem, baseado na razão do qual somente o homem é
dotado, admite-se a dominação plena, de tais bens.

      Porém uma reflexão importante que se propõe a partir da constatação de Santo Tomás que o homem
é o titular do domínio, enquanto direito natural, é saber qual homem, se refere, a qual homem se atribui
tal direito? Em resposta a tal indagação, Santo Tomás afirma que todos os homens são iguais e não tem
porque um deve possuir mais bens que outro, “sino que todos los bienes deben ser poseídos
indistintamente por cualquiera, ante esa norma primordial de la naturaleza, porque cada hombre está
igualmente dotado de la facultad de dominiar las cosas exteriores” pg. 478.

      Não se pode obviamente deduzir de tal afirmação que Santo Tomás pregava a propriedade comum
dos bens terrenos, pois segundo seus escritos, a própria natureza se encarregaria de determinar a porção
que caberia a cada um. Mas que apesar de Tomás admitir a apropriação de tais bens por cada homem e
legitimar tal apropriação, em nenhum caso, tal apropriação aboliria o direito natural primário concedido
por Deus ao homem, de apropriar-se dos bens para satisfazer suas necessidades.
      O direito de usar as coisas terrenas prevalece sobre o direito de propriedade, em caso de necessidade
extrema e grava sempre a riqueza dos ricos, está aqui o germe da teoria funcionalista da propriedade sob
a ótica tomista.
      Na perspectiva jurídica, a doutrina da função social, surge com grande força no início do século XX,
notadamente na obra de Leon Duguit, Fundamentos do Direito, onde este declara que a propriedade
deixa de ser um direito subjetivo, dando lugar uma função social. Duguit é considerado o pai do princípio
da função social da propriedade.
      Após a divulgação da obra de Duguit, as constituições de países, como a do México de 1917 e a
Alemã, de Weimar, em 1919[11], declaram que a propriedade deve cumprir uma função social.
      A partir de então a propriedade passou a ser gravada com a obrigação de cumprir um papel na
sociedade onde ela se encontra inserida, e o titular desse direito que outrora mantinha um direito com
caráter absoluto passa a ter obrigações, que, no entanto só se aclararam nos meados do século XX,
obrigações que deviam estar voltadas para o bem estar social e ambiental.
      As obrigações oriundas da função social, por conflitar diretamente com as prerrogativas do titular da
propriedade, não foram observadas, levando a humanidade a crises cíclicas de ordem sócio-econômica,
porque conduz a concentração de riquezas e perversa desigualdade. A utilização da propriedade privada
imobiliária sem um controle rigoroso, levou a degradação ambiental, com ocorrência de desastres
ecológicos e a possibilidade de colapso global. A humanidade então se vê às voltas com uma profunda
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crise sócio-ambiental, que exige medidas extremas para conte-la, com o estabelecimento de novos
paradigmas para a sociedade, baseados em valores fundamentais que possam oferecer soluções
abrangentes para os problemas colocados.
 
05. Os valores fundamentais e as teorias de justiça contemporâneas
 
      A justiça é considerada o valor essencial da humanidade, independentemente do projeto político que
se coloque em prática. Desconsiderar um valor essencial proporciona transtornos e desestabilizações
políticas. E numa conjuntura onde predominou os ideais da democracia liberal, baseado em valores do
livre mercado, acirraram-se as desigualdades sociais o que leva a exigência de correção de rumos das
instituições políticas e de seus procedimentos, sob pena de falência desse sistema. Mesmo a filosofia
política liberal, ao buscar base mais sólida para se fundamentar, trilha o caminho da igualdade[12]. Porém
a construção teórica da justiça é bastante distinta para as várias escolas do pensamento atual, orientando
um ou outro projeto político. A liberdade é valor fundamental em algumas teorias de justiça, enquanto a
igualdade é o valor fundamental em outras, sem embargo de haver, na atualidade, outros valores
fundamentais, conformem leciona Kymlicka[13]. E, assim sendo, é necessário questionar se é possível
desenvolver uma teoria da justiça baseada em um valor essencial, em detrimento de outros, igualmente
fundamentais, e desejar, que esta teoria logre êxito enquanto projeto político de uma sociedade que se
pretende democrática.
      Kymlicka propõe como método, e este certamente é um bom caminho, revisitar as teorias
contemporâneas que oferecem uma visão mais ou menos abrangente dos ideais da política. E, para a
reflexão que se pretende realizar neste estudo, necessário se faz uma noção dos valores que permeiam as
diferentes escolas de filosofia política e suas teorias de justiça, para então buscar a compreensão acerca
da adequação de uma ou outra teoria em ordenamentos jurídicos que tutelam a propriedade privada
como direito absoluto.
 
06. As principais características do utilitarismo
 
      O valor fundamental para os teóricos do utilitarismo é a felicidade ou utilidade que tal ato produz
para os membros da sociedade, cumprindo esclarecer que existem várias formulações utilitaristas, que
oferecem variantes dessa noção preliminar[14]. Obviamente, como explica Kymlicka, os princípios
utilitários aplicam-se a estrutura básica da sociedade, não a conduta pessoal dos indivíduos.
      De modo objetivo, para o utilitarismo a justiça deve ser avaliada pelas conseqüências práticas das
ações e princípios. Sendo que a liberdade individual deve resultar numa maior felicidade para um número
maior de pessoas, equilibrando o interesse individual com o coletivo.
      A utilidade é julgada e calculada pela função que cumpre na sociedade, ou pela conseqüência que sua
adoção produzirá: ao se condenar uma utilidade, deve-se demonstrar a quem e como esta prejudica, ou é
inadequada e, ao contrário, para definir uma utilidade, também se deve demonstrar o quanto ela é
adequada e a quem beneficia. O bem estar pode ser concebido sob a ótica hedonista (estados mentais de
prazer e dor) e sob a ótica da preferência (satisfação ou frustração de preferências).  Em resumo, as
características centrais do utilitarismo são: o consequencialismo (avaliação moral sobre as conseqüências
da ação); o bem-estar (as conseqüências devem ser avaliadas pelo bem-estar que produzem) e, o cálculo
da utilidade (pelo número de indivíduos que se beneficiam).
      O utilitarismo por fim não oferece soluções sobre as seguintes questões: como medir e comparar a
felicidade de pessoas diferentes? A felicidade de um número grande de indivíduos pode justificar o
sacrifício de outros? E, como e quem será consultado para a definição da utilidade? Além destes
questionamentos, uma crítica contundente ao utilitarismo, é percepção de que prepondera nesta teoria é
o bem (utilidade) e não a justiça.
      A teoria utilitarista, enquanto moralidade política tem implicações que permitem sua utilização tanto
de modo progressista, como também altamente retrógrado[15], conforme demonstra Kymlicka.
      Sob a ótica do direito de propriedade, o conceito estabelecido, demonstra a adoção do conceito de
propriedade como direito absoluto, é o valor fundamental das sociedades capitalistas, porque permite
priorizar a utilidade que se constitui a propriedade privada para a manutenção do sistema, em detrimento
dos ideais de justiça.
 
07. A teoria de justiça de Rawls[16] – A igualdade liberal
 
       Rawls se propôs em sua obra, desenvolver uma teoria política abrangente, que permita estruturar
diferentes intuições, tal como o equilibrar igualdade e liberdade, ou igualdade e eficiência, que são
intuições gerais, mas que enquanto orientação prática é inútil por não oferecer nenhuma resposta quando
estes valores se conflitam.
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      Esta teoria inicialmente pretende esclarecer como devem ser feitos os acordos entre os sujeitos
morais para alcançar uma sociedade bem ordenada, regida por princípios de justiça[17], estabelecidos de
forma consensual e racional pela coletividade, na perspectiva do acordo original, considerando ainda que
esta sociedade bem-ordenada é constituída por indivíduos livres e iguais nas relações políticas e sociais e,
que têm consciência dessa condição[18].
      Havendo conflitos quanto a forma de distribuição dos bens primários sociais, devem atuar os
princípios de justiça social, que basicamente são dois: Princípio  da Igualdade e princípio da equidade.
      Uma sociedade é injusta quando os valores sociais não são distribuídos entre todos os seus membros,
(principio da igualdade) e que, no caso de ser necessária uma distribuição desigual de algum desses
valores sociais, a desigualdade deve proporcionar benefícios para os mais necessitados (princípio da
equidade). Assim sendo, nem toda a desigualdade deve ser removida, mas somente aquelas que
produzem desvantagens. Algumas desigualdades são aceitáveis e úteis se proporcionarem benefícios à
sociedade, ou seja, deve se permitir que alguns tenham mais recursos que outros, se esta distribuição
desigual, aumentar a parcela que cabe a cada um.
      Nesta idéia central de Rawls é possível observar a tônica da ‘igualdade liberal’ dessa teoria e, na
critica de Kymlicka, se desvela a incompletude da teoria rawlsiana, porque deixa questões sem solução,
como o conflito que pode surgir ao se distribuir os bens primários, permitindo outras formas de
desigualdade[19].
      Esta teoria sugere ainda um sistema de prioridades para solucionar conflitos entre os bens primários
sociais: 1. Cada indivíduo deve ter direito igual ao sistema total de liberdades básicas compatíveis com
um sistema de liberdade similar para todos; 2. As desigualdades sociais e econômicas devem ser pré-
ordenadas de modo que ofereçam maior benefício a quem tem menos vantagens e que se vinculem a
cargos e posições abertos a todos sob condições de igualdade de oportunidade eqüitativas[20].
      A prioridade estabelecida segundo o sistema elaborado por Rawls é a liberdade, que só pode sofrer
qualquer restrição, se for em nome da própria liberdade. Em segundo lugar, a prioridade de igual
oportunidade que prevalece sobre a eficiência e o bem-estar. O valor fundamental a ser priorizado então
é a liberdade, seguida da igualdade de oportunidade que tem preferência sobre os recursos iguais.
Cumpre ainda esclarecer que a liberdade priorizada por Rawls, são aquelas que compõem o rol das
liberdades básicas da democracia liberal, oriunda dos direitos civis e políticos.
      Estabelecida então o valor fundamental prioritário dessa teoria, a liberdade, cumpre analisar a
segunda prioridade de justiça que é a igualdade de oportunidade[21], que se for colocada em prática
possibilitará a todos os indivíduos, através de seu esforço próprio a obtenção do sucesso escolar e
profissional. Esta prioridade de justiça permite justificar inclusive a desigualdade de renda e prestigio na
sociedade, já que sob esta ótica, o destino das pessoas é muito mais determinado pelas escolhas e
esforços que faz, do que pelas circunstâncias e, se há indivíduos com parcelas desiguais dos bens sociais,
isto será justo, se for oriundo das suas escolhas e esforços deste, ou seja, são ganhos merecidos, Rawls,
no entanto, não analisa a desigualdade oriunda de outras fontes, e que assim sendo, não são
merecidas[22]. É por óbvio uma defesa ideológica dos princípios do liberalismo.
      As diferenças naturais presente na sociedade, devem ser reguladas por meio da estrutura básica[23]
pré-ordenada da sociedade, utilizando-se para solucionar a distribuição de benefícios sociais para pessoas
naturalmente deficientes, cujas dificuldades que enfrentam, não estão ligadas a escolhas, aplica-se o
princípio da diferença, que no sistema das parcelas eqüitativas, de cooperação social, estas contingências
são operadas para o bem dos menos afortunados.
      O argumento principal de Rawls, no entanto, é o contrato social, como moralidade política que as
pessoas, racional e consensualmente escolhem a partir de um estado original, ou natural, e por
consentirem nesse acordo se submetem aos princípios que regem esta sociedade. Kymlicka faz
contundente critica a este argumento rawlsiano, afirmando que ele padece da mesma fraqueza do
contrato social teorizado pelos liberais clássicos, Hobbes, Locke, Rousseau, a saber: que nunca houve
“estado de natureza” nem o tal “contrato social”, não havendo como obrigar cidadãos e governo a
princípios nele contidos.
      Dworkin, citado por Kymlicka, justifica que o argumento do contrato social pode ser interpretado
“não como um acordo efetivo ou hipotético, mas como dispositivo para extrair premissas morais
referentes à igualdade moral das pessoas”. Essas premissas básicas de ordem moral, se referem a
igualdade das pessoas ao nascerem, todos se encontram numa mesma posição[24]: livres e iguais, e por
se encontrarem por trás de “um véu de ignorância” escolhem princípios de justiça isentos de interesses
pessoais. Em síntese, o objetivo de Rawls é estabelecer através do contrato social, princípios de justiça
sustentada na igualdade.
      O objeto primário da justiça é essa estrutura básica da sociedade, gerida por princípios de justiça, que
estabelece como as instituições sociais distribuem direitos e deveres e determinam a distribuição dos
recursos ou benefícios sociais, oriundos da cooperação social.
      Kymlicka esclarece ainda que Rawls admite que os princípios fundantes dessa teoria construída por
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ele, não podem ser cumpridos pelo Estado de bem-estar social e, anuncia a idéia de uma “democracia
possuidora de propriedade”, esta categoria, no entanto não foi suficientemente explorada, para permitir
uma análise mais profunda[25].
      A teoria de justiça de Rawls, baseada numa igualdade liberal, com distribuição eqüitativa de recursos
sociais, priorizando liberdade ante a igualdade, é compatível com o sistema capitalista sustentado na
propriedade privada, com o conteúdo como esta foi positivada, porque justifica a apropriação de
recursos de modo desigual, mesmo com as restrições contidas na idéia central dessa teoria, de que
somente a desigualdade que proporcione benesses a sociedade são permitidas. O ideário liberal, nessa
ótica oferece argumentos suficientes para a manutenção da propriedade privada, mesmo que produza
injustiças sociais profundas. Rawls quando instado a enfrentar a questão da propriedade privada, assim se
posiciona:

A menção (feita algumas linha atrás) de regime liberal-socialista me obriga a acrescentar que a
justiça como eqüidade não decide se os seus princípios são realizados com mais sucesso por
alguma forma de democracia da propriedade privada ou por um regime liberal-socialista.
Deixa-se a questão em aberto, para que seja resolvida pelas condições históricas, tradições,
instituições e forças sociais de cada nação. Como uma concepção política, a justiça como
eqüidade, não inclui, portanto, nenhum direito natural de propriedade privada dos meios de
produção (embora de fato inclua um direito de propriedade pessoal como necessário à
independência e à integridade dos cidadãos), nem um direito natural à propriedade e à gestão
de empresas pelos trabalhadores. Em vez disso, oferece uma concepção da justiça à luz da
qual, dadas as circunstâncias particulares de uma nação, essas questões podem ser resolvidas
de forma racional[26].

 
Reiterando-se uma critica formulada por vários autores citados por Kymlicka[27]: de que a teoria de

justiça de Rawls “é apenas uma apologia filosófica em prol de capitalismo de Estado de bem-estar
social”.
 
08. Os valores fundamentais no Libertarismo
 
      Nessa escola de pensamento de filosofia política, destacam-se Hayek[28] e Nozick[29], ambos os
pensadores se debruçam em salientar as virtudes do livre mercado e a limitação do papel do Estado na
política social.
      Para Hayek é o livre mercado que garante máxima liberdade, que é o valor absoluto, conforme a
tradição liberal e, qualquer intervenção política representa uma ameaça às liberdades individuais e à
propriedade privada. Nessa linha de reflexão, para Hayek a democracia também representa um perigo, já
que esta não é um valor final ou absoluto, é um método para se atingir certos fins, mas não um fim em si
mesma[30]. Hayek salienta que a desigualdade oriunda do livre mercado deve ser aceita e racionalizada
pelos indivíduos[31], porque só pode haver progresso se existir desigualdade, havendo, portanto, intima
ligação entre progresso e desigualdade. Os controles estatais, denominados democráticos que tem por
objetivo equiparar condições sociais ou reduzir desigualdades não são desejáveis nesse projeto político,
ao contrário são sistematicamente atacados por Hayek, porque criam obstáculos a liberdade individual,
ou seja, para democracia, o valor fundamental é a igualdade, o que se contrapõe a liberdade.
      Na proposta de Hayek sendo a liberdade um valor absoluto, só pode ser proporcionada pelo livre
mercado, que por sua vez exige que a atuação do Estado seja mínima, o que não significa oposição a
organização[32], mas sim a organização que se constitua em obstáculo ao livre mercado[33].
      Assim Hayek constrói seu projeto político, fundamento na liberdade individual, como o mais
importante instrumento para superar a própria ignorância e através da livre concorrência, potencializa
seus esforços e realiza seus objetivos em prol bem-estar.
      Robert Nozick em seu livro mais famoso, Anarquia, Estado e Utopia, realiza uma análise das
características do Estado moderno e formula um conceito de Estado Mínimo, que deve limitar suas
funções à estrita proteção dos seus cidadãos contra a violência, o furto, a fraude e a tutela de contratos
validamente celebrados, qualquer ação além destas funções estará o Estado violando o direito dos povos
e o direito natural dos indivíduos.
      Segundo a ótica libertária de Nozick, justiça esta relacionada a liberdade de mercado, através da
teoria da titularidade, onde qualquer distribuição só será justa se resultar das trocas livres dos indivíduos,
onde há transferências livres, já justiça. A tributação realizada pelo governo sobre tais trocas, é injusta, se
tiverem o objetivo de custear deficiências de alguém ou compensar desfavorecidos. Kymlicka, analisando
a teoria da titularidade, explica que Nozick fundamenta seu projeto, nos seguintes princípios: 1. principio
de transferência (qualquer coisa adquirida justamente poderá ser transferida livremente); 2. Princípio de
aquisição inicial justa (se adquiriu de modo justo é titular dessa posse); 3. Princípio de retificação da
injustiça (como lidar com posses se forem injustamente adquiridas ou transferidas)[34].
      Assim sendo as teorias libertárias estão assentadas na liberdade individual, e nos livre mercado, e
estes são os valores supremos para esta escola de pensamento, criar qualquer obstáculo ao
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desenvolvimento da liberdade e do mercado, como tributar as livres trocas, é injusto. Para estes teóricos,
a propriedade é um direito absoluto[35], e o titular desse direito pode dispor do objeto de seu direito da
forma como quiser, excetuando somente caso de violência ou fraude. Os recursos também devem ser
livremente utilizados, excluindo qualquer pretensão de impedir essa livre utilização, não havendo nenhum
interesse estatal ou coletivo que a ele se sobreponha.
      O grande compromisso do Libertarismo é para com as escolhas das pessoas, o valor da liberdade é o
central, corrigir desigualdade é contraproducente, e tem por conseqüência o aumento da intervenção
estatal, estabelecendo tributos, interferindo na lei do mercado, assim sendo, viola a liberdade e impede o
crescimento da riqueza.
      Para a reflexão do presente estudo, a teoria libertária, adapta-se integralmente ao conceito de
propriedade privada, plena e absoluta, baseada na liberdade do titular de dar esta o destino que desejar,
sem qualquer obstáculo ou limitação, por considerar este interesse (a liberdade do titular da
propriedade), superior a qualquer outro que por ventura possa existir no seio da sociedade.
 
09. O Marxismo e sua centralidade
 
      O Marxismo, composta por teóricos socialistas, enquanto escola de filosofia política, possui várias
correntes de pensamento, no entanto para facilitar esta reflexão aqui proposta, na perspectiva da análise
de Kymlicka, duas correntes se desenvolvem para valores distintos: a primeira corrente se volta ao que
pode ser denominado por ‘justiça compensatória’, que vislumbram uma distribuição de recursos que
promova a igualdade material, mesmo que para isto se sacrifiquem liberdades civis, e aí reside a distinção
dos teóricos socialistas para os teóricos liberais, que advogam uma igualdade, sem violação dos valores
centrais para a democracia liberal: liberdades civis e política; a segunda corrente se opõe a própria idéia
de justiça, pois esta seria somente uma forma de mediar conflitos dentro de uma sociedade desigual, e o
comunismo, se constitui num outro tipo de sociedade, onde questões como a justiça estariam superadas,
sendo desnecessário qualquer mecanismo para buscar a justiça, pois esta sociedade comunista, conforme
Kymlicka esclarece, se situa para além da justiça[36]. Nessa linha de raciocínio, a justiça é característica
de uma sociedade conflituosa, onde há apropriação privada dos meios de produção.
      Nesta ótica dos teóricos socialistas que fazem objeção a categoria “justiça”, esta só pode ser
alcançada se houver transferência da propriedade dos meios de produção, da apropriação privada para
uma propriedade coletiva, o que conduziria a superação da sociedade de classes, baseada em exploração
e interesses antagônicos, entre proprietários e não-proprietários[37]:
 

Do ponto de vista de uma formação sócio-econômica superior, a propriedade privada da terra
pelos indivíduos particulares parecerá simplesmente tão absurda como a propriedade privada
de um homem por outro homem. Ainda considerando uma sociedade total, uma nação, ou
todas as sociedades existentes tomadas em conjunto simultaneamente, ainda nestes casos não
são proprietárias da terra. São simplesmente seus possuidores, seus beneficiários, e devem,
portanto, legá-la em um estado melhorado[38] ao que a receberam para as gerações
subseqüentes, como boni patres famílias [como bons pais de família] (Marx, 1981: 987).

 
      O regime de propriedade privada impede qualquer ideal igualitário, na ótica marxista, a posse privada
dos meios de produção deve ser abolida, visto que é ela que determina a relação de trabalho assalariado,
explorador[39] e alienador[40].  A teoria marxista tradicional  fundamenta-se na centralidade do trabalho
e coloca os trabalhadores como os principais agentes transformadores da realidade social. É exatamente
nesse ponto, que surgem críticas, provindas de alguns teóricos que acreditam haverem transcendido este
tipo de marxismo[41], baseando-se no fato de que muitos conflitos contemporâneos envolverem sujeitos,
cuja opressão se origina de outras fontes que não a relação de trabalho, como por exemplo, conflitos
étnicos, de imigrantes, de homossexuais entre outros que não necessariamente se constituem grupos
proletários, como marxista analítico Cohen[42].
 
 
10. O pressuposto do Comunitarismo
 
      A escola de pensamento de filosofia política, que ficou conhecida como ‘Comunitarismo’ surgiu na
década de 80, como uma vertente da teoria política anglo-americana[43], emergindo de críticas ao
liberalismo, segundo a premissa de insuficiência teórica e prática do liberalismo, exatamente numa
conjuntura de hegemonia da democracia liberal.
      A controvérsia principal entre liberais e comunitários situa-se no valor central para a busca da justiça,
se para os liberais o valor supremo é a liberdade (liberdade de mercado para os libertários e as liberdades
civis e políticas para os liberais igualitários), para os comunitários centra-se no solidarismo da vida
comunitária, onde os sujeitos não estão desvinculados do seu contexto social, cultural e histórico e que o
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liberalismo erra justamente ao eleger a centralidade do individualismo[44], de moral duvidosa e tem por
conseqüência a impossibilidade de uma verdadeira comunidade.
      A questão da comunidade e do bem comum exige que o Estado não seja neutro, conforme defendem
os liberais, o Estado comunitário deve intervir encorajando os membros da comunidade a agir conforme
o modo de vida escolhido por esta comunidade.
      O bem comum deve ser a síntese dos objetivos e valores da comunidade, definindo a identidade dos
seus membros[45]. Para os comunitários, o individuo só pode se autodeterminar, e optar por uma
concepção do bem, num contexto comunitário e cultural[46], sustentado por uma política segura do bem
comum[47], é a chamada tese social. A finalidade é estabelecer uma percepção compartilhada de bem
comum, através da legitimidade da ação do estado, leva os cidadãos a aceitar sacrifícios em prol do bem-
estar social.
      A grande dúvida que se suscita na teoria política comunitária e não respondida pelos teóricos, como
contornar a questão dos membros que não participaram do estabelecimento dos fins daquela comunidade,
do seu modo de viver, membros historicamente excluídos, porque não lhes foram dadas as oportunidades
de deliberarem sobre a tese social, com o estabelecimento de algumas práticas excludentes?
       Os comunitários advogam que a concepção de bem comum, com legitimidade, requerem uma vida
cívica, com trocas de experiências e com linguagem compartilhada, para que todos tenham acesso às
conquistas culturais, a formação da vontade discursiva, o que poderia assegurar que ninguém seja
excluído das deliberações coletivas.
      A reflexão sobre a propriedade privada e seu conteúdo enquanto direito absoluto, numa ótica
comunitária, pode ser justificado como legitimo se representou o desejo dos membros de uma
comunidade em uma determinada conjuntura (a exemplo das revoluções burguesas que necessitaram
estabelecer instrumentos de instauração de uma nova ordem), ocorre, entretanto, que este conceito, ao
longo do desenvolvimento da sociedade capitalista, demonstrou ser profundamente excludente e
conduziu a uma perversa injustiça social, em face da concentração da propriedade privada em mãos de
alguns, em detrimento da maioria, assim sendo, os não-proprietários que não participaram dessa
deliberação e não a legitimaram, por obviamente não compartilhar das benesses oriundas daquele fim
estabelecido. Algumas críticas aos comunitários, versam exatamente neste aspecto: quem pode ser
considerado membro da comunidade (quem é o nós) para legitimar as escolhas e garantir a inclusão?  

 
Considerações finais1.

 
As questões centrais que nortearam a elaboração do presente estudo, foram entre outras, a análise do

conceito liberal de direito de propriedade privada, enquanto direito absoluto do titular, em usar, fruir e
dispor da coisa objeto de seu domínio, frente à emergência das questões sócio-ambientais que colocam
em cheque a própria concepção de propriedade à luz das várias teorias da justiça contemporâneas. Várias
indagações surgem desta reflexão. O conteúdo conceitual da propriedade privada coaduna-se com qual
projeto político? É possível a adoção de um projeto político com valor fundamental distinto daquele que
levou a positivação da propriedade privada como direito absoluto? O valor supremo das sociedades
liberais em regra é a liberdade, as exigências humanas neste novo século exigem a centralidade de que
valor fundamental? O princípio da igualdade pode se constituir num valor supremo se houver a
manutenção do conceito de propriedade privada tal qual foi proclamado? E finalmente, se há uma teoria
da justiça capaz de agregar valores fundamentais distintos?

 Por óbvio não se tenciona responder aqui todos esses questionamentos, no entanto numa reflexão
preliminar permite tecer algumas análises que acerca dos valores fundamentais contidos nas correntes
político-filosóficas que inspiram os diversos projetos políticos de cada sociedade, vislumbrado então qual
estrutura a determina.

As concepções de justiça que ressurgem após a publicação da obra de “Uma teoria de justiça” John
Rawls em 1971, têm no centro da polêmica o atrito e a convergência entre valores pessoais e políticos. A
centralidade de um valor, em uma dada teoria, permite analisa-la frente aos dilemas dessa era de crise
social e ecológica.

As várias teorias da justiça aqui sucintamente abordadas podem se situar em quatro campos: o
primeiro, os liberais, ditos igualitários (a partir de Rawls, mas que merece destaque Dworkin), que crêem
terem solucionado a tensão entre liberdade e igualdade;  num outro campo, os Comunitaristas (com
MacIntyre, Sandel, Taylor entre outros), tecendo críticas ao liberalismo, por entronizar o individualismo
que destrói os valores da comunidade; Uma terceira escola, os Libertários, pensadores liberais clássicos,
tradicionais ou conservadores, com teorizações acerca da prevalência do individualismo frente a
sociedade e no papel central do mercado, cujo expoentes são Nozick e Hayek; e em um outro campo
bastante distinto os marxistas, notadamente os analíticos, escola fundada por Cohen, Jon Elster e Adam
Przeworski, que se propõem a testar a validade cientifica da teoria marxista, na busca da justiça social.

A função de uma teoria da justiça é proceder ao exame dos problemas contemporâneos e as hipóteses
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de mediação tendo como norte a justiça social. Os projetos políticos sustentam-se em um arcabouço
estrutural que na sociedade hodierna se organiza juridicamente no regime de propriedade privada.  O
conteúdo de propriedade adotado por uma determinada sociedade, permitirá ou não a distribuição de
bens e a efetividade de uma determinada noção de justiça social. A propriedade então, encontra-se no
cerne do debate. Ao se conceber a propriedade privada como um direito absoluto, a concepção de justiça
que dela decorre serve apenas para legitimar o poder daqueles poucos e privilegiados proprietários.
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[1] O muro de Berlim representava muito mais do que uma divisão física da Alemanha, representava sim, a divisão do mundo em dois
blocos: Berlim Ocidental – aliados do mundo capitalista, liderados pelos Estados Unidos da América; Berlim Oriental, constituídos
pelos países simpatizantes do regime soviético. A queda do muro, símbolo dessa divisão se deu em 09 de novembro de 1989, e se
tornou o marco inicial da hegemonia do projeto liberal.
[2] Superpotência da era da guerra fria, de proporção continental, que liderava o projeto socialista e que foi dissolvida em 26 de
dezembro de 1991. Cumpre esclarecer que o colapso da URSS, teve início com a tentativa de modernização da União Soviética,
através do plano econômico, conhecido por Perestroika, com objetivo de dinamizar a economia e na área política e social, o plano
denominado Glasnost que tinha por finalidade estabelecer novos paradigmas à sociedade soviética, voltados à fim da burocracia e da
corrupção, através de instrumentos transparência política, liberdade de expressão e participação política democrática, em síntese, com
a apropriação de valores da democracia liberal.
[3] A teoria da justiça de Rawls, adota como valor fundamental a Concordância contratual; os comunitaristas, o bem comum; os
libertários, a liberdade; os utilitaristas, a utilidade; para Dworkin, os direitos e, para os teóricos socialistas, a igualdade.
[4] Will Kymlicka, Filosofia política contemporânea, São Paulo: Martins Fontes, 2006.
[5] Na antiguidade o Direito de Propriedade já era descrito como jus utendi, fruendi et abutendi, que significa o direito de usar, gozar
e abusar, ou dispor do bem objeto da propriedade.
[6] A declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789.
[7] O art. 2º da Declaração dos Direitos de 1789, estabelecia que o objetivo de toda associação política, é a conservação dos direitos
naturais, imprescritíveis ao homem, tais como a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão.
[8] Pessoas naturais são os seres humanos, as pessoas físicas ou indivíduos.
[9] Pessoas morais são as pessoas jurídicas, associações, igrejas, instituições e fundações.
[10] Espécie de direito real sobre coisa alheia, que divide o domínio em domínio iminente e domínio útil, sendo que o domínio
iminente é aquele atribuído ao proprietário, o verdadeiro senhor do bem, e o domínio útil é aquele atribuído ao enfiteuta, titular do
direito real sobre coisa alheia.
[11] O art. 153 da Constituição de Weimar, estabelece que a propriedade obriga ao titular desse direito a atender obrigações para com
a sociedade.
[12] A exemplo da Teoria de Justiça de John Rawls, baseada numa igualdade liberal.
[13] “Assim, dizem que, juntamente com o recurso mais antigo à ‘igualdade’ (socialismo) e à ‘liberdade’ (libertarismo), as teorias
políticas agora recorrem aos valores fundamentais da ‘concordância contratual (Rawls), do ‘bem comum (comunitarismo), da
‘utilidade’ (utilitarismo), dos ‘direitos’ (Dworkin) ou da androginia (feminismo),” Kymlicka, 2006, pg. 4.
[14] Segundo Kymlicka, pg. 15: “Nem todo utilitário aceitou a descrição ‘hedonista’ do bem-estar humano. Na verdade, podemos
identificar pelo menos quatro posições assumidas nessa questão: a) hedonismo do bem-estar; b) Utilidade de estado mental não
hedonista; c) satisfação de preferências e d) Preferências informadas.”
[15] O utilitarismo poderia justificar o sacrifício dos membros fracos e impopulares da comunidade para o benefício da maioria.
Contudo, o utilitarismo também foi usado para atacar os que detêm privilégios injustos à custa da maioria. (Kymlicka, pg. 60)
[16] John Rawls apresenta uma alternativa ao utilitarismo, com seu livro “The theory of justice”, em 1971, que influenciou
profundamente a filosofia política contemporânea.
[17] A concepção de justiça em Rawls é composta pela idéia central de que todos os bens primários sociais – liberdade e
oportunidade, renda e riqueza, e as bases do respeito de si mesmo – devem ser distribuídos igualmente, a menos que uma distribuição
desigual de qualquer um ou de todos estes bens seja vantajosa pra os menos favorecidos. Kymlicka, pg. 66.
[18] A sociedade é concebida por Rawls, com base no contrato social, em forma de associação mais ou menos auto-suficiente de
pessoas que, em suas relações, reconhecem a existência de regras de condutas obrigatórias, que na maioria das vezes, são cumpridas,
criando um sistema de cooperação social com objetivo de atingir o bem comum.
[19] Segundo Kymlicka, p. 67: “Poderíamos conseguir aumentar a renda de uma pessoa privando-a de suas liberdades básicas. Esta
distribuição desigual de liberdade favorece os que estão em pior situação de certa maneira (renda), mas de outra não (liberdade). E se
uma distribuição desigual de renda beneficiasse todo o mundo em termos de renda, mas criasse uma desigualdade de oportunidade
que fosse desvantajosa para aqueles com menos renda? Essa melhora da renda traz desvantagens com respeito à liberdade ou à
oportunidade?”. 
[20] Rawls, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2000, pg. 64.
[21] Parece claro observar que a teoria da igual oportunidade estimula políticas públicas de ações afirmativas.
[22] Kymlicka, apud Dworkin, pg. 72, esclarece que “o caráter imerecido dos bens naturais torna a visão prevalecente não instável,
mas ‘fraudulenta’. (...) E que se estamos genuinamente interessados em remover desigualdades imerecidas, então, a visão
prevalecente de igualdade de oportunidades é inadequada”.
[23] É o modo como as instituições sociais, econômicas e políticas se organizam para atribuição de direitos e deveres.
[24] Esta construção de Rawls é chamada por ele de “posição original” onde os indivíduos hipoteticamente sem saberem sua posição
na sociedade escolhem princípios que governarão. A posição original não deve ser confundida com estado de natureza.
[25] Kymlicka, p. 116: “Infelizmente, Rawls não oferece exatamente uma descrição dessa democracia possuidora de propriedade (...).
Além de uma proposta um tanto modesta para limitar heranças, Rawls não nos dá nenhuma idéia de como confrontar as injustiças em
nossa sociedade ou mesmo se pensa ou não que há injustiças substâncias a serem confrontadas”.
[26] Último parágrafo do prefácio à edição brasileira de Uma Teoria de Justiça, publicado em 2000.
[27] Wolff, 1977: 195; cf. Doppelt, 1981: 262; Clak and Gintis, 1978: 311-4, apud Kymlicka, pg. 116.
[28] Friedrich August Von Hayek (1899 – 1992), Economista austríaco, produziu obras influentes sobre política, ciências econômicas
e psicologia. Alguns livros granjearam fama, como “O caminho da servidão”, escrito em 1944, onde ataca o socialismo e o livro “A
liberdade e o sistema econômico” de 1938 e “Fundamentos da liberdade”, escrito em 1960, onde discute o princípio da liberdade, no
qual baseia sua proposta política.
[29] Robert Nozick (1938 – 2002), filósofo norte-americano, professor de Havard, sua obra mais famosa, escrita em 1974,
“Anarquia, Estado e Utopia”, se pretendia uma resposta libertária a “Uma teoria de justiça de John Rawls.
[30] Hayek, F.A. Os fundamentos da Liberdade. São Paulo: Visão, 1983, pg. 115.
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[31] Para Hayek, pg. 43: as classes desfavorecidas devem não somente aceitar e justificar a desigualdade presente, mas agradecer pelo
bem-estar que desfrutam no presente.
[32] Segundo Hayek, pg. 36: “defender a liberdade não significa opor-se à organização, que constitui um dos meios mais poderosos
que a razão pode empregar, mas opor-se a toda organização exclusivista, privilegiada ou monopólica, ao emprego da coerção para
impedir que outros tentem apresentar melhores soluções”.
[33] Kymlicka, pg. 120, faz menção a famosa critica de Hayek, em Caminhos da Servidão, quanto a atuação do governo no controle
da vida econômica e da disposição desse governo em controlar todos os aspectos da vida humana.
[34] Kymlicka, pg. 122.
[35] Nozick afirma que as coisas vêm ao mundo já vinculadas às pessoas que possuem direito a elas, 1974, pg. 160.
[36] “A justiça busca mediar conflitos entre indivíduos, ao passo que o comunismo supera estes conflitos e, portanto, supera a
necessidade de justiça.”, p. 204.
[37] Kymlicka, pg. 208: “Nossa preocupação deve ser com a propriedade, pois ela permite às pessoas não apenas auferir maior renda,
mas também obter um instrumento de controle sobre a vida dos outros. Um esquema de tributação redistributiva pode deixar um
capitalista e um trabalhador com rendas iguais, mas ainda deixaria um capitalista decidir como o trabalhador emprega boa parte do
seu tempo, um poder de que o trabalhador carece na relação com o capitalista”.
[38] O que é muito interessante observar nessa passagem da obra “O Capital” Tomo III[38], é a idealização realizada por Marx de
uma propriedade coletiva, com a finalidade da conservação desse recurso natural para gerações futuras, na perspectiva de uma
utilização sustentável da terra.
[39] Segundo Kymlicka, pg. 219: “O paradigma da injustiça pra os marxistas é a exploração e, na nossa sociedade, a exploração do
trabalhador pelo capitalista”. (...) “Neste uso técnico, exploração refere-se ao fenômeno específico que o capitalista extrair do
trabalho – na forma de bens produzidos – mais valor do que é pago ao trabalhador em troca deste trabalho – na forma de salários.
[40] Kymlicka, pg. 243: “Na visão marxista qualquer relação de trabalho é alienante, já que o trabalhador renuncia ao controle sobre
sua força de trabalho e sobre os produtos de seu trabalho”.
[41] Gerard Allan Cohen, fundador do marxismo analítico, com a publicação em 1978, do livro de seu “Theory of history: A
Defence”, como forma de testar a validade cientifica do marxismo. Cohen e outros estudiosos do marxismo, como Jon Elster (filósofo
norueguês, radicado nos EUA) e Adam Przeworski (cientista político polonês, professor da universidade de Chicago) entre outros,
reunidos formaram o chamado “Grupo de Setembro”, assim conhecidos por se reunirem sempre em setembro, para debaterem sobre
temas marxistas.
[42] Cohen apud Kymlicka, pg. 251.
[43] Dentre os teóricos comunitários, se destacam: Alasdair MacIntyre (After Virtue, 1981), obra que procura refundar a moral de
raiz aristotélica, baseada em virtudes e não em princípios universais; Michel Walzer (As esferas da Justiça, 1983) onde se posiciona
contra a justiça distributiva; Michel Sandel, (Liberalismo e os limites da justiça, 1982), segundo o qual o bem comum só pode ser
conhecido num contexto social; Charles Taylor (Cross-Purposes: The liberal-communitarian debate, 1989), onde demonstra estar
muito próximo dos liberais, embora os critique; entre outros.
[44] Segundo Kymlicka, pg. 265: “Na visão liberal do eu, os indivíduos são considerados livres pra questionar sua participação nas
práticas sociais existentes e optar por sair delas se lhes parecer que não valem mais a pena. Como resultado, os indivíduos não são
definidos pela sua condição de membros de qualquer relação econômica, religiosa, sexual ou recreativa especial, já que são livres
para questionar e rejeitar qualquer relação especifica”.
[45] Kymlicka apud Sandel afirma que “a busca compartilhada de um objetivo comunal não é uma relação que eles escolhem, como
em uma associação voluntária, mas um apego que descobrem, não meramente um atributo, mas um constituinte de sua identidade.”,
pg. 273.
[46] As percepções comunitárias para estabelecimento da tese social têm origem no mercado cultural da sociedade civil.
[47] Política conduzida por um Estado perfeccionista.
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ZONEAMENTO AGROECOLÓGICO DA CANA-DE-AÇÚCAR COMO MECANISMO DE EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

AGRO-ECOLOGICAL ZONING OF SUGAR-CANE CULTIVATED AREAS AS A MECHANISM OF CONCRETION OF THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Carlos Sérgio Gurgel da Silva
Claudomiro Batista de Oliveira Junior

RESUMO
O presente artigo tem como principal objetivo abordar a importância do zoneamento ambiental para o desenvolvimento de atividades econômicas potencialmente
causadoras de significativas degradações ambientais, em especial o zoneamento agrocológico da cana-de-açúcar no Brasil, regulado pelo Decreto nº 6.961 de 17 de
setembro de 2009. Antes de adentrarmos nas especificidades deste decreto, trataremos da abordagem do meio ambiente na Constituição de 1988, para em seguida
abordarmos a questão do desenvolvimento sustentável como princípio do direito ambiental, notadamente o mais importante de todos, na medida em que reconhece os
recursos ambientais como fontes finitas que precisam de planejamento para o uso. Neste contexto, o Zoneamento surge como importante instrumento, na medida em
que disciplina a forma de uso e ocupação dos espaços reservados à atividade, como também identifica as áreas em que não são permitidos quaisquer usos e ocupações.
Somente com esta forma de planejamento é possível dar concretude não só ao princípio constitucional do desenvolvimento sustentável, como também o princípio da
precaução e da prevenção, na medida em que o Estado se antecipa ao uso do ambiente pelos particulares, impondo limitações, inclusive ao direito de propriedade. O
Zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar veio suprir uma lacuna que existia neste setor (como ainda existe para outras atividades agrícolas) reforçando a
necessidade do cumprimento da função social da propriedade rural, nos termos do art. 186 da Constituição Federal de 1988.
PALAVRAS-CHAVES: Zoneamento agroecológico. Cultivo da cana-de-açúcar. Princípio do Desenvolvimento Sustentável. Política ambiental. Uso e ocupação do
solo.

ABSTRACT
The present article has as main objective to approach the importance of the environment zoning for the development of economic activities that are potentially causing of
significant environmental degradations, in special the agro-ecological zoning of the sugar-cane cultivated areas in Brazil, regulated by the Decree nº 6.961/2009. Before
we approach the specificities of this decree, we will deal with the boarding of the environment in the Constitution of 1988, for after that approaching the question of the
sustainable development as principle of the enviromental law, mainly the most important of all, in the measure where it recognizes the environmental resources as finite
sources that they need planning for the use. In this context, the Zoning appears as important instrument, because it disciplines the form of use and occupation of the
private spaces to the activity, as well as identifies the areas where to any uses and occupations are not allowed. Only with this form of planning it is possible to turn
reality not only the constitutional principle of the sustainable development, as well as the principles of precaution and prevention, in the measure where the State
anticipates itself to the use of the environment by the particular ones, imposing limitations, also to the property right. The agro-ecological Zoning of the sugar-cane
cultivated areas came to supply a gap that existed in this sector (as still it exists for other agricultural activities) strengthening the necessity of the fulfilment of the social
function of the country property, in the terms of art. 186 of the Federal Constitution of 1988.
KEYWORDS: Agro-ecological zoning. Sugar-cane cultivated areas. Principle of sustainable development. Environmental politics. Land use and occupation

1. INTRODUÇÃO

 

O cultivo da cana-de-açúcar é amplamente difundido nos estados da região Nordeste do Brasil e no Estado de São Paulo. São inúmeros os produtos derivados da cana-
de-açúcar, no entanto, os principais do ponto de vista econômico são o álcool, o açúcar e a aguardente, os quais têm boa aceitação no mercado brasileiro. Como
conseqüência deste mercado, observa-se atualmente uma progressiva demanda por áreas destinadas à ampliação desta cultura agrícola.

O plantio da cana-de-açúcar é geralmente feito em extensas áreas planas, denominadas tabuleiros costeiros. Os tabuleiros costeiros têm como principais características a
presença de solos profundos, bastante desenvolvidos e permeáveis. O regime pluviométrico das áreas de cultivo da cana-de-açúcar no Brasil é bastante diversificado,
como o são as áreas de cultivo espalhadas pelo território brasileiro. No entanto, fato comum a todas estas áreas é a elevada precipitação pluviométrica, com índices que
ultrapassam a marca dos 1.000 (mil) milímetros anuais.

A atividade da cana-de-açúcar, devido ao seu peculiar processo produtivo, que tem início com o preparo (correção e adubação) dos solos para o plantio, passando pelo
próprio plantio, depois pela colheita (facilitada pelas queimadas dos canaviais) e por fim pelo processo de beneficiamento e industrialização possui uma elevada
potencialidade para a degradação dos ecossistemas adjacentes. Como exemplo basta recordar que durante este último processo, são comuns as emissões de gases
poluentes e o lançamento dos efluentes nos cursos d'água do entorno.

Visando ordenar a ocupação e os usos dos espaços destinados ao cultivo de cana-de-açúcar foi publicado, em 17 de setembro de 2009, o Decreto nº 6.961, que aprovou
o zoneamento[1] agroecológico da cana-de-açúcar e determinou ao Conselho Monetário Nacional o estabelecimento de normas para as operações de financiamento ao
setor sucroalcooleiro, nos termos deste zoneamento.

O presente artigo tem como principal objetivo analisar os principais aspectos do referido decreto de modo a destacar a importância do zoneamento ambiental (gênero do
qual o zoneamento agroecológico é espécie) para a concretização dos princípios constitucionais do meio ambiente, em especial o princípio do desenvolvimento
sustentável. Para tanto, far-se-á uma abordagem do meio ambiente na Constituição de 1988, abordando em seguida a questão do desenvolvimento sustentável como
princípio do direito ambiental, para só então adentrarmos na abordagem do zoneamento ambiental e do zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar.

 

2. ZONEAMENTO AGROECOLÓGICO DA CANA-DE-AÇÚCAR COMO MECANISMO DE EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 

Significativa parcela do território brasileiro possui terrenos próprios para o cultivo desta cultura. Tal fato se deve tanto aos solos, ideais em nutrientes e em profundidade
(permitindo a utilização de maquinários agrícolas), quanto à topografia do terreno e a presença do clima tropical.

Muitos atribuem ao cultivo da cana-de-açúcar o desmatamento de extensas áreas de Mata Atlântica em todo o país. Desde o século XVI, por volta d 1530, que se
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desenvolve o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. Esta cultura agrícola consistiu na primeira grande atividade econômica do Brasil no período colonial. No Nordeste,
praticamente toda a área onde estava situada a Mata Atlântica (zona da mata pernambucana e região agreste) cedeu lugar a áreas de cultivo da cana-de-açúcar. Imensos
latifúndios, em regime de plantation, produziam a cana que serviria, principalmente, ao fabrico de açúcar, que era destinado à Metrópole e a outros países da Europa,
que mantinham relações comerciais com Portugal.

No entanto, a atividade canavieira entrou em declínio, na medida em que se desenvolveu no Brasil uma outra atividade econômica: a mineração, principalmente na
província de Minas Gerais[2]. Todos os esforços do Estado brasileiro estavam direcionados à exploração do ouro e de diamantes no interior do país. Por volta da
segunda metade do século XVIII, o desenvolvimento da atividade da cana-de-açúcar se restringiu a algumas pequenas áreas no Nordeste. Extensas áreas onde antes se
desenvolvia o cultivo da cana foram abandonadas.

O retorno da atividade canavieira, com repercussão econômica nacional, se deu apenas no século XX, na década de 1970, mais especificamente no ano de 1975, quando
através do Decreto nº 76.593, foi instituído o Programa Nacional do Álcool, conhecido também por Proálcool. Este programa tinha como objetivo o estímulo à
produção do álcool, visando o atendimento das necessidades do mercado interno e externo e à política de combustíveis alternativos. Segundo o referido decreto, a
produção do álcool oriundo da cana-de-açúcar, da mandioca ou de qualquer outro insumo deveria ser incentivada por meio da expansão da oferta de matérias-primas,
com especial ênfase no aumento da produção agrícola, da modernização e ampliação das destilarias.

O principal objetivo deste programa foi evitar o aumento da dependência externa de divisas quando dos choques de preço de petróleo. Só para se ter um idéia da
grandeza do programa, no período entre 1975 a 2000 foram produzidos cerca de 5,6 milhões de veículos movidos a álcool hidratado. Acrescido a isso, o programa
ainda substituiu por uma fração de álcool anidro (entre 1,1% a 25%) um volume de gasolina pura consumida por uma frota superior a 10 milhões de veículos a gasolina,
evitando, assim, nesse período, segundo dados colhidos no site biodieselbr.com, emissões de gás carbônico da ordem de 110 milhões de toneladas de carbono (contido
no CO2), a importação de aproximadamente 550 milhões de barris de petróleo, e ainda, proporcionando uma economia de divisas da ordem de 11,5 bilhões de
dólares[3].

No entanto, este programa viveu tempos de crise. No período entre 1986 a 1995, devido à queda nos preços do Petróleo, houve um desestímulo à continuidade da
política de energias alternativas que visava à redução do consumo de combustíveis fósseis, uma vez que os incentivos e programas especiais de crédito foram se
escasseando. Vale lembrar também que neste período o aumento ou redução do consumo de álcool era determinado apenas pelo interesse econômico e não pelo
interesse ambiental, de redução das emissões de gases responsáveis pelo aquecimento global, que só veio ganhar coro após a realização da Conferência de Mudanças
Climáticas de Quioto, em 1997.

A fase atual é de retorno, mais uma vez, ao desenvolvimento da atividade. Desta vez as perspectivas econômicas são mais promissoras, pois o interesse parte não só do
mercado nacional, mas também da comunidade internacional, conscientizada dos males ambientais decorrentes do consumo de combustíveis fósseis. Muitos países, entre
eles os Estados Unidos estão interessados em conhecer a tecnologia brasileira de produção de etanol, prevendo, no futuro, o esgotamento do petróleo ou o aumento no
preço deste, além da preocupação com o meio ambiente, que infelizmente não é a principal causa.

A preocupação com o aquecimento global, tão difundido nos fóruns internacionais ambientais, tem despertado o interesse dos Estados pela busca de energias
alternativas, entre elas os biocombustíveis, a energia eólica, energia hidráulica, energia solar (fotovoltaica), energia nuclear, entre outras. No Brasil a realidade não é
diferente. E nesse contexto, a produção de álcool tem tido destaque.

Trinta anos depois do início do Proálcool, o Brasil vive agora uma nova expansão dos canaviais com o objetivo de oferecer, em grande escala, o combustível alternativo.
O plantio avança além das áreas tradicionais, do interior paulista e do Nordeste, e espalha-se pelos cerrados. A nova escalada não é um movimento comandado pelo
governo, como a ocorrida no final da década de 70, quando o Brasil encontrou no álcool a solução para enfrentar o aumento abrupto dos preços do petróleo que
importava[4].

A corrida para ampliar unidades e construir novas usinas é movida por decisões da iniciativa privada, convicta de que o álcool terá, a partir de agora, um papel cada vez
mais importante como combustível, no Brasil e no mundo. A tecnologia dos motores flex fuel veio dar novo fôlego ao consumo interno de álcool. O carro que  pode ser
movido a gasolina, álcool ou uma mistura dos dois combustíveis foi introduzido no País em março de 2003 e conquistou rapidamente o consumidor. Hoje a opção já é
oferecida para quase todos os modelos das indústrias e, os automóveis bicombustíveis ultrapassaram pela primeira vez os movidos a gasolina na corrida do mercado
interno. Diante do nível elevado das cotações de petróleo no mercado internacional, a expectativa da indústria é que essa participação se amplie ainda mais. A relação
atual de preços faz com que o usuário dos modelos bicombustíveis dê preferência ao álcool[5].

Se de um lado são apontados os benefícios que a redução das emissões de gás carbônico pode trazer à saúde do planeta, com a substituição dos combustíveis fósseis
pelos biocombustíveis, são apontados também outros dois problemas, que são: a) o da redução da biodiversidade decorrente do desmatamento de áreas nativas (com seu
ecossistema) e sua substituição por uma única espécie vegetal, a da cultura visada; b) o agravamento da crise alimentar no mundo, devido a utilização de vastas áreas
para a produção de uma cultura que não alimenta, senão os cofres do Estado e dos empresários do setor.

No entanto, neste momento convém lembrar que o constituinte acatou a teoria da tolerabilidade do dano ambiental, desde que este dano não seja significativo. É o que
se infere do art. 225, §1º, IV, que impõe ser dever do Poder Público "exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade". Por esta razão, não é razoável que se condene uma
atividade tão importante para o desenvolvimento da economia nacional, por quaisquer dos motivos acima apontados, por si só considerados.

A sugestão que se faz, visando evitar que o desenvolvimento desta atividade se torne em afronta aos princípios[6] do direito ambiental, é a utilização do instrumento
previsto na Lei 6.938/81, a saber, o zoneamento ambiental[7], como forma de regular, da forma mais eficiente possível, o desenvolvimento da atividade da cana-de-
açúcar.

Tal instrumento constitui, inclusive, uma exigência da Constituição brasileira de 1988[8], que em seu art. 225, §1º, incisos III e V impõe ao Poder Público o dever de,
respectivamente: a) definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; e b) controlar a
produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.

Os impactos ambientais desta atividade podem ser inúmeros e em diversas etapas do processo, tais como demonstrados a seguir: No plantio: 1) Contaminação do lençol
freático e demais corpos d'água pela utilização de fertilizantes (adubos químicos); 2) Desmatamentos de florestas nativas; 3) Redução da biodiversidade; 4) Erosão
superficial. No desenvolvimento da lavoura: 1) Contaminação do lençol freático e demais corpos d'água pela utilização de pesticidas (controle de pragas); Na colheita:
1) Esterilização da parte fértil do solo (horizonte 0[9]) com a utilização de fogo para facilitar o corte da cana; 2) Risco de incêndio em áreas de florestas nativas
adjacentes, devido às fagulhas que se lançam ao ar do fogo nos canaviais; 3) Após a colheita, segue o risco de erosão, devido mais uma vez à ausência de cobertura
vegetal; Na produção e beneficiamento: 1) Emissões de gases poluentes; 2) Lançamento de efluentes e outros produtos não aproveitáveis no ambiente adjacente às
usinas e indústrias, gerando poluição dos corpos d'água e/ou contaminação dos solos.
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2.1 Meio Ambiente na Constituição de 1988

 

SILVA (2008) recorda que a Constituição Federal de 1988, pela primeira vez na história das Constituições brasileiras, dedicou um capítulo exclusivo ao trato das
questões ambientais. É o capítulo VI, que no art. 225, estabelece que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público[10] e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações[11]."

Dispõe ainda o parágrafo primeiro, inciso III deste artigo, que incumbe ao Poder Público: "definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através da lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção". Desta forma, não resta dúvida que quando um entre federado realiza o licenciamento ambiental de atividades
efetivas ou potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental, está buscando dar efetividade a vários princípios do direito ambiental, tendo-se como base
o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A primeira referência expressa ao meio ambiente ou a recursos ambientais na Constituição Federal de 1988 vem logo no art. 5º, LXXIII, que confere legitimação a
qualquer cidadão para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Em seguida, o art. 20, II, considera, entre os bens da União, as terras devolutas, indispensáveis à preservação do meio ambiente. Segue-se o art. 23, III, onde se
reconhece a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para "proteger as paisagens naturais notáveis e o meio ambiente", "combater a
poluição em qualquer de suas formas.

O art. 24, VI, VII e VIII, segundo SILVA (2002), dá competência concorrente à União, Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre "florestas, caça, pesca, fauna,
conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição", sobre "proteção ao patrimônio histórico, cultural,
artístico, turístico e paisagístico", bem como sobre "responsabilidade por dano ao meio ambiente[12], ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico"

Convém destacar ainda os artigos: 91, §1º, III, que dispõe que uma das atribuições do Conselho de Defesa Nacional é de opinar sobre o efetivo uso das áreas
indispensáveis à segurança do território nacional, especialmente na faixa de fronteira e nas áreas relacionadas com a preservação e exploração dos recursos naturais de
qualquer tipo; 129, III, que declara ser umas das funções institucionais do Ministério Público: promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social,do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 170, VI, que destaca que a defesa do meio ambiente é um dos princípios da
ordem econômica; 173, §5º, que reza que o Estado favorecerá a organização de atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente;
186, que dispõe que a função social (da propriedade rural) é cumprida quando a propriedade atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência
estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente; III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores, sob pena
de desapropriação para fins de reforma agrária (art. 184); art. 200, que trata da "Ordem Social" e onde a onde declara que ao Sistema Único de Saúde compete, entre
outras atribuições, "colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho"; art. 216, V, que dispõe sobre bens integrantes do patrimônio cultural
brasileiro; e art. 231, §1º, que refere-se às terras ocupadas por silvícolas, imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar.

Como nitidamente se percebe, a Constituição Federal quer proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações como princípio de ética e da solidariedade
entre elas. Como a continuidade da vida depende da solidariedade da presente geração para o destino das futuras gerações, criou-se o princípio da responsabilidade
intergeracional.

 

2.2. Desenvolvimento sustentável como princípio do direito ambiental

 

O princípio do desenvolvimento sustentável[13], também chamado por alguns doutrinadores (entre eles Paulo Affonso Leme Machado) de princípio do acesso
eqüitativo aos recursos naturais, ou ainda, de princípio da eqüidade ambiental é aquele que prega o desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades.

Segundo GIANSANTI (1998) o termo ganhou difusão a nível mundial após a publicação do relatório Nosso Futuro Comum, que ficou conhecido como Relatório ou
Informe Brundtland, que leva o nome da coordenadora dos trabalhos da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, Gro Harlem Brundtland.

Nesta linha de raciocínio, MACHADO (2009) recorda que a Declaração de Estocolmo/72 tratou também da matéria em seu Princípio 5: "Os recursos não renováveis do
globo devem ser explorados de tal modo que não haja riscos de serem exauridos e que as vantagens extraídas de sua utilização sejam partilhadas a toda a humanidade.
Record ainda que a eqüidade no acesso aos recursos naturais deve ser enfocada não só com relação à localização espacial dos usuários atuais, como em relação aos
usuários potenciais das gerações vindouras. Um posicionamento equânime não é fácil de ser encontrado, exigindo considerações de ordem ética, científica e econômica
das gerações atuais e uma avaliação prospectiva das necessidades futuras, nem sempre possíveis de serem conhecidas e medidas no presente.

A Constituição Brasileira de 1988 foi expressa ao consagrar o princípio do desenvolvimento sustentável no caput do art. 225, ao afirmar que todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Existe um linha muito tênue separando o direito ao uso dos recursos ambientais hoje disponíveis para atender às necessidades do presente e o direito das futuras
gerações ao usufruto dos mesmos recursos ambientais. A forma como exploramos e utilizamos o meio ambiente guarda relação próxima com a ética ambiental, na
medida em que somos levados à pensar que herança estamos deixando para nossos descendentes.

 

2.3 Espaços territoriais especialmente protegidos

 

A Constituição Federal de 1988 incumbiu o Poder Público de definir em todas as unidades da Federação os espaços territoriais e os componentes a serem especialmente
protegidos. CANOTILHO e LEITE (2007) afirmam que em seu sentido ecológico, a expressão espaços territoriais e seus componentes remete á concepção de
ecossistema, aqui entendido como parte integrante de um conceito mais amplo, o de biodiversidade. Sendo áreas representativas de ecossistemas, e portanto, portadora
de atributos ambientais relevantes, esses espaços, sejam eles, públicos, sejam privados, devem sujeitar-se a um regime jurídico especial que assegure sua relativa
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imodificabilidade e sua utilização sustentada.

No plano infraconstitucional, CANOTILHO e LEITE (2007) destacam o fato deque a Lei nº 4.771/1965, mesmo antes do advento da Constituição de 1988, já conferia
especial proteção a determinados espaços territoriais. Trata-se das áreas de preservação permanente, assim entendidas aquelas cobertas ou não por vegetação nativa
"com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxogênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas".

Neste sentido MUKAI (2002) lembra que a Lei nº 6.902/1981 dispôs sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental. O art. 8º desta lei confere
ao Poder Executivo (Federal, Estadual ou Municipal), quando houver relevante interesse público, o poder de declarar determinadas áreas do Território Nacional como
de interesse para a proteção ambiental, a fim de assegurar o bem-estar das populações humanas e conservar ou melhorar as condições ecológicas locais.

Em cada Área de Proteção Ambiental, dentro dos princípios constitucionais que regem o exercício do direito de propriedade, o Poder Executivo estabelecerá normas
limitando ou proibindo (art. 9º): a) a implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, capazes de afetar mananciais de água; b) a realização de
obras de terraplanagem e abertura de canais, quando estas iniciativas importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais; c) O exercício de atividades
capazes de provocar uma acelerada erosão das terras e/ou um acentuado assoreamento das coleções hídricas; d) O exercício de atividades que ameacem extinguir, na
área protegida, as espécies raras da biota regional.

No entanto, a lei mais importante para a proteção de espaços territoriais e seus recursos ambientais é a Lei nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação da Natureza (SNUC), vindo expressamente a regulamentar, entre outros, o inciso III do §1º do art. 225 da Constituição Federal.

O conceito de unidade de conservação foi estabelecido por esta lei, nos seguintes termos: "espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção."

Para CANOTILHO e LEITE (2007), de acordo com a Lei nº 9.985/2000, as unidades de conservação dividem-se em dois grandes grupos, Unidades de Proteção
Integral e Unidades de Uso Sustentável, cada um deles com características específicas. A criação de qualquer das categorias de unidades de conservação pertencentes
ao grupo de proteção integral (Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre) ou de uso sustentável (Área
de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva do Desenvolvimento Sustentável e
Reserva Particular do Patrimônio Natural) dependerá de ato do Poder Público, devendo ser precedida de estudos técnicos e consulta pública (na maioria dos casos) (Lei
9.985/2000, art. 22). Uma vez instituídos, esses espaços passam a integrar o SNUC, um sistema constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais,
estadual e municipais (Lei 9.985/2000, art. 23).

Como se observa, é dever do Estado instituir limitações ao uso da propriedade privada quando o interesse público o justificar, e ainda, limitar o uso e ocupação do solo
rural, reservando áreas de proteção ambiental, áreas de proteção permanente, zonas de interesse estratégico como no caso de áreas de recarga do aqüífero, entre outras,
para sua devida proteção.

 

2.4. Zoneamento Ambiental como instrumento da política ambiental

 

O zoneamento ambiental constitui uma forma de planejamento[14] do uso e ocupação do território. Nas lições de MACHADO (2009) consta que a primeira experiência
de política pública voltada ao desenvolvimento do instrumento do zoneamento ambiental se deu com o II Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico (PND), uma
vez que este salientou a necessidade de uma política ambiental em três áreas principais: meio ambiente na área urbana, o levantamento e a defesa do patrimônio de
recursos de natureza e defesa e promoção da saúde humana[15]. Para este doutrinador, "nesse quadro terão particular significação as políticas de uso do solo, urbano e
rural, dentro do zoneamento racional". Este referido plano (PND) define também normas para o zoneamento ambiental industrial ao estabelecer uma política de
localização industrial.

No plano legal, a importância da Lei 6.938/1981 foi de uma grandeza ímpar, pois a mesma incluiu o zoneamento como um dos instrumentos postos à disposição da
Administração Pública para o cumprimento da função social da propriedade e para dar efetividade aos princípios que norteiam a política ambiental, expostos nos incisos
I, II, III, V e IX do artigo 2º deste mesmo diploma legal.

No entanto, a "sacralização" deste instrumento adveio com a previsão constitucional, feita no artigo 21, inciso IX, que atribuiu competência à União para "elaborar e
executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social". Nesta esteira de considerações, MACHADO (2009) recorda
que no desenvolvimento social deve-se inserir o meio ambiente, que faz parte do Título VIII - Da Ordem Social.

Vale destacar ainda que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, inciso III, prescreve que para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum de todos e essencial à sadia qualidade de vida, o Poder Público está obrigado a "definir, em todas as unidades da
Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção".

No que tange a relação entre zoneamento ambiental com o direito de propriedade, BANUNAS (2003) cita trecho da obra Direito ambiental brasileiro, de autoria de
Paulo Affonso Leme Machado em que este autor resume com precisão a importância e o destaque que o zoneamento ambiental possui sobre o direito de propriedade:
"O zoneamento ambiental é um dos aspectos do poder de polícia[16] administrativa, que atua com a finalidade de garantir a salubridade, a tranqüilidade, a paz, a saúde,
o bem-estar do povo. O zoneamento ao discriminar usos, representa uma limitação do direito dos cidadãos. A propriedade não poderá ser utilizada da maneira desejada
unicamente pelo proprietário.".

Verifica-se, de forma nítida, que o Estado brasileiro reconhece a importância do zoneamento ambiental como mecanismo necessário e imprescindível para o
desenvolvimento sustentável das mais diversas atividades[17].

Ainda sobre o zoneamento ambiental, convém lembrar a lição do mestre espanhol Ramon Martin Mateo, citado por MUKAI (2002), para quem as decisões de
zoneamento ambiental, em sua maioria, devem operar sobre um território muito mais extenso (do que o nível municipal), dentro do qual hão de conjugar-se as
correspondentes opções. Como mínimo será o espaço regional, o âmbito significativo para os pronunciamentos ambientais básicos, em muitos casos, porém, terá que se
levar em conta todo o espaço nacional e, inclusive, aparecerão implicações supranacionais.

Vejamos na seqüência, mais detidamente, algumas das principais características dos diversos tipos de zoneamentos existentes no Brasil.
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2.5. - Zoneamento Agrícola

 

O zoneamento agrícola ou agrário é, segundo ANTUNES (1999), uma transposição para a área rural e a atividade agrícola das disposições de Zoneamento
originalmente concebidas para as regiões urbanas. Segundo este autor, o Zoneamento agrícola tem luz própria e não está mais submetido às influências do Zoneamento
urbano.

Para este autor a Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra) foi a primeira lei brasileira a tratar sobre o zoneamento agrícola. No art. 43 da referida lei
consta o estabelecimento da competência do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária para a realização de estudos de zoneamento homogêneo no ponto de vista sócio-
econômico e das características da estrutura agrária.

Vale destacar ainda que a Lei 8.171, de 17 de janeiro de 1991 estabelece em seu artigo 19, inciso III, que é de atribuição do Poder Público realizar Zoneamentos
agroecológicos que permitam estabelecer critérios para o disciplinamento e o ordenamento da ocupação espacial pelas diversas atividades produtivas, bem como para a
instalação de novas hidrelétricas

 

2.6. Zoneamento Agroecológico da cana-de-açúcar

 

O Zoneamento agroecológico é espécie do gênero Zoneamento Ambiental, só que direcionado à ordenação das áreas destinadas às culturas agrícolas, de modo a
conciliar os interesses de desenvolvimento econômico com os interesses da defesa do meio ambiente, dando efetividade ao princípio do desenvolvimento sustentável,
previsto o art. 225, caput da Constituição Federal de 1988.

Vale destacar que através deste instrumento é feita a ordenação da ocupação das áreas aptas à cultura da cana-de-açúcar, e de seus respectivos usos, de modo a permitir
o cumprimento da função social da propriedade rural[18], na medida em que possibilita a identificação de limites técnicos ao desenvolvimento da atividade, e auxilia na
defesa ambiental quando, por exemplo, proíbe a utilização de determinados produtos que poderiam até auxiliar no combate a pragas ou no aumento de produtividade
desta cultura, mas que certamente comprometeria a qualidade ambiental dos cursos d'água presentes no entorno, poluindo-os.

Neste sentido, vale transcrever trecho do pensamento de BENATTI (2003), que destaca que é interessante notar que na literatura internacional a categoria utilizada é
ordenamento territorial; no Brasil, desde a década de 80, a burocracia estatal utiliza a nomenclatura "Zoneamento Ecológico Econômico", que veio a se consolidar na
década seguinte como termo oficial. A Constituição Federal, em seu art. 21, IX, fala em "elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de
desenvolvimento econômico e social". No final da década de 90 os documentos oficiais começam a fazer uma distinção entre zoneamento ecológico econômico e
ordenamento territorial, apresentando aquele como um instrumento técnico e político para tomada de decisão, enquanto este como plano mais geral para disciplinar a
ocupação e a exploração do solo e dos recursos naturais.

Como já nos referimos em momento anterior, o Decreto nº 6.961, de 17 de setembro de 2009 instituiu o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar no Brasil. Trata-
se de um macro estudo, realizado com o auxílio de técnicas de processamento digital, o qual permitiu a avaliação do potencial das terras para a produção da cultura da
cana-de-açúcar em regime de sequeiro (sem irrigação plena) no país. Para tanto, tomou-se como base as características físicas, químicas e mineralógicas dos solos,
expressos espacialmente em levantamentos de solos e em estudos sobre risco climático, relacionados com os requerimentos da cultura (precipitação, temperatura,
ocorrência de geadas e veranicos).

Como resultado dos levantamentos e estudos desenvolvidos durante a realização do zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar percebeu-se que algumas áreas
mereciam especial proteção e que por este motivo não poderiam ser destinadas ao cultivo desta cultura. São elas: 1) Áreas com declividade superior a 12%, observando-
se a premissa de colheita mecânica e sem queima para as áreas de expansão; 2) Áreas com cobertura vegetal nativa; 3) Áreas em biomas Amazônia, Pantanal e a Bacia
do Alto Paraguai; 4) Áreas de proteção ambiental; 5) Terras indígenas; 6) Remanescentes florestais; 7) Dunas; 8) Mangues; 9) Escarpas e afloramentos de rochas; 10)
Reflorestamentos; e 11) Áreas urbanas e de mineração.

Dispõe ainda o anexo do Decreto 6.961/2009 que foram também excluídas nos Estados da Região Centro-Sul (GO, MG, MT, MS, PR e SP) as áreas atualmente
cultivadas com cana-de-açúcar no ano 2007/2008, utilizando-se o mapeamento realizado pelo Projeto CanaSat - INPE.

Além dos objetivos já tratados, o zoneamento agroecológico previsto no decreto em tela visa também: a) oferecer alternativas econômicas sustentáveis aos produtores
rurais; b) disponibilizar base de dados espaciais para o planejamento do cultivo sustentável das terras com cana-de-açúcar em harmonia com a biodiversidade e a
legislação vigente; c) fornecer subsídios para o planejamento de futuros pólos de desenvolvimento no espaço rural; d) alinhar o estudo com as políticas governamentais
sobre energia; e) indicar e espacializar áreas aptas à expansão do cultivo de cana-de-açúcar em regime de sequeiro (sem irrigação plena) e, por fim; f) fornecer as bases
técnicas para a implementação e controle das políticas públicas[19] associadas.

Assim como o Plano Diretor é o instrumento básico para a política urbana, o Zoneamento ambiental, e no caso do presente estudo, o Zoneamento agroecológico da
cana-de-açúcar é o instrumento básico para o desenvolvimento desta atividade no país. Neste sentido, vale frisar que se trata de documento de consulta obrigatória para
o planejamento desta atividade econômica. Neste sentido, é possível afirmar que o Poder Público encontra-se vinculado ao conteúdo do Zoneamento agroecológico da
cana-de-açúcar sempre que formular políticas públicas complementares o desenvolvimento desta atividade.  

O Decreto em tela dispõe que o Zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar será coordenado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em parceria
com o Ministério do Meio Ambiente e que servirá como instrumento para a tomada de decisões ao nível federal e estadual, e implantação de políticas públicas voltadas
para o ordenamento da expansão do cultivo desta cultura, para fins industriais.

Ainda segundo este Decreto, vários segmentos da sociedade podem ser apontados como potenciais beneficiados nos resultados deste estudo, entre eles: a) instituições
de pesquisa, ensino e tecnológicas, públicas ou privadas, relacionadas ao meio ambiente e a agricultura; b) organizações não governamentais; c) órgãos de planejamento
e desenvolvimento públicos das esferas federais, estaduais e municipais; d) assessorias parlamentares; e) Ministério Público; f) organizações internacionais, entre outros.

Em síntese, com o Zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar o Estado brasileiro visa reduzir os impactos ambientais decorrentes desta atividade, permitindo que
haja um ordenamento da produção evitando expansão em área com cobertura vegetal nativa, a produção de biocombustíveis de forma sustentável e ecologicamente
limpa, a co-geração de energia elétrica diminuindo a dependência de combustíveis fósseis e gerando créditos de carbono, a conservação do solo e da água, através de
técnicas conservacionistas diminuindo a erosão dos solos cultivados e a diminuição da emissão de gases de efeito estufa pela substituição progressiva da queimada pela
colheita mecânica.

De modo a permitir a redução dos impactos sócio-econômicos, o Zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar visa estimular a produção de etanol, de modo que
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permita o emprego de energias limpas com o aproveitamento de créditos de carbono e outros mecanismos nacionais e internacionais que permitam atrair investimentos
nas regiões destes empreendimentos. Visa também o aumento da ocupação permanente da mão-de-obra local, com a substituição da colheita manual pela mecânica, a
geração de renda ao longo do ano durante o ciclo da cultura (estabilidade econômica e otimização do uso da mão-de-obra), a organização dos fornecedores de cana em
cooperativas visando à colheita mecânica, a indução tecnológica na produção e colheita de cana-de-açúcar, a qualificação dos trabalhadores do setor face à tecnificação
progressiva do cultivo, significando investimentos públicos e privados em educação e treinamentos especializados, e, por fim, a realização de investimentos em
complexos agroindustriais demandando ainda outros investimentos em infra-estrutura local como logística, transporte, energia e suporte técnico.

Consta ainda do anexo do referido decreto que a metodologia desenvolvida levou em consideração que a cana-de-açúcar é uma gramínea semi-perene, de sistema
radicular fasciculado e muito dependente das condições físicas e químicas dos solos até a profundidade de 80-100 cm. Nos primeiros dois anos de cultivo, sua
produtividade está mais relacionada às características químicas e físicas dos horizontes superficiais do solo e do manejo agrícola (calagem e adubações). Após o terceiro
corte as características dos horizontes subsuperficiais influenciam mais na produção e produtividade da cultura (maior exploração do solo - maior disponibilidade
hídrica), na estabilidade da produção e na produtividade da cultura. Portanto, a disponibilidade de água nos ambientes produtivos é um dos fatores que mais interferem
no crescimento e desenvolvimento da cultura. Em condições de déficit hídrico, há redução do crescimento radicular. Nesta condição, a produtividade pode reduzir-se
significativamente mesmo em solos com horizontes férteis abaixo da camada arável, se ocorrer forte limitação hídrica em estágios de desenvolvimento que requerem
maior demanda por água pela cultura.

Convém lembrar que o Zoneamento a que se refere este decreto não compreende o território nacional abrangido pelo Bioma Amazônia, Pantanal e Bacia do Alto
Paraguai. Considerando-se as áreas excluídas, a área dos estudos abrangeu total ou parcialmente 20 unidades da federação, sendo: 1 Estado da Região Norte: Tocantins
(TO); 9 Estados da Região Nordeste: Alagoas (AL), Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio Grande do Norte (RN)
e Sergipe (SE); 3 Estados da Região Centro-Oeste: Goiás (GO), Mato Grosso do Sul (MS) e Mato Grosso (MT); 4 Estados da Região Sudeste: Espírito Santo (ES),
Minas Gerais (MG), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) e 3 Estados da Região Sul: Paraná (PR), Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS).

Realizou-se também, durante o levantamento que culminou com a confecção do zoneamento em comento, estudos sobre as aptidões climáticas e edáficas[20] das áreas
escolhidas para o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar.

Estas são, em linhas gerais, as considerações mais importantes sobre o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar no Brasil, uma vez que não convém comentar item
por item do anexo do referido decreto, caso contrário inviabilizaríamos a brevidade que se impõe para este artigo científico.

 

3. CONCLUSÃO

 

A atividade do cultivo da cana-de-açúcar está em pleno desenvolvimento no Brasil. A busca por combustíveis alternativos, motivados por interesses ambientais e
consumeristas têm conduzido a uma crescente demanda por álcool nos postos de revenda de combustíveis. Como conseqüência deste fato, ocorre uma crescente
expansão das áreas de cultivo, muitas delas adentrando em áreas de preservação permanente, tais como as florestas nativas de Mata Atlântica, ou outras reservas
florestais.

Além do desmatamento, verifica-se ainda a contaminação do solo com pesticidas, fertilizantes, calagem e adubos, o que pode implicar em danos para o meio ambiente e
para a saúde das populações que vivem no entorno destas áreas de plantio, que podem estar ingerindo água contaminada por produtos químicos, prejudicando sua
saúde.

Além deste problema, verifica-se outro decorrente da mortalidade de animais endêmicos àqueles ecossistemas degradados, contribuindo desta forma para a redução da
biodiversidade da Mata Atlântica.

Neste contexto, o governo brasileiro publicou, recentemente, o Decreto 6.961, de 17 de setembro de 2009, que aprovou o zoneamento agroecológico da cana-de-
açúcar, visando à redução dos impactos ambientais e sócio-econômicos decorrentes desta atividade. Para tanto, o decreto em tela prescreveu uma série de medidas a
serem adotadas pelo Estado brasileiro e pelas empresas que operam no setor, de modo que se permita o cumprimento da função social da propriedade rural e a
observância da política agrícola, estabelecida pela Lei 8.171, de 17 de janeiro de 1991.

Este zoneamento em tela, nos termos do artigo 1º do tratado decreto, será aplicado a partir da safra 2009/2010. Trata-se de importante instrumento para a garantia da
observância do princípio do desenvolvimento sustentável, na medida em que se planeja a atividade, determinado áreas destinadas ao cultivo, áreas de expansão do
cultivo e áreas que não poderão ser destinadas ao cultivo, por merecer especial proteção.

Além deste fato, o zoneamento agroecológico permitirá que haja uma determinação dos usos compatíveis com aqueles espaços de produção, vedando práticas que
impliquem restrições à fruição do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
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poderá ensejar um zoneamento incorreto e inadequado". (MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2008).

[8] Sobre a importância da Constituição de 1988 para a defesa ambiental, Carlos Sérgio Gurgel recorda que esta, pela primeira vez na história das Constituições
brasileiras, dedicou um capítulo exclusivo ao trato das questões ambientais. É o capítulo VI, que no art. 225, estabelece que "todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações (SILVA, Carlos Sérgio Gurgel da. Análise da efetividade da legislação ambiental no combate ao processo de
desertificação na região do Seridó Potiguar. Revista de Direito Ambiental nº 50 (abril-junho de 2008). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008

[9] O horizonte 0 é a parte mais fértil do solo. É a camada que se encontra em contato com a atmosfera. É a parte mais superficial do solo, onde se concentra a maior
quantidade de matéria orgânica.

[10] Edson Camara de Drummond Alves Junior ressalta que "De acordo com o que preceitua o caput do já mencionado artigo 225 da Constituição Federal de 1988, é
obrigação do Estado, em conjunto com a sociedade, a proteção do meio ambiente. Mas, em determinados momentos, verificamos que, ao invés de ser o guardião, o
Poder Público se torna o maior degradador ambiental, quando, por exemplo, não faz o tratamento sanitário nas cidades, jogando toneladas de material poluente nos rios
e mares, no decorrer de obras públicas, ou na omissão de seu dever fiscalizador de atividades passíveis de degradação ambiental". (JÚNIOR, Edson Câmara de
Drummond Alves. A Responsabilidade Patrimonial do Estado por Dano Ambiental no Direito Brasileiro: Qual a Teoria a se Adotar? Extraído do site: Universo
Jurídico
<http://www.uj.com.br/publicacoes/doutrinas/6158/a_responsabilidade_patrimonial_do_estado_por_dano_ambiental_no_direito_brasileiro_qual_a_teoria_a_se_adotar>.
Acesso em 31 de julho de 2009).

[11] Regras explícitas de garantia do meio ambiente - além do art. 225, consagram, expressamente a defesa do meio ambiente os arts. 7º, XXII (meio ambiente do
trabalho); 91, §1º, III (preservação dos recursos naturais); 170, VI (combate ao impacto ambiental); 186, II (uso adequado dos recursos naturais); 200, VIII
(colaboração na tutela do meio ambiente); 216, V (patrimônio nacional); 220, §3º, II (repudia práticas nocivas ao meio ambiente); 231, §1º (defesa das terras indígenas);
Regras implícitas de garantia do meio ambiente - arts. 20, III, V, VI, VII, IX, X; 21, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV; 22, IV, XII, XXVI; 23, III, IV; 24, II, VII; 26, I;
30, IX; 196 a 200" (BULOS, Uadi Lâmmego. Curso de direito constitucional. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 1421 e 1422).

[12] Sobre o tema responsabilidade por danos ambientais, José Joaquim Gomes Canotilho e José Rubens Morato Leite[12] anotam que no direito brasileiro se tem
notado avanço significativo na responsabilização por danos ambientais, pois se estabeleceu a tripla responsabilização, concomitante e independente, nas esferas civil,
administrativa e criminal, consoante a Lei 6.938/81, a Lei 9.605/98 e o art. 225, §3º da Constituição da República. Destaca que no que concerne ao aspecto civil, a
responsabilização é por risco, e a reparabilidade integral, compreende lesão material e a imaterial (ou extrapatrimonial). Frisam ainda que a norma brasileira não
estabelece em numerus clausus as atividades sujeitas à responsabilização civil por risco, podendo qualquer eventual poluidor que venha a causar lesão ao bem ambiental
ser sancionado com o uso desse mecanismo (CANOTILHO, Joaquim José Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org.). Direito constitucional ambiental brasileiro.
São Paulo: Saraiva, 2007)

[13] Sobre este tema, Maria de Assunção Ribeiro Franco recorda que segundo a CMMAD - Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, o
desenvolvimento sustentável se caracteriza não como um estado fixo de harmonia, mas sim como um processo de mudança, no qual a exploração de recursos, o
gerenciamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais são compatíveis com o futuro, bem como com as
necessidades do presente (FRANCO, Maria de Assunção Ribeiro. Planejamento ambiental para a cidade sustentável. 2 ed. São Paulo: Annablume: FAPESP, 2001)

[14] Neste mesmo sentido caminha o entendimento de Paulo Affonso Leme Machado, que explicita que "o zoneamento deve ser a conseqüência do planejamento. Um
planejamento mal-estruturado, mal-fundamentado, poderá ensejar um zoneamento incorreto e inadequado". (MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental
brasileiro. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2008).

[15] A 1ª Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde realizada em 1986 na cidade de Ottawa, Canadá, firmou a promoção da saúde como um paradigma de
saúde pública. A saúde deixa de ser a ausência de doença e passa também a estar intimamente vinculada ao meio ambiente e à qualidade de vida (ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DA SAÚDE, 1996). As subseqüentes conferências internacionais de promoção da saúde identificam que ambientes e entornos saudáveis são condições
determinantes da saúde dos habitantes de uma cidade (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1996) (cf. KRINGS, Ana Luiza Silva Spínola. Aplicação prática do
conceito de função social da propriedade urbana e proteção ambiental: estudo de caso na bacia hidrográfica do Guarapiranga - SP. Revista de Direito Ambiental nº
39 (julho-setembro 2005). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. pág. 12

[16] Sobre esta matéria, Carlos Ari Sundfeld assevera que na relação jurídico-administrativa decorrente dos condicionamentos administrativos, o Poder Público desfruta
dos seguintes poderes, inexistentes nas relações privadas: 1) poder de impor os condicionamentos; 2) poder de fiscalizar; 3) poder de reprimir a inobservância dos
condicionamentos, em especial sancionando as infrações; 4) executar (SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo ordenador. 1 ed. 3. tiragem. São Paulo:
Malheiros, 2009)

[17] Eduardo Biacchi Gomes e Bettina Augusta Amorim Bulzico, sobre o termo Desenvolvimento Sustentável, ensinam que a antinomia entre desenvolvimento humano
e preservação do meio ambiente prevaleceu por muitos anos, sendo necessária para o desenvolvimento industrial e tecnológico a devastação de amplas áreas naturais e o
uso descontrolado dos recursos naturais disponíveis. Entretanto, a fim de reverter a previsão de um planeta com escassez de recursos naturais, foi preciso mudar a
maneira de pensar e agir. Após a Conferência de Estocolmo, em 1972, estabeleceram-se princípios comuns entre todas as nações, na preservação e melhoria do meio
ambiente. O princípio do desenvolvimento sustentável é um deles e visa harmonizar a durabilidade do modelo de desenvolvimento adotado com a preservação dos
recursos naturais e da qualidade do meio ambiente. Visa a garantir o progresso, sem prejudicar o acesso das futuras gerações aos recursos naturais. (GOMES, Eduardo
Biacchi; BULZICO, Bettina Augusta Amorim. A efetividade dos direitos dos cidadãos na proteção ao meio ambiente. In: Revista de informação legislativa. ano 46,
nº 181, janeiro-março/2009. Brasília: Senado Federal, 2009. pág. 144
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[18] O art. 186 da Constituição Federal estabelece que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de
exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação
do meio ambiente; III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos
trabalhadores. Sobre esta mesma matéria, convém recordar que a Lei nº 8.629/93 dispõe, em seu artigo 9º, que a função social é cumprida quando a propriedade rural
atende, simultaneamente, segundo graus e critérios estabelecidos nesta lei, os seguintes requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II - utilização adequada dos
recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV - exploração que favoreça o
bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

[19] Sobre políticas públicas vale destacar exposição feita por Francisco G. Hidemann, onde ressalta que a definição de política pública inclui ao mesmo tempo dois
elementos-chave, a saber: ação e intenção. Pode até haver política sem uma intenção formalmente manifestada, mas não haverá de forma alguma uma política positiva se
não houver ações que materializem uma intenção ou propósito oficial eventualmente enunciado. (HEIDEMANN, Francisco G. Do sonho do progresso às políticas de
desenvolvimento. In: HEIDEMANN, Francisco G.; SALM, José Francisco (org.). Políticas públicas e desenvolvimento. Brasília: Editora Universidade de Brasília,
2009. pág. 30)

[20] Aptidão edáfica constitui a aptidão dos solos das áreas estudadas para o desenvolvimento da atividade da cana-de-açúcar.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DO DIREITO 

SOCIAL E FUNDAMENTAL À MORADIA 

PUBLIC POLITICS OF HOUSING AND THE REALIZATION OF THIS 

HUMAN AND SOCIAL RIGHT 

Natalia Cardoso Marra 

Resumo 

O direito à moradia é um direito fundamental e social, porém ainda não é efetivado no 

Brasil. A efetivação desse direito está sempre ligada à propriedade, que também é 

protegida pela Constituição Federal e pela Declaração Universal dos Direitos do 

Homem. As políticas públicas no país não priorizam a posse ao estudar formas de 

implantar o direito à moradia e muitas normas urbanísticas inviabilizam o acesso das 

classes baixas da sociedade à moradia regular e própria. Alguns avanços devem ser 

reconhecidos, como a exigência do cumprimento da função social da propriedade e o 

Estatuto da Cidade que prevê modos de valorização da posse, mas ainda falta muito 

para o Brasil reduzir a taxas mínimas os índices do déficit habitacional, que são mais 

altos nas áreas urbanas, especialmente nas regiões metropolitanas. 

Palavras chave: moradia – propriedade – posse – direitos humanos – políticas públicas  

Abstract  

The right to housing is a fundamental and social right, but still not effective in Brazil. 

The realization of this right is always connected to the property, which is also protected 

by the Constitution and the Universal Declaration of Human Rights. Public policies in 

the country do not prioritize the possession when studying ways to deploy the right to 

housing and many others urban standards makes impracticable the access off the lower 

classes of society to regular and own housing. Some progress must be recognized, such 

as a requirement to fulfill the social function of property and the City Statute that 

provides ways to value the possession, but still missing a lot for Brazil to reduce the 

minimum rates the content of the housing deficit, which are higher in urban areas, 

especially in metropolitan regions 

Key words: housing – property – possession – human rights – public politics  
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1 Introdução 

O direito à moradia vem ganhando cada vez mais espaço nas discussões 

jurídicas e sociais, em face dos altos índices de déficit habitacional nas cidades, da 

urbanização acelerada e desordenada, da irregularidade fundiária e da dificuldade de 

acesso a uma moradia digna para as parcelas mais pobres da sociedade.  

A Comissão das Nações Unidas para Assentamentos Humanos estima que 1,1 

bilhão de pessoas está agora vivendo em condições inadequadas de moradia, somente 

nas áreas urbanas. O direito a uma moradia adequada está vinculado a outros direitos 

humanos. Sem um lugar adequado para se viver, é difícil manter a educação e o 

emprego, a saúde fica precária e a participação social fica impedida. 

Existem 4.410.385 famílias urbanas no Brasil com renda familiar menor que três 

salários mínimos e que se encontram em situação de déficit habitacional, sem condições 

de solucioná-lo por meio dos instrumentos atuais do mercado imobiliário. Essas 

famílias vivem principalmente nas regiões nordeste e sudeste (73,3% do total). 

O direito à moradia é contemplado por diversas normas. Conforme o art. 6
o 

da 

Constituição Federal de 1988, esse é um direito social. Como um direito social, compete 

ao Estado e à sociedade implementá-lo. De acordo com a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, art. XXV:  

1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a 

sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 

cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à 

segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 

outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle.  

O art. I da mesma declaração que afirma que todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir 

em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Para o fiel cumprimento desse 

preceito é necessária a efetivação do artigo mencionado acima e a relativização do 

disposto a seguir: 
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Artigo XVII  

1.Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com 

outros.  

2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. 

Mesmo tendo a Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos tratado do tema da moradia como algo de suma relevância para a preservação 

da dignidade da pessoa humana, ainda podemos observar no Brasil e no mundo inteiro 

altíssimos índices de déficit habitacional. 

A Comissão das Nações Unidas para Assentamentos Humanos estima que 1,1 

bilhão de pessoas está agora vivendo em condições inadequadas de moradia, somente 

nas áreas urbanas. Em 2006, de acordo com estudo realizado pela Fundação João 

Pinheiro, o déficit habitacional total no Brasil correspondia a 7.934.719, sendo que 

6.543.469 desse total corresponde ao déficit nas regiões urbanas (as regiões 

metropolitanas concentram 28,5% das carências habitacionais). Dividindo-se a 

estatística nacional entre as grandes regiões, a maior deficiência em habitações está 

concentra nas regiões sudeste, 37%, e nordeste, 33,7% (Minas Gerais 721 mil, Ceará 

414 mil). 

A grande dificuldade de se efetivar o direito fundamental e social à moradia 

reside na grande valorização despendida sobre o direito da propriedade. 

As políticas públicas brasileiras cujas finalidades são a efetivação do direito à 

moradia normalmente pecam pela constante busca da concretização do direito da 

propriedade, considerando que a moradia existe quando se tem a propriedade de um 

imóvel utilizado com o fim de nele residir. Porém a moradia não depende da 

propriedade, mas do exercício da posse. 

2 A posse e o direito de propriedade 

A Constituição Federal aborda o tema da propriedade no capítulo de Política 

Urbana (concentram-se no meio urbano os maiores índices de déficit habitacional), 

devido ao intenso processo de urbanização pelo qual passou o país nas últimas décadas, 

agravando os problemas de uso e ocupação do solo nas cidades. De acordo com Milaré 

(2009, p.539) as questões ligadas ao meio urbano são relacionada com o meio ambiente, 

mas esses dois assuntos encontram-se sob Títulos diferentes na Constituição Federal, 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6354



meio ambiente está inserido no Título da Ordem Social, enquanto a política urbana está 

no Título da Ordem Econômica, apesar de ser diretamente ligado com as deficiências 

sociais e a desigualdade. Essa representação se dá dessa forma porque o legislador está 

mais preocupado com o viés econômico da propriedade do que com o viés social da 

mesma.  

 A propriedade teve sua concepção construída a partir do mercantilismo. 

Conforme Marés (2003, p.18), com o desenvolvimento do mercado e da burguesia, as 

pessoas passaram a ser valorizadas não pela sua nobreza, mas pelo valor dos seus bens 

acumulados e sua capacidade de acumular cada vez mais.  

As terras são vistas como bem de produção e poder de troca, não como bem e 

poder de uso. Por um viés patrimonialista, não há o que se questionar quanto à 

intensidade, o tamanho e o modo do exercício do direito da propriedade, já que ser 

proprietário implica em poder de compra. Se pago por alguma coisa, tenho também o 

direito de fazer com ela o que quiser. A dominação é explícita nesse contexto, pois a 

grande maioria do povo é pobre e por isso não pode comprar. Não havendo a 

possibilidade de compra, não há o que se falar em propriedade. Não existindo 

propriedade não há segurança. Segurança existe para o direito adquirido (pela compra) 

que se torna direito conservado. 

O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 1228 descreve o direito de propriedade 

como a faculdade do proprietário de usar, gozar, dispor da coisa, e de reavê-la do poder 

de quem injustamente a detenha. A posse, para Pereira (2005, p.17) é o exercer sobre 

uma coisa poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a como se sua fosse, mesmo 

não tendo propriedade sobre a coisa. Observando os conceitos acima podemos concluir 

que na prática, existe uma linha muito tênue que separa a posse da propriedade. Todo 

proprietário pode exercer a posse, mas nem todo possuidor pode exercer a propriedade, 

dispor da coisa.  

A propriedade já foi considerada como um direito absoluto, não susceptível a 

qualquer interferência. Atualmente, a Constituição Federal prevê no art. 5
o 
que todos são 

iguais perante a lei, garantindo-se a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país 

a inviolabilidade do direito à propriedade, nos termos dos incisos do mesmo artigo. No 

inciso XXII é assegurado o direito de propriedade e o XXIII afirma que a propriedade 

atenderá a sua função social. Com a assunção da função social o exercício do direito de 
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propriedade passou a ter limites determinados por lei (art. 1128 do Código Civil, arts. 2
o 

e 8
o 
do Estatuto da Cidade) e pela própria Constituição Federal (arts. 182 e 183).  

Obrigações de não-fazer, restringindo as faculdades do proprietário, são comuns 

no direito civil, especialmente nas leis de uso e ocupação do solo, delimitando a altura 

de prédios, o coeficiente de aproveitamento de terrenos, impondo como limite o direito 

dos vizinhos. Obrigações de fazer são mais recentes no campo jurídico, derivam do 

Estatuto da Cidade e da função social. Um dos objetivos das obrigações de fazer é a 

contenção da especulação imobiliária, responsável por boa parte do problema da 

insuficiência de moradias populares e dos altos custos da habitação. 

A desigualdade social tem influenciado novas e mais solidárias concepções da 

posse e da propriedade. Fachin (2006, p.42) afirma que esse processo proporciona a 

socialização do direito, sendo que esse carrega em si a idéia de função social inerente à 

estrutura das instituições jurídicas, em especial, a propriedade que é funcionalizada ao 

interesse social. 

Para Marés (2003, p.121) a função social se baseia no cumprimento de alguns 

requisitos: o aproveitamento racional da terra, a preservação do meio ambiente, a 

obediência às obrigações trabalhistas e uma exploração que favoreça o bem estar de 

todos os envolvidos. A função social impõe ao direito de propriedade alguns deveres, 

cujo não cumprimento implica na perda da proteção da propriedade, impõe limites ao 

poder absoluto do proprietário, relevando a importância do direito de igualdade e o 

princípio da dignidade da pessoa humana. O direito de propriedade remete ao dever do 

exercício efetivo da posse sobre a coisa. O proprietário deve fazer valer os seus poderes 

e faculdades no sentido do bem comum (Leal, 1998, p.127). 

Ocorre que a idéia da função social da propriedade não surgiu apenas para o 

alcance da realização dos interesses coletivos, mas também porque uma terra ociosa não 

serve para o capitalismo e a concepção de propriedade surgiu exatamente, mediante 

desenvolvimento mercantil.  

 Enfim, a função social da propriedade é um instituto que visa garantir o 

exercício da posse sobre um imóvel, de modo que esse não seja apenas objeto da 

especulação imobiliária. Uma forma de exercer a posse é residir no imóvel, esse é 

inclusive um dos requisitos para a usucapião especial e para a concessão especial de 
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uso, ambos previstos no Estatuto da Cidade. A função social, como é possível observar, 

não visa a limitação da propriedade, mas a garantia do exercício desse direito conforme 

o interesse coletivo da sociedade.  

 A propriedade vista sob esse ângulo da função social não deve ser entendida 

como a solução dos problemas relacionados à moradia ou como uma inimiga desses.  

A concessão especial de uso sobre imóveis públicos, não passíveis de usucapião, 

é uma forma de se efetivar o direito à moradia viabilizando a segurança da posse. Os 

beneficiados pela concessão não se tornam proprietários de imóvel nenhum e é requisito 

desse instituto que o requerente do mesmo não seja proprietário de nenhum imóvel 

urbano ou rural. Sendo assim, é imprescindível compreender que a moradia depende da 

posse, não da propriedade.  

3 O Déficit Habitacional e a Pobreza Urbana 

 Conforme Gita Verna (Davis, 2006, p. 103) a causa básica da favelização urbana 

parece ser não a pobreza urbana, mas a riqueza urbana. 

 Davis (2006, p.103) afirma que a desigualdade urbana do Terceiro Mundo é 

visível até mesmo do espaço, pois ao ser realizado um monitoramento de Nairóbi por 

meio de fotografias tiradas por satélite foi revelado que mais da metade da população 

local morava em apenas 18% da área da cidade. Em Daca estima-se que 70% da 

população ocupa 20% da área urbana. Na América Latina, cerca de 76% da população 

vive em cidades. Desses 76%, pode-se considerar que a cada 100, apenas 60 possuem 

moradia adequada, enquanto 22% vivem em casas que requerem melhoramentos e 18% 

precisam de novas casas1. Na região metropolitana de Belo Horizonte o déficit 

habitacional é de cerca de 152.623 domicílios e inversamente proporcional à renda 

mensal dos habitantes. 

 O déficit habitacional é composto pelos seguintes indicadores: habitações 

precárias, coabitação familiar e ônus excessivo com aluguel. Desses, o grande 

responsável pelos altos índices brasileiros de ausência de moradia é a coabitação 

familiar e esse fato é observado em todas as regiões do país, principalmente em São 

Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco. As habitações precárias são 

                                                             
1 Cities in a Globalizing World: global reporto n human settlements 2001. London: United 
Nations Centre for Human Settlements (Habitat), 2001, p.197. 
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mais comuns na zona rural e o ônus excessivo com aluguel é característico das áreas de 

grande adensamento urbano, em destaque o estado de São Paulo. Esse último indicador 

é reflexo direto das dificuldades do mercado imobiliário em se adequar às necessidades 

da população (Fundação João Pinheiro, 2008, p.36) 

 Dados da Fundação João Pinheiro (2008, p.28) demonstram que mais de 90% 

das famílias que demandam por moradia detém uma renda média mensal de até três 

salários mínimos. Essas somadas às famílias na faixa de renda imediatamente superior, 

entre três e cinco salários mínimos, representam quase a totalidade do déficit 

habitacional no Brasil. Interessante dado é que entre os anos 2000 e 2006 houve 

significativa redução do déficit habitacional para as famílias de renda mensal de três a 

cinco salários mínimos (na Região Metropolitana de Fortaleza essa diferença foi de 

quase 50%). Essas informações demonstram que as políticas públicas de financiamento 

de casas populares apoiaram principalmente as pessoas cuja renda é de mais de três 

salários mínimos, permanecendo sem atingir as classes mais baixas da sociedade (entre 

essas os índices de déficit habitacional aumentaram do ano 2000 ao ano de 2006).  

A favelização é um sintoma interessante que surge junto com a ausência de 

moradia. Atua no Brasil uma ONG italiana conhecida como AVSI – Associação 

Voluntária para o Serviço Internacional. Essa ONG entende que as favelas são 

patrimônios da comunidade, devendo ser respeitadas. Para isso a AVSI atua em 

metrópoles, como Belo Horizonte no sentido de proporcionar moradia saudável e 

urbanização aos aglomerados urbanos, impedindo a remoção das favelas para locais 

cada vez mais distantes, remoção que é realizada como forma de ignorar a presença da 

miséria nas cidades
2
.  

 O surgimento de cidades-dormitório também é um sintoma comum da 

desigualdade social, principalmente nas regiões metropolitanas, circundadas por cordões 

de residências de pessoas de baixa renda que se locomovem quilômetros até atingir a 

área nobre da cidade capaz de absorver a mão de obra barata existente nesses cordões. 

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, as cidades que mais crescem são as 

cidades-dormitório como Ribeirão das Neves e Esmeraldas. 

                                                             
2 Disponível em: scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142003000200010 
Acesso: 26/02/2008 
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 A desigualdade social é reforçada por normas jurídicas que favorecem a 

segregação. As legislações urbanas tendem a expulsar as classes baixas da sociedade 

para as periferias, como forma de higienizar os grandes centros. Ocorre a segregação do 

acesso a terra urbanizada e bem localizada, o que proporciona o surgimento de zonas 

urbanisticamente irregulares. 

 As normas jurídicas precisam avançar, mas também tem evoluir a forma de 

aplicação das leis e de sentenças. Os despejos forçados, efetivados com o respaldo de 

uma sentença favorável ao proprietário cujo terreno fora invadido, realizados com o uso 

de força policial são uma afronta aos direitos humanos. Além dessa afronta, essas ações 

pontuais, que visam somente a remoção de pessoas que ocupam uma área de modo 

irregular não solucionam o problema da irregularidade urbana ou da favelização pois 

esses são efeitos de um ciclo no qual uma família que possui baixos rendimentos 

financeiros não consegue moradia própria e regular e então invade uma área 

abandonada, nela passando a residir, mesmo que em condições precárias. Se essa 

família é removida a única saída para ela é buscar outro terreno abandonado e ocupá-lo. 

Caso haja algum interesse em resolver o problema da irregularidade urbana o problema 

dessa família tem que ser resolvido, o que não acontece com a simples remoção da 

mesma. Deve ser oferecida uma alternativa de moradia regular acessível que favoreça o 

fim do ciclo da favelização. 

 A valorização do direito à moradia é de suma importância para a resolução do 

caos urbano. Deve ser alcançada a compreensão de que a redução do déficit habitacional 

é um dos caminhos para a efetivação da função social da cidade, tornando-a um lugar 

saudável para todos viverem. 

Felizmente alguns tratados internacionais de direitos humanos já interpretam a 

moradia como um direito humano: Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos 

e Culturais de 1966, Convenção Sobre os Direitos da Criança, 1989 e outros. O art. 21 

da Convenção Americana de Direitos Humanos, datada de 1969, dispõe que todos têm o 

direito ao uso e gozo de seus bens e que a lei deve subordinar tal uso e gozo ao interesse 

social. 

O reconhecimento da moradia como um direito humano é de suma importância 

para a valorização deste direito e para a criação de estratégias eficientes de segurança da 

posse. 
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A habitação informal sofre com a ausência de segurança da posse o que deixa o 

exercício do direito à moradia em risco permanente de despejo ou deslocamento 

forçado. A legislação deve prever instrumentos jurídicos e urbanísticos que reconheçam 

o direito das pessoas de permanecer no local onde residem com segurança e proteção, 

independentemente da forma com que é exercida a posse, conforme afirma Letícia 

Osório Marques (ALFONSIN e FERNANDES, 2006, p.36). 

Dentro da informalidade ocorrem assentamentos de diversas maneiras e todos 

representam uma transgressão à ordem jurídica e à ordem urbanística, pouco preparadas 

para lhe dar com situações como essas. Devido à informalidade não existem meios para 

se assegurar a posse sobre esses assentamentos, que normalmente são realizados por 

pessoas de baixa renda que não conseguem manter uma residência formal, seja por não 

ter meios de pagar por um imóvel regular ou devido aos altos impostos cobrados nos 

bairros, como o IPTU. 

As irregularidades podem ser classificadas em dois grupos: um relacionado à 

falta de título de propriedade ou de posse legalmente reconhecido, outro relacionado ao 

descumprimento de normas de construção na cidade. 

Os assentamentos informais podem ocorrer por ocupação direta (organizados 

por movimentos sociais, em terras públicas ou privadas) ou por mercados informais 

(lotes clandestinos, vendas ilegais, negociações no mercado informal) (ALFONSIN e 

FERNANDES, 2006, p.29). 

Tais assentamentos formam algumas relações variadas de domínio, como 

proprietários sem títulos registrados, possuidores com comprovante de compra e venda 

legal, mas que somente se tornarão proprietários após a quitação da compra ou com 

comprovantes de venda ilegal de lote clandestino, ocupantes de terra com direito a 

usucapião, dentre outras (ALFONSIN e FERNANDES, 2006, p.30). 

Essas relações de domínio informal, não são protegidas, podendo ser rompidas a 

qualquer momento por ações judiciais ou por outras formas desvinculadas de qualquer 

processo no judiciário. Desta forma, uma pessoa que compra um terreno clandestino e 

ali constrói sua residência, não possui a propriedade do imóvel comprado e nem pode 

ter a certeza que sua posse está assegurada pela apresentação do comprovante de 

compra e venda.  
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A moradia de cada um é um local de privacidade que deve ser respeitado. A 

mera posse sobre uma área onde se constrói uma residência deve ser respeitada e caso 

venha a se entender que a posse deve ser encerrada para ser exercida pelo proprietário, 

os moradores e possuidores do terreno não podem ser simplesmente expulsos de suas 

casas, como se dá normalmente, mas sim, encaminhados a novas casas, de modo a não 

terem seu direito à moradia lesado, da mesma forma que não se lesou o direito à 

propriedade do outro. O programa Bolsa Aluguel visa auxiliar famílias destituídas da 

posse de imóveis ocupados até que essas encontrem algum lugar para morar. Por esse 

programa as pessoas são encaminhadas a casas alugadas e o Estado se compromete a 

arcar com os custos do aluguel por um período determinado. Acontece que esse 

programa somente garante moradia adequada por um tempo, não proporciona aos 

beneficiados uma maneira de se manterem em uma moradia adequada. Ao fim do 

período de aluguel pago pelo governo as pessoas do programa voltam à situação 

anterior e tornam a ocupar irregularmente terrenos ou a viver em loteamentos 

clandestinos. 

O Estatuto da Cidade, a Constituição Federal e o Código Civil oferecem aos 

governantes a base legal para a fundamentação de programas habitacionais efetivos, 

realmente comprometidos com a efetivação do direito fundamental e social à moradia. 

4 Instrumentos que possibilitam o acesso à moradia 

Alguns instrumentos foram criados pelo governo Federal para a segurança da 

posse, de modo a considerar, definitivamente, a moradia como um direito social. Podem 

ser citados como instrumentos a usucapião urbana, a concessão de uso especial, as ZEIS 

(Zonas Especiais de Interesse Social, que uma vez instituída garante a permanência dos 

moradores da área abrangida como ZEIS) e a Lei Federal 6.766/79, alterada pela Lei 

Federal nº 9.788/99, que prevê a possibilidade do poder público assumir os atos 

necessários para a realização de regularização de loteamentos clandestinos, feitos sem a 

urbanização ou demarcação dos terrenos e vendidos a compradores de boa-fé. 

A usucapião é uma forma de se adquirir a propriedade de um imóvel, sobre o 

qual foi exercida posse contínua pelo tempo mínimo determinado em lei mais as outras 

exigências previstas para cada tipo de usucapião prescrito na legislação brasileira. A 

usucapião especial facilita o acesso à propriedade urbana e tem sua base no art. 183 da 

Constituição Federal, cuja letra diz: 
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Art. 183: Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e 

cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem 

oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-

lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel 

urbano ou rural. 

 Esse instrumento, apesar de ter como objetivo transformar um possuidor em um 

proprietário, valoriza a posse, pois somente através do exercício dessa o possuidor pode 

adquirir o imóvel daquele que era dono mas não exercia atividades sobre o terreno, ou 

seja, não cumpria com a função social da propriedade. Outro aspecto relevante desse 

instrumento é a possibilidade de recorrer ao mesmo de modo coletivo. 

A concessão de uso consiste em um ato administrativo que outorga, como um 

direito subjetivo, o uso de área pública urbana de até 250 m
2
, a um possuidor ou uma 

área com mais de 250 m
2
 para um grupo de possuidores de baixa renda, desde que esses 

utilizem o local como moradia suas e de suas famílias, estejam exercendo a posse sobre 

o terreno por no mínimo cinco anos ininterruptos até o dia 30 de junho de 2001, sem 

oposição e não possuam outro terreno, urbano ou rural. A concessão de uso especial é 

uma forma de se garantir o direito de moradia, sem adentrar na questão da propriedade, 

garantindo a posse e efetivando a sua função social. A concessão pode ser realizada por 

mio coletivo. 

A usucapião e a concessão adquiridas de forma coletiva garantem a economia 

processual, tornando o processo menos dispendioso do que seria caso cada interessado 

ingressasse com uma ação particular.  

A cobrança do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) progressivo e a 

desapropriação sansão são instrumentos que visam impedir o uso de imóveis somente 

para a especulação imobiliária. O art.182 da Constituição Federal, parágrafo 4
o
, 

determina que é facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica, exigir 

do proprietário de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que seja 

promovido o adequado aproveitamento do mesmo sob pena de parcelamento ou 

edificação compulsórios; cobrança de IPTU progressivo no tempo, por até cinco anos; 

desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública com prazo de resgate 

de até dez anos.  
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Importante destacar a relevância que o Estatuto da Cidade oferece à participação 

popular. O artigo 43 da lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) dispõe sobre a gestão 

democrática das cidades e estipula como instrumentos dessa gestão a formação de 

órgãos colegiados de política urbana nos níveis nacional, estadual e municipal, a 

realização de debates, audiências, consultas públicas, conferência em todos os níveis de 

entes federativos, a iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos 

de desenvolvimento urbano. Quanto às regiões metropolitanas, áreas de grande 

concentração populacional e de altos índices de déficit habitacional, o art. 45 dessa 

mesma lei dispõe que os organismos gestores dessas regiões e dos aglomerados urbanos 

deverão incluir significativa participação da população e de associações representativas 

dos vários segmentos da comunidade de modo a garantir o controle direto de suas 

atividades e o pleno exercício da cidadania (DALLARI e FERRAZ, 2006, p.335). 

Todos esses instrumentos buscam efetivar o direito à moradia, regularizar o 

espaço urbano e democratizar o acesso à terra. 

5 Políticas Públicas de Habitatação 

Para Leal (1998, p.101) a concepção de cidadania advém da idéia de se ter um 

direito a ter direitos e mais do que isto, o direito de ter assegurados e concretizados 

esses direitos. Continua o autor afirmando que é uma função do Estado Moderno, 

enquanto mediador e responsável pelos efeitos sociais de uma legislação 

normativamente ineficaz, garantir a dignidade de vida a todos os cidadãos brasileiros, o 

que inclui efetivar o direito à moradia (essencial à dignidade de vida). 

Algumas políticas públicas vêm sendo implementadas no Brasil com o intuito de 

efetivar o alcance do direito à moradia digna e a maioria das iniciativas do poder 

público no Brasil são baseadas na garantia da propriedade. A função social da 

propriedade é usada como fundamento na formulação das políticas públicas que buscam 

promover o direito à propriedade para proporcionar habitações. 

Acontece que o problema do déficit habitacional é mais grave nas regiões 

urbanas e uma característica importante dessas áreas é que boa parte do seu território é 

ocupado de forma irregular e ilegal.  

Um modelo de política pública adotada é a regularização fundiária de terrenos 

ocupados, através da desapropriação do imóvel particular para posteriormente doá-lo 
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àquele que exerce a posse sobre o mesmo, o que torna essa política muito cara, 

dispendiosa (esse método foi muito utilizado em Belo Horizonte). A usucapião 

ordinária, prevista no código civil e a especial, prevista no Estatuto da Cidade também 

são formas legais de se efetivar a moradia através da garantia direta do exercício do 

direito de propriedade, mas uma ação de usucapião pode demorar anos, principalmente 

a ordinária. Conforme Edésio Fernandes (VALENÇA, 2008, p.40) a ideologia sobre a 

importância dada à propriedade ao se discutir a efetivação direito à moradia é ainda 

muito forte e é a base da incapacidade dos operadores do direito e dos administradores 

de entender que existem outras estratégias jurídicas, menos elitistas e mais 

progressistas, que podem ser utilizadas.  

O Dec. 2220/01 dispõe sobre a concessão especial de uso para fins de moradia. 

Esse instrumento possui um diferencial na efetivação do direito em questão pois não 

trata da propriedade, mas da posse, ou seja, proporciona segurança da posse sobre 

imóvel usado como moradia. A partir da regulamentação da concessão especial de uso 

são esperados novos avanços na legislação brasileira quanto à proteção da posse. 

A redução do déficit habitacional está diretamente ligada ao desenvolvimento de 

políticas públicas. O ordenamento jurídico tem evoluído muito na matéria dos direitos 

humanos, direito urbanístico, direitos reais (posse e propriedade) e no acesso à moradia 

adequada. Infelizmente as campanhas políticas não têm evoluído na mesma proporção 

nem se adaptado às novas condições legais. Para a implementação dos instrumentos de 

reforma urbana é necessário o comprometimento dos gestores públicos. 

Segundo Zaluar (2000, p.64), a idéia central, tanto dos estudos acadêmicos 

quanto das políticas públicas destinadas à população de baixa renda, era a de que o 

crescimento urbano deu-se no Brasil por um aumento constante do processo de 

urbanização sem que o crescimento industrial pudesse acompanhá-lo. O foco desses 

estudos seria a habitação marginalizada, as favelas. Desse pensamento surgiu a 

concepção de que a remoção dos favelados para casas populares resultaria na 

incorporação desses à sociedade. 

A resolução do problema da moradia no Brasil sempre esteve muito ligada à 

formação de favelas. As políticas habitacionais variam entre remoção de favelados para 

conjuntos de casas populares e a revitalização ou regularização de favelas, sendo essas 

influenciadas pelo momento político, pelas grandes empresas de engenharia civil 
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(tradicionais financiadoras de campanhas eleitorais) (ZALUAR, 2000, p.65) e pelo 

mercado imobiliário (interessado nas áreas ocupadas irregularmente que possuem alto 

valor comercial).  

Diante do exposto acima e observando algumas legislações que fundaram planos 

habitacionais podemos concluir que de fato, as políticas públicas brasileiras que visam à 

efetivação do direito à moradia fundamentam-se na concretização e garantia do direito 

de propriedade, a partir de intervenções em favelas, construção ou financiamento da 

compra de casas populares.  

Entre os anos de 1964 e 1978, durante a ditadura militar, foram construídas 

cerca de 708.554 casas populares para atender à demanda de trabalhadores urbanos. As 

maiores beneficiadas por esse programa de construção de casas foram as grandes 

empresas da construção civil, que exerceram forte pressão sobre o governo para manter 

essa atuação clientelística de efetivação do direito à moradia, tanto pelo lucro que 

recebiam com a execução das obras quanto pela liberação de terrenos valiosos das 

cidades (ZALUAR, 2000, p.65).  

Np período ditatorial (e em outros) havia um ciclo na formulação dos programas 

habitacionais. Caso fosse relevante a aceitação popular o governo efetuava a 

urbanização de favelas, caso fosse relevante a aceitação da classe média, eram feitas as 

remoções de favelados para casas populares que se localizavam distante do centro das 

cidades. 

O PRODECOM (Programa de Desenvolvimento de Comunidades) foi um 

programa adotado pelo Governo que atuava na aproximação das comunidades e o 

sistema financeiro, facilitando o acesso de populações carentes ao mercado. Incentivava 

também a auto-construção e mutirões. Ocorre que 15.000 (quinze mil) casas foram 

construídas, valor equivalente à metade do proposto, devido à má administração do 

programa, ao desvio de verbas nas comunidades e a falta de financiamento.  

Em 1983 foi criado o Pró-Favela, que tinha como proposta demonstrar a 

necessidade do Poder Público reconhecer o direito do favelado de adquirir a propriedade 

de sua moradia. O objetivo deste programa, era a regularização, urbanização e 

legalização das favelas, mas teve resultados escassos, até 1989, somente 2% das 
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famílias que deveriam ser beneficiadas haviam recebido os títulos de propriedade. 

Ainda hoje existem famílias aguardando o recebimento das escrituras
3
. 

Outros programas, como o Banco Nacional de Habitação, foram criados com a 

finalidade de financiar a compra de casas por famílias de baixa renda, porém os altos 

juros cobrados e a documentação exigida (comprovante de renda e de não restrição ao 

crédito) impediram o sucesso dos financiamentos. 

           Atualmente as propostas de lei de programas habitacionais não são muito 

diferentes. O PAC – Plano de Aceleração do Crescimento prevê benefícios para a 

produção e aquisição de moradias, urbanização de assentamentos precários, aquisição 

de material de construção, reforma e ampliação de unidades habitacionais, produção de 

lotes urbanizados e requalificação de imóveis para uso habitacional. 

O SNHIS - O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - foi instituído 

pela Lei Federal nº 11.124 de 16 de junho de 2005 e tem como objetivo principal 

implementar políticas e programas que promovam o acesso à moradia digna para a 

população de baixa renda, que compõe a quase totalidade do déficit habitacional do 

País. A Lei nº 11.124 também instituiu o Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social – FNHIS, que em 2006 centralizou os recursos orçamentários dos programas de 

Urbanização de Assentamentos Subnormais e de Habitação de Interesse Social, 

inseridos no SNHIS. 

O Plano de Aceleração de Crescimento (PAC) do governo federal criou um 

programa chamado Minha Casa, Minha Vida, que em um ano de existência não cumpriu 

nem metade das metas previstas para esse período. A meta era de financiar 1 milhão de 

moradias até o fim desse ano, sendo que os recursos destinados a esse programa eram de 

34 bilhões de reais. Apesar de tamanho insucesso já existe a versão dois desse programa 

(PAC 2). Em Belo Horizonte, conforme reportagem publicada no dia 31 de março de 

2010 no caderno de Economia do Jornal Estado de Minas (p.12), a fila de espera das 

famílias com renda de até três salários mínimos está parada e são essas as que mais 

dependem do subsídio do governo para concretizar o desejo da casa própria e adequada. 

A prefeitura deste município está sancionando leis para flexibilizar e viabilizar a 

construção das casas populares, pois muitos projetos encontram-se parados na Caixa 

Econômica Federal. Mesmo diante da morosidade do Minha Casa,  Minha Vida o PAC 

                                                             
3  Disponível em: wandersoncvc.vilabol.uol.com.br/regiaoBH.htm Acesso em: 20/02/2008 
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2 prevê a sua prorrogação até o ano de 2014 e a construção de 2 milhões de moradias, 

com recursos na base de 71,7 bilhões de reais. 

Mesmo um programa atualíssimo como o descrito acima se mantém embasado 

no direito de propriedade, na remoção de pessoas para outras áreas onde foram 

construídos as casas ou os apartamentos, no financiamento de imóveis. Todos esses 

modelos de redução do déficit habitacional já foram utilizados mas não alcançaram 

resultados satisfatórios, além de necessitarem de altíssimos investimentos do governo. 

 

Conclusão 

No Brasil as políticas públicas precisam acompanhar os avanços jurídicos que 

estão ocorrendo quanto à efetivação do direito à moradia. As leis ainda precisam 

avançar mais e se tornarem mais inclusivas, existe uma relação direta entre a ilegalidade 

urbana e a ordem jurídica em vigor. O déficit habitacional deve ser tratado desde sua 

origem, interdisciplinarmente, para que o Estado não tenha sempre que remediar o 

problema da moradia e outros tantos dele derivados. Os programas habitacionais não 

devem produzir muitos encargos para as famílias beneficiadas ou restará fadado ao 

insucesso e na não redução da pobreza, geradora do problema da moradia (VALENÇA, 

2008, p.57). A posse precisa ganhar espaço nos debates para que sejam criados mais 

instrumentos de segurança da mesma.  

Um princípio estruturante da nova ordem jurídico-urbanística é o da 

indissociabilidade do direito e da gestão urbana. Conforme Edésio Fernandes 

(VALENÇA, 2008, p.69) são os eixos de mudanças necessárias para uma reforma 

integrada entre política e direito: 

(...) a renovação da democracia, através da afirmação do direito 

coletivo a uma ampla participação popular na gestão das cidades; a 

descentralização dos processos decisórios, no sentido não apenas do 

fortalecimento dos governos locais, mas também do enfrentamento da 

questão metropolitana e da necessidade de articulação 

intergovernamental para superação de problemas urbanos, sociais e 

ambientais; e a criação de um novo quadro de referências jurídico-

administrativas para fornecer uma maior clareza de princípios às 

novas relações que estão se dando entre Estado e sociedade, sobretudo 

através das parcerias público-privadas e outras formas de relações 

entre o Estado e os setores privado, comunitário e voluntário. 
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A partir da reforma acima descrita e das mudanças que já vem se passando no 

sistema jurídico brasileiro quanto ao direito à moradia, podemos esperar significantes 

alterações no quadro das desigualdades sociais e da garantia da efetivação do direito 

fundamental e social da moradia. 
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A CONVENÇÃO SOBRE A BIODIVERSIDADE E O ACORDO SOBRE OS ASPECTOS DOS
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMERCIO: POSSÍVEL

CONCILIAÇÃO?

LA CONVENTION SUR LA BIODIVERSTÉ ET L'ACCORD SUR LES ASPECTS SUR LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE TOUCHANT LE COMMERCE: POSSIBLE CONCILIATION?

Tarin Cristino Frota Mont'Alverne

RESUMO
O presente estudo analisa a discussão entre a Convenção sobre a diversidade biológica e o Acordo sobre os
aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao Comércio, buscando identificar suas
principais características, bem como suas eventuais incompatibilidades.
PALAVRAS-CHAVES: Biodiversidade. Propriedade intectual. Conflito.

RESUME
Cette étude analyse le débat sur l'interface entre la Convention sur la diversité biologique et l'Accord sur les
Aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce afin d’identifier ses principales caractéristiques
et ses incohérences.
MOT-CLES: Biodiversité.Propriété Intelectuelle. Conflit

 

1.      INTRODUÇÃO

Nos últimos tempos, nenhuma outra questão tem gerado tanta polêmica como a interface entre a
Convenção sobre a diversidade biológica (CDB) e o Acordo sobre Aspectos dos direitos de propriedade
intelectual relacionados ao Comércio (ADPIC)[1]. Em razão da natureza diferente de seus regimes de
proteção, a CDB e o ADPIC produzem efeitos diferentes na ordem jurídica das partes contratantes.

Os últimos documentos do Conselho do ADPIC têm indicado que os membros da OMC já
concordam que é preocupante a relação entre o ADPIC e a CDB. No entanto, as opiniões divergem quanto à
melhor maneira de resolver esses problemas durante as reuniões no âmbito da CDB e da OMC. Tais posições
não são excludentes entre si, tanto que alguns membros são favoráveis em aceitar outras abordagens
complementares. Esta divergência de idéias contribui para a existência de contradições sobre os temas
discutidos pelos dois ramos do direito: direito internacional do meio ambiente e da propriedade intelectual.

O ADPIC é um obstáculo para as oportunidades e as promessas da CDB, já que os signatários
desses Tratados devem implementá-los, sendo inevitável as arestas entre os mesmos. Cumpre destacar que os
dois instrumentos não possuem o mesmo objetivo e há incoerência ou mesmo incompatibilidades de
princípios. A CDB tem como fundamento a noção do bem comum, a proteção da biodiversidade e a
repartição de benefícios, já o TRIPS evidencia a proteção das inovações e os princípios do comércio
internacional. Assim, quando a CDB estabelece a repartição de benefícios, o ADPIC não faz qualquer
referência. Enquanto a Convenção exige o consentimento prévio do Estado para o acesso aos recursos
biológicos, para evitar a biopirataria, o ADPIC não regulamenta a questão[2].

Portanto, para entender melhor as questões sobre o direito de propriedade intelectual no contexto
da biodiversidade, é importante analisar as principais características da CDB e do ADPIC e suas eventuais
incompatibilidades.

 

2.      A PRESENÇA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO CONTEXTO DA CDB

A CDB tem importantes disposições relativas à propriedade intelectual. Por isso, devemos analisá-
las para melhor compreender a relação entre o ADPIC e a CDB.

 

             2.1. As disposições da CDB relativas à propriedade intelectual

A CDB apresenta questões relacionadas à propriedade intelectual quando estabelece princípios para
a regulação do acesso aos recursos genéticos (art. 15) e para a transferência de tecnologia (art. 16). Essas
disposições da CDB têm como objetivo restabelecer um certo equilíbrio entre os países do Sul, ricos em
biodiversidade, e os países do Norte, ricos em biotecnologia. Assim, como essas disposições afetam a
regulamentação das tecnologias relacionadas ao uso comercial da biodiversidade, sobretudo a biotecnologia,
acabam sendo um campo potencial de conflito com o ADPIC.
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Nesses artigos, a CDB levanta a questão dos direitos de propriedade intelectual. A CDB prevê a
utilização de instrumentos legais, como os direitos de propriedade intelectual, para que os resultados da
pesquisa, do desenvolvimento e da exploração comercial dos recursos genéticos sejam divididos
eqüitativamente com os países fornecedores de tais recursos (art. 15.7 da CDB). A transferência de
tecnologia deve ocorrer sob certas condições, devendo ser conjugada com a proteção efetiva dos direitos de
propriedade intelectual.

Os direitos de propriedade intelectual, especialmente as patentes, podem afetar a aplicação das
disposições relativas à transferência de tecnologia. O artigo 16 da CDB prevê que as partes contratantes
devem cooperar a esse respeito em conformidade com a legislação nacional e o direito internacional no
intuito de garantir que esses direitos apóiem e não se oponham aos objetivos da Convenção. Em outras
palavras, a CDB reconhece a necessidade de agir conforme as modalidades que sejam compatíveis com uma
proteção adequada e eficaz dos direitos de propriedade intelectual e assegurar que estes direitos sejam
aplicados conforme os objetivos da CDB. Os termos utilizados na CDB sobre a propriedade intelectual
estabelecem um equilíbrio sutil entre a necessidade de conceder proteção à propriedade intelectual e o de
assegurar que os direitos de propriedade intelectual facilitem a conservação e o uso sustentável da
biodiversidade e os princípios de acesso e repartição de benefícios.

A CDB prevê duas formas de interagir a biodiversidade e a propriedade intelectual. De um lado,
através de um quadro contratual, em que há uma divisão dos direitos de propriedade intelectual entre os
países fornecedores de material genético e aqueles que contribuem para desenvolver inovações. Do outro,
através de um quadro institucional concebido de duas maneiras: primeiramente, por um acesso preferencial
dos países fornecedores de material genético às tecnologias patenteáveis, o que significa uma transferência
obrigatória de tecnologias passíveis de patentes. Esta é, portanto, a acepção do artigo 16 da Convenção, que
dispõe: "Cada Parte Contratante compromete-se a permitir e/ou facilitar a outras Partes Contratantes acesso
a tecnologias que sejam pertinentes à conservação e utilização sustentável da diversidade biológica ou que
utilizem recursos genéticos e não causem dano sensível ao meio ambiente, assim como a transferência dessas
tecnologias”. A segunda forma seria a criação de um novo direito de propriedade intelectual em benefício
dos indígenas e locais, ou seja, incentivar os Estados a reconhecer e proteger os conhecimentos indígenas e
locais (art. 8 , j, da CDB).

 

2.2.       O papel dos direitos de propriedade intelectual na aplicação das disposições relativas ao
acesso e repartição de benefícios

 A CDB adota uma linguagem ambígua quanto ao papel dos direitos de propriedade intelectual
sobre o acesso aos recursos genéticos e a repartição de benefícios decorrentes da utilização de tais recursos
ou dos conhecimentos tradicionais. Atendendo a esta ambigüidade, dois tipos de argumentos confrontam-se.

De um lado, os direitos de propriedade intelectual têm uma influência positiva no acesso aos
recursos genéticos e na repartição de benefícios. No âmbito da inovação, os direitos de propriedade
intelectual permitem conciliar tanto os interesses dos usuários dos recursos genéticos, como de seus
fornecedores. A implementação do ADPIC pode efetivamente contribuir para os objetivos da CDB, como a
repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos. Os direitos de
propriedade intelectual podem incentivar o uso dos recursos genéticos na promoção da inovação
biotecnológica. Em razão da exploração comercial, a propriedade intelectual oferece benefícios financeiros.
No que diz respeito ao direito internacional (e particularmente à CDB), para que a legislação nacional e as
disposições contratuais relativas ao acesso e repartição de benefícios sejam plenamente respeitadas, os
fornecedores e os usuários aplicam os direitos de propriedade intelectual, porque contribuem para os
benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos sob a forma de ganhos financeiros ou acesso à
tecnologia.

Quando há demanda suficiente, a comercialização de produtos ou processos protegidos por direitos
propriedade intelectual pode gerar lucros substanciais, os quais podem ser compartilhados com os
fornecedores de recursos genéticos (autoridade governamental, comunidade local), conforme a legislação
nacional em vigor sobre acesso e repartição de benefícios. Os direitos de propriedade intelectual também
podem facilitar a transferência de tecnologia e de conhecimento: as empresas transferem de maneira mais
fácil suas tecnologias aos países onde a proteção da propriedade intelectual é forte.

Outros afirmam que a propriedade intelectual no ADPIC é uma barreira para a difusão da inovação
e a transferência de tecnologia. As patentes concedem ao seu depositário direitos exclusivos sobre a
utilização do produto ou processo patenteado (por no mínimo 20 anos). Qualquer outra parte que almeje
explorar a invenção durante esse período deve pagar uma licença. No caso de inovações biotecnológicas, os
custos, muitas vezes inacessíveis, são obstáculos ao acesso à tecnologia.
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Faz-se necessário destacar que o papel dos direitos de propriedade intelectual já era um ponto de
controvérsia durante as negociações que levaram à adoção da CDB. Muitos países em desenvolvimento
afirmam que a aplicação do regime atual de propriedade intelectual impede a transferência de tecnologia aos
países em desenvolvimento e ignora injustamente a contribuição das gerações passadas.

Alguns países desenvolvidos afirmam que a proteção universal dos direitos de propriedade
intelectual é um incentivo econômico para a transferência de tecnologia e para o investimento em pesquisa e
desenvolvimento nos países em desenvolvimento, aumentando indiretamente os incentivos para a
conservação da biodiversidade. A posição que os negociadores finalmente aceitaram não oferece qualquer
solução definitiva para estes pontos de vista divergentes sobre o papel da propriedade intelectual na
implementação dos objetivos da Convenção.

Compreendemos mal o papel dos direitos de propriedade intelectual e as oportunidades que
apresentam. Uma análise mais aprofundada das abordagens baseadas na prevenção da apropriação ilícita e na
liberdade de exploração, combinada com os esforços para limitar algumas das interpretações mais radicais
feitas no contexto da implementação dos direitos de propriedade intelectual, poderia permitir um leque de
opções para a repartição de benefícios e resolver problemas relacionados às práticas abusivas relativas aos
direitos de propriedade intelectual.

O papel dos direitos de propriedade intelectual é também objeto de análise aprofundada à luz do
disposto no artigo 8 (j) relativo aos conhecimentos, inovações e práticas das comunidades locais e
populações indígenas.

 

3.      O ADPIC E A CDB PRODUZEM EFEITOS DIFERENTES NOS SISTEMAS
JURÍDICOS DAS PARTES CONTRATANTES?

O conflito entre a CDB e o TRIPS sobre questões relacionadas à biodiversidade encontra-se em
cada um dos dois tratados, obrigando as partes a decidir qual deve prevalecer sobre o outro.

Há entre o TRIPS e a CDB contradições gerais que podem ser resumidas da seguinte forma: a) o
TRIPS e a CDB têm objetivos diferentes, b) o Acordo TRIPS e a CDB apresentam dois sistemas conflitantes
de direito: o TRIPS introduziu direitos individuais privados sobre os recursos genéticos, enquanto que a
CDB estabelece o princípio da soberania do Estado e das comunidades indígenas e locais; a proteção da
biodiversidade é impossível, no âmbito de um acordo global de direitos de monopólio privado; c) o regime
estabelecido pelo TRIPS de direito de propriedade privada frustra a aplicação das disposições da CDB sobre
o acesso aos recursos biológicos, o intercambio de informações tecnológicas e a repartição equitativa dos
benefícios.

 

3.1. CDB e TRIPS: objetivos conflitantes?

 Os objetivos da CDB e do ADPIC são diferentes e eles não abordam o mesmo assunto. Nenhuma
das disposições destes instrumentos impede um país de cumprir as suas obrigações estabelecidas nos dois
textos. A CDB, por exemplo, não proíbe o patenteamento de invenções envolvendo material genético. No
que diz respeito ao ADPIC, este não proíbe os Estados signatários da CDB de exercer o seu direito de
regulamentar o acesso aos recursos genéticos, de exigir o consentimento prévio fundamentado nem de
garantir a repartição de benefícios decorrentes de sua utilização.

Assim, o ADPIC não tem nenhuma relação aparente com a CDB. O primeiro estabelece padrões
mínimos de propriedade intelectual, enquanto a segunda visa à conservação da biodiversidade, sua utilização
sustentável e repartição dos benefícios decorrentes da sua utilização. Pelo primeiro, os países ricos em
biotecnologia esperavam colocar um freio nas violações de suas propriedades intelectuais, que ocorrem nos
países em desenvolvimento. Pelo segundo, os países ricos em biodiversidade esperavam receber benefícios
dos países desenvolvidos que utilizam seus recursos genéticos para desenvolver invenções
biotecnológicas[3].

É verdade que o ADPIC não menciona os princípios da CDB sobre o acesso aos recursos genéticos
e repartição dos benefícios decorrentes de sua utilização, o que não significa que ela seja contrária ao
disposto da CDB. Nenhuma disposição do ADPIC impede a repartição de benefícios decorrentes da
proteção da propriedade intelectual concedidos para invenções que envolvam recursos genéticos, nem a
proteção dos conhecimentos tradicionais. No entanto, é verdade também que o ADPIC não prevê
instrumentos diretos para estabelecer uma correlação entre a proteção da propriedade intelectual e a
implementação dos princípios da CDB.

No que pertine à repartição equitativa dos benefícios, o terceiro objetivo da CDB, nenhum
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dispositivo do ADPIC faz qualquer referência. Os direitos de propriedade intelectual protegem apenas as
inovações comerciais rentáveis para as grandes empresas e não aquelas que poderiam servir às populações
locais e indígenas[4].

 

3.2.       CDB e ADPIC conflito entre direitos e obrigações?

O preâmbulo do ADPIC define os direitos de propriedade intelectual como direitos privados e o da
CDB reconhece a soberania nacional dos Estados sobre os recursos biológicos.

O alcance global desses direitos desestabiliza o regime de soberania nacional promovida pela
Convenção. Nesse sentido, é evidente que os direitos de propriedade intelectual no regime TRIPS, longe de
apoiar os objetivos da Convenção, milita contra eles.

Portanto, os direitos de propriedade intelectual impedem a realização integral do artigo 3 da
Convenção sobre a soberania nacional e do artigo 8 (j) sobre os direitos das comunidades indígenas e locais.
Além disso, a conservação da biodiversidade, como exigido pela Convenção, é incompatível com um regime
global de direitos de monopólio privado. A conservação da biodiversidade envolve responsabilidades
importantes que o ADPIC não atribui qualquer benefício para os direitos de propriedade sobre esses
recursos.

Assim, o regime de propriedade privada estabelecida pelo ADPIC prejudica a aplicação das
disposições relativas ao acesso e repartição de benefícios da CDB. Os governos e as comunidades não têm
meios de regular o acesso ou exigir uma parte dos lucros, uma vez que estes recursos serão objeto de
propriedade privada, ao contrário dos objetivos estabelecidos pela CDB.

É necessário acrescentar que, atualmente, o ADPIC não apresenta qualquer disposição que impeça
atos de biopirataria, pelos quais uma pessoa possa reivindicar direitos de patente num país sobre os recursos
genéticos provenientes da soberania de outro país. O ADPIC, como um acordo sobre os aspectos de
propriedade intelectual relacionados ao comércio, não dispoe de qualquer dispositivo para proteger os
recursos genéticos contra apropriação ilícita. Tais atos não representam a finalidade do acordo, mas devem,
sim, fazer objeto de regras distintas.

Além disso, o ADPIC não apresenta qualquer artigo relativo ao consentimento prévio
fundamentado dos proprietários dos recursos genéticos utilizados numa invenção. No mesmo sentido, não
existe qualquer disposição que permita que um membro possa invocar o direito de impor suas disposições
nacionais para a repartição  justa e equitativa dos benefícios resultantes das patentes concedidas em outro
país e sobre os seus próprios recursos genéticos.

Neste conjunto de incertezas que subsistem, devemos, também, acrescentar que o direito à
propriedade intelectual é concedido com base na novidade no âmbito do regime do TRIPS. Nos termos da
Convenção, os direitos das comunidades sobre a biodiversidade e os conhecimentos associados baseiam-se
em direitos pré-existentes. Os direitos de propriedade intelectual sobre as invenções oriundas da
biodiversidade dependem, portanto, dos direitos anteriores das comunidades. Os dois sistemas de direitos
descritos no TRIPS e na CDB são, portanto, em oposição absoluta.

Todos os Estados-membros da CDB e do TRIPS estão enfrentando um problema inevitável. Ambos
os tratados têm um valor legal para os signatários, mas as suas obrigações colocam os países em direções
opostas. Um país que tenha boa vontade de implementar os direitos das comunidades indigenas e locais e de
proteger a biodiversidade, usando a estrutura definida pela CDB para a realização destes direitos, tem todas
as chances de encontrar obstáculos com o Acordo TRIPS.

 

3.3. A CDB e o ADPIC: conflito de Tratados?

Os tratados não evoluem separadamente. Ao contrário, apresentam uma relação importante entre
eles, quer porque foram celebrados entre as mesmas partes, ou pelo menos alguns deles, quer porque eles
afetam temas idênticos ou conexos. Isso resulta em relações complexas, que muitas vezes levam a alterações
dos compromissos iniciais[5].

O conflito de Tratados traduz-se pela impossibilidade para o(s) sujeito(s) envolvidos de aplicar
simultaneamente duas normas sem que uma acarrete automaticamente a violação de outro. Para que um
conflito apareça, é essencial que ambas as normas se apliquem simultaneamente a um ou a vários sujeitos de
direito, parcial ou totalmente idênticos, e que contenham obrigações contraditórias. Se não existe qualquer
um desses elementos, as normas não estarão em conflito. Casos de conflitos entre normas são algumas vezes
difíceis de identificar, eles poderão surgir quando as normas forem consideradas como paralelas, mas quando
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aplicadas a um caso concreto parecem contraditórias. Habitualmente, somente durante  sua aplicação prática
as normas revelem suas contradições[6].

O problema do conflito normativo é bastante presente no novo contexto de proliferação de tratados
multilaterais. Considerando a diversidade de tratados existentes e a dificuldade de conhecer todos os
compromissos internacionais celebrados entre os Estados, a interpretação das obrigações potencialmente
contraditórias é preferível do que a declaração da possível nulidade de tais obrigações. No entanto, se os
Tratados demonstrarem ser inconciliáveis, os Estados devem ser capazes de chegar a um acordo sobre uma
ordem de prioridade entre eles[7].

É claro que não há hierarquia entre os tratados internacionais. Pode haver uma hierarquia entre uma
Convenção Internacional e um Protocolo que a regulamenta, mas não há, por exemplo, superioridade entre
uma convenção sobre direitos humanos e uma sobre meio ambiente, uma vez que as duas normas são
convenções internacionais. Logo, é difícil definir a especificidade de uma norma, especialmente se o mesmo
assunto é tratado em duas diferentes áreas do direito internacional. Finalmente, a última norma nem sempre é
a mais válida, pois é possível que os Estados Partes não sejam todos signatários de todas as normas
conflitantes.

O Professor CANAL-FORGUES esclarece que o papel da Convenção de Viena de 1969 sobre o
Direito dos Tratados para resolver o conflito entre os tratados é muito limitado, uma vez que tal Convenção
trata a priori dos conflitos sobre "tratados sobre a mesma matéria”[8].

A questão que se coloca é de saber como resolver as contradições das normas que não abordam o
mesmo assunto e, especialmente, por exemplo, os conflitos entre os tratados sobre o meio ambiente (CDB) e
os tratados comerciais (ADPIC). A solução destes conflitos nem sempre é fácil, especialmente quando os
fóruns para solução de conflitos são organizados numa lógica específica, inerente a cada área técnica
específica, que segue não só a legislação específica de uma área de direito, mas, sobretudo, a lógica inerente
a este ramo.

Portanto, o problema é a coerência entre as normas pertencentes a diferentes áreas. Por exemplo, as
normas comerciais, de propriedade intelectual, de direitos humanos e de meio ambiente são muitas vezes
institucionalmente desconectadas entre elas. O conjunto normativo consiste em vários textos fragmentários
raramente interligados uns aos outros. Esse mosaico que forma as normas do direito internacional começa a
se interligar pouco a pouco, mas ele continua fragmentado.

Há muitas relações de um ramo do direito internacional à outro, e eles estão principalmente
relacionados com o direito ambiental. Quase todos os acordos comerciais referem-se à proteção da natureza.
Da mesma forma, os acordos ambientais importantes fazem referência à importantes aspectos econômicos
como a propriedade intelectual, transferência de tecnologia e comércio internacional. Contudo, as relações
não são consistentes, porque os princípios que norteiam a evolução desses ramos do direito são distintos.

 

4.      O DIREITO DE PATENTES NO DEBATE SOBRE O REGIME SOBRE ACESSO E
REPARTIÇÃO DE BENEFICIOS

O direito de propriedade intelectual é chamado a internalizar considerações relativas às questões
ambientais. Diante deste novo desafio, o direito da propriedade intelectual deve se adaptar às novas
questões, como acesso e repartição de benefícios oriundos da biodiversidade.

Neste sentido, um dos principais temas de interesse atual para a comunidade internacional é
concessão de patentes para novas invenções biotecnológicas baseadas em recursos genéticos e
conhecimentos tradicionais associados.

            4.1. Patente

Como princípio geral, o ADPIC afirma no artigo 27 que a proteção de patentes aplica-se para
qualquer invenção, com um número limitado de exceções. Trata-se, pois, de uma visão ampla de
patenteabilidade. Na verdade, uma patente pode ser obtida "para qualquer invenção, de produtos ou
processos, em todas as áreas de tecnologia, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível
de aplicação industrial”.

A patente é a proteção concedida pelo Poder Público, por determinado tempo, ao responsável pela
invenção de algo que seja novo e tenha aplicabilidade industrial. O titular da patente obtém o direito
exclusivo de fabricar, usar ou vender a invenção pretendida num determinado país por um período limitado,
normalmente de 20 anos a contar da data da concessão. Em contrapartida da proteção concedida, os titulares
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das patentes têm a obrigação de divulgar todas as informações relativas à sua invenção.

Neste sentido, as patentes consistem em recompensas jurídicas e econômicas oferecidas para
aqueles que oferecerem um progresso à sociedade. A contribuição do inventor traduz-se numa publicação da
descrição de sua invenção, em troca ele recebe um título que lhe confere um direito exclusivo da exploração
de sua invenção. Além disso, a patente incentiva a divulgação pública de conhecimentos técnicos. Em
contrapartida, o inventor que não se beneficia dessa proteção fica obrigado a manter em segredo o seu
conhecimento para impedir a sua apropriação pelos concorrentes[9].

 

4.2. Matéria patenteável

 As invenções são patenteáveis. Encontramos algumas exceções e disposições transitórias. O
ADPIC dispõe que os países devem conceder patentes para quaisquer invenções, sejam produtos ou
processos, em todas as áreas de tecnologia, desde que sejam novas, envolvam um passo inventivo e sejam
capazes de aplicação industrial.

Há poucas exceções a esta regra. As exceções à patenteabilidade são as estabelecidas no artigo 27.2
e 27.3 do ADPIC : as exceções do art. 27.2 levam em conta as exigências de ordem pública ou moralidade,
que estão integradas à proteção da saúde e da vida das pessoas, dos animais e à preservação dos vegetais e
do meio ambiente. A ordem pública e a moralidade são as únicas garantias contra os excessos da ciência. As
definições de ordem pública e da moralidade não são estabelecidas pelo ADPIC, e cada país deve estabelecê-
las.

A categoria mencionada no artigo 27.3 (a) do ADPIC que permite aos Membros de excluir da
patenteabilidade os “métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou
de animais " não tem até o momento implicações econômicas ou comerciais.

Mais complexas são as exceções previstas no artigo 27.3 (b) que reflete, em certa medida, a
proposta da Comunidade Européia, durante as negociações da Rodada de Uruguai. O artigo 27.3 (b) permite
a exclusão da patenteabilidade das plantas e dos animais outros que os microorganismos e os processos
essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, outros que os processos não biológicos e
microbiológicos. A proteção das variedades vegetais beneficia de um tratamento especial porque a proteção
de patentes não é obrigatório, o Acordo admite um sistema  sus generis eficaz, ou uma combinação dessas
duas técnicas.

 

5.      O ARTIGO 27.3 (b) DO ADPIC NO CENTRO DO DEBATE

Como já demonstrado, o Acordo TRIPS entra no campo da biodiversidade, sobretudo através de
disposições relativas à patente no artigo 27. O artigo 27.1 estabelece os critérios gerais de patenteabilidade,
os artigos 27.2 e 27.3 (a) estabelecem motivos de exclusão de patenteabilidade e o artigo 27.3 (b) prevê
condições especiais aplicáveis às plantas, animais e microrganismos.

O artigo 27.3 (b) não reconhece as condições de acesso aos recursos genéticos e repartição dos
benefícios estabelecidas pela CDB. Tais mecanismos devem ser introduzidos no Acordo para garantir a
repartição de benefícios e autorização de acesso ao material genético.

O artigo 27.3 (b) tem gerado, especialmente, entre os países em desenvolvimento, enormes
preocupações, e figuram entre as questões mais polêmicas a ser discutida nas reuniões da OMC.

O ADPIC é um texto jurídico em que pode haver diferentes interpretações e argumentos jurídicos
quanto ao seu significado preciso. Os termos utilizados no artigo 27.3 (b) não são definidos no ADPIC. Isto
significa que há uma considerável margem para diferentes interpretações e definições nacionais que serão
provavelmente determinadas pelos Tribunais.

Várias questões foram levantadas sobre o alcance das exceções, sobretudo as definições pertinentes
contidas no artigo 27.3 (b). A falta de definições claras torna-se uma causa de insegurança jurídica no âmbito
da patenteabilidade nos termos do artigo 27.3 (b), sendo necessário definir os termos no âmbito nacional e
internacional.

Neste sentido, o artigo 27.3 (b) é um dos artigos mais polêmicos do Tratado da OMC, porque se
encontra no centro do debate sobre patentes de formas de vida e o impacto do Acordo TRIPS sobre o
acesso aos recursos e repartição de benefícios.

Em razão de sua natureza polêmica, houve a necessidade de incluir um texto de compromisso, ou
seja, o artigo 27.3 (b) prevê um processo de revisão obrigatória quatro anos após a entrada em vigor do
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ADPIC. No entanto, este processo está parado e não há qualquer definição quanto ao calendário e ao âmbito
desta revisão. Muitos países em desenvolvimento consideram esta revisão como uma verdadeira
oportunidade para expandir o artigo 27.3 (b) para reduzir seus efeitos negativos. Os Estados Unidos e a
União Européia e outros países desenvolvidos têm constantemente se oposto às propostas de alterar este
dispositivo, argumentando que a revisão em causa estabelece apenas alterações no âmbito da aplicação das
disposições.

A questão da revisão do artigo 27.3 (b) continua a ser objeto de debate no âmbito do Conselho do
ADPIC. Ela foi colocada na ordem do dia da Terceira Conferência Ministerial em Seattle. Nenhuma decisão
sobre a revisão e o seu alcance não foram tomadas naquele momento, devido ao fracasso da Conferência. Os
Estados-Membros apresentaram informações complementares e propostas ao Conselho do ADPIC, em 2000
e 2001, mas nenhuma ação formal foi tomada. Na Conferência Ministerial realizada em Doha, em novembro
de 2001, a questão foi novamente colocada na agenda de negociações. Algumas decisões em matéria de
propriedade intelectual e, especificamente, o artigo 27.3 (b), foram tomadas nesta Conferência.

No entanto, a Conferência Ministerial de Doha apenas solicitou ao Conselho do ADPIC uma análise
da relação entre a OMC e a CDB, no que concerne o status de observador da CDB junto ao Conselho
TRIPS e a proposta de alteração do artigo 27.3 (b) pelos países em desenvolvimento.

Em junho de 2002, onze países em desenvolvimento submeteram uma proposta concreta de revisão
do ADPIC para evitar conflitos sistemáticos com a CDB decorrentes da aplicação do ADPIC[10]. A
proposta pretendia obrigar os membros da OMC a exigir dos requerentes de patentes oriundas de materiais
biológicos e conhecimentos tradicionais a divulgação de determinadas informações, como condição para a
obtenção da proteção jurídica solicitada [11].

A União Européia e a Suíça reagiram à proposta dos países em desenvolvimento. A resposta da
União Européia sugere negociações para a adoção de um processo independente de divulgação que
permitiria aos membros de acompanhar, no âmbito mundial, todos os pedidos de patentes sobre os recursos
genéticos que eles têm acesso[12]. Em junho de 2003, os países em desenvolvimento rejeitaram esta
proposta, reafirmando fortemente a necessidade de um mecanismo mais sólido de divulgação de origem no
âmbito do Acordo TRIPS, que necessitaria não apenas de informações detalhadas sobre o fornecedor do
material genético ou do conhecimento tradicional utilizado em solicitações de patentes, mas também a prova
positiva de repartição de benefícios e do consentimento prévio informado[13].

Os países em desenvolvimento reafirmaram na última Conferência Ministerial da OMC em Hong
Kong em dezembro de 2005 a necessidade de alteração do ADPIC. O Peru propôs acrescentar um
dispositivo ao artigo 27 para excluir da patenteabilidade os recursos genéticos e os conhecimentos
tradicionais obtidos sem o consentimento do país de origem e sem o acordo de repartição de benefícios.
Outros países em desenvolvimento querem expandir o campo a todos os recursos genéticos e aos seus
derivados. Trata-se para eles de lutar contra a apropriação indevida dos recursos genéticos, ou seja, a
biopirataria.

O fato de a OMC não ter resolvido os problemas de implementação colocou em xeque a
credibilidade do sistema multilateral de comércio. Se a OMC quer reconquistar a confiança dos países em
desenvolvimento, a revisão do artigo 27.3 (b) deve ser uma prioridade. Deve-se notar que muitos países em
desenvolvimento apresentaram esta conclusão e alguns têm fortemente exigido a alteração do artigo 27.3 (b).

 

6.      CONCLUSÃO

O direito internacional conheceu uma expansão importante, contemplando novos ramos que
anteriormente eram tratados apenas pelos direitos internos dos Estados. O direito internacional do meio
ambiente (CDB) e da propriedade intelectual (ADPIC) são parte deste processo.

O conjunto normativo internacional é formado por diversos ramos do Direito, com lógica, normas e
instrumentos de solução de conflitos distintos uns dos outros. Dentro do mesmo ramo, como o direito
internacional ambiental, observamos regimes de negociação sobre temas ecologicamente interligados, mas
cuja construção jurídica é autônoma e, às vezes, até contraditória. Tais conflitos de normas são ainda mais
complexos nos diversos ramos do direito internacional e a solução destes conflitos é difícil, uma vez que não
existe uma hierarquia de normas.

As negociações internacionais em torno da criação de soluções para estes conflitos são longas e
complexas. Em razao da sensibilidade do tema, da diversidade de interesses e da falta de consenso entre os
Estados-Partes da CDB e do ADPIC, existem varios entraves que impedem uma relaçao harmoniosa entre os
mesmos.
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O CONTEúDO DO REQUISITO ECOLÓGICO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE
IMOBILIÁRIA RURAL

LE CONTENU DU ÉLÉMENT ÉCOLOGIQUE DE LA FONCTION SOCIALE DE LA PROPRIÉTÉ
IMMOBILIèRE RURALE

Rangel Donizete Franco

RESUMO
O artigo faz um estudo sobre a questão do sentido da expressão utilização adequada dos recursos naturais
disponíveis e a preservação do meio ambiente como requisito da função social da propriedade imobiliária
rural. Ele tem como ponto de partida a constatação, no discurso da doutrina agrária brasileira, que o direito
agrário não apresenta uma definição jurídica clara para a expressão mencionada, carecendo a expressão de
conteúdo jurídico determinado. Neste contexto, o artigo trata dos conceitos de direito de propriedade,
função social da propriedade, recursos naturais e meio ambiente, numa perspectiva interdisciplinar, a qual faz
o direito agrário se comunicar com o direito ambiental. Para terminar, o artigo desenvolve a hipótese
segundo a qual o direito ambiental oferece conceitos apropriados para definir a significação da expressão
utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente.
PALAVRAS-CHAVES: Propriedade. Função. Ambiente.

RESUME
L’article fait une étude sur la question du sens de l’expression utilisation adéquate des ressources naturelles
disponibles et la préservation de l’environnemente comme élément de la fonction sociale de la propriété
immobilière rurale. Il a comme point de sorti la constatation, dans le discours de la doutrine agraire
brésilienne, que le droit agraire ne presente pas une définition juridique claire pour l’expression mencionnée,
en manquant l’expression du contenu juridique determiné. Dans cette contexte, l’article s’agit des concepts
de droit de propriété, fonction sociale de la propriété, ressources naturalles et environnemente, dans une
perspective interdisciplinaire, laquelle fait le droit agraire se comuniquer avec le droit de l’environnement.
Pour finir, l’article développe l’hypothèse selon laquelle le droit de l’environnement offre concepts
appropriés pour définir la signification de l’expression utilisation adéquate des ressources naturelles
disponibles et la préservation de l’environnement.
MOT-CLES: Propriété. Fonction. Environnement.

1 INTRODUÇÃO

 

Atualmente, desde a ótica da ordem jurídica nacional, é impossível pensar o direito de propriedade sem a
referência à sua função social.

Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, vigente desde 05 de outubro de 1988, a
propriedade constitucionalmente garantida deve atender a sua função social (art. 5º, inciso XXIII).

Diz o artigo 186 da mesma Constituição que a propriedade rural cumpre a função social quando atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos requisitos do
aproveitamento racional e adequado (inc. I), da utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e
preservação do meio ambiente (inc. II), da observância das disposições que regulam as relações de trabalho
(inc. III) e da exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores (inc. IV).

Desses dispositivos constitucionais deflui que é norma fundamental o cumprimento da função social da
propriedade e que ele, na propriedade rural, se efetiva com o atendimento de quatro requisitos,
simultaneamente.

Para este artigo, opta-se pelo tema da utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do
meio ambiente, o qual, como visto acima, configura requisito de cumprimento da função social pela
propriedade rural (art. 186, inc. II).

Deve-se notar que o tema não abrange a previsão de abordagem aprofundada dos outros três requisitos:
aproveitamento racional e adequado, observância das disposições que regulam as relações de trabalho e
exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

O problema é que a Constituição não define o que configura a "utilização adequada dos recursos naturais
disponíveis" nem a "preservação do meio ambiente", de forma que essas expressões carecem de conteúdo
jurídico explícito.

Nem a Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária, conseguiu superar o problema da falta de definição jurídica do
conteúdo ecológico da função social da propriedade rural.

É que referido texto legal (art. 9º, §§2º e 3º), tentando preencher de sentido as expressões constitucionais
"utilização adequada dos recursos naturais disponíveis" e "preservação do meio ambiente" através de novas
expressões, contribuiu para intensificar a indeterminação semântica dos termos constitucionais relativos ao
elemento ecológico da função social da propriedade imobiliária rural.

Quando o §2, do art. 9º, da Lei 8.629/93, prescreve que se deve considerar adequada a utilização dos
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recursos naturais disponíveis quando a exploração se faz respeitando a vocação natural da terra, de modo a
manter o potencial produtivo da propriedade, novos vocábulos, de referencial semântico incerto, são
introduzidas, dificultando a definição das expressões constitucionais. Basta pensar na frase "vocação natural
da terra". Qual é, afinal, a vocação natural da terra?

A mesma imprecisão semântica alcança, também, o §3, do art. 9º, da Lei 8.629/93, quando ele prevê que se
deve considerar preservação do meio ambiente a manutenção das características próprias do meio natural e
qualidade dos recursos ambientais na medida adequada à manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade
e da saúde e qualidade de vida das comunidades vizinhas. É possível enxergar sinonímia entre "meio
ambiente" e "meio natural"? Ou entre "qualidade dos recursos ambientais" e "utilização adequada dos
recursos naturais"? E o que se deve entender por "saúde e qualidade de vida das comunidades vizinhas"?

Este problema da "anemia significativa" (WARAT, 1995, p. 70), consistente na falta de conteúdo preciso, da
expressão "utilização adequada dos recursos disponíveis e preservação do meio ambiente" parece confirmar a
tese de Carlos Maria Cárcova (1998, p. 18), segundo a qual

 

[...] Existe, pues, uma opacidade de lo jurídico. El derecho, que actúa como una lógica de la vida social, com
um libreto, como uma partitura, pardójicamente, no es conecido o no es comprendido por los actores em
escena. Ellos cumplen ciertos rituales, imitam algunas conductas, reproducen ciertos gestos, com escasa o
nula percepción de sus significados e alcances. 

  

Pois bem. A partir do tema e do problema acima referidos, surgem as seguintes indagações:

O campo de conhecimento do direito agrário fixa suficientemente o sentido (ou os sentidos) quanto a
requisito em debate?

Existe ou não razoável diálogo entre referidas doutrinas quanto à compreensão do que seja "utilização
adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente" como requisito para o
cumprimento da função social pela propriedade rural?

Qual o campo semântico das expressões "utilização adequada dos recursos naturais disponíveis" e
"preservação do meio ambiente"? O que significa, pois, "utilização adequada dos recursos naturais
disponíveis" e "preservação do meio ambiente"?

Basta que o proprietário rural utilize adequadamente os recursos naturais disponíveis ou é necessário que ele
também preserve o meio ambiente para que cumpra parte dos requisitos previstos no artigo 186 da
Constituição Federal de 1988? A utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do
meio ambiente pelo proprietário rural se complementam ou são alternativos?

O diálogo entre o direito agrário e o ambiental configuraria uma proposta plausível na solução do problema
da falta de compreensão quanto à significação ou significações do que seja utilização adequada dos recursos
naturais disponíveis e preservação do meio ambiente como requisito para o cumprimento da função social
pela propriedade rural?

A hipótese de trabalho é que seria cabível o recurso a conceitos do Direito Ambiental para definição do
conteúdo do elemento ecológico da função social da propriedade rural.

Várias razões justificam a importância do tema escolhido.

A primeira razão é que o tema remete diretamente à relação do ser humano com a natureza, a partir da
mediação oferecida pela noção de propriedade e sua respectiva função social, delimitando os poderes e
deveres que o ser humano tem sobre a natureza.

A segunda razão é que o tema faz referência explícita à função social da propriedade, a qual aparece na
Constituição como direito fundamental (art. 5º, XXIII) e princípio-base da ordem econômica brasileira
(artigo 170, inciso III).

A terceira razão é que a expressão "utilização adequada dos recursos naturais renováveis e preservação do
meio ambiente" traz à consciência a questão da crise ambiental, a exigir, conforme ensinam José Morato
Rubens Leite e Patryck de Araújo Ayala (2003, p. 193), "[...] uma cidadania participativa, que compreende
uma ação conjunta do Estado e da coletividade na proteção ambiental".

Além de ser de extrema importância, como acima explicitado, o tema reveste-se de notória pertinência, uma
vez que coloca em evidência a necessária relação entre a idéia de propriedade rural e de meio ambiente.

A pesquisa procurará explicitar o conteúdo do requisito ecológico da função social da propriedade rural, o
qual emerge no texto constitucional pela expressão "utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e
preservação do meio ambiente" (art. 186, II), a partir da matriz do Direito Ambiental,  com o intuito de
revelar sua potencial importância para a efetividade da função social da propriedade rural, sendo esta (a
função social da propriedade rural) princípio fundamental do Direito Agrário.

Para a análise do tema, usou-se da interdisciplinaridade e, de certa forma, da intertextualidade, utilizando-se,
além dos autores e obras diretamente citados, relacionados aos direitos civil, agrário e ambiental, de uma
série de outros que tiveram influência na construção do texto, de forma indireta.

A pesquisa efetuada para a confecção do texto foi basicamente bibliográfica. 
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Antes de se passar às tentativas de respostas às indagações supra, necessária uma breve explanação sobre o
direito de propriedade e de sua função social, para aclarar a temática em debate.

 

2 O direito de propriedade privada

 

Inicialmente, em termos de formação histórica, necessário dizer que a idéia de propriedade privada já estava
na base da civilização greco-romana, como parte, juntamente com a família e a religião doméstica, da
constituição social, e tinha um sentido religioso, de lugar destinado à adoração do deus-lar, conforme ensina
Fábio Konder Comparato (2000, p. 132). 

Porém, segundo lição de Comparato (2000, p. 133), a propriedade moderna:

 

Desvinculou-se totalmente dessa dimensão religiosa das origens e passou a ter marcadamente, com o
advento da civilização burguesa, um sentido de mera utilidade econômica. O direito burguês, segundo o
modelo do Código Napoleão, concebeu a propriedade como poder absoluto e exclusivo sobre coisa
determinada, visando a utilidade exclusiva do seu titular.

 

Na trecho imediatamente acima, vê-se duas tradicionais notas características do direito de propriedade: a
submissão da coisa à utilidade própria de seu titular (absolutismo) e a exclusão de todos os demais sujeitos
de direito de qualquer relação com a coisa (exclusividade).

A terceira característica tradicional é a perpetuidade, que significa a estabilidade do vínculo entre sujeito e
bem no tempo.   

Em termos conceituais, Paolo Grossi (2006, p. 41) sustenta que tradicionalmente "propriedade é de fato, em
todo caso, poder sobre a coisa, e poderíamos tranquilamente defini-la como a situação de poder direta e
imediata sobre o bem tutelado pelo ordenamento na maneira mais intensa".

No mesmo sentido a definição de Fábio Konder Comparato (2000, p. 132), segundo a qual  "[...] o núcleo
essencial da propriedade, em toda a evolução do direito privado ocidental, sempre foi o de um poder jurídico
soberano e exclusivo de um sujeito de direito sobre uma coisa determinada".

No que toca à estrutura do direito de propriedade, afirma Gustavo Tepedino (2006, p. 158) que ela:

 

[...] é formada por um aspecto econômico e por um aspecto jurídico. O aspecto econômico identifica-se com
a senhoria: faculdade de usar, fruir e dispor, revelando a potencialidade de utilização econômica do bem. Já o
aspecto jurídico propriamente dito traduz a possibilidade de utilizar-se das vias judiciais para repelir a
ingerência alheia, para reaver a propriedade com a ação reivindicatória e protegê-la por meio das ações
postas à disposição do proprietário. 

 

 

Contemporaneamente, parte da dogmática jurídica se inclina a considerar como uma quarta característica do
direito de propriedade a funcionalidade. É o caso de Sanz Jarque (1975 apud ALVARENGA, 1997, p. 131)
segundo o qual:

 

ao contrário de absoluto, exclusivo e perpétuo, o direito de propriedade da terra é um direito ou poder
funcional que se deve exercer para si, por cada proprietário e a serviço da comunidade inteira, isto é,
funcionalmente, ativa e passivamente, para proveito próprio e em benefício de todos. Como conseqüência
(sic), de modo algum se deve dizer que a funcionalidade inerente ao direito o extingue. Ao contrário,
substem (sic) e permanecem íntegros no mesmo a vontade e o poder autônomo do titular sobre a coisa.

 

 

 

No mesmo sentido da consideração da funcionalidade como característica do direito de propriedade está
França (1999, p. 14), para quem:

 

a função social é intrínseca à propriedade privada. As concepções individualistas sucumbiram ante a força
das pressões sociais em prol de sua democratização. Pode-se dizer que não basta apenas o título aquisitivo
para conferir-lhe legitimidade: é preciso que o seu titular, ao utilizar o feixe dos poderes - absolutos, amplos
ou restringidos - integrantes do direito de propriedade, esteja sensibilizado com o dever social imposto pela
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Constituição Federal.

 

 

Feitas estas breves considerações sobre o direito de propriedade, passa-se a tratar da função social da
propriedade imobiliária rural.

 

3 A função social da propriedade imobiliária rural

 

Este tópico remete a como se deve entender a determinação constitucional de que a propriedade "atenderá a
sua função social" (art. 5º, XXIII) e qual o conteúdo da função social da propriedade imobiliária rural.

No primeiro caso, pelo fato do preceito constitucional supra estar situado no artigo 5º, relativo aos direitos e
garantias fundamentais, da Constituição da República Federativa do Brasil, tendo, assim, aplicabilidade
imediata, conforme prevê o §1º do mesmo art. 5º, a exegese apropriada da função social da propriedade é
que ela configura "[...] vinculação jurídica efetiva tanto do Estado quanto dos particulares [...]"
(COMPARATO, 2000, p. 141) e não princípio programático, com conteúdo de mera recomendação ao
legislador, ao juiz ou ao administrador.

No segundo caso, o conteúdo da função social da propriedade imobiliária rural é explicitado pela artigo 186
da CF, ligando ao direito de propriedade dever fundamental de atendimento às necessidades sociais, ao
dispor que:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios
e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

 

A doutrina costuma referir três elementos - econômico, ambiental e social - para apreensão dos quatro
requisitos mencionados nos incisos do artigo 186 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Para exprimir o requisito do "aproveitamento racional e adequado" lança-se mão do elemento econômico.

O elemento ambiental alcança o requisito da "utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e
preservação do meio ambiente".

 Por fim, os requisitos da "observância das disposições que regulam as relações de trabalho" e da
"exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores" expressam-se pelo elemento
social.

Gustavo Tepedino (2006, p. 159), sobre o conteúdo da função social da propriedade, explica que "como
elemento interno do domínio, a função social é responsável pelo controle de legitimidade funcional do direito
de propriedade, impondo ao titular o dever de respeitar situações jurídicas e interesses não-proprietários
socialmente tutelados, atingidos pelo exercício dominical".

E, o mesmo autor, conclui dizendo que "a função social da propriedade confere, portanto, ao titular da
propriedade, um duplo dever: o de deixar de praticar o ilícito, como colocar fogo numa floresta, e o de
promover o meio ambiente, sob pena de perder a legitimidade constitucional". (TEPEDINO, 2006, p. 159).

Jacques Távora Alfonsim (2002) afirma que a função social da propriedade liga-se ao dever do direito de
propriedade de realizar finalidades próprias, "que outras não são do que as de satisfazer necessidades
primárias e vitais do tipo pão e casa, para todos". É o mesmo autor (ALFONSIM, 2002), em escrito
riquíssimo, que esclarece a "substância" da função social, assim:

 

não existe necessidade mais absoluta, geral e urgente, em nosso país, do que a de saciar a fome de milhões de
brasileiros pobres, que continuam à espera do cumprimento das disposições legais justamente as que - pro
nunca ultrapassarem a promessa de uma tal satisfação - acabam por serem consideradas meramente
'programáticas'... Esse tipo de 'realismo' conformista com as conveniências de um mercado crescentemente
excludente, que sempre adapta as pessoas às suas injunções em vez de fazer o contrário, encobre o fato
subtraído e mais do que provado (...) de que nem o Poder Público, muito menos o livre mercado
relacionados com a disposição da terra  em nosso país, têm-se deixado interpelar por direitos humanos
fundamentais cujo respeito, insiste-se, constitui a própria 'substância' do dever inerente à função social da
propriedade.   
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Feitas estas breves considerações sobre o direito de propriedade e sua função social, cumpre-se tentar
oferecer respostas satisfatórias às indagações lançadas na introdução deste trabalho.

 

4 A lacuna no campo de conhecimento do direito agrário

 

A primeira das questões é saber se o campo de conhecimento do direito agrário fixa suficientemente o
sentido (ou sentidos) do requisito ecológico da função social da propriedade rural.

De fato, a doutrina do direito agrário nacional reserva espaço para referir-se ao requisito ecológico no
âmbito do imóvel rural. Veja-se o pensamento, a título de exemplo, de três doutrinadores.

Benedito Ferreira Marques (2005, p. 49-50) ensina que:

 

[...] O segundo requisito - que se desdobra em dois - a adequada utilização dos recursos naturais e a
preservação do meio ambiente, exige o respeito à vocação natural da terra, com vistas à manutenção tanto
do potencial produtivo do imóvel como das características próprias do meio natural e da qualidade dos
recursos ambientais, para o equilíbrio ecológico da propriedade e, ainda, a saúde e qualidade de vida das
comunidades vizinhas. Trata-se, portanto, de importante exigência, cuja comprovação se mostra bastante
complexa, em face da vasta legislação que cerca a matéria.

 

Rosalina P. C. Rodrigues Pereira (2000, p. 117) afirma que:

 

[...] a Carta Magna em vigor [...] exige como requisito da função social da propriedade a 'preservação do
meio ambiente', ratificando a preocupação com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a fim de evitar
a sua destruição através do uso de técnicas agrícolas que tragam o aumento da produtividade a qualquer
custo.

 

Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka (1997, p. 107) leciona que é no aspecto ecológico da função
social da propriedade imobiliária rural que:

 

[...] se situa o maior momento de consagração legislativa que, de perto, diz respeito ao Direito Agrário, para
conferir a ele, ratificando postura desde sempre presente, a qualidade de decisivo orientador ambientalista.

 

Contudo, verificando os discursos dos três autores citados nos três parágrafos imediatamente anteriores,
apesar de existir referência expressa ao tema, nota-se a inexistência de efetiva discussão sobre o elemento
ecológico da função social da propriedade rural.

Assim, presente está uma lacuna no corpo do conhecimento do direito agrário.

 

5 A falta de diálogo efetivo entre o direito agrário e o ambiental

 

A segunda questão é saber se há diálogo real entre as doutrinas agrária e ambiental para atribuição de sentido
à expressão "utilização adequada dos recursos naturais renováveis e preservação do meio ambiente". 

O que se constata, em geral, nas obras relativas ao agrário e ao ambiental, é a falta de interlocução de
saberes. Geralmente, de uma lado a doutrina do direito agrário se ocupa da função social da propriedade,
defendendo a autonomia desse campo de saber, sem maiores questionamentos sobre recursos naturais e meio
ambiente De outro, a doutrina do direito ambiental  trabalha conceitos para incrementar a autonomia deste
ramo jurídico, afastando-se da interlocução com o agrário.

Fachin (2003, p. 247) bem apanha o problema da falta de diálogo efetivo, dizendo que:

 

A concepção contemporânea da ciência, nomeadamente a assim denominada ciência jurídica, foi capaz de se
confinar a determinadas instâncias do conhecimento que dificilmente dialogam entre si, e isto aparece não
apenas nos intrincados das bulas de formulação de manuais, como também na especialização da própria
atividade profissional. Nesse contexto, a reflexão se torna um convite ao desnudamento que passa ao plano
da linguagem, enfrentando algumas dificuldades que foram implantadas por meio de uma espécie de
pseudocientificidade. Nela há um saber que se basta, a si mesmo se referencia, gradua as questões pelas
respostas que dispõe e se arma mediante teia conceitual. A partir de conceitos específicos, há um referencial
instrumental comum, no qual se produz um conjunto de afirmações repetidas, entre as quais há pouco

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6383



diálogo. No Direito a mostra é um cenário muito flagrante. Há uma linguagem que se especializa de tal modo
que o primeiro esforço, em cada área específica de estudo, é o de revelar que seu objeto se distingue do
outro pela sua autonomia. Esta assunção de autonomia, que é uma tendência moderna, é o traço
propedêutico do confinamento.

 

Apesar da ausência de diálogo efetivo, existem alguns autores que buscam aproximar os campos agrário e
ambiental, como Lucas de Abreu Barroso e Patryck de Araújo Ayala.

Barroso (1998, p. 197) entende "ser possível a inter-relação (sic) entre ambos [o Direito Agrário e o Direito
Ambiental], respeitando a autonomia de cada um".

Ayala (2001, p. 213), discorrendo sobre o princípio da precaução, afirma que:

 

potencializando a função normativa dos princípios no novo Estado ambiental, caracterizado pela posição
ativa no compromisso de realização do valor fundamental da dignidade da pessoa humana, imaginamos
também ser, na ordenação do Direito Agrário, a aproximação de princípio que é nuclear para compreensão e
realização dos objetivos do direito ambiental contemporâneo, qual seja, o princípio da precaução.

 

Assim, embora haja tentativas isoladas de aproximação entre o Direito Agrário e Ambiental, a regra ainda é a
ausência de interlocução entre eles.

 

6 A utilização adequada dos recursos naturais disponíveis

 

O artigo 9º, §2º, da Lei 8.629/93, dispõe que "considera-se adequada a utilização dos recursos naturais
disponíveis quando a exploração se faz respeitando a vocação natural da terra, de modo a manter o potencial
produtivo da propriedade".

Como já assentado na introdução, a definição legal dificulta a busca da significação para a expressão
"utilização adequada dos recursos naturais disponíveis", já que introduz novos vocábulos, de referencial
semântico incerto, como "vocação natural da terra"  e "potencial produtivo da propriedade".

Assim, parece pertinente tentar delimitar o campo semântico da expressão constitucional "utilização
adequada dos recursos naturais".

A expressão "recursos naturais" não oferece grandes dificuldades, já que se refere aos recursos da natureza,
a qual compreende, entre outros recursos, o território, as florestas, os lagos, os rios, os oceanos, a fauna e a
atmosfera.

                O problemático é a definição de utilização adequada dos recursos naturais. Octavio Mello
Alvarenga (1997, 115) sustenta que:

 

realmente, enfrentamos opções difíceis e embaraçosas quando se trata de utilizar os recursos naturais. Uma
floresta será melhor aproveitada com a retirada da madeira ou sua utilização mais aconselhável será um
manejo que assegure maior fornecimento de água para fins domésticos, comunitários ou industriais? A mata
deveria ser derrubada, para dar lugar a uma pastagem? Ou reservada para refúgio da fauna silvestre?
Aproveitada para recreação? Todos estes interesses são válidos, observa Belart e, às vezes, entram em
conflito. 'Não é fácil assegurar a cada grupo o seu quinhão justo e, ao mesmo tempo, garantir que nenhum
valor econômico, recreativo, educativo ou humano, seja posto de lado. É, pois, importante que cada vez
mais pessoas aprendam as prováveis conseqüências da utilização de recursos em cada situação: algumas
práticas são naturalmente perniciosas, outras benéficas e a maior parte é uma mistura de bons e maus efeitos
sobre o meio ambiente e sobre os seres humanos.              

 

 

 Ademais, a expressão "utilização adequada dos recursos naturais disponíveis", enquanto requisito de
cumprimento da função social da propriedade rural, revela uma prescrição à conduta antropocêntrica em
relação à natureza, impondo uma modelo de interação ser humano-natureza.

  Essa concepção é importantíssima, pois, segundo José Rubens Morato Leite, evidencia que:

 

1) o ser humano pertence a um todo maior, que é complexo, articulado e interdependente; 2) a natureza é
finita e se degrada pela utilização perdulária de seus recursos naturais; 3) o ser humano não domina a
natureza, mas tem de buscar caminhos para uma convivência pacífica entre ela e sua produção, sob pena de
extermínio da espécie humana; 4) a luta pela convivência harmônica com o meio ambiente não é somente
responsabilidade de alguns grupos 'preservacionistas', mas missão política, ética e jurídica de todos os
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cidadãos que tenham consciência da destruição que o ser humano está realizando, em nome da produtividade
e do progresso. 

 

 

Necessário consignar, por fim, que a expressão "utilização adequada dos recursos naturais disponíveis"
traduz a materialização constitucional das questões do desenvolvimento sustentável e da equidade
intergeracional.

Na concepção de Ana Maria Moreira Marchesan (2007, p. 186), desenvolvimento sustentável "[...] é
definido pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no famoso 'Relatório Brundland',
como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras
atenderem a suas próprias necessidades".

Já a equidade intergeracional, segundo José Rubens Morato Leite (2003, p. 211), significa "a exigência de
que cada geração legue à seguinte um nível de qualidade ambiental igual ao que recebeu da geração
anterior".

 

7 A preservação do meio ambiente

 

A quarta questão é saber o que significa a expressão "preservação do meio ambiente".

Neste ponto o Direito Ambiental é fundamental, já que disponibiliza a conceituação de meio ambiente e seus
elementos.

 A própria expressão "meio ambiente" é problemática. Paulo Affonso Leme Machado (1996, p. 69) afirma
que "o que acontece é que ambiente e meio são sinônimos, porque meio é precisamente aquilo que envolve,
ou seja, ambiente". Na mesma linha é a lição de José Rubens Morato Leite (1998, p. 51), para quem "os
termos meio e ambiente são equivalentes, e a expressão meio ambiente é, de fato, um pleonasmo".

No entanto, por força da tradição lingüística, a expressão meio ambiente se consagrou e encontra-se
amplamente recepcionada na Constituição da República Federativa do Brasil e nas legislações esparsas.

A Constituição dedica capítulo específico à temática do meio ambiente, nos seguintes termos:

CAPÍTULO VI
DO MEIO AMBIENTE

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e
ecossistemas; (Regulamento)

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas
à pesquisa e manipulação de material genético;   (Regulamento)     (Regulamento)

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  (Regulamento)

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
(Regulamento)

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (Regulamento)

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a
preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.  (Regulamento)

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.

§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a
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Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias,
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o
que não poderão ser instaladas.

Inicialmente, percebe-se que o Poder Constituinte, logo no início do caput do artigo 225, declarando que
"todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado", refere-se ao meio ambiente como direito.

Sobre a qualificação constitucional do meio ambiente como direito, esclarecedora a lição de José Rubens
Morato Leite (1998, p. 64), para quem o meio ambiente:

 

Apesar de não estar localizado no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, não é possível
afastar o seu conteúdo de direito fundamental. (...). Acrescente-se ainda a constatação em que o artigo 225
inclui a expressão 'todos têm direito' e impõe posteriormente incumbências do Estado e da coletividade,
significando inequivocamente tratar-se de um direito fundamental do homem (...) que é, à primeira vista,
simultaneamente, um direito social e individual, pois deste direito de fruição ao meio ambiente,
ecologicamente equilibrado, não advém nenhuma prerrogativa privada. Não é possível, em nome deste
direito, apropriar-se individualmente de parcelas do meio ambiente para consumo privado. O caráter jurídico
do meio ambiente, ecologicamente equilibrado, é um bem comum do povo. (...). Verifica-se que o direito
fundamental ao meio ambiente se insere ao lado do direito à vida, à igualdade, à liberdade, caracterizando-se
pelo cunho social amplo e não meramente individual.

 

Além disso, também no caput do artigo 225, a Constituição da República Federativa delineia o meio
ambiente como "bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida".

Sobre essa caracterização do meio ambiente, José Rubens Morato Leite (1998, p. 61) esclarece que:

 

Isso significa que o proprietário, seja ele público ou particular, não poderá dispor da qualidade do meio
ambiente ecologicamente equilibrado, devido à previsão constitucional, considerando-o macrobem de todos.
Adita-se, no que se refere à atividade privada, a qualidade do meio ambiente deve ser considerada, pois o
constituinte diz que a atividade econômica deverá observar, entre outros, o princípio da proteção ambiental,
conforme estatui o art. 170, inciso VI da Constituição Federal. Não obstante o legislador constitucional
inserir o meio ambiente como res communes omnium, este não legitimou, exclusivamente, o Poder Público
para sua tutela jurisdicional civil, como interesse difuso. Assim fazendo-o, apartou o meio ambiente de uma
visão de bem público estrito senso, mas, ao que tudo indica, elencou o bem ambiental como disciplina
autônoma e a título jurídico autônomo. Uma segunda distinção é verificada quanto há pagamento pecuniário,
a título indenizatório dos danos aos bens ambientais. Nestes casos, os montantes arrecadados são
depositados em um fundo, que não é gerido e administrado exclusivamente pelo Poder Público. Ressalta-se,
ainda que , no processo reparatório do macrobem ambiental, o que se busca é, primeiramente, a recuperação
do dano e, como segunda hipótese, uma compensação pecuniária à coletividade que foi subtraída da
qualidade ambiental deste bem, e não a reparação para seu proprietário, seja ele público ou privado. Não se
deve aceitar, desta forma, a qualificação do bem ambiental como patrimônio público, considerando ser o
mesmo essencial à sadia qualidade de vida. Nestes termos, conclui-se que o bem ambiental (macrobem) é um
bem de interesse público, afeto à coletividade, entretanto, a titulo autônomo e como disciplina autônoma,
conforme já foi mencionado.

 

A Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, traz
conceito de meio ambiente, no seu artigo 3º, inciso I, nestes termos:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

        I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

        II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;

        III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou
indiretamente:

        a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

        b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

        c) afetem desfavoravelmente a biota;

        d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

        e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;
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        IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou
indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

        V - recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar
territorial, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera.

        V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar
territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.  (Redação dada pela Lei nº 7.804, de
1989)

 

Note-se que a definição de meio ambiente inserida no inciso I, do art. 3º, da Lei 6.938/81, destaca a
interação e interdependência entre o ser humano e a natureza.

Para a doutrina, o legislador adotou uma definição ampla de meio ambiente. Paulo Affonso Leme Machado
(1996, p. 72) sustenta que "a definição federal é ampla, pois vai atingir tudo aquilo que permite a vida, que a
abriga e rege". No dizer de Álvaro Luiz Valery Mirra (1997, p. 03), "o legislador, em comparação com o
posicionamento doutrinário foi até mais longe, na sua preocupação de proteção global do meio ambiente, ao
situar a vida animal (não humana) e a vida vegetal, no mesmo patamar de importância da vida humana -
protege-se a vida sob todas as suas formas".

Em que pese haver crítica à amplitude da conceituação legal, como a de Bernadete Ferreira Faria (1992, p.
85), para quem existe "uma falta de clareza terminológica dada ao significado jurídico, podendo estar tudo
incluído no termo", tem-se por acertada a opção conceitual do legislador, vez que sintetizou, na sua
definição de meio ambiente, uma concepção atual e abrangente, que aceita vários elementos.

Nesta perspectiva de abrangência, o meio ambiente é a expressão da natureza e dos bens culturais correlatos,
compreendendo, portanto, o solo (a terra), a água, o ar (a atmosfera, o espaço), a fauna, a flora, as belezas
naturais, o clima, as calotas polares, as profundidades oceânicas remotas e o patrimônio histórico, artístico,
turístico, paisagístico e arquitetônico, bem assim a interação de todos os elementos citados.

 

 

8 Recorrendo às conjunções: um caso de interpretação gramatical

 

Evidenciados os sentidos das expressões "utilização adequada dos recursos naturais disponíveis" e
"preservação do meio ambiente", resta saber se, para a configuração do atendimento ao requisito ecológico
da função social da propriedade rural, é exigível do(a) proprietário(a) que apenas utilize adequadamente os
recursos naturais disponíveis ou é necessário que ele(a) também preserve o meio ambiente.

A interpretação gramatical impõe a conclusão de que é exigível do(a) proprietário(a) a comprovação de que
utiliza adequadamente os recursos naturais disponíveis e preserva o meio ambiente, para ser tido como
cumpridor do requisito ecológico da função social da propriedade rural.

É que tanto o Poder Constituinte Originário quanto o Legislador Ordinário utilizaram, na redação do artigo
186, II, da Constituição da República Federativa do Brasil e do artigo 9º, II, da Lei nº 8629/93, a conjunção
coordenativa aditiva "e", que exprime idéia de soma,  e não a conjunção coordenativa adversativa "ou".

 

 

9 Conclusão

 

Para concluir, é preciso dizer que a hipótese lançada na introdução, segundo a qual o direito ambiental
dispõe de conceitos suficientes para preencher a lacuna no direito agrário consistente na falta de referencial
semântico certo para a expressão "utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do
meio ambiente", foi confirmada ao longo da pesquisa.

De fato, encontrou-se no marco teórico do Direito Ambiental os conceitos de recursos naturais e meio
ambiente, imprescindíveis para investigação do cumprimento da função social da propriedade rural, quanto
ao requisito ecológico.

Pertinente lembrar também que restou explicitado, ao longo do texto, o conteúdo do requisito ecológico da
função social da propriedade rural, tanto pela definição do direito de propriedade e da função social, a partir
do Direito Agrário, quanto pela definição da utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e da
preservação do meio ambiente, a partir do Direito Ambiental.

 Merece destaque o fato, revelado ao longo da pesquisa, da íntima ligação do conceito de recursos naturais à
questão do desenvolvimento sustentável e da equidade intergeracional, numa preocupação com a
manutenção sustentabilidade ambiental para as presentes e futuras gerações. 

Restou demonstrado também que o preenchimento da lacuna do direito agrário só foi possível a partir do
momento que se abriu à interlocução com o Direito Ambiental, numa perspectiva interdisciplinar.
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Espera-se que este trabalho estimule a discussão sobre a necessidade de os saberes se comunicarem, para
resolução de problemas que não se resolvem apenas a partir de uma visão monodisciplinar.
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O PASSIVO AMBIENTAL E O PLANO DE MANEJO: O DIÁLOGO ENTRE O DIREITO 

AMBIENTAL E O AGRÁRIO SOBRE O PAGAMENTO DA JUSTA INDENIZAÇÃO EM 

DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. 

THE ENVIRONMENTAL PASSIVE AND THE MANAGEMENT PLAN: THE DIALOGUE BETWEEN 

THE AGRARIAN AND ENVIRONMENTAL LAWS ABOUT THE PAYMENT OF THE JUST 

COMPENSATION IN THE AGRARIAN EXPROPRIATION FOR THE AGRARIAN REFORM. 

Mariana Barbosa Cirne 

 

RESUMO 

Este trabalho é sobre a relação entre o direito ambiental e o direito agrário. Apesar de parecerem temas de 

universos distintos, ambos versam sobre o mesmo objeto: a terra. Logo, detêm intrínseca relação. No intuito 

de apresentar como ocorre esse diálogo, pretende-se apresentar dois institutos que conjugam esses 

conhecimentos: a dedução do passivo ambiental em desapropriação para fins de reforma agrária e a 

exigência de plano de manejo florestal, para o pagamento de indenização da cobertura florestal. O pano de 

fundo da discussão é a justa indenização, a ser paga na desapropriação para fins de reforma agrária (artigo 

12, § 2°, da Lei n. 8.629/93) e sua relação com o direito agrário e o direito ambiental. Espera-se, com este 

estudo, demonstrar como a sociedade e o Estado podem ter imenso proveito caso realizem o diálogo entre o 

agrário e o ambiental.  

PALAVRAS-CHAVES: direito ambiental; direito agrário; justa indenização; plano de manejo; passivo 

ambiental. 

 

ABSTRACT 
This work is about the relationship between environmental law and agrarian law. Despite the themes seem 

from different universes, both deal with the same object: the earth. So they have an intrinsic relationship. To 

present this dialogue between them, we intend to show two institutes that combine such knowledge: the 

deduction of environmental passive of the expropriation for agrarian reform and the obligation of producing 

the forest management plan, for the payment of compensation of forest cover. The background of the 

discussion is the fair compensation to be paid for the expropriation of agrarian reform (Article 12, § 2 of 

Law n. 8629/93) and the relation with agrarian law and environmental law. It is hoped this study could 

show how the society and the state can be benefited with the dialogue between the agrarian and 

environmental. 

KEYWORDS: environmental law; agrarian law, fair compensation; management plan; environmental 

passive. 

  

1. Introdução 

  

Para o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, o Brasil tem 388 milhões de 

hectares de terras agricultáveis férteis e de alta produtividade, dos quais 90 milhões ainda não foram 

explorados. Em contrapartida, o Ministério do Meio Ambiente – MBA vê o Brasil como um país em que 

existe uma das maiores diversidades ecológicas do mundo, com mais de 20% do número total de espécies 

do planeta, a ser preservada. Esses conceitos mostram como o Brasil é visto sob dois pontos de vista: 
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produtividade ou preservação. 

Esse impasse, como não poderia deixar de ser, está materializado também no direito.  Existem dois 

ramos do direito - o ambiental e o agrário – que evitam o diálogo, como se não houvesse qualquer relação 

dentre eles. A questão ambiental, a princípio, parece incompatível e impassível de diálogo com o tema 

agrário. O mesmo pode se dito no sentido inverso. 

Enquanto isso, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 186, parece perguntar: Por que não 

os dois? 

No intuito de desconstruir essa aparente contradição é que se pretende abordar a correlação entre 

os dois institutos (agrário e ambiental), utilizando-se, para tanto, da definição de “justa indenização” (artigo 

12, § 2°, da Lei n. 8.629/93) nas desapropriações por interesse social para fins de reforma agrária. Nessa 

empreitada, parte-se da premissa de que o eixo central das duas áreas de conhecimento é o mesmo: a terra. 

Logo, para se tratar sobre a propriedade, necessariamente, perpassa-se pela questão ambiental. 

Para asseverar que os dois institutos podem – e efetivamente dialogam - este estudo almeja 

abordar dois temas atuais que envolvem o agrário e o ambiental: a dedução do passivo ambiental e a 

exigência de plano de manejo para um pagamento diferenciado na indenização para reforma agrária. Ambos 

são assuntos novos e pouco conhecidos na doutrina e carentes de discussão na academia. Contudo, 

apresentam a tendência de discutir a produtividade aliada à preservação.   

Além de trazer certo conhecimento aos temas, intenta-se no transcurso deste trabalho demonstrar o 

quanto pode ser produtivo para o Estado e para a sociedade conjugar os conhecimentos de agrário e 

ambiental em uma só aplicação. Interdisciplinaridade, além de evitar equívocos no trato da coisa pública 

pode garantir uma visão mais holística dos problemas e, quem sabe, garantir uma melhor interpretação da 

compreensão da propriedade e do próprio cidadão. 

  

  

2. A desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária e a função social da 

propriedade na Constituição Federal de 1988. A propriedade e o meio ambiente. 

  

O presente estudo deseja dispensar a retroação de um contexto histórico quanto às bases da função 

social da propriedade e da desapropriação para fins de reforma agrária. Logo, não ambiciona retornar ao 

Código de Hamurabi ou ao Direito Romano[1], mas, de maneira direta, buscar explorar o contido na 

Constituição Federal de 1988 e nas regulamentações infraconstitucionais sobre a justa indenização em 

desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária – objeto do presente trabalho.  

Por essas razões, parece imprescindível esclarecer que não se trata de falta de apuro técnico, ou 

acadêmico, mas sim de uma tentativa de realizar um trabalho direto e conciso, sem a inclusão de conceitos 
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que não ajudarão a visualizar o problema.    

Então, o artigo 184 da Constituição Federal não deixa dúvidas quanto aos requisitos da 

desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Eis o seu conteúdo: 

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma 

agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante 

prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de 

preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do 

segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. (grifo nosso) 

Em outras palavras, o dispositivo constitucional atribui a competência da desapropriação por 

interesse social para fins de reforma agrária à União; delimita em que hipótese tal procedimento judicial 

será possível: quando o imóvel rural não cumprir a sua função social, e determina o pagamento de justa 

indenização prévia[2]. Traz, portanto, em apenas um artigo, expressa a competência, a hipótese legal e a 

contrapartida a ser prestada pelo Estado na desapropriação por interesse social.    

Contudo, pela leitura do dispositivo constitucional parece claro concluir que se trata de uma 

desapropriação sanção. Para aquele que não dá cumprimento à função social da propriedade rural, será 

imposta a perda de sua propriedade com a contrapartida que será paga por meio de títulos da dívida agrária, 

resgatáveis no prazo de 20 anos. Ora, a percepção de uma indenização, a ser quitada ao longo de um prazo 

decorre da idéia do descumprimento de uma obrigação prevista na Constituição Federal: a função social da 

propriedade (artigo 170, II, da Constituição Federal).  

Não há, portanto, como negar o caráter sancionador da desapropriação social.  Reconhecendo este 

atributo, José Afonso da Silva explica que “A sanção para o imóvel rural que não está cumprindo a sua 

função social é a desapropriação por interesse social (...).”[3] Conferindo o mesmo caráter sancionador ao 

instituto, Marcos Prado de Albuquerque explica que a desapropriação por interesse social para fins de 

reforma agrária: 

(...) é a atuação da vontade do Estado, mediante indenização, consistente na retirada 

de bem de um patrimônio, em atendimento à composição, apaziguamento, 

previdência e prevenção impostos por circunstâncias que exigem o cumprimento de 

um conjunto de medidas que visem a melhor distribuição de terra, capaz de 

promover a justiça social, o progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o 

desenvolvimento econômico do país, com a gradual extinção do minifúndio e do 

latifúndio.[4]    

A despeito de abordar o regime da Constituição Federal brasileira anterior, Vicente Sabino Júnior 

esclarece que o objetivo perseguido na desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária é “a 
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transformação coativa da propriedade, ao modificar-lhe a estrutura ou a destinação, que desconcertando-se a 

propriedade, de que se impeça ou se corrija a titularidade sobre grandes bens”[5].     

No entanto, para que não existissem excessos quanto ao pagamento em parcelas (títulos da dívida 

pública) da justa indenização, há, no § 1º do artigo 184 da Constituição Federal, ressalva quanto ao 

pagamento em dinheiro das benfeitorias úteis e necessárias. Criou-se, assim, um regime dúplice para a 

forma de pagamento da desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária: o valor da terra nua 

será pago por meio de TDAs (títulos da dívida agrária) e o valor das benfeitorias será adimplido em 

dinheiro.     

O direito à propriedade está materializado no artigo 5°, inciso XXII, mas, está condicionado à 

previsão do inciso seguinte: “XXIII - a propriedade atenderá a sua função social”[6]. Dentro do texto 

constitucional, houve ainda espaço para a materialização dos requisitos para o cumprimento da função 

social. O artigo 186 aduz o seguinte:  

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 

seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente; (grifo nosso) 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

O conceito da função social da propriedade[7], que enseja a desapropriação por interesse social 

para a reforma agrária, não se resume à produtividade. Cumulativamente – exigindo os quatro requisitos ao 

mesmo tempo – a Constituição Federal de 1988 desenvolveu um conceito que abarca a produtividade do 

imóvel (inciso I); a preocupação com o meio ambiente (inciso II); os direitos trabalhistas (inciso III) e o 

bem-estar social (inciso IV). Marcelo Sciorilli também endossa que os requisitos do artigo 186 precisam 

estar presentes simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo pelo proprietário[8].  

            Logo, não há como negar que a própria Constituição clama por uma interpretação da propriedade 

que conjugue a produtividade com a preservação. Como se demonstrará em seguida, o nosso ordenamento 

infraconstitucional, da mesma forma, busca tornar mais íntima essa relação. 
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1. A justa indenização no direito agrário. Art. 12, § 2°, da Lei n. 8.629/93. 

  
O artigo 12, da Lei 8.629/93, desde a sua edição, tratava da seguinte maneira o conceito de preço 

justo e como devia ser aferido tal valor: 

  

Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a 

reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social. 

  

§ 1º A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, 

com base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros 

usualmente empregados: 

I - valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme 

o estado de conservação; 

II - valor da terra nua, observados os seguintes aspectos: 

a) localização do imóvel; 

b) capacidade potencial da terra; 

c) dimensão do imóvel. 

§ 2º Os dados referentes ao preço das benfeitorias e do hectare da terra nua a serem 

indenizados serão levantados junto às Prefeituras Municipais, órgãos estaduais 

encarregados de avaliação imobiliária, quando houver, Tabelionatos e Cartórios de 

Registro de Imóveis, e através de pesquisa de mercado. (grifos nossos) 

  

            Em outras palavras, o artigo delimitava os elementos a serem apurados na perícia agrária: 1) as 

benfeitorias e 2) o valor da terra nua. Só essas duas parcelas deveriam ser aferidas para a definição do valor 

a ser pago a título de justa indenização. Portanto, não se levava em conta a existência ou não de cobertura 

florística, pois tal elemento estava inserido dentro do item - terra nua. 

De acordo com o próprio dispositivo, os referencias são os técnicos e os mercadológicos. Não havia 

qualquer menção à cobertura florística, afinal, quando se avalia o preço de mercado do imóvel, tal 

elemento está inserido, inegavelmente. Logo, o valor da cobertura florestal está inserido no da terra nua. 

Prova disso é a Instrução Normativa nº 08, de 1993, do INCRA, que tratava sobre o Sistema de 

Desapropriação por Interesse Social, da Diretoria de Recursos Fundiários do INCRA. Quando 

regulamentava a forma como deveria ser realizada a avaliação do imóvel que seria desapropriado por 

interesse social, expressamente determinava: 

  

4. Avaliação 
A avaliação consiste na determinação técnica do valor qualitativo e monetário da 

terra nua, e das benfeitorias indenizáveis. 

4.1. Avaliação da Terra Nua 

Considera-se terra nua a terra com suas acessões naturais, nos termos dos 

artigos 43, inciso I, e 64 do Código Civil. Entende-se, portanto, por acessões 

naturais tudo que se encontrar incorporado à terra sem intervenção do proprietário. 
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(grifo nosso)[9] 

  

Deixava expresso, portanto, que na avaliação do INCRA a cobertura florestal seria apurada dentro 

do item terra nua. O entendimento era endossado pelo contido nos artigos 43 e 64 do Código Civil. 

Ocorre que, a falta de referência expressa à cobertura florística na redação original da lei nº 

8.629/93 levou o tema ao judiciário, para se afirmar que o INCRA não considerava o potencial madeireiro 

das propriedades. Tal insurgência se materializou em indenizações milionárias, chanceladas pelo Poder 

Judiciário, ao acrescer ao preço de mercado do imóvel, o seu número de árvores de corte[10]. Então, para 

pôr fim à dúvida, a MP n. 1577, de 11 de junho de 1997, alterou a redação do artigo 12: 

  

Art. 12.  Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado 

do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e 

florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos: 

I - localização do imóvel; 

II - aptidão agrícola; 

III - dimensão do imóvel; 

IV - área ocupada e ancianidade das posses; 

V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. 

§ 1
o
  Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à 

dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, 

obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA. 

§ 2
o
  Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer 

outro tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em 

qualquer hipótese, o preço de mercado do imóvel." 

   

A alteração legislativa deixou expresso que a cobertura florística está inserida dentro do preço de 

mercado do imóvel. Além disso, que a vegetação natural não pode ser um fundamento para superar o preço 

de mercado do imóvel. 

Segundo Harada, a MP 1577/97 veio retirar o subjetivismo que era concedido ao juiz, no intuito de 

definir a justa indenização. Em seu livro, inicialmente explica que: 

  

(...) a justa indenização será sempre aquela fixada pelo juiz de acordo com seu livre 

convencimento, podendo, para tanto, utilizar-se de outros meios objetivos 

eventualmente não considerados nos laudos avaliatórios. [11] 

  

Contudo, logo em seguida, o próprio autor reconhece a alteração produzida pela MP 1577/97, hoje 

MP 2.183/01, “predefiniu o que seja “justa indenização”, retirando a dose de subjetivismo do avaliador com 

fito de evitar superavaliações denunciadas pela imprensa.[12]      

A mudança de redação conferida pela MP 1577/97, foi inúmeras vezes reeditadas, até se tornar 
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definitiva pela MP nº 2.183-56, de 24.08.2001.            De acordo com a nova redação do artigo 12 da Lei 

8.629/93, e seu parágrafo 2º, foi expedido um novo manual para a obtenção de terras do INCRA em que se 

disciplinou: 

  

III AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS 

Obedecendo o disposto na fundamentação legal, a avaliação de imóveis rurais 

consiste na determinação técnica do preço de mercado do imóvel como um todo, 

estando aí incluídas as terras, suas acessões naturais e benfeitorias 

indenizáveis, levando em consideração o contido no artigo 12 da Lei 8629 e suas 

alterações. (Grifo nosso)[13] 

  

            O Manual seguinte sobre a obtenção de terras e perícia judicial, editado em 2002, manteve a mesma 

redação, quando tratou sobre a avaliação dos imóveis rurais.[14] No entanto, a aproximação do direito 

ambiental, na esfera do conteúdo da justa indenização agrária, como se apresentará, decorreu de uma 

inesperada intervenção do Tribunal de Contas da União no âmbito do direito agrário. 

  

  

4.      A dedução do passivo ambiental no pagamento de indenização em desapropriação por interesse 

social para a reforma agrária. 

  

No ano de 2002, no julgamento plenário nº 1.263/02, o TCU – Tribunal de Constas da União - 

firmou a seguinte recomendação ao INCRA: 

  

(...) 8.2.f. – quando da elaboração de laudos de vistoria e avaliação de imóvel 

atente para a existência de passivos ambientais, qualificando-os e representando 

aos órgãos ambientais competentes sobre os danos ambientais eventualmente 

constatados. (grifo nosso) 

   

Tal medida, segundo o TCU, era cogente para evitar que se classificasse como benfeitoria a 

realização de pastagem em área de reserva legal, o que ocorreu no caso da avaliação da Fazenda Santa 

Helena e Mãe Maria, objeto do processo no Tribunal de Contas da União. A preocupação do TCU era 

evitar que o INCRA arcasse com o passivo ambiental de responsabilidade dos expropriados. Logo, o 

passivo ambiental deveria ser descontado como elemento redutor da justa indenização a ser paga ao 

expropriado, ou haveria enriquecimento sem causa e dano ao erário. 

Em 2003, em um novo trabalho para averiguar a existência de irregularidades em processos de 

desapropriação em Mato Grosso do Sul, o plenário do TCU (acórdão 1362/2004) determinou a suspensão 

das desapropriações que não realizassem o desconto do passivo ambiental. O INCRA cumpriu a 
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determinação, e estabeleceu as seguintes medidas a serem tomadas: 

  

a) desconsideração, no cadastramento de imóveis quanto à condição de 

produtividade, das áreas que invadam as áreas de reserva legal, conforme Manual 

de Orientação para Preenchimento da Declaração de Cadastro de Imóveis Rurais 

do Incra; 

b) exclusão das benfeitorias implantadas em áreas consideradas de preservação 

permanente e reserva legal do valor da indenização administrativa, sendo avaliadas 

em separado, ficando a discussão sobre o cabimento, ou não, do seu pagamento 

para a fase judicial; 

c) desconsideração dos frutos e dos produtos vegetais ou florestais extraídos em 

áreas de preservação permanente e de reserva legal no cálculo do Grau de 

Eficiência na Exploração - GEE, proporcionalmente à produção total do imóvel, e, 

de forma análoga, desconsideração proporcionalmente dos animais em razão de 

áreas de pastagens plantadas ou nativas indevidamente utilizadas pelo efetivo 

pecuário; e 

d) quantificação do passivo ambiental feito em termos de área, sendo encaminhada 

representação ao órgão ambiental competente - a Fundação Estadual de Meio 

Ambiente - por ocasião da apresentação do Relatório de Viabilidade Ambiental, de 

que trata a Resolução CONAMA nº 289/2001. 

             

Na mesma oportunidade, em manifestação no processo, registrou a ausência de norma específica, 

sobre o tema “passivo ambiental”, o que tornava complexa a aplicação de tal dedução às desapropriações 

por interesse social para reforma agrária. Em resposta o TCU decidiu: 

  

9.3. determinar à Superintendência Estadual do Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária no Mato do Grosso- Incra/SR-13 que: 

9.3.1. eleja, entre os critérios existentes de avaliação de passivo ambiental de terras 

a serem desapropriadas, e até que seja uniformizado o assunto pela Presidência do 

Incra, o que se revele mais apropriado a cada caso concreto; e 

9.3.2. dê continuidade aos processos de desapropriação somente naqueles casos em 

que foi efetuada a devida avaliação do passivo ambiental das terras a serem 

desapropriadas, com a conseqüente consideração de seu valor no cômputo do 

montante da justa indenização; 

9.4. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 

Incra que envide esforços para definir, em caráter geral, os critérios a serem 

adotados por suas superintendências na realização das avaliações dos passivos 

ambientais das terras a serem desapropriadas; (acórdão 1362/2004 – grifo 

nosso) 

  

               Desde então, portanto, o passivo ambiental passou a ser descontado nas avaliações para 

desapropriação por interesse social, nos termos determinados pelo TCU (acórdão 1362/2004). Para cumprir 

o item 9.4 do acórdão 1362/2004, o INCRA expediu um novo Manual de Obtenção de Terras e Perícia 

Judicial (aprovado pela Norma de Execução Incra/DT nº 52, de 25 de outubro de 2006).[15] Neste 

documento, está expressamente consignado um título sobre a recuperação das áreas degradadas, de reserva 
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legal e de preservação permanente: 

  

A Constituição Federal, em seu art. 225, impõe ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defender e preservar o meio ambiente, sendo que no parágrafo 3º enfatiza 

que as condutas e as atividades lesivas a este sujeitarão os infratores, pessoas 

físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, definidas na Lei 

9.605/1998, independentemente da obrigação de reparar os danos ambientais. 

  

Entende-se por recuperação a restituição de uma vegetação e/ou área degradada a 

uma condição não degradada, que pode ser diferente da sua situação original. 

  

Deve ser estimado o custo da recuperação de áreas degradadas ocasionadas pela 

utilização de técnicas inadequadas de manejo e conservação dos solos. Deverão ser 

estimados os custos de recuperação das Áreas de Preservação Permanente que 

foram total ou parcialmente suprimidas sem a devida autorização do órgão 

ambiental competente (artigo 4º da Lei 4771/65, com redação dada pela MP 

2166/67, de 24/09/01). 

  

Também devem ser estimados os custos de recuperação das Áreas de Reserva 

Legal que estejam com sua vegetação suprimida ou que não estejam sendo 

devidamente utilizadas sob regime de exploração ambiental (artigo 16 da Lei 

4771/65, com redação dada pela MP 2166/67, de 24/09/01). Caso inexista área de 

Reserva Legal no imóvel deve ser calculado o custo de recuperação de sua 

vegetação.    

  

No caso em que haja a comprovação da recuperação das referidas áreas, com 

projeto técnico protocolado junto ao órgão ambiental competente, cujo cronograma 

esteja sendo efetivamente devidamente cumprido (art. 44 da Lei 4771/65, com 

redação dada pela MP 2166/67, de 24/09/01), deverão ser calculados apenas os 

custos referentes à recuperação das fases a serem cumpridas. 

  

Quando aborda o tema “laudo de vistoria e avaliação”, o Manual do INCRA deixa expressas as 

seguintes deduções: 

  

Obtido o valor de terra Nua (VTN) dele deve ser deduzido: 

- O valor correspondente ao custo de materiais e serviços para recuperação de 

áreas degradadas, bem como das áreas de Reserva legal e/ou de Preservação 

Permanente danificadas ou suprimidas, o que deverá ser discriminado no 

Laudo.[16]  (grifo nosso)    

  

Em outras palavras, em decorrência da decisão do TCU, o INCRA passou a deduzir de suas 

indenizações o valor do passivo ambiental, no intuito de que nas áreas de assentamento, fosse possível 

recompor as áreas que estavam devastadas (reserva legal e preservação permanente). Aliou, então, as bases 

do direito agrário com o direito ambiental. Merece registro que a interpretação do TCU se pauta também na 
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jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Essa Corte firmou posição de que a reserva 

legal é um direito real, acompanhando, portanto, o bem. Não importa quem devastou as florestas. Quem é o 

atual proprietário detém a obrigação de reflorestar. Nesse sentido: 

  

2. A obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem, por isso que a Lei 

8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os 

responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida 

norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma 

limitação administrativa às propriedades rurais, obrigando os seus proprietários a 

instituírem áreas de reservas legais, de no mínimo 20% de cada propriedade, em 

prol do interesse  coletivo. Precedente do STJ:  RESP 343.741/PR, Relator Ministro 

Franciulli Netto, DJ de 07.10.2002. 10. Recurso especial desprovido. (STJ, REsp 

745363/PR,. Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 18/10/2007) 

  

Note-se que essa posição, inclusive, foi pacificada no âmbito do STJ com o julgamento ERESP n. 

218.781, pela Primeira Seção, da Relatoria do Ministro Herman Benjamin, em que se firmou a obrigação 

de reflorestar como obrigação real perante as Turmas de Direito Público.    

Logo, tem-se aqui um exemplo em que o intercâmbio das instituições (TCU, judiciário e 

autarquias) tornou uma realidade possível: a conjugação do direito ambiental (reflorestamento das áreas de 

preservação) com o direito agrário (assentamentos de reforma agrária).   

  

  

  

5. A exigência de plano de manejo florestal sustentável, para o pagamento de indenização em área de 

preservação.  
  

De tudo que foi dito em outro tópico, parece simples compreender que o INCRA, nos termos do 

artigo 12 da Lei 8.629/93, não fazia qualquer distinção sobre a existência de reserva legal ou área de 

preservação permanente na área a ser desapropriada. O elemento considerado pelo INCRA era aquele que 

melhor garantiria o pagamento de uma indenização justa: o preço de mercado do imóvel. 

No entanto, a jurisprudência flexibilizou esse critério para comportar uma exceção: a existência de 

plano de manejo[17]. Neste caso, entendeu-se mais justo a consideração em separado da área de plano de 

manejo, por ocorrer aqui a exploração do potencial madeireiro em uma área de preservação. Como se 

apresentará, tal distinção detém razões legais (e acima de tudo ambientais) e práticas para ser mantida. 

Inicialmente, é preciso esclarecer que em existindo potencial madeireiro fora das áreas de reserva 

legal e preservação permanente, não basta ao proprietário pretender explorá-las. As florestas precisam ser 

vistas por uma lente que vá além de seu conteúdo meramente econômico, exclusivamente quanto ao seu 

potencial de exploração madeireira. A Floresta detém a função ecológica de garantia da própria 
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humanidade, no intuito de assegurar o equilíbrio do meio[18].  Ademais, nos termos do art. 1º do Código 

Florestal (Lei n. 4.771/65), o direito de propriedade sobre as florestas deve ser exercido dentro de certas 

limitações: 

  

Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as demais formas de 

vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse 

comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com 

as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem. 

  

Quando trata sobre o regime desenhado pelo Código Florestal, Clovis Beznos afirma que o 

código define as florestas e demais formas de vegetação como “bens de interesse comum a todos os 

habitantes do país”[19]. Logo, as florestas possuem um regime específico. 

Na mesma lei, além de delimitar a forma de exploração da área de reserva legal e de preservação 

permanente, para as outras áreas de floresta, o Código Florestal prevê o seguinte: 

  

Art. 19. A exploração de florestas e formações sucessoras, tanto de domínio 

público como de domínio privado, dependerá de prévia aprovação pelo órgão 

estadual competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, 

bem como da adoção de técnicas de condução, exploração, reposição florestal 

e manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea 

forme. 

  

Conclui-se, portanto, que de qualquer maneira, para explorar a área com potencial madeireiro, 

primeiramente, seria essencial a prévia aprovação do órgão estadual. E não basta a vontade de explorar. 

Deve-se levar em conta ainda que técnicas serão usadas, como se dará a exploração, quais serão os meios 

de manejo compatíveis com o ecossistema. Logo, não merece acolhida a tese de que a exploração de tais 

áreas independe de qualquer condicionante, o que atesta a inviabilidade de indenizar em separado a 

existência de potencial madeireiro, sem a oitiva do órgão estadual. 

Não bastasse isso, a análise que deve ser feita precisa atentar para o direito de propriedade e o 

direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ambos são direitos previstos na Carta 

Constitucional e que devem ser sopesados para contemplar o atendimento aos interesses privados, mas, 

sobretudo, ao interesse público. Nesse sentido, Andréa Vulcanis[20] explica: 

  

De tudo quanto foi consignado, remanesce fácil a compreensão de que o texto 

constitucional não coloca institutos como a propriedade e a proteção ambiental em 

rota de colisão. Convivem, ambos, harmonicamente, no sistema jurídico, na medida 

em que os instrumentos instituídos por lei, que incidem sobre a propriedade para 

conformá-la à necessidade de preservação ambiental, decorrem do princípio da 

função social, o que se traduz na denominada função ambiental da propriedade. 
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(...) 

Assim, não se perquire no caso concreto, qual deve sucumbir, se o direito de 

propriedade ou se a proteção ambiental. A pergunta é outra: o direito de 

propriedade, conforme esteja sendo exercido ou se pretende exercer, atende à 

proteção do meio ambiente, ao desenvolvimento, à produção, etc., enfim, à garantia 

de relações sociais mais justas, tudo simultaneamente? 

É essa simultaneidade de funções que a propriedade cumpre que deve ser garantida. 

Por isso, nem tudo pode ser proteção do meio ambiente e nem tudo pode ser 

desenvolvimento e economia. Mais uma vez, avoca-se o equilíbrio dinâmico que 

deve ser mantido quando o tema é propriedade. 

  

Para que ocorra uma exploração florestal, há necessidade de que haja prévia autorização do poder 

público, conforme determina o art. 19 da Lei 4.771, de 1965 – Código Florestal. Além disso, não se olvide 

que o direito de propriedade vem acompanhado de deveres nos termos do que dispõe o art. 1.228, § 1º do 

Código Civil: 

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o 

direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 

§ 1
o
 O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 

finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de 

conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 

naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como 

evitada a poluição do ar e das águas. 

Logo, em não se o aceitando a asserção das florestas (art. 1° do Código Florestal), deve-se acolher 

as limitações da propriedade pautadas no art. 79 do Código Civil, que fixa que “são bens imóveis o solo e 

tudo o quanto se lhe incorporar natural e artificialmente”. Nesse passo, quando se adquire um bem imóvel, 

está-se a adquirir tudo o quanto lhe seja incorporado por obra da natureza ou por esforço humano. Não há 

como se adquirir tão-somente a cobertura florestal ou, pior, adquirir-se a terra nua sem que seja considerada 

a cobertura florística que lhe é inerente. 

Complementando o raciocínio de que deve haver uma relação interna entre o programa de reforma 

agrária e a preservação das florestas, o artigo 8° do Código Florestal ressalvou de maneira expressa as áreas 

de preservação permanente e as florestas necessárias. Quando trabalha o conceito de área de preservação 

permanente, Weliton Militão dos Santos endossou o conceito de floresta como bem da coletividade, de 

interesse comum para todos os habitantes do país. Com base em tal premissa, reconhece a inviabilidade de 

pagamento de indenização por tais áreas: 

  

Tal conceituação, conquanto não exauriente, oportuniza a compreensão no sentido 

de não-indenização da cobertura florística, quando assim coarctada, permissa vênia, 

ressalvando-se alguns entendimentos pretorianos, isolados, em contrário.[21]    
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Diferente é o regime da área de reserva legal, que detém um tratamento peculiar, afinal, a 

legislação permite aqui o manejo florestal sustentável.[22] Eis aqui o ponto central que dá ensejo a uma 

compreensão que conjuga a indenização na desapropriação-sanção com a preservação do meio ambiente.      

Para endossar a tese da necessidade de plano de manejo, é preciso mencionar que tal mecanismo é 

viável dentro e fora da reserva legal. Nos termos dos artigos 19 e 16 da Lei 4771/65, é possível a efetivação 

do plano de manejo em ambos os casos. Logo, aquele que pretende preservar a sua propriedade, o fará de 

acordo com os elementos ambientais, com a chancela do IBAMA ou do órgão ambiental competente, por 

meio do plano de manejo. Entenda-se: o plano de manejo é um estudo ambiental em que depois dos 

levantamentos de ordem biológica e ecológica, permite uma proposta de exploração florestal sustentável. 

O Plano de manejo está expressamente previsto no artigo 16, § 3º, da Lei 4.771/65[23]. 

Art. 16.  As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas 

em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de 

utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, 

desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: 

I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na 

Amazônia Legal; 

II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado 

localizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e 

quinze por cento na forma de compensação em outra área, desde que esteja 

localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos termos do § 7
o
 deste artigo; 

III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras 

formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e 

IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em 

qualquer região do País. 

§ 1
o
  O percentual de reserva legal na propriedade situada em área de floresta e 

cerrado será definido considerando separadamente os índices contidos nos incisos I 

e II deste artigo. 

§ 2
o
  A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser 

utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e 

critérios técnicos e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as 

hipóteses previstas no § 3
o
 deste artigo, sem prejuízo das demais legislações 

específicas 

  

Em outras palavras, o dispositivo acima transcrito expressamente revela que a vegetação da área 

de reserva legal só pode ser suprimida sob o regime de manejo florestal sustentável. Parece, portanto, certo 

concluir todas as áreas podem ter plano de manejo sustentável. Contudo, na hipótese de área de reserva 

legal, para a exploração, é imprescindível o regime de plano de manejo florestal sustentável - PMFS. 

Para definir como se daria o regime do plano de manejo, expediu-se a Resolução CONAMA nº 

406/2009[24]. O objeto de tal diploma era estabelecer parâmetros para o PMFS, conforme previsto no seu 
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artigo 1º. Dentre os seus conceitos, esclarece o que é o plano de manejo florestal sustentável: 

  

X - Plano de Manejo Florestal Sustentável-PMFS: documento técnico básico que 

apresenta as diretrizes e procedimentos para administração da floresta de acordo 

com os princípios do manejo florestal sustentável; 

  

Em seguida, as sua informações foram complementadas pelas INs (Instruções Normativas) nº 4 e 5 

do MMA – Ministério do Meio Ambiente. Pautada em tais regulamentações, a existência de plano de 

manejo merece um tratamento diferenciado, já que acresce enorme custo à exploração da propriedade. 

Além disso, leva a efeito a exploração nos moldes ambientais, conforme uma sustentabilidade. Note-se 

que, nos termos do artigo 1º da IN nº 4/2006/MMA para a solicitação do PMFS (Plano de Manejo Florestal 

Sustentável) é preciso inicialmente obter a APAT (Autorização Prévia à Análise Técnica de Plano de 

Manejo Sustentável). Em tal procedimento, serão aferidos os seguintes elementos, nos termos do art. 5º, da 

IN nº 4/2006/MMA: 

  

I – adequação da identificação pessoal do proponente; 

II – comprovação da regularidade do título do imóvel; 

III – Inexistência de sobreposição com terras indígenas, unidade de conservação e 

áreas militares; 

IV – comprovação da existência de cobertura florestal por meio de imagens de 

satélite.   

     

Em outras palavras, é preciso que o imóvel esteja plenamente regularizado, em termos fundiários e 

ambientais, para efeito de uma prévia análise pelo IBAMA. É nesta oportunidade que é aferido se ocorre a 

manutenção da área de preservação permanente e o quantitativo mínimo de reserva legal. 

Não bastasse isso, o estudo de PMFS conta com uma diversidade de preocupações ambientais, antes 

de permitir que ocorra a exploração madeireira. Nos termos da IN nº 5/2006/MMA[25], há como objetivo a 

garantia da sustentabilidade da floresta: 

  

Art. 5º A intensidade de corte proposta no PMFS será definida de forma a 

propiciar a regulação da produção florestal, visando garantir a sua sustentabilidade, 

e levará em consideração os seguintes aspectos: 

I- estimativa da produtividade anual da floresta manejada (m
3
/ha/ano), para o 

grupo de espécies comerciais, com base em estudos disponíveis na região; 

II – ciclo de corte inicial de no mínimo 25 anos e de no máximo 35 anos para o 

PMSF Pleno e de, no mínimo 10 anos para o PMFS de Baixa Intensidade; 

III- estimativa da capacidade produtiva da floresta, definida pelo estoque 

comercial disponível (m
3
/há), com a consideração do seguinte: 

a) os resultados do inventário florestal da UMF; 

b) os critérios de seleção de árvores para o corte, previstos no PMFS; e 

c) os parâmetros que determinam a manutenção de árvores por espécie, 
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estabelecidos nos arts. 6º e 7º desta Instrução Normativa. 

    

Para que seja possível o PMFS, é essencial um estudo para definir qual é o inventário florestal, 

qual a sua produtividade, a possibilidade corte sustentável e os tipos de espécie. Toda essa análise, que será 

chancelada pelo IBAMA (ou outro órgão ambiental competente), acresce custos à possível exploração que 

precisam ser levados em conta pelo INCRA. Além disso, realiza um dos aspectos da função da propriedade 

– o respeito ao meio ambiente. Então, a autarquia agrária deve pagar uma indenização diferenciada para 

quem tem PMFS aprovado - autorização para exploração florestal em regime de manejo – e efetivamente o 

utiliza porque é somente assim que o proprietário do imóvel constitui a propriedade sobre a cobertura 

florística. Nesse sentido, os seguintes ensinamentos de Andrea Vulcanis: 

  

“De se destacar que perante o ordenamento jurídico brasileiro as licenças 

ambientais têm caráter de autorização, o que significa dizer que são de natureza 

precária. Dessa forma, em prol do ambiente, as licenças concedidas pelo poder 

público, podem a qualquer tempo ser sustadas. Desse modo, é de se concluir que 

as licenças que conferem autorização de exploração florestal somente produzem 

efeitos para integralizar os espécimes objeto de apropriação ao patrimônio do 

sujeito durante o período de validade da licença concedida – OS PLANOS DE 

MANEJO AUTORIZADOS TEM PRAZO DE VALIDADE – daí porque não há 

falar-se em danos cessantes para além do prazo de validade da licença, aí incluídos 

os casos de suspensão ou cassação da licença, quando o prazo de validade se 

antecipa. [26] 

  

O que se pretende chamar atenção neste trabalho é ao fato de que o INCRA paga uma indenização 

diferente para quem detém plano de manejo, pois tem ciência dos custos e de que o plano de manejo 

possibilita o exercício do direito de propriedade sobre a floresta. É possível aqui, então, perceber mais uma 

relação direta entre o ambiental e o agrário, sobre a premissa da função social da propriedade: 

  

A função social da propriedade está na base da proteção do meio ambiente, 

decorrendo daí obrigações negativas e positivas de tal função social, cuja obrigação 

de resguardar o meio ambiente, malgrado coarcte, não infringe o direito de 

propriedade, não ensejando desapropriação, nem mesmo a decorrente de 

desapropriação.[27] 

  

No mesmo sentido, Marcelo Sciorilli filia-se à posição de que as áreas de preservação ambiental, 

por serem insuscetíveis de exploração econômica, não são objeto de indenização em ação 

desapropriatória.[28] Exatamente esta é a posição firmada perante o STJ: 

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. 

COBERTURA FLORÍSTICA. INEXISTÊNCIA DE EXPLORAÇÃO 

ECONÔMICA. CÁLCULO EM SEPARADO. INVIABILIDADE. JUROS 

COMPENSATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE 80% DO 
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DEPÓSITO E O VALOR FIXADO NO ACÓRDÃO. ART. 437 DO CPC. 

PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. 

DEPÓSITO INICIAL CONFIRMADO PELO JUDICIÁRIO. ART. 19 DA LC 

76/93. SUCUMBÊNCIA DO EXPROPRIADO. 

1. A indenização da cobertura florística depende da efetiva comprovação de que o 

proprietário esteja explorando econômica e licitamente os recursos vegetais, nos 

termos e limites de autorização expedida de maneira regular. Precedente: REsp 

608.324/RN, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ acórdão Min. João 

Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3.8.2007. 

2. Na análise do potencial econômico madeireiro, deve-se levar em consideração as 

restrições legais e administrativas à utilização da propriedade, excluindo-se da base 

de cálculo as Áreas de Preservação Permanente (arts. 2° e 3° do Código Florestal), 

as de Reserva Legal sem Plano de Manejo aprovado pelo órgão ambiental 

competente, bem como as que, por suas características naturais ou por obediência a 

estatuto jurídico próprio, não podem ser exploradas por conta da vedação de 

supressão para fins comerciais, de que são exemplos as árvores imune a corte (art. 

14, alínea b, do Código Florestal) e a vegetação da Mata Atlântica, primária ou 

secundária em estágio avançado de regeneração, na moldura da Lei 11.428/2006, 

dentre outros casos. 

3. Na falta de autorização ou licença ambiental e de Plano de Manejo, a 

exploração de florestas, quando juridicamente possível, não é um direito ou 

interesse indenizável; ao contrário, se ocorrer, caracteriza ilícito ambiental 

(Lei 9.605/98), sujeito a sanções administrativas e penais, sem prejuízo do 

dever de reparar o dano causado, de forma objetiva, nos termos da Lei 

6.938/81.(...)  

 (STJ, REsp 905783/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ de 

27/05/2008) 

  

Essa mesma posição, de que se deve ater ao preço de mercado no pagamento de indenização por 

desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, também está sendo endossada nos 

Tribunais Regionais, como é exemplo, o da primeira região.[29] Isso assevera que as relações dentre o 

agrário e o ambiental são inevitáveis e cada dia mais intrínsecas. 

 O plantio agrícola, necessariamente, transforma a natureza. No entanto, existem mecanismos 

legais, e políticas públicas[30], que podem garantir essa relação do homem com a natureza, tornando 

possível a preservação para as gerações futuras, sem abrir mão da subsistência. Entre os princípios da 

atividade econômica agrícola está a proteção ao meio ambiente. Nos termos do art. 186 da CF o respeito ao 

meio ambiente é um dos requisitos, simultaneamente exigidos, para cumprimento da Função Social da 

Propriedade. Logo. Trata-se de obrigações correlatas. 

  

  

6. Conclusão. 

Apresentar os dois exemplos do presente estudo (a dedução do passivo ambiental e o plano de 
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manejo) não retira as características próprias de cada instituto. O direito agrário permanece trabalhando 

sobre o contexto da produtividade, e o direito ambiental permanece primando pela preservação. Contudo, 

cada vez mais a preservação e a produtividade dialogam. Em outras palavras, demonstra as interseções entre 

o direito agrário e o direito ambiental. 

Por meio do passivo ambiental, deduzir da indenização o custo do reflorestamento é atentar para 

uma obrigação essencial à formação do assentamento. Por outro lado, exigir o manejo florestal, para o 

pagamento diferenciado de indenização, é incentivar que a floresta seja pensada sustentavelmente. Nos dois 

casos, é produzir preservando.     

O que este estudo pretendeu apresentar é que, com a interdisciplinaridade, toda a sociedade só tem 

a ganhar. Ver o sistema da propriedade como um todo traz benefícios não só ao Poder Publico, mas, 

sobretudo, ao cidadão que verá a efetividade da função social e a preservação desta mesma propriedade, 

para as gerações futuras. 
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O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE COMO NORTEADOR DA FUNÇÃO SOCIAL DA
PROPRIEDADE

THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF SOLIDARITY AS A GUIDE SOCIAL FUNCION OF
PROPERTY

Carla Sofia Pereira

RESUMO
Por meio deste trabalho demonstra-se a necessidade de atualização e redimensionamento do direito de
propriedade, por meio da análise das várias dimensões dos direitos fundamentais, utilizando o Princípio
Constitucional da Solidariedade, para redefinir o sentido, ou sentidos, desse direito no Brasil. Faz-se uma
incursão sobre as várias dimensões dos direitos fundamentais, buscando em cada uma delas, captar o efeito
conformador suportado pelo direito de propriedade. Elabora-se uma revisão histórica que tem por objetivo
analisar as teorias quanto ao surgimento do direito de propriedade. Analisa o direito de propriedade
enquanto direito fundamental. A seguir, parte-se para uma detalhada visita a todos os textos constitucionais
brasileiros com o objetivo de colher o tratamento dado em cada um deles, ao direito de propriedade. Segue-
se enfrentando a temática do Princípio da Solidariedade na Constituição de 1988, para ao final, analisar a
possibilidade deste conformar a função social da propriedade.
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVE: PRINCÍPIO SOLIDARIEDADE, FUNÇÃO SOCIAL
PROPRIEDADE.

ABSTRACT
Through this work demonstrates the need for updating and redesigning the property right, by analyzing the
various dimensions of fundamental rights, using the constitutional principle of solidarity, to redefine the
meaning, or meanings, that law in Brazil. Carry out a raid on the various dimensions of fundamental rights,
seeking in each of them, capture the effect as supported by intellectual property. It elaborates a historical
review that aims to analyze the theories about the origin of the right of ownership. Analyzes the property
right as a fundamental right. Next, we proceed to a detailed visit to all the Brazilian constitutional texts in
order to reap the treatment in each of them, the right of property. The following is facing the issue of the
Principle of Solidarity in the 1988 Constitution, to the end; consider the possibility that conform to the social
function of property.
KEYWORDS: KEY WORDS: PRINCIPLE OF SOLIDARITY, SOCIAL FUNCTION PROPERTY.

INTRODUÇÃO

 

Sendo o direito de propriedade o objeto central deste ensaio, o escopo é de atualizá-lo e redimensioná-lo por
meio da análise das várias dimensões dos direitos fundamentais, utilizando o Princípio Constitucional da
Solidariedade, para redefinir o sentido, ou sentidos, da propriedade no Brasil. 

Para atingir esse objetivo, far-se-á uma abordagem histórica contemplando o direito de propriedade com o
intuito atualizá-lo, contextualizando-o no cenário constitucional brasileiro.

Ressaltar-se-á no primeiro tópico que o direito de propriedade, como concebido na primeira dimensão de
direitos fundamentais, eclode dos anseios da sociedade burguesa e de suas lutas contra os arbítrios do poder,
sendo necessário naquele momento que ele fosse declarado um direito absoluto, perpétuo, imprescritível,
exclusivo, irrevogável, indivisível e erga omnes.

Observar-se-á que, ainda que efetivada parcialmente a primeira dimensão, era chegado o tempo das lutas
pelos direitos sociais, conhecidos como direitos de segunda dimensão, classificados também como direitos
prestacionais. Essa segunda dimensão tem efeitos diretos sobre os direitos assegurados pela primeira. A
propriedade, como concebida no estado liberal, não pode mais ser vista da mesma forma dado o impacto dos
direitos de segunda dimensão e do surgimento do Estado Social, em contraposição ao Estado Liberal.

A evolução dos direitos fundamentais faz surgir os direitos de terceira dimensão, dentre eles o direito a um
meio ambiente sustentável para as presentes e futuras gerações, sendo esse, igualmente, outro grande
impacto sobre o direito de propriedade, pois que surge o Estado Ambiental, em cujo vértice floresce uma
nova fonte hermenêutica a influenciar toda a ordem jurídica subjacente.

Essa sucessão de evoluções causadas pelos impactos dimensionais força a interpenetração das dimensões de
direitos fundamentais, que desconstroem e remodelam o direito de propriedade, transformando-o em um
direito-dever definitivamente ligado à sua função sócio-ambiental.

Eis a justificativa central do debate cujo deslinde deve ser um substrato obtido da interconexão das diversas
dimensões dos direitos fundamentais, exposto ao Princípio da Solidariedade: a nova abordagem do Direito
de Propriedade que ora se propõe, sob os influxos das construções teóricas acima descritas, pode revelar
uma nova lente hermenêutica a influenciar toda a interpretação de seu conteúdo, lente essa que deverá ser,
obrigatoriamente, lapidada pelo Princípio da Solidariedade.

Para se demonstrar tal possibilidade, serão analisadas as três primeiras dimensões dos direitos fundamentais e
a influência delas no direito de propriedade, no mesmo compasso em que será enfrentado o tratamento
constitucional emprestado a ele no Brasil, em suas várias constituições, para que se entenda a real face do
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Direito à Propriedade na atualidade, dando-se aqui o merecido destaque ao Princípio da Solidariedade como
princípio conformador desse novo contorno da propriedade a se construir.

Por fim, enfrentaremos alguns novos paradigmas que deverão nortear os futuros perfis do direito de
propriedade, para, ao cabo de toda a argumentação, aportadas algumas conclusões.

 

•1               BREVE Histórico dos Direitos Fundamentais

 

O conceito de dignidade da pessoa humana hoje se nos apresenta de forma tão cristalina que, sem um olhar
para o passado, corre-se o risco de imaginar que sua construção e apreensão se deram de forma simples.

Muito ao contrário, esse processo iniciou-se com o lento desenvolvimento da idéia de que o ser humano era
a mais esplêndida de todas as criaturas do mundo. Com esse pensamento estava traçada a direção que,
mesmo com tortuoso caminho e acidentada trajetória, desembocaria na concepção que conhecemos como
valor maior e ponto central dos direitos fundamentais: a dignidade da pessoa humana.[1].

É ela, a dignidade da pessoa humana, sob este novo prisma, que norteia a fixação dos direitos humanos e dos
direitos fundamentais, entendendo-se os primeiros como direitos da ordem jurídica internacional e os
segundos como direitos positivados na Constituição de um determinado Estado.

Desde as mais remotas formações sociais existem indícios da presença de valores, não positivados, que
regiam a convivência entre os indivíduos e conduziam, em alguma medida, à busca e manutenção da
dignidade da pessoa humana. 

A Filosofia[2] e a religião influenciaram diretamente a formação do pensamento jusnaturalista, seja pela
eterna busca por um conceito de justiça, ou na própria noção de que o ser humano é sujeito de direitos que
lhes são inerentes, pelo simples fato de "ser humano", formando o que Ingo Sarlet chamou de "pré-
história"[3] dos direitos fundamentais

Havia já na idade média desenvolvimento de noções acerca da existência de regras outras, que acima das
positivadas, serviam de limitação ao poder dos governantes. Destaca-se, neste período, a doutrina tomista[4]
e sua perspectiva de coexistência de regras, naturais e positivadas, as primeiras oriundas da natureza racional
do homem e as segundas como produto da aceitação de certas condutas como adequadas.

No século XV, Pico Della Miràndola[5] exultava diante da constatação de grandeza e da importância do
homem sobre todos os seres e todas as coisas. Pico escreveu que os seres humanos eram livres para se
transformarem conforme desejassem, dado o fato de que Deus os dotara de todos os dons e que esses se
desenvolveriam conforme o desejo e o empenho de cada um.

Para o autor, as escolhas próprias do homem poderiam aproximá-lo do divino ou do profano, ou seja, o
homem é dotado de liberdade de escolher, fazendo suas escolhas o homem se autodetermina.

Della Miràndola em muito se baseia nos escritos de Pitágoras, Platão e Aristóteles, remontando, portanto à
antiguidade clássica grande parte de sua inspiração, assim como na atualidade ainda fazem os estudiosos
quando buscam a fundamentação para os Direitos Fundamentais (e Humanos), seja diretamente por escritos
dos antigos ou por seus intérpretes medievos.

Em artigo publicado no ano de 2003, Marcelo Campos Galuppo revisita Aristóteles, e de suas obras faz uma
análise sobre a possibilidade de fundamentar os Direitos Humanos na teoria do filósofo, esbarrando no
aspecto comunitarista (primazia do todo, da pólis, sobre o indivíduo) que permeia toda a teoria, controvérsia
que não será objeto de maiores considerações em razão do objetivo central deste trabalho, bastando, para o
momento, apenas assinalar, em coro com Galuppo, que "até o século XV, o modelo comunitarista foi
majoritariamente dominante. No entanto, uma série de fatos levou à crítica desse modelo de fundamentação e
à progressiva supremacia do modelo liberal"  [6].

A doutrina aristotélico-tomista dá lugar, gradativamente, à filosofia do Liberalismo, na esteira da
descentralização do poder Romano e a reboque do surgimento de pontos descentralizados de poder. A
Cidade, aqui no caso já não mais a polis grega, mas urbs a romana, não é mais o centro de orientação
política. O homem, o indivíduo, assume a posição central na orientação de seus atos.

Recordando que os direitos fundamentais são os direitos humanos positivados em determinada ordem
constitucional, concluímos que não há que se falar deles na Antiguidade, nem durante a Idade Média, nem
durante o Absolutismo[7], e isso pelo fato de os governantes ainda não cogitarem, nesses momentos
históricos, de normas limitadoras do poder e nem tão pouco da exigibilidade do cumprimento delas em face
desses mesmos governantes.

Tomemos como ponto de partida o Estado Absolutista, constituído com base na junção das idéias de
Maquiavel e Hobbes. Trata-se de um modelo tirano, despótico e que não sofre qualquer limitação para
beneficiar a realeza e os súditos mais afortunados em títulos e bens.

É contra este Estado poderoso, que se sujeita a limite algum, que surgem as primeiras ideias de limitação do
poder que vão culminar nas revoluções liberais que obrigaram os Estados absolutistas a submeterem-se à
limitação de seu poder.

O filósofo iluminista, cartesiano, John Locke (1632-1704) também contribui para a construção do
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pensamento que culminaria na concepção dos direitos fundamentais da primeira "geração" [8]. O
pensamento de John Locke influenciou o conteúdo das primeiras "declarações de direitos", de onde os
"pilares éticos defendidos pelo liberalismo foram incorporados."[9] 

Locke, em seu Segundo Tratado sobre o Governo, assinalou que a existência humana é individual,
entendendo que todos os homens são livres e iguais em um Estado de Natureza e que toda vez que,
exercendo essa liberdade, o homem ferir a liberdade do outro, estará sujeito a ser punido. Assim, na incerteza
da fruição de suas liberdades, os homens abrem mão de fazer valer seus direitos por suas próprias forças,
para delegá-la ao Estado, pressupondo, portanto, que todos concordam e que renunciam à violência em
favor do contrato.[10]

Desse capítulo histórico nasce o Estado Liberal e com ele a primeira geração de direitos fundamentais,
depois rebatizados, por razões terminológicas já abordadas, como "Direitos Fundamentais de Primeira
Dimensão".

Seja no comunitarismo, no contratualismo, ou ainda, mais modernamente, na teoria do discurso, como
pretendem os filósofos da atualidade[11], onde quer que seja buscada a fundamentação de legitimidade e
viabilidade para os Direitos Humanos (e fundamentais), não há um marco inicial possível de ser apontado
como o início apoteótico da "era dos Direitos Fundamentais" e sim um processo contínuo na construção
deles.

 

•2               A PROPRIEDADE COMO DIREITO FUNDAMENTAL

 

Neste tópico será analisado o Direito de propriedade como integrante da Primeira Dimensão de Direitos
Fundamentais, bem como serão investigadas as duas dimensões seguintes.

Para tanto será necessária uma breve revisão histórica realizada com o intuito de fixar os parâmetros
necessários à contextualização espaço-temporal da propriedade.

 

2.1 A origem do direito de propriedade

 

Para uma visão crítica do direito de propriedade através da história, é necessário um afastamento do impulso
quase intuitivo de tomar a propriedade como um conceito auto-evidente, um dado prévio isento de reflexão
crítica.

Não obstante um sistema de propriedade privada formar a base de uma estrutura de economia de mercado e
ser um instituto indispensável para a compreensão da organização jurídica da maioria dos povos atuais, não
existe um consenso sobre o que efetivamente são os direitos de propriedade. O termo é utilizado numa
miríade de sentidos, muitos deles contraditórios e inconsistentes dentro das searas econômicas ou legais.[12]

Com efeito, as concepções da propriedade, sempre estiveram indissociavelmente ligadas a um programa
filosófico ou a uma ideologia política. A propriedade em termos clássico-liberais, por exemplo, apontou para
uma pretensa naturalidade do direito, servindo de escudo contra a reflexão crítica e eventual mudança na sua
utilização social, donde se conclui que a visão burguesa, ou seja, a visão da classe vitoriosa prevaleceu e
deixou profundas marcas na forma de se retratar a propriedade nas suas várias faces.

A concepção de propriedade que informa explícita ou implicitamente a doutrina brasileira é de que o instituto
é algo inerente ao ser humano, que desde os primórdios a relação entre homens e bens era considerada algo
fático, inato e decorrente de uma inclinação natural que o ser humano sempre sentiu de ter coisas para si,
como verdadeira condição de sua auto-afirmação e felicidade.[13]

Com efeito, o estudo do direito de propriedade parte já da menção à existência de formas de propriedade nos
primórdios humanos, premissa da qual se deriva indevidamente a noção de que a propriedade é então algo
que decorre da própria humanidade, como se lê comumente nos "cursos de direito civil" ainda utilizados no
ensino dos jovens bacharéis.

Ocorre que nesse tocante,  tais compêndios não obtêm êxito ao tentarem explicar o surgimento do direito de
propriedade de forma universal. Conseguem, ainda que pontualmente, ou seja, em determinados contextos,
explicar possíveis causas para o surgimento da propriedade privada, explicações estas que não podem ser
utilizadas como parâmetro, um a vez que tais teorias não se aplicam a qualquer momento histórico nem tão
pouco a qualquer contexto.

Teorias que se aplicam a certas e determinadas circunstâncias não podem servir como fundamento para o
surgimento do direito de propriedade. Há, portanto, a necessidade de se buscar uma explicação, uma teoria
que se pudesse aplicar universalmente.

A doutrina americana possui modelos explicativos do surgimento do direito de propriedade, com destaque
para o trabalho seminal de Harold Demsetz, "Towards a Theory of Property Rights" no qual o autor formula
um modelo explicativo da propriedade centrado na idéia de que esta tem por função a alocação de recursos
de modo a se obter uma "internalização" das "externalidades". [14]

Explica Demsetz que a propriedade teria surgido como resultado da busca de uma forma melhor de se
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equacionar o custo-benefício da exploração dos recursos de determinada área. Essa é a "Hipótese de
Demsetz", que analisou a evolução natural de direitos de propriedade em tribos de indígenas na Península de
Labrador no Canadá em comparação com a inexistência de direitos dessa natureza em tribos indígenas
americanas.[15]

Dados coletados na pesquisa do autor apontavam que o desenvolvimento de direitos de propriedade sobre as
áreas de caça estava intimamente ligado a expansão de um mercado de peles de animais.[16]

Em apertara síntese, o trabalho de Demsetz demonstrou que os índios entenderam que a pior forma de
explorar a caça em suas terras era desordenadamente, pois dessa forma não havia preocupação alguma com
a  manutenção dos recursos (dos animais).

A solução encontrada pelas comunidades indígenas foi a formação de territórios exclusivos de caça para
determinados indivíduos, estratégia que forçou essas comunidades e preocuparem-se com a manutenção dos
recursos. Nascia assim um embrião da propriedade imóvel.

Segundo conclui Demsetz, as melhores fórmulas obtidas pelos indígenas estão em áreas mais suscetíveis à
influência do mercado de peles, o que para o autor seria a constatação de que os direitos de propriedade
surgiram como reação às alterações sofridas na esfera econômica, na busca e formas mais eficientes de
utilização dos recursos disponíveis.

Além de Demsetz, outros modelos explicativos do surgimento dos direitos de propriedade nas relações
sociais também encontram fundamento numa lógica prática de alocação de recursos.

Robert Cooter e Thomas Ulen propõem um modelo explicativo no surplus cooperativo que surge ao se
especificar direitos de propriedade em contraste aos custos de exclusão envolvidos em uma organização
social que não possui tais direitos estabelecidos.[17]

A propriedade surge, portanto, na transição de um estado de natureza, onde a guarda da posse sobre
determinados bens é realizada pelos próprios indivíduos em autotutela, para um estado social, onde existe
uma garantia institucional - um direito de propriedade - decorrente de um contrato social, que determina as
condições básicas de coexistência dos indivíduos em sociedade.[18]

Observe-se que este modelo explicativo é corroborado pelo posicionamento de filósofos contratualistas
como Thomas Hobbes e Jean Jacques Rousseau, para os quais a propriedade é uma realidade que só pode
ser compreendida mediante a existência do Estado.[19]

Cooter e Ullen observaram que, à medida que os recursos vão se tornando escassos, os conflitos sociais
tendem a aflorar razão pela qual os indivíduos passam a despender esforços, não só mais na produção de
bens necessários, mas também no seu patrulhamento e guarda o que caracteriza os "custos de exclusão" que
estão associados aos bens - cercas para evitar que o rebanho fuja,  muro para proteger utensílios, e a própria
"patrulha" do indivíduo em determinada área.

Estes "custos de exclusão" intensificam-se com a progressiva escassez dos bens naturais, ao ponto que pode
se tornar mais eficiente para alguns indivíduos simplesmente roubar a colheita ou gado alheio. Nesse
compasso, não só há uma profunda elevação com os "custos de exclusão", como se instala o famoso "estado
de guerra de todos contra todos" apontado por Hobbes[20].

Nesse estado de coisas há necessidade de alocação de recursos para a proteção da terra, ou a escolha por um
modelo cooperativo que desembocaria na criação de um governo que pusesse ordem à esse caos, que
institucionalizasse o direito de propriedade, protegendo-o.[21]

De se notar que o modelo de Cooter e Ullen demonstra como estão imbricados historicamente o surgimento
do Estado e a propriedade privada, como ambos estão umbilicalmente ligados à mudanças econômicas, no
caso em exame a elevação dos custos de exclusão.

O objetivo da exposição destas teorias evolutivas da propriedade no direito comparado é lançar a luz no fato
de que o direito de propriedade não é um instituto predefinido, perfeito e acabado que deriva de algum
aspecto inerente ao ser humano e que, portanto, o homem, em qualquer situação, faria jus a esse direito.

Não obstante a retórica clássico-burguesa desejar atribuir ares de instituto absoluto para afastar-se de uma
discussão mais profunda da propriedade, verifica-se que a existência de modelos empírico-explicativos que
apontam uma relação da propriedade com a gestão eficiente em coletividade de recursos escassos e com a
proteção da titularidade se traduz como forma de permitir aos indivíduos o poder de destinar seu labor às
atividades produtivas.

Interessante, portanto, pensar a propriedade não como justificações metafísicas, mas sob a ótica da
funcionalidade econômica e dos efeitos que sua tutela jurídica ocasionam na sociedade.

O grau de avanço no qual se encontra as sociedades não permite mais a continuidade de uma teoria que tem
como ponto central a existência metafísica de um direito inerente à natureza humana, para o qual não se
necessita de maiores explicações científicas.

 

2.2 A propriedade como direito fundamental de primeira dimensão

 

Não obstante as considerações acima, é possível verificar que a concepção burguesa de propriedade foi
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efetivamente adotada pelas primeiras constituições, dando-se especialmente uma concepção limitativa do
estado, característica dos direitos fundamentais de primeira dimensão, foram aqueles incluídos nas primeiras
constituições liberais, porém, antes disso, um rol de direitos ainda não positivados constitucionalmente
pululava nas mentes liberais.

Nesse contexto, destacava-se, ao lado da liberdade (de reunião, de profissão, de expressão, comercial,
religiosa entre outras, além dos direitos políticos), o direito de propriedade, que aparece em vários escritos
desde o Iluminismo, especialmente na obra de Locke, para quem "o grande e principal fim dos homens se
unirem em sociedade e de se constituírem sob um governo é a conservação da sua propriedade." [22]·.

Também Adam Smith (1723-1790), economista e filósofo britânico, em sua obra "A riqueza das nações",
publicada em 1776, destacava que a "o governo civil tornou-se, pela primeira vez, necessário com a
introdução da propriedade".[23]

A Declaração do Povo da Virgínia (1776), logo de início, no tomo I, elenca "que todos os homens são, por
natureza, igualmente livres e independentes, e têm certos direitos inatos, dos quais, quando entram em estado
de sociedade, não podem por qualquer acordo privar ou despojar seus pósteros e que são: o gozo da vida e
da liberdade com os meios de adquirir e de possuir a propriedade e de buscar e obter felicidade e segurança."
[24]

Da mesma maneira, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), em seu artigo 17,
declara que "como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser
quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização"
[25]

 

2.3 O direito de propriedade à luz da Segunda e Terceira dimensões dos direitos fundamentais

 

Incorporados às constituições surgidas no século XVIII, os direitos fundamentais de primeira dimensão
(liberdade, direitos políticos e propriedade) refletiram os ideais burgueses daquele tempo, porém a igualdade
tão tratada nas declarações de direitos e nelas próprias não aconteceu.

Os protestos por melhores condições de trabalho, o surgimento de novas doutrinas como o Manifesto
comunista de Karl Marx, de 1848, que desaguou na Revolução Russa de 1917, a manifestação da Igreja
Católica, por meio da encíclica Rerum Novarum de 1891, criticando as condições de vida dos trabalhadores,
forçaram o aparecimento de uma nova ordem: O Estado do bem estar social.

Neste estágio da história dos direitos fundamentais cabe ressaltarmos que a busca era por ampliação das
garantias de liberdade e de igualdade real, ou seja, uma adaptação dos fundamentos do capitalismo
(economia de mercado, livre iniciativa, proteção à propriedade privada) a fim de promover a igualdade entre
os cidadãos, garantindo condições mínimas de uma vida digna, marcando o surgimento dos direitos sociais,
os legítimos de segunda dimensão (salário mínimo, direito à greve, sindicalização, férias, limitação da jornada
de trabalho, entre outros).[26] 

De se notar que esses novos direitos fundamentais têm reflexo direto no direito de propriedade, que continua
a ser protegido, porém sofre alterações em sua fruição. Assim, um direito que era absolutamente ilimitado,
passa a sofrer a ingerência do Estado, momento em que esse se torna guardião dos direitos sociais e
obrigado a "prestar" determinados serviços.

A fruição da propriedade é então redimensionada para estar de acordo com estado do bem estar social, ou
seja, vemos aqui o surgimento da ideia  de que a propriedade tem uma função social, tema esse que merece
estudo autônomo e detalhado e que por não ser objeto central deste trabalho, não será enfrentado.

Os grandes produtores rurais foram obrigados a adaptar suas fazendas e utilizar suas terras dentro de certas
regras estabelecidas pelo Estado (salubridade, segurança, remuneração justa, por exemplo). As indústrias não
poderiam explorar mais a mão de obra como bem lhes conviesse e parte do lucro foi atingida para atender às
novas exigências trabalhistas. É a função social da propriedade gerando suas primeiras conseqüências,
economicamente tratadas como externalidades, como já visto.

As constituições do México de 1917 e a alemã, a conhecida Constituição de Weimar de 1919, foram as
primeiras a incorporar os ideais de igualdade.

Ainda não totalmente implantados os direitos fundamentais de segunda geração, surgiram os direitos
fundamentais de terceira dimensão sendo eles o direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à
propriedade ao patrimônio comum da humanidade e à comunicação[27].

Elevados tais direitos ao status de fundamentais é inegável o reflexo dessa terceira dimensão sobre o direito
de propriedade, ficando esta atrelada, definitivamente, aos direitos acima descritos.

Dentre os direitos fundamentais de terceira geração destacamos inicialmente o direito ao meio ambiente
como um dos que maior impacto causou sobre o direito de propriedade, pois obrigou o exercício dela ao
cumprimento da função ambiental da propriedade, que hoje deve ser observada em toda sua abrangência.

Por óbvio que tais redimensionamentos não foram instantâneos, pois como já dissemos, a implementação dos
direitos fundamentais é alcançada por um longo e contínuo processo de amadurecimento do povo, que se
prepara para exigi-los e do Estado que se prepara para atendê-los e protegê-los.
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Cabe destacar ainda sobre a terceira dimensão dos Direitos Fundamentais que, conhecida como a dimensão
dos direitos advindos da Fraternidade, segundo caracterização de Karel Vazac, pode ser também atrelada à
palavra "Solidariedade", como explica Paulo Bonavides[28] quando cita o jusfilósofo colombiano Etiene-R
Mbaya, idealizador do direito fundamental ao desenvolvimento, para quem melhor seria utilizar a segunda
expressão. Segundo Bonavides:

 O direito ao desenvolvimento diz respeito tanto ao Estado como a indivíduos, segundo assevera o próprio
Mbaya, o qual acrescenta que relativamente a indivíduo ele se traduz numa pretensão  ao trabalho, à saúde e
à alimentação adequada.

Admite que a descoberta e a formulação de novos direitos são e serão sempre um processo sem fim, de tal
modo que quando 'um sistema de direitos se faz conhecido e reconhecido, abrem-se novas regiões da
liberdade que devem ser exploradas'.  Com base nessa constatação, proclama o jurista a adequação e a
propriedade da linguagem relativa ao reconhecimento de três gerações de direitos fundados no princípio da
solidariedade.

No atual estádio de desenvolvimento do Direito, esse princípio, segundo o mesmo Mbaya, exprime-se de três
maneiras:

'1. O dever de todo Estado particular de levar em conta, nos seus atos, os interesses de outros Estados (ou
de seus súditos);

2. Ajuda recíproca (bilateral ou multilateral), de caráter financeiro ou de outra natureza, para a superação das
dificuldades econômicas (inclusive com auxílio técnico aos países subdesenvolvidos e estabelecimento de
preferência de comércio em favor desses países, a fim de liquidar déficits) e;

3. Uma coordenação sistemática de política econômica.'[29]

 

De se destacar que já em 1972 Mbaya apregoava o reconhecimento do Princípio da Solidariedade como
caracterizador dos direitos fundamentais de terceira dimensão, bem como a utilização dele para a necessária
releitura dos direitos de primeira e segunda dimensões.

 

•3               A PROPRIEDADE NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS

 

No constitucionalismo brasileiro, por sua vez, os textos constitucionais não explicitaram o que é o instituto
da propriedade. Todas as constituições, porém, de alguma forma a reconhecem e procuraram, em maior ou
menor grau, compatibilizar sua extensão com outros valores constitucionais e interesses sociais.[30]

A Constituição de 1824[31], em seu título oitavo, que versava sobre "Disposições Gerais, e Garantias dos
Direitos Civis, e Políticos", em seu artigo 179 declarou a inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos
Cidadãos Brasileiros, oferecendo como sustentáculo a esses direitos a liberdade, a segurança individual, e a
propriedade que era garantida pela Constituição do Império em toda a sua plenitude, excetuando apenas os
casos em que o bem público (utilidade, necessidade ou interesses social) legalmente verificado, exigisse dela
o uso e emprego, prevendo a prévia indenização de seu valor ao cidadão atingido, prevendo a criação de lei
para disciplinas tais casos, in verbis:

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a
liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira
seguinte.

(...)

XXII. E'garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem publico legalmente verificado
exigir o uso, e emprego da Propriedade do Cidadão, será elle préviamente indemnisado do valor della. A Lei
marcará os casos, em que terá logar esta unica excepção, e dará as regras para se determinar a indemnisação.

(...)

XXIV. Nenhum genero de trabalho, de cultura, industria, ou commercio póde ser prohibido, uma vez que
não se opponha aos costumes publicos, á segurança, e saude dos Cidadãos.

XXV. Ficam abolidas as Corporações de Officios, seus Juizes, Escrivães, e Mestres.

XXVI. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas producções. A Lei lhes
assegurará um privilegio exclusivo temporario, ou lhes remunerará em resarcimento da perda, que hajam de
soffrer pela vulgarisação.

(...)

 

Da própria topografia do artigo se percebe a intenção do constituinte imperial é garantir a propriedade como
direito civil de todos os brasileiros, de forma absoluta, não prevendo a perda pelo não-uso, ou seja, sem
previsão de qualquer natureza à possibilidade de usucapião.
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Ressalte-se ainda que desde o império havia a preocupação com a propriedade das invenções. Extintas as
corporações de ofício como se depreende da leitura do artigo acima, os inventores receberam o privilégio
dos exclusivos, já naquele tempo transitório.

Na Constituição de 1891[32], no Título IV, Dos Cidadãos Brasileiros, na seção II, Declaração de Direitos,
no artigo 72, declarava que a constituição assegurava a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, não inovando
nesse tocante em relação à anterior, porém, o artigo é mais claro quando se refere ao bem da sociedade,
fazendo expressa referência à necessidade e utilidade pública, que na carta anterior são implícitas.

Faz ainda menção à propriedade intelectual, afirmando a liberdade do exercício de profissões intelectuais,
assegurando a propriedade dos inventos industriais a seus inventores, por período a ser estabelecido em lei,
ou ainda a indenização razoável oferecida pelo Congresso em caso de o governo entender que dada invenção
seja de necessária vulgarização, ficando garantido ainda o direito dos autores pela reprodução de suas obras,
bem como a seus herdeiros, surgindo aqui, constitucionalmente a proteção à marcas de fábrica, como se lê
abaixo:

Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos
direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 17 - O direito de propriedade mantém-se em toda a sua plenitude, salva a desapropriação por necessidade
ou utilidade pública, mediante indenização prévia.

As minas pertencem aos proprietários do solo, salvas as limitações que forem estabelecidas por lei a bem da
exploração deste ramo de indústria.

(...)

§ 24 - É garantido o livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual e industrial.

§ 25 - Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais ficará garantido por lei um privilégio
temporário, ou será concedido pelo Congresso um prêmio razoável quando haja conveniência de vulgarizar o
invento.

§ 26 - Aos autores de obras literárias e artísticas é garantido o direito exclusivo de reproduzi-Ias, pela
imprensa ou por qualquer outro processo mecânico. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo
tempo que a lei determinar.

§ 27 - A lei assegurará também a propriedade das marcas de fábrica.

(...)

 

Da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 16 de julho de 1934[33], em seu Capítulo II
intitulado Dos direitos e Garantias Individuais, no artigo 113, incisos 17 a 20 protegeu o direito de
propriedade em geral, vedando seu exercício contra interesses sociais e coletivos. Nota-se aqui claramente a
influência exercida pela constituições do México de 1917 e da Alemanha de 1919[34]. Mantém-se a
desapropriação por utilidade ou necessidade pública.

Restaram protegidas também a propriedade intelectual, marcas, nomes empresariais (comerciais àquela
época), das obras literárias, artísticas e científicas, a seus criadores e seus herdeiros, na forme que a lei viesse
a dispor, com se lê abaixo:

 

Art. 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos
direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos
seguintes:

(...)

17) É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo,
na forma que a lei determinar. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-á nos termos da
lei, mediante prévia e justa indenização. Em caso de perigo iminente, como guerra ou comoção intestina,
poderão as autoridades competentes usar da propriedade particular até onde o bem público o exija,
ressalvado o direito à indenização ulterior.

18) Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou
concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade.

19) É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do uso do nome
comercial.

20) Aos autores de obras literárias, artísticas e científicas é assegurado o direito exclusivo de produzi-Ias.
Esse direito transmitir-se-á aos seus herdeiros pelo tempo que a lei determinar.

(...) 
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Art. 118 - As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas d'água, constituem propriedade
distinta da do solo para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial.

Art. 119 - O aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, bem como das águas e da energia
hidráulica, ainda que de propriedade privada, depende de autorização ou concessão federal, na forma da lei.

§ 1º - As autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros ou a empresas
organizadas no Brasil, ressalvada ao proprietário preferência na exploração ou co-participação nos lucros.

§ 2º - O aproveitamento de energia hidráulica, de potência reduzida e para uso exclusivo do proprietário,
independe de autorização ou concessão.

§ 3º - Satisfeitas as condições estabelecidas em lei, entre as quais a de possuírem os necessários serviços
técnicos e administrativos, os Estados passarão a exercer, dentro dos respectivos territórios, a atribuição
constante deste artigo.

§ 4º - A lei regulará a nacionalização progressiva das minas, jazidas minerais e quedas d'água ou outras
fontes de energia hidráulica, julgadas básicas ou essenciais à defesa econômica ou militar do País.

§ 5º - A União, nos casos prescritos em lei e tendo em vista o interesse da coletividade, auxiliará os Estados
no estudo e aparelhamento das estâncias mineromedicinais ou termomedicinais.

§ 6º - Não depende de concessão ou autorização o aproveitamento das quedas d'água já utilizadas
industrialmente na data desta Constituição, e, sob esta mesma ressalva, a exploração das minas em lavra,
ainda que transitoriamente suspensa.

 

De se notar que a Constituição de 1934 prevê a gradativa nacionalização dos recursos naturais, bem com a
regulação desses, mesmo quando encontrados em propriedades particulares.

Já a Constituição de 1937[35] foi omissa quanto à propriedade intelectual, ressaltando apenas a competência
privativa da União para legislar a esse respeito no tópico Da Organização Nacional:

Art. 16 - Compete privativamente à União o poder de legislar sobre as seguintes matérias:

(...)

XX - direito de autor; imprensa; direito de associação, de reunião, de ir e vir; as questões de estado civil,
inclusive o registro civil e as mudanças de nome; XXI - os privilégios de invento, assim como a proteção dos
modelos, marcas e outras designações de mercadorias;

(...)

 

 

Desta carta, porém, cumpre ressaltar o imenso retrocesso em relação à anterior, pois, há nela previsão, sob o
título Dos Direitos e Garantias Individuais da proteção à propriedade privada, porém fazendo menção à uma
lei que regulamentaria o conteúdo e o exercício, mantida a desapropriação por utilidade ou necessidade
pública, sofrendo, contudo, a propriedade dos meios de comunicação vultosa restrição.

Estabeleceu-se a possibilidade de censura prévia à imprensa e às artes em geral, bem como à manifestações
públicas, ficando essa constituição marcada pela restrição de direitos notadamente destinado aos jornais,
escritos ou falados, chegando inclusive a prever, constitucionalmente a "destinação prévia" das máquinas
para o pagamento de possíveis multas atribuídas a crimes de imprensa cometidos pelas empresas jornalísticas,
conforme se depreende da letra da lei:

Art. 122 - A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no País o direito à liberdade, à
segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

14) o direito de propriedade, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante
indenização prévia. O seu conteúdo e os seus limites serão os definidos nas leis que lhe regularem o
exercício;

15) todo cidadão tem o direito de manifestar o seu pensamento, oralmente, ou por escrito, impresso ou por
imagens, mediante as condições e nos limites prescritos em lei.

A lei pode prescrever:

a) com o fim de garantir a paz, a ordem e a segurança pública, a censura prévia da imprensa, do teatro, do
cinematógrafo, da radiodifusão, facultando à autoridade competente proibir a circulação, a difusão ou a
representação;

b) medidas para impedir as manifestações contrárias à moralidade pública e aos bons costumes, assim como
as especialmente destinadas à proteção da infância e da juventude;

c) providências destinadas à proteção do interesse público, bem-estar do povo e segurança do Estado;
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A imprensa reger-se-á por lei especial, de acordo com os seguintes princípios:

a) a imprensa exerce uma função de caráter público;

b) nenhum jornal pode recusar a inserção de comunicados do Governo, nas dimensões taxadas em lei;

c) é assegurado a todo cidadão o direito de fazer inserir gratuitamente nos jornais que o informarem ou
injuriarem, resposta, defesa ou retificação;

d) é proibido o anonimato;

e) a responsabilidade se tornará efetiva por pena de prisão contra o diretor responsável e pena pecuniária
aplicada à empresa;

f) as máquinas, caracteres e outros objetos tipográficos utilizados na impressão do jornal constituem garantia
do pagamento da multa, reparação ou indenização, e das despesas com o processo nas condenações
pronunciadas por delito de imprensa, excluídos os privilégios eventuais derivados do contrato de trabalho da
empresa jornalística com os seus empregados. A garantia poderá ser substituída por uma caução depositada
no principio de cada ano e arbitrada pela autoridade competente, de acordo com a natureza, a importância e
a circulação do jornal;

g) não podem ser proprietários de empresas jornalisticas as sociedades por ações ao portador e os
estrangeiros, vedado tanto a estes como às pessoas jurídicas participar de tais empresas como acionistas. A
direção dos jornais, bem como a sua orientação intelectual, política e administrativa, só poderá ser exercida
por brasileiros natos;

(...)

 

O texto mantém as diretrizes da carta anterior no que pertine às minas, jazidas e quedas d'agua:

Art. 143 - As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas d'água constituem propriedade
distinta da propriedade do solo para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial. O aproveitamento
industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica, ainda que de propriedade
privada, depende de autorização federal.

§ 1º - A autorização só poderá ser concedida a brasileiros, ou empresas constituídas por acionistas
brasileiros, reservada ao proprietário preferência na exploração, ou participação nos lucros.

§ 2º - O aproveitamento de energia hidráulica de potência reduzida e para uso exclusivo do proprietário
independe de autorização.

§ 3º - Satisfeitas as condições estabelecidas em lei entre elas a de possuírem os necessários serviços técnicos
e administrativos, os Estados passarão a exercer dentro dos respectivos territórios, a atribuição constante
deste artigo.

§ 4º - Independe de autorização o aproveitamento das quedas d'água já utilizadas industrialmente na data
desta Constituição, assim como, nas mesmas condições, a exploração das minas em lavra, ainda que
transitoriamente suspensa.

Art. 144 - A lei regulará a nacionalização progressiva das minas, jazidas minerais e quedas d'água ou outras
fontes de energia assim como das indústrias consideradas básicas ou essenciais à defesa econômica ou militar
da Nação.

 

 

Embora tenha sido uma assembléia constituinte a elaborar a Constituição de 1946[36], a formação
conservadora deu contornos não tão inovadores quanto se esperava, dado o momento histórico, porém,
ainda assim foi capaz de lançar o marco importantíssimo do reconhecimento do interesse social como
ensejador da desapropriação, condicionando o uso da propriedade ao bem-estar social, prevendo a
possibilidade de distribuição da propriedade segundo critérios legais infraconstitucionais, com igualdade de
oportunidade para todos, como se depreende dos artigos transcritos a seguir:

Art. 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos
direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 16 - É garantido o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação por necessidade ou utilidade
pública, ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Em caso de perigo
iminente, como guerra ou comoção intestina, as autoridades competentes poderão usar da propriedade
particular, se assim o exigir o bem público, ficando, todavia, assegurado o direito a indenização ulterior.

§ 17 - Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou,
se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prêmio.

§ 18 - É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do
nome comercial.
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§ 19 - Aos autores de obras literárias artísticas ou científicas pertence o direito exclusivo de reproduzi-las.
Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei fixar.

(...)

Art. 147 - O uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social. A lei poderá, com observância do
disposto no art. 141, § 16, promover a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos.

 

De se notar que voltam a compor o texto constitucional as regras sobre inventos, marcas de indústria e de
comércio, nome comercial, bem como as regras sobre obras literárias, artísticas e científicas.

É na constituição de 1946 que a propriedade aparece tanto no capítulo dos Direitos e das Garantias
Individuais como no da Ordem Econômica e Social, e não na Constituição de 1967 como preconizam alguns
autores, que apenas repete a topografia da anterior.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1967[37] tratou a propriedade com destaque, tratando
dela no capítulo dos Direitos e Garantias individuais, bem como no da ordem econômica, a exemplo da carta
de 1946 como acima já explicitado, mantendo o interesse social como ensejador da desapropriação como
fazia a anterior, tratou da propriedade intelectual, e do direito dos inventores, autores e seus herdeiros, bem
como tratou das marcas industriais e comerciais e dos nomes comerciais.

Dos Direitos e Garantias individuais

Art. 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade dos
direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 11 - Não haverá pena de morte, de prisão perpétua, de banimento, ou confisco, salvo nos casos de guerra
externa psicológica adversa, ou revolucionária ou subversiva nos termos que a lei determinar. Esta disporá
também, sobre o perdimento de bens por danos causados ao Erário, ou no caso de enriquecimento ilícito no
exercício de cargo, função ou emprego na Administração Pública, Direta ou Indireta.

(...)

§ 22 - É garantido o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação por necessidade ou utilidade
pública ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, ressalvado o disposto no art.
157, § 1º. Em caso de perigo público iminente, as autoridades competentes poderão usar da propriedade
particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior.

§ 23 - É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observadas as condições de capacidade
que a lei estabelecer.

§ 24 - A lei garantirá aos autores de inventos Industriais privilégio temporário para sua utilização e
assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial.

§ 25 - Aos autores de obras literárias, artísticas e científicas pertence o direito exclusivo de utilizá-las. Esse
direito é transmissível por herança, pelo tempo que a lei fixar.

(...)

 

Um grande mérito da Constituição de 1967, o maior talvez, seja a inclusão da função social da propriedade
como princípio da Ordem Econômica, bem como a possibilidade de desapropriação rural para fins sociais,
com se lê:

Da Ordem Econômica e Social

Art. 157 - A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base nos seguintes princípios:

I - liberdade de iniciativa;

II - valorização do trabalho como condição da dignidade humana;

III - função social da propriedade;

IV - harmonia e solidariedade entre os fatores de produção;

V - desenvolvimento econômico;

VI - repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a eliminação da
concorrência e o aumento arbitrário dos lucros.

§ 1º - Para os fins previstos neste artigo a União poderá promover a desapropriação da propriedade
territorial rural, mediante pagamento de justa indenização, fixada segundo os critérios que a lei estabelecer,
em títulos especiais da dívida pública, com cláusula de exata, correção monetária, resgatáveis no prazo
máximo de vinte anos, em parcelas anuais sucessivas, assegurada a sua aceitação, a qualquer tempo, como
meio de pagamento de até cinqüenta por cento do imposto territorial rural e como pagamento do preço de
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terras públicas. (Redação dada pelo Ato Institucional nº 9, de 1969)

§ 2º - A lei disporá sobre o volume anual ou periódico das emissões, sobre as características dos títulos, a
taxa dos juros, o prazo e as condições de resgate. § 3º - A desapropriação de que trata o § 1º é da
competência exclusiva da União e limitar-se-á às áreas incluídas nas zonas prioritárias, fixadas em decreto do
Poder Executivo, só recaindo sobre propriedades rurais cuja forma de exploração contrarie o disposto neste
artigo, conforme for definido em lei.  § 4º - A indenização em títulos somente se fará quando se tratar de
latifúndio, como tal conceituado em lei, excetuadas as benfeitorias necessárias e úteis, que serão sempre
pagas em dinheiro.

§ 5º - O Presidente da República poderá delegar as atribuições para desapropriação de imóveis rurais, por
interesse social, sendo-lhe privativa a declaração de zonas prioritárias. (Substituído pelo Ato Institucional nº
9, de 1969)

§ 6º - Nos casos de desapropriação, na forma do § 1º do presente artigo, os proprietários ficarão isentos dos
impostos federais, estaduais e municipais que incidam sobre a transferência da propriedade desapropriada.

 

A emenda constitucional que deu origem à Constituição de 1969[38] foi elaborada sob o texto de 1967, de
modo que algumas partes do texto originário se mantiveram, porém foram deslocadas.

A propriedade continua a ser garantida com direito individual, mantidas as possibilidades de desapropriação
Poe utilidade, necessidade pública ou interesse social. Da mesma forma mantém-se inalterada a parte atinente
à propriedade intelectual.

Ficam também estabelecidas as regras gerais para a propriedade de estrangeiros,

DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS

 

Art. 153. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos
direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos têrmos seguintes:

 

...omissis...

 

§ 22. É assegurado o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação por necessidade ou utilidade
pública ou interêsse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, ressalvado o disposto no artigo
161, facultando-se ao expropriado aceitar o pagamento em título de dívida pública, com cláusula de exata
correção monetária. Em caso de perigo público iminente, as autoridades competentes poderão usar da
propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior.

 

§ 23. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observadas as condições de capacidade
que a lei estabelecer.

 

§ 24. À lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como
a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial.

 

§ 25. Aos autores de obras literárias, artísticas e científicas pertence o direito exclusivo de utilizá-las. Êsse
direito é transmissível por herança, pelo tempo que a lei fixar.

(...)

 

Ficam também estabelecidas as regras gerais para a propriedade de estrangeiros,

 

§ 34. A lei disporá sôbre a aquisição da propriedade rural por brasileiro e estrangeiro residente no país, assim
com por pessoa natural ou jurídica, estabelecendo condições, restrições, limitações e demais exigências, para
a defesa da integridade do território, a segurança do Estado e justa distribuição da propriedade.

(...)

 

 

Sobre a rubrica da Ordem Econômica e Social  ressaltamos a permanência da função social como princípio
dessa ordem, bem como a previsão da desapropriação da propriedade rural.
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DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

 

Art. 160. A ordem econômica e social tem por fim realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social, com
base nos seguintes princípios:

I - liberdade de iniciativa;

II - valorização do trabalho como condição da dignidade humana;

III - função social da propriedade;

IV - harmonia e solidariedade entre as categorias sociais de produção;

V - repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a eliminação da
concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros; e

VI - expansão das oportunidades de emprêgo produtivo.

 

Art. 161. A União poderá promover a desapropriação da propriedade territorial rural, mediante pagamento
de justa indenização, fixada segundo os critérios que a lei estabelecer, em títulos especiais da dívida pública,
com cláusula de exata correção monetária, resgatáveis no prazo de vinte anos, em parcelas anuais sucessivas,
assegurada a sua aceitação, a qualquer tempo, como meio de pagamento até cinqüenta por cento do impôsto
territorial rural e como pagamento do preço de terras públicas.

§ 1º A lei disporá sôbre volume anual ou periódico das emissões dos títulos, suas características, taxas dos
juros, prazo e condições do resgate.

§ 2º A desapropriação de que trata êste artigo é da competência exclusiva da União e limitar-se-á às áreas
incluídas nas zonas prioritárias, fixadas em decreto do Poder Executivo, só recaindo sôbre propriedades
rurais cuja forma de exploração contrarie o acima disposto, conforme fôr estabelecido em lei.

§ 3º A indenização em títulos sòmente será feita quando se tratar de latifúndio, como tal conceituado em lei,
excetuadas as benfeitorias necessárias e úteis, que serão sempre pagas em dinheiro.

§ 4º O Presidente da República poderá delegar as atribuições para a desapropriação de imóveis rurais por
interêsse social, sendo-lhe privativa a declaração de zonas prioritárias.

§ 5º Os proprietários ficarão isentos dos impostos federais, estaduais e municipais que incidam sôbre a
transferência da propriedade sujeita a desapropriação na forma dêste artigo.

(...)

 

A carta de 1969 tratou ainda sobre as jazidas e recursos minerais, da aquisição de terras públicas e da
utilização de terras para fins agrícolas de terras localizadas em áreas de potencial ambiental.

 

Art. 168. As jazidas, minas e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem
propriedade distinta da do solo, para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial.

 

§ 1º A exploração e o aproveitamento das jazidas, minas e demais recursos minerais e dos potenciais de
energia hidráulica dependerão de autorização ou concessão federal, na forma da lei, dadas exclusivamente a
brasileiros ou a sociedades organizadas no País.

§ 2º É assegurada ao proprietário do solo a participação nos resultados da lavra; quanto às jazidas e minas
cuja exploração constituir monopólio da União, a lei regulará a forma da indenização.

 

§ 3º A participação de que trata o parágrafo anterior será igual ao dízimo do impôsto sôbre minerais.

 

§ 4º Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento de energia hidráulica de potência
reduzida.

(...)

 

Art. 171. A lei federal disporá sôbre as condições de legitimação da posse e de preferência para aquisição,
até cem hectares, de terras públicas por aquêles que as tornarem produtivas com o seu trabalho e o de sua
família.

Parágrafo único. Salvo par execução de planos de reforma agrária, não se fará, sem prévia aprovação do
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Senado Federal, alienação ou concessão de terras públicas com área superior a três mil hectares.

 

Art. 172. A lei regulará, mediante prévio levantamento ecológico, o aproveitamento agrícola de terras
sujeitas a intempéries e calamidades. O mau uso da terra impedirá o proprietário de receber incentivos e
auxílios do Govêrno.

(...)

 

Ainda sobre a rubrica da Ordem Econômica, vem regulamentada a propriedade de empresas jornalísticas de
qualquer espécie e das regras de responsabilização intelectual e administrativa dessas empresas, valendo
ressaltar que a época é a da Ditadura Militar, embora o texto faça expressa referência que tais empresas
deveriam se orientar no interesse do regime democrático.

Art. 174. A propriedade e a administração de emprêsas jornalísticas, de qualquer espécie, inclusive de
televisão e de radiodifusão, são vedadas:

I - a estrangeiros;

II - a sociedades por ações ao portador; e

III - a sociedades que tenham, como acionistas ou sócios, estrangeiros ou pessoas jurídicas, exceto partidos
políticos.

 

§ 1º A responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa das emprêsas mencionadas neste artigo
caberão somente a brasileiros natos.

 

§ 2º Sem prejuízo da liberdade de pensamento e de informação, a lei poderá estabelecer outras condições
para a organização e o funcionamento das emprêsas jornalísticas ou de televisão e de radiodifusão, no
interêsse do regime democrático e do combate à subversão e à corrupção.

 

Cabe ainda comentar que nas disposições transitórias é abordada a questão do reconhecimento da
propriedade das terras indígenas.

Das Disposições Gerais e Transitórias

 

Art. 198. As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos têrmos que a lei federal determinar, a êles
cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas
naturais e de tôdas as utilidades nelas existentes.

§ 1º Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que tenham por
objeto o domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas pelos silvícolas.

§ 2º A nulidade e extinção de que trata o parágrafo anterior não dão aos ocupantes direito a qualquer ação
ou indenização contra a União e a Fundação Nacional do Índio.

 

 

•4               A propriedade na Constituição Federal de 1988

 

Como já visto, embora a Constituição brasileira de 1934, em seu artigo 113, já fizesse menção à proibição do
uso do direito de propriedade contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei viesse a determinar, lei
essa que nunca foi editada, foi a Carta de 1946 que, em seu artigo 147, condicionou o uso da propriedade ao
bem estar social e previu a possibilidade de se "promover a justa distribuição da propriedade, com igual
oportunidade para todos" [39].

Com contornos muito mais fluidos do que quando de sua positivação, a propriedade, hodiernamente, deve
observar cada uma das dimensões de Particularmente, a Constituição Federal de 1988 torna a propriedade
um direito cujo exercício deve ser condicionado ao atendimento de sua função social - Art. 5º, incisos XXII
e XXIII.[40]

Afora esse entendimento já consolidado, urge repisar a necessária conformação da atividade econômica
exercida pelo uso da propriedade ao Princípio da Solidariedade, conforme aqui vem se tentando demonstrar.

De se notar que a palavra propriedade aparece em vários momentos do texto constitucional, fazendo parte de
vários títulos, a exemplo da fundação da ordem econômica, trazida no artigo 170.[41]
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Segundo assegura Afonso de Paula "há mais de vinte aparições do termo 'propriedade' na Constituição de
1988", que segue  afirmando que "dessa diversidade de aparições, fica claro que a idéia de propriedade não
deve ser tomada como uniforme e inequívoca" [42].

 

•5               O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

 

A ideia de solidariedade já acompanha a humanidade desde seus primórdios, tendo, por óbvio, sido alterada
ao longo dos tempos[43].

Aristóteles entendia o homem com um ser social, e como tal, vivendo em sociedade, atingiria a justiça
através da solidariedade, onde todos têm algo que oferecer ao outro. É dessa forma que se alcançaria,
segundo o filósofo, a equidade.

O pensamento cristão traduziu a ideia de solidariedade como a busca do bem comum, tendo sido, em
algumas épocas, mesclado com o sentido de caridade cristã.

A solidariedade, como categoria ética e moral que se projetou para o mundo jurídico, significa um vínculo de
sentimento racionalmente guiado, limitado e autodeterminado que compele à oferta de ajuda, apoiando-se em
uma mínima similitude de certos interesses e objetivos, de forma a manter a diferença entre os parceiros na
solidariedade. A solidariedade cresce de importância na medida em que permite a tomada de consciência da
interdependência social[44].

Em nosso contexto legal há toda a conformidade constitucional necessária para a aplicação do Princípio da
Solidariedade, pois já no Preâmbulo da Constituição de 1988, estabelece o constituinte que sua função era a
de instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias.

Estabelece o artigo 1º. que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a
soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o
pluralismo político.

Preconiza o artigo 3º que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a construção
uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

De se notar que todo o arcabouço jurídico foi preparado pelo constituinte de 1988 para a aplicação do
Princípio da Solidariedade na ordem jurídica nacional.

Explica João Luis Nogueira Matias que "O cerne da solidariedade social, portanto, consiste em uma
apreciação das finalidades dos institutos jurídicos, tendo em vista uma perspectiva não individual, que
conduza à satisfação dos interesses envolvidos"[45].

Para Angela Maria Rocha G. Abrantes "o Princípio da Solidariedade consiste em possibilitar a integração
entre Estados ou entre regiões (de um mesmo Estado ou de Estados diferentes), visando ao desenvolvimento
social e econômico, de forma equilibrada e harmônica, para a aferição e distribuição de riquezas, garantindo
a subsistência da comunidade, o bem estar dos indivíduos e o fortalecimento dos entes estatais."[46]

Mesmo diante de tais evidências, ainda não é corrente o emprego do Princípio da Solidariedade Social na
análise da função social da propriedade enquanto meio realizador da ordem econômica brasileira, porém
crescem os debates e as discussões acerca do tema. 

•6               considerações finais.

 

A questão da multidimensionalidade da propriedade adquire importância quando se defronta com um Estado
Social, ainda não totalmente implementado direitos fundamentais e a elas se moldar.

Na dimensão primeira, deveríamos encontrar uma propriedade protegida pela ordem institucional, livre dos
ataques de particulares e de entes públicos. Para essa efetiva fruição os titulares dependem de uma
administração pública mais eficiente, que gere segurança pública, e de um judiciário que atenda ao
jurisdicionado quando dele necessitar para a proteção da propriedade, situações que ainda não são
asseguradas em nosso país.

Os interesses dos proprietários dependem diretamente do cumprimento por parte deles, do atendimento à
função social da propriedade. Para fazer jus às proteções acima citadas, o titular do direito, deve cumprir os
deveres que a ele vêm atrelados. Dar a destinação à qual a propriedade é vocacionada, fazendo-a cumprir sua
aptidão, gerando emprego, renda, arrecadação, moradia, enfim contribuindo para a consecução dos direitos
sociais.

A terceira dimensão, centro dos debates mais fervilhantes nas cenas política e empresarial, surge com apoio
na formação de uma consciência ambiental, que ainda dá seus passos iniciais, se for analisada ao longo
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caminho percorrido pelo direito de propriedade até aqui.

Nessa ordem de ideias o direito á propriedade está condicionado ao fomento e ao desenvolvimento
econômico da Nação e mais, indissociavelmente atrelado ao princípio da solidariedade social, observadas as
restrições de ordem ambiental, o patrimônio histórico e artístico do País, conforme ressalta nosso Código
Civil em seu artigo 1228 e parágrafos.

Esse contínuo redimensionamento não pára, vez que o processo não é estanque, não foi no passado, não é
agora e não será no futuro. As novas tecnologias lançam desafios impensados há menos de 20 anos. Quem
pensaria na normatização da propriedade acerca de toques telefônicos, por exemplo? Quem dimensionaria a
propriedade empresária como ela se nos afigura, contendo elementos virtuais, como o estabelecimento, por
exemplo? Quem pensaria em sócios de sociedades empresárias que não exercem poder sobre elas? Quem
imaginaria a possibilidade tecnológica de se construir, não ilhas apenas, mas arquipélagos inteiros?

O impacto constante do avanço tecnológico exige o trabalho constante do cientista, no exercício da
hermenêutica, na busca de soluções para os impasses já existentes e para os que, cada vez mais rápido,
surgirão.

O que se propõe é uma permanente reavaliação do direito de propriedade em face da dinâmica e da
velocidade das transformações por ele experimentadas constantemente. O direito de propriedade não
comporta mais o engessamento de conceitos e procedimentos. Este é o desafio proposto aos cientistas do
direito, desafio esse de enfrentamento necessário face à sociedades multiculturais, face aos conflitos surgidos
da, cada vez mais conturbada, relação estreita entre os povos que habitam nosso planeta, menor a cada dia.

Dentre as mais importantes medidas urge a conformação da função social da propriedade em face do
Princípio da Solidariedade Social, que deve permear a construção desse conceito ainda inseguro e às vezes
fluido em nosso ordenamento.
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A FUNÇÃO SOCIAL NA APROPRIAÇÃO DE BENS AMBIENTAIS: EM BUSCA DE UM
REFERENCIAL DE SUSTENTABILIDADE

LA FUNCIÓN SOCIAL EN LA APROPIACIÓN DE BIENES AMBIENTALES: EN BUSCA DE UNA
REFERENCIA DE SOSTENIBILIDAD

FRANCISCO CARDOZO OLIVEIRA
ROBSON OCHIAI PADILHA

RESUMO
O funcionamento da economia de mercado exige a ampliação dos processos de mercantilização, que atingem
bens ambientais e potencializam riscos para a vida em sociedade.

Nesse contexto, coloca-se a necessidade de precisar a idéia de bens ambientais, por exemplo a água, de
modo a identificar a forma como articulados os processos de mercantilização, no atual estágio da economia
globalizada, com o propósito de estruturar a regulação dos limites em torno dos riscos potencializados pela
expansão da forma mercadoria e pela disputa de usos e fins estando em jogo a vida humana.

A proposta do presente trabalho, na perspectiva de regulação de limites dos processos de mercantilização, é
a de estruturar fundamentos de funcionalização na apropriação de bens ambientais que esteja de acordo com
as premissas de sustentabilidade.

A estruturação dos fundamentos de funcionalização, no sentido do objetivo debatido no trabalho, está
construída em torno dos valores e finalidades eleitos pela Constituição Brasileira de 1988 para a salvaguarda
da garantia fundamental do direito de propriedade funcionalizado e do direito fundamental ao meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVES: MERCANTILIZAÇÃO - PROPRIEDADE - BENS AMBIENTAIS – FUNÇÃO
SOCIAL - SUSTENTABILIDADE

RESUMEN
El funcionamiento de la economía de mercado requiere la expansión de los procesos de mercantilización, que
afectan a los activos ambientales y aumentan los riesgos para la vida en sociedad.
En este contexto, existe la necesidad de aclarar la idea de los bienes ambientales, como el agua, con el fin de
identificar cómo se articulan los procesos de mercantilización, en la etapa actual de la globalización, con el
propósito de estructurar los límites reglamentarios alrededor de los riesgos reforzada por la expansión de la
forma mercancía y el concurso de los usos y fines que pone en juego la vida humana.
El propósito de este trabajo, en la perspectiva de regulación de los limites de los procesos de
mercantilización, es estructurar los fundamentos de la funcionalización de la propiedad de los bienes
ambientales que cumpla con las condiciones de sostenibilidad.
La estructuración de las razones de funcionalización, para alcanzar el objetivo discutido en el trabajo, se basa
en los valores y los fines elegidos por la Constitución de 1988 para la salvaguardia de la garantía fundamental
de los derechos de propiedad funcionalizado y del derecho fundamental de lo medio ambiente.

PALAVRAS-CLAVE: MERCANTILIZACÍON - PROPIEDAD - BIENES AMBIENTALES – FUNCIÓN
SOCIAL - SOSTENIBILIDAD.

 

1. Introdução

 

           O funcionamento da economia de mercado exige a ampliação dos processos de mercantilização que
atingem bens ambientais e potencializam riscos para a vida em sociedade.

            Nesse contexto, coloca-se a necessidade de precisar a idéia de bens ambientais, por exemplo a água,
de modo a identificar a forma como articulados os processos de mercantilização, no atual estágio da
economia globalizada, com o propósito de estruturar a regulação dos limites em torno dos riscos
potencializados pela expansão da forma mercadoria e da disputa de  usos e fins estando em jogo a vida
humana.

           A  proposta do presente trabalho, na perspectiva de  regulação de limites dos processos de
mercantilização, é a de estruturar  fundamentos de funcionalização na apropriação de bens ambientais que
esteja de acordo com as premissas de sustentabilidade.

          A estruturação dos fundamentos de funcionalização, no sentido do objetivo debatido no trabalho, está
construída em torno dos valores e finalidades eleitos pela Constituição Brasileira de 1988 para a salvaguarda
da garantia fundamental do direito de propriedade funcionalizado e do direito fundamental ao meio ambiente.
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           Busca-se identificar na funcionalização de bens ambientais um referencial de sustentabilidade
compatível com o atual estágio de configuração da sociedade pós-moderna, que possa tanto quanto possível
preservar o meio ambiente e a vida digna em sociedade.

 

 

2. Processos de mercantilização na realidade pós-moderna

 

 

               O funcionamento da economia de mercado depende da expansão da forma mercadoria, cuja
dinâmica de circulação pode favorecer expectativas de crescimento ou de desenvolvimento econômico ou
ainda, nos momentos de declínio, implicar redução da atividade econômica, com conseqüências sociais
imprevisíveis.

               No plano jurídico, a circulação de mercadorias se viabiliza pelo modelo do contrato e da
propriedade em que os contratantes, na figura de sujeitos proprietários, mediante a manifestação livre da
vontade, realizam trocas.

O modelo de sistema jurídico da modernidade, estruturado em torno do direito contratual e do direito de
propriedade, conseguiu assegurar o processo de industrialização e desenvolvimento econômico ao mesmo
tempo  que, pela incorporação dos direitos sociais, impôs limites à expansão da forma mercadoria de modo a
evitar comprometer a vida em sociedade.

              Na realidade da sociedade pós-moderna, contudo, ainda que se tenha intensificado o
reconhecimento dos direitos da pessoa humana, generalizou-se a tal ponto o processo de circulação e de
expansão da forma mercadoria que a própria natureza está sujeita à mercantilização sem limites, o que coloca
em risco a preservação da vida; nesse contexto,  o direito de propriedade acaba por transformar a própria
organização social, marcada pelo signo do econômico.         

              A quantidade de bens produzidos e consumidos se tornou a medida da existência e o mercado surge
como o único modelo de sistematização racional da vida social; como diz Pietro BARCELLONA,

 

Quando questa lógica diventa sistema reale di organizzazione della società, quando la stessa
tendenza allá generalizzazione e all'inclusione di tutti gli individui nel sistema del calcolo
economico si realizza, l´universalità del soggetto cessa di apparire come un a priori astratto,
no ha più bisogno di presentarsi come l´idea che si pone di fronte al mondo e lo ordina: Il
mondo è già construito secondo Il suo ordine.L´ordine sociale non ha bisogno di una
legitimazione esterna perché ha incorporato Il funzionamento del principio proprietario come
principio dell´apropriabilità, consumabilità e manipolabilità della natura. Il principio
dell´apropriabilità e della produzione illimitata è diventado oramai un autonomo critério di
funzioneamento della società complessa. (1988, p. 36).

 

               A expansão da forma mercadoria pela ampliação de objetos integrados ao processo de circulação
dos mercados também está assegurada, no plano jurídico, pela percepção da existência de um discurso
individualista de propriedade.

               Eroulths CORTIANO JUNIOR afirma que o individualismo proprietário jurisdicionaliza a
sociedade, na medida em que nele o direito converte-se em paradigma constitutivo do sistema social e da
planificação, de forma a neutralizar os outros modos de organização social; diz ele,

 

O homem e a propriedade são reduzidos a puras formas jurídicas (sujeito de direitos e
mercadoria) e as relações sociais restam mercantilizadas. Deixa de importar a realidade e o
sistema se auto-regula, com base na autonomia do econômico. É o triunfo da mercancia
absoluta: o indivíduo é um sujeito sem qualidades (a não ser aquela de participar do sistema
como consumidor) e as relações sociais ocorrem no mercado, que é, assim o seu mediador
fundamental. (2002, p. 9)

 

                 A complexidade da sociedade pós-moderna, portanto, reside na consolidação de um sistema
econômico autônomo em que a autorreferencialidade opera por meio do princípio de apropriação e de
produção ilimitada de bens, o que implica, naturalmente, a expansão da forma mercadoria que avança sobre a
natureza em razão das possibilidades abertas pela biotecnologia e pela engenharia genética.

A extração de recursos ambientais, e a consequente apropriação mercantil, constitui uma das marcas
históricas da modernidade; porém, essa forma de ação humana tem provocado enorme degradação
ambiental; na atual realidade pós-moderna existe o risco de que a prática de exploração de recursos naturais
possa provocar catástrofes sem precedentes; o processo de racionalização da vida em sociedade está em
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risco; conforme aponta Boaventura de Souza SANTOS,

 

 A promessa da dominação da natureza, e do seu uso para o benefício comum da humanidade,
conduziu a uma exploração excessiva e despreocupada dos recursos naturais, à catástrofe
ecológica, à ameaça nuclear, à destruição da camada de ozônio, e à emergência da
biotecnologia, da engenharia genética e da conseqüente conversão do corpo humano em
mercadoria última. (2000, p. 56)

 

               Com efeito, na realidade da sociedade pós-moderna, o meio ambiente está comprometido pela
produção desenfreada, com risco para a existência humana, em que pese o aumento de recursos tecnológicos
e científicos.

 O incremento de tecnologia e de conhecimento científico paradoxalmente aumenta as incertezas e dificulta a
tomada de decisões no âmbito do sistema jurídico acerca de  problemas ambientais que envolvam interesses
difusos; conforme escreve José Esteve PARDO,

 

Paradójicamente, la ciencia, que es la principal fuente de incertidumbres, al ser ella en el
fondo la que alimenta y pontecia el entramado tecnológico que nos envuelve, no se apresta
luego a resolverlas al no figurar y ala búsqueda de la certeza entre sus objetivos prioritarios.
(2009, p. 54-55) 

 

              A s  incertezas produzidas pela tecnologia e pela ciência ajudam a perpetuar processos de
mercantilização; ou seja, prepondera a lógica econômica ao invés da prevenção de riscos ambientais. A
própria idéia de aquecimento global, na medida em que implica limitar de certo modo o crescimento da
atividade industrial e mercantil, acaba contestada por especulações científicas, razão pela qual, para Ulrich
BECK, os princípios da precaução e da prevenção acabam sendo ineficazes na solução de crises ecológicas
(1997).

               A finitude dos recursos naturais, assim como da própria vida biológica no planeta, não detém a
lógica mercantil de super-exploração da natureza exigida pela produção de bens necessários para suprir
necessidades artificialmente construídas dos mercados globais; o que é finito acaba traduzido pela escassez e
pelas necessidades de consumo que aumentam os valores de trocas nos mercados; a lógica econômica e
mercantil prepondera sobre a lógica de preservação ecológica; nesse sentido, Enrique LEFF afirma que,

 

A razão cartesiana e a física newtoniana modelaram uma racionalidade econômica baseada em
um modelo mecanicista, ignorando as condições ecológicas que impõem limites e potenciais à
produção. A economia foi se desprendendo de suas bases materiais para ficar suspensa no
circulo abstrato dos valores e preços do mercado. (2006, p. 225)

 

               É nesse contexto que emerge a possibilidade de a forma mercadoria, no plano econômico,
incorporar a proposta ecológica de funcionalização da propriedade que possa compatibilizar interesses
mercantis e  de sustentabilidade do meio ambiente.

               Competirá ao sistema jurídico, à semelhança do que ocorreu nos processos de industrialização da
modernidade, estruturar a regulação dos limites de expansão da forma mercadoria que possam colocar em
risco a vida humana, como por exemplo o que ocorre com a água, em  que já se materializa disputa entre
usos mercantis e biológicos.

               A construção de critérios de delimitação da função social na apropriação de bens ambientais, na
perspectiva do sistema jurídico, pode constituir um dos modos de preservar a vida e a sociedade dos riscos
potencializados pelos processos de circulação de mercadorias; a estruturação desses critérios, todavia, deve
estar de acordo com a regulação da garantia do direito de propriedade funcionalizado e do direito
fundamental ao meio ambiente, nos termos da Constituição de 1988.

 

3. O direito fundamental à propriedade funcionalizada e a finalidade dos bens ambientais

 

3.1. Precisão da premissa de bens ambientais

 

              Na perspectiva de patrimonialidade, a idéia de bens compreende objetos corpóreos e incorpóreos
suscetíveis de apropriação. A concepção de bens pode incluir coisas, no sentido do art. 90 do BGB (Begriff
der Sache - Sachen in Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gagenstände) e direitos sendo que nestes
últimos não está em causa, pelo menos de forma imediata, o aspecto de materialidade.
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             Pode-se dizer que a noção de bens, na teoria do direito civil, de um modo geral, está relacionada à
apropriação; nos direitos reais ela diz respeito à função de atribuição que, segundo Harry WESTERMANN,
tem como significado a pertença do objeto ao patrimônio do titular, com eficácia absoluta (1998, p. 59). Em
sentido amplo, portanto, a categoria de bens constitui construção dogmática necessária para, no plano
jurídico, legitimar a apropriação econômica de objetos e permitir ao sistema jurídico, na autorreferencialidade
que lhe é própria, operar conexões de conceitos sem relação direta com as relações sócio-econômicas.

              A distinção entre bens e coisas para o efeito de, pela materialidade, determinar o caráter absoluto da
função de atribuição, em especial nos direitos reais, perde sentido na atualidade em que a tecnologia
informática coloca em evidência o valor social e econômico de formas materializáveis. Como sustenta Vilém
FLUSSER, revela-se necessário estabelecer a distinção entre material e formal; o modo material diz respeito
a representações, enquanto que o modo formal produz modelos; logo, o que está em causa na sociedade de
tecnologia informática da atualidade é o conceito de informar, que significa impor formas à matéria, ou seja,
realizar formas projetadas para criar mundos alternativos em uma cultura digital materializadora  (2007, p.
31).

                Nesse contexto, a distinção entre coisas corpóreas e incorpóreas resulta superada pela
operatividade do conceito de informação que, na realidade de formas projetadas materializáveis, amplia
horizontes sociais e econômicos diante de uma nova constelação de bens apropriáveis.

                Numa cultura digital materializadora, a noção de bens passíveis de apropriação, em vista do
potencial de exploração econômica, ganha maior expressão na perspectiva de consideração de possibilidades
abertas pela tecnologia informática de modelos de formas; o que está em causa, portanto, é a possibilidade de
materialização de coisas a partir dos modelos de formas criados pela tecnologia informática.

               Na medida em que, na sociedade atual, as tecnologias informático-comunicativas ampliam os
modelos de formas, multiplicam-se as possibilidades de materializações possíveis. O que assegura a expansão
de apropriabilidade de bens não é mais o aspecto material e físico da coisa, mas as possibilidades de
materialização de coisas ou objetos e direitos a partir de modelos de formas. Pode-se dizer então que na
sociedade de tecnologia informática, em razão de um novo eixo de relações sociais mediadas pela
informação, a forma mercadoria pode atingir novos horizontes possibilitados pelos modelos de formas
materializáveis, que não se restringem a coisas ou objetos físicos.

               No quadro social de expansão da forma mercadoria ampliada pelas possibilidades de modelo de
formas e pelas tecnologias informáticas, deve-se delinear, num primeiro momento, no plano dogmático, a
categoria conceitual de bens ambientais e sua conexão estrita com uma forma de apropriação estritamente
mercantil.   

Na regulação do comércio internacional, em especial nas negociações no âmbito da Organização Mundial do
Comércio, a noção de bens ambientais surge atrelada à viabilidade de negócios envolvendo investimentos em
serviços ligados ao meio ambiente; o objetivo da Declaração de Doha, por meio do Comitê de Comércio e
Meio Ambiente, é liberalizar o comércio de bens ambientais; a noção de bens ambientais pode envolver
tecnologias para a solução de problemas ambientais, tais como tratamento e fornecimento de água ou esgoto
ou de regulação de níveis de poluição do ar e das águas ou ainda a industrialização de produtos de baixo
impacto ambiental, que possam usufruir de benefícios tarifários.

             Como se verifica, na medida em que, mediante a materialização de um determinado modelo de
forma, uma tecnologia pode ser desenvolvida e aplicada para, por exemplo, regular a distribuição de água, a
própria água acaba capturada pela forma mercadoria e, nesse sentido, pode ser compreendida também como
bem ambiental.

 A racionalidade econômica fixa conteúdos e escolhas voltados unicamente para maximização de resultados,
 o que, segundo Amartya SEN, pode reduzir o compromisso com valores éticos e sociais; mas o próprio
Amartya SEN adverte para a necessidade de a racionalidade econômica contemplar vínculos de solidariedade
porque "A economia do bem-estar pode ser substancialmente enriquecida atentando-se mais para a ética, e
 o estudo da ética também pode beneficiar-se de um contato mais estreito com a economia." (2008, p. 105)

             O princípio da função social, nesse contexto, pode romper com a racionalidade economicista
estreita, na medida em que introduz na vida de relação um componente valorativo e induz comportamentos
positivos em prol do interesse social.

              Do ponto de vista jurídico, bens ambientais compreendem direitos e objetos apropriáveis na
exploração de recursos naturais.

              Traçados os contornos econômicos, sociais e jurídicos dos bens ambientais é necessário verificar se,
no plano jurídico, eles comportam funcionalização.

             Segundo Gustavo TEPEDINO  a função social da propriedade remonta à doutrina cristã de São
Tomas de Aquino, na Idade Média. O instituto viu-se reforçado com o  jusnaturalismo, inspirado em critérios
de igualdade e de valores humanos. A crítica mais contundente, que fez ressurgir a questão da função social
da propriedade, foi formulada por Karl Marx que concebeu a propriedade como elemento concentrador de
riqueza, simples objeto de troca e de supremacia do capital (1991, p. 314-315).

             No sistema jurídico brasileiro, o direito de propriedade funcionalizado está inserido na categoria de
garantias fundamentais; a funcionalização da propriedade está referida em vários dispositivos
constitucionais[1], algo que, na visão de José Afonso da SILVA, relaciona-se com a própria mudança da
estrutura social (1997, p. 273). Luiz Edson FACHIN afirma que o perfil alcançado pelo instituto da
propriedade deriva invariavelmente do grau de complexidade das relações sociais. A idéia de função social
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não chega a recolocar o trabalho  como único elemento legitimador da propriedade; contudo faz do trabalho
adequado do homem sobre a terra e os bens elemento decisivo para a configuração do direito de propriedade
 (1988, p. 18).

              É certo que, atualmente, a função social redireciona o exercício do direito de propriedade; a
propriedade permanece garantida na Constituição observada a função social; não existe propriamente um
limite ao direito propriedade; na linha do sustentado por Francisco Cardozo OLIVEIRA, insere-se no direito
de propriedade valor finalístico de conteúdo social, conforme preceitua o artigo 170 da Constituição (2006,
p. 267-283).

              A função social impõe ao proprietário a observância de valores fundamentais para a vida em
sociedade, tais como o equilíbrio ambiental, a utilização produtiva e a erradicação do trabalho escravo; o
direito de propriedade, portanto, deve ser exercido de modo a atender interesses individuais e sociais.

             A função social não diz respeito apenas ao direito de propriedade; também a posse resulta
funcionalizada; a bem da verdade a função social da propriedade emerge de espécie de aproximação
finalística entre a posse e a propriedade.

             Mesmo a regulação do direito contratual passa a afirmar a necessidade de o contrato observar
critérios de funcionalização.

             Pode-se afirmar então que a função social modifica a estrutura da posse, do direito de propriedade e
do direito contratual e, com isso,  atua para impor limites à expansão da forma mercadoria que possa
comprometer a vida em sociedade.

            Na medida em que avança a mercantilização da natureza, abre-se também a possibilidade de
funcionalização da apropriação de bens ambientais, de modo a  corrigir eventuais distorções no processo de
construção da sociabilidade.

             Tomando-se como exemplo a apropriação da água, que se trata de recurso essencial à preservação
da vida, justifica-se plenamente a adoção de critérios de funcionalização, até para que a racionalidade
econômica que determina a cobrança de uma espécie de taxa ou preço pelo uso, ao modelo do regrado pelo
artigo 5º da Lei nº 9.433/1997, não traduza apenas equação mercantil e empresarial, sem levar em conta
elementos sociais e humanísticos; tenha-se em perspectiva, nesse particular, que o art. 26 da Constituição
Federal de 1988  inovou ao afirmar que a água constitui espécie de bem público.

             A aplicação do princípio da função social  na regulação da apropriação da água está justificado na
medida em que Lei n.º 9433/1997 não estabelece prioridades ou ordens hierárquica de valores e de
finalidades de uso; no inciso III do art. 1.º da referida Lei a principal distinção entre os usuários limita-se à
prioridade de dessedentação humana e animal em casos de escassez; ao que parece, pouco importa como a
água é utilizada, desde que pago pelo  uso.

             Ainda que reconhecida a necessidade de estabelecer um valor econômico à água, tal como previsto
em Lei, reduzi-la à forma mercadoria pode gerar graves conseqüências sociais, a começar pela restrição de
uso aos economicamente hipossuficientes, entre eles incluídas as comunidades carentes, os pequenos
agricultores e as pequenas empresas.

            Assim, numa perspectiva concretizadora, impõe-se tratar da forma como deve ser delimitada a
função social de bens ambientais.

 

 3.2  O problema da delimitação da função social na apropriação de bens ambientais

 

           O princípio de função social da propriedade regulado no inc. XXIV da Constituição da República
exige estruturação concretizadora, que permita operar a passagem do abstrato ao concreto em que, segundo
Karl ENGISCH, deve-se considerar que o concreto diz respeito ao real e sua relação com o individual (2004,
p. 129). 

Na questão relativa à normatividade dos princípios, a passagem do abstrato ao concreto opera em duas
direções sobrepostas e dialéticas: uma que relaciona a abstração do princípio à realidade dos elementos do
caso concreto e a outra que relaciona a abstração do conceito ao particular da situação; em uma e outra, no
que diz respeito à função social, encontra-se imbricada a relação entre normas e valores.

            O problema da normatividade dos princípios exige considerar o que Castanheira NEVES define no
nível pragmático da linguagem como a normatividade da norma que demanda trabalho interpretativo e que,
ao contrário do postulado pelo positivismo e pelo racionalismo analítico, não se esgota no aspecto textual;
segundo Castanheira NEVES, em termos metodológicos, a interpretação jurídica deve ser vista como
determinação normativo-pragmática de um critério jurídico do sistema do direito vigente para a solução do
caso (1993, p. 142).  A tarefa da interpretação jurídica, portanto, é explicitar critérios que permitam operar
no sistema jurídico a solução para o caso.

            Nesse sentido, a interpretação jurídica implica sempre a problematização que envolve uma pergunta
de algo como algo, no sentido da filosofia de Martin HEIDEGGER e que incorpora o uso correspondente
aos jogos de linguagens de uma determinada forma de vida (2006).

             Na questão da concretização do princípio da função social deve-se adotar uma perspectiva prático-
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material em torno dos elementos do caso, cuja integridade normativa pode adquirir validade na direção da
premissa de model of principles proposta por Ronald DWORKIN, em sentido ético-jurídico (2007), que
mais se justifica quando está em causa a proteção de bens essenciais à manutenção da vida em sociedade,
como é o caso dos bens ambientais, de titularidade coletiva e difusa.

              A relevância dos elementos do caso coloca a necessidade de tratar da objetividade de valores na
situação em que estão em causa critérios finalísticos de funcionalização.

             No plano jurídico, pode-se afirmar que a função social da propriedade envolve aspectos normativos
e valorativos. Na questão normativa, considerado que a função social integra um conjunto de normas e
princípios positivados desde o texto da Constituição, não é difícil demonstrar o caráter vinculante que possa
determinar condutas no exercício da titularidade de direitos proprietários; a vinculação emerge da
objetividade e da generalidade inerente às normas integrantes do ordenamento jurídico. No que respeito aos
valores em torno de finalidades de funcionalização a questão é mais complexa. A pluralidade que envolve a
objetivação de valores torna problemático o estabelecimento de liames de vinculação.

               As dificuldades em torno do estabelecimento da vinculatividade dos valores não implica admitir
que a função social da propriedade, naquilo que diga respeito à valoração finalística, esteja situada numa
zona não-cognitiva, inalcançável na perspectiva do sistema jurídico para o efeito de construção dogmática e
de racionalidade concretizadora.    

               A partir de Kant, numa perspectiva pragmática, Jürgen HABERMAS sustenta que na vida
comunicativa, em que os sujeitos estão empenhados em jogos de linguagem e ação, podem ser encontrados
os elementos cognitivos que asseguram a objetividade dos princípios; diz ele,

 

Lo que no está a nuestra disposición es la forma de vida comunicativa en la que, como
sujetos capaces de lenguaje y de acción, nos encontramos "ya siempre" y que nos obliga a
discutir con razones sobre las cuestiones morales. En la vida cotidiana misma el juego de
lenguaje moral nos implica en una disputa mediante razones. Normalmente se trata sólo de
averiguar cómo debe ser enjuiciado un conflicto a la luz de las convicciones normativas de
fondo que compartimos. Tan pronto como la controversia se extiende a este mismo trasfondo
normativo común, a la aptitud de las normas mismas para ser dignas de reconocimiento y,
con ello, a la conformación de intereses comunes, aceptamos ya, junto con la prosecución de
la práctica de la argumentación, determinadas presuposiciones que nos obligan a la
inclusión equitativa de las pretensiones de todas las personas afectadas. Este punto de
referencia inserto en los discursos racionales no está a nuestra disposición, aunque ello bajo
una condición: debemos entender las cuestiones morales como cuestiones de saber -
cuestiones cognitivas -, incluso cuando se ha agotado el repertorio - proveniente del mundo
de la vida - de convicciones éticas comunes. (2007, p. 299)

 

               No que diz respeito especificamente à obrigatoriedade dos princípios HABERMAS sustenta que

 

Para cerciorarnos de la obligatoriedad categórica de los mandatos morales no necesitamos
tomar contacto con un mundo más allá del horizonte de nuestras justificaciones. Bastas con
extender el espacio "no mundano" del discurso, porque desde la perspectiva del participante
nos guiamos por el punto de referencia de una comunidad inclusiva de relaciones
interpersonales bien ordenadas. Es decir, un punto de referencia que deja de estar a nuestra
disposición tan pronto entramos en argumentaciones. (2007, p. 298-299)

 

                A cognição e a objetividade dos valores em HABERMAS, de que deriva a obrigatoriedade, estão
relacionadas de forma direta aos vínculos comunicativos intersubjetivos dos jogos de linguagem no mundo
da vida. A vinculatividade dos valores, portanto, reclama a adoção de um ponto de vista interno ao sentido
da ação comunicativa e à vida em sociedade.

                A teoria da ética do discurso, contudo, não escapa à crítica de Hilary PUTNAM que afirma que,
pela separação entre normas e valores, ela incorre numa espécie de minimalismo moral aproximado do
positivismo lógico e de um relativismo ético que inviabilizariam a objetividade necessária ao estabelecimento
de critérios de obrigatoriedade (2008, 26-27).  A defesa de um ponto de vista realista para a questão dos
valores, como parece ser o caso de PUTNAM, de todo modo, pode não dar conta da significatividade
lingüística envolvida na compreensão dos valores na vida em sociedade.

               Permanece válido sustentar que a objetividade dos valores e, consequentemente, o caráter
obrigatório deles, na perspectiva do sistema jurídico, resulta da ação comunicativa decorrente dos jogos de
linguagem na vida em sociedade, ainda que possa não ser o caso, em determinados contextos, como pode
ocorrer na questão da funcionalização, de uma separação rígida entre normas e valores.

               A filiação à teoria habermasiana do discurso, no que diz respeito à vinculatividade de valores
finalísticos na função social da propriedade, pode mostrar-se apropriada para uma prioridade de justiça social
que emerge do texto da Constituição de 1988 e que está de certo modo pressuposta nos jogos de linguagem
da vida social brasileira da atualidade. É necessário ter em conta, todavia, que mesmo em torno da função
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social da propriedade gravita pluralidade de valores que reclama uma espécie de aprendizagem comum, de
que também não escapa a sociedade brasileira, para o que podem ser fundamentais os pontos de vista de um
realismo e de um pragmatismo, de acordo com a proposta de PUTNAM (2008, 47-78).

              O problema da objetividade dos valores, no que diz respeito à função social da propriedade,
também contempla um componente econômico.

               Do ponto de vista econômico, na questão da função social da propriedade, também é necessário ter
em conta a relação entre fins e valores. Partindo-se das premissas postas por Max WEBER a relação entre
fins e valores, compreendida na função social da propriedade, pode estar mediada por uma racionalidade
instrumental que diga respeito à alocação de recursos materiais e humanos para o desenvolvimento da
atividade de produção de bens e serviços.(2004).

               Na relação entre fins e valores, de uma perspectiva empírica, John DEWEY sustenta que os
valores-fins se objetivam a partir de desejos e interesses; diz ele,

 

Empíricamente, hay dos alternativas: la acción puede tener lugar con o sin un fin-a-la-vista.
En el segundo caso, hay una acción abierta sin valoración intermedia; un impulso vital o un
hábito establecido reaccionan directamente a alguna estimulación sensorial inmediata. En el
caso de que exista un fin-a-la-vista y éste sea valorado, o exista en relación con deseo o un
interés, la actividad, (motora) desencadenada está, tautológicamente, mediada por la
anticipación de las consecuencias que entran, como un fin previsto, en la configuración del
deseo o interés. Ahora bien, como hemos repetido tantas veces, las cosas sólo pueden
anticiparse o preverse como fines o resultados en términos de las condiciones por la cuales se
traen a la existencia. Es sencillamente imposible tener un fin-a-la-vista, o anticipar el
resultado de cualquier línea de acción propuesta, a no ser sobre la base de alguna
consideración, por ligera que sea, de los medios que pueden hacerlo existir. En caso
contrario, no hay genuino deseo sino una fantasía ociosa, un anhelo fútil. Que los impulsos
vitales y hábitos adquiridos pueden emplearse en levantar castillos en el aire o en soñar
despierto es, por desgracia, cierto. Mas, por definición, los contenidos de los sueños y de los
castillos en el aire no son fin-a-la-vista, y lo que los convierte en fantasías es precisamente el
hecho de que no se forman  en términos de condiciones reales que sirvan como medios para
su materialización. De los deseos e intereses que determinan valores-fines forman parte
necesariamente proposiciones en las que las cosas (actos y materiales) son evaluadas como
medios. (2008, p. 114-115)

 

                 A relação de valores-fins deriva de desejos e de interesses que impulsionam a ação social em que
a ação propriamente dita e os recursos materiais acabam avaliados como meio para a concretização de uma
finalidade. Na questão da função social da propriedade, portanto, a objetivação de valores-fins está
conectada a desejos e interesses que desde o princípio devem mediar a ação do titular do direito; o que se
objetiva como fato na função social da propriedade deriva dos desejos e interesses envolvidos na situação
proprietária. Não é caso, portanto, de sustentar que a função social da propriedade contempla um
componente subjetivo de difícil objetivação na vida social e econômica, ou mesmo que a função social é
exterior imposto ao comportamento esperado do titular do direito, na linha do que propunham fundamentos
jusnaturalistas. A função social da propriedade está desde logo inserida no processo de construção da
socialidade.

               Por isso, na função social da propriedade não poderia ocorrer mensuração de benefícios mediante
pressupostos do ótimo de Vilfredo PARETO, na forma de uma teoria da economia pura, porque a
funcionalização não se resume a critérios de eficiência, em termos de uma lógica da decisão de produtores e
consumidores, que diga respeito a escolhas e a cumprimento de objetivos (1945, p. 112-188). Do ponto de
vista econômico, a função social da propriedade não se define por um agir estratégico relacionado a fins
medido por regras de ação hipotéticas sem regularidade empírica; conforme assinala HABERMAS, os
enunciados normativos da economia não são tratados como comprováveis, mas como hipóteses sobre um
agir por princípio possível levado a termo por sujeitos econômicos (2009, p. 79). Assim, mesmo do ponto
de vista da teoria econômica a função social da propriedade envolve a objetivação de valores empiricamente
comprováveis o que remete, necessariamente, para a consideração de critérios de justiça, na medida em que a
funcionalização é antes de mais nada processo de assimilação dos direitos do outro.

               Nesse sentido, o componente valorativo na função social da propriedade coloca em evidência
critérios redistributivos reconhecidos inclusive no exercício mesmo da titularidade. Levando em conta o
contexto da atual economia pós-moderna, esses critérios redistributivos podem ser tratados, por exemplo, na
linha do liberalismo igualitário proposto por John Rawls ou de ampliação de capacidades, segundo Amartya
Sen, ainda que, conforme adverte Claude GAMEL, na perspectiva da relação entre fatos e valores, possa ser
necessário observar certa hierarquia de valoração para preservar e fecundidade da teoria econômica (2009,
p.135-153).

                 Especificamente no que diz respeito ao aspecto econômico da função social da propriedade talvez
seja o caso de recuperar a premissa de F. G. W. HEGEL no sentido de que o individuo está inserido no todo
da comunidade e, desse modo, as relações sociais se constroem em meio à luta no contexto social que faz a
passagem desde as particularizações até a unidade entre o universal e o particular; como diz HEGEL, 
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Wie nun diese auf das Subjektive oder Negative Beziehung hat, so muβ das Negative
überhaupt unterschieden werde als das Bestehen der Differenz und als der Mangel derselben;
jenes erste Negative ist es, wovon vorhin die Rede war, aber dieses andere Negative, der
Mangel der Differenz stellt die Totalität als ein Eingehülltes und Unentfaltetes vor, in
welchem die Bewegung und die Unendlichkeit in ihrer Realität nicht ist.  Das Lebendige unter
dieser Form des Negativen ist das Weden der Sittlichkeit und die Erziehung nach ihrer
Bestimmtheit das erscheinende fortgehende Aufheben des Negativen oder  Subjektiven, denn
das Kind is als die Form der Möglichkeit eines sittlichen Individuums ein Subjjektives oder
Negatives, dessen Mannbarwerden das Aufhören dieser Form und dessen Erziehung die Zucht
order das Bezwingen derselben ist. Aber das Positive und das Wesen ist, daβ es, an der Brust
der allgemeinen Sittlichkeit getränkt, in ihrer absoluten Anschauung zuerst al seines fremden
Wesens lebt, sie immer mehr begreift und so in den allgemeinen Geist übergeht. (1986, p.
507)

 

                   O modo como se efetiva a função social está inscrito nos valores e finalidades imanentes à
construção da vida em sociedade; assim, os elementos valorativos no princípio da função social podem ser
objetivados no conflito inscrito na construção da vida em sociedade no movimento da passagem de uma
identidade marcada pela ética individual para uma identidade reconhecida socialmente em sua
particularidade; ou seja, no lugar de uma ética de proprietários, introduz-se o movimento dialético da função
social da propriedade que faz emergir o universal de reconhecimento de proprietários e não-proprietários nas
suas particularidades.

                  A função social da propriedade, desse modo, não pode perseguir critérios de eficiência, valores e
finalidades que não estejam inscritos nos jogos de linguagem constitutivos da socialidade.

                  Especificamente no que diz respeito à operatividade, a concretização do princípio da função
social, segundo Fernando Rey MARTINEZ passa por critério de delimitação que deve observar princípio de
proporcionalidade em sentido estrito e que requer uma relação adequada entre os fins perseguidos e os meios
empregados; MARTINEZ afirma que no princípio constitucional da função social existe implícito um
mandato de ponderação objetiva dirigido ao legislador para o estabelecimento de escalas de usos e gozo do
direito de propriedade que possam afetar interesses sociais ou de outras pessoas específicas (1994, p. 375).
Esse mesmo mandato de ponderação objetiva está compreendido no processo de concretização jurisdicional
do princípio da função social da propriedade, que deve confrontar interesses de usos e gozo  proprietários e
interesses sociais e de outros particulares em torno da situação proprietária específica.

                  Naquilo que diga respeito especificamente a bens ambientais, a concretização do princípio da
função social  deve levar em conta no processo de delimitação valores e fins perseguidos que possam estar
de acordo com as premissas de equilíbrio do meio ambiente e de sustentabilidade o que, inevitavelmente,
redundará na limitação dos processos de mercantilização em curso.

                  Em torno do acesso a água, a funcionalização deve permitir operar mudanças no modelo de
distribuição, mediante a superação de valores estritamente mercantis e a efetividade de valores de proteção
das necessidades da pessoa humana.

 

4. Funcionalização de bens ambientais como referencial de sustentabilidade

 

                   Entre os valores e finalidades inerentes à funcionalização na apropriação de bens ambientais
podem ser incluídos os escopos de sustentabilidade e de equilíbrio do meio ambiente, na medida em que o  §
1.º do art. 1228 do Código Civil afirma que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com
as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o
estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio
histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

                  Como se observa do regulado pelo Código Civil, a lei elege critérios de funcionalização
correlacionados a valores e finalidades em torno da proteção do meio ambiente; logo, revela-se indispensável
que a concretização do princípio de função social da propriedade tenha como relevantes valores de
sustentabilidade e de equilíbrio do meio ambiente. Mostra-se também na regulação legal e constitucional o
liame que envolve o exercício de poderes proprietários e a proteção do meio ambiente, conforme, inclusive,
nesse sentido,  o que dispõe o art. 225 da Constituição da República.

                 A idéia de sustentabilidade ligada à proteção do meio ambiente surge no Relatório Brundtland da
Comissão de Meio Ambiente da ONU, resumida na idéia de suprir as necessidades das gerações atuais sem
afetar as das gerações futuras; a idéia de sustentabilidade passou a ser associada a de desenvolvimento
sustentável. Contudo, a premissa de desenvolvimento sustentável contém um paradoxo, na medida em que,
do ponto de vista da história econômica, o desenvolvimentismo está atrelado à superação de etapas de
crescimento econômico o que, invariavelmente, implica danos ambientais em larga escala.

                Conforme afirma Celso FURTADO a ideologia do progresso da civilização industrial assumiu
novos contornos no processo de industrialização dependente dos países em desenvolvimento, passando a ser
substituída pela idéia mobilizadora de desenvolvimento que privilegia um economicismo mais estreito;
segundo FURTADO, a idéia de desenvolvimento no quadro das economias dependentes como a brasileira
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exige transformações estruturais e um esforço de adaptação em face do transplante maciço de técnicas
geradas em sociedades que se encontram em fase mais avançada de acumulação de capital (2000, p. 109). 
Nesse processo de adaptação e de transformações estruturais a preservação do meio ambiente e de escopos
de sustentabilidade acaba relegada a plano secundário.  Mesmo no aspecto de sustentabilidade social,
conforme o assinalado por FURTADO, os processos de desenvolvimento engendram instabilidades
intrínsecas à sociedade que acabam por justificar o reforço a um autoritarismo preventivo.

               Numa espécie de desenvolvimentismo soft Ignacy SACHS formula a teoria da ecossocioeconomia
que recusa a dissociação entre desenvolvimento e meio ambiente equilibrado e afirma a possibilidade de
práticas capazes de integrar as necessidades humanas a uma economia política de gestão de recursos (2007,
p. 77-95) Mantém-se, portanto, a premissa de viabilidade da idéia de desenvolvimento sustentável que possa
ser válido, inclusive, para os países de desenvolvimento retardatário.

               Entre aqueles que formulam a dissociação entre sustentabilidade e crescimento econômico, Serge
LATOUCHE afirma que a premissa de crescimento econômico choca-se com a finitude da bioesfera, porque
o homem transforma recursos em resíduos mais rápido do que a natureza é capaz de transformar resíduos em
recursos; ele propõe então um processo de decrescimento sustentável baseado no círculo que engloba
reavaliar, reconceituar, reestruturar, redistribuir, relocalizar, reduzir, reutilizar e reciclar e que, portanto,
conduz a um novo modelo de economia, o que não implica, necessariamente, a inexistência de mercados e de
formas de mediação social de trocas (2009,  p.27 e 126-131). Na mesma linha, José Eli da VEIGA afirma
que, na perspectiva de uma economia ecológica, existe uma escala além da qual o aumento físico do
subsistema econômico passa a custar mais do que o benefício que pode trazer ao bem-estar da humanidade
(2009, p. 81).

                Em meio às dificuldades de associar desenvolvimento econômico e sustentabilidade, ampliou-se a
concepção de sustentabilidade que, do âmbito de proteção do meio ambiente, passou a ser invocada para
denominar  processos e atividades voltados para assegurar bem-estar na vida em sociedade. Passou-se a
empregar a noção de sustentabilidade para identificar toda a atividade ou processo capaz de assegurar a
manutenção da vida digna em sociedade;  nesse novo contexto, o sistema econômico atuaria como uma
espécie de suporte dos escopos sociais de sustentabilidade. É duvidoso, porém, que a idéia de
sustentabilidade possa ser transmudada para abarcar toda a realidade das relações sociais sem levar em conta
as contradições e paradoxos envolvidos na construção da sociabilidade. Nesse sentido, a crítica da
concepção da sustentabilidade ainda está por ser feita. Por enquanto, do ponto de vista conceitual, o mais
correto é limitar a concepção de sustentabilidade à questões relacionadas ao meio ambiente.

                Assim, a funcionalização de bens ambientais deve estar atrelada a valores de sustentabilidade
relacionados à preservação de recursos, em especial da água. Com efeito, preservar recursos essenciais à
vida humana constitui escopo de sustentabilidade na medida em que assegura necessidades sociais.  

               Os valores de sustentabilidade podem estar atrelados à efetividade do princípio fundamental de
solidariedade, nos moldes do disposto no inc. I, do artigo 3.º da Constituição, que possa tanto quanto
possível preservar garantias proprietárias e horizontes  de manutenção do meio ambiente equilibrado; a
solidariedade que possa emergir dos valores de sustentabilidade deve dizer respeito a uma forma de
reconhecimento de direitos e do outro que possa estar implicado na situação proprietária e mesmo na
preservação do meio ambiente.

                 Não se trata de mero exercício de compaixão; o vínculo de solidariedade está justificado pela
necessidade de  encaminhar o conflito de que emerge a própria socialidade; é nessa direção que deve ser
concenida a advertência de Antonio Herman BENJAMIN para quem a função social como princípio
constitucional impõe limites à apropriação de bens naturais de modo a promover a sustentabilidade; diz ele,

 

A ecologização da Constituição, teve o intuito de, a um só tempo, instituir um regime de
exploração limitada e condicionada (= sustentável) da propriedade e agregar à função social da
propriedade, tanto urbana como rural, um forte e explicito componente ambiental. Os arts.
170, VI e 186, II da Constituição brasileira, inserem-se nessa linha de pensamento de alteração
radical do paradigma clássico de exploração econômica dos chamados bens ambientais. (2008,
p. 72)

 

                  A proposta de funcionalização de bens ambientais, na perspectiva de sustentabilidade,  está de
acordo com a premissa de Ingo Wolfgang SARLET de construção de espécie de titularidade social (200),
p.48) sem, contudo, esvaziar o conteúdo de uma determinada titularidade proprietária individual, em que
também pode estar em causa valores finalísticos de proteção da pessoa humana.

 

5. Conclusão

 

                No momento de realização de  novo ciclo de expansão da mercantilização, imposto pelos
processos de globalização econômica, coloca-se para o sistema jurídico a necessidade de renovar a
construção dogmática na perspectiva de fixar os limites da apropriação de bens ambientais que possam
reduzir a potencialização de risco para a vida em sociedade.
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                 Para essa tarefa deve ser ressaltado que, em meio aos riscos potencializados e as incertezas
produzidas pela ciência e pela tecnológica, a idéia de precaução ou de prevenção pode não ser eficaz para
dar solução a problemas decorrentes do esgotamento de recursos ambientais.

               Em torno do confronto que se estabelece entre a lógica mercantil e a lógica de preservação
ecológica, a adoção de critérios de delimitação da função social, na apropriação de bens ambientais, de
acordo com a regulação constitucional da garantida do direito de propriedade e do direito fundamental ao
meio ambiente, pode constituir uma das saídas viáveis para preservar a vida em sociedade da emergência de
catástrofes sociais e ambientais.

               Considerado o contexto em que as tecnologias informático-comunicativas  multiplicam  modelos
de forma, a funcionalização, que não se restringe ao caráter físico dos bens, emerge como espécie de
instituto capaz de, no primeiro momento, objetivar a captura de bens ambientais pela forma mercadoria e no
segundo, estabelecer os limites de uma apropriação que não deve resumir-se a escopos economicistas
estritos; daí a necessidade de adensamento de valores e fins de funcionalização aos parâmetros estabelecidos
pela Constituição da República que diga respeito à preservação do caráter humano do ato de apropriação
para a satisfação de necessidades, ele mesmo impregnado de interesses individuais e sociais.

              A  tarefa concretizadora da função social,  naquilo que diga respeito à apropriação de bens
ambientais, precisa considerar valores e fins, em torno do conflito e dos interesses sociais e econômicos em
jogo, mediante critérios de proporcionalidade, que possam assegurar escopos de sustentabilidade.

              Coloca-se  então para o sistema jurídico e para o intérprete, diante da máquina do mundo, formular
aberturas e alternativas, possibilitadas pelos avanços da cultura digital, para a solução das crises engendradas
pela atual configuração da sociedade pós-moderna e para a preservação da pessoa, que exige uma postura
corajosa, ainda que humanamente hesitante, confrontada pelo chamamento assinalado por Drummond: olha,
repara, ausculta: essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética,
essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo se
revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste; vê, contempla, abre!.
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MALÁRIA: PLANO DIRETOR DE MANAUS E A QUESTÃO DA EXPANSÃO URBANA
HORIZONTAL COMO FATOR DE CONTRIBUIÇÃO DA PROPAGAÇÃO DO PROTOZOÁRIO

EM MANAUS SOB A ÓTICA DA TUTELA PREVENTIVA DO DIREITO À SAúDE E AO
AMBIENTE EQUILIBRADO

MALARIA: MASTER PLAN OF MANAUS AND THE QUESTION OF HORIZONTAL URBAN
EXPANSION AS A FACTOR OF CONTRIBUTION FOR THE PROPAGATION OF THE PROTOZOAN
IN MANAUS FROM THE PERSPECTIVE OF THE PREVENTIVE PROTECTION OF THE RIGHT TO

HEALTH AND THE BALANCED ENVIRONMENT

Bruno Domingos Viana Batista
Eisenhower Pereira campos

RESUMO
Objetiva-se analisar se o plano diretor da cidade de Manaus é instrumento normativo viável para a tutela
preventiva sanitária dos surtos de epidemia de malária, influenciados pelo fator da expansão urbana
horizontal. Aborda-se a relação mosquito e protozoário, apresentam-se dados documentais da influência da
expansão urbana para as epidemias de malária em Manaus e estabelece-se a relação entre o Direito à saúde e
o Direito ao ambiente equilibrado. Analisa-se que a implementação responsável e eficaz das diretivas do
plano diretor do Município de Manaus contribuirá para o controle da expansão urbana horizontal, reduzindo
a degradação ambiental no perímetro do Município, contribuindo para evitar que ocorra os fatores de
propagação da malária em áreas degradas, prevenindo novos surtos epidêmicos da doença.
PALAVRAS-CHAVES: “Malária”, “Manaus”, “Expansão”, “Ambiente”, “Saúde”.

ABSTRACT
Aims to examine whether the master plan of the city of Manaus is viable as normative instrument for the
protection of preventive health epidemic outbreaks of malaria, influenced by the factor of horizontally urban
expansion. Discusses the relationship between the mosquito and the parasite, presents documentary evidence
of the influence of urban expansion for the epidemic of malaria in Manaus and establishes the relationship
between the Right to Health and Right to balanced environment. Analyzes that the responsible and effective
implementation of policies of the master plan of the city of Manaus helps to control the horizontal urban
expansion, reducing environmental degradation in the perimeter of the city, helping to prevent the occurrence
factors of the spread of malaria in degraded areas and prevent new outbreaks of the disease.
KEYWORDS: "Malaria", "Manaus", "Expansion", "Environment", "Health".

INTRODUÇÃO

 

                     Os surtos endêmicos de malária em Manaus são um problema sanitário que comprometem a
qualidade de vida dos habitantes da cidade, a ser um risco apreciado nas políticas de saúde pública da região.
A saúde é um conceito complexo que mesmo na faceta conceitual de “ausência de doenças”, agrega fatores
ambientais no que diz respeito à expansão ou à redução de epidemias.

                     O presente artigo aborda, sob a ótica do Direito à saúde e ao ambiente equilibrado, o problema
de se o plano diretor da cidade de Manaus é instrumento normativo de direito sanitário hábil à tutela
preventiva da questão da expansão horizontal urbana no Município de Manaus como fator de propagação do
protozoário Plasmodium. Para tanto analisa-se qual a relação entre o protozoário e o mosquito Anopheles
para o ciclo de contaminação da malária, analisa-se se expansão do perímetro urbano do município de
Manaus, adentrando-se no habitat do mosquito Anopheles, é fator de contribuição para epidemias de malária
em Manaus, analisa-se se há relação entre saúde e ambiente equilibrado e analisa-se se o plano diretor de
Manaus poder ser utilizado como fonte de direito sanitário para o controle dos surtos epidêmicos
supostamente ocasionados pela expansão horizontal urbana em Manaus.

                     Trata-se quanto à natureza de uma pesquisa aplicada, por, ao envolver a questão de interesse
local referente aos surtos de malária no Município, objetivar gerar a aplicação prática do plano diretor do
Município de Manaus também como fonte normativa de direito sanitário, almejando-se o controle da
expansão urbana horizontal como suposto fator de propagação da malária.

                     A abordagem é qualitativa, pois o processo e o significado da tutela do Direito à saúde e ao
ambiente equilibrado é o foco principal, prescindindo de uma pesquisa quantitativa para a abordagem da
análise do plano diretor do Município de Manaus como fonte de Direito sanitário destinado à tutela
preventiva da malária no Município.

                     Constitui-se em uma pesquisa com objetivos exploratórios, por exercer os procedimentos
técnicos bibliográfico e teórico, com vistas a tornar explícito o problema dos surtos de malária no município
de Manaus tendendo-se a construir hipóteses jurídicas para a questão da expansão urbana horizontal como
fator de contribuição de propagação da malária no Município de Manaus.
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1             FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
 

                      A relação entre o mosquito portador do protozoário, o ser humano e o ambiente, a qual será
analisada neste capítulo ante a perspectiva de renomados autores juntamente com uma análise jurídica do
Direito à saúde e ao ambiente equilibrado, é o que determina a alta ou a baixa tacha de incidência de pessoas
contaminadas pela malária, a ser a desenfreada expansão urbana nas cidades estabelecidas no meio de
florestas tropicais, suposto fator decisivo para a propagação da doença.

 

1.1             O MOSQUITO E O PROTOZOÁRIO

 

                      O mosquito Anopheles, doutrinam Furman e Catts[1], pertence ao gênero Anophelinae da
família Culicidae, diferenciando-se no número de características morfológicas dos outros mosquitos tanto na
fase adulta quanto no “estágio imaturo”.

                     A malária é uma doença causada por um protozoário do gênero plasmódio, o qual contamina o
ser humano por meio da picada da fêmea do mosquito anofelino. Longe de ser o objetivo deste artigo, é
importante saber como ocorre o ciclo de contaminação da malária para a constatação da necessária relação
estabelecida entre o protozoário e o mosquito, lecionando Katsuragawa et al acerca do tema:

 

                      O ciclo do parasita se desenvolve em dois hospedeiros. Durante o repasto sangüíneo, o
mosquito injeta esporozoítas no homem que infestam células hepáticas, iniciando o ciclo pré eritrocítico; o
parasita multiplica-se formando os chamados esquizontes; as células hepáticas contendo esquizontes se
rompem liberando os merozoítas, os merozoítas invadem os glóbulos vermelhos iniciando o ciclo
eritrocítico, que dá origem aos esquizontes; os esquizontes, após ruptura dos glóbulos que os contém,
liberam merozoítas que invadem outros glóbulos vermelhos; alguns parasitas evoluem para formas
sexuadas masculina (microgametócito) e feminina (macrogametócito); os mosquitos, ao alimentarem-se
em pacientes infectados, ingerem gametócitos; os gametócitos evoluem para gametas e o microgameta
penetra o macro, formando o zigoto que evolui para oocineto móvel, que penetra a parede do estômago do
mosquito e encista-se formando o oocisto, onde passa a esporogonia, dando origem aos esporozoítas, que
invadem as glândulas salivares do mosquito. [...] Nos Plasmodium vivaz e Plasmodium ovale (esse não
assinalado no Brasil), um estágio dormente (hipnozoíta) pode persistir do fígado e se desenvolver
posteriormente dando origem a novas infecções sangüíneas que constituem as recaídas de malaria. Isso
não ocorre com o Plasmodium falciparum.[2]

 

                     Atesta-se que o mosquito anofelino é vetor necessário para a contaminação da malária nos
seres humanos. Em virtude da parasitose ocorrer em dois hospedeiros – ser humano e mosquito – será a
interação destes determinante para os índices de incidência da malária. Consequentemente, a alteração no
ambiente do mosquito influenciará de forma direta o ciclo de contaminação, repercutindo, conforme o caso,
de forma positiva ou negativa na contaminação dos seres humanos.

                     Gonçalves e Alecrim[3] doutrinam que o padrão de comportamento do mosquito varia em
áreas ecologicamente alteradas, pois de acordo com o tipo de casa e se esta é construída perto da mata, há a
facilitação do contato com o ser humano, assim, dependendo do ritmo de ocupação e do processo de
urbanização, o mosquito que outrora possuía hábitos noturnos e diurnos, pode ficar restrito ao período
noturno.

 

1.2             O SER HUMANO, O AMBIENTE E A EXPANSÃO
URBANA

 

                     Aith[4] leciona que os fatores estruturais do indivíduo decorrentes da condição social dentro
do ambiente comunitário, exemplificando a origem social e o nível de educação, explicam os diferentes
estados de saúde, mais do que as condutas individuais existentes entre os diferentes seres humanos.

                     Dallari e Ventura[5] doutrinam que a utilização da epidemiologia como instrumento de
trabalho do sanitarista não dispensa um adequado e eficaz sistema de vigilância e de alerta “do mesmo modo
que a compreensão do ambiente socioeconômico e cultural exige a participação ativa das pessoas para que se
possa estabelecer a correta relação custo/benefício, indispensável à tomada de decisão em política de
saúde”[6].

                     Gonçalves e Alecrim[7], em estudo acerca da dinâmica da malária em Manaus e a sua relação
com a expansão urbana da cidade e acerca dos fatores ambientais relacionados com a enfermidade no
período de 1986 a 1997, atestam que Manaus sofreu um crescimento populacional acelerado na época da
instalação da Zona Franca de Manaus, o que gerou mudanças na cidade ocasionadas pelo alto número de
pessoas que se instalaram nas áreas perimetrais, as quais não possuíam qualquer planejamento urbano e eram
desprovidas de estruturas essenciais[8].
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                     Constatam Gonçalves e Alecrim[9] que o crescimento urbano causou distúrbios no ecossistema
que, somados à condição social dos habitantes, contribuíram para a redução da qualidade de vida,
confirmada pelos surtos de doenças que ocorreram no período. Lecionam que o habitat natural de algumas
espécies endêmicas foi invadido pela construção de casas, o que permitiu a ocorrência de doenças, a serem
os surtos de malária coincidentes com este processo de ocupação urbana, degradação ambiental e exploração
dos recursos naturais.

                      Rodriges[10] leciona no mesmo sentido dizendo que a Zona Franca de Manaus ocasionou um
movimento migratório para a capital do Amazonas cujo crescimento ocorreu por intermédio de ocupações
desordenadas e desprovidas de serviços urbanos essenciais, alargando-se o perímetro da cidade após a
destruição da densa floresta, o que contribuiu para o desequilíbrio climático e proliferação de doenças como
a malária.

                     A necessidade de moradia e a cultura de morar próximo a recursos hídricos foi fator
determinante para a construção de residências próximas - inclusive sobre - cursos d’água pela população de
baixa renda, lecionando Gonçalves e Alecrim[11] que isto ocasionou altos índices de degradação ambiental
advindo da poluição ocasionada pelo despejo de todos os tipos de resíduos, alterando a fauna e a flora local.

                      Dallari doutrina que o Estado subdesenvolvido que não possui os meios econômicos para
promover o saneamento ambiental, não pode atingir o mesmo nível sanitário daquele com desenvolvimento
sócio-econômico e cultural[12].

                      Cediço que as alterações ambientais, ocasionadas pelo desflorestamento, pela poluição do solo
e pela alteração dos cursos d’água, ocorreram porque a população precisava de forma premente se abastecer
com os meios essenciais de sobrevivência, não possuindo escolha quanto a exposição às doenças como a
malária, a ser um debate travado sob a ótica do “ecologismo dos pobres” lecionado por Alier[13].

                     Leff leciona acerca do fato de atribuir a degradação socioambiental ao crescimento
demográfico dos pobres e a seu impacto sobre a capacidade de carga dos ecossistemas:

 

                      Perde-se de vista que a expulsão da população para zonas ecologicamente marginais é
efeito da racionalidade econômica que, por um lado, produz uma sociedade opulenta de hiperconsumo e,
por outro, uma sociedade em condições de sobrevivência, depredadora por sua condição de pobreza
extrema. [...] Desta maneira, a implantação forçada de culturas comerciais e dos modelos tecnológicos da
revolução verde criaram processos de degradação ambiental.[14]

 

                     Provam Gonçalves e Alecrim[15] que a expansão urbana descontrolada é fator decisivo para a
propagação da malária demonstrando que os casos de incidência de malária em Manaus ocorreram em maior
número na zona leste e norte em comparação com as demais áreas da cidade, tendo em conta que nestas
áreas ocorreu ampla expansão urbana com alto índice de degradação ambiental. Analisam que o aumento dos
incidentes de malária, com dados decorrentes de estudos de 1992, coincidiu com o assentamento do Jorge
Teixeira, na zona leste, onde outrora compreendia uma larga floresta primária e algumas fazendas privadas, a
ter como fator complicador ter ser o assentamento próximo a inúmeros cursos d’água, notadamente do
Igarapé do Mindu, o qual é o maior da região. Ato contínuo, citam o assentamento João Paulo II, na zona
leste, que desde 1993 em diante, observa-se um alto nível de degradação ambiental seguido da alta incidência
de pessoas contaminadas por malária.

                     Brasil[16] noticia que no primeiro trimestre de 2003 foi constatado 16.944 casos de malária,
815% superior ao mesmo período de 2002, apontando como fatores o desmatamento provocado pelas
invasões de áreas florestais, a intensificação das chuvas e a suspensão da aplicação de inseticida à noite pelo
poder público nos bairros tidos como endêmicos.

                     Constata-se que a expansão urbana horizontal é um dos fatores para a propagação da malária
em Manaus, porém não é um fator isolado, que somado às condições do ambiente e redução das atividades
de controle sanitário, propiciam o aumento dos índices de propagação da doença.

 

1.3             DIREITO À SAÚDE E AO AMBIENTE EQUILIBRADO

 

                     O Direito é concebido como um sistema social dotado de referências próprias a possuir
mecanismos específicos de interação com os demais sistemas, lecionando Grau[17] que é inconteste o papel
do Direito como instrumento formador da realidade social.

                     Sob uma perspectiva emancipadora acerca da relação Direito e saúde, doutrina Aith que o
desafio é compreender como ocorre a “resposta do Direito à demanda social de promoção, proteção e
recuperação da saúde, dentro da noção texto/contexto, direito/sociedade, sistema social global/subsistema
social jurídico”[18].

                     Neste diapasão, o cerne da discussão perpassa pelo conceito de saúde, que açambarca tanto a
noção de saúde individual como de saúde coletiva. Leciona Aith[19] que nas sociedades modernas, até a
segunda metade do século XX, predominou o discurso da ciência médica como o único legítimo sobre a
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saúde e a doença, sendo que foi somente nas décadas de 1960 e 1970 que as ciências sócias passaram a atuar
no tema da saúde. Dallari acerca da corrente que conceitua saúde como a ausência de doenças, leciona que:

 

                      Pode-se encontrar a origem de tal corrente nos trabalhos do filósofo francês do início do
século XVII, Descartes4, que ao identificar o corpo humano à máquina acreditou poder descobrir a "causa
da conservação da saúde". Nessa linha de evolução, o século XIX enfatizou o caráter mecanicista da
doença. Sob o predomínio da máquina, a sociedade industrial procurou explicar a doença como sendo o
defeito na linha de montagem que exigia reparo especializado. Exatamente nesse momento os trabalhos de
Pasteur e Koch provam a teoria sobre a etiologia específica das doenças e fornecem, então, a causa que
explica o defeito na linha de montagem humana.[20]

 

                     Sucede que Rivers[21], em estudo antropológico, constatou que o conceito de doença nas
comunidades ditas tradicionais abrange tanto o conceito biológico quanto outros conceitos sociais advindos
da religião, parentesco ou de concepções individuais acerca de uma vida digna.

                     Aith[22], acerca do tema, leciona que o conceito de saúde ganhou abrangência para
açambarcar aspectos físicos, sociais, espirituais e mentais, por conseguinte, urgiu que os sociólogos
começassem a analisar o que as pessoas pensam a respeito do que representa a saúde e a doença no âmbito
social, a buscar estes, o que chama de “representações de saúde”, as quais variam conforme cada realidade
social, fazendo com que a concepção individual de saúde venha acompanhada da concepção pública e
coletiva a respeito do tema.

                     Dallari[23] dita que mesmo desconsiderando as definições de saúde diferentes daquela
proposta pela Organização Mundial de Saúde, subsistirá, no conceito de saúde, duas partes: Um enorme
“halo nebuloso”, consubstanciado no completo bem estar físico, mental e social, e um “núcleo básico”,
consubstanciado na ausência de doenças.

                     Ocorre que a noção de “representações de saúde” é criticada por ser genérica dificultando a
sua utilização para fins científicos, lecionando Aith[24] que, de forma fundamental para a formulação de
políticas públicas a respeito da saúde, faz-se necessário que se realize pesquisas periódicas para a
identificação das “representações de saúde” nas diferentes parcelas da população.

                     Dallari[25] em análise histórica acerca da influência do “halo nebuloso” para a saúde humana,
leciona que na Grécia, Hipócrates já referia acerca da influência da cidade e do tipo de vida de seus
habitantes sobre a saúde da população e dizia que o médico não cometeria erros no tratamento das doenças
se compreendesse tais fatores, que Paracelso no século XVI salientou a importância das leis físicas e
fenômenos biológicos para a compreensão do organismo humano e que Engels, no século XIX, concluiu que
a cidade, o tipo de vida de seus habitantes e seus ambientes de trabalho são responsáveis pelo nível de saúde
da população.

                      Saúde, neste diapasão, constitui um complexo de fatores intrínsecos (físicos, mentais) e
extrínsecos (sociais, religiosos) ao indivíduo, a servir os fatores extrínsecos como forma de imposição a um
ideal de saúde. Atender às expectativas dos fatores extrínsecos é determinante para a inclusão do indivíduo
no seio da comunidade, a ser a “doença” comumente associada com o ócio e ausência de interação social,
conforme leciona Aith ao dizer que “O corpo pode ser ao mesmo tempo um instrumento de inclusão (saúde)
ou exclusão (doença)”[26].

                     Sob a perspectiva da relação saúde individual e saúde coletiva, como fator de interação e
inclusão, que o Estado passa a impor regras para assegurar a saúde[27], expandindo nas décadas após a
segunda guerra os serviços de saúde, a qual se torna valor central das sociedades desenvolvidas sob a
ideologia do Estado de bem estar social, a qual passou a ser questionada com a recessão econômica da
década de 1970, em virtude dos escassos recursos econômicos para o sustento de políticas públicas no setor,
o que demandou que se buscasse maior eficiência na implantação destas e nos gastos realizados, dando-se
prioridade a políticas preventivas e ao foco dos comportamentos individuais. Doutrina Aith[28] que pouco a
pouco difundiu-se a idéia de participação ativa do indivíduo para afastar doenças, coexistindo a noção de
responsabilidade individual com a de que o ambiente social é fator relevante para a saúde.

                     Dallari e Ventura lecionam que foi na segunda metade do século XIX, quando a higiene torna-
se um saber social, que ocorre as primeiras tentativas de ligar a saúde à economia, lecionando que:

 

                      Assim, proteger a saúde das camadas mais pobres, modificar-lhes os hábitos de higiene,
passa a ser um objetivo nacional, pois estar-se-ia pari passu, lutando contra a miséria que ameaça a ordem
pública. A idéia de prevenção encontra, então, ambiente propício à sua propagação. De início, fomentada
por associações, a prevenção transforma-se tanto em objetivo político quanto social.[29]

 

                      Aith doutrina que a saúde pública é um “exercício de poder voltado à saúde da população, à
segurança sanitária, à saúde individual e assim por diante”[30], por conseguinte, a ser um exercício de poder
inserido em um Estado Constitucional, deve estar pautado nas normas estabelecidas na Constituição.

                     Dallari e Ventura doutrinam que a noção contemporânea de saúde pública ganhou maior
nitidez de contorno no Estado liberal burguês do fim do séc. XVIII, passando a proteção da saúde a ser
admitida com status constitucional, ainda que na época a atuação do Estado somente ocorresse de forma
subsidiária, concluindo que “Isso significa que, apesar do empirismo que caracteriza a regulamentação das
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atividades de interesse para a proteção da saúde, as medidas de polícia administrativa relativas a tal proteção
devem estar sob o manto da lei”[31].

                     Aith, reconhecendo a importância da participação da comunidade na gestão de políticas
públicas de saúde, leciona que “A boa execução de políticas de saúde e a plena realização do Direito à saúde
dependem, assim, de uma correta interpretação pelo Direito, de suas novas funções na sociedade
moderna”[32].

                     Habermas[33] define o papel contemporâneo democrático do Direito ao doutrinar que a
legislação sempre funcionou como canal de imigração para o Direito de conteúdos concretos e pontos de
vistas teleológicos. Aith doutrina que:

 

                      De fato, o que é de início uma realidade social torna-se em seguida um problema médico,
depois uma questão política, logo após um problema de saúde pública e, após, uma questão juridicamente
tratada, com suas devidas regulações e sanções, sejam elas administrativas, civis ou penais, terminando
por dar lugar à execução de políticas públicas de prevenção, tratamento, etc.[34]

                    

                     A estabelecer, meses antes da publicação Constituição de 1988, um o confronto entre liberdade
e igualdade sob a ótica da implantação de políticas sanitárias, Dallari[35] doutrina que tanto o que é saúde
quanto o que é Direito à saúde só pode ser determinado pela comunidade que o vivencia, sendo estes
somente assegurados em uma organização estatal que privilegie o poder local, concluindo que é no âmbito
municipal que se pode definir o que é saúde e o conteúdo do Direito à saúde, estabelecendo ao Município a
responsabilidade da tutela do Direito à saúde.

                     O Direito sanitário deve atuar sobre as ações individuais ou coletivas que possam prejudicar a
saúde, a visar reduzir os riscos de doenças ou outros agravos, conforme dita o art.196 da CRFB, por tais
razões, a respeito desta função preventiva exercida pelo Estado, destinada à segurança sanitária, que Aith
leciona que o Estado “deve atuar contra os riscos inerentes à vida em sociedade que guardam relação com a
saúde da população e tomar as medidas cabíveis para reduzir ao máximo possível os riscos existentes”[36].

                     O Direito, leciona Aith[37], deve orientar os poderes públicos para a adoção de medidas que
identifiquem os riscos existentes na sociedade, como os surtos epidêmicos ou a proliferação indevida de
mosquitos, sendo para isso necessário dotar o Estado de instrumentos jurídicos eficazes capazes de propiciar
à Administração as ferramentas necessárias às ações concretas para a redução dos riscos à saúde, a tentar
evitar que o risco se concretize ou reduzir os danos que os riscos irão causar, lecionando Aith que o Direito
Sanitário “responde a uma demanda da sociedade na medida em que, através de seu conjunto normativo,
condiciona certas atividades humanas e organiza a atuação estatal para a redução dos riscos à saúde”[38].

                     A proteção à saúde exige atuação permanente de todos, a ser o princípio da segurança sanitária
garantia implícita no ordenamento constitucional brasileiro, orientando, condicionando e proibindo condutas,
a objetivar a redução dos riscos das atividades humanas desenvolvidas na sociedade e dos atos médicos em
geral, com o intuito de proteger a saúde e a segurança sanitária da população, por intermédio de políticas
multisetoriais, como as relacionadas ao ambiente e ao saneamento básico, conforme se depreende do art.3º
da Lei n. 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências:

 

Lei n.8.080/90 - Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a
organização social e econômica do País.

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se
destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.

 

                     A segurança sanitária, doutrina Aith, está relacionada com “a necessidade de prevenção
sanitária, epidemiológica e ambiental dos riscos de doenças e outros agravos, bem como ao controle e
fiscalização dos tratamentos de saúde”[39], a possuir como dois grandes eixos a vigilância em saúde e a
proteção contra a poluição.

                     A vigilância em saúde é gênero da qual são espécies as vigilâncias epidemiológicas, sanitárias,
ambientais e de saúde do trabalhador, todas voltadas para a proteção à saúde, cujos conceitos se confundem
em virtude da não fragmentariedade da vigilância dos riscos.  A proteção contra a poluição é o controle dos
diversos tipos de poluições, por intermédio de uma ação eficaz para evitar a propagação de fatores de riscos
à saúde da população preocupando-se especificamente com as questões de saneamento básico.

                     Cediço que a segurança sanitária passa pela defesa do ambiente nos termos do art.225 da
CRFB, que assegura que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

                      O princípio da precaução, leciona Aith[40], destinado a evitar, reduzir ou eliminar riscos
incertos, exerce papel fundamental, em virtude deste se estender à saúde pública em nome do princípio da
segurança sanitária.
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                     Dallari e Ventura[41] doutrinam que o princípio da precaução atualiza a tradicional saúde
pública, e reconhecem a capacidade política do princípio, por este servir para despertar o Estado para uma de
suas missões essenciais e prioritárias que é proteger e preservar a saúde pública.

                     Dallari e Ventura[42] ditam que a aplicação do princípio da precaução impõe o cuidado tanto
na preparação da decisão quanto no acompanhamento das consequências e, sobretudo, este “promove a
responsabilidade política em seu grau mais elevado, uma vez que obriga a avaliação competente dos
impactos econômicos e sociais decorrentes da decisão de agir ou se abster”[43].

                     Prefere-se o posicionamento dotrinário intermediário, em detrimento das correntes
maximalistas e minimalistas acerca do referido princípio da precaução, lecionando Aith que a corrente
intermediária estabelece uma gradação de equilíbrio pois “[...] preconiza que o princípio da precaução deve
ser aplicado para que se tomem todas as medidas possíveis para a descoberta e eliminação dos riscos
potenciais de uma determinada ação”[44].

                     Dalari[45] leciona que a fixação do limite de risco tolerável é necessariamente arbitrária, pois
depende da valorização de aspectos econômicos, políticos e sociais, por envolver atividades que se realizam
no espaço social por intermédio da colaboração social, assim, o ato de decidir que determinado evento
natural passível de quantificação é um risco para a sociedade é um ato de ponderação valorativa que ganha o
arcabouço de uma decisão ética, concluindo que tanto o evento que origina o risco é social quanto a sua
percepção é pública. Doutrina Dallari que:

 

                      Enfim, uma história do risco parece ser, na realidade, somente uma parte da tentativa de
superar pela técnica e a gestão o "desespero da ciência". Procurou-se recorrer à estatística esquecendo-se
de que, por mais preciso que seja, o cálculo dos acontecimentos nefastos tropeça no arbitrário de toda
definição. E ainda hoje há quem gostaria de levar a capacidade técnica a um ideal de transcendência que
seria o único a assegurar o controle, após a queda da democracia moderna. Muito mais eficiente seria,
porém, considerando a natureza eminentemente política da proteção necessariamente pública contra os
riscos comuns, reconhecer que as decisões não podem ser delegadas para os cientistas, que não devem
assumir profissionalmente a incerteza inerente às escolhas dos governantes e de seus serviços.[46]

 

                     A ser o Município o responsável pela tutela do Direito à saúde, deve se nortear pelos princípios
de segurança sanitária quando da elaboração e implementação do planejamento territorial, a ter a precaução
dos riscos epidemiológicos como um dos vetores que estabelecem as políticas de expansão horizontal do
ambiente urbano.

                     Sucede que, conforme leciona Jorge[47], o planejamento territorial, inclusive o do Município o
qual é responsável pela tutela do Direito à saúde, acontece no Brasil como conseqüência e desdobramento de
grandes investimentos públicos em infra-estrutura e como política compensatória do desequilíbrio crônico no
desenvolvimento brasileiro, o qual leva a concentração espacial regional e urbana. Doutrina Jorge[48] que o
planejamento local “pode ser acompanhado pela trajetória dos planos diretores, como um instrumento de
desenvolvimento urbano”[49], lecionando que a Constituição de 1988, por ter conferido ao plano diretor a
incumbência de ser o instrumento de desenvolvimento integral para os Municípios, os deu a característica de
“tábuas da salvação do desenvolvimento urbano”[50].

2             O PLANO DIRETOR AMBIENTALISTA E
ANÁLISE NORMATIVA DO INSTRUMENTO
DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL COMO
CONTROLE PREVENTIVO DA MALÁRIA EM
MANAUS
 

                     A expansão territorial do Município de Manaus, ocorrida principalmente pela implantação do
Pólo Industrial de Manaus e pela implementação de uma Zona Franca na região, trousse problemas
estruturais à cidade, que não estava preparada para lidar com o repentino crescimento.

                      Incrustada no meio da selva amazônica, Manaus é uma metrópole que lida, consciente ou
inconscientemente, com a tensão existente entre a expansão territorial e impacto ambiental ante a
complexidade biológica da floresta amazônica.

                     A Constituição estabelece no artigo 182 que a política de desenvolvimento urbano tem por
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos
habitantes, a ser a “função social da cidade” e o “bem-estar dos habitantes” conceitos complementares e
indissociáveis, que norteiam a implementação das políticas organizacionais de Manaus.

                     A expansão horizontal de Manaus se apresenta como um dos fatores para os surtos-
epidemiológicos de malária por ampliar a possibilidade de contato entre o mosquito Anopheles e o ser
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humano, alterar o comportamento do mosquito adaptando-o ao meio urbano e agregar fatores ambientais
que propiciam o desequilíbrio dos índices de contaminação, como aumentar a possibilidade de alimentação
fácil ao mosquito, fornecer novos locais para o desenvolvimento das larvas, como pneus, vasos e calhas
d’água, e agregar seres humanos com baixa condição social em uma mesma área a permitir a repetição do
ciclo malarífico humano-mosquito-humano com maior rapidez.

                     Urge que políticas sanitárias de prevenção epidêmicas sejam aplicadas para conter o
descontrolado surto expansionista, substituindo-o pela expansão horizontal controlada, a qual se reconhece,
inevitavelmente degradará o ambiente, porém, ao menos degradá-lo-á com consequências minoradas e
compensáveis. Sucede que políticas sanitárias defluem da ponderação valorativa acerca do âmbito da função
social da propriedade, cuja atuação nos motes liberais solicita lei em sentido lato como definidora da
extensão do poder auferido ao Estado para intervir na propriedade privada.

                     O plano diretor, obrigatório para as cidades com mais de vinte mil habitantes, é definido pela
Constituição como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, servindo como
instrumento normativo hábil a estabelecer o conteúdo em abstrato da função social da propriedade em nível
local, a qual, ressalte-se, representa o anseio social na ordem econômica brasileira.

                     A ser o plano diretor um dos instrumentos normativos que determinam quando a propriedade
urbana está, em abstrato, de acordo com a função social e, por conseguinte, a atender ao princípio da ordem
econômica estabelecida no Brasil, consubstancia-se em meio hábil para a implantação de políticas sanitárias
limitadoras do exercício do Direito de propriedade.

                     O plano diretor urbano e ambiental da cidade de Manaus está positivado na lei municipal n.
671/2002, que estabelece as diretrizes para o desenvolvimento da cidade de Manaus e da outras providências
relativas ao planejamento e à gestão do território do Município, tendo entre suas premissas a promoção da
qualidade de vida e do ambiente e o aprimoramento da atuação do órgão executivo sobre os espaços da
cidade mediante a utilização de instrumentos de controle do uso e ocupação do solo, a estabelecer como
estratégia de desenvolvimento a qualificação ambiental do território, a qual é complementada com a
efetivação do modelo espacial estabelecido no plano direto e em demais normas de uso, ocupação e
parcelamento do solo urbano.

                      A expansão urbana horizontal descontrolada, de forma implícita no plano diretor de Manaus,
atenta contra os objetivos de preservação do ambiente e de alcance de melhor qualidade de vida para a
população, tanto que consta dentre as diretrizes para o uso e a ocupação do solo urbano manauara o
estímulo ao adensamento das áreas urbanizadas.

                     O plano diretor da cidade de Manaus almeja ordenar e regulamentar o uso e ocupação do solo
urbano com o intuito de garantir a qualidade de vida da população visando em sua macro-estruturação
direcionar o uso e a ocupação do território de modo a preservar a natureza, a estabelecer, como objetivo
específico da estratégia de uso e ocupação do solo urbano o controle da expansão urbana horizontal de
Manaus, visando a preservação dos ambientes naturais do Município, ditando, no art.26, parágrafo único,
III, como objetivo específico da estratégia de construção da cidade “prevenir e/ou corrigir os efeitos gerados
por situações e práticas que degradam o ambiente urbano e comprometem a qualidade de vida da população,
principalmente invasões e ocupações nas margens dos cursos d’água”.

                     A epidemia de malária consubstancia-se em um dos efeitos ocasionados pela expansão urbana
horizontal descontrolada, ocorrida principalmente por invasões e ocupações nas margens dos cursos d’água,
suscetível de comprometer a qualidade de vida da população, a estar concretamente dentro dos objetivos
específicos de prevenção na estratégia de construção da cidade de Manaus.

                      O plano diretor de Manaus possibilita a solução pacífica do problema da expansão horizontal
descontrolada que consubstancia em um dos fatores do surto malarífico, pois possibilita que por lei específica
se estabeleça como “Área de Especial Interesse Social”, destinadas à implantação de política e programas
para a promoção da habitação de interesse social, as que, por exemplo, sejam ocupadas por população de
baixa renda e que apresentem irregularidades urbanísticas ou irregularidades fundiárias, como ocorre nas
invasões que contribuem para o surto de malária na região.

                     A implementação responsável e eficaz das diretivas do plano diretor do Município de Manaus
contribuirá para o controle da expansão urbana horizontal, reduzindo a degradação ambiental no perímetro
do Município, e ao fazer isso, contribuirá para evitar que ocorra os fatores de propagação da malária em
áreas degradas, prevenindo novos surtos epidêmicos da doença.

 

CONCLUSÃO
 

1.                         O ciclo de vida do protozoário Plasmodium necessita do contato entre os dois hospedeiros (ser
humano e mosquito Anopheles) logo os índices de probabilidade de contágio estão diretamente relacionados
ao número de vezes que se estabelece contato entre os vetores contaminados, assim, a redução da
probabilidade de contato significa a redução da probabilidade de deflagração de surtos de malária;

2.                         O crescimento urbano advindo da expansão horizontal da cidade de Manaus ocasionou que o
habitat natural de algumas espécies endêmicas como a do mosquito Anopheles fosse invadido pela
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construção de casas, aumentando a probabilidade dos surtos de doenças. Os casos de incidência de malária
ocorridos na epidemia de 1992 ocorreram em maior número na zona leste e norte, data que coincidiu com a
expansão do perímetro urbano pela implantação do assentamento Jorge Teixeira, João Paulo II e demais
invasões, ademais as invasões ocorridas em Manaus no período de 2003 foi fator decisivo para o surgimento
de uma nova epidemia de malária no período. Distúrbios no ecossistema somados à baixa condição social
dos habitantes contribuíram para a redução da qualidade de vida dos habitantes pela propagação de
epidemias malaríficas;

3.                         Saúde constitui um complexo de fatores intrínsecos e extrínsecos ao indivíduo, logo a qualidade
do ambiente se soma a fatores como a ausência de doenças físicas e mentais para integrar o macro conceito
saúde. O Direito à saúde constitui a tutela ao macro conceito saúde açambarcando todos os fatores
integrantes, como o ambiente equilibrado;

4.                         O conteúdo concreto do que é saúde e do Direito que a tutela somente pode ser estabelecido pela
população que o vivencia, a ser a esfera federativa do Município ente competente e responsável para o
estabelecimento do conceito;

5.                         O ato de decidir que um determinável evento natural é um risco para a sociedade é um ato ético,
ou seja, ponderado valorativamente considerando aspectos econômicos, políticos e sociais das atividades que
se realizam no espaço social;

6.                         As limitações à propriedade, nos motes do estado liberal burguês, somente pode ocorrer por
intermédio da vontade democrática emanada do órgão legislativo ou constituinte, assim, as políticas
sanitárias demandam a utilização do complexo de fontes normativas integrantes do Direito sanitário, a ser o
princípio normativo da precaução ambiental convergente com o princípio normativo da segurança sanitária
no que diz respeito às ameaças incertas;

7.                         A ser o Município a unidade federativa competente para a definição do conteúdo concreto do
direito à saúde, a qual decorre da ponderação política entre os valores de liberdade individual e igualdade
social, o principal instrumento normativo de política sanitária é o seu plano diretor;

8.                         O plano diretor de Manaus, positivado na lei municipal n. 671/2002 tem como premissa a
promoção da qualidade de vida e do ambiente, tendo de forma implícita a expansão urbana horizontal
descontrolada como atentatória aos objetivos de preservação do ambiente e de alcance de melhor qualidade
de vida para a população;

9.                         O controle das epidemias de malária está dentro dos objetivos específicos de prevenção na
estratégia de construção da cidade de Manaus por intermédio no disposto no art.26, parágrafo único, III do
plano diretor do Município de Manaus, o qual estabelece como possibilidade política pacífica do problema da
expansão horizontal a afetação por lei específica da região em risco como “Área de Especial Interesse
Social”, desde que sejam ocupadas por população de baixa renda e que apresentem irregularidades
urbanísticas ou irregularidades fundiárias;

10.                   O plano diretor da cidade de Manaus é instrumento normativo viável para a tutela preventiva
sanitária em abstrato dos surtos de epidemia de malária em Manaus por estabelecer o controle da expansão
horizontal urbana descontrolada, ter como objetivo específico para a estratégia de construção da cidade
prevenir os efeitos gerados por práticas que degradam o ambiente urbano e comprometem a qualidade de
vida da população, como os surtos malaríficos ocasionados pela expansão urbana, e por estabelecer uma
alternativa ao problema com a possibilidade de estabelecer a área em questão como “Área de Especial
Interesse Social”.
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NOVAS TENDÊNCIAS DA SOCIEDADE DE RISCO GLOBALIZADO E A RESPONSABILIDADE
CIVIL DO EMPREGADOR

NOUVELLES TENDANCES DE LA SOCIÉTÉ DE RISQUE GLOBALISÉ ET LA RESPONSABILITÉ
CIVILE DE L'EMPLOYEUR

ANA CRISTINA RAVAGLIO LAVALLE
Marco Antônio César Villatore

RESUMO
Os acidentes do trabalho e as doenças profissionais ocorrem em número alarmante, evidenciando que, não
obstante consagrados pela Carta Magna, os direitos ao meio ambiente equilibrado, à saúde e ao trabalho,
como vitais à humanidade, o problema reside na sua efetiva garantia. Nos casos de acidente do trabalho,
constata-se a existência de uma culpa concorrente: a previdenciária e aquela do direito comum, quando
existente o dolo ou a culpa grave do empregador, tendo, por muito tempo, prevalecido o entendimento de
que não seria admissível a aplicação da teoria do risco. Já a cumulação do acidente do trabalho, com a
indenização comum e encargo do empregador, foi consagrada pelo artigo 7º., inciso XXVIII, da
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Considerando a gravidade dos danos causados à
integridade moral e física do trabalhador em virtude do ambiente de trabalho inadequado – que pode, em
caso de acidente do trabalho e de doenças profissionais a ele equiparadas, levar até à morte do trabalhador –,
a conscientização dos empregadores acerca de sua responsabilidade objetiva, com amparo nos artigos 927,
parágrafo único, e 931 do Código Civil brasileiro, de 2002, não sendo afastadas as responsabilizações
criminal e previdenciária, poderia contribuir para a alteração das condições a que são expostos os
trabalhadores, na atual sociedade de risco globalizado
PALAVRAS-CHAVES: Sociedade – Risco – Globalizado - Responsabilidade Civil – Acidente do Trabalho
– Direitos Fundamentais.

RESUME
Les accidents du travail, ainsi que les maladies professionnelles se produisent dans un nombre alarmant, ce
qui prouve que, cependant établis par la Constitution de la République Fédérative du Brésil, comme
essentiels à l´humanité, les droits à l´environnement equilibré, à la santé e au travail, le problème est
directement lié à l´efficacité de ces normes. Dans les cas d´accident du travail, on constate l´existence d´une
faute simultanée: l´objective et celle du droit commun, quand on vérifie l´intention de nuire ou la faute de
l´employeur. Pendant longtemps, la théorie du risque n´a pas été admise. Par contre, l´admission de l´accident
du travail avec l´indemnisation commune, étant à la charge de l´employeur, a été établie par l´article n. 7,
XXVIII, de la Constitution de la République Fédérative du Brésil, de 1988. En considérant la gravité des
dommages causés à l´intégrité morale et physique du travailleur, en vertu de l´environnement de travail
inadéquat – pouvant aboutir jusqu´à la mort de l´employé dans le cas d´accidents du travail e des maladies
professionnelles – la prise en charge par les employeurs, de leur responsabilité objective, à la lumière des
articles 927, paragraphe unique, et 931 du Code Civil brésilien, pourrait contribuer à la modification des
conditions auquelles les travailleurs sont exposées, dans l´actuelle société de risque globalisé.
MOT-CLES: société – risque – globalisé – responsabilité civile – accident du travail – droits fontamentaux.

1 INTRODUÇÃO

As agressões ao meio ambiente constituem fatos corriqueiros da vida atual, em que o homem,
visando à satisfação de suas crescentes necessidades habituais, parece despreocupado com a problemática
ambiental, colocando em risco o destino da humanidade.

Com o advento da industrialização e da produção em escala, e, posteriormente, das revoluções
tecnológicas, consideráveis e graves têm sido os impactos ambientais. A sociedade de consumo, utilizando-se
dos bens ambientais e produzindo resíduos em larga escala, intensificou consideravelmente a degradação
ambiental, e o desenvolvimento econômico dos países, sem a devida observância das normas de proteção ao
meio ambiente, põe em risco a própria vida no nosso planeta.

As inúmeras catástrofes climáticas verificadas nos últimos tempos não decorrem exclusivamente de
causas físicas naturais, atestando a presença e a alteração impostas pelo homem ao ecossistema. A satisfação
das múltiplas e infinitas necessidades humanas impõe a disputa sobre os bens da natureza, estes, por
definição, limitados, sendo este o fenômeno que se encontra na raiz de grande parte dos conflitos locais e da
sociedade global.

Não obstante estreitamente vinculado ao próprio destino do ecossistema planetário e da espécie
humana, a ausência de efetiva cooperação internacional, como decorrência da prevalência dos interesses
econômicos de alguns países, ou bloco de países, constitui o principal óbice à preservação do meio ambiente.
As mudanças técnicas e comportamentais ainda se têm revelado muito tímidas, prosseguindo a exploração
insensata e desastrada do ecossistema de nosso planeta.

São imprescindíveis soluções que propiciem o exercício das atividades econômicas sem agressão à
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natureza. Afigura-se inadmissível o fato de que as atividades econômicas possam desenvolver-se alheias à
realidade de que os recursos ambientais não são inesgotáveis.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seus artigos 1º., incisos III e IV, e
170, inciso VI, estabeleceu que a livre iniciativa não pode estar dissociada dos princípios da dignidade, dos
valores sociais do trabalho e da defesa do meio ambiente. É imprescindível, pois, à sociedade moderna, a
procura de condições que harmonizem o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente.

Considerando-se a atual sociedade de risco globalizado em que vivemos, o presente estudo objetiva
perquirir acerca da incidência da teoria do risco criado para regulamentar a responsabilidade civil do
empregador em razão dos acidentes de trabalho, à luz dos artigos 7º., caput, e inciso XXVIII, da
Constituição da República Federativa do Brasil, e 927, parágrafo único, do Código Civil, de 2002.

 

2 MEIO AMBIENTE DO TRABALHO

A questão concernente às agressões ao meio ambiente do trabalho tornou-se preocupante a partir da
Revolução Industrial, que teve início na Inglaterra, no século XVIII, difundindo-se, posteriormente, por toda
a Europa ocidental.

Até o advento da era industrial, o relógio biológico do homem era respeitado, à medida  que a
produção era artesanal. Conforme assevera RIFKIN[1]: “os ritmos do corpo e os ritmos econômicos eram
amplamente compatíveis”, sendo que a produção artesanal era condicionada à velocidade do corpo humano
e, ainda, limitada pela energia  gerada a partir do aproveitamento dos animais, do vento e da água.

Como lembra o mesmo autor[2], a introdução da energia a vapor e, mais tarde, da energia elétrica,
aumentou consideravelmente o ritmo do processo de transformação e de produção de bens e serviços,
tornando-o cada vez mais incompatível com o ritmo biológico mais lento do ser humano.

Assim, a invenção da máquina de tear mecânica e da máquina a vapor de James Watt – patenteada em
1769 e com aplicação comercial em 1776 – ensejou a substituição do trabalho domiciliar pelo trabalho
realizado preponderantemente nas indústrias, com a utilização de maquinário em larga escala, intensificando
o ritmo da produção nas indústrias.

A exploração do trabalho, notadamente de mulheres e crianças já a partir dos cinco anos de idade,
com jornadas diárias superiores a 16 horas, culminou numa situação geral de vida deplorável dos
trabalhadores e em inúmeros e alarmantes acidentes de trabalho.

A respeito das condições precárias em que viviam os trabalhadores da época, acentua ROCHA[3]: “o
trabalho na indústria têxtil era considerado algo somente um pouco melhor do que o trabalho escravo,
envolto em uma disciplina draconiana, inclusive com emprego de crianças e mulheres”.

Na França, conforme salientam PÉLISSIER; SUPIOT; JEAMMAUD,[4] os efeitos da Revolução
Industrial no meio ambiente do trabalho tiveram início no século XIX, tendo em vista que a utilização das
máquinas e de novos produtos acentuou o risco de acidentes do trabalho e doenças profissionais.

Na legislação pátria, fortemente inspirada no liberalismo pós Revolução Francesa, tanto a Constituição do
Império de 1824, tanto quanto a Republicana de 1891, consagraram o princípio da liberdade individual,
estabelecendo que era defeso ao Estado intervir no domínio das relações privadas, sequer para ditar regras
de proteção mínima aos trabalhadores.

A propósito, ressalta MORAES[5]:

o duelo político se desenvolvia pela máxima do laisser faire, laisser passer, inexistindo preocupação do legislador quanto ao
obreiro, mero objeto de trabalho e especulação, desconsiderando-se a dignidade e o respeito à pessoa humana.

Após a Primeira Guerra Mundial, no entanto, as questões sociais passaram a ser objeto de debate, 
culminando com a reforma constitucional de 1926, mas o Direito Social restaria efetivamente consolidado
com a Revolução de 1930.

Lembra LIMA[6] que a Constituição Republicana de 1934 teve incluído em seu bojo o capítulo
denominado “Da Ordem Econômica e Social”, dando ensejo a uma democracia econômica e social, sendo
que a Constituição de 1937, por sua vez, aludiu a questões como estabilidade, adicional noturno, dentre
outras, estabelecendo a unicidade sindical. Em 1943, ainda sob a égide da referida Carta Magna, foi
promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho e concretizado o Direito Material e o Processual do
Trabalho.

Os direitos à higiene e à segurança no meio ambiente do trabalho, especificamente, foram previstos
pela Constituição de 1946, reiterados em 1967 e reformulados pelo Ato Institucional, de 1969.
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A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, enfim, consagrou os direitos sociais dos
trabalhadores, tutelando a dignidade da pessoa humana, bem como a proteção à saúde e à segurança no meio
ambiente do trabalho. Estabeleceu a dignificação e primazia do trabalho sobre a ordem econômica.

Por outro lado, é relevante salientar que, atualmente, além dos perigos a que sempre foram expostos
os trabalhadores desde a Revolução Industrial, estes vêm sendo expostos a outros riscos surgidos com a
modernidade.

Como salienta RIFKIN[7], a cultura transmitida por meio do computador “opera numa medida de
tempo de nanossegundo – uma unidade de duração tão minúscula que nem mesmo pode ser experimentada
pelos sentidos humanos”.

Percebe-se, pois, que assim como os trabalhadores sofreram o impacto do aumento do processo de
transformação de bens e serviços com o advento da máquina a vapor e com a introdução da energia elétrica,
atualmente sofrem em virtude da sobrecarga gerada pela era do computador, situação esta que, aliada ao
meio ambiente de trabalho inadequado, contribui sensivelmente para o aumento dos acidentes de trabalho.

Sob outro viés, o conceito jurídico de meio ambiente é unitário, porém, indeterminado, razão pela
qual incumbe ao intérprete a análise do seu conteúdo. FIORILLO[8], visando à identificação da atividade
degradante e do bem imediatamente agredido, classifica o meio ambiente a partir dos aspectos que o
compõem, apontando os quatro (aspectos) que reputa mais significativos: meio ambiente natural; meio
ambiente artificial; meio ambiente cultural; meio ambiente do trabalho.

Com relação ao meio ambiente do trabalho, especificamente, FIORILLO[9] conceitua-o como sendo:

o local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais, sejam remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na
salubridade do meio e na ausência de agentes que comprometam a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores,
independentemente da condição que ostentem (homens ou mulheres, maiores ou menores de idade, celetistas, servidores
públicos, autônomos, etc.).

O meio ambiente do trabalho, além de constituir um dos aspectos do meio ambiente em geral, diz
respeito a todos os trabalhadores, e não exclusivamente àquele que presta serviços em decorrência de uma
relação de emprego.

No meio ambiente do trabalho, a saúde e a segurança do trabalhador é que constituem o bem jurídico
tutelado. O trabalhador deve ser salvaguardado das várias formas de poluição do meio ambiente laboral, pois
pode ser afetado por muitos fatores, tais como os gases, poeiras, produtos tóxicos, irradiações, ruídos,
regime de trabalho e outras condições estressantes, dentre outros fatores. Logo, as normas atinentes ao meio
ambiente do trabalho e as normas de Segurança e Medicina do Trabalho integram o conceito amplo de meio
ambiente.

A saúde e o trabalho são direitos sociais decorrentes do próprio direito à vida e à dignidade do ser
humano. Assim sendo, são bens vinculados a interesses coletivos e difusos. Por isso, o fundamento do
Direito Ambiental do Trabalho, segundo BARROS[10], é a tutela dos interesses difusos e coletivos.

No entanto, os dados estatísticos revelam que os acidentes do trabalho, bem como as doenças
profissionais, ocorrem em número alarmante, o que evidencia que não obstante consagrados pela Carta
Magna (notadamente pelos artigos 1º., III e IV, 6º., 7º., XXII, 200, VIII e 225 da Constituição de 1988), os
direitos ao meio ambiente equilibrado, à saúde e ao trabalho, como vitais à humanidade, o problema reside na
efetiva aplicação das tutelas jurídicas.

ROSSIT[11] ressalta, com base em dados divulgados pelo Anuário Estatístico da Previdência Social,
que apenas no Estado de São Paulo ocorreram 13.018 óbitos e 2.600.285 acidentes no período
compreendido entre o ano de 1989 e o de 1998.

Mundialmente, a cifra é ainda mais alarmante. SÜSSEKIND[12] comenta:

No XV Congresso Mundial sobre a Saúde e a Segurança do Trabalho (São Paulo – abril de 1999), o chefe do respectivo
programa da OIT, Jukka Takala, anunciou que 1.100.000 pessoas morrem anualmente vítimas de acidente do trabalho e
enfermidades profissionais. Essa cifra supera a média anual dos acidentes de trânsito (999.000), das guerras (502.000) e da
violência (563.000). Aduziu que os trabalhadores sofrem anualmente cerca de 250.000.000 acidentes do trabalho e de
160.000.000 enfermidades profissionais. E estimou que poderiam ser salvas umas 600.000 vidas a cada ano, se todos os
Estados-Membros da OIT aplicassem efetivamente suas convenções, recomendações e resoluções.

OLIVEIRA[13] pondera que os dados da OIT de 1999, de 250.000.000 de acidentes por ano,
representam “685.000 acidentes por dia, 475 por minuto e 8 por segundo”, esclarecendo, ainda, que ocorrem
mais de 1.000.000 mortes a cada ano em decorrência de acidentes do trabalho, o que representa 3.000
trabalhadores por dia ou duas mortes por minuto.

Em 2007, ocorriam em média 270 milhões de acidentes por ano, representando uma média
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aproximada de 740 mil por dia ou nove por segundo, resultando a cada ano por volta de 2,2 milhões de
acidentes do trabalho com óbito ou mais de quatro mortes por minuto, de acordo com estatísticas da mesma
OIT. Além das perdas humanas, os infortúnios laborais acarretavam um custo econômico que ultrapassava
anualmente um trilhão de dólares americanos, por volta de 4% do produto interno bruto global, evidenciando
a necessidade urgente da adoção de políticas que se revelem efetivas ao enfrentamento do problema[14].

Além do risco inerente à atividade que torna, por vezes, inevitáveis alguns acidentes de trabalho, não
é raro o acidente que decorre da inadequada segurança do trabalho por parte das empresas. Os dados acima
transcritos evidenciam o descaso do empresariado com relação ao meio ambiente do trabalho, situação que
enseja muitos sofrimentos físicos e também morais dos trabalhadores, culminando em graves transtornos
sociais e familiares.

Por outro lado, a precarização das relações de trabalho e o consequente crescimento do mercado informal,
decorrentes da abertura do mercado internacional, são fatores que, possivelmente, comprometem a
efetivação das normas de proteção ao meio ambiente do trabalho e saúde do trabalhador.

Como ressalta ROSSIT[15], com relação aos direitos sociais, a problemática não reside na sua
declaração, mas na sua efetiva garantia.

Salienta MELO[16] que, não obstante o Brasil se encontre na posição de 8ª. economia no ranking
mundial, possuindo um dos melhores arcabouços legislativos de proteção à saúde nos locais de trabalho,
encontra-se em 10º. lugar em acidentes do trabalho. Tal situação, pondera o autor[17], decorre do fato de
que, atualmente, no discurso que prepondera entre a maioria das empresas e muitas autoridades
governamentais, dá-se muito mais ênfase às diretrizes econômicas do que aos aspectos sociais e humanos, os
quais são relegados a um segundo plano, sendo as regras do jogo estabelecidas pela economia, com base em
objetivos meramente lucrativos.

A respeito, afirma OLIVEIRA[18]:

Na periferia das grandes cidades brasileiras, tem-se observado um número crescente de pequenas fábricas de produção
caseira, como unidades satélites de grandes empresas. O ambiente fabril é deslocado para o quintal da residência do
empregado ou mesmo para o interior da sua casa, onde se adotam métodos artesanais de produção, sem as medidas de
segurança e higiene adequadas, comprometendo a segurança e a saúde desse trabalhador, dos seus familiares e até dos seus
vizinhos.

MELO[19] comenta que, atualmente, mais de 50% dos trabalhadores na área urbana vivem na informalidade,
sendo que no meio rural o índice é de mais de 70%. Salienta, ainda, o autor[20] que o aumento dos riscos
ambientais tem origem no processo de globalização da economia, na flexibilização do Direito do Trabalho e
na frequente terceirização de atividades, situação que dificulta a atuação dos órgãos de fiscalização, em
razão da fuga de responsabilidades no tocante à imprescindível proteção ao meio ambiente.

Não apenas os trabalhadores que vivem à margem do mercado formal de trabalho e os desempregados
sofrem os efeitos da globalização. Também aqueles que ainda não perderam seus empregos são compelidos a
fazer mais, com um menor custo e com menos recursos. Tal situação, evidentemente, repercute diretamente
na saúde do trabalhador.

Além do desemprego, do crescimento do mercado informal de trabalho, da pressão psicológica suportada até
mesmo por aqueles trabalhadores que ainda não perderam os seus empregos, a internacionalização da
economia também acentua sobremaneira os riscos a que estão expostos os operários.

Importante salientar, ainda, que nos países industrializados o índice de acidentes fatais se encontra
estabilizado ou até mesmo diminuiu, enquanto, nos países emergentes, continua elevadíssimo, concluindo-se,
conforme salienta OLIVEIRA[21], que “o progresso está sendo alcançado ao preço constrangedor de muitas
vidas”.

Por outro lado, o descaso do empresariado, agravado com o absenteísmo estatal, encontra – de forma
deturpada, é certo – amparo no artigo 7o., XXIII, da Constituição de 1988, que, a princípio, permitiu a
monetização do risco, ao estabelecer o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou
perigosas.

Com efeito, a previsão constitucional de adicionais acaba por estimular o empresariado a não adequar
o ambiente ao trabalho, onerando a Previdência Social, a quem incumbe arcar com os encargos dessas
condições especiais que prejudicam a saúde do trabalhador e propiciam acidentes do trabalho em número
alarmante.

Preceitua o inciso XXII do artigo 7º. da Constituição de 1988 que a redução dos riscos inerentes ao
trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança constituem direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visam à melhoria de sua condição social. O meio ambiente do trabalho
ecologicamente equilibrado constitui, pois, direito fundamental do trabalhador, que não pode ser preterido
em detrimento de adicionais cujo valor irrisório, por muitas vezes, é aceito pelo empregado, em detrimento
de ser incapaz de suprir-lhe as necessidades básicas e, o que é ainda mais grave, do risco a que expõe a sua
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própria vida, cujo valor é, sem sombra de dúvidas, inestimável.

Salienta MACHADO[22], com relação à política de prevenção da segurança e da saúde do
trabalhador, que o aspecto mais paradoxal é, provavelmente, o direito à monetização dos riscos do trabalho,
frente ao pagamento de adicionais remuneratórios para os trabalhados considerados penosos, perigosos ou
insalubres.

Ainda com relação à maléfica possibilidade de monetização dos riscos, conclui MACHADO[23] que,
por ser o meio ambiente de trabalho um valor e bem contemplado pela Constituição, torna-se possível a
harmonização da legislação infraconstitucional, com amparo na moderna hermenêutica constitucional, a qual,
com ênfase no papel dos princípios constitucionais, busca a máxima concreção das referidas normas.

Propõe, assim, MACHADO[24], a solução de diversas questões do Direito do Trabalho a partir de
tais referenciais, sustentando que a melhor interpretação dos dispositivos constitucionais referentes ao meio
ambiente do trabalho e à saúde e à segurança do trabalhado induz à conclusão de que o pagamento de
adicionais de insalubridade somente pode ocorrer nas hipóteses em que o risco não comporta eliminação, o
que possibilitaria a prevalência do princípio de maior importância, ou seja, o direito ao trabalho em ambiente
ecologicamente equilibrado.

Constata-se, pois, que não obstante consagrados pela Carta Magna, os direitos ao meio ambiente
equilibrado, à saúde e ao trabalho como vitais à humanidade, o problema reside na sua efetiva garantia.

 

3 REGULAMENTAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO

No direito estrangeiro, em 1884, Bismark instituiu a primeira lei especial sobre acidentes do trabalho,
cuja política foi seguida pela maioria dos países industriais da Europa.

No Brasil, afirma ROSSIT[25], país em que a economia se utilizou da mão de obra escrava, até o fim
do século XIX, não causa espanto o fato de que a inter-relação entre trabalho e saúde tenha chamado a
atenção da Administração Pública há pouco. O Estado passou a ficar atento a doenças como a cólera, a peste
e a febre amarela, que limitavam o comércio, e àquelas que reduziam a produtividade no setor
agroexportador, tais como a malária e o tifo. Como se vê, ressalta ROSSIT[26], a preocupação estatal não
era relativa ao problema do trabalho e suas condições como fatores de agravo à saúde dos trabalhadores, ou
seja, com aspecto humanitário, mas, sim, relativa à produtividade.

A legislação específica dos acidentes de trabalho teve origem no Decreto 3.724, de 15 de janeiro de
1919, subordinado, posteriormente, ao Decreto 24.637, de 10 de julho de 1934 e, dez anos após, ao
Decreto-Lei 7.036, de 10 de novembro de 1944.

Com limitações, esse Decreto admitiu o risco profissional, estabelecendo a obrigatoriedade do
empregador pagar a indenização à vitima, todavia, não havia garantia desse pagamento, porque ainda não
instituído o seguro obrigatório.

Ao exigir para a configuração do acidente do trabalho, em seu artigo 1º., “b”: “Moléstia contraída
exclusivamente pelo exercício do trabalho”, o referido decreto legislativo não considerou a doença
profissional atípica (mesopatia).

A definição de acidente do trabalho constante da norma originária foi alargada pelo Decreto
24.637/34, passando a abranger também as doenças profissionais atípicas, ampliando, assim, de forma
considerável, o campo de abrangência da proteção da tutela infortunística ao empregado. O referido Decreto
tornou igualmente obrigatório o seguro privado ou o depósito de dinheiro junto ao Banco do Brasil ou à
Caixa Econômica Federal, para que o empregador pudesse honrar as indenizações acidentárias, variando o
respectivo valor conforme o número de empregados.

Com relação ao Decreto 24.637/34, os beneficiários da lei de acidentes continuaram a ser apenas os
empregados, no entanto, o referido decreto passou a abranger um maior campo de atividades, quais sejam, a
indústria, o comércio, a pecuária e os domésticos. Com relação à agricultura, diferentemente do decreto
anterior, não exigia que se tratasse de agricultura motorizada.

O Decreto-Lei 7.036/44, além de ampliar o conceito de acidente do trabalho, adotou a teoria do risco
da atividade, reafirmando a necessidade do seguro obrigatório, o qual passou a ser administrado pela
Previdência Social. Impôs, ainda, ao empregador, a obrigação de proporcionar aos empregados a máxima
segurança e higiene no trabalho, bem como o dever, aos trabalhadores, do cumprimento das normas de
segurança expedidas pelo empregador.

O campo de abrangência do Decreto-Lei 7.036/44 passou a ser mais amplo, considerando a extensão
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da tutela infortunística aos servidores públicos não sujeitos ao regime estatutário.

Em razão do seguro obrigatório, que deveria ser realizado na instituição de Previdência Social a que
estivesse filiado o beneficiário, nos termos do artigo 95 do Decreto-Lei 7.036/44, o empregador ficava
exonerado de qualquer outra indenização de direito comum em face do mesmo evento acidentário, exceto se
este resultasse de dolo seu ou de seus prepostos.

OLIVEIRA[27] afirma que o Decreto-Lei 293, de 28 de fevereiro de 1967, cuja duração foi de
apenas seis meses, atribuiu ao seguro de acidente um caráter exclusivamente privado, permitindo ao INPS
operar em concorrência com as Sociedades Seguradoras.

SAAD[28] esclarece que a vida efêmera do Decreto-Lei 293/67 decorreu de sua tentativa de anular o
notável esforço anterior de transferir o seguro acidentário do trabalho das seguradoras privadas para a
Previdência Social.

O referido Decreto-Lei foi seguido pela Lei 5.316, de 14 de setembro de 1967, que transferiu ao
INPS o monopólio do seguro de acidente do trabalho, abarcando no conceito legal os acidentes ocorridos no
percurso do trabalho, e criando plano específico de benefícios previdenciários acidentários. Deu-se início,
pois, à implantação da teoria do risco social, seja pela integração do seguro de acidentes do trabalho na
Previdência Social, seja pela tutela outorgada ao trabalhador no acidente de percurso.

Em 19 de outubro de 1976 foi promulgada a Lei 6.367, a sexta referente aos acidentes do trabalho,
cuja inovação foi a equiparação ao acidente do trabalho da doença decorrente de contaminação acidental dos
trabalhadores da área médica, permitindo, também, excepcionalmente, a equiparação de doenças não
indicadas pela Previdência Social, desde que relacionadas com as condições especiais em que o serviço é
prestado. Por fim, a referida lei instituiu, de forma definitiva, o seguro social, caso em que o risco deixou de
ser do empregador, passando a ser incumbência do Estado.

A Constituição da República Federativa do Brasil mantém a obrigatoriedade do seguro contra
acidentes do trabalho, em seu artigo 7º., inciso XXVIII.

A Constituição de 1988 incorporou em seu texto a cumulatividade da reparação acidentária amparada
na teoria do risco, com a responsabilidade civil de direito comum, anteriormente já consagrada pela
jurisprudência, pela Súmula 229 do Supremo Tribunal Federal.

A Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998, como lembra MARINO[29], quebrou o
monopólio estatal do seguro acidentário do trabalho, mediante duas alterações no artigo 201 da Constituição
da República Federativa do Brasil: a primeira, no inciso I, ao retirar a expressão “incluídos os resultantes de
acidentes do trabalho”;  a segunda, no § 10º., que preceitua: “Lei disciplinará a cobertura do risco de
acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente, pelo regime geral de previdência social e pelo setor
privado”.

Mais enfático se revela o posicionamento de DALLEGRAVE NETO[30], para quem, não obstante
tenha a Lei 5.316/67 transferido o seguro de acidentes do trabalho para a Previdência Social, prestigiando a
teoria do risco social, decorrido mais de três décadas, o seguro acidentário, embora social, não se
desvencilhou da teoria do risco profissional.

No que tange à definição do acidente de trabalho típico, esta consta do artigo 19 da Lei 8.213, de 24
de julho de 1991, atualmente vigente. À luz do referido dispositivo legal, acidente do trabalho é o que ocorre
pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que
causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

O artigo 20 da Lei 8.213/91 equipara as doenças profissionais e do trabalho ao acidente de trabalho
típico, sendo que o parágrafo 2º. do referido dispositivo legal equipara igualmente ao acidente típico, de
forma excepcional, doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II, desde que resultantes das
condições especiais em que o trabalho é executado, e desde que com ele se relacione diretamente.

O artigo 21 da referida lei, por sua vez, equipara também ao acidente de trabalho, dentre outras
hipóteses, o acidente in itinere.

Dos conceitos legais acima mencionados, extrai-se a existência do acidente típico, que seria o
infortúnio, a fatalidade diretamente decorrente da atividade laborativa. Já as doenças ocupacionais,
equiparadas ao acidente do trabalho, decorrem da exposição contínua do trabalhador ao agente agressivo, ou
seja, inexiste a instantaneidade da agressão verificada no acidente de trabalho típico.

Denota-se, ainda, a existência de moléstias ocupacionais típicas, ou seja, aquelas elencadas nos
incisos I e II do art. 20 da Lei 8.213/91, que estão diretamente relacionadas à profissão do trabalhador, bem
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como enfermidades ocupacionais atípicas, previstas no § 2º. do artigo 20 da mencionada lei, resultante das
condições especiais em que o trabalho é executado, desde que com ele se relacione diretamente.

O inciso I do artigo 21 da indigitada lei consagra a concausa, ao preceituar ser imprescindível a
relação de causa e efeito entre o acidente e o trabalho, equiparando ao acidente do trabalho o infortúnio
ligado à atividade laborativa que, embora não tenha sido a única causa, haja contribuído diretamente para o
resultado danoso.

Relevante, ainda, é mencionar algumas das convenções da Organização Internacional do Trabalho, à
medida que, ao aderir à Constituição da OIT, o Brasil contraiu a obrigação de submeter toda convenção à
autoridade competente para a aprovação, qual seja, o Congresso Nacional, por força do que dispõe o inciso I
do artigo 49 da Constituição de 1988 para posterior ratificação pelo Presidente da República. Ademais, por
força do que dispõe o § 3º. do artigo 5º. da Carta Magna, introduzido pela Emenda Constitucional 45, os
Tratados e Convenções Internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados, em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes
às emendas constitucionais.

ROSSIT[31] ensina que o Tratado de Versailles, em razão da criação da OIT, incluiu a proteção
contra os acidentes do trabalho e doenças profissionais no âmbito de sua competência, com o intuito de
elevar os níveis de vida e proteger a saúde, bem como a própria vida dos trabalhadores, tendo como principal
missão melhorar as condições do meio ambiente do trabalho, como forma de garantir o bem-estar à classe
trabalhadora, de uma forma geral.

A OIT, salienta ROSSIT[32], prevê quatro modos, em ordem decrescente de eficácia, para o
afastamento dos agentes potencialmente capazes de causar danos ao meio ambiente: o primeiro deles, opção
mais eficaz mas nem sempre possível, é a eliminação do risco na sua própria origem; o segundo, com o
afastamento da exposição do trabalhador ao risco, o isolamento e o fracionamento das atividades
consideradas insalubres, a fim de que o menor número de trabalhadores sejam atingidos por seus efeitos; o
terceiro, pelo isolamento do risco, com o enclausuramento, por exemplo, de máquinas ruidosas; o quarto, a
proteção do trabalhador, com a neutralização do risco em razão da utilização de Equipamento de Proteção
Individual. Assim é que:

a) a Convenção 115, que dispõe sobre a proteção contra as radiações ionizantes;

b) a Convenção 121, que dispõe sobre as prestações em caso de acidentes do trabalho e doenças
profissionais;

c) a Convenção 127, que dispõe sobre o peso máximo das cargas;

d) a Convenção 134, que regulamenta sobre a prevenção de acidentes de trabalho dos marítimos;

e) a Convenção 136, que dispõe sobre a proteção contra os riscos de intoxicação provocados pelo
benzeno;

f) a Convenção 139, sobre a prevenção e controle de riscos profissionais causados por agentes
cancerígenos;

g) a Convenção 148 da OIT tem como objetivo a prevenção e a limitação dos riscos profissionais nos
locais de trabalho, provenientes da contaminação do ar, do ruído e vibrações.

h) a Convenção 152, que dispõe sobre segurança e higiene nos trabalhos portuários;

i) a Convenção 155, que estabelece normas e princípios concernentes à segurança e saúde dos
trabalhadores e o meio ambiente do trabalho.

j) a Convenção 159, que regula a reabilitação profissional e emprego de pessoas deficientes;

k) a Convenção 161, que alude a Serviços de Saúde do Trabalho, cujas funções são essencialmente
preventivas, visando alcançar um meio ambiente do trabalho seguro e salubre. Do mesmo modo que a
Convenção 155, também atenta para a necessidade de promover a adaptação do trabalho aos trabalhadores.

l) a Convenção 163, que dispõe sobre a proteção da saúde e a assistência médica aos trabalhadores
marítimos;

m) a Convenção 167, que dispõe sobre segurança e saúde na construção;

n) a principal proposta da Convenção 170, que é a criação de um sistema mundialmente harmonizado
de classificação e rotulagem de produtos químicos. Como salienta ROSSIT[33]: “a importância dessa
Convenção é patente, pois os riscos decorrentes do incorreto manuseio e a falta de informações podem
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ofender tanto a saúde dos trabalhadores não só no ambiente de trabalho como fora dele”.

o) a Convenção 171, que dispõe sobre o trabalho noturno;

p) a Convenção 174 da OIT e a Recomendação 181, que regulam a prevenção de acidentes
industriais maiores;

q) a Convenção 176, que dispõe sobre segurança e saúde nas minas;

r) a Convenção 182, que proíbe as piores formas de trabalho infantil e dispõe sobre a ação imediata
para a respectiva eliminação.

Muitos outros documentos internacionais são importantes para analisar assunto de tamanha
importância, mas em razão da regra referente a número de laudas, serão as supracitadas Convenções as
analisadas, porque são do organismo internacional mais importante referente ao Direito do Trabalho.

 

4 INDENIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR ACIDENTE DO TRABALHO

O regime geral da Previdência Social prevê que para a cobertura do seguro acidentário laboral são
devidas as seguintes prestações: auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, pensão por
morte e serviço de reeducação e reabilitação profissional, sendo que, à luz do artigo 26, incisos I, II, IV e V,
da Lei de Benefícios da Previdência Social, não há prazo de carência para a obtenção dos referidos
benefícios.

Por algum tempo, prevaleceu o entendimento de que a obrigatoriedade de o empregador suportar o
seguro acidentário afastaria a responsabilidade civil do empregador. Aliás, havia previsão legal expressa
afastando a indenização do direito comum, constante do Decreto 24.637/34.

O Decreto-Lei 7.036/44, revogando a norma anterior, previu a possibilidade da indenização comum
em caso de dolo do empregador ou dos seus prepostos, tendo sido editada a Súmula 229 do Supremo
Tribunal Federal, segundo a qual “a indenização acidentária não exclui a do direito comum, em caso de dolo
ou culpa grave do empregador”.

Considerando que a cobertura realizada pelo Órgão Previdenciário normalmente era inferior àquela
prevista no Código Civil, permanecia a discussão acerca da natureza da referida indenização, ou seja, se era
apenas supletiva ou integral.

A Constituição de 1988, em seu artigo 7º., inciso XXVIII, dissipando qualquer dúvida, consagrou o
direito dos trabalhadores ao seguro contra acidentes do trabalho a cargo do empregador, além da
“indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa”. A falta de diligência decorrente
da culpa in ommitendo ou in vigilando ou ainda da culpa in custodiendo, importa na inobservância de um
dever preexistente, que é um dever de cuidado.

Conforme salienta PEREIRA[34], a percepção pelo empregado dos benefícios previdenciários
independe de culpa, eis que a legislação especial é subordinada à Teoria do Risco, sendo que:

em ocorrendo o acidente, o empregado tem direito a ser indenizado por qualquer dano à sua pessoa ocorrido no trabalho ou
por ocasião dele. O empregado terá de provar, simplesmente, a ocorrência do acidente e a relação de emprego.

É objetiva a responsabilidade estatal, porquanto decorrente dos riscos normais do trabalho, sendo
suficiente a demonstração do acidente para exsurgir ao trabalhador o direito à indenização devida pelo órgão
securitário.

Diferentemente, ocorre com relação à indenização comum devida pelo empregador nos termos do
inciso XXVIII, decorrente de dolo ou culpa.

A respeito da indenização comum, salienta OLIVEIRA[35] que ela decorre em virtude de um dano
suportado pelo empregado, para o qual o empregador tenha participado, com dolo ou culpa, sendo, pois, o
comportamento ilícito deste que enseja a indenização. No mesmo sentido, afirma STOCO[36] que o seguro-
acidente “pelas suas características, não tem natureza propriamente indenizatória, mas de benefício social ou
seguro social, de natureza previdenciária”.

GONÇALVES[37] esclarece:

A indenização por ato ilícito não guarda relação com o sistema previdenciário. Desse modo, não se há de deduzir da
indenização do direito comum as verbas recebidas com base na infortunística. O trabalhador acidentado pode postular,
imputando dolo ou culpa ao empregador, que este lhe pague um plus em relação àquilo que irá receber como compensação
acidentária.
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Constata-se, pois, que o valor recolhido pelo empregador, a título de seguro contra acidente do
trabalho, não obstante a denominação, tem o único objetivo de financiar os benefícios previdenciários em
geral, para os quais o empregado, até o advento da Emenda Constitucional 20, igualmente contribuía. Tanto
é que a Lei 9.032/95 equiparou o valor dos benefícios acidentários aos demais benefícios concedidos pela
Previdência Social.

Tendo em vista a natureza jurídica distinta da indenização do seguro acidentário e a indenização do
direito comum, é que não se vislumbra a existência de bis in idem em face da cumulação prevista pelo inciso
XXVIII do artigo 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.

 

5 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR DECORRENTE DE ACIDENTES DE
TRABALHO À LUZ DO CÓDIGO CIVIL DE 2002

Como se pode constatar, do mesmo evento acidentário podem decorrer a responsabilização
acidentária regulada pela legislação previdenciária e a indenização do direito comum, cumulatividade esta
consagrada pela Constituição de 1988.

Com o advento do Código Civil de 2002, salienta VENOSA[38], a regra geral frente ao que dispõe o
caput do artigo 927 Código de 2002 continua a ser a da responsabilidade subjetiva, no entanto, destaca o
autor, a importante inovação constante do parágrafo único do referido dispositivo legal, pela qual “o
magistrado poderá definir como objetiva, ou seja, independente de culpa, a responsabilidade do causador do
dano no caso concreto”.

Tal inovação, consistente na responsabilidade civil objetiva, na hipótese em que a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano importar, por sua própria natureza, em risco para os direitos
de outrem, para alguns autores, é aplicável às relações de emprego, mais especificamente, como forma de
responsabilizar-se objetivamente o empregador.

OLIVEIRA[39] entende ser “perfeitamente aplicável a teoria do risco na reparação civil por acidente
do trabalho”.

O posicionamento de DALLEGRAVE NETO[40], a responsabilidade civil subjetiva do empregador
em acidente de trabalho prevalece, como regra, sendo objetiva, com fundamento na Teoria do Risco Criado,
nos termos do parágrafo único, do artigo 927, do Código Civil de 2002, quando a atividade normalmente
exercida implicar  risco para os direitos de outrem.

O mesmo autor[41] salienta, ainda, ser objetiva a responsabilidade civil do empregador com relação
aos danos ambientais de todas as vítimas, ou seja, comunidade e trabalhadores, nos termos do artigo 225, §
3º., da Constituição de 1988 e artigo 14, § 1º., da Lei 6.938/81.

Da mesma forma, DELGADO[42] admite a aplicabilidade da Teoria do Risco criado às hipóteses de
acidente do trabalho, quando a atividade empresarial, ou de dinâmica laborativa (independentemente da
atividade da empresa) implicarem risco para os trabalhadores envolvidos, ocasiões em que, sustenta o mesmo
autor, desponta a exceção ressaltada pelo parágrafo único do artigo 927 do Código Civil.

Outra corrente doutrinária adota tese diametralmente oposta, no sentido de que a Constituição
Federal de 1988 restringe a responsabilidade civil do empregador em acidente de trabalho, às hipóteses em
que este agiu com culpa ou dolo.

O posicionamento de STOCO[43], para quem a teoria do risco criado, nos termos previstos pelo
parágrafo único do artigo 927 do Código Civil de 2002, não tem aplicação com relação a empregados de
empresas que exercem atividades perigosas, em face da existência de lei especial regulando a matéria, e do
que dispõe a Constituição de 1988.

Afirma STOCCO[44] que:

é na Carga Magna que se encontrarão limites de normatização, o paradigma superior. Esse o verdadeiro sentido da
supremacia da Carta da República. Do que se conclui que se esse Estatuto Maior estabeleceu, como princípio, a indenização
devida pelo empregador ao empregado, com base no direito comum, apenas quando aquele obrar com dolo ou culpa, não se
pode prescindir desse elemento subjetivo com fundamento no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Há hipóteses excepcionais, no entanto, em que a atividade exercida pelo empregador é de risco, nos
moldes previstos no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil de 2002, cujo fundamento é a Teoria do
Risco Criado, ou seja, situações que divergem daquelas que encerram o perigo comum, inerente a qualquer
tipo de atividade, porque, conforme salienta DALLEGRAVE NETO[45], a Teoria do Risco Profissional é
mais ampla que a do Risco Criado, “pois enquanto esta se limita às atividades empresariais perigosas, a do
Risco Profissional se estende a todo empregador”.
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Em que pese sustentar CAVALIERI FILHO[46] ter o legislador de 2002 adotado a Teoria da
Responsabilidade Objetiva como norma genérica, pouco tendo restado para a teoria da culpa, reputa ser
impossível aplicar-se a Teoria do Risco da Atividade às hipóteses de acidentes do trabalho, em face do
preceito inserto no artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil.

Constata-se que a corrente doutrinária e jurisprudencial que sustenta a tese de ser inaplicável às
relações de trabalho a Teoria do Risco Criado, no sentido de responsabilizar objetivamente o empregador
que exerce atividade de risco por eventual dano suportado pelo empregado, em decorrência de um acidente
do trabalho, encontra como principal óbice, o qual reputa intransponível, o que preceitua o inciso XXVIII do
artigo 7º. da Constituição Federal, in verbis:

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado,
quando incorrer em dolo ou culpa.

A corrente doutrinária em apreço adota, pois, tese no sentido de que a norma infraconstitucional, de
hierarquia inferior, é inaplicável nas hipóteses de acidentes do trabalho, por contrariar a Constituição de
1988, que exige expressamente a comprovação da culpa ou dolo do empregador, adotando a teoria subjetiva.

Defendendo tese em sentido diametralmente oposto, sustenta OLIVEIRA[47]:

“Entendemos que a previsão do inciso XXVIII mencionado deve ser interpretada em harmonia com o que estabelece o caput
do artigo respectivo, que prevê: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social”. Assim, o rol dos direitos mencionados no art. 7º da Constituição Federal não impede que a lei ordinária
amplie ou acrescente “outros que visem à melhoria da condição social do trabalhador”. Como leciona Arnaldo Süssekind, o
elenco de direitos relacionados no art. 7º. é meramente exemplificativo, admitindo complementação”.

Percucientes, ainda, os ensinamentos de DALLEGRAVE NETO[48], no sentido de que a aplicação
da Teoria do Risco Criado não viola o disposto na parte final do inciso XXVIII, do artigo 7º., da
Constituição de 1988, em razão de que o caput do referido artigo assegura um regramento mínimo de
direitos, sem prejuízo de outros que visem à melhor condição social ao trabalhador. Pondera, ainda, que a
hipótese prevista no parágrafo único do artigo 927 constitui exceção à regra geral da responsabilidade
subjetiva do empregador em caso de acidentes do trabalho, assim como a própria Carta Magna prevê outro
casuísmo de responsabilidade objetiva em relação aos danos ambientais, nos quais se incluem os danos ao
meio ambiente do trabalho, consoante dispõe o seu artigo 225, § 3º.[49].

Pertinente se revela a aplicação, à hipótese, do princípio da máxima efetividade, o qual, segundo os
ensinamentos de CANOTILHO[50]:

Também designado por princípio da eficiência ou princípio da interpretação efectiva, pode ser formulado da seguinte
maneira: a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. É um princípio operativo em
relação a todas e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da actualidade das normas
programáticas (Thoma), é hoje sobretudo invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se
a interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais).

De igual sorte, BARROSO[51] afirma que, na atualidade, os mais renomados autores aludem à
necessidade de dar preferência à interpretação que levem as normas a obter a máxima eficácia ante às
circunstâncias do caso concreto.

Por outro lado, é importante atentarmos ao fato de que a evolução da Teoria da Responsabilidade
Objetiva guarda estreita relação com os acidentes do trabalho, eis que, como vimos, à da Revolução
Industrial, e consequente aumento dos riscos a que eram expostos os trabalhadores, deu-se início a
“objetivação” da responsabilidade civil.

Assim pondera OLIVEIRA[52], salientando que a evolução da Teoria da Responsabilidade Objetiva
guarda estreita ligação história com a questão relativa aos acidentes do trabalho, encontrando,
primordialmente, neste aflitivo tema, a primazia de sua aplicação e a maior legitimidade dos seus preceitos.
Tal fato, esclarece o referido autor, decorre da desigualdade econômica, da força da pressão exercida em
relação ao empregado, da menor disponibilidade de provas por parte do obreira, situação esta que culminava,
não raro, à improcedência da ação de indenização.

Com efeito, constatou-se que, a exemplo de outros países, como a França, a Alemanha, dentre
outros, também no Brasil a Teoria da Culpa se revelou insuficiente para a efetiva indenização das vítimas de
acidentes do trabalho, pela dificuldade encontrada pelos trabalhadores com relação à prova da culpa do
empregador e, assim, o Decreto 3.724/19, com limitações, é certo, admitiu o risco profissional.

Constata-se, pois, que os mesmos argumentos que justificaram o surgimento e a evolução da Teoria
do Risco, notadamente a dificuldade encontrada pelo empregado em comprovar a culpa do empregador,
podem ser adotados atualmente para uma efetiva reparação do dano suportado pelas vítimas dos acidentes de
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trabalho.

Não se pode esquecer de que a Constituição de 1988 adotou, como regra, a teoria da
responsabilidade subjetiva. Logo, não estaria mais consentânea com a realidade atual e com os princípios da
dignidade humana e valorização social do trabalho, fundamentos do Estado Democrático de Direito, a
corrente doutrinária que sustenta a possibilidade, em razão do que dispõe o caput do artigo 7º. da
Constituição de 1988, da aplicação da teoria do risco criado nas hipóteses de acidentes do trabalho?

Com relação aos argumentos de que a adoção da Teoria do Risco Criado aos acidentes do trabalho
poderia implicar elevado custo aos empresários, insta ressaltar a possibilidade de adotar-se a técnica da
socialização dos riscos, a qual, segundo OLIVEIRA[53], poderá representar o ponto de equilíbrio,
acomodando todos os interesses, sem ônus excessivos para nenhuma das partes.

Aliás, como lembra, JOURDAIN[54], a evolução da Teoria da Responsabilidade Objetiva, desde o
início, somente foi possível em razão do fenômeno da coletivização dos riscos. No entanto, não podemos
esquecer que, se por um lado, o fenômeno da coletivização da responsabilidade civil através do seguro é
positivo, já que nem sempre o patrimônio do responsabilizado é capaz de suportar a indenização, apresenta,
igualmente, conforme assevera HIRONAKA[55], aspectos negativos, sendo que o “mais nefasto retrato é o
do enfraquecimento da função de preservação de danos, que tende a desaparecer quando o cenário está
protegido pelo seguro”.

Como se nota, o fenômeno da socialização dos riscos, sob o enfoque de Hironaka, pode até
representar garantia de ressarcimento à vítima e minimizar eventual perda de capital por parte das empresas,
mas, em contrapartida, pode apresentar pontos não propriamente positivos para a responsabilidade civil, com
relação aos acidentes do trabalho e ao meio ambiente do trabalho, em que o bem maior tutelado é a própria
vida do trabalhador, acentuando ainda mais o descaso dos empregadores com relação às normas mínimas de
higiene e segurança no trabalho.

Nunca é demais salientar que, como lembra RABAGNY[56], a segurança nas relações jurídicas é um
imperativo fundamental, sendo que “l´objectif du droit du travail est identique, assurer la sécurité et la santé
des personnes”.

Conforme trecho acima transcrito, RABAGNY sustenta que o objetivo do Direito do Trabalho é o de
garantir a segurança e a saúde das pessoas.

Constata-se, pois, que a contratação de seguros para a cobertura dos riscos de danos oriundos de
acidentes do trabalho, ou eventual reforma dos mecanismos do seguro social, pode minimizar eventual
prejuízo por parte das empresas, garantindo, em contrapartida, o efetivo ressarcimento às vítimas.

 

6 CONCLUSÕES

Em razão do processo industrial, o meio ambiente sofreu diversos impactos negativos, sendo cada vez mais
crescentes e graves os riscos a que são expostos os seres, em geral, bem como os trabalhadores no exercício
de suas atividades diárias.

Constata-se, por outro lado, o absenteísmo estatal no que tange à problemática ambiental, o qual pode ser
atribuído a fatores como a globalização, e à internacionalização da economia e da influência, cada vez mais
acentuada, de conglomerados econômicos internacionais.

O modelo de globalização vigente, mais preocupado com o acúmulo de riquezas do que com a erradicação
da pobreza e da redução das desigualdades sociais – objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil, à luz do inciso III do artigo 3º. da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – torna
cada vez mais distante a previsão constitucional concernente à redução e eliminação dos riscos do trabalho.

A degradação do meio ambiente e a exploração da mão de obra coloca em risco a própria vida e a saúde dos
trabalhadores, e atentam contra a dignidade da pessoa humana, contribuindo para o alarmante número de
acidentes do trabalho, situação que não pode perdurar, sob pena de aviltar-se não apenas o trabalhador, mas
o próprio trabalho, cujo valor social constitui fundamento do Estado Democrático de Direito, consoante
preceitua o inciso IV do artigo 1º. da Constituição de 1988.

Essas vertentes do sistema neoliberal, em que se desenrola o cotidiano da população brasileira, apontam para
um sistema de proteção e de fiscalização do direito à saúde e à segurança no meio ambiente do trabalho mais
efetivo, como forma de garantir a eficácia dos direitos fundamentais previstos na Constituição da República
Federativa do Brasil, no qual é imprescindível, também, a conscientização do empresariado, inclusive no que
tange ao seu dever de cuidado, bem como uma atuação estatal mais eficiente.

Por outro lado, a história revela que o desenvolvimento da teoria da responsabilidade objetiva teve origem na
acentuação dos riscos a que eram expostos os trabalhadores, bem como o consequente aumento do índice de
acidentes do trabalho em decorrência da Revolução Industrial, situação que tornou insatisfatória a teoria da
culpa até então estabelecida como princípio genérico de responsabilidade civil.
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Conforme observam os tratadistas mencionados no presente estudo, a teoria da culpa, em matéria
infortunística, tornava apenas hipotética a proteção do trabalhador, à medida  que os acidentes ocorriam, em
sua grande maioria, no interior das fábricas, tendo como testemunhas apenas os companheiros de trabalho,
fator que não raro inviabilizava a reparação dos danos suportados pelas vítimas.

Considerando que o benefício previdenciário, percebido pelo obreiro em caso de acidente do
trabalho, na atualidade brasileira, é limitado. Alem de possuir natureza diversa da indenização civil, não
estaríamos em razão de situação similar àquela que deu ensejo ao desenvolvimento da teoria do risco,
quando se alude à responsabilidade civil do empregador, nos moldes previstos pelo inciso XVIII do artigo 7º.
da Constituição de 1988?

Constata-se, contudo, que o entendimento dos doutrinadores mencionados no presente trabalho é
unânime no sentido de que o dispositivo constitucional anteriormente citado consagrou, como regra, a
responsabilidade subjetiva do empregador em acidentes do trabalho, sendo que divergem acerca da
aplicabilidade da teoria do risco criado, prevista no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil.

Considerando-se que a matéria concernente à responsabilidade civil é extremamente controversa e
permanece em constante evolução, e também em razão do princípio da eficiência, não seria uma questão de
tempo a ampla aceitação e aplicação da Teoria do Risco criado em acidentes do trabalho quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo empregador implicar risco aos direitos de outrem?

Considerando-se que o direito do trabalhador ao meio ambiente de trabalho saudável se encontra elencado
dentre os direitos fundamentais, como corolário do próprio direito à vida, não representaria a adoção da
teoria do risco criado, em matéria de acidente do trabalho, mais um meio de garantir-se a efetividade das
normas concernentes à medicina e à segurança do trabalho?

Com relação ao considerável custo aos empresários, que poderia acarretar a adoção da Teoria do Risco
Criado para a indenização do trabalhador acidentado, é relevante salientar que algumas empresas brasileiras
já se vêm utilizando do seguro de responsabilidade civil.

Por fim, parece-nos importante ressaltar que a Teoria da Culpa foi consagrada e absolutamente aceita, na
época do Estado Liberal, sendo que no somente no início do século XX é que a doutrina passou a enfocar o
instituto da responsabilidade civil sob outra ótica.
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CONFLITOS AMBIENTAIS EM EVIDÊNCIA NA CRIAÇÃO E MANEJO DE UM PARQUE NACIONAL: O CASO DO PARQUE
NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA

ENVIRONMENTAL CONFLICTS IN EVIDENCE IN THE CREATION AND MANAGEMENT OF A NATIONAL PARK: THE CASE
OF NATIONAL PARK OF RESTINGA DE JURUBATIBA

Alice Giacomini Vainer

RESUMO
Especialmente nas últimas décadas, instituições e população em geral vêm voltando suas atenções para uma problemática emergente: a questão
ambiental. Em meio a notícias de aquecimento global e extinção de espécies de flora e fauna ganha força o discurso da necessidade urgente de
se preservar o meio ambiente. Como resultado desse processo que transformou o meio ambiente natural em bem precioso e escasso, a política
ambiental avançou no sentido de buscar na criação de áreas protegidas a principal forma de garantir a conservação de espécies e ecossistemas.
Neste contexto, em 1998, foi criado o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (PARNA Jurubatiba), localizado no norte do Estado do Rio
de Janeiro. Trata-se do primeiro Parque Nacional totalmente incluído em ecossistema de restinga e atendeu à idéia de se ver conservados todos
os tipos de ecossistemas presentes no Brasil.
A criação dessa unidade de conservação, seguindo uma tendência mundial inaugurada pela criação do Parque de Yellowstone, nos Estados
Unidos, utilizou uma categoria de manejo de proteção integral, que não admite o uso direto dos recursos naturais e que permite apenas as
atividades de recreação e pesquisa em seu interior.
Considerando que a implantação do Parque Nacional inaugura uma nova maneira de ordenar e regular o uso, acesso e domínio do território e
dos recursos ambientais locais, engendrando uma nova territorialidade capitaneada pelo Estado, mais precisamente pela União, realiza-se uma
análise sobre a gestão do espaço e os conflitos ambientais surgidos e acirrados na área em decorrência.

PALAVRAS-CHAVES: Parque Nacional; Conflito ambiental; Uso do solo.

ABSTRACT
Especially in recent decades, institutions and the general public are turning their attention to an emerging issue: the environmental issue. Amid
news of global warming and extinction of species of flora and fauna the discourse of the urgent need to preserve the environment gains
strength. As a result of this process that transformed the natural environment in precious and scarce good, the environmental policy advanced
for the creation of protected areas, the main way to conserve species and ecosystems.
In this context, in 1998, was created the National Park of Restinga Jurubatiba (PARNA Jurubatiba), located in the northern area of the state of
Rio de Janeiro. This is the first National Park fully included in the restinga ecosystem and answered to the goal to preserve all types of
ecosystems present in Brazil.
The establishment of this conservation unit, following a worldwide trend inaugurated by the establishment of Yellowstone Park in the United
States has used a management category of protected areas, which does not allow the direct use of natural resources and permitting only
recreation and research inside. This generated a series of environmental conflicts in and around the protected area by establishing new rules of
use, ownership and access to local environmental resources.
Whereas the establishment of the National Park opens a new way to organize and regulate the use, access and domination of land and
environmental resources sites, posing a new territoriality captained by the state, more precisely by the Union conducts an analysis on the
management space and environmental conflicts emerged and fierce in the area.

KEYWORDS: National Park; Environmental conflict; Land use.

Introdução

A questão ambiental ganhou imensa visibilidade nos cenários nacional e internacional ao longo do último século. Com a tomada de consciência
da escassez dos recursos naturais e a constatação de impactos “devastadores” da ação humana na natureza, emergiu a idéia da premente
necessidade de preservar a natureza.

Neste contexto, discursos e práticas voltados para conservação da ainda existente “natureza intocada” surgiram e ganharam força. Os Parques
Nacionais, então, foram implantados em diversas partes do mundo seguindo o modelo de Yellowstone (EUA), segundo o qual se mantém uma
porção de território de significativo valor ambiental isolado da ação humana que não esteja voltada exclusivamente para a pesquisa, a recreação
e/ou a contemplação da natureza.

O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, que servirá de base para este trabalho, foi criado acompanhando este movimento global de
enfrentamento de uma crise ambiental, refletindo, portanto, interesses e disputas de poder que consagraram o meio ambiente como valor
universal.

Como se verá ao longo do estudo proposto, entretanto, apesar de pretensamente universal e universalizante, a questão ambiental e,
conseqüentemente, as políticas públicas voltadas para a criação de Parques Nacionais é intrinsecamente conflituosa. Ao instaurar formas
específicas de controle e acesso ao espaço e seus recursos, a criação da unidade de conservação revela uma nova configuração territorial, em
que se encontram e confrontam diferentes agentes sociais.

Assim é que no processo de sua reprodução, as sociedades se confrontem a diferentes projetos de uso e significação de seus recursos
ambientais. Ou seja, o uso destes recursos é, como sublinhava Georgescu-Roegen, sujeito a conflitos entre distintos projetos, sentidos e fins.
Vista de tal perspectiva, a questão ambiental é intrinsecamente conflitiva, embora este caráter nem sempre seja reconhecido no debate público.
(ACSELRAD, 2004: p. 8)

O caso do Parque Nacional de Jurubatiba (PARNA Jurubatiba) não é diferente. Considerando que a territorialidade implica em uma
apropriação e controle específicos do espaço e de seus recursos e entendendo, à luz das sugestões de Souza (1995), que a territorialidade
remete a um campo de forças, onde se encontram e confrontam diferentes agentes, é possível afirmar que o caso do Parque Nacional de
Jurubatiba (PARNA Jurubatiba) não é diferente. Verifica-se uma multiplicidade de territorialidades que, quando se superpõem e/ou
confrontam-se fazem emergir disputas opondo diferentes agentes sociais.
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O estudo de conflitos ambientais, portanto, no escopo das territorialidades, proporciona não somente uma compreensão das relações entre os
sujeitos, interesses e poderes envolvidos na disputa, mas também um amplo entendimento do sistema social e de sua história como um todo.

Birnbaum, neste sentido, ressalta que “a abordagem do estudo do conflito significa, de uma maneira ou de outra, procurar explicar ao mesmo
tempo a lógica do sistema social e a lógica de sua história”. (BIRNBAUM, 1995: p. 247).

Uma reflexão sobre os conflitos ambientais, dessa forma, deve levar em conta as especificidades locais, as relações de poder que se inscrevem
no local a partir da disputa pelo acesso, as formas de apropriação e domínio da terra e de seus recursos. Assim como é imprescindível
considerar a historicidade desses processos.

O presente trabalho, então, pretende examinar de forma crítica os processos históricos, políticos e sociais que levaram à criação e implantação
do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba a fim de propiciar uma reflexão acerca dos conflitos ambientais referenciados neste território
protegido.

 

1. Política ambiental e unidades de conservação: breve histórico

A criação de espaços naturais protegidos, apesar de ter se difundido e tomado uma importância significativa na modernidade, foi uma prática
utilizada por diversas civilizações e sociedades ao longo da história. Quase sempre a proteção de área determinada estava atrelada à
necessidade de garantir o uso de determinados recursos naturais para uso imediato ou futuro.

Foi com o advento da revolução industrial, entretanto, que a noção de área protegida, conforme se configura hoje, começou a se fortalecer. A
partir do processo de urbanização, aglomeração demográfica nos centros urbanos e crescimento maciço da atividade industrial, surgiram as
primeiras reivindicações pela criação de espaços naturais voltados para o lazer e para a recreação.

A idéia de assegurar a existência de recursos naturais surgia como uma necessidade ainda mais premente em função dos efeitos da urbanização
e da industrialização. Essa necessidade de preservação dos recursos naturais, porém, não estava ligada à idéia de escassez (dos recursos), mas a
uma visão idealizada e romântica da “natureza selvagem”.

Neste contexto, seguindo o processo de valorização da noção de vida natural/ selvagem, “wilderness”, foi criado, em 1872, o primeiro Parque
Nacional no mundo, o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. A criação dessa área protegida, que pretendia reservar uma área
natural “intocada” e intocável, visava garantir um espaço de recreação e lazer para a população.

Cabe ressaltar que a criação de Yellowstone representou uma vitória do movimento preservacionista norte-americano, que, em sua essência,
buscava “proteger a natureza do desenvolvimento moderno, industrial e urbano” (DIEGUES, 1994: p. 25). Isto explica o modelo de parque
escolhido: público e intolerante à presença e interferência humana. Sob uma visão mítica de que existiria natureza selvagem, intocada, esta
deveria ser preservada, ficando vedada a presença humana na área.

Mesmo controvertido[1], este modelo de parque nacional difundiu-se rapidamente pelo mundo. O Canadá criou, em 1885, seu primeiro parque
nacional, seguido por Nova Zelândia e México, em 1894, e África do Sul, em 1898. Na América do Sul, a Argentina foi a primeira a aderir ao
modelo de parque nacional, em 1903, seguida por Chile em 1926 e Brasil, em 1937, com a criação do Parque Nacional de Itatiaia.

Fato é que, a propagação e fortalecimento deste modelo de Parque Nacional envolveu, e envolve até hoje, não apenas discussões no âmbito da
ecologia, mas atingiu um campo de disputas e forças muito mais abrangente. 

Parece interessante e relevante, neste sentido, buscar compreender o processo que não só transformou a criação de áreas protegidas em uma
prioridade, mas que elevou a questão ambiental ao status de assunto público relevante.

a emergência de questões na agenda pública explica-se mais em termos da dinâmica social e política do que dos atributos intrínsecos dos
assuntos em disputa, ou seja, da gravidade “objetiva” dos problemas em questão. A condição necessária para que uma determinada questão se
torne objeto de atenção social é o seu reconhecimento como assunto público.” (FUKS, 2001: p. 48). 

Os recursos materiais, organizacionais e simbólicos detidos por um grupo constituem elementos imprescindíveis à capacidade de eleger um
assunto como público. O contexto cultural é também um elemento que influi diretamente neste processo. Neste sentido, Fuks sugere que “a
definição de problemas ocorre dentro de um determinado cenário cultural e de organização das instituições públicas, o qual estabelece
parâmetros de legitimidade e regras que condicionam a ação e o debate públicos.” (FUKS, 2001: p. 51).

Assim, os grupos que detêm maior acesso aos recursos terão maior capacidade, em princípio, de transformar suas questões em públicas. De
forma semelhante, o contexto cultural será determinante na definição de questões públicas, auferindo elementos estruturais como a organização
do Estado, legislações etc, no processo de ascensão de determinados assuntos à esfera pública.

Milton Santos corrobora esta visão, segundo a qual os diferentes grupos e indivíduos atuam desigualmente no processo de definição de
prioridades e políticas na esfera pública, ao propor uma distinção entre os atores com poder de decisão e os outros:

Impõe-se distinguir entre atores que decidem e os outros. Um decididor é aquele que pode escolher o que vai ser difundido e, muito mais,
aquele capaz de escolher a ação que, nesse sentido, se vai realizar. (...)A escolha do homem comum, em muitas das ações que empreende, é
limitada. (SANTOS, 2008: p. 80)

Nestes termos, é possível verificar que a crescente visibilidade e centralidade da transformação da questão ambiental em assunto público com
grande visibilidade na esfera pública é resultado de uma disputa discursiva na qual os fatores simbólicos e de luta política foram cruciais.

Para autores como Thévenot e Lafaye, ao contrário de uma causa universal ecológica que se manifestaria através de atores particulares, como sugere com freqüência o
debate corrente, observa-se uma busca pela universalização de causas parcelares através de valores compartilháveis que tornam os atos
justificáveis. Estas ordens de justificação constituem desde logo modos de passagem dos projetos emanados na perspectiva de determinados
atores ao plano do “interesse comum”. E é na esfera simbólica que desenvolve-se a disputa de legitimidade dos discursos que buscam afirmar
suas respectivas capacidades potenciais de operar tal universalização. (ACSELRAD, 2004: p. 19).

Em função disso, pode-se dizer que uma política de preservação ambiental, amplamente institucionalizada através da legislação, emergiu
buscando afirmar o caráter universal do meio ambiente, baseado em uma definição deste como um bem público que se estenderia a toda a
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humanidade[2].

O fortalecimento deste discurso, segundo o qual a preservação do meio ambiente é uma necessidade social, justificaria, então, a priorização
desta em relação a outros direitos, bens e interesses como o patrimônio cultural e o direito à moradia, entre outros.

Em meio a uma “crise ambiental”, em que se verificam alarmantes aumentos de temperatura, derretimento de geleiras, aumentos no nível do
mar, extinção de um sem número de espécies de fauna e flora, desmatamentos e incêndios, a preservação da natureza apareceu no cenário
mundial como uma necessidade a ser atendida imediatamente.

Nesta conjuntura então, não como um fato isolado, mas como reflexo de uma política estatal que criou mecanismos jurídicos para preservar a
escassa “natureza intocada”, se criou, em 1998, o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba.

 

2. O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba

A criação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba responde não apenas à preocupação global de se conservar e proteger significativos
exemplares de ecossistemas e espécies, mas também às peculiaridades locais, que estão intrinsecamente relacionadas à ocupação e
desenvolvimento da região onde se encontra a unidade de conservação.

A área de restinga que se estende pelos municípios de Macaé, Quissamã e Carapebus e hoje conta com uma faixa de areia de 44 km e cerca de
17 lagoas costeiras[3], assim como  toda a região norte fluminense, sofreu grandes mudanças nas últimas décadas, principalmente em função da
expansão da indústria de exploração petrolífera, mas verifica-se que desde a construção do canal Macaé-Campos, em 1844, há a preocupação
com a preservação e manutenção do ecossistema local.

Desde os primórdios da colonização da área, suas características naturais, com áreas alagadas, e diversas lagoas foram entraves à sua
ocupação.

(...) por mais que as tecnologias européias revelassem eficiência maior que as nativas, em drenar áreas úmidas, deitar forestas por terra e
combater animais silvestres, a nova realidade ambiental, com suas dimensões gigantescas e impetuosas, revelava-se incontrolável naquele
primeiro momento.   (SOFFIATI, 2005: p. 89)

Uma constante no desenrolar da ocupação e exploração da área, então, foi a prática de se secarem ou drenarem as lagoas costeiras com o
objetivo de incorporar terras ao processo produtivo. Isso se verifica com mais força a partir do século XIX, principalmente visando à instalação
ou ampliação do cultivo de cana de açúcar ou de pastos. Esta prática permanece nos dias atuais.

Com o desenvolvimento da região, fazendas e, mais tarde, comunidades urbanas, se instalaram no entorno de algumas dessas lagoas. Com a
época das chuvas e o aumento do nível da água, as terras ao redor das lagoas são afetadas por enchentes e alagamentos.  Fazendeiros e
proprietários, então, utilizam a abertura artificial de barras para escoamento da água, visando reduzir os impactos e prejuízos. Além da abertura
de barras, o aterramento de lagoas também se constituiu como prática utilizada a fim de propiciar a ocupação dessas terras.

Recentemente, também a expansão da indústria turística, com a ocupação de praias e lagoas por casas de veraneio, a implantação de plantações
de coco e abacaxi e a utilização de campos plantados para a criação de gado “ameaçaram” a preservação da área e atraíram a atenção de
ambientalistas, de organizações da sociedade civil e do poder público para a necessidade de se preservar a área.

Além disso, a atividade industrial, mais precisamente a atividade petrolífera, intensificada nos últimos anos, tem gerado diversos impactos
econômicos, sociais e ambientais na região. Entre estes, destacam-se a ocupação desordenada do território, com aparecimento de bolsões de
pobreza, a fragmentação da vegetação e a alteração dos ecossistemas naturais.

Percebe-se, portanto, que a forma como se deu a ocupação e o desenvolvimento do Norte Fluminense, especialmente dos municípios de
Macaé, Quissamã e Carapebus, calcados primeiramente na manufatura de cana de açúcar, pesca e pecuária, e depois na atividade industrial
petrolífera e turística, agregados aos fatores naturais que, de certa forma, por muitos séculos, mantiveram preservada a área de restinga, foram
determinantes na configuração de um cenário que culminou, em 1998, com a criação da unidade de conservação na restinga de Jurubatiba.

O Parque Nacional (PARNA Jurubatiba), localizado no nordeste do estado do Rio de Janeiro, conta com uma área litorânea de 14.860
hectares, abrangendo os municípios de Quissamã (65%), Carapebus (34%) e Macaé (1%). Sua criação, em 1998, foi fruto da mobilização de
diversas organizações e pessoas, tendo sido precedida do reconhecimento, em 1992, como Reserva da Biosfera[4] pela UNESCO
(Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura), área geograficamente importante dentro de uma perspectiva
socioambiental.

A iniciativa de preservar a área deu-se em função de Jurubatiba compreender a maior área de restinga do estado do Rio de Janeiro e ser tida
como a mais bem preservada de todo o Brasil, caracterizando-se como uma importante área de preservação de ecossistemas naturais de grande
importância ecológica.  

Um apanhado histórico dos atos e legislação concernentes à proteção ambiental e criação de áreas protegidas no Brasil mostra claramente que,
em geral, a criação de unidades de conservação foi justificada como uma resposta “conservacionista” às ameaças aos recursos “naturais”. O
atual modelo de preservação ambiental adotado vislumbra a conservação dos diversos ecossistemas existentes, através da criação de áreas
protegidas que garantam a conservação de áreas consideradas representativas desses diferentes ecossistemas e que contenham significativos
exemplares de fauna e flora.

Neste contexto, como visto, a criação das unidades de conservação ganhou destaque como reflexo de uma política de proteção ambiental que
conferiu ao Estado a função de gerir o território de forma específica a garantir a preservação de espécies e ecossistemas, priorizando o direito
de usufruto público das áreas naturais protegidas em detrimento de um possível uso privado.

2.1. A criação do Parque: disputas e conflitos

No que diz respeito à Jurubatiba, o processo de lutas e pressões para a criação do parque não foi muito diferente. Temendo os efeitos
especialmente da ação humana na até então mais bem conservada área de restinga do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil, pesquisadores,
ambientalistas e sociedade civil passaram a dar grande atenção à necessidade de se transformar a área em uma unidade de conservação.
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Em 1979, a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) iniciou um projeto chamado “Conhecer para preservar”, que
integrava o plano anual de atividades físicas da FEEMA e tinha o objetivo de conhecer melhor a flora e fauna do Estado do Rio de Janeiro.
Levantamentos realizados na alçada deste projeto constataram a importância ecológica de algumas regiões do Estado, despertando a atenção
para a necessidade de preservação de algumas áreas.

Alguns anos depois, no Simpósio Internacional sobre utilização de Ecossistemas Costeiros, ocorrido no Rio Grande do Sul, em 1982, sugeriu-
se, dentre outras, a preservação de áreas contínuas da restinga do então município de Macaé. Em dezembro de 1984, durante o Simpósio de
Restingas Brasileiras, realizado na Universidade Federal Fluminense em Niterói (UFF), surgiu uma proposta mais detalhada para a preservação
da área de restinga que se estendia do município de Macaé ao município de Campos (Plano de Manejo do Parque Nacional da Restinga de
Jurubatiba: p. E3 19).

Neste mesmo ano, por iniciativa de pesquisadores de várias instituições, foi redigida a primeira proposta de criação de uma Unidade de
Conservação para a área.  Submetida ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF)[5] para avaliação, faltou-lhe apoio para ser
concretizada.

A idéia da necessidade de preservar a área, porém, continuava presente e pesquisadores, capitaneados por professores do NUPEM/UFRJ
(Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Sócio-Ambiental de Macaé), principalmente, continuavam a lutar pela criação de uma Unidade de
Conservação, uma vez que as ações de degradação continuavam em diferentes frentes e cresciam em proporções assustadoras. Este esforço, às
vezes solitário, começou a repercutir entre ambientalistas macaenses que também vinham defendendo a região e passaram a apoiar as propostas
de criação da Unidade de Conservação.

A realização de diversos estudos nas lagoas costeiras da restinga Macaé- Campos, especialmente no âmbito do Projeto ECOlagoas[6], em
1992, colaboraram para reforçar a importância ecológica da região. Neste mesmo ano, a Organização das Nações Unidas para a Educação
Ciência e Cultura (UNESCO), por ocasião da Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento - ECO- 92, classificou a Mata Atlântica e seus ecossistemas como Reserva da Biosfera, dando maior visibilidade á
importância das peculiaridades geológicas e biológicas desta região (Plano de Manejo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba: p. E3 20).

Com o avanço de pesquisas na região e constatada a progressiva degradação da área em função da expansão da atividade petrolífera e da
conseqüente aglomeração urbana, pesquisadores vislumbraram a necessidade imperiosa de se preservar um dos poucos trechos do litoral
brasileiro de grande extensão que ainda estava intacto ecologicamente: a Restinga de Jurubatiba. Tomada a consciência da necessidade de
preservação, os pesquisadores, liderados pelo Prof. Francisco de Assis Esteves, lançaram-se à luta para transformar a Restinga de Jurubatiba
em uma Unidade de Conservação. Assim, o NUPEM liderou um intenso movimento social, que se iniciou em 1995, a partir de Macaé.

A gente fez uma rede de pressão internacional sobre o então IBAMA. Cientistas do mundo todo que vinham aqui mandavam carta e
começamos a estimular os professores e alunos nossos da região a mandarem... a estimularem seus alunos a mandarem cartas pro IBAMA. Foi
uma pressão muito grande, muito grande, muito grande... Aí começamos depois a fazer palestras em escolas, aí contatos com as prefeituras,
com os prefeitos, aí que nós fomos detectar o problema: os prefeitos eram contra. Aí nós começamos a fazer, depois de 1 ano, outro
movimento: chamar a imprensa pra fazer matérias super bonitas (...) saíram uma série de matérias: 2 reportagens no jornal nacional, na Veja
(...). (Francisco de Assis Esteves, fundador e diretor do Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Sócio- Ambiental de Macaé – NUPEM -
realizada no dia 13 de novembro de 2009, na sede do NUPEM, em Macaé).

 

A partir disso, em 1996, pesquisadores de diversas instituições de ensino e pesquisa[7] elaboraram mais uma nova proposta de criação de uma
Unidade de Conservação na área de restinga, abrangendo os municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã.  A proposta, que até então se referia
à criação do Parque Estadual Carapebus- Quissamã, foi enviada ao Diretor do IBAMA e, depois de análises técnicas e discussões, entendeu-se
que este deveria ser um Parque Nacional e não estadual.

A realização do I Encontro Pró-uso Racional da Restinga, em 1997, é apontada como um evento da maior importância no processo que
culminou com a criação do Parque Nacional, pois uniu diversos atores como pesquisadores, fazendeiros, políticos e comunidade local, com o
objetivo de discutir aspectos relacionados à restinga. Como resultado deste encontro, elaborou-se um mapa da área a ser preservada e
constituiu-se uma comissão responsável por dar encaminhamento ao processo de criação da unidade de conservação.

Em agosto de 1997, então, uma proposta técnica de criação do parque, que já determinava os limites e outros detalhes da área a ser protegida,
acompanhada de uma proposta do mapa da Unidade de Conservação, foi enviada à chefia da Divisão de Criação de Unidades de Conservação
do IBAMA para estudo. Após passar por diversas análises de requisitos e aspectos da proposta, foi elaborado o decreto de criação da Unidade
de Conservação. Em setembro o decreto foi enviado ao Ministério do Meio Ambiente, mas entraves políticos, especialmente com relação à
delimitação da Unidade de Conservação, impediram a sua assinatura[8]. 

Segundo Esteves, a população e os políticos locais não se engajaram, a princípio, no projeto de criação do parque, inclusive fazendo grande
oposição a este projeto. A solução encontrada, então, foi recorrer diretamente ao IBAMA. A criação do parque, segundo o entrevistado, se
deu, então, de cima para baixo, pois, se dependesse do apoio e da anuência da população e dos políticos locais, não haveria unidade de
conservação na área.[9]

Tivemos a oportunidade de fazer grande amizade com os chefes do IBAMA que na época decidiam e nos ajudaram muito... e aí nós
conseguimos, dentro do IBAMA em Brasília, o projeto de criação do parque. Quer dizer, veio literalmente, mais ou menos, de cima para baixo,
por que aqui não queriam. A população que tinha consciência queria, mas os políticos não queriam. Mas aí nós fizemos uma frente de luta tão
grande que ficou insustentável... (...) uma semana antes da assinatura do decreto a última reportagem do jornal nacional foi fundamental porque
foi um sábado, e sábado normalmente sai notícia boa (...) mas aquela notícia fechou o Jornal Nacional com aquela matéria muito bonita sobre o
vôo das aves. (Francisco de Assis Esteves, fundador e diretor do Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Sócio- Ambiental de Macaé –
NUPEM - realizada no dia 13 de novembro de 2009, na sede do NUPEM, em Macaé).

 

Com o passar dos meses, as ações em favor da criação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba foram se intensificando, especialmente
através da mídia, que passou a divulgar as belezas naturais e as peculiaridades da fauna e flora locais e, em 1998, em meio a grandes pressões
políticas, foi assinado pelo Presidente da República o Decreto-Lei s/n de 29 de abril de 1998, que criou oficialmente o Parque Nacional da
Restinga de Jurubatiba.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6469



Resolvida a questão relativa à criação da unidade de conservação, as atenções se voltaram para outro obstáculo a ser superado: o Parque não
contava com estrutura suficiente para assegurar seu pleno funcionamento. Não tinha (nem tem até hoje) sede própria, seus recursos humanos e
materiais eram muito escassos e não contava com regras de planejamento do território e que regulamentassem as atividades no interior e
entorno do mesmo.

Passou-se, portanto, a buscar aquilo que parecia imprescindível para garantir a eficiência da área protegida: o Plano de Manejo.

2.2. O Plano de Manejo: do enfrentamento da visão tecnocrática à uma visão empresarial de gestão

O Plano de Manejo é o principal instrumento de planejamento da unidade de conservação. De acordo com o que estabelece o SNUC (art. 2º,
inciso XII da Lei nº 9.985/2000), Plano de Manejo é o

documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e
as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão
da unidade.

No mesmo sentido, o Regulamento dos Parques Nacionais determina que:

Entende-se por Plano de Manejo o projeto dinâmico que, utilizando técnicas de planejamento ecológico, determine o zoneamento de um
Parque Nacional, caracterizando cada uma das suas zonas e propondo seu desenvolvimento físico, de acordo com suas finalidades (artigo 6º do
Decreto nº 84.017/1979).

Não restam dúvidas, portanto, quanto à relevância do Plano de Manejo enquanto instrumento que estabelece normas, regras e parâmetros de
ordenação e uso dos recursos e do território em que se estabeleceu o parque nacional. Este documento deve ser elaborado pelo órgão gestor da
área protegida (artigo 12, do Decreto nº 4.340/2002), no caso o IBAMA, e deve abranger não só a área da unidade de conservação, mas
também sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos (quando houver) (§1º do artigo 27 da Lei nº 9.985/2000- SNUC).

Conforme observado, a criação do Parque de Jurubatiba se deu em 1998, antes da promulgação da Lei do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (Lei nº 9.985/2000) e o processo que desencadeou na criação desta unidade de conservação não considerou ou contou com a
participação da comunidade local, mas foi resultado de pressões e lutas especialmente de ambientalistas e pesquisadores. Como não houve
adesão da população à idéia da implementação da área protegida, e como também não ocorreram consultas públicas no processo de criação do
parque, o processo de elaboração do Plano de Manejo foi a primeira situação real de participação destas camadas da população e
institucionalidades da região no que se refere ao parque.

Segundo declarações de Dalila Silva Mello, professora da CEFET-Macaé, atual conselheira do CONPARNA e que passou a integrar a
Associação dos Amigos do Parque de Jurubatiba (APAJ) em 1999, os conflitos com relação ao parque se intensificaram no ano seguinte à sua
criação, devido principalmente à falta de “espírito de participação popular” e ao fato de a população atingida pela criação do parque ter sido
desconsiderada ao longo do processo[10].

Na data de criação do parque, como descrito, não era necessário realizar consultas públicas, o que foi instituído apenas em 2000 com o
SNUC[11]. A criação do parque, então, apesar de justificar-se a partir do discurso que transformou a preservação ambiental em uma
necessidade a ser atendida para o bem de todos, refletiu o interesse de apenas alguns grupos – pesquisadores, ambientalistas e Estado - que
tiveram realizadas suas pretensões de estabelecer na área de restinga uma Unidade de Conservação que protegesse os ecossistemas locais,
permitindo apenas as atividades de pesquisa e de recreação. Não se levou em conta a existência de outros grupos, pessoas e comunidades que
habitavam e exploravam outras atividades no interior do parque e na sua área de entorno que não a pesquisa ou o turismo e que, portanto, se
viram diretamente atingidos com a implantação da unidade de conservação.

Assim, configurou-se uma situação repleta de disputas por legitimação e afirmação dos diferentes sujeitos e interesses em um território múltiplo
em que várias formas de domínio e apropriação material e simbólica se manifestavam e concorriam, gerando uma série de conflitos.

A organização da sociedade civil, especialmente através da criação, em 1999, da ONG Amigos do Parque de Jurubatiba (APAJ), foi
extremamente importante na consecução e na constituição do Conselho do Parque (CONPARNA) e essencial para a deflagração e
continuidade do processo de elaboração do Plano de Manejo, conseguindo, inclusive, a colaboração das prefeituras envolvidas para o custeio
do Plano de Manejo. Neste percurso até a aprovação e publicação do texto final do Plano houve muita luta contra a perspectiva tecnocrática
adotada na gestão do parque. De início, os técnicos do IBAMA centralizavam todas as decisões e faziam questão de deixar claro que a
participação popular era acessória e tinha caráter meramente consultivo.

Os trabalhos para a elaboração do Plano de Manejo se iniciaram em 2001, sendo custeado pelas prefeituras envolvidas (Macaé, Quissamã e
Carapebus). Até então não havia nenhum documento de planejamento da unidade de conservação, então foi elaborado um Termo de Referência
com base no Roteiro Metodológico para Unidades de Conservação de Uso Indireto (Plano de Manejo do Parque Nacional da Restinga de
Jurubatiba).

Nas Oficinas de Planejamentos, ocorrida nos dias 26 a 28 de abril de 2001, nas quais foram apresentados o diagnóstico e a proposta de
zoneamento da unidade, de 22 (vinte e duas) pessoas presentes, 12 (doze) eram do IBAMA[12]. Não se permitia a efetiva participação da
comunidade e nem mesmo dos representantes dos municípios. Isso gerou um acirramento dos conflitos, e os prefeitos de Quissamã e
Carapebus, inconformados e sentindo-se desrespeitados, foram se reunir com o então Ministro do Meio Ambiente, que determinou a
paralisação do processo enquanto não fosse implementado o Conselho Consultivo do parque[13].

Neste momento o SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação) já tinha sido aprovado e estava em vigor, prevendo a criação de um
conselho do parque, conforme estabelece seu artigo 29:

Cada unidade de conservação do grupo de Proteção Integral disporá de um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua
administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil, por proprietários de terras localizadas
em Refúgio de Vida Silvestre ou Monumento Natural, quando for o caso, e, na hipótese prevista no § 2o do art. 42, das populações tradicionais
residentes, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.

Somente em 2002 o Conselho do Parque (CONPARNA Jurubatiba)[14] começou a funcionar, após seus conselheiros passarem por um
processo piloto de capacitação que contou com o apoio do IBASE/RJ, da Coordenação Geral de Educação Ambiental do IBAMA e do Núcleo
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de Educação Ambiental (NEA) da Gerência Executiva estadual. A partir de então, inclusive, o conselho gestor de Jurubatiba passou a ser
considerado um modelo deste tipo de instância consultiva no Estado do Rio de Janeiro (IBAMA, 2004).

Em 2003, renovaram-se os esforços para levar adiante o processo de elaboração do Plano de Manejo, tendo como referência o Roteiro
Metodológico de Planejamento do IBAMA, em acordo com o artigo 14 do Decreto 4.340/2002[15], que regulamentou o SNUC, e contando
com o custeio de seus recursos pela empresa TRANSPETRO. Na retomada, optou-se por não realizar nova Oficina de Planejamento, mas
apenas uma consulta à comunidade para atualização das informações. Apesar da constituição do Conselho, da capacitação de seus membros, e
do esforço de participação, segundo uma conselheira, os representantes do IBAMA, órgão gestor do parque responsável pela elaboração do
Plano de Manejo, ainda “tratava aqueles que participavam das reuniões como agricultores e pescadores ignorantes”[16].

 Apenas após um elogiado trabalho de análise do projeto de Plano de Manejo, realizado pela câmara técnica do conselho[17], a relação entre o
CONPARNA e o IBAMA mudou. Nas palavras da mesma conselheira, “foi o enfrentamento com a visão tecnocrática” vigente até então[18].

O Conselho Consultivo acompanhou todo o processo e foram realizadas várias reuniões com a equipe técnica do plano. Após um conturbado e
longo processo, então, “resolvidos” os conflitos no âmbito da participação na elaboração do documento, o Plano de Manejo do PARNA
Jurubatiba, que deveria ter sido editado no prazo de cinco anos da criação da unidade de conservação (artigo 6º do Decreto s/n, de 29 de abril
de 1998), foi publicado através da Portaria do Instituto Chico Mendes nº 54, de 1º de agosto de 2008.

O Plano segue à risca o Roteiro Metodológico de Planejamento de 2002, do IBAMA (IBAMA, 2002), que estabelece um modelo de
planejamento a ser seguido nas unidades de conservação federais do tipo Parques Nacionais, Reservas Biológicas e Estações Ecológicas, e se
estrutura em 4 (quatro) encartes: o Encarte 1, contextualiza a inserção do PARNA Jurubatiba nas esferas internacional, federal e estadual; o
Encarte 2 “apresenta a síntese das informações sobre a Região do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba  e  sua  Zona  de 
Amortecimento” (Plano de Manejo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba: p. E2 10); o Encarte 3 apresenta a análise da Unidade de
Conservação; e o Encarte 4, trata mais especificamente do planejamento do parque e de seu entorno.

Uma análise do texto do Plano de Manejo mostra claramente a opção por uma metodologia de ordenação do território estruturada em três
pilares: o planejamento estratégico, o zoneamento, e o que a equipe técnica chamou de planejamento por área de atuação.

Os objetivos da categoria de manejo em questão - Parque Nacional – são colocados como os objetivos do manejo, assim, a preservação dos
ecossistemas, a pesquisa científica, as atividades de educação e interpretação ambiental e o turismo ecológico norteiam todo o Plano de
Manejo, definindo o planejamento da Unidade, as normas e os critérios de ordenação, acesso e uso dos recursos ambientais.

Chama atenção, ainda, a forma como a visão empresarial de gestão[19] perpassa todo o Plano de Manejo, que apresenta uma análise
estratégica do parque, considerando os fatores externos (ameaças e oportunidades) e internos (pontos fracos e pontos fortes) que auxiliariam
ou dificultariam a consecução dos objetivos do parque e de seu manejo.

Busca-se, ainda, um exame da relação entre os pontos fracos e as ameaças, e entre os pontos fortes e as oportunidades, considerando a
significância (forte, média ou fraca) dos fatores e a urgência da aplicação das ações necessárias à gestão da unidade de conservação (imediata,
curto prazo, médio prazo e longo prazo).

A relação entre as ameaças externas e os pontos fracos da Unidade denotariam “forças restritivas” à implementação do Parque (impactos e
conflitos), que devem ser sanadas ou diminuídas através de ações de gestão[20]. Por outro lado, a relação entre as oportunidades e os pontos
fortes revelariam “forças impulsoras”, devendo ser otimizadas e fortalecidas a fim de permitir a implantação do Parque com eficiência e
neutralizar as “forças restritivas”.

Destarte, além de identificar os pontos fortes e fracos do Parque, as ameaças e oportunidades, estes fatores são considerados tanto na
determinação do zoneamento quanto no estabelecimento das normas gerenciais e das áreas estratégicas. As regras de manejo e as ações
propostas estão voltadas, de forma geral, para o fortalecimento e/ou incentivo das “forças impulsoras” e para a mitigação e/ou supressão das
chamadas “forças restritivas” de implantação do Parque e daquilo que se concebe como sua gestão eficiente[21].

Seria possível, portanto, afirmar que a Unidade de Conservação é inserida em um contexto de competitividade, no caso, de concorrência no
mercado de serviços ambientais, em que a disputa seria travada com o intuito de atrair pesquisadores, investidores e turistas ecológicos,
potenciais consumidores[22] dos recursos ambientais do parque. Neste contexto, os conflitos são encarados como disfunções do sistema, como
prejudiciais ao funcionamento eficiente e, portanto, lesivos à disputa travada com os concorrentes neste mercado.

 

3. Considerações Finais: conflitos ou ameaças?

O que se pode perceber a partir da sucinta exposição dos processos de criação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do seu Plano de
Manejo é que, a despeito de se desenvolverem em momentos distintos e incluírem diferentes agentes sociais, ambos são permeados por disputas
e lutas que opõem interesses, visões e ideologias que geram e/ou acirram conflitos. Estes conflitos, entretanto, devem ser percebidos como
formas particulares de conflitos: os conflitos ambientais, disputas opondo diferentes agentes sociais que têm por objeto a apropriação material
ou simbólica de recursos “naturais” territorializados, isto é, modos sociais de domínio, controle, acesso e uso.

Neste mesmo sentido, Acselrad coloca que os conflitos ambientais envolvem

(...) grupos sociais com modos diferenciados de apropriação, uso e significação do território, que afirmarão que a continuidade das formas que
adotam de apropriação do meio encontra-se ameaçada pelos impactos indesejáveis decorrentes das práticas de outros grupos. (ACSELRAD,
2007: p. 2)

No caso estudado, o caso do Parque Nacional da restinga de Jurubatiba, percebe-se que as disputas fundam-se não apenas na disputas pelos
recursos ambientais em si, mas no confronto de diferentes formas de apropriação, significação, controle e acesso a estes recursos e ao próprio
território. A partir da criação e implantação da unidade de conservação instaurou-se no espaço uma nova territorialidade. O Estado,
primeiramente através do IBAMA e, depois, do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Biodiversidade)[23], enquanto agente legítimo para criar e
gerir os Parques Nacionais, definiu regras de ordenação e manejo do território e de seus recursos determinando, de forma geral, o seu “não
uso”, e revelando, assim, uma nova configuração das relações de poder no espaço.
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Da imbricação e/ou confronto desta nova territorialidade, que impôs restrições ao acesso e utilização do solo e dos recursos “naturais”, com
outras territorialidades reveladas no espaço agora protegido, então, surgiram ou se acirraram conflitos.

Conforme demonstra a análise do Plano de Manejo da Unidade, os conflitos, neste contexto, são encarados como empecilhos e ameaças à
gestão eficiente do Parque e da consecução dos objetivos de preservação. Nesta perspectiva, a universalização da idéia da necessidade urgente
de preservação da natureza justificaria todos os esforços e medidas com vistas a assegurar a conservação do espaço protegido. Os conflitos,
portanto, qualificados como verdadeiras “forças restritivas” à implantação da unidade de conservação, deveriam ser mitigados e/ou suprimidos.
Nesta luta contra os conflitos, então, a forma de lidar com estas contendas seria através de práticas de mediação e resolução de conflitos.

Autores como Vainer (2007) e Acselrad (2007), entretanto, chamam atenção para o fato de que estas práticas de resolução negociada dos
conflitos significariam verdadeiras formas de despolitização das práticas e dos sujeitos sociais e corroborariam a difusão de um modelo de
sociedade marcado pelas desigualdades. Sugere-se, desta forma, que o conflito deveria ser compreendido como forma de interação social ou,
nos termos de Simmel (1983), condição essencial à conformação da sociedade, que permite a mudança social e a formação de sujeitos políticos.

O que se apreende a partir do trabalho aqui desenvolvido, portanto, é que, mais do que regular e ordenar o território da unidade de
conservação, a territorialidade engendrada no espaço pela criação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, evidenciada principalmente
através de seu Plano de Manejo, instaura novas relações de força e interesses que reconfiguram o território, as práticas e discursos válidos e
aceitáveis. Fica evidente que o que realmente importa é preservar as espécies e ecossistemas “valorosos” da restinga, preconizando as
atividades de pesquisa e contemplação da natureza, inclusive sobrepondo estes interesses à outros como o direito à moradia e de permanência
de populações tradicionais na localidade.

Apesar de o Plano de Manejo em vários momentos afirmar a importância de um esforço para promover a integração e adaptação das novas
regras à realidade local, ressaltando a necessidade de se buscar uma gestão integrada (com as prefeituras, comunidades locais e outras
institucionalidades) do território protegido, deixa claro que esta união deve se dar em prol de objetivos bem definidos: os objetivos definidos
para a categoria de manejo  Parque Nacional.

Pode-se chegar à conclusão, então, de que a origem dos conflitos surgidos no âmbito do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba não está
exclusivamente circunscrita às normas e regras que regulamentaram o acesso e o uso do solo e dos recursos ambientais no território. Pelo
contrário, estas devem ser compreendidas apenas como resultado dos processos políticos simbólicos que fizeram emanar uma
institucionalização e implementação da gestão do meio ambiente segundo interesses de determinados grupos e refletiram na criação e
implementação da área protegida.

Estes grupos, e não a natureza material ou a essência do meio ambiente é que fizeram ascender a preservação ambiental como assunto público e
criaram as condições para que sua institucionalização e configuração legal assumisse a conotação de patrimônio universal, portador de valores
universais e universalizantes, que desconhecem, ou melhor, se sobrepõem a todas as questões sociais.
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[1] Este modelo de parque nacional foi muito criticado, inclusive por pessoas de dentro do movimento preservacionista. Alguns
preservacionistas puros, como John Rodman, afirmaram que esse modelo seguia uma visão antropocêntrica na medida em que não considerava
o valor do mundo natural em si, mas visava apenas beneficiar as populações urbanas. O meio ambiente não era considerado algo a ser protegido
pelo seu próprio valor, mas algo a ser preservado em benefício da população urbana, assim, apenas os ecossistemas mais apelativos do ponto
de vista estético, com belas paisagens, seriam protegidos, deixando de lado outras áreas naturais menos “nobres” (DIEGUES, 1994: p. 29)

[2] Loureiro (2006) também chama a atenção para a necessidade de se considerar criticamente o discurso que afirma a universalidade do meio
ambiente e do discurso ecológico. Segundo este autor “A tendência teórica de colocar o ambiente como uma categoria universalizante e única,
sobre a qual o conhecimento científico positivo indica o caminho a ser seguido na solução dos problemas identificados, ignora a categoria
ambiente como uma categoria social, como um problema que se materializa à medida que grupos específicos e seus interesses diversos agem na
sociedade” (LOUREIRO, 2006: p. 21)

[3] Nos diversos materiais consultados há informações conflitantes quanto ao número de lagoas contidas no interior do Parque Nacional da
Restinga de Jurubatiba. Esta informação é divergente no próprio Plano de Manejo da unidade de conservação, que em um momento contabiliza
17 lagoas (Plano de Manejo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba: p. E3 31) e em outro faz menção a 19 lagoas. No site da Prefeitura
de Quissamã encontram-se referências à existência de 16 lagoas em determinada página e à 17 em outra. (Disponível em:
http://www.quissama.org.br/) Acesso em: 24 de jan. de 2010). Assim, preferiu-se não afirmar com certeza o número de lagoas identificadas na
unidade de conservação.

[4] A Lei nº 9.985/00 define em seu artigo 41, que : “A Reserva da Biosfera é um modelo, adotado internacionalmente, de gestão integrada,
participativa e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de
atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das
populações.”. A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica foi a primeira a ser criada no Brasil pelo Programa Homem e Biosfera (MaB – Man and
Biosphere) e reconheceu as restingas como ecossistemas ligados à Mata Atlântica, incluindo a área de Jurubatiba em sua Zona Núcleo 1 (Plano
de Manejo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba: E1 17).

 

[5] O IBDF funcionou até 1989, quando, através da Lei nº 7.732, de 14 de fevereiro de 1989, foi extinto, sendo suas atribuições e patrimônio
transferidos à Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), então vinculada ao Ministério do Interior. Logo depois, no entanto, com o
advento da Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, foi criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), reunindo as funções, patrimônio e atribuições da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), da Secretaria Especial
do Meio Ambiente (SEMA) e dos já extintos Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF).

[6] O Projeto ECOlagoas (Estudos Ecológicos nas Lagoas Costeiras do Norte Fluminense) foi criado em 1992 através de um convênio entre a
Petrobras e a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), capitaneado pelo NUPEM (Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Sócio-
Ambiental de Macaé), com o objetivo inicial de monitorar e pesquisar quatro lagoas costeiras da região: Imboassica (localizada dentro do
perímetro urbano do Município de Macaé), Cabiúnas, Comprida e Carapebus (ambas hoje situadas no interior do Parque Nacional da Restinga
de Jurubatiba. (Disponível em: http://200.220.205.51/nupem2/. Acesso em: 03 de fev. de 2010.)

[7] Dentre elas UFRJ, UFF, UnB, Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, EMBRAPA, University of Minnesota,
University of Lund (Suécia) e University of Florida.

[8] Segundo Francisco Esteves, a demora na criação do parque deveu-se muito às disputas com relação à delimitação do território da unidade
de conservação, capitaneadas especialmente por dois grandes proprietários de terras no Município de Carapebus, com muita influência política
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na região. A solução encontrada, então, foi criar dois bolsões, chamados de balneários, que foram excluídos do território da Unidade de
Conservação: Visgueiro e João Francisco.

[9] Entrevista realizada com o Prof. Francisco Esteves na sede do NUPEM, em Macaé, no dia 13/11/2009.

[10] Entrevista realizada no dia 23 de abril de 2009, no campus da Universidade Federal Fluminense (UFF).

[11] Art. 22, da Lei nº 9.985/2000: As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público                                                 § 2º A
criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a
dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em
regulamento.                                                                                                      § 3º No processo de consulta de que trata o § 2o, o Poder
Público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes interessadas.

 

[12] Esta informação foi colhida em diversas entrevistas realizadas na região, mas o Plano de Manejo de Jurubatiba se resume a afirmar que as
oficinas contaram com a participação de diversos atores e lista os convidados, quais sejam: um representante de cada uma das três prefeituras
envolvidas, da Defesa Civil do Estado (Corpo de Bombeiros), da TURISRIO, do SEBRAE, da MACAETUR, da PETROBRÁS, do
NUPEM/UFRJ, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, da UENF, da Polícia Federal, dos órgãos ambientais públicos e de vários setores da
sociedade civil, entre outros.

[13] Entrevista realizada com Dalila Silva Mello no dia 23 de abril de 2009, no campus da Universidade Federal Fluminense (UFF).

[14] O CONPARNA Jurubatiba foi criado pela Portaria do IBAMA nº 097/02. O regimento interno do Conselho foi instituído pela Portaria do
IBAMA nº 13/05.

[15] Art. 14, do Decreto n 4.340 de 22 de agosto de 2002: Os órgãos executores do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza - SNUC, em suas respectivas esferas de atuação, devem estabelecer, no prazo de cento e oitenta dias, a partir da publicação deste
Decreto, roteiro metodológico básico para a elaboração dos Planos de Manejo das diferentes categorias de unidades de conservação,
uniformizando conceitos e metodologias, fixando diretrizes para o diagnóstico da unidade, zoneamento, programas de manejo, prazos de
avaliação e de revisão e fases de implementação.

[16] Entrevista realizada com Dalila Silva Mello no dia 23 de abril de 2009, no campus da Universidade Federal Fluminense (UFF).

[17] De acordo com o Regimento Interno do CONPARNA Jurubatiba (Portaria nº 13, de 22 de março de 2005), cabe à presidência do
conselho, ouvidos os demais conselheiros, formar câmaras técnicas quando necessário, levando em conta a competência e afinidade das
representações com o assunto em questão. O § 3º, do artigo 18 estabelece ainda que: “As Câmaras Técnicas serão  formadas  respeitando o 
limite  máximo  de  10  integrantes,  sendo  dois membros  do  CONPARNA Jurubatiba, titulares ou suplentes, onde um deles será o
coordenador e o outro o relator, e por mais oito representantes das instituições participantes do CONPARNA Jurubatiba ou não, sugeridos
pela presidência ou pelos conselheiros e aprovados pelo plenário.”.  

[18] Entrevista realizada no dia 23 de abril de 2009, no campus da Universidade Federal Fluminense (UFF).

[19] Faria e Pires defendem este modelo de gestão, afirmando que “para uma gestão moderna e eficaz das unidades de conservação as
organizações necessitam inserir, além de amplo conhecimento técnico, requisitos gerenciais há muito propalados no meio empresarial” (FARIA;
PIRES, 2007: p. 34).

[20] Sobre planejamento estratégico ver Vainer (2000).

[21] Para uma compreensão mais abrangente sobre essa noção de parques eficientes segundo a visão conservacionista ver Terborgh et al .
(2002).

[22] Neste mesmo sentido, Pereira (2005), sobre a relação dos usuários do espaço em que se instala uma unidade de conservação afirma que “as
unidades de conservação alteram também o papel dos usuários, que, de produtores do espaço, passam a ser seus consumidores” (Pereira, 2005:
p. 130)

[23] Com o advento da Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007, descentralizou-se parte das atribuições do IBAMA e a função de gerir as
unidades de conservação federais foi conferida precipuamente ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio),
autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Assim, aferiu-se a esse
novo órgão a competência de executar as ações da política nacional de unidades de conservação, incluindo-se as funções de implantar, gerir,
proteger, fiscalizar e monitorar as unidades de conservação instituídas pela União, dentre as quais se inserem os parques nacionais.

 

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6474



O TOMBAMENTO COMO INSTRUMENTO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

THE REGISTRATION AS A WAY OF PRESERVATION OF THE HISTORICAL AND CULTURAL PATRIMONY

MARCELLA CARNEIRO HOLANDA

RESUMO
O presente trabalho acadêmico aborda o instituto do tombamento como instrumento de preservação do patrimônio histórico e cultural, enfatizando seus aspectos
jurídicos mais importantes. Inicia-se com um breve relato histórico, contextualizando o que seria verdadeiramente o valor de um patrimônio. Em seguida, menciona-
se a definição de meio ambiente cultural, o conceito de tombamento, sua natureza jurídica, espécies, possibilidade de indenização ao proprietário de bem tombado e
uma síntese quanto à sua abrangência no âmbito da União, Estados e Municípios, com ênfase especial para o Município de Fortaleza, cidade natal desta autora, com
base nas legislações existentes sobre o tema. É de suma importância o estudo destes institutos, uma vez que através deles é possível uma maior conscientização e
esclarecimento da população brasileira, em especial a de Fortaleza, sobre o valor contido em bens materiais e imateriais pertencentes à história de um povo, ou
melhor, de uma nação. O tombamento como meio de preservação do patrimônio histórico e cultural é, antes de tudo, um direito fundamental cultural assegurado
pelo ordenamento jurídico brasileiro.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras- chave: Tombamento. Patrimônio. Preservação.

ABSTRACT
The present academic work considers the institute of building’s registration as an instrument of preservation of the historical and cultural sites, emphasizing its more
important legal aspects. It is initiated with a brief historical story, to the step that contextualizes what it would be the value of a patrimony. After that, this work
includes the definition of the cultural environment, the building’s registration concept, its legal nature, species, possibilities of indenization to the registered
building`s owner and a short text about its importance in the scope of the Union, States and Cities, specially of the City of Fortaleza, native city of this author, on
the basis of the existing rules on the subject. It is very important the study of these preservation institutes because through them is possible a bigger awareness and
knowledge of the Brazilian population, specially in Fortaleza, on the value contained in pertaining corporeal properties and incorporeal to the history of a people, or
better, of a nation. This type of registration as a way of preservation of the historical and cultural sites is, before everything, a cultural basic right assured by the
Brazilian legal system.
KEYWORDS: Keywords: Registration. Patrimony. Preservation.

Introdução

O patrimônio histórico e cultural de uma nação tem uma importância inimaginável para a grande maioria da população de um país. Até bem pouco tempo
atrás, com referência ao tempo historicamente considerado, muitos tinham a idéia de que o patrimônio histórico, por exemplo, não passava de coisas do passado,
que não teriam sentido nenhum em serem guardadas, restauradas ou preservadas, e que, com a evolução dos tempos, deveriam ser trocadas por artigos mais úteis e
modernos.

É uma pena admitir-se que muito da história do Brasil perdeu-se com a negligência de muitos brasileiros que, sem a noção do que seria ou não de valor,
deixaram de tentar, a qualquer custo, não deixar escapar nenhum tipo de informação sobre a vida de nossos antepassados e o funcionamento de nossas cidades, sob
todos os aspectos, além de conservá-las para os estudos das gerações vindouras.

A colonização também trouxe conseqüências muito prejudiciais para a nação, haja vista a enorme depredação dos recursos naturais, históricos e,
principalmente, culturais, pois os portugueses tentaram impor a sua cultura, religião, costumes e práticas sociais aos habitantes indígenas do Brasil, julgando-os
como de uma raça inferior. Muitos conflitos surgiram a partir da invasão portuguesa, pois o fato de os índios não serem cristãos, como os portugueses, estava longe
de representar a completa ausência de crenças entre eles, e o fato de não realizarem nem a pecuária nem a agricultura nos moldes mercantilistas europeus não podia
significar a sua qualificação como indolentes, pois os índios tinham os seus próprios valores culturais, crenças religiosas, meios de sobrevivência que funcionavam
entre eles e os conhecimentos impostos e mais avançados dos portugueses não conseguiram convencer os habitantes da terra descoberta de que os mesmos
deveriam mudar sua forma de vida, fatos que deram ensejo a uma série de acontecimentos pouco harmoniosos entre os portugueses e os índios brasileiros. Com
toda esta repercussão causada pela chegada dos portugueses à terra descoberta, muitas crenças indígenas nunca foram registradas, desaparecendo, paulatinamente,
os traços originários da História do Brasil.

O país sofreu bastante com a colonização portuguesa já que, diferentemente de outras nações colonizadoras, os portugueses almejavam que o país fosse
reinventado em seus moldes e para seus interesses, não importando para tanto se os recursos naturais locais se esgotariam, se o povo encontrado no país possuía
uma história e uma cultura a serem respeitadas na sua individualidade. Nada permanecia imune à avidez do poder explorador. Neste período histórico não se falava
em preservação, mas somente em degradação e exploração, até porque a rota das Índias já não era mais tão lucrativa e o foco dos interesses econômicos voltou-se
principalmente para o Brasil.

Historicamente, somente em 1937, com a influência da Constituição de 1934, que pregava o Estado do Bem-Estar Social, materializou-se a primeira
manifestação sobre o instituto da proteção ao patrimônio histórico e cultural, qual seja o Decreto-Lei federal n.25/1937. Tal decreto tratava sobre normas de cunho
federal, as quais serviriam, posteriormente, de modelo para elaboração das normas estaduais e municipais sobre o assunto. A figura do tombamento também foi
inaugurada com o referido decreto-lei, tendo sido estabelecido o seu procedimento administrativo, seus efeitos e disposições gerais, esquecendo-se o legislador
apenas de conceituá-lo formalmente. Tal omissão, entretanto, foi compensada pelos inúmeros doutrinadores da área do Direito Administrativo que explicaram
melhor o que seria o tombamento, como se vê no desenvolvimento deste estudo.

Porém, mesmo com a grande evolução legislativa sobre o tema, com a criação de normas específicas que o regulam, o que se vê até hoje é um descaso e
desrespeito por parte dos administrados e administradores do Poder Público em resgatar e manter os aspectos originais de uma cidade ou da cultura de um povo,
sob a alegação de que há outras prioridades a serem observadas. Muito mais poderia ser feito em prol do patrimônio. Basta que se observe o exemplo europeu,
dentre outros, que preserva piamente as suas raízes, mantendo a fachada antiga da maioria de seus edifícios, nos quais importantes acontecimentos do mundo
moderno ocorrem todos os dias, conservando milhares de igrejas, praças, monumentos em ruas e museus, além da cultura de seu povo que tenta resistir ao máximo
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às tentativas de mudanças das novas gerações.

A Europa também se responsabiliza pela preservação de inúmeras relíquias de civilizações da Antiguidade, como é o caso das peças da cultura do povo
egípcio, maravilhosamente guardadas, em quantidade considerável, no museu do Louvre, em Paris. É evidente que há muitos investimentos envolvidos para que
exista toda esta estrutura, porém o esclarecimento e a cultura dos europeus, por exemplo, fazem com que os mesmos priorizem a utilização destes recursos para fins
de preservação do patrimônio cultural local e até mesmo mundial.

Portanto, pela necessidade de se conhecer melhor o instituto do tombamento, em seus aspectos mais importantes, é que foi desenvolvido este trabalho
acadêmico, objetivando prestar informações mais esclarecedoras sobre o tema, pois se percebe ser o mesmo pouco discutido, apesar da grande repercussão causada
quanto ao direito fundamental individual à propriedade privada, o direito fundamental difuso à memória e à preservação do patrimônio histórico e cultural.

Realizou-se pesquisa: bibliográfica, documental, por meio de livros e publicações especializadas; pura, por tratar-se da busca por agregação de
conhecimento mediante análise doutrinária; exploratória e explicativa, ao passo que foi feito um comparativo entre doutrinas relativas ao tema central.

1 Do Meio Ambiente Cultural

O Meio Ambiente é percebido de várias formas no mundo exterior, como revela seu conceito na lei 6938/81 e no art.225 da Constituição Federal, podendo
ser fracionado em quatro aspectos diferentes, tais como o meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho.

O Meio Ambiente Cultural surge com a recíproca ação do homem com o meio ambiente natural, adquirindo este um valor que se agrega com o tempo,
integrando o patrimônio artístico, arqueológico, paisagístico, turístico, dentre outros, conforme os ensinamentos de Gianpaolo Poggio Smanio (2004).

O patrimônio cultural está conceituado no art.216 da CF, sendo definida toda a sua abrangência com conceitos mais modernos que incluem bens tangíveis e
intangíveis, ou melhor, materiais, de maior ênfase neste estudo, e imateriais.

O tombamento foi uma das formas encontradas pelo Poder Público para proteger o patrimônio cultural brasileiro, em ação conjunta com a comunidade,
prevista no §1º do art.216 da Carta Magna.

2 Conceito de tombamento

Tombamento, conforme o Dicionário Aurélio (2009), significa o ato ou efeitos de tombar e esta última palavra, por sua vez, tem como sinônimos os
vocábulos arrolar, inventariar e registrar. Como já mencionado anteriormente, o instituto do tombamento foi materializado pela primeira vez em 30 de novembro de
1937, com a publicação do Decreto-Lei nº 25, vulgarmente chamado de Lei do Tombamento, que organizou a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional,
tratando do tombamento especificamente em seu Capítulo II. Posteriormente, a Constituição Federal de 1988 consolidou sua importância como uma das formas de
proteção ao patrimônio cultural brasileiro, elencadas em seu art. 216, §1º.

À medida que se avança na leitura dos dispositivos supracitados, percebe-se que a definição do que seria verdadeiramente o tombamento não ficou clara, já
que o legislador foi omisso quanto a este ponto. Daí a necessidade de se fazer referência a importantes doutrinadores do ramo do Direito Administrativo e seus
respectivos entendimentos sobre o assunto em questão.

Para José dos Santos Carvalho Filho (2007), tombamento é a forma de intervenção na propriedade pela qual o Poder Público procura proteger o
patrimônio cultural brasileiro, pretendendo preservar a memória nacional.

Na visão de Maria Sylvia Zanella di Pietro (2008), o tombamento define-se como o procedimento administrativo pelo qual o Poder Público restringe
parcialmente o uso, gozo e disposição dos bens de qualquer natureza cuja conservação seja de interesse público, por sua vinculação a fatos memoráveis da história
ou por seu excepcional valor arqueológico ou etnológico, bibliográfico ou artístico.

Já para Celso Antônio Bandeira de Mello (2009), o tombamento é visto como uma intervenção administrativa na propriedade destinada a proteger o
patrimônio histórico e artístico nacional, além de elidir, ou seja, restringir, de forma parcial, os poderes inerentes ao seu titular, uma vez que poderá usar e gozar do
bem, mas não alterá-lo, para não desfigurar o valor que se quer nele resguardar, além de ficar constituído no dever de mantê-lo em boa conservação.

3 Espécies de tombamento

O tombamento pode ser classificado sob vários aspectos: quanto ao procedimento (de ofício, voluntário ou compulsório), quanto à eficácia (provisório ou
definitivo) e quanto aos destinatários (geral ou individual).

O procedimento voluntário ocorre quando o próprio proprietário do bem pede para que o Poder Público realize o tombamento ou quando o proprietário
aceita a notificação recebida para que o bem seja tombado. Já na forma compulsória, o proprietário fica insatisfeito com a notificação, mas o Poder Público não
deixa de tombar mesmo contra a vontade do dono do bem. Esta modalidade difere do tombamento de ofício, pois este incide apenas sobre bens posto apenas no
intuito de públicos enquanto aquela se destina exclusivamente a bens particulares, bastando à Administração, no procedimento de ofício, notificar à entidade pública
a qual pertence o bem que será tombado.

Quanto à eficácia, o tombamento pode ser provisório ou definitivo. Enquanto ainda estiverem sendo feitos os pareceres e as outras medidas administrativas
cabíveis, será provisório a fim de assegurar a preservação do bem até que o tombamento vire definitivo, o que só se verifica quando todo o procedimento já tiver
sido concluído, inclusive com a inscrição do bem no livro de tombo respectivo.

Embora a classificação quanto aos destinatários, inclua, majoritariamente, a modalidade geral ou individual, conforme atinja a um bem determinado ou a
todos os bens de um bairro ou cidade, respectivamente, o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho (2007) tem outra opinião, que não deixa de ser relevante.
Afirma o ilustre autor que o tombamento tem sempre caráter individual, alcançando determinados bens isoladamente, e que o caráter geral seria incongruente com o
instituto, pois quando vários bens imóveis de um bairro, por exemplo, são suscetíveis de serem tombados, não será feito um procedimento conjunto e sim individual.
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O procedimento só atinge a vários bens imóveis ao mesmo tempo porque são coincidentemente vizinhos, gozando de proteção histórica ou cultural, podendo haver
um dos imóveis dentro do mesmo bairro ou cidade histórica que não tenha mais a mesma peculiaridade dos demais, não devendo, portanto, ser tombado.

4 Natureza jurídica do tombamento

A natureza jurídica do tombamento é um ponto muito controverso do estudo, pois cada autor apresenta seu entendimento sobre um enfoque distinto.
Vários aspectos devem ser considerados na análise da natureza jurídica como, por exemplo: se o instituto é atividade administrativa vinculada ou discricionária; se é
caracterizado como servidão ou limitação administrativa, ou ambos ao mesmo tempo, configurando-se como uma figura híbrida; se o instituto deve ser classificado
como declaratório ou constitutivo de direito; se pode ser configurado como uma figura própria ou especial, dentre outros.

Quanto à discricionariedade ou vinculação do procedimento administrativo, parece mais acertada a constatação de que o instituto deve ser desmembrado
em dois momentos. No que tange ao trâmite do processo é atividade vinculada, devido ao fato de todo o procedimento estar disciplinado em lei, devendo o
administrador nela pautar integralmente a sua conduta, sem desviar da finalidade a que o tombamento se propõe. Em relação à valoração do bem quanto aos
aspectos históricos, artísticos e arquitetônicos, por exemplo, a atividade do administrador é discricionária, já que a Lei do Tombamento (Dec.-Lei federal nº 25/37)
deixou em aberto conceito e paradigmas sobre os tipos de bens que devem ou não ser tombados, cabendo à Administração avaliá-los caso a caso, podendo ainda
estar sujeita à análise jurisdicional. Este é o posicionamento majoritário conforme a doutrina citada neste estudo.

Em relação ao tópico que versa sobre limitação e servidão administrativa o debate é interminável, dando ensejo a dissertações de mestrado e teses de
doutorado, pois não há entendimento tido por majoritário, vez que cada autor menciona uma possibilidade diferente. Neste artigo científico, entretanto, tenta-se
explicar a questão da forma mais objetiva possível. Assim, justamente pela sua complexidade, o tombamento deve ser considerado como uma categoria própria e
especial que nem se caracteriza totalmente como servidão nem como limitação administrativa. Desta forma, percebe-se uma aproximação do tombamento com a
limitação administrativa no que se refere ao fato de ambos estarem em favor do interesse público, sendo que apenas o tombamento está ligado a um bem
especificamente determinado. No caso da servidão administrativa, o tombamento dela se aproxima no aspecto da individualização do bem, diferindo, contudo, no
quesito da presença de coisa dominante que é primordial para qualquer servidão. Conforme se vê, difícil classificar o tombamento com características isoladas de um
ou outro instituto, tendo o mesmo, portanto, a sua própria configuração especial, como entende Maria Sylvia Zanella di Pietro (2008).

Por fim, quanto à natureza jurídica do tombamento, ainda é possível considerar o ponto referente à classificação como declaratório ou constitutivo de
direito. Este quesito é muito simples de ser explicado, já que, ao considerar o instituto como uma atividade administrativa vinculada, conforme relatado
anteriormente, pode-se conceituar o tombamento como uma atividade declaratória do relevante valor cultural do bem. Todavia, não se pode também esquecer que,
depois de concluído o procedimento do tombamento, a coisa se transforma verdadeiramente em patrimônio histórico e cultural, havendo uma mudança sobre o
direito de propriedade, ou seja, uma alteração na constituição do direito que a rege, deixando de ser plena e passando a ser parcialmente restrita, pois o proprietário
de bem tombado passa a ter restrições quanto ao uso, gozo e disposição de sua propriedade. Sinteticamente, constata-se que o tombamento refere-se, ao mesmo
tempo, a um ato declaratório, pois declara o valor cultural inerente ao bem, e constitutivo, já que muda o seu regime jurídico.

5 Possibilidade de indenização estatal ao proprietário de bem tombado

A forma como o Estado reage diante de um particular cujo bem foi tombado é o que se pretende analisar neste momento, pois em tal situação o
proprietário sofre inegáveis restrições em seu direito de propriedade, devendo ser recompensado por isto de alguma forma, ou seja, através de um reequilíbrio de
sua esfera jurídica atingida.

A preponderância do interesse público em relação ao privado deve ter um limite, pois se houver dano efetivo ao particular, oriundo de um ato
administrativo, não há justificativa para o Estado eximir-se de responsabilidade, conforme se entende com a interpretação do art.37, § 6º da Constituição Federal
vigente, o qual estabelece a chamada responsabilidade civil do Estado.

De acordo com a teoria da Responsabilidade Civil do Estado, em se verificando o tombamento de um bem particular, com reais prejuízos para o
proprietário, este deverá ver recomposto seu patrimônio, através de uma compensação patrimonial. Assim, mesmo em sendo o instituto do tombamento uma
atividade lícita, amparada por autorização constitucional e infraconstitucional, realizada pela Administração Pública, em vindo a ocasionar prejuízo ao particular,
deverá vir acompanhada de indenização.

O cabimento da indenização ao particular que teve seu bem tombado difere da que é devida nos casos de desapropriação. A finalidade da desapropriação é
tirar o bem do domínio privado e passar para o patrimônio público, extinguindo assim o direito de propriedade do particular em prol do interesse público. No caso
do tombamento, tem-se a possibilidade de indenização quando a Administração Pública, através de ato lícito e legítimo, lesiona direito de outrem de forma indireta e
não como finalidade específica (como no caso da desapropriação).

Assim, vê-se com clareza a possibilidade de indenização compensatória, em matéria de tombamento, por conta da responsabilidade extracontratual do
Estado, em caso de dano efetivo ao direito de propriedade do particular.

Caso o tombamento não acarrete dano ao proprietário do bem, permanecendo o mesmo com o exercício pleno de seu direito de propriedade, ou seja, sem
que haja nenhum prejuízo ou privação aos elementos do domínio, não há desequilíbrio configurado na relação jurídica. Portanto, nestas situações, não é cabível
indenização compensatória, haja vista a inexistência de dano efetivo ao particular.

As situações concretas conflituosas, por sua vez, deverão ser analisadas pelo juiz competente, não havendo condições de se generalizar nenhuma regra fixa
para o cabimento ou não de indenização, já que o prejuízo causado com o tombamento de um bem pode oscilar do nível de irrelevância ou inexistência para o nível
de total comprometimento do exercício do direito de propriedade.

Vale ressaltar, por fim, que a responsabilidade patrimonial extracontratual diante do dano efetivo é objetiva, ou seja, basta que se configure o nexo causal
entre o prejuízo e a ação estatal para que o particular tenha o seu direito de indenização assegurado. É a chamada Teoria do Risco Administrativo.
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6 O tombamento no âmbito do Município de Fortaleza

Há muitos bens no Município de Fortaleza que não podem, em hipótese alguma, ter seu valor histórico relegado. A memória de uma cidade é um direito
fundamental cultural referente à identidade local, devendo, portanto, ser abrangida por uma política de proteção e conservação.

A Constituição Federal de 1988 não deixa dúvidas quanto à competência do Município para proteger bens de valor cultural, monumentos, paisagens e
sítios arqueológicos, estando expressa no art.23, incisos III a VI, a competência concorrente entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para este fim, além
da missão de impedir a degradação destes bens e de promover a educação, cultura, ciência e proteção do meio ambiente. Ao lado do art.23, III a VI da CF, o art.30,
IX estabelece ainda a competência legislativa e administrativa do Município de promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local, observando as
diretrizes das legislações estaduais e federais a fim de suplementá-las.

A Lei Orgânica do Município de Fortaleza traz importante contribuição para a proteção do patrimônio histórico e cultural do Município. Citem-se algumas.
O art.76, XL, por exemplo, firma a atribuição do Prefeito para tomar providências para conservar e salvaguardar o patrimônio municipal. O art.149 da mesma lei
estabelece que o Município possui o dever de preservar, proteger e tentar recuperar o meio ambiente natural e cultural no que pertine à execução do
desenvolvimento urbano. O art.150, III, da mesma forma, faz referência à contenção ou desestímulo da urbanização de áreas que precisam ser preservadas em face
de sua relevância como patrimônio cultural da cidade. Já o art.226, VII e §1º da mesma Lei Orgânica são mais abrangentes, propondo a solidificação da unidade
nacional e a solidariedade entre nações, preservando e difundindo, assim, o patrimônio cultural que não pertence a um ou outro ente federativo em si, e sim, a toda a
humanidade.

A Lei Municipal n.8023/97, hierarquicamente abaixo da Lei Orgânica, disciplina a proteção ao patrimônio histórico e cultural do Município de Fortaleza,
estabelecendo um instrumento próprio de tombamento municipal. O art.31, caput, desta mesma lei municipal, por exemplo, prevê um estímulo, do ponto de vista
fiscal, para os proprietários de bens imóveis tombados que comprovarem estar cumprindo verdadeiramente sua função de preservar o bem.

A Constituição Estadual do Ceará também prevê a figura do tombamento em seu art.294, inciso IV, tratando-o como um dos instrumentos usados pelo
Poder Público para assegurar a função social da propriedade.

O tombamento pode ocorrer em nível federal (IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), estadual (SECULT- Secretaria da Cultura
do Ceará) ou municipal (FUNCET- Fundação de Cultura, Esporte e Turismo). O procedimento para o tombamento municipal de uma edificação pode ser resumido
da seguinte forma: primeiramente, a solicitação de tombamento pode ser feita por qualquer pessoa física ou instituição, devendo-se fazer o encaminhamento ao
Departamento de Patrimônio Histórico da FUNCET; se o bem for privado, deve-se encaminhar a escritura do imóvel; se o bem for público, apresenta-se uma
petição jurídica com documentos contendo o máximo de informações sobre o imóvel; em seguida, é feita avaliação técnica-histórica, estudando os elementos que
justifiquem o tombamento; então o processo é encaminhado para a deliberação do conselho e, caso seja aberto o processo, a Prefeitura tem autonomia para
reconhecer o tombamento ou não, através da homologação.

Uma análise objetiva pode ser feita quanto à preservação dos bens na cidade de Fortaleza. Primeiramente, observa-se que a maior parte do patrimônio
histórico e cultural da cidade está no Centro de Fortaleza, local terrivelmente decadente onde pouco ou nada é feito pela preservação da maioria dos bens tombados
da cidade que ali se encontram. Com o passar do tempo, este bairro deixou de ser residencial e passou a ser basicamente comercial, lugar onde os fortalezenses
abasteciam suas casas de utensílios domésticos e vários outros artigos. Porém, com a transferência das residências para outras localidades da cidade, outros bairros
foram surgindo e formando também os seus comércios e assim o Centro foi sofrendo mais uma vez com a transformação constante de Fortaleza.

Nos tempos modernos, a demolição de bens de valor histórico, como o prédio do Centro Artístico Cearense, o quase desabamento do prédio da Sociedade
União Cearense (descaso da Administração ao permitir a ação degradante de vândalos), o abandono da Praça dos Leões (oficialmente chamada de Praça General
Tibúrcio), habitada por mendigos e usuários de drogas, vem demonstrando, assim, um problema, no sentido  de que o Poder Público não está contribuindo
satisfatoriamente para a manutenção e preservação destes bens importantes para a história da cidade.

 
Em seguida, apresenta-se uma lista exemplificativa de bens tombados em Fortaleza, conforme dados da Wikipedia – A Enciclopédia Livre, nos âmbitos

federal (IPHAN), estadual (SECULT) e municipal (FUNCET):
1.      Antiga Escola Normal;
2.      Antiga Cadeia Pública;
3.      Assembléia Provincial do Ceará;
4.      Banco Frota Gentil;
5.      Bar do Avião;
6.      Capela de Santa Terezinha;
7.      Casa da Câmara da Villa de Arroches;
8.      Casa de José de Alencar;
9.      Casa de Rachel de Queiroz;
10.  Cine Messejana;
11.  Cine São Luiz;
12.  Coleção arqueológica do Museu da Escola Normal Justiniano de Serra;
13.  Colégio Dorotéias;
14.  Palacete Carvalho Mota;
15.  Edifício São Pedro;
16.  Escola de Música Luís Assunção;
17.  Escola Jesus Maria José;
18.  Estação João Felipe;
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19.  Estação Ferroviária da Parangaba;
20.  Prédio do Estoril;
21.  Farol do Mucuripe;
22.  Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção;
23.  Ideal Clube;
24.  Igreja Nossa Senhora do Rosário;
25.  Igreja do Senhor do Bom Jesus dos Aflitos;
26.  Intendência Municipal da Villa de Porangaba;
27.  Lord Hotel;
28.  Mercado da Aerolândia;
29.  Mercado dos Pinhões;
30.  Náutico Atlético Cearense;
31.  Palacete Ceará;
32.  Palácio da Luz;
33.  Palácio do Bispo;
34.  Parque da Liberdade (mais conhecido como Parque das Crianças);
35.  Praça dos Mártires (mais conhecida como Passeio Público);
36.  Praça General Tibúrcio (mais conhecida como Praça dos Leões);
37.  Ponte dos Ingleses;
38.  Santa Casa de Misericórdia;
39.  Secretaria da Fazenda;
40.  Sociedade União Cearense;
41.  Solar Fernandes Vieira (atual Arquivo Público);
42.  Teatro José de Alencar;
43.  Teatro São José

 
Conclusão

Em razão de todo o exposto, observa-se a falta de consciência e esclarecimento não só dos fortalezenses, mas dos brasileiros em geral, quanto às políticas
de preservação e zelo pelo patrimônio, haja vista que pouco adianta a ação eficaz do Poder Público para este fim sem a colaboração da comunidade para manter e
conservar o que foi degradado pela ação do tempo e principalmente do homem, pois este, em uma fração de segundos consegue destruir algo que durou pelo menos
um século, por exemplo, até que fosse descoberto.

Muitas relíquias da Antiguidade que permanecem praticamente intactas até hoje só conseguiram sobreviver ao tempo graças aos cuidados das nações mais
desenvolvidas, possuidoras de cultura suficiente para valorizarem e conservarem os bens de valor histórico, por saberem inclusive que estes podem servir de base
para o alcance de muitos conhecimentos no campo da ciência e tecnologia, dentre outros. Pode-se citar, como exemplo, a sociedade egípcia, que tanto contribuiu
para a humanidade com seus ensinamentos no campo da Medicina, Engenharia, Astronomia, e cujas relíquias se encontram preservadas, em grande número, no
Museu do Louvre, em Paris. Será que esse patrimônio da humanidade, caso fosse descoberto pelos brasileiros em atual nível cultural (pelo menos o da grande
maioria), estaria tão bem preservado, ainda que o Brasil dispusesse dos mesmos recursos financeiros da França? A resposta a esta pergunta está implícita no que se
verifica diariamente em âmbito nacional. É importante frisar que o problema maior não é financeiro, mas cultural. Enquanto o Brasil não investir consideravelmente
em Educação, o nível de cultura permanecerá estagnado no mesmo ponto crítico e o país dificilmente terá uma consciência cultural satisfatória para compreender a
importância de conservar o seu patrimônio e a sua História como um todo.

Este déficit cultural apresentado pelos brasileiros em geral não é apenas fruto da falta de investimento em educação. A raiz do problema é bem mais antiga,
tendo nascido com a colonização portuguesa no país, quando os habitantes da terra descoberta foram obrigados a se despojar de suas origens, abraçando os
ensinamentos impostos pelos colonizadores, com a inevitável perda de seus traços culturais originais.

É imprescindível um investimento considerável na conscientização e educação dos cidadãos brasileiros, principalmente dos cearenses, quanto à importância
da política de preservação do patrimônio histórico e cultural de uma cidade ou país.

Com uma breve leitura de um artigo do jornal O POVO, datado de janeiro de 2006, apenas a título de exemplo, percebe-se a interessante colocação quanto
ao panorama do fortalezense quando se afirma que: “o fortalezense perde gradativamente a oportunidade de recordar: andar pelas ruas que revelam o passado. O
POVO levanta uma reflexão sobre as políticas de preservação do patrimônio histórico edificado da capital cearense. Assunto controverso entre poder público,
sociedade civil e academia, o patrimônio padece frente à especulação imobiliária e ao desapego pela história da cidade. A Prefeitura começa a demonstrar interesse
pela questão e promete divulgar uma agenda de tombamentos[...]”. Infelizmente, os entes públicos começaram a se preocupar um pouco tarde com o tombamento,
pois muitos bens antigos, que já deveriam ter sido tombados há décadas, provavelmente já devem ter sido destruídos com novas edificações autorizadas pelo mesmo
ente que seria responsável por tombar. E os absurdos persistem em atormentar a bela cidade de Fortaleza, que tão melhor e mais bem cuidada poderia ser, desde que
estivesse nas mãos de administradores mais competentes e de um povo mais consciente de suas reais necessidades.

Vale ressaltar, por oportuno, a preservação do patrimônio histórico e cultural como um direito fundamental garantido pela Constituição Federal vigente, já
que atinge à coletividade como um todo, caracterizando-se, ainda, como um direito difuso, assim como o direito à memória. Os referidos direitos, quando violados,
acarretam prejuízos incalculáveis para a nação e para cada cidadão individualmente, como sendo parte integrante da sociedade brasileira.

Por fim, é inegável a sensação de que o presente estudo aqui não se esgota, sendo este um primeiro contato com as diretrizes básicas do tombamento, cujo
tema está sempre aberto a novas investigações.
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O DIREITO FUNDAMENTAL À ÁGUA E A CONSTITUIÇÃO DE 1988

THE FUNDAMENTAL RIGHT TO WATER AND THE BRAZILIAN CONSTITUTION OF 1988

GUSTAVO FRANÇA GOMES

RESUMO

A Constituição de 1988 consagrou o direito de terceira geração ao ambiente saudável como direito
fundamental. Entretanto, o significado dessa proteção constitucional continua indefinido. Em relação à água,
persistem ainda muitas dúvidas quanto ao regime jurídico de propriedade a ser aplicado na gestão desse
recurso natural. Público, difuso, comunitário, ambiental, público não-estatal e, ainda, o privado, são algumas
das classificações encontradas na doutrina jurídica para determinar o regime de propriedade sobre a água.
Quando a escassez dos recursos hídricos ameaça o planeta Terra, com estimativas da UNESCO apontando
que até 2020 cerca 4 bilhões de pessoas não terão acesso a água potável, essas definições tornam-se
imprescindíveis para resolver os diversos conflitos ambientais, nacionais e internacionais, e disputas sociais
pela água. Contudo, a solução para tais controvérsias não será obtida apenas no interior do campo da
dogmática jurídica. Somente uma análise transdisciplinar possibilitará então uma interpretação para a
proteção constitucional que conjugue o regime jurídico de propriedade da água com o princípio da dignidade
da pessoa humana.

PALAVRAS-CHAVES: Direito fundamental; Constituição de 1988; Meio Ambiente; Regime de
propriedade da água.

ABSTRACT
The Brazilian Constitution of 1988 admitted the third-generation human right to a healthy environment as a
fundamental right. However, the meaning of this constitutional protection remains undefined. In relation to
water, there are still many doubts regarding the legal regime of property to be applied in the management of
this natural resource. Public, diffuse, communitarian, environmental, non-governmental public, and private
are some of the classifications found in legal doctrine to determine the property regime on water. When the
scarcity of hydric resources is threatening the planet Earth, with UNESCO estimates pointing that by 2020
around 4 billion people will not have access to drinking water, these definitions become vital to resolving
various national and international environmental conflicts, and water disputes. However, the solution to such
disputes will not be achieved within the field of legal dogmatic. A transdisciplinary approach is required to an
interpretation of this constitutional protection that combines the legal regime of ownership of water with the
principle of human dignity.
KEYWORDS: Fundamental right; Brasilian Constitution of 1988; Environment; Property regime on water.

No início do século XXI, há crescente preocupação em relação à possível escassez mundial da
água.  A água é um recurso natural essencial à manutenção da vida dos seres humanos. Nos últimos anos
recrudesceu então o debate sobre a sua utilização e preservação.

Governantes e ambientalistas apresentam posições alarmistas quanto à possibilidade de crise de
abastecimento. Segundo dados apresentados pela Unesco, se a tendência atual for mantida, até 2025 cerca de
4 bilhões de pessoas, o equivalente à metade da população mundial, não terão acesso a água potável.
Estaríamos diante de uma grave “crise da água” (PETRELLA, 2004, p. 27).

Quando a escassez dos recursos hídricos ameaça o planeta Terra, torna-se imprescindível para o
Direito avançar na regulação da gestão dos recursos hídricos para garantir a preservação dos direitos
fundamentais e o próprio Estado Democrático de Direito.

 
A Constituição de 1988 e as controvérsias quanto ao regime de propriedade das águas

 
A Constituição de 1988, em seu art. 225, consagrou o direito de terceira dimensão ao ambiente

equilibrado e saudável como um direito fundamental. Entretanto, o significado e alcance dessa proteção
constitucional continuam imprecisos o que demanda maiores esforços de regulamentação legislativa,
interpretação jurisprudencial e a criação de mecanismos de preservação do meio ambiente para as gerações
futuras.

Em relação à água, persistem ainda muitas dúvidas quanto ao regime jurídico de propriedade a ser
aplicado na gestão desse recurso natural. Essa indefinição jurídica tem como conseqüência o acirramento das
disputas sócio-ambientais e o aumento das lesões aos direitos fundamentais.

 Atualmente, há diversos e antagônicos entendimentos jurídicos acerca do regime de propriedade
das águas. A doutrina civilista segue atrelada a uma concepção privada da gestão fundada na classificação do
Código Civil de 1916 e no Código de Águas de 1934 na qual é admitida a existência de águas particulares no
ordenamento jurídico nacional. Contudo, tal entendimento não se restringe aos civilistas e, ao contrário,
encontra amparo em administrativistas como Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
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Águas particulares definem-se por exclusão: são as situadas em terrenos particulares,
desde que não estejam classificadas entre as águas comuns de todos, ás águas públicas
ou as comuns, art. 8o do Código de Águas (DI PIETRO, 2005, p.632).

 
No entanto, hoje há entendimento majoritário da doutrina em sentido oposto no qual afirma-se que

o regime de propriedade foi alterado significativamente pelo constituinte de 1988. Conforme denominou
Eduardo Coral Viegas, verificou-se um processo de “publicização” das águas, com a completa transferência
da sua propriedade para o patrimônio público. Viegas frisa que a Constituição de 1988 revogou tacitamente
o Código de Águas na parte que admite a existência das águas particulares:

 
Há ainda, como já se grifou, pequena parcela de autores que mantém a posição de que
continua existindo a classe das águas particulares no Brasil, o que fazem baseados no
Código de Águas, revogado no tópico, segundo a melhor tendência. (...) Conjungando-
se, portanto, o art. 225, caput, da Constituição, com o art. 99, I, do Código Civil,
conclui-se que a água é um bem de uso comum do povo, como já assentou, inclusive, o
Superior Tribunal de Justiça em recente julgado (VIEGAS, 2005, p. 88 e 89). 

 
Atualmente, essa definição das águas como um bem de uso comum do povo é a interpretação

predominante, à luz da Carta Magna de 1988, sobre o novo regime dominial da água, pois, como afirmou
José Afonso da Silva, “toda água, em verdade, é um bem comum de todos” (SILVA, 2000, p.116).

Longe de resolver definitivamente a insegurança jurídica presente na discussão sobre a propriedade
da água, essa classificação suscita diversas contradições que não foram ainda satisfatoriamente eliminadas.
Uma primeira questão refere-se a possibilidade da transferência do domínio das águas dos particulares para o
Estado sem que houvesse indenização aos proprietários. Considerando-se que a Constituição de 1988
inscreveu entre suas cláusulas pétreas o direito adquirido e a propriedade privada, não parece simples
vislumbrar a perda da propriedade privada sobre as águas sem o correspondente surgimento do direito à
indenização:

 
 

Há razoabilidade em sustentar que o “Direito adquirido” (art. 5o, XXXXVI, da CF)
socorre esses proprietários particulares no sentido de obterem indenizações dos Estados
quando estes pretenderem o domínio das águas referidos no art. 8o do Código de Águas
(MACHADO, 2002, p. 30).

 
Como não há notícias, tanto no âmbito administrativo quanto no judicial, da indenização de

proprietários pela expropriação das suas águas, surge uma contradição que, conforme observou Paulo
Afonso Leme Machado, não é razoável.    

Em sentido diverso, outros autores rechaçam o direito à indenização aos proprietários de imóveis,
com águas particulares, pela diminuição dos seus patrimônios. Para Eduardo Coral Viegas e Solange Teles
da Silva, como o poder constituinte é originário, ilimitado e incondicionado, não precisou respeitar o direito
à propriedade sobre as águas particulares previsto no art. 526 do Código Civil de 1916 e no art. 8o do
Código de Águas. Por conseguinte, não haveria que se pleitear indenização pela perda de tal direito:

 
O constituinte de 1988, ao optar pela dominialização das águas subterrâneas rompeu
com o sistema jurídico anterior e não é possível sustentar que exista um direito adquirido
em matéria de águas subterrâneas particulares (SILVA S., 2003, p. 174-175).

 
Contudo, não parece tão simples considerar, dentro de um ordenamento jurídico capitalista,

fundado na livre iniciativa e na propriedade privada, a expropriação de qualquer bem sem indenização.
Admitir tal possibilidade seria atribuir legitimidade a hipótese esdrúxula de determinado cidadão investir
todos os seus recursos na aquisição de terreno, para uso de grande açude, depois ser expropriado dessa
reserva de água sem qualquer indenização além de ficar obrigado a adquirir a água para seu terreno por
outorga onerosa. Essa situação agrava-se ainda mais quando alguns autores defendem a possibilidade de
indenização por revogação da outorga que é ato administrativo precário inferior ao contrato de compra e
venda.     

Outra contradição da classificação das águas como bem de uso comum do povo é derivada
justamente das conseqüências jurídicas desse enquadramento. Na definição doutrinária tradicional, bens de
uso comum do povo são aqueles que podem ser livremente utilizados sem necessidade de prévia autorização
pela Administração. [1]

Evidentemente essa regra não se aplica a utilização das águas haja vista que são os próprios
defensores do processo de “publicização” que destacam a necessidade da devida outorga prévia de uso.
 Definir então as águas como bem de uso comum do povo implicaria em dispensar a autorização
administrativa para seu consumo.
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Principalmente em relação às águas doces, que são objeto de maior disputa, essa contradição deixa
margem para conflitos e insegurança justamente onde se precisaria de mais clareza jurídica. Para tentar
superar essa contradição, os que consideram a água um bem comum do povo identificam no instrumento da
outorga, previsto na lei 9.433/1997, uma exceção à regra da liberdade de fruição desses bens:

 
Essa regra não é absoluta, podendo a lei ou ato administrativo restringir o uso dos bens
comuns em decorrência de suas peculiaridades. Cite-se, por exemplo, o caso do bloqueio
temporário de uma rua para a realização de atividades carnavalescas. Nessa hipótese a
rua não poderá ser mais utilizada por todos, embora não perca o enquadramento de bem
de uso comum. Assim, ocorre, de igual forma, com a água (VIEGAS, 2005, p.90).   

 
Contudo, essa solução também não parece por fim ao problema. No exemplo citado por Viegas, a

exigência de prévia autorização para o uso particular da rua é uma exceção. A regra é a utilização das vias
públicas pela livre circulação de todos os cidadãos sem prévio controle pela Administração Pública.

Já em relação a utilização da água, o que se pretende é justamente o contrário. A regra deve ser a
exigência da outorga, prévia e onerosa, para o uso da água. Diferentemente, a exceção seria a livre utilização
sem necessidade de outorga nos casos de “volumes insignificantes” conforme previsto no art. 12, § 1o, da lei
9.433/1997 e art. 5o, parágrafo único, da Resolução n. 16/2001 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

 Ao transformar regra em exceção, desvirtua-se assim o próprio sentido do instituto, imprimindo
mais confusão e afastando-se a solução jurídica definitiva. Procurando reduzir tais contradições, alguns
autores vêm defendendo a superação da dicotomia existente no direito positivo brasileiro expressa na
classificação dos bens em públicos ou privados. Ana Paula Bento Graf, por exemplo, sustenta uma terceira
espécie com o enquadramento da água como um “bem ambiental”:

 
(...) sendo a água um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
não se lhe pode negar a natureza jurídica de bem difuso ambiental (grifos meus). Sua
utilização, por este motivo, está condicionada à manutenção do equilíbrio ecológico do
ambiente. Isto logicamente não quer significar que todo e qualquer uso implique um
desequilíbrio juridicamente relevante, mas configura um limite fundado na
sustentabilidade ambiental, que deve ser observado por todos, Poder Público e
coletividade (GRAF, 2000, p.55 e 56)

 
A existência de outro gênero de bem, distinta da tradicional divisão entre público e privado, vem

ganhando assim ressonância entre aqueles que identificam a coexistência de princípios privatisticos e
publicisticos na gestão da água. Radicalizando tal perspectiva, alguns autores defendem que, após a
promulgação da Constituição de 1988, não seria admitida sequer a existência das águas públicas de uso
comum do povo.

Ao defender a natureza de bem ambiental das águas, Celso Antonio Pacheco destaca que a Carta
Magna de 1988 não seria compatível não apenas com a existência das águas particulares mas também com a
própria classificação da água como bem público de uso comum:

 
Como bem ambiental que é, definida pelo art. 225 da Constituição Federal, a água desde
1988 deixou portanto de ser considerada bem público sendo incompatíveis com a Carta
Magna os arts. 99, I, e 100 do novo Código Civil. (FIORILLO, 2003, 404)

 
Observa-se consequentemente que a pacificação da discussão sobre o regime dominial das águas no

Brasil está ainda distante do seu desfecho. As águas continuam indistintamente sendo enquadradas nos
conceitos de “bens particulares”, “bens públicos”, “bens públicos de uso comum do povo”, “bens difusos”;
“bens ambientais”, “bens difusos ambientais”, “bens comunitários”, “bens públicos não-estatais” dentre
outras classificações encontradas nas ciências jurídica e ecológica sobre o tema.

A indefinição é tamanha que alguns autores preferem ignorar a natureza jurídica da água e destacar
apenas a importância do regime jurídico aplicado a sua gestão. É nesse sentido que Paulo de Bessa Antunes
reconhece a aplicação de diversos regimes jurídicos dominiais:

 
O regime jurídico aplicável aos recursos hídricos é, provavelmente, aquele que melhor

demonstra as peculiaridades do Direito Ambiental. As águas podem estar submetidas a
regimes jurídicos de Direito Privado ou de Direito Público; podem ser de propriedade
pública ou privada e, qualquer que seja o regime jurídico ao qual estejam submetidas, são
merecedoras de tutela jurídica especial (ANTUNES, 2009, p.724).

 
Essa tutela especial, porém, somente poderá ser obtida com o estabelecimento de regras e princípios

garantidores da proteção constitucional ao meio ambiente saudável e a preservação dos recursos naturais.
Como enunciou Celso Antonio Bandeira de Mello, “toda e qualquer noção jurídica, (...) só tem préstimo e
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utilidade se corresponder a um dado sistema de princípios e regras; isto é, a um regime, a uma disciplina
peculiar” (Bandeira de Mello, 2005, p. 634).

Desse modo, tal qual na mitologia simbólica de Ouroboros, volta-se para o ponto de partida da
questão. Determinar a tutela especial destinada à proteção das águas é estabelecer as regras e princípios
aplicados a este bem natural. Estabelecer tais regras e princípios, por sua vez, significa identificar o seu
regime jurídico. Por fim, identificar o regime jurídico de propriedade corresponde a definir a natureza jurídica
da água. O rompimento desse verdadeiro círculo vicioso, no entanto, não é possível apenas no interior da
ciência jurídica em perspectiva positivista que desconsidere a totalidade dos fenômenos ambientais:

 
A essa forma de vida corresponde o espírito da ciência positivista que divide a totalidade
social em conexões particulares de sentido e atividade, não as considerando como
momento unicamente relativos de uma realidade social unitária mas – pense-se, por
exemplo, na doutrina pura do direito de Kelsen – como sistemas  plenamente
independentes, autônomos e fechados do direito, a economia e o Estado, com o qual,
como reconheceu Dilthey, permanece em desarmonia ante a complexa conexão do
acontecer histórico (HELLER, 1968, p.132)

 
Não é possível assim uma compreensão da realidade social com o recurso exclusivo ao debate no

sistema fechado da dogmática jurídica. Estabelecer a natureza jurídica da água, no marco legal de 1988,
como bem público, privado ou difuso ambiental, requer a análise das relações históricas e sociais entre os
homens nas quais o Direito é apenas uma das suas múltiplas dimensões.

O estabelecimento das regras e princípios aplicados às águas pelo constituinte de 1988 obriga
consequentemente ao diálogo transdisciplinar com a história, a sociologia, a ciência política, a biologia dentre
outros ramos do conhecimento necessários para garantir a efetividade dos direitos fundamentais sociais e
ambientais, pois conforme sublinhado por Bobbio:

 
O problema filosófico dos direitos do homem não pode ser dissociado do estudo dos
problemas históricos, sociais, econômicos, psicológicos, inerentes a sua realização: o
problema dos fins não pode ser dissociado do problema dos meios. Isso significa que o
filósofo já não está sozinho (BOBBIO, 2004, p. 24).

 
Nesse sentido, o presente estudo se dispõe a procurar, para além da dogmática jurídica, uma

interpretação do regime de propriedade da água na Constituição de 1988 que considere a totalidade dos
fenômenos históricos, sociais e políticos que lhe deram origem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretação sócio-jurídica para a evolução legislativa do regime de propriedade da água
 
A crescente preocupação em relação à possível “crise” mundial da água suscita intensas discussões

governamentais e debates na sociedade civil sobre a necessidade urgente da conscientização da população
sobre os riscos da escassez e da consequente necessidade da adoção de medidas preventivas:

 
Diante de uma oferta de água praticamente fixa, desigualmente distribuída e muitas
vezes mal utilizada, descobrimos então uma demanda em alta, até mesmo exponencial
por todos os lugares. O desequilíbrio é maciço, e nada faz pensar que se possa resolver
logo. E, certamente, não de maneira natural. O estresse hídrico, hoje ainda uma exceção,
poderia se tornar norma em alguns decênios (CAMDESSUS, 2005, p. 122).

 
Essa preocupante previsão foi apresentada na obra organizada pelo ex-diretor-geral do Fundo

Monetário Internacional Michel Camdessus e corroborado por inúmeros estudiosos do tema. Nessa
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perspectiva, se as sociedades continuarem a tratar a água como um bem infinito e renovável, em breve o
planeta Terra entrará num período de colapso hídrico. A solução encontrada por Camdessus e por outros
especialistas em matéria de água e de finanças internacionais aponta para a conscientização da população e
dos governos para o que eles denominam “valor da água”.

Esse conceito de “valor” utilizado refere-se a mais do que o reconhecimento da essencialidade da
água para manutenção da vida humana. A referência ao valor da água corresponderia ao seu valor
econômico aferido nas trocas no mercado. Para esses autores, a fixação de um preço correspondente em
dinheiro para cada litro de água seria a única solução possível para frear o consumo crescente desse recurso
escasso.

Seria então necessário que os Estados adotassem leis reconhecendo o valor econômico da água,
pois “a água deve pagar a água”. Enquanto os Estados permitissem o uso gratuito da água, o desperdício
seria incentivado. A partir dessa premissa sustenta-se a adoção do princípio do usuário-pagador pelos
governos como solução para a ameaça de escassez ao estabelecer “incentivos econômicos capazes de
desenvolver melhores comportamentos”.[2]

Essa solução para o problema da escassez dos recursos hídricos de fato tende a predominar em todo
o planeta. Dos países capitalistas centrais, passando pelos países capitalistas emergentes, até os países
periféricos na África, Ásia e América Latina, a cobrança pela água está sendo implementada.

As principais multinacionais da água como as francesas Suex-Lyonnaise des Eaux, Vivendi-
Genèrale des Eaux e Saur-Bouygues, a americana Bechtel, a anglo-alemã RWE concentram a maior parte
das concessões nas principais cidades do mundo e juntamente com as grandes companhias do ramo da água
engarrafada como a suíça Nestlé e a francesa Danone movimentam bilhões de dólares anualmente com a
venda do novo e valioso produto.

Durante a década de 1990 foi então marcante o avanço das multinacionais sobre o antigo setor do
serviço de distribuição de água e coleta de esgoto. Os investimentos de capital eram recuperados através do
retorno obtido principalmente com as tarifas cobradas dos usuários.

No entanto, essa nova gestão da água encontrou obstáculos nas antigas relações econômicas,
políticas e culturais. A água ainda hoje é utilizada para diversos fins que vão desde o mais elementar, para
saciar a sede, até o uso místico em rituais religiosos como o batismo. Na Índia, por exemplo, a atividade
sagrada dos casamentos coletivos às margens do rio Ganges, reúne uma multidão de mais de um milhão de
pessoas.

Portanto, “dotar a água de um valor econômico” não é tarefa simples. Esse processo de apropriação
e transformação da água em nova e lucrativa mercadoria exigiu mudanças nos costumes e nas tradições que
mantinham com a água antigas relações comunitárias de uso. Para isso, o direito tem sido fundamental
através da implementação das reformas nas legislações dos Estados nacionais para obrigar as suas
populações a abandonarem essas tradições antigas e se adequarem aos pressupostos do novo modelo de
gestão dos recursos hídricos.

Dentre essas mudanças significativas, encontra-se aquelas referentes ao regime de propriedade da
água que, no Brasil, passou por um processo de importantes transformações. O conceito de propriedade
privada tem origem nas formulações desenvolvidas por John Locke no século XVII. Esse conceito de
propriedade privada permanece, entretanto, atual e relevante, para a compreensão das sociedades
contemporâneas:

 
Embora a água que corre na fonte seja de todos, quem poderia duvidar que na bilha está
somente a que pertence a quem recolheu? Pelo trabalho tirou-a das mãos da natureza
onde era comum e pertencia igualmente a todos e, de tal forma, dela se apropriou para si
mesmo (LOCKE, 1978, p. 46).

 
Observa-se que, ao considerar a propriedade privada resultado da transformação da natureza pelo

trabalho humano, Locke não historiciza a natureza, mas, ao contrário, naturaliza a propriedade. Essa
particularização da natureza que permite a sua apropriação individual está no cerne da fundamentação da
propriedade privada e, por conseguinte, das sociedades modernas.

A propriedade como conceito do Direito não é, portanto, uma lei da natureza, mas, sim, uma
“ficção”. A função dessa ficção é dar ao invisível – o pensamento do homem – o caráter visível – a
propriedade privada. Essa ficção jurídica, por si só, não é útil para explicar as sociedades capitalistas
(EDELMAN, p. 143, 2001).

Sem essa premissa, difícil seria a apreensão de fenômenos sociais como a ampliação do direito à
propriedade sobre a paisagem de uma cidade inteira, hipótese estudada por Edelman, ou mesmo a
expropriação da água no Brasil. Desse modo, o processo de transformação da água em mercadoria deve ser
compreendido a partir das diferentes relações estabelecidas pelos homens entre si em períodos e regiões
historicamente determinadas.

Usada curiosamente como exemplo por Locke há quatro séculos, atualmente a água ainda desperta
a cobiça dos homens. Avança a compreensão da água como um bem de valor econômico, ou seja, como mais
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uma mercadoria a ser adquirida através do mercado. Marx, no entanto, destacou que toda mercadoria oculta
uma relação social de produção (MARX, 1984, p. 32-53).

Por conseguinte, desvendar as relações ocultas na mercadoria-água é indispensável para aqueles que
pretendem contribuir teoricamente para superação da crise da água.  Cada alteração legislativa deve ser
analisada a partir da sua inserção nessa dinâmica social. A interpretação da evolução do regime de
propriedade das águas ou de outros bens naturais faz parte das relações sociais estabelecidas entre os
homens em determinado tempo e lugar.

Em breve histórico da legislação sobre a água no Brasil, é possível a identificação de três momentos
distintos do regime de propriedade das águas no Brasil: a propriedade particular, a propriedade pública e a
propriedade pública não-estatal ou, como preferem os ambientalistas, propriedade “difusa ambiental”.

Em um primeiro momento, que podemos considerar privatístico, houve a prevalência da
propriedade particular. As primeiras leis aplicadas no Brasil, referentes a matéria, o Código Civil de 1916 e o
Código de Águas de 1934 adotavam este regime ao reconhecer como sendo “particulares as nascentes e
todas as águas situadas em terrenos que também o sejam” (art. 8o do Decreto 24.643/1934). Garantia-se,
assim, o direito à propriedade das águas aos donos do terreno onde estas se situavam. Igualmente, esse
direito foi previsto no Código Civil de 1916 que incluía a propriedade da água subterrânea como decorrência
da propriedade do terreno:

 
Art. 526 – A propriedade do solo abrange a do que lhe está superior e inferior em toda a
altura e em toda a profundidade, úteis ao seu exercício.

 
Em uma segunda etapa histórica, houve a predominância da propriedade pública da água. As

Constituições de 1946, 1967, a Emenda Constitucional no 1 de 1969 e, principalmente, a Constituição de
1988 atribuíam aos Estados da federação a propriedade sobre as águas. A propriedade estatal permitiu a
expansão dos serviços de saneamento, distribuição de água e coleta de esgoto em todo o território nacional
através da criação de companhias estaduais de abastecimento (CEABs).

Por fim, pode ser destacada a tentativa de superação através da Lei 9.433 de 1997 da dicotomia
anteriormente estabelecida entre propriedade particular e propriedade pública. O impreciso conceito de
propriedade difusa procura acomodar princípios e regras contraditórios dos regimes público e privado.

Os juristas que se debruçaram sobre essa evolução legislativa do tratamento dispensado aos
recursos hídricos são quase unânimes em destacar as mudanças no regime de propriedade da água como
conseqüência da ampliação da consciência ecológica no final do século XX. O juiz federal Vladimir Passos
de Freitas, por exemplo, ressalta ser necessária “a conscientização dos juízes, no sentido de que na
interpretação das normas que tratam da água deve ser levado em consideração tratar-se de um bem público,
finito e de valor econômico” (FREITAS, 2001, p. 27). Em igual sentido, Luciana Cordeiro de Souza conclui
que:

 
  a partir do Código das Águas, onde há a predominância do entendimento do bem água
como sendo de natureza privada, aos poucos o Estado foi percebendo, face às grandes
secas no Nordeste do país, a crescente preocupação com a coletividade, com o bem
social; a água passou a ser vista gradativamente como bem público, e, com a
promulgação da atual Constituição, a sua natureza jurídica passou a ser difusa (SOUZA,
2005, p. 89).

 
Conforme compreendem esses juristas, o direito à água, se for interpretado como o acesso gratuito

a este bem, incentivará o desperdício e a má utilização da água. Imputar um valor econômico à água
significaria criar embaraços para seu uso inadequado, pois a escassez elevaria o preço que, por sua vez,
desestimularia a demanda. A “mão invisível” do mercado zelaria pelo equilíbrio entre a demanda e a oferta
dos recursos hídricos no planeta.

Não obstante o inegável interesse ambiental sobre os recursos hídricos, o processo de explicação da
publicização da água e principalmente de suas conseqüências não se esgota na motivação ecológica. As leis
sobre as águas no Brasil não foram resultado exclusivo da evolução da racionalidade jurídica que passou a
incorporar preocupações com a preservação dos recursos naturais do planeta. Para além dessa perspectiva,
verifica-se uma intensa disputa na sociedade sobre a gestão desse bem.

É evidente que não se pode ignorar a importância dos movimentos ambientais e a sua pauta política
ideológica de preservação do planeta. No entanto, não se pode negligenciar, como elemento da interpretação
das mudanças na legislação, o interesse das sociedades empresariais num crescente mercado mundial que
movimenta bilhões de dólares com a venda da água:

 
O que se nota é que em nível global, só um punhado de sociedades domina o mercado e,
freqüentemente, são as filiais que são contratadas para os trabalhos. Note-se que 70% do
mercado privado são dominados pelas firmas francesas Vivendi, Suez-Lyonnaise e
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Saur/Bouygues; a alemã RWE e sua filial Times Water sendo pesos-leves (BOUGUERRA,
2004, p. 145 e 146).

 
Devido a grande importância dessas sociedades para as economias nacionais, os governos desses

países atuam junto às organizações internacionais multilaterais e aos outros governos para garantir a
exportação de capitais através da venda de produtos e serviços. O Estado francês, a companhia Suez-
Lyonnaise des Euax e o Banco Mundial foram responsáveis, por exemplo, pela fundação do Conselho
Mundial da Água (WWC) e a Parceria Global da Água (GWP) que zelam pelas suas posições privilegiadas
no crescente mercado mundial da água por meio de iniciativas como a Declaração de Dublin, principal
parâmetro internacional para defesa da mercantilização da água:

 
A água tem um valor econômico em todos os seus vários usos e deveria ser reconhecida
como um bem econômico. Seguindo este princípio, é especialmente crucial reconhecer o
direito básico de todos os seres humanos a terem acesso à água potável e ao saneamento
a um preço que possam pagar. A inabilidade em reconhecer o valor econômico da água
no passado levou ao desperdício e a usos que foram prejudiciais ao meio ambiente.
Gerenciar a água como um bem econômico é um passo importante para a obtenção de
um uso eficiente e igualitário, e para o encorajamento da conservação e proteção dos
recursos hídricos (Declaração de Dublin sobre a água em uma perspectiva de
desenvolvimento, ONU, 1992).

 
Igualmente instituição internacionais multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional, tem

explicitados seus objetivos estatutários da promoção dos investimentos privados no exterior. Desse modo,
em 1999, Moçambique teve que privatizar as suas águas, passando a gestão para a multinacional Saur-
Bouygues, para conseguir autorização para obtenção de empréstimos no valor de 117 milhões de dólares
junto ao Banco Mundial (BOUGUERRA, 2004).

No Brasil, entre as empresas públicas e sociedades de economia mista que integram a administração
indireta do Estado, 15 das maiores destas apresentaram conjuntamente um volume de vendas que atingiu
mais de 5 bilhões de dólares em 2005.[3]

Com patrimônio líquido ajustado de cerca de 13 bilhões de dólares, observa-se que
indubitavelmente essa área de atuação dos serviços de distribuição de água, ainda hoje muito restrita ao
Poder Público, é um atrativo escoadouro para o capital que busca investimentos para manter elevadas as suas
taxas de lucro. É precisamente a entrada do capital privado a principal característica do setor de saneamento
do Brasil nesta primeira década do século XXI.   

Nota-se, portanto, significativa mudança no tratamento social dispensado a gestão da água. Há
alguns anos, a água tinha como principal valor a sua utilização para saciar a sede dos seres humanos. Desse
modo, o uso da água era protegido pela legislação que assegura a propriedade privada da água. A
propriedade da água, no entanto, nesse primeiro momento, se aproxima da noção de res communis, ou seja,
era considerada coisa da natureza que não pode ser apropriada por ninguém.

Não é contraditório afirmar que a propriedade privada sobre a água prevista no Código Civil de
1916 e no Código de Águas de 1934 não diz respeito à apropriação privada desse recurso. Em ambos os
diplomas legais, a proteção dada à água refere-se justamente ao seu valor de uso, ou seja, a sua utilização
para satisfação das necessidades essenciais dos homens. Não por acaso o artigo 565 do Código Civil, por
exemplo, estabelecia que os proprietários das águas, após satisfeitas as necessidades de seu próprio
consumo, não poderiam “impedir o curso natural das águas pelos prédios inferiores”.

Essa disposição e outras, como liberdade para o uso pessoal das águas fluviais, demonstram que,
nesse primeiro momento, a propriedade privada da água associava-se também à idéia de liberdade humana. O
espaço privado era uma “emanação espacial da pessoa” e, como tal, a propriedade privada sobre este
significava a preservação da própria liberdade individual. A propriedade privada nessas primeiras
codificações não tinha como finalidade principal garantir a propriedade sobre uma mercadoria a ser vendida.

Mudança significativa no regime se deu quando a água passa a ser percebida pelo seu valor
econômico. Esse valor, frisado pelos defensores da cobrança da água, corresponde àquele estabelecido nas
relações sociais de troca. Marx quando analisou as mercadorias distinguiu principalmente dois fatores: o
valor de uso e o valor de troca. O valor de uso somente se realizaria através do consumo da mercadoria.
Desse modo, afirma que “quem com seu produto satisfaz sua própria necessidade cria valor de uso, mas não
mercadoria. Para produzir mercadoria, ele não precisa produzir apenas valor de uso, mas valor de uso para
os outros, valor de uso social” (MARX, 1983, p. 49).

Percebe-se, então, que para a água tornar-se uma mercadoria era necessário que deixasse de ter
apenas valor de uso. Era preciso que esta adquirisse também um valor na troca no mercado. Contudo, se os
indivíduos tinham garantido o livre acesso à água, esta jamais seria trocada por outros produtos no mercado,
pois cada cidadão poderia adquiri-la gratuitamente em seus próprios poços, açudes ou mesmo se abastecer
com as águas públicas.
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O Código de Águas e a garantia à propriedade privada da água prevista no Código Civil eram então
obstáculos para a transformação da água em mercadoria, ao prever o seu uso gratuito e interditar a troca por
outros produtos ou seu equivalente em dinheiro.

Nota-se que, paradoxalmente, a propriedade privada da água configurava uma barreira para a sua
transformação em mercadoria. Esse empecilho para a criação e exploração da nova mercadoria somente
poderia ser removido pelo Estado através da expropriação das águas particulares efetivadas na disposição
contida no artigo 26, I, da Constituição de 1988. A “publicização” da água, realizada pelo constituinte de
1988, passou para o domínio dos Estados da federação a propriedade da água, obrigando a aquisição desta
unicamente por meio do mercado, pois as águas particulares imediatamente após a promulgação do texto
constitucional tornaram-se propriedade estatal.

O Estado aparece então como instrumento fundamental para a superação dessas dificuldades
culturais e políticas para o negócio da água. Para isso, vem exercendo duas funções primordiais: legalizar a
expropriação da água e impedir o uso direto e pessoal da água pela coerção estatal como, por exemplo,
através da vedação a utilização dos poços artesianos como estipulado pelo Decreto-Lei 40.156 do Estado do
Rio de Janeiro.

Inibida o uso direto da água para consumo próprio, dotando a água de valor econômico, completa-
se a sua transformação em mercadoria. Processo semelhante já havia se verificado no Brasil em relação às
propriedades imobiliárias. Em 1850, quando entrou em vigor a Lei de Terras no Brasil houve também a
expropriação das terras. Maria Sylvia Di Pietro destacou que essa legislação tornou públicas todas as
chamadas terras devolutas, legitimou a propriedade privada da terra e instituiu o contrato de compra e venda
como única forma de alienação da propriedade da terra (DI PIETRO, 2005).

O sociólogo José de Souza Martins percebeu que este processo de publicização da terra era
indispensável para a sua transformação em mercadoria. A publicização e a mercantilização da terra eram
então faces da mesma moeda, pois, se todo o território brasileiro estivesse livre para a posse de quem lhe
quisesse cultivar, a propriedade da terra nada significaria. Era necessária a transformação da terra em
mercadoria – de propriedade pública ou privada – para que esta tivesse algum valor pecuniário.

Com a publicização das terras devolutas, houve uma transferência de valor do escravo para a terra.
Nesse sentido, Souza Martins destaca que quando o trabalho era cativo a terra podia ser livre, no entanto,
quando o trabalho passa a ser livre, a terra torna-se obrigatoriamente cativa (SOUZA MARTINS, 1986).

Analogicamente, a denominada “publicização da água” na Constituição de 1988 cumpre função
semelhante à que desempenhou a Lei de Terras em 1850. Embora tenha tornado as águas públicas, esse
processo foi necessário para a privatização da água e a sua transformação em mercadoria.

Tanto no caso das terras quanto no das águas, o Estado teve função de destaque nessa espoliação.
Sem o Estado seria impossível acabar com o direito à propriedade privada sobre a água, que dava a cada
indivíduo a garantia ao seu livre uso para satisfação de suas necessidades essenciais. Em primeiro lugar, há
que se indagar como seria possível outorgar, por meio de autorização ou outro instituto, o uso da água a
grandes sociedades empresariais antes da Constituição de 1988, com a vigência do Código de Águas que
garantia a propriedade particular sobre esse recurso.

A proteção a esse direito inviabilizava completamente o negócio da água. Não seria admitido que se
fosse retirado o direito à propriedade da água dos particulares para simultaneamente se outorgar esse bem a
outro particular para que este, de forma onerosa, auferisse lucros na revenda do produto para os mesmos
particulares que haviam sido expropriados. Conclui-se que a expropriação constitucional das águas
particulares levada a cabo pelo poder constituinte foi bastante conveniente para os interesses dessas
sociedades privadas se prescindir mesmo do correlato direito à indenização para todos os atingidos pela
expropriação.

Igualmente, a vedação do uso comunitário das águas subterrâneas dos poços, inclusive com o
estabelecimento de sanções fundamentadas na propriedade pública da água, obriga todos os cidadãos a
consumirem a água-mercadoria das sociedades empresariais titulares das outorgas e concessões, mantendo
elevados os lucros dos sócios. Esse parece ser um dos sentidos da evolução legislativa da matéria relacionada
à gestão da água.

A expropriação do direito a água pelo Estado tem sido justificada principalmente pela ameaça futura
de escassez.  Essa “crise” da água com suas causas e conseqüências, poluição, desperdício, má distribuição,
guerras, suscita diversos diagnósticos e, conseqüentemente, diferentes soluções. Significativa maioria dos
especialistas recomenda como resposta ao problema a adoção de novo modelo de gestão dos recursos
hídricos.

Esse modelo corresponde essencialmente em dotar a água de “valor econômico” ou seja vedar o
acesso a água por outro meio que não seja o pagamento. Transformar a água em mercadoria seria suficiente
para garantir sua utilização de forma racional. Nesse sentido, podemos destacar a posição ainda mais
explícita do jurista Aldo da Cunha Rebouças:

 
A experiência nos países desenvolvidos, principalmente tem mostrado que a parte mais sensível do
corpo humano é o bolso, uma das recomendações do Banco Mundial (BM) e da Organização das
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Nações Unidas (ONU) para reduzir o desperdício e a degradação da qualidade da gota d’água
disponível em níveis nunca imaginados, é considerá-la como recurso natural de valor econômico, ou
seja, uma mercadoria com preço de mercado, como estabelece, aliás, o terceiro princípio da Lei Federal
no 9.433/97 (REBOUÇAS, 2003, p. 39).

No entanto, essa premissa implica, no campo econômico, em considerar que o livre mercado seja
eficiente para regular o consumo da água. No campo jurídico, pressupõe que as razões para os problemas
relacionados ao consumo da água encontram-se apenas nas leis atrasadas e, portando, a substituição por
moderna legislação “ecológica” resolveria a questão.[4]

Os inúmeros conflitos e lutas pelo direito a água em diversas regiões do mundo colocam, porém, em
dúvida essa solução. O resgate dessas lutas e da interpretação que as populações fazem do novo tratamento
dado ao uso da água são importantes para propiciar elementos novos a compreensão do tema, pois as
analises dos juristas e economistas não tem sido suficientes para explicação do fenômeno histórico de
resistência a tais mudanças implementadas.

No Estado do Rio Grande do Sul, foi apontada como exemplo por Coral Viegas, uma das
conseqüências da transformação da água em mercadoria: “passamos a enfrentar cotidianamente o problema
da perfuração desenfreada de poços artesianos como forma de evitar o pagamento dos serviços de
fornecimento de água potável” (VIEGAS, 2005, p. 19).

A explicação para as causas do aumento da perfuração dos poços, para o autor, residiria na falta de
uma conscientização ecológica daqueles indivíduos. No entanto, ao contrário do que pode parecer, a
perfuração desses poços pode fazer parte da atual luta pelo direito ao uso gratuito da água. Nesta hipótese,
saciar a sede pode significar também parte de uma luta individual contra a transformação da água em
mercadoria. Cada cidadão, ao recusar-se a consumir a água exclusivamente através do mercado, comprando-
a das concessionárias privadas, reconhece a água apenas pelo seu valor de uso para manutenção da vida.
Assim, insiste em manter com esse recurso natural uma relação comunitária que constitui, na prática, um
poderoso obstáculo ao comércio da água.

Essa possibilidade de interpretação das reações da população a proibição ao livre uso da água não é
percebida pela maioria dos juristas que seguem considerando como avanço legislativo a instituição da
cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Esta seria então a solução premente para a racionalização do seu
uso, o combate aos desperdícios e a escassez.

Essas perspectivas atualmente encontram-se negligenciadas por analises economicistas. Igualmente,
interpretações jurídicas mecanicistas são incapazes de compreender as incongruências da legislação.
Consideram, por exemplo, contraditórias as leis estaduais que começaram a ser implantadas, isentando os
maiores consumidores e poluidores – a indústria e a agroindústria – do pagamento pelo uso da água.

Contudo, não percebem que não é a legislação que está contraditória mas, sim, a explicação que vê
nas razões ambientais o motor de todas as alterações legislativas. Eduardo Viegas cita, como incorporação
da preocupação ambiental, a Lei Estadual do Rio Grande do Sul que obriga o consumo na rede pública de
distribuição. Contudo, o mesmo artigo, que veda o uso residencial das águas subterrâneas, autoriza o uso
industrial da mesma.

Todavia, os dados apontam para o uso industrial como sendo responsável por grande parte do
consumo, além de ser o principal poluidor junto com o agronegócio. Nesse sentido, Eduardo Viegas
considera as leis estaduais contraditórias com a finalidade da racionalização do consumo através da cobrança
pelo uso.

Na análise da legislação do Estado do Paraná percebe-se a mesma contradição aparente. A lei
paranaense, recentemente adaptada à Lei 9.433/97, assim dispõe:

 
Art. 53. O Executivo estadual estabelecerá, em regulamento próprio, no prazo de 18
meses a partir da vigência desta Lei, os procedimentos relativos à cobrança pelo direito
de uso da água, a ser implementada de forma gradual sobre todos os setores de usuários.
Parágrafo único. As captações destinadas à produção agropecuária estarão isentas
da cobrança pelo direito de uso da água, mantida a obrigatoriedade de obtenção de
outorga (grifos meus).

 
Fica evidente então que a instituição da cobrança, ao menos no Paraná, não foi pautada

exclusivamente pela preocupação ecológica em preservar um recurso natural limitado. O maior consumidor,
o agronegócio, foi isentado do pagamento pelo uso enquanto os usuários domésticos, responsáveis pelo
menor percentual do consumo, arcariam sozinhos com os custos da cobrança.

A crença exclusiva na racionalidade jurídica levou esses profissionais do direito a responsabilizar a
má técnica legislativa pela isenção da cobrança da água para os maiores consumidores. Impedindo, assim,
que fossem levantadas outras hipóteses tais como o favorecimento aos setores industrial e agrícola ou a
intenção de criar um enorme mercado para as multinacionais da água com a instituição da cobrança pelo
consumo residencial.
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Sem uma compreensão sociológica desse fenômeno, torna-se impossível a análise dos diversos
conflitos ambientais hoje existentes. Em 1995, por exemplo, uma filial da Suez-Lyonnaise des Eaux assumiu
a concessão dos serviços na cidade de Limeira/SP. Após licitação com suspeitas de fraudes, a multinacional
aumentou em 50% o preço da tarifa, gerando grandes protestos da população, que reclamava ainda da
péssima qualidade da gestão. A justiça acabou determinando a encampação dos serviços, o que gerou
documento do Banco Mundial reclamando da falta de segurança para investimentos do setor no Brasil.

Igualmente, a cidade de Betim em Minas Gerais, devido à insatisfação da população com os
inúmeros problemas da gestão privada, resolveu retomar os serviços de água e esgoto que estavam sendo
prestados por uma operadora que atuava sem licitação.[5]

Na cidade de Nova Friburgo no Estado do Rio de Janeiro ocorreu conflito semelhante. O serviço de
distribuição de água foi transferido da antiga Autarquia Municipal de Águas e Esgotos (AMAE) para a
Caenf, formada pela multinacional americana Tyco e pela Multiservice. Uma das medidas da concessionária
privada foi reajustar as tarifas em até 6.000%.

Essa elevação dos preços cobrados pelo uso da água teve como conseqüência um grande protesto
que levou cerca de 10 mil pessoas as ruas da cidade contra o prefeito, os vereadores e, principalmente, a
Caenf. A população revoltada caminhou da praça Demerval Barbosa Moreira até a sede da prefeitura onde
foi recebida por 30 homens da guarda municipal. As manifestações surtiram efeito e o controle da água foi
recuperado pela poder público municipal.

Na Bahia, a Agência Nacional de Águas (ANA) através da outorga preventiva da ANA 520/2007, a
Empresa Bahia Mineração (BAMIN) foi autorizada a explorar reservas de minérios de ferro o que implica
num consumo elevado de água estimado em 86.112 m³ por dia em região na qual a população sofre com a
escassez de recursos hídricos.  

Conflitos sociais ambientais como estes têm sido comuns mesmo após o processo de “publicização”
da água realizada pelo constituinte de 1988. O reconhecimento da água como bem público ou bem ambiental,
por enquanto, demonstra ser insuficiente para assegurar a maioria da população o seu direito fundamental à
água. É urgente, portanto, a adequação do regime jurídico de propriedade da água aos direitos fundamentais
e seus princípios norteadores da Constituição.     

 
Água: um bem jusfundamental

 
A classificação jurídica da água à luz da Constituição de 1988 deve considerar então essa

interpretação histórica da evolução da propriedade. Os autores que apontaram uma mudança de paradigma,
da propriedade privada para a propriedade difusa ambiental, identificaram acertadamente que a ruptura
constitucional que expropriou a propriedade das águas justifica-se apenas pelo interesse público ambiental
envolvido.

No entanto, o conceito de bem difuso ambiental se não for bem definido põem em risco a própria
proteção do direito fundamental de terceira dimensão ao meio ambiente equilibrado. Por conseguinte, é vital
o estabelecimento dos princípios e das regras jurídicas, ou seja, do regime jurídico ao qual serão submetidos
os denominados bens difusos ambientais.

É por esses motivos que a classificação das águas como bem jusfundamental se apresenta como
mais adequada haja vista que ressalta a estreita vinculação do regime de propriedade da água a alguns dos
direitos fundamentais inscritos na Constituição de 1988. O interesse geral, manifesto pelo poder constituinte
originário na preservação do meio ambiente e da própria vida, legitimou a expropriação das águas
particulares antes asseguradas pelo Código Civil e pelo Código de Águas.

Numa democracia, inexistindo esse interesse público ambiental, ilegítima seria também a
expropriação, sem indenização, das águas particulares. Desse modo, após a promulgação da Constituição de
1988, qualquer interpretação sobre o regime dominial da água deve considerar que esta é um bem
jusfundamental e, portanto, seu regime de propriedade deve ser compatível com os princípios ambientais da
Carta Magna.

Essa classificação traz inúmeras conseqüências práticas na interpretação do regime jurídico
constitucional das águas. Significa que o direito adquirido a propriedade privada das águas, garantido pelo
ordenamento jurídico anterior, sucumbiu diante dos outros direitos fundamentais reforçados em 1988 como
o meio ambiente saudável, a dignidade da pessoa humana e à vida.

A água é indiscutivelmente um bem estritamente vinculado ao direito à vida, pois sem água esta
perece. Sem água não há que se cogitar da dignidade da pessoa humana, pois reina a penúria e a miséria. A
água é um direito inalienável que nem o Estado pode privar sem se deslegitimar.[6]

Afirmar a água como um bem jusfundamental significa então reconhecer que na solução dos
conflitos ambientais, envolvendo a propriedade das águas, esses princípios jamais poderão ser afastados:

 
Quando recorremos a um direito constitucional para justificar certa decisão (incluindo a
critica de uma decisão já adotada), estamos recorrendo em última instância a princípios
de moralidade social que endossam a norma constitucional estatuidora do  direito em
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questão. Os direitos constitucionais são em última instância direitos morais, já que
derivam de princípios que têm as propriedades de autonomia, finalidade, sobrevivência,
publicidade, universalidade e generalidade (NINO, 1997, p. 73). 

 
Desse modo, por exemplo, conclui-se que o uso prioritário da água será sempre para o

abastecimento humano e a dessedentalização dos animais, pois a preservação da vida encontra-se em
primeiro plano.

Independentemente, do seu regime público ou privado de propriedade ou de gestão, essa prioridade
de uso, expressa claramente no art. 13 lei 9.433/97, tem amparo constitucional. Eventuais autorizações para
o uso industrial da água em áreas de escassez, como a citada outorga preventiva da ANA 520/2007, são,
além de ilegais, também inconstitucionais.

Interpretação análoga demonstra que as também já mencionadas normas que concederam isenções
para agricultura e indústria, respectivamente, nos Estados do Paraná e Rio Grande do Sul afrontam a
Constituição de 1988. Essas isenções são também inconstitucionais por colidir com o interesse ambiental
previsto no art. 225 haja vista que os dados disponíveis demonstram que do total do consumo de água
mundial, apenas 2% foi consumido em uso doméstico enquanto 91% desses recursos hídricos foram
destinados às atividades agrícolas e industriais. O modo intensivo de produção agrícola, aplicado pelas
modernas agroindústrias, registra índice de desperdício na irrigação de cerca de 40% e, na indústria por
exemplo, são consumidos 400 mil litros de água na construção de um único automóvel.  (PETRELLA, 2004, p.
54)

Nesse sentido, o Decreto-Lei 40.156 do Estado do Rio de Janeiro, que proíbe o uso doméstico das
águas de poço, também é inconstitucional, pois o uso da água para consumo humano não pode ser vedado
por configurar “consumo ínfimo”. A inconstitucionalidade é ainda mais manifesta na parte do mesmo
diploma legal que autoriza e isenta da cobrança o consumo industrial da água.

Enquadrar a água como bem jusfundamental também produz reflexos, por exemplo, na concessão
dos serviços públicos de distribuição de água. A outorga do uso da água para as concessionárias privadas,
que exploram contrato administrativo de concessão de distribuição de água, não impede a incidência do
interesse público ambiental na gestão desse bem natural. Os princípios da universalidade e continuidade dos
serviços públicos são reforçados então pela dimensão ambiental do fundamento constitucional. A suspensão
do fornecimento e abastecimento para consumo humano deve ser, assim, considerada inconstitucional.

Esses são alguns exemplos dos reflexos jurídicos da interpretação histórica e sociológica da
evolução legislativa da água que a enquadra como um bem jusfundamental. Não é assim necessária a criação
de uma terceira espécie de propriedade entre a pública e a privada. Para se garantir a tutela especial da água,
basta a aplicação do disposto no art. 5o, XXIII. A propriedade da água também não é absoluta e, ao
contrário, está extremamente restringida pela sua função social ambiental. Reconhecer então a água como
um bem ambiental jusfundamental é dar a abrangência constitucional devida aos art. 5o, XXIII, e ao art. 225
da Constituição de 1988.   
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Dentre eles, citem-se as ruas, praças, estradas, águas do mar, rios navegáveis, ilhas oceânicas” (Di Pietro, 2005, p. 583).
[2] “A aplicação desta recomendação em quantidades de água colocadas à disposição se chama o princípio usuário-pagador: todo
volume de água reservado se torna objeto de fatura, seja qual for o seu uso. Em termos práticos , há um hidrômetro em cada duto de
saída que mede os metros cúbicos utilizados. Uma tarifa é então aplicada.” (CAMDESSUS, 2005, p. 121.)
[3] Fonte: Revista Exame “Melhores e maiores: as 500 maiores empresas do Brasil. Editora Abril, julho/2005.
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mercado foi capaz de gerar até a exportação de alimentos de região atingida por calamidade devido à depreciação do poder de compra
(THOMPSON, 1998, p.222).  
[5] CANÇADO, Vanessa Lucena; MAGELA, Geraldo. A política de saneamento básico: limites e possibilidades de universalização. In: X
Seminário sobre a Economia Mineira.
[6] Preferimos nos referir a “direito inalienável” ao invés de “direito natural” por concordamos com a crítica formulada por Bobbio à
filosofia jusnaturalista do Direito que ignora a “sociabilidade” de todos os direitos. Desse modo, a colisão entre direitos morais
fundamentais e a Constituição não é considerada um problema de legalidade mas, sim, de legitimidade democrática.   
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Novos Direitos 



DIREITO DESPORTIVO: O DESPORTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

SPORTS LAW: SPORT IN BRAZILIAN JUDICIAL ORDER

Edmilson de Almeida Barros Júnior

RESUMO
Utilizando-se do Direito Constitucional, este trabalho apresenta considerações jurídicas sobre um dos
“novos direitos” – O Direito Desportivo. Inicialmente se diferencia desporto e esporte. Apresenta o
tratamento constitucional do Direito Desportivo desde a Carta Magna de 1824. Discorre com detalhes sobre
o Desporto na Constituição Federal de 1988. Define o Direito Fundamental ao Desporto, enquanto forma de
lazer, trabalho ou educação. Com base no ordenamento jurídico nacional, apresenta as principais normas
infraconstitucionais vigentes em matéria desportiva. Destaca-se a mais importante norma desportiva - a Lei
Pelé – enfatizando-se os seus dispositivos essenciais. Finaliza citando outras normas desportivas, que devem
ser do conhecimento obrigatório de operadores do direito interessados em atuar nesta nova área.
PALAVRAS-CHAVES: Direito Fundamental ao desporto. Direito Desportivo. Lazer. Profissão. Educação.
Regulamentação constitucional. Normas infraconstitucionais.

ABSTRACT
Using the constitutional law, this paper presents legal considerations on a "new rights" - The Sports Law.
Initially differs “desporto” and “esporte”. Displays the constitutional treatment of the Sports Law since the
Magna Carta of 1824. Discusses in detail about the sport at the 1988 Federal Constitution. Sets the
Fundamental Right to Sport as a means of leisure, work or education. Based on the national legal system,
presents the actual infracontitutional main norms about sports. It highlights the most important standard
norms of sports - Lei Pelé - emphasizing their essential appliances. Ends citing other sporting rules, which
should be familiar with mandatory law professionals interested in working in this new area.
KEYWORDS: Fundamental Right to sports. Sports Law. Leisure. Profession. Education. Constitutional
regulations. Infraconstitutional norms.

INTRODUÇÃO
            O homem é um ser irrequieto por natureza e, portanto, em constante mutação. Acompanhando esse
comportamento vem a Sociedade e o Estado. Sob pena de facilmente ficar ultrapassado e deixar de atender
os anseios sociais, no mesmo compasso, o Direito, enquanto produto social, deve se manter ativo e em
permanente processo de atualização.
            Nunca o tridimensionalismo de Miguel Reale foi tão atual. A sociedade constantemente cria novos
valores, que passam a sofrer contínuas influências positivas e negativas de fatores (fatos) externos. Esta
interação faz emergir uma norma que visa proteger determinado(s) valor(es) sob risco.
            Esta interação tridimensional interdependente (fato-valor-norma) também ocorre nos chamados
“novos direitos”, que têm uma relação direta com os novos estilos de vida. Estes modernos ramos de estudo
objetivam assegurar à Sociedade garantias antes pouco ou sequer reconhecidas, dentro da convivência social
habitual e necessária à sobrevivência da própria sociedade.

O tema é bastante delicado, posto que esses novos direitos ainda estão em formação, estabelecendo
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seus próprios princípios, delimitando os seus objetos e construindo seus regimes jurídicos.
A cada dia, os operadores do direito devem estar prontos para solucionar novos problemas. Hoje,

não mais se aceita que se utilizem velhos esquemas jurídicos para a solução de problemas atuais.
Devido a seu marcante caráter incipiente, os novos direitos ainda carecem de uma teoria geral, capaz

de delimitar com precisão e uniformidade os seus caracteres, significado e extensão.            Os “novos
direitos” englobam alguns novos ramos do estudo jurídico, tais como o Direito Ambiental, o Direito do
Consumidor, os Direitos Sexuais, o Biodireito e por que não dizer, o Direito Desportivo.

Especificamente este último, objeto principal do presente texto, possui parcos ensinamentos na
academia jurídica, seja a título de divulgação ou com mero caráter informativo. A disciplina de Direito
Desportivo ainda é praticamente inexistente nos cursos jurídicos. Raríssimas são as universidades que a
oferecem e quando isso ocorre, esta é de assistência facultativa. Em nível de pós-graduação, a situação não é
diversa. Contam-se nos dedos o número de cursos de especialização em Direito Desportivo. Mestrado e
doutorado na área, nem se fala.

O campo de atuação desta nova seara jurídica está absolutamente aberto, notadamente com a
realização das Olimpíadas e da Copa Mundo no Brasil. Sob esse prisma, o trabalho objetiva apresentar esta
novo ramo do conhecimento jurídico, destacando os principais aspectos da legislação nacional vigente, com
ênfase especial ao Direito Constitucional Desportivo e ao desporto como Direito Fundamental.

Acredita-se que o tema será de relevância nacional e setorial, notadamente pela carência de artigos
e obras doutrinárias específicas sobre o assunto, o que torna ainda mais fascinante o desafio de se escrever
sobre um assunto tão importante e híbrido, mas ainda bastante árido.
 
1. O DESPORTO E O DIREITO DESPORTIVO

Inicialmente há de se definir desporto e ato contínuo, diferenciá-lo do termo “esporte”, por alguns
chamado de “desporte”. Sem o refinamento técnico jurídico necessário, o dicionário Houaiss (2009) define
desporto pelo senso comum da seguinte forma:
 

Atividade física regular, com fins de recreação e/ou de manutenção do
condicionamento corporal e da saúde; Desporte, desporto; cada um dos jogos ou
atividades que requerem destreza física, com observância de regras específicas
(corrida, futebol, hipismo, natação, tênis etc.) ou o conjunto deles; desporte,
desporto.

 
Já Alexandre H. Quadros (2007: 219), na obra Curso de Direito Desportivo Sistêmico,  apresenta a

sua conceituação:
 

O desporto é a manifestação humana de competição simbólica realizada por meio
da atividade física (corporal e mental), praticada socialmente e estruturada sobre
um conjunto de regras.

 
Do ponto de vista conceitual, o termo “Desporto” jamais deve ser confundido com “Esporte”. Esta
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última se refere exclusivamente à modalidade de prática eleita, ao passo que o desporto está ligado a
conduta humana de praticar um esporte, sendo o praticamente do desporto chamado de desportista. O
desporto, necessariamente dotado de arbitragem imparcial e resultado imprevisível, se presta a desenvolver
habilidades tais como: iniciativa, perseverança, intensidade e busca do aperfeiçoamento. Representa uma
atividade humana essencial, permitindo que o desportista se distraia, abstrai-se da realidade laborativa, e se
relaciona com outros indivíduos fora daquela dimensão social padrão.

A depender da espécie de manifestação do desporto, nem sempre este estará fundado em intuito de
competição (aquele que vise algum tipo de resultado ou vantagem, tais como dinheiro, pontos, título, set,
gol, etc.), mas sempre será juridicamente regulado, sejam em normas nacionais, sejam internacionais e,
obrigatoriamente observará as regras de isonomia técnica (tais como divisão por categoria de idade, sexo,
peso, etc.), coibindo e punindo severamente atitudes anti-desportivas como agressões, fraudes e doping.

Visando proteger seus princípios e finalidades desportivas, o Estado passou a ver o desporto como
um relevante fenômeno jurídico, e face ao seu grande interesse social, educacional, cultural e comercial,
entendeu necessário fazer a sua regulamentação estatal.

Assim o desporto passou a ser juridicamente regulado. A infante disciplina “Direito Desportivo”, ao
surgir, notadamente após os ditames da Carta Magna de 1988, causou grande impacto, posto que passou a
regular o comportamento jurídico entre as Entidades Administradoras do Desporto – EAD (Confederações e
Federações), entidades de práticas desportivas (clubes), torcedor, atleta e o papel do Poder Público,
notadamente como fonte de fomento e instrumento de fiscalização.

Hoje, este ramo jurídico – preponderantemente de Direito Privado - está presente em todas as
modalidades esportivas, e apesar de ter vários tópicos que lhe são específicos, se pode afirmar que não se
trata de uma ciência, mas sim de uma disciplina complexa, multidisciplinar e ainda em vertiginoso
desenvolvimento.

Por ser uma área relativamente nova, ainda está se adaptando, ora sendo regulado por normas
jurídicas de natureza privada; ora por normas de ordem pública. Sobre esse hibridismo se manifestou
Martinho Neves Miranda (2007: 126):

 
Desse modo, tem-se que o Direito Desportivo, assim considerado com conjunto de
normas que regula as relações jurídicas relacionadas ao desporto em suas diversas
manifestações, carrega sobre os seus ombros a marca indelével da combinação do
regramento público com o privado, sendo para Hourcade a dualidade de fontes
normativas o que efetivamente particulariza esse novo ramo do direito.

 
Por esta razão, além das normas desportivas propriamente ditas, o advogado desportivo deve ter

conhecimentos multifacetários em vários ramos jurídicos, por exemplo: Penal, Civil, Trabalho, Tributário,
Empresarial, Processual, Direitos da Criança e Adolescente, Administrativo, Internacional, Previdenciário e
principalmente, Constitucional.

Não se discute que o desporto, notadamente o futebol, possui grande relevância para o
desenvolvimento humano, tanto no âmbito individual, quanto coletivo. Não bastasse tudo isso, no
ordenamento jurídico, há previsão do desporto como parte integrante do patrimônio cultural histórico
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nacional e é indiscutível seu grande valor de mercado.
Especificamente em relação a esse mercado, Álvaro Melo Filho (2004: 04) justifica o grande valor

do desporto:
 

No momento em que o desporto, na ‘sociedade do espetáculo’, e, talvez o primeiro
setor efetivamente globalizado, passou da esfera do ócio (tempo livre, lazer) para o
negócio (Sport business), produzindo repercussões em todos os campos, em razão
da profissionalização, mediatização e mercantilização que caracterizam o desporto
na atualidade.

 
O valor de econômico desportivo, com a edição da Lei Pelé, principal lei desportiva vigente,

ganhou importante incremento de recursos a título de investimentos. Sobre esse tópico Alexandre Bueno
Cateb (2004: 14) discorre:
 

Após a aprovação da Lei 9.615/98 os investimentos no Brasil se multiplicaram.
Pudemos acompanhar no noticiário informações sobre os contratos de parceria
entre clubes de futebol e fundos de investimentos, empresas e grupos econômicos.
(...)
São noticiados, a todo momento, negócios e vendas de passes de jogadores de
futebol por 15, 20 milhões de dólares. Jogadores são contratados com salários
mensais de 400, 500 mil reais.

 
É bem verdade que todo o desenvolvimento da legislação desportiva ocorreu para regular o futebol

– sem dúvida, o principal esporte brasileiro. Álvaro Melo Filho (2004: 06) ressalta a destacada importância
do futebol por sobre as demais modalidades desportivas. Assevera o doutrinador:

No Brasil, praticam-se, além do futebol, nada menos que 112 modalidades
desportivas e a quase totalidade dos políticos – responsáveis pela feitura das leis
desportivas – só valorizam e priorizam o futebol profissional pelo poder de atração
que desperta.

 
Apesar deste incontestável valor cultural do futebol, a regulamentação desportiva atual não mais

lhe é exclusiva, mas abrange todas as modalidades desportivas, profissionais ou não profissionais,
praticadas no Brasil, ressaltando-se a particularidade de que a Lei Pelé se aplica integralmente ao futebol,
mas em relação às demais modalidades, alguns poucos e expressos dispositivos, por exceção legal, são de
aplicação facultativa, mantendo-se os demais artigos como obrigatórios.

Embora a legislação tenha caminhado bastante em benefício do atleta, não se deve olvidar que a
sua força de trabalho é mercadoria, muitas vezes quantificada em valores estratosféricos, e este relevante
fato jurídico não poderia deixar de ser considerado pelo ordenamento jurídico.
 
2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA REGULAMENTAÇÃO DO DESPORTO NO
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ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.
            Ao contrário do que se possa pensar, o desporto não teve sua primeira regulamentação constitucional
na Carta Magna de 1988. Passa-se a analisar, de forma breve e objetiva, como cada constituição (e seu
respectivo ordenamento jurídico), se portava diante do desporto.

A Constituição de 1824, influenciada pela Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão (1789) e
marcada pela existência do Poder Moderador, não tratou ou sequer mencionou o desporto.

Apesar dos evidentes avanços políticos e sociais, tais como assegurar os princípios republicanos, a
Carta de 1891, também silenciou sobre a regulamentação desportiva.

A Constituição de 1934 - influenciada para na Carta Alemã de Weimar - inovou. Não somente
tratou de avanços sociais e da democracia social, mas trouxe pela primeira vez um tratamento constitucional
para o desporto, qualificando-o como matéria educacional em seu art. 5º - XIV.

Sob esta norma constitucional foi editada a Lei 152/35, que autorizou o 1º fomento público
desportivo no Brasil, autorizando a cessão, por aforamento, ao Club de Regatas Flamengo, de um terreno
público.

A polaca (Constituição de 1937) trouxe o fortalecimento excessivo do Executivo e com ele, uma
extrema concentração na regulamentação desportiva. Sob sua vigência, foi criado o soberano e muitas vezes
arbitrário Conselho Nacional de Desporto – CND. Além disso, através do Decreto Lei 3199/41, foi criado o
sistema vigente até hoje de administração desportiva, considerando como Entidades de Administração
Desportiva: a Confederação (de abrangência nacional), a Federação (de abrangência estadual) e os Clubes
(de abrangência local).

Chega-se a Constituição de 1946, que em matéria desportiva nada mencionou, mantendo, porém a
“soberania” do CND.

Na Carta de 1967 (e EC 1/69) houve novo fortalecimento do Executivo. Em decorrência das
influências revolucionárias, foi dada prioridade a segurança nacional e perseguições políticas. Neste período
houve a edição da Lei dos Direitos Autorais (Lei 5988/73), que previu o direto de arena; editou-se o Código
Brasileiro de Justiça Desportiva (aplicável a todas as modalidades desportivas e recentemente modificado);
revogou-se o Dec. Lei 3199/41, que legitimava o CND e pela primeira vez, em 1976, regulamentou-se a
atividade atleta de futebol profissional (Lei 6354/76).
 
3. DIREITO CONSTITUCIONAL DESPORTIVO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988.
            Finalmente chega-se a Carta Magna de 1988 - Constituição Cidadã – dotada de ampla participação
popular, defensora incondicional da Cidadania e dos Direitos Fundamentais e de forma atualizada e
pioneira, finalmente tratando o Desporto como Direito do Cidadão. Em matéria desportiva a Constituição
Federal de 1988 ainda teve a nobre função de lançar a semente do desporto profissional no Brasil.

Álvaro Melo Filho (2004: 39) destaca e defende o tratamento dispensado ao desporto profissional:
 

O tratamento diferenciado em relação ao desporto profissional (inciso IV) repete o
princípio consagrado no art. 271, III, da Lex Magna, em face do qual é descabido
um tratamento legal uniforme e padronizado para o desporto profissional e o não-
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profissional, quando as desigualdades  apontam para a imperiosidade de
estratégias e administrações diferenciadas que capitalizem melhor as vocações de
cada um, até porque, por se tratar de realidades desportivas heterogêneas
expressam-se, agregam-se e organizam-se diferentemente. Aliás, sempre
defendemos que este tratamento diferenciado seria apenas um princípio
programático se medidas infraconstitucionais não lhe assegurassem eficácia na
vida jurídico desportiva.

 
Abrigando a regulamentação jurídica do desporto profissional Alexandre Bueno Cateb (2004: 20) é

eficaz em sua justificativa: O Direito deve se ocupar do desporto profissional em virtude do seu caráter
remuneratório.
            Além da ênfase ao atleta profissional, pelo atual suporte constitucional se garantiu a autonomia
interna das entidades desportivas (de administração e de prática), evitando interferências externas, inclusive
estatais, que acaso não fossem legalmente previstas. Dentre outras disposições, previu ainda o livre acesso
do cidadão a prática desportiva, considerou o Estado como uma espécie de promotor social desportivo e
corresponsável pelo incentivo financeiro e estrutural. Expressamente previu a única forma de discriminação
desportiva permitida: o tratamento diferenciado entre desporto profissional e não profissional.
            São os principais dispositivos constitucionais sobre o assunto:
 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

 
            O dispositivo prevê a valorização social do trabalho, e isso, obviamente, inclui o atleta profissional.
Expressamente, hoje no Brasil existem duas categorias de atletas profissionais: o jogador de futebol
(regulado pela Lei Pelé - Lei 9615/98) e o Peão de Rodeios (Lei 10220/01).          Oportunamente se
mencione que, as demais modalidades podem se profissionalizar, desde que atendam voluntariamente
alguns artigos da Lei Pelé. Esta Lei é integralmente obrigatória para o futebol. Para as demais modalidades,
a norma é obrigatória em aproximadamente 80% dos seus mandamentos, mas os 20% restantes são de
adesões facultativas.
            O artigo 5º - matriz dos Direitos Fundamentais da Constituição, também de se refere ao desporto.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer;

(...)

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da
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imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

 
            O inciso XIII menciona novamente o livre exercício do atleta profissional, condicionado, porém, às
qualificações que a lei estabelecer. Esta lei, atualmente, é representada pela Lei Pelé e pela Lei de Peão de
Rodeios.
            Uma importante previsão constitucional é o inciso XXVIII. Este dispositivo faz a referência a um
importante direito do atleta profissional – o direito de imagem, que jamais deve ser confundido com o
Direito de Arena. Este último pertence somente ao clube que, a depender de certas condições legais, repassa
percentual (mínimo de 20% sobre o contrato de transmissão), a serem rateados aos atletas participantes do
evento. Equivale a gorjeta trabalhista. Por sua vez, o direito de imagem é de propriedade do atleta e
representa a prerrogativa que compete exclusivamente ao desportista de impedir que terceiros venham a se
utilizar de sua imagem sem autorização.
            Atualmente os atletas são considerados verdadeiros artistas, estrelas de um mundo milionários, e
portanto, de forte apelo comercial da imagem.

Essa forma de direito da personalidade é dotado das seguintes características: intransmissibilidade,
irrenunciabilidade, inatos, absolutos, extrapatrimoniais, imprescritíveis, impenhoráveis, vitalício,
necessário, oponível e erga omnes.

Apesar dos seus caracteres, permite-se, porém, obrigatoriamente através de contrato específico de
licença, gratuito ou oneroso, o uso sempre temporário e determinado por outra pessoa, sem por óbvio
excluir esse direito de seu titular. A exclusão desse direito, se acaso fosse possível, seria chamada de cessão.

Ressalta-se, porém, que este direito de imagem guarda determinadas peculiaridades, já que, por
exemplo, permite, sem direito ao pagamento de indenização, o uso não autorizado e a exposição mais
acentuada de casos especiais tais como: pessoas notórias, exercício de cargo público, serviços de Justiça e
repercussão a fatos de interesse público.
            Passa-se a regulamentação constitucional seguinte. O desporto pode ter várias formas, tais como
desporto educacional, desporto-profissão e desporto-lazer. Todas essas formas estão muito bem expressas
como Direitos Sociais na Constituição:
 

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição.

 
            Especificamente dispondo sobre o desporto profissional, determina a Carta Maior:

 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

(...)
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e
segurança;
(...)
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a
indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
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            Ambos os incisos acima se complementam em matéria desportiva. Tratam do dever do empregador
do atleta profissional, seja clube ou entidade promotora do evento (esta última no caso específico de rodeio),
de assegurar ao máximo, a integridade física, psíquica e moral dos seus atletas.

A entidade empregadora do atleta profissional é obrigada a proporcionar ao atleta boas condições de
segurança no trabalho, sendo previsto, como mínimo, a assistência médica e odontológica imediata nos
casos de acidente, seja durante treinamentos ou competições, estendendo-se ainda aos horários em que
esteja à sua disposição (art. 22 da Lei 6354/76).

Pelo contato físico intrínseco à sua atividade, o atleta profissional está extremamente vulnerável
aos acidentes do trabalho. Na prática sua situação peculiar não difere do tratamento dispensado aos demais
trabalhadores, pelo menos no que diz respeito às normas de medicina e segurança do trabalho aplicáveis.
Esse tratamento jurídico, porém não é absoluto. Como os atletas profissionais possuem caracteristicamente
um contrato por prazo determinado (diferente dos demais trabalhadores), não há como se seguir a regra
geral em casos de ocorrer um infortúnio no trabalho. Por esta razão, não existe estabilidade acidentária, mas
é compulsória a contratação de uma apólice de seguro contra acidentes, por parte do empregador, precaução
essa que garanta ao atleta acidentado o valor de sua remuneração correspondente a doze meses, sem
previsão legal, porém, de 13º salário ou férias.
            O desporto é expressamente citado na Constituição Federal de 1988 em seis momentos. O primeiro
deles se refere à competência legislativa para legislar sobre o desporto. A segunda citação expressa se
encontra no Capítulo III e a terceira “batiza” a seção III do citado capítulo. As outras três últimas menções
são encontradas exatamente nesta seção, que trata exclusivamente da regulamentação constitucional do
desporto.
            Sobre a competência legislativa desportiva:
 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
(...)
IX - educação, cultura, ensino e desporto;

 
            A regulamentação constitucional desportiva é expressa na Seção III do Capítulo III:

 
Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais,
como direito de cada um, observados:
I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua
organização e funcionamento;
II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto
educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional;
IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.
 
§ 1º - O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições
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desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.
§ 2º - A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da
instauração do processo, para proferir decisão final.
§ 3º - O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social.

 
            Apesar da seção que trata especificamente sobre o desporto ser composta por um único artigo, o
contraste deste fato é bastante grande se analisada a riqueza e o detalhamento das disposições. No caput
existe a expressa determinação para o Poder Público fomentar as práticas desportivas. Fomentar o
desporto significa promover o seu progresso.
            Todas as práticas desportivas devem ser favorecidas como um direito de cada pessoa. Engloba
àquelas práticas desportivas, ditas formais, que possuem seu regramento - normas nacionais,
internacionais e regras de prática desportiva de cada modalidade – tais como futebol, handebol, xadrez,
hipismo, boxe, etc. A Carta também beneficia àquelas práticas ditas não formais, que são aquelas sem
regramento próprio, em que o atleta tem liberdade lúdica para praticá-la. São exemplos destas últimas:
“jogo de macaca”, peteca, “jogo de bila”, arvorismo, montanhismo, etc.
            Como mencionado alhures, a Constituição assegura a autonomia das Confederações, Federações,
Ligas e Clubes, quanto a sua organização e funcionamento, em regra não permitindo a interferência de
terceiros, nem mesmo do Estado. Esta prerrogativa é considerada o centro nervoso do sistema desportivo
nacional.
            O papel estatal é primordialmente de fomento, inclusive financeiro, devendo destinar recursos
públicos de forma prioritária para o desporto educacional e, em casos específicos, legalmente
autorizados, para a área do desporto de alto rendimento.

Por sua vez, o desporto educacional é aquele praticado nos sistemas de ensino com a finalidade de
alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática
do lazer.

A Constituição estabelece uma única forma de tratamento discriminatório desportivo. Distingue
desporto profissional do chamado não- profissional. Ambas as formas são espécies do gênero desporto de
rendimento. Deve se ter um cuidado, porém, o profissionalismo não se refere nunca à modalidade, mas
sempre ao seu praticante.

O desporto de rendimento é aquele praticado com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas
e comunidades do País e estas com as de outras nações. Por sua vez o qualificativo profissional se refere
àqueles desportos em que existe uma remuneração pactuada em contrato formal de trabalho entre o atleta e
clube. Já o desporto não-profissional não contempla nem o contrato, tampouco a remuneração, permitindo
somente, e no máximo, o recebimento de incentivos materiais e de patrocínio.

Domingos Sávio Zainaghi (2003: 43) in Curso de Direito Desportivo de Carlos Miguel C. Aidar
explicita: ... sempre que uma pessoa se dedicar a uma atividade profissional de forma subordinada
constante e recebendo pagamento, pouco importa se ele é advogado, jornalista, pedreiro ou auxiliar de
escritório ou um jogador de futebol; é um empregado.

Na mesma obra, outro colaborador – Heraldo Luís Panhoca (2003: 43) apresenta um importante
adendo: ... profissional é o atleta e não a modalidade escolhida.
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Alexandre Hellender de Quadros (2007: 224) colaborando na obra Curso de Direito Desportivo
Sistêmico define: (...) o atleta profissional é aquele detentor de contrato formal de trabalho com um clube.
            Eduardo Carlezzo (2004: 28) resume a mudança de concepção do desporto: O desporto deixa de ser
apenas uma união de pessoas para a prática de uma atividade física, para tornar-se uma relação de
extrema competitividade, onde cada entidade ou atleta busca ser o melhor em sua modalidade.

A legislação específica adiciona outros critérios essenciais para o enquadramento do atleta na
qualidade de empregado e consequentemente na condição de profissional. Pelo critério idade temos que
existe a obrigatoriedade legal de que, tão logo completados 20 anos de idade, será esse atleta considerado
como profissional.

Ainda com base na idade, a partir de 16 anos completos e até 20 anos incompletos, pode
(facultativamente) o atleta ser considerado como profissional, desde que haja formal contrato de trabalho e o
atleta perceba remuneração. Antes de dezesseis anos, em regra, é proibido o menor ser empregado, salvo na
específica condição de “atleta em formação”, proibição essa extensiva também ao atleta profissional.

Outra importante disposição é que o desporto, portador de status de patrimônio cultural brasileiro,
deve ter por parte do Estado toda a proteção e incentivo das manifestações desportivas de criação nacional,
tais como a capoeira. Em última instância a norma visa proteger a identidade nacional.

Os parágrafos 1º e 2º do artigo em destaque tratam especificamente da Justiça Desportiva. Não se
pode deixar de comentar que, apesar dos tribunais desportivos não fazerem parte do sistema judiciário
estatal, a sua competência está garantida e muito bem delimitada na Constituição.

A nível infraconstitucional, a Lei Pelé, em seu artigo 50, delimita ainda mais a competência da
Justiça Desportiva, reservando-a exclusivamente as atribuições ligadas ao processo e julgamento das
infrações disciplinares e das competições desportivas.

Ao contrário do que possam pensar os mais desavisados, essa norma não significa uma restrição de
acesso ao Judiciário. Na verdade, uma leitura mais acurada levará a conclusão de que a Constituição apenas
limita este acesso, incluindo como pressuposto processual obrigatório o esgotamento de todas as instâncias
da Justiça Desportiva, desde que não se ultrapasse o prazo máximo de sessenta dias, contados da instauração
do processo até a decisão final.

Este entendimento já foi inclusive objeto de comentário de Alexandre de Moraes (2004: 2032):
 

A própria Constituição Federal exige, excepcionalmente, o prévio acesso às
instâncias da justiça desportiva, no caso de ações relativas à disciplina e às
competições desportivas, reguladas em lei (CF, art. 217, §1º), sem, porém
condicionar o acesso ao Judiciário ao término do processo administrativo, pois a
justiça desportiva terá o prazo máximo de 60 dias, contados da instauração do
processo, para proferir a decisão final (CF, art. 217, §2º).

 
Por sua vez, o terceiro e derradeiro parágrafo, ao dispor que o Poder Público incentivará o lazer,

explicita ainda mais o aspecto recreacional do desporto. Ou seja, além do desporto educacional e do
desporto de rendimento já explicados, a Constituição ainda reconhece indiretamente uma terceira forma de
manifestação desportiva – o desporto de participação - que tem a finalidade de contribuir para a integração
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social dos praticantes, para a promoção da saúde, para a educação e para a preservação do meio ambiente.
É a prática desportiva pelo mero deleite, o lazer pelo lazer, sem ênfase aos aspectos educacionais ou

de rendimento.
 
 
4. DIREITO DESPORTIVO INFRACONSTITUCIONAL

O regramento desportivo na Constituição Federal acabou de ser explicitado. A nível
infraconstitucional, apesar de seu um “novo Direito” a regulamentação já está bastante extensa, e
demonstrando sua forte evolução, é também constantemente objeto de mudanças, inclusive recentes.
 
4.1. RELATO HISTÓRICO

A primeira norma a efetivamente regulamentar as atividades desportivas - Decreto 3199/41 –
estabeleceu as bases da organização do desporto no país e criou o Conselho Nacional do Desporto – CND
(fortemente intervencionista até a década de 70). Citada norma ocasionou um sério problema de
burocratização excessiva e cartorialização desportiva, significando um grande obstáculo a desenvolvimento
do desporto nacional.
            Em 1975, a Lei 6251/75, regulamentada pelo Decreto 80228/77, estabeleceu algumas imposições
burocráticas e disciplinadoras, mas por outro lado, teve como ppntos positivos: o estabelecimento da
Política Nacional de Educação Física e Desportos, a criação do Sistema Desportivo Nacional, a tripartição
das entidades de administração desportivas (Confederações -> Federações -> Clubes) e forneceu um
tratamento especial para a Justiça Desportiva. A evolução ocorrida nas entidades, também atingiu os atletas,
defendendo o aspecto da profissionalização, e delimitando meios de fixar o jogador no Brasil e melhorá-lo
tecnicamente.

O Decreto 51.008/61 trouxe a inovação da higiene e segurança do trabalho, limitando a atividade
para evitar sobrecarga e desgaste excessivo dos atletas.
            O CND enquanto órgão legislador soberano em matéria desportiva, pelo menos até 1970, editou
várias deliberações, dentre elas algumas que tratavam de repressão ao doping e fixação de requisitos para
constituição – organização e funcionamento das entidades desportivas, centralizando a aprovação de
estatutos/modificações das entidades de administração desportiva.

Surge a Lei 6354/76 que transferiu o Desporto do Ministério da Educação para o do Trabalho,
exigindo: a identificação dos empregados e empregadores, um contrato de trabalho escrito e com prazo e
jornada determinados, o registro do Contrato na Carteira do Trabalho e Previdência Social – CTPS e
Confederação Brasileira de Futebol - CBF, e a concentração por até 72 horas semanais, se competição
oficial, sem direito ao pagamento de horas extras.

A norma estabeleceu ainda à idade mínima de 16 anos do atleta e a permissão de cessão temporária
condicionada a prévia anuência do atleta, dentre outras disposições.

Esta lei foi a responsável pela criação do passe (valor que o clube cobrava para transferir um de seus
jogadores para outro clube, e que subsistia após o encerramento do contrato). Transformava o atleta em bem
semovente, que podia ser vendido, emprestado, doado e penhorado. Pelo passe, o atleta recebia 15% do
valor pago.
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Em 06 de julho de 1993 é editada a Lei Zico - Lei Nº. 8.672/93, que vigorou até Março de 1998.
Teve como características principais: a organização da prática desportiva em educacional, participação e
rendimento, distinguiu o desporto profissional, não profissional, semi-profissional e amador, criou o
Conselho Superior do Desporto-CSD que substituiu o CND e interviu no passe, fixando critérios, condições
e valores, além de criar os bingos.

Finalmente em 1998, é editada a Lei Pelé, que revogou integralmente a Lei Zico.
 
4.2. PRINCIPAIS NORMAS DESPORTIVAS VIGENTES
            Sem sombra de dúvidas, a norma mater desportiva do ordenamento jurídico nacional é a Lei Pelé -
Lei 9615/98, que complementou as disposições constitucionais.

Dentre as suas mais importantes disposições destacam-se:
- A regulamentação da profissionalização de atletas de todas as modalidades desportivas;
- A identificação das manifestações desportivas: desporto educacional, desporto de participação e
desporto de rendimento;
- A obrigação dos clubes a cumprirem procedimentos contábeis, econômicos e fiscais;
- A delimitação da competência da Justiça Desportiva para o processo e julgamento das infrações
disciplinares e das competições desportivas;
- A confirmação da competência da Justiça do Trabalho para as reclamações trabalhistas e a Justiça
Comum para lides civis;
- O estabelecimento dos direitos e deveres do clube formador de atletas;
- O estabelecimento dos direitos e deveres do atleta e do clube;
- A limitação do contrato de trabalho do atleta profissional por prazo determinado, variável de três
meses a cinco anos;
- A garantia da liberdade profissional do atleta profissional sempre que ocorrer mora salarial maior
do que três meses;
- O estabelecimento o direito de arena e o limite de gratuidade de imagem em no máximo 3% do
tempo total da competição;
- A criação da obrigatoriedade de indenização/recuperação do atleta, se lesão na seleção nacional;
- A alteração da Justiça Desportiva;
- A aplicação subsidiária da legislação trabalhista e da seguridade social à Lei Pelé e ao contrato de
trabalho;
- A distinção entre o vínculo trabalhista e o vínculo desportivo;
- A criação da cláusula penal obrigatória, aplicável tanto para o clube, quanto para o atleta;
- A elevação do Desporto ao patamar de patrimônio cultural;
- A criação do Sistema Nacional do Desporto-SND com a finalidade de promover e aprimorar as
práticas desportivas de rendimento;
- A forma de tratamento do atleta estrangeiro, sempre considerado como profissional;
- O detalhamento das sanções desportivas aplicáveis às pessoas físicas e jurídicas envolvidas com o
desporto nacional; e,
- A identificação das fontes de fomento público.
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            Por expressa determinação a Lei Pelé contempla qualquer modalidade desportiva, mas toda a norma
só é obrigatória para atletas e entidades de prática profissional da modalidade de futebol.

Para as demais modalidades, salvo a facultativa adoção por parte das respectivas confederações, não
se aplicam alguns artigos da Lei Pelé, a saber: 27, 27-A, 28, 29, 30, 39, 43, 45 e o § 1o do art. 41.
            Apesar de a Lei Pelé ser a principal norma desportiva infraconstitucional, não se pode deixar de
mencionar outros diplomas que são específicos do desporto, tais como: o Estatuto do torcedor (Lei
10671/03), O Código Brasileiro de Justiça Desportiva (recém modificado pela Resolução CNE nº 29 de 10
de dezembro de 2009), a Lei dos incentivos fiscais, a Lei de Incentivo ao Esporte – LIE (Lei 11438/06), a
Lei do Peão de Rodeios (Lei 10220/01), a Timemania (Lei 11345/06) e a Lei do Bolsa atleta (Lei 10891/04).
 
CONCLUSÕES
1. O Direito Desportivo é um novo ramo jurídico que desponta dentre as espécies dos chamados “novos
direitos”.
 
2. Assim como seus coirmãos – exemplificativamente o Direito Ambiental, o Direito do Consumidor e o
Biodireito – o Direito Desportivo ainda principia na delimitação de seu regime jurídico. Mesmo assim, já
possui vasta regulamentação normativa que visa regulamentar todas as pessoas físicas e jurídicas
relacionadas de forma direta ou indireta com o desporto.
 
3. O Direito Desportivo busca regular o comportamento jurídico entre Entidades Administradoras do
Desporto – EAD (Confederações e Federações), entidades de práticas desportivas (Clubes), torcedor, atleta
e o papel do Poder Público, notadamente como fonte de fomento. Tem a pretensão de regular todas as
modalidades esportivas.
 
4. O operador do direito, interessado em atuar no ramo desportivo deve ter conhecimentos multifacetários
em vários ramos jurídicos, por exemplo: Constitucional, Penal, Civil, Trabalho, tributário, comercial,
processual, administrativo e previdenciário, dentre outros.
 
5. O Direito Constitucional Desportivo coloca o Desporto com um Direito Fundamental, relacionando-o
diretamente com os Direitos Fundamentais ao lazer, ao trabalho e à educação.
 
6. Pela extrema relevância social e elevado valor mercadológico do desporto, a Carta Magna expressamente
traçou as suas linhas gerais e delimitou a competência da Justiça Desportiva no art. 217.
 
7. A normatização desportiva infraconstitucional já é vasta, complexa, multidisciplinar e constantemente
mutável, composta de normas nacionais e estrangeiras.
 
8. Atualmente só existem duas atividades desportivas de natureza profissional: o atleta profissional de
futebol e o peão de rodeios.
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9. Conclui-se ainda que a principal norma infraconstitucional desportiva é a Lei Pelé, que se aplica a todas
as modalidades desportivas, com a ressalva da aplicação facultativa em uma pequena parcela dos artigos,
nas modalidades não futebolísticas.
 
10. Por fim, além da Lei Pelé, existem vários outros diplomas legais que são aplicáveis exclusivamente ao
desporto, tais como: o Estatuto do torcedor (Lei 10671/03), O Código Brasileiro de Justiça Desportiva
(recém modificado pela Resolução CNE nº 29 de 10 de dezembro de 2009), a Lei dos incentivos fiscais, a
Lei de Incentivo ao Esporte – LIE (Lei 11438/06), a Lei do Peão de Rodeios (Lei 10220/01), a Timemania
(Lei 11345/06) e a Lei do Bolsa atleta (Lei 10891/04), que ainda são insuficientes para uma adequada
regulamentação desportiva.
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NOVOS DIREITOS: A TUTELA COLETIVA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS

NEW RIGHTS: THE COLLECTIVE PROTECTION OF INDIVIDUAL RIGHTS

Alexandre Antonio Bruno da Silva
Ana Isabel Modena

RESUMO
A sociedade de massa promove o surgimento de uma nova realidade social. As relações jurídicas, agora,
passam a ser transindividuais, ou seja, tratam do interesse de várias pessoas e não de um indivíduo
especificamente. A tutela judicial nesses casos é mais complexa, uma vez que o litígio envolve uma
pluralidade de interesses e possibilidades de solução. O Código de Defesa do Consumidor caracterizou esses
interesses transindividuais nas modalidades de: direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais
homogêneos. Os interesses individuais homogêneos, como direitos transindividuais, caracterizam-se por
manter a individualidade do sujeito. Definidos os direitos individuais homogêneos são abordados temas
relevantes em relação à tutela desses direitos.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos transindividuais. Direitos individuais homogêneos. Tutela coletiva.
Ações coletivas.

ABSTRACT
The mass society promotes the emergence of a new social reality. The legal relationship now become
transindividual, ie treat the interest of several people rather than a specific individual. The legal protection
in such cases is more complex, because the dispute involves a plurality of interests and possible solutions.
The Consumer Protection Code characterized the transindividual rights in: diffuse rights, collective rights
and homogeneous individual rights. The homogenous individual interests as transinvidual rights are
characterized by maintaining the individuality of the subject. Once defined the rights of individuals
homogeneous certain relevant issues for the protection of these rights are presented.
KEYWORDS: Transindividual rigths. Homogeneous individual rights. Collective Protection. Class actions.

Introdução

 

O mundo moderno provocou uma verdadeira transformação nas relações encontradas na sociedade. Com
ele, surge a sociedade de massa, onde as relações econômicas e políticas são marcadas pelo crescente
desaparecimento da individualidade do ser humano, ocasionado pela padronização dos comportamentos e
das regras. As relações que se estabeleciam apenas entre indivíduos passam a envolver, também, grupos
mais ou menos imprecisos de pessoas.

Como reflexo da nova realidade social, a concepção de que somente são dedutíveis juridicamente as
relações entre dois sujeitos de direitos e obrigações claramente definidos não mais se aplica.

As relações jurídicas agora passam a ter, cada vez mais, em cada um dos seus pólos, seres humanos
agregados numa mesma categoria, grupo ou classe social. São reconhecidos os direitos transindividuais que
não tratam dos interesses de pessoas individualmente consideradas, mas afeitos a uma pluralidade de
sujeitos. Diminui-se a importância dos traços que distinguem cada indivíduo, tornando-se inadequada a
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fórmula processual individualista, segundo a qual o sujeito de direitos é o titular da relação jurídica material.

Assume grande relevância a preocupação com o resultado e com a efetividade do processo, com decisões
úteis e que sejam cumpridas. O sistema processual é concebido a partir da visão dos consumidores dos
serviços jurisdicionais e não dos operadores do direito.

Nestes casos, a relação entre o bem de vida e a pessoa se estabelece não mais em vista de um indivíduo, mas
de uma coletividade, no que definitivamente se afasta do modelo tradicional, em que a titularidade do
direito de exigir a prestação equivalia à da relação jurídica material.[1]

 

 

1. Da tutela individual à tutela coletiva

 

A sistematização da Ciência do Direito leva-nos a crer que o ordenamento jurídico é constituído por um
sistema de normas. Além disso, segundo uma concepção dualista, é possível encontrar, dentro deste sistema,
dois planos de normas: o plano das normas de direito material e o plano das normas de direito processual.
Importante ressaltar, já nesse momento, que não se vislumbra qualquer hierarquia entre esses dois planos
normativos.

Essa divisão do ordenamento em dois planos repercute de maneira determinante no estudo da Ciência do
Direito. Entretanto, nem sempre foi assim. O caráter científico do direito processual e sua autonomia como
ciência jurídica são idéias relativamente recentes. Durante muito tempo, o direito processual foi considerado
como parte, um apêndice, um anexo do direito substancial ao qual servia.

A Teoria Geral do Processo ao estudar a evolução da ciência do direito processual, geralmente define três
fases metodológicas fundamentais. Na caracterização destas fases leva-se em contra as relações entre o
direito material e o direito processual.

Na primeira fase, caracterizada pelo sincretismo jurídico, confundiam-se os planos normativos.
Predominava a idéia do direito romano em que a ação significava o próprio direito subjetivo material.
Verificada a lesão ao direito, buscaria-se a reparação em juízo. Não se fazia distinção entre a relação jurídica
de direito material e a relação jurídica de direito processual.

 

Quando ainda não havia separação científica entre direito material e direito processual, a ação era envolta na
mesma massa do direito material. (..) A doutrina recorria a conhecidas definições romanísticas, com a de
Celso que dizia que "a ação nada mais é do que o direito de alguém perseguir em juízo o que lhe é
devido"[2].

 

Essa fase se estendeu até meados do Século XIX, caracterizando-se, especialmente, pela visão unitária,
plana, do ordenamento jurídico e pela não distinção entre direito material e direito processual. O direito
processual figurava como simples "adjetivo" do direito material.

A jurisdição era vista como um sistema de tutela de direitos, não como a capacidade de impor decisões. A
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ação significava um direito subjetivo material lesado. O processo, em vez de ser encarado como relação
jurídica processual, era um mero procedimento. A defesa, por seu turno, constituía mero aspecto do direito
de ação, confundida com a concepção privatista de processo.

A segunda fase, denominada autonomista ou conceitual, iniciou-se em 1856, tendo como marco inicial uma
obra de Bernhard Windscheid, "A ação do direito civil romano do ponto de vista do direito moderno" e a
célebre polêmica envolvendo o autor e Theodor Müther. Apesar da celeuma, os dois autores defendiam a
existência de dois planos diferentes.

Assim, um dos importantes frutos da polêmica foi o de demonstrar a separação entre os planos do direito
material e do direito processual. Afastando-se da antiga concepção que unia direito material e a ação.[3]

Em 1868, na Alemanha, Oskar von Bülow publica a Teoria das Exceções Processuais e os Pressupostos
Processuais, dando início, propriamente, ao "processualismo científico". O processo passa a ser visto como
uma relação jurídica autônoma e de direito público, uma vez que é regulada pela lei processual, nela
intervindo como sujeito principal o juiz, titular da jurisdição, um dos aspectos do poder estatal.

 

 

Essas conquistas metodológicas principiam com o reconhecimento da autonomia da ação em face do direito
subjetivo material e da relação jurídica processual em face da relação substancial controvertida entre os
litigantes. (..) Hoje em dia não há margem para duvidar da autonomia do direito processual e de sua
colocação em patamar distinto daquele em que se situam as normas e relações jurídicos-materiais.[4]

 

Caracterizam essa fase: a absoluta separação entre direito material e direito processual, a visão dualista do
ordenamento jurídico e a autonomia da ação, o que veio a preceder a autonomia do processo.

A ação era tida como o poder de exigir do Estado a prestação jurisdicional, diante de um direito violado, o
processo era somente um instrumento técnico, sem conotação ética também voltada para os escopos da
jurisdição.

A terceira fase, ou fase instrumentalista, sucedeu a fase autonomista, registrando-se seu início por volta de
1960. Preocupa-se com a efetiva produção da justiça. São suas características: existência de dois planos,
relativamente separados, sendo que o plano do direito processual é um instrumento do direito material.

A autonomia do direito processual para com o direito material em termos relativos, não absolutos,
verificando-se uma conexão entre estes dois planos. O processo deixou de ser mero instrumento técnico de
resolução dos conflitos de interesses, constituindo, também, um instrumento ético capaz de realizar, além
dos fins jurídicos, os sociais e políticos. Busca-se uma ordem jurídica justa, afastando-se dos processos os
óbices econômicos.

Assim é que é na terceira fase que os processos passam a atender interesses de grupos ou de toda a
sociedade, surge e aplica-se a idéia de processos de massa, processos coletivos.
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3 Os direitos individuais homogêneos

 

Os direitos transindividuais tratam de interesses que não alcançam apenas uma pessoa, mas várias. A
legislação brasileira, através do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consagrou a
existência dos interesses transindividuais, caracterizando-os em três modalidades: direitos difusos, direitos
coletivos e direitos individuais homogêneos.

Ao tratar dos direitos coletivamente tratados o legislador brasileiro foi além dos direitos difusos e coletivos.
A gênese dessa proteção tem origem nas class actions for damages, ações de reparação de danos à
coletividade do direito norte-americano.[5]

A expressão "individuais homogêneos" foi introduzida no ordenamento brasileiro pelo Código de Defesa do
Consumidor. Entretanto, sua previsão legal já se encontrava delineada na Lei 7.913/89, que trata de hipótese
de tratamento coletivo para a tutela de interesses individuais, no caso dos investidores do mercado de
valores mobiliários. Nessa Lei, apesar de não se utilizar a expressão "individuais homogêneos", previa-se a
tutela de direitos individuais de origem comum pelo Ministério Público, dispondo sobre a ação civil pública
de responsabilidade por danos causados aos investidores no mercado de valores imobiliários.[6]

O Supremo Tribunal Federal (STF), na decisão do Recurso Extraordinário no 163231-3, exarada no dia
26/02/1997, que teve como relator o Ministro Maurício Correia, classificou os direitos coletivos em três
sub-espécies: Interesses difusos, aqueles que abrangem número indeterminado de pessoas unidas pelas
mesmas circunstâncias de fato; coletivos aqueles pertencentes a grupos, categorias ou classes de pessoas
determináveis, ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base e Direitos ou
interesses homogêneos são os que têm a mesma origem comum (art. 81, III, da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990), constituindo-se em subespécie de direitos coletivos.

Afastava, assim, o Supremo Tribunal Federal qualquer dúvida em relação a sua forma de classificar os
direitos individuais homogêneos, caracterizando-os como sub-espécie de direitos coletivos, portanto, como
direitos coletivos.

Os interesses coletivos e particularmente os interesses homogêneos, stricto sensu, ambos estão cingidos a
uma mesma base jurídica, sendo coletivos, explicitamente dizendo, porque são relativos a grupos, categorias
ou classes de pessoas, que conquanto digam respeito às pessoas isoladamente, não se classificam como
direitos individuais para o fim de ser vedada a sua defesa em ação civil pública, porque sua concepção
finalística destina-se à proteção desses grupos, categorias ou classe de pessoas.

Entretanto, é importante ressaltar que esta não é, atualmente, a classificação que parece a mais correta. Não
se deve confundir direito coletivo com defesa coletiva de direitos.[7] Direitos coletivos são direitos
subjetivamente transindividuais, sem um titular individualmente determinado. Já os direitos homogêneos
são direitos subjetivos individuais. A qualificação de homogêneos não tem o condão de desvirtuar sua
natureza individual.[8]

 Renato Saraiva define os interesses individuais homogêneos como aqueles que representam um feixe de
interesses individuais com causa comum, cujos titulares são perfeitamente identificáveis e individualizáveis.
Apresentam interesses transindividuais, decorrentes de origem comum, porém divisíveis, podendo, cada
lesado, individualmente, buscar a devida reparação. Não obstante a natureza individual dos interesses ou
direitos envolvidos, estes podem ser objeto de tratamento coletivo, em virtude de se originarem de uma
situação comum, de natureza homogênea.[9]
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Enquanto os interesses difusos e coletivos são ontologicamente coletivos, os interesses individuais
homogêneos se apresentam como coletivos apenas acidentalmente. Nos últimos, não existe uma relação
jurídica base entre os indivíduos, ocorrendo sua ligação unicamente pela origem comum em razão da qual
os interesses decorrem.

Ressalte-se, entretanto que os objetivos perseguidos na ação coletiva são visualizados por uma perspectiva
global, coletiva, impessoal, levando em consideração a ação lesiva do causador do dano em sua dimensão
integral. Essa característica não é afastada nem mesmo nos direitos individuais homogêneos, onde não
predomina a ótica individual e pessoal de cada prejudicado.[10]

 

 

4. Legitimação Ativa

 

O direito de ação garante a todos o direito de provocar a atividade jurisdicional. Entretanto, ninguém está
autorizado a levar a juízo, de modo eficaz, toda e qualquer pretensão. É necessário que haja um vínculo
entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que será
discutida. Trata-se da legitimidade ad causam, condição da ação que investiga os elementos subjetivos da
demanda.

Fala-se de legitimação extraordinária quando não houver correspondência total entre a situação legitimante e
as situações jurídicas submetidas à apreciação do Judiciário. Legitimado extraordinário é aquele que
defende em nome próprio interesse de outro sujeito de direito. A legitimação extraordinária deve ser
encarada como algo excepcional e somente pode ser autorizada por lei (art. 6º, CPC), não se admitindo a
substituição processual convencional.

No caso das ações coletivas a legitimidade para as demandas encontra-se regulamentada em lei. Há aqueles
que defendem que a averiguação da legitimidade da ação coletiva é restrita ao exame da lei. Nesse caso, o
legislador teria disposto um rol taxativo dos legitimados, estabelecendo-se, a partir daí, a presunção absoluta
de que estes seriam os representantes adequados. A verificação da adequação da representação seria tarefa
do legislador. A legitimação coletiva seria, portanto, ope legis.[11]

Entretanto, esse entendimento não se encontra pacificado. Parte da doutrina defende que apesar de não
existir expressa previsão legal, o representante adequado para as ações coletivas é uma garantia
constitucional advinda do devido processo legal coletivo. Afinal, não é possível haver devido processo legal
se o grupo de interessados comparece ao juízo com um representante qualquer, exige-se, portanto, uma
representação adequada.

A representação adequada para as ações coletivas, ao que parece, deverá seguir o caminho trilhado pela
representação adequada para as ações de inconstitucionalidade. Nessas se exige que o objeto da ação de
inconstitucionalidade guarde relação de pertinência com a atividade do representante.

A jurisprudência brasileira encaminha-se no sentido de averiguar a legitimidade para a ação coletiva em
duas fases: na primeira, verifica-se se a parte possui previsão legal (ope legis). Satisfeita essa condição,
verifica-se, em concreto, à luz da relação jurídica entre o legalmente legitimado e situação jurídica de direito
substancial (ope iudices). É requisito para representação adequada que haja a pertinência temática para a
representação adequada. 
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Pelo sistema brasileiro, em regra, estão dispensados da prova em relação à pertinência temática: a)
Ministério Público, b) Defensoria Pública e c) os entes e órgãos da administração pública.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) já entendeu que o Ministério Público não estava autorizado a
propor ações coletivas tributárias, nem aquelas relacionadas a direitos individuais disponíveis, embora não
existisse ao tempo dessas decisões, qualquer ressalva legal. Esse entendimento somente foi incluído na Lei
da Ação Civil Pública, em momento posterior, através da Medida Provisória 2.180-35, de 24 de agosto de
2001.

Acreditamos que o mais certo seria considerar o Ministério Público detentor legítimo sempre que estiver em
defesa dos direitos difusos, afinal existe compatibilidade entre as suas funções e a natureza desses
interesses. Entretanto, nos casos dos direitos coletivos e individuais homogêneos, parece necessário se
verificar se existe compatibilidade entre o objeto da demanda e a missão constitucional reservada à
Instituição (art. 127, CF). Esse exame visa evitar abusos, dos demais legitimados, quando não existe
expressa previsão legal do controle da representação adequada, através de pertinência temática.[12]

Por exemplo, como exemplifica José Marcelo Vigliar, não parece correto entender que a Fazenda Pública de
São Paulo esteja legitimada a defender interesses individuais homogêneos disponíveis. Embora não exista
qualquer ressalva legal, a natureza das atividades reservadas às pessoas jurídicas de direito público impede
que elas atuem para a defesa de interesses de particulares.[13]

As associações, por disposição legal, estão submetidas ao exame da representação adequada. Deve existir
pertinência temática entre o objetivo da lide e suas funções institucionais (art. 5, V, b, Lei 7347/85),

É importante ressaltar que a Defensoria Pública está legitimada a defender os interesses, apenas, dos
necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal. Ressalte-se
que constatada a legitimação da Defensoria Pública, segundo o critério de necessidade, todos poderão ser
beneficiados pela decisão, necessitados ou não necessitados. Qualquer indivíduo poderá se valer da sentença
coletiva para promover sua liquidação e execução individual. Não se pode confundir o critério para a
aferição da capacidade de conduzir o processo coletivo com a eficácia subjetiva da coisa julgada.[14]

A nova Lei do Mandado de Segurança (Lei. 12.016/09) definiu claramente os legitimados para impetrar o
mandado de segurança coletivo: a) partidos políticos e b) organização sindical; c) entidade de classe e d)
associação.

Para efeitos de legitimidade ativa no mandado de segurança coletivo, a Constituição exige do partido
político o preenchimento de um único requisito objetivo, que é a representação no Congresso Nacional.
Basta, para tanto, que o respectivo partido possua um único representante eleito para integrar a Câmara dos
Deputados ou o Senado Federal. Entende-se que eventual perda da representatividade não prejudica o
mandado de segurança pendente, uma vez que a legitimidade há de ser contemporânea à impetração.

Além disso, em relação aos partidos políticos a pretensão do mandado de segurança não está limitada aos
interesses dos seus afiliados. Essa limitação desvirtuaria a natureza da agremiação partidária, que, diga-se de
passagem, não foi criada para satisfazer os interesses particulares de seus afiliados. Podem ser tutelados por
partido político, através do mandado de segurança coletivo, os direitos ameaçados ou violados por
autoridade, ainda que pertencentes a não filiado, quando a sua defesa se compreenda na finalidade
institucional ou constitua objetivo programático da agremiação.[15]

No caso das associações é importante ressaltar que o art. 82, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor e o
art, 5º, §4º, da Lei da Ação Civil Pública estabelecem a possibilidade do juiz dispensar o requisito da pré-
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constituição de um ano da associação. Verificando-se, em cada caso, se há manifesto interesse social
evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

No caso do mandado de segurança coletivo é vedada a dispensa do requisito da pré-constituição, tendo em
vista a previsão constitucional (art. 5º, LXX, CF) e a ausência de tal permissivo na Lei 12.016, de 07 de
agosto de 2009.[16]

O mandado de segurança impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação deverá
buscar a defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na
forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades. Não se exige autorização especial para
a impetração do mandado de segurança coletivo por essas entidades.

 

 

5. A legitimidade do Ministério Público

 

Assunto que divide os estudiosos do direito é aquele relativo a legitimidade do Ministério Público para
impetração de ações civis públicas para a defesa de direitos individuais homogêneos. A jurisprudência e a
doutrina podem ser distribuídas em quatro correntes ou teses: a) teoria ampliativa, b) teoria restritiva
absoluta, c) teoria restritiva aos Direitos Individuais Homogêneos indisponíveis e d) teoria eclética ou mista.

Segundo a teoria ampliativa, nas tutelas coletivas de direito existe um constante interesse público, tão
somente pelo fato de se tratar de ação coletiva, o que tomaria os direitos tutelados automaticamente
indisponíveis legitimando a atuação sempre do Parquet como autor e interveniente custus júris.

Os adeptos da teoria restritiva absoluta defendem a inexistência de legitimação do Ministério Público nos
casos que envolvam litígios que versem sobre direitos individuais homogêneos, por falta de previsão
expressa no art. 129, III da Constituição Federal de 1988.

 A terceira teoria defende que a legitimação do Ministério Público estaria restrita, no casos dos direitos
individuais homogêneos, àqueles indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal de
1988. Nesses casos, um dos argumentos mais fortes é a ausência de norma regulamentar sobre o que se
constituiriam os "interesses sociais" previstos no art. 127, caput.

Por fim, os adeptos da teoria eclética procuram no caso concreto identificar a existência de um relevante
interesse social que legitime o Ministério Público.

Fredie Didier Jr aponta como a tese mais aceita aquela que defende o ajuizamento das ações, reconhecendo
a legitimidade ativa, quer seja indisponível ou disponível o direito homogêneo alegado, desde que, neste
último, se apresente com relevância social (presença forte do interesse público primário) e amplitude
significativa (grande o número de direitos individuais lesados.[17]

 Nestes casos, não serão simples direitos individuais, mas interesses sociais que se converteram, em razão de
sua particular origem comum, em direito individuais homogêneos. A finalidade social afeta "sempre" o
Ministério Público. Segundo a própria Constituição, é a defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais
(sempre) e dos interesses individuais (apenas se indisponíveis).

O único freio ao ajuizamento de demandas coletivas pelo Ministério Público deverá ser, portanto, a
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existência de finalidade afeta à instituição, até porque a norma de fechamento prevista na Constituição
Federal expressamente determina que são funções institucionais do Ministério Público: "exercer outras
funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade" (art. 129, IX, Constituição
Federal de 1998.

A Sumula 643 vem na esteira da jurisprudência mais flexível, tendo sido editada na busca na identificação
dos interesses individuais homogêneos de relevância social sob uma ótica constitucional. No mesmo
sentido, o Supremo Tribunal Federal já afirmou outras vezes que os direitos individuais homogêneos desde
que revelem interesse social, independentemente de expressa autorização legal para a proteção da matéria
versada, podem ser objeto de tutela jurisdicional pleiteada pelo Ministério Público, diante da concepção
finalística da tutela coletiva.

 

 

6. Ação civil pública e ação coletiva

 

Segundo Marcelo Abelha Rodrigues, a ação civil pública constitui um dos remédios mais importantes do
Direito brasileiro, transcendendo qualquer função meramente jurídica. Fazendo uma comparação simplista,
diz que a ação civil pública está para a coletividade como o mandado de segurança está para o
indivíduo.[18]

Renato Saraiva explica que o Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 110), além de alargar a
utilização da Ação Civil Pública (ACP) para a defesa de qualquer interesse difuso ou coletivo (art. 129, III,
CR/88), instituiu, por meio do art. 91 e seguintes, um novo procedimento para a defesa específica dos
interesses e direitos individuais homogêneos, surgindo a expressão "ação civil coletiva".[19]

Posteriormente, a Lei Complementar 75/93 (art. 6º, XII), seguindo a orientação do CDC, inseriu a ação civil
coletiva como instrumento de atuação do MPU, na defesa dos mesmos interesses individuais homogêneos.
O mesmo autor afirma que, numa interpretação apressada, poder-se-ia concluir que a ação civil coletiva
(ACC) surgiu como uma espécie de ação coletiva destinada, exclusivamente, à defesa de interesses
individuais homogêneos.

Verdade é que doutrina e jurisprudência têm divergido sobre a possibilidade de utilização da ação civil
pública para defesa de interesses e direitos individuais homogêneos, ou mesmo se a ação civil coletiva
(ACC) seria a única ação coletiva cabível para a tutela desses interesses.

Carlos Henrique Bezerra Leite defende que a ACC não é cabível no âmbito da Justiça do Trabalho, e que os
interesses e direitos individuais homogêneos devem ser tutelados por meio da ACP.[20] Acresce, entretanto,
que em homenagem ao princípio da instrumentalidade afigura-se lícito ao juiz receber a ACC, convertendo-
a em ACP, desde que isso não implique violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório.[21]

Hugo Nigro Mazzilli ensina que, em rigor de terminologia, o mais adequado seria usar a expressão ação
civil coletiva para o gênero das ações cíveis propostas por qualquer dos co-legitimados em defesa dos
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Segundo ele, Ação Civil Pública é somente aquela
promovida pelo Ministério Público.[22]
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Xisto Tiago de Medeiros Neto entende que ação civil pública e ação civil coletiva constituem expressões
sinônimas, utilizadas com a mesma finalidade, qual seja, para a proteção dos interesses difusos, coletivos e
individuais homogêneos, não havendo que falar, portanto, em duas ações autônomas com objetivos
distintos. Em outras palavras, o sistema integrado de tutela coletiva, formado pela LACP e pelo CDC, prevê
a possibilidade do manejo de ação coletiva para proteção dos direitos e interesses transindividuais, seja qual
for a denominação ou nomen juris utilizado."[23]

Ives Gandra da Silva Martins Filho defende que ACP e ACC são distintas, devendo a primeira restringir-se
à defesa de interesses e direitos difusos e coletivos, enquanto a segunda, à defesa de interesses e direitos
individuais homogêneos.[24]

 

 

7.  Coisa julgada

 

No caso dos interesses e direitos individuais homogêneos, a coisa julgada será erga omnes, apenas no caso
de procedência do pedido. Caso o pedido da ação coletiva tenha sido julgado improcedente, seja pela
rejeição de mérito, seja pela insuficiência de provas, nenhum efeito prejudicial sofrerão os lesados, os quais
poderão ajuizar ação individual pleiteando a devida indenização pelos prejuízos sofridos, desde que nenhum
deles tenha intervindo como litisconsorte na ação coletiva (at. 103, § 2º, CDC).

Importante ressaltar que não existe litispendência entre as ações reparatórias individuais e a ação coletiva
em defesa desses mesmos direitos quando coletivamente considerados. Nesse caso, como explica Ada
Pellegrini Grinover, aplica-se a solução do art. 104, do CDC, desdobrando-se nas seguintes hipóteses:

a) o autor individual pede a suspensão do processo, optando por ser incluído na coisa julgada coletiva ou
opta pelo prosseguimento de sua ação, ficando excluído da coisa julgada coletiva, ainda que favorável;

b) preferindo prosseguir em sua ação individual, estabelece-se com a ação coletiva o nexo de continência,
que leva à reunião dos processos, ou, sendo esta impossível, à suspensão prejudicial do processo individual;

c) não se dando a reunião dos processos, poderá haver coisas julgadas contraditórias, no caso de o autor
perder sua demanda individual e existir uma coisa julgada positiva, no processo coletivo.

Como observa Ada Pellegrini Grinover, a terceira hipótese, até certo ponto, permite o surgimento de
decisões contraditórias. A sentença favorável da ação coletiva faz coisa julgada quanto à premissa da
condenação individual: ou seja, quanto ao dever de indenizar e à condenação genérica dela decorrente,
premissas lógicas do direito à reparação de pessoa determinada, que ainda pode não se consubstanciar.
Entretanto, neste caso, o demandante que perdeu a ação individual não poderá proceder à liquidação, em
virtude da expressa menção do art. 104 ou por força dos princípios processuais que não admitem a
contradição prática entre julgados.

 

 

8. Liquidação e execução
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Tratando-se de ação coletiva para defesa de direito individual homogêneo, a tutela coletiva termina na
sentença condenatória genérica que não identifica nem o beneficiário e nem o prejuízo que sofreu,
limitando-se a fixar a responsabilidade do réu pelos danos causados que serão, pelo sistema individual,
apurados em liquidação de sentença. Excetua-se a possibilidade de execução coletiva oriunda de tutela de
direito individual homogêneo, na hipótese do art. 100 do CDC.

No caso das ações coletivas que tenham por objeto a condenação em dinheiro na hipótese de tutela de
interesses individuais homogêneos a condenação será genérica, por determinação do art. 95, do CDC. Trata-
se de condenação genérica por que não identifica nem o beneficiário e nem o prejuízo que sofreu, limitando-
se a fixar a responsabilidade do réu pelos danos causados que serão, pelo sistema individual, apurados em
liquidação de sentença.

Nesse caso, cabe aos substituídos processualmente promover a liquidação a título individual, dentro do
prazo de um ano contado do trânsito em julgado da sentença condenatória (CDC, 100). Nessa liquidação
judicial, o liquidante deverá demonstrar o dano (moral e ou material) individualmente sofrido, o nexo
etiológico entre este dano individual e o dano genérico reconhecido na sentença cognitiva e o respectivo
montante.

Cuidando-se de interesses individuais homogêneos, a sentença transitada em julgado que julgar procedente
o pedido poderá ser executada coletiva (pelos co-legitimados ativos) ou individualmente (pelos
trabalhadores lesados), ou seja caso estes não se habilitem nos autos no prazo de um ano, a contar da
publicação dos editais de cientificação da sentença condenatória.

 

 

9. Considerações Finais

O mundo moderno provocou uma verdadeira transformação nas relações encontradas na sociedade. As
relações sociais passam a ser marcada pelo crescente desaparecimento da individualidade do ser humano.
As relações que se estabeleciam apenas entre indivíduos passam a envolver grupos. A concepção de que
somente são dedutíveis juridicamente as relações entre dois sujeitos de direitos e obrigações claramente
definidos não mais se aplica.

São reconhecidos os direitos transindividuais que não tratam dos interesses de pessoas individualmente
consideradas, mas afeitos a uma pluralidade de sujeitos. Torna-se inadequada a fórmula processual
individualista, ganha importância a tutela coletiva de direitos.

Apesar do tema proposto neste estudo ainda despertar muitas discussões e divergências doutrinárias e
jurisprudenciais, pode-se levantar, a título de considerações finais, alguns entendimentos.

Em relação a legitimidade, no caso das ações coletivas, a legitimidade para as demandas encontra-se
regulamentada em lei. Há aqueles que defendem que a averiguação da legitimidade da ação coletiva
restringe-se ao exame da lei. Nesse caso, o legislador teria disposto um rol taxativo dos legitimados,
estabelecendo-se, a partir daí, a presunção absoluta de que estes seriam os representantes adequados.

Nesse sentido, a verificação da adequação da representação seria tarefa do legislador. A legitimação coletiva
seria, portanto, ope legis. Entretanto, esse entendimento não se encontra pacificado. Defende-se que a
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adequação da representação do interesse coletivo deve ser avaliado, caso a caso, para que se atenda ao
devido processo legal coletivo. Não é possível haver devido processo legal se o grupo de interessados
comparece ao juízo com um representante qualquer.

No caso específico dos interesses e direitos individuais homogêneos, a coisa julgada será erga omnes,
apenas no caso de procedência do pedido. Julgado improcedente, seja pela rejeição de mérito, seja pela
insuficiência de provas, é possível ajuizar ação individual, desde que o interessado não tenha intervindo
como litisconsorte na ação coletiva.

A ação coletiva para defesa de direito individual homogêneo, procedente o pedido, origina uma sentença
condenatória genérica que não identifica nem o beneficiário e nem o prejuízo que sofreu, limitando-se a
fixar a responsabilidade do réu pelos danos causados que serão, pelo sistema individual, apurados em
liquidação de sentença. A execução poderá ser procedida coletivamente ou individualmente.
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O RECONHECIMENTO DOS NOVOS DIREITOS: O SOCIOAMBIENTALISMO ABARCADO
PELO MULTICULTURALISMO

THE RECOGNITION OF NEW RIGHTS: SOCIAL ENVIRONMENTALISM EXTEND ACROSS
MULTICULTURALISM

priscila Dalla Porta Niederauer Cantarelli

RESUMO
Admitindo que o multiculturalismo é uma realidade na sociedade contemporânea, mostra-se necessário o
seu reconhecimento, para que haja a defesa da integridade da maneira em que essas comunidades escolhem
viver, suas tradições e sua cultura. Para que assim, o Estado Democrático de Direito possa se legitimar, no
momento em que oferece autonomia igual para todos os cidadãos, e principalmente, o direito a participação
e respeito aos direitos fundamentais. Desta forma, a valorização do patrimônio natural e cultural torna-se
princípios de uma estratégia alternativa para a sociedade atual, fundada no respeito pela identidade de cada
indivíduo, independentemente de sexo, raça ou procedência étnica.
PALAVRAS-CHAVES: cidadania cultural; diversidade cultural; conhecimento tradicional; comunidades
locais;

ABSTRACT
Assuming that multiculturalism is a reality in contemporary society, it is considered necessary for
recognition, so that the defense of the integrity of the manner in which these communities choose to live,
their traditions and culture. So that the democratic rule of law can legitimize itself, when it offers equal
autonomy for all citizens, especially the right to participation and respect for fundamental rights. Thus, the
enhancement of natural and cultural heritage of principles becomes an alternative strategy for modern
society based on respect for the identity of every individual, regardless of gender, race or ethnic origin.
KEYWORDS: cultural citizenship; cultural diversity; traditional knowledge; local communities

Introdução

 

Ao passo em que a sociedade se modifica novos direitos surgem e com eles iniciativas
emancipatórias em busca de uma cidadania ativa e multicultural, a qual busca o reconhecimento da
diferença a luta pela igualdade, baseadas em princípios de justiça e na afirmação de direitos que tutelam a
diversidade cultural e consequentemente a dignidade humana.

 

Denota-se então, o surgimento dos novos direitos abarcados por uma nova percepção de realidade.
Assim, transformando-se os direitos convencionais em direitos com uma forte carga social, originados de
necessidades, conflitos e novas dificuldades de caráter social e ambiental, levantados pela presente
sociedade o que permite novos desdobramentos de direitos como uma apropriada provocação.
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 Mostra-se importante salientar que os novos direitos estão conectados aos direitos que decorrem da
relação de cidadania e por isso, possibilitam a participação cidadã na gestão de um Estado mais democrático
e participativo. Portanto os direitos passam a existir como demanda e reivindicação em diversas formas:
direitos civis, sociais, políticos, econômicos, humanos, culturais e ambientais.

 

Atualmente, é preciso alargar o sentido da cidadania e aliando a reflexão sobre a cidadania cultural,
uma cidadania que deixe de lado o eurocentrismo, ainda tão presente no ocidente, reconhecendo assim, as
diferentes tradições culturais instaladas em uma determinada sociedade, sendo hábil para fazer com que esta
diversidade de tradições tenha espaço de manifestação e representação na sociedade como um todo. Deste
modo, é fundamental para uma democracia plena o reconhecimento da cidadania multicultural.

 

De outra banda, o movimento ambientalista atravessou modificações significativas, passando do
preservacionismo e conservacionismo para o socioambientalismo, na medida em que a noção de
sustentabilidade passa a englobar também os aspectos sociais econômicos intrínsecos ao desenvolvimento
sustentável. Uma vez que, o socioambientalismo surgiu da idéia de políticas públicas ambientais que
abarcam as comunidades locais detentoras de conhecimentos e de práticas baseadas na biodiversidade.

 

Nesse sentido, é de suma importância proteger os direitos socioambientais, pois desta maneira, as
políticas públicas para o meio ambiente e desenvolvimento sustentável apreciarão as demandas  e os
contextos socioculturais das populações locais em sua diversidade. Deste modo, o entendimento deve ser de
que a sustentabilidade precisa ser tanto ambiental quanto social e econômica.

 

 

 

1. Socioambientalismo: o conhecimento tradicional das comunidades locais

 

              Segundo Bobbio o processo histórico é que motiva o nascimento dos novos direitos, pois os
direitos do homem, são considerados direitos históricos, em suas palavras: “nascidos em determinados
momentos, caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes e nascidos de
modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas.”[1]
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 Portanto, os novos direitos estão inteiramente relacionados com as necessidades humanas essenciais
de cada época. Encontram-se em constante redefinição e criação dentro do seu contexto histórico.

Nascem quando devem ou podem nascer. Nascem quando o poder do homem sobre o homem, que
acompanha inevitavelmente o progresso técnico, isto é, o progresso da capacidade do homem de
dominar a natureza e os outros homens, ou cria novas ameaças à liberdade do indivíduo, ou permite
novos remédios para as suas indigências: ameaças que são enfrentadas através de demandas de
limitações do poder; remédios que são providenciados através da exigência de que o mesmo poder
intervenha de modo protetor. Às primeiras correspondem os direitos de liberdade, ou um não-agir do
Estado; aos segundos, os direitos sociais, ou uma ação positiva do Estado[2].

 

O movimento ambientalista tradicional tende a se inspirar e a seguir modelos de preservação
ambiental importados de países do Primeiro Mundo, aonde as populações urbanas buscam, principalmente
em parques, desenvolver atividades de recreação em contato com a natureza, conservando intactas as áreas
protegidas. Distante das pressões sociais típicas de países em desenvolvimento, com populações pobres e
excluídas, o modelo preservacionista tradicional funciona bem nos países desenvolvidos, do norte, mas não
se sustenta politicamente aqui[3].

 

Deste modo, o socioambientalismo nasceu baseado no pressuposto de que as políticas públicas
ambientais só teriam eficácia social e sustentabilidade política se incluísse as comunidades locais e
gerassem uma repartição socialmente justa e equitativa dos benefícios procedentes da exploração dos
recursos naturais[4].

 

Por conseguinte, pode-se afirmar utilizando as palavras de Santilli que:

 

o socioambientalismo é uma invenção brasileira, sem paralelo no ambientalismo internacional, que
indica precisamente o rumo de integrar políticas setoriais, suas perspectivas e atores, num projeto de
Brasil que tenha sua cara e possa, por isso mesmo, ser politicamente sustentado[5].

 

Desta forma, a cultura dos povos tradicionais, indígenas e quilombolas fazem parte raízes e,
sobretudo, da história brasileira, produzindo conhecimentos e inovações nas artes, literatura e ciências.
Traduzidas por meio de desenhos, danças, lendas, músicas, técnicas de manejo dos recursos naturais, de
caça e pesca, o uso das características medicinais e alimentícias das espécies existentes nas regiões em que
habitam. Portanto, esses conhecimentos, são considerados bens intangíveis, tem despertado interesse nas
sociedades industriais, pelo potencial de exploração econômica, em destaque a área de biotecnologia.
Entretanto, não têm sido repartidos com as populações tradicionais os benefícios daí gerados[6].
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Vandana Shiva destaca que "a biodiversidade carrega consigo a inteligência de três bilhões e meio
de anos de experimentação com formas de vida”[7]. Muitas pesquisas antropológicas, etno-culturais,
históricas e ambientais realizadas nas últimas décadas vêm evidenciando que a biodiversidade é o resultado
da constante inter-relação da humanidade com a natureza.

 

A biodiversidade dos ecossistemas torna-se basilar para a cultura e educação ambiental da
humanidade, pois tem estreita correlação com o desenvolvimento científico e biotecnológico[8], tanto na
proteção da agricultura quanto na descoberta de medicamentos para a cura de doenças humanas[9], assim
como novas, fontes de alimentos para a sempre crescente população mundial[10].

 

Portanto, pode-se afirmar que a conservação da biodiversidade e também do conhecimento
tradicional é direito fundamental implícito no art. 5º do Texto Magno.

 

Nesse sentido, Leff critica as razões da preservação das entidades étnicas na atual globalização, em
suas palavras:

 

Os valores da conservação adquiriram uma importância prática na esfera produtiva pelos efeitos globais
da destruição dos mecanismos de equilíbrio da natureza — da preservação da biodiversidade depende o
equilíbrio ecológico do planeta —, também porque a natureza é fonte de recursos genéticos e de
matérias-primas para a produção de mercadorias (produtos alimentícios, farmacêuticos e novos
materiais). A preservação das identidades étnicas, os valores culturais e as práticas tradicionais de uso
dos recursos aparecem assim como uma condição para a colocação em prática de projetos de gestão
ambiental e de manejo dos recursos naturais em escala local, ao mesmo tempo que se convertem em
insumo para os processos de etnobioprospecção das empresas de biotecnologia que se apropriam desses
saberes através dos direitos de propriedade intelectual. Em todo caso, os saberes culturais são uma base
para a reapropriação da natureza a partir de uma racionalidade alternativa[11].

 

Apresenta-se, assim, o problema de avaliar os princípios éticos, os valores culturais e os potenciais
qualitativos e incomensuráveis do desenvolvimento sustentável. Este não é apenas uma questão técnica, mas
implica a legitimação de conhecimentos e valores tradicionais, assim como o dos novos direitos ambientais.
Mas, sobretudo, a valorização do patrimônio natural e cultural como princípios de uma estratégia alternativa
de desenvolvimento fundada na diversidade cultural requer a elaboração teórica de uma nova racionalidade
produtiva, que incorpore os processos culturais e ecológicos como fundamento do processo produtivo capaz
de constituir as relações sociais e orientar as forças produtivas para um desenvolvimento sustentável[12].
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Desnecessário dizer, que a salvaguarda da integridade intelectual e cultural, bem como dos valores
espirituais associados aos conhecimentos tradicionais, e o reconhecimento do seu valor intrínseco devem ser
os princípios norteadores de qualquer sistema de proteção. Ademais, as políticas públicas devem promover
um tratamento equitativo da ciência ocidental e do saber tradicional, reconhecendo que os sistemas
tradicionais de conhecimentos têm os próprios fundamentos científicos e epistemológicos. O conhecimento
tradicional não é estático, e sim dinâmico, e o termo ''tradicional" não se refere à sua antiguidade: não se
trata apenas de conhecimentos "antigos", ou "passados", mas de conhecimentos também presentes e futuros
que evoluem e se transformam, com base em práticas dinâmicas[13].

 

O socioambientalismo que está presente na Constituição Federal traz em grau de igualdade e de
preferência as dimensões materiais e imateriais (tangíveis ou intangíveis) dos bens e direitos
socioambientais, a transversalidade das políticas públicas socioambientais, a função socioambiental da
propriedade e a consolidação de processos democráticos de participação social na gestão ambiental. A união
socioambiental direciona e fundamenta toda a legislação infraconstitucional brasileira aprovada após a
Constituição de 1988, dando-lhe coerência e unidade axiológico-normativa[14].

 

 

2. O papel do multiculturalismo na construção de uma cidadania cultural

 

O projeto universalista da modernidade encontra-se em crise, pois cada vez mais são questionados os
modelos postos, como jurídico, social, econômico e até mesmo científico, pelos novos atores sociais. Deste
modo, é fundamental a reformulação do projeto da modernidade para que sejam reconhecida e valorizada a
diversidade cultural.

 

Nas palavras de Andrea Semprini:

 

Construído a partir de um “universalismo” que era com frequência apenas um disfarce de uma
monocultura sob os traços de um simulacro de humanidade incrivelmente branca e européia;
estruturado a partir de um espaço público igualitário que na verdade fecha as portas a numerosos
grupos sociais; fundamentando sobre a noção de indivíduo abstrata e redutora; submisso à experiência
real da diversidade; enfrentando reivindicações de reconhecimento radicais; sofrendo tensões pelas
pressões exercidas nos limites do espaço público; fragilizado enfim pelas mudanças ocorridas no
coração mesmo deste espaço, o projeto da modernidade dificilmente poderá dar uma resposta coerente
ao impasse multicultural se não for profundamente reformulado.[15]
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Como afirma Charles Taylor, “todas as sociedades estão a tornar-se cada vez mais multiculturais, e
ao mesmo tempo mais permeáveis”[16]. No entanto, não há como negar a imposição de algumas culturas
sobre as outras, assim, “considera-se que neste aspecto, as sociedades liberais do Ocidente são
extremamente culpadas, em parte devido ao passado colonial, em parte devido a marginalização de
segmentos de sua população oriundo de outras culturas”[17].

 

As versões emancipatórias do multiculturalismo baseiam-se no reconhecimento da diferença e do
direito à diferença e da coexistência ou construção de uma vida em comum além da diferença de vários
tipos. A idéia de movimento, de articulação de diferenças, e de configurações culturais baseadas em
contribuições de experiências e de histórias distintas tem levado a explorar as possibilidades emancipatórias
do multiculturalismo, alimentando os debates e iniciativas sobre novas definições de direitos, identidades,
de justiça e de cidadania[18].

 

Conforme Kymlica, os direitos diferenciados em função do grupo – como a autonomia territorial, o
direito ao veto, a representação garantida nas instituições centrais, as reivindicações territoriais e os direitos
linguísticos – podem ajudar a corrigir dita desvantagem, mitigando a vulnerabilidade das culturas
minoritárias ante as decisões das maiorias. As proteções externas desse tipo asseguram que os membros de
uma minoria têm as mesmas oportunidades de viver e trabalhar em sua própria cultura que os membros da
maioria.[19]

 

Cada comunidade, por força de circunstâncias geográficas e históricas, possui a sua própria cultura,
distinta, embora sempre em contato com as demais e sofrendo as suas influências. Mas, nos nossos dias de
hoje, a circulação sem precedentes de bens culturais e de pessoas, conduz algo contraditoriamente, a
tendências uniformizadoras e de multiculturalismo.[20]

 

A Constituição reflecte a formação, as crenças, as atitudes mentais, a geografia e as condições
económicas de uma sociedade e, simultaneamente, imprime-lhe carácter, funciona como princípio de
organização, dispõe sobre os direitos e os deveres de indivíduos e de grupos rege os seus
comportamentos, racionaliza as suas posições recíprocas e garante a vida colectiva como um todo, pode
ser agente, ora de conservação, ora de transformação[21].

 

Bem por isso, a diversidade cultural, assim como a diversidade biológica, também está presente na
Constituição Federal como bem de uso comum do povo,[22] de modo que estabelece que "o Estado
garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais",[23] e, nessa qualidade, merece ser preservado.
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Portanto, as constituições de letra viva sendo entendido por letra viva aquelas cujo resultado é obra
de todos os interpretes da sociedade aberta, são em seu fundo e em sua forma expressão em instrumento
mediador de cultura, marco reprodutivo e de recepções culturais e depósito de futuras configurações
culturais, experiências, vivências e saberes. Assim a realidade jurídica de todo o Estado constitucional é só
um fragmento da realidade constitucional viva e seus textos e contextos são uma forma de suas realidades
culturais. A identidade da constituição pluralista se alia entre a tradição, o legado cultural e as experiências
históricas, pressupõe uma dependência cultural de todo um povo[24].

 

Assim sendo, a Constituição de um Estado é um fenômeno cultural – por não poder ser
compreendida desentranhada da cultura da comunidade donde provém e por ser, em si mesma, uma obra e
um bem de cultura. Daí Peter Häberle[25] propor mesmo uma teoria da Constituição como ciência da
cultura.

 

Para Häberle, o essencial do núcleo cultural central consiste em certas idéias tradicionais,
selecionadas e transmitidas historicamente, assim como seus respectivos valores, podendo assim, os
sistemas culturais serem compreendidos como produtos de certas ações ou como elementos condicionantes
de certas ações.

 

Desta forma pode se compreender o conceito da cultura de forma tão diferenciada e disciplinada,
que distingue entre os pólos variáveis e os múltiplos níveis existentes em função de cada um de seus
respectivos contextos jurídicos, se conseguirá cumprir a tarefa própria do jurista e da ciência jurídica. Mas a
cultura entendida em um sentido muito mais amplo forma o contexto de todo o texto legal e de toda ação
relevante juridicamente significativa dentro do Estado constitucional[26].

 

A garantia da conservação do polifacetismo cultural se encontra no direito de que desenvolve todos
os âmbitos simultaneamente de forma paralela, tanto com intercâmbios dos elementos próprios de cada
forma como incluindo uma cultura com outra dos diferentes níveis existentes. A riqueza de toda esta
multiplicidade cultural sobrevive graças ao direito constitucional cultural, já consolidado a nível federal,
junto com todos os elementos como a da liberdade cultural, pluralismo e divisão de poderes[27].

 

A Constituição Federal de 1988 seguiu uma orientação claramente multicultural e pluriétnica,
reconhecendo direitos coletivos a povos indígenas e quilombolas, e assegurando-lhes direitos territoriais
especiais. A Constituição garantiu aos índios o direito de permanecerem como tais, rompendo com a
tradição assimilacionista e assegurando-lhes direitos permanentes. São reconhecidos aos índios sua
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organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e direitos originários sobre as terras
tradicionalmente ocupadas[28].

 

No entanto, assevera Kymlicka, que a argumentação baseada na igualdade só aprovará os direitos
especiais para as minorias nacionais se verdadeiramente existe, alguma desvantagem relacionada com o
pertencimento cultural e se tais direitos servem realmente para corrigir esta dita desvantagem. Na América
do norte, os grupos indígenas são mais vulneráveis as decisões da maioria do que os quebequeses e os
portoriquenhos e, portanto, as proteções externas haveriam de ser mais amplas.[29]

 

Deste modo são necessárias estratégias emancipatórias multiculturais nos discursos os quais
articulam exigências do reconhecimento e da distribuição, de uma igualdade que reconheça as diferenças e
da mesma forma, de uma diferença que não produza alimente ou reproduza desigualdades. Portanto, a
defesa da diferença cultural, identidade coletiva, e da autonomia, podem assumir a forma de luta pela
igualdade de acesso a direitos, através do reconhecimento e exercício efetivo de direitos de cidadania[30].

 

Nesse mesmo diapasão Habermas afirma que:

 

quando assegura por igual a autonomia de todos os cidadãos. E os cidadãos só são autônomos quando
os destinatários do direito podem ao mesmo tempo entender-se a si mesmos como autores do direito. E
tais autores só são livres como participantes de processos legislativos regrados de tal maneira e
cumpridos sob tais formas de comunicação que todos possam supor que regras firmadas desse modo
mereçam concordância geral e motivada pela razão[31].

 

 

Neste contexto assevera Gorczevski, “ainda, estaria o estado cumprindo a Declaração de Direitos
das Pessoas Pertencentes às Minorias Nacionais, Étnicas, Religiosas ou Lingüísticas que o obriga a garantir
e proteger a identidade cultural destas minorias.”[32]

 

Nas palavras de Boventura de Souza Santos: “as pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser
iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade os
descaracteriza.”[33]

 

Para Kymlicka, a pergunta que deve-se fazer é a seguinte: O que é uma forma justa de reconhecer
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línguas, traçar fronteiras e distribuir poderes? A resposta, ao seu entender, consiste em afirmar que se
deveria assegurar que todos os grupos nacionais tenham a possibilidade de manter-se como cultura distinta,
se assim o desejam. Desta forma, assegura-se a igual proteção dos traços positivos do pertencimento cultural
para os membros de todos os grupos nacionais. Em uma sociedade democrática, a nação majoritária sempre
recebera ajuda para sua língua e sua cultura social, e terá também poder legislativo para proteger seus
interesses em decisões que afetem a cultura. A questão é se a imparcialidade exige que as minorias
nacionais se lhe concedam as mesmas prestações e oportunidades. [34]

 

Desta maneira, ganha um sentido mais preciso a noção de “cidadania multicultural” sendo um
espaço privilegiado de luta pela articulação e potencialização do reconhecimento, para que haja a
proliferação de esferas públicas locais simultaneamente capazes de articulação translocal, na forma de uma
globalização contra-hegemônica, no sentido emancipatório e de cidadanias genuinamente cosmopolitas[35].
 

 

Muito embora o termo cidadania provenha de longa data, hodiernamente tem se mostrado muito atual,
segundo Martín ela “parece integrar as exigências de justiça e de participação, idéias centrais da filosofia
política nas últimas décadas”[36], especialmente em vista das situações vivenciadas pela população, que
tem feito com que aflorem o interesse Por uma participação maior, na busca dos seus direitos e também no
cumprimento de seus deveres.

 Chauí, sustenta que cidadania cultural significa:

 antes de tudo, que a cultura deve ser pensada como um direito do cidadão – isto é, algo de que as
classes populares não podem ser nem se sentir excluídas (como acontece na identificação popular entre
cultura e instrução) e que a cultura não se reduz às belas-artes - como julga a classe dominante[37].  

 

Martín destaca que para a teoria política é saber como se construiu a definição de cidadania,
quando o indivíduo passou a ser visto como cidadão. Em vista das múltiplas dimensões, sejam elas
espaciais ou mesmo funcionais e empíricas do termo.

 

O termo cidadania apresenta uma conotação especial já que remete a alguns dos problemas comuns que
se revestem de uma particular importância nas sociedades contemporâneas: a desigualdade e a
igualdade políticas, as formas de convivência possíveis em um mundo social crescentemente diverso, o
caráter das instituições públicas, o processo de integração ou marginalização dos diferentes, a ação
ameaçadora dos homens sobre a natureza, a diferença de culturas e de crenças que, em muitos casos,
suscitam reações de intolerância e de barbárie e tantas outras[38].

 

A Constituição Federal dedicou todo um capítulo à proteção da cultura (artigos 215 e 216),
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protegendo as "manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos
participantes processo civilizatório nacional", considerando "patrimônio culural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial",  "portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira".

 

Assim sendo, os bens imateriais abrangem as mais diferentes formas de saber, fazer e criar, como
músicas, contos, lendas, danças, receitas culinárias, técnicas artesanais e de manejo ambiental. Incluem
ainda os conhecimentos, inovações e práticas culturais de povos indígenas, quilombolas e populações
tradicionais, que vão desde formas e técnicas de manejo de recursos naturais até técnica de caça e pesca e
conhecimentos sobre sistemas ecológicos e espécies com propriedades farmacêuticas, alimentícias e
agrícolas. Tal compreensão abarca ainda as formas culturais diferenciadas de apropriação do meio ambiente,
em seus aspectos materiais e imateriais. Assim, os dispositivos constitucionais dedicados à proteção de
minorias étnicas também se preocuparam em proteger a dimensão imaterial de seu patrimônio e de sua
cultura[39].

 

Entretanto, a diversidade ecológica e cultural não apenas é considerada como um princípio ético,
como um valor intrínseco, não mercantil, mas como meios de produção e potenciais produtivos que
conformam um sistema de recursos naturais, culturais e tecnológicos capazes de reorientar a produção para
a satisfação das necessidades básicas, reconhecendo os valores culturais das populações do Terceiro Mundo.
O princípio de diversidade não apenas é concebido como um patrimônio cultural que deve ser conservado,
mas como uma condição para a construção de um futuro sustentável. Esta visão do desenvolvimento
sustentável contém a socialização da natureza e de seus potenciais ecológicos[40].

 

Desta maneira, não se pode justificar a tutela e proteção dos conhecimentos tradicionais associados
por sua potencialidade de exploração econômica, do mesmo modo que não há como criar hierarquia entre
culturas, nem justificar a sua preservação na medida em que sejam rentáveis, ou que possuam
biodiversidade[41].

 

Do ponto de vista republicano, o rol de direitos e deveres, os normativos sociais e os campo de
competência dos poderes demandam a adequação às identidades culturais. Já que, a essas identidades
culturais se confere dignidade. Dignidade é valor. “Este valor emprestado ao homem individualmente se
revela como dignidade da pessoa humana, no desdobramento e na aclaração das potencialidades humanas
para construir os meios e as condições necessárias que possibilitam o desenvolvimento da capacidade
humana” [42]. “Na cidadania digna, já que o núcleo duro da cidadania é a dignidade humana. Assim, nos
alicerces do sentido de cidadania, está incorporada a noção e o sentimento de identidade e de pertença” [43].
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No entanto, existe duas dificuldades que é a condição mesma de cidadão, desde o aspecto da garantia
de um "mínimo existencial"; e o persistir dessa garantia e suas implicações. “Por "mínimo existencial" se
pode atribuir a concreção mesma das condições de efetivação da dignidade humana. Existir exige a
efetividade das condições de estar presente como realidade subjetiva; mais ainda, reclama a concreção da
possibilidade de coexistir, vale dizer, de estar presente como realidade intersubjetiva” [44]. Quando se fala
em "garantia" tem que se ter em mente, duas ordens de relação: garantias individuais e garantias coletivas.
Estas últimas se expõem inicialmente nos privilégios, depois nos direitos atribuídos aos cidadãos
constitucionalmente; as primeiras estão constitucionalmente atribuídas ao indivíduo, bem como os entraves
que, em benefício dele, se imponham aos poderes públicos[45].

 

Considerações Finais

 

Na perspectiva social não existe somente diferenças, mas também desigualdades, conflitos e
assimetrias de poder. Entretanto, para que seja possível a construção de uma sociedade pluralista e
democrática é necessário o diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais, assim como o
reconhecimento do outro.

 

Deste modo, o conhecimento tradicional associado a biodiversidade é protegido
constitucionalmente, não somente através do art. 225 CF, mas também no capítulo dirigido à proteção da
cultura, já que é um patrimônio cultural imaterial. Pois trata-se de uma comunidade que é constituída sobre
a existência de laços culturais. Assegurando direitos coletivos às minorias étnicas e culturalmente
diferenciadas, seguindo o paradigma do multiculturalismo. A Constituição reconhece e resguarda a
diversidade étnica e cultural, assegurando direitos coletivos, associados à biodiversidade e à
sociodiversidade.

 

Com efeito, a tutela à diversidade cultural é um direito fundamental que deve ser respeitado.
Assim, deve-se buscar a preservação da integridade e da dignidade das diversas culturas que passam por
sérios riscos de extinção. Pois, o estudo do meio ambiente cultural exige um novo olhar, no sentido de
compreender que o patrimônio cultural não se limita aos monumentos.

 

Para que seja possível a construção de um projeto, no qual as diferenças sejam integradas na
formação de um patrimônio comum, para uma sociedade democrática, plural, na busca de políticas de
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igualdade e de valorização. Uma vez que os direitos multiculturais colocam em primeiro plano a afirmação
da dignidade humana.
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A FORMAÇÃO DA CIDADE DIGITAL E O DIREITO A PRIVACIDADE INFORMÁTICA 
LA FORM AZIONE DELLA CITTÀ DIGITALE E IL DIRITTO ALLA PRIVACY INFORMATIVA 

 
AUGUSTO EDUARDO MIRANDA PINTO 

 
RESUMO 
O presente artigo tem como finalidade analisar os efeitos da formação de uma cidade digital 
nas relações jurídicas e sociais. Nesse sentido, se faz necessário um aprofundamento do 
estudo no tocante aos impactos desta nova sociedade em rede na garantia do direito à 
privacidade. Através do ciberespaço formam-se comunidades virtuais que ultrapassam a 
necessidade de localidade e sociabilidade, criando um isolamento social e abandonando as 
interações face à face em ambientes reais, originando uma sociabilidade baseada no 
individualismo. Devemos avaliar quais os novos padrões de interação se originam nesta nova 
formatação de coletividade informacional e suas repercussões no âmbito do direito. O tema 
toca diretamente o caro instituto do direito a privacidade e suas implicações no universo virtual. 
Há necessidade de se analisar a adequação dessa nova interação dos indivíduos e o 
ciberespaço no conceito de cidade, ressaltando os efeitos da garantia dos direitos à intimidade, 
no ambiente dos navegantes de sites e redes sociais, frente às 
repercussões jurídicas no vazamento de informações da vida pessoal dos usuários da rede, 
clientes e compradores em potencial; e de boatos e escândalos comprometedores na 
reputação das empresas e da classe política, com seu desdobramento no ambiente laboral. 
Deve-se eliminar ou reduzir a influência de sujeitos externos na esfera privada das pessoas. 
Nesse contexto, os riscos de uma sociedade de vigilância se apresentam factível como um 
produto das relações de mercado que possibilita dispor livremente de um conjunto crescente 
de informações. Esta constante vigilância invade todos os espaços, custodiando nossos 
comportamentos independente do tempo, com uma implacável memória no âmbito das 
comunicações eletrônicas, tornando nosso passado visível e fazendo surgir situações 
constrangedoras a nos assombrar. 
PALAVRAS -CHAVES: Cidade digital, vigilância eletrônica, direito a privacidade 
 
RIAS SUNTO 
La formazione della Città Digitale e il diritto alla privacy informativa Questo articolo si propone di 
analizzare gli effetti della formazione di una città digitale nei rapporti giuridici e sociali. In questo 
senso, è necessario intensificare lo Studio riguardante l'impatto di questa nuova società di rete 
per garantire il diritto alla privacy. Attraverso il ci-berspazio sono formate le comunità virtuali che 
vanno oltre dalla necessità di socialità e l'lo-calità, creando un isolamento sociale e 
abbandonando le interazioni faccia a faccia in ambienti reali, con un conseguente socialità 
basata su individualismo. Dobbiamo valutare quali sono i nuovi modelli de interazione originali 
da questo formato de comunità informativa e le sue repercussione nele’ambito della 
giurisprudenza. Il problema tocca direttamente il rilevante istituto del diritto alla privacy e le sue 
implicazioni nell'universo virtuale. C’è la necessità di annalisare l'adeguatezza di questa nuova 
interazione dei individui e il cyberspazio nel concetto di città, mettendo in evidenza lo scopo di 
garantire i diritti alla privacy nell'ambiente dei navigatori di siti web e reti sociali, in confronto con 
l'im-patto giuridico sulla fuga di informazioni sulla vita personale degli utenti della rete, i clienti e 
potenziali acquirenti e le voci e gli scandali di compromettere la reputazione delle imprese e 
della classe politica, con la sua diffusione nell'ambiente di lavoro. Dovrebbe eliminare o ridurre 
l'influenza di soggetti esterni nella sfera privata delle persone. In questo contesto, i rischi di una 
società di sicurezza presenta fattibile come un prodotto delle relazioni di mercato, che consente 
di disporre liberamente di un numero crescente delle in-formazioni. Questa sorveglianza 
costante invade ogni spazio, custodito il nostro comporta-mento indipendente dal tempo, con 
una memoria implacabile nel settore delle comunicazioni elettroniche, diventanto visibile il 
nostro passato e mostrando situazioni imbarazzanti a perse-guitare. 
PAROLE CHIAVE: CITTÀ DIGITALE, DIRITTO ALLA PRIVACY, SORVEGLIANZA 
ELETTRONICA 
 
1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo se propõe a estudar os efeitos das novas tecnologias cibernéticas na 
formação da cidade digital. A partir da troca de informações entre os indivíduos, está surgindo 
uma coletividade com singularidade própria. Essa nova cibercultura proporciona uma 
interatividade digital que acarreta uma alteração de poder, com a formação de um novo 
paradigma sociotécnico. Esse mundo virtual altera a relação do homem com o ambiente 
urbano, social e cultural a partir de mudanças na relação espaço-tempo e das interações face a 
face, com repercussões na esfera jurídica. 

Um dos impactos mais significativos desta nova formatação social é na garantia do 

direito à privacidade. A introdução do conceito da convergência digital, com várias mídias 
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interagindo com milhões de usuários em tempo real, faz com que a informação permeie todos os aspectos da nossa vida cotidiana, sem um controle seguro de sua utilização.

 

As novas tecnologias informacionais oferecem uma gama de serviços e uma liberdade de expressão sem igual, mas entram em conflito com a realidade fática. A coleta de dados
através dos cartões de crédito e de compras on line, bem como câmeras para vigilância e individualização do perfil de usuários navegantes através da rede, abrem possibilidades
de interconexão entre os mais diversos bancos de dados apontando para a formação e expansão progressiva de uma sociedade de controle, de vigilância e de classificação.[1]

O tema ressalta as conseqüências da interação dessa 'sociedade em rede' com interesses comerciais, privilegiando apenas o reconhecimento de direitos ligados à troca de bens e
serviços. Demonstramos que a redução do cidadão ao consumidor através do "novo doce totalitarismo do consumismo" [2] deve ser evitado para que a esfera pública e a privada
não seja absorvida pela esfera de produção e de troca.

 

 

2 A FORMAÇÃO DA CIDADE DIGITAL

 

A partir do avanço das comunidades virtuais, surge um novo conceito de cidade que abarca a necessidade de estabelecimento de regras próprias com conseqüências ao direito, ao
mercado e na garantia à privacidade. Essa nova sociedade contemporânea redefine nossa prática do espaço-tempo criando novos  tipos  de relações  sociais  que diferem da
interação face a face, podendo através da rede agregar pessoas independentemente da localidade geográfica, formando novas coletividades, inclusive com culturas bem diferentes,
sem revelar de imediato: referências físicas, econômicas ou religiosas.

           

Com o desenvolvimento da internet, um novo paradigma se organiza em torno dessa tecnologia da informação. Desde seu início na década de 60 até os dias de hoje, ela se
transformou em um meio que vai além da comunicação de massas, introduzindo uma nova forma de sociedade.

 

Essa nova tecnologia desenvolveu-se rapidamente com uma aceleração sem precedentes  em comparação com padrões históricos anteriores, conseguindo em menos de duas
décadas conectar boa parte do mundo através dessa rede de informação. Ela age com penetrabilidade, moldando e se relacionando em todos os processos de nossa existência
individual e coletiva, pois são integrantes de toda a atividade humana. Com a formação de um sistema altamente integrado, os usuários desta sociedade em rede agrupam-se em
torno  de organizações,  empresas,  instituições  e da própria sociedade civil,  para formar  um novo  paradigma sociotécnico.[3]  Em um mundo de emails,  twitter  e várias
comunidades virtuais, surge um novo conceito de cidade chamada: digital, que Lemos[4] define, numa quarta categoria, como:

 

 

... é formada por projetos que não representam um espaço urbano real. Estes projetos são chamados por alguns autores de "non-grounded cybercities", cidades não enraizadas
em espaços urbanos reais. Essas Cidades Digitais são sites que criam comunidades virtuais (fóruns, chats, news, etc.) utilizando a metáfora de uma cidade para a organização do
acesso e da navegação pelas informações. Nesse caso, não há uma cidade real, como por exemplo: "Twin Worlds", "V-Chat", "DigitalEE" ou o popular "Second Life"

 

 

Guerreiro[5] também afirma um novo tipo de cidade, nos mesmos moldes, que chama de digital, informacional ou cibercidade:

 

 

Se constitui com infra-estrutura de telecomunicações implantada e conectada em rede compartilhada para acesso, permitindo o fluxo e informações em infovias, o que acaba por
uma grande rede em que cada habitante pode desempenhar sua atividade em qualquer lugar, desde que as conexões digitais sejam acessíveis.

 

 

Essa nova cidade sugere a transformação de uma infraestrutura territorial  e industrial clássica,  para um processo tecno-social auto-organizador,  através  da interconexão.
"Enquanto  o  território  é definido  por  seus  limites  e seu  centro.  [...].  Em contrapartida,  cada ponto  do  ciberespaço  é em princípio  co-presente a qualquer  outro,  e os
deslocamentos podem ser feitos a velocidade da luz.[6]" As possibilidades técnicas desse espaço em virtude de sua fluidez podem tanto propiciar uma democracia de grande
escala, como uma vigilância eletrônica que atinge o direito à privacidade.

 

Nessa conjuntura a cidade real com interações  espaciais  é substituída em algumas  vertentes  pela cidade virtual,  que é uma metacidade desterritorializada,  que demonstra
estruturalmente aspectos  totalitários  e globalizantes. A cidade local agora é apêndice da metacidade global, que a partir de seu hipercentro virtual influência e empurra as
primeiras para a periferia, ocasionando uma busca pelas metrópoles que dispõem de acesso aos meios digitais, em um "Fenômeno metropolítico de uma hiperconcentração
humana catastrófica,  que  suprime progressivamente a  urgência de uma verdadeira geopolítica de populações  outrora harmoniosamente distribuídas  no  conjunto  de seu
território".[7]
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Habitamos a cidade e estamos sujeitos a determinadas normas jurídicas de utilização e aproveitamento urbano e arquitetônico. A cidade digital também é habitada de maneira não
física, pois "Habitamos todos os meios os quais interagimos. Habitamos ou (habitaremos), o ciberespaço da mesma forma da cidade geográfica e como uma parte fundamental de
nosso ambiente global de vida.[8]" Necessitamos também nesse ambiente de regras próprias que visem garantir nossos direitos fundamentais. Devemos reexaminar territórios,
inclusive os instrumentos da própria cidadania.  Esta está mudando rapidamente a partir das novas dimensões do espaço-tempo no fluxo contínuo do processo democrático.
Vivemos o fim da limitação geográfica, "com os confins fechados, governáveis por um único centro. O cidadão é cada vez menos prisioneiro desse tipo de território. Pode navegar
para qualquer lugar, o seu território se transforma na rede.[9]

 

Essa via informacional usa meios de comunicação modernos que implicam em novos tipos de relações sociais que diferem do tipo de interação face a face caracterizada em nossos
encontros usuais, em que os interlocutores se confrontam em uma conversa dialógica. Há uma transformação da organização espacial e temporal da vida social criando novas
formas de ação e interação, acarretando implicações significativas na vida social e política. O acúmulo de imagens midiáticas livres de limitações espaciais-temporais é um novo
tipo de interação em que os participantes, a partir de novos meios técnicos, se comunicam com outros à distância em um contexto de múltiplos canais  de comunicação e
informação. Ela opera em um conjunto de compreensão que atua com um conteúdo simbólico, presente nos produtos da mídia. Essa relação vai além do contexto inicial de
recepção, envolvendo um processo contínuo de repetição, reinterpretação, comentário e crítica, variando a partir do ângulo em que são vistas, testando nossos sentimentos e
gostos, e expandindo o horizonte de nossas experiências[10].

 

Tal revolução passa agora para um novo patamar, enquanto outrora tínhamos como meios de comunicação mais poderosos: a televisão, o rádio e os jornais, sendo os únicos
formadores de opinião, propagadores da indústria da mídia e se interconectando com os receptores envolvidos, atualmente, temos todos os componentes de uma comunidade
virtual que interagem, opinam e têm seu momento de fama, expondo sua vida pessoal, diária e profissional, participando de uma nova relação de poder e visibilidade com
conseqüências que devem ser analisadas nas relações sociais e jurídicas. A sociedade do espetáculo interage e amordaça fazendo da sua exposição uma atividade para agradar o
outro e em última instância em ser aceito, nas palavras de Debord:

 

 

A alienação do espectador em favor do objeto contemplado (o que resulta de sua própria atividade inconsciente) se expressa assim: quanto mais ele contempla, menos vive;
quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos compreende sua própria existência e seu próprio desejo. Em relação ao homem que age, a
exterioridade do espetáculo aparece no fato de seus próprios gestos já não serem seus, mas de um outro que os representa por ele. É por isso que o espectador não se sente em
casa em lugar algum, pois o espetáculo está em toda parte.[11]

 

 

Devemos avaliar quais os padrões de interação social se originam nesta nova formatação da cidade cibernética. A formação de comunidades virtuais baseadas na comunicação on
line ultrapassam a necessidade de localidade, havendo um isolamento e uma nova relação de poder e visibilidade, criando uma nova sociabilidade baseada no individualismo.
Alguns críticos apontam que tal situação enfatiza as falsas identidades e a representação de papéis, incentivando pessoas a viver em suas fantasias on line e se aprofundarem
cada vez mais na realidade virtual[12].  Através de sites específicos, fotos são disponibilizadas a vários 'amigos', muitas das vezes pessoas conhecidas apenas virtualmente, mas
que têm acesso as suas festas, viagens, opiniões, namoros, com depoimentos que retratam parte importante de sua intimidade. O twitter, por exemplo, é uma rede social que
permite aos usuários  enviar e ler atualizações pessoais  de outros  contatos. Surgido em 2006, fundamentado na mobilidade dos celulares  e na concisão de suas mensagens,
atualmente, transformou-se em um painel do cotidiano alheio, o diário on line do terceiro que se quer espionar.  A busca por informações de anônimos ou famosos transcende o
espaço  social  comum e  possibilita  ao  usuário  da  rede  dividir  seus  insigts  com toda  uma comunidade  de  desconhecidos.  Nas  palavras  de  Dumas:  "No  cotidiano  da
pós-modernidade, a máquina é substituída pela informação e contato entre pessoas passa a ser mediado pela tela eletrônica. O mundo social se desmaterializa, transforma-se em
signo e simulacro.[13]

 

Nesse contexto se observa uma maior mutação de inteligências coletivas. O contínuo compartilhamento de informações com operadores cognitivos variados e conexão em tempo
real, independente da distância geográfica, reforça mutuamente estes efeitos. "Navegar no ciberespaço equivale a passear um olhar consciente sobre a inferioridade caótica, o
ronronar incansável, e as fulgurações planetárias da inteligência coletiva." [14] Esse ciberespaço é um instrumento de navegação não hierárquica de navegação de saberes criando
um coletivo diferenciado.

 

Nesta cibercultura a velocidade das transformações é em si mesmo um aspecto transformador e um paradoxo. Há parcialmente uma sensação de estranheza e exterioridade que
com os novos métodos e a revolução tecnológica tornou conhecimentos e profissões obsoletas. Esse processo de aceleração é tão forte que cria um desapossamento a partir de
novos referenciais, de maneira que mesmo os mais ligados não conseguem acompanhar todas as mudanças, todas as alterações das especialidades técnicas.  E elas são alienígenas,
vêem de todo lugar. Daí  a importância da formação da inteligência coletiva a partir da separação das atividades e opacidade dos processos sociais. Ela é o principal motor da
cibercultura, com uma convergência de recursos, projetos e competências e em cooperação flexível e transversal, conseguindo distribuir os centros de decisão, opondo-se a
compatimentalizações e minimizando os efeitos de exclusão dos indivíduos por seus grupos, resultando no aceleramento do movimento tecno-social. O ciberespaço, dispositivo
de comunicação interativo e comunitário apresenta-se justamente como um dos instrumentos privilegiados de inteligência coletiva "[15] O desenvolvimento dessa inteligência é
uma dos fatores determinantes na formação da cidade digital, mas essa não se dá automaticamente há necessidade de uma ambiente propício. Uma das condições para esta
implantação é o desenvolvimento do conceito de virtualidade, ou seja, o encorajamento de uma comunicação contínua com o digital, que já existia através do telefone, rádio e
televisão, que se dava de maneira recíproca, assíncrona e a distância. O que mudou com o ciberespaço foi à capacidade de determinados grupos humanos se coordenarem,
cooperarem, alimentarem e consultarem uma memória comum, praticamente em tempo real, ficando menos dependentes  de lugares, horários e planejamentos a longo prazo.[16]

 

Esse universo do mundo informacional, apesar de cada vez mais universal, não é totalizável, ele é o sistema do caos. "Essa universalidade desprovida de significado central, esse
sistema de desordem, essa transformação labiríntica, chamo-a de universal sem universalidade"[17]. É uma tendência da cidade digital ir se desenvolvendo com uma progressão
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constante de integração, interconexão e estabelecimentos de sistemas cada vez mais interdependentes , universais e transparentes, com uma mídia que tende a interagir homem,
máquina e informações. Não é um processo isolado, o processo de mutação contemporânea está inserido na reflexão da transformação da sociedade oral para escrita.  Na segunda,
as relações temporais e espaciais estavam definidas e as comunicações fluíam no mesmo universo semântico e no mesmo contexto, enquanto nas culturas orais o intérprete
(aquele que conta a história) apenas atualizava e modulava uma autoridade externa, às vezes muitas vezes até inominada[18].

 

A sociedade escrita mudou este conceito, proporcionando que as mensagens produzidas por pessoas situadas a milhares de quilômetros, de cultura e raças distintas, pudessem
se expressar apesar de expressivas diferenças sociais. Tal mudança ocasionou também uma alteração do poder. O autor nas culturas escritas é a fonte de autoridade, impondo sua
verdade através do texto, através de sua própria autoposição, condicionando o universal.  Neste caso, o que deve ser manter imutável é o sentido. A mensagem deve ser a mesma
em toda parte, indissociável em um fechamento semântico. É verdade que algumas comunidades não aceitam esta imposição, não concordam com o domínio do englobamento do
significado, com a tentativa de unificar o mesmo sentido, ou impor a mesma ciência.[19]

 

As atuais mídias de massa reafirmam a continuidade da linguagem totalizante impositiva iniciada pela escrita. Principalmente a televisão e o rádio na sua atual formatação que não
permitem uma verdadeira reciprocidade, nem interações entre participantes, salvo alguns casos pontuais como sorteio e em 'reality shows'.

 

A cibercultura, através da formação da cidade digital, com o advento das comunidades virtuais rompe com este sistema, apresentando a formação de um novo universal sem
totalidade.  Ela não quer impor um determinado sentido, como a tradição escrita, mas ela conecta-se pelo mundo pela interação geral. É evidente que tal sofre reveses.  Há
determinados  aspectos  impostos  dentro desta comunidade por grandes  grupos  econômicos,  que querem se aproveitar  desse novo nicho,  mas  há oportunidade de menor
manipulação e maior participação dos envolvidos para buscar uma interação democrática e fora dos padrões já estabelecidos por uma autoridade externa.

 

 

3 OS EFEITOS DE UMA NOVA SOCIEDADE DE VIGILÂNCIA.

 

A aceleração para o virtual não pode ser justificada apenas pelos impactos das novas tecnologias ou por uma dominação, em particular, de aspectos econômicos, políticos ou
sociais.  Trata-se de uma mutação antropológica em que há conjugação de vários  fatores  entrelaçando a extensão e penetrabilidade das  vias  informacionais: o crescimento
demográfico, a urbanização, o aumento da circulação de pessoas,  a ascensão midiática,  a globalização, a ascensão de grupos  transnacionais,  a integração financeira e uma
juventude conectada em uma consciência multimídia.[20]

 

Será que estamos na Atenas orweliana?  Um novo patamar de cidadania com a participação de todos? Através das novas tecnologias de informação transformamos a democracia
de massa em uma democracia de público, com a participação de uma considerável parte da população, podendo inclusive converter-se no ideal da democracia direta ateniense. Em
contrapartida, esses instrumentos informacionais determinam também uma imensa fragmentação social, através do controle de vigilância total.[21]

 

Nesse sentido é necessário analisar os  efeitos  desse novo paradigma, cabendo indagar acerca da adequação da concepção clássica da proteção ao direito à privacidade. O
tratamento automatizado da informação pessoal da mídia cibernética com vazamentos de informações não autorizadas acarreta efeitos significativos nas relações jurídicas dos
usuários em rede, bem como conseqüências políticas e sociais  decorrentes  da penetrabilidade e da velocidade da divulgação dessas informações no cotidiano moderno, com
implicações políticas e institucionais atingindo a honra subjetiva e objetiva de pessoas, empresas e instituições.

 

Nesse quadro de vigilância e exposição da intimidade, já abordado ficticiamente em obras como 1984, de George Orwell e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, está se
colocando à prova o impacto das novas tecnologias sobre a cidadania e a democracia na medida em que ficaram abalados: o direito à privacidade e à liberdade de informação. A
preocupação com a nova cidade digital e suas conseqüências na vida privada dos indivíduos, pode ser retratada nas palavras de Castells[22]:

 

 

A verdadeira questão é outra: trata-se do levantamento de informações sobre as pessoas pelas empresas comerciais e organizações de todos os tipos e na criação de um
mercado para essas informações. Muito mais que a cédula de identidade, o cartão de crédito vem ameaçando a privacidade das pessoas. É o instrumento pelo qual as vidas dos
indivíduos podem ser classificadas, analisadas e transformadas em objeto de marketing (ou de chantagens).

 

 

Essa situação efetiva poderes consideráveis, que podem vir a invadir o direito e a intimidade dos indivíduos: "... Em vez de um "Grande Irmão" opressor, tem-se uma série de
'irmãzinhas' que procuram ser simpáticas, estabelecendo uma relação pessoal conosco por saberem quem somos e invadindo nossas vidas sob os mais variados aspectos. "(grifos
nossos). [23] Além dos arquivos tradicionais das forças policiais  que atuam através do Estado, temos um crescente controle das empresas ligadas ao consumo, trocando o
'Grande Irmão' orwelliano pelo 'Pequenos Irmãos', ávidos por informações de seus usuários[24].

 

A difusão de coletas de informações pessoais cada vez mais amplas e de mais variados tipos de sujeitos, fragmenta a identidade da pessoa que se encontra em diversos lugares, às
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vezes indeterminados ou mesmo intangíveis. Somos 'pessoas eletrônicas' presentes em dezenas de banco de dados, abstrações no ciberespaço, sem controle da formatação de
perfis a nós atribuídos.  Nesse sistema não desaparece a sociedade da vigilância, mas consolida-se a sociedade da classificação. "Desta forma, a pessoa a cada momento, pode
tornar-se o usuário privilegiado de um serviço, o destinatário de uma particular atenção política, o alvo de uma campanha publicitária, ou o excluído da possibilidade de
aproveitar determinadas oportunidades sociais." [25]

 

Os aspectos já expostos também atingem a responsabilidade civil no âmbito da rede, principalmente quanto ao vazamento de informações não autorizadas e a utilização destas
no cotidiano. A velocidade de propagação da informação na mídia cibernética é capaz de acarretar prejuízos aos consumidores do serviço da rede, que a partir de seus perfis
cadastrados por provedores ou hospedeiros podem ser disponibilizados a prestadores de serviços que se valerão desses dados para envio de propaganda e até de aprovação de
crédito. Tal prática pode ser usada no ambiente laboral para o monitoramento dos empregados e até para seleção dos mesmos. O Estado também pode usar tais elementos para
sua tutela punitiva, sem ao menos o vigiado tomar conhecimento da vigilância. A penetrabilidade da rede pode ocasionar prejuízos consideráveis às empresas e a própria classe
política, através de boatos que em função da interconectividade e agilidade invadem milhares de usuários, com prejuízos significativos até que sejam esclarecidos os fatos. 
Analisar essa realidade se faz necessário aos atores envolvidos, bem como verificar suas conseqüências na responsabilização de usuários e provedores tanto na esfera subjetiva
como objetiva.

 

 

4  A PRIVACIDADE NA CIDADE DIGITAL .

 

O marco da moderna doutrina do direito a privacidade, considerando a vida privada e a intimidade como objeto específico de um direito, foi o artigo de Samuel Warren e Louis
Brandeis, The right to privacy[26]. Este aborda o conceito do direito do individuo estar só com seus pensamentos, emoções e sentimentos. Boa parte dos doutrinadores afirmam
que tal artigo teve origem na determinação de Warren em reagir contra as agressões dos jornais de Boston, em particular o Saturday  Evening Gazette, que vinham afligindo sua
família. Os freqüentes ataques quanto às reuniões sociais organizados por sua esposa, acredita-se que deu origem ao referido artigo. O novo sentido de tal direito não tem base
física, mas espiritual, não se baseia em uma quebra de contrato, mas de uma violação da própria personalidade. O que o diferenciava de outros institutos é o seu reflexo na
auto-estima da vítima e a proteção contra imputação de fatos verdadeiros e ainda que não haja malícia do invasor[27]. Ele é definido como: 'the right to be let alone' seria o que
abarcaria "o direito mais geral de imunidade da pessoa: o direito a sua personalidade"  [28]. Esse não seria absoluto, não sendo impedido a divulgação de publicação de matéria
que fosse de interesse público, nem de fatos divulgados pelo próprio indivíduo ou ainda se houvesse permissão legal, em casos específicos como em assembléias municipais ou
tribunais.

 

Essa nova coletividade digital se baseia em um processo contínuo de interconexão. Saímos de uma mídia televisiva, para um processo de interação informacional. No caso, por
exemplo, da TV a cabo, com o advento da TV digital, o telespectador poderá comprar produtos on line, no momento que estiver assistindo um programa. Essa interatividade
converterá os  dados  digitais  e o envio destes  para uma estação base,  convergindo a TV digital com a internet.[29] Tal dará acesso aos  detentores  dessas  tecnologias  às
informações privilegiadas dos usuários da rede. Ou seja: os hábitos, os gostos, até a linha ideológica, poderão ser verificados a partir do monitoramento dos usuários.  Ou seja, as
características do fornecedor de informações poderão ser utilizadas, consentidas ou não, pelo Estado, pelas indústrias e até politicamente. Tal situação pode causar situações
discriminatórias, como estabelecer perfis de suspeitos, ou dependendo da renda das pessoas, poderão ser prejudicadas a prestação de serviços. Ainda poderá ser utilizada no
ambiente do trabalho, onde na seleção de empregados se verificaria o perfil de consumo, médico e até financeiro dos mesmos e se estes  se adequariam as necessidades da
empresa.

 

Podemos apontar o caso que aconteceu em um trem no metrô da Coréia do Sul em Realspace, quando o pequeno cão de uma jovem mulher fez cocô no trem. Ao ser indagada
para limpa-lo, ela respondeu que cuidassem de sua vida. Se não estivéssemos no século XXI todos seguiríamos nossos caminhos indignados com tais ações, mas alguém tirou
fotos sobre o ocorrido e poucas horas depois: ela foi rotulada como Gae-ttong-nyue (menina cocô de cão) e se espalhou várias piadas sobre sua pessoa. Depois de alguns dias,
sua identidade e passado foram revelados e ela passou a ser reconhecida na rua pelo seu relógio, visivelmente demonstrado na foto original. Todos justificaram esta invasão como
sendo decorrente de seu comportamento e para este não caberia privacidade. Também foram feitos através da internet cartazes com a fotografia da menina, fazendo montagens
que denegriam a sua imagem. Tais ações não pararam por aí, os fatos migraram para mídia e rapidamente se transformou em notícia nacional na Coréia do Sul. Após tanta
humilhação e constrangimento a menina deixou a Universidade. Tal assunto só foi tomado conhecimento pelo público americano após Don Park escrever no seu blog diário sobre
o mesmo e teve alcance para quase 10 milhões de visitas mês quando site BoingBoing noticiou o fato. Cabe ressaltar que em nenhum momento os jornais ou revistas estavam
discutindo a história, sendo a história abordada apenas no âmbito da rede. Nesse novo mundo cibernético cada vez mais há uma exposição e compartilhamento das intimidades
em rede. Alguém que você não conhece pode tirar sua foto e espalhar pelo ciberspaço, ou ainda alguém que conhece divulgar seus segredos e de seus familiares para todo mundo.
Estes  podem se perpetuar por longo tempo e serem facilmente localizados  por qualquer pessoa curiosa. Como a menina cocô de cachorro, suas  informações  podem ser
espalhadas sem controle e com terríveis implicações. Por incrível que pareça podemos ser livres, com novas oportunidades de expressão e comunicação bem como ao mesmo
tempo acorrentados em perfis estabelecidos por terceiros que nos perseguirão para sempre.  O fluxo livre de informações pode ter um lado obscuro, a partir da falta de controle
dos impactos sobre a reputação das pessoas e, sobretudo do medo de assumir sua própria persona, em função de boatos e fofocas.  A internet pode ser uma poderosa ferramenta
de comunicação, com formas sem precedentes de interação uns com os outros e com capacidade de se expressar em uma audiência mundial, mas da mesma maneira que estes
podem falar sobre políticas, livros música, cães, pode falar sobre aspectos íntimos que restringem a liberdade e o auto-desenvolvimento das pessoas como um todo. No caso da
menina e o cão, as pessoas aproveitaram da internet para impor a exigência de uma determinada norma social, a obrigação de limpar depois de seu cão defecar. Tais normas são
criadas através da aprovação e reprovação da sociedade, regulando a conduta cotidiana, promovendo a própria civilidade. Manter normas de cortesia é razão necessária para que
todos possam conviver bem e são um mecanismo de controle social através dos quais a sociedade se manifesta.  No caso exposto, ter um registro permanente de exposição à
violação de uma determinada norma é algo totalmente novo, ou seja, um nível de sanção excessivo, que marca os infratores digitalmente de maneira indelével. Esse comentário não
será esquecido, para sempre ela será 'a menina do cocô de cachorro. Qualquer consulta ao Google, em qualquer tempo, lembrará esse fato. Será que seremos cidadãos repórteres,
ou ainda a indignação moral poderá levar a uma Máfia dirigida ao estado policial?  O Big brother neste caso não é o estado, mas o nosso próximo. O ciberespaço policial pode ser
perigoso, com um poder sem precedentes, cobrando normas que pode restringir o próprio comportamento e a manifestação livre de pensamento e idéias. [30]

 

Os abusos ao direito a intimidade podem ir além? O provedor google dá a cada usuário 'gratuitamente' a capacidade de guardar 7355 MB em seus serviços de emails e nenhuma
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mensagem é apagada. A partir daí, se pode estabelecer todo o perfil de um determinado indivíduo, seu número de amigos, seus relacionamentos, seus empregos e datas festivas. E
não é só isso, ela também é dona do Orkut, site que arquiva além de mensagens, fotos, de todos os tipos, sem nenhuma restrição, com participação de crianças e adultos, tendo
toda a informação arquivada, sem nenhum controle do destino desses meios. Cory  Doctorrow escreveu um conto chamado Scroogled, que mostra um futuro onde a Google
controlará as informações dos indivíduos para o próprio Estado. Apesar de fictício e um pouco exagerado, demonstra a volta do 'grande irmão' que através do perfil dos usuários,
de suas páginas acessadas e de câmeras colocadas em vários pontos da cidade, controla inclusive as eleições americanas, alterando os dados dos candidatos que atendam a seus
objetivos. As palavras de uma dissidente desse sistema demonstra à nova 'polícia do pensamento' tecnocrata: "Agora és uma pessoa de interesse, Greg. Estás a ser Google-
perseguido. Agora vives a tua vida com alguém constantemente a olhar por cima do teu ombro. Conheces a missão da empresa, certo? 'Organizar a Informação Mundial. ' Tudo."
[31]

 

Nesse contexto, o risco de uma sociedade de vigilância se apresenta factível como um produto das relações de mercado, que possibilita dispor livremente de um conjunto
crescente de informações. Estas são estrategicamente indispensáveis para determinadas empresas, com a necessidade de dispor das características de possíveis destinatários de
um produto ou ainda como alvo de uma campanha publicitária. O objetivo é transformar uma sociedade de informação em uma sociedade de vigilância materializando assim "a
imagem do 'homem de vidro', o verdadeiro cidadão desse novo mundo" [32], podendo ter sua privacidade 'quebrada' a qualquer momento.

 

O processo de convergência midiática com as transformações das organizações da mídia em organizações comerciais  de grande escala ameaçará os direitos fundamentais  da
liberdade de imprensa e da intimidade do indivíduo? Não há como na análise desses fatos não pensar no universo orwelliano[33], inspirado na opressão dos regimes totalitários
das décadas de 30 e 40, o livro não se resume a apenas criticar o stalinismo e o nazismo, mas toda a nivelação da sociedade, apresentando a redução do indivíduo a uma peça,
para servir ao estado ou ao mercado através do controle total, incluindo o pensamento e a redução do idioma. Tal horizonte apocalíptico, apesar de não ser da concordância de
Castells, é apresentado com receio quanto ao papel do Estado:

 

 

as novas e poderosas tecnologias da informação podem ser colocadas a serviço da vigilância, controle e repressão por parte dos aparatos do Estado [...] Do mesmo modo [que],
podem ser empregadas pelos cidadãos para que estes aprimorem seus controles sobre o Estado, mediante o exercício do direito a informações [...] [34]

 

 

A questão é mais grave, pois aquele que detém o poder dessas informações não é o Estado (apesar de ter acesso) e sim os grandes conglomerados comerciais, que o fazem a partir
da convergência eletrônica, através do email, TV digital, orkut, twister, facebook e outras formas de interação social via cidade digital. Essa nova sociedade e suas interações, pelo
desenvolvimento de redes multinacionais  de poder e seus desdobramentos  pelas suas atividades políticas em escala global, mitigam a autonomia e a soberania dos Estados
nacionais.  Com o  espaço  institucional da mídia  em todas  as  suas  instâncias,  não  só  a televisiva,  mas  aquela decorrente da própria exposição  do  indivíduo  nos  meios
informacionais, a invasão à privacidade está se tornando cada vez  mais transacional e qualquer tentativa de regulamentação se situa em um nível que transcende as políticas
domésticas  dos  estados  individuais.[35]  A  nova mídia cibernética aumentou a sua penetração em toda a sociedade: "...  as  novas  tecnologias  e o  novo sistema da mídia
aumentaram, em escala exponencial, a vulnerabilidade do Estado, não só à mídia, mas também aos negócios e à sociedade como um todo." [36]

 

A politização da mídia através do cotidiano faz  com que eventos sejam propagados e seus efeitos sentidos numa dimensão fora do espaço-tempo. Podemos exemplificar: o
acesso a informações de eleitores através de dados sigilosos de seus perfis podendo ajudar a determinados políticos a criar plataformas específicas para aquele público e através
desse instrumento expressar novas formas simbólicas, onde sua visibilidade será apresentada a partir desses dados, ainda que inverídicos. Há também sinais de uma democracia
crescente, através de um acesso contínuo de informações que permite aos cidadãos instrumentos de diálogo e pressões contínuas dos eleitores sobre os eleitos, com a utilização
de plebiscitos eletrônicos, permitindo possibilidades contínuas de consultas ao eleitorado. Todavia, a democracia eletrônica pode se tornar uma democracia plebiscitária que
favoreça regimes populistas, ou favorecer uma democracia deliberativa, com cidadãos ativos que possam participar do processo de decisão.[37]

 

A  utilização dessas  informações  privilegiadas  não ficaria somente na esfera dos  conglomerados  comerciais  e do Estado, pois  cada vez  mais  a globalização da mídia e da
comunicação eletrônica equivale à desnacionalização e desestatização da informação, influenciando a visão política das pessoas. Apesar da necessidade dos políticos de manter
certo distanciamento dos meios de comunicação, para que aja isenção na avaliação dos eleitores, estes acabam tendo de se submeter às regras impostas e sujeitar-se aos recursos
tecnológicos da mídia, pois sem eles não teriam qualquer condição para obter uma ampla base de apoio. Na rede, tais informações são passadas com maior penetrabilidade e
velocidade, o que acaba gerando um mercado de informações destrutivas, alimentando vazamentos cuidadosamente calculados. [38] É um novo mercado que pode trazer riscos
para privacidade com influências não só na esfera política, "mas pode, sobretudo, modificar as relações entre fornecedores e consumidores de bens e serviços, reduzindo a
autonomia destes últimos de tal forma que pode chegar a incidir sobre o modelo global de organização social e econômica" [39]

 

Repensar o conceito de privacidade se torna essencial quando entramos em contato com a Internet.  Estamos indo além do conceito do 'direito de ficar só'[40], visto que o direito
a privacidade nas novas dimensões da coleta e do tratamento de informações a partir das necessidades de dados por parte das instituições públicas e privadas, superam esta
disciplina, tendendo a se conjugar com outro: o direito a autodeterminação informativa ou o direito a privacidade informática, que possibilita a um sujeito conhecer, controlar,
endereçar, e interromper o fluxo de informações a ele direcionadas.  Houve uma ampliação da noção da esfera privada dos indivíduos, se projetando além do sujeito e seus
comportamentos privados, sendo apresentada como o direito de manter o controle sobre as próprias informações.[41] Esse aprofundamento sociopolítico da privacidade, se
direciona para a idéia de "uma tutela global das escolhas da vida contra qualquer forma de controle público e de estigmatização social, em um grado caracterizado pela liberdade de
escolhas existenciais e políticas" [42], impondo-se como direito fundamental.

 

Não é possível, para o usuário, esconder todos os seus dados se esses estiverem on-line. Talvez eles pareçam privados, mas é só na aparência. Suas movimentações financeiras
encontram-se em web sites remotos, os dados sobre os empréstimos que você fez são recolhidos, armazenados e vendidos por empresas que você nem sequer sabe que existe.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6541



Seu cartão de crédito informa ao seu supermercado quais alimentos você aprecia. A partir do pedágio sabe-se onde você esteve e provavelmente não muito distante poderá se
monitorar aonde você vai através do GPS do seu celular ou de sites como a google earth. A conversa face a face agora é um bate-papo eletrônico através do MSN ou um encontro
no facebook e mayspace, sem contar a apresentação do seu dia a dia no twitter e suas fotos no Orkut. Temos total descontrole para onde vão esses dados. A conseqüência nas
relações jurídicas é inevitável, para exemplificar: se a polícia quiser ler um e-mail no seu computador, ela precisa de um mandado, mas isso não será preciso se o e-mail for lido a
partir dos arquivos de backup  localizados em seu provedor. Os dados são obtidos sem sua autorização. Neste caso, é flagrante o desrespeito à intimidade do usuário, suas
informações são repassadas a outros usuários ou empresas, ou mesmo cruzados em bancos de dados, sem que seja esclarecido o destino destas, nem oferecida à possibilidade de
recusa.

 

Nesta nova forma de comunicação informacional exsurge um potencial conflito de interesses  com os  direitos  da personalidade, dentre os  quais: o direito à intimidade e à
comunicação. O que podemos vislumbrar nas palavras de Bitelli:

 

 

O direito de comunicar, decorrente do direito de informar e ser informado, quando exercido abusivamente pelo emissor, em detrimento de interesses individuais protegidos pelos
direitos da personalidade, pode causar lesões ao patrimônio de sobre quem se transmite algo, um conteúdo informativo, materializado em linguagem, em qualquer de suas formas
e funções de manifestação. O direito de resposta do agravado, bem assim sua indenização, são amplamente garantidos, tal como a obtenção de tutela imediata com o fim de
cessação da prática de comunicação de conteúdo que viole a privacidade, se continuada.[43]

 

 

Há a necessidade cada vez  mais  clara de se eliminar ou reduzir a influência de sujeitos  externos  na esfera privada das  pessoas. Pretende-se impedir que o indivíduo seja
condicionado nas suas escolhas, seja por pressões públicas ou privadas. Condicionar a segurança pública a partir da constante ameaça externa, não pode reduzir a privacidade a
níveis incompatíveis com as características de uma sociedade democrática, nem legitimar que as informações pessoais se transformem em mercadorias. Esta constante vigilância
invade todos  os  espaços, custodiando nossos  comportamentos  independente do tempo, com uma implacável memória no âmbito das  comunicações  eletrônicas. As  ações
cotidianas não são sujeitas ao esquecimento, a qualquer momento de sua trajetória humana, a partir da produção ininterrupta de perfis, podem reconstruir nossos percursos e
fazer surgir situações constrangedoras a nos assombrar, é o "passado visível" [44] que estará sempre a nos perseguir e cobrar tudo que já fizemos, com conseqüências naquilo
que somos.

 

 

5- O DIREITO A PRIVACIDADE INFORMATIVA

 

As novas tecnologias midiáticas a partir dos anos 70 têm modificado nossa interação na esfera da comunicação virtual.   O conceito de privacidade a partir da teoria de Warren e
Brandeis, que alertou sobre os perigos no campo fotográfico e da bisbilhotice da mídia, exaltando o direito de ser deixado em paz, se alterou sensivelmente. A visão de abandono
e isolamento, inicialmente aceita, se tornou primordialmente uma visão de escolha pessoal da hora de exibir-se, eis a essência da verdadeira liberdade. A visão clássica era de uma
lógica proprietária, não se entrava na vida privada do indivíduo sem se apropriar de seu espaço interior, como se fosse um espaço físico. De um direito eminentemente burguês se
transformou em um direito com uma face social. "Não mais exclusivamente busque o direito de ser deixado só, mas o direito das minorias políticas, culturais, sociais, de não ser
discriminada  por  suas  opiniões,  hábitos,  costumes.  Ao  longo  dessa  estrada  a  privacidade  se  revela  mais  nitidamente  como  uma  componente  essencial  da  liberdade
contemporânea." (tradução nossa) [45].

 

Há dificuldade de se tutelar este direito eminentemente imaterial. A sua exigência vai além da visão proprietária, individualista, atingindo um cunho coletivo, se atribuindo uma
forte tutela em alguns aspectos da esfera privada, a fim de se realizar uma proteção na esfera pública. A proibição de ser vigiado, de ser controlado por suas opiniões políticas,
religiosas e sindicais reforçam o caráter de direito público. O patrão na esfera laboral não pode enquadrar seu empregado como comunista, ateu ou adúltero e em base em tal
juízo, decidir se pode admiti-lo ou não. Também não pode utilizar estas ferramentas para decidir o seu futuro, pois usar tais parâmetros na avaliação do ambiente do trabalho é
discriminação, a busca desse direito sai de uma esfera burguesa individualista, para defender a liberdade de expressão do cidadão e trabalhador.[46] 

 

 

... o direito a privacidade é ligado fortemente ao da liberdade, seja individual ou coletiva. O meu direito a ser 'deixado em paz' torna-se a premissa necessária porque eu posso
fazer livremente uma série de escolhas: inscrever-me em um partido político, a um sindicato, freqüentar uma igreja, adotar um estilo de vida sexual e pessoal que eu prefiro,
manifestar a minha preferência cultural sem que isto me faça correr o risco de discriminação e estigmatização social, negando-me a igualdade e o meu direito a ser cidadão em tudo
idêntico aos outros.  Não há importância o fato de ser homossexual, refugiado político, fiel a um credo religioso adoentado de AIDS: este é um núcleo duro da esfera privada que
deve ser respeitado,.(tradução nossa) [47]

 

 

Não se pode apesar do avanço tecnológico e das  vantagens da cidade digital quanto à instalação de novas formas de comunicação, deixar que a erosão da privacidade seja
considerada como algo natural, um fato da vida que somente as pessoas que tem algo a esconder defenderiam este direito.  No caso do Brasil carente de diversos direitos sociais
não se pode sugerir que a proteção de dados pessoais seja uma demanda de menor apelo. É claro que com uma série de outras necessidades básicas a serem satisfeitas em um
universo de trabalhadores com pouco poder aquisitivo, predomina o interesse dos grandes grupos econômicos nas informações pessoais de um grupo seleto com relativo poder
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de compra, afim de criar perfis que possam atingir seus objetivos de lucro. [48]

 

Nesse contexto, a princípio, se afastaria a demanda pela tutela a camada mais baixa da população. Tais fatores podem ser contestados no plano jurídico, tendo em vista que numa
dimensão coletiva tais  direitos  podem ser defendidos  quanto à defesa das  minorias  e de certos  estratos  sociais  que possam sofrer negação de acesso a serviços  públicos,
empregos e um isolamento social, em função de certas características que não atendem a um determinado padrão financeiro pré-estabelecido.

 

Apesar do avanço de um arcabouço jurídico de proteção ao direito a 'privacidade informativa' no âmbito da União Européia[49] e a introdução de princípios que regulam a
proteção de dados pessoais em função das transformações e unificações das mídias informacionais, é necessário uma regulamentação cuidadosa, mas não limitante, de maneira
que se possa viabilizar o instituto.  Embora aja previsão constitucional e reconhecimento do direito a intimidade como direito fundamental no ordenamento jurídico brasileiro, tal
temática não é abordada especificamente no âmbito cibernético. Tratou o instituto como liberdade positiva ao estatuir o habeas data (art. 5º. LXXII da CRFB) e como liberdade
negativa a tratar da inviolabilidade do sigilo de dados (art. 5º XII da CRFB). Mas, não há uma legislação específica para tratar do uso de sistema de processamento de dados, e as
violações a este direito são tratadas com uma normatização esparsa, incompleta e quase restritiva. A lei 7232 de 29 de outubro de 1984 já tratava no seu art. 3º § 2º, que a "a
estruturação, a exploração de banco de dados será tratado por lei específica", que até o momento não foi criada. No Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8078/90, temos
assegurado ao consumidor o acesso as informações sobre ele no banco de dados de consumo arquivados, limitada a manutenção de tais registros por cinco anos.  A própria
legislação infraconstitucional aborda pontualmente a matéria, nos casos específicos do sigilo bancário (caput do art. 38 da Lei n. 4594 de 31.12.64) e fiscal (art. 325 CP do CP e
art. 137, §6° CRFB), sigilo das comunicações telemáticas (Lei 9296/96 e inciso XII do art. 5° da CRFB[50], além dos já abordados anteriormente. O habeas data talvez seja um
dos instrumentos mais poderosos para garantia desse direito, pelo menos depois de instalada a lesão. Todavia, parte da doutrina afirma a necessidade de uma redefinição formal
do instituto, visando sua pluralização, criando determinados procedimentos necessários a um sistema moderno e integrado de proteção de dados pessoais. [51]

Na regulamentação do direito a privacidade informática deve-se levar em conta o julgamento da própria pessoa em se expor ou não, sendo está responsável por instituir os
limites para tal, abandonando a posição ortodoxa e paternalista comum nos regimes autoritários de determinar o que pode ou não ser divulgado. É importante analisar o contexto
que se dá esta invasão e sua relação no espaço-tempo. A privacidade deve ser vista sob a ótica do titular do direito e a ele cabe verificar se o invoca ou não, podendo
temporariamente abrir  mão do mesmo,  como no caso dos  famosos  'realit  shows'.  Apesar  do direito  a autodeterminação informativa ser  um desdobramento do direito  a
privacidade, ele pode ser configurada como um direito autônomo. Com o advento da formação da cidade digital, com a criação dos blogs e comunidades virtuais se forma uma
nova fase de desenvolvimento político, social e cultural exigindo uma inovação na normativa jurídica. Parte da doutrina considera a auto-regulamentação suficiente para lidar com
as novas tecnologias, mas sua ineficiência já tem sido demonstrada, principalmente nos EUA diante das carências de medidas sancionadoras que consigam coibir com eficiência o
descumprimento dos princípios que permeiam a proteção de dados. Cabe ressaltar, que tal solução também deixaria o poder público sem um controle efetivo que protegesse sua
invasão nos dados dos cidadãos aos quais tem acesso, daí a necessidade de edição de uma lei específica, para tratar de tal questão.[52]

Nessa nova normativa jurídica é fundamental o papel das autoridades administrativas independentes na proteção de dados pessoais, nos moldes já exigidos pela Diretiva 46/1995
da CE. No Brasil já existem órgãos semelhantes para atender a outras demandas como: Agência Nacional de Petróleo, Agência Nacional de Energia Elétrica  e etc. È importante
atentar na proposição deste novo modelo, a independência de tais autoridades e seu papel de 'garantidor' sem uma visão eminentemente tecnicista, mas com poderes de ponderar
as situações subjetivas apresentadas, frente a um balanceamento de direitos em questão, sem se vincular necessariamente ao interesse público administrativo, atuando de maneira
discricionária.  A atividade de tal órgão deve ser neutra em relação ao Estado, que só dessa maneira poderia ser fiscalizado de modo isento. Poderia seguir os moldes de autonomia
das agências reguladoras existentes, com as prerrogativas constitucionais necessárias a possibilitar a independência necessária a sua atuação.[53]

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

 

O presente artigo visa analisar a noção de cidade digital e seus efeitos na garantia do direito a intimidade frente ao novo paradigma informacional, que através da introdução de
recentes ferramentas tecnológicas se apresentam com maior velocidade e penetrabilidade nos aspectos da atividade humana. Esta análise repercute na vida privada dos cidadãos
através dos blogs e das comunidades virtuais, onde podem ser criados boatos que venham a prejudicar a lucratividade da empresa e exigir uma posição mais transparente quanto
aos seus esclarecimentos perante o público consumidor. A comunicação em rede é via de mão dupla e pode causar danos não só a imagem do indivíduo, mas, especialmente a
imagem das empresas e a própria classe política.  Daí há um contraponto entre a liberdade de expressão através da transmissão de idéias via informacional e o direito à intimidade
do indivíduo, bem como a responsabilidade do dano decorrente. [54]. Tal se aplica também nas redes internas do ambiente do trabalho, onde há necessidade de conciliação entre
os interesses da empresa, e dos direitos fundamentais do trabalhador quando entre eles ocorrer conflitos.

Em uma perspectiva mais detalhada, um dos objetos desse estudo foi o de precisar a partir da análise do fenômeno de formação da cidade digital as conseqüências jurídicas e
sociais da formação de uma sociedade de controle, de vigilância e classificação a partir das novas tecnologias informacionais e da individualização do perfil de diversos bancos de
dados, levantados para fins comerciais.

A privacidade e a dignidade não devem ser vistas  por uma visão ludista[55], sob pena de se prejudicar os instrumentos tecnológicos da cidade digital que são ferramentas
extraordinárias de consciência e participação social. Todavia, não se deve esquecer que os benefícios tecnológicos para atingir o progresso não podem ser avaliados apenas pela
ótica econômica, "A privacidade não é obstáculo, porém a via pela qual as inovações científicas e tecnológicas possam legitimamente entrar nas nossas sociedades e nas nossas
vidas." [56]
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RESUMO 

O presente ensaio busca analisar criticamente a Lei nº 11.794/08 à luz dos fundamentos 

teórico-filosóficos que presidem as diversas posturas éticas (conservadora, bem-estarista e 

abolicionista) acerca da experimentação animal. Isto porque discussões no campo da Ética e do 

Direito, referentes à experimentação em animais, têm se tornado cada vez mais constantes e a 

vivissecção, como meio necessário para obtenção do conhecimento científico, tem sido 

sumariamente questionada. Neste trabalho serão ainda apresentados o conceito e o histórico desta 

prática, bem como se fará um paralelo com os demais documentos jurídicos pretéritos e atuais 

existentes no Brasil relativos ao tema. Pretende-se ao final demonstrar a necessidade de se 

alterar o paradigma científico, filosófico e cultural atual, buscando-se métodos substitutivos à 

vivissecção, pois ainda que a legislação brasileira ampare tal prática, a mesma é eticamente 

injustificável.  

PALAVRAS-CHAVE: Ética. Vivissecção. Direito dos Animais. 

 

ABSTRACT 

This essay seeks to examine critically the Law nº 11.794/08 on the light of theoretical and 

philosophical basement governing the various ethical positions on animal experiments, which 

are the currents conservative, welfarist and abolitionist. This because discussions in the field 

of the Ethics and the Right, referring to animal testing, have become steadily increasing, and 

vivisection as a necessary means for obtaining scientific knowledge have been briefly 

questioned. In this work will be also presented the concept and history of this practice, and 

will be make a parallel with the other legal documents past and present existing in Brazil on 

the subject. It is intended to demonstrate, at the end, the need to change the paradigm of 

scientific, philosophical and cultural current, attempting substitute methods to vivisection, 

because even though Brazilian law sustain this practice, the same is ethically unjustifiable. 

KEYWORDS: Ethics. Vivisection. Animals‟ Rights. 
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INTRODUÇÃO 

A utilização de animais vivos em experimentos, seja no âmbito científico ou 

acadêmico, é considerada, na visão de muitos, uma prática natural e, para alguns, 

indispensável.  Contudo, a vivissecção hoje já não é mais um assunto discutido apenas pela 

comunidade científica e defensores dos direitos dos animais. Freqüentemente a sociedade 

civil tem acesso por meio da mídia, seja ela televisiva, impressa ou virtual, a informações com 

relação às práticas de experimentação em animais, e isso traz questionamentos acerca dos 

métodos empregados e da real necessidade de tais práticas, demonstrando assim que a ciência, 

antes considerada quase como um “dogma” ou uma “verdade incontestável”, não é mais 

absoluta. Dentro da própria comunidade científica, há pesquisadores contrários a vivissecção, 

havendo também intelectuais de diversas áreas com o mesmo posicionamento.  

O papel do ser humano, como detentor do mundo natural e único ser digno de 

consideração moral dentre tantas espécies vivas, tem sido questionado, bem como as 

alegações de que a experimentação em animais é necessária para assegurar o bem-estar destes 

humanos. Será mesmo a vivissecção o único ou o melhor meio para se obter o conhecimento 

científico? Será mesmo esta prática necessária e imprescindível? Ainda que as respostas a 

estas perguntas sejam afirmativas, há mais uma pergunta a ser feita: será que é ético e justo 

submeter à morte bilhões de animais todos os anos em práticas vivisseccionistas de 

experimentação e testes para satisfazer “necessidades” humanas?  

Com a finalidade de se buscar respostas para estas e tantas outras indagações, se faz 

mister estudos no âmbito da bioética (do grego “bios”, vida), ou seja, a ética aplicada a 

moralidade da vida e da morte em geral (seja de seres humanos, animais ou vegetais). Para este 

ensaio especificamente, espera-se trazer à tona questionamentos éticos no que diz respeito à 

consideração moral dos animais, focalizando os animais utilizados para pesquisas científicas. 

Apesar da intensa polêmica existente com relação à prática da vivissecção, entrou 

em vigor no Brasil em 08 de outubro de 2008 a Lei nº 11.794, também conhecida como Lei 

Arouca, estabelecendo novas regras para a criação e utilização de animais em atividades de 

ensino e pesquisa científica em todo o País. Para os representantes das principais instituições 

científicas do país, a aprovação da lei corrobora com o desenvolvimento da ciência brasileira, 
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desenvolvendo a medicina humana e também a medicina veterinária.
1
 Por outro lado, parte  

dos defensores dos animais (especialmente os seguidores da teoria abolicionista), consideram 

que a nova lei beneficia apenas a comunidade científica e que o aparente rigor e maior 

fiscalização no uso de “cobaias” é mera maquiagem, a qual não trará qualquer benefício aos 

animais, que continuarão sendo torturados e mortos nos laboratórios e universidades de todo o 

país.  

1. CONCEITO E RETROSPECTIVA HISTÓRICA DA VIVISSECÇÃO 

A palavra vivissecção (do latim vivu = vivo + seccione = secção), designa a prática 

de se realizar intervenções em animais vivos com propósitos científicos, ou em outras 

palavras, operação feita em animais vivos para estudos fisiológicos.
2
  Tal prática tem sua 

origem na Grécia antiga através do “pai da medicina”, Hipócrates (500 a.C.), o qual realizava 

dissecações (secção e individualização dos elementos anatômicos de um organismo morto) 

com finalidade didática. Seguinte a ele, mas ainda na Antiguidade e com o mesmo propósito, 

seguiram as práticas de vivissecção com os fisiologistas Alcmaeon (550 a.C.), Herophilus 

(300-250 a.C.) e Erasistratus (350-240 a.C.).
3
  

Posteriormente com o advento das religiões judaico-cristãs a exploração dos demais 

seres viventes parecia estar legitimada pelos ensinamentos bíblicos, mediante interpretações 

(errôneas ou não) as quais colocavam os animais como seres inferiores na escala da criação, 

destituídos de alma e com finalidade de servirem aos homens. Eis que foi sedimentada a 

concepção antropocêntrica. De acordo com os filósofos Giovanni Reale e Dario Antiseri, “na 

Bíblia [...] homem é visto como criatura privilegiada de Deus, feita „à imagem‟ do próprio 

Deus e, portanto, dono e senhor de todas as outras coisas criadas por ele”.
4
 Da mesma forma 

assegura o jurista Edis Milaré “A tradição judaico-cristã reforçou esta posição de suposta 

supremacia absoluta e incontestável do ser humano sobre todos os demais seres”.
5
 E ainda à 

                                                
1 ÉBOLI, Evandro apud SILVA, Tagore Trajano de Almeida. A Lei Arouca: ainda continuamos a realizar 

pesquisas com animais. In: Pensata Animal – Revista de Direito dos Animais. Disponível em: 

<http://www.pensataanimal.net/artigos/44-tagoretrajano/119-a-lei-arouca-ainda-continuamos>. Acesso em: 09 

mar. 2009. 
2 LEVAI, Tâmara Bauab. Vítimas da ciência Limites éticos da experimentação animal. 2ªed. São Paulo: 

Editora Mantiqueira, 2001, p. 11. 
3GREIF, Sérgio e TRÉZ, Thales. A Verdadeira Face da Experimentação Animal. (Livro Virtual) Sociedade 

Educacional „Fala Bicho‟, 2000, p. 2. Disponível em: < http://www.internichebrasil.org/livro/livro_avfea.pdf>. 

Acesso em: 09 mar. 2009. 
4REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: Antigüidade e idade média. 5ªed. São Paulo: 

Paulus, 1990, v. 1, p. 380. 
5MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 5ªed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 98. 
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mesma idéia filia-se o Promotor de Justiça Laerte Fernando Levai “A própria visão bíblica, ao 

considerar os animais como criaturas brutas e desprovidas de alma ou intelecto, afastou-lhes 

da esfera das preocupações morais humanas”. 
6
 

Com o fim da Idade Média, surge então o Renascimento, que manteve o ser humano 

no centro das preocupações, sendo este período considerado o alicerce do antropocentrismo 

moderno.  Portanto “o Paradigma Antropocêntrico sustenta-se em duas características básicas, 

ou seja, visa o bem-estar apenas do ser humano, e recomenda a exploração da natureza em seu 

benefício”.
7
 De acordo com os biólogos Sérgio Greif e Thales Tréz, nos séculos posteriores à 

Renascença, a experimentação com animais tornou-se “metodologia padrão de investigação 

científica e de ensino da medicina” alicerçada pela filosofia teleológica, a qual sustentava que 

todas as coisas existiam para o proveito humano e a vida animal não tinha valor algum. Esses 

conceitos foram então “absorvidos pela Igreja Católica e incorporados aos antigos 

fundamentos da ciência ocidental”.
8
  

Com o advento do racionalismo moderno, chega-se ao auge da vivissecção no séc. 

XVII através das experiências realizadas pelo filósofo e cientista francês René Descartes 

(1596-1650), o qual, com base em tais práticas, formula a teoria do animal-máquina. Esta 

teoria considerava os animais seres autômatos ou máquinas destituídas de sentimentos, 

incapazes, portanto, de experimentar sensações de dor e de prazer. No entender de Descartes, 

a natureza agia nos músculos e órgãos dos animais como as molas de um relógio, as quais 

faziam com que eles se movimentassem, sem que a vontade ou a razão os conduzisse. O 

referido autor ainda afirmava que a linguagem era a prova de que os homens possuíam um 

espírito capaz de pensar, sentir e raciocinar, e que mesmo o mais perfeito dentre as espécies 

de animais, seria incapaz de realizar tal feito.  

[...] pode-se também conhecer a diferença existente entre homens e os animais. Pois 

é uma coisa bem notável que não haja homens tão embrutecidos e tão estúpidos, 

sem excetuar mesmo os insanos, que não sejam capazes de arranjar em conjunto 

diversas palavras, e de compô-las num discurso pelo qual façam entender seus 

pensamentos; e que, ao contrário, não exista outro animal, por mais perfeito e 

felizmente engendrado que possa ser, que faça o mesmo. [...] E isso não testemunha 
apenas que os animais possuem menos razão do que os homens, mas que não 

possuem nenhuma razão. [...] É também coisa mui digna de nota que, embora 

existam muitos animais que demonstram mais indústria dos que nós em algumas de 

suas atividades, vê-se, todavia, que não a demonstram nem um pouco em muitas 

                                                
6LEVAI, Laerte Fernando. Direito dos animais. 2ªed. rev., atual e ampl. Campos do Jordão: Editora 

Mantiqueira, 2004, p. 18. 
7 PRADA, Irvênia Luiza de Santis. Os animais são seres sencientes. In: Instrumento animal: o uso prejudicial 

de animais no ensino superior. Org. Thales de A. Tréz. Bauru, SP: Canal 6, 2008, p.17. 
8GREIF, Sérgio e TRÉZ, Thales. Op cit. p. 3. 
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outras: de modo que aquilo que fazem melhor do que nós não prova que tenham 

espírito; pois, por este critério, te-lo-iam (sic) mais do que qualquer de nós e 

procederiam melhor em tudo; mas, antes, que não o têm, e que é a natureza que 

atua neles segundo a disposição de seus órgãos: assim como um relógio, que é 

composto apenas por rodas e molas, pode contar as horas e medir o tempo mais 

justamente do que nós, com toda a nossa prudência.
9
  

Assim Descartes declarava que a natureza dos animais era mecânica, sendo 

destituídos de alma, razão, linguagem, pensamento e consciência e que os sons que 

produziam, muito embora se assemelhassem  ao choro, gemido ou grito de dor de um ser 

humano, não eram da mesma natureza, assemelhando-se muito mais “[...] a ruídos e sons de 

determinados objetos em atrito com outros, por exemplo, às cordas de um violino, que soam 

quando sofrem atrito dos fios da cauda de cavalo, do arco que as faz vibrar.”
10

 

Já no séc. XIX, surge o químico francês Gallien, considerado um dos pioneiros na 

prática vivissecionista, o qual estudou os efeitos da destruição da medula espinhal, da 

perfuração do peito, da secção de nervos e das artérias nos animais os quais utilizava em seus 

experimentos, tendo tornado esta prática o método oficial de pesquisa médica. Dentre seus 

seguidores está Claude Bernard (1813-1878) o qual afirmava que “faz parte da postura do 

cientista a indiferença perante o sofrimento das cobaias”.
11

  A partir da obra “Introdução à 

medicina experimental” de Claude Bernard foram lançadas as bases da moderna 

experimentação animal. Seu livro, conhecido como a “bíblia dos vivissectores”, logrou 

transformar a fisiologia em um dos intocáveis mitos da ciência médica. Ao repudiar a tese de 

que a observação anatômica do doente seria o melhor caminho para a cura, Bernard insistiu na 

vivisseção como método analítico de investigação no ser vivo, mediante o auxílio de 

instrumentos e processos físico-químicos capazes de isolar determinadas partes do animal. Os 

métodos de vivissecção de Claude Bernard inspiraram uma legião de seguidores, no entanto, o 

próprio autor reconheceu a fragilidade e a falibilidade dessa prática: 

É realmente certo que, para problemas de aplicação imediata à prática médica, as 

experiências feitas no homem são sempre as mais concludentes. Nunca ninguém 

disse o contrário; somente, como não é permitido pelas leis da moral nem pelas do 

Estado realizar no homem experiências imperiosamente exigidas pelo interesse da 

ciência, proclamamos bem alto a experimentação em animais [...].12 

                                                
9DESCARTES, René. Discurso do método. Trad. J. Guinsburg e Bento Prado Júnior. São Paulo: Nova Cultural 

Ltda., 1996, p. 112-113. 
10 FELIPE, Sônia T. Ética e experimentação animal: fundamentos abolicionistas. Florianópolis: Ed. da 

UFSC, 2007, p. 59. 
11LEVAI, Tâmara  Bauab. Op. cit. p. 26. 
12BERNARD, Claude apud LEVAI, Laerte Fernando e DARÓ, Vânia Rall.  Experimentação animal: histórico, 

implicações éticas e caracterização como crime ambiental. In: Instrumento animal: o uso prejudicial de 

animais no ensino superior. Org. Thales de A. Tréz. Bauru, SP: Canal 6, 2008, p. 43. 
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Pode-se perceber então que, com o advento do racionalismo e da prática da 

vivissecção, os animais não só são considerados diferentes dos seres humanos, mas também 

inferiores a estes, sendo rechaçados das considerações éticas e morais, sendo assim justificado 

todo tipo de abusos infligidos aos animais até os dias atuais. Nota-se desta forma a 

perpetuação da concepção antropocêntrica, como se o homem estivesse à parte da natureza, 

ou melhor, acima dela, podendo usufruir, e até mesmo destruir, seus “recursos” ambientais e 

seres viventes, de acordo com as suas necessidades e interesses. 

2. ANTROPOCENTRISMO X BIOCENTRISMO: MUDANÇAS DE 

PARADIGMAS E SUAS IMPLICAÇÕES 

Hoje já se sabe, graças ao avanço dos conhecimentos sobre a natureza e os estudos 

das ciências, especialmente da biologia e ecologia, que o homem é apenas uma espécie dentre 

tantas que integra o universo, através de uma visão holística e interligada. Essa integração 

pode ser percebida na medida em que se avalia a que ponto chegou a intervenção antrópica na 

natureza, que além de pôr em risco ecossistemas inteiros, extinguir diversas espécies animais 

e vegetais, chegou a ameaçar a própria existência humana.  

[...] a humanidade alterou a vida na Terra, nos insignificantes 0,000002% do tempo 

que está no planeta, mais profundamente do que ela foi alterada em bilhões de anos. 

[...] se a história da Terra fosse comparada a um filme com um ano de duração 

(apresentando 146 anos por segundo), começando em 1º de janeiro, a vida teria 
aparecido em março, os organismos multicelulares em novembro, dinossauros em 

13 de dezembro, mamíferos em 15 desse mês, Homo sapiens nos 11 minutos finais, 

e a civilização humana entraria em cena apenas no último minuto nesse filme 

imaginário.13 

A partir da constatação de que a sobrevivência humana estava ameaçada em função 

destas alterações drásticas no meio ambiente (e após a humanidade sentir diretamente as 

conseqüências desta intervenção), passa a surgir uma nova consciência ecológica entre os 

anos 60 e 70. A questão ambiental tornou-se um novo fato cultural e movimento político, 

gerando uma variedade de linhas de pensamento e ação, todas contendo propostas de um novo 

tipo de relação entre os seres humanos e o mundo natural. Uma delas é o ecologismo e, 

                                                
13 POJMAN, L.P apud NACONECY, Carlos M. Sobre uma Ética da Vida: O Biocentrismo Moral e a Noção 

de Bio-Respeito em Ética Ambiental.  2007. 141 f. Dissertação (Doutorado em Filosofia) - Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, p. 6. 
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especialmente, a sua vertente biocêntrica, responsável, mais do que qualquer outra, pela 

difusão da idéia de direitos da natureza.
14

 

Com a mudança do paradigma antropocêntrico para o biocêntrico, a natureza passa a 

ser considerada pelo seu valor “em si” e os animais passam a ser respeitados como seres 

sencientes e dignos de consideração moral, não mais vistos sob a ótica utilitarista e capitalista 

de meros objetos. O termo senciente (do latim senciens) significa “que sente, que tem 

sensações”. Importante salientar que “os animais são seres sencientes porque „sentem‟ 

sensações e porque são capazes de, cognitivamente, processar os estímulos de maneira a 

„convertê-los‟ em sensações.”
15

 

Assim o critério para a consideração moral de um ser-vivo passa a ser a sua 

senciência e não mais a sua racionalidade, consciência, linguagem ou mera aparência física.  

Não se pode mais justificar decisões e ações que prejudiquem os animais e 

favoreçam os humanos, alegando-se que aqueles são destituídos de consciência, e 

estes a possuem. Os critérios tradicionais, estabelecidos para traçar a linha divisória 

entre interesses que pertencem ao âmbito da moralidade e interesses que não 

pertencem, tais como os da consciência e linguagem, considerados isoladamente, 

não bastam mais para definir o limite das ações de um agente moral, quando as 

mesmas afetam o bem-estar de terceiros, de pacientes morais, mesmo que estes não 
pertençam à espécie humana. O bem-estar, a integridade física, emocional e 

ambiental podendo ser afetados pelas ações de sujeitos morais devem ser levados 

em consideração, e não o fato de o indivíduo a ser afetado possuir, ou não, razão, 

linguagem, consciência de si ou liberdade. Se assim fosse, incontáveis humanos 

ficariam excluídos da consideração moral.16 

Convém salientar que não foi apenas nas últimas décadas que vozes insurgiram 

trazendo à tona discussões acerca da senciência animal e suas implicações no trato e na 

relação de humanos com animais, demonstrando que, apesar do paradigma antropocêntrico ter 

sido (e para alguns ainda ser) dominante, o mesmo não era (e tampouco é) unânime. O 

filósofo suíço Rousseau (1712-1778) em seu livro “Discurso sobre a origem e os fundamentos 

da desigualdade entre os homens”, defendia que aos animais não-humanos, por serem seres 

sensíveis, deveria também se estender o Direito Natural, ainda que eles mesmos desconheçam 

a existência de tais direitos e que, por este motivo, deveria ser resguardado a eles o direito de 

não serem mal-tratados pelas mãos do homem. 

                                                
14BARBOSA, Lívia Neves de Holanda e DRUMMOND, José Augusto. Os direitos da natureza numa sociedade 

relacional: reflexões sobre uma nova ética ambiental. Revista Estudos Históricos, n. 14, 1994. Disponível em: 

<http://www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/158.pdf>. Acesso em: 09 mar. 2009. 
15 PRADA, Irvênia Luiza de Santis. Op cit. p. 27. 
16 FELIPE, Sônia T. Op cit.  p. 57-58. 
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Dessa maneira, não se é obrigado a fazer do homem um filósofo antes de fazer dele 

um homem; seus deveres para com o próximo não lhe são unicamente ditados pelas 

tardias lições de sabedoria e, enquanto ele não resistir ao impulso interior da 

comiseração, jamais há de fazer mal a outro homem nem sequer a nenhum ser 

sensível, exceto no caso legítimo em que, estando em jogo sua conservação, é 

obrigado a dar preferência a si mesmo. Por esse meio, terminam-se também as 

antigas discussões sobre a participação dos animais na lei natural, pois está claro 

que, desprovidos de luzes e de liberdade, não podem reconhecer essa lei. Mas, 

relacionados de certo modo com nossa natureza pela sensibilidade de que são 

dotados, julgar-se-á que também devem participar do direito natural e que o homem 

está sujeito a uma certa espécie de deveres para com eles. Parece de fato que, se sou 
obrigado a não fazer nenhum mal ao meu semelhante, não é tanto porque ele é um 

ser racional quanto porque é um ser sensível; qualidade que, sendo comum ao 

animal e ao homem, deve ao menos dar a um o direito de não ser maltratado 

inutilmente pelo outro.17 

Contemporâneo de Rousseau, o filósofo francês Voltaire (1694-1778), em sua obra 

“Dicionário Filosófico”, se contrapôs diretamente ao pensamento de Descartes: “Que néscio é 

afirmar que os animais são máquinas privadas do conhecimento e de sentimento, agindo 

sempre de igual modo, e que não aprendem nada, não se aperfeiçoam, etc.!”
18

 E continua mais 

a seguir, fazendo discurso ferrenho contra a referida teoria mecanicista, exemplificando a 

experimentação em um cachorro:  

Algumas criaturas bárbaras agarram esse cão, que excede o homem em sentimentos 
de amizade; pregam-no numa mesa, dissecam-no vivo ainda, para te mostrarem as 

veias mesentéricas. Encontras nele todos os órgãos das sensações que também 

existem em ti. Atreve-te agora a argumentar, se és capaz, que a natureza colocou 

todos estes instrumentos do sentimento no animal, para que ele não possa sentir? 

Dispõe de nervos para manter-se impassível? Que nem te ocorra tão impertinente 

contradição da natureza.19 

Ressalta-se também a importância para tal mudança de concepção, a partir das 

descobertas de Charles Darwin (1809-1882), as quais demonstraram o homem não estar em 

um reino distinto, tampouco superior a outros animais. Muito embora haja diferenças nas 

faculdades mentais deles, estas não são diferenças essenciais ou específicas, mas sim apenas 

uma diferença de grau.
20

 Porém tal proximidade e semelhança dos humanos com os demais 

animais, também possibilitou a extrapolação dos dados obtidos em pesquisas com modelos 

                                                
17 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. 

Trad. Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1993, p. 138. 
18 VOLTAIRE, [François-Marie Arouet]. Dicionário Filosófico. Trad. Marilena de Souza Chauí. 2ªed. São 

Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 96. 
19 ____________. Op cit. p. 96. 
20 GORDILHO, Heron José de Santana. Darwin e a evolução jurídica:habeas corpus para chimpanzés. In: 

Congresso Nacional do CONPEDI, 17, 2008, Brasília. Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI. 

Brasília, 2008. Disponível em:<http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/brasilia/08_701.pdf>. Acesso 

em: 10 mar. 2009. 
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animais para humanos, dando suporte assim a vivissecção.
21

 De toda forma, segundo Laerte 

Fernando Levai o referido livro:  

[...] fez desmoronar crenças e tabus ao mostrar que todos os seres vivos – homens 

ou animais – integram a mesma escala evolutiva, possuindo modos peculiares de 

exprimir emoções e sentimentos. Tornou-se tal obra o ponto de partida para uma 

nova consciência, ensejando as primeiras discussões acadêmicas acerca dos direitos 

dos animais.22 

Assim, frente a esta nova concepção ética referente aos animais, surge a pergunta: 

“Quando experimentos com animais se justificam?” De acordo com Singer a melhor maneira 

de responder a esta pergunta, seria com uma segunda pergunta: “os experimentadores 

estariam preparados para realizar seus experimentos em um ser humano órfão, com menos de 

seis meses de idade, se esta fosse a única maneira de salvar milhares de vidas?” O fato dos 

pesquisadores não se sentirem preparados para realizar o experimento em uma criança 

humana, mas sentirem o oposto com relação aos animais revela uma forma de discriminação 

com base na espécie, por que animais adultos sejam eles primatas, cães, coelhos etc., são mais 

conscientes daquilo que ocorre com eles, mais autônomos, e, portanto, até onde podemos 

dize, pelo menos tão sensíveis à dor quanto um bebê humano.
23

 Esse preconceito denomina-se 

especismo, neologismo criado por Richard D. Ryder, filósofo e psicólogo clínico do Hospital 

Warneford, em Oxford, para descrever a discriminação generalizada praticada pelo homem 

contra as outras espécies (fazendo um paralelo com o racismo). De acordo com Ryder: 

[...] Especismo e racismo são ambos formas de preconceito baseados em aparências 
– se o outro indivíduo parece diferente, considera-se, então, que ele se encontra 

além do parâmetro moral. [...] Especismo e racismo (e na verdade sexismo) 

ignoram ou subestimam as semelhanças entre o discriminador e aqueles contra 

quem este discrimina e ambas as formas de preconceito revelam indiferença pelos 

interesses de outros, e por seu sofrimento. (grifo do autor ). 24 

Somada a esta nova concepção ética referente aos animais, estão os argumentos anti-

vivisseccionistas, os quais não estão embasados apenas na filosofia ou no direito natural,  mas 

também na ciência, que serão vistos a seguir. 

3. ARGUMENTOS ANTI-VIVISSECCIONISTAS 

Um dos argumentos que os vivisseccionistas mais utilizam é a importância que esta 

prática teve para a descoberta e cura de diversas doenças que assolaram a humanidade até 

                                                
21 PRADA, Irvênia Luiza de Santis. Op cit. p. 20. 
22 LEVAI, Laerte Fernando. Op cit. p.20-21. 
23 SINGER, Peter. Libertação animal. Trad. Marly Winckler. Porto Alegre: Lugano, 2004, p. 90. 
24 RYDER, Richard D. apud FELIPE, Sônia T. Op cit.  p.192. 
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hoje. De fato, isso é inegável! Mas será que já não está na hora de “rever” esses conceitos? 

Será que em tantos séculos, com o avanço do conhecimento que foi adquirido, ainda é 

necessário continuar infligindo sofrimento e tirando tantas vidas de animais, repetindo este 

método? Para o biólogo e doutor em filosofia, João Epifânio Régis Lima, a experimentação 

em animais é apenas um método de pesquisa e não o método de pesquisa. “Já que o homem é 

uma criatura inteligente, deveria buscar métodos outros de investigação hábeis a livrar os 

animais dos tormentos que lhes são infligidos nos laboratórios”.
25

 Bernhard Rambeck (1946), 

diretor do Departamento Bioquímico da Sociedade de pesquisa em Epilepsia, Bielefeld, 

Alemanha, e membro desde 1987 da Associação Alemã de Médicos contra a Experimentação 

Animal, por sua vez, diz ser um mito a afirmação de que a pesquisa médica só é possível por 

meio da vivissecção. Segundo ele, “experimentos in vitro tem sido levados a efeito [...] com 

culturas celulares, microorganismos, etc., cujos resultados superam de longe as provas 

fornecidas pelas experiências em animais.
26

 Pietro Croce, anátomo-patologista e livre-docente 

da Universidade de Milão, integrante do movimento do antivivisseccionismo científico na 

Itália e membro do Comitato Scientifico Antivivisezionista, critica o reducionismo da ciência à 

experimentação, bem como considera um erro metodológico utilizar animais como modelos: 

Fala-se tanto de „experimentação‟: experimentação no animal, experimentação nos 

voluntários sãos, experimentação nos doentes. Mas a essa altura surge uma questão: 

seria a medicina essencialmente uma ciência experimental? E se não for assim, o 

que é então a medicina? A medicina é essencialmente ciência da observação, na 

qual a experimentação ocupa somente uma parte menor da investigação médica. 

Mas aquela „parte menor‟ foi contaminada por um enorme erro grosseiro: aquele de 

haver adotado os animais como modelos experimentais do homem. 27 

Vale salientar que os progressos da ciência médica foram atribuídos unicamente às 

vivissecções, esquecendo-se dos fatores sociais e higiênicos que intervieram nesse meio 

tempo. Estudos realizados na Europa e Estados Unidos indicam que noventa por cento dos 

fatores que determinaram a longevidade de uma pessoa devem-se ao estilo de vida, ao meio 

ambiente e à hereditariedade e só dez por cento dependeriam da assistência médica.
28

 Tal 

argumento também é levantado por Bernhard Rambeck, o qual aduz que “[...] o aumento da 

expectativa de vida deve-se principalmente, ao declínio das doenças infecciosas e à 

conseqüente diminuição da mortalidade infantil”.
29

 Ainda segundo o autor, as causas desse 

declínio foram: melhores condições de saneamento, melhor alimentação e tomada de 

                                                
25 LIMA, João Epifânio Régis apud LEVAI, Tâmara  Bauab. Op. cit. p. 37. 
26 FELIPE, Sônia T. Op cit.  p.105. 
27CROCE, Pietro apud LEVAI, Laerte Fernando e DARÓ, Vânia Rall. Op  cit. p. 52. 
28 VERGARA, Rodrigo. A fronteira tênue entre ciência e crueldade na rotina dos laboratórios esquenta no 

mundo todo o debate sobre a vivissecção. Revista super interessante. São Paulo, ano 12, n. 74, 2001, p. 81. 
29 FELIPE, Sônia T. Op cit.  p.105. 
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consciência em relação à higiene. Desta forma, não se pode atribuir tal benefício à introdução 

constante de novos medicamentos e vacinas. 

Em geral os vivisseccionistas também costumam formular o mesmo discurso 

indagativo: “Se não testarmos remédios em animais, se não fizermos experiências com esses 

seres, como poderemos acabar com as doenças que assolam a humanidade?” Cientistas 

contrários a tal prática, consideram que inúmeras experiências com animais são 

desnecessárias e repetidas, supérfluas e destituídas de sentido.  Causam a estes animais 

extrema dor e sofrimento tanto físico quanto psicológico, em função do confinamento, do 

medo, da ausência de afeto, etc, com o propósito de demonstrar o óbvio. Deve-se esclarecer, 

também, que muitos dos experimentos são feitos por motivos fúteis e torpes, como aqueles 

em que animais são cegados para a produção de xampus, batons e canetas, ou aqueles em que 

são utilizados em testes de colisão pelas indústrias automobilísticas. Outros tipos de 

experimentos que evidenciam a não preocupação com o bem-estar da humanidade são aqueles 

realizados pela indústria de armamentos, que incluem testes de radiação, testes com gases 

letais, testes biológicos, balísticos (onde animais servem de alvo) e provas de explosão, com 

cobaias expostas ao efeito de bombas.
30

  

Bernhard Rambeck defende que, insistir no modelo animal para buscar a cura de 

doenças que assolam os humanos, traz na verdade o efeito oposto, dando o exemplo do que 

ocorre ainda com a pesquisa da AIDS - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Acquired 

Immune Deficiency Syndrome). Isto porque tal pesquisa está assentada na experimentação 

animal e, até o momento, segundo o referido autor, não houve progresso, pois o mesmo 

somente poderá ser alcançado, a partir da epidemiologia e observação clínica dos doentes.
31

 A 

bióloga Tâmara Bauab Levai salienta que na ânsia de se buscar a cura para a AIDS através da 

vivisseção de animais, já martirizou milhões de macacos, sem serem obtidas até o momento, 

soluções que não apenas paliativas.
32

 Inclusive o primeiro norte-americano a isolar o HIV 

(vírus da AIDS) Robert Gallo disse que uma potencial vacina desenvolvida pelo cientista 

francês Daniel Zagury mostrou-se mais eficaz em estimular a produção de anticorpos ao HIV 

em seres humanos do que em animais acrescentando ainda que “os resultados em chimpanzés 

não foram muito animadores... Talvez devêssemos realizar testes em pessoas de forma mais 

                                                
30 GREIF, Sérgio e TRÉZ, Thales. Op cit. p. 11. 
31 FELIPE, Sônia T. Op cit.  p.106. 
32 LEVAI, Tâmara  Bauab. Op. cit. p. 22. 
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contundente”.
33

 Segundo Peter Singer, soropositivos endossaram o apelo, a exemplo do 

pedido feito pelo ativista gay Larry Kramer, o qual desejava que os soropositivos fossem 

cobaias, desde que o fossem voluntariamente, havendo o cuidado de evitar que sofressem 

coação ou pressão para participar de um experimento.
34

 O mesmo ocorrido com pesquisas 

sobre a AIDS aplica-se às pesquisas sobre o câncer. Linus Pauling (1901-1994) químico 

americano PhD, por duas vezes ganhador do Prêmio Nobel em 1954 e 1962, no ano de 1986 

denunciou como fraudulenta qualquer pesquisa com modelo animal para a cura do câncer.
35

  

Segundo estatísticas, na Suíça,  a incidência de câncer na população entre os anos de 1931 e 

1978 aumentou 132%; nos EUA no período de 1971 a 1981 aumentou 27% (diante do 

crescimento demográfico de 1%) e na Itália a mortabilidade por câncer elevou-se a 130% de 

1940 a 1969 (com aumento populacional de 27%)
36

, confirmando mais uma vez o erro 

metodológico em se buscar a cura para tais doenças em modelos animais. 

De acordo com o movimento do antivivisseccionismo científico, a experimentação 

animal, em função da tortura infligida aos animais (os quais são criaturas sencientes), não 

ofende só a moral, como também prejudica a saúde humana. Formado, especialmente por 

médicos (dentre eles o já citado Pietro Croce), esse grupo demonstra que a experimentação 

animal baseia-se em um erro metodológico, que é o de querer transferir os resultados de 

experiências com uma espécie animal para outra diversa, no caso a espécie humana.
37

 A 

mesma tese defende Dr. G.H.Walker, médico do Royal Hospital e Children's Hospital em 

Sunderland, Inglaterra, que afirmou: “Estou convicto de que o estudo da fisiologia humana 

através da experimentação animal é o erro mais grotesco e fantástico até hoje cometido pela 

atividade intelectual humana”
38

. O cientista Dr. Roberto Mendelsohn, professor de medicina 

preventiva na Universidade de Illinois, é ainda mais enfático na crítica aos experimentos com 

animais:  

[...] Não se pode extrapolar resultados obtidos de pesquisas em animais nos 

humanos, e todo bom cientista sabe disso [...] Enquanto cientista, devo me opor à 

charlatanice; uma vez que os experimentos em animais não têm validade e levam a 

medicina à charlatanice, devo opor-me aos experimentos em animais.39 

                                                
33 SINGER, Peter. Op cit. p. 99. 
34 ____________.  Op cit. p. 100. 
35 FELIPE, Sônia T. Op cit. p. 103. 
36 LEVAI, Tâmara  Bauab. Op. cit. p. 22. 
37 LEVAI, Laerte Fernando e DARÓ, Vânia Rall.  Op  cit. p. 51. 
38 GREIF, Sérgio e TRÉZ, Thales. Op.cit. p. 40. 
39 MENDELSOHN, Roberto apud FELIPE, Sônia T. Op cit. p. 102. 
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Percebe-se também a verdade na alegação dos cientistas relatados acima, ao se 

verificar a retirada anual do mercado de centenas de produtos previamente testados em 

animais por absoluta ineficácia ao que se propõem, ou o que é pior, pelo aparecimento de 

reações adversas nos humanos, as quais não foram observadas durante os referidos testes 

realizados em animais. De acordo com estimativas da Associação Médica Americana, a cada 

ano, dois milhões de pessoas contraem doenças e outras cento e seis mil morrem devido a 

efeitos colaterais de medicamentos, sendo esta a quarta causa de óbitos nos Estados Unidos. 

No Brasil, quinto país do mundo em consumo de medicamentos, a Fundação Oswaldo Cruz 

estima em vinte e quatro mil o número de mortes anuais por intoxicação medicamentosa.
40

  

Outros fatores que contribuem para a ineficácia na verificação de reações adversas 

destas drogas, além das diferenças entre organismos dos humanos e dos animais, consistem 

no fato de que os animais não podem descrever efeitos colaterais não evidenciados 

externamente, bem como se cita que o tempo de observação da exposição de seus organismos 

a essas drogas é muito curto, visto que os efeitos desta (ou os desdobramentos de seus efeitos 

colaterais) podem durar anos no organismo. Assim compreende-se que “[...] não é por ter sido 

testada em animais que uma droga oferece garantias absolutas para ser ingerida por indivíduos 

humanos”.
41

 Um exemplo muito conhecido de medicamento previamente testado em animais, 

que gerou efeitos catastróficos quando usado por humanos, foi a Talidomida. Trata-se de uma 

droga usada contra insônia e náuseas, segura para uso em animais, mas que nos humanos 

matou mais de três mil fetos humanos e gerou defeitos congênitos em mais de dez mil 

outros.
42

 Vivissectores costumam atribuir como fatalidade o caso da Talidomida e 

argumentam que este “único desastre” não invalida a totalidade das boas descobertas, 

contudo, como demonstrado no parágrafo supra, não se trata de um caso isolado. Portanto, o 

prévio teste em animais gera uma falsa segurança aos consumidores de medicamentos, bem 

como gera uma “segurança jurídica” aos laboratórios, que poderão alegar em sua defesa que 

todos os seus produtos seguiram exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA, tendo sido realizados os testes pré-clínicos antes de terem sido postos a venda no 

mercado.  

Da mesma forma, Stefano Cagno, dirigente médico da Empresa Hospitalar de 

Vimercate (Milão-Itália), membro do Comitato Scientifico Antivivisezionista, afirma que do 

                                                
40 MORAIS, Jomar. A medicina doente. Revista super interessante, São Paulo, ano 12, n. 74, p. 48, 2001. 
41 FELIPE, Sônia T. Op cit.  p. 96. 
42 GREIF, Sérgio e TRÉZ, Thales. Op.cit. p. 35. 
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ponto de vista ético não existe nenhuma justificativa hábil a redimir o massacre legalizado 

feito pela vivissecção. Segundo o referido médico, um dos maiores malefícios da 

experimentação animal é o de fazer com que uma descoberta biomédica só seja acreditada 

pela medicina oficial, depois de o experimento também ter um resultado positivo sobre os 

animais. Esse erro metodológico fez com que os efeitos danosos do álcool, do fumo, do 

amianto, do metanol, etc., cujos resultados já tinham sido diagnosticados no homem, mas não 

podiam, entretanto, ser reproduzidos nos animais, não pudessem ser considerados 

“cientificamente provados” por muitos anos, com grave prejuízo para a saúde humana.
43

 

Argumentam, ainda, os vivisseccionistas, a fim de sustentar a validade científica da 

vivissecção, que a lei impõe tal prática, no caso das pesquisas farmacológicas e toxicológicas. 

Apesar de verdadeiro, essa situação pode ser mudada se o universo acadêmico e científico se 

opuser a essa prática, o que poderá acarretar uma mudança das normas, concomitantemente à 

adoção de métodos substitutivos de pesquisa.  Isto porque as mudanças na cultura jurídica 

dizem respeito também ao processo de formação acadêmica dos operadores do Direito, 

“especialmente no que se refere ao enfoque filosófico predominante nas universidades.”
44

 

Por fim, vale ressaltar que a experimentação animal é um dos negócios mais lucrativos do 

mundo, envolvendo a construção, instalação e manutenção de laboratórios, fabricantes de aparelhos de 

contenção, de gaiolas e de rações, fornecedores de animais, fundações de pesquisas que angariam 

fundos, manutenção de conselhos de pesquisas nacionais e a remuneração dos cientistas.
45

  

O xenotransplante (transplantar órgãos de uma espécie animal para outra) é uma 

outra questão que envolve, além de questões técnicas e éticas, os interesses de 

indústrias farmacêuticas e de biotecnologia. Estas empresas argumentam que não 

existem órgãos humanos suficientes para transplantes. Os xenotransplantes estão se 

tornando a „galinha dos ovos de ouro‟ para muitos setores biomédicos. Enormes 

quantidades de dinheiro estão sendo aplicadas no desenvolvimento deste tipo de 
transplante, de imunossupressores, etc., quando campanhas sérias de doação e, 

principalmente, prevenção, poderiam ser realizadas.46 

4. LEGISLAÇÃO REFERENTE AOS DIREITOS DOS ANIMAIS NO BRASIL 

Os maus-tratos infligidos aos animais em experimentações e a intensificação da 

prática da vivissecção a partir da segunda metade do século XX, causaram comoção e 

protestos em todo o mundo, especialmente após a publicação em 1975, da primeira edição do 

                                                
43LEVAI, Laerte Fernando e DARÓ, Vânia Rall. Op  cit. p. 52. 
44 LOPES, José Reinaldo de Lima. apud GORDILHO, Heron José de Santana. Op cit.  p. 1587. 
45 GREIF, Sérgio e TRÉZ, Thales. Op cit. p. 2. 
46 _____________. Op cit. p.6. 
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livro “Libertação animal”, do filósofo australiano Peter Singer, o que fez com que o exercício 

da vivissecção, como atividade profissional, viesse a sofrer algumas indagações éticas. O uso 

de animais passou a ser alvo de duras críticas de entidades protetoras dos animais e de vários 

segmentos da sociedade civil, o que impeliu o legislador, em vários países, a se preocupar 

com o tema e discipliná-lo em leis, além do que já havia sido disciplinado com a edição de 

atos normativos e normas administrativas.
47

  

Com relação ao Brasil, durante o período colonial, inexistiam no país quaisquer leis 

de proteção aos animais, e, dada às circunstâncias históricas de exploração do Brasil por 

Portugal, não se poderia esperar algo muito diferente disto. O primeiro documento jurídico de 

proteção aos animais que se tem notícia no Brasil data de 06 de outubro de 1886, que foi 

Código de Posturas do município de São Paulo, época em que coincidentemente ou não, 

estava sendo aos poucos abolida a escravidão no Brasil. No referido Código, em seu artigo 

220, proibia os cocheiros, ferradores ou condutores de veículo de tração animal, a maltratá-los 

com castigos bárbaros e imoderados.  No dizer de Laerte Fernando Levai: 

É certo que ao longo de mais de quatro séculos, no Brasil, estiveram os animais à 

margem da lei. As espécies selvagens, consideradas coisa de ninguém (res nullius), 

ficavam sujeitas á caça ou à apropriação particular. Não menos pior era a situação 

dos animais domésticos, vítimas constantes de abusos e crueldades, sem qualquer 

amparo jurídico.
48

 

Outras legislações que tratavam da fauna se sucederam como Código Civil de 1916, 

Decreto nº 16.590/24 e o antigo Código de Pesca, mas seu exame torna-se desnecessário para 

a finalidade deste trabalho, que visa analisar as leis que possam ter relação direta ou indireta 

com a prática da vivissecção.  

Eis que, durante o governo de Getúlio Vargas, fora promulgado o Decreto nº 

24.645/34, que estabelecia medidas de proteção aos animais. Em seu artigo 3º, são definidas 

condutas tipificadas como maus-tratos, que incluem além de crueldade, violência e trabalhos 

excessivos, a manutenção do animal em condições anti-higiênicas, o abandono e em seu 

artigo oitavo consta: 

a) A experimentação animal, que implica em um sofrimento físico e psíquico, é 

incompatível com os direitos do animal, quer seja uma experiência médica, 

científica, comercial ou qualquer outra. 

b) As técnicas substitutivas devem ser utilizadas e desenvolvidas. 

                                                
47 LEVAI, Tâmara  Bauab. Op. cit. p. 55-56. 
48 LEVAI, Laerte Fernando. Op. cit. p. 30. 
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Percebe-se então a preocupação em proteger os animais usados nas experiências e a 

necessidade de buscar-se métodos substitutivos a tais práticas.  Instituía multa sem prejudicar 

a responsabilidade civil, que poderia advir dos maus-tratos infligidos. Outro avanço ocorreu 

em seu artigo 17, que assim dispôs: “Art. 17 - A palavra animal, da presente Lei, compreende 

todo ser irracional, quadrúpede, ou bípede, doméstico ou selvagem, exceto os daninhos.” 

Note-se, que o referido Decreto protegia animais inclusive de maus tratos que sobreviessem 

de seus donos, colocando assim a vida e os direitos dos animais acima do direito de 

propriedade. 

Há controvérsias acerca da revogação deste Decreto; alguns aduzem que o Decreto 

nº 11/91, o qual aprovou a estrutura do Ministério da Justiça, dentre outras providências, o 

teria revogado. Contudo defende-se que este decreto ainda está válido uma vez que este é 

equiparado à lei (em função de sua edição ter ocorrido em período de excepcionalidade 

política, onde a atividade legislativa havia sido avocada pelo Executivo), assim sendo, apenas 

com advento de uma lei posterior é que este Decreto seria revogado, ou seja, o Decreto nº 

11/91 não poderia tê-lo revogado. Além desta impossibilidade, o Decreto nº11/91 fora 

revogado pelo Decreto nº761/93. Segundo João Marcos Adede y Castro  “seria realmente 

lamentável que, tal instrumento, tão rico em detalhes e tão representativo de uma preocupação 

de proteção dos animais, fosse considerado revogado sem que outro o substituísse”.
 49

 As 

condutas nele descritas hoje seriam consideradas como crimes ambientais, contudo a 

importância que se dá ao referido decreto é o fato dele considerar o animal individualmente 

como sendo destinatário da tutela jurídica.
50

 

Em 1941 entra em vigor a Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei nº. 3688/41), 

a qual estabelecia no seu art. 64, § 1º, penalidade de prisão simples, de dez dias a um mês, ou 

multa, de cem a quinhentos mil réis para todo aquele “que, embora para fins didáticos ou 

científicos, realiza, em lugar público ou exposto ao público, experiência dolorosa ou cruel em 

animal vivo”. Porém todas essas vedações da lei só eram passíveis de punição no campo 

penal, como contravenção, não havendo uma regulamentação para sua autorização ou 

                                                
49 CASTRO, João Marcos Adede y. Direito dos animais na legislação brasileira. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris, 2006, p. 71. 
50 LEVAI, Laerte Fernando. Op. cit. p. 31. 
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fiscalização.
51

 Outro ponto a ser destacado é o fato de tais experiências serem proibidas 

apenas se realizadas em local público ou exposto ao público, sendo a lei omissa às práticas 

realizadas no interior de laboratórios e universidades. 

Fazendo um salto no tempo, em 1979 entra em vigor a Lei nº 6.638 que trata 

especificamente do tema vivissecção, (a qual foi substituída pela Lei nº 11.794/08), contudo 

esta lei não foi regulamentada e possuía poucos artigos auto-aplicáveis. As limitações de 

caráter ético a tais práticas, encontram-se no art. 3º da referida lei, que serão mais detalhadas 

no próximo subcapítulo.  

Posteriormente, em 1988, a proteção jurídica dos animais passou a ter status 

constitucional com a promulgação da atual Constituição Federal. De acordo com Laerte 

Fernando Levai, a legislação ambiental brasileira é considerada como uma das mais 

avançadas do mundo, estando o fundamento jurídico para proteção da fauna esculpido na 

própria Constituição. Em seu artigo 225, § 1º, inciso VII restou proibida qualquer prática 

cruel contra animais, e tal artigo felizmente fora incorporado a diversas Constituições 

Estaduais.
52

 

E finalmente em 1998 entra em vigor a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9605/98), 

que reordena a legislação ambiental brasileira no que se refere às infrações e punições. Esta 

lei, que possui oitenta e dois artigos, em seu Capítulo V, Seção I, reservou nove artigos que 

constituem tipos específicos de crimes contra a fauna (artigo 29 ao 37). Uma grande inovação 

foi a responsabilidade da pessoa jurídica como autora ou co-autora da infração ambiental, 

ficando sujeita a penalização. Outra importante inovação foi a abrangência dos animais 

domésticos e domesticados, em seu artigo 32, o qual transformou as antigas contravenções 

(artigo 64 do Decreto-lei nº3688/41), em crimes. Inclusive o referido artigo 32, em seu § 1º, 

tipifica como crime ambiental a realização de experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, 

ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.  

Ora, recursos alternativos sabe-se que já existem, a exemplo dos diversos métodos 

citados ao longo de todo o livro intitulado “Alternativas ao uso de animais vivos na educação 

pela ciência responsável”, de autoria do biólogo Sérgio Greif, dos métodos citados no terceiro 

capítulo do livro “A verdadeira face da experimentação animal”, também de autoria de Sérgio 

                                                
51DIAS, Edna Cardozo. Experimentos com animais na legislação brasileira. Disponível em: 

<http://www.direitoanimal.org/leis_resu.php?ord=13>. Acesso em: 12 mar. 2009. 
52 LEVAI, Laerte Fernando. Op. cit. p. 31. 
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Greif juntamente com o biólogo Thales Tréz e ainda outros tantos disponibilizados pelo site 

da InterNICHE Brasil
53

, sem que nestes se esgotem as possibilidades.  Nas palavras do Dr. 

Stefano Cagno, médico cirurgião italiano e antivivisseccionista “É importante colocar que se 

fosse investido mais dinheiro para métodos substitutivos da vivissecção, existiriam até muito 

mais possibilidades válidas.”
54

 

No Brasil, a pesquisa vivisseccionista é uma das mais bem financiadas, e pode-se 

observar um fenômeno típico: ao passo que muitos alunos de pós-graduação se 
vêem privados de financiamento dos órgãos públicos, os biotérios das instituições 

são submetidos a reformas milionárias. Não há segredo que todo este dinheiro 

provém de verbas públicas, geradas pelo pagamento de impostos da população, no 

entanto, poucos cidadãos têm conhecimento do que é realizado às suas custas nas 

instituições, e de quem estas pesquisas visam realmente beneficiar. É difícil, 

entretanto, avaliar com exatidão quanto dinheiro é gasto com a experimentação 

animal, parte devido ao caráter confidencial das pesquisas, e parte porque o 

financiamento provém de agências variadas. 55 

4.1 Considerações sobre a Lei 6.638/79 e a Lei 11.794/08 

Como foi visto no capítulo supra, percebe-se que existe uma vasta legislação no 

Brasil que visa proteger os animais da crueldade, inclusive havendo proteção constitucional, 

bem como lei específica que trata do tema vivissecção, (antes a Lei nº 6.638/79, revogada pela 

Lei nº 11.794/08). Porém, com relação a leis brasileiras em geral, algumas acabam por não 

serem eficazes pela dificuldade de sua fiscalização e, com relação à Lei nº 6.638/79, não é 

difícil de se imaginar a dificuldade de se fiscalizar o seu cumprimento, especialmente no 

interior dos laboratórios. Tal atribuição é conferida aos Comitês de Ética no Uso de Animais - 

CEUA, órgãos que deveriam existir em cada instituição que faça uso de animais para 

experimentação. Segundo o biólogo Sérgio Greif, esses comitês, na prática, não têm o 

propósito de fiscalizar ou regular experimentos com animais, mas apenas subsidiar o 

pesquisador com um aval, certificando que todos os procedimentos realizados foram 

conduzidos de forma ética
56

. Nas palavras da veterinária e doutora em zootecnia, Danielle 

Maria Azevêdo, "No Brasil, no entanto, muitos pesquisadores ainda desconhecem a existência 

de Comitês de Ética em Pesquisa com Uso de Animais, que realmente ainda são em número 

incipiente".
57

   

                                                
53 Vide http://www.internichebrasil.org 
54 CAGNO, Stefano apud GREIF, Sérgio e TRÉZ, Thales. Op cit. p.16. 
55 GREIF, Sérgio e TRÉZ, Thales. Op cit. p. 8. 
56 GREIF, Sérgio. Alternativas ao uso de animais vivos na educação pela ciência responsável. São Paulo: 

Instituto Nina Rosa, 2003, p. 19-20. 
57 AZEVÊDO, Danielle Maria Machado R. Experimentação animal: aspectos bioéticos e normativos. 

Disponível em: <http://www.portalbioetica.com.br/artigos/Danielle11.07.06.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2009. 
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Os vivissectores mantêm o discurso de que os (poucos) Comitês de Ética no Uso de 

Animais existentes são eficientes, a exemplo do pesquisador da Fiocruz - Fundação Oswaldo 

Cruz, Renato Sérgio Cordeiro, o qual aduz que, para que as pesquisas com cobaias sejam 

aprovadas e desenvolvidas, o pesquisador tem que submeter seus protocolos e projetos a 

rígidos processos de análise dos Comitês de Ética no Uso de Animais. Segundo o referido 

autor “esses colegiados têm princípios básicos bem explicitados, verdadeiros dogmas, que 

dizem que a dor e o sofrimento desnecessários são inaceitáveis.”
58

 

Será mesmo que existem esses “rígidos processos de análise” dos Comitês de Ética 

no Uso de Animais? Segundo o filósofo Tom Regan, o critério utilizado por esses comitês é a 

sorte! De acordo com ele, um estudo publicado em 2001 no periódico Science comprovou que 

propostas foram aceitas por um comitê (nos EUA existem os IACUCs – Institucional Animal 

Care and Use Committes) e rejeitadas por outro, não dando assim, real credibilidade às 

revisões destes comitês. Nas palavras de Regan “Para os animais, tudo depende de eles 

estarem ou não no lugar errado, no momento errado. Se estiverem então „cara‟, a pesquisa 

ganha; „coroa‟, os animais perdem.”
59

  Outro trecho do discurso do pesquisador da Fiocruz a 

ser questionado é: “a dor e o sofrimento desnecessários são inaceitáveis” (grifo nosso). Desde 

quando o sofrimento é algo necessário? A única possibilidade aceita eticamente, seria o de se 

violar temporariamente a integridade física do animal, quando essa dor se fizer necessária 

para lhes devolver o bem-estar, ou mesmo para garantir sua vida.
60

 Exemplifica-se na hipótese 

de se utilizar este animal, numa experiência em que se busca a cura para sua doença pré-

existente, neste caso seria justificável eticamente. Mas o mesmo não se aplica no caso de um 

animal saudável, no qual se introduz determinada doença, com a finalidade de trazer (quem 

sabe) algum benefício aos humanos exclusivamente. Isto porque um dos princípios da ética é 

o da não-maleficiência, e assim sendo, só seria aceitável infligir dor, para atender um interesse 

maior do próprio ser que a sofre. Em outras palavras os benefícios desta intervenção, para o 

ser que a sofre, devem ser maiores que o mal ou sofrimento, a ele causado. 

 Fazendo agora um paralelo entre a Lei 6.638/79 e a recém-aprovada Lei nº 

11.794/08 (que substitui a primeira), muitos pontos controversos são levantados. A antiga lei 

só permitia a prática da vivissecção em instituições de ensino superior. Já na Lei nº 11.794/08 

                                                
58 CORDEIRO, Renato Sérgio Balão. Reflexões sobre o uso de animais de laboratório. Disponível em: 

<http://www.ufmg.br/boletim/bol1595/2.shtml>.  Acesso em: 12 mar. 2009. 
59 REGAN, Tom. Jaulas vazias: encarando o desafio do direito dos animais. Trad. Regina Rheda. Porto 

Alegre: Lugano, 2006, p. 217. 
60 FELIPE, Sônia T. Op cit.  p. 318. 
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permitiu-se a vivissecção em estabelecimentos de ensino técnico de segundo grau da área 

biomédica. De acordo com o entendimento da advogada Geuza Leitão, tal mudança “significa 

um retrocesso moral e científico, tendo em vista que a experimentação animal no ensino já foi 

proibida em vários países” 
61

 Ora, se o intuito do legislador, em tese, com o advento desta 

nova lei, foi aplicar o conhecido princípio dos 3R´s (replacement, reduction e refinement)
62

, 

ao permitir a vivissecção em ensino técnico de segundo grau (prática antes proibida pela Lei 

6.638/79), está sendo  feito justamente o oposto, ou seja, a quantidade destas práticas agora 

tende a aumentar e não reduzir.  

Outra falácia que tem sido divulgada, é que a Lei nº 11.794/08 visa minimizar o 

sofrimento das cobaias, conforme pode ser visto na notícia veiculada no site do senado, ao se 

referir à aprovação do correspondente Projeto de Lei, pela Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania.
63

  Se esta lei de fato minimizasse o sofrimento de animais, mais do que a 

legislação anterior já prescrevia, ela reforçaria o uso de métodos substitutivos à vivissecção. 

Porém, o assunto somente é tratado uma única vez, numa lei bastante extensa, e ainda assim, 

sob o termo “técnicas alternativas”, ao invés de técnicas ou métodos substitutivos. 

Inicialmente pode-se pensar que tais termos são sinônimos, contudo, as palavras diferem entre 

si, podendo ensejar em interpretação que não favorecerá a eliminação ou diminuição das 

experimentações em animais. Por “alternativa” tem-se a opção entre duas coisas, ou seja, o 

cientista escolhe se deseja utilizar um novo método ou a vivissecção. Substituição, porém 

significa pôr uma coisa em lugar de outra, ou seja, significa neste caso, verdadeiramente 

substituir o modelo animal por outro método científico, mas tal termo não é citado na Lei nº 

11.794/08.  Aliado a este fato, outra crítica se faz, pois, quando aparece na referida lei, o 

termo “técnicas alternativas”, este não se refere a investir em alternativas, mas em controlar 

alternativas. Para melhor compreensão, transcreve-se o artigo 5º da Lei nº 11.794/08: “Art. 5º 

Compete ao Concea: [...] III - monitorar e avaliar a introdução de técnicas alternativas que 

substituam a utilização de animais em ensino e pesquisa.” Tal redação da lei traz o 

                                                
61 LEITÃO, Geuza. Lei Arouca. Disponível em: <http://www.olaonline.com.br/arquivos/texto_geuza.doc>. 
Acesso em: 12 mar. 2009. 
62 O principio dos 3R´s foi divulgado em 1959 por W.M.S. Russel e R.L. Burch, no livro intitulado “The 

Principle of Humane Experimental Technique” o qual refere-se às siglas de três palavras em inglês: 

Substituição (Replacement) de animais vertebrados vivos e conscientes por qualquer método científico que 

empregue material sem sensibilidade; Redução (Reduction) do número de animais usados para se obter a 

informação de uma amostra com precisão; e Refinamento (Refinement) dos procedimentos desumanos 

aplicados àqueles animais que devem ser usados. 
63 Vide <http://www.senado.gov.br/agencia/verNoticia.aspx?codNoticia=77280&codAplicativo=2>. Acesso em: 

12 mar. 2009. 
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questionamento se, de fato, o legislador pretendia que a prática da vivissecção fosse 

diminuída e substituída conforme o Princípio dos 3R´s (replacement, reduction e refinement).  

Apensado ao Projeto de Lei nº 1.153/95 o qual ensejou na aprovação da Lei nº 

11.794/08, tramitava o Projeto de Lei nº 1691/03 elaborado pela deputada Iara Bernardi - 

PT/SP, o qual também dispunha sobre o uso de animais para fins científicos e didáticos. O 

referido PL nº 1691/03 parecia ter menos contradições em seu texto que o PL nº 1.153/95, 

contudo seu apensamento, infelizmente em nada contribuiu para a melhoria na redação da Lei 

nº 11.794/08. O PL nº 1691/03, por exemplo, estabelecia a escusa de consciência
64

 à 

experimentação animal, instrumento importantíssimo para os estudantes que não desejam 

participar de práticas de vivissecção e que tem sido utilizado, já havendo decisões judiciais 

favoráveis.
65

 Porém, a escusa de consciência não foi recepcionada pela Lei Arouca (Lei nº 

11.794/08).  

Dispunha ainda o PL nº 1691/03 que, para fins didáticos, somente poderiam ser 

utilizados animais que tivessem morte natural, ou que estivessem realmente necessitando da 

intervenção cirúrgica a ser demonstrada. Eis aqui outra importante inovação, que inclusive 

pactua com fundamentos éticos já colocados anteriormente (sob os quais se justificaria a 

experimentação no animal) que infelizmente também não foi recepcionada pela Lei nº 

11.794/08.  

A questão do uso de cobaias para fins didáticos, inclusive, é também muito delicada. 

Defensores da prática argumentam que, pelo conhecimento adquirido, os estudantes 

aprendem a preservar a vida. Porém, ao serem induzidos a “matar para salvar”, ou 

“desrespeitar para respeitar”, estes são expostos a contradições e ao realizarem a tarefa 

por imposição (como ocorre na maioria das vezes), abrem mão de princípios éticos de 

não-violência adquiridos anteriormente e/ou minimizam suas condições emocionais, o que 

gera uma dessensibilização estudantil, definida por Alice Heim como uma diminuição da 

sensibilidade devido à familiaridade. Uma pessoa insensível é alguém indiferente ao 

                                                
64 Comportamento individual e não violento de rechaço ao cumprimento de dever legal por motivo de 

consciência, com intenção imediata de alcançar isenção pessoal, a qual pode, ou não, vir a ser reconhecida pela 

ordem jurídica mediante a conciliação das normas jurídicas em conflito. 
65 Vide Ação Ordinária nº 2007.71.00.019882- 0/RS 
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sofrimento animal e que crê, entre outras coisas, que ele esteja abaixo dos objetivos de 

uma aula.
66

 

Por fim, o PL nº 1691/03 também proibia os testes de Draize e de DL 50, famosos 

por sua extrema crueldade, os quais são empregados nas indústrias cosméticas e alimentícias, 

utilizando-se, em seu lugar, os métodos substitutivos disponíveis e, novamente, tal redação 

não foi recepcionada pela Lei Arouca. 

Outro ponto relevante a ser analisado é o uso do termo “eutanásia” para designar a 

eliminação da vida dos animais utilizados na experimentação. Para melhor compreensão, 

transcreve-se o artigo 14 da Lei nº 11.794/08:  

Art. 14.  O animal só poderá ser submetido às intervenções recomendadas nos 
protocolos dos experimentos que constituem a pesquisa ou programa de 

aprendizado quando, antes, durante e após o experimento, receber cuidados 

especiais, conforme estabelecido pelo CONCEA. 

§ 1o  O animal será submetido à eutanásia, sob estrita obediência às prescrições 

pertinentes a cada espécie, conforme as diretrizes do Ministério da Ciência e 

Tecnologia sempre que, encerrado o experimento ou em qualquer de suas fases, for 

tecnicamente recomendado aquele procedimento ou quando ocorrer intenso 

sofrimento. 

§ 2o  Excepcionalmente, quando os animais utilizados em experiências ou 

demonstrações não forem submetidos a eutanásia, poderão sair do biotério após a 

intervenção, ouvida a respectiva CEUA quanto aos critérios vigentes de segurança, 

desde que destinados a pessoas idôneas ou entidades protetoras de animais 
devidamente legalizadas, que por eles queiram responsabilizar-se. (grifo nosso) 

A origem etimológica do termo eutanásia (eu = boa + tanatos = morte) indica a 

impropriedade de seu uso para o caso dos animais submetidos à vivissecção, pois nenhuma 

morte infligida a outrem, isto é, imposta sem seu consentimento, deveria ser denominada 

eutanásia. Tal afirmação com relação aos humanos é facilmente compreendida, posto que tirar 

a vida de um homem, ainda que de forma indolor, configura homicídio, tipificado penalmente 

no art. 121 do Código Penal Brasileiro. Ainda de acordo com a filósofa Sônia T. Felipe, o 

mesmo critério deveria ser aplicado a animais usados em experimentos, posto que a morte 

intempestiva não é do interesse de nenhum ser-vivo. Só poder-se-ia admitir o emprego do 

termo eutanásia para um animal, caso ele estivesse em estado natural de agonia física 

(causado por eventos naturais, ambientais ou biológicos), do qual não houvesse cura 

tampouco possibilidade de cessar a dor e, como forma de propiciar o alívio de seu sofrimento, 

seria retirada sua vida de forma indolor. Isto porque “o emprego indiscriminado desse termo 
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para designar a execução sumária de animais de laboratório pode mascarar a natureza 

antiética daqueles procedimentos.
67

 

Ou seja, todos estes argumentos comprovam que medidas bem-estaristas aos 

animais, como criação dos Comitês de Ética no Uso de Animais, aplicação do princípio dos 

3R´s, melhoria das condições de higiene e “conforto” em biotérios, morte “humanitária” das 

cobaias, etc., de fato, não ajudam à abolição destas práticas. Muito pelo contrário, pois se cria 

uma máscara de que todas estas medidas estão sendo feitas em benefício dos animais de 

laboratório, e, aliado ao discurso de que a “ciência necessita da vivissecção para progredir”, 

acaba gerando uma aceitação popular desta prática cruel e desnecessária. 

Interessante é analisar que, apesar de ser um grande retrocesso no que se refere aos 

direitos dos animais, como pode ser verificado nos parágrafos acima, a elaboração do projeto 

da Lei nº 11.794/08 contou com a participação de entidades bem-estaristas protetoras dos 

animais, tendo inclusive recebido parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça da 

Câmara. Comprova-se este fato, em artigo da veterinária e vice-diretora do Centro de Criação 

de Animais de Laboratório/Cecal – Fiocruz, Celia Virginia Pereira Cardoso, no qual a mesma 

faz um relato dos acontecimentos para elaboração do anteprojeto da referida lei. Segundo ela, 

a Academia Brasileira de Ciência/ABC criou uma Comissão Mista para elaborar o 

anteprojeto, tendo contado “[...] com a participação da Sociedade Mundial para Proteção dos 

Animais/WSPA e com a Sociedade Zoófila Educativa/Sozed que, enquanto representantes das 

entidades defensoras dos animais, em muito contribuíram para o texto final do anteprojeto de 

lei.”
68

   Inclusive este fato também é muito citado pelos cientistas adeptos a vivissecção, 

visando convencer a sociedade civil de que a aprovação desta lei é um avanço para a proteção 

dos animais de laboratório e uma vitória da ciência.  

Ora, então como puderam estas entidades “protetoras” terem sido favoráveis a uma 

lei que, de fato, em nada protege os animais usados em experiências? A resposta a esta 

indagação será melhor compreendida após considerações acerca das duas correntes existentes 

na luta pelos direitos dos animais: o bem-estarismo e o abolicionismo. 

 

                                                
67 FELIPE, Sônia T. Op cit.  p.81. 
68CARDOSO, Célia Virginia Pereira. Leis e regulamentos locais. Disponível em:  

<http://www.cobea.org.br/include/download/LeiseRegulamentosCeliaCardoso.doc>. Acesso em: 13 mar. 2009. 
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5. ANÁLISE DAS TEORIAS BEM ESTARISTA E ABOLICIONISTA 

Argumentos da teoria conservacionista foram apresentados nos capítulos anteriores, 

podendo ser resumida como àquela argumentação que segue a tradição moral sem questioná-

la, negando-se a fazer qualquer mudança na concepção do lugar dos animais no âmbito da 

moralidade humana, não reconhecendo que humanos têm quaisquer deveres para com os 

animais. São considerados como conservadores, filósofos especistas no sentido já apontado 

neste ensaio, os quais defendem o uso e exploração dos animais para beneficiar interesses 

humanos, justificando tal abuso pelo fato de que animais não pertencem à espécie humana.
69

  

Por sua vez a teoria abolicionista opõe-se diretamente à conservacionista, criticando 

a filosofia moral tradicional, por esta discriminar animais de outras espécies, propondo o fim 

de todas as formas de exploração animal e reconhecendo que os humanos têm deveres tanto 

negativos (não-maleficiência) como positivos (beneficiência) para com os animais sencientes.  

Já a teoria bem-estarista (também chamada de reformista), seria um meio termo, pois 

não reconhece deveres morais diretos para com os animais, contudo, reconhecem os deveres 

negativos, por compreenderem que humanos são beneficiados com o uso dos animais (para 

vários fins outros que não apenas a experimentação) e, portanto, não se deve infligir 

desnecessariamente danos a estes animais, reconhecendo a senciência destes. O bem-

estarismo com relação à vivissecção critica as formas tradicionais de manejo dos animais, 

defendendo reformas no sistema de captura e confinamento, e nos objetivos da pesquisa 

experimental em animais (que devem atender àquele princípio já citado dos 3R´s). 

Numa análise superficial, pode-se entender que as duas linhas existentes na defesa 

dos animais, quais sejam o bem-estarismo e o abolicionismo, visam o mesmo objetivo 

(proteger os animais), utilizando-se apenas de meios distintos para tanto. Porém, na verdade, 

analisando-se a base ideológica, organizacional e de atuação de cada uma dessas correntes, 

ficam notórias as diferenças de objetivos, conceitos e práticas. Abolicionistas e bem-estaristas 

reconhecem que animais são seres sencientes, ou seja, capazes de sentir dor e sofrer e que 

devem ser respeitados. Mas as semelhanças acabam por aqui, pois com essa informação em 

mãos, ambos os grupos tomam caminhos opostos.  

                                                
69 FELIPE, Sônia T. Op cit.  p.30. 
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Os bem-estaristas ao reconhecerem que animais são sencientes, consideram que os 

mesmos não devem jamais sofrer desnecessariamente. Mas, quando o sofrimento for 

necessário, ainda que este sofrimento seja necessário apenas com o fim de atender interesses 

humanos, se não houver comprovadamente outro meio para satisfação da emergente 

necessidade humana
70

, animais podem ser usados. Assim sendo, os bem-estaristas crêem que 

existem formas éticas de utilização de animais, ou seja, o chamado “tratamento humanitário”, 

onde o sofrimento daquele animal é minimizado ao máximo. Bem-estaristas defendem ainda, 

que a prevenção da crueldade contra animais deve ser regulamentada por leis, a exemplo da já 

citada Lei nº 11.794/08. De acordo com os biólogos Sérgio Greif e Thales Tréz tal 

posicionamento bem-estarista, acaba por não livrar o animal da exploração, mas sim legitimá-

la:  

Aqueles que se subscrevem em grupos de bem-estar animal e não questionam o 

jogo político de seus líderes são instrumentos, por outro lado, que prolongam, 

morosam e impedem a abolição da vivissecção. Alguns grupos são desviados 

habilmente para apoiar a continuidade da vivisseção, camuflados debaixo da 

promoção da vida „cruelty –free‟ ( a adoção de um estilo de vida que promova a 

recusa em se servir de qualquer item de origem animal, ou que tenha sido testado 

nestes) e o comprimento de outros assuntos. Os jornalistas, repórteres e editores 
que, agindo segundo os interesses de seus anunciantes, perpetuam o mito de que a 

vivisseção é benéfica, ainda suprimem, desacreditam e censuram as opiniões 

daqueles que fazem campanha contra ela.71 

Já os abolicionistas compreendem que, pelo fato dos animais serem sencientes, 

teriam interesse em não sofrer, em não sentir dor, em continuarem vivos. Portanto, fazê-los 

sofrer ou matá-los é moralmente injustificável. Animais, portanto, teriam valor inerente, não 

podendo ser tratados como bens.  

A diferença crucial entre bem-estaristas e abolicionistas, consiste então, no fato de 

que os bem-estaristas não se opõem, de fato, ao uso de animais, lutando pela sua 

regulamentação, a fim de evitar sofrimento deles. Já os abolicionistas querem extinguir toda e 

qualquer forma de exploração animal. Portanto, são movimentos que trabalham por causas 

opostas, pois regulamentar determinado uso ou prática significa torná-la aceitável, e isso, sob 

a ótica dos abolicionistas, dificulta a extinção da prática.  

De acordo com o biólogo Sérgio Greif, “o bem-estarismo em verdade conduz a um 

lugar bastante diverso do que se desejaria para os animais.”
72

 Isto porque ao se falar de 
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71 GREIF, Sérgio e TRÉZ, Thales. Op cit. p. 79. 
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<http://www.sentiens.net/pensata/PA_ENS_sergiogreif_12.html>. Acesso em: 13 mar. 2009. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6573



 

 

tratamento ético aos “animais de consumo”, ou aos “animais de laboratório” (note-se a 

nomenclatura utilitarista), lutando por abates ou tratamentos “humanitários”, baias ou gaiolas 

maiores, etc.,  cria-se uma sensação de conforto com relação à exploração animal. A mesma 

idéia filia-se o advogado e professor da Rutgers University – EUA, Gary Francione, em artigo 

traduzido pela escritora Regina Rheda , defendendo que:  

Já temos leis de bem-estar animal há 200 anos e não há absolutamente qualquer 

evidência de que as reformas bem-estaristas levem à abolição da exploração 
animal. Na verdade, hoje exploramos mais animais, e de maneiras ainda mais 

horrendas, do que jamais o fizemos em qualquer época da história humana. Além 

disso, até onde o público acredita que os animais estão sendo tratados mais 

„humanitariamente‟, isto tende a incentivar a continuação da exploração.73 

Analisando as teorias bem-estarista e abolicionista, ficou demonstrado que para os 

bem-estaristas, o erro não está na exploração de animais, mas na forma como esta exploração 

é realizada.  

CONCLUSÃO 

Ao longo do trabalho ficou evidenciado que, a prática de vivissecção é 

extremamente antiga e arraigada a nossa cultura, tendo sido considerada por séculos como 

metodologia padrão de investigação científica e de ensino. Contudo, cada vez mais 

argumentos têm surgido questionando tal prática, seja em função das suas comprovadas falhas 

para obtenção de um fidedigno avanço científico, seja em função da evolução do pensamento 

ético com relação aos animais, utilizados como meros objetos em tais experimentos. 

Cientistas antivivisseccionistas argumentam que se trata de um método falho, que 

muitas vezes acaba por prejudicar os avanços científicos ao invés de possibilitá-los, gerando 

desde perdas financeiras (dos financiamentos destas pesquisas que acabam por não gerar 

resultados significativos) até perdas de vidas, não só dos animais utilizados nos experimentos, 

como também dos humanos que acreditam numa pseudo-segurança dos medicamentos, pelo 

fato destes terem sido testados previamente em animais.  Levanta-se também o fato de que 

talvez tal prática ainda seja tão utilizada e defendida, não por sua imprescindibilidade para a 

ciência, mas sim, pela manutenção de interesses da indústria detentora de imenso poder 

econômico que há por trás da vivissecção.  
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Percebe-se também que, aos poucos, está havendo uma mudança de paradigma e o 

antropocentrismo, que sempre esteve (e ainda persiste) tão presente na sociedade, está sendo 

substituído pelo biocentrismo, trazendo consigo uma nova forma de pensar e agir em relação à 

natureza e aos animais, os quais passam a ter valor inerente, não sendo mais vistos sob a ótica 

utilitarista e capitalista de meras coisas.  Assim, o critério para a consideração moral de um 

ser-vivo não mais se justifica, senão, pela sua capacidade de experimentar sensações de 

dor/prazer, recepcionando em definitivo, os animais na esfera da consideração moral. 

A legislação embora reconheça a senciência animal e o proteja da crueldade, 

inclusive constitucionalmente, parece não acompanhar da mesma forma, a evolução do 

pensamento com relação à consideração moral dos animais, haja vista a existência de leis 

como a dos rodeios (Lei nº 10.519/2002) e a da vivissecção (Lei nº 11.794/08), que permitem 

a manutenção de sua exploração, restringindo tão somente o que considera “crueldade 

desnecessária”. Para alguns defensores dos direitos dos animais, proteger os animais do 

sofrimento seria o suficiente, mas neste ponto, estes parecem ignorar os questionamentos 

éticos referentes à exploração destes animais.  

Assim sendo a Lei Arouca, ao contrário do que aduzem os vivissectores e alguns 

protetores dos animais adeptos da corrente bem-estarista, não foi um avanço nem para a 

sociedade, tampouco para os animais, sendo, portanto, um instrumento que vem legitimar a 

perpetuação da exploração dos animais para fins experimentais. Acaba-se por concluir que o 

discurso e as práticas bem-estaristas são falhas, permitindo que os animais ainda sejam 

considerados pela ótica utilitarista, em nada contribuindo, de fato, para a abolição da 

exploração dos mesmos. 

Sob o ponto de vista ético, a partir do momento que há o respeito pelos animais, 

conferindo-lhes a dignidade e a consideração moral que lhes é devida, não têm sentido algum 

explorá-los de nenhuma forma. Em a lei permitindo tal exploração, sem dúvida não há de se 

falar em ilicitude, mas não se pode afirmar que, a partir da permissibilidade da lei, que tal 

exploração é ética.  
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A CONSTITUCIONALIDADE DA AÇÃO COLETIVA PASSIVA

THE CONSTITUTIONALITY OF THE PASSIVE COLLECTIVE ACTION

Juliana Ramos Fernandes

RESUMO
A possibilidade de um pedido proposto contra a classe traz a figura da ação coletiva passiva. Não há no
ordenamento jurídico brasileiro nenhuma previsão expressa em relação a esta ação, no entanto, respeitáveis
doutrinadores têm defendido sua viabilidade e a mesma tem sido aceita por nossos tribunais. Em
contrapartida, há também inúmeros doutrinadores de peso que se posicionam contrariamente a ação coletiva
passiva. Inicialmente, por sua falta de previsão legislativa e, posteriormente, por sua afronta a princípios
constitucionais, como o do contraditório e da ampla defesa, pois nem todos os membros da coletividade
participam expressamente do processo coletivo, deixando de exercer desta forma as referidas garantias
constitucionais. Na tentativa de inserir expressamente em nosso ordenamento a ação coletiva passiva,
espelhando-se no ordenamento norte americano, os anteprojetos do código de processo coletivo elaborados
pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP) e pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro
(UERJ/UnESa) e Universidade Estácio de Sá (Unesa), trazem a previsão expressa da ação coletiva passiva e
os requisitos para sua implementação em seus contextos. Como condição para a ação coletiva passiva, os
anteprojetos mencionam a figura da representação adequada, que enseja inúmeras celeumas, questiona-se
sobre sua constitucionalidade e até mesmo sobre sua viabilidade no sistema judiciário brasileiro. Outro
ponto que causa controvérsias no tema da ação coletiva passiva é a coisa julgada e a extensão de seus
efeitos, questionando-se se seria coerente estende-los aos membros da coletividade que não participaram de
forma efetiva da demanda. Assim, considerando os pontos explanados acima, tem o presente artigo o fim de
discorrer sobre as características da ação coletiva passiva, suas vantagens e desvantagens para nosso
ordenamento jurídico e, finalmente, sua constitucionalidade diante do contexto jurídico atual.

PALAVRAS-CHAVES: Palavras chaves: Ação Coletiva Passiva. Representatividade adequada. Coisa
julgada.

ABSTRACT
The possibility of an intended order against the class brings in place the roll of the Passive Collective
Action. There is no such an expression related to this Action on the Brazilian legal system. Several
respectable instructors have supported his feasibility and, this has being accepted on the Courts. In the other
hand there are also several important instructors against the Passive Collective Action, initially due to the
lack of legislative prescription and also considered against constitutional principles, as of the contradictory
and legal defense. Taking account that not all the collective members are part of the collective procedure, in
such a way, they lose their right of the contradictory and self defense principles. In the attempt to introduce
in our laws the Passive Collective Action, based on the north American laws, the pre-projects of the
Collective Procedural Code developed by the Brazilian Institute of Procedural Law (IBDP) and, by the State
University of Rio De Janeiro (UERJ/UnESa) and University Estácio de Sá (Unesa), bring the express
prescription of the Passive Collective Action and the requirements for its implementation in its contexts.
Intrinsically related to the Passive Collective Action, the pre-projects introduce the adequate representation,
which is inserted initially in the roll of the legitimated ones of Active Collective Action and, later shows
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amongst one of the requirements of the Passive Collective Action. An adequate representation is one the key
points of the Passive Collective Action and the one that presents more controversies, it is questioned even
about its constitutionality and also on its viability in the Brazilian Judiciary System. The adequate
representation allows the Magistrate the function to recognize adequate representative in a Collective Action
in a concrete case. Another point that cause discussions in the field of the Passive Collective Action is the
subject under judgment and the extension of its effect, questioning itself if would be coherent to extend the
effect of the subject under judgment to the members of the collective that had not effectively participated of
the demand. Thus, considering the previous explained points, this article has the intention of detailing the
characteristics of the Passive Collective Action, its advantages and disadvantages for our Laws and, finally
its constitutionality based on the current juridical context.
KEYWORDS: Keywords: Passive Collective Action – adequate representativity – judged matter.

SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. HISTÓRICO: 2.1. Previsão no direito Inglês. 2.2. Previsão no direito
Norte Americano. 2.3. Previsão no direito brasileiro. 3. POSICIONAMENTO DOUTRINÁRIO SOBRE O
TEMA. 3.1. Posicionamentos contrários à Ação Coletiva Passiva. 3.2 Posicionamento favoráveis à Ação
Coletiva Passiva. 4. OS ANTEPROJETOS DO CÓDIGO DE PROCESSO COLETIVO. 5. A
REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. 6. A COISA JULGADA NA AÇÃO COLETIVA PASSIVA. 7.
CONCLUSÃO. 8. REFERÊNCIAS.

 
 

1. INTRODUÇÃO:
 
 

A ação coletiva passiva é a ação promovida não pelo, mas contra o grupo, categoria ou classe de
pessoas.

Tem previsão expressa no direito norte americano, no direito inglês e no direito português.
Não encontra previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, no entanto, a jurisprudência vem

reconhecendo, paulatinamente, a possibilidade deste tipo de ação.
Parte respeitável da doutrina brasileira se posiciona favoravelmente à inserção da Ação Coletiva

Passiva em nosso ordenamento dentre eles: Pedro Lenza, Rodolfo Mancuso e Ada Pellegrini Grinover.
Também encontramos inúmeros doutrinadores que se posicionam contrariamente à sua previsão,

como Pedro Dinamarco, Hugo Nigro Mazzilli, Arruda Alvim, Ricardo de Barros Leonel e Humberto
Theodoro Júnior.

Os doutrinadores que defendem a viabilidade da Ação Coletiva Passiva fundamentam seus
argumentos na afirmação de que esta já estaria prevista implicitamente no Código de Defesa do Consumidor
e na Lei de Ação Civil Pública, dentre outros argumentos.

Já os doutrinadores que se posicionam contrariamente à possibilidade daquela, dentre seus
argumentos, trazem a falta de previsão expressa pelo ordenamento jurídico e a violação a princípios
constitucionais fundamentais.

Os dois anteprojetos Código de Processo Coletivo Brasileiro, um deles elaborado pelo Instituto
Brasileiro de Direito Processual (IBDP) e o outro pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro
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(UERJ/UnESa) e Universidade Estácio de Sá (Unesa), preveem a ação coletiva passiva de forma expressa,
trazendo dentre seus requisitos a representatividade adequada, a tutela de interesses ou direitos difusos e
coletivos e o interesse social.

Dentre os requisitos previstos pelos anteprojetos o que mais se destaca é a representatividade
adequada, a qual, segundo os anteprojetos mencionados, será auferida pelo magistrado no caso concreto.

Outro ponto relevante a respeito da ação coletiva passiva, também previsto nos anteprojetos, é a
questão da coisa julgada, que é tratada de forma similar às ações coletivas ativas.

Todos estes aspectos serão discutidos no presente artigo para concluirmos sobre a adequação
constitucional da previsão da ação coletiva passiva.

 
 

2. HISTÓRICO:
 
 
2.1 – Previsão no Direito Inglês:

 
 

A ação coletiva passiva foi prevista pela primeira vez no Direito Inglês no ano de 1.199, no caso
Martin x Parishioners of Nuthampstead.

A referida demanda trazia paroquianos, representando toda a comunidade da paróquia, demandados
pelo Pároco de Barkway a respeito de direitos sobre dízimos e outras vantagens da diocese e as correlativas
obrigações.

A ação coletiva passiva foi prevista também nos Bills of Peace (procedimentos de equidade das
cortes inglesas de chancelaria), onde um autor acionava vários réus como um grupo, categoria ou classe,
quando houvesse questões de direito, questões de fato ou ambas e não houvesse, perante o common law,
fundamento para a formação de litisconsórcio. A regra era de que todas as pessoas interessadas deveriam ser
parte na ação, a não ser que a justiça fosse mais bem aplicada por um sistema representativo

As circunstâncias autorizadoras do litígio representativo eram: numerosidade (algumas poderiam
agir em nome de todas); interessados distantes e interessados necessários não pudessem ser trazidos a juízo.

 
 

 2.2 – Previsão no Direito Norte Americano:
 
 

O direito Norte Americano trouxe a previsão da ação coletiva passiva, inicialmente, na Federal
Equity Rule 48, em 1842, disposta da seguinte forma:

 
 

Quando qualquer das partes for muito numerosa, e não possa, sem manifesta inconveniência e
sufocante demora para a ação, trazer a juízo todas as partes, poderá a corte discricionariamente
dispensar o ingresso de todos, havendo sujeitos suficientes para representar corretamente todos os
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diversos interesses dos autores ou dos réus na ação. Mas, em tais casos, a sentença não prejudicará os
direitos e pretensões dos ausentes.
 
 

Em 1912, a Federal Equity Rule 38, traz a seguinte previsão: “Quando a questão é uma de interesse
comum ou geral a muitas pessoas constituindo uma classe tão numerosa que torna impraticável trazer todas
perante a corte, um ou mais poderão processar ou defender em nome de todas”.

Finalmente, em 1938, na Federal Rules of Civil Procedure, o artigo 23, trouxe a seguinte disposição:
 
 

Se pessoas constituindo uma classe forem tão numerosas de modo a tornar impraticável trazê-las todas
a juízo, algumas delas poderão, na medida em que razoavelmente garantam a representação adequada
de todas, demandar ou serem demandadas, em nome de todas, quando o caráter do direito fundamento
da ação proposta por ou em face da classe for:
(1)            conjunto, comum ou secundário no sentido de que o titular de um direito primário se recusa a
fazer cumpri-lo, e deste modo um membro da classe passa a ter o poder de fazê-lo cumprir;
(2)            isolado, e o objeto da ação é a decisão de pedidos, a qual afetará, ou poderá afetar, certa
propriedade específica envolvida na ação; ou
(3)             isolado, e há uma questão de direito ou de fato comum afetando direitos isolados e uma
solução comum é requerida.

 
 

2.3 – Previsão no Direito Brasileiro:

 
 

Conforme já referido, não há previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro em relação à ação
coletiva passiva.

O que temos são os anteprojetos do Código de Processo Coletivos elaborados pelo Instituto
Brasileiro de Direito Processual (IBDP) e pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ/UnESa) e
Universidade Estácio de Sá (Unesa).

O anteprojeto elaborado pelo Instituto Brasileiro de Processo Civil traz nos artigos 38 a 40, tal
previsão:

 
 

Capítulo III
Da ação coletiva passiva originária
Art. 38. Ações contra o grupo, categoria ou classe – Qualquer espécie de ação pode ser proposta contra
uma coletividade organizada, mesmo sem personalidade jurídica, desde que apresente
representatividade adequada (artigo 20, I, “a”, “b” e “c”), se trate de tutela de interesses ou direitos
difusos e coletivos (artigo 4º, incisos I e II) e a tutela se revista de interesse social.
Parágrafo único. O Ministério Público e os órgãos públicos legitimados à ação coletiva ativa (art. 20,
incisos III, IV, V e VI e VII deste Código) não poderão ser considerados representantes adequados da
coletividade, ressalvadas as entidades sindicais.
Art. 39. Coisa julgada passiva – A coisa julgada atuará erga omnes vinculando-se os membros do
grupo, categoria ou classe e aplicando-se ao caso as disposições do art. 12 deste Código, no que dizem
respeito aos interesses ou direitos transindividuais.
Art. 40. Aplicação complementar às ações coletivas passivas – Aplica-se complementarmente às ações
coletivas passivas o disposto no Capítulo I deste Código, no que não for incompatível.
Parágrafo único: As disposições relativas a custas e honorários, previstas no art. 16 e seus parágrafos,
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serão invertidas, para beneficiar o grupo, categoria ou classe que figurar no pólo passivo da demanda.
 
 

Já o anteprojeto elaborado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e Universidade
Estácio de Sá (Unesa) traz nos artigos 42 a 44 a previsão da ação coletiva passiva:

 
 

Parte III – Da Ação Coletiva Passiva
Art. 42 Ação contra o grupo, categoria ou classe. Qualquer espécie de ação pode ser proposta contra
uma coletividade organizada ou que tenha representante adequado, nos termos do parágrafo 1o. do
artigo 8o, e desde que o bem jurídico a ser tutelado seja transindividual (art. 2o.) e se revista de interesse
social.
Art. 43 Coisa julgada passiva. A coisa julgada atuará erga omnes, vinculando os membros do grupo,
categoria ou classe.
Art. 44 Aplicação complementar à ação coletiva passiva. Aplica-se complementarmente à ação coletiva
passiva o disposto neste código quanto à ação coletiva ativa, no que não for incompatível.
 
 

Ambos os projetos trazem a figura da representatividade adequada em seu contexto.
O anteprojeto do IBDP dispõe expressamente que o Ministério Público e os órgãos públicos

legitimados à ação coletiva ativa não poderão ser considerados representantes adequados da coletividade,
ressalvadas as entidades sindicais.

Os dois projetos dispõem da mesma forma a respeito da coisa julgada, que atuará erga omnes.
 

 
3 - POSICIONAMENTOS DOUTRINÁRIOS A RESPEITO DO TEMA:

 
 

Há intensa polêmica na doutrina a respeito do tema. Parte da doutrina defende a possibilidade da
ação coletiva passiva e outra vertente é contrária a esta posição.

Conforme já mencionado, dentre os favoráveis à possibilidade da ação coletiva passiva temos
respeitáveis representantes na doutrina nacional, como: Pedro Lenza, Rodolfo Mancuso e Ada Pellegrini
Grinover.

Representando a doutrina contrária a esta possibilidade, há também brilhantes doutrinadores como:
Pedro Dinamarco, Hugo Nigro Mazzilli, Arruda Alvim, Ricardo de Barros Leonel e Humberto Theodoro
Júnior.

 
 

3.1 – O posicionamento da doutrina contrária à possibilidade da Ação Coletiva Passiva:
 
 
Os doutrinadores que se posicionam contrariamente à possibilidade da ação coletiva passiva filiam-

se, em regra, a três argumentos:
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Inicialmente, a inexistência de texto legal expresso. Para Pedro Dinamarco (2001, p.269) trata-se de
obstáculo insuperável.

De acordo com José Marcelo Vigliar[1]:
 

 
Aqueles que negam a possibilidade da existência da demanda coletiva ajuizada em face do
representante da coletividade, se baseiam, de forma geral, nos próprios termos empregados pela
legislação vigente, sempre indicativa de uma postura ativa. Destacam que os diplomas legais fazem
menção à possibilidade de atuação dos representantes na qualidade de autores, ressaltando as
expressões existentes em diversos dispositivos legais que seriam indicativas dessa única possibilidade.
 
 

De acordo com Antônio Gidi[2]:
 

 
Nas class actions norte-americanas a legitimidade para condução de um processo coletivo é outorgada
tanto do lado ativo como do lado passivo da ação. Dessa forma, o “representante” do grupo tanto pode
ser autor como réu numa class action.
Nas ações coletivas do direito brasileiro, todavia, somente se confere legitimidade “ad causam” ativa
aos entes elencados no art. 5º da LACP e no art. 82 do CDC. Arruda Alvim observa que embora o art.
81 do CDC se refira à “defesa” dos direitos dos consumidores, essa expressão tem o significado de agir
ativamente em juízo, e não a possibilidade de os entes do art. 82 serem réus em uma ação coletiva (ou
individual).
 

 
Conforme Hugo Nigro Mazzilli[3]:

 
 

Vimos que, em principio, qualquer pessoa pode ser ré em ação civil pública ou coletiva. Mas, em regra,
a própria coletividade, transindividualmente considerada, não está legitimada passivamente para essas
ações. Pelo sistema hoje vigente em nosso Direito, os legitimados do art. 5º da LACP ou do art. 82 do
CDC só substituem processualmente a coletividade de lesados no pólo ativo, o que afasta a
possibilidade de aqueles legitimados figurarem como réus, mesmo em reconvenção. A ressalva fica por
conta de embargos do devedor, embargos de terceiros, da ação rescisória de ação civil pública ou
coletiva, ou da ação de rescisão ou de anulação de compromisso de ajustamento de conduta.
(...) Porque a substituição processual é matéria de direito escrito, e a lei só lhes conferiu a possibilidade
de exercerem a substituição processual do grupo lesado no pólo ativo. Por isso é que não cabe ação civil
pública ou coletiva contra o grupo lesado, nem mesmo por meio de reconvenção.
 
 

Efetivamente, não há como discordar do referido argumento, porque, realmente, até o presente
momento, a figura da ação coletiva passiva não está prevista de forma expressa em nosso ordenamento
jurídico.

Além desse argumento, há quem afirme que se o nosso sistema de aferição da condição de
representante adequado é ope legis, não seria possível a admissão das ações passivas porque não contamos
com um sistema aberto (realizado pelo juiz do caso concreto) para essa aferição. Correríamos o risco de
contar no pólo passivo com alguém que não representa, efetivamente, os interesses da coletividade que
“parece” representar.
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Em relação ao representante adequado será disposto de forma mais detalhada em tópico próprio, no
entanto, sinteticamente, acreditamos que o sistema judiciário brasileiro não apresenta estrutura apropriada
para acolher o representante adequado, ou seja, aquele reconhecido pelo magistrado no caso concreto.

Em terceiro lugar, aparece o regramento da coisa julgada coletiva, que não poderia prejudicar os
direitos individuais, tendo em vista o regime de extensão in utilibus da coisa julgada às situações
individuais, conforme o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor[4].

A questão da coisa julgada, devido a sua relevância no presente tema, também será abordada em
tópico próprio.

Conforme Humberto Teodoro Júnior[5]:
 
 

No que se refere às ações coletivas, é de repelir-se o cabimento de reconvenção. A causa é proposta por
um substituto processual, que atua em defesa dos consumidores, mas que não pode senão beneficiá-los,
pois no caso de improcedência da ação, a coisa julgada, formada contra o ente associativo, não impedirá
os consumidores de intentarem ações individuais contra o mesmo fornecedor que saiu vitorioso na
demanda coletiva (Lei 8.078, art. 103, §1º). Isto quer dizer que a coisa julgada em tais ações só tem
eficácia plena para o associado quando a sentença for de acolhida da demanda. A rejeição do pedido só
atingirá o consumidor individualmente se ele houver ingressado na ação coletiva como litisconsorte da
associação.
 
 

Antônio Gidi (2004, p.28) em sua obra “A class action como instrumento de tutela coletiva dos
direitos”, traz um quarto argumento contrário à aceitação da ação coletiva no direito brasileiro: “as hipóteses
de cabimento de ação coletiva no Brasil referem-se sempre à titularidade de um direito ou interesse (difuso,
coletivo ou individual homogêneo), e não meramente à existência de uma questão comum de fato ou de
direito, como acontece nos EUA”.

 
 

3.2 – O posicionamento da doutrina favorável à possibilidade da Ação Coletiva Passiva:
 
 

A maior parte da doutrina favorável filia-se aos argumentos de Ada Pellegrini Grinover, que
participou da elaboração do anteprojeto do Código de Processo Coletivo do Instituto Brasileiro de Processo
Civil (IBDP).

A doutrinadora defende a possibilidade da Ação Coletiva Passiva com base nos seguintes
argumentos[6]:

 
 

Em primeiro lugar, dispositivo especifico da Lei de Ação Civil Pública prevê expressamente a
possibilidade de a classe atuar em juízo no pólo passivo. Trata-se do art. 5º, § 2º, da Lei, facultando ao
Poder Público e a outras associações legitimadas, nos termos do caput, habilitar-se como litisconsortes
de qualquer das partes. É evidente, portanto, que se a intervenção no processo de entes legitimados às
ações coletivas pode se dar como litisconsorte do autor ou do réu, é porque a demanda pode ser
intentada pela classe ou contra ela[7]. (...)
Mas há mais: o art. 107 do Código de Defesa do Consumidor contempla a chamada `convenção
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coletiva de consumo`, permitindo às entidades civis de consumidores e às associações de fornecedores,
ou sindicatos de categorias econômicas, regular, por convenção escrita, relações ao preço, à qualidade,
à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição
do conflito de consumo. Ora, se a convenção coletiva (como ato bilateral que atribuiu direitos e
obrigações), firmada entre a classe de consumidores e a de fornecedores, não for observada, de seu
descumprimento originar-se-á uma lide coletiva, que só poderá ser solucionada em juízo pela colocação
dos representantes das categorias face a face, no pólo ativo e no pólo passivo da demanda,
respectivamente.
Não é outra a conseqüência que se extrai, também do art. 83 do Código de Defesa do Consumidor,
quando assegura que `para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código, são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela`. O sentido do dispositivo
é o da irrestrita tutelabilidade, em juízo, das questões inerentes às relações de consumo,
consubstanciando a idéia da efetividade do processo.
Por essas razões, parece incontestável que o sistema brasileiro atinente às demandas coletivas permite,
de lege data, que a classe figure no pólo passivo da ação. Mas não se pode negar que alguns problemas
práticos podem derivar dessa posição, no que concerne ao regime da coisa julgada.
 
 

Na mesma linha dos argumentos expostos por Ada Pellegrini Grinover, José dos Santos Carvalho
Filho[8] sustenta que:

 
 

Se é possível admitir somente para algumas pessoas a condição jurídica para utilização desse específico
instrumento protetivo, não teria sentido fixar qualquer restrição no que toca à legitimação passiva. A
ofensa aos interesses difusos e coletivos, que justifica a posição de parte legitima passiva para a causa,
pode muito bem derivar não apenas de atos e fatos do Poder Público, incluindo-se aí as pessoas da
administração indireta, como ainda de práticas imputáveis a particulares. A legitimação passiva, desse
modo, haveria que ter toda a amplitude possível, de modo a permitir a perfeita proteção dos interesses
sob tutela contra os atos de quem quer que os vulnerasse.
 
 

Tanto os doutrinadores favoráveis à Ação Coletiva Passiva como os contrários sustentam-se em
argumentos palpáveis, no entanto, a nosso ver, existem barreiras a serem superadas, inclusive nas versões já
previstas nos anteprojetos.

 
 

4 – OS ANTEPROJETOS DO CÓDIGO DE PROCESSO COLETIVO:
 
 

Conforme já mencionado, em consonância com os doutrinadores que se posicionam favoráveis à
possibilidade da ação coletiva passiva, o Anteprojeto do Código Brasileiro de Processos Coletivos
elaborado pelo Instituto Brasileiro de Processo Civil, traz a previsão expressa da Ação Coletiva Passiva no
Capitulo III, artigos 38 a 40.

Ada Pellegrini Grinover na Exposição de Motivos do referido Anteprojeto discorre sobre a ação
coletiva passiva:

 
 

O Capítulo III introduz no ordenamento brasileiro a ação coletiva passiva originária, ou seja, a ação
promovida não pelo, mas contra o grupo, categoria ou classe de pessoas. A denominação pretende
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distinguir essa ação coletiva passiva de outras, derivadas, que decorrem de outros processos, como a
que se configura, por exemplo, numa ação rescisória ou nos embargos do executado na execução por
título extrajudicial. A jurisprudência brasileira vem reconhecendo o cabimento da ação coletiva passiva
originária (a defendant class action do sistema norte-americano), mas sem parâmetros que rejam sua
admissibilidade e o regime da coisa julgada. A pedra de toque para o cabimento dessas ações é a
representatividade adequada do legitimado passivo, acompanhada pelo requisito do interesse social. A
ação coletiva passiva será admitida para a tutela de interesses ou direitos difusos ou coletivos, pois esse
é o caso que desponta na “defendant class action”, conquanto os efeitos da sentença possam colher
individualmente os membros do grupo, categoria ou classe de pessoas. Por isso, o regime da coisa
julgada é perfeitamente simétrico ao fixado para as ações coletivas ativas.
 
 

Conforme já referido, o anteprojeto, ao prever a figura da ação coletiva passiva, traz dentre seus
requisitos a representatividade adequada, a tutela de interesses ou direitos difusos e coletivos e o interesse
social, tornando-se imprescindível o estudo destes para nos posicionarmos a respeito do cabimento ou não
da inserção da ação coletiva passiva no ordenamento jurídico brasileiro.

 
 

5 – A REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA:
 
 

Um dos requisitos da ação coletiva passiva, conforme anteprojeto do IBDP, que causa maiores
controvérsias é o da representatividade adequada.

A representatividade adequada foi baseada no direito norte americano e também é utilizada no
direito português.

A representatividade adequada é prevista no anteprojeto já na Ação Coletiva Ativa, no artigo 19, o
qual elenca dentre os legitimados concorrentes à referida ação:

 
 

 I – qualquer pessoa física, para a defesa dos interesses ou direitos fundamentais, desde que o juiz
reconheça sua representatividade adequada, demonstrada por dados como:
a) credibilidade, capacidade e experiência do legitimado;
b) seu histórico na proteção judicial e extrajudicial dos interesses ou direitos difusos e coletivos;
c) sua conduta em eventuais processos coletivos em que tenha atuado.
 
 

O anteprojeto concede ao Magistrado a função de reconhecer o representante adequado no caso
concreto.

Conforme Pedro da Silva Dinamarco[9]:
 
 

Nos Estados Unidos a lei permite expressamente a defendant class action, ou seja, autoriza que uma
ação coletiva seja ajuizada em face de representante dos interesses de toda uma classe. Dentro do
sistema norte-americano isso é possível porque em qualquer ação coletiva há um rígido controle da
representação adequada no caso (representação ope judicis) e porque, conseqüentemente, a coisa
julgada na ação coletiva sempre atinge todos os representados.
Técnica semelhante vem implantada no sistema da ação popular portuguesa (Lei 83, de 31.08.1995),
onde se prevê que a citação “será feita por anúncios ou anúncios tornados públicos através de qualquer

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6586



meio de comunicação social ou editalmente, consoante estejam em causa interesses gerais ou
geograficamente localizados, sem obrigatoriedade de identificação pessoal dos destinatários” – art.
15.2; ao final, o julgado terá “eficácia geral”, não abrangendo, contudo, os titulares dos direitos ou
interesses que tiverem exercido o direito de se auto-excluírem da representação.
 
 

Segundo José Marcelo Vigliar[10]:
 
 

Não há nenhuma condição especial para que alguém (seja pessoa física, seja pessoa jurídica, ou ente
dotado de personalidade jurídica) se encontre na posição de legitimado passivo ad causam para as
ações civis públicas. Basta que essas pessoas realizem, ou ameacem realizar, uma conduta que cause
lesão a quaisquer dos interesses transindividuais: meio ambiente, consumidor, patrimônio público,
patrimônio cultural etc.
 
 

Segundo o mesmo Autor:
 
 

A preocupação com a correta analise da representatividade adequada para as nossas “ações coletivas
passivas”, faz com que afirme que deveríamos contar com um sistema de aferição “sui generis”,
composto de duas partes: a) deixar a cargo do juiz a análise da representatividade adequada para o pólo
passivo (seria a regra); b) realizar uma “exclusão ope legis”, daqueles que (assim como o Ministério
Público) jamais poderiam figurar no pólo passivo.

 
 

Para Ada Pellegrini Grinover:

 

 
Condição sine quo non para a admissibilidade da ação contra a classe, em qualquer ordenamento, é a de
atribuir ao juiz o papel central de identificar a referida classe, e isto porque adequacy of representation,
nesse caso, é efetivamente condição necessária e suficiente para que a sentença possa vincular todos os
componentes da classe, independentemente de sua participação individual no processo.
Assim, é indispensável ter em mente que a construção favorável ao reconhecimento da categoria da
defendant class action parte do pressuposto de que caberá necessariamente ao juiz aferir se a classe
contra a qual se move a ação é adequadamente representada, como portadora em juízo dos interesses de
todos os membros da categoria. Caso contrário, a ação ajuizada contra a classe será inadmissível.
 
 

Diante dos dispositivos dos anteprojetos, questiona-se se o sistema brasileiro é eficaz para inserir em
seu âmbito a representatividade adequada e se o poder judiciário apresenta uma estrutura adequada para
aferir caso a caso a representatividade adequada e seus requisitos, os quais se mostram extremamente
subjetivos.

Notoriamente o sistema judiciário atual esta abarrotado de processo pendentes de julgamento, há um
enorme déficit em relação a recursos humanos e as respostas às demandas propostas, em regra, são lentas e
muitas vezes não geram efeito prático satisfatório às partes devido à sua morosidade.

Assim, diante do quadro atual em que se encontra o judiciário brasileiro, a inserção da figura do
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representante adequado, tendo o juiz por função determiná-lo como adequado caso a caso, torna-se ilusória.
Nosso sistema, infelizmente, encontra-se ainda distante de ser o ideal e tentativas de aumentar ainda

mais as funções do juiz tendem a levá-lo a distanciar-se cada vez mais de um sistema ideal e eficaz.
Na prática, diante da realidade atual já exposta, torna-se inviável ao magistrado verificar

efetivamente se em cada ação coletiva o representante é realmente adequado, ainda mais diante de requisitos
abstratos trazidos pelos Anteprojetos.

Outro ponto questionável a respeito da representatividade adequada é a sua necessidade, diante do
extenso rol de legitimados já previstos para as ações coletivas ativas.

Teria necessidade de se prever a figura da representatividade adequada diante das previsões já
elencadas? Não seriam estas suficientes para abarcar todos os casos de ação coletiva passiva?

A nosso ver, a figura da representatividade adequada é desnecessária, trazendo uma disposição
inócua para o ordenamento jurídico e que dificilmente terá efetiva utilidade.

 
 

6 – A COISA JULGADA NA AÇÃO COLETIVA PASSIVA:
 
 

Outro ponto de divergência da ação coletiva passiva é a extensão do julgado à classe.
Mais uma vez trazemos a lume a lição de Ada Pellegrini Grinover sobre a coisa julgada na ação

coletiva[11], demonstrando as tentativas desta doutrinadora de dispor sobre os efeitos da coisa julgada:
 
 

Em minha primeira tentativa de construção, no estudo já citado, reportei-me ao art. 103 do CDC para
sugerir a interpretação a ser dada aos dispositivos no caso de ação (individual ou coletiva) contra o
grupo. Escrevi então, referindo-me primeiro ao regime do art. 103 do CDC.
Recorde-se esse regime: tratando-se de interesses difusos e coletivos (strictu sensu), a sentença terá
efeitos erga omnes, salvo quando a rejeição do pedido ocorrer por insuficiência de provas, podendo
qualquer legitimado intentar ação coletiva idêntica, com base em prova nova (art. 103, I e II do Código
de Defesa do Consumidor, e art. 16 da Lei de Ação Civil Pública). A solução visa a proteger os
membros da categoria do perigo de colusão entre autor coletivo e ou réu, evitando que a atividade
processual inidônea do primeiro prejudique os indivíduos de cujos interesses se faz portador em juízo.
Quando, porém, o litígio envolve a tutela de interesses ou direitos individuais homogêneos, a coisa
julgada atuará erga omnes, mas secundum eventum litis: ou seja, a sentença favorável ao autor coletivo
beneficiará todos os membros da categoria; mas a sentença desfavorável não os atingirá, ficando aberta
a cada um a via da ação individual (art. 103, III e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor). Esta
solução, que só aproveita à coisa julgada in utilibus, objetiva não prejudicar os direitos subjetivos
individuais, resguardando-os do resultado desfavorável do processo coletivo.
Não é difícil perceber que, tanto no primeiro como no segundo caso, o legislador brasileiro serviu-se de
técnicas que privilegiam os membros da classe, defendendo-os, no fundo, contra o perigo da
inadequação da representação.
Ora bem, em se tratando de ação movida contra a classe, a proteção especial conferida a esta pela lei
deve ser mantida, bastando inverter, para tanto, os termos da questão.
 
 

O Anteprojeto do CPC em seu artigo 39 menciona que: “A coisa Julgada atuará erga omnes,
vinculando os membros do grupo, categoria ou classe e aplicando-se ao caso as disposições do artigo 12 do
Código, no que dizem respeito aos interesses ou direitos transindividuais”.
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De acordo com o artigo 12 do mencionado Anteprojeto:
 
 

Coisa julgada – Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada erga omnes,
exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer
legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova.
§ 1º Tratando-se de interesses ou direitos individuais homogêneos (art. 3º, III, deste Código), em caso
de improcedência do pedido, os interessados poderão propor ação a título individual.
 
 

José Marcelo Vigliar[12] defende que a extensão dos limites subjetivos da coisa julgada deveria
sempre ocorrer:

 
 

Sempre ocorrerá essa extensão dos limites subjetivos da coisa julgada material?
Ouso afirmar que sim, desde que estejamos diante, efetivamente, de um representante adequado! Essa
conclusão, já mencionei acima, deve ficar ao encargo do magistrado, sempre com a exclusão dos entes
que, a priori, já se sabe carecedores de representação adequada.
(...)
Se o representante é “adequado”, deve defender os interessados e o resultado tem que se estender a
todos, para evitarmos problemas com o advento da coisa julgada material enfrentados nas “ações
coletivas ativas”.
 
 

Este mesmo Autor traz um posicionamento diverso sobre o assunto[13]:
 
 

O argumento central se encontra atrelado ao próprio princípio da “inafastabilidade do controle
jurisdicional”. Imaginar que membro do grupo, categoria ou classe deva aguardar somente a defesa
coletiva, porque supostamente indivisível o interesse (vide, agora, o art. 81, parágrafo único, inciso II),
significa afastar o seu interesses (identificável) do Judiciário.
Faço essa ressalva para justificar o título que dei ao presente item. Mencionei no mesmo os “interesses
coletivos em sentido estrito”. Desconfio, sinceramente, da existência dessa categoria. Para mim, estes
são formas especiais dos interesses individuais homogêneos se expressarem. A discussão fica para outra
oportunidade.
O que interessa, contudo, é verificar que apenas esses interesses podem integrar o objeto das
denominadas “ações coletivas passivas”.
Há, indiscutivelmente, a necessidade de se imaginar que um determinado grupo de pessoas, que uma
determinada categoria de pessoas, que uma determinada classe de pessoas, unidas ou não por relações
jurídicas comuns (básicas, com quer a doutrina), deva se sujeitar ao julgado obtido em demanda
coletiva, cuja defesa foi realizada por um representante adequado dessa coletividade.
Mais que isso: há que se imaginar que possam sofrer a “condenação coletiva”, ainda que o quantum
reservado a cada uma venha a ser apurado em outra sede. O representante adequado participa do
contraditório; a condenação terá eficácia para todos os integrantes da coletividade representada: eis o
resumo. Para que isso ocorra, indiscutivelmente, há que se imaginar a possibilidade de conhecimento
do “quinhão” de cada representado. Para que isso se viabilize, não se pode imaginar a existência de
interesses indivisíveis (como os difusos – “essencialmente coletivos”, como ensinou o Prof. José Carlos
Barbosa Moreira).
 
 

A grande novidade – senão a única – destinada às ações coletivas passivas reside na possibilidade de
se obter a condenação (esse o objetivo do autor) dos integrantes da coletividade, via condenação do

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6589



representante adequado.
 Conclui-se assim que, em relação à coisa julgada, a intenção seria de manter na ação coletiva

passiva o regramento das ações coletivas ativas, com os devidos ajustes.
Os anteprojetos trazem ainda a previsão já inserida para as ações coletivas passivas de que no caso

da ação ser julgada procedente (para as ações coletivas passivas) por insuficiência de provas, a coisa julgada
não seria erga omnes, hipótese em que qualquer legitimado poderia intentar outra ação, com idêntico
fundamento, valendo-se de nova prova.

No entanto, mesmo diante de tal exceção, nos cabe questionar se seria constitucional estender os
efeitos da coisa julgada aos membros da coletividade que sequer participaram da demanda, principalmente
no caso de procedência da ação.

 
 

7 – CONCLUSÃO

 

 

Diante de todos os argumentos trazidos acima sobre a ação coletiva passiva, suas vantagens e
desvantagens, torna-se manifesto que há um movimento intenso para que esta figura seja inserida de forma
expressa em nosso ordenamento.

No entanto, a nosso ver, a ação coletiva passiva enfrenta graves barreiras no ordenamento jurídico
brasileiro.

Inicialmente, no momento em que a ação coletiva passiva prevê a figura do representante adequado,
que tem dentre suas funções a de representar a coletividade durante o processo coletivo, olvida-se de que os
representados não participarão efetivamente do processo, deixando assim de exercer de maneira efetiva seus
direitos ao contraditório e a ampla defesa, garantidos constitucionalmente no artigo 5º, incisos LIV e LV.

Assim, em que pese já termos inúmeros exemplos de ação coletiva passiva na jurisprudência
brasileira, é imprescindível que se reflita a respeito da inconstitucionalidade da mesma.

Os princípios elencados acima são inatacáveis e se tornam imprescindíveis no desenrolar de toda
demanda judicial.

Não pode o legislador brasileiro simplesmente ignorar regras da Carta Magna criando figuras em
desacordo com o contexto constitucional.

Além do mais, diante de nosso quadro jurídico, não se vislumbra a imprescindibilidade da ação
coletiva passiva, pois as demandas que apresentam o pólo passivo individual tem suprido os problemas
desta esfera.

Inquestionável a importância das ações coletivas ativas tendo em vista as suas diversas utilidades.
No entanto, a ação coletiva passiva não tem a mesma conotação, ao contrário disso, mostra-se inviável e
inconstitucional.
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DIREITO ÀS CIDADES SUSTENTÁVEIS: HISTÓRICO, ELEMENTOS E
JUSFUNDAMENTALIDADE À LUZ DE RONALD DWORKIN

THE RIGHT TO SUSTAINABLE CITIES:HISTORICAL, ELEMENTS AND FUNDAMENTALITY BY
RONALD DWORKIN’S THEORY

Maria Júlia Almeida da Silva Alves

RESUMO
O direito às cidades sustentáveis, insculpido no art. 2º, I da Lei nº10.257/2001 – Estatuto da Cidade – é
resultado de um longo processo de embates sociais, jurídicos e políticos envolvidos no combate às
desigualdades econômicas, sociais e espaciais vivenciadas pelas populações urbanas no Brasil, e no mundo,
mais perceptível diante da explosão urbana verificada desde o século XX. O ideal ético contido no princípio
do desenvolvimento sustentável inspirou a formulação de novos direitos, como o direito às cidades
sustentáveis, revelando um novo paradigma para o desenvolvimento urbano contemporâneo, em
substituição à lógica privatista de produção dos espaços urbanos. O objetivo deste artigo é expor o histórico
evolutivo do direito às cidades sustentáveis, sintetizar os seus elementos a partir da dicção legal brasileira e
afirmá-lo como um novo direito fundamental, sustentado-se, para tanto, na teoria da igualdade de recursos
desenvolvia pelo jusfilósofo Ronald Dworkin.
PALAVRAS-CHAVES: Cidades sustentáveis – Igualdade – Ronald Dworkin

ABSTRACT
The right to sustainable cities, which is in Brazilian City Statute’s law, results of a long process of social,
right and political discuss about engagement against economics, social and spatial inequalities that have
been experienced by Brazilian urban population, especially since the middle of 20th century. The ethical
ideal of sustainable development had inspired the formulation of new rights as the right to sustainable cities,
revealing a new formula to urban development instead off the capitalist urban space production. This
article’s objective is to expose the historical evolution of sustainable cities right, explain its elements since
the legal text and affirm it as a fundamental right, sustained by the equal theory developed by the
philosopher Rolnald Dworkin.
KEYWORDS: Sustainable cities – Equality – Ronald Dworkin

1. INTRODUÇÃO
O processo de concentração populacional nas cidades brasileiras iniciou-se na década de 1930,

alcançando seu auge nas décadas de 60 e 70[1]. Nos anos 70, 55,94% da população brasileira já residia em
centros urbanos, índice este que aumentou para 81,23% nos anos 2000[2].
            Entretanto, a problemática urbana não se restringe ao controle do crescimento populacional nas
cidades. A verdadeira problemática urbana atual reside na necessidade de superação das desigualdades
econômicas e sociais, que por sua vez redundam em desigualdades espaciais, e culminam na formatação de
um modelo espacial urbano essencialmente segregante[3].

Inspirado no ideal de desenvolvimento sustentável multidimensional, o Estatuto da Cidade – Lei nº.
10.257/2001 – traz como uma das diretrizes gerais da política urbana a garantia do direito à cidades
sustentáveis. Nos termos desta lei, esse direito é “entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao
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saneamento ambiental, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e
futuras gerações”. Esta norma fundamenta-se, em última análise, no princípio da dignidade da pessoa
humana[4]. Isto significa dizer que garantir o direito às cidades sustentáveis é uma via para a o respeito à
dignidade humana; em outras palavras, é um instrumento para o tratamento igualitário dos cidadãos[5].

O objetivo deste estudo é firmar o conceito de desenvolvimento sustentável formulado por Ignacy
Sachs, apresentar o contexto e o processo de evolução histórica do direito à cidade sustentável, analisando a
importância dos seus elementos no contexto urbano atual e, por fim, ratificar seu caráter de direito
fundamental, utilizando-se, para tanto, do marco jurídico-filosófico de Ronald Dworkin.
2. DIMENSÕES DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A idéia de desenvolvimento sustentável surgiu no cenário internacional na Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente Humano em Estocolmo, 1972, quando se iniciou um debate acerca das
limitações do modelo de desenvolvimento capitalista liberal frente aos recursos ambientais, mas o conceito
foi estabelecido em 1987 quando da formulação do denominado Relatório Nosso Futuro comum, também
conhecido por Relatório Brundtland, que o estabeleceu como o “desenvolvimento que satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem suas próprias
necessidades”[6].
            A internacionalização da importância do conceito veio com a adoção da Agenda 21 por mais de 170
países durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio
de Janeiro/Brasil, em 1992, onde ficou estabelecido um compromisso com ações voltadas ao
desenvolvimento sustentável, em detrimento do modelo de desenvolvimento capitalista. Assim, o enfoque
deste plano de ação não é limitado à conservação e/ou preservação da natureza; antes, significa verdadeira
proposta de ruptura com o modelo de desenvolvimento econômico excludente e predatório então
consolidado[7].
            Dez anos depois, com a reunião da Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável em
Joanesburgo/África do Sul (também conhecida como Rio+10), as Nações Unidas consensuaram que a
persecução ao desenvolvimento sustentável envolve ações de dimensões econômica, ambiental e social.
Dessa forma, consolidou-se o entendimento sobre a interação de múltiplas questões e suas influências sobre
a sustentabilidade das opções e ações políticas[8].

O economista Ignacy Sachs está intimamente ligado à discussão internacional sobre o
desenvolvimento sustentável[9] e sua análise da sustentabilidade vai para além da expressão da
sustentabilidade ambiental. Este autor considera que o desenvolvimento sustentável apresenta diversas
dimensões, a saber:
- social: é da maior importância, pois constitui o próprio objetivo do desenvolvimento; é relacionada, entre
outros critérios, à distribuição justa de renda e ao alcance de um certo nível de homogeneidade social no
sentido de suprimento das necessidades básicas específicas;
- cultural: é um corolário do desenvolvimento sustentável, na medida em que o respeito à diversidade
cultural deve pautar um projeto nacional de desenvolvimento voltado às especificidades locais;
- ambiental: seria decorrência da estabilidade das demais dimensões; poderia ser avaliado pelo respeito à
capacidade de resiliência do meio ambiente;
- territorial: referente à distribuição equilibrada de assentamentos humanos e atividades no território;
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balanceamento das configurações urbanas e rurais; superação das disparidades intra e inter-regionais;
- econômica: a sustentabilidade econômica é uma necessidade, mas não uma condição prévia para o alcance
das dimensões anteriores; pode ser visualizada pelo critério do equilíbrio do desenvolvimento de diversos
setores econômicos, bem como pela possibilidade de inserção soberana da economia local/nacional em nível
internacional;
- política: garantia de democracia e cidadania no plano nacional, como forma de respeito aos direitos
humanos; nível razoável de coesão social, refletido em planos nacionais; igualdade de poder decisório em
nível internacional.
            Dessa forma, é possível perceber que a análise multidimensional proposta por Sachs se coaduna com
a inspiração do direito às cidades sustentáveis, servindo de suporte teórico às diferentes demandas urbanas.
3. CIDADES SUSTENTÁVEIS: DO DISCURSO AO DIREITO

A apropriação do discurso da sustentabilidade no âmbito das discussões sobre as questões urbanas
inspirou a formulação do ideal de cidades sustentáveis. A constatação da magnitude dos problemas urbanos,
mais perceptíveis em razão da grande explosão populacional urbana verificada na segunda metade do século
XX e do aprofundamento das desigualdades na cidade, conduziu à necessidade de formulação de um novo
modelo urbano, que tivesse por objetivo, dentre outros: brecar o processo de segregação socioespacial das
populações de baixa renda, diminuir os níveis de violência e desemprego urbanos e melhorar as condições
ambientais no meio urbano[10]. Assim, a formulação do conceito de cidades sustentáveis traduz a tentativa
de implementar no contexto urbano ações que promovam o equilíbrio dinâmico entre as diversas dimensões
da sustentabilidade: social, territorial, ambiental, política, econômica e cultural.

A internacionalização do termo “cidades sustentáveis” e a discussão de mecanismos para sua
implementação assumiu posição de destaque na agenda política a partir de 1992, quando da Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, e que deu origem à
Agenda 21, consolidando-se em 1996, por oportunidade da Segunda Conferência das Nações Unidas sobre
Assentamentos Humanos – Habitat II, cujo resultado normativo foi a Agenda Habitat, tendo se tornado tema
obrigatório dos grandes encontros internacionais posteriores que discutiram os rumos do desenvolvimento
humano na atualidade[11].

Interessante é o fato de que este debate internacional foi inspirado pela experiência brasileira na
discussão sobre o tema. A rápida urbanização brasileira e os problemas dela decorrentes inspiraram o
engajamento de setores da população brasileira em um movimento social que introduziu a questão urbana
no âmbito das discussões políticas ainda na década de 1960, tendo culminado na introdução de um capítulo
específico sobre política urbana na Constituição Federal de 1988 e, posteriormente, na aprovação do
Estatuto da Cidade, em 2001[12].

Neste sentido, o histórico da elaboração e da apropriação legal do conceito de cidades sustentáveis
envolve a interação dos movimentos nacionais e internacionais que resultaram na consolidação de um
marco jurídico e conceitual que permite, hoje, a afirmação deste direito às cidades sustentáveis como um
direito humano, um direito fundamental de todo cidadão, apto a justificar, juridicamente, a busca por um
novo modelo de cidade.
3.1 Marco jurídico do direito às cidades sustentáveis
            O processo de urbanização brasileira teve início na década de 1930 e alcançou seu auge nas décadas
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de 1960 e 1970. Já a partir da década de 1960 foi possível perceber a marginalização e até mesmo a
exclusão de segmentos sociais de baixa renda como uma marca característica deste processo, e o
reconhecimento deste padrão de urbanização excludente, segregante, desigual, foi determinante para o
surgimento de movimentos sociais urbanos que passaram a reivindicar a melhoria das condições de vida na
cidade por meio do reconhecimento dos direitos urbanos[13].
            A atuação popular foi impulsionada, em grande medida, pela ineficiência estatal na regulação deste
processo de urbanização: os primeiros sinais de preocupações urbanísticas no Brasil, percebidos a partir da
década de 1920, foram voltados ao embelezamento das cidades, a partir da reprodução de um padrão
europeu de urbanização; o crescimento populacional verificado no período após a Primeira Grande Guerra,
decorrente da industrialização e da intensificação da migração campo-cidade, inclinou o Estado a uma
abordagem altamente técnica dos problemas relacionados à expansão urbana, sem vinculação com qualquer
preocupação social[14]. Legitimada e reforçada pelo ordenamento jurídico vigente, que, ao impor padrões
urbanísticos legais inatingíveis para a população mais pobre praticamente obrigou-a a autoexclusão
enquanto favoreceu a especulação imobiliária[15], a ineficiência estatal em lidar com os conflitos urbanos
foi determinante para o florescimento dos movimentos sociais.
            Dentre os grupos formados para a reivindicação dos direitos urbanos, amplo destaque é dado à
atuação do Movimento Nacional pela Reforma Urbana, que foi um dos principais atores na luta nacional
pelo reconhecimento jurídico e implantação destes direitos. Por meio do Fórum Nacional pela Reforma
Urbana (FNRU), o movimento difundiu o debate sobre os problemas urbanos e as conclusões foram
aglutinadas em três princípios fundamentais, entre eles o princípio do Direito à Cidade e à Cidadania[16].
Estes princípios serviram de base à formulação da proposta da Emenda Popular Urbana, que posteriormente
foi incorporada ao texto constitucional no capítulo “Da política urbana”, bem como introduziu o debate no
âmbito legislativo, incentivando a proposta de Projeto de Lei que futuramente se transformaria no Estatuto
da Cidade, aprovado em 2001[17].
            Sobre a inspiração à formulação destes princípios, Grazia de Grazia sintetiza:

“Estes princípios estão baseados uma leitura de cidades, cujo padrão de produção, ocupação e gestão é
marcado pela mercantilização do solo, da moradia, do transporte de massa e dos demais equipamentos e
serviços urbanos. É um modo de ver e fazer a cidade no qual os homens estão distribuídos
desigualmente no espaço, provocando assim uma subordinação dos direitos políticos, dos direitos
individuais, da cidadania, aos modelos de uma racionalidade econômica. A distribuição dos
equipamentos e serviços é, frequentemente, realizada conforme o lugar onde os critérios de
rentabilidade e de retorno do capital investido são mais atendidos. Esse modelo, excludente, deu origem
à imensa desigualdade e segregação existentes nas cidades e em todo o país.”[18] (grifo nosso)

 
            Nesse contexto, percebe-se que o Direito à Cidade foi concebido já como uma forma de
contraposição à predominância da lógica capitalista na produção do espaço urbano, buscando pautar a
reversão deste modelo de cidade segregante por meio da universalização do acesso aos bens e serviços
urbanos, objetivando promover a igualdade, a cidadania e a melhoria da qualidade de vida da população.
            O FNRU participou ativamente junto à Assembléia Nacional Constituinte, tendo como mérito a
conquista da introdução de um capítulo específico sobre política urbana no texto constitucional. A despeito
da Constituição Federal não trazer expressamente o Direito à Cidade em seus artigos e, além disso, exigir a
edição de lei para estabelecer regras gerais para o desenvolvimento urbano, a vinculação da política urbana

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6596



ao cumprimento das funções sociais da cidade e da promoção do bem-estar dos cidadãos já delineava o
conteúdo jurídico a ser defendido por aquele direito[19].
            Isto porque o reconhecimento constitucional de que a cidade tem uma finalidade social implicou na
percepção de que a existência mesma dos centros urbanos tem sua razão de ser na promoção da qualidade de
vida dos seus habitantes, e, nesse sentido, urgente se fazia a reversão o padrão de urbanização até então
predominante[20].  Ainda que sua aplicação tenha ficado na dependência da edição posterior de lei, a
constitucionalização da temática urbana significou o primeiro passo na reformulação do ordenamento
jurídico urbanístico[21].
            Este importante avanço contribui significativamente para a ampliação da esfera do debate,
internacionalizando a discussão sobre o direito à cidade, sobretudo, em virtude da realização da Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Brasil, em 1992. A participação do FNRU
nesta Conferência e as vitórias conquistadas pelo Movimento foram de suma importância para a abordagem
do tema nos debates e nos documentos então produzidos, os quais já passaram a incorporar a
sustentabilidade como elemento do direito à cidade.
            A Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
reconhecendo o fundamento antropocêntrico da idéia de sustentabilidade, dispôs em vários de seus
princípios a necessidade imperiosa de voltar as ações públicas à melhoria da qualidade de vida da
população, sobretudo da população de baixa renda[22]. 

No mesmo sentido, a Agenda 21, em seu Capítulo 7, intitulado Promoção do Desenvolvimento
Sustentável dos Assentamos Humanos, reconhece a vinculação existente entre as taxas de urbanização e o
aumento da pobreza no mundo e reforça a função dos assentamentos humanos na melhoria da qualidade de
vida da população habitante, destacando os múltiplos fatores que influenciam na sustentabilidade dos
espaços urbanos como: moradia, transporte, saneamento, terra urbana, saúde, acesso à água, etc[23]. Este
documento já apontava para o fato de que por volta do ano 2000 a maior parte da população mundial estaria
habitando cidades, pondo em relevo a preocupação com crescimento desordenado dos espaços urbanos.

Como forma de balizar um novo formato para os centros urbanos, que rompesse com o padrão de
urbanização determinado preponderantemente pela lógica capitalista, o FNRU foi responsável pela
elaboração de um outro documento, ainda no âmbito de realização da Conferência, denominado “Por
cidades, vilas e povoados, justos, democráticos e sustentáveis”, que firmou alguns princípios fundamentais à
transformação da realidade urbana: Direito à Cidadania, Gestão Democrática da Cidadania, e Função Social
da Cidade e da Propriedade, à semelhança daqueles princípios inspiradores da Emenda Popular[24]. 

Este Direito à Cidadania, então compreendido como o direito de acesso aos diversos bens e serviços
urbanos necessário à subsistência humana, contemplando também o exercício da cidadania plena e do
respeito à diversidade de toda ordem, expressando-se pelo cumprimento da função social da cidade,
apresentava conteúdo aproximado do que posteriormente viria a ser reconhecido como Direito às Cidades
Sustentáveis.

Alguns anos mais tarde, em 1996, foi realizada em Istambul, Turquia, a Conferência das Nações
Unidas sobre Assentamentos Humanos, conhecida como Habitat II[25], oportunidade em que foram
firmadas metas como a garantia de moradia adequada a todos os seres humanos e a transformação dos
assentamentos humanos em espaços mais seguros, saudáveis, habitáveis, equitativos, sustentáveis e
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produtivos. O reconhecimento do agravamento das condições de vida da população urbana conduziu à
formulação de estratégias que colocaram a garantia do direito à moradia essencialmente vinculada à
sustentabilidade dos espaços urbanos[26].

O ponto de maior destaque da Agenda Habitat, no que concerne ao tema deste estudo, é a definição
que o documento traz sobre assentamentos humanos[27] sustentáveis, que é de fundamental importância à
construção do conceito de cidades sustentáveis. Nos termos da Agenda, a sustentabilidade dos espaços
urbanos depende uma abordagem multidimensional dos problemas urbanos: é imprescindível a promoção de
oportunidades iguais aos cidadãos no acesso à saúde, à segurança, à moradia, à possibilidade de desenvolver
uma vida produtiva, em harmonia com a natureza e com seus valores culturais, dando-se especial atenção
aos grupos vulneráveis ou em desvantagem de qualquer tipo[28].

Para a concretização deste ideal de sustentabilidade nos assentamentos humanos, a Agenda Habitat
aponta vários compromissos estratégicos a serem seguidos pelos países signatários. De plano, o primeiro
compromisso elencado é pela promoção de assentamentos humanos socialmente integrados, por meio do
combate às políticas e práticas segregantes, discriminatórias ou que, de qualquer outra forma, redundem em
exclusão de segmentos sociais específicos. É necessário que se reconheça e respeite os direitos de todos,
especialmente da população pobre e de outros grupos em situação vulnerável[29].

Além disso, é primordial que o planejamento urbano aborde de forma integrada as questões
relacionadas à moradia, ao transporte, às oportunidades de trabalho e às limitações ambientais como
estratégia para um desenvolvimento urbano sustentável[30]. Estes elementos poderão assumir formas
variadas conforme as especificidades culturais, sociais, ambientais e econômicas de cada lugar, mas a
exposição dos elementos do conceito de moradia adequada revela a centralidade da questão habitacional
para a promoção da sustentabilidade dos espaços urbanos: sem moradia adequada, não há que se falar em
cidades sustentáveis, e a normatização desta conclusão deve ser creditada à Conferência Habitat II[31].

Paralelamente a estes eventos internacionais, tramitava no Brasil o Projeto de Lei que viria a se
transformar na Lei nº10.257, de 2001 – o Estatuto da Cidade. Conforme dito, a Constituição Federal de
1988 exigia a edição de uma lei que estabelecesse diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano, o que foi
concretizado em 2001 com a aprovação do Estatuto da Cidade, após onze anos de idas e vindas do Projeto
pelo Congresso Nacional[32].
            Incorporando os avanços teóricos e técnicos desenvolvidos ao longo dos muitos anos de discussão
nacional e internacional sobre o tema do desenvolvimento urbano, o Estatuto da Cidade inovou o
ordenamento jurídico brasileiro com normas de ordem pública e interesse social voltadas à ordenação do
espaço urbano, sobretudo da propriedade urbana, em prol da coletividade, do bem-estar e da segurança dos
cidadãos em harmonia com o meio ambiente[33].
            Logo no art. 2º da referida Lei encontram-se as diretrizes gerais que passaram a servir de
sustentáculo à política de desenvolvimento urbano brasileiro, traduzindo uma nova concepção de cidade,
como espaço de concretização dos direitos fundamentais. Dentre as diretrizes eleitas, destaca-se por ora:

Art. 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e da propriedade, mediante as seguintes diretrizes gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao
saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos seviços públicos, ao trabalho e ao
lazer, para as presentes e futuras gerações. (grifo nosso)
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            Com a edição desta lei, portanto, o direito às cidades sustentáveis passou a ter incontestável suporte
jurídico, deixando o plano de mera discussão teórica e dos programas de ação, passando a compor a coluna
vertebral do sistema de normas destinadas a reger a conduta social pública e privada nos espaços urbanos.
            Reafirmando o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade como
objetivos precípuos da política urbana, o Estatuto deixa evidente a prevalência do valor coletivo da cidade.
Compreender que a cidade existe para a promoção da cidadania e da qualidade de vida dos indivíduos, e que
a propriedade privada deve ter sua utilização controlada pelo Poder Público de forma a não atingir os
direitos fundamentais dos cidadãos co-habitantes da cidade, é essencial para que o direito às cidades
sustentáveis seja efetivamente utilizado na construção de uma nova forma de desenvolvimento urbano[34].
            Neste sentido, a vinculação da cidade a uma função social revela a necessidade de se pautar a
política urbana por ações que transformem a cidade para além da modificação de sua estrutura física, mas
implique em verdadeira transformação do ambiente ético urbano. A cidade deve ser espaço de convivência
justa e solidária entre cidadãos livres e iguais, em direitos e obrigações. A cidade existe para isso! É
imprescindível que sejam resgatadas as funções sociais da cidade e que sejam implementadas ações que
direcionem a sociedade para a consolidação de espaços urbanos mais humanos, justos e solidários. Ao
cumprir este objetivo, a cidade estará cumprindo sua função social. E na cidade que cumpre sua função
social estará sendo garantido, consequentemente, o exercício do direito às cidades sustentáveis[35].
            Mas o desenvolvimento das funções sociais da cidade não é dever exclusivo do Poder Público. É
dever também de todos os cidadãos, bem como dos agentes privados, que tem no cumprimento da função
social da propriedade seu maior comprometimento para com a ordenação do espaço urbano. Insculpida
também no art.5º, XXIII da Constituição Federal, a função social da propriedade restringe o direito de
propriedade e o seu exercício aos limites dos interesses sociais coletivos e difusos a ele sobrepostos[36].
            Percebe-se, portanto, uma drástica mudança no cenário do ordenamento urbanístico brasileiro. O
paradigma essencialmente privatístico que anteriormente regia as relações jurídicas nos espaços urbanos e
legitimava as ações dos proprietários imobiliários, é substituído por um ideal que agora possibilita o
combate à mercantilização da terra urbana e ao processo de exclusão socioespacial gerados pela
predominância do capitalismo no processo de expansão urbana.
            De certo que a vigência da lei não implica necessariamente em sua efetividade, ainda que sua
fundamentação esteja amplamente respaldada pela realidade social[37]. A busca da efetividade das normas
dispostas no Estatuto da Cidade é uma outra luta, que certamente durará mais do que onze anos[38], mas
que não pode parar. É um processo contínuo, de construção diária, para o qual se faz indispensável a
compreensão dos valores inspiradores do texto, dos elementos nele contemplados e dos objetivos por ele
perquiridos, de forma a se visualizar o direito à cidade sustentável como direito fundamental apto a
fundamentar a construção de uma nova ética urbana[39].
3.2 Elementos do direito às cidades sustentáveis
            O Estatuto da Cidade indica inúmeras diretrizes destinadas a guiar os rumos da política urbana para
o desenvolvimento pleno das funções sociais da cidade e da propriedade, dentre elas a garantia do direito às
cidades sustentáveis. Mas de que forma se manifesta a garantia deste direito? O texto legal nos revela um
direito multidimensional, multifacetado, a ser refletido pela garantia concomitante dos direitos: à terra
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urbana, à moradia, ao saneamento e infraestrutura básica, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e
ao lazer. É interessante que se faça uma breve abordagem sobre a essência de cada um desses elementos do
direito à cidade sustentável para que se compreenda o bem jurídico tutelado pelo mesmo.
            Conforme ressaltado, ao tratar da Agenda Habitat, o acesso à moradia e à terra urbana é uma questão
central na promoção da sustentabilidade urbana. A falta de políticas habitacionais adequadas, conjugada à
ausência de oferta formal de moradia à população de baixa renda, fez com que a ocupação ilegal do solo
urbano e a proliferação de moradias inadequadas se tornassem o padrão de urbanização, sobretudo em
países em desenvolvimento, como o Brasil. Atualmente, até mesmo o mercado imobiliário informal vem se
tornando inacessível à população de baixa renda, aprofundando os problemas relacionados ao acesso à
moradia e ao solo urbano[40].
            Este quadro aponta para um duplo dever do Poder Publico no que concerne à promoção e proteção
destes direitos: impedir que haja um retrocesso para aqueles que já exercem este direito, ou seja, impedir a
implementação de políticas discriminatórias que dificultem ou impossibilitem o exercício de uma direito
que já vinha sendo usufruído, ainda que de forma precária; e regular a atividade da indústria imobiliária de
forma a repartir as responsabilidades pelo oferecimento de opções acessíveis de moradia à população de
baixa renda[41]. O cumprimento deste segundo dever do Estado serviria ao equacionamento das demandas
populares por moradia e a oferta do mercado imobiliário formal, contemplando as exigências de
cumprimento da função social da propriedade privada urbana[42].
            Além disso, é importante compreender que, para além da garantia de um teto, o direito à moradia
expressa também o direito à livre escolha da residência[43], devendo contemplar as particularidades das
relações estabelecidas entre os cidadãos e o território urbano, dando suporte às dinâmicas regionais
consolidadas[44].
            O importante é que se compreenda a fundamentalidade do direito de acesso à terra urbana e à
moradia como pressuposto à própria caracterização da cidade, pois a moradia é o ponto de referência do
cidadão no espaço urbano, é o seu lugar no espaço. Isto revela que a garantia destes direitos é um
pressuposto ao resgate dos sentimentos de pertencimento do indivíduo em relação à cidade; é um primeiro
passo no resgate da cidadania dos indivíduos social e espacialmente excluídos do urbano[45]. É isto que o
Estatuto da Cidade objetiva ao elencar o direito à moradia e à terra urbana como elementares do direito à
cidade sustentável.
            Porém, não é suficiente para a sustentabilidade urbana que seja garantido o direito à moradia para
todos os habitantes da cidade. O texto legal impõe a necessidade de dotação de infraestrutura básica e
saneamento ambiental nos assentamentos humanos urbanos, cujo objetivo primordial é minimizar os
impactos ambientais da ocupação humana e, ao mesmo tempo, promover as condições adequadas de saúde e
higiene na cidade, em consonância com o que dispõe a Agenda Habitat[46].
            Na verdade, há legislação regulamentando o conceito de saneamento e infraestrutura básica. A Lei
nº6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, define infraestrutura básica como “o conjunto
de equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário,
abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar, e vias de circulação[47].
            Quanto ao conceito de saneamento, a Lei nº11.445/2007 define-o como o conjunto de serviços de
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, tratamento de resíduos sólidos,
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drenagem e manejo das águas pluviais urbanas[48]. Percebe-se que os conceitos estão intimamente
relacionados. Parte dos serviços componentes do saneamento ambiental estão englobados também no
conceito de infraestrutura básica, reforçando a necessidade de sua implementação no espaço urbano.

De fato, a despeito de a referida lei estabelecer a universalização do acesso como um dos princípios
para o saneamento ambiental, e tratar da sua implementação como condição para a proteção da saúde
pública e do meio ambiente, ainda não se percebe a implementação eficaz de todos estes serviços nos
espaços urbanos. Isto traz implicações à qualidade de vida da população urbana, consoante destacam Grazia
de Grazia e Leda Queiroz:

“Os serviços de saneamento ambiental refletem e agravam as desigualdades sociais. Refletem porque,
tendo sido historicamente alvo de acirradas disputas pela aplicação dos recursos, resultaram em melhor
qualidade de serviços nas áreas de residência das parcelas mais abastadas da sociedade. Agravam
porque as condições precárias de higiene têm impacto devastador sobre a saúde, e a deficiência dos
serviços de saneamento acentuam as condições de vida adversas das parcelas mais pobres: renda direta
menor, alimentação pior, condições mais adversas de trabalho, maior desgaste nos transportes...”[49]
 

            A esta altura, já é possível perceber a interdependência de todas as dimensões da sustentabilidade
urbana. Ora, não basta que seja garantido o direito à moradia: o ambiente deve ser dotado de condições de
saneamento e infraestrutura que possibilitem ao indivíduo, sobretudo, condições mínimas de higiene e
saúde, mas também que permitam o desenvolvimento de um estilo de vida urbano o menos impactante
possível ao meio ambiente.
            Além destes elementos, a sustentabilidade urbana pressupõe a mobilidade urbana. Não basta ao
indivíduo ter moradia, em boas condições de saneamento e infraestrutura básica. O homem necessita
conviver com outros homens e realizar atividades diversas, como trabalho, estudo e lazer, e disso decorre a
necessidade de deslocamento intraurbano que, por sua vez, depende da eficácia do sistema de transporte
urbano[50].
            Infelizmente, o cenário atual nos revela o oposto das necessidades humanas. Vive-se atualmente uma
verdadeira crise da mobilidade urbana: a histórica prioridade dada aos meios de transporte individuais e o
aumento desmedido da frota automobilística que vêm se verificando nos últimos anos, trouxe efeitos
devastadores à mobilidade, especialmente dos indivíduos que não dispõem de veículo particular[51].
            Isto porque o aumento da frota de veículos nas cidades implica, em aumento do tempo gasto nos
deslocamentos cotidianos, dados os congestionamentos das vias, além de expor a população a múltiplos
riscos: aumenta-se o risco de sofrer acidentes, uma vez que se passa mais tempo no trânsito; e cresce
também o risco de sofrer outros tipos de violência, como assaltos e seqüestro-relâmpago[52].
            Portanto, o objetivo do Estatuto da Cidade, ao elencar o transporte como elemento essencial à
sustentabilidade urbana, é enfatizar seu papel na promoção da qualidade de vida do ser humano. A
concretização deste papel pode se manifestar de diversas formas: pela adequação do traçado das vias ao
fluxo de veículos e pela adoção de sistema de sinais sincronizados que melhorarão o fluxo dos veículos;
pela iluminação adequada das vias públicas e padronização das calçadas, de forma que todos possam nelas
transitar sem dificuldades e com segurança; pela construção de ciclovias, de forma a viabilizar a utilização
segura deste meio de transporte, que é adotado majoritariamente pela população de baixa renda como
alternativa de redução de gastos; e, sobretudo, pela melhoria qualitativa e quantitativa dos meios de
transporte coletivo, colocando sua utilização como verdadeira alternativa de transporte urbano, e não apenas
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como necessidade última daqueles que não dispõem de veículo particular[53].
            A responsabilidade intergeracional pela sustentabilidade urbana põe em relevo a redução da
demanda por transportes no sentido de destacá-la como uma das prioridades do planejamento urbano
hodierno. Resta claro, portanto, que o objetivo do Estatuto da Cidade é incentivar medidas que
proporcionem a universalização do acesso ao transporte urbano de qualidade, seguro, e que venha facilitar a
satisfação das necessidades dos indivíduos habitantes na cidade, contribuindo para a melhoria de sua
qualidade de vida, e não o contrário.

Outro elemento fundamental à promoção desta qualidade de vida urbana é o direito ao trabalho. Este
direito é reconhecido internacional e nacionalmente como essencial a todo ser humano, por ser elemento
indispensável à vida com dignidade e ao alcance da paz universal por meio da justiça social, conforme é
destacado na Declaração da Filadélfia, de 1919, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e
na Constituição Federal de 1988.

A Declaração da Filadélfia é o documento que registra a constituição da Organização Mundial do
Trabalho, e do seu preâmbulo é possível extrair o fundamento da Organização[54]. Percebe-se que a criação
da Organização se deve ao reconhecimento de que a paz só será alcançada quando houver justiça social, e a
promoção desta, por sua vez, depende diretamente do acesso ao trabalho e das boas condições para o
desenvolvimento do mesmo.

No mesmo sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, vincula o direito ao
trabalho, e os demais direitos dele decorrentes, à possibilidade de assegurar a todos uma existência digna,
um padrão de vida que contemple condições suficientes de saúde, bem-estar, alimentação, vestuário,
habitação, etc[55].

E esta foi a inspiração do constituinte brasileiro ao elencar o direito ao trabalho no rol dos direitos
fundamentais sociais, vinculando-os diretamente à promoção da dignidade da pessoa humana[56]. O
Estatuto da Cidade apenas vem corroborar este entendimento, estabelecendo que, na medida do possível, as
medidas urbanísticas devem ser conjugadas às estratégias de promoção de emprego e renda à população
urbana[57]. Isto porque o trabalho, além de estar ligado às condições de subsistência do indivíduo, está
vinculado também às possibilidades de permanência dos habitantes na cidade e, neste sentido, as políticas
urbanas, como as de ordenamento territorial, podem funcionar como facilitadoras ou complicadoras do
acesso ao trabalho.

O reconhecimento do aumento da pobreza nas últimas décadas, sobretudo da pobreza urbana, revela
que tanto as políticas urbanas, quanto as políticas de geração de emprego e renda, têm como objetivo
precípuo a redução das desigualdades sociais por meio do respeito aos direitos fundamentais, e contra a
vigência descontrolada das regras de mercado capitalistas[58].

O lazer está umbilicalmente relacionado ao trabalho, pois a necessidade do lazer surge justamente da
prática da atividade laboral institucionalizada. Com a industrialização e a jornada excessiva de trabalho, a
luta pela melhoria das condições de trabalho incluiu o direito ao descanso e ao divertimento como
elementares à vida com qualidade, conforme reconheceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos ao
dispor que “todo ser humano tem direito ao repouso e ao lazer”[59].

Da mesma forma que o direito ao trabalho, o direito ao lazer é também reconhecido pela
Constituição Federal como um direito social fundamental. Mas o que se pretende destacar, por ora, é que a
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colocação deste direito como elemento da sustentabilidade urbana revela o dever do Poder Público em
proporcionar atividades e áreas públicas de lazer, bem como controlar a atividade privada no que concerne à
alocação de empreendimentos recreativos no espaço urbano, que deve ser determinada conforme as
necessidades da população e da cidade, e não apenas em função dos interesses econômicos[60].

A visualização do conteúdo destes direitos elementares do direito à cidade sustentável permite
compreender de que forma a desigualdade gerada pela apropriação desigual dos recursos econômicos e
expressa nas diferenciações sociais e espaciais urbanas, têm impacto direito na sustentabilidade do modelo
urbano atual. A segregação socioespacial é um dos principais fatores que contribuem para a degradação do
espaço público na atualidade, obstaculizando o exercício da cidadania[61].

A cidadania, aqui compreendida como categoria jurídica que reflete a condição de pertencimento do
indivíduo e torna necessária sua integração igualitária ao corpo social, possibilita a afirmação do direito à
cidade sustentável como instrumento de compensação, ou de neutralização, das desigualdades econômicas,
sociais e espaciais decorrentes da prevalência de interesses privados no processo de construção urbana[62].

É preciso compreender que a garantia destes direitos são essenciais à cidadania em suas múltiplas
expressões: direito à participação política, vivenciada em um espaço público compatível com a vida cívica,
estimuladas por um sentimento de pertencimento à determinada sociedade, funcionando como pressuposto
ao exercício da verdadeira democracia e, sobretudo, garantindo as condições de igualdade entre os
indivíduos[63]. O processo histórico de elaboração e reconhecimento jurídico do conceito de cidadania
revela a relação de interdependência existente entre a garantia dos direitos civis e políticos, e o gozo dos
direitos sociais, econômicos e culturais, e outros direitos difusos e coletivos, tornando imperioso que os
direitos constitucional e legalmente reconhecidos sejam efetivados, concretizados, postos em prática por
meio das ações públicas e privadas[64].

Neste sentido, as questões atinentes à reorganização do espaço público, da cidade – que é o objetivo
maior do Estatuto da Cidade – devem ser pautadas pelo reconhecimento de que a diferenciação nas
condições de exercício destes direitos categoriza os indivíduos como se uns fossem mais cidadãos que
outros, erodindo a possibilidade de construção de uma ética urbana verdadeiramente coletiva, voltada à
consecução do bem comum e da justiça social[65].

Além de prejudicar o exercício da cidadania, não efetivar o direito à cidade significa verdadeira
afronta à dignidade da pessoa humana[66]. Este princípio, hoje reconhecido como um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil[67], passou por longo processo de construção histórica até ser consolidado
enquanto razão que justifica, em última instância, a própria existência do Estado, bem como a sua
atuação[68].

Apesar de já ser discutido pelos filósofos desde a antiguidade clássica[69], é a partir da construção
teórica de Immanuel Kant que o princípio da dignidade da pessoa humana vai assumir a posição de
fundamento do ordenamento jurídico[70]. No intuito de compreender as razões que justificavam a
obrigatoriedade do ordenamento jurídico – uma vez que o homem enquanto ser racional e autonomamente
determinado poderia comportar-se contrariamente aos comandos normativos –, o referido filósofo
desdobrou o fundamento da lei em dois aspectos: um objetivo, relacionado à universalidade potencial do
comando normativo; e um subjetivo, relacionado à finalidade a que se destina a norma.

O primeiro aspecto expressaria a idoneidade do legislador que, ao elaborar uma norma, deveria ele
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mesmo considerar-se um destinatário da mesma, demonstrando ausência de interesses particulares, bem
como a predominância de vontades potencialmente universais, passíveis de ser desejadas por todos os
demais indivíduos da sociedade. O segundo aspecto do fundamento seria demonstrado pelo cumprimento de
uma finalidade precípua, qual seja o respeito ao ser humano enquanto ser racionalmente autônomo e dotado
de uma dignidade intrínseca, íntima. Esta concepção kantiana acerca da dignidade humana é a que prevalece
até hoje como essência deste princípio.

Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, a dignidade passou a ser reconhecida
para além de uma característica inerente ao ser humano, sendo seu respeito fundamentado no consenso
obtido entre os Estados e firmado quando da Declaração[71]. Para além de uma obrigação moral, o respeito
à dignidade passou a ser uma obrigação jurídica. Ademais, a Declaração estabeleceu a igualdade enquanto
pressuposto do respeito à dignidade, pois é fundamental que os indivíduos se percebam como iguais, assim
como o Estado os perceba dessa forma, a fim de que adotem posturas e atitudes demonstradoras de respeito
pela dignidade própria e alheia[72].

Neste mesmo sentido é que a Constituição Federal de 1988 elegeu o princípio da dignidade da
pessoa como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, demonstrando a importância do
mandamento para a atuação do Estado e a para a construção das relações sociais. Sobre esta obrigação, Ingo
Sarlet sintetiza

“Como tarefa (prestação) imposta ao Estado, a dignidade da pessoa reclama que este guie as suas ações
tanto no sentido de preservar a dignidade existente, quanto objetivando a promoção da dignidade,
especialmente criando condições que possibilitem o pleno exercício e fruição da dignidade, sendo,
portanto, dependente (a dignidade) da ordem comunitária, já que é de se perquirir até que ponto é
possível ao indivíduo realizar, ele próprio, parcial ou totalmente, suas necessidades existenciais básicas,
ou se necessita, para tanto, do concurso do Estado ou da comunidade.”[73]

 
Independentemente de um conceito do princípio[74], é nesse sentido, de elemento propulsor das

atividades estatais – mas não apenas delas –, cuja finalidade máxima deve ser a promoção de uma vida com
dignidade para todos, que o princípio da dignidade da pessoa humana se mostra como fundamento último do
direito às cidades sustentáveis[75]. Isto se mostra ainda mais claro quando se percebe, como ressalta Ingo
Sarlet,

“(...) que o ponto de ligação entre a pobreza, a exclusão social e os direitos sociais reside justamente
no respeito pela proteção à dignidade da pessoa humana, já que – de acordo com Rosenfeld – “onde
homens e mulheres estiverem condenados a viver na pobreza, os direitos humanos estarão sendo
violados”. A respeito do vínculo entre pobreza e dignidade da pessoa humana, importa referir o
argumento de que nem sempre a pobreza (apesar de ser um fator limitante da liberdade individual)
implica uma violação da dignidade, que, no entanto, resta configurada sempre que a pobreza resultar
em exclusão e déficit efetivo de autodeterminação, o que se verifica, em termos gerais, sempre que as
pessoas são forçadas a viverem na pobreza e na exclusão, em função de decisões tomadas por outras
pessoas no âmbito dos processos políticos, sociais e econômicos.”[76] (grifo nosso)

 
 Ora, este entendimento vem corroborar a legitimidade da intervenção estatal que se vem aqui

apontando, no sentido da garantia do direito à cidade sustentável por meio da integração social e espacial da
população de baixa renda, em contrapeso às ações do mercado imobiliário, como forma de promover o
respeito à dignidade da pessoa humana. Isto porque não é crível que a população de baixa renda opte,
livremente, por viver de forma econômica, social e espacialmente excluída, escolhendo a desigualdade e a
não-cidade como condição de vida.
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Esta vinculação entre o direito às cidades sustentáveis, a cidadania, a igualdade e a dignidade
humana vem evidenciar a carga valorativa da qual deve estar imbuído o planejamento e a política urbana, de
forma que a ordenação da cidade se dê não apenas tecnicamente, mas com vistas à melhor organização
possível do território e à promoção da qualidade de vida dos cidadãos como um todo[77].

Aliás, esta vinculação tem servido de base à afirmação do direito às cidades sustentáveis como um
direito fundamental, a exemplo do que brilhantemente expõe Nelson Saule Jr, ao afirmar que

“A partir desta noção com a qual foi sendo construído, o direito à cidade tem como elementos os
direitos inerentes às pessoas que vivem nas cidades em ter condições dignas de vida, de exercitar
plenamente a cidadania e os direitos humanos (civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e
ambientais), de participar da gestão da cidade, de viver num meio ambiente ecologicamente
equilibrado e sustentável. Com o Estatuto da Cidade, ocorre um profundo impacto no direito à cidade,
que deixa de ser um direito reconhecido somente no campo da política e passa a ser um direito
reconhecido no campo jurídico. Com o Estatuto da Cidade, o direito à cidade se transforma num novo
direito fundamental no direito brasileiro, integrando a categoria dos direitos coletivos e difusos.”[78]
(grifo nosso)

 
Não obstante esta afirmação, é relevante para os objetivos do presente trabalho a consolidação da

fundamentalidade do direito por si mesmo, para aquém de suas conseqüências e de seu reconhecimento
jurídico, o que se busca por meio da demonstração de que a garantia do direito às cidades sustentáveis é
essencial à igualdade entre os indivíduos, conforme a concepção de igualdade desenvolvida pelo jusfilósofo
Ronald Dworkin.
3.3 O Direito às Cidades Sustentáveis como Direito Fundamental: igualdade em Ronald Dworkin
            A percepção de que a (des)organização espacial influencia diretamente no exercício de direitos
fundamentais – civis, políticos, econômicos, culturais,  sociais e ambientais – implica na compreensão de
que o processo de urbanização descontrolada pelo qual vêm passando as cidades brasileiras – e não apenas
estas –, revela uma verdadeira afronta à dignidade humana. Isto porque a já destacada nota característica
desse processo, qual seja a segregação socioespacial da população de baixa renda, reflete o tratamento
desigual ao qual os indivíduos são submetidos, como se uns fossem mais cidadãos que outros.

A exposição elaborada ao longo do capítulo revela a essencialidade do respeito ao valor da
igualdade, da dignidade da pessoa humana, como pressuposto à reconstrução da ética urbana. Assim é que o
direito às cidades sustentáveis, enquanto direito confrontador desta realidade social excludente e desigual, é
tratado aqui como direito fundamental essencial à construção de um novo modelo de desenvolvimento
urbano igualitário e justo.

Para a melhor compreensão do valor embutido na concepção deste direito é que se recorre à
interpretação da teoria da justiça desenvolvida por Ronald Dworkin, fundamentada na idéia da igualdade de
recursos[79], a fim de demonstrar a imprescindibilidade da garantia ao direito às cidades sustentáveis como
forma de respeito à igualdade entre os cidadãos, o que, consequentemente, consolidará sua afirmação
enquanto direito fundamental[80].
            Primeiramente far-se-á uma breve síntese dos pressupostos teóricos firmados pelo jusfilósofo na
construção da teoria ora utilizada, para, em seguida, demonstrar sua aplicação à temática ora discutida e
firmá-la enquanto referencial para o conceito de igualdade defendido neste trabalho, e, ao final, afirmar o
direito às cidades sustentáveis enquanto direito fundamental.
            A teoria de Ronald Dworkin fundamenta-se em dois princípios gerais de justiça, quais sejam: o
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princípio da igual consideração e o princípio da responsabilidade especial. Segundo o princípio da igual
consideração, cujo respeito seria imprescindível à legitimidade de qualquer governo, o Estado é obrigado a
buscar uma forma de prover igualdade material para seus governados, em um patamar compatível ao ideal
de vida boa vigente naquela sociedade. Este princípio pressupõe que o governo deve considerar a vida de
todos intrinsecamente e igualmente valiosa, motivo pelo qual deve pautar suas ações de forma a possibilitar
que todas as vidas sejam bem-sucedidas, e não desperdiçadas. Em síntese, este princípio reflete a
necessidade de respeito à dignidade da pessoa humana[81].

Mas este princípio vem acompanhado de um contrapeso, que é o princípio da responsabilidade
especial, segundo o qual o indivíduo é responsável por suas escolhas naquilo em que lhe era permitido
optar. Isto significa que, em que pese o valor inerente à vida de todo ser humano, o Estado só poderá intervir
em situações nas quais sejam anuladas ou severamente reduzidas as possibilidades de manifestação da
vontade dos indivíduos; ou seja, nas hipóteses em que se verifique que a desigualdade resulta de escolhas
genuinamente feitas pelo próprio indivíduo atingido, não caberá propugnar-se por quaisquer ações
interventivas do Estado, ao passo que nas hipóteses em que se vislumbre que a eventual desigualdade
material existente redundou em déficit na capacidade de autodeterminação pessoal, é necessário que haja
intervenção do Estado[82].
            Diante da interação entre esses dois princípios, percebe-se que a teoria de Dworkin se pauta na
intervenção estatal limitada: o governo deve intervir para garantir condições materiais igualitárias dentro
dos limites daquilo que se considere de interesse público. No que se refere aos interesses e escolhas
pessoais, não há por que existir ingerência estatal, desde que esses interesses ou escolhas não prejudiquem a
própria sociedade naquilo que for considerado essencialmente comum a todos os cidadãos[83].

Álvaro de Vita, ao interpretar a teoria igualitária de Ronald Dworkin, destaca algumas questões
acerca do papel do Estado na comunidade liberal contemporânea. Afirma a existência de duas teses basilares
acerca do liberalismo enquanto doutrina política a reger a vida em sociedade:

“1) o Estado deve proteger um conjunto de direitos fundamentais do cidadão; 2) o Estado deve ser
neutro no que se refere às concepções de vida boa a que os cidadãos devotem lealdade e que se
empenhem em realizar. Essas duas teses em conjunto propõem o que pode ser chamado de a primazia
da justiça sobre o bem”[84].

 
E o mesmo autor diz mais: “ousaria dizer que o liberalismo, longe de ser uma doutrina do Estado

mínimo, é uma doutrina da intervenção estatal. (...) por razões de justiça”.[85]
            É esta concepção que fundamenta a interpretação ora apresentada, que culminará na afirmação da
fundamentalidade do direito às cidades sustentáveis.

Para ilustrar a aplicação destes dois princípios gerais de justiça e formular a sua teoria da igualdade
de recursos, Dworkin recorre à alegoria do leilão na ilha deserta, ilustrando como seria um mercado
funcionando em condições ideais, perfeitamente igualitárias. Neste cenário de Dworkin, o mercado
econômico desempenha o papel de atribuição de preços aos recursos disponíveis, os quais existem sempre
em quantidade limitada. Os requisitos essenciais para o início do funcionamento deste mecanismo de
mercado é que todos tenham igual poder aquisitivo inicial e todos tenham, também, liberdade para optar
entre quais recursos querem adquirir[86].

Conforme o próprio autor destaca, esse mecanismo de mercado, funcionando como instância supra-
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individual e independente, é essencial para que a teoria da igualdade de recursos tenha validade ética. Isto
porque o mercado faz com que os indivíduos realizem suas opções tendo a real noção da totalidade de
recursos que lhes é disponível e, ainda, do valor que determinados recursos representam para cada
indivíduo. Dessa forma, é possibilitado ao indivíduo que avalie suas escolhas de acordo com o que lhe
pareça justo adquirir, seja em relação à parcela do total, seja em relação ao custo de suas opções para a vida
de terceiros[87]. Apenas não se deve esquecer que para essa liberdade eticamente vinculada seja eficaz – ou
seja, para que os indivíduos possam formar efetivamente esse senso de justiça – é imprescindível que todos
disponham de uma da mesma capacidade aquisitiva inicial e mesma capacidade potencial para desenvolver
os recursos adquiridos[88].

É justamente isso que a teoria de Dworkin propõe: um esquema de distribuição de recursos que seja
pautado pela divisão igualitária dos mesmos. Nesse sentido, os recursos são dotados de valor intrínseco, a
igualdade é atingida pela própria distribuição de recursos, independentemente dos efeitos que isso venha
acarretar, seja no que concerne ao bem-estar que proporciona aos indivíduos, seja no referente à acumulação
de riqueza material ao longo da vida[89]. Portanto, a teoria da igualdade de recursos de Dworkin preocupa-
se com este momento específico da distribuição, que pode ser aleatoriamente definido, independentemente
do estágio de desenvolvimento da sociedade. Também por isso, a teoria pode ser utilizada como argumento
de correção de distorções de desigualdades sociais, independentemente do estágio de desenvolvimento que
dada sociedade se encontre.

O que é importante destacar acerca da formulação de Dworkin é que o autor não assume que possa
existir uma sociedade perfeitamente igualitária. Ao contrário, é justamente por saber que não é possível tal
sociedade que ele defende a existência desse mecanismo de mercado como forma de distribuição inicial dos
recursos. No momento do leilão hipotético, os indivíduos são tratados a todos com igual consideração – ou
seja, está se buscando uma forma de igualdade material entre os indivíduos. Todos têm oportunidade de
optar livremente, de acordo com seu senso de justiça.

Portanto, resta claro que a igualdade de recursos não supõe que todos acumulem a mesma quantidade
de riqueza durante a vida. Não se busca atingir a igualdade permanente de riquezas. O que a teoria defende é
a formulação de parâmetros de distribuição de recursos que levem em consideração a correção das
desvantagens individuais decorrentes de fatores alheios à vontade das pessoas e que possibilitem o
desenvolvimento igualitário, o que não significa que garanta o desenvolvimento igualitário.

A teoria da igualdade de recursos desenvolvida por Dworkin resulta na afirmação da necessidade de
concretização de um padrão de igualdade material entre os indivíduos de determinada sociedade, compatível
com o ideal de justiça vigente, o qual é variável consoante as formações sociais diversas, desde que
respeitados os princípios basilares. Por vezes, faz-se necessária a intervenção do Estado na luta pela
concretização deste ideal de igualdade e, segundo Dworkin, esta intervenção deve ocorrer quando as
situações de desigualdade forem decorrentes de opções alheia à vontade individual, ou seja, quando as
situações de desigualdade não puderem ser evitadas pelos indivíduos. Tal intervenção pode ser realizada,
inclusive, em detrimento da liberdade individual[90].

Estes pressupostos teóricos estabelecidos permitem que diante de cada caso concreto, da análise do
conceito de justiça vigente em cada sociedade, seja possível verificar-se quais recursos seriam considerados
essenciais ou não, a fim de definir em que situação seria passível a intervenção estatal para fins de correção
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de situações de desigualdade.
Dworkin não delimita o âmbito de aplicação de sua teoria no que concerne aos direitos que seriam

passíveis de intervenção estatal. A interpretação ora realizada, a partir dos pressupostos teóricos firmados
pelo filósofo, conduz à abrangência do direito às cidades sustentáveis, insculpido no art. 2º, I, da Lei
nº10.257/2001 enquanto direito fundamental passível de intervenção estatal para sua concretização,
sobretudo em situações nas quais se verifique absoluta desproporcionalidade no seu exercício e fruição,
como é o caso das situações de segregação socioespacial.

Tomando-se por premissa o princípio da igual consideração, é possível estabelecer alguns
parâmetros que permitam avaliar se determinados recursos são ou não essenciais à igualdade na sociedade
atual. Poderia se afirmar, então, que os direitos analisados no tópico anterior, enquanto elementos do direito
às cidades sustentáveis – quais sejam o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-
estrutura urbana, ao transporte e aos seviços públicos, ao trabalho e ao lazer – são recursos básicos, que
devem ser garantidos a todo e qualquer cidadão, de forma que ele possa desenvolvê-los conforme suas
convicções pessoais, suas aspirações.

A sociedade brasileira atual, porém, é essencialmente desigual, e muitos indivíduos hoje não
dispõem desses recursos. Certamente, não se pode dizer que aqueles que não dispõem do uso e gozo dos
direitos sociais, por exemplo, não o fazem porque não querem, porque não faz parte de suas aspirações
individuais usufruir de tais recursos. Trata-se aí de uma escolha pessoal genuína ou de uma circunstância de
desigualdade determinada por condições externas ao juízo valorativo do indivíduo?

Considerando que tratar os indivíduos com igual consideração requer a busca por um nível de
igualdade material, não é plausível pensar na hipótese de que os indivíduos devem ser responsabilizados por
esse tipo de escolhas, que lhes retira o exercício de direitos fundamentais. De certo, trata-se de
circunstâncias determinadas pelo “acaso”, não no sentido de imprevisibilidade, mas no sentido de serem
alheias àquilo que o indivíduo tem ingerência. Portanto, os direitos supracitados devem fazer parte daquilo
que confere igualdade aos indivíduos, merecendo políticas de correção das desigualdades relacionadas ao
seu exercício ou fruição.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente mais de 80% da população brasileira vive nas cidades e estas se tornaram o grande lócus
dos problemas relacionados à desigualdade e à exclusão social. A cidade representa hoje o lugar onde
cotidianamente os indivíduos convivem com a desigualdade, aceitando-a como indissociável do modelo
econômico-social vigente. Porém, muito já se questiona acerca da inevitabilidade dessas conseqüências
nefastas do capitalismo e o Estatuto da Cidade, ao elencar o direito às cidades sustentáveis como diretriz da
política de desenvolvimento urbano, reflete a preocupação com a busca pela concretização da justiça no
ambiente da cidade. A teoria de Ronald Dowrkin ratifica estes questionamentos, ao nos aponta vias que
possibilitam a concretização de um capitalismo atenuado, que equilibre o exercício dos direitos individuais
com a defesa dos interesses coletivos e difusos.

Em síntese, e corroborando todos os elementos anteriormente expostos, o direito às cidades
sustentáveis traduz, sobretudo, o direito de ver na cidade o reflexo de um ambiente comunitário, uma
totalidade de indivíduos que compartilham uma perspectiva ideal de justiça, e não um território fragmentado
e dividido.
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Nesse sentido, a cidade deve ser construída coletivamente e deve ser pautada pelos parâmetros de
justiça caros aos seus cidadãos, a exemplo da função social da cidade e da propriedade urbana. No momento
em que uma norma revela tal entendimento sobre a cidade, como o faz o Estatuto da Cidade, deixa
transparecer os parâmetros de justiça que devem ser utilizados na construção e desenvolvimento do espaço
urbano. Entretanto, o que se observa é que esses direitos não são aplicados, efetivados, por si só. Muitos
outros interesses interferem na concretização do direito às cidades sustentáveis, a exemplo do processo de
segregação socioespacial da população de baixa renda, ora debatido.

Ora, se o Estado deve proteger e garantir os direitos fundamentais dos indivíduos, e se o direito à
cidade é um direito fundamental, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, é perfeitamente
possível afirmar que é dever do Estado garantir aos indivíduos o seu direito à cidade, a fim de garantir a
construção de cidades mais justas.
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[2] IBGE, Censo demográfico 1940/2000. Rio de Janeiro: IBGE, 1950/2001. Dados extraídos de: Estatísticas do século XX. Rio de Janeiro: IBGE, 2007.
Disponível em www.ibge.gov.br. Acesso em 15.012.08.
[3] SOUZA, Marcelo Lopes de. Alguns aspectos da dinâmica recente da urbanização brasileira. In: FERNANDES, Edésio (org). Brasil urbano. Rio de
Janeiro: Mauad, 2004. p. 58
[4] Ingo Sarlet, numa aproximação conceitual, define dignidade da pessoa humana como “a qualidade intínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano
que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir condições existenciais
mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em
comunhão com os demais seres humanos”. In: SARLET, Ingo W. Dignidade da Pessoa Humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de
1988. 6.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p.63
[5] MATTOS, Liana Portilho (org.). Estatuto da Cidade Comentado. Belo Horizonte: Mandamentos: 2002. p.86-87.
[6] MARTINS, Tais. O conceito de desenvolvimento sustentável e seu contexto histórico: algumas considerações. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 382, 24
jul. 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5490>. Acesso em: 27 maio 2008.
[7] Ministério do Meio Ambiente – Agenda 21: o que é Agenda 21? Disponível em <www.mma.gov.br>. Acesso em: 26 maio 2008.
[8] Wikipedia. Desenvolvimento sustentável. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel>. Acesso em: 30 maio
2008.
[9] Desde a década de 1970 Sachs está envolvido em discussões acerca das limitações do crescimento econômico em face do meio ambiente. Foi assessor
chefe do secretariado geral das Nações Unidas nos preparativos da Conferência de Estocolmo, em 1972, e desde então vem trabalhando questões vinculadas
ao ecodesenvolvimento em diversos países. Desde 1990 é assessor da Unesco no programa de Cooperação Sul-Sul para ecodesenvolvimento nos trópicos
úmidos. Entre 1991 e 1992 participou ativamente da preparação da “Rio-92” como assessor especial do Secretariado da ONU para o Meio Ambiente e
Desenvolvimento. Na condição de assessor da Secretaria da Amazônia Legal do Ministério do Meio Ambiente brasileiro, trabalhou na elaboração da agenda
21 para a Amazônia. Desde 1996 é membro da Comissão para o Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Meio Ambiente francês. In: SACHS, Ignacy.
Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. pp.89-92.
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Report of the Hague Symposium on “Sustainable development: from concept to action”. United Nations, 1992.
[11] O tema da sustentabilidade nos assentamentos humanos já compunha a pauta de discussões internacionais desde a década de 1970. Entretanto, A
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e desenvolvimento e os documentos elaborados durante sua realização são adotados aqui como marco
temporal inicial, devido a importância que esta reunião assumiu em razão do número significativo de países que participou e aderiu aos seus princípios. Em
1992, mais de 170 países, dentre eles o Brasil, firmaram compromisso no sentido de implementar ações voltadas à promoção da sustentabilidade em diversos
âmbitos de atuação, consolidando a internacionalização do debate sobre o desenvolvimento sustentável. Posteriormente à Habitat II em Istambul, o tema
compôs a pauta da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, ocorrida em Joanesburgo no ano de 2002, bem como é tema permanente do Fórum
Social Mundial.
[12] Sobre o histórico da discussão para formulação do conceito de cidades sustentáveis no Brasil, e a influência desta experiência na internacionalização do
debate, ver: GRAZIA, de Grazia. Estatuto da Cidade: uma longa história com vitórias e derrotas. In: OSÓRIO, Letícia Marques (org.). Estatuto da Cidade e
reforma urbana: novas perspectivas para as cidades brasileiras. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2002. pp.15-37; OSÓRIO, Letícia Marques.
Direito à cidade como Direito Humano coletivo. In: FERNANDES Edésio; ALFONSIN, Betânia (org.). Direito urbanístico: estudos brasileiros e
internacionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. pp.193-214; SAULE JÚNIOR, Nelson. A relevância do direito à cidade na construção de cidades justas,
democráticas e sustentáveis.  In: SAULE JÚNIOR, Nelson (org.) Direito urbanístico: vias jurídicas das políticas urbanas. Porto Alegre: Sérgio Antônio
fabris, 2007. pp.27-65.
[13] Para uma síntese do processo de urbanização brasileira, conferir: FERNANDES, Edésio. Direito e urbanização no Brasil. In: FERNANDES, Edésio.
Direito urbanístico. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. pp.203-232.; GRAZIA, Grazia de; QUEIROZ, Leda Lúcia R. F.. A sustentabilidade do modelo urbano
brasileiro. In: GRAZIA, Grazia de (et alli.). O desafio da sustentabilidade urbana. Rio de Janeiro: Projeto Brasil Sustentável e Democrático FASE/IBASE,
2001. pp.13-81; LEAL, Rogério Gesta. Direito urbanístico: condições e possibilidades da constituição do espaço urbano. Rio de Janeiro: Renovar,
2003.pp.15-25.
[14] LEAL, Rogério Gesta. op. cit, pp.22-25.
[15] Edésio Fernandes é um autor que enfatiza bastante o papel do direito e da legislação urbanística no processo de exclusão socioespacial da população de
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baixa renda. O autor critica o paradigma liberal que determinou a proteção irrestrita aos direitos de propriedade durante muitos anos no Brasil, elogiando e
reivindicando a efetividade do princípio da função social da propriedade como mecanismo de transformação do cenário urbano brasileiro. Alguns textos em
que o autor trabalha este tema: A nova ordem jurídico-urbanística no Brasil. In: FERNANDES Edésio; ALFONSIN, Betânia (org.). Direito urbanístico:
estudos brasileiros e internacionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.pp.3-23; Do Código Civil de 1916 ao Estatuto da Cidade: algumas notas sobre a
trajetória do Direito Urbanístico no Brasil. In: MATTOS, Liana Portilho (org.) Estatuto da Cidade comentado. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002.
pp.31-64; Direito urbanístico e política urbana no Brasil: uma introdução. In: FERNANDES, Edésio (org.). Direito urbanístico e política urbana no Brasil.
Belo horizonte: Del Rey, 2001. pp.9-51; Direito do urbanismo: entre a “cidade legal” e a “cidade ilegal”. Direito e urbanização no Brasil. In: FERNANDES,
Edésio. Direito urbanístico. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. pp.3-11; pp.203-232.  No mesmo sentido, Letícia Marques Osório e Jacqueline Menegassi
sublinham o papel do urbanismo tecnicista e da legislação elitista no processo de “diferenciação hierárquica dos espaços”, favorecendo a atuação de
especuladores imobiliários e excluindo a população de baixa rendo do acesso à cidade. In: OSÓRIO, Letícia; MENEGASSI, Jacqueline. A reapropriação das
cidades no contexto da globalização. In: OSÓRIO, Letícia Marques (org.). Estatuto da Cidade e reforma urbana: novas perspectivas para as cidades
brasileiras. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2002. pp.43.
[16] Além deste, foram reconhecidos também como princípios da reforma urbana: a gestão democrática da cidade, e a função social da cidade e da
propriedade.
[17] Sobre a importância do Movimento Nacional pela Reforma Urbana no processo de reconhecimento constitucional do direito à cidade: GRAZIA, de
Grazia. Estatuto da Cidade: uma longa história com vitórias e derrotas. In: OSÓRIO, Letícia Marques (org.). Estatuto da Cidade e reforma urbana: novas
perspectivas para as cidades brasileiras. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2002. pp.15-37; SAULE JÚNIOR, Nelson. A relevância do direito à cidade
na construção de cidades justas, democráticas e sustentáveis. In: SAULE JÚNIOR, Nelson (org.) Direito urbanístico: vias jurídicas das políticas urbanas.
Porto Alegre: Sérgio Antônio fabris, 2007. pp.27-65.
[18] GRAZIA, de Grazia. Estatuto da Cidade: uma longa história... op.cit., p.17.
[19] O capítulo “Da Política Urbana” da Constituição Federal é composto pelos artigos 182 e 183. O caput do art. 182 comporta a seguinte redação: Art.
182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.” BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil. Disponível em www.planalto.gov.br. Acesso em 07/01/2009.
[20] No mesmo sentido, Rogério Gesta Leal expõe que “Falar-se, pois, de função social da cidade no Brasil, em especial a partir da Constituição de 1988,
significa reconhecer o custo social do modelo de desenvolvimento imposto à cidadania nacional e, a partir disso, dimensionar as prioridades federais,
estaduais e municipais no que tange às políticas de gestão dos interesses efetivamente públicos” (grifo nosso). In: LEAL, Rogério Gesta. op. cit., p.41.
[21] Liana Portilho Mattos ressalta que, a despeito desta condicionante imposta às normas constitucionais, é inegável o avanço que elas representaram em
termos históricos. In: Estatuto da Cidade Comentado. op.cit. p.80. Conforme nota 6 supra, Edésio Fernandes é um dos autores que mais enfatiza a
dimensão jurídica no processo de desenvolvimento urbano. Assim, da mesma forma como critica o ordenamento anteriormente vigente, festeja a nova ordem
jurídico-urbanística inaugurada com a Constituição Federal de 1988. Sobre a importância das normas constitucionais para o desenvolvimento urbano,
conferir: DIAS, Daniella. Desenvolvimento urbano: princípios constitucionais. Curitiba: Juruá, 2005.
[22] Como exemplos, veja-se alguns princípios elencados na Declaração: Princípio 1. Os seres humanos estão no centro das preocupações com o
desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza. Princípio 5. Todos os Estados e todos os
indivíduos, como requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável, irão cooperar na tarefa essencial de erradicar a pobreza, a fim de reduzir as
disparidades de padrões de vida e melhor atender às necessidades da maioria da população do mundo. Organização das Nações Unidas. Declaração do Rio
de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Disponível em www.viatecivilis.org.br. Acesso em ___________________.
[23] Em diversos de seus enunciados, a Agenda 21 manifesta esta abordagem. Ver: Agenda 21. Disponível em www.cidades.gov.br. Acesso em 12/12/2008.
[24] Princípios Fundamentais. Direito à cidadania: Entendido como a participação dos habitantes das cidades e povoados na condução de seus destinos.
Inclui o direito à terra, aos meios de subsistência, à moradia, ao saneamento, à saúde, à educação, ao transporte público, à alimentação, ao trabalho, ao lazer, à
informação. Inclui também o direito à liberdade de organização; o respeito aos imigrantes e o reconhecimento de sua plena cidadania; a preservação da
herança histórica e cultural; o respeito aos imigrantes e o reconhecimento de sua plena cidadania; a preservação da herança histórica e cultural e o usufruto de
um espaço culturalmente rico e diversificado, sem distinções de gênero, nação, raça, linguagem e crenças. Gestão democrática da cidadania: Entendida
como a forma de planejar, produzir, operar e governar as cidades e povoados submetida ao controle e participação da sociedade civil, destacando-se como
prioritário o fortalecimento e autonomia dos poderes públicos locais e a participação popular. Função social da cidade e da propriedade: Entendida como a
prevalência do interesse comum sobre o direito individual de propriedade, como o uso socialmente justo do espaço urbano para que os cidadãos se apropriem
do território, democratizando seus espaços de poder, de produção e de cultura dentro de parâmetros de justiça social e da criação de condições
ambientalmente sustentáveis. In: Por cidades, vilas e povoados, justos, democráticos e sustentáveis. Disponível em www.viatecivilis.org.br
[25] A primeira Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos, Habitat I, foi realizada em Vancouver, Canadá, em 1976.
[26] Declaração de Istambul sobre Assentamentos Humanos. Disponível em: www.unhabitat.org. Acesso em: 12/12/2008.
[27] O documento traz a expressão “assentamentos humanos” como forma de abranger toda e qualquer localidade onde se encontrem grupos humanos
reunidos organizadamente. Logo, esta expressão abrange também o conceito de cidades, centros urbanos, podendo ser utilizados como sinônimos ao longo
deste trabalho, uma vez que o objetivo é tratar da sustentabilidade dos assentamentos humanos urbanos.
[28] Habitat Agenda. 42. We commit ourselves to the goal of sustainable human settlements in an urbanizing world by developing societies that will make
efficient use of resources within the carrying capacity of ecosystems and take into account the precautionary principle approach, and by providing all people,
in particular those belonging to vulnerable and disadvantaged groups, with equal opportunities for a healthy, safe and productive life in harmony with nature
and their cultural heritage and spiritual and cultural values, and which ensures economic and social development and environmental protection, thereby
contributing to the achievement of national sustainable development goals. Disponível em www.unhabitat.org. Acesso em: 15.01.2009
[29] Habitat Agenda. 43. We further commit ourselves to the objectives of: (a) Promoting, as appropriate, socially integrated and accessible human
settlements, including appropriate facilities for health and education, combating segregation and discriminatory and other exclusionary policies and practices,
and recognizing and respecting the rights of all, especially of women, children, persons with disabilities, people living in poverty and those belonging to
vulnerable and disadvantaged groups;
[30] Habitat Agenda. 43 (..)(c) Integrating urban planning and management in relation to housing, transport, employment opportunities, environmental
conditions and community facilities;
[31] Sobre a inextrincável conexão entre os direitos à moradia e às cidades sustentáveis, Nelson Saule Jr ressalta que “o reconhecimento do direito à moradia
na Agenda Habitat – que é o documento oficial da Conferência, contendo um conjunto de compromissos para os países promoverem medidas que
modifiquem as condições de desigualdade e de violações de direitos nos assentamentos humanos – foi um passo embrionário para a construção do direito à
cidade na esfera internacional”. SAULE JR, Nelson. A relevância do direito à cidade... op cit, p.36. A relevância atribuída ao direito à moradia foi
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determinante para seu reconhecimento no texto constitucional brasileiro como um direito fundamental social, tendo sido incorporado ao art. 6º da
Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional nº26, editada em fevereiro de 2000.
[32] Logo após a aprovação da Constituição Federal de 1988, o senador Pompeu de Souza deu entrada no Projeto nº 181/89, denominado Estatuto da Cidade,
posteriormente convertido no Projeto de Lei nº5.788/90. A tramitação deste PL no Congresso Nacional contou com a atuação de diversos setores da
sociedade, tanto favoráveis, quanto contrários à sua aprovação. Conforme destaca Grazia de Grazia, “Em 10 de julho de 2001, o projeto teve a sanção
presidencial. O período entre a aprovação no Senado e a sanção foi de muita tensão. Sabíamos que havia questões polêmicas, que contrariavam interesses
de setores imobiliários e do Governo Federal, mas que eram favoráveis aos setores excluídos.” In: GRAZIA, Grazia de. Estatuto da cidade... op cit. p.32.
[33] O art.1º do Estatuto da Cidade possui a seguinte redação: Art. 1º. Na execução da política urbana, de que tratam os artigos 182 e 183 da Constituição
Federal, será aplicado o previsto nesta Lei. Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem
pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do
equilíbrio ambiental. BRASIL. Lei nº10.257, de 2001.
[34] Nesse sentido, Edésio Fernandes afirma que a utilização plena dos ditames contidos no estatuto da Cidade dependem da compreensão correta do que
significa vincular a política urbana ao cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade. Segundo este autor, com o Estatuto, “os municípios terão
melhores condições para interferir diretamente e reverter em alguma medida o padrão e a dinâmica dos mercados imobiliários produtivos formais, informais,
e, sobretudo, especulativos que, tal como operam hoje, têm determinado o processo crescente de exclusão social e segregação espacial nas cidades
brasileiras”, servindo de suporte à “construção de uma nova ordem urbana que seja ao mesmo tempo economicamente mais eficiente e politicamente mais
justa e sensível às questões sociais e ambientais das cidades”. FERNANDES, Edésio. Um novo estatuto para as cidades brasileiras In: OSÓRIO, Letícia
Marques (org.). Estatuto da Cidade e reforma urbana... op. cit., pp.9-10.
[35] Sobre a função social da cidade, diversos autores a trabalham como valor fundante de uma “nova ética urbana” que direcionará a sociedade em busca de
espaços urbanos mais justos e solidários, entre eles: OSÓRIOS, Letícia Marques; MENEGASSI, Jacqueline. A reapropriação das cidade... op.cit., p.46;
SAULE Jr., Nelson. A relevância do direito à cidade... op.cit., p.55. Rogério Gesta Leal faz excelente síntese sobre os requisitos ao cumprimento da função
social da cidade: “Salvo melhor juízo, a concretização da função social da cidade, ao menos no Brasil, precisa ser condizente com os demais princípios e
objetivos fundamentais do Estado Brasileiro, insertos no Texto Política vigente, o que significa pressupor o exercício da cidadania na definição das ações
voltadas para este sentido, maximizando a realização da justiça social e a busca de uma sociedade justa e solidária, tudo mediado pela responsabilidade
compartida do Poder Público, mercado e sociedade civil organizada”. In: LEAL, Rogério Gesta. op.cit, p.42. Para compreensão das diversas facetas das
funções sociais da cidade, ver: DIAS, Daniella S. op.cit pp.150-160.
[36] Apesar de já ter sido previsto na Constituição de 1934, o princípio da função social da propriedade se consolidou com a Constituição Federal de 1988
que, além de enunciá-lo, previu mecanismos de sanção em caso de seu descumprimento, a exemplo das limitações urbanísticas como as restrições, servidões e
desapropriaçãoes. Sobre o tema, ler: MATTOS, Liana Portilho. Limitações urbanísticas à propriedade. In: FERNANDES, Edésio. Direito Urbanístico e
política urbana no Brasil. Op cit... pp.55-75.
[37] Relembrando as lições de Migual Reale, a validade da norma jurídica desdobra-se em três planos: a validade formal ou técnico-juridica, também
denominada vigência, e que se traduz pela obrigatoriedade de obediência a uma regra de direito em razão desta haver preenchido os requisitos
imprescindíveis ao seu processo de elaboração; a validade social, efetividade ou eficácia, que traduz o reconhecimento social de determinada regra jurídica
como condizente com os padrões culturais; e a validade ética, que abrange a validade do valor fundamental inspirador de determinada norma. In: REALE,
Miguel. Da validade da norma jurídica. Lições preliminares de direito. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. pp.105-116.
[38] Tempo de tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional. Vide nota 89.
[39] No mesmo sentido, Rogério Gesta Leal afirma que o Estatuto da Cidade constitui um excelente referencial normativo à ordenação do espaço urbano,
direcionando aspectos importantes dos objetivos e finalidades da própria existência da cidade. Destaca o autor, entretanto, que aprovação da Lei não tem o
condão de produzir os efeitos por ela almejados, sendo necessário buscar mecanismos que efetivem este novo ideal de vida urbana, mais humana e solidária.
In: LEAL, Rogério Gesta. op.cit., pp.79-84.
[40] Esta é a constatação feita por percepção de Edésio Fernandes. Do Código Civil de 1916 ao Estatuto da Cidade. In: MATTOS, Liana Portilho. Estatuto
da Cidade... op.cit, pp.51-53
[41] SAULE Jr., Nelson. O direito à moradia como responsabilidade do Estado Brasileiro. In: SAULE JR, Nelson. Direito à cidade: trilhas legais...op.cit.,
p.78.
[42] Sobre o descompasso entre as demandas populares por moradia e oferta do mercado formal imobiliário, Jacqes Távora Alfonsin ressalta que é
interessante cotejarmos diferentes ritmos de aproveitamento do solo nas cidades: o primeiro é das empresas imobiliárias, que tratam o solo urbano como
simples mercadoria e utilizam-no conforme seu juízo e conveniência, nos termos da chamada livre iniciativa empresarial; o segundo é a o das pessoas
excluídas das oportunidades de acesso formal à terra urbana, que adensam os espaços urbanos “sobrantes” e garantem seu direito de morar, ainda que de
forma insegura, insalubre, e sem respeito à sua dignidade. Este descompasso permite avaliar, segundo o autor, a eficiência da princípio da função social da
propriedade em regular os processos de uso e ocupação do solo em prol do bem comum. ALFONSIN, Jacques Távora. Breve apontamento  a função social da
propriedade e da posse urbanas à luz do novo Estatuto da Cidade. In: OSÓRIO, Letícia Marques (org.) Estatuto da Cidade e Reforma Urbana... op.cit.,
pp.61-76
[43] É o que afirma Nelson Saule Jr: “O direito à moradia derivado de um nível de vida adequado, configura sua indivisibilidade e interdependência e
inter-relacionamento como direito humano, por exemplo, com o direito de liberdade de escolha de moradia...”. SAULE JR, Nelson. O direito à moradia
como responsabilidade... op.cit.p.77. Ora, se o que se busca sustentar aqui é o direito de todo e qualquer indivíduo à terra urbana e à moradia, não faria
sentido vincular a possibilidade de escolha do local de moradia ao poder aquisitivo. Lógico que este direito não poderá ser exercido arbitrariamente, estando
limitado, sobretudo, pelo direito dos demais cidadãos, bem como pelas possibilidades territoriais efetivas.
[44] É a posição defendida por Letícia Marques Osório, ao tratar da democratização da gestão urbana. In: MATTOS, Liana Portilho. Estatuto da Cidade...
op.cit.75
[45] É o que revela, em síntese, Miracy Gustin, ao se referir às “espacialidades invisíveis” urbanas, decorrentes do processo de exclusão socioterritorial, como
ambientes de permanente anulação da cidadania dos seus moradores, devido ao enfraquecimento de seu sentimento de pertencimento territorial ao conjunto
da cidade. A autora atribui este fenômeno à supervalorização da garantia dos direitos civis e políticos, em detrimento da garantia dos direitos sociais nas
cidades. GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa. A cidade ilegal – espaço de anulação de cidadania. In: BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. As cidades da
cidade. Belo Horizonte: UFMG, 2006. pp.157-169.
[46] Vide página 7 e 8, supra.
[47] BRASIL. Lei nº6.766/79. Dispões sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras provicências. Interessante notar que o Projeto de Lei nº3.0572000,
que tramita no Congresso Nacional com vistas à substituição da Lei nº6.766/79, define infraestrutura básica como “os equipamentos de abastecimento de
água potável, disposição adequada do esgoto sanitário, distribuição de energia elétrica e sistema de manejo de águas pluviais”, colocando a título de
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infraestrutura complementar os serviços de pavimentação e iluminação pública. De certo que essa diferenciação poderá vir a contribuir para uma
permanência na diferenciação dos espaços urbanos, uma vez que há grande probabilidade de que os espaços habitados por população de baixa renda sejam
dotados apenas de infraestrutura básica.
[48] BRASIL. Lei nº11.445/2007. Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - saneamento básico : conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações
operacionais de: a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água
potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-
estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu
lançamento final no meio ambiente; c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de
coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; d)
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de
transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.
[49] GRAZIA, Grazia de; QUEIROZ, Leda Lúcia R.F. A sustentabilidade do modelo urbano brasileiro. Op.cit.p.47.
[50] HAONAT, Ângela Issa. O direito ambiental em face da qualidade de vida: em busca do trânsito e do transporte sustentáveis. São Paulo: RCS,
2007. p.124.
[51] BARROS, Henrique Lins de. População, transporte e informação In: BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. Op.cit., pp.101-112.
[52] HAONAT, Ângela Issa. Op.cit., p.144.
[53] Ibidem, p.170.
[54] Ver: Constituição da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e seu anexo (Declaração da Filadélfia). Disponível em www.oitbrasil.org.br. Acesso
em 09/06/2009.
[55] É o que se depreende da leitura dos artigos a seguir trascritos: Artigo XXIII 1.  Todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a
condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 2. Todo homem, sem qualquer distinção tem direito a igual remuneração, por
igual trabalho. 3. Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência
compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Artigo XXV 1. Todo homem tem direito a um
padrão de vida capaz e assegurar a se e à sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais
indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em
circunstâncias fora do seu controle. ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em www.onu-brasil.org.br. Acesso em 09/06/2009.
[56] BRASIL. Constituição Da República Federativa do Brasil. Art. 6º Para além da polêmica sobre a fundamentalidade dos direitos sociais, o direito às
cidades sustentáveis terá sua fundamentalidade defendida posteriormente, a partir de construções filosóficas que se apresentarão de forma totalmente
independente à discussão sobre se os direitos sociais são ou não direitos fundamentais, discussão esta que não será abordada neste trabalho.
[57] Para exemplos de estratégias conjugadas, ver: GRAZIA, Grazia de; SANTOS, Alexandre Mello; MOTTA, Athayde. Estratégias para a construção da
sustentabilidade urbana. In: GRAZIA, Grazia de; QUEIROZ, Leda. op.cit., p.125 e seguintes. Os autores relacionam a precarização das condições de
emprego com a deterioração das condições de vida nas cidades, e elencam diversas alternativas estratégias da melhoria de ambos os cenários, por exemplo:
“explorar novas profissões ligadas às questões ambientais, tanto no campo como na cidade. Os problemas ambientais urbanos podem ser possibilidades
de redá que já vem sendo exploradas e podem ser ampliadas. As novas atividades para tratar dos problemas urbano-ambientais podem aproximar os
assentamentos de baixa renda e os espaços com meio ambiente natural e poderá tornar estas populações nos maiores candidatos a guardiões deste
patrimônio natural, imprescindível para que a qualidade do ambiente propicie condições adequadas de vida para todos”.
[58] É o que nos revela a Convenção da OIT sobre os princípios fundamentais do trabalho e seu seguimento, de 1998, que dispõe inicialmente que:
Considerando que a criação da OIT procede da convicção de que a justiça social é essencial para garantir uma paz universal e permanente; Considerando que
o crescimento econômico é essencial, mas não suficiente, para assegurar a eqüidade, o progresso social e a erradicação da pobreza, o que confirma a
necessidade de que a OIT promova políticas sociais sólidas, justiça e instituições democráticas; Considerando, portanto, que a OIT deve hoje, mais do que
nunca, mobilizar o conjunto de seus meios de ação normativa, de cooperação técnica e de pesquisa em todas as áreas de sua competência e, em particular, no
emprego, a formação profissional e as condições de trabalho, para garantir que no âmbito de uma estratégia global de desenvolvimento econômico e
social, as políticas econômicas e sociais se reforcem mutuamente para a criação de um desenvolvimento sustentável de ampla base; Considerando
que, com o objetivo de manter o vínculo entre progresso social e crescimento econômico, a garantia dos princípios e direitos fundamentais no
trabalho reveste-se de especial significado ao assegurar aos próprios interessados a possibilidade de reivindicar livremente e em igualdade de
oportunidades uma participação justa na riqueza para a qual têm contribuído para gerar, assim como a de desenvolver plenamente seu potencial
humano.
[59] ONU. Declaração Universal do Direitos Humanos. Artigo XXIV. Disponível em www.onu-brasil.org.br. Acesso em 09/06/09.
[60] Milton Santos utiliza a cidade de São Paulo como exemplo, para demonstrar a tendência das grandes cidades em concentrar os equipamentos de lazer
nas áreas centrais, em detrimento das áreas periféricas, obstaculizando, assim, o acesso daqueles residem distante do centro. In: SANTOS, Milton. O espaço
do cidadão. 7.ed. São Paulo: Edusp, 2007. pp.116-117. Um outro estudo, realizado por Christianne Luce Gomes, realiza um apanhado histórico da
compreensão do lazer na cidade, até chegar aos dias atuais e demonstrar como a predominância do setor privado na indústria do lazer tem determinado a
exclusão de grande parte da população do exercício deste direito. GOMES, Christianne Luce. Lazer e Cidade. In: BRANDÃO, Carlos Antônio Leite.
Op.cit.pp.171-184.
[61] Sobre a deterioração do espaço público, Martônio Mont’Alverne Barreto Lima e Linda Maria das Pontes Gondim apontam a o processo de expansão
periférica e segregação social da população de baixa renda, concomitantemente a melhoria das condições de habitalidade dos bairros ocupados pela
população de maior poder aquisitivo, como fatores geradores de problemas com o trânsito e o transporte, bem como pelo aumento da criminalidade nas áreas
públicas urbanas, ocasionando a generalização do medo e a busca obcessiva por segurança, expressas numa tendência de privatização dos espaços
anteriormente tidos como públicos, como áreas de circulação, de lazer, de experimentação cultural, etc. Isto tem impacto direto nas condições para o exercício
da cidadania, conforme destacam os autores neste trecho: “A segregação socioespacial nas grandes cidades, associada à exclusão social e à violência
crescentes, remetem a uma questão-chave para a governabilidade urbana e para ao próprio convívio entre os citadinos: como garantir a sociabilidade
entre os moradores de uma cidade, se eles estão cada vez mais apartados entre si, em razão de suas carências, de seus medos, de sua prepotência ou
subordinação? Se não há condições para uma convivência não violenta, como assegurar condições mínimas  para o exercício dos direitos de cidadania?”.
LIMA, Martônio Mont’Alverne B. de; GONDIM, Linda Maria das P. Espaço público e direitos de cidadania na cidade contemporânea. In: RORIGUES,
Francisco Luciano Lima (org.). Estudos de direito constitucional e urbanístico em homenagem à Prof. Magnólia Guerra. São Paulo: RCS editora,
2007.  pp. 421-445.
[62] Esta compreensão de cidadania decorre do conceito apresentado por Marcelo Neves, que define-a como “integração jurídica igualitária na sociedade,
implicando direitos neutralizadores das eventuais desigualdades econômicas e políticas”. NEVES, Marcelo. Entre subintegração e sobreintegração: a
cidadania inexistente. In: FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE. Revista Academia. Recife: Universidade Federal de Pernanbuco, 1992 n.LXXV. p. 95.
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[63] Sobre a abordagem multidimensional da democracia, ver: VIEIRA, José Ribas. A cidadania: sua complexidade teórica e o Direito. Brasília: Revista
de Informação legislativa. Ano 34. N.135. Jul-Set1997. pp.219-224.
[64] Primeiramente identificados com os direitos civis, os direitos de cidadania posteriormente incorporaram os direitos políticos e também os direitos
sociais, nos séculos XVIII e XIX.  Mais recentemente, passaram a incluir os direitos difusos e coletivos, como o direito ao meio ambiente equilibrado. Para
um breve histórico da construção dos direitos de cidadania, ver: PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Cidadania e res publica: a emergência dos direitos
republicanos. Brasília: Revista Informação Legislativa. Ano 34. N. 136. Out-dez 1997. pp.286-318; NEVES, Marcelo. Entre subintegração e
sobreintegração... op.cit. pp.77-103.
[65] Marcelo Neves fala que as diferentes relações estabelecidas entre os indivíduos e os direitos garantidos no ordenamento jurídico daria origem ao que ele
chama de subcidadãos - aqueles indivíduos que não têm acesso aos direitos garantidos, mas que são obrigados a arcar com os deveres legalmente impostos a
si – e sobrecidadãos, que são aqueles cujo poder e influência permite que adaptem as regras aos seus interesses, experimentando mais os direitos do que os
deveres estabelecidos. NEVES, Marcelo. Entre subintegração e sobreintegração... op.cit.87-89. O mesmo autor fala, ainda, que o exercício da cidadania
pressupõe a inserção do indivíduo em uma comunidade política, norteada por um ideal comum. No mesmo sentido, Luiz Carlos Bresser Pereira expõe que o
Estado, Direito e Cidadania são categorias interdependentes na medida em que os dois primeiros se articulam no estabelecimento da ordem que garante a
liberdade e a justiça, e o ambiente social conformado a partir da interação destas três esferas de garantia é o que possibilita o exercício da cidadania.
PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Op.cit., p.288. Note-se que os dois autores citados apresentam concepções diversas de cidadania, na medida em que o
primeiro enfatiza a igualdade, enquanto o segundo, a liberdade. Entretanto, ambos demonstram a importância da atuação Estatal, por meio do ordenamento
jurídico, para a garantia do exercício da cidadania e o alcance da justiça social. 
[66] Ratificando a vinculação entre ambos, Luiz Carlos Pereira Bresser afirma que os direitos de cidadania foram unificados, em meados do século XX, sob
o signo dos Direitos Humanos, por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, tendo suas forças teórica e prática potencializadas ao
serem vinculados ao respeito à dignidade humana.  PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Op.cit, p.292.
[67] CRFB art 1º, III.
[68] “É o Estado que existe em função da pessoa humana, e não o contrário, já que o ser humano constitui a finalidade precípua, e não o meio, da atividade
estatal.”. SARLET, Ingo W. Dignidade da Pessoa Humana e direitos fundamentais na Constituição de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
p.69
[69] Para um breve histórico da construção do conceito de dignidade da pessoa humana, ver: RABENHORST, Eduardo Ramalho. Dignidade humana e
moralidade democrática. In: Dignidade humana e moralidade democrática. Brasília: Brasília Jurídica, 2001; SARLET, Ingo W. Conteúdo e significado da
noção de dignidade da pessoa humana. In: Dignidade da pessoa humana e direitos... op.cit., pp.29 e segs.
[70] A formulação kantiana acerca da dignidade da pessoa humana encontra-se explanada em: KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos
costumes.  Lisbos: Edições 70, 1995.
[71] DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Preâmbulo. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os
membros da família humana e d seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo; (...) ARTIGO I. Todos os
homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros em espírito de
fraternidade.
[72] Nem sempre a dignidade esteve associada à igualdade. Na antiguidade clássica, por exemplo, era admitida a existência de diferentes níveis de dignidade.
O ideário cristão introduziu a retórica da igualdade entre os seres humanos, uma vez que todos eram tidos como inferiores a Deus. A partir de Kant a
igualdade passa a ser tratada como um antecedente lógico do reconhecimento dos seres humanos enquanto seres distintos dos demais em razão de sua
autonomia individual. Atualmente, é consenso que o dignidade e igualdade são conceitos indissociáveis. Neste sentido: RABENHORST, Eduardo Ramalho.
Op.cit., p.27 e segs.; MAURER, Beatrice. Notas sobre o respeito à dignidade da pessoa humana...ou pequena fuga incompleta em torno de um tema central.
In: SARLET, Ingo W. Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. pp.61-
87. A concepção de igualdade presente neste trabalho será elucidada no tópico a seguir, para fins de consolidação da fundamentalidade do direito às cidades
sustentáveis.
[73] SARLET, Ingo W. Dignidade da pessoa humana... op.cit., p.50.
[74] É assente que, a despeito do consenso sobre a importância do reconhecimento do princípio da dignidade, ainda inexiste consenso sobre seus conteúdo e
os limites de sua aplicação prática.
[75] “A norma que estabelece o direito as cidades sustentáveis tem seu fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana e da soclidadariedade,
preconizados pela Constituição Federal”. MATTOS, Liana Portilho  Capítulo I. Diretrizes Gerais. In: Estatuto da cidade comentado. op.cit, p.87. No
mesmo sentido, Carla Canepa afirma que “a política urbana fixada pelo Estatuto, tem, ao fim e ao cabo, como objetivo, ordenar a cidade em proveito da
dignidade humana”. CANEPA, Carla. Cidades sustentáveis... op.cit., p.218.
[76] SARLET, Ingo. . Idem, p.99.
[77] Rogério Gesta Leal afirma que o objetivo do direito urbanístico hoje – cuja fase ele denomina de direito urbanístico humanista - é a boa organização do
território, a melhor organização possível, que tome por parâmetros princípios igualitários na promoção do bem-estar dos cidadãos. LEAL, Rogério Gesta.
op.cit.,p.147.
[78] SAULE, Nelson. A relevância do direito à cidade na construção de cidades.... op.cit., p.50.
[79] DOWRKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade. São Paulo: Martins Fontes, 2005. pp. 3-427. Insta destacar que as
reflexões desenvolvidas nesta secção são pessoais e resultam de interpretações próprias acerca da teoria da igualdade de recursos apresentada por Dworkin na
obra referenciada.
[80] Importante destacar que Ronald Dworkin não trabalha temas relacionados ao Direito Urbanístico, e que as conclusões aqui apresentadas são fruto de
interpretação e reflexão pessoal da autora deste trabalho a partir da construção filosófica do autor.
[81] No intróito da obra de Ronald Dowkin ora referenciada, o jusfilósofo expõe os dois princípios fundamentais de sua concepção. O princípio da igual
consideração – denominado pelo autor de princípio da igual importância – aduz que “é importante, de um ponto de vista objetivo, que a vida humana seja
bem-sucedida, e não desperdiçada, e isso é igualmente importante, daquele ponto de vista objetivo, para cada vida humana”. DOWKIN, Ronald. A igualdade
é importante?. A virtude soberana. Op.cit., p.XV.
[82] Continuando o excerto transcrito na nota anterior, Dworkin afirma: “O segundo é o princípio da responsabilidade especial: embora devamos todos
reconhecer a igual importância objetiva do êxito da vida humana, uma pessoa tem responsabilidade especial e final por esse sucesso – a pessoa dona de tal
vida”. Ibidem. Assim é que o autor sintetiza: “O primeiro princípio requer que o governo adote leis e políticas que garantam que o destino de seus cidadãos,
contanto que o governo consiga atingir tal meta, não dependam de quem eles sejam – seu histórico econômico, sexo, raça ou determinado conjunto de
especializações ou deficiências. O segundo princípio exige que o governo se empenhe, novamente, se conseguir, por tornar o destino dos cidadãos sensível às
opções que fizeram”. Idem, p.XVII.
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[83] Ao discutir o âmbito de aplicabilidade de sua teoria – sociedades liberais contemporâneas –, Dworkin problematiza o papel da tolerância liberal – não
interferência estatal para fins de homogeneização da ética – apresentando o contexto em que se inserem suas concepções. Para situar melhor a discussão,
importante destacar a diferença que Dworkin traça entre ética, que se refere à idéia de como se deve viver a vida, do que seja uma vida boa; e moral, que se
refere à idéia de como as pessoas devem tratar umas às outras no âmbito privado. O autor pretende demonstrar que a prática da tolerância liberal é essencial à
comunidade igualitária, no sentido de que a ética deve se restringir àquilo que efetivamente repercute nos interesses gerais da comunidade, deixando aberta às
opções individuais todas as demais questões relacionadas às liberdades pessoais, como sexualidade, por exemplo. Assim, a comunidade liberal ideal é aquela
cujos parâmetros éticos se limitam às questões em que é possível a interferência estatal sem agressão à posição igualitária e livre de nenhum indivíduo,
deixando à margem da interferência estatal as questões relacionadas estritamente às opções pessoais, desde que estas não causem prejuízos à ética
comunitária. Assim, o filósofo não apresenta um conceito definido do que seja interesse publico e do que seja interesse particular. O conteúdo destes
conceitos irá variar conforme a comunidade, e são aceitáveis desde que respeitados os parâmetros expendidos, levando-se em consideração o que é tido como
direito essencial de cada um no contexto de dada sociedade. DOWRKIN, Ronald. A comunidade liberal. Op.cit., pp.291-330.
[84] VITA, Álvaro. Justiça Liberal: argumentos liberais contra o neoliberalismo. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1993. p.12.
[85] Idem, p.15.
[86]Para ilustrar, citemos um trecho da descrição do autor sobre o leilão hipotético: “Suponhamos que um grupo de náufragos vai parar em uma ilha deserta
que tem recursos em abundância e é desabitada , e que o grupo só venha a ser resgatado depois de muitos anos. Esses imigrantes aceitam o princípio de que
ninguém tem direito prévio a nenhum dos recursos , mas que devem ser divididos igualmente entre todos (ainda não perceberam, digamos, que talvez fosse
sensato manter alguns recursos como propriedade comum de qualquer Estado que venham a criar). Também aceitam (pelo menos provisoriamente) o seguinte
teste da divisão igualitária de recursos, que chamarei de teste de cobiça. Nenhuma divisão de recursos será uma divisão igualitária se, depois de feita a
divisão, qualquer imigrante preferir o quinhão de outrem a seu próprio quinhão”. DORWKIN, Ronald. Igualdade de recursos. Op.cit., p.81.
[87] “Na igualdade de recursos, porém, as pessoas decidem que tipo de vida procurar munidas de um conjunto de informações sobre o custo real que suas
escolhas impõem a outras pessoas e, consequentemente, ao estoque total de recursos que pode ser equitativamente utilizado por elas”. Ibidem, p.86.
[88] “É claro que é supremo nesse argumento, e nessa conexão entre o mercado e a igualdade de recursos, que as pessoas entrem no mercado em igualdade de
condições. O leilão da ilha deserta não teria evitado a cobiça, e não teria atrativo como solução do problema da divisão igualitária dos recursos, se os
imigrantes tivessem lutado na ilha com quantias diferentes de dinheiro no bolso, os quais tinham liberdade de usar no leilão, ou se aluem tivesse roubado
conchas de outras pessoas.”. Ibidem, p.87.
[89] “Nossa teoria não supõe que uma divisão equânime dos recursos  seja apropriada em determinado momento da vida de alguém, mas não em qualquer
outro. Argumenta apenas que os recursos disponíveis para essa pessoa devem ser em virtude dos recursos disponíveis, ou consumidos por ela à custa de
outros, para que a explicação sobre o motivo de alguém ter menos dinheiro agora resulte, por exemplo, do fato de ter desempenhado uma atividade de lazer
anteriormente. (...) De um lado, devemos, correndo o risco de violar a igualdade, oermitir que a distribuição de recursos a qualquer momento seja (como
poderíamos dizer) sensível à ambição. Isto é, deve expressar o custo ou o benefício para outrem das escolhas feitas pelas pessoas de modo que, por exemplo,
deve-se permitir a quem escolheu investir em vez de consumir, ou consumir menos dispendiosamente, ou trabalhar de maneira mais lucrativa, conservar os
ganhos provenientes dessas decisões em um leilão igualitário seguido de livre comércio. Mas, por outro lado, não devemos permitir que a distribuição de
recursos em momento nenhum seja sensível aos atributos, isto é, seja afetada por diferenças de rendimentos em uma economia de laissez-faire entre pessoas
que tenham as mesmas aspirações.” Ibidem, p.113
[90] Em que pese tratar-se de um filósofo liberal contemporâneo, Dworkin afirma, categoricamente, que a igualdade deve prevalecer sempre, quando em
situações de aparente conflito com a liberdade. Diz-se aparente porque, em verdade, o autor defende que a liberdade nada mais é do que uma faceta da
igualdade, pelo que se afirma que a teoria do autor defende uma modalidade de capitalismo liberal atenuado, deixando para trás a vigência pura e simples do
laissex-faire. Para melhor compreensão da concepção de liberdade defendinda pelo autor: DOWRKIN, Ronald. O lugar da liberdade. Op.cit., pp.157-252.
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BIOENERGIA E SUSTENTABILIDADE: VIAS DE CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO AO DESENVOLVIMENTO

BIOENERGY AND SUSTAINABILITY: WAYS TO CONCRETIZE THE RIGHT TO DEVELOPMENT

Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer Feitosa
Maria Marconiete Fernandes Pereira

RESUMO
O presente artigo aborda o direito ao desenvolvimento na perspectiva da matriz energética brasileira, tendo em vista a
disponibilidade dos recursos naturais renováveis e as condições tecnológicas de uso da bioenergia, sem perdas de eficiência. A
descoberta do pré-sal não pode voltar o país para a predominância exploratória das energias fósseis, em detrimento das energias
renováveis. Seria um equívoco irreparável. O desenvolvimento, encarado pela via da sustentabilidade socioambiental, impõe
escolhas que considerem os aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais e humanos da questão, garantindo o acesso pleno ao
uso dos recursos naturais do planeta para todos os povos, desta e das futuras gerações.
PALAVRAS-CHAVES: Petróleo. Bioenergia. Sustentabilidade. Direito ao Desenvolvimento

ABSTRACT
The present essay approaches the right to development in the perspective of Brazilian energetic matrix, observing the availability of
renewing natural resources and technological conditions of usage of bioenergy, without loss of efficiency. The finding of pre-salt
cannot regress the country to exploratory predominance of fossil energies, decreasing renewing energies. That would be an
irreparable equivoque. Development, faced by way of social-ambient sustainability, imposes choices that consider the economical,
politic, social, cultural and human aspects of this matter, guaranteeing the full access to the usage of planet resources to all people
from this and future generations.
KEYWORDS: Oil, Bioenergy, Sustainability, Right to Development

1 INTRODUÇÃO

 

 

A ideia de desenvolvimento sustentável vem ganhando as agendas políticas e econômicas neste milênio. A partir dos anos noventa
do século XX, o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) foi adotado como importante instrumento de averiguação da condição
humana dos países, a partir de indicadores socioeconômicos, considerados em três dimensões essenciais: (i) a longevidade da
população; (ii) o padrão educacional; (iii) o PIB per capita. Na sequência, vem sendo discutida a inclusão de um quarto critério de
avaliação representado pela aferição da qualidade das políticas de sustentabilidade adotadas pelos diversos países. Significa que, para
além dos índices sociais, geopolíticos e econômicos, a tendência mundial é reconhecer a necessidade de acompanhamento dos
aspectos político-jurídicos da questão do desenvolvimento.

Nesse contexto, desponta com particular vigor a temática da segurança energética. Encarada em perspectiva transversal e
interdisciplinar, a questão energética deve conjugar valores como a viabilidade econômica e o impacto ambiental dos processos de
exploração e comercialização dos recursos naturais (da produção ao consumo), sem perder de vista os ganhos sociais da questão, de
modo a garantir e respeitar o uso adequado dos produtos naturais para esta e para as futuras gerações. Atente-se para uma proposição
plural capaz de integrar três dimensões de desenvolvimento: (i) desenvolvimento econômico, na perspectiva de estabilidade e
crescimento; (ii) desenvolvimento social, nas garantias de bem-estar geral em termos de desenvolvimento humano; (iii) e
sustentabilidade socioambiental.
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Nos últimos decênios, a ampliação do sentido tradicional de desenvolvimento passou a incluir a dimensão étnica (conceito de
etnodesenvolvimento[1]); a dimensão ecológica (conceito de ecodesenvolvimento[2]); a dimensão humana (conceito de
desenvolvimento humano[3]); e a dimensão da sustentabilidade, a partir de propostas que se descolam do contexto meramente
ambiental da questão para abraçar também o seu contexto social e humano. Na verdade, as novas acepções do termo
desenvolvimento e a visão pluridimensional do fenômeno apontam para uma abordagem do chamado Direito ao Desenvolvimento na
perspectiva de seu efetivo respeito e de sua concreta implementação, evidenciando a necessidade de ampliação dos diálogos, de
modo a abranger os aspectos econômicos, culturais, políticos, jurídicos, sociais e ideológicos do processo do desenvolvimento, que
deve ser instrumentalizado no sentido da consolidação de políticas públicas de enfrentamento dos problemas sociais e humanos.
Somente assim se conseguirá atingir as metas de desenvolvimento humano do milênio.

No âmbito da questão energética, os processos de desenvolvimento ganham especial destaque. Na atualidade brasileira, depois da
descoberta das jazidas do pré-sal, verifica-se um caminho que se bifurca em algumas direções: (i) a exploração do petróleo e gás
natural; (ii) ao lado do incentivo ao uso de energias renováveis, como o etanol e o biodiesel; (iii) sem desconsiderar o uso das
energias limpas (eólica e solar, por exemplo). O país está prestes a se tornar uma das primeiras nações do mundo a utilizar, na
mesma intensidade, combustíveis fósseis e renováveis, transformando-se em referência mundial para a superação da crise energética,
além de ampliar as expectativas de crescimento econômico e de inserção internacional da economia brasileira.

Nessa conjuntura, é preciso agir com bastante cautela e direção. Cabe conciliar interesses econômicos, recursos naturais, políticas de
mercado, políticas de governo, regulação jurídica da energia, promoção do postulado constitucional do desenvolvimento e interesses
sociais. Os investimentos em energias fósseis, renováveis e limpas devem ser simultâneos, com prioridade para estas últimas, de
maneira a garantir oportunidades tecnológicas para a diminuição da emissão de gases de efeito estufa e instituir uma matriz
energética de desenvolvimento que aconteça também como resgate das áreas rurais, combinada com a gestão de culturas alimentares,
com geração de emprego e renda, redução das desigualdades sociais e regionais e efetiva ascensão da cidadania social. A
multifuncionalidade da matriz energética, com o pleno incentivo ao uso de energias renováveis e limpas, pode assegurar, no país, o
direito ao desenvolvimento em condições compatíveis com as demandas atuais de sustentabilidade.

 

2 ENERGIA: desafios e perspectivas

 

 

No debate atual sobre os rumos do desenvolvimento, é preciso superar os modelos que priorizem a equação mercado-crescimento-
progresso. A nova ordem mundial demanda a adoção de políticas de desenvolvimento que venham a maximizar as potencialidades
das novas energias, agregando valores econômicos, sociais e ambientais. O novo ciclo econômico da energia parte da superação da
ideia de que os recursos naturais são inesgotáveis, reconhecendo a força impactante e destruidora dos processos de exploração fóssil
sobre o meio ambiente. Esclareça-se que são considerados renováveis[4] os recursos que, uma vez utilizados, permanecem
disponíveis por novos ciclos naturais - caso da água, ar, sol, vento, madeira etc, sendo uns mais limpos do que outros. Os recursos
não renováveis não retornam ao meio ambiente após serem utilizados e restam em quantidade limitada no planeta - aí estão o
calcário, a argila, a areia, o petróleo, o gás natural e o carvão mineral[5].

A proposta de um modelo de desenvolvimento sustentável ultrapassa o atual projeto de ciclos abertos e não reparadores, indicando
que a energia deve ser inserida em um sistema fechado e autoalimentante. Abrange o processamento e a modificação dos recursos
energéticos, culminando com o consumo, mas efetivamente voltados para a recuperação e recomposição do espaço econômico-
territorial afetado, minimizando o impacto ao meio ambiente. Para consolidar essa proposta, é necessário priorizar o uso de energias
mais limpas, como a eólica, a hidráulica, a biomassa, o biogás etc, em detrimento do uso excessivo de materiais fósseis, como a
energia baseada em petróleo e seus derivados.
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A ONU também se manifestou sobre a eficiência energética e sobre a necessidade de conservação e ampliação de energias novas e
renováveis. Aponta convergências e interações entre as crises enfrentadas pelas populações mundiais e as alterações climáticas, a
crise econômica e financeira internacional e a crise alimentar, enfatizando que a energia é a "pedra angular" da sobrevivência
humana e do desenvolvimento econômico. Na verdade, a opção pelos processos fósseis se encaminha no sentido da
insustentabilidade, que prioriza e garante o consumo dos países industrializados ou o mundo da chamada globalização hegemônica
(Europa ocidental, América do Norte e parte da Ásia), em detrimento da exclusão de extensas regiões do planeta, que restam sem
acesso a energia suficiente. No confronto, a situação paradoxal que questiona a possibilidade de se lidar com os padrões desiguais de
uso de energia e, ao mesmo tempo, promover a implementação do direito ao desenvolvimento, levando-se em conta que a previsão
do consumo de energia no mundo aumentará em cerca de 40% até o ano de 2030[6].

As energias renováveis têm a dupla missão de substituir os combustíveis fósseis (carvão mineral, petróleo e derivados etc), sem
perdas de mercado, devendo promover, em paralelo, estratégias de transição para uma civilização realmente sustentável e
socialmente includente[7]. É preciso combinar fatores como a preocupação com o aumento populacional do mundo, a
ecoeficiência[8], o uso regular e ponderado de várias formas de energia, o estímulo a alternativas energéticas locais e a educação
ambiental.

No caso do ordenamento jurídico brasileiro, a energia é tutelada como um bem ambiental. Encontra amparo na Constituição Federal
e em normas infraconstitucionais, como a Lei nº 6.938/81 (que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente) e a Lei 9.985/00
(que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza). Nos termos desses dispositivos, os recursos ambientais
são compostos pela atmosfera; águas interiores, superficiais e subterrâneas; estuários; mar territorial; solo; subsolo; elementos da
biosfera, fauna e flora, em suas diferentes formas. No conjunto, compõem as chamadas "fontes de energia"[9].

A política energética nacional[10], como instrumento de proteção ao aproveitamento racional das fontes de energia, tem finalidades
interligadas com o sistema econômico. Aí estão as relações entre o mercado e o consumidor e também entre o mercado e a
concorrência (art. 1º, incisos III e IX da Lei nº 9.478/97). As leis indicadas enfatizam, na sequência, a participação do biocombustível
e do biodiesel[11] na matriz energética brasileira, como fontes alternativas de energia. Em 2005, a Lei nº 11.097/05 estabeleceu, por
sua vez, diretrizes para programas específicos, como o uso do gás natural, carvão, energia termonuclear, biocombustíveis, energia
solar, energia eólica e a energia proveniente de outras fontes alternativas, sendo consideradas alternativas as fontes de energia
erguidas como opção ao petróleo e à geração termoelétrica.

O petróleo é um combustível fóssil, não renovável, finito, composto de hidrocarbonetos e um dos maiores responsáveis pelo efeito
estufa, com consequências mundiais devastadoras e danos irreversíveis ao meio ambiente. O problema é que as tecnologias foram (e
ainda são) desenvolvidas mais para o petróleo, gerando um consumo de energia baseado preponderantemente na exploração
petrolífera, que cresce cada vez mais em todo o planeta, em proporção evidentemente antagônica ao seu exaurimento[12]. Essa
situação, aliada a outros danos, tem gerado debates em escala mundial para a construção de um esforço conjunto pelo incremento de
tecnologias que viabilizem fontes mais puras de energia[13].

A energia dos biocombustíveis é derivada de biomassa·- renovável - tendo como principais vetores o etanol[14] (álcool) e o
biodiesel. No Brasil, o álcool destacou-se como principal incentivador do mercado nacional, em substituição a gasolina, além de
constituir um novo tipo de energia: a bioenergia[15]. No caso do biodiesel, a vantagem maior para o Brasil é que o país possui uma
área continental agricultável e grande variedade de oleaginosas, sendo que a extração dessa energia pode provir de gorduras animais
ou de óleos vegetais, tais como mamona, girassol, amendoim, algodão, algas, etc. Os biocombustíveis poluem menos por emitirem
menos compostos do que os combustíveis fósseis no processo de combustão dos motores e também porque seu processo de produção
tende a ser mais limpo[16].

A opção pelos bicombustíveis e pelas energias realmente limpas pode ajudar o mundo a cumprir as metas de redução de emissões de
gases de efeito estufa[17]. GOLDEMBERG destaca a importância de um planejamento para delimitar as áreas prioritárias para o uso
dessas energias, dando prevalência para o setor de transportes, tendo em vista o crescimento exponencial na frota de veículos
ocorrida em todo o mundo. Conclui o autor que "os biocombustíveis são a verdadeira energia solar encapuzada, convertida em
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líquido que substitui a gasolina[18]", não se pode descurar, entretanto, a questão do custo financeiro desses biocombustíveis para que
não venha ocorrer o que aconteceu com o álcool, cujos preços de venda perderam em atratividade com relação ao preço da gasolina,
por fatores que não serão enfrentados neste artigo.

Um problema importante a se afrontar para a implementação dos biocombustíveis como matriz energética dominante diz respeito à
produção de alimentos. A opção pelos biocombustíveis envolve uma complexa estrutura que abrange práticas de agricultura (uso da
terra e água); questões de economia (pobreza, desenvolvimento, comércio); políticas energéticas (preço do petróleo e segurança
energética); tecnologia; ambiente (clima e biodiversidade) etc[19]. Conciliar todos esses fatores é um desafio mundial, tornando-se
imprescindível a regulação do setor com regras específicas para que se possa vislumbrar uma escala de integração social, econômica
e ambiental, permitindo a consolidação de um tipo de economia que reavalie o mercado com bases em estruturas sociais, regras e
padrões de interação entre atores econômicos, políticos e sociais[20], com responsabilização em cada esfera. A implementação de
uma nova agenda energética demanda uma infraestrutura que envolve a cadeia de abastecimento, consumo e comportamento, de
modo a incrementar os biocombustíveis sem o comprometimento da cadeia alimentar. Significa compreender todo o sistema
agrícola[21], na perspectiva das políticas de desenvolvimento. 

O mais importante é que a adoção de biocombustíveis pode possibilitar a redução da dependência do petróleo. Além de contribuir
para o fortalecimento da economia rural, ao engajar no sistema de produção-mercado os pequenos produtores, produz a melhoria de
renda e trabalho, alcançando impactos sociais positivos na geração de empregos, com qualificação da mão-de-obra. Vale dizer que
envolve e dignifica os stakeholders (partes interessadas).

 

 

3 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 

 

A palavra "sustentável" não deve se configurar como um modismo ou estratégia de marketing empresarial, mas como paradigma de
transformação de desenvolvimento transcendental do mercado, em torno do qual se insere a construção social, o respeito ao meio
ambiente e a dignidade humana. Em cenário de crescimento econômico, deve-se encontrar o delicado (e justo) equilíbrio regulatório
entre as medidas de proteção ao desenvolvimento humano e as medidas de estímulo ao investimento econômico (interno e
internacional), atentando-se para as diferenças entre crescimento econômico e desenvolvimento. Enquanto o crescimento abrange a
relação de empresários e consumidores, numa perspectiva de lucratividade e bem-estar das necessidades muitas vezes artificiais do
mercado, o desenvolvimento acarreta "dimensões sociais, políticas e ambientais envolvendo a interação desses aspectos com foco na
dimensão humana das atuais e futuras gerações", em âmbito mundial[22].

Por sua vez, a dimensão da sustentabilidade abrange as possibilidades de sustentabilidade fraca e sustentabilidade forte, partindo da
perspectiva de capacidade do capital natural. Nesse contexto, o crescente aumento da população (e, na mesma velocidade, do
consumo) entra em descompasso decrescente com relação ao capital, tornando-se necessário indagar de quanto capital natural será
suficiente para manter o sistema e por quanto tempo. Tem-se, portanto, uma análise baseada em um fluxo circular de trocas. Em
termos econômicos, os fatores de produção podem ser substituídos uns pelos outros, indefinidamente, diante da escassez. Aqui, a
noção de limitação é completamente desconsiderada[23].

A ideia de sustentabilidade questiona a complexidade das interações entre sociedade, necessidade, conservação, economia e
interesses, principalmente, no campo da energia. Defende uma perspectiva de desenvolvimento capaz de conciliar, em grande escala,
a produção de bioenergia com a alimentação para humanidade, satisfazendo as necessidades de terras produtivas e preservando o
habitat dos animais, além da qualidade ambiental[24]. Assim, a representação central do desenvolvimento sustentável tem como
premissa o princípio de que os recursos naturais têm seu tempo limitado, devendo o homem respeitar a capacidade de renovação
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desses recursos para impedir o seu esgotamento. O Relatório de Brundtland destaca que o desenvolvimento sustentável tem como
centro um "processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do
desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às
necessidades e aspirações humanas[25]", em escala mundial.

A ênfase dada pela ONU contribui para institucionalizar a dimensão de sustentabilidade implantando a lógica dos indicadores, com o
objetivo de avaliar a sustentabilidade, sugerida na Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente - Rio 92, na Agenda 21:

 

Os métodos da interação entre os diversos parâmetros setoriais do meio ambiente e o desenvolvimento são imperfeitos ou se aplicam
deficientemente. É preciso elaborar indicadores de desenvolvimento e sustentabilidade que sirvam de base sólida para adotar
decisões em todos os níveis, e que contribuam a uma sustentabilidade auto-regulada dos sistemas integrados do meio ambiente e
desenvolvimento[26].

 

 

Com relação ao uso das energias alternativas, a sustentabilidade envolve a segurança energética e o uso das potencialidades
ambientais para as futuras gerações. Nesse contexto, a inserção dos biocombustíveis tem suscitado controvérsias com relação à
sustentabilidade agrícola. A possibilidade de promover o desenvolvimento rural com o crescimento agrícola de modo a reduzir a
pobreza e inserir economicamente os pequenos produtores, podendo deslocar a mão-de-obra de subsistência para um tipo de
qualificação direcionado ao mercado mundial. A bioenergia produzida de forma sustentável não poderia comprometer as terras
agrícolas destinadas à produção de alimentos (projeções têm destacado que, somente na Europa, 40 milhões de hectares de terras
agrícolas estão abandonados ou subutilizados) e deve trazer benefícios para a política agrícola (reforçando, por exemplo, os estoques
de carbono)[27]. 

Os debates europeus mostram que a Europa tem capacidade de fornecer partes substanciais de suas exigências energéticas do futuro
da bioenergia sustentável. No conjunto, são consideradas as suas tendências demográficas (declínio da população e do consumo
estável); condições geográficas e institucionais; e sua capacidade política para desenvolver soluções de bioenergia[28]. No caso da
América Latina, a produção de biocombustível tem-se revelado um meio de busca pelo desenvolvimento econômico e social
homogêneo, capaz de reduzir os déficits históricos de desigualdade social e concentração de riquezas.

A opção pela diversidade econômica energética deve ser vista pelos sistemas democráticos com uma escolha política de economia
criativa, que abrange propostas de adaptação aos efeitos da mudança climática e ambiental e propostas de mitigação, com redução
das emissões de gases do efeito estufa. Significa adotar medidas que neutralizem e compensem a geração de gases poluentes (como,
por exemplo, o seqüestro de carbono pelo replantio e outras medidas), minimizando os impactos ambientais causados pela utilização
da energia. O ideal é crescer com desenvolvimento e sustentabilidade, o que implica em maior consumo eficiente de energia,
reduzindo desperdícios e perdas para o meio ambiente, poupando os recursos naturais e garantindo mais verbas para as finalidades
sociais e humanas.

Considerando que 86% da energia hoje consumida no mundo têm origem fóssil e não-renovável, melhorar a eficiência energética
significa principalmente poupar os recursos para as próximas gerações. Nesse contexto, a capacidade de resposta de cada país vai
depender de condições sociais, econômicas e ambientais e da disponibilidade de tecnologia e informação. No Brasil, a
disponibilidade de terras e a excelência do clima favorecem a expansão dos biocombustíveis de maneira sustentável, assim como
impulsiona a economia agrícola com melhor distribuição da renda nacional e seus desdobramentos. A interação entre governo,
sociedade e tecnologia voltada para políticas de sustentabilidade[29] permite avaliar que o desenvolvimento sustentável vai além do
aspecto da conservação ambiental[30], revelando-se como a redenção social do país e como meio de inserção no cenário econômico
mundial.
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As opções estão postas e se encontram na ordem do dia. No entanto, o país corre o sério risco de se encantar com as possibilidades
financeiras e lucrativas do pré-sal, cometendo o grave equívoco de deixar para o segundo plano ou mesmo abandonar as plataformas
de incentivo às energias alternativas. O Brasil tem capacidade econômica e tecnológica e potencialidades naturais para trabalhar com
a diversificação. A recomendação não é que renuncie ao pré-sal, mas que não se faça disso a opção preferencial, tampouco a única
opção. O país pode exercer influência significativa na inversão da matriz energética do planeta, a médio e longo prazo,
transformando-se em um referencial para o biodesenvolvimento[31].

 

 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

O acordo de paz ambiental que o mundo tenta construir, a despeito da fraca velocidade do processo (veja-se o resultado da
Conferência do Clima de Copenhague), embora lento e progressivo, é definitivo. Esse processo demanda, entre outros eixos de ação,
a transferência de tecnologia climática entre os países, com compensação financeira sobre as florestas e sobre os recursos naturais.
Atente-se para um contexto no qual o Brasil só tem a ganhar.

Há quem aponte como solução a construção coletiva de um novo modelo econômico baseado na chamada economia de baixo
carbono. Trata-se de uma nova configuração do modo de produção e de trocas da economia mundial, com base na eficiência e nas
alternativas energéticas, com redução de emissões de gases do efeito estufa (GEE) e adoção de novas tecnologias e inovação, entre
outras propostas. O fato é que, ao exigir estratégias de mitigação e adaptação, a crise climática fundiu dois dos principais desafios de
empresas e Estados nas últimas décadas: a competitividade e a sustentabilidade[32]. A ideia é encontrar um novo modelo econômico
baseado na inovação tecnológica, na pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços que garantam às empresas e aos países o
reconhecimento social, com ganhos reais em competitividade e lucratividade, para todos, em escala internacional, sem exaurir o
planeta.

A unifuncionalidade da matriz energética baseada no pré-sal corre o risco de contribuir para a permanência da política contrária, a do
mercado-crescimento. Pode também acarretar para o país algumas das mais conhecidas e violentas maldições do petróleo - caso da
"doença holandesa", que comporta a desindustrialização, gerada pelo aumento de receita decorrente da exportação de recursos
naturais, pela valorização cambial e pelo recurso à importação.

Por outro lado, não são conhecidos sequer os efeitos ambientais da exploração desenfreada de petróleo nas nossas camadas do pré-
sal. Há quem advirta para danos gravíssimos e para desdobramentos ambientais sem precedentes, tais como o surgimento de novas
espécies de bactérias e de fauna marítima nocivas, além da ocorrência de maremotos e terremotos na costa brasileira. Enquanto os
políticos se enfronham na questão da divisão federativa dos futuros recursos do pré-sal, a dimensão ambiental não é enfrentada. Daí
a importância de se considerar a multifuncionalidade das fontes energéticas brasileiras, com integração dos aspectos econômicos,
políticos, sociais e ambientais, voltados (todos) para a sustentabilidade, em respeito ao direito ao desenvolvimento, que é, como o
próprio nome indica, um direito, exercido em condições democráticas, e não uma imposição mercadológica de crescimento.
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ADOÇÃO DE CRIANÇAS POR PARES HOMOAFETIVOS MASCULINOS
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ADOPTION FOR MALE HOMOSSEXUAL COUPLES 

 

Cyntia Mirella da Costa Farias 

Rosendo Freitas De Amorim 

 

 

 

RESUMO 

 

Diante da relevância do instituto da adoção e da oportunidade de unir interesses, tanto de 

casais que desejam adotar quanto de crianças que esperam a oportunidade de se integrarem a 

uma família, observa-se que a lei não determina o sexo ou o formato daqueles que se colocam 

na condição de adotantes. O que ela determina são as condições favoráveis ao adotando que 

deverá usufruir de um lar digno e saudável. Entretanto, o fato de a lei não determinar o sexo 

ou os integrantes que compõem a futura família de uma criança adotada, pressupõe-se que o 

modelo heterossexual se constitua e corresponda ao idealizado pela sociedade. Nesse 

contexto, este artigo encontra a lacuna necessária para questionar a validade e a eficácia de 

um lar formado por duas pessoas de mesmo sexo que, como todas as outras, cultivaram o 

sonho paternal e ou maternal. A pesquisa objetiva analisar a adoção por pares homoafetivos 

masculinos. Elaborou-se uma pesquisa empírica de natureza qualitativa, cujo trabalho de 

campo cujo foi composto por uma amostra de cinco casais de homossexuais masculinos 

residentes na cidade de Fortaleza, estado do Ceará. Para a coleta de dados utilizou-se a técnica 

de entrevistas gravadas. Concluiu-se que independente da preferência sexual do adotante, o 

processo de adoção deve contemplar sempre o benefício da criança a ser adotada.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Ordenamento Jurídico, Adoção, Crianças, Pares Homoafetivos, 

Famílias, Masculino. 

 

ADOPTION FOR MALE HOMOSSEXUAL COUPLES 

 

ABSTRACT 

 

Given the importance of the institution of adoption and the opportunity to unite the interests 

of both couples to adopt children as they expect the opportunity to integrate a family, it is 

observed that the law does not determine the sex or the format of those who place provided 

adopters. What it determines are the favorable conditions for adopting that should enjoy a 

decent home and healthy. However, the fact that the law does not determine the sex or the 

members that make up the future family of an adopted child, it is assumed that the 

heterosexual model arises and corresponds to the idealized society. Therefore, this article is 

the gap necessary to question the validity and effectiveness of a household consisting of two 

persons of the same sex who, like all others, the dream grew and paternal or maternal. The 

                                                
1 Pesquisa submetida ao Comitê de Ética da Universidade de Fortaleza e aprovada com o Parecer nº 191/08.  
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research aims to analyze the adoption by homosexual couples men. We developed an 

empirical research of a qualitative nature, the field work which consisted of a sample of five 

pairs of gay men living in the city of Fortaleza, Ceará state. To collect data we used the 

technique of taped interviews. It was concluded that regardless of sexual preference of the 

adopter, the adoption process should always include the benefit of the child to be adopted. 

 

KEY-WORDS: Planning Law, Adoption, Children, Homosexual Couples, Families, Male. 

 

 

 

Introdução 

 

Este artigo tem por objetivo analisar a adoção por casais homossexuais no ordenamento 

jurídico brasileiro, uma vez que as leis atuais parecem andar em descompasso com a realidade 

social de forma que não têm conseguido atender às demandas da sociedade contemporânea. 

 Trabalha-se, portanto, a partir de diferentes objetivos específicos como compreender os 

motivos e as crenças que explicam a resistência da sociedade ao reconhecimento dos núcleos 

familiares homoafetivos; entender quais critérios devem ser observados e respeitados na hora 

de ser aprovada uma adoção; discutir a dinâmica das relações familiares face à defasagem das 

leis sobre a adoção. 

O trabalho vai além das discussões teóricas na tentativa de compreender possíveis 

preconceitos precedidos de “achismos” contra as famílias homoafetivas. Para atingir os 

objetivos propostos, realizou-se pesquisa de campo para coletar dados com cinco pares  

homoafetivos, residentes em Fortaleza, capital do estado do Ceará, por meio de entrevistas 

não estruturadas. 

As dinâmicas da vida se colocam em uma velocidade crescente e constante de maneira 

que é preciso alcançá-las ou, ao menos, tentar entendê-las, pois, a família como núcleo 

principal da sociedade, vem, gradativamente, alterando-se a ponto de exigir dos aplicadores 

do direito, novos olhares e interpretações com o objetivo de se amoldar às demandas dela 

oriundas. 

Com as mudanças socioeconômicas e culturais profundas ocorridas durante os dois 

últimos séculos, as famílias passaram a assumir distintos modelos de organização na tentativa 

de adaptar-se às mudanças e influenciando uma nova conjuntura social. Saindo de casa, as 

mulheres foram à labuta nas fábricas em que seus maridos trabalhavam, passando então a ter a 

renda dividida entre o marido e a mulher. 
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Após conquistar seu espaço no mercado de trabalho, ainda que sofrendo discriminação, 

a mulher deixou de depender exclusivamente do homem para se sustentar e sustentar os seus. 

Assim, estruturou-se o novo modelo de família monoparental no qual não há a presença 

obrigatória da tríade pai-mãe-filho. Na formação da família a estrutura formada apenas pelo 

filho e a mãe, ou o pai e o filho, o tio e o sobrinho, o avô (ó) e o neto demonstra que a família 

deixou de ter como função primordial e inadiável a procriação. O núcleo familiar passou a ser 

originado a partir de um novo modelo calcado na idéia da afetividade. 

Desta maneira, por ir além de seu caráter procriatório, a família é, também, no Brasil, 

composta por pessoas de um mesmo sexo, visto que a sua origem e sua existência são muito 

anteriores à sua formalização jurídica, política e cultural. O que conta é a intenção dos 

membros da família de permanecerem juntos, auxiliando um ao outro no que for possível, 

amparando, cuidando e zelando. 

Assim, o instituto jurídico da adoção, que antes servia à formação de um núcleo 

familiar, hoje se traduz nas necessidades dos maiores interessados pela própria adoção, ou 

seja, o foco principal da adoção não é mais apenas a vontade do adotando, prioriza-se agora a 

melhor opção para o adotado. 

Por isso, ao observar o estado de abandono em que se encontram algumas crianças 

brasileiras constata-se, nestas, problemas psicossociais em razão do próprio abandono e do 

sentimento de insegurança gerado pela situação de se sentirem desprotegidas pelos pais, 

aqueles que deveriam ser os responsáveis por sua formação. Compete, nestes casos, ao Estado 

amparar e orientar essas crianças. No entanto, o Poder Público não tem conseguido atingir 

seus objetivos de forma eficaz e célere. Os abrigos públicos, que deveriam ser amplos, 

higiênicos e estruturados para oferecerem total cobertura às necessidades da criança acabam, 

em grande parte, por falharem nestes aspectos seja por falta de interesse político, seja por falta 

de condição financeira. 

Entendendo assim, alguns juízes já se manifestam favoravelmente à adoção por casais 

homoafetivos, haja vista a ausência de lei específica. Por meio da analogia, os magistrados 

têm dado início a um novo olhar da Justiça perante àqueles que têm deveres como qualquer 

outro cidadão, mas que usufruem de direitos limitados, como o da possibilidade de filiação 

via judicial, em razão da sua sexualidade.  

A problemática baseia-se no entendimento de casais homoafetivos serem ou não dignos 

de tutelarem alguém. Atualmente, encontram-se correntes favoráveis aos dois lados da 

questão posta pelas atuais estruturas familiar e social. Há quase dez anos a homossexualidade 

deixou de constar no quadro de doenças da Organização Mundial de Saúde. Portanto, o fato 
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de casais do mesmo sexo criar um filho adotivo não implica, necessariamente, que este filho 

sofrerá influência em seu comportamento sexual, até porque na grande maioria dos casos 

estatisticamente comprovados, os homossexuais cresceram em famílias heterossexuais. 

 

1 Algumas questões metodológicas 

 

Frente à polêmica em torno da adoção por pares homoafetivos, que inquieta 

comportamentos e crenças conservadoras na cultura brasileira, acredita-se ser importante 

aprofundar algumas discussões acerca dos critérios para se adotar crianças por homossexuais 

que ultrapasse a discussão bibliográfica.  

Elaborou-se, então, um roteiro de entrevista não-estruturada ou despadronizada, ou seja, 

é aquela em que o entrevistador tem liberdade para desenvolver e explorar cada situação na 

direção que considerar adequada. É uma forma de poder ampliar o campo em que a questão 

está circunscrita. “Em geral, as perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de uma 

conversação informal”. (LAKATOS e MARCONI, 2003, p.195). Estas entrevistas foram 

realizadas com casais homossexuais, masculinos e ou femininos, que pretendem adotar ou que 

já adotaram uma criança.  

O depoimento de um dos pares dos casais foi gravado em locais escolhidos pelos 

próprios entrevistados, de forma a não constrangê-los. Cada entrevistado foi contactado por 

meio de uma rede de amigos comuns que, ao tomarem conhecimento da questão abordada 

pela pesquisa e, indagados se conheciam alguém que se enquadrasse no tema, indicavam 

outros que se prontificavam a colaborar. A expectativa criada pelos próprios entrevistados era 

tamanha que já se dispunham a dar seus depoimentos no primeiro encontro. Cada entrevista 

durou cerca de sessenta minutos, totalizando ao final do trabalho, a média de trezentos 

minutos de entrevista. 

Estas foram gravadas com o consentimento dos entrevistados e considerando as 

exigências e os cuidados sugeridos pelo Comitê de Ética da UNIFOR (Resolução 196/96), no 

que se refere às pesquisas que envolvem dados, informações e mesmo seres humanos, de 

forma a não constranger ou prejudicar os participantes colaboradores desta investigação. 

Assim, a pesquisa foi submetida à este Comitê, tendo sido acatada pelo Parecer nº 191/08.  

Por questão de privacidade, a pesquisa garantiu a confidencialidade obedecendo ao 

critério do anonimato dos entrevistados e a não-utilização de suas informações em prejuízo 

dos mesmos. Desta maneira, cada casal foi identificado pela letra inicial de seu nome, 

conforme indicado a seguir: casal I – Gl. e G. Entrevista realizada em 18 de abril de 2008; 
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casal II – JP. e S. Entrevista realizada em 24 de abril de 2008; casal III – I. e G. Entrevista 

realizada em 26 de abril de 2008; casal IV – J. e D. Entrevista realizada em 28 de abril de 

2008; casal V – FJ. e A. Entrevista realizada em 05 de maio de 2008. 

Embora a pesquisa envolva casais homoafetivos, a entrevista foi realizada apenas com 

um de seus pares, visando a livre manifestação do pensamento sem que houvesse a 

interferência do outro, de forma a não intimidá-lo. Para garantir uma certa homogeneidade nas 

informações, procuramos manter um certo padrão na seleção dos informantes. Assim, o filtro 

determinante foi: ser homossexual masculino ou feminino; ter ou estar mantendo uma relação 

conjugal por, no mínimo, seis meses; ter pensado, ou pensar, na possibilidade de adotar uma 

criança com seu parceiro(a) ou já ter conseguido adotá-la. A partir dos dados coletados, foi 

possível elaborar um perfil dos entrevistados além de colher dados fundamentais para a 

discussão que pretendíamos realizar. 

Uma vez respeitados esses requisitos, os entrevistados preencheram uma ficha de 

identificação informando o nome, a idade, o estado civil, a formação acadêmica, a existência 

de filhos, a profissão e com quem moravam. Em seguida, as entrevistas seguiram um roteiro 

que delimitava o tema da adoção por pares homoafetivos, sendo abordados assuntos práticos 

do dia-a-dia da vida dos adotantes e adotados, como por exemplo, como seus filhos deveriam 

chamá-los, se como pai e pai e/ou mãe e mãe ou, se pai e mãe, “pãe”, ou algum outro nome 

considerado mais oportuno.  

 

2 Princípios constitucionais e a união homoafetiva 

 

A Constituição Federal brasileira, lei máxima do Brasil é formada por um conjunto de 

normas e princípios consubstanciados em documento solene determinado pelo poder 

constituinte originário e somente modificável mediante processos especiais previstos em seu 

texto, conferindo-lhe a supremacia dessas normas e princípios. Toda lei infraconstitucional 

surgida antes ou depois da Lei Maior deve ser recepcionada pela Carta Magna. A palavra 

“Princípio” no Título I da Constituição de 1988 significa “mandamento nuclear de um 

sistema” (SILVA, 2007, p.28). Ainda sobre princípios constitucionais, Barroso (1999, p.141) 

afirma que: 

são o conjunto de normas da ideologia da Constituição, seus postulados básicos e 

seus afins. Dito de forma sumária, os princípios constitucionais são as normas eleitas 
pelo constituinte como fundamento ou qualificações essenciais da ordem jurídica 

que institui. 
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Essa essencialidade faz dos princípios a pedra de toque, o alicerce das normas 

brasileiras. São, os princípios constitucionais precisamente, a síntese dos valores principais da 

ordem jurídica. Os direitos e garantias não podem excluir ou sobrepor a um princípio. Desta 

maneira, fácil é a relação de que os princípios estejam no ponto mais alto da pirâmide 

normativa, que sejam eles “norma das normas”, “fonte das fontes”. No entendimento de 

Bonavides (1999, p.358) “são qualitativamente a viga mestra do sistema, o esteio da 

legitimidade constitucional, o penhor da constitucionalidade das regras de uma constituição”. 

Aprofundando mais o entendimento, encontra-se afirmativa de que os princípios vão 

além das leis. São os princípios morais da Constituição, os valores que mesmo não escritos 

inspiram e regem as normas escritas, como bem entende Silva (1989, p.447). 

Entendendo ser a igualdade, a liberdade e a dignidade da pessoa humana princípios 

constitucionais vigentes no país e associando-os à problemática dos direitos dos 

homossexuais no Brasil, Spengler (2003, p.51) comenta sobre o confronto não-raro 

ocasionado entre uma norma e um princípio, alertando para quando o confronto ocorrer nas 

vezes em que o princípio não possui “previsão normativa de sua aplicação em determinados 

casos”. Nessas situações, cabe uma análise de qual deverá sobrepor-se ao outro. Dentro deste 

estudo, Spengler (2003, p.53) se posiciona da seguinte maneira: 

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao 
principio implica ofensa não apenas a um especifico mandamento obrigatório, mas a 

todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 

inconstitucionalidade conforme o escalão do princípio violado, porque representa 

insurgência contra todo um sistema, subversão dos seus valores fundamentais, 

contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. 

Dessa forma, a violação aos princípios da igualdade, da liberdade e da dignidade da 

pessoa humana é mais gravosa do que a sociedade tacitamente pode imaginar. Numa visão 

que abrange o uso em conjunto dos princípios afrontados por regras, Dias (2000, p.84) afirma 

que: 

A restrição constante do §3º do art. 226 da CF/88, só reconhecendo como entidade 

familiar, merecedora da proteção do Estado, a união estável entre um homem e uma 

mulher, configura verdadeira afronta tanto ao cânone do respeito à dignidade 

humana como ao princípio da igualdade, que são os vetores do perfil democrático do 

Estado. Diante desse aparente confronto entre a norma constitucional e os princípios 

que a norteiam, até por uma questão de coerência interna, a conclusão só pode ser 
uma: desde que uma norma constitucional se mostre contrária a um princípio 

constitucional, há de prevalecer o princípio. 

Assim, o princípio da isonomia traz como fundamento tratar os iguais como iguais e os 

desiguais como desiguais na medida em que se desigualam; o princípio da liberdade faz 

alusão ao fato de se referir à liberdade do cidadão de fazer opções sendo defeso apenas às 

proibições expressas em lei; e a dignidade da pessoa humana dispõe que, uma vez respeitada, 
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não permite que o indivíduo sofra discriminações e seja tratado com desigualdade. Mesmo 

estando todos esses princípios elencados solenemente na Constituição de 1988, é notória a 

violação cotidiana de conduta por parte daqueles que deveriam resguardá-los por 

representarem dois dos três poderes públicos: o Legislativo e o Judiciário. 

O artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal traz o princípio da legalidade da seguinte 

maneira: “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 

lei”. Tal princípio é interpretado de diferentes formas dependendo do ramo do Direito a ser 

seguido, se público ou privado. No primeiro caso, diz-se da estrita legalidade, pois qualquer 

ato da Administração Pública somente terá validade se respaldado em lei, em sua acepção 

ampla. Isso gera uma maior segurança ao administrador e ao povo brasileiro que aos atos 

daquele se submete. No campo do direito privado, em contrapartida, haja vista os interesses 

das partes, elas poderão fazer tudo o que a lei não proíbe. Deste entendimento se vale a 

máxima de que tudo aquilo que não é proibido é permitido. (BONAVIDES, 1999). 

Assim, a adoção, instituto pertinente ao direito de família, que por sua vez é ramo do 

direito privado, segue o ditame que só lhe será proibido o que a lei anteriormente determinar. 

Portanto, a Lei 8.069/90, mais conhecida com Estatuto da Criança e do Adolescente, e o atual 

Código Civil de 2002 ao especificarem os pressupostos que deverão ser atendidos para 

aqueles que pretendem adotar não mencionam a sexualidade do indivíduo nem tampouco se 

ele deve estar na forma de casal ou isoladamente. 

Logo, deve-se partir da premissa de que um indivíduo homossexual atende a todos os 

requisitos necessários à adoção e por isso, deve ser analisado junto ao Juizado da Infância e da 

Juventude de forma isonômica, sendo respeitada a sua dignidade como qualquer outro 

candidato heterossexual. Dias (2006, p.108) ao tratar dessa possível impossibilidade, entende 

que “o Estatuto da Criança e do Adolescente não traz qualquer restrição à possibilidade de 

adotar e tampouco faz referência ao sexo, ao estado civil ou à orientação sexual do adotante”. 

As únicas exigências previamente concebidas são as de que o adotante deverá ter idade 

mínima de dezoito anos, sendo obedecida a diferença de idade entre as partes de, no mínimo, 

dezesseis anos, e que essa adoção seja conforme o melhor interesse do menor. As exigências 

que não são elencadas em lei são as de cunho subjetivo, observadas pelos técnicos, psicólogos 

e assistentes sociais. 

As regras da adoção são as mesmas, não devendo ser a sexualidade critério condicional 

nem resolutório para seu deferimento. Critérios discriminatórios não devem pautar a avaliação 

do pretenso adotante. O que deve ser considerado é a capacidade do candidato em 
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proporcionar um ambiente sadio ao adotado, possibilitando que este possa crescer e se 

desenvolver plenamente. 

Embora não haja barreira legal explícita para a adoção individual feita por um 

homossexual, o mesmo não se aplica a casais homossexuais. O artigo 1.622 do Código Civil 

de 2002, atualmente vigente, ao dispor que “ninguém pode ser adotado por duas pessoas, 

salvo se forem marido e mulher, ou se viverem em união estável” impõe uma condição 

impeditiva aos pares homoafetivos. Essa restrição tem como escopo a aproximação máxima 

possível do padrão familiar nuclear composta pela tríade pai-mãe-filho.  

Face à concreta e crescente existência de uniões homoafetivas, o movimento 

homossexul tem lutado pelos direitos de casarem e adotarem, ao contrário de questionarem 

regras e tentarem burlá-las ou mesmo quebrá-las. Assim, esses casais lutam não apenas pela 

adoção em si, mas por algo com sentido maior e que tantas vezes parece ser invisível aos 

olhos dos conservadores, que é a luta pela inclusão e participação das regras em geral, quando 

a única regra seria a não-discriminação. (ROUDINESCO, 2003).  

Sobre a restrição legal de casais que não sejam marido e mulher ou que vivam em união 

estável de adotarem, parece injustificada já que, na prática, o casamento e a união estável, 

mesmo que de forma ilegítima, entre pessoas do mesmo sexo existem e de forma crescente se 

tornam públicas. 

Destarte, não se há de esquecer que a adoção, por mais que tenha a intenção de imitar 

uma família natural, é uma família substituta e concebida juridicamente. Além disso, foge à 

lógica ser permitida por lei, através da omissão, a adoção por homossexuais individuais e 

proibi-la a casais homo. A convivência com pessoas de orientação sexual homoafetiva será a 

mesma, independentemente desta ter ou não relação conjugal fixa com um companheiro. Ao 

contrário, deveria ser positivado o fato do indivíduo ter um relacionamento fixo, estável e 

duradouro permitindo ao adotado o laço afetivo enraizado no momento da consumação da 

adoção. Nas palavras de Dias (2006, p.111): 

[...] quem é adotado por um dos parceiros só poderá buscar eventuais direitos, como 

alimentos, benefícios de cunho previdenciário ou sucessório, com relação ao 

adotante. Quer pela separação do par, quer pela morte do que não é legalmente o 
genitor, não pode o filho desfrutar de qualquer direito daquele que também 

reconhece como verdadeiramente seu pai ou sua mãe. Essa limitação acarreta 

injustificável prejuízo ao menor. Assim, a inadmissibilidade da adoção de crianças 

por casais homossexuais só vem em prejuízo do menor, principalmente quanto aos 

aspectos patrimoniais. O filho passa a ter todos os direitos pertinentes à filiação, 

guarda, alimentos e sucessórios, que, em vez de ter em relação as duas pessoas, terá 

apenas em relação ao adotante. 

Ademais, a inviabilização da adoção por casais homoafetivos apenas mascara a 

realidade em virtude de que, na prática, um adotará a criança e/ou adolescente, enquanto o 
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outro conviverá na mesma casa como parte integrante da família. Como observa Silva (2005, 

p.116), esta forma de adequação trata-se de uma grave violação ao melhor interesse da criança 

e do adolescente, uma vez que serão criados e educados em lares de famílias homossexuais, 

mas terão, entretanto, os direitos relativos apenas ao adotante. 

O Poder Judiciário mostra-se incoeso quanto à matéria ora discutida. A corrente 

majoritária, entretanto, apresenta-se em desfavor ao deferimento da adoção por pessoas do 

mesmo sexo. Até mesmo para os homossexuais que pretendem adotar isoladamente a 

dificuldade é de alta grandeza. Spengler (2003, p.72) salienta que:  

[...] a omissão do legislador brasileiro muitas vezes se dá porque o relacionamento 

homossexual não possui plena aceitação social e, conseqüentemente, quem deveria 

produzir legislação sobre o assunto teme desagradar seus eleitores. Então, a 

inexistência de legislação desencoraja completamente os julgadores a reconhecer 

tais relações que muitas vezes batem à porta do judiciário reclamando a tutela 

jurídica do Estado. 

Dessa forma, a submissão do legislador aos preceitos sociais majoritários levam-no a 

optar por deixar a lei omissa quanto aos direitos homossexuais na espreita que eles, por si só, 

conquistem seu lugar ao sol no mundo dos direitos brasileiros. Este temor do legislador induz 

o Judiciário a negar ou dificultar ao máximo os pedidos de tutela ao Estado gerando um “faz 

de conta” que os homossexuais não existem. 

Marta Teresa Smith de Vasconcelos Suplicy, mais conhecida como Marta Suplicy, foi 

autora do Projeto de Lei 1.151/95, enquanto ainda deputada federal pelo Partido dos 

Trabalhadores. O projeto, que disciplina a parceria civil registrada entre pessoas do mesmo 

sexo, composta de 19 artigos, trata a regulamentação da união por pessoas do mesmo sexo na 

forma de contrato devendo ser, portanto, realizada em Cartórios de Registro Civil de Pessoas 

Naturais e dando-lhes o direito de visar a proteção dos direitos à propriedade e à sucessão. 

Todavia, o direito sucessório referido não tange a direitos de filiação por parte do casal, como 

elenca o artigo 3º, parágrafo 2º: “São vedadas quaisquer disposições sobre adoção, tutela ou 

guarda de crianças ou adolescentes em conjunto, mesmo que sejam filhos de um dos 

parceiros”. O companheiro tem o direito de receber parte da herança, no que lhe couber, e ser 

beneficiário de pensões vitalícias, bem como da Previdência Social. A proposição encontra-se 

sujeita à apreciação do plenário na Câmara dos Deputados, havendo sofrido alterações no 

projeto original por parte da Comissão Especial criada para fins específicos de análise sobre o 

referido projeto. (BRASIL, 2008, online). 

Há outro Projeto de Lei de nº 1.756/03 composto por 75 artigos, que pretende unificar 

todas as disposições acerca da adoção, criando um espaço próprio para a adoção de adultos. 

Entretanto, o projeto é omisso quanto à descrição dos possíveis adotantes no que se refere a 
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sua sexualidade repetindo, apenas, os velhos pressupostos que trazem o ECA e o Código Civil 

de 2002. 

Mediante a ausência legal, cabe aos magistrados a aplicação do artigo 4º da Lei de 

Introdução ao Código Civil na medida do exposto que “quando a lei for omissa, o juiz 

decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. 

Assim, uma vez que não haja legislação sobre a união homoafetiva e tampouco sobre a 

adoção por pares homoafetivos, uma das prováveis soluções até que seja solucionado o 

impasse legislativo é a aplicação da analogia para fins de suprir as lacunas, julgando casos 

que envolvam tais relacionamentos. Ratificando este posicionamento, Dias (2000) afirma que 

a solução seriam os métodos analógicos, posto que não há como fugir da analogia com as 

demais relações que têm o afeto por causa e, dessa forma, reconhecer a existência de uma 

entidade familiar à semelhança do casamento e da união estável. 

Para Diniz (2002) é aplicável a analogia quando o caso sub judice não estiver previsto 

em norma jurídica, ou o caso contemplado tenha, pelo menos, uma relação semelhante ao 

previsto em lei, ou quando houver verdadeira semelhança e mesma razão entre ambos. 

Partindo dessa premissa, portanto, pode-se entender que é possível julgar por analogia a união 

estável ou o casamento de pessoas do mesmo sexo, pois essa forma de preencher as lacunas 

do Direito se adequa aos requisitos supramencionados haja vista que não há previsão legal, 

identificando a lacuna; e há existência de semelhança entre a união homoafetiva e a união 

estável, representada pela mútua afeição entre os companheiros. 

Entendendo que os fatos sociais ditam as novas regras e que por esta razão o Direito 

deve acompanhar tais mudanças não podendo respaldar-se na espera de legislação cabível ao 

deslinde dos litígios ocorridos no âmbito jurídico, Dias (2000, p.86-87) afirma que: “Não 

pode a Justiça seguir dando respostas mortas a perguntas vivas, ignorando a realidade social 

subjacente, encastelando-se no conformismo, para deixar de dizer o direito”. Esta seria uma 

forma plausível de tentar desigualar os desiguais, e de se fazer entender que legislar sobre 

esse assunto não é criar a homossexualidade, mas apenas discipliná-la. 

A resistência à normatização pode ser refletida nas palavras do deputado Severino 

Cavalcante citado por Spengler (2003, p.96-97) ao discutir sobre os direitos homossexuais, 

assim referindo-se: 

O que existe, por pior que seja, não pode ser negado que exista, mas isto não lhe 

confere automaticamente um direito a essa existência. O fato de existir o crime não 
lhe outorga direito a existência. Assim, uma situação que exista de fato, não pode 

passar, por esta simples razão a uma situação de direito. Este só lhe é conferido em 

razão de atributos próprios que se conformem com a lei natural e a lei positiva. 
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A partir do momento que o legislador e o magistrado assumem o papel de guardiões da 

moral e dos bons costumes, tendem a assegurar o conservadorismo como forma de proteção 

não apenas da sociedade, mas deles mesmos. Enquanto o casamento homoafetivo não for 

validado pelo Direito, o processo de adoção por iniciativa desses ficará se não impedido, 

prejudicado. Dias (2000, p.121) mais uma vez se posiciona que: 

Da mesma falta de coragem se ressente a jurisprudência majoritária. Sob a desculpa 

da ausência de regramento legal, simplesmente se esquivam os juízes da obrigação 
de solver os conflitos cuja origem está ligada a relacionamentos entre pessoas do 

mesmo sexo, como se dito alijamento tivesse o condão de inibir o surgimento de 

laços homoafetivos que acabam por gerar conseqüências jurídicas.  

Enquanto não se chegar a um consenso, quem mais tem a perder são as crianças das 

Casas de Abrigo que ficam cerceadas de seu direito de integrarem uma família em um lar 

digno, proporcionando a elas uma condição de pluralidade quanto a sua vida privada. Já há 

casos, no Brasil, de magistrados que entendem que se os pressupostos da união estável se 

mostrarem configurados em determinada união homoafetiva, cabe ao ordenamento jurídico, 

com base neste reconhecimento, permitir que seja realizada a adoção por pares homossexuais. 

Adiante, destina-se um tópico próprio para as jurisprudências que deferiram esses pedidos 

com o objetivo de dar maior visibilidade e importância ao fato. 

 

3 O menor como indivíduo singular e não plural 

 

A situação fática de crianças que se encontram amparada pelas casas sociais é de total 

ausência de identidade familiar e de individualidade. Essas crianças, desde o momento que 

adentram estas casas, até sua saída, representam números que podem ser auferidos à miséria, 

ao descaso, à falta de instrução, à incapacidade do exercício do poder familiar e à má sorte. 

Embora estas casas procurem dar um tratamento digno e adequado às crianças e aos 

adolescentes que nelas habitam, isto não é suficientemente condizente com a realidade prática. 

O ECA, em seu artigo 19 dispõe que toda criança ou adolescente tem o direito de ser 

criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, 

assegurando a convivência familiar e a comunitária. Nas situações de risco e enfraquecimento 

desses vínculos, o Estado deverá preservar a criança ou o adolescente dando-lhe apoio sócio-

econômico e referências morais e afetivas no plano familiar. No caso da ruptura de tais 

vínculos, o ECA estabeleceu como excepcionalidade e provisoriedade o acolhimento 

institucional. Neste local, deverá ser assegurada a preservação dos vínculos familiares e a 
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integração em família substituta quando esgotados os recursos de manutenção na família de 

origem. 

Examinando as características definidoras e determinantes para a existência de uma casa 

de abrigo, Patiño, Francischini, Ferreira (2006, p.4, online), assim se colocam, pois 

observaram que esta recebe: 

Um grande número de indivíduos com situações semelhantes, [em que ocorre] uma 

separação da sociedade por um período considerável de tempo, e vida fechada [o 
que dá o caráter total, simbolizado pela barreira à relação social com o mundo 

externo e por interdições às saídas; por isso, a denominação Instituição Total] e 

formalmente administrada. 

Os autores apontam que para as três esferas principais da vida infanto-juvenil, dormir, 

brincar e trabalhar, crianças e adolescentes que vivem nessas instituições, se desenvolvem em 

um mesmo local sob o comando de uma única autoridade, com horários fixos e uma rotina a 

ser seguida por todos, caracterizando a majoração das atividades grupais. A freqüência 

incessante e crescente dessas atividades aniquila a identidade da criança, que, muitas vezes, 

não teve tempo sequer de determinar sua personalidade antes de entrar na casa. 

Desta feita, cabe ao Judiciário decidir o que deve prevalecer: se a restrição do Código 

Civil à adoção conjunta por pares homoafetivos ou o melhor interesse do adotado. Os 

magistrados devem rejeitar prontamente quaisquer argumentos contrários ou a favor da 

adoção embasados na orientação sexual do adotante, uma vez que o interesse fundamental 

deve ser o da criança, e não se pode permitir que a sua inserção no meio social seja afastada 

com base no preconceito sexual. (FACHIN, 2003, p.161). 

A possibilidade da adoção por homossexual também encontra amparo sob a óptica 

constitucional, haja vista que não é possível excluir o direito à paternidade e à maternidade 

apenas em virtude da preferência sexual de alguém, sob pena de violar o mais sagrado cânone 

do respeito à dignidade humana, dizimando o princípio da igualdade e da vedação ao 

tratamento discriminatório de qualquer ordem. Silva (1995, p.116) discorre que: 

Nosso ordenamento jurídico não enfrenta a questão da homossexualidade. Vale 

dizer, não há nenhuma regra legal no Código Civil ou no Estatuto da Criança e do 

Adolescente que permita ou proíba a colocação do menor em lar substituto cujo 

titular seja homossexual. [...] A nosso ver, [então] o homossexual pode, sim, adotar 

uma criança ou um adolescente. 

O silêncio da lei acarreta dois pólos de pensamento sobre o assunto. Ao passo que de 

um lado há aqueles que se posicionam contra a possibilidade da adoção por pares 

homoafetivos, utilizando a moral como argumento precursor, e o entendimento de que o 

desenvolvimento da criança pode ser ameaçado pelo convívio direto com os adotados, além 

da dificuldade de conseguirem o registro de nascimento que tanto os pais quanto a criança e o 
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Estado terão de enfrentar; de outro se encontram aqueles que defendem a colocação em 

família substituta pelos que têm orientação sexual diversa da convencional, agarrando-se à 

ausência de proibitivo legal como embasamento elementar, bem como nos princípios da 

dignidade da pessoa humana e da não-discriminação, aliados ao interesse do menor. 

Dessa maneira, diante da não-proibição legal da adoção por quem seja homossexual, e 

da situação de abandono de milhares de crianças e adolescentes brasileiros, entende-se que 

não deveria sequer ser cogitada a proibição da adoção desses menores por uma pessoa cuja 

orientação sexual seja tida como incomum, pois o caráter de uma pessoa não se mede por esse 

parâmetro. O que os assistentes sociais juntamente com suas equipes devem considerar é que 

o deferimento da colocação em família substituta dependa da “conduta do requerente 

homossexual perante a sociedade, da mesma forma, aliás, que ocorre com o requerente 

heterossexual”. (SILVA, 1995, p.116/117). Assim, em conformidade a esse posicionamento, 

Santini (1996, p.61) dispõe: 

A homossexualidade não deve ser encarada como óbice à adoção, sendo certo que, 
em nossa função judicante, se depararmos com um caso dessa natureza [...] não 

teremos dúvidas em deferi-lo. [Pois] em nosso entender, terá melhor „destino‟ a 

criança adotada por uma família, mesmo chefiada por homossexual, do que 

permanecer como mais um dos milhões de sem-teto, sem-família, só antevendo pela 

frente um futuro infame e sem nenhuma perspectiva como os incontáveis 

pequeninos brasileiros que hoje perambulam pelas ruas, vivem em favelas ou até ao 

relento. 

Com relação ao argumento daqueles que negam aos homossexuais o direito de adotar, 

relacionando o vínculo adquirido aos prejuízos psicológico e social do menor, alguns estudos 

realizados com crianças adotadas por gays e lésbicas apontam em caminho contrário, segundo 

relata Dias (2006, p.113): 

Na Califórnia, desde meados de 1970, vem sendo estudada a prole de famílias não-

convencionais, filhos de quem vive em comunidade ou casamentos abertos, bem 

como crianças criadas por mães lésbicas ou pais gays. Concluíram os pesquisadores 

que filhos com pais do mesmo sexo demonstram o mesmo nível de ajustamento 
encontrado entre crianças que convivem com pais de diferente sexo. Nada há de 

incomum quanto ao desenvolvimento do papel sexual dessas crianças. As meninas 

são tão femininas quanto as outras, e os meninos tão masculinos quanto os demais. 

Também não foi detectada qualquer tendência importante no sentido de que filhos 

de pais homossexuais venham a se tornar homossexuais. 

Através de resultados uníssonos de pesquisas como esta, permite-se chegar à conclusão 

da não-justificativa para o mito de que a homossexualidade dos pais seja causa de desvios, 

problemas de ordem comportamental ou até mesmo patologias em seus filhos. Ademais, não 

se deve olvidar que a grande maioria dos homossexuais de hoje cresceram em lares 

heterossexuais e, por isto, são prova viva de que o convívio não determina a orientação sexual 
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do indivíduo. A precaução devida é que sejam asseguradas ao menor totais condições de 

assimilar o papel de pai e de mãe ainda que desvinculado da conotação sexual. 

Não se pode negar, entretanto, que problemas na convivência familiar com o adotando 

poderão existir, sejam os adotantes hetero ou homossexuais, visto que são inúmeras as 

variáveis na criação da criança e do adolescente que podem influenciar em seu 

desenvolvimento independentemente da sexualidade dos pais. Uma vez definido o papel de 

cada componente dentro do seio familiar, o lar homossexual não pode ser taxado como 

incapaz ou impróprio devido, principalmente, à quantidade de lares desajustados de pessoas 

heterossexuais na contemporaneidade. Melhor do que divagar sobre o que possivelmente 

acontece em lares homossexuais é ir a campo entrevistar casais homossexuais que tenham 

adotado ou que possuam a vontade de adotar uma criança em conjunto ao seu companheiro. 

Desta forma, passa-se à fase prática da discussão. 

 

4 Uma visão prática 

 

Diante de algumas dúvidas que o tema em discussão suscita, a pesquisa de campo 

mostrou-se relevante por apresentar a perspectiva de uma amostra de casais homoafetivos que, 

embora não possa responder em nome de todos, representa-os. Em uma conversa informal, 

por meio da técnica da entrevista, os entrevistados dispuseram-se a responder questões de 

cunho pessoal, social e jurídico, como se vê a seguir: 

 “Então eu acho que depois, com o tempo, isso vá... melhorar” – Gl. 

Assim, no dia 18 de abril de 2008, foi realizada a primeira entrevista em uma sala de 

aula da Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Gl. é estudante do curso de fisioterapia da 

citada universidade, foi o representante do casal, optando pelo referido local por sentir-se mais 

à vontade. Gl. tem 22 anos, é solteiro, mora com a mãe, não tem filhos e namora há onze 

meses com G., estudante de medicina, de 23 anos, que mora com seus pais. 

O entrevistado contou que ambas as famílias sabem do namoro, mas que os dois não 

freqüentam a casa um do outro por respeito aos pais que não aprovam o envolvimento. Os 

pais de Gl. se separaram quando ele ainda era pequeno, mas ao ser questionado acerca da 

separação como possível causa ou influência em sua homossexualidade, respondeu: “Não. 

Porque antes mesmo eu já tinha uma... Meus pais eram juntos ainda. Foi [a descoberta de sua 

homossexualidade] antes dos meus pais se separarem”. E relacionou ao fato de que os pais de 

G. são bem casados e isto não fez diferença na homossexualidade do filho. Perguntado sobre o 

seu conceito de homossexual, Gl. assim definiu: 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6640



Homossexual pra mim é homem que se relaciona com outro homem, mas que tem 

afeto. Porque... eu não encaro esse pessoal [heterossexuais que se relacionam com 

uma pessoa do mesmo sexo se dizendo continuar hetero, ou assumindo ser 

bissexual] como homossexual, não consigo. Eu sou homossexual. Eu gosto, tendeu? 

Não é um desejo, de uma tara. É porque eu gosto, eu quero isso pra mim, eu sei que 

quero isso. Mas se você perguntar a um homem desses, ele vai dizer „Eu num quero 

isso pra mim não. Eu quero só curtir, só transar‟. Tem muito homem que gosta de 

sexo por sexo. 

O entrevistado contou que a idéia de adotar uma criança surgiu com o nascimento de 

seu sobrinho há quatro anos. Disse que este sobrinho passa muito tempo em sua casa [do 

entrevistado] e que isso aflorou seus instintos paternais. Falou que gosta de ensinar à criança 

noções de certo e de errado e mostrar que existem regras a serem seguidas a fim de que o 

sobrinho não “seja mal educado por aí”. O tema da adoção foi assunto do casal pela primeira 

vez quando se falou do presente trabalho em uma festa de aniversário, e Gl. externou com 

euforia a sua vontade, enquanto G. afirmou nunca ter pensado antes a respeito. Depois disso, 

G. disse aceitar e até mesmo gostar da idéia, mas que para tanto, o casal precisa se estabilizar 

financeiramente. 

Sobre a possibilidade que a adoção dá ao adotante de escolher a criança, Gl. afirmou 

que ao invés de optarem por uma criança previamente definida, eles a escolheriam através do 

método de exclusão “tipo assim „não, não quero esse!‟ Você acabaria excluindo algum, 

tendeu? „Eu não quero esse, nem esse, nem esse”. Mas que essa exclusão não estaria 

associada à cor, ao cabelo, nem a outro aspecto físico. Haveria preferência, outrossim, de uma 

criança recém-nascida ou bebê para satisfazer o lado paternal emergido. Quanto ao sexo da 

criança, Gl. disse ter sempre imaginado um menino, mas durante a conversa, na tentativa de 

antever o futuro da criança na escola sendo filho de dois homens, Gl. achou melhor que o 

adotado fosse do sexo feminino porque “a menina não tem a brincadeira... Eu tô falando da 

brincadeira de meninazinha de seis, sete anos... Não tem a brincadeira maldosa. Sempre os 

meninos vão brincar”. 

Indagados sobre o modo como eles ensinariam a criança a chamá-los, respondeu que de 

pai e pai, ou de “pãe”, por ser uma mistura de pai com mãe. Deixou claro, todavia, que 

ensinariam ao filho a noção de que mãe necessariamente é associada à figura feminina, e que 

por isto, no Dia das Mães, por exemplo, a criança entregaria o presente às avós. Que vão 

ensiná-lo sobre a homossexualidade, mas esclarecerão que conforme os padrões sociais, a 

heterossexualidade é o predominante, e que, se depender dele Gl.,  muito embora não vá fazer 

nenhuma pressão com a criança adotada, sua preferência enquanto pai seria a criança ser 

heterossexual para não sofrer, “porque eu não sei como é que ele [filho] ia lidar com isso”. 
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Perguntado se eles já haviam procurado se informar sobre os aspectos jurídicos da 

adoção, o entrevistado afirmou que não, mas que gosta de acompanhar os noticiários sobre 

homossexuais e tudo o que esse tema envolve. E quanto as suas expectativas, finalizou 

dizendo: 

Mas eu acho que futuramente, esse ponto vai mudar, tendeu? Porque se você for 

comparar o que era antes pra o que é agora, mudou muita coisa. Muita coisa mesmo. 

As coisas eram escondidas demais. Agora tem boate gay lá no Órbita! Antes as 

boates eram muito escondidas, hoje não. Então eu acho que depois, com o tempo, 

isso vá... melhorar em relação a aceitação das pessoas. 

 “... Me chame de gente!” – JP. 

A segunda entrevista aconteceu em 24 de abril de 2008, também em uma sala de aula, 

mas da Universidade Federal do Ceará (UFC), posto que o entrevistado, JP. é estudante de 

psicologia da citada universidade e por comodidade preferiu a instituição de ensino onde 

passa suas manhãs e tardes. JP. tem 23 anos, é solteiro, não tem filhos, mora com seus pais e 

namora há nove meses com S., de 20 anos, também estudante de psicologia e que mora com 

sua mãe. 

O entrevistado contou que mesmo antes de conhecer S. já almejava adotar uma criança, 

e ao se conhecerem descobriram que esse sonho era pactuado por ambos. Que a família sabe 

do namoro, mas que “aceitar, já é outra coisa”. Como a vontade de ter um filho os acompanha 

há tempos, JP. falou que a criança já possui nome, mas que fazia parte da intimidade do casal 

e por essa razão preferia não divulgar. Falou apenas que em relação à escolha do sexo da 

criança “foi um primeiro impasse assim, porque ele [seu companheiro]... ele quer ter menina, 

né... ele acha que é mais legal menina, ele diz que menino é muito chato. Já eu sou o 

contrário, eu acho que eu gostaria de ter um filho homem”. Falou que as características físicas 

da criança não importavam e que eles imaginavam “muito as atividades, o que fazer... esse 

tipo de coisa assim... a minha rotina, na nossa rotina, com criança. De trabalho, de estudo, o 

que for, mas [imaginar] de rosto não” e que contribuía muito para a falta de critérios físicos da 

criança a morosidade no processo da adoção.  

Quanto à idade, disse que a criança deverá ter até três anos, por achar difícil, nas 

condições presentes, de adotarem uma mais velha que isso. JP. justificou que além do 

preconceito que poderia vir enraizado com a criança “eu acho que entraria até sentimentos 

ambivalentes: [e fala o que acredita poder ser o pensamento da criança]: „vô ter uma casa... 

ah, vô ter alguém que possa cuidar de mim e tal‟ - isso é uma coisa boa, mas - „ah! São dois 

homens!‟, tá entendendo? Eu acho que ficaria um pouco confuso”. Explicou que a criança 

chegando ao lar homossexual desde muito nova o entendimento e aceitação dela para com a 
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situação seria bem mais fácil. Que eles pensam no desenvolvimento psicológico da criança, e 

atribuem que para o adotado o lar homossexual será tão saudável quanto o heterossexual, e 

que “haveria diferença, como todo casal tem diferença [...]. Se você for pensar na criança 

como reflexo do casal, todo casal vai ser diferente!”. 

Na realidade, continuou, a criança aprenderá a lidar com essa situação de acordo com a 

forma como os pais a ensinarem a tratar em seu cotidiano. Explicou que da mesma forma que 

mostrará ao filho que existem negros, louros e ruivos, existem heterossexuais e homossexuais, 

e por isto “falaria tipo: „filho, oh, tem família que só tem um pai, tem família que só tem mãe, 

tem família que só tem avó, né... tem família de todo jeito! Tem famílias que são adotadas 

como você... né, que tem outros pais..., que não tem pais, mas que moram com outros, né, [eu 

falo isso como sendo a criança bem pequena, né] e na sua família você têm dois pais”. 

Relatou que desde que resolveu assumir sua orientação sexual não tem “problema mais 

pra ninguém”, e que assim sendo, não vê embaraço algum com relação a assumir o 

relacionamento homoafetivo no colégio que o adotado venha a estudar. Que no Dia das Mães 

iriam os dois, o casal, até “porque também nem toda criança tem mãe, né! E como é que 

faz...? Eu acho que no dia das mães meu pai também ia, então...” uma vez que a criança tenha 

instrução o suficiente, ela entrega o presente às avós.  

JP. disse que ele mesmo diverte-se com o nome “baitola” por considerar o melhor para 

brincar, mas que a expressão “viadinho” é, em sua opinião, o mais pejorativo de todos. Que 

“não é só o „viado‟... há um menosprezo bem... de falar assim... „fulaninha‟, tá entendendo? 

Diminuindo”. O entrevistado diz lutar pela igualdade, que não é a favor de rótulos, mas que se 

for para ele se descrever quanto sua sexualidade, é homossexual, mas “me chame de gente!”, 

disse sorrindo. 

Discorreu também que é “muito revolucionário, muito... Marxista” enquanto seu 

companheiro é acomodado. Falou que gostava “de ser chato, de questionar e de não aceitar e 

dizer que tá errado, e dizer que tem que mudar”. J.P se intitulou como alguém que não gosta 

de sentir-se à margem das possibilidades, e que se ele pode auferir direitos, deseja lutar para 

que os homossexuais conquistem mais espaço no mundo jurídico. 

 “...Criei uma figura, eduquei uma figura bem!” – I. 

Em 26 de abril de 2008, a entrevista com I. se deu no hall do prédio em que o 

entrevistado reside. I. montou sua própria empresa dentro de casa, e por isto não pode “ficar 

muito tempo longe daqui... que eu fico logo preocupado do telefone tocar... essas coisas”. I. 

tem 47 anos, cursou Direito até o terceiro semestre, mas descobriu que não gostava da 

profissão. Resolveu cursar nova faculdade e hoje é graduado em ciências sociais pela USP-

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6643



SP, namora há quatro anos com G. e cria o filho caçula de seu ex-namorado. Atualmente, 

mora com o filho H. de 8 anos, e seu namorado “passa muito mais tempo aqui que na casa 

dele. Dorme aqui uns quatro dias na semana, aí né... eu digo que ele mora aqui!”. Seu par, G., 

tem 22 anos e concluiu o 2º grau.  

I. contou que se apaixonou por um homem casado, pai de um garoto “muito novinho”, à 

época, estando a esposa grávida de um segundo filho. Que se envolveu com esse homem, F., e 

tiveram um relacionamento de sete anos. Que ficou muito amigo da esposa de F. e de toda a 

sua família; que eles não sabiam do relacionamento amoroso dos dois, “mas também não sei 

se não sabia... porque é estranho d´eu brigar, d´eu fazer escândalo, de ligar pra ela e:   „Olha, 

fulano num chegou ainda aqui, num sei onde ele tá não‟ -, ou então: „Ele num tá aqui‟ e: -´Oi, 

fulano tá ai?‟ - „Não, não chegou ainda‟ - „Onde que ele tá? Já liguei tanto e o telefone dele tá 

desligado”. Contou que a família de F. é humilde e que quando a esposa engravidou doe H., o 

terceiro filho eles, I. e F., já tinham um relacionamento de quase três anos, e que por isto 

acompanhou o nascimento do menino e se apegou muito a H. Até que um dia, quando a 

criança tinha uns dois anos “eu pedi pra criar. E a mãe deixou na boa. Hoje é o aniversário 

dele e eu vou pra lá com ele. E o pai dele sempre vem aqui, conhece o meu namorado 

atual...”. 

O entrevistado contou que os irmãos de H. estudam em escola pública, moram em uma 

favela com os pais, passam o dia na rua brincando e que a vida de H. é diferente da dos 

irmãos. Falou que “o daqui não, ele estuda em um colégio bom, faz natação, faz xadrez... tudo 

que tem direito, lá. Ele é bem... assim, tô fazendo uma base boa pra ele”. Contou que a rotina 

deles é “normal. Ele acorda seis da manhã, aí boto ele pra tomar banho, comer, escovar os 

dentes, aí depois levo ele pro colégio. Aí vou buscar no final do dia”. Disse que nenhum dos 

amiguinhos de H. sabe da sexualidade dele; que na verdade nem o próprio H. sabe. “Ele não 

tem noção de nada não... ele é muito criança”. Explicou que embora ele seja presente na vida 

de H., prefere não se expor. Que assiste aos campeonatos em que o filho participa, mas que 

“discretamente, não me exponho não... nem vou me expor. Pelo menos agora, né? Pra não 

pirar a cabeça dele”. Indagado se ele pretende contar ou deixar claro ao filho sobre sua 

sexualidade, I. disse que não pretende fazer isso, que “... vai depender de quando ele vai abrir 

jogo comigo”. Mas que tem certeza de que H. não irá reagir de forma negativa por se tratar de 

uma criança muito amorosa. O entrevistado revelou que dentro de casa age “naturalmente”, 

mas toma precauções do tipo: 

[...] ficar com meu namorado lá dentro de casa... ficar agarrando na frente dele, isso 

eu não faço. Quando eu tô sozinho em casa, eu fico com a porta do meu quarto 
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trancada porque quando eu tiver com o outro, ele vai saber que ela vai tá sempre 

trancada independente do outro tá ou não, né... pra num gerar – „Pô, quando o I. tá 

aqui sozinho, a porta vive aberta, quando o rapaz tá aqui, vive fechada?!‟ né? Então 

eu tô sempre com a porta fechada. 

I. disse que seu filho, como não sabe da relação amorosa entre I. e G., e como G. é bem 

mais novo que I., H. chama o namorado de seu pai de “irmão”. Que H. chama o entrevistado 

pelo nome próprio: I., mas no colégio ele se refere a I. como “pai”. Devido ao vínculo gerado, 

convivem juntos em casa sem que um interfira no cotidiano do outro. Que o H. tem uma vida 

como a de qualquer outra criança, que são estabelecidas regras, além de fazer questão de 

direcionar situações do dia-a-dia da criança, como afirma o entrevistado: “Eu digo as coisas 

que eu vejo que é boa pra ele, tipo é... “ah, eu queria ir lá na pracinha, andar de bicicleta”. Se 

eu achar que o horário é conveniente, vamos lá, eu te levo, na boa”. 

O entrevistado mostrou ser um pai zeloso dentro de suas crenças e princípios. Afirmou 

que em momento algum vai influenciar o filho a ser homossexual, até porque ele acredita que 

a pessoa “nasce homossexual”, e que por isto não se tem como escolher. Entretanto, contou 

que: 

[...] não deixo homossexual ficar vindo na minha casa não. Não gosto que o H. fique 

vendo isso. Ah, sei lá... e outra, detesto aquelas bicha loucas, sabe? Aquelas ali eu 

não quero que passe nem na minha calçada! E olhe... se eu vê...  elas sabem disso. 

Eu já avisei que se eu vê um dia alguma dessas bicha... toda... se desmunhecando, 

puxando papo com o H... olhe... aí elas vão ver! 

Disse também que não pretende casar e mesmo que fosse legalizado no Brasil o 

casamento entre homossexuais, ele não o faria. O entrevistado falou sobre as dificuldades que 

cada homossexual traz consigo, e que, talvez por essa razão, “a maioria dos homossexuais tem 

uma relação... uma situação financeira... não é alta, mas também num é baixa. Eles são muito 

batalhadores, então eles conseguem fazer algum patrimônio”, e que paralelamente a isso, 

envolvem-se, geralmente, com pessoas de poder aquisitivo inferior aos deles. E que isto 

“geraria muitos problemas futuros [...]. Então, se isso for legalizado, vai ter a questão da 

partilha e isso geraria muito problema”. I. disse que quer transmitir seu patrimônio ao seu 

filho, e que seu maior sonho é vê-lo graduado, casado. E diz:  

Então assim, eu acho que é... ego mesmo! De falar assim: „porra, criei uma figura, 

eduquei uma figura bem!‟. Então eu quero ver o H. na faculdade, mesmo que ele não 

more mais comigo no futuro, entendeu?... mesmo que a gente se degladeie, sei lá... 
mas eu quero assim, „pô, faz faculdade‟, ele é inteligente, eu acho que ele vai se dar 

bem. 

 “Eu acho que ela tem que me escolher, e não só eu escolher ela...” – J. 

Aos 28 de abril de 2008, foi realizada a quarta entrevista na sala da residência da 

entrevistadora por se tratar de um conhecido de seus pais. J. tem 43 anos, é bancário, 
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graduado em informática e administração de empresas. Tem pós-graduação em tecnologia e 

se diz “casado” há quatro anos com D., de 32 anos, comerciante e estudante de pedagogia. 

Atualmente o casal mora com os pais do entrevistado por motivo de saúde do pai de J. 

O entrevistado iniciou a conversa dizendo que sua vontade de ser pai é bastante antiga. 

Que, inclusive, procurou uma mulher que aceitasse ter um filho dele com a condição de se 

comprometer a não lutar pela guarda do filho posteriormente, ou de durante a gravidez, não 

desistir do combinado. “Eu até imaginei assim: „Não, vou pegar uma amiga minha lésbica, 

que ela não vai se apegar ao filho‟. Aí ela disse: - „J., eu não vou fazer isso, porque eu vou 

querer esse filho, né..., e nós vamos brigar na Justiça por esse filho. Vai ser difícil, eu vou 

ganhar‟. Ela mesmo disse: „porque eu sou a mãe‟. Aí eu desisti”, embora conta nunca ter 

esquecido desse sonho. 

J. relata que, certa vez, estava no shopping quando viu uma exposição de animais 

abandonados e que isto lhe deixou profundamente abalado. “O cachorro olhou tanto pra 

mim... que eu quase o levava lá pra casa. Imagina uma criança!”. Disse que, por esta razão, 

não tem coragem de ir a uma casa de adoção, “porque eu vou querer muito”. Sobre os motivos 

dele e de seu companheiro não terem adotado, já que compartilham desta vontade, J. explicou 

da seguinte maneira: 

É porque eu sinto assim, pra você criar uma pessoa, criar, né, um filho, você tem que 
ter, pelo menos, disponibilidade de tempo. E pra homem, é difícil de pegar e dizer 

„não, eu vou ficar em casa, porque... eu acabei de adotar uma criança‟. Mesmo 

adotando, eu vou ter uma semana só, né... a CLT vai me dar uma semana só. Se eu 

fosse mulher não, eu teria quatro meses pelo menos, né? Mesmo sendo adotado tem 

quatro meses, né... e uma semana com uma criança... uma criança pequena ainda, eu 

acho difícil, né... Pelo menos por enquanto eu acho difícil, embora tenha a outra 

pessoa que poderia me ajudar. Mas como, se os dois trabalham no mesmo horário?  

Sobre a escolha da criança, J. comparou a triste semelhança delas com os animais 

expostos no shopping. Disse que “tem tanta criança no mundo... que não tem pai... né, vive 

sem família, vive sem perspectiva de futuro, até!”, e que isto só aumenta a vontade dele de 

adotar. Mas quanto ao momento da escolha, afirmou que “eu acho que ela tem que me 

escolher, e não só eu escolher ela, tendeu? Eu acho que o principal é eu notar que ela me 

escolheu, tendeu? E não chegar lá e dizer: - „ah.. vô querer esse, que é loirinho, do olho azul, 

ou então: - vô querer esse que é moreno, ou alguma coisa assim”.     

Contou que eles, J. e D., não têm preferência em relação a cor, sexo, ou idade. Mas ao 

ser indagado sobre a possibilidade de adotar um adolescente, J. disse que não fazia parte do 

pretendido por ele, que “não... já não é criança, né... eu acho que até uns cinco... seis anos eu 

até... ficaria”. E justificou que essa preferência por crianças mais novas se dá em razão de a 

“vontade de ser pai, de ter uma pessoa pra cuidar, desde novinha”.  
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Sobre as dúvidas que poderiam surgir na criança advinda da sexualidade dos pais, J. diz 

que talvez por não ter sofrido tantos preconceitos, e seus pais terem aceitado, ele não 

considera o homossexual uma pessoa diferente e que por isto, em relação à criança relata: 

Eu acho que a criança ficaria confusa, se ela percebesse alguma coisa estranha no 

relacionamento. Assim, como por exemplo, num relacionamento de que um manda e 

o outro não. De que um tem a posse das coisas e o outro não... diferenças! Eu acho 

que ela não ia entender, né... a criança não ia achar estranho até ela ir pro colégio, 

né! Mas enquanto ela estivesse naquele núcleo familiar, acho que ela não ia achar 

estranho ter dois pais. Afinal de contas, ela ia tá recebendo uma coisa que a gente ia 

dá pra ela, que era amor, né! 

J. disse ter consciência de que a criança possivelmente sofreria preconceito no colégio 

“das outras crianças... às vezes até mesmo, num sei, das próprias professoras, né...” e que isto 

poderia resultar em um preconceito interno também da criança, mas que eles tentariam 

ensinar que ela não era “diferente” por isso, e que homossexual “não é uma coisa que você 

optou por ser. É uma coisa que você é!”. 

O entrevistado finalizou a conversa dizendo ter certeza que conta com o apoio da 

família, principalmente de sua mãe, quando eles adotarem uma criança. E que quando eles 

resolverem, vão “procurar assistência jurídica do GRAB, você já deve ter ouvido falar do 

GRAB, porque eu não ia chegar na frente do juiz sozinho”. 

 “...Eu quero jogar bola com meu filho...” – FJ. 

A quinta e última entrevista ocorreu no final da tarde do dia 5 de maio de 2008 em um 

escritório de advocacia, local em que o entrevistado trabalha como advogado. FJ. tem 34 

anos, é divorciado, graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza, não tem filhos, mora 

sozinho em um apartamento próprio, e namora há dois anos com A., de 35 anos, com 

graduação em farmácia, exercendo atualmente o cargo de farmacêutico em uma drogaria, na 

cidade de Fortaleza, e divide o apartamento com sua irmã. 

FJ. explicou que aos 19 anos casou com uma vizinha, e que durante a lua-de-mel ela 

engravidou. A gravidez foi muito conturbada e sua esposa sofreu um aborto espontâneo. Após 

alguns meses do fato, eles se divorciaram. 

A real razão do divórcio, conta, não é a conhecida pela maioria das pessoas. “Eu tive 

que inventar uma história... não podia dizer que simplesmente eu... que eu tinha... que tava 

gostando dum cara, não dava!”. O “cara” é A., que conheceu através de amigos em comum. 

Com o passar dos anos, resolveram assumir a relação. “... no início foi foda! Desculpa o termo 

chulo, mas foi”, disse se referindo ao fato de ter que contar em casa que estaria assumindo ser 

homossexual. Falou que após o susto, a família, que acredita ele, sempre ter desconfiado de 
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sua homossexualidade, aceitou a relação e que hoje “convive numa boa com seus pais e a 

irmã”. Já os pais do A. [risos], ali é dureza”, acrescentou. 

O entrevistado relatou o sofrimento de ter perdido um filho e que a vontade de ser pai, 

após o aborto, só aumentou. Entretanto, “sabe aquela coisa...? você quer ter um filho, mas não 

quer deitar com mulher. É estranho...” E foi a partir dessa vontade que ele e o A. conversaram 

e acharam que deveriam adotar. FJ. diz que acompanha as “novidades” relativas aos 

homossexuais, e que agora está “doido pra saber no que vai dar essa adoção pretendida aqui, 

no Ceará... cê tá sabendo, né? A Defensoria Pública, salvo engano, entrou com um pedido. E 

num é só pra um gay não! É pra um casal mesmo!”, concluiu com notória esperança.  

Indagado sobre os aspectos jurídicos relacionado ao pedido da adoção por pares 

homoafetivos, aqui no Ceará, com a possibilidade de ser deferido, FJ. Disse: “É aquela coisa, 

né... já teve casos em outras partes do Brasil... Vamo vê! Se eles conseguirem, eu tento!”. O 

entrevistado contou que está guardando em uma “pastinha” todo o material disponível sobre 

adoção por casais de mesmo sexo. E que eles estão esperando apenas o momento ideal para 

tomar uma iniciativa neste sentido. 

Sobre o cotidiano, FJ. diz que a criança chamará os dois de pai, e que “acho ridículo 

você ensinar uma criança a chamar de mãe um homem”. Falou que sabe da dificuldade que a 

criança enfrentará na escola, e que eles têm dúvidas quanto a colocar a criança em um colégio 

de maior ou menor porte:  

Assim, eu penso... ele numa escolinha, e tal... a gente como pai tem como proteger 

mais, saber exatamente quem tá mexendo com ele, se tão respeitando... tem como ir 

lá no colégio e dizer: „Aconteceu isso, fulano fez aquilo‟ e ter uma resposta mais 

rápida. Por outro lado..., pode ser que ele fique mais exposto, né... num sei. 

Disse ter preferência por uma criança do sexo masculino, enquanto A. prefere menina. 

“...eu quero jogar bola com meu filho, já o A. quer enfeitar, sabe...? [risos]”, mas que não 

descarta a possibilidade de adotar uma menina. “A gente só sabe na hora”, afirmou. 

O entrevistado observou que ele, como advogado, será o maior suporte para o filho 

sempre que este sofrer preconceito e que vai “advogar em causa própria, né! Vô andar com a 

Constituição debaixo do braço”. FJ. atua na área de direito tributário e diz sempre ter 

detestado direito de família, mas que agora, com essas possibilidades, “tô aprendendo a gostar 

de família [referindo-se ao direito de família]. Tu vai ver, daqui pra lá vô tá amando!”, 

brincou.  

 

Conclusão 
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Ao final deste estudo, vê-se que a adoção é um instituto jurídico do mais alto respeito, a 

ponto de merecer da lei a oportunidade de firmar um parentesco de filiação civil junto àqueles 

que puderem e quiserem ter o livre arbítrio de escolher sua família. 

Observa-se que as condições em que se encontram as crianças nas casas de abrigo, 

aumentam seu estado de vulnerabilidade, reforçando a responsabilidade do Estado no 

momento de decidir quais critérios devem ser tomados para que a criança esteja segura em seu 

novo lar, devendo ser assegurada ao adotado todos os direitos e garantias fundamentais 

inerentes a sua condição de cidadã. Assim sendo, proteger a criança adotada do preconceito 

deve ser uma meta compartilhada entre o Estado e sua nova família. O atual Código Civil 

cumpriu com o seu papel igualando a fins de direitos e deveres os filhos legítimos, ilegítimos 

e adotados.  

Constata-se, por sua vez, que a homossexualidade é outro tema bastante delicado na 

cultura brasileira. Ter atração e ou comportamentos sexuais entre indivíduos do mesmo sexo 

foge à regra imbuída pela sociedade de que homem e mulher são seres antagônicos que se 

completam, decorrendo dessa relação o único meio natural de procriação. Deixar herdeiros, 

dar continuidade ao nome de família é tradição desde a Antigüidade e, exatamente por esta 

razão, a adoção sempre existiu ainda que não houvesse lei que a regulamentasse. 

Atualmente, alguns juízes já vêm adotando o entendimento de que a homossexualidade 

não é adquirida e, por isto, não deve ser temida. Desta feita, se após a investigação dos 

assistentes sociais e da equipe técnica competente ao caso for constatado que se trata não de 

um homossexual estereotipado, mas de um indivíduo de bom caráter, não há razões lídimas 

para que seja indeferida a propositura de seu pleito. Para tanto, foram trazidas em comento 

jurisprudências oriundas do ordenamento pátrio que aprovam o parentesco de filiação 

adquirido pela adoção por pares homoafetivos. 

Em detrimento a algumas dúvidas suscitadas sobre o convívio da criança em lares 

compostos de pai e pai ou de mãe e mãe, o presente trabalho realizou uma pesquisa de campo 

através de entrevistas não-estruturadas, com cinco casais homoafetivos que desejam ou que 

tenham adotado uma criança. Cada casal foi representado por um dos membros, numa 

entrevista dada para fins específicos deste trabalho, contribuindo de forma primordial ao 

sustentáculo de que as famílias homoafetivas são dignas e merecedoras de respeito como toda 

família independente de sua sexualidade. 
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Portanto, verifica-se que relacionar esses dois pólos, homossexualidade e adoção, é 

tarefa árdua e sujeita às mais variadas críticas e que a formação de uma família vai além das 

questões meramente biológicas. Os laços que unem os indivíduos são enraizados no amor e na 

confiança mútua. A criança, sujeito de tutela máxima do Estado deve ser sempre vista como o 

ponto forte e alvo principal do instituto da adoção. 

Por último, importa destacar que o presente tema, por ser polêmico e recente, ainda não 

tem posicionamento firmado, sendo a analogia norteadora da jurisprudência que serve como 

resolução dos casos que buscam a tutela jurisdicional. Assim, tendo o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, ratificado pelo Código Civil de 2002, estabelecido os procedimentos e 

pressupostos a serem seguidos por aqueles que pretendem adotar, e sem que tenha sido 

exigida nenhuma condição relativa à sexualidade do adotante, e entendendo que em se 

tratando de direito privado é permitido tudo aquilo que não é defeso em lei, concluindo-se que 

nada obsta ao homossexual individual pretender a adoção.  

Todavia, ao casal homoafetivo, muito embora tenha no artigo 1.622 do atual Código 

Civil uma barreira impeditiva, está conseguindo abrir precedentes a ponto de, no estado do 

Ceará, dois defensores públicos terem dado entrada num pedido de adoção em nome de um 

casal homossexual tendo por base jurisprudências brasileiras que já deferiram em prol deste 

novo modelo familiar. 

Desta forma, conclui-se o trabalho reconhecendo que independente da preferência 

sexual do adotante deve preponderar sempre o melhor para a criança a ser adotada, analisando 

os preenchimentos dos requisitos da adoção com olhos de justiça, que, por motivos óbvios, 

não tem complacência para com o preconceito de qualquer estirpe, de modo que não se deve 

ponderar-se dele para se negar ou se beneficiar em uma adoção, já que a exigência máxima 

deve ser a do adotante ter capacidade para amar, educar e proporcionar um lar digno e 

saudável ao seu filho do coração.  
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OS IDOSOS E O ACESSO AO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOS ANCIANOS Y EL ACCESO AL BENEFICIO DE PRESTACIÓN CONTINUADA (BPC) DE LA
ASISTENCIA SOCIAL

katia cristine Oliveira

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo fazer referência ao papel do Estado no que tange à proteção do idoso em face
da Assistência Social, subsistema do Sistema de Seguridade Social assegurado no artigo 203 da Carta
Política de 1988. A Assistência Social visa a garantia do mínimo existencial para as pessoas consideradas
como necessitadas nos termos da Lei n. 8.742/93 que são aquelas pessoas cuja renda per capita familiar é
inferior a ¼ de salário mínimo. Acontece que nem sempre os indivíduos que pleiteiam o acesso à
Assistência Social se encaixam dentro do conceito de necessitado estabelecido pela referida lei. Diante
disso, foram criados outros mecanismos para viabilizar o acesso ao benefício de prestação continuada com
vistas a ampliar o âmbito de proteção constitucional da Assistência. Tais mecanismos dizem respeito
diretamente ao conceito de necessitado visto que este se encontra de forma restrita na Lei Orgânica de
Assistência Social (Lei n. 8.742/93). Com base neste conceito se fará uma análise dos demais conceitos de
necessitado trazidos pela Lei no. 10.689/03, bem como das decisões dos tribunais superiores a fim de
garantir o melhor acesso do idoso aos benefícios de prestação continuada.
PALAVRAS-CHAVES: Idoso; Benefício; Assistência Social.

RESUMEN
Este trabajo tiene el objetivo de presentar el papel del Estado en materia de protección del anciano en
relación a la Asistencia Social, el subsistema del Sistema de la Seguridad Social asegurado en el artículo
203 de la Carta Política de 1988. La Asistencia Social tiene el objetivo de garantizar el nivel de vida básico
para las personas consideradas necesitadas, en conformidad con la Ley n. 8.742/93, que son aquellas
personas cuyo ingreso familiar es inferior a ¼ del salario mínimo. Sin embargo, no siempre las personas que
abogan por el acceso a la Asistencia Social se ajustan en el concepto de necesitados por ella establecida. Por
lo tanto, se crearon otros mecanismos para facilitar el acceso al beneficio de prestación continuada en el
sentido de ampliar el ámbito de protección constitucional de la Asistencia. Estos mecanismos están
directamente relacionados al concepto de necesitado ya que el referido concepto se encuentra restricto en la
Ley Orgánica de Asistencia Social (Ley 8.742/93). Con base en este concepto se hará un análisis de los
demás conceptos de necesitados previstos en la Ley 10.689/03 y de las decisiones de los tribunales
superiores a fin de garantizar el mejor acceso de anciano a los beneficios de prestación continuada.
PALAVRAS-CLAVE: Anciano; Beneficio; Asistencia Social.

1.      INTRODUÇÃO

 

A Seguridade Social foi inserida na nova ordem constitucional no Capítulo II do Título VIII
que trata da Ordem Social. Verifica-se, portanto, que a Seguridade tem por sustentação o primado do
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trabalho, o bem-estar e a justiça sociais tal como previsto no artigo 193.

Esse esteio está devidamente justificado primeiro porque o trabalho norteia toda a atividade
do Estado já que podemos encontrá-lo de forma prévia no artigo 1º. da Carta Magna quando
estabelece como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil o “valor social do trabalho”.
Isso derivou em razão, principalmente, do que aconteceu durante a Revolução Industrial onde se
primava pelo capital e os trabalhadores, atores principais no alcance do desenvolvimento social,
laboravam em condições vergonhosas visto que tinham que se submeter a condições precárias de
trabalho, inclusive com exploração no que tange à carga horária que tinham que se submeter (16 a 18
horas diárias).

Diante disso e em razão do Estado brasileiro ter saído, naquele momento, de um regime de
ditadura, foi que a Constituição de 1988, proclamada como  “Constituição Cidadã” por Ulisses
Guimarães, teve (e tem) como fundamento de validade da República Federativa do Brasil o trabalho,
que foi erigido à condição de valor para motivar o maior e melhor desenvolvimento do país.

Mas não é só como fundamento que o trabalho aparece na Constituição. O labor também está
prescrito como direito social a ser fruído pela população brasileira, de acordo com os artigos 6º. e 7º.
que prevêem, respectivamente, o rol de direitos sociais e os direitos específicos dos trabalhadores
urbanos e rurais.

Verifica-se, portanto, que a Constituição de 1988 deu nova roupagem à proteção social na
ordem jurídica brasileira, criando o Sistema Nacional de Seguridade Social previsto no art. 194. Neste
sistema há a presença de alguns subsistemas que são: saúde, previdência social e assistência social.

Já que sistema é um conjunto de elementos, tais subsistemas devem conviver
harmoniozamente e de forma integrada. Isso quer dizer que a saúde, a previdência social e a
assistência social devem ser desenvolvidas de acordo com as necessidades da população brasileira sem
que o Estado dispense a efetividade de qualquer um desses elementos em detrimento do outro.

Sendo assim, esses três subsistemas formam o esteio da proteção social do Brasil e como estão
caracterizados como direitos sociais, merecem a garantia de fruição desses direitos pelo Estado e este
o fará a partir da arrecadação da receita específica de acordo com a previsão do art. 195 da Lei das
leis.

Vale ressaltar que dentre os elementos acima citados, apenas um deles depende de
contribuição direta para ter acesso à proteçao social que é a Previdência Social. A Saúde é direito de
todos e a Assistência é direito dos necessitados, ambas independendo do pagamento (direto) de
qualquer contribuição social.

Diante disso, neste trabalho iremos tratar da Assistência Social no tange à proteção do idoso,
indicando todas as situações visumbradas pela constituinte de 1988 como imprescindíveis para
assegurar o respeito e a valorização do idoso no seio social, buscando, com isso, a sua inserção no
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contexto social, principalmente em relação ao idoso que não se encontra em situação privilegiada, ou
seja, aquele que se enquadra como necessitado nos termos da lei.

 

2.      A ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTEXTUALIZADA A PARTIR DA CARTA MAGNA DE
1988

 

Conforme previsão do artigo 6º. da Constituição de 1988, a Assistência é direito social que
está classificado como um direito positivo, ou seja, direito este que depende de atuação do Estado (via
políticas públicas) para que o mesmo possa ser usufruído pela população necessitada. Sem a ação
estatal não há que se falar em acesso aos direitos sociais e, por consequência, também à Assistência
Social.

Na Assistência Social a sociedade assume o risco em nome da solidariedade para garantir sua
própria sobrevivência, ou seja, se responsabiliza por retirar da marginalização dos marginalizados.

A partir da Constituição de 1988 a Assistência Social passou a ser entendida dentro de um
contexto maior que é o de Seguridade Social, entendida esta como uma ampliação da proteção social
no Estado brasileiro. A Assistência Social, portanto, é direito social e está inserido no estudo da
Seguridade Social como um dos componentes imprescindíveis à formação do respectivo Sistema de
proteção social conforme disposição do caput do artigo 194. Senão vejamos:

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos
relativos à saúde, à previdência e à assistência social. (grifamos)

 Os artigos 203 e 204, ao especificarem o âmbito de atuação da Assistência, trazem toda a
estrutura constitucional de referido subsistema conforme prescrição que segue:

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II – o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III – a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV – a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária;

V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria
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manutenção  ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.
(grifamos)

Art. 204. As ações governamentais na área de assistência social serão realizadas
com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de
outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: (grifamos)

I – descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as
normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos
programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes
e de assistência social;

II – participação da população, por meio de organizações representativas, na
formaulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. (grifamos)

Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a
programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de
sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento
de:

I – despesas com pessoal e encargos sociais;

II – serviço da dívida;

III – qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos
investimentos ou ações apoiados.

Com essa previsão, verificamos que o Estado, diante do novo ordenamento constitucional,
passou a conceber a Assistência Social como um mecanismo de segurança econômica para os menos
abastados no seio social, quer dizer, passou a assegurar benefícios em dinheiro, além do acesso a
serviços prestados pelo Estado para as pessoas que deles necessitar.

Dessa forma, para garantir a efetividade do subsistema de Assistência Social, o legislador
infraconstitucional editou a Lei n. 8.742/93 – Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) que prevê a
forma como a Assistência Social será prestada, os princípios regentes desse subsistema, sua
organização, além dos seus benefícios peculiares.

O artigo 1.º da Lei n.º 8.742/93 prevê que

A Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada
através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade,
para garantir o atendimento à necessidades básicas. (grifamos)

Tem-se, portanto, que a assistência social tem o papel de atender às pessoas necessitadas,
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aquelas que não têm condições de se auto-sustentarem ou porque estão impossibilitadas em razão de
uma deficiência ou idade avançada, ou porque o próprio Estado não proporciona meios suficientes
para atender toda a população no que respeita às necessidades básicas. Com isso, verifica-se que
referido subsistema tem o condão de atender as pessoas não protegidas pelo setor da Previdência
Social. Nesse sentido, preleciona Fábio Zambitte Ibrahim[1] que

O segmento assistencial da seguridade tem como propósito nuclear preencher
as lacunas deixadas pela previdência social, já que esta, como se verá, não é
extensível a todo e qualquer indivíduo, mas somente aos que contribuem para o
sistema, além de seus dependentes.

Muitas pessoas não exercem atividades remuneradas, daí serem desprovidas de qualquer
condição para custear a proteção previdenciária. Ao Estado, portanto, urge manter segmento
assistencial direcionado a elas. Não compete à previdência social a manutenção de pessoas carentes;
por isso, a assistência social é definida com atividade complementar ao seguro social.

Infere-se, com isso, que a Assistência Social possui um âmbito de atuação subjetiva restrito
(“a quem dela necessitar”), isso porque não foi criada para atender a toda a sociedade e sim a
determinada parcela social que é daquelas pessoas que não têm como sobreviver com dignidade sem
que o Estado atue.

O subsistema Assistencial destina-se, destarte, à proteção de situações de vulnerabilidade
social onde se cogita da participação ativa do Estado e da sociedade com vistas a solucionar os
problemas que atingem os atores sociais, principalmente no que tange à carência de condições dignas
de sobrevivência.

Por isso que, conforme sinalizado no primeiro parágrafo deste tópico, a Assistência Social
está classificada como direito social pois depende do Estado para ser amplamente usufruída pelos
atores sociais. Isso quer dizer que o Poder Público deve destinar uma parte de seu orçamento para
garantir a sua implementação. Dessa forma, tem-se que esses direitos custam para o Estado e para
toda a sociedade já que a verba destinada para a Assistência Social decorre do pagamento de tributos
como é o caso do recolhimento das contribuições sociais para a Seguridade Social (art. 195, CR/88).

Nesse sentido, mister fazer referência ao que aduzem Stephen Holmes e Cass Sunstein[2]:
“Todos os direitos positivos são custosos (costly), porque todos eles pressupõem os aportes dos
contribuintes para manter a maquinaria para monitorá-los e realizá-los”.

Nesse liame,

A relação entre o grau de concretização e as limitações orçamentárias do
Estado faz os direitos prestacionais (caráter positivo) terem uma efetividade
menor que os direitos de defesa (caráter negativo), tendo em vista a necessidade
de se eleger as prioridades a serem atendidas entre demandas legítimas e
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igualmente contempladas no texto constitucional[3].

Dessa forma, como se trata de direito que só pode ter garantida a sua fruição a partir de
reserva no orçamento, a sua efetividade ficará condicionada à disposição financeira do Estado para
tanto. E este, de acordo com o artigo 195 da Lei das leis, tem todo o aparato financeiro para dispor
em prol da Assistência Social, inclusive com vistas a assegurar o acesso não só ao benefício de
prestação continuada, como também as demais prestações assitenciais que a Constituição previu e o
legislador infraconstitucional regulamentou.

 

3.      O DIREITO DO IDOSO NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA

 

Neste tópico iremos analisar a condição do idoso em face do subsistema de Assistência Social
previsto no artigo 203 da Constituição de 1988, principalmente no que tange à concessão do benefício
de prestação continuada, indicando as exigências legais para que o idoso tenha acesso a tal amparo
social, bem como os meios disponibilizados pelo Estado para garantir o bem-estar do idoso a partir
dessa prestação assistencial.

 

3.1   CONCEITO E CARACTERIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA

 

O benefício de prestação continuada está previsto no artigo 20 da Lei n.º 8.742/93 e tem como
base constitucional o inciso V do artigo 203 da Constituição da República que assim prevê:

A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao
idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua
família, conforme dispuser a lei.

O constituinte de 1988 se preocupou, portanto, com a inserção do deficiente e do idoso no
âmbito da Assistência Social no intuito de proporcionar, cada vez mais, proteção social a essa parcela
de atores sociais. Para tanto, criou um benefício no valor de um salário mínimo para que o idoso
tivesse o amparo do Estado diante de uma situação de risco ou de vulnerabilidade social.

Nesse sentido,

O pedido de benefício assistencial se caracteriza como direito individual
disponível na perspectiva do postulante, eis que poderá ou não requerê-Io, é
igualmente verdfldeiro que se trata de instrumento de política pública no trato
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de idosos e deficientes, de meio de realização da Seguridade Social enquanto
imperativo constitucional a extrapolar o mero interesse individual em razão da
repercussão de seus efeitos, caracterizando-se, também como interesse
individual homogêneo, de inegável importância coletiva e social[4].
 

O benefício de prestação continuada se caracteriza por ter caráter personalíssimo e,
portanto, intransferível. Isso quer dizer que essa prestação assistencial não gera direitos sucessórios,
muito menos o direito à pensão por morte. Com o falecimento do beneficiário, referido benefício é
cancelado, não se permitindo que seus filhos ou cônjuge tenham acesso ao mesmo sob a forma de uma
prestação devida diante de uma relação de dependência. Mesmo porque o beneficiário do amparo
social, em razão da natureza jurídica da prestação (personalíssima), obtém referido valor para que
este seja suficiente para arcar com as suas respectivas despesas, exclusivamente.

Nesse sentido, prescreve o artigo 23 do Decreto n.º 6.214/07 que o “benefício de prestação
continuada é intransferível, não gerando direito à pensão por morte aos herdeiros ou sucessores”.
Entretanto, o valor do resíduo não recebido em vida pelo beneficiário será pago aos seus herdeiros ou
sucessores, na forma da lei civil (parágrafo único, artigo 23 do Decreto n.º 6.214/07).

Além disso, o benefício de prestação continuada será revisado a cada dois anos pelo órgão
concessor (Instituto Nacional do Seguro Social – INSS)[5], ou seja, a continuidade no pagamento de
mencionada prestação está condicionada à verificação, após dois anos de concessão, das condições
que inicialmente ensejaram o pagamento do benefício. Dessa forma, o idoso só se mantém recebendo a
prestação se continuar provando que preenche os mesmo requisitos que originaram a sua concessão.

Tem-se que o benefício de prestação continuada compõe o Programa Nacional de Assistência
Social e está integrado às políticas de assistência social com vistas ao enfrentamento da pobreza, à
garantia da proteção social, ao provimento de condições para atender às situações de riscos que
acometem a sociedade, além de assegurar a universalização dos direitos sociais[6].

Vê-se, com isso, que se trata de benefício com caráter personalíssimo e temporário, ou seja,
sujeição ativa previamente determinada na lei, bem como condicionalidade da sua manutenção no
preenchimento das condições impostas pela legislação assistencial.

 

3.2   REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA

 

De acordo com o artigo 20 e parágrafos da Lei n. 8.742/93, para que a pessoa tenha acesso ao
amparo social é necessário que preencha alguns requisitos, são eles: ser idoso (65 anos de idade) ou
deficiente (físico ou mental), provar a incapacidade para o trabalho e para a vida independente, ter
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renda per capita familiar inferior a ¼ de salário-mínimo e não ter outra renda proveniente de regime
de proteção social, salvo aqueles serviços de saúde prestados pelo SUS – Sistema Único de Saúde.

Num primeiro momento é necessário mencionar que o Supremo Tribunal Federal considerou
todos esses requisitos como objetivos e de cumprimento cumulativo, ou seja, o requerente só terá
acesso à prestação assistencial se, e somente se, preecher todos eles simultaneamente.

O primeiro dos requisitos está relacionado à sujeição ativa do benefício. Isso quer dizer que
somente o idoso ou deficiente poderão requerer referida prestação. O idoso, para fins de concessão do
amparo social é aquele que tem mais de 65 anos de idade, de acordo com o artigo 34 do Estatuto do
Idoso. Aplica-se esta legislação em detrimento da Lei Orgânica de Assistência Social (1993) porque se
trata de norma específica e posterior (2003).

Em relação à pessoa portadora de deficiência, esta pode ser física ou mental. Tem-se que a
aferição da incapacidade para a vida independente e para o trabalho da pessoa portadora de
deficiência é competência da perícia médica do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Trata-se,
destarte, de análise objetiva do ponto de vista da condição de deficiente.

Outro requisito a ser analisado para aferição do direito ao recebimento do amparo social é
que o requerente não pode receber benefício decorrente de qualquer regime de proteção social. Isso
foi exigido porque o amparo social é devido à pessoa que comprove a necessidade, ou seja, que nunca
tenha exercido uma atividade laborativa ou mesmo que a tenha desenvolvido, não tenha contribuído
o suficiente para ter a proteção do Estado num momento de infortúnio via Previdência Social. Diante
disso, proíbe-se que esse indivíduo que percebe benefício decorrente do Regime Geral de Previdência
Social possa ter acesso ao amparo social.

Por último, o requisito com cunho relevante na análise das condições que ensejam o benefício
de prestação continuada, qual seja, o conceito de necessitado. Este, portanto, é aquele que não tem
condições de prover a própria subsistência, nem de tê-la provida por sua família. De acordo com a lei
(art. 20, parágrafo 3. Da LOAS), o necessitado é aquele cuja renda per capita familiar é inferior a ¼
de salário-mínimo. Isso quer dizer que para que o idoso tenha acesso ao benefício é necessário que
prove que sua renda per capita familiar é inferior a R$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinqüenta
centavos) por mês.

Esse último requisito será analisado de forma acurada no próximo tópico deste trabalho.

 

3.3   A RENDA PER CAPITA E O ACESSO AO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA

 

O conceito de necessitado é imprescindível no contexto da Assistência Social uma vez que a
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Constituição da República de 1988, em seu artigo 203, caput faz menção a esse termo, sem trazer a sua
definição para fins de garantir a efetivação do mencionado Direito Social.

Além disso, vale lembrar que as normas disciplinadoras de Direitos Sociais são normas
constitucionais de eficácia limitada de princípio programático (na classificação de José Afonso da Silva)
e, portanto, necessitam de uma norma infraconstitucional para lhes dar total aplicabilidade, visto que a
ausência desta lei impede a total fruição do direito constitucionalmente previsto. Isso porque as
normas constitucionais de princípio programático têm eficácia mínima comparada às demais previstas
na Lei Maior (normas de eficácia plena e contida).

Nesse liame, vê-se que o legislador infraconstitucional editou a norma responsável por
conceituar o necessitado a partir da Lei nº 8.742/93 (LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social), no
artigo 20, parágrafo 3.º, in verbis: “Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora
de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário-
mínimo”.

A partir desse momento a Assistência Social será devida a quem realmente provasse a sua
condição de necessitado visto que referido subsistema de Proteção Social tem sujeito ativo especificado
pelo próprio texto constitucional, qual seja: o necessitado.

Vê-se, portanto, que tal definição causou indignação por parte da sociedade civil uma vez que a
exigência da prova de necessitado levava à colocação do ser humano num estado de quase indigência
em razão da garantia de manutenção de uma condição mínima de existência por parte do Estado
brasileiro.

A atual Carta Política prescreve o que deve ser coberto por via do salário-mínimo e este será
pago ao trabalhador como contraprestação da sua atividade para outrem ou por conta própria e que,
referido valor deverá cobrir todas as necessidades básicas previstas no texto constitucional. Nesse
sentido, segue a redação do inciso IV do artigo 7.º da Lei das leis:

Art. 7.º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a
suas necessidades básicas e às de sua família como moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua
vinculação para qualquer fim.

O salário mínimo, pago em razão do exercício de atividade laborativa, deve atender às
necessidades básicas da pessoa que o recebe, bem como de sua família. Diante disso, será que é
possível afirmar que o salário mínimo, hoje, atende aos anseios mínimos de sobrevivência de uma única
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pessoa, bem como os de sua família?

É fato que não há como garantir um mínimo de sobrevivência digna para uma pessoa que
utiliza esse valor para se sustentar, muito menos para viabilizar o sustento de toda a sua família,
principalmente se considerarmos uma família composta por cinco pessoas e apenas uma delas trabalhe
para receber um salário mínimo (hoje o valor do salário mínimo é de R$ 510,00 – quinhentos e dez
reais). Isso porque se essa renda for fracionada entre os entes familiares, cada um terá que sobreviver
com R$ 127,49 (cento e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos) por mês. Lamentamos verificar
uma situação desta visto que hoje não há como garantir a sobreviência digna de alguém com a
percepção dessa quantia por mês.

Diante desse estado de miserabilidade, o legislador foi beneplácito com a sociedade carente e
previu que o Estado concedesse um benefício no valor de um salário mínimo para deficientes e idosos
quando a renda per capita familiar fosse inferior a ¼ de salário mínimo. Mesmo com a anuência
legislativa de concessão do referido benefício, ainda havia a restrição de grande parcela da sociedade
que necessitava do olhar do Estado sobre ela e que não tinha direito à percepção do benefício
assistencial.

Em razão disso, foi suscitada a inconstitucionalidade (via ADI n.º 1.232-1, publicada no DJ de
01.06.2001) do parágrafo 3.º do artigo 20 da LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social, com o objetivo
de retirar este requisito da exigência para a concessão do benefício assistencial, visto que, de
conformidade com a lei, a sua exigibilidade é cumulativa com os demais requisitos concessivos do BPC –
Benefício de Prestação Continuada. 

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a renda per capita familiar inferior a ¼
de salário mínimo[7] se trata de requisito objetivo e, portanto, cumulativo com os demais existentes na
lei. Com isso, o benefício só seria concedido se, e somente se, houvesse a constatação do conceito de
necessitado tal como previsto em lei.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar recurso especial advindo da Câmara
Recursal dos Juizados Especiais Federais decidiu que o conceito de renda per capita familiar inferior a ¼
de salário mínimo poderia ser relativizado e analisado de forma alternativa e não cumulativa. Isso quis
dizer que mesmo que o deficiente ou o idoso não tivessem como comprovar a renda per capita familiar
exigida em lei, poderia fazer prova da sua necessidade por outros meios (presunção de miserabilidade),
por exemplo, prova de que a renda familiar não era suficiente para arcar com os gastos relativos à
alimentação, medicamentos, vestuário, educação, saúde, lazer de toda a família.

Segue abaixo a decisão do Superior Tribunal de Justiça que ratifica a assertiva do parágrafo
anterior, in verbis:

(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça pacificou já entendimento
no sentido de que o critério estabelecido no artigo 20, § 3.º, da Lei n.º 8.742/93
(comprovação de renda per capita não superior a ¼ do salário mínimo) não exclui
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que a condição de miserabilidade, necessária à concessão do benefício
assistencial, resulte de outros meios de prova, de acordo com cada caso em
concreto(...) (Resp 308711 – SP – 6.ª T. – Rel. Min. Hamilton Carvalhido – DJ
10.03.2003, p. 323)

 Portanto, vê-se que o critério exigido em lei acerca da renda per capita familiar inferior a ¼ de
salário mínimo pode ser analisado em termos para fins de conceituação de necessitado, visto que este
estado pode ser comprovado por outras circunstâncias que não a objetiva contida na norma
assistencial.

Ainda nesse sentido,

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REQillSITOS LEGAIS.
RENDA FAMILIAR PER CAPITAINFERIOR A % DO SALÁRIOMÍNIMO.
IDOSO. ART. 34 DALEI 10.741/Q3. I - O preceito contido no art;'20, § 3°, da
Lei n° 8.742/93 .n.ão é o único critério válido para comprovar a condição de
miserabilidade , preceituada no artigo 203, V, da Constituição Federal. A renda
familiar per capita inferior a 1/4 do salário-mínimo deve ser considerada c.omo
um limite mínimo, um quantum objetivamente considerado insuficiente à
subsistência do portador de deficiência e do idoso, o que não impede que o
julgador faça uso de outros fatores que tenham o condão de comprovar a
condição miserabilidade da família do autor. (Precedente do STJ, REsp
397943-SP, 5ª Turma, ReI. Felix Fisher, DJ 18/03/2002, p. 300). 11 - Dentre as
peculiaridades do caso concreto, a decisão recorrida deixou de sopesar que, no
caso do idoso, ante a disposição contida no parágrafo único, do art. 34, da Lei
n° 10.741/03, é necessário excluir da renda familiar, para efeito de aferição da
renda per capita, aquela proveniente do membro da família que, contando com
mais de 65 anos de idade, receba beneficio de valor mínimo, seja ele de
natureza previdenciária ou assistencial. Importante salientar, neste particular,
que embora a norma em referência faça menção apenas à hipótese do beneficio
referido em seu caput (assistencial), evidencia-se que, em atenção ao princípio
da isonomia, deve a mesma ser observada nos casos de qualquer beneficio de
valor mínimo, atendido, sempre, o requisito etário do respectivo beneficiário.
(TNU. Proc. n° 200470950028054, ReI. Juiz Federal Renato Toniasso, j.
13.11.2006, DJU 19.12.2006).
 

No que tange ainda à flexibilização dos requisitos para acesso ao BPC – benefício de prestação
continuada, o Estatuto do Idoso quando fez referência a mencionada prestação devida pela assistência
social, garantiu uma maximização na concessão desse direito à pessoa idosa visto que possibilitou que
mais de um idoso na mesma família pudesse ter acesso ao amparo social.
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Isso foi viável porque, para a concessão do benefício para o segundo idoso na família, não seria
levado em consideração o valor pago a título de amparo social do idoso que recebeu primeiro o
benefício. Dessa forma, ficaria menos difícil o preenchimento do requisito da renda per capita familiar
inferior a ¼ de salário mínimo, uma vez que a quantia do idoso decorrente da percepção do benefício
assistencial não iria compor o cálculo da renda per capita familiar.

Nesse mesmo sentido tivemos a decisão em sede de ação civil pública entendendo que, se
houver um idoso na família recebendo uma aposentadoria por invalidez decorrente do Regime Geral de
Previdência Social no valor de um salário-mínimo, este valor não poderia integrar o cálculo da renda per
capita familiar em razão de ser a mesma quantia paga a título de amparo social (BPC).

Nesse liame,

Se é de miserabilidade a situação da família com renda de um salário mínimo
proveniente de beneficio assistencial ao idoso, também é de miserabilidade a
situação d.a família que tem como renda beneficio previdenciário per.cebido
por idoso no valor mínimo, pois a aferição da hipossuficiência é eminentemente
de cunho econômico[8]. (grifos originais)
 

Com isso, vislumbrou-se uma ampliação na concessão do benefício de prestação continuada no
que tange ao sujeito ativo idoso. Tudo isso aconteceu em decorrência principalmente da edição do
Estatuto do Idoso que trouxe um reconhecimento maior de direitos aos idosos.

Além disso, e para não causar qualquer problema no âmbito da concessão dos benefícios
assistenciais, o legislador editou uma lei de junho de 2003 (ou seja, três meses após a decisão em sede
de recurso especial proferida pelo Superior Tribunal de Justiça) prevendo um novo conceito objetivo de
necessitado. Portanto, pela novel legis necessitado é aquele cuja renda per capita familiar seja inferior a
½ salário mínimo (artigo 2.º, parágrafo 2.º da Lei n.º 10.689, de 13 de junho de 2003 – lei esta que criou
o Programa Nacional de Acesso à Alimentação).

Verifica-se, portanto, que existe um novo conceito objetivo de necessitado, ampliando o acesso
às prestações assistenciais, minimizando, por conseguinte, as desigualdades e, além de tudo, reduzindo
os númerosde pessoas que se encontram abaixo da linha da pobreza.

Vale salientar, ainda, que mesmo com o novo conceito objetivo de necessitado, o
preenchimento desta condição deve ser acolhida de acordo com cada caso concreto e não no seu plano
abstrato (legal), visto que estamos lidando com seres humanos e, por isso, deve ser analisado o aspecto
subjetivo e não objetivo.

Isso porque há necessidade de se fazer diferença entre a situação de necessidade (que gera o
conceito de necessitado para fins de concessão de benefícios assistenciais) e o de indigência. E se o
texto constitucional faz referência ao termo “necessitado” como sujeito de direitos assistenciais e esse
conceito é distorcido pelo legislador infraconstitucional, mister tomar uma providência visto que está
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existindo uma inconstitucionalidade e, diante disso, não há que se falar em aplicabilidade da lei que
afronta o conteúdo constitucional.

 

4.      CONCLUSÃO

 

O grande problema na atualidade com relação ao idoso no acesso ao benefício de prestação
continuada é a efetiva prova de que é necessitado e, para tanto, deve, administrativamente, provar que
sua renda per capita familiar é inferior a ¼ de salário-mínimo.

Tal impasse é visível quando da concessão, ou melhor, da não concessão de referido amparo
social em razão do não cumprimento cumulativo de todos os requisitos exigidos no artigo 20 da Lei n.
8.742/93 (LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social). Isso porque dentre os requisitos elencados aquele
citado no parágrafo anterior.

Tem-se que referida exigência não se coaduna com o fundamento da dignidade da pessoa
humana visto que tal valor não se mostra suficiente para assegurar um mínimo de existência digna para
o indivíduo.

O Estado, portanto, deve se preocupar com as leis editadas pelo legislativo visto que elas, nem
sempre, correspondem aos preceitos constitucionais e se não estão conformes com esses ditames, não
podem ser aplicadas prejudicando, assim, o bom desenvolvimento social do país.

Vale salientar que essas políticas públicas praticadas pelo governo no intuito de garantir a
efetividade de proteção via Assistência Social, devem ser sustentadas pela receita que o Estado
arrecada. Dessa forma, a sua concretização dependerá sempre dos valores vertidos a partir do
pagamento das contribuições sociais de acordo com o artigo 195 da Constituição de 1988.

O que acontece hoje é que o Estado não está se preocupando com a questão da pobreza,
principalmente o idos, está sim criando benefícios para a população pobre no intuito de angariar votos
nas eleições e isso dá certo porque a maioria da população brasileira não tem discernimento suficiente
para entender que esses programas assistenciais, inclusive a concessão do benefício de prestação
continuada, muito embora traga uma melhora na condição de vida da pessoa, trata-se de benefício
concedido, em alguns casos, para pessoas que não se enquadram no conceito de necessitado. Sendo
assim, se a concessão desse benefício fosse melhor operacionalizado, teríamos um maior critério de
justiça e, por consequência, poderíamos falar, efeticazmente, na diminuição da pobreza no Brasil.
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[4] Ação Civil Pública n. 2007.30.00.000204-0.
[5] O INSS – Instituto Nacional do Seguro Social é responsável pela operacionalização do benefício de prestação continuada

em razão da sua competência, no passado, no pagamento da RMV – Renda mensal Vitalícia. Dessa forma, para que não

houvesse preocupação por conta do Estado em criar um órgão específico da Assistência Social para concessão do benefício de

prestação continuada, esta prestação substituiu a RMV e foi atribuída ao INSS a operacionalização de referido benefício.

[6] Artigo 1.º, parágrafo 2.º do Decreto n.º 6.214, de 2007 (Regulamento do benefício de prestação continuada).

[7] De acordo com a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, na sessão de

25/04, na sede do Juizado Especial Federal de São Paulo, deu provimento a pedido de uniformização para conceder benefício

assistencial a idosa, cuja renda familiar per capita é superior a ¼ do salário mínimo. A Turma Recursal/RJ viu nessa renda

motivo suficiente para indeferir o pedido, sem colher outras provas que pudessem demonstrar o estado de miserabilidade,

em obediência ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 1.232/DF. A Turma Nacional anulou o acórdão da

Turma Recursal/RJ e a sentença de primeira instância, e determinou o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para a

devida instrução, possibilitando à autora a produção de outras provas que possam demonstrar o seu estado de

miserabilidade. A relatora do processo, juíza federal Maria Divina Vitória, sustentou, em seu voto, que embora o Supremo
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Tribunal Federal tenha julgado procedentes reclamações ajuizadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra

decisões que não observavam o critério da renda familiar per capita, há juízes que sustentam que essa decisão apenas

reconhecera a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93. Essa regra legal, no entanto, não é o único critério

válido para, diante do caso concreto, aferir a miserabilidade, nos termos do Art. 203, V, da Constituição Federal. Esclareceu

que, em razão do julgamento da referida ADI , a TNU chegou a cancelar a Súmula nº 11. Enfatizou que, mais recentemente,

entretanto, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, há decisões que ora negam seguimento às reclamações ofertadas pelo

INSS, ora entendem que as decisões reclamadas não declaram a inconstitucionalidade do dispositivo, mas lhe dão

interpretação conjunta com a legislação posterior, que não foi objeto da ADI. E também decisões que consideram o critério

do ¼ do salário mínimo insuficiente para o cumprimento do art. 203, V, CF, além de outras que admitem a utilização de

outros fatores indicativos da miserabilidade para fins de concessão do benefício assistencial. Concluiu a relatora que o

próprio Supremo Tribunal tem abrandado os efeitos da ADI 1.232/DF e, que, por outro lado, no Superior Tribunal de

Justiça, o entendimento dominante é de que o limitador da renda não é o único critério válido para comprovar a condição de

miserabilidade, podendo tal condição ser aferida por outros meios de prova (RESP 612.097/RS e AgRg no RESP

478.379/RS). Ressaltou a juíza que, enfrentando o tema - enquanto se pacifica no Supremo Tribunal Federal o verdadeiro

alcance da ADI 1232/DF - a Turma Nacional de Uniformização não estará afrontando a decisão daquela Corte, mas apenas e

tão-somente cumprindo mandamento constitucional, ao decidir a favor do idoso e do deficiente comprovadamente

miseráveis. (Processo n. 2002.51.51.022946-9) Site: http://www.iape.com.br/noticias/texto.asp?id=72, acesso em 21 de abril de

2008.

 

[8] Ação Civil Pública n. 2007.43.00.005139-0.
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ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS SOCIAIS EM QUE EMERGIRAM E SE DESENVOLVERAM
O INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS

ANALYSIS OF THE SOCIAL CIRCUMSTANCES IN WHICH EMERGED AND DEVELOPED THE
TRANSINDIVIDUAL INTERESTS

Alberto de Magalhães Franco Filho

RESUMO
A sociedade contemporânea, essencialmente complexa e plural, tornou evidentes novas carências, que não
podem ser supridas com base nos antigos modelos sociais. Com a transição paradigmática da sociedade
industrial e o declínio do Estado de Bem-Estar Social, influenciados pelo Neoliberalismo e pela
Globalização, emerge uma sociedade dita pós-moderna, e, com ela, desenvolvem-se também “novos
direitos”. Tais direitos deixam de pertencer ao indivíduo isoladamente, para se titularizarem a novos sujeitos
de direito: os grupos ou classes sociais. Desse modo, o ser humano deixa de ser visto apenas em sua
singularidade, para inserir-se em determinado contexto social. Rompe-se, portanto, com o paradigma do
individualismo liberal, que cede lugar ao comunitarismo. Esta ruptura deve-se à ação de sujeitos coletivos
denominados “novos movimentos sociais”, que, por sua vez, exerceram influência preponderante no
surgimento do movimento de coletivização do Direito.
PALAVRAS-CHAVES: INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS; DIREITOS COLETIVOS; SOCIEDADE
PÓS-MODERNA; COLETIVIZAÇÃO DO DIREITO; NOVOS MOVIMENTOS SOCIAIS.

ABSTRACT
The essentially complex and pluralistic contemporary society has evidenced some needs which cannot be
handled by ancient social models. With the paradigmatic transition of the industrial society and the decline
of the Welfare State influenced by Neoliberalism and Globalization, there is the emergence of the so-called
post-modern society, bringing with it the development of “new rights”. These rights no more belong to the
individual in isolation but to subjects with rights: groups or social classes. Thereby, human beings are no
more only seen in their singularity, but as members of a given social context. Hence, the liberal
individualism paradigm was definitely substituted by comunitarism. This rupture was triggered by actions
carried out by collective subjects named “new social movements”, which predominantly influenced the
emergence of law collectivization movement.
KEYWORDS: TRANSINDIVIDUAL INTERESTS; COLLECTIVE RIGHTS; SOCIETY POST-
MODERN; LAW COLLECTIVIZATION; NEW SOCIAL MOVEMENTS.

1. INTRODUÇÃO
 
No presente trabalho serão analisados os acontecimentos históricos que foram determinantes para o
nascimento e o desenvolvimento dos interesses transindividuais.
 
Como se verá, estes interesses são evidenciados ou ressaltados no âmbito da sociedade industrial, a partir da
chamada “luta de classes”, período em que o Estado assumia a forma de Bem-Estar Social, paradigma dos
direitos de segunda geração, cuja nota distintiva é a igualdade. Não obstante, é válido supor que os
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interesses transindividuais, desenvolvem-se com maior ênfase a partir do colapso do Welfare State e de uma
nova concepção social, a sociedade pós-moderna.
 
Dentre as inúmeras marcas da pós-modernidade, deu-se maior destaque a duas: o caráter massificado da
sociedade e o consumo desenfreado de produtos e de serviços.
 
Outrossim, foram tecidas considerações sobre três fenômenos que repercutem diretamente no Estado
Contemporâneo pós-moderno: o neoliberalismo, a globalização e o pluralismo.
 
2.  A COMPLEXIDADE DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
 
Os interesses transindividuais aparecem no início da Idade Contemporânea, cuja nota distintiva é a
complexidade das relações sociais.
 
Muito embora exista quem entenda ser considerada até “acaciana”[1] a afirmativa de que a sociedade
contemporânea reveste-se de complexidade, devemos ter em mente que a sociedade instaurada no fim da era
moderna vive em constante e perturbadora complexidade, e talvez seja este seu traço mais característico,
tanto que Neves denomina-a de “supercomplexa”[2].
 
As consequências e implicações desta complexidade da sociedade contemporânea serão tratadas adiante.
 
Especificamente em relação aos interesses transidividuais, vislumbra-se que eles começaram a ser
delineados contemporaneamente no âmbito do Estado Social de Direito, quando são cunhados os direitos de
igualdade (segunda geração). Tais interesses encontram no Direito do Trabalho, particularmente na história
do sindicalismo, sua raiz ou fundamento primário[3] e consagram direitos que extrapolam a tradição
individualística do ser humano, reconhecendo-se direitos a novos sujeitos de direito, os grupos sociais.
 
Contudo, existem posicionamentos e mais posicionamentos sobre a gênese histórica dos direitos coletivos:
há os que afirmam ter existido esses direitos de titularidade coletiva desde sempre[4]; os que sustentam que
eles provêm do Direito Romano da Antiguidade[5]; os que prediquem que seu germe advém de alguns
procedimentos eclesiásticos civis e criminais contra animais no século IX[6]; quem testemunhe a
precedência do Direito Escandinavo na figura do Ombudsman[7]; quem advogue a tese que eles são fruto do
intelecto britânico da Idade Média[8] e, por fim, quem atribua sua origem também ao direito inglês, mas do
final do século XVII[9].
 
Não obstante estes posicionamentos distintos, e de certo modo conflitantes, num ponto parecem concordar a
grande parte dos autores, seja qual for à gênese histórica dos direitos coletivos, eles foram evidenciados ou
exaltados no âmbito da sociedade contemporânea.
 
Isto porque os “[...] sistemas jurídicos soem ser fundados na tutela do individuo, isto é, nas querelas de tipo
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‘Tício versus Caio’ [...]’”[10]. Em outras palavras, até bem pouco tempo, a tutela jurisdicional somente era
concebida quando se tratassem de interesses considerados relevantes pelo Estado e suscetíveis de afetação a
um titular específico e individualizado.
 
Os sistemas jurídicos, portanto, eram voltados única e exclusivamente para a tutela de interesses
individualizados. Nesse sentido, manifesta-se Cappelletti, que ao tratar da chamada “revolução em curso no
Direito Processual Civil”, citando Perrot, menciona que “a teoria da ação judiciária foi elaborada no século
XIX em uma perspectiva liberal e individualística.” [11].
 
Talvez por isso, e a par de que uma concepção individualista seria perfeitamente compreensível, passassem
despercebidos certos interesses caracterizados pela inviabilidade de apropriação individual[12].
 
Desse modo, asseverar que os direitos coletivos são revelados nos contornos da contemporaneidade não
significa dizer que tais não existissem em tempos idos, mas é assentir que durante muito tempo eles não se
apresentavam evidentes ou latentes como hodiernamente o são.
 
3. A SOCIEDADE INDUSTRIAL
 
Feitas estas considerações, já podemos começar a traçar o perfil da sociedade contemporânea, desde o
momento em que foram evidenciados os interesses transindividuais até os dias de hoje. Isto nos obrigará,
novamente, a empreender uma digressão a acontecimentos históricos relevantes na formação da concepção
reveladora dos direitos de titularidade coletiva.
 
No desenrolar deste empreendimento, nosso ponto de partida consistirá no reconhecimento de que a
emergência destes interesses relaciona-se diretamente com as modificações que vão ocorrer no interior do
capitalismo, considerado o núcleo econômico do modelo liberal.
 
Diante disso, é salutar iniciarmos nosso escorço histórico a partir da passagem da sociedade feudal para a
sociedade burguesa, que irá denotar o nascimento efetivo do sistema econômico capitalista-liberal.
 
Desta transição, terá maior relevância, dentre as várias consequências, a supressão do regime das
corporações de ofício[13], tendo em vista que esta irá revelar o intuito do ideário capitalista de criar uma
ordem jurídica centralizadora pela pregação da incompatibilidade da existência de corpos intermediários
entre o indivíduo e o Estado.
 
A ideologia capitalista pretendia afirmar, com isso, que o homem somente atingiria sua liberdade com
plenitude se ele não estivesse subordinado a grupos sociais, pois estes grupos teriam o condão de “sufocar”
sua manifestação individual em prol da grupal.
 
Tanto é verdade, que a doutrina do contrato social da época baseava-se na vontade/consenso geral de todos
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para formação do Estado, mas por meio da manifestação exclusivamente individual de seus
componentes.[14]
 
Com base nesta premissa, desenvolveu-se no âmbito da sociedade burguesa um repúdio ao processo
associativo, com vistas à centralização da produção jurídica, até porque as corporações de ofício possuíam,
de certo modo, um arcaico sistema de regras próprias.[15]
 
Buscava-se assim, limitar a existência de duas entidades únicas – detentoras de direitos e deveres (sujeitos
de direito) – o indivíduo e o Estado, na medida em que se evitando o associacionismo promovia-se uma
dispersão e se atomizavam os conflitos e seus agentes como forma típica de dominação.
 
Comentando o perfil deste modelo, Morais escreve que
 

O modelo capitalista finca suas bases e, para a obtenção de êxito na implantação do novo paradigma,
exige que todas as pessoas sejam livres e iguais, com vistas a permitir a implementação de acertos entre
capital e trabalho. Percebe-se, pois, que a dominação deixa de ocorrer pela existência de vínculos
pessoais, como na sociedade medieval, para caracterizar-se como dominação legal, desconhecendo,
desse modo, quaisquer tipos de desigualdades entre os pólos de produção.[16]

 
O modelo de repressão a grupos sociais tendia não somente a institucionalizar a dominação das massas,
como também evitar que viessem à tona as desigualdades sociais.
 
Essa perseguição ao associativismo resta evidente através da edição da Lei Le Chapellier, de 14 de junho de
1791, na França (pouco depois da Revolução Francesa), que proibia o funcionamento de organizações
trabalhistas em nome da “livre iniciativa”.
 
Porém, tal panorama proibitivo somente começa a ser modificado no início do século XIX, mais
precisamente em 1824, quando na Inglaterra, pela primeira vez, foram reconhecidos os sindicatos obreiros
como entidades legalmente instituídas, eliminando-se o caráter delituoso dos mesmos. Este reconhecimento
deu-se pela figura das Trade Unions, que se multiplicaram por todo o país e influenciaram o agrupamento
de trabalhadores, sendo fundada, em 1863, a Primeira Associação Internacional de Trabalhadores[17].
 
Mas qual a razão para que o Estado “tolerasse” a existência e o funcionamento destas entidades associativas
de trabalhadores, já que o capitalismo, num primeiro momento, tentou a todo custo extirpar tais
associações?
 
Para responder a esta pergunta, deve-se recordar que pouco antes deste período histórico a sociedade
burguesa capitalista experimentava mudanças operadas pela industrialização.
 
Eclode então, a partir da segunda metade do século XVIII a chamada Revolução Industrial, inaugurando
uma nova sociedade. A Sociedade Industrial, que embora tenha perdurado por pouco tempo (até a primeira
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metade do século XX[18]), promoveu uma ruptura completa de paradigmas na sociedade em todos os
aspectos.
 
Tratando dessa mudança de arquétipo da sociedade operada pela Revolução Industrial, Bell assim se
posiciona,
 

[...] a sociedade do passado, dizia Saint-Simon, foi uma sociedade militarizada, na qual as figuras
dominantes eram as dos padres, a dos guerreiros e dos senhores feudais – os ‘parasitas’ e consumidores
de riqueza. A nova sociedade industrial, afirmava ele, seria governada pelos produtores – engenheiros e
empresários, ‘os futuros homens’ das novas eras.[19]

 
A Revolução Industrial significou, portanto, o triunfo da produção capitalista e também a desintegração de
costumes e instituições até então existentes. Com ela, surgem tempos diferentes, homens diferentes e
imagens diferentes; enfim uma nova sociedade, denominada “sociedade industrial”.
 
De Masi, apresenta as principais características da novel sociedade, entre elas: concentração de grandes
massas de trabalhadores assalariados nas fábricas; predomínio numérico dos trabalhadores no setor
secundário em comparação aos dos setores primário e terciário; predomínio da contribuição prestada pela
indústria à formação da renda nacional; aplicação das descobertas científicas ao processo produtivo na
indústria; racionalização progressiva e aplicação da ciência na organização do trabalho; divisão social do
trabalho e sua fragmentação técnica cada vez mais capilar e programada; progressiva urbanização e
escolarização das massas; aumento da produção de massa e crescimento do consumismo; fé em um
progresso irreversível e no bem-estar crescente; difusão da ideia de que o homem em conflito com a
natureza deve conhecê-la e dominá-la; sincronização do homem não mais de acordo com os ritmos e os
tempos da natureza, mas com os incorporados nas máquinas; convicção de que para alcançar escopos
práticos existe one best way, um único caminho ótimo a ser intuído, preparado e percorrido; possibilidade
de destinar a cada produto industrial um local preciso (a fábrica) e tempos precisos (padrão) de produção e
presença conflitual nas fábricas de duas partes sociais – empregadores e empregados – distintas,
reconhecíveis e contrapostas.[20]
 
Dadas essas circunstâncias, em um primeiro momento era natural que o Estado Liberal-capitalista
procurasse impedir a associação de pessoas em grupos, principalmente de trabalhadores, pois, desse modo,
tornava-se mais fácil a contenção e dominação dos mesmos.
 
Porém, o franco desenvolvimento industrial desencadeou uma série de consequências, entre elas a
acentuação das desigualdades sociais, que restava clara na existência dual de classes sociais distintas e
antagônicas (trabalhadores e patrões)[21].
 
O intenso desenvolvimento industrial, também, fortaleceu e acelerou a divisão do trabalho, determinando a
substituição da produção artesanal e manufatureira pela produção em série (industrial). Além disso, criou
uma relação flagrante de exploração do homem (produtor) pelo homem (trabalhador), que refletiu
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diretamente nas condições de vida e de trabalho da classe obreira da época, tornando-as insuportáveis e
subumanas.
 
Tocqueville citado por De Masi, sintetiza os desdobramentos negativos advindos da sociedade industrial:
 

[...] não vejo nada mais preocupante, em termos políticos, do que estes novos sistemas industriais.
Quando um artesão se dedica sempre e exclusivamente à fabricação de um único objeto, aprende a
executar este trabalho com perícia peculiar. Mas, ao mesmo tempo, perde a capacidade geral de aplicar-
se à direção do trabalho; e cada dia ele se torna mais hábil e menos industrioso, e pode-se afirmar que
nele o homem se degrada à medida que o operário se especializa. O que esperar de um indivíduo que
passou vinte anos de sua vida fazendo cabeças de alfinetes? A que outra coisa mais sua inteligência
poderá aplicar-se, senão a procura de um modo melhor de fazer cabeças de alfinete? O próprio corpo
deste homem terá adquirido hábitos fixos que nunca mais perderá, em uma palavra, ele deixa de
pertencer a si mesmo para pertencer ao oficio que escolheu. Em vão as leis e os costumes retiram ao seu
redor os obstáculos, abrindo-lhe mil caminhos diferentes para a fortuna: um sistema industrial mais
forte do que as próprias leis e os costumes condenou-o a uma tarefa e freqüentemente a um lugar do
qual nunca sairá. Em meio ao movimento universal, ele permanece imóvel.
Como o avanço do principio da divisão do trabalho, o operário torna-se cada vez mais fraco, mais
limitado e menos independente: a arte faz progressos mas o artesão regride. Por outro lado, à medida
que descobrimos que os produtos industriais são menos caros e melhores, com a difusão da manufatura
e acumulação de capitais, surgem homens ricos e cultos para explorar indústrias até agora administradas
por artesãos canhestros e ignorantes. Desse modo, enquanto a ciência industrial degrada continuamente
a classe operária, ela eleva a dos patrões. E à medida que o operário restringe cada vez mais sua mente
ao estudo de um único detalhe, o patrão paira, todos os dias, sobre horizontes mais vastos. Dentro em
breve, bastará ao primeiro a mera força física sem inteligência, enquanto o segundo necessitará de
muita ciência e também da genialidade para vencer. Este se assemelhará cada vez mais ao administrador
de um vasto império, aquele cada vez mais de uma besta.[22]

 
Como se vê, com a industrialização a figura do “patrão” desenvolveu-se de maneira monstruosa e sem
limites, mediante a repressão da criatividade social e da autonomia de seus empregados. Nestes processos de
alienação o homem era “coisificado” e as máquinas “subjetivizadas”; ou seja, “[...] o homem se transforma
de sujeito em objeto.”.[23]
 
Assim, diante desse panorama de opressão e desigualdade social, emerge a chamada “luta de classes”, que
irá determinar o desenvolvimento das teorias socialistas.
 
A classe trabalhadora, então, embebida pelos ideais socialistas libertários de Marx e Engels, foi à luta por
melhores condições de trabalho, de vida e pelo direito de se associar, para com isso se fortalecer.
 
Daí ser imputado o nascimento do Estado Social de Direito à ideologia do socialismo, que determinou
também o surgimento de normas trabalhistas protetivas (como as previstas nas Constituições do México de
1917 e na alemã de 1919), reconhecendo/evidenciando, pela primeira vez, direitos e deveres a sujeitos de
direito distintos do indivíduo (considerado isoladamente) e do Estado, os grupos ou as classes sociais.
 
4. A SOCIEDADE PÓS-MODERNA
 
A sociedade industrial, que perdurou por cerca de dois séculos, passou por formatação em meados do século
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XX, quando as sociedades do mundo ocidental ingressaram em novo período de sua história.
 
Esta novel sociedade irá receber diversos nomes, e na sua maioria eles serão antecedidos pelo prefixo “pós”,
como a “sociedade pós-capitalista” (Ralf Dahrendorf), a “sociedade pós-civilizada” (Kenenth Bouling), a
“sociedade pós-coletivista” (Sam Beer), a “sociedade pós-industrial” (Daniel Bell) e a “sociedade pós-
moderna” (Jean-François Lyotard). Outros preferem romper com este prefixo, como Ulrich Beck e sua
“sociedade de risco” ou a “sociedade da informação” de Norbert Wiener. Há ainda quem afirme que a
modernidade ainda não chegou a seu fim e que estamos vivendo apenas as “consequências da
modernidade”, que se tornaram mais radicalizadas e universalizantes que antes (Anthony Giddens)[24].
 
Não obstante o grande número de denominações, optamos por trabalhar com noção de pós-modernidade,
por ser considerada “[...] a mais abrangente das teorias recentes. Acolhe em seu generoso abraço todas as
formas de mudança – cultural, política e econômica.”[25]. Portanto, conceber a sociedade hodierna numa
perspectiva pós-moderna é reunir todos os conceitos supramencionados em um só.
 
Considera-se marco histórico e simbólico, que inaugura o início desse movimento, a explosão das bombas
de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 6 de agosto de 1945, que marcou também o fim da Segunda Guerra
Mundial[26].
 
A pós-modernidade denota o fim da civilização industrial, que enfatizava a produção de bens, e o anúncio
de nova sociedade pós-industrial, caracterizada pela cultura de massa e pelo consumo desmedido dos mais
variados produtos e serviços.
 
Como expressão cultural ela exibiu contornos na Arquitetura, na Literatura e na Poesia. Contudo nos
interessarão as mudanças ocorridas nos setores sociais, econômicos e políticos.
 
Das inúmeras marcas do pós-modernismo analisaremos duas, quais sejam: o caráter massificado da
sociedade e o consumo desenfreado de produtos e de serviços.
 
Com referência ao caráter massificado da sociedade, devemos levar em conta que à massa atribui-se a
caracterização de “maioria silenciosa”, em razão de sua passividade e indiferença. Ela “contém todos os
discursos, mas não parte para a dialética, congrega o social nela fragmentado, mas não potencializa, nem
trabalha por ideais.”[27]. A massa, portanto, é um grupo manipulado pelo poder dos mecanismos da
comunicação e da informação que assiste apática a sua própria manietação.
 
Fala-se hodiernamente em cultura de massa, produção em massa, consumo em massa, comunicação de
massa e sociedade de massas.
 
O conceito de sociedade de massa do ângulo quantitativo é o aumento demográfico crescente. Por isso,
Ferraz Junior afirma que “uma sociedade de massa é sem dúvida uma sociedade onde a presença
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quantitativa é marcante.”[28]. Contudo uma sociedade de massa não é apenas sociedade demograficamente
grande, mas uma sociedade em que a uniformidade social prevalece sobre a universidade.
 
Em uma sociedade de massa o indivíduo é tratado de maneira uniforme deixando de ser visto como pessoa,
pois nela todos são tratados uniformemente, em grupos. O exemplo típico deste tratamento é o contrato de
adesão.
 
Esta sociedade de massa também é vista como uma “sociedade de tutela”, “onde a tutela jurídica se
transforma numa tutela de controle da uniformidade.”[29].
 
É também um tipo de sociedade em que a ideia de risco passa a ser muito mais fundamental que a idéia de
liberdade.
 
Mas, o que vem a ser este risco em que vive a sociedade atual?
 
Inicialmente convém registrar que o risco da sociedade ou a sociedade em risco não é fenômeno recente.
Podia-se falar em risco na sociedade industrial, porém nela os riscos eram incipientes e controláveis, já que
sob a égide da racionalidade os efeitos sobre a vida das pessoas e de quase todos os acontecimentos, exceto
os naturais, eram perfeitamente controláveis.
 
Na sociedade pós-moderna, porém, há uma renúncia à racionalidade da sociedade moderna, e com a crise do
Estado de Bem-estar Social deixar a expansão da sociedade de massa e o crescente desenvolvimento
técnico, científico e econômico surgem novos riscos que não podem mais ser calculados ou sequer
imaginados, e suas conseqüências são irreversíveis.
 
Para Beck, o precursor da Teoria da Sociedade de Risco, na História ocorreram dois processos de
modernização. O primeiro foi a “modernização da tradição” ou “modernização simples”, operada pela
transição da sociedade agrária para a sociedade industrial. O segundo, a modernização da sociedade
industrial, que foi deslocada pela sociedade de risco pela chamada “modernidade reflexiva”, em que a
divisão dos riscos não corresponde às diferenças sociais, econômicas e geográficas da sociedade industrial.
Para ele, ‘mientras que en la sociedad industrial la ‘lógica’ de la producción de riqueza domina a la ‘lógica’
de la producción de riesgos, en la sociedad del riesgo se invierte esta relación.”[30]. Assim, mesmo com o
desenvolvimento da ciência e da técnica, não é mais possível controlar ou prever os riscos e se criam
ameaças irreversíveis e imprevisíveis para a vida das plantas, dos animais e dos seres humanos.[31]
 
O risco representa, portanto, uma simbiose entre futuro e sociedade. Segundo De Giorgi, ele é
 

[...] uma construção da comunicação que descreve a possibilidade de arrepender-se no futuro, em
relação a uma escolha que produziu dano que se queria evitar. [...] O risco estabelece a necessidade de
um casulo do tempo segundo condições que nem a racionalidade, nem o cálculo da utilidade, nem a
estatística podem fornecer indicações úteis. Nestas condições de não-saber, aquilo que realmente pode-
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se saber é que cada redução ou minimização do risco aumenta o próprio risco.[32]
 
Para caracterizar este fenômeno, podemos citar acontecimentos no campo nuclear, ambiental e da saúde: o
acidente de Chernobyl na Rússia, o desastre da plataforma P36 no Brasil e, recentemente, o vírus Influenza
A (H1N1), que se alastrou por todo o globo terrestre em poucos dias e causou e continua causando vários
óbitos. 
 
Desse modo, o conceito de risco “prende-se com a emergência de novos e grandes riscos, gerados pelo lado
obscuro do progresso, sem pensar no futuro das gerações que estão por vir. Estes novos riscos, embora
resultantes de decisões humanas, surgem de um modo involuntário e independente do pensamento
humano.”[33].
 
Por essa razão, há quem diga que a sociedade atual esta voltada mais para a distribuição de riscos do que
para a proteção de direitos.[34]
 
A outra característica essencial da sociedade pós-moderna é o consumo desenfreado que é tema inseparável
da sociedade de massa.
 
Em uma sociedade de massa graças às modernas e sedutoras técnicas de marketing, tudo se transforma em
mercadoria consumível a cultura, a informação, o saber e a comunicação, gerando uma sociedade de
consumo sem limites.
 
Esse consumismo desenfreado de produtos e de serviços tem diversas causas, entre elas: o aumento da
qualidade de vida das pessoas; a necessidade de satisfação cada vez maior de carências até então
inexistentes; o constante aumento da tecnologia na produção de bens e serviços, gerando produtos e serviços
cada vez mais descartáveis e a utilização técnicas agressivas de publicidade em massa.
 
Diante disso, o consumo que inicialmente servia basicamente para atender as necessidades vitais do
consumidor, ganha contornos de supérfulo, sem razão. Consumo pelo consumo simplesmente, ditado pelo
mercado como norma a ser seguida.
 
Com este comportamento, estabelece-se um foco de exclusão cada vez mais profundo na sociedade, entre os
que podem ter acesso a esse consumo e os que não.
Em linhas gerais, é esta a sociedade pós-moderna que se molda após o fim da Segunda Guerra Mundial:
sociedade de massas, informatizada, de consumo sem limites e em que impera o risco.
 
Batista sustenta que esta sociedade apresenta os seguintes traços: abstração do real e peripécias do virtual;
massificação da cultura e genocídio às diversidades culturais; cibernética e a dependência da máquina;
semiologia e o fenômeno da comunicação de massa; robótica industrial e a geração de desemprego; audácia
ilimitada das ciências médicas e biológicas; desconsideração da dignidade humana e o esvaziamento da
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ética e dos valores; culto ao corpo e as formas de intervenção para preservar ou restabelecer o estético;
interferência do homem na natureza biológica dos seres; produção manipulada de alimentos transformados e
artificializados; fragilidade dos bens duráveis; absoluto desrespeito dos direitos humanos e fundamentais e
sua garantia irreal[35].
 
Para encerrar oestudo histórico sobre a sociedade pós-moderna, falta fazer menção ao perfil estatal
hodierno. O Estado contemporâneo será marcado e transformado por três fenômenos: o neoliberalismo, a
globalização e pluralismo, que serão analisados individualmente.
 
4.1. NEOLIBERALISMO
 
O neoliberalismo ou “nova direita”, como movimento econômico, político e jurídico emerge na década de
70 e se consolida na década de 80 do século XX, tendo como base teórica a obra de Friedrich August Von
Hayek[36].
 
Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo retoma as negociações internacionais de cunho econômico a
partir da celebração do Tratado Geral de Tarifas e Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade -
GATT). Porém, estas relações internacionais se veem estremecidas com a crise do petróleo em 1973 e 1979
e as constantes guerras do Oriente Médio.
 
Desse modo, na década de 80, como forma de superação desta crise, é implementada uma política de
liberação de normas do mercado e incentivo às grandes empresas privadas, demarcando o colapso do Estado
de Providência e o nascimento da política neoliberal.
 
O Estado de Bem-Estar Social, nítido interventor dos assuntos econômicos e sociais, passa a ter que se
abster de prestar assistência à sociedade e a intervir na economia, para salvaguardar a existência do próprio
Estado.
 
Essa postura de retomada liberal tem como paradigmas o governo norte-americano de Ronald Reagan e o
britânico de Margareth Thatcher, que após o fim da Guerra Fria e o declínio das nações socialistas,
efetivamente implantaram e difundiram para o mundo a política neoliberal.
 
Entre outras regras, o Neoliberalismo prega os seguintes preceitos: a) diminuição brutal do déficit fiscal; b)
controle sobre os gastos públicos, por intermédio do corte de benefícios e de direitos sociais; c) reforma
tributária; d) eliminação das taxas de juros negativas e livre estipulação do mercado de altas taxas; e)
formulação da taxa de câmbio pelo mercado; f) liberação das importações; g) facilitação e estímulo ao
ingresso do capital estrangeiro; h) privatização da atividade empresarial pelo Estado; i) desregulamento
econômico e do mercado de trabalho; j) reforma legislativa no setor da propriedade para proteger as patentes
industriais[37].
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O modelo foi implantado por nações centrais por meio de organismos internacionais como o Banco Mundial
e o Fundo Monetário Internacional, ou seja, de cima para baixo. É natural, portanto, que nações ricas e
poderosas subjulgassem as nações periféricas e semiperiféricas. E foi justamente esta a lógica empregada. O
Neoliberalismo não passa de uma (re)formatação da institucionalização da antiga burguesia no poder, em
moldes parecidos com o liberalismo, mas com potencial muito mais avassalador.
 
As consequências desta política não podiam ser outras, como a formação de grupos econômicos fortíssimos,
o desemprego em massa, a especulação financeira, a exploração predatória dos recursos naturais de elevação
das taxas de juros, o aumento da dependência externa dos países periféricos e semiperiféricos, o
esfacelamento da propriedade estatal, a supressão ou tentativa de supressão das conquistas históricas do
homem trabalhador, etc.
 
A par disso, constata-se que o Neoliberalismo acabou por ferir de morte o Welfare State, e com isso acentua
novamente as desigualdades sociais e a exclusão social[38].
 
4.2. GLOBALIZAÇÃO
 
Outro fenômeno que assume relevo para o Estado pós-moderno é a globalização.
 
Para nominar este fenômeno – imputado às interações transnacionais, à disseminação em escala mundial de
informações e imagens e o deslocamento em massa de pessoas – muitos termos têm sido empregados. Os
estadunidenses falavam, inicialmente, em “modernização”. Os franceses repudiando o anglicismo,
reportavam-se à expressão “mundialização”. Contudo, o termo que realmente vingou foi “globalização”,
com suas variantes “cultura global”, “sistema global”, “modernidades globais”, “processo global” e
“culturas da globalização”[39].
 
Para Giddens, o conceito de globalização têm sido uma tônica nos debates da política, negócios e da mídia
ao longo dos últimos anos, e que se trata de fenômeno recente[40], pois até pouco tempo (cerca de três
décadas) “[...] the term globalization was relatively unknown. Today it seems to be on the tip of everyone
tongue.“[41].
 
Trata-se de termo que se encontra incorporado ao léxico popular e, portanto, de difícil conceituação.
 
A princípio entendia-se a globalização tão somente como uma manifestação da interação econômica, “[...]
gestada pelo programa neoliberal, que permitiu, com a desregulamentação, que os mercados mundiais se
interagissem [...]”[42].
 
Tal programa neoliberal, restou evidente na elaboração do chamado “Consenso de Washington”[43], que
definiu o futuro da economia mundial, as políticas de desenvolvimento e, especificamente, o papel da
economia.
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Não obstante, percebeu-se, com o tempo, que a globalização não se refere apenas ao âmbito econômico, ela
é, na verdade, um processo complexo, multifacetário.
 
Neste sentido, Giddens anuncia que
 

Although economic forces are an integral part of globalization, it would be wrong to suggest that they
alone produce it. Globalization is created by the coming together of political, social, cultural and
economic factors. It has been driven forward above all by the development of information and
communication technologies that have intensified the speed and scope of interaction between people all
over the world. [44]

 
Assim devemos conceber a globalização como um conjunto de relações sociais traduzidas por intensa
interação de cunho transnacional, que se manifesta nos campos econômico, social, político, cultural e
jurídico[45].
 
A globalização traz consigo uma série de consequências, como a crescente desnacionalização dos direitos,
uma crise estrutural do conceito de Estado soberano, produção e consumo globalizados, o aumento das
intervenções no meio ambiente, entre outras, que produzem efeitos, positivos e negativos, a todos os seres
humanos do globo terrestre.
 
4.3. Pluralismo
 
O terceiro fenômeno de vital relevância componente do perfil estatal pós-modernista, e que reputa-se o mais
importante a este estudo em particular, é o pluralismo.
 
Com o advento da pós-modernidade assiste-se ao nascimento de uma sociedade absolutamente plural no
âmbito étnico, religioso, cultural, econômico e das preferências sexuais, destoando completamente das
demais formações sociais até então existentes.
 
O surgimento do pluralismo tem raízes na formidável diversificação e multiplicação dos interesses, ante o
desenvolvimento dos meios de comunicação em massa e a elevação do grau de informação, ou seja, ele está
ligado diretamente aos processos de globalização, a pouco comentados.
 
Neste diapasão, o pluralismo pode ser entendido como um “[...] sistema de muitos centros de poder, dotado
de forte impulso interno visando à adaptação mútua das esferas, e não à submissão ou dominação de uma
pelas outras”[46].
 
Com o aparecimento desta nova sociedade plural, verifica-se o rompimento completo da concepção
homogênea e centralizadora, denominada “monismo”, ao passo que ele “[...] designa a existência de mais de
uma realidade, de múltiplas formas de ação prática e da diversidade de campos sociais, com particularidade
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própria, ou seja, envolve o conjunto de fenômenos autônomos e elementos heterogêneos que não se
reduzem entre si.”[47].
 
Em termos sintéticos, o pluralismo inaugura o fim da sociedade centralizadora e homogênea dividida em
classes sociais antagônicas (produtores e trabalhadores), tal como restava delineado na sociedade industrial,
e determina, ainda, o surgimento de diversas outras classes e grupos sociais que irão interagir das mais
variadas formas possíveis.
 
Diante desta nova realidade, de caráter eminentemente cosmopolita, é comum nos depararmos, nos grandes
centros urbanos do mundo, com a convivência (nem sempre harmônica) de punks, muçulmanos, judeus,
índios, homossexuais, transexuais, astros televisivos e cinematográficos, políticos de destaque, playboys,
magnatas, operários, lavradores e líderes religiosos. Cada um com sua forma de ver o mundo, de dar sentido
a sua vida e de guiar-se por uma ideologia. O mundo tornou-se hoje um enorme conglomerado de culturas,
ideologias, interesses, valores, ideias, referenciais e comportamentos, que geram miríades de formas de
diferenças e idiossincrasias, que merecem respeito[48].
 
Dito isso, é possível notar que o pluralismo irá se manifestar em diversos e distintos campos como na
economia, política, cultura, sociedade e produção jurídica.
 
No campo econômico, o pluralismo é deflagrado em função da mudança radical do processo produtivo. O
modelo industrial de produção é substituído pelo modelo neoliberal de integração global, o capitalismo
essencialmente industrial dá lugar ao bancário. Em síntese, “caduca” a lógica marxista da mais-valia diante
do chamado “capitalismo de múltipla participação”[49].
 
Já o pluralismo político, pauta-se na rejeição a toda e qualquer forma de concentração e unificação do poder,
pois por meio dele enfatiza-se “a existência de um complexo corpo societário formado pela multiplicidade
de instâncias sociais organizadas e centros autônomos de poder, que, ainda que antagônicos entre si,
objetivam restringir, controlar ou mesmo erradicar as formas de poder hegemônico [...]”[50]. Com isso,
exsurge o chamado “Estado pluriclasse”, onde o poder deixa de pertencer ou de ser instrumento de uma ou
poucas classes para refletir todos os interesses de grupos capazes de se fazerem presentes nos corpos
políticos, influenciando, desta forma, o surgimento de uma variedade de partidos e movimentos políticos.
 
No âmbito da cultura, o pluralismo implica num “[...] estado das coisas no qual cada grupo étnico mantém,
em grande medida um estilo próprio de vida, com seus idiomas e seus costumes, além de escolas,
organizações e publicações especiais.”[51] Daí a hodierna coexistência das mais variadas “tribos”, cada uma
com sua concepção e seu modo de interagir e de ver o mundo.
 
Noutro giro, o pluralismo social faz com que a sociedade passe por um processo de extratificação, deixando
de apresentar-se como uma sociedade (industrial) dividida em poucas classes sociais, quiçá apenas duas: os
produtores e os empregados. Ela torna-se uma sociedade fragmentada em classes e subclasses, desfigurando
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completamente o antigo conjunto social, essencialmente homogêneo.
 
Sustentam Moreira Neto e Castro, que a sociedade plural fez com que se multiplicassem o número de
sistemas sociais e fosse rompido o modelo de sociedade estática, onde cada indivíduo tinha o seu lugar
definido; inaugurando, assim, uma nova organização social dita “polissistêmica”:
 

Aos relativamente poucos e definidos sistemas intrassociais, em que cada indivíduo tinha o seu lugar
definido e estável no contexto social, sucedeu-se uma organização polissistêmica da sociedade na qual
cada pessoa assume simultânea ou sucessivamente vários papéis, ora alinhando-se, ora deixando de se
alinhar, conforme o tipo de interesse em causa ou dominante no momento, a diferentes grupos sociais e
agremiações que, cada vez menos assemelham-se às antigas classes.

 
 
Desse modo, resta claro que os protagonismos sociais atingiram um estádio tal de sofisticação, que
dificilmente se encontrará alguém que não seja, ao mesmo tempo, produtor de bens e serviços e consumidor,
usuário de serviços públicos e contribuinte.
 
Com o pluralismo social ampliam-se sensivelmente os papéis dos indivíduos na sociedade e evidentemente
o número de classes ou grupos sociais, em relação à antiga sociedade industrial, pouco ou nada,
extratificada.
 
O aumento de classes ou grupos sociais representa o marco do que iremos designar “movimento de
coletivização do Direito”.
 
Esse movimento inaugura o desenvolvimento dos interesses transindividuais, tendo em vista que parte-se da
premissa de que as normas trabalhistas são as manifestações normativas originais de revelação destes
direitos.
 
Desse modo os direitos coletivos nascem no âmbito do Estado Social de Direito, com o advento das
primeiras normas de proteção dos trabalhadores, e se desenvolvem a partir do “movimento de coletivização
do Direito” operado pela multiplicação dos grupos e classes sociais, por força do pluralismo social.
 
Dito isso, já é possível mencionar que estas novas classes ou grupos sociais poderão assumir a forma de
corpos intermediários[52], movimentos sociais[53]e associações voluntárias[54].
 
Contudo, para compreensão o que convencionamos chamar de “movimento de coletivização do Direito”,
utilizar-se-á a chamada “Teoria dos Movimentos Sociais”, desenvolvida originalmente por cientistas sociais.
 
Descrevendo a história dos movimentos sociais, De La Cruz leva em consideração a ocorrência de três
grandes rupturas, que tiveram o condão de fraturar o modelo social imperante: a) a primeira é considerada
uma “ruptura cultural” originada pelo progresso do capital, com a sequela da industrialização e da
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urbanização que acabaram desintegrando as antigas verdades, carreando a sociedade para a individualização
e para a desestabilização das relações humanas; b) a segunda foi a “ruptura do modelo estatal” operada na
sociedade do pós-guerra, que em razão da crise econômica e da complexidade social, assinalou os limites
para o funcionamento do Estado interventor e desenvolvimentista. Esta crise do modelo estatal reflete três
aspectos inerentes a este Estado: “ineficiência administrativa”, “incapacidade de prestar serviços” e
“deterioração da legitimidade”; c) a terceira e última denomina-se “ruptura do modelo de desenvolvimento”
visível frente ao colapso do sistema desenvolvimentista materializado pelo amerian way of life, em que são
evidenciados os efeitos da sociedade capitalista industrial como a crise econômica, o desemprego, a
poluição ambiental, a escassez de recursos naturais, aumento das enfermidades, ameaça nuclear, etc.[55]
 
Diante disso, é possível afirmar que os movimentos sociais surgem, no âmbito da sociedade industrial,
materializados pela chamada “luta de classe” encabeçada pelo proletariado, passam por uma reestruturação
com a crise do Estado de providência, quando a estrutura estatal não consegue mais suprir as necessidades, e
ganham uma nova roupagem frente à visibilidade das consequências da política neoliberal e da globalização
dos mercados.
 
Para Scherer-Warren, a teoria dos movimentos sociais, no âmbito da América Latina, pode ser dividida em
quatro fases: 1) de meados do século XX até o início dos anos 70, através das lutas de classe; 2) a década de
70 e as lutas nacional-populares; 3) a década de 80 e os movimentos de base (grassroots); 4) os anos 90 e as
redes de movimentos (networks).[56]
 
Em uma perspectiva geral, Wolkmer fraciona as modalidades de ações coletivas em duas espécies:
“movimentos sociais”, aqueles compreendidos no período do surgimento da sociedade industrial burguês-
capitalista até o final da década de 60 e “novos movimentos sociais” que emergem ao longo das décadas de
70, 80 e 90[57].
 
Os primeiros (antigos movimentos sociais) circundam a sociedade industrial e se vinculam a reivindicações
da classe operária, influenciada pelos princípios do socialismo, marxismo e anarco-sindicalismo. O perfil
destes movimentos é eminentemente assistencialista, já que buscam a satisfação de interesses materiais e
econômicos, revelando também uma postura de subordinação a órgãos institucionalizados (Estado, partido
político e sindicato). Em síntese, são compostos pelos típicos movimentos sociais operários da sociedade
industrial.
 
Já os segundos (novos movimentos sociais) têm como referência a sociedade pós-moderna e representam a
construção de um novo modelo de cultura política e de organização social emancipatória[58]. Estes
movimentos são vocacionados ao atendimento de necessidades básicas, como a saúde, educação, trabalho, e
moradia, além de outras, como o reconhecimento de participação na sociedade como verdadeiros atores
sociais ou, simplesmente, seu respeito como grupo social. Contudo, não se vislumbra nestes a relação de
hierarquia e subordinação dos antigos movimentos sociais. Os “novos movimentos sociais” denotam a
superação do modelo de sociedade industrial e sua consequente dualidade social[59].
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Como exemplo dos “movimentos sociais”, tem-se os sindicatos de trabalhadores; e dos “novos movimentos
sociais”, o movimento dos sem-terra, as causas homossexuais, entre outros direitos de minorias.
Como se vê, os movimentos sociais, como autênticos sujeitos de direitos coletivos, revelam-se produtos de
“ciclos” culturais/ideológicos e “flutuações” políticas, econômicas e sociais, a partir da “insegurança das
populações diante da impotência das instituições clássicas (debilidade do sistema representativo, falência do
Estado do Bem-Estar Social e deterioramento da qualidade de vida)”[60].
 
Outra manifestação do pluralismo dá-se no campo jurídico.
 
Com a crise de regulação estatal promovida pelo colapso do Estado de Direito Social e da implantação da
política neoliberal em uma sociedade plural, verifica-se o nascimento de um processo de produção
normativa múltipla. As fontes de produção normativa deixam de jorrar apenas das leis do Estado,
sepultando-se de vez o monismo jurídico e inaugurando um novo paradigma jurídico, distinto do modelo
positivista.
 
Essa produção normativa alternativa é resultado de embates sociais, carências, desigualdades, exclusões,
reivindicações legítimas de agentes e grupos sociais, que buscam por “quotas de libertação”[61].
 
Neste aspecto, Wolkmer salienta que “[...] a insuficiência das fontes clássicas do monismo estatal determina
o alargamento dos centros geradores de produção jurídica mediante outros meios normativos não
convencionais, sendo privilegiadas, neste processo, as práticas coletivas engendradas por sujeitos
sociais.”[62]
 
Assim, a sociedade pós-moderna assiste à criação de um direito extraoficial ou extralegal, que somente é
possível graças á ação transformadora dos “sujeitos sociais”, ou melhor, dos movimentos sociais.
 
O Direito estabelecido pela sociedade industrial, corporificado pelo modelo de centralização normativa
(como meio de dominação), impôs rígido sistema de fontes formais que resta configurado na supremacia da
Lei (Direito legiferado e escrito) – e aqui entenda-se “lei” como norma jurídica que passou pelo processo
legislativo estabelecido pelo próprio Estado e previsto na Constituição respectiva – sobre o Direito
consuetudinário e o Direito dos juristas (doutrina e jurisprudência). Contudo, não se concebe mais que os
centros geradores de Direito reduzam-se às instituições e aos órgãos representativos do Estado, responsáveis
pela elaboração das fontes normativas formais. O Direito pode estar inserido ou ser fruto de práticas sociais
emergentes de diversos outros centros normativos, em esferas tanto supraestatais (organizações
internacionais) quanto infraestatais (associações, organizações comunitárias, corpos intermediários e
movimento sociais)[63].
 
Desse modo, Wolkmer afirma que as
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[...] ‘vontades coletivas’ organizadas, utilizando-se de práticas sociais que instrumentalizam suas
exigências, interesses e necessidades, possuem a capacidade de instituir ‘novos’ direitos, direitos ainda
não contemplados e nem sempre reconhecidos pela legislação oficial do Estado. Com efeito, isso ocorre
porque a produção jurídica não reside tão somente no Estado, mas pode surgir de outras instâncias
sociais diferenciadas e independentes, mais exatamente do bojo complexo e do contingente de diversos
espaços ocupados por sujeitos coletivos anônimos. Desde logo, entende-se que, ainda que o Direito
Estatal, simbolizado pela lei escrita e por códigos formais, exerça o monopólio na sociedade industrial-
capitalista, na verdade tal realidade não se esgota em si mesma, pois o Direito Estatal é ‘somente uma
espécie do gênero do Direito’ enquanto fenômeno cultural.[64]

 
Poder-se-ia aqui estender sobre o debate do pluralismo jurídico, já que este é um tema que suscita grande
fervor na comunidade jurídica em geral, contudo já se atingiu o objetivo proposto, qual seja, conceber os
movimentos sociais não só como manifestações normativas originais dos interesses coletivos, mas também
como potenciais fontes produtoras de normas jurídicas.
 
Assim, em termos genéricos, constata-se que o pluralismo como novo vetor da sociedade hodierna visa criar
um espaço social de mediação em contrapartida aos extremos da fragmentação atomista e da ingerência
desmedida do Estado.
 
5. CONCLUSÃO
 
Do trabalho que ora se encerra, extraíram-se algumas conclusões a respeito da revelação e do
desenvolvimento da concepção dos interesses transindividuais, que passam a ser sintetizadas:
 
Os interesses transidividuais evidenciam-se, originalmente, na Sociedade Contemporânea, por intermédio da
chamada “luta de classes” ocorrida após a Revolução Industrial, que fraturou a sociedade em duas classes
sociais distintas e antagônicas: a burguesia e o proletariado.
 
Tais interesses surgem, portanto, no âmbito do Estado Social de Direito, quando são cunhados os direitos de
segunda geração. Por meio deles, buscava-se igualar ou, pelo menos, amenizar as profundas situações de
desigualdade entre as classes sociais da época.
 
Desse modo, os direitos de segunda geração sinalizam o início da ruptura do paradigma da titularidade
individual dos direitos humanos fundamentais, pois na segunda geração de direitos, dominada pela
igualdade material, os seres humanos são considerados, empiricamente e num contexto ou numa situação
que os une, como grupo ou classe.
 
Já o desenvolvimento destes interesses se dá com maior ênfase quando o Estado de Bem-Estar Social entra
em crise.
 
Entram em cena, então, os chamados “novos movimentos sociais”, que se apresentam como autênticos
sujeitos de direitos coletivos, responsáveis, inclusive, por uma produção normativa alternativa, a qual rompe
com as barreiras do positivismo clássico.
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Supõe-se, portanto, que estes movimentos são os responsáveis pela deflagração do denominado “movimento
de coletivização do Direito”, ocorrido no seio da sociedade pós-moderna, dominada pelo neoliberalismo,
globalização e pluralismo em todos seus aspectos.
 
À guisa de um lacônico desfecho, pode-se  consignar, que a opção por imputar o nascimento dos direitos
coletivos aos direitos trabalhistas do Estado de Direito Social e o desenvolver desta concepção a partir do
pluralismo social, justifica-se.
 
Pois, as “lutas de classes” que ensejaram o aparecimento do Estado Social e a manifestação normativa
primogênita dos direitos coletivos foram paulatinamente substituídas pelo “compromisso de classe”, a
“concertação social” e o “neocorporativismo”[65], ou seja, o movimento operário acabou sucumbido aos
benefícios sociais proporcionados pela social democracia e o Estado de Bem-estar.
 
Diante deste aliciamento dos ideais proletários, tendem a ocupar lugar de destaque no movimento de
coletivização do direito outros movimentos sociais, que irão desenvolver-se no âmbito da sociedade pós-
industrial, os chamados “novos movimentos sociais”.
 
Por isso, Santos é enfático ao dizer que
 

[...] os movimentos e as lutas políticas mais importantes foram protagonizadas nos países centrais e
mesmo nos países periféricos e semiperiféricos por grupos sociais congregados por entidades não
directamente classistas, por estudantes, por mulheres, por grupos étnicos e religiosos, por grupos
pacifistas, por grupos ecológicos, etc., etc.[66]

 
Daí o surgimento de “novos” interesses metaindividuais de minorias, direitos à diferença, ao meio ambiente
equilibrado, entre outros que se somam aos originais e antigos direitos coletivos dos trabalhadores.
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[1] OLIVEIRA JUNIOR, Waldemar Mariz de. Tutela jurisdicional dos interesses coletivos. In: GRINOVER, Ada Pellegrini (coord.).
A tutela dos interesses difusos: doutrina, jurisprudência e trabalhos forenses. São Paulo: Max Limonad, 1984, p. 09.
[2] NEVES, Marcelo. Entre têmis e leviatã: uma relação difícil: o estado democrático de direito a partir e a além de Luhmann e
Habermas. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 11.
[3] Cf. MORAIS, José Luis Bolzan. Do direito social aos interesses transindividuais: o estado e o direito na ordem contemporânea.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996, p. 88.
[4] “Interesses difusos ou coletivos existiam sempre, desde que o homem passou a viver em grupo, em sociedade, uma vez que são
conaturais a esta.” (FERRAZ, Antonio Augusto Mello de Camargo; MILARÉ, Edis; NERY JUNIOR, Nelson. Ob. cit., p. 54).
“[...] estes direitos sempre existiram, desde que o homem passou a viver em sociedade, mas não inspiravam muita atenção.”(SILVA,
Sandra Lengruber da. Elementos das ações coletivas. São Paulo: Método, 2004, p. 22). 
“Não padece dúvida que sempre existiram interesses difusos. Nem seria admissível outra constatação, visto que os interesses sempre
emergiram, naturalmente, do plano da mera ‘existência utilidade’;[...]”(MANCUSO. Rodolfo de Camargo. Interesses difusos:
conceito e legitimação para agir. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 88).
[5] “[...] observa-se que num primeiro momento da história, os interesses coletivos foram tratados com maior acuidade pela
Administração Pública, que colocava o indivíduo visto como integrante da sociedade, não podendo os direitos, em regra, ser
equiparados aos direitos sociais, e ‘apenas residualmente no âmbito da jurisdição, e recentemente desenvolveu-se o seu trato em
juízo’. Este fenômeno podia ser, similarmente, detectado na Antiguidade através da ação popular romana.” (PINTO, Henrique Alves.
A fundamentação constitucional da tutela jurisdicional coletiva no estado democrático de direito brasileiro. Revista da ordem dos
advogados do Brasil. ano 36, n. 82, jan./jun. 2006, p. 52).
“[...] quanto ao aproveitamento dos subsídios da história, o antecedente remoto da tutela judicial dos interesses coletivos pode ser
identificado na ação popular romana” (LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do processo coletivo. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002, p. 40).
“A actio pro populo constitui, como registra Mandrioli, o primeiro exemplo de ação no interesse de um grupo de pessoas. Crisafulli,
por seu turno, afirma ser pretorian, interdiatl, a origem das populares actiones. Revestidas de caráter público, em presença de ofensa
a interesses da coletividade, normalmente em casos criminais, ou ainda de ofensa a res sacrae ou res publicae, permitiam elas a
qualquer cidadão exercitá-las, sem prender-se a uma pretensão substancial como registra Cuenca [...]” (ADAMOVICH, Eduardo
Henrique Raymundo Von. Sistema da ação civil pública no processo do trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 36).
“De especial interesse para o que hoje chamamos de ‘tutela judicial de interesse metaindividuais’ era a vetusta actio popularis, cuja
finalidade coletiva ou pública vinha revelar – a contraio sensu ou por exlusão – a natureza individualistica das demais actiones, já
que enquanto estas derivavam da pretensão pessoal de afirmado titular acerca de um direito resistido, já actio popularis vinha
destinada a uma finalidade pública, donde poder ser manejada por qualquer do povo (cuivis de populo), dispensada, portanto, a
exigência da pertinência direta e pessoal do interesse afirmado.” (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa
julgada: teoria geral das ações coletivas. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 27).  “
[6] “Em verdade, porém, ações coletivas existem muito antes desse período. Há exemplos interessantes de procedimentos
eclesiásticos de natureza criminal contra inúmeros insetos, roedores e outros animais (ação coletiva passiva) que datam do século IX
d.C. Moradores de uma área infestada por tais animais propunham uma ação nos tribunais da Igreja com o objetivo de obrigá-los a
cessar a depredação das cidades e ir para outro lugar, sob pena de serem excomungados. [...] Há inúmeros processos interessantes
propostos em tribunais civis e eclesiásticos de toupeiras em Aosta em 824, abelhas em Worms em 864, gafanhotos em Romagna em
866, cobras em Aux-Les-Bains, golfinhos em Marseilles em 1496 e vários outros casos na Europa.” (GIDI, Antonio. A class action
como instrumento de tutela coletiva de direitos: ações coletivas em uma perspectiva comparada. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2007, p. 43)
[7] “Embora o Direito Romano já demonstrasse sua visão pioneira sobre o tema foi o Direito Escandinavo, criando o Ombudsman,
que pela primeira vez trouxe para os estudiosos do tema a preocupação de ‘legitimar alguém’ visando defender direitos pertencentes
a toda a sociedade civil particularmente em face de eventuais arbítrios administrativos recaíndo suas funções, primordialmente,
sobre as atividades dos funcionários públicos, das autoridades administrativas e dos magistrados. Delineando de forma importante
algumas regras que mais tarde iriam influenciar outros ordenamentos jurídicos como o caso da Finlândia, Noruerga, Dinamarca,
Alemanha, Grã-Bretanha, Israel, etc, o legislador sueco soube apontar, antes  de  mais  nada, a necessidade de elaboração de novos
instrumentos voltados para a tutela de interesses violados ‘em massa’ onde o cidadão , sozinho, pouco ou nada podia fazer em defesa
de seu direito comprometido pela atuação ilegal de diferentes pessoas inclusive do próprio Estado.” (FIORILLO, Celso Antonio
Pacheco. O sindicato e a defesa dos interesses difusos no direito processual civil brasileiro. (coleção estudos de direito de processo
Enrico Tullio Liebman, vol. 31). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 55-56).
[8] “A Inglaterra é apontada como berço dos litígios colectivos. Stephen Yeazell separa a história do desenvolvimento anglo-
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americano dos litígios de grupo em três períodos: medieval (do século XII ao XV), primitivo-moderno (séculos XVI e XVII) e
moderno (do século XVIII em diante).” (MENDES. Aluísio Gonçalves de Castro. Ações coletivas no direito comparado e nacional.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 43).
“[...] a genealogia e o desenvolvimento histórico dos processos coletivos, localiza as primeiras ações do gênero na Inglaterra
medieval (século XII). Tratava-se de conflitos envolvendo uma comunidade de aldeões de um vilarejo contra os senhores (Lords)
por problemas relativos à administração e à utilização das terras nos feudos; fiéis (parishers) disputando o pagamento de dízimos
com os párocos; corporações (guilds) questionando o pagamento de tributos ou arrendamentos impostos pela autoridade local ou
pelo senhor (Lord).” (LEAL, Márcio Flávio Mafra. Ações coletivas: história, teoria e prática. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris
Editor, 1998, p. 28).
“For many years, legal historians placed the origin of class actions in seventeenth century England. [...] Professor Stephen Yeazell
challenged this version of English legal history, arguing instead that group litigation arose in multiple forms several hundred years
earlier. [...] is that there was a long tradition in medieval England of both formally organized and more loosely associated groups of
individuals bringing complaints about communal harm—merchants manipulating the marketplace, church officials disturbing
religious peace, powerful families intimidating juries—and being granted both a hearing and remedies by government institutions.”
HENSLER, Deborah R. [et al.]. Class action dilemmas: pursuing public goal for private gain. Santa Monica: Rand Institute for Civil
Justice, 2000, p. 10).
[9] “O instituto da class action é originário do direito inglês, criado pelo Bill of Peace, em fins do século XVII, e com cabimento
admitido apenas diante da Court of Chacery em juízos de equidade.” (TUCCI, José Rogério Cruz e. “Class action” e mandado de
segurança coletivo: diversificações conceptuais. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 11).
“[...] origen de las ‘class actions’ hay que buscarlo en el ‘bill of peace’, un procedimiento surgido en los tribunales de equidad
ingleses en el siglo XVII en virtud del cual una persona (‘adversary’) podía iniciar un proceso contra varias personas (‘multitude’)
con intereses separados pero similares, o la ‘multitude’ podía demandar en una acción cuestiones de hecho o de derecho comunes
disputadas entre El ‘adversary’ y cada miembro de la ‘multitude’”. (ESTAGNAN, Joaquin Silguero. La tutela jurisdiccional de los
intereses colectivos a través de la legitimación de los grupos. Dykinson: Madrid, 1995, p. 277).
[10] MANCUSO. Rodolfo de Camargo. Ob. cit. 2004, p. 89.
[11] PERROT, Roger. L’ action en justice dês syndicats professionnels. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de
Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Judiciare, X, Budapest, 1969, p. 99 apud CAPPELLETTI, Mauro. Formações sociais e interesses
coletivos diante da justiça civil. trad. Nelson Renato Palaia Ribeiro de Campos. Revista de Processo, ano II, n. 5, jan./mar. 1977, p.
129.
[12] Ferraz, Milaré e Nery Junior referindo-se às implicações, tanto positivas quanto negativas, do advento da sociedade
contemporânea, e após elencar uma série de consequências com que nos deparamos nos dias atuais mencionam: “[...] por terem
escapado do controle do homem, muitas vezes voltaram-se contra ele próprio, repercutindo de forma negativa sobre a qualidade de
vida e atingindo inevitavelmente os interesses difusos. Todos esses fenômenos, que se precipitaram num espaço de tempo
relativamente pequeno, trouxeram a lume a própria realidade dos interesses coletivos, até então inexistentes de forma ‘latente’,
despercebidos.” (FERRAZ, Antonio Augusto Mello de Camargo; MILARÉ, Edis; NERY JUNIOR, Nelson. A ação civil pública e a
tutela jurisdicional dos interesses difusos. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 54)
[13] As corporações ou ligas de ofício eram associações tipicamente urbanas, integradas por grupos de artesãos que se dedicavam a
um mesmo tipo de atividade produtiva.
[14] “[...] cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a suprema direção da vontade geral , e recebemos
enquanto corpo cada membro como parte indivisível do todo.” (LOCKE, Jonh. Segundo tratado sobre o governo. trad. Alex Marins.
São Paulo: Martin Claret, 2006, Capítulo IV, p. 30).
[15] Estas ligas de artesãos deram origem a verdadeiros centros comerciais, como por exemplo, as cidades italianas de Veneza,
Florença, Gênova, Amalfi e outras que despontam no comércio marítimo. Portanto, era natural que surgissem conflitos. Desse modo
passou-se a utilizar de costumes, para dirimir os conflitos de interesse de seus membros, que eram decididos por Cônsules eleitos
pelas próprias corporações. Com o tempo essa jurisdição se ampliou também para não-membros que negociavam com os mercadores
e artesãos registrados. As várias normas aplicadas pelos cônsules eram compiladas e assumiam praticamente autoridade legislativa,
entre elas destacamos: os “Roles d’Oleron”, da França, as “Consuetudes”, de Genova, o “Constitutum Usus”, de Pisa, o “Liber
Consuetudinum”, de Milão, o “Capitulare Nauticum”, de Veneza etc.
[16] MORAIS, José Luiz Bolzan de. Ob. cit., p. 89.
[17] Cf. FIORILLO, Celso Antonio Pacheco, Ob. cit., p. 18-20.
[18] Cf. DE MASI, Domenico (org.). A sociedade pós-industrial. 4. ed. São Paulo: Editora SENAC/São Paulo, 2003, p. 14).
[19] BELL, Daniel. O advento da sociedade pós-industrial: uma tentativa de previsão social. trad. Heloysa de Lima Dantas. São
Paulo: Cultrix, 1977, p. 63.
[20] DE MASI, Domenico (org.). Ob. cit , p. 19-20.
[21] “A divisão da sociedade em classes com interesses antagônicos, não sendo originária de Marx, tem em Marx a formulação mais
sofisticada e constitui um dos patrimônios da sociologia contemporânea, marxista ou não-marxista.” (SANTOS, Boaventura de
Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2008, p. 39-40).
[22] TOCQUEVILLE, Alexis de. La democrazia in America. Bolonha: Cappeli, 1962, p. 226-227 apud DE MASI, Domenico. Ob.
cit., p. 16-17.
[23] KÄRNER, Hartmut. Movimentos sociais: revolução no cotidiano. In: SCHERER-WARREN, Ilse; KRISCHKE, Paulo J. (orgs.)
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Os novos movimentos sociais na América do Sul. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 24.
[24] GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. trad. Raul Fiker. São Paulo: Editora UNESP, 1991, p. 11-16.
[25] KUMAR, Krishan. Da sociedade pós-industrial à pós-moderna: novas teorias sobre o mundo contemporâneo. Trad. Ruy
Jungmann. 2. ed. ampl. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006, p. 15-16,
[26] SANTOS, Jair Ferreira dos. O que é pós-modernismo. 13. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 20.
[27]  BATISTA, Roberto Carlos. Coisa Julgada nas ações civis públicas: direitos humanos e garantismo. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2005, p. 5.
[28] FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Painel realizado a título de encerramento do “Seminário Sobre a Tutela dos Interesses
Coletivos”. In: GRINOVER, Ada Pellegrini (coord.). Ob. cit., p. 154.
[29] Ibidem, p. 154.
[30] BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo: hacia uma nueva modernidad. trads. Jorge Navarro, Daniel Jiménez e Maria Rosa
Borrás. Barcelona: Paidos, 2006, p. 22.
[31] Ibidem, p. 17-26.
[32] DE GIORGI, Raffaele. O direito na sociedade de risco. Trad. Guilherme Figueiredo Leite Gonçalves. Opinião Jurídica –
Revista do Curso de Direito da Faculdade Christus. Fortaleza: Faculdade Christus, ano 3,  n. 5, vol. 1, jan./jul 2005, p. 389.
[33] CASTRO, Fabiana Maria Martins Gomes de. Sociedade de risco e o futuro do consumidor. Revista de Direito do Consumidor.
São Paulo: Revista dos Tribunais, n.41, jan./mar., 2002, p. 126.
[34] FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Painel realizado a título de encerramento do “Seminário Sobre a tutela dos Interesses
Coletivos”. In: GRINOVER, Ada Pellegrini (coord.). Ob. cit., p. 157.
[35] BATISTA, Roberto Carlos. Ob. cit., p. 8-9.
[36] Cf. BEDIN, Gilmar Antonio. Os direitos do homem e o neoliberalismo. 3. ed. rev. e ampl. Ijuí: Editora Unijuí, 2002, p. 82-86.
[37] FERREIRA, Muniz. Recordação de um futuro possível: neoliberalismo, reforma do Estado e democracia na América Latina.
Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 3, n. 2, dez. 1997, p. 101 apud BATISTA, Roberto Carlos. Ob. cit., p. 14-15.
[38] Comentando o fim do Estado de Providência e a implantação do neoliberalismo e descrevendo a realidade que resultou para os
países mais pobres, Santos assim predica: “Nos países periféricos o agravamento das condições sociais, já de tão precárias, foi
brutal. A dívida externa, a desvalorização internacional dos produtos que colocam no mercado mundial e o decréscimo da ajuda
externa, levou alguns destes países à beira do colapso. Na década de oitenta morreram de fome na África mais pessoas que em todas
as décadas anteriores do século. Se as assimetrias sociais aumentaram no interior de cada PIS, elas aumentaram ainda mais entre o
conjunto dos países do Norte e o conjunto dos países do Sul. Esta situação que alguns festejaram ou toleraram como a dor  
necessária do parto de uma ordem econômica finalmente natural e verdadeira, isto é neoliberal [...]” (SANTOS, Boaventura de
Sousa. Ob. cit., 2008, p. 17-18).
[39] Cf. SANTOS. Boaventura de Sousa. Os processos de globalização. In: SANTOS. Boaventura de Sousa (org.). A globalização e
as ciências sociais. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2005, p. 25.
[40] Muito embora existam autores que afirmam que a globalização, como manifestação sociológica de expansão dos horizontes de
interesses das sociedades humanas, não seja um fenômeno recente: “A globalização já foi cultural, pelo poder do exemplo, como se
deu no mundo helênico; foi política, pelo poder da espada, como no mundo romano; foi econômica, pelo poder das riquezas, como
no mundo ibérico dos descobrimentos e religiosa, pelo poder da fé, como no mundo cristão.” (MOREIRA NETO, Diogo de
Figueiredo; CASTRO, Paulo Rabello de. O futuro do Estado: do pluralismo à desmonopolização do poder. In: MARTINS, Ives
Gandra da Silva (coord.). O estado do futuro. São Paulo: Pioneira/Associação Internacional de Direito e Economia, 1998, p. 52.)
[41] GIDDENS, Anthony. Sociology. 5. ed. fully revised and updated. Cambridge: Polity Press, 2006. p. 50.
[42] BATISTA, Roberto Carlos. Ob. cit., p. 15.
[43] Em 1989, no cerne dos governos Reagan e Tatcher expressões paradigmáticas do neoliberalismo, reuniram-se em Washington,
diversos economistas latino-americanos de perfil liberal, funcionários do Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial e
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do governo norte-americano. O encontro tinha como tema: “Latin Americ
Adjustment: Howe Much has Happened?”, e visava avaliar as reformas econômicas em curso no âmbito da América Latina. O
economista inglês, John Willianson, diretor do instituto promotor do encontro, foi quem alinhavou os “dez pontos” tidos como
consensuais entre os participantes: 1) disciplina fiscal; 2) focalização dos gastos públicos; 3) reforma tributária; 4) liberalização
financeira; 5) taxa de câmbio competitiva; 6) liberalização do comércio exterior; 7) eliminação de restrições ao capital externo; 8)
privatização; 9) desregulação econômica e trabalhista; 10) proteção à propriedade intelectual. (Cf. NEGRÃO, João José. Para
conhecer o neoliberalismo. São Paulo: Publisher Brasil, 1998, p. 41-43).
[44] GIDDENS, Anthony. Ob. cit., 2006. p. 50.
[45]  Sobre os conceitos destes processos globalização confira: SANTOS. Boaventura de Sousa. Os processos de globalização. In:
SANTOS. Boaventura de Sousa (org.). Ob. cit., 2005, p. 29-49.
[46] SHILS, E. A. The torment of secrecy.  Londres: Heisman, 1956, p. 154 apud MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo;
CASTRO, Paulo Rabello de. O futuro do Estado: do pluralismo à desmonopolização do poder. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva
(coord.). Ob. cit., p. 46, nota n. 4).
[47] WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no direito. 3. ed. rev. e atual.São Paulo:
Alfa-Omega, 2001, p. 171-172.
[48] BATISTA, Roberto Carlos. Ob. cit., p. 24-25.
[49] MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo; CASTRO, Paulo Rabello de. O futuro do Estado: do pluralismo à desmonopolização
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do poder. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Ob. cit., p. 47.
[50] WOLKMER, Antonio Carlos. Ob. cit., 2001, p. 173.
[51] LEISERSON, Avery. Pluralismo. In: SILVA Benedicto da [coord.]. Dicionário de ciências sociais. Rio de Janeiro: FGV/MEC,
1986, p. 903-904 apud WOLKMER, Antonio Carlos. Ob. cit., 2001, p. 173.
[52] Wolkmer define os corpos intermediários como sendo “[...] grupos sociais ou voluntários com interesses comuns, localizados
entre o Estado e o indivíduo, com atribuições para representar diferentes setores da comunidade e atuar num espaço democrático,
caracterizado pela descentralização e participação popular.” (WOLKMER, Antonio Carlos. Ob. cit., p. 119-120).
[53] Para Scherer-Warren os movimentos sociais correspondem a “uma ação grupal para transformação (a práxis) voltada para a
realização dos mesmos objetivos  (o projeto), sob a orientação mais ou menos consciente de princípios valorativos comuns (a
ideologia) e sob uma organização diretiva mais ou menos definida (a organização e sua direção).” (SCHERER-WARREN, Ilse. O
caráter dos movimentos sociais. In: SCHERER-WARREN, Ilse; KRISCHKE, Paulo J. (orgs.) Ob. cit., p. 37).
[54] As associações voluntárias, segundo Figueiredo, “[...] consistem em grupos formais livremente constituídos, aos quais se tem
acesso por própria escolha e que perseguem interesses mútuos e pessoais ou então escopos coletivos.” (FIGUEIREDO, Lucia do
Valle. Direitos difusos e coletivos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 12).
[55] DE LA CRUZ, Rafael. Os novos movimiento sociais: encontrs e desencontros com a democracia. In: SCHERER-WARREN,
Ilse; KRISCHKE, Paulo J. (orgs.) Ob. cit., p. 86-95
[56] SCHERER-WARREN, Ilse. Redes de movimentos sociais. São Paulo: Edições Loyola, 1993, p. 13-25.
[57] WOLKMER, Antonio Carlos. Ob. cit., 2001, p. 122-123.
[58] Esse caráter emancipatório dos novos movimentos sociais é atribuído ao fim do excesso de regulação (em todos os níveis) que
proporcionava o Estado de Bem-estar Social. Com o declínio desta forma estatal e consequentemente o fim desse processo
regulatório tais  movimentos foram fortificados e se tornaram poderosos protagonistas de um renovado espectro de inovação e
transformações sociais. (SANTOS, Boaventura de Sousa. Ob. cit., 2008, p. 256-257).
[59] “[...] nas sociedades pós-industriais ou programadas, as classes sociais, principalmente a classe operária, estão em processo de
decadência e desaparecimento, sendo sucedidas por uma ‘não-classe’, ou seja, por movimentos sociais, autênticos atores coletivos
ou ‘sujeitos históricos’ revolucionários’ que podem ‘desempenhar numa sociedade programada, o lugar central que foi do
movimento operário na sociedade industrial’”. (WOLKMER, Antonio Carlos. Ob. cit., 2001, p. 124).
[60] Ibidem, p. 123.
[61] BATISTA, Roberto Carlos. Ob. cit., p. 25.
[62] WOLKMER, Antonio Carlos. Ob. cit., 2001, p. 151.
[63] Ibidem, p. 153.
[64] Ibidem, p. 153-154.
[65] SANTOS, Boaventura de Sousa. Ob. cit., 2008, p. 40.
[66]Ibidem, p. 40.
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REGRAS DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS EM CONTRATOS DE TRANSPORTE
MARÍTIMO

RULES OF INTERNACIONAL CONVENTIONS ON MARITIME TRANSPORT CONTRACT

Adilsom Luis Hilkner Otero
Eliane Maria Otaviano Martins

RESUMO
RESUMO

O desenvolvimento desta pesquisa busca analisar as Regras Internacionais para Transportes Marítimos de
Mercadorias dando ênfase as Convenções Internacionais de Haia-Visby, Cogsa e Hamburgo, trazendo os
aspectos das Regras de Rotterdam que pretendem dar maior visibilidade e segurança ao trato da mercadoria
e embarcadores, diferente das anteriormente citadas que direcionam seus temas para o transportador e suas
responsabilidades mediante os contratos firmados para esse tipo de comércio. O estudo traça um paralelo
entre as três Convenções mencionadas visando analisar os pontos que convergem para uma uniformização
das regras e, as principais diferenças destacando a problemática das legislações aplicáveis e as competências
jurisdicionais acrescentadas de tendências doutrinárias e destaques jurisprudenciais. São destacadas
questões polêmicas às restrições ao princípio da autonomia da vontade nos contratos internacionais em
detrimento de legislação interna dos Estados atuantes.

PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS CHAVES: Transporte marítimo – legislação – competência
jurisdicional -avarias – carga

ABSTRACT
ABSTRACT

The development of this research analyzes the International Regulations for Maritime Transport of Goods
emphasizing international conventions of the Hague-Visby, Cogs and Hamburg, bringing aspects of the
Rules of Rotterdam who want to improve visibility and safety in treatment of goods and shippers, different
the foregoing that address their papers to the carrier and its responsibilities under the contracts signed for
this type of trade. The study draws a parallel between the three conventions mentioned in order to analyze
the points that converge to a standardization of rules, and the main differences highlighting the predicament
of the applicable laws and jurisdiction of added highlights jurisprudential and doctrinal trends. Highlighted
are issues that polemics restrictions on the principle of freedom of choice in international contracts to the
detriment of domestic laws of the state actors.

KEYWORDS: KEY WORDS: Maritime Transport – jurisdiction – damage – cargo – liability -
International Rules.

1  INTRODUÇÃO
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O Direito Marítimo vem reiterando iniciativas a sistematização de regras para o comércio

internacional, com vista à uniformização regulatória para o transporte marítimo internacional,
principalmente, ao que se refere às responsabilidades do transportador marítimo. 

A disposição para a uniformidade das regras se dá pela divergência entre a grande variedade de
modalidades contratuais adotadas e a multiplicidade de documentos, bem como a variação de normas
convencionadas e de interesses dos atores envolvidos nessa modalidade de comércio. [1]

Apesar das reiteradas e significativas tentativas a uniformização das normas aplicáveis no âmbito
dos contratos de transporte marítimo internacional de mercadorias, ainda não foram alcançadas, com metas
de regulamentação material e conflitual dos contratos desse tipo. A falta de uniformidade nas regras
submete um mesmo contrato a mais de uma regulamentação de direito material e processual.

Deflagrando a inexistência de regulamentação material e conflitual uniforme concernente aos
contratos de transporte marítimo, deve se articular análise combinada e coordenada do direito material e do
direito conflitual, de acordo com as técnicas normativas complementarias do DIPr. [2]

 
 
Teoricamente um Tribunal ao aceitar uma ação impetrada a partir do princípio da autonomia da

vontade irá aplicar uma das Convenções ou legislação estatal referentes às regras de conflitos inerentes aos
atores envolvidos e seus contratos de transportes. [3]

A sistematização de regras para esse tipo de transporte comercial teve sua iniciativa, em 1883, nos
EUA, com a elaboração e adoção do Harter Act, diploma que enunciava nulidade das cláusulas de
exoneração referentes a negligências ou faltas do armador ou do capitão da embarcação, ressalta-se que é
usada pela primeira vez a expressão due dilligence – postura do armador ou seu preposto de evitar ou salvar
a carga de perda ou avaria.[4]

O referido Ato obteve considerável repercussão juntamente com as demais normas do setor,
estimulando a Intenational Law Association, em 1921, a promover reunião entre transportadores,
embarcadores, seguradoras e banqueiros para discussão de elaboração de documento com intenções
regulamentares sobre a responsabilidade no transporte marítimo internacional.

Na Convenção de Bruxelas de 1922, o referido documento fundamentou as Regras de Haia,
aprovadas em 25 de agosto de 1924, idealizando o princípio da uniformização das normas de transportes
marítimos, consideradas mais modernas que o Harter Act, encontrou apoio entre os Estados
tradicionalmente afeitos ao comércio marítimo.

Em duas ocasiões as Regras de Haia sofreram mudanças significativas, a primeira por meio do
Protocolo Visby, em 1968, e depois em 1979 de acordo com o Protocolo DES, sendo que a convergência
destas regras configura, atualmente, as conhecidas Regras Haia-Visby.[5]

No entanto, considera-se essa iniciativa de uniformização benéfica somente para os transportadores,
desagradando aos países que se utilizam desse serviço para transporte de suas mercadorias. Tal resultado
acaba por motivar a Organização das Nações Unidas (ONU) a convocar conferência para a elaboração de
regras mais equânimes, resultando nas Regras de Hamburgo, de 1978. Posteriormente os Estados Unidos
editaram uma uniformização, conhecida por COGSA, em muito assemelhada às Regras de Haia. Dessa
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forma, consideram-se estas três grandes regras para o transporte marítimo internacional, configurando,
assim, a pluralidade de normas relativas à responsabilidade no comércio marítimo internacional. Outras
significativas iniciativas visando à uniformização das normas aplicáveis ao domínio dos contratos de
transporte marítimo internacional de mercadorias foram lançadas, mas ainda não se alcançou a
uniformização da regulamentação material e conflitual dos contratos de transporte marítimo, exatamente por
ainda existir diversidade de regras convencionadas para o segmento, com textos que regulam o transporte
marítimo centrados principalmente no âmbito da responsabilidade do transportador, implicando que, um
mesmo contrato possa estar submetido a várias regulamentações de direito material e processual.
Configurada a inexistência de regulamentação material e conflitual uniforme atinente aos contratos de
transporte marítimo, deve se articular análise combinada e coordenada do direito material e do direito
conflitual, de acordo com as técnicas normativas complementarias do DIPr. [6]

A aplicação de uma ou outra Convenção ou legislação estatal dependerá, em tese, da aceitação do
princípio da autonomia da vontade pelo Tribunal onde a ação for impetrada. [7]

Nesse contexto, o presente estudo analisará as principais regras aplicáveis ao tema: Haia-Visby,
Hamburgo e Cogsa, demonstrando suas origens, as diferenças, âmbito de aplicação e o regime de
responsabilidade adotado. Mesmo apresentando diferenças de temas em seus textos as três Convenções
enfatizam suas normas mais voltadas para o transportador, tanto em responsabilidades, quanto em direitos,
acarretando em nova e recente convocação da ONU para se discutir e criar normas que visem regular o
transporte marítimo voltados para a mercadoria e de quem contrata o serviço de transporte, para uma
possível e desejável uniformização para tais contratos marítimos. O resultado desta convenção ficou
conhecido como Regras de Rotterdam assinada em setembro de 2009, mas ainda não ratificada pelos países
signatários.

 
2 CONTRATO DE TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL

 
Entende-se por contrato de transporte marítimo internacional de mercadorias, negociação comercial,

pela qual um empresário transportador (carrier) se obriga, mediante remuneração (frete), a transportar por
via marítima uma certa quantidade de mercadoria que lhe foram entregues pelo embarcador (carrier) de um
porto para outro e a entregá-las a um destinatário.

O contrato de transporte marítimo é efetuado entre o transportador (ou condutor “carrier”) e o
embarcador (podendo denominar-se expedidor, remetente ou carregador, “shipper”). Consagra, via de regra,
na maioria dos ordenamentos jurídicos, um negócio jurídico consensual[8], bilateral, oneroso, típico, de
duração, comutativo e não formal.

A mercadoria a ser deslocada de um porto a outro é objeto do contrato de transporte, que se
evidencia quando da emissão do conhecimento de embarque marítimo (Bill Of Lading – BL), cuja
legislações mais comumente aplicáveis são as Regras de Haia-Visby, Regras de Hamburgo e COGSA. [9]

Nos contratos internacionais, as partes elegem o foro competente e as leis que os regem partindo do
princípio da autonomia da vontade, em tese, sob este princípio, as partes contratantes poderão indicar
expressamente a lei que será aplicável ao contrato (lex voluntatis) e a competência jurisdicional. A liberdade
das partes para determinar o direito aplicável aos contratos internacionais se manifesta, essencialmente,
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através das Cláusulas Paramount (Paramount Clauses) ou das Cláusulas de Eleição de Direito (Cláusulas
“Electio Júris” ou Choice of Law Clauses). [10]

 Destarte, se admitida à autonomia da vontade, o Tribunal julgará o litígio com supedâneo na norma
referenciada no contrato.

Na elaboração de contratos internacionais a vontade das partes é amplamente admitida, todavia, não
há absolutismo em sua aplicação e havendo possibilidade de interferência de elementos limitadores, como
as leis imperativas e de ordem pública (leis internas) que vigoram no país onde o contrato será executado.
[11] Com efeito, em matéria de contratos, infere-se que o princípio da autonomia da vontade não derroga as
normas da ordem pública vigente no direito interno dos Estados. Realisticamente, no plano internacional a
autonomia da vontade não é absoluta. Os limites da autonomia da vontade expressa como a vontade tácita
dos contratantes, na prática, estão condicionados à imperatividade de normas. [12]

Atualmente, de acordo com as técnicas normativas complementarias do DIPr deve se articular
análise combinada e coordenada do direito material e do direito conflitual, quando configurada a
inexistência de regulamentação material e conflitual uniforme.

A interpretação final de tal paradoxo enseja analisar, primeiramente, a regulamentação material dos
contratos representados pelas Convenções Internacionais existente no âmbito regulador dos mesmos, tanto
no âmbito de aplicação espacial como material. Em subseqüência, e somente após a comprovação efetiva de
que determinado não se encontra englobado no âmbito de aplicação das Convenções, de natureza material,
entra em cena a possível normativa conflitual.

A legislação brasileira não reconhece, expressamente, o princípio da autonomia da vontade das
partes nos contratos internacionais e impõe restrições consoante analise subseqüente. Há que se diferenciar,
por oportuno, a autonomia da vontade nos contratos marítimos de transporte de mercadoria essencialmente
no que tange as clausulas de legislação aplicável e o foro competente em sede de direito brasileiro
especificamente ao contrato de transporte marítimo internacional de mercadorias.

  
3 LEGISLAÇAO APLICÁVEL E FORO COMPETENTE INERENTES A AUTONOMIA DA
VONTADE

 
A Cláusula Paramount BL determina a legislação aplicável nos contratos internacionais de transporte

marítimo de mercadorias e comumente remete à aplicabilidade de um regime convencional, geralmente à
Convenção de Bruxelas para a Unificação de Certas Regras em Matéria de Conhecimento de Embarque
(“International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bill of Lading”,
conhecidas como Regras de Haya Visby) às Regras de Hamburgo ou à COGSA 1936 (EUA) ou a uma
determinada lei estatal.[13]

As cláusulas de eleição de direito estatal são usualmente incluídas no BL, conjuntamente com as
cláusulas Paramount e Cláusulas de eleição de foro, remetem à aplicabilidade da lei onde o transportador
tem o seu estabelecimento principal.  Neste sentido, estipulam as cláusulas Paramount dos modelos de BL´s
CONLINEBILL, da BIMCO ou VISCONBILL.
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3.1 “Depéçage” e “forum shopping”
 
Destacam-se ainda algumas variantes de teor da Cláusula Paramount. Há Cláusulas Paramount que

designam vários regimes jurídicos para regular distintas partes do contrato, levando a cabo o “depéçage” ou
fracionamento do contrato. [14]

São evidenciadas ainda, a inclusão das chamadas “Cláusulas Flutuantes” [15] que acabam por
resultar em “Forum Shopping” tanto de jurisdição como de direito aplicável, nas quais se outorga ao
demandante optar entre vários regimes jurídicos ou competências jurisdicionais. Essencialmente, o “Forum
Shopping” consiste na estratégia processual adotada por demandantes que buscam julgamento de seus
litígios pelo Tribunal que provavelmente proferirá uma decisão mais favorável à sua pretensão. Tal prática
também é adotada pela parte demandada, quando esta procura tentar mudar o foro de julgamento para outro
que eventualmente adotaria uma posição mais benéfica em relação à sua situação.

O Brasil até pouco tempo era signatário somente das Regras de Hamburgo, que não a ratificou,
sendo que atualmente é signatário também das Regras de Rotterdam, propenso a ratificá-la, mas com
ressalvas para alterações.  

A metodologia que se indica para configuração da legislação aplicável aos contratos internacionais
em geral enseja análise combinada e coordenada do direito material e do direito conflitual, de acordo com as
técnicas normativas complementarias do Direito Internacional Privado.

A regra do Direito Internacional Privado brasileiro atinente a lei aplicável aos contratos, em geral,
evidencia que as obrigações serão qualificadas e regidas pela lei do país em que se constituírem, conforme
versa o art. 9º da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC - Decreto-lei nº 4.657/42) evidenciando a
adoção, pelo ordenamento jurídico brasileiro, das regras “Lex loci executionis” e “locus regi actum”. Assim,
em consonância ao comando normativo do art. 9º. da LICC, a lei aplicável aos contratos internacionais será:

i) nos contratos entre presentes (art. 9o. LICC, caput): lei aplicável aos contratos é a do local de
celebração do contrato;

ii) contratos entre ausentes:, lei aplicável é a de onde residir o proponente (v. parágrafo 2o. do art. 9º.
da LICC).

Na falta de escolha da lei ou invalidade desta, valerá a lex fori, ou seja, a lei do lugar no qual se
desenvolve o processo que determinará a lei aplicável ao contrato.
 
3.2 Competência Jurisdicional

 
A competência jurisdicional é determinada pela cláusula de jurisdição ou de eleição de foro.[16] No

direito brasileiro, como regra, a autonomia da vontade é admissível na escolha do foro. Conseqüentemente,
a cláusula de eleição de foro vem sendo aceita pela doutrina e considerada, regra geral, válida, consoante a
Súmula 335 do STF.[17] Todavia, destacam-se relevantes entendimentos jurisprudenciais considerando
inválidas as cláusulas de eleição de foros estrangeiros em contratos internacionais em razão do disposto no
art. 88 CPC.[18] Ademais, o art. 12 da LICC consagra-se regra vigorante normatizando ser competente a
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autoridade judiciária brasileira, quando for o réu domiciliado no Brasil ou tiver de aqui ser cumprida a
obrigação.

Regra geral, tem se consolidado o entendimento no sentido de que a cláusula de eleição de foro tem
eficácia plena quando há inteira liberdade de contratar.  Destarte, no que concerne aos contratos de
transporte cuja evidência e prova decorre do BL, documento eminentemente de adesão, não se tem aceitado
a autonomia da vontade relativa à eleição de foro.

As particularidades que angularizam a questão, remetem à situação fática do litígio ser julgado no
Brasil em decorrência do art. 12 da LICC c/c art. 88 a 90 do CPC, mesmo na hipótese usual do BL vier a
constar cláusula de eleição de foro estrangeiro todavia haja a aplicabilidade das Regras de Haia Visby,
COGSA ou Hamburgo ou um direito estatal estrangeiro, por força do disposto no art. 9º da LICC. [19]

Nesta específica situação, inobstante o processo venha a ser julgado no Brasil e de acordo com o
direito processual brasileiro, a legislação estrangeira, ou seja, o direito material estrangeiro será aplicado nas
hipóteses de contratos entre presentes celebrados em país estrangeiro, nos termos do caput do art. 9o LICC
(e ii) nos contratos entre ausentes, se o ente proponente for estrangeiro.[20]

 
4 COMPARATIVO ENTRE AS REGRAS DE HAIA-VISBY, REGRAS DE HAMBURGO E
COGSA (THE CARRIAGE OF GOODS BY SEA ACT)

 
       As regras de Haia-Visby têm por fim a disciplina da responsabilidade do armador no contrato de

transporte marítimo internacional de mercadorias.[21] Tais regras são o resultado da International
Convention for Unification of Certain Rules related to bill of ladings, Convenção de Bruxelas de 1924, com
as alterações dos  protocolos Visby (1968), e do Protocolo de Direitos Especiais de Saque (1979).

As Regras de Haia (1924) constituem a primeira tentativa de uniformizar as normas aplicáveis ao
transporte marítimo, obtendo o apoio de muitos Estados. Contudo, as posteriores alterações pelos protocolos
de 1968 e o de 1979 não foram aceitas pela maioria dos Países, o que implicou no rompimento da
uniformidade até então obtida. Dentre os principais países que ratificaram as Regras Haia-Visby estão a
Dinamarca, a França, a Inglaterra, o Japão, a Espanha, a Noruega, a Grécia, dentre outros,[22] e, no âmbito
do MERCOSUL, temos a Argentina e o Paraguai.

As Regras de Hamburgo foram fruto da tentativa das Nações Unidas de lançar uma nova
uniformização ao transporte marítimo internacional, a fim de amenizar situação de privilégio que os
transportadores marítimos mantinham sob a égide das Regras Haia-Visby.[23] As Regras de Hamburgo, ou
United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, teve seu protocolo firmado em Hamburgo, no
ano de 1978, e, entrou em vigor internacional em 1º de novembro de 1992.[24] O Brasil é signatário das
Regras de Hamburgo, contudo não a ratificou. Dentre os países que ratificaram podemos citar o México, o
Egito, o Chile, a Áustria e diversos países africanos.[25] 

O Cogsa, como é conhecido, surgiu da tentativa de produzir um documento que unificasse as regras
relativas ao transporte marítimo internacional de mercadorias, que se mostrasse coadunado aos interesses
dos armadores e embarcadores norte- americanos.[26] Foi assinado em 1939 nos Estados Unidos da
América, sendo apontado como uma “versão norte-americana modificada das Regras de Haia (1924)”.

Apresenta, no entanto, cláusulas questionáveis sob o ponto de vista da segurança jurídica, uma vez
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que há disposição autorizando o presidente daquele Estado a suspender temporariamente a validade do ato,
desde que o declare com antecedência.[27]

O COGSA não teve modificações significativas até os presentes dias, mas nota-se que há interesse
em sua atualização, pois já existe um projeto do senado, do ano de 1999, em tramitação, visando a
introduzir alterações no que tange ao valor indenizatório, na permissão para as partes contratantes
aumentarem ou reduzirem sua responsabilidade civil mediante acordo, e na eliminação do erro de
navegação enquanto excludente de responsabilidade do armador.
 
4.1 Âmbito de Aplicação
 

       As Regras Haia-Visby somente são utilizadas nos casos em que o conhecimento de embarque
demonstrar a existência de um contrato de transporte marítimo de mercadorias, e aos charter party, ou
documento similar, desde que se trate de uma das hipóteses previstas no artigo 10.

       As hipóteses previstas no artigo 10, que ensejam a aplicação das Regras, são as seguintes: a) o
documento deve ser emitido por um Estado contratante da Convenção; b) o porto de origem pertença a um
Estado contratante; c) a  aplicabilidade das regras esteja prevista pelas partes por meio da inserção de
cláusula Paramount.

       Inicialmente, as regras de Haia aplicavam-se exclusivamente aos transportes em que o
conhecimento de embarque tenha sido emitido em um Estado contratante. Posteriormente, o Protocolo
Visby incorporou outros critérios, tais como a localização da carga em um Estado contratante e a previsão
voluntária efetuada pelos contratantes nas cláusulas Paramount, resultando, assim, nas hipóteses atuais. 
       De acordo com o artigo 1º, as Regras ainda serão aplicáveis às relações entre o transportador e o
embarcador, ou, ainda entre o destinatário ou terceiro portador, apesar das relações entre o fretador,
afretador, ou sub-afretador permanecerem reguladas pela carta-partida, documento que comprova o contrato
de fretamento. A expressão mercadorias abrangem bens, objetos e artigos de qualquer natureza, não
contemplando, porém, animais vivos e cargas no convés.

Diferentemente de Haia-Visby, aplicam-se aos conhecimentos de embarque e similares e também às
cartas-partida, quando ficar demonstrado que: a) o documento tenha sido emitido por um país signatário das
mesmas; b) o porto de carga ou descarga previsto se localizar em um dos Estados contratantes; c) a
aplicação estiver expressamente prevista em uma cláusula Paramount.  
                   Há, portanto, a previsão de um novo critério- o porto de destino da mercadoria, demonstrando o
âmbito de aplicação mais amplo. O conceito de mercadoria compreende também animais vivos e cargas no
convés, e, assim, difere substancialmente de Haia-Visby. No entanto, para que esse transporte seja possível,
há necessidade de tal fato ser mencionado no BL, ou documento similar, caso essa situação não seja
amparada nos usos e costumes ou por imposição legal.

Em relação ao âmbito espacial, o Cogsa aplicar-se-á a todos os contratos de transporte entre dois
Estados signatários, ou, se envolver transporte dos ou para os Estados Unidos.

No que se refere ao âmbito material, somente será aplicado aos Bill of Ladings ou documentos
equiparados, excluindo-se, portando, as cartas-partida, a não ser que se trata de charter-party BL vinculado
a um contrato de fretamento.
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4.2 A responsabilidade do transportador: linhas gerais

 
       Apesar de todas as Convenções trataram de responsabilidade fundada na culpa, há muitas

diferenças, sobretudo em matéria de excludentes, de limitação e do período em que é exigível. As Regras de
Haia-Visby, desde a Convenção de Bruxelas (1924), prevêem que o transportador poderá se exonerar da
responsabilidade por culpa sempre que provar que os danos à carga se produziram por alguma das causas
reguladas pela Convenção, no total de 17.

       No caso de não se tratar dessas situações, o transportador, em razão de descumprir seu dever de
diligência- pilar da responsabilidade, responderá pelo inadimplemento das obrigações. No entanto, isso vale
apenas para a responsabilidade por perdas e danos, pois nada se menciona a respeito da decorrente de atraso
na entrega.

       Todavia, o transportador não responde de modo ilimitado, mas de acordo com uma quantia
fixada legalmente ou conforme declaração de valor feita pelo usuário. As Regras de Visby (1968)
incorporou um sistema alternativo de limitação, baseado na unidade ou no peso, o qual for mais favorável.
Nota-se, porém, que a disciplina foi modificada pelo Protocolo de 1979, que fixou os Direitos Especiais de
Saque (DES) do FMI, e passou para 666,67 SDRs por unidades de conta, ou 2 SDRs por quilograma.[28]

       Está regulada apenas a responsabilidade originada a partir do embarque da mercadoria até seu
desembarque, princípio conhecido como “tackle to tackle”, ou gancho-gancho, não abrangendo as etapas
anteriores ou posteriores. Com efeito, a responsabilidade do transportador marítimo é proceder a entregas
das mercadorias transportadas no porto de destino e no mesmo estado em que recebeu.

       Sob o cerne do dever de diligência razoável (due diligence), as Regras trazem as obrigações
concernentes ao navio e a carga em seu artigo 3º. Em relação ao navio, cabe ao transportador, antes e da
viagem, disponibilizá-lo em condições de navegação, equipá-lo e aprovisioná-lo, para que esteja em bom
estado. No que tange à carga, deve ser diligente durante o carregamento, manutenção, estiva e descarga,
devendo, após recebê-la, entregar o Bill of Lading ao embarcador. No entanto, caso aquela apresente alguma
irregularidade, para resguardar-se, deve apor uma ressalva no BL. 

       As obrigações enumeradas possuem caráter imperativo, ou seja, não são passíveis de
afastamento por meio de eventual cláusula de exoneração. Tal idéia vem expressa no artigo 3º, 8, das Regras
Haia-Visby, que dispõe ser nula toda convenção que exonere o transportador ou o navio da responsabilidade
por perda ou dano de mercadorias causados por negligência, culpa ou omissão dos deveres ou obrigações
constantes do artigo 3º, ou atenue aquelas previsões.

       No caso dos interessados na carga verificarem faltas ou avarias aparentes no momento da
descarga, devem proceder a uma reclamação formal, a formal claim, pois, se assim não fizerem, presume-se
que as mercadorias foram entregues da forma descrita no BL. A reclamação será feita por escrito e indicará
as faltas, avarias ou quaisquer irregularidades, as possíveis causas e a natureza. O formal claim, exceto
previsão contratual, deve ser entregue no prazo máximo de 03 dias do recebimento da carga.

       Se a reclamação não for entregue, ou na hipótese de ser após o prazo convencional, restará ao
destinatário a incumbência de provar que os danos e ou avarias foram produzidos sob a responsabilidade do
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transportador. Cria-se, portanto, uma situação de inversão do ônus da prova, uma vez que a ausência do
formal claim mantém a presunção relativa de que as mercadorias foram entregues em bom estado. O
interessado terá 01 ano, a contar da entrega das mercadorias, ou data que deveria ser entregue, para ingressar
com a respectiva ação. 
          No sistema de responsabilidade fixado nas Regras de Hamburgo, o transportador responde pelos
prejuízos resultantes das perdas, danos e do atraso enquanto os bens estavam sob sua custódia. Essa
responsabilidade inicia-se desde o momento em que a mercadoria é entregue ao transportador e perdura até
a sua entrega ao destinatário. Assim como ocorre com as relações sob a égide das Regras de Haia-Visby, se
o transportador verificar ou suspeitar de inexatidão na carga deverá apor ressalvas no BL, tornando-o sujo,
sob pena das mercadorias serem tidas como em ordem.

A partir do momento em que a carga encontra-se sob sua custódia, será ele o responsável em razão
de perdas, danos e atrasos ocorridos, a menos que prove que seus agentes ou empregados adotaram todas as
medidas razoáveis para evitar o fato ou as suas conseqüências. Existe, portanto, presunção jures tantum de
responsabilidade: caberá ao embarcador apenas provar que os danos ocorreram no período em que a carga
estava sob a custódia do transportador, enquanto este, para se exonerar, deve provar que adotou todas as
medidas razoáveis para evitar o dano.           

Há, todavia, duas hipóteses de exceções ao regime da culpa presumida, em que o usuário ou
interessado na carga deverá provar a negligência do transportador: quando existir incêndio ou o transporte
de animais vivos.[29] Contudo, em regra, o ônus da prova incumbe ao transportador, e, nesse campo, são
menores as possibilidades de isenção. As Regras de Hamburgo, nesse sentido, ampliaram o número de
sujeitos responsáveis, pois distinguiu o transportador que assinou o contrato de transporte internacional de
mercadorias daquele que efetivamente realizou o transporte- o denominado “transportador efetivo ou
substituto”. Com isso, proporcionou ao embarcador ou interessado dirigir-se contra ao transportador efetivo,
nos casos em que as perdas ou danos se produziram enquanto os bens estavam sob a sua custódia, porém,
manteve o transportador principal (originário) igualmente responsável.

No que tange à responsabilidade por transporte de carga no convés, tema inexistente em Haia-Visby,
existem regras específicas. No caso de avarias durante o transporte, caberá ao transportador provar a
existência de acordo nesse sentido, o qual, todavia, não pode ser utilizado em face de terceiro de boa fé.
Caso tenha sido realizado em desacordo com o contrato, além de responder pelas eventuais avarias, não
poderá fazer uso das limitações de responsabilidades previstas na Convenção.

 Também está prevista a necessidade do embarcador ou interessado proceder às reclamações formais
(formal claims) em caso de verificar que as mercadorias apresentam inexatidões aparentes. Essas deverão
ser apresentadas, por escrito, no prazo de vinte e quatro horas após a entrega das mesmas, ou, tratando-se de
avarias não aparentes, em até quinze dias do recebimento. As reclamações por atraso poderão ser realizadas
em até sessenta dias contados da data que deveria ter sido entregue. Se assim não for feito, presume-se que
as mercadorias foram entregas em ordem e no prazo.

Em contrapartida, se as avarias decorrerem de manipulação do carregador, o transportador deverá
avisar, por escrito, ao embarcador, e mencionar os detalhes da avaria (natureza e perdas), pois, em caso
contrário, haverá presunção de que os danos não se deram por culpa do embarcador.

Nesse aspecto, o Cogsa adota as mesmas disposições das Regras de Haia de 1924. Dessa forma, a
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mercadoria passa a ser de responsabilidade do transportador a partir do momento em que é entregue ao
armador no porto, até o momento que é entregue de volta ao interessado no porto de destino.

Incumbe ao transportador manter a embarcação em estado de navegabilidade, assim como também
equipada com suprimentos ou outros materiais que se fizerem necessários. É também sua obrigação reparar
e deixar em bom estado os porões, os frigoríficos e todas as outras partes do navio em que as mercadorias
são carregadas.

 
 
4.3 As causas de exoneração da responsabilidade do transportador
 

       As Regras consolidam 17 causas de exoneração. Em síntese, o transportador ou o navio não
serão responsáveis por perda ou avaria resultante do estado de navegabilidade, a menos que seja imputável à
falta de diligência em manter navio em estado de navegabilidade e convenientemente tripulado, equipado e
aprovisionando.

       A inavegabilidade ou unseaworthiness excluirá a responsabilidade, desde que o transportador
seja diligente e a embarcação esteja em condições de navegabilidade, [30] cabendo a ele, ou a quem alegue,
comprovar a due diligence. Ademais, o artigo 4º ainda estabelece que o transportador é isento de
responsabilidade por falta ou avaria causada ou resultante de:

I) Erro de navegação ou gerenciamento do navio, ou seja, faltas náuticas, por ato do
capitão, marinheiros ou práticos;
II) incêndio, a menos que seja causado por feito ou falta do transportador;
III) perigos, riscos ou acidentes do mar e outras águas navegáveis;
IV) Atos de Deus (acts of god), que configuram os caos fortuitos ou de força maior,
de efeitos imprevisíveis;
V) Atos de Guerra (acts of war), que também são fortuitos e imprevisíveis;
VI) Atos de Inimigos Públicos (act of public enemies), que constituem atos de
violência cometidos à margem da sociedade;
VII) Arresto ou restrição de príncipes, autoridades ou povo, ou penhora judicial
(arresto or restraint of princes, rules of people, or seizure under legal process);
VIII) Restrições de quarentena (quarantine restrictions), sendo essas imprevisíveis;
IX) Ato ou omissão do embarcador ou donos das mercadorias, seu agente ou
representante, insuficiência de embalagens ou de marcas;
X) Greves ou lock-outs, paradas ou restrições do trabalho por qualquer causa, quer
parcial quer geral;
XI) Revoltas e comoções populares fortuitos (riots and civil commotions);
XII) Salvamento de vidas no mar, inclusive na hipótese de desvio de rota razoável;
XIII) Diminuição em volume ou peso ou outra qualquer perda ou avaria resultante
de vício oculto, natureza especial ou vício próprio da mercadoria;
XIV) Insuficiência de embalagem;
XV) Insuficiência ou imperfeição de marcas;
XVI) Vícios ocultos não descobertos por diligência razoável;
XVII) Toda outra causa que não provenha de falta ou ato do transportador, seus
agentes ou prepostos, mas o ônus da prova caberá a quem reclamar o benefício dessa
exceção, demonstrando que para o dano não contribuíram atos ou faltas do
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transportador, nem culpa dos seus agentes ou prepostos.
 

       Algumas hipóteses de exoneração têm, no entanto, características peculiares. A falta náutica a
que se refere o primeiro item é a ligada à segurança da navegação e ao risco marítimo, ou seja, a ato ou
omissão que venha a “comprometer” a segurança, [31] incluindo, assim, a escolha de rotas ou as manobras
do navio. Distancia-se, pois, das faltas comerciais, que constituem atividades voltadas a “fiscalização do
embarque, arrumação e desembarque da mercadoria” no porto. Nas palavras de CAMINHA GOMES (1978,
p.362) “os erros de navegação e de administração são as chamadas culpas náuticas do capitão”, ou seja, atos
relativos à navegação e manobra do navio, que afetem tanto ao navio como a terceiros.

Por outro lado, a falta na administração do navio vem a ser aquela decorrente de uma operação que
interesse primeiramente ao navio, e não à proteção ou conservação da carga. Nesse sentido, a “má
estivagem” não tem sido aceita como única causa de exoneração do transportador, por ser considerada
negligência. A exoneração prevista no item XVI, por sua vez, trata dos vícios ocultos da própria
embarcação, pois em se tratando de vício na mercadoria estaremos diante daquela descrita no item IX (atos
imputáveis ao embarcador).

A expressão “atos de Deus” é originada do Direito anglo-saxão, e compreende “um acidente
originário direta e exclusivamente de causas naturais, sem nenhuma intervenção humana”, que a previsão
razoável não poderia evitar. Assemelha-se à exceção “perigos do mar e outras águas navegáveis”,
diferenciando-se em virtude da intervenção humana no acidente, presente na última hipótese.

O transportador também pode se exonerar imputando as faltas ao embarcador ou de quem o
represente. Como tais são considerados os atos ou omissões deles, que resultem em: insuficiência de
embalagem; imperfeição de marcas; descrição falsa ou errônea de conteúdo- que pode ensejar o mau
acondicionamento das mesmas; vícios ocultos e os próprios; e demora na entrega de documentação.

As Regras de Hamburgo restringem a possibilidade do transportador se beneficiar de uma excludente
de responsabilidade, prevendo somente uma hipótese: a exoneração em relação às avarias provenientes de
ações e medidas intentadas para salvar vidas humanas ou bens em alto mar. Diferentemente de Haia-Visby,
Hamburgo faz menção a essa única excludente, prevendo, ainda, o regime de culpa presumida, que somente
será afastada se provar que ele, seus empregados ou prepostos, tomaram as medidas necessárias para evitar
o ocorrido ou suas conseqüências.

Cogsa também prevê as mesmas dezessete causas de isenção de responsabilidade previstas pelas
Regras de Haia-Visby, e, ainda, a hipótese genérica que engloba qualquer causa não proveniente de fato ou
culpa do armador, seus agentes ou funcionários. Nesses casos, o ônus da prova da prova incumbe a quem
invocar a isenção.

 
 
4.4 Limites à responsabilidade do transportador
 

O Protocolo Visby foi o responsável por incorporar um sistema alternativo de responsabilidade,
baseado na limitação por volume (conteúdo) ou por peso, adotando-se o mais favorável, e,[32] com a
modificação feita pelo Protocolo DES (1979), a limitação passou a ser de 666,67 SDRs[33] por volume ou 2
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SDRs por quilograma de peso bruto.
Pelas Regras de Hamburgo, os limites de responsabilidade foram fixados em 835 SDRs (direitos

especiais de saque) por unidades de conta ou 2,5 por quilograma, o que for maior. Reconhecendo, também,
a limitação por atraso no equivalente a 2,5 vezes o valor do frete. Esse direito será, porém, afastado na
hipótese das avarias ou atrasos resultarem de ato ou omissão de praticados conscientemente a fim de causar
prejuízo.

A indenização é limitada a US$ 500 por volume ou aproximadamente 346 SDRs. Na hipótese de
atrasos na entrega é ilimitada, e, por acordo entre as partes, outro limite pode ser fixado, desde que não
inferior ao mencionado. Todavia, o transportador nunca será responsabilizado por valor acima do dano que
foi suportado.
 
4.5 A responsabilidade do embarcador

 
            O artigo 3º atribui ao embarcador importantes deveres, dentre esses figuram o de informar de
maneira correta, de modo a evitar interferências no transporte, as marcas, o número, a quantidade e o peso
das mercadorias. Se assim não fizer, poderá indenizar o transportador por todas as perdas e danos
decorrentes de sua falha ou omissão.

Caso se trate de mercadoria inflamável, explosiva ou perigosa, que não seria transportada caso se
soubesse das características, o transportador poderá desembarcá-las em qualquer lugar ou ainda mandar
destruir, sem necessidade de indenizar o embarcador, que responderá por todos os danos provenientes ou
resultantes do embarque, direta ou indiretamente. Ainda, quando derivadas de ato, culpa ou negligência sua,
de seus agentes ou empregados, responderá pelos danos que a mercadoria causar ao transportador ou a
terceiros.
            Apesar de mais favorável à figura dos embarcadores e interessados na carga, as Regras de Hamburgo
lhes impõem uma série de obrigações e hipóteses de responsabilização. O artigo 12 estabelece que, em
regra, os embarcadores não serão responsáveis pelos danos sofridos a carga durante seu transporte, no
entanto, assevera que o quadro não será esse caso os prejuízos sejam o resultado de falta ou negligência sua
ou de seus prepostos.

Tratam, ainda, da obrigação de especificar corretamente a mercadoria, descrevendo peso, natureza e
marca, sob pena de indenizar o transportador por todas as perdas e danos resultantes da inexatidão ou
omissão. Em relação às mercadorias perigosas, há a possibilidade do transportador desembarcá-las ou
destruía-las.

 
5 A CONVENÇÃO DE ROTTERDAM
 

Este capítulo discorre sobre as principais características das Regras de Roterdã (The Rotterdam Rules
– RR), assinada, mas ainda não ratificada pelo Brasil, que propõe regulamentar estratégia estratégias sobre
transportes marítimos do comércio internacional. A convenção tem a prerrogativa de descreve os direitos e
obrigações de todos os atores envolvidos no transporte de mercadorias por via marítima e pretende
esclarecer o grau de responsabilidade por perdas e danos; o tratado foi adotado pela Assembléia Geral da
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ONU em dezembro de 2008, sendo revisado e apresentado em 2009 em nova reunião da ONU para
assinatura do novo tratado, em setembro do mesmo ano em Rotterdam, na Holanda.

O tratado visa estabelecer conjunto de leis mais adequadas à contemporaneidade para uniformizar
regras sobre transportes marítimos.

Entre seus direitos e obrigações apresenta o grau de responsabilidades inerentes aos transportes de
mercadorias por vias marítimas e esclarece situações que envolvam as responsabilidades por perdas e danos.
Também traz algumas especificidades sobre o transporte de contêineres.

Algumas inovações são atribuídas para cobertura de transporte de bens eletrônicos e regulamenta
transações para transporte combinado por mar e terra.

As Nações Unidas tomaram esta iniciativa por terem indicativos sobre valores de mercadorias
transportadas por via marítima num montante de US$ 8 bilhões em 2007, representando cerca de 80% do
comércio mundial.

As Regras de Rotterdam são consideradas um avanço, tendo a pretensão de inverter a maioria das
normas que hoje regem o setor que prevalece a defesa dos direitos dos transportadores que acabam por
impedir a oportunidade de competição internacional do setor do comércio marítimo, deixando os países
embarcadores (shipper countries) em desvantagens que necessitam buscar legislação que os protejam para
assegurar seus direitos e interesses.   

Observa-se que as outras três Convenções internacionais supramencionadas objetivam uniformizar
as regras relacionadas às responsabilidades do transportador, sempre elaboradas e apresentadas
separadamente. Sendo que, as de Haia e de Haia-Visby, consideram excludente no que diz respeito a
responsabilidade do transportador sobre a culpa náutica e o incêndio, resultante de compromisso comercial
entre transportadores e interessados nas cargas; já as Regras de Hamburgo decorrem de acordo político entre
países transportadores.

Diferente as regras mencionadas, as Regras de Rotterdam além de apresentar emendas às de Haia-
Visby, objetiva representar o interesse das cargas, relatada de forma clara de acordo com as necessidades de
um comércio moderno e globalizado.

 Ainda há muitas dúvidas quanto à normalização das regras, nesse quadro normativo, espera-se da
ANTAQ (Agencia Nacional de Transportes Aquaviários) convocação de audiência pública com todo o
setor, abrindo discussão para qual direção seguir em relação às Regras de Rotterdam e sua ratificação,
salientando que as mesmas não admitem reservas (ver art. 90). Para que isso aconteça em nosso país, o
procedimento a ser seguido implica no referendo da convenção pelo Congresso Nacional (art. 49, I, da
CF/88) por meio de decreto legislativo e a ratificação pelo Presidente da República (art. 84, VIII, da CF/88).

A corrente contraria a Convenção de Rotterdam considera uma opção perigosa por criar mais uma
convenção entre as dez já existentes tornando mais complexa as resoluções e cláusulas contratuais para o
transporte marítimo internacional, trazendo maior prejuízo para os países exportadores que necessitam do
transporte marítimo, caso do Brasil.

Sugere Tetley, que as partes não deixem de assinar ou ratificar as RR, mas recomenda que as
mesmas devam retornar ao Grupo de Trabalho da UNCITRAL (Comissão das Nações Unidas para o Direito
Comercial Internacional) para sua revisão a fim de se transformar as regras numa convenção multimodal
que leve em consideração a United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods.
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Especialistas brasileiros do setor definem como necessário que a ANTAQ discuta o texto a ser
revisado a fim de que expresse os interesses dos países que não possuem frota mercante e/ou política de
Marinha Mercante, como o Brasil, assegurando um transporte mais seguro e justo das suas mercadorias pela
via marítima, pois consideram que as referidas regras devem sofrer ajustes. Um debate interno sobre a
necessidade de uma política de Estado (longo prazo) para a criação e desenvolvimento de uma Marinha
Mercante com normas claras já estabelecidas, essencial para a independência e auto-suficiência do setor.

 Todo esse conjunto de regras da Convenção de Rotterdam teve início em sessão da UNCITRAL em
1996 solicitando a CMI (Comitè Mercantil International) e outras organizações que recolhessem dados
sobre as atuais práticas e legislação na área de transportes internacionais de mercadorias por via marítima,
visando a criação de regras uniformes para o setor.  A UNCITRAL menciona que as leis nacionais e
convenções internacionais acabam deixando lacunas importantes relativas a questões como: “do
funcionamento do conhecimento de embarque e porte de mar; a relação dos documentos de transporte para
os direitos e obrigações entre o vendedor e o comprador das mercadorias; e à situação jurídica das entidades
que o financiamento concedido a uma das partes no contrato de transporte”.

Com isso o CMI criou um Grupo de Trabalho Internacional sobre questões dos transportes, em maio
1998, presidido por Stuart Beare, preparando um questionário sobre os temas supracitados com dezesseis
países participantes de Associações de Direito Marítimo filiadas ao CMI para responderem aos
questionamentos. A partir das respostas o Grupo fez análise e identificou os principais temas de discussões
para a primeira reunião do Sub-Comitê Internacional (ISC) criado em novembro de 1999, para se chegar a
temas relevantes e de consenso.

O Grupo de Trabalho analisou o projeto de convenção sobre a base do texto contido no WP 101 e
resolvidas as questões que ficaram em aberto a partir da vigésima sessão.

De acordo com uma proposta da Holanda contidas A/CN.9/WG. III / WP 102, foi decidido incluir
"veículos rodoviários e ferroviários de carga" nos artigos 26 (carga de convés), 28 (entrega para transporte)
e 62 (3) (limitação do pacote).  Também foi acordado, como proposto pela Itália, Coréia e na Holanda em
A/CN.9/WP.III/WP 103, para excluir todas as referências a "expedidor".  A fim de obter um consenso mais
amplo, uma série de delegações propuseram uma revisão do texto do artigo 83, que esclarece o texto em WP
101.  O texto revisto foi aprovado, mas o Grupo de Trabalho não concordou em alterar a definição de
"Contrato de volume" em (2) do artigo 1.

 Os montantes de prescrição nos (1) artigo 62 foram finalmente acordados em 875 DSE por pacote e
3 SDR por quilo.  Também foi acordado que os artigos 62 (2) e 99 serão eliminados e que nenhuma
disposição a ser incluído na declaração (1) artigo 27 (artigo 26 (1) em WP 81).

Foi acordado que o artigo 49 artigo fosse suprimido (48 em WP 81), e que o artigo 85 (sobre outras
convenções), que a Secretaria preparasse texto após a vigésima sessão, que para ser aprovado seria
necessária vinte ou mais ratificações para que a Convenção entrasse em vigor.

Ao término da sessão do Grupo de Trabalho com a conclusão do texto aprovado como Projeto de
Convenção constantes do anexo ao relatório da sessão (A/CN.9/645) com o título "Projeto de convenção
sobre os contratos de transporte internacional de mercadorias total ou parcialmente, por via marítima.

Alguns países que concordam com as Regras de Rotterdam e se dispõem a ratificá-las são: Brasil,
Índia, Rússia, Coréia do Sul, Argentina entre outros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Muito embora se desejasse a adoção de uma disciplina normativa uniforme, que contasse com a
adesão de todos- ou ao menos da maior parte- dos Estados, atualmente se constata uma fragmentação de
normas. As Regras de Haia-Visby contam, porém, com o maior número de contratantes, incluindo os países
de maior relevância no comércio marítimo, sobressaindo-se à Hamburgo. O Cogsa, além de dizer respeito às
relações contratuais dos Estados Unidos, foi ratificado por alguns países africanos e asiáticos, mas sua
aplicação também se mostra restrita.
            As principais diferenças residem na forma utilizada para a responsabilização do transportador,
apesar do fundamento ser o mesmo: a culpa. Enquanto Haia-Visby traz dezessete causas de exclusão da
responsabilidade do transportador, Hamburgo fixa a premissa de um sistema de culpa presumida em virtude
de danos, perdas ou atrasos ocorridos na entrega da carga. Além disso, prevê apenas uma causa de exclusão
de responsabilidade, o que a torna pouco atraente aos “países transportadores.”

Ademais, o âmbito de aplicação também se mostra diverso. Haia-Visby será a aplicada diante de um
conhecimento de embarque (BL), de uma charter-party BL ou de documento assemelhado, quando sejam
emitidos em um Estado contratante, quando o porto de origem pertencer a um desses Estados, e, ainda,
quando previsto em cláusula Paramount. Por outro lado, a Hamburgo concerne tanto aos conhecimentos de
embarque e documentos similares, quanto às cartas-partida, e acrescenta um novo elemento, o do porto de
destino. Por fim, o Cogsa é o que apresenta campo de aplicação mais diminuto, apenas em razão dos
contratos entre dois Estados signatários, ou quando o transporte provier dos Estados Unidos ou ter esse
destino, excluindo a aplicação às cartas-partida. 

Quanto ao regime de responsabilidade, apesar de Haia-Visby e Cogsa preverem as mesmas causas de
exoneração, a limitação de responsabilidade prevista na última é a menor das três. O sistema de
responsabilidade que mais atende aos interesses do embarcador é claramente o de Hamburgo, pois, além de
prever apenas uma excludente, fixa a culpa presumida do transportador e conta com um valor de limite mais
alto. Há, portanto, grande diferença no tratamento que o tema recebe sob a ótica das três regras, razão pela
qual as partes intervenientes, sejam transportadores ou embarcadores, devem se atentar às cláusulas
constantes nos conhecimentos de embarque que identifiquem a legislação aplicável- as cláusulas
Paramount, e também nos demais elementos que indiquem a vinculação do contrato a alguma dessas regras.

O comércio marítimo internacional e aqueles que dele dependem ainda aguardam por uma disciplina
internacional que abarque os interesses dos transportadores e dos embarcadores, possibilitando, assim, a
uniformização que tanto beneficiaria essa área do comércio.

Também em um esforço de uniformização das regras do comércio marítimo internacional, na mais
recente convocação da ONU para o assunto, resultou na elaboração de documento que ficou conhecido
como Regras de Rotterdam que visa dar maior atenção sobre as mercadorias e não somente as
responsabilidades e direitos de transportadores. Apesar da disposição na sistematização dessas regras,
alguns especialistas acreditam que sua ratificação estaria colocando mais normas à disposição para o tipo de
comércio, o que traria maior complexidade na regulamentação e nos julgamentos de ações litigiosas.
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1  INTRODUÇÃO

 
O Direito Marítimo vem reiterando iniciativas a sistematização de regras para o comércio

internacional, com vista à uniformização regulatória para o transporte marítimo internacional,
principalmente, ao que se refere às responsabilidades do transportador marítimo. 

A disposição para a uniformidade das regras se dá pela divergência entre a grande variedade de
modalidades contratuais adotadas e a multiplicidade de documentos, bem como a variação de normas
convencionadas e de interesses dos atores envolvidos nessa modalidade de comércio. [1]

Apesar das reiteradas e significativas tentativas a uniformização das normas aplicáveis no âmbito
dos contratos de transporte marítimo internacional de mercadorias, ainda não foram alcançadas, com metas
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de regulamentação material e conflitual dos contratos desse tipo. A falta de uniformidade nas regras
submete um mesmo contrato a mais de uma regulamentação de direito material e processual.

Deflagrando a inexistência de regulamentação material e conflitual uniforme concernente aos
contratos de transporte marítimo, deve se articular análise combinada e coordenada do direito material e do
direito conflitual, de acordo com as técnicas normativas complementarias do DIPr. [2]

 
 
Teoricamente um Tribunal ao aceitar uma ação impetrada a partir do princípio da autonomia da

vontade irá aplicar uma das Convenções ou legislação estatal referentes às regras de conflitos inerentes aos
atores envolvidos e seus contratos de transportes. [3]

A sistematização de regras para esse tipo de transporte comercial teve sua iniciativa, em 1883, nos
EUA, com a elaboração e adoção do Harter Act, diploma que enunciava nulidade das cláusulas de
exoneração referentes a negligências ou faltas do armador ou do capitão da embarcação, ressalta-se que é
usada pela primeira vez a expressão due dilligence – postura do armador ou seu preposto de evitar ou salvar
a carga de perda ou avaria.[4]

O referido Ato obteve considerável repercussão juntamente com as demais normas do setor,
estimulando a Intenational Law Association, em 1921, a promover reunião entre transportadores,
embarcadores, seguradoras e banqueiros para discussão de elaboração de documento com intenções
regulamentares sobre a responsabilidade no transporte marítimo internacional.

Na Convenção de Bruxelas de 1922, o referido documento fundamentou as Regras de Haia,
aprovadas em 25 de agosto de 1924, idealizando o princípio da uniformização das normas de transportes
marítimos, consideradas mais modernas que o Harter Act, encontrou apoio entre os Estados
tradicionalmente afeitos ao comércio marítimo.

Em duas ocasiões as Regras de Haia sofreram mudanças significativas, a primeira por meio do
Protocolo Visby, em 1968, e depois em 1979 de acordo com o Protocolo DES, sendo que a convergência
destas regras configura, atualmente, as conhecidas Regras Haia-Visby.[5]

No entanto, considera-se essa iniciativa de uniformização benéfica somente para os transportadores,
desagradando aos países que se utilizam desse serviço para transporte de suas mercadorias. Tal resultado
acaba por motivar a Organização das Nações Unidas (ONU) a convocar conferência para a elaboração de
regras mais equânimes, resultando nas Regras de Hamburgo, de 1978. Posteriormente os Estados Unidos
editaram uma uniformização, conhecida por COGSA, em muito assemelhada às Regras de Haia. Dessa
forma, consideram-se estas três grandes regras para o transporte marítimo internacional, configurando,
assim, a pluralidade de normas relativas à responsabilidade no comércio marítimo internacional. Outras
significativas iniciativas visando à uniformização das normas aplicáveis ao domínio dos contratos de
transporte marítimo internacional de mercadorias foram lançadas, mas ainda não se alcançou a
uniformização da regulamentação material e conflitual dos contratos de transporte marítimo, exatamente por
ainda existir diversidade de regras convencionadas para o segmento, com textos que regulam o transporte
marítimo centrados principalmente no âmbito da responsabilidade do transportador, implicando que, um
mesmo contrato possa estar submetido a várias regulamentações de direito material e processual.
Configurada a inexistência de regulamentação material e conflitual uniforme atinente aos contratos de
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transporte marítimo, deve se articular análise combinada e coordenada do direito material e do direito
conflitual, de acordo com as técnicas normativas complementarias do DIPr. [6]

A aplicação de uma ou outra Convenção ou legislação estatal dependerá, em tese, da aceitação do
princípio da autonomia da vontade pelo Tribunal onde a ação for impetrada. [7]

Nesse contexto, o presente estudo analisará as principais regras aplicáveis ao tema: Haia-Visby,
Hamburgo e Cogsa, demonstrando suas origens, as diferenças, âmbito de aplicação e o regime de
responsabilidade adotado. Mesmo apresentando diferenças de temas em seus textos as três Convenções
enfatizam suas normas mais voltadas para o transportador, tanto em responsabilidades, quanto em direitos,
acarretando em nova e recente convocação da ONU para se discutir e criar normas que visem regular o
transporte marítimo voltados para a mercadoria e de quem contrata o serviço de transporte, para uma
possível e desejável uniformização para tais contratos marítimos. O resultado desta convenção ficou
conhecido como Regras de Rotterdam assinada em setembro de 2009, mas ainda não ratificada pelos países
signatários.

 
2 CONTRATO DE TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL

 
Entende-se por contrato de transporte marítimo internacional de mercadorias, negociação comercial,

pela qual um empresário transportador (carrier) se obriga, mediante remuneração (frete), a transportar por
via marítima uma certa quantidade de mercadoria que lhe foram entregues pelo embarcador (carrier) de um
porto para outro e a entregá-las a um destinatário.

O contrato de transporte marítimo é efetuado entre o transportador (ou condutor “carrier”) e o
embarcador (podendo denominar-se expedidor, remetente ou carregador, “shipper”). Consagra, via de regra,
na maioria dos ordenamentos jurídicos, um negócio jurídico consensual[8], bilateral, oneroso, típico, de
duração, comutativo e não formal.

A mercadoria a ser deslocada de um porto a outro é objeto do contrato de transporte, que se
evidencia quando da emissão do conhecimento de embarque marítimo (Bill Of Lading – BL), cuja
legislações mais comumente aplicáveis são as Regras de Haia-Visby, Regras de Hamburgo e COGSA. [9]

Nos contratos internacionais, as partes elegem o foro competente e as leis que os regem partindo do
princípio da autonomia da vontade, em tese, sob este princípio, as partes contratantes poderão indicar
expressamente a lei que será aplicável ao contrato (lex voluntatis) e a competência jurisdicional. A liberdade
das partes para determinar o direito aplicável aos contratos internacionais se manifesta, essencialmente,
através das Cláusulas Paramount (Paramount Clauses) ou das Cláusulas de Eleição de Direito (Cláusulas
“Electio Júris” ou Choice of Law Clauses). [10]

 Destarte, se admitida à autonomia da vontade, o Tribunal julgará o litígio com supedâneo na norma
referenciada no contrato.

Na elaboração de contratos internacionais a vontade das partes é amplamente admitida, todavia, não
há absolutismo em sua aplicação e havendo possibilidade de interferência de elementos limitadores, como
as leis imperativas e de ordem pública (leis internas) que vigoram no país onde o contrato será executado.
[11] Com efeito, em matéria de contratos, infere-se que o princípio da autonomia da vontade não derroga as
normas da ordem pública vigente no direito interno dos Estados. Realisticamente, no plano internacional a
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autonomia da vontade não é absoluta. Os limites da autonomia da vontade expressa como a vontade tácita
dos contratantes, na prática, estão condicionados à imperatividade de normas. [12]

Atualmente, de acordo com as técnicas normativas complementarias do DIPr deve se articular
análise combinada e coordenada do direito material e do direito conflitual, quando configurada a
inexistência de regulamentação material e conflitual uniforme.

A interpretação final de tal paradoxo enseja analisar, primeiramente, a regulamentação material dos
contratos representados pelas Convenções Internacionais existente no âmbito regulador dos mesmos, tanto
no âmbito de aplicação espacial como material. Em subseqüência, e somente após a comprovação efetiva de
que determinado não se encontra englobado no âmbito de aplicação das Convenções, de natureza material,
entra em cena a possível normativa conflitual.

A legislação brasileira não reconhece, expressamente, o princípio da autonomia da vontade das
partes nos contratos internacionais e impõe restrições consoante analise subseqüente. Há que se diferenciar,
por oportuno, a autonomia da vontade nos contratos marítimos de transporte de mercadoria essencialmente
no que tange as clausulas de legislação aplicável e o foro competente em sede de direito brasileiro
especificamente ao contrato de transporte marítimo internacional de mercadorias.

  
3 LEGISLAÇAO APLICÁVEL E FORO COMPETENTE INERENTES A AUTONOMIA DA
VONTADE

 
A Cláusula Paramount BL determina a legislação aplicável nos contratos internacionais de transporte

marítimo de mercadorias e comumente remete à aplicabilidade de um regime convencional, geralmente à
Convenção de Bruxelas para a Unificação de Certas Regras em Matéria de Conhecimento de Embarque
(“International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bill of Lading”,
conhecidas como Regras de Haya Visby) às Regras de Hamburgo ou à COGSA 1936 (EUA) ou a uma
determinada lei estatal.[13]

As cláusulas de eleição de direito estatal são usualmente incluídas no BL, conjuntamente com as
cláusulas Paramount e Cláusulas de eleição de foro, remetem à aplicabilidade da lei onde o transportador
tem o seu estabelecimento principal.  Neste sentido, estipulam as cláusulas Paramount dos modelos de BL´s
CONLINEBILL, da BIMCO ou VISCONBILL.

 
 
 
 
3.1 “Depéçage” e “forum shopping”
 
Destacam-se ainda algumas variantes de teor da Cláusula Paramount. Há Cláusulas Paramount que

designam vários regimes jurídicos para regular distintas partes do contrato, levando a cabo o “depéçage” ou
fracionamento do contrato. [14]

São evidenciadas ainda, a inclusão das chamadas “Cláusulas Flutuantes” [15] que acabam por
resultar em “Forum Shopping” tanto de jurisdição como de direito aplicável, nas quais se outorga ao
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demandante optar entre vários regimes jurídicos ou competências jurisdicionais. Essencialmente, o “Forum
Shopping” consiste na estratégia processual adotada por demandantes que buscam julgamento de seus
litígios pelo Tribunal que provavelmente proferirá uma decisão mais favorável à sua pretensão. Tal prática
também é adotada pela parte demandada, quando esta procura tentar mudar o foro de julgamento para outro
que eventualmente adotaria uma posição mais benéfica em relação à sua situação.

O Brasil até pouco tempo era signatário somente das Regras de Hamburgo, que não a ratificou,
sendo que atualmente é signatário também das Regras de Rotterdam, propenso a ratificá-la, mas com
ressalvas para alterações.  

A metodologia que se indica para configuração da legislação aplicável aos contratos internacionais
em geral enseja análise combinada e coordenada do direito material e do direito conflitual, de acordo com as
técnicas normativas complementarias do Direito Internacional Privado.

A regra do Direito Internacional Privado brasileiro atinente a lei aplicável aos contratos, em geral,
evidencia que as obrigações serão qualificadas e regidas pela lei do país em que se constituírem, conforme
versa o art. 9º da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC - Decreto-lei nº 4.657/42) evidenciando a
adoção, pelo ordenamento jurídico brasileiro, das regras “Lex loci executionis” e “locus regi actum”. Assim,
em consonância ao comando normativo do art. 9º. da LICC, a lei aplicável aos contratos internacionais será:

i) nos contratos entre presentes (art. 9o. LICC, caput): lei aplicável aos contratos é a do local de
celebração do contrato;

ii) contratos entre ausentes:, lei aplicável é a de onde residir o proponente (v. parágrafo 2o. do art. 9º.
da LICC).

Na falta de escolha da lei ou invalidade desta, valerá a lex fori, ou seja, a lei do lugar no qual se
desenvolve o processo que determinará a lei aplicável ao contrato.
 
3.2 Competência Jurisdicional

 
A competência jurisdicional é determinada pela cláusula de jurisdição ou de eleição de foro.[16] No

direito brasileiro, como regra, a autonomia da vontade é admissível na escolha do foro. Conseqüentemente,
a cláusula de eleição de foro vem sendo aceita pela doutrina e considerada, regra geral, válida, consoante a
Súmula 335 do STF.[17] Todavia, destacam-se relevantes entendimentos jurisprudenciais considerando
inválidas as cláusulas de eleição de foros estrangeiros em contratos internacionais em razão do disposto no
art. 88 CPC.[18] Ademais, o art. 12 da LICC consagra-se regra vigorante normatizando ser competente a
autoridade judiciária brasileira, quando for o réu domiciliado no Brasil ou tiver de aqui ser cumprida a
obrigação.

Regra geral, tem se consolidado o entendimento no sentido de que a cláusula de eleição de foro tem
eficácia plena quando há inteira liberdade de contratar.  Destarte, no que concerne aos contratos de
transporte cuja evidência e prova decorre do BL, documento eminentemente de adesão, não se tem aceitado
a autonomia da vontade relativa à eleição de foro.

As particularidades que angularizam a questão, remetem à situação fática do litígio ser julgado no
Brasil em decorrência do art. 12 da LICC c/c art. 88 a 90 do CPC, mesmo na hipótese usual do BL vier a
constar cláusula de eleição de foro estrangeiro todavia haja a aplicabilidade das Regras de Haia Visby,
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COGSA ou Hamburgo ou um direito estatal estrangeiro, por força do disposto no art. 9º da LICC. [19]

Nesta específica situação, inobstante o processo venha a ser julgado no Brasil e de acordo com o
direito processual brasileiro, a legislação estrangeira, ou seja, o direito material estrangeiro será aplicado nas
hipóteses de contratos entre presentes celebrados em país estrangeiro, nos termos do caput do art. 9o LICC
(e ii) nos contratos entre ausentes, se o ente proponente for estrangeiro.[20]

 
4 COMPARATIVO ENTRE AS REGRAS DE HAIA-VISBY, REGRAS DE HAMBURGO E
COGSA (THE CARRIAGE OF GOODS BY SEA ACT)

 
       As regras de Haia-Visby têm por fim a disciplina da responsabilidade do armador no contrato de

transporte marítimo internacional de mercadorias.[21] Tais regras são o resultado da International
Convention for Unification of Certain Rules related to bill of ladings, Convenção de Bruxelas de 1924, com
as alterações dos  protocolos Visby (1968), e do Protocolo de Direitos Especiais de Saque (1979).

As Regras de Haia (1924) constituem a primeira tentativa de uniformizar as normas aplicáveis ao
transporte marítimo, obtendo o apoio de muitos Estados. Contudo, as posteriores alterações pelos protocolos
de 1968 e o de 1979 não foram aceitas pela maioria dos Países, o que implicou no rompimento da
uniformidade até então obtida. Dentre os principais países que ratificaram as Regras Haia-Visby estão a
Dinamarca, a França, a Inglaterra, o Japão, a Espanha, a Noruega, a Grécia, dentre outros,[22] e, no âmbito
do MERCOSUL, temos a Argentina e o Paraguai.

As Regras de Hamburgo foram fruto da tentativa das Nações Unidas de lançar uma nova
uniformização ao transporte marítimo internacional, a fim de amenizar situação de privilégio que os
transportadores marítimos mantinham sob a égide das Regras Haia-Visby.[23] As Regras de Hamburgo, ou
United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, teve seu protocolo firmado em Hamburgo, no
ano de 1978, e, entrou em vigor internacional em 1º de novembro de 1992.[24] O Brasil é signatário das
Regras de Hamburgo, contudo não a ratificou. Dentre os países que ratificaram podemos citar o México, o
Egito, o Chile, a Áustria e diversos países africanos.[25] 

O Cogsa, como é conhecido, surgiu da tentativa de produzir um documento que unificasse as regras
relativas ao transporte marítimo internacional de mercadorias, que se mostrasse coadunado aos interesses
dos armadores e embarcadores norte- americanos.[26] Foi assinado em 1939 nos Estados Unidos da
América, sendo apontado como uma “versão norte-americana modificada das Regras de Haia (1924)”.

Apresenta, no entanto, cláusulas questionáveis sob o ponto de vista da segurança jurídica, uma vez
que há disposição autorizando o presidente daquele Estado a suspender temporariamente a validade do ato,
desde que o declare com antecedência.[27]

O COGSA não teve modificações significativas até os presentes dias, mas nota-se que há interesse
em sua atualização, pois já existe um projeto do senado, do ano de 1999, em tramitação, visando a
introduzir alterações no que tange ao valor indenizatório, na permissão para as partes contratantes
aumentarem ou reduzirem sua responsabilidade civil mediante acordo, e na eliminação do erro de
navegação enquanto excludente de responsabilidade do armador.
 
4.1 Âmbito de Aplicação
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       As Regras Haia-Visby somente são utilizadas nos casos em que o conhecimento de embarque

demonstrar a existência de um contrato de transporte marítimo de mercadorias, e aos charter party, ou
documento similar, desde que se trate de uma das hipóteses previstas no artigo 10.

       As hipóteses previstas no artigo 10, que ensejam a aplicação das Regras, são as seguintes: a) o
documento deve ser emitido por um Estado contratante da Convenção; b) o porto de origem pertença a um
Estado contratante; c) a  aplicabilidade das regras esteja prevista pelas partes por meio da inserção de
cláusula Paramount.

       Inicialmente, as regras de Haia aplicavam-se exclusivamente aos transportes em que o
conhecimento de embarque tenha sido emitido em um Estado contratante. Posteriormente, o Protocolo
Visby incorporou outros critérios, tais como a localização da carga em um Estado contratante e a previsão
voluntária efetuada pelos contratantes nas cláusulas Paramount, resultando, assim, nas hipóteses atuais. 
       De acordo com o artigo 1º, as Regras ainda serão aplicáveis às relações entre o transportador e o
embarcador, ou, ainda entre o destinatário ou terceiro portador, apesar das relações entre o fretador,
afretador, ou sub-afretador permanecerem reguladas pela carta-partida, documento que comprova o contrato
de fretamento. A expressão mercadorias abrangem bens, objetos e artigos de qualquer natureza, não
contemplando, porém, animais vivos e cargas no convés.

Diferentemente de Haia-Visby, aplicam-se aos conhecimentos de embarque e similares e também às
cartas-partida, quando ficar demonstrado que: a) o documento tenha sido emitido por um país signatário das
mesmas; b) o porto de carga ou descarga previsto se localizar em um dos Estados contratantes; c) a
aplicação estiver expressamente prevista em uma cláusula Paramount.  
                   Há, portanto, a previsão de um novo critério- o porto de destino da mercadoria, demonstrando o
âmbito de aplicação mais amplo. O conceito de mercadoria compreende também animais vivos e cargas no
convés, e, assim, difere substancialmente de Haia-Visby. No entanto, para que esse transporte seja possível,
há necessidade de tal fato ser mencionado no BL, ou documento similar, caso essa situação não seja
amparada nos usos e costumes ou por imposição legal.

Em relação ao âmbito espacial, o Cogsa aplicar-se-á a todos os contratos de transporte entre dois
Estados signatários, ou, se envolver transporte dos ou para os Estados Unidos.

No que se refere ao âmbito material, somente será aplicado aos Bill of Ladings ou documentos
equiparados, excluindo-se, portando, as cartas-partida, a não ser que se trata de charter-party BL vinculado
a um contrato de fretamento.
 
 
4.2 A responsabilidade do transportador: linhas gerais

 
       Apesar de todas as Convenções trataram de responsabilidade fundada na culpa, há muitas

diferenças, sobretudo em matéria de excludentes, de limitação e do período em que é exigível. As Regras de
Haia-Visby, desde a Convenção de Bruxelas (1924), prevêem que o transportador poderá se exonerar da
responsabilidade por culpa sempre que provar que os danos à carga se produziram por alguma das causas
reguladas pela Convenção, no total de 17.
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       No caso de não se tratar dessas situações, o transportador, em razão de descumprir seu dever de
diligência- pilar da responsabilidade, responderá pelo inadimplemento das obrigações. No entanto, isso vale
apenas para a responsabilidade por perdas e danos, pois nada se menciona a respeito da decorrente de atraso
na entrega.

       Todavia, o transportador não responde de modo ilimitado, mas de acordo com uma quantia
fixada legalmente ou conforme declaração de valor feita pelo usuário. As Regras de Visby (1968)
incorporou um sistema alternativo de limitação, baseado na unidade ou no peso, o qual for mais favorável.
Nota-se, porém, que a disciplina foi modificada pelo Protocolo de 1979, que fixou os Direitos Especiais de
Saque (DES) do FMI, e passou para 666,67 SDRs por unidades de conta, ou 2 SDRs por quilograma.[28]

       Está regulada apenas a responsabilidade originada a partir do embarque da mercadoria até seu
desembarque, princípio conhecido como “tackle to tackle”, ou gancho-gancho, não abrangendo as etapas
anteriores ou posteriores. Com efeito, a responsabilidade do transportador marítimo é proceder a entregas
das mercadorias transportadas no porto de destino e no mesmo estado em que recebeu.

       Sob o cerne do dever de diligência razoável (due diligence), as Regras trazem as obrigações
concernentes ao navio e a carga em seu artigo 3º. Em relação ao navio, cabe ao transportador, antes e da
viagem, disponibilizá-lo em condições de navegação, equipá-lo e aprovisioná-lo, para que esteja em bom
estado. No que tange à carga, deve ser diligente durante o carregamento, manutenção, estiva e descarga,
devendo, após recebê-la, entregar o Bill of Lading ao embarcador. No entanto, caso aquela apresente alguma
irregularidade, para resguardar-se, deve apor uma ressalva no BL. 

       As obrigações enumeradas possuem caráter imperativo, ou seja, não são passíveis de
afastamento por meio de eventual cláusula de exoneração. Tal idéia vem expressa no artigo 3º, 8, das Regras
Haia-Visby, que dispõe ser nula toda convenção que exonere o transportador ou o navio da responsabilidade
por perda ou dano de mercadorias causados por negligência, culpa ou omissão dos deveres ou obrigações
constantes do artigo 3º, ou atenue aquelas previsões.

       No caso dos interessados na carga verificarem faltas ou avarias aparentes no momento da
descarga, devem proceder a uma reclamação formal, a formal claim, pois, se assim não fizerem, presume-se
que as mercadorias foram entregues da forma descrita no BL. A reclamação será feita por escrito e indicará
as faltas, avarias ou quaisquer irregularidades, as possíveis causas e a natureza. O formal claim, exceto
previsão contratual, deve ser entregue no prazo máximo de 03 dias do recebimento da carga.

       Se a reclamação não for entregue, ou na hipótese de ser após o prazo convencional, restará ao
destinatário a incumbência de provar que os danos e ou avarias foram produzidos sob a responsabilidade do
transportador. Cria-se, portanto, uma situação de inversão do ônus da prova, uma vez que a ausência do
formal claim mantém a presunção relativa de que as mercadorias foram entregues em bom estado. O
interessado terá 01 ano, a contar da entrega das mercadorias, ou data que deveria ser entregue, para ingressar
com a respectiva ação. 
          No sistema de responsabilidade fixado nas Regras de Hamburgo, o transportador responde pelos
prejuízos resultantes das perdas, danos e do atraso enquanto os bens estavam sob sua custódia. Essa
responsabilidade inicia-se desde o momento em que a mercadoria é entregue ao transportador e perdura até
a sua entrega ao destinatário. Assim como ocorre com as relações sob a égide das Regras de Haia-Visby, se
o transportador verificar ou suspeitar de inexatidão na carga deverá apor ressalvas no BL, tornando-o sujo,
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sob pena das mercadorias serem tidas como em ordem.
A partir do momento em que a carga encontra-se sob sua custódia, será ele o responsável em razão

de perdas, danos e atrasos ocorridos, a menos que prove que seus agentes ou empregados adotaram todas as
medidas razoáveis para evitar o fato ou as suas conseqüências. Existe, portanto, presunção jures tantum de
responsabilidade: caberá ao embarcador apenas provar que os danos ocorreram no período em que a carga
estava sob a custódia do transportador, enquanto este, para se exonerar, deve provar que adotou todas as
medidas razoáveis para evitar o dano.           

Há, todavia, duas hipóteses de exceções ao regime da culpa presumida, em que o usuário ou
interessado na carga deverá provar a negligência do transportador: quando existir incêndio ou o transporte
de animais vivos.[29] Contudo, em regra, o ônus da prova incumbe ao transportador, e, nesse campo, são
menores as possibilidades de isenção. As Regras de Hamburgo, nesse sentido, ampliaram o número de
sujeitos responsáveis, pois distinguiu o transportador que assinou o contrato de transporte internacional de
mercadorias daquele que efetivamente realizou o transporte- o denominado “transportador efetivo ou
substituto”. Com isso, proporcionou ao embarcador ou interessado dirigir-se contra ao transportador efetivo,
nos casos em que as perdas ou danos se produziram enquanto os bens estavam sob a sua custódia, porém,
manteve o transportador principal (originário) igualmente responsável.

No que tange à responsabilidade por transporte de carga no convés, tema inexistente em Haia-Visby,
existem regras específicas. No caso de avarias durante o transporte, caberá ao transportador provar a
existência de acordo nesse sentido, o qual, todavia, não pode ser utilizado em face de terceiro de boa fé.
Caso tenha sido realizado em desacordo com o contrato, além de responder pelas eventuais avarias, não
poderá fazer uso das limitações de responsabilidades previstas na Convenção.

 Também está prevista a necessidade do embarcador ou interessado proceder às reclamações formais
(formal claims) em caso de verificar que as mercadorias apresentam inexatidões aparentes. Essas deverão
ser apresentadas, por escrito, no prazo de vinte e quatro horas após a entrega das mesmas, ou, tratando-se de
avarias não aparentes, em até quinze dias do recebimento. As reclamações por atraso poderão ser realizadas
em até sessenta dias contados da data que deveria ter sido entregue. Se assim não for feito, presume-se que
as mercadorias foram entregas em ordem e no prazo.

Em contrapartida, se as avarias decorrerem de manipulação do carregador, o transportador deverá
avisar, por escrito, ao embarcador, e mencionar os detalhes da avaria (natureza e perdas), pois, em caso
contrário, haverá presunção de que os danos não se deram por culpa do embarcador.

Nesse aspecto, o Cogsa adota as mesmas disposições das Regras de Haia de 1924. Dessa forma, a
mercadoria passa a ser de responsabilidade do transportador a partir do momento em que é entregue ao
armador no porto, até o momento que é entregue de volta ao interessado no porto de destino.

Incumbe ao transportador manter a embarcação em estado de navegabilidade, assim como também
equipada com suprimentos ou outros materiais que se fizerem necessários. É também sua obrigação reparar
e deixar em bom estado os porões, os frigoríficos e todas as outras partes do navio em que as mercadorias
são carregadas.

 
 
4.3 As causas de exoneração da responsabilidade do transportador
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       As Regras consolidam 17 causas de exoneração. Em síntese, o transportador ou o navio não

serão responsáveis por perda ou avaria resultante do estado de navegabilidade, a menos que seja imputável à
falta de diligência em manter navio em estado de navegabilidade e convenientemente tripulado, equipado e
aprovisionando.

       A inavegabilidade ou unseaworthiness excluirá a responsabilidade, desde que o transportador
seja diligente e a embarcação esteja em condições de navegabilidade, [30] cabendo a ele, ou a quem alegue,
comprovar a due diligence. Ademais, o artigo 4º ainda estabelece que o transportador é isento de
responsabilidade por falta ou avaria causada ou resultante de:

I) Erro de navegação ou gerenciamento do navio, ou seja, faltas náuticas, por ato do
capitão, marinheiros ou práticos;
II) incêndio, a menos que seja causado por feito ou falta do transportador;
III) perigos, riscos ou acidentes do mar e outras águas navegáveis;
IV) Atos de Deus (acts of god), que configuram os caos fortuitos ou de força maior,
de efeitos imprevisíveis;
V) Atos de Guerra (acts of war), que também são fortuitos e imprevisíveis;
VI) Atos de Inimigos Públicos (act of public enemies), que constituem atos de
violência cometidos à margem da sociedade;
VII) Arresto ou restrição de príncipes, autoridades ou povo, ou penhora judicial
(arresto or restraint of princes, rules of people, or seizure under legal process);
VIII) Restrições de quarentena (quarantine restrictions), sendo essas imprevisíveis;
IX) Ato ou omissão do embarcador ou donos das mercadorias, seu agente ou
representante, insuficiência de embalagens ou de marcas;
X) Greves ou lock-outs, paradas ou restrições do trabalho por qualquer causa, quer
parcial quer geral;
XI) Revoltas e comoções populares fortuitos (riots and civil commotions);
XII) Salvamento de vidas no mar, inclusive na hipótese de desvio de rota razoável;
XIII) Diminuição em volume ou peso ou outra qualquer perda ou avaria resultante
de vício oculto, natureza especial ou vício próprio da mercadoria;
XIV) Insuficiência de embalagem;
XV) Insuficiência ou imperfeição de marcas;
XVI) Vícios ocultos não descobertos por diligência razoável;
XVII) Toda outra causa que não provenha de falta ou ato do transportador, seus
agentes ou prepostos, mas o ônus da prova caberá a quem reclamar o benefício dessa
exceção, demonstrando que para o dano não contribuíram atos ou faltas do
transportador, nem culpa dos seus agentes ou prepostos.
 

       Algumas hipóteses de exoneração têm, no entanto, características peculiares. A falta náutica a
que se refere o primeiro item é a ligada à segurança da navegação e ao risco marítimo, ou seja, a ato ou
omissão que venha a “comprometer” a segurança, [31] incluindo, assim, a escolha de rotas ou as manobras
do navio. Distancia-se, pois, das faltas comerciais, que constituem atividades voltadas a “fiscalização do
embarque, arrumação e desembarque da mercadoria” no porto. Nas palavras de CAMINHA GOMES (1978,
p.362) “os erros de navegação e de administração são as chamadas culpas náuticas do capitão”, ou seja, atos
relativos à navegação e manobra do navio, que afetem tanto ao navio como a terceiros.
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Por outro lado, a falta na administração do navio vem a ser aquela decorrente de uma operação que
interesse primeiramente ao navio, e não à proteção ou conservação da carga. Nesse sentido, a “má
estivagem” não tem sido aceita como única causa de exoneração do transportador, por ser considerada
negligência. A exoneração prevista no item XVI, por sua vez, trata dos vícios ocultos da própria
embarcação, pois em se tratando de vício na mercadoria estaremos diante daquela descrita no item IX (atos
imputáveis ao embarcador).

A expressão “atos de Deus” é originada do Direito anglo-saxão, e compreende “um acidente
originário direta e exclusivamente de causas naturais, sem nenhuma intervenção humana”, que a previsão
razoável não poderia evitar. Assemelha-se à exceção “perigos do mar e outras águas navegáveis”,
diferenciando-se em virtude da intervenção humana no acidente, presente na última hipótese.

O transportador também pode se exonerar imputando as faltas ao embarcador ou de quem o
represente. Como tais são considerados os atos ou omissões deles, que resultem em: insuficiência de
embalagem; imperfeição de marcas; descrição falsa ou errônea de conteúdo- que pode ensejar o mau
acondicionamento das mesmas; vícios ocultos e os próprios; e demora na entrega de documentação.

As Regras de Hamburgo restringem a possibilidade do transportador se beneficiar de uma excludente
de responsabilidade, prevendo somente uma hipótese: a exoneração em relação às avarias provenientes de
ações e medidas intentadas para salvar vidas humanas ou bens em alto mar. Diferentemente de Haia-Visby,
Hamburgo faz menção a essa única excludente, prevendo, ainda, o regime de culpa presumida, que somente
será afastada se provar que ele, seus empregados ou prepostos, tomaram as medidas necessárias para evitar
o ocorrido ou suas conseqüências.

Cogsa também prevê as mesmas dezessete causas de isenção de responsabilidade previstas pelas
Regras de Haia-Visby, e, ainda, a hipótese genérica que engloba qualquer causa não proveniente de fato ou
culpa do armador, seus agentes ou funcionários. Nesses casos, o ônus da prova da prova incumbe a quem
invocar a isenção.

 
 
4.4 Limites à responsabilidade do transportador
 

O Protocolo Visby foi o responsável por incorporar um sistema alternativo de responsabilidade,
baseado na limitação por volume (conteúdo) ou por peso, adotando-se o mais favorável, e,[32] com a
modificação feita pelo Protocolo DES (1979), a limitação passou a ser de 666,67 SDRs[33] por volume ou 2
SDRs por quilograma de peso bruto.

Pelas Regras de Hamburgo, os limites de responsabilidade foram fixados em 835 SDRs (direitos
especiais de saque) por unidades de conta ou 2,5 por quilograma, o que for maior. Reconhecendo, também,
a limitação por atraso no equivalente a 2,5 vezes o valor do frete. Esse direito será, porém, afastado na
hipótese das avarias ou atrasos resultarem de ato ou omissão de praticados conscientemente a fim de causar
prejuízo.

A indenização é limitada a US$ 500 por volume ou aproximadamente 346 SDRs. Na hipótese de
atrasos na entrega é ilimitada, e, por acordo entre as partes, outro limite pode ser fixado, desde que não
inferior ao mencionado. Todavia, o transportador nunca será responsabilizado por valor acima do dano que
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foi suportado.
 
4.5 A responsabilidade do embarcador

 
            O artigo 3º atribui ao embarcador importantes deveres, dentre esses figuram o de informar de
maneira correta, de modo a evitar interferências no transporte, as marcas, o número, a quantidade e o peso
das mercadorias. Se assim não fizer, poderá indenizar o transportador por todas as perdas e danos
decorrentes de sua falha ou omissão.

Caso se trate de mercadoria inflamável, explosiva ou perigosa, que não seria transportada caso se
soubesse das características, o transportador poderá desembarcá-las em qualquer lugar ou ainda mandar
destruir, sem necessidade de indenizar o embarcador, que responderá por todos os danos provenientes ou
resultantes do embarque, direta ou indiretamente. Ainda, quando derivadas de ato, culpa ou negligência sua,
de seus agentes ou empregados, responderá pelos danos que a mercadoria causar ao transportador ou a
terceiros.
            Apesar de mais favorável à figura dos embarcadores e interessados na carga, as Regras de Hamburgo
lhes impõem uma série de obrigações e hipóteses de responsabilização. O artigo 12 estabelece que, em
regra, os embarcadores não serão responsáveis pelos danos sofridos a carga durante seu transporte, no
entanto, assevera que o quadro não será esse caso os prejuízos sejam o resultado de falta ou negligência sua
ou de seus prepostos.

Tratam, ainda, da obrigação de especificar corretamente a mercadoria, descrevendo peso, natureza e
marca, sob pena de indenizar o transportador por todas as perdas e danos resultantes da inexatidão ou
omissão. Em relação às mercadorias perigosas, há a possibilidade do transportador desembarcá-las ou
destruía-las.

 
5 A CONVENÇÃO DE ROTTERDAM
 

Este capítulo discorre sobre as principais características das Regras de Roterdã (The Rotterdam Rules
– RR), assinada, mas ainda não ratificada pelo Brasil, que propõe regulamentar estratégia estratégias sobre
transportes marítimos do comércio internacional. A convenção tem a prerrogativa de descreve os direitos e
obrigações de todos os atores envolvidos no transporte de mercadorias por via marítima e pretende
esclarecer o grau de responsabilidade por perdas e danos; o tratado foi adotado pela Assembléia Geral da
ONU em dezembro de 2008, sendo revisado e apresentado em 2009 em nova reunião da ONU para
assinatura do novo tratado, em setembro do mesmo ano em Rotterdam, na Holanda.

O tratado visa estabelecer conjunto de leis mais adequadas à contemporaneidade para uniformizar
regras sobre transportes marítimos.

Entre seus direitos e obrigações apresenta o grau de responsabilidades inerentes aos transportes de
mercadorias por vias marítimas e esclarece situações que envolvam as responsabilidades por perdas e danos.
Também traz algumas especificidades sobre o transporte de contêineres.

Algumas inovações são atribuídas para cobertura de transporte de bens eletrônicos e regulamenta
transações para transporte combinado por mar e terra.
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As Nações Unidas tomaram esta iniciativa por terem indicativos sobre valores de mercadorias
transportadas por via marítima num montante de US$ 8 bilhões em 2007, representando cerca de 80% do
comércio mundial.

As Regras de Rotterdam são consideradas um avanço, tendo a pretensão de inverter a maioria das
normas que hoje regem o setor que prevalece a defesa dos direitos dos transportadores que acabam por
impedir a oportunidade de competição internacional do setor do comércio marítimo, deixando os países
embarcadores (shipper countries) em desvantagens que necessitam buscar legislação que os protejam para
assegurar seus direitos e interesses.   

Observa-se que as outras três Convenções internacionais supramencionadas objetivam uniformizar
as regras relacionadas às responsabilidades do transportador, sempre elaboradas e apresentadas
separadamente. Sendo que, as de Haia e de Haia-Visby, consideram excludente no que diz respeito a
responsabilidade do transportador sobre a culpa náutica e o incêndio, resultante de compromisso comercial
entre transportadores e interessados nas cargas; já as Regras de Hamburgo decorrem de acordo político entre
países transportadores.

Diferente as regras mencionadas, as Regras de Rotterdam além de apresentar emendas às de Haia-
Visby, objetiva representar o interesse das cargas, relatada de forma clara de acordo com as necessidades de
um comércio moderno e globalizado.

 Ainda há muitas dúvidas quanto à normalização das regras, nesse quadro normativo, espera-se da
ANTAQ (Agencia Nacional de Transportes Aquaviários) convocação de audiência pública com todo o
setor, abrindo discussão para qual direção seguir em relação às Regras de Rotterdam e sua ratificação,
salientando que as mesmas não admitem reservas (ver art. 90). Para que isso aconteça em nosso país, o
procedimento a ser seguido implica no referendo da convenção pelo Congresso Nacional (art. 49, I, da
CF/88) por meio de decreto legislativo e a ratificação pelo Presidente da República (art. 84, VIII, da CF/88).

A corrente contraria a Convenção de Rotterdam considera uma opção perigosa por criar mais uma
convenção entre as dez já existentes tornando mais complexa as resoluções e cláusulas contratuais para o
transporte marítimo internacional, trazendo maior prejuízo para os países exportadores que necessitam do
transporte marítimo, caso do Brasil.

Sugere Tetley, que as partes não deixem de assinar ou ratificar as RR, mas recomenda que as
mesmas devam retornar ao Grupo de Trabalho da UNCITRAL (Comissão das Nações Unidas para o Direito
Comercial Internacional) para sua revisão a fim de se transformar as regras numa convenção multimodal
que leve em consideração a United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods.

Especialistas brasileiros do setor definem como necessário que a ANTAQ discuta o texto a ser
revisado a fim de que expresse os interesses dos países que não possuem frota mercante e/ou política de
Marinha Mercante, como o Brasil, assegurando um transporte mais seguro e justo das suas mercadorias pela
via marítima, pois consideram que as referidas regras devem sofrer ajustes. Um debate interno sobre a
necessidade de uma política de Estado (longo prazo) para a criação e desenvolvimento de uma Marinha
Mercante com normas claras já estabelecidas, essencial para a independência e auto-suficiência do setor.

 Todo esse conjunto de regras da Convenção de Rotterdam teve início em sessão da UNCITRAL em
1996 solicitando a CMI (Comitè Mercantil International) e outras organizações que recolhessem dados
sobre as atuais práticas e legislação na área de transportes internacionais de mercadorias por via marítima,
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visando a criação de regras uniformes para o setor.  A UNCITRAL menciona que as leis nacionais e
convenções internacionais acabam deixando lacunas importantes relativas a questões como: “do
funcionamento do conhecimento de embarque e porte de mar; a relação dos documentos de transporte para
os direitos e obrigações entre o vendedor e o comprador das mercadorias; e à situação jurídica das entidades
que o financiamento concedido a uma das partes no contrato de transporte”.

Com isso o CMI criou um Grupo de Trabalho Internacional sobre questões dos transportes, em maio
1998, presidido por Stuart Beare, preparando um questionário sobre os temas supracitados com dezesseis
países participantes de Associações de Direito Marítimo filiadas ao CMI para responderem aos
questionamentos. A partir das respostas o Grupo fez análise e identificou os principais temas de discussões
para a primeira reunião do Sub-Comitê Internacional (ISC) criado em novembro de 1999, para se chegar a
temas relevantes e de consenso.

O Grupo de Trabalho analisou o projeto de convenção sobre a base do texto contido no WP 101 e
resolvidas as questões que ficaram em aberto a partir da vigésima sessão.

De acordo com uma proposta da Holanda contidas A/CN.9/WG. III / WP 102, foi decidido incluir
"veículos rodoviários e ferroviários de carga" nos artigos 26 (carga de convés), 28 (entrega para transporte)
e 62 (3) (limitação do pacote).  Também foi acordado, como proposto pela Itália, Coréia e na Holanda em
A/CN.9/WP.III/WP 103, para excluir todas as referências a "expedidor".  A fim de obter um consenso mais
amplo, uma série de delegações propuseram uma revisão do texto do artigo 83, que esclarece o texto em WP
101.  O texto revisto foi aprovado, mas o Grupo de Trabalho não concordou em alterar a definição de
"Contrato de volume" em (2) do artigo 1.

 Os montantes de prescrição nos (1) artigo 62 foram finalmente acordados em 875 DSE por pacote e
3 SDR por quilo.  Também foi acordado que os artigos 62 (2) e 99 serão eliminados e que nenhuma
disposição a ser incluído na declaração (1) artigo 27 (artigo 26 (1) em WP 81).

Foi acordado que o artigo 49 artigo fosse suprimido (48 em WP 81), e que o artigo 85 (sobre outras
convenções), que a Secretaria preparasse texto após a vigésima sessão, que para ser aprovado seria
necessária vinte ou mais ratificações para que a Convenção entrasse em vigor.

Ao término da sessão do Grupo de Trabalho com a conclusão do texto aprovado como Projeto de
Convenção constantes do anexo ao relatório da sessão (A/CN.9/645) com o título "Projeto de convenção
sobre os contratos de transporte internacional de mercadorias total ou parcialmente, por via marítima.

Alguns países que concordam com as Regras de Rotterdam e se dispõem a ratificá-las são: Brasil,
Índia, Rússia, Coréia do Sul, Argentina entre outros.

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Muito embora se desejasse a adoção de uma disciplina normativa uniforme, que contasse com a
adesão de todos- ou ao menos da maior parte- dos Estados, atualmente se constata uma fragmentação de
normas. As Regras de Haia-Visby contam, porém, com o maior número de contratantes, incluindo os países
de maior relevância no comércio marítimo, sobressaindo-se à Hamburgo. O Cogsa, além de dizer respeito às
relações contratuais dos Estados Unidos, foi ratificado por alguns países africanos e asiáticos, mas sua
aplicação também se mostra restrita.
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            As principais diferenças residem na forma utilizada para a responsabilização do transportador,
apesar do fundamento ser o mesmo: a culpa. Enquanto Haia-Visby traz dezessete causas de exclusão da
responsabilidade do transportador, Hamburgo fixa a premissa de um sistema de culpa presumida em virtude
de danos, perdas ou atrasos ocorridos na entrega da carga. Além disso, prevê apenas uma causa de exclusão
de responsabilidade, o que a torna pouco atraente aos “países transportadores.”

Ademais, o âmbito de aplicação também se mostra diverso. Haia-Visby será a aplicada diante de um
conhecimento de embarque (BL), de uma charter-party BL ou de documento assemelhado, quando sejam
emitidos em um Estado contratante, quando o porto de origem pertencer a um desses Estados, e, ainda,
quando previsto em cláusula Paramount. Por outro lado, a Hamburgo concerne tanto aos conhecimentos de
embarque e documentos similares, quanto às cartas-partida, e acrescenta um novo elemento, o do porto de
destino. Por fim, o Cogsa é o que apresenta campo de aplicação mais diminuto, apenas em razão dos
contratos entre dois Estados signatários, ou quando o transporte provier dos Estados Unidos ou ter esse
destino, excluindo a aplicação às cartas-partida. 

Quanto ao regime de responsabilidade, apesar de Haia-Visby e Cogsa preverem as mesmas causas de
exoneração, a limitação de responsabilidade prevista na última é a menor das três. O sistema de
responsabilidade que mais atende aos interesses do embarcador é claramente o de Hamburgo, pois, além de
prever apenas uma excludente, fixa a culpa presumida do transportador e conta com um valor de limite mais
alto. Há, portanto, grande diferença no tratamento que o tema recebe sob a ótica das três regras, razão pela
qual as partes intervenientes, sejam transportadores ou embarcadores, devem se atentar às cláusulas
constantes nos conhecimentos de embarque que identifiquem a legislação aplicável- as cláusulas
Paramount, e também nos demais elementos que indiquem a vinculação do contrato a alguma dessas regras.

O comércio marítimo internacional e aqueles que dele dependem ainda aguardam por uma disciplina
internacional que abarque os interesses dos transportadores e dos embarcadores, possibilitando, assim, a
uniformização que tanto beneficiaria essa área do comércio.

Também em um esforço de uniformização das regras do comércio marítimo internacional, na mais
recente convocação da ONU para o assunto, resultou na elaboração de documento que ficou conhecido
como Regras de Rotterdam que visa dar maior atenção sobre as mercadorias e não somente as
responsabilidades e direitos de transportadores. Apesar da disposição na sistematização dessas regras,
alguns especialistas acreditam que sua ratificação estaria colocando mais normas à disposição para o tipo de
comércio, o que traria maior complexidade na regulamentação e nos julgamentos de ações litigiosas.
 

[1] V. TAQUELA, 2000, p. 125.
[2] V. CALABUIG, 1999, p. 304 e 2005, p. 451-452.
[3] O princípio da autonomia da vontade se consubstancia na liberdade das partes em contratar, de estipular o contrato e seu
conteúdo. V. BASSO, 1994, p. 42.
[4] Idem. Ibidem.
[5] VIEIRA, 2008, passim.
[6] V. CALABUIG, 1999, p. 304 e 2005, p. 451-452.
[7] O princípio da autonomia da vontade se consubstancia na liberdade das partes em contratar, de estipular o contrato e seu
conteúdo. V. BASSO, 1994, p. 42.
[8] V. VENOSA, 2003, p. 484 e MENDONÇA, 1990, p. 158 e CALABUIG, 1999, p. 304-305.
[9] O Brasil não é signatário de nenhuma destas regras e estipula restrições ao princípio da autonomia da vontade. V. art. 9º. LICC. 
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Na hipótese de incidencia da legislação brasileira v. Decreto 116/67, CC, arts. 730 a 766, Súmula 109 STJ (falta de mercadoria
independe de vistoria) e 161 STF (cláusula de não indenizar é inoperante). Admissível ainda a aplicabilidade do CDC.
[10]V. CALABUIG, 2005, p 451
[11] Cf. BASSO, 1994, p. 43.
[12] No contexto internacional, há sistemas jurídicos que reconhecem plenamente a autonomia da vontade das partes na escolha da
legislação aplicável, sendo permitido inclusive, a escolha de uma terceira legislação, considerada neutra e apta para julgar seus
interesses. Para aprofundamento no tema v. WOLFF, 1958, p. 400-403; ARAUJO, 1997, passim;  e HILL, 2003, passim, e
CALABUIG, 1999, p. 304 e 2005, p. 451-452.
[13] V. 575 a 589 do Codigo Comercial (CCom) e no Decreto 14.473/30 e Decreto 20.454/31.
[14] Conceitualmente , o “Dépeçage” é a possibilidade de aplicar lei de diferentes Estados a elementos diversos de uma situação
jurídica. V. LAGARDE, 1975, p. 659 e ss; POSENATO, 2005, p. 474 e  CALABUIG, 1999, p. 315.
[15] O sistema “commow law” nega, em essência, a validade das cláusulas flutuantes.
[16] V. STJ, AgRg no Agravo de Instrumento nº 459.668-RJ (2002/0076056-3, DJU16.12 2002
[17] STF, Súmula 335: “É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos de contrato”.
[18]CF. STJ, AR 133/RS (198900077724)274434.
[19] V. RT 589/221 e OCTAVIANO MARTINS, 2008, passim.
[20] V. Art. 337 do CPC que impõe a parte que alegar direito estrangeiro provar-lhe o teor e a vigência. V. ademais o art. 13 a 15 da
LICC.

[21] OCTAVIANO MARTINS, 2008. p. 296
[22] VIEIRA, 2004. p. 9.
[23] KOCH, 2008, p. 40.
[24] United Nations Comission on International Trade Law- UNCITRAL. Hamburg Rules. Disponível em: Acesso em: 15 dez. 2008.
[25] VIEIRA, Guilherme Bergmann Borges. Bill of Lading: responsabilidade e riscos, cases e aplicações práticas. p. 11.
[26] FIGUEIREDO, 2007, passim.
[27] Idem.
[28] CALABUIG, p. 308- 311.
[29] CALABUIG, Rosário Espinosa. Ob. cit. p. 311.
[30] KOCH, 2008. p. 36.
[31] AZEVEDO SANTOS, 1964, p. 242
[32] CALABUIG, p. 311
[33] SDRs são direitos especiais de saque do FMI.
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O MECANISMO DA SÚMULA VINCULANTE: REGULAMENTAÇÃO E APLICAÇÃO NO
DIREITO BRASILEIRO

THE MECHANISM OF STARE DECISIS: REGULATION AND ENFORCEMENT IN BRAZILIAN
LAW

Alba Paulo de Azevedo
José Albenes Bezerra Júnior

RESUMO
O presente artigo traz uma abordagem acerca da regulamentação e aplicação da súmula vinculante,
introduzida no direito brasileiro com a Emenda Constitucional n° 45/2004, que instituiu a reforma do
Judiciário. Mostra a súmula vinculante como fonte de direito elaborada em processo objetivo de fiscalização
de constitucionalidade. Analisa o instituto, enquanto inovação, ao inaugurar em todo o mundo, uma nova
sistemática que permite a elaboração de normas cogentes com efeito erga omnes providas de comando
genérico e abstrato, tal qual acontece com as leis, nada obstante ostentar a excêntrica característica de ser
editada pelo Poder Judiciário. Enfoca a inspiração da súmula vinculante no paradigma dos precedentes dos
Estados Unidos e sua semelhança com os assentos do direito português. Realça a regulamentação
infraconstitucional, através da Lei nº 11.417/06, natureza do instituto, procedimento de elaboração, revisão
ou cancelamento, além da reclamação como instrumento de controle dos efeitos vinculantes. Revela que o
sucesso de tal mecanismo não será ditado a curto prazo, e que somente com a prática efetiva da Corte
Constitucional brasileira pode-se enfrentar o assunto com maior segurança e concluir por um êxito ou não
do excerto sumular vinculante.
PALAVRAS-CHAVES: CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE. REGULAMENTAÇÃO.
APLICAÇÃO.

ABSTRACT
This article provides an approach on the regulation and enforcement of stare decisis, made under Brazilian
law with the Constitutional Amendment nº 45/2004, which introduced the reform of the judiciary. It shows a
binding precedent as a source of law developed in the process of objective review of constitutionality. It
analyzes the institution, while innovation, starting in the world a new system that allows the development of
standards with effect erga omnes cogent provided oneself with generic and abstract command, as it happens
with the law, regardless of anything labeled with the eccentric feature of being edited by the judiciary. The
article focuses on the inspiration of stare decisis in the previous paradigm of the United States and its
similarity to the seat of Portuguese law. It highlights the regulatory infra, under Law nº. 11.417/06, nature of
the institute, procedure for drafting, revision or cancellation, in addition to the complaint as a tool to control
the effects of binding. It reveals that the success of such a mechanism will not be dictated in the short term,
and that only with the actual practice of Brazilian Constitutional Court can face up the issue with greater
safety and complete a success or not binding precedent from the passage.
KEYWORDS: CONSTITUTIONAL. STARE DECISIS. REGULATION. ENFORCEMENT.

1 O EFEITO VINCULANTE NO BRASIL
 
 

Positivada no art. 103-A da Constituição Federal, a súmula vinculante pode ser proferida de ofício ou
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mediante provocação do STF, a qual passará a ter efeito vinculante após publicada. A despeito do efeito
vinculante é relevante frisar que a idéia de decisões ou súmulas com efeito vinculante não é novidade no
direito brasileiro. Desde o descobrimento até a promulgação da Constituição Republicana, em 1891, vigorou
o instituto das fazañas y alvedrios, transformado pelas Ordenações Manuelinas e pelas Ordenações Filipinas
nos assentos da Casa da Suplicação. Referidos institutos, em sua essência, tratavam-se de enunciados com
força vinculante, por meio dos quais era fixada a “verdadeira” interpretação da lei[1].

 
O conceito de efeito vinculante foi introduzido no Brasil a partir da EC nº 3, que criou a ação

declaratória de constitucionalidade. A Constituição de 1988, desde o seu texto original, previa a ação direta
de inconstitucionalidade, que, posteriormente, com a Emenda Constitucional nº 3/1993, veio fazer par com
a ação declaratória de constitucionalidade. Às duas, soma-se a argüição de descumprimento de preceito
fundamental (§1º do art. 102 da CF), de sorte que as três formam o conjunto das ações de controle
concentrado de constitucionalidade, com suas respectivas decisões com eficácia erga omnes e efeito
vinculante.

 
Nesse rumo, depois de mais de uma década de tramitação no Congresso Nacional, foi publicada a EC

nº 45, de 8 de dezembro de 2004, que introduziu a tão festejada reforma do Poder Judiciário. A alteração do
texto constitucional teve o propósito de atender exigências do momento hodierno impostas pela necessidade
de realizar-se o caráter político, jurídico e social da jurisdição, de tal modo que o direito ao processo
consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal seja interpretado doravante associado à
duração razoável do processo, sendo esta deduzida não apenas como um elemento formal processual, mas
como um instrumento fortalecedor da efetividade da jurisdição, sobretudo porque a tutela constitucional do
processo tem dúplice configuração: a) direito ao processo (ou direito de ação e de defesa); e b) direitos no
processo (com as garantias do devido processo legal)[2].

 
Com um texto extenso alterando vinte e cinco artigos e acrescentando mais quatro ao corpo da

Constituição, a reforma trouxe modificações variadas com impacto de relevância na estrutura do Judiciário. 
 O tom declarado da reforma foi exatamente a busca pela celeridade da Justiça (art. 5º, LXXVIII), através de
mecanismos como a súmula vinculante positivada no art. 103-A da Constituição Federal, podendo ser
proferida de ofício ou por provocação do STF, que passará a ter efeito vinculante após sua publicação.

 
É preciso frisar que a súmula vinculante instituída no direito brasileiro é inovação por inaugurar em

todo o mundo uma nova sistemática, a qual permite a elaboração de normas cogentes com efeito erga omnes
e providas de comando genérico e abstrato, tal qual ocorre com as leis, entretanto diferindo destas pelo fato
de serem elaboradas e editadas pelo Poder Judiciário[3].

 
Por efeito vinculante deve ser entendida a vinculação, obrigatoriedade, dos poderes estabelecidos às

decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle abstrato de constitucionalidade. O
efeito vinculante abrange os Poderes Executivo e Judiciário, e em todos os seus níveis, o Executivo está
adstrito a posicionamentos desse viés, não podendo descumprir o conteúdo das decisões judiciais sob pena
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de sofrer processo de intervenção. Quanto ao Judiciário, o efeito vinculante obriga todas as suas instâncias à
exceção do STF, porquanto a Corte Suprema não está atrelada ao efeito vinculante, podendo alterar seus
julgados desde que haja mudança na composição de seus membros ou que seu posicionamento seja
modificado qualitativamente a situação jurídica, por alguma razão[4].  

 
Note-se que o efeito vinculante difere do efeito erga omnes.  O primeiro refere-se à intensidade dos

efeitos produzidos, ao passo que o segundo diz respeito à extensão subjetiva. Contudo, a diferença mais
relevante é mesmo quanto à intensidade dos efeitos porque o erga omnes não vincula todos os órgãos da
administração pública, prevalecendo apenas para os órgãos judiciários. Logo, o efeito vinculante é um plus
em relação ao efeito erga omnes, pois este atinge todos os órgãos do Poder Judiciário e, aquele, todos os
órgãos do Poder Judiciário e do Executivo, com efeito obrigatório[5].

 
Ademais, o STF tem como incontroverso que o ordenamento jurídico brasileiro consagra efeitos

vinculantes tanto às decisões finais quanto às decisões liminares proferidas em todas as ações do controle
abstrato de constitucionalidade. Haveria, entretanto, uma exceção a tal entendimento, que seria no caso de
indeferimento de medida liminar pleiteada em ADIn e por analogia em ADPF, onde não implicaria
vinculação no sentido da constitucionalidade do ato impugnado; e o indeferimento de pedido liminar
deduzido em ADC não geraria efeito vinculante quanto à inconstitucionalidade[6].
 
 
2 O stare decisis DO DIREITO NORTE-AMERICANO E O INSTITUTO PORTUGUÊS DOS
assentos

 
Não se pode olvidar da inspiração da súmula vinculante no paradigma dos precedentes nos Estados

Unidos e de como se processa a criação do Direito pelos seus juízes. É cediço que as principais fontes do
direito norte-americano são a lei, os precedentes e o costume, e ainda que a lei seja hierarquicamente fonte
superior, inclusive com poder de alterar os precedentes, o jurista norte-americano nos precedentes a
referência normativa principal de seu ordenamento. Em sendo um direito concebido essencialmente sob a
forma jurisprudencial, enquanto fonte do Direito, a decisão judicial em um sistema de common-law
apresenta duas funções típicas – por fim ao litígio no caso concreto sob o manto da coisa julgada e
estabelecer um precedente para que casos similares futuros sejam decididos de igual modo. Aqui reside a
doutrina ou política do stare decisis, expressão de origem latina oriunda do stare decisis et non quieta
movere – seguir as decisões e não desrespeitar o que já está assente [7].

 
Herdada do direito inglês como parte da tradição do cammon law, pela doutrina do stare decisis, uma

vez estabelecido um princípio de direito pela Corte de última instância no sistema judiciário federal ou
estadual para o caso em julgamento, estabelece-se, também, um precedente, de modo que a Corte continuará
a aderir a este precedente, aplicando-o a casos futuros em que os fatos relevantes sejam substancialmente os
mesmos, ainda que as partes não sejam as mesmas.
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Quatro são os fundamentos da regra do stare decisis: igualdade, previsibilidade, economia e respeito.
A igualdade implica o mesmo tratamento para todos com respostas jurídicas equivalentes; a previsibilidade
espera-se que os juízes respeitem as regras e interpretações já assentes dando maior segurança jurídica; a
economia sinaliza para um sistema mais eficiente, dado que seguir um precedente seria mais simples do que
criar um outro; e o respeito traz consigo a valorização pela experiência e sabedoria dos magistrados de
gerações passadas e dos tribunais superiores. Portanto, se porventura fosse aplicada no direito brasileiro a
doutrina do stare decisis em sua integralidade, as decisões proferidas por cada Tribunal Estadual ou Federal
seriam vinculantes para os juízes que lhe estivessem subordinados[8].    

 
Precedente é, portanto, a regra jurídica utilizada pela Corte de última instância no local em que o caso

foi decidido, aplicado aos fatos relevantes que criaram a questão de mérito levada perante a Corte para
decisão, enquanto o stare decisis constitui-se na política que exige que as Cortes subordinadas à Corte de
última instância que estabelece o precedente sigam aquele precedente e não mudem uma questão decidida.

 
A súmula vinculante diferentemente dos precedentes norte-americanos tem sua validade pelo seu

enunciado genérico e não pelos fundamentos que embasaram determinada decisão de um Tribunal. A
súmula vinculante preceitua um enunciado literal, assim como a lei que estabelece uma solução para casos
fixos e determinados, ao passo que o precedente possui maleabilidade normativa característica da
ponderação de cada caso concreto[9].

 
A força do precedente é resultante da tradição, da evolução histórica e não de regras escritas. Parte da

inspiração da súmula vinculante, indubitavelmente, decorre da doutrina do stare decisis, entretanto as
diferenças carecem de ser apontadas: a) no stare decisis, as decisões são vinculantes, não existindo a figura
da súmula (extrato da decisão); b) quanto à origem do efeito vinculante, na common-law, o stare decisis faz
parte da lógica do sistema. Constitui imperativo de segurança jurídica e de respeito aos órgãos jurisdicionais
superiores. Já no Brasil, o efeito vinculante surge de uma imposição normativa advinda de uma emenda
constitucional. Isso significa que a consciência normativa na common-law é decorrente do modo como
tradicionalmente o sistema opera, diferentemente do ordenamento brasileiro, onde a norma escrita busca
impor essa consciência[10].  

 
Por outro lado, semelhanças igualmente são verificadas entre o instituto português dos assentos e a

súmula vinculante. Pelo referido instituto português, em capítulo das fontes do direito do Código Civil
português, dizia-se que, nos casos declarados na lei, os tribunais podiam fixar, por meio de assento, doutrina
com força obrigatória geral (art. 2º).

 
Atualmente, os assentos estão revogados em Portugal e com a reforma do Código de Processo Civil de

1995, os assentos foram substituídos pelo ‘julgamento ampliado de revista’, na seara civil.  A súmula
vinculante apresenta semelhança com os assentos do direito português na medida em que prescreve uma
solução jurídica de forma geral para casos futuros e possui vinculação que não é a histórico-concreta própria
do caso julgado, que seria a coisa julgada erga omnes prevista no art. 103 do Código do Consumidor,
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tampouco a vinculação analógica e difusa dos precedentes do direito norte-americano, contudo sua
vinculação é genérica e abstrata, típica do modelo lógico e normativista[11].

 
Dizia-se que, nos casos declarados na lei, podiam os tribunais portugueses fixar, por meio de assento,

doutrina com força obrigatória geral.  A fonte do direito resultaria, portanto, de uma fixação feita pelo
tribunal. Nesse condão, a súmula vinculante se apresenta como instituto análogo ao assento português não
apenas porque se desvincular dos julgados que o formaram, passando a ter autonomia, mas porque ambos
valem por si mesmos, passando a ter vigência sem qualquer ligação concreta com os casos que lhes deram
azo, impondo-se, destarte, como um texto normativo com autonomia e conteúdo abstrato a ser aplicado a
casos futuros.  A súmula vinculante é instituto semelhante ao assento português definido acima porque
ambos estão desvinculados dos julgados que o formaram, valendo seu enunciado por si só, impondo-se
como texto normativo com autonomia formal a ser aplicado a casos futuros.
 
 
3 NATUREZA DA SÚMULA VINCULANTE E SUA REGULAMENTAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL
 
 

A Emenda Constitucional n° 45/2004 ao instituir a reforma do Judiciário, introduziu a súmula
vinculante no direito brasileiro com o art. 103-A da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na
imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual
e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma
estabelecida em lei.

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou
entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou
cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a
ação direta de inconstitucionalidade.

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável
ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal
que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão
judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação
da súmula, conforme o caso."

 
Do texto constitucional acima, de plano, já se infere que para a elaboração da súmula vinculante

deve existir divergência jurisprudencial sobre a matéria, e essa controvérsia há de ser atual que acarrete
grave insegurança jurídica e múltiplas demandas sobre questões idênticas.
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Com sua origem no latim, summula[12], a súmula vinculante ou súmula de efeito vinculante é um
sumário, um resumo que no mundo jurídico caracteriza-se por ser um enunciado sintético, geral e abstrato.
Seu formato é semelhante aos das súmulas não vinculantes, com o condão de expressar a ratio decidenti
comum às reiteradas decisões proferidas acerca de matéria constitucional pelo STF, cujo comando
normativo deverá ser seguido pelos demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública direta e
indireta, em todos os níveis da federação[13].

 
Como já assinalado, ao contrário dos precedentes norte-americanos, a súmula vinculante vale pelo

seu enunciado genérico e não pelos fundamentos que embasaram eventual decisão de um Tribunal. Do
mesmo modo que o assento português, a súmula desvincula-se dos casos que a originaram, impondo-se
como um texto normativo de vinculação geral e abstrata para casos futuros com duração indefinida, cuja
validade se opera após sua publicação na imprensa oficial. 

 
A súmula vinculante não será editada no curso de uma ação, mas por meio de um procedimento

específico no STF, no qual serão discutidos e postos em votação a necessidade de edição da súmula, a
presença de seus pressupostos e o seu texto (o enunciado sintético em si mesmo).

 
André Ramos Tavares assinala que a essência da súmula vinculante, conforme criada pela Emenda

Constitucional n° 45/2004 e regulamentada pela Lei nº 11.417/2006, mostra-se como uma forma de
transposição do concreto para o abstrato-geral, uma vez que os detalhes dos casos concretos, suas
particularidades e interesses, apreciados pelas decisões anteriores, serão descartados para fins de criação de
um enunciado que seja suficientemente abstrato para ter efeitos erga omnes[14].

 
Em autêntica preleção em torno da jurisprudência enquanto fonte jurídica ao lado da lei Arthur

Mendes Lobo[15] entende que a súmula vinculante tem natureza jurídica de fonte do direito, por ser uma
jurisprudência sistemática, onde é necessário desenvolver analiticamente, mediante regras preestabelecidas,
alguns postulados iniciais, provenientes de julgamentos de casos concretos, com base em semelhanças, para
se formar conceitos mais gerais que permitiam unificar a interpretação quanto a determinado tema.

 
Por sua vez, ao tratar da natureza da súmula e afirmando a presença dos caracteres da generalidade,

da abstração e da bilateralidade, Edílson Pereira Nobre Júnior pondera que “observando-se a figura do art.
103-A da Lei Maior, se constata que, sem sombra de dúvida, pode-se considerá-la como norma jurídica.
Representa guia de conduta, pois informa como deverão atuar os juízes e a Administração Pública na
tomada de decisões, influenciando o agir dos particulares”.[16]

O mesmo autor traz o pensamento de Humberto Theodoro Júnior, para quem a atribuição de força
vinculante a julgado de tribunal implica atribui-lhe forma normativa igual à da lei”, e Nobre Jr. conclui sua
interpretação afirmando que a súmula vinculante “é fonte de direito elaborada a partir de processo objetivo
de fiscalização de constitucionalidade”.[17]

 
A Lei nº 11.417, de 20 de dezembro de 2006, com vigência desde 20 de março de 2007, trouxe a
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regulamentação infraconstitucional da súmula vinculante, dispondo sobre a edição, revisão e cancelamento
de enunciados de súmulas vinculantes, regulamentando o art. 103-A da CF. Contudo, a leitura do
dispositivo constitucional deixa entrever que o Supremo Tribunal Federal poderia ter iniciado a efetiva
aplicação da súmula vinculante sem a edição da legislação ordinária.

 
Alguns dispositivos da mencionada lei ordinária têm acendido o debate em torno de possível

inconstitucionalidade. Dentre eles, quiçá o que enseja maior polêmica é o art. 4º da Lei nº 11. 417/2006, que
prevê a modulação temporal dos efeitos da súmula vinculante (na data fixada pelo Supremo Tribunal
Federal), podendo ser posterior à publicação. Porém, o marco inicial desses efeitos é expressamente
regulado pelo caput do art. 103-A da Constituição Federal (“a partir da publicação na imprensa oficial”).

 
Haveria inconstitucionalidade no diploma que regulamentou a súmula vinculante nesse ponto? Ora,

se a própria Constituição foi categórica ao fixar o marco inicial de tais efeitos, não poderia o legislador criar
a possibilidade de se proceder à modulação ou limitação temporal dos efeitos da súmula vinculante. A
eficácia há de ser imediata já a partir da data da publicação, e não do dia da decisão adotada em julgamento
pelo Supremo Tribunal Federal[18].
 
 
4 PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO E REVISÃO OU CANCELAMENTO E A
RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE DOS EFEITOS VINCULANTES

 
 
Típico da jurisdição constitucional, o procedimento de elaboração, revisão ou cancelamento da

súmula vinculante tem natureza de processo objetivo, malgrado traga reflexos no campo de conflitos
concretos de interesses qualificados por uma lide[19].

 
A sua instauração pode advir por provocação de qualquer dos integrantes do STF, pelos legitimados

para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade (art. 103, I a IX, CF), pelo Defensor Público-
Geral da União, pelos Tribunais Superiores, Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal,
Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunais Regionais Eleitorais e Tribunais
Militares, inclusive, admitindo a Lei nº 11.427/06 a intervenção do amicus curiae com o objetivo de
assegurar a participação democrática, bem como a legitimação dos Municípios para incidentalmente
requererem, nos processos em que sejam partes, que a Corte Suprema edite súmula vinculante.

 
Note-se que o Município é o único ente legitimado para pedido incidental ou difuso, uma vez que

somente poderá requerer a edição, revisão ou o cancelamento de súmula vinculante incidentalmente ao
curso de processo em que seja parte.   

 
A aprovação da súmula é tomada em procedimento interno no STF, devendo ser sufragada por dois

terços de seus membros. Sua revisão ocorre da mesma forma, como o mesmo quorum, de ofício ou
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mediante provocação dos co-legitimados da ação direta de inconstitucionalidade.
 
Os requisitos para edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante são: a) a matéria a ser

submetida deve ser de cunho eminentemente constitucional; b) deve haver controvérsia atual entre órgãos
judiciários para enforcar a necessidade e relevância da uniformização da jurisprudência; c) deve haver
controvérsia entre órgãos judiciários e a Administração Pública; d) que referidas controvérsias acarretem
grave insegurança jurídica; e) comprovação de relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica;
f) demonstração de que a matéria objeto da súmula tenha sido decidida reiteradas vezes.

 
A propósito da expressão ‘reiteradas vezes’ contida no art. Art. 103-A, caput, da CF, a doutrina

diverge. Antes de enfrentar a divergência doutrinária, frise-se que é impossível uma sumula vinculante
versando sobre normas recentemente introduzidas no ordenamento jurídico, dado que faltaria o requisito das
reiteradas decisões de enfoque constitucional[20].

 
Parte dela interpreta referido dispositivo no sentido de o mesmo não requerer inevitavelmente a

prolação pelo STF de inúmeras decisões, mas, ao inverso, visa a um questionamento jurídico, cuja resolução
se encontre devidamente refletida e amadurecida[21].

 
Noutra vertente, defende-se, que as reiteradas decisões devem ser idênticas. Essa é a perspectiva de

André Ramos Tavares, o qual chama atenção, ainda, para a Súmula n. 11, onde segundo ele haveria o
desrespeito do STF aos requisitos constitucionais mínimos para a aprovação desta medida. As reiteradas
decisões para o autor seriam uma exigência coerente com a necessidade do profundo amadurecimento
prévio à deliberação favorável á edição de uma súmula vinculante. E, especificamente, quanto à tal
requisito, inexistiam no Supremo Tribunal Federal reiteradas decisões  sobre a questão da limitação do uso
de algemas por agentes ou autoridades policiais, que pudessem justificar a aprovação de referida súmula
vinculante[22].    

 
Tavares vai mais além e pondera que o STF, igualmente, teria violado tanto o formalismo inerente a

uma decisão dessa magnitude como também os próprios pressupostos materiais que deveriam estar
presentes para que a súmula fosse editada legitimamente. Explica o jurista que a decisão que embasou a
súmula consistiu no julgamento do HC 91.952, no qual se discutia a nulidade de sessão do Tribunal do Júri
em virtude de ter permanecido o réu algemado, sem qualquer justificativa plausível, fato que poderia ter
influenciado os jurados em tê-lo como um criminoso de alta periculosidade, gerando desequilíbrio na
defesa.  O tema, portanto, na interpretação do autor, sensivelmente diverso daquele enfrentado pela súmula
vinculante, de modo que a Súmula Vinculante n. 11[23] teria extrapolado os limites da questão levada ao
conhecimento do plenário[24].    

 
Outra corrente entende que não necessariamente essas reiteradas decisões devam ser oriundas do

Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade, como, p. ex., invocando-se acórdãos
divergentes proferidos em recursos extraordinários. Admite-se, inclusive, ser possível o processamento de
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pedido de súmula vinculante diante de controvérsia entre julgados de tribunais estaduais ou entre esses e
julgados do Superior Tribunal de Justiça, desde que envolvam matéria constitucional[25].  
 

Com o objetivo de assegurar a autoridade das decisões do STF, o interessado pode utilizar-se de
instrumento de defesa próprio denominado reclamação (art. 7º da Lei nº11.417/2006[26]),  prevista
especificamente no que tange à súmula vinculante no art. 103, §3º da CF, introduzido pela EC n° 45/2004 .

 
O descumprimento da súmula vinculante pode ser tanto por ação quanto por omissão que, de algum

modo, contrarie, negue vigência ou ignore, aplicando ou interpretando indevidamente a súmula cuja
incidência esteja sendo invocada.  Logo, terá cabimento a reclamação: a) pela não-aplicação da súmula
vinculante;  b) pela sua aplicação indevida.

 
A reclamação é importante instrumento de controle de constitucionalidade e ao contrário do mandado

de segurança, a reclamação contra decisão administrativa que afronta súmula vinculante não tem prazo
decadencial. Contudo, argumenta-se que, em se tratando de reclamação contra decisão judicial, ela não
poderá ser proposta após o trânsito em julgado, sob pena de a decisão anulatória do STF o fender coisa
julgada material.

 
A evolução da reclamação evidencia que a tendência é que a mesma assuma cada vez mais o papel de

ação constitucional voltada à proteção da ordem constitucional como um todo revelando-se, assim, um
singular mecanismo da jurisdição constitucional brasileira, mesmo porque os inúmeros óbices à sua
aceitação em sede de controle concentrado já foram superados[27].
 
 
5 CONCLUSÃO
 

 
A súmula vinculante é fonte de direito elaborada em processo objetivo de fiscalização de

constitucionalidade e representa, assim, mais uma forma de controle de constitucionalidade para o sistema
jurídico brasileiro, semelhantemente com o que acontece com as decisões na ação direta de
inconstitucionalidade, na ação direta de constitucionalidade e na argüição de descumprimento de preceito
fundamental, dado que seu comando não pode ser desrespeitado por nenhum órgão da administração pública
ou órgão judiciário, sob pena de através de reclamação ser decretada a cassação da decisão judicial que a
afrontou ou a anulação do ato administrativo.

 
Focado no desiderato de conferir maior agilidade aos julgamentos, por meio dela busca-se não só a

uniformização dos julgamentos, assim como inibir a interposição de recursos. O certo é que a súmula
vinculante brasileira lança para o mundo jurídico uma nova sistemática que admite a elaboração de normas
cogentes dotadas de efeito erga omnes e providas de comando genérico e abstrato, tal qual acontece com as
leis, nada obstante ostentar a excêntrica característica de ser editada pelo Poder Judiciário.
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É, portanto, considerada uma norma jurídica dotada de generalidade, portanto, aplicável a todos

indistintamente, editadas pelo STF, de ofício ou mediante provocação dos legitimados para propor ação
direta de inconstitucionalidade, devendo sua aprovação ser sufragada por dois terços de seus membros (8
dos 11 ministros) e sua revisão ser feita da mesma forma, com o mesmo quorum.
 

Ao contrário dos precedentes norte-americanos, a súmula vinculante vale pelo seu enunciado genérico
e não pelos fundamentos que embasaram determinada decisão de algum Tribunal. O precedente seria, assim,
uma concreta decisão jurisprudencial vinculada como tal ao caso historicamente concreto que decidiu. Logo,
sendo instituto análogo ao assento português, a súmula vinculante desvincula-se do caso concreto que a
originou, impondo-se como um texto normativo de vinculação geral e abstrata para casos futuros tal qual a
lei, com duração indefinida e com validade após sua publicação na imprensa oficial.

 
Do mesmo modo como ocorreu com a ação declaratória de constitucionalidade, críticas têm sido

lançadas contra a súmula vinculante. O foco de tais críticas parece emergir de uma possível violação ao
princípio constitucional da separação dos poderes a partir de uma confusão entre as funções legislativa e
jurisdicional, assim como na legitimidade democrática do Judiciário para editar normas gerais e abstratas.

 
O sucesso de tal mecanismo não será ditado a curto prazo. Uma análise prematura seria arriscada, de

modo que somente com a prática efetiva da Corte Constitucional brasileira pode-se enfrentar o assunto com
maior segurança e concluir por um êxito ou não do excerto sumular vinculante. Tanto Administração quanto
Judiciário precisam assimilar o instituto como uma medida de progresso para efetiva distribuição de justiça
em duração razoável, possibilitando soluções com celeridade e igualdade em inúmeros conflitos de
interesses.

 
E mais, dos legitimados para interpor reclamação espera-se prudência e que a manejem apenas

quando imprescindível a medida, mormente verificando o julgador ao afastar a súmula, justificou ou não se
a hipótese fática era idêntica às que originaram a súmula ou destas distintas. Ocorrendo esta última hipótese,
a abstenção do ajuizamento da reclamação é a via mais acertada, reservando o debate da questão aos
recursos típicos e apropriados.
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NOVOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E DEMANDAS TRANSNACIONAIS

NEW FUNDAMENTAL RIGHTS AND THE TRANSNATIONAL DEMANDS

Marcos Leite Garcia

RESUMO
O presente artigo procura demonstrar a conexão existente entre o conceito de “novos” direitos fundamentais
e o fenômeno da transnacionalização do Direito. Determina que dita conexão se inicia com o processo
histórico da especificação dos direitos fundamentais. Analisa, ademais, o conceito e as características dos
novos direitos fundamentais transnacionais e, a partir de uma série de critérios identificadores e
determinantes, seleciona quais são as demandas que serão o fundamento de tais direitos. Por fim, apresenta
alguns fundamentos para o fenômeno da transnacionalidade que implicará na criação de um novo espaço
democrático e jurídico entre os países.
PALAVRAS-CHAVES: novos direitos; direitos fundamentais; transnacionalização.

ABSTRACT
This article seeks to demonstrate the existing connection between the concept of new fundamental rights
and the phenomenon of transnationalization of rights. It establishes that this connection starts with the
historical process of specifying fundamental rights. In addition it analyses the concept and characteristics of
the new transnational fundamental rights, and beginning with a series of identifying and determining
criterion, selects which demands are the foundation for these rights. Finally, some groundwork is presented
for the transnational phenomenon which will be involved not only in the creation of a new democratic space
between countries.
KEYWORDS: new rights; fundamental rights; transnationalization.

 

 

1. Introdução:

O presente artigo tem como objetivo principal oferecer alguns elementos para que se possa iniciar
uma necessária reflexão sobre a questão da construção de um espaço transnacional. Espaço este que
gradativamente está se tornando cada vez mais imprescindível para tratar de temas fundamentais de direitos
difusos e transfronteiriços como o direito à paz, direito a um meio ambiente saudável, direito à segurança no
consumo de bens através de uma economia globalizada, entre outros.

O filósofo alemão Jürgen Habermas no livro Era das Transformações1 prevê a construção de novos
espaços a partir da perspectiva de ampliação da esfera da influência da experiência das sociedades
democráticas para além das fronteiras nacionais. No entender de Habermas tal processo de democratização
pode ser reproduzido no que chama de constelação pós-nacional (Die postnationale Konstellation)2 pelos
caminhos de uma política interna voltada para o mundo em geral, ou seja, aberta a uma ordem jurídica
cosmopolita3, capaz de funcionar sem a estrutura de um governo mundial4.
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A história recente da economia mundial indica cautela em afirmar como serão as instituições e as
relações entre os diferentes blocos de nações que irão compor a Comunidade Internacional. Mesmo assim é
inevitável e evidente a necessidade de abordar questões relacionadas ao fenômeno da transnacionalidade,
dito de forma mais radical, sem receio a cometer exageros: faz-se vital para o futuro da raça humana tratar
das questões que intitulamos de demandas transnacionais.

O fenômeno da transnacionalidade dá-se a partir das chamadas demandas transnacionais que a sua
vez estão relacionadas com a questão da efetividade dos chamados direitos difusos e transfronteiriços. Desta
maneira, as demandas transnacionais são questões fundamentais para o ser humano e que vêm sendo
classificadas pela doutrina como “novos” direitos. Um fato é impossível de se evitar: as questões
transnacionais devem ser abordadas e enfrentadas por toda a Comunidade Internacional de forma diferente
da prevista nas legislações interna e internacional existente.

A discussão sobre as demandas transnacionais em primeiro lugar gira em torno da questão da guerra
e da paz. Esta certamente é a primeira grande questão transnacional e difusa da humanidade. Os Direitos
Humanos são um fenômeno do mundo moderno e são concebidos e teorizados primeiramente como Direito
Natural Racionalista5 e será exatamente em um debate sobre o tema de guerra e da paz que Hugo Grotius
dará partida ao mesmo6. O direito à paz segue sendo, principalmente após o processo de internacionalização
dos direitos humanos – demanda oriunda, sobretudo do horror da Segunda Guerra Mundial –, um tema
ainda em debate e agora classificado como um direito difuso (e transfronteriço mesmo em sua modalidade
quando trata de conflitos internos) ou como pelo menos uma questão difusa, já que existe uma polêmica
quanto a classificar a paz como um direito fundamental7. As seguintes serão todas demandas mais recentes
como a questão do meio ambiente, do Direto dos consumidores, do direito ao desenvolvimento dos povos
etc.

 

2. Demandas transnacionais, direitos fundamentais e suas linhas de evolução.

As demandas transnacionais se justificam a partir da necessidade de criação de espaços públicos para tratar
de questões referentes a fenômenos novos que serão ineficazes se tratados somente dentro do espaço do
tradicional Estado nacional. Estes fenômenos novos se identificam com os chamados “novos” direitos ou
“novos” direitos fundamentais. Para evitar equívocos de fundo meramente ideológico, certamente que se faz
necessário afirmar que as demandas transnacionais não tratam somente de questões relacionadas com a
globalização econômica como alguns autores pretendem, e sim com fundamentais questões de direitos
relacionadas com a sobrevivência do ser humano no planeta. A globalização econômica pode estar na base
de algumas questões transnacionais, mas não é sua principal fonte e fundamentação, a principal justificativa
da necessidade de transnacionalização do direito é a necessidade de proteção do ser humano e dentro dessa
perspectiva também se encontra a proteção de seu entorno natural.

Os direitos fundamentais são um fenômeno da Modernidade, pois as condições para o seu
florescimento se dão no chamado trânsito à modernidade, conforme a tese das linhas de evolução
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desenvolvidas pelo professor Peces-Barba8. Assim depois do primeiro processo de positivação que será
marcado pelas revoluções burguesas e pela ideologia liberal, através da história dos dois séculos seguintes
os direitos fundamentais irão se modificando e incluindo novas demandas da sociedade em transformação.
Os direitos fundamentais não são um conceito estático no tempo e sua transformação acompanha a
sociedade humana e conseqüentemente suas necessidades de proteção.

Cabe frisar que na Modernidade os direitos humanos nascem como direitos fundamentais, ou seja,
primeiramente são concebidos como direito interno9, como direitos do cidadão, mas ainda que direito
nacional-interno com ampla vocação e pretensão universal como direitos do homem genérico, se referindo a
todos os seres humanos. O fenômeno da universalidade dos direitos humanos é diferente do fenômeno da
internacionalização dos mesmos. A universalização é anterior aos mesmos, pois se dá já na construção
teórica dos direitos, ainda como Direito Natural Racionalista, e segue seu curso desde as primeiras
declarações de direitos10. Já a internacionalização dos Direitos Humanos é um processo muito mais recente,
pois se dá basicamente como resultado da barbárie da guerra, do desejo do nunca mais da Segunda Guerra
Mundial, com o advento da Organização das Nações Unidas (ONU) e com a construção de pelo menos três
sistemas internacionais de proteção de Direitos Humanos (ONU, Organização dos Estados Americanos e
Conselho da Europa) e tem como marco documental inicial a fundamental Declaração Universal de Direitos
Humanos de 194811. Não resta a menor dúvida de que a manutenção da paz e a defesa dos direitos humanos,
objetivos plasmados no art. 1º da Carta de São Francisco de 1945, decisivamente são os principais motivos
da criação da ONU. Da mesma forma que essas foram também as principais preocupações tanto da
Comunidade Interamericana como Européia. Não resta dúvida que a questão da universalidade do conceito
ocidental dos direitos humanos/direitos fundamentais12 é uma discussão prévia ao tema da
transnacionalidade dos mesmos.

A transnacionalização dos direitos fundamentais é um processo diferente e posterior ao da
internacionalização dos mesmos. Na teoria geral dos direitos fundamentais do professor Gregorio Peces-
Barba uma das mais importantes de suas teses consiste nas já mencionadas linhas de evolução dos direitos
que são relatadas nos seguintes processos, entre os quais incluímos didaticamente – em um outro escrito –
um anterior por nós chamado processo de formação do ideal dos direitos fundamentais13. Resumidamente as
linhas ou processos evolutivos dos direitos fundamentais em Peces-Barba se dão em quatro processos
históricos: 1. processo de positivação: a passagem da discussão filosófica do Direito Natural Racionalista
ao Direito positivo realizada a partir das revoluções liberais burguesas (característica principal: positivação
da primeira geração dos direitos fundamentais: direitos de liberdade); 2. processo de generalização:
significa a extensão do reconhecimento e proteção dos direitos de uma classe a todos os membros de uma
comunidade como conseqüência da luta pela igualdade real (característica principal: a luta e a conseqüente
positivação dos direitos sociais ou de segunda geração e de algumas outras liberdades como a de associação
e a de reunião e a ampliação da cidadania com a universalização do sufrágio); 3. processo de
internacionalização: louvável tentativa de internacionalizar os direitos humanos e criar sistemas de proteção
internacional dos mesmo que estejam por cima das fronteiras e abarquem toda a Comunidade Internacional
ou regional dependendo do sistema. Infelizmente trata-se de um processo estagnado por vários problemas
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que caracterizam o Direito Internacional dos Direitos Humanos e de difícil realização prática (Principal
característica: tentativa de efetivar a universalização dos direitos ao positivar os direitos humanos no plano
internacional). 4. processo de especificação: atualíssimo processo pelo qual se considera a pessoa em
situação concreta para atribuir-lhe direitos seja: como titular de direitos como criança, idoso, mulher,
consumidor, etc., ou como alvo de direitos como o de um meio ambiente saudável ou à paz (principal
características: positivar e mudar a mentalidade da sociedade na direção dos chamados direitos de
solidariedade, difusos ou de terceira geração)14.

A internacionalização dos direitos fundamentais em direitos humanos é um fenômeno ainda
incompleto e para muitos um falido processo de tentativa de internacionalizar a questão. Sua principal
crítica situa-se na falta de um poder coercitivo acima dos Estados e na falta de homogeneidade entre os
países e os seus interesses, que leva a uma carência de democracia no contexto da Comunidade
Internacional: o que deixa infelizmente prevalecer a situação da tradicional, primitiva e selvagem lei do
mais forte que impõe sua vontade. Este processo incompleto situa-se exatamente em um âmbito jurídico que
carece de um Poder político que garanta plenamente a eficácia do ordenamento internacional dos diferentes
sistemas de proteção dos direitos humanos, ainda que as tentativas são válidas e muito interessantes15.
Difícil conceber o Direito sem força, sem coerção. Mesmo assim, inegável é a existência de um Direito
Internacional dos Direitos Humanos, como nos mostra a prática e a jurisprudência interna e internacional e
como admite majoritariamente a doutrina. Não se pode negar a existência de normas internacionais de
direitos humanos, ainda que é facilmente constatado – exatamente pelos problemas apontados – um absurdo
e completo descaso com este ordenamento muito menos considerado e obedecido que os ordenamentos
internos.

 

3. Principais características dos “novos” direitos.

Algumas questões são diferenciadoras dos chamados direitos fundamentais de terceira geração, também
chamados de “novos” direitos. Devido as suas especiais condições, diferentes dos demais direitos
fundamentais como foi visto, os “novos” direitos são: individuais, coletivos e difusos ao mesmo tempo, por
isso considerados transindividuais. São transfronteiriços e transnacionais, pois sua principal característica é
que sua proteção não é satisfeita dentro das fronteiras tradicionais do Estado nacional. São direitos
relacionados com o valor solidariedade. Requerem uma visão de solidariedade, sem a mentalidade social de
solidariedade não podemos entender os direitos difusos. Na visão de Carlos de Cabo Martín a noção do
valor solidariedade é uma característica essencial, um princípio básico, do constitucionalismo do Estado
social de Direito16. Certamente que é impossível pensar em um direito fundamental coletivo e/ou difuso sem
a consideração do valor solidariedade.

No dizer de Maria José Añón Roig, os direitos de terceira geração são direitos difusos, coletivos e
individuais ao mesmo tempo. Os direitos da liberdade são direitos individuais, os direitos de igualdade são
direitos individuais e coletivos e os direitos de solidariedade seriam direitos individuais, coletivos e difusos
ao mesmo tempo17. Dando assim a exata noção de que todos os direitos fundamentais são universais,
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indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados (De acordo com o ponto 1.5 da Declaração e Programa de
Ação de Viena aprovado pelo Plenário da Conferência Mundial dos Direitos Humanos, em 25 de Julio de
1993).

Ademais como foi dito, os direitos de solidariedade são difusos, ou seja, em conformidade com o que foi
dito, além de serem coletivos são difusos. Então se faz necessário estabelecer a diferença entre direitos
difusos e direitos coletivos: em primeiro lugar, no caso dos direitos difusos são incontáveis os seus titulares
ou pessoas que podem ser atingidas; já no caso dos direitos coletivos ao contrário podemos estabelecer o
número de titulares ou de as pessoas atingidas no caso de desrespeito de determinado direito coletivo. Por
exemplo, com a ajuda dos números da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística pode-se
estabelecer o número de trabalhadores brasileiros ou de trabalhadores que atuam na República Federativa do
Brasil, ou fazer uma estimativa sobre o número de desempregados em um país ou aqueles que trabalham na
economia informal. No caso dos direitos da chamada terceira geração, exatamente por serem difusos, não se
sabe ao certo o número de pessoas envolvidas nessas questões. Por exemplo, no caso de uma catástrofe
nuclear, nunca se sabe o número de pessoas realmente atingidas em dito tipo de desastre ambiental, se toda a
população de uma cidade, de uma província, de uma região, de um país, de dois ou mais países, de todo um
continente ou mesmo de todo o planeta. No caso da contaminação de um rio, esse rio pode passar por muitas
províncias de um mesmo país, ou mesmo por vários países. Enfim são incalculáveis os danos causados pela
violação de um direito difuso, assim como são incontáveis os números de vítimas das violações dos direitos
difusos18. Em contrapartida, já as violações de um direito coletivo se podem estabelecer os números das
vítimas atingidas.

Além de que os direitos difusos são transfronteiriços, segundo boa parte da doutrina européia, eles em nossa
opinião são também algo mais que isso. Certa é a afirmação de que os direitos fundamentais de terceira
geração devem ter um tratamento diferenciado por perpassarem as fronteiras, por isso têm a característica de
serem transfronteiriços. Mas se consideramos estes somente como transfronteiriços, eles poderiam ter
unicamente um tratamento internacional a partir do Direito Internacional tradicional. Enfim eles ademais
são transnacionais. Exatamente por serem transfronteiriços e difusos, seu tratamento deve ou também pode,
por uma questão de efetividade, ser transnacionalizado. Ou seja, seu tratamento deve ser a partir de um
Direito Transnacional19. Transnacional no sentido como muito bem lecionam Paulo Márcio Cruz e Zenildo
Bodnar: “o prefixo trans denota (...) a capacidade não apenas da justaposição de instituições ou da
superação/transposição de espaços territoriais, mas a possibilidade da emergência de novas instituições
multidimensionais, objetivando a produção de respostas mais satisfatórias globais contemporâneas”20.
Seguem os professores catarinenses, “Dessa forma, a expressão latina trans significaria algo que vai ‘além
de’ ou ‘para além de’, a fim de evidenciar a superação de um locus determinado que indicaria (...) um
constante fenômeno de desconstrução e construção de significados”21. Ainda os professores catarinenses
fazem uma importante diferenciação do prefixo trans com relação ao prefixo inter: “diversamente da
expressão inter, a qual sugere a idéia de uma relação de diferença ou aproximação de significados
relacionados, o prefixo trans denota a emergência de um novo significado construído reflexivamente a partir
da transferência e transformação dos espaços e modelos nacionais”22.
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Acertadamente os professores Paulo M. Cruz e Zenildo Bodnar aludem a que todas essas questões
são urgentes, uma vez que a causa da destruição de nosso entorno natural, a questão da paz e do consumo
global de bens, por exemplo, são todas questões que trazem consigo uma necessidade de imediata e efetiva
defesa e por isso mesmo a construção de espaços transnacionais é uma emergência de nossa era. De nada
adiantaria, por exemplo, uma nação cuidar e ter uma excelente legislação e consciência social solidária e
consciência ecológica no seio de seu povo, se o país vizinho não a tem, pois ficará a mercê da poluição
causada por seus vizinhos. Então a conscientização e legislação ambiental têm que ter um tratamento
transnacional e ser compartida entre todos os membros da comunidade – seja regional ou internacional –
para cuidar das questões ambientais e de outras questões dos direitos provenientes do processo de
especificação.

É correto o que afirma o professor Antonio Pérez Luño quando diz que as estratégias reivindicativas dos
direitos humanos se apresentam hoje com características inequívocadamente inovadores ao serem
polarizadas em torno a temas como direito à paz, direito dos consumidores, direito a um meio ambiente
saudável, direito à manipulação genética, direito à qualidade de vida ou à informática23. Não resta dúvida
que a revolução tecnológica, em palavras de Pérez Luño, “há redimensionado as relações do homem com os
demais homens e a natureza, assim como as relações entre o ser humano com seu contexto ou marco
cultural de convivência”24. Evidentemente que essas mudanças não hão de deixar de influenciar ou de
incidir no entorno dos direitos fundamentais.

 

4. Características do processo de especificação e os direitos fundamentais transnacionais.

Com a consideração do processo de especificação dos direitos fundamentais podemos explicar uma
série de modificações referente aos direitos e uma nova visão e concepção dos mesmos será necessária. A
transformação que o fenômeno dos “novos” direitos trás à concepção dos direitos fundamentais é muito bem
explicada através da quarta linha de evolução através da terminologia proposta primeiramente por Noberto
Bobbio25 e desenvolvida pelo professor Gregorio Peces-Barba como processo de especificação. Nas palavras
do último poderíamos até falar de um processo de concreção, uma vez que supõe não somente a seleção e
matização dos processos anteriores, senão que a inclusão de novos elementos que levam ao enriquecimento
e a complementação dos anteriores grupos de direitos fundamentais26. O jusfilósofo italiano Norberto
Bobbio destaca que a especificação se produz na direção dos titulares27 e o jusfilósofo espanhol Gregorio
Peces-Barba também considera a direção dos titulares e destaca que a especificação dos “novos” direitos em
relação aos conteúdos dos mesmos. Ambos jusfilósofos concordam que a especificação dos direitos se
insere como transformadora da visão dos direitos fundamentais e por isso que dá uma nova face à cultura
política e jurídica moderna; ou como diz o professor Pérez Luño: agora já pós-moderna28. Em nossa opinião
o fenômeno da transnacionalização do direito a partir de demandas transnacionais está mais intimamente
conectado com o processo de especificação quanto ao conteúdo, ainda que não devemos olvidar que as
questões de especificação quanto aos titulares também são de direitos fundamentais transnacionais.
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4.1. Demandas transnacionais de direitos fundamentais especificadas quanto ao titular.

Em relação primeiramente aos titulares os direitos fundamentais se especificam na busca de uma
melhor igualdade de condições ou igualdade de oportunidade para todos. É a questão de tratar a desiguais de
forma desigual para se chegar a uma igualdade. Quanto aos titulares é constatável que alguns grupos por
diversos motivos estão em situação de desigualdade e merecem uma proteção especial para chegar a uma
teórica igualdade. É o caso das mulheres, dos idosos, das crianças e dos adolescentes, dos indígenas e de
grupos minoritários outro como deficientes físicos e mentais e parcelas menos favorecidas da população de
determinados povos (como afro-descendentes, pobres e excluídos). São todas questões absolutamente
polêmicas, sobretudo para sociedades de modernidade tardia29 como a brasileira acostumada ao descaso que
sofrem os menos favorecidos e com os arraigados privilégios dos donos do poder, utilizando-se aqui
propositalmente o título da magistral obra de Raymundo Faoro30. Ainda que no caso brasileiro a
incompreensão se deve, sobretudo, ao egoísmo dos mais favorecidos, a polêmica é compreensível em certa
medida já que é uma mudança paradigmática no consenso sobre os direitos fundamentais que, como se sabe,
tem uma importância decisiva na configuração da cultura jurídica da Modernidade. Na primeira geração dos
direitos os titulares eram os genéricos homens e cidadãos e a cidadania era dividida em ativa e passiva (a
idéia de sufrágio censitário), na segunda geração este é visto com relação à sua ocupação, além de homem e
cidadão agora ele é também trabalhador, um cidadão que é titular de algumas necessidades básicas e que
reivindica não somente estas, mas também seu direito de participação política (a luta pela universalização
do sufrágio). Dentro da perspectiva de Luigi Ferrajoli no sentido de que os direitos fundamentais são
reivindicações dos mais débeis31, os direitos fundamentais de terceira geração, originados no processo de
especificação, agora são reivindicados pelos menos favorecidos na sociedade contemporânea, não pelo mais
forte e sim por coletivos dos mais débeis: a mulher, a criança, o idoso, o indígena, o negro etc.

Segundo o professor Peces-Barba32 são três os critérios para identificar esses coletivos, as chamadas
circunstâncias ou situações cuja relevância deriva: 1. De uma condição social ou cultural de pessoas que se encontram

em situação de inferioridade nas relações sociais e que necessitam de uma proteção especial; 2. De uma condição física de pessoas

que por alguma razão se encontram em uma situação de inferioridade nas relações sociais; 3. E de uma situação específica
que ocupam as pessoas em determinadas relações sociais.

Em primeiro lugar (critério 1.) Peces-Barba fala de uma condição social ou cultural de pessoas que
se encontram em situação de inferioridade nas relações sociais e que necessitam de uma proteção especial,
uma garantia ou uma promoção especial para superar a discriminação, o desequilíbrio ou a desigualdade. O
modelo mais claro e consagrado é o exemplo do direito da mulher.33 Neste mesmo grupo podemos situar os
direitos do emigrante, do afro-descendente, do indígena etc. No caso brasileiro além das mulheres temos
uma série de outros grupos de pessoas que merecem uma proteção especial, pelo menos para se chegar a
uma igualdade de oportunidade para esses grupos que são os pobres, os excluídos, os negros e os indígenas
etc., evidentemente que é o caso das ações afirmativas, que aqui se fundamentam suas políticas de
discriminação positiva. O dilema e o problema em nossa sociedade é como são feitas ditas ações afirmativas
na prática e não sua fundamentação.
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Em segundo lugar (critério 2.) o professor espanhol fala de uma condição física de pessoas que por
alguma razão se encontram em uma situação de inferioridade nas relações sociais. Ditas condições obrigam
a uma proteção especial não vinculada ao valor igualdade, mas sim ao valor da solidariedade ou
fraternidade34. Ainda Peces-Barba leciona que podem ser de dois tipos: gerais e específicos. As condições
gerais afetam a todas as pessoas durante algum determinado tempo de suas vidas, enquanto que as
condições específicas afetam a algumas pessoas durante todo o tempo em alguns casos e somente por algum
tempo em outros casos. No suposto das condições relevantes gerais temos como exemplo os direitos da
criança e do adolescente, enquanto que no suposto das condições relevantes específicas temos como
exemplo os direitos de pessoas que sofrem algum tipo de deficiência permanente ou não. Além do direito do
deficiente físico ou mental, também nesse último caso entraria o exemplo do direito dos enfermos e o direito
do idoso35.

Em terceiro e último lugar (critério 3.), Peces-Barba fala de uma situação específica que ocupam as
pessoas em determinadas relações sociais. Referem-se aos grupos genéricos homens ou cidadãos quando se
encontram em uma circunstância concreta, são direitos do individuo colocado em uma situação concreta de
desvantagem que se justifica quando a outra parte da relação tem um papel preponderante, hegemônico ou
de enorme superioridade que exige equilibrar dita relação por meio de uma proteção reforçada. Desta forma
nos encontramos diante dos direitos do consumidor situado diante dos grandes monopólios, grandes
companhias multinacionais ou nacionais, ou mesmo de grupos de comerciantes e industriais muito mais
poderosos que o usuário de seus produtos36. Não resta dúvida que este usuário tem seus direitos, ou seja: é
titular de direitos, e que está em uma temerosa situação de desigualdade na relação e ademais de que está
quase sempre muito desinformado sobre os bens que consome. Da mesma forma está muitas vezes em
condições iguais de inferioridade o cidadão diante de serviços estatais públicos. Aqui se desenvolve o valor
igualdade no âmbito de uma sociedade consumista e de mercado com a finalidade de paliar seus desajustes.

Nas três circunstâncias descritas pelo professor Peces-Barba estamos diante de situações sociais que
por razões culturais, físicas ou psicológicas e da posição em que se encontra a pessoa na sociedade, levam a
uma suposta debilidade que o Direito tenta corrigir ou pelo menos diminuir. Podemos afirmar que a questão
da igualdade é invocada, sobretudo, no sentido de igualdade de oportunidade. Evidentemente que, como já
foi dito, em uma sociedade patrimonialista e estruturada em preconceitos classistas como a brasileira, ditas
questões geram muita polêmica.

A questão da titularidade dos direitos fundamentais tem sua relevância primordial na questão da
transnacionalidade no sentido de que a mesma significa também uma grande mudança na forma de pensar o
Direito. Agora o titular não mais seria o cidadão nacional de um determinado país, aquele que tem a sorte de
nascer em um país rico e democrático nem mesmo o genérico homem do direito internacional tradicional, o
titular seria o cidadão transnacional. Não cabe dúvida que a transnacionalização somente tem sentido se
reforçar a defesa dos direitos fundamentais, a defesa das liberdades aliada à defesa da igualdade perante a
lei. Enfim: a transnacionalização do Direito deve proteger os titulares dos direitos fundamentais37.
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4.2. Demandas transnacionais de direitos fundamentais especificadas quanto ao conteúdo.

Em segundo lugar com relação à especificação dos direitos fundamentais, estes são especificados
quanto ao conteúdo. Em nossa opinião é quando são mais claras as demandas transnacionais e
cronologicamente algumas de suas demandas são até anteriores às demandas especificadas quanto ao titular,
ainda que outras sejam mais recentes, então preferimos por esse último motivo deixar estas em segundo
lugar. As demandas relativas ao processo de especificação quanto ao conteúdo em princípio são em um
primeiro momento basicamente três: o direito à paz, a questão ambiental e o direito ao desenvolvimento dos
povos. Posteriormente e mais recentemente nascem outras questões fundamentais de especificação quanto
ao conteúdo dos direitos: são os “novos” direitos referentes à biotecnologia, à bioética e à regulação da
engenharia genética. Trata dos direitos específicos quanto ao conteúdo que têm vinculação direta com a vida
humana, como reprodução humana assistida (inseminação artificial), aborto, eutanásia, cirurgias intra-
ulterinas, transplantes de órgãos, engenharia genética (clonagem), contracepção e outros. Também entrariam
em essa terceira geração os “novos” direitos advindos das tecnologias de informação (intenet), do
ciberespaço e da realidade virtual em geral. Tanto dita questão do Direito à informática como as questões de
bioética ou biodireito incluímos, como o faz expressamente o professor Pérez Luño, como direitos de
terceira geração, como resultantes do processo de especificação quanto ao conteúdo como o faz o professor
Peces-Barba, e não como uma quarta e quinta geração como o fazem alguns renomados autores38.
Preferimos inclusive nomear essas duas questões mais recentes como “novíssimos” direitos de terceira
geração.

Uma classificação tradicional dos direitos divide os mesmos em vários grupos que, em termos
cronológicos, se correspondem, mais ou menos, com suas gerações históricas. Ainda que como é sabido, as
classificações são sempre não imprecisas e injustas, essa divisão dos direitos em gerações não reproduz
exatamente o que aconteceu na histórica. Mas, para esquematizar didaticamente o evoluir do ideal dos
direitos alguns autores, como os pioneiros da expressão Vasak e Bobbio, falam de sucessivas gerações dos
mesmos39. Certamente que é uma terminologia discutível, uma vez que poder-se-ia entender que as gerações
são extintas a conseqüência do surgimento de outras, já que normalmente uma geração supera a outra.
Crítica bastante comum e que por este motivo alguns autores preferem a expressão dimensões de direitos
fundamentais40. Em sentido contrário Antonio-Enrique Pérez Luño é um dos teóricos que mais defendem as
gerações dos direitos. Para o professor Pérez Luño não significa que uma geração substitua a outra, muito
pelo contrário senão que em ocasiões o aparecimento de novos direitos traduzem exatamente o contrário:
são respostas às necessidades históricas; e outras vezes supõem redimensionamentos ou redefinições de
direitos anteriores para adaptá-los a novos contextos em que devem ser aplicados41. Da mesma forma o
professor Gregorio Peces-Barba reduz as críticas das gerações na alusão às linhas de evolução dos direitos
no sentido de que as mesmas não significam a superação de uma geração pela outra e que tal consideração
vem a ser muito didática42. Então se entendemos que assim acontece: uma geração não supera as outras, uma
vez que as anteriores seguem vivas e se integram com as novas, e que não existe de forma alguma hierarquia
entre esses grupos de direitos fundamentais43, existe sim uma integração das gerações, dimensões como
querem alguns ou grupos de direitos fundamentais (teoria integral dos direitos fundamentais)44. Seguindo a
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visão do professor Pérez Luño diríamos então que estamos, no caso das demandas transnacionais, diante da
terceira geração dos direitos45.

Assim desta feita como os direitos das duas gerações anteriores respondem a valores consagrados
como a liberdade e a igualdade, a partir da formulação de uma síntese da democrática liberdade igualitária
podemos afirmar que os direitos de terceira geração têm seu fundamento no valor solidariedade. Uma
solidariedade, que é a forma contemporânea de entender a fraternidade da trilogia da Revolução Francesa.
Nas palavras do professor Gregorio Peces-Barba ditos conteúdos que compõe os direitos de terceira geração
se formam em nossa era através de três grandes contribuições do ponto de vista ético e político que são as
sucessivas ideologias liberal, democrática e socialista46.

Como já foi dito, o primeiro direito fundamental especificado quanto ao conteúdo é a questão da paz
que está na base mesmo do surgimento do Direito Natural Racionalista. Os principais documentos
internacionais sobre o discutido direito à paz47, traduzidos sobretudo na intenção de evitar as guerras como a
Carta da ONU, assim como todo o processo de internacionalização dos direitos são fruto do “nunca mais” à
barbárie nazi-fascista que provocou a Segunda Guerra Mundial. Alguns teóricos rechaçam o direito à paz
como um direito humano afirmando que o uso da guerra é de fundamental importância para a manifestação
da paz e a defesa dos próprios direitos fundamentais; como exemplo, o professor Peces-Barba segue esse
entendimento48. Outros, os pacifistas, defendem a existência de um direito à paz dentro da perspectiva de
um mundo sem armas e conseqüentemente menos violento. Entre estes últimos destacamos os pacifistas
institucionais na linha de Luigi Ferrajoli49 – evidentemente que não se trata de mais um pacifismo do tipo
absoluto e utópico de um mundo sem armas habitado somente por pessoas boazinhas50 –. O pacifismo
institucional entende o direito como ferramenta crítica contra a guerra e rechaça absolutamente a solução
das controvérsias pela violência. Dito pacifismo advoga por um direito penal internacional mínimo e por
um constitucionalismo global que proíba e puna a guerra e milita em um movimento contra a normalização
constitucional da guerra fundamentado na oposição substancial entre Direito e guerra, uma vez que dita
postura classifica os conflitos bélicos de ilegais51.

Nossa posição pacifista segue a linha de Ferrajoli, ademais dos conceitos e reflexões do jusfilósofo
italiano devemos da mesma maneira ter em consideração a questão de que uso dos direitos humanos contra
os próprios direitos humanos52, assunto de suma importância na reflexão dos Direito Internacional dos
Direitos Humanos de nossa era, e que ajudará na argumentação e fundamentação de um direito à paz em um
mundo sem armas, ou sendo realista com menos armas, mas que deve tratar aos intolerantes com a
intolerância das armas a partir de tribunais penais internacionalizados ou mesmo de vários tribunais penais
regionais ou transnacionalizados. A responsabilidade por crimes de guerra, crimes de lesa humanidade e
todos os demais tipos penais internacionais classificados pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal
Internacional53 não devem estar sujeitos somente às cortes nacionais como querem os países que
sistematicamente violam as normas internacionais de direitos humanos e de direito internacional
humanitário54.

O tema do direito à paz é pouco tratado pela doutrina, como argumenta Maria Eugenia Rodríguez
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Palop55. De todas as maneira a partir das reivindicações pacifista é um tema a ser aprofundado, ainda mais
que no pós-guerra chegamos ao absurdo da proliferação das armas nucleares com as quais podemos
simplesmente fazer com que todo o planeta seja destituído ou que se transforme em um imenso cemitério56.
Dita questão, conjuntamente com o uso dos direitos humanos contra os direitos humanos, nos leva ao que o
professor Pérez Luño ensina sobre a avançada tecnologia faz como o giro copérnico nas relações inter-
humanas também com relação ao direito à paz, uma vez que a potencialidade das modernas tecnologias da
informação permitem, pela primeira vez, estabelecer formas de comunicação a escala planetária57. Segue o
professor de Sevilha: “Isso possibilitou que se adquirirá uma consciência universal dos perigos mais
imediatos e terríveis que ameaçam a sobrevivência da espécie humana”58. Daí que a temática da paz tenha
adquirido um inquestionável protagonismo no sistema de necessidades insatisfeitas dos homens e dos povos
dos anos de nossa era, e que a temática entranhe uma imediata projeção como direitos fundamentais59.

 

A segunda questão do processo de especificação é a relativa aos direitos relativos ao meio ambiente,
que expressam a necessidade de uma solidariedade não somente com nossos contemporâneos, senão que
também com relação às futuras gerações para evidentemente evitar a tragédia que seria deixar o legado de
um mundo deteriorado e inabitável por motivos de uma absurda contaminação do planeta e de uma egoísta
exploração abusiva dos recursos naturais. É a questão transnacional por excelência, e é uma questão mais
que urgente de todas, pois sem o planeta, nossa casa, não poderemos viver, evidentemente que é uma
questão urgentíssima. Também é a questão difusa por excelência: o uso irracional de um recurso natural,
como água, por exemplo, poderá privar até as futuras gerações de este bem natural fundamental. A causa da
proteção do meio ambiente, sua reivindicação e sua transformação na mentalidade do ser humano e nos
meio produtivos, certamente é a mais imprescindível questão transnacional uma vez que o futuro da raça
humana poderá ser sua extinção com a destruição dos elementos que mantém o equilíbrio da natureza. A
consciência que fazemos parte da natureza é de fundamental importância, a mudança de mentalidade aqui é
vital para toda a raça humana.

Destacam-se algumas características de suma importância do direito ambiental, segundo Martín
Mateo60: 1. O direito ambiental tem um caráter sistemático, fundamentado em um substrato ecológico, a sua
vez voltados na direção da defesa da biodiversidade. É então um ramo do Direito independente que
compreende uma percepção global da natureza, como na Alemanha deveria ser utilizada a expressão Direito
ecológico; 2. Possui uma espacialidade singular, devido a que abarca questões globais, questões difusas
como foi visto, e por isso o campo de atuação perpassa o mero Estado nacional, sendo questão sumamente
transnacional ou internacional. Essa é sua principal característica, sua principal razão de existência sem
prejuízo de outras normas nacionais ou territoriais. 3. Cada vez mais se externa sua ênfase preventiva diante
do aspecto retributivo das infrações ambientais. Desta maneira cada vez mais uma maior ênfase se dá às
medidas garantistas e preventivas que evitem as possíveis ou futuras agressões, por motivo de que tais
agressões ao entorno podem ter um custo irreparável a valores imensuráveis como a própria vida humana ou
o ecossistema circundante. A idéia de danos irreversíveis deve superar a mera quantificação em dinheiro que
o Direito possa determinar como indenização. Trata-se, portanto, de um novo ramo independente do Direito;
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um direito difuso e que deve ter um acentuado caráter educativo para ser preventivo; um direito de
solidariedade, de conscientização solidária, que requer uma mudança de mentalidade.

Uma questão tratada desde o plano internacional, mas que deveria ser reforçada desde o plano do
Direito transnacional, os efeitos dos danos ao meio ambiente são a melhor explicação do que venha a ser
uma questão difusa, transfronteiriça e transnacional, já que a destruição do meio ambiente não se detém nas
fronteiras do país que originou a mesma. Os exemplos são muitos como um acidente nuclear como o de
Chernobyl, a poluição de um rio que passa em vários países, a contaminação do mar que banha diversas
regiões etc. Alguns exemplos atuais e urgentes: a questão da bacia do Amazonas, sua exploração e seu
entorno, somente pode ter um tratamento transnacional pelos países que compõe essa importante área do
planeta. Ou mesmo o desastre ambiental do Mar de Aral, situado na fronteira entre o Uzbequistão e o
Cazaquistão, certamente uma das maiores catástrofes ecológicas de todo os tempos quando o mar interno
perdeu nos últimos 40 anos 80% de sua área. O exemplo recente do problema ecológico que pode provocar
a instalação de uma grande fábrica de celulose no Rio Uruguai do lado uruguaio, na cidade de Fray Bentos,
certamente que é um problema transnacional que deveria ter levado em conta todo o entorno e o lado
argentino também. Não cabe dúvida que estas são todas questões ambientais transnacionais.

A convicção de que a vida convencional do cidadão contemporâneo ocidental e o seu consumo exagerado
de bens industrializados levarão a uma deterioração mais rápida da natureza juntamente com o modelo de
desenvolvimento proposto pelo capitalismo dos paises mais industrializados e agora inserido em países
emergentes superpopulosos como a China e a Índia, por exemplo, levarão da mesma forma a uma destruição
sem precedentes e infelizmente cada vez mais rapidamente. Todas questões urgentíssimas e de impossível
resolução nos parâmetros do atual Direito nacional por se tratarem de questões transindividuais, difusas,
transfronteriças e transnacionais.

 

A seguinte questão do direito ao desenvolvimento está amplamente vinculada com a duas questões
anteriores já que polemiza com o paradigma de modelo de desenvolvimento seguido pelos paises mais ricos
e que está sendo seguido pelos paises subdesenvolvidos e emergentes. O direito ao desenvolvimento dos
povos é um direito um pouco esquecido pela doutrina, mas se trata de um tema fundamental para o futuro da
humanidade e do planeta. Algumas questões estão radicalmente relacionadas como a da imigração
econômica dos povos mais pobres ao ocidente, a da paz, a da sustentação de um meio ambiente nos países
periféricos, etc.

Estão na raiz do direito ao desenvolvimento os valores de fraternidade/solidariedade e de igualdade, e supõe
em certo modo uma aplicação aos povos no mesmo sentido que tem aos indivíduos os direitos econômicos,
sociais e culturais61. Seu principal argumento é o que na comunidade de nações se devem generalizar as
liberdades e a democracia, tanto nas suas relações como no interior dos países. O direito ao
desenvolvimento internamente se traduz em direitos sociais vistos desde uma perspectiva global e são os
direitos sociais como a uma vida digna, a uma moradia descente, a uma saúde pública, à previdência social,
à educação, etc. É o chamado direito coletivo de povos e nações e que por culpa da pobreza, da ignorância,
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da imigração econômica para os países mais ricos, das guerras por motivos algumas vez étnicos ou por
outros tipos de intolerâncias radicais que levam a genocídios e matanças sem precedentes, da exploração
econômica de forma primitiva da natureza que leva a um deterioro das últimas reservas que o planeta
possui, etc., certamente é um direito difuso, transfronteiriço e por isso uma questão de direito transnacional.

Trata-se de um típico tema da época da guerra fria, da dicotomia entre países ricos e pobres, e que foi
positivado como direitos humanos a partir dos Pactos Internacionais de Direitos Humanos, uma vez que
tanto no Pacto de Direitos Civis e Políticos como no Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais está
previsto no artigo 1º de ambos pactos como conseqüência do direito à autodeterminação dos povos.
Também são muito bem definidos na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento aprovada pela
Resolução n.41/128 da Assembléia Geral das Nações Unidades, em Paris, em 4 de dezembro de 1986: “O
direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável em virtude do qual toda pessoa humana e todos
os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, a ele
contribuir e dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser
plenamente realizados” (artigo 1º)62. E trazido à tona novamente com a Declaração e Programa de Ação de
Viena de 1993 (pontos 1.9, 1.10 e 1.11). Ainda que não devemos excluir os esforços da Comunidade
Internacional, da mesma maneira pensamos como o professor Peces-Barba quando argumenta que o direito
ao desenvolvimento tem problemas teóricos no que diz respeito aos seus titulares63, mas que estas
dificuldades seriam superados se consideramos a possibilidade de um Direito transnacionalizado e com uma
nova visão da titularidade especificada dos direitos humanos.

De todas as formas, não resta dúvida que para o bem da humanidade algo deve ser mudado. O
conceito de desenvolvimento sustentável talvez seja uma das grandes falácias de nossa era que certamente
nos passará uma conta de destruição da natureza no futuro. Certamente que um mundo melhor é possível,
citando aqui propositalmente o lema dos seguidos Fóruns Sociais, outros modelos de desenvolvimento são
possíveis, e este paradigma deve ser procurado com o emprenho de toda a Comunidade Internacional.

 

5. Fundamentação do fenômeno da transnacionalidade.

Para caracterizar a necessidade de transnacionalização dos direitos fundamentais de terceira geração,
faz-se necessário reflexionar sobre os seguintes aspectos: o objeto de proteção do direito transnacional; o
fundamento moral da transnacionalização; o espaço político e jurídico a ser matizada a transnacionalização.

 

O objeto de proteção seriam os anteriormente vistos direitos de terceira geração (resultantes do
processo de especificação), as demandas transnacionais a serem protegidas seriam interesses coletivos e
difusos e não somente os estritamente individuais, como querem os defensores de uma estrita globalização
econômica de cunho neoliberal64. A definição dos interesses coletivos a serem considerados como objetos a
serem protegidos exige, sem nenhuma dúvida, certas condições que permitam que sua acepção seja
verdadeiramente racional e fundamentada e por isso confiável. Necessariamente deve tratar-se de temas
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universalizáveis, evidentemente de interesse de toda a humanidade, pelo tal devem estar excluídos interesses
privados de uma classe privilegiada ou a imposição de simples interesses estratégicos das mesmas que por
definição não podem ser universalizáveis por se apresentarem incompatíveis com a questão da igualdade
perante a lei. Deve ser superado o esquema público/privado e, ainda que a primeira vista pareça
contraditório, deve-se dar a imposição incondicionada do individuo sobre a comunidade65 e do interesse
público sobre o privado (princípio republicano)66.

 

Uma vez que o fundamento e o valor guia dos direitos fundamentais de primeira geração é a
liberdade, assim como o valor guia igualdade é o fundamento para os direitos de signo econômico, social e
cultural, os direitos de terceira geração têm como principal valor de referência e fundamento a
contemporânea idéia de solidariedade, que deriva da moderna idéia de fraternidade.

O fundamento moral da transnacionalização do direito seria então a solidariedade que, entendida em
um sentido lato sensu exigirá a superação do sentimento de etnocentrismo67, inerente à formação do Estado
nacional moderno (típico do Estado imperalista-canalha na concepção de Danilo Zolo, Ernesto Garzón
Valdés, Immanuel Wallerstein, Joaquín Herrerra Flores e Jacques Deriva68), ou seja, a ampliação da noção
de sociedade e de nação e a inclusão do círculo do pronome nós aos que antes se considerava eles (na
concepção de Jürgen Habermas69). Dito de outra forma: a superação da dicotomia nós/eles, sobretudo da
dialética amigo/inimigo, e das perspectivas antropológicas que vêm ao homem como um ser isolado que não
pode ou que não deve estabelecer laços de união com seu entorno. Fundamental é a questão da solidariedade
para a superação do trauma da sociedade hobbesiana (o homem é o lobo do homem) e ao tratar-se de
substituir esta visão pela de um homem inserido em uma comunidade transnacional, ciente de dificuldades
comuns a todos, questões estas inevitavelmente difusas, e por isso aberta ao debate. Certamente que na
sociedade transnacionalizada existem muitos interesses em comum de chegar a um acordo, de preferência a
um consenso, sobre problemas a que todos afetam. Estes problemas seriam as demandas de
transnacionalização do direito: como o problema das guerras, da destruição do planeta seja pela corrida
armamentista desenfreada (como exemplo a questão das tecnologias nucleares agora em mãos de diversos
países), ou pela degradação do meio ambiente, que como se sabe que cada dia se agrava mais e mais.
Ademais do problema do direito dos consumidores, assim como a regulação e proteção dos direitos dos
trabalhadores, em uma economia globalizada, etc.70.

Evidentemente que ao tratar-se de questões como as do parágrafo anterior deve-se ter em conta a
prolixa obra de Jürgen Habermas, dita obra deve ser objeto de estudo aprofundado para traçar os rumos de
uma efetiva transnacionalização do direito. Habermas expôs em um grande número de trabalhos os
pressupostos do discurso da superação da dialética do amigo/inimigo com a universalidade dos princípios
republicanos e das perspectivas antropológicas da construção de nossa era71. Exatamente, na linha do
pensamento habermasiano, a cultura da solidariedade exigirá a superação das estruturas de dominação e sua
substituição se deve dar por estruturas de cooperação, ou seja, por um Direito transnacional.
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Quanto ao espaço político e jurídico necessário para a articulação das demandas transnacionais, estas
exigiram uma certa forma de republicanismo, que se apoiaria em modelos educativos muito concretos e, que
em alguma medida, traria uma maior implicação do cidadão em assuntos políticos. Cada vez mais
assistimos um afastamento do cidadão aos centros de decisões, ou seja, cada vez mais um individualismo
egoísta toma conta da vida de todos e a cidadania que fica sem verdadeiros representantes.

Evidentemente que a questão da educação do cidadão está intimamente conectada com a questão da
participação do mesmo em dito espaço público. Somente um cidadão educado poderá se interessar pelos
assuntos de sua comunidade e das demais comunidades conectadas a uma determinada demanda comum.
Uma educação que invista no aprendizado dos direitos fundamentais e da cidadania, que desenvolva o
argumento a favor dos direitos de todos, dos direitos de cidadania e que considere o dialogo como forma de
resolver os conflitos. Conhecer, estudar os processos que levam aos conflitos e a violação de direitos
fundamentais de primeira, segunda e terceira geração, certamente é mais do que aprender a solucioná-los,
uma vez que o conhecimento é o primeiro e certeiro passo para prevenir e assim criar condições para
posteriormente, com conhecimento de causa, solucionar as referidas demandas.

Uma questão a ser matizada é que a transnacionalização não poderia, em nenhuma hipótese, isolar
ainda mais o cidadão dos centros de poder, pelo contrário, caberá reforçar sua participação e a garantia de
seus interesses e direitos fundamentais, isso se daria através da chamada democracia participativa, como
vemos hoje em dia no seio da União Européia. Ademais, não seria a total superação do Estado nacional, mas
sim sua abertura para a resolução de problemas comuns inerentes a toda a família humana. Uma vez que não
podemos mais pretender a superação de problemas globais e difusos de forma individual.

Então como republicanismo pode-se entender, em nossa opinião, como a vinculação de uma democracia
participativa que ampliaria seu espaço de reflexão, debate e deliberação e que permitiria uma maior e
melhor comunicação entre a política institucionalizada e a não institucionalizada. A denominada democracia
representativa, que corresponde (ainda!) ao esquema liberal, e a sua via canalizada a partir dos partidos
políticos, tem-se demonstrado ser absurdamente insuficiente para absorver as questões realmente de
interesse público (interesse dos representados) e o complexo contexto de suas demandas. A crise da
democracia representativa, nos moldes tradicionais como a brasileira, não é e nem deve ser considerada a
crise da democracia, pois infelizmente a falta de credibilidade do sistema representativo trás como
conseqüência o descrédito e a falta de interesse da grande maioria população e conseqüentemente leva ao
distanciamento da tomada de decisões de uma ampla parte da população, em beneficio é claro de uma
minoria oportunista.

A única saída seria a superação de modelos educativos atuais e a inclusão das discussões de questões
relacionadas com os direitos fundamentais e cidadania no dia-a-dia da sala de aula e também sua inclusão na
mídia em todos os níveis. Também a mídia e os escusos interesses que defende tem a sua parcela de culpa
pela não efetividade dos direitos fundamentais em uma sociedade como a brasileira, isso certamente se deve
à sua falta de compromisso com a ética e com a verdade sintetizados numa verdadeira banalidade do mal
dos meios de comunicação para aqui citar o dizer de Hannah Arendt72. A alusão à clássica autora nos faz

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6749



justamente recordar as interessantes críticas de Joaquin Herrera73 no sentido de que em nossa sociedade
valoriza o holocausto ocorrida na Segunda Guerra mundial, certamente que corretamente, mas se esquece da
maldade e dos outros holocaustos mais recentes e de nossa atual sociedade, dando uma perversa idéia de
que vivemos em uma sociedade quase perfeita e sem maldade, traduzindo-se assim a tendência de diminuir
os problemas dos outros, dos excluídos e dos países periféricos, pelas classes dominantes e pelos países
centrais74.

Com a transnacionalização dos direitos fundamentais o compromisso de um país periférico passaria a ser
com toda a comunidade transnacional a que pertence, e não mais somente com o seu (des)enganado povo.
Seria uma aposta para diminuir o problema de constitucionalização do faz de conta dos direitos
fundamentais, problema tão bem explicado por Marcelo Neves na tese do livro A Constitucionalização
simbólica75, e irreverentemente sintetizada como as promessas (a constitucionalização dos direitos
fundamentais) do amante (o Estado) à suposta amada (representada pelo povo) na interessante explicação do
professor Luís Alberto Warat sobre o exercício da atividade jurisdicional do Estado nacional com relação à
aplicação das regras jurídicas relativas aos direitos fundamentais previstos na Constituição: “(...) como
promessas de amor, aquelas que os amantes formulam quando sabem que não poderão cumpri-las”76.

Noberto Bobbio em um de seus escritos mais inspirados e adiantados ao seu tempo, como o próprio título
prevê, O futuro da democracia77, apresentava os problemas e as dicotomias que a democracia enfrentava e
que viria a enfrentar no futuro: os interesses particulares contra o bem de todos (exemplo dos nossos dias: a
pouca valorização atual do princípio republicano); o governo das elites contra o governo do povo (idem); a
ausência de um espaço público de debate e de uma genuína participação popular (a apatia cidadã e a atual
crise de representatividade de nossos parlamentos); o cidadão insuficientemente formado (a péssima
educação atual da maioria da população); e entre outras questões a persistente ingovernabilidade das
democracias (o abuso das medidas provisórias em nosso sistema). Diante do panorama aludido, Bobbio
apontava algumas linhas básicas para uma renovação da democracia com uma efetiva participação cidadã:
renovação da sociedade mediante um livre debate de idéias; uma mudança de mentalidade a favor dos ideais
de direitos humanos; mudança de valores a favor da não violência, da tolerância e do ideal de fraternidade.
Em todos os casos dentro do sistema fechado dos Estados Nacionais vemos que os Estados estão passando,
mesmos os sistemas democráticos, por problemas gravíssimos comuns a todos como a corrupção, a
dominação das elites e de seus interesses, a infidelidade aos seus ideais mesmo a falta de ideologias por
parte dos partidos políticos e a conseqüente apatia política cidadã e por fim o aumento das desigualdades
sociais.

Os novos direitos fundamentais se encontram conectados entre si exatamente por sua incidencia
universal na vida de todos os homens e exigem para sua realização a comunidade de esforços e sobretudo
responsabilidades de todo o planeta78.

Certamente que com o objeto de proteção bem localizado e os objetivos bem claros da sociedade
transnacionalizada, assim como bem entendida a fundamentação teórica da transnacionalização, e uma
conseqüente abertura de espaços políticos para o debate, o resultado será uma boa regulação do Direito
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Transnacional.

 

6. Considerações finais.

O processo de internacionalização tradicional dos direitos humanos, a partir da criação dos sistemas
internacionais de proteção dos direitos humanos – universal: ONU e regionais: OEA e Conselho de Europa
– não têm se mostrado suficientes para a proteção dos direitos fundamentais de primeira e segunda geração e
nem o serão para questões mais complexas como os de terceira geração. Fica então evidente a necessidade
de criação de um espaço transnacional para que a Comunidade Internacional possa proteger questões tão
urgentes para o ser humano como a paz entre as nações, a defesa do consumidor global, o meio ambiente
para a atual e as futuras gerações, o crime organizado internacionalmente e outras novíssimas questões
relacionadas com novas tecnologias como a biotecnologia – evolução da medicina – e o ciberespaço
mundial.

Os direitos fundamentais de terceira geração também são reivindicações dos mais débeis, quando
vemos que questões como a paz, o meio ambiente, o consumo, a proteção da criança e do adolescente, do
idoso etc., são mais débeis que os interesses econômicos das grandes corporações e dos Estados centrais.
Quando estão em jogo interesses econômicos dos mais poderosos sabemos que prevalecem quase sempre a
vontade dos de sempre. Como o vulnerável súdito do estado absoluto, como o desprotegido trabalhador no
estado liberal de direito do século XIX, o cidadão atual tem a necessidade de ver suas demandas fortalecidas
pela construção de um espaço transnacional que venha a proteger suas demandas mais recentes (“novos”
direitos).

A evidente crise da democracia e do Estado nacional leva a que devam ser pensadas novas possibilidades
para regular e renovar as questões de cidadania. A União Européia certamente é o exemplo de
transnacionalização que superou a questão puramente econômica e com respeito à decisão das maiorias e de
uma sublime invocação, consideração e respeito aos direitos fundamentais mudou o rumo de futuras
alianças transnacionais.

O fenômeno da transnacionalidade é mais bem caracterizado então como conseqüência do processo
de especificação. Como um fenômeno recente e que está interligado aos chamados “novos” direitos, novos
direitos fundamentais.
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mais positivos, com uma visível autoridade supranacional, tenha sido no marco do sistema de proteção do
Conselho de Europa, devido a que são sociedades mais homogêneas em sua cultura política e jurídica.

16 Para Carlos de Cabo Martín a solidariedade é um princípio básico do constitucionalismo do Estado
social como contraponto de que a insolidariedade é um suposto básico do constitucionalismo liberal. CABO
MARTÍN, Carlos de. Teoría Constitucional de la solidariedad. Madrid: Marcial Pons, 2006.
Respectivamente p. 45- 107 e p. 39-44.

17 AÑON ROIG, Maria José. Necesidades y Derechos. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales,
1994. p. 45.

18 Muito outros exemplos poderiam ser aludidos, como o clássico exemplo de uma guerra entre duas
nações, violação do pretendido por alguns doutrinadores “novo” direito à paz, certamente trata-se de um
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outro caso de violação de um direito humano difuso exatamente porque uma guerra entre dois países poderá
envolver outros países ou toda uma região ou mesmo a maioria dos países do globo terrestre e certamente
trará conseqüências a todo o planeta sejam estas humanitárias, econômicas e/ou até ambientais.

19 Segundo se sabe em um livro de 1956, o primeiro autor a falar em um Direito Transnacional
(Transnational Law) é o professor da Universidade de Colúmbia Philip C. Jessup. Conferir: JESSUP, Philip
C. Direito Transnacional. Rio de Janeiro: Ed. Fundo de Cultura, 1965.

20 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. A transnacionalidade e a emergência do Estado e do
Direito Transnacional. v. 14, n. 1, jan./jun. 2009, p. 5.

21 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. A transnacionalidade e a emergência do Estado e do
Direito Transnacional. p. 6.

22 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. A transnacionalidade e a emergência do Estado e do
Direito Transnacional. p. 6.

23 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La tercera generación de los derechos humanos . Cizur Menor:
Editorial Aranzadi, 2006. p. 28.

24 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La tercera generación de los derechos humanos. p. 29.

25 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. In: ______. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson
Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 62-63.

26 PECES-BARBA, Gregorio. Lecciones de Derechos Fundamentales. Madrid: Dykinson, 2004. p. 120.

27 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. p. 63.

28 Para o professor Antonio-Enrique Pérez Luño o que caracteriza o direito da pós-modernidade são as
questões que fazem parte de sua classifica de direitos fundamentais de terceira geração. PÉREZ LUÑO,
Antonio-Enrique. La tercera generación de los derechos humanos. p. 53.

29 Será o professor Florestan Fernandes quem melhor explicará as origens da Modernidade no Brasil: “(...)
a ordem escravocrata e senhorial não se abriu facilmente aos requisitos econômicos, sociais, culturais e
jurídico-político do capitalismo. Mesmo quando eles se incorporavam aos fundamentos legais daquela
ordem, eles estavam condenados à ineficácia ou a um entendimento parcial e flutuante, de acordo com as
conveniências econômicas dos estamentos senhoriais”. No mesmo sentido, segue o professor paulista “(...)
Aqui cumpre ressaltar, em especial, a estreita vinculação que se estabeleceu, geneticamente, entre
interesses e valores sociais substancialmente conservadores (ou em outras terminologias: particularistas
e elitistas) e a constituição da ordem social competitiva. Por suas raízes históricas, econômicas e políticas,
ela prendeu o presente ao passado como se fosse uma corrente de ferro. Se a competição ocorreu, em
um momento histórico, para acelerar a decadência e o colapso da sociedade de casta e estamentos, em outro
momento ela irá acorrentar a expansão do capitalismo a um privatismo tosco, rigidamente, particularista e,
fundamentalmente, autocrático, como se o ‘burguês moderno’ renascesse das cinzas do ‘senhor antigo’”.
FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: Ensaio de interpretação sociológica. São
Paulo: Zahar, 1975. Respectivamente p. 151 e p. 167-168 (grifo acrescentado).

30 FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3.ed., São Paulo:
Editora Globo, 2001.

31 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías: la ley del más débil. Tradução de Perfecto A. Ibáñes e
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Andréa Greppi. Madrid: Trotta, 1999.

32 PECES-BARBA, Gregorio. Lecciones de Derechos Fundamentales. p. 120-122.

33 PECES-BARBA, Gregorio. Lecciones de Derechos Fundamentales. p. 121.

34 PECES-BARBA, Gregorio. Lecciones de Derechos Fundamentales. p. 121.

35 PECES-BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. p. 181.

36 PECES-BARBA, Gregorio. Lecciones de Derechos Fundamentales. p. 121-122.

37? Como sabemos a União Européia atribui uma importância especial ao respeito pelos direitos humanos
com base nos artigos 6º, 7º e 13 do Tratado de Maastricht e de acordo com sua Carta dos Direitos
Fundamentais. O caso da República da Turquia é emblemático com relação ao tema dos direitos humanos
no seio da União Européia. Desde que a Turquia aspira fazer parte da organização continental tem obtido
sucessivas negativas da mesma. Os principais motivos alegados para não integração da Turquia na Europa
são as questões das violações dos direitos humanos no país, na repressão aos separatistas curdos e no
conflito da ilha de Chipre. Como tentativa de uma aproximação ao padrão europeu em questões de direitos
humanos o país tomou algumas providências, a se destacar: em 2002 aboliu a pena de morte; em 2004
aprovou um novo código penal que reprime a violência contras as mulheres e a tortura. Mesmo com todos
os esforços citados, entre outros na área econômica, a Turquia ainda não conseguiu convencer aos
especialistas da União Européia que o respeito aos direitos humanos fazem parte de uma prática diária de
sua sociedade. Pesa contra a Turquia além da questão curda, dos acontecimentos do Chipre e do não
reconhecimento do genocídio de armênios praticado pelo Império Turco-Otomano em 1915, o fato de que se
teme uma onda de emigração para a Europa Ocidental por parte de seus cidadãos depois de seu ingresso na
União Européia.

38 Por exemplo: o professor Wolkmer classifica as questões relativas à biotecnologia como direitos
humanos de quarta geração e o Direito à informática como de quinta geração. Ver: WOLKMER, Antônio
Carlos. Introdução aos fundamentos de uma Teoria Geral dos “novos” Direitos. In: _____; LEITE, José
Rubens Morato (orgs.).Os “novos” Direitos no Brasil: natureza e perspectiva. São Paulo: Saraiva, 2003. p.
1-30.

39 As três gerações estariam baseadas nos seus três fundamentos oriundos da Revolução Francesa:
liberdade, igualdade e fraternidade no sentido contemporâneo de solidariedade. Como foi visto as gerações
dos direitos fundamentais, dependendo do autor podem ser três, quatro ou até cinco. Como já ficou claro,
nossa preferência é pela divisão mais tradicional que em principio está exposta em três gerações nos moldes
da divisão apresentada originalmente por Karel Vasak, que foi quem criou o termo “gerações de direitos”
em 1979 (VASAK, Karel. Pour une troisième génération des droits de l’homme. In: SWINARSKI,
Chistophe (ed.). Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in honour
of Jean Pictet. Genève - The Hague: ICRC - M. Nijhoff, 1984, p. 837-839). Ditas gerações foram muito bem
complementadas por Norberto Bobbio (BOBBIO, Norberto. A era dos direitos, p. 5-7) e atualmente
excelentemente desenvolvidas e defendidas pelo professor Antonio-Enrique Pérez Luño (PEREZ LUÑO,
Antonio-Enrique. La tercera generación de los Derechos Humanos, p. 25-48).

40 Como o faz Ingo Sarlet, conferir: SARLET, Ingo Wolfgang. Eficácia dos Direitos Fundamentais. p.
38-60.

41 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Concepto e concepción de los derechos humanos. DOXA, Alicante-
Espanha, n. 4, 1987. p. 56.
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42 Assim explicava o professor espanhol em suas aulas. PECES-BARBA, Gregorio. Concepto y
fundamentación de los Derechos Humanos. Anotaciones de clases por alumnos del año académico 1988-
1989. Asignatura del Curso de Doctorado en el Programa de Derechos Fundamentales - Instituto de
Derechos Humanos – Universidad Complutense de Madrid.

43 Pensamos que melhor que as expressões gerações ou dimensões (como leciona Ingo Sarlet) seria melhor
utilizar a expressão grupos históricos de direitos fundamentais ou, ainda, somente grupos de direitos
fundamentais. Grupos estes resultantes das linhas de evolução dos direitos fundamentais e de seus
respectivos valores da trilogia da Revolução Francesa: processo de positivação – liberdade; processo de
generalização – igualdade; processo de especificação – fraternidade no sentido contemporâneo de
solidariedade.

44 Ver: GARCIA, Marcos Leite. Efetividade dos direitos fundamentais: notas a partir da visão integral de
Gregorio Peces-Barba. In: MARCELLINO JR. Julio Cesar; VALLE, Juliano Keller do. Reflexões da pós-
modernidade: Estado, Direito e Constituição. Florianópolis: Conceito, 2008. p. 189-209.

45 PEREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La tercera generación de los Derechos Humanos, p. 25-48.

46 PECES-BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. p. 113-144.

47 Encontramos em María Eugenia Rodríguez Palop uma bela definição do directo à paz: “El derecho a la
paz podría suponer el derecho de un Estado (entendido, en sentido moral, como el derecho de todos y cada
uno de sus ciudadanos) a no ser agredido violentamente por otros y, quizás también, el derecho frente al
Estado de requerir la adopción de una política lícita mediante la cual no se ponga en peligro o se violen los
derechos de terceras personas existentes o posibles y, en concreto, el de objeción de conciencia al servicio
militar (aunque este último caso se canaliza por medio del ejercicio de las libertades civiles y se configure
como un derecho de primera generación)”. RODRÍGUEZ PALOP, María Eugenia. La nueva generación
de derechos humanos: origen y justificación. Madrid: Dykinson, 2002. p. 110.

48 PECES-BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. p. 191-196.

49 Idéias expostas no livro: FERRAJOLI, Luigi. Razones jurídicas del pacifismo.  Edição e tradução
organizada por Gerardo Pisarello. Madrid: Trotta, 2004.

50 Sobre os diferentes tipos de pacifismos, assim como os diferentes tipos de belicismos, ver: RUIZ
MIGUEL, Alfonso. La justicia de la guerra y de la paz. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales,
1988. p. 81-119.

51 Grifados os conceitos teorizados por Ferrajoli. Sobre o tema ver: PISARELLO, Gerardo. Introducción: el
pacifismo militante de Luigi Ferrajoli. In: FERRAJOLI, Luigi. Razones jurídicas del pacifismo. Edição e
tradução organizada por Gerardo Pisarello. Madrid: Trotta, 2004. p. 11-24.

52 Sobre o uso dos direitos humanos contra os próprios direitos humanos, ver o interessante livro sobre o
assunto: ARCOS RAMIRÉZ, Federico. ¿Guerra en defensa de los derechos humanos? Problemas de
legitimidad en las intervenciones humanitarias. Madrid: Dykinson, 2002.

53 Os crimes tipificados pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional estão expostos em seu
artigo 5º e conceituados em seus artigos 6º, 7º e 8º. Estes são: o crime de genocídio; crimes contra
humanidade; crimes de guerra e o crime de agressão. Ver: PINTO, Antonio Luis de Toledo; et. al. (Col.)
Legislação de Direito Internacional. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 544-599.
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54 Sobre o interessante tema do Direito Internacional Humanitário, regras humanitárias que devem ser
obedecidas em caso de guerras declaradas – previstas sobre tudo nas Convenções de Genebra de 1948 (que
trata da defesa dos não-combatentes: populações civis, feridos e enfermos e prisioneiros de guerra) –,
recomenda-se a seguinte obra: SOUSA, Mônica Teresa Costa. Direito Internacional Humanitário. 2.ed.
Curitiba: Juruá, 2007.

55 Ver nota 9 supra citada.

56 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La tercera generación de los derechos humanos. p. 29.

57 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La tercera generación de los derechos humanos. p. 29.

58 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La tercera generación de los derechos humanos. p. 29.

59 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La tercera generación de los derechos humanos. p. 29.

60 MARTÍN MATEO, Ramón. Tratado de Derecho Ambiental. Vol. I. Madrid: Trivium, 1991. p. 45.

61 PECES-BARBA, Gregorio. Lecciones de Derechos Fundamentales. p. 125.

62 PINTO, Antonio Luis de Toledo; et. al. (Col.) Legislação de Direito Internacional. São Paulo: Saraiva,
2008. p. 481-484.

63 PECES-BARBA, Gregorio. Lecciones de Derechos Fundamentales. p. 125-126.

64 Sobre o tema do fenômeno da globalização neoliberal, o seguinte texto de Boaventura de Sousa Santos é
muito elucidador: SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos de globalização. In: ______ (org.). A
Globalização e as ciências sociais. São Paulo: Cortez, 2002. p. 25-102. Da mesma maneira também é
interessante: BECK, Urich. ¿Que es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la
globalización. Tradução de B. Moreno e M. R. Borrás. Barcelona: Paidós, 1998.

65 RODRIGUES PALOP, Maria Eugenia. Los intereses colectivos en el discurso de los derechos humanos.
In: ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier (ed.). Una discussion sobre derechos colectivos. Madrid:
Dykinson, 2001. p. 271-287.

66 Sobre a questão do princípio republicano veja-se: CRUZ, Paulo Márcio; SCHMITZ, Sérgio Antonio.
Sobre o princípio republicano. Revista Novos Estudos Jurídicos. Itajaí, v. 13, n. 1, p. 43-54, jan./jun. 2008.

67 Etnocentrismo: “Neologismo formado a partir da expressão grega éthnos (raça) e da latina centrum
(centro). Tendência dos indivíduos a tomar sua própria cultura como superior e como centro, modelo de
referência e norma. Rechaça, por tanto, a diversidade cultural”. RUSS, Jacqueline. Léxico de Filosofía:
Dictionnarie de Philosofie. Madrid: Akal, 1999. p. 141. Duas outras definições de etnocentrismo: 1).
“Rechaço a admitir o fato mesmo da diversidade cultural; prefere-se expulsar fora da cultura, ao âmbito da
natureza, tudo que não se conforma à norma baixo a qual se vive”. LÉVI-STRAUSS, Claude. Le Racisme
de l’homme. Paris: Unesco/Gallimard, p. 246. Apud: RUSS, Jacqueline. Léxico de Filosofía: Dictionnarie
de Philosofie. p. 141. 2). Etnocentrismo: (...) tentativa de situar no centro do universo – e considerar como a
medida de qualquer valor – o próprio grupo étnico”. MORIN, Edgar. Philosopher. Paris: Ed. Fayard, p. 41.
Apud: RUSS, Jacqueline. Léxico de Filosofía: Dictionnarie de Philosofie. p. 141 (Traduções livres do
autor).

68 Um bom estudo sobre a maldade estatal poderia ser feito a partir dos respectivos livros dos autores
citados, ver: ZOLO, Danilo. Justicia de los vencedores: De Nüremberg a Bagdá. Madrid: Trotta, 2007;
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GARZÓN VALDÉS. Ernesto. Calamidades.  Barcelona: Gedisa, 2004; WALLERSTEIN. Immanuel. O
universalismo Europeu: a retórica do poder. São Paulo: Boitempo, 2007; HERRERA FLORES, Joaquín.
Los derechos humanos como productos culturales: crítica del humanismo abstracto. Madrid: Catarata,
2005. DERRIDA, Jacques. Canallas: dos ensayos sobre la razón. Tradução de Cristina Peretti. Madrid:
Trotta, 2005.

69 Ver: HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002.

70 Sobre o valor da solidariedade incluindo também direitos sociais, ver: CABO MARTÍN, Carlos de.
Teoría Constitucional de la solidariedad. p. 45- 107.

71 Por exemplo: HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. Tradução de
George Sperber e Paulo Astor Soethe. São Paulo: Loyola, 2002; e ________. Direito e democracia: entre
faticidade e validade. Volumes I e II. Tradução de Flavio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1997.

72 Ver: ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. Tradução de José Rubens Siqueira.
São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
73 HERRERA FLORES, Joaquín. Los derechos humanos como productos culturales. p. 67.

74 “Desde que las bombas de Hiroshima y Nagasaki dieron fin a la segunda guerra mundial se han calculado
que la humanidad ha sufrido más de ciento y treinta guerras (dados de 1983) (…), cuyo resultado en muertos
se cuenta por millones (…)”. RUIZ MIGUEL, Alfonso. La justicia de la guerra y de la paz. p. 47.

75 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
76 WARAT, Luis Alberto. Apresentação fora das rotinas. In: ROSA, Alexandre Morais da. Garantismo
jurídico e controle de constitucionalidade material. Florianópolis: Habitus, 2002. p. 13.

77 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. 7.ed. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo:
Paz e Terra, 2000.

78 PEREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La tercera generación de los Derechos Humanos, p. 34-35.
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REFLEXÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DO DIREITO ANIMAL NO BRASIL: O IMPÉRIO
ANTROPOCENTRICO DAS LEIS

REFLECTIONS ABOUT THE EXISTENCE OF ANIMAL LAW IN BRAZIL: THE EMPIRE
ANTHROPOCENTRIC LAW

anarda pinheiro araujo
Natália Luiza Alves Martins

RESUMO
O presente artigo trata das correntes doutrinárias acerca do direito dos animais. Verificar-se-á qual dessas
correntes é aplicada no direito ambiental brasileiro; averiguando, ainda, se é possível cogitar a existência de
um direito dos animais no Brasil. Inicia-se o trabalho com uma análise do linear histórico do direito
ambiental até se chegar ao surgimento das teorias que são o objeto especifico da pesquisa. A preocupação
em analisar a existência de um suposto direito animal decorre dos inúmeros problemas envolvendo o meio
ambiente e a crescente preocupação com a preservação ambiental. Partindo dessa preocupação, em especial
no que diz respeito à conservação das espécies animais, buscou-se estudar se eles merecem ou não proteção
normativa e se referida proteção decorre de um “suposto” direito dos animais, ou se na realidade a proteção
existente tem como real finalidade à proteção humana. Durante a pesquisa, propõe-se, ainda, a aplicação de
uma hermenêutica abolicionista, como forma de efetivação do referido direito, analisando-se alguns
julgados sobre o tema. Através de pesquisas doutrinárias e bibliográficas, conclui-se que a o ordenamento
jurídico pátrio é estritamente antropocêntrico, no entanto, possui várias normas de proteção animal o que já
é uma melhoria. É preciso reconhecer que os animais merecem uma tutela jurídica especial, sendo esse
reconhecimento forma de efetivação do direito animal.
PALAVRAS-CHAVES: DIREITO AMBIENTAL. DIREITO DOS ANIMAIS. BIOCENTRISMO.
ANTROPOCENTRISMO.

ABSTRACT
This article discusses the current doctrinal about animal rights. It will check which of these currents is
applied to the Brazilian environmental law; looking into it, even if it is possible to contemplate the existence
of an animal rights in Brazil. Begins work with an analysis of linear history of environmental law until they
get to the emergence of theories that are the object of specific research. The concern in analyzing the
existence of an alleged animal rights stems from several problems involving the environment and growing
concern about environmental preservation. Based on this concern, particularly as regards the conservation of
animal species, we sought to study whether or not they deserve protection and regulatory protection that
stems from a "supposed" animal rights, or actually existing protection is to real purpose of human
protection. During the research, it is proposed also to apply a hermeneutic abolitionist, as a way of
realization of this right, by analyzing a few trial on the issue. Through research and doctrinal literature, it
appears that the native legal system is purely anthropocentric, however, has several rules for animal
protection which is already an improvement. It must be recognized that animals deserve special legal
protection, and this recognition means of realization of the right animal.
KEYWORDS: ENVIRONMENTAL LAW. ANIMAL LAW. BIOCENTRIC. ANTROPOCENTRIC.

Sumário: Introdução. 1 Tutela Normativa do Meio Ambiente 1.1 Surgimento do
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Direito ambiental: Breve histórico; 1.2 Conceito de Meio Ambiente; 1.3 O Meio
Ambiente como um direito constitucionalmente protegido; 2 Proteção Jurídica dos
animais; 2.1 As teorias: antropocentrismo versus biocentrismo; 2.2 A visão
antropocêntrica do direito ambiental brasileiro; 2.3 Breve análise jurisprudencial do
direito animal; 3 Hemernêutica abolicionista em prol da defesa animal; 4 Os animais
como sujeitos de direito. Conclusão.
Referências.                                                                   

 

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988, que ficou globalmente conhecida como a “Constituição Verde”,
recebeu esta nomenclatura por ser a primeira constituição no mundo a trazer em seu bojo um capítulo
próprio reservado ao meio ambiente. É cediço que a preocupação com a conservação do meio ambiente não
se trata apenas de mais uma questão ideológica, mas uma real necessidade. Contudo, apenas após a
ocorrência de fatos danosos ao meio ambiente e pelas quais a natureza tenta pedir ajuda, as pessoas
passaram a se preocupar e mostrar interesse em reverter esse triste quadro

 Apesar da preocupação ambiental ser um assunto atual e de extrema relevância, muitos outros
interesses são tidos como prioritários, entretanto, tais interesses, como por exemplo, o crescimento
econômico, via de regra, vão de encontro com a preservação ambiental. Por isso surgem dúvidas sobre o que
se deve fazer diante dessas contradições e o que deverá prevalecer, surgem questionamentos sobre o limite
que deve ser estabelecido entre respeitar os direitos e liberdades individuais e respeitar o meio ambiente.

A relevância que o direito ambiental vem galgando não se resume apenas aos cenários jurídicos, mas
sim em toda a sociedade. Essa crescente relevância é resultado de uma série de acontecimentos danosos que
ajudaram a despertar uma conscientização social acerca da realidade ambiental a qual vivemos.

 Devemos ter em mente que não podemos distinguir os direitos humanos dos direitos do meio
ambiente, ambos estão intrinsecamente ligados, o homem faz parte da natureza, sendo, portanto, ambos
direitos humanos. Desta forma, devem-se buscar meios eficazes para garantir a aplicabilidade das normas
protetoras do meio ambiente e garantir a eficácia do direito fundamental ao ambiente ecologicamente
equilibrado para as presentes e futuras gerações.

Felizmente chegamos a um estágio que a consciência ecológica não se limita mais a um seleto grupo
de indivíduos ou somente a políticas governamentais; trata-se, hoje, de uma preocupação generalizada
estando toda a sociedade civil voltada para busca de soluções que visem combater os diversos problemas
gerados pela falta de cuidado com a natureza. Embora tal preocupação alcance uma grande e crescente
parcela da população, a triste realidade é que a preocupação em preservação e recuperação do meio
ambiente se baseia única e exclusivamente, na necessidade de manutenção de condições naturais para
sobrevivência da vida humana, e não da preservação do meio ambiente por si só e pelo valor que este
possui. Conquanto pese o fato de o direito ambiental ser um direito humano, não se pode afirmar que sua
existência pauta-se somente na proteção da vida do homem.

Esse descaso com o meio ambiente se apresenta, e de maneira mais acentuada, com relação aos
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animais. São constantes as notícias de maus-tratos, sendo constantemente realizadas atitudes cruéis. Em sua
grande maioria tais atos são realizados por motivos banais ou simplesmente por práticas de “prazer”
humano, como é o caso das touradas, vaquejadas, rinhas de galo dentre outros. O egocentrismo humano
chegou ao ponto de permitir que diversas espécies animais estejam ameaçadas de extinção, havendo outras
que até mesmo já desapareceram da face da terra.

Sabe-se que a crise ambiental deu sucedâneo ao surgimento de diversas normas de cunho ambiental,
dentre essas as de defesa animal, entretanto, a realidade aponta para ineficácia de tais normas. No que
concerne ao Ordenamento jurídico brasileiro, pode-se dizer que dita ineficácia provém na inaplicabilidade
do que da inexistência de tais normas.

Deste modo buscou-se analisar a proteção jurídica animal e os fundamentos da mesma, verificando-se
a sua efetividade e a possibilidade de se afirmar a existência de ramo jurídico próprio destinado a defesa
animal.  Seguindo a mesma genealogia no que concerne ao direito dos animais, e através da
interdisciplinaridade característica do direito ambiental, buscou-se fazer um paralelo entre a interpretação
das normas ambientais, em especial as que tratam do direito animal, bem como a influência que a
hermenêutica jurídica poderá exercer na interpretação de referidas normas, suscitando uma possível
proteção ambiental. A hermenêutica jurídica como forte arcabouço de interpretação normativa deve servir
como instrumento de justiça, razão pela qual se buscou demonstrar que poderá a hermenêutica ser utilizada
como instrumento de libertação animal.

Portanto, em razão da necessidade de se buscar meios eficazes de proteção ambiental, e sendo a questão
relativa aos animais, extremamente necessária para o êxito daquela, além da relevância do ponto de vista
ético-juridico do tema, foi se buscou que analisar o Direito dos animais no contexto do ordenamento
jurídico brasileiro, verificando as teorias que o  permeiam e a forma como vem sendo aplicada no Brasil.

1           TUTELA NORMATIVA DO MEIO AMBIENTE

O meio ambiente, habitat natural da espécie humana e de diversas outras formas de vida, foi elevado a
bem de uso comum do povo pela Carta Política de 1988. A evolução dos Direitos do meio ambiente,
chegando-se a reservar capítulo próprio na Constituição da República visando à defesa de tais direitos,
revela uma realidade bastante triste e assustadora.

Diversos foram os motivos que levaram a sociedade a preocupar-se com a preservação e recuperação
ambiental, mas todos esses motivos remontam a uma só atitude: o descaso da humanidade com a natureza.
O crescimento econômico estimulado diuturnamente, em maiores e enormes proporções, decorrentes da
Revolução Industrial, pode ser considerado um dos maiores agentes causadores da “matança” ambiental.
Após a Revolução Industrial, com o crescimento das indústrias, aumento da produção em larga escala e do
consumo, e a conseqüente transformação do mundo em quase que completamente capitalista, a exploração
humana bateu seus recordes.

A evolução do Direito ambiental não se trata apenas de um simples progresso de um dos ramos da
ciência jurídica, mas da real necessidade de se ter um ramo do direito capaz de proteger efetivamente as
diversas formas de vida.
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1.1  SURGIMENTO DO DIREITO AMBIENTAL: BREVE HISTÓRICO

Diversos autores, em suas obras destinadas ao estudo do Direito ambiental, apontam as catástrofes
ambientais como agentes facilitadores do surgimento do Direito ambiental. De fato, os acontecimentos
naturais e as catástrofes serviram de fator de conscientização social, levando a coletividade a notar que era
preciso buscar formas de proteger bem como recuperar aquilo que já havia sido degradado.

A Revolução Industrial pode ser apontada como um ponto de referência para a escala evolutiva do
Direito ambiental foi neste período de extrema exploração ambiental, que a degradação chegou a seu ápice,
fazendo nascer, embora de maneira tímida, a consciência ecológica. Essa consciência ecológica tomou ares
de prática na defesa ambiental, ou seja, ela saiu da teoria, na qual vivia desde a antiguidade, para a prática,
passando a ser aplicada, inclusive através da atividade legislativa.

Em paralelo ao surgimento da consciência ecológica e dos meios alternativos de proteção, como os
pactos internacionais firmados, surgiram as normas ambientais protetoras do meio ambiente. Desta forma,
percebemos que as diversas situações envolvendo questões ambientais, realmente foram fontes do direito
ambiental, desde a antiguidade os fatores ambientais interferiram nas instituições jurídicas, de modo que o
direito ganhou uma nova roupagem com o surgimento do direito ambiental como novo ramo jurídico,
destinado a proteção de bens coletivos (MILARÉ, 2005, p.153). Sendo, portanto, uma evolução positiva na
luta em prol da natureza.

1.2 CONCEITO DE MEIO AMBIENTE

            Inicialmente, convém definirmos meio ambiente, para alguns autores, a terminologia seria
redundante, pois estaria utilizando palavras sinônimas e incidindo em um vício de linguagem (pleonasmo),
posto que “meio” define o centro de alguma coisa, aquilo que nos envolve, ou seja, “ambiente”, logo, a
palavra “ambiente” também estaria inserido o conceito de meio. José Afonso da Silva (2002, p.20) valendo-
se de argumentos de defesa na utilização do termo, salienta que:

O ambiente integra-se, realmente, de um conjunto de elementos naturais e culturais, cuja interação
constitui e condiciona o meio em que se vive. Daí porque a expressão 'meio ambiente' se manifesta mais
rica de sentido (conexão de valores) do que a simples palavra 'ambiente'. Esta exprime o conjunto de
elementos, aquela expressa o resultado da interação desses elementos.

Embora haja essa discussão de cunho doutrinário, o termo meio ambiente já se encontra consagrado
na legislação, doutrina e jurisprudência pátrias, sendo mais importante o estudo da delimitação do meio
ambiente ao invés da análise sobre a adequada utilização do termo. Neste sentido, Édis Milaré (2005, p.98),
apontando esta consagração da terminologia no direito brasileiro, diz que:

Não chega, pois, a ser redundante a expressão meio ambiente, embora no sentido vulgar a palavra
ambiente indique o lugar, o sítio, o recinto, o espaço que envolve os seres vivos e as coisas. De qualquer
forma, trata-se de expressão consagrada na linguagem portuguesa, pacificamente usada pela doutrina, lei
e jurisprudência de nosso país, que, amiúde, falam em meio ambiente, em vez de ambiente apenas.

A definição doutrinária de meio ambiente é pautada em uma visão técnica, utilizando critérios físico-
biológicos, sendo o meio ambiente, assim considerado, “a combinação de todas as coisas e fatores externos
ao indivíduo ou população de indivíduos em questão” (MILARÉ, 2005, p. 99), sendo esses fatores
constituídos dos seres bióticos e abióticos e suas interações, bem como segundo uma visão jurídica, na qual
o meio ambiente é constituído do patrimônio natural e das relações com e entre os seres vivos.
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 Partindo das visões acima expostas, Édis Milaré (2005, p.99), citando José Afonso da Silva, define
meio ambiente como “a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o
desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas”. Tal conceito abrange as diversas formas de
bens ambientais, sendo adequado à proteção efetiva do meio ambiente.

Contudo, tal conceito não é o legal esposado pelo Direito Brasileiro. A legislação pátria utilizou um
conceito restrito, inadequado, pois não abrange todos os bens que merecem a proteção jurídica.

  O meio ambiente é definido em nossa legislação pátria, através da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de
1981, que se limitou a definir o que vem a ser o meio ambiente natural, sendo por esta razão considerada
uma deficiência jurídica. Vejamos o conceito legal de meio ambiente, in verbis:

Art.3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I- meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

 A utilização deste conceito legal faz com que, erroneamente, tenha-se a idéia de que meio ambiente é
composto apenas do meio natural, entretanto, tal limitação é equivocada e acarreta uma diminuição da
abrangência da aplicabilidade das normas ambientais.

Portanto, percebemos que, na realidade, o meio ambiente não é composto apenas do meio natural, mas
é dividido em outros três grupos, composto pela meio ambiente natural, também conhecido por meio físico,
é aquele constituído pela atmosfera, pelos elementos da biosfera, pelas águas, pelo solo, pelo subsolo, pela
fauna e flora; o meio ambiente artificial, compreendido pelo espaço urbano construído, consistente no
conjunto de edificações (espaço urbano fechado) e pelos equipamentos públicos (espaço urbano aberto); o
meio ambiente cultural, constituído de bens de natureza material e imaterial; e o meio ambiente do trabalho, 
aquele onde as pessoas desempenham suas atividades laborais, sejam essas remuneradas ou não.

1.3  O MEIO AMBIENTE COMO UM DIREITO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO

         O ordenamento jurídico brasileiro ficou mundialmente conhecido por sempre se encontrar em

situação de vanguarda no que diz respeito à proteção do meio ambiente. Neste contexto, ele foi o primeiro

ordenamento jurídico a trazer em sua Constituição a defesa do Meio Ambiente, tendo reservado capítulo

próprio, elevando o bem ambiental a status de Direito Fundamental e, por esta razão, ficando conhecida

como “Constituição Verde”.

        A tutela ambiental normativa advém de longas datas, entretanto, apenas com a Constituição Federal

de 1988, essa proteção ambiental foi elevada à norma constitucional, fazendo com que tais direitos se

elevassem ao topo da pirâmide da ordem jurisdicional, ou seja, passando a ter status de normas

hierarquicamente superiores, de modo que as normas infraconstitucionais devem respeitá-las.

        A constitucionalização das normas ambientais foi um grande avanço, posto que proporcionou 
segurança jurídica em relação a proteção dos bens ambientais. Ao estabelecer que todos têm direito à vida,
sendo-lhes assegurado à sadia qualidade de vida, a Carta Magma eleva a proteção ambiental a status de
direito fundamental, de modo que normas infraconstitucionais não são mais capazes de suprimir tal
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proteção, pois, conforme dispõe o seu art.60 §4º, os direitos fundamentais constituem cláusulas pétreas,
portanto, imutáveis. Com o advento desta constitucionalização, o bem ambiental passou a ser considerado
um bem jurídico per se, ganhando autonomia dentro da ordem jurídica nacional.

A principal base normativa do Direito ambiental encontra-se no art.225 da CF/88, que dispõe:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-
lo e preserva- lo para as presentes e futuras gerações.

            No que pese o fato de a base estar contida no art.225, outras normas constitucionais também visam
proteger o meio ambiente de modo geral, tais como o art.5º, LXXIII; art.20, II; arts. 23 e 24, dentre outros.
Quanto à norma prevista no art.225 é válido tecer alguns comentários quanto à destinação de referida
norma. O legislador é claro ao dizer que cabe ao Estado e a coletividade o dever de preservação, contudo
não traz clara definição de quem os destinatários do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
quem seriam “todos”? Estariam ai inserido os animais? Essas são algumas das indagações as quais se tentou
responder nos tópicos seguintes.

2       PROTEÇÃO JURÍDICA DOS ANIMAIS

            Conforme visto, o conceito legal de meio ambiente consiste no “conjunto de condições, leis,
influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as
suas formas” (Art.3º, I, Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981), assim sendo, quando nos referimos a toda
forma de vida encontra-se explicito a norma jurídica de proteção animal, sendo claro a posição da fauna
como bem jurídico relevante, merecendo a proteção e o amparo das normas ambientais. Além da Lei que
institui a Política Nacional do Meio Ambiente, diversas outras normas tratam da proteção animal, porém,
convém analisar qual a fundamentação de dita proteção.

       Tanto no que concerne aos animais, como aos demais bens ambientais, embora haja uma vastidão de
normas constitucionais e infraconstitucionais com objetivo precípuo de defesa, essa proteção é falha e
diuturnamente verifica-se a ausência de efetivação da mesma. Contudo, a ineficácia da proteção ambiental
no Brasil carece mais pela falta de aplicabilidade das normas, do que a ausência das mesmas (EUFRÁSIO,
1990).

O estudo da proteção animal traz diversas dúvidas e contradições que merecem ser analisadas e
respondidas, daí a importância da hermenêutica jurídica. Estes questionamentos surgem em razão da
existência de correntes tendentes a afirmar a existência de um direito animal como ramo autônomo dentro
do direito ambiental, em contrapartida a teoria oposta afirma não existir direito animal.

Para responder questionamentos desta genealogia o Direito ambiental faz uso de uma de suas
características, a interdisciplinaridade, uma vez que precisa de outras disciplinas para estabelecer
determinados conceitos e parâmetros. No que diz respeito aos direitos dos animais, cabe as seguintes
indagações: o que seriam animais? Todos os animais merecem proteção jurídica? Essa proteção jurídica
deve ser igual para todas as espécies? Mas o que podemos entender por espécies?

A hermenêutica traz aqui uma grande contribuição para a definição dos conceitos, sendo ela uma forma
de “descortinar” incertezas.
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O conceito etimológico de animal (AURÉLIO, 1986, p.124) o define como: “animal. [Do lat. Animale]
S.m. 1. Ser vivo organizado dotado de sensibilidade e movimento (em oposição às plantas) 2. Qualquer
animal que não o homem, animal irracional. [...]”. Já a fauna é definida como um conjunto de animais
próprios de uma região ou de um período geológico (id, 1986, p.761).

A generalidade destes conceitos nos leva a crer que biologicamente falando toda forma de vida é
considerada animal, desde o cavalo e cachorros de estimação até um inseto, como as baratas, ou ainda as
bactérias. Embora cada animal, no sentido etimológico do termo, tenha um papel fundamental para
manutenção do equilíbrio ecológico, visto que cada espécie animal possui uma função determinada dentro
de um ecossistema, há necessidade de se definir até que ponto esses seres merecem receber direitos e
proteção jurídica e como essa proteção deve ser compreendida, aqui se assenta o papel da hermenêutica.

Não será mais possível comermos carnes? Não será mais possível o extermínio de baratas ou ratos? Se
a classificação animal for interpretada de maneira restrita verificar-se-á que todos são animais, mesmo os
insetos, répteis, dentro outros, merecem igual proteção jurídica. No entanto, o ordenamento jurídico deve ser
pautado por valores e critérios dentro da razoabilidade, de modo a adequar-se as necessidades da sociedade
que regulamenta.

Tratando sobre a conceituação de animais, e a textura aberta contida nas normas brasileiras Daniela
Braga Lourenço (2007, on-line) afirma que:

Por mais incrível que nos possa parecer, têm sido comuns os enfrentamentos judiciais acerca do alcance
do conceito jurídico de animal. A utilização da palavra "animal(is)", nas normas positivadas, ou nas
decisões judiciais, sofre a mesma disfunção empírica e conceitual daquela enfrentada no exemplo
acima11. A subsunção , ou seja, o processo por meio do qual os casos individuais se encaixam dentro de
um predicado factual da regra, torna-se muitas vezes complexa e de difícil solução. Conforme se
demonstrará, tratando-se de animais, a enorme disparidade conceitual existente pode ser facilmente
explicada pela arraigada mentalidade de diferenciação e hierarquização dos seres vivos.

Deixando a vertente de interpretação normativa e analisando-se à relação da sociedade para com o
trato dos animais, verifica-se que há uma forte cultura de que os animais devem servir aos homens, que por
serem evoluídos biologicamente, por serem animais racionais devem ser tidos como superiores a qualquer
outra espécie animal. Essa cultura leva a uma equivocada interpretação de que todas as formas de vida, com
exceção do ser humano, existem para proporcionar a este um bem estar durante a vida terrena.

A legislação brasileira é bastante vasta no que diz respeito à existência de normas protetoras do meio
ambiente, e quando nos referimos aos direitos animais em si, também podemos citar diversas normas
relativas ao assunto, como por exemplo: o Decreto-Lei n°221 de 28 de fevereiro de 1967, que regulamenta o
Código de Pesca; Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, conhecida por Lei de crimes ambientais, que
dentre seus capítulos possui capitulo próprio para a defesa da fauna; Lei nº. 5.197, de 03 de janeiro de 1967
que institui o Código de Pesca; Lei nº 7.173, de 14 de dezembro de 1983, que regulamenta o funcionamento
dos jardins zoológico; a recente Lei Auroca, Lei nº11.794, de 08 de outubro de 2008, que estabelece
procedimentos para uso científico de animais, dentre outras. Portanto, em relação à matéria legislativa, o
Brasil possui um forte aparato na defesa animal, entretanto, a motivação e a fundamentação dessas leis é que
faz surgir inúmeros questionamentos sobre a possibilidade de considerar-se a existência de um direito
animal.
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2.1 AS TEORIAS: ANTROPOCENTRISMO VERSUS BIOCENTRISMO

 Com relação à motivação das normas de proteção animal a doutrina pátria é divergente, havendo duas
correntes distintas.

Os adeptos da primeira corrente defendem que qualquer forma de vida merece proteção, devendo ser
respeitada. Essa corrente, conhecida por corrente biocêntrica, parte do pressuposto que os animais, por si só,
criação de um Deus maior, assim como nós humanos, também possuem direito à vida pelo simples fato de a
terem, não se justificando o sacrifício ou imposição de submissão de qualquer espécie em prol da raça
humana, portanto, para essa corrente os animais também são sujeitos de direito. Os biocentristas acreditam
na existência e autonomia de ramo próprio dentro do direito ambiental para defesa animal, ou seja, são a
favor da formulação do chamado direito dos animais. Os defensores da corrente oposta, a antropocêntrica,
acreditam que os animais são apenas objetos de direito e que as normas protetoras tem como objetivo a
proteção da espécie humana, real destinatária das normas. Dessa forma não há que se falar em direito dos
animais, mas tão somente no direito ambiental, que como instrumento de proteção da vida abrange a
proteção animal.

 Atualmente, no Brasil, a corrente com maior número de seguidores é a corrente antropocêntrica.
Demonstrando que nossa sociedade ainda possui um pensamento sociológico egocêntrico, de forma que
acredita-se haver superioridade dos seres humanos em relação aos animais não humanos. 

Dissertando sobre o tema o nobre ambientalista Edis Milaré (2005, p.86) leciona:

O antropocentrismo é uma concepção genérica que, em síntese, faz do homem o superior, ou seja, a
referência máxima e absoluta de valores (verdade, bem, destino último, norma última e definitiva e
etc.), de modo que ao redor desse “centro” gravitem todos os demais seres por força de um
determinismo fatal.

E ainda salienta que (2005, p.87) “a tradição judaico-cristã reforçou esta posição e suposta supremacia
absoluta e incontestável do ser humano sobre todos os demais seres.” Adepto da corrente antropocêntrica, o
doutrinador Celso Fiorrillo (2007, p. 124) defende seu posicionamento, declarando:

Os animais são bens sobre os quais incide a ação do homem. Com isso, deve-se frisar que animais e
vegetais não são sujeitos de direitos, porquanto a proteção do meio ambiente existe para favorecer o
próprio homem e somente por via reflexa para proteger as demais espécies. (grifos originais)

Arnaldo Vasconcelos (2006, p. 158), tratando das características da norma jurídica demonstra sua
posição antropocêntrica do direito ao afirmar que “Como os animais e as coisas não podem ser sujeitos de
direito, estão excluídos da relação”, concluindo que:

Entretanto, não há como falar-se em Direitos de animais e de coisas, porque eles não os têm por sua
própria natureza e condição. Ao homem é que cabe a obrigação de protegê-los: os animais, tratando-os
complacentemente, como criaturas de Deus; as coisas, pelo valor de estimação ou patrimonial que
revestirem.

Opondo-se ao posicionamento acima, e defendendo a necessidade de uma visão mais humanística, a
ambientalista atuante na causa animal na cidade Fortaleza, Geuza Leitão (2002, p.19) demonstra sua afeição
para com a corrente biocêntrica, salientando que nos chamados países de primeiro mundo há uma visão
mais humana amparando as relações do homem com a natureza, de forma que os animais são vistos como
um instrumento de amadurecimento e autonomia do ser humano e não como meros objetos que servem a
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esse, tais pensamentos fundamentam-se no fato de que sem os animais não seria possível a raça humana
sobreviver, enquanto que os animais não precisam dos homens para viver, possuindo ampla independência
em viver longe deles.

Os defensores da corrente biocêntrica se posicionam de uma maneira crítica-filosófica, fundamentando
suas posições no argumento de que o ser humano passou a se considerar superior historicamente, para Paulo
Cezar Loureito Botas, a natureza perdeu seu valor sagrado, tendo em vista a “coisificação” dela.

Para a advogada e ambientalista Danielle Tetu Rodrigues (2006, p.37)., o homem rompeu com o
mundo da natureza após o início da filosofia clássica e do pensamento platônico que “introduziu a idéia de
rompimento entre o mundo do homem e o da natureza, no qual estariam incluídos os Animais, haja vista
que somente em certo mundo superior poder-se-ia encontrar a plenitude.”. Após esse rompimento,
propagou-se o descaso generalizado e a arraigada defesa das teorias antropocêntricas, visando unicamente o
bem estar humano, independentemente do que isso possa ocasionar as demais formas de vida.

2.2 A VISÃO ANTROPOCÊNTRICA DO DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO

A promulgação da Lei Arouca é um exemplo recente do comportamento antropocêntrico do legislador
brasileiro. Embora a promulgação das normas de proteção animal tenham como justificativa afastar o
tratamento degradante, na realidade, normas como a ora comentada, podem ser consideradas “lobo na pele
de cordeiro”. Com a promulgação da Lei Arouca, Lei nº11.794/2008, em 08 de outubro de 2008, (referida
lei acaba de aniversariar, estando em vigor a um ano), a temática abordada veio à tona trazendo em seu seio
uma diversidade de questionamentos que merecem ser respondidos e solucionados.

 Referida lei estabelece procedimentos para utilização de animais em pesquisas científicas, tendo como
pano de fundo a “falsa” ideologia de proteção animal. A fundamentação legislativa para a promulgação da
Lei Arouca prévia a defesa animal, impondo determinados critérios como forma de afastar práticas cruéis e
o sofrimento dos bichos utilizados na experimentação. Contudo, trata-se de uma lei de cunho
antropocêntrico, e na realidade, não visa a proteção, mas trata-se de um permissivo legal dando continuidade
aos maus-tratos e crueldades trazidas pela técnica de vivissecção  animal, afastando liberdades e direitos dos
animais, tendo como fundamentação real a evolução de ciências para futura qualidade de vida humana, e a
manutenção do capital econômico das diversas empresas beneficiárias da “escravização” animal.

Coadunando com o entendimento de que a Lei Arouca na realidade não visa a proteção animal, Sérgio
Greif (2008, on-line) afirma:

A promulgação de leis que regulamentam o uso de animais configura, em si, flagrante reconhecimento
de que animais não são sujeitos de direito. Caso assim o fossem, seu uso não seria regulamentado, mas
proibido. De uma maneira antagônica, leis que sustentam “defender” os animais em verdade servem
para demonstrar que animais não possuem, realmente, direitos.

A análise desta lei sob uma ótica estritamente biocêntrica, leva-nos a perceber que a sociedade
brasileira ainda não possui um pensamento ambiental humanístico. Contrário senso, buscando-se uma
análise do pensamento jurídico-sociológico através de outros ramos do direito, percebe-se que o pensamento
arraigado em nossa sociedade é puramente antropocêntrico. Fazendo alusão ao julgamento da ADI nº3510
(refere-se à utilização de embriões fertilizados in vitro em experiências cientifícas), julgada pelo Supremo
Tribunal Federal, pouco tempo antes da promulgação da Lei Arouca pelo Congresso Nacional, percebe-se a
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que vigora um pensamento egocêntrico, ao ponto de achar que embriões artificialmente fecundados seriam
detentores de direitos fundamentais, como o direito à vida, enquanto que diversas vidas animais não
merecessem respeito, ou pudessem ser submetidos a práticas cruéis e dolorosas, pelo simples fatos de não
serem racionais. Indaga-se: podemos considerar os embriões já comos seres racionais? Será que é possível
afirmar que tais embriões sentirão dor nos experimentos realizados? Alguns questionamentos como os ora
apresentados ficarão sem resposta, por ser inconcebível determinados posicionamentos.

A polêmica travada com a Lei Arouca e com diversas outras que fazem florescer e manter arraigada no
seio da comunidade à cultura da escravização animal, merecem ser mellhor estudadas a ponto de trazer
soluções hábeis e tentar compatibilizar o Direito dos animais e os interesses advindos de tais normatizações.
É válido salientar que  proteção animal, como direito ambiental, por si só, merece ser levada em
consideração, não havendo necessidade de fundamentações muito apinéias para que se perceba que direitos
individuais, ou de pequenos grupos devam prevalecer sob os direitos ambientais.

Baseados na existência da problemática ambiental sobre a fundamentação das normas de proteção
animal, e a desenfreada exploração animal pelo homem, e que se deve buscar aflorar uma consciência
ecológica que vise fundamentar a existência de um ramo jurídico próprio para a defesa das espécies animais
que não o homem.

Além do direito dos animais em si, o estudo do Direito ambiental por si só, é relevante levando-se em
consideração a realidade a qual vivemos, a qual cada vez mais demonstra a necessidade de buscarmos meios
eficazes de proteção do meio ambiente, independentemente do objetivo principal que se está buscando.
Sendo válido salientar que a Constituição Verde, denominação pela qual ficou conhecida a Constituição
Federal de 1988, eleva o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado a um direito fundamental,
deixando as claras à importância das normas ambientais. 

Entretanto, para a tristeza dos abolicionistas animais, a doutrina majoritária se posiciona a favor do
antropocentrismo, acreditando que a necessidade de proteção da vida animal decorre exclusivamente da
manutenção da qualidade de vida humana. Desta forma, podemos concluir que, por ora, no ordenamento
jurídico brasileiro não se pode falar em Direito dos animais, visto que a proteção legal na realidade visa
unicamente à proteção humana

2.3 BREVE ANÁLISE JURISPRUDENCIAL DO DIREITO ANIMAL

         Para uma melhor compreensão do tema o estudo da jurisprudência brasileira em torno da defesa

animal mostra-se relevante. A existência de jurisprudência em matéria ambiental é recente, a elevação do

direito ambiental a um direito fundamental trouxe grandes avanços no que concerne as lides ambientalistas.

Quando o tema restringe-se ao Direito Animal, as possibilidades são ainda mais restritas, embora ainda haja

poucos exemplos é inegável que os mesmos, na maioria das vezes, causam repercussões sociais exatamente

pelo fato da sociedade brasileira ser pautada em uma sociedade estritamente antropocêntrica.

            A impetração de um habeas corpus em favor de um chimpanzé foi notícia veiculada em diversos
meios de mídia em todo o país, as opiniões divergiram, e no momento esperam o posicionamento do
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Superior Tribunal de Justiça (HC nº96344/SP), em razão da decisão tomada pelo TRF da 3ª Região, que
entendeu não ser possível a interposição de remédio constitucional em favor de animais, no momento
referido Habeas Corpus encontra-se concluso ao Ministro Herman Benjaimin que pediu vistas[1]. Em uma
posição nitidamente antropocêntrica, o douto desembargador do Tribunal Regional Federal, entendeu não
ser possível a impetração do remédio constitucional em defesa da liberdade dos macacos, embora esses
possuam cerca de 99% do DNA de um ser humano. No que pese o fato da problemática jurídica e moral
envolvendo o direito animal, o que se verifica é que independentemente da discussão acerca da consideração
ou não dos animais como sujeitos de direito, deve haver meios eficazes para a proteção dos mesmos. Nesses
casos é que a hermenêutica jurídica poderá auxiliar e fazer o papel de mediadora entre as formalidades
jurídicas e necessidade de proteção da vida animal.

            Outro caso de grande repercussão e que já há algum tempo tem gerado disputas judiciais é a famosa
“farra do boi”, de um lado, temos os defensores da vida animal, do outro, aqueles que defendem a
continuidade da prática da farra do boi em nome de uma identidade cultural, de um divertimento humano.
Embora possa parecer esdrúxulo e dessarazoado a atividade de lazer, que emprega tamanha maldade e
crueldade é defendida por muitos, razão pela qual se fez necessário a interposição de demandas judiciais
visando o fechamento de casas de recreações especializadas em crueldades em nome de uma suposta
cultura. Conscientemente o Supremo Tribunal Federal julgou a favor da vida animal, manifestando-se no
sentido de proibir a farra do boi em nome da defesa animal.

COSTUME – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ESTÍMULO – RAZOABILIDADE –
PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA – ANIMAIS – CRUELDADE. A obrigação de o Estado
garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das
manifestações, não prescinde da observância da norma do inc. VII do art. 225 da Constituição Federal,
no que veda a prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Procedimento discrepante da
norma constitucional denominado ‘farra do boi’ (STF, RE 153541-1-SC, rel. p/ acórdão Min. Marco
Aurélio)”.

No mesmo sentido, visando à proteção animal e o respeito à legislação ambiental brasileira o
Supremo Tribunal Federal julgou ser inconstitucional Lei Estadual que permite a “briga de galos”, sob pena
de ofender a Constituição Federal, vejamos:

CONSTITUCIONAL. MEIO-AMBIENTE. ANIMAIS: PROTEÇÃO: CRUELDADE. “BRIGA DE GALOS”.
I. – A Lei 2.895, de 20.03.98, do Estado do Rio de Janeiro, ao autorizar e disciplinar a realização de
competições entre “galos combatentes”, autoriza e disciplina a submissão desses animais a tratamento cruel, o
que a Constituição Federal não permite: C.F., art. 225, § 1º, VII. II. – Cautelar deferida, suspendendo-se a
eficácia da Lei 2.895, de 20.03.98, do Estado do Rio de Janeiro. STF, ADI n. 1856/MC, Relator o
Ministro Carlos Velloso, DJ de 22/09/2000.

Outro exemplo corriqueiro do antropocentrismo diz respeito ao âmbito privado da dominação
animal, a posse de animais domésticos também tem gerado inúmeras disputas judiciais, no entanto, em
geral, a disputa é em torno da propriedade do animal e o direito de detê-los em apartamentos, o que se
discute é o bem estar dos demais condôminos e do dono ao ter seu animal afastado do seu convívio, em
nenhum momento discute-se o bem estar do animal ao ser retirado do convívio dos donos, ou viver em
condições degradantes:
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Cominatória - Animal doméstico em apartamento - Ação do condomínio - Decisão proibitiva aprovada
em assembléia - Inexistência de prova quanto à perturbação, ao sossego, e à segurança. Decisão
acertada. Apelo improvido. A decisão condominial aprovada em assembléia geral e regulamentar
haverá de ser acatada pelos condôminos. Porém, não subsiste a mandamento judicial quando
questionada. Provado nos autos que o animal doméstico de pequeno porte é dócil, não perturba o
sossego e a segurança dos demais condôminos, a proibição decidida em assembléia não pode
prevalecer, pois viola o direito de propriedade e de liberdade do cidadão. Apelo conhecido e improvido.
Legislação: CPC ~ art. 20, § 4º (Ap. Civ. 67796700; Londrina; j. 06.06.1994; unânime; publ.
17.06.1994).

Condomínio. Manutenção de cão em apartamento. Mesmo que a convenção ou o regimento interno a
proíbam, a vedação só se legitima se demonstrado o uso de forma nociva ou perigosa ao sossego, à
salubridade ou à segurança dos demais condôminos (Ap. 183023944; 3ª Câm.. Civ.; TARS - Porto
Alegre; j. TARS 48/364)

                Nesta breve explanação fica claro que os entendimentos jurisprudências brasileiros, assim como as
normas de defesa animal possuem um cunho estritamente antropocêntrico. A contribuição dos magistrados
no âmbito do direito animal ainda é tímida, não havendo muitas demandas envolvendo o assunto e as
existentes, em geral, tem como resultado a satisfação pessoal do direito do homem e não do animal em si ou
pelo o que este representa o que também reflete o caráter egocêntrico da sociedade brasileira. No que pese
as constatações ora apresentadas, pode-se concluir que com a prática de interpretação normativa através da
utilização de uma hermenêutica abolicionista voltada para a defesa animal e o respeito às normas ambientais
poder-se-á ter um grande avanço na luta pela defesa animal.

3 HERMENÊUTICA ABOLICIONISTA EM PROL DA DEFESA ANIMAL

Levando em consideração tudo o que fora visto e a necessidade de preservação ambiental a
implantação de uma hermenêutica protetora, mesmo que fundada nas bases da corrente antropocêntrica,
mostra como uma aliada na consagração, propagação e efetivação do direito animal, de forma que uma
interpretação abolicionista possa favorecer a proteção animal.

  A hermenêutica jurídica como ramo da ciência jurídica tem como finalidade a compreensão das
diversas normas constantes de um determinado ordenamento jurídico. Diversos fatores internos e externos
influenciam o intérprete quando da sua interpretação. Quando o assunto abordado é a interpretação de
normas de caráter ambiental, deve-se ter uma cautela e buscar interpretar a norma com fins de exercer o bem
comum e a conseqüente proteção ambiental, no entanto, o que se verifica é a ocorrência de um discurso
ambiental inflamado, que no entanto não corresponde com a prática, ou seja, diversas ideologias e discursos
são lançados aos quatro ventos, mas não saem da “verbofalgia”, não passam de meros discursos.

A interpretação das normas ambientais brasileiras deve ser vista sobre um prisma de necessidade.
Ocorre que embora a crise ambiental seja diuturnamente anunciada a sociedade fundada em uma cultura
predatória não inseriu, ainda, em seus horizontes e pré-compreensões a necessidade de proteção da natureza.
Deste modo o círculo hermenêutico orientador da compreensão das normas jurídicas acaba por perpetuar
atitudes ambientalmente incorretas.

A importância da interpretação confere atualidade aos seus enunciados, dando longevidade à
Constituição e as demais normas, desta forma é que:   

Não se pode perder de vista que a interpretação busca trazer ao mundo fenomenológico a denominada
segurança jurídica. Essa segurança não será alcançada se ficar restrita a análise ou a interpretação pura e
simples, da lei. Deve-se sim dar amplitude maior à hermenêutica, buscando transcender ao mundo da
ciência jurídica e buscar dimensões humanísticas e sociais para se evitar cometer injustiças.
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(SIRVINKAS, 2008, p. 192/193)

Citando André Franco Montoro (id, 2008, pag. 194), salienta que interpretar uma norma jurídica, em
outras palavras, não é simplesmente esclarecer seus termos de forma abstrata, mas, sobretudo, revelar o
sentido apropriado para a vida real e capaz de conduzir a uma aplicação justa. Não compete ao intérprete
apenas procurar, atrás das palavras, os conceitos possíveis, mas, entre os pensamentos possíveis, o único
apropriado, correto, jurídico. Ainda sobre a interpretação de normas ambientais o autor conceitua
hermenêutica, destacando a importância de delimitação do objeto a ser interpretado.

A interpretação visa adequar às normas a realidade social a qual estão inseridas, aumentando, assim, o
tempo de vida útil de tais normas e fazendo com que referida sociedade seja mais harmônica. Daí surge à
necessidade de uma hermenêutica defensiva, que possa auxiliar na proteção dos animais.

A sociedade brasileira nasceu de uma base extremamente escravocrata, permanecendo na condição de
dominadora durante muitos anos, situação em que as maiores atrocidades foram cometidas contra homens,
pelo simples fato de possuírem mais melanina em sua pele, o que deveria ser considerado um benefício,
uma seleção natural, foi motivo para submeter milhares e milhares de pessoas a tratamentos desumanos.
Hoje, as atrocidades ainda se mantêm constantes, mas não são mais realizadas contra os negros (ao menos
não como antigamente), mas contra os animais.

A realização de uma interpretação sistêmica com a observância dos princípios constitucionais e
infraconstitucionais em matéria ambiental, conjugados com uma conscientização social capaz de inserir a
educação ambiental e o respeito ao próximo no horizonte contextual de pré-compreensão do hermeneuta,
mostra-se como instrumento capaz de auxiliar na defesa animal. Danielle Tetu Rodrigues (2006, p.55)
aborda a necessidade de se agregar valores que protejam o próximo seja ou não um animal:

Tanto a vida do homem quanto a do animal possuem valor. A vida é valiosa independentemente das
aptidões e pertinências do ser vivo. Não se trata de somente evitar a morte dos animais, mas dar
oportunidade para nascerem e permanecerem protegidos. A gratidão e o sentimento de solidariedade
para com os animais devem ser valores relevantes na vida do ser humano.

 A norma jurídica como cultura formal se traduz em uma alteração realizada pelo próprio homem,
limitando, em níveis externos, a liberdade inerente à natureza humana (FALCÃO, 1997, p. 17), sendo uma
manifestação cultural tende a expressar valores consagrados na sociedade. Na realidade brasileira tais
valores são abandonados de maneira geral tornando as normas inócuas e prevalecendo uma cultura
antiquada e retrógada.

A Hermenêutica como constante busca da justiça pode, então, ser considerada um verdadeiro
instrumento de auxilio na defesa animal.

A Hermenêutica Jurídica desempenha uma função essencial no Direito.  A existência do ordenamento
jurídico, por si só, não garante o fim do Direito, qual seja, a Justiça. Se assim fosse, já teríamos
computadores recolhendo os casos concretos e aplicando neles as leis pertinentes. A natureza e a
realidade humana não podem ser tratadas como números ou fórmulas.  É a existência e a aplicação da
Hermenêutica Jurídica que aproxima o Direito da Justiça. (MUSETTI, on-line)

O direito além de ser mantedor da ordem é instrumento de transformação, sendo assim tanto para o
presente como o futuro, ou seja, como acessório na construção de um mundo mais humano, em outras
palavras: “A ciência do direito assume uma função política e ideológica, como disciplina compromissada

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6775



com a realidade social, visando à construção de uma ordem jurídica e social, progressivamente melhor”, e
continua abordando a necessidade de uma hermenêutica crítica, prospectiva e comprometida com o real
concreto e o justo, tornando-se o interprete agente de transformação social (ANDRADE, 1992, p.101.).

Sobre a relação entre mudança social e do direito Claudio e Solange Souto (1981, p.172) afirmam
haver um relacionamento íntimo entre eles, e que havendo uma mudança social, haverá uma mudança
normativa, e complementam: “Ora, qualquer que seja a concepção que se tenha do direito, não se nega o seu
caráter social e de norma social considerada a mais fundamental pelos grupos que a aceitem. Mudança
social é desse modo, essencialmente, alteração do direito”. A clareza do pensamento sociológico esposado
pelos autores não pode ser contestada, no entanto, na matéria pertinente ao direito animal não se trata de
mudança do direito, este compreendido como normas e leis, mas basta uma mudança na forma de
interpretação de tais normas compatibilizando-as com os princípios norteadores do direito ambiental, e com
a realidade social que vivemos.

Coadunando com entendimentos acima esposados vemos que a conscientização ambiental também é
uma forma de inserir valores no cotidiano do intérprete (ANDRADE, 1992, p. 19), que através de suas pré-
compreensões irá buscar a interpretação mais justa visando à adequação do direito às exigências histórico-
sociais, funcionando como eficiente instrumento de renovação a atualização do ordenamento jurídico.

A realidade é que a cultura antropocêntrica destaque-se como majoritária há bastante tempo, ainda em
épocas remotas quando o Direito ambiental sequer existia como ramo das ciências jurídicas, a sociedade já
cultivava esse comportamento egocêntrico, essa constatação pode ser perfeitamente confirmada com as
palavras do chefe indígena americano Seattle (2001, on-line), que em 1854 encaminhou um verdadeiro
manifesto ambientalista ao presidente americano[2], no que se refere aos animais o cacique assim se
manifestou:

Se eu me decidir a aceitar, imporei uma condição: o homem branco deve tratar os animais como se
fossem seus irmãos. Sou um selvagem e não compreendo que possa ser de outra forma. Vi milhares de
bisões apodrecendo nas pradarias abandonados pelo homem branco que os abatia a tiros disparados do
trem. Sou um selvagem e não compreendo como um fumegante cavalo de ferro possa ser mais valioso
que um bisão, que nós, peles vermelhas matamos apenas para sustentar a nossa própria vida. O que é o
homem sem os animais? Se todos os animais acabassem os homens morreriam de solidão espiritual,
porque tudo quanto acontece aos animais pode também afetar os homens. Tudo quanto fere a terra fere
também os filhos da terra.

Referida carta fora escrita pelo mencionado Cacique ao presidente americano, que na época era
Francis Pierre, e teria ofertado à tribo a venda de suas terras, conquanto tenha mais de um século e meio as
palavras do Cacique retratam uma realidade cada dia mais latente e denota uma incrível atualidade.

Em razão da crise ambientalista que vivemos, devemos buscar formas capazes de proteger os animais
de atos meramente degradantes e cruéis, e ao mesmo tempo permitir que o homem se faça valer de sua
suposta “superioridade”. Deve-se buscar um meio termo entre as correntes visando adequar a proteção
animal a realidade social, pois não é aceitável condenar condutas socialmente aceitas e culturalmente
arraigadas, como por exemplo, se alimentar de carne (até mesmo porque a própria lei da vida faz com que
animais se alimentem de animais, é a famosa cadeia alimentar), nem tampouco que o extermínio de baratas
seja considerado crime, mas também não podemos aceitar que comportamentos cruéis sejam permitidos e
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socialmente aceitos com o fim precípuo de prazer humano, como por exemplo, as vaquejadas, touradas,
rinhas de galo, ou ainda, o extermínio de animais para utilização da pele em objetos e adornos de consumo
humano como bolsas, sapatos e casacos.

Tanto o Direito dos animais quanto a interpretação de normas ambientas são aspectos jurídicos ainda
pouco pesquisados. Entretanto, demonstram-se como assuntos extremamente relevantes e atuais, merecendo
uma análise mais profunda que certamente auxiliará em um maior embasamento jurídico-doutrinário ao
direito ambiental, em especial com relação ao Direito dos animais.

4    OS ANIMAIS COMO SUJEITOS DE DIREITO

            Outro ponto de grande divergência no tocante a aplicação das teorias biocêntrica ou antropocêntrica
é o estudo da norma prevista no art.225 da Carta Política de 1988 e a titularidade dos mandamentos nela
inseridos. Quem seriam os destinatários de tal norma? Convém salientar que não se busca esgotar todas as
conjecturas quanto ao ponto discutido, mas tão somente incutir no pensamento do leitor, e também
interprete das leis ambientais, indagações acerca da titularidade de tais direitos.

            Embora o entendimento majoritário afirme que o legislador ao estabelecer que “Todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações”, refira-se ao homem, nada impede que se entenda o todos utilizado pelo legislador
constitucional como todas as formas de vida!

            Ainda que não fosse possível, ou melhor, que não fosse aceitável o resultado desta interpretação, o
legislador originário também previu que cabe ao estado, como principal promotor da defesa ambiental, o
ônus de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e
ecossistemas, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País, e ainda a proteção da
fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

            Os biocentristas analisam a norma contida na Constituição Federal como um claro permissivo legal
para a existência de ramo jurídico próprio na proteção animal, pelo simples fato desses seres possuírem
vida. Já os antropocêntricos, vêem na referida norma um claro dispositivo de proteção da vida humana, pois
para os adeptos desta corrente, ao se referir a todos, o legislador estaria referindo-se a todos os homens, de
forma que a proteção da fauna e flora e manutenção das espécies existe de maneira subsidiária, para
manutenção da qualidade de vida daqueles.

            Verifica-se que a Constituição consagra a existência de uma proteção direta aos animais, vedando a
prática de qualquer ato cruel ou que ponha em risco as espécies. Independentemente da razão ou
fundamentação que levou ao legislador a prever tais normas, o importante é que elas existem em nosso
ordenamento, e devem ser observadas, sob pena de ferir a Lex Maior.

            As leis existem, embora ainda sejam tímidas e contraditórias, como o claro e recente já citado
exemplo da Lei Arouca, entretanto, o simples fato de haver normas protetoras já deve ser considerado um
avanço, a existência dessas normas favorecem o fortalecimento da consciência ecológica abolicionista.
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            No que pese o pensamento majoritário, tanta na esfera legiferante, como na judicante e ainda na
doutrina pátria, verifica-se um crescente movimento em prol da vida animal, tentando demonstrar que os
animais como seres possuidores de vida devem ser considerados como destinatários das normas jurídicas,
não devendo a proteção animal ser vista somente como uma forma manutenção da qualidade de vida
humana, uma vez que a Constituição Federal prevê que “todos” têm direito a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado.

CONCLUSÃO

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ganhou status de norma constitucional,
demonstrando que a sociedade vem, paulatinamente, deixando de lado a defesa de direitos meramente
individuais, passando a dar maior importância aos direitos de natureza coletiva. Desse modo, a necessidade
de buscarmos instrumentos capazes de proteger e recuperar o meio ambiente vem adquirindo robustez, visto
como realidade vigente, sendo, por esta razão, objeto de inúmeros estudos sobre o tema.

Hoje, a sociedade, em termos mundiais, tem conhecimento de que a conservação do meio ambiente
não se trata apenas de mais uma questão ideológica, mas uma real necessidade. Porém, a consciência
ecológica existente tem como pano de fundo a proteção da vida humana, ou seja, mantém-se pautada em
uma fundamentação antropocêntrica. Embora a conscientização ambiental tenha se mostrado em constante
crescimento e venha aflorando-se de maneira nítida, ainda possui como objetivo precípuo a proteção e
preservação da qualidade de vida humana.

O Ordenamento Jurídico pátrio é repleto de normas tendentes a garantir à proteção animal, conduto,
a doutrina majoritária bem como o legislador infraconstitucional utiliza argumentos antropocêntricos como
forma de fundamentação das normas protetoras dos animais, de modo que hoje não se pode dizer que no
Brasil exista um ramo jurídico específico denominado Direito dos animais.

O pensamento legislativo e sociológico no Brasil ainda precisa passar por grandes transformações
até que possa se tornar mais humanístico, e para que possa ser utilizado como forma de fundamentação de
um suposto direito dos animais, enxergando nos animais sujeitos de direitos, e não meros objetos.
Entretanto, não se pode negar que a existência de normas protetoras dos animais já é um grande avanço, e
ajuda a prevenir diversos atos abusivos e cruéis.

Sabe-se que apenas a existência de normas por si só, não é capaz de modificar o pensamento e
comportamento de uma sociedade, o que na maioria das vezes leva a existência de normas ineficazes. Neste
aspecto, quando tratamos dos Direitos dos Animais, as coisas não ocorrem de maneira distinta, não basta à
existência das Leis para que tenhamos uma eficaz proteção animal, entretanto, por ora, as normas já
auxiliam na luta em prol da vida.

Conduto, para que possamos garantir aos animais uma vida digna, como todos merecem, é
necessário antes de qualquer coisa, ao invés de criar novas leis, que a sociedade consiga enxergar a vida
animal como vida, deixando de lado a superioridade racional, e tornando-se mais amável com o próximo,
seja ele um humano, um gato, um cavalo ou um cachorro.
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[2]   Coincidência ou não, ainda hoje, 155 anos depois de referida carta, atestando as ações anti-ambientalistas dos homens
“brancos” (leia-se: não indígenas), o Estados Unidos se mantém na posição de maior potência econômica do mundo e em
contraposição como maior potência poluidora do mundo. Mesmo após a conscientização sócio-ambiental ganhar relevo mundial, o
gigante norte-americano se mantém resistente as práticas ambientalmente incorretas. Primeiramente negando-se a assinar o
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Protocolo de Kyoto, e agora resistindo em assinar o tratado referente a diminuição de gases, sobre o frágil argumento de que não iria
se comprometer com algo que não poderia cumprir, e por que não ao menos tentar?
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O DIREITO URBANÍSTICO COMO DISCIPLINA INDISPENSÁVEL PARA A
IMPLEMENTAÇÃO DAS CIDADES SUSTENTÁVEIS

URBANISTIC LAW AS AN ESSENTIAL DISCIPLINE FOR THE IMPLEMENTATION OF
SUSTAINABLE CITIES.

elizandra litaiff leonardo

RESUMO
O presente artigo aborda os principais aspectos relacionados ao planejamento urbano no âmbito do direito
urbanístico brasileiro. O objetivo principal é destacar a importância do urbanismo como estudo
racionalizado e sistematizado em prol do correto desenvolvimento das cidades, incluindo crescimento,
planificação, condições adequadas de habitação, modo de vida dos habitantes, obras públicas, atividades
culturais e de lazer entre outros equipamentos urbanos imprescindíveis. Já o planejamento urbanístico ou
planejamento urbano, consiste na prática da ação estatal sobre a organização do espaço intra-urbano. A
compreensão acerca da política de desenvolvimento urbano faz-se imperiosa, uma vez que o entendimento
da mesma, por meio dos termos que a definem, possibilita que esta possa ser correta e amplamente utilizada
por todos os atores que compõem o cenário público brasileiro.
PALAVRAS-CHAVES: Direito Urbanístico, planejamento urbano, plano diretor

ABSTRACT
This paper highlights the main aspects related with urban planning based upon Brazilian urbanistic law,
aiming to allow readers to have an overview of the subject in national contemporary reality. The principal
objective is to uncover the most important issues in this debate, a debate which certainly has to do with
everyone and still has a lot to be put into study. The urbanistic planning or urban planning comprises the
practice of the state action regarding organizing the intra-urban space. The comprehension about the urban
development policy is urgent, since its understanding, through the terms which defines it, makes it possible
to be correct and largely utilized by all elements that are part of the Brazilian state scenery.
KEYWORDS: Urbanistic Law; urban planning; director plan

1.         INTRODUÇÃO
A ocupação desordenada das cidades brasileiras, causada, em parte, pelo êxodo rural, caracterizada

pelo adensamento demográfico, desigualdades sociais e degradação ambiental, é uma realidade que
evidencia a necessidade da utilização efetiva dos instrumentos de ajuste dos espaços humanos, supressão
das exclusões e melhor distribuição dos ônus e benefícios sociais. Ao contrário do que se poderia supor, as
cidades brasileiras crescem conforme os ditames do mercado imobiliário e da própria população de baixa
renda que, sem condições de habitar regiões urbanizadas da cidade, ocupam áreas periféricas dos grandes
centros urbanos.

As promessas de melhores condições  de vida e trabalho atraem um grande contingente de pessoas às
capitais urbanas que, sem possuir estrutura adequada capaz de atender à crescente demanda social, seja de
empregos, equipamentos urbanos, saúde, saneamento ou educação, termina por abrigar áreas marginais onde
uma parcela significativa da população vive em condições sub-humanas, e onde princípios constitucionais
como o da dignidade humana são hodiernamente desrespeitados.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6781



Além disso, a inexistência de planejamento urbano e infra-estrutura gera conseqüências danosas a
todo o tecido social. Dentre elas podemos citar as precárias condições de habitação das favelas e periferia
das grandes cidades, a ínfima porção da população atendida pelo saneamento básico, os constantes
congestionamentos e, principalmente, o crescente aumento da violência urbana entre outros problemas
relativos à qualidade de vida das pessoas nas cidades.

Uma das funções do planejamento urbano é pensar estrategicamente a cidade, evitar  e corrigir
distorções oriundas de seu crescimento e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, agregando
instrumentos de ordenação territorial, implicando na compreensão, operação e adequação dos espaços. Para
tanto, deve-se garantir um processo permanente de discussão e análise das questões urbanas, consagrando a
participação popular por meio da gestão democrática.

Entretanto, o discurso da necessidade e inevitabilidade do desenvolvimento econômico sobrepõe-se
à proteção do meio ambiente urbano. Uma obrigação fundamental do Estado, no que concerne aos espaços
humanos habitados, é adotar o planejamento como uma sistemática para avaliação das necessidades,
problemas e oportunidades e, assim, ter a capacidade de conduzir o crescimento e desenvolvimento urbanos
pautado na sustentabilidade dos recursos disponíveis.

O planejamento urbanístico no Brasil teve, ao longo do tempo, diferentes conformações e objetivos,
assumindo atualmente a função de promotor do desenvolvimento urbano, apontando objetivos e traçando
metas que se colocam como marcos a alcançar. Segundo Silva (2008, p.99) “passou-se, assim, de uma
concepção estática para uma concepção dinâmica, deixando de ser a ‘sistematização do que já existe’ para
transformar-se na ‘sistematização do desenvolvimento futuro’”.

A partir da aprovação do Estatuto da Cidade, Lei federal n°. 10.257, de 10 de julho de 2001, foram
estabelecidas diretrizes gerais da política urbana e o planejamento territorial no Brasil passou a incorporar
uma série de princípios, instrumentos e práticas voltadas à ação dos governos municipais no planejamento e
gestão de cidades. Por exemplo, ao estabelecer as regras para a revisão do Plano Diretor, o que deve ocorrer,
no mínimo, a cada 10 anos, não se deve limitar o planejamento das cidades tendo em vista apenas o decênio
seguinte. O planejamento deve conduzir para além deste momento, buscando o desenvolvimento da cidade
de modo que não comprometa a qualidade de vida dos presentes e futuros habitantes.

Por meio dos diversos planejamentos (econômico, urbano, entre outros) busca-se interferir na
realidade, de maneira a favorecer a realização de determinados resultados e evitar práticas e efeitos
prejudiciais, como pode ser observado com as regras relativas à utilização dos espaços e com os métodos de
alocação dos recursos limitados em face de sua escassez .

Das normas constitucionais e legais que obrigam os representantes a planejar o desenvolvimento
urbano, decorre o efeito de que o planejamento não pode ser resultado de uma escolha disponível do agente
público.

O planejamento urbano figura como instrumento jurídico, visto que este é imposto pela Constituição
que estabelece ainda que as políticas públicas de desenvolvimento e expansão urbana serão desempenhadas
pelo Poder Público municipal e devem ter como principal instrumento o Plano Diretor. Este sendo
desenvolvido e implementado a partir de processos políticos, tendo como fim o desenvolvimento urbano
atrelado às funções econômica, social, cultural, ambiental e política. Assim sendo, tal instrumento deve
necessariamente assumir uma posição de destaque na política de desenvolvimento urbano, dotado de
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características como eficiência, factibilidade e, acima de tudo, o caráter democrático, tudo isto para que ele
não se transforme simplesmente no cumprimento formal de um preceito constitucional sem aplicabilidade
prática.

Para que o planejamento urbano seja efetivo, ele deve abranger a totalidade do espaço que pretende
regular, garantindo o Estado a execução dos planos previstos e implementando-lhe contínuas revisões, a fim
de acompanhar a complexa e contínua dinâmica das cidades. A grande quantidade de planejamentos
incoerentes e insuficientes apresentados na prática denota que os administradores públicos e a sociedade
civil desconhecem a real extensão e importância do ordenamento operado pelo planejamento urbano e
instrumentalizado em ações de controle dos ambientes municipais.

 
 

2.         PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA NO PLANEJAMENTO URBANO

Procurando atender às normas jurídicas, o planejamento das cidades vem sendo trabalhado de forma
a ampliar e garantir a participação efetiva da sociedade civil no debate e no processo de sua construção, ou
seja, busca-se possibilitar a gestão democrática prévia e participativa nos processos políticos de crescimento
e reformulação das cidades, que possibilite à população reivindicar diretamente seus direitos e aspirações.

Esta abordagem à questão urbanística é tema que ganha força no discurso, tendo, contudo,
inexpressivos resultados práticos. Entretanto, essa participação somente se efetiva no momento em que os
resultados das discussões sejam definitivamente incorporados aos planos. Questões político-partidárias não
podem afastar, na fase de aprovação dos planos, o que foi determinado democraticamente em momento
anterior.

Nos termos do art. 43 da Lei 10.257/01, a gestão democrática deve ser operada a partir da utilização
de instrumentos como órgãos colegiados de política urbana, debates, audiências e consultas públicas,
conferências sobre assuntos urbanos e iniciativas de projetos de leis, além de planos de desenvolvimento
urbano. O surgimento de novos canais de participação na política municipal brasileira resulta da pressão
exercida pelos movimentos sociais e pela sociedade civil organizada, mesmo que o Poder Público insista em
não implementar o esperado por esses atores sociais.

O Estatuto da Cidade estabeleceu os elementos à gestão democrática por meio dos órgãos colegiados
de política urbana que são os chamados Conselhos Municipais[1]. Trata-se de importante canal de
intercâmbio do Estado com a sociedade, visto que os Conselhos são organizações inseridas no espaço
institucional que articulam os interesses de diferentes segmentos, visando à legitimidade da atuação do
Poder Público Municipal. Os conselhos podem ser criados nos âmbitos federal, estadual ou municipal.

Instrumentos participativos, tais como os debates, audiências e consultas públicas[2], ampliam a
participação e a contribuição da sociedade nas ações realizadas pelo Poder Público, que até pouco tempo
costumavam ficar totalmente alijados deste tipo de processo decisório. Assim, a democratização
representativa das decisões no planejamento da cidade e no controle social de sua gestão constitui direito
estabelecido pela Constituição Federal[3] e consagrado pelo Estatuto da Cidade em seu artigo 40, § 4º e
artigo 43, devendo ser tratado de forma prioritária no país.
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3.         A INTERVENÇÃO ESTATAL NOS RUMOS DO DESENVOLVIMENTO URBANO

Para Bucci (2002), políticas públicas são programas de ação governamental, visando a coordenar os
meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes
e politicamente determinados, ainda, metas coletivas conscientes e, como tais, um problema de direito
público em sentido lato.

Seriam os instrumentos públicos da ação governamental para um setor da sociedade ou um espaço
determinado, com vistas a atingir a concretização dos objetivos previstos na Constituição Brasileira. Isso
permite que os destinatários do direito participem em sua formação e implantação e não apenas a
intervenção do Estado sobre a atividade privada, mas a diretriz geral, orientadora, tanto da ação estatal,
como dos indivíduos e das organizações.

Temáticas específicas orientam as políticas públicas nas áreas de educação, de saúde, de incentivo à
cultura, de proteção ambiental e meio ambiente urbano, englobando ações legislativas, executivas e, por
vezes, jurisdicionais, para efetivação de direitos sociais a partir de processos políticos.

Os envolvidos e/ou beneficiados, levando-se em consideração a multiplicidade de atores e formas de
organização na sociedade, devem ser interlocutores das ações por meio de diversos canais, garantindo,
assim, a efetividade da discussão pública pelo fim a que se propõe, na discussão que se traça aqui, a
sustentabilidade das cidades. Esse processo de democratização das decisões do Poder Público configura o
ambiente em que as políticas públicas são deliberadas pelos seus destinatários, ou seja, a participação
popular garante a escolha das prioridades visando o bem da coletividade.

A Constituição Federal consagra um rol de direitos e garantias à cidadania no que se refere ao meio
ambiente urbano. Entretanto, para que eles sejam efetivos são necessárias ações concretas do Poder Público,
adotando como instrumento o planejamento urbano que aliado ao planejamento orçamentário, pode ser uma
poderosa arma nas mãos da população.

Nas políticas públicas de desenvolvimento urbano municipal, o planejamento deve ser parte por
obrigatoriedade de preceito constitucional, sendo fundamento na garantia de direitos individuais e sociais,
pois, a partir dele, são determinadas as ações do Estado e dos particulares que atuarão sobre o meio urbano.
Essas políticas devem atender aos anseios da sociedade, visando à garantia da sustentabilidade da cidade,
com o objetivo de que esta seja um ambiente adequado à vida das presentes e futuras gerações.

As políticas públicas urbanas não podem ser efetivadas somente a partir do enfoque jurídico, por
disposições normativas e intervenções estatais sem efeitos práticos e com atuação restrita do poder público,
direcionando os benefícios sociais para uma pequena parcela da população. Não se compreende, por
exemplo, uma lei do Plano Diretor, se ela não for inserida dentro de uma realidade social, política,
ambiental, legislativa, cultural, financeira de dada comunidade.

Não se trata de exigência desproporcional feita ao agente público, mas de deveres a que eles estão
submetidos em função de determinações constitucionais. Entre estes se destacam os deveres de planejar, de
dar publicidade aos documentos públicos, de motivar as decisões, de prestar contas e de agir com eficiência.

Portanto, o desenvolvimento das cidades requer um ambiente favorável à sadia qualidade de vida de
seus habitantes. Políticas urbanas não devem ser direcionadas apenas ao desenvolvimento econômico, sendo
dever do estado permitir que o cidadão tenha importante papel na concepção e controle do planejamento e
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da gestão democrática das cidades. Este é o grande desafio das políticas públicas nas cidades: alcançar a
sustentabilidade urbana para o pleno exercício da cidadania, assegurando uma vida equilibrada das pessoas
em seu meio.

O urbanismo, segundo definição de Souza (2000), pertence, em sua essência, aos aspectos estéticos e
funcionais relativos ao espaço urbano, enquanto que o planejamento urbano sugere um contexto além dos
condicionamentos espaciais para extrair proposições a respeito de caminhos válidos para a mudança social.
Cabe salientar que, durante prolongado espaço de tempo, o planejamento urbano esteve intimamente
associado à idéia de desenvolvimento urbano, de modernização da cidade.

As cidades, local onde atualmente vive a maior parcela da população brasileira, são centros
populacionais que possuem unidades edificadas e equipamentos públicos. O Decreto-Lei nº 311/1938
definiu cidade como a sede dos municípios existentes[4], independente de sua dimensão e número
populacional[5].

De acordo com Ferreira (1999), cidade é um complexo demográfico formado, social e
economicamente, por uma importante concentração populacional, não agrícola, de atividades de caráter
mercantil, industrial, financeiro e cultural. Para ratificar esse conceito, o autor cita ainda Lúcio Costa, cuja
definição de cidade corresponde à necessidade humana de contato, comunicação, organização e troca,
enfim, de convívio social.

O termo urbanização é empregado para designar um processo de crescimento da população urbana,
cuja proporção é superior a da população rural. Não se refere ao mero crescimento das cidades, mas de uma
expressão de concentração urbana trazida pela industrialização da sociedade moderna, oriunda da
Revolução Industrial. Sob esse prisma, temos que o espaço urbano consiste no suporte das atividades
desenvolvidas na cidade.

Segundo Silva (2008), a urbanização da humanidade é, portanto, um fenômeno histórico e moderno,
fenômeno da sociedade industrializada derivada do desenvolvimento técnico e científico e promovido pela
ação humana. A Revolução Industrial gerou o cenário propício à urbanização, transformando os centros
urbanos em grandes aglomerados de centros de produção e distribuição de bens e serviços permeados de
habitações inadequadas e precárias, com grandes contingentes de pessoas excluídas socialmente, além de
severo impacto ambiental.

É notório que a ocupação desordenada trouxe uma série de problemas, como a deterioração do meio
ambiente urbano e a desorganização social, caracterizada pelos problemas habitacionais, de higiene e
saneamento básico.

Seguindo as lições de Bardet (1990) e Silva (2008), a solução para esses problemas pode ser obtida a
partir da intervenção do poder público, a partir da modificação do meio urbano através de novos modelos.

Bardet (1990), explica o termo urbanificação com a aplicação dos princípios do urbanismo,
advertindo que o termo “urbanização” traz em si o conteúdo do mal planejado e problemático processo de
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crescimento e concentração urbana, atrelado às conseqüências negativas, enquanto que a “urbanificação”
seria o termo utilizado para apontar o remédio a tal situação.

A intervenção do Estado no espaço urbano se dá por meio de leis de regulamentação e controle
urbanístico e de instrumentos reguladores do uso e ocupação do solo, que definem o que pode e o que não
pode ser feito, envolvendo atividades que interferem diretamente na iniciativa privada.

Segundo Ferreira (1999), pode-se definir planejar como a ação de fazer o plano, projetar, traçar,
elaborar o planejamento de algo, e, por sua vez, planejamento pode ser definido como o ato ou efeito de
planejar, processo que leva ao estabelecimento de um conjunto coordenado de ações visando à consecução
de determinados objetivos. Plano seria o conjunto ações para a execução de um empreendimento.

Para Villaça (1999, p.187), o conceito de “planejamento urbano” consiste em toda e qualquer ação
do Estado que foi desenvolvida por algum plano, por mais amplo que seja o conceito de plano. E acrescenta,
ainda, que a palavra plano deve caracterizar-se como um planejamento geral ou de conjunto, denominada
posteriormente de planejamento urbano.

Nesse contexto, pode-se dizer que planejamento urbano e plano diretor não são sinônimos, ou seja,
planejamento urbano é o processo e plano diretor é o resultado deste processo transformado em lei.

Cumpre registrar que o planejamento urbano, como vem sendo realizado no Brasil, baseia-se tão
somente na aplicação de parâmetros urbanísticos importados, sem qualquer análise da realidade da
sociedade brasileira, apresentando-se mais como uma ameaça ao espaço urbano que propriamente uma
forma de solução do problema.

 

4.         A AUTONOMIA DO DIREITO URBANÍSTICO
A definição de Direito Urbanístico incorpora nuances do urbanismo. Os doutrinadores empregam,

com certa freqüência, o termo “direito urbanístico” para tratar a matéria que trata da regulamentação urbana
e do uso do solo urbano.

Leciona Silva (2008) que o Direito Urbanístico é a disciplina que tem por objeto regular a atividade
urbanística e disciplinar a ordenação do território. Assim, as normas objeto do direito urbanístico são: a
disciplina do planejamento urbano, o uso e ocupação do solo urbano, as áreas de interesse especial, a
ordenação urbanística da atividade edilícia e a utilização dos instrumentos de intervenção urbanística.

A disciplina do Direito Urbanístico, no entender de Costa (1991), engloba todas as regras jurídicas
que versem sobre planejamento urbanístico, do uso e ocupação do solo urbano (parcelamento, loteamento,
proteção ambiental), da ordenação da atividade edilícia (zoneamento, licenças urbanísticas) e da utilização
de instrumentos de intervenção urbanística (desapropriação, tombamento, servidão administrativa).

Em suas lições, Meirelles (2006) conceitua Direito Urbanístico como o ramo do direito público
destinado ao estudo e formulação dos princípios e normas que devem reger os espaços habitáveis, no seu
conjunto cidade-campo. De acordo com o autor, visa precipuamente à ordenação das cidades, mas seus
preceitos incidem sobre as áreas rurais, no vasto campo da ecologia e da proteção ambiental, intimamente
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relacionadas com as condições da vida humana em todos os núcleos populacionais, da cidade ou do campo.
Já a conceituação de Moreira Neto (1977), institui que Direito Urbanístico é o conjunto da disciplina

jurídica, notadamente de natureza administrativa, incidente sobre os fenômenos do Urbanismo, destinada ao
estudo das normas que visem a impor valores convivenciais na ocupação e utilização dos espaços
habitáveis.

Como pode-se ler nas diversas definições citadas, importa frisar que o Direito Urbanístico tem como
objeto o estudo das normas (regras e princípios) que visam ordenar e oferecer instrumentos para solução dos
litígios nas cidades, de forma que o Poder Público esteja apto a auxiliar os particulares a encontrar formas
de convivência no âmbito dos seus interesses. Dedica, assim, importante atenção e concentra especiais
esforços aos direitos e limitações inerentes à propriedade urbana, sua regulação e organização, constituindo-
se como suporte para o desenvolvimento ordenado das cidades.

Na realidade, frente a todos os conceitos propostos, não é equivocado afirmar que o Direito
Urbanístico é o ramo do direito público que visa promover o controle jurídico do desenvolvimento urbano e
tem por objeto a regulamentação da atividade urbanística, a disciplina e ordenação do território e em
especial a ordenação das cidades, a exposição, interpretação e sistematização das normas e princípios
estabelecendo o conhecimento sistematizado sobre essa realidade. Neste sentido, mostra-se premente sua
aplicação, em face da crescente urbanização, e, especificamente no Brasil, do crescente processo de
urbanização descontrolado.

Ademais, Bandeira de Melo (2005) afirma que o direito urbanístico é uma disciplina juridicamente
autônoma por corresponder a um conjunto sistematizado de princípios e regras que lhe dão identidade,
diferenciando-a das demais ramificações do Direito.

Portanto, a disciplina do Direito Urbanístico, apesar de apresentar traços identitários com o Direito
Administrativo, pode ser considerada como autônoma pelo fato de ter a Constituição Federal citado a
competência concorrente, art. 24, I, da União, Estados e DF para legislar sobre direito urbanístico, além de
existir capítulo próprio para cuidar da política urbana no capítulo II, Título VII, da Ordem Econômica e
Financeira, evidenciando a autonomia da matéria no contexto da ciência jurídica, além de que, como já
informado, possui princípios próprios, cuja finalidade precípua é a de ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais e ambientais da cidade garantindo o bem estar de seus habitantes.

 
5.         PRINCÍPIOS INFORMADORES DO DIREITO URBANÍSTICO

A autonomia de uma disciplina jurídica só existe quando a esta correspondem princípios, institutos e
objeto próprios conferindo-lhe identidade, diferenciando-a das demais ramificações do Direito. O direito
urbanístico é tido como um sistema de normas, autônomo em relação ao direito constitucional ou
administrativo por possuir princípios próprios.

Conforme Bandeira de Melo (2005), os princípios podem ser entendidos como o mandamento
nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes
normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência
exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá
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sentido harmônico.
Nesse passo, transportando e aplicando esses conceitos para o Direito Urbanístico, torna-se possível

vislumbrar a existência de princípios constitucionais, explícitos e implícitos, informadores do Direito
Urbanístico.

São princípios explícitos gerais aqueles encontrados no preâmbulo e nos dois títulos iniciais da
Constituição Federal, sendo estes comumente aplicáveis a todo ordenamento jurídico. Dentre estes,
merecem especial destaque, os princípios da dignidade da pessoa humana[6], da igualdade e o da
legalidade[7], vez que toda atividade urbanística consiste em um dever-poder, obrigando o administrador a
assegurar a garantia das condições mínimas necessárias a uma vida digna nos centros urbanos.

Frente à inquestionável ligação existente entre o direito urbanístico e o direito administrativo, todos
os princípios explícitos gerais e específicos integrantes do regime jurídico administrativo e constitucional -
legalidade, moralidade, supremacia do interesse público, publicidade e eficiência - também são aplicáveis
àquele.

Dentre os princípios explícitos específicos do Direito Urbanístico, estão:
O Princípio da Função Social da Cidade, conforme salienta Di Sarno (2004), que resume a finalidade

das atividades urbanísticas e traz em sua essência a necessidade de uma harmonia entre o interesse público e
o privado. No entendimento de Saleme (2006), naquilo a que se refere à função social da cidade, a
Constituição Federal atribuiu competência ao Município, que deve, através de seu plano diretor, buscar
indicar os pontos fundamentais em prol do desenvolvimento urbano.

O princípio da função social da propriedade, importante princípio que, por sua vez, permite a
instrumentalização e ordenação adequada da cidade, uma vez que assegura ao Estado a possibilidade de
intervenção direta na propriedade particular, obedecidos os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, tendo como fim maior os interesses da coletividade.

Além destes, podemos mencionar também o princípio da subsidiariedade[8], segundo o qual a
atuação do Estado deve se dar somente em caso de inação da sociedade, sendo desta última a preferência
pela atividade de planejamento e implementação urbanística, entrando o Estado em cena quando não houver
interesse ou capacidade da daquela, ou ainda em busca de atender aos interesses da coletividade.

O princípio da justa repartição de ônus e distribuição de benefícios, que para Di Sarno (2004),
informa que o direito urbanístico deve conceder tratamento isonômico a todos os envolvidos no processo.
Seria uma espécie de manifestação do princípio constitucional da isonomia. Assim, todos os atingidos pelas
atividades urbanísticas devem ser tratados com igualdade.

Outro princípio previsto na CF/88 é o do planejamento urbano[9]. Induvidosamente, o planejamento
consolidou-se como o instrumento mais adequado à política urbana. Leciona Di Sarno (2004) que o
planejamento urbanístico deve traduzir metas para o setor público e privado, pretendendo a transformação
dos espaços ou o estímulo a certas atividades, ou a manutenção de determinadas áreas para que, vista no
conjunto, a cidade possa equilibrar-se nas suas múltiplas funções.

Pode-se citar ainda o princípio da afetação das mais valias ao custo da urbanização que, consoante o
que explica Silva (2008), os proprietários dos terrenos, em conformidade com este princípio, devem arcar
com os gastos da urbanização, vez que o benefício decorrente dela é específico e os recursos para a
consecução das obras é comum.
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O princípio da coesão dinâmica das normas urbanísticas, nada mais é que uma condição de
possibilidade para um planejamento viável, uma vez que a realidade é constantemente alterada por diversas
circunstâncias, tendo, assim, o princípio a função de manter as atualizações necessárias do planejamento
visando acompanhar as transformações que surgem na realidade social. Deste princípio, deriva o dever de o
Estado sistematizar e organizar o planejamento urbanístico.

Figuram, ainda, como princípios constitucionais implícitos informadores do direito urbanístico o
princípio da gestão democrática da cidade, pautada pela indispensável e efetiva participação e integração
popular no processo democrático de gestão municipal, orientado pela legalidade, publicidade e eficiência,
objetivando a satisfação das carências da cidade e de seus citadinos, especialmente quanto às suas
necessidades básicas como o trabalho, moradia e lazer.

 
6.         A RELEVÂNCIA DO PLANO DIRETOR

 
O Plano Diretor constitui-se em um documento urbanístico auto-aplicável, instrumento da política de

desenvolvimento e expansão urbana dos Municípios, cuja finalidade é estabelecer diretrizes e fornecer
subsídios ao Poder Público para organização dos espaços urbanos, delimitação das áreas subutilizadas
sujeitas ao parcelamento e edificação compulsórios, desapropriação e utilização extra-fiscal do IPTU,
visando assegurar melhores condições de vida para a população que habita determinada localidade,
devendo-se garantir a participação popular durante o processo de concepção para se aumentar a
possibilidade de efetivação de seus preceitos.

O art. 182 da Constituição Federal Brasileira de 1988 instituiu o Plano Diretor Municipal como
instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, considerado cerne do
planejamento das cidades. No Estatuto da Cidade, o Plano Diretor está regulamento nos arts. 39 ao 42,
sendo fundamental para o planejamento urbano, a partir de um modelo compatível com a proteção dos
recursos naturais, em defesa do bem-estar da população[10].

No Plano Diretor são estabelecidas regras para otimização dos recursos do município e melhoria da
qualidade de vida de seus moradores, buscando evitar, a partir deste marco, situações nocivas, tais como a
utilização incompatível do solo urbano, o uso inadequado da infra-estrutura disponível no município, a
implantação de grandes empreendimentos, sem que se leve em consideração seu impacto, a deterioração da
cidade, seus aparelhos públicos e da qualidade de vida, além do crescimento da poluição e da degradação
ambiental.

Não há uniformidade na conceituação ou mesmo um procedimento sistemático de elaboração e
execução do plano diretor. O que existem são regras legislativas e doutrinárias, as quais direcionam o
caminho de uma organização metódica e coerente, mas não hermética, do planejamento, em que se inclui o
plano diretor, possuindo caráter de permanência e de adaptabilidade.

O Plano Diretor Municipal possui importantíssima finalidade ambiental a partir de sua preocupação
com o aproveitamento adequado dos recursos naturais e da infra-estrutura já existente na cidade, assim
como a preservação de áreas ambientalmente frágeis ou de grande valor cultural ou para o lazer da cidade.
Portanto, a preocupação ambiental deve perpassar a elaboração do plano diretor nos aspectos do patrimônio
natural, cultural e artificial, dispondo sobre a utilização e preservação dos recursos naturais existentes no
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município, a utilização e a conservação do patrimônio cultural do município e o disciplinamento do
patrimônio ambiental artificial.

Indubitavelmente, o ideal é que o crescimento das cidades seja planejado e controlado a fim de evitar
um crescimento irregular e prejudicial a seus habitantes. Outra preocupação é a expansão do centro urbano,
que deve sempre ser efetivado em locais onde os equipamentos urbanos comportem tal aumento
populacional. A atenção do administrador deve voltar-se para a fragilidade de recursos ambientais e a
necessidade dos munícipes. Essa atuação deve partir de uma ação coerente dos demais entes federativos.

A União deve buscar o planejamento nos moldes do art. 21, IX da CF/88[11] e os Estados, em sua
perspectiva, com as eventuais formações de regiões metropolitanas, microrregiões ou aglomerações urbanas
(§3º do art. 25 da CF). Ao município incumbe-se ordenar suas prioridades, buscando reconhecer as diversas
características e necessidades dos diversos grupos que habitam sua circunscrição, a fim de oferecer-lhes
respostas sintonizadas com a realidade local.

Nossa Constituição cometeu ao município a execução da política de desenvolvimento urbano com
vistas a garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, o cumprimento da função social da
propriedade, além de proporcionar condições dignas de vida urbana e o bem-estar de seus munícipes.
Cabendo, ainda, a esse ente federativo instituir e aplicar o Plano Diretor Urbano, promover o adequado
ordenamento territorial, planejamento, controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano.

 
7.         CONSIDERAÇÕES FINAIS

O direito urbanístico solidificou-se como ramo jurídico a partir da Constituição de 1988. No inciso I
do art. 24 referiu-se a ele como ramo autônomo, nos artigos 182 e 183 referiu-se às funções sociais da
cidade, o que seria expresso por meio de um plano diretor regularmente submetido à audiências públicas e
transformado em lei. Isso significa que o Poder Público Municipal passou a ser agente ativo na urbanização
e, se integrante de região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregiões deverá acatar o que se decide
no âmbito de tais entidades. Esse ramo passa a ser de fundamental importância, pois o processo de
urbanização deve contar com organização e responsabilidade pública e social, o que se busca imprimir por
meio das normas impostas e sobretudo pelo plano diretor.

Compreende-se que a participação da sociedade ainda é incipiente e o Poder Público não dispõe da
agilidade necessária para acompanhar as demandas trazidas pelo crescimento populacional, gerando com
isso a necessidade de maior intervenção na estruturas das cidades, a fim de minimizar as conseqüências
danosas trazidas à população.

O Direito Urbanístico, enquanto ramo jurídico autônomo, detentor de princípios próprios, cuja
finalidade é a de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais e ambientais da cidade garantindo o
bem estar de seus habitantes, pode e deve ser utilizado como ferramenta de melhoria das condições das
cidades brasileiras.

O planejamento é imprescindível para organização das cidades, a fim de conter o desenfreado
modelo de expansão urbana aqui verificada. Na prática, observa-se a elaboração de planos, simplesmente,
para atender às exigências legais, sem que haja uma apropriação e participação ativa da coletividade a ser
afetada.

A exemplo do ocorrido em alguns países da América Latina, sobretudo na Colômbia, esse ramo
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jurídico deve prosperar e os juristas devem se debruçar sobre eventuais soluções a fim de tornar viável o
binômio cidades-sustentáveis e transformar as cidades brasileiras em exemplos históricos de
desenvolvimento, ocupação e respeito ao meio ambiente.
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constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição.”
[4] Cf. Decreto Lei n° 311/1938: “Art. 3. A sede do município tem a categoria de cidade e lhe dá o nome.”
[5] No entanto, tal opção pode mostrar-se problemática, conforme aponta Veiga, 2002 (apud Staeinberger & Alencar, 2004, p. 4):
"Para efeitos analíticos, não se deveriam considerar urbanos os habitantes de municípios pequenos demais, com menos de 20 mil
habitantes. [...] o que por si só derrubaria o grau de urbanização do Brasil para 70%. [...] Todavia, há muitos municípios com menos
de 20 mil habitantes que tem altas densidades demográficas, e uma parte deles pertence a regiões metropolitanas e outras
aglomerações. [...] é preciso combinar o critério de tamanho populacional com pelo menos outros dois: sua densidade demográfica e
sua localização. [...] considerar de pequeno porte os municípios que tem simultaneamente menos de 50 mil habitantes e menos de 80
hab/km2, e de médio porte os que tem população no intervalo entre 50 e 100 mil habitantes, ou cuja densidade supere 80 hab/km2,
mesmo que tenham menos de 50 mil habitantes."
[6] Cf. art. 1°, III da Constituição de Federal de 1998: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a
dignidade da pessoa humana”.
[7] Cf. art. 5°, II da Constituição de Federal de 1998: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta
Constituição; II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.
[8] Corolário do art. 173 da Constituição Federal de 1988: "Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo,
conforme definidos em lei."
[9] Cf. art. 30, VIII da CF/88: “Art. 30. Compete aos Municípios: VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.”
[10] Cf. art. 182 da CF/88: “Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-
estar de seus habitantes.”
[11] Cf. o disposto no art. 21, IX da CF/88: “Art. 21. Compete à União: IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de
ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social.”
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A INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO DO IDOSO NO CÓDIGO CIVIL

THE CONSTITUTIONAL INTERPRETATION OF ELDERS' LAW IN BRAZIL CIVIL CODE

Fernanda Paula Diniz

RESUMO
O aumento da expectativa de vida da população mundial, fortemente impulsionado pelos artefatos do
desenvolvimento científico e tecnológico modernos, justifica e torna imperioso o estudo do Direito do
Idoso. Todavia, este deve se realizar de forma criteriosa, levando-se em conta os dispositivos já existentes
no ordenamento civil-constitucional, visando desenvolver uma base principiológica para a aplicação dos
direitos dos idosos, garantindo maior aplicabilidade e instrumentabilidade. Desse modo, aquelas disposições
que contrariarem os princípios constitucionais terão sua validade questionada. A criação pontual de novas
leis não é capaz de garantir sozinha a proteção aos direitos dos idosos, vez que grande parte delas se torna,
em pouco tempo, obsoleta.
PALAVRAS-CHAVES: Idoso, princípios constitucionais, Código Civil.

ABSTRACT
The raise in world's population life expectancy strongly influenced by the artifacts of cientific and
technological development justifies the importance and demands a careful study of the Elder’s Rights.
However, this study must be conducted in a criterious way, taking in consideration the existing devices in
Brazilian Private and Constitutional Law in order to create a base of principles to the Elders' Law
abrangence, assuring a wider applicability and instrumentability. In this way, the rules that would conflict
with constitutional principles will have their validity questioned. The punctual creation of new laws can not
assure alone the adequate protection of elder people, since their great majority becomes obsolete in a short
period of time.
KEYWORDS: Senior, Constitution principles, Civil Code.

 

1. INTRODUÇÃO

 

Assiste-se, nas últimas décadas, ao envelhecimento da população mundial, reflexo do desenvolvimento e
progresso das sociedades. Ademais, em virtude da melhor qualidade de vida, os indivíduos que atingem a
terceira idade possuem melhores condições psicofísicas que no passado. Sem dúvida, é uma nova realidade,
que exige reflexões e mudanças na sociedade e, sobretudo, na Ciência do Direito.

A primeira dúvida que surge se refere à conceituação do idoso. Quem hoje poderia ser considerado idoso?
No Brasil, será idoso quem tiver 60 ou mais anos de idade, homem ou mulher, nacional ou estrangeiro,
urbano ou rural, trabalhador da iniciativa privada ou do serviço público, livre ou recluso, exercendo
atividades ou aposentado, incluindo o pensionista e qualquer que seja a sua condição social (MARTINEZ,
2005, p.20).[1]

Certo é que hoje, no Brasil e no restante do mundo, vem crescendo a preocupação com os idosos. O
desenvolvimento de políticas públicas de proteção visa garantir a velhice digna e o respeito a tais
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indivíduos. 

No Brasil, especificamente, são criadas inúmeras leis com o intuito de defender esta classe de indivíduos.
Todavia, os brasileiros, em sua maioria, não têm conhecimento de todos instrumentos de proteção, o que
acaba por torná-los, grande parte das vezes, obsoletos. Isso é fácil de ser percebido. Vejam por exemplo, o
alvoroço criado pela edição do Estatuto do Idoso em 2003. Ora, o antigo Código Civil (de 1916), o Código
Penal (de 1940), a Consolidação das Leis do Trabalho (de 1943), leis previdenciárias editadas na década de
70, a Lei 8.842/94 (da Política Nacional do Idoso) e outras tantas, já traziam em seus corpos dispositivos de
proteção ao idoso. Ou seja, o celebrado Estatuto do Idoso, ao contrário do que foi apregoado, não trouxe
tantas inovações.

Aliada à questão do desconhecimento da lei, por mais contraditório que pareça ser,outro problema é a
limitação ao exercício de direitos dos idosos que muitas delas acarretam. Em alguns diplomas, ao invés de
sujeito de direitos, os idosos passam a ser apenas objeto de proteção, alijados de muitos de seus direitos
fundamentais.

O atual Código Civil é um exemplo. Vários de seus dispositivos, na tentativa de conferirem proteção ao
idoso, chegam a violar direitos fundamentais consagrados na Constituição. Como exemplos podemos citar o
art. 1.641, que impõe o regime de separação obrigatória de bens aos maiores de 60 (sessenta) anos, e, por
conseqüência, o art. 977, que veda aos casados em tal regime de bens a contratação de sociedade entre si ou
perante terceiros. Notório o desrespeito aos direitos de liberdade de escolha e associação, além da dignidade
da pessoa humana.

Todavia, o que se deve ressaltar é que, apesar de o legislador possuir objetivos nobres ao estabelecer
medidas de proteção ao idoso, o qual juntamente com as crianças e adolescentes seriam, em tese, mais
frágeis que os adultos, estas não devem se tornar um empecilho à sua participação nas relações jurídicas
como sujeitos que são.

Aquele idoso que mantém condições psicofísicas de escolher o que é melhor para ele, tem o direito de fazê-
lo.

Clara se impõe, dessa forma, a necessidade de uma nova interpretação do Direito, que leve em conta os
direitos individuais constitucionalmente garantidos, a fim de que os idosos sejam vistos como sujeitos de
direitos a ser protegidos.

A fim de não tornar por demais extenso o trabalho, por mera opção metodológica elegeu-se o Código Civil
brasileiro como objeto de estudo, e dentre ele aquelas disposições consideradas mais pertinentes. Passemos
ao estudo.

 

2. DESENVOLVIMENTO

 

2.1. O regime das incapacidades e o Idoso

 

A possibilidade de se participar das relações jurídicas decorre de uma qualidade inerente ao ser humano, que
o torna titular de direitos e deveres (AMARAL, 2003, p.218), que é a personalidade[2].  Essa é um conjunto
de atributos da pessoa humana em seus aspectos moral, físico e intelectual, necessários à própria existência
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da pessoa humana (FARIA, 2006, p. 142).  Todo ser humano é dotado de personalidade, independentemente
da consciência e da vontade do indivíduo.

A capacidade é a projeção da personalidade. Nas palavras de AMARAL (2003, p. 220-221),

Enquanto a personalidade é um valor, a capacidade é a projeção desse valor que se traduz em um
quantum. Capacidade, de capax (que contém), liga-se à idéia de quantidade e, portanto, à possibilidade de
medida e de graduação. Pode-se ser mais ou menos capaz, mas não se pode ser mais ou menos pessoa.
Compreende-se, assim, a existência de direitos da personalidade, não de direitos da capacidade. O
ordenamento jurídico reconhece a personalidade e concede a capacidade, podendo considerar-se esta
como um atributo daquela. A capacidade é então a "manifestação do poder de ação implícito no conceito
de personalidade", ou a "medida jurídica da personalidade". E, enquanto a personalidade é valor ético que
emana do próprio indivíduo, a capacidade é atribuída pelo ordenamento jurídico, como realização desse
valor.

A capacidade, como atributo da personalidade, pode ser mero potencial ou poder efetivo. Se for mero
potencial, teremos capacidade de direito; se for poder efetivo, teremos capacidade de fato (FIÚZA, 2004,
p. 121). Todas as pessoas, potencialmente, podem ser sujeitos de direitos e obrigações, razão pela qual
possuem capacidade de direito. Contudo, capacidade de fato, de exercício, nem todas as pessoas têm.
Existem pessoas que apresentam deficiências naturais, decorrentes em geral da idade, da saúde e do
desenvolvimento mental e intelectual, devido às quais a lei não lhes permite o exercício pessoal de direitos,
exigindo que sejam representados ou assistidos nos atos jurídicos em geral (GONÇALVES, 2003).

Assim, em nosso ordenamento, não se vislumbra incapacidade de direito. O que há é somente incapacidade
de fato ou de exercício, que representa uma restrição ao exercício dos atos da vida civil, e que é graduada
em incapacidade absoluta e incapacidade relativa.[3]

A incapacidade absoluta gera a proibição total do exercício, por si só, do direito. Para que o ato seja válido,
deverá ser praticado pelo representante legal do incapaz[4].

A incapacidade relativa permite que o agente pratique atos da vida civil, desde que assistido pelo seu
representante legal (sob pena de anulabilidade)[5]. As hipóteses de incapacidade relativa estão arroladas no
art. 4o  do Codex Civil[6].

Entendidas as hipóteses de incapacidade, analisaremos a questão do idoso.

Muitas pessoas pensam que a idade avançada é, por si só, causa de incapacidade, ou ainda que a disposição
de bens pelo idoso pode ser vista como prodigalidade. Ora, analisando as hipóteses de incapacidade, tais
entendimentos não têm como prevalecer[7].

O que pode ocorrer é que, em razão de alguma enfermidade ou por prodigalidade comprovada, possa o
idoso ser considerado incapaz. Assim, considerando-se que a incapacidade pode ser graduada (relativa e
absoluta) em cada caso específico, o grau de incapacidade deve ser observado e determinado em processo de
interdição. Saliente-se que a declaração da incapacidade deve ser medida de exceção, cabível apenas nas
hipóteses estabelecidas pela lei.

 

2.2. A ausência e o idoso
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O desaparecimento da pessoa natural do local onde habitualmente mantém suas relações sociais e jurídicas,
sempre foi objeto de preocupação do Direito, especialmente diante da inexistência de prova inequívoca de
sua morte (GAMA, 2003). Assim, coube ao Direito disciplinar as conseqüências jurídicas dessa situação, o
que se processa através do instituto da ausência[8].

O atual Código manteve as três fases do instituto da ausência, quais sejam: a) a curadoria dos bens do
ausente (arts. 22 a 25); b) a sucessão provisória (arts. 26 a 36) e c) a sucessão definitiva (arts. 37 a 39). Na
primeira fase, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência
e nomeará curador, responsável pela administração dos bens do ausente. A segunda fase, de sucessão
provisória, dar-se-á depois de decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou em caso de o
mesmo ter deixado representante ou procurador, após 3 (três) anos. Neste momento, os bens do ausente
serão partilhados, como se falecido fosse. Os herdeiros deverão prestar garantias equivalentes aos seus
quinhões respectivos (se não forem descendentes, ascendentes ou cônjuges - nesses casos estas são
dispensadas), a fim de que o patrimônio possa ser restituído caso o ausente retorne.

Finalmente, tem-se a sucessão definitiva. Esta se processa após 10 (dez) anos de passada em julgado a
sentença que concedeu a sucessão provisória, ou então quando o ausente contar mais de 80 (oitenta) anos e
que de 5 (cinco) anos datam as suas últimas notícias. Nesta fase os herdeiros ficarão definitivamente com os
bens, podendo levantar as cauções prestadas. Todavia, caso o ausente retorne após este período, poderá
ainda receber os bens existentes no estado em que se encontrarem, os sub-rogados em seu lugar ou o preço
que os herdeiros ou interessados houverem recebido pelos bens alienados em seguida àquele tempo[9].

Dispõe o Código Civil:

 

Art. 37. Dez anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória,
poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas.

Art. 38. Pode-se requerer a sucessão definitiva, também, provando-se que o ausente conta oitenta anos de
idade, e que de cinco datam as últimas notícias dele.

 

Percebe-se que o legislador adotou juntamente ao critério temporal um critério etário para concessão da
sucessão definitiva.

 

Observa-se, também, que o intuito do legislador foi o de conceder direitos sobre os bens do ausente,
proporcionalmente à expectativa de retorno, e, portanto, de sobrevivência daquele que desapareceu. Se a
probabilidade de vida diminui, as concessões aumentam, chegando-se a um estágio final, através da
sucessão definitiva, de transferência de todos os bens do ausente para seus herdeiros. (ARAÚJO, 2003, p.
66).

 

Todavia, acredita-se que a apuração desta expectativa de vida pelo critério puramente etário não é eficaz. A
análise deve se dar no caso concreto, levando em conta as condições da pessoa desaparecida. Muitas vezes o
indivíduo com menos de 80 (anos) apresenta piores condições de saúde e expectativa de vida mais baixa do
que um no patamar estabelecido pela lei.
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O estabelecimento de critérios arbitrários para apurar a expectativa de vida de alguém não é confiável e nem
conseguirá concretizar a estabilidade jurídica pretendida no caso. É discriminatório e pouco efetivo. O maior
de oitenta anos é visto como um morto-vivo.

Ademais, interpretando-se de acordo com os princípios constitucionais, temos que a disposição do art. 38,
acima citado, atenta contra os princípios de igualdade e dignidade da pessoa humana, sendo, portanto,
eivado pela inconstitucionalidade.

 

2.3. O idoso e os contratos

 

O estudo deste tópico deve ser iniciado com a seguinte pergunta: Nos contratos que envolvem saúde, vida e
morte, somos todos materialmente livres, iguais e dignos, não importando nossa idade? (MARQUES,
2001). Pelo que se observa atualmente, a resposta é não. Mas não apenas para os tipos de contrato acima
elencados, em muitos outros também. Jovens e idosos, por exemplo, são entes vulneráveis contratualmente,
por diversos fatores.

Com relação ao idoso, isso é ainda mais notório. Em razão da sua vulnerabilidade podemos perceber que em
diversos contratos, ocorre a inserção de cláusulas abusivas (previstas exemplificativamente no art. 51 do
Código de Defesa do Consumidor), prática de lesão e ainda propaganda ilícita.

No que se refere à publicidade, destacam VIEIRA e NASCENTES (2004):

Os indivíduos classificados como idosos, independente da idade que de fato possuam, não representam,
exceto para alguns casos, alvo de campanhas publicitárias. E, justamente esses casos, que são
numericamente pouco representativos, é que encontramos muitos dos abusos praticados no sentido de
ludibriar os que se encontram na velhice ou que se aproximam dela. Sem dúvida, os medicamentos, as
terapias, os tratamentos que prometem protelar ou amenizar os terríveis efeitos da velhice (essa doença
maldita!) ocupam espaço cada vez maior na mídia. Aliás, dificilmente encontramos qualquer tipo de
publicidade ou propaganda onde aparecem indivíduos idosos que não esteja associada a medicamentos,
planos de saúde, tratamentos estéticos, terapias, seguro de vida ou então quando se deseja representar uma
família "completa". Alguém consegue imaginar uma publicidade de um telefone celular ou de um carro, por
exemplo, na qual só aparecem idosos? Ou que seja direcionada para idosos? Certamente qualquer
consultor de marketing diria que idosos não são público-alvo deste tipo de produto. Assim sendo, resta
para o grupo da terceira ou da quarta idade os comerciais de "fixador de dentadura" ou do "fraldão
geriátrico", de venda de jazigos, de casas de repouso, de cirurgias plásticas, elixires para impotência
sexual etc.

 

Imperiosa, portanto, a intervenção estatal nesses casos, com base nos princípios contratuais (da boa-fé, do
equilíbrio do contrato e da função social), de forma a restaurar a justiça no caso concreto.

Formas encontradas para tanto são a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (nos contratos de
consumo), do Estatuto do Idoso (que trazem uma série de normas aplicáveis aos contratos), do Código Civil
(mormente no que se refere aos novos princípios contratuais) e da Constituição Federal (que tem, como
principal objetivo, a dignificação da pessoa humana)[10].
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Com base no exposto, passar-se-á a analisar alguns contratos em espécie[11] e suas repercussões no direito
do idoso.

 

2.3.1. O idoso e os contratos de planos de saúde e planos funerários

 

Para se entender as questões atinentes a tais contratos, forçoso conhecê-los.

Em artigo sobre o tema, Cláudia Lima Marques conceitua cada um deles:

 

(...) planos de assistência funerária total, muito comuns no interior do país, onde pessoas simples
"vinculam-se" a funerárias por anos a fim de "cobrir" sua morte e de pessoas a ele ligadas. Modelo
contratual difícil e desregulado distingue-se do seguro decesso, pois é fornecido pelas pequenas funerárias.
O Código de Ética e Auto-Regulação do Setor funerário, organizado pela ABREDIF - Associação
Brasileira de Empresas e Diretores Funerários, define, em seus Artigos 21 e 22, serviço funerário futuro
como "todo aquele oferecido através de contrato de promessa de prestação de serviço futuro" e planos
funerários como "planos de assistência que visam oferecer serviço funerário e outros benefícios de caráter
pecuniário ou não estritamente dentro das condições estabelecidas em contrato de adesão, registrado em
cartório de títulos e documentos". (...) Estes contratos de pré-pagamento de serviços funerários distinguem-
se dos contratos de serviços imediatos de serviços funerários e de compra de jazigos e sepulturas, pois
estes têm como objeto serviços e produtos para fornecimento imediato e único, e os outros vinculam o
fornecedor e um grupo (familiar) de consumidor por vários anos, até que ocorram os falecimentos
"cobertos" pelos serviços pré-pagos. (...) (2001, p. 15-16).

 

Os contratos de planos de saúde são contratos cativos de longa duração, pois envolvem por muitos anos
um fornecedor e um consumidor, com uma finalidade em comum, assegurar para o consumidor o
tratamento e ajudá-lo a suportar os riscos futuros envolvendo a saúde deste, de sua família, dependentes ou
beneficiários. (...) Existem, neste tipo sui generis de contrato, três fatores essenciais: o risco/ sinistralidade,
a solidariedade/mutualidade e o tempo/catividade. Estes fatos entrelaçam-se, por exemplo, no exame das
cláusulas de faixa etária, que refletem a idade do consumidor e o passar do tempo (2001, p. 26-27).

 

Percebe-se que ambos os contratos, de longa duração, são ligados a fatores críticos da vida humana: a saúde
e a morte. Indiscutivelmente, no caso desses contratos, a vulnerabilidade dos idosos é potencializada.

Desse modo, são impingidas cláusulas abusivas e/ou o serviço não é prestado adequadamente, tendo em
vista que, muitas vezes, não há tempo para serem discutidas em razão da urgência dos serviços, causando
lesões de cunho patrimonial e extrapatrimonial.

Passemos ao estudo desses contratos, iniciando-se com os planos de saúde.

Primeiramente, destaca-se que os contratos de plano de saúde são regidos pela Lei 9.656/98. Além disso,
aplica-se o Estatuto do Idoso que, em seu art. 15, §3º, dispõe: "É vedada a discriminação do idoso nos
planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade"[12]. Ademais,
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Além das normas contidas do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor de planos e seguros de
saúde, não necessariamente o idoso, encontra amparo também junto a Portarias da Secretaria de Direito
Econômico do Ministério da Justiça, que prevêem rol de cláusulas contratuais consideradas abusivas, e
são editadas em aditamento ao elenco constante no art. 51 do estatuto consumeirista. Nesse caso, são
consideradas abusivas as cláusulas descritas no item 14 da Portaria 04/98 ("imponham limite ao tempo de
internação hospitalar, que não o prescrito pelo médico"), no item 2 da Portaria 03/99 ("imponham em
contratos de plano de saúde firmados anteriormente à Lei 9.656/98, limites ou restrições a procedimento
médicos (consultas, exames médicos, laboratórios e internações hospitalares, UTI e similares),
contrariando prescrição médica"), no item 13 da Portaria 03/2001 ("impeça o consumidor de acionar, em
caso de erro médico, diretamente a operadora ou cooperativa que organiza ou administra o plano privado
de assistência à saúde"), nos incisos IV ("imponha em contratos de seguro-saúde, firmados antes da Lei
9.656/98, de 03.06.1998, limite temporal para internação hospitalar") e V ("prescreve, em contrato de
plano de saúde ou seguro-saúde, a não cobertura de doenças de notificação compulsória") do item I da
Portaria 05/2002, e no art. 1º ("Considerar abusiva, nos termos do art. 39, inciso V, da Lei 8.078, de
11.09.1990, a interrupção da internação hospitalar em leito clínico, cirúrgico, ou centro de terapia
intensiva ou similar, por motivos alheios às prescrições médicas") da Portaria 07/2003. (SCHIMITT, 2004,
p. 136).

 

Sabe-se que a realidade é bem distante do que a lei propõe. No caso dos idosos, que são quem
proporcionalmente mais utilizam o serviço, não há interesse das operadoras em mantê-los como clientes -
ou seja, após anos de contribuição, quando finalmente necessitam da cobertura, as empresas não querem
prestar os serviços.

Desse modo, em muitos casos há a omissão dolosa de envio de boletos (a fim de dificultar ou inviabilizar o
pagamento da mensalidade pelo idoso), há a negativa injustificada de cobertura de procedimentos ou, ainda,
o aumento abusivo e repentino das prestações.

Na primeira hipótese, o objetivo da empresa é provocar o inadimplemento, uma das hipóteses previstas na
lei para justificar a suspensão, ou rescisão do contrato de plano ou de seguros de assistência à saúde.

Em esclarecedor artigo sobre o tema, Cristiano Heineck Schimitt (2004) expõe um exemplo dessa
situação[13]. Conta que um casal de idosos (com 71 e 68 anos na época) propôs uma ação indenizatória em
face da operadora de plano de saúde, uma vez que por cerca de 20 (vinte) anos contribuíram para o referido
plano e, após se tornarem idosos, a empresa deixou de lhes enviar boletos para pagamento. Por diversas
vezes os consumidores procuraram a fornecedora, visando o pagamento das mensalidades. Quando
finalmente os boletos foram enviados, a prestação era excessivamente maior que a pactuada. Mesmo assim
efetuaram o dito pagamento. Novamente a empresa deixou de enviar as cobranças. Ao cobrarem novamente
o envio, os consumidores foram informados de que o plano teria sido rescindido por inadimplência. Esta
situação anda se prolongou por mais um tempo, a operadora tentando credenciá-los de novo, exigindo uma
mensalidade muito mais alta que a inicial. Finalmente, em razão da quebra da confiança, da transparência e
da boa-fé, tornou-se impossível para os autores a manutenção do contrato. A situação gerou danos morais
aos consumidores, em razão da frustração das expectativas com a rescisão injusta e da angústia pela falta de
cobertura (já que ao migrarem para outro plano tiveram que se submeter a um prazo de carência), além de
danos materiais (pelas parcelas pagas, quando os autores foram alijados do plano).  

Percebe-se assim que as operadoras de planos de saúde não medem esforços para se verem livres dos
segurados idosos. De acordo com o supracitado autor (SCHIMITT, 2004, p. 145), resta claro, portanto, que
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tentativas de exclusão de consumidores idosos de planos de saúde podem assumir contrastes lastimáveis,
devendo ser rechaçadas. Indiscutível, portanto, a intervenção incisiva do Poder Judiciário, para que sejam
punidas adequadamente aquelas empresas cujas condutas denotam desumanidade e má-fé.

Outra hipótese que merece estudo é o excesso de negativas abusivas quanto à cobertura de determinadas
enfermidades, o que acaba gerando desgaste emocional ao consumidor, sobretudo ao idoso, que, por
diversas vezes, tem que procurar o Judiciário para ver seu direito realizado.

Neste caso, inegável a obrigação de reparação pelos danos morais e materiais causados. A condição de idoso
deve ser apreciada na aferição do quantum indenizatório, em se tratando de dano moral. Ademais, deve
haver indenização por danos materiais, de acordo com as circunstâncias e provas apresentadas.

Por fim, urge dissertar acerca dos aumentos abusivos, que visam inviabilizar os pagamentos e,
conseqüentemente, o descredenciamento do consumidor.

Como já comentado, o Estatuto do Idoso vedou expressamente esta conduta no art. 15, o que gerou uma
série de debates quando da sua edição. Isso porque tal dispositivo estaria em desconformidade com a Lei
9656/98[14], segundo a qual não seria possível a variação para maior, de contraprestações pecuniárias para
consumidores acima de 60 (sessenta) anos de idade, e que participassem do plano de saúde há mais de 10
(dez) anos. Assim, teria sido suplantado um dos requisitos da lei para não efetivação de aumento.

A fim de buscar uma solução para os problemas daí decorrentes, foi publicada a Medida Provisória 148, de
15/12/2003 (convertida na Lei 10.850/2004). Nesta Medida Provisória (e posteriormente na Lei), conferiu-
se competência à ANS (Agência Nacional de Saúde) para a definição de programas de oferecimento
coletivo de adaptação de contrato em condições mais acessíveis ao consumidor.

Desse modo, em 22.12.2004, a ANS elaborou a Resolução Normativa 64, que criou um "Plano de Incentivo
à Adaptação de Contratos" que apresenta, basicamente, três propostas a serem dirigidas aos
consumidores: adaptação do plano, migração ou ajuste técnico (OLIVEIRA, 2004, p. 105).

Como forma de se adaptar ao Estatuto do Idoso, criou a ANS a Resolução Normativa 63, que adaptou o
sistema de faixas etárias. Assim, ao invés das 7 (sete) faixas etárias para reajuste, previstas no texto da Lei
9656/98, foram criadas 10 (dez) novas faixas, sendo a última aos 59 (cinqüenta e nove) anos de idade ou
mais. Ademais, o art. 3º, I da Resolução dispõe que o valor fixado para a última faixa não poderá superar
seis vezes o valor da primeira.   

Mesmo assim, a implementação da Resolução 63 ainda vem gerando discussões,

 

Argumenta-se que, ao aumentar o número de faixas etárias, encerrando-se em 59 anos e manter o mesmo
critério de reajuste entre a primeira e a última de seis vezes o seu valor, o acréscimo que antes era diluído
até os setenta anos, agora passa a ser aplicado antes, encarecendo o contrato antecipadamente.
(OLIVEIRA, 2004, p. 105).

 

Percebe-se, destarte, que a intervenção do Estado na questão dos planos de saúde buscou assegurar o direito
à vida e à dignidade de pessoas idosas, ao tirar das mãos das operadoras de planos de saúde o poder de
decidir, unilateralmente, as condições contratuais - o direito à vida, porque daí derivam o direito à saúde, à
qualidade de vida e, conseqüentemente, o direito à assistência à saúde; o direito à dignidade, ao

This version of Total HTML Converter is unregistered.

6801



proporcionar uma velhice e morte dignas a estes indivíduos, que podem ter tranqüilidade nos momentos
mais difíceis.

Destaca-se, porém, que não basta a criação de leis para tanto. A interpretação das normas relativas à
prestação de serviços privados de assistência à saúde também deve ocorrer de forma a preservar os direitos
fundamentais de todos os indivíduos, sobretudo os idosos.

No que concerne aos planos funerários, o tratamento destinado aos idosos não é muito distinto. Tal como
ocorre nos contratos de planos de saúde, aqueles têm longa duração: o consumidor paga parcelas a ele,
relativas por muito tempo e, quando realmente necessita, os problemas começam.

A grande preocupação que se tem neste tipo de contrato reside na insegurança da prestação futura, ou seja,
se a prestação irá ser realizada devidamente, já que a morte do devedor principal é o evento futuro e certo ao
qual se subordina a prestação contratual. Desse modo, havendo descumprimento da mesma, decorre grande
dificuldade em se saber sobre as bases contratuais.

Ademais, não raros são os casos de excesso de vendas e não continuidade dos serviços (v.g. na hipótese de
falência). Nestes casos, em razão da desregulamentação da matéria, demasiado complexa a resolução das
questões daí derivadas.

Desse modo, indiscutível a importância do Direito para a proteção deste consumidor que goza de mais
intensa vulnerabilidade, o que deve se dar através de regulamentação destes contratos cativos de longa
duração, e da interpretação voltada para a realização dos princípios constitucionais, de forma a garantir o
direito à vida e à dignidade.

 

2.3.2. O idoso e o mandato

 

O art. 653 do Código Civil conceitua o contrato de mandato, da seguinte forma: "Opera-se o mandato
quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A
procuração é o instrumento do mandato". O que se vê hoje, todavia, é que, principalmente com relação aos
idosos, esses contratos estão sendo desvirtuados.

A primeira forma de uso indevido do mandato é realizado, fundamentalmente, mediante os órgãos
previdenciários ou agências bancárias. Inúmeros idosos, por não contarem com boas capacidades de
locomoção ou inexperiência no trato dos caixas eletrônicos, conferem procurações a seus familiares ou
amigos para recebimento de seus benefícios. Ocorre que, não raras vezes, estes mandatários se apropriam
indevidamente dos valores recebidos, deixando os idosos em situação de penúria.

O Estatuto do Idoso, na tentativa de desencorajar a ocorrência de tal conduta, tipificou a mesma como crime
no seu art. 102 ("Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do
idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade: Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e
multa").

Mais grave ainda é a possibilidade de esses mandatários, utilizando-se de má-fé, realizarem contratos de
empréstimos e similares em nome dos idosos, através de caixas eletrônicos. Como é sabido, as transações
eletrônicas dispensam a assinatura do titular da conta, bastando-se a digitação da senha para o contrato se
efetuar. Assim, inúmeras são as reclamações de idosos que têm descontados de seus benefícios, parcelas de
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empréstimos[15], sem saberem qual sua origem.

Em razão da vulnerabilidade do idoso e do consumidor, entendemos que nestes casos urge a inversão do
ônus da prova, para que fique demonstrado quem efetivamente realizou o empréstimo nos caixas eletrônicos
(lembre-se que estes possuem micro-câmeras que possibilitam a identificação).[16]

Por conseguinte, comprovando-se que este foi realizado pelo mandatário, em desconformidade com a
vontade do mandante (mormente se a procuração outorgada não conferir poderes para a realização de
empréstimos), não serão tais atos eficazes em relação ao mandante (art. 662, CC). Além disso, o Código
Civil ainda dispõe que:

 

Art. 667. O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a
indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização,
poderes que devia exercer pessoalmente.(...)

Art. 673. O terceiro que, depois de conhecer os poderes do mandatário, com ele celebrar negócio jurídico
exorbitante do mandato, não tem ação contra o mandatário, salvo se este lhe prometeu ratificação do
mandante ou se responsabilizou pessoalmente.

 

Assim sendo, tem-se que o mandante idoso, prejudicado pela realização do empréstimo não autorizado,
deverá ser indenizado pelos prejuízos sofridos pelo mandatário. Ademais, a instituição financeira com a
qual foi realizado o empréstimo, caso tenha cópia da procuração (como ocorre atualmente), não poderá
descontar os valores relativos ao empréstimo do benefício do idoso e, sequer acioná-lo judicialmente[17],
cabendo, se assim quiser, acionar o mandatário.

O que se pretende é conservar os proventos do idoso, de forma a garantir a sua subsistência, e a proteção do
direito à vida e à dignidade.

Outra conduta comum com relação ao mandato é a indução ou coação para outorga do mesmo. Pessoas
inescrupulosas ameaçam ou convencem idosos, muitas vezes sem o necessário discernimento, à outorga de
instrumento de procuração, para os mais variados fins.

Em muitos casos o idoso acaba desprovido de seus bens e de sua renda, caindo em estado de miséria e
sofrimento moral. Por isso, o Estatuto do Idoso, em mais um acerto, tipificou as duas condutas: "Art. 106.
Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de
bens ou deles dispor livremente" "Art. 107. Coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou
outorgar procuração:".

Além disso, não se encontram livres de responsabilização os tabeliães dos Cartórios de Notas onde estas
procurações tiverem sido realizadas. De forma a punir a negligência de muitos destes profissionais, o
Estatuto do Idoso estabelece que estes também serão responsáveis por lavrar atos notariais que envolvam
pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal, atribuindo-lhes pena de
reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos (art. 108).[18]

            Nestes casos, quaisquer interpretações diversas serão atentatórias à dignidade do idoso, e portanto,
inconstitucionais.
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2.4. Responsabilidade civil e idosos

 

Neste estudo, ateremos-nos à responsabilidade extracontratual, ou seja, aquela derivada de ilícito não
contratual, como, por exemplo, um atropelamento, um abalroamento de carros etc.

O Código Civil, em seu art. 948, fala expressamente da responsabilidade civil decorrente de homicídio:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável
da vida da vítima.

 

É justamente nesse ponto que a responsabilidade civil abarca o idoso. Vejamos, pois. O inciso I do referido
artigo consagra a necessidade de pagamento dos danos emergentes sofridos pela família, em caso de morte
da vítima, o que não enseja maiores discussões. O inciso II seria uma espécie de lucro cessante, consistente
em uma pensão a ser paga à família, caso a vítima fosse responsável pelo seus sustento. Como visto, tal
indenização seria determinada de acordo com a vida provável da vítima e os seus rendimentos. Nesse
sentido, os ensinamentos de Sílvio Venosa (2005, p.295-296):

 

Matéria importante nessa modalidade de indenização é o montante e a duração da pensão devida (lucro
cessante). A jurisprudência encarregou-se de estabelecer certos parâmetros. A pensão deve ser
estabelecida com base nos proventos da vítima e sua provável expectativa de vida. (....)

Quanto à duração da pensão, leva-se em consideração a vida presumível do morto. A jurisprudência tem
entendido que esse limite é a idade presumida de 65/70 anos.Há tendência de que essa expectativa de vida
em nosso país seja mais elevada, o que deverá majorar esta possibilidade.

 

O que fica claro na passagem acima e, em muitos acórdãos e decisões singulares do país, é que o inciso II do
art. 948 vem sendo interpretado indevidamente. Conforme seus ditames, na avaliação do tempo da pensão,
deve-se atentar para a duração provável da vida da vítima. O que ocorre hoje, é que a indenização é
concedida com base na vida provável dos brasileiros, ou seja, na média de vida da população de nosso país.

Todavia, o que pretendeu o legislador, de forma acertada, foi trazer a análise da expectativa de vida do
indivíduo para o caso concreto.

Assim, no caso de falecimento de um idoso, por exemplo, com 80 (oitenta) anos, não seria devida qualquer
indenização? Esta perda, em termos de danos materiais, nada valeria tão-somente por ser idosa a vítima? E
se essa vítima fosse saudável, ativa, e com histórico de longevidade familiar?

A jurisprudência não tem se preocupado em verificar o caso concreto para estabelecer indenizações. O
parâmetro etário acima citado (65/70 anos) é aplicado sem qualquer distinção das condições pessoais da
vítima, o que, sem dúvida, viola preceitos constitucionais, tais como igualdade e dignidade.
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Assim, imperioso se torna o abandono de tal concepção simplista, para que seja analisada caso a caso a
"provável vida da vítima", de forma a promover, concretamente, a justiça[19].

Há ainda outra interpretação que suscita controvérsias envolvendo esta matéria: caso as pessoas a serem
pensionadas pela morte de um parente próximo sejam idosas, deve a indenização ser fixada levando em
conta a vida provável destas? [20]

Para alguns, ao se entender desta forma, o direito à igualdade dos idosos seria certamente violado, já que a
impressão que teríamos era a de que o sofrimento destes valeria menos do que o de outras pessoas de idades
diversas.

Outrossim, deve-se observar que o intuito do legislador foi o de garantir a sobrevivência daqueles que
deveriam receber alimentos do falecido, não havendo como se prolongar tal obrigação mesmo após a morte
do alimentando.

Daí a importância da interpretação constitucional, que busca a supressão de critérios artificiais, para que,
com base em princípios e no caso concreto, possa se tomar a decisão mais adequada e justa.

 

2.5.  O idoso e regime da separação obrigatória de bens

 

Dispõe o Código Civil: Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: (...) II - da
pessoa maior de sessenta anos;(...). Tal restrição estava também contida no Código do Código Civil de
1916 e, apesar da grande expectativa de que esta fosse superada, o Código de 2002 manteve o dispositivo.

Semy Glanz (2005) tenta explicar a razão desta norma, ao afirmar que os idosos são mais suscetíveis a
enganos e, quando têm bens, podem ser induzidos a perdê-los por inescrupulosos que não hesitam em casar,
para apropriar-se dos bens.

Contudo, isso não é aceitável. Existem pessoas mais novas que podem ser enganadas também.

Tal restrição, convenhamos, é manifestamente inconstitucional, pois fere o princípio da dignidade da pessoa
humana, na medida em que comporta uma intervenção na vida íntima do indivíduo, limitando a sua
autonomia privada - o que não condiz com a principiologia do Estado Democrático de Direito. São também
desrespeitados os princípios da igualdade e da liberdade, vez que qualquer indivíduo, desde que apto para o
casamento, pode livremente escolher o regime de bens que melhor lhe aprouver[21]. Contudo, o idoso é
tratado como se incapaz fosse (malgrado a idade não ser causa de incapacidade, como já formulado em
tópico anterior), não podendo decidir sobre questões patrimoniais. É obrigado, mesmo que não queira, a
manter o seu patrimônio para seus futuros herdeiros, numa clara violação da regra de "que não existe
herança de pessoa viva".

Tal norma é completamente incoerente com o ordenamento jurídico. Eis, pois: aos 60 anos pode-se ser
Ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), mas não se pode escolher o regime de bens em caso de
casamento?

Esclarecedores os ensinamentos de Érica Canuto:

O Código Civil de 1916, em seu revogado art. 258, inciso II, impunha o regime de separação de bens para
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o homem maior  de 60 anos e a mulher maior de 50 anos. O Código Civil de 2002, no art. 1641, II,
equiparou as idades entre homem e mulher para obrigatoriedade de regime de separação de bens,
igualando-a em 60 anos, em homenagem ao princípio constitucional da isonomia.

Entretanto, a sanção que impõe o regime da separação obrigatória de bens aos maiores de 60 anos,
limitando a autonomia da vontade, exclusivamente calcada em razão da idade, deve ser interpretada como
uma norma restritiva de direitos, que fere o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana e
presume, indevidamente, a incapacidade dos maiores de 60 anos, indo de encontro, inclusive, ao princípio
da isonomia, já que há previsão de disciplina jurídica diversa para pessoas de idade inferior e garantia de
liberdade.

A limitação da vontade, em razão da idade, impondo regime da separação obrigatória de bens, longe de se
constituir uma precaução (norma protetiva), constitui-se em verdadeira sanção ou restrição de direitos.

A lei permite a realização do casamento das pessoas maiores de 60 anos, que diz respeito à questão
relativa ao estado da pessoa, constituindo-se em direito indisponível. Sem qualquer motivação justificável,
limita a vontade dessas pessoas - apenas em razão da idade - no aspecto patrimonial do casamento, que é
direito totalmente disponível.

O que faz o dispositivo é criar uma hipossuficiência objetiva em razão da idade. O que é de todo descabida
e inconstitucional. 

Por tais razões, outra não poderia ser a hipótese interpretativa, senão ler o dispositivo referido a partir da
Constituição Federal de 1988, e, conseqüentemente, considerá-lo como inconstitucional em razão dos
Princípio da Isonomia e da Liberdade. (CANUTO, 2004, p. 71-72)

 

Os autores portugueses Francisco Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira (2003, p. 519-520) ao
comentarem o art. 1720º do Código Civil Português (Reformado em 1977) que mantém restrição
semelhante, impondo o "regime imperativo" para os maiores de 60 anos, destacam:

 

Resta saber se este regime é compatível com o princípio da igualdade constitucional (art. 13º CRep). A
restrição da faculdade de escolher o regime de bens que sofram os cidadãos com mais de sessenta anos é
necessária para satisfazer interesses fundamentais, e é proporcional? A intenção da lei - evitar o
casamento por interesse económico - perdeu valor por força das alterações legislativas de 1977, que
vieram dar uma posição sucessória principal ao cônjuge sobrevivo, ao lado dos descendentes. Assim, a lei
civil impede a escolha de um regime de bens, na altura do casamento, com receio de um eventual intuito de
benefício económico à custa de um nubente com mais de sessenta anos, mas chama o cônjuge sobrevivo a
herdar, no momento da morte. Em certo sentido, quanto mais velho for o noivo mais fácil será obter o
benefício. Por outro lado, se os limites de 50 e 60 anos tinham sentido na época que o direito brasileiro os
adoptou - 1916 - pois correspondiam à esperança de vida dessa altura, eles merecem um reparo óbvio hoje,
quando a esperança de vida é superior a setenta anos.

Para além de não se encontrar um interesse claro que justifique esta restrição da liberdade negocial, é
forçoso lembrar que os sistemas jurídicos têm reforçado a autonomia individual, e a Constituição da
República consagrou um direito ao desenvolvimento da personalidade (art. 26º) que é certamente contrário
à limitação em causa.
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Os casos excepcionais de abuso de alguma debilidade, com o intuito de obter benefícios através do regime
de bens do casamento, deviam ficar apenas sujeitos às regras gerais que tutelam a liberdade negocial.

 

 

Paulo Lins e Silva (2002), acertadamente, afirma que estas imposições não podem ser aceitas. Para tanto,
explica que hoje no Brasil a média de vida já ultrapassa os setenta e cinco anos de idade. Além disso,
destaca que o titular de um patrimônio pode dele livremente dispor. Desse modo, por que não poderia
contrair casamento pelo regime escolhido?

Percebe-se que o legislador, ao invés de valorizar a pessoa humana, procurou proteger o patrimônio de
futuros herdeiros que, inúmeras vezes, tentam a todo custo coibir os atos da vida civil praticados pelo idoso,
através, por exemplo, de pedidos de interdição. Assim, o idoso é impossibilitado, no fim de sua vida, de
usufruir de tudo aquilo que construiu - com o que o ordenamento não pode compactuar.

Inclusive, há de se destacar que o art. 10, §1º da Lei n. 8.842/94 (Política Nacional do Idoso) dispõe que: "É
assegurado ao idoso o direito de dispor de seus bens, proventos, pensões e benefícios, salvo nos casos de
incapacidade judicialmente comprovada". Indubitavelmente, tal artigo só vem a confirmar o que já foi
mencionado.

Maria Berenice Dias (2005a) lembra que a doutrina e a jurisprudência, entendendo a inconstitucionalidade
de tal dispositivo (desde quando era consagrado pelo Código de 1916), já lutavam contra esta imposição:

 

A situação de absoluta injustiça levou o STF, já no ano de 1964, a editar a Súmula 377, simplesmente
alterando o regime imposto pela lei. Ao ser autorizada a comunhão dos bens adquiridos durante o
casamento, acabou a Justiça transformando o regime de separação total dos bens no regime da comunhão
parcial. A doutrina e a jurisprudência, de forma majoritária, passaram a considerar plena de
discriminação e de preconceito a diferenciação legal, pois revela o conceito de uma distante época, onde o
individualismo e a preocupação de proteger e de preservar a família legítima justificavam a ingerência
exercida pelo estado sobre a vontade individual. A restrição à escolha do regime de bens vem sendo
reconhecida como clara afronta ao cânone constitucional do respeito à dignidade, além de desrespeitar os
princípios da igualdade e da liberdade, consagrados como direitos humanos fundamentais. (2005, p. 414-
415). 

 

Hoje, a Súmula 377 do STF[22] é aplicada aos casos de separação obrigatória dos maiores de 60 anos, uma
vez que é facultado, aos demais afetados por este regime, a sua modificação, ao ser cessada a sua causa[23].
Os maiores de 60 anos são, assim, os únicos indivíduos que não podem pleitear a modificação de regime.

Desse modo, por força da súmula, serão aplicadas, neste caso, disposições relativas ao regime de comunhão
parcial (partilhando-se o que foi construído com esforço comum do casal).

Há de se perquirir, ainda, acerca da possibilidade ou não de doação de bens ao cônjuge pelo maior de 60
(sessenta) anos casado por tal regime.

De acordo com a doutrina mais moderna, para que não haja violação à igualdade e liberdade de disposição
dos bens, o cônjuge idoso poderá realizar tal tipo de doação, desde que respeitada a legítima.
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Percebemos assim que, de algum modo, já está havendo um avanço no tratamento destas questões,
valorizando o idoso, como sujeito de autonomia que é.

 

2.6. O idoso e a separação remédio

 

O Código Civil de 2002 prevê a separação judicial como causa de término da sociedade conjugal (art. 1571,
inciso III)[24]. De acordo com a doutrina, a separação pode se dar de duas formas: por vontade de ambos os
cônjuges (separação consensual) ou por vontade de somente um deles (separação litigiosa). 

  As causas de separação judicial litigiosa estão elencadas no art. 1572 do Código Civil, dispondo o §2º: O
cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave,
manifestada após o casamento, que torne impossível a continuação da vida em comum, desde que, após
uma duração de dois anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável.

Percebe-se que o §2º trata do que a doutrina denomina "separação como remédio". Esta modalidade de
separação recebe muitas críticas, por permitir que um cônjuge abandone o outro na doença.

Apesar de não se referir diretamente ao idoso, muitos deles são atingidos por este dispositivo, vez que é
grande o número de idosos que sofrem de doenças mentais graves (tais como Mal de Parkinson, esclerose,
Alzheimer, dentre outras). 

Esclarecedora a passagem abaixo:

 

(...) infere-se que a demência, incluída a doença de Alzheimer, que é uma das suas maiores causas, atinge
sobremaneira a pessoa idosa, e, portanto, o cônjuge de um idoso com essa doença degenerativa mental, por
expressa faculdade legal, poderá deixá-lo ao desamparo, justamente em um momento vital, quando
controle nenhum tenha sobre sua vida, saúde e patrimônio.

Esse fator é motivo de reavivar o pensamento acerca da validade jurídica do que está disciplinado no art.
1572, §2º, do Código Civil de 2002, ou seja, a separação judicial remédio, acrescido do princípio da
dignidade da pessoa humana, como visto, fundamento básico de todo o sistema legislativo, infra e
constitucional e vetor proeminente do intérprete e aplicador dessas normas. Ademais, merece ser
indagado: se a mútua assistência e o respeito e a consideração mútuos são deveres conjugais (art. 1566, III
e V, do Código Civil de 2002), qual razão para afastar o cônjuge enfermo e idoso do convívio conjugal em
momento delicado de sua vida? (RODRIGUES, 2006, p. 416).

 

Maria Berenice Dias esclarece que o Código Civil ao menos tentou apenar aquele que de certa forma
abandona o cônjuge enfermo, através da previsão do §3º:

 

Nitidamente punitiva a apenação pela aparente crueldade de quem pede a separação, estando o cônjuge
acometido de grave e incurável mal. O autor da ação fica sujeito a perder a meação dos bens
remanescentes que o enfermo levou para o casamento. Essa transferência patrimonial ocorrerá
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exclusivamente se o casamento for celebrado pelo regime da comunhão universal de bens, o que diminui
sensivelmente o alcance da norma, como alerta Sílvio Venosa. A comunicabilidade do patrimônio
adquirido na constância da sociedade conjugal é seqüela que já decorre dos regimes da comunhão parcial
e comunhão final dos aqüestos. Do outro lado, o regime da separação total de bens não autoriza a meação
dos bens adquiridos, não podendo ser aplicado dito confisco (DIAS, 2005b, p.70).

 

Todavia, há de se ressaltar que, em razão de a lei exigir nesta espécie de separação, dois anos desde o
reconhecimento de que a doença é incurável para seu requerimento, é pouco utilizada atualmente. Para o
divórcio, em que não se necessita motivar o pedido, em que não há repercussões patrimoniais, basta o
transcurso do prazo de um ou dois anos da separação de fato para que este dissolva o casamento[25] (o que
não ocorre com a separação). Assim, este é fatalmente usado.

Não havendo punição efetiva (apenas em casos raros), não há como se admitir a continuidade de tal forma
de separação, por atentar contra os fins do casamento e contra a dignidade da pessoa humana.

 

2.7. O idoso e o direito a alimentos

 

2.7.1. O idoso como alimentado

 

A Constituição, em seu art. 230, caput, dispõe que: "a família, a sociedade e o Estado têm o dever de
amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e
bem estar e garantindo-lhes o direito à vida".

Além disso, o art. 1696 do Código Civil discorre que o dever de alimentar é recíproco entre pais e filhos,
sendo extensivo aos ascendentes. Já o art. 1694 expõe que este dever pode se dar entre quaisquer parentes,
cônjuges e companheiros. Sobre a matéria, ensina a Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso):

Art. 11. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil.

Art. 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores.

Art. 13. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o Promotor de Justiça, que as
referendará, e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil.

Art. 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento,
impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência social.

 

Frente ao exposto, temos que especificamente com relação ao idoso, há um dever solidário entre os
parentes[26] com obrigação de alimentar. Isso veio a pôr fim a uma série de discussões acerca do tema,
presentes desde a égide do Código Civil de 1916 [27] e que continuaram com o Código Civil de 2002, em
razão do art. 1698[28].

Percebe-se, assim, que:

This version of Total HTML Converter is unregistered.

6809



 

Além do art. 1696, CCB/02, o Estatuto do Idoso, por meio do seu art. 12, prevê ser solidária a obrigação
alimentar, facultando ao idoso a escolha de qual parente acionará judicialmente. Entretanto, não se pode
perder de vista o caráter personalíssimo da obrigação alimentar, o que tem suscitado a incongruência do
referido dispositivo. Não obstante tal crítica, com este ditame, aliado à possibilidade de a transação ser
efetuada perante o Promotor de Justiça, de modo a alcançar o status de título executivo extrajudicial,
demonstram a preocupação do estado em proporcionar o mínimo existencial ao idoso, que não tem
condições financeiras para tanto. (TEIXEIRA, SÁ, 2004, p. 30).

 

Pedro Lino de Carvalho Júnior, em artigo sobre o tema, destaca que a situação gerada pela solidariedade
estabelecida pelo Estatuto do Idoso, é muito mais complexa do que a primeira vista pode parecer. Senão
vejamos:

 

Imaginemos um octogenário com quatro filhos e que careça de R$1.000,00 (mil reais) para seu sustento.
Todos os seus filhos gozam de excelente condição financeira e estão aptos, mesmo cada um
individualmente, a suportarem o ônus do aludido desembolso. Neste caso, pode o ancião demandar tão-
somente o filho mais velho, ou mais de um filho, a seu alvedrio.

Suponha-se, na mesma hipótese, que a condição econômica dos filhos não seja tão próspera. Neste caso, de
nada adiantará a solidariedade, pois a obrigação alimentar sustenta-se no binômio
necessidade/possibilidade, e, se um dos co-devedores não pode sozinho se encarregar do pagamento, o
credor há de acionar os demais, se pretende a integralidade da prestação almejada.

Nessa situação, a mudança implementada teria sido inócua. Entretanto, o caso se torna mais complexo
quando se avança para outros graus de parentesco.

Voltando ao exemplo, se os quatro filhos do credor apenas podem adimplir com R$800,00 (oitocentos
reais), e ele possui ainda dois netos em condição de complementar o valor, mais uma vez se aplica a
solidariedade? Evidente que sim, em face dos dizeres peremptórios do Estatuto do Idoso. Ele pode acionar
tanto um neto quanto o outro. 

O que não parece admissível é sustentar a proposição do rompimento do princípio de que o parente em
grau mais próximo exclui o parente de grau mais remoto. No caso, se o octogenário, além dos filhos e netos
aptos a pensionar-lhe, tivesse um irmão detentor de expressivo patrimônio, não seria aceitável que ele o
acionasse diretamente, pois este se situa em grau de parentesco bem distanciado dos demais.

Da mesma forma, se ele possui filhos com condições econômicas aptos a prover-lhe a mantença, seria
absurdo admitir a propositura de demanda contra o neto tão-somente pelo fato de este gozar de invejável
situação econômica.

Ou seja, a solidariedade jurídica existe sim, mas no âmbito de cada grau de parentesco, sob pena de
absoluta subversão do sistema e do ferimento à dogmática da obrigação alimentar.

Demais disso, sendo o idoso casado ou vivendo em união estável, o dever de fornecer alimentos deve ser
imposto inicialmente ao cônjuge ou companheiro, face aos demais parentes (...).(2004, p.51-52).
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Além dos problemas acima expostos, surge a questão do direito de regresso. Caso um dos parentes seja
demandado sozinho e pague toda a prestação alimentar, caberá a ele cobrar dos demais (periodicamente -
por ser uma prestação de trato continuado), e ainda avaliar qual a capacidade de cada um para calcular a cota
devida. Sem dúvida, esta é uma tarefa extremamente complicada, que pode ainda gerar inúmeras rusgas
familiares.

Desse modo, seria mais adequado o estabelecimento de litisconsórcio passivo entre os alimentantes,
cabendo assim ao juiz a resolução de todas essas questões.

Outra controvérsia acerca do tema é aquela que envolve a questão de "indignidade"[29] do alimentante.

Vejamos um exemplo: dado indivíduo abandona sua mulher e seus filhos ainda pequenos, não contribuindo,
patrimonial ou afetivamente, para a criação de seus filhos. Depois de idoso, ajuíza ação de alimentos em
desfavor de seus filhos, por se encontrar com dificuldades para a sua sobrevivência. Ora, interpretando-se o
art. 557, inciso IV, teríamos que aquele que tinha condições de prestar alimentos e não os prestou, seria
indigno.

O art. 1.694, parágrafo 2º, determina que os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando
a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Por outro lado, o art. 1708, parágrafo único,
dispõe que "com relação ao credor cessa, também, o direito a alimentos, se tiver procedimento indigno em
relação ao devedor".[30]

Ora, no caso em apreço, não se pode sujeitar o filho abandonado ao pagamento de alimentos àquele que o
abandonou, visto que os laços de solidariedade que justificam a prestação alimentar são formados por uma
via de duas mãos: o pai apenas terá direitos de receber ajuda se um dia ajudou.[31]

Nem todos concordam com tal opinião. Defendem que o art. 1708 deve ser interpretado de acordo com o
art.1694, devendo o devedor culpado receber os alimentos indispensáveis à sua subsistência, ou seja, apenas
o mínimo necessário para sobreviver.

Desse modo, a fim de conciliar os dois entendimentos,

 

(...) dado o fim superior a que se destinam os alimentos, e, diante da melhor exegese normativa, afigura-nos
que melhor seria no novo regramento, possibilitar ao magistrado a análise do caso concreto para se
determinar a cessação ou não do dever alimentar, mesmo diante da configuração de indignidade do credor,
ou de causa que levasse à sua deserdação, ao invés da aplicação literal, pura e simples do parágrafo único
do citado art. 1708. (NATAL, 2004, p. 68)

 

Analisada a hipótese de prestação de alimentos por parentes, há de se estudar os casos em que estes
inexistem.

Mesmo nestes casos, os indivíduos devem ter garantidos os alimentos "de dignidade ou humanitários",
essenciais à sua sobrevivência. No caso dos idosos, tal direito decorre do enunciado do art. 230 da
Constituição Federal, que gera a responsabilidade alimentar estatal. Nos dizeres de Jones Figueiredo Alves
(2005, p. 195):
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(...) no plano constitucional, inexistindo as pessoas potencialmente obrigadas pela lei codificadora civil,
cumpre ao Estado a responsabilidade alimentar.

(...) Há de se ressaltar que os direitos fundamentais e sociais assegurados pela Constituição Federal devem
atender, com inteireza, às demandas do contingente populacional superior a 170 milhões de pessoas e,
quando parte desse contingente situa-se em desigualdade extrema, comprometendo a dignidade humana, a
garantia do "mínimo existencial" nada mais representa senão práticas determinantes e assecuratórias de
respeito e cumprimento da Constituição, no que concerne aos direitos de dignidade.

 

Não havendo possibilidade para prestação de alimentos a todos os necessitados, necessária a alocação de
recursos de acordo com a prioridade conferida, em sede constitucional, às crianças e adolescentes (art. 227,
CF) e aos idosos (art. 230, CF), respectivamente, seguidos dos que estão abaixo da linha da pobreza (art. 1º,
III, CF), os inválidos ou sem condições para o trabalho (art. 23, II, CF) e, por fim, aos desempregados (art.
170, VIII, CF). (ALVES, 2005).

O Estatuto do Idoso, em seu art. 14, coloca expressamente este dever do Estado[32], concretizado nos arts.
33 e 34[33].

Desse modo, independentemente de ter o idoso contribuído para a Previdência Social, terá direito ao
benefício, a fim de garantir a sua vida e dignidade.

 

2.7.2. O idoso como alimentante

 

Em se tratando de obrigação alimentar decorrente do parentesco, o direito é recíproco entre pais e filhos e
extensivo a todos os ascendentes e descendentes (parentes em linha reta), recaindo a obrigação em primeiro
lugar aos mais próximos em grau, excluindo os mais remotos. Tanto a Constituição em seu art. 229[34],
quanto o Código Civil, no art. 1.696, consagram tal entendimento.

Daí se conclui que a obrigação alimentar é dos pais e, havendo alguma impossibilidade (tais como morte,
enfermidade ou impossibilidade financeira), será a mesma transmitida aos ascendentes[35], que em grau
imediato mais próximo são os avós.

 

Vem o STJ aplicando esta interpretação em seus julgados. Todavia, ainda é possível encontrar
jurisprudência que ignora essas normas sob o fundamento de que a obrigação é dos pais e, na omissão de
um deles, o ônus passa para o outro genitor. Somente se ambos não têm condições de prover o sustento dos
filhos é que se invoca a responsabilidade dos avós. Assim, contra clara disposição legal, vem sendo
afastada a obrigação complementar e subsidiária dos ascendentes. O fato de a lei fazer uso da palavra
pais, no plural, ao atribuir-lhes o poder familiar, não quer dizer ambos os pais e, sim, qualquer dos pais.

O avô, se tiver condições econômicas para tal, deve ser chamado a contribuir, quando seu filho deixar de
atender à obrigação de sustento de seu neto. O só-fato de o detentor da guarda ter algum rendimento, não
exclui a responsabilidade do ascendente. (DIAS, 2005a, p. 420)
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Todavia, como princípio basilar da obrigação alimentar, deve-se atentar ao binômio necessidade-
possibilidade. É sabido que hoje, no Brasil, grande parte dos idosos recebem aposentadorias baixíssimas e
possuem uma série de gastos, como, por exemplo, para medicamentos e muitas vezes, o sustento de sua
própria família. Assim, cabe aos magistrados verificarem no caso concreto a existência da possibilidade do
idoso para o fornecimento de alimentos. [36]

O que se tem visto é que muitas vezes são estipuladas parcelas de alimentos incompatíveis com a
subsistência desses idosos que, não poucas vezes, são até presos pelo descumprimento do encargo. Desse
modo, a fim de garantir proteção à criança, em não raros casos, tira-se a proteção dada ao idosos, ferindo-se
igualmente a dignidade da pessoa humana e, conseqüentemente, a Constituição.

À guisa de conclusão, destaca-se o entendimento de Oswaldo Peregrina Rodrigues (2006, p.421):

Para se evitar situações jurídicas iníquas, a questão alusiva à prisão do devedor alimentício, ainda que
seja um idoso, há de ser apreciada e enfocada em cada uma delas, e, não de modo genérico e objetivo: se o
executado for idoso estará protegido do aprisionamento civil; essa posição, em tese, coerente com as
diretrizes do Estatuto do Idoso e com o direito de proteção a essa pessoa, no caso concreto, pode
configurar-se injusta e desalentar o alimentado, outro ser humano necessitado.

 

2.8. O idoso e o direito de empresa

           

Ao se estudar o Livro do Direito de Empresa no Código Civil, à primeira vista, não se consegue perceber a
existência de algum dispositivo que se relacione diretamente ao Direito do Idoso.

Contudo, uma leitura mais acurada, nos leva a deparar com o art. 977, que dispõe: Art. 977. Faculta-se aos
cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da
comunhão universal de bens, ou no da separação obrigatória.     

Estudou-se acima que, aos maiores de 60 (sessenta) anos é imposto o regime de separação obrigatória de
bens. Como conseqüência da imposição de tal regime, o qual conforme já se destacou viola os direitos de
igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana (dentre outros), ao idoso também é restringida a
possibilidade de ser sócio.

E, conforme anteriormente ressaltado, o regime da separação obrigatória imposto ao idoso configura-se,
dentre as hipóteses previstas no art. 1.641, a única em que não se pode pleitear jamais a modificação do
regime de bens. Assim, pela leitura do dispositivo supracitado, o idoso que se casa após os sessenta anos,
nunca poderia ser sócio[37].

Contudo, o art. 977 é disposição que gera muitas controvérsias, que serão a partir de agora, expostas.

A primeira dúvida se refere à passagem: "entre si ou com terceiros". O alcance de tal expressão não é muito
claro.  De acordo com Luiz Tzirulnik:

 

Trata-se, portanto, de prescrição legal que, da forma como está redigida, faculta interpretações diferentes.
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Assim, já há os que entendem que nenhum dos cônjuges, individualmente, poderá contratar sociedade, se o
regime de casamento for a comunhão universal de bens ou a separação obrigatória. Outros entendem que o
casal não poderá contrair sociedade nestes regimes de casamento, mas que nada os impede de,
individualmente, contratar sociedade com terceiros (2005, p.38).

 

Entende-se que vedar a formação de sociedades entre os cônjuges (ou seja, contratando apenas os cônjuges,
a sociedade) é plausível, visto que esta poderia ser usada abusivamente (no caso da comunhão universal,
favorecendo a confusão patrimonial e prejudicando credores; e na separação obrigatória, como forma de
burlar a separação dos bens imposta pelo regime).

Contudo, entender-se que seria também vedada a contratação de um cônjuge com terceiros, já é
demasiadamente exagerado. Como um cônjuge sozinho poderia burlar o regime de bens?

Outra discussão decorrente do dispositivo seria a da aplicação deste nas sociedades estatutárias.[38] O art.
977 dispõe que "Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade" (grifo nosso). Ora, como norma de exceção
que é, deve a mesma ser aplicada restritivamente. Destarte, a vedação da participação em sociedade por
cônjuges casados em regime de separação obrigatória e comunhão universal seria aplicada apenas às
sociedades contratuais.

Por fim, há de se destacar que, além de tudo o que foi dito, a norma em apreço é de latente
inconstitucionalidade. Conforme art. 5º, inciso XVII, da Constituição Federal,  "é plena a liberdade de
associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar".

Desse modo, mesmo o idoso casado no regime da separação obrigatória terá o direito de formar sociedade,
inclusive com o seu cônjuge, independentemente da restrição contida no Código Civil.

 

3. CONCLUSÕES

 

Por tudo que foi exposto, tem-se que as disposições atentatórias ao direito do idoso presentes no Código
Civil poderiam ser consideradas inconstitucionais, uma vez que, além de afastar o idoso do convívio social,
impedindo-lhe o exercício de seus direitos, afrontam princípios constitucionais, sobretudo os princípios da
igualdade, liberdade e da dignidade da pessoa humana daí a importância do presente.

A reinterpretação dos Direitos dos Idosos presentes no Código Civil, sob a perspectiva civil-constitucional,
baseada em princípios, constituiria a solução buscada para se delimitar o alcance da proteção dos direitos do
idoso e destacar a necessidade de mudança de olhar, para que ele possa exercer seus direitos, de maneira
livre.
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[1] "Registre-se que, apesar de a lei expressamente considerar idosa a pessoa com idade igual ou superior a
60 anos, é possível identificar que ela criou duas categorias de beneficiários: uma a quem atribuiu todos os
direitos do estatuto, quais sejam os maiores de 65 anos, aos quais outorgou também a gratuidade nos
transportes coletivos (art. 39) e o referido benefício do LOAS, e uma outra categoria, entre os 60 e os 65
anos, beneficiária dos direitos remanescentes". (CARVALHO JÚNIOR, 2004, p. 66).

[2] Desse modo, pode ser a personalidade definida como a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair
obrigações.

[3] Há de se comentar a opinião da mais moderna doutrina com relação ao regime das incapacidades. Tanto
no que se referia ao Código de 1916 quando no  tratamento dispensado pelo Código de 2002, a razão do
instituto encontrar-se-ia na proteção daqueles que possuem pouco ou nenhum discernimento para gerir seus
"interesses".  Contudo a proteção se refere apenas á questões patrimoniais, o que deixa, muitas vezes, o
incapaz, ao puro arbítrio de seu representante.

[4] De acordo com o art. 3o do Código Civil: Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente
os atos da vida civil: I - os menores de dezesseis anos; II - os que, por enfermidade ou deficiência mental,
não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; III - os que, mesmo por causa
transitória, não puderem exprimir sua vontade.

[5] Vale ressaltar que existem alguns atos que o relativamente incapaz pode realizar, inclusive, sem a
participação de seu assistente, como por exemplo ser testemunha (art. 228, I), aceitar mandato (art. 666),
fazer testamento (art. 1860, parágrafo único), exercer empregos públicos para os quais não for exigida a
maioridade (art. 5o, parágrafo único, III), casar (art. 1517), ser eleitor, celebrar contrato de trabalho etc.
(GONÇALVES, 2003, p. 93).

[6] Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: I - os maiores de
dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por
deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental
completo; IV - os pródigos.Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por legislação
especial.

[7] Nesse sentido: Processo n. 1.0042.04.005687-3/001(1) / Relator: Nilson Reis/ Publicação: 15/06/2005.
EMENTA: INTERDIÇÃO - PRODIGALIDADE - PROVA INÁBIL. O fato de o pai, com 83 (oitenta e três)
anos, namorar uma jovem de 20 (vinte) anos, não o configura pessoa pródiga, passível de interdição. Aliás,
sequer o fato de o pai idoso, que namora uma jovem, haver alienado parte de seus bens, é motivo para o
pedido de interdição por prodigalidade, sobretudo quando a prova de cunho dissipador não veio para os
autos. Apelo improvido

[8] No Código Civil de 1916, o ausente era considerado absolutamente incapaz. Assim, a disciplina da
ausência se dava juntamente aos institutos da tutela e curatela, no Livro do Direito de Família. Contudo, tal
tratamento era amplamente criticado pela doutrina, já que se a capacidade de fato é a aptidão para exercer
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por si só os atos da vida civil, não há como se afirmar, com efeito, que aquela pessoa, tão somente pelo fato
de ter se ausentado do seu domicílio sem dar notícias ou deixar representante para cuidar de seus bens, seja
incapaz (ARAÚJO, 2003).

[9] Percebe-se que a disciplina em muito é semelhante à do Código anterior, embora tendo-se em vista que
o legislador constitucional nos impõe uma série de balizas para interpretação do Código Civil. Nesse
sentido: Nesta perspectiva, propõe-se uma releitura da ausência não tão apegada à segurança do
patrimônio, mas à reconstrução da família, atingida pelo desaparecimento de um dos seus membros.
Deverá, o ordenamento jurídico, buscar a realização dos seus integrantes, filhos e cônjuges, permitindo a
produção de efeitos da declaração da morte presumida nas esferas pessoal, patrimonial e familiar Assim,
merecem estudo não apenas a sucessão dos bens do ausente, mas a dissolução da sociedade conjugal e da
união estável, a questão do poder familiar em relação aos filhos menores, de sua tutela, na hipótese de falta
de ambos os pais, e outros aspectos existenciais que transcendem os interesses patrimoniais.Importante
ressaltar, enfim, que a própria definição de ausência pode ser reformulada, deixando de ser um instituto de
existência condicionada ao patrimônio deixado sem administrador pelo desaparecido e passando a ser
instituto pelo qual se busca não apenas a preservação de interesses patrimoniais em abandono, mas
também a regulamentação da situação familiar, ao viabilizar a presunção de morte nos casos legais
(ARAÚJO, 2003, p. 84).

[10] Por mais estranhamento que possa causar à primeira vista, a Constituição influencia decisivamente nos
contratos. De acordo com Cláudia Lima Marques (2001, p. 4): "Efetivamente, as leis brasileiras de proteção
ao consumidor realizam o mandamento constitucional do art. 5 (sic), XXXII da CF/88: o Estado protegerá
os interesses do consumidor. Procura-se, assim, alcançar o mercado de consumo, a igualdade material (art.
5, I da CF/88), o objetivo de proteção da dignidade da pessoa humana (art.3, I da CF/88) e a garantia de
liberdade da escolha dos cidadãos (art. 5, caput da CF/88)".

[11] Os contratos analisados foram escolhidos em razão da sua importância prática de forma
exemplificativa, apenas. Existem muitos outros contratos relacionados diretamente ao idoso, mas não é
pretensão deste trabalho esgotar todos os casos.

[12] Há de se ressaltar que as empresas de plano de saúde, no afã de tentarem ver declarada a
inaplicabilidade de tal norma aos contratos anteriormente firmados, vem alegando que os contratos firmados
seriam atos jurídicos perfeitos, não havendo como se admitir a retroatividade de tal lei. Contudo, há de se
destacar que o Estatuto do Idoso é formado de normas cogentes, de caráter público, não havendo escusa para
a sua não aplicação imediata.

[13] Apelação Cível 70005890710, 6ª Câmara Cível do TJRS. Relator: Carlos Alberto Álvaro de Oliveira.
Data do julgamento: 03/09/2003.

[14] Há de se destacar que até a própria lei dos planos de saúde, em razão da proibição de reajustes para os
maiores de 60 (sessenta) anos, alcançando todos os contratos firmados anteriormente a 5 de junho de 1998,
foi alvo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn 1931), proposta pela Confederação Nacional de
Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços (CNS), por entender que tal dispositivo (art. 35 -E) violaria o
ato jurídico perfeito. O STF se pronunciou no sentido da irretroatividade da Lei 9656/98, causando grande
euforia às operadoras de Planos de Saúde.

[15] Salienta-se ainda que estes contratos são, em sua maioria, contratos abusivos. Há cobrança indevida de
diversos encargos, altas taxas de juros (ao contrário do que afirmam em sua publicidade), juros capitalizados
etc. Ademais, não fornecem cópia do contrato ao mutuário que, na maior parte das vezes, não tem ciência do
seu conteúdo e de sua abusividade. Por si só, estes fatos podem justificar a revisão contratual.
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[16] Este entendimento pode ser também embasado com a teoria do risco integral, consagrada no Código
Civil pelo parágrafo único do art. 927. Ora seja, se a instituição bancária se propõe a prestar seus serviços
através de caixas eletrônicos, tem que arcar com os riscos de sua opção.

[17] Posição semelhante deve ser aplicada no caso de o próprio idoso realizar o empréstimo de forma
acidental. Os caixas eletrônicos apresentam, geralmente no início ou final das operações, comandos que
autorizam a realização de empréstimos, Muitas vezes, por não ter pleno conhecimento do manejo dos caixas
e de não possuir o banco pessoas para auxílio nessas operações, de modo não intencional são realizados
empréstimos. Considerando a vulnerabilidade do idoso nesses casos, entende-se que esses contratos podem
ser anulados por erro (art. 138, CC). Além disso, deve-se levar em conta, na interpretação desses contratos,
os ditames do art. 112 e 113 do Código Civil, que dispõem: "Art. 112. Nas declarações de vontade se
atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem" e ainda "art. 113. Os
negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração".

[18] Apesar da célebre discussão acerca da qualidade de servidores públicos dos oficiais de cartórios, está
pacificado o entendimento de que nesses casos serão considerados servidores e responderá o Estado
objetivamente, nos termos do art. 43 do Código Civil ("As pessoas jurídicas de direito público interno são
civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado
direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo").

[19] Neste sentido: "RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO FATAL. INDENIZAÇÃO.
PENSIONAMENTO. TERMO AD QUEM. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TABELA DO IBGE.
CRITÉRIOS. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ECURSO NÃO
CONHECIDO. I - Não obstante ter a jurisprudência desta Corte, na maioria dos casos, fixado, para fins de
indenização, como tempo provável de vida do falecido, a idade de 65 anos, certo é que tal orientação não é
absoluta, servindo apenas como referência, não significando que seja tal patamar utilizado em todos os
casos, notadamente naqueles em que a vítima já possua idade avançada. II - Não resta caracterizada a
divergência quando ausente o confronto analítico nos termos do artigo 541, parágrafo único, CPC, bem
como se dessemelhantes as espécies confrontadas.III - Impossível a análise, em sede de recurso especial, de
tema não prequestionado nas instâncias ordinárias".(REsp 164.824/RS, Rel. MIN.  SALVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06.05.1999, DJ 21.06.1999 p. 162)".
"RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INVALIDEZ E POSTERIOR MORTE
DE VÌTIMA QUE CONTAVA 74 ANOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SÚMULA/STJ. SOBREVIDA
PROVAVEL. TABELA PROGRESSIVA DA PREVIDÊNCIA. IBGE. POSIÇÃO DA TURMA. RECURSO
DESACOLHIDO. I - Quando, em casos de responsabilidade civil, haja necessidade de estabelecer-se a
presumivel sobrevida, recomendável se faz a utilização da tabela progressiva da previdência social
divulgada pelo IBGE, critério que, comparado a adoção do limite fixo de 65 anos, se reveste de maior
lógica e coerência.

II - Nos termos do Enunciado n. 37 da Súmula do Tribunal, "são cumuláveis as indenizações por dano
material e dano moral oriundos do mesmo fato". (REsp 53.840/RS, Rel. MIN.  SALVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10.10.1994, DJ 21.11.1994 p. 31775)

Ressalte-se que os parâmetros estabelecidos nos julgados acima, também não podem ser considerados como
devidos nos casos em apreço. O que se defende é a apuração em concreto, não com base em critérios
artificiais.

[20] RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FILHA (18 ANOS). FAMÍLIA MODESTA.PAIS IDOSOS.
PENSÃO. Em tal caso, justifica-se dure a pensão devida aos pais, como a fixara a sentença, enquanto
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"permanecerem vivos já que contam atualmente 70 e 65 anos". Precedentes do STJ: por todos, RESP
89.686. Recurso especial conhecido e provido (RESP 96.613/MS, Rel. Ministro  NILSON NAVES,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19.05.1998, DJ 03.08.1998 p. 219)

[21] Salvo os que desobedecerem as causas suspensivas para a realização do casamento (art.1523)* e
dependerem de suprimento judicial para se casarem (como, por exemplo, os menores).

* Art. 1.523. Não devem casar: I - o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer
inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros; II - a viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez
por ser nulo ou ter sido anulado, até dez meses depois do começo da viuvez, ou da dissolução da sociedade
conjugal; III - o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal;
IV - o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa
tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as respectivas
contas. Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam aplicadas as causas
suspensivas previstas nos incisos I, III e IV deste artigo, provando-se a inexistência de prejuízo,
respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada; no caso do inciso
II, a nubente deverá provar nascimento de filho, ou inexistência de gravidez, na fluência do prazo.

[22] "No regime de separação legal de bens comunicam-se os adquiridos na constância do casamento".

[23] Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que
lhes aprouver. § 1o O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento.  § 2o É
admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos
os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. (grifo
nosso)

[24]  A doutrina se lamenta por isso. Maria Berenice Dias reflete este descontentamento ao afirmar: "A
tentativa não muito feliz do legislador de estabelecer a distinção entre separação e divórcio, por si só, seria
suficiente para evidenciar a total inutilidade da mantença de dupla via para pôr termo ao casamento,
duplicidade que se poderia chamar de verdadeiro "pleonasmo jurídico" (2005b, p. 62).

[25] Há duas espécies de divórcio: o divórcio direto (requerido por um ou ambos os cônjuges após o
decurso de prazo de dois anos de separação de fato) ou divórcio por conversão (que pode ser requerido após
o decurso de um ano do trânsito em julgado da sentença de separação ou da decisão concessiva da medida
cautelar de separação de corpos).

[26] Maria Berenice Dias (2005a, p. 413) destaca que o limite é o parentesco colateral de quarto grau.

[27] Alguns autores defendiam a existência de um litisconsórcio passivo necessário obrigando a presença de
todos os alimentantes na lide, sob pena de nulidade do feito. Outros, porém, (v.g. Yussef Cahali) defendiam
a tese de que o credor poderia promover a integração à lide dos diversos coobrigados e, se apenas acionasse
um deles, tão-somente correria o risco de ver seu pensionamento fixado na exata medida das possibilidades
do acionado (CARVALHO JÚNIOR, 2004, p. 47).

[28] Ao dispor que o alimentante contra quem foi proposta a ação poderá chamar os demais para integrar a
lide, o art. 1698 despertou questionamentos acerca da natureza jurídica da intervenção, dos legitimados a
provocá-la e do momento processual adequado à sua aplicação (CARVALHO JÚNIOR, 2004, p. 48).

[29] De acordo com a mais atual doutrina, o conceito de indignidade deve ser buscado nas causas que dão
ensejo à revogação da doação e da declaração de indignidade que afasta o direito de herança, contidos nos
art. 557 e 1.814, respectivamente.
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[30] Apesar de tal artigo, em seu caput, referir-se à hipótese de alimentos decorrente ao vínculo conjugal,
alguns autores, tais como Sílvio Rodrigues e Maria Natasha Artese Natal, acreditam que tal dispositivo, por
se encontrar no subtítulo que trata de forma geral o direito a alimentos, seria aplicável a todas as hipóteses
da prestação alimentar (parentesco, casamento e união estável).

[31] Neste sentido:  "ALIMENTOS. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES
INERENTES AO PODER FAMILIAR. É descabido o pedido de alimentos, com fundamento no dever de
solidariedade, pelo genitor que nunca cumpriu com os deveres inerentes ao poder familiar, deixando de
pagar alimentos e prestar aos filhos os cuidados e o afeto de que necessitavam em fase precoce do seu
desenvolvimento. Negado provimento ao apelo. (Apelação Cível n. 70013502331, TJRS, Relatora: Maria
Berenice Dias)".

[32]  Urge salientar que "nesse sentido, a Lei n.8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a
organização da Assistência Social (LOAS), dando aplicação ao art. 203, V, da Constituição Federal,
assegura a assistência social à velhice e garante um salário mínimo mensal ao idosos com 70 anos que
comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Este
limite etário foi reduzido, conforme Lei Federal n. 9.720 de 1998, para 67 anos e agora, com o Estatuto do
Idoso (art. 34), cai para 65 anos" (CARVALHO JÚNIOR, 2004, p. 65).

[33]Art. 33. A assistência social aos idosos será prestada, de forma articulada, conforme os princípios e
diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único
de Saúde e demais normas pertinentes. Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não
possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício
mensal de 1 (um) salário mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS. Parágrafo
único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será computado
para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS.

[34] Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o
dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

[35] Os avós, nestes casos, poderão ser chamados para arcar integralmente com a parcela, ou apenas para
complementar o valor pago pelo genitor.

[36] Neste sentido, o comentário de Sônia Maria Teixeira da Silva (2003): "Os avós não poderão ser
obrigados a sustentar os netos ou mesmo complementar-lhes a pensão, se não tiverem condições de fazê-lo,
ou seja, se para isso forem obrigados a desfalcar o necessário para o sustento deles próprios".

[37]  Necessário diferenciar os conceitos de capacidade para ser empresário e capacidade para ser sócio. 
Para ser empresário (exercer individualmente a atividade empresarial) a lei exige capacidade civil e ausência
de impedimento legal. Em contraposição, qualquer pessoa possui capacidade para ser sócio, ou seja, para
participar de uma sociedade, desde que a lei expressamente não proíba (exemplos: o incapaz só pode ser
sócio de sociedade com responsabilidade limitada e a vedação do art. 977, em estudo).

[38] As sociedades contratuais são aquelas que têm, como ato constitutivo, um contrato social. Já as
sociedades estatutárias são aquelas que possuem estatuto social, por exemplo,.as Sociedades Anônimas.
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DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO HUMANO À LUZ DA TEORIA DOS
DIREITOS FUNDAMENTAIS

OF THE PRESERVATION OF THE HUMAN GENETIC PATRIMONY IN A PERSPECTIVE OF
CONSTITUCIONAL RIGHTS

Cristiane Gehlen Winckler

RESUMO
RESUMO: Do avanço da engenharia genética, em especial da biotecnologia, emergiram diversos conflitos
éticos e jurídicos. O Projeto Genoma Humano já é considerado a maior descoberta de todos os tempos. A
manipulação genética de seres humanos é uma realidade, as técnicas já estão sendo disponibilizadas.
Entretanto, estamos longe de compartilhar de uma ética universal. A existência do meio ambiente
ecologicamente equilibrado depende da preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético
e, da fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Dos efeitos da
manipulação genética emergem novos direitos fundamentais. O patrimônio genético da humanidade pode
estar ameaçado se não fixados urgentemente limites à interferência do homem na natureza.
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVE: Preservação; Genoma Humano; Manipulação Genética;
Direitos Fundamentais.

ABSTRACT
ABSTRACT: Of the advance of genetic engineering, in special of the biotechnology, diverse ethical and
legal conflicts had emerged. The human Project Genome already is considered the greater discovered of all
the times. The genetic manipulation of human beings is a reality, the techniques already is available.
However, we are far from sharing of universal ethics. The existence of the environment ecologically
balanced depends on the preservation of the diversity and the integrity of genetic patrimony and, the
fiscalization of the dedicated entities to the research and manipulation of genetic material. Of the effect of
the genetic manipulation new constitucional rights emerge. The genetic patrimony of the humanity can be
threatened if limits of the man in the nature will not be fixed urgently.
KEYWORDS: KEYWORDS: Preservation; Human Genome; Genetic Manipulatio; Constitucional Rights.

SUMÁRIO: Introdução; 2 Dos direitos fundamentais;3 Da Preservação do Patrimônio Genético Humano;
4 Das diretrizes gerais para pesquisas com genoma humano; 5 Do princípio da dignidade da pessoa
humana; 6 Conclusão; 7 Referências.

INTRODUÇÃO
           

O avanço da engenharia genética, principalmente da biotecnologia, despertou a preocupação com o
futuro da humanidade. A manipulação genética já é uma realidade, e os limites da intervenção do homem na
natureza imperiosamente deverão ser fixados.

A evolução das espécies, que no passado ocorreu de forma natural e progressiva, hodiernamente já
pode ser definida em laboratório.

Os efeitos destas novas técnicas podem ser trágicos e irreversíveis. A eugenia, a discriminação
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genética e até o surgimento de uma nova espécie humana, o pós-humano, não estão descartados.
De outro lado, sob um prisma otimista, acredita-se em avanços magníficos na qualidade de vida,

com a promoção integral do ser humano. Os caminhos estão abertos, por vezes, a linha que separa um
destino do outro é bastante tênue.

Neste norte, a preservação do patrimônio genético humano será identificada nas diversas
dimensões de direitos, abordando-se as referências constitucionais e legislativas existentes no país acerca do
tema, traçando-se um comparativo com a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e Direitos
Humanos adotada pela UNESCO em 1997.

Adentrar-se-á também na seara da Bioética e do Biodireito, ciências que fornecerão todo o suporte
axiológico capaz de orientar os procedimentos médicos e as pesquisas que envolvem material genético
humano.

 Considerando que a dignidade da pessoa humana deve ser o fim a ser perseguido tanto pela
medicina como pelo direito, o presente estudo será finalizado com algumas considerações acerca deste
princípio.
 
2  DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

A necessidade de quebra dos paradigmas existentes na Europa no fim do século XVII, contribuiu
para o surgimento das garantias denominadas de direitos fundamentais[1].
Neste período, havia um grande abismo social decorrente da monarquia absolutista, que beneficiava o clero
e a nobreza em detrimento do terceiro estado, composto pelos demais cidadãos. Emmanuel Joseph Sieyès
retratou a necessidade de uma revolução para igualar direitos com os súditos, que formavam as quatro
classes de trabalhadores:

Primeira Classe: famílias ligadas aos trabalhos do campo; Segunda Classe: indústria
humana; Terceira Classe: comerciantes e negociantes; Quarta Classe: profissões
científicas e liberais até os serviços domésticos. Estes eram os trabalhos que
sustentavam a sociedade. E sobre quem recaia? Sobre o Terceiro Estado, que
ocupava todas as funções que eram verdadeiramente penosas sem nenhum
privilégio. Esta exclusão era um crime social e não era útil à coisa pública, pois
tornava menos hábeis aqueles que favoreciam.[2]

Para este autor o terceiro estado tinha tudo o que precisava para tornar-se a nação completa.
Entretanto estava inerte e oprimido, sem nenhuma garantia fundamental.

Todavia, foi da luta pela Independência Americana que surgiu o primeiro documento a afirmar
direitos fundamentais: a Declaração de Direitos do Povo da Virgínia em 1776, antes mesmo de eclodir a
Revolução Francesa. Entretanto, a Declaração de Virgínia não buscava a ruptura com uma ordem
absolutista, pois os Estados Unidos não vivenciavam uma sociedade dividida em estamentos[3] como na
França. A finalidade da Declaração consista na idéia de declarar os direitos que todos os seres humanos
possuíam[4].   

Posteriormente, na França, em 1789, a idéia de liberdade é um dos lemas da Revolução idealizada
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por Sieyès, culminando com a edição da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aqui, a
finalidade do documento era a superação do regime absolutista. Para Jean-Marie Pontier “as liberdades das
quais dispomos são o resultado de reivindicações em relação ao poder. Este não reconhece facilmente
liberdades aos cidadãos”[5].

Alguns acontecimentos marcaram os anos seguintes, em especial os ocorridos entre meados do
século XIX e a 2.ª Guerra Mundial em 1945. Do ideal abolicionista, surgiram os documentos contra a
escravidão buscando a regulamentação do trabalho assalariado (Ato Geral da Conferência de Bruxelas de
1890 e Convenção de Genebra de 1926).
            A Constituição Alemã de Weimar de 1919 merece destaque por marcar a passagem do Estado
Liberal para o Social, reconhecendo dentre as liberdades individuais tradicionais os direitos sociais relativos
à proteção da família, da educação e do trabalho.

As barbáries cometidas na 2.ª Guerra Mundial representaram uma ruptura no processo de
reconhecimento dos direitos até então conquistados. O holocausto reduziu os seres humanos a artefatos.
Nunca na história das civilizações a humanidade se mostrou tão vulnerável e desprotegida. O pós-guerra
representou o despertar para a necessidade de resgate e proteção dos direitos humanos.      

Iluminada pelo espírito de reconstrução, a ONU reuniu-se e aprovou, em 1948 a Declaração
Universal dos Direitos do Homem, inaugurando uma nova era para os direitos humanos, que se prolonga até
os dias de hoje.

Trouxeram influência, também, para a garantia dos direitos fundamentais, as Encíclicas dos Papas
Leão XIII, ainda no século XIX, João XXIII e Paulo VI, no século XX, bem como a filosofia do humanismo
integral.

 Virgílio Afonso da Silva não cita a influência cristã na evolução dos direitos fundamentais, para o
autor:
 

O elemento justificador, por excelência, das primeiras declarações de direitos foi, sem
dúvida, o recurso à idéia de direitos naturais. Isso pode ser notado, para me limitar às
duas grandes declarações de direitos fundamentais, por meio da recorrente menção à
idéia de direitos inatos e, por isso, inalienáveis e imprescritíveis.[6]

 
Surgida na década de 1970, a expressão “gerações de direitos do homem”, buscou,

metaforicamente, demonstrar a afirmação dos Direitos Humanos com base nos ideais da Revolução
Francesa (liberdade, igualdade e fraternidade).[7] Assim, a primeira geração dos Direitos Humanos foi a dos
Direitos Civis e Políticos, fundamentados na liberdade (liberté); por sua vez, a segunda geração foi a dos
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, baseados na igualdade formal (égalité), chegando-se à terceira
geração que corresponde aos Direitos de Solidariedade ou Fraternidade (fraternité), em especial o Direito ao
Desenvolvimento, à Paz e ao Meio Ambiente Equilibrado.[8]

Como se vê, a doutrina costuma classificar os direitos fundamentais de acordo com o surgimento
nas Constituições, ou seja, sua positivação. Neste norte, fala-se em dimensões ou gerações dos direitos
fundamentais.

Contudo, o termo “gerações”, de autoria de Karel Vasak, vem sendo questionado pela doutrina
alienígena e nacional contemporânea por não refletir as características do processo de afirmação dos direitos
fundamentais. É inadequado quando apresenta uma idéia de substituição, negando o caráter de expansão,
cumulação e fortalecimento destes direitos. Por estas razões o termo “dimensões” se apresenta como mais
fiel à teoria dos direitos fundamentais, retratando a universalidade destes direitos que nascem e se
complementam a cada dia[9].

Notoriamente o discurso acerca das “gerações” ou “dimensões” de direitos fundamentais propagou-
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se de tal forma que atualmente é impossível dissociar a idéia de existência destes direitos do momento
histórico em que surgiram.

Para Ingo Sarlet os debates por parte da doutrina restringem-se à esfera terminológica. A princípio,
há um consenso quanto ao conteúdo relativo as três ou quatro dimensões de direitos fundamentais. Aliás,
ocorre no momento uma certa convergência de idéias no sentido de que estes, iniciaram sua trajetória
existencial com o reconhecimento formal nas primeiras Constituições escritas dos direitos derivados do
Estado liberal-burguês e se encontram em constante mutação, sendo recepcionados pelas Constituições dos
mais diversos países e inclusive adentrando no Direito Internacional, seara em que se chocam as mais
variadas concepções. Acrescenta ainda o autor:

 
[...] a teoria dimensional dos direitos fundamentais não aponta, tão-somente, para o
caráter cumulativo do processo evolutivo e para a natureza complementar de todos os
direitos fundamentais, mas afirma, para além disso, sua unidade e indivisibilidade no
contexto do direito constitucional interno e, de modo especial, na esfera do moderno
“Direito Internacional dos Direitos Humanos”.[10]  

 
Novas dimensões foram acrescidas à tríade inicial, destacando-se a quarta, desenvolvida por Paulo

Bonavides, para quem os direitos à Democracia, à Informação e ao Pluralismo compõem a quarta geração
dos Direitos Fundamentais, “compendiando o futuro da cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos”
e, somente assim, tornando legítima e possível a tão temerária globalização política.[11]

Já para Norberto Bobbio, os efeitos da biotecnologia correspondem aos direitos de quarta geração:
[...] já se apresentam novas exigências que só poderiam chamar-se de direitos de quarta
geração, referentes aos efeitos cada vez mais traumáticos da pesquisa biológica, que
permitirá manipulações do patrimônio genético de cada indivíduo.[12]

 
De fato, esses novos direitos diferenciam-se dos demais quando pressupõem um esforço comum da

humanidade para sua efetivação e, mais do que isso, uma ética a ser compartilhada universalmente visando à
promoção integral do ser humano.

Neste sentido torna-se importante destacar as lições de Mauro Cappelletti:
 

[...] resta claro que, no quadro destes novos, gigantescos fenômenos sociais, tão
fascinantes quanto perigosos, se não estiverem tempestivamente dominados pelo
homem, o Direito, instrumento de ordenamento da sociedade, deverá assumir tarefa
e dimensões até agora ignoradas. Atividades e relações se referem sempre mais
freqüentemente a categorias inteiras de indivíduos, e não a qualquer indivíduo,
sobretudo. Os direitos e os deveres não se apresentam mais, como nos Códigos
tradicionais, de inspiração individualista-liberal, como direitos e deveres
essencialmente individuais, mas meta-individuais e coletivos.[13]

 
Neste rol, além do direito à paz e ao desenvolvimento, encontra-se o direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado.
A Constituição Federal elenca como dever do Poder Público, a fim de garantir um meio ambiente

ecologicamente equilibrado, a preservação do patrimônio genético do país.
No que tange à preservação do patrimônio genético humano, observa Celso Antonio Pacheco

Fiorillo que o direito ambiental constitucional:
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[...] assegura a tutela jurídica não só individual das pessoas – como o direito às
informações determinantes dos caracteres hereditários transmissíveis à descendência
- abarcadas pela Carta Magna mas particularmente do povo brasileiro, observado em
sua dimensão metaindividual, analisado nos dias de hoje por meio das novas
“ferramentas” científicas desenvolvidas em proveito da tutela dos grupos
participantes do processo civilizatório nacional.[14]

 
Assim, a garantia de preservação do patrimônio genético humano revela-se um direito fundamental,

logo, um direito consagrado, que não pode ser abolido. É o direito de todo ser humano de não sofrer
interferências artificiais contrárias à própria natureza humana. São exemplos a clonagem de seres humanos
com a finalidade reprodutiva, a manipulação genética em célula germinal, buscando um aperfeiçoamento da
espécie humana (eugenia) e ainda, o diagnóstico genético pré-implantacional, técnica capaz de selecionar
embriões com as características desejadas.

Considerando que os direitos decorrentes dos efeitos da manipulação genética em seres humanos
não se encontram expressos na Constituição Federal, falar em cláusula pétrea como limitação material ao
poder constituinte originário já não mais é o suficiente.

Para Zulmar Fachin:
 

Melhor seria falar em bloco de constitucionalidade. Por bloco de constitucionalidade
pode-se entender o amplo conjunto formado por matérias axiologicamente importantes,
consistam ou não cláusulas pétreas, estejam ou não inscritas na Constituição Federal.[15]

        
Assim, o espectro da limitação material à emenda constitucional abolidora amplia-se para além das

cláusulas pétreas, alcançando o bloco de constitucionalidade.[16]
A previsão de que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes

do regime e dos princípios por ela adotados, ou, dos tratados internacionais em que o Brasil seja signatário,
justifica-se pelo avanço social, científico e tecnológico, de onde emergem a cada dia novas dimensões de
direitos.
 
3 DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO HUMANO
 

Como já dito alhures, a preservação do patrimônio genético humano, prevista a partir do art. 225 da
Constituição Federal, revela-se um direito fundamental metaindividual. Compõem também o bloco de
constitucionalidade, tendo em vista a impossibilidade de abolição deste direito elementar à natureza
humana.

Neste norte, a aplicação do princípio da vedação ao retrocesso faz sentido quando se trata de direito
ambiental. Através deste princípio, que não se encontra expresso na Constituição, mas deriva de sua
hermenêutica, “entende-se que se uma lei, ao regulamentar um mandamento constitucional, instituir
determinado direito, ele se incorpora ao patrimônio jurídico da cidadania e não pode ser arbitrariamente
suprimido”.[17]

A fim de garantir a efetividade deste direito, o legislador constituinte estabeleceu alguns princípios
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e metas.
A Constituição Federal dispõe que é dever do Poder Público e da coletividade garantir um meio

ambiente ecologicamente equilibrado às presentes e futuras gerações. Neste sentido, a norma constitucional
prevê que é incumbência do Poder Público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover
o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Também é do Estado o dever de preservar a diversidade e a
integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de
material genético.

O caput do art. 225 representa a norma-princípio, a norma-matriz, que é o direito de todos ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado. Nos incisos do § 1.º, encontram-se os instrumentos de garantia da
efetividade do direito proclamado no caput do art.225. Não se tratam de normas simplesmente formais,
nelas, aspectos normativos integradores do princípio revelado no caput se manifestam através de sua
instrumentalidade. São normas-instrumentos da eficácia do princípio, mas também são normas que
outorgam direitos e impõem deveres relativamente ao setor ou ao recurso ambiental que lhes é objeto. Nelas
se conferem ao Poder Público os princípios e instrumentos fundamentais de sua atuação para garantir o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.[18]

Duas são as idéias fundamentais quanto à ética ambiental. A primeira de que o destinatário do
direito ambiental seria a pessoa humana, e a segunda, de que o direito ambiental deveria servir à vida em
todas as suas formas. De acordo com a primeira visão, “temos que o direito ao meio ambiente é voltado
para a satisfação das necessidades humanas. Todavia, aludido fato, de forma alguma, impede que ele
proteja a vida em todas as suas formas”[19], de acordo com o art. 3.º da Lei n. 6.938/81. Assim, o caráter
antropocêntrico[20] da Constituição Federal deve ser interpretado sob o prisma de que a diversidade e a
dignidade humana dependem fundamentalmente de um meio ambiente preservado e ecologicamente
equilibrado.  O homem é o único destinatário da norma, pois cabe a ele a responsabilidade de zelar pela
espécie humana e todas as demais formas de vida.

Para Reinaldo Pereira e Silva:
Esta terceira dimensão, que consagra o valor fraternidade, é melhor compreendida na
medida em que se reconhece que a proteção integral da vida humana não prescinde da
proteção da vida dos demais animais, assim como a coexistência dos seres vivos também
não prescinde da efetiva proteção das fontes de riqueza material dadas pela natureza.[21]

 
Quanto à corrente que considera como destinatários do direito ambiental a vida em todas as suas

formas, apesar de minoritária, é um pensamento que vem povoando a mente dos juristas pós-positivistas.
José Renato Nalini acredita que:

 
a solidariedade das presentes gerações para com as gerações futuras impõe a urgentíssima
reconversão do mundo, através de uma pró-ativa e conseqüente ética ambiental. Por sinal
que a ética ecológica levaria a um sistema de responsabilidades solidárias entre todos,
liberado de uma visão acanhada de antropocentrismo.[22]

 
Dentre as responsabilidades do Poder Público relativamente à garantia de um meio ambiente

ecologicamente equilibrado, destaca-se a preservação do patrimônio genético.
Patrimônio genético pode ser entendido como:
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[...] o conjunto de material genético, aí compreendido todo o material de origem vegetal,
animal, microbiana ou outra que contenha unidades funcionais de hereditariedade, com
valor real ou potencial, que possa ser importante para as gerações presentes e futuras.[23]

 
O genoma humano constitui a base da unidade fundamental de todos os membros da família

humana bem como de sua inerente dignidade e diversidade. Num sentido simbólico, é o patrimônio da
humanidade.[24]

A diversidade talvez seja o maior tesouro do ser humano. Cada um é único, exclusivo, sui generis.
Fatalmente o comprometimento da diversidade da espécie humana acarretaria um desequilíbrio ambiental de
grandes proporções.

As novas técnicas de engenharia genética já possibilitam intervenções genéticas capazes de
redesenharem o perfil do homem de amanhã.

O Projeto Genoma Humano representa uma das maiores descobertas científicas dos últimos
tempos. A técnica utilizada para decifrar o código genético consiste numa revolucionária tecnologia de
seqüenciamento genético baseada em marcadores de ADN (ácido desoxirribonucléico). O ácido
desoxirribonucléico (ADN) e o ácido ribonucléico (ARN) podem ser conceituados como material genético
que contém informações determinantes dos caracteres hereditários transmissíveis à descendência[25].

É na engenharia genética que “estão incluídas as noções de manipulação genética, reprodução
assistida, diagnose genética, terapia gênica e clonagem, pois tende à modificação do patrimônio hereditário
do ser humano[26].” Isso faz sentido porque a engenharia genética engloba a totalidade de técnicas
disponíveis para alterar ou modificar a carga hereditária, seja para superar doenças (terapia gênica), seja para
criar um indivíduo geneticamente modificado com características não encontradas na espécie (manipulação
genética), ou ainda, para selecionar embriões livres de doenças genéticas antes mesmo da implantação no
útero (diagnóstico pré-implantacional), como também criar indivíduos idênticos a outros já existentes
(clonagem).

A biotecnologia é a área da engenharia genética que “visa o uso de sistemas e organismos
biológicos para aplicações medicinais, científicas, industriais, agrícolas e ambientais[27]”. É a biotecnologia
que permite a manipulação genética de seres vivos, possibilitando a criação de transgênicos ou organismos
geneticamente modificados.

Questiona-se a respeito do direito do homem de interferir na natureza humana e no destino das
próximas gerações.

Para Maria Helena Diniz o patrimônio genético da pessoa:
 

Sem dúvida, é de propriedade privada dela própria, todavia, o genoma humano não é
propriedade de cada ser humano ou do embrião, nem tampouco pertence aos doadores
das células germinativas, mas a toda a humanidade, logo, é esta que se coloca em risco
quando se o altera, mesmo para atender a fins terapêuticos, com o escopo de interferir na
linha germinal. Se o conjunto gênico que aparece no embrião é único no mundo, pois
dessa unicidade forma-se uma pessoa que também será única, a quem compete a decisão
de alterá-lo?[28]

 
O genoma humano deve ser respeitado tanto em sua forma individual como coletiva. Ao indivíduo,
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através da autonomia privada, cabe decidir quanto à publicidade de seu código genético, como também, a
submissão às intervenções terapêuticas e aperfeiçoadoras de seu genoma, no que se refere às células
somáticas. Já no que tange à intervenção nas células germinativas, considerando que os seus efeitos serão
transmitidos à descendência, não mais diz respeito à vontade do indivíduo, tratando-se do genoma humano
como patrimônio da humanidade.[29]

Assevera ainda Joaquim Clotet que nas terapias de células germinativas “existe o perigo de
confundir intervenção aperfeiçoadora com uma que meramente atende aos caprichos do proprietário desse
tipo de célula, o que poderia resultar em danos irreparáveis para as gerações futuras e na criação de técnicas
de exclusão social”.[30]

 A manipulação genética é inevitável, mas os limites éticos e morais, e acima de tudo, a
preservação da dignidade da pessoa humana, são valores que deverão ser compartilhados.

Neste contexto, apesar dos conflitos éticos emanarem de diversas searas do conhecimento, o termo
Bioética tem sido adotado para identificar e discutir os impasses existentes nas áreas biomédicas que
envolvam seres humanos.

O pesquisador Van Rensselaer Potter, professor emérito da Universidade de Wisconsin (Estados
Unidos da América), foi o primeiro a utilizar-se do neologismo bioética com a publicação do artigo
Bioethics: the science of survival, no ano de 1970, e do livro Bioethics: a bridge to the future, no ano de
1971. Propondo um ponto em comum entre as ciências experimentais com as ciências humanas, Van
Rensselaer Potter, em seu livro, justifica a necessidade de uma “ética da vida” como a forma mais racional
para se enfrentar a apreensão suscitada pela questão demográfica, na linha da reflexão malthusiana, e pelo
emprego das recentes descobertas científicas, mais especificamente o DNA recombinante, capaz de
possibilitar a criação da “bomba biológica”.[31]

A Encyclopedia of Bioethics, do ano de 1995, conceitua Bioética como “o estudo sistemático das
dimensões morais – incluindo visão, decisão e normas morais – das ciências da vida e dos cuidados da
saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas num contexto multidisciplinar”.[32]

“Com o reconhecimento do respeito à dignidade da pessoa humana, a bioética e o biodireito
passam a ter um sentido humanista, estabelecendo um vínculo com a justiça”.[33]

Na visão de Reinaldo Pereira e Silva:
A originalidade do biodireito está no reconhecimento de que a dimensão operacional do
direito não deve se nortear, pura e simplesmente, pelo critério de validade formal; o
biodireito expressa o compromisso operacional com a validade material, isto é, com a
“validade ética”. Com efeito, “o biodireito sem a bioética é cego e a bioética sem o
biodireito resulta vazia”. Ainda que eticamente se admita que a ciência, enquanto
conhecimento puro, não deva ter limites, não se nega a legitimidade do biodireito, pela
mesma razão ética, para a disciplina dos meios de que a ciência se utiliza para produzir
conhecimento, principalmente no atual estágio tecnocientífico.[34]

 
Neste diapasão, a bioética e o biodireito são as ciências que devem nortear as pesquisas científicas

com seres humanos, fornecendo todo o aparato ético-normativo e axiológico.
 

4 DAS DIRETRIZES GERAIS PARA PESQUISAS COM GENOMA HUMANO
A Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos[35], adotada pela
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Conferência Geral da UNESCO em sua 29ª sessão no ano de 1997, adotou princípios e traçou diretrizes
básicas para orientar as nações quanto às pesquisas referentes ao genoma humano, reiterando o conteúdo da
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948.

No que tange aos princípios adotados, a dignidade da pessoa humana deve ser o fim buscado por
toda e qualquer pesquisa genética. A todo indivíduo é devido respeito à sua dignidade e aos seus direitos,
independentemente de suas características genéticas. Nenhum indivíduo deve ser submetido à discriminação
com base em suas características genéticas, que vise violar ou que tenha como efeito a violação dos direitos
humanos, das liberdades fundamentais e da dignidade humana.

Com efeito, a classificação das pessoas com base em seu código genético evidentemente fere o
princípio da igualdade, mas vai além, a não discriminação genética representa aqui um desdobramento do
princípio da dignidade da pessoa humana.

Na visão de Francisco Vieira Lima Neto:
ocorre um desrespeito à dignidade da pessoa humana quando esta sofre
discriminação por motivos genéticos porque a pessoa passa a ser vista como mero
produto da natureza cuja autonomia e livre-arbítrio não existem porque seu destino
está definitivamente traçado pelos elementos contidos em seu genoma. É esse
reducionismo genético que atinge hoje a sociedade pós-moderna, seduzida pela
ideologia cientifista.[36]

 
Nenhuma pesquisa ou suas aplicações relacionadas ao genoma humano, particularmente nos

campos da biologia, da genética e da medicina, deve prevalecer sobre o respeito aos direitos humanos, às
liberdades fundamentais e à dignidade humana dos indivíduos ou, quando for aplicável, de grupos humanos.

A clonagem, por violar a dignidade do ser humano, não deve ser permitida. Aqui estão contidas
proibições acerca da clonagem de seres humanos com finalidade reprodutiva, mas também clonagem com
fins terapêuticos. Registre-se que esta proibição nega qualquer possibilidade de obtenção de células-tronco
embrionárias por meio da clonagem.

 Pela postura conservadora em relação ao avanço científico, o dispositivo é alvo de constantes
críticas. Este posicionamento mostra-se demasiadamente radical e pouco esclarecido para um instrumento
jurídico de alcance tão amplo e inclinação universal, porque travam completamente (por meio de uma
irreversível e incontestável afirmação de afetar a dignidade humana) algumas técnicas que poderiam ter no
futuro um bom encaminhamento, dentro das precauções lógicas e das limitações que são pertinentes[37].  

O genoma humano em seu estado natural não deve ser objeto de transações financeiras. Parte
integrante do ser humano, o código genético não é matéria apropriável, pois é direito personalíssimo do
indivíduo e patrimônio comum da humanidade. Este princípio visa principalmente evitar a coisificação do
ser humano.

Dentre as diretrizes que devem nortear as pesquisas, dispõe a Declaração que a pesquisa, o
tratamento ou o diagnóstico que afetem o genoma humano, devem ser realizados apenas após avaliação
rigorosa e prévia dos riscos e benefícios neles implicados e em conformidade com quaisquer outras
exigências da legislação nacional.

O princípio do consentimento informado significa que em qualquer caso, deve ser obtido o
consentimento prévio, livre e esclarecido do indivíduo envolvido e, se este não estiver em condição de
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fornecê-lo, deverá ser obtido na forma determinada pela legislação, orientada pelo maior interesse do
indivíduo.

Deve ser respeitada a autonomia do indivíduo para decidir se será ou não informado sobre os
resultados da análise genética e das conseqüências dela decorrentes.

É assegurada a confidencialidade dos dados genéticos associados a indivíduo identificável,
armazenados ou processados para uso em pesquisa ou para qualquer outro uso.

Gize-se que os princípios do consentimento informado e da confidencialidade somente poderão ser
relativizados através de legislação visando à proteção de direitos humanos e liberdades fundamentais, por
razões consideradas imperativas no âmbito do direito internacional público e da legislação internacional
sobre direitos humanos.

Com a finalidade de democratização das técnicas de manipulação genética, reafirmando o princípio
da igualdade, a Declaração prevê no art. 12, “a”, que os benefícios dos avanços na biologia, na genética e na
medicina, relacionados ao genoma humano, devem ser disponibilizados a todos, com a devida consideração
pela dignidade e pelos direitos humanos de cada indivíduo.

A liberdade de pesquisa é tratada como parte da liberdade de pensamento. A finalidade das
pesquisas com genoma humano, realizadas nos campos da biologia, da genética e da medicina, deve ser o
alívio do sofrimento e a melhoria da saúde de indivíduos e da humanidade como um todo.

As intervenções em células germinais são tratadas como contrárias à dignidade humana, motivo
pelo qual a UNESCO orienta os Estados a proibir tais práticas. Ocorre, que tais técnicas afetam o genoma da
descendência, além do perigo de acarretarem alterações acidentais. Na concepção de Carlos María Romeo
Casabona:

A terapia gênica na linha germinal, ao não estar vinculada ao tratamento de uma
enfermidade grave para o afetado e sim a sua capacidade de ter filhos sadios, a (sic) ao
serem conhecidos seus efeitos colaterais e na própria descendência, deve ser submetida a
uma moratória inclusive quando seja possível sua aplicação ao ser humano, enquanto não
seja possível controlar plenamente suas conseqüências.[38]

 
Tangenciando esta idéia, merece destaque o princípio da precaução, que pode ser conceituado

como “a atitude que deve observar qualquer pessoa que tome uma decisão relativa a uma atividade à qual se
supõe razoavelmente que comporta perigo grave para a saúde ou a segurança das gerações atuais ou futuras,
ou para o meio ambiente”[39]. Fundamentada neste princípio, a UNESCO optou por proibir as intervenções
em células germinais.

A mutação genética na linha germinal tem como função positiva evitar as enfermidades e
disfunções hereditárias; seu aspecto negativo é que pode consistir na lesão ao direito ao patrimônio genético
natural, que todo ser humano tem como conseqüência de seu direito à integridade e identidade[40].

Dentre outros aspectos, a Declaração Universal sobre o Genoma Humano também dispõe acerca da
importância da divulgação dos princípios por ela adotados e sua implementação pelos Estados-Membros.

Seguindo as orientações da UNESCO, grande parte das nações possui leis especiais a respeito da
manipulação de material genético humano e diagnóstico genético pré-implantacional.

No Brasil não há lei específica sobre o tema.  Com a finalidade de regulamentar os incisos II, IV e
V do §1.º do art. 225 da Constituição Federal, a Lei de Biossegurança[41] estabelece normas de segurança e

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6830



mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e
seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança – CTNBio, e dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB. 

Frise-se que a lei sequer menciona no rol do art.1.º, como matéria a ser regulamentada, a utilização
dos embriões de fertilizações in vitro  para pesquisas com células-tronco. E é justamente nestes poucos
dispositivos, que se encontram as únicas limitações à manipulação genética de seres humanos do nosso
ordenamento jurídico.

Dentre os poucos artigos acerca do tema, a Lei de Biossegurança conceitua clonagem como
processo de reprodução assexuada, produzida artificialmente, baseada em um único patrimônio genético,
com ou sem utilização de técnicas de engenharia genética. Diferencia também a clonagem para fins
reprodutivos (aquela com a finalidade de obtenção de um indivíduo), da clonagem terapêutica (que tem por
finalidade a produção de células-tronco embrionárias para utilização terapêutica). A lei permite, para fins de
pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões produzidos por
fertilização in vitro e não utilizados no procedimento, quando forem embriões inviáveis, ou quando
congelados há três anos ou mais, sempre com o consentimento dos doadores. O diploma legal em comento
também proíbe a clonagem de seres humanos.       

Clarice Sampaio Alho, explica como é realizada a clonagem humana:
 

(1)Isola-se em laboratório o ovócito feminino e retira-se seu núcleo, deixando-o somente
com o conteúdo citoplasmático;(2) isola-se um núcleo a partir de uma célula somática de
um indivíduo doador; (3) funde-se o citoplasma do ovócito com o núcleo da célula
somática; (4) ativa-se o zigoto para que inicie as sucessivas divisões. Se as divisões
celulares forem continuadas, dar-se-á origem ao embrião e este, se implantado em um
útero materno, dará origem a um indivíduo geneticamente idêntico ao doador do
núcleo(como um irmão gêmeo)[42].

 
   Registre-se que até o presente momento não há informações sobre o sucesso da técnica em seres

humanos. Ocorre que a comunidade científica séria não vê o grande mérito da clonagem em replicar seres
humanos, pelo simples motivo de que não traria nenhum benefício à humanidade. Considerando o avanço
da medicina regenerativa, o ponto nuclear da clonagem diz respeito à utilização de células-tronco obtidas
através de embriões humanos com a finalidade de produzir tecidos para auto-transplante.

As células-tronco têm potencialidade biológica para diferenciarem-se em células específicas de
tecidos de qualquer órgão ou estrutura do corpo humano. Assim, estas células poderão ser transplantadas no
doador permitindo a substituição de células danificadas ou a regeneração de tecidos de órgãos doentes, sem
o risco de incompatibilidade imunológica.

As discussões éticas quanto à utilização da clonagem para fins terapêuticos são inúmeras.
Primeiramente, se a utilização de células-tronco adultas ou do cordão umbilical não se mostram suficientes
para garantir o sucesso das pesquisas. Adiante, vem o questionamento quanto ao início da vida e os direitos
fundamentais do embrião. Na contramão, surgem as expectativas dos portadores de enfermidades que vêem
nas pesquisas com células-tronco a única esperança de sobrevivência e vida digna.

 Correntes naturalistas, utilitaristas e de direitos humanos colidem quanto à recepção e utilização
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das novas técnicas que surgiram da biotecnologia. Marco Segre considera paralisante a postura de
pensadores naturalistas, como Sartre, acerca do progresso científico. Afirma que a lei natural é “limitante,
cerceadora, incompatível com o progresso científico”[43]. Em relação aos limites da intervenção sobre o ser
humano, considera que:

Somente o pensamento pleno (afetividade e racionalidade), integrado, emanado da pessoa,
alimentado pelos seus conhecimentos e pelas suas experiências, é que habilita essa pessoa
ao convívio com os seus semelhantes, de modo construtivo para o próprio indivíduo e para
cada um dos outros elementos do seu grupo – apenas esse tipo de pensamento, ajustando-
se continuamente às situações novas, poderá delinear os parâmetros éticos.[44]
 

 Na visão do autor “não há conflito entre os valores que visam à qualidade de vida do indivíduo e
aqueles voltados para a comunidade”[45]. Acredita ainda que a ética interiorizada (que vem de dentro) é
inerente ao ser humano desenvolvido.

Christian de Paul de Barchifontaine explica a corrente naturalista como originária do pensamento
judeu-cristã que prega a transcendência do homem, de onde extrai as normas morais. A vida apresenta-se
como um dom e desejo divino que se revela através das leis naturais. Esta concepção adota uma postura por
vezes resistente aos avanços da medicina. Contudo, ainda que vulnerável esta lei instiga, “pois evoca uma
dimensão transcendental possível do humano. Dizendo Deus ou Lei Natural, ela diz também que o humano
é mais que o humano. Nisso, ela encontra a inspiração em alguns filósofos leigos, que também buscam uma
transcendência humana.”[46]

De outro lado, o utilitarismo de Peter Singer:
propõe como critério“ o melhor bem possível do sujeito”, limitando-o pela noção do bem
coletivo. Faltando uma verdadeira concepção filosófica do humano, este “melhor bem
possível” significa a ausência de todo sofrimento, até de toda frustração, e o bem coletivo
resume-se a uma questão de consumo sobre o fundo econômico.[47]
 

Para o autor, ainda que esta proposição utilitarista se efetivasse em relação a determinados casos,
“ela não propõe uma visão do humano muito diferente daquela do animal e da “luta pela vida” (struggle for
life). Ela desliza facilmente, de uma maneira insidiosa, para a simples lei do mais forte”[48].

Quanto à corrente derivada do princípio da liberdade, fundamento da Declaração Universal dos
Direitos Humanos:

 
Eles priorizam a liberdade de pensamento como sendo uma dimensão específica e
original da pessoa humana e a fonte de sua dignidade particular. Eles advogam o caráter
ético do progresso dos conhecimentos, não somente porque permite aliviar as dores da
humanidade, mas também porque o conhecimento é um dos meios privilegiados pelos
quais a pessoa adquire sua liberdade. Convém, então, para esta corrente de pensamento,
atender toda demanda que exprima e reforce a autonomia humana, enquanto isso não
prejudique os outros. A força deste posição é afirmar a dignidade da pessoa e abrir a via
do progresso científico. Porém, ela apresenta duas fragilidades: a primeira é marcar o
limite da liberdade de cada um, onde começa a liberdade do outro. Nisto ela favorece
mais o individualismo do que um laço social de interdependência. A segunda é que,
tentando ligar demais a dignidade à autonomia, ela problematiza a proteção daqueles cuja
autonomia é frágil ou até perdida, como no caso dos débeis e dos dementes por
exemplo.[49]
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Para Heloísa Helena Barbosa, “efetivamente, a produção de um embrião humano apenas para a
obtenção de células-tronco afronta a moral kantiana, segundo a qual o ser humano deve ser sempre tratado
como um fim e jamais apenas como um meio.”[50] 

No entanto, conclui que “os fins altruísticos e solidaristas que autorizam a obtenção de células-
tronco de embriões humanos em laboratório, especialmente dos inviáveis, se sobrepõem à idéia de
reificação ou instrumentalização, respeitado que está, no caso, o princípio da dignidade humana”[51].

Segundo a concepção de Reinhard Merkel:
Pode-se formular objeções contra a admissibilidade da pesquisa com embriões em duas
perspectivas distintas: com vistas a interesses dignos de tutela do próprio embrião e com
vistas a interesses da coletividade. Dentre os primeiros haveria que mencionar uma tutela
por ventura imperiosa da vida e da dignidade humana do embrião, dentre os segundos a
proteção da sociedade contra evoluções negativas indesejadas (“slippery slopes”)[52] de
qualquer espécie e direção, e.g., contra uma eugenia excludente ou um acirramento de
desigualdades sociais mediante a circulação descontrolada de dados genéticos
pessoais.[53]

 
Relativamente ao comércio de material biológico, restou proibido pelo §3.º do art. 5.º, que

estabeleceu a mesma pena do art. 15 da Lei 9.434 de 4 de fevereiro de 1997.
Também é proibida pela Lei de Biossegurança a engenharia genética em célula germinal humana,

zigoto humano e embrião humano. Neste caso, a manipulação genética diz respeito à nossa responsabilidade
com as próximas gerações, o direito legítimo ou não de alterar os padrões genéticos da espécie humana.
Estariam abertos os caminhos para a eugenia. O problema desta técnica, já abordado anteriormente, diz
respeito às conseqüências, que se mostram ainda imprevisíveis.

Com efeito, relativamente ao caráter eugenésico, o diagnóstico genético pré-implantacional
assemelha-se muito à engenharia em célula germinal. Todavia, a Lei de Biossegurança não reservou nenhum
dispositivo para tratar do assunto.

 O diagnóstico genético pré-implantacional (PGD) é uma técnica utilizada na reprodução assistida
que permite o estudo de embriões antes de serem transferidos para o útero, ou seja, anterior à implantação.
Corresponde à seleção artificial de seres humanos, através do exame precoce de suas características
biológicas. O exame surgiu com as técnicas de fertilização in vitro (FIV) como a injeção intracitoplasmática
de espermatozóides (ICSI) e da biologia molecular, como a cadeia da polimerase (PCR) e a hibridização in
situ fluorescence (FISH), que são capazes de diagnosticar anomalias gênicas e cromossômicas em uma
única célula.      

 Nas técnicas de FIV/ICSI podem ser obtidos vários embriões, dos quais é retirado um ou dois
blastômeros, através de biópsia embrionária. A análise do material genético contido nessas células
possibilita a transferência de embriões considerados livres das alterações investigadas.[54]

Isto significa que casais com histórico de doenças genéticas na família, poderão optar pela técnica a
fim de gerar filhos saudáveis. Aproximadamente 300 doenças podem ser afastadas através da técnica.
Através do diagnóstico genético pré-implantacional, o casal pode selecionar os embriões livres de doenças
genéticas ou cromossômicas, o que amplia as chances de implantação e desenvolvimento da gravidez em
casais com problemas de infertilidade. Todavia, também é possível escolher o sexo do bebê e outras
características biológicas.
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Para Selmo Geber “a seleção de qualquer característica biológica mostra-se muito próxima da
eugenia, e o diagnóstico pré-implantação não representa nem pode representar um caminho para ela”[55].

 Considerando a lacuna legislativa sobre a matéria, no momento atual praticamente inexistem
mecanismos de defesa contra eventuais práticas eugenésicas no diagnóstico genético pré-implantacional.

Entretanto, é possível uma construção jurídica no sentido de proteger esses direitos, que a prima
facie, revelam-se como disponíveis.

 Considerando a constitucionalização do direito privado, que “não se resume ao acolhimento, em
sede constitucional, de normas pertinentes às relações privadas”, mas “traduz fenômeno mais profundo, que
impõe uma releitura de todos os institutos e conceitos do Direito Privado a partir da axiologia
constitucional, num processo que vem sendo chamado de filtragem constitucional”[56], não há dúvidas
acerca da prevalência de direitos fundamentais nas relações entre particulares.

A justificativa para isso é que os direitos fundamentais da personalidade possuem como
características marcantes a irrenunciabilidade e a indisponibilidade.

Nesta perspectiva, qualquer cláusula contratual que tenha por objeto a violação de direitos da
personalidade, máxima da dignidade da pessoa humana, seria nula porque inconstitucional. Assim, seria
nulo o contrato entre os progenitores e a clínica de reprodução humana assistida quando importasse violação
à dignidade do ser humano em desenvolvimento (Estatuto do Embrião), nos casos de seleção com finalidade
eugenésica e não terapêutica. A autonomia privada dos progenitores cederia então à dignidade do ser em
desenvolvimento, impedindo a coisificação deste.

Esta eficácia horizontal dos direitos fundamentais[57] justifica-se pelo motivo de que “os direitos
fundamentais apresentam uma dimensão objetiva, que se liga à compreensão de que consagram os valores
mais importantes de uma comunidade política”. A dimensão objetiva também “potencializa a irradiação dos
direitos fundamentais para todos os campos do Direito, e permite que eles influenciem uma miríade de
relações jurídicas que não sofreriam sua incidência, se nós os visualizássemos apenas como direitos
públicos subjetivos”[58].

Mais além, no mundo das possibilidades, frise-se que o direito à preservação do patrimônio
genético é um direito metaindividual, que diz respeito à humanidade. Logo, o Ministério Público estaria
teoricamente legitimado a pleitear na justiça o cancelamento dos procedimentos de fertilização in vitro que
importassem na intervenção do patrimônio genético humano. Teoricamente, uma vez que o cogente sigilo
que deve haver nestas relações jurídicas impede a publicidade das práticas desenvolvidas pelas clínicas de
reprodução humana assistida.

Por outro lado, em alguns casos especiais, a seleção de características físicas do embrião revela-se
razoável. Primeiramente, quando há comprovadas probabilidades de que o embrião desenvolveria
determinada patologia grave, de natureza genética ou cromossômica. Nestes casos, a medicina encontra seu
fim mais sublime, pois promove a dignidade humana através dos princípios da bioética.

A seleção do sexo deve ser permitida para excluir determinada doença genética ligada a ele, e.g., a
hemofilia. Trata-se de evitar doenças ligadas ao cromossomo X, que se manifestam quando este
cromossomo aparece isoladamente (genótipo masculino). As doenças mais comuns ligadas ao cromossomo
X são: a hemofilia, as distrofias musculares e a síndrome do X-frágil (segunda causa de retardo mental,
imediatamente após a Síndrome de Down).[59]
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Balanço familiar é a “seleção de um sexo quando existe predominância do outro sexo em uma
família. Em outras palavras, é a seleção do sexo presente em menos de 50% das crianças de uma
família”[60]. Para Mariangela Badalotti:

As principais preocupações que envolvem este tipo de razões, incluem o risco de
distorção do índice masculino/feminino devido à preferência por meninos sobre meninas,
o custo do sexismo, o perigo do reforço de comportamento sexual estereotipado nas
crianças selecionadas, e o receio do slippery slope em relação à criação de designer
babies.[61]
 

            Evidentemente que a seleção sexual não se justifica pelos princípios da bioética. Ademais, um
“balanço familiar”, além do que já foi mencionado, pode acarretar no futuro um desequilíbrio populacional.

Ainda quanto à seleção das características físicas e biológicas dos embriões, há  quem considere
perfeitamente ética a seleção de embrião compatível com familiar enfermo a fim de utilização das células do
cordão umbilical para transplante. Esta permissão fundamentar-se-ia nos princípios da dignidade da pessoa
humana, da solidariedade, e da não maleficência.  

 Registre-se que, apesar de muitos projetos de lei, no Brasil não há nenhuma legislação que
regulamente os procedimentos realizados nas clínicas de reprodução humana assistida. A atividade é
regulada somente por normas do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Nacional de Saúde.

 Com efeito, considerando a escassez de normas que versem sobre a preservação do patrimônio
genético humano no país, e o grande conflito ético que envolve as questões mencionadas, acredita-se que as
atividades médicas e as pesquisas científicas deverão ser norteadas pelos princípios da Bioética e do
Biodireito.

 O Conselho Nacional de Saúde, na Resolução n.º 196 de 10 de outubro de 1996[62], determina os
princípios que devem ser observados nas pesquisas com seres humanos. As pesquisas envolvendo seres
humanos devem atender às exigências éticas e científicas fundamentais.

A eticidade será observada quando presentes: o consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-
alvo (princípio da autonomia) e a proteção a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes; a ponderação
entre os riscos e benefícios (princípio da beneficência), tanto atuais como potenciais, individuais ou
coletivos; a garantia de que danos previsíveis serão evitados (princípio da não-maleficência); e a relevância
social da pesquisa com vantagens significativas para os sujeitos da pesquisa e minimização do ônus para os
sujeitos vulneráveis, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido
de sua destinação sócio-humanitária (justiça e eqüidade).
            Apesar de anterior à Declaração Universal sobre o Genoma Humano, a Resolução n.º 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde reflete brilhantemente os princípios elencados pela UNESCO. A preocupação
com a dignidade da pessoa humana, alicerce do Estado Democrático de Direito, está presente no inteiro teor
do documento.
 
5 DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
 

A temática deste estudo desenvolve-se basicamente em torno do direito da espécie humana de ter
preservadas as suas características essenciais. São direitos fundamentais, relativamente aos efeitos da
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engenharia genética, o direito de ser único (clonagem), de não ser submetido à manipulação genética, como
também, de não ter suas características alteradas, ou ainda, previamente determinadas (antes do nascimento)
através de técnicas de fertilização in vitro, salvo quando a finalidade for a promoção integral do ser humano.

Com efeito, da interpretação do princípio da dignidade da pessoa humana (cláusula geral) é que
emergem esses novos direitos.

A proteção aos direitos elencados deve-se muito mais ao fato de serem ínsitos à natureza humana,
do que à positivação nos ordenamentos jurídicos.  

Relativamente aos direitos humanos, segundo concepção de Manoel Gonçalves Ferreira Filho:
Ora, declaração presume preexistência. Esses direitos declarados são os que derivam
da natureza humana, são naturais, portanto, ora, vinculados à natureza,
necessariamente são abstratos, são do Homem, e não apenas de franceses, de
ingleses etc. São imprescritíveis, não se perdem com o passar do tempo, pois se
prendem à natureza imutável do ser humano, são inalienáveis, pois ninguém pode
abrir mão da própria natureza, são individuais, porque cada ser humano é ente
perfeito e completo, mesmo se considerado isoladamente, independentemente da
comunidade (não é um ser social que só se completa na vida em sociedade).[63]
 

Como marco fundamental do processo de institucionalização dos direitos humanos no Brasil, a
Constituição de 1988, logo em seu primeiro artigo, elevou a dignidade da pessoa humana a princípio
fundamental (artigo 1º, III), instituindo, com esse princípio, um novo valor que confere suporte axiológico a
todo o sistema jurídico e que deve servir de parâmetro interpretativo. Para Flávia Piovesan:

 
O valor da dignidade humana – imediatamente elevado a princípio fundamental da
Carta, nos termos do artigo 1º III – impõe-se como núcleo e informador do
ordenamento jurídico brasileiro, como critério e parâmetro de valoração a orientar a
interpretação e compreensão do sistema constitucional instaurado em 1988. A
dignidade humana e os direitos fundamentais vêm a constituir os princípios
constitucionais que incorporam as exigências de justiça e dos valores éticos,
conferindo suporte axiológico a todo o sistema jurídico brasileiro. Na ordem de
1988, esses valores passam a ser dotados de uma especial força expansiva,
projetando-se por todo universo constitucional e servindo como critério
interpretativo de todas as normas do ordenamento jurídico nacional.[64]
 

Princípio integrador de todo o ordenamento jurídico, a dignidade da pessoa humana deve ser o fim
a ser perseguido nas pesquisas com seres humanos.  

Neste norte, sempre que os procedimentos médicos e as pesquisas científicas proporcionarem uma
melhor qualidade de vida para o ser humano, o acesso deverá ser democratizado, universal.

A escolha entre um caminho ou outro a seguir implicará no enfrentamento de diversos conflitos
éticos e jurídicos. Em determinados momentos haverá inclusive “tensão entre dignidades”, como ocorreu no
julgamento acerca da utilização de embriões humanos (inviáveis, provenientes de fertilização in vitro) nas
pesquisas com células-tronco.
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 O STF decidiu[65] pela constitucionalidade da Lei de Biossegurança no tocante a este dispositivo,
todavia, sem desconsiderar a potencialidade dos embriões de tornarem-se seres humanos e todos os direitos
derivados desta condição. Assim, não havendo meios de precisar quando se inicia a vida dos embriões
fecundados in vitro, optou-se por permitir a utilização destes embriões nas pesquisas científicas em prol de
todos aqueles que sofrem de alguma enfermidade capaz de ser curada num futuro breve pelo sucesso dos
experimentos com células-tronco embrionárias.

Na maioria das vezes, em que se mostrar necessária uma ponderação de valores, o princípio da
dignidade humana prevalecerá em face dos demais princípios:

 
[...] a norma da dignidade humana não é um princípio absoluto. A impressão de um
caráter absoluto advém, em primeiro lugar, da existência de duas normas da
dignidade humana: uma regra e um princípio; além disso, essa impressão é reforçada
pelo fato de que há uma série de condições sob as quais o princípio da dignidade
humana prevalecerá – com grande grau de certeza – em face de todos os outros
princípios.[66]

 
O conceito de dignidade humana pressupõe uma convergência de valores considerados

universalmente. Deste modo, a proteção ao patrimônio genético da humanidade demanda uma ética a ser
compartilhada, denominada “mínimo ético irredutível”.

Neste sentido a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos é um
documento global que compõem o universo instrumental de proteção destes direitos. Os diversos sistemas
de proteção de direitos humanos (global e regional) interagem em benefício dos indivíduos protegidos. Ao
adotar o valor da primazia da pessoa humana, tais sistemas se complementam, somando-se ao sistema
nacional de proteção, a fim de proporcionar a maior efetividade na tutela e promoção dos direitos
fundamentais.[67]

O empenho da comunidade internacional em garantir instrumentos de proteção aos direitos
decorrentes da manipulação genética pode ser verificado na legislação de cada país, em especial da Europa.
            Apesar do déficit legislativo existente no Brasil em relação à matéria, a principiologia constitucional
oferece uma gama de proteção aos direitos humanos.
 
6 CONCLUSÃO

A temática deste estudo desenvolveu-se basicamente em torno do direito da espécie humana de ter
preservadas as suas características essenciais. São direitos fundamentais, relativamente aos efeitos da
engenharia genética, o direito de ser único (clonagem), de não ser submetido à manipulação genética, como
também, de não ter suas características alteradas, ou ainda, previamente determinadas (antes do nascimento)
através de técnicas de fertilização in vitro, salvo quando a finalidade for a promoção integral do ser humano.

Com efeito, do princípio da dignidade da pessoa humana (cláusula geral) é que emergem esses
novos direitos, que podem ser considerados direitos humanos fundamentais.

O genoma humano constitui a base da unidade fundamental de todos os membros da família
humana bem como de sua inerente dignidade e diversidade. Num sentido simbólico, é o patrimônio da
humanidade.
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A Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, adotada pela
Conferência Geral da Unesco em sua 29ª sessão no ano de 1997, adotou princípios e traçou diretrizes
básicas para orientar as nações quanto às pesquisas referentes ao genoma humano, reiterando o conteúdo da
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948.

No que tange aos princípios adotados, a dignidade da pessoa humana deve ser o fim buscado por
toda e qualquer pesquisa genética. A todo indivíduo é devido respeito à sua dignidade e aos seus direitos,
independentemente de suas características genéticas. Nenhum indivíduo deve ser submetido à discriminação
com base em suas características genéticas, que vise violar ou que tenha como efeito a violação dos direitos
humanos, das liberdades fundamentais e da dignidade humana.

Com a finalidade de democratização das técnicas de manipulação genética, reafirmando o princípio
da igualdade, a Declaração prevê que os benefícios dos avanços na biologia, na genética e na medicina,
relacionados ao genoma humano, devem ser disponibilizados a todos, com a devida consideração pela
dignidade e pelos direitos humanos de cada indivíduo.

A clonagem, por violar a dignidade do ser humano, não deve ser permitida. As intervenções em
células germinais são tratadas como contrárias à dignidade humana, motivo pelo qual a UNESCO orienta os
Estados-Membros a proibirem tais práticas.

O genoma humano em seu estado natural não deve ser objeto de transações financeiras.
A liberdade de pesquisa é tratada como parte da liberdade de pensamento. A finalidade das

pesquisas com genoma humano, realizadas nos campos da biologia, da genética e da medicina, deve ser o
alívio do sofrimento e a melhoria da saúde de indivíduos e da humanidade como um todo.

No Brasil não há lei específica sobre o tema. Com a finalidade de regulamentar os incisos II, IV e
V do §1.º do art. 225 da Constituição Federal surgiu a Lei de Biossegurança. Frise-se que a lei sequer
menciona no rol do art.1.º, como matéria a ser regulamentada, a utilização dos embriões de fertilizações in
vitro para pesquisas com células-tronco. E é justamente nestes poucos dispositivos, que se encontram as
únicas limitações à manipulação genética de seres humanos do nosso ordenamento jurídico.

A novidade é que o diploma legal nacional, contrariando disposições da Declaração Universal
sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos permite a clonagem terapêutica (que tem por finalidade a
produção de células-tronco embrionárias para utilização terapêutica).

Apesar de anterior à Declaração Universal sobre o Genoma Humano, a Resolução n.º 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde reflete brilhantemente os princípios elencados pela UNESCO.
            O empenho da comunidade internacional em garantir instrumentos de proteção aos direitos
decorrentes da manipulação genética pode ser verificado na legislação de cada país, em especial da Europa.
            Apesar do déficit legislativo no Brasil em relação à matéria, a principiologia constitucional oferece
uma gama de proteção aos direitos humanos.

Os direitos humanos são naturais, pois vinculados à natureza, necessariamente são abstratos, são
universais. São imprescritíveis, não se perdem com o passar do tempo, pois se prendem à natureza imutável
do ser humano, são inalienáveis, pois ninguém pode abrir mão da própria natureza.

 Nesta perspectiva, o princípio da dignidade da pessoa humana, em convergência com os princípios
da bioética e do biodireito, deverão nortear as pesquisas com material genético humano.
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A GOVERNANÇA CORPORATIVA E A PÓS- MODERNIDADE

CORPORATE GOVERNANCE AND POST-MODERNITY

Renato Amoedo Nadier Rodrigues

RESUMO
O artigo tem como objetivo declarar um complexo de “novo direitos” – expresso nos mercados
diferenciados da Bovespa desde 2000 e na Lei 10.303/2001 – derivados da positivação de faculdades
políticas, patrimoniais e de informação advindas uma disciplina transdisciplinar consistente na “governança
corporativa”. Além de declarar esse “novo direito” o trabalho busca demonstrar que seus mecanismos e
valores fundamentais são compatíveis com a proposta de conciliação da Teoria da Ação Comunicativa de
Habermas; consistindo, então, em um Direito da Pós Modernidade. O Trabalho inicia sua missão expondo
as sistematizações consagradas dos valores e características das perspectivas conhecidas como
“modernidade” e “pós-modernidade” nas Teorias das Organizações; e, em sequência, busca a tipificação do
fenômeno da adoção da governança corporativa sob os paradigmas descritos. Como não há muitos exemplos
práticos de organizações, estratégias ou ações que possam ser diretamente fundamentadas nos valores pós-
modernos – sejam críticos ou radicais – este texto ousa assumir uma missão revolucionária: verificar se os
fundamentos e valores intrínsecos à estratégia de adoção de graus de governança corporativa encontram-se
embasados nas premissas funcionalistas (positivistas); ou, ao contrário, se encontram suas bases em
axiomas pós-modernos.
PALAVRAS-CHAVES: Direito à informação; governança organizacional; governança corporativa; Pós-
modernidade; Teoria da Ação Comunicativa; Habermas.

ABSTRACT
This article aims to declare a complex of "new rights" – expressed in the differentiated markets since 2000
in the Bovespa and in several Brazilian laws – resulting from legislative reception of political, property and
information rights resulting in a consistent transdisciplinary discipline called "corporate governance". In
addition, beyond declaring those "new rights", the work seeks to demonstrate that its mechanisms and core
values derive from the Theory of Communicative Action; consisting, then, in a Post Modernity Law. The
work begins his mission exposing the systematization – considering values and characteristics – of the
concepts known as "modernity" and "postmodernity"; and, after, trying to archive a typification at the
characterization of the phenomenon of adoption of corporate governance under the paradigms described.
The various critical positions and positivists are heavily referenced - including the theory of organizations -
but not many practical examples of organizations, strategies or actions that may be directly grounded in
postmodern values - are critical or radical. The job search this way, checking if the foundations and values
intrinsic to the strategy of adopting degrees of corporate governance are grounded in the functionalist
assumptions, or, rather, are their bases in postmodern axioms.
KEYWORDS: Right to information; organizational governance; corporative governance; Post modernity;
Communicative Action Theory; Habermas.
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1. INTRODUÇÃO:

Schwenck (2002, p.01) explica que os novos direitos são aqueles que “objetivam assegurar a todos garantias
antes não reconhecidas, dentro da impensável convivência social, necessárias à sobrevivência da sociedade
organizada”; e, completa que esses direitos derivam do fato que “as regras, princípios e estruturas jurídicas,
que muito nos serviram no passado, são hoje absolutamente impotentes para enfrentar as inc'riveis
ocorrências contemporâneas”.

De fato, as faculdades previstas nos mercados diferenciados da Bovespa – como mais importante estatuto da
governança corporativa no país – surge no alvorecer do século XXI como consequência da pulverização dos
investidores graças a mecanismos de negociação eletrônica como o Home Broker – em outras épocas tão
inconcebíveis quanto a extinção do pregão de negociação presencial ou em viva voz com os gritos e gestos
ainda encontrados na BM&F1.

Embora os códigos de governança e os estatutos dos mercados diferenciados sejam apenas soft-law – por
serem regras criadas por entres privados e não derivarem da soberania do Estado – sua eficácia e execução
são garantidas pela lex mercatoria, característica peculiar do Direito Mercantil (antes Comercial e agora
Empresarial) de funcionar de maneira indutiva, sempre em busca da solução mais eficiente – a ponto de
haver doutrina que já enuncie o “soberano supra estatal privado” (CAPELLA, 2002).

A busca pela eficiência consiste em meta tão significante no Direito – e, mais específicamente, nos estudos
de Direito e Economia – que chegasse a propugnar pela “Teoria da Justiça como Eficiência”2 como única
alternativa à extinção da Humanidade; ou, pelo menos, como alternativa para seu progresso material. Muitos
dos “novos direitos” derivam de mecanismos das teorias de Direito e Economia; tal como o Teorema de
Coase3 de internalização das externalidades que deu origem ao princípio do poluidor-pagador.

Nem uma sociedade empresarial é juridicamente obrigada a aderir a padrões de governança; as que o fazem
buscam sanções premiais – no ganho em relação a sua imagem de maneira imediata; e, enfim, na retribuição
financeira pela valorização de seus ativos. Porém, uma vez adotando os referidos padrões, eles passam a ser
juridicamente exigíveis como parte do seus estatuto social e dos contratos assumidos publicamente.
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A regulação da governança corporativa – como os outros ramos considerados como “novos direitos” tais
como o Direito Ambiental; o Direito do Consumidor; do Direito Comunitário; e, o Biodireito – apresentam
fundamentos e mecanismos novos; e, muitos deles, ainda não completamente compreendidos – como os
dispositivos que são objeto desse artigo.

A regulação da governança corporativa não classifica-se dentre os “novos direitos” apenas por derivar de
demanda contemporânea consequente da tecnologia da informática; mas também, por representar uma
espécie de direito a informação; assim como, por consistir em um Direito Especial a certos sujeitos – no
caso os sujeitos particulares seriam os acionistas minoritários, ou não controladores, porém suas
estipulações de organização moral beneficiam todos os stakeholders da empresa.

A regulação da governança corporativa – como Direito Especial estatuindo proteções em relações onde há
delegação e desequilíbrio de poder – constituti matéria transdiciplinar, pois suas investigações integram
várias ciências – tais como a Macroeconomia, a Engenharia Econômica, o Direito Econômico; e as Finanças
– indo além dos seus limites, criando uma nova unidade do conhecimento, conciliando ciências exatas e
sociais (RODRIGUES, 2008). E é exatamente nessa conciliação de padrões de racionalidade que será
investigada a existência de mecanismos jurídicos novos, identificados com a pós-modernidade.

Desta maneira, em preliminar, é demonstrado que no Direito Mercantil também há espaço para
“transdisciplinariedade”; para “novos direitos”; e para mecanismos de conciliação revolucionários –
permeando de maneira muito mais rápido as estruturas privadas do que as públicas4.

mes New Roman', serif; font-size: 12pt; line-height: 24px; text-align: justify;">2.
DESENVOLVIMENTO:

2.1 MODERNIDADE E PÓS MODERNIDADES:

Definindo a problemática da epistemologia dos estudos organizacionais de maneira crescente em
complexidade, inicia-se com o modo mais simples exposto por Kelm (2004, p.88) ao afirmar que: “há
a concepção positivista, quando o paradigma está ligado ao conhecimento para controle tecnológico, e
antipositivista, quando está ligado ao conhecimento para compreensão mútua e emancipação”.
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Alvesson e Deetz (1998, p. 227), em seu texto “Teoria crítica e a abordagem pós-moderna para estudos
organizacionais”, começam por considerar que a “discurso modernista trabalha na base do controle,
da crescente racionalização e colonização progressiva da natureza e das pessoas, enquanto
trabalhadores, consumidores potenciais ou sociedade”. E, em seqüência, considera as duas tendências
(com seus pontos de convergência e divergência) como pós-modernas5, mesmo que particularmente
críticas (como as ligadas à Escola de Frankfurt6 e exemplificadas neste artigo pelo trabalho de
Habermas) ou extremistas (céticos como os ligados a idéias da hiper-realidade, por exemplo; e
exemplificadas neste texto com a obra de Foucault).

De maneira oposta, o modernismo visava à instrumentalização das pessoas e da natureza, pelo uso do
conhecimento científico para realizar resultados previsíveis, medidos por produtividade, visando
ganhos econômicos e sociais, por meio de acumulação de riquezas. A teoria crítica e as demais
tendências pós-modernistas se baseiam no desenvolvimento da relação poder/conhecimento,
construcionismo não dualista, teoria do conflito e do sujeito complexo. (ALVENSON e DEETZ, 1998,
p. 231).

Ainda segundo Alvesson e Deetz (1998, p. 227), a teoria crítica e o pós-modernismo, nas suas
contribuições para os estudos organizacionais, apresentam semelhanças e diferenças. Em relação às
suas semelhanças ambas as abordagens são baseadas nas construções social, histórica e política do
conhecimento, nas pessoas e nas relações sociais; assim como, compartilham da visão de que a
dominação é construída e, se negligenciada esta construção, as pessoas e as organizações perdem
muito graças a alienação. Quanto às diferenças, enquanto a teoria crítica caracteriza o raciocínio
comunicativo como condutor a autonomia, o que leva a escolhas que satisfazem as necessidades
humanas, a abordagem pós-modernista rejeita tal reflexão. (ALVENSON e DEETZ, 1998, p.
256/257).

O desafio desse artigo é exemplificar uma tendência de regulação que pode ser relacionada aos
valores e práticas defendidos pela pós-modernidade crítica, delineada e caracterizada na obra
referenciada (ALVESSON e DEETZ, 1998, p. 237) naquela que tivesse como objetivo “criar
sociedades e lugares de trabalho livres de dominação, em que todos os membros têm igual
oportunidade para contribuir com a produção de sistemas que venham ao encontro das necessidades
humanas”.
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A princípio, a obra dos autores situados na epistemologia soa puramente como discurso ideológico, a
ponto de justificar um trabalho como esse buscando suas aplicações práticas – como outros com
objetivo semelhante a seguir referenciados (tal como Kelm, 2004). Isso ocorre, porque ambas as
tendências pós modernas, seja crítica ou cética, não se encontram sistematizadas nem são capazes de
substituir o paradigma funcionalista em muitas questões – exatamente na situação do “Kuhn fail”, em
que falhas do paradigma vigente (positivismo) são evidentes e inaceitáveis, mas suas alternativas não
são capazes de responder mais perguntas do que o vigente.

Habermas é rotulado por Burrel (1994) como “último dos modernos”, pois segundo o doutrinador
propõe um modelo para salvar o modernismo – saneando suas debilidades. O modelo proposto por
Habermas, o da ação comunicativa, não é simples, como será demonstrado, depende do entendimento
de várias racionalidades, da adoção de uma ética universal; e, do consenso pela informação e
conscientização. Apesar de todas as críticas ao positivismo, o mérito em buscar seu saneamento reside
na inexistência de alternativas viáveis, como ilustra sua compleitude o próprio Burrel (1994):

If modernism relies upon organizations for its system of organization then, equally, organization theory relies upon modernism
for its justification. The logic resembles this; modernism -- organizations ~ organization theory - technicist solutions - the final
solution. It is not a logic which leaves one untouched. (p.13.)

Desta maneira, mitigações práticas ao discurso normativo – identificado com positivismo – são
possíveis e desejáveis, tanto na gestão pública quanto na privada, como tentativas de evitar o
“raciocínio técnico instrumental” (na expressão de Habermas) ou “performatividade” (no conceito de
Lyotard) que são expressamente identificadas nas ações de “responsabilidade social e ambiental” das
organizações – realizando os “axiomas e imperativos” pós-modernos (Robert Chia, 2003, p.128) –
inclusive tentando mudar o mundo a partir da empresa fazendo “organization as [world making]”
(CHIA, 2003, p.136) ao forjar valores, percepções e perspectivas particulares – metas subjetivas – em
vez de mecanismos objetivos de controle.

Buscar a ampla conciliação através da racionalidade e da ação comunicativa em nome da resistência e
emancipação parece, à primeira vista, um discurso ideológico e puramente teórico. Podia ser em sua
gênese, mas esse discurso na atualidade já tem conseqüências práticas dentro dos padrões éticos e
procedimentais que previu: primeiro, pode-se observar uma nova ética da imagem, com o apelo a
organização com consciência “social”, “étnica” e “ambiental”; e, depois, com os padrões de
governança surgindo uma nova estrutura orgânica, com novas relações de poder internas.
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2.2 GOVERNANÇA CORPORATIVA E SEUS FUNDAMENTOS:

A governança corporativa é, cada vez mais, um tema central – tanto na esfera legal quanto na das
finanças – como meio para viabilizar o sucesso e a perenização das organizações. Obras de
Engenharia Econômica, como de Samanez (2009); assim como de finanças como o de Assaf Neto
(2008) consideram adoção de padrões de governança como uma forma de baratear captação ao
reduzir riscos e elevar a eficiência da gestão – em nome da geração de valor para o acionista. Assaf
Neto (2008, p.178) afirma categoricamente essa visão no trecho:

[...] o papel da governança corporativa é fundamental na definição de políticas e estratégias que busquem, em seu conjunto, a
criação de valor aos acionistas da empresa. Uma empresa governada preocupa-se, principalmente, com que suas decisões
sejam eficazes, com a identificação de maior quantidade de novas estratégias, e vinculem, ainda, a remuneração ao
desempenho de riqueza”. (p.178)

Esse artigo busca demonstrar como um tema estudado por disciplinas onde os valores positivistas-
funcionalistas são absolutamente predominantes pode apresentar aspectos concretos da pós-
modernidade.

Para Silveira (2005, p.13) governança significa padronização dos processos decisórios nas corporações
– desde o direito político de votar até o direito orgânico de gerir. Como não há um padrão universal
de governança será adotado como padrão de estudo os mercados diferenciados da Bovespa. Dessa
maneira, na definição operacional adotada para os funcionalistas, ter governança no Brasil é
sinônimo de aderir a um dos mercados diferenciados – e não fatos sem poder heurístico nem
prescritivo (como códigos ou regulamentos internos ou práticas mesmo que reiteradas) – sob pena de
incluir neste rótulo discursos vazios e sem conteúdo fático.

A teoria e prática da governança corporativa é relativamente recente, sendo ainda um campo aberto.
Segundo Bettarello (2008, p.19) o primeiro livro a conter a expressão em seu título é de 1995 e o
primeiro código de práticas a adotar a expressão foi escrito em 1992.

Como exemplifica Bettarello (2008), a própria definição constitutiva doutrinária da governança é
plural; além dos conjuntos conceituais funcionalistas (que consideram a governança como um
conjunto de sistemas normativos ou como modelo empírico), há acepções que tangenciam por nuances
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de modernas teorias da filosofia da ciência, tais como: a) como conjunto de direitos e sistemas de
relações; b) como sistema de governo e estrutura de poder; e, c) como valores e padrões de
comportamento.

A governança como conjunto de direitos e sistema de relações pode ser compreendida a partir da
teoria dos sistemas de Nicklas Luhmann e é a acepção adotada por aqueles que tem ênfase nos
conflitos de agência – e, conseqüentemente, consideram que os padrões de governança existem para
maximizar os interesses dos sócios e minimizar a influência dos interesses subjetivos dos
administradores na tomada de decisão social7.

O grupamento conceitual que considera a governança como sistema de governo e estruturas de poder
é expresso no próprio Cadbury Report (APUD LAUTENSCHLEGER JÚNIOR, p.28), à saber:
“Corporate governance is the system by which companies are directed e controlled”. Neste caso,
considerando a governança como uma estrutura de poder ao definir os papéis dos atores sociais, ao
estabelecer as regras de convivência e os processos decisórios – servindo como instrumento de
controle e monitoramento – objeto de estudo de pós-modernos céticos como Foucault (1977 e 2001).

A terceira conceituação da governança, considerando-a como sistema de valores e padrões de
comportamento, faz referência a quatro valores fundamentais encontrados desde os primeiros
diplomas codificados sobre o tema – e pacificamente referenciados na doutrina como em Betarello
(2008, p.28) e em Rodrigues (2009, p.111): “fairness”, “disclosure”, “accountability”, e “compliance” –
estas expressões significam respectivamente: senso de justiça apresentado como equidade e respeito às
minorias; transparência das operações; prestação responsável de contas; e, conformidade no
cumprimento das normas reguladoras (internas ou externas).

Foi identificado um trabalho que fez um paralelo entre os valores fundamentais da governança e os
princípios de ação comunicativa de Jürgen Habermas8, trata-se da doutrina de Fernandes et. al.
(2009, p.3) – que traduz seus valores como compreensibilidade, confiabilidade, sinceridade e
legitimidade.

A legitimidade tem diferentes conceitos disciplinares, desde a Sociologia até a Filosofia Política; mas,
neste caso, os códigos de governança expressam “legitimidade” com conteúdo semelhante a
“compliance” – como legalidade ampla e obediência das regras determinadas interna e externamente.
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A sinceridade está absolutamente abrangida na definição de “disclosure”; a confiabilidade está
contida na “accountability”; e, a compreensibilidade na “fairness” – que embora signifique a
princípio equidade em inglês, nesse caso traduz também o respeito as minorias.

Trata-se claramente de uma tendência de impor as pessoas jurídicas a moral das pessoas naturais em
sociedade – mas não apenas isso; é a imposição de uma ética particular com fins pragmáticos – a
moralização da mais complexa das instituições privadas para a promoção de valores universais
através da democracia acionária; mas uma nova democracia acionária onde as minorias detêm tutelas
especiais (mesmo que tenham que pagar por elas).

 

2.3GOVERNAÇA ORGANIZACIONAL E AÇÃO COMUNICATIVA:

Kelm (2004, p.08) no artigo “Governança Organizacional e Contabilidade” resume a obra de
Habermas e sua influência na implantação e concepção dos sistemas de governança. De fato, ilustra a
nova postura de Habermas em face da racionalidade ao afirmar que: “Habermas propõe, em sua
teoria crítica, que se compreenda a sociedade como uma unidade constituída de sistema e mundo da
vida9, contemplando, ao mesmo tempo, os domínios da razão instrumental e da razão comunicativa”
[sic] – como ilustra em um simples esquema silogistico (KELM, 2004, p.08): o modelo de
racionalidade cognitivo/instrumental situa-se no paradigma filosófico da “Filosofia da Consciência” e
produz o agir estratégico (sobre a natureza com fins pré-estabelecidos); enquanto que o modelo de
racionalidade comunicativo situa-se no paradigma filosófico da “Filosofia da Linguagem”; e, produz
o agir comunicativo (simbólico e intersubjetivo).

Relacionando a governança organizacional às teorias de Habermas, Kelm (2004, p.87) explica que os
problemas combatidos pela governança – como todos aqueles surgidos de delegação de autoridade ou
associação – surgem de falhas na racionalidade comunicativa, in verbis:

Inicialmente vale lembrar que os problemas ligados à governança decorrem de um comportamento tipicamente estratégico,
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na acepção de Habermas, de ação sobre a outra parte e não de busca de um acordo consensual. (p.87)

 

Ou, em outras palavras, a Teoria da Ação Comunicativa serviria perfeitamente para combater os
conflitos e custos de agência – como os existentes entre os sócios e os administradores de empresas –
extamente pela implantação de regras axiológicas análogas as existentes nos códigos de governança
corporativa.

Inicialmente vale lembrar que os problemas ligados à governança decorrem de um comportamento
tipicamente estratégico, na acepção de Habermas, de ação sobre a outra parte e não de busca de um
acordo consensual. As causas de tal fenômeno estão ligadas majoritariamente à existência de
assimetrias informacionais causadas pela falta de informação por uma das partes ou, como é bastante
comum, pela incapacidade de uma parte para processar adequadamente as informações disponíveis
nos contextos pertinentes, não havendo assim um mundo cognitivo partilhado. Em muitas
organizações, mesmo havendo uma homogeneidade de interesses não se concede possibilidades
simétricas a todos os participantes do discurso de escolherem e exercerem atos de fala comunicativos.

Nos estudos organizacionais, a finalidade do pós modernismo (e também da teoria crítica onde
Habermans se localiza) é o reconhecimento da dominação nas organizações (como em qualquer
relação social) e a necessidade de desenvolvimento de uma visão crítica e uma atitude emancipatória –
para que os membros tenham oportunidades iguais (base da ética dessa Escola). Dessa maneira, a
teoria advoga que os arranjos organizacionais sejam capazes de satisfazer as necessidades humanas
para o desenvolvimento da sociedade como um todo – e não simplesmente para servir aos interesses
de acionistas ou diligentes.

Este objetivo ético pode ser observado nas primeiras aplicações da lógica da pós-modernidade na
defesa de grupos considerados socialmente oprimidos – como mulheres e negros – assim como agora,
em uma segunda etapa, defendendo proprietários não controladores como acionistas minoritários.

Ainda segundo Burrel (1994), na obra de Habermas, a ação comunicativa é uma forma de criar
convicções comuns orientadas para o mesmo objetivo definidos por todos previamente – combatendo
privilégios de grupos particulares. Essa seria a forma de legitimação da mais alta forma de
racionalidade: a racionalidade comunicativa.
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Essa ética convencional não é uma figura abstrata como a paz perpetua de Kant, mas sim, uma
consciência crítica evidenciada na atualidade com preocupações sociais – em relação ao respeito às
minorias ou ao meio ambiente – que convencem sociedades e estados a proibir, inclusive o beneficio
de indivíduos e grupos em prol de minorias ou do futuro da humanidade (como nas Leis Ambientais)
– e, concretizada nas organizações pela adesão de sociedades a mercados diferenciados – limitado o
poder dos grupos outrora soberanos.

Quanto às críticas as propostas de Habermas, se pode enumerar que: a) não há nos textos
referenciados (BURREL, 1994 e WILLMOT, 2003) lições concretas de como instrumentalizar o
consenso de Habermas – essa foi a missão para os autores posteriores; b) autores pós modernos
céticos – que suspeitam até das suspeitas como alega o Burrel (1994) – vêem nesse consenso a
inviabilidade do pluralismo e a imposição de uma dominação uníssona; e, conseqüentemente, débil; e,
c) quanto ao papel dos intelectuais como defensores de uma ética determinada

Ora, todos os sistemas e métodos têm aspectos para aperfeiçoar, mas o que resta deste breve texto é
que a teoria da ação comunicativa como meio e no consenso como fim tem aplicações práticas, úteis e
necessárias no ambiente organizacional expressas pelos padrões de governança gradativamente mais
adotados.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Assim como um mesmo objeto pode ser estudado por diferentes disciplinas, a mesma disciplina
muitas vezes tem abordagens sob diferentes espécies de conhecimento – como a ética e a estética – que
variam desde a mais pura filosofia e suas hipóteses até nos casos onde se apóiam em pressupostos
científicos modernos. Mutatis mutandis ocorre com a governança, como ainda é um campo aberto,
possivelmente uma disciplina surgida de gênese transdisciplinar há possibilidade de estudá-la sob
diferentes paradigmas e, conseqüentemente, diversos padrões de racionalidade.
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A adesão aos padrões de governança é um fenômeno fático, de ocorrência cada vez maior e
importância indiscutível. Porém a sua tipificação como fenômeno moderno ou pós-moderno não é
simples, pois para esse silogismo ser verdadeiro seria necessário saber as intenções do agente. Porém,
se as intenções reais forem as mesmas dos valores positivados nos códigos citados há direta
correspondência entre o que propõe a Teoria da Ação Comunicativa e o que pratica a Governança
Corporativa.

Desta maneira, a conclusão possível é que a adesão a mercados diferenciados – com adaptação das
regras orgânicas de organizações – pode ser encarada de diversas maneiras, por exemplo: a) como
conseqüência da consciência crítica do investidor ao exigir a redução dos interesses dos controladores,
com a mudança do foco do poder nas sociedades; assim como, com a redução e denúncia da opressão
injusta – neste caso sendo considerado como mecanismo foucaultiano (pós-moderno cético ou
extremista); b) como reconhecimento de valores e de uma racionalidade comunicativa – com valores
análogos aos encontrados na teoria de Habermas – podendo ser, então, considerada como fenômeno
pós moderno crítico; ou, por fim, c) se a intenção do agente é simples e puramente, elevar valor ao
acionista propiciando maior eficiência administrativa – então, nessa terceira hipótese, a adoção de
índices de governança não passaria de mecanismo funcionalista, usando um termo organizacional (ou
positivista no jargão jurídico).
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o grade desafio do Estado e do Direito era modificar a realidade – superando as metas de crescimento ou progresso –
promovendo o desenvolvimento através do Direito Econômico. Hoje o desafio que a realidade impõe ao Estado e ao
Direito é ainda mais complexo: promover o desenvolvimento sustentável – uma mudança de paradigmas que satisfaça as
necessidades presentes sem privar as gerações futuras – sob pena de extinção da raça humana, ou pelo menos, do fim do
progresso material da civilização. Essa contingência ambiental é um forte argumento em prol da teoria da justiça como
eficiência e que demonstra a seriedade do atual desperdício de recursos no Estado Social Brasileiro.

3O Teorema da internalização das externalidades de Coase (1990) é o fundamento de muitas tutelas e tecnologias jurídicas
contemporâneas como demonstrou Rodrigues (2008), esse conceito de <> também é desenvolvido como base da análise
econômica nas obras de Posner (2002) e Becker (1997).

4Na governança pública há um sistema análogo à governança corporativa, criado desde o início com inspirações explicitas de
Habermas constituída na Democracia Experimental – ou democracia direta digital – que em diferentes modelos já foi
posta em prática na Itália e na Suécia com o sistema DEMOEX.

5 O próprio Alvesson (1995,p. 1071) conclui de maneira precisa que a expressão “pós-moderno” expressa pouco ou quase
nada, pois esse paradigma ainda não se apresenta sistematizado – fragmentado em diferentes grupos e autores muitas
vezes divergentes – nem tem formas de se operacionalizar de maneira concreta.

6 Kelm (2004, p.07) referencia que: A Escola de Frankfurt, cujos fundadores são Horkheimer, Adorno e Marcuse, consiste
em um grupo de filósofos, críticos culturais e cientistas sociais, que visa desenvolver uma “teoria crítica da sociedade”, cujos
objetivos básicos podem ser assim resumidos: abolir a injustiça social; mostrar que a ciência nunca foi neutra; promover a
reflexividade, a capacidade para a fantasia e uma nova base para a práxis; articular teoria e prática; realizar uma crítica ao
marxismo estagnado.
7 Bettarello (2008, p.23) indica que essa posição baseia-se no axioma de Jensen-Meckling (inexistência de agente perfeito) e

no axioma de Klein (inexistência de contrato completo).
8 Kelm (2008, p.75) resume que: Jürgen Habermas – nascido em 1929 em Düsseldorf – é considerado um dos pensadores

mais influentes desde a década de 70. Estudou Filosofia, História, Psicologia, Economia e Literatura Alemã nas
Universidades de Göttingen, Zurique e Bonn. Doutorou-se em 1954 e, em 1961, conquistou sua livre-docência com a tese
intitulada “Mudanças estruturais do espaço público”. Tem suas raízes teóricas na tradição do pensamento alemão de
Kant a Marx e dos teóricos críticos da Escola de Frankfurt de quem ele é hoje considerado o principal estudioso da
segunda geração.

9 mundo da vida é um conjunto de conceitos abstratos compartilhados por uma comunidade. É a realidade dividida
intersubjetivamente que constitui a base de relacionamentos compreensíveis.
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O AFETO COMO VALOR JURÍDICO

THE LEGAL VALUE OF AFFECTION

Valéria Silva Galdino Cardin
Vitor Eduardo Frosi

RESUMO
A Constituição Federal de 1988 consagrou a afetividade como elemento nuclear das entidades familiares. O
afeto constitui um conjunto de atitudes, como a bondade, a benevolência, a proteção, o apego, a gratidão, a
ternura, o amor para com o outro. Pode ser definido como fato jurídico, porque permite o estabelecimento
de relações intersubjetivas; e também como valor jurídico, pois se trata de princípio que permeia o
ordenamento jurídico tanto na confecção de normas quanto em sua interpretação. O afeto assumiu posição
de Direito da Personalidade, sendo também criador de entidades familiares e de outros relacionamentos
socioafetivos, despontando assim como cláusula geral de proteção a esses direitos. Os relacionamentos
oriundos do afeto também geram efeitos patrimoniais no matrimônio, na união estável, na
monoparentalidade, mas ainda há omissão legislativa quanto às uniões homoafetivas, sendo imperioso que o
ordenamento as reconheça e lhes atribua direitos, como os alimentares, os previdenciários e os sucessórios.
No que tange à filiação socioafetiva, o § 6º do art. 227 da Constituição Federal igualou os filhos,
independentemente de sua origem, concedendo-lhes os mesmos direitos dos filhos biológicos. A ausência de
afeto, oriunda, por exemplo, da omissão dos genitores em cumprir os encargos decorrentes do poder
familiar, produz danos emocionais que ensejam reparação civil, uma vez que prejudicam o desenvolvimento
da prole.
PALAVRAS-CHAVES: Afeto. Entidades Familiares. Direitos da Personalidade.

ABSTRACT
The Constitution of 1988 establishes affection as a core element in defining entities and family members.
Affection is the set of attitudes such as kindness, benevolence, protection, attachment, gratitude, tenderness
and love for each other. This can be defined legally because it allows the establishment of interpersonal
relations, as well as legal values, because it has to do with the principal that permeates the legal standards
for the manufacture of its interpretation. Affection is part of the Personal Rights, being the creation of
family entities and other social-affective relationships, emerging as a general clause protecting these rights.
Relationships from affections also generate the property in marriage, in stable union in single parent, but
there are still legislative omissions such as homo-affective unions, and recognize the imperative for land and
assign them rights such as inheritance, food and social security. Regarding socio-affective membership, § 6
of art. 227 of the Constitution, it sets children in an equal position, regardless of their origin, granting them
the same rights as biological children. The lack of affection, arising from the failure of parents to meet the
burden of family power, for example, produces emotional damage that leads to civil remedies, since it can
harm the development of the offspring.
KEYWORDS: Affection. Family Entities. Personal Rights.

1 INTRODUÇÃO
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A família brasileira, como hoje se conceitua, organizou-se sob a influência das famílias romana,
canônica e germânica.

Em Roma, o conceito de família independia da consanguinidade e do afeto e tinha como fim a
procriação. O pater familias exercia autoridade sobre todos os seus descendentes não emancipados, sua
esposa e mulheres casadas com seus descendentes[1]. A partir da queda do Império Romano, a mulher
passou a gozar de certa autonomia, em decorrência do longo período de ausência dos homens devido às
guerras. Nessa época, aumentou o número de uniões informais, o de casamentos diminuiu, e muitas vezes
estes ocorreram por razões mercenárias ou políticas.[2]

Durante a Idade Média, as relações familiares foram disciplinadas pelo Direito Canônico, que
considerava o matrimônio como um sacramento, apesar de ser tratado pelas famílias como um negócio. A
função quase única da mulher era a procriação, não devendo ela demonstrar nenhum prazer durante o ato
sexual[3].

Na Renascença, o casamento continuou com a mesma função.[4] Apesar de no Iluminismo a figura
feminina passar a ser mais respeitada, ganhando status na vida religiosa, política e social,[5]o afeto não
constituía fator de união.

Do Brasil colônia ao início da República, as únicas funções da mulher eram a procriação, os
afazeres domésticos e os cuidados com a família.

O Código Civil de 1916 preocupou-se mais com a família, contudo manteve o patriarcalismo
conservador das Ordenações.

A partir de 1930, inúmeras leis foram criadas para proteger a família. A mais importante foi a Lei
nº. 4.121/1962, que emancipou a mulher casada e estabeleceu um tratamento mais equânime entre os
cônjuges no que se refere aos efeitos jurídicos do casamento e às relações patrimoniais.

A Constituição brasileira de 1934 passou a primar um pouco mais pelo afeto ao dedicar um
capítulo inteiro à família, em que esta gozava de proteção especial do Estado[6]. Em 1937, nos arts. 124 a
127, os pais passaram a ter o dever constitucional de prover material, moral e intelectualmente aos filhos.
Também facilitou o reconhecimento dos filhos naturais, que, nesse caso, seriam equiparados aos
legítimos.[7]

Já a Constituição Federal de 1946 disciplinou que o Estado ampararia as famílias de prole
numerosa, asseguraria assistência à maternidade, à infância e à adolescência, além de, em seu art. 163,
estipular que a família teria proteção especial do Estado[8].

Na Constituição de 1967, o art. 167 também tratou da família, disciplinando que seria indissolúvel
e que haveria a proteção e assistência à maternidade, à infância e à adolescência[9]. A Constituição de 1969
emendou a de 1967; revogou o § 1º do art. 167, dispondo que o casamento poderia ser dissolvido após
prévia separação judicial[10].

A Constituição Federal de 1988 (art. 226, §§3º e 4º) estabeleceu a igualdade de direitos entre os
cônjuges e os filhos concebidos ou não durante o casamento, proibindo qualquer discriminação (art. 227,
§6º). Ampliou o conceito de família, reconhecendo como entidade familiar a união estável e a família
monoparental. Consagrou o direito ao planejamento familiar no § 7º do art. 226, atrelado ao princípio da
paternidade responsável, determinando que fosse respeitado o princípio da dignidade da pessoa humana (art.
1º, inciso III) nas relações familiares.
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Assim, a Constituição Federal de 1988 consagrou a afetividade como elemento nuclear e definidor
da união familiar, o que em 2002 foi ratificado pelo atual Código Civil.
 
 
2 DA ABORDAGEM EPISTEMOLÓGICA DO AFETO

 
 
O vocábulo “afeto”, do latim affectus, consiste num estado, uma disposição de alma produzida por

influência exterior, sentimento, amizade, paixão e simpatia.[11].
Em sua raiz filosófica, o afeto “corresponde às emoções positivas e exclui o caráter exclusivista e

dominante da paixão. Designa um conjunto de atitudes, como a bondade, a benevolência, a inclinação, a
devoção, a proteção, o apego, a gratidão, a ternura etc., que no seu todo pode ser caracterizado como a
situação em que uma pessoa preocupa-se ou cuida de outra pessoa ou em que esta responde positivamente
aos cuidados ou à preocupação de que foi objeto.”[12]

Segundo Battista Mondin, na esfera da efetividade humana quase todos os filósofos estão de
acordo em assinalar um papel fundamental ao amor.

Com o advento do cristianismo, o afeto foi sacralizado no evangelho de Mateus (22:37): “Amarás
a teu próximo como a ti mesmo”, e todas as religiões estabelecem preceitos quanto ao respeito, à ajuda
mútua e ao afeto.”

A família, sob a ótica da sociologia, é considerada uma reunião natural e núcleo social primário
mais importante, pois antecede ao próprio Estado. Como grupo social, teve como fator preponderante o
caráter biológico fundado na procriação. No decorrer dos séculos, deixou de ter caráter patriarcal para
tornar-se nuclear, baseada no afeto, na igualdade e na dignidade de seus membros.

No âmbito jurídico, é difícil conceituar o afeto, porquanto a linguagem utilizada atende a uma
natureza racional-formal pautada na previsibilidade e racionalidade.[13]

Desse modo, para que o afeto possa ser tratado juridicamente, impende lembrar que o que une a
família não é um afeto qualquer; se fosse, uma simples amizade seria família, ainda que sem convívio, e o
conceito de família seria estendido com inadmissível elasticidade.[14] Afeto familiar – frise-se – é aquele
que une intimamente duas ou mais pessoas para uma vida em comum.
 
 
3 DO AFETO COMO FATO E VALOR JURÍDICO
 
 

É inerente ao Direito acompanhar a dinâmica das relações sociais, disciplinando-as quando
necessário ou quando a sociedade clamar por isso, visto que a origem do Direito é o fato.

Trata-se o afeto de um fato jurídico, pois permite o estabelecimento de relações intersubjetivas
entre as pessoas. Ele constitui relações jurídicas (famílias monoparentais, homoafetivas, relação de filiação
oriunda da adoção), modifica (de namoro para casamento) e extingue (destituição do poder familiar,
instituição da filiação afetiva em detrimento da biológica, etc.).
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Na seara jurídica moderna, o afeto está inserido no rol de direitos da personalidade e foi
paulatinamente sendo reconhecido como valor jurídico, decorrente dos princípios da solidariedade e da
dignidade da pessoa humana.

No passado a família era uma união religiosa e econômica. Com o advento da Revolução
Industrial, ela perdeu esses atributos e se tornou uma instituição em que as pessoas passaram a se
desenvolver afetiva, moral, ética, intelectual e materialmente. Com a revolução sexual proporcionada pela
utilização da pílula, o divórcio, a entrada da mulher no mercado de trabalho e sua emancipação decorrente
da igualdade constitucional entre os sexos, a união entre homem e mulher passou a efetivar-se pelo afeto e
não mais para legitimar relações sexuais e procriar.

Hodiernamente, as famílias passaram a se formar pela “aproximação espontânea, cultivada
reciprocamente”.[15] Tal tendência foi materializada no próprio Preâmbulo da Constituição Federal de
1988, que preceitua a formação de “um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social
[...]”.

Os pais deixaram de interferir na escolha dos nubentes dos filhos, e a liberdade na constituição
familiar trouxe para o direito o afeto como valor jurídico. Segundo Maria Berenice Dias, “o amor está para o
Direito de Família assim como o acordo de vontade está para o Direito dos Contratos”.[16]

Apesar de o afeto não estar tutelado de forma expressa, ele pode ser visualizado nas seguintes
disposições: na igualdade dos filhos, independentemente da origem (art. 227, § 6º da Constituição Federal);
na adoção; no reconhecimento da união estável (§ 3º do art. 226 da Constituição Federal); na família
monoparental (§ 4º, art. 226 da Constituição Federal); na família homoafetiva (art. 2º da Lei nº.
11.340/2006); na liberdade de decisão sobre planejamento familiar (§ 7º, art. 226 da Constituição Federal);
no exercício da paternidade responsável, fundada na assistência afetiva, moral, intelectual e material da
prole (arts. 244 e seguintes do CP e 22 e seguintes do ECA); nas sanções para o descumprimento dos
deveres inerentes ao poder familiar (art. 22, Lei 8.069/1990); na impossibilidade de perda do bem de família
para conservação da unidade familiar (art. 1º, da Lei 8.009/1990); na previsão no Código Penal dos crimes
contra a assistência familiar (art. 244 e seguinte, CP); na garantia de que, na colocação de menor em família
substituta, a afetividade será considerada, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da
medida (§ 3º do art. 28 da Lei 8.069/1990); no dever dos filhos maiores em ajudar e amparar os pais na
velhice, carência ou enfermidade (art. 229, Constituição Federal), dentre outros. Assim, denota-se que o
afeto constitui valor fundamental no ordenamento e deve ser observado na aplicação da lei.

Paulo Luiz Netto Lôbo defende e reconhece a afetividade como princípio ao dispor que
 
A família recuperou a função que, por certo, esteve nas suas origens mais remotas: a de
grupo unido por desejos e laços afetivos, em comunhão de vida. O princípio jurídico da
afetividade faz despontar a igualdade entre irmãos biológicos e adotivos e o respeito a
seus direitos fundamentais, além do forte sentimento de solidariedade recíproca, que não
pode ser perturbada pelo prevalecimento de interesses patrimoniais. É o salto, à frente,
da pessoa humana nas relações familiares.[17]
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Sendo o afeto reconhecido como princípio, sua força é ainda maior do que se fosse positivado, pois é
por meio dos princípios que se chega à correta interpretação da norma jurídica. Os princípios são a bússola
que conduz o legislador e o intérprete da norma.

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, a desobediência a um princípio é pior do que o
desrespeito à norma jurídica, porque nesta ocorre o desrespeito a uma regra determinada, enquanto naquele
há a violação ao ordenamento jurídico como um todo. O gravame, portanto, é maior.[18]

Acrescente-se que o afeto está intimamente ligado aos princípios da solidariedade e da dignidade da
pessoa humana, porque permite o pleno desenvolvimento da pessoa.

O princípio da solidariedade está previsto no inc. I do art. 3º da Constituição Federal, entre os
objetivos fundamentais da República. Corresponde ao compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas
pelas outras, em comunhão de atitudes e sentimentos. Dispõe de conteúdo ético e compreende a fraternidade
e a reciprocidade.[19]

Já o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no inc. III do art. 5º da Constituição Federal,
pode ser compreendido como a consciência que o ser humano tem de seu próprio valor[20], o respeito que
pode exigir de todos pela sua condição de ser humano.[21] É guia de toda a ordem jurídica, e indispensável
para a ordem social.

Reconhece-se na dignidade o privilégio de todo ser humano em ser respeitado como pessoa, de não
ser prejudicado em sua existência, vida, corpo ou saúde, e de usufruir de um âmbito existencial
característico seu. Do respeito à dignidade da pessoa humana surgem consequências como a igualdade de
direitos entre todos, a garantia à independência e autonomia de vontade, e a não imposição de condições
subumanas de vida.[22]

O afeto está relacionado com a dignidade, porque promove a formação do indivíduo, seja moral,
seja social, seja psicologicamente, e impulsiona a autoestima[23]. Por isso é tão importante nas relações
familiares.

Enquanto predicado do Direito da família, o afeto assume posição de direito fundamental, sendo
também criador de entidades familiares e de outros relacionamentos socioafetivos, despontando assim como
cláusula geral de proteção aos direitos da personalidade.

Segundo Adriano de Cupis, existem alguns direitos sem os quais o exercício da personalidade não
seria pleno; direitos sem os quais todos os outros direitos subjetivos perderiam o interesse para o indivíduo.
[24]

Registre-se que o afeto foi consagrado internacionalmente através da Organização das Nações
Unidas, na Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959)[25], na Declaração Sobre Princípios
Sociais e Jurídicos Relativos à Proteção e ao Bem-Estar das Crianças (1986)[26], e na Convenção
Internacional dos Direitos da Criança (1989).[27]

Portanto, o afeto é um fato jurídico elevado à condição de princípio jurídico, juntamente com os
princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana. Consagra-se, ao lado destes, como valor
indisponível na caracterização da entidade familiar, do estado de filiação, constituindo-se em mínimo
necessário para o desenvolvimento pleno.
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4 DO RECONHECIMENTO DO AFETO NAS ENTIDADES FAMILIARES
 
 
A Constituição Federal, em seu art. 226, reconheceu o pluralismo das entidades familiares. Para

Paulo Luiz Neto Lobo, o conceito constitucional de família abrange qualquer entidade que preencha os
requisitos da afetividade, estabilidade e ostensividade.[28] Assim, observa-se que a proteção à família se dá
por meio de cláusula geral, e, portanto, todas as entidades familiares, mesmo que não expressamente
elencadas, estão albergadas.

Enézio de Deus Silva Júnior assevera que, nesse contexto, a liberdade de orientação sexual das
pessoas permite-lhes a constituição familiar conforme o vínculo afetivo que mais lhes realize. Segundo a
concepção eudemonista da família, sua manutenção deve voltar-se para o desenvolvimento pessoal, em
busca da felicidade de cada um de seus membros. [29]

Portanto, o que caracteriza uma unidade como família não é sua previsão legal, mas o afeto, que é
sua força motriz e que lhe concede estabilidade e status de família perante a sociedade.

 
 
5 DA FILIAÇÃO NA PERSPECTIVA DO PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE

 
 
Etimologicamente, “filiação é o ato de perfilhar, vínculo que a geração cria entre os filhos e seus

genitores, geração de parentesco entre os pais e seus filhos, considerada na pessoa dos últimos”[30].
Com a desbiologização das relações familiares, a consanguinidade não é mais fator predominante

para a caracterização do estado de filho, e sim o afeto.
Faz-se necessária a distinção entre paternidade biológica, registral e socioafetiva, demonstrando-se

a relevância de cada uma na definição de entidades familiares. Apenas na última o afeto é determinante para
sua caracterização, sendo que, nas demais, muitas vezes é inexistente.

A parentalidade biológica foi a primeira a ser fixada e decorre da consanguinidade.
A parentalidade registral consubstancia-se no ato de declarar-se pai ou mãe de alguém, perante o

oficial de Registro Civil. A lavra do assento de nascimento tem presunção de veracidade e publicidade;
contudo, caso não corresponda à verdade biológica ou os declarantes não estejam judicialmente autorizados
ao registro (por meio de processo de adoção, por exemplo), responderão estes pelo crime de parto suposto,
previsto no art. 242 do Código Penal.[31]

A legislação presume a paternidade dos filhos havidos durante o casamento,[32] bastando, nesses
casos, que um dos genitores compareça à serventia registral para proceder à lavratura do assento de
nascimento. Em caso de não serem os genitores casados, será necessária a presença de ambos para que o
assento seja lavrado. Comparecendo apenas a mulher, ela poderá declinar o nome do genitor, dando início
ao procedimento administrativo de Investigação Oficiosa de Paternidade, no qual o suposto pai será
chamado para informar se reconhece ou não a paternidade que lhe foi imputada.

A paternidade socioafetiva decorre do estabelecimento de vínculos afetivos e sociais e tem como
elementos caracterizadores o nome, o trato e a fama.
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Acerca do tema, Clóvis Beviláqua afirma:
 
Quando uma pessoa, constante e publicamente, tratou um filho como seu, quando o
apresentou como tal em sua família e na sociedade, quando na qualidade de pai proveu
as suas necessidades, sua manutenção e sua educação, é impossível não dizer que o
reconheceu[33].
 

Sobre a paternidade socioafetiva e a posse do estado de filho, ensina Luiz Edson Fachin:
 
Embora não seja imprescindível o chamamento de filho, os cuidados na alimentação e na
instrução, o carinho no tratamento (quer em público, quer na intimidade do lar) revelam
no comportamento a base da parentalidade. A verdade sociológica da filiação se
constrói. Essa dimensão genética que deveria pressupor aquela e serem coincidentes.
Apresenta-se então a paternidade como aquela que, fruto do nascimento mais emocional
e menos fisiológico, reside antes no serviço e amor que na procriação.[34]
 

Dessa forma, consubstancia-se a paternidade socioafetiva, no envolvimento, nos sentimentos, na
atenção e nos cuidados dispensados ao longo do tempo, na demonstração da genuína preocupação entre pais
e filhos. A exemplo, tem-se a adoção à brasileira, em que o registro é levado a assento com base na
afetividade, em desconsideração da paternidade biológica.

 
 
6 DOS EFEITOS PATRIMONIAIS DAS RELAÇÕES AFETIVAS

 
 
Até poucas décadas atrás o modelo de família que se conhecia era o oriundo do matrimônio, que

era disciplinado de acordo com o regime de bens adotado. Este conferia aos cônjuges dever de assistência,
direito sucessório e divisão do patrimônio no caso de separação.

As uniões estáveis eram tratadas pelo judiciário com conservadorismo e desrespeito. Inicialmente,
o ordenamento jurídico se omitiu. Posteriormente, aplicou-se a essas relações o Direito Comercial, por
entender-se que entre seus membros existia uma sociedade de fato. Quando não havia patrimônio a ser
partilhado, era reconhecida uma relação de emprego, o que gerava uma indenização por serviços prestados.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, e a evolução social, tornou-se imperiosa a
necessidade de reconhecer maiores direitos aos companheiros. Contudo, a união estável passou a merecer
maior atenção apenas em 1994, com o advento da Lei nº. 8.971, que assegurou alimentos e direitos
sucessórios ao companheiro sobrevivente. O Código Civil pouco inovou em matéria sucessória do
companheiro sobrevivente e esta é distinta da sucessão do cônjuge sobrevivente, o que para muitos é
inconstitucional.

Outros modelos familiares, formados pela afetividade recíproca, surgiram, mas o ordenamento
ainda concede juridicidade apenas à relação entre homem e mulher. Contudo, o afeto não tem como
pressuposto a diversidade de sexos.

A Constituição Federal veda veementemente qualquer tipo de discriminação, conferindo igualdade
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de qualquer natureza, sem distinção de sexo e de orientação sexual.
As uniões homossexuais não podem ser ignoradas pelo Direito, uma vez que fazem parte da

realidade do cotidiano, merecendo assim uma tutela jurídica apropriada. Logo, se houver a prova de que o
relacionamento homoafetivo foi duradouro, público e contínuo, formando um núcleo familiar, os (as)
companheiros (as) poderão pleitear os mesmos direitos decorrentes da união estável, como a partilha de
bens em caso de dissolução, o pagamento de prestação alimentícia em caso de necessidade, a inclusão em
plano de saúde, a percepção de benefício previdenciário junto ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), o direito de autorizar a doação de órgãos do companheiro falecido, concessão de visto temporário
para permanecer no país em favor do companheiro estrangeiro, o deferimento do pedido de adoção em favor
do casal e, por fim, o direito à herança deixada pelo (a) companheiro (a).

Assim como na união estável, recomenda-se ao casal homoafetivo a realização de um contrato de
convivência, com o respectivo registro em cartório de notas. Esse contrato é específico para cada caso,
devendo constar todos os deveres e direitos do casal mutuamente acordados, tais como a data de início da
convivência; a relação dos bens particulares e comuns; a existência de herdeiros, bem como de dependentes
de ambos os companheiros; a divisão dos bens em caso de dissolução; os alimentos; as causas que
ensejariam a dissolução do relacionamento, dentre outras disposições. Acrescente-se que, contrariamente à
união estável, esse contrato apenas faz prova do relacionamento, não vinculando o magistrado aos seus
termos.[35]

Em caso julgado em Tangará da Serra, Mato Grosso, a juíza Olinda de Quadros condenou uma
advogada a pagar pensão alimentícia de dois salários mínimos para a ex-companheira, que era dona de casa.
[36] Ressalte-se que esse não é caso isolado.[37]

A relação homoafetiva gera direitos e, analogicamente à união estável, permite a inclusão do
companheiro dependente em plano de assistência médica. O homossexual não é cidadão de segunda
categoria. A opção ou condição sexual não diminui direitos e, muito menos, a dignidade da pessoa humana.
[38]

É salutar que a jurisprudência não feche os olhos para a realidade social. E, embora tenha o
legislador se omitido em reconhecer as uniões homoafetivas e seus consectários, assegurar direitos
sucessórios, alimentares e previdenciários ao companheiro sobrevivente é primordial. [39]

Segundo Maria Berenice Dias, devem ser concedidos aos sujeitos da união homoafetiva todos os
direitos sucessórios assegurados ao companheiro.[40]

Por fim, a Seguridade Social, conforme dispõe a Instrução Normativa do INSS nº. 25/2000 ,[41]

concede tanto auxílio por morte como auxílio reclusão ao parceiro.
Quanto aos efeitos patrimoniais da filiação socioafetiva, o § 6º do art. 227 da Constituição Federal

dispõe que “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e
qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”[42].

Logo, é possível extrair do dispositivo supracitado, bem como do art. 1.593 do Código Civil, que
deve haver um tratamento igualitário a qualquer tipo de filiação, restando aos filhos idênticos direitos.
 
 
7 DO DESAFETO E DA RESPONSABILIDADE CIVIL
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Com a constitucionalização do Direito de Família e a valorização do vínculo de afetividade e

solidariedade entre as pessoas envolvidas, os atos cometidos em detrimento uns dos outros geram
responsabilidade civil por danos.

A lesão produzida por um membro da família a outro é de gravame maior do que a provocada por
terceiro estranho à relação, ante a situação privilegiada que aquele desfruta, o que justifica a aplicabilidade
da teoria geral da responsabilidade civil.[43]

Em sendo negada a reparação por danos materiais e morais causados por um membro da família ao
outro, estar-se-ia estimulando a sua reiteração, que, provavelmente, aceleraria o processo de desintegração
familiar. Por essa razão, calcada no entendimento de que nada destrói mais em uma família do que o dano
causado pelos seus próprios membros, a reparabilidade do dano moral funciona como uma forma de
fortalecer os valores atinentes à dignidade e ao respeito entre as pessoas.[44]

Maria Berenice Dias entende que a indenização por abandono afetivo nas relações familiares é
instrumento de extrema relevância, pois tem o condão de desempenhar papel pedagógico.[45]

Segundo Giselda Hironaka,
 
O dano causado pelo abandono afetivo é antes de tudo um dano à personalidade do
indivíduo. Macula o ser humano enquanto pessoa, dotada de personalidade, sendo certo
que essa personalidade existe e se manifesta por meio do grupo familiar, responsável que
é por incutir na criança o sentimento de responsabilidade social, por meio do
cumprimento das prescrições, de forma a que ela possa, no futuro, assumir a sua plena
capacidade de forma juridicamente aceita e socialmente aprovada.[46]
 

Há que observar-se que o pagamento de indenização não assegura o recebimento do afeto.
Contudo, a indenização pode permitir que o autor remedie o mal com terapia, busque melhores condições
profissionais através de cursos, caso não tenha recebido tempestivamente assistência material que pudesse
lhe prover uma boa educação, dentre outras.
 
 
8 CONCLUSÃO
 
 

A Constituição Federal de 1988 consagrou a afetividade como elemento nuclear e definidor da
união familiar, o que em 2002 foi ratificado pelo atual Código Civil.

Por afeto entende-se um conjunto de atitudes, como a bondade, a benevolência a inclinação, a
devoção, a proteção, o apego, a gratidão, a ternura etc.

O afeto é um fato jurídico, pois permite o estabelecimento de relações intersubjetivas entre as
pessoas, e também um valor jurídico, pois se trata de princípio que permeia o ordenamento jurídico tanto na
confecção de normas quanto em sua interpretação.

Apesar de o afeto não estar tutelado de forma expressa no ordenamento jurídico pátrio, está
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implícito em várias disposições, estando portanto positivado.
O afeto está intimamente ligado aos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa

humana. Àquele porque corresponde ao compromisso pelo qual as pessoas se obrigam fraterna e
reciprocamente, e a este porque promove a formação do indivíduo, seja moral, social, ou psicologicamente,
além de impulsionar a autoestima.

Enquanto predicado do direito da família, o afeto assume posição de direito fundamental, sendo
também criador de entidades familiares e de outros relacionamentos socioafetivos, despontando assim como
cláusula geral de proteção aos direitos da personalidade.

Os relacionamentos oriundos do afeto também geram efeitos patrimoniais. Nas uniões estáveis,
gradativamente, estes foram reconhecidos. Mas ainda há omissão legislativa quanto às uniões homoafetivas,
sendo imperioso que o ordenamento as reconheça e lhes atribua direitos como os sucessórios, os alimentares
e os previdenciários.

No que tange à filiação socioafetiva, o § 6º do art. 227 da Constituição Federal igualou os filhos,
independentemente de sua origem. Assim, os direitos dos filhos afetivos são idênticos aos dos filhos
biológicos.

A ausência de afeto acarreta danos ao ser humano. A omissão dos genitores em cumprir os
encargos decorrentes do poder familiar produz danos emocionais merecedores de reparação, em decorrência
de que desestrutura a formação intelectual e moral da prole, desorientando-a e suprime a vontade de assumir
um projeto de vida, tornando os filhos pessoas inseguras e infelizes.
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A LESÃO NOS CONTRATOS ELETRôNICOS

THE INJURY IN THE ELECTRONIC CONTRACTS

Allessandra Helena Neves
Mariana Ribeiro Santiago

RESUMO
O presente estudo está baseado na legislação brasileira e doutrina, e analisa as peculiaridades dos contratos
eletrônicos, incluindo o conceito, princípios específicos, o procedimento de formação, questões de
existência, validade e eficácia, bem como o direito comparado. Após isso, é estudado o instituto da lesão,
enquanto desproporção, criada em concomitância com a formação do contrato, entre prestações cabíveis
para cada parte (elemento objetivo), em face de premente necessidade ou inexperiência de um dos
contratantes (elemento subjetivo). Finalmente, com base em tais dados, a conclusão é pela possibilidade de
ocorrência do referido vício de consentimento em tais pactos, o que dará ensejo a sua anulação ou, em
virtude da complementação do preço ou da redução do proveito, culminará com a sua validade.
PALAVRAS-CHAVES: Contrato, Eletrônico e Lesão.

ABSTRACT
The present paper is based in brazilian law and doctrine, and analyses the peculiarities of the electronic
contracts, including the concept, specific principles, proceeding of formation, questions about existence,
validity and efficacy, and comparative law. After that, it is been studied the institute of injury, as a
disproportion, created in concomitance with the formation of the contract, between the obligations of each
contractor (objective element), in face of the pressing necessity or inexperience of one of the parties
(subjective element). Finally, based in that information, the conclusion is about the possibility to occur the
mentioned vice of assent on those agreements, what will cause the annulment or, in case of
complementation of the price or reduction of the advantage, it will culminate in the validity.
KEYWORDS: Contract; Electronic; Injury.

1. INTRODUÇÃO.

 

Com o advento da Revolução Francesa, o contrato passou a ser considerado como expressão típica do
liberalismo e da capacidade de autodeterminação do indivíduo, fundando-se na autonomia da vontade. A
base desse entendimento era a prevalência da vontade livre, que se pressupõe possa ser exercida por
qualquer pessoa, estando as partes em igualdade jurídica[1].

De acordo com a doutrina tradicional, o contrato seria sempre justo, haja vista ser fruto da vontade das
partes, implicando uma apreciação prévia e livre a respeito do equilíbrio das prestações[2]. O indivíduo era
logicamente tido como o melhor defensor de seus próprios interesses, como lembra Serpa Lopes[3].

O contexto histórico em que se desenvolveu a noção tradicional de contrato, entretanto, sofreu profundas
modificações no decorrer do século XX, provocando, por diversas causas, a alteração da noção de contrato.
Surgiu um novo capitalismo, em que a propriedade imóvel perdeu importância como fonte de riqueza em
face de bens imateriais e valores mobiliários; a sociedade impregnou-se de um consumismo fugaz, sofrendo
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amplo estímulo do poder da mídia[4].

Com o desenvolvimento do sistema capitalista, o ideal de liberdade, pregado fervorosamente na Revolução
Francesa, mostrou-se ineficiente para a proteção dos indivíduos. O desequilíbrio e a desigualdade
econômico-social entre as pessoas tornaram-se evidentes, provocando injustiças e insatisfações por parte
dos segmentos menos abastados.

Contra a omissão total de proteção aos fracos insurgiram-se pensadores socialistas como Comte, Saint-
Simon e Karl Marx, que denunciaram os abusos da liberdade contratual[5]. O socialismo de Marx e Engels,
em sua formulação essencial, insistia na tese de que a revolução burguesa apenas transferiu o poder político
dos proprietários da terra para os donos da propriedade industrial[6].

Ainda como conseqüência do veloz crescimento da economia capitalista, surgiram novas técnicas de
contratação, simplificando o processo de formação dos contratos, culminando na criação dos contratos de
massa, que evidenciavam os fenômenos da padronização de cláusulas contratuais e da despersonalização
dos contraentes[7].

Dentro desse fenômeno da proliferação de novas manifestações contratuais[8], tem-se o exemplo do
contrato eletrônico, objeto do presente estudo. A contratação por meios eletrônicos é mais um fenômeno
moderno onde também se verifica o fenômeno da "desumanização" do contrato, uma impessoalidade no
mais alto grau até hoje experimentada.

Sérgio Ricardo Marques Gonçalves[9] lembra que "a idéia da contratação eletrônica entre duas ou mais
partes sem contato físico não é nova, mas já existe há algum tempo, em especial nas transações entre
empresas (muitas vezes embasados em contratos genéricos anteriores que permitem subcontratos
eletrônicos) e, ao invés de computadores, utilizava-se antes o telex ou o fax para fins semelhantes aos da
Internet de hoje, com a diferença de que estes deixavam um suporte físico em poder das partes para embasar
o pactuado e demonstrar como se transacionou".

A Internet surgiu no final dos anos 60, criada pelos norte-americanos, visando fins militares. Nos anos 80
começou a ser utilizada no meio educativo, impulsionando diversas áreas do conhecimento. Foi nos anos no
início dos anos 90 que esta importante ferramenta abriu-se ao mercado comercial, ocasionando uma
expansão superior a todos os outros meios de comunicação conhecidos até hoje, que atinge até mesmo
países que ainda vivem em regime totalitário[10].

Atualmente, a grande rede permite o acesso a qualquer produto ou serviço que se tenha interesse, em
qualquer parte do mundo, facilitando a atividade do comércio e a simplificando, à medida que diminui o
papel dos intermediários no negócio, o que também repercute em matéria de preço[11][12].

Diante da difusão das contratações por meio eletrônico, uma realidade incontestável na sociedade moderna,
resta ao direito amoldar-se ao novo contexto social, disponibilizando instrumentos para a resolução dos
problemas típicos de tal tipo de negociação informal.

Também no sentido de adaptação do direito às necessidades da sociedade em constante mutação, o Código
Civil vigente, suprindo uma lacuna de seu antecessor, trouxe para a teoria dos negócios jurídicos a previsão
de vício de consentimento há muito já mencionado por doutrina e jurisprudência, consolidando em nosso
sistema jurídico o instituto da lesão, o qual pode adequar-se, diante do caso concreto, nos contratos
eletrônicos, uma vez que, embora estes sejam aperfeiçoados por um tipo de contratação diferenciada, não
estão imunes aos defeitos que podem macular a manifestação de vontade dos sujeitos.
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2. CONTRATOS ELETRÔNICOS.

 

2.1. Conceito.

 

Jorge José Lawand[13] conceitua o contrato eletrônico como "negócio jurídico concretizado através da
transmissão de mensagens eletrônicas pela Internet, entre duas ou mais pessoas, a fim de adquirir, modificar
ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial".

Já Franco Musetti Grotti[14] afirma que "contratos eletrônicos são acordos de vontade, cuja especificidade
provém de serem concluídos por meio de transmissão eletrônica de dados, não se constituindo em novo tipo
contratual ou categoria autônoma, mas em nova técnica de formação contratual".

No mesmo sentido, Erica Brandini Barbagalo[15] define contratos eletrônicos como "os acordos entre duas
ou mais pessoas para, entre si, constituírem, modificarem ou extinguirem um vínculo jurídico de natureza
patrimonial, expressando suas respectivas declarações de vontade por computadores interligados entre si".

Tarcisio Teixeira[16] entende por "contratação eletrônica aquela celebrada via computador, em rede local
ou na Internet", a qual, a princípio, se processaria nos moldes da contratação convencional, diferindo apenas
na forma, pois o contrato eletrônico se dará em ambiente virtual.

Carlos Alberto Ghersi[17], assevera que "los contratos informáticos son, pues, aquellos que establecen
relaciones jurídicas respecto de prestaciones consistentes en transferir la propiedad o el uso y goce de
bienes, o prestar servicios, ambos informáticos". Para tanto, seriam necessários: um suporte físico material,
que seriam as máquinas (hardware); o suporte imaterial, para o funcionamento do sistema, como os
programas (software); e o suporte humano, para a interconexão dos elementos anteriores.  

Nesse ponto, faz-se relevante uma diferenciação entre contratação informática e contratação por meios
informáticos. No primeiro caso, tem-se negócio relacionado ao ambiente digital no seu conteúdo, mas não
veiculado eletronicamente, como a compra e venda de domínios de rede; no segundo, a realização se efetiva
eletronicamente. Estes últimos seriam os contratos eletrônicos propriamente ditos[18].

Os conceitos analisados, em sua maioria absoluta, apresentam um ponto comum: adicionam a uma definição
genérica de contrato o meio de celebração eletrônico. Conclui-se, assim, que o ponto característico do
contrato eletrônico é a sua forma, não o seu conteúdo, que pode coincidir com o de outra espécie contratual,
desde que não haja impedimento legal relativo à solenidade.

Os contratos eletrônicos podem estar vinculados, por exemplo, a contratos bancários, escambo, operações
de valores mobiliários, compra e venda de bens móveis, leasing, empreitada, locação de coisa ou serviço
etc[19].

Uma vez que o ordenamento jurídico nacional prevê a liberdade de forma como regra para os negócios
jurídicos, à exceção das hipóteses expressamente previstas em lei, não há óbice à estipulação dos contratos
eletrônicos, embora se trate de contrato atípico, ou seja, sem regulamentação jurídica específica[20].
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2.2. Princípios específicos.

 

A par dos princípios contratuais gerais, aplicáveis a qualquer espécie contratual, como os princípios da
autonomia da vontade, da função social dos contratos, da boa-fé objetiva, da relatividade dos efeitos e da
obrigatoriedade, a doutrina reconhece princípios específicos a serem seguidos no caso dos contratos
eletrônicos, quais sejam, o princípio da equivalência funcional, o princípio da neutralidade e da perenidade e
o princípio da conservação das normas existentes.

Pelo princípio da equivalência funcional, aos contratos realizados em meio eletrônico devem ser
reconhecidos os mesmos efeitos jurídicos atribuídos aos contratos realizados na forma tradicional, ou seja,
por escrito ou verbalmente[21]. No sistema brasileiro, todavia, tal princípio encontra limite na formalidade
específica exigida por lei para algumas espécies contratuais, como a compra e venda de imóveis, que
impedem a equivalência de efeitos aludida.

O Princípio da neutralidade e da perenidade exige que as normas voltadas à regulamentação dos negócios
eletrônicos estejam revestidas de neutralidade e perenidade, a fim de acompanhar a velocidade dos avanços
tecnológicos, não se consubstanciando em entrave para tal realidade[22].

Já, de acordo com o princípio da conservação e aplicação das normas jurídicas existentes aos contratos
eletrônicos, a utilização do meio eletrônico de contratação, não sendo regulada em lei específica, não afasta
a regulamentação jurídica tradicional, por razões de segurança jurídica[23].

 

2.3. Das peculiaridades de formação.

 

Em regra, a formação dos contratos observa três fases: negociações preliminares, proposta e aceitação.

De acordo com Maria Helena Diniz[24], as negociações preliminares consistem nas conversações prévias,
sondagens e estudos sobre os interesses dos contraentes, tendo em vista o contrato futuro, sem que haja, a
princípio, qualquer vinculação jurídica entre os participantes; a proposta é uma declaração receptícia de
vontade dirigida de uma parte à outra, manifestando a intenção de se vincular num referido negócio; e a
aceitação é a manifestação expressa ou tácita do destinatário da proposta, aderindo a esta em todos os seus
termos, tornando o contrato definitivamente concluído.

No ordenamento jurídico brasileiro, considera-se o contrato concluído no lugar em que foi proposto
(CC/2002, art. 435) e no momento da expedição da aceitação da proposta (CC/2002, art. 434), mas há
divergências no plano internacional sobre esses pontos, havendo países, por exemplo, que ao invés de adotar
a teoria da emissão adotam a teoria da recepção, pela qual o contrato se forma apenas no momento em que o
proponente recebe a aceitação, ainda que não tenha tomado conhecimento do seu conteúdo (é o que ocorre
na França, na Alemanha e em Portugal, por exemplo).

De fato, o contrato eletrônico impõe uma novel definição de tempo e espaço, uma vez que as ofertas que
utilizam o âmbito da rede internacional não encontram limites territoriais ou temporais, podendo ser
analisadas sem maiores dificuldades por qualquer pessoa, independentemente de lugar e tempo em que
esteja.

O interesse em se conhecer o lugar e o momento da formação do contrato importa exatamente para se aferir
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a possibilidade para o ofertante de retirar sua oferta sem indenizar a outra parte (até o momento da
aceitação), bem como determinar o juízo competente e a legislação aplicável no caso de litígio (local onde
se efetiva a proposta)[25].

Quando o comércio eletrônico se desenvolve através da aceitação de proposta disponibilizada em página da
Internet (on-line) ou de e-mail, não se observa a presença física dos contratantes no mesmo lugar,
considerando-se que o negócio é realizado à distâncial.

Todavia, deve-se ressaltar que, nos contratos celebrados via Chat, onde, embora não haja a citada presença
física, a comunicação entre as partes é imediata, a semelhança do que se observa nos contratos por telefone,
deve-se considerar que os contratos são formados entre presentes, enquadrando-se o caso na previsão
contida na segunda parte do art. 428, I, do Código Civil[26].

Luciana Antonini Ribeiro[27] ressalta que as ofertas eletrônicas podem ser destinadas à pessoa específica ou
a uma coletividade indeterminada, caso este que se configura em oferta ao público. Exemplos do primeiro
caso, vislumbram-se na utilização do e-mail e do Chat de comunicação; quanto à segunda hipótese, pode-se
citar as páginas na Internet que possuem todos os elementos do contrato a ser celebrado, como preço,
condições de pagamento etc.

A autora[28] supracitada afirma, ainda, que a aceitação pode ocorrer através de forma expressas, como
quando ocorre declaração por e-mail, em salas de Chat ou através da técnica point and click ou webwrap,
onde o declarante clica numa ferramenta na própria página da Internet correspondente à aceitação do
contrato. Todavia, a aposição na página eletrônica de número de cartão de crédito também equivale à
aceitação, que neste caso é demonstrada pela própria execução do contrato.

José Setti Diaz[29] acredita que "as 'ofertas' feitas na World Wide Web não são propostas ou ofertas, de
acordo com o sentido jurídico do termo, mas meros convites para fazer ofertas. Sendo assim, estas devem
ser tratadas pelo direito como se fossem publicidade ou propaganda".

Em sentido oposto, Claudia Lima Marques[30] defende que "quanto à formação do contrato, a doutrina
destaca os vários (e diferenciados) momentos da fase pré-contratual, que interessam à proteção do
consumidor, a começar pela oferta ou proposta pública, que representa as práticas antes analisadas de sites,
links, e-mails, a publicidade, os spams e outras manifestações virtuais de 'vontade negocial' dos
fornecedores do mundo inteiro. (...) Considerando que estas manifestações de vontade negocial dos
fornecedores contêm os elementos da oferta e despertam a confiança dos consumidores, diante do regime
especial das contratações de consumo imposto pelo CDC, que valoriza a declaração e a criação de confiança
e expectativas legítimas no 'expectador', parece-me que são mais do que simples 'convites públicos à oferta'.
Assim, serão estas práticas consideradas ofertas, no sentido do art. 30 do CDC. Parece-me também que, se
realizadas perante a outros fornecedores ou em relações puramente civis, serão consideradas 'propostas', no
sentido do art. 429 do CCBr/2002".

Quanto ao lugar de formação dos contratos eletrônicos, Franco Musetti Grotti[31] sintetiza que os
doutrinadores se dividem, da seguinte forma: há uma pequena corrente, em franco desaparecimento, que
defende se tratar de negócios processados no éter, sendo impossível se determinar o local de sua celebração;
outra teoria acredita que deve ser aplicada a regra da extensão do nome de domínio, ou seja, se o negócio é
realizado com uma empresa.br, a regra será a brasileira; mas uma outra parte da doutrina sustenta que pacto
em questão estaria formado na cidade do domicílio do proponente, independentemente da extensão do seu
endereço eletrônico.

Para Maria Helena Diniz[32], no caso de comércio internacional torna-se impossível a aplicação da máxima
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locus regit actum, "por ser difícil a determinação do lugar da constituição do contrato feito via Internet, uma
vez que a manifestação da vontade se opera mediante registro em meio virtual".

Nessas hipóteses, a referida autora[33] ensina que se mostra devida à aplicação do art. 9º, § 2º, da Lei de
Introdução ao código Civil, pelo qual a obrigação contratual se reputará constituída no local em que residir o
proponente. Assim, o contrato se regerá pelas leis do país em que tiver sede o estabelecimento eletrônico.

Sérgio Ricardo Marques Gonçalves[34] faz ressalva para os casos de acordo de cooperação, que dependem
de adesão de cada país, nos quais se aplicam as regras de Direito Internacional Público. Maria Helena
Diniz[35] exemplifica, dizendo que, "se a relação de consumo se der entre países do MERCOSUL, a lei
aplicável é a do destino dos bens (item A.4, da ata n. 2/93 da X Reunião do Grupo Mercado Comum do
MERCOSUL)".

Nos contratos eletrônicos entre ausentes, o que ocorre na maioria dos casos, existe também uma
peculiaridade quanto ao momento de formação, pois existem dois procedimentos que podem não coincidir:
o envio da mensagem pelo contratante e o momento em que o provedor ou o sistema irá, de fato, transmitir
essa mensagem. Pode ocorrer, ainda, que, expedida a mensagem, está não ingresse no sistema do
proponente.

Sobre o assunto, Franco Musetti Grotti[36] considera que "a aceitação só ocorre quando a manifestação do
destinatário ingressa no sistema do iniciador. Assim, se algum problema técnico ou de configuração do
equipamento do destinatário inviabilizar o processamento das informações, ou impedir a realização, por
exemplo, de uma compra, considera-se que a oferta não teria ocorrido".

De acordo com Luiz Guilherme Loureiro[37], a tendência dos pactos constituídos no World Wide Web é
configurar contrato por adesão, pois a formação do negócio é imediata, nos termos propostos pelo ofertante;
e já nos contratos constituídos por e-mail, há uma margem maior para a negociação, uma vez que não se
formam imediatamente, e a oferta inicial pode ser objeto de contraproposta.

Também se mostra conveniente destacar que a massa dos contratos eletrônicos celebrados hodiernamente se
caracteriza como relação de consumo, o que inegavelmente repercute de uma forma especial no âmbito da
legislação nacional, ante as determinações do Código de Defesa do Consumidor.

Caso a contratação eletrônica envolva relação de consumo, é preciso que se observe o Código de Defesa do
Consumidor, norma de ordem pública e de interesse social (CDC, art. 1º), inderrogável pela vontade das
partes, e que, inclusive, autoriza a proposição de ação judicial relacionada à responsabilidade civil no foro
de domicílio do próprio consumidor (CDC, art. 101, I).

 

2.4. Existência, validade e eficácia.

 

Maria Helena Diniz[38] leciona que os contratos eletrônicos, uma vez demonstrada a proposta e a aceitação,
terão existência, validade e eficácia. Tais negócios devem, todavia, preencher os requisitos exigidos pelo
Código Civil, de ordem subjetiva, objetiva e formal.

Conforme a referida autora[39], quanto aos referidos requisitos subjetivos, para a formação dos contratos
eletrônicos "se exige manifestação da vontade de duas ou mais pessoas capazes civilmente para a efetivação
do ato negocial, desde que não apresente vícios de consentimento e sociais". Os agentes intervenientes de
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tais contratações, como provedor de acesso e administradora de cartões de crédito, não são consideradas
partes do negócio.

Nesse ponto surgem diversos problemas de identificação dos contratantes que podem repercutir na validade
do negócio, em virtude da ausência de presença física na contratação.

Sérgio Ricardo Marques Gonçalves[40] explica que a Internet funciona embasada em um protocolo único,
conhecido pela sigla IP, de Internet Protocol, expresso em formato numérico e posteriormente transformado
em palavras, que permanece registrado pelo provedor e pelo qual se pode identificar o computador que
realizou uma operação.

Mas a identificação do computador através do qual se realizou um contrato pode não dirimir por completo
as dúvidas sobre a identificação do contratante. Por exemplo: pode ocorrer que a pessoa que utiliza o
computador para a contratação não seja, de fato, maior de idade, ou, ainda, minta a respeito dos dados
pessoais e do cartão de crédito utilizado na operação[41].

Sobre a contratação por menores, vale registrar a opinio de Sheila do Rocio Cercal Santos Leal[42], que
lembra que "embora as normas sobre incapacidade tenham por escopo final a proteção dos incapazes, a
doutrina e a jurisprudência têm amenizado a sua aplicação, considerando válidos alguns atos corriqueiros
praticados por menores, como, por exemplo, a compra de um lanche, de entrada para o cinema, o transporte
de ônibus, enfim atos nos quais se pode presumir a autorização dos pais".

Por outro lado, sendo o e-mail um conjunto de bits, pode ser alterado ou desviado durante sua transmissão
por terceiros ou mesmo pela outra parte, o que traz insegurança nas relações jurídicas e o fragiliza enquanto
meio de prova[43].

Na tentativa de solucionar tais problemas, Maria Helena Diniz[44] lembra que foram criadas técnicas de
autenticação das comunicações eletrônicas, como as senhas, códigos secretos e números de identificação
pessoal; leitura da impressão digital e da íris; criptografia; e transmissão de fotografia.

Dentre ditas técnicas, grande sucesso atualmente se confere à criptografia. Ao defini-la, Erica Brandini
Barbagalo[45] afirma que se trata de "uma metodologia em que se aplicam complexos procedimentos
matemáticos que transformam determinada informação em uma seqüência de bits de modo a não permitir
seja tal informação alterada ou conhecida por terceiros".

Na criptografia, as partes utilizam chaves para cifrar e decifrar a mensagem. Caso estas sejam idênticas para
ambas os contratantes, ter-se-á a criptografia simétrica; se forem diversas (uma privada, para o proprietário
do sistema; e outra pública, distribuída àqueles com quem pretende manter comunicação segura), observar-
se-á a modalidade assimétrica[46].

Pela segurança que confere às partes, a assinatura eletrônica lastreada em criptografia, segundo Maria
Helena Diniz[47], equivale à assinatura em papel nos termos do Unoform Electronic Transaction Act dos
Estados Unidos. A autora, contudo, alerta para os únicos inconvenientes da técnica, que seriam o "custo de
implantação do sistema e o lento funcionamento".

No tocante aos requisitos objetivos, assim como em qualquer outra modalidade contratual, os contratos
eletrônicos devem versar sobre objeto lícito, possível, determinado ou determinável e de conteúdo
econômico[48]. O objeto do contrato eletrônico pode se confundir com aquele de outros contratos típicos,
como exemplificado retro.

Já em relação ao requisito formal, exige-se o uso do computador na negociação. Maria Helena Diniz[49]
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lembra que o contrato eletrônico "se formaliza num documento informático, descrito como uma seqüência
de bits, representativos de um fato e registrados num programa de computador, servindo de base para sua
comprovação, por ser disponível, acessível e inteligível, apesar de estar representado em suporte magnético
e de requerer o uso de computador equipado com programas suscetíveis de efetuar a sua leitura".

Segundo Newton De Lucca[50], não haveria diferenças ontológicas entre o documento tradicional e o
documento eletrônico, pois este último também será o "meio real de representação de um fato, não o sendo,
porém, de forma gráfica. A diferença residirá, portanto, tão-somente no suporte do meio real utilizado, não
mais representado pelo papel e sim por disquetes, disco rígido, fitas ou discos magnéticos etc".

Cabe, nesta oportunidade, ainda, uma breve consideração sobre a segurança dos contratantes no negócio
eletrônico. Se existem inseguranças na utilização da rede, todavia, deve-se ressaltar que as fraudes também
são possíveis em documentos em papel, havendo casos em que, se aplicados os métodos adequados de
prevenção, inclusive a criptografia, a contratação eletrônica pode se fazer mais segura que o método
tradicional[51].

Sérgio Ricardo Marques Gonçalves[52] ensina alguns critérios para diminuir a possibilidade de fraudes na
contratação eletrônica, quais sejam, (a) verificar, por exemplo, se o site contém o símbolo do cadeado ou
chave, indicando que que a loja virtual utiliza um servidor com certificado de segurança; (b) consultar o site
www. registro.br, para conferir os dados da empresa virtual, como CNPJ e endereço; (c) oferecer o mínimo
de informações durante a contratação, pois geralmente são necessários apenas nome, endereço para fatura e
entrega, telefone, e-mail e dados do cartão de crédito; (d) utilizar apenas um cartão de crédito para negócios
na Internet e conferir a fatura regularmente, facilitando o controle e a rápida correção de irregularidades.

 

2.5. Do direito comparado.

 

A Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional - UNCITRAL, de acordo com Jorge
José Lawand[53], é responsável pela "criação de normas com capacidade para universalização e
harmonização das contratações realizadas a nível internacional" e editou uma Lei Modelo acerca do
comércio eletrônico a ser adotada pelos países no seu direito interno.

Yara Von Anken Hariy[54] lembra que, proposta em 1996, a Lei Modelo da UNCITRAL foi incorporada
pelo ordenamento jurídico da "Austrália (1999), China (2004), República Dominicana (2002), Equador
(2002), França (2000), Índia (2000), Irlanda (2000), Jordânia (2001), Mauritânia (2000), México (2000),
Nova Zelândia (2002), Paquistão (2002), Panamá (2001), Filipinas (2000), República da Coréia (1999),
Singapura (1998), Eslovênia (2000), África do Sul (2002), Tailândia (2002) e Venezuela (2001)".

Conforme a citada autora[55], a Lei Modelo da UNCITRAL teve grande influência na Uniform Commerce
Act canadense, de 1999, e na Uniform Transactions Act (UETA) norte-americana, também de 1999, esta
incorporada às legislações de todos os estados americanos, exceto Geórgia, Nova York e Washington.

Na União Européia, segundo Jorge José Lawand[56], merece destaque a Diretiva sobre Comércio
Eletrônico, 2000/31/CE, do Parlamento e Conselho Europeu, de 8.6.2000, que disciplina aspectos jurídicos
dos serviços disponibilizados na rede, particularmente o comércio eletrônico nos mercados internos de cada
país, objetivando a criação de um marco garantidor da livre circulação dos serviços gerados por meio da
Internet entre os Estados membros.
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3. DA LESÃO.

                                              

À espera que os negócios jurídicos sejam entabulados entre as partes sem qualquer mácula, que venha a
trazer desastrosas conseqüências para a segurança jurídica, nossa legislação civil em vigor desenvolveu um
sistema de proteção ao elemento essencial de existência dessas práticas, qual seja, a livre manifestação de
vontade, pautando-se, também, pelo necessário equilíbrio nas relações civis, inclusive àquelas efetivadas
por meio eletrônico.

Com esse intuito, o Direito Civil pátrio abarca uma série de situações capazes de viciar a vontade do sujeito
na relação jurídica, eivando de defeito o negócio jurídico e, uma vez verificado o vício, anula-se o fato
jurídico, como uma espécie de sistema protetivo com o escopo de que as relações desenvolvam-se da forma
querida pela lei.

Nesse sentido, há que se mencionar, ainda que de forma sucinta, a divisão da doutrina acerca dos elementos
essenciais dos negócios jurídicos, afim de, após, mencionar qual nos interessa e quais são as máculas que
podem lhe atingir.

Os elementos essenciais do negócio jurídico são decompostos em de existência, validade e eficácia; desta
forma, primeiro é dada existência ao negócio, para depois lhe conferir validade e, por fim, emprestar-lhe
eficácia, para que possa gerar, regularmente, todos os seus efeitos no mundo jurídico.

No tocante aos requisitos de existência do negócio jurídico, são necessários para sua composição: um
acordo de vontades, ou seja, uma livre manifestação por parte dos sujeitos, de forma convergente a criar a
relação jurídica; que o intuito seja negocial; e um objeto idôneo, ou seja, compatível com as obrigações que
se pretendem criar.

Não verificados os elementos de existência do negócio, tem-se por inexiste e, portanto, inapto a tornar-se
um fato jurídico, gênero do qual os negócios jurídicos são espécies.

Uma vez existente o negócio, a lei determina que o mesmo esteja revestido de validade. Nesse sentido, é
necessário que a relação estampe os elementos que dão vigor ao negócio jurídico: agente capaz, objeto
lícito, possível, determinado ou ao menos determinável e forma determinada em lei ou, pelo menos, não
proibida por ela.

Aliás, o comando legal previsto no art. 104, do Código Civil, menciona expressamente tais elementos: "A
validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou
determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei."

Completando os elementos de existência e validade, há que se apurar se os negócios jurídicos são
plenamente capazes de gerar seus regulares efeitos. Assim, conforme leciona Antônio Junqueira de
Azevedo[57], "plano de existência, plano de validade e plano de eficácia são os três planos nos quais a mente
humana deve sucessivamente examinar o negócio jurídico, a fim de verificar se ele obtém plena realização."

Não basta, portanto, que o negócio jurídico exista e seja válido; embora cumprindo tais elementos, há que se
averiguar se a relação poderá gerar regularmente seus efeitos, o que se dará pela verificação se este não está
subordinado, por exemplo, a uma condição suspensiva.
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É possível notar que eventual condição suspensiva em nada interfere no âmbito de existência ou de validade
do negócio, mas pode lhe privar de sua eficácia enquanto não implementado o evento futuro e incerto.

De tais elementos, nos importa, sobremaneira, ao tema proposto, o elemento de existência do negócio
jurídico que é a livre manifestação de vontade.

E para o estudo em apreço não há que se falar em inexistência do negócio jurídico em virtude do vício que
macula a vontade; em verdade, não significa dizer que para a relação jurídica não se proferiu uma
manifestação de vontade, mas que tal declaração não ocorreu de forma livre.

Portanto, não há que se cogitar da inexistência do negócio, pois a afirmação de vontade foi proferida de
maneira convergente a fechar a relação com o outro sujeito; o que, de fato, ocorre - e que conduzirá à
invalidade da relação - é que a vontade do individuo não foi expressa de forma livre, mas sim, em vista de
algum elemento daninho - interno ou externo à pessoa - que impede que seja proferida livremente.

Assim, apontada a relevância da manifestação de vontade - para a existência do negócio - e que seja
proferida de forma livre e desembaraçada de quaisquer vícios ou defeitos - para sua validade -, nosso
Código Civil vigente, na esteira de seu precedente, prevê determinadas situações que, uma vez verificadas
na relação, impingem-lhe a conseqüência da nulidade relativa, a fim de que o fato jurídico maculado seja ou
extirpado por meio de sua anulação ou confirmando, privilegiando a real intenção das partes e a manutenção
dos negócios.

Tais figuras, capazes de macular a vontade do agente e que o Código Civil pretende mantenham-se afastadas
dos negócios - erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão -, por macularem a manifestação livre de vontade
do sujeito da relação jurídica repousam sob a espada da nulidade relativa, no sentido de se tentar privilegiar
aquele que, diante de determinada situação, vê lesada, diminuída ou extirpada sua capacidade de livre e
voluntariamente inclinar-se a esta ou aquela decisão, necessária para a perfeita formação e validade do
negócio.

São os chamados vícios ou defeitos de consentimento, previstos nos arts. 138 e seguintes, Código Civil; e,
de todos eles, destacamos a lesão, que tem previsão legal no art. 157, do referido codex.

Conquanto o sistema protetivo ligado aos defeitos de consentimento não seja matéria nova no Código Civil
vigente, é cediço que foram integrados a essa proteção dois novos vícios: a lesão - instituto em estudo - e o
estado de perigo.

Assim, estabelecendo tais previsões, o Código Civil busca não apenas criar uma aparelhagem de amparo à
livre manifestação volitiva, mas, também, e não menos relevante, de perquirir a real pretensão e intenção do
sujeito que integra determinado negócio jurídico num plano concreto e não abstrato.

Nesse sentido, Maria Helena Diniz[58] enfatiza que "a interpretação do ato negocial situa-se na seara do
conteúdo da declaração volitiva, pois o intérprete do sentido negocial não deve ater-se, unicamente, à
exegese do negócio jurídico, ou seja, ao exame gramatical de seus termos, mas sim em fixar a vontade,
procurando suas conseqüências jurídicas, indagando sua intenção, sem se vincular, estritamente, ao teor
lingüístico do ato negocial. Caberá, então, ao intérprete investigar qual a real intenção dos contratantes, pois
sua declaração apenas terá significação quando lhes traduzir a vontade realmente existente. O que importa é
a vontade real e não a declarada; daí a importância de desvendar a intenção consubstanciada na declaração."

Uma vez viciado o consentimento do sujeito que, se tivesse plena consciência de todas as condições ou
desfrutasse de uma situação cotidiana e típica do dia-a-dia, não ingressaria no negócio jurídico da forma
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proposta, cabe avaliar quais as conseqüências que nefasto defeito lhe impõe.

No caso da lesão, enquanto vício de consentimento, dispõe o art. 157, do Código Civil, in verbis: "Art. 157.
Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação
manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. § 1° Aprecia-se a desproporção das
prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. § 2° Não se
decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar
com a redução do proveito."

Exatamente com essa conotação são os esclarecedores comentários de Fábio Ulhoa Coelho[59], ao explicar a
figura em comento: "lesão é o defeito de consentimento em que a vontade de uma parte é constrangida por
necessidade premente (não se manifesta livre) ou pela inexperiência (não se manifesta consciente),
resultando negócio jurídico em que contrai obrigação manifestamente desproporcional à prestação da outra
parte."

No mesmo sentido, leciona Maria Helena Diniz[60]: "portanto, a lesão é o prejuízo que uma das partes sofre
na conclusão de um negócio, oriundo da desproporção existente entre as prestações dos contraentes, sendo
que a outra, ante a premente necessidade ou inexperiência daquela, obtém lucro exorbitante ou
desproporcional ao proveito resultante da prestação. A premente necessidade poderia ser como já dissemos
até mesmo a de obter recursos ou o fato de se encontrar numa situação inusitada e a inexperiência não se
confunde com erro por não advir de desconhecimento ou falso conhecimento de uma realidade.".

Na esteira, também se manifesta Caio Mario da Silva Pereira[61] "segundo a noção corrente, que o nosso
direito adotou, a lesão qualificada ocorre quando o agente, premido pela necessidade, induzido pela
inexperiência ou conduzido pela leviandade, realiza um negócio jurídico que proporciona à outra parte um
lucro patrimonial desarrazoado ou exorbitante da normalidade."

A respeito do tema Sílvio de Salvo Venosa[62] aduz que "o instituto da lesão justifica-se como forma de
proteção ao contratante que se encontra em estado de inferioridade. No contrato, mesmo naqueles paritários,
ou seja, naqueles em que as partes discutem livremente suas cláusulas, em determinadas situações, um dos
contratantes, por premências várias, é colocado em situação de inferioridade. Esse agente perde a noção do
justo e do real, e sua vontade é conduzida a praticar atos que constituem verdadeiros disparates do ponto de
vista econômico. É evidente que sua vontade está viciada (vê-se, de plano, que posicionamos a lesão como
vício de vontade), contaminada que é por pressões de natureza vária."

Assim, em vista da premente necessidade ou da inexperiência[63], o sujeito ingressa em negócio jurídico, que
lhe é desproporcional em relação à prestação oposta suportada pela parte contrária.

Maculada a situação pela presença da lesão, apenas dois resultados podem ser aventados: a anulação do
negócio jurídico, a implicar na volta do status quo ante, sendo restituída a situação anterior à realização do
negócio; ou, a complementação do preço, para que o negócio anulável possa se tornar plenamente válido e
com prestações justas e equilibradas, como bem quer a legislação vigente.

Discorrendo sobre a impossibilidade de manutenção do negócio jurídico viciado pela lesão na forma em que
se encontra, diante da existência de desproporção a qual o direito não recepciona, Caio Mário da Silva
Pereira[64] ensina: "no terreno moral e na órbita da justiça comutativa nada existe de mais simples: se um
contrato exprime o aproveitamento de uma das partes sobre a outra, ele é condenável, e não deve prevalecer,
porque contraria a regra de que a lei deve ter em vista o bem comum, e não pode tolerar que um indivíduo
se avantage na percepção do ganho, em contraste com o empobrecimento do outro, a que se liga pelas
cláusulas ajustadas."
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Com igual posicionamento, Antonio Jeová Santos[65] salienta que "o ato praticado com esse vício - lesão -
pode ser anulado ou modificado com o objetivo de adequar as prestações de ambas as partes contratantes,
atingindo os níveis de justiça e de equidade exigidos pelo direito. Os valores da equidade e da justiça são
rompidos quando alguém se beneficia de forma exagerada em detrimento de outrem, porque a contraparte
foi ingênua no momento de transmitir sua vontade."

Além dos elementos supracitados - premente necessidade e inexperiência - para que se possa cogitar da
aplicação da lesão em determinado negócio jurídico, é imperioso que a relação se caracterize por um
contrato bilateral e oneroso[66], situação adequada para a ocorrência do vício de consentimento em comento.

É de se notar que o objetivo do texto legal que prevê o instituto da lesão, enquanto vício de consentimento, é
preservar a paridade das prestações nas relações puramente civis, nas quais as partes devem, desde a fase de
puntuação, formação, início, desenrolar e extinção dos contratos, manter a equivalência nas prestações
assumidas uma para com a outra.

Aliás, tal proporcionalidade, em conjunto com o respeito à dignidade da pessoa humana, ao equilíbrio, à
justiça e à transparência nos negócios jurídicos, é tão relevante na seara civil, que se pretende preservar em
todas as relações obrigacionais, pelo que nosso sistema vigente adota, expressamente, o princípio da função
social dos contratos[67].

De acordo com Jones Figueiredo Alves[68] "a concepção social do contrato apresenta-se, modernamente,
como um dos pilares da teoria contratual. Defronta-se com o vetusto princípio pacta sunt servanda,
exaltado, expressamente, pelos Códigos Civil francês (art. 1.134) e italiano (art. 1.372) para, atenuando a
autonomia da vontade, promover a realização de uma justiça comutativa."

Com mesma conotação, Álvaro Villaça Azevedo[69] leciona que "pelos contratos, os homens devem
compreender-se e respeitar-se, para que encontrem um meio de entendimento e de negociação sadia de seus
interesses e não um meio de opressão."

De mais a mais, vale a ressalva de que qualquer conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva[70], que
norteia todo o sistema normativo e que está presente em nosso Código Civil, em seu art. 422, deve ser
repelida, sendo imperioso aos particulares, normalmente em situação de proporcionalidade e igualdade,
ingressar na relação contratual de boa-fé, mantendo-a até que se findem as obrigações assumidas.

Em descaso aos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, uma das partes da relação
acaba recebendo benefício absolutamente díspar da obrigação assumida pela outra; como afeta a vontade
deste último sujeito, a presença da lesão torna o negócio jurídico anulável, tendo em vista que ele não
ingressaria na relação se não estivesse em uma situação de premente necessidade ou inexperiência, posto
que a desproporcionalidade não lhe favorece.

Na esteira, relevantes os ensinamentos de Caio Mário da Silva Pereira[71] de que "não há mister que o
beneficiado induza o agente a praticar o ato, levando-o à emissão de vontade por algum processo de
convencimento, nem que tenha a intenção de explorá-lo. Basta que se aproveite conscientemente daquela
situação de inferioridade, ainda que momentânea do agente, e com ele realize negócio de que aufira lucro
anormal."

O citado autor, em obra específica sobre o instituto da lesão[72], expõe que "a solidariedade humana,
princípio informativo do direito moderno, longe de repudiar aquela necessidade equivalência de um e outro
contratante, e de menoscabar a reciprocidade proporcional entre a utilidade auferida e a que o outro recebe,
antes impõe o dever de não abusar uma parte da necessidade extrema da outra que pratique o ato jurídico
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manifestamente prejudicial a si própria"

Apontado o vício de consentimento que paira sobre o negócio jurídico, eivando-o de vício que o torna
passível de anulação e, diante da existência dos dois elementos colocados pela lei para a sua configuração,
fica evidenciada a nulidade relativa do negócio ou pela complementação do preço que leva à sua validade;
necessária, portanto, a análise dos elementos subjetivo e objetivo que compõem a lesão.

Conforme salienta Maria Helena Diniz[73], "o Código Civil, por referir-se à lesão especial ou lesão-vício,
dispensa, por sua vez, como vimos, a verificação e a prova do dolo da parte que tirou proveito com a lesão,
ordenando a anulabilidade ou a possibilidade de complementação contratual, bastando, para tanto, que haja
prejuízo (desproporção das prestações - requisito objetivo), prova da ocorrência do ato em caso de
premência de necessidade, leviandade ou por inexperiência (requisito subjetivo). Daí ser a lesão objetiva,
pois, juridicamente, pouco importará o fato de o outro contratante ter, ou não, conhecimento das condições
de necessidade ou inexperiência da vítima. Não será preciso comprovação que houve dolo de
aproveitamento (intuito de obter vantagem excessiva da situação do lesado) por parte do que tirou proveito."

Também colocando em relevo os dois elementos necessários para a configuração da lesão, Antonio Jeová
Santos[74] leciona que "a lesão é considerada em dois aspectos, concomitantemente: objetivo e subjetivo. Do
ponto de vista objetivo, a lesão se configura a partir da desproporcionalidade entre as prestações envolvidas
no negócio; da perspectiva subjetiva, faz-se necessário o estado deficitário de um dos contratantes, sua
inexperiência, para que seja caracterizada a lesão."

Diante da presença simultânea de ambos, verificado o vício de consentimento da lesão, autorizada está a
anulação ou a complementação do preço, aniquilando a existência do negócio jurídico viciado, seja por
meio do reconhecimento de sua nulidade relativa, seja em virtude da busca da proporcionalidade entre as
prestações.

O primeiro requisito a ser perquirido acerca da existência da lesão, é aquele nomeado de subjetivo,
representado pela premente necessidade ou pela inexperiência que vicia sobremaneira a vontade da parte
contratante, pelo que o negócio merece ser anulado.

É chamado de subjetivo pelo fato de estar ligado efetivamente ao elemento volitivo de cada sujeito, devendo
ser apreciado de acordo com o caso concreto e no momento da formação do negócio jurídico.

A premente necessidade indica que o sujeito apenas ingressa em determinado negócio jurídico em vista de,
naquele momento e de imediato, estar sujeito a uma situação que lhe impede escapar da contratação diante
de circunstâncias pessoais.

Nesse sentido, a doutrina afirma que a premente necessidade não está ligada à situação econômica do
contratante, mas sim à necessidade de contratar[75], conquanto em condições que não lhe beneficiam e
viciam seu consentimento.

Assim, a premente necessidade estaria relacionada não apenas com questões financeiras, mas, também, com
a carência psicológica do sujeito, condições que, na esfera material ou imaterial[76], impõe ao contratante a
manifestação de vontade viciada, sendo que se não estivesse transpondo tal momento de necessidade, não
ingressaria no negócio assumindo a desproporcionalidade.

Por outro lado, também como elemento subjetivo da lesão, há que se falar da inexperiência. Conforme
salienta Antonio Jeová Santos[77], a inexperiência "é a falta de perícia, ausência de prática. A inexperiência
que configura a lesão é a falta de conhecimento no momento de contratar, da celebração do ato. Desconhece
o contratante o conteúdo do ato que está pactuando." E emenda o autor: "A inexperiência surge de uma
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situação de desigualdade que existe entre as partes. Um é forte e profundo conhecedor do que está
contratando; é o expert, o profissional; o outro é frágil, profano, que não tem aquele conhecimento técnico
qualificado para contratar algo que, por suas particularidades, torna-o incapaz de compreender a extensão do
ato."

A inexperiência indica, nesse sentido, a falta de habilidade técnica e cognitiva para atuar em dado negócio
jurídico; é, então, a ausência de astúcia para contratar em um determinado caso concreto, o que não implica,
aliás, que em tal desigualdade estará o sujeito diante de outros ou de todos os negócios jurídicos que
ingressar.

Portanto, a inexperiência, a exemplo da premente necessidade, deve ser analisada em dado momento,
naquelas exatas condições de formação do negócio jurídico, já que é absolutamente plausível que o sujeito,
como passar de tempo, deixe de conjugar dos fatores de premente necessidade ou inexperiência que lhe
perseguiam, estando apto, no futuro, a ingressar em negócios que serão válidos e dos quais se afastará a
anulabilidade pela presença da lesão.

Mais ainda, conquanto já se tenha consignado que a inexperiência pode ser uma situação transitória e
específica para determinado negócio, no sentido da lição de Caio Mário da Silva Pereira[78] "também
inexperiência não quer dizer incultura, pois que um homem erudito, letrado, inteligente, muitas vezes se
acha, em contraposição com o co-contratante arguto, na situação de não perceber bem o alcance do contrato
que faz, por escapar aquilo à sua atividade comum."

E também argumenta o autor acerca da inexperiência geral e da contratual[79], sendo que a primeira decorre
"do grau modesto de desenvolvimento" e a segunda "se aferirá em relação à natureza da transação" e no
tocante "à pessoa da outra parte".

Vale mencionar que, em que pese nossa legislação em vigor não tenha contemplado expressamente o dolo
de aproveitamento como elemento constitutivo da lesão, é fato que a doutrina o menciona como um fator de
agravamento da situação.

O dolo de aproveitamento constitui-se pelo conhecimento por parte de um dos contratantes - que será
beneficiado pela desproporção - da premente necessidade ou da inexperiência, valendo-se de tal ciência para
tirar proveito da situação, intencionando e com o propósito precípuo de ter para si a vantagem
desproporcional no negócio comutativo.

Portanto, conquanto o Código Civil não mencione o dolo de aproveitamento como elemento subjetivo da
lesão[80], ao lado da premente necessidade ou da inexperiência, é bastante inequívoco que sua presença no
negócio viciado mostra-se frontalmente contrária ao já mencionado princípio da boa-fé objetiva e da função
social dos contratos, devendo, bem por isso, ser repelida caso seja vislumbrada na situação concreta.

De outro lado, para caracterizar o instituto da lesão, o legislador prendeu-se à conotação patrimonial, que
envolve a desproporção nas obrigações assumidas por cada qual das partes no negócio jurídico bilateral e
oneroso; por estar conectado à esfera material, é chamado de elemento objetivo da lesão.

Para que se verifique o elemento objetivo basta a averiguação de que uma das partes do negócio se obriga a
uma prestação manifestamente desproporcional ao valor da oposta.

Enquanto, de um lado, um dos contratantes incorpora ao seu patrimônio vantagem desproporcional, por
outro, a parte adversa aceita a ingressar em negócio apenas diante da premente necessidade ou
inexperiência, que vicia sobremaneira sua vontade e, bem por isso, dá causa à anulação da relação ou à
complementação do preço que implicará em sua validade.
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A respeito da desproporção, os comentários de Humberto Theodoro Júnior[81] são no sentido de que "não se
pode exigir uma absoluta igualdade na equação contratual, porque no comércio jurídico é natural procurar-
se o lucro que só é atingível se um dos contratantes exigir uma certa vantagem sobre o outro. O intolerável é
a exorbitância do lucro, por meio de imposições que representem a exploração desonesta de uma parte sobre
outra."

Evidenciado o desequilíbrio que a lei visa coibir, viciando o negócio em virtude também da presença do
elemento objetivo, externado pela desproporção nas prestações do contrato entabulado entre as partes,
anulável torna-se a relação.

De fato, o ingresso do sujeito que se encontra sob premente necessidade ou é inexperiência e, apenas e tão-
somente por isso ingressa no negócio, além de se constituir como uma afronta ao princípio contratual da
livre manifestação da vontade e da boa-fé objetiva, em vista de ter inquinado de vício elemento essencial do
negócio jurídico, é também fonte de inaceitável enriquecimento sem causa, em vista da desproporção que
apenas beneficia a outra parte da relação, conduta vedada em nosso sistema jurídico, conforme a
determinação do art. 884, do Código Civil[82].

Bem por isso, o negócio deve ser anulado ou complementado, evitando, inclusive, que tal desequilíbrio
possa ser fonte de repulsivo enriquecimento sem causa.

A respeito de tal elemento objetivo da lesão, em comento ao art. 157, §1°, do Código Civil, Maria Helena
Diniz[83] ressalta que "tal desproporção deverá ser apreciada segundo os valores vigentes ao tempo em que
foi celebrado o negócio jurídico (CC, art. 157, § 1º) pela técnica pericial e avaliada pelo juiz.".

No mesmo sentido, Paulo Nader leciona[84] que "é princípio de justiça comutativa o equilíbrio entre o
quinhão que se dá e o que se recebe. Na lesão, que é defeito de negócio jurídico, ocorre grande desequilíbrio
entre as obrigações assumidas, sendo que a parte em desvantagem age premida por séria necessidade ou
simples inexperiência. A desproporção entre as prestações há de patentear-se à época em que o negócio foi
feito. (...) Tal instituto é exceção ao princípio da autonomia da vontade. A liberdade contratual é norma
básica das obrigações, mas que encontra limites nas leis cogentes e nos bons costumes. Repugna ao senso
moral um vínculo jurídico manifestamente injusto e originário de vontade viciada.".

Aliás, conquanto da interpretação legal o negócio viciado pela lesão ensejaria, de pronto, a sua anulação, em
respeito ao princípio da conservação do negócio jurídico[85], bem como pela própria prerrogativa conferida
pela lei, existe a possibilidade de, fulcrado no §2°, do art. 157, do Código Civil[86], pleitear a manutenção do
negócio pela complementação do preço ou redução do proveito.

Assim, com fundamento no princípio da conservação supracitado, embora eivado de vício - sabidamente
sanável - podem as partes concordar com a complementação do preço ou com a redução do proveito, a fim
de afastar a desproporção nas prestações, que evidencia o elemento objetivo da lesão.

O exercício dessa possibilidade independe da manifestação volitiva do sujeito que está sob a influência da
premente necessidade ou da inexperiência; conquanto este pretenda apenas a anulação, poderá a outra parte
optar pela manutenção do negócio. Poderá, também, o lesionado, postular, em pedido complexo, o
reconhecimento da nulidade relativa ou o afastamento da desproporção para a continuidade do contrato.

Com tal entendimento, Carlos Roberto Gonçalves[87] leciona que "mesmo que o autor postule somente a
anulação do contrato, será facultado ao outro contratante ilidir a pretensão de ruptura do negócio, mediante
o referido suplemento suficiente para afastar a manifesta desproporção entre as prestações e recompor o
patrimônio daquele, salvando a avença. Competirá ao juiz decidir se o suplemento foi ou não suficiente para
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evitar a perpetuação do locupletamento."

Nesse sentido, a complementação do valor se presta não apenas para afastar a desproporção como também
para aniquilar o enriquecimento sem causa, situações que devem ser extirpadas para que se possa dar
validade e eficácia ao negócio jurídico, afastando a nulidade relativa e prestigiando a conservação do
contrato.

Vale destacar, inclusive, que a solução mais valiosa sempre deve ser pautada pela manutenção do negócio,
por meio do afastamento do vício que o inquina e posterior validação, o que se dará pelo afastamento da
desproporção, na forma que já se posicionou o Conselho da Justiça Federal, ao aprovar o Enunciado n° 149,
na III Jornada de Direito Civil, em dezembro de 2004, no seguinte sentido: "Art. 157: Em atenção ao
princípio da conservação dos contratos, a verificação da lesão deverá conduzir, sempre que possível, à
revisão judicial do negócio jurídico e não a sua anulação, sendo dever do magistrado incitar os contratantes
a seguir as regras do art. 157, §2°, do Código Civil de 2002."

Com a mesma conotação, de se preservar o negócio jurídico viciado pela busca de sua validade, o que
implica em aniquilar a desproporção, o Conselho da Justiça Federal voltou a se manifestar na IV Jornada de
Direito Civil - 2006 -, fazendo consignar no Enunciado n° 291: "Art. 157. Nas hipóteses de lesão previstas
no art. 157 do Código Civil, pode o lesionado optar por não pleitear a anulação do negócio jurídico,
deduzindo, desde logo, pretensão com vista à revisão judicial do negócio por meio da redução do proveito
do lesionador ou do complemento do preço."

 

 

4. CONCLUSÃO.

 

Os contratos eletrônicos, realidade incontestável e irreversível na sociedade moderna, são mais uma
conseqüência do veloz crescimento da economia capitalista, podendo ser classificado como contrato de
massa, nos quais se observam fenômenos como a padronização de cláusulas contratuais e a
despersonalização e desumanização dos contraentes.

De fato, a espécie contratual em estudo diverge do conceito genérico de contratos apenas no que diz respeito
ao seu meio de celebração, que é eletrônico, sendo que, em seu conteúdo, pode coincidir com o de outro tipo
de pacto, desde que não haja impedimento legal relativo à solenidade.

Como o contrato eletrônico impõe uma novel definição de tempo e espaço, por se utilizar do âmbito da rede
internacional, a teoria geral acerca da formação dos contratos não lhes pode ser aplicada ipsis literis, sendo
que a doutrina reconhece como local de sua formação aquele da residência do proponente, de acordo com o
que prevê o art. 9, §2º, da LICC.

De outro lado, a tendência dos negócios constituídos por Internet é configurarem-se em contrato de
consumo e, também, por adesão, devido às peculiaridades de sua formação, ressalvando-se os casos de
pactos constituídos por e-mail, onde poderá haver uma margem maior para a negociação.

Feita a subsunção do caso concreto à lei abstrata, poderá ser aplicada ao negócio entabulado por meio
eletrônico a determinação constante do art. 157, do Código Civil, que prevê vício de consentimento
anteriormente não inserido em nossa legislação material, mas que, uma vez verificado, torna o contrato em
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tela anulável.

Tratando-se o contrato eletrônico de pacto com característica de bilateral e oneroso, pode umas das partes,
por inexperiência ou por premente necessidade - elementos subjetivos da lesão -, ingressar no negócio
jurídico que lhe é desproporcional com relação à prestação oposta - elemento objetivo da lesão.

Por estas características, mostra-se perfeitamente cabível a ocorrência do vício da lesão em dita espécie
contratual, fato que deve ser veementemente rechaçado pelo poder judiciário na busca do equilíbrio entre as
partes, intimamente ligado ao conceito de justiça, o que se dará por meio de sua anulação, ou, ainda, em
virtude da complementação do preço ou da redução do proveito, a afastar a desproporção, tornando o
negócio válido.
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INFLUÊNCIAS DA CLASS ACTION NA APRECIAÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA PARA
PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBICA

THE INFLUENCE OF CLASS ACTIONS ON THE EVALUATION OF ACTIVE LEGITIMACY FOR
PROPOSING A PUBLIC CIVIL ACTION.

RICARDO JORGE KRUTA BARROS

RESUMO
A profusão dos direitos fundamentais de terceira geração ocorrida no século XX trouxe à tona a necessidade
de reinterpretar o direito processual, tradicionalmente voltado ao trato de conflitos entre indivíduos
determinados; no Brasil, em especial, após vigência da Lei da Ação Civil Pública. Ao lado do instituto da
coisa julgada, a legitimidade ativa para a propositura destas ações tem sido objeto de estudo dos
processualistas e levanta diversas indagações sobre sua adequação.

Ao lado destes estudos, não se pode deixar de mencionar a experiência norte-americana com a class action,
instrumento voltado ao manejo de direitos transindividuais naquele ordenamento jurídico. Afinal, o direito
comparado ganha ainda mais força no processo coletivo nacional na medida em que a utilização da ação
civil pública carece de raízes mais profundas, no que se refere à aplicação ao longo do tempo. Contudo,
considerando a diferença entre os sistemas jurídicos do civil law e do common law, é de se questionar se a
mencionada praxe estadunidense pode ser aqui utilizada e, caso positivo, com quais modificações.

O presente artigo tem por objetivo analisar, ainda que superficialmente, a prática norte-americana usada na
class action, com base nos estudos de Antonio Gidi, e verificar a respectiva possibilidade de sua aplicação
no direito pátrio, considerando a crescente influência do direito constitucional no direito processual civil,
em especial por meio do princípio do devido processo legal.

PALAVRAS-CHAVES: CLASS ACTION, REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA, AÇÃO CIVIL
PÚBLICA, DEVIDO PROCESSO LEGAL.

ABSTRACT
The profusion of third generation fundamental rights that occurred during the XX century has brought to the
force the need for reinterpretation of procedural law, which traditionally has dealt with conflicts between
specific individuals; this has became even more necessary in brazil after the enactment of public civil action
law.

In the same way as the institute of res judicata , the active legitimacy for the bringing of those actions has
been the object of study of jurists and raises several questions about its adequacy.

At the same time, one cannot fail to mention the American experience with class action litigation, an
instrument used for the handling of transindividual rights in that legislation.

After all, comparative law becomes even more important to the Brazilian collective lawsuit if we take into
account the short history of class actions in the country.
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However, considering the difference between the civil law system and the common law principle, it is
questionable whether the American praxis can be applied here and, if can, with that modifications.

The present article aims to analyze, although superficially, the American class action practice based on the
studies by Antonio Gidi, and to verify its perspective possible application to Brazilian law, considering the
growing influence of constitutional law on civil procedure, especially trough the principle of due process.

KEYWORDS: CLASS ACTIONS, ADEQUACY OF REPRESENTATION, AÇÃO CIVIL PÚBLICA,
DUE PROCESS.

1 - BREVE HISTÓRICO
 
O Estado de Direito, surgido como diferenciação da organização política anterior (Estado-Polícia) advinda
da chegada dos ideais liberais-burgueses ao poder, iniciou-se com a preocupação precípua de assegurar a
liberdade individual. No entanto, especialmente em decorrência da revolução industrial, esta passividade
estatal mostrou-se insuficiente para a afirmação de uma sociedade que pretendesse verdadeira proteção aos
seus membros.
 
De fato, a prevalência do interesse econômico dos empregadores sobre os direitos básicos dos trabalhadores
ensejou maior intervenção do estado, no intuito de equilibrar de forma justa os interesses em jogo nestas
relações. Surge, assim, o Estado Social, firmado na atuação concreta do Estado no seio da sociedade em
defesa daqueles que por si sós não têm condições de se defenderem do poder econômico e político, ou de
assegurar as suas fundamentais necessidades.
 
Como bem assevera Ingo Wolfgang Sarlet, esta nova postura estatal ainda visualizava o indivíduo,
considerando-o isoladamente. A diferença para o regime anterior está na densificação do princípio da justiça
social, com o fito de beneficiar classes sociais mais prejudicadas com a nova organização político-
econômica. (2009, p. 48)
 
Porém, a evolução política da sociedade levou o homem a novas reivindicações. As inovações tecnológicas,
a independência das antigas colônias no período posterior à 2ª guerra bem como a multiplicação dos
conflitos regionais exigiram novas técnicas de defesa e proteção. Direitos de titularidade imprecisa, como a
necessidade de um meio ambiente saudável, reclamaram forma de postulação em juízo diferente daquela
fundada nas relações individuais. Surge o conceito de sociedade de massa, na qual uma infinidade de
conflitos pode se dar entre grupos de pessoas indeterminadas.
 
Estes são os comumente chamados de direitos de terceira geração. “É direito que não pertence à
administração pública nem a indivíduos particularmente determinados. Pertence, sim, a um grupo de
pessoas, a uma classe, a uma categoria, ou à própria sociedade, considerada em seu sentido amplo”
(ZAVASCKI, 2009, p. 34). Tais titulares são denominados pela doutrina como “corpos intermediários”.
 

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6896



Em conseqüência da identificação destes novos personagens jurídicos, a tradicional classificação entre
direito público e direito privado mostrou-se incompleta, pois os recentes direitos/titulares não se ajustam a
nenhum dos termos. Pedro Lenza assinala que a divisão deixou de ser dicotômica para tornar-se tricotômica
(2008, p. 44), ou seja, ela deve conter uma nova categoria, os direitos coletivos lato sensu.
 
Por algum tempo o surgimento desse novo conceito não foi acompanhado pela ciência processual, que não
se mostrou apta a dirimir litígios dessa natureza, mormente no respeitante ao acesso à justiça. Muitas
demandas não eram levadas ao Judiciário em razão do pequeno benefício auferido individualmente pelo
autor quando confrontado com o custo da demanda; e mesmo que superado este obstáculo, se levado ao
Poder Judiciário o autor não teria legitimidade para negociar sobre o objeto da lide. As ações coletivas
viriam, então, para suprir esta lacuna.
 
Necessário, contudo, ressalvar que apesar de as ações coletivas ganharem relevo direito contemporâneo, isso
não significa serem elas recentes. Na verdade, o surgimento destas ações remonta ao Império Romano, que
conferia ao cidadão o poder de agir na defesa da coisa pública. Outro antecedente histórico, mais próximo,
são as ações coletivas das “classes” as quais integram o ordenamento jurídico anglo-saxão há cerca de 800
anos, e formaram as raízes das class actions estadunidenses e da ação civil pública pátria. (DIDIER, 2009, p.
23/24)
 
A atual relevância do processo coletivo no ordenamento jurídico pátrio levou os estudiosos a se debruçarem
com maior atenção ao tema; e o aprofundamento dos estudos indicou que se trata de uma nova forma de
processo, na qual os institutos do direito processual individual podem ser aplicados apenas de maneira
subsidiária. Mas como uma nova ciência, suas bases ainda em formação representam fontes de
controvérsias.
 
Assim, o crescente e recente debate a respeito dos direitos coletivos no sistema jurídico pátrio reclama a
busca no direito comparado de fontes que o norteiem, ainda que oriundas de países de common law. Neste
sentido, o direito norte-americano é uma importantíssima referência, pois o instituto da class action,
utilizado amplamente há tempos, agrega experiências que não podem ser ignoradas mesmo que para
concluir pela inviabilidade de algumas delas no nosso sistema.
 
2 - O CONTROLE JUDICIAL DA LEGITIMIDADE ATIVA.
 
Resultado dessa experiência do direito americano é a jurisprudência do controle judicial da legitimidade
ativa para a propositura das demandas coletivas. Nos Estados Unidos, o magistrado pode e deve analisar se
o postulante realmente tem condições de defender em juízo os interesses a que se propõe, como forma de
impedir a representação insuficiente da classe em juízo; caso isso não fosse possível, diversos prejuízos
poderiam ser causados, como a criação de um precedente desfavorável à classe representada. Esse controle
judicial é chamado de adequacy of representation.
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A comprovação da adequacy of representation é requisito fundamental para agregar sob os efeitos da
decisão judicial todos os membros da categoria, ainda que ausentes. Assim, o magistrado deve analisar se o
autor é capaz de realmente expor a lide em sua inteireza, com o conhecimento e o afinco compatíveis, em
respeito ao princípio de que ninguém pode ser privado de seus bens sem que seja ouvido em juízo
(opportunity to be heard, right to be heard, day in court).
 
Como assinala Antonio Gidi, o quesito da representatividade adequada tem por finalidade atingir três
resultados: reduz o risco de colusão, incentiva o representante e seu advogado a terem conduta de maior
vigor, e assegura que o interesse de todos seja levado a juízo. (2007, p.100) É requisito essencial para
garantir a justiça das decisões, pois o interesse financeiro que circunda demandas dessa natureza pode levar
ao ajuizamento de ações que não coincidam exatamente com os interesses da classe representada.
 
Portanto, logo que ajuizada uma class acion, o Juiz deverá analisar a relação do demandante com a causa; e
mesmo que inicialmente seja reconhecida esta legitimidade a certificação do Juiz sobre a representatividade
é constante e pode ser reavaliada no curso do processo caso surjam indícios de que ela seja inadequada; até
mesmo a coisa julgada não impede a reavaliação do defeito de representação porque se posteriormente
membros do grupo alegarem tal defeito, em outra ação, o Juiz poderá desconsiderar os efeitos da coisa
julgada. Este último mecanismo é o chamado collateral attack.
 
Há mais uma forma de questionamento sobre a representatividade do autor. É facultado a um interessado
intervir em ação individual caso entenda que poderá haver prejuízo ao seu interesse se a ação prosseguir nos
termos em que se encontra, com base no chamado intervention as of right. Este pedido será apreciado pelo
juiz, que poderá negá-lo se estiver convencido de que os interesses estão adequadamente representados
(GIDI, 2007, p.103)
 
Assim, em uma análise preliminar, verifica-se que no direito norte americano o indivíduo age não só no
próprio interesse, mas no da ordem jurídica como um todo. Ações postuladas sem o devido conhecimento
técnico/fático podem levar à formação de jurisprudência que se distancie do verdadeiro interesse dos
representados, prejudicando os interessados que posteriormente necessitem do mesmo provimento
jurisdicional.
 
Realmente, diversas decisões em sentidos opostos, com os mais variados fundamentos, geram desencontros
que podem confundir até o mais atencioso operador do direito. E apesar do crescimento da importância da
lei escrita nos Estados Unidos, o direito deste país é essencialmente jurisprudencial, característica que torna
ainda maior o peso de cada decisão; um precedente enseja uma série de decisões posteriores idênticas,
muitas vezes decorrentes do efeito psicológico que geram nos juízes (DAVID, p.491/492).
 
3 - CRITÉRIOS DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA
 
A representação adequada pode ser subdividida em dois critérios: a vigorosa tutela de interesses dos
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membros ausentes (vigorous prosecution test) e a ausência de antagonismo ou conflito de interesses com o
grupo (GIDI, 2007, p.104).
 
A vigorosa tutela de interesses dos membros ausentes é requisito que recai tanto sobre o representante do
grupo quanto ao seu advogado. O representante deve comprovar todas as circunstâncias fáticas e jurídicas
que atestem sua atuação como apta à defesa dos interesses do grupo. Apesar de não precisar demonstrar a
probabilidade de sucesso da demanda (GIDI, 2007, p.108), o interessado deve rechaçar alegações como
idade avançada ou inidoneidade imoral, sempre se houver possibilidade de prejuízo para a plena defesa dos
interesses da categoria.
 
Contudo, o principal aspecto deste vigor exigido recai sobre o advogado do representante, pois apesar de
contratado por este, ele age no interesse do grupo, perante o qual é responsável.  O advogado deve provar
que detém o conhecimento necessário para zelar pelos interesses confiados, qualidade que se prova por
diversos meios: o trabalho que o advogado realizou em identificar ou investigar a causa, a experiência em
manejar ações coletivas e similares, o conhecimento no direito aplicado e seus recursos financeiros. Porém,
na prática a capacidade do advogado é presumida, pois há relutância em apreciar negativamente a sua
capacidade. (GIDI, 2007, p. 110/111)
 
Ainda com relação à vigorosa defesa dos representados, frise-se que o advogado que deixa de recorrer
contra decisão contrária aos interesses do grupo não está necessariamente agindo em desfavor de seus
representados. Somente no caso concreto a falta de representatividade poderá ser avaliada, pois assim
bastaria que os advogados deixassem de recorrer para que anulassem o processo; por outro lado, estaria
sendo estimulada a interposição de recursos sem qualquer fundamento.
 
O segundo requisito para confirmação da representatividade adequada nas class actions é a ausência de
conflito entre representante/advogado e o grupo. Ambos devem estar em plena conformidade com os
interesses da classe; se isso não ocorrer, o Juiz deverá providenciar que os indevidamente representados
tenham por suprido o defeito processual.[1]
 
A conflituosidade é característica presente nas demandas coletivas devido ao grande número de pessoas que
nelas têm interesse; disparidades que vão desde a conveniência da propositura destas ações até as cláusulas
de um acordo, ou mesmo sobre a existência deste. Esta divergência, decorrente da infinidade de nuances que
compõe uma lide coletiva, pode afetar a legitimidade do representante ou de seu advogado em face de partes
do grupo ou dele todo.
 
Neste aspecto, como ressalta Antonio Gidi, a representatividade adequada se aproxima de um outro
requisito para a propositura de uma class action, a tipicidade: o interesse buscado pelo representante deve
ser uniforme entre os membros do grupo, originado em um mesmo fato e defensável por meio dos mesmos
argumentos jurídicos. (2007, p. 89) O Magistrado deve estar atento às variações de interesses dentro do
grupo, dividindo-o em tantas partes quanto seja necessário para a adequada formulação e defesa dos
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interesses em questão.
 
Como se pôde ver pela breve análise dos requisitos da vigorous prosecution test e da ausência de conflito de
interesses com o grupo, o direito norte-americano possui uma série de condicionamentos ao ajuizamento das
class actions, de forma a garantir que os precedentes jurisprudenciais sejam elaborados de forma criteriosa,
livre de interesses distintos dos pleiteados pelos representados, ou de lides temerárias. Isto se dá sem
previsão legal, em consonância com a ideologia liberal, não paternalista e privatista do país. (GIDI, p.124)
Pergunta-se, então, se tais condicionamentos poderiam ser trazidos ao Brasil.
 
4 - APLICAÇÃO NO SISTEMA COLETIVO BRASILEIRO DA EXPERIÊNCIA  NORTE-
AMERICANA
 
Em se tratando de países do civil law, do Brasil mais especificamente, questiona-se a possibilidade desse
controle judicial. A barreira a esse mecanismo é a ausência de previsão legal a respeito, de forma que o
magistrado estaria aplicando restrições ao acesso à jurisdição sem fundamento, de acordo com critérios
subjetivos. Tal faculdade, se aplicada indiscriminadamente a litígios de efeitos tão amplos, poderia desviar
as ações coletivas de seus objetivos e inutilizá-las.
 
Neste panorama, é possível dividir o entendimento sobre o assunto em duas vertentes. Parte da doutrina
entende que basta ao autor estar inserido no rol de legitimados ativos para que possa postular a ação civil
pública; outra parte da doutrina entende que, além disso, é necessário que o juiz analise a efetiva
possibilidade de defesa dos direitos, para dar a certeza que os representados estejam realmente
representados.
 
Não parece ser sustentável que a simples inclusão de um legitimado no rol do art. 5º da lei 7.347/85 baste
para que, de fato, seja ele apto a qualquer litígio coletivo. De início, é evidente que os legitimados devem
agir dentro das finalidades para qual foram criados, sem ampliar sua atuação para além dos limites
originalmente estabelecidos.
 
Em estudo sobre a legitimidade ativa da ação civil pública, Hugo Nigro Mazzilli afirma que as associações
civis devem preencher requisitos específicos de representatividade adequada exigidos pela lei da ação civil
pública, consistentes na prévia constituição há mais de ano (muitas vezes dispensado pela jurisprudência) e
a coincidência das finalidades da associação com o objeto da ação, chamado de pertinência temática
(2009,p.307,308). Neste caso, há previsão legal a respeito.
 
Porém, seguindo semelhante pensamento, Fredie Diddier lembra que existe uma tendência de controle
judicial sobre a representatividade adequada; mais do que analisar a legitimidade ativa conferida pelo art. 5º
da lei 7.347/85, o magistrado deve certificar-se de que, em concreto, o legitimado ativo está apto à defesa
dos interesses dos representados, em decorrência da observância do devido processo legal coletivo que
exige tal requisito. (2009, p. 203/209)
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De fato, pode haver legitimados ativos que possuam autorização legal, mas não apresentem a confiança, a
idoneidade, o conhecimento jurídico-científico, o suporte econômico e a capacidade de efetivamente
produzir uma defesa específica, de maneira a não representar adequadamente os interesses levados ao juízo. 
O controle dessas qualidades não pode ser ignorado, e é dever do magistrado zelar pela real defesa dos
representados, em obediência ao seu novo papel assumido na sociedade de massa (LENZA, 2008, p. 191).
 
Outro caso de controle se dá com relação à atuação da Defensoria Pública, expressamente legitimada à
propositura de ações civis públicas. A lei não faz restrição alguma a atuação desta instituição, mas não se
pode esquecer que sua missão constitucional é a defesa dos hipossuficientes, nos termos da Constituição
Federal. Em que pese a variedade de interpretações sobre o conceito “hipossuficiência”[2], evidentemente
seu conteúdo será objeto de análise judicial para fins de legitimação ativa.
 
Sobre o controle da legitimidade ativa há entendimento de que até mesmo o Ministério Público pode ter a
sua representatividade questionada em juízo, como destaca José dos Santos Carvalho Filho: “A relevante
função do Ministério Público não o coloca como substituto da vontade dos indivíduos; somente onde estes
não puderem dispor de seus direitos é que se fará possível juridicamente a atuação institucional.”[3]
Oportunas, então, as palavras de Álvaro Luiz Valery Mirra que, após concluir pela necessidade do controle
judicial da representatividade adequada, afirma:
 

Assim, o fato de determinado sistema jurídico ser pouco exigente no tocante aos critérios

para a aferição da representatividade adequada de determinado titular do direito de ação

para a defesa em juízo dos direitos e interesses difusos, ou tê-la por presumida a partir da

discriminação legal dos legitimados ativos para a causa, não significa que a exigência da

representatividade não tenha em si mesma contemplada no caso. Diversamente, a

singeleza dos requisitos eleitos ou a presunção legal e/ou constitucional de

representatividade de um ou mais legitimados ativos apenas reflete uma opção política

do legislador e/ou do constituinte a respeito do tema, em face das peculiaridades

culturais e da organização social do país. (2007, p.117/118)

 
As palavras acertadas do jurista lembram que o direito material está submisso a uma Constituição Federal,
repleta de garantias destinadas aos jurisdicionados. Uma delas é a do devido processo legal, da qual
decorrem várias outras; como bem ressalta José Carlos Barbosa Moreira, trata-se de uma cláusula de
encerramento que poderá ser usada residualmente no caso de ausência de disposições específicas (2009,
p.53/54).
 
O devido processo legal apresenta-se de duas formas; uma menos óbvia que é o substantive due process
como forma de limite ao poder governamental, pois o Poder Legislativo deve produzir leis que estejam de
acordo com o interesse público, como expressão do princípio da razoabilidade. O aspecto mais conhecido,
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por outro lado, diz respeito propriamente ao processo: o princípio impõe que as diversas garantias insertas
na Constituição Federal sejam efetivamente aplicadas, como o direito de apresentar provas ao juiz ou de
produzir defesa oral. Especificamente com relação ao processo civil, já se afirmou ser manifestação do due
process of law a igualdade entre as partes, a garantia do jus actionis, o respeito ao direito de defesa e ao
contraditório. (NERY JUNIOR, 2009, p. 83/85).
 
Este é o atual contexto da jurisdição, que não mais se ajusta ao positivismo liberal clássico; hoje, a função
jurisdicional está submissa a princípios constitucionais que podem alterar o significado e o conteúdo das
disposições legais conforme a lide que seja levada ao judiciário. Não se admite que, por si só, a lei seja
capaz de assegurar a adequada representação para as tutelas coletivas, como se poderia entender em outras
épocas. Como bem assevera Luiz Guilherme Marinoni:
 

Ao se dizer que a lei encontra limite e contorno nos princípios constitucionais, admite-se

que ela deixa de ter apenas uma legitimação formal, ficando amarrada substancialmente

aos direitos positivados na Constituição. A lei não vale mais por si, porém depende de

sua adequação aos direitos fundamentais. Se antes era possível dizer que os direitos

fundamentais eram circunscritos à lei, torna-se exato afirmar que as leis devem estar em

conformidade com os direitos fundamentais (2007, p. 44).

 
Ambas as faces deste princípio, em conjunto com o poder normativo da Constituição Federal, demonstram
que o juiz tem o dever garantir a observância das garantias constitucionais. Neste pensamento, parece
evidente que a legitimidade ativa para a propositura de ações civis públicas não decorre exclusivamente da
lei, mas também de outros princípios cuja observância é determinante para a regularidade do processo. Por
óbvio, a um legitimado ativo que não desempenhe com eficácia a representação que a lei lhe conferiu não
pode ser dado o poder de vincular todos aqueles que pretende representar.
 
A representatividade adequada, então, é requisito essencial para a validade do processo coletivo nacional.
Sem uma efetiva e concreta defesa dos direitos dos representados não se pode falar em processo coletivo
válido; assim, se um dos legitimados ativos não dispuser de condições técnicas ou fáticas para representar a
classe em juízo, a demanda não poderá prosseguir, sob pena de uma decisão nula.
 
Neste contexto, a experiência norte-americana pode e deve ser utilizada para garantir a eficácia das
demandas coletivas, em que pese os sistemas jurídicos distintos. O devido processo legal e as garantias que
lhe são inerentes são comuns às duas famílias do direito, civil law e common law, as quais têm como
objetivo garantir o acesso à justiça de maneira eficaz e não meramente formal. Ambos sistemas acolhem,
portanto, a adequacy of representation.
 
Por outro lado, os institutos do collateral attack e do intervention as of right necessitariam de previsão legal
para que fossem aplicados no Brasil, pois resultariam em afronta à coisa julgada, no primeiro caso, e à
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legitimidade de partes no processo individual, no segundo. Há ainda de se considerar a hipótese de
inconstitucionalidade de eventual lei nesse sentido. Mas, levando em conta o princípio de que no Brasil, em
regra, as ações coletivas não prejudicam a defesa individual dos mesmos direitos, tais inovações parecem
desnecessárias.
 
Em suma, a experiência norte-americana pode e deve ser aplicada no Brasil, desde que sob o filtro
constitucional do devido processo legal.

[1] Hugo Nigro Mazzilli ,a respeito da ação civil pública nacional, lembra que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse
sentido, impedindo que associação civil defenda em juízo interesse de um grupo de associados em detrimento de outro grupo (2009,
p. 318).
[2] Alexandre Freitas Câmara, por exemplo, entende que incumbe à Defensoria advogar em juízo na defesa dos hipossuficientes
jurídicos, sejam eles economicamente frágeis ou não. (2008, p.48)
[3] Ação Civil Pública, 2 ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris, 1999, p. 103, apud Mancuso, Rodolfo de Camargo.Jurisdição Coletiva e
Coisa Julgada. 2ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007.
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GUARDA COMPARTILHA: UM NOVO DIREITO? SEUS APS ECTOS E PROBLEMÁTICAS NO 
ATUAL DIREITO DE FAMÍLIA 

SHARES GUARD: A NEW LAW? APSECTOS AND ITS CURRENT PROBLEMS IN FAMILY LAW 
 

FABIANA DAVID CARLES 
Gabriel Ap. Anizio Caldas 

RESUMO 
Com a finalidade de minimizar os efeitos decorrentes numa separação entre um casal, devem ter 
como prioridade o respeito mútuo e o bom senso na hora da tomada de decisões, pois com a 
situação da criança desprotegida e imatura, o foco direcional será a guarda compartilhada. O 
objetivo será compreender o fenômeno da separação ou divórcio que diretamente atinge os filhos, 
verificar os possíveis conflitos na guarda dos filhos e verificar com que pai a criança gostaria de 
ficar, ou se com ambos, identificando-se o fenômeno da guarda compartilhada. Por meio da 
discussão e análise da lingüística textual, documentos bibliográficos e narração de uma pessoa por 
sua experiência vivida. Dessa forma, a guarda compartilhada é a guarda jurídica atribuída a ambos 
os genitores, é a situação em que fiquem como detentores da guarda jurídica sobre o menor, 
pessoas residentes em locais separados e que tem como dever sustentar e educar seus filhos 
compartilhadamente.  
PALAVRAS -CHAVES: Guarda Compartilhada - Poder Familiar - Dissolução ou Família - M enor. 
ABS TRACT 
In order to minimize the effects of a separation between a couple should be a priority for mutual 
respect and common sense at the time of making decisions, because the situation of children 
unprotected and immature, the focus will be the directional shared custody. The goal will be to 
understand the phenomenon of separation or divorce that directly affects the children, check for 
possible conflicts in the custody of the children and check with which parent the child would be, or 
with both, identifying the phenomenon of shared custody. Through discussion and analysis of textual 
linguistics, documents and bibliographical account of a person by his experience. Thus, shared 
custody is awarded legal custody to both parents, is the situation that they are as holders of legal 
custody of the child, people living in separate places, which has the duty to maintain and educate 
their children sharing. 
KEYWORDS: Shared Guard - Power Family - Dissolution or Family - M inor 
 
S UMÁRIO: 1 – Introdução. 2 – Breve Histórico da Guarda Compartilhada. 3 – Conceito. 3.1 – 
Vantagens da guarda compartilhada. 3.2 –Desvantagens da guarda compartilhada. 4 – 
Pressupostos. 4.1 – Fundamentos legais da guarda compartilhada. 4.2 – Fundamentos psicológicos 
da guarda compartilhada. 5 – A dimensão principiológica da guarda compartilhada. 6 – O princípio 
da dignidade da pessoa humana. 7 – O princípio da convivência familiar. 8 – O princípio da 
continuidade das relações familiares. 9 – O princípio do melhor interesse da criança. 10 – O 
princípio da igualdade entre os cônjuges. 
1 – INTRODUÇÃO 

A família é um instituto de grande significatividade dentro da sociedade e sem duvida 
nenhuma é a primeira instituição social onde temos o primeiro contato com os outros seres 
humanos, nos dando oportunidade de aprendermos a conviver em conjunto, respeitando sempre as 
regras estabelecidas por este conjunto para que haja um clima de harmonia e bem-estar. 

Desde crianças os pais colaboram para o crescimento e desenvolvimento psicológico, 
intelectual e espiritual necessários ao progresso de um cidadão “ ideal”, honesto, trabalhador, 
cumpridor de direitos e deveres, enfim, solidários uns para com os outros. 

 Quando existe uma família bem estruturada, isso tudo quase acontece, mas na nossa 
realidade moderna é difícil, principalmente quando ocorre a ruptura da convivência conjugal dos 
pais. 

Com a finalidade de minimizar os efeitos decorrentes numa separação entre um casal, 
devem ter como prioridade o respeito mútuo e o bom senso na hora da tomada de decisões, pois 
com a situação da criança desprotegida e imatura, o foco direcional será a guarda do filho e o direito 
de visita. A maior preocupação não será com a visão fria e  metodológica do direito, mas sim coma 
uma visão humanizadora. 

Então, quando se chega a uma situação de dissolução conjugal, a criança será sempre 
levada a sofrer traumas, muitas vezes incuráveis, o melhor a fazer será a guarda compartilhada, 
interpretada de uma forma genérica para expressar vigilância, proteção, segurança, um direito-dever 
que os pais estão incumbidos de exercer em favor de seus filhos. 

A guarda compartilhada além de aplicável, já é prevista na legislação brasileira, sendo 
considerada um modelo adequado para certos casos, assim possibilitando o exercício conjunto do 
poder familiar, onde os pais com o devido tratamento psicológico tentam resolver seus conflitos de 
maneira sutil, priorizando um vinculo de amizade após a separação. 
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Contudo, a guarda compartilhada é uma solução inteligente na área da família,  que vem sendo adotada de forma espontânea,  entre casais que se separam, preocupados

com o desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos, almejando assegurar o interesse do menor e permitir sua estabilidade.

O presente trabalho tem o objetivo de demonstrar que a sua aplicabilidade se encontra na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e Adolescente, na Lei do divorcio

e na Lei 11.169/08, lei da guarda compartilhada como forma de esclarecer um melhor entendimento, quanto aos seus fundamentos e conseqüências, cada vez mais tem havido

uma aceitação natural desse instituto,  entre pessoas inseridas nesse novo contexto,  por se revelar mais justos e mais adequado aos filhos,  em obediência ao que determina o

direito da criança, de conviver com ambos os genitores, em igualdade de condições, devendo aquele que dificultar esse direito, ser penalizado por isso.

È dever jurídico comum dos pais, encargo que a lei lhes atribui, decidirem sobre a vida e o patrimônio de seus filhos, tanto durante como depois da separação, cabendo

ao juiz cobrar-lhes o exercício do múnus desta forma, compartilhadamente. Eis aí o fundamento normativo da guarda compartilhada inserida nos artigos 1583 e 1584 do Código

Civil de 2002, com a aprovação da lei da guarda compartilhada.

Além do interesse pessoal pelo assunto o tema se impõe pela recorrência das discussões sobre a guarda compartilhada, assunto que tem preocupado todos os envolvidos

nas justificativas para o estudo aprofundado do tema que estará na própria realidade social e judiciária,  que reforça  a necessidade de garantir o melhor interesse da criança e a

igualdade entre homens e mulheres na responsabilização dos filhos. Também se justifica pela contribuição que uma pesquisa desta natureza pode emprestar à compreensão do real

papel dos pais e dos filhos em sociedade.

A guarda compartilhada tem como objetivo: Compreender o fenômeno da separação ou divórcio que diretamente atinge os filhos; Verificar os possíveis conflitos na

guarda dos filhos; Verificar com qual dos pais a criança gostaria de ficar, ou se com ambos, identificando-se o fenômeno da compartilhada.

O método utilizado será dedutivo, pois parte do geral até chegar ao particular.

O estudo será desenvolvido com a utilização de plano de pesquisa que irá orientar na identificação e seleção das fontes bibliográficas e documentais utilizadas,  livros,

revistas, Internet Estatuto da Criança e do Adolescente, para demonstrar de forma  eloqüente a possibilidade da guarda compartilhada  no direito brasileiro, suas conseqüências  e

vantagens, além de desmistificar os possíveis mitos que lhe são atribuídos  para a sua concessão.

De acordo com as pesquisas feitas no âmbito universitário, noventa por cento dos casos de guarda, no que diz respeito a separações conjugais, são concedidas às mães

(guarda unilateral), demonstrando que boa parte da sociedade não estava satisfeita com a citada realidade, fato determinante para as recentes mudanças na estrutura do instituto da

guarda.

Tendo, portanto, uma relevância social,  baseada em dados existentes, pois a pesquisa será baseada em dados presentes na situação em estudo e que o pesquisador fará

aparecer sem tentar manifestá-los por intervenção.

Considerado como ramo do direito civil, o direito de família está ligado a todos os cidadãos, sendo visto como a exteriorização de seus anseios frente à sociedade, no

qual as suas normas podem ser consideradas como um recorte da vida privada.

Portanto  para compreender como as  crianças  representam  esses  fenômenos  e acontecimentos  históricos,  sociais  ou  culturais,  como passarão  por eles,  vividos  na

indiferença ou em uma participação ativa.

Abordaremos a questão da Guarda Compartilhada,  tendo como enfoque o conceito, tipos de guarda que subdivide-se em guarda comum (guarda material e jurídica e a

guarda de fato);  guarda monoparental  exclusiva e única;  guarda aninhamento ou nidação; guarda alternada e a guarda compartilhada ou conjunta,  aplicabilidade,  vantagens,

desvantagens, os casos de guarda compartilhada nos Tribunais; guarda e proteção dos filhos na separação por mútuo consentimento, proteção à pessoa dos filhos na separação

litigiosa; guarda do filho; guarda compartilhada.

Finalmente, os itens que serão analisados tem como pretensão nos trazer uma idéia dos aspectos importantes, como os pressupostos, fundamentos legais, fundamentos

psicológicos, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), guarda compartilhada e o ordenamento jurídico brasileiro, Lei número 11.169/08 (Lei da Guarda Compartilhada) e a

dimensão principiológica da guarda compartilhada que se subdivide no princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da convivência familiar, no princípio da continuidade

das relações familiares, no princípio do melhor interesse da criança e no princípio da igualdade entre os cônjuges.

Por isso, o melhor será a guarda compartilhada, em que os pais com o devido tratamento psicológico tentam resolver seus conflitos de maneira sutil,  priorizando um

vínculo de amizade após a separação.

O mundo jurídico vive em constante evolução ,  portanto o ramo do direito familiar não poderia ser diferente, tendo o estudo em foco assumido uma posição bastante

adotada no direito comparado ou seja:  a possibilidade da concessão da guarda compartilhada ,  onde devemos lembrar que filhos são para sempre e os pais devem investir no

futuro deles da melhor maneira possível.

Mas é relativo pensar que a capacidade de se esgotar o assunto existe.  A matéria é polêmica,  rica em discordâncias,  repleta de conteúdo para profundas análises e

adaptações.

O Tema abordado é muito interessante,  pois toda família enfrenta crises em vários momentos.  As famílias podem ser calorosas,  amorosas e acolhedoras,  mas podem
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também ser irritantes e cruéis, portanto levando a resposta do objeto do estudo

2 – BREVE HISTÓRICO DA GUARDA COMPARTILHADA

Guarda compartilhada é um assunto bastante discutido no mundo inteiro,  com o acesso da mulher ao mercado de trabalho e as divisões mais equânimes das tarefas

educativas dos filhos ocorreram mudança na estrutura familiar.

È um instituto novo no Direito Brasileiro e tudo que é novo assusta e esbarra em resistências. Para melhor compreender a dificuldade que todos nós temos ao deparamos

com o novo, vejamos os versos de Caetano Veloso de sua música “ Sampa” citado: “ Afasto o que não conheço/ e quem vem de outro sonho feliz de cidade/ aprende depressa a

chamar-te realidade”.

Isso significa romper com as velhas e cômodas formulas estabelecidas,  em outras palavras a Guarda Compartilhada significa romper paradigmas e instalar uma nova

concepção para criança e educação de filhos de pais separados.

A Guarda compartilhada teve origem na Inglaterra na década de sessenta, este modelo foi aceito no Brasil,  expandiu-se para França, Canadá, Estados Unidos e ganhou

aplicação na Argentina e no Uruguai.

No século XX, foi mudada a prerrogativa do Parlamento inglês de que o pai deveria ser sempre o guardião dos filhos em caso de separação,  dando também à mãe a

possibilidade de guarda dos menores. Diante desta mudança, para diminuir qualquer tipo de injustiça tanto para o pai, quanto para a mãe, os Tribunais ingleses para o principio

de fracionamento do exercício parental,  fazendo valer a igualdade entre os genitores e a garantia do interesse do menor, sendo que a mãe ficou com a prerrogativa de cuidados

diários dos filhos e o pai de participar da vida cotidiana do menor.

A noção de guarda compartilhada ganhou presença na jurisprudência das províncias canadenses e da América do Norte.

Na França a Guarda compartilhada nasceu a partir do ano 1976 com o objetivo de minimizar a injustiça que o monopólio da guarda única provocava.

No direito canadense, a guarda compartilhada é determinada quando os pais escolhem por este modelo de guarda, neste caso os juízes orientam a melhor escolha para o

menor. Não havendo acordo entre os pais em razão da guarda, cumpre-se a decisão judicial.

A guarda compartilhada tem boa aceitação no direito americano, este modelo não é imposto aos pais, é feito por acordo e o pai tem que pagar a pensão alimentícia.

No direito argentino o modelo da guarda compartilhada adotado visa o melhor interesse do menor.

Através da Lei nº 84/95 que alterou ao artigo 1.906 do Código Civil de Portugal, deu garantia aos pais o comum exercício parental em relação à criação, educação e bem

estar dos filhos.

Na Alemanha desde 1982 é inconstitucional propor a guarda unilateral.  No direito alemão existe uma lei que estipula da guarda compartilhada visando o interesse do

menor.

Após esse parâmetro da guarda compartilhada com outros países, necessitamos destacar que no Brasil não foi muito diferente, apesar de ter sido de forma lenta, os juízes

optavam por esse tipo de guarda mesmo antes da vigência da Lei n° 11.698/08. Nos caminhos da promulgação da Lei,  foram surgindo projetos para mudança dos artigos do

Código  Civil de 2002, como os Projetos: nº 7.312/02; 6.315/02, 6.350/02 e o 7.313/02.

Com diversas  mudanças  e evoluções ocorridas  nos costumes dentro da sociedade brasileira nasceu o modelo de guarda compartilhada e nossa legislação também

priorizou o melhor interesse do menor, tendo a preocupação de buscar restabelecer o equilíbrio da relação dos pais e filhos visando à manutenção do convívio da criança com

ambos os pais para que não se perca o elo de carinho, amizade, confiança e responsabilidade fundamentais na vida tanto do filho como na de cada um de seus pais.

Portanto,  o legislador buscou uma mudança inovadora no ordenamento jurídico brasileiro para satisfazer as  alterações da realidade social  tendo como objetivo de

diminuir os efeitos que a separação traz aos pais e filhos.

Diante da análise dos parâmetros expostos, a guarda compartilhada é um modelo inovador e pode trazer benefícios a toda família. É uma forma de amenizar o desgaste

emocional do momento de crise e suas implicações no futuro.

3 –  CONCEITO

A guarda compartilhada é um sistema de responsabilização igualitária entre os pais em relação à vida dos filhos,  oportunizando que ambos decidam a respeito do

desenvolvimento da prole, mesmo em caso de ruptura da vida conjugal.  Esse tipo de guarda oportuniza o contato diário, havendo a continuidade do envolvimento emocional

dos filhos com os pais, afastando a impressão de abandono causado pela separação dos mesmos. Em relação ao conceito da guarda compartilhada, Grisard Filho (2000, p.155),

escreve: 

A guarda compartilhada atribui aos pais,  de forma igualitária,  a guarda jurídica, ou seja, a que define ambos os genitores como
titulares do mesmo dever de guardar seus filhos, permitindo a cada um deles conservar seus direitos e obrigações em relação a eles.
Neste contexto, os pais podem planejar como convém a guarda física (arranjos de acesso ou esquemas de visitas).
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Rosângela Paiva Epagnol (2003), em seu artigo Filhos da Mãe – Uma Reflexão à Guarda Compartilhada conceitua guarda compartilhada da seguinte forma:

A guarda compartilhada de filhos menores, é o instituto  que visa  participação  em nível de igualdade de genitores nas decisões que
se relacionam aos filhos,  até  que estes atinjam  a capacidade plena,  em  de ruptura da sociedade familiar,  sem detrimento,  ou
privilégio de nenhuma das partes.

Ou seja, com a guarda compartilhada mãe e pai passam ater as mesmas responsabilidades na participação diária da vida do filho, inclusive quanto às questões como a

escola em que o filho vai estudar ou cursos extra curriculares. A guarda compartilhada não quer dizer que o filho vai morar metade da semana na casa do pai e metade da semana

na casa da mãe,  vez que isto causaria enorme dano à criança que perderia o referencial de residência e rotina fundamentais para sua estabilidade emocional e formação de sua

personalidade.

A guarda compartilhada trouxe a solução para um problema antigo,  que é a visita do pai  ou mãe que não detinha a guarda.  Agora,  não há mais  necessidade de

regulamentação das visitas e o ponto principal que fará o sucesso da guarda compartilhada é o bom senso dos pais através de um diálogo franco e aberto sempre buscando o

melhor para o filho.

Por isso é necessário diferenciar os tipos de guarda para evitarem-se confusões na determinação daquela que parece mais adequada.

Guarda compartilhada é a guarda jurídica atribuída a ambos os genitores, nas palavras de Guizard Filho (2002, p. 79): “ […] é a situação em que fiquem como detentores

da guarda jurídica sobre o menor, os pais residentes em locais separados ”.

3.1 – Vantagens da guarda compartilhada

Quando falamos em família, principalmente quando relacionada a guarda do (s) filho (s) “ menores” oriundas de uma separação conjugal, tudo gira em torno do melhor

interesse das crianças e dos adolescentes. Dificilmente se pensa no bem estar dos pais, o que não acontece no modelo de guarda compartilhada, que privilegia pais e filho (s).

Sobre estas vantagens manifesta - se Grisard Filho (2002,  p.  169),  que em relação aos pais a guarda compartilhada oferece múltiplas vantagens.  Além de mantê-los

guardadores e lhes proporcionar a tomada de decisões conjuntas relativas ao destino dos filhos, compartilhando o trabalho e as responsabilidades, privilegiando a continuidade

das relações entre cada um deles e seus filhos,  minimiza o conflito parental,  diminui os sentimentos de culpa e frustração por não cuidar de seus filhos,  ajuda-os a atingir os

objetivos de trabalharem em prol dos melhores interesses morais e materiais da prole. Compartilhar o cuidado aos filhos significa conceder aos pais mais espaço para suas outras

atividades.

A guarda compartilhada procura evitar a ruptura dos laços afetivos dos pais em relação ao (s) filho (s), ela possibilita a participação de ambos os genitores na vida do (s)

filho (s), possibilitando que tanto o pai como a mãe tomem juntos as decisões referentes à criação e educação do (s) mesmo (s), desde a escolha da escola até a religião que o (s)

filho (s) irão seguir.

A guarda compartilhada apresenta muitas vantagens para pais e filhos e neste momento, apontaremos algumas destas vantagens em relação aos pais: proporciona uma

percepção mais realista das necessidades dos filhos; ressalta a estima perante os pais; favorece a qualidade da relação entre pais e filhos; favorece a divisão das responsabilidades

parentais; proporciona maior segurança para os pais e oferece oportunidades de crescimento; favorece a tomada de decisão comum e reduz os recursos aos tribunais. (PAIXÃO;

OLTRAMARI, 2005, p. 64-65)

Vantagens da guarda compartilhada para os filhos: propicia acesso a ambos os pais; reduz o sentimento de perda ou de abandono; diminui a pressão sobre a criança que

não terá escolher entre um e outro; será mais fácil falar “ tchau” para o pai ou mãe; elimina os conflitos de lealdade; garante a manutenção de relações e ligações com as duas

famílias e os avós  paternos e maternos; expõe aos filhos a especificidade de cada um dos pais; garante a permanência dos cuidados parentais.

Enunciamos algumas vantagens da guarda compartilhada para ambos os participantes, mas as vantagens não terminam por aqui. Percebe-se que todos saem beneficiados

com este novo modelo de responsabilidade parental. O vínculo existente continua o mesmo de quando pais e filho (s) residiam na mesma casa, não existe o direito de visitas

com horário determinado pelo juiz. Os pais podem conviver diariamente com o (s) filho (s), dando continuidade às responsabilidades parentais, principalmente, na divisão dos

alimentos.

Outra vantagem observada é que a guarda compartilhada não sobrecarrega apenas um dos genitores como acontece na guarda monoparental exclusiva e única, modalidade

na qual o cônjuge não guardião vai se distanciando cada vez mais da vida do (s) filho (s).

Os (s) filhos (s) passam a conviver num ambiente harmonioso, não fazendo o papel de “ pombo correio”, como geralmente acontece na guarda monoparental exclusiva e

única. Não há rancores entre os ex-cônjuges, e sim diálogo e cooperação, para privilegiar os interesses do (s) filho (s), ao mesmo tempo prevalecendo à igualdade entre homem e

mulher de estarem exercendo ativamente seu papel de pai e mãe.

3.2 – Desvantagens da guarda compartilhada

A guarda compartilhada apresenta-se como modelo ideal em vários momentos, não deve ser aplicada indistintamente. O caso concreto é que vai determinar qual a forma

de exercício a ser adotada.
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As  grandes  maiorias  dos  doutrinadores  são  favoráveis  à inserção  deste modelo  de guarda,  porém  os  que se posicionam  contrários  possuem  argumentos  bem

fundamentados, tais como torna - se comprovado que se revela uma negativa para a segurança biopsicossocial dos filhos, na medida em que eles acabam sendo usados no jogo do

interesse dos pais.

Sendo assim, o exercício conjunto não é aplicável quando um dos genitores apresentar um distúrbio,  ou vício,  que possa por em risco a vida do filho; neste caso,  a

guarda aplicável seria a única, deferida ao genitor que apresentar condições de criar o filho num ambiente saudável para seu crescimento e desenvolvimento.

O conflito constante dos pais é outro fator relevante, contra-indicado à concessão da guarda compartilhada, pois eles não cooperam entre si, sem possibilidade de diálogo,

que estão constantemente insatisfeitos; que agem individualmente e automaticamente se colocam contrários às opiniões do outro genitor. Aqui cabe a guarda única, deferindo-a

àquele que estiver mais disposto a dar amplo acesso ao filho.

Brandão, citado por Paixão e Oltramari (2005, p. 64-65), refere-se às conseqüências da aplicabilidade da guarda compartilhada em casos que não caibam sua inserção:

Nestes casos, as crianças ou adolescentes são usados como verdadeiros mísseis lançados para detonar, ainda mais, a auto-estima do
outro genitor, que não é mais visto pelo ex-cônjuge como pai ou mãe de seu filho e, por tudo isto, pessoa digna de respeito. O
outro genitor passa a ser inimigo de guerra, devendo ser derrotado custe o que custar, ainda que seja a infância inocente ou a saúde
emocional de seu filho.

Entretanto, verifica-se que o caso concreto é o determinante da correta aplicação da forma de exercício de guarda a ser escolhida, analisando-se as situações subjetivas de

cada família.

A guarda compartilhada também é alvo de insucessos,  sendo que,  com a separação,  quando não presentes o respeito mútuo e o bom senso,  o plano parental  fica

acompanhado de problemas adicionais, todavia, o que funciona bem para uma família, pode acarretar em problemas para outra, segundo Edward Teyber (1995, p. 119):

[…] a guarda compartilhada é uma abordagem nova e benéfica, que funciona bem para os pais cooperativos, e muitas vezes tem
êxito quando o diálogo entre os pais não é bom, mas eles são capazes de isolar os filhos de seus conflitos.              

No  entanto,  adverte:  “ Esse sistema tem  sido  freqüentemente adotado  de forma equivocada por  casais  amargos  e em  conflito,  e  nessas  condições  ele fracassa

redondamente”.  (TEYBER,1995, p.119)

Para famílias destroçadas o melhor é optar pela guarda única e deferi-la ao genitor menos contestador e mais disposto a dar ao outro o direito amplo de visitas.

Os diferentes planos da guarda compartilhada legal (responsabilidade conjunta pelas decisões relativas ao filho) e física (acordos de visitas), só terão sucesso se os pais

darem continuidade de relação sem exposição a lutas pelo poder.  Os tempos iguais (semana,  quinzena,  mês,  ano,  casa dividida) também oferecem desvantagens ante o maior

número de mudanças e menos uniformidade de vida cotidiana dos filhos.

Jorge Adolfo Mazzinghi (1981, p.  294),  considera que a guarda compartilhada, priva os filhos da necessária estabilidade, “ [...] ya que no tienen su hogar em ningún

lado al tenerlo em dos distintos”.

Para Segismundo Gontijo (1997, p. 563-564):

Prejudicial para os filhos é a guarda compartilhada entre os pais separados. Esta resulta em verdadeiras tragédias, [...] em que foi
praticada aquela heresia que transforma filhos em iôs-iôs, ora com a mãe apenas durante uma semana, ora com o pai noutra; ou,
com aquela nalguns dias da semana e com este nos demais.  Em todos os processos ressaltam os graves prejuízos dos menores
perdendo  o  referencial  de  lar,  sua  perplexidade  no  conflito  das orientações diferenciadas no  meio  materno  e  no  paterno,  a
desorganização  da  sua  vida  escolar  por  falta  de  sistematização  do  acompanhamento  dos  trabalhos  e  do  desenvolvimento
pedagógico, etc.

Sendo assim, litigou-se por mais de um ano sobre qual escola para o filho: se aquela onde a mãe o matriculou perto da sua casa, ou a escolhida pelo pai, próxima da

dele! Desta feita, o Desembargador Bady Cury decidiu que não é preciso ser psicólogo ou psicanalista para concluir que acordo envolvendo guarda compartilhada dos filhos não

foi feliz, pois eles ficariam confusos diante da duplicidade de autoridade a que estão submetidos quase que diariamente, o que não é recomendável.

Essa rancorosa crítica de Segismundo Gontijo (1997, p.  563-564) ao modelo de compartilhamento revela erro de percepção, sendo que, diante do exposto, o que este

autor esta a condenar,  com certeza é a guarda alternada,  modelo diverso desse tema,  e que transforma os filhos menores em io-iôs (semana com um,  semana com outro).  A

indiscriminação entre esses dois modelos (compartilhada e alternada) tem levado críticas na aplicação da guarda compartilhada.  Sendo assim resta condenada a própria guarda

comum, a que se exerce na família intacta, quando os filhos se submetem a autoridade do pai ou da mãe simultânea e diariamente.

O pressuposto da guarda compartilhada é de uma residência fixa (única e não alternada) do menor, que gera para ele a estabilidade que o Direito e a Psicologia desejam,

evitando grandes alterações em sua vida e rotina.

Estabelecida uma residência habitual, única, um centro de apoio, um ponto de referência (contínuo espacial), um lugar de cumprimento e obrigações do menor, que não

se altera quando passa um período com a mãe o outro com o pai (dependendo do arranjo escolhido), tal deslocamento não inibe a guarda compartilhada, já que não estabelece um

sistema rígido de residência alternada, pois continua única.
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O estudo de Judith S. Wallerstein (1991), revela que em alguns casos a guarda compartilhada reflete: Falta de disposição dos pais em assumir a responsabilidade pelas

crianças e constituir um compromisso;  Que as  crianças sob dupla custódia não afastam o medo do abandono;  Que a transição entre dois  lares  pode facilmente reforçar a

preocupação com a estabilidade e a confiabilidade de pessoas e lugares; Que pode prender as crianças a uma relação destrutiva com pai violento ou inadequado; Que expõe o filho

do divórcio a um impacto psicológico, potencial, mas devastador: se e quando um pai resolver sair da dupla custódia; Que a dupla custódia não minimiza o impacto negativo do

divórcio sobre as crianças durante os primeiros anos depois do divórcio,

Enfim, que não há provas que a dupla custódia seja o melhor para todas as famílias, ou, até mesmo, para a maioria deles.

Segundo Sérgio Eduardo Nick (1997, p. 137), a guarda compartilhada se:

Concentra na praticidade de tais arranjos quando  há conflito  continuado  entre os pais,  na exploração  da mulher  se a  guarda
compartilhada é usada como um meio para negociar menores valores de pensão alimentícia (Wetzman,1985), e na viabilidade da
guarda conjunta pra famílias de classe socioeconômica mais baixa (Richards e Goldenberg, 1985).

É do mesmo estudo de Ricardo Oppenhein e Suzana Szylowicki (s.a., p. 77-78), sempre da perspectiva dos pais e dos filhos:

PAIS: a)  Maiores custos (moradias aprimoradas); b)  Permanência no  mesmo  lugar  ou cidade,  onde vive o  grupo  familiar; c)
Constante adaptação, d) Necessidade de um emprego flexível.

FILHOS: a) Adaptação a duas moradias, b) Problemas práticos ou logísticos.

Quando os pais privilegiam a continuidade das suas relações com as crianças e as protegem de seus conflitos parentais,  há toda uma vantagem em atribuir efeitos

jurídicos à atitude de cooperação dos pais, entusiasmando a ambos a compartilhar direitos e responsabilidades na proteção e na educação dos filhos. É útil, então, reconhecem as

sentenças judiciais, promover a importância da relação paterno/ materna filial após o divórcio.

4 - PRESSUPOSTOS

Pressuposto da guarda é a ruptura conjugal. Somente a partir de uma perda é que se dá a mudança da situação familiar do menor. Perdas sempre são difíceis de serem

trabalhadas no plano psicológico e afetivo, por isso que nesse momento o melhor é o acordo dos pais em partilharem a guarda jurídica do filho, deixando claro que o que foi

rompido foi o laço conjugal e não o laço tutelar, entre pai e filho, entre mãe e filho.

Como reiterou Leite (1997), que a premissa sobre a qual se constrói esta guarda é que o desentendimento entre os pais não pode atingir o relacionamento com os filhos.

A família desunida permanece biparental, pois o que se pretende é manter o casal parental apesar do desaparecimento do casal conjugal, pois os cônjuges deixam de ser cônjuges,

mas não deixam de ser pais.

Conforme Leiria (2006),  o aumento em percentuais das separações,  dos divórcios e dos novos casamentos alterando o perfil  da família brasileira.  A emancipação da

mulher, sua inserção no mercado de trabalho, o tratamento igualitário no plano constitucional e a busca desta isonomia com os homens em todos os setores da sociedade tornam

urgentes, a reforma e alteração de partilhar, de dividir, as importantes e fundamentais obrigações de criar, educar, prover e manter a prole.

Neste final de milênio, a partir das últimas quatro décadas, o berço de idéias que se projetam para atender e promover os direitos fundamentais, dentre eles o cristal mais

delicado, mais frágil entre todas as criaturas, que é o ser humano enquanto desprovido de capacidade para se autodeterminar.

É na prioridade do bem-estar do menor, de sua proteção efetiva, em sua educação em termos totais, que reside à única esperança de que possamos alcançar a tão almejada

justiça social,  pois a separação dos pais pode marcar fundo a personalidade da criança e do adolescente,  capaz de transformá-los em neuróticos covardes,  em psicóticos,  em

obsessivos, por isso que a formação do ego ao longo da caminhada para a maturidade não está imune ao sofrimento, ao manejo com perdas,  para que o menor cresça com as

melhores possibilidades de se enquadrar na sociedade organizada, de poder se autodirigir,  de poder ter prazer no que faz, esta caminhada tem que ser protegida e trabalhada no

plano afetivo com que se faz o reconhecimento pelos pais.

Assim foi bem explicado por Almeida, citada por Santos (2001) que é na família que os infantis encontram a segurança necessária a seu desenvolvimento, e os adultos

encontram espaço privilegiado de viver seus afetos e também suas fragilidades dentro da fronteira do privado,  é lugar de busca de felicidade e proteção,  ela é estruturada do

indivíduo e das relações entre estes, para que é fundamental a diferenciação das funções e da hierarquia entre pais e filhos.

A complementaridade e a diferença são motivações essenciais na constituição de uma família e elementos de sua continuidade. O ponto fundamental é que o casal é o

centro da família e que as funções são complementares – de homem, mulher, de pai e de mãe, de filhos, de irmãos.

O direito diz que mesmo separados,  os genitores mantêm integra e plena sua autoridade parental que continua na titularidade de ambos os genitores,  é a guarda o

exercício  de fato  desse poder-dever,  que propicia o  efetivo  exercício  de cada uma das  suas  necessárias  funções,  a materna e a paterna,  essenciais  para a formação,  o

desenvolvimento e a criação dos filhos.

A grosso modo, cabe à função materna o desenvolvimento do psiquismo da criança, o seu mundo interno, e à função paterna o seu desenvolvimento enquanto cidadão,

no relacionamento com o mundo externo.
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4.1 – Fundamentos legais da guarda compartilhada

Tanto na Lei de Divórcio (Lei 6.515/77) quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente,  e com fundamento no artigo 227,  “ caput”,  que priorizam o bem-estar do

menor, não havia vedação expressa da guarda compartilhada antes da aprovação de sua lei, é o que se via da exegese feita antes do novo advento da nova ordem constitucional,

no sentido de que não sendo proibida, era permitida, e poderia ser em determinados casos à única capaz de atender o princípio constitucional.

Aliás, foi aprovada a Lei número 11.169/08 (Lei da Guarda Compartilhada), de autoria do ex Deputado do PT (Partido Trabalhista) de Minas Gerais, Tilden Santiago

O valor maior da obrigação familiar, como da sociedade e do Estado, é no sentido de promover, com absoluta prioridade o bem-estar da criança, assegurando-lhe os seus

direitos fundamentais, pois há a igualdade dos cônjuges e prioridades nos direitos da criança.

Nesse sentido diz o artigo 3º e 7º, que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes a pessoa humana, sendo que os mesmo possuem o

direito à proteção integral com condições dignas de existência;

A Lei 6.515/77, em seu artigo 9º,  dispõe: “  No caso de dissolução da sociedade conjugal pela separação judicial consensual (artigo 4º),

observar-se-á o que os cônjuges acordarem sobre a guarda dos filhos”.

A guarda compartilhada é viável, possível e legal.

O pátrio poder, hoje chamado poder familiar é compartilhado pelo pai e pela mãe, não se confundindo a estrutura deste com a guarda, mas é um fundamento analógico, já

que pode haver guarda compartilhada como instituto que também torna o detentor responsável pelo menor.

O vínculo da paternidade e da maternidade não se dissolve, não se apaga, não morre, não se derroga por nenhuma norma jurídica. Esse vínculo natural,  biológico ou

não, afetivo de constante caminhada nos meandros da vida em sociedade, não se rompe com a ruptura do casamento, dos laços conjugais.

A sociedade conjugal  acaba,  a relação pai-filho,  mãe-filho é eterna! Daí  que a guarda compartilhada,  enquanto entendida como guarda responsável  pelos  direitos

assegurados na Constituição, que, em síntese, são a da manutenção do menor, não se confunde com a guarda física, ou seja, com a convivência sob o mesmo teto, o cuidado

direto que, inclusive, muitas vezes, é diluído nas creches, nas pré-escolas, nas escolas, em terceiros que trabalham no lar dos pais.

Acentua Grisard Filho (2002, p.173) que a guarda não se define por si mesma, senão através dos elementos que asseguram. Conectada ao poder familiar,  através dos

artigos 384,  II do Código Civil e 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente,  com forte assento na idéia de posse,  conforme o artigo 33,  §1º do Estatuto da Criança e do

Adolescente, surge através dos artigos 231, IV e 379 a 383 do Código Civil, como um direito-dever natural e originário dos pais, que consiste na convivência com seus filhos,

previsto no artigo 384, II do Código Civil e é pressuposto que possibilita o exercício de todas as funções paternas, elencadas no artigo 384 do Código Civil.

Vale ressaltar que com a separação, a família não se dissolve, mas transforma-se. Cessa o vínculo e a relação da conjugalidade, aflorando a relação de parentalidade que

vai ser exercida e compartilhada entre genitores e filhos,  através do exercício da autoridade parental que se efetiva e imediatiza através da guarda,  com a recomendação de seu

partilhamento entre os genitores.

4.2 – Fundamentos psicológicos da guarda compartilhada

Os aspectos referentes ao bem-estar do menor devem ser valorizados, para que a definição da guarda não seja mais um processo traumático à criança.

A separação dos genitores ao mesmo tempo em que acaba com o conflito parental,  gerando um fator positivo, ocasiona uma série de perdas aos filhos, afetando-os de

forma negativa, pois a disponibilidade de relacionamento com o pai ou a mãe que não detém a guarda fica diminuída, desta forma, surge o exercício compartilhado, justamente

para tentar amenizar tais perdas, beneficiando a criança na medida em que ambos os pais estão envolvidos em sua criação e educação. Esse modelo diminui o tempo de ausência

dos pais, uma vez que independe do sistema de visitas.

Gobbi, citada por paixão e Oltramari (2005, p. 60), expõe em seu estudo que:

Pensar que a guarda compartilhada deva ficar somente com um dos cônjuges, para que a criança não perca o referencial do lar, é
um equívoco. O referencial a não ser perdido é o dos pais. A criança filha de pais separados vai adaptar-se à nova vida, criará o
vínculo  com  duas  casas.  O  grau de  intimidade  da  criança  com  os  pais  garantir-lhe-á  segurança  e  permitirá  que  ela  tenha
experiências para além da extensão do lar.

Diante disso, após a separação, a criança deve ter seu espaço tanto na vida quanto na residência de seus genitores, desta forma não será um visitante e sim terá seu espaço

preservado, pois o vínculo principal a ser mantido é com o pai e com a mãe, e não com o domicílio ou imóvel.

O menor não pode ser privado da presença de um dos pais,  pelo fato deste não estar mais unido conjugalmente com o outro genitor.  Não pode deixar de analisar a

relação de afeto entre os genitores e os filhos, pois a afetividade é elemento essencial e marcante da união familiar.

É de grande valia o envolvimento dos pais na criação e educação dos filhos, contudo, a guarda compartilhada apresenta-se como modelo adequado, uma vez que permite

que a relação afetiva entre pais e filhos não se destitua por falta de contato.
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De tal modo, refere-se Oliveira (1998) como fator preponderante para a decisão da guarda que a família que tem fim com a separação judicial ou com o divórcio pode ter sido

extinta quanto ao relacionamento entre os cônjuges. Porém os laços afetivos que ligam os separados ou divorciados a seus filhos mantêm-se íntegros e muito consistentes.  A

afetividade que tem fim com o fracasso do relacionamento não pode ser esquecida quanto aos filhos.

5 – A DIMENSÃO PRINCIPIOLÓGICA DA GUARDA COMPARTILHADA

O novo direito de família está todo pautado em bases principiológicas; por conseguinte, o instituto da guarda também o é.

Dessa maneira há duas hipóteses: a plena dissonância do modelo da guarda exclusiva com a natureza principiológica dominante e, justamente, em razão desta dimensão

principiológica, a presunção legal da guarda compartilhada, modelo que vem se revelando mais apropriado para resolver os conflitos entre os genitores no tocante a guarda dos

filhos menores e para a realização dos princípios aplicáveis.

Para ratificar o argumento que a presunção legal  da guarda compartilhada encontra fundamento nos  princípios  constitucionais,  informadores  do direito de família,

enumeramos os seguintes: o macroprincípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da convivência familiar, o princípio da continuidade das relações familiares, o princípio

do melhor interesse da criança e princípio da igualdade entre os cônjuges.

Na guarda compartilhada, as crianças têm condições de realizarem uma adaptação rápida que não dá lugar a nenhum dano psíquico, sendo que o contato freqüente com

ambos os pais trará os seguintes benefícios: Diminuição de estresse e maior produção (escola, trabalho, etc.); Melhoria na qualidade de vida; Menor custo num processo judicial.

Com um saber estabelecido, evitar-se-ia uma quantidade grande de perícias e diminuir-se-ia a morosidade do processo; Diminuição da gravidez na adolescência; Diminuição do

suicídio em crianças e adolescentes;  Diminuição do uso de drogas entre crianças e adolescentes;  Diminuição da evasão escolar;  Diminuição de problemas emocionais  ou

comportamentais; Diminuição de prisões de menores (SILVA, 2002).

Evandro Luis Silva (2002), procura também apontar que ao contrário que a maioria pensa, a criança tem capacidade desde muito cedo para se relacionar com o mundo

externo.

Segundo Melanie Klein (apud SILVA, 2002) - psicanalista pioneira no tratamento de crianças e cujas teorias, juntamente com as de Freud, servem de base para todo um

campo, o psicanalítico, na compreensão da mente e na análise, a criança de um ano de idade já pode e deve afastar-se do lar, ter outras relações, freqüentar jardins de infância, criar

outros vínculos. Já possui condições internas para isso.

É possível e importante afastar-se da mãe, pois é assim que a criança consegue saber internamente que as situações boas e ruins desaparecem e voltam: pernoitar em outra

casa, ficar todo o dia numa escolinha etc.

Na mesma linha de raciocínio segue a psicanalista Arminda Aberastury (2002, p. 81), que faz o seguinte comentário:

Já  na  Segunda  metade  do  primeiro  ano,  a  criança  precisa  explorar  o  mundo  e,  além  disto,  distanciar-se  da  mãe.  Esse
distanciamento  é  essencial  para  que  a  criança  possa  experimentar  o  estranho,  desenvolver  os seus mecanismos de  defesas e
enfrentar os conflitos inerentes às fases do desenvolvimento.

Segundo Freud (apud SILVA, 2002), o movimento da criança para além do lar e em direção ao mundo exterior vai propiciar ao ego desenvolver meios adequados para

fazer frente às ansiedades atinentes àquele momento e modificá-las.

Freud considera que a partir de um ano de idade as crianças começam a entender que as pessoas vão e voltam; que os pais saem para trabalhar e depois retornam; que elas

vão à escola e depois voltam para casa etc. Trata-se de situações essenciais para o bom desenvolvimento das crianças. Ou seja, vão-se adaptando diante das exigências do seu

meio.

Por conseguinte, não podemos evitar as frustrações da criança, pois estas são inevitáveis e as ajudam a enfrentar os seus sentimentos, porquanto a própria experiência de

que a frustração é superável pode fortalecer o ego, e faz parte da atividade do pesar que serve de apoio à criança no seu esforço para eliminar a depressão.

Arminda Aberastury (apud SILVA, 2002), afirma a importância do fato de o bebê ou de a criança pequena ir se acostumando com as necessidades dos pais. "A vida de

uma criança não pode anular a dos pais". Se os seus pais agora terão casas separadas, também os filhos, conseqüentemente, terão duas casas, pois não é por causa da separação

que se deixou de ser pai ou mãe. Por ser inevitável que cada um tenha uma casa, temos de permitir que a criança se adapte a essa nova situação, podendo o filho visitar o pai ou

mão quando lhe convier.

6 – O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

O princípio da dignidade da pessoa humana está contido no artigo 1º, III da CF/88, visa salvaguardar a pessoa humana sob todos os aspectos.

Devido ao princípio da dignidade da pessoa humana, o filho objeto de direito alça-se à condição de sujeito de direito e assim presenciamos uma mudança positiva no

conteúdo do poder familiar.

Por causa deste princípio a família transformou-se em sociedade democrática,  ou seja,  o que se visa atualmente é a realização da personalidade de seus membros; a

despatrimonialização das relações entre os consortes e entre os pais e filhos e a desvinculação entre a proteção conferida aos filhos e a espécie de relação existente entre os
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genitores.

Essa “ democratização” da família é demonstrada pelos artigos 226, § 5º da CF/88, artigos 16, 28, § 1º, artigo 111, inciso V, artigo 161, § 2º e artigo 168 do ECA e por

fim o artigo 1.566 do CC/02, que assegura a dignidade da pessoa humana.

7 –  O PRINCÍPIO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR

Esse princípio detém natureza constitucional e, perante o Estatuto da Criança e do Adolescente, integra o rol dos chamados direitos fundamentais.

Vale ressaltar, que na seara internacional, há muito tempo esse princípio já integra a pauta, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos da Criança e do preâmbulo

da Convenção sobre os Direitos da Criança, ambas incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro.

Como se sabe, a família é o “lócus”  privilegiado para o desenvolvimento e a realização plena de todos os seus membros. Nesses termos, o princípio da convivência

familiar é um corolário lógico do sentido de família e,  por conseguinte,  é direito fundamental da criança crescer e se desenvolver na companhia dos pais.  Qualquer hipótese

diferente dessa orientação denota excepcionalidade.

8 – O PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DAS RELAÇÕES FAMILIARES

Esse princípio tem como fundamento jurídico à consolidação do elo que se perpetua entre pais e filhos e, portanto, está para além da relação jurídica dos genitores. Os

exercícios do poder familiares não são inerentes à convivência dos cônjuges ou companheiros.  O munus inerente aos pais,  em relação aos filhos,  detém uma natureza tão

complexa e peculiar que permeia todas as etapas do desenvolvimento dos filhos.

Oliveira e Muniz, citado por Albuquer que (2005, p.25-26), utilizaram a seguinte designação, a saber, o estado de família:

O estado de família reclama a idéia de posição  jurídica destinada a durar,  reconhecida à pessoa na sua qualidade de membro da
família. São posições jurídicas complexas e duradouras que revelam para o efeito de atribuição de direitos e deveres à pessoa [...].

O estado de família é indisponível. A constituição ou modificação pode depender da vontade dos interessados, mas o estado como
tal é indisponível, o que é uma exigência do regime de segurança e clareza a que a lei o subordina.

O sentido desse princípio encontra fundamento no afeto,  na ética e no respeito entre os membros de uma família,  de tal  sorte que esses elementos não podem ser

considerados apenas na constância da família; pelo contrário, devem ser sublimados, exatamente nos momentos mais adversos das relações. A preservação desses elementos é que

é o cerne da unidade familiar.

Repita-se: importa em elo perpétuo que não coincide com a convivência,  tampouco com a ruptura dos genitores,  ou seja,  independentemente da relação jurídica dos

genitores.

9 – O PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA

O Papa João Paulo II (2008),  declarou em sua exortação apostólica – “ FAMILIARIS CONSORTIO”,  que "na família,  comunidade de pessoas,  deve reservar-se uma

especialíssima atenção à criança, desenvolvendo uma estima profunda pela dignidade pessoal como também um grande respeito e um generoso serviço pelos seus direitos."

O princípio do melhor interesse da criança também integra o escol internacional. No ordenamento jurídico brasileiro, detém dignidade constitucional (conforme o artigo

227-alhures citado) e é reproduzido na íntegra no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Compreende-se assim, que a adoção do princípio “ da proteção integral veio

afirmar o princípio do melhor interesse da criança”.

Conforme o seu fundamento, segundo o princípio em comento, há uma inversão no foco, quer dizer, os principais interessados no melhor do exercício do poder familiar

são os filhos, e não os pais.

De acordo com a sede da codificação civil, o princípio do melhor interesse da criança também foi contemplado, a exemplo dos seguintes artigos: 1574, parágrafo único, e

1586.

Por  conseguinte,  verifica-se  a  densificação  de  um  outro  princípio  que  está  subjacente  ao  princípio  do  melhor  interesse,  que  é  o  princípio  da  afetividade

(ALBUQUERQUE, 2005, p. 25 – 26).

10 – O PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS CÔNJUGES

Esse princípio constitui uma quebra total de paradigmas entre o modelo patriarcal e hierarquizado, cuja configuração revelava a desigualdade entre os cônjuges e a nova

moldura jurídica da família, lastreada em bases principiológicas, em particular na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges.

O fato de ambos os cônjuges apresentar-se no mesmo plano de igualdade faz com que seja possível extrair algumas repercussões jurídicas em alguns postulados: na

hipótese de separação dos pais,  a idéia recorrente era a de que a mãe apresentava melhores condições para ficar com a guarda do filho menor,  enquanto ao homem restava

contentar-se com a posição de provedor econômico e detentor do direito de visita, ou seja, a cultura do arranjo jurídico da guarda exclusiva. Essa lógica era compatível com um
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contexto no qual a mulher encontra-se adstrita à órbita doméstica.  Quando a mulher lançou-se no mercado de trabalho,  em igualdade de condições com o homem, algumas

tarefas, até então eminentemente femininas, passam a ser exercidas pelos dois, inclusive as atribuições domésticas.

Por um lado,  essa evolução demarca um espírito de cooperação entre os cônjuges,  por outro lado revela que a criação/educação de uma criança não é exclusivamente

ínsita à natureza feminina. Nesse cenário de igualdade, o pai apresenta as mesmas condições para continuar o exercício do poder familiar.

Ora, se ambos os cônjuges são iguais e durante a convivência exerciam o poder familiar conjuntamente, por que, na hipótese de dissolução do vínculo conjugal, aquele

exercício precisa ser praticado de modo separado ou exclusivo?

Por essas razões é que o modelo da guarda exclusiva revela-se incompatível com as vicissitudes por que passa a família. Se o princípio norteador é o melhor interesse da

criança, como justificar, para o principal interessado, que, em razão da dissolução do vínculo jurídico dos pais, ele será obrigado a aceitar que, a partir daquele momento, passará

a viver apenas com um e ser visitado pelo outro?

Percebe-se uma plêiade principiológica, ou seja, há vários princípios subjacentes ao princípio do melhor interesse da criança, o que mais uma vez ratifica a tese de que

somente o modelo da guarda compartilhada está em consonância com o novo formato familiar.

11 – CONCLUSÃO                    

Homens e mulheres tiveram suas funções modificadas ao longo do tempo, com a inserção da mulher no mercado de trabalho e do homem mais participativo no cotidiano

familiar a vida moderna jogou os dois numa mesma luta, dando igualdade de direitos e deveres aos mesmos.

Os homens têm conquistado cada vez mais espaços legítimos na família e na educação dos filhos, tendo uma maior consciência de que a sua realização, como pessoa e

como homem, passa necessariamente pela sua realização como pai.

Esses pais são capazes de perceber que a separação é apenas da esposa e não dos filhos e nada mais justo que eles possam lutar pelo direito de participar ativamente da

vida dos filhos depois do casamento. Afinal, pode existir ex-esposa ou ex-marido, mas não existem ex-filhos.

A partir do momento em que a essência do problema dos pais separados consiste em ter maior participação na vida dos filhos o tema guarda Compartilhada ganhou

espaço na sociedade

Podemos perceber que a Guarda Compartilhada em outros paises é aplicada com sucesso e em grande escala, no Brasil também vem tendo grande avanço na estrutura

familiar com a aplicação desse modelo de guarda,  favorecendo ao menor uma maior convivência com ambos os pais e assegurando sua integridade,  portanto só deverá ser

instituída se for a que mais se ajuste ao caso concreto.

A guarda compartilhada é um modelo inovador e pode trazer benefícios a toda família.  È uma maneira de amenizar o desgaste emocional do momento da crise e suas

implicações no futuro.

Sabe-se que muitas vezes os relacionamentos acabam e, como todo final de união, gera dores,  ressentimentos e mágoas para ambos os lados.  Os filhos gerados dessa

união são os que mais são afetados com a separação dos pais, pois de uma hora para outra passam a não ter mais a convivência com ambos os pais diariamente, e a presença do

genitor que não detém a guarda do menor passa a ser com hora e dia marcados por uma decisão judicial.

Se o período da separação foi conturbado, gerando nas crianças um sentimento de perda e de abandono, a guarda compartilhada poderá reacender os traumas vividos, pois

se apresenta como modelo recomendável.

É necessário que haja um estreito vínculo de amor e afeto entre pai/mãe e filho para que este possa ter um bom desenvolvimento. Esse vínculo de afeto é construído no

dia-a-dia do menor, nas demonstrações de cuidado do genitor, na paciência, orgulho e admiração do genitor para com o filho, pois presença constante do pai e da mãe é muito

importante para a criança.

No entanto, é importante que os homens não vejam a guarda compartilhada apenas como um capricho e que, tanto o pai como a mãe deixem de usar a guarda dos filhos

como uma arma para atingir ou manipular o ex-cônjuge, como é comum acontecer. É claro que a separação deixa muitas mágoas, mas a criança não tem culpa e não pode ser

prejudicada em razão disso. A felicidade e o bem estar dela devem vir sempre em primeiríssimo lugar.

Com a unidade familiar preservado no modelo compartilhado encontra-se um fundamento no afeto e no respeito entre os membros da família. Elementos estes que não

podem ser considerados apenas na constância da família; pelo contrário, devem estar presentes nos momentos difíceis das relações.

No referido modelo ambos os genitores exercem a guarda jurídica, e, como trata - se de um arranjo no quais os pais têm o poder conjunto de decisão, podem definir qual

o melhor arranjo de guarda física de sua prole.  Porém,  a questão de alternância de lares  do menor não faz parte de seu conceito,  e sim como um resultado do modelo

compartilhado.

Aos que se posicionam contrários ao modelo compartilhado, constatou-se que a base do seu entendimento quanto à questão da alternância de residências, justifica-se que

a criança perde o referencial do lar. Todavia, o referencial a não ser perdido é o da família, que constitui - se de pai, mãe, irmãos, avôs, avós, tios, tias, primos, enfim, é o da

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6913



afetividade que envolve a relação parental e não do espaço físico.

A essência da guarda compartilhada está refletida na palavra cooperação, o caráter conjunto do ato da concepção dá aos filhos o direito de ter pai e mãe.

A guarda compartilhada encontra subsídios na Constituição Federal, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei do divórcio e ainda com as inovações

trazidas com a lei da guarda compartilhada, lei número 11.169/08 que alterou e inseriu de forma expressa nos artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil esse novo instituto.

Conclui-se o presente trabalho acreditando que a guarda compartilhada, enquanto forma de assegurar o melhor interesse da criança e a isonomia de direitos dos genitores,

apresenta-se como solução adequada.

Entretanto,  o compartilhamento não deve ser uma regra aplicada indistintamente a todos os casos,  pois é necessária a correta identificação da singularidade de cada

família. O melhor arranjo de responsabilidade parental é aquele que atende às necessidades do caso em questão.

Tem que difundir - se o modelo, com seu correto entendimento; e sua aplicação é tarefa dos operadores do Direito em parceria com profissionais das demais áreas do

conhecimento humano, que se dedicam ao tema das relações sociais.

Assim, é que os casais deixam de ser esposo e esposa, mas os filhos continuam sendo filhos “ ad eternum”,  se marido e mulher tem que se separar que o façam; mas

sem separar o papai e a mamãe das crianças filhas desse casamento.

O trabalho apresentado elaborou a questão da guarda compartilhada sob o enfoque jurídico, como forma de fazer valer os direitos advindos da legislação pátria.

O tema em comento tem como sujeito de direito, o menor que é titular do direito a manter uma adequada comunicação com ambos os pais, de ter companhia de seus

genitores,  direito de ter amor,  carinho,  compreensão de um pai  ou uma mãe ausente,  direito de gozar da presença decisiva do pai  e da mãe,  garantindo uma adequada

comunicação entre pais e filhos é cumprir o propósito constitucional de proteção da família, surgida ou não do casamento.

Os pais são,  em regra,  solidariamente responsáveis pelos atos praticados por seus filhos menores,  enquanto convivam,  pois na constância do casamento tem uma

presunção “ juris tantum” de responsabilidade, que se relaciona com o poder familiar, que dá ao pai ou à mãe o direito e dever de velar por seus filhos e preserva-lhes as faltas,

seja pela vigilância que exercem, seja pela educação intelectual e moral que estão incumbidos de lhes dar.

Portanto,  na medida em que a sociedade e os juízes aceitam que em casos de ruptura ambos os  pais  estão a “ priori”  habilitados à criação dos filhos,  a guarda

compartilhada estimulará um melhor vínculo entre os componentes das famílias transformadas, aumentando a responsabilidade parental.
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DOIS PAIS E UMA MÃE: PREVALÊNCIA DA FILIAÇÃO BIOLÓGICA OU DA
SOCIOAFETIVA?

TWO FATHERS AND ONE MOTHER: PREVALENCE OF BIOLOGICAL OR SOCIOAFFECTIVE
AFFILIATION?

Renata Souto Perdigão Granha
Roberta Lemos Lussac

RESUMO
A emergência de novos arranjos familiares dentro de um contexto constitucional de valorização da
dignidade da pessoa humana conduz a comunidade jurídica brasileira a repensar posicionamentos
retrógrados a fim de se alinhar o Direito às realidades sociais, eis que a família tradicional cede lugar ao
grupo familiar sustentado tão-somente pela afetividade.
Casos que antes eram deixados à margem do Direito, hoje invocam a tutela jurídica de acordo com a
realidade mutante, na medida em que se modificam valores e conceitos, visto que não há espaço no
ordenamento jurídico para se alegar a lacuna da lei.
Desta forma, o presente trabalho sustenta o afeto como conteúdo do princípio da dignidade da pessoa
humana e, em nome deste, defende o registro de nascimento de um filho em nome de dois pais, como forma
de harmonizar a paternidade biológica com a socioafetiva e humanizar as relações jurídicas decorrentes das
novas configurações familiares.

PALAVRAS-CHAVES: FAMÍLIA; AFETO; PATERNIDADE BIOLÓGICA; PATERNIDADE
SOCIOAFETIVA.

ABSTRACT
The emergence of new family arrangements within a constitutional context of valuing human dignity leads
the Brazilian legal community to rethink backward positions in order to align Law with social realities,
since traditional family gives way to the family sustained only by affection.
Cases that used to be left outside the Law, nowadays invoke legal protection according to the changing
reality, in which values and concepts are changing, since there is no space in the legal system to claim the
gap in the law.
Thus, this paper supports affection as content of principle of human dignity and on its behalf, stands up for
birth registration in the name of two parents, as a way of harmonizing the biological fatherhood with the
socioaffective one and humanizing the legal relations arising from the new family configurations.

KEYWORDS: FAMILY; AFFECTION; BIOLOGICAL FATHERHOOD; SOCIOAFFECTIVE
FATHERHOOD.

Introdução
 
A família, talvez mais do que qualquer outro instituto jurídico brasileiro, foi objeto

de uma verdadeira revolução copernicana na nova ordem constitucional de 1988. Isso ocorreu
porque não era mais cabível ignorar a emergência de um novo conceito de família. Assim,
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observa-se o clamor implícito e explícito das relações humanas na busca do equilíbrio entre a
formalidade da lei e a valorização dos sentimentos humanos. A presença de um vínculo
afetivo que enlaça vidas já é bastante para se reconhecer a existência de uma família, com
todos os encargos, direitos, obrigações e prerrogativas inerentes ao Direito de Família.
 

1. A  mudança de paradigma no direito de família
 
Não há como compreender a presença do afeto no núcleo familiar sem tecer algumas

palavras sobre o histórico deste instituto no contexto social e jurídico brasileiros. Os
portugueses, descobridores da terrae brasilis,  sujeitavam a família, que se formava em solo
brasileiro, às suas regras não apenas jurídicas, mas também religiosas e sociais. Portugal, país
com forte ligação com o catolicismo, tendo inclusive sido já chamado de Estado Eclesiástico,
inseriu todas as suas tradições no cotidiano brasileiro, especialmente no que diz respeito aos
costumes e dogmas familiares[1]. Realidades experimentadas atualmente, tais como divórcios
e uniões homoafetivas, eram inconcebíveis à época.

Maria Berenice Dias[2] explica que
para o cristianismo, as únicas relações afetivas aceitáveis são as
decorrentes do casamento entre um homem e uma mulher,
configurações com nítido interesse na procriação. Essa
conservadora cultura do início do século passado de larga
influência no Estado influiu no legislador, em 1916, a
reconhecer juridicidade apenas ao matrimônio, como uma
verdadeira instituição, gerador de um vínculo indissolúvel.
Identificava-se, assim, o conceito de família como a relação
decorrente do casamento.

 
A Lei de Divórcio, que data de 1977, constituiu um avanço no que respeita à

legislação familiar. No entanto, ainda rejeitava-se a possibilidade de se extraírem
consequências jurídicas de qualquer vínculo afetivo que não estivesse legitimado pelo véu
matrimonial. A despeito da rejeição legal às relações extramatrimonais, estas nunca deixaram
de existir. Assim, quando do seu término, os envolvidos buscavam a proteção do Poder
Judiciário, o qual se via forçado a forjar alternativas para evitar arbitrariedades. Nessa
esteira, por exemplo, foi cunhado, jurisprudencialmente, o termo “companheira”, como forma
de reconhecer direitos ignorados pela lei[3].

O artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil determina que “quando a lei for
omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de
direito”. Sabe-se, portanto, que mesmo diante do silêncio da lei, o juiz não pode se esquivar
ao julgamento no que tange à regulamentação dos grupos familiares extramatrimoniais. Por
conta disso, em épocas remotas, quando estas relações chegavam ao fim, e havia patrimônio a
ser partilhado, costumava-se aplicar, por analogia, o direito comercial, face à aparência de
uma sociedade de fato entre os conviventes. E diante da inexistência de patrimônio, optava-se
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pela configuração de uma relação laboral, dando azo ao pagamento de indenização por
serviços prestados[4].

Assim, até o ano de 1988, apenas as uniões constituídas pelo matrimônio eram
admitidas como família e recebiam proteção especial do Estado. O Código Civil de 1916
declarava em seu artigo 229 que “criando a família legítima, o casamento legitima os filhos
comuns, antes dele nascidos ou concebidos”. Família legítima, como se sabe, era aquela
decorrente do casamento formal entre um homem e uma mulher.

Felizmente, o modelo patriarcal de família tem sofrido duros golpes. Com o
movimento feminista, as mulheres conquistaram a liberdade sexual e passaram de objetos de
prazer, a sujeitas de desejos. Além disso, deixaram de ser reféns da gravidez, desobrigaram-
se do mito da virgindade e adquiriram direitos básicos, tais como escolher seus parceiros, pôr
fim a um casamento infeliz, constituir uniões independentemente do matrimônio [5]. Não se
pode olvidar que houve, também, uma considerável diminuição do número de componentes da
família e uma mutação dos papéis e funções que cada um exerce dentro do âmbito familiar,
desafiando a possibilidade de um conceito e configuração únicos para este instituto[6].

O Direito, como reflexo das realidades sociais, teve de se adaptar ao novo cenário
que surgia. Desta forma, a Constituição Federal de 1988 reconheceu juridicidade ao afeto, ao
declarar como família a união estável, isto é, a união de duas pessoas constituída apenas pela afetividade, e
não pela oficialidade[7], e também a família monoparental[8]. 

O Direito de Família deve, portanto, ser objeto de uma releitura a partir de uma
interdisciplinariedade, incluindo-se, para a sua compreensão, valores psicológicos, sociais e
culturais, a fim de que a dignidade da pessoa humana, valor e bem supremos da natureza
humana, encontre-se abrigada, uma vez que o alargamento do conceito de família para além
do matrimônio permitiu o reconhecimento de outras entidades familiares que, outrora, não
encontravam respaldo na legislação brasileira.

Na constante redefinição das formas de existência e de relacionamentos
intersubjetivos, os direitos individuais cedem espaço para a “criação de um novo direito
relacional, que permita todo tipo possível de relações, em vez de impedi-las ou bloqueá-las
(...)”.[9] Diante disso, o surgimento de novas configurações familiares, independentemente de
laços consangüíneos, destaca-se dentro da sociedade brasileira, como demonstração não
apenas de afeto, mas especialmente como exercício de fraternidade.

Nesse contexto, Joel Birman[10] defende que "a fraternidade não se restringe ao
campo da família, mas ultrapassa essa em muito. Tampouco se confina a laços de sangue.
Longe disso. Estes podem ser definitivamente a condição de possibilidade de uma história, ou
não.”

 
2. O princípio da afetividade e a Constituição Federal
 
A República Federativa do Brasil, por ser um Estado Constitucional alicerçado no Princípio da

Supremacia da Constituição, exige que os institutos privados do Direito de Família sejam analisados e
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interpretados sob o prisma da Lei Maior de 1988, fato que direciona, irremediavelmente, a comunidade
jurídica brasileira ao Direito Civil Constitucional.

O Direito Civil Constitucional não se limita ao estudo dos institutos privados que encontram
previsão na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Mais do que isso, o objetivo precípuo
dessa nova abordagem jurídico-hermenêutica reside em analisar a Constituição em contraposição ao Código
Civil, e vice-versa[11].

Neste contexto, a Constituição da República quebrou paradigmas e emprestou juridicidade aos
laços de afeto, admitindo a concepção plural de família. Constata-se, portanto, que é assegurada a liberdade
de planejamento familiar. A autonomia reprodutiva dos genitores limita-se aos valores de índole
constitucional como a paternidade responsável e a dignidade da pessoa.

Uma das principais características do Direito Constitucional contemporâneo é a importância
central atribuída aos princípios, por meio do reconhecimento não apenas do seu conteúdo axiológico, mas
principalmente da sua força normativa[12]. Nesta esteira, Paulo Bonavides esclarece que as Constituições
promulgadas no século XX “acentuam a hegemonia axiológica dos princípios, convertidos em pedestal
normativo sobre o qual se assenta todo o edifício jurídico dos novos sistemas constitucionais.” [13]

Considerando que “os princípios constitucionais encarnam juridicamente os ideais de justiça de
uma comunidade” [14] e que, portanto, apresentam jusfundamentalidade no seu conteúdo, estes devem ser
considerados pelos indivíduos em suas relações particulares.

Para que esse contento seja alcançado, é preciso lançar mão da teoria da eficácia direta e imediata
dos direitos fundamentais na esfera privada[15]. Inicialmente, a teoria da eficácia direta dos direitos
fundamentais nas relações privadas foi sustentada por Hans Carl Nipperdey na Alemanha, a partir da década
de 50. De acordo com a sua compreensão, não obstante alguns direitos fundamentais previstos na
Constituição Alemã sejam dirigidos somente ao Estado, outros, pela sua própria essência, estão aptos a
surtir efeitos erga omnes nas relações privadas, independentemente de qualquer intermediação
legislativa[16].

Nesta ordem de ideias, reconhece-se aos princípios constitucionais um novo papel na realidade
pós-positivista: sua aplicação nas relações particulares. Ademais, com o Código Civil de 2002, os
princípios ganham relevância fundamental, uma vez que a atual codificação utiliza tais regramentos como
linhas mestras do Direito Privado[17].

De todos os princípios constitucionais, aquele que mais se amolda ao Direito de Família é o
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, considerado princípio máximo, ou superprincípio, ou macro
princípio, ou princípio dos princípios. Diante deste regramento inexorável de proteção da pessoa humana é
que se fala, na atualidade, em personalização, repersonalização e despatrimonialização do Direito Privado,
ou seja, ao mesmo tempo em que o patrimônio perde importância, a pessoa humana é supervalorizada[18]. 
Não há dúvida de que a Constituição brasileira não faz referência à aplicação dos direitos fundamentais nas
relações privadas. Mas, este silêncio - que não é eloqüente – deve ser preenchido por meio da aplicação da
dignidade da pessoa humana[19].

A despeito da complexidade que envolve a conceituação de dignidade da pessoa humana, Ingo
Sarlet[20] a entende como

a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que
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o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e
da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além
de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais
seres humanos.

 
Largamente, a dignidade da pessoa humana vem sendo aplicada ao Direito de Família. A

jurisprudência pátria condenou, mais de uma vez, pais a pagarem indenização aos filhos por abandono
afetivo, clara demonstração de violação à dignidade da pessoa humana. O julgado mais conhecido é do
extinto Tribunal de Alçada Civil de Minas Gerais:

 
INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – RELAÇÃO
PATERNO-FILIAL – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA – PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE. A
dor sofrida pelo filho, em virtude do abandono paterno,
que o privou do direito à convivência, ao amparo afetivo,
moral e psíquico, deve ser indenizável, com fulcro no
princípio da dignidade da pessoa humana” (Tribunal de
Alçada de Minas Gerais, 7ª Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível 408.555-5. Decisão de 01/04/2004.
Relator Unias Silva, v.u.).

 
Infelizmente, a decisão foi posteriormente reformada pelo Superior Tribunal de

Justiça, que afastou a condenação por danos morais. No entanto, serviu para afirmar que o
afeto é a concretização da dignidade da pessoa humana no âmbito das relações familiares.

No que diz respeito às relações familiares, a valorização do afeto remonta ao final da
década de 70. João Baptista Vilella[21], naquele momento, já afirmava que o vínculo familiar
seria muito mais um vínculo de afeto do que um vínculo biológico dando origem, assim, a
uma nova forma de parentesco: a parentalidade socioafetiva.

Ademais, o preâmbulo da Constituição da República, onde se encontram os valores
que dominam as normas constitucionais, preconiza que o Estado Democrático brasileiro
destina-se a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança,
o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou:
Não apenas o Estado haverá de ser convocado para formular as
políticas públicas que podem conduzir ao bem estar, à
igualdade e à justiça, mas a sociedade haverá de se organizar
segundo aqueles valores, a fim de que se afirme como uma
comunidade fraterna, pluralista e sem preconceitos.[22]

 

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6921



Apesar da existência de entendimentos doutrinários que negam a força normativa do
preâmbulo constitucional ao argumento de que este carece de conteúdo juridicamente
importante, José Afonso da Silva[23] leciona que “os preâmbulos valem como orientação para
a interpretação e aplicação das normas constitucionais. Têm, pois, eficácia interpretativa e
integrativa.” Assim, qualquer relação intersubjetiva deve ser interpretada e protegida por
meio da aplicação desses valores, sobre os quais se assenta a República brasileira.

Além da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do
Brasil e dos valores integrativos presentes no preâmbulo da Constituição brasileira, não se
pode esquecer de que a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é um dos
objetivos deste Estado, conforme estabelecido no artigo 3º,  I  da Lei Maior de 1988. Nessa
perspectiva, a paternidade socioafetiva apresenta-se como um desdobramento do Princípio da
Solidariedade, objetivo fundamental do Estado brasileiro, demonstrando que a nenhuma
espécie de vínculo que tenha por base o afeto se pode deixar de reconhecer o status de
família.

Somente a inserção do afeto como elemento identificador dos vínculos familiares, no
entanto, resta insuficiente. Especialmente porque afeto não se obriga; se conquista, se
constrói na convivência e no tempo. Além do afeto, é indispensável invocar a ética como
elemento estruturante do Direito de Família. Esse caráter ético permitiu a consagração da
paternidade socioafetiva. Assim, constituído o vínculo de parentesco, independentemente do
vínculo biológico, prestigia-se –  sempre -  a relação de afetividade, vedando-se,
consequentemente, qualquer ato estatal ou particular que venha a ferir a dignidade da pessoa
humana[24].

 
3. O direito à convivência familiar
 
As crianças do século XIX no Brasil eram vitimizadas pelo abandono, fruto de

relacionamentos adulterinos ou irregulares da elite. Na sorte de um acolhimento, eram
depositadas nas Rodas dos Expostos sob a administração da Igreja Católica até o século XX.  
Com o intuito de evitar que essas crianças enjeitadas falecessem atacadas por porcos,
cachorros ou outros animais que andavam soltos pelas ruas, por falta de alimento ou que
fossem jogadas nos lixos da cidade, a Roda foi adotada como única medida formal em favor
da infância abandonada.

As ideias revolucionárias da Europa no final do século XIX trouxeram a influência
das teorias positivistas e evolucionistas para o Brasil, que conforme descreve Irene
Rizzini [25],  vieram ao encontro do desejo de progresso e de civilização como veículos do
rompimento com as velhas amarras monárquicas e agrário-escravocratas.

O avanço das condições de miserabilidade que assolavam o país justificava-se pela
herança viciada adquirida pelas crianças mal-nascidas. Ao contrário, os bem-nascidos eram
crianças virtuosas capazes de sustentar uma nação promissora e forte.

Enid Andrade da Silva[26] preleciona:
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A legitimação do modelo de família nuclear como padrão
hegemônico de organização familiar e social ocorreu com a
edição do Código Civil em 1916, e a instituição do protótipo
de homem (branco, cristão, proprietário e letrado), em função
do qual dar-se-ia o processo de legitimação social da mulher e
dos filhos a partir do casamento.

 
Atualmente, é possível contar com diversos instrumentos jurídicos para garantia dos

direitos constitucionalmente assegurados às crianças e  aos adolescentes, tanto sob a ótica
individual quanto coletiva, eis que, se necessário, pode-se responsabilizar o Poder Público no
sentido da criação e implementação de políticas públicas visando o atendimento da população
infanto-juvenil[27].

O Estatuto da Criança e do Adolescente nasceu dos movimentos democráticos de
elaboração do artigo 227 da Constituição Federal de 1988, os quais propuseram novos
paradigmas para a proteção de crianças e adolescentes. Esta nova acepção paradigmática da
doutrina da proteção integral considera as crianças e os adolescentes sujeitos de direitos,
pessoas em fase peculiar de desenvolvimento e destinatários de prioridade absoluta. Com a
Carta de 1988, as crianças e os adolescentes tornaram-se detentores de direitos e obrigações
naturais do exercício da cidadania conferido pelo artigo 1°, inciso III do texto constitucional.

A doutrina da proteção integral, ao contrário do sistema anterior empregado no
Código Mello Mattos, que era a do menor em situação irregular, é determinada hoje por um
tratamento constitucional e legal de direitos e de garantias, tanto no direito substancial
quanto no direito formal, passando as crianças e os adolescentes a serem considerados não
mais como objetos do processo, mas como sujeitos de direito.

A família - como célula fundamental da sociedade - deve garantir o poder jurídico
conferido aos pais, proteção, abrigo, assistência material e espiritual; o Estado deve zelar
pelo cumprimento dos direitos fundamentais inscritos na Carta Constitucional. A
Constituição não é tão somente um instrumento garantidor de direitos, mas também um
instrumento limitador de poderes.

A Lei 8.069/90 reafirma em seu artigo 4° o princípio erigido como preceito
fundamental da ordem jurídica estabelecido pelo artigo 227, caput  da Constituição Federal: o
direito à convivência familiar. Desta forma, todas as crianças e os adolescentes, sem
distinção, merecem os mesmos direitos e sujeitam-se às mesmas obrigações, desde que
compatíveis com a peculiar situação de sujeitos em desenvolvimento.

Aliado a isto, o Estatuto da Criança e do Adolescente expressamente dispôs no artigo
23 que "a falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para perda
ou suspensão do pátrio poder" prevalecendo na prática a manutenção da criança ou
adolescente em sua família de origem.

Assevera-se que no mencionado dispositivo não há qualquer referência a determinado
tipo de família, ao contrário do que ocorreu em relação às Constituições anteriores, que
somente alcançavam a família “reconhecida pelo casamento” [28]. No entanto, diante da
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ausência da cláusula de exclusão, conclui-se que a família - sem qualquer referência a que
tipo de família – merece toda e qualquer tutela jurisdicional.

Paulo Luiz Netto Lobo[29], ao comentar o citado dispositivo constitucional, leciona:
O fato de, em seus parágrafos, referir a tipos determinados,
para atribuir-lhes certas conseqüências jurídicas, não significa
que reinstituiu a cláusula de exclusão, como se ali estivesse a
locução “a família, constituída pelo casamento, pela união
estável ou pela comunidade formada por qualquer dos pais e
seus filhos”. A interpretação de uma norma ampla não pode
suprimir de seus efeitos situações e tipos comuns, restringindo
direitos subjetivos. O objeto da norma não é a família, como
valor autônomo, em detrimento das pessoas humanas que a
integram. Antes foi assim, pois a finalidade era reprimir ou
inibir as famílias “ilícitas”, desse modo consideradas todas
aquelas que não estivessem compreendidas no modelo único
(casamento), em torno do qual o direito de família se
organizou. (...) O caput  do artigo 226 é, conseqüentemente,
cláusula geral de inclusão, não sendo admissível excluir
qualquer entidade que preencha os requisitos de afetividade,
estabilidade e ostensibilidade. A exclusão não está na
Constituição, mas na interpretação.

E prossegue:
A regra do § 4º  do artigo 226 integra-se à cláusula geral de
inclusão, sendo esse o sentido do termo “também” nela
contido. “Também” tem o significado de igualmente, da
mesma forma, outrossim, de inclusão de fato sem exclusão de
outros. Se dois forem os sentidos possíveis (inclusão ou
exclusão), deve ser prestigiado o que melhor responda à
realização da dignidade da pessoa humana, sem
desconsideração das entidades familiares reais não
explicitadas no texto. Os tipos de entidades familiares
explicitados nos parágrafos do artigo 226 da Constituição são
meramente exemplificativos, sem embargo de serem os mais
comuns, por isso mesmo merecendo referência expressa. As
demais entidades familiares são tipos implícitos incluídos no
âmbito de abrangência do conceito amplo e indeterminado de
família indicado no caput . Como todo conceito indeterminado,
depende de concretização dos tipos, na experiência da vida,
conduzindo à tipicidade aberta, dotada de ductilidade e
adaptabilidade.

 
A família hoje é, sobretudo, um organismo com nítidos caracteres culturais e sociais.

A afetividade é a construção cultural que se dá na convivência, cujos interesses materiais
emergem secundariamente da comunhão de vidas, materializando-se em um ambiente de
solidariedade e responsabilidade.

Mônica Rodrigues Cuneo[30] ressalta:
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O dinamismo do conceito de família evolui conforme o
desenvolvimento da sociedade na qual se insere e empresta
sentido às entidades assim formadas fora do casamento. Lacan,
em 1938, buscou demonstrar que família não é apenas um
grupo natural, mas também uma estrutura psíquica, na qual
cada um de seus membros desempenha uma função, um lugar
sem que estejam, necessariamente, ligados biologicamente
(...).

 
Não se perca de vista que a Lei Maria da Penha[31] apresenta um avanço em relação

ao Direito Civil, propondo em seu artigo 5º uma carga ideológica de vanguarda, ao conferir
proteção a toda mulher que for vítima de violência doméstica e familiar, ampliando de forma
impressionante o conceito de entidade familiar, senão vejamos:

 
Artigo 5º Para os efeitos desta Lei configura violência
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
I - omissis
II  -  no âmbito da família, compreendida como a comunidade
formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados,
unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade
expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor
conviva ou tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo
independem de orientação sexual.

 
Neste contexto, o ordenamento jurídico deverá sempre reconhecer como família todo

e qualquer grupo no qual os seus membros enxergam uns aos outros como seus familiares.
Da mesma forma leciona Maria Berenice Dias[32]:
 

Diante da expressão legal, é imperioso reconhecer que as
uniões homoafetivas constituem uma unidade doméstica, não
importando o sexo dos parceiros. Quer as uniões formadas por
um homem e uma mulher, quer as formadas por duas mulheres,
quer as formadas por um homem e uma pessoa com distinta
identidade de gênero, todas configuram entidade familiar.
Ainda que a lei tenha por finalidade proteger a mulher, fato é
que ampliou o conceito de família, independentemente do sexo
dos parceiros. Se também família é a união entre duas
mulheres, igualmente é família a união entre dois homens.
Basta invocar o princípio da igualdade. A partir da nova
definição de entidade familiar, não mais cabe questionar a
natureza dos vínculos formados por pessoas do mesmo sexo.
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Ninguém pode continuar sustentando que, em face da omissão
legislativa, não é possível emprestar-lhes efeitos jurídicos (...).
Diante da definição de entidade familiar, não mais se justifica
que o amor entre iguais seja banido do âmbito da proteção
jurídica, visto que suas desavenças são reconhecidas como
violência doméstica.

 
A nova concepção de família tem o escopo singular e específico de fazer valer a

dignidade dos seus integrantes como forma de garantir a felicidade pessoal de cada um deles.
A construção de sonhos, a realização do amor, a divisão do sofrimento, enfim, os sentimentos
humanos devem ser compartilhados em um lar verdadeiro, permeado de afeto e respeito
mútuos. Nesta conjuntura surge uma nova personagem com vontade e sentimentos próprios: o
filho. Ser filho não significa mais estar sujeito aos desígnios do pai.

Segundo Maria Berenice Dias[33]:
 

A família como unidade política e econômica na qual os filhos
cumpriam papéis predeterminados sob a autoridade paterna
servindo à economia familiar como mão-de-obra alterou-se
para a família atual formada por um grupo de companheirismo
e um lugar de acolhimento e afeto.

 
Hodiernamente, a família é considerada como o instrumento de realização de todos os

membros que a integram. Como já mencionado, a transformação experimentada pelo Direito
de Família, a partir da constitucionalização do Direito Civil, passou a conceber a incidência
principiológica da Constituição, evidenciando os diversos tipos de união entre pessoas com
reconhecimento da tutela jurídica.

Viviane Girardi[34] ensina com propriedade:
A proteção jurídica que era dispensada com exclusividade à
“forma” familiar (pense-se no ato formal do casamento) foi
substituída, em conseqüência, pela tutela jurídica atualmente
atribuída ao ‘conteúdo’ ou à substância: o que se deseja
ressaltar é que a relação estará protegida não em decorrência
de possuir esta ou aquela estrutura, mesmo se e quando
prevista constitucionalmente, mas em virtude da função que
desempenha – isto é, como espaço de troca de afetos,
assistência moral e material, auxílio mútuo, companheirismo
ou convivência entre pessoas humanas, quer sejam do mesmo
sexo, quer sejam de sexos diferentes.

 
Neste diapasão defende Mônica Rodrigues Cuneo[35]:
 

O fato de a criança integrar uma família incute em sua
consciência um sentimento de pertença a um grupo específico.
Portadora de crenças e códigos próprios, a família espelha o
modelo de sociedade em que está inserida, transmitindo à
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criança, ser em desenvolvimento, os valores vigentes dessa
cultura, inscrevendo-a em uma nova ordem social, que pouco a
pouco vai se descortinando. É a partir da convivência em
família que o indivíduo se estrutura e se organiza rumo à
construção de uma identidade que irá lhe conferir o título de
membro do grupo social e ditará sua atuação na comunidade.

 
Importante ressaltar que os vínculos afetivos na família tendem a ocorrer juntos.

Assim, muitas das mais intensas emoções humanas surgem durante a formação, manutenção,
rompimento e renovação de vínculos emocionais.

Desta forma, a família deixa de ser constituída pelo vínculo jurídico para ser
reconhecida pelo ordenamento de acordo com a tríade constituída pelo afeto, pelo vínculo e
pela ética, sendo o afeto considerado como elemento volitivo de sua formação - modelo
aberto e plural de família. A dignidade de cada um dos membros da família e o
relacionamento afetivo existente entre seus membros passam a ser mais valorizados do que a
instituição em si mesma.

 
4. Ponderação de bens jurídicos no direito de família: parentalidade registral e afetiva
 
De acordo com a clássica formulação de Kelsen, o nosso ordenamento jurídico é um

sistema hierárquico de normas, o que implica que o fundamento de validade de uma norma
encontra-se em uma mesma norma fundamental. Assim, a  fonte de validade de todas as
normas é a Constituição, a qual confere a necessária coesão ao ordenamento jurídico.

No caso de colidência entre princípios constitucionais, não há falar-se em hierarquia
entre eles, eis que de acordo com o princípio da unidade da Constituição, os princípios
constitucionais têm igual dignidade. Assim, devido à carga valorativa inserida na
Constituição, a qual conta com uma pluralidade de concepções típicas do Estado Democrático
de Direito, é inevitável existir uma tensão permanente entre alguns princípios.

Então, partindo-se dessa constatação de que não existe hierarquia entre os princípios
constitucionais, surge uma questão a ser sanada: como proceder quando dois ou mais
princípios constitucionais ou direitos fundamentais colidem entre si? Qual será o mais justo
para se aplicar ao caso concreto?

É certo que a colisão entre princípios não se desenrola no campo da validade, mas
sim na dimensão axiológica. Deve-se prevalecer a ideia no sentido da concordância de ambos
os princípios de maneira harmônica e equilibrada.

A tensão existente entre as normas é conseqüência da própria carga valorativa inserta
na Constituição, que desde o seu nascedouro, incorpora em uma sociedade pluralista os
interesses das diversas classes componentes do Poder Constituinte Originário.

Esses interesses, em diversos momentos, não se harmonizam entre si em virtude de
representarem a vontade política de classes sociais antagônicas. Surge, portanto, dessa
pluralidade de concepções - típica em um Estado Democrático de Direito - um estado

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6927



permanente de tensão entre as normas constitucionais.
A Constituição é em si mesma um repositório de princípios às vezes antagônicos e

controversos, que exprimem o arsenal de conflitos institucionais da sociedade. Entretanto,
não retiram à Constituição seu teor de heterogeneidade e contradições inerentes, visíveis até
mesmo pelo aspecto técnico na desordem e no caráter dispersivo com que se organizam.

Seguindo o ensinamento de Canotilho[36]:
(1) os princípios são normas jurídicas impositivas de uma
optimização, compatíveis com vários graus de concretização,
consoante os condicionalismos fácticos e jurídicos; as regras
são normas que prescrevem imperativamente uma exigência
(impõem, permitem ou proíbem) que é ou não é cumprida (...);
a convivência dos princípios é conflitual; a convivência de
regras é antinômica; os princípios coexistem; as regras
antinômicas excluem-se; (2) consequentemente, os princípios,
ao constituirem exigências de optimização, permitem o
balanceamento de valores e interesses (não obedecem, como as
regras, à ‘lógica do tudo ou nada’), consoante o seu peso e a
ponderação de outros princípios eventualmente conflitantes; as
regras não deixam espaço para qualquer outra solução, pois se
uma regra vale (tem validade) deve cumprir-se na exacta
medida das suas prescrições, nem mais nem menos. (3) em
caso de conflito entre princípios, estes podem ser objecto de
ponderação, de harmonização, pois eles contêm apenas
‘exigências’ ou ‘standards’ que, em ‘primeira linha (prima
facie), devem ser realizados; as regras contêm ‘fixações
normativas’ definitivas, sendo insustentável a  validade
simultânea da regras contraditórias. (4) os princípios suscitam
problemas de validade e peso (importância, ponderação valia);
as regras colocam apenas questões de validade (se elas não são
correctas devem ser alteradas).

 
No dimensionamento acerca da relevância dos princípios, a ponderação de valores,

pela carga axiológica inserta, faz com que a decisão do caso concreto dependa da postura
ideológica do intérprete. Portanto, somente diante do caso concreto será possível resolver o
problema da colidência entre princípios, por intermédio de uma ponderação tanto na esfera
objetiva quanto na esfera subjetiva de valores.

O intérprete, no caso concreto, analisando os critérios objetivos e subjetivos, deverá
questionar qual o valor que o ordenamento deseja preservar naquela situação, sempre
buscando conciliar os princípios colidentes, por meio da composição.

Conforme a lição de Canotilho[37], a  legitimidade da interpretação apenas será
preservada na medida em que, em cada caso, informada pelo critério da proporcionalidade,
essa composição seja operada, ou seja,

 a especificidade, conteúdo, extensão e alcance próprios de
cada princípio não exigem nem admitem o sacrifício unilateral
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de um princípio em relação aos outros, antes reclamam a
harmonização dos mesmos, de modo a obter-se a máxima
efectividade de todos eles.

 
Assim, havendo colisão entre valores constitucionais, a melhor doutrina ensina que se

deve buscar o aprimoramento dos direitos e valores em questão, objetivando-se maior
estabilidade e melhor equilíbrio entre os princípios colidentes.

O confronto da realidade apresentada hoje com a necessidade da resposta
jurisdicional remete à reflexão e à busca de uma solução jurídica harmônica com os reclamos
do contexto social, o qual exige a superação de certos padrões do Direito positivado, incapaz
de prever regramento para as novas situações que se apresentam.

Diante do exposto, suponha-se que um casal tenha um filho e que a mulher tenha
sempre demonstrado ao marido que o filho de ambos é biológico. Após anos de convivência
entre pai e filho, a mulher revela que faltou com a verdade e que o filho é fruto de uma
relação com outro homem e, portanto, contém material genético daquele que também
desconhece o fato.

Por um lado, a questão é  levada ao Judiciário porque o pai biológico pretende
resgatar a relação perdida com o filho e proceder ao registro civil em seu nome. Por outro
lado, o pai afetivo criou todo o ambiente familiar de amor, educação e convivência com o
suposto filho durante anos e deseja que a situação permaneça. Como deverá decidir o
Judiciário diante de bens jurídicos tão relevantes e, ao mesmo tempo, colidentes?

De acordo com a letra fria da lei, anula-se o registro inicial e se efetua o registro da
criança em nome do pai biológico. A questão, entretanto, não é tão pragmática.

Como ora mencionado, não restam dúvidas de que a analogia, os costumes e os
princípios gerais de direito, conforme prescreve a lei civil, devem servir de fundamento para
a preservação dos direitos e garantias fundamentais, base do Estado Democrático de Direito,
sob a orientação do princípio da dignidade da pessoa humana e da isonomia.

O artigo 1593[38] do Código Civil constrói uma nova parentalidade, dispondo que “o
parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consangüinidade ou outra origem”, sendo
certo que o Direito viabiliza a construção de uma parentalidade oriunda de adoção,
reprodução assistida e fertilização heteróloga.

No que tange à paternidade e à maternidade, não há como negar a integração desses
parentescos na formação da personalidade do indivíduo, razão pela qual é de suma
importância analisar a aplicação e a interpretação das normas que disciplinam a matéria.

Inicialmente existem três tipos de paternidade: a biológica, proveniente do laço
genético que liga os filhos aos genitores, a socioafetiva oriunda dos vínculos de afetividade
entre a figura dos pais e os filhos e a jurídica, decorrente do registro civil.

A doutrina pátria entendeu, em um primeiro momento, que a coincidência entre essas
três vertentes era o ideal de família, ou seja, pessoas de sexos opostos se unem e fornecem
entre si material genético, comprometem-se afetivamente e são conscientes dos seus deveres
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de guarda, alimentação, instrução e apoio à prole registrada em nome do pai e da mãe.
Entretanto, verifica-se, na prática, que um modelo puramente genético é insuficiente

para identificar a filiação, vez que há outros elementos diversos da origem química
prevalecentes na estrutura da família. A filiação alcança a construção do amor, a criação de
um ambiente físico, mental, cultural e social para desenvolvimento do ser humano.

Julgados inovadores prestigiam a paternidade socioafetiva entendendo que é a melhor
forma de o filho se realizar como ser humano na sua plenitude, senão vejamos:

 
APELAÇÃO. Anulação de assento de nascimento lavrado em
decorrência de “adoção à brasileira”. Paternidade declarada
voluntariamente pelo marido e pai biológico das recorrentes, já
falecido, que considerava a ré como filha. Reconhecimento
jurisprudencialmente da “paternidade socioafetiva”. Status de
filha que o tempo consolidou. O interesse econômico das
apelantes não se sobrepõe ao princípio inscrito no artigo 1°,
III, da Constituição da República. Recurso desprovido. (TJERJ
– 2ª. C. Cível – Apelação Cível n° 1999.001.16242 – Rel. Des.
Sérgio Cavalieri Filho – J. 07/12/1999)

 
No caso apresentado, o filho, representado ou assistido, tem legitimidade para

ingressar com ação de investigação de paternidade do indigitado pai, cumulando o pedido
com anulatória de paternidade para cancelamento do registro anterior. Cabe lembrar que a
doutrina e a jurisprudência constroem um entendimento no sentido de que não há coisa
julgada material, se a verdade real foi estabelecida por fatos novos em ações de estado,
denominando o fenômeno jurídico de relativização da coisa julgada.

De acordo com Adriane Toaldo[39], cabe consignar que é controvertida a questão da
imprescritibilidade ou não da ação de exclusão da paternidade. Se a demanda for proposta
pelo pai que registrou, mas não possui paternidade biológica, alguns sustentam a
imprescritibilidade por se tratar de ação de estado, outros já defendem a necessidade de
estabelecer um prazo ao exercício do direito de ação em homenagem ao princípio da
segurança jurídica.

Segundo preleciona Mônica Rodrigues Cuneo[40]:
 Inegável que o reconhecimento da parentalidade socioafetiva
pelo Direito de Família predomina sobre o vínculo biológico.
A família atual não é mais, exclusivamente a biológica. As
tendências de compreender a  família como a sede de
manifestação de afetos, desafiam a sociedade e a comunidade
jurídica, no sentido de considerar a pessoa em toda a sua
dimensão, tutelando os direitos a ela inerentes.

 
Não se pode perder de vista,  entretanto, que o pai biológico que não teve sequer a

oportunidade de conhecer a existência de um filho é sumariamente excluído daquela relação, o que
também fere de morte o princípio da dignidade humana em favor deste genitor. Entretanto, aquele pai
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ignorado pode desejar exercer seu estado de filiação, procurando estabilizar, a partir do
momento em que toma conhecimento da existência daquele, os laços afetivos ora perdidos.

Por que o Estado não permitir, em situações peculiares e devidamente investigadas durante o
processo, o registro em nome de dois pais e uma mãe?

Segundo Maria Berenice Dias[41]:
As mudanças no direito de família refletem-se na identificação
dos vínculos afetivos paterno-filial. Ampliou-se o conceito de
paternidade, que passou a compreender o parentesco
psicológico, que prevalece sobre a verdade biológica e a
realidade legal. A lei, ao gerar presunções de paternidade e
maternidade, afasta-se do falo natural da procriação para
referendar p que hoje se chama de posse de filho afetivo ou
filiação socioafetiva.

 
Se, por um lado, prevalece no pensamento jurídico que a paternidade não depende mais

de exclusiva relação biológica entre pai e filho, por outro, não seria justo desconsiderar da
relação originária o pai biológico ceifado do exercício da paternidade.

O questionamento acerca da paternidade não depender mais exclusivamente da
relação biológica não retira  do pai biológico - que desconheceu sua qualidade de genitor - a
possibilidade de ter com seu filho uma relação socioafetiva. Retirar deste genitor a chance de exercer a
paternidade é desobedecer ao princípio da dignidade da pessoa e da afetividade.

Não se pode considerar o princípio da dignidade do genitor em contraponto com
princípio da afetividade daquele que exerceu a filiação psicológica. Ao revés, haverá
desacordo com o princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente, que também foi
de si retirado o conhecimento da verdade biológica.

Diante de todo o exposto, ao invés de considerar colidentes tais princípios de índole
constitucional, defende-se sua harmonização e convivência.

Após minudente averiguação por intermédio de estudo social e psicológico realizado
pela equipe multidisciplinar do Juízo, ao se constatar o desejo do genitor ignorado em exercer
a paternidade do filho biológico concomitante com o pai socioafetivo, nada impede que
ambos constem no seu assento de nascimento, o que trará para o filho todos os direitos
inerentes a este registro. Desta forma, viabilizar-se-á o exercício e a convivência da verdade
biológica prevista no artigo 1601 do Código Civil, e da verdade afetiva, o que certamente
indicará um avanço nos novos rumos do Direito de Família.

 
Conclusão
 
A filiação biológica e a filiação não-biológica são espécies do gênero estado de

filiação. Atualmente, a sociedade assiste a toda uma alteração axiológica que influencia
diretamente os princípios inspiradores da ordem jurídica familiar.

O bem jurídico mais valorizado na era contemporânea cuida da finalidade de
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preservação da higidez mental e física do ser humano e passa a ser o escopo da tutela jurídica
do Estado.

Não restam dúvidas de que a permissão de registro de nascimento de um filho em
nome de dois pais significa a verdadeira harmonia entre a filiação biológica perdida e a
filiação psicológica construída, o que atende ao verdadeiro sentido do direito de família em
todos os seus aspectos, quando constatados os critérios ensejadores da medida.

O Direito pode servir como meio de inclusão ou um vicioso instrumento de exclusão
a depender da utilização que dele se faz.

Dignidade, o conteúdo ético da família, compreende fraternidade e reciprocidade. O
ser humano só existe plenamente quando exerce a coexistência com seus pares.

O princípio da dignidade da pessoa humana como valor nuclear da ordem
constitucional traduz os princípios da liberdade, cidadania, isonomia e solidariedade, com
sustentáculo tanto nas relações públicas quanto nas privadas.

É importante que se reconheça com maior profundidade o tripé que estrutura a
família: o afeto, o vínculo e a ética. Com isso, o Judiciário poderá cada vez mais integrar o
direito de família ao ramo da humanização das relações jurídicas.
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DIREITOS FUNDAMENTAIS: UM NOVO OLHAR, UMA NOVA PERSPECTIVA

DERECHOS FUNDAMENTALES: UNA NUEVA MIRADA, UNA NUEVA PERSPECTIVA

Thiago Penido Martins

RESUMO
A historicidade e mutabilidade dos direitos fundamentais torna continua e incessante o seu processo de
evolução. Novos direitos tendem a ser incorporados aos ordenamentos jurídicos, direitos fundamentais já
assegurados tendem reinterpretados e conformados às novas realidades sociais, de forma à adequá-los aos
anseios e interesses da sociedade e conferir-lhes maior efetividade em sua árdua tarefa de proteção dos
indivíduos e da sociedade. Neste processo evolutivo, os direitos fundamentais passam a ser concebidos sob
um novo olhar, uma nova perspectiva, que perpassa pelo reconhecimento de sua eficácia nas relações
jurídicas privadas com a conseqüente ampliação de seu lastro protetivo aos indivíduos e a sociedade e da tão
almejada garantia de sua efetividade.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos Fundamentais. Constitucionalismo. Relações Sociais. Evolução dos
Direitos Fundamentais. Novos Direitos Fundamentais. Efetividade. Eficácia dos Direitos Fundamentais nas
Relações Jurídicas Privadas. Proteção da Pessoa Humana. Estado Democrático de Direito

RESUMEN
La historicidad y la mutabilidad de los derechos fundamentales hace continúo y incesante su proceso de
evolución. Los nuevos derechos tienden a ser incorporados a los ordenamientos jurídicos, derechos ya
assegurados tienden a ser reinterpretados y ajustados a las nuevas realidades sociales con el fin de
adecuarlos a los deseos e intereses de la sociedad y hacerlos más efectivos en su ardua tarea de proteger a las
personas y la sociedad. En este proceso evolutivo, los derechos fundamentales están siendo diseñados bajo
de una nueva mirada, una nueva perspectiva, que subyace en el reconocimiento de su eficacia en las
relaciones juridicas privadas con la consiguiente expansión de su lastre de protección a los individuos y a la
sociedad, y de la muy deseaba garantia de su efectividad.
PALAVRAS-CLAVE: Derechos Fundamentales. Constitucionalismo. Relaciones Sociales. Evolución de
los Derechos Fundamentales. Nuevos Derechos. Efetividad. Eficacia de los Derechos Fundamentales en las
relaciones jurídicas privadas. Protección de la Persona Humana. Estado Democrático de Derecho

 
 

1.1 – Origens dos Direitos Fundamentais
 
            Sem sombra de dúvidas, o constitucionalismo não seria o que é sem os direitos fundamentais. A
própria origem do Estado de Direito encontra-se intrinsecamente vinculada à sua garantia e proteção.[1]

Essa interdependência existente entre o constitucionalismo e o desenvolvimento da teoria dos direitos
fundamentais traz uma inevitável e benéfica conseqüência, a constante mutabilidade dos direitos
fundamentais e do constitucionalismo com o desiderato de atender os anseios da sociedade.[2]

O constante processo de evolução da sociedade, dos direitos fundamentais e seus reflexos sobre o
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constitucionalismo, foi analisado por BOBBIO, que destacou sua mutabilidade e historicidade, bem como a
necessidade de uma constante reformulação da teoria dos direitos fundamentais como forma de adequá-la
aos anseios e interesses da sociedade.[3] As pretensões humanas se modificarão e novas pretensões de
garantia para os direitos fundamentais surgirão.[4] Preleciona BOBBIO que:
 

Os direitos do homem constituem uma classe variável, como a historia destes últimos séculos
demonstra suficientemente. O elenco dos direitos do homem se modificou, e continua a se
modificar, com a mudança das condições históricas, ou seja, dos carecimentos e dos
interesses das classes no poder, dos meios disponíveis para a realização dos mesmos, das
transformações técnicas, etc. Direitos que foram declarados absolutos no final do século
XVIII, como a propriedade, foram submetidos a radicais limitações nas declarações
contemporâneas; direitos que as declarações do século XVIII nem sequer mencionavam,
como os direitos sociais, são agora proclamados com grande ostentação nas recentes
declarações. (BOBBIO, 1992, p. 18).
 

            Mas em que momento histórico surgiram os direitos fundamentais? Antes de se proceder ao estudo
do momento histórico em que se originaram, cumpre traçar importante distinção entre conceitos que,
inúmeras vezes, são utilizados de forma acrítica e indistinta, como se fossem sinônimos, mas que,
entretanto, representam institutos jurídicos distintos, quais sejam, os conceitos de direitos humanos e de
direitos fundamentais, estes últimos objetos específicos o presente trabalho.
            Destacam PEREZ LUÑO[5], PECES-BARBA MARTÍNEZ[6] e SOARES[7], que os direitos
humanos representam direitos de caráter inviolável, intertemporal e universal, contidos nas declarações de
direitos e que se encontram relacionados às exigências de proteção da dignidade, liberdade e igualdade,
independentemente de terem sido positivados em estatuto jurídico. Por sua vez, os direitos fundamentais são
direitos objetivamente vigentes em uma ordem jurídica concreta, por terem sido positivados. Segundo
GALUPPO:
 

Os direitos humanos transformaram-se em direitos fundamentais somente no momento em
que o princípio do discurso se transformou no princípio democrático, ou seja, quando a
argumentação prática dos discursos morais se converte em argumentação jurídica limitada
pela faticidade do direito, que implica sua positividade e coercibilidade, sem, no entanto, abrir
mão de sua pretensão de legitimidade. Os direitos fundamentais representam a
constitucionalização daqueles direitos humanos que gozaram de alto grau de justificação ao
longo da história dos discursos morais, que são, por isso, reconhecidos como condições para
a construção e o exercício dos demais direitos. (GALUPPO, 2003, p. 233).

 
No que concerne ao surgimento, faz-se necessário remontar à história das principais formas de

organização política da sociedade. Ao se realizar o estudo desde a pólis grega, verificar-se-á que a origem
dos direitos fundamentais é recente, estando relacionada à constituição do Estado Moderno. Na antiga
Grécia, sequer existia a idéia de direitos do homem.[8] A escravidão era admitida na pólis grega e reduzia os
escravos à verdadeira condição de objetos. Aos cidadãos reconhecia-se o direito de viver na pólis. Escravos,
bárbaros e mulheres eram considerados serem inferiores e, portanto, excluídos.[9]

            Durante o período romano, o cristianismo se limitou a apregoar a igualdade entre os homens perante
Deus, atribuindo destaque à dignidade humana, sem que, todavia, tais pensamentos adquirissem
efetivamente a condição de direitos do homem. CANOTILHO salienta que, durante o período romano, a
idéia de igualdade entre os homens restringiu-se à dimensão individual e cosmológica, ficando restrita,
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portanto, ao mero plano teológico e filosófico, haja vista que não chegou a transcender para se converter em
uma categoria jurídica, apta a conferir e assegurar direitos ao homem.[10]

            Na idade média, marcada pelo feudalismo, encontram-se os primeiros resquícios e contributos para o
surgimento dos direitos fundamentais do homem.[11] Em um cenário de esfacelamento do poder político e
econômico, em razão da coexistência, muitas vezes não harmônica, de três centros de poder, quais sejam, o
poder monárquico, poder religioso e poder feudal, iniciou-se um processo tendente a reconstrução da
unidade política perdida com a derrocada do império romano e, conseqüentemente, atribuir o monopólio da
força ao poder monárquico. [12]

A busca pela reconstrução da unidade política, perdida desde a falência do império romano, criou um
cenário de constante e intensa disputa pelo poder travada entre nobreza e clero. Os embates ocorridos entre
essas duas classes sociais e os inúmeros abusos por elas cometidos, propiciaram a eclosão das primeiras
manifestações destinadas a estabelecer e disciplinar os direitos, dentre as quais se destacou, em razão de
seus contributos para o desenvolvimento das liberdades públicas, a Magna Carta de 1215,[13] Salienta
PEREZ LUÑO:
           

De todos os documentos medievais, sem dúvida, o que alcançou maior significação na
posteridade foi a Carta Magna, contrato assinado entre o rei João Sem Terra e os bispos e
barões de Inglaterra no ano de 1215. Se trata de um pacto entre o rei e os nobres, freqüente
no regime feudal, que em certo modo supunham em seu momento uma consagração dos
privilégios feudais e, portanto, uma involução do ponto de vista do progresso político, mas
que a posteridade lhe atribuiu, por seu decisivo papel no desenvolvimento das liberdades
inglesas, o valor de um símbolo no processo de positivação dos direitos fundamentais.
(PEREZ LUÑO, 2007, p. 34, tradução nossa).

 
Neste contexto desenvolveram-se importantes fenômenos sociais que contribuíram para o

surgimento dos direitos fundamentais. O desenvolvimento da ética protestante e sua elementar influência
para o progresso do capitalismo, segundo SOARES[14], fomentou e fez eclodir o processo de
reconhecimento e garantia dos direitos fundamentais do homem, haja vista era necessário garantir a
propriedade privada, conferir liberdade aos escravos, garantia que deu origem a massa indivíduos
despossuídos, obrigados a alienar sua força de trabalho para sobreviver, elementos sem os quais o
capitalismo certamente sucumbiria.[15]

Será, contudo, com o advento do Estado Moderno, principal marco para o surgimento dos direitos
fundamentais, que se desenvolverá, de forma gradual, o processo de positivação dos direitos fundamentais,
de acordo com interesses e anseios socialmente determinados pelo processo histórico. Estado,
constitucionalismo e direitos fundamentais, portanto, integram importante página do desenvolvimento da
história da humanidade no que concerne a proteção dos direitos do homem em uma constante relação de
interdependência.

Teóricos dos direitos fundamentais costumam fazer referência à existência de gerações ou dimensões
de direitos para tentar explicar o processo de evolução dos direitos fundamentais ao longo da existência do
Estado Moderno. Se o modelo geracional ou dimensional de classificação dos direitos fundamentais traz
consigo a vantagem de facilitar a compreensão do fenômeno da evolução dos direitos fundamentais por ser
didático, há que se salientar, dada relevância, não sê-lo uniforme nem preciso, bem como, o fato destes
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modelos nem sempre conseguirem explicar adequadamente a evolução dos direitos fundamentais em todas
as organizações estatais.[16]

Hodiernamente, a grande maioria dos teóricos do constitucionalismo e dos direitos fundamentais tem
preferido adotar o modelo geracional ou dimensional segundo o qual os direitos fundamentais são divididos
em três gerações, a saber: direitos de primeira geração (direitos individuais e políticos); direitos de segunda
geração (direitos sociais e econômicos); e, terceira geração (direitos de fraternidade ou solidariedade),
havendo, inclusive, aqueles que sustentam a existência de uma quarta geração de direitos fundamentais, os
denominados direitos à democracia, à informação e ao pluralismo.[17] De qualquer forma, há que se
salientar que a construção de um modelo geracional dos direitos fundamentais tem sido objeto de inúmeras
críticas, tais como aquelas aventadas e compiladas por GALDINO, segundo as quais:
           

Em primeiro lugar critica-se a própria fragmentação dos direitos em gerações históricas, ao
argumento de que os direitos humanos constituem um todo incindível, indivisível, servindo as
infundadas divisões para segregar e postergar a realização de alguns deles. Ainda nesse
sentido, critica-se a própria idéia de sucessividade dos direitos humanos, argumentando-se
que seu surgimento foi concomitante. Ademais, a idéia de sucessividade parece contrariar os
postulados da indivisibilidade e universalidade dos direitos humanos, que se vêm
sedimentando cada vez mais na doutrina. (GALDINO, 2005, p. 170).

 
            A crítica que se deve fazer ao modelo geracional dos direitos fundamentais não deve, entretanto, se
reduzir a alegação de que os direitos do homem são universais e indivisíveis, pois a história do
constitucionalismo moderno e contemporâneo, conforme foi destacado, demonstrou que, não raras vezes, os
Estados sequer têm conseguido assegurar com eficiência os direitos civis e políticos, quem dirá garantir a
efetividade de todos os direitos fundamentais, independentemente de sua natureza ou geração.

Ademais, cumpre salientar, que nem sempre o processo de incorporação dos direitos fundamentais
aos textos constitucionais se concretizou segundo a cronologia estabelecida pelo modelo geracional,
havendo situações de retrocesso em que, enquanto os direitos sociais eram efetivamente garantidos, os
direitos individuais e políticos eram extremamente restringidos por regimes totalitários que ascenderam ao
poder. Basta relembrar a própria história do constitucionalismo brasileiro e alemão.

Outro fenômeno que impõe fundadas ressalvas a adequação do modelo geracional dos direitos
fundamentais, o qual foi profundamente constatado no constitucionalismo dos Estados periféricos, é aquele
relativo a incompletude do processo de efetivação dos direitos fundamentais. Isto porque, a história do
constitucionalismo demonstrou que, em alguns Estados, antes mesmo dos direitos fundamentais individuais
terem adquirido efetividade, já se iniciava o processo de positivação dos direitos sociais e econômicos.

O mesmo aconteceu no que concerne aos direitos sociais e econômicos, que, em muitos Estados,
sequer chegaram a ser amplamente efetivados em nosso constitucionalismo quando o processo foi
interrompido. Essa incompletude no processo de efetivação dos direitos fundamentais ocasiona indesejáveis
conseqüências para o constitucionalismo, haja vista que, conforme destacado, os direitos fundamentais,
independentemente de sua natureza, encontram-se umbilicalmente vinculados e, não raras vezes, a plena
efetividade de uns pressupõe a garantia de outros.

Tecidas as considerações introdutórias acerca da origem histórica dos direitos fundamentais e
consideradas as ressalvas feitas em relação à classificação do processo de evolução dos direitos
fundamentais a partir de modelos geracionais ou dimensionais dos direitos fundamentas, importa proceder
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ao estudo do desenvolvimento da teoria dos direitos fundamentais ao longo do Estado Moderno,
especialmente considerando sua estrita relação de interdependência com a evolução do constitucionalismo,
que, comumente, costuma ser seccionado em três importantes períodos, quais sejam, a) constitucionalismo
liberal; b) constitucionalismo social; e c) constitucionalismo democrático.
 
1.2 – Evolução dos Direitos Fundamentais
 
1.2.1 – Os direitos fundamentais no Estado Liberal
 
            O desenvolvimento da teoria dos direitos fundamentais é um fenômeno que se encontra
umbilicalmente vinculado ao surgimento do Estado Moderno, ao desenvolvimento do constitucionalismo e
da filosofia moderna.[18] A teoria dos direitos fundamentais desenvolve-se em um contexto social
profundamente marcado pela opressão e ilimitadas arbitrariedades praticadas pelo Estado absolutista em
desfavor dos direitos do homem.
            A necessidade de proteger os indivíduos contra as atuações despóticas do poder monárquico,
mediante a atribuição de direitos oponíveis à atuação estatal justificou e motivou o desenvolvimento da
teoria dos direitos fundamentais, que passaram a constituir verdadeiros obstáculos às intervenções estatais
em determinadas esferas da vida privada, o que se deu mediante a garantia dos direitos à vida, liberdade,
propriedade, dentre outros.
            A difusão do pensamento iluminista, o desenvolvimento das teorias contratualistas e do
jusnaturalismo racionalista foram fenômenos que contribuíram para o surgimento do constitucionalismo e
desenvolvimento da teoria dos direitos fundamentais, especialmente ao fomentarem o processo de
positivação dos direitos naturais, mediante sua inserção nas declarações de direitos e posterior incorporação
nos textos constitucionais, na tentativa de atribuir-lhes maior eficácia, conferindo maior proteção aos
indivíduos.[19]

            Segundo prelecionam JULIO ESTRADA e PEREZ LUÑO[20], além do iluminismo e do
jusnaturalismo racionalista, a filosofia estóica[21] e o cristianismo também contribuíram para o
desenvolvimento da teoria dos direitos fundamentais, ao apregoarem a necessidade de se reconhecer a
unidade e universalidade dos homens, os quais devem ter sua dignidade protegida pelo Estado, bem como
ao afirmarem que todos os seres humanos são iguais perante Deus.

Para esses movimentos filosóficos, o indivíduo assumia uma posição privilegiada frente ao Estado,
que deixou de ser concebido como um fim em si mesmo, para se tornar o meio através do qual os homens,
em sociedade, realizam suas necessidades. JULIO ESTRADA, analisando a formação dos direitos
fundamentais, aponta importância e o contributo de alguns fenômenos para a ascensão dos direitos
fundamentais:
                       

Múltiplos elementos doutrinais contribuíram para formar este conceito, no qual se podem
apreciar vestígios da filosofia estóica e do espiritualismo do cristianismo, germe que se
desenvolveu através das lutas pela liberdade de consciência, próprias da história européia
dos séculos XVI e XVII. Ainda quando uma concepção se afirmasse, no quadro do iluminismo
do século XVIII, que os direitos naturais haviam sido pensados como genéricas formulações
de exigências não tanto da natureza, mas sim da razão humana, válidas como princípios
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reguladores da ordem jurídica, a função histórica da teoria foi a de redefinir as relações entre
Estado e os indivíduos, oferecendo uma nova visão privilegiada da posição deste último
frente ao primeiro, em aberta oposição a realidade existente sob o absolutismo. (JULIO
ESTRADA, 2001, p. 29, tradução nossa).

 
            As teorias contratualistas, alicerçadas sobre diferentes concepções do contrato social, tiveram o
objetivo precípuo legitimar racionalmente o exercício do poder pelo Estado e justificar a sujeição dos
indivíduos ao ordenamento jurídico, o que seria possível mediante o advento das Constituições.[22]

ROSSEAU atribuiu natureza democrática ao contrato social, ao enfatizar a relevância da democracia e da
soberania popular. De acordo com ROSSEAU, indivíduos alienariam sua liberdade a um corpo social, do
qual seriam integrantes e, através deste ato, originar-se-ia uma situação de identidade entre governantes e
governados, tornando democrática e legítima a atuação estatal.[23]

            LOCKE, sob outro enfoque, sustentou que a defesa dos direitos naturais à vida, à liberdade e à
propriedade constituiria o objetivo precípuo da sociedade civil e fundamento legitimador da atuação estatal,
que deveria conduzir-se no sentido de conferir efetiva proteção a esses direitos imanentes ao homem.
Segundo LOCKE, os indivíduos não alienariam todos os seus direitos em prol da figura estatal, mantendo
consigo direitos considerados inalienáveis, os quais teriam como função precípua serem oponíveis em
relação aos demais indivíduos e à própria atuação estatal. Conforme salienta JULIO ESTRADA:
 

Foi especialmente com os lineamentos dados por Locke que a concepção dos direitos
naturais se converteu em um componente essencial do individualismo teoria jusnaturalista.
Segundo o referido autor a sociedade originaria era um estado de coexistência pacífica no
qual todo indivíduo era proprietário de uma parte do solo e gozava de liberdade. O passo para
o estado civil se sucedeu quando, não bastando a terra para todos, cada um tentou se impor
pela força em relação aos outros, e havia sido necessário criar uma organização de poder – o
Estado – como medida para impedir as lutas e tutelar a propriedade, a liberdade e a
igualdade dos particulares, limitando-se a isso suas atribuições, sem se converter, a sua vez,
em opressor. Tais direitos de cada um a ser livre e proprietário como qualquer outro –
liberdade e propriedade – oponível a todos e ao Estado mesmo, se converteram, com é
sabido, na chave mestra do sistema dos chamados direitos subjetivos naturais no Estado
Liberal. (JULIO ESTRADA, 2001, p. 29, tradução nossa).

 
            Inegável, portanto, conforme destacado por SARMENTO[24], que o pensamento iluminista
contribuiu de forma decisiva para o surgimento do constitucionalismo bem como para o desenvolvimento da
teoria dos direitos fundamentais, especialmente no que diz respeito ao processo de positivação dos direitos
naturais, materializado através dos principais movimentos revolucionários burgueses do século XVIII[25]

que, alicerçados nos ideais iluministas, jusnaturalistas e do positivismo jurídico[26], foram responsáveis
pela gênese das principais declarações de direito do homem até hoje vigentes.
            A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 assume especial relevo para o
desenvolvimento da teoria dos direitos fundamentais ao atribuir aos textos constitucionais a importante
tarefa de assegurar os direitos fundamentais e a separação de poderes.[27] Seu conteúdo foi incorporado aos
textos constitucionais dos principais Estado Modernos, bem como constituiu a base das primeiras cartas
constitucionais francesas datadas de 1791 e 1793, tornando-a parte da história do constitucionalismo.[28]

Conforme preleciona HORTA:
 

A consagração formal, técnica e jurídica dos direitos individuais é mais recente no tempo,
coincidindo com uma organização constitucional do Estado. A Constituição surgiu para
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realizar a dupla tarefa originária: organizar os poderes do Estado, dentro da pauta de
competências fixadas previamente, e declarar os direitos naturais, imprescritíveis e
inalienáveis do homem. A Constituição se identificaria nessa matéria específica e onde não
houvesse texto organizatório para tal conteúdo deixaria de existir a Constituição. (HORTA,
1998, p. 51).

 
             Outra declaração de direitos que contribuiu para o desenvolvimento da teoria dos direitos
fundamentais foi a Declaração do Estado da Virgínia (1776), complementada pelo posterior advento do Bill
of Rigths (1971), conjunto de liberdades públicas e garantias constitucionais em favor dos cidadãos norte
americanos, cujo principal contributo, segundo SARMENTO[29], foi inserir a compreensão de que os
direitos fundamentais, além de constituírem limites a atuação estatal, constituiriam inclusive limites ao
exercício da atividade legislativa, em razão da possibilidade de exercício do controle da constitucionalidade
dos atos normativos. Conforme preleciona HORTA:
 

O texto norte-americano de 1776 e a Declaração francesa de 1789 indicam a profundidade do
rompimento com as estruturas políticas anteriores, o que se torna particularmente notado na
área do Estado francês dos fins do século XVIII. A sociedade corporativista e estamental é
substituída pela sociedade individualista. O súdito cede lugar ao cidadão. A pessoa sem
direitos diante do poder absoluto passa a ser titular de direitos subjetivos oponíveis ao poder.
A finalidade dos direitos individuais é a limitação efetiva do poder. O contraste com o poder é
o traço dominante dos direitos individuais no constitucionalismo liberal dos séculos XVIII e
XIX. (HORTA, 1998, p. 52).

 
Em virtude desta concepção liberal dos direitos fundamentais, cujo um dos principais expositores é

SCHMITT, os direitos fundamentais assumem a qualidade de direitos individuais do homem livre frente ao
Estado.[30] Os direitos fundamentais, segundo NARANJO DE LA CRUZ são, no constitucionalismo
liberal, aqueles que valem como anteriores e superiores ao Estado, a quem compete reconhecê-los e protegê-
los como dados existentes antes de sua origem. Constituem esferas de liberdade, das quais resultam direitos
de defesa.”[31]

O constitucionalismo liberal alicerçava-se sobre dois pilares essenciais, quais sejam, os direitos
fundamentais como limites conformadores do poder estatal face ao indivíduo e a separação de poderes como
mecanismo interno de controle recíproco entre os poderes Executivo, Legislativo e o Judiciário.[32] O
Estado liberal, portanto, assentado nessas premissas, reconhecia e garantia o exercício dos direitos de
liberdade aos indivíduos.
            A afirmação do constitucionalismo modificou a própria compreensão dos direitos fundamentais que,
emancipando-se da lei, adquiriram a qualidade de direitos jurídico-constitucionais, com fonte direta e
imediata no texto constitucional. Ao conquistarem essa condição, os direitos fundamentais passaram a atuar
também como limites aos poderes públicos. 
            O fenômeno da constitucionalização trouxe importantes reflexos para o ordenamento jurídico,
conferindo-lhe sistematicidade e unidade. Em razão deste fenômeno, as normas constitucionais se tornaram
fundamento das normas infraconstitucionais integrantes dos diversos segmentos do direito, o que acarretou
a relativização da dicotomia entre direito público e direito privado.
            As principais cartas constitucionais, influenciadas pelo pensamento liberal-burguês assumiram
contornos individualistas, especialmente ao se limitarem a garantir proteção dos direito à vida, liberdade e,
de forma acentuada, ao direito de propriedade. PEREZ LUÑO, ao realizar uma análise crítica deste
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momento histórico, tece as seguintes considerações sobre o processo de elaboração dos textos
constitucionais, salientando a relatividade do alcance dos direitos fundamentais consagrados:
 

A maior parte dos textos constitucionais deste período correspondem a uma marcada
ideologia individualista. Disso que os direitos do homem, que com tanta generosidade e
amplitude formal que estes documentos recorrem, não sejam direitos de todos os homens –
recorde-se que a maior parte das constituições desta época estabelece o sufrágio censitário –
mas sim os do homem burguês, para quem o direito de propriedade privada tem o caráter de
inviolável e sagrado, que expressamente proclama o artigo 17 da Declaração de 1789. Os
direitos proclamados naqueles textos eram considerados patrimônio do indivíduo em sua
condição pré-social. (PEREZ LUÑO, 2007, p. 38, tradução nossa).

 
            Durante o constitucionalismo liberal, os direitos fundamentais eram concebidos única e
exclusivamente como limites à atuação estatal, considerados direitos públicos subjetivos, constituindo
verdadeiros obstáculos à ingerência estatal na esfera privada de liberdade dos indivíduos, criando rígida
fronteira entre Estado e Sociedade e uma dicotomia entre as esferas pública e privada. Conforme salienta
SARMENTO, a concepção liberal dos direitos fundamentais foi responsável por dar origem a dois
diferentes sistemas de proteção dos direitos, que assim se configuravam:
 

Nas relações entre Estado e indivíduo valia a Constituição, que limitava os governantes em
prol da liberdade individual dos governados, enquanto, no campo privado, o Código Civil
desempenhava o papel de constituição da sociedade civil, juridicizando as relações entre
particulares de acordo com regras gerais, supostamente imutáveis, porque fundadas nos
postulados do racionalismo jusnaturalista, que tinham seu centro gravitacional na idéia de
autonomia privada. (...) Na lógica do Estado liberal, a separação entre Estado e sociedade
traduzia-se em garantia da liberdade individual. O Estado deveria reduzir ao mínimo sua
ação, para que a sociedade pudesse se desenvolver de forma harmoniosa. Entendia-se,
então, que sociedade e Estado eram dois universos distintos, regidos por lógicas próprias e
incomunicáveis, aos quais corresponderiam, reciprocamente, os domínios do Direito Público e
do Direito Privado. No âmbito do Direito Público, vigoravam os direitos fundamentais, erigindo
rígidos limites à atuação estatal, com o fito de proteção do indivíduo, enquanto no plano do
Direito Privado, que disciplinava relações entre sujeitos formalmente iguais, o princípio
fundamental era o da autonomia da vontade. (SARMENTO, 2008, p. 12). [33]

           
Com o passar do tempo, entretanto, verificou-se que a mera garantia de direitos de cunho liberal,

denominados por muitos teóricos de liberdades negativas, ou direitos de primeira geração, não era suficiente
para conferir uma efetiva proteção do indivíduo. Isto porque, ao contrário do apregoado pela concepção
individualista do constitucionalismo liberal, os homens não são seres iguais, mas sim, desiguais por
natureza. Era necessário, além de conferir proteção aos direitos liberais, conferir aos indivíduos as
condições materiais para usufruírem desses direitos, mediante a proteção dos direitos sociais e econômico.

 A grande prova de que a mera garantia dos direitos fundamentais de acepção liberal era insuficiente
para atender aos anseios da sociedade e disciplinar os interesses humanos, encontra-se consubstanciada no
fato de que este pensamento individualista, sem sombra de dúvidas, contribuiu de forma decisiva para a
eclosão dos dois principais eventos bélicos do século XX e, especialmente, para a crise econômica mundial
de 1929. Surge, a partir de então, movimento tendente garantir os denominados direitos sociais e
econômicos, mediante o processo de positivação, o que ocorrerá com o advento e desenvolvimento do
constitucionalismo social, verificado no período entre guerras do século XX.
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1.2.2 – Os direitos fundamentais no Estado Social
 
            O primeiro passo, consistente na ruptura promovida com o absolutismo e advento do
constitucionalismo liberal havia se concretizado. [34] Os direitos fundamentais de cunho liberal,
caracterizados como liberdades públicas negativas, passaram a desempenhar a importante função de impor
limites à ingerência estatal na esfera privada dos indivíduos, na qual a autonomia privada desempenha o
papel de alicerce para o desenvolvimento das relações jurídicas entre particulares.
            A despeito dos progressos obtidos com o advento do constitucionalismo liberal, com o passar do
tempo, em razão da intensificação das relações sociais, o desenvolvimento do processo de industrialização e
do capitalismo, a realidade apresentou sinais de que a mera garantia dos direitos liberais seria insuficiente
para atender aos novos anseios sociais e, especialmente, para proteger a dignidade humana.
            O desenvolvimento do capitalismo sob os alicerces do liberalismo econômico e do individualismo
burguês, assentando na extremada garantia da liberdade e propriedade, bem como na garantia de uma
igualdade meramente formal entre os indivíduos, criaram cenário propício para a proliferação e acentuação
das relações de exploração do homem pelo próprio homem, problema que o modelo absenteísta de Estado
não tinha como resolver.[35]

            A humanidade presenciou durante as primeiras décadas do século XX o verdadeiro esfacelamento do
tecido social. A eclosão das duas grandes guerras mundiais e da crise econômica mundial de 1929, o
aumento das desigualdades sociais, a concentração de capital, o enfraquecimento da proteção aos direitos
fundamentais, eventos relacionados ao desenvolvimento irracional do capitalismo, apontaram a necessidade
de mudanças. Nesse sentido, destaca NETTO:
 

A vivência daquelas idéias abstratas que conformavam o paradigma inicial do
constitucionalismo logo conduz à negação prática das mesmas na história. A liberdade e
igualdade abstratas, bem como a propriedade privada terminaram por fundamentar as
práticas sociais do período de maior exploração do homem pelo homem de que se tem
notícia na história, possibilitando o acúmulo de capital jamais visto e as revoluções industriais.
Idéias socialistas, comunistas e anarquistas começam a colocar agora em xeque a ordem
liberal e a um só tempo, animam os movimentos coletivos de massa cada vez mais
significativos e neles se reforçam com a luta pelos direitos coletivos e sociais. (NETTO, 1999,
p.479).

 
            Diante do cenário constituído, inúmeras críticas foram formuladas em desfavor do exacerbado
individualismo que caracterizou o constitucionalismo liberal. A necessidade de uma imediata reformulação
do constitucionalismo à época vigente era latente, objetivando promover a redução das desigualdades
sociais, eliminar o cenário de extrema exploração de um homem pelo outro e proteger a dignidade humana.
Positivar os direitos de liberdade e propriedade sem criar os meios necessários para que os indivíduos
tenham acesso aos referidos direitos, os tornaria desprovidos de efetividade. Conforme assevera PEREZ
LUÑO:
 

Ao longo do século XIX o proletariado vai adquirindo protagonismo histórico, a medida que
avança o processo de industrialização, e quando desenvolve uma consciência de classe
reivindica alguns direitos econômicos e sociais frente aos clássicos direitos individuais, fruto
do triunfo da revolução liberal burguesa. A partir de então o direito ao trabalho, aos seus
frutos e a seguridade social passam a ser as novas exigências, suja proteção jurídica se
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reclama. Sob este aspecto se pode considerar com a carta destes novos direitos o Manifesto
Comunista, redigido por Marx e Engels no ano de 1848. (PEREZ LUÑO, 2007, p. 38, tradução
nossa).

 
Diversos foram os movimentos contra o liberalismo econômico que contribuíram para o

aperfeiçoamento da teoria dos direitos fundamentais, dentre os quais se destacaram o pensamento
marxista[36], o socialismo utópico[37] e a doutrina social da Igreja Católica, os quais propugnavam, a
despeito de suas divergências, a necessidade de promoção de reformas sociais, especialmente destinadas a
eliminar as desigualdades sociais latentes e proteger a classe operária, o que seria possível mediante a
positivação de direitos sociais, incorporando-os aos textos constitucionais. Sobre esse processo de ruptura
com as bases ideológicas do constitucionalismo liberal, destaca HORTA:
 

O crescimento, na ordem econômica, e a amplitude do poder nacional, na ordem política, vão
alterar, nas constituições elaboradas nos dois períodos pós-bélicos do século XX, a posição
do indivíduo diante do poder. A liberdade-resistência, que exprime uma atitude de hostilidade
e de desconfiança em face do poder, será temperada pela liberdade-participação, que
procura aproximar o indivíduo do Estado, para solucionar os problemas concretos e
angustiadores do homem moderno. A solidariedade social reclama do Estado o atendimento
de obrigações positivas. O comportamento negativo, dominado pela proibição de fazer o que
pudesse prejudicar o livre desenvolvimento dos direitos individuais, vai ser gradualmente
substituído pela obrigação de fazer, a fim de minorar os sofrimentos e atendes às
necessidades do homem. Direito à subsistência, direito ao trabalho, direito à assistência e à
previdência, direito à instrução, direito à habitação, direito ao emprego são os novos direitos
do homem. Os textos constitucionais registram o acréscimo e a complementação. A
segurança social deve conviver com a liberdade individual. A ação dos governos passa a ser
admitida como necessária. (HORTA, 1998, p. 52-23).

           
A convicção de que era necessário garantir os direitos sociais e econômicos como forma de reduzir

as desigualdades entre os homens e, conseqüentemente, possibilitar que os indivíduos efetivamente
desfrutassem dos direitos individuais logo se disseminou.[38] Destaca-se, a título de exemplo, o advento da
Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador Explorado, um dos alicerces da Revolução Soviética de 1917,
que trouxe avanços para a teoria dos direitos fundamentais ao prever a necessidade de proteção dos direitos
sociais, mas, infelizmente, retroagiu ao simplesmente ignorar a igual necessidade de proteção dos direitos
individuais. Segundo preleciona NARANJO DE LA CRUZ:
 

A teoria dos direitos fundamentais do Estado Social se centra nos pressupostos sociais do
exercício da liberdade. Pretende superar, pois, o desdobramento entre a liberdade jurídica e a
liberdade real, próprio da teoria liberal, em favor de uma compreensão do mesmo que abranja
também pretensão face ao Estado de prestações sociais. (NARANJO DE LA CRUZ, 2000, p.
49, tradução nossa).

 
            A Constituição Mexicana de 1917 foi a primeira carta constitucional na qual foram inseridos
preceitos destinados a proteger os direitos individuais e, concomitantemente, os direitos sociais e
econômicos, em uma tentativa de promover a conciliação entre interesses de acepção individual e
coletiva.[39] SARMENTO, ao dissertar sobre o processo de positivação dos direitos sociais e econômicos,
mediante sua incorporação nos textos constitucionais, tece relevantes considerações sobre a importância da
democratização política para o processo de ampliação dos direitos fundamentais:
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A democratização política rompera a hegemonia absoluta da burguesia no Parlamento,
abrindo caminho, no plano político, para a afirmação das necessidades dos extratos mais
desfavorecidos da população. Surge então, na virada para o século XX, o Estado de Bem
Estar Social, e com ele a consagração constitucional de uma nova constelação de direitos,
que demandam prestações estatais destinadas à garantia de condições mínimas de vida para
a população (direito à saúde, à previdências, à educação, etc.) Estes novos direitos penetram
nas constituições a partir da Carta mexicana de 1917 e da Constituição de Weimar de 1919.
(SARMENTO, 2008, p. 18).

           
O grande marco para o constitucionalismo social foi, inquestionavelmente, o advento da

Constituição de Weimar de 1919, a qual trouxe em seu conteúdo extenso rol de direitos fundamentais, com
especial ênfase para os direitos sociais e econômicos, o que fez com ela se tornasse modelo inspirador para
diversos outros textos constitucionais, dentre as quais se destacam as cartas constitucionais de Espanha
(1931), Brasil (1934), Itália (1947), França (1958), Portugal (1976). De acordo PEREZ LUÑO:
 

A Constituição de Weimar foi, durante muito tempo, o texto inspirador das cartas
constitucionais que intentaram conjugar seu sistema de direitos fundamentais, as liberdades,
com os direitos econômicos, sociais e culturais. Esta orientação se reflete em nossa
Constituição republicana de 1931 (Constituição Espanhola), assim como na maior parte do
constitucionalismo surgido após o fim da Segunda Guerra Mundial (...). Quiçá, um dos traços
distintivos destes textos seja, precisamente, a ampliação do estatuto dos direitos sociais,
objetivando satisfazer as novas necessidades de caráter econômico, cultura e social que
conformam o signo definitório de nossa época. (PEREZ LUÑO, 2007, p. 40, tradução nossa).

           
O constitucionalismo social, portanto, promoveu a ruptura com o modelo absenteísta para assimilar

o modelo assistencialista de Estado, considerado, por diversos teóricos, como um modelo estritamente
paternalista, justamente em razão da massiva constitucionalização de direitos sociais e econômicos, tais
como o direito à saúde, trabalho, previdência, moradia, educação, os quais, por sua natureza, pressupõem
prestações positivas do Estado, o que faz com que tais direitos também sejam denominados liberdades
positivas.[40] Conforme salientado por GALDINO:
 

O traço marcante desta decantada evolução institucional é justamente o reconhecimento de
determinados direitos, chamados então econômicos e sociais – tidos, sob o prisma
intelectual, como heranças dos movimentos socialistas e da doutrina social da Igreja Católica,
e que tem por marcos históricos institucionais a Constituição mexicana de 1917 e a
Constituição alemã de Weimar de 1919; São direitos cuja a observância depende de uma
prestação positiva do Estado. (GALDINO, 2005, p. 154).

 
A concepção assistencialista ou paternalista atribuída ao constitucionalismo social, caracterizado

pela ampla proteção aos direitos sociais e econômicos, fez com que esta forma de organização estatal
também fosse conhecida como Estado de Bem-Estar Social. Um dos principais alicerces do Estado de Bem-
Estar social a ideologia econômica de KEYNES[41]. Segundo o pensamento econômico keynesiano, que
adotava a premissa de que o mercado era incapaz de gerir seu próprio desenvolvimento, o Estado deveria
interferir no mercado para promover a eficiência econômica, mediante a adoção de políticas destinadas a
incentivar o consumo, de promoção do pleno emprego e desenvolvimento social.[42]

            O constitucionalismo social, a despeito de sua inquestionável contribuição para a teoria dos direitos
fundamentais, tornando visível a necessidade de garantir aos indivíduos a proteção de direitos sociais e
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econômicos, como forma de eliminar a desigualdades entre os homens, não ficou imune às críticas,
especialmente em decorrência dos indesejáveis reflexos que o modelo assistencialista de Estado trouxe para
as contas públicas, bem como os perniciosos efeitos que produziu sobre a liberdade conferida aos
homens.[43]

            De fato, o que se verificou após o advento do constitucionalismo social foi o aumento do
aparelhamento estatal, o endividamento do Estado, a exacerbação das competências atribuídas ao Executivo
com o respectivo atrofiamento dos poderes normativos inerentes ao Legislativo. Conforme destaca
GALDINO, o constitucionalismo social acarretou uma série de conseqüências indesejáveis para a
organização estatal, inclusive para a democracia, pois conforme ressalta:
 

O Poder que mais se fortalece é o Executivo, pois cabe a ele instrumentalizar a intervenção
do Estado na economia. É ele quem se torna o verdadeiro Leviatã, com seu gigantismo e sua
lógica tecnocrática. Por ser mais ágil, e detentor de maior capacidade técnica, o Executivo
acaba absorvendo parcela dos poderes normativos tradicionalmente afetos apenas ao
Parlamento, que vê suas competências comprimidas no Estado Social, desequilibrando a
famosa equação engendrada por Montesquieu. Este predomínio da tecnocracia no Estado
Social produz efeitos deletérios sobre a democracia. Na medida em que se aprofunda a
distância entre governados e governantes, e declina a importância das instituições
representativas na estrutura estatal, a relações de cidadania se converte numa relação
paternalista de clientela. (GALDINO, 2005, p. 23).

 
No que concerne à proteção dos direitos fundamentais, a ampla positivação dos direitos sociais e

econômicos nos textos constitucionais, que levou diversos teóricos como CANOTILHO[44] a denominá-las
Constituições Dirigentes, também ocasionará efeitos indesejáveis. Isto porque, a desmedida ambição em
promover a positivação dos mais diversos direitos fundamentais de cunho social, acabou por inviabilizar
que estes se tornassem efetivos na prática.[45] O texto constitucional acaba por ser um conjunto de
promessas não cumpridas, frustrando expectativas e anseios da sociedade, disseminando a descrença na
efetividade do texto constitucional. Os textos constitucionais se tornam o que teóricos como
LOEWENSTEIN[46] e LASSALE[47] denominam de Constituições nominalistas.[48] FERREIRA FILHO
salienta o processo de evolução dos direitos fundamentais face à modificação das pretensões e anseios da
sociedade, ao assim prelecionar:
 

O reconhecimento dos direitos sociais não pôs termo à ampliação do campo dos direitos
fundamentais. Na verdade, a consciência de novos desafios, não mais à vida e a liberdade,
mas especialmente à qualidade de vida e a solidariedade entre os seres humanos de todas
as raças e nações redundou no surgimento de uma nova geração - a terceira – de direitos
fundamentais. São estes chamados, na falta de melhor expressão, de direitos de
solidariedade. (FERREIRA FILHO, 1999, p. 57).

 
O desenvolvimento da globalização econômica, caracterizada pelo encurtamento das distâncias em

razão dos grandes avanços tecnológicos, especialmente na seara das telecomunicações, e a conseqüente
pulverização das fronteiras nacionais, dentre outros eventos, como a crise do petróleo da década de 70, que
desencadearam novos conflitos bélicos, acentuaram a reformulação do constitucionalismo social. A
sociedade, seus anseios e aspirações já haviam se modificado. Era necessário repensar o constitucionalismo
e, conseqüentemente, reformular a teoria dos direitos fundamentais.
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1.2.3 – Os direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito
 
            A historicidade inerente aos direitos fundamentais demonstrou, ao longo do tempo, a necessidade de,
novamente, se reformular as bases do constitucionalismo. O modelo assistencialista de Estado, cerne do
constitucionalismo social, tinha por principal desiderato reduzir as desigualdades sociais entre os
indivíduos, na tentativa de promover a igualdade material e não apenas formal entre os homens, mediante a
garantia de direitos de natureza prestacional, tais como saúde, educação, moradia, trabalho.
            O desenvolvimento das relações sociais, o aumento e envelhecimento da população, o surgimento de
novas demandas sociais em razão do processo de democratização política, contribuíram para a majoração
das pretensões sociais, tornando evidente a incapacidade do Estado em consecutir todos os anseios de uma
sociedade em visível processo de expansão. Diante da insuficiência estatal em garantir todos os direitos
sociais, deu-se inicio, sob o viés econômico, ao processo de reformulação da organização estatal[49].
Segundo GALDINO:
 

Em realidade, os direitos sociais consistiam em privilégios específicos de determinadas
classes de trabalhadores politicamente influentes, excluindo-se muitas outras (como os desde
sempre marginalizados trabalhadores rurais, por exemplo), e eram decorrentes de alianças
setoriais. Não é o Estado fundando na cidadania, mas a cidadania dependente do Estado.
Ainda assim, convém ressalvar que a tutela dos direitos restringia-se a direitos sociais
trabalhistas (e, eventualmente previdenciários), não englobando outras situações jurídicas
que são entendidas como direitos sociais, como sejam o direito à saúde, direito à moradia,
direito à educação e assim por diante. (GALDINO, 2005, p. 173).

           
O pensamento neoliberal, cujo principal precursor foi HAYEK[50], se difunde como uma solução.

De acordo com pensamento neoliberal, as políticas de intervenção estatal nas relações econômicas privadas,
na tentativa de planificar a conduta humana e redistribuir riquezas, trazia consigo nefastas conseqüências
para a liberdade individual, força motriz da sociedade. A partir dessas premissas neoliberais, diversas
organizações estatais deixam de ser estritamente interventoras e assistencialistas, para adotar um modelo de
organização estatal com feições meramente regulatórias, o que foi possível a partir da criação das
denominadas agências reguladoras.

A incorporação dos ideais do pensamento neoliberal na forma de organização e gerência do poder
estatal tem como um de seus principais efeitos o distanciamento do Estado de grande parte das relações
econômicas privadas. O Estado restitui à iniciativa privada o exercício daquelas atividades econômicas
anteriormente estatizadas consideradas desprovidas de maior importância e mantém-se no exercício ou
controle daquelas atividades econômicas que estejam diretamente vinculadas e representem interesses do
Estado, seja por questões de soberania. É o que destaca SARMENTO, ao atribuir ao Estado um papel
subsidiário:
           

Trata-se de um Estado subsidiário, que restitui à iniciativa privada o exercício de atividades
econômicas às quais vinha se dedicando, através de privatizações e reengenharias múltiplas.
De um Estado que também vai buscar parcerias com a iniciativa privada e com o terceiro
setor, para a prestação de serviços públicos e desempenho de atividades de interesse
coletivo, sempre sob a sua supervisão e fiscalização. É um Estado que não apenas se retrai,
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mas que também modifica sua forma de atuação, e passa a empregar técnicas de
administração consensual. Ao invés de agir coercitivamente, ele tentar induzir os atores
privados, através de sanções premiais ou outros mecanismos, para que adotem os
comportamentos que ele deseja. As normas jurídicas que este Estado produz são muitas
vezes negociadas em verdadeiras mesas-redondas, e o Direito se torna mais flexível,
sobretudo para os que detêm poder social. (SARMENTO, 2008, p. 33).

 
No que tange ao processo de evolução dos direitos fundamentais, a nova sociedade globalizada de

massas passa a exigir a proteção dos interesses de toda a coletividade, integrada nacional e
internacionalmente. E nesse contexto que passam a ser reconhecidos e incorporados aos textos
constitucionais os denominados direitos de solidariedade[51] ou fraternidade, caracterizados por serem
direitos de natureza eminentemente coletiva e difusa, tais como o direito ao meio ambiente, direito do
consumidor, direito a proteção do patrimônio histórico e cultural. Conforme destaca VALE:

 
Uma das perspectivas atuais é o desenvolvimento de um novo tipo de direitos, os direitos de
solidariedade, que não podem ser pensados exclusivamente dentro da relação clássica liberal
entre indivíduo e Estado. Não são direitos de defesa, nem direitos a prestação, dirigidos
principalmente ao Estado, mas formam um complexo de todos eles. São direitos circulares,
possuidores de uma horizontalidade característica e uma fortíssima dimensão objetiva, pois
protegem bens que, embora possam ser usufruídos de forma individual, são também
comunitários, dos quais todos são titulares. (VALE, 2004, p. 53).

 
O processo de incorporação dos direitos de solidariedade ou fraternidade nos textos constitucionais,

bem como de releitura e conformação do conteúdo dos direitos liberais e sociais, são destacados por
NETTO, que descreve as alterações ocorridas no Estado Democrático de Direito após o reconhecimento da
necessidade de se conferir proteção aos direitos de solidariedade ou fraternidade. De acordo com o autor:

 
O Estado interventor transforma-se em empresa acima de outras empresas. As sociedades
hipercomplexas da era da informação ou pós-industrial comportam relações extremamente
intrincadas e fluidas. Tem lugar aqui o advento dos direitos de 3ª geração, os chamados
interesses ou direitos difusos, que compreendem os direitos ambientais, do consumidor e da
criança, dentre outros. São direitos cujos titulares, na hipótese de dano, não podem ser clara
e nitidamente determinados. O Estado, quando não diretamente responsável pelo dano
verificado foi, no mínimo, negligente no seu dever de fiscalização ou de atuação criando uma
situação difusa de risco para a sociedade. A relação entre o público e o privado é novamente
colada em xeque. Associações da sociedade civil passam a representar o interesse público
contra o Estado privatizado ou omisso. Os direitos de 1ª e 2ª geração ganham novo
significado. Os de 1ª são retomados como direitos (agora revestidos de uma conotação
sobretudo processual) de participação no debate público que informa e conforma a soberania
democrática de um novo paradigma, o paradigma constitucional do Estado Democrático de
Direito e seu Direito participativo, pluralista e aberto. (NETTO, 1999, p. 481).

 
            No constitucionalismo democrático de direito, há uma aproximação entre Estado e sociedade. A
sociedade civil, antes em uma postura passiva e considerada cliente do modelo constitucionalismo social,
adquiri uma posição ativa no processo de defesa dos interesses públicos, através da exigência de efetiva
abertura do processo democrático de debate para definir as pretensões e interesses a serem tutelados pelo
Estado, bem como mediante a constante exigência de que os direitos fundamentais sejam respeitados. A
partir da democracia participativa e sua relação com a conformação dos direitos fundamentais e do
constitucionalismo que GALUPPO tece as seguintes considerações:
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Então podemos dizer que os Direitos Fundamentais são os direitos que os cidadãos precisam
reciprocamente reconhecer uns aos outros, em dado momento histórico, se quiserem que o
direito por eles produzido seja legítimo, ou seja, democrático. Ao afirmarmos trata-se dos
direitos que os cidadãos precisam reconhecer uns aos outros, e não que o Estado precisa
lhes atribuir, tocamos no próprio núcleo do Estado Democrático de Direito, que, ao contrário
do Estado Liberal e do Estado Social, não possui uma regra pronta e acabada para a
legitimidade de suas normas, mas reconhece que a democracia é não um estado, mas um
processo que só ocorre pela interpenetração entre autonomia privada e autonomia pública
que se manifesta na sociedade civil, guardiã de sua legitimidade. (GALUPPO, 2003, p. 237).

 
            STRECK ao analisar o constitucionalismo democrático de direito, salienta o papel a ser
desempenhado por ele no que tange a efetivação dos direitos fundamentais, destacando sua responsabilidade
em retomar a busca pela efetivação de direitos liberais e sociais que não passaram de vãs promessas durante
os constitucionalismos anteriores. Segundo preleciona o autor:

 
A noção de Estado Democrático de Direito está, pois, indissociavelmente ligada à realização
dos direitos fundamentais-sociais. É desse liame indissolúvel que exsurge aquilo que se pode
denominar de plus normativo do Estado Democrático de Direito. Mais do que uma
classificação ou forma de Estado ou de uma variante de sua evolução histórica, o Estado
Democrático de Direito faz uma síntese das fases anteriores, agregando a construção das
condições de possibilidade para suprir as lacunas das etapas anteriores, representadas pela
necessidade do resgate das promessas da modernidade, tais como a igualdade, justiça social
e a garantia dos direitos humanos fundamentais. (STRECK, 2002, p. 51).

 
            GOMES também ressalta a importância do papel conferido à sociedade civil e ao cidadão na busca
pela promoção da efetiva concretização dos direitos fundamentais, ao destacar que:

 
Inegavelmente, no Estado Democrático de Direito, a sociedade civil, por meio de seus
diversos segmentos organizados, deve estar cada vez mais preparada para bem
compartilhar, de forma mais ativa e direta, com os órgãos governamentais, a busca da efetiva
concretização dos direitos fundamentais, apontando soluções e colaborando na execução de
tarefas em prol do bem comum. Desse modo, cada cidadão sentirá responsável, como co-
partícipe, pela eficácia das decisões políticas que forem tomadas, e orientará sua atuação,
como membro de uma sociedade pluralista, em sintonia com o ideal de justiça que lhe
possibilitará a realização de seu projeto pessoal de vida e, por conseqüência, o gradual
desenvolvimento do país nas mais diversas dimensões. (GOMES, 2003, p. 135-136).

 
             Neste contexto em que há a aproximação de Estado, sociedade civil e cidadão a concepção de
cidadania adquire novos contornos. A concepção formal, preocupada muito mais com a regularidade do
procedimento do que com o conteúdo das decisões tomadas, dá lugar a uma concepção contemporânea de
cidadania, eminentemente democrática e participativa, na qual o indivíduo assume a posição de agente
transformador da realidade social na qual ele está inserido, mediante a garantia de sua efetiva participação
nos processos decisórios.
 
1.3 – Uma nova perspectiva para os direitos fundamentais – A eficácia dos direitos fundamentais nas
relações jurídicas entre particulares.
 
            O desenvolvimento das relações capitalistas, o desmedido acúmulo de capitais pelos agentes
econômicos, o agravamento das desigualdades sociais entre os indivíduos e o afastamento do estatal das
relações de mercado, especialmente em razão da incorporação dos pensamentos neoliberais, são fatores que
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fomentaram e fortaleceram o surgimento de um importante fenômeno social em nossa contemporaneidade,
que se verifica desde o constitucionalismo social, qual seja, o exercício do poder social[52], também
denominado de poder sócio-econômico ou poderes privados[53], por determinados agentes ou grupos
econômicos no âmbito de suas relações jurídicas com os indivíduos.
            Conforme salienta VALE[54], o fenômeno do poder privado já era conhecido no processo de
transição do constitucionalismo liberal ao constitucionalismo social, haja vista sê-lo um dos principais
motivos que conduziram ao reconhecimento de que era necessário o Estado intervir e equalizar as relações
jurídicas entre particulares, mediante a garantia de direitos fundamentais de cunho social e econômico,
protegendo os indivíduos mais fracos, uma vez que, conforme ressalvado por BOCKENFORDE, o direito
formal e igual para todos tende a tornar os fortes ainda mais fortes e os débeis ainda mais débeis.
            Com a reformulação do constitucionalismo social, na tentativa de reduzir o inchaço do
aparelhamento estatal e sanar o elevado endividamento público, iniciou-se o processo de desestatização de
determinadas atividades econômicas, através da adoção de políticas de privatização, bem como se verificou
a adoção de inúmeras políticas de afastamento do Estado das relações econômicas. Abandonou-se o modelo
estritamente intervencionista e assistencialista, para se adotar um modelo subsidiário de intervenção,
assentado no exercício pelo Estado de sua competência regulamentar para disciplinar, restringir e
estabelecer metas aos particulares para o exercício de atividades econômicas.
            Diante deste novo cenário econômico e jurídico constituído, tem se verificado o crescente
recrudescimento e concentração do poder social nas mãos dos agentes econômicos. De fato, o exercício do
poder social pelos agentes econômicos no âmbito de suas relações jurídicas particulares traz consigo
reflexos e sérias implicações para a teoria dos direitos fundamentais, tornando necessária sua reformulação,
haja vista que, constata-se que não somente o poder público, mas também os poderes privados constituem
uma ameaça aos direitos fundamentais, em razão de sua inquestionável capacidade de impor limites e
restrições ao seu exercício, até ao ponto de ocasionar a sua supressão, conforme destaca SARLET:

          
Com efeito, com a ampliação crescente das atividades e funções estatais, somada ao
incremento da participação ativa da sociedade no exercício do poder, verificou-se que a
liberdade dos particulares – assim como os demais bens jurídicos fundamentais assegurados
pela ordem constitucional – não carecia apenas de proteção contra ameaças oriundas dos
poderes públicos, mas também contra os mais fortes no âmbito da sociedade, isto é,
advindas da esfera privada. Na verdade, cumpre assinalar que, se o Estado chegou a ser
considerado o destinatário exclusivo dos direitos fundamentais dos seus cidadãos, não há
como negar que as ameaças resultantes do exercício do poder social e da opressão sócio-
econômica já se faziam sentir de forma aguda no auge do constitucionalismo liberal-burguês,
bastando aqui uma breve alusão às conseqüências da revolução industrial, cujo primeiro ciclo
teve início justamente quando eram elaboradas as primeiras Constituições escritas e – ao
menos no âmbito europeu – quando se vivenciava o apogeu desta primeira onda do
constitucionalismo, no âmbito do qual, de resto, foram reconhecidos – ao menos sob o prisma
formal – os primeiros direitos fundamentais. (SARLET, 2000, p. 63-64).

 
            A constatação de que os poderes privados também constituem ameaças aos direitos fundamentais
reflete sobre a própria imagem destes, tornando necessária a reformulação da concepção que lhes atribui
apenas natureza de liberdades públicas, de direitos de defesa dos indivíduos, com a função precípua de
protegê-los contra as indevidas ingerências estatais no âmbito de sua esfera privada, no exercício dos
direitos fundamentais à liberdade, propriedade, intimidade, integridade. Exsurge, portanto, no âmbito da
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teoria dos direitos fundamentais, um novo olhar, uma nova perspectiva de compreensão dos direitos
fundamentais, qual seja, a da eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre particulares, a
teor do que preleciona SARLET:

          
Ponto de partida para o reconhecimento de uma eficácia dos direitos fundamentais nas
relações entre particulares é a constatação de que, ao contrário do Estado clássico e liberal
de Direito, no qual os direitos fundamentais, na condição de direitos de defesa, exerciam –
ou, pelo menos, eram concebidos desse modo – a função precípua de proteger o indivíduo de
ingerências por parte dos poderes públicos no âmbito da sua esfera pessoal (liberdade,
privacidade, propriedade, integridade físicas etc.), alcançando, portanto, relevância apenas
nas relações entre os indivíduos e o Estado, assim como entre o público e o privado, no
assim denominado Estado Social de Direito tal configuração restou superada. (SARLET,
2000, p. 630).    

 
De fato, conforme destacado por STEINMETZ, com o desenvolvimento da sociedade capitalista,

pessoas e grupos econômicos passaram a deter os poderes político, econômico e ideológico, bem como a
desenvolver lutas de poder e pelo poder, às vezes, conjuntamente com o Estado, mediante atos de aliança, e,
outras vezes, contra o próprio Estado.[55] Estes atores sociais passaram, ao longo dos anos, a serem
detentores da capacidade de condicionar, restringir ou mesmo eliminar a liberdade de outros indivíduos ou
grupos. [56]

            Neste contexto, em que particulares passaram a deter o poder, em suas diferentes naturezas, e utilizá-
lo em suas relações jurídicas com outros indivíduos, condicionando, restringindo ou eliminando direitos,
este novo enfoque acerca da eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre particulares
adquiriu maior relevo e importância no seio da doutrina e da jurisprudência, relevância demonstrada pela
seguinte indagação levantada por CANOTILHO:
 

Em termos tendenciais, o problema pode enunciar-se da seguinte forma: as normas
constitucionais consagradoras de direitos, liberdades e garantias (e direitos análogos) devem
ou não devem ser obrigatoriamente observadas e cumpridas pelas pessoas privadas
(individuais e colectivas) quando estabelecem relações jurídicas com outros sujeitos jurídicos
privados? (CANOTILHO, 2003, p.1151)

 
            SARMENTO sustenta interessante entendimento segundo o qual, desde o advento das teorias
contratualistas, os direitos fundamentais também tinham por objetivo a proteção dos indivíduos em relação
aos seus semelhantes, destacando, inclusive, que esta é uma das justificativas para a existência do Estado,
que teria sido criado através do contrato social com o dever de proteger os direitos fundamentas das
violações ocasionadas por particulares e por ele próprio. Na esteira de seu pensamento:
 

Sem embargo, a própria origem contratualista das teorias sobre os direitos humanos induz a
idéia de que, na concepção dos filósofos inspiradores do constitucionalismo, tais direitos
também valiam no âmbito das relações privadas. De fato, se os direitos eram naturais e
precediam a criação do Estado, é evidente que eles podiam ser invocados nas relações
privadas, até porque, num hipotético Estado de Natureza, inexistiria poder público. Sob esta
ótica, a criação do Estado através do contrato social não desvirtuava tal situação, pois o que
justificava o poder estatal era exatamente a necessidade de proteção dos direitos do homem,
em face de seus semelhantes. Portanto, nas doutrinas jusnaturalistas, os direitos naturais
valiam erga omnes, sendo concebidos como direitos de defesa do homem também em face
de outros indivíduos e não apenas do Estado. (SARMENTO, 2008, p. 12).[57]
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            PEREZ LUÑO destaca ainda que:

 
Em sua dimensão subjetiva, os direitos fundamentais determinam o estatuto jurídico dos
cidadãos, da mesma forma em suas relações com o Estado e as relações entre si. Tais
direitos tendem, portanto, a tutelar a liberdade, a autonomia e a segurança da pessoa não só
frente ao poder, mas também frente aos demais membros do corpo social. Concebidos
inicialmente como instrumentos de defesa dos cidadãos frente a onipotência do Estado, se
considerou que os direitos fundamentais não teriam razão de ser nas relações entre sujeitos
do mesmo nível onde se desenvolvem as relações particulares. Este pensamento obedecia a
uma concepção puramente formal da igualdade entre os diversos membros da sociedade.
Mas é um fato notório que na sociedade neocapitalista essa igualdade formal não supõe uma
igualdade material, e que nela o pleno desfrute dos direitos fundamentais se vê, em muitas
ocasiões, ameaçado pela existência na esfera privada de centro de poder não menos
importantes aqueles que correspondem aos órgãos públicos. (PEREZ LUÑO, 2007, p. 22-23,
tradução nossa).

 
O cerne da questão da eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre particulares

está, portanto, em definir a medida, a extensão da eficácia dos direitos fundamentais no âmbito das relações
jurídicas privadas, ou seja, em que medida os particulares estão vinculados aos direitos fundamentais, haja
vista que, atualmente, poucos são aqueles que ainda se insurgem contra a vinculação dos particulares aos
direitos fundamentais em suas relações jurídicas privadas, em decorrência do reconhecimento da, hoje,
inafastável, força normativa da Constituição. Que estão vinculados, não restam maiores dúvida, cumpre
agora definir se está vinculação se dá de forma direta ou indireta.[58]

            Os direitos fundamentais, portanto, passam a serem vistos sob um novo olhar, sob uma nova
perspectiva, a qual tem por objetivo, justamente conferir-lhes maior efetividade na proteção dos indivíduos
e da sociedade. A partir deste novo enfoque atribuído aos direitos fundamentais, amplia-se o lastro protetivo
atribuído aos indivíduos, haja vista que, os direitos fundamentais deixam de ser concebidos apenas como
limites a atuação do poder público, para também impor limites aos atos praticados pelos demais sujeitos de
direito no âmbito de suas relações jurídicas privadas.
 
1.4 - Conclusão
 

A teoria dos direitos fundamentais, como parte integrante da ciência jurídica, encontra-se em
constante processo de evolução, em uma incessante busca para se adequar aos anseios e demandas de uma
sociedade em rápida expansão. A historicidade e mutabilidade inerentes aos direitos fundamentais, torna
incessante e infindável seu processo de evolução.

O tempo passará, a sociedade sofrerá por profundas transformações, novos direitos serão
incorporados aos ordenamentos jurídicos, direitos já assegurados serão reinterpretados e conformados às
novas realidades sociais neste importante processo de sua adequação aos anseios e interesses da
sociedade.[59] As pretensões humanas se modificarão e, conseqüentemente, novas pretensões de garantia
para os direitos fundamentais surgirão.

Nesse complexo cenário de evolução das relações sociais, o fenômeno do poder social ou econômico
tornou necessária a reformulação da teoria dos direitos fundamentais, que deverá ser vislumbrada a partir de
um novo enfoque, pois ele constituiu séria e inquestionável ameaça aos direitos fundamentais, haja vista a
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capacidade que seus detentores possuem de, no âmbito de relações jurídicas privadas, vulnerarem direitos
fundamentais de outros particulares.

Diante deste quadro, os direitos fundamentais necessitam serem observados sob um novo olhar, sob
uma nova perspectiva, a qual tem por objetivo, conferir-lhes maior efetividade para a proteção dos
indivíduos e da sociedade. A partir deste novo enfoque atribuído aos direitos fundamentais, amplia-se o
lastro protetivo atribuído aos indivíduos, haja vista que, os direitos fundamentais deixam de ser concebidos
apenas como limites a atuação do poder público, para também imporem limites aos atos praticados pelos
demais sujeitos de direito no âmbito de suas relações jurídicas privadas.

A definição da extensão da eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre
particulares assume, neste contexto, estrema importância e requer de todos aqueles que se dedicam ao
estudo da teoria dos direitos fundamentais especial atenção, impondo um detido e acurado estudo sobre os
efeitos da adoção das teorias que versam sobre a temática, principalmente considerando que, ao mesmo
tempo em que é necessária a proteção da autonomia privada, também é indispensável conferir a máxima
efetividade dos direitos fundamentais nas relações jurídicas privadas.

Nesse diapasão, indispensável o trabalho a ser desenvolvido pela doutrina e pela jurisprudência
nacional e estrangeira no intuito de aperfeiçoar o estudo da eficácia dos direitos fundamentais, na busca de
uma solução adequada à temática da eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídicas privadas, de
forma a conciliar a normatividade inerente aos direitos fundamentais, com necessária proteção da autonomia
privada, imprescindível às relações de direito privado, preservando a segurança jurídica e a dignidade da
pessoa humana, pilares do Estado Democrático de Direito.
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Fontes, 2003.
 
VILLEY, Michel. O direito e os direitos humanos. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
 
VILLEY, Michel. A formação do pensamento jurídico moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
 

[1] Assevera PEREZ LUÑO:“Aí, se da un estrecho nexo de interdependência, genético y funcional, entre el Estado de Derecho y los
derechos fundamentales, ya que el Estado de Derecho exige e implica para serlo garantizar los derechos fundamentales, mientras
que éstos exigen e implican para su realización al Estado de Derecho.” (2007, p.19)
[2] Conforme destaca MELLO:“O constitucionalismo está hoje preocupado em entender a abrangência e os limites dos direitos
fundamentais nos sistemas jurídicos e políticos das sociedades contemporâneas e em desenvolver uma dogmática que habilite os
juristas a operá-los e torná-los eficazes, e nesse esforço submete claramente a organização do poder estatal aos parâmetros
extraídos da teoria dos direitos fundamentais.” (2001, p. 239)
[3]  Nesse sentido preleciona PERELMAN: “Como o direito tem uma função social para cumprir, não pode ser concebido, de modo
realista, sem referência à sociedade que deve reger.” (2000, p. 241)
[4]  Conforme destaca BOBBIO: “Não é preciso muita imaginação para prever que o desenvolvimento da técnica, a transformação
das condições econômicas e sociais, a ampliação dos conhecimentos e a intensificação dos meios de comunicação poderão
produzir mudanças na organização da vida humana e das relações sociais que se criem ocasiões favoráveis para o nascimento de
novos carecimentos e, portanto, para novas demandas de liberdade e de poderes. (1992, p. 33)
[5] PERES LUÑO, 2007.
[6] PECES-BARBA MARTÍNEZ, 1999.
[7] SOARES, 1992, p. 90
[8] Em sentido contrário, COMPARATO destaca a importância das instituições atenienses para o desenvolvimento dos direitos do
homem ao assim prelecionar: “O reconhecimento de que as instituições de governo devem ser utilizadas a serviço dos governados e
não para o benefício pessoal dos governantes foi um primeiro passo decisivo na admissão da existência de direitos que, inerentes a
própria condição humana, devem ser reconhecidos a todos e não podem ser havidos como mera concessão dos que exercem o
poder.” (2001, p. 39)
[9] Nesse sentido SOARES, 1992, p. 88
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[10] Nesse sentido CANOTILHO, 1993
[11] VILLEY sustenta que, a primeira vez que teria visto a definição para o termo “direito do homem” foi em um excerto da obra
Leviatã de HOBBES. Conforme destaca o autor: “(‘O direito subjetivo natural – que os escritores têm o hábito de chamar de ius
naturale – é a liberdade que todo homem possui (each man) de usa seu próprio poder como ele mesmo quiser etc.’) Este texto
extraído de Leviatã (1651) é o primeiro, que eu saiba, no qual está definido o ‘direito do homem’. Não afirmamos que HOBBES
tenha sido o inventor do termo. Mas que em sua obra aparecem em plena luz suas fontes, seu conteúdo e sua função.” (VILLEY,
2007, p. 142)
[12] Nesse sentido FIORAVANTI: “Ya hemos subrayado que en la edad media falta um poder público rígidamente
institucionalizado, capaz de ejercitar el monopolio de las funciones de imperium y normativas sobre un cierto territorio a él
subordinado. De aqui se sigue que el mismo imperium  está fraccionado y dividido entre un gran numero de sujetos a lo largo de la
escala jerárquica, que va desde los señores feudales de más alto rango hasta cada uno de los caballeros armados y, luego, hasta
zonas de aplicación del mismo imperium estrechamente limitadas y circunscritas.” (1996, p. 27)
[13] Cumpre salientar as lições de SOARES, para quem “A Magna Carta de João sem Terra, pode ser reduzida a um pacto entre rei
e nobreza, ignorando todo o povo; é a afirmação de direitos corporativos da aristocracia feudal” (SOARES, 1992, p. 88) Em igual
sentido (COMPARATO, 2001, p.47)
[14] SOARES, 1992, p. 89
[15] VILLEY apresenta a visão utilitarista dos direitos do homem ao prelecionar que “Ó medicamento admirável – capaz de tudo
curar, até as doenças que ele mesmo produziu! Manipulados por HOBBES, os direitos do homem são uma arma contra a anarquia,
para a instauração do absolutismo; por LOCKE, um remédio para o absolutismo, para instauração do liberalismo; quando se
revelaram os malefícios do liberalismo, foram a justificação dos regimes totalitários e dos hospitais psiquiátricos. Mas, no
Ocidente, nosso último recurso contra o Estado absoluto. E, se fossem levados a sério, trazer-nos-iam de volta à anarquia.
Ferramenta de mil usos. Usaram-na em proveito das classes operárias ou da burguesia – dos malfeitores contra os juízes – das
vítimas contra os malfeitores. Mas atenção! Cumpre escolher: ou bem de uns, ou bem dos outros. Nunca se viu na história que os
direitos humanos fossem exercidos em proveito de todos. O problema com os direitos humanos é que ninguém poderia tirar partido
deles senão em detrimento de alguns homens.” (VILLEY, 2007, p. 162)
[16] Salienta MELLO que: “Com efeito, as classificações históricas valeram-se da categoria de gerações de direitos para explicar
a evolução dos direitos fundamentais, concepção que poderá ser útil à historiografia do constitucionalismo, mas que passa a
errada impressão de que uma geração de direitos substitui ou sucede a anterior, quando todo o fenômeno dos direitos fundamentais
na história consiste num permanente acrescentar novas espécies jusfundamentais às já reconhecidas. A história dos direitos
fundamentais é uma história de densificação e ampliação, não de sucessão.” (2001, p. 239) No mesmo sentido GOMES: “Denota-
se dessa interação expansionista dos direitos fundamentais a necessidade de um abordagem holística, de modo que as distinções
entre os mesmos baseadas nas gerações e nas dimensões individuais e coletivas figuram como partimentalizações inadequadas.
Assim, além da reafirmação de que todos os direitos humanos são interdependentes e inter-relacionados, a abordagem holística
reconhece que todos eles são essenciais, estão sujeitos a violações, e à realização de cada um deles possui caráter instrumental na
realização dos demais.” (2003, p. 128)
[17] Nesse sentido é a obra de Paulo Bonavides (BONAVIDES, 2008). Outros autores também sustentam a existência de uma quarta
geração de direitos fundamentais, tais como Fábio Konder Comparato (COMPARATO, 2001)
[18] Segundo preleciona VILLEY, os direitos humanos “foram produtos da filosofia moderna, surgida no século XVII” (2007. p.
137)
[19] Conforme destacado por BOBBIO: “Quando os direitos do homem eram considerados unicamente como direitos naturais, a
única defesa possível contra a sua violação pelo Estado era um direito igualmente natural, o chamado direito de resistência. Mais
tarde, nas Constituições que reconheceram proteção jurídica de alguns desses direitos, o direito natural de resistência
transformou-se no direito positivo de promover uma ação judicial contra os próprios órgãos do Estado”. (1992, p.31)
[20] “Tesis como la que postulaba, en el seno de la doctrina estoica, la unidade universal de los hombres, o la afirmación cristiana
de la igualdad esencial de todos los seres humanos ante Dios, constituyen em el mundo antiguo um aldabonazo para despertar y
alentar la conciencia de la dignidad humana. Estas premisas fueron el fermento para el desarrollo, a traves del iusnaturalismo
medieval, de la Idea de unos postulados suprapositivos que orientan y limitan, es decir, que actuán como criterio de legimidad, de
quien ejerce el poder.” (PEREZ LUÑO, 2007, p.30)
[21] O grande contributo do estoicismo para o desenvolvimento da teoria dos direitos fundamentais estaria assentado no fato de ter o
pensamento estoicista, conforme destaca VILLEY “desviado os juristas romanos do método do direito natural; tê-los-ia convidado
a prestar mais atenção ao texto positivo, histórico e, ao mesmo tempo, à razão subjetiva do homem e ao raciocínio dedutivo.”
(VILLEY, 2005, p.69)
[22] Conforme preleciona SOARES: “A Constituição, no liberalismo clássico, é condição para legitimação do Estado, legitimação
das suas instituições e condição de sua estabilidade.” (1992, p. 89)
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[23] Destaca PEREZ LUÑO: “Rousseau concibió la formulación más célebre de la teoria del contrato social, para justificar
mediante ella toda forma de poder en el libre consentimiento halla su expresión em la voluntad general, a cuya formación concurre
cada ciudadano en condiciones de igualdad, y que constituye el fundamento de la ley entendida como instrumento para garantizar y
limitar la liberdad.” (2007, p.32) E, conforme lição de PERELMAN: “Rousseau não identificou o soberano com um monarca todo-
poderoso, mas com a nação, com a sociedade política organizada, cuja a vontade geral, aposta às vontades particulares dos
cidadãos, decide do justo e do injusto, promulga leis do Estado e distribuirão a justiça.” (2000, p. 22)
[24] SARMENTO, 2008, p. 9
[25] Conforme preleciona COMELLA:“La revolución francesa utilizó al Estado para liberar a los individuos de los restos de
feudalismo que persistian em la sociedad. Así, la Asamblea Nacional que em agosto de 1789 aprobó la Declaración de derechos del
hombre y del ciudadano, decreto al mismo tiempo la abolición de las estructuras feudales que todavia se mantenían en Francia. La
revolución americana, em cambio, fue ante todo um acto de liberación frente al poder estatal, uma revolución que no transformo
radicalmente las relaciones entre los particulares, las cuales se desarrollaban ya bajo los esquemas de uma sociedad liberal.”
(2001, p.2)
[26] “O positivismo jurídico, oposto a qualquer teoria do direito natural, associado ao positivismo filosófico, negador de qualquer
filosofia dos valores, foi a ideologia democrática dominante no Ocidente até o fim da Segunda Guerra Mundial. Elimina do direito
qualquer referência à idéia de justiça e, da filosofia, qualquer referência a valores, procurando modelar tanto o direito como a
filosofia pelas ciências, consideradas objetivas e impessoais e das quais compete eliminar tudo o que é subjetivo, portanto
arbitrário” (PERELMAN, 2000, p. 91).
[27] Nos termos do artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão; “toda sociedade, na qual a garantia dos direitos
não é assegurada, nem a separação de poderes determinada, não tem constituição.”
[28] PEREZ LUÑO, 2007, p.37.
[29] SARMENTO, 2008, p. 10
[30] Segue texto original, em espanhol, no qual me embasei: “derechos del hombre individual libre, y, por cierto, derechos que él
tiene frente al Estado” (SCHMITT, 1982, p. 170.)
[31] Segue texto original, em espanhol, no qual me embasei: “son, en el Estado burguês de Derecho, aquéllos que valen como
anteriores y superiores al Estado, que este solo reconoce y protege como dados antes que él. Constituyen esferas de la Libertad, de
las que resultan derechos de defensa.” (NARANJO DE LA CRUZ, 2000. p. 40.)
[32]  A propósito, cumpre colacionar o antológico conteúdo do artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão,
segundo o qual “toda sociedade na qual a garantia dos direitos não é assegurada nem a separação dos poderes determinada não
tem Constituição.”
[33] No mesmo sentido VALE preleciona que: “Desse modo, o Estado e a sociedade eram imaginados como dois sistemas distintos,
cada um com limites bem definidos, com regulações autônomas e com mínimas relações entre si. A principal fonte de regulação das
relações jurídico-privadas era a autonomia privada, uma fonte não estatal, limitando-se o Estado, praticamente, a prestar seu
aparato jurisdicional para que os acordos, cujo conteúdo era fixado livremente pelos particulares, fossem respeitados. (2004, p.
35)
[34] No mesmo sentido HORTA: “o individualismo político do constitucionalismo liberal removeu o absolutismo monárquico e
esta foi sua grande tarefa histórica” (1998, p. 55)
[35] SARMENTO, 2008, p. 15
[36] Destacam-se as obras de Karl Marx e Engels, principalmente o Manifesto Comunista de 1848.
[37] O socialismo utópico teve como precursores Charles Fourier, Robert Owen e Louis Blanc.
[38] Saliente-se a importante consideração tecida por SARMENTO, segundo o qual “torna-se importante, neste sentido, consignar
que não existe qualquer hierarquia entre os direitos individuais e os sociais e econômicos.” (2008, p. 20) No mesmo sentido,
COMPARATO, para o qual: “A liberdade individual é ilusória, sem um mínimo de igualdade social; e a igualdade social imposta
com sacrifícios dos direitos civis e políticos acaba engendrando, muito rapidamente, novos privilégios econômicos e sociais.”
(1999, p. 305)
[39] Neste sentido (COMPARATO, 2001, p. 184) (PEREZ LUÑO, 2007, p. 39)
[40] Flávio Galdino, com base nas obras de HOLMES e CASS SUNSTEIN, faz a ressalva de que todos os direitos fundamentais
demandam prestações estatais, razão pela qual seria incorreta a pressuposição de que os direitos individuais, também denominados
liberdades negativas, seriam garantidos a partir da mera abstenção estatal. Conforme preleciona o autor; “E o que se põe diante dos
olhos com clareza capaz de ofuscar é a certeza de que todos os direitos subjetivos públicos são positivos. As prestações necessárias
à efetivação de tais direitos têm custos e, como tal, são sempre positivas. Não há falar, portanto, em direitos fundamentais
negativos ou, o que é ainda pior, em direitos fundamentais gratuitos.” (GALDINO, 2005, p. 346)

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6956



[41] John Maynard Keynes.
[42] No mesmo sentido. (SARMENTO, 2008, p. 18)
[43] Ainda de acordo com MIRANDA: “observam-se no Estado social de Direito fundos sintomas de crise – a chamada crise do
Estado-providência, derivada não tanto de causas ideológicas (o refluxo das idéias socialistas ou socializantes perante idéias
neoliberais), quanto de causas financeiras (os insuportáveis custos de serviços cada vez mais extensos para populações activas
cada vez menos vastas), de causas administrativas (o peso de uma burocracia, não raro acompanhada de corrupção) e de causas
comerciais (a quebra da competitividade, numa economia globalizante, com países sem o mesmo grau de proteção social).” (2002,
p. 54)
[44] CANOTILHO, 2003. Segundo sustenta STRECK, o autor português estaria procedendo “reformulações de seu pensamento”,
pois segundo assevera, em texto recente aquele asseverou que o direito constitucional havia ‘deixado de ser uma disciplina dirigente
para se volver em disciplina dirigida’. (2002, p. 66)
[45] Conforme destaca SAMPAIO “Canotilho, como Jorg Muller na Alemanha, identifica a Constituição como um plano jurídico-
político de transformação social e econômica ou como uma determinação de planejamento ditada por fins, servindo de alternativa
à substituições, por meio da força, de uma sociedade injusta por outra mais legítima e igual. Claramente o processo normativo de
transformação assumia, desde então, alguns riscos como o de seu cumprimento gradual, pois que as tarefas estatais, inclusive as
prestações ligadas ao desenvolvimento dos conteúdos dos direitos sociais, acham-se dependentes da disponibilidade de recursos
materiais e econômicos, quando não políticos (embora aqui a normatividade constitucional não a admitisse). Essa ‘reserva do
possível’ poderia, contudo, abrir um largo espaço de discricionariedade conformadora aos órgãos estatais que dava lugar a meras
declarações exortativas de omissão constitucional ao invés de uma tutela judicial mais efetiva.” (2004, p. 31)
[46] LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de la Constitución. Barcelona: Ariel, 1986.
[47] LASSALLE, Ferdinand.  A essência da constituição. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1995.
[48] As Constituições nominalistas caracterizam-se por serem “perfeitamente válidas, sob o plano jurídico, mas distante da
realidade social”, em decorrência de sua insuficiente concretização constitucional. (BARACHO, 1985, p. 77)
[49] Conforme destaca GALDINO, a incapacidade do Estado em consecutir de forma ampla e irrestrita os direitos sociais almejados
pela sociedade, deu origem ao surgimento de políticas sociais que privilegiavam determinadas categorias sociais. É o que autores
como CARVALHO e WOLKMER denominam de estadania. (2005, p. 173)
[50] O autor citado e Friedrich August Von Hayek.
[51] A expressão direitos de solidariedade é atribuída a Karel Vasak, durante a abertura dos cursos do Instituto Internacional dos
Direitos do Homem em 1979. De acordo com GUERRA FILHO, os direitos de solidariedade são aqueles “que impõe ao Estado, e
também a outras entidades coletivas da sociedade, o respeito a interesses individuais, bem como coletivos e difusos, à fruição de
bens insusceptíveis de apropriação individual, quando integrarem, por exemplo, o patrimônio histórico, cultural e natural comum.”
(2001, p. 112)
[52] Conforme destaca BILBAO UBILLOS: “Frente a la concepción unidirecional de los derechos de libertad, en el Estado social
de derecho se abre paso un nuevo entendimiento de las relaciones Estado-sociedad, que acaba desenmascarando la ficción que
vinculada el disfrute de la libertad en la esfera social a la sola afirmación del principio de igualdade jurídica. Hoy como ayer la
realidade desmiente la existencia de una paridad en buena parte de los vínculos entablados entre sujetos privados. El Derecho
privado conoce también el fenômeno de la autoridad, del poder, como capacidad de determinar o condicionar juridicamente o de
facto las decisiones de otros, de influir eficazmente en el comportamiento de otros, de imponer la propria voluntad. Basta con mirar
alrededor y observar atentamente la realidad que nos rodea. Es un hecho facilmente constatable la progresiva multiplicación de
centros de poder privados y la enorme magnitud que han adquirido algunos de ellos. Representan en la actualidad una amenaza
nada desdeñable para las libertades. El poder ya no está concentrado en el aparato estatal, está disperso, diseminado en la
sociedad.”(2007, p. 166-167)
[53] A referida expressa é utilizada por SARLET (2000, p. 73) e (2007, p.108), que também utiliza o termo poder social.
[54] VALE, 2004, p. 69
[55]  STEINMETZ, 2004, p. 85
[56] Mas como definir o poder na atualidade? Noberto Bobbio (2003, p.78), adepto da teoria relacional do poder, cita a importante
excerto da obra de Robert Dahl, para o qual “a influência (conceito mais amplo, no qual se insere o de poder) é uma relação entre
atores, na qual um ator induz outros atores a agirem de um modo que, em caso contrário, não agiriam”.
[57] Em sentido idêntico PECES-BARBA MARTINEZ: “La distinción entre Derecho público y privado, con la hegemonia de este,
como expresión jurídica de la autonomia de la voluntad de la burguesia. Así, los derechos fundamentales en sus primeras etapas se
concebían como derechos de los privados, propriedad y liberdad, como ‘disfrute pacífico de la independencia individual” al decir
de Constant, que identifica así lo que llama la libertad de los modernos.” (1999, p. 138)
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[58] No mesmo sentido (SARLET, 2000, p.62)
[59]  Nesse sentido preleciona PERELMAN: “Como o direito tem uma função social para cumprir, não pode ser concebido, de
modo realista, sem referência à sociedade que deve reger.” (2000, p. 241)
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DEMOCRACIA ASSOCIATIVA: A PROPOSTA DE DWORKIN AO AMBIENTE
MULTICULTURAL.

ASSOCIATIVE DEMOCRACY: THE PROPOSAL FOR A MULTICULTURAL ENVIRONMENT
DWORKIN.

CASSIANA ALVINA CARVALHO

RESUMO
O estudo da democracia contemporânea é tema recorrente de pesquisa; o fato de pensar a forma de
participação do cidadão nos rumos do Estado toma caminhos mais difíceis quando imbricado com o tema do
multiculturalismo, Dworkin busca através de uma proposta diferenciada uma ambiente democrático que
preze a diversidade sem a característica homogeneizante do Estado Moderno, para tanto, lança ao debate
uma teoria de democracia associativa, e parte da ideia de que todas as formas de vida são importantes para o
Estado e onde não pudermos trazer ao debate todas os meios de argumentos não estaremos falando em
democracia, assim, o presente estudo tenta analisar a proposta do doutrinador dentro do paradigma
multicultural e da dificuldade de o mundo contemporâneo concretizar direitos fundamentais.
PALAVRAS-CHAVES: Democracia, multiculturalismo, direitos fundamentais, democracia associativa.

ABSTRACT
The study of contemporary democracy is a recurring theme of research, the thought of a form of citizen
participation in the directions of the State to take a path more difficult when interwoven with the theme of
multiculturalism, Dworkin search through a different proposal that a democratic environment I value
diversity without homogenizing the characteristic of the modern State to do so, cast the debate a theory of
organizational democracy, and part of the idea that all forms of life are important to the state and where we
can not bring the debate all forms of arguments will not be talking about democracy, so, this study attempts
to examine the proposal of the counselor in the multicultural paradigm and the difficulty of the
contemporary world realize rights.

KEYWORDS: Democracy, multiculturalism, rights, associative democracy.

A construção de um projeto democrático baseado na contemporaneidade multicultural traz consigo
um projeto cidadão imbricado na interdependência da matéria, e não podemos falar em cidadão se não
houver uma democracia que eleve o sujeito a detentor dos rumos e destinos do poder, isso do ponto de vista
horizontal (entre cidadãos), assim como do ponto de vista vertical (entre cidadão e Estado) a condição de
consecução da democracia e a forma de interpretação do modelo a ser aplicado no ambiente multicultural
conduzem obrigatoriamente a repensar os modelos participativos e representativos utilizados largamente até
o momento e que nos traduzem no geral num déficit de participação popular.

O trabalho parte do entendimento de Dworkin que acredita que mesmo a sociedade enfrentando
inúmeros problemas, tanto em níveis de abstração como de concretude, eles não se resolvem pela escolha de
uma ou outra interpretação ou mesmo uma única concepção teórica de igualdade, para ele a sociedade deve
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ser dedicada à igual consideração e deva ser uma democracia, que para ser considerada dessa forma as
autoridades devem ser escolhidas pelo povo[1], mas resta a indagação: Qual forma de democracia seria
adequada a ambiência multicultural? 

 

1. A DEMOCRACIA ASSOCIATIVA PROPOSTA POR DWORKIN

 

            Para que possamos tecer caminhos para a questão proposta partiremos das análises de Dworkin que
detalham dois enfoques diversos, e que possuem como ponto convergente a necessidade de atribuir o poder
político à totalidade do povo, não a um indivíduo ou a um grupo, baseado na proteção da liberdade de
expressão, e para, a partir daí, possa ser conformada uma “melhor forma de democracia”[2], ou uma
democracia adequada a concepção social multicultural contemporânea.

            O primeiro enfoque Dworkin chama de interpretação ou concepção “dependente” de democracia e
presume que a melhor forma de democracia é a que tiver mais probabilidade de produzir decisões
substantivas que tratem todos os membros da comunidade com igual consideração, onde as características
básicas da democracia (sufrágio quase universal, liberdade de expressão, etc), se torna justificável porque
numa comunidade onde o voto é generalizado e onde há liberdade de expressão será mais provável que
haverá uma distribuição mais equanime dos recursos materiais e outras oportunidades e valores; onde para a
solução de casos controversos relativos a melhor forma de democracia se recorra ao “teste
consequencialista”, que será adequada àquela que parecer mais conduncente para promover ou proteger
metas igualitárias substancialistas[3].

O segundo ele chama de concepção ou interpretação “separada” de democracia  que direciona a
análise do processo político como democrático por meio do exame de características desse processo apenas,
só perguntando se ele distribui poder político de maneira igualitária e não quais resultados ele promete
produzir, argumentando que as características da democracia ajudam a tornar mais igualitário o poder
político, buscando sempre saídas que aumentem essa igualdade de poder político, resumindo, nessa visão a
democracia é um conjunto de dispositivos para a produção de resultados do tipo certo, e isso não significa
confundir com suas consequências do processo político, que serão duas: 1) distribuitivas: serão estipuladas
pelas decisões que toma na divisão de recursos entre a propriedade pública e privada, onde a comunidade –
que aceita esse princípio igualitário abstrato -  terá como as decisões distributivas que tratem as pessoas
como iguais dentro da melhor interpretação dessa ideia; 2) participativas: são as decorrentes do caráter e da
distribuição da própria atividade política, tendo a comunidade interesse em pelo menos três consequências,
simbólica (a comunidade confirma a afiliação de cada indivíduo, como um cidadão livre e igual, atribuindo-
lhe um papel na decisão coletiva), agencial (vincula cada indivíduo a sua própria experiência moral, não
meros eleitores, mas agentes morais que trazem razão, paixão e convicção a esse papel) e comunitárias ( da
perspectiva individual – consequências pessoais da participação, onde o indivíduo participa da vergonha ou
orgulho pelo resultado da escolha coletiva – da perspectiva coletiva – consiste no impacto que o processo
político produz para incentivar uma comunidade política coesa e fraterna) [4].
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A grande diferença entre as duas formas de concepção ou interpretação de democracia, não se
mostram suficientes por uma salientar as consequências participativas e a outra as distributivas, ou o caso de
uma ignorar e a outra ressaltar as consequências, enquanto a concepção dependente obscurece a diferença
entre entrada e saída, entre a igualdade política e os outros aspectos da teoria igualitária, presume sua
interdependência, como partes interligadas, nenhuma parte se sustentando sozinha, já a concepção separada
faz questão da separação entre igualdade e política e todas as outras formas de igualdade substantiva, ambas
já foram aplicadas embora em circunstâncias distintas, possuindo toda a sua utilidade dependendo o ponto
de vista da comunidade onde será aplicada, mas Dworkin adverte que a preocupação não deve ocupar-se de
suas consequências práticas ou polêmicas, mas sim deve residir em qual interpretação de igualdade ou da
democracia é a melhor, e defende que uma teoria mista de democracia seria a melhor opção que “extrai
características tanto da estratégia dependente quanto da separada, ou de uma concepção dependente
pura”[5].

Na primeira metade da primeira década do século XXI ele nos questiona: Há democracia possível?
Pensando em uma hipótese viável e utilizando o paradigma norte-americano o qual considera viver numa
situação de especial perigo político, exatamente possuindo em um dos fatores a falta de debate político, mas
que se encaixa facilmente em todo o mundo (pós)moderno democrático, lembra que os desacordos nos
temas relevantes da democracias não se dão de maneira civilizada por não haver respeito recíproco entre as
partes envolvidas. Mesmo Brasil e Estados Unidos, vivendo formas de realização democráticas diversas
podemos tomar suas considerações para o ambiente nacional, isso por ele ponderar sobre o tema de forma
ampla que se adapta facilmente ao ambiente democrático nacional, bem como ao mundial.   

Apesar de estarmos diante de um período de transição épica/social, onde os paradigmas do Estado
Moderno passam a ser questionados de forma mais veemente, devemos pensar que a democracia dentro dos
paradigmas existentes transfere para alguns a possibilidade de gerir interesses de muitos, e, Dworkin lembra
que a política de uma nação não pode funcionar como um seminário de filosofia, para ele uma democracia
deve conceber a possibilidade de decidir quem governa milhões de pessoas que carecem de formação
econômica, filosófica ou de conhecimentos em matéria política internacional, ou ciências naturais, e, que
não possuem nem tempo, nem, talvez, a capacidade de adquirir competência suficiente nessas
disciplinas[6].

Dentro disso, podemos acreditar que a concepção da democracia associativa parece se encaixar a
ambiência contemporânea multicultural, inclusive como forma de superação dos déficits de exercício da
prática cidadã, essa teoria, baseada na construção de Dworkin direciona um sistema democrático sistêmico
onde nenhum interesse é ignorado (mesmo que os representantes sejam eleitos pela regra da maioria), onde
a essência da associação parte da atenção e respeito recíprocos a todos os sujeitos, e a democracia não está
dissociada do restante da moralidade política, buscando uma teoria da igualdade associativa (recorrendo a
ideias de justiça, igualdade liberdade) para que se possa chegar a conclusão do que é ou não uma decisão
democrática[7], nessa concepção vemos nitidamente um veio de reconhecimento social da diversidade e
cultura humana conjugada harmoniosamente com uma teoria redistributiva, baseada no fato de que a regra
da maioria não é a melhor forma (nem a única) de se alcançar as melhores respostas – mais democráticas –
para o ambiente multicultural, já que ainda se traduz numa loteria:
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La concepción mayoritaria de la democracia es defectuosa, ya que no puede explicar por si
misma qué es lo bueno de la democracia. El mero peso dos números por si solo no aporta
ningún valor a uma decisión política. Necessitamos uma aproximación más profunda y más
elaborada que nos diga qué condiciones deben cumplirse y protegerse em uma comunidad
política antes de que la regla de la maioria sea apropriada para dicha comunidad. [8]

 

 

            Vivemos no mundo do dissenso, um mundo que ainda não encontrou procedimentos que consigam
abarcar e recolher a vontade da comunidade senão pela regra da maioria, que todos sabemos encontra em
uma crise bem definida[9], então para pensarmos um modelo associativo de democracia inevitavelmente
devemos pensar em seus procedimentos[10], devendo sempre como primeiro passo haver vontade política
de fazer que ela aconteça. O próprio Dworkin já dá as primeiras linhas para a construção dessa democracia
associativa, os princípios que recomenda baseiam-se em dois pilares (1) igualdade de consideração e (2)
autogoverno, passamos a ponderam relativo a cada um deles.

            Quando se elege o princípio da igualdade de consideração como primeiro elemento construtor da
democracia associativa o doutrinador busca destacar nitidamente que em uma sociedade que não trata todos
os seus cidadãos com respeito e consideração não se enquadra como democrático, isso por ser ele o primeiro
princípio da dignidade humana; para tanto nossos governantes não devem conceder para apenas alguns
consideração especial, ou mesmo o melhor instrumento para conseguir este objetivo é o sufrágio universal e
aproximadamente igual, e, para proteger melhor a igualdade de consideração quando consagramos certos
direitos individuais em uma Constituição que deve ser interpretada pelos juízes antes que por representantes
eleitos, junto com a condição que a Constituição poderá ser reformada somente por “supermaiorias”, assim,
não podemos reduzir o poder político de nenhum cidadão denegando igual direito de voto por razões que
expresse algum grau de desprezo para com ele, ou alguma falta de consideração por seu destino, seria a
violação mais vistosa e simbolicamente ofensiva da concepção democrática da dignidade humana[11].

O segundo princípio é intitulado por Dworkin como autogoverno, segundo princípio como também
segundo princípio da dignidade humana traz a lição de que as ordens políticas devem respeitar a
responsabilidade pessoal da gente e da identificação do valor em suas próprias vidas (maioria não possui
direito geral ou automática de impor sua vontade sobre a maioria), sendo o autogoverno a forma de governo
em que as pessoas governam a si mesmas, aqui a dignidade resta corrompida quando a maioria não participa
do jogo decisório, e a afirmação contrária é igualmente válida, a dignidade é preservada quando há
participação, como um membro igual, nas decisões; essa premissa é a coluna vertebral da concepção
associativa já que devemos pensar quais direitos devem ser reservados aos cidadãos individuais para
submeter-se a vontade da maioria de seus cidadãos em outras circunstâncias não comprometa sua dignidade,
é óbvio que entre eles (essencialmente) está o direito de participar das decisões políticas, como vontade e
como candidato, sendo os direitos constitucionais que protegem a liberdade que os indivíduos possuem para

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6963



tomar suas próprias decisões éticas não comprometem a democracia, mas constituem a intenção de garanti-
la[12].

Nesse ponto o debate político toma especial importância, devendo ter uma textura argumentativa
sólida se queremos conceber um intercâmbio entre colaboradores que, ainda que discordantes, se respeitam
mutuamente[13], isso para que possamos dar ao cidadão condições fáticas de participação dentro do
ambiente multicultural, e que todos os conjuntos sociais tenham a possibilidade de participação paritária,
que é condição mínima para que se possa afirmar que o indivíduo é cidadão e de que vive num regime
legitimamente democrático, onde procedimentalismo e substancialismo passam a conviver harmonicamente,
e reconhecimento e distribuição andam lado a lado, e liberais e comunitaristas unem-se em prol do futuro, e
teorias que pareciam na Modernidade tão distantes, desistem de procurar defeitos teóricos uns nos outros e
aproximam-se para construir conjuntamente uma democracia baseada na vontade dos cidadãos.

            Para conjugar esse entendimento cabe trazer ao trabalho o conceito de cidadania contemporânea
elaborado por Ricardo Lobo Torres que define ser a cidadania hodierna o pertencer à comunidade, que
assegura ao homem a sua constelação de direitos e o seu quadro de deveres, onde só a análise ética e jurídica
abre a possibilidade de compreensão desse complexo status[14], e, em suma, compreende os direitos
fundamentais, os políticos, os sociais e econômicos e os difusos, em constante tensão com as idéias de
liberdade, de justiça política, social e econômica, de igualdade de chances e de resultados, e de
solidariedade, a que se vinculam[15].

Pode, o leitor mais cético, acreditar que estamos a divagar relativo a teorias utopicamente
impraticáveis, mas se acreditarmos que a democracia e a cidadania partem da Carta Constitucional e da
concretização dos direitos humanos ali inscritos, direitos fundamentais materializados na vontade popular, e
que nesse momento quando colocarmos a garantia desses direitos no mundo das concretudes essa
democracia idealizada será plenamente possível.

 

2. O DESAFIO DA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

 

Para que possamos chegar a uma proposta de democracia baseada na ambiência multicultural e que
ele ultrapasse as meras divagações teóricas devemos pensar que os direitos humanos, chancelados sob a
égide de direitos fundamentais dentro dos Estados de Direito, tomam especial relevância na
contemporaneidade já que sua concretização passa a figurar como condição de sobrevivência e legitimidade
do Estado Multicultural, isso por ser a forma que esse Estado assegura esses direitos que caracteriza o lócus
como realmente democrático; para tanto, nos reportamos a Bobbio, que afirma serem os direitos
fundamentais condição de existência de cidadania e democracia, o que ainda se apresenta atual quando
falamos em sociedade multicultural, lembra que sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há
democracia, por sua vez, sem democracia, não existem as condições mínimas para a solução pacífica dos
conflitos, em outras palavras, a democracia é a sociedade dos cidadãos, e os súditos se tornam cidadãos
quando lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais, somente haverá paz estável quando existirem
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cidadãos não mais apenas deste ou daquele Estado, mas do mundo[16]. Seguindo essa corrente de
entendimento Dallari lembra que é através do conceito de cidadania que se afirmam os direitos
fundamentais da pessoa humana e expressa a possibilidade de participar ativamente da vida social,
constituindo dois núcleos: um individual e um social[17].

            Assim, poderíamos afirmar com Arendt que a cidadania está ligada diretamente à realização da
pessoa humana, por sua vez a condição humana coloca todo homem como ser condicionado, já que tudo
aquilo com o qual ele entra em contato torna-se imediatamente condição de sua existência[18] e os direitos
humanos, positivados na forma de direitos fundamentais, estabelecem essa condição de existência como
sujeito ativo e participante do Estado multidiversificado, em permanente busca não apenas pela
concretização, mas também na consolidação de tantos direitos quanto bastem para a garantia de condições
de existência ao ator social, estamos sendo recorrentes, mas devemos recordar que os direitos humanos
(como os direitos fundamentais), possuem um caráter histórico não acabado, isso significa dizer que estão
em permanente evolução e construção, surgindo, evoluindo, agregando-se conforme as necessidades da
época em que são buscados e solidificados na sua principal função que gira na órbita da garantia da
dignidade e da emancipação do cidadão em caráter de complementaridade.

            Muller reforça o fato de que a exclusão (em qualquer de suas formas) retira do cidadão a dignidade
humana, retira-lhes a qualidade de seres humanos, a luta deve concentrar-se no fato de impor a igualdade a
todos no tocante à qualidade de seres humanos, à dignidade humana, aos direitos fundamentais e às
garantias legalmente vigentes de proteção[19], isso para que possam ser resgatados daquela situação
marginal imposta pela homogeneização da administração de necessidades e da interpretação legislativa.

            A teoria da cidadania dentro do ambiente multicultural encontra na problemática da concretização
dos direitos fundamentais um de seus primeiros grandes desafios, atribuir à diversidade condições plenas de
exercício de dignidade é uma das tarefas mais complexas já que deve organizar dentro do mesmo núcleo de
indispensabilidade a reciprocidade de ação entre os indivíduos e entre os indivíduos e o Estado, para isso
Touraine destaca que o tema da cidadania significa a construção livre e voluntária de uma organização
social que combina a unidade da lei com a diversidade dos interesses e o respeito pelos direitos
fundamentais[20] e também é a própria constituição da democracia, enquanto complementar da cidadania,
já que como lembra o próprio doutrinador a força principal da democracia reside na vontade dos cidadãos de
agirem, de maneira responsável, na vida pública[21], para isso ele aponta três mecanismos institucionais
principais que a democracia comporta:

 

 

O primeiro combina a referência aos direitos fundamentais com a definição de cidadania.
Tal é o papel dos instrumentos constitucionais da democracia. O segundo combina o
respeito pelos direitos fundamentais com a representação dos interesses, o que é o objeto
principal dos códigos jurídicos. O terceiro combina representação com cidadania, o que é a
função principal das eleições parlamentares livres. Portanto, podemos falar em um sistema
democrático cujos elementos constitucionais, legais e parlamentares colocam em ação os
três princípios: limitação do Estado em nome dos direitos fundamentais, representatividade
social dos atores políticos e cidadania. [22]     
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            Nesse ponto devemos aceitar a imbricação do tema da política com os direitos humanos e
fundamentais, já que a escolha entre preservar ou não a gama de direitos fundamentais é uma decisão
política[23], aliada a conjunção de interesses, mas que deve ser vinculada com a realização das garantias
necessárias a consecução desses próprios direitos, como condição mínima de gestão, ao que nos lembra
Dworkin, ligada a uma determinada atitude que expresse o reconhecimento de que toda pessoa é um ser
humano cuja dignidade importa, onde o direito mais básico de uma pessoa do qual derivam todos os outros
é o direito de ser tratado, por aquele que detém o poder, de uma forma coerente com o reconhecimento de
que a vida dessa pessoa possui uma importância intrínseca e que essa é pessoalmente responsável de tornar
realidade o valor de sua vida[24].

            E essas parecem ser as grandes questões a serem resolvidas se pensarmos na concretização dos
direitos fundamentais (considerando-os sempre uma condição de construção da dignidade humana) dentro
do Estado Multicultural, questões essas produzidas pelo próprio Dworkin: Quem é o ser humano? O que
significa tratar alguém com respeito acerca de sua dignidade humana?[25] Ele mesmo conclui que
necessitamos de uma teoria da cidadania que estabeleça e justifique uma distinção entre o que uma nação
pode fazer ou desejar fazer por seus próprios membros[26] e isso passa necessariamente pelas condições de
igualdade e liberdade, oportunidades e consideração que a sociedade e o próprio Estado devem garantir ao
sujeito.

            Atribuir ao ator social condições de igualdade e liberdade é considerar que a dignidade do sujeito é
primeira condição de convivência dentro de um Estado Democrático, para tanto devemos tomar como
conceito mínimo de dignidade do ser humano a condição de cada ator social poder estruturar-se conforme
escolhas pessoais de necessidades mínimas, que não precisam ser obrigatoriamente idênticas e massificadas,
dependem de inúmeros fatores que passam necessariamente pela cultura de cada indivíduo, por suas
escolhas pessoais (valores morais e éticos intrínsecos) bem como pelo próprio indivíduo, e que terão, ao fim
e ao cabo, imbricação direta com a sociedade em que atuam, para tanto há requisitos que devem ser
considerados:

 

 

O que se percebe, em última análise, é que onde não houver respeito pela vida e pela
integridade física e moral do ser humano, onde as condições mínimas para uma existência
digna não forem asseguradas, onde não houver limitação do poder, enfim, onde a liberdade
e a autonomia, a igualdade (em direitos e dignidade) e os direitos fundamentais não forem
reconhecidos e minimamente assegurados, não haverá espaço para a dignidade da pessoa
humana e esta (a pessoa), por sua vez, poderá não passar de mero objeto de arbítrio e
injustiças. [27]
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            Compactuando com o discurso aqui desenvolvido Sarlet sustenta o caráter multidimensional da
dignidade da pessoa humana, considerando sua dimensão ontológica (embora não necessariamente
biológica), sua dimensão histórico-cultural e sua dupla dimensão (ou função) negativa e prestacional, ao que
se poderia ainda agregar a igualmente dupla dimensão objetiva e subjetiva da dignidade, na condição de
princípio e norma embasadora de direitos fundamentais, tema que, embora não exatamente desenvolvido
sob este rótulo (dimensão objetiva e subjetiva) [28]. Dessa forma, em direito à dignidade, se está,
considerando o direito ao reconhecimento (social e cultural), respeito, proteção e até mesmo promoção e
desenvolvimento da dignidade, podendo inclusive falar-se de um direito a uma existência digna, sem
prejuízo de outros sentidos que se possa atribuir aos direitos fundamentais relativos à dignidade da
pessoa[29].

Esses requisitos possuem como ponto de partida a própria Constituição, como nos lembra Ferrajoli
uma Constituição não serve para representar a vontade comum de um povo, mas para garantir os direitos de
todos também contra a vontade popular, para isso se mostra importante o entendimento de vinculação do
senso comum de pertencimento e constituição, unificação política e afirmação jurídica do princípio de
igualdade, e, pode-se afirmar que igualdade e garantia dos direitos são condições não só necessárias, mas
também suficientes para a formação de uma identidade coletiva que mereça ser perseguida; aquela fundada
no respeito recíproco em vez de mútuas exclusões e intolerâncias[30] e como um todo à dignidade do
cidadão.

Partindo dessa idéia, para concebermos a concretização dos direitos fundamentais, aliado ao
entendimento do que seria dignidade humana dentro do ambiente multicultural traz a necessidade de
acompanhar dois dos princípios de dignidade humana estruturados por Dworkin.

O primeiro princípio toma por base o fato do Estado adotar como política de base a liberdade
cultural, onde cada indivíduo tenha autodeterminação suficiente para se construir, assumindo as
responsabilidades por suas escolhas, sempre levando em consideração que nossa cultura também molda o
direito[31] e assim entramos numa roda viva, já que o direito e as normas produzidas tendem a induzir o
modo de vida dos seus, contribuindo para a moldagem da identidade particular e o Estado deve ser
cauteloso ao ditar regras sociais que venham impedir o ator social de fazer suas escolhas e expressar-se
através delas, sob pena de ferir a dignidade intrínseca de cada um:

 

 

La cultura se configurando mediante lãs decisiones separadas que tomam personas
individuales acerca de qué prodicir y que comprar, y a qué precio, acerca de qué leer o
decir, como vestir, qué música escuchar y a qué dios rezar, si es que reza a alguno.[32] 

             

           

            Já o segundo princípio da dignidade assegura a cada pessoa a responsabilidade de julgar e eleger por
si mesma seus valores éticos em lugar de submeter-se às eleições coercitivas dos outros, esse princípio não
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proíbe a influência externa na formação identitária (que é inevitável), mas proíbe a subordinação, que
significa algo muito diferente[33]. Baseado nessas premissas todos os direitos fundamentais podem ser
habilmente assegurados dentro do ambiente multicultural, havendo consciência de que a diversidade exige
conciliação, exige discurso e acima de tudo exige reconhecimento do outro, como o Outro. Essa construção
não se trata de nenhum niilismo, mas pode converter-se em uma alternativa válida se concorrer para a
emancipação do cidadão e para uma possibilidade de equilibrar as condições participativas nas decisões do
meio em que vivem e convivem os indivíduos com seus pares, onde a democracia - sempre ela - deve ser o
elo entre os cidadãos e a cidadania se converta em mais que conceito formal, seja sinônimo de participação.

 

 

3 POR UMA CONCEPÇÃO MULTICULTURAL DE CIDADANIA DEMOCRACIA

 

            Pensar uma proposta de democracia baseada no multiculturalismo, parece-nos uma tarefa que não
encontrará resposta única, mas que cabe lançarmos um caminho que parte de um questionamento que sibila
em nossos pensamentos: podemos conceitualizar o que seria a cidadania e a democracia aplicável ao
ambiente (ou Estado, aos que preferirem!) multicultural?

            Nesse momento, podemos entender os motivos que fizeram com que Bobbio não conceituasse o
termo cidadania em sua obra “Dicionário de Política”, realmente não há como determinar, seja qual época
for, o termo cidadania em poucas palavras ou orações por ser ela mais que um mero termo jurídico/social
aplicável a fatos determinados dentro da dicotomia direito/não direito; a cidadania de ontem, hoje e,
provavelmente, de amanhã permeia todas as áreas da vida do sujeito e da sociedade o que impede de
precisar qual seria a forma mais adequada de conceituação que pudesse atribuir a ela a amplitude de sua
aplicabilidade, e, mesmo que se pudéssemos traduzi-la (levianamente) em apenas uma palavra
escolheríamos o termo “ação”, isso por se traduzir no fato de que o agir (no sentido mais amplo possível),
do sujeito dentro no ambiente a que está inserido, também é o meio mais simples de expressar-se enquanto
cidadão, já que toma em suas mãos a possibilidade de interferir nos rumos desse lócus e essa interação, essa
possibilidade de reivindicação de expressão de participação é a cidadania traduzida na prática, e que supera
o conceito aristotélico reducionista de cercamento ambiental da cidadania como mera característica de
pertença a uma nação.

            Ao nosso ver, “ser cidadão”, que se traduz automaticamente em cidadania, é algo que parte de dentro
para fora (que faz parte da própria identidade de “sentir-se” cidadão, de sentir-se livre para agir) o que
impede, ou dificulta em muito, a conceitualização única (ou mais adequada), já que na melhor das hipóteses
sempre estará incompleta ou inadequada de alguma forma para o quadro a que se pretende aplicar
teoricamente; foi exatamente esse sentimento de cunho emancipatório libertário que moveu, e move, o
homem, nas grandes conquistas e nas grandes lutas por liberdade e igualdade, desde que se identificou como
sujeito pertencente a uma comunidade, se hoje as lutas e os campos de batalha são outros, por também
serem outras as demandas a serem conquistadas, não impedem de que esse sentimento, de pertença, tome a
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consciência humana e passe a dirigir todos os seus esforços para que essa tarefa seja concluída dentro de seu
objetivo, seria como um sentimento de autoproteção, de preservação, das qualidades que consideramos
mínimas para que não se passe de cidadão a súdito (mais uma vez), quais sejam: igualdade e liberdade.

            Continuando esse raciocínio, se cidadania poderia se traduzir em ação, essa condição do sujeito
somente se realiza onde o Estado promove as melhores condições possíveis de expressão dessa ação, através
da promoção da igualdade (e das desigualdades), da liberdade e do reconhecimento (cultural e social), e
podemos dizer que, até o momento, o sistema democrático tem se mostrado o mais eficiente de todos os
modelos apresentados para que se torne concreto o agir do sujeito como tradução de cidadania.

            Nessa visão a cidadania pode ser como concebida como uma característica intrínseca do sujeito que
se externa através do agire, não seria difícil imaginar que essa exteriorização se traduziria na prática
democrática, mas essa prática iria além do caráter formal da democracia (dentro da concepção de “governo
do povo”, formada por “comportamentos universais” que legitimariam as decisões como democráticas) de
como decidir, iríamos além, entraríamos no campo da democracia substancial que estaria preocupada sobre
o que decidir sempre tendo como premissa maior seu próprio constituidor, o cidadão; estaríamos assim,
cumprindo o que recorrentemente ouvimos “governo do povo” poderíamos, ainda, complementar essa
condição e dizer que a democracia substancial seria a “democracia para o povo”, não que a idéia formal
estivesse superada, como nos lembra Bobbio nenhuma das duas solitariamente passa de utopia irrealizável,
a democracia contemporânea necessita da conjunção dos aspectos formais e substanciais[34].   superando a
concepara o povobstancial seria a ealmente preocupada sobre o que decidir

            E desse ponto exatamente, passamos a refletir como deve ser concebida a democracia dentro do
ambiente multicultural, para que esse cidadão tenha condições de ação em paridade com os seus; como o
cidadão através de suas práticas poderia atingir o nível de participação que considerasse como fundamento
válido a ser discutido cada necessidade do ator social, essas e tantas outras perguntas perecem ficar sem
respostas práticas mesmo depois do discurso apresentado até o momento, isso pela complexidade de
conseguir trazer para o campo comunicativo toda uma gama de divergências e de diversidades de ideias.

            Devemos compartilhar as conclusões do Relatório do Desenvolvimento Humano da ONU de 2004
que abrangeu de forma ampla o multiculturalismo como fenômeno global e impossível de retrocesso mostra
igualmente a urgência da busca de uma concepção de democracia multicultural, e, apesar de inúmeras
tentativas globais (algumas bem sucedidas na ampliação e aproximação da diversidade cultural quando o
tema é a participação da multiculturalidade), em suas linhas discorre que dentro do ambiente multicultural a
democracia, o desenvolvimento equitativo e a coesão do Estado são indispensáveis, mas sem esquecer
políticas culturais que promovam o reconhecimento da diversidade assume especial importância, mas essas
políticas não devem contradizer outros objetivos e estratégias de desenvolvimento humano isso se
quisermos realmente pensar em paridade participativa, consolidando a democracia e produzindo condições
igualitárias de participação[35].    

            Parece recorrente afirmarmos que a cidadania e democracia são indissociáveis, por serem
complementares, e, não podemos conceber um Estado Multicultural que não venha produzir condições de
que todos os grupos culturais que o constituem sejam deslocados do processo decisório, assim como não há
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como aceitar que qualquer dos integrantes desse lócus deixe de dar sua contribuição ao processo decisório
utilizando como escudo sua condição diversa, esse é um projeto conjunto que depende não apenas de um
lado dessa balança, se de um lado temos o cidadão do outro possuímos o Estado e o fiel dessa balança
chama-se democracia, explicamos: o cidadão deve contribuir para o equilíbrio da condição participativa,
agindo, discursando, dando movimento às necessidades, não se eximindo dessa condição, por sua vez, o
Estado deve dar condições para que a participação do cidadão seja paritária, seja com educação, seja com os
mais diversos auxílios sociais para que a desigualdade material não se torne óbice participação, garantindo o
direito de expressão de forma ampla e irrestrita, e o movimento desses parâmetros são delicados, não
podemos pesar demais um lado nem o outro, como por exemplo, o Estado não deve garantir além do
necessário para que o cidadão possa manifestar-se livremente sob pena de passar a controlar a vontade
popular, já o cidadão não deve tentar-se impor ou sobrepor-se aos seus pares em seus argumentos, ou quem
sabe eximir-se de participar, e o ponto de equilíbrio que media esse delicado relacionamento frente a
diversidade cultural é a democracia, são os processos democráticos de participação, a democracia está
dentro desse médium, onde o simples e mínimo desequilíbrio em qualquer dos lados dessa balança atua
diretamente no contexto democrático fazendo com que passemos da democracia para qualquer outro sistema
como o autoritarismo, a tirania (mesmo popular), ou qualquer outro que possamos conceber.

            Compartilhamos com Fred Dallmayr quando ele diz que a democracia significa um processo de
aprendizado transformativo, ao que agregamos contínuo, que envolve a autodefinição do povo e sua
descentralização em resposta às demandas da diversidade, e, nesse sentido o multiculturalismo constitui
uma pedagogia popular, renovando o político, onde a liberdade e a igualdade democrática sejam plenamente
possíveis[36]. 

            Para Dahl a democracia ideal deveria proporcionar direitos fundamentais essenciais, permitir o
desenvolvimento humano, proporcionar igualdade política, promover a liberdade e a autodeterminação, mas
não podem garantir que serão felizes, saudáveis e prósperos[37] que deve ser parte da escolha pessoal de
cada cidadão, e essa possibilidade faz com que cada pessoa seja responsável por sua vida e pelos rumos que
a sua comunidade irá tomar, sempre com o apoio muito próximo do Estado. Essa pode ser apenas uma
idealização, um pouco distante do que possuímos hoje, mas a busca por um ideal é que movimenta e
transforma o mundo, e essa busca é sempre para o melhor é em direção a evolução, ninguém concebe o
retrocesso, da mesma forma da democracia assumimos uma postura evolutiva e essa condição movimenta a
consecução da democracia idealizada. 

            Para Hoffe democracia é mais que uma forma de poder, é uma forma de vida[38] (uma cultura
também) que pertencente ao cidadão, ao Estado que ele constitui, ao seu projeto de vida, que passa a ser o
projeto de vida de uma comunidade que vive a diversidade e o dissenso no dia a dia, que aprende com a
complexidade das demandas que a busca por soluções que garantam a tão buscada justiça social, passa pelo
projeto individual e coletivo de felicidade independentemente do que cada um seja, de como venha a se
expressar, desde que tenha voz, desde que seja ouvido, desde reconheçamos que cada pessoa possui seu
valor e merece respeito por sua diversidade própria e isso não deve ser condição de redução de valor
pessoal, mas de elevação na miscigenação de ideias e possibilidades de soluções emancipatórias, sempre
baseadas na consecução dos direitos fundamentais que tragam dignidade a vida de cada integrante desse
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locus social.

 

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

            O trânsito pela história do homem que vive em sociedade faz mais do que tudo pensar na forma em
que ele próprio construiu o presente, em como o passado, suas conquistas e suas mazelas, trouxeram o
sujeito social ao ambiente em que hoje (sobre)vive, faz com que reformulemos as palavras de Bobbio e
afirmemos que o cidadão não se construiu de uma vez, nem de uma vez por todas, e se confunde com a
história da construção do Estado, isso desde que se vivia no “não Estado”, chegando as formas democráticas
modernas, assim como o cidadão o sujeito que nasce em comunidades formadas de modo intuitivo, clãs
sociais de decisão mútua e divisão de tarefas a sujeitos que convivem numa sociedade regulada, mas que por
força de sua “evolução” dividiram-se em núcleos dispares e que renegam a si mesmos tentando sobrepor-se
uns contra os outros. Em resumo: a história do cidadão se confunde com a história da sociedade.

            A evolução caótica, e por vezes desordenada, do cidadão e da evolução social traz dentro de sua
bagagem genética a cultura, ou as culturas, e parece que a parábola bíblica da Torre de Babel destruída que
separava o mundo pela diversidade como castigo divino trazia profeticamente o desentendimento e a
dificuldade de compreensão entre seres que possuem exatamente a mesma essência, parábola que se
acredita, a milênios, não seria tão atual como nos dias de hoje, onde a impossibilidade de olhar para si e para
o outro, como o Outro, dentro do campo da diversidade cultural e social seria motivo para que a
incompreensão se acentuasse, e se o multiculturalismo tornou-se mais evidente na atualidade também é
através das demandas asseveradas da multiculturalidade que conduz o próprio homem à necessidade de
repensar a teoria da cidadania.

             Se o cidadão não encontrou diante da modernidade com suas características próprias (racionalidade,
homogeneidade, monoculturalismo e individualismo) meios legítimos e capazes de fazer com que todos os
componentes humanos da sociedade participassem do jogo democrático em igualdade de condições, alguns
fatores geraram déficits que aceleraram e agravaram a condição de marginalização de parte dos grupos
sociais dentro do campo decisório da vida em comunidade.

            A globalização, principalmente na sua forma econômica, trouxe por séculos o acúmulo da divisão
social por força do capitalismo explorador (mas não exclusivamente por ele), não que o capitalismo seja um
sistema a ser condenado, mas quando ele toma as rédeas do Estado trazendo novas formas de condução do
poder que não o seu constituidor (o povo) produzindo mais problemas do que soluções, e, o ator social vê-se
abandonado e os verdadeiros fins do Estado na garantia da preservação e da consecução da dignidade
humana e da própria identidade do sujeito são preteridos, passa a globalização a ser uma metástase que
unida pela urgência e aceleração das demandas e da comunicação global de fatores negativos como crises
econômicas, ambientais e até mesmo sociais (lembremos do êxodo dos países pobres em direção a países
mais desenvolvidos economicamente) faz com que os cidadãos, pelo menos parcela deles, que sofrem as
maiores consequências decorrente das desigualdades sociais produzidas pelos fatores globalizantes, sejam
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excluídos ou manipulados dentro do jogo democrático impedindo que suas vontades sejam colocadas à
mesa das decisões ou que possam debater e terem voz, fundamentos argumentativos de participação.

            Por sua vez, as desigualdades sociais apresentam-se como outro grande déficit de cidadania na
contemporaneidade, e, aproximar as pessoas não significa dizer que tenhamos que tornar todos iguais em
sua vontade geral, como se uma solução única para a totalidade dos seres fosse suficiente para atribuir
respostas a todas as demandas, a teoria da igualdade que merece respaldo dentro do Estado multicultural faz
pensar na possibilidade de todos serem tratados com igual consideração, dentro de suas desigualdades, e se
necessário podendo até mesmo o Estado produzir políticas para garantir a paridade entre desiguais, sem que
isso configure homogeneização, bem como respeitando as decisões particulares, sendo que a liberdade de
escolha continua pertencendo ao indivíduo conjugado com os princípios basilares da democracia liberdade e
igualdade, e dentro desse contexto dois pontos merecem destaque: a exclusão social e a falta de educação
para cidadania.

            A exclusão social é um fator altamente interventor na prática cidadã, o deslocamento de grupos a
pontos marginais da sociedade impedem que a vontade de uma parcela da sociedade seja recebida dentro do
ambiente formador das prioridades que serão objeto de escolha pela comunidade. Esses grupos para que
possam submergir dessa situação que os coloca em nível de inferiorização no jogo democrático depende em
muito da ação estatal, que por décadas preocupa-se exclusivamente em distribuir riqueza, como se essa
fosse a única forma de resgate dos excluídos, o Estado não produz o desenvolvimento desses grupos
deslocados, essas ações mantém muito mais uma relação de dependência política do que uma situação de
extermínio das condições sociais exclusivas, fulminando a liberdade e as condições de paridade
participativa e por consequência da própria dignidade humana.

Por sua vez, parece-nos que o primeiro caminho de superação também se mostra outro fator de
déficit que é a educação, ao mesmo tempo que é de conhecimento mundial que as desigualdades sociais
podem ser trabalhadas no sentido de não se tornarem meios de impedimento de exercício de cidadania,
parece que toma exatamente o caminho inverso quando não garante a emancipação do sujeito, quando não é
garantido na universalidade, quando não prepara o indivíduo para a vida e essa obrigação não é
exclusivamente do Estado, passa pela sociedade e pelos ascendentes do educando; o sujeito não educado
além de não conseguir externar satisfatoriamente seus argumentos é mais facilmente manipulado, pela falta
de conhecimento de simples direitos e garantias fundamentais, submetendo esses indivíduos a interesses e
vontades de outros tantos que possuam um grau maior de educação e a usem de forma mal intencionada em
prol de interesses particularizados, além do que, outro fator agrava a situação, apesar de uma parcela
alcançar uma educação digna dentro dos parâmetros constitucionais gerações não foram educadas para
conviver com o diferente e esse certamente é um dos principais déficits a serem buscados para que
possamos construir uma teoria da cidadania dentro do ambiente multicultural, já que educação é sinônimo
de liberdade.

            Por fim, a falta de políticas de reconhecimento (social e cultural) se constitui outro fator de
dificultação da cidadania dentro do Estado contemporâneo. O reconhecimento buscado dentro do
multiculturalismo é um retorno a teoria hegeliana sob as bases da contemporaneidade, não se bastando o
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reconhecimento em mera tolerância formal, mas sim verdadeiro respeito ao outro como o Outro, não
podendo ser uma relação vertical de subordinação, mas uma relação horizontal onde ambos os interlocutores
sociais enxergam-se a si e a outro em suas igualdades e diferenças, formando uma relação de reciprocidade;
o Estado Moderno não foi profícuo no de reconhecimento e políticas públicas que deveriam buscar
reconhecimento alcançam somente redistribuição (sendo que nem um nem o outro independentemente se
bastam para trazer o cidadão multicultural contemporâneo para o jogo democrático).

Se o multiculturalismo pode ser traduzido numa única palavra seria ela a alteridade (onde nossas
definições são distinções) e o reconhecimento aliado a redistribuição material seria uma forma bastante
viável de garantir a paridade de participação social.

Assim, chegamos a conclusão (mais uma vez!) de que os modelos democráticos hoje a disposição do
cidadão não conseguem atribuir respostas democráticas esperadas no ambiente multicultural, nem da
democracia representativa, nem a deliberativa por não conseguir conciliar a diversidade, liberdade e
igualdade onde a participação do cidadão não é equilibrada, quiçá paritária. Democracia pressupõe dissenso,
cidadania pressupõe diversidade e reconhecimento, que, por sua vez, andam lado a lado com a igualdade e a
liberdade.       

            A tarefa de pensar um modelo democrático para o ambiente multicultural é árdua assim como
(re)pensar a teoria da cidadania isso por ser a prática cidadã vinculada diretamente a prática democrática. Se
os sistemas democráticos (legitimos!) prezam e buscam sempre a ampliação da atividade cidadã no campo
decisório, diretamente estaremos falando em uma teoria que preza a cidadania como princípio primeiro do
poder. A proposta de Dworkin (de democracia associativa) traz uma condição de existência de cidadania e
democracia que baseado na consideração da diversidade e onde não deverá haver desconsideração dos
interesses dos grupos que integram a comunidade, a reciprocidade traz todos esses grupos para o campo de
debate, sendo uma concepção substancialista e procedimentalista, e nem sempre a regra da maioria é a
melhor opção para se chegar a uma decisão necessária e para alcançar essa ideia deve-se gravitar pela
igualdade de consideração entre os sujeitos (horizontalmente) e do Estado para com os sujeitos
(verticalmente) e sempre passa pela proteção aos direitos individuais e coletivos, sem esquecer que
democracia significa participação, onde somente poderá se submeter a uma decisão coletiva se o sujeito teve
condições de participar da construção dessa escolha, como um membro igual. Essa concepção de
democracia que preserva a cidadania democrática e busca numa construção sólida a democracia cidadã, com
estrutura construída na teoria do reconhecimento (comunitarista) e da igualdade (liberal), mostrando que
teorias aparentemente dicotômicas são, sim, possíveis de complementaridade e interdependência de
pensamentos. Aqui repetimos uma afirmação nossa que parece sintetizar a busca por uma cidadania
multicultural: se a democracia é condição de existência da cidadania a cidadania passa a ser condição de
legitimidade da democracia.

            Dentro desse contexto, a Constituição exerce papel fundamental já que se mostra como conjunto de
garantias fundamentais principalmente caso das Cartas garantistas de terceira geração[39] que trazem as
garantias e os meios de execução, sendo o paradigma ventilado para o estudo, a Constituição brasileira de
1988, um dos grandes exemplos mundiais de Constituição multicultural, ainda resta deficitária como
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promessa de sua executoriedade, que, antes de tudo configurou-se como um grande resgate preservacionista
da cidadania tolhida em tempos de regimes não democráticos. E apesar de abarcar inúmeros direitos de
garantia mínima de dignidade a preservação da liberdade de expressão passa a ser a grande garantia de
cidadania, e reflete em diversos outros direitos e garantias, sendo preservado nas mais diversas formas,
somente com um cidadão livre e consciente na sua forma de expressar-se, de argumentar-se e de ser ouvido
com igual consideração junto a sociedade que faz parte poderemos falar em cidadania e democracia.

            Um tema que fica latente é a própria constituição identitária do cidadão, que é construída por
elementos intrínsecos carregados geneticamente, perpassados de ascendentes a descendentes e as
características adquiridas dentro do ambiente social, essa condição constitui o núcleo de dignidade de cada
ator devendo ser norte à ação do Estado, já que a concretização dos direitos fundamentais traz juntamente o
entendimento de garantia da dignidade do homem e a diversidade do campo de dignidade de grupos
identitários distintos que possui um papel decisório político; assegurar direitos fundamentais a grupos que
possuem condições de dignidade diferentes faz com que a tarefa de resgate na busca pela participação
paritária torne-se um desafio ainda mais difícil já que garantir direito de voz dentro dessa ambiência se
mostra exatamente o caminho para a construção de uma democracia multicultural.

            Esse é um trabalho a ser construído constantemente, que demanda respostas produzidas pelo tempo e
somente no futuro poderemos afirmar se o que foi aqui proposto por Dworkin poderá realmente trazer
alguma contribuição à sociedade e à teoria da cidadania, mas lançamos sementes de uma visão diferenciada
e alternativa para conceber uma cidadania multicultural e de uma democracia cidadã, mas se até o momento
conseguimos desassossegar, mesmo que para aferir reações adversas significa que a pesquisa despertou o
debate e esse é sua principal função, somente assim avançamos, é diante do dissenso que buscamos as
respostas mais adequadas às demandas, que hoje se apresentam diante da diversidade cultural, em suma: se
democracia é dissenso, cidadania é o debate paritário em direção ao futuro, um futuro de reconhecimento,
justiça e paz social.
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SISTEMAS PARTIDÁRIOS E SISTEMAS ELEITORAIS: AS LEIS SOCIOLÓGICAS DE
MAURICE DUVERGER E GIOVANNI SARTORI NO CENÁRIO POLÍTICO BRASILEIRO

PARTY SYSTEMS AND ELECTORAL SYSTEMS: A SOCIOLOGICAL LAWS MAURICE
DUVERGER AND GIOVANNI SARTORI IN BRASIL.

Bruno Queiroz Oliveira
Erika Pereira Duailibe

RESUMO
Estudo breve sobre os aspectos controvertidos em relação à classificação dos sistemas partidários e suas
relações com os sistemas eleitorais, à luz dos estudos de Maurice Duverger e Giovanni Sartori. Analisa-se o
perfil do sistema partidário brasileiro, em especial, a relação entre este, o sistema eleitoral e o fator
governabilidade. Investigam-se, ainda, dados relativos às eleições para a Câmara dos Deputados nos anos de
2002 e 2006 e seu enquadramento na dimensão sociológica dos citados autores. Conclui-se que a
vulnerabilidade do mecanismo partidário no Brasil não reside de modo fundamental na fragmentação
partidária, ou seja, no número excessivo de partidos políticos. No Brasil, o problema maior reside na
ausência de coesão interna das agremiações, aliada à carência de regras mais rígidas de fidelidade partidária.
Outros fatores – como a inexistência do financiamento público de campanhas eleitorais e algumas normas
da legislação eleitoral – também enfraquecem a atuação dos partidos em nosso ordenamento jurídico. A
metodologia utilizada na pesquisa é bibliográfica, teórica, descritiva e exploratória.
PALAVRAS-CHAVES: Sistema partidário brasileiro. Sistemas Eleitorais. Governabilidade. Representação
proporcional.

ABSTRACT
This paper presents a brief study on controversial aspects of the qualification of political parties systems and
their relations with electoral systems, as studied by Maurice Duverger and Giovanni Sartori. The author
examines Brazilian political parties system and, especially, the relations connecting such system, the
electoral system and governability. This study also assesses the profile of the Brazilian political parties
system, highlighting the connections it has with the electoral system and with governability. Furthermore,
the author examines data related to the election for the Brazilian House of Representatives in 2002 and 2006
and its framing in the sociological dimension presented by the aforementioned authors. Concluded that the
vulnerability of the party mechanism in Brazil is not so fundamental in party fragmentation, ie the excessive
number of political parties. In Brazil, the biggest problem is the lack of internal cohesion of the associations,
together with the lack of stricter rules of party loyalty. Other factors - such as the lack of public funding of
election campaigns and some rules of the electoral law - also weaken the role of parties in our legal system.
The methodology used in the research literature is theoretical, descriptive and exploratory.
KEYWORDS: Brazilian political parties system. Electoral systems. Governability. Proportional
representation.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, tem sido muito acalorado o debate científico acerca das mazelas do sistema político
brasileiro. São muitos os vícios que ainda tornam difícil o exercício, por parte dos partidos políticos, do seu
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verdadeiro papel, vale dizer, funcionar como canal legítimo de comunicação entre a sociedade e o Estado
politicamente organizado.

Dentre tais fragilidades, os analistas políticos destacam a deturpação da representação partidária,
causada pela existência de coligações; o excessivo personalismo político em detrimento da coesão
partidária; a ausência de financiamento público de campanhas eleitorais; a excessiva fragmentação
partidária e a ausência de regras sólidas de fidelidade partidária.

A Constituição de 1988, por sua vez, introduziu um sistema eleitoral e partidário com algumas
imperfeições, o que vem gerando toda uma discussão sobre a legitimidade de nosso modelo representativo.

Por outro lado, os dias atuais, embora marcados por uma incisiva propaganda político-partidária
acerca das pretensas mazelas de nossas instituições políticas, não têm dado lugar a um engajamento da
sociedade civil como um todo, em relação à reforma política.

As características de um modelo político partidário constituem o arcabouço sobre o qual se sustenta a
democracia de qualquer nação, eis que a essência do citado regime reside em dois postulados fundamentais:
o voto e os partidos políticos. Deveras, quando nascem a liberdade e a democracia, aparecem os partidos
políticos, símbolos da participação do povo na soberania do Estado. Os partidos servem para exprimir e para
formar a opinião pública. Constituem foco permanente de difusão do pensamento político, além de
estimular os indivíduos a manter, exprimir e defender suas opiniões. O individualismo político é fenômeno
de proporções exageradas no Brasil.

 A população do Nosso País vota nos candidatos individualmente, nos “salvadores da pátria”, nos
caciques políticos. Aqui não existe o costume de atribuir-se o voto aos partidos e suas idéias, mas sim aos
políticos. Isto, de per si, já constitui objeto de investigação sociológica de alta indagação. Também as
campanhas políticas são realizadas pelos candidatos de maneira desvinculada do partido.

 Ainda no cenário relativo ao sistema partidário brasileiro, muito se discute acerca do fator
governabilidade ante a existência de inúmeras agremiações partidárias, o que supostamente torna difícil a
combinação entre multipartidarismo, presidencialismo e governabilidade.

O objeto do presente artigo é tecer breves considerações sobre a classificação dos sistemas partidários
na perspectiva de Maurice Duverger e Giovanni Sartori. Em seguida, serão analisados dados referentes às
últimas eleições para a Câmara Federal, em especial o percentual de votos obtidos pelos principais partidos.
A partir daí, analisaremos a incidência das leis sociológicas de Maurice Duverger e Giovanni Sartori, no
cenário político brasileiro.

1 TIPOLOGIA DOS SISTEMAS PARTIDÁRIOS

Jairo Marconi Nicolau ensina que existem três leituras acerca das diversas tipologias dos sistemas
partidários e que explicam a existência de determinado número de partidos nas democracias: a ideológica, a
sociológica e a institucionalista.

Para esse cientista político brasileiro, na versão ideológica, a principal função dos partidos é expressar
diversas opiniões da sociedade, de modo que o número de partidos decorre da diversidade de opiniões
relevantes da sociedade. Segundo a interpretação sociológica, os partidos são canalizadores de interesses de
determinados segmentos ou classes sociais. Nessa perspectiva, uma sociedade com estrutura
socioeconômica complexa, provavelmente, terá mais partidos do que aquelas com menores divisões sociais.
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Por último, a abordagem institucionalista enfatiza o impacto da estrutura institucional sobre o sistema
partidário. Assim, as instituições democráticas (sistema eleitoral, sistema de governo, estrutura de Estado)
estabelecem o cenário para a atuação dos partidos políticos. [1]

As primeiras tipologias referentes aos sistemas partidários nos países democráticos basearam-se na
distinção entre bipartidarismo e multipartidarismo. Essa distinção encontra-se, por exemplo, na obra
clássica de Maurice Duverger sobre os partidos políticos. Segundo ele, as opções políticas comumente
apresentam-se sob a forma dualista, de forma que o movimento natural das sociedades orienta-se para o
bipartidarismo. [2]

O critério numérico, no entanto, é criticado, precisamente na suposição de que a distinção tradicional
entre os padrões bipartidários e multipartidários não levou a descobertas relevantes no estudo dessa matéria.
Atualmente, grande parte dos estudiosos no assunto não utiliza o citado critério, pois seria inadequado.

Em oposição à classificação numérica, Giovanni Sartori propôs comparar os sistemas partidários
democráticos segundo dois eixos principais: o número de partidos e o grau de polarização ideológica.
Apesar disso, não podemos descartar totalmente a contagem numérica para determinar um sistema
partidário, isto porque a variável contábil pode demonstrar as proporções em que o poder político é
fragmentado ou não, disperso ou concentrado.

À vista disso, neste estudo, teceremos considerações sobre a classificação adotada por Maurice
Duverger e por Giovanni Sartori. 

2 CLASSIFICAÇÃO ADOTADA POR MAURICE DUVERGER

Segundo Maurice Duverger, o Estado contemporâneo adota três sistemas principais de partidos: o
unipartidarismo, o bipartidarismo e o multipartidarismo. O unipartidarismo é próprio de regimes totalitários
como o fascismo, o nazismo e o comunismo. As ditaduras do século XX, com raras exceções, fizeram do
partido único o instrumento máximo da conservação do poder, sufocando o pluralismo político, sem o qual
a liberdade se extingue. O partido único é o sustentáculo da ditadura, conforme assinala Duverger. Neste
sistema, o partido se confunde com o poder e sua doutrina se torna a idéia do direito oficial.

Duverger ressalta que existe grande correlação entre o regime totalitário e o partido único, assim
como entre democracia e pluralismo. Segundo ele, os apologistas do sistema de partido único reconhecem-
lhe dupla função: o partido único é, ao mesmo tempo, elite e vínculo, ou seja, a era das massas acarretou o
declínio das elites tradicionais e o partido único tem por finalidade forjar elites, criar classe dirigente e
formar os chefes políticos aptos à organização do país. Assim, os principais chefes políticos provêm do
partido, além do que o próprio partido, como instituição, nunca cessa de controlar todos os órgãos do
Estado. [3]

Sobre as inconveniências do sistema de partido único e sua incompatibilidade com o regime
democrático, Duverger esclarece.

Os adversários do partido único corrigem essa descrição idealizada. Para eles, o partido
constitui a variedade nova de um tipo sociológico muito antigo: a guarda pretoriana que
permite a um tirano assentar a sua ditadura. Trata-se mais de criar uma classe privilegiada
que de selecionar uma elite; classe privilegiada presa ao regime por favores especiais de
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que frui: vantagens materiais, monopólio das funções administrativas, liberdade e poderes
maiores que os outros cidadãos etc. De fato, a fidelidade ao ditador é o critério de entrada
ou da manutenção do partido, muito mais que o valor pessoal ou as aptidões para o
comando. [4]
 

Deveras, não existe nenhum tipo de mérito no mecanismo de organização atinente ao unipartidarismo.
Aliás, a própria idéia de partido único é contraditória se levarmos em conta a importância e finalidade dos
partidos no contexto democrático, vez que a noção de partido único se contrapõe ao ideal democrático que
pressupõe alternância do poder.

O sistema unipartidário decorre da implantação de partido único não somente nos regimes fascistas e
comunistas, mas também nas ditaduras modernas, como base de apoio para o aparelhamento governamental,
vale dizer, o processo revolucionário ou nacionalista termina como o sistema político anterior e o
estabelecimento de outro. Nele são recrutados elementos que devem ascender a diferentes posições
políticas. Assim, passa o Estado a contar com uma organização monolítica, apoiada em forte esquema
disciplinar, exercendo controle sobre os meios educativos e sobre os instrumentos de comunicação de
massas.

Duverger salienta, ainda, que se deve distinguir o partido único provisório e do partido único
definitivo. Para ele, não há duvidas acerca da natureza antidemocrática do segundo, mas é duvidosa a do
primeiro, isto porque um regime que afirmasse, nitidamente, o caráter transitório do partido único, no qual
veria, apenas, uma etapa necessária na senda do pluralismo, poderia considerar-se com uma democracia em
potencial. [5] Apesar da observação de Duverger, o sistema de partido único está imerso num contexto
totalitário, a fim de que possa ser dirigido do alto para cima. Realiza o partido único a missão de assegurar a
manutenção do poder, impedindo a eclosão de divergências as quais devem ser aniquiladas, embora possam
existir outros partidos, os quais, no entanto, não interferem  de qualquer modo no sistema político.

Nesse sentido, expõe Samuel Huntington:

No unipartidarismo, os processos que determinam as políticas governamentais e a
liderança política funcionam quase exclusivamente através do esquema de um partido
único. Pode haver partidos menores, mas são tão pequenos, que não exercem qualquer
influência significativa sobre o que acontece dentro do partido maior [6]

 

Por sua vez, o bipartidarismo é o sistema de organização de partidos no qual a disputa pelas
preferências do eleitorado é realizada por dois partidos, tendo a corrente majoritária a responsabilidade pelo
exercício das políticas governamentais, cabendo ao partido minoritário o exercício do encargo de oposição.
O bipartidarismo é considerado por alguns escritores políticos como o sistema democrático por excelência
em matéria de organização partidária. O sistema bipartidário, porém, não significa literalmente a existência
de apenas dois partidos no cenário político. É possível que vários partidos concorram no período eleitoral,
no entanto, o sistema tecnicamente se acha de tal forma estruturado que somente dois partidos reúnem de
maneira permanente a possibilidade de chegar ao poder.

Notadamente, Duverger esclarece que nem sempre é fácil distinguir entre o dualismo e o
multipartidarismo, por causa da existência de pequenas agremiações partidárias ao lado dos grandes
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partidos. Segundo ele, nos Estados Unidos, por exemplo, existem alguns pigmeus atrás dos dois gigantes –
democrata e republicano: Partido Trabalhista, Partido Socialista, Partidos dos Lavradores, Partido
Proibicionista e Partido Progressista; entretanto, a desproporção evidente entre eles e os grandes partidos
tradicionais, bem como o respectivo caráter efêmero e local, permite considerar o sistema norte-americano
tipicamente dualista. [7]   

Existirá, portanto, um sistema bipartidário sempre que a existência de terceiros partidos não impeça
os dois maiores de governarem sozinhos, vale dizer, nesse sistema as coalizões são desnecessárias. Assim, o
formato do bipartidarismo deve ser considerado em números de cadeiras, ou seja, de cargos políticos. Por
outro lado, caso o mesmo partido permaneça no poder, eleição após eleição, haverá, em verdade, o sistema
de partido predominante e não um sistema bipartidário. A alternação no poder é imprescindível para a
configuração do bipartidarismo. O sistema bipartidário possui algo que corresponde a um traço natural da
divisão política da sociedade, conforme assinala Duverger. Para o autor, nem sempre há um dualismo de
partidos, mas quase sempre há um dualismo de tendências, conforme ocorre nos Estados Unidos e na
Inglaterra. 

Apesar de tudo, o bipartidarismo parece apresentar um caráter natural. Com isso se quer
dizer que as opções políticas se apresentam, comumente sob a forma dualista. Nem
sempre há dualismo de partidos, mas quase sempre há dualismo de tendências. Toda
política implica escolha entre dois tipos de soluções: as soluções chamadas intermediárias
se relacionam umas com as outras; o que equivale a dizer que o centro não existe em
política: pode existir partido do centro, mas não tendência do centro, doutrina do
centro.[8]
 

Outra característica marcante do sistema bipartidário é que ambos os partidos ponham-se de acordo
quanto aos fundamentos de organização e direção do Estado, vale dizer, quanto ao regime político em vigor.
Disso resulta o alto grau de estabilidade política existente nos países que adotam o sistema bipartidário.

Paulo Bonavides ensina que no sistema bipartidário cabe ao partido derrotado o encargo de exercer o
importante papel de oposição. Segundo esse constitucionalista, o papel oposicionista se acha
institucionalizado na Inglaterra pelo “Minister’s of the Crown Act”, de 1937, que manda estipendiar a
oposição e lhe confere o título de oficial de “Líder da Oposição de Sua Majestade”.[9] Nos regimes
bipartidários, faz-se necessário distinguir a implementação desse sistema como resultante de um processo
histórico de acumulação de experiências e a proveniente de imposição, por circunstâncias ou crises
políticas. 

No primeiro caso, ocorre apenas a superioridade de duas organizações, que, por motivos diversos,
conquistam a preferência do corpo eleitoral, de sorte que, a períodos incertos, uma delas detém a formação
dos governos e dos parlamentos. Significa isso que o partido minoritário controla suficientemente a
oposição e possui força eleitoral para constituir a possibilidade de um governo alternativo. É a situação que
se verifica na Inglaterra e nos Estados Unidos.        

Ao revés, no bipartidarismo imposto, não há confluência espontânea de correntes de opiniões, mas a
redução forçada dos agrupamentos políticos, por exigências e circunstâncias que impedem ou dificultam sua
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formação ou sobrevivência. Foi o que aconteceu no Brasil durante o período militar, com a criação forjada
da Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Assim, se o
regime bipartidário funciona sem grave resistência ou contestação na Inglaterra e nos Estados Unidos, por
suas singularidades, especialmente pela presença de outras agremiações, o exemplo não pode ser invocado,
com relativa facilidade, para reprodução do processo noutros países.

Giovanni Sartori aponta, as condições necessárias para a configuração do bipartidarismo.
Primeiramente, que os dois partidos estejam em condições de competir pela maioria absoluta de cadeiras.
Em segundo plano, que um dos partidos consiga conquistar uma maioria parlamentar suficiente. Em terceiro
plano, que exista possibilidade de alternação no poder. Por último, segundo Sartori, o partido deverá
governar sozinho, mas não indefinidamente.[10]

 De fato, as observações de Sartori procedem, isto porque o mérito do sistema bipartidário reside em
que o partido vencedor normalmente dispõe da maioria absoluta de votos, o que lhe oferece a vantagem de
exercer o poder político sem a necessidade de efetuar coligações. É um sistema, portanto, que privilegia a
vontade da maioria, pois que esta exerce o poder sem necessidade de compartilhá-lo com outrem. A
maioria, por não depender de composições com outras organizações políticas, remanesce homogênea e em
condições de exercer seguramente o poder, obedecendo, assim, à vontade expressa dos cidadãos.

Até os anos 50, a literatura sobre sistemas partidários enfatizava os méritos do
bipartidarismo e as desvantagens do multipartidarismo. Inspirados na experiência
partidária inglesa, os defensores do bipartidarismo alegavam a superioridade deste
sistema por ele oferecer uma perspectiva de governo unipartidário, uma clara alternância
dos partidos no governo e a prevalência de estratégias de competição centrípetas
moderadas.[11]

 

Nem por isso o sistema bipartidário encontra-se imune às críticas dos observadores políticos. Os
defensores do sistema de representação proporcional, por exemplo, alegam que o sistema bipartidário
produz efeitos supostamente antidemocráticos derivados das fórmulas de representação majoritárias, que
excluem as minorias. Nesse sentido, se a representação fidedigna da vontade popular constitui uma das
pilastras do regime democrático, as fórmulas majoritárias que conduzem ao bipartidarismo estão a
contrariar, inevitavelmente, este princípio, pois sub-representarão a cada pleito, parcela expressiva da
sociedade.  

Ainda no que se refere à classificação adotada por Maurice Duverger, o Estado poderá adotar o
sistema multipartidário, ou seja, aquele que se caracteriza pela presença de 03 (três) ou mais partidos
políticos no contexto da disputa pelo poder num determinado sistema estatal. Caso não haja lastro de
representatividade distribuído pelo menos entre 03 (três) partidos, não estará configurado o sistema
pluripartidário.   

Os adeptos do pluralismo partidário louvam-no como a forma de colher e fazer representar o
pensamento de variadas correntes de opinião, emprestando às minorias o peso de uma influência que não
existiria no sistema bipartidário ou monopartidário. Ademais, afirma-se que o sistema multipartidário é de
cunho profundamente democrático, na medida em que confere autenticidade ao governo, tido por centro de
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coordenação ou compromisso dos distintos interesses que se movem no mosaico das várias classes da
sociedade.    

Duverger esclarece que, comumente, se confundem as noções de multipartidarismo e ausência de
partidos. Um país em que a opinião se divide em grupos numerosos, porém instáveis, efêmeros, fluidos,
consoante o raciocínio desse cientista político, não corresponde à verdadeira noção de multipartidarismo,
em verdade, situa-se na pré-história partidária.[12]  

A dualidade e a multiplicidade de partidos se apresentam com vantagens e inconvenientes. Não são,
portanto, fórmulas perfeitas, todavia, parece válido admitir que a pluralidade de partidos, se ordenada, é o
sistema que melhor protege as liberdades do cidadão e a estrutura democrática do poder, garantindo, ainda, a
representação das opiniões definidas.

 A exagerada multiplicidade de partidos confunde e pulveriza a opinião coletiva, enfraquecendo as
agremiações e dificultando, pelos conflitos entre as representações eleitas, a execução dos programas de
governo. Nos regimes parlamentares, notadamente, o fenômeno tem significação especial, conforme
revelam as crises ministeriais ocorridas na Itália, por exemplo.  No sistema parlamentar, no qual a formação
de maioria política constitui pilastra essencial para o funcionamento do mecanismo político, o
multipartidarismo conduz inevitavelmente aos governos de coalizão ou coligação, sem rumos políticos
coerentes, sujeitos a uma instabilidade manifesta. Não obstante, estes governos, por sua natureza, tendem a
ser mais sensíveis à opinião pública.[13]

Também no sistema presidencialista, aponta-se como inconveniência do multipartidarismo o
enfraquecimento desse sistema, determinando-lhe, não raro, o seu colapso, ante a ausência de
governabilidade. Aliás, a fórmula política derivada da confluência do multipartidarismo, presidencialismo e
sistema de representação proporcional de listas abertas, tal como adotada no Brasil, é apontada como fator
que conduz inevitavelmente a crises de instabilidade política. Nesse sistema, não necessariamente, mas
quase sempre, o partido vitorioso nas eleições não detém a maioria do parlamento. Abre-se, então, um
complexo jogo de negociações tendentes a aglutinar dois ou mais partidos que venham a possibilitar o
exercício do governo.

Num sistema multipartidário, nenhum partido por si mesmo é capaz de formar um
governo ou de colocar-se ostensivamente acima de seus rivais. Alguns partidos são
maiores do que outros, mas a formação de um governo exige uma coligação de vários
partidos. É concebível que várias coligações possam ser base de um governo. [14]

 

No Brasil, embora o sistema partidário se caracterize por extrema fragmentação, vale dizer, pela
presença de um número elevado de partidos políticos, a taxa de aprovação das matérias introduzidas pelo
Executivo mostra-se bastante elevada; ademais, contou com apoio político estruturado em linhas partidárias.
Apesar das críticas, remanesce o elogio que se tem feito ao pluralismo partidário, que constitui a melhor
forma de colher e fazer representar o pensamento de variadas correntes de opinião, dando, assim, ares
plenamente democráticos ao regime político.   

3 AS TRÊS LEIS SOCIOLÓGICAS DE DUVERGER
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Dentre as verdades da Ciência Política, talvez nenhuma esteja mais bem comprovada do que a
influência dos sistemas eleitorais sobre o número e o relacionamento entre os partidos, ou seja, sobre o
sistema de partidos. [15]

Em 1945, numa conferência na Universidade de Bordeaux, publicada em 1946 sob o título de Les
partis politiques, Maurice Duverger expôs pela primeira vez os resultados de sua investigação comparada
acerca do impacto de cada uma das três variedades de sistemas eleitorais (o sistema proporcional, o
majoritário simples e o majoritário de dois turnos) sobre o número, a estrutura e a natureza dos partidos
políticos, assim como sobre o padrão de relacionamento entre eles, resumindo aqueles resultados numa
tríplice lei sociológica, segundo o qual cada um daqueles sistemas conduz a um sistema particular e
específico de partidos. Posteriormente, nos idos de 1950, no clássico relatório que apresentou ao Congresso
da International Political Science Association, recuou cautelosamente diante de algumas críticas,
substituindo o termo “conduz” pela expressão “tende a conduzir”. [16]                 

Duverger, portanto, ao proceder a uma síntese de suas investigações anteriores, chega à formulação de
três leis que relacionam os sistemas eleitorais aos sistemas partidários: o escrutínio majoritário de único
turno ao dualismo de partidos; a representação proporcional tende a um sistema de partidos múltiplos,
rígidos e independentes; o escrutínio majoritário de dois turnos a um sistema de partidos múltiplos, flexíveis
e independentes. A primeira lei de Duverger relaciona o sistema de escrutínio majoritário de único turno ao
dualismo de partidos.

O papel desses fatores nacionais é, decerto, muito importante; mas não se deve, em
proveito deles, minimizar, como se faz com excessiva freqüência, a influência de um
fator geral de ordem técnica: o sistema eleitoral. Pode-se esquematizá-la na fórmula
seguinte: o escrutínio majoritário de um só turno tende ao dualismo de partidos. De todos
os esquemas que se definiram neste livro, este último, é sem dúvida, o que mais se
aproxima da verdadeira lei sociológica. [17]

 

O autor credita a propensão do sistema de maioria simples a reduzir o número de partidos a dois
efeitos derivados desse sistema: o primeiro, de natureza mecânica, e o segundo, de caráter psicológico. Por
efeito mecânico do sistema distrital, Duverger refere-se à tendência desse sistema de apenar em excesso os
terceiros partidos, isto porque o vencido sempre se acha sub-representado em relação ao vencedor, sendo
que, na hipótese de existência de um terceiro ou quarto partido, a sub-representação desses últimos é ainda
mais acentuada. Dessa maneira, o sistema de maioria simples ergue uma barreira limitando a competição
política entre dois partidos.[18]

O efeito psicológico do sistema distrital, por seu turno, encontra-se intimamente associado ao
fenômeno mecânico. Consiste na percepção, por parte do eleitor, confirmada pela experiência, de que seu
voto se perderá caso continue votando em terceiros partidos. Nessa situação, o eleitor na condição de ator
racional, passa a destinar o seu voto para algum dos candidatos com chances de vitória, o que instaura um
padrão de competição entre dois partidos.[19]

De outro modo, o sistema majoritário de dois turnos induz à formatação do multipartidarismo. Tal
ocorre porque, não obtida a vitória no primeiro turno por algum dos candidatos, realiza-se um segundo
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turno, do qual somente participam os candidatos mais votados. Os derrotados, contudo, passam a efetuar
coligações em que os partidos menos votados são levados a apoiar um dos dois mais sufragados, segundo as
afinidades políticas que nutram.

Assim, diferentemente do que ocorre no sistema de maioria simples, verifica-se a possibilidade de
permanência dos pequenos partidos no cenário político, eis que, mesmo minoritários no primeiro turno, os
pequenos partidos se veriam aptos, senão a obter a maioria das preferências no segundo turno, ao menos a
ocupar um lugar de destaque em coalizões no segundo turno.

Por último, Duverger ressalta que o sistema de representação proporcional tende ao
multipartidarismo. Isso ocorre porque as fórmulas proporcionais, por sua própria definição, deixam de
produzir o efeito da sub-representação.

Com efeito, o sistema de representação proporcional, em qualquer das suas variantes, parte da
premissa de que uma assembléia representativa deve ser o espelho que reflete todos os interesses da
sociedade. Para tanto, esse sistema busca dar espaço à representação das minorias, considerando que as
eleições devem ser meio de expressão da vontade dos mais diversos grupos sociais.

Duverger afirma que o primeiro efeito da representação proporcional é sustar qualquer evolução para
o dualismo de partidos. Nesse sistema, nada leva os partidos de tendências vizinhas à fusão, pois a divisão
não lhes causa prejuízos, ou pouco lhes causa.  Para ele nada obsta a cisão dentro dos partidos, já que a
representação global das duas frações separadas não será reduzida, mecanicamente, em virtude do
sufrágio.[20]

4 CLASSIFICAÇÃO ADOTADA POR GIOVANNI SARTORI

O cientista político Giovanni Sartori considera insuficiente o critério numérico, ante a ausência de
regras de contagem no estudo desse tipo de classificação.

Em suma, a questão real não é se o número de partidos é importante – ele é - mas se o
critério numérico de classificação nos permite deitar mão sobre o que realmente importa.
Até agora, a resposta é, claramente, não. E a razão preliminar é igualmente clara: nenhum
sistema contábil pode operar sem regras de contagem. Se recorrermos à contagem,
devemos saber como contar. Mas somos incapazes até mesmo de decidir quando um e
quando dois é dois – se um sistema é ou não bipartidário. Com isso, damos um pulo para
o infinito, isto é, abrimos mão totalmente da contagem. Tendo sido incapazes de
determinar quando dois é dois, cobrimos todos o resto, exaustos, dizendo apenas mais-de-
dois. Não é de espantar, portanto, que a abordagem pelo número de partidos leve à
frustração. [21]

 

Em razão dessa debilidade atinente ao critério numérico, Giovanni Sartori propôs uma tipologia dos
sistemas partidários tendo como parâmetro simultaneamente a relevância da posição ideológica dos
partidos. Esse autor de estabeleceu duas regras para considerar um partido relevante, vale dizer, capaz de
determinar a natureza do sistema partidário.

De acordo com a primeira regra (potencial de coalizão), um partido menor pode ser excluído como
irrelevante sempre que continua, no decorrer do tempo, sendo supérfluo, no sentido de não ser nunca
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necessário ou integrado em qualquer coalizão majoritária possível. Contrario sensu, um partido deve ser
considerado relevante quando tem condições de determinar ao longo do tempo pelo menos uma possível
maioria parlamentar. A segunda regra (potencial de chantagem) é necessária para a contagem dos partidos
anti-sistema: um partido tem condições de relevância sempre que sua experiência, ou aparência, reflete a
tática da competição partidária e particularmente quando modifica o rumo da competição, vale dizer, o
partido é relevante quando altera a direção da competição dos partidos orientados para o governo.[22]

Para Sartori, mais importante do que contar é saber como contar. Assim, para o correto estudo dessa
matéria é necessário saber qual é a força que torna um partido relevante no cenário político e qual a fraqueza
que o torna irrelevante.  É bem verdade não ser possível mensurar tais aspectos milimetricamente, embora
alguns sistemas políticos estabeleçam cláusulas de barreira ao nível de 5% (cinco por cento), por exemplo.
Nos países que adotam o mecanismo da cláusula de barreira, o partido político que não obtiver do eleitorado
o apoio no percentual exigido pela legislação permanece sem representação nas casas legislativas.

Pois bem, quando Sartori fala em força de um partido, ela é em primeiro lugar a sua força eleitoral,
evidenciada pelo número de cadeiras que conseguir ocupar no parlamento. Outro critério importante é
atinente à indagação acerca do potencial de governo, ou seja, o potencial de coalizão, o quanto uma
agremiação pode ser necessária para uma coalizão. Segundo Sartori, o partido pode ser forte, mas não
possuir esse potencial de coalizão. Tal coalizão refere-se às ideologias coerentes e permissíveis para que
esta ocorra. 

Relativamente à fragmentação, poucos partidos denotam baixa fragmentação, enquanto que a
existência de muitas agremiações indica alta fragmentação. Esclarece Sartori que há também partidos
secundários, que só podem existir como subordinados. É a esta altura que a variável de partidos se torna
secundária e a variável ideológica adquire precedência.

No seu estudo sobre os sistemas partidários, Sartori alega que os sistemas possuem a seguinte
classificação: partido único, partido hegemônico, partido predominante, dois partidos, pluralismo moderado,
pluralismo polarizado e sistema de partidos atomizados.

Como se vê, a primeira distinção estabelecida por Sartori em relação à tradicional classificação
tríplice é referente ao sistema unipartidário, que o autor decompõe em três categorias, a saber, partido único,
partido hegemônico e partido predominante, permitindo com isso a reclassificação de várias categorias
definidas erroneamente como unipartidárias.

Para Sartori, o critério pelo qual um partido é declarado dominante raramente é operacionalizado, mas
a idéia é bastante clara, ou seja, sempre que encontrarmos num cenário político um partido que supera de
longe todos os outros, esse partido é dominante. Significa isso que outros partidos, além do principal, não só
têm permissão para existir como realmente existem como competidores legítimos. [23]  

O partido hegemônico, por sua vez, não permite uma competição formal ou de fato pelo poder. Nesse
caso, outros partidos podem existir, mas como agremiações de segunda classe, como partidos tolerados, pois
não possuem autorização para competir com o partido hegemônico em bases iguais. [24] Quanto ao
tradicional grupo multipartidário, Sartori o decompõe, alegando que o tratamento conjunto dos sistemas de
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mais de dois partidos demonstra clara pobreza das regras de contagem. Para ele, a solução consiste em fazer
com que as formações políticas segmentadas sejam testadas pela variável ideologia. Assim, se forem
fragmentadas, mas não polarizadas, serão atribuídas ao tipo do pluralismo moderado (multipartidarismo de
baixa polarização ideológica). Se forem fragmentadas e polarizadas, pertencem claramente ao tipo de
pluralismo polarizado (multipartidarismo de alta polarização ideológica). [25] Em relação à categoria de
padrão atomizado, segundo Sartori, essa classificação tem caráter residual para indicar o ponto em que já
não precisamos de uma contagem precisa, ou seja, nesse caso, não se faz necessário um limite além do qual
o número de partido faça diferença, haja vista a ausência de consolidação estrutural do sistema político.
[26] 

Sem embargo da evolução propiciada por Sartori no que se refere à tipologia dos sistemas partidários,
existem críticas aos seus estudos.  Scott Mainwaring alega que o estudo de Sartori deixou de levar em conta
as diferenças atinentes ao nível de institucionalização dos sistemas de cada país. Para ele, tratar todos os
sistemas multipartidários como uma categoria indiferenciada foi um erro, quando, na verdade, existem
marcantes diferenças no grau de institucionalização. O autor exemplifica ao alegar que Brasil e Suécia
possuem sistemas políticos multipartidários, mas a Suécia possui um sistema muito mais institucionalizado
do que o brasileiro. [27] Nesse sentido, Mainwaring assevera a importância do nível de institucionalização
para o estudo dos sistemas partidários.

São significativas as diferenças entre as democracias que possuem sistemas partidários
fluidos e aquelas em que os partidos são mais institucionalizados. Nesse último caso, os
sistemas partidários estruturam bem o processo político. Nos casos de maior fluidez, os
partidos são atores importantes em certos aspectos, mas não têm o mesmo efeito
estruturador. Avaliar ou comparar os sistemas partidários das democracias
contemporâneas sem fazer referência ao seu nível de institucionalização é omitir um
aspecto tão importante quanto o número de partidos.[28]

 

Pensamos que assiste razão ao citado autor.  Não significa isso, no entanto, que os critérios da
distância ideológica e da força eleitoral sejam irrelevantes na comparação e análise dos sistemas partidários. 
Em verdade, para comparar e classificar os sistemas partidários, é preciso levar em conta, além das duas
dimensões citadas há pouco e propostas por Sartori, o nível de institucionalização, mormente em sistemas
que não fazem parte de democracias consolidadas.         

5 O SISTEMA PARTIDÁRIO BRASILEIRO

As circunstâncias que cercaram a criação do sistema partidário brasileiro recente são bastante
conhecidas. Suas origens encontram-se claramente vinculadas ao fim do período autoritário e ao processo de
construção da democracia representativa.  Durante esse processo, foi definido o arranjo político-institucional
por ocasião da Constituinte, mantendo-se o sistema federativo, a forma presidencial e bicameral de nosso
sistema político, confirmada pelo plebiscito de 1993. Por outro lado, mantiveram-se as premissas gerais do
sistema eleitoral, por meio do princípio proporcional e da lista aberta para eleições dos legislativos
municipais, estaduais e federal, aliado ao princípio majoritário para as disputas atinentes aos cargos do
Executivo e do Senado.
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Do ponto de vista do corpo eleitoral, o sistema político ampliou consideravelmente a cidadania
eleitoral com a extensão do voto aos analfabetos e a redução para 16 anos do limite de idade para o direito
ao voto.

O recente período democrático no Brasil é largamente avaliado como o resultado da estrutura
institucional. Neste sentido, alguns analistas políticos afirmam que na organização do sistema partidário
brasileiro se encontra um dos mais sérios impedimentos para o funcionamento de uma democracia estável.
Assim, a combinação de partidos baixamente institucionalizados, representação proporcional,
multipartidarismo e presidencialismo está na base desse problema político.[29] Nesse sentido, as
agremiações partidárias não estariam cumprindo sua função. [30] A relação entre o Presidente da República
e o Congresso Nacional é apontada como um dos mais graves problemas institucionais atuais. Argumenta-se
que a combinação de um sistema de governo presidencialista e de um sistema partidário fragmentado seria
paralisante.[31]

Releva considerar, contudo, a natureza dos argumentos pouco otimistas. Em primeiro
lugar, o diagnóstico de difícil convivência. Sua fundamentação repousa no seguinte
encadeamento causal: o sistema proporcional gera multipartidarismo. Multipartidarismo
significa baixa probabilidade de que apenas um partido conquiste 50% mais um das
cadeiras parlamentares, e isto, por sua vez, aumenta as chances de que presidentes sejam
eleitos sem base parlamentar majoritária. Por isso, o governo teria mais dificuldade em
obter apoio legislativo do que seria o caso em regimes parlamentaristas, nos quais o
governo deriva diretamente de uma maioria parlamentar; ou em regimes presidencialistas
com voto distrital de pluralidade, cuja conseqüência mais imediata é a conformação de
um sistema bipartidário. [32]

 

Por outro lado, embora no Brasil o sistema partidário se caracterize por extrema fragmentação, vale
dizer, pela presença de um número elevado de partidos políticos, estudos revelam que a taxa de aprovação
das matérias introduzidas pelo Executivo mostra-se bastante elevada, e que, ademais, contou com apoio
político estruturado em linhas partidárias, embora tal apoio tenha sido alcançado, em grande parte, por
intermédio do poder de patronagem do Executivo, ou seja, mediante a distribuição de cargos públicos e
favores políticos.[33]

Ademais disso, outros analistas demonstram que a preocupação com a proliferação excessiva de
partidos não tem fundamento, isto porque a própria regra de cálculo eleitoral do quociente eleitoral partidário
e o modo de distribuição das sobras já funcionam como cláusulas de exclusão dos partidos menos votados.
[34]

É importante salientar, ainda, que os candidatos fazem suas campanhas com grande autonomia em
relação ao partido. A bancada eleita por um partido é, sobretudo, o resultado agregado da ação de diversos
candidatos individuais. Destarte, os partidos são compostos, em via de regra, por um grupo de candidatos
sem qualquer interesse ideológico ou programático comum, e, que se organizam apenas para disputa
eleitoral, já que não há candidatura avulsa, mas somente sob legenda partidária.

Com efeito, o sucesso eleitoral de um partido tem relação direta com a presença de candidatos
competitivos, também conhecidos como puxadores de legenda, na lista partidária.  Desse modo, não é
surpresa alguma o fato de que os candidatos populares, uma vez eleitos, consideram-se desvinculados do
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partido que os procurou apenas para o desempenho eleitoral, pois em termos formais as obrigações de ambas
as partes, neste contrato político, foram rigorosamente adimplidas.

Nesse contexto atinente ao estudo do sistema partidário brasileiro, é interessante ressaltar a distinção
entre partidos eleitorais e partidos parlamentares. Partidos eleitorais são aqueles que apresentam candidatos
em eleições.  Já os partidos parlamentares são aqueles que conseguem obter representação no parlamento.
[35]

Em 2002, 30 (trinta) partidos disputaram as eleições parlamentares. Destes, quatro obtiveram 10% ou
mais dos votos, vale dizer, Partido dos Trabalhadores (18,4%), Partido da Social Democracia Brasileira
(14,3 %), Partido do Movimento Democrático Brasileiro e Partido da Frente Liberal (ambos com 13,4%).
Significa isso que os quatro maiores partidos brasileiros saíram das urnas com 62,3% da representação
parlamentar. Outros três partidos obtiveram entre cinco e dez por cento dos votos. Foi o caso do Partido
Progressista (7,8%), do Partido Socialista Brasileiro (5,3%) e do Partido Democrático Trabalhista (5,1%).
[36]

Nas eleições realizadas no ano de 2006, os quatro maiores partidos (Partidos dos Trabalhadores,
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira e Partido da Frente
Liberal) mais uma vez obtiveram mais de 10% dos votos. Do total de 513 deputados, os quatro maiores
partidos elegeram 299 parlamentares.[37]

CONCLUSÃO

Os dados referentes às últimas eleições para a Câmara dos Deputados são indicativos de que as Leis
de Duverger mantêm seu peso no caso brasileiro, isto é, a fórmula de representação proporcional tende a
conduzir o sistema partidário para o multipartidarismo.

Na perspectiva de Giovanni Sartori, o sistema partidário brasileiro deve ser classificado como
pluralismo moderado, ou seja, multipartidarismo de baixa polarização ideológica, uma vez que os partidos
políticos, no Brasil, ainda não funcionam como legítimo canal de comunicação entre a sociedade e o Estado,
mediante a apresentação de programas de governo que representem diferentes ideias na forma e condução
da coisa pública. Muito ao revés, no Brasil, matérias como política econômica, cambial, reforma agrária,
políticas públicas de acesso ao ensino e outras, são praticamente idênticas em governos eleitos por
agremiações partidárias que se dizem adversárias no campo político.

A vulnerabilidade do mecanismo partidário no Brasil não reside de modo fundamental na
fragmentação partidária, ou seja, no número excessivo de partidos políticos. Em Nosso País, o problema
maior reside na ausência de coesão interna das agremiações, aliada à carência de regras mais rígidas de
fidelidade partidária. Outros fatores – como a inexistência do financiamento público de campanhas
eleitorais e algumas normas da legislação eleitoral – também enfraquecem a atuação dos partidos em nosso
ordenamento jurídico.

REFERÊNCIAS

AVELAR, Lúcia & CINTRA, Antonio Octávio. Sistema Político Brasileiro: uma introdução. 2. ed. Rio
de Janeiro: Editora Unesp, 2007

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6990



BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10. ed. São Paulo, Malheiros, 2000.

BRAGA, Maria do Socorro. Sistema Eleitoral e Sistemas Partidários em perspectiva comparada:
Especificidades e Similaridades. In: Encontro Nacional da Associação Brasileira de Ciência Política, 4. Rio
de Janeiro. Disponível em: <www. ciênciapolítica. org. br.>

DUVERGER, Maurice. Os Partidos Políticos.  Tradução de Cristiano Monteiro Oiticica. Rio de Janeiro:
Zahar, 1970.

HUNTINGTON, Samuel. A Ordem Política nas Sociedades de Massa em Mudança.  Tradução de
Pinheiro de Lemos.  São Paulo: Forense Universitária, 1975.

LIMONGI, Fernando & FIGUEIREDO, Argelina Cheibub. Executivo e Legislativo na Nova Ordem
Constitucional.  2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001.

KLEIN, Cristian. O desafio da reforma política: conseqüências dos sistemas eleitorais de listas abertas
e fechada. Rio de Janeiro: Maud,2007. 

MAINWARING, Scott P. Sistemas Partidários em Novas Democracias: o caso do Brasil.  Tradução de
Vera Pereira. Rio de Janeiro:  Fundação Getúlio Vargas.

NICOLAU, Jairo Marconi. Multipartidarismo e Democracia: um estudo sobre o sistema partidário
brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1996.

RABELLO FILHO, Benjamin Alves. Partidos Políticos no Brasil: Doutrina e Legislação. Belo Horizonte:
Del Rey, 2001.

SANTOS, Fabiano Guilherme dos.  Patronagem e Poder de Agenda na Política Brasileira. In: Dados:
Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 40, n.º 03, 1997.

SARTORI, Giovanni. Partidos e Sistemas Partidários.  Tradução de Waltensir Dutra. Ed. Brasileira. Rio
de Janeiro: Zahar, 1982.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional. 22.  ed. São Paulo: Ed. Malheiros Editora,
2003.

TAVARES, José Antonio Giusti. Sistemas Eleitorais nas Democracias Contemporâneas: Teoria,
Instituições, Estratégia. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994.

[1] NICOLAU, Jairo Marconi. Multipartidarismo e Democracia: um estudo sobre o sistema partidário brasileiro. Rio de Janeiro:
Fundação Getúlio Vargas, 1996, p. 38.
[2] DUVERGER, Maurice. Os Partidos Políticos. Tradução de Cristiano Monteiro Oiticica. Rio de Janeiro: Zahar, 1970, p 129.
[3] Ibid., p. 292.
[4] Ibid., p. 293.
[5] Ibid., p. 314.
[6] HUNTINGTON, Samuel. A Ordem Política nas Sociedades de Massa em Mudança.  Tradução de Pinheiro de Lemos. São
Paulo: Forense Universitária, 1975, p. 476.   
[7] DUVERGER, Maurice, op. cit., p.249.
[8] Ibid., p. 250.
[9] BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10. ed. São Paulo, Malheiros, 2000, p. 362.
[10] SARTORI, Giovanni. Partidos e Sistemas Partidários. Tradução de Waltensir Dutra. Brasileira. Rio de Janeiro: Zahar, 1982,

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6991



p. 214.
[11] NICOLAU, Jairo Marconi, op. cit., p. 29.
[12] DUVERGER, Maurice, op. cit., p. 264.
[13] RABELLO FILHO, Benjamin Alves. Partidos Políticos no Brasil: Doutrina e Legislação. Belo Horizonte: Del Rey, 2001,
p.80.
[14] HUNTINGTON, Samuel, op. cit., p. 427.
[15]  É necessário distinguir representação política e sistemas eleitorais. A representação  política  é  a  relação  entre  o  conjunto
dos cidadãos que integram uma comunidade política nacional e os seus representantes, na qual os primeiros, enquanto comitentes e
constituintes, autorizam os últimos a tomarem decisões que obrigam em comum e universalmente a todos. Os sistemas eleitorais são
construções institucionais política e estrategicamente concebidas, e tecnicamente realizadas, para viabilizar e sancionar a
representação política. TAVARES, José Antonio Giusti. Sistemas Eleitorais nas Democracias Contemporâneas: Teoria,
Instituições, Estratégia. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994, p. 33.    
[16] Ibid., p. 237.       
[17] DUVERGER, Maurice, op. cit., p. 253.
[18] Ibid., p. 260.
[19] Ibid., p. 260.
[20] DUVERGER, Maurice, op. cit., p. 283.
[21] SARTORI, Giovanni, op. cit., p. 144-145.  
[22] Ibid., p. 147.
[23] Ibid., p. 221.
[24] Ibid., p. 259.
[25] Ibid., p. 151.
[26] Ibid., p. 150.
[27] MAINWARING, Scott P. Sistemas Partidários em Novas Democracias: o caso do Brasil. Tradução de Vera Pereira. Rio de
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2001, p. 54.
[28] Ibid., p. 54.
[29] Cristian Klein entende que existe potencialidade de o sistema eleitoral de listas aberta (eleitores votam nos candidatos
individualmente ou na legenda) gerar indisciplina partidária e excessos de barganhas entre o executivo e o legislativo. No entanto,
para ele, tal efeito é neutralizado por causa da centralização do processo decisório, ou seja, os deputados não têm força para ameaçar,
individualmente, o governo. Para tanto, precisam agir em bloco. KLEIN, Cristian. O desafio da reforma política: conseqüências
dos sistemas eleitorais de listas abertas e fechada. Rio de Janeiro: Maud, 2007, p. 98.     
[30] Para José Afonso da Silva os partidos têm por finalidade fundamental organizar a vontade popular e consubstanciá-la na busca
do poder, em especial visando à aplicação de seu programa de governo. Justamente por isso, toda agremiação partidária deveria
estruturar-se em razão de uma ideologia bem definida e com programa de governo destinado à satisfação dos interesses do povo.
 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional. 22.  ed. São Paulo: Malheiros, 2003,  p. 400.
[31] Há anos tramita no Congresso Nacional proposta de reforma política com o objetivo de introduzir a lista  fechada     no sistema
eleitoral, bem como a adoção de federações de partidos no lugar das coligações. Se a proposta fosse aprovada, possivelmente, com
número menor de partidos, provavelmente seria mais fácil formar o presidencialismo de coalizão. AVELAR, Lúcia; CINTRA,
Antonio Octávio. Sistema Político Brasileiro: uma introdução. 2. ed. Rio de Janeiro: Unesp, 2007, p. 339. 
[32] SANTOS, Fabiano Guilherme dos. Patronagem e Poder de Agenda na Política Brasileira. In: Dados: Revista de Ciências
Sociais, Rio de Janeiro, v. 40, n.º 03, 1997, p. 468. É uma revista? Se for, é a revista que fica em negrito. Ficaria assim: SANTOS,
Fabiano Guilherme dos. Patronagem e Poder de Agenda na Política Brasileira. Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 40, n.
3, 1997, p. 468.      
[33] LIMONGI, Fernando; FIGUEIREDO, Argelina Cheibub. Executivo e Legislativo na Nova Ordem Constitucional.  2. ed. Rio
de Janeiro: FGV, 2001, p. 102.
[34] NICOLAU, Jairo Marconi, op. cit., p. 104.
[35] Ibid., p. 30.
[36] BRAGA, Maria do Socorro. Sistema Eleitoral e Sistemas Partidários em perspectiva comparada: Especificidades e
Similaridades. In: Encontro Nacional da Associação Brasileira de Ciência Política, Rio de Janeiro. Disponível em: <www.
ciênciapolítica. org. br.> Acesso  em: 26 ago. 2009.
[37] Os dados relativos às bancadas de cada partido na posse de 2007 estão veiculados no site da Câmara dos       Deputados.
Disponível em: <www2.camara.gov.br/deputados/posse>. Acesso em 05 fev. 2010. 

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 6992



A CRISE DA REPRESENTATIVIDADE POLÍTICA E A JURISDIÇÃO
CONSTITUCIONAL:UMA DISCUSSÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NO ESTADO

DEMOCRÁTICO DE DIREITO

LA CRISIS DE LA REPRESENTATIVIDAD POLÍTICA E JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL: UNA
DISCUSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN EL ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO

CLAUDIA ROSANA DE FREITAS DUTRA
Tricia Schaidhauer sangoi

RESUMO
A crise da representatividade e o “desprestígio” do Poder Legislativo devem ser objetos de discussão sob
pena de gradual e irreversível enfraquecimento da democracia, que foi conquistada a duras penas. Cabe à
jurisdição constitucional, no Estado Democrático de Direito, a guarda dos preceitos dispostos na
Constituição Federal, bem como a concretização dos direitos fundamentais. Entretanto, duras críticas têm
sido direcionadas à jurisdição constitucional, referente a sua legitimidade, afirmando-se que essa assumiu o
papel de legislador paralelo, corrigindo e muitas vezes antecipando-se ao próprio legislador, o que enseja o
desempenho de um papel para qual não possui legitimidade, uma vez que seus titulares não foram eleitos,
afora o papel, muitas vezes, de superpoder que interpreta a pretensa vontade ou intenção do legislador
originário. Por meio da presente pesquisa, busca-se analisar a relação existente entre a crise da
representatividade e a jurisdição constitucional. A relevância do tema proposto se dá frente ao atual
momento histórico, onde as decisões do Poder Judiciário, mais precisamente do Supremo Tribunal Federal,
têm alterado significativamente a vida da sociedade brasileira, decisões sobre temas complexos que deixam
de passar previamente por uma ampla discussão e votação pelos representantes do povo.
PALAVRAS-CHAVES: Estado Democrático de Direito, Crise de Representatividade, Jurisdição
Constitucional.

RESUMEN
La crisis de la representatividad y el “desprestigio” del Poder Legislativo deben ser objetos de discusión, so
pena de un gradul e irreversible debilitamiento de la democracia, que fue conquistada a duras penas. Cabe a
la jurisdicción constitucional, en el Estado Democrático de Derecho guardar los preceptos dispuestos en la
Constitución Federal. Así como la concretización de los derechos fundamentales. Sin embargo, se han
dirigido duras críticas a la jurisdicción constitucional, referentes a su legitimidad, afirmándose que ésta ha
asumido un papel de legislador paralelo, corrigiendo y, muchas veces, anticipándose al propio legislador,
desempeñando un papel para el cual no tiene legitimidad, ya que sus titulares nao han sido elegidos, además
del papel, muchas veces, de superpoder que interpreta la pretensa voluntad o intención del legislador
originario. Por medio del presente estudio se busca analizar la relación existente entre la crisis de la
representatividad y la jurisdicción constitucional. La relevancia del tema propuesto se da frente al actual
momento histórico, en el que las decisiones del Poder Judicial, más concretamente del Supremo Tribunal
Federal, han alterado significativamente la vida de la sociedad brasileña, decisiones sobre temas complejos
que dejan de pasar peviamente por una amplia discusión y votación por los representantes del pueblo.
PALAVRAS-CLAVE: Estado Democrático de Derecho, Crisis de Representatividad, Jurisdicción
Constitucional.
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NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

 
INTRODUÇÃO

 
Neste trabalho, propõe-se uma discussão sobre a participação política no Estado Democrático de

Direito, tendo como pano de fundo dois grandes temas objetos de reflexão não só na esfera jurídica, como
também na esfera política do nosso Estado: a crise da representatividade e o papel da jurisdição
constitucional no Estado Democrático de Direito.

Para que se tenha uma melhor compreensão da discussão proposta é importante que sejam tratados
de forma objetiva e sintética a formação do Estado Democrático de Direito e o princípio da separação dos
Poderes, a fim de que, posteriormente seja possível debruçar-se sobre o papel da jurisdição constitucional  e
seus reflexos na democracia.

Não são poucos os estudiosos que criticam a atuação da jurisdição constitucional, chegando ao
ponto de compreendê-la como a principal causa do enfraquecimento da democracia, instrumento
fomentador da crise da representatividade. De outra banda, outros doutrinadores saem em sua defesa,
afirmando que ela é a solução para a crise da representatividade, uma vez que os representantes do povo
buscam muito mais os seus interesses pessoais do que a normatização das necessidades da sociedade.

Portanto, através do estudo de alguns doutrinadores buscar-se-á não o esgotamento do tema, mas
sim a fomentação da discussão com o intuito de buscar um maior amadurecimento na democracia no nosso
Estado Democrático de Direito.

 
1      ASPECTOS RELEVANTES SOBRE A FORMAÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DIREITO E O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
 
 

Para discutirmos sob prisma constitucional o Estado Democrático de Direito, faz-se necessária a
compreensão do Estado enquanto instituição e suas transformações no decorrer da história. Segundo
Dallari[1], a denominação Estado (do latim status, ou seja, estar firme) significa situação permanente de
convivência e ligada à sociedade política, definição esta que aparece pela primeira vez em “O Príncipe”, de
Maquiavel, escrito em 1513.

Durante os séculos XVI e XVII, a expressão foi sendo admitida em escritos franceses, ingleses e
alemães, mas é consenso que o nome Estado, indicando uma sociedade política, só apareceu no século XVI.
Este é um dos argumentos de que o nome Estado só pode ser aplicado com propriedade à sociedade política
dotada de certas características bem definidas. Ainda nesse sentido, afirma Pallieri[2] que o nascimento do
Estado ocorreu em 1648, ano em que foi assinada a paz de Westfália, momento da passagem do Estado
Medieval para o Estado Moderno e da fixação de limites territoriais resultantes das guerras religiosas,
principalmente da Guerra dos Trinta Anos.

Existem características fundamentais que diferenciam o Estado consoante seu período histórico. No
Estado Antigo, há duas marcas fundamentais: a natureza unitária e a religiosidade. Verifica-se que o Egito
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Antigo aparece como uma unidade geral, não admitindo qualquer divisão interior, territorial e de funções,
sendo o fator religioso crucial para que o Estado desse período seja considerado teocrático. A influência
predominante foi religiosa, afirmando-se a autoridade dos governantes e as normas de comportamento
individual, que eram determinadas pela vontade de um poder divino.

No Estado grego (embora não se tenha notícia de um Estado único englobando a civilização
helênica), a característica principal é a polis, ou seja, a cidade-estado considerada a sociedade política de
maior expressão e cujo ideal visado era a autossuficiência. Ademais, a Grécia experimentou a democracia,
que significava o governo do povo, muito embora apenas uma classe, a dos cidadãos, participasse das
decisões políticas.

O Estado Romano iniciou com um pequeno agrupamento humano e experimentou várias formas de
governo, expandiu seu domínio por uma grande extensão do mundo, atingindo povos de costumes e
organizações absolutamente díspares, chegando à aspiração de constituir um império mundial. Mesmo
assim, Roma sempre manteve as características básicas de cidade-estado, desde sua fundação, em 754 a.C.,
até a morte de Justiniano, em 565 da era Cristã. Uma das peculiaridades mais importantes do Estado
Romano é a base familiar de organização. A noção de povo era demasiadamente restrita, compreendendo
apenas uma faixa estreita da população. Os magistrados eram os governantes supremos, sendo que durante
muito tempo as principais magistraturas foram reservadas às famílias patrícias. Depois, foi desaparecendo a
base familiar e a ascendência de uma nobreza tradicional, de modo que as outras classes foram adquirindo
novos direitos. No ano de 212, o Imperador Caracala concedeu a naturalização de todos os povos do
império.  

A Idade Média quebrou a rígida e bem definida organização romana. O Estado Medieval conjuga
três fatores, o cristianismo, a invasão dos bárbaros e o feudalismo[3]:

 
[...] um poder superior, exercido pelo Imperador, com uma infinita pluralidade de poderes menores, sem
hierarquia definida; uma incontável multiplicidade de ordens jurídicas, compreendendo a ordem
imperial, a ordem eclesiástica, o direito das monarquias inferiores, um direito comunal que se
desenvolveu extraordinariamente, as ordenações dos feudos e as regras estabelecidas no fim da Idade
Média pelas corporações de ofício.

 
Já o Estado Moderno nasceu em virtude das deficiências da sociedade política medieval. Segundo

Schiera [4], o elemento central da diferenciação do Estado Moderno para os demais é, sem dúvida, a
progressiva centralização do poder segundo uma instância sempre mais ampla, que termina por
compreender o âmbito completo das relações políticas. A afirmação do princípio da territorialidade da
obrigação política e a progressiva impessoalidade do comando político são traços inconfundíveis do Estado
Moderno. Assim, afirma Schiera que a imagem moderna de única e unitária estrutura organizativa formal da
vida associada, de autêntico aparelho na gestão do poder operacional em processos cada vez mais próprios e
definidos, em função de um escopo concreto: a paz interna do país, a eliminação do conflito social, a
normalização das relações de força, através do exercício monopolístico do poder por parte do monarca é o
caráter essencial do novo Estado.

Quanto aos aspectos de fundamentação do Estado, interessa-nos a vertente contratualista
(justificação da ordem política e social) sobre a formação originária do Estado, a qual é uma das teorias de
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maior destaque. Nesse arcabouço, a filosofia política exerceu grande influência. Pensadores como Hobbes,
Locke e Rousseau vislumbraram uma formação originária do Estado a partir da concepção contratualista.

Hobbes[5] entendia que “o soberano e o povo não são as partes envolvidas no contrato, mas o
resultado do contrato. Este vincula apenas os indivíduos. Pretende justificar o poder político e o sistema
jurídico e institucional. No Leviatã, defende um absolutismo radical. Apresentando o indivíduo no seu
estado de natureza” . Sustenta sua teoria na existência de um homem violento e egoísta, descrevendo-o
como um homem apolítico e não predisposto à cooperação social. É a “guerra de todos contra todos”. Para
tal pensador, a única solução para o impasse é o contrato social. A soberania política é um artefato. A
celebração de um contrato “instituiria um poder visível capaz de manter o respeito, forçando-os por meio do
castigo, ao cumprimento de seus pactos e ao respeito àquelas leis da natureza (Leviatã, XVII)”

Em contraponto com Hobbes, Locke[6] vislumbra “distinguir um poder legítimo do ilegítimo,
definir a amplitude de competências e os limites do poder político e determinar a finalidade do exercício do
poder político”.

Na argumentação, Locke atribui aos indivíduos no estado de natureza, direitos inalienáveis, tal qual
o direito à vida, à liberdade e à propriedade. O homem natural de tal pensador já nasce socializado. Para ele,
entre o poder político e o povo deve reinar uma relação de confiança: “as partes contratantes não renunciam,
em nenhum momento do contrato, os seus direitos naturais. Por isso eles podem opor-se legitimamente ao
poder constitucionalmente estabelecido, sempre que este não cumprir com suas funções[7]“.

Para Rousseau[8], o contratualismo deve ser garantido segundo princípios democráticos: “a ordem
social derivada do contrato social só será justa se os interesses divergentes dos ricos e dos pobres não
desempenharem nenhum papel real na avaliação das condições do contrato”. O que os define não é o fato de
serem ricos ou pobres, mas homens. “A República de Rousseau é um Estado de liberdade e justiça, que
garante a cada um o seu direitos em virtude da própria natureza do poder político e do seu exercício
democraticamente participado”

Portanto, mesmo movidos por justificações diferentes, esses grandes filósofos sempre defenderam
a necessidade da existência do Estado, de modo que três características seriam de suma importância para sua
realização: soberania, território e povo.

Indubitavelmente, o Estado Democrático de Direito nasce com o constitucionalismo, técnica de
liberdade, limitação do Estado,  que assegurado aos cidadãos o exercício dos seus direitos individuais, e ao
mesmo tempo, coloca o Estado em condições de não os poder violar. Dessa forma o constitucionalismo é
uma evolução histórica incontestável, sendo  o Princípio da Separação dos Poderes um dos pilares do
Estado Democrático de Direito.

Mais ou menos por volta de trezentos anos antes de Cristo, na Grécia, Aristóteles já havia
formulado um esboço da famosa teoria da “tripartição das funções estatais”, embora não com as
características e preocupações atuais. Entretanto, foi Montesquieu, no livro Do Espírito das Leis, que
propôs a criação de órgãos distintos e independentes uns dos outros para o exercício de determinadas
atividades, como forma de descentralizar o poder. Segundo referem José Luis Bolzan de Morais e Walber de
Moura Agra, a essência da teoria da separação dos Poderes é a seguinte[9]:

 
Cada um dos poderes do Estado exerce uma determinada função precípua, de forma autônoma e distinta
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das demais, de forma de que cada um deles pudesse mitigar o outro, quando houvesse uma extrapolação
de poder.
[...]
O conteúdo semântico da expressão separação dos poderes não é preciso, afinal o poder não se pode
separar. Factualmente o que há é uma divisão e especialização no exercício das funções estatais, com o
fator teleológico de impedir a concentração de poder e também buscar, com a divisão, uma maior
eficiência na realização da função deferida. Concomitantemente, a teoria da separação de poderes traz
um sentido bilateral, pois ao mesmo tempo em que um poder tem o seu âmbito de atuação limitado,
também atua fiscalizando os outros poderes e, portanto, limitando o excesso dos demais.  Assim, ao
mesmo tempo em que limita as prerrogativas de um poder, oferece instrumentos para aquele que fora
limitado na sua atuação possa atuar na fiscalização dos demais, coibindo eventuais acidentes ao
ordenamento jurídico

 
Na forma de organização do Estado, imaginou-se um mecanismo capaz de evitar dita concentração

de poder, onde cada uma das funções do Estado seria de responsabilidade de um órgão ou de um grupo de
órgãos. Nas palavras de Montesquieu[10], “tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos
principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse estes três poderes: o de fazer leis, o de executar as
resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos”. Nesse sentido, cada poder
deveria ser independente e a convivência entre eles harmônica, sendo, para tanto, criado o mecanismo de
freios e de contrapesos, onde estes três poderes que reúnem órgãos encarregados primordialmente de
funções legislativas, administrativas e judiciárias pudessem controlar uns aos outros.

Cada poder desempenha, preponderantemente, uma função típica e, secundariamente, funções
atípicas. O Poder Legislativo elabora leis; o Poder Executivo administra, ou seja, realiza os fins. Dentre as
funções atípicas pode-se citar o controle recíproco entre os poderes, onde o Poder Legislativo controla o
Judiciário participando da escolha dos membros dos tribunais superiores (CF, art. 101, parag. único art. 104,
parág. único), julgando os Ministros do STF nos crimes de responsabilidade (CF, art. 52, I), etc.

Assim, objetivando superar a primeira forma de Estado, o Estado Absoluto, vem o Princípio da
Separação dos Poderes servir de base para manutenção do Estado Democrático de Direito buscando o
equilíbrio entre os Poderes na busca da realização maior:  a concretização da Constituição;
 
2 A EVOLUÇÃO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL NO ORDENAMENTO BRASILEIRO
 

Para muitos doutrinadores, a jurisdição constitucional é um instrumento indispensável para a
realização do Estado Democrático de Direito. Na definição de Walber de Moura[11], “jurisdição
constitucional é a função estatal que tem a missão de concretizar os mandamentos contidos na Constituição,
fazendo com que as estruturas normativas e abstratas possam normatizar a realidade prática”.

Através do controle de constitucionalidade, a jurisdição constitucional tem sido a principal
mantenedora da tutela dos direitos e garantias fundamentais constitucionalmente protegidos. O sistema de
controle de constitucionalidade pátrio, como assevera Mônia Clarissa Hennig Leal, são “dois modelos
jurisdicionais distintos de aferição de constitucionalidade: um difuso, oriundo dos países da common law, e
outro concentrado, característico dos países de tradição civilística”[12]

No modelo norte-americano, de controle difuso, a apreciação da inconstitucionalidade pode ser
realizada por qualquer membro do Poder Judiciário, não ficando restrita a sua apreciação exclusivamente à
Suprema Corte. Essa modalidade de controle de constitucionalidade surgiu com o famoso caso Marbury v.
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Madison, em 1803, histórica decisão da Suprema Corte, na qual John Marshal sustentou a tese de que a
Constituição é a base de todos os direitos, lei suprema do ordenamento, devendo, por isso, ser respeitada e,
ao mesmo tempo, proibida a sua modificação pela via ordinária, o que deu início ao
chamado judicial review. A criação do controle de constitucionalidade das leis pelo Judiciário, o
chamado judicial review, bem como a noção de supremacia da Constituição são considerados o maior
contributo norte-americano para a teoria política e para a teoria da constituição. É assente que a Constituição
norte-americana não traz expressa a legitimidade do Poder Judiciário para avaliar a constitucionalidade das
leis e que tal controle foi fixado em 1803, através do voto opinion proferido pelo então Chief-
Justice Marshall, de modo que o judicial review foi uma consequência lógica do princípio da supremacia da
constituição, princípio esse inaugurado com a promulgação da Constituição norte-americana de 1787.

Já o modelo concentrado, também adotado em nosso ordenamento jurídico, surgiu nos moldes no
Tribunal Constitucional austríaco, tendo por base a Constituição Austríaca de 1920 (Oktoberverfassung) e a
fundamentação teórica de Hans Kelsen sobre a hierarquia suprema da Constituição em relação às demais
normas jurídicas. Inspirada pelo modelo austríaco foi na Alemanha e em outros países da Europa que a
jurisdição constitucional concentrada atingiu o seu apogeu[13]. No modelo concentrado, apenas um único
órgão possui a competência e a legitimidade necessárias para auferir a inconstitucionalidade das leis.

A justiça constitucional na Europa teve seu início no primeiro pós-guerra (1919) e não se pode
deixar de destacar, quanto ao controle de constitucionalidade naquele continente, o embate jurídico sobre a
Constituição de Weimar, entre Hans Kelsen e Karl Schimitt, na tentativa de identificar quem melhor
exerceria o papel de zelar pela Constituição. Como salienta Mônia Clarissa Hennig Leal[14]

 
[...] para Schimitt, o Führer do Reich alemão é quem deveria ser o verdadeiro guardião da Constituição,
pois os tribunais formados por magistrados não apresentariam as condições necessárias para a
manutenção da unidade do sistema político e jurídico. Já o chefe do Executivo, por outro lado, uma vez
eleito pelo povo, expressaria a vontade da maioria e, portanto, estaria mais qualificado, em termos de
legitimidade, para ser o defensor da Constituição.
 
 

Para Carl Schimitt, essa grande expansão da justiça “não transformaria o Estado em Jurisdição,
senão o contrário, os tribunais é que seriam transformados em instâncias políticas”[15]. Tratar-se-ia,
portanto, não de uma juridificação da política, mas sim de uma politização do Judiciário, fato tido como
inadmissível. Dessa forma, percebe-se que juntamente com o controle de constitucionalidade nasce a
incerteza, a dúvida sobre ser o Judiciário o Poder melhor preparado para fazer o controle de
constitucionalidade, sobre ser ele capaz de desempenhar o papel de último intérprete das leis votadas e
aprovadas pelo Poder Legislativo, legítimo detentor da representatividade do povo.

No Brasil, a Constituição Imperial de 1824, primeira constituição, não trazia a previsão de qualquer
meio de controle de constitucionalidade, sendo outorgada ao Poder Legislativo a atribuição de fazer as leis,
interpretá-las e revogá-las quando necessário, bem como velar pela guarda da Constituição, sempre sob o
crivo do Poder Moderador. Sobre o Poder Legislativo afirma Pimenta Bueno[16]:

 
Só o poder que faz a lei é o único competente para declarar por via de autoridade ou por disposição
geral obrigatória o pensamento, o preceito dela. Só ele e exclusivamente ele é quem tem o direito de
interpretar o seu próprio ato, suas próprias vistas, sua vontade e seus fins. Nenhum outro poder tem o
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direito de interpretar por igual modo, já porque nenhuma lei lhe deu essa faculdade, já porque seria
absurda a que lhe desse

 

Cessando o predomínio da influência do constitucionalismo europeu, vem a Constituição
republicana de 1891, de inspiração norte-americana, introduzir a forma difusa de controle de
constitucionalidade em nosso país. Pela primeira vez, na jurisdição constitucional brasileira, uma
Constituição trouxe a previsão de um controle de constitucionalidade.

Após a Revolução de 1930, foi suprimida a Constituição de 1891. A promulgação da Constituição
de 1934 trouxe grandes alterações para o nosso sistema de controle de constitucionalidade e foi apenas por
meio dela que foi instituída a “ação declaratória interventiva”, a qual introduziu, portanto, no
constitucionalismo brasileiro, uma forma de controle de constitucionalidade in abstracto (concentrado), que
reconhecia ao Supremo Tribunal Federal a possibilidade de declarar a inconstitucionalidade de normas
constitucionais ou legais dos Estados, em face de provocação do Procurador-Geral da República, para fins
de intervenção federal, dando início a um tímido ingresso na jurisdição constitucional concentrada.

O controle de constitucionalidade, na Constituição de 1937, apresentou um grande retrocesso.
Embora tenha sido preservado o modelo de controle de constitucionalidade misto, a Carta concedeu ao
Poder Legislativo, em seu art. 96, a possibilidade de suspender, por maioria de dois terços em cada uma das
Câmaras e mediante a provocação do Presidente da República, decisão do Supremo Tribunal Federal que
tivesse declarado inconstitucional lei necessária ao “bem estar do povo, à promoção ou defesa de interesse
nacional de alta monta”. Nessa Carta, foram mantidos o controle difuso e a exigência do voto da maioria da
totalidade dos membros para declaração de inconstitucionalidade nos tribunais. Sendo retirado o mandado
de segurança, eficaz meio processual de controle, que foi relegado à legislação ordinária.

A Constituição Federal de 1946, retomando o caminho da democracia, restaurou a tradição do
controle judicial no sistema pátrio. Também, trouxe inovações ao modelo de representação interventiva
criado em 1934: ao invés de decidir acerca da constitucionalidade da lei que deflagrava a intervenção,
deveria o Supremo Tribunal Federal aferir diretamente a compatibilidade do direito estadual com os
chamados “princípios sensíveis”, sendo este considerado pela doutrina e pela jurisprudência um típico
processo de controle abstrato, embora configurasse, a priori, uma peculiar forma de composição de conflitos
federativos.  Como salienta Barbi, a Constituição de 18 de setembro, que vigorou até 15 de março de 1967,
manteve, com algumas modificações, diversos princípios do controle de constitucionalidade da Constituição
de 1934[17]:

 
No art. 101, item III, alíneas a e c, regulou os casos existentes desde 1891; no art. 200, permaneceu a
exigência de maioria absoluta de votos para declaração de inconstitucionalidade nos Tribunais. No art.
64, foi mantida a competência do Senado para suspender lei inconstitucional. Melhorando o sistema de
1934, especificou-se que seria nos casos de declaração pelo Supremo Tribunal Federal. No art. 7º, item
VII, permaneceu a possibilidade de intervenção federal nos Estados, para assegurar observância de
determinados princípios tal como na Constituição de 1934.

 
Não se pode esquecer que, além de a Constituição de 1946 elevar novamente à categoria

constitucional o mandado de segurança, a Emenda Constitucional nº 16, de 26 de novembro de 1965,
instituiu o sistema abstrato de jurisdição constitucional de normas estaduais e federais. Ressalta-se que a
Emenda nº 16 de 1965, mesmo realizada numa constituição de índole democrática, foi fruto do Regime
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militar e nitidamente veio para auxiliar na sustentação do regime. Oficialmente, o instituto tinha por escopo
alcançar maior economia processual, reduzindo a carga de trabalho dos tribunais inferiores, na medida em
que a decisão do Supremo Tribunal Federal prestar-se-ia a orientar a jurisdição ordinária de casos
semelhantes. Entretanto, o fato do único legitimado ativo ser o Procurador da República de livre nomeação
do Presidente da República tornou o sistema abstrato dentro da jurisdição constitucional, como mais um
instrumento de apoio à sustentação do Poder Executivo. Como observa Streck,

não vejo paradoxo no proceder do regime militar. A preocupação dos militares era justamente de
estabelecer um mecanismo rápido e eficaz para evitar que Juízes e tribunais, com pensamento
democrático, mediante decisões no controle difuso de constitucionalidade, obstaculizassem ações do
stablishment. Desse modo, o controle concentrado, naquele momento, representava um meio para
manter o controle do sistema jurídico-judiciário, uma vez que, como se viu logo em seguida, o próprio
Supremo Tribunal Federal sofreu pesadas baixas.[18]

 
A Carta constitucional de 1967, “promulgada” por um Congresso Nacional coagido, teve o intuito

de institucionalizar, legalizar o regime militar já instalado. Característica básica dessa Constituição era o
paradoxo da reafirmação dos direitos e garantias constitucionais, bem como do princípio da inafastabilidade
do controle jurisdicional de violações de tais direitos (art. 153, §4º) e criação da impossibilidade de revisão
judicial de praticamente todos os atos de exceção do governo federal. Portanto, durante o regime militar, a
partir de 1964, o Supremo Tribunal Federal desenvolveu uma jurisprudência caracterizada pela limitação da
competência jurisdicional de controle dos atos dos demais Poderes.

A Constituição de 1988 manteve o sistema de controle judicial de constitucionalidade misto,
combinando o controle difuso, modelo americano, adotado pela Constituição de 1891, com o controle
concentrado, modelo austríaco, implantado com a EC nº16/65.  Entretanto, trouxe muitas alterações que
tiveram grandes consequências práticas, destacando-se, entre elas, a ampliação da legitimação ativa para a
propositura de ação direta de inconstitucionalidade, disposta no art. 103; a introdução de mecanismos de
controle direto de inconstitucionalidade por omissão, disposto no art. 103, §2º, e o mandado de injunção,
disposto no art. 5º. LXXI; a recriação da ação direta de inconstitucionalidade em âmbito estadual, referida
como representação de inconstitucionalidade, disposta no art. 125, §2º; a previsão de um mecanismo de
arguição de descumprimento de preceito fundamental, disposto no art. 102, §1º; e a limitação do recurso
extraordinário às questões constitucionais, disposto no art. 102, III.

A principal inovação trazida pela Constituição Federal de 1988, que ampliou de forma significativa
a jurisdição constitucional no Brasil, foi o fim do monopólio exercido pelo Procurador Geral da República
como único legitimado ativo para propor a ação direta de inconstitucionalidade. Com a Constituição de
1998, foi ampliado o número de legitimados ativos, que passaram a ser dispostos no art. 103: o Presidente
da República; as Mesas do Senado, da Câmara dos Deputados e das Assembléias Legislativas; o
Governador do Estado; o Procurador Geral da República; o Conselho Federal da OAB; e a confederação
sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Gilmar Mendes[19] refere que,

 
esse fato fortalece a impressão de que, com a introdução desse sistema de controle abstrato de normas,
com ampla legitimidade e, particularmente, a outorga do direito de propositura a diferentes órgãos da
sociedade, pretendeu o constituinte reforçar o controle abstrato de normas do ordenamento jurídico
brasileiro como peculiar instrumento de correção do sistema geral incidente.
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Portanto, tratando-se de controle de constitucionalidade, a evolução do constitucionalismo formou
um ordenamento rico em instrumentos e garantias para manutenção da soberania da Constituição e do
Estado Democrático de Direito.
 
3 A CRISE DA REPRESENTATIVIDADE E O PAPEL DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL NO
FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA CONSOANTE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES
 

A teoria de Hans Kelsen, expoente da doutrina do positivismo jurídico, ressaltava a necessidade de
limitar a interpretação da lei através de uma ciência pura do Direito, defendendo uma aplicação “neutra”,
“acéptica” do Direito, uma vez que apenas ao Poder Legislativo era facultado a função de criar o Direito.
Essa hermenêutica defendia a separação do direito e da política para alcançar a neutralização do Poder
Judiciário. Caberia ao legislativo o juízo político e a alteração das leis e, ao judiciário, sua mera aplicação.
No dizer de Souza Neto[20]: “assim, a doutrina da separação dos poderes, quando entendida em termos
próprios da metodologia jurídica, acabava levando a uma psicologia das faculdades, que considera a vontade
e a razão como faculdades distintas”.

Para o positivismo jurídico, era necessário que a hermenêutica jurídica ficasse restrita a uma tarefa
meramente declarativa de um direito preexistente, buscando no texto da lei a intenção do legislador, de
forma a garantir a segurança e a previsibilidade, sendo a Escola da Exegese a que melhor representou este
ideal. Entretanto, mesmo tendo reinado soberanamente entre os juristas brasileiros desde o início do século
XX, hoje, notadamente, não atende mais aos anseios dessa sociedade que se encontra em constante
transformação. 

Percebe-se que o positivismo jurídico foi um dos grandes responsáveis pelo afastamento entre o
direito e a política.  E, ainda é muito presente a influência dessa escola, sendo a tarefa de libertação árdua e
distante, mas notadamente direcionada para a “alforria” do positivismo. Conforme salienta Lenio Luiz
Streck[21]:

O debate acerca da sobrevivência do positivismo ou da resistência deste face ao Estado Constitucional,
entendido na sua versão de Estado Democrático de Direito, deita raízes na discussão sobre as posições
historicamente opostas ao Estado Constitucional: a) norma em vez de valor; b) subsunção em vez de
ponderação; c) independência do direito ordinário em vez de onipresença da Constituição; d)
autonomia do legislador democrático dentro do marco da Constituição em vez da onipotência judicial
apoiada na Constituição.

 
Entretanto, as novas exigências sociais impeliram o Poder Judiciário a deixar de exercer apenas

uma tarefa mecânica de aplicação da lei subsumida automaticamente ao fato, aproximando-o novamente da
política. A efetivação dos direitos sociais, que antes eram considerados normas meramente programáticas,
passou a exigir do Poder Judiciário uma aplicação construtiva do direito material de modo a alcançar a
justiça, ou seja, para a resolução dos conflitos o direito não mais poderia ficar alheio aos valores e,
principalmente, à desigualdade entre as partes. Coube a esse poder “uma tarefa densificadora e
concretizadora do direito, a fim de se garantir, sob o princípio da igualdade materializada, a Justiça no caso
concreto”. Nas palavras de Álvaro Ricardo de Souza Cruz[22],

 
o processo de criação do direito é acompanhado pela atividade de interpretação e, esta última, nada

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7001



mais é que a materialização da aplicação hermenêutica. Não mais como no Estado Liberal de Direito,
em que a atividade hermenêutica do juiz reduzia-se à mera atividade de interpretação liberal: hoje, é
inconcebível tal procedimento. Não foi à toa que houve rupturas no decorrer da fase Moderna,
ensejando o já derrocado Estado Social, ou Estado do Bem-Estar Social, até chegarmos, hoje, ao Estado
Democrático de Direito.  No contexto do Estado Democrático de Direito, em que resta evidente um
Direito Pluralista, participativo e constituído por uma sociedade de interesses multifacetados, a tarefa
do Juiz passou por um extremo alargamento, cabendo-lhe não mais uma atividade literal, mas muito
além, deve ele posicionar-se perante os textos jurídicos, assim, como também, dos elementos fáticos
que compõem o caso concreto.

 
 

Indubitavelmente, as exigências e a complexidades do mundo contemporâneo exigiram um Poder
Judiciário ativo, onde os conflitos de índoles eminentemente políticas são trazidos ao exame, necessitando
de soluções. Tal como diz Barroso[23], quando trata do pós-positivismo, “sua marca é a ascensão dos
valores, o reconhecimento da normatividade dos princípios e a essencialidade dos direitos fundamentais”.

Invariavelmente, o Poder Judiciário, na concretização da Constituição Federal,  tem chamado para
si a responsabilidade de decidir sobre temas que no mínimo exigiriam uma discussão mais ampla pela
sociedade, tendo em vista a inércia do Poder Legislativo para tratar e avançar as definições frente ao
ordenamento jurídico. Assim sendo, não vê o Poder Judiciário outra saída, senão decidir.

O exercício da jurisdição constitucional junto aos tribunais, por vezes, gera uma tensão entre o
jurídico e o político. Nesse contexto, cabe ao tribunal dar a “última palavra” e, por vezes, angústias e
inquietações norteiam a relação entre o direito e a política: as razões jurídicas devem prevalecer sobre as
motivações políticas? Qual o limite para o exercício das decisões judiciais quando essas contrariam
claramente os interesses dos agentes políticos?

 

A dicotomia entre a esfera política e jurídica não tem uma taxionomia antípoda na relação entre eles,
variando muito de acordo com as condicionantes sociopolítico-econômicas. Essa tensão existe porque a
jurisdição constitucional exerce a função de adequar as decisões políticas às diretrizes estabelecidas
pela Constituição. Todavia, algumas decisões judiciais, ao invés de cercear as escolhas políticas,
declarando-as inconstitucionais, pode solidificá-las aumentando a sua legitimidade, ao determinar, por
exemplo, a constitucionalidade de certos dispositivos que estavam sendo questionados
judicialmente[24].

 

O grande problema, sem dúvida alguma, consiste na delimitação de um espaço para atuação da
jurisdição constitucional, a fim de que o espaço político não seja violado, até porque, inúmeras vezes,
quando da interpretação jurídica, uma nova norma está sendo criada. Cittadino[25] questiona se “há relação
entre a ‘força do direito’ e o tão propalado ‘fim da política’? Uma Idade racional do direito sucede a uma
idéia teológica da política?”. Responde a autora negativamente, dizendo acreditar que “confundir a política
com o direito é certamente um risco para qualquer sociedade democrática. Acreditar, no entanto, que a
fraqueza do direito possa ser garantia de liberdade para os indivíduos é certamente um risco maior”[26] .
Para ela, “não se pode abrir mão da política e, também, não se deve renunciar a força do direito”.[27]

De forma geral, a grande preocupação dos juristas em relação ao Tribunal Constitucional são os
“julgamentos políticos”, ou seja, a criação do direito por parte dos Tribunais, na condição de intérpretes da
Constituição. Portanto, não faltam na doutrina defensores de um Poder Judiciário mais self-restraint, em
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prol do fortalecimento da política representativa, afastando então as decisões dessa ordem dos órgãos que
exercem a jurisdição constitucional. O Poder Judiciário passa a ser um novo espaço público
não representativo[28], que trouxe muitos questionamentos e indagações, principalmente quanto à
relevância e não aplicação do princípio da maioria. Como salienta Moreira,[29] “toda a Constituição se
traduz, por defi nição, numa limitação do princípio da maioria, na medida em que ela regula a organização e
o modo de exercício do poder político bem como os seus limites”.

O princípio da maioria é um dos pilares da democracia; a regra da maioria vale para eleger aqueles
que representarão o povo, autorizando-os a tomar decisões válidas para todos. Tem como grande objetivo
impedir o domínio de um determinado grupo ou classe. O órgão representante da maioria é o Poder
Legislativo que, através da votação, conduz e estrutura o Estado. E, de forma aparentemente paradoxal, a
revisão judicial das leis produzidas por um legislativo eleito será realizada por um órgão não eletivo. Mas,
isso se torna coerente quando utilizado como um mecanismo adequado à proteção das minorias, cujos
direitos fundamentais precisam ser garantidos. O voto majoritário, embora garanta uma situação de
autonomia para a maioria das pessoas e, portanto, do ponto de vista utilitarista, possibilite o maior grau de
felicidade para o maior número, não tem necessariamente compromisso com o respeito aos direitos
individuais, apesar de poder eventualmente servir para protegê-lo.

Por isso, quando se fala em jurisdição constitucional não se pode deixar de falar em limitação do
princípio da maioria, porque através da jurisdição constitucional poderá o Poder Judiciário rever, controlar
os atos legislativos quando esses ferem a Constituição, não importando que tais sejam frutos do princípio da
maioria. Como ressalta Moreira[30]:

 
[...] função da jurisdição constitucional de fazer prevalecer a Constituição contra a maioria legiferante
arranca essencialmente da con sideração de que a justiça constitucional visa adjudicar o conflito entre
duas legitimidades, de um lado, a legitimidade prioritária da lei funda mental e, do outro lado, a
legitimidade derivada do legislador [grifos do autor]
 
 

Ressalta-se que para muitos autores a democracia não se dá apenas através do voto majoritário e
sobre a ótica da democracia constitucional, uma vez que o Poder Judiciário “é previsto pelo povo soberano
da mesma maneira que o Poder Legislativo, e este pode, na medida em que deriva da vontade do mesmo
constituinte, estar sujeito a limitações a serem aplicadas por aquele, de acordo com o disposto na
constituição”[31] Moreira[32] salienta que:
 

A soberania do legislador cedeu o passo à supremacia da Consti tuição. [...] A idéia base é a de que a
vontade política da maioria governante de cada momento não pode prevalecer contra a vontade
da maioria constituinte incorporada na Lei fundamental. A limitação da vontade da maioria ordinária
decorre da supremacia de uma maioria mais forte.[grifos do autor]
 
 

Também, a jurisdição constitucional tem um importante papel na garantia dos direitos das
minorias, uma vez que, nesse caso, os direitos devem ser protegidos e respeitados contra as decisões
arbitrárias ou inconstitucionais das maiorias. Obviamente, o pano de fundo das decisões será sempre de
fundamentação constitucional, ou seja, via decisões pautadas com base nas normas constitucionais, aqui
entendidas como regras e princípios. Como bem ressalta Neto[33],
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de forma aparentemente paradoxal, a revisão judicial das leis produzidas por um legislativo eleito será
realizada por um órgão não eletivo. Mas isso se torna coerente se atentarmos que se trata justamente de
um mecanismo adequado à proteção das minorias, cujos direitos fundamentais são considerados como
condições de associação. O voto majoritário, embora garanta uma situação de autonomia para a maioria
das pessoas, e, portanto, do ponto de vista utilitarista, possibilite o maior grau de felicidade para o
maior número, não tem necessariamente compromisso com o respeito aos direitos individuais, embora
possa eventualmente servir para protegê-lo.

 
Portanto, pelo enfoque da democracia constitucional, não se tem como contestar a legitimidade da

justiça constitucional, ou seja, as normas constitucionais permitem a revisão dos atos normativos pelo Poder
Judiciário sempre que violem a Constituição. Entretanto, os questionamentos ainda não cessam, pois outros
surgem em consequência desse entendimento, assim como refere Moreira: “questão da legitimidade da
justiça constitucional deixou de ser tema principal da controvérsia; o que, sobretudo está em causa
presentemente é o sentido, alcance, extensão e limites da justiça constitucional”[34].

Questão que muito tem sido discutida é se a “fragilização da democracia” ocorre em virtude do
avanço do Poder Judiciário ou se é o avanço do ativismo judicial que decorre da crise representativa. Na
verdade, a descoberta da ordem dos acontecimentos não interessa muito, e sim a forma de resolução desse
impasse frente aos Poderes. Mendes alerta que “a democracia, ao tentar proteger-se de si mesma por meio
de rígidos nós constitucionais, corre o risco de deixar de sê-la no que tem de mais ambicioso e instigante: o
ideal de participação política plena e igualitária”[35].

Conrado Hubner Mendes[36], em sua obra Controle de Constitucionalidade e Democracia, levanta
diversas questões em relação à jurisdição constitucional, à democracia e à violação do princípio da maioria.
Questiona o autor:
 

Se a democracia atual não está adequadamente “qualificada à tomada de decisões morais”, qual o
indício, normativo ou empírico, que demonstra ser o juiz dotado dessas qualificações? Se o temido
“decisionismo majoritário” põe em risco a própria democracia, o que faz crer que o juiz a estabiliza? Se
a democracia deixa a justiça escorrer pelas mãos, porque o juiz a resgataria?
 

 
Muitos autores, dentre eles Agra, atribuem a expansão da jurisdição constitucional política à

paulatina perda de legitimidade do processo político, ou seja, com a crise de representatividade “a classe
política se encontra distante da população, a atuação da jurisdição constitucional é vista como um avanço,
principalmente se seu objetivo for concretizar um direito fundamental”[37]. Como refere o autor, frente às
situações fáticas juízes acabam envolvendo-se em atividades eminentemente políticas, agravando a tensão
entre os Poderes:

 
Problema suscitado pelo maior desenvolvimento das decisões da jurisdição constitucional, é que esse
processo pode reduzir o espaço das decisões políticas, com uma intromissão indevida, sem amparo, nos
mandamentos legais nem nos poderes estabelecidos, falta representatividade, os que compõem a
jurisdição não são eleitos, não podem ser responsabilizados por suas decisões. A essência é delimitar
até que ponto as decisões da tutela constitucional podem restringir as atividades realizadas pelos
agentes[38].
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Deve-se ter em mente que existe uma grande diferença entre supremacia constitucional e
supremacia judicial, tema que é abordado por Marcelo Cassab Continentino[39]. Segundo o autor, a
supremacia judicial leva o tribunal a atuar como “se cada indivíduo fosse destituído de capacidade de
exercer seus próprios direitos de cidadãos, transformando-o numa verdadeira instância político-legislativa
que se sobressairia ao legislador democrático”. Nesse sentido, o autor alerta para o risco da criação de uma
“moral do judiciário” pelo Supremo Tribunal Federal, em detrimento de uma autonomia jurídica dos
cidadãos livres e iguais. Portanto, a jurisdição constitucional tem que primar pela supremacia da
Constituição, e não do Judiciário. Maus[40]  também observa que, “quando a Justiça ascende ela própria à
condição de mais alta instância moral da sociedade, passa a escapar de qualquer mecanismo de controle
social; controle ao qual normalmente se deve subordinar toda a instituição do Estado em uma forma de
organização política democrática”.

Percebe-se que não são poucos os que contestam o ativismo judicial, ou que no mínimo são
cautelosos em relação a ele. O ativismo judicial levou a prestação jurisdicional ao fenômeno da
juridicialização da política, ou como Vital Moreira afirma, o ativismo judicial é a própria judicialização da
política, entendendo o autor que a força do direito não tem relação com o fim da política: “Confundir a
política com o direito é certamente um risco para qualquer sociedade democrática. Acreditar, no entanto,
que a ‘fraqueza do direito’ possa ser garantia de liberdade para os indivíduos é certamente um risco
maior” [41]. Criticando fortemente o ativismo judicial, Maus discorre:

 
Quando a Constituição passa a ser não mais compreendida – tal qual nos tempos da fundamentação
racional-jusnaturalista da democracia – como documento da institucionalização de processos e de
garantias fundamentais das esferas de liberdades capazes de garantir todos esses processos político-
sociais, mas como um texto fundamental do qual, a exemplo da Bíblia e do Corão, os sábios deduziriam
diretamente todos os valores e comportamentos corretos. Enquanto uma prática judiciária quase
religiosa corresponde uma veneração popular de Justiça, o superego constitucional assume traços
imperceptíveis, coincidindo com formações “naturais” da consciência, tornando-se portador da tradição
no sentido de Freud. Atuando menos como “Guardião da Constituição” do que como garantidor da
própria história jurisprudencial, à qual se refere legitimamente de modo autoreferencial[42].

 
A complexidade do tema exige ainda muita discussão, porque, como ressalta o mesmo autor, “não

se pode abrir mão da política e, também, não se deve renunciar a força do direito. No entanto, os juízes
devem atuar de forma a garantir os direitos de cidadania” [43]. No Estado Democrático de Direito, a decisão
política deve ser o resultado de um amplo debate entre o governo, os cidadãos e seus representantes.
Entretanto, para muitos, na atual conjuntura de crise de representatividade e enfraquecimento da
democracia, não há para a sociedade civil outra alternativa senão buscar seus direitos no Poder Judiciário.
Nesse contexto, vem o Poder Judiciário assumindo a tarefa de árbitro e principal garantidor do Estado
Democrático de Direito, ou seja, as questões políticas, não resolvidas pelo debate democrático, muitas
vezes, têm sido decididas junto ao Poder Judiciário através do controle da constitucionalidade.

Nesse sentido, Mauro Capelletti[44] afirma que o fenômeno da judicialização da política segue a
evolução natural do Estado Democrático de Direito, e foi a legislação do Wefare State que o inaugurou, ou
seja, é em prol da concretização dos direitos sociais que os juízes são chamados para atividade criativa:

 
Este tipo de normativismo social, que se limita a traçar, em linhas gerais, os fins e princípios
pretendidos, para modelar, progressivamente, o futuro, inevitavelmente, deixa aos juízes, que são
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chamados a aplicá-los, um âmbito de discricionariedade e, portanto, um papel criativo na determinação
e concretização desse mesmo futuro. Ao menos, para não ignorar ou frustrar a finalidade da legislação
social, como não raramente, as Cortes de nosso País e de outros fizeram, o Judiciário é chamado,
portanto, uma contribuição ativa e criativa à sua atuação.

 
Frente ao fenômeno da hipertrofia do Executivo, o Poder Judiciário foi transformado em um órgão

capaz de controlar e corrigir a política governamental afastada do diálogo democrático. A judicialização da
política, “expressão que indica a prevalência de fatores ideológicos em detrimento do direito”[45], é
colocada como a consequência da falta de consenso no debate político. Portanto, diariamente o Judiciário é
chamado a posicionar-se sobre questões que habitam a esfera política, provocando à jurisdição
constitucional uma nova relação entre política, Constituição e justiça.

A jurisdição constitucional não é intrinsecamente contrária ao regime democrático quando o seu
funcionamento toma como parâmetro a Constituição e os direitos fundamentais, vindo a ajudar o
fortalecimento e a participação popular nas decisões políticas, bem como incentivando a consolidação da
democracia[46]. Por isso, antes de a Justiça ser considerada “como uma força exógena ao sistema
democrático, ela deve ser vista como um elemento de recomposição da normalidade (almejada), o que
permite que sejam contornadas as deficiências estatais”[47]. Como refere Garcia,
 

de qualquer modo, essa ampliação da atuação dos órgãos jurisdicionais não deve ser percebida como
uma espúria intervenção em seara alheia, importando numa paulatina absorção da política (e da
liberdade valorativa que lhe é inerente) pelo direito. Trata-se de um reflexo inevitável da expansão do
Estado e do aumento da confiança dos cidadãos, que alteram o palco de suas manifestações na medida
em que identificam a ineficiência daqueles que detêm a sua representação política.[48]

 
Também Peter Haberle, quando trata da jurisdição constitucional como força política, tomando

como referência o Tribunal Constitucional Federal alemão, reforça o entendimento de que a jurisdição
constitucional é mais um contributo da democracia. Para Haberle, a “res publica é assunto de todos” [49],
não subsistindo as confrontações entre o direito e a política ou entre função jurídica (jurisprudencial) e
função política, não existindo direito apolítico. Ressalta o autor que todas as funções estatais são políticas,
diferenciando-se apenas pelo modo de atuação e divisão de tarefas: “o legislador democrático que interpreta
a Constituição, assim como os juízes fazem parte do ‘poder político’. Direito e Política não se confrontam
no Estado Democrático e constitucional: são aspectos parciais, funções parciais da res publica”[50].

Na verdade, percebe-se que o judiciário hoje se encontra em uma grande encruzilhada: “se assume
postura intervencionista, imiscuindo-se até mesmo no controle de políticas públicas, é acusado de ativista
(quando não, de utilizar a jurisprudência dos valores); se assume uma postura self restrainting, é criticado
pela sua timidez ou conservadorismo”[51].

A judicialização da política vista a partir da leitura clássica do self-restraint induz realmente a
compreensão de que há um desequilíbrio entre os Poderes e, principalmente, que o Poder Judiciário está
extrapolando suas funções. Entretanto, inobstante a dificuldade de formular uma teoria abstrata sobre o
ponto de equilíbrio, ou o “limite” aceitável para atuação da jurisdição constitucional, existe a necessidade de
se encontrar um parâmetro, tal como aponta Garcia:

 
A necessidade de coexistência e equilíbrio entre as noções de interpretação constitucional, democracia
participativa e legitimidade democrática torna inevitável que o próprio sistema ofereça mecanismos de
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recomposição da normalidade institucional[52].
 
 

A complexidade que envolve a judicialização da política leva autores a discutirem uma nova
redefinição do próprio Estado, como trata Bolzan de Moraes. Afirma o autor que

 
uma vez desaparecidas as funções clássicas e exclusivas, em especial, como aqui anotado, diante da
hipervalorização do ambiente jurisdicional, a alternativa que se põe é um rearranjo, democrático delas,
não apenas uma redefinição de nomenclatura – função de governo e função de garantia (ou outro nome
que se queira atribuir) - mas com novas formas de decidir acerca da implementação da
Constituição.[53]
 
 

Para Bolzan de Moraes, “a necessidade de reconstrução das respostas clássicas acerca da realização
do Estado Constitucional se apresenta como o (um dos) problema (s) fundamental (is), considerando-se,
como dito, um ambiente de escassez e de emergência e de mudanças paradigmáticas” [54], ou seja, uma
revisão não só dos papéis, mas um olhar crítico sobre as relações interfuncionais, “sobretudo, diante da
sobrevalorização da jurisdição, acerca do caráter da função jurisdicional em um projeto democrático, não
mais vista apenas como controlador do legislador, mas como agente de realização dos acordos políticos
plasmados constitucionalmente”[55] [grifos do autor]. Propõe um novo pacto de gestão dos compromissos
públicos, como uma identidade de propósitos, harmonizando, assim, o princípio democrático e a função de
garantia. Para isso, entende o autor que
 

é fundamental que se estabeleçam instrumentos adequados para o que se poderia caracterizar como
mecanismos de informação constitucional, pelos quais o juiz constitucional teria melhores condições
para promover o desvelamento da norma constitucional, o que, entretanto, não é suficiente para
solucionar o déficit democrático presente nesse âmbito de ação estatal[56].

 
Num Estado Democrático de Direito que segue os ditames da Constituição Federal de 1988, a qual

de forma extensa traz seus princípios, competências, disposições e trata da independência entre os Poderes,
as decisões políticas devem ser sustentadas pela legitimação da população, por intermédio de instrumentos
da democracia participativa. Do mesmo modo, as decisões da jurisdição constitucional têm a missão de
efetivar os dispositivos da Constituição Federal. Agra esclarece que para que haja o crescimento do “Estado
Democrático social de direito de forma harmônica, sem o conflito dos poderes estabelecidos, as decisões
políticas têm que se ater aos parâmetros legais, e as jurídicas não podem extrapolar seus limites e
desempenhar o papel reservado aos atores políticos”[57]. Mais uma vez, trata-se de limites, de delimitações
do espaço de atuação da jurisdição constitucional, mas não de como fazer essa “limitação” de modo que o
espaço político seja protegido.

 
4 CONCLUSÃO
 

A crise de representatividade política exsurge no contexto da América Latina, onde a crença na
democracia vê-se  muitas vezes frustrada. O Brasil não é uma exceção a essa regra. Percebe-se que a cada
novo escândalo político envolvendo corrupção e alianças descabidas, cada vez menos se acredita na
democracia representativa e, nesse contexto, vislumbra-se também a tensão entre a jurisdição constitucional
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e a representatividade política, uma “queda de braço” entre os Poderes do Estado.
Não resta dúvida quanto à legitimidade da Jurisdição Constitucional em dar a última palavra sobre

a interpretação da Constituição, assim como não restam dúvidas que, sob a égide desse Estado Democrático
de Direito, o Poder Judiciário deve observar seus limites e assim respeitar a vontade popular e seus
representantes, não pulando etapas legislativas e criando instrumentos de controle sociais sem a discussão
necessária para implementação de novos direitos.

Quanto à politização do Judiciário, cabe lembrar que nossa Suprema Corte, prevista no art. 101 da
nossa Carta Magna de 1988, a qual foi designada para ser a guardiã da democracia e da Constituição, norma
fundamental, declara em seu parágrafo único: “Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados
pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal”. É
forçoso reconhecer que a forma como é escolhido o alto escalão do Judiciário é uma forma política e, muito
embora se preceitue a total independência do Poder Judiciário, os ministros escolhidos o foram porque,
além do notável saber jurídico e da reputação ilibada, possuíam a confiança e compartilhavam ideias com o
Presidente da República[58]. Portanto, não deixa de ser estarrecedor que o sistema atual de escolha para
ministros do Supremo não tenha mudado desde a Constituição de 1891, mesmo após tantas alterações
constitucionais.

Um dos grandes problemas do Poder Legislativo é o fato de, muitas vezes, legislar em favor de
determinados grupos, muitas vezes financiadores de campanhas, e não em favor do povo. Outras vezes, criar
leis conflituosas, ou em excesso, propiciando brechas e lacunas que, em vez de darem respostas à sociedade,
criam mais dúvidas que terão de ser solucionadas pelo Poder Judiciário.

O pretenso enfraquecimento do Poder Legislativo, a descrença na representatividade política
certamente não são frutos da atual jurisdição constitucional e nem foram criados pelo Poder Judiciário.
Nasceram junto ao povo que, apesar de apático para exigir direitos e posturas juntos às instituições, não
deixa de perceber o que passa em sua volta. Certamente, por vezes, o Poder Judiciário reforça a crise,
principalmente quando quer assumir o papel de “super ego” da Nação, quando tripudia o princípio
constitucional da separação dos Poderes, em nome de uma pretensão realização do Estado Democrático de
Direito.

A solução para essas questões é um Poder Legislativo forte que atenda a vontade do povo e que,
muito mais que a criação de leis, seja responsável por uma postura ética, participativa e, principalmente,
democrática. Por fim, para estancar a crise da representatividade política, precisamos mudar o perfil dos
políticos brasileiros, e isso só será possível quando, através da educação, for possível mudar o perfil do
próprio eleitor.
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A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E SUA REALIZAÇÃO - PERSPECTIVA HISTÓRICA E
PROSPECÇÃO FUTURA: O MARCO CIVIL PARA A REGULAMENTAÇÃO DA INTERNET NO

BRASIL

MAKING PARTICIPATORY DEMOCRACY TRUE – HISTORICAL PERSPECTIVE AND FUTURE
PROSPECTION: THE BRAZILIAN INTERNET REGULATORY FRAMEWORK

João Victor Rozatti Longhi
Rubens Beçak

RESUMO
São constantes os esforços para a consecução da democracia em sede global. A revolução das comunicações
nos últimos anos trouxe consigo importantes meios para o exercício da liberdade de expressão e
comunicação, direito fundamental de primeira geração, que toma feições cada dia mais globais e universais.
Nessa esteira, afirma-se que os direitos humanos, hoje transnacionais e atinentes às gerações futuras, têm na
democracia seu principal fundamento. É a democracia participativa, em que cada vez mais se possibilita aos
cidadãos sua inserção direta como atores do jogo democrático. O presente trabalho procura analisar o caso
do marco civil regulatório da Internet no Brasil, uma iniciativa pioneira, que explora as potencialidades da
tecnologia para possibilitar ao cidadão a participação ativa na proposição da legislação sobre direitos e
obrigações civis na Rede, capitaneada pela sociedade civil em conjunto com o Executivo brasileiro. Essa é
apenas uma das possibilidades de superação dos problemas atuais do sistema partidário nacional, carente de
representatividade e fragilizado em legitimidade, risco à própria sobrevivência da democracia no país.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos Fundamentais; Liberdade de expressão e comunicação; Democracia
Participativa; Regulamentação da Internet; Marco Civil.

ABSTRACT
Making democracy true is a will for everyone around the world. The nowadays communications’ revolution
brought new artifacts for freedom of expression, a civil right that becomes global day by day. Therefore,
democracy shapes up as fourth generation human right. It’s the participatory democracy, in which citizen
acts directly in the democratic game. This article tries to investigate the Brazilian Internet Regulatory
Framework, a pioneer civil society’s joint initiative with Brazilian Executive that seeks to build a draft law
about civil obligations and rights for national Internet actors with the participation of the users. This is just
an attempt to overcome the political party system, which passes through a lack of representativity and seems
gently to lose legitimacy, a big risk for the survival of the democratic regime in the country.

KEYWORDS: Civil Rights; Freedom of Expression; Participatory Democracy; Internet Law; Brazilian
Internet Regulatory Framework.

INTRODUÇÃO
 
            Mesmo que esquecido no panorama nacional o debate acerca da Reforma Política, superado por
outros mais pontuais, o questionamento sobre a democracia e sua expressão, subjacente àquele, permanece
atual.
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Entendemos, portanto, oportuna a discussão sobre o primado democrático e a reafirmação deste
ideal, especialmente quando agora se discute o denominado marco civil para a regulamentação da Internet
em nosso país.

Assim que, para se verificar a efetivação dos valores democráticos expressos na tríade liberdade,
igualdade e fraternidade, isto somente se auferirá com o permear da própria ideia democrática por todos os
setores da sociedade. E isto, em nosso entendimento, somente se faz com a democracia participativa.

Para tal fim, importante que a discussão sobre o tema se alastre e assim, uma evolução dos rumos da
democracia, se faz necessária.

Com o ideal das idéias iluministas, advindo, no plano político, com a derrocada do regime
absolutista, na esteira do que Eric HOBSBAWN já consagrou como a “Era das Revoluções” [1] vai-se
idealizar um sistema político adequado a dar sustentação à nova ordem.

A democracia dos gregos, no sentido daquela praticada especialmente no século de Péricles, em
Atenas, será transplantada para os tempos contemporâneos havendo que incorporar instrumento sobrevindo
do Direito Civil para sua viabilização, qual seja o mandato. É sem sombra de dúvidas com a representação,
que os novos regimes praticarão a democracia, cognominada dali para a frente como indireta, ou
representativa.

Na evolução da democracia, sabe-se que, se por um lado, a democracia representativa nasce com o
viés da imperatividade da vontade do representado, no seu desenvolver, especialmente devido à sua
evolução, exsurgirá a desvinculação. No tema, bastante trabalhado pela doutrina, FERREIRA FILHO
pontua:
 

 
[...] A base fundamental da representação é a ideia exposta por Montesquieu de que os
homens em geral não têm a necessária capacidade para bem apreciar e consequentemente
bem decidir os problemas políticos. Assim, no interesse de todos, essas decisões devem ser
confiadas aos mais capazes, aos representantes do povo. Mas todo e qualquer homem tem a
capacidade de identificar, no seu círculo de convívio, esses que são mais capazes. Por isso, a
seleção desses representantes deve ser dada a todo o povo, que a estabelecerá por meio de
uma eleição (observe-se que, para a doutrina política helênica, a eleição era um método
aristocrático de seleção, enquanto o sorteio é que era considerado o modo democrático[...].[2]

 
 

Edmund Burke, em seu famoso discurso aos eleitores de Bristol (1774), já pontuava no sentido da
prevalência do “interesse nacional” por sobre o dos eleitores. Também a Constituição francesa de 1791 já o
deixava claro: “os representantes nomeados nos departamentos não serão representantes de um determinado
departamento, mas da nação inteira”[3]

No momento seguinte de seu evolver, vai a democracia se defrontar com a questão da defesa de
interesses por grupos mais ou menos fechados, os logo denominados partidos políticos, provocando o
surgimento da democracia representativa pelos partidos.[4]
Entretanto, mormente já nas primeiras décadas do século XX, ou mesmo antes, no final do século XIX,
começa-se a perceber que aquele sistema — com a aparência de supra-sumo da evolução democrática —
encontrava um questionamento sui-generis sobre em que medida não estaria a representação provocando
distanciamento ou mesmo contrariando a vontade do representado,[5] sobretudo considerada a existência
desses novos partícipes da cena política: “À época, tinha-se a sensação de uma crise geral da representação
política, regada com interpretações alarmadas atentando para os efeitos fatalmente corrosivos das novas
instâncias de mediação – os partidos de massas – sobre o sistema clássico parlamentar.”[6]
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Em um primeiro momento, a sedutora idéia da co-existência do modelo da representação tradicional
com a de interesses cooperativos parecerá a solução. O instrumento foi utilizado por uma série de
constituições européias, chegando ao Brasil, com a Constituição de 1934.

Entretanto, a ascensão avassaladora de uma nova forma de exercício do poder, o totalitarismo, logo
fez colapsar a democracia como um todo, na exata medida em que esta era vista como um sistema decadente
e distanciado da realidade.

Com o final da 2ª grande guerra, e a revalorização do poder da ideia democrática, logo não tardam
também a ressurgir os críticos de suas eventuais falhas e inversão de valores. Agora, no entanto, as críticas
não mais estarão centradas no ataque à democracia em si, mas sim na busca de instrumentos novos que
possibilitassem o seu repensar, o seu aprimoramento.

Joseph SCHUMPETER, já advertia nos anos 40 sobre o fato de os candidatos (aos cargos eletivos)
proporem “políticas para se (re) eleger em vez de serem eleitos para realizar políticas definidas pela
população (...)”[7]
 

A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
 
 

Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO, foi um dos primeiros a apontar a resiliência desta
crítica,[8] demonstrando o surgimento de nova forma da democracia, a democracia semi-direta.

Trata-se da tradicional democracia representativa, não abdicando da presença dos partidos políticos,
acrescida da instrumentalização de institutos que possam servir à que se aufira a vontade do povo quando
necessário. Isto, no intuito de diminuir aquele gap já mencionado, de efetivação da vontade do representado.

O instrumento por excelência de sua viabilização é o plebiscito, mas não esqueçamos também
aqueles outros previstos na atual Constituição Brasileira, como o referendum e a iniciativa popular, além de
outros, que abordaremos.

O plebiscito tem origem no direito romano, sendo instituto largamente adotado mundo afora.
A história registra uma variante de sua utilização, sempre vista com reservas pelos seus críticos,

mormente o seu viés porventura antidemocrático, a chamada “democracia cesarista”.
Napoleão, Napoleão III e outros a utilizaram, e não nos esqueçamos de tiranos mais recentes, como

Pinochet no Chile, no final dos anos 80 e inícios dos 90, para tentar revestir de legitimidade decisões de
governo.

Também aqueles entendidos como democratas. De Gaulle utilizou o instituto à exaustão, inclusive
tendo renunciado à Presidência da França, em 1969, quando derrotado numa dessas consultas. A utilização
exagerada, ou “desvirtuada”, do instrumento sempre sofreu críticas: o mecanismo em si, não.

Veja-se a sua utilização como instrumento real de aferição da verdade popular, como o foi aquele de
1993 que definiu a forma e o regime de governo em nosso país.

No tocante, além do que consta do art. 14, I, da Constituição Federal, onde aparece para a realização
da soberania popular, é também - e especialmente - mecanismo necessário para a criação, incorporação,
fusão e desmembramento de municípios (art. 18, § 4º) e estados (§ 3º do mesmo artigo).

O referendo, ou melhor denominado referendum, em latim, para diferenciá-lo da expressão por vezes
utilizada para exercício do voto, nada mas é do que a possibilidade da própria aprovação (ou rejeição) de um
projeto de lei diretamente pela população.

Duas observações se fazem necessárias: a primeira é que existem sistemas onde se permite inclusive
a alteração eventual de projeto de lei pela população (consultas em referendum, putativas), como é exemplo
a Itália e, a segunda, que na prática constitucional brasileira parece comum i.e. a confusão deste instituto
com o plebiscito, não só midiaticamente como também por parte da Administração (como foi exemplo o
plebiscito de Janeiro de 1963, sobre o sistema de governo, que na realidade foi referendum).
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Quem bem conceitua as diferenças entre dois institutos é o mais uma vez lembrado Manoel
Gonçalves FERREIRA FILHO,[9] demonstrando, inclusive, a possibilidade de o referendum ser
formulado enquanto exercício do poder constituinte pelo povo. É instrumento previsto na Constituição
Federal, no art. 14, II.

No nosso sistema constitucional, é o Congresso Nacional que exerce o poder de convocar o
plebiscito e de autorizar o referendo (art. 49, XV).

Por derradeiro, a iniciativa popular. Este é instrumento previsto na Constituição Federal, no inciso III
do art. 14 e também no art. 27, § 3º, no que se refere à iniciativa popular no processo legislativo estadual.
Sua regulação vem no art. 61, § 2º, onde encontramos os requisitos[10] que, pela dificuldade de efetivação,
já configuram por si mesmos o seu “sepultamento”:
 
 

Art. 61, § 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos
Deputados de projeto de lei submetido por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional,
distribuído pelo menos por 5 Estados, com não menos de 3 décimos por cento dos eleitores
de cada 1 deles.

 
 

Ora, como é comentário costumeiro de Sérgio Resende de BARROS,[11] segue sendo mais fácil (e
“econômico”) deslocar-se por avião até Brasília e realizar pressão por sobre os deputados de sua região
pessoalmente - ou até mesmo nas vindas semanais destes aos seus estados de origem - do que cumprir os
requisitos constitucionais...

Não nos esqueçamos que a doutrina tradicionalmente elenca outros meios de exercício da
democracia participativa, especialmente no direito norte-americano.
 

OUTROS INSTRUMENTOS DE REALIZAÇÃO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
 
 

Ali temos os chamados veto popular, aonde uma lei em vigor pode ir a escrutínio popular se houver
solicitação de certo número de eleitores.

Ainda o recall ou revocação, em que, igualmente por solicitação dos eleitores, o que vai a escrutínio
popular é o mandato de parlamentar ou funcionário eleito (lembremos que nos EUA parte das funções
judiciais e que outras, são eletivos).

José Afonso da SILVA relaciona[12] a Ação Popular, dentre nós desde a Constituição de 1934,
como efetivo exercício de participação na vida política. Nós nos aventuramos ainda a dizer que a Ação Civil
Pública, existente infraconstitucionalmente[13] desde 1985, constitucionalizada em 1988, também é - por
via reflexa – instrumento para tal.

Mas será que com esta descrição do instrumental mais usualmente colocado à disposição do cidadão,
temos realmente uma gama de mecanismos que permitam que se supra aquele distanciamento a que já nos
referimos, aquela sensação que é de certa forma comum, de que as reais necessidades e angústias da
população não estão sendo discutidas nos foros de exercício do poder? Como aprimorar isto?

É aqui que uma série de estudos tem-se produzido, inclusive algumas experiências se praticado,
também em nosso país, no sentido de diminuir esta distância.

Vejam-se os estudos pioneiros de Capeletti acerca da utilização da televisão como forma de
aproximação, papel que hoje em dia poderia perfeitamente caber à Internet, como, aliás, é a proposta
concreta do ex-Vice-Presidente norte-americano Al GORE, no seu The Assault on Reason.[14]

Paulo BONAVIDES já advogou a possibilidade de elaboração de Emenda Constitucional
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popularmente, pela inclusão de item IV ao art. 60 da Constituição.[15]
Propostas há de criação do mandato imperativo, não no sentido antigo de sua utilização, mas no da

vinculação da ação do parlamentar ao programa partidário ou de governo, sob pena de revocação de seu
mandato.

Não nos olvidemos também de algumas experiências efetivamente colocadas em prática, como o
orçamento participativo, algo que de forma pioneira surgiu no Rio Grande do Sul e de lá espalhou-se, sendo
hoje, conforme preleção de Boaventura de SOUZA SANTOS,[16] utilizado em mais de 1.200 cidades da
América Latina.

Importante ainda referirmos os Conselhos Municipais de Saúde, também citados por aquele
estudioso. E os Conselhos Escolares, de Segurança, de gestão de espaços públicos etc., todos eleitos pela
população.

Obviamente estas vias de participação democrática encontram uma grande resistência dos partidos
políticos, que as vêem como verdadeira ameaça.

Em todas estas experiências e ou sugestões torna-se evidente a retomada dos valores rousseauneanos
inclusive na sua crítica aos institutos (tradicionais) da representação.

Concordamos com Roberto AMARAL,[17] que, invocando seguidores da teoria rousseauneana no
aspecto, como Marx, Gramsci, Lukács, Bobbio e Poulantzas, vê a representação como desvirtuadora da
vontade soberana.

Do outro lado do espectro ideológico, também a crítica é acerba!
Joseph SCHUMPETER (tão revalorizado nos dias de hoje) e Hanna ARENDT são exemplos: Para

o primeiro: “(...) [é um] método de seleção das elites através de eleições periódicas (...)”[18] ou, para a
segunda: “(...) o que agora chamamos democracia é uma forma de governo na qual poucos governam em
nome do interesse da maioria (...)”[19]

Aqui, cabe-nos uma breve referência do que se passa na Venezuela,e que também foi discutido nos
últimos processos constituintes do continente, a saber, o equatoriano e o boliviano.

Na Venezuela, a Constituição Bolivariana de 1999, contém mecanismos participativos arrolados no
seu art. 70.[20]

O que se nota é que o caminho da participação como forma de aperfeiçoamento democrático parece
ser algo irreversível, o que a sua adoção por um número cada vez maior de países parece indicar.

Por derradeiro, cabe ainda uma ponderação no que respeita ao papel da participação também como
elemento de maximização da democracia deliberativa, no sentido dela não ser vista mais como inoperante
na consecução constitucional. Isto porquê muitos daqueles que defendem o fenômeno do ativismo
judiciário, depositam ali suas esperanças de realização do primado constitucional, muitas vezes vêm a se
decepcionar com a efetiva manifestação judicial, ou ainda, no dizer de Cláudio Pereira de SOUZA
NETO,[21] com a possível crítica de a sobrecarga no Judiciário configurar eventual transferência do pólo
decisório à elites. Confira-se o autor citado:
 

 
Para a perspectiva democrático-deliberativa, a solução para os problemas da democracia não
pode ser senão o aprofundamento das próprias práticas democráticas, e não a transferência do
poder decisório a elites, sejam econômicas ou culturais. No entanto, essa ressalva não
significa que a democracia deliberativa deixe de atribuir ao Judiciário um papel fundamental
no regime democrático.[22]
 

A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS
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            “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos.”[23] É o que proclama em
primeiro plano a Declaração dos Direitos Humanos da ONU. A afirmação da liberdade, enquanto
fundamento para a construção dos direitos fundamentais de primeira geração, é tida como a alma do
constitucionalismo e das revoluções liberais já no século XIX, culminando na positivação das liberdades
públicas em sede constitucional.
            Em linhas gerais, o que se sabe é que a proclamação da liberdade e igualdade dos cidadãos como
limitação ao poder do Estado, até então monárquico e absolutista, não se sustenta por si só durante muito
tempo. Afinal, processos sociais como a urbanização e o desenvolvimento de uma sociedade industrial
introduzem novos interesses políticos, os quais, quando contrapostos dialeticamente, criam demandas ao
Estado que exigiram sua atuação positiva. Surgem então os direitos sociais ou direitos fundamentais de
segunda geração.
            Hoje, já se encontram claramente positivados direitos fundamentais de terceira geração, como
aqueles difusos e coletivos, havendo até quem já mencione os direitos de quarta geração, representados pela
proteção da biodiversidade, dentre outras matérias.[24] O fato é que, em se tratando de direitos
fundamentais, não haja sobreposição e substituição, mas sim cumulatividade e convivência harmônica das
conquistas aquiescidas e positivadas em cada momento histórico.[25]
            Entretanto, entre positivação e efetivação há um longo caminho a ser percorrido, cujas tortuosidades,
ademais, não param de surgir. Os desafios impostos pela massificação das novas tecnologias trouxeram
drásticas transformações à ciência jurídica contemporânea. A nova realidade dos meios de comunicação, por
exemplo, faz com que o sistema jurídico defronte-se com novas formas de violação dos direitos
fundamentais até mesmo pelo próprio Estado, pondo por terra as edificações jurídicas, fruto das conquistas
políticas aquiescidas até então.
            E se vai mais além. Afirma-se que a própria democracia, conforme concebida e instrumentalizada
nos formatos das repúblicas constitucionais modernas vive um momento de esgotamento por insuficiência.
A democracia representativa e as formas constitucionalizadas de exercício da democracia direta são postas
em cheque quando dependem necessariamente da esvaziada política partidária para a criação. Constata-o
também Joaquim FALCÃO:
 

Nunca no mundo tantos países adotaram a democracia representativa. [...]. Mas, sabemos
todos, que nova Constituição, separação dos poderes, eleições gerais e rotatividade no poder
é apenas o começo e não o fim. O fato de países serem formalmente democráticos não os
transforma em países de cidadãos participantes livres e iguais.[26]

 
1.      Liberdades de expressão e de informação na teoria dos direitos humanos

 
            A positivação da liberdade de expressão constitui uma conquista já da primeira era de direitos
fundamentais. Afirma-se costumeiramente que a Inglaterra foi o primeiro a consagrá-lo, no “Licensing Act”
de 1695. Outros países como França e Estados Unidos o fizeram anos mais tarde.  Hoje, está contida na
Declaração de Direitos Humanos da ONU (art. XIX[27]), assim como nos Convênios de Roma (art. 10º[28])
e no Pacto de San José da Costa Rica (art. 13º[29]).[30]
            Na Constituição brasileira, são fartas as menções ao respectivo direito fundamental e seus corolários.
Destacam-se, no art. 5º, os incisos IV, IX e XIV, além dos §§ 1º e 2º do art. 220. No Direito estrangeiro,
muitas Constituições também o fazem, v.g., as Constituições espanhola (art. 20.1), portuguesa (art. 37.1),
dentre tantas outras.
            Peter HÄBERLE leciona que as chamadas “liberdades de comunicação”, por ele compreendidas
“no sentido mais amplo possível”, abrangendo as liberdades de credo, artística e científica, de opinião e até
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mesmo reunião e associação, constituem não só uma ponte entre a dignidade humana e a democracia, no
que tange ao binômio indivíduo-Estado, “mas possibilitam também a vida de esferas parciais da assim
chamada ‘sociedade’, que muitos preferem chamar de “sociedade civil” (civil society). Conclui: “Mas no
tema aqui discutido [o nexo interno entre democracia pluralista e dignidade humana] importa apenas
reconhecer na liberdade de comunicação o cerne da democracia pluralista fundamentada na dignidade
humana.”[31]
            Por seu turno, outros distinguem as liberdades de expressão e de informação ou comunicação.[32] A
chamada concepção dualista fora consagrada pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, tese também
aceita em muitos julgados do Tribunal Constitucional Espanhol. Uma vez que a Constituição hispana e a
Carta Européia adotam a concepção monista, ganha relevância como um dos critérios de ponderação
utilizados pela corte para se aferir a sobreposição, no caso concreto, da liberdade de informação (e não de
expressão) quando em colisão com o direito à honra objetiva (honor).[33]
            Embora relevante a distinção para a ponderação, no caso concreto, com outros direitos fundamentais,
seu fundamento é o mesmo. Posto isto, convém avançarmos na análise do fundamento dos direitos humanos
na atualidade, o princípio da dignidade da pessoa humana em suas múltiplas expressões, tal como sua
intrínseca relação com o regime democrático hoje adotado pela maioria dos países, ainda que longe de ser
efetivado.
 

2.      Fundamento dos direitos humanos: a dignidade da pessoa humana
 
            Inserida a liberdade de se comunicar, em sentido lato, no rol dos direitos humanos, mister
avançarmos para a determinação de seu fundamento, qual seja o princípio fundamental da dignidade da
pessoa humana.
            Conforme se sabe, o momento histórico que fez com que a ciência jurídica, mormente por meio da
teoria dos direitos fundamentais e da teoria da justiça, reaproximasse-se de uma fundamentação axiológica
para a compreensão dos institutos jurídicos foi a segunda grande guerra, no fim da primeira metade do
século XX. Dessa maneira, procurou-se superar os postulados do positivismo jurídico, vertendo-se a
discussão acerca da fundamentação moral do Direito, evitando-se os problemas decorrentes da aplicação
desmedida dos postulados positivistas.[34]
            Dessa forma, a dignidade da pessoa humana é finalmente elevada à condição suprema, um
verdadeiro ponto de partida para a construção dos ordenamentos jurídicos a partir de então. Entretanto, as
raízes filosóficas da dignidade, que finalmente foram incorporadas ao sistema jurídico podem ser
encontradas em momento histórico pretérito, o fim do século XVII e início do século XVIII, na obra de
Emmanuel KANT. Leciona Ricardo Lobo TORRES: “A criação de uma Teoria dos Direitos Fundamentais
coincide com o desenvolvimento da Teoria da Justiça e se faz a partir da ‘virada kantiana’, isto é, do retorno
ao pensamento filosófico-jurídico às raízes lançadas por Kant.”[35]
            De fato, a justificativa dos Direitos Humanos está na Dignidade da Pessoa Humana. É o que se extrai
do próprio preâmbulo da Declaração da ONU[36] e da atual Magna Carta Nacional, que a tem como um
princípio fundamental (art. 1º, III, CRFB). Dentre as inúmeras asseverações que preenchem de conteúdo o
princípio da dignidade da pessoa humana, lança-se de mão daquela elaborada por Maria Celina BODIN DE
MORAES, para quem o princípio da Dignidade se expressa mediante quatro corolários: liberdade,
igualdade, solidariedade e integridade psicofísica.[37]
            Entretanto, “o problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de
justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político.”[38] Dessa
maneira, os Estados Soberanos passam a elencar um extenso Rol de direitos fundamentais, tal como de
direitos sociais, difusos e coletivos e etc.
            Essa foi a opção de nossa atual Carta Magna, cuja natureza analítica a ela inerente fez com se
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inserisse já no artigo 5º a enumeração dos direitos e garantias fundamentais, sem excluir aqueles decorrentes
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que o Brasil figure como
parte (§ 2º), sendo que, quando aprovados por quórum especial e contidos em tratados sobre Direitos
Humanos poderão ter status de emenda constitucional (§ 4º).[39]
            Quanto à abrangência dos direitos humanos, sabe-se que duas visões contrapõem-se diametralmente.
A primeira delas identifica neles os direitos sociais e econômicos além dos de primeira geração, de grande
respaldo entre a Doutrina do Direito Internacional. A segunda, por sua vez, restringe o conteúdo dos direitos
humanos aos direitos da liberdade, direitos individuais, direitos civis ou direitos fundamentais. A latere das
distinções, o que nota é que os direitos humanos, hoje, encontram-se em sua maioria positivados pelos
ordenamentos jurídicos nacionais, em perfeita consonância formal com as Declarações em sede
internacional.
            Assim, se é mais importante efetivá-los do que os positivar, imperioso que, hoje, época em que o
paradigma jurídico-científico é o da aceitação do caráter normativo dos valores, elevados à condição de
princípios do ordenamento, encontremos a matriz comum entre a dignidade humana e democracia, qual seja
não só a liberdade de expressão e comunicação, como a própria liberdade como fonte de legitimação dos
direitos subjetivos constitucionais dela decorrentes. Conclui-se com Ricardo Lobo TORRES:
 

Os direitos humanos se aproximam do conceito de direitos fundamentais, pois se referem a
os direitos decorrentes da própria natureza dos homens. [...] Mas nada desaconselha que a
expressão seja tomada como sinônimo de direitos fundamentais e direitos da liberdade, que
lhes servem de fonte de legitimação, inclusive quanto ao aspecto de necessidade de proteção
positiva mínima pelo Estado [...] os direitos humanos – human rights – incluem liberdades
“de” (freedom from), como por exemplo, detenção e tortura; liberdades “para” (freedom to),
como expressão e reunião; e direitos à satisfação de necessidades humanas básicas, como
alimentação (food) e moradia (housing).[40]

 
 

3.      Jusfundamentalidade dos direitos da liberdade
 
            Conforme já aviltado, a inserção de elementos axiológicos, criando-se uma tábua de valores no
ordenamento jurídico, alterou profundamente as bases da ciência jurídica moderna, evidenciando a urgência
de uma revisão metodológica no proceder da argumentação jurídica. Relevantes, nesse momento, as
conquistas científicas de Robert ALEXY.
            Da obra do autor, destacam-se algumas passagens. A primeira delas é a ereção de uma dogmática
própria da argumentação jurídica como um caso especial do discurso racional prático. Ou seja, na trilha
delineada por Kant, afirma que as pretensões racionais das normas morais são de validade universal,
somente podendo ser aceitos como verdadeiros quando confrontados racionalmente, motivados por uma
questão prática relevante. Dessa forma, há necessidade de fundamentação racional das decisões para que se
possa julgar, no caso prático relevante, determinado conflito. In verbis:
 

Esta dificuldade de conseguir uma categorização clara de procedimentos diante dos juízes
deve na verdade excluir a possibilidade de designá-los meramente como discurso, mas por
outro lado, significa que eles não podem ser teoricamente entendidos como referência ao
conceito de discurso. Este último ponto conecta-se particularmente com o fato de que (sic*)
os participantes exigirem argumentar a racionalidade. Assim, nos processos civis, via de
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regra as partes não desejam convencer uma à outra [...], no entanto, exigem falar de um modo
que toda pessoa racional teria de concordar com seu ponto de vista. Eles ao menos pretendem
estar apresentando argumentos tais que obteriam concordância em condições ideais. A teoria
do discurso, portanto, não só é adequada ao entendimento teórico da argumentação
envolvida, é necessária para entendê-la.[41]

 
            Posteriormente, desenvolve sua famigerada Teoria dos Direitos Fundamentais, de menção
indispensável para concretização da jurisdição constitucional na maioria das Cortes Constitucionais ao redor
do globo. Parte da distinção estabelecida por Ronald DOWRKIN entre regras e princípios, todos espécies
de normas[42], para enfrentar a problemática da colisão de valores, sujeitando-os à ponderação. In Verbis:

 
Com frequência, não são regra e princípio, mas norma e principio ou norma e máxima que
são contrapostos. Aqui, regras e princípios serão reunidos sob o conceito de norma. Tanto
regras quanto princípios são normas, porque ambos dizem o que deve ser. Ambos podem ser
formulados por meio de expressões deônticas básicas do dever, da permissão da proibição.
Princípios são, tanto quanto regras, razoes para juízos concretos do dever-ser, ainda que de
espécie muito diferente. A distinção entre regras e princípios é, portanto, uma distinção entre
duas espécies de normas.[43]     

 
            Em termos genéricos, a técnica da ponderação trata do sopesamento entre valores expressos por
direitos fundamentais e elevados à condição de princípios. Trata o autor, pioneiramente, de uma lei de
colisão[44] que permite que seja retirada da situação em concreto uma resposta válida apta a justificar a
prevalência de um direito sobre outro.[45] O princípio da ponderação[46] extrai dos princípios morais
positivados constitucionalmente, ou seja, normas, mandados de otimização através de três processos:
adequação, necessidade e proporcionalidade strictu sensu. Conclui Eduardo Ribeiro MOREIRA: “Essas
três fases – adequação, necessidade e proporcionalidade estrita – ajudam a pautar a racionalidade na opção
por um dos princípios escolhidos e diminuem a incerteza que paira sobre a solução de um caso difícil.”[47]
            A evolução da própria obra de Alexy, se fez pelo rebater de suas críticas, o que apenas denota sua
repercussão na ciência jurídica atual. Costuma-se afirmar que a principal delas é a de que atenua o
radicalismo do princípio da ponderação, perdendo força a idéia de que os princípios estão sempre em pé de
igualdade hierárquica até que o caso concreto venha a apresentar uma situação de colisão. Aceita, assim, a
possibilidade de prioridades prima facie de princípios, embora não absolutas por si só.[48]
            Entra aqui a importância dos chamados direitos da liberdade. Prescindindo-se das noções que os
igualam por inteiro aos direitos fundamentais, o que se percebe é que há direitos mais diretamente
vinculados à liberdade, cujo exercício pelos cidadãos muitas vezes denota ações não só omissivas do
Estado, como prestações positivas a garantir seu exercício. Como a democracia está intimamente ligada ao
exercício da liberdade, principalmente no que concerne aos direitos políticos, há de se afirmar que não só o
próprio princípio democrático é um direito da liberdade como os direitos políticos também o são.
            Nesse sentido, Ricardo Lobo TORRES ensina que são características básicas dos direitos da
liberdade: serem pré-constitucionais, inerentes à pessoa humana; deterem validade erga omnes; não se
esgotarem no rol do artigo 5º da Carta Magna nem em catálogo preexistente; aparecerem sob formas
indeterminadas, por serem dotados de historicidade, ínsita ao seu conteúdo cultural; serem indefiníveis por
tocarem a todos os homens independente de sua nacionalidade; abrangerem o status negativus e o status
positivus libertatis, protegendo o cidadão contra a constrição do Estado ou de terceiros além de gerarem a
obrigação de entrega de prestações positivas estatais individuais para a garantia da liberdade e das condições
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essenciais; postularem garantias institucionais e processuais que provocam custos gerais para o Estado e;
serem plenamente justificáveis, independente de complementação legislativa, gozando de eficácia
imediata.[49]
            Logo, partindo-se da premissa que a liberdade de expressão e comunicação é um direito fundamental
de primeira geração, decorre da dignidade da pessoa humana no que toca à liberdade e constitui um
princípio de primazia prima facie, verte-se à importância da democracia como ambiente necessário ao seu
pleno exercício, a ser garantido pelo Estado seja omissivamente seja de modo por meio de facere
determinado.
 

4.      O papel da democracia na consolidação dos direitos da liberdade
 
            Por todo do exposto, percebe-se a intrínseca relação entre dignidade humana e democracia,
mormente da necessária dependência dos direitos da liberdade de um âmbito democrático para seu real
florescimento. Paulo BONAVIDES ensina-nos que para a consecução do Estado Social seriam princípios
aplicáveis à teoria constitucional da democracia participativa: Princípio da dignidade da pessoa humana (art.
1º, III), soberania popular (art. 1º, parágrafo único), soberania nacional (art. 1º, I) e unidade da Constituição.
Atendo-se ao primeiro, conclui que é o que dá alma à própria Constituição e à sociedade democrática e
pluralista que deve caracterizar um Estado comprometido com a defesa dos Direitos Humanos sendo o
“valor dos valores numa sociedade democrática e participativa.”[50]
            Em outras palavras, num estado que cultua a liberdade como premissa básica, a “nova democracia”
que reaproxima os cidadãos dos assuntos afeitos à polis de forma supera o individualismo egocêntrico do
homo faber pelo enaltecimento da pluralidade, instrumentada por instrumentos de concretização do próprio
regime democrático, ilustrando a vitória do animal laborans[51]. Este parece ser o sentido da democracia
atual, que tem no chamado terceiro setor formas de reinserção dos indivíduos na discussão política, a
importância da solidariedade enquanto corolário da dignidade, a dirigir e redimensionar a liberdade de
expressão e comunicação na sociedade de massa.
            Frank I. MICHELMAN aponta a diferença entre liberdade de expressão tênue e densa, sendo a
primeira uma conduta meramente omissiva do Estado, ao passo que a segunda demande limitações que
garantam a possibilidade de seu exercício por todos equanimente. Esta se iguala à democrática, pois
concretiza relações de proporcionalidade entre a expressão da subjetividade dos indivíduos sem perder de
vista os interesses da sociedade.[52]
            Conclui Paulo Ferreira da CUNHA que “na Liberdade, pelo menos a liberdade civil e política,
começa, em grande medida com a liberdade de expressão e comunicação.” Uma vez assegurados direitos
básicos como vida a integridade e a não constrição física da liberdade, a refletir as três expressões da
dignidade (liberdade, igualdade, integridade psicofísica) somente a “dignidade comunicativa”, que concebe
os homens enquanto semelhantes em um ambiente comum, “em sua expressão social” é que perfará sua real
proteção.[53] Esta parece ser a ponte entre democracia e dignidade da pessoa humana na atualidade por
meio da liberdade de expressão e comunicação: a garantia dos direitos da liberdade via solidariedade estatal.
 

5.      Ocaso da democracia representativa: insuficiência dos mecanismos constitucionais de
consecução da democracia participativa no Brasil;

 
 
Ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito.
Tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo, salvo todas
as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos.
Winston Churchil
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            A célebre frase atribuída ao primeiro ministro britânico, que comandou o país durante a segunda
guerra mundial, demonstra a característica principal do regime democrático: a possibilidade de rever os
próprios equívocos e mudar quando necessário. Em outras palavras, um meio de expressão política que
desde a antiguidade vem sendo praticada e renova a si mesma de acordo com o momento histórico em que é
analisada.
            Sabe-se que, na teoria dos sistemas, quando determinado sistema social defronta-se com seus limites
deve readaptar-se para que consiga se organizar novamente, preservando sua essência. A evolução, assim,
não é medida pelo processo linear crescente, mas sim pelo nível de complexidade que consegue atingir.
Quando os limites de seu entorno chocam-se com outros subssistemas sociais, é necessário que esteja aberto
a conhecer para que novas formas de seu exercício sejam concebidas para sua preservação. Segundo Niklas
LUHMANN, essa característica se denomina clausura operativa. Sendo a autopoiesis (do latim auto - a si
mesmo – e poiesis – produzir), algo necessário a ser atingido em todos os sistemas, o sistema social utiliza-
se de meios para reduzir sua complexidade interna aumentando a complexidade externa. Explica:
 

Debido a la clausura operativa, se constituye una unidad de un ámbito; luego ese ámbito se
convertirá en el entorno dentro de esa unidad. No se niega ni la existencia ni la referencia
Del entorno. […] . Únicamente afirmamos que el sistema produce las relaciones con dicho
entorno a partir de sus propias operaciones; estas operaciones son posibles gracias a la
integración de un urdimbre recursiva que designamos como clausura Mas brevemente: la
apertura es viable solo sobre la base de su cierre.[54]

 
            Em outras palavras, como um ser vivo que cresce e, para tal, necessita de elementos externos, o
Direito vê em seu entorno uma crescente complexidade externa à que deve reagir. Neste viés claramente se
inserem os meios de comunicação de massa ou as novas tecnologias, a criarem novos “ramos” da própria
ciência do Direito.
            Quando tantos países adotam o regime democrático e não conseguem exercê-lo devidamente, ou
quando, especificamente no caso brasileiro, os instrumentos de exercício dos direitos políticos na
democracia representativa e semi-direta mostram-se claramente insuficientes para as atuais demandas
sociais, algo deve ser feito.
            Explica-nos Marcelo NEVES que os sistemas jurídicos dos países da modernidade periférica, como
o Brasil, vivem um impasse. Isto porque a chamada autopoiese, ou seja, a capacidade de se autocompletar
através da funcionalização de elementos externos, fica extremamente prejudicada. Em minúcias, o sistema
jurídico democrático se encontra jungido a outros interesses, mormente econômicos e políticos das classes
dominantes, ocasionando seu não funcionamento.[55]
            Isso se exemplifica pelo atual descaso dos cidadãos para com a política, tal como seu próprio
distanciamento dos partidos políticos, principais atores do jogo democrático representativo, que cada vez
mais têm menos adeptos, fato também conhecido por crise de representatividade. Na esteira de Joaquim
FALCÃO, infere-se conclusivamente que é preciso “inventar”[56]. É preciso que busquemos soluções para
a própria sobrevivência do regime democrático, não só constitucionalmente positivado, mas contido em
todas as Cartas de Direitos humanos em sede Internacional. E para que o discurso não caia no vazio
completo, seguem algumas proposições específicas.
 

6.      A cidadania do século XXI e o papel do terceiro setor: superando a dicotomia liberal Estado
vs. Sociedade Civil

 

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7023



Posta a importância da democracia na concretização jurídica da liberdade e, simultaneamente, as
dificuldades por que passa o regime democrático atual, esgotado pelos limites que o prendem às raízes
liberais idealizadas pelas revoluções burguesas, chega-se às linhas finais deste excerto visando apontar
algumas possíveis formas de superação desse impasse.
            Muitos procuraram conceituar, ou expressar em palavras o que seria a democracia. Entretanto, como
se pôde notar, o regime democrático que desde os gregos fora praticado, hoje é positivado nos ordenamentos
jurídicos nacionais, elevado a princípio fundamental na maioria das constituições dos Estados Nacionais.
Ademais, a democracia passa a figurar nos discursos em sede internacional, como princípio político
deontológico a todos os Estados, principalmente ligados à intrínseca relação entre a dignidade dos
indivíduos, dos Homens ali envolvidos.
            Em posição diametralmente oposta, desafortunadamente, parecem estar os fatos. Afinal, o que se
nota é que, principalmente nos países da modernidade periférica, como o Brasil, o sistema político se
demonstra dominado por interesses outros que nem sempre se interessam pela manutenção da dinâmica do
jogo democrático. As tão veneradas regras do jogo parecem manter um jogo que para muitos já não vale
mais ser jogado. O fato de estarem constitucionalizadas, escondem por detrás de uma formal liberdade as
injustiças que maculam materialmente os princípios constitucionais.[57]
            Afirma-se que se distinguem formalmente, três visões históricas da democracia: direta, indireta e
semidireta ou, simplesmente, não representativa.[58] A indireta fora consagrada entre os modernos e
parcialmente adotada entre nós, vez que o sistema brasileiro se baseia no sistema pluripartidário (art. 17,
caput, CRFB), prevendo pontuais formas de exercício da democracia semidireta (art. 14, CRFB).      Partido
político é um conceito mais sociológico do que jurídico. Entretanto, pode-se afirmar que é uma “forma de
agremiação de um grupo social que pode se organizar, coordenar e instrumentar a vontade popular com o
fim de assumir para si um programa de governo”[59] Muitas são as classificações que procuram buscar uma
causa à segmentação dos partidos políticos. Dos reais e pessoais de David Hume, aos ideológicos e
patronais Max Weber, chegando-se aos de opinião e de massa, preconizados por Georges Burdeau,[60] fato
é que a realidade partidária, principalmente no Brasil.
            A complexidade dos interesses hoje expresso em nossa sociedade multicultural ilustra a insuficiência
da sistemática proposta. Os mecanismos de controle constitucionalmente concebidos[61] já não mais são
suficientes para conter a falta de fidelidade partidária[62], de transparência financeira, de honestidade
ideológica.  O emblemático caso dos “troca troca” de partidos nas eleições para a última legislatura apenas
ilustra quão urgente é a necessidade de uma reforma política no Brasil.[63]
            Por essas e por outras, é necessário que as próprias relações de poder e de ascensão a ele sem deixar
de lado as regras do jogo devam ser revistas. Eis aí a importância do chamado terceiro setor.
Joaquim FALCÃO dá as coordenadas iniciais da problemática a ser enfrentada. Preconiza que quem detém
a força política de fato não são os partidos, mas as organizações sociais. Embora os partidos políticos
detenham o monopólio legal de apresentar candidatos às eleições, isto não é suficiente, pois carecem de
monopólio político.[64]
            Com efeito, o fortalecimento de uma sociedade civil no Brasil. O também chamado terceiro setor,
em verdade, constitui um conjunto de entes privados cujos interesses institucionais transcendem seus
limites, sendo considerados de caráter público. Ou seja, instituições que não fazem parte da administração
direta nem indireta, mas desempenham funções de suma importância para a sociedade. Isto porque, na
atmosfera democrático participativa, constitui importante arma na defesa de interesses muitas vezes não
passíveis de serem politicamente alçados no rígido sistema partidário.
             Os exemplos são muitos e não param de surgir: OSCIPs[65], OSSs[66], Pessoas de cooperação
governamental ou Serviços Sociais Autônomos[67], fundações publicas e privadas, e tantas outras formas
de associação não previstos legalmente, que tampouco devem se jungir à ilegalidade.
            Logo, quando nos debruçamos sobre a forma de democracia adotada pelo Brasil, perquirindo-se qual
a modalidade constitucionalmente adotada – direta, representativa ou participativa, responde-se: as três.
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Afinal os modelos de democracia não são seqüenciais e excedentes, são complementares e
concomitantes.[68]
            Nessa mesma linha, Paulo BONAVIDES avança ainda mais. Partindo-se da premissa de que a
democracia participativa é um direito fundamental de quarta geração, conclui:
 

A democracia positivada da quarta geração há de ser necessariamente, uma democracia
direta. Materialmente possível graças aos avanços da tecnologia de comunicação, e
legitimamente sustentável graças à informação correta e às aberturas pluralistas do sistema.
Desse modo, há de ser também uma democracia isenta já das contaminações da mídia
manipuladora, já do hermetismo de exclusão, de índole autocrática e unitarista, familiar aos
monopólios do poder. Tudo isso, obviamente, se a informação e o pluralismo vingarem por
igual como direitos paralelos e coadjutores da democracia; esta, porém, enquanto direito do
gênero humano, projetado e concretizado no último grau de sua evolução conceitual.[69]

 
            E, tornando realidade esses postulados, chega-se finalmente ao caso gerador do estudo ora esboçado.
No ano de 2009, um projeto pioneiro passou a ser levado a cabo no Brasil. Trata-se do Marco Regulatório
Civil da Internet Brasileira ou simplesmente Marco Civil, uma forma colaborativa de construção de um
projeto de lei, de iniciativa conjunta da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça
(SAL/MJ), em parceria com a Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (DIREITO
RIO).[70]
            A iniciativa dá vida aos postulados até aqui preconizados. Afinal, utilizando de uma potente
ferramenta à manifestação da liberdade de expressão e comunicação e de sua clara vocação como meio
plural e democrático de transmissão do conhecimento, o processo ocorre em duas fases.
            A primeira delas fora a de discussões em um canal em linguagem blog para a expressão dos diversos
pontos de vista acerca de tópicos predeterminados: direitos individuais e coletivos (privacidade, liberdade
de expressão e direito de acesso à net); responsabilidade civil de provedores e usuários na Internet; e as
políticas públicas acerca da Internet. Ao final da primeira etapa, apresentou-se a proposta de anteprojeto de
lei, sintetizando os debates realizados.
             A segunda fase ocorrerá da mesma forma, desta vez tendo como base já a minuta do anteprojeto de
lei apresentado na fase anterior. Cada momento tem duração de 45 dias, onde poderão ser expressas as
opiniões de todos os interessados, com seus diversos pontos de vista.
            A primeira fase já está concluída e milhares de posts foram feitos no blog, demonstrando a força de
tal meio de comunicação, tal como o sucesso da iniciativa. Esta é apenas uma amostra do potencial da
democracia participativa e do uso das novas ferramentas da comunicação na consecução da cidadania no
século XXI. Enquanto a maioria dos projetos de lei que tramitam anos a fio em nossas casas legislativas
iniciam a regulamentação da Rede por estabelecer sanções criminais, no mais das vezes transformando em
condutas típicas práticas comuns dos usuários da Rede, o marco civil procura construir soluções chamando
às discussões os que se interessam pelo estabelecimento de uma justa governança dos usuários da net.
            Ou seja, começa-se pela força, pela punição, pela função coercitiva do direito. Explica-nos
Michel FOUCAULT que as relações de coerção no mais das vezes tem uma dúbia e cruel face oculta.
Escondem por detrás dela relações de poder que perpassam diferentes instituições em diferentes épocas
históricas. Logo, deve-se renunciar ao binômio violência-ideologia, propriedade-riqueza, Estado-Coerção, e
a tantos outros dogmas.[71]
            Logo, na sociedade atual, a dignidade humana é um princípio moral. Estabelece um dever-ser a
todos aqueles que atuam na sociedade. Na Trilha traçada por Bobbio, a dignidade não se realiza sem
liberdade, a qual necessariamente precisa de um ambiente democrático para seu ideal florescimento. Mas
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essa democracia não depende apenas de uma conduta omissiva do poder público mas sim da criação de
mecanismos para seu exercício.
            Esse parece ser o espírito do Estado Social no século XXI, um Estado que não age para punir e se
omite para dar liberdade, mas que no mais das vezes deve atuar positivamente para concretizá-la e garanti-
la. Por cerre, a democracia na dita sociedade da informação é participativa pois inclui antes de segregar e
funde interesses públicos e privados, muitas vezes, por permitir os sujeitos do sistema  democrático a
jogarem um jogo que tem uma única regra: liberdade digna para todos.   
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tratados-04-11-950-ets-5.html. Acesso em: 14 mar. 2010.
[29] Ratificado pelo Brasil por meio do Decreto nº 678/92. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and678-92.pdf. Acesso em: 14 mar. 2010.
[30] Cf. FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a
imagem versus a liberdade de expressão e comunicação. 3. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Sergio Antonio
Fabris, 2008. 143-145.
[31] HÄBERLE, Peter. A dignidade humana e a democracia pluralista – seu nexo interno. in SARLET, Ingo
Wolfgang (org.). Direitos fundamentais, informática e comunicação: algumas aproximações. Porto
Alegre: livraria do advogado, 2007. p. 24-26.
[32] Acerca da delimitação terminológica, Edilsom Pereira  de Farias decidiu por substituir a expressão
“liberdade de informação”, de origem francesa e empregada nos diplomas estrangeiros e nos tratados
internacionais de direitos humanos, pela locução “liberdade de comunicação”. Justifica: “A rigor a frase
liberdade de informação, [...], não se afigura a mais apropriada para denominar o processo da comunicação.
O termo comunicação, e não o termo informação, é o que “etimologicamente expressa a idéia de transmitir
algo a alguém, ou seja, compartilhar com outrem algo de que se dispõe”. O vocábulo informação é
adequado para designar um conteúdo possível do processo comunicativo. Em suma, a informação é objeto
da comunicação.” FARIAS, Edilsom Pereira de. Ob. cit. p. 142. Suas conclusões, ademais, ganham força
quando analisadas em conjunto com as de Ciro Marcondes Filho, quem, ao examinar postulados da obra de
Niklas Luhmann,  afirma que: “[...] nós até agora interpretamos equivocadamente a informação. As antigas
teorias afirmam que ‘comunicar é  transferir a informação’, quando na realidade diz Luhmann, comunicar
não é se desfazer de nada, é, antes, um processo multiplicador.” MARCONDES FILHO, Ciro. Prefácio à
obra LUHMANN, Niklas. A realidade dos meios de comunicação. Tradução Ciro Marcondes Filho. São
Paulo: Editora Paulus, 2005. p. 7. A distinção terá importantes reflexos no sistema jurídico à medida que os
meios de comunicação ganham importância cada vez crescente em nossa sociedade, incluso como
perpetuadores das relações opressivas de poder, alterando drasticamente os limites da liberdade de
comunicação em colisão com outros direitos fundamentais que, em igual medida, expressam elementos da
dignidade por se referirem a valores da personalidade (honra, privacidade, proteção dos dados pessoais,
etc.).
[33] Cf. GUTIÉRREZ. David Ortega. Derecho a la información versus Derecho al honor. Madrid: Centro
de estudos constitucionales, 1999. p. 118.
[34] Emblemática são as palavras de Gustav Radbruch, na carta circular aos alunos da faculdade de Direito
da Universidade de Heildeberg, quando do retorno às atividades após a guerra: “Esta concepção da lei e sua
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validade, que chamamos positivismo, foi a que deixou sem defesa o povo e os juristas contra as leis mais
arbitrárias, mais cruéis e mais criminosas. Torna equivalentes, em última análise, o direito e a força, levando
a crer que só onde estiver a segunda estará o primeiro. RADBRUCH, Gustav. Cinco minutos de filosofia do
direito.” in MONCADA, Luís Cabral. Filosofia do Direito. 5. ed. Coimbra: Coimbra editores, 1974. p. 417.
A obra de Radbruch, aliás, é símbolo desta mudança de paradigma jurídico-científico. Isto porque, ao se
confrontar o próprio conceito de Direito antes e depois da Segunda Guerra Mundial, nota-se clara
transformação no que concerne à necessária incorporação da busca da efetivação da Justiça pelo Direito. É o
que constata Henrich Scholler: [...], em 1932,  Radbruch marcou o direito como um conceito cultural.
Segundo este, o Direito é uma realidade, que tem o sentid de servir ao caminho do Direito ou à idéia de
Justiça. Em outro lugar, após a Segunda Guerra Mundial:  “Direito é o que tem a finalidade e realizar a
justiça”. SCHOLLER, Henrich. RADBRUCH, Gustav (verbete). in BARRETTO, Vicente de Paulo.
Dicionário de filosofia do direito. São Leopoldo: Unisinos, 2006. p. 685. 
[35] TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 25-26.
Explica-nos, ainda, que a expressão “kantische Wende” se deve a Otfried Höffe, indicando a
reaproximação entre ética e direito, com a fundamentação moral dos direitos humanos e a busca da
efetivação da justiça fundada no imperativo categórico. HÖFFE, Otfried. Kategorische Rechtsprinzipien.
Ein Kontrapunkt der Moderne. Frankfurt: Suhrkamp, 1990. p. 351 apud Idem. nota 58.
[36] “Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e
de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, [...] a
Assembléia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos [...].ORGANIZAÇÃO
DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Preâmbulo.
[37] BODIN DE MORAES, Maria Celina. Danos à pessoa humana. Uma leitura civil-constitucional dos
danos morais. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003. p. 85.
[38] BOBBIO, Norberto. A Era (cit.). p. 24.
[39] Esta foi a redação dada ao dispositivo pela E.C. 45/04. Insta ressaltar, porém, que, em se tratando de
Tratados sobre Direitos Humanos aprovados anteriormente à manifestação do poder constituinte derivado
reformador, vem prevalecendo no Supremo Tribunal Federal a tese da supralegalidade, embora sujeição à
Constituição. Foi o ocorrido no caso da prisão do depositário infiel: “Desde a adesão do Brasil, sem
qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana
sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no ano de 1992, não há mais
base legal para prisão civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre
direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição,
porém acima da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos
humanos subscritos pelo Brasil, dessa forma, torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele
conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. Assim ocorreu com o art. 1.287 do Código Civil
de 1916 e com o Decreto-Lei n° 911/69, assim como em relação ao art. 652 do Novo Código Civil (Lei n°
10.406/2002)." (STF - RE 466.343, Rel. Min. Cezar Peluso, voto do Min. Gilmar Mendes, julgamento em
3-12-08, DJE de 5-6-09). No mesmo sentido: RE 349.703, Rel. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgamento
em 3-12-08, Plenário, DJE de 5-6-09. BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A Constituição e o
Supremo. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/ constituicao/constituicao.asp. Acesso em 14 mar.
2010.
[40] TORRES, Ricardo Lobo. Direitos fundamentais (Verbete). in BARRETTO, Vicente de Paulo.
Dicionário de filosofia do direito. São Leopoldo: Unisinos, 2006. p. 243 (Texto adaptado). Nessa auréola,
buscando ressaltar a matriz comum às diferentes terminologias que refletem as escolas jusfilosóficas a que
se vinculam, encerra asseverando que “os direitos fundamentais (ou humanos, ou civis, naturais, da
liberdade, individuais) são os direitos preexistentes ao ordenamento jurídico, inalienáveis imprescritíveis e
dotados de eficácia erga omnes” (p. 245), abrangendo uma dimensão mínima de direitos sociais.
[41] ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica. 2. ed. Trad. Zilda Hutchinson Schild Silva. São
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Paulo: Landy, 2001. p. 217.
[42] “My immediate purpose, however, is to distinguish principles in the generic sense form rules […]. The
difference between legal principles and rules is a logical distinction. Both sets standard poit to particular
decisions about legal obligation in particular circumstances, but they differ in the character of the direction
they give. Rules are applicable in an al-or-nothing fashion. If the facts a rule stipulates are given, then
either the rule is valid, in which case the answer it supplies must be accepted, or it is not, in which case it
contributes nothing to the decision.” DWORKIN, Ronald. Is law a system of rules? In: DWORKIN, Ronald
(org.). The philosophy of law. Oxford: Oxford University Press, 1984. p. 45.
[43] ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo:
Malheiros, 2008. p. 87.
[44] Sintetizando a fórmula adotada pelo Tribunal constitucional alemão: “Quanto maior for o grau de não-
satisfação ou de afetação de um princípio, tanto maior terá que ser a importância da satisfação do outro.”
ALEXY, Robert. Teoria dos (cit.). p. 167.
[45][...] o sopesamento não é um procedimento por meio do qual um interesse é realizado às custas de outro
“de forma precipitada”. De acordo com esse modelo, o sepesamento é tudo, menos um procedimento
abstrato generalizante. Seu resultado é um enunciado de preferências condicionadas, ao qual de acordo com
a lei de colisão, corresponde uma regra de decisão diferenciada. Do próprio conceito de princípio decorre a
constatação de que os sopesamentos não são uma questão de tudo ou nada, mas uma tarefa de otimização.
[...] Também não é procedente a objeção segundo a qual não haveria um parâmetro com base no qual o
sopesamento pudesse ser decidido e que, por isso, a máxima do sopesamento de interesses seria uma
“fórmula vazia”. Ainda que o sopesamento em si não estabeleça um parâmetro com o ausílio do qual os
casos possam ser decididos de forma definitiva, o modelo de sopesamento como um todo oferece um
critério, ao associar a lei da colisão à teoria da argumentação jurídica racional. ALEXY, Robert. Teoria dos
(cit.). p.173-174.
[46] Conceitua Luís Roberto Barroso: “A ponderação consiste, portanto, em uma técnica de decisão
jurídica aplicável a casos difíceis, em relação aos quais a subsunção se mostrou insuficiente, sobretudo
quando uma situação concreta dá ensejo à aplicação de normas de mesma hierarquia que indicam soluções
diferenciadas.” BARROSO, Luís Roberto. Liberdade de expressão versus direitos da personalidade. Colisão
entre direitos fundamentais e critérios de ponderação. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Direitos
fundamentais, informática e comunicação: algumas aproximações. Porto Alegre: Livraria do advogado,
2007. p. 72.
[47] MOREIRA, Eduardo Ribeiro. Neoconstitucionalismo: a invasão da constituição. São Paulo: Método,
2008. p. 102.
[48] Cf. ALBUQUERQUE, Paulo Antonio de Menezes. Alexy, Robert (verbete). In: in BARRETTO,
Vicente de Paulo. Dicionário de filosofia do direito. São Leopoldo: Unisinos, 2006. p. 35. 
[49] Cf. TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo (cit.). p. 40.
[50] Idem. p. 10.
[51] Termos utilizados por Hanna Arendt. Cf. ARENDT, Hanna. A condição humana. 10. ed. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2008. p. 333-338.  
[52] Cf. MICHELMAN, Frank I. Relações entre democracia e liberdade de expressão: discussão de alguns
argumentos. Trad. Marcelo Fensterseifer e Tiago Fensterseifer. Rev. Ingo Wolfgang Sarlet. In: SARLET,
Ingo Wolfgang (org.). Direitos fundamentais, informática e comunicação: algumas aproximações. Porto
Alegre: livraria do advogado, 2007. p. 59.
[53] CUNHA, Paulo Ferreira da. Direito à informação ou deveres de protecção informativa do Estado? in
Idem. p. 164.
[54] LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. Trad. Javier Torres Nafarrate. México: Universidad
Iberoamericana, 2002.  p. 132. Grifo nosso.
[55] É o que chama de alopoiesis, advnida da junção dos vocábulos de origem grega alo (outro, diferente) e
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poiesis (produção, criação), que designa a reprodução de um sistema por mecanismos não pertencentes a si
mesmo. In vebis:  En la medida en que, al contrario, los agentes del sistema jurídico estatal ponen de lado el
código-diferencia “lícito/ilícito” y los respectivos programas y criterios, conduciéndose u orientándose
principal y frecuentemente basándose en prescripciones directas de la economía, del poder, de las relaciones
familiares etc., cabe, sin duda, sostener la existencia de la alopoiesis del Derecho. Cf. NEVES, Marcelo. De
la autopoiesis a la alopoiesis del Derecho. in Doxa Cuardenos de Filosofía del Derecho, Alicante, v. 19, p.
403-420, 1996. p. 416.
[56] Cf. FALCÃO, Joaquim. Cit. p. 67
[57] Com propriedade, sintetiza Norberto Bobbio: “[...] o que distingue um sistema democrático dos
sistemas não democráticos é um conjunto de regras do jogo. Mais precisamente, o que distingue um sistema
democrático não é apenas o fato de possuir as suas regras do jogo (todo sistema as tem, mais ou menos
claras, mais ou menos complexas), mas sobretudo o fato de que estas regras, amadurecidas ao longo de
séculos de provas e contraprovas, são muito mais elaboradas que as regras de outros sistemas e encontram-
se hoje, quase por toda parte, constitucionalizadas [...].Mas será possível, num sistema como o sistema
democrático, que é tão compacto e coerente do ponto de vista dos procedimentos por ele criados e que estão
verificados pela experiência e cristalizados há séculos, distinguir com tanta segurança as regras a serem
mantidas e as que devem ser descartadas? Conservaremos o sufrágio universal mas não a liberdade de
opinião? a liberdade de opinião mas não a pluralidade dos partidos? a pluralidade dos partidos mas não a
proteção jurídica dos direitos civis? Em suma, afirmar que nem todas as regras do jogo serão suprimidas é
um modo de subtrair-se à obrigação de precisar o próprio ponto de vista a respeito de um problema tão
central como é exatamente este das regras do jogo, e é sobretudo um indício da absoluta ausência de idéias
acerca da sua possível resolução.” BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do
jogo. Trad. de Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. p. 66-67.
[58] Cf. BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 346.
[59] SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constitução. 6. ed. São Paulo: Malheiros: 2009.
p. 235.
[60] Cf. BONAVIDES, Paulo. Ciência (cit.). p. 464-467.
[61] Segundo José Afonso da Silva, três seriam essas modalidades: qualitativo, quantitativo e financeiro.
Cf. SILVA, José Afonso da. Comentário (cit.).  p. 237. A legislação aplicável aos partidos políticos,
disciplinando, incluso acerca do financiamento e do controle desses recursos é a lei 9096/95, arts. 30 a 44.
[62] Insta ressaltar a interpretação evolutiva preconizada pelo TSE e pelo STF no que concerne à mudança
de entendimento já declarada pelo STF quando do julgamento do MS 20.297. Em suma, conclui-se que em
se tratando de fidelidade partidária: “o mandato ‘pertenceria’ ao Partido. [...] O Supremo Tribunal Federal,
por ocasião do julgamento dos Mandados de Segurança 26.602, 26.603 e 26.604 reconheceu a existência do
dever constitucional de observância do princípio da fidelidade partidária. [...] São constitucionais as
Resoluções 22.610/2007 e 22.733/2008 do Tribunal Superior Eleitoral.” (ADI 3.999 e ADI 4.086, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, julgamento em 12-11-08, Plenário, DJE de 17-4-09)
[63] Este é o entendimento do ministro Gilmar Ferreira Mendes. Cf. MENDES, Gilmar Ferreira; COEHO,
Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso (cit.). p. 826. Para o quadro completo dos
deputados que perderam os cargos V. Idem. p. 823-824.
[64] Cf. FALCÃO, Joaquim. p. 40.
[65] Lei nº 9790/99 regulamentada pelo decreto nº 3.100/99.
[66] Lei nº 9637/98.
[67] É o caso do já conhecido sistema “S”, constituído por SESC, SENAI, SESI, SEBRAE, SENAR,
SENAT, SEST e tantos outros de regime jurídico híbrido, tendo personalidade jurídica de direito privado,
mas sujeitando-se às regras sobre licitações e contratos (8666/93) e sofrendo controle externo pelo TCU e
TCEs, demonstrando a inserção e outros elementos na Teoria Geral do Estado, que mesclam o “público” e o
“privado” como preteritamente concebido à época da construção do Estado Moderno. Cf. SANTOS FILHO,
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José dos Santos Carvalho.  Manual de Direito Administrativo. 22. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2009.
p. 509-518.  
[68] Cf. FALCÃO, Joaquim.Cit. p. 87.
[69] BONAVIDES. Curso (cit.). p. 571.
[70] Ver http://culturadigital.br/marcocivil/sobre/. Acesso em 18 mar. 2010.
[71] FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Trad. de Raquel Ramalhete. 20. ed.
Petrópolis: Editora Vozes, 1999. p. 26.
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O PLURALISMO JURÍDICO E A CIDADANIA PLURAL

LEGAL PLURALISM AND CITIZENSHIP

Camila Salgueiro da Purificação Marques
Renata Ovenhausen Albernaz

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo apresentar as principais críticas ao critério de estado-nacionalidade e de
cidadania modernas – estes que foram erigidos como os critérios basilares de delimitação da cidadania e da
esfera de ação do Estado e do Direito Estatal – críticas estas construídas sob a perspectiva do Pluralismo
Social e Jurídico. Pretende-se, também, arrolar algumas das possíveis soluções reconstitutivas da cidadania,
em contraposição a este critério, que já são aventadas por autores que se atentam para a pluralidade social,
cultural e jurídica contemporânea, com destaque para aquela demarcada em sociedades periféricas e
desiguais como as latino-americanas. O estudo, ainda exploratório, baseou-se em pesquisas bibliográficas
no estudo da área e em documentos legais nacionais e internacionais. E apresenta, como hipótese, que a
condição de pluralidade e multiculturalidade social tem gerado um correspondente pluralismo jurídico e,
assim, uma reorientação da cidadania em três sentidos: a de uma cidadania universal, no plano dos direitos
humanos; a um redimensionamento, descentralização e pluralização da cidadania nacional, com maior e
mais efetivo acesso aos canais de participação política e de justiça estatal; e a uma afirmação de uma
cidadania local, vinculada a uma organização política e a um direito próprio forjada no âmbito de alguns
grupos sociais.
PALAVRAS-CHAVES: Pluralismo Jurídico, Grupos Étnico-Culturais, Movimentos Sociais, Cidadania,
Direito.

ABSTRACT
This paper aims to present the criticisms of the modern citizenship made by theories of Legal Pluralism.
Also, bring some proposals of multiculturalism, Legal pluralism and the theory of New social movements
for citizenship in peripheral and unequal reality of Latin America. The study is still the original and is based
on bibliographic searches, and searches on national and international legal documents. And presents the
hypothesis that provided social plurality and multiculturalism has generated a corresponding legal pluralism
and thus a reorientation of citizenship in three directions: the universal citizenship, in human rights; the
decentralization and pluralization of national citizenship, with greater and more effective access to channels
for political participation and justice State; and an affirmation of a local citizenship, linked to a political
organization and a right to own forged in the context of some social groups.
KEYWORDS: Legal Pluralism, Ethnic-cultural Groups, Social Movements, Citizenship, law

Introdução
Um dos critérios que, modernamente, têm se imposto para a construção e delimitação de sistemas

políticos e jurídicos, no sentido de afirmar seu alcance subjetivo (o grupo sobre o qual ele tem vigência) e
sua legitimidade formal e material (o âmbito de reconhecimento do modo como se forma e do conteúdo
axiológico veiculado nestes sistemas) é a Nação, marcada por seu qualitativo de nação soberana que se faz
representar por um Estado. Ocorre que, na atualidade, a nação se revela como critério, senão falho, pelo
menos insuficiente para expressar a totalidade dos pleitos e dos projetos em sociedades que se revelam cada

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7035



vez mais heterogêneas e complexas.

Segmentações sociais de várias índoles, e que somente por um esforço por demais reducionista
poderiam ser enquadradas como minorias no jogo democrático, perturbam a integridade mínima suposta no
caráter da nação e, em conseqüência, a solidez de algumas expressões desse caráter, entre elas, a noção de
cidadania e sua correlata subjugação a um direito nacional. E, constata-se, algumas destas segmentações,
não são amorfas ou inorganizadas política e juridicamente a ponto de apenas comporem uma diferenciação
social suportável ao sistema de política, de Estado e de direito nacionais modernos; elas compõem, por
vezes, aquilo que Melucci (2001, p. 21) denomina – relativamente aos movimentos sociais, mas que podem
ser expandidos para outras experiências de vida cotidiana –  “campos de conflitos intersistemáticos”,
envolvendo uma afronta aos padrões da sociedade capitalista e do estado nacional moderno que lhe
corresponde. Essa afronta é baseada na afirmação de um outro modelo de sistema de ação social, de novas
lógicas e orientações sistêmicas, mesmo no caso daquelas de pequena escala, envolventes da vida cotidiana,
choque este, inclusive, que serve para delimitar tal sistema capitalista e estatal.

No campo do direito, a situação da existência destas várias experiências sociais de afronta ou
delimitação do espaço da política e do direito estatal têm sido denominadas como “Pluralismo Jurídico”, e
estudadas por uma corrente de pesquisa que leva o mesmo nome. Como um autor originário nesta corrente
de pesquisa, Santos (1988, pp. 73 a 75) afirma que as situações de pluralismo jurídico ficaram patentes, em
termos históricos, em quatro casos, basicamente: 1) nas situações de países colonizados, onde conviviam o
direito dos colonizadores e o dos colonizados; 2) nos casos de países de tradição não européia e que
adotaram o direito dos moldes europeus para a modernização de seu direito, mas onde este modelo ainda
não foi capaz de suprimir aquele tradicional; 3) naquelas sociedades instauradas por atos revolucionários
geradores de um novo direito, mas no qual o direito oficial combatido ainda produz seus resquícios; e 4) nas
situações da existência de populações autóctones, nativas ou indígenas, que, em certos limites, mantiveram
o direito de possuir o seu direito peculiar. O autor, no entanto, adverte que o conceito de pluralismo deve ser
ampliado para cobrir as clivagens que se condensam quando as contradições em uma sociedade
(notoriamente a capitalista) assumem um vulto tal a ponto de constituírem espaços sociais com recursos
normativos e institucionais que lhes sejam próprios. 

O núcleo para o qual converge o Pluralismo Jurídico, no entanto, adverte Wolkmer (2001, p. 183),
é a negação de que o Estado seja a fonte única e exclusiva de juridicidade, e a concordância da
proeminência de fundamentos ético-sociológicos sobre tecnoformais, destacando-se a produção normativa
multiforme e de conteúdo concreto gerada por corpos ou movimentos organizados semi-autônomos que
compõe a tessitura social. Incluem-se no Pluralismo Jurídico desde autores das primeiras décadas do século
XX, entre eles jusfilósofos como Otto von Gierke, Maurice Hauriou, Santi Romano e Giorgio Del Vecchio,
e sociólogos do direito como Eugen Ehrlich e Georges Gurvitch; antropólogos do direito, das décadas de
1940 a 1960, como Bronislaw Malinowski, Leopold Pospisil, Sally Falk Moore, John Griffiths, juristas das
décadas de 1970 a 1980, como John Gilissen, Sally Engle Merry, e nas últimas décadas, autores como
Boaventura de Sousa Santos, Norbert Rouland, André-Jean Arnaud, Gunther Teubner, Antonio Carlos
Wolkmer, José Geraldo de Sousa Jr., Oscar Correas, Jesús Antonio de la Torre Rangel, Edgar Ardila Amaya
entre outros, só para mencionar os mais citados nos estudos latino-americanos.
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 A América Latina, aliás, no que se refere ao Pluralismo Jurídico, tem sido solo fértil para esse tipo
de experiência de política e de direito ou sobre discussões acerca de sua possibilidade. São exemplares
destas experiências, segundo vários estudos,[1] as lutas e conquistas de afirmação e reconstrução cultural de
comunidades indígenas e comunitárias tradicionais em países latino-americanos, ao revelarem esta
problematicidade dos limites do direito estatal e de suas qualidades. No Brasil, assevera, também, Wolkmer
(1997, p. 115), onde uma cultura monista de direito se acentuou devido ao próprio percurso histórico do
país, sempre fortemente marcado pelo poder estatal, atualmente tem-se avultado questões que urgem por
novas soluções jurídicas, entre elas: a) a ineficácia dos mecanismos oficiais nas soluções de conflitos
emergentes e socialmente relevantes (os quais ganham destaque os conflitos que impulsionam os
movimentos pela terra e pela moradia urbana) na realidade da extrema desigualdade social brasileira; e b) a
reduzida competência e o comprometimento ideológico dos órgãos estatais com as elites dominantes.

O reconhecimento desta pluralidade jurídica, e de alguns casos onde o desajuste entre ela e a
configuração do Estado/Direito nacional acusa a necessidade de reformas jurídicas importantes, tem sido
suscitado seja nas esferas de alguns estados nacionais, seja no cenário das organizações internacionais. E
nestas reformas, autores afetos ao Pluralismo Jurídico não só questionam os critérios de estado-
nacionalidade e de cidadania neutra modernos, como aventam outras possibilidades de formatos sociais para
estes critérios.

A intenção, neste trabalho, portanto, é de apresentar as principais críticas aos critérios de estado-
nacionalidade e de cidadania modernas – estes que foram erigidos como os critérios basilares de delimitação
do poder normativo e da esfera de ação do Estado e do Direito Estatal – críticas estas construídas sob a
perspectiva do Pluralismo Social e Jurídico, bem como de aventar as possíveis soluções reconfigurativas,
em contraposição a estes critérios, propostas pelos autores que se atentam para a pluralidade social, cultural
e jurídica contemporânea, com destaque, para aquela demarcada em sociedades periféricas e desiguais como
as latino-americanas.
 
2. A Nação Moderna como critério de delimitação do poder estatal e de seu direito: uma realidade em
questão

O estado e o direito moderno-ocidentais foram delimitados, primordialmente, sobre um formato de
unidade social – a Nação Soberana. A modernidade, aliás, gestou a nação como um de seus atributos
simbólicos mais significativos, tanto que ela acabou por se constituir como que dotada de um caráter quase
sagrado, paralelo apenas à idéia de religião, e em parte dela derivada, tornando-se seu substituto laico ou até
o seu mais poderoso aliado (LLOBERA [2000, p. xii]). Mas, insta destacar, o nacionalismo sugerido na
modernidade, diga-se, o emergente após a Revolução Francesa, acentuava, predominantemente, seu atributo
político[2], deixando de lado seu atributo cultural, tal como formulado pela primeira vez por Herder e
seguido pelo romantismo e pelo historicismo. Assim, o sentido nacional que prevaleceu na modernidade foi
aquele que gerou o atrelamento necessário entre o Estado e a nação, que afirmou a supremacia da idéia de
soberania nacional e que consolidou a figura do cidadão como alguém que, para além de suas diferenças
étnicas, classistas, de gênero etc., seria igual a todos os outros nacionais perante o poder central do Estado.
Nesses termos, as nações modernas, segundo ensina Smith (1999, pp. 47-49), foram compostas como
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“nações de massas”, ou seja: a) transformaram todo o povo, todos os estratos e membros de uma população,
em um único todo, no qual cada membro, ou cidadão, era igual aos demais perante a lei e tinha uma relação
imediata com o Estado nacional; em assim sendo, os limites da nação se definiam como o conjunto de
cidadãos que eram governados por códigos comuns de lei, e estavam, assim, sob a subordinação de um
mesmo Estado; b) eram elas reconhecidas como nação não tanto em virtude de sua coesão interna e unidade
cultural ou étnica, mas por sua soberania e autonomia perante as outras nações nas relações internacionais;
e, por fim, c) tais nações eram territoriais.

No que tange a esta relação entre Estado e nação, a visão moderna assimilou o credo de que “a
cada nação um Estado e nenhuma nação sem Estado”, de tal modo que esse princípio se tornou a forma de
legitimação sine qua non de qualquer estado nacional. Segundo recupera Heller (1968, p. 79), as análises da
constituição histórica do Estado Moderno fornecem indícios de que as organizações políticas que o
antecederam, e que tiveram vigência por toda a Idade Média, dele divergiram significativamente, uma vez
que: a) não conseguiram “conservar a sua ordenação de modo ininterrupto”; b) tinham o seu poder limitado,
interiormente, “pelos numerosos depositários de poder feudais, corporativos e municipais” e, exteriormente,
pela Igreja e pelo Imperador; c) não possuíam ordem jurídica e poder estatal com caracteres de unicidade,
sistematicidade, legitimidade e vigência imperativa sobre determinado território; e ainda, d) não haviam
desenvolvido uma forma organizacional racional e planificada, com um centro de mando bem definido, ou
seja, todo um aparato burocrático através do qual as informações e decisões pudessem fluir ordenadamente.
O Estado-Nação, afirma Guibernau (1996, p. 58), é, portanto, um fenômeno especificamente moderno:

caracterizado por la formación de un tipo de estado que pose el monopolio de lo que
define el uso legítimo de la fuerza dentro de un territorio delimitado y que busca
conseguir la unidad de la populación sujeta a su gobierno mediante la
homogeneización.

 
A nação moderna, assimilada ao Estado, constituiu-se em um fator delimitativo do poder político

e, em tendo sido arrogado a este a competência exclusiva de produção de direito positivo, ela também se
tornou um critério delimitativo da força e da legitimidade de cada ordem jurídica, dita nacional. Esta
exclusividade, assim, formou aquilo que a doutrina veio a denominar como sendo o Monismo Jurídico.[3]

Pressuposto deste monismo foi a ascensão da lei como a forma primordial de juridicidade, em
detrimento do costume, que era mais disperso, desconcentrado e construído pelos diferentes grupos e
comunidades.[4] Esta negação do costume como forma de juridicidade foi, além de monopolista, também
uma política colonial. Nesta temática, Quijano (2005, p. 257) denuncia, inclusive, que o surgimento do
Estado-Nação na Europa Ocidental “foi paralelo à imposição da dominação colonial que começou com a
América”, fato que não pode ser ignorado na compreensão histórica do fenômeno nacional neste continente,
e do eurocentrismo que dele decorreu. Isto porque, tratou-se de afirmar o Estado-Nação em um cenário em
que ele era necessário a uma colonização que foi, não apenas territorial, mas também de poder, algo que,
afirma Clavero (1994, pp. 22-23), implicou no tratamento das regiões colonizadas como um território
“vazio”, política e juridicamente, representando a negação cabal dos sistemas de poder e de direito vigentes
no novo mundo, ou a “privação jurídica da população indígena”, como uma estratégia para a auto-afirmação
e a sobreposição do poder e do direito do colonizador.[5] Na seqüência desta solução, a idéia de Estado-
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Nacional Européia acabou sendo transplantada para estas nações coloniais, não apenas na forma de
colonização política (da submissão à Metrópole, centro ao qual se devia obediência), como também na
forma de colonização ideológica (onde o modelo de Estado-Nação foi erigido como supostamente universal,
apesar de eminentemente eurocêntrico), e que impingia esta idéia como o formato de organização política ao
qual se deveriam encaminhar todos os povos, inclusive em seus processos de independência, pois que
representava a evolução social; tal colonização ideológica se perpetrou nas ideologias das teorias da
modernização, aventadas em países periféricos.[6]

Além dessa negação do costume, a primazia da lei também erigiu o Estado Moderno como um
obediente às leis – ou um Estado de Direito. Mas tal Estado de Direito se sustentava em uma ordem unitária
e sistemática de leis (e não em todo e qualquer direito emergente da sociedade), esta que se fechava em uma
ordenação racional de todas as normas jurídicas sob a égide da Constituição do Estado. Daí, só havia direito
dentro do direito estatal, qualquer outra norma, contrária a este, era tida como ilicitude, e qualquer
justificação jurídica à desobediência civil (direito a negar o direito), como já denunciava Kant (1993), seria
uma contradição de termos. Além disso, tal ordem jurídica era, além de unitária, indiscutível, pois impunha
que só poderiam ser considerados os juízos de sua justiça que se referissem aos critérios de sua lógica
interna da não-contradição e do pertencimento ao sistema, não se admitindo qualquer outro critério
substancial externo para basear tais juízos.[7]

Em face disso, e por a lei moderna ser ato de competência do poder político, os limites da ação
estatal, identificados com a lei, passaram a ser os limites espaciais e temporais sobre os quais atuava este
poder político que a promulgou (princípio da territorialidade do direito), subjugando, indiferentemente,
todos nestes limites. O Estado de Direito Monista moderno assim: a) suplantou a capacidade orgânica da
sociedade de criar suas próprias regulações sociais, aniquilando os costumes para erigir a supremacia da lei;
b) pasteurizou a diversidade social, submetendo-a a um único sistema unitário e coerente de organização
social e de cidadania; e c) aniquilou qualquer resquício de questionabilidade ou juízo de reprovação a este
Estado e a seu Direito. Essa inquestionabilidade, aliás, discute Villegas (2002, p. 13-48), teve raízes
históricas na América Latina, haja vista que o ideário revolucionário adotado nesta foi diferente daquele
adotado, por exemplo, na América do Norte. Enquanto na América Latina o ideário francês propunha uma
noção de cidadania como participação na vontade geral e no ato constituinte da lei, havendo a submissão a
esta após a sua consolidação, o constitucionalismo inglês, adotado na América do Norte, propunha a
primordialidade dos direitos individuais, de defesa e civis, antes mesmo dos direitos políticos. A lei na
América Latina, representou mais submissão do que potencialidade de direitos efetivos, pois de sua
administração e interpretação o cidadão já não participava – instituída a lei, ela não mais poderia ser
questionada.

Ainda, na relação com o Estado, o cidadão era tido como um igual a todos os outros, ao arrepio de
suas diferenças sociais e culturais e de suas particularidades coletivas. Com isto, derrubou-se o que
D’Adeski (2001, p. 190) denominava como sendo a “tendência exclusivista de pertencimentos”, atribuída à
etnia e à cultura, para que se tornasse possível, com esses pertencimentos mais frouxos, nações unitárias,
apesar de pluriétnicas. O modelo de cidadania, marcado pela neutralidade cultural do Estado, era, portanto,
afirma Hall (2003, p. 77), a base do universalismo liberal ocidental: ele era afirmado como pressuposto para
uma homogeneidade cultural entre todos os governados que permitisse um consenso político sobre as
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questões públicas essenciais, reservadas as diferenças apenas para a esfera privada. Mas isto, denuncia
Walzer (1999, pp. 34-37 e 72-77) que o conceito de “Estado-Nação” nunca significou que ele tivesse uma
nacionalidade homogênea, mas sim que um único grupo dominante organizasse a vida da comunidade – de
modo que esta refletisse a história e a cultura deste grupo – e aceitasse, com reservas, os indivíduos (e não o
coletivo!) dos grupos minoritários.

Mas a crise desta instituição moderna – o Estado-Nação – remonta às suas origens. Segundo
Guibernau (1996, p. 131), neste processo aglutinador que pugnava por extensão e uniformidade
subordinativa, formaram-se ora “estados sem nação”, no sentido daqueles povos que não formaram estados,
tendo sido submetidos, arbitrariamente, a um estado ilegítimo, à ignorância de suas identidades culturais e
lingüísticas, ora “nações sem estado”, ou aquelas que nunca chegaram a formar um estado, criando-se
milhares de apátridas. De tal modo que em muitos dos casos dos Estados-Nações modernos, as identidades
nacionais – ou seja, o sentido de que certos indivíduos compartilham a mesma cultura, são ligados, por
herança ou nascimento, a um mesmo território, possuem a experiência de um passado comum e sustentam
um projeto compartilhado para o futuro – e os Estados – enquanto os aparatos administrativos-políticos-
jurídicos que representariam essa identidade – não foram coincidentes.[8] Nações modernas, como alguns
velhos Estados europeus e países da Ásia e da África, estão, na contemporaneidade, nesta situação. A
dissolução da União Soviética foi outro rebalançar das teorias nacionalistas modernas, pois abriu ao mundo
os pleitos, às vezes violentos, das diversidades étnicas existentes, e sufocadas historicamente, naquele local.
A questão nacionalista também é problemática em países “descolonizados”, envolvidos em um complexo e
difícil processo de “descorporificar” o colonizador e de atualizar nações nativas violentamente dispersas,
desintegradas, dizimadas ou mantidas à marginalidade. As pressões dos grupos minoritários ou
marginalizados e dos movimentos sociais contemporâneos, do mesmo modo, têm aberto verdadeiras valas
na solidez do sentido moderno de nação, questionando a sua insuficiência em termos de legitimidade e de
representatividade de seus sistemas políticos e jurídicos. Enfim, a pluralidade social de fato passou a por a
mostra os limites da unidade da cidadania do estado e do direito nacional.

Deste modo, segundo Smith (1999, p. 3), “estamos já a testemunhar o colapso da ‘nação
homogênea’ em muitas sociedades em cujas culturas e narrativas de identidade nacional se estão a tornar
cada vez mais híbridas e ambivalentes”, e assiste-se à emergência, que alguns designam, re-emergência, de
sociedades multiétnicas mais fragmentadas. Apesar disto, há uma forte tendência nos estudos sobre o
nacionalismo não de suprimir o Estado nacional e sua noção de cidadania, mas de se chegar ao ponto ótimo
de coincidência entre os estados e as nações. Tal coincidência seria alcançada seja por meio da criação de
novos Estados – de acordo com os reclamos de unidades sociais politicamente organizadas, como forma de
elas se constituírem autonomamente –, seja por um esforço do Estado nacional de reuniformizar as
diferenças e de alcançar um todo nacional consensualmente homogêneo, seja ainda pela formação de
Estados plurais. Estes últimos, no entanto, conclui Smith (1999, pp. 73-99), estariam postos diante de dois
problemas: 1) o de como conciliar as diferenças sem criar uma nação predominante ou principal; e 2) o de
como impedir que a diversidade se perpetre a tal ponto que o Estado se dissolva e se perca em tão diversos
reclamos a serem atendidos. Bobbio (1988, p. 32) também problematiza este fragmentarismo pluralista, que
reduz o interesse público a “uma miríade decomposta e não mais recomponível de interesses privados”.
Esse panorama sugere, assim, que, na atualidade, a nação moderna e sua correlata idéia de cidadania se
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revelam como critérios, senão falhos, pelo menos insuficientes para expressar a totalidade dos pleitos e dos
projetos coletivos em sociedades cada vez mais complexas, devendo-se empreender uma tentativa de
atualização desse critério a fim de reajustar legitimidade e representatividade política e jurídica com a
pluralidade cultural e social vigentes.

 
2. O Pluralismo jurídico e as atuais discussões sobre cidadania, direito e estado

O Pluralismo Jurídico é antes uma situação de fato do que uma construção teórica. Ele se revela,
assim, tanto na historicidade existencial de cada unidade coletiva concreta em seu empreendimento de
configurar uma expressão de política e de juridicidade que acomode suas sociabilidades, anseios ou
interesses, quanto no conjunto, ou no somatório, não necessariamente harmonioso e nem coerente, destes
vários empreendimentos coletivos. Ele, assim, está intimamente correlacionado com a emergência social das
experiências concretas de autonomia e de juridicidade. No cenário latino-americano, esta emergência, no
entanto, é agravada pelo fato de que ela se constata nas margens da sociedade nacional – lá onde o seu
direito estatal não tem efetividade ou a ignora, pois que marcado pela existência notável de uma
subcidadnia, ou cidadania de segunda classe.

Tal subcidadania que, segundo Souza (2006), adveio de uma modernização falha nos países que
ele chama da “nova periferia” – ou seja, aqueles países tomados “por assalto” por um processo
modernizante, sem que, para tanto, tivessem já consolidado uma base consensual e simbólica própria para
esquematizá-lo – nela inclusos os latino-americanos. Tal modernização foi falha porque, desconsiderando o
enraizamento cultural e social de séculos de regime escravocrata[9], ela não conseguia sustentar, sobre a
base social desses países, suas principais raízes simbólicas, quais foram, as raízes da dignidade e da
igualdade humanas. Como resultado, ao invés de libertária e igualitária, a modernização, nesta “nova
periferia”, consolidou-se gestando uma “ralé social”, ou seja, seres humanos a parte da cidadania,
desconsiderados, de fato, em sua dignidade por se tratarem de “seres humanos a rigor dispensáveis, na
medida em que não exercem papéis fundamentais para as funções produtivas essenciais e que conseguem
sobreviver nos interstícios e nas ocupações marginais da ordem produtiva” (Souza, 2006, p. 122). Esta
“ralé”, não participando, ou mesmo sendo contemplada nas estruturações e instituições societais modernas,
acabou compondo uma “subcidadania”, ou cidadania de segunda classe, com uma participação política de
fachada e com pouca efetividade de acesso aos bens do estado e da cidadania.

Esta condição de subcidadania se manifestava em várias frentes. Uma delas está na crise do Estado
centralizado, marcada pela dura constatação do fracasso deste em resolver questões prementes à Justiça
Social, tais como a da proteção dos recursos naturais, a promoção da reforma agrária, a efetivação de
programas sociais, o que empurrou a solução destes problemas cada vez mais aos espaços locais
(municípios, comunidades, associações, Ongs). Outra manifestação dessa subcidadania se dá, seguindo as
observações de Garcia (2002, p. 160-161), em virtude dos problemas operacionais e estruturais que eivavam
o acesso à justiça estatal, dos quais se destacavam: 1) a falta de legitimidade da justiça, face sua
incapacidade ou despreparo para julgar os grandes problemas sociais; 2) O fato de o poder jurisdicional não
ser independente, estando muito relacionado com o poder político (o clientelismo político era abundante); 3)
A configuração da magistratura como uma casta fechada e elitizada; e 4) a burocratização e a lentidão dos
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processos, que dificultam sua eficiência e afastam de seu acesso aqueles que mais precisam de respostas
céleres. Assim, desprovidos de direitos de Justiça Social e desassistidos nos poucos direitos que lhes eram
“concedidos” pelo estado em virtude da precariedade de acesso a uma justiça que os garantisse (“direitos de
fachada”), esta “ralé social” era institucionalmente reproduzida e estava fadada ao desamparo social e à
indignidade.   

Contra tal situação erigiu-se, a partir da década de 80, em muitos países latino-americanos, um
movimento social não só de redemocratização do Estado e da Justiça, mas também de descentralização da
política e do direito na América Latina. Neste último impulso de autonomização política e jurídica,
importantes foram as lutas de grupos étnicos-culturais, com destaque aos grupos indígenas. No cenário
destas lutas, assevera Ghai (2003, p. 570), a expressão dos Direitos Humanos têm sido sua aliada,
reiteradamente, afirmado, por exemplo, algumas coletividades étnicas como identidades portadoras de
direitos coletivos de preservação de sua diferença cultural, religiosa, linguística e detentoras de direitos à
autonomia, à autodeterminação e à participação nos assuntos que as afetam. Tal posicionamento mundial se
manifesta em várias Convenções e Declarações de Direitos emitidos pelas Organizações Internacionais nas
últimas décadas,[10] e se refletiu na promulgação, nas últimas décadas, de algumas constituições
pluriculturais Latino-Americanas, como foram as Constituições Federais da Nicarágua (1987), do Brasil
(1988), da Colômbia (1991), do México (1992), do Paraguai (1992), do Peru (1993) e da Bolívia (1995)
essas que, em maior ou menor grau, reconheceram a autonomia política e, em alguns casos, a autonomia
jurídica de grupos étnicos que não se ajustavam, perfeitamente, aos elementos do Direito Nacional.[11]

 A importância do direito internacional dos direitos humanos em termos da cidadania
contemporânea, aliás, é dupla.

Primeiro, neste sentido até aqui discutido, ele institucionalizou, na sociedade internacional e,
posteriormente, em algumas sociedades nacionais, os pleitos de autonomia cultural, política e, às vezes,
jurídica, de grupos étnicos-culturais historicamente dominados, e de comunidades tradicionais dispersas e
desintegradas, garantindo-lhe uma espaço diferenciado no exercício da cidadania, seja em seus espaços
comunitários, seja nos espaços convencionais da cidadania do estado-nacional.

Segundo, ele admitiu que certas questões humanas devem ser consideradas essenciais, que são
direitos pertinentes a toda a humanidade, não podendo, assim, estar sob o jugo de um estado nacional
conceder-lhas ou não a qualquer pessoa dentro de seu território. A institucionalização dos direitos humanos,
nestes termos, redefiniu, segundo Piovesan (2008, p. 11), o âmbito e o alcance do tradicional conceito de
soberania estatal, erigindo estes direitos como questão de legítimo interesse internacional, a ser oposto, em
defesa dos seres humanos, mesmo contra seus estados nacionais (estes, aliás, que eram os reais violadores
dos direitos humanos de seus cidadãos e de estrangeiros em seus territórios). Ainda, tal institucionalização
reclassificou o indivíduo, de uma condição de cidadania estrita e exclusivamente vinculada ao Estado
nacional, para uma cidadania vinculada à sociedade internacional, podendo exigir, também desta, seus
direitos, e ser cobrado dela, acerca de seus deveres. Lafer (1988, p. 22), aliás, afirma que, dada a condição
da súbita e completa destituição da cidadania e do amparo da legalidade que os regimes totalitários da
segunda guerra geraram a certas pessoas, o que os tornou direitos efetivamente supérfluos e instáveis,
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Hannah Arendt conclui, calcada na realidade destas displaced peaple dos regimes totalitários, que a
cidadania é o “direito a ter direitos”, algo que deve ser afirmado, pois estas experiências de banalização da
violência provaram que a dignidade e a igualdade humana não são um dado, que elas precisam ser
construídas e garantidas institucionalmente para não as deixar sob o auspício e o arbítrio de qualquer ditador
nacional.

Afirma-se, neste pensamento, uma cidadania universal e integralizadora atinente ao gozo e à
garantia de tais direitos humanos. Trindade (In. Medeiros, 2007, pp. 228-229), neste sentido, advoga que a
perspectiva do ser humano, da qual os direitos humanos decorrem, deve ser reconhecida em um plano
global, afastando-se as polaridades “cidadão-não cidadão”, criadas pelo critério de estado-nacionalidade, e
erigindo, universalmente, todos os humanos à condição de cidadãos e de sujeitos dos direitos humanos,
independentemente se nacionais ou apátridas (estes, aliás, são os que mais precisam desta cidadania
universal, pois são especialmente vulneráveis à violação de seus direitos). Além disso, esta perspectiva do
humano deve ser a fonte integradora de compartimentalizações perigosas (em termos de efetividade de
tutela da dignidade humana), mas muito em voga em nosso tempo, tais como as de “cidadãos”, de
“consumidores”, de “minorias”, de “trabalhadores”, de “nacionais”, entre outras, com suas tutelas
específicas e, algumas vezes, mutuamente excludentes. Em síntese, conclui o autor (Trindade. In. Medeiros,
2007, p. 229):

A construção da moderna cidadania se insere, assim, inelutavelmente, no universo
conceitual dos direitos humanos, e se associa de modo adequado ao contexto mais
amplo das relações entre os direitos humanos, a democracia e o desenvolvimento,
com atenção especial ao atendimento das necessidades básicas da população (a
começar pela superação da pobreza extrema) e à construção de uma nova cultura de
observância dos direitos humanos.

 
Esta cidadania universal seria, talvez, uma solução possível para a condição de “subcidadania”,

acima discutida, possibilitando desvelar e remediar as condições de “direitos de fachada”, mantidas em
muitos estados latino-americanos, uma vez que estas passariam a sofrer o crivo e a crítica, também, de
organizações e da sociedade internacional em geral.

Mas a grande conquista cidadã de nosso tempo representa uma inversão do sentido descendente
(ou de cima para baixo) de concessões de direito nos níveis Internacional-Estatal-Social. E, nesta inversão,
não se pode deixar de fazer um destaque à importância dos Novos Movimentos Sociais.

Aliás, a noção “novos movimentos sociais”, no Brasil, afirma Paoli (1995, p. 27), serviu para
representar os movimentos coletivos surgidos (ou reinventados) nas décadas de 70 e 80 – grupos de
operários que fizeram greves de maneira independente de seus sindicatos, movimentos populares urbanos
(grupos de moradores de bairros desprivilegiados e desatendidos em políticas e ações públicas), movimento
de mulheres, movimento negro, movimentos sociais do campo, movimento dos povos indígenas – e que
envolviam atores sociais organizados, mas que não se referenciavam às estruturas políticas institucionais de
poder e representação – tais como os partidos – nem aos atores ‘clássicos’ do sistema social – como grupos
de interesses e classes sociais. E este movimento de reempreender modos de organização e participação
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política tem, não só “colocado entre parênteses” a cultura política moderna que “deixou ser” tal “ralé
social”, como constituído uma nova cultura política, representando o que Lavalle e outros (2004, p. 41),
destacam como sendo uma “cidadania de baixo-para-cima”. Costa (1997) acrescenta, neste duplo
movimento, que tais movimentos questionam o hiato que se estabelece quando a cultura política tradicional
funciona segundo uma distinção visivelmente marcada entre os atores da esfera pública (porta vozes de
partidos, grupos organizados, interesses econômicos, etc.) e o público (no sentido de platéia), e no qual uma
parte deste público “percebe que os temas que lhe interessam não estão recebendo o tratamento adequado
pelos ‘atores da esfera pública”. Daí que os movimentos sociais, afirmam Alvarez, Dagnino & Escobar
(2000, p. 18), conduzem a uma crítica radical deste funcionamento democrático, propondo uma esta Nova
Cultura Política: eles defendem não apenas o acesso, a incorporação ou a participação no “sistema
político”, nos termos em que ele está constituído, mas sim, o direito de participar na própria redefinição
desse sistema e da sociedade na qual se querem ver incluídos. Afinal, o que está em jogo nas sociedades
desiguais e multiculturais são os próprios parâmetros da democracia, as fronteiras do que deve ser definido
como arena política: seus participantes, instituições, processos, agenda e campo de ação. Tal desafio de
redefinir o jogo democrático sugere, portanto, concluem os autores (2000, p. 25), uma nova política, agora
cultural, sendo a cultura política “a construção social particular em cada sociedade do que conta como
‘político”, algo que emerge em um pleito de multiplicação simbólica e de luta por novas e diversas
significações culturais e em um cenário no qual o significado das relações sociais possa ser sempre posto em
questão.

Dagnino (1994, pp. 112), por sua vez, destaca que tal reconfiguração democrática revela uma
Nova Cidadania, esta marcada por: 1) o registro de uma sociedade civil emergente, na qual as relações
sociais são mediadas pelo reconhecimento e pela representação de interesses de modo a legitimar as
medidas de equidade e as regras de justiça; 2) a pluralização da noção de bem público; 3) a extensão da
noção de cidadania para além da relação entre Estado e indivíduo, incluindo as complexas relações de
reconhecimento de direitos que envolvem o Estado, a Sociedade Civil, os Atores sociais e os indivíduos. E
Scherer-Warren (1993, p. 60), por fim, advoga uma cidadania mais extensa, plena, pois as lutas travadas por
esses movimentos sociais são, em termos gerais, em prol da construção de uma sociedade mais democrática
e justa, incluindo entre seus pleitos não apenas a participação política, mas também a econômica e a social.

Por fim, os reflexos dessa cidadania devem se impregnar, também, na multiplicação e na
descentralização do espaço público, garantindo sua maior inclusão e extensão. Esta reordenação do espaço
público, na proposta de Wolkmer (2001, p. 250), passa por questões como a “comunidade”, “políticas
democráticas de base”, “participação e controle popular”, “gestão descentralizada”, “poder local ou
municipal” e “sistema de conselhos”, fazendo-o incluir esferas do cotidiano (municípios, aldeias, bairros,
associações e organizações comunitárias) e a descentralização e controle popular das decisões estatais nas
três instâncias de poder (legislativo, judiciário e executivo):

1) Em termos legislativos, segundo o autor (2001, p. 252), a multiplicação dos pleitos e interesses
sociais, econômicos ou não, passam a exigir uma multiplicidade também de arenas decisórias e de canais
legítimos e alternativos de participação, que envolvem, além da autonomia comunitária de geração
independente de normas jurídicas, também uma maior abertura nas instâncias tradicionais de representação,
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para fins de irrestrito acesso à elaboração e ao controle das normas jurídicas estatais;

2) em sede do judiciário, apesar de já se perceber profundas modificações em curso[12], o autor
defende que a administração da justiça deveria incluir não só outras agências alternativas de solução de
conflitos “não institucionalizadas”, como também mecanismos de controle democrático sobre o exercício da
jurisdição estatal – implantando-se órgãos colegiados na estrutura judiciária, tribunais distritais e de bairro,
tribunais específicos para questões sociais (como é a justiça agrária, por exemplo), mecanismos de
conciliação e arbitragem, juízes eleitos, etc.

3) na esfera da Administração Pública, a participação comunitária envolveria a consulta nos
planejamentos, em propostas e projetos comunitários, na representação da comunidade em órgãos
consultivos e de controle, tal como ocorrem em práticas e instituições como os conselhos municipais,
estaduais e nacionais, comitês do cidadão, organizações sociais de várias naturezas. 

Este funcionamento da cidadania e do direito, no entanto, não é imune a questões fundamentais.
Costa & Werle (2000, p. 82), por exemplo, revelam que tal cidadania, em se pensando em uma sociedade
multicultural, poderia por em xeque o funcionamento do modelo igualitário e universalista de cidadania
previsto no estado democrático de direito, pois seria difícil alcançar reconhecimento geral (legitimidade
geral) da ação do Estado quando este é chamado a atender múltiplas demandas sociais e a atribuir formas de
tratamento diferenciado aos grupos sócio-culturais em função de suas diferenças e autonomias; além disso,
os autores questionam que, se as diferenças valorativas e morais devem ser respeitadas, quais seriam os
limites e procedimentos para esta aceitabilidade, considerando que se quer viver em uma sociedade que,
minimamente, mantenha intercomunicação e relação, e que, assim, necessite de uma ordem básica para
tanto?; e, mais, como lidar com os conflitos entre culturas reconhecidas como iguais quando elas se chocam
em certo problema comum? Os autores afirmam que estas questões já foram tratadas pelos liberais e pelos
comunitaristas, mas, pondera Hall (2003, pp. 76-77 e 88), diante do modo de ser multicultural das
sociedades contemporâneas, essa dicotomia teórica já não responde aos seus mais importantes problemas
pois se, por um lado, a escolha individual já não é capaz de fornecer elos de reconhecimento, reciprocidade
e conexão que dão sentido à  vida social, por outro, não se pode ter mais como admissível avalizar
pretensões de culturas e normas comunitárias sem ao mesmo tempo ampliar o direito dos indivíduos ao
dissenso, à oposição e ao abandono da comunidade. Do mesmo modo, são incompatíveis para respondê-las,
segundo Eder (2003, p. 6), seja a tentativa de encontrar um termo comum entre as identidades, pois elas são
substancialmente distintas, seja a de enfatizar a negociação entre elas, pois a identidade é um todo
indecomponível e inegociável, seja a pura, e aparentemente simples, solução normativa do reconhecimento
recíproco, que pressupõe a igualdade de poder das reivindicações identitárias, algo que não é constatado
empiricamente.

De qualquer forma, o modelo de unificação da cidadania nacional, diante do destaque destas várias
experiências sociais, não parece ser um retorno possível, devendo-se pensar em outras alternativas de coesão
e entendimento desta cidadania universal, estatal e local, mais dialógicas do que lógicas, mais preocupadas
com a composição do que com a uniformização. É preciso repensar, o que se entende como ordem social e
os seus mecanismos, respeitando e incluindo esta diversidade e dignidade humanas manifestas nestas novas
cidadanias. 
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3. Considerações Finais

Dado os questionamentos à insuficiência do modelo de estado e de direito modernos, e de seu
correlato ao indivíduo, que é a noção de cidadania, em dar respostas legítimas e representativas aos anelos,
demandas e valores dessa diversidade cultural e social contemporânea, pois que pressupunha uma
homogeneização e coesão social que, de fato, nunca existiu, ou que foi suposta existente a custa de violência
e dominação, a pluralização do direito e do estado, e assim, uma também pluralização das noções de
cidadania, acabou sendo uma decorrência de fato desta condição. De fato, porque tal pluralismo jurídico e
social ainda é mais uma experiência concreta vivenciada por certos grupos e movimentos na luta por acesso
a bens sociais, do que uma situação de direito, ou seja, garantida institucionalmente, pelo menos pelas
instituições formais modernas. Mas, estas experiências de fato estão causando uma profunda transformação
nestas instituições formais, entre elas, na noção de cidadania. Essa transformação, por hipótese, está
ampliando esta noção de cidadania em, basicamente, três orientações complementares, mas não
subordinadas entre si:

1) A primeira é a do reconhecimento e do empoderamento da cidadania pela esfera internacional,
com destaque para o Direito Internacional dos Direitos Humanos, compondo uma condição de proteção
universal – cidadania universal – inviolável, mesmo contra as necessidades, interesses e contingências do
estado do qual o sujeito é nacional.

2) A segunda, envolve uma cidadania estatal mais ativa, participava e descentralizada, em um
esforço de democratização e pluralização do Estado, propondo a configuração de: a) um Estado e um direito
mais democrático e, assim, mais complexivo e poroso[13] aos pleitos das várias segmentações sociais; b)
um Estado e um Direito como instituições que reconheçam e que articulem as diferenças culturais e sociais;
ou ainda, c) um Estado e um Direito Militantes, ou seja, comprometidos com as conjunturas sociais e
aliados às forças progressistas e emancipatórias necessárias para fazer frente ao poderes monopolistas
estabelecidos e aos movimentos hegemônicos do capital globalizado. Em todas essas situações, sua
exigência sine qua non seria uma mais ampla e efetiva participação política na elaboração dos direitos e a
garantia de mecanismos eficientes de amplo acesso à justiça e aos serviços públicos para efetivá-los.

3) A terceira é a busca de uma cidadania de autonomia. Assumindo sua identidade e auto-
organização, tais grupos e movimentos sociais resolvem não mais esperar do Estado, ou por uma idealização
deste, e se empenham, em termos fáticos, na construção de formas organizativas e regulativas próprias e
para-estatais, a fim de regular a sua convivência concreta e diuturna, de dirimir os seus conflitos e de
solucionar seus problemas concretos.

A tarefa de articular estas várias orientações de cidadania é um dos desafios de nosso século,[14] e
já instiga pesquisas e proposições em várias sentidos, mas ainda é uma questão aberta. O que não dá é forçar
soluções do passado, baseado em paradigmas que estão mostrando suas inconsistências e debilidades, o que
nos exige reinventar novos paradigmas e atualizar, o que puder, do passado.   
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[3] Gilissen (1971. pp. 7-17) foi um dos primeiros a destacar a expressão Monismo Jurídico, quando o contrastou com a idéia de
Pluralismo Jurídico, distinguindo que, ao contrário daquele, que afirmava o Estado como a única fonte de produção legal de normas,
no Pluralismo Jurídico o direito costumeiro era uma fonte não estatal de juridicidade. Griffiths (1986, pp. 1-55), do mesmo modo,
também acusa este monismo, que ele denomina como sendo a Ideologia do Centralismo Legal, em seu caráter de afirmar-se como
lei a ser aplicada sobre todas as outras expressões normativas que não as do estado. Segundo Wolkmer (2001, pp. 50-55), o
Monismo Jurídico é uma construção histórica que erigiu o Estado moderno como a fonte exclusiva de criação e aplicação cogente
das normas jurídicas; ele se desenvolveu em ciclos que remontam desde a emergência do Estado absolutista, com o declínio da
Igreja e do poder das corporações medievais, passando por um momento ou ciclo posterior de consolidação da soberania estatal, do
positivismo legal, das grandes codificações e da importante influência jusnaturalista, consolidando-se, fortemente, no ciclo seguinte,
com o formalismo dogmático da teoria pura do direito de Hans Kelsen e, por fim, culminando nas novas exigências ao Estado e ao
Direito que as transações globais do capital monopolista engendra.
[4] A oficialização desta hierarquia entre a lei e o direito costumeiro se deu no Código Civil Francês de 1805 que, para impor sua
onipotência sobre os diversos grupos étnicos existentes na França da época, tratou de revogar todos os costumes locais e gerais
relativos aos assuntos nele tratados.
[5] Esta privação jurídica se prova, entre outras coisas, na solução que se deu a um leque de discussões aventadas à época, e que,
segundo historia Rangel (1991, pp. 49-135), envolvia o problema do direito ou não da coroa Portuguesa-Espanhola de: a) impor seu
modo social (ou de sociabilidade) sobre os índios, no sentido de ocupar e explorar as terras e as riquezas do novo mundo como
legítimos possuidores; b) exigir desses povos a subserviência política aos reis dessas coroas; c) submeter esses nativos à conversão
cristã, ou à religião oficial do Estado, inclusive mediante o recurso da “guerra santa” acaso resistissem a isto, e também; d) o direito
de punir práticas tradicionais e costumeiras consideradas criminosas na Europa, como eram os atos relativos aos rituais
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antropofágicos, impondo uma hierarquização do direito do Estado europeu sobre esse direito costumeiro dos nativos. Nessas
discussões, em defesa dos povos indígenas e de suas autonomias, elevaram-se as vozes de Frei Pedro de Córdoba, de Antonio
Montesinos, de Bartolomé de Las Casas, de Francisco de Vitória e do Padre Antônio Vieira, afirmando o direito desses povos de: a)
sendo seres humanos (e não espécies animais), deverem ser considerados os legítimos donos das terras, pelo princípio da primeira
ocupação; b) sendo povos, terem o direito de auto-governo e, assim, de resistirem subserviência às autoridades (no caso, aos reis
europeus) que não considerassem legítimas; e c) sendo inocentes, terem o direito de não conhecer à Cristo e a continuar seguindo as
leis da natureza e suas práticas tradicionais. Apesar dessas defesas, predominou a solução que afirmava a onipotência do poder da
Coroa Portuguesa-Espanhola sobre as terras do novo mundo, nas vozes, entre outros, de um Juan Ginés de Sepúlveda.
[6] Ramos (1983, p. 6) identifica este viés da teoria da modernização como a Teoria N, segundo a qual haveria uma lei de
necessidade histórica a orientar o sentido da modernização e do desenvolvimento, sentido este, na verdade, que se constitui a partir
da alocação estática da modernidade em determinadas nações ou sociedades.
[7] Kelsen (1963, p. 25–26), aliás, enquanto representante deste critério de Estado liberal e de Direito Moderno, contestava a
possibilidade de uma ética material absoluta por acreditar que não havia concordância geral entre os homens sobre as prescrições de
dever ser não objetivas. Seria, assim, assevera, uma ilusão acreditar que os homens concordam em seus juízos sobre o bem e o mal, e
os conflitos são a maior prova dessa discordância. Daí que o conteúdo que preencheria as categorias decisivas dessas proposições de
justiça material acabava sempre, segundo Kelsen (1963, p. 20–88), em valorações subjetivas que as definiria, não sendo, como
pretendiam alguns, uma realidade objetiva em si. A saída, então, para evitar o orbítrio, seria encontrar a justiça nos termos do
próprio direito positivo. Um Direito a todos presente, a todos vigente, na atualidade de suas relações. E nesse sentido, a estrutura do
Direito seria a esboçada na lei, que o juiz deveria aplicar, sem qualquer margem de arbítrio, aos casos concretos em um processo
lógico de subsunção. A aplicação do Direito resumir-se-ia, assim, a um mero procedimento técnico, independente de qualquer
critério ou juízo material de justiça.
[8] O caso da formação do estado brasileiro, neste sentido, é exemplar. Sustentam Slemian & Pimenta (2003) que a formação do
Estado brasileiro se deu por uma contingência – a vinda da família real para o país, em 1808, e a necessidade de compor aqui todo o
aparato burocrático do império – e foi promovido com atos de violência, em atenção aos interesses portugueses e de algumas
oligarquias emergentes à época, diante da resistência de boa parte daqueles que aqui residiam em deixar de se relacionar diretamente
com Lisboa. A consciência nacional brasileira começou a se formar muito tempo depois de instalado o Estado, a partir de 1920, em
movimentos artísticos, estudos literários e sociológicos e em instituições de pesquisa vinculadas ao Estado (DASP, ISEB).
[9] No Brasil, a relação escravocrata envolvia, segundo Souza (2006, pp. 120-121), uma díade problemática entre a absoluta
dependência do escravo ao senhor e a quase ausência de regras morais, religiosas, jurídicas ou tradicionais a regular tal relação –
ausência esta que se verificava no fato de que as regras de dignidade humana, já aventadas na Europa Pré e Pós Revolucionária, bem
como na forte moral católica, não chegaram a interferir significativamente nos padrões morais e jurídicos de regulação da relação
escravocrata no Brasil, o que a deixava a cargo do próprio arbítrio destes senhores de escravos.
[10] Entre elas está o Convênio 169/1989 da Organização Internacional do Trabalho, inspiração de algumas Cartas Constitucionais
Latino-Americanas, que estabeleceu uma nova ordem mundial de regulamentação das questões indígenas e, juntamente com Órgãos
de Direitos Humanos da ONU, oportunizou, e mesmo facilitou, a expansão das lutas destes povos para esferas de discussão
internacional, fossem essas lutas travadas com pessoas privadas (físicas e jurídicas), fossem com os Estados e seus órgãos. Também,
a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes às Minorias Étnicas, Religiosas e Lingüísticas,
adotada pela Assembléia Geral da ONU, em 1992, não só reconheceu a diversidade identitária das minorias e os seus direitos como
coletividade, como inclusive impôs obrigações positivas aos Estados de protegê-la e de garantir e encorajar as condições para a
promoção dessas identidades. Há que se mencionar também a Declaração das Nações Unidas sobre o Direito ao Desenvolvimento,
que enfatizou a progressiva extensão do bem-estar do desenvolvimento a todos os indivíduos e o compromisso mundial de
erradicação da pobreza e das injustiças sociais. Em setembro de 2007, também, foi aprovada em Assembléia Geral da ONU, a
Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que trouxe, em matéria específica dos direitos coletivos
desses povos indígenas, algumas orientações que apontam para a tendência a um Pluralismo Independente em seu benefício.
Primeiro, porque os indígenas foram considerados como “povos” e também como “nações indígenas” (art. 9º) (algo inédito, até
então), e não como grupos ou denominação similar que os colocava em posição inferior às nações estatais. Em segundo lugar,
porque o direito à autodeterminação foi expresso (art. 3º) e garantido em termos (1) de auto-governo nas questões relacionadas com
seus assuntos internos e locais e nos meios para financiar suas funções autônoma (art. 4º); (2) de reforço das instituições políticas,
jurídicas, econômicas, sociais e culturais destes grupos (art. 5º), sem, no entanto, os manter em isolamento em relação aos direitos e
instituições nacionais, e ainda; (3) em termos do direito à territorialidade indígena (arts. 7º e 10) e de participação nos processos de
demarcação e de soluções de conflitos envolvendo suas terras. No caso da Comunidade Européia, várias iniciativas para a promoção
do conceito de autonomia foram estabelecidos pela Organização para a Segurança e Cooperação Européia (OSCE) e pelo Conselho
da Europa, tais como a Convenção de Copenhague sobre a Dimensão Humana da OSCE e a Convenção Quadro para Proteção de
Minorias Nacionais (1994). Nesse cenário de reconhecimento mundial, somados a ação de Ongs internacionais, as lutas de grupos
minoritários ganharam a força legitimante de um movimento mundial de afirmação de suas identidades.

[11] Em termos deste reconhecimento nacional, no entanto, Hoekma (2002) discute que em muitos desses casos o que se verificou,
ainda, na América Latina, foi a vigência de um Pluralismo Jurídico Unitário, que reconheceu estas múltiplas formas de regulação,
mas que acabou por manter os vínculos de subordinação delas ao direito do Estado Nacional, não as tendo como um verdadeiro
sistema de direito, mas apenas como uma legislação complementar. D’Adesky (2001 p. 89) adverte, ainda, que o pluriculturalismo
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que foi assumido pela carta constitucional brasileira de 1988 não tem ainda o compromisso de atribuir igual valor à diversidade
cultural, assumindo um perfil de definir a cultura majoritária e as minorias culturais.

 

[12] Algumas conquistas jurídicas já foram alcançadas na América Latina, e merecem destaque. Entre elas, Wolkmer (2001, p. 309)
menciona as práticas que emergem como alternativas, seja no bojo do próprio sistema oficial e de jurisdicidade – tais como são as
convenções coletivas de trabalho, as ações propostas por sujeitos coletivos, as instituições da arbitragem, da mediação, da
conciliação e dos juizados especiais – seja de modo marginal e paralelo a ele – como “novas modalidade não-institucionais de
negociação, mediação, conciliação, juízos arbitrais e júri popular; formas não-convencionais, ampliadas e socializadas de juizados
especiais de pequenas causas (justiça de mínima quantia); extensão e fragmentação de comitês ou conselhos populares de justiça;
criação de tribunais de bairros e de vizinhança; justiça distrital, juizados e juntas itinerantes”; além de novas fontes de produção
jurídica por acordos, negociações consensuais, acertos comunitários, entre outros.

[13] Na defesa dessa idéia, que não se apresenta, em termos exatos, como perfeitamente afeta ao Pluralismo Jurídico, está, entre
outros, Cárcova (1998), que prefere ver os ordenamentos jurídicos plurais se articulando “como uma unidade descontínua e
fragmentada” (p. 120) e não como unidades diferenciadas. Assim, a multiplicidade dos ordenamentos está implicada na situação de
serem eles justapostos e terem seus limites tênues, senão inexistentes, de modo a sugerir uma composição dinâmica, acolhedora, ao
invés de uma pluralidade quase que atomizada. O autor reconhece, no entanto, que em algumas sociedades haja, de fato, uma
situação de pluralismo jurídico.
[14] Touraine (1998;2006), aliás, faz a pergunta crucial: Conseguiremos viver juntos diante do impasse entre a dispersão e
atomização que nos provoca os apelos de autonomia comunitária e a despersonalização e massificação que nos reclama a sociedade
capitalista industrial de mercado? O que manterá a coesão social se não quisermos nos entregar a estes dois extremos, ambos
despersonalizantes, de unidade social (a comunitária e a massificadora)? Santos (2001, p. 396) evoca, para este tempo, uma ética da
responsabilidade, conduzida por uma nova subjetividade individual e coletiva, esta que seja guiada por três grandes topois – a
fronteira, o barroco e o sul, treinada para lidar e se comunicar com a diversidade, de negar a dominação, e de ser criativa de novas
formas de sociabilidade.
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A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL E A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NA
CONSTRUÇÃO DE ORÇAMENTOS

JUDICIALIZACION SALUD EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN BRASIL Y LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

ANGÉLICA LUCIÁ CARLINI

RESUMO
O trabalho analisa o fenômeno da judicialização da saúde pública no Brasil que, na esteira do
neoconstitucionalismo ganhou força e dimensão relevante nos últimos quinze anos no país. Como solução
individual de acesso ao direito social a saúde, a judicialização não contribui para consolidar a democracia e,
tem como resultado negativo o uso dos recursos finitos da saúde de forma diferente daquela planejada no
orçamento publico. Democratizar a construção dos orçamentos públicos pela via da participação da
população com o apoio do Ministério Público é uma caminho coletivo, que poderá ser mais efetivo para
cidadania brasileira.
PALAVRAS-CHAVES: Judicialização - Saúde - Orçamento - Participaçào popular

RESUMEN
El trabajo analiza el fenómeno de la legalización de la salud pública en Brasil, que, a raíz de
neoconstitucionalismo ganó fuerza y tamaño significativo en los últimos quince años en el país. Como una
solución única para acceder al derecho social a la salud, la legalización no ayuda a consolidar la democracia,
y tiene el uso negativo de los recursos finitos de la salud de manera diferente de lo previsto en el
presupuesto público. La democratización de la construcción de los presupuestos públicos a través de la
participación de la población con el apoyo de los fiscales es un camino colectivo, que puede ser más eficaz
para la ciudadanía brasileña.
PALAVRAS-CLAVE: Judicializacion - Salud - Presupuesto - Participación Popular

INTRODUÇÃO
 
O fenômeno da judicialização da saúde atinge no Brasil contemporâneo tanto a saúde pública

como a saúde privada. Não se restringe somente a saúde, podendo ser encontrado também na área da
educação, principalmente para garantir o acesso a vagas em creches municipais, cujos números de vagas via
de regra se encontram aquém das necessidades dos municípios. Mas é na saúde que o fenômeno se
manifesta com maior intensidade.

A conseqüência imediata para ambos os setores, público e privado, é a utilização de recursos
econômicos que não estavam previstos e, que tem que ser rapidamente alocados em razão da necessidade do
cumprimento de ordem judicial obtida especialmente para esse fim.

A repercussão no âmbito da saúde privada não será objeto deste trabalho, embora o assunto
mereça estudo cuidadoso porque ao contrário da lenda que crê que os recursos disponibilizados para atender
sentença judicial atinjam os fabulosos lucros das operadoras de saúde privada do país, a realidade é que isso
não ocorre exatamente dessa forma.
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As sentenças judiciais proferidas contra operadoras de saúde privada são cumpridas com
recursos da mutualidade, o que de alguma forma impacta no preço que é cobrado de todos. Isso torna a
saúde privada cada vez menos acessível às camadas de baixa renda da população provocando ou a
desvinculação de parte da população que não consegue arcar com os aumentos anuais oriundos das taxas de
sinistralidade, ou a opção de não contratar por parte daqueles que até planejavam fazê-lo mas que, diante
dos aumentos do valor da mensalidade não conseguem se inserir em um grupo mutual.

No âmbito da saúde pública cuja reflexão é objeto deste trabalho, as conseqüências são aqui
classificadas: as de ordem imediata e as de ordem mediata. As de ordem imediata têm sido estudadas face
ao impacto das decisões judiciais nos orçamentos públicos dos estados e municípios.

Afirmam os gestores públicos da área da saúde que não há peça orçamentária que possa ser
administrada de forma racional sendo atingida, sistematicamente, por sentenças judiciais que obrigam o
deslocamento de recursos para atender demandas individuais, muitas das quais extremamente custosas,
como ocorre com os tratamentos médico-hospitalares e medicamentosos de moléstias raras.

Mas a repercussão a médio e longo prazo do fenômeno da judicialização da saúde é que interessa
para a reflexão deste trabalho. Essa repercussão é a despolitização da vida cotidiana, a ausência de
participação da sociedade civil nas questões fundamentais como saúde e educação e, principalmente, a
substituição do debate político pela sentença individual que aparentemente garante direitos mas que, em
realidade, afasta o cidadão da esfera do público e potencializa o judiciário como instrumento de “consumo”
de direitos.

Esse prisma do fenômeno da judicialização da saúde no Brasil contemporâneo é que merecerá a
reflexão deste trabalho, utilizando como fundamento teórico a teoria crítica.

 
1. O DIREITO À SAÚDE NO BRASIL – INSTRUMENTOS DE POSITIVAÇÃO.

 
A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão da Organização das Nações

Unidas de 1948  prevê no artigo artigo XXV, 1, que toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de
assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados
médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença,
invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle.

No Brasil a positivação dos direitos humanos mereceu especial cuidado de parte da Assembléia
Nacional Constituinte constituída em 1986, sobretudo porque o país encerrava um período de 21 anos de
ditadura militar em que os direitos civis, políticos e sociais foram agredidos sistematicamente.

O artigo quinto da Constituição Federal tratou detalhadamente dos direitos e garantias
fundamentais e o artigo sexto cuidou da mesma forma dos direitos sociais.O acesso à saúde pública é direito
social previsto que está contemplado no artigo sexto da Constituição Federal brasileira.

O artigo 196 e seguintes da Constituição Federal explicitam de que forma o Estado atuará em
relação à saúde pública, que é definida como um direito de todos e um dever do Estado.

E o artigo 198 prevê que:
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
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I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais;
III – participação da comunidade.
Parágrafo primeiro – O sistema único de saúde será financiado, nos termos do artigo 195,
com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

 
Dois aspectos do texto constitucional são relevantes e merecem análise atenta: a previsão de

participação da comunidade e a utilização de recursos financeiros de todos os entes políticos para o
financiamento do sistema único de saúde.

Esses dois fatores permitem à comunidade o direito de participar efetivamente da elaboração da
peça orçamentária do município, do estado e do governo federal, em especial no tocante aos recursos
destinados à saúde para debater não apenas o montante, mas principalmente a destinação desses recursos de
modo a coibir o uso indevido ou o gasto desnecessário.

A Lei 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes determina no artigo segundo, que a
saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis
ao seu pleno exercício.

E o parágrafo primeiro do artigo prevê que:
 
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

 
O artigo sétimo do mesmo texto legal, elenca como princípios do Sistema Único de Saúde a

universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; a integralidade de
assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos,
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; a
preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; a igualdade da
assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; e, o direito à informação, às
pessoas assistidas, sobre sua saúde.

Há, portanto, no ordenamento jurídico brasileiro uma ampla previsão de proteção do direito
social à saúde, com detalhamento e especificação de princípios para a aplicação da lei ao caso concreto o
que, em tese, permite a defesa desse direito em todas as instâncias em que possa ser reivindicado junto ao
poder público, tanto na esfera federal, como na estadual e municipal.

 
2. CONSEQUÊNCIAS E PERSPECTIVAS DA JUDICIALIZAÇAO DA SAÚDE.
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O sistema público de saúde no Brasil não tem ainda a qualidade e a eficiência desejadas pela
população. São inúmeros os casos reportados pela mídia, quase diariamente, noticiando mortes de crianças,
adultos e idosos por falta de atendimento no modo ou no tempo adequados, quando não em ambos.

Também é precário ainda o sistema de fornecimento de medicamentos, embora em algumas
áreas específicas o país tenha conseguido articular um trabalho muito bom, servindo como referência
internacional.

É o que acontece com o fornecimento de medicamentos para os portadores de vírus HIV que já
há muitos anos são atendidos por uma política pública de fornecimento dos vários medicamentos
necessários para garantia de sua qualidade de vida, sem que haja nenhum problema na continuidade do
fornecimento.

Apesar desse exemplo positivo a realidade é que em outros setores, com medicamentos até mais
simples e menos custosos, a regularidade do fornecimento ainda é precária deixando muitas vezes sem o
produto pessoas que efetivamente necessitam.

Acontece corriqueiramente com medicamentos para doenças que afetam grande parte da
população em determinadas faixas etárias, como pressão alta, diabetes, doenças coronárias, entre outras.

Os medicamentos, no Brasil, têm carga tributária que chega a 33,9% do valor final a ser pago
pelo consumidor, conforme noticiado no portal www.jornalnacional.globo.com.br, em 02 de abril de 2010.
A notícia informa ainda que países da América Latina como a Argentina têm carga tributária de 21% e que
em países como México e Colômbia os medicamentos são isentos de impostos.

A carga tributária aliada ao valor a ser pago aos laboratórios farmacêuticos contribui para que os
medicamentos sejam excessivamente caros. Para que se tenha uma idéia, um medicamento para controle de
pressão arterial com 20 miligramas e caixa com 30 comprimidos, tem custo final para o consumidor de R$
125,97 (cento e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos). Esse valor significa 24,7% do valor do salário
mínimo nacional.

Além dos medicamentos caros, a população brasileira enfrenta ainda a dificuldade de acesso a
novas tecnologias na área da saúde, normalmente muito restritas no serviço público embora fartamente
encontradas nos serviços privados. Exames com uso de imagens, acesso a próteses e órteses de qualidade,
tratamentos medicamentosos oferecidos apenas em hospitais e quase sempre com substâncias importadas,
são possibilidades que não estão acessíveis aos usuários da rede pública de saúde, muito embora sejam
frequentemente recomendados por médicos que atendem nessa mesma rede pública.

Além desses casos, também são freqüentes no serviço público de saúde o número escasso de
leitos em unidades de terapia intensiva, em unidades de hemodiálese, em unidades de terapia intensiva
neonatais, entre outras.

Finalmente, há na atualidade um grande número de tratamentos em fase experimental, como
aqueles com uso de células tronco embrionárias, por exemplo, sendo utilizados em muitos lugares em todo o
mundo, recomendados para alguns casos extremos como os de fase terminal de câncer e que também não
são disponibilizados pela rede pública no Brasil.

Como se pode constatar o país tem dos problemas mais corriqueiros e comezinhos, como falta de
leitos em UTI’s neonatais, até problemas sofisticados como o acesso a tratamento experimentais para casos
de moléstias raras ou em fase adiantada de desenvolvimento.
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Todas essas são situações que em maior ou menor grau têm sido levadas ao judiciário para que o
indivíduo obtenha o atendimento ou o acesso que pode ser fundamental para seu tratamento ou cura.

É de se ressaltar que sendo o tratamento de saúde um assunto eminentemente técnico e
complexo, os tratamentos e medicamentos não são imaginados ou simplesmente desejados pelos indivíduos,
mas recomendados por médicos ou equipes médicas que muitas vezes prescrevem os tratamentos como
sendo em caráter de urgência, porque sem eles a vida do paciente estará em risco.

Em um país em que a precariedade da área de saúde é conhecida e quase cotidianamente
comentada na imprensa, os membros do poder judiciário não dispõem de médicos em quantidade e
especialidade suficiente para lhes prestar auxílio na compreensão e identificação de necessidades e
urgências. Isso faz com que um pedido formalizado por um indivíduo, acompanhado de um relatório médico
precário, sem tantas informações quanto seriam desejáveis, seja suficiente para fazer o magistrado decidir,
quase sempre de forma favorável ao requerente, sobretudo quando o relatório menciona a possibilidade de
risco à vida do paciente-requerente.

Diante da urgência alegada pela parte e comprovada por um relatório médico, o magistrado tem
o sentimento natural de impotência para decidir de modo contrário ao pedido, porque lhe faltam
concomitantemente conhecimento técnico para avaliar a urgência e a necessidade, bem como recursos
técnicos disponíveis para consultar outros profissionais de área médica para construir seu convencimento.

Os serviços médicos estaduais nem sempre dispõem de profissionais em número suficiente para
atender com rapidez as consultas dos magistrados e, quase sempre não dispõem de profissionais em
condições técnicas adequadas para decidir sobre a necessidade do uso de técnicas, exames ou medicamentos
sofisticados e novos.

Enquanto a indústria farmacêutica em todo o mundo dispõe de recursos vultosos para custear
pesquisas para a elaboração de novos medicamentos, os serviços públicos no Brasil raramente dispõem de
profissionais que tenham condições de se manter atualizados com as novas drogas, sua recomendação,
eficácia e conseqüências.

O ritmo da inovação na área médica é cada vez mais veloz, mas o ritmo da atualização dos
profissionais, em especial os vinculados aos serviços públicos nem sempre consegue acompanhar. Assim,
um médico vinculado ao serviço de medicina legal de uma determinada secretaria de segurança pública nem
sempre terá condições de avaliar, com rapidez e certeza, a necessidade de utilização de um medicamento ou
de uma técnica mais sofisticada requerida por um indivíduo em uma demanda judicial.

Assim, ainda que os magistrados tivessem um grande número de médicos à sua disposição para
analisar rapidamente os pedidos de medicamentos e tratamentos, nem sempre esses médicos estariam
satisfatoriamente atualizados para poder prestar uma avaliação técnica confiável a ponto de sustentar a
decisão judicial do caso.

Cumpre ainda uma última consideração acerca da urgência e pertinência dos pedidos formulados
em juízo.

Em primeiro lugar é preciso lembrar que os requerimentos levados ao judiciário em sua grande
maioria possuem pedido de tutela antecipada, ou seja, uma ferramenta processual utilizada em casos em que
a urgência na obtenção do resultado é o ponto central da discussão. Dessa forma, não há como realizar prova
técnica pericial a respeito dessa alegada urgência, porque invariavelmente a alegação do pedido é que não
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concedido no tempo certo colocará em risco a vida do paciente.
Outro aspecto relevante é que os médicos que recomendam os medicamentos e tratamentos em

caráter de urgência têm uma visão bastante individualizada do caso em que estão atuando. Recomendam e
prescrevem o que há de melhor, aquilo que pode em maior ou menor grau contribuir para melhorar o estado
de saúde do paciente, ainda que se trate de um percentual mínimo de possibilidade de êxito.

Os médicos avaliam o caso de forma isolada e exclusiva, porque quase sempre entendem que o
que lhes compete do ponto de vista científico e deontológico é garantir as melhores possibilidades de
cuidado integral para os pacientes sob sua responsabilidade.

Aqui caberia uma discussão de ordem moral e ética sobre a adequação de tratamentos
sofisticados e caros para pacientes com pouca expectativa de vida, seja pela gravidade do quadro seja pela
idade avançada. Mas embora pertinente e necessário esse enfoque não é objeto desta reflexão e fica adiado
para outro momento.

Em síntese, os pedidos levados ao judiciário primam pela urgência e devem ser decididos pelo
magistrado sem oportunidade de confrontar as alegações médicas do requerente com as de outro profissional
de área médica.

Esse quadro explica de forma objetiva a razão do grande número de pedidos judiciais concedidos
diariamente em todo o país, seja para determinar a internação em hospitais, seja para fornecer o
medicamento requerido, seja para impor ao hospital público que realize a colocação de prótese ou órtose
especial, seja por fim para determinar a realização de um tratamento ou exame de grande importe financeiro.

Em todas as hipóteses o magistrado decide convicto de que está efetivando o princípio
constitucional da dignidade humana, bem como tornando concreta a determinação contida no artigo sexto e
196 da mesma Constituição Federal.

Amparados pela convicção de que estão cumprindo a Constituição Federal em aspectos
historicamente consagrados como essenciais para a dignidade humana, os magistrados brasileiros não se
sentem responsáveis pelos problemas que suas decisões acarretam ao orçamento e ao cofre públicos.

 Até a II Guerra tivemos em grande parte do mundo, inclusive no Brasil, constituições que eram
programas políticos que não podiam ser invocados perante o Poder Judiciário.

Após a II Guerra - Alemanha, Itália e depois na Espanha e em Portugal e ao longo da segunda
metade do Século XX em toda a América Latina, forma criadas constituições com ditames muito claros de
proteção a direitos sociais, e ao mesmo tempo, se fortaleceram os tribunais constitucionais.

As constituições passaram a ser encaradas como verdadeira norma jurídica, com aplicabilidade
imediata.

Esse processo tem sido denominado de neoconstitucionalismo. É um novo paradigma – que no
Brasil vem ganhando força desde 1988.

Nele, há o reconhecimento da força normativa dos princípios, a reaproximação entre o direito e a
moral com grande contribuição dos filósofos da hermenêutica, em especial os alemães Gadamer e
Heiddegger.

Mas a judicialização da política e das relações sociais marca, principalmente, o deslocamento do
poder da esfera do Legislativo e do Executivo para o Poder Judiciário.

Há um ativismo judicial em favor da efetividade dos direitos constitucionais. O juiz não é mais o
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“boca da lei” de Montesquieu mas o “criador da lei”para o caso concreto. A proteção aos direitos
fundamentais não acontece apenas nas leis positivadas, mas principalmente em princípios e o juiz se
transforma no guardião das promessas da constituição.

O neoconstitucionalismo provoca a releitura de toda a ordem jurídica. Surge uma nova ótica
pautada pelos valores constitucionais. É a chamada filtragem constitucional do direito. Como conseqüência
desse movimento os juristas brasileiros se viram compelidos a administrar novos problemas. Não mais os
conflitos de lei, no tempo ou no espaço que eram solucionados com a antinomia, ou seja, com o afastamento
de uma lei em proveito da aplicação integral de outra. Ronald Dworkin e Robert Alexy ensinaram que nos
casos de colisão entre princípios o questionamento é sobre peso e não validade.

Assim, deve prevalecer o princípio que tiver mais peso. O que tiver menor peso não deixará de
valer, apenas não terá peso para ser aplicado àquele determinado caso concreto. A idéia é que haja
sopesamento de princípios dependendo das características do caso concreto. Ex. Princípio da dignidade da
pessoa humana x princípio da livre iniciativa, qual deve prevalecer? Aquele que tiver mais peso no caso
concreto que estiver sendo decidido.

O percentual de comprometimento dos recursos públicos com decisões judiciais tem aumentado
muito nos últimos 15 anos, em especial nos grandes centros, motivando inclusive estudos e pesquisas na
área.

Não existem, no entanto, estudos recentes que possam aferir o quanto cada sentença judicial para
um caso individual impacta nos orçamentos da saúde nas grandes cidades do país, e nem tão pouco existem
estudos sobre o que deixa de ser feito realmente em razão da falta dos recursos que são destinados aos casos
individuais.

Esses estudos precisariam ser realizados de forma sistemática porque, evidentemente, os valores
gastos com medicamentos e tratamentos vultuosos repercutem nos recursos públicos destinados a saúde e
esses recursos, como todos sabemos, são finitos e nem sempre administrados de forma eficiente.

Quantificar o impacto das decisões judiciais individualizadas contribuiria, com certeza, para que
o debate sobre a concessão de tutelas antecipadas se despisse um pouco mais do caráter emocional com o
qual quase sempre e tratado.

Contribuiria, ainda, para iniciar um debate mais aprimorado sobre o princípio da
proporcionalidade, princípio da ponderação e, em linhas mais amplas, sobre a relativização de direitos.

Nesse sentido Ricardo Seibel de Freitas Lima afirma:
 
(...) não se pode mais conceber qualquer direito subjetivo como um poder absoluto do indivíduo
contra a sociedade, o Estado e os demais indivíduos. Essa concepção de direito subjetivo que
advém da modernidade funciona quando se trata de duas partes, uma idéia construída sob o
modelo implícito da relação entre dois indivíduos, uma relação bipolar entre aquele que tem o
direito e outro que tem o dever. Quando levamos em consideração as relações complexas entre
membros de uma coletividade podendo usufruir de um benefício difuso comum no qual todos
participam em indistintas e incertas parcelas, como entendemos ser o caso dos direitos sociais,
essa idéia de direito subjetivo não funciona e deve ser superada.. (2008- p.275)
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Os direitos sociais não são absolutos, mas, ao mesmo tempo, não se pode concordar com a
definição de que as normas programáticas sejam apenas sinalizadoras de programas  a serem realizados pela
esfera pública como e quando for possível, sem aplicação imediata.

Entre os dois aspectos há um debate científico a ser realizado e que, no entanto, ainda é tímido
no Brasil seja pela forte tradição privatista e individualizada oriunda do direito civil oitocentista, seja pelo
processo de democratização ainda em construção no país após o fim do regime militar.

 
3. DESPOLITIZAÇÀO DO DIREITO
 

A tradição civilista brasileira contribuiu em grande parte para despolitizar o direito, tornando-o
exclusividade das classes sociais que podem ter acesso a informação e aos advogados para fazer valer seus
direitos.

O ensino do direito no Brasil ao longo de sua história tem contribuído em grande escala para
firmar essa compreensão do direito como um instrumento das elites econômicas e políticas, que podem ter
acesso a meios de materializar seus direitos individuais, ao contrário da maior parte da população que não
dispõe de elementos para fazer valer seus direitos.

As escolas de direito em todo o país ainda adotam grades curriculares que privilegiam o estudo
do direito civil e do direito processual em detrimento do direito constitucional, do direito administrativo e
do direito econômico. Há prevalência do estudo do direito privado em detrimento do direito público na
maioria dos currículos dos cursos de direito no país.

O estudo maciço de direito privado (civil e empresarial) e direito processual fornece as bases
necessárias para que o egresso do curso de direito seja, antes de qualquer outra coisa, um jurista que entende
o processo como meio fundamental para a consecução de direitos.

Até mesmo o direito tributário é estudado em um viés privatista, porque o enfoque prioritário
não é sobre os mecanismos possíveis de serem utilizados para exigir do poder público que utilize os
recursos advindos da cobrança de impostos para garantia do interesse público. Quase sempre a construção
do conhecimento na área tributária se faz sobre as leis que fundamentam os diferentes impostos cobrados no
país, e as brechas que essas leis possuem e que permitem aos empresários e particulares ficar isentos da
obrigatoriedade do pagamento.

Os estudos sobre a utilização eficiente e racional dos recursos públicos ficam relegados a plano
secundário, merecendo maior destaque os estudos de planejamento tributário das empresas de modo a
driblarem sempre que possível a caracterização das hipóteses de incidência tributária aplicáveis a suas
atividades fim.

Com esse entendimento difundido em larga escala no país entre os formados em cursos de
direito, temos os elementos necessários para construir o quadro atual da cultura jurídica da sociedade
brasileira: o direito se realiza no processo, por meio de uma sentença judicial que o senso comum repete
como um mantra: “não se discute, se cumpre”.

Isso explica os milhões de processos judiciais que são movidos ano após ano para obter o
pagamento de diferenças de valores em aposentadorias, que teriam que ser pagos a todos na mesma situação
bastando para isso uma consulta aos dados do Ministério da Previdência Social, sem que fosse necessário
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que cada cidadão na mesma situação ingressasse com um processo para conseguir o mesmo resultado.
Há ainda uma notória timidez para a propositura de ações coletivas e, não à toa, o projeto de lei

processual civil atualmente em discussão privilegia a regulamentação de meios coletivos de obtenção de
resultados judiciais, não apenas como forma de diminuir a lentidão do sistema judiciário, mas também para
racionalizar o acesso a essa instituição.

O fenômeno de judicialização do acesso à saúde pública é também resultado dessa prática
individual de obtenção de direitos, tão arraigada na cultura brasileira. Mas, na mesma medida, é um
fenômeno que atinge as classes que tem acesso a informações e a advogados, ainda que de esfera pública,
como os defensores. A parcela da população que não tem informação não promove ações judiciais, porque
sequer conhece seu direito de acesso a um defensor público.

Essa constatação contribui para iluminar o diálogo com aqueles que defendem a judicialização
como forma democrática do exercício de direitos. Há que se considerar que no mais das vezes, o exercício
de direitos pela via do judiciário alcança apenas a classe média da população e não chega efetivamente aos
menos favorecidos de renda e de informações.

Um cidadão que resida em uma favela não urbanizada, que não tenha endereço com rua e
número, por exemplo, terá dificuldade de ingressar no judiciário com uma demanda individual porque terá
que utilizar um endereço de outrem, já que é preciso declinar um endereço na petição inicial e no
instrumento de procuração, inclusive para efeito de ser intimado em atos judiciais.

O resultado é que nem todos conseguem levar seus pleitos ao judiciário, até porque por vezes
sequer têm conhecimento de como fazê-lo. Isso significa que o acesso ao judiciário para obter serviços de
saúde não é tão democrático, ficando restrito aos que tem informação de como exercer essa possibilidade.

Esse quadro desmistifica a idéia de que o acesso à justiça para obtenção de serviços de saúde é
um exercício de construção de democracia, ou é garantido a todos de forma indiscriminada.

Ao contrário, o perfil dos que ingressam no judiciário para obter tratamentos experimentais,
medicamentos caros ou práticas médicas sofisticadas e não acessíveis no âmbito do sistema único de saúde,
é o perfil de pessoas com uma boa quantidade de informações, que têm condições de contratar um advogado
ou ao menos que sabem que podem utilizar os serviços da defensoria pública.

A parcela mais pobre e menos informada da população continua não tendo acesso ao judiciário,
até porque muitas vezes não tem sequer acesso a serviço médico público de forma regular, ficando limitada
ao socorro médico público em casos agudos e pontuais.

Tratada quase sempre como uma solução democrática a medida judicial individual é, em
verdade, um paliativo que pode até atender a necessidades individuais mas não tem o condão de repercutir
na sociedade, seja para motivar ações ordenadas, seja para garantir uma maior consciência social de
exercício de democracia.

Cumprida a decisão judicial individual e obtido por meio dela o acesso ao tratamento buscado, o
assunto se esgota sem repercutir de forma mais intensa, sem assumir um caráter formativo, sem fortalecer a
cidadania ou as práticas democráticas.

O direito praticado no âmbito individual é um direito despolitizado, que ignora as soluções
coletivas e não contribui para o fortalecimento da cidadania e da democracia participativa.

O direito é um instrumento muito mais amplo e complexo que, embora criado e praticado
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principalmente pelas classes detentoras dos meios de produção e por aquelas que na ordem social são
contempladas com a melhor remuneração pela venda da força de trabalho, pode também contribuir para a
melhoria da qualidade de vida da população carente, necessitando, no entanto, que os agentes políticos
capacitados para o exercício de práticas jurídicas cumpram de forma mais abrangente os seus papéis sociais.

É preciso, portanto, pensar e praticar o direito para além dos estreitos domínios da defesa dos
interesses individuais, o que é totalmente possível a partir do texto constitucional de 1988 e das ações civis
públicas regulamentadas desde 1985 no país.

 
POLÍTICAS PÚBLICAS E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA.1.

 
A contraposição ao exercício individual de direitos é a implementação de políticas públicas na

área da saúde, mas não de qualquer políticas e sim aquelas às quais a população tenha acesso ao debate da
escolha e utilização de recursos públicos.

Em outras palavras, as decisões judiciais que sangram o dinheiro público na aplicação
individualizada podem ser neutralizadas pela implantação de políticas públicas que melhorem a qualidade
da saúde pública no Brasil e, no nosso entender, isso só será formalizado de maneira efetiva com a
participação sistemática da população na escolha, implementação e fiscalização das políticas públicas.

Maria Paula Dallari Bucci afirma
 
Políticas públicas são programas de ação governamental visando a coordenar os meios a
disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente
relevantes e politicamente determinados. Políticas públicas são “metas coletivas
conscientes” e, como tais, um problema de direito público, em sentido lato.
(...)
Adotar a concepção das políticas públicas em direito consiste em aceitar um grau maior de
interpenetração entre as esferas jurídica e política ou, em outras palavras, assumir a
comunicação que há entre os dois subsistemas, reconhecendo e tornando públicos os
processos dessa comunicação na estrutura burocrática do poder, Estado e Administração
Pública. E isso ocorre seja atribuindo-se ao direito critérios de qualificação jurídica das
decisões políticas, seja adotando-se no direito uma postura crescentemente substantiva e,
portanto, mais informada por elementos da política. ( 2006, p. 241-242)

 
Fernando Aith define políticas públicas como

 
(...) atividade estatal de elaboração, planejamento, execução e financiamento de ações
voltadas à consolidação do Estado Democrático de Direito e à promoção e proteção dos
direitos humanos. (2006, p. 232)

 
Em ambos os conceitos, o ponto central das políticas públicas está no planejamento que poderá
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garantir a escolha correta e, consequentemente, a eficiências da aplicação e da fiscalização de medidas que
implementem direitos sociais que possam garantir a proteção da dignidade da pessoa humana

As políticas públicas representam escolhas e planejamento para implementar ações públicas ou
atividades em parceria com o setor privado ou com o terceiro setor, sempre visando a viabilização de
direitos sociais para obtenção de resultados melhores do que aqueles obtidos individualmente por meio de
sentenças judiciais.

O Banco Interamericano de Desenvolvimento afirma
A expressão processo de formulação de políticas, engloba todo o processo de discussão,
aprovação e implementação das políticas públicas. Nos sistemas democráticos como os da
América Latina, esses processos desenvolvem-se num cenário político no qual atuam
distintos atores políticos (ou jogadores, no jargão da teoria dos jogos). Entre os jogadores
que participam desse jogo encontram-se atores estatais oficiais e políticos profissionais
(presidentes, líderes de partidos, legisladores, juízes, governadores, burocratas), assim
como grupos privados, sindicatos, meios de comunicação e outros membros da sociedade
civil. Esses atores interagem em diversas arenas, que podem ser formais (como o
Legislativo ou o ministério), ou informais (“a rua”), e podem ter distintos graus de
transparência. (2006, p. 17)
 

A diversidade dos atores sociais envolvidos na escolha, implementação e fiscalização das
políticas públicas se converte em elemento essencial para a realização da democracia.

 
Nessa dimensão, Boaventura de Sousa Santos nos ensina
 
Ao nível da emancipação ocorre também um fenômeno correspondente de globalização-
localização. Uma vez libertada do encaixe estrutural que lhe conferiam as relações sociais de
produção – O Estado capitalista e o movimento operário – a tarefa de desocultação das opressões
e da luta contra elas é potencialmente uma tarefa sem fim, sem um sujeito social especificamente
titular dela e sem lógica de cumulatividade que permita distinguir entre táctica e estratégia. Os
valores, a cultura e a qualidade de vida em nome dos quais se luta são, por si mesmos,
maximalistas e globalizantes, insusceptíveis de finalização, e pouco inclinados para a negociação
e o pragmatismo. Por outro lado, se nalguns movimentos é discernível um interesse específico de
um grupo social (as mulheres, as minorias étnicas, os favelados, os jovens), noutros, o interesse é
colectivo e o sujeito social que os titula é potencialmente a humanidade no seu todo (moviemtno
ecológico, movimento pacifista). Por último, a luta emancipatória, sendo maximalista, dispõe de
uma temporalidade absorvente, que compromete em cada momento todos os fins e todos os
meios, sendo difícil o planejamento e a cumulatividade e mais provável a descontinuidade.
Porque os momentos são “locais”de tempo e de espaço, a fixação momentânea da globalidade da
luta é também uma fixação localizada e é por isso que o quotidiano deixa de ser uma fase menor
ou um hábito descartável para passar a ser o campo privilegiado de luta por uma mundo e uma
vida melhores. Perante a transformação do quotidiano numa rede de sínteses momentâneas e
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localizadas de determinações globais e maximalistas, o senso comum e o dia-a-dia vulgar, tanto
público como privado, tanto produtivo como reprodutivo, desvulgarizam-se e passam a ser
oportunidades únicas de investimento e protagonismo pessoal e grupal. Daí a nova relação entre
subjectividade e cidadania. (SANTOS, Boaventura Sousa. 2001, p. 260-2610
 
De outro lado, a implementação de políticas públicas só se torna possível com a previsão em

peça orçamentária dos recursos que serão utilizados no custeio dessas escolhas.
Por isso é preciso resgatar a importância da confecção dos orçamentos públicos, do planejamento

administrativo e, principalmente, inserir a participação popular organizada como instrumento fundamental
para a escolha, implementação e fiscalização das políticas públicas.

O orçamento público não é apenas uma peça técnica que precisa de aprovação do poder
legislativo para ser implantada. É antes de tudo uma peça política que em alguns temas de direitos sociais
precisa demandar o comprovado debate com a população, para que seja não apenas referendado por ela mas
detalhado, criticado, emendado, construído por várias mãos e contemplando interesses diversos e plurais.

Gustavo Amaral e Danielle Mello afirmam
Talvez porque décadas de inflação amesquinharam a noção de moeda no Brasil e sem
moeda o orçamento se torna uma peça de ficção, talvez porque uma larga tradição
autoritária tenha legado uma hipertrofia do Executivo, o orçamento parece ainda um
instituto a ser (re)descoberto. (2008-p.102)

 
A elaboração do orçamento público não pode ficar restrita ao poder legislativo e ao executivo,

porque demanda obrigatoriamente participação da população.  A ausência de participação popular direta no
momento de discussão e aprovação da peça orçamentária é perversa porque transfere para o poder público
toda a responsabilidade pelas escolhas, muitas das quais nem sempre atendem adequadamente as
necessidades da população.

José Reinaldo de Lima Lopes
Uma outra resposta vem sendo tentada atualmente: a revitalização de conselhos de
participação popular aberta, a experiência dos orçamentos participativos. (...) Tenta-se com
isso afastar tanto a política profissional, quanto a tecnocracia, ao mesmo tempo em que se
tenta minimizar a ameaça sempre presente da prevalência de interesses locais sobre a visão
mais larga dos interesses gerais ou pelo menos compatíveis com os interesses gerais. Neste
caso a alternativa técnica sai outra vez da mão da tecnocracia, mas não volta à da política
parlamentar tradicional. O que o modelo da participação faz é colocar os próprios
beneficiários potenciais da distribuição diante dos impasses da reserva do possível.(2008 –
p. 186)

 
A participação direta da população em uma discussão eminentemente técnica como a da

elaboração de orçamento público é difícil, principalmente porque implica em conhecimentos e dados
técnicos que não são facilmente obtidos.

Mas não é impossível de ser realizada, sobretudo se dispuser do apoio técnico de profissionais

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7063



que tenham conhecimento e possam colaborar com o debate das classes sociais interessadas em intervir na
elaboração, execução e fiscalização dos orçamentos públicos, em especial na esfera municipa.

Tratando da experiência de implantação do orçamento participativo no município de Várzea
Paulista, interior do Estado de São Paulo, Brasil, A esse respeito, Eduardo Tadeu Pereira afirma

 
Uma das necessidades fundamentais foi a formação política dos próprios agentes. Seja
essa formação voltada para os agentes que não tinham experiência anterior de organização
no movimento popular ou sindical, seja voltado para aqueles que tinham essa experiência
acumulada e que, no entanto, tinham também carência de referências políticas mais
avançadas, lendo o mundo através do senso comum. A maioria dos agentes eram pessoas
indicadas como tendo potencial organizativo pelos partidos que compunham a coligação
vencedora.
Por entender a formação política dos agentes como uma das bases para a educação política
da população, o governo designou uma pessoa especificamente para tal finalidade, com
experiência em formação e na organização popular, principalmente no movimento
sindical. Marcelo Chaves ficou assim incumbido de organizar um programa de atividades
para a formação política dos agentes do OP. Essa formação contava com discussões e
leituras semanais, debates sobre temas da conjuntura nacional, municipal e textos teóricos,
além de oficinas que possibilitassem aos agentes a vivência necessária para as tarefas
práticas às quais se propunham, como coordenar reuniões, relatar eventos e debater com
pessoas de visões e comportamentos distintos.”(2008, p. 67-68)

 
 
A formação política do cidadão para compreender mais adequadamente a destinação a ser dada a

arrecadação de impostos, tributos e contribuições, compreender o repasse de verbas federais e estaduais para
os municípios, os limites legislativos impostos ao poder público entre outros aspectos técnicos da tributação
é, sem dúvida, complexa. E não será assumida por todos da mesma maneira, porque alguns cidadãos não
dispõem sequer de conhecimento básico que lhes permita, por exemplo, realizar contas ou ler e interpretar
textos.

As misérias da educação pública no Brasil são por demais conhecidas para permitir supor de
forma idealizada e poética que a população das cidades e bairros mais pobres em grande escala tenha
condições de participar em igualdade de condições com os entes políticos, em especial funcionários
públicos de formação técnica, do debate sobre as prioridades e possibilidades da peça orçamentária. E ainda
mais que tenha condição de acompanhar a execução do orçamento, fiscalizando de forma eficiente o seu
cumprimento.

A complexidade técnica do processo de construção e fiscalização coletiva do orçamento
municipal aponta para duas necessidades: a sociedade se organizar para poder compreender melhor e, para
se valer dos mecanismos colocados à sua disposição para tanto; e, a participação das instituições formais
que podem contribuir para esse trabalho.

O Ministério Público é uma das instituições que pode contribuir com a população organizada no
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acompanhamento da elaboração, execução e fiscalização do orçamento público.
No Brasil por força do disposto na Constituição Federal, tanto o ministério público como as

defensorias públicas têm condições técnico-jurídicas de acompanhar a discussão em torno da construção dos
orçamentos públicos, corrigindo distorções e apontando alternativas.

Determina o artigo 127 da Constituição Federal que
 
O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais
e individuais indisponíveis.
 

De igual maneira, estabelece a Constituição Federal no artigo 129, inciso II
 
São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
II – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia;
(...)

 
E o artigo 197 por sua vez, determina:

 
São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor,
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução
ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de
direito privado.
 

Portanto, é possível concluir que o Ministério Público tem poderes constitucionais para atuar de
modo a garantir que os poderes públicos efetivem direitos fundamentais, sobretudo o direito à saúde
definido pela própria Constituição como de relevância pública.

Nessa condição o Ministério Público de cada estado da federação pode prestar uma importante
contribuição no trabalho acompanhamento da elaboração da peça orçamentária, como também na
fiscalização do cumprimento desse mesmo orçamento.

Essa assessoria qualificada associada a participação direta da sociedade civil organizada,
certamente poderá contribuir para que os orçamentos públicos contemplem de forma mais direta a
concretização dos direitos sociais constitucionalmente previstos, em especial na área da saúde pública.

O objetivo é que o Ministério Público integre o esforço social de fiscalização do orçamento, na
fase de elaboração e na fase de execução.

Jayme Weingartner Neto e Vinicius Diniz Vizzotto afirmam
(...) o Ministério Público tem importante atuação no campo atinente ao Orçamento Público,
uma vez que ele atua tanto na (i) na questão da captação de receita (fiscalização da
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sonegação, firmatura de termos de compromisso de ajustamento de conduta para
regularizar situações potencialmente ilícitas, bem como na (ii) indução da “boa” despesa,
seja em âmbito institucional interno ou junto a outros órgãos públicos, tanto na esfera do
Executivo (indução de políticas públicas), do Legislativo (indução de processos
legiferantes tendentes à promulgação de leis com temática específica) ou do Judiciário
(utilização dos meios e instrumentos judiciais para concretizar disposições constitucionais
e legais)
Nesse panorama, a Gestão Estratégica do Ministério Público tem ligação intrínseca com o
Orçamento Público, visando ao atendimento dos vetores da eficiência e da produtividade,
atendendo às demandas tanto dos membros e servidores como dos demais órgãos públicos
e da sociedade civil organizada. O planejamento financeiro e tático de uma entidade, ou
seja, estabelecer como, onde, em que momento e em quais áreas utilizar seus recursos,
determinará a capacidade do órgão em ser eficiente, eficaz e efetivo. (2008 – p. 293)

 
Jayme Benvenuto Lima Júnior sugere a criação de uma Ação de Cumprimento de Compromisso

Social. Seria um remédio destinado a garantir a execução pelos poderes públicos de compromissos sociais
assumidos em programas ou diretrizes de governo ou de estado.

A Ação de Cumprimento de Compromisso Social responsabilizaria civil e criminalmente o
administrador público que viesse a descumprir, ou cumprisse apenas em parte, injustificadamente, as
propostas assumidas em planos e diretrizes de governo;

O plano de governo passaria a ter caráter de obrigação a ser cumprida, ressalvadas apenas as
hipóteses em que um grave motivo pudesse justificar o descumprimento da obrigação.

O modelo é interessante e poderia ser igualmente aplicado à peça orçamentária que quando não
cumprida integralmente, poderia ensejar responsabilidade direta dos administradores públicos.

Há, no entanto, críticas a enfrentar!
Uma sociedade que só resolve conflitos no Judiciário tem ainda uma forte carga de imaturidade

política e social.
Por isso é que a atuação do Ministério Público no sentido de contribuir com a sociedade

politicamente organizada para a escolha, implementação e fiscalização de políticas públicas na área de
saúde, que comporão as peças orçamentárias elaboradas pelos diferentes níveis políticos, federal, estadual e
municipal, é um caminho que parece mais maduro para a democracia deliberativa.

O espaço da construção do orçamento no Brasil é um espaço aberto e democrático que tem sido
tratado com menor importância e, precisa ser inserido no debate político do Brasil contemporâneo.

A participação popular aliada com a presença do Ministério Público na construção do orçamento
pode contribuir para aumentar a transparência e a eficiência do poder público na administração dos recursos
para a saúde.

 
5. CONCLUSÃO

 
O princípio da dignidade da pessoa humana declarado na Declaração Universal dos Direitos do
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Homem e positivado na Constituição Federal como fundamento da República Federativa brasileira, tem sido
viabilizado pelo judiciário brasileiro em um grande número de casos concretos.

No acesso a serviços de saúde, a tratamentos diferenciados, a medicamentos, internações em
unidades de terapia intensiva, o princípio da dignidade da pessoa humana aliado aos dispositivos
constitucionais específicos para a saúde, tem sustentado as decisões que obrigam o poder público executivo
ao imediato atendimento do cidadão.

As decisões judiciais individualizadas não levam em conta, no entanto, a disponibilidade dos
valores orçamentários. Com isso permite que valores destinados para outras finalidades, como as campanhas
de vacinação pública, ou a construção de postos de saúde ou a contratação de pessoal, sejam desviados para
atender as determinações judiciais, criando uma situação difícil de administrar.

As decisões judiciais não levam em conta os recursos que serão utilizados para atendimento do
caso individual, olvidando que os recursos públicos são finitos e devem ter por prioridade o atendimento
coletivo.

As soluções individualizadas não contribuem para a melhoria da prestação dos serviços de saúde.
Da mesma forma, não contribuem para a solidificação da democracia porque não discutem as prioridades a
serem implementadas por meio de políticas públicas.

As soluções individualizadas podem até salvar vidas, mas não se constroem possibilidades de
acesso a outras pessoas, muitas vezes portadoras dos mesmos problemas ou até piores, mas que por falta de
informação e de acesso à justiça, não conseguiram buscar a efetividade do tratamento ou medicamento de
que necessitam.

É preciso trabalhar para a construção de soluções coletivas e o país possui mecanismos
constitucionais ainda pouco explorados que precisam ser debatidos: a elaboração dos orçamentos com
prévia discussão da população e assessoria técnica do Ministério Público, estadual e federal, instituição que
tem como uma de suas funções a defesa dos interesses sociais.

Peça complexa e técnica os orçamentos públicos não tem sido adequadamente discutidos quando
se trata de acesso a saúde ou a educação. Mas são os orçamentos que podem apontar o montante de recursos
existentes, de que forma vêm sendo tratados, se os recursos estão sendo utilizados de maneira devida ou se
poderiam ser realocados para áreas socialmente prioritárias como saúde e educação,

A primeira política pública a ser implementada em defesa da saúde é, portanto, a da viabilização
da participação popular na discussão dos orçamentos públicos. Para isso, o que este trabalho propõe é o
trabalho articulado entre grupos sociais organizados e o Ministério Público, viabilizando o debate sobre a
construção, implantação e fiscalização dos recursos orçamentários.

Essa solução coletiva vem ao encontro da necessidade que a sociedade brasileira contemporânea
tem de desmistificar as soluções individuais que, na verdade, são apenas expressão da cidadania burguesa e
não da cidadania efetivamente inclusiva.

Soluções individuais obtidas por meio de sentenças judiciais não tornam a democracia brasileira
mais efetiva e a cidadania mais respeitada. Ao contrário, reforçam a concepção liberal de cidadania que
prevê direitos apenas para os que podem obtê-los, negando aos demais o acesso aos recursos públicos
essenciais para a construção da dignidade humana.

Essa perversa equação de atendimento individual amparado por sentença judicial versus o direito
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de todos a terem acesso à saúde pública de qualidade é, um dos grandes problemas sociais que o país tem
em sua agenda, embora parte da população e do próprio judiciário interprete o ativismo judicial na área da
saúde como uma conquista, como efetividade de direitos sociais e não como um fenômeno capaz de
demonstrar as imperfeições orçamentárias na saúde pública.

A amplitude do problema da saúde pública clama por soluções coletivas e estas só serão efetivas
com a participação qualificada da população e das instituições democráticas do país.
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A TENDÊNCIA MODERNA DE ABERTURA DEMOCRÁTICA DA JURISDIÇÃO
CONSTITUCIONAL BRASILEIRA

THE TENDENCY OF DEMOCRATIC OPENNESS IN THE BRAZILIAN CONSTITUTIONAL
JURISDICTION

Rodrigo Barbosa Teles de Carvalho

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo principal diagnosticar uma tendência moderna de abertura democrática da
Jurisdição Constitucional brasileira, ao mesmo tempo em que abordaremos sua legitimidade diante do
paradoxo histórico entre o Constitucionalismo Moderno, como técnica de limitação do poder, e a teoria
democrática. Abordaremos também algumas teorias que dão destaque para a relação entre normatividade
constitucional e sua efetividade social, objetivando relacionar aquele paradoxo com estas teorias para, ao
final, concluir se há finalidade legítima em tal abertura política da Jurisdição Constitucional brasileira.
PALAVRAS-CHAVES: JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL – DEMOCRACIA – CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE – LIMITAÇÃO DO PODER

ABSTRACT
This work has as main objective diagnosing a modern tendency of democratic openness in the Brazilian
constitutional jurisdiction at the same time approaching its legitimacy before the historical paradox between
modern constitutionalism as a limiting power resource and the democratic theory. We shall also review
some theories which bring evidence to the relation binding constitutional norms and its social effectiveness
in light of making the gap that unite that paradox with these theories in order to at last conclude if there is a
worthy finality in such political openness of our good Brazilian constitutional jurisdiction.
KEYWORDS: CONSTITUTIONAL JURISDICTION – DEMOCRACY – CONSTITUTIONAL
CONTROL – POWER LIMITATION

INTRODUÇÃO

 

O presente artigo pretende analisar, de modo parcial, a tensão histórica entre o Constitucionalismo Moderno
e a Democracia. Com enfoque para esta análise na Jurisdição Constitucional brasileira e suas evidentes
mudanças nas últimas décadas.

A Jurisdição Constitucional, para além de um mero ato de interpretação de normas jurídicas, exerce
relevante papel político na difícil convivência cultural das sociedades modernas.

Diante de sua pluralidade e percepções, a Soberania Popular, construída formalmente através da democracia
representativa, impõe às modernas Cortes Constitucionais um papel de mediador dos conflitos sociais ao
mesmo tempo em que deve ser um garantidor da efetividade dos conteúdos mínimos de convivência,
consagrados no direito político que corresponde à Constituição de um Estado.

Neste embate entre a autonomia coletiva, que é dinâmica por excelência, e a interpretação das normas
jurídicas insculpidas no texto constitucional, há uma relação que transborda na Ciência Política e na
concepção de Estado Democrático de Direito.
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Como plano de trabalho, analisaremos sucintamente a história do controle de constitucionalidade das
normas e sua repercussão no Brasil. Após, tentaremos contextualizar historicamente a atuação política do
Supremo Tribunal Federal (STF) para debater sobre o conflito entre realidade social e normatividade de
nossa Carta Política.   

 

1. O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS

 

A história do controle de constitucionalidade das normas tem início na doutrina norte-americana do
"judicial review of legislation", no já consagrado caso Marbury v. Madison, em 1803. Antes deste
precedente o que vigia como regra jurídica era que norma posterior revogava a anterior, seja qual fosse sua
natureza. As normas constitucionais eram mais declarações políticas abstratas, das quais se extraia pouca ou
nenhuma normatividade.

A concepção de supremacia da Constituição original, fruto do Poder Constituinte, em detrimento de toda
legislação ordinária e também em relação às futuras reformas do texto constitucional, começa a ser gestada
nos debates pós-revolucionários do final do século XVIII[1]. 

Após as Revoluções Liberais - americana e francesa - superava-se o Ancien Régime do Absolutismo
Monárquico, acarretando o início do constitucionalismo moderno como modelo de limitação do Poder,
através, principalmente, do princípio da Separação de Poderes. Apesar deste início, vigorou
hegemonicamente na Europa até a Segunda Guerra Mundial um modelo de supremacia do parlamento, em
especial na Inglaterra e na França (países estes que, até hoje, resistem em aderir ao modelo de controle de
constitucionalidade posterior das normas), aplicando-se a idéia Liberal de limitação do poder por uma
Constituição, mas sem o mecanismo de controle de constitucionalidade desenvolvido nos Estados Unidos
da América em 1803.

Com efeito, o controle de constitucionalidade, assim como o próprio constitucionalismo, corresponde a uma
técnica de limitação do Poder, mas que viria a se consolidar somente no século XX após a Segunda Guerra
Mundial. Analisando esta expansão da Jurisdição Constitucional, Luis Roberto Barroso[2]:

Antes de 1945, vigorava na maior parte da Europa um modelo de supremacia do Poder Legislativo, na linha
da doutrina inglesa de soberania do Parlamento e da concepção francesa da lei como expressão da vontade
geral. A partir do final da década de 40, todavia, a onda constitucional trouxe não apenas novas
constituições, mas também um novo modelo, inspirado pela experiência americana: o da supremacia da
Constituição. A fórmula envolvia a constitucionalização dos direitos fundamentais, que ficavam imunizados
em relação ao processo político majoritário: sua proteção passava a caber ao Judiciário. Inúmeros países
europeus vieram a adotar um modelo próprio de controle de constitucionalidade, associado à criação de
tribunais constitucionais.

 Deste modo, mesmo com o precedente do início do século XIX nos EUA, a idéia de supremacia normativa
da Constituição somente iria se consolidar no restante do mundo no século XX, em especial após a Segunda
Guerra Mundial.

Ao contrário do modelo de controle de constitucionalidade norte-americano, de caráter predominantemente
difuso, na Europa do pós-guerra surge o modelo de Controle Concentrado de Constitucionalidade das
normas, com a doutrina de Hans Kelsen, aplicada na Constituição Austríaca de 1920.  Este arquétipo de
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controle abstrato de normas também já nasce positivado nesta constituição, distinto do modelo americano,
que surgiu a partir de construção jurisprudencial de sua Corte Suprema.

No modelo de controle concentrado concebido inicialmente não era dado aos juízes de primeiro grau o
poder de decidir sobre a constitucionalidade das leis, nem ao menos o direito de provocar o respectivo
Tribunal Constitucional para que este decidisse com caráter vinculante. Tal impedimento obrigava os juízes
de primeiro grau a aplicar as leis cegamente, mesmo diante de duvidosa constitucionalidade de determinada
lei em um caso concreto. Este problema foi mitigado com uma reforma constitucional na Lei Maior da
Áustria em 1929, na qual foram incluídos novos legitimados para provocar o Tribunal Constitucional,
dentre eles os Tribunais de segunda instância daquele país. Solução melhor foi dada na Itália e na
Alemanha, nos quais os juízes de primeiro grau tinham o poder-dever de provocar a Corte Constitucional
quando se deparavam com lei que consideravam incompatíveis com a Constituição.

Este modelo de controle concentrado foi seguido por vários países no mundo, principalmente nos de
tradição jurídica romano-germânica. Analisaremos agora o modelo adotado no Brasil.

 

1.1 O Controle de Constitucionalidade no Brasil

 

A partir de nossa primeira Constituição Republicana, de 1891, é adotado no Brasil um modelo de controle
difuso de constitucionalidade das normas com clara inspiração norte-americana. Sem, contudo, criar
mecanismos de controle abstrato e nem instrumentos para que as decisões difusas encontrassem decisão
final que vinculasse a todos.

O modelo americano de controle difuso fazia sentido diante da tradição do common Law inglês e do
instrumento processual do stare decicis que possibilitava à Suprema Corte decidir com efeito erga omnes
através de suas decisões finais nas querelas constitucionais. No Brasil, o modelo de controle difuso foi
adotado em um sistema jurídico de tradição romano-germânica, fato que acarretou em uma grave
insegurança jurídica diante da diversidade de decisões dos juízes de primeiro grau. Mesmo que estas
decisões fossem passíveis de encontrar uma última instância, elas somente repercutiriam para as partes em
um dado processo, sem que tivessem força vinculante para o restante das instituições.

Isto provocou grave insegurança jurídica[3] durante um grande período, que iria começar a mudar somente
com a emenda constitucional nº 16 à Carta de 1946, na qual foi incluída a chamada Representação
Interventiva e o controle abstrato de normas estaduais e federais. Entretanto, esta ação estabelecia o
Procurador Geral da República como único legitimado para propô-la, fato que limitou bastante seu alcance
como instrumento de proteção da Constituição Federal. A Constituição de 1967/69 manteve a hegemonia do
modelo de controle difuso e o conteúdo da Emenda nº 16, que instituíra o controle abstrato de normas, mas
ainda com a referida limitação em relação aos legitimados que continuava com um único representante.

 Com o advento da Constituição de 1988, dá-se um grande passo no sentido de democratizar o acesso ao
controle concentrado ao ampliar de modo marcante os legitimados para suscitar o controle concentrado de
normas. Segundo o texto constitucional, são agora nove os legitimados. O art. 103, CF/88, legitima a
impetrar ADI e ADC: o Presidente da República; a Mesa do Senado Federal; a Mesa da Câmara dos
Deputados; a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; o Governador
de Estado ou do Distrito Federal; o Procurador Geral da República; o Conselho Federal da OAB; partido
político com representação no Congresso Nacional; confederação sindical ou entidade de classe de âmbito
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nacional.

Com esta expansão dos legitimados consolida-se um modelo híbrido de controle, permitindo que
praticamente todas as controvérsias constitucionais relevantes sejam submetidas ao controle abstrato de
normas. Modelo híbrido que já sofre atualmente significativas mudanças diante de novos entendimentos
jurisprudenciais de nossa Corte sobre o controle difuso, cada vez mais se aproximando do modelo de
controle concentrado[4].

Com o advento das leis 9.862/99 e 9.882/99 foram incorporados no direito processual constitucional
brasileiro instrumentos de participação de terceiros no processo objetivo do controle abstrato de normas, a
saber: o amicus curiae e a possibilidade de realização de Audiências Públicas para se debater, no âmbito da
Corte, as controvérsias constitucionais com a participação de parcelas da sociedade civil.

Para além de analisar a história do controle de constitucionalidade brasileira, nosso objetivo vai no sentido
de diagnosticar uma tendência de democratização no controle de constitucionalidade das normas.
Tentaremos responder, ainda que de modo parcial, se essa tendência se faz necessária diante das teorias que
consideram que o próprio controle de constitucionalidade é um mecanismo de limitação do poder, mesmo
que este poder seja manifestado pela maioria da população através de mecanismos de aferição da chamada
vontade geral ou autonomia coletiva externada em nosso modelo de democracia representativa.

Tendo em vista que a Jurisdição Constitucional deve primar em proteger um conteúdo mínimo de regras de
convivência, dentre elas os Direitos Fundamentais, nas quais se encontram as regras democráticas básicas.
Diante da premissa de que é papel da Jurisdição Constitucional proteger, inclusive, as minorias e o
pluralismo de eventuais agressões perpetradas por eventuais maiorias políticas, nos indagamos se existe
objetivo legítimo em ser alcançado através dessa tendência de "abrir" a Jurisdição Constitucional para a
participação da sociedade de modo que possa mitigar este nobre papel de "árbitro" do jogo democrático.

Colocando o problema, qual seja, o conflito entre Constitucionalismo e Democracia, sobre outro ponto de
vista, Gilberto Bercovici[5]:

Segundo Kriele, a maior parte da doutrina constitucional nega a soberania popular, reduzindo-a a mero
princípio constitucional. Ao proclamarem a soberania popular, as constituições tentam dar um caráter
jurídico à soberania, no sentido de que a soberania deve ser exercida constitucionalmente. No entanto, como
destaca Aragón Reyes, isto não significa que a constituição seja a fonte da soberania. Afirmar a soberania da
constituição é falsear a titularidade democrática da soberania, substituindo a soberania do povo pela
soberania do direito. O princípio da soberania popular significa que a constituição é fruto da soberania
popular, e não o contrário. Negar a soberania popular é separar a constituição da soberania, pretendendo um
sistema jurídico auto-regulado e partindo da visão do direito limitado a mero exercício interpretativo.

Com efeito, existe um choque entre Democracia e Constitucionalismo que se torna explícito no exercício da
Jurisdição Constitucional. Para que possamos analisar esta questão no caso brasileiro, é necessário
contextualizar historicamente o momento político pelo qual atravessa nossa Suprema Corte.

 

 

 

2. CONTEXTO DE ASSENÇÃO POLÍTICA DO STF
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Após 21 anos da promulgação de nossa última Constituição, que nasceu após décadas de ausência de
democracia, observa-se um amadurecimento das instituições democráticas no país. Neste curto período, já
ocorreram situações nas quais estas instituições foram testadas e medidas, de modo que se vislumbra um
futuro de regularidade institucional nunca antes vivido em nossa história, marcada por rupturas do
ordenamento após instabilidades políticas. Não obstante, estas mesmas instituições passam por uma crise de
legitimidade[6] diante do desgaste de modelos como o da democracia representativa.

Neste contexto, cada vez mais toma relevo o papel do Supremo Tribunal Federal (STF) na história recente
do país, contribuindo para a preservação da estabilidade destas instituições democráticas. Como guardião de
nossa Constituição, o STF tem passado por mudanças significativas em sua estrutura, assumindo cada vez
mais um papel político de centralidade em nossa sistemática de Separação de Poderes (funções) do Estado.
As reformas pelas quais tem passado o Supremo sinalizam para uma direção de recusa ao papel de simples
instância (a última) do Poder Judiciário, passando a ser o verdadeiro guardião da Constituição através da
mediação das relações entre os poderes e a preservação dos direitos e garantias fundamentais.
Aproximando-se, por que não, de um modelo de Corte Constitucional.

Ao mesmo tempo em que isto se evidencia, ocorre um redirecionamento do debate político para questões ou
controvérsias constitucionais. Nos últimos anos, após certa estabilidade nas relações políticas tradicionais
(política partidária), decorrente, em certa medida, fruto de uma estabilidade econômica, as questões de
maior repercussão no meio social têm sido deflagradas ou encerradas no Supremo Tribunal Federal. Como
exemplos, podemos citar: contribuição previdenciária dos aposentados; constitucionalidade das pesquisas
com células-tronco embrionárias; fidelidade partidária; cláusula de barreira dos partidos políticos; controle
das medidas provisórias; novo entendimento sobre o Mandado de Injunção; (in)constitucionalidade da Lei
de Crimes Hediondos; uso de algemas pela polícia; status jurídico dos Tratados de Direitos Humanos
Internacionais; constitucionalidade da demarcação de terras indígenas; extradição de Cesare Battisti, caso do
menino Sean Goldman,  etc.

São casos em que está em debate a aplicação e o choque de direitos fundamentais, o exercício do poder
político, a relação e o equilíbrio entre poderes do Estado. Diante desta gama de situações, é imperioso
perceber uma maior participação deste Tribunal no cotidiano da vida política em nosso país. A todo
momento, o noticiário político passa necessariamente pelo Judiciário, mais especificamente pelos debates e
decisões ocorridas em seu órgão de cúpula. 

Ao mesmo tempo em que se atribui este giro do debate político ao fato das instituições políticas tradicionais
(Executivo e Legislativo) passarem por um período de certa estabilidade ou, ao menos, tendo seus conflitos
resolvidos dentro de uma regularidade institucional, ocorrem também críticas e questionamentos a respeito
da legitimidade do STF em decidir as questões primordiais e de modo definitivo da convivência em
sociedade.

A respeito deste grande poder do Judiciário, criticando a sua visão conservadora e analisando o papel do
STF, Francisco Gérson Marques de Lima considera:

Emerge, neste contexto, o Judiciário, com o clássico discurso de que conferirá eficácia à norma,
imprimindo-lhe o verdadeiro conteúdo, garantindo a ordem jurídica, os interesses gerais da nação. Sua
leitura da lei, porém, será técnica, supostamente imparcial, pois os juízes foram talhados e formados, nos
bancos das Faculdades, a terem este perfil. Sua hermenêutica será concretizadora e vinculativa aos atores
sociais. Sua decisão será definitiva e, a princípio, sem controle social. Logo, quem dominar o Judiciário, terá
o Direito concreto sob suas mãos. Enfim, o Judiciário é um ótimo instrumento de poder, de dominação.[7]
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(grifo nosso)

A observação de que um Poder da República, dentro do Estado Democrático de Direito, não possui controle
social, nos leva a questionar a legitimidade da estrutura normativa que fundamenta o exercício deste próprio
poder.

Quando uma norma encontra-se em vias de ter apreciada sua (in)constitucionalidade pelo STF, esta mesma
norma já fora considerada legitimamente constitucional por outros dois Poderes de nossa República. Haja
vista que o Legislativo já realizou seu controle preventivo em suas câmaras temáticas e o Executivo também
já apreciou a constitucionalidade ao sancionar a norma. Estes Poderes, que têm como característica
semelhante o fato de serem regularmente avaliados pelo voto, são legitimados pela Constituição e pela
representatividade popular. Já o STF busca sua legitimidade de maneira diversa: (1) através de sua
composição ser regulada pela Constituição, portanto obtém legitimidade diretamente desta, com a
participação dos outros poderes neste processo; e (2) através da obrigação de fundamentação de suas
decisões para que haja controle público sobre o Judiciário.

Entretanto, deve-se distinguir legitimidade da jurisdição constitucional e legitimidade no exercício dessa
jurisdição. A primeira é praticamente pacífica na doutrina, já a segunda, nem tanto[8].

A evolução jurisprudencial no STF tem demonstrado que o Tribunal, ao decidir seus casos, tem formulado
sentenças que vão muito além de se declarar a simples anulabilidade por inconstitucionalidade de uma
norma, como acreditava Kelsen ao formular sua teoria[9]. Através de técnicas de decisão judicial, o
Tribunal tem demonstrado a capacidade criativa de normas genéricas, por conta da característica especial do
controle abstrato de normas[10].

Diante de tudo isso, é necessário investigar novos mecanismos que dêem legitimidade à atuação do
Supremo Tribunal Federal em seu papel de guardião da Constituição. Instrumentos que garantam o direito
da sociedade, que terá seus destinos decididos pela Corte, de participar de maneira mais eficaz e direta no
controle concentrado de constitucionalidade das normas.

Como já foi abordado no início deste artigo, a história constitucional brasileira tem mostrado uma tendência
de se ampliar o acesso ao controle concentrado de normas, na medida em que, antes da Constituição de
1988, somente o Procurador Geral da República era legitimado a ingressar com Ação Direita de
Inconstitucionalidade. A Carta atual avança no sentido de democratizar o acesso ao Tribunal no controle
concentrado ao ampliar o rol de legitimados para propor a ação, sendo, desde então, nove legitimados[11].

Esta tendência que visa a democratizar o acesso ao controle concentrado tem se revelado um valioso
instrumento de defesa da própria Constituição, na medida em que, quanto mais participantes da sociedade
puderem questionar a compatibilidade das normas com a Constituição, maior será a proteção ao seu
conteúdo. Este caminho é irreversível, entretanto, deve-se avançar em garantir o direito de participação da
sociedade nos procedimentos formais do processo, pois a característica especial da Constituição, de ser o
reservatório dos valores mais caros do país, deve atrair uma maior atenção e participação de todos os
atingidos pelo órgão incumbido de interpretá-los. Ademais, "com o desenvolvimento do controle de
constitucionalidade, o Poder Judiciário vai imbuir-se do papel - mesmo que potencial - de convalidador (ou
não) da vontade geral expressa na lei"[12].

Fenômenos como o da "judicialização da Política" e da "politização da Justiça" exigem um novo
enquadramento teórico e prático que legitime o exercício da Jurisdição e da Política. Assim, este papel que
cumpre o Tribunal, de fiel da balança, provoca uma interferência nos Poderes Legislativo e Executivo com
cada vez mais acento político. Neste sentido, Rubens Beçak:
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Episódios como as relativamente recentes decisões de nosso STF, no sentido da interpretação da
denominada "Cláusula de barreira" ou mesmo fidelidade partidária, exigem reflexão se não estaríamos às
portas de um deslocar da atividade política para órgãos não escolhidos pelo critério democrático tradicional.

Não estamos a dizer, por claro, que falte legitimidade à nosso Judiciário. È meramente um refletir sobre o
real valor da democracia enquanto fator necessário ao desenvolvimento da atividade política. [13]

A constatação desta ampliação dos poderes políticos do Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal
Federal, e de que, de certa maneira, ocorre uma acomodação[14] dos outros poderes diante deste quadro, é
que torna primordial analisar-se a participação da sociedade no processo constitucional. Em especial,
naqueles casos de maior repercussão no cotidiano da sociedade.

A jurisdição constitucional possui grande relevância na contemporaneidade. É nela "onde se afiança
juridicamente a força legitimadora das instituições", tornando-se uma "premissa da democracia: a
democracia jurídica, a democracia com legitimidade"[15].

Entretanto, estas nobres missões devem ser observadas na prática institucional da Corte. A atuação do
Supremo Tribunal Federal tem sido objeto de severas críticas em nossa doutrina. Da mesma maneira, as
mudanças pelas quais passa o STF em sede de controle de constitucionalidade também não escapam a
análise de Paulo Bonavides:

Efetivamente, esvaziar também e desfazer no País a instância inferior de controle difuso de
constitucionalidade em proveito da instância superior de controle concentrado, é, agora, outra forma lesiva e
sub-reptícia de convelir o teor democrático que possam ter as estruturas internas do Poder Judiciário. E, do
mesmo passo, diminuir e apoucar seu pluralismo, sua diversificação, seus distintos graus decisórios, seus
patamares hierárquicos de legitimação; enfim, é concentrar nas esferas centrais do Judiciário capacidade
resolutiva dos conflitos constitucionais, com abalo à segurança, às expectativas e à confiança dos
jurisdicionados, cuja causa constitucional poderá padecer graves danos oriundos das pressões fáceis que a
onipotência executiva habitualmente intenta levar a cabo, de forma indireta, sobre o corpo diminuto dos
juízes membros da Suprema Corte. [16]

Diante destas observações, é fundamental inserir toda a sociedade no debate formal do processo
constitucional, em sede de controle concentrado, e não somente aqueles legitimados do artigo 103 da
Constituição Federal de 1988.

A crise de legitimidade por que passam as instituições impõe uma nova visão sobre o exercício do poder,
analisado aqui, em especial, no controle concentrado feito pelo STF, de modo que se deve dar mais destaque
à sociedade no ato de interpretar a Constituição, pois é ela quem vai sofrer as conseqüências do exercício
deste poder. Assim, ele será melhor praticado se for exercido da maneira mais plural e democrática possível.

Com isso, os mecanismos e instrumentos de participação da sociedade no ato de interpretar a Constituição
tornam-se extremamente importantes. Em peculiar, diante do contexto descrito acima, no momento do
controle concentrado de normas, torna-se especialmente sensível ao exercício da cidadania garantir esta
participação.

Estes instrumentos podem intermediar as concepções políticas, morais, econômicas, sociais e culturais da
sociedade com as posições tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em questões de grave choque de direitos
fundamentais. Casos em que diante da abstratividade de algumas normas constitucionais, em especial
aquelas que tratam de Direitos Fundamentais, a Corte encontra grande margem de liberdade hermenêutica,
acentuando ainda mais as críticas no que tange a legitimidade política da Suprema Corte brasileira. 
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Com efeito, consideramos prudente analisar algumas concepções teóricas de constituição que se propõem a
estudar a difícil relação entre normatividade constitucional e sua eficácia social.

3. EFICÁCIA E EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS

Em 1862, Fedinand Lassalle proferiu em Berlim uma conferência a respeito da essência da Constituição,
sob o título "O Que É Uma Constituição?". Nesta obra, o economista defendeu que a Constituição
representaria a soma do que chamou de "fatores reais de poder", neste sentido, questões constitucionais não
seriam questões jurídicas, mas sim questões políticas. Estes fatores reais de poder seriam simplesmente as
relações de poder dominantes de um país, com suas respectivas constituições, limitando-se a expressar tais
forças sociais. Nas palavras do próprio Lassalle:

Os problemas constitucionais não são problemas de direito, mas do poder; a verdadeira Constituição de um
país somente tem por base os fatores reais e efetivos do poder que naquele país regem, e as constituições
escritas não têm valor nem são duráveis a não ser que exprimam fielmente os fatores do poder que imperam
na realidade social. [17]

Diante desta visão, Lassalle empresta uma concepção sociológica à Constituição. Argumenta que a
Constituição escrita representaria tão somente uma "folha de papel" diante das forças sociais e, em um
eventual embate entre elas, isto é, entre a Constituição formal ("folha de papel") e a Constituição real
("fatores reais de poder") aquela sempre perecerá diante desta.  Assim, a condição de eficácia das normas
jurídicas constitucionais necessitaria de uma correspondência entre a realidade e o texto normativo. Para
esta concepção de Direito Constitucional, está caracterizada uma situação de permanente conflito: a
Constituição jurídica sucumbe diariamente em face da Constituição real. Esta idéia determinante de
supremacia da realidade constitucional significa, na prática, uma negação da Constituição jurídica[18].

A atualidade do pensamento de Lassalle é recorrentemente analisada e reconhecida pelo constitucionalismo
moderno, sem que sua obra, mesmo criticada por muitos, possa ser ignorada[19]. Comentando esta teoria,
Konrad Hesse assim o avalia inicialmente:

A concepção sustentada inicialmente por Lassalle parece ainda mais fascinante se se considera a sua
aparente simplicidade e evidência, a sua base calcada na realidade - o que torna imperioso o abandono de
qualquer ilusão - bem como a sua aparente confirmação pela experiência histórica. É que a história
constitucional parece, efetivamente, ensinar que, tanto na práxis política cotidiana quanto nas questões
fundamentais do Estado, o poder da força afigura-se sempre superior à força das normas jurídicas, que a
normatividade submete-se à realidade fática[20].

Não obstante esta repercussão na doutrina constitucional, essa concepção sociológica de Constituição não é
reconhecida como a teoria mais aceita sobre o fenômeno Constitucional moderno. A doutrina atual tende a
ver a Constituição em sua totalidade, em uma concepção mais próxima de uma cultural, onde se critica a
unilateralidade das concepções[21] de Lassalle, Kelsen (concepção lógico-jurídica) e Schmitt (concepção
política)[22].

Grande parte da superação desta concepção de Constituição feita por Lassalle deve-se à obra publicada em
1959 por Konrad Hesse, sob o título "A Força Normativa da Constituição". Nesta, o eminente
constitucionalista constrói uma concepção de Constituição jurídica, divergindo da premissa básica de
Lassalle a respeito da fragilidade do texto normativo diante das forças sociais hegemônicas. Mesmo
considerando importantes as revelações de Lassalle, Hesse, ao estudar: (1) o condicionamento recíproco
existente entre Constituição Jurídica e a realidade político-social; (2) os limites e possibilidades da atuação
da Constituição jurídica; e (3) os pressupostos de eficácia da Constituição; obtém conclusões distintas (mas
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não completamente antagônicas) daquele autor.

Konrad Hesse argumenta que a relação entre realidade e ordenação jurídica deve ser considerada em seu
inseparável contexto e no seu condicionamento recíproco.  Através de uma visão dialética desta relação, e
não unilateral e determinista como a de Lassalle, Hesse critica o pensamento constitucional predominante
até então que via um isolamento completo entre norma e realidade, tanto do positivismo jurídico de Paul
Laband e Georg Jellinek, quanto no "positivismo sociológico" de Carl Schmitt[23].  Nesta direção, a
normatividade não só reflete o pensamento e as relações de poder em uma sociedade, mas também tem o
poder de conformar a realidade, existindo uma relação necessariamente dialética e complementar entre as
duas forças, quais sejam: as forças sociais/ políticas e a força jurídica da Constituição. Este trecho resume a
idéia:

A pretensão de eficácia de uma norma constitucional não se confunde com as condições de sua realização; a
pretensão de eficácia associa-se a essas condições como elemento autônomo. A Constituição não configura,
portanto, apenas expressão de um ser, mas também de um dever ser; ela significa mais do que o simples
reflexo das condições fáticas de sua vigência, particularmente as forças sociais e políticas. Graças à
pretensão de eficácia, a Constituição procura imprimir ordem e conformação à realidade política e social.
Determinada pela realidade social e, ao mesmo tempo, determinante em relação a ela, não se pode definir
como fundamental nem a pura normatividade, nem a simples eficácia das condições sócio-políticas e
econômicas. A força condicionante da realidade e a normatividade da Constituição podem ser diferençadas;
elas não podem, todavia, ser definitivamente separadas ou confundidas.[24]

O que interessa destas teorias para este estudo é vislumbrar uma importância para as forças sociais e
políticas, sem perder de vista, no entanto, que estas não são absolutas, e que a Constituição, como norma
jurídica que é, possui força em si capaz de se opor e até de se sobrepor àquelas forças da realidade. Sob este
fundamento, é importante perceber que há ou pode haver uma tensão constante entre a realidade das forças
políticas e sociais (os "fatores reais de poder" de Lassalle) e o poder normativo intrínseco da Constituição
Jurídica (a "Força Normativa da Constituição" de Hesse). Entretanto, para que uma Constituição busque
uma legitimidade calcada na realidade, pois ela decorre de uma situação histórica concreta e suas
condicionantes[25], a compatibilidade entre a Constituição real e a Constituição jurídica deve ser um dos
objetivos da hermenêutica Constitucional moderna. A eficácia das normas constitucionais ganha cores
quando encontra legitimidade no meio social, ao mesmo tempo em que a legitimidade dá força normativa à
Constituição jurídica, implicando, portanto, numa necessária via de mão dupla.

Como já foi demonstrado anteriormente, existe uma inevitável tensão entre a Constituição jurídica e a
Constituição real. Esta tensão encontra seu ápice quando ocorre uma ruptura completa com o ordenamento
jurídico vigente para que se instaure outro, isto ocorre através da manifestação do Poder Constituinte
Originário. De maneira que é de interesse da ordem constitucional estabelecida que a sociedade empreste a
legitimidade necessária à Constituição para que ela possa se enraizar como instrumento que "proteja o
Estado contra o arbítrio desmedido e disforme"[26]. Assim, é permitido à Constituição desenvolver de
forma plena a sua força normativa.

Diante destas premissas, a interpretação constitucional encontra relevo neste papel de efetivar a Constituição
como algo importante para a sociedade, devendo equacionar uma série de elementos que concretizem a
Constituição jurídica de maneira a torná-la eficaz e efetiva no meio social. Analisando a importância da
interpretação constitucional, Hesse dispõe:

A interpretação tem significado decisivo para a consolidação e preservação da força normativa da
Constituição. A interpretação constitucional está submetida ao princípio da ótima concretização da norma
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(Gebot optimaler Verwirklichung der Norm). Evidentemente, esse princípio não pode ser aplicado com base
nos meios fornecidos pela subsunção lógica e pela construção conceitual. Se o direito e, sobretudo, a
Constituição, têm a sua eficácia condicionada pelos fatos concretos da vida, não se afigura possível que a
interpretação faça deles tábua rasa. Ela há de contemplar essas condicionantes, correlacionando-as com as
proposições normativas da Constituição. A interpretação adequada é aquela que consegue concretizar, de
forma excelente, o sentido (Sinn) da proposição normativa dentro de condições reais dominantes numa
determinada situação.[27]

A questão que se coloca é: de que maneira, através da interpretação constitucional, podemos encontrar
meios (ou instrumentos) que viabilizem a eficácia e a efetividade da Constituição ao mesmo tempo em que
provoque uma "Vontade de Constituição"[28] na sociedade? Este questionamento, para ser devidamente
embasado teoricamente, necessita da análise de mais um pensamento constitucional moderno, o de Peter
Häberle.

Na obra "Hermenêutica Constitucional - A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: contribuição
para uma interpretação pluralista e 'procedimental' da Constituição", Häberle defende um modelo de teoria
de interpretação constitucional que leve em consideração os vários intérpretes da Constituição[29], sob o
argumento singelo de que "quem vive a norma acaba por interpretá-la ou pelo menos co-interpretá-la"[30].
Critica também a teoria da interpretação constitucional de até então, que esteve vinculada a um modelo de
"sociedade fechada", reduzindo seu âmbito de investigação aos juízes e aos procedimentos formais do
processo.

Buscando realizar uma conexão com as teorias que dão destaque para a "realidade constitucional" e sua
relação com a interpretação da norma jurídica da constituição, anteriormente abordadas neste artigo, Häberle
assevera que se quisermos encarar seriamente esta relação, deve-se pensar na exigência da incorporação das
ciências sociais e também das teorias jurídico-funcionais, bem como dos métodos de interpretação voltados
para o atendimento do interesse público e do bem-estar geral, dando destaque para os agentes
conformadores desta "realidade constitucional"[31].

Este constitucionalista defende ainda que a teoria da interpretação deve ser garantida sob a influência da
teoria democrática. Para Häberle é impensável uma interpretação constitucional sem o cidadão ativo e sem a
participação das "potências públicas". Devendo as teorias da Constituição e da hermenêutica propiciar aqui
uma mediação específica entre Estado e sociedade.  O cidadão e a sociedade não são meros objetos neste
processo, mas sim sujeitos ativos na força criativa da concretização das normas constitucionais[32].

Analisando as teorias de Lassalle e Häberle, percebemos uma inequívoca influência do pensamento daquele
na obra deste. Entretanto, Häberle avança para um modelo de convivência mais harmônica dos
antagonismos sociais, defendendo mecanismos de participação dos setores públicos divergentes em torno
das inevitáveis tensões dentro de uma sociedade pluralista. Assim comenta esta relação das duas teorias,
Inocêncio Mártires Coelho:

Nessa ordem de preocupações, é de se registrar que Fernando Lassale [sic], preso a um sociologismo
extremo e vivendo numa sociedade fechada e homogênea, não conseguiu vislumbrar saídas institucionais
para os choques entre a Constituição jurídica e a Constituição social, a ponto de afirmar que "onde a
constituição escrita não corresponder à constituição real, irrompe inevitavelmente um conflito que é
impossível evitar e no qual, mais dias menos dias, a constituição escrita, a folha de papel, sucumbirá
necessariamente, perante a constituição real, a das verdadeiras forças vitais do país".

Já o mesmo não ocorreu com Peter Häberle que, à luz da experiência acumulada desde Lassalle e
favorecido pelo ambiente saudável de uma sociedade aberta e pluralista, pôde imaginar procedimentos que
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se mostram aptos a resolver aqueles impasses exatamente porque implicam a assimilação das forças vitais
do país no processo de tradução/formulação da vontade constitucional.[33]

Deste modo, vislumbra-se uma especial importância para o direito de participação da sociedade na
concretização hermenêutica da Constituição. Como já fora assinalado, as tensões em uma sociedade
pluralista são comuns, e, de certa maneira, até desejáveis, num sentido de evolução do espaço público
democrático e participativo.  Especialmente naqueles casos mais graves que envolvem direitos ou garantias
fundamentais e garantias institucionais, devemos ter extremo esmero em buscar garantir uma participação
eficiente e legitimadora dos grupos sociais. Argumentando sobre estes casos de grande importância e a
participação da sociedade nestes julgamentos, Häberle:

[Leis] que despertam grande interesse na opinião pública. Essas leis provocam discussões permanentes e são
aprovadas com a participação e sob o controle rigoroso da opinião pública pluralista. Ao examinar essas
leis, a Corte Constitucional deveria levar em conta a peculiar legitimação democrática que as orna,
decorrente da participação de inúmeros segmentos no processo democrático de interpretação constitucional.

É que, no caso de uma profunda divisão da opinião pública, cabe ao Tribunal a tarefa de zelar para que se
não perca o mínimo indispensável da função integrativa da Constituição.

Ademais, a Corte Constitucional deve controlar a participação leal dos diferentes grupos na interpretação da
Constituição, de forma que, na sua decisão, se levem em conta, interpretativamente, os interesses daqueles
que não participam do processo (interesses não representados ou não representáveis)[34].

A participação, portanto, não deve estar presente somente na preocupação do intérprete em preservar o
interesse público e visualizar de maneira equitativa os interesses sociais em conflito. Deve-se garantir a
participação formal e material destes interesses no processo constitucional. Principalmente naqueles casos
em que se acentua o caráter político das decisões proferidas pela Suprema Corte. Igualmente, a expansão da
atividade da Corte Constitucional acarreta em uma diminuição do espaço de interpretação do legislador,
devendo-se, portanto, assegurar-se uma pretendida legitimação da jurisdição constitucional no contexto de
uma teoria democrática[35].

Considerando que o direito à participação política direta no Estado Democrático de Direito é um Direito
Fundamental de Quarta Geração[36], mais importante do que simplesmente declará-lo ou reconhecê-lo, é
encontrar mecanismos para efetivá-lo neste momento histórico, assim sustenta Paulo Bonavides, que fala
em "repolitização da legitimidade":

Dizer que a democracia é direito da quarta geração, qual o fiz em Foz de Iguaçu, na Conferência final da
XIV Conferência Nacional de advogados, em 1992, não basta.

 Faz mister ir além. Urge, assim, tornar explícitos os meios técnicos de realização e sustentação desse direito
principal nos países da periferia, onde as três gerações ou dimensões de direitos fundamentais não lograram
ainda concretizar-se na região da normatividade.

É essa, indubitavelmente, a grande tragédia jurídica dos povos do Terceiro Mundo. Têm a teoria mas não
têm a práxis.  E a práxis para vingar diante da ofensiva letal dos neoliberais precisa de reforma ou renovação
de modelos teóricos.

É isso o que se propõe com o Direito Constitucional de luta, com a Nova Hermenêutica, com a repolitização
da legitimidade.[37] 

Diante desta base teórica busca-se associar teoria e prática, objetivando a concretização de direitos
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fundamentais da cidadania contemporânea. Analisar a realização material e não simplesmente formal destes
direitos. Assim, primordial é elaborar instrumentos normativos modernos que tenham estes mesmos
objetivos, contribuindo para encontrar mecanismos que possam inserir a sociedade num debate
constitucional, democratizando sua interpretação e compartilhando com os "cientistas do direito" a
responsabilidade de fortalecer o conteúdo e a efetivação da Constituição, acarretando em uma evolução
técnica (ciência jurídica) e política da sociedade.

 

CONCLUSÃO

 

Considerando todos os aspectos abordados na tensão entre Democracia e Constitucionalismo, com enfoque
na jurisdição constitucional, acreditamos ser extremamente salutar essa tendência de abertura democrática
dos procedimentos de jurisdição constitucional.

Mesmo constatando que é papel da Suprema Corte ser o "fiel da balança" do jogo democrático, este
Tribunal não pode olvidar em ser também o responsável por contribuir para a efetividade social das normas
constitucionais, principalmente as que consagram os Direitos Fundamentais.

 Ao mesmo tempo em que o STF não deve se restringir a ser mera "caixa de ressonância" da vontade
coletiva, esta não pode ser ignorada sob pena de um distanciamento-estranhamento entre aquilo que é
decidido em definitivo pela Jurisdição Constitucional e as noções culturais da sociedade.

Do mesmo modo, a partir do momento em que é possibilitado à sociedade o direito de participar
formalmente dos procedimentos desta jurisdição, mesmo diante de uma contrariedade em de um caso
concreto, esta decisão encontra, além de legitimidade, maior possibilidade de aceitação por parte dos
cidadãos contrariados, sem que haja a necessidade de coerção executiva destas decisões.

A Jurisdição Constitucional é um poder e, como tal, está sujeito às vicissitudes do sistema político. No
limiar desta constatação está a possibilidade de manifestação do Poder Constituinte Originário, que é
sempre latente. A "Soberania do Povo" não é um valor sem limites, principalmente em uma sociedade
moderna na qual o controle da informação e de seus meios de divulgação dependem sobremaneira de
poderes econômico-políticos estritos.

A garantia de um mínimo jurídico - os Direitos Fundamentais - deve ser preservada mesmo quando se
encontra em choque com a Autonomia Coletiva aferida pela Democracia Representativa. Este conflito,
portanto, entre o pensamento predominante no meio social e um conteúdo ético mínimo de convivência,
corresponde a um dos grandes desafios do constitucionalismo moderno. 

O conteúdo do termo "democracia" é histórico e condicionado, deste modo, acreditamos que, nesta quadra
histórica, a Jurisdição Constitucional corresponde a uma fronteira ainda em expansão no que tange à política
e à efetividade da teoria democrática.
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DEMOCRACIA E NOVOS ESPAÇOS DELIBERATIVOS PARA EFETIVAÇÃO DA
PARTICIPAÇÃO COMO DIREITO

DEMOCRACY AND NEW DELIBERATIVE SPACE FOR HOW EFFECTIVE PARTICIPATION OF
LAW

Verônica Teixeira Marques

RESUMO
A discussão sobre os modelos de democracia representativa e participativa proporciona identificar que,
processos como os conselhos gestores, planos diretores e orçamento participativo, se caracterizam como
novos espaços de deliberação popular e são significativos instrumentos para se refletir a participação como
direito. O presente artigo discute a relação entre crise da democracia representativa, democracia deliberativa
e espaço público, refletindo sobre os conceitos de participação e representação como condição precípua para
a estruturação de espaços deliberativos. Esses novos espaços deliberativos de participação popular
proporcionam que as expectativas da sociedade, antes ameaçadas pelo distanciamento entre as decisões
“políticas” e técnicas do estado em relação às suas conseqüências, se re-configurem de forma que esta
mesma sociedade tenha chances de interferir e mudar essa relação.
PALAVRAS-CHAVES: Democracia, espaços deliberativos, participação, representação.

ABSTRACT
The discussion on models of representative and participatory democracy that provides identification,
processes and management councils, participatory master plans and budget, are characterized as new spaces
for deliberation and popular instruments are significant for considering participation as a right. This article
discusses the relationship between the crisis of representative democracy, deliberative democracy and public
space, reflecting on the concepts of participation and representation as an essential condition for the
structuring of deliberative spaces. These new deliberative spaces for popular participation provides that the
expectations of society, threatened before by the gap between the decision "political" and techniques of the
state in relation to their consequences, if re-configure so that this same company has chances to intervene
and change this relationship.
KEYWORDS: Democracy, deliberative spaces, participation, representation.

CRISE DA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA OU NOVO PARADIGMA DEMOCRÁTICO?
 
A democracia representativa passa por uma crise nas últimas décadas, que não pode ser resolvida

com a perspectiva inviável de um retorno à democracia direta, tendo em vista as dimensões numéricas da
população mundial, para indicar apenas um e talvez o mais simples de vários fatores. Mesmo assim, no
contexto da teoria democrática contemporânea, o paradigma da democracia representativa ainda se
apresenta como caminho para a convivência pacífica, a governabilidade e a manutenção contraditória[1] da
igualdade e da liberdade.

O sistema representativo, atrelado aos novos instrumentos de participação, configura o desenho
institucional caracterizado como o novo paradigma de democracia em sociedades complexas. De acordo
com Boaventura de Sousa Santos (1999), para quem a renovação da teoria democrática passa,
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essencialmente, pela articulação entre democracia participativa e representativa,
 

A democracia representativa constituiu até agora o máximo de consciência política
possível do capitalismo. Este máximo não é uma quantidade fixa, é uma relação
social. A complementação ou o aprofundamento da democracia representativa
através de outras formas mais complexas de democracia pode conduzir à
elasticização e aumento do máximo de consciência possível, caso em que o
capitalismo encontrará um modo de convivência com a nova configuração
democrática, ou pode conduzir, perante a rigidificação desse máximo, a uma ruptura
ou, melhor, a uma sucessão histórica de micro-rupturas que apontem para uma
ordem social pós-capitalista. Não é possível determinar qual será o resultado mais
provável. A transformação social ocorre sem teleologia nem garantia. É esta
indeterminação que faz o futuro ser futuro.
A renovação da teoria democrática assenta, antes de mais nada, na formulação de
critérios democráticos de participação política que não confinem esta ao ato de
votar. Implica, pois, uma articulação entre democracia representativa e democracia
participativa.” (1995, p. 270-271).

 
Há outros textos de Santos (1999)[2] que refletem a discussão sobre a imprescindibilidade de uma

revisão dos modelos tradicionais de democracia. Em seu importante livro “Democratizar a Democracia”
(2002, p. 75-76) chama a atenção para a combinação da democracia representativa e democracia
participativa, indicando duas possíveis maneiras de efetivar essa combinação: de coexistência e de
complementaridade.

Para ele a coexistência “(...) implica uma convivência, em níveis diversos, das diferentes formas de
procedimentalismo, organização administrativa e variação de desenho institucional.” (SANTOS, 2002, p.
75) Aqui, Boaventura de Souza Santos demonstra como a democracia representativa em nível nacional –
caracterizada pelo domínio exclusivo em nível da constituição de governos se relaciona com a aceitação da
forma vertical burocrática como forma exclusiva da administração pública – coexiste com a democracia
participativa em nível local.

Já a questão da complementaridade se sustenta no reconhecimento por parte do governo, de que
instrumentos participativos, formas públicas de fiscalização e mecanismos de deliberação direta “(...) podem
substituir parte do processo de representação e deliberação tais como concebidos no modelo hegemônico de
democracia.” (SANTOS, 2002, pp. 75-76). Ainda nas palavras de Boaventura de Souza Santos,

 
(   ) o objetivo é associar ao processo de fortalecimento da democracia local formas
de renovação cultural ligadas a uma nova institucionalidade política que recoloca na
pauta democrática as questões da pluralidade cultural e da necessidade da inclusão
social. (2002, p. 76)

 
Há outros autores que discutem a correlação entre a democracia representativa e participativa,
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como Lígia Helena Hahn Lüchmann (2007) Bohman, J. (2000); Cohen, J. (1999; 2000); Antônio Carlos
Wolkmer (2002); Cohen & Arato (1992); Côrtes (2002) e que tratam essa correlação como revigoramento
da democracia ou como uma nova forma de se fazer política.

É interessante que esses autores, sendo críticos ou defensores da democracia representativa,
trabalham a perda de legitimidade, eficácia e credibilidade desse sistema. E, seja analisando novos
instrumentos e procedimentos de democracia, seja apontando os limites de problemas desses novos
instrumentos e procedimentos, há uma convergência quanto à percepção de que é impossível deixar de lado
a participação da sociedade, a representação social e a existência de um novo espaço público de deliberação.

De acordo com Wolkmer (2002):
 

(...) no novo paradigma de se fazer política não se está abandonando ou excluindo a
democracia representativa e suas limitadas e insuficientes regras formais (partidos
políticos, ação da maioria, votos, etc.), mas sim avançando e ampliando o processo
mediante formas de democracia direta (participação orçamentária, gestão compartida
e sistema de Conselhos) capazes de conviver com a democracia por delegação. A
convergência dos processos democráticos tem de levar em conta, sobretudo, a
participação comunitária, o controle dos cidadãos e a representação vinculante dos
interesses em um novo espaço público, cujo palco privilegiado é o poder local.
(2002, p. 66)

 
É praticamente ponto pacífico que, no Brasil, há uma real perda de legitimidade, de credibilidade e

de eficácia do sistema de democracia representativa e que a sociedade brasileira, seus instrumentos jurídicos
e seus gestores públicos estão vivenciando um redimensionamento político, ao agregar, de forma
complementar, ou de maneira mais efetiva, a dimensão participativa.

Nessa dimensão participativa, um dos vieses de interlocução é o de deliberação, que parte do
princípio de que, as ações individuais e coletivas favorecem a correlação e também integração dos cidadãos,
viabilizando o que os teóricos chamam de “espaço de deliberação”.

A idéia é que a interlocução, o debate e a discussão sobre questões e decisões que tratem de
questões públicas, acabam por influenciar a tomada de decisões políticas, o que vai além da democracia
procedimental, ou representativa. Poderia se dizer que se estrutura um “espaço deliberativo” como um
processo de ação política, que abre caminhos para o exercício da cidadania, viabilizando a emancipação pela
escolha do melhor argumento, dentro de um processo livre e igualitário de discussão.

Esse processo pode ser identificado como muito mais do que participação, já que além das escolhas
que se pautam na existência de alternativas, estas vêm acompanhadas de justificativas.

Em sua “Teoria Democrática e Deliberação Pública”, Leonardo Avritzer (2000, p. 32), identifica
Habermas como teórico inovador sobre a dimensão do debate público.

De acordo com Avritzer (1996), Habermas[3], que parte de uma prerrogativa em que a revisão
permanente é condição precípua para a atualização,

 
(...) a validade da democracia está inerentemente ligada ao processo de
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argumentação através do qual um indivíduo reconhece ao outro enquanto igual na
utilização da linguagem. Conseqüentemente, a validade da democracia está ligada ao
ato argumentativo do qual participam pelo menos dois indivíduos, um ato
eminentemente coletivo. Ambas as características do processo de argumentação
permitem a Habermas definir a democracia como o processo de institucionalização
dos procedimentos e das condições de comunicação, processo esse capaz de
procedimentalizar a soberania popular ao tornar o sistema político dependente das
redes periféricas de comunicação presente na esfera pública. (1996, p. 122-123).

 
O que Avritzer identifica é que, na visão de Habermas, a democracia está fundada em um fluxo de

comunicação que se constitui por redes de comunicação que se dão na esfera pública. Quem melhor
esclarece essa questão é Freitag (2005) e assim o debate aqui suscitado, como crise da democracia ou novo
paradigma democrático, passa pelo entendimento da democracia deliberativa habermasiana.

Freitag (2005) explica que para Habermas, o diálogo sustentado em uma argumentação racional,
convincente e em busca de um entendimento não pautado em violência, permite que os envolvidos no
espaço deliberativo possam convencer seus interlocutores sobre a veracidade de suas falas na medida em
que estas reflitam suas ações. Os argumentos “verdadeiros” prevalecem quando as proposições são
compreendidas e aceitas e, desta forma, as normas são revalidadas e passam a ser respeitadas pelos
integrantes, que as entendem como justas e boas.

Ainda de acordo com o diálogo de Freitag com Habermas, as normas e as leis em uma democracia
só têm legitimidade se são garantidos por processos de validação discursiva. Os acordos políticos como
resultantes do processo de discussão, geralmente são institucionalizados e assim implementados pela
administração pública.

Para Habermas, de acordo com Avritzer (1996, p. 21), a democracia é dependente das redes de
comunicação da esfera pública, pois são elas que indicam o caminho no processo de produção de poder nas
sociedades democráticas.

De acordo com Avritzer (2000),
 

A partir da publicação da Teoria da Ação Comunicativa, Habermas começa um
processo de aplicação da sua concepção de teoria do discurso à política
contemporânea. Ele irá operacionalizar tal aplicação através da percepção de que o
problema da legitimidade na política não está ligado apenas, tal como supôs
Rousseau, ao problema da expressão da vontade da maioria no processo de formação
da vontade geral, mas também estaria ligada a um processo de deliberação coletiva
que contasse com a participação racional de todos os indivíduos possivelmente
interessados ou afetados por decisões políticas. A elaboração dessa posição leva
Habermas à elaboração do assim chamado princípio D: “Somente são válidas
aquelas normas-ações com as quais todas as pessoas possivelmente afetadas possam
concordar como participantes e um discurso racional”.
Duas características do princípio D merecem ser destacadas para os objetivos da
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nossa discussão sobre deliberação. O primeiro deles é que existe uma mudança na
concepção de maioria e de forma de decisão em relação as concepções defendidas
por Rousseau e pelo assim chamado elitismo democrático. O princípio (D) não
envolve a aferição de vontade e sim uma discussão racional entre indivíduos iguais
fazendo uso das suas razões. Nesse sentido, não é a contagem de votos o que muda a
relação entre maioria e minoria. Não é suficientemente legítimo dizer à minoria que
ela possui menos votos. O que é preciso é chegar a uma posição racional no debate
político que a satisfaça (AVRITZER, 2000, pp. 38-39).

 
O modelo discursivo de Habermas, neste sentido, não está baseado em um sistema político e

administrativo apenas, ou de responsabilidade exclusiva da sociedade, conforme indica Feres Faria (2000,
p.52), mas numa relação entre esses dois pólos: “(...) as decisões tomadas no nível do sistema político
devem ser fundamentadas e justificadas no âmbito da sociedade, através de uma esfera pública vitalizada”.

Feres Faria identifica ainda, que o sistema político deve estar ligado por meio de um fluxo de
comunicação que tenha relações entre redes periféricas de esfera pública – que são informais – e os corpos
parlamentares que institucionalizam o próprio fluxo de comunicação e atingem o sistema político ao
influenciar a tomada de decisões.

Os conselhos gestores de participação popular, assim como o orçamento participativo e os
processos de estruturação de planos diretores são bons exemplos de novos espaços de participação popular.
Aqui, entretanto, é preciso observar apesar de não serem os parlamentares eleitos, os participantes desses
novos espaços deliberativos são representantes da sociedade que se revestem de legitimidade ao deterem o
poder em suas deliberações, discussões, fiscalizações e encaminhamentos e de forma discursiva. Eles
apresentam, em foros públicos, as razões que justificam suas ações, a participação dos cidadãos.

Outra teórica que dialóga com a teoria de democracia deliberativa de Habermas e que discute a
participação é Vitale (2006). Para ela, a legitimidade democrática exige uma ampla discussão pública antes
da tomada de decisões e isso se dá em um processo, no qual os participantes, cuidadosa e racionalmente,
debatam a respeito dos diversos argumentos propostos na ocasião, o que servirá de subsídio para a decisão.
Vitale diz, que “(...) o caráter deliberativo corresponde a um processo coletivo de ponderação e análise,
permeado pelo discurso, que antecede à razão” (2006, p.555)

Vitale discute que, para Habermas, democracia e discurso são mediados pelo direito e que quando
o discurso é institucionalizado de forma jurídica, se converte em princípio democrático. O que se nota é que
a relação entre os fatos e normas é instrínseca ao processo deliberativo e este, apesar de se sustentar em
bases procedimentais está calcado no discurso e na deliberação.

 
Se, pelo princípio do discurso, as normas que pretendem validade precisam
encontrar o assentimento de todos os potencialmente atingidos, o princípio da
democracia assegura a formação política racional da opinião e da vontade, através
da institucionalização de um sistema de direitos que garante a um igual participação
num processo de normatização jurídica. (VITALE, 2006, p.555).
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Partindo daquilo que Habermas identifica como pilares de legitimidade e sustentação do direito,
Vitale (2006) discute o processo de conciliação entre a soberania popular e os direitos humanos, a partir de
um nexo interno entre o poder político e o direito.

A idéia desse nexo fica clara quando se identifica o poder político e o direito como elementos que
se pressupõe mutuamente e além disso, se entrelaçam em um movimento contínuo e circular. E da mesma
maneira, a soberania popular e os direitos humanos se pressupõem: os direitos humanos – direitos de
participação e comunicação – regulamentam as condições de comunicação expressas na formação racional
da vontade, o que possibilita a soberania popular. Como esta não pode ser imposta, deve ser discutida e
definida através da deliberação. (VITALE, 2006, p.557)

Tanto Freitag (2005) como Vitale (2006), chamam a atenção para o fato, de que o conceito de
democracia deliberativa de Habermas está sustentado na distinção que estabelece entre democracia liberal e
republicana. As autoras indicam como Habermas discute e critica, os modelos "liberal" e "republicano",
apresentando como alternativa sua democracia deliberativa.

As formas de legitimação que fizeram tanto sucesso no passado, como a religiosa, a afetiva, a
tradicional etc, já não têm o mesmo vigor e impõe-se o direito discursivo como alternativa, talvez a única
possível.

É preciso salientar que a crítica de Habermas à democracia liberal e à republicana está pautada na
concepção americana das mesmas. A democracia liberal defende a idéia de que os interesses coletivos se
sobrepoem aos interesses individuais. Além disso, parte do pressuposto de que os atores sociais não têm
compromisso político com o sistema, já que estão mais preocupados com o respeito às leis do mercado.

Já a crítica à concepção republicana está pautada no entendimento habermasiano de que o bem
comum não é resultado automático do respeito aos interesses individuais de cada ator.

O grande argumento de Habermas contra a democracia liberal e republicana é que prescindem de
uma sustentação discursiva, já que, para ele, “(...)a verdade de uma teoria ou a validade de normas somente
pode ser assegurada no interior dos processos argumentativos que obedeçam ao princípio D (discursivo)"
(FREITAG, 2005, p.200).

A democracia deliberativa é assim uma concepção mediadora, mas que não está isenta de críticas,
especialmente a do primado dos direitos civis e políticos em detrimento dos direitos sociais e econômicos.
Vitale (2006) indica que a teoria deliberativa é pautada em uma atitude defensiva, ao evitar que direitos
civis e políticos sejam suprimidos e que a defesa da participação se constitui como fim em si mesmo,
independente do resultado, já que essa participação pode ou não viabilizar a redução de desigualdades
sociais.

A democracia deliberativa recai em novo procedimentalismo? A participação, o debate, a aceitação
das propostas seriam suficientes para que as diferenças econômicas e sociais não interfiram no avanço
democrático?

Se para Habermas, os direitos civis e políticos se tornam prioritários em relação aos direitos
econômicos e sociais, Nancy Fraser (Apud, VITALE, 2006, pp.557-558) estaria correta ao indicar o
problema da relativização de direitos, colocadas entre parênteses. Mas dizer que a desigualdade não
interfere no processo deliberativo, é algo não apenas impossível, mas também indesejável. Vitale
argumenta, que
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Se essas diferenças e desigualdades não são devidamente consideradas, mas
simplesmente ignoradas, o processo de deliberação democrática torna-se ficção, já
que grupos dominantes estarão numa posição vantajosa em relação aos demais.
(2006, p. 559).

 
Ora, não é possível também pensar que apenas em sociedades onde as rendas sejam equivalentes

seria possível efetivar uma democracia deliberativa, mas que um mínimo de igualdade fosse garantia para
isso. Mas que igualdade é possível quando há desigualdade social e econômica?

Esse é um dos principais problemas quando se tenta aplicar pura e simplesmente a teoria
habermasiana de mocracia deliberativa em países como o Brasil. Como chama a atenção Vitale (2006), o
Brasil como outros países em desenvolvimento, é marcado por altas diferenças econômicas e sociais e não
tem suficientes limites normativos, características que em conjunto contribuem para essa problemática.
(2006, p.559).

Se a democracia deliberativa, proporciona que os direitos civis e políticos coloquem os direitos
sociais e econômicos “(...) numa posição contingente e essencial, inevitavelmente excluirá aqueles que mais
necessitam dos benefícios dos direitos econômicos e sociais produzidos pela deliberação política”
(VITALE, 2006, p.559).

Como conclui Denise Vitale, “(...) fica clara, assim, a posição secundária atribuída aos direitos
econômicos e sociais, por constituírem não os princípios formadores do próprio discurso, mas o objeto de
seu conteúdo. (Idem).

Utilizando as discussões e conclusões de Cohen e Arato (1999) Vitale reitera que “(...) se um
mínimo de conteúdo social e econômico não for verificado em contextos discursivos reais (...) não haverá
nem possibilidade de autonomia, nem de livre argumentação, nem de racionalidade comunicativa”.
(Ibidem).

Assim, o processo de participação pode ser uma forma de agilizar mudanças mas está permeado
pela desigualdade social que caracteriza a estrutura social brasileira. As desigualdades sociais e econômicas,
neste sentido, impõem limites à participação, o que proporciona analisar essa categoria como possibilidade
educativa.

A participação enquanto prática educativa permite aos indivíduos uma capacitação para
intervenção nas questões em pauta, por meio da qual se formam "cidadãos" interessados nos assuntos
coletivos e de política nacional (PATEMAN, 1992). Como uma das principais análises sobre a falta de
participação está fundada no papel que o estado desempenha na manutenção das desigualdades sociais, a
democracia participativa inova ao ampliar os espaços de atuação para além da escolha dos governantes e
também ao colocar na agenda política formas de autogestão, sem entretanto, abrir mão do controle.

Ou seja, co-gestão e a participação não rompem com a percepção de que a política é para os
especialistas ou de que os indivíduos comuns somente estarão aptos a participar efetivamente se forem
adequadamente “educados”.
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PARTICIPAÇÃO COMO PRINCIPIO DO NOVO PARADIGMA DEMOCRATICO
 
Pode-se dizer que a democracia deliberativa se alicerça entre as concepções liberal e republicana,

de forma combinada a partir de seus limites e vantagens, e, além disso, está sustentada na idéia de espaço
público. O espaço público, conceito também habermasiano se sustenta na compreensão de que é o espaço de
entendimento e construção de consensos. Os atores sociais, debatendo publicamente questões de interesse
da coletividade, se constituem assim, como atores políticos – reais protagonistas do cenário público e
político.

Mas os limites do modelo de representação e as dificuldades de concretizar a democracia
participativa trazem um grande desafio, consubstanciado no que diz Tocqueville (1977) sobre a suficiência
da cultura cívica e política, como resultado da densidade republicana que gera o “interesse bem
compreendido” (LEAL, 2008, p.40).

As diferenças sociais, os diversos interesses políticos, proporcionam a reestruturação nos quadros
de políticas públicas que se adequam às novas demandas sociais, culturais e políticas. Essas circunstâncias
proporcionam uma aproximação entre a sociedade e o Estado, através de interações discursivas nas quais os
atores sociais, os cidadãos comuns, acabam se tornando protagonistas e se configurando como atores
políticos ao se envolverem em debates relativos às questões de seus interesses na tentativa de ter acesso a
espaços da política oficial.

Essa participação da sociedade em processos de decisão que são característicos do Estado se
encontra na contramão das teorias elitistas do modelo de democracia representativa. Se os cidadãos comuns
não se restringem mais a apenas eleger seus governantes, isso permite trazer ao debate democrático a
discussão sobre a compatibilidade entre descentralização do poder público e a representação política
(LEAL, 2008, pp.41-42).

A existência de novos canais de diálogo estabelecidos entre a sociedade e o estado, não se opõe ao
sistema representativo, mas amplia as possibilidades do regime democrático, indicando as limitações do
modelo de democracia liberal representativo, sem que com isso seja caracterizada a sua superação. Assim, a
noção de espaço público é entendida como instância de discussão da sociedade, em sua dimensão
participativa e comunicativa, viabilizando a operacionalização de experiências pautadas no debate e na
discussão de interesses diferenciados. Sobre isso escreve Leal (2008):

 
A construção de canais de diálogo entre poder público e sociedade civil e entre esta
e cidadãos não significa o declínio do sistema representativo de governo, mas a
irrupção do tecido social de experiências participativas que só fortalecem qualquer
regime democrático. As proposições viáveis de modelos combinados, participativos,
comunicativos, dialógicos e deliberativos de democracia partem de críticas às
limitações do modelo liberal representativo e não da sua superação. Na verdade,
apontam para uma ampliação da democracia, prevendo uma maior inclusão do
cidadão em processos decisórios, políticos e sociais arbitrados pelo Estado e suas
instituições. Por isso, a noção de espaço público enquanto instância discursiva da
sociedade civil, em toda sua dimensão comunicativa e participativa, é tão importante
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para a operacionalidade de experiências locais, nacionais e globais de democracia
semidireta, as quais estão pautadas fundamentalmente em práticas comunicativas e
discursivas, que se apresentam fundamentais, nos termos de Habermas (2002), para
o exercício da autonomia pública conferida pela soberania popular. (2008, p.42)

 
Nesse processo de re-configuração da sociedade, a idéia de que atores sociais tematizam novos

problemas e se organizam para representar os interesses dos que são excluídos dos debates e deliberações
políticos, não apenas constrói, mas amplia a esfera pública, na medida em que a sociedade se articula, ou se
constitui em “(...) um núcleo central do conceito de democracia deliberativa”. (LUNCHMANN, 2007, p.06)

É importante salientar, que as práticas políticas participativas, mesmo aquelas
construídas/propostas por gestores, têm caráter educativo, já que o exercício da participação é o que permite
aprender a participar (RAMOS, 2006) e como regime de administração política, a democracia ainda suscita
debates fundamentais e acirrados sobre a sua essência, podendo ser fortemente inclusiva, com poucas
limitações relacionadas com os atores sociais. Entretanto, essa inclusão pode ser percebida sob duas esferas:
a procedimental e a do interesse bem compreendido.

A esfera procedimental se refere à participação limitada nos processos eleitorais, caracterizada pelo
exercício periódico do direito ao voto. De acordo com Avritzer (2000, p.27)

 
A nova democracia, dessa forma, fundamenta-se, além da observância das regras do
jogo, livremente instituídas, na ética discursiva que permite a prevalência do melhor
argumento. O que ocorre, nesse paradigma, é um deslocamento da ênfase na
dimensão eleitoral, inspirada no ideário do liberalismo, que privilegia a igualdade
formal (todos, em tese, estão aptos para competir em igualdade de condições), para a
dimensão de escolhas públicas resultantes do debate argumentativo travado entre
forças integrantes da sociedade. Assim, dá-se, no interior da teoria democrática, a
passagem de um conceito decisionístico de deliberação para um conceito
argumentativo de deliberação. (grifo nosso).

 
A proposta identificada aqui é a de manter os procedimentos minimamente necessários para a

organização do poder[4] atrelados a processos de decisão governamental sustentados em deliberações
efetivadas por indivíduos nos espaços de debate, como os conselhos gestores municipais, os planos diretores
e orçamento participativo em geral.

Entretanto, é necessário observar que, para Habermas, a manutenção dos procedimentos indicados
deve permitir aos cidadãos participantes dos espaços de deliberação uma efetiva autonomia. Ou seja, esses
procedimentos não devem interferir ou talvez seja mais adequado dizer que esses procedimentos devem
permitir uma interlocução, sustentada em uma liberdade comunicativa, de forma que não haja regras sobre
as formas e maneiras de agir, ou regras sobre quais princípios devam ser seguidos.

De acordo com Habermas, não oportunizar essas circunstâncias pode comprometer a autonomia do
cidadão, e essa autonomia é fundamental para o que ele identifica como auto-realização. A grande questão
aqui indicada é a de assegurar a autonomia do cidadão na formação de sua vontade e de sua opinião[5], já
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que o processo deliberativo vai proporcionar que essa vontade e essa opinião se institucionalizem. Ou seja, é
imprescindível garantir o direito à participação.

Ao defender de forma decisiva o envolvimento e a participação ativa do cidadão nos fóruns de
deliberação pública, Habermas chama a atenção para o papel de racionalização e legitimação que os
procedimentos do processo de deliberação pública têm. Essa racionalização e legitimação, da formação da
opinião e da vontade, garantem, de forma paralela, a liberdade do cidadão enquanto indivíduo e as
condições necessárias para que se associe a outros cidadãos no debate público. Há assim, um sentido de
retro alimentação: os cidadãos se associam durante o processo discursivo, que é orientador das ações do
sistema político, e que têm por conseqüência a legitimação de seus resultados, já que os mesmos são
racionais por estarem sustentados no debate.

Os procedimentos estão localizados na intermediação daquilo que Habermas define como dois
tipos de poderes existentes no sistema político: o poder administrativo e o comunicativo.

Para Habermas o poder deve ser organizado de forma democrática, o que significa dizer que deve
existir uma interação entre o poder administrativo – que é gerado pelo Estado – e o poder comunicativo –
gerado pela sociedade.

De acordo com Oliveira (2008),
 

O sistema político, para exercer sua função de produzir decisões vinculantes (com
caráter de obrigatoriedade), depende tanto da aquisição sistêmica da legitimidade
(poder administrativo) quanto do processo comunicativo (poder comunicativo). Ao
sistema administrativo cabe a tarefa de traduzir os inputs normativos em uma
linguagem própria, o que significa dizer que ele é programado através de políticas e
leis que emergem no processo de formação da vontade e da opinião. Uma vez que a
administração possui seu próprio critério de racionalidade para o emprego do poder
administrativo o que conta não é a razão prática envolvida na aplicação das normas,
mas a efetividade da implementação de um dado programa, ou seja, o poder
empregado administrativamente lida com a lei de forma instrumental. Porém, o
poder político, dado o seu caráter legal, depende também da razão normativa que
consiste nos meios através dos quais o poder comunicativo se faz presente. As
razões normativas têm um impacto indireto na direção do sistema. Daí, os
procedimentos democráticos terem de institucionalizar as formas de comunicação
necessárias para a formação racional da vontade. (2008, p. 38).

 
Aqui interessa observar que para Habermas, o sistema político pode ser organizado por leis e

políticas estruturadas em processos de formação da opinião e da vontade, além de interpretar todos os dados
em sua própria linguagem.

 
No modelo de democracia deliberativa habermasiana a política se constitui entre o
estado e a sociedade, é permeada por negociações, argumentações, se constrói por
estratégias e abriga processos de poder. Sustenta-se na participação política da
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sociedade nos negócios públicos.
 

(...) não faz sentido democratizar o Estado se simultaneamente não se democratizar a
esfera não estatal. Só a convergência dos dois processos de democratização garante a
reconstituição do espaço público de deliberação democrática. (SANTOS, 2006, p.
372).

 
A participação da sociedade civil[6] é um indicador fundamental para a democratização e para o

seu desenvolvimento. Neste sentido, as estruturas de participação existentes, como os conselhos gestores,
planos diretores e orçamento participativo, precisam ser entendidas como processos emancipatórios que
abrem caminhos para novos modelos de desenvolvimento social, não como substitutos do Estado, mas
como espaços de deliberação que lutem para que ele cumpra seu papel na educação, saúde e demais serviços
sociais de qualidade e de acesso a todos.

O Estado precisa ser visto como um dos atores do processo de governança social e não apenas o
único ator (GOHN, 2006, p.543) e nesse processo a alternativa que viabiliza a gestão pública é a adoção de
formas colegiadas de participação, sustentadas na representatividade e na interação dos atores envolvidos,
oportunizando-se uma interação entre sociedade e estado.

O planejamento da gestão pública se sustenta nas demandas locais e busca o equilíbrio entre
necessidades, oportunidades e recursos disponíveis através da construção de consensos viabilizados pelo
debate público que se sustente nos direitos dos cidadãos e interesse coletivo, e não apenas no
equacionamento de déficits e busca por uma melhor administração.

Os espaços de interação entre a sociedade e o estado, se configuram como esfera pública
constituídos por relações sociopolíticas e culturais de debates, de discussões e negociações, que visam
planejar, equacionar, encaminhar e fazer escolhas sobre prioridades do poder público.

Processos como o orçamento participativo, os planos diretores e os conselhos gestores de forma
geral, analisados como partes da e na gestão compartilhada e na ação de governar, permitem efetivar
espaços de liberdade, de maior equidade e a elaboração de projetos emancipatórios alicerçados em
referenciais substantivos e não em “cenários armados” de forma estratégica. A participação da sociedade,
nesses espaços chamados de esferas públicas, se constitui em espaços de controle e de luta em relação ao
efetivo exercício da cidadania e de direitos coletivos de qualidade.

Assim, esses espaços públicos não podem ser entendidos como dádivas, mas precisam ser
compreendidos como direitos. Além disso, o direito de participação e de controle das políticas sociais
necessita ser tratado de forma consciente, em uma percepção de que há limites e barreiras, como a
necessidade de capacitação técnica sobre os assuntos discutidos e objeto das tomadas de decisão, bem como
a socialização do poder e a autonomia emancipatória.

Aqui, as idéias de emancipação e autonomia se constituem como requisitos básicos para a
participação política, já que apenas um indivíduo autônomo é capaz de identificar, selecionar e processar
informações, ter o domínio mínimo de conhecimento e tomar decisões e posicionamentos[7].

De acordo com Leal (2008), É no encadeamento de eventos sociais, políticos e econômicos que a
democracia vai se conformando em movimentos de retrocessos e avanços. Os modelos prescritivos
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contemporâneos de democracia oferecem suas vantagens e limitações frente a situações reais da vida social
e política dos cidadãos de hoje. (...) o debate fundamental gira em torno do paradigma democrático que
proporcione aos cidadãos os instrumentos necessários para que esses se tornem protagonistas em processos
da vida social, para além das eleições, plebiscitos e outras formas de consulta pública. A perspectiva de uma
maior inserção do cidadão em espaços públicos políticos está na base do paradigma da democracia
participativa o qual se nutre do potencial dialógico das trocas argumentativas em contextos discursivos. As
experiências de democracia direta se apóiam na valorização da comunicação como mecanismo dialógico
para formulação de acordos, entendimentos, como também para ressaltar divergências opinativas. (2008,
pp.44-45)

 
 

REPRESENTAÇÃO E NOVO DESENHO INSTITUCIONAL DE GOVERNANÇA
 
Nos últimos anos, várias foram e são as propostas que discutem a existência de novos desenhos

institucionais como alternativa e mecanismo de participação. Seja dando ênfase à governança e seu desenho,
seja pontuando a capacidade de participação dos atores sociais, o debate se sustenta na percepção de que
novos mecanismos de participação vêm sendo experimentados.

O conceito de participação tem um viés híbrido quando se discute quase que consensualmente
sobre o papel central da constituição da esfera pública democrática e da participação social. Essa hibridez é
constitutiva da sustentação dada por atores sociais, lideranças, cientistas sociais e técnicos da administração
pública para os quais a participação é pré-requisito fundamental para a implementação e avaliação das
políticas públicas sociais. Todos eles sustentam de uma forma ou de outra, que o controle social é
primordial para a estabilidade de processos democráticos e que a participação viabiliza uma “humanização”
das políticas sociais, colocando os próprios atores no centro do processo.

Não apenas essa participação pode ajudar a democratizar o Estado, mas até mesmo a racionalizá-lo,
proporcionando aos grupos que são marginalizados politicamente, uma oportunidade de se fazerem
presentes e mais do que isso de registrarem suas demandas e propostas. (HOUTZAGER; GURZA
LAVALLE; ACHARYA, 2004, p. 258).

As reformas do estado impetratadas durante o século XX viabilizaram não apenas a
descentralização administrativa e política, mas também acabaram por valorizar institucionalmente o
princípio de participação. Foram diversos os instrumentos de inovação democrática propostos para dar conta
de uma crise das representações políticas e sociais e de uma insuficiência das próprias políticas públicas em
relação às demandas sociais.

Pode-se perceber nessa discussão que a “inovação democrática” permite viabilizar uma
aproximação entre “representantes” e “representados” – ou seria melhor dizer, entre administradores e
administrados (?) – além de incentivar a cooperação para encontrar soluções de interesses coletivos. Algo
como uma divisão de responsabilidades, agilidade no acesso aos serviços públicos e facilitação na
comunicação entre administração e sociedade.

A descentralização adquire assim um caráter em que não se dá apenas na divisão vertical de
responsabilidades que está calcada nas diversas instâncias do governo – federativo, estadual e municipal –
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mas a participação também viabiliza o envolvimento e a responsabilização de atores privados, além dos
típicos atores públicos e políticos.

As motivações que constituem os defensores do “participacionismo”[8] podem ser discutidas por
vieses distintos: a do favorecimento da construção compartilhada de um projeto de sociedade e a do mero
discurso retórico sustentado pela esfera pública.

Talvez a primeira questão a ser posta, refira-se a separação entre sociedade civil e o Estado, ou em
um linguajar propriamente habermasiano, entre os subsistemas econômico e estatal – também chamado de
racionalidade instrumental – e o mundo da vida – também identificado como racionalidade comunicativa.
Aqui não se quer partir da percepção maniqueísta e redutora da realidade social que enfoca a sociedade civil
como ente portadora de atributos positivos e o estado enquanto domínio de valores corrompidos[9].

Ainda de acordo com Houtzager; Gurza Lavalle; Acharya (2004) há uma percepção de que grupos
marginalizados e excluídos das instituições de representação clássicas[10] têm a oportunidade de interferir
em políticas que afetem diretamente suas vidas. Mas até que ponto ocorrem interações entre a sociedade
civil e o Estado, é uma questão que traz outra discussão premente: a compreensão sobre de que formas as
diversas interações existentes entre sociedade civil e Estado, têm arranjos institucionais que favorecem a
governança de modo a viabilizar pela participação, mudanças na distribuição do poder.

Em certo sentido, o debate a respeito da descentralização pode ser associado à participação social
em uma perspectiva crítica, que as vê sendo utilizadas de forma instrumental, desvirtuando os valores que
inspiraram inicialmente os estudiosos que as propuseram como alternativa de ampliação democrática.

De acordo com Marco Aurélio Costa (2008),
 

As associações da sociedade civil constituem “apenas” uma força propulsora de
transformações no arcabouço institucional democrático, o qual deve sofrer
permanentemente aperfeiçoamentos e adaptações, se pretende atenuar as tensões
inevitáveis entre a lei e a ordem, as instituições democráticas e as disposições e
reivindicações sociais em mutação (COSTA, 2002, p. 61). Numa perspectiva que
procura averiguar as possibilidades da democracia deliberativa: [...] o foco da
política se desloca para o processo argumentativo de formação da opinião e da
vontade que deve orientar as decisões políticas. (...) Nesse sentido, reconhecem-se
os limites da democracia representativa, conforme apontado anteriormente, e
vislumbra-se, no âmbito da esfera pública ampliada, formada por agentes estatais e
não-estatais, a possibilidade de ampliação da experiência democrática. (2008, p.110)

 
O debate democrático e o fortalecimento dos movimentos sociais durante o século XX

proporcionaram que o direito à participação se incorporasse aos direitos civis e à própria concepção de
cidadania, algumas vezes até se confundindo as noções de participação com a de cidadania.

A concepção tocquevilleana, sobre a participação cívica do interesse bem compreendido, se
sustenta na participação em associações, onde cidadãos atuantes se envolvem na gestão pública de forma
efetiva.

Mas como esperar que a participação e a descentralização contribuam para a construção de um
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novo Estado democrático? Expressões da valorização do princípio da comunidade, no quadro sociocultural
e político-institucional, caracterizados por processos de exclusão social e de desigualdades sócio-espaciais,
além da ruptura de laços socioculturais, deficiências da formação cidadã e fragilidades cívicas das
comunidades são indicativos dos problemas intrínsecos ao novo modelo democrático.

Nos casos em que a sociedade participativa se caracteriza pelo embate com a administração pública
propondo novas configurações de gestão pública compartilhada, atuando com algum grau de autonomia em
relação ao subsistema jurídico-administrativo, onde a cultura política historicamente formada espelha uma
organização social baseada em princípios democráticos e de solidariedade, o que pode surpreender aos mais
pessimistas e tradicionalistas é a capacidade que as pessoas têm de realizar uma análise crítica de sua
realidade social e elaborarem de forma coletiva, propostas e projetos potencialmente transformadores dessa
realidade – imputando-lhes conteúdos particulares trazidos do mundo da vida.

De acordo com Luchmann (2007), as experiências de participação e representação no interior dos
conselhos gestores, por exemplo, estabelecem combinações e articulações que possibilitam, não apenas
inovação nos mecanismos de participação, mas também reprodução de práticas e orientações político-
institucionais.

Essa autora observa que no caso dos conselhos gestores, há dois tipos de participação, a direta –
muito restrita a momentos estruturados em fóruns e /ou conferências – assim como a participação fundada
em representações dos segmentos da sociedade civil que foram escolhidos por critérios de qualificação.

A representação legítima e inclusiva impõe responsabilidades tanto para os representantes como
para os cidadãos. Neste sentido, a representação é mais adequadamente analisada quando se pensa a respeito
da qualidade e da legitimidade da representação. Mas como definir essa qualidade e legitimidade? Tanto
uma como outra devem ser tratadas grau de articulação e organização da sociedade civil, ou em outras
palavras, pelo grau da participação, da conexão entre representantes e representados.[11]

Essa análise se sustenta em critérios de qualificação que se caracterizam nas ambigüidades da
promessa de democracia deliberativa. Isso porque ao apresentar maiores níveis econômicos e culturais, a
representação por segmentos pode ser avaliada por um processo de filtragem, operacionalizado pela lógica
associativista e que recorta o campo da representação. Assim, “(...) as clivagens no campo da sociedade civil
(e do Estado) tensionam o ideal de paridade, estimulando reformulações em direção à maior pluralização
dos sujeitos e setores participativos.” (LUCHMANN, 2007, p. 11).

No processo de discussão e de definição de políticas, o espaço de deliberação dos conselhos
gestores de forma geral, em grande proporção limita a motivação e participação, visto que os resultados da
deliberação parecem estar distantes dos interesses da sociedade.

A idéia sustentada por Luchmann (2007) é que a depender das circunscrições da atuação dos
conselhos, a importância dos mesmos será relativa para os seus membros, quanto mais as dimensões
administrativas, os seus recursos financeiros e a complexidade dos serviços se manifestem no contexto da
administração municipal. Em outras palavras, a depender da abrangência da atuação dos conselhos, maior
ou menor será a participação dos conselheiros. E ainda pode-se indicar que a natureza da população atingida
por benefícios e serviços típicos do conselho em questão, afeta a importância relativa da abrangência do
conselho estabelecida por seus conselheiros – especificamente os representantes da sociedade civil.

Além disso, outros fatores devem ser levados em consideração ao se analisar a questão da
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participação dos indivíduos.
 

Analiticamente, o apelo ao cidadão e às organizações da sociedade civil para que
participem da formulação de políticas públicas locais pode ser visto em, pelo menos,
três níveis. Em primeiro lugar, a participação pode significar controlar a qualidade
dos serviços prestados. Isso significa que a participação cidadã na prestação de
serviços sociais pode aumentar a qualidade dos resultados obtidos ao contrapor-se às
formas monopólicas de produção de serviços sociais (Cunill Grau, 2004). Ela pode
ajudar a incrementar a efitividade dos serviços sociais, tornando os gastos mais
eficientes. Em segundo lugar, a participação pode significar exprimir prioridades
acerca de bens públicos futuros. No entanto, é bem verdade que, tanto no primeiro
quanto no segundo casos, a participação não remete automaticamente a momentos
de deliberação. Em terceiro lugar, participar pode ser sinônimo de politizar as
relações sociais no processo de constituição de espaços públicos para a
formulação de políticas públicas locais. (MILANI, 2005, p.07 – grifo nosso)

 
A mais substancial crítica apresentada à idéia de representação se fundamenta na ausência de

mecanismos formais e estáveis de ordenação entre os atores da sociedade civil (os conselheiros) e suas
representações. Além disso, outro aspecto a ser considerado é o que Luchmann (2007) aponta ao discutir a
representação no interior das experiências de participação:

 
(...) a necessidade de focar o olhar para além das relações entre representantes e
representados, isto é, para as relações entre os próprios representados. Este ponto –
relações entre os representados – constitui-se, no meu entender, em um marcador
importante nas diferenças entre as teorias democráticas pautadas, por um lado, na
representação (R) e, por outro, na participação (P). (2007, p. 14)

 
A concepção de representação, desta forma, pode ser vinculada para fins dessa análise, à noção de

esfera pública. Na medida em que proporciona a efetivação do debate este se constitui no estímulo que
viabiliza a expressão das opiniões e mais do que isso, na formação de opiniões construídas pelo debate. A
troca de experiências e opiniões se sustenta na percepção de que a esfera pública vai possibilitar a
priorização da dimensão do debate na definição de opiniões e preferências.

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Desta maneira, as relações entre participação e representação podem ser identificadas como

mecanismos que vão além da “dimensão representante e representado”, se constituindo como dimensão de
re-configuração da representação e como pressuposto para constituição de novos espaços deliberativos.

Não há como se falar de representação sem tratar da participação, mas muito mais do que isso é
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necessário que no plano teórico se avance sobre a formulação de quadros analíticos mais substanciais,
partindo-se do princípio de que há uma nova dimensão de representação e que é intrinsecamente necessária
à essa dimensão, a superação dos limites impostos pelos insuficientes e inadequados mecanismos de
controle social.

Há então de se retormar, o que Boaventura Santos chama de princípios de regulação da
modernidade a partir da relação entre Estado, mercado e comunidade. Isso porque há uma novidade que é
conseqüência da crise da democracia representativa: a da valorização da ampliação da representação (que
vai além das eleições), pela gestão compartilhada, sustentada em instrumentos jurídicos de participação e
descentralização político-administrativa, tais como os planos diretores, os conselhos gestores (municipais e
estaduais) e o orçamento participativo.

Esses novos espaços deliberativos de participação popular proporcionam que as expectativas da
sociedade, antes ameaçadas pelo distanciamento entre as decisões “políticas” e técnicas do estado em
relação às suas conseqüências, se re-configurem de forma que esta mesma sociedade tenha chances de
interferir e mudar essa relação.

Práticas de participação, representação e gestão compartilhada abrem espaços para mediação de
interesses, promovem a mediação dos princípios de regulação e atenuam os conflitos de interesse em função
de negociações e debates, já que viabilizam a descentralização. Além disso, manifestam procedimental e
discursivamente, o entendimento da participação como direito.
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Estado, a base de atuação das associações, sindicatos, comunidades e organizações livres, não estatais e não econômicas, ancoradas
nas estruturas de comunicação da esfera pública, onde o comportamento reflexivo do cidadão se constrói e se reproduz. Nesse
sentido, a sociedade civil aparece antes como protagonista do que como expectadora na condução de processos de intervenção em
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pautado em um equívoco: o de “considerar que processos de discussão que visam o entendimento entre as partes devem partir de um
elemento comum de entendimento ou ter como objetivo um bem comum”. O modelo democrático de Young (2001) chama a atenção
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desigualdades sociais (Macpherson, 1978)”. (LUCHMANN, 2007, p.4).
[9] Marco Aurélio Costa em sua tese de doutorado (2008, p. 106) chama a atenção para o fato de que alguns teóricos preferem tratar
a relação sociedade civil e Estado a partir de um viés teórico alternativo, centrado na polis e não na sociedade civil, na qual se
propõe a identificação e caracterização dos atores sociais que participam de processos de planejamento e gestão, procedendo, em
seguida, à análise histórica e comparativa dos processos concretos de participação, onde se observaria a contingência da participação
social.
[10] De acordo com Costa (2008), “o fato de organizações civis adquirirem novas atribuições na gestão pública, de acordo com
Gurza Lavalle, Houtzager e Castello (2006), traria dilemas para a questão da representatividade, por exemplo, o papel desempenhado
pelos partidos políticos e também pelos sindicatos, inclusive porque tais entidades não são constituídas a partir de mecanismos
eleitorais ou segundo a lógica de afiliação. Daí que, inclusive pela falta de uma reflexão sobre a construção de representatividade a
partir de tais organizações, o que se observa é a construção, ainda que parcial, de diversas noções de representação na sociedade
civil, mais ou menos compatíveis com uma perspectiva democrática” (2008, p. 116).
[11] Ver (LUCHMANN, 2007, p. 14).
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A DEMOCRACIA RADICALIZADA: CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMO AGENTES DE
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

DEMOCRACY RADICALIZATION: CHILDREN AND ADOLESCENTS AS AGENTS OF POLITICAL
PARTICIPATION

Marcio Alan Menezes Moreira

RESUMO
Resumo: O presente trabalho aborda o programa político de participação na democracia atual frente às
necessidades da infância e da adolescência. A partir de uma perspectiva crítica à democracia representativa
tradicional, ressaltam-se os discursos participativos, relacionando as concepções de Estado e Democracia
presentes na Teoria Política, tanto na corrente de pensamento liberal quanto do ponto de vista socialista.
Examina-se a percepção da infância no Brasil desde a chegada dos portugueses, bem como crianças e
adolescentes têm sido excluídos do processo de tomada de decisões, por meio da reprodução de formas
centradas no modo adulto de compreensão da escola, da família, da comunidade, presente nas práticas
democráticas tradicionais. Finalmente são examinados os obstáculos à participação de crianças e
adolescentes no processo democrático, bem como suas propostas de atuação na sociedade e no Estado
brasileiro contemporâneos, tomando como modelo a experiência de um grupo de adolescentes de Fortaleza
(Rede OPA), atuante no monitoramento do orçamento público e na efetivação do direito à participação de
crianças e adolescentes.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Democracia. Participação Política. Crianças e Adolescentes.
Direitos Humanos.

ABSTRACT
Abstract: This paper approaches the political program of participation in democracy now facing the
necessity of childhood and adolescence. From a critical perspective to traditional representative democracy,
we emphasize participatory discourses, relating the concepts of present State and Democracy in Political
Theory, both in current liberal thinking about the socialist point of view. It examines perceptions of
childhood in Brazil since the arrival of the Portuguese, as well as children and adolescents have been
excluded from decision-making process, through the reproduction of forms of adult-oriented understanding
of how school, family, community, present in traditional democratic practices. Finally we examine the
barriers to participation for children and adolescents in the democratic process and its proposed role in
society and in contemporary Brazilian state, modeled on the experience of a group of adolescents from
Fortaleza (Rede OPA), active in monitoring public budget and ensuring the right to participation of children
and adolescents.
KEYWORDS: Keywords: Democracy. Political Participation. Children and Adolescents. Human Rights.

 

INTRODUÇÃO

A participação de crianças e adolescentes envolve o questionamento acerca das formas relacionais
existentes entre adultos, crianças e as práticas sociais existentes em cada período histórico brasileiro.
Necessário é analisar o percurso histórico da infância no Brasil, as representações sociais construídas em
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torno da idéia de infância, bem como sua relação com o Estado e efetivação de Direitos. Tais representações
marcam profundamente a forma das relações sociais construídas em torno da infância, implicando na
percepção desta como a de um ser ainda não completo, objeto de tutela e proteção, e incapaz de participação
na vida política do país. Essas representações são determinantes para entendermos a exclusão da infância da
participação na democracia, e de ter sua opinião ouvida e considerada em vários outros espaços sociais,
como a família, a escola, a comunidade.

A importância desse estudo se faz presente pela movimentação social em torno da democracia
participativa, entendida como a garantia do exercício da soberania popular junto à população, para além da
mera representação democrática. Neste sentido, a inserção de novos sujeitos políticos, historicamente
excluídos do processo democrático (negros (as), mulheres, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência)
torna-se uma condição sine qua non para a caracterização de um regime político como democrático. Diga-se
ainda que com o advento da participação, o próprio conceito de democracia está em disputa, caracterizando-
o com o regime político que garante que os indivíduos possam exercitar a soberania popular diretamente;
que prima pela efetividade dos direitos fundamentais, do multiculturalismo, e incorporação dos novos
sujeitos políticos.

1. Representações Sociais da Infância

Uma devida percepção da participação de crianças e adolescentes na construção da democracia
passa pelo estudo das representações da infância como um modo de compreendermos a nossa própria
sociedade, seus valores e como se constrói suas relações. Tais representações não são simples abstrações
teóricas, mas construções sociais, confeccionadas a partir da estrutura social de dada sociedade, presentes
em todo o âmbito da vida das sociedades.

Philippe Ariès[1] estudou as épocas da humanidade para perceber como se expressava o
sentimento da infância, e a percepção da particularidade desta em relação às outras idades da vida.
Destacou-se em seu pensamento a iconografia infantil que representava crianças acompanhando adultos,
porém, as imagens infantis eram réplicas miniaturas das imagens adultas, ou seja, havia a preocupação em
descrever a infância como uma mera fase de transição para se chegar à idade adulta.

Quanto às crianças e adolescentes no Brasil, sua condição dependia da classe social, pois as formas
de tratamento para os (as) filhos (as) da elite – classe possuidora de terras e riquezas no Brasil do Séc. XVIII
e XIX – e as crianças escravas, eram bastante distintas. Aquelas tinham um cotidiano onde se destacava a
preocupação com a educação e a instrução, entendidas separadamente e em espaços distintos. Educava-se
em casa, instruía-se nas escolas, que na maioria dos casos eram particulares. Com relação às crianças
escravas, alguns elementos merecem ser destacados, além do extremo sofrimento a que eram submetidas,
alvos do trabalho forçado e desumano, da utilidade como animais de estimação e de servirem para o
divertimento das crianças brancas, até a toda sorte de abusos sexuais que recebiam, principalmente quando
atingiam a fase hoje chamada de puberdade.

Historicamente, nas relações sociais, a criança e o adolescente aparecem sempre em postura
passiva e de dever de obediência perante uma figura, geralmente masculina, que simboliza o poder: o padre
Jesuíta; o senhor de escravos; o capataz; o dono da fábrica; o policial; o juiz de menores. O adultocentrismo
forma-se, juntamente com o machismo, homofobismo e o racismo, como elemento inseparável do conjunto
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de valores éticos da elite burguesa.
A intervenção do Estado vem através da educação pelo medo, e com destino certo: crianças e

adolescentes abandonadas, que cometessem algum ato ilegal ou mendigas. As primeiras regulamentações
acerca deste tema são o decreto 16.272, de 20 de dezembro de 1923, que reconhecia a pobreza como origem
da delinqüência infanto-juvenil, e o Código de Menores de 1927 – decreto Nº 17.343/A de 12 de outubro de
1927 - que instituiu, pela primeira vez, a internação como medida para quem estivesse em situação de
abandono e correção penal para quem praticasse alguma conduta delituosa. Era o entendimento da criança
pobre como perigosa, já que era uma política voltada àqueles que estivessem na mendicância, por
conseqüência, para os pobres. Não se destinava o Código de Menores de 1927 a garantir direitos a todas as
crianças, indistintamente, e sim apenas para atuar de forma correcional aos desviados da ordem social.

Tal política estender-se-á até a Ditadura Militar de 1964-1985, quando a Política Nacional do Bem-
Estar do Menor buscou romper o paradigma repressivo, incluindo elementos das condições de vida de cada
adolescente como condicionante para sua educação dentro da reclusão. Reforçou-se, porém, a idéia do
menor pobre, abandonado, perigoso e delinqüente, que foi definitivamente incorporada pelo Código de
Menores de 1979 – Lei Federal Nº 6697 de 10 de outubro de 1979 – estigmatizando definitivamente
crianças e adolescentes da periferia como ameaça à ordem social.

Ângela Pinheiro[2], em estudo acerca do lugar social da criança e das representações infantis
construídas socialmente, classifica quatro principais representações sociais da infância, sem exclusão de
outras porventura existentes. Tais representações não corresponderiam a períodos estanques da história
brasileira, mas formam-se e misturam-se, coexistindo em diversos momentos históricos, tendo práticas
institucionais (Políticas de Estado) e sociais decorrentes.

Tem-se então a criança e o adolescente como objeto de proteção social, cuja preocupação maior é a
preservação da vida, a sobrevivência infantil. A prática que decorre dessa representação é a política do
abandono.

Identifica também a criança e o adolescente com objeto de controle e disciplinamento social. Por
trás dessa responsabilização estava a ideologia higienista.

A terceira representação identificada por Ângela Pinheiro é a da criança e do adolescente como
objetos de repressão social, tem como objeto principal adolescentes não absorvidos pelo mercado de
trabalho, nem pelo sistema educacional formal, geralmente pobres, que culminam em práticas de infrações
penais.

Esse paradigma somente começou a mudar a partir da mobilização social pela infância, surgida em
meados dos anos 70, e da promulgação da Lei Federal Nº 8069/90, que rompeu com a normatização jurídica
anterior, instituindo uma legislação para todas as crianças e adolescentes, sem distinção de raça, cor, sexo e
classe social, na qual as políticas públicas pautam-se pela universalidade e pela garantia de direitos,
reconhecendo crianças e adolescentes como sujeitos de direito. Esta é a quarta representação da infância
observada por Ângela Pinheiro: trata-se da representação social que tem como núcleo central a concepção
da criança e do adolescente como sujeitos de direitos.

As representações sociais da infância aqui analisadas, apesar de seu enfoque histórico, de forma
alguma são lineares e universais[3]. São construções sociais alicerçadas em determinadas ideologias, onde
não acreditamos na existência de uma só infância, mas várias infâncias de acordo com as categorias de
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classe, raça, etnia, gênero, geração e orientação sexual. A formação da sociedade brasileira foi feita com o
seqüestro de africanos (as) da África e sua colocação, como escravos/as, em solo brasileiro; de outro lado, a
história mostra que o País só vivenciou um período democrático a partir dos anos 80. O ser humano mulher,
negra, lésbica, pobre e adolescente tem muito mais possibilidade de sofrer violações de direitos humanos e
qualquer forma de discriminação, do que o ser humano branco, adulto, homem, heterossexual e rico. Nisto
reside a comprovação do caráter adultocêntrico de nossa sociedade, onde o poder é, historicamente,
exercido pela figura do homem rico, branco, heterossexual e adulto.

2. Direito à Participação de Crianças e Adolescentes

Algumas características da participação são condição essencial ao pleno desenvolvimento das
faculdades humanas, e, no caso de crianças e adolescentes implica na alteração nas relações sociais baseadas
na autoridade e na subordinação, evoluindo rumo a relações de sujeitos com os mesmos direitos, embora em
situações geracionais diferentes, ensejando espaços e âmbitos de participação também diferenciados.

O direito à participação de crianças e adolescentes está positivado, dentro do Sistema Global de
Proteção aos Direitos Humanos, na Convenção Sobre os Direitos da Criança, que teve seu surgimento
ligado ao fortalecimento da proteção dos direitos humanos de crianças e adolescentes pela concepção de que
tais pessoas encontravam-se em condição de vulnerabilidade e discriminação, sendo imperiosa a adoção de
medidas protetivas. Outros documentos, porém, já versavam sobre direitos humanos de crianças e
adolescentes, como a Declaração de Genebra de 1923 e a Declaração sobre os Direitos da Criança, de 1959.
Foi com a Convenção sobre os Direitos da Criança, aprovada na Assembléia da Organização das Nações
Unidas em 1989, ratificada pelo Brasil em 1990, que se ergueram princípios como o do interesse superior da
criança e o direito à participação.

A Convenção inova ao trazer para o plano político-jurídico os direitos humanos de crianças,
exigíveis e justiciáveis como são os direitos humanos de adultos, inclusive no tocante aos direitos políticos.
O artigo 12 traz de forma explicita o Direito à Participação:

Os Estados-partes assegurarão à criança, que for capaz de formar seus próprios pontos de vista, o direito
de exprimir suas opiniões livremente sobre todas as matérias atinentes à criança, levando-se
devidamente em conta essas opiniões em função da idade e maturidade da criança.[4]

 Note-se que o artigo 12 da Convenção afirma que toda criança tem o direito de expressar sua
opinião sobre todo assunto de seu interesse. Isso implica no reconhecimento de que crianças e adolescentes
devem escutar e ser escutados, opinar, intervir, inclusive na vida pública. O artigo 12 da Convenção deve
portanto ser interpretado com foco nos seus princípios fundadores e de forma integrada à totalidade de seus
dispositivos, frente ao conjunto  normativo internacional de proteção aos direitos humanos. Devemos
interpretá-lo de forma mais ampliada que sua literalidade, entendendo junto com o direito da criança a ser
ouvido, o simétrico dever do (a) adulto (a) em escutá-la e aprender com ela. A participação surge assim
como direito indispensável ao desenvolvimento humano.

Harmonizar a autonomia de crianças e adolescentes como sujeitos políticos e a proteção especial
que têm de receber pela sua condição peculiar de sujeitos em desenvolvimento, como também são os
adultos, parece ser um desafio para compreendermos o sentido da Participação como está prevista no Artigo
12 da Convenção sobre os Direitos da Criança.

Participação vem do latim participatio e significa tomar parte de algo. Pode-se considerar a
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participação como a forma pela qual são compartilhadas em grupo decisões que têm a ver com a vida e a
sociedade à qual as pessoas pertencem. Desta forma percebe-se que no conceito de participação está contido
o de ação coletiva, de tomada de decisões e de sentimento de pertença a determinado grupo ou sociedade. A
relação entre democracia e participação aparece também na definição ressaltada pelo UNICEF:

Participation is frequently defined as “the process of sharing decisions which affect one’s life and the
life of the community in which one lives. It is the means by which democracy is built and it is a
standard against which democracies should be measured.”[5]

A participação pode ser vista como um direito humano meio e um direito humano fim. Direito
meio pelo fato de ser instrumento para o exercício de outros direitos, através do qual qualquer pessoa pode
intervir na tomada de decisões coletivas e na realização de metas políticas, econômicas, sociais e culturais
de uma sociedade; e direito fim pelo fato de proporcionar o pleno desenvolvimento das faculdades humanas,
na medida em que estas se fundamentam na participação em espaços coletivos.

El acto de participar conduce al individuo a desarrollar una conciencia de sí mismo, de sus derechos y
de su pertenencia a un grupo o comunidad. La participación tiene que ver con la capacidad de tomar
decisiones en libertad y no solamente com el hecho de contraer resposnabilidades económicas o de
cualquier otro tipo. La diginidad y la autodeterminación son características de la participación.[6]

Pensar a participação política de crianças e adolescentes exige romper com a concepção estrita de
cidadania considerando seus três aspectos: cidadania civil, que consiste nos direitos de liberdade e de acesso
à justiça; cidadania política, caracterizada pela possibilidade de participar das discussões e decisões nas
instâncias de poder; e cidadania social, que abarca os direitos sociais, como educação, saúde, trabalho,
cultura, etc.[7]

Uma experiência de participação é a Rede de Adolescentes Orçamento e Participação Ativa (OPA)
em Fortaleza-Ce. Nascida do projeto do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente intitulado Criança e
Adolescente em Ação: Orçamento com participação, e tendo como proposta a intervenção no Orçamento
Público Municipal, a rede se consolidou como importante sujeito político na cidade, tendo em 2003,
apresentado à Câmara Municipal trinta e três emendas, sendo três aprovadas.  [8]

As organizações de crianças e adolescentes podem constituírem verdadeiros movimentos sociais
quando adquirem a percepção de que seu problema é compartilhado por milhões de crianças e adolescentes
no seu país e até mesmo no mundo inteiro. Os movimentos sociais de crianças e adolescentes tem assim o
desafio de se firmarem enquanto organizações de crianças e adolescentes, e não de adultos que lutam pelos
direitos da infância. Isso implica em uma mudança profunda das relações entre infância e adultos,
tradicionalmente marcadas pelo autoritarismo.

3. Teoria da Democracia e Participação de Crianças e Adolescentes

É no marco da democracia participativa e das lutas populares por inserção política e direitos
humanos que reside a essência da participação política, e também o é quando tratamos de participação de
crianças e adolescentes. Tal participação envolve um processo lento de reformulação cultural e radicalização
democrática no âmbito do Estado. Neste sentido devemos recordar que a sociedade brasileira tem uma
cultura política moldada pela representação como forma democrática máxima, pelo clientelismo e o
paternalismo eleitorais, pelo individualismo e pelo patriarcado nas relações sociais; o Estado brasileiro
constituiu-se de forma burocrática, tecnocrata e de pouca abertura democrática. Tais características da
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sociedade e do Estado brasileiro são os principais obstáculos a que tenhamos uma prática democrática
participativa.

A democracia e a república são o luxo que o capital têm que conceder às massas , dando-lhes a ilusão
de que controlam os processos vitais, enquanto as questões reais são decididas em instâncias restritas,
inacessíveis, e livres de qualquer controle.[9]

No caso da participação de crianças e adolescentes, surge a necessidade de construir espaços de
participação próprios, com metodologia adequada e preocupação pedagógica da participação como um
processo educativo Reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos de direito é reconhecê-los como
sujeitos de sua própria história e da nossa história social coletiva.

Um outro conceito de cidadania deve ser construído, que não exclua crianças e adolescentes da
participação na vida política, pois quando se afirma a cidadania como direito ao voto, restringe-se-lhe a uma
parcela da população que tem mais de dezesseis anos, excluindo assim um enorme contingente populacional
e negando-lhes o direito humano à participação.

Um dos problemas na democracia burguesa representativa diz respeito ao seu caráter
pretensamente universal e como modelo único possível de democracia, o que exclui da participação política
uma gama de sujeitos políticos e novas formas de exercício democrático. Esse ponto está intimamente
ligado ao avanço da chamada globalização neoliberal, que impõe aos povos a democracia liberal como
forma, inclusive, de averiguação da estabilidade de “democraticidade” de um regime político.

Martin Carnoy[10] afirma que a crise da democracia é uma crise do Estado Burguês e da forma de
Democracia Burguesa que temos hoje, e não da democracia filosoficamente considerada e conclui pela
alteração radical das instituições democráticas burguesas através da luta de classes como forma de transição
ao socialismo, que seria a própria democracia em alto nível de aprofundamento.[11]

O Capitalismo contemporâneo e a democracia representativa já demonstraram que não são capazes
de garantir a distribuição eqüitativa das riquezas da Terra; da eliminação de desigualdades sociais, da
miséria, da fome; nem tampouco é capaz de garantir aos indivíduos e às maiorias sociais historicamente
excluídas das tomas de decisões (negros, mulheres, crianças, adolescentes, pessoas com deficiências, 
GLBTTS, etc) a sua participação na decisão sobre os rumos de sua nação.  Não se pode falar em democracia
se homens e mulheres estão em condições antagônicas de bens materiais tal como Marx e Rousseau já
destacaram, o indivíduo não pode participar adequadamente do processo político se não tem condições
matérias de subsistência, como ocorre ainda na troca de votos por alimentos. A esse respeito, Lênin afirma:

Na sociedade capitalista temos uma democracia amputada, mesquinha, falsa, uma democracia só para
os ricos, para a minoria. A ditadura do proletariado, o período de transição ao comunismo, trará, pela
primeira vez, a democracia para o povo, para a maioria, junto com a necessária repressão da minoria,
dos exploradores. Só o comunismo pode proporcionar uma democracia verdadeiramente completa; e
quanto mais completa seja, mais cedo deixará de ser necessária e se extinguirá por si mesma.[12]

Refletir sobre a crise democrática que vivenciamos hoje é analisar por que a expansão da
democracia é ao mesmo tempo sua crise, e para tanto tratar da expansão e crise da democracia liberal. A
democracia burguesa traz a ênfase da discussão democrática para o procedimento (Schumpeter, Bobbio), de
forma a homogeneizar a forma que a democracia poderia assumir: representativa.

         A crítica a tal teoria democrática foi construída durante as lutas por direitos e participação
política no correr do século XX, trazendo como foco da discussão a construção de novas formas de
sociabilidade baseadas na pluralidade dos povos e da existência humana; na afirmação e efetividade de
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direitos humanos, e na busca de uma nova institucionalidade.         No campo teórico, além dos pensadores
socialistas, um dos que recolocaram a discussão da participação ampliada como fundamento da democracia
foi Habermas:

Habermas ampliou o procedimentalismo, reintroduzindo a dimensão social originalmente ressaltada por
Kelsen, ao propor dois elementos no debate democrático contemporâneo: em primeiro lugar, uma
condição de publicidade capaz de gerar uma gramática societária. Para Habermas, a esfera pública é um
espaço no qual indivíduos – mulheres, negros, trabalhadores, minorias raciais – podem problematizar
em público uma condição de desigualdade na esfera privada. As ações em público dos indivíduos
permitem-lhes questionar a sua exclusão de arranjos políticos através de um princípio de deliberação
societária que Habermas denomina de princípio D: “apenas são válidas aquelas normas-ações que
contam com o assentimento de todos os indivíduos participantes de um discurso racional.[13]

Um dos méritos de Habermas está em recolocar em discussão as minorias políticas – apesar de
omitir em sua formulação as crianças e adolescentes de não considerar as várias opressões que se
concretizam em um espaço trans-classe, como a opressão de gênero, raça, geração, orientação sexual, que
mina decisivamente até mesmo a possibilidade de participação em espaços coletivos, devido à opressão
culturamente legitimada.

Decisivo papel nessa construção da necessidade de uma radicalização da democracia a partir do
paradigma emancipatório tiveram os movimentos sociais, e aqui no Brasil, todo o movimento social –desde
as CEBs até o novo sindicalismo e o Partido dos  Trabalhadores – que se formou a partir da luta por direitos
civis e políticos no período ditatorial. É o surgimento de uma nova gramática social, à qual Boaventura de
Sousa Santos se reporta:

O problema da constituição de uma gramática social capaz de mudar as relações de gênero, de raça, de
etnia e o privatismo na apropriação dos recursos públicos colocou na ordem do dia o problema da
necessidade de uma nova gramática social e uma nova forma de relação entre Estado e sociedade.[14]

A ampliação da democracia está intimamente ligada à construção de outras institucionalidades e à
incorporação de novos atores no processo democrático, o que resta dificultado pela teoria burguesa liberal
da democracia, consubstanciada na teoria na representatividade e do sufrágio universal, completada no
decorrer do século XX (na Suíça, por exemplo, as mulheres só adquiriram o direito ao voto em 1971). A
representação traz o problema de que nem sempre o interesse geral é o interesse de todos, e muito menos da
maioria:

Por via do carácter não problemático da representação e da obrigação política em que ela assenta, a base
convencional do contrato social acaba por conduzir à naturalização da política, à conversão do mundo
numa entidade onde é natural haver Estado e indivíduos e é natural eles relacionarem-se segundo o
credo liberal. A naturalização do Estado é o outro lado da passividade política dos cidadãos.[15]

         A democracia representativa traz consigo a apatia política predominante na maioria dos
Estados que têm voto não obrigatório, além da ampliação da segregação entre Estado e Sociedade; Governo
e povo já existentes nos Estados Liberais. Há um evidente abismo entre as disposições ideais e pragmáticas
das Constituições Modernas e a prática cotidiana do exercício da democracia representativa, inclusive no
caso brasileiro,  apesar dos mecanismos de democracia direta, a pauta política mais importante da nação é a
eleitoral, existindo a mentalidade de que “depois cada um vai para seu lar”, esperando-se soluções
milagrosas dos recém-eleitos. Acerca do sistema representativo brasileiro, Paulo Bonavides assim se
reporta:

O emprego deste, ao longo de quatro repúblicas, por mais de um século, não eliminou as oligarquias,
não transferiu ao povo o comando e a direção dos negócios públicos, não fortaleceu nem legitimou nem
tampouco fez genuína a presença dos partidos no exercício do poder. Ao contrário, tornou mais ásperas
e agudas as contradições partidárias em matéria de participação governativa eficaz. Do mesmo passo
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fez, também, do poder pessoal, da hegemonia executiva e da rede de interesses poderosos e
privilegiados, a essência de toda uma política guiada no interesse próprio de minorias refratárias à
prevalecência da vontade social e sem respaldo de opinião junto das camadas majoritárias da
Sociedade.[16]

         O exercício efetivo da soberania popular encontra-se, desse modo, maculado pela forma
representativa, na medida em que esta não consegue dar vida a um sistema político efetivamente
democrático, que atende ao mandamento fundamental de que o povo realmente exerça o poder. A
democracia direta, desde que culminada com a emancipação humana, coloca-se como alternativa
democrática atual.

O importante e essencial, absolutamente indispensável para definir hoje a identidade da democracia
direta, é que o povo tenha ao seu imediato dispor, para o desempenho de uma desembaraçada e efetiva
participação, os instrumentos de controle da mesma. Sem isso a participação será sempre ilusória, e o é nas
chamadas democracias representativas do Terceiro Mundo, onde aqueles instrumentos compõem, não raro,
o biombo atrás do qual se ocultam as mais obnóxias ditaduras sociais de confisco da liberdade humana.[17]

A democracia direta não exclui as formas de democracia representativa, mas pressupõe que o poder
político seja efetivamente exercido pelo povo, entendido em três dimensões: jurídica, política e sociológica.
A primeira resulta na cidadania como direito efetivo à participação; a segunda como real participação nas
tomadas de decisões coletivas; e a terceira como identidade cultural, étnica, formando uma consciência
nacional. O controle efetivo do poder pela população depende da adoção sistemática de mecanismos de
controle social do Estado, participação direta, plebiscito, referendum, veto popular e mandato revogável.
Deste modo, mesmo com a existência de um Congresso nacional, como é o caso brasileiro, as decisões mais
importantes seriam tomadas com consulta à população.

Pode-se assim identificar três principais problemas na democracia burguesa representativa. O
primeiro diz respeito ao seu caráter pretensamente universal e como modelo único possível de democracia,
o que exclui da participação política uma gama de sujeitos políticos e novas formas de exercício
democrático. Esse ponto está intimamente ligado ao avanço da chamada globalização neoliberal, que impõe
aos povos a democracia liberal como forma, inclusive, de averiguação da estabilidade de “democraticidade”
de um regime político.

O segundo problema é a questão das escalas, onde a democracia liberal confina a participação
política ao nível local, com a afirmativa de que é impossível se pensar em democracia direta em Estados tão
numerosos e extensos geograficamente como são os Estados Modernos.  Aqui cabe fazer dois comentários:
a) não se pode conceber a democracia direta como réplica da democracia ateniense e seu sistema de
participação na ágora, com todos os cidadãos ali reunidos. Tem-se que pensar a democracia direta como
efetivo exercício do poder político pelo povo, através de mecanismos de democracia direta combinados com
a democracia representativa, pelo menos até a superação do Estado burguês e implantação de uma nova
institucional idade baseada em conselhos populares, de bairro, local de trabalho, universidades, etc, que
realizam as tomadas de decisões coletivas em variados níveis; b) Ao excluir os indivíduos da participação
em nível global, a democracia burguesa entrega o controle do Estado às corporações e multinacionais do
capitalismo moderno, à invasão e ao saque imperialista das nações de capitalismo desenvolvido, e ao
controle do poder político por parte de uma parcela mínima detentora da riqueza material: latifundiários,
donos de emissoras de TV, banqueiros, etc.
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O terceiro problema é o da perversão e cooptação do ideal democrático, onde as lutas
revolucionárias acabam por ter seu programa rebaixado pela “concessão” de alguns direitos, como foi o caso
dos direitos sociais na época Vargas e do sufrágio universal, justamente o modo da democracia liberal
continuar a vigorar em boa parte do mundo, pois se continuasse a haver sistemas eleitorais indiretos e
censitários, a crise social já teria atingido níveis mais alarmantes. Embora não se deva esquecer que o
sufrágio universal foi conquista dos trabalhadores em sua na luta por democracia e direitos, há que se
salientar que o sufrágio universal produz um duplo efeito nas democracias modernas: conduz a uma idéia de
que o mau governo é fruto da má escolha eleitoral, e não é fruto da corrosão de um sistema representativo
eficaz somente para uma minoria da população, a qual se apropria do poder político e mantém sua
hegemonia na sociedade:

Mas a perversão pode ocorrer por muitas outras vias: pela burocratização da participação, pela
reintrodução de clientelismo sob novas formas, pela instrumentalização partidária, pela exclusão de
interesses subordinados através do silenciamento ou da manipulação das instituições participativas. Estes
perigos só podem ser evitados por intermédio da aprendizagem e da reflexão constantes para extrair
incentivos para novos aprofundamentos democráticos. No domínio da democracia participativa, mais do que
em qualquer outro, a democracia é um princípio sem fim e as tarefas de democratização só se sustentam
quando elas próprias são definidas por processos democráticos cada vez mais exigentes.[18]

A democracia participativa radical surge no cenário político nacional como uma alternativa dos
povos para mudança do paradigma societário e político-institucional em que vivemos. É a luta pelas
garantias democráticas, a peleja histórica dos povos explorados, que destrói os alicerces da democracia
liberal e impulsiona a democracia participativa como instrumento para o exercício da soberania popular
através de um efetivo poder do povo. Neste sentido vale lembrar a critica socialista à democracia burguesa e
sua análise dos indicativos de uma democracia emancipatória.

Carnoy conclui pela alteração radical das instituições democráticas burguesas através da luta de
classes como forma de transição ao socialismo, que seria a própria democracia em alto nível de
aprofundamento.[19] Neste ponto vale mencionar as teses de Boaventura de Sousa Santos para o
fortalecimento da Democracia Participativa: a) fortalecimento da demodiversidade: entendida pelo fato da
democracia não precisar assumir unicamente e universalmente uma só forma. Tal argumento é baseado no
multiculturalismo dos povos. b) fortalecimento da articulação contra-hegemônica entre o local e o global: é
a necessidade de que a democracia participativa seja articulada em plano global, até mesmo como forma de
expansão de experiências bem sucedidas e de apoio aos outros atores democráticos. c) ampliação do
experimentalismo democrático: A democracia participativa atua intimamente com a formação de novas
gramáticas sociais, o que faz ser necessário que sua expansão se dê com base na pluralização cultural,
étnica, racial e geracional.[20]

Crianças e adolescentes são considerados como sujeitos de direitos, mas não fizeram parte de
nenhuma das declarações de direitos humanos existentes, o que é visto como normal pelos demais atores
sociais. Disto resulta que a busca pela cidadania, para crianças e adolescentes, é mais longa do que as dos
outros sujeitos, devidos à ausência, ou existência mínima, de uma participação proativa.

A contradição é visualizada também na Convenção sobre os Direitos da Criança, onde o artigo 12
trata do direito da criança ser ouvida em assuntos de seu interesse, mas não explicita a proteção a sua visão
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de mundo e ao direito de intervenção na sociedade. O texto da Convenção tampouco vincula a participação
de crianças à democracia. É necessário uma interpretação ampliativa desse dispositivo para abranger
também o dever dos adultos em aprender com as crianças e adolescentes.

... é preciso recordar que é o exercício dos direitos políticos e de participação que condiciona e garante
todos os demais direitos. Sem ter voz e acesso no processo de informação, de comunicação, de decisão,
em todas as esferas da vida da sociedade civil e de Estado, os sujeitos e os grupos não poderiam
exercer, concretamente, a necessária influência sobre as condições das quais depende o exercício de
seus direitos civis, econômicos, sociais e culturais.[21]

O reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos implica na afirmação de sua
cidadania plena, não uma cidadania a ser exercida futuramente, mas que pode ser exercida em qualquer fase
do desenvolvimento humano: da tenra idade à velhice.
4 A Rede Orçamento e a Participação Ativa: a radicalização da democracia

Este capítulo está voltado à descrição e análise da experiência dos adolescentes da Rede Orçamento
e Participação Ativa, que atua em Fortaleza (Ceará) na perspectiva de realizar um controle social do Estado,
especificamente, através do Monitoramento do orçamento público para área da criança e do adolescente: o
chamado Orçamento Criança.[22]

Serão examinadas as instituições que foram criadas ou que se agregaram ao esforço de proteger
socialmente e formar politicamente crianças e adolescentes a partir das diretrizes fundadas na Constituição
Federal de 1988, discriminando os procedimentos e estratégias utilizadas em de sua ação, ao tempo em
devota atenção às experiências acumulados ao longo desse processo.

4.1 O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará: a política de defesa de direitos e a
formação sócio-política

O surgimento dos Centros de Defesa da Criança em todo o País está relacionado ao período da
redemocratização do Brasil durante a década de 1980, o surgimento do movimento de infância, e o nascer
de diversas Organizações Não Governamentais comprometidas pela efetivação da cidadania e da
democracia.

As Organizações Não Governamentais (ONG) têm seu surgimento no quadro social de luta pela
democratização do Estado brasileiro e pela defesa de direitos humanos - de uma forma inicialmente um
tanto clandestina, devido à repressão da Ditadura Militar, atuando junto a organizações comunitárias de
educação popular. Correspondem, em certa medida, a uma inovação da forma de fazer política, por não se
basearem na cultura tradicional da representatividade e atuarem com a perspectiva de intervenção direta da
sociedade perante o Estado.

No movimento da infância o papel das ONG foi fundamental ao gerar reflexão sobre as práticas
institucionais que norteiam a ação do Estado junto a crianças e aos adolescentes. Nesse papel, destacou-se o
surgimento do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua – MNMMR – como fundamental para a
construção social da criança e do adolescente na condição de sujeitos de direitos, com a proposição de uma
atuação alternativa que os englobasse como sujeitos históricos, engajados no desenvolvimento de um
trabalho educativo em seu próprio contexto social.

É grande o número de ONGs existentes, bem como de suas áreas de atuação. Poucas se mantêm, no
entanto, em um trabalho junto às bases das comunidades organizadas e dos movimentos sociais: muitas
estão desempenhando atividades de atendimento, em uma prática de substituição da atividade típica do
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Estado. Felizmente, existem ainda organizações que se destacam pelo papel de consolidação e radicalização
democrática, seja atuando com lobby parlamentar nas três esferas governamentais para garantia de direitos,
políticas públicas e participação popular, seja assessorando movimentos sociais para que esses sejam os
atores de sua luta por direitos, em uma lógica que gera independência e autonomia dos diversos grupos
organizados, como fóruns comunitários, movimento de ocupações, etc.

É através da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (ABONG), que as ONGS
comprometidas com a democracia e não com o assistencialismo, se articulam. A ABONG foi fundada em
1991, e tem como objetivos:

promover o intercâmbio entre entidades que buscam a ampliação da cidadania, a constituição e
expansão de direitos, a justiça social e a consolidação de uma democracia participativa; consolidar a
identidade das ONGs brasileiras e afirmar sua autonomia; defender o interesse comum das suas
associadas e estimular diferentes formas de intercâmbio entre elas e com instituições similares de
outros países; informar sobre a atuação de agências governamentais, internacionais e multilaterais de
cooperação para o desenvolvimento; combater todas as formas de discriminação; ser um instrumento de
promoção em âmbitos nacional e internacional das contribuições das ONGs frente aos desafios do
desenvolvimento e da superação da pobreza.[23]

A partir de uma leitura da sociedade brasileira como autoritária, machista, adultocêntrica e
discriminatória, a ABONG posiciona-se como um sujeito político de intervenção social e estatal para
efetivação de direitos humanos e concretização da democracia. Afasta-se da concepção de entidades de
substituição da atividade do Estado para passar a efetuar controle social do Estado.

Os Centros de Defesa da Criança e do Adolescente surgem, já antes da Constituição Federal de
1988 e da Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), como organizações de organizações de
defesa de direitos humanos, cientes de toda a problemática que envolvia a infância na época: crianças em
situação de rua; grupos de extermínio, etc. O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará
(CEDECA) parte, em 1994, dessa perspectiva de   mobilização de diversos atores - movimentos sociais;
universidades; escritórios de defesa de direitos humanos; entidades de defesa de direitos da infância.

O CEDECA-CE é, por sua vez, também uma organização não-governamental sem fins lucrativos,
que tem como missão na defesa e promoção de direitos infanto-juvenis, especialmente quando violados pela
ação ou omissão do Poder Público. Sua forma de atuação passa por quatro estratégias fundamentais: defesa
jurídico-social de direitos, que consiste em intervenções jurídico-judiciais, por meio do monitoramento e
acompanhamento de ações no Poder Judiciário e capacitação de sujeitos sociais para exigibilidade de
direitos; intervenções administrativas, através da reivindicação direta ao Poder Público para cumprimento
de direitos e implementação de políticas públicas e intervenções legislativas, através de pressão sobre os
parlamentos para a aprovação de normas e dispositivos legais de garantia dos direitos de crianças e
adolescentes; mobilização social, que engloba iniciativas de formação e fortalecimento de redes, fóruns e
parcerias, atividades de lobby e pressão política; comunicação na mídia e uso de meios alternativos para
divulgação de direitos e estímulo ao protagonismo social de comunidades vítimas de violações de direitos;
produção de conhecimento, de forma a produzir indicadores sobre a efetivação e a violação de direitos no
Brasil, dando visibilidade à real situação em que encontra-se o exercício da cidadania em nosso país; e
desenvolvimento institucional, onde procura aprimorar permanentemente sua missão de consolidar uma
imagem e fortalecer a organização através da capacitação da sua equipe e aprimoramento de seus
mecanismos de planejamento e gestão.[24]
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De acordo com sua missão e com a situação de privação de direitos que a imensa maioria de
crianças e adolescentes sofre em Fortaleza, o CEDECA-CE iniciou, em 1999, o monitoramento do
orçamento público do município de Fortaleza. O objetivo era fortalecer o controle social das políticas
públicas e do orçamento público, em seu entendimento como importante peça política de planejamento da
Administração Pública. O CEDECA atuou, então, como sujeito político, ou seja, intervindo diretamente no
Orçamento Municipal, disponibilizando informações e relatórios acerca do Orçamento Criança Municipal
para outros atores e movimentos sociais, como o Fórum Permanente de Organizações Não-Governamentais
para a Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes.

A partir de 2003 o CEDECA-CE iniciou um trabalho de formação com adolescentes de bairros
periféricos de Fortaleza para que pudessem intervir na criação e administração pública do Orçamento da
Cidade. A proposta surgiu a partir da percepção de que existiam grupos de adolescentes organizados na
cidade que discutiam políticas públicas e efetivação de direitos, mas não participavam dos espaços de
tomadas de decisões dessas políticas, como do orçamento municipal. Outra questão merecia atenção: a não
incorporação desses grupos de adolescentes no processo de tomada de decisões acerca das políticas públicas
que lhes interessavam desrespeitava o artigo 12º da Convenção sobre os Direitos da Criança. Desta forma,
além de violados os seus direitos sociais, o próprio direito à participação encontrava-se atingido. Tratava-se
de mostrar que 40% da população de Fortaleza[25] estava excluída do exercício democrático.

Para levar adiante, porém, um trabalho de formação de adolescentes para intervenção no
Orçamento Público era necessário que a equipe do CEDECA-CE se preparasse por meio de visitas a outros
projetos que atuavam com orçamento público e juventude, tais como o do Centro Cultural Luiz Freire
(Olinda-PE); o de Municípios Escolares (Lima-Perú) e a experiência do Orçamento Participativo de Porto
Alegre-RS:

A capacitação deveria dar conta de suprir nossas deficiências metodológicas, obter elementos
conceituais, refletir sobre nossa prática, ajudar a traduzir e desmistificar o tema, buscando ao mesmo
tempo formas e conteúdos pra construirmos as oficinas e todo o trabalho com os adolescentes.[26]

Não se poderia iniciar um trabalho de formação com adolescentes reproduzindo as mesmas práticas
opressoras antigas. Era necessário uma intervenção emancipatória, que culminasse com o fortalecimento da
atuação dos próprios jovens exercendo seu direito à participação. Alguns temas foram essenciais para o
desenvolvimento do trabalho: educação popular, participação, gênero, políticas públicas e metodologia de
oficinas. O projeto iniciou-se com adolescentes que pertenciam a três entidades (ONGs) de Fortaleza:
Comunicação e Cultura, Diaconia e Sociedade da Redenção.

O primeiro desafio foi quebrar a lógica de que orçamento público é algo somente para especialistas,
mas sim que pode ser compreendido pela população. Também existia o desafio de trabalhar o tema de
políticas públicas com os adolescentes, tanto quanto possível de forma lúdica, simbólica e participativa.
Logo no primeiro encontro houve a preocupação de compartilhar a proposta metodológica e sujeitá-la às
críticas e avaliações do grupo, o que resultou em que, já a partir da proposta inicial, o projeto foi sendo
construído pelos  próprios adolescentes e pelo CEDECA-CE.

O primeiro encontro entre os 50 adolescentes dos três bairros – Pirambú, Pici e Granja Portugal –
aconteceu de forma lúdica e simbólica. Era preciso estabelecer laços entre os adolescentes logo nos
primeiros contatos para que o grupo caminhasse em harmonia e o projeto se consolidasse. Nesse
sentido, iniciamos propondo uma interação com a natureza e um resgate das nossas origens. Para tanto,
eles plantaram uma muda, que simbolizou o nascimento do projeto.[27]
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Foram firmados os compromissos coletivos com os encontros de formação: manter a limpeza do
local; divisão do lanche; respeito à fala dos colegas; freqüência e avaliações.
4.1.1 Recursos metodológicos utilizados pela equipe do CEDECA-CE

Um dos constantes desafios do projeto era a construção de uma metodologia adequada para discutir
orçamento público com adolescentes. Somente através da intuição metodológica e da valorização do
aprendizado com os adolescentes, onde o CEDECA-CE não era apenas o formador, mas também aprendiz,
sendo possível concretizar uma metodologia atrativa e que desse resultado de debater o conteúdo com
qualidade, para que os adolescentes pudessem, mais tarde, intervir no orçamento público da cidade.

 A metodologia utilizada durante todo o processo de capacitação era composta de três fases: 1)
realização do diagnóstico da cidade; 2) formação em orçamento público; 3) mobilização e lobby. Oficinas
foram realizadas quinzenalmente, com cerca de quatro horas de duração, mesclando exposição oral com
trabalhos em grupos. O momento de realizar o diagnóstico da cidade teve como objetivo perceber como
eram realizadas as políticas públicas em Fortaleza, a distribuição de renda e como o orçamento municipal se
relacionava com tudo isso. Também foi realizada uma oficina sobre a história de Fortaleza, refletindo-se
sobre as desigualdades sociais, o exercício do poder, o pouco planejamento urbano e o desenvolvimento da
cidade.

No orçamento municipal os recursos são compartilhados entre as diferentes regiões da cidade. Diante
disso, era preciso ampliar o olhar dos adolescentes para além de suas próprias comunidades. No início
do projeto, realizamos algumas atividades que buscavam essa visualização da cidade em toda sua
dimensão: política, geográfica e, principalmente, com um enfoque sobre os direitos de crianças e
adolescentes. Essas três dimensões se envolviam e se explicavam, pois muitas vezes a resposta à
violação de direitos era obtida pela análise política.[28]

O diagnóstico da cidade foi realizado através de uma visita a diversas áreas de Fortaleza, com saída
do Centro da Cidade, Beira-mar, Morro Santa Terezinha, Praia do Futuro, Jangurussu e Comunidade
Patativa do Assaré. O objetivo era visitar bairros que tivessem grande quantidade de equipamentos públicos,
e outros totalmente desprovidos, como comunidades em áreas de risco. Os adolescentes foram de ônibus
fretado, com máquinas fotográficas, tendo a foto como instrumento de reflexão posterior sobre as visitas.
Antes, porém, foi realizada uma oficina de fotografia, com discussão sobre a utilização de imagens e
reprodução de estereótipos de pessoas, como o de crianças em situação de rua. O depoimento de Valdeci
Carvalho, um dos adolescentes do projeto, mostra bem o impacto dessa atividade:

O que mais marcou no diagnóstico foi a diferença entre as classes. Enquanto alguns lugares têm uma
estrutura bem legal, em outros falta quase tudo. Para mim, o direito à moradia é o mais valioso. A gente
viu no Ancuri, por exemplo, famílias inteiras morando embaixo de papelões. Uma coisa que ficou
muito forte em mim foi que, apesar de vivermos em um lugar que não tem muito privilégio, há outros
piores ainda.[29]

Como testemunha a narração, tratava-se de gerar uma reflexão acerca da cidade como um todo,
para além dos bairros em que os adolescentes moravam. Durante o dia de visitas aos diferentes pontos da
cidade surgiam outras discussões para além do orçamento, como o de compromisso com a cidade, e valores
de solidariedade e coletividade.

Após o diagnóstico da cidade, surgiu a idéia de expor o resultado da aprendizagem e da situação de
violação de direitos de crianças e adolescentes, por meio da exposição intitulada “Direitos em foco”. No
decorrer do projeto, o grupo realizou o debate: “Futuro do Brasil? Só se for agora”, com a presença de
representantes do projeto Afro Reggae (Rio de Janeiro); MH2O (Movimento HIP HOP organizado, de
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Fortaleza), e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O objetivo era discutir a
participação de adolescentes na discussão de políticas públicas e na democracia, a partir da visualização de
realidades distintas, como Nordeste e Sudeste; urbano e Rural.

Durante a realização de tais eventos, os adolescentes organizaram-se em comissões para
cumprimento de tarefas diversas: determinar local de realização, divulgação, confirmação de palestrantes e
debatedores, contatos com a imprensa, etc. Essa atividades foram essenciais para a concretização de um
espírito de grupo, de compromisso coletivo. As atividades públicas também reforçaram o compromisso com
a cidade, no sentido de que o que era resultado da aprendizagem coletiva durante o projeto deveria ser
divulgado aos outros atores políticos e à comunidade em geral.

Ainda como recurso metodológico, a equipe do CEDECA-CE utilizou-se de pesquisa nos bairros:
os adolescentes identificavam nos seus bairros quais equipamentos públicos eram mantidos com recursos
orçamentários e se estavam bem aproveitados; dramatizações: situações que envolviam a tramitação das
leis orçamentárias eram interpretadas pelos (as) adolescentes, permitindo “tanto a discussão prévia nos
grupos que as prepararam e apresentaram, como a visualização por parte dos demais acerca da compreensão
dos participantes sobre o processo dramatizado”.[30] A analogia com o orçamento doméstico era utilizado
como forma de trabalhar conceitos como receita e despesa, em uma linguagem que já conhecida de todos;
Avaliação da lei orçamentária em vigor: tal exercício permitia visualizar os programas orçamentários e as
políticas públicas infanto-juvenis, e mostrou: “1) que a leitura de uma peça orçamentária não é tão difícil
quanto se imaginava inicialmente; 2) que saber para onde estão indo os recursos da cidade é uma atividade
instigante; 3) que o conhecimento se tem sobre a realidade permite uma análise e a emissão de uma opinião
sobre os recursos.”[31]

Foram utilizadas ainda a simulação, como a hipótese de existência de uma ilha, onde o grupo teria
que se organizar enquanto grupo social e a dinâmica: “E se eu fosse o prefeito?”. Outro recurso eram as
aulas expositivas, com apoio de transparências, tarjetas e painéis. Como atividades complementares foram
realizadas visitas à Câmara de Vereadores e aos projetos vinculados à infância e adolescência,
desenvolvidos pela Prefeitura.[32] Mas nem só os temas relacionados ao Estado, orçamento público e
políticas públicas foram discutidos, na atividade pedagógica de capacitação, o CEDECA-CE percebeu a
necessidade de discutir valores:

Ao longo do processo de formação, criamos laços afetivos com o grupo e passamos a conhecer melhor
a história de vida de cada um deles. Percebemos, conforme o grupo ia caminhando, que a formação
implicava outras dimensões sobre a nossa própria vida e as motivações que temos para mudar nossa
realidade. Nos demos conta de que nas oficinas eram reproduzidas brincadeiras de cunho machista,
racista e agressivas que não coincidem com nossa visão de sociedade em que cada pessoa possa ter uma
individualidade respeitada. As brincadeiras nos despertaram para outros desafios a serem enfrentados
na formação.[33]

4.1.2 Intervenção no orçamento municipal através da apresentação de emendas à lei
orçamentária

O ponto culminante de todo o processo de formação era a intervenção concreta no orçamento
municipal. Para isso, o grupo fez uma discussão do projeto de lei orçamentária apresentado pelo Executivo
ao Legislativo para aprovação. Sabe-se que, historicamente, a aprovação do orçamento Municipal em
Fortaleza sempre se dá por acordos realizados entre a bancada do governo do município e a de oposição.
Esta cultura política da Câmara dos Vereadores era mais um obstáculo a ser enfrentado pelo projeto.
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A estratégia do grupo foi a de fortalecer uma mobilização social por mais recursos orçamentários
para a área da infância. Dentro desta perspectiva, foram realizadas quatro mini-plenárias nos bairros onde os
adolescentes do projeto viviam. Proporcionou-se, então, um intercâmbio entre os adolescentes do projeto
“Criança e Adolescente em Ação, Orçamento com Participação” e os jovens de outras entidades
comunitárias. Em tais plenárias discutia-se o orçamento da cidade e a construção de propostas para emendas
ao projeto de lei orçamentária que estava no Legislativo Municipal. Após as mini-plenárias foi realizado
uma plenária geral, que contou com a participação de 110 adolescentes.

Dessa plenária saíram as propostas dos adolescentes e ma comissão que os representaria junto aos
fóruns e redes para apresentação conjunta de sugestões de reformas ao projeto de orçamento da cidade
para 2004. Desse encontro dos adolescentes com os fóruns (educação, ONG de defesa da criança,
combate à exploração sexual) resultaram 33 propostas de emendas que foram apresentadas por nove
vereadores para a apreciação e votação de todo o grupo.[34]

Depois de apresentação das propostas, os adolescentes foram presenciar a votação, cobrando dos
vereadores prioridade absoluta para crianças e adolescentes, conforme a Lei Federal 8069/90. O clima na
Câmara de Vereadores era de surpresa, não se acreditava que adolescentes pudessem estar intervindo no
orçamento municipal, discutindo em pé de igualdade com os parlamentares, exercendo seu direito à
participação. Depoimentos de duas adolescentes do projeto simbolizam muito bem como foi a experiência:

Fomos muito bem recebidos na primeira vez que fomos à Câmara Municipal, com direito a sentar na
cadeira dos vereadores. No dia da votação da proposta de orçamento, não deixaram a gente entrar. Foi
irado. Teve até briga. Os vereadores não votavam no microfone e por isso começamos a protestar,
colocamos cartazes exigindo os nossos direitos. (Vanessa, 14 anos)[35]

Muito rica a impressão de Fernanda Lima, de 15 anos:
Nunca passei por um confronto como aquele. Naquele dia, da votação do orçamento, a gente não podia
entrar e eu fiquei chateada porque da outra vez fomos bem recebidos. Fiquei com medo, entre aspas,
mas também estava com muita raiva porque a gente sabia da importância das nossas emendas. Eles
diziam que estávamos sendo manipulados pelo Cedeca e isso é revoltante porque a gente sabe mais de
orçamento que muitos deles.[36]

Os relatos demonstram o quanto o Estado ainda tem uma visão tutelar de crianças e adolescentes,
percebendo-os como incapazes de exercer seu próprio direito. Tal intervenção foi importante para mostrar à
sociedade cearense que adolescentes têm condições de compreender o orçamento municipal e intervir na
destinação de recursos de sua cidade. Mais do que isso, serviu como estímulo para todos os grupos
organizados exercerem pressão popular sobre o Executivo e o Legislativo com relação ao orçamento, bem
como para reforçar a idéia de que o Estado pode ser democratizado e aberto à participação de crianças e
adolescentes.

No ano de 2005 o CEDECA-CE fez uma proposta aos adolescentes participantes do Projeto
“Criança e Adolescente em Ação, Orçamento com Participação”: Seria possível formar uma rede de
adolescentes para o monitoramento do orçamento público? A idéia surgiu da percepção de que o projeto que
o CEDECA realizava não poderia ser de duração indefinida no tempo, e que os adolescentes que ali
estiveram, um dia tornar-se-iam adultos ou deixariam o projeto, por vários motivos. Que contribuição
coletiva à experiência de formação com adolescentes deixaria o projeto? Que contribuição para a cidade
poderia se formar?

Esses questionamentos levaram à idéia de que uma rede que agregasse adolescentes de bairros
periféricos de Fortaleza para intervir no orçamento municipal, realizando discussões acerca da inclusão de
crianças e adolescentes como sujeitos políticos necessários à democracia, contribuição esta necessária à
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sociedade fortalezense. A resposta afirmativa dos adolescentes veio na forma de entusiasmo e vários
questionamentos acerca das condições objetivas e subjetivas de autonomia da rede que se formaria: qual a
posição do CEDECA quanto ao trabalho com os adolescentes?  Até que ponto poderia intervir sem ser
castrador do processo, e sim com uma atitude emancipadora? Tais dúvidas, porém, só iriam resolver-se
durante o processo de construção da rede.

Paralelamente a isso, o CEDECA continuou a realização de oficinas de capacitação – devido à
entrada de novos membros no grupo e a inclusão de novas temáticas, que iam desde gênero à discussão
sobre classes sociais. A rotina dos adolescentes mudou: agora existia um encontro de formação por mês e
um encontro de articulação da rede. O grupo escolheu um nome para a Rede: Orçamento e Participação
Ativa (REDE OPA), que começou a atuar com atividades internas e externas. As primeiras consistiam em
organização da rede, formação de uma coordenação, elaboração de um jornal, e realização de seminários,
como o “I Pré-Congresso de Direitos de Crianças e Adolescentes: Encontro preparatório para o II Congresso
Mundial”, que foi organizado pela Rede Opa e contou com a participação de 200 adolescentes de Fortaleza
e do interior do Estado.

As atividades externas constituíam-se em participação em seminários promovidos pelo Poder
Público e outras organizações, e que discutiam o tema da participação de crianças e adolescentes, e o
monitoramento do Orçamento Público. A Rede organizou atos públicos em protesto contra a baixa execução
orçamentária, como a aula intitulada “Luiziane, volte à escola!”[37]

Segundo Vanessa Kelly Rodrigues, 15 anos, integrante da Rede OPA, a execução da Prefeitura foi
decepcionante, sobretudo para uma gestão que trabalhou com orçamento participativo. Para Vanessa, a
manifestação em forma de aula é para lembrar à prefeita Luizianne Lins – que também é professora – a
importância de se aplicar em educação. [38]
 

Neste ato os adolescentes produziram um documento com análise orçamentária referente à área de
educação, e convocaram o Secretário de Educação Municipal, a Fundação da Criança e da Família Cidadã, a
Prefeita de Fortaleza, para assistirem à aula pública. A repercussão na mídia foi bastante positiva.

A Rede OPA realizou também um ato contra atitude da Prefeitura de Fortaleza que limitava a
participação de crianças e adolescentes na formulação do Plano Diretor Participativo. A proposta da
Prefeitura era que somente pessoas com mais de dezesseis anos poderiam participar. A Rede, então, realizou
um ato público em frente ao Gabinete da Prefeita, reivindicando a participação irrestrita de crianças e
adolescentes, no que foi atendida.

Para Ricardo de Souza, adolescente da Rede Opa, isso representa uma contradição da Prefeitura. "Uma
gestão que se dizia participativa, está tendo uma iniciativa de exclusão. A criança e o adolescente
participam do orçamento, por que não podem participar do Plano diretor?”, diz o jovem, destacando
que não querem uma participação superficial[39]

Atua também em articulações em prol dos direitos de crianças e adolescentes, como o Fórum
Permanente de Organizações Não-Governamentais em Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes, e a
Rede Estadual de Organizações e Movimentos para o Controle Social do Estado. Essa forma de atuação da
Rede – participando de debates e articulações, realizando atos públicos – confirmou-a como um importante
sujeito da luta pro participação de crianças e adolescentes em Fortaleza, reconhecido tanto pelo Poder
Público quanto pelos movimentos sociais. A experiência da Rede OPA atingiu inclusive visibilidade
internacional, tendo sido apresentada no VI Fórum Social Mundial, na Venezuela:

A experiência da Rede OPA! - Orçamento e Participação Ativa – será apresentada no Fórum Social
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Mundial, na Venezuela. O adolescente Francisco Ricardo de Souza, acompanhado da assessora
comunitária do Cedeca, Mara Carneiro, estará representando a Rede na oficina Orçamento Criança:
Controle Social sobre Orçamento Público, promovida pela Associação Nacional dos Centros de Defesa
da Criança e do Adolescente (Anced), no dia 28, onde serão debatidas experiências concretas de
participação de crianças e adolescentes no acompanhamento da elaboração e execução do ciclo
orçamentário.[40]

Também houve a participação em intercâmbios internacionais com entidades de defesa de crianças
e adolescentes de Angola e da África do Sul:

Os adolescentes da África do Sul integram a ONG Idasa. No Cedeca, terão contato com os adolescentes
da Rede OPA – Orçamento e Participação Ativa, que acompanham, monitoram e apresentam propostas
ao orçamento municipal destinado a ações voltadas para infância e adolescência. A experiência do
Cedeca nessa área, com adolescentes, teve início em 2003 e segundo os visitantes serviu de inspiração
para o trabalho na África do Sul. [41]

Tais ações da Rede tiveram diversas conseqüências para o seu desenvolvimento, bem como
questionamentos quanto à organização, estratégia de atuação, relação entre os membros, etc.Quanto à
organização interna, na medida em que o número de atividades aumentava, e muitas às vezes ocorria de
serem na mesma semana, existia uma preocupação constante com os compromissos assumidos, gerando
uma rede de cobranças mútuas entre os integrantes da Rede Opa. Neste sentido a estratégia de atuação da
Rede passou a consistir em respostas às demandas que vinham de fora: eventos, seminários, palestras,
debates, etc; e as manifestações e atos públicos que a própria Rede realizava. A partir de 2006 a Rede
passou a preocupar-se com a forma com a qual suas ações poderiam ter mais impacto na sociedade, e
principalmente, nos bairros onde os adolescentes moram. A preocupação em transformar a Rede em um
movimento social autônomo de qualquer ONG passou a ser também uma preocupação de seus membros.

Caminhando lado a lado com a estratégia política de atuação, a Rede Opa tem desde então
realizado discussões internas acerca da relação entre os seus membros: respeito uns com os outros e
machismo são temas recorrentes. A partir do surgimento efetivo da Rede Opa para a cidade de Fortaleza, o
CEDECA-CE teve que mudar seu relacionamento com a própria Rede Opa; afinal, não se poderia se
propagandear acerca de uma organização de adolescentes se estes não estivessem realmente à frente do
processo. Até onde ir, como harmonizar uma conduta de facilitação de um processo e aprendizado mútuo
com a da autonomia dos (as) adolescentes? Este o novo desafio metodológico que o CEDECA-CE tem pela
frente.

A criação de instâncias organizativas dentro da Rede Opa e sua constante reunião (quinzenalmente
existem reuniões de articulação e formação) contribuíram para que ganhasse a cada dia maior autonomia
frente ao CEDECA-CE, pois são os adolescentes que decidem tudo que a Rede faz ou deixa de fazer: como
se organiza, como resolve seus litígios; e o CEDECA-CE a considera como uma entidade de íntima relação,
já que gestada em seu seio.

Analisando a experiência da Rede Orçamento e Participação ativa, desde seu início, em 2003,
como projeto vinculado ao CEDECA-CE, até sua autonomia em 2005, percebemos como esse sujeito
político da cidade de Fortaleza conseguiu se concretizar como instrumento de reivindicação de direitos
infanto-juvenis, e especialmente, do direito à participação. Toma-se aqui a definição de participação de
Plínio de Arruda Sampaio para destacar a importância da Rede OPA:

Participar politicamente significa, fundamentalmente, tomar parte nas decisões sobre políticas públicas.
Consiste em formar opinião sobre uma decisão do Estado; em expressar, pública e livremente, essa
opinião; e em vê-la levada em consideração. Trata-se de uma meta ainda a ser atingida, pois nenhuma

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7121



sociedade possibilitou, até hoje, a plena participação política de todos os seus cidadãos.[42]

Tomar parte nas decisões do Estado. Isso é fundamental quando falamos em participação política.
É isso que pretende a Rede OPA: afirmar que crianças e adolescentes têm uma voz e esta voz tem que ser
ouvida. Ao reivindicar espaços de participação, metodologicamente adequados, para crianças e
adolescentes, realiza, além da reivindicação pelo direito à participação, um debate com a sociedade sobre a
percepção de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, que reafirmam que estão ali e não podem ser
apenas “entretidos”.

Constrói-se um espaço real de participação e não apenas de participação simbólica, como querem a
maioria dos gestores públicos. Trazem a inovação à política, com a criatividade, a arte e as brincadeiras,
sem deixar de ser sério quando se fala em efetivação de direitos. Em última instância, em uma cidade onde
40% da população recebe até dois salários mínimos e somente 0,93% recebem mais de 20 salários mínimos,
onde 36% da população não tem saneamento básico, não podemos falar em democracia, senão em sentido
estrito, com tanta falta de condições materiais para o exercício da cidadania.

Os adolescentes da Rede OPA reafirmam assim seu direito a participar da construção da sociedade
que querem, participativa e democrática. Enviam um recado para nós, adultos, de que não aceitarão mais
calados o mundo adultocêntrico em que têm vivido, que os condena à sujeição e os impede de ser
verdadeiros sujeitos.

 
 
 
 
 
 

5. Conclusão

O reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos implica na afirmação de sua
cidadania plena, não uma cidadania a ser exercida futuramente, mas que pode ser exercida em qualquer fase
do desenvolvimento humano: da tenra idade à velhice.

Trata-se de pensar de forma articulada e sistemática a implementação da Convenção sobre os
Direitos da Criança, de modo que o direito à participação seja garantido através de aspectos metodológicos
adequados de exercício de uma cidadania plena. Há que se criar um sistema de garantia de direitos que
forneça a prioridade absoluta e a proteção integral à criança e ao adolescente, permitindo-lhes à inclusão na
dinâmica democrática.

Reforça-se aqui a idéia de que uma sociedade realmente democrática, que reconheça crianças e
adolescentes como sujeitos de direitos, deve garantir sua participação no processo de tomada de decisões
coletivas. Ressalta-se aí também existência de uma contradição dos mecanismos de democracia direta
existentes no ordenamento jurídico brasileiro[43] e de efetivação do direito à participação de crianças e
adolescentes. Parece não haver harmonia entre o binômio autodeterminação, de um lado, e proteção, de
outro. Quando se trata de participação política de crianças e adolescentes afirma-se seu direito à
participação, mas ele é restringido à idade mínima de dezesseis anos. Por tais características, a democracia
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brasileira acaba por se fundamentar no processo eleitoral como momento máximo de exercício da soberania
popular. Por isso é que a participação de crianças e adolescentes deve vir acompanhada da construção de
novos espaços participativos, de alteração da relação Estado e Infância; da construção de uma nova
gramática social na família, escola, comunidade e na democracia.
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A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA COMO PRESSUPOSTO PARA A CONSTRUÇÃO DA
DEMOCRACIA: O CASO DA COMISSÃO DE VERDADE E RECONCILIAÇÃO DA ÁFRICA DO

SUL

THE POLITICAL PARTICIPATION AS PRESUPPOSITION FOR THE CONSTRUCTION OF
DEMOCRACY: THE CASE OF THE SOUTH AFRICAN COMMISSION OF TRUTH AND

RECONCILIATION

Isabelle Maria campos vasconcelos Chehab

RESUMO
A Comissão de Verdade e Reconciliação (CVR) da África do Sul não foi a única, tampouco a primeira a ser
instituída para colaborar em uma transição democrática, por meio da discussão e da ressignificação de
conflitos forjados durante um período de exceção, entretanto, tornou-se o paradigma da Justiça Transicional.
O propósito deste trabalho é, pois, examinar a participação política na constituição e implementação da
CVR e as reverberações desta na restauração da nação sul-africana. Para tanto, utilizou-se de pesquisa
interdisciplinar de caráter bibliográfico. A exposição iniciou-se com um breve histórico acerca da
colonização, dos conflitos étnicos e do apartheid na África do Sul. Em seguida, destacou-se a crise do
apartheid e a conseqüente abertura política. Posteriormente, foram explicitadas as razões e as etapas de
constituição da CVR, ressaltando-se o seu legado para a refundação do pacto social no país. Como
resultado, verificou-se que a singularidade da Comissão dimanou, dentre outros fatores, do seu processo
constitutivo eminentemente endógeno e de sua vinculação progressiva com as reivindicações da sociedade
civil organizada. Deve ser citada, também, a sua disposição em promover uma ressignificação dialogada dos
conflitos vivenciados durante o apartheid, além de amplo acesso e registro de suas sessões, no intento de
prevenir e resguardar à memória coletiva. Por derradeiro, concluiu-se que a Comissão não foi – nem o seria
- a solução da herança conflituosa sul-africana, contudo, desempenhou relevante papel como propulsora de
uma nova ordem a ser centrada na dialogicidade, na democracia e, sobretudo, na dignidade da pessoa
humana.
PALAVRAS-CHAVES: África do Sul. Comissão de Verdade e Reconciliação. Participação Política.
Democracia. Dignidade da Pessoa Humana.

ABSTRACT
The Commission of Truth and Reconciliation (CVR) of South Africa was not the only one, nor the first
attempt to be implemented in order to collaborate on a process of democratic transition, through the
discussion and the conflicts resignations during the exception government, however, has become the
paradigm in the transitional justice. The purpose of this paper is to examine the political participation on the
constitution and implementation of CVR and its reverberations in the restoration of the South African
nation. Thus, it was used an interdisciplinary research of national and foreign the literature. The exposition
began with a brief history about the settlement, ethnic conflict and apartheid in South Africa. Then, pointed
to the crisis of apartheid and its consequent political opening. Subsequently, the reasons and the steps for
setting up the CVR were explained, emphasizing its legacy for the rebuilding of the social contract in the
country. As a result, it was found that the distinctiveness of the Commission flows from, among other
factors, its endogenous process and its genuine link with the vindications of civil society. It should be
mentioned, also, its willingness to promote a dialogue-based reinterpretation of the conflicts experienced,
wide access and record of its sessions, in order to prevent and safeguard the collective memory. Finally, it
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was concluded that the Commission was not - nor would - to resolve the conflicting legacy in South Africa,
however, played an important role as a driving force of a new order to be focused on capacity for the
dialogue, democracy and, above all, dignity the human person.
KEYWORDS: South Africa The Commission of Truth and Reconciliation.Political Participation.
Democracy. Dignity of the Human Being.

Introdução

O apartheid na África do Sul foi uma das maiores agressões perpetradas a um grupo étnico, propiciando
dominação legal e institucional de gerações afro-descendentes pela minoria estrangeira de cor branca, em
quase todos os aspectos de sua vida civil.

Findado o regime ditatorial, a nação, por meio de um processo endógeno e consensual, entendeu que se
fazia necessária uma pausa para reflexão e, simultaneamente, restauração de sua História em relação às
divisões e usurpações fomentadas entre os seus pares durante o apartheid, que, embora pertencentes a um
mesmo país, se entendiam e se comportavam como genuínos inimigos.

Destarte, em 1995, foi instituída a Comissão de Verdade e Reconciliação (CVR), no intuito de providenciar
diálogo e reparação entre aqueles que vivenciaram e promoveram as mazelas do apartheid.

É importante que seja explicitado que esta não foi a primeira Comissão firmada para essa finalidade, vez
que já na década de 70 há relatos sobre idêntica instituição em Uganda e, em seguida, nas décadas de 80 e
90, no Chile, na Argentina, na Guatemala e em El Salvador, entretanto, diferentemente destas, a CVR sul-
africana resultou de um processo plural e fecundo, no qual entidades da sociedade civil organizada,
cidadãos, servidores públicos, apoiadores do regime e seus contestadores contribuíram ativamente, através
de debates, sugestões e diálogos, para o seu modus operandi e, posteriormente, para sua visibilidade e
registro em prol da memória coletiva e das gerações futuras.

A proposta deste ensaio é, pois, justamente investigar as singularidades que propiciaram tamanha
notoriedade à Comissão de Verdade e Reconciliação, assim como expor o seu legado para África do Sul no
pós-apartheid.

Para tanto, analisou-se, no primeiro tópico, as origens da África do Sul, sublinhando a maneira como, já nos
seus primórdios, as relações de subserviência entre os nativos e os estrangeiros foram sendo constituídas e
cristalizadas.

De igual modo, discorreu-se sobre a exploração institucionalizada, com o advento do apartheid, que
literalmente apartou grupos étnicos distintos em um mesmo país, sob a justificativa irracional da supremacia
racial.

Mencionou-se, também, sobre as diversas espécies de violência perpetradas à maioria negra e mestiça pelo
regime, ensejando ódio e fragmentação entre - precipuamente - nacionais. Ainda, esclareceu-se sobre o
cunho econômico da segregação e a sua submissão ao capital externo.

No tópico seguinte, dissertou-se sobre o processo de abertura democrática africana, não se olvidando de
trazer à baila as suas razões, conseqüências e desafios.

Posteriormente, portanto, no tópico terceiro, verificaram-se as etapas de formação, a divisão de trabalho e as
implicações da Comissão de Verdade e Reconciliação para a transição democrática.

Na seqüência, expôs-se, também, o papel da sociedade civil na instituição da Comissão, assim como se
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explanou acerca da sua constituição eminentemente endógena, fatores que concorreram para o processo
singular de emancipação sul-africana.

Ainda, foi comentada a disposição da Comissão em promover uma ressignificação dialogada dos conflitos
oriundos do regime ditatorial, oportunizando o acesso amplo às sessões, tanto presencialmente como através
dos meios de comunicação, no afã de colaborar com a restauração da História, tornar a sociedade cônscia do
seu pretérito e da sua responsabilidade para com o futuro.

Tendo sido ressaltado, por derradeiro, o papel da Comissão como propulsora de uma nova ordem a ser
centrada no diálogo, na democracia e, sobretudo, na dignidade da pessoa humana, conforme o seguidamente
exposto.

1 Das origens e dos conflitos sul-africanos             

A África do Sul foi descoberta em 1487, pelo navegador português Bartolomeu Dias[1], contudo, somente a
partir do século XVII sua colonização passou a ser objeto dos interesses europeus.

Inúmeras eram as justificativas para o abandono de Portugal em relação às terras descobertas. A primeira
delas deve-se ao pleno comércio português com as Índias, que, em curto período, sinalizava-lhe, pelo prévio
conhecimento de suas potencialidades, lucros significativamente mais elevados. A segunda razão origina-se
da própria condição da África do Sul como recém-descoberta, que a tornava desconhecida quanto à sua
estrutura física e organizacional, elementos passíveis de sujeitar as expedições, especialmente as iniciais, a
intempéries e prejuízos.

Destarte, a África do Sul quedou-se quase dois séculos sem qualquer intervenção estrangeira, o que se deu
somente após a constatação, pelos europeus, de sua localização privilegiada para a rota comercial oriental e
de sua serventia como entreposto, a partir de quando foram promovidas reiteradas disputas pelo seu
território, especialmente entre holandeses, ingleses, franceses e alemães.[2]

Neste ponto, convém ser esclarecido que as querelas aqui narradas não tinham qualquer relação ou intento
de povoamento da colônia, mas, tão somente, limitavam-se a assegurar uma base comercial européia no
oriente.

Com o transcurso temporal e em razão do acréscimo no volume de transações comerciais, os europeus,
especialmente os ingleses e holandeses, findaram por se estabelecer na África do Sul, tornando-se aqueles
os responsáveis pelo primeiro governo na Cidade do Cabo.[3]

O estabelecimento deste governo, no entanto, não fora efetivamente consensual, haja vista que, naquela
época, a relação entre nativos e colonos, por múltiplos motivos, já era conflituosa. Primeiramente devido à
dizimação e a violência implementada pelos colonos em desfavor dos locais, que fomentaram reações
proporcionalmente agressivas por parte dos nativos, ao longo da conquista territorial, provocando um estado
constante de animosidade entre as etnias e de repúdio a toda e qualquer imposição de um governo
estrangeiro. Em segundo lugar, os colonos não consideravam os costumes e as tradições dos nativos, o que
igualmente providenciava mal-estar e virulência entre as etnias. Por fim, os colonos costumavam intentar
contra as terras e as famílias nativas, o que novamente lhes provocava indignação e pronto revide.

A intolerância passou, então, a ser uma constante nas relações entre os nativos e os ditos afrikanders, ou
seja, os povos estrangeiros, notadamente os holandeses, ensejando uma série de limitações civis e
econômicas em desfavor dos primeiros, no intuito de que, em assim agindo, os europeus pudessem
promover uma ampla dominação sobre toda etnia majoritária.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7129



Para tanto, foram impostas, dentre outras, as seguintes regras:

[...] apropriação das terras dos povos nativos, foram instituídos impostos altos que obrigavam os negros a
procurarem fontes de renda para pagá-los. Também as leis do passe compeliram os negros a conseguirem
emprego em no máximo seis dias a partir de sua chegada em uma área de trabalho, sob pena de multa,
prisão ou expulsão, caso o prazo não fosse cumprido. Os negros eram apenas permitidos fora das reservas
tribais se fossem considerados força de trabalho essencial à economia branca.[4]

Verifica-se, pois, que este regramento causou enfraquecimento tanto nos direitos civis, como na seara
econômica dos povos nativos, retirando-lhes a livre circulação pelo território, expurgando-lhes de suas
propriedades, e, por fim, deixando-lhes à margem da sociedade e em plena subordinação para com os
colonos.

No início do século XX, as leis de fragmentação entre as etnias foram recrudescidas, especificamente por
meio do Natives Land Act, norma que impedia o acesso e a aquisição de propriedades pelos nativos.
Paralelamente, aqueles que possuíam terras em espaços diversos dos que lhe eram permitidos, obrigavam-se
a entregá-las ao governo, que, por sua vez, deveria redistribuí-las entre a minoria branca.

Como resposta às medidas separativas e expropriatórias, a violência se agravou na África do Sul. Estima-se
que, somente nas primeiras décadas daquele século, milhares de pessoas tenham sido mortas em confrontos
diretos e indiretos com o governo.

Em 1948, o apartheid, palavra de origem inglesa que significa apartamento ou divisão, foi legalmente
instituído na África do Sul, com a ascensão dos afrikanders ao poder, por meio do Partido Nacional.[5]

A partir de então, a supremacia branca tornou-se razão e fundamento do governo nacional, impondo atos de
subordinação e desrespeito civil e moral aos não-brancos, o que resta patente por meio das políticas
elaboradas, dentre outras, merecem ser citadas as seguintes: a divisão de sistema educacional e de saúde em
razão das diferenças étnicas, restrição a algumas espécies de empregos, a proibição de ocupação pública e de
celebração de casamento por grupos étnicos distintos.[6]

  Ademais, o governo afrikander, como conhecedor de que a ordem política conjuga-se a legal, cuidou de
aprovar no Parlamento três diferentes atos, que formalizavam o apartheid e concediam aos seus governantes
poder para limitar direitos, estabelecer punições e fragmentar políticas em razão das etnias.[7]

Nesse contexto, foi instituído o primeiro dos atos, denominado Population Registration Act, que tinha por
fim estabelecer uma categorização - e uma graduação - entre as etnias locais, portanto, entre brancos, negros
e mestiços. O segundo ato foi nomeado como Group Areas Act, responsável pela fragmentação territorial já
em curso desde o século XIX, além da limitação à liberdade de locomoção e circulação de bens pelos
nativos. Por seu turno, o terceiro restou conhecido como The promotion of Bantu Self-Government Act 46,
responsável pela instituição de oito territórios diferentes, os quais tinham sua ocupação e urbanização
atrelada à etnia do grupo. [8]

Assim, o que dantes era intolerância racial, tornou-se argumento racional e institucionalizado de segregação,
colocando nacionais de origem étnica distinta como verdadeiros inimigos. Em verdade, "o apartheid, após
se consolidar como política, também reformulou sua ideologia. Esta, antes baseada na idéia da desigualdade,
quando se tornou um projeto político passou a ser identificada como desenvolvimento separado".

Destarte, pode-se afirmar que o apartheid mais que um regime, tornou-se um aparato de opressão e
repressão ideológica, que visava escusar-se nas suas próprias razões de supremacia racial e separação social.
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Aliada à questão ideológica supramencionada, o regime foi produtor de uma burocracia especializada na
repressão e na violência, que promoveu um número incalculável de sul-africanos mortos ou desaparecidos
nesse período.

Por sua magnitude e conseqüências no tecido comunitário, não devem ser olvidadas, também, as cenas de
violência física e moral - sucessivas e progressivas - a que eram submetidos os não-brancos, sob os
auspícios da lei e com ampla legitimação entre a minoria branca.

A partir da década de 60, o regime de exceção conduziu centenas de contestadores do apartheid à prisão,
dentre os quais, Nelson Mandela, quem se notabilizou pela sua militância em prol do apartheid e,
posteriormente, pelo seu governo de transição para a democracia na África do Sul. 

2 A crise do apartheid

Malgrado no início da década de 80, o apartheid ainda estivesse reinante na África do Sul, já apresentava
sinais de enfraquecimento.

Inicialmente, este fato se originava dos seus elevados gastos para com o aparato repressivo e a estagnação
econômica do país. Em decorrência dos elevados gastos e de sua insustentabilidade, o governo passou a
contrair dívidas para com os seus financiadores, que lhe cobravam juros significativos, no mais das vezes
quitados por meio de ouro e diamantes.[9]

Conjugada à questão econômica, o regime lidava com uma onda de repúdio nacional liderada por grupos
políticos combatentes e delatores dos horrores perpetrados pelo regime à comunidade internacional, que lhe
imputou seguidos embargos comerciais, além de lhe exigir a libertação dos presos políticos e a conseqüente
abertura do regime.[10]

Ainda, deve-se ter em conta que em 1989, o Presidente do país, Pieter Botha, devido ao seu estado de saúde,
foi substituído, por meio das eleições de setembro do mesmo ano, pelo também conservador Frederik W. De
Klerk, quem, por pressão nacional e internacional, foi responsável pela abertura política do regime.[11]

Já no ano de 1990, o Presidente De Klerk adotou as seguintes medidas:

[...] anunciou a legalização do CNA, do Partido Comunista, do Congresso Pan-Africano e de outros grupos
de oposição, além da libertação de alguns presos políticos, dentre eles Mandela. A decisão também incluía
uma moratória nas execuções de pena de morte e a revogação da censura da imprensa [...] Mandela foi
libertado e o CNA recuperou a legalidade. As leis raciais foram revogadas e um plebiscito só para brancos,
realizado em 1992, apontou que 69% dos votantes eram a favor do fim do regime de apartheid. [12]

A primeira eleição nacional de caráter multirracial, realizada em 1994, teve como vitorioso Nelson
Mandela, um dos grandes responsáveis pela implementação de uma nova ordem social e política na África
do Sul, sobretudo no que tange à participação popular e às políticas de igualdade racial e social.

Sobre a participação popular, é imperioso registrar que seu fortalecimento se deu ainda no final da década
de 60, como resposta ao autoritarismo e à violência perpetrada em face dos negros. Desde então, começaram
a surgir partidos políticos, dentre os quais, destacou-se o CNA, liderado por Nelson Mandela, além de
associações que assumiam por finalidade justamente a promoção da igualdade racial.[13]

Na década seguinte, o governo do Partido Nacional, decidiu por proibir os partidos políticos defensores da
igualdade racial, ensejando revoltas e novas manifestações de repúdio organizadas pelas etnias mestiças e
negras.
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Em seguida, portanto, no final dos anos 80 e início dos anos 90, tem-se a instituição de algumas
organizações não-governamentais na África do Sul, as quais providenciaram um significativo movimento
emancipatório[14], ao denunciar a exclusão dos não-brancos na sociedade e alertar sobre a necessidade de
refundação de um pacto social[15] sul-africano.

A tese precípua dos movimentos sociais era de que a África do Sul não poderia ser reconhecida como um
país, enquanto a sua dinâmica social interna fosse completamente desagregada pelo preconceito e pelo
desrespeito à dignidade dos não-brancos. Ademais, denunciava que o argumento de supremacia racial, não
se sustentava isoladamente, mas decorria, também, de uma lógica de exploração econômica dos negros e
mestiços pelos brancos.

Assim, foi sendo constituído um movimento político não apenas emancipatório, mas de restauração das
liberdades e da dignidade, entendendo estes como direitos inerentes a todos[16], independentemente da sua
etnia.

Pode soar estranha esta luta pelas liberdades e pela dignidade de todos, quando, em tese, os não-brancos, por
serem os controladores da nação, à época, já deveriam gozar delas. No entanto, justamente pelos atos de
violência e de expropriação por estes perpetrados, não se pode afirmar que os brancos, durante o apartheid,
tal qual os mestiços e negros, fossem sujeitos de direitos em caráter pleno.[17]

De fato, os conflitos étnicos tornaram a ambos, brancos e não-brancos, vítimas do sistema. Os primeiros, em
decorrência dos seus próprios atos expropriatórios e violentos, suportavam ameaças, revolta e agressão dos
não-brancos, ocasionando instabilidade e insegurança ao regime. Os segundos, por seu turno, eram
expurgados da sociedade, alijados dos seus direitos civis, não-alcançados, em sua maioria, pelas políticas
públicas, e, assim, agredidos na sua dignidade.[18]

Por tudo isso, os movimentos políticos e sociais entendiam que os seus clamores por dignidade deveriam ser
direcionados a todos, mas com especial ênfase para os excluídos,[19] através da conscientização dos não-
brancos.

Destarte, a demanda pela constituição de uma ordem social e justa na África do Sul se encorpou. Tornando
possível o que dantes parecia inalcançável, na medida em que o próprio povo conscientizado, juntamente
com a pressão da comunidade internacional, passou a fazer parte do processo de legitimação, respeito e
exercício dos direitos civis, políticos e sociais. [20]Podendo-se afirmar, inclusive, que fora este o período,
quando a maioria não-branca tomou consciência do contexto social e político e da sua responsabilidade para
com a restauração sul-africana, que a crise do apartheid foi efetivamente deflagrada, ensejando poucos anos
depois a sua derrocada.

Com a abertura política, no início dos anos 90, tem-se a formalização de muitos dos direitos pleiteados ao
longo do apartheid, contudo, este expediente isolado demonstrou-se insuficiente para promover a
restauração da nação[21], que, por quase cinco décadas, conviveu com o ódio e a violência entre as etnias
que ali firmadas.

Em paralelo, o governo de Mandela, passou a receber uma série de pedidos de investigações e de
informações acerca dos mortos e dos desaparecidos durante o apartheid. Também, foi sendo percebido que,
malgrado estivessem convivendo sob um novo regime formal, os cidadãos de etnias diferentes,
especialmente os não-brancos, ainda eram alvos de preconceito pelos seus compatriotas e, no mais das
vezes, excluídos da ordem social.

Verificou-se, pois, que além de um novo sistema formal, era necessário um esclarecimento amplo, que

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7132



incluísse toda a sociedade, acerca do perpetrado e vivenciado durante o período do apartheid. Em verdade,
sem a elucidação devida, a História estava demonstrando, que era impossível a convivência entre as
diferentes etnias, em razão do ódio latente e da desconfiança mútua.

Assim, o governo Mandela decidiu proceder, inicialmente, com medidas preventivas, que se mostraram
insuficientes para sanar a segregação e o ódio provocados pelo regime, porque não contemplava reparação -
seja moral ou financeira - às vítimas e aos seus familiares.[22]

Após um período de, aproximadamente, três anos, acolheu-se a necessidade de implantar uma Comissão
imparcial e não-judicial que fosse responsável por acolher e analisar as denúncias contra o apartheid,
providenciando um espaço de interlocução entre vítimas e algozes e, simultaneamente, oportunizar-lhes a
restauração de sua própria história e, por via conseqüente, da sua dignidade e do seu sentimento de pertença
em relação àquele país que ora se reconstruía, tema sobre o qual se discorre adiante.

3 A Constituição da Comissão de Verdade e Reconciliação

Em 1995, o Governo da Unidade Nacional formalmente instituiu, por meio da Lei de Promoção da Unidade
e Reconciliação Nacional, a Comissão de Verdade e Reconciliação (CVR) com o objetivo de propiciar um
espaço dialógico não-judicial entre vitimados e operadores do apartheid acerca da violência física, moral e
psicológica perpetrada durante a ditadura, e, ao mesmo tempo, oportunizar a resolução pacífica dos conflitos
ali fomentados e produzidos, ensejando a restauração da dignidade dos envolvidos e do próprio tecido social
 sul-africano.[23]

Para que a composição da Comissão fosse a mais imparcial possível, nomeou-se um Reverendo, Desmond
Tutu, para sua condução, juntamente com um grupo heterogêneo de 17 pessoas, oriundas de diversos
segmentos sociais, religiosos e políticos.

Esta Comissão subdividiu-se por área temática em outros três comitês, como forma de especializar e agilizar
o trabalho que lhe fora confiado. Firmou-se, assim, o Comitê de Anistia, o Comitê de Violações de Direitos
Humanos e o Comitê de Reparação e Reabilitação.[24]

O primeiro deles, portanto, o Comitê de Anistia, era o setor burocrático da Comissão, sendo o responsável
pela análise dos pedidos de anistia, os quais, quando apresentados, deveriam ser avaliados individualmente,
como forma de atentar para a agressão praticada especificamente em face do pleiteante, e, assim, examinar
as conseqüências particulares sobre aquele cidadão e/ou sua família.

Todos os requerimentos deveriam observar os seguintes requisitos: comprovar a motivação política do
fatídico, narrar toda a verdade sobre o incidente e demonstrar que a atitude era proporcional à
finalidade.[25]

Em razão da oportunidade de serem anistiados pelo Estado, quando submetidos à Comissão, através do
Comitê de Anistia, mais de sete mil requerimentos de operadores do apartheid foram apresentados, contudo
menos de 17% cumpriram integralmente os requisitos exarados, tornando-se aptos a análise.[26]

Relevante é expor, também, conforme o asseverado por Nahla Nvali, que a maioria dos anistiados
demonstrava parco interesse de contribuir com informações significativas sobre o aparato repressivo do
apartheid, seja por temor daqueles que ainda compunham as forças armadas ou a burocracia do governo,
seja por não considerar suas declarações como parte indissociável do processo de restauração e perdão.

Destarte, restaram constatadas, seguidas vezes, entre as declarações firmadas, a ausência do sentimento de
co-responsabilidade para com o regime deposto e para com a restauração da sociedade e da democracia, o
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que certamente comprometeu os resultados esperados, especialmente, a empatia para com o outro e a
centralidade no respeito à dignidade humana.

Por seu turno, ao Comitê de Violações de Direitos Humanos competia analisar, registrar e julgar declarações
de vítimas ou de familiares dos vitimados referentes a maus tratos, torturas e morte durante o apartheid.
[27]

Este foi o Comitê de maior visibilidade, em razão de sua exposição à midia, seu contato primário e imediato
com as vítimas do apartheid e seu constante deslocamento pelo território sul-africano.

A exposição do Comitê de Violações de Direitos Humanos não era desarrazoada, mas visava permitir o
acesso aos julgamentos e ao histórico do apartheid por um universo expressivo de pessoas, englobando
tanto aqueles que participaram direta e ativamente do regime, assim como pelos que indiretamente
compartilharam do regime, mas não tinham real noção do todo perpetrado. A plena visibilidade, também,
tornou a nação cônscia dos prejuízos físicos, morais e sociais ocasionados pelo apartheid e favoreceu, em
certa medida, a sua cooperação em prol da reconstrução sul-africana. 

Estima-se que este Comitê tenha julgado 20.000 pedidos de anistia,[28] viajado pelas cidades de Durban,
East London, Johannesburg e Cidade do Cabo e sido acompanhado por milhares de pessoas.

Já o terceiro, ou seja, o Comitê de Reparação e Reabilitação foi o responsável por avaliar as políticas e
medidas a serem implementadas para fins de reparação, especialmente nas áreas de educação e saúde,
incrementos, que ao seu ver, eram imprescindíveis para que o apartheid social não se perpetrasse entre os
historicamente excluídos.

Aquele Comitê cumulou as atribuições de relatoria e consultoria. A extensão de suas responsabilidades
rendeu-lhe severas críticas, especialmente, no que tange a qualidade e a efetividade do seu trabalho. De
igual modo, foi censurado por sua falta de autonomia, o que trazia delongas e excessiva burocracia para o
cumprimento das medidas que ali eram analisadas e concedidas.[29]

Malgrado as dificuldades enfrentadas e as limitações aqui expostas sobre cada um dos comitês da
Comissão de Verdade e Restauração, é indiscutível que todos tiveram um papel fundamental na transição
democrática sul-africana. Isso não significa dizer que a Comissão tenha sido exauriente na sua empreitada.
Reconhecidamente muito ainda haverá de se construir, até que seja alcançada a dignidade plena da nação,
contudo, entende-se que sem o espaço de diálogo e de restauração proposto pela Comissão, esta jornada se
tornaria impossível.

Nessa esteira, pode-se afirmar que a Comissão colaborou com a exposição do histórico de atrocidades,
tornando a nação consciente dos prejuízos ocasionados e da sua responsabilidade na prevenção de novos
regimes assemelhados, foi responsável, também, por restaurar o diálogo entre pares que, por séculos, se
reconheceram como inimigos, contribuiu, ainda, através das sugestões de políticas públicas a serem
implementadas, para a melhoria dos índices sociais, assim como para a fundação de uma genuína
democracia sul-africana, na medida em que fomentou a participação e autonomia dos sujeitos durante todo
o processo transicional.

Não pode ser olvidada, neste tópico, a relevância da participação política da sociedade civil organizada na
restauração sul-africana, especialmente, para a constituição e para a implementação da Comissão de
Verdade e Reconciliação. Em verdade, a sociedade civil sul-africana foi um dos grandes diferenciais entre
os demais países que já haviam vivenciado a experiência de uma Comissão de Verdade e Reconciliação,
muito em razão de que, ainda durante o regime do apartheid, dada a sua exclusão das demais esferas de
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governo e setores sociais, afirmou-se como ativa participante no processo de redemocratização, tendo
representações em quase todos os eixos de defesa e promoção de direitos, merecendo destaque as vinculadas
à educação, à saúde, à cultura e à reparação de danos.[30]

Ademais, foram as organizações não-governamentais que seguidamente denunciaram à comunidade
internacional acerca das atrocidades em solos sul-africanos, ensejando severa pressão externa, por meio de
embargos econômicos, expulsão de ligas esportivas e de conselhos políticos internacionais, tudo em prol da
extinção do regime.

De igual modo deve ser trazido à lume que a sociedade civil, no período pós-apartheid, foi uma das
responsáveis pelo registro das sessões da Comissão, entendendo que, em assim operando, estaria
colaborando na prevenção de idênticas atrocidades, através da visibilidade dos prejuízos ocasionados à
sociedade sul-africana e, consequentemente, de sua memória coletiva.

Conclusão

Os conflitos étnicos estão presentes desde a colonização da África do Sul, quando holandeses e depois
ingleses já se valiam de sua supremacia militar, bélica e econômica para explorar comercialmente aos
nativos.

Ocorre, entretanto, que o domínio imposto pelos colonizadores era sempre precário, razão pela qual
decidiram impor uma série de medidas excludentes e coercitivas em desfavor dos não-brancos, no intuito de
limitarem o exercício dos seus direitos civis, sobretudo, a locomoção e a propriedade, e assim consolidar o
poderio dos brancos.

A partir do século XX, notadamente no final da década de 40, observa-se a institucionalização dessas
medidas, por meio do apartheid, regime de afirmação da supremacia étnica branca formalizado em 1948,
com a ascensão ao poder do Partido Nacional, vinculado aos afrikanders, que estabelecia privações e
proibições de liberdades e direitos às etnias mestiças e negras.

Durante quase cinco décadas o apartheid esteve em vigor, promovendo segregação de etnias, violência
física e moral e arbitrariedades das mais diversas ordens. Seu fecho, em 1990, deveu-se mais à severa crise
econômica, aliada à pressão política interna firmada por entidades da sociedade civil organizada e os
embargos políticos, civis e econômicos da comunidade internacional, que propriamente do intento do
governo posto de restaurar uma democracia multirracial sul-africana.

Com a abertura política, restou patente a fragmentação entre os grupos étnicos do país, especialmente,
devido aos anos de apartamento entre as suas culturas, tradições e liberdades.

No intuito de estabelecer um diálogo genuíno entre os grupos étnicos, sobretudo, entre aqueles que foram
perpetradores ou vítimas do regime, compreender o histórico de violações e restaurar o tecido social e
comunitário da África do Sul, o Presidente eleito, Nelson Mandela, decidiu por instaurar, em 1995, sob a
coordenação do Reverendo Tutu, a Comissão de Verdade e Reconciliação.

Esta Comissão ganhou notoriedade, dentre outras razões, pela sua natureza endógena, ou seja, por ser fruto
de uma demanda política interna e de composição nacional, pela genuína dialogicidade com a sociedade
civil organizada durante todo o seu processo de formação, implementação e registro, pela sua especial
atenção à anistia individual, compreendendo cada caso de violação como único, sem desconsiderar a sua
vinculação sistêmica com o regime, pela sua ampla visibilidade, tanto presencial como pela mídia nacional,
de modo a incluir todos àqueles que participaram ativa ou passivamente do apartheid na refundação do
pacto social do país.
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Como conseqüência, restou inequívoca a relevância da Comissão na transição democrática sul-africana,
sobretudo, no fomento ao recurso da dialogicidade para o enfrentamento dos conflitos herdados pelo
apartheid, entendendo ser aquele o instrumento mais eficaz para restaurar a dignidade de perpetradores e
vitimados pelo regime, por propiciar a oitiva das razões de ambos, a possibilidade do perdão e a convivência
comunitária. Também colaborou para a construção de uma democracia ampla e participativa no país,
considerando que oportunizou o seu acesso aos grupos étnicos ali existentes, forjou-se e fomentou a
participação - interna e externamente - dos mais diversos segmentos sociais, o que incluiu servidores
públicos, militares, ativistas, religiosos, burocratas e políticos. Além de ter pautado suas ações e decisões na
dignidade da pessoa humana, a ser verificado na individualização dos processos, no respeito ao ser humano
durante a condução dos seus trabalhos - independentemente de quem fosse e do lugar que tenha ocupado
durante a ditadura - e nas políticas públicas sociais sugeridas ao seu final.

É imperioso esclarecer que a Comissão de Verdade e Reconciliação não resolveu todos os problemas
legados pela África do Sul desde a sua colonização, inclusive, por não ser este o seu propósito.

De fato, o papel da Comissão foi possibilitar o diálogo entre pares, outrora compreendidos como inimigos,
fomentando o perdão e a restauração do tecido comunitário sul-africano, não mais sob a antiga lógica
sectária e díspar, mas sob o fundamento de que todos são sujeitos da construção democrática e da dignidade
humana. Para isto, indubitavelmente, a Comissão e a sociedade contribuíram a contento.
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HANNAH ARENDT: LIBERDADE A AÇÃO COMO PODER DA CIDADANIA NO REGIME
DEMOCRÁTICO

HANNAH ARENDT: FREEDOM THE ACTION AS CITIZENSHIP POWER ON DEMOCRACY.

Katya Kozicki
Marilucia Flenik

RESUMO
A democracia é o regime político que tem como pressuposto ontológico a vontade popular, mas torna-se
paradoxal, em virtude das dificuldades que enfrenta para a expressão dessa mesma vontade. O sistema
representativo é um simulacro da participação do cidadão que apenas vota, quando escolhe os agentes do
governo, e queda alheio aos rumos da política. O referencial teórico de Hannah Arendt permite questionar
esta alienação e indagar por uma nova “política”, onde o “poder” do cidadão possa acontecer. O
desaparecimento do espaço político é o principal problema desta época. A distinção entre o espaço privado,
- âmbito dos interesses particulares do animal laborans-, e o espaço público, - âmbito dos interesses
coletivos -, imbricou nas infindáveis séries de problemas do Estado liberal, que passou para o Estado do
Bem Estar Social, teorias que se misturam nas democracias modernas. Aceitar a liberdade como ação
implica um tipo de política muito superior ao vivenciado até o presente. Não significa um descaso com a
conservação do processo vital e os interesses particulares, mas trata-se de recuperar uma esfera onde a
liberdade possa acontecer. Com Hannah Arent é possível pensar na figura do cidadão-herói, aquele que tem
vocação para transitar não apenas no espaço dos interesses privados, mas, sobretudo, no espaço político.
Decorre desta vontade pessoal e engajamento de cada um, o poder e a força da cidadania, categoria
primordial no Estado Democrático de Direito.
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS CHAVES – Democracia. Vontade popular. Poder. Cidadania.
Espaço privado. Espaço público. Liberdade. Ação política.

ABSTRACT
Democracy is the political regime that has the ontological assumption the popular will, but it is paradoxical,
given the difficulties it faces in the expression of that will. The representative system is a simulacrum of
participation by the citizen who votes only when you choose the feds, and fall to the direction of politic. The
theoretical question of Hannah Arendt allows that alienation and asks for a new "policy", where "power" of
the citizen can happen. The disappearance of political space is the main problem of this time. The
distinction between private space - under the particular interests of the animal laborans, and public space -
under the collective interests - embedded in the endless series of problems of the liberal state, which went to
the State Family Welfare, theories that blend in modern democracies. Accept freedom as action involves a
kind of politics far greater than experienced at present. It does not mean a disregard for the preservation of
vital process and the particular interests, but it is to regain a sphere where freedom can happen. With
Hannah Arent you can think of the figure of the citizen-hero, one who is meant to not only pass in the space
of private interests, but especially in political circles. It follows from this personal will and commitment of
each one, the power and strength of citizenship, primary category in the Democratic State of Law.
KEYWORDS: KEYWORDS - Democracy. Popular will. Power. Citizenship. Private space. Public space.
Freedom. Political action.

1 INTRODUÇÃO
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O referencial teórico de Hannah Arendt (1906-1975) permite questionar a possibilidade ou não da

participação política dos cidadãos na construção do Estado Democrático de Direito. Ao constatar duas
experiências básicas do século XX, o surgimento dos sistemas totalitários e o fato da política dispor hoje de
um arsenal bélico capaz de varrer da face da Terra toda e qualquer forma de vida, Arendt dedicou-se ao
estudo da política. Repassou a tradição do pensamento ocidental, a fim de encontrar elementos que
possibilitassem recriar as categorias políticas, tendo em vista a reconstrução de um mundo assinalado pela
pluralidade e pela diversidade, onde o novo possa acontecer no pleno exercício da liberdade. Diante da
ruptura da tradição, Arendt colocou no centro de suas preocupações as ações das pessoas e a maneira como
essas ações afetavam o mundo, para melhor ou para pior, questão eminentemente política.

Para compreender o que seja a política, volta-se à antiga Grécia, resgatando o conceito de origem
naquele passado esquecido, a fim de obter uma luz que reflita no presente e auxilie no processo de
compreensão dos eventos políticos atuais. Para a autora, o mundo comum é instituído de acordo com o
princípio da partilha do poder político entre todos os cidadãos, corolário da pluralidade, que se revela
fundamentalmente como intersubjetividade. A constituição do sujeito é política, decorrente da condição de
seres plurais. Ser e Aparecer coincidem, pois é no mundo que o sujeito se revela, sendo que os atos e as
palavras expressam a liberdade humana. Afirma a autora que “o sentido da política é a liberdade.”[1] A
política, por existir entre os homens, ocupa-se necessariamente da opinião. Esta é “aquilo que os homens
falam-uns-com-os-outros, a doxa, que significa não só opinião, mas também glória e fama. Como tal,
relaciona-se com o domínio político, a esfera pública onde qualquer um pode aparecer e mostrar quem é.”[2]
Neste espaço a liberdade se manifesta como ação política. Esta surge de uma relação travada entre iguais,
onde não há domínio e sua contraparte, a submissão, prescindindo do uso da força. Afirma Arendt que “o
poder corresponde à capacidade humana não somente de agir, mas de agir de comum acordo. O poder nunca
é propriedade de um indivíduo; pertence a um grupo e existe somente enquanto o grupo se conserva
unido.”[3]

Ao enfocar a distinção entre o espaço público e o privado na antiguidade e o surgimento do espaço
social na modernidade, é clara a intenção de Arendt no sentido de esclarecer a necessidade de recolocar a
política em termos diferentes daqueles propostos tanto pelo Estado liberal, como pelo Estado socialista.
Trata-se de uma recuperação da importância da ação política. Recorde-se que para os gregos a política
abarcava todas as atividades e práticas compartilhadas que diziam respeito ao koinon, o comum, por
oposição àquelas que diziam respeito à manutenção da vida exclusivamente. Hodiernamente este interesse
pelo koinon esvaeceu, sendo denunciada tal questão como uma alienação do mundo, levada a efeito pela
inversão dentro da Vita Activa, com a vitória do animal laborans. Alguma solução advirá da verdadeira
política democrática, que depende do poder que surge entre os homens no espaço público e prescinde da
força, porque é calcada no discurso e na liberdade de ação. “É o poder que mantém a existência da esfera
pública, o espaço potencial da aparência entre homens que agem e falam.”[4] Tal poder é prerrogativa dos
cidadãos, característica principal do regime democrático, que encontra na vontade do povo o seu
fundamento ontológico. Na concepção arendtiana o mundo comum é instituído de acordo com o princípio
da partilha do poder político entre todos os cidadãos, corolário da pluralidade, que se revela
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fundamentalmente como intersubjetividade.
 
 

2 A AVENTURA DA LIBERDADE NA DEMOCRACIA
 
 

Na democracia a legitimidade da ordem jurídica institucional advém da vontade popular, uma vez que
este regime tem como pressuposto filosófico a liberdade dos cidadãos, que celebram um acordo social e
político e delegam aos governantes o poder de governar, mantendo em suas mãos a soberania pessoal. A
aventura da liberdade nasceu sob o signo da desconfiança, uma vez que sempre existiu o perigo de se cair
numa demagogia. O regime democrático é paradoxal, pois encontra na liberdade o seu fundamento e, por
isso mesmo, corre o risco de se perder diante do relativismo das múltiplas opiniões.  Em sua idealidade
teórica é rica em promessas e utopias. Contudo, a história tem demonstrado as dificuldades que este regime
encontra para se concretizar na realidade política. O conflito e o consenso criam a dialética dos assuntos
humanos, sendo que o caminhar democrático está sempre a um passo do campo minado pela ideologia e pelo
combate que os homens travam entre si para uns dominarem os outros.[5]

A dificuldade maior diz respeito a forma plausível de se ouvir e colocar em prática a vontade do
povo, este princípio antropológico intangível que constitui ao mesmo tempo a força e a fragilidade da
democracia. A ambivalência do regime democrático surge de sua própria definição: “governo do povo pelo
povo”.[6] A “vontade popular” é hipotética, mero pressuposto de legitimidade do Estado Democrático de
Direito, estando as democracias atuais muito longe de possibilitar a efetiva participação dos cidadãos.

Se a liberdade dos antigos consistia na plena participação dos cidadãos nos assuntos políticos, a
liberdade dos modernos significou a livre iniciativa do trabalho e o desenvolvimento do modelo econômico
do capitalismo, sob a proteção do governo constitucional liberal. Não resta dúvida que as feições liberais
estão gravadas na genética do Estado constitucional democrático. Contudo, o Estado do bem estar social
resgatou os direitos sociais como fundamento de uma ordem econômica e social mais justa e fez com que o
Estado passasse a ser interventor, quebrando o paradigma da total liberdade de livre iniciativa. Os direitos
sociais se consolidaram e a implementação de uma justiça distributiva é questão de urgência, sob pena de
hordas de excluídos tomarem de assalto os redutos fortificados da propriedade privada da classe mais
favorecida. A igualdade e a liberdade, os princípios maiores da democracia, necessariamente, precisam
considerar a práxis, o seu lado empírico, do cidadão de carne e osso. Não apenas a liberdade e a igualdade
teóricas, garantidas pelo Estado de Direito, que desenha a figura do sujeito de direitos subjetivos, dita formal,
mas, principalmente, considerar estes princípios sob o ponto de vista material, que consiste nas condições de
possibilidade de uma participação efetiva dos cidadãos no espaço político.

Na esteira do pensamento de Arendt, é possível pensar o político na sua originalidade democrática,
onde o poder é dos cidadãos que se reúnem no espaço público para a fala e para a ação. A principal crítica
que se ouve diz respeito ao fato de que Arendt seria ingênua ao discorrer sobre a res publica, colocando a
liberdade como capacidade de ação política do cidadão. A autora quer esquecer a linha da filosofia política
inaugurada por Hobbes e retrocede para aquém das formas de governo já constituídas a fim de encontrar o
espaço e o modo de ser originário de onde brotam a política e o poder.[7]  O pensamento arendtiano é
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avesso a qualquer “certeza” filosófica, assumindo um franco aspecto experimental de problematizar a
“aparência”, aquilo com que a pessoa se depara, no puro exercício do pensamento crítico. São palavras suas:
“O que quero é compreender, e quando outras pessoas também compreendem sinto uma satisfação
comparável ao sentimento que experimentamos quando estamos em um terreno familiar.”[8]

 
 

3 EM BUSCA DO PODER POLÍTICO DOS CIDADÃOS
 
 
Se há uma palavra que pode expressar as lutas e as angustias da história da Humanidade, esta

palavra é poder[9]. Arendt vai à contramão da doutrina liberal que coloca o poder político nas mãos do
Estado, detentor do monopólio da força, apto a usar da violência, tendo em vista a “razão de Estado”, no
pressuposto de que o fim justifica os meios. Em seus escritos fica claro que a força e a violência[10], nada
têm a ver com a genuína política. O âmbito da política é aquele espaço onde a liberdade como ação se
manifesta. É um fenômeno político que surgiu na Polis grega, caracterizando-se pelo fato de que no espaço
público as relações humanas passavam ao largo do binômio mando-obediência. Ali os cidadãos desfrutavam
a mesma condição de igualdade, sendo que a fala, o discurso, era um direito de todos, no exercício da
liberdade. Por conseguinte, a política apareceu como uma relação travada entre iguais, onde não há domínio
e sua contraparte, a submissão, prescindindo do uso da força. Afirma Arendt que “o poder corresponde à
capacidade humana não somente de agir mas de agir de comum acordo. O poder nunca é propriedade de um
indivíduo; pertence a um grupo e existe somente enquanto o grupo se conserva unido.”[11]

Para a autora poder e violência são fenômenos distintos.[12] Ela se volta contra a idéia usual de
que a violência seria a manifestação do poder e que este se refere à relação de comando/obediência de modo
que o emprego da força seria justificado sempre que não houvesse harmonia nas relações entre governo e
governados. “A usual identificação de violência e poder provém de considerarmos o governo como o
domínio do homem sobre o homem por meio da violência.”[13]

Esta última, por outro lado, surge quando o poder se enfraquece e prevalece a vontade de dominar
pela força. “A violência é diferenciada pelo seu caráter instrumental.”[14] Mesmo que justificável pelos fins
que almeja ela jamais será legítima. Não ignora Arendt que reagir com violência não deixa de ser uma forma
de defesa, mas só se justifica se o objetivo a ser alcançado é a curto prazo, como no caso da legítima defesa,
por exemplo. A violência empregada de forma sistemática gera o ódio e cria um mundo cada vez mais
violento. “Em termos de política, não basta dizer que violência e poder não são a mesma coisa. Poder e
violência se opõem; onde um deles domina totalmente o outro está ausente.”[15]

Segundo Anne-Marie Roviello[16], Arendt se afasta tanto da idéia do confronto entre
singularidades, como do singelo acordo de vontades que anularia o conflito. A tensão que resulta da
condição humana da pluralidade é resolvida mediante o diálogo, o acerto permanente de pontos de vistas
divergentes. No dizer de Celso Lafer, “restaurar, recuperar, resgatar o espaço público que permite, pela
liberdade e pela comunicação, o agir conjunto, e com ele a geração do poder, é o grande tema unificador da
reflexão de Hannah Arendt.”[17] Trata-se do espaço “cuja própria existência depende diretamente de que os
homens permaneçam juntos e dispostos a agir e falar entre si, desaparecendo quando quer que eles se vejam
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isolados uns dos outros.”[18]
Por conseguinte, para Arendt o poder político pertence aos homens, livres e iguais, capazes de

“aparecer” no espaço público, na modalidade do discurso e da ação, quando colaboram para a criação do
mundo comum, escrevendo a própria história com absoluta liberdade. O cerne da política está neste
“espaço” existente entre as pessoas, decorrente da pluralidade humana, onde todos igualmente podem
expressar as suas opiniões. “É o discurso que faz do homem um ser político”.[19]

 Somente com uma política voltada para o respeito à liberdade e à dignidade humana é que surge o
legítimo poder democrático. “O poder brota onde quer que as pessoas se unam e atuem de comum acordo,
mas obtém sua legitimidade mais do ato inicial de unir-se do que de outras ações que se possam seguir.”[20]
A autora busca o espaço originário de onde brotam a política e o poder, discorrendo sobre a origem
esquecida da  política.

 
 

4 GRÉCIA, MODELO DE ESCLARECIMENTO
 
 
Diante da ruptura da tradição, Arendt colocou no centro de suas preocupações as ações das pessoas

e a maneira como essas ações afetam o mundo, para melhor e para pior, questão eminentemente política.
Para compreender o que seja a política, volta-se à antiga Grécia, resgatando o conceito de origem naquele
passado esquecido, a fim de obter uma luz que reflita no presente e auxilie no processo de compreensão dos
eventos políticos atuais.

A recuperação da Polis grega tem por escopo apresentar um modelo de esclarecimento do
verdadeiro espaço político. Contudo, “Arendt não pretende restabelecer conceitos e categorias antigos, ou
restaurar a tradição, mas desconstruir e vencer as reificações de uma tradição obsoleta.”[21] Segundo Celso
Lafer, o livro A Condição Humana, de 1958, é um desdobramento de inquietações suscitadas com a redação
de Origens do Totalitarismo, de 1951. Este regime extirpou a capacidade humana da ação, conseguindo que
os homens aterrorizados calassem, uma vez que extinguiu por completo a liberdade. Arendt busca
estabelecer as origens do isolamento e do desenraizamento, sem os quais não se instaura o totalitarismo. O
isolamento destrói a capacidade política, a faculdade de agir, enquanto o desenraizamento desagrega a vida
privada e destrói as ramificações sociais.[22]

Longe de ser simplesmente uma caracterização histórica da Polis, o texto da autora objetiva
relacionar as três atividades básicas que compõem a Vita Activa – labor, fabricação e ação -, detectando-se
qual a prevalência de umas sobre as outras, nas diferentes épocas históricas, em que espaços eram
desenvolvidas, a importância que recebiam e quais as conseqüências que isto acarretou à política. A forma
como estas três atividades básicas se articularam em cada época histórica permite uma análise acurada da
condição humana e de como isto se reflete na forma da organização social, econômica e política, a partir do
esclarecimento da dicotomia público/privado. Compreender esta distinção é crucial para acompanhar o
pensamento arendtiano no caminho que perfaz em busca da compreensão dos acontecimentos políticos.

Na antiga Grécia, o espaço privado era constituído pela esfera da família, entendida esta de forma
muito ampla, pois era o centro de produção econômica na Antigüidade e dela participavam, não apenas
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aqueles unidos pelas relações de sangue, mas também os escravos e demais protegidos. No recôndito do lar
eram desenvolvidas as atividades referentes ao labor, típicas do ciclo vital. As quatro paredes acolhedoras,
protetoras e sombrias da casa, onde a família se abrigava, nada tinham a ver com a política. O labor supria
todas as necessidades vitais e seu ciclo interminável era regido pelas necessidades básicas e fundamentais
do viver, quais sejam, comer, repousar, reproduzir. Vigorava a mais severa desigualdade e submissão, uma
vez que o chefe de família tinha o domínio absoluto, poderes de vida e de morte sobre os componentes de
sua família. Assim o campo da necessidade, característica da organização do lar privado era pré-político
uma vez que na esfera familiar as relações eram baseadas na submissão ao chefe que detinha o comando.
Somente ele era livre na medida em que tinha a faculdade de deixar o lar e ingressar no espaço público em
pé de igualdade com os outros pater família.        

Na Grécia surgiu o espaço público da Cidade-estado, que trouxe à existência a primeira
experiência política, sendo que a influência desta experiência se espraia até os dias de hoje.[23] Assim
surgiu um espaço diferenciado onde o cidadão podia assumir um tipo de vida diferente daquele vivido no
âmbito familiar. No espaço público, a atividade predominante passava a ser a ação e o discurso, pois este
espaço era ocupado pelos homens livres e iguais, que se reuniam visando uma vida potencialmente melhor.
Lá não vigorava a relação de comando versus submissão, típica da esfera privada. Na Polis existia o
princípio da absoluta igualdade.[24]          

O espaço público era aquele que permitia aos homens viver sua condição de seres plurais, num
patamar de igualdade, longe da coação e da força, fazendo surgir o autêntico poder político, correlato da
liberdade. Para os gregos nem a igualdade nem a liberdade eram entendidos como qualidades inerentes à
natureza humana, mas eram atributos que se obtinha na Polis. A igualdade, longe de ser relacionada com a
justiça, como nos tempos modernos, era a própria essência da liberdade, uma vez que ser livre era mover-se
numa esfera onde não existia o binômio governo/governados. Mediante a ação e o discurso, o cidadão
desempenhava o seu papel naquele palco que se abria, sempre que os homens se juntavam, sendo que ali
tudo era decidido mediante palavras e persuasão e não através da força ou violência.

A esfera pública, enquanto mundo comum, reúne os homens na companhia uns dos outros e a ação
e o discurso são os modos pelos quais os seres humanos se manifestam uns aos outros, não como meros
objetos físicos, mas enquanto homens. Assim surge do diálogo e do consenso o poder que legitima o corpo
político que se estabelece. Afirma Arendt que “a política trata da convivência entre diferentes. Os homens se
organizam politicamente para certas coisas em comum, essenciais num caos absoluto, ou a partir do caos
absoluto das diferenças.”[25] Assim sendo: “A política surge no entre-os-homens, portanto, totalmente fora
dos homens. Por conseguinte, não existe nenhuma substância política original. A política surge no intra-
espaço e se estabelece como relação.”[26]

Viver numa Polis adquire o sentido de estabelecer relações de convívio mediante o discurso, no
exercício da liberdade, longe da força, da coação e da submissão. O espaço político é formado pelos iguais
que regulam todos os assuntos por meio da fala e entendimento mútuo.[27] Trata-se do espaço “cuja própria
existência depende diretamente de que os homens permaneçam juntos e dispostos a agir e falar entre si,
desaparecendo quando quer que eles se vejam isolados uns dos outros.”[28] Este resgate da antiga Grécia
objetiva mostrar a essência da política, onde a ação desenvolvida no espaço público ocupava o ápice da
hierarquia das atividades humanas, sendo o labor e a fabricação tarefas secundárias, executadas em âmbito
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privado. A intenção da autora é esclarecer o esmaecimento da ação política democrática na sociedade das
massas e a necessidade de se recuperar o espaço da política deliberativa na Democracia Constitucional.

 
        

5 O PARCO INTERESSE DOS CIDADÃOS PELA POLÍTICA DEMOCRÁTICA
 
 
A distinção levada a efeito por Arendt, entre as três atividades básicas da Vita Activa – labor,

fabricação e ação - possibilita uma melhor compreensão das peculiaridades das formas como o ser humano
se articula nos diversos espaços em que se desenrola sua vida. Contudo, a linha divisória, perfeitamente
demarcada que existira na antiga Grécia entre o público e o privado, deixou de existir na modernidade, uma
vez que o advento da revolução industrial fez com que as atividades do labor e da fabricação abandonassem
a sede familiar e adentrassem no espaço social. O ser humano deixou de considerar a ação no primeiro
plano, sendo que nesta predominava o caráter agonístico onde os feitos e a coragem dos melhores eram
valorizados, para submergir sua individualidade nos processos, tanto aqueles provenientes do próprio ciclo
vital da natureza, quanto aqueles processos por ele mesmo criados, tornando-se um elemento a mais na
cadeia produtiva da fabricação.[29]

Como o trabalho hoje se impõe como uma necessidade imperiosa para a vida, ele se aproxima da
concepção de trabalho na Antigüidade, onde era realizado pelos escravos, despidos inteiramente de
liberdade, sendo executado, portanto, mediante a submissão à coação e à força. Assim para a autora o
trabalho não deixa de ser uma atividade penosa, desgastante, porém necessária, uma vez que através dele os
homens mantêm e reproduzem o ciclo vital da própria vida.

Vivemos hoje numa sociedade de trabalhadores na qual o objetivo é a riqueza crescente e o
consumo desenfreado dos bens produzidos.[30] São graves os problemas que a humanidade enfrenta. A
população aumenta cada vez mais e o modelo de destruição implantado pelo homo faber, com a revolução
industrial, fez com que o planeta Terra esteja prestes a entrar em colapso. A água potável, o ar que se
respira, radiações solares provocadas pelo buraco na camada de ozônio, a devastação de florestas, apenas
para exemplificar, são questões que envolvem o meio ambiente, a economia e toda a sociedade, exigindo
soluções que só podem advir da política.

Para promover esse processo de acúmulo de riqueza o homem sacrifica seu próprio mundo e a si
próprio. Hoje a participação numa classe social substituiu a proteção que antes era oferecida pela
participação numa família. Vivemos o fenômeno das massas onde o homem vê dissolvida sua
individualidade. Compelido pela necessidade ele trabalha como um autômato, alienado de seu próprio
trabalho pela divisão das tarefas que se tornaram demasiadamente complexas e cujas etapas escapam da sua
compreensão. Ele já não encontra mais a satisfação pessoal quando trabalha e se sente subjugado pelo peso
da necessidade, tal qual os antigos escravos, sem poder efetuar escolhas.

Houve uma homogeneização dos homens enquanto membros de uma mesma espécie entregues ao
cotidiano do trabalho e do consumo, tudo o que o homem faz destina-se a ganhar o próprio sustento,
visando a manutenção da vida. No dizer de Heller e Fehér, a humanidade socializada é aquele estado social
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no qual impera somente um interesse, e o sujeito desse interesse são as classes ou a espécie humana, mas
não o homem nem os homens.[31] O importante é que, agora, até mesmo o último vestígio de ação que
havia no que os homens faziam, a motivação implícita no interesse próprio desapareceu. O que resta é a
força do processo vital, ao qual todos os homens e todas as atividades humanas estão igualmente sujeitos e o
objetivo é a sobrevivência da espécie animal humana. Nenhuma das capacidades superiores do homem é
agora necessária para relacionar a vida individual à vida da espécie; a vida individual tornou-se parte do
processo vital, e a coisa mais importante é o trabalho.

Vigora na sociedade de consumidores o princípio exclusivo da utilidade e do consumo. Isto faz
com que o homem perca a referência da durabilidade do mundo, tornando-o alienado. Tudo é descartável e a
atividade que recebe maior ênfase na sociedade de consumidores é a do trabalho que produz esse mundo de
coisas supérfluas, sendo que no trabalho o homem fica refém das máquinas que comandam o processo, num
ciclo repetitivo e interminável. Assim, na sociedade de consumidores, o trabalho é a ocupação essencial dos
homens. É o surgimento da “sociedade de empregados”, sendo a consolidação das sociedades das massas
onde o homem é apenas mais uma peça na grande engrenagem social e econômica em que o mundo se
transformou.[32]

O homem é tragado pelo sistema social econômico e a sociedade passa a ser o sujeito desse novo
processo vital ocupando o lugar dado anteriormente à família, relegando o homem a membro de uma
determinada classe social, onde é mero executor de papéis pré-determinados pela expectativa dessa
sociedade. A esfera social absorve a vida do homem, ditando-lhe padrões de conduta, impondo-lhe o
exercício das atividades do labor e da fabricação, como necessidades das quais o sujeito não pode escapar.
Arendt constata a alienação do sujeito tendo em vista a valorização da atividade do animal laborans, onde o
labor é a atividade central da vida humana, posto que necessário para prover não apenas o suprimento de
suas necessidades vitais, mas toda a abundância de bens almejados pelos integrantes da sociedade de
consumidores.[33]

Hodiernamente as atividades da fabricação e do labor pertencem ao âmbito social, ocupando todo
o tempo dos cidadãos, que relegaram a política para o âmbito do Estado. Assim o espaço público, que
outrora fora o palco da ação política, agora se confunde com o espaço social, deixando de ser político, uma
vez que adquiriu as características do espaço privado, sendo o lugar da necessidade, onde a coação e a força
se manifestam, surgindo as relações de comando/obediência, que são tidas como “normais”, uma vez que
neste espaço se revela a desigualdade.

A nítida distinção entre o espaço privado – aquele dos interesses particulares-, e o espaço público –
aquele da ação política-, que existiu na antiga Polis, pelos quais transitava o cidadão, esmaeceu no sentido
de que o Estado moderno absorveu as atividades políticas, competindo aos cidadãos exclusivamente os
cuidados de seus interesses particulares. O pensamento liberal tradicional considera como distintas as
esferas da vida privada e da política. Existe um domínio público-político, o do Estado ou governo, que
pertence aos políticos profissionais, limitando-se o cidadão a exercer o seu direito de voto na democracia
representativa. Por outro lado, o espaço privado diz respeito à esfera econômica e social, onde impera a livre
iniciativa e a perseguição dos interesses particulares. Trata-se do mito do mercado auto-regulador.[34]
Contra essa concepção é que Arendt volta a sua bateria de críticas. Ao liberal clássico, que divide o mundo
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em público e privado, ela contrapõe a tricotomia – privado, social e público, objetivando esclarecer os
espaços distintos em que transcorre a vida humana e as respectivas importâncias que tiveram no decorrer da
História.

Afirmam Heller e Fehér que a contribuição de Hannah Arendt para a compreensão da modernidade
seria incomparavelmente mais convincente se ela combinasse, em vez de rigidamente separar e até
contrastar, o espaço social do espaço político.[35] A autora detectou as mudanças que haviam ocorrido na
modernidade entre o social e o político e extraiu as conclusões que implicavam. Assim, “uma política
socializada opera com a dicotomia hegeliana de estado e sociedade civil, que Hannah implícita mas
decididamente rejeita como a falsa externalização de uma situação que inibe muitíssimo a livre atividade
política.”[36] Esclarece André Duarte que Arendt recusa as correntes políticas liberais porque elas
restringem o espaço da política, ao pensar as relações entre política e liberdade a partir da concepção de que
quanto menor for o espaço destinado à política, tanto maior será o espaço da liberdade destinada
exclusivamente ao crescimento e desenvolvimento econômico privado.[37]

Não se ignora que traçar uma linha divisória entre o público, o privado e o social é uma empreitada
extremamente difícil. A tricotomia sugerida por Arendt não esclarece de forma contundente a problemática
do político. Apenas serve para problematizar a tradicional dicotomia do privado e do político, sendo certa a
intersecção dos dois domínios. No espaço da pluralidade exsurgem principalmente os interesses de cunho
social, com ênfase nos assuntos privados em virtude das condições em que se desenrola a interação que se
volta exclusivamente para as atividades de manutenção da vida da sociedade e de seus membros, ínsitas da
esfera econômica. Na modernidade o cuidado com os interesses privados tornou-se visível de modo que as
noções de privado e social passaram a se interconectar. Nas sociedades democráticas e liberais a política
transformou-se em mera administração burocrática das necessidades sociais.

Para Arendt, a confusão que se criou no espaço público é que deve ser esclarecida. O espaço
público é o da política e a ação é a categoria primordial que se manifesta no discurso. O espaço público
constitui a realidade fundada na intersubjetividade e também tem o sentido de constituir o mundo de
instituições políticas e legais. É sob o enfoque da conservação do mundo em sua objetividade e durabilidade
que a análise feita por Arendt, referente as três atividades fundamentais da vida humana, adquire relevância.
Deve-se levar em conta o resultado de cada uma dessas atividades, advindo daí a importância que cada uma
assume e o papel que exerce para a criação e permanência do mundo. Por ter a política como foco, é com o
mundo que Arendt se preocupa, pois ele é a garantia de sobrevivência do próprio homem. Para a política
interessa aquilo que se exterioriza no espaço público, distinto do espaço privado dos interesses
particulares.[38] Ao abordar as esferas em que se desenvolve a vida humana e as atividades que o homem
realiza, apregoa a necessidade de se recuperar a capacidade da ação como a única capaz de tirar a
humanidade do impasse que se encontra, pois acredita que é possível “modificar pacientemente o deserto
com a faculdade da paixão e do agir.”[39]

 
 

6 LIBERDADE E AÇÃO, A ESSÊNCIA DO POLÍTICO
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Arendt faz da liberdade o núcleo central de sua teoria política, pois equaciona política com ação,
afirmando que a faculdade da liberdade é o milagre de começar coisas novas, o que possibilita aos homens
interferir no espaço da aparência. Justamente porque suas reflexões partiram de situações concretas onde a
liberdade fora vilipendiada e os horrores do holocausto puderam acontecer, é que ela pôde afirmar, com
todas as letras, que “para a pergunta sobre o sentido da política existe uma resposta tão simples e tão
concludente em si que se poderia achar outras respostas dispensáveis por completo. Tal resposta seria: o
sentido da política é a liberdade.”[40]

Nos seus primeiros escritos, Que é liberdade?[41], de 1954, e a A Condição Humana[42], de
1958, a vontade deve ser considerada como o correspondente mental da ação, espaço da liberdade, pois na
ação a pessoa realiza a sua singularidade, principium individuationis. Com a evolução de seu pensamento, o
querer foi abordado como uma das faculdades da Vida do Espírito[43]. Todo o agir é um momento no
presente que visa ao futuro e neste ponto surge o querer como mola propulsora, uma vez que apenas a
vontade pode ditar a ação. A vontade é a capacidade interna voltada para o futuro, onde os homens decidem
quem eles vão ser e sob que forma desejam aparecer no mundo dos fenômenos. Está ligada à ação, dizendo
respeito a liberdade humana, movendo-se em uma região onde não existem quaisquer certezas.

No livro A Vida do Espírito, Arendt explica que a vontade é vista como uma faculdade humana
distinta e separada do intelecto e do juízo que precedem a ação, operando o querer como o fator que a inicia.
É no atributo da vontade de decidir ou não pela ação que se assenta o fundamento ontológico da liberdade
política. Desse modo, a vontade é a faculdade da vita contemplativa que mais se aproxima da ação, uma das
três atividades da vita activa, uma vez que tanto a vontade como a ação estão atreladas a noção de liberdade.

Não se trata da liberdade interior do pensamento, o diálogo consigo mesmo, este espaço íntimo
onde os homens se refugiam da coerção externa e se sentem livres para divagar e sonhar. Esta fuga para o
mundo interior significa um espetáculo de auto-sugestão e a perda da capacidade de ação no momento em
que o sujeito lança mão dela. Tampouco interessa para a política o liberum arbitrium cristão, uma liberdade
de escolha que arbitra e decide entre duas coisas dadas, valorando-as, dizendo respeito apenas ao foro
íntimo. A inovação arendtiana diz respeito ao fato de que “a liberdade, enquanto relacionada à política, não
é um fenômeno da vontade”,[44] entendida esta última como a faculdade de escolha entre duas coisas
dadas, uma boa e outra má. O erro sempre consistiu na identificação de soberania com liberdade, sendo que
a liberdade experimentada no íntimo de cada um, sem um desdobramento externo, não tem qualquer
significação para a política.[45] Desta forma Arendt vai à contramão da tradição moderna filosófica que
identificou liberdade e soberania. A equação filosófica de liberdade com o livre-arbítrio conduz à negação
da liberdade humana, pois o homem jamais será soberano, no sentido de ser completamente independente
para seguir seus impulsos individuais.

Viver é uma aventura, sendo imperioso ao ser humano efetuar escolhas constantemente, uma vez
que ele escolhe o seu destino, interferindo no mundo ao seu redor. O que caracteriza a vida humana é a
contingência, no sentido de que é possível a existência de acontecimentos não determinados, isto é, de atos
livres e imprevisíveis.[46] Esta possibilidade de escolha é a liberdade na sua relação com o mundo,
significando uma responsabilidade para todo aquele que deseja tomar o rumo de sua vida nas próprias mãos.
É o preço da liberdade, idéia que informa a consciência da contingência e a possibilidade de
autodeterminação. Agnes Heller e Ferenc Fehér afirmam que para a imaginação não há limites para as
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possibilidades humanas, tanto na moldagem de si próprio como do mundo.[47] É possível acreditar na
capacidade humana de transformar as possibilidades em destino. Decorre desta possibilidade de “tomar o
próprio destino nas mãos” a ênfase de Arendt na ação como liberdade, que consiste na autodeterminação da
pessoa quando “aparece” no espaço público e faz a diferença. Atribui a autora um caráter agonístico à ação,
recordando que a Polis era o espaço onde o cidadão aparecia sendo que havia o desejo de sobressair, tal qual
um artista, a fim de conquistar a “fama imortal” através da realização de feitos heróicos. A ação na Polis
não deixava de assumir um aspecto de uma “performance”, a ser executada tal como o atuar de um artista
que exibe sua excelência no palco, com evidente caráter individualista e competitivo. “Essa analogia
arendtiana entre as performing arts e a atividade política revela a sua concepção da ação política livre como
um fim em si mesmo, cujo sentido se encontra em seu próprio exercício e não nas metas ou motivos.”[48]
Não significa que os motivos e objetivos não sejam importantes, sendo inclusive os fatores determinantes do
ato particular, mas a ação é livre na medida que os transcende. “Para que seja livre, a ação deve ser livre, por
um lado, de motivos e, por outro, do fim intencionado como um efeito previsível.”[49] Isso porque a
disposição para agir brota de uma convicção íntima calcada em princípios, verdadeiras fontes de inspiração
e se constituem em critérios para que a vida pública seja conduzida e julgada. Assentar sobre bases sólidas a
ação, atribuindo-lhe um significado é de fundamental importância para os seres humanos. Sem estes
princípios a liberdade, como engajamento político ativo em um mundo plural, não poderia existir, pois são
eles que possibilitam a ação conjunta, quando todos comungam do mesmo ideal.[50]

Esclarece a autora que os princípios exsurgem do exterior e operam como motivação para a ação.
O juízo do intelecto precede a ação e a vontade deflagra o acontecimento. Contudo, a mola propulsora da
ação livre não está no intelecto nem nos ditames da vontade mas brota da força de princípios. Trata-se da
inspiração para a ação que se torna manifesta somente no próprio ato realizador. É crucial para o bom
discernimento ter presente quais são os princípios pelos quais se age e quais são os critérios utilizados para
o julgamento da própria vida e de sua responsabilidade para com o mundo comum.[51]

Para a autora, “talvez a melhor ilustração da liberdade enquanto inerente à ação seja o conceito
maquiavélico de virtú, a excelência com que o homem responde às oportunidades que o mundo abre ante ele
à guisa de fortuna.”[52] Quentin Skinner[53] recorda que os humanistas do Renascimento dos quatrocentos
recuperaram de Cícero o conceito de virtus, afirmando que realmente está ao alcance dos homens atingir o
mais alto nível de excelência, mediante uma educação adequada. Uma vez que os homens são capazes de
alcançar a excelência máxima, significa também considerá-los capazes de vencer quaisquer obstáculos com
que se defrontem em seu caminho. Esta concepção da natureza humana levou os humanistas a uma análise
otimista da liberdade e dos poderes do homem, colocando na virtú, enquanto força social criativa, a
possibilidade do ser humano moldar o seu próprio destino e a refazer o mundo social para adequá-lo a seus
desejos. Libertaram, assim, o homem agostiniano da luta entre a vontade e os caprichos da fortuna. Os
humanistas assumiram a tese petrarquiana de que o homem é a única criatura capaz de controlar seu próprio
destino, por meio de numerosas operações de inteligência e de vontade, utilizando a virtú para triunfar dos
poderes da fortuna. A forma ideal de governo é a república que possibilita aos homens da mais alta virtú a
perseguir as metas de honra, glória e fama enquanto servem a sua comunidade. As relações entre virtú e
liberdade aparecem se reforçando mutuamente pois as oportunidades oferecidas aos talentosos
desempenham um papel vital para conservar a liberdade da constituição republicana.
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Maquiavel é herdeiro dessa concepção de virtú como excelência cívica, concordando que a
liberdade pode ser preservada mediante a promoção da virtú e que esta será alcançada se os cidadãos
tiverem uma plena participação nos negócios políticos. A meta de manter a liberdade e segurança de uma
República representa o valor mais elevado, e mesmo decisivo, da vida política, ainda que em detrimento da
bondade, da sinceridade e mesmo do respeito à justiça, no caso de se mostrarem incompatíveis com o firme
propósito de alcançar o bem geral da comunidade. Arendt considera como princípio para a ação política a
virtú, no que apresenta de positivo como excelência para o cidadão herói “aparecer” no espaço público,
enfrentando a sua fortuna, no sentido de o próprio destino.[54] Esta inteireza entre si próprio e o mundo
qualifica a pessoa para levar a cabo a atividade política. Afinal, a ação conjunta sempre depende do ator que
toma a iniciativa e cativa a simpatia dos outros que o auxiliam para que o empreendimento chegue a bom
termo. Arendt valoriza também o aspecto intersubjetivo e coletivo da ação, uma vez que na Polis os
cidadãos em condições de igualdade absoluta se reúnem para, mediante a palavra e a ação, obter o consenso
fazendo surgir o autêntico poder da cidadania democrática.

 
 

8 CONCLUSÃO
 
 
 

Em Arendt encontramos a pluralidade humana como algo inerente a própria natureza humana. Seu
mérito consiste no reconhecimento da capacidade do ser humano de se articular com os outros e exercer a
liberdade como ação política. Para ela o “poder” é algo que surge apenas quando os cidadãos se reúnem para
o discurso e a ação, na praça pública, desaparecendo tão logo eles se voltem exclusivamente para a vida
privada, âmbito dos interesses pessoais. Na concepção da autora, a política surge no momento em que os
cidadãos, livres e iguais, longe da coação e da força, assumem sua condição de seres plurais. Eles se reúnem
no espaço público, expressando suas opiniões, mediante a fala e a ação, gerando um poder que legitima as
instituições políticas e assumem a tarefa de escrever a própria história no exercício da liberdade.

Ao enfocar a distinção entre o espaço público e o privado na antiguidade e o surgimento do espaço
social na modernidade, é clara a intenção de Arendt no sentido de esclarecer a necessidade de recolocar a
política em termos diferentes daqueles propostos, tanto pelo Estado liberal, como pelo Estado socialista.
Trata-se de uma recuperação da importância da ação política. Recorde-se que para os gregos a política
abarcava todas as atividades e práticas compartilhadas que diziam respeito ao koinon, o comum, por
oposição àquelas que diziam respeito à manutenção da vida exclusivamente. Hodiernamente este interesse
pelo koinon esvaeceu, sendo denunciada tal questão por Arendt, como uma alienação do mundo levada o
efeito pela inversão dentro da Vita Activa, com a vitória do animal laborans. Nas sociedades democráticas e
liberais a política transformou-se em mera administração burocrática das necessidades sociais. É por isto
que Arendt, ao abordar as esferas em que se desenvolve a vida humana e as atividades que o homem realiza,
apregoa a necessidade de se recuperar a capacidade da ação como a única capaz de tirar a humanidade do
impasse que se encontra, pois acredita que é possível “modificar pacientemente o deserto com a faculdade
da paixão e do agir.”[55]
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Arendt se reporta a Santo Agostinho para realçar que o simples fato de ter nascido faz do homem
um verdadeiro milagre, um acontecimento de reinício de vida. A criação do homem consistiu em instaurar
um initium, isto é, um poder de inovar, que é indissociável de uma individuação que se manifesta pela
vontade. “O mundo humano é constantemente invadido por estrangeiros, recém-chegados cujas ações e
reações não podem ser previstas por aqueles que nele já se encontram e que dentro em breve irão deixá-
lo.”[56] Este é o maior dos acontecimentos, quando um novo ser humano adentra a esse mundo criado pelos
homens, que o recebe e condiciona, mas por ter o dom da liberdade, da vontade e da ação, o novo sujeito
pode sopesar toda a realidade encontrada e dar início a uma etapa nova, que é o período de sua vida.[57] A
peculiaridade humana se manifesta nesse começo, que é a suprema capacidade de aparecer e agir no mundo.
Politicamente, isto equivale à liberdade da criatura humana.[58] Dessa forma a liberdade está associada à
condição humana da natalidade e a ação política é essencialmente o começo de algo novo. É com palavras e
atos que o homem se insere no mundo e escreve “a história dos seres cuja essência é começar.”[59]
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Arendt. Pensamento, persuasão e poder. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. p. 35).
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[14] Idem. p. 124.
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[16] “A sociedade política entendida como mundo comum, opõe-se quer à idéia de um mundo regido pela lei do confronto violento
das singularidades quer à idéia de uma comunidade fusional no seio da qual reinaria o acordo entre todos, sem resistência, e onde
cada singularidade se negaria a si própria em benefício dessa fusão de vontades.”(ROVIELLO, Anne-Marie. Senso Comum e
Modernidade em Hannah Arendt. Lisboa: Instituto Piaget. 1987. p. 31).
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[22] LAFER, Celso.  Posfácio. In: A Condição Humana. 8ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 347.
[23] “A Grécia formou a polis em torno da agora homérica, o local de reunião e conversa dos homens livres, e com isso centrou a
verdadeira “coisa política”, ou seja, aquilo que só é próprio da polis e que, por conseguinte, os gregos negavam a todos os bárbaros e
a todos os homens não-livres, em torno do conversar-um-com-o-outro, o conversar-com-o-outro e o conversar-sobre-alguma-coisa, e
viu toda essa esfera como símbolo de um peitho divino, uma força convincente e persuasiva que, sem violência e sem coação,
reinava entre iguais e tudo decidia. Em contrapartida, a guerra e a força a ela ligadas foram eliminadas por completo da verdadeira
coisa política, que surgia e era válida entre os membros de uma polis.”(ARENDT, Hannah. O que é Política? Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 1998. p. 97).
[24] “O surgimento da cidade-estado significaria que o homem recebera, além de sua vida privada, uma espécie de segunda vida, o
seu bios politikos. Agora cada cidadão pertence a duas ordens de existência; e há uma grande diferença em sua vida entre aquilo que
lhe é próprio (idion) e o que é comum (koinon).” (ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 8ª ed. São Paulo: Companhia das
Letras, 1998. p. 33.)
[25] ARENDT, Hannah. O que é Política? Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. p. 21.
[26] “A coisa política entendida nesse sentido grego está centrada em torno da liberdade, sendo liberdade entendida negativamente
como o não-ser dominado e não-dominar, e positivamente como um espaço que só pode ser produzido por muitos, onde cada qual se
move entre iguais.”(Idem. p. 23).
[27] Idem. p. 48.
[28] ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 8ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 211.
[29]“A Antigüidade grega concordava em que a mais alta forma de vida humana era despendida em uma polis, e em que a suprema
capacidade humana era a fala – zoon politikón e zoon lógon ékhon, na famosa dupla definição de Aristóteles; a filosofia medieval e
romana definia o homem como animal rationale; nos estágios iniciais da idade moderna o homem era primariamente concebido
como homo faber, até que, no século XIX, o homem foi interpretado como um animal laborans, cujo metabolismo com a natureza
geraria a mais alta produtividade de que a vida humana é capaz.” (ARENDT, Hannah. O conceito de História – antigo e moderno.
In: Entre o Passado e o Futuro. 4ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1997. p. 94-95).
[30] “A avidez do homem em consumir é de tal monta que não se restringe ao necessário para a vida, mas quer consumir cada vez
mais coisas supérfluas e seu apetite é tão grande que chegará o momento em que nenhum objeto do mundo estará a salvo do
consumo e da aniquilação através do consumo.” (ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 8ª ed. São Paulo: Companhia das
Letras, 1998. p. 146).
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espécie animal humana. Nenhuma das capacidades superiores do homem era agora necessária para relacionar a vida individual à
vida da espécie; a vida individual tornara-se parte do processo vital, e a única coisa necessária era “laborar”, isto é, garantir a
continuidade da vida de cada um e de sua família.”(HELLER, Agnes e FEHÉR, Ferenc. A Condição Política Pós-Moderna. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira. 1998. p. 334-335).
[32] “A dupla perda do mundo – a perda da natureza e a perda da obra humana no senso mais lato, que incluiria toda a história –
deixou atrás de si uma sociedade de homens que, sem um mundo comum que a um só tempo os relacione e separe, ou vivem em uma
separação desesperadamente solitária ou são comprimidos em uma massa. Pois uma sociedade de massas nada mais é que aquele
tipo de vida organizada que automaticamente se estabelece entre seres humanos que se relacionam ainda uns aos outros mas que
perderam o mundo outrora comum a todos eles.” (ARENDT, Hannah. O Conceito de História – Antigo e Moderno. In: Entre o
Passado e o Futuro. 4ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1997. p. 126.)
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mesmo. E é aí que descobrimos o laço com o abandono. No processo de trabalho nasce um abandono particular. O abandono tornou-
se um retorno a si mesmo, em que o consumo, em certa medida, tomou o lugar de todas as atividades particulares
importantes.”(ARENDT, Hannah., Só permanece a língua materna. In: A Dignidade da Política. Rio de Janeiro: Relume Dumará,
1993. p. 141).
[34] “Hannah tem uma opinião muito céptica sobre o livre mercado um fenômeno que, afirma, só é uma benção inequívoca para os
Estados Unidos. De qualquer modo, rejeita todo tipo de política que homogeneíza sua esfera de influência sob o denominador
comum do livre mercado e depois a chama de “mundo livre”. (HELLER, Agnes e FEHÉR, Ferenc. A Condição Política Pós-
Moderna.  Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 1998. p. 146).
[35] “O social funde-se de maneira indistinguível com o privado, ou, mais precisamente, sua separação ainda não se deu. O dúbio
progresso da era moderna foi a separação local e temporal do “social”, o mundo das necessidades, de seu reino inicial e apropriado,
o privado, pela moderna combinação de inovação tecnológica e divisão de trabalho. Esse “progresso” resultou na transformação de
uma preocupação até então da família numa questão geral da “sociedade” e, finalmente, como resultado dessas mudanças, na
“socialização da política”. Com esta última, Hannah quer dizer política de um tipo cuja maior e cada vez mais exclusiva preocupação
não é mais a questão do livre governo, um fim em si, mas o “problema social”. Em outras palavras, a elevação de questões
econômicas à agenda de um determinado corpo político. A nova ciência que surgiu dessa mudança é a economia política, cujo maior
expoente filosófico continua sendo Marx.(Idem. p. 144).
[36] Idem. p. 145.
[37] DUARTE, André. Hannah Arendt e a Modernidade: Esquecimento e Redescoberta da Política. In: Transpondo o Abismo.
CORREIA, Adriano. (Org.) Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. p. 61.
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DO POVO COMO LEGITIMADOR DA SOBERANIA E AS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

THE SOVEREIGNTY OF THE PEOPLE AS LEGITIMATE AND FORMS OF POLITICAL
PARTICIPATION IN THE DEMOCRATIC STATE OF LAW

Roberta Lia Sampaio de Araujo Marques

RESUMO
O presente trabalho estabelece a relação entre Democracia e Participativa Política, enfocando o povo como
legitimador da soberania popular. Inicia-se com o aprofundamento dos temas ligados a Democracia,
começando pelos seus aspectos conceituais. Após, faz-se uma análise da questão do povo como legitimador
da soberania popular e da própria legitimação da Democracia como forma de participação política no Estado
Democrático de Direito. Demonstram-se algumas das dificuldades de implementação da Democracia no
Brasil. Em seguida enumeram-se perspectivas de mudança, considerando que a esperança não está perdida.
O Estado Democrático de Direito somente se aperfeiçoa na proporção em que o povo nele ativamente possa
se inserir; na medida em que os representantes reflitam em seus atos os verdadeiros anseios populares. E os
mecanismos constitucionais para tal foram previstos. A cidadania foi erigida a fundamento e a construção de
uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo a ser alcançado pelos representantes populares. Mas
somente esses valores não seriam suficientes se não tivessem sido também incorporadas algumas
instituições fundamentais à sua realização. E, em todas elas, o ponto fulcral é sempre a participação popular.
PALAVRAS-CHAVES: Democracia. Participação política. Estado Democrático de Direito. Povo.
Soberania popular.

ABSTRACT
This paper establishes the relationship between democracy and participatory politics, focusing on the people
as supporter of popular sovereignty. It starts with the deepening of themes related to democracy, beginning
with its conceptual aspects. After, it is an examination of the question of the people as supporter of popular
sovereignty and the very legitimacy of democracy as a form of political participation in the democratic rule
of law. To demonstrate some of the difficulties of implementing democracy in Brazil. Then list are
prospects for change, considering that hope is not lost. The democratic state of law only if it improves in
proportion as the people in it actively can be inserted, to the extent that representatives reflect on his deeds
the true yearnings popular. And the constitutional mechanisms for this were provided. Citizenship was
erected on ground and building a free society, justice and solidarity is an objective to be achieved by
people's representatives. But only those values would not be enough if they were not also included some key
institutions to implement them. And in all cases, the focus is always popular participation.
KEYWORDS: Democracy. Political participation. Democratic State of Law. People. Popular sovereignty.

INTRODUÇÃO
 
 

O presente trabalho inicia-se com o vasto e importante tema da Democracia, tendo
seu início com os aspectos conceituais, abordando tanto diversas definições do tema, bem como
algumas noções históricas de sua prática. A democracia não é definida apenas como a vontade
da maioria, mas também o respeito às minorias.
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Para o início da definição de democracia, até para o estabelecimento se determinado
regime é ou não democrático, no entanto, é preciso responder a uma das perguntas elaboradas
por Norberto Bobbio, que indaga quem está autorizado a tomar decisões coletivas e quais
procedimentos deverão ser adotados. (BOBBIO, 2000)  

Depois, passa-se para a análise da questão do povo como legitimador da soberania
popular, para em seguida retratar a dramática situação em que esta se encontra, principalmente
no Brasil.

Dando continuidade à mesma linha de pensamento, o próximo tópico para análise é o
da questão da legitimação da democracia, que é encarada, primeiramente como um processo e
não uma substância. Constata-se que quem deve ser efetivamente levado a sério como fator
determinante da legitimação da democracia não poderia ser outro que não o povo.

Como um trabalho que busca aproximar-se da realidade, são analisadas também
neste artigo as dificuldades de implementação da Democracia e o que está impedindo que a
democracia seja efetivada em sua plenitude, especialmente no Brasil. Trata-se do problema da
grande desigualdade social e da pobreza, que trazem conseqüências já bastante sérias, quando
vistas isoladamente. E quando se faz uma relação com a implementação da democracia, no
Brasil, ela tem fator quase que preponderante.

Enfoca-se também a séria questão do que se conhece como o quarto poder: a mídia,
que no Brasil, por vezes é manipuladora e vinculada aos interesses das elites econômicas e
políticas, o que é incompatível com a democracia.  Pois, a mídia escravizada ao capital deforma,
entorpece e anula a livre vontade do povo, condição primeira para o exercício da democracia.

Contudo, há esperança. O próximo ponto aborda as perspectivas de mudanças das
práticas democráticas até hoje conhecidas. Dentro dessas mesmas elites, que dominam a mídia
no Brasil, entretanto, existem vozes discordantes que buscam uma alternativa a realidade que se
apresenta. É preciso reforçar essas correntes por meio de uma mobilização popular eficaz. E o
caminho é uma progressiva aquisição de valores democrático-sociais. È preciso aprender que a
implementação da democracia pressupõe a sua gradativa implementação, ou seja, aprende-se a
fazer a democracia, fazendo-a, e esse exercício já se justifica por si mesmo.

 
 

1 Aspectos Conceituais da Democracia
A democracia pode ser definida, entre outras formas, como a manutenção de uma

sempre elevada taxa de complexidade social, de uma sempre elevada taxa de alternativas de
escolha, quanto mais amplas as alternativas de escolha, quanto mais abertas as alternativas de
escolha, maiores as possibilidades da democracia.  Isto é democracia: manter elevada a
complexidade social.

O militarismo, o uni-partidarismo, o fundamentalismo, são todas estratégias de
redução da complexidade. Talvez a grande contribuição do sistema jurídico para o sistema
político seja exatamente esta: a de fornecer os instrumentos, a de viabilizar os mecanismos que
permitam à democracia manter sempre abertas as possibilidades de escolha. Está nisso uma
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chave interpretativa, um canal essencial para que se atribua a democracia uma capacidade que
ela, na verdade, tem condições de desempenhar, de enfrentar, de cumprir de maneira exitosa.

Invocam razões corretas, embora tópicas e oportunistas, para ocultar os propósitos
subalternos. Recorrem a subterfúgios. O cerco aos pequenos partidos, por exemplo, é tido como
essencial para a democracia. Faz parte integrante dela. E é por meio dos pequenos partidos que
as minorias se expressam. Tirar delas essa oportunidade é uma tentação totalitária. A
democracia não é um escudo de defesa para a maioria, que já detém o poder, mas para as
minorias, que o disputam dentro do Estado Democrático de Direito. A democracia, em uma
palavra, é um sistema que estabelece limites para a disputa isonômica do poder político,
impedindo, justamente para proteger as minorias, que alguns grupos prevaleçam-se de sua
situação econômica ou de outras esferas de poder para se impor permanentemente aos demais.

Todo o grupo social está obrigado a tomar decisões que vinculam a todos os seus
membros, com o objetivo de prover a própria subsistência, e, como estas decisões grupais são
tomadas por indivíduos – por representação ou não -, para que sejam aceitas como coletivas,
mister é que sejam levadas a termo com base em regras que estabeleçam quais os indivíduos
autorizados a tomar decisões vinculatórias para todos os membros do grupo e a base de quais
procedimentos.

Com Noberto Bobbio, aceite-se, então, definir a democracia a partir de três princípios
institucionais: em primeiro lugar, como “um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que
estabelecem quem está autorizado a tomar decisões coletivas e quais procedimentos deverão
ser adotados”; em seguida, ao afirmar que um regime é tanto mais democrático, quanto maior for
o número de pessoas que participam, direta ou indiretamente, da tomada de decisões; enfim, ao
sublinhar que as escolhas a serem feitas devem levar em consideração a realidade. (BOBBIO,
2000)

Deve-se concluir pela necessidade de procurar, atrás das regras de procedimentos
que são necessárias, até mesmo indispensáveis para a existência da democracia, como é que
se forma, se exprime e se aplica uma vontade que representa os interesses da maioria, ao
mesmo tempo que a consciência que todos têm de serem cidadãos responsáveis pela ordem
social. As regras de procedimento não passam de meios a serviço de fins nunca alcançados,
mas devem dar seu sentido às atividades políticas: impedir o arbítrio e o segredo, responder às
demandas da maioria, garantir a participação do maior número de pessoas na vida pública.
Neste momento em que os regimes autoritários estão recuando e já desapareceram as
“democracias populares” ou “populistas”, que não passavam de ditaduras exercidas sobre o povo
por um partido ou por um governante, já não se pode contentar-se com as garantias
constitucionais e jurídicas, enquanto a vida econômica e social permaneceria dominada pelas
oligarquias cada vez mais fora de qualquer controle.

Uma das formas de se chegar a um acordo quando se fala de democracia, entendida
como contraposta a todas as formas de governo autocrático, é o de considerá-la caracterizada
por um conjunto de regras que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões coletivas
e com quais procedimentos. Todo grupo social está obrigado a tomar decisões vinculatórias para
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todos os seus membros com o objetivo de prover a própria sobrevivência, tanto interna como
externamente. Mas até mesmo as decisões de grupo são tomadas por indivíduos, o grupo como
tal não decide. Por isto, para que uma decisão tomada por indivíduos (um, poucos, muitos, ou
todos) possa ser aceita como decisão coletiva é preciso que seja tomada com base em regras,
escritas ou consuetudinárias, que estabeleçam quais são os indivíduos autorizados a tomar as
decisões vinculatórias para todos os membros do grupo, e à base de quais procedimentos estas
foram tomadas.

No que diz respeito aos sujeitos chamados a tomar ou a colaborar para a tomada de
decisões coletivas, um regime democrático caracteriza-se por atribuir este poder a um número
muito elevado de membros do grupo. Percebe-se que “número muito elevado” é uma expressão
vaga. No entanto, os discursos políticos inscrevem-se no universo do “aproximadamente” e do
“na maior parte das vezes” e, além disto, é impossível dizer “todos” porque mesmo no mais
perfeito regime democrático, não votam ainda os indivíduos que não atingiram uma certa idade.
A onicracia, como governo de todos, é um ideal-limite.

No entanto, mesmo para uma definição mínima de democracia, não bastam nem a
atribuição a um elevado número de cidadãos do direito de participar direta ou indiretamente da
tomada de decisões coletivas, nem a existência de regras de procedimento como a da maioria. É
indispensável uma terceira condição: é preciso que aqueles que são chamados a decidir, ou a
eleger os que deverão decidir, sejam colocados diante de alternativas reais, posto em condição
de poder escolher entre uma e outra. Para que se realize esta condição, é necessário que aos
chamados a decidir sejam garantidos o assim denominado direito de liberdade, de opinião, de
expressão das próprias opiniões, de reunião, de associação, etc. – os direitos à base dos quais
nasceu o Estado Democrático de Direito em sentido forte, isto é, do estado que não apenas
exerce o poder sub lege, mas o exerce dentro de limites derivados do reconhecimento
constitucional dos direitos “invioláveis” do indivíduo. Seja qual for o fundamento filosófico destes
direitos, eles são o pressuposto necessário para o correto funcionamento dos próprios
mecanismos predominantemente procedimentais, que caracterizam um regime democrático. As
normas constitucionais que atribuem estes direitos não são exatamente regras do jogo: são
regras preliminares que permitem o desenrolar do jogo.

 
2 O povo como legitimador da soberania popular

Compreender a soberania popular não como fórmula gasta de legitimação, mas como
a ferida aberta do Estado constitucional moderno, é também o objetivo do presente trabalho.

A redução da soberania popular a mera ideologia é o caso praticamente virulento na
realidade dos Estados constitucionais modernos. O povo é invocado no documento
constitucional, ao passo que o seu papel verdadeiro no processo político não é tematizado, como
preceitua Friedrich Muller:

Tudo o que o povo até agora empreendeu em matéria de elaboração de constituições
teve um caráter mais mediado do que imediato, foi mais símbolo do que realidade.
Mesmo tocante ao procedimento aqui discutido, amparado no direito positivo, de
elaborar democraticamente uma Constituição e/ou deixar colocá-la em vigor, o esforço
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não vai, por um lado, além da mediação (a Constituição é elaborada por um grêmio de
representantes do povo), enquanto, por outro lado, o plebiscito sobre a aceitação do
texto constitucional está aberto a todas as formas conhecidas e praticadas de
manipulação. Ainda numa preparação da Constituição pelo povo no sentido de uma
discussão extensa e ampla no seio da população, o esforço não vai além da estrutura da
representação: barreiras de especialização, bem como o problema da inércia
fundamental do povo. (MULLER, 2003)
 

A utilização habitual do conceito de povo nas teorias da soberania popular apresenta
uma rachadura interna. Esta se torna visível quando se atenta para o fato de que o conceito de
democracia interliga de forma aparentemente não-problemática seus dois componentes, povo e
dominação.

A definição de povo, como sujeito da soberania democrática, diz respeito ao titular ou
ao exercente dela? A soberania popular é um poder absoluto?

Não, a soberania popular não pode ser absoluta. Ou melhor, não existe soberania
inocente, porque a própria idéia de um poder supremo e incontrastável representa aquela hybris,
que a sabedoria grega sempre considerou a matriz da tragédia humana.

Tome-se, por exemplo, o povo em sua função de titular da soberania, no regime
democrático. Dele emanam todos os poderes, segundo a fórmula consagrada. Tratando-se, e
como efetivamente se trata, de um sujeito coletivo, seria puro antropomorfismo reduzir
politicamente o povo a um só entendimento, uma só opinião e uma só vontade. O recurso ao
princípio do voto majoritário é, portanto, inevitável. Ora, uma coisa é a totalidade do povo, como
centro de imputação das decisões coletivas (a Zurechnungsinstanz de que fala o professor
Muller, em seu ensaio “Quem é o povo?”) (MULLER, 2003). Outra coisa é fração dominante do
povo, cuja vontade efetivamente predomina do povo é, sem dúvida, formalmente majoritária.
Mas a maioria de sufrágios corresponde sempre a votantes, enquanto classe ou grupo social?
Quem é, concretamente falando, a maioria votante que se pronuncia em nome do povo?

 Quem seria esse povo, que pudesse legitimar “democraticamente”? Talvez se
descubra no curso dessa indagação que basta que um documento invoque o povo; ou ainda,
inversamente, que a descoberta sóbria de que o povo, com efeito, não exerce a dominação
ainda não deve deslegitimar.

As constituições falam com freqüência do povo e gostam de falar dele. A razão está no
fato de que precisam legitimar-se. A invocação do povo deve fornecer a legitimação. Se o
presente estudo analisa sobriamente os modos de utilização da palavra povo no contexto
constitucional, ele toca o cerne sensível do fator político, a grande narrativa do Estado moderno,
a sua teodicéia.

  O preâmbulo da Constituição brasileira de 1988 foi promulgado juntamente com o
documento integral pelos “representantes do povo brasileiro”, “para instituir um Estado
Democrático”. Constitui-se a República Federativa do Brasil como “Estado Democrático de
Direito”, no qual “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos
ou diretamente, nos termos desta constituição” (CF/88, art. 1°, parágrafo único).

O povo igualmente aparece na teoria jurídica da democracia enquanto “bloco”. Ele é a
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pedra fundamental imóvel da teoria da soberania popular e fornece como lugar comum de
retórica a justificativa para qualquer ação do Estado. Nessa utilização em bloco, o conceito de
povo justamente encobre as diferenças que permitiriam distinguir entre retórica ideológica e
democracia efetiva. O povo e o seu poder, sem os quais a sociedade nem seria capaz de
receber uma constituição não pode permanecer uma metáfora citada em discursos retóricos.
Muito pelo contrário, o poder constituinte do povo deve tornar-se práxis efetiva.

Toma-se por ponto de partida o conceito de povo, pois justamente esse conceito corre
o perigo de tornar-se, ou ponto inicial do discurso de legitimação, ou, enquanto objetivo do
mesmo, um objetivo do mesmo, um objetivo fixado investido de qualidades domináveis. Essa
retificação do conceito de povo é característica tanto para a ideologia quanto para a utopia da
soberania popular. 

Em verdade existe, contudo, uma diferença entre povo enquanto fonte de legitimação
e povo enquanto objeto de dominação. As duas grandezas estão separadas por uma diferença,
pois povo enquanto totalidade não possui nenhum corpo unitário e não constitui nenhuma
vontade unitária. Assim a vontade que lhe é imposta enquanto volonté générale pelas estruturas
de dominação necessariamente só pode ser uma vontade particular. Em oposição ás teorias
tradicionais da democracia, o povo não é homogêneo nem sujeito. São sempre os
representantes de representantes que agem pelo povo.

Onde exige-se da teoria da democracia mais do que a justificação do status quo, essa
inconseqüência no ponto de partida da argumentação não pode ser ignorada de todo. A fonte da
legitimação deve então ser deslocada do inicio do processo da democracia, substituir o povo por
estruturas de dominação é compreendido como deficiência transitória; o povo é consolado no
eixo temporal. É certo que o sujeito social global não é ainda o fundamento, mas de qualquer
modo a meta do processo histórico. No princípio talvez só os representantes dos homens
proprietários tenham constituído a vontade geral como Constituição. Em conseqüência das lutas
políticas o conceito de povo se amplia cada vez mais. Uma multiplicidade de grupos sociais
adquire consciência dos seus interesses, introduzindo-os no processo político. Durante o
combate semântico em torno da ampliação do conceito de povo, os agrupamentos inicialmente
excluídos forçam a sua inclusão e produzem assim, no término do processo, o povo soberano
idêntico consigo mesmo.

Introduzindo o povo rousseauniano como idéia regulativa na soberania constitucional,
Friedrich Müller logra transcender as barreiras da metafísica da presença, ainda existentes numa
teoria critica da democracia. Se a democracia se torna apenas possível enquanto impossível,
postergada e dividida pela soberania da Constituição, ela não pode mais ser compreendida de
acordo com a fórmula simples do governo do povo. Muito pelo contrário, ela deve ser
compreendida como dificultação progressiva do governo por meio do povo. (MULLER, 2003)

Os termos povo ativo e povo-destinatário denominam os modos de utilização do
conceito de povo que se referem ao nexo já aludido de instituição e preservação de uma
constituição democrática. O problema central é aqui o fato de que o povo enquanto destinatário
de prestações civilizatórias do Estado deve poder ser genericamente posto em condições de
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perceber e defender a tarefa da preservação de uma Constituição democrática por meio da sua
instituição permanentemente renovada. Entra assim no campo visual, partindo das margens da
modernidade periférica, mas como fenômeno crescentemente típico para o centro da sociedade,
também para as nossas assim chamadas sociedades, desenvolvidas, o problema da exclusão
de grupos populacionais inteiros de todos os sistemas funcionais da sociedade. Deve-se
enfrentar com medidas práticas o risco de que a divisão da sociedade em sujeitos frouxamente
interligados e ao mesmo tempo integralmente capazes de ação, por um lado, e em indivíduos
privados de qualquer possibilidade de ação e reduzidos a meros corpos, por outro lado, passe a
ser a configuração terminal do sistema de diferenciação funcional. A conexão entre as
possibilidades da democracia e a garantia das prestações civilizatórias do Estado aumenta
sobremaneira a nitidez da atualidade e da urgência política prática das questões aqui explicadas.

Nem a todos os cidadãos é permitido votar. Nem todos os eleitores votam
efetivamente. E por meio de que deve legitimar a minoria, sempre vencida pelo voto da maioria
nas eleições e em posteriores atos legislativos? E que “povo” se esconde atrás dos efeitos
informais sobre a formação da opinião pública e da vontade política, como, por exemplo, as
pesquisa de opinião.      

O primeiro desses dois problemas, a pergunta “Quem é o povo?” Merece uma
indagação mais profunda.

Aqui se trata do conceito jurídico ou mais precisamente, dos modos de emprego da
expressão “povo” nos textos das normas de uma Constituição Democrática; de uma
Constituição, para dizê-lo em outros termos, que quer justificar o seu aparelho de Estado e o
exercício da sua violência do seu poder enquanto “democráticos”. “Quem é o povo?” transmuda-
se aqui na pergunta: como se pode empregar “povo” nesse contexto, caso a pretensão de
legitimidade “do governo do povo” deva fazer suficientemente sentido? De qualquer modo essa
expressão pertence ao conjunto das expressões menos seguras dos referidos documentos
constitucionais.

Mas o que deve impedir, justamente a partir de Rousseau, que esse ‘povo” seja
compreendido enquanto multiplicidade das pessoas reais que habitam no território de um
Estado, como uma multiplicidade não ‘unitária” em si, mista, constituída em grupos, mas
organizada de forma igualitária e não-discriminada?

 
3 A questão da legitimação da democracia

O discurso de legitimação de uma democracia não só obriga a mesma a ser
democrática no seu conteúdo – abstraindo do fato de que o significado desse adjetivo
“democrático” pode ser matéria de grandes controvérsias. Ele deveria, sobretudo realizar
também no seu próprio procedimento o que designa, deveria, portanto, ser correlativamente
estruturado, não formular afirmações em bloco, que se imunizam contra a discussão, não
apresentar-se qual dedução cogente, não falar por intermédio de resultados antecipados. Muito
pelo contrário, a legitimidade – como também a normatividada jurídica – é um processo e não
uma substância, uma essência ou mesmo uma qualidade de textos.       
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A legitimidade é por igual um processo que reage à realidade, configurando-a ao
mesmo tempo; dito em outras palavras, ela aparece na sua elaboração. A legitimação do Estado
democrático deveria tanto oferecer alternativas distinguíveis como exibir gradações
manuseáveis.

 Assim, a espécie de legitimidade, que se venha a inferior do poder constituinte do
povo, pode ser formulada em gradações: a incorporação dessa pretensão ao texto da
constituição tem por interlocutor o povo enquanto instância de atribuição; o procedimento
democrático de pôr em vigor a Constituição dirige-se ao povo ativo; e a preservação de um cerne
constitucional, que sempre é também democrático, na duração do tempo investe o povo-
destinatário nos seus direitos. Lá, onde esses aspectos da pretensão de legitimação
permanecem apenas fictícios, o discurso se torna icônico.

Nessa formulação não só o termo “demos” deve ser levado mais sério como problema
; urge também repensar o termo “kratein”. “Governar” significa tradicionalmente ser sujeito do
poder decisório e do exercício do poder. Essa ótica reducionista concentra-se correspondentes
técnicas sociais, e.g; no âmbito do debate sobre a democracia, nas técnicas da representação
ou do plebiscito. Ocorre que “kratein” significa aqui em grau hierárquico igual: ser efetivamente
levado a sério como o fator determinante, como o fator decisivo com vistas à legitimação. Quem
deve, nesse sentido, ser efetivamente levado a sério como fator determinante? O povo.

Similarmente a expressão one man, one vote, enquanto espécie de idéia regulativa, o
“povo” rousseauniano pode ser preservado como elemento de concretização na política
constitucional, que não aparece como tal nos textos das normas do direito vigente, mas que
deveria de qualquer modo funcionar como fator de intranqüilidade de uma certeza de
legitimação, que do contrário seria açodadamente autocomplacente: como povo inteiro de
Rousseau, que justamente não foi pensado no seu papel icônico, mas como agente, como
sujeito realmente determinante da república das leis. Ele não deveria desaparecer do discurso
da democracia.      

A democracia moderna avançada não é simplesmente um determinado dispositivo de
técnica jurídica sobre como colocar em vigor textos de normas; não é, portanto, apenas uma
estrutura (legislatória) de textos, o que vale essencialmente também para o Estado de Direito.
Não é tão-somente status activus democrático.  

Além disso, ela é -- e nesse sentido ainda ao nível da estrutura textual – o dispositivo
organizacional para que prescrições postas em vigor de forma democrática também caracterizem
efetivamente o fazer do Poder Executivo e do Poder Judiciário. É o dispositivo organizacional
para que impulsos de normatização democraticamente mediados configurem aquilo, para que
eles foram testificados e postos em vigor com tanto esforço: a realidade social cotidiana, e com
isso também a realidade individual.

A democracia avançada é assim – e nesse sentido ela vai além da estrutura de meros
textos – um nível de exigências, aquém do qual não se pode ficar – e isso tendo em
consideração a maneira pela qual das pessoas devem ser genericamente tratadas nesse
sistema de poder-violência organizado (denominado “Estado”): não como subpessoas, não como
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súditos, também não no caso de grupos isolados de pessoas, mas como membros da soberania
do ”povo” que legitima no sentido mais profundo a totalidade desse Estado. Essa democracia é,
portanto, também um status negativus. Democrático a representa como um nexo necessário, um
nexo legitimador com a organização da liberdade e da igualdade. Isso não é direito natural
idealista; isso se acha incorporado ao texto das Constituições. Democracia significa direito
positivo e o direito de cada pessoa, considerada individualmente.  

 
4 As dificuldades de implementação da democracia no Brasil

Pode-se observar que, nos paises de grande desigualdade social, dos quais o Brasil é,
por assim dizer, o modelo perverso, o aperfeiçoamento democrático não passa
necessariamente, tal como sucede em países igualitários pela atribuição de maiores poderes
decisórios ao povo, através da ampliação do uso obrigatório de referendos e consultas
populares. É que, justamente, esses poderes acrescidos não serão de fato exercidos pelo povo,
enquanto corpo coletivo unitário, mais sim pelos detentores do verdadeiro Kyrion ou poder
supremo efetivo, no seio do povo. Em suma, pelos oligarcas de sempre. São eles que
constituem na realidade o Aktivvolk, segundo a termologia adotada pelo professor Müller.

A pobreza como questão social não é a mesma pobreza como problema político. Há
algo como 17 milhões de miseráveis no Brasil que podem ser considerados como excluídos
absolutos, pois não têm capacidade laborativa ou fonte de renda, muitos deles à margem da
própria cidadania política. Têm que ser assistidos pela caridade pessoal ou pelo Estado.
Entretanto, há um crescente contingente de pobres que são um problema político: têm
capacidade laborativa, querem trabalhar, mas não conseguem ocupação remunerada. É uma
subcategoria de excluídos, que está fora do complexo gerador de renda, tanto do formal quanto
do informal. São milhões. No que se refere a pessoas involuntariamente desempregadas, o
IBGE tem um indicador, para as seis maiores Regiões Metropolitanas, que deve aproximar-se do
número verdadeiro: trata-se do conjunto de desocupados absolutos, desocupados sem renda e
ocupados com renda inferior a um salário mínimo mensal. Em números absolutos, chegavam a
mais de 12,5 milhões, em 1999, o que equivale ao número absoluto de desempregados nos
Estados Unidos no pico da Grande Depressão dos anos 30, desencadeadora do New Deal.  

Há os que se admiram do fato de que essas estatísticas alarmantes não se refletem na
realidade de nossas cidades, de forma quantitativa e visível. Alguns suspeitam das estatísticas.
É um equívoco. A pobreza brasileira está dissimulada pelo alto grau de cootanas. É fato de
conhecimento geral a naturalidade, por exemplo, com que, numa favela, são adotadas os filhos
de mães ou pais que morrem subitamente. É uma espécie de seguro social informal. A proteção
intra-familiar protege da mesma forma os que perdem suas fontes de renda. Evidentemente que
isso redobra a carga dos que estão ocupados com renda, que na grande parte dos casos refere-
se a uma simples aposentadoria, o que torna ainda mais grave o problema do desemprego,
quando ele se abate sobre a âncora da estrutura familiar.

Assim, o atraso, a fome, a doença, o desemprego, a indigência, o analfabetismo, o medo, a
insegurança e o sofrimento acometem milhões de pessoas, vitimas da violência social e das opressões de
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neocolonialismo capitalista, bem como da corrupção dos poderes públicos. Impetram essas massas e esses
povos uma solução dirigida tanto à sobrevivência como à qualidade da vida digna.

Também vale ressaltar que nós outros, povos de um século que conheceu os
extremos do totalitarismo político; de um século que inventou a comunicação de massa, a
demagogia científica e o “Estado-espetáculo”, já não podemos aceitar a soberania absoluta de
ninguém, nem confiar nos simples processos de educação moral para evitar a prática de crimes
contra a humanidade. Nós comemos do fruto proibido e adquirimos, com isto, a terrível ciência
do bem e do mal. Sabemos que a maioria é capaz de esmagar “democraticamente” a minoria,
em nome do interesse nacional. Ou, o que é cem vezes pior, que a minoria, detentora do poder
de controle social, se utilizar periodicamente do voto majoritário popular, para legitimar todas as
exclusões sociais, em nome da democracia. Sabemos que uma febre fundamentalista,
habilmente instalada, pode levar a legião dos “eleitos” a esmagar os infiéis, em nome da lei
divina.

O poder Político na sociedade contratualista avançada não se funda mais numa
relação de subordinação ao capital isoladamente, ou mesmo da relação capital – trabalho, mas
na interação dos diferentes segmentos do complexo criador de valor e de renda, entre si e com
os segmentos externos a ele, ou dele excluídos, sendo todos dotados de direitos políticos de
cidadania. A busca do poder, numa democracia formal, é a busca da legitimação pelo voto. O
capital sozinho não consegue mais dominar, para seus propósitos exclusivos, a caça aos votos.
É claro que ele tem mais facilidade para mobilizar o marketing eleitoral e, em grotões
remanescentes das formas predominantes de poder oligárquico anterior, em sociedade
retardatárias, pode até comprar votos. Mas ninguém pode comprar todos os eleitores, mesmo
porque o voto é secreto e, dados os avanços cada vez mais eficazes na comunicação eletrônica
e na fiscalização eleitoral, não existem fórmulas absolutas de controlá-lo.

Nas condições modernas, estando todos nós mergulhados na sociedade de
informação, tem maior sucesso eleitoral quem melhor mobiliza a mídia eletrônica, seja paga, seja
espontânea. A democracia brasileira adotou sistema de propaganda eleitoral gratuita, que, por
alguns minutos de televisão, nas campanhas, diariamente, põe virtualmente na mesma situação,
exceto pelo tempo de exposição, a oposição e os partidos de sustentação do governo. Contudo,
qualquer especialista em comunicação dirá que a qualidade do programa conta mais que a
quantidade. Se tem uma mensagem poderosa, bem cuidada na forma, o programa tem eficácia
proporcional a seu conteúdo, independentemente do tempo de exposição, ou de estar sendo
financiado por um capitalista ou por uma miríade de militares.

A mídia escravizada ao capital deforma, entorpece e anula a livre vontade, o livre
raciocínio a livre consciência do ser político, rebaixado a cidadão nominal, a cidadão súdito, a
cidadão vassalo. E assim as ditaduras constitucionais sobem ao poder e nele se conservam
ostentando a imagem da pseudo-democracia  e do pseudo-regime representativo.

Tendo ao seu dispor a máquina da informação com que intentam da aparência de
legitimidade aos seus interesses, os estamentos de dominação têm tudo com que perpetuar a
servidão social e o confisco dos direitos de expressão.
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A mídia brasileira estava prisioneira no cárcere das elites e é preciso libertá-la e
restituí-la ao povo, ou seja, à legitimidade de sua vontade.

A mídia das elites governantes é incompatível, pois, com a democracia, com o homem sujeito e
não objeto, titular e não súdito, cidadão e não vassalo.

Do ponto de vista material, a liberdade dos meios de comunicação só existe basicamente em
proveito da classe dominante; enquanto durar esta síndrome do regime, todas as vias de acesso à democracia
estarão dificultadas.

Outra questão que se levanta é a multipolaridade das fontes do poder democrático
numa sociedade informatizada, que corresponde a uma crise de representação na esfera social
e política tradicional. A fraqueza evidente dos sindicatos é a prova mais eloqüente disso, mas
não a única. A maioria dos advogados não se sente representada pela Ordem dos Advogados
do Brasil - OAB, os jornalistas, muito menos, pela Associação Brasileira de Imprensa - ABI, e
assim por diante. É claro que essas entidades continuam falando, formalmente, em nome dos
filiados. Mas seu poder de mobilização é quase nulo.

Entretanto, a própria pressão social pode forçar o mais autêntico dos partidos de
massa a buscar respostas novas para a crise de representação. Além disso, outros entes
políticos e sociais podem surgir e se organizar, seja no nível interpartidário, seja no nível das
elites do complexo contratual criador de valor, para conduzir as massas rumo a uma sociedade
solidária, por meio de um novo pacto social ou nacional.

Com efeito, a exclusão política é o primeiro passo para a exclusão social.  
Uma afirmação já banalizada sustenta que para enfrentar com eficácia a miséria é

preciso, antes de tudo, vontade política. Mas a Malásia deu um exemplo paradigmático disso,
melhorando as condições materiais das massas num país, que antes se destacava entre os
socialmente mais injustos. Vontade política não se confunde com voluntarismo. Ao contrário, ela
pode ser a expressão do próprio poder. Continuamos sendo um país continental de miseráveis,
fundamentalmente porque nossas classes dominantes e nossa classe dirigente descuidaram de
um projeto nacional que incluísse a parcela mais significativa do povo.

A maioria dos países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, esbarrou em
dificuldades políticas insuperáveis para construir um projeto nacional de democracia social, seja
por omissão ou resistência da direita conservadora, seja por fragilidade da capacidade de
pressão da própria esquerda, parte dela atraída pelos projetos revolucionários alternativos
defendidos, primeiro, pelos anarquistas e, posteriormente pelos comunistas. Em conseqüência,
sob o condicionamento do conflito ideológico internacional, que opunha capitalismo a
comunismo, passam esses países por ciclo sucessivos de governos dito democráticos e
governos abertamente marcados pelo autoritarismo político com progresso econômico e algum
grau de democracia social, mas, no caso desta última, mediante um processo nunca completado
e sempre interrompido por crises internas ou externas. Usar os recursos da democracia política
para chegar à democracia social avançada é o grande desafio para esses Estados na
atualidade.

Somos uma democracia bloqueada, uma democracia mutilada, uma democracia sem povo; o que,
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aliás, é singular contradição de forma e substância, porquanto se suprime ai o passivo das liberdades e dos
direitos humanos.

Nossa fragilidade tocante ao Estado democrático se faz tamanha que não logrou o País
concretizar sequer, num razoável grau de abrangência social e positividade, os direitos fundamentais da
primeira dimensão, do status negativos, apesar de termos dentre nossos pensadores os que já teorizam
direitos que sobem ao patamar da quarta geração, como o professor Paulo Bonavides.

O bloqueio executivo da democracia está em curso em todo o País, conduzido numa velocidade
sem paralelo nas ditaduras, e com a força e o efeito aniquilador de um petardo que viesse espedaçar
instituições, mas que, em verdade, é a anticonstituiçâo, a antidemocracia, o antigoverno; enfim, a negação
dos postulados e valores pelos quais em nossa história construimos cerca de dois séculos de
constitucionalismo ao longo do Império e da República.

Reveste-se cada vez mais de um teor usurpatório, de confisco da vontade popular e de
transmutação a chamada democracia representativa em simulacro de governo popular.
Democracia onde o baixíssimo grau de legitimidade participativa certifica a farsa do sistema,
assinalando o máximo divórcio entre o povo e as suas instituições de Governo.

Estes amparam a legitimidade do ordenamento constitucional, cujo fim já não é, apenas, aquela
segurança, de todo formal, senão também a justiça substantiva, a justiça material, a justiça que se distribui
na sociedade, a justiça em sua dimensão igualitária; portanto, a justiça incorporadora de todas as gerações de
direitos fundamentais; da primeira à segunda, da segunda à terceira e desta à quarta, passando pelos direitos
civis e políticos, pelos direitos sociais, pelo direito dos povos até desenvolvimento, até alcançar com
democracia participativa, onde têm sede os direitos da quarta geração – sobretudo o direito à democracia –
um paradigma de juridicidade compendiado da pessoa humana.

Rousseau, entretanto, também estava convencido de que “uma verdadeira democracia
jamais existiu nem existirá”, pois requer muitas condições difíceis de serem reunidas. Em
primeiro lugar um Estado muito pequeno, no qual ao povo seja fácil reunir-se e cada cidadão
possa facilmente conhecer todos os demais “; em segundo lugar”, uma grande simplicidade de
costumes que impeça a multiplicação dos problemas e as discussões espinhosas “; além do
mais”, uma grande igualdade de condições e fortunas “, por fim”, pouco ou nada de luxo “(donde
se poderia deduzir que Rousseau e não Marx é o inspirador da política de” austeridade “).
Lembremo-nos da conclusão:” Se existisse um povo de deuses, governar-se-ia
democraticamente. Mas um governo assim perfeito não é feito para os homens“.

Embora tenham transcorrido mais de dois séculos, nada mais nada menos que os
séculos das revoluções liberais e das socialistas, os séculos que pela primeira vez deram aos
povos a ilusão de estarem destinados a “magníficos êxitos e progressos”, em deuses não nos
convertemos. Permanecemos homens. Os Estados tornaram-se cada vez maiores e sempre
mais populosos, e neles nenhum cidadão está em condições de conhecer todos os demais, os
costumes não se tornaram mais simples, tanto que os problemas se multiplicaram e as
discussões são a cada dia mais espinhosas, as desigualdades de fortunas ao invés de
diminuírem tornaram-se, nos estados que se proclamam democráticos (embora não no sentido
rousseauniano da palavra), cada vez maiores e continuam a ser insultantes; além disso, o luxo
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que segundo Rousseau “corrompe ao mesmo tempo o rico e o pobre, o primeiro com a posse e
o segundo com a cupidez”, não desapareceu (tanto é verdade que entre as reivindicações
intencionalmente provocantes, mas não extravagantes de alguns grupos contestadores existe
também a do direito ao luxo).

Até pouquíssimo tempo, quando se desejava dar uma prova do desenvolvimento da
democracia num dado país tomava-se como índice a extensão dos direitos políticos do sufrágio
restrito ao sufrágio universal, considerava-se como índice principal a extensão do direito
particular da formação dos órgãos nos quais são tomadas as decisões políticas. Hoje sob este
aspecto, não há mais avanço possível depois que o sufrágio foi estendido às mulheres e o limite
de idade foi diminuído para dezoito anos.

Contudo, um problema que aflora atualmente é o de que, mesmo nas democracias
mais consolidadas assistimos impotentes ao fenômeno da apatia política, que freqüentemente
chega a envolver cerca da metade dos que têm direito ao voto. Estão simplesmente
desinteressadas, apáticas, indiferentes. Mas inclusive as interpretações mais benévolas não
conseguem mudar a idéia de que os grandes escritores democráticos recusar-se-iam a
reconhecer, na renúncia ao uso do próprio direito, um benefício fruto da educação para a
cidadania. Nos regimes democráticos, onde a porcentagem dos volantes é ainda muito alta
(embora diminua a cada eleição), existem boas razões para se acreditar que esteja em
diminuição o voto de opinião e em aumento o voto de permuta (voto de scambio), ou, para usar
uma terminologia mais crua, mas talvez menos mistificadora, o voto clientelar, fundado
freqüentemente de maneira ilusória sobre apoio político em troca de favores pessoais.

Nada corrói mais o espírito do cidadão participante indiferentíssimo dos que cultivam o
seu “particular”. Trata-se de algo que já havia sido claramente percebido pelos antigos:
“Consideramos todo aquele que não participa da vida do cidadão – afirma Péricles numa célebre
sentença registrada por Tucídides – não como um que ocupa apenas dos próprios negócios,
mas como um indivíduo inútil”. Também Rousseau estava completamente ciente do fato: “Tão
logo o serviço público deixa de ser a principal ocupação dos cidadãos e eles preferem servir com
sua bolsa e não com sua pessoa, o Estado já se encontra próximo da ruína”; ou com uma das
frases esculturais que lhe são próprias: “Tão logo alguém diga dos negócios de Estado: que me
importam eles?, pode-se estar seguro de que o estado está perdido”.

O deslocamento do ângulo visual do Estado para a sociedade civil nos obriga a
considerar que existem outros centros de poder além do Estado. Nossas sociedades não são
monocráticas, mas policráticas. E isto basta para que nos vejamos inesperadamente sobre as
areias movediças do pluralismo.

Uma coisa, porém, é certa: tão logo abandona -se o ponto de vista restrito do sistema
político e amplia-se a visão para a sociedade subjacente, deve-se fazer as contas com centros
de poder que estão dentro do Estado, mas que não se identificam imediatamente com ele.
Inevitável neste ponto que o problema da democracia encontre e por assim dizer englobe o
problema do pluralismo.

Como se afirmou várias vezes, o defeito da democracia representativa se comparada
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com a democracia direta consiste na tendência à formação destas pequenas oligarquias que são
os comitês dirigentes dos partidos, tal defeito apenas pode ser corrigido pela existência de uma
pluralidade de oligarquias, através da conquista dos centros de poder da sociedade civil por
parte dos indivíduos sempre mais e sempre melhor participantes, tornam-se sempre menos
oligárquicas, fazendo com que o poder não seja apenas distribuído, mas também controlado.

Mas que coisa fazemos destes dissentâneos, uma vez admitido que o consenso
unânime é impossível e que onde se diz que existe é um consenso organizado, manipulado,
manobrado e, portanto, fictício. É o consenso de quem, para repetir o famoso mote de
Rousseau, é obrigado a ser livre? De resto, que valor tem o consenso onde o dissenso é
proibido? Onde não existe opção entre consenso e dissenso, onde o consenso é obrigatório e
até mesmo premiado, e onde o dissenso não é apenas proibido, mas também é punido? É ainda
consenso ou é pura e simples aceitação passiva do comando mais forte? Se o consenso não é
livre que diferença existe entre o consenso e a obediência ao superior tal qual prescrita por todos
os ordenamentos hierárquicos? Mas então, se não podemos aceitar o consenso unânime como
uma forma mais perfeita de consenso e, portanto, devemos reconhecer que num sistema
fundado sobre o consenso é impossível não existir também o dissenso, o que fazemos, repito a
pergunta, dos dissentâneos? Devemos suprimí-los ou os deixamos sobreviver? E se os
deixamos sobreviver, os aprisionamos ou os deixamos circular, os amordaçamos ou os
deixamos falar, os expulsamos como réprobos ou os mantemos entre nós como livres cidadãos?

É inútil esconder que a prova de fogo de um regime democrático está no tipo de
resposta que consegue dar a estas perguntas. Com isto não se está afirmando que a
democracia seja um sistema fundado não sobre o consenso, mas sobre o dissenso. Afirma-se
que, num regime fundado sobre o consenso não imposto de cima para baixo, uma forma
qualquer de dissenso é inevitável e que apenas onde o dissenso é livre para se manifestar, o
consenso é real, e que apenas onde o consenso é real, o sistema pode proclamar-se com
justeza democrático. Por isto pode-se auferir que existe uma relação necessária entre
democracia e dissenso, pois, repito, uma vez admitido que democracia significa consenso real e
não fictício, a única possibilidade que temos de verificar se o consenso é real é verificando o seu
contrário. Mas como poderemos verificá-lo se o impedirmos?

Tudo está, portanto, em conexão: refazendo o percurso em sentido contrário, a
liberdade de dissentir tem necessidade de uma sociedade pluralista, uma sociedade pluralista
consente uma maior distribuição do poder, uma maior distribuição do poder abre as portas para
a democratização da sociedade civil e, enfim, a democratização da sociedade civil alarga e
integra a democracia política.

Mas, apesar de todos os problemas e obstáculos que a democracia tem enfrentado,
não foram suficientes para “transformar” os regimes democráticos em regimes autocráticos. A
diferença substancial entre uns e outros permaneceu. O conteúdo mínimo do Estado
democrático não encolheu: garantia dos principais direitos de liberdade, existência de vários
partidos em concorrência entre si, eleições periódicas a sufrágio universal, decisões coletivas,
concordadas ou tomadas no princípio da maioria, e de qualquer modo sempre após um livre
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debate entre as partes ou entre os aliados de uma coalizão de governo. Existem democracias
mais sólidas e menos sólidas, mais invulneráveis e mais vulneráveis.

 
5 Perspectivas de mudança

Após a conquista do sufrágio universal, se ainda é possível falar de uma extensão do
processo de democratização, esta deveria revelar-se não tanto na passagem da democracia
representativa para a democracia direta, como habitualmente se afirma, mas na passagem para
a democracia participativa. Não tanto na resposta à pergunta “Quem vota?”, mas na resposta a
esta outra pergunta “Onde se vota?” Em outros termos, quando se quer saber se houve um
desenvolvimento da democracia num dado país, o certo é procurar perceber se aumentou não o
número dos que têm o direito de participar nas decisões que lhe dizem respeito, mas os espaços
nos quais podem exercer este direito. Até que os dois grandes blocos de poder situados nas
instâncias superiores das sociedades avançadas não sejam dissolvidos pelo processo de
democratização, o processo de democratização não pode ser dado como concluído.

Na democracia política, onde não só analfabetos, mas até jovens de 16 anos têm
direitos de votar, a chave do poder é o povo, organizado ou não. Evidentemente que o povo
pode ser enganado, e circunstancialmente votar mal. Quando isso acontece, porém, o próprio
povo sabe distinguir entre as alternativas oferecidas pelas elites divididas para reparar o mal.

 Por certo, será sempre ao povo, em última instância, que se deve recorrer para a
eficaz construção do novo pacto nacional. Isso não significa que às elites ou contra-elites nada
resta senão esperar o levante do povo. É que o povo, deixado a si mesmo, não produz soluções
mágicas. O povo são múltiplas e caóticas interações de indivíduos, buscando, cada um,
legitimamente, defender os próprios interesses e a realização pessoal e familiar. Na medida em
que, do seio dele, levanta-se alguém em defesa do interesse coletivo, este ou seus oponentes
imediatamente passam a desempenhar um papel dirigente. O que se espera destes é que
interpretem corretamente as aspirações do povo, para que possa usar a sua força na promoção
da mudança da política econômica. A democracia política é um exercício de cidadania sem
garantia de resultado justo num tempo certo. Mas é a única garantia de que pode haver
resultado justo em algum tempo.  

Liderança implica uma estratégia. Estratégia supõe clareza nos objetivos e nos meios.
Estamos no mais fundo de uma crise econômica e, no entanto, vislumbramos possibilidades
infinitas à frente. As elites dirigentes atuais afundaram o país num “atoleiro”, por conta do
programa neoliberal. Dentro dessas mesmas elites, contudo, existem vozes discordantes que
buscam uma alternativa. É preciso reforçar essas correntes por meio de uma mobilização
popular eficaz. Os sindicatos são essenciais nesse intuito, mas não exclusivos. Assim como, na
era contratualista, as relações sociais subjacentes à criação do valor transcendem a dicotomia
capital-trabalho, a organização social e política, que conduz ao solidarismo, transcende as
organizações e os partidos de classe.

Quando se fala em mobilização do povo, atualmente, fala-se, sim, em partidos
pluriclassistas e em sindicatos, mas também de entidades profissionais da sociedade civil,
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associações empresariais, igrejas, associações de moradores, ONG’s. E fala-se nesses atores
atuando conjuntamente, em torno de algum interesse comum, e não de forma isolada.

Naturalmente, num contexto em que se afasta a hipótese de revolução, nenhum país
pode realizar a democracia participativa mediante saltos mágicos; o caminho é uma progressiva
aquisição de valores democrático-sociais materializados na sua estrutura legal. Na conjuntura
brasileira atual, requerem-se algumas coisas concretas, que aplique o solidarismo político exigido
pelo imperativo social da cooperação na forma de direitos. Em qualquer caso, não há de ser um
ato isolado e definitivo, mas o iniciador de um processo que subordine efetivamente a política
econômica aos interesses objetivos da cidadania ampliada.

É um imperativo do movimento solidarista internacional convocar sobretudo os jovens,
para se associarem numa grande cruzada para o pleno desenvolvimento no mundo da
democracia participativa do Estado do Bem-Estar. A ética que deve animar esse movimento é a
ética da solidariedade, com base no imperativo da cooperação. O inimigo explícito da construção
desse projeto é o individualismo competitivo exacerbado. O inimigo invisível ou difuso são as
diferentes formas ideológicas que assume, na luta política, o interesse dos poderes, mascarado
de interesse comum. Um dos instrumentos de luta é a política partidária e associativa, num
contexto democrático. Por meio de uma ampla aliança com as demais forças progressivas, o
novo solidarismo poderá se empenhar por libertar as nações pobres do subdesenvolvimento, da
falta de esperança para a juventude e da exclusão social, mediante um novo pacto político no
marco da democracia participativa. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
A democracia não é apenas a regra da maioria. A democracia é, também, a garantia

dos Direitos Fundamentais, vale dizer, a proteção das minorias em muitos casos.
A soberania popular não deve ser compreendida como uma fórmula gasta de

legitimação, mas como a ferida aberta do Estado Constitucional Moderno. 
A redução da soberania popular a mera ideologia é bastante grave na realidade dos

Estados Constitucionais modernos. O povo é invocado no documento constitucional, porém o
seu papel verdadeiro no processo político não é tematizado. Tudo o que o povo até agora
empreendeu em matéria de elaboração de constituições teve um caráter mais mediado do que
imediato, foi mais símbolo do que realidade.

As constituições falam com freqüência do povo e gostam de falar dele. A razão está no
fato de que precisam legitimar-se. A invocação do povo deve fornecer a legitimação.

O povo igualmente aparece na teoria jurídica da democracia enquanto bloco. Ele é a
pedra fundamental imóvel da teoria da soberania popular e fornece em um lugar comum de
retórica a justificativa para qualquer ação do Estado.

O discurso de legitimação de uma democracia não só obriga a mesma a ser
democrática no seu conteúdo. Ele deveria realizar-se também no seu próprio procedimento, ser
correlativamente estruturado, não formular afirmações em bloco, que se imunizam contra a
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discussão, não apresentar-se qual dedução cogente, não falar por intermédio de resultados
antecipados. Muito pelo contrário, a legitimidade é um processo e não uma substância, uma
essência ou mesmo uma qualidade de textos.

A legitimidade é por igual um processo que reage à realidade, configurando-a ao
mesmo tempo; dito em outras palavras, ela aparece na sua elaboração.

Nos paises de grande desigualdade social, dentre os quais o Brasil , o
aperfeiçoamento democrático não passa necessariamente, tal como sucede em países
igualitários pela atribuição de maiores poderes decisórios ao povo, através da ampliação do uso
obrigatório de referendos e consultas populares. É que, justamente, esses poderes acrescidos
não serão de fato exercidos pelo povo, enquanto corpo coletivo unitário, mais sim pelos
detentores do verdadeiro Kyrion ou poder supremo efetivo, no seio do povo. Em suma, pelos
oligarcas de sempre.

O atraso, a fome, a doença, o desemprego, a indigência, o analfabetismo, o medo, a insegurança
e o sofrimento acometem milhões de pessoas, especialmente em nosso País, vitimas da violência social e
das opressões de neocolonialismo capitalista, bem como da corrupção dos poderes públicos. Impetram essas
massas e esses povos uma solução dirigida tanto à sobrevivência como à qualidade da vida digna.

A mídia escravizada ao capital deforma, entorpece e anula a livre vontade, o livre
raciocínio a livre consciência do ser político, rebaixado a cidadão nominal, a cidadão súdito, a
cidadão vassalo. E assim as ditaduras constitucionais sobem ao poder e nele se conservam
ostentando a imagem da pseudo-democracia  e do pseudo-regime representativo. A mídia
brasileira está prisioneira no cárcere das elites e é preciso libertá-la e restituí-la ao povo, ou seja,
à legitimidade de sua vontade.

A exclusão política é o primeiro passo para a exclusão social.
Continuamos sendo um País continental de miseráveis, fundamentalmente porque

nossas classes dominantes e nossa classe dirigente descuidaram de um projeto nacional que
incluísse a parcela mais significativa do povo, seja por omissão ou resistência da direita
conservadora, seja por fragilidade da capacidade de pressão da própria esquerda.

Somos uma democracia bloqueada, uma democracia mutilada, uma democracia sem povo; o que,
aliás, é singular contradição de forma e substância, porquanto se suprime ai o passivo das liberdades e dos
direitos humanos.

Nossa fragilidade tocante ao Estado democrático se faz tamanha que não logrou o País
concretizar sequer, num razoável grau de abrangência social e positividade, os direitos fundamentais da
primeira dimensão, do status negativos, apesar de termos dentre nossos pensadores os que já teorizam
direitos que sobem ao patamar da quarta geração.

O deslocamento do ângulo visual do Estado para a sociedade civil nos obriga a
considerar que existem outros centros de poder além do Estado. Nossas sociedades não são
monocráticas, mas policráticas. Inevitável neste ponto que o problema da democracia encontre e
por assim dizer englobe o problema do pluralismo.

Na democracia política, onde não só os analfabetos, mas até jovens de 16 anos têm
direitos de votar, a chave do poder é o povo, organizado ou não. Evidentemente que o povo
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pode ser enganado, e circunstancialmente votar mal. Quando isso acontece, porém, o próprio
povo sabe distinguir entre as alternativas oferecidas pelas elites divididas para reparar o mal.

Será sempre ao povo, em última instância, que se deve recorrer para a eficaz
construção do novo pacto nacional.

Quando se fala em mobilização do povo, atualmente, fala-se em partidos
pluriclassistas e em sindicatos, mas também de entidades profissionais da sociedade civil,
associações empresariais, igrejas, associações de moradores, ONG’s. E fala-se nesses atores
atuando conjuntamente, em torno de algum interesse comum, e não de forma isolada.

A palavra democracia pode ser traduzida como um meio para a realização dos valores
essenciais da convivência humana, através da participação dos cidadãos diretamente na
gerência dos atos estatais. Repousa ela, assim, sobre dois princípios fundamentais: o princípio
da soberania e o princípio da participação popular, que conjugados tendem a realização dos
valores da igualdade e da liberdade.

Na atual conjuntura social brasileira, podemos concluir que estamos diante de uma
“quase democracia”. Não resta dúvida de que há obediência ao princípio da soberania, com
eleições diretas dos representantes, em homenagem pelo menos aparente ao mandamento de
que todo o poder emana do povo. Todavia, o segundo postulado, que determina o exercício de
poder pelo povo, o da participação popular, não foi até hoje implementado. Pelo que se vê
diariamente, não há relação direta entre os programas e práticas governamentais e a expressão
da vontade popular que os legitima.

A democracia quer significar a efetiva participação do povo nas decisões e destino do
Estado, seja através da formação das instituições representativas, seja através do controle da
atividade estatal. Em síntese, traduz-se na idéia de que o povo é o verdadeiro titular do poder,
mesmo que este seja exercido através de representantes eleitos. Nela os representantes devem
se submeter à vontade popular, bem como à fiscalização de sua atividade; o povo deve viver
numa sociedade livre, justa e igualitária.

O Estado Democrático de Direito somente se aperfeiçoa na proporção em que o povo
nele ativamente possa se inserir; na medida em que os representantes reflitam em seus atos os
verdadeiros anseios populares. E os mecanismos constitucionais para tal foram previstos. A
cidadania foi erigida a fundamento e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é um
objetivo a ser alcançado pelos representantes populares. Mas somente esses valores não
seriam suficientes se não tivessem sido também incorporadas algumas instituições fundamentais
à sua realização. E, em todas elas, o ponto fulcral é sempre a participação popular.
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DOMINAÇÃO DE CLASSE, MODERNIDADE PERIFÉRICA E A CONSTRUÇÃO DA
"DEMOCRACIA SUBDESENVOLVIDA" NO BRASIL.

CLASS DOMINATION, PERIPHERY MODERNITY AND THE BILDING OF THE UNDERVELOPED
DEMOCRACY IN BRAZIL

newton de menezes albuquerque
Paulo Roberto Clementino Queiróz

RESUMO
Traçando um paralelo entre o nascimento da democracia nos países de capitalismo central, marcados pelos
embates sociais internos para consolidar o paradigma burguês de modernidade, e a maneira como se tem
estruturado historicamente em países de capitalismo periférico-dependente como o Brasil, o presente
trabalho procura identificar as dificuldades na assimilação dos aspectos mais elementares da existência
democrática como defendida pelo liberalismo hegemônico. A partir dessa análise comparativa, numa
perspectiva histórica crítica, pretendemos alcançar uma maior compreensão de como se deu o processo de
evolução democrática brasileira sob a inevitável influência da luta de classes no interior de uma sociedade
subdesenvolvida como a nossa ainda limitada ao estabelecimento formal dos valores democráticos para
apontarmos, ao final, a indispensável necessidade de superação da supremacia abstrata da lei para
realizarmos uma democracia substancial identificada na correspondência do povo jurídico, albergado pelo
sistema normativo, com o povo material.
PALAVRAS-CHAVES: DOMINAÇÃO, PERIFERIA, DEMOCRACIA, SUBDESENVOLVIIMENTO

ABSTRACT
Making a parallel between the birth of democracy in the countries with central capitalism, that are market by
the internal social conflicts to firm the bourgeois concept of modernity, and the way it’s historically
structured in countries with dependent capitalism, such as Brazil, this article intents to identify the
difficulties in the understanding of the most basic aspects of the democratic existence, as defended by the
hegemonic liberalism. Starting from this comparative analysis, in a historical and critical perspective, this
work was designed to reach a larger comprehension of how brazilian’s democratic process evolution
occurred, under the inevitable influence of the class conflicts in an underdeveloped society such as ours, still
limited by a formal view of the democratic values, to stand out, at the conclusion, the indispensable
necessity of overcome the abstract supremacy of the law to make real an substantial democracy, identified
by an equivalence of the people in juridical terms, as protected by the normative system, with the substantial
people.
KEYWORDS: DOMINATION, PERIPHERY, DEMOCRACY, UNDERDEVELOPMENT

1 INTRODUÇÃO
 

O presente trabalho pretende abordar a controversa relação entre a gênese histórica da democracia,
balizada pelo desdobramento antinômico das lutas de classe na Europa, notadamente daquelas travadas na
consolidação da modernidade burguesa nos séculos XIX e XX, incluindo aí o processo intelectivo de
refundição de diferentes tradições doutrinárias – ainda em contínuo conflito - que atribuíram legitimidade
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axiológica a democracia; e a problemática assimilação das fórmulas democráticas - mesmo quando cingidas
ao procedimentalismo liberal - em um país como o Brasil, moldado pela dominância de elementos pré-
modernos ou de uma modernidade subalterna em sua formação sócio-econômica e política. Trabalho que se
situa em um ponto de vista crítico, voltado para a compreensão do processo de desenvolvimento
“subdesenvolvido”, ou dual, que define o nosso modo de evolução democrático. A combinação de
elementos diferenciados em nossa formação sócio-cultural-política e, por que não dizer, jurídica, revela as
formas idiossincráticas de nosso desenvolvimento institucional, marcado pela sobreposição de lealdades
pré-modernas de vínculo social e econômico, combinadas à proclamação das fórmulas jurídicas e
institucionais típicas do modelo de desenvolvimento moderno dos países capitalistas centrais.

 
Realidade brasileira que desde cedo se viu capturada pelas malhas estreitas da divisão

internacional do trabalho que nos cingia a uma condição de inferioridade no plano internacional, preso a
uma situação de economia meramente apendicular ou complementar as determinações dos centros
industriais do capitalismo moderno. Dependência externa esta, que se traduziu no plano interno na
constituição de uma dominação política, social e ideológica fundada predominantemente em laços de
coerção sobre as maiorias populares, onde uma burguesia estamental apresentava-se como sócia minoritária
confiável dos grupos econômicos transnacionais. Não obstante os avanços inegáveis no processo de
afirmação da soberania nacional com o advento da independência e com a conseqüente ruptura com os
vínculos de sujeição prescritos pela dominação colonial portuguesa no século XIX, apesar dos sérios
empecilhos erguidos à generalização dos direitos fundamentais e à ampliação de um mercado interno de
consumo em favor das maiorias em nosso país.

 
Contudo, as conquistas obtidas em relação à construção do Estado-nação no Brasil, não podem ser

comparadas com as alcançadas na Europa ou nos EUA, posto que nestes, os liames dialéticos entre
desenvolvimento das forças da sociedade civil e a moldagem do Estado Nacional, propiciaram o
aparecimento de instituições fortes e autenticamente expressivas dos valores da cidadania burguesa liberal.
Liberalismo que nestes países correspondeu na esfera política e jurídica a maturação das forças de mercado,
do processo de industrialização e da delimitação dos circuitos de consumo cimentando a integração de todos
ao ideal burguês de nacionalidade.

 
Distintamente do que ocorreu por estas plagas, como se pode deduzir do contraste entre a categoria

weberiana da legitimidade racional própria da modernidade capitalista, em que se sobressai a ênfase na
centralidade da lei, da igualdade formal entre os indivíduos e da ordem impessoal das instituições, com o
cristalizado nos processos histórico-concretos de nossa gestação enquanto povo, pautados na manutenção de
uma cultura da personalidade, da razão-cordial e da permanência dos valores escravistas, opostos ao ideal de
trabalho-livre capitalista, o que praticamente atravancou quaisquer iniciativas de se tentar constituir um
verdadeiro Estado Democrático de Direito entre nós. Daí o caráter de adorno da adoção do liberalismo pela
burguesia brasileira, a funcionar mais como utopia inspiradora de um porvir moderno, do que como
ideologia orgânica do livre desenvolvimento de um capitalismo liberal típico.
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Pois se atualmente já é difícil acreditar nas possibilidades de compatibilização da democracia com
o capitalismo nos países desenvolvidos, em decorrência da agressividade imperialista do Capital e de sua
expansão reprodutiva ilimitada, cada vez menos harmônica com os fundamentos igualitários e republicanos
da democracia, mais difícil ainda é crer que a democracia, mesmo em sua versão liberal, possa se
desenvolver plenamente em países capitalistas periféricos como o Brasil. Afinal, em nosso país o Estado e
suas instituições - na maior parte de sua história – foram definidos a partir de uma lógica de estranhamento
mútuo com a sociedade civil, em que a efetivação da ordem burguesa-estamental requeria o uso freqüente,
cotidiano de formas autocráticas de dominação política e social, assim como de apelos reiterados ao
abastardamento cultural das maiorias alienadas para que as mesmas se submetessem passivamente às
determinações econômicas e socialmente heterônomas do mercado internacional e da vontade particularista
de nossas elites nativas. Daí a natureza ambígua de nossa vida institucional, posto que há uma evidente
contraposição entre o reconhecimento formal, entronizado pelo direito do caráter democrático de nossa
ordem social, e a prática autocrática dos “fatores reais de poder” segundo Lassale, que perfazem vínculos de
profunda subalternidade entre burguesia e setores assalariados no Brasil.

 
Portanto, o que propomos ao longo de nosso trabalho é problematizar sob um ponto de vista

histórico-crítico a formação do Estado brasileiro, especialmente a partir dos referenciais teóricos aportados
por Florestan Fernandes, Werneck Vianna entre outros. Abordagem que intenta revelar as intrínsecas
fragilidades dos fundamentos democráticos do Estado no Brasil, dado o caráter perversamente excludente
das relações econômicas e sociais hegemônicas sob o qual o mesmo se estrutura. Quando muito, a burguesia
nativa anui em fazer concessões discursivas à democracia, exibindo seu pretenso sentido civilizatório, sua
vinculação abstrata aos grandes ideais do liberalismo iluminista a despeito de sua inconseqüência prática
com estes mesmos valores. Afinal, como bem menciona Roberto Schwarz em seu Ao vencedor as batatas
em que examina a recepção problemática dos valores literários e políticos da Europa no Brasil:

 
Sem descanso, a reprodução do sistema econômico internacional prendia os olhos e desejos da elite
brasileira a coisas e idéias sem qualquer continuidade com nossas relações de base, que ficavam
relativamente emudecidas, sem coroamento na civilização material e ideológica. Incongruência de
efeitos enormes, difíceis de medir, que era um fato cotidiano de nossa vida, um símbolo apropriado de
nossa posição na divisão internacional do trabalho, e o insolúvel problema ideológico dos beneficiados
da ordem brasileira, que naquele tempo como hoje procuravam gozar das vantagens combinadas do
atraso social e do progresso material.[1]

 
A bem da verdade, como diria Sérgio Buarque de Holanda, a democracia entre nós nunca passou

de um “mal-entendido”[2], pois resume-se a uma fórmula nominal, retórica, circunscrita a epiderme de uma
concepção formalista, inepta para a absorção dos socialmente e economicamente “excluídos” no plano da
cidadania proclamado pelo direito e pela Constituição. Consumação nominal do Estado de Direito, da
democracia política que sequer consegue generalizar eficazmente os direitos civis, decodificados da
afirmação da condição individual da cidadania liberal pela modernidade no século XX.

 
Determinações coercitivas frente aos valores democráticos que reverberam na mitigação do

processo de construção das políticas públicas no Brasil, pois o Estado em toda sua complexidade
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tecnológica de gestão do poder administrativo, termina por obstruir o acesso das maiorias populares não
somente às decisões, mas também ao benefício material de que deveriam ser caudatárias

 
Para superar as enormes resistências que ainda são opostas a viabilização da democracia no Brasil,

far-se-ia indispensável, como tentaremos mostrar ao longo do trabalho, a superação da postura autista de
boa parte dos juristas e dos crentes na supremacia abstrata da lei, independente das forças materiais que
detém o poder em nosso país. Haja vista que a democracia só deixará de ser um grande “mal-entendido”
entre nós quando conseguirmos aproximar o povo jurídico, constitucionalmente formalizado do povo
material, sociológico, politicamente ativo, tornando-o de fato o principal fautor da democracia e da
interpretação cristalizadora de suas prerrogativas e interesses.

 
2 Teoria da Democracia: constituição da modernidade e o processo histórico de universalização de
seus fundamentos ético-políticos

 

A modernidade re-introduz no léxico político e institucional a palavra democracia, banida da
reflexão engendrada no fim da antiguidade e por toda idade média por outros ideais civilizatórios como a
república e/ ou a monarquia, vigentes nas Cidades-Estado e/ou impérios de então[3]. Conceito de
democracia que ficou tisnado pelo juízo negativo exarado sobre ele por pensadores do porte de Platão,
Aristóteles, etc, acusando-a de se constituir como ordem política fundada no particularismo dos interesses
da maioria e na conspurcação da ética do justo. Democracia que se viu também condenada pela sorte de
Sócrates no período helênico, presumidamente eliminado da vida social pela intolerância à crítica por parte
do povo, bem como, por aqueles que argumentavam que a emergência de ordens políticas, territorial e
populacionalmente mais vastas, eram antinômicas com o sentido comunitarista próprio à democracia dos
antigos.

 
Ademais, no mundo “magificado” pelas convicções teológicas da idade média, não havia espaço

para a legitimação mundana da democracia, pois o povo torna-se “Povo de Deus”, cingido aos proclamos e
leis bíblicas e à “vida contemplativa”, genuflexando diante de toda autoridade dada, sem nenhum senso de
protagonismo ou de autonomia individual e social. A política só era acatada na condição de adminículo da
religião, conformando-se como instrumento de “salvação dos homens” e/ou de “Remmedium Pecati” por
seus atos indevidos. Só com o aparecimento dos elementos propriamente modernos da reflexão política,
esboça-se em bases incipientes o reconhecimento do espaço autônomo da política como construto humano.

 
Período moderno que se teceu no âmbito teórico e das mentalidades, a partir da entronização de

elementos antropomórficos na justificação do Estado e de suas instituições, iniciado com os humanistas
cívicos italianos e completada com Maquiavel, ao deslindar os vínculos entre Estado e normatividade ético-
teológica. Pois foi a partir da reflexão praxeológica encetada pelo pensador florentino que se apreenderam
as possibilidades virtuosas e ainda inexploradas da criação política, superando assim, as determinações do
“destino” inscritas nos escritos políticos na antiguidade e idade média. Desmascaramento do véu de
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hipocrisia promovida por Maquiavel, que se traduziu em uma confrontação com a igreja e as representações
do discurso religioso, desvelando com objetividade anatômica as linhas gerais da “gramática do poder”
vigente. Sublinhe-se ainda, o mérito de Maquiavel de tratar e enxergar com naturalidade os conflitos sociais,
enfatizando o papel destes no coibimento da estagnação política própria dos regimes despóticos.

 
Somente com as luzes do progresso sintetizados pelo Iluminismo e pela crença na centralidade do

homem e dos processos autônomos de construção política e jurídica é que o projeto democrático é retomado
explicitamente. Primeiramente ainda sob o guante de um discurso espontaneísta, de explícitos apelos
teológicos por maior justiça neste mundo, como fruto de reivindicações camponesas na Europa do século
XV contra o despotismo das classes feudais e da monarquia centralista. E em seguida pela assunção da
racionalidade individualista-liberal, onde o reconhecimento dos pressupostos de cidadania a ser conferido ao
“povo” requeria previamente no plano material que àqueles homens fossem considerados proprietários, sob
pena, em caso contrário, de serem marginalizados do direito a qualquer deliberação sobre os rumos do
governo e do Estado.

 
Entretanto, com o advento da concepção democrática de Rousseau e juntamente com ele a cisão

operada no seio do Terceiro Estado um pouco depois, a partir dos acontecimentos relacionados à
radicalização jacobina da Revolução Francesa, inicia-se o processo de delimitação teórica e prática entre o
projeto democrático e o liberalismo. Afinal, a democracia e o liberalismo consubstanciam valores diversos,
sobre muitos aspectos mais do que distintos, diríamos mesmo antagônicos, em face do que predicam como
competência do Estado e dos liames entretidos entre suas instituições e a sociedade civil. Pois se é verdade
que ambas as doutrinas opõem-se ao absolutismo e ao sentido teológico, metafísico da política e do direito,
também o é, que no mais divergem em dimensões fundamentais da maneira de compreender os vínculos
entre o homem e o poder.

 
Democracia que como já foi dito acima, exsurge das lutas concretas, efetivas do povo, das

maiorias enquanto potência politizadora do mundo e de todas as decisões relativas ao bem–comum;
enquanto o liberalismo nasce e se identifica com a positivação dos direitos individuais da burguesia e da
preocupação recorrente desta de prever mecanismos técnico-processuais de contenção da política –
notadamente quanto ao expansionismo “decisional” democrático – junto à autonomia do mercado.

 
Perspectivas distintas entre democracia e liberalismo que ficam muito claras quando examinamos

pensadores modernos que funcionam como pólos sintéticos de tais compreensões de mundo como:
Rousseau e Locke nos séculos XVII e XVIII, ou mesmo, Marx e Weber nos séculos XIX e XX. Posto que o
elo que une Rousseau e Marx, ou então Locke e Weber, não obstante suas disparidades históricas e
problemáticas - separadas por décadas de desenvolvimento do capitalismo - decorrem da convergência de
fundamentos comuns, democráticos e liberais, respectivamente, que lhes conferem uma relativa unidade de
meios categoriais e de propósitos. Inevitável, contudo, a verificação de uma verdadeira tensão, em
variegados momentos, entre o ideal político e o ideal econômico do liberalismo, em prejuízo da democracia
e do Estado liberais. Na verificação de Emir Sader, o impasse entre essas concepções resultante de seu
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agigantamento seria fatal à sua própria existência, “Como se sua máxima extensão fosse a condição de sua
realização e, esta, ao mesmo tempo, de sua crise e de seu esgotamento histórico”[4].

 
De fato, o mundo pós-guerras mundiais apresentou-se sem alternativas ao modelo liberal de

Estado, reconciliando suas duas metades (política e econômica), que foram confrontadas pelas ameaças do
keynesianismo (Wellfare State), do fascismo e do socialismo de Estado. Em sua nova versão, o liberalismo,
ou neoliberalismo, encontrou na defesa do Estado mínimo e na expansão dos mercados sem barreiras ou
entraves por todo o planeta (globalização) o paradigma da nova ordem mundial.

 
No clássico “A insustentável leveza do ser”[5], o tcheco Milan Kundera toma da filosofia pré-

socrática de Parmênides a questão da dualidade do ser. Para o pensador de Eléia, a ontologia dual do ser
identificado como o não ser ou a ausência de seu oposto (por exemplo, o frio é o não calor), encontra-se
invertida na dualidade peso/leveza: ao contrário do que se poderia supor, não é a leveza, mas o peso que se
caracterizaria pela ausência, ou seja, o peso seria a não leveza ou a ausência de leveza. A genialidade de
Kundera pode ser verificada na adaptação do raciocínio de Parmênides à problemática da liberdade numa
perspectiva existencialista. O peso tomado como força opressora não seria necessariamente ruim, na medida
em que importaria um ancoramento à realidade. A leveza, pelo contrário, identificada como uma liberdade
sem compromisso, irresponsável, retiraria o sentido da existência, por subtrair-lhe o referencial axiológico.

 
O modelo liberal, reduzindo o Estado ao mínimo e expandindo o mercado ao inimaginável tomou

as feições dessa liberdade irresponsável, sem qualquer compromisso, nem mesmo com a própria
sustentabilidade, como destacado por Sader:

 
... o chão econômico em que se assentam os sistemas políticos de democracia liberal – a extensão sem
precedentes da mercantilização – foi universalizado com a hegemonia neoliberal no mundo. A
desmoralização da política, o desinteresse por tudo o que é público, a privatização exacerbada das
relações sociais e do próprio Estado – tudo leva a uma crise da política, induzida pela corrosão da
estrutura social e da cultura pelas relações mercantis sem contrapeso da ação até um certo momento
reguladora do Estado.[6]

 
Essa nova conformação do liberalismo assume nuances ainda mais cruéis nos países da periferia do

capitalismo, cuja concentração de renda assume proporções desumanas e incompatíveis com o permanente
estímulo ao consumo. Evidente esse paradoxo no caso brasileiro: mesmo figurando entre as maiores
economias mundiais, o Brasil ocupa há anos o posto de maior desigualdade social, pior distribuição de
renda, com os meios de produção controlados por menos de 10% da população.

 
Percebe-se que ao reduzir as relações humanas a relações mercantis, toda a complexidade humana,

e por conseqüência também a democrática, foi ofuscada, o ser humano reduzido a consumidor e o ideal da
existência humana limitou-se a consumir, notadamente na periferia do capitalismo: no Brasil, por exemplo,
as escolas não primam pela aquisição do saber, mas na reprodução acrítica de conceitos visando tão somente
a aprovação no vestibular, lógica também assimilada pelo ensino superior, principalmente o jurídico (que
concentra a imensa maioria dos discentes) cujo objetivo amesquinhou-se ao exame de admissão à Ordem

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7183



dos Advogados e à aprovação em concursos públicos; o trabalho não é tomado como dignificante ou
transformador, mas como um estorvo, um mal necessário ao qual todos se submetem apenas para obter o
necessário ao consumo.

 
As reverberações da lógica de produção alcançam o campo político ao eleger a eficácia ou

eficiência como critério de perfeição democrática, reduzindo a democracia, para tanto, ao seu aspecto formal
(processo eleitoral); esvaziando o sentido da ação política mais ampla, na medida em que essa ação deve ser
restrita aos políticos profissionais, aos representantes eleitos. A técnica desses profissionais traria a fórmula
mágica do sucesso. Como a empresa tornou-se o parâmetro do mundo e a eficiência significando o sucesso
da produção, indispensável a reprodução desse raciocínio para garantir o sucesso do Estado-empresa. Como
bem diagnosticou Gustave Le Bon, o “ser, a idéia ou a coisa que possui prestígio é, por via de contágio,
imediatamente imitado e impõe a toda uma geração certos modos de sentir e de traduzir pensamentos.”[7].
O prestígio empresarial-mercadológico contagiou e se impôs ao fazer político.

 
Verdadeira demofilia, o poder é exercido em nome do povo, que apenas legitima a ação de seus

agentes em eleições periódicas, verdadeira transferência mútua de responsabilidades: os eleitores transferem
aos representantes a responsabilidade pelas mudanças; os representantes atribuem à apatia popular a causa
da impossibilidade de uma materialização democrática.

 
Retomando a idéia do brasileiro como homem cordial restaria resolvida essa transferência de

responsabilidades:
 

No “homem cordial”, a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira libertação do pavor que ele
sente em viver consigo mesmo, em apoiar-se sobre si próprio em todas as circunstâncias da existência.
Sua maneira de expansão para com os outros reduz o indivíduo, cada vez mais, à parcela social,
periférica, que no brasileiro – como bom americano – tende a ser a que mais importa. Ela é antes um
viver nos outros.[8].
 

Pois bem, é esse viver nos outros que se adéqua perfeitamente à democracia formal, como uma
transferência de responsabilidades. Comentando a visão comum que Estado Liberal e Estado Social têm da
democracia, Marilena Chauí elenca aspectos essenciais que reduzem o ideal democrático; a cidadania,
nesses parâmetros, se dá pela organização em partidos políticos e se expressa pelas escolhas periódicas de
representantes, alternância no poder (mais propriamente verificada na alternância do chefe do executivo) e,
principalmente, atribuindo a solução dos problemas sociais a decisões técnicas, sem qualquer viés político.
Nesse sentido, a apatia política, fruto da despolitização, não pode ser encarada como uma deformidade do
sistema, que levaria à sua ruína, mas, pelo contrário, como peça essencial para a sua existência tal como
estruturado:

 
... defendem a democracia porque lhes parece um regime favorável à apatia política – a política seria
assunto dos representantes, que são políticos profissionais –, que, por seu turno, favorece a formação de
uma elite de técnicos competentes aos quais cabe a direção do Estado, evitando, dessa maneira, uma
participação política que traria à cena os “extremistas” e “radicais” da sociedade.[9].
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Nem se tente, portanto, atribuir a despolitização a nossos problemas educacionais, que não são
poucos, mas por isso não podem ser condenados. Se a educação formal fosse a resposta para a inércia
política das massas, esse mesmo efeito não seria verificado nos países do capitalismo central que apontam
os mais altos padrões educacionais.

 
A apatia política consolida o modelo liberal de Estado e de democracia, cristalizando como ideal a

ser alcançado apenas o consumo. Participar politicamente das decisões que afetam a todos passa a ser
encarado como desnecessária perda de tempo. A ilusão da inevitabilidade das coisas é praticamente
inconteste entre as maiorias na contemporaneidade. O império da reificação e conseqüente alienação do
homem tornam a apatia desejável, agradável para as massas e conveniente aos representantes e partidos
políticos, como bem aponta Bobbio:

 
... a apatia política não é de forma alguma um sintoma de crise de um sistema democrático, mas como
habitualmente se observa, um sinal de sua perfeita saúde: basta interpretar a apatia política não como
recusa ao sistema, mas como benévola indiferença. Além do mais, para partidos que vivem e
prosperam num sistema político caracterizado por grande abstenção, como por exemplo os partidos
norte-americanos, pouco importa que as pessoas deixem de votar. Ao contrário: menos gente vota,
menos pressões recebem.[10].
 

Curioso que, contando com essa apatia, os imperativos do liberalismo econômico avançam
exatamente sob o Estado de Direito, reflexo do liberalismo político, na medida em que seu desenvolvimento
depende da redução dos direitos e garantias individuais e coletivas. Do antagonismo entre os liberalismos
político e econômico vislumbra-se a ruína do Estado e da democracia liberais, posto tornarem-se
antagônicos. Na proporção que tomou, o liberalismo econômico tornou-se o não ser liberalismo político. A
ilusão da perfeição identificada como eficiência, do liberismo, nos mostra como de fato é insustentável a
leveza do ser democrático liberal.

 
Desafio a ordem democrática que parece consistir do núcleo central de seus valores e dos óbices

que se apresentam a sua plena efetivação, e que decorrem do ceticismo difundido pelas estruturas
representativo-burocráticas do Estado Capitalista sobre a possibilidade de viabilização dos fundamentos
autônomos do poder na contemporaneidade. 
 
3 Modernidade periférica e democracia “subdesenvolvida” no Brasil

 
As características centrais que assinalam a transição para modernidade política, empreendida

especialmente pelas sociedades européias no século XVIII e XIX, assim como pelos EUA um pouco depois,
ao contrário do mencionado por alguns teóricos, não foram “transplantados” para todos os povos do mundo.
O desenvolvimento pronunciadamente assimétrico dos Estados nacionais, resultado das distintas inserções
destes no capitalismo internacional, assim como, a maior ou menor integração interna de suas classes ao
processo de construção institucional e econômica, definiram o grau de autonomia da política e do direito na
conformação da cidadania e do avanço em direção aos valores democráticos. Países como o Brasil que a
despeito da proclamação da independência nacional, mantiveram-se relativamente presos ao estatuto
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colonial de dependência externa, terminaram por sofrer sérios constrangimentos na dinamização de um
mercado interno viabilizador de um consumo de massas, e no azeitamento das bases de um sistema jurídico
sociologicamente compatível com os fundamentos clássicos do Estado de Direito[11].

 

Dependência externa que encontra suas raízes originárias na época da colônia, sendo preservada
sob novas vestes ao longo de nossa evolução histórica de subordinação a divisão internacional do trabalho
imposta pelo capitalismo. Subordinações aos ditames das necessidades e exigências econômicas exteriores
as demandas da população que aqui vivia que foi flagrado por Caio Prado Júnior em seu Formação do
Brasil Contemporâneo quando trata do sentido da colonização brasileira, mencionando que:

 

Aquele “sentido” é o de uma colônia destinada a fornecer ao comércio europeu alguns gêneros
tropicais ou minerais de grande importância: o açúcar, o algodão, o ouro....Vê-los-emos todos, com
pormenores mais adiante. A nossa economia se subordina inteiramente a este fim, isto é, se organizará
e funcionará para produzir e exportar aqueles gêneros. Tudo mais que nela existe, e que é aliás de
pouca monta, será subsidiário e destinado unicamente a amparar e tornar possível a realização daquele
fim essencial[12].
 

Principalmente após a configuração imperialista do capitalismo no século XX, baseada em uma
divisão internacional do trabalho mais rígida e hierárquica, onde os Estados Capitalistas Periféricos se
cingiam à mera produção de produtos complementares às economias dos países centrais, constrangendo
ainda mais os espaços políticos, culturais e jurídicos para a afirmação de uma identidade nacional própria. 
Particularmente no que se refere a constituição de um Estado calcado em um dinamismo político e social
manifestadamente autônomo/soberano do ponto de vista nacional em face da ordem internacional, e
democrático sob o ângulo da resolução dos litígios de interesse inerentes a uma sociedade repartida entre
classes opostas, pois, infelizmente, o que vemos em relação ao Estado brasileiro é o contrário, conforme
enfatiza Florestan Fernandes:

 

De acordo com a descrição apresentada, a versão final dessa forma de Estado, a que se está
constituindo e consolidando com a irradiação do capitalismo monopolista pelas áreas da periferia do
mundo capitalista que comportam semelhante desenvolvimento, é a de um Estado nacional sincrético.
Sob certos aspectos, ele lembra o modelo ideal nuclear, como se fosse um Estado representativo,
democrático e pluralista; sob outros aspectos , ele constitui a expressão acabada de uma oligarquia
perfeita, que se objetiva tanto em termos paternalistas-tradicionais  quanto em termos autoritários e
modernos; por fim, vários aspectos traem a existência de formas de coação, de repressão e de opressão
ou de institucionalização da violência e do terror, que são indisfarçavelmente fascistas[13].

 

O que confere à construção do Estado-Nação brasileiro uma debilidade ingênita, particularmente
no que se refere à dificuldade na articulação de um processo de instauração de um dinamismo social calcado
na supremacia da vontade popular, bem como na estruturação de procedimentos decisórios institucionais
abertos, dialógicos que valorizem a representação política, os conflitos e o poder legislativo como expressão
mais lídima no âmbito do Estado da razão democrática. Pois aqui, como dizia Werneck Vianna:
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(...) o Estado-nação, inspirado no liberalismo, nascia sem uma economia que se apresentasse em
homologia ele. Se, na sociedade civil, o liberalismo atuava como “fermento revolucionário”, induzindo
rupturas moleculares na ordem senhorial-escravocrata, ele não poderia se comportar como princípio de
sua organização, sem acarretar com isso o desmonte da estrutura econômica, fundada no trabalho
escravo e no exclusivo agrário e que assegurava ao Estado uma forma de inscrição no mercado
mundial e presença internacional. Ademais, o patriciado rural se comportava como um coadjuvante
insubstituível, da perspectiva das elites políticas, para o controle de variáveis-chave como território e
população. O liberalismo devia consistir em uma teoria confinada nas elites políticas, que saberiam
administrá-lo como conta-gotas, sob o registro de um tempo de longa duração, a uma sociedade que
ainda não estaria preparada para ele, sob pena da balcanização do território, a exposição ao
caudilhismo e a barbárie.[14]

 

Daí o sentido profundamente heteronômico dos fluxos decisórios nos Estados Dependentes, pois
apesar de serem dotados de uma relativa autonomia política, com ordenamentos jurídicos e políticos
próprios, entretanto, padecem de constrangimentos irrefutáveis no exercício do poder político. Tanto no que
refere a possibilidade de encetar iniciativas autócnes de desenvolvimento, lastreado em nossas próprias
possibilidades econômicas, quanto no que atine aos limites quase intangíveis de nossas estruturas
democráticas, geralmente vistas pelo Grande Capital como antifuncionais a estabilização da lógica do
mercado. Dado que nossa profunda dependência estrutural às determinações do capital mundializado,
sempre nos legaram uma condição de evidente subalternidade política, econômica e cultural, em que pese às
intensas resistências a este processo manifestadas por setores populares. Até porque como capta
magnificamente Atílio Bóron:

 

A democracia não convive pacificamente com os extremos: a generalização da extrema pobreza e sua
contrapartida, o fortalecimento da plutocracia, são incompatíveis com seu efetivo funcionamento,
Quando os pobres se transformam em indigentes e os ricos em magnatas, sucumbem à liberdade e a
democracia. A primeira não pode sobreviver ali onde uns estejam dispostos a vendê-la ”por um prato
de lentilhas” e outros disponham de riqueza suficiente para comprá-la a seu bel-prazer; a segunda se
converte em um rito farsesco privado de todo conteúdo, abrindo caminho à reconciliação entre
economia, sociedade e política pela via da restauração plebiscitária da ditadura.[15]

 

Análise do processo de modernização periférica que define concretamente os termos de nosso
desenvolvimento “subdesenvolvido” da democracia, decorrente da não-realização dos pressupostos
materiais de uma ordem econômica competitiva, dinâmica e de uma sociedade civil articulada, fincada no
ímpeto de uma burguesia empreendedora. Portanto, o Estado Nacional no Brasil, se conforma mais da
predominância dos influxos externos, emanados dos centros do capitalismo internacional do que as
necessidades internas de uma burguesia nativa compromissada com um projeto nacional. A bem da verdade,
as classes dominantes nativas reproduziam-se através do Estado, e não por meio dos processos de
competividade articulados no mercado, o que conferia ao capitalismo brasileiro uma dimensão estamental,
cartorial. Pois como bem menciona Florestan Fernandes[16]:

 

A influência modernizadora externa se ampliara e se aprofundara; mas ela morria dentro das fronteiras
da difusão de valores, técnicas e instituições instrumentais para a criação de uma economia capitalista
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competitiva satélite. Ir além representaria um risco: o de acordar o homem nativo para sonhos de
independência e de revolução nacional, que entrariam em choque com a dominação externa. O impulso
modernizador, que vinha de fora e era inegavelmente considerável, anulava-se, assim, antes de tornar-
se um fermento verdadeiramente revolucionário, capaz de converter a modernização econômica na
base de um salto histórico de maior vulto. A convergência de interesses burgueses internos e externos
fazia da dominação burguesa uma fonte de estabilidade econômica e política, sendo esta vista como
um componente essencial para o tipo de crescimento econômico, que ambos pretendiam , e para o
estilo de vida política posto em prática pelas elites ( e que servia de suporte ao padrão vigente de
estabilidade econômica e política). Portanto, a dominação burguesa se associava a procedimentos
autocráticos, herdados do passado ou improvisados no presente, e era quase neutra para formação e
difusão de procedimentos democráticos alternativos, que deveriam ser instituídos (na verdade, eles
tinham existência legal ou formal, mas eram socialmente inoperantes).

 

O que revela a dualidade estrutural da nossa sociabilidade, onde o código formal do direito, da
Constituição e do Estado de Direito não eram miscíveis à contingência que delimitava os conflitos entre a
burguesia e a maior parte da sociedade civil no Brasil. Burguesia esta, que através da construção nacional do
Estado preferiu afirmar-se politicamente como sócia-menor do Capital internacional, do que alavancar
processos dinâmicos do ponto de vista econômico que expandisse a autonomia da sociedade civil e as
possibilidades da edificação de um mercado consumidor interno.

 

Neste sentido, precisamos abordar não somente as determinações externas que nos reservavam as
condições de meros exportadores de matérias-primas, mas também o papel “ativo” das decisões políticas e
das estruturas que se lhe correspondiam para a moldagem de nosso precário Estado de Direito e/ou Estado
Democrático. No máximo a idéia de Constituição foi utilizada como ícone de legitimação retórica do poder
constituído como enfoca Marcelo Neves[17] ao constatar, em nosso país, a inexistência dos pressupostos
políticos e jurídicos da formação de uma sociedade moderna, calcado na “autopoéisis” dos diferentes
sistemas normativos de regulação da vida social moderna. Afinal compreendemos que a economia e o
direito não devem ser vistos como estruturas normativas auto-referentes como sustentam pensadores
mecanicistas, adeptos de concepções estruturalistas da realidade, mas sim, como resultado de opções
políticas e ideológicas determinadas por uma sociedade, tomadas em certa situação e em uma dada
correlação de forças entre as classes. Como sintetiza Francisco de Oliveira[18]:

 

Ao enfatizar o aspecto da dependência – a conhecida relação centro-periferia – os teóricos do “modo
de produção subdesenvolvido” quase deixaram de tratar os aspectos internos das estruturas de
dominação que conformaram as estruturas de acumulação próprias de países como o Brasil: toda a
questão do desenvolvimento foi visto pelo ângulo das relações externas, e o problema transformou-se
assim em uma oposição entre nações, passando despercebido o fato de que, antes de oposição entre
nações, o desenvolvimento ou o crescimento é um problema que diz respeito à oposição entre classes
sociais internas. O conjunto da teorização sobre o “modo de produção subdesenvolvido” continua a
não responder quem tem a predominância: se são as leis internas de ligação que geram o todo ou se são
as leis de ligação com o resto do sistema que comandam a estrutura de relações.

 

A combinação das relações econômicas avançadas em alguns nichos do processo produtivo com a
preservação de formas de dominação político-jurídico arcaicos, reprodutores de vínculos extremos de
subordinação/alienação entre os homens, agudiza as contradições sociais no interior do Estado e dificulta
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consideravelmente a formação da cidadania. E no Brasil encontra entraves ainda mais profundos devido às
enormes resistências impostas pelos estamentos dirigentes a um efetivo processo de extirpação dos
fundamentos anti-igualitários e anti-republicanos de nossa formação econômica, política e institucional
remanescente dos elementos escravistas e senhoriais inscritos em nossa mentalidade cultural.  O que é
perfeitamente sintetizado por Florestan Fernandes quando menciona que:

 

Aqui, pois, é evidente que o consenso burguês concilia a ”tradição brasileira”, de democracia restrita
– a democracia entre iguais. Isto é, entre os poderosos, que dominam a representam a sociedade civil –
com a “orientação modernizadora”, de Governo forte. A ordem legal e política se mantém “aberta”,
“democrática” e “universal”, preservando os valores que consagram o Estado de Direito; e este Estado
se concretiza, historicamente, por sua vez, na medida em que tudo isso é necessário à monopolização
do poder real, da autoridade e do controle das fontes de legitimidade pelas classes burguesas e suas
elites. No entanto, a validade formal ou positiva e a fruição ou participação da ordem legal e política
são coisas distintas: a eficácia dos direitos civis e das garantias políticas se regula, na prática, através
de critérios extrajudiciários e extrapolíticos[19]. 

 

Arcaísmo institucional e ausência de parâmetros jurídicos modernos do Estado brasileiro periférico
que se projeta na exteriorização de formas políticas marcadas pela tibieza dos procedimentos legitimatórios
do poder do Estado, predominantemente ancoradas no recurso à coerção contra as classes trabalhadoras e
não pela instituição do consenso ativo. Natureza alienada do Estado perante à sociedade civil que permanece
inabalável, mesmo após a proclamação da República em virtude do declínio econômico das oligarquias da
cana-de-açúcar e da ascensão de um regime de trabalho assentado sobre o emigrante, mas incapaz de
instaurar uma efetiva assimilação das maiorias aos processos estatais decisórios. Pois como bem menciona
Marilena Chauí:

 

(.....) O Estado, tenderá por isso a ser percebido com a mesma exterioridade e anterioridade que os
outros dois, percepção que, aliás, não e descabida  quando se leva em conta que essa imagem do
Estado foi construída no período colonial e que a colônia teve sua existência legal determinada por
ordenações do estado metropolitano, exterior e anterior a ela. É surpreendente, porém, que essa
imagem do Estado se tenha conservado mesmo depois de proclamada a República. [20]

 

Mencionando, um pouco mais à frente, que: “Em outras palavras, seria de esperar que, com a
república, a interioridade do estado à nação se tornasse evidente, pois teria sido a nação o sujeito que
proclamou a república e instituiu o Estado brasileiro. Paradoxalmente, porém, a imagem do lugar do Estado
não se alterou”[21]. Expressão sintética da nação pelo Estado que se objetiva como uma construção
doutrinária européia, a partir da gradativa homogeneização étnica, lingüística, política e jurídica das
comunidades, que nunca encontrou plena concreção no Brasil. Afinal em nosso país a ordem normativa não
se constituiu com fulcro em uma hegemonia ideológica ativa da burguesia sobre o conjunto das classes
dominadas positivadas na lei, na Constituição e na crença nos valores de um Estado de Direito e de uma
democracia representativa. Como menciona Florestan Fernandes ao referir-se à dominação exercida pela
burguesia brasileira sobre as maiorias:
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As representações ideais da burguesia valiam para ela própria e definiam um modo de ser que se
esgotava dentro de um circuito fechado. Mais do que uma compensação e que uma consciência falsa,
eram um adorno, um objeto de ostentação, um símbolo de modernidade de civilização. Quando outros
grupos se puseram em condições de cobrar essa identificação simbólica, ela se desvaneceu. A
burguesia mostrou as verdadeiras entranhas, reagindo de maneira predominantemente reacionária e
ultraconservadora, dentro da melhor tradição do mandonismo oligárquico.[22]

 

Somente com a superação do estrutural dualismo político, jurídico e institucional do Estado
brasileiro, - que se opõe ao processo de modernização e secularização do Estado Nacional Capitalista
percorrido em sua via clássica -, é que poderemos configurar, de fato, uma democracia no Brasil, acabando
com a polarização arcaica e socialmente perversa, entre classes sociais sobreintegradas à ordem política,
cultural e econômica, e classes sociais subintegradas, à margem do acesso aos requisitos mínimos da
Cidadania, mesmo sob a ótica daquela ordem jurídico-política minimalista em relação a direitos
propugnados pelo Estado Liberal de Direito.

 

4 O povo brasileiro e a participação política na história do Brasil

 

Cunhada por Ribeiro Couto, mas imortalizada por Sérgio Buarque de Holanda, que a pretendia
como “a contribuição brasileira à civilização”, a expressão do brasileiro como “homem cordial” até hoje é
empregada para estimular a inação das maiorias. O sentido pejorativo em que é tomada, como sinônimo de
passividade, de não reação, de acomodação, de apatia assume ares pitorescos que reduzem o brasileiro à
personificação da parvoíce.

Essa cordialidade deturpada praticamente coroou a indolência com que sobejamente se retratou
nosso ascendente indígena. A lógica utilirista do lusitano, então a maior expressão da expansão
mercantilista colonizadora, estabeleceu o paradigma axiológico que enquadraria os indivíduos aqui
encontrados, como muito bem flagrado por minudente estudo de Darcy Ribeiro:

 
Aos olhos dos recém-chegados, aquela indiada louçã, de encher os olhos só pelo prazer de vê-los, aos
homens e às mulheres, com seus corpos em flor, tinha um defeito capital: eram vadios, vivendo uma
vida inútil e sem prestança. Que é que produziam? Nada. Que amealhavam? Nada. Viviam suas fúteis
vidas fartas, como se neste mundo só lhes coubesse viver.[23].

 
A contrapor esse artefato ideológico de inação, é importante destacar que, ao contrário do

propalado, a história brasileira contou sim com sangue, tumultos, sublevações. O próprio matiz indígena
reverberava rubro, como destacado ainda por Darcy Ribeiro, na medida em que uma tribo tupi “vivia em
guerra permanente contra as demais tribos alojadas em sua área de expansão e, até mesmo, contra seus
vizinhos da mesma matriz cultural”[24]. Desde as primeiras manifestações, pontuais e minúsculas, contra
aspectos do sistema colonial, sem qualquer pretensão de ruptura, como a revolta de Beckman (Maranhão,
1684), a guerra dos emboabas (Minas Gerais, 1709-1710), guerra dos mascates (Pernambuco, 1709-1710),
revolta de Vila Rica (Minas Gerais, 1720) até as revoltas propriamente anticoloniais como a conjuração
baiana (1798) demonstravam a condição latente da revolução no seio da embrionária burguesia colonial.
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O que tenderia a um processo de ruptura revolucionário com a metrópole, contudo, foi bruscamente
interrompido com o fato singular da chegada da família real portuguesa (1808) e toda a estrutura de Estado à
plaga tropical, representando, no dizer de Luiz Werneck Vianna, a “decapitação política do nativismo
revolucionário”[25] que cederia, daí em diante, à “lógica do conservar-mudando”[26]. Em toda a história da
humanidade, o Estado nasce e se estrutura como resultado dos embates de força entre indivíduos. No Brasil,
caso único que se tem notícia, o Estado, pronto e acabado, chegou antes do povo que a ele precisou se
adequar.

 
A partir deste marco, as grandes rupturas brasileiras não só não contaram com a participação

popular, como se deram mesmo com seu desconhecimento. A Independência e a República podem ser os
exemplos mais marcantes disso.

 
Movimentações separatistas republicanas como a Revolução Pernambucana de 1817 e notadamente

a Confederação do Equador de 1824 (unindo Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco), até o
final do 1º Reinado, são exemplos de tentativas que contaram com a participação popular.

 
O período regencial foi marcado por profundas e violentas agitações, como a Farroupilha (1835-

1845) no sudeste do país, a Sabinada (1837-1838) na Bahia, a Balaiada (1838-1841) no Maranhão e a
Cabanagem (1834-1840) na região norte. À exceção da primeira, que atendia interesses exclusivos das
classes dominantes gaúchas, todas as demais brotaram da insatisfação das maiorias mais humildes. A
Cabanagem pode mesmo ser apontada como a mais importante revolta do período imperial pelas proporções
que tomou, a partir de reivindicações sociais, resultando na tomada do poder e proclamação da república
pela população mais miserável da região, executando membros do governo e dois chefes do executivo.

 
A Revolução Praieira (1847-1848), no 2º Reinado, ocorrida em Pernambuco, contou apenas com a

figuração das classes mais humildes, posto refletir a luta dos senhores de engenho por maior autonomia
política local. Por óbvio, seus líderes não foram executados e tiveram suas penas anistiadas, inaugurando-se
uma fase conciliatória da política imperial.

 
Somente décadas depois, já na 1ª República, explode a guerra civil federalista no Rio Grande do

Sul (1893-1895). A despeito de contar com um viés nitidamente político, alimentada ideologicamente pelo
positivismo comteano, não vislumbrava um governo das maiorias, mas apenas em seu nome. Foi uma
revolução de estancieiros iniciada como uma reação ao golpe de Estado de Deodoro da Fonseca, mas
desencadeou tamanho ódio no âmago da elite gaúcha que ao final do conflito contabilizava-se mais de doze
mil mortos.

 
A industrialização da década de 1910 contou com uma forte imigração de estrangeiros aos maiores

centro urbanos do país foi fundamental para a organização do movimento operário brasileiro, que já em
1917 e 1919 realizaram greves emblemáticas ao paralisar mais de cinqüenta mil trabalhadores somente na
cidade de São Paulo. Os movimentos sociais no campo, por sua vez, tiveram em Canudos (1893-1897), na
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Bahia, e Contestado (1912-1916), nos estados de Paraná e Santa Catarina, suas maiores expressões. No caso
do primeiro, pela concentração de aproximadamente trinta mil pessoas em uma comunidade campesina ter
sido exterminada por representar ameaça a ordem político-econômica estabelecida. No segundo caso, a
subversão religiosa que libertava os camponeses da influência da igreja e dos chefes locais foi suficiente
para que o governo federal deslocasse um exército com mais de sete mil soldados e armamento pesado,
incluindo a utilização de aviões de bombardeio para dizimar qualquer foco de resistência.

 
Todos esses episódios ilustram nosso passado de sangue e tentativas de reação à ordem imposta.

Curioso, no entanto, que os movimentos protagonizados pela participação popular não lograram suas metas.
As revoluções nacionais, caracterizadas por rupturas, como as proclamações da Independência e da
República, repita-se, foram praticamente ignoradas pelas maiorias. O elemento revolucionário burguês foi
cooptado pelo patrimonialismo e as reivindicações sociais que poderiam motivar rupturas a partir das
maiorias foram sufocadas ou mesmo cedidas pela classe dominante. Exatamente por isso Luiz Verneck
Vianna assevera que “o Brasil, mais que qualquer outro país da América Ibérica, esta vasta região do
continente americano que chega à modernização em compromisso com o seu passado, pode ser
caracterizado como o lugar por excelência da revolução passiva.”[27].

 
Também chama a atenção que não se possa elencar entre as manifestações acima, qualquer uma

que tivesse um viés nacional. Em verdade, todas elas eram dominadas pela visão apequenada dos próprios
lugarejos. É nesse sentido a lição de Oliveira Vianna, para o qual:

Um recuo ao passado, uma excursão retrospectiva pelos séculos da nossa história nos mostrará –
independentemente de qualquer análise sociológica ou culturológica – que o sentimento da
“comunidade Nação”, o “complexo democrático do Estado nacional”, não se formou em nosso povo-
massa, nem se poderia formar.[28].

 
Isso nos remete mais uma vez à chegada da Família Real no Brasil e com ela a estrutura

burocrático-administrativa de Estado lusitana. Se o conceito de nação, produto da modernidade, foi forjado
como instrumento ideológico de aglutinação de indivíduos para a formação de um Estado, aqui não haveria
semelhante necessidade porque o Estado apresentou-se consolidado. Nem mesmo conflitos pela defesa do
próprio território tivemos; o mais próximo disso que chegamos foi a Guerra do Paraguai (1864-1870), maior
conflito internacional armado da América do Sul. Evitemos o mérito da justiça desse embate para apenas
verificar como, em momento raro, pode-se falar em união, pode-se sentir o germe de uma nação.

 
A ausência desse elemento de ligação nos subtrai uma verdadeira identidade. Qual a imagem

poderia ser atrelada ao Brasil como elemento identificador de seu povo? A imagem vendida ao exterior
praticamente reduz o Brasil ao Rio de Janeiro, que o diga o samba e a bossa nova, os morros do Rio de
Janeiro e o futebol carioca que encontra numa agremiação futebolística como a do Flamengo a maior torcida
do país e a mais conhecida internacionalmente. Além desses traços, o que caracterizaria o povo brasileiro?
Qual ideologia política o individualiza? Oliveira Vianna bem destaca que nesse aspecto

 
não tem nosso povo – considerado na sua expressão de povo-massa – a consciência clara de nenhum
objetivo nacional a realizar ou a defender, de nenhuma grande tradição a manter, de nenhum ideal
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coletivo, de que o Estado seja o órgão necessário à sua realização. Essa inexistência de uma mística que
‘trabalhe’ o espírito do nosso povo-massa e de que o Estado seja um instrumento essencial de
realização é que faz com que a vida da política e dos partidos no Brasil não tenha nenhum sentido
nacional – e seja apenas o reflexo e expressão dos interesses dos localismos, dos provincialismos, dos
partidarismos regionais.[29]

 
Veremos adiante como, não podendo contar com o elemento revolucionário burguês num país de

capitalismo marginal, somente as pressões das massas, em sua maioria por reivindicações sociais poderão
garantir o alcance da democracia substancial em nosso país. A necessidade forja revolucionários e a
classificação do Brasil como um dos países de maior concentração de renda do planeta aponta para a
realidade desigual a ser combatida.

 
Luiz Verneck Vianna destacou que “a nação que vem emergindo do processo de conquista de

direitos e da cidadania por parte das grandes maiorias ainda não concebeu seu Estado.”[30], mas no
amadurecer desses desafios está a esperança não só de que nasce uma nação brasileira unida e identificada,
mas que trabalha revertendo o influxo de sua relação com o Estado para que este a ela se submeta e segunda
ela se conforme.

 

5 Conclusão

 

A verificação da insuficiência da democracia liberal, mesmo que pela pálida noção do que não deve
ser, é já um alento. Evidente que o reducionismo da democracia ao corpo de representantes eleitos não seria
suficiente para atender a explosão de demandas sociais, principalmente com o ataque promovido pelo
liberalismo econômico ao Estado de direito, como bem constatado por Marcello Baquero:

 
... não se pode ignorar que há um crescente questionamento das chamadas práticas democráticas
desencadeadas pelo aumento das demandas que não podem ser satisfeitas na dimensão técnico-
instrumental, levantando dúvidas quanto à capacidade da democracia em responder a tais pressões no
futuro e o impacto disto na estruturação de crenças sobre a democracia.[31].

 
A situação de miséria mais perceptível na periferia do capitalismo e as ondas de desemprego nos

países do capitalismo central são incontestavelmente fortes sinais de um sistema combalido. A descrença
nos meios institucionais para a solução dos problemas mais graves tem levado, individualmente, à fuga das
urnas e ao aumento desproporcional da demandas ao judiciário na busca por soluções técnicas e rápidas (não
significa que o trâmite processual seja célere, mas é visto como mais prático que o apelo à dimensão
política). Mesmo eventualmente atendidas pelo ativismo judicial, tais questões, por serem essencialmente
políticas, não encontrarão no Judiciário sua solução definitiva. As proporções tomadas pelas falências do
sistema denotam a necessidade de alterações radicais em seus alicerces rumo a uma materialização
democrática, na medida em que,

 
Num cenário onde aproximadamente 40% da população não consegue ter o mínimo necessário para
levar uma vida com dignidade, torna-se relevante refletir sobre a necessidade de ampliar o debate a
respeito da construção democrática além dos procedimentos técnicos.[32].
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A iniciativa deste debate partiu naturalmente dos mais necessitados, dos explorados que subsistem

na miséria da periferia capitalista, unidos exatamente pela falta do mínimo à sua existência digna.
Perceberam que seus problemas eram enormes demais para serem combatidos individualmente e
aglutinaram-se em organizações na busca do que lhes falta. Na tentativa de suprir as lacunas do sistema, não
buscam o embate direto com as instituições estabelecidas, mas um aperfeiçoamento que os inclua no
compartilhamento do poder para a solução de seus problemas. Nada mais razoável. Afinal, como apontou
José Murilo de Carvalho,

 
Se há algo importante a fazer em termos de consolidação democrática, é reforçar a organização da
sociedade para dar embasamento social ao político, isto é, para democratizar o poder. A organização
da sociedade não precisa e não deve ser feita contra o Estado em si. Ela deve ser feita contra o Estado
clientelista, corporativo, colonizado.[33].

 
O combate, portanto, não propõe uma opção anarquista, com o fim do Estado, mas um combate aos

vícios nele espargidos pela hegemonia liberal. Inevitável, nesse sentido, uma ruptura com valores que
caracterizam o Estado e a democracia liberais, sem a qual não será possível qualquer avanço na resolução da
problemática social. Essa ruptura inicia-se na tomada ou ocupação dos centros de decisões.

 
Chamada de democracia participativa, essa movimentação nem mesmo busca o fim do sistema

representativo, apenas o fim de sua exclusividade. Não há a pretensão de uma democracia direta porque não
se questiona a necessidade de representantes. O que se pretende é a mitigação da atuação desses
intermediários, simultaneamente a sua existência, complementando-lhes a ação pela participação direta. O
melhor exemplo dessa possibilidade são as experiências de orçamento participativo de Porto Alegre, Belo
Horizonte e, mais recentemente, de Fortaleza.

 
A participação política das maiorias, afrontando a hegemonia liberal estabelecida, desperta

naturalmente uma resposta reacionária para a manutenção do sistema, mesmo a despeito de suas
deficiências. Nessa contraposição de interesses expõem-se a vulnerabilidade da participação, conforme
detectado por Santos e Avritzer, “Por combaterem interesses e concepções hegemônicos, esses processos
são muitas vezes combatidos frontalmente ou descaracterizados por via da cooptação ou da integração.
Nisto reside a vulnerabilidade e ambigüidade da participação”[34].

 
A partir do momento em que movimentos populares e/ou seu líderes são absorvidos pela estrutura

do Estado, institucionalizando-se, perdem seu poder de se contrapor ao sistema, limitando-se a legitimá-lo.
Como impedir que a semente de transformação seja destruída pelo aceno de reformas, quando
imprescindível a ruptura? O tempo é essencial para que essa questão se resolva a contento. Mesmo porque a
hegemonia liberal dispôs de séculos para se tornar o que é.

 
Evidente, portanto, que as alternativas à falência desse sistema carecem de maior maturação.

Contudo, assim como era comum na primeira década após a proclamação da República brasileira o
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comentário de que não era essa a República dos sonhos, é crescente o coral dos que afirmam não ser essa a
democracia dos sonhos das maiorias. O confronto com o controle hegemônico nos mostra que a maior
dificuldade não reside na tentativa de alterar os fatos, mas na de desmascarar a ideologia que perpetua a
impossibilidade de um Estado que não seja liberal, de uma democracia que não seja apenas representativa e
não-inclusiva.
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O PODER DA SOCIEDADE PARA EFETIVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ABERTA

THE POWER OF THE COMPANY FOR EFFECTIVE CONSTRUCTION OF OPEN

CAMILA BREITENBACH
CARMELA GRUNE

RESUMO
Este artigo demonstra a importância dos espaços de convivência para o fortalecimento e
consolidação de uma cultura de direitos por meio da participação do cidadão, com a finalidade
de gerar a noção de pertencimento do local e a valorização da sociedade. 

Para isso, propõe ousar, questionar os conhecimentos estabelecidos e discutir novas alternativas
para a sociedade reinventar a sua própria história. Salienta a necessidade do investimento em
capital social para oportunizar o acesso ao debate público e dar condições de uma gestão
compartida a fim de produzir o próprio direito pela jurisdição constitucional aberta. 

Aponta como exemplos a Escola da Mangueira, onde o capital social é fortemente desenvolvido,
e a Governança Solidária de Porto Alegre, que serve de modelo para o mundo como prática de
gestão compartida bem sucedida. 

PALAVRAS-CHAVES: Constituição; Estado; Sociedade; Cidadania.

ABSTRACT
This article demonstrates the importance of living spaces for strengthening and consolidating a
culture of rights through citizen participation in order to generate a sense of belonging and
appreciation of the local society. 
It is proposed to dare to question the established knowledge and discuss new alternatives for
society to reinvent their own history. Stresses the need for investment in social capital to be
given opportunities to access to public debate and to create conditions for a shared
management in order to by Constitution open. 
As examples the School of the hose that social capital is highly developed and Governance for
Development in Porto Alegre which serves as a model for the world as a management practice
shared successful. 

KEYWORDS: Constitution, State, Society, Citizenship.

1. NOTAS INTRODUTÓRIAS

Em razão das mudanças sociais pelas quais a nossa sociedade enfrenta, diante da globalização, da
crise de valores e do enfraquecimento do Estado pela ineficácia em atender a condições básicas
asseguradas em nossa Constituição, é necessário avaliar em que medida a sociedade pode utilizar
instrumentos de articulação para a transformação do direito.

Nesse sentido, contextualizamos como o indivíduo está inserido na sociedade e que tipo de
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alternativas tem-se disseminado para possibilitar as oportunidades de participação e expressão do
pensamento humano numa troca de experiências que caminham para um mesmo objetivo de gerir de modo

compartido uma sociedade solidária, “mais que eu e você”
[1]

, “construindo uma identificação, mais do que

uma identidade”
[2]

.
Estamos numa época de aceleradas mudanças e rápidas transições, em que as ideologias e regras

tradicionais se vêem bombardeadas por todos os lados, e perguntamo-nos o que é correto e adequado e
como pode tomar rumo a sociedade. Os ideais e valores são as pautas que guiam as pessoas. E, ao passo
em que os valores nós os recebemos e escolhemos, os ideais são elementos que brotam não de dogmas, de
moralismos, de regras impostas, mas das eternas necessidades do homem, de sua essência, do que requer
para respirar o espírito humano, de seus anseios imortais. Os ideais são metas. São, como diria Leonardo
da Vinci, as estrelas a que nos vinculamos. O ideal, diz a Real Academia Espanhola, é um “protótipo ou
modelo”. É a alta luz da esperança, que é a virtude necessária para que cheguem todas as outras

virtudes
[3]

.
A linguagem é a casa do ser. O pensar age enquanto exerce como pensar. Este agir é

provavelmente o mais singelo e, ao mesmo tempo, o mais elevado, porque interessa à relação do ser com o

homem
[4]

.
Uma coisa é não mudar, apesar da possibilidade de mudança, e outra, muito diferente, é não

poder mudar
[5]

. Se temos a possibilidade de mudar a realidade que nos circunda, por que não promover
práticas de cidadania para a mudança de comportamento social? Por que não se utilizar da teoria da
comunicação do filósofo Jürgen Habermas, bem como do estudo sobre governança solidária realizado pelo
professor Ricardo Hermany, além dos ensinamentos do sociólogo polonês Zygmunt Bauman sobre a
dificuldade de se compartilhar experiências para uma boa vida em comunidade?

Dizemos que a lentidão é o contrário da rapidez; mas não se pode dizer que é lento o que de
modo algum se move. Assim, dizemos também que a voz grave é o contrário da voz aguda, ou que a
áspera o é da harmoniosa; mas se suprimir absolutamente toda e qualquer espécie de voz, haverá silêncio,
porque já não existirá som algum. Por isso, em razão de não haver som algum, costuma-se considerar o

silêncio contrário da voz
[6]

. O objetivo do estudo é contribuir como instrumento para manifestação da
cidadania ativa pelo capital social, demonstrando o poder que a sociedade tem para transformar o direito.

 

2. DE INDIVÍDUO A CIDADÃO NA SOCIEDADE GLOBAL

O direito é o ponto de partida apropriado para qualquer discussão sensata dos valores humanos
compartilhados. Uma sociedade autônoma é inconcebível sem a autonomia dos seus membros; uma
república é inconcebível sem os direitos assegurados ao indivíduo. Essa consideração não resolve
necessariamente o problema dos direitos conflitantes da comunidade e do indivíduo, mas torna evidente
que, sem a prática democrática de indivíduos livres para manifestar-se, o problema não pode ser

enfrentado, e muito menos resolvido
[7]

.
A universalidade da cidadania é a condição preliminar de qualquer “política de reconhecimento”
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significativa. A verdadeira humanidade universal é a capacidade de dar espaço ao pluralismo e permitir
que o pluralismo sirva à causa da humanidade – que viabilize e encoraje “a discussão contínua sobre as

condições compartilhadas do bem” 
[8]

.

Em tempos de modernidade líquida
[9]

, a inquietude e a fragilidade de objetivos afetam a todos
nós, com ou sem habilidades, educados ou não, com medo de trabalho ou trabalhando duro. Há pouco ou

nada que possamos fazer para “encaminhar o futuro” se seguirmos os padrões atuais com diligência
[10]

.
Faz-se necessário sair da regra, não se contentar com o sistema, fazer com que as diferenças de

pensamentos sejam formas de conexão e diálogo para conviver melhor com o próximo
[11]

.
Num mundo calidoscópio de valores embaralhados, de pistas que se movem e marcos que

derretem, a liberdade de manobra atinge o nível de valor mais alto – na verdade, o metavalor, condição de

acesso a todos os outros valores: passados, presentes, e, acima de tudo, aqueles ainda por vir
[12]

.
A busca, pelo indivíduo, do futuro, a libertação dos grilhões que o amarram e o tornam obediente

a uma realidade cruel, somente se alcançaram pela negatividade, tal como Bachelard, Sartre, Schopenhauer
haviam exposto. Dizer não é mostrar-se plenamente vivo e portador de uma existência ativa, é recuperar

os poderes perdidos e levantar-se sobre os próprios escombros, reaprendendo a liberdade
[13]

.
O homem, ao longo de sua história, buscou a sua emancipação pelas lutas sociais e políticas. O

direito era apresentado como sinônimo de autorização de conduta, como reflexo de um dever jurídico,

caracterizado pelo Estado Liberal como direitos negativos
[14].

Luigi Ferrajoli, no mesmo sentido, afirma que não houve nem um direito fundamental, na história
do homem, que tivesse caído do céu ou nascido de uma escrivaninha, todos são frutos de conflitos, às
vezes seculares, e foram conquistados com revoluções e rupturas, a preço de transgressões, repressões,
sacrifícios e sofrimentos. Reforça que a identidade e o valor de um indivíduo como pessoa provêm dos
seus direitos fundamentais e da luta pela sua atuação, assim um povo ou um movimento conquistam
identidade e valor de sujeitos coletivos enquanto lutam para a afirmação de direitos fundamentais; e que,
inversamente, uma luta tem valor universal enquanto assinala e reivindica um direito fundamental

insatisfeito, porque violado ou porque não reconhecido
[15]

.
É da natureza dos “direitos humanos” que, embora se destinem ao gozo em separado (significam,

afinal, o direito a ter a diferença reconhecida e a continuar diferente sem temor a reprimendas ou punição),

tenham que ser obtidos através de uma luta coletiva, e só possam ser garantidos coletivamente
[16]

.
Em um áureo livro de 1872, intitulado “A luta pelo direito”, Rudolf Jhering reconheceria em

semelhante luta “um dever para pessoa consigo mesma” e, ao mesmo tempo, “para com a comunidade”.
Apenas diante da luta pelos direitos, que quer dizer o seu constante exercício e sua tenaz defesa contra
todo possível obstáculo, ameaça ou violação, pode ser garantida a efetiva posse e a conseguinte
valorização da pessoa. Um direito não exercitado ou não defendido é destinado a caducar e, ao fim,

sucumbir
[17]

.
Hoje, a possibilidade de ser mais ou menos cidadão depende, em larga proporção, do ponto do

território onde se está. Enquanto um lugar vem a ser a condição de sua pobreza, um outro lugar poderia, no
mesmo momento histórico, facilitar o acesso àqueles bens e serviços que lhes são teoricamente devidos,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7200



mas que, de fato, lhes faltam
[18]

.
O homem-cidadão, isto é, o indivíduo como titular de direitos e deveres, não tem o mesmo peso

nem o mesmo usufruto em função do lugar em que se encontra no espaço total. Para começar, o acesso às
fontes de informação não é o mesmo. Ora, na fase atual da economia, ser desinformado equivale a estar
desarmado diante das mutações tão rápidas que atingem a vida cotidiana de cada um. Esse handicap não
vem só. É acompanhado pelas dificuldades de acesso às fontes do poder, sem contar que num mundo
tendente à concentração – à concretização, para empregar uma expressão de Navarro de Britto (1972), as
instâncias detentoras do máximo do poder de decisão se acham condensados nuns poucos pontos, se não
num só. À medida que se vai descendo para a periferia (em termos de acessibilidade, e não em termos
geométricos), as autoridades e as administrações com as quais se é obrigado a transigir detêm cada vez

menos o prestígio e os meios para uma ação eficaz e rápida
[19]

.
Em pleno século XXI, mais de 35 milhões de pessoas ultrapassam a faixa da pobreza no Brasil.

Um dos principais medidores de desigualdade, Índice Gini
[20]

, mostra que desde a década de 60 estamos
correndo atrás dos indicadores de igualdade - em 2009, a taxa estava em 0,543, ainda acima do índice de
0,537, encontrado em 1960. De acordo com Marcelo Néri, chefe do Centro de Políticas Sociais da
Fundação Getúlio Vargas (FGV), o cenário atual demonstra um forte crescimento na economia, porém um
baixo investimento na educação.

Os ricos cada vez mais convertem as suas residências e os seus bairros em fortalezas. Nos bairros
pobres, dominados pela deterioração e pela insegurança, os habitantes recolhem-se cedo, intimidados pelo
narcotráfico e pela violência. Nos dois casos, empregando a linguagem de Talcott Parsons e de Albert
Hirschman, a evasão, isto é, a estratégia da retirada, é a alternativa não só à voz, mas à lealdade

(PARSONS; HIRSCHMAN, 1973)
[21]

. Nas palavras do sociólogo Bauman, não faz irmãos os sofredores
por compartilhar o estigma e a humilhação pública; antes, alimenta o escárnio, o desprezo e o ódio. Os
indivíduos estigmatizados podem viver em paz ou em guerra entre si, mas algo que provavelmente não

acontecerá é que desenvolvam o respeito mútuo
[22]

.
O professor Rogério Gesta Leal, em seu livro, “Estado, Administração Pública e Sociedade”,

páginas 46 a 48, publicado em 2006, pela Editora Livraria do Advogado, destaca duas crises institucionais
do Estado, vejamos: (1) uma crise de identidade, principalmente em face da profunda anomia de
responsabilidade pelos cenários, como, Medidas Provisórias, o Orçamento Público, as trocas de favor com
o Legislativo, as pressões simbólicas e reais de verbas e recursos para o Judiciário. Situações que recaem
sobre o Estado-Juiz os reclames, os mais diversos e polêmicos possíveis, buscando-o como tábua de
salvação de uma cidadania desterrada; (2) uma crise funcional e estrutural, já que a burocracia que o
assola, não raro, o torna ineficiente, não conseguindo, sequer, cumprir suas cotidianas tarefas operativas,
por exemplo, o Oficial de Justiça que não entrega o mandato no prazo ou o acúmulo de serviços dos
Cartórios e Secretarias.

Na obra “A administração pública compartida no Brasil e na Itália: reflexões preliminares”,
publicado pela EDUNISC, o mesmo autor, na página 198, traz o pensamento de Tarso Genro referindo que
a crise do Estado não está assentada somente na sua fragilidade para dar respostas materiais às demandas
de parcelas importantes da sociedade. Está assentada, também, no aprofundamento da sua intransparência
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e impermeabilidade para com uma realidade social que se estilhaça e produz incessantemente novos
conflitos e novos movimentos, os quais se constroem em torno de novas identidades, e busca criar
alternativas para contrapor-se ao brutal isolamento dos indivíduos.

Na concepção de Hanna Arendt, existe uma igualdade entre cidadãos, mas persiste a desigualdade
entre os homens enquanto indivíduos. Na esfera pública, os cidadãos são livres e iguais em termos de
oportunidade de participação política (isonomia), principalmente pela igualdade à palavra (isegoria), fato
que não ocorre na esfera privada, assentada no poder verticalizado e coercitivo da autoridade patriarcal. A
política não se resume à dimensão governamental-estatal e nem surge por um contrato social, mas sim
gerado pela ação conjunta dos cidadãos, deixando de existir no momento em que esse agrupamento se

dispersa
[23]

. Não obstante, Hannah Arendt nos sinaliza um caminho republicano para o declínio da esfera

política: o resgate dos espaços públicos mediante um maior espírito cívico participativo
[24]

.
Para que a idéia da “boa sociedade” possa reter seu sentido numa situação de modernidade

líquida, ela precisa significar uma sociedade que cuida de “dar a todos uma oportunidade” e, portanto, da
remoção de muitos impedimentos a que a oportunidade seja aproveitada. A única estratégia disponível
para realizar o postulado da “sociedade justa” é a eliminação dos impedimentos à distribuição equitativa
das oportunidades uma a uma, à medida que se revelam e são trazidas à atenção pública graças à

articulação, manifestação e esforço das sucessivas demandas por reconhecimento
[25]

.
A sociedade, diz Becker, “é um mito vivo do significado da vida humana, uma desafiadora

criação de significados não compartilhados. “Loucos” são apenas os significados não compartilhados. A
loucura não é loucura quando compartilhada. Aristóteles observou que um ser solitário fora de um polis,

só pode ser um anjo ou uma fera
[26]

.
O filósofo alemão, Jürgen Habermas, destaca que as liberdades subjetivas garantem uma

autonomia privada, de modo que o sujeito se encontre “liberado” de participar da autonomia pública pela
liberdade comunicativa, onde esta seria a expressão daquela. Assim, o agir comunicativo dos cidadãos leva
os seus planos de ação a uma decisão, tomada com base em um entendimento recíproco, ou seja, no bem

comum, de interesse e de benefícios para todos os envolvidos
[27]

.
A sociedade que queremos deve contemplar um passo maior do que a liberdade de expressão,

hoje reduzida em sua força pela concentração dos meios de comunicação. Deve recuperar o amplo debate
da nova ordem da informação e da comunicação, como muito bem assinalou, em 1969, Jean d’Arcy: “Virá
o dia em que a Declaração Universal dos Direitos do Homem terá que incluir um direito mais amplo que o

direito do homem à informação. (...) Este é o direito dos homens para comunicar-se
[28]

”.
Como estabilizar, na perspectiva dos próprios atores, a validade de uma ordem social, na qual

ações comunicativas os emancipam, dando condições de participação na sociedade? A seguir,
analisaremos como o investimento em capital social e gestão compartida pode se adequar e dar base para a
efetivação da cidadania nos dias atuais.

 

3. ARQUEOLOGIA DA CIDADANIA
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Como o próprio nome sugere, construiremos e identificaremos os fatores que fazem parte da
formação da cidadania, destacando o papel do capital social como emancipador do indivíduo à condição de
cidadão, bem como os locais em que se manifestam presentes as alternativas para melhorar a qualidade de
vida em comunidade, por meio da governança solidária.

A articulação das histórias de vida é a atividade por meio da qual o significado e o objetivo são
inseridos na vida. No tipo de sociedade em que vivemos, a articulação é, e precisa continuar a ser, uma
tarefa e um direito individuais. É, porém, uma tarefa bastante difícil e um direito que não é fácil de se
conquistar. Para executar a tarefa e exercer o direito plenamente, necessitamos de toda a ajuda que

possamos conseguir
[29]

.
A luta pela cidadania não se esgota na confecção de uma lei ou da Constituição, porque a lei é

apenas uma concreção, um momento finito de um debate filosófico sempre inacabado. O cidadão, a partir

das conquistas obtidas, tem de permanecer alerta para garantir e ampliar sua cidadania
[30]

, exercendo
aquilo que está posto à sua disposição, para, então, transformar o meio em que vive.

É necessário ampliar o papel da sociedade no controle das decisões públicas, a fim de que possa

se tornar autora e destinatária do ordenamento
[31]

. Como levantamos anteriormente, a crise do Estado é
resultado de inúmeras demandas sociais para recursos escassos. Está na hora de retirar o monopólio do
Estado na produção do direito e da jurisdição, desenvolvendo, por meio dos espaços locais, formas em que
o indivíduo tenha a sensação de pertencimento do meio em que vive.

Na década de 80 ocorreu uma redefinição da noção de cidadania empreendida pelos movimentos
sociais e por outros setores sociais. A sociedade reconheceu os seus membros como sujeitos portadores de
direitos, inclusive o de participar efetivamente na gestão da sociedade. E é nesse sentido que emergem as
experiências de construção de espaços públicos, tanto daqueles que visam promover o debate amplo no
interior da sociedade civil sobre temas/interesses até então excluídos de uma agenda pública, como

daqueles que se constituem em espaços de ampliação e democratização da gestão estatal
[32]

.
Para elucidar os avanços da democracia por meio de encontros entre a sociedade civil e o Estado,

citaremos alguns instrumentos de participação da sociedade na transformação do direito. Merecem

destaque a audiência pública
[33]

, prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
101/2000), como requisito de regularidade das leis orçamentárias; a consulta popular, a qual determina
questões envolvendo demandas comunitárias que precisam ser atendidas com grau de prioridade diferido;
o debate público, que possibilita à Administração o conhecimento de diversas posições em torno de um
determinado assunto, de interesse coletivo ou difuso, e oportuniza aos indivíduos e grupos interessados a

possibilidade de discutir amplamente sobre as medidas já propostas
[34]

.
A exigência cidadã contemporânea é, pois, a da responsabilidade social de cada uma e de todas as

pessoas e instituições, o compromisso de todos com o destino comum da vida no Planeta; a subordinação
da prosperidade econômica ao equilíbrio social e ambiental, a convivência harmoniosa entre os humanos,
o respeito ao outro, às diferenças étnicas, culturais e religiosas, a prática do diálogo e pluralidade
democrática, a cooperação pelo bem comum, a preservação da paz. São essas as bases sobre as quais se

assenta o conceito de governança solidária local
[35]

.
Em Porto Alegre, a Governança Solidária Local potencializa o capital social e humano existentes,
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na busca de um comprometimento com o outro, uma unidade com o outro, um amor fraterno, um espírito
de comunidade, ou seja, uma identidade superior que se desenvolve a partir das potências de cada pessoa

que entra em interação com o outro e o meio em seu entorno
[36]

. Há uma gestão compartida baseada na
solidariedade social, na parceria entre instituições do governo, da iniciativa privada e da sociedade civil, e
na participação democrática direta das pessoas – nunca como massa, senão uma a uma personalizadamente
– com o objetivo de promover o desenvolvimento humano e social sustentável da cidade e de suas
localidades. E, sobretudo, estão sendo gerados uma nova consciência e um novo conjunto de práticas
democráticas baseadas no estímulo à inteligência coletiva das comunidades para a promoção do seu

próprio desenvolvimento
[37]

.
Muito bem destaca a professora Jandira Feijó quando fala:
 

 
[...] aprender e tentar, junto àqueles cidadãos, identificar quais eram as potencialidades do local,
reconhecendo que a complexidade de um ser humano é tamanha que não existe um alguém tão carente
que não disponha de uma só potencialidade. A criatividade e a força de vontade de nossa gente é uma
das fortalezas fantásticas que temos. Seria um erro ignorá-la, da mesma forma que seria um equívoco
menosprezar a existência de inúmeros canais de comunicação que alimentam as redes de

relacionamento numa comunidade
[38]

.
 

 
Governança Solidária Local é exatamente isso, uma nova arquitetura política, do Estado e da

democracia, construída a partir da base da sociedade e do cotidiano dos cidadãos, condizente com a nova
sociedade do conhecimento, capaz de produzir harmonia e sustentabilidade numa etapa crucial da história
da humanidade em que o poder conflitivo e desestabilizador dos fluxos de riqueza e de poder, e da
exacerbação dos particularismos de todo tipo constituem-se em ameaça sem precedentes à vida no

planeta
[39]

.
Assim, na medida em que estabelecem a convivência entre interlocutores portadores de interesses

diferenciados, provêem espaços regulados democraticamente para a administração de conflitos e para a
construção de consensos, essas experiências podem constituir espaços de construção de uma dimensão
propriamente pública na sociedade brasileira, distinta da regulação produzida pela lógica estrita do Estado

ou do mercado
[40]

.
A promoção e a difusão desses tipos de parceria se inserem num esforço para encontrar soluções

fora de esfera jurídica, desviando a atenção dos conflitos em torno dos direitos e do poder para orientá-la
em volta de problemáticas de organização da sociedade e de novas formas de socialização.
Instrumentaliza-se a palavra “cidadania” fazendo-a circular como portadora de uma nova civilidade e de
uma nova forma de integração social incapazes de serem providas pelo Estado. Ou seja, este formato de
parceria contribui para desresponsabilizar o Estado de suas tarefas de garantir o acesso aos direitos sociais

universalizados e de combater as desigualdades sociais
[41]

.
Desse modo, o capital social será tanto mais forte quanto mais permitir a ampliação do círculo de

relações sociais em que vivem aqueles que participam de sua construção. Essa visão é inteiramente
compatível com a definição de desenvolvimento proposta por Amartya Sem, na medida em que a
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sociedade não é vista como a soma de indivíduos agindo de maneira independente uns dos outros e

coordenando suas ações por meio de instrumento supostamente neutro - o mercado
[42]

.
A professora Maria Alice Nunes Costa identifica que a sinergia entre Estado e sociedade pode

criar um círculo virtuoso de mudança institucional, levando em consideração: 1) realização de campanhas
públicas de informação; 2) insistência em fornecer serviços apenas por meio de associações de produtos e
não por indivíduos ou empresas isoladas, e em trabalhar com esses grupos por mecanismos que faziam às
vezes de contrato; e 3) exigência de discussão formal sobre decisões a respeito do investimento público
nos municípios por meio de conselhos municipais que, por insistências do governo estadual, incluíssem

representantes da sociedade civil e do governo estadual (1998, p.206)
[43]

.
A mesma autora, no estudo de caso sobre o Programa Social da Mangueira, aponta a ação do

capital da comunidade da Mangueira, a partir das novas formas de gestão social descentralizadas na cidade
do Rio de Janeiro desde 1987, em que destaca:

 
- relações horizontais de participação, cooperação, confiança e solidariedade para a criação e /ou
fortalecimento do capital social da sociedade e, conseqüentemente, facilitam o desenvolvimento, do
bem-estar da coletividade;
- a participação coletiva é elemento fundamental do capital social de uma sociedade, sendo de vital
importância a existência de regimes políticos democráticos capazes de dotar o Estado de uma cultura
democrática, que crie instrumentos favoráveis ao acesso às informações sobre os negócios públicos e o
controle da sociedade;
- o legado do autoritarismo contribuiu para tornar as relações sociais de reciprocidade e confiança
silenciosas e/ou invisíveis. Cabe ao Estado democrático promover relações criativas que induzam à
otimização dessas relações, por meio da sinergia entre governo, comunidade e mercado. Assim, o
capital social apimentará e poderá contribuir para autonomia da sociedade na garantia de seu bem-estar
social e:
- entendemos que o capital social não é o quesito único e máximo para o desenvolvimento de uma
sociedade. O bem-estar econômico e social é resultado da combinação de indicadores de condições
naturais e ambientais; das condições de acesso á saúde e conhecimento; do acesso ao trabalho. Logo,
internação do capital social com as demais formas de capital (natural, humano financeiro) pode

influenciar positivamente no desenvolvimento amplo da sociedade
[44]

.
 
É importante destacar um dos projetos sociais da Escola de Samba da Mangueira, denominado

CAMP Mangueira – Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro, pois com apoio de empresas e instituições
promove o ensino profissional básico de qualidade para jovens mangueirenses e circunvizinhos,
qualificando-os para o mercado de trabalho. A característica do trabalho é ir além da formação
profissional, preparando esses jovens para enfrentarem a vida com noções de valores importantes para o
crescimento pessoal, como ética, cidadania, relações humanas, relações com o trabalho, informática,

idiomas etc
[45]

.
O CAMP tem a finalidade de promover a inclusão social através da criação de oportunidades de

inserção profissional para adolescentes vivendo em situação de risco pessoal e social. A atividade
desenvolvida pela Mangueira possibilita o exercício protagonista da cidadania, através do compromisso
social, participam ativamente na construção de projetos de vida, cada participante torna-se um agente de

transformação social
[46]

.
A metodologia de ensino possibilita ao educando ser sujeito na construção do seu saber, estimula

a criatividade, propicia a aquisição de novos esquemas, a reelaboração e a síntese dos conhecimentos,
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desenvolvendo a consciência crítica e a capacidade para opções livres e responsáveis. A proposta ativa o
comportamento do estudante que, despertando, alimenta o interesse, a força de vontade e a dedicação que

conduzirão ao método, à disciplina pessoal e garantirão a perseverança, que é a condição de êxito
[47]

.
O CAMP Mangueira forma jovens mais preparados para a vida e amplia parcerias com empresas

e instituições conveniadas que permitem gerar oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho

para aqueles que completam seus cursos, tendo como objetivo a inclusão social
[48]

.
Como vimos, o investimento em capital social como estratégia emancipadora de nossa condição é

fator preponderante para que possamos construir a arqueologia da cidadania ativa, transformadora, capaz
de promover alternativas para gestão do espaço local. Não podemos ficar inertes a uma cultura política
fragmentada em decorrência da globalização, desemprego em massa, concentração de renda que gera o
aumento acentuado da exclusão social – somos um povo guerreiro, cheio de graça, acolhedor, ousamos em
unir a nossa alegria contagiante para transformar espaços e quebrar essa sociedade cada vez mais
individualizada. Somos um povo diferente de todos, em cada ponto do Brasil temos espaços para escolas
de samba, nossa cultura é marcada pela história, história como a de uma bela mulata respeitada por sua
comunidade, não apenas como símbolo de beleza, com suas pernas grossas, mas uma mulher guerreira que
sobe a ladeira e traz todo dia o sustento necessário para manutenção e educação de seus filhos. Esse povo
com sangue quente, capaz de unir estudantes, organizações não governamentais, entidades de classe, é
desse povo transformador que lutamos para que sua chama permaneça acesa e as janelas abertas para o
mundo lá fora. Olhando o global, mas nunca deixando de olhar o local, com suas peculiaridades frutos do
multiculturalismo que está impregnado em nossas raízes.

É por esta razão que a sociedade pode transformar o direito, porque detém instrumentos que são
capazes de modificar o espaço local. Suas diferenças/regionalidades devem ser respeitadas. Quando
desenvolvemos e oportunizamos a cada indivíduo ser integrante social do espaço em que vive, ele se sente
valorizado, pois é parte da cultura, das vitórias do seu povo. Lembrando, não estamos estimulando
comunidades fechadas, mas explorando cada diferença, porque temos influências de diversas culturas e em
cada local temos hábitos e posturas diferentes, mas o norte, a busca pelo que nos emancipa, nos dá
condições de (re)criar a nossa história.

Desejamos ver ainda o direito tão popular quanto o samba em nossa sociedade, um direito como
valor/cultura, capaz de difundir e incorporar grupos informais como legítimos agregadores do interesse
coletivo perante o Estado, sem que isto signifique a substituição das entidades antigas de mediação
política, nem a diminuição do significado da democracia formal. Trata-se, sim, de tornar as pessoas mais
protagônicas na política, e não meramente entes passivos, que se limitam a externar suas demandas através

de pesquisas de opinião pública
[49]

.
Apontaremos a seguir, porque a Constituição aberta deve representar a expressão máxima dos

valores eleitos pela comunidade que a adota, isto é, a materialização do contrato social de uma ordem

democrática, caracterizadora do modelo do Estado Democrático de Direito
[50]

.
 

4. A EFETIVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ABERTA
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A noção de Constituição aberta parte, por sua vez, do pressuposto de que a diferenciação social e
o pluralismo são as principais características da sociedade contemporânea, razão pela qual, num contexto
de conflitividade política e social – que inclui formas democráticas de participação nos assuntos públicos –
entendem os autores desta assim denominada Nova Hermenêutica que não seria razoável tomar o
ordenamento constitucional como um sistema normativo completo e fechado, caracterizado pela ordem e

pela unidade
[51]

.
A Constituição, enquanto documento jurídico de organização do poder, é uma “invenção”

moderna. Ela nasce com a pretensão de vinculação do poder ao Direito, numa clara (e maquiavélica)
tentativa de consolidação das conquistas alcançadas e pretendidas pelo triunfo burguês da Revolução
Francesa, razão pela qual não é por menos que devemos aos humanistas franceses a construção e o
desenvolvimento de nossas principais instituições jurídicas e políticas, todas herdadas da modernidade. É
preciso frisar, contudo, que, assim como a própria Constituição se desenvolveu na perspectiva do Estado,
também o papel da garantia e as formas de atuação da jurisdição constitucional se modificaram na esteira

destas transformações
[52]

.
Nesse sentido, a promulgação da Constituição cidadã é a expressão, segundo Pierre Bouretz, do

movimento do retorno ao direito no País. Movimento que pretende reencantar o País, pela adoção do
relativismo ético na busca do fundamento da ordem jurídica a fim de resgatar a força do direito, rompendo

com a tradicional cultura jurídica
[53]

.
É muito importante a contribuição do jurista alemão, Peter Häberle, na sua visão quanto à

necessidade de a Constituição ser vista e analisada a partir de uma perspectiva cultural, como um elemento
vivo, resultante das interações e cristalizações acontecidas entre o texto normativo e o entorno cultural que
o envolve. O Direito aparece, então, simultaneamente, como um produto e uma causa cultural, isto é, ele
condiciona e influencia esta última, mas também é diretamente influenciado por ela, notadamente no que
tange ao processo de interpretação. Em última instância, a Constituição reflete a realidade, porém, não só
isso: ela também constitui, a um só tempo, essa mesma realidade, figurando - segundo expressão do

próprio autor – como sua fonte de luz, como sua fonte originária
[54]

.
Na compreensão de Häberle, uma Constituição em sentido amplo, que não é só do Estado em

sentido estrito, senão que engloba e estrutura a sociedade como um todo (e, indiretamente, também a
esfera privada) – como é o caso da Constituição democrática – não pode fazê-lo tão-somente em sentido
passivo, isto é, ela não pode incorporar estes elementos exclusivamente como objetos; ela precisa

incorporá-los, também, de forma ativa, enquanto sujeitos
[55]

. Nessa perspectiva, a Constituição aberta é
vista como uma res publica, como uma tarefa que diz respeito a todos e a cada um.

Até hoje, a teoria da interpretação constitucional sempre se centrou muito na “sociedade fechada”
de intérpretes, fixando o seu foco no aspecto jurídico e formal, em que a interpretação é uma atividade de
cunho predominantemente estatal e institucional. Se o tema quiser ser levado a sério, no entanto, é preciso
que se considerem, igualmente, a formação e a realidade constitucionais, o que implica, necessária e
conseqüentemente, a formação de um amplo e pluralista círculo de intérpretes, onde cada um que vivencia
a norma – cidadãos, grupos, órgãos estatais – é, também, o seu intérprete legítimo,direta e indiretamente.
Esta viragem, que rompe com a noção puramente institucional e insere tal atividade numa esfera aberta,
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formada por pessoas concretas, é, por seu turno, cunhada por Häberle, como “personalização”

(Personalisierung) da jurisdição e da interpretação constitucionais
[56]

.
A noção de abertura da constituição decorre de que todos devemos fazer parte do processo de

conformação do direito com a realidade em que vivemos. É elementar a visão da Constituição como
produto cultural, pois necessita ser capaz de interagir com o meio no qual está inserida, razão pela qual os
seus conteúdos precisam ser interpretados sempre de novo e a cada vez. Significa dizer que as suas
regulações não são perfeitas e que tampouco ela é uma unidade já concluída, devendo ficar incompleta e
imperfeita porque a vida que ela quer ordenar é histórica e, consequentemente, o seu conteúdo está sujeito
a alterações também históricas. É a interpretação, por sua vez, que permite esta atualização e esta
mediação (necessária) entre realidade e texto normativo, tarefa que cabe não somente aos órgãos oficiais,
mas a toda a sociedade aberta, fazendo com que a Constituição passe a ser vista, então, numa perspectiva

viva, como obra de todos os seus intérpretes
[57]

.
Segundo Habermas, a Constituição, em meio ao pluralismo social e cultural, não pode ser

entendida como uma ordem jurídica global e concreta, que impõe a priori para a sociedade um
determinado tipo de vida em comum. Antes, ela fixa e estabelece os procedimentos políticos conforme os
quais os cidadãos, no exercício de seus direitos de autodeterminação, realizam, cooperativamente, um
projeto de formas de vida justas, ou melhor, cada vez mais justas. Neste sentido, somente as condições

procedimentais de gênese democrática das leis podem assegurar a legitimidade do direito estabelecido
[58]

.
A cidadania deve ser concebida como uma liberdade positiva, pressupõe a participação de livres e

iguais, isto é, onde a observância recíproca de direitos e de deveres se funda em relações simétricas de
reconhecimento. Neste contexto, o papel estatal não é visto como um do controlado, mas como resultado
de uma ação comunicativa, ou seja, a função do Estado não é só garantir iguais direitos subjetivos, mas
assegurar a participação, isto é, garantir um processo inclusivo de formação da opinião e da vontade onde
a comunicação pública é voltada para o entendimento, para o diálogo, resultando, daí, a pretensão de

produção de resultados racionais
[59]

.
O espaço original da liberdade dos cidadãos permanece tanto maior quanto menor for o do

“proibido”. É de se exigir o máximo de precisão das proibições legais, já que toda ambiguidade dilata o
campo de ação do aparato estatal na aplicação das leis. Neste sentido, o poder de interpretação dos

tribunais frente às leis deve ser o mais limitado possível
[60]

.
A transformação da Constituição em uma “ordem de valores” confere às determinações

constitucionais individuais (através da “abertura” de suas formulações) uma imprecisão tal, capaz de suprir
e ampliar voluntaristicamente os princípios constitucionais positivados. No sopesamento de valores do
Tribunal Federal Constitucional manifestam-se vários critérios óbvios de eficiência que não encontram no
texto constitucional o menor ponto de apoio: o controle de constitucionalidade de leis e a relevância
constitucional de processos são exercidos, por exemplo, através da verificação da “aptidão funcional das
empresas e do conjunto da economia”, da “capacidade funcional do exército” ou especificamente da
“manutenção da capacidade operativa das instituições penais”, enquanto as determinações constitucionais

específicas que lhes dizem respeito podem ficar em segundo plano
[61]

.
Jurisprudência de valores, segundo Habermas, conforma uma espécie de cidadania ética, ao
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equiparar os direitos fundamentais aos valores inscritos nas tradições constitutivas da comunidade. Esta
cidadania ética, de outra parte, deve atuar no sentido de concretizar a Constituição enquanto força
normativa da vontade política de uma comunidade ética. Para a jurisprudência de valores, com efeito, a
Constituição traduz a autocompreensão ético-normativa de uma comunidade, e as Cortes Constitucionais,
porque vinculadas a esta eticidade substantiva, têm a função primordial de aproximar as normas
constitucionais da realidade histórica. Como assinala Habermas, “na medida em que se aplicam as
determinações da ‘jurisprudência de valores’, a Corte Constitucional Federal toma a lei Fundamental da
República Federal não tanto como um sistema de regras estruturado por princípios, mas como uma ‘ordem

concreta de valores’”
[62]

.
Não há outra forma de viabilizar a participação jurídico-política senão por meio da criação, pelo

próprio ordenamento constitucional, de uma série de instrumentos processuais-procedimentais que,
utilizados pelos intérpretes da Constituição, possam vir a garantir a efetividade dos direitos

fundamentais
[63]

.
Quando os cidadãos vêem a si próprios não apenas como os destinatários, mas também como os

autores do seu direito, eles se reconhecem como membros livres e iguais de uma comunidade jurídica. Daí
a estreita conexão entre a plena autonomia do cidadão, tanto pública quanto privada, e a legitimidade do
direito. O processo de “judicialização da política” pode ser desvinculado das concepções valorativas de
uma comunidade ética para referir-se aos processos por meio dos quais, uma comunidade de intérpretes,
pela via de um amplo processo hermenêutico, procura dar densidade e corporificação aos princípios
abstratamente configurados na Constituição. Se hoje nos permitimos discutir o processo de “judicialização
da política” é porque fomos capazes de superar o autoritarismo e reconstruir o Estado de Direito,
promulgando uma Constituição que, nesse processo, representa um consenso, ainda que formal, em torno
de princípios jurídicos universais. O processo de “judicialização da política” não precisa invocar o domínio
dos tribunais, nem defender uma ação paternalista por parte do Poder Judiciário. A própria Constituição de
1988 instituiu diversos mecanismos processuais que buscam dar eficácia aos seus princípios, e esta tarefa é
de responsabilidade de uma cidadania juridicamente participativa que depende, além da atuação dos

tribunais, da mobilização política
[64]

.
 

5. CONCLUSÃO

É fundamental ampliar os espaços de convivência, pois fortalecem e consolidam uma cultura de
direitos por meio da participação do cidadão, gera a noção de pertencimento ao local e a valorização da

sociedade
[65]

.
A liberdade política dos cidadãos e a participação ativa na vida do Estado são elementos

fundamentais para efetivação da Constituição aberta. Habermas nos apresenta um modelo de democracia
constitucional que não se fundamenta nem em valores compartilhados, nem em conteúdos substantivos,

mas em procedimentos que asseguram a formação democrática da opinião
[66]

.
Torna-se necessário ousar, questionar os conhecimentos estabelecidos e propor novas alternativas

para a sociedade reinventar a sua própria história. O homem é o único animal capaz de destruir o local a
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que pertence. É crucial refletir a nossa missão para modificar o direito, visto na maioria das vezes, pela
forma negativa ao invés de explorar as suas potencialidades pela valorização da cultura de paz, da
solidariedade e da justiça social. Muitas vezes buscamos conhecer o direito por intervenção de um terceiro
neutro e imparcial (juiz), o qual nos diz quem está certo ou errado, quando, na verdade, podemos, a partir
do local, promover debates na busca do consenso/diálogo em prol da coletividade, melhorando, assim, a
vida em comunidade.

Ao invés de nos trancarmos em casa, perder a nossa liberdade em detrimento à segurança por
medo do que se passa fora de nossos portões e câmeras de vigilância, pensemos na capacidade de se
investir em capital social para oportunizar o acesso ao debate público e dar condições a uma gestão
compartida. É necessário formar líderes comunitários, descobrir/desvendar as suas capacidades, como
demonstramos no exemplo da Escola da Mangueira, em que o capital social é fortemente desenvolvido, e
na Governança Solidária de Porto Alegre, que serve de modelo para o mundo como prática de gestão
compartida bem sucedida.

Num País com tantos mundos diferentes, devemos explorar as capacidades e buscar, por meio das
diferenças, a humildade necessária para reconhecer as nossas limitações, para alcançarmos o
desenvolvimento sustentável, unindo esforços e construindo comunidades transformadoras, produtoras do
próprio direito.
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PARTIDOS POLÍTICOS E REFORMA ELEITORAL

POLITICAL ORGANIZATION AND POLITICAL REFORM

Ricardo Miguel Sobral

RESUMO
A crise política mundial e, principalmente a brasileira, provocou a descrença de toda sociedade nos seus
dirigentes públicos. A partir disso, diversos mecanismos são analisados para melhoria da representação através
dos mandatos eletivos. A reforma política e o desenvolvimento da ideologia e da fidelidade partidária são
essências ao aprimoramento das instituições representativas, principalmente aos mandatários. Os agentes
públicos eleitos devem ter responsabilidade com a ideologia que defenderam durante o pleito, permanecendo
próximo aos seus eleitores durante todo tempo de seus mandatos, permitindo, assim, que o eleitor se
identifique com determinada ideologia partidária e exerça função fiscalizadora sobre seus representantes.
PALAVRAS-CHAVES: direito eleitoral; processo eleitoral; fidelidade partidária; perda de mandato; reforma
política; partidos políticos

ABSTRACT
The world political crisis, mainly the Brazilian's crisis, had as a consequence the societies disbelief in its public
leaders. From this point of view, many mechanisms are analyzes for the improvement of the representation
through the election vote. The political reformation and the development of the ideology and the loyalty
political organization are the essential to the improvement of the representatives institutions, mainly the
governors. The publics elected agents must have the responsibilities with the ideology in which they defend
during the election, remaining close to their people during the time he is in his position allows the people to
identify with the specific ideology and execute the function of control about their representatives.
KEYWORDS: election rights, election process, loyalty political organization, position's loss, political reform,
political organization

INTRODUÇÃO
 

A atividade político-partidária vem a cada dia aumentando a sua participação e importância na vida

das pessoas e em todo o desenvolvimento da sociedade. As decisões adotadas pelos partidos políticos e seus

representantes interferem, direta e indiretamente, na vida de todas as pessoas, que sofrem os efeitos da tutela

de seu sistema legal.

A Constituição Federal de 1988, após anos sob o controle de governo militar e de leis restritivas,

ainda mais brutalmente no que tange aos direito individuais, como exemplo maior o AI-5 de 1969, tentou

abolir ao máximo qualquer forma de entrave, principalmente na regulamentação dos partidos políticos.

A liberdade quanto à criação de novos partidos desencadeou na multiplicação das siglas e acabou

gerando a perda do idealismo e de posicionamentos mais claros frente a toda a população; na atual democracia
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brasileira não há identificação ideológica dos partidos políticos.

Portanto, faz-se necessária uma discussão aprimorada, principalmente no sistema de eleições

proporcionais. Neste sistema, a representatividade popular é feito por coligações que obtêm, nas urnas, o

número mínimo de votos para ocupar uma cadeira no legislativo – o quociente eleitoral.

Para o entendimento adequado sobre o assunto, deve-se primeiro entender o sistema eleitoral

proporcional brasileiro, como são formadas as coligações, o que acontece com a coligação após o pleito

eleitoral, o entendimento jurisprudencial atual e as perspectivas futuras, evidenciando principalmente os

entendimentos recentes do Tribunal Superior Eleitoral.

A discussão sobre o tema permite que novas regras sejam criadas e que a democracia eleitoral seja

mantida após as eleições, evidenciando a todos que o voto dado a determinado candidato a qualquer cargo

proporcional, ou mesmo majoritário, na verdade, consiste no voto em toda a coligação da qual faz parte.

Permite, por fim, que a representatividade popular seja feita de forma correta e que a classe política

legislativa e executiva, reflita corretamente os interesses de seus representados.

1.    AS ELEIÇÕES NO BRASIL – DA COLÔNIA AO VOTO
ELETRÔNICO

 

1.1 As eleições e o sufrágio

Primeiramente, é preciso discorrer sobre os sistemas de escolha ou mesmo de democracia dos quais o
sistema eleitoral evoluiu. Dalari, diz que:

O governo do Estado, mesmo quando se afirme um governo de idéias, não deixa de ser
necessariamente um governo de homens. No Estado Democrático, um dos fundamentos é a
supremacia da vontade popular, assegurando-se ao povo o autogoverno. Entretanto, pela
impossibilidade prática de se confiar ao povo a prática direta dos atos de governo, é
indispensável proceder à escolha dos que irão praticar tais atos em nome do povo. Vários
foram os critérios utilizados através do tempo para a escolha de governantes, desde o critério
da força física, usado nas sociedades primitivas, confiando-se o governo ao que se mostrasse
fisicamente mais apto, até outros critérios como o de sorteio, o de sucessão hereditária e,
finalmente, o de eleição, que é o característico do Estado Democrático. Por mais imperfeito
que seja o sistema eleitoral, a escolha por eleição é a que mais se aproxima da expressão
direta da vontade popular, além do que é sempre mais justo que os próximos governados
escolham livremente os que irão governá-los. Tendo em vista, por outro lado, que a
designação dos governantes é indispensável para a própria sobrevivência do Estado, e que se
confia ao povo essa atribuição, chega-se a conclusão de que o povo, quando atua como
corpo eleitoral, é um verdadeiro órgão do Estado[1].
 

A classificação doutrinária, na obra citada acima, exemplifica situações restritivas de sufrágio: a) Por
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motivo de idade; b) Por motivo de ordem econômica; c) Por motivo de sexo; d) Por deficiência de instrução; e)

Por deficiência física ou mental; f) Por condenação criminal; g) Por engajamento no serviço militar.

Durante o período colonial, eram realizadas eleições locais para a escolha de juízes e vereadores das

Câmaras Municipais, também denominadas Senado da Câmara, órgãos de administração local de funções hoje

atribuídas às prefeituras.

Participavam das eleições para juízes e vereadores somente os colonos que comprovadamente fossem

proprietários de terra e de escravos, isto é, os membros da aristocracia rural chamados de homens bons[2].

Assim, a maioria da sociedade ficava alijada da única forma de manifestação político-eleitoral existente no

período colonial.
Compunha-se o Senado da Câmara de um juiz presidente que era chamado juiz ordinário
quando eleito com os demais membros da Câmara, ou juiz-de-fora quando nomeado pela
Coroa, geralmente de um letrado da metrópole. Os juízes ordinários eram sempre dois, que
exerciam alternadamente suas funções, mudando de mês em mês, durante o ano para o qual
haviam sido eleitos. Diversamente dos juízes-de-fora, exerciam o cargo sem remuneração,
como os demais membros da Câmara. Os juízes, ordinário ou de-fora, além de suas funções
como membro e presidente da Câmara tinham atribuições próprias como julgar e dar
sentenças, resolvendo litígios entre partes desavindas e agindo como executores das
providências da administração central. Os outros membros da Câmara eram os oficiais: três
vereadores e um procurador. Onde havia juiz-de-fora, acontecia em geral de não serem
eleitos, mas também nomeados pelo poder central. Nas vilas em que ocorriam eleições, elas
eram populares, ou melhor, votado apenas o povo qualificado, os homens bons. Preparavam-
se listas qualificando os que tinham direito de voto, às vezes chamados republicanos, cujo
critério era fundamentalmente ser proprietário de terras e de escravos. Não foi pequena a
resistência oposta por estes à participação na Câmara de homens ligados a outras atividades
que não a exploração de grande propriedade agrícola. Todo um período de nossa história
colonial está permeado de conflitos entre os grandes proprietários e os comerciantes, reinóis
na maior parte, em que os primeiros recusavam a estes últimos o direito de participação nas
eleições, obviamente também de serem eleitos, para as Câmaras Municipais.[3]
 

Fica evidenciado então, que não se podia distinguir, naquele momento, capacidade eleitoral ativa e

passiva, consistindo a primeira no direito de voto e a segunda no de ser votado, já que suas as condições

ficavam restritas ao seguimento das camadas proprietárias. Portanto, percebe-se que houve equiparação entres

as cidadanias, sendo as condições idênticas para os eleitores e os eleitos.

A primeira eleição que saiu da esfera municipal dentro do período colonial, deu-se no ano de 1821.

Naquele pleito foram escolhidos deputados que representaram o Brasil na Corte (Parlamento) de Lisboa.

Naquele momento, em meio á chamada Revolução Liberal do Porto, os deputados redigiriam uma

Constituição para o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. As Instruções que regularam as eleições dos

deputados foram definidas por uma Junta Preparatória das Cortes. Tudo em Portugal, a então metrópole do
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Brasil.

No Brasil as eleições foram realizadas no mês de março de 1821.
O sistema eleitoral adotado era o mesmo que havia sido utilizado em Portugal, em dezembro
de 1820. “A população livre seria representada à base de um deputado para cada 30.000
cidadãos; o número destes, para esse efeito, era calculado pelo ano da chegada da corte ...
cerca de 2.300.000; o que dava ao Brasil uma representação aproximada de 70 deputados
(uns 50 chegaram a exercer o mandato) contra 130 de Portugal, posição decisivamente
minoritária. O sistema eleitoral era o de quatro graus: os moradores de cada freguesia
elegiam compromissários que por sua vez escolhiam os eleitos paroquiais; estes, os de
comarca, os quais na capital da província, procediam a eleição final. Os dois últimos
escrutínios eram secretos. Vários dos mais importantes líderes do Brasil independente, e
diversos revoltos de 1817, foram escolhidos nessas eleições de 1821, as primeiras a
realizarem-se no país.[4]

                  

Logo depois de concluir o processo da Independência do Brasil, o então imperador D. Pedro I

outorgou aquela que foi a primeira Constituição da história do Brasil. Os poderes de Estado foram divididos

em: executivo, legislativo, judiciário e moderador. A Carta definia eleições em dois graus: paroquial e

provincial. Na Constituição do Império podiam votar apenas a população masculina e adulta, maiores de 21

anos de idade. O voto era censitário (de acordo com a renda) e descoberto, o que permitia o conhecimento de

cada voto e controle através da força.

As eleições eram indiretas e para votar e ser votado deveria obedecer às regras abaixo: a) eleitores da

paróquia, 100 mil réis; b) eleitores da província, 200 mil réis; c) deputados e senadores, 400 e 800 mil réis,

respectivamente.

No Brasil, inicia-se o período de eleições a partir do ano de 1828, conforme demonstra o museu do

TSE:
Até 1828, as eleições para os governos municipais obedeceram às chamadas ordenações do
reino, que eram as determinações legais emanadas do rei e adotadas em todas as regiões sob
o domínio de Portugal. No princípio, o voto era livre, todo o povo votava. Com o tempo,
porém, ele passou a ser direito exclusivo dos que detinham maior poder aquisitivo, entre
outras prerrogativas. A idade mínima para votar era 25 anos. Escravos, mulheres, índios e
assalariados não podiam escolher representantes nem governantes[5].
 

A primeira lei eleitoral data do ano de 1824, que convocou eleições de senadores e deputados e dos

membros dos conselhos gerais da província. O sistema eleitoral da votação foi feito através de lista assinada,

sendo o voto obrigatório e podendo, ainda, ser feito por procuração, situação que perdurou até o ano de 1842,

quando se deu a criação das juntas de alistamento, que eram formadas por um juiz de paz do distrito,

presidente, um pároco e um fiscal.
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No ano de 1835, nos meses de junho e julho, realizaram-se eleições para a escolha de uma regência

uma. O pleito foi o primeiro de âmbito nacional no Brasil independente e votaram apenas os chamados

eleitores privilegiados, grupo de cidadãos contemplados nas exigências da Constituição de 1824. Pelos

números finais pode-se deduzir concluir a pequena representatividade dos eleitos, visto que o Padre Diogo

Feijó, vitorioso no pleito, obteve somente 2.826 votos e seu oponente Holanda Calvacanti 2.251.[6]

Ainda dentro do império, foram elaborados outras normas eleitorais, no ano de 1855, através da Lei

dos Círculos, que instituiu o voto distrital, e, em 1875, através da Lei do Terço “(que tem seu nome derivado

do fato de que o eleitor votava em dois terços do número total dos que deveriam ser eleitos)”[7], quando houve

a fiscalização feita pela justiça comum e o registro da criação do título de eleitor.

Naquela época viu-se uma grande quantidade de denúncias quanto à fraude nas votações e no sistema

eleitoral como um todo, sendo necessário a alteração do processo eleitoral e da legislação em vigor, alterando a

responsabilidade, retirando o poder das mãos da igreja e determinando a inserção da magistratura, conforme

texto do TSE:
A legislação vigente durante o Império possibilitou à opinião pública exigir eleições diretas
e criticar os abusos e as fraudes. O novo quadro eleitoral levou o Conselheiro Saraiva a
reformá-la, encarregando Ruy Barbosa de redigir o projeto da nova lei, de nº 3.029/81, que
ficou conhecida como Lei Saraiva. Ela aboliu as eleições indiretas e confiou o alistamento à
magistratura, extinguindo as juntas paroquiais de qualificação[8].
 

No início da República, com o advento da Constituição de 1891, foi mantido o voto distrital, sendo

eleito para cada distrito três deputados. Além disso, o sufrágio foi estendido, decretando-se o fim da renda

como critério de voto (voto censitário). O eleitor foi obrigado a assinar a sua cédula eleitoral mas, ainda havia

algumas restrições: os analfabetos, as mulheres, os mendigos, alguns membros eclesiais e militares de baixa

patente (soldados da pré), não tinham direito ao voto.

A regulamentação das eleições federais era de competência do Congresso Nacional (Comissão

Verificadoras de Poderes), enquanto as eleições estaduais e municipais eram de competência das Assembléias

Estaduais.

Durante toda a República Velha não houve grandes alterações, já que a Constituição de 1891 vigorou

durante todo o período e suas determinações atendiam aos interesses das oligarquias cafeeiras.

As mudanças intensificaram-se de forma abrupta no início da era Vargas, após o golpe de Estado

(Revolução de 30). Getúlio Vargas havia participado das eleições de 1930, apresentando um amplo programa

eleitoral cuja abrangência atendia aos interesses do mais diferentes segmentos sociais, onde se incluíam Leis
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Trabalhistas, voto secreto, voto feminino, dentre outros. As diversas reivindicações sociais, aliadas à

Revolução Constitucionalista de 1932, culminaram na elaboração do Código Eleitoral de 1932, que

padronizou as regras e possibilitou a criação da Justiça Eleitoral e da Constituição de 1934.

As principais alterações nas regras eleitorais foram: a instituição do voto secreto, que dificultou o

“voto de cabresto”, arma política efetivamente usada no coronelismo brasileiro e que determinava vencedores

em quase todas as eleições; voto obrigatório para maiores de dezoito anos; e o voto feminino. Pode-se

considerar, portanto, que desde então houve ampliação significativa no direito de participação política da

sociedade – conceito de cidadania.

A Constituição de 1937, conhecida como Polaca, a mais autoritária da República, no que tange ao

direito eleitoral, alterou o mandato do Presidente da República que passou a ser de seis anos e as eleições

voltaram a ser indiretas. Determinando, ainda, que os Prefeitos Municipais seriam indicados pelos

Interventores Estaduais que eram, por sua vez, indicados pelo Presidente da República.
Uma leitura superficial da Carta de 1937 não nos daria a chave do Estado novo. Seu corpo
continha muitos dispositivos que nunca foram aplicados. O segredo estava “disposições
finais e transitórias”. O presidente da República aí recebia poderes para confirmar ou não o
mandato dos governadores eleitos, nomeando interventores no caso de não-confirmação. A
Constituição entrava em vigor imediatamente e devia ser submetida a um plebiscito
nacional. O Parlamento, as Assembléias estaduais e as Câmaras Municipais eram
dissolvidas, devendo realizar-se eleições para o Parlamento somente depois do plebiscito.
Enquanto isso, o presidente tinha o poder de expedir decretos-leis em todas as matérias de
responsabilidade do governo federal. O artigo 186 das “disposições finais e transitórias”
declarava em todo o país o estado de emergência, suspendendo assim as liberdades civis
garantidas formalmente pela própria Carta constitucional. Outro preceito transitório, mais
tarde prolongado indefinidamente, autoriza o governo a aposentar seus funcionários civis e
militares, “no interesse do serviço público ou por conveniência do regime.
Na realidade, o presidente ficaria durante todo o Estado Novo com o poder de governar
através dos decretos-leis, pois não se realizaram nem o plebiscito nem as eleições para o
Parlamento. Os governadores de Estado se transformaram em interventores, e na maioria dos
casos foram substituídos. O estado de emergência não foi revogado.[9] 
 

A Constituição de 1946 estabeleceu que a restrição ao voto que era secreto e universal seria apenas

aos analfabetos, cabos e soldados. O Presidente da República, com mandato de cinco anos não poderia ser

reeleito, enquanto os deputados, com mandato de quatro anos, poderiam ser reconduzidos

indeterminadamente, conjuntamente com as alterações políticas importantes que se mantém até os dias atuais,

como exemplo, a restauração das garantias individuais dos cidadãos, fim da censura e da pena de morte e

divisão em três poderes independentes.

Para o período de 1946-1985 deve-se considerar o contexto histórico mundial – pós-Segunda Guerra.
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O quadro da chamada Guerra Fria pressionava os Estados Nacionais do mundo ocidental para que esses

fossem liderados por governos mais democráticos, instituindo em seus ordenamentos jurídicos ferramentas

com este objetivo.

Entretanto, a partir de meados da década de 1950, momento em que recrudesciam movimentos

populares em todo o subcontinente latino-americano, o governo dos Estados Unidos da América, através de

sua Agência Central de Inteligência (CIA), estimulou movimentos políticos que desestabilizaram os governos

democráticos e levaram ao poder governos militares que contrariavam ideais que norteavam os preceitos

constitucionais de 1946.

O temor à expansão do socialismo na América Latina culminou, no Brasil, com o golpe militar de

1964.

Apesar de manter a Constituição de 1946, o primeiro presidente do novo regime, Humberto de

Alencar Castelo Branco, passou a editar Emendas Constitucionais e Atos Institucionais, no que foi seguido por

seus sucessores. Um verdadeiro “arsenal” de leis, atos e decretos que na prática criavam um regime ditatorial,

restringindo sobretudo a cidadania passiva dos políticos ou qualquer cidadão que afrontasse o governo militar.

O fim do regime militar, após longa crise política e econômica, deu-se em 1985, com a eleição

indireta do Presidente Tancredo Neves.

Antes mesmo do final da ditadura, em 1982, realizaram-se eleições diretas para governadores de

Estado, prefeitos de capitais e de cidades consideradas áreas de segurança nacional, o que não acontecia desde

1964.

A chamada Nova República, caracterizava-se pelo processo de redemocratização e pela volta do

Estado Democrático de Direito expresso na Constituição de 1988, que dentre outras coisas definia ainda mais a

amplitude do voto, permitindo que analfabetos e jovens entre dezesseis e dezoito anos de idade, exercessem

em parte sua cidadania, tendo direito ao voto.

2.    PARTIDOS POLÍTICOS
2.1 Conceito

A fidelidade partidária versa justamente sobre o alinhamento das idéias e da ideologia fixada pelos
partidos políticos, firmada na sua fundação e desenvolvida em conjunto com o interesse social daquele grupo
frente aos anseios da sociedade ao longo do tempo, com as ações de seus filiados, principalmente os que
ocupam as funções de dirigentes partidários e de cargos públicos eletivos ou não.

Para melhor entendimento, necessário se faz aprimorar o conhecimento sobre o conceito de partido
político, em sua desenvoltura diante da recente democracia e história política brasileira.    
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Partido político é a organização de parte ou parcela do povo, segundo os mesmos ideais
políticos, com o objetivo de desenvolver uma ação voltada ao exercício dos negócios
do governo. Sua finalidade é a tomada do poder pelos meios democráticos. É uma
sociedade civil de direito privado, mas com a finalidade de prestar serviços de interesse
público em benéfico de todo grupo social[10].
 

Portanto, conclui-se que partido político, de forma sucinta, é um grupo de pessoas que se unem em
torno de um ideal comum, com o fim de tomar o poder em busca do bem social.

Apesar do caráter ideológico da filosofia da agremiação partidária, a realidade brasileira demonstra o
interesse eleitoreiro significativamente superior ao ideal. Na definição de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, os
partidos brasileiros "não passam de conglomerados decorrentes de exigências eleitorais, sem programa
definido e, o que é muito pior, sem vida própria". Diz mais: "a autenticidade dos partidos é outra das condições
da democracia pelos partidos”[11].

No Brasil, essa autenticidade parece ser em face da experiência do passado e do presente um sonho
remoto, utópico. Traço inegável do caráter nacional brasileiro é a falta de inclinação para a vida cívica e
associativa.

Além do desenvolvimento do conceito de partido, faz-ce mister, para a análise da conjuntura atual, o
estudo do desenvolvimento dessas agremiações desde o início da história política do país.

2.2 Fases Partidárias
A evolução dos partidos políticos no Brasil é dividida pelo Tribunal Superior Eleitoral[12] em sete

fases. São elas: Monárquica (1822 – 1889); Primeira República (1889 – 1930); Segunda República (1930 –
1937); Terceira República (1937 – 1945) e Quarta República (1945 – 1964); Golpe Militar – Bipartidarismo
(1964 – 1979); Imitação do Sistema Alemão (1979 – 1985); Sistema Atual (1985 – 2009).

2.2.1 Monárquica (1822 – 1889);

    
A sociedade brasileira ainda não tinha a idéia de participação político-partidária e os grupos eram

formados por poucos membros da aristocracia, do governo e dos militares. O controle restrito também
demonstra características da democracia da época, que evidenciou, devido às restrições constitucionais
(Constituição de 1891), a baixa participação da população.

A concentração da força política nacional nos Estados de São Paulo e Minas Gerais fez a República
ser chamada de “Café-com-Leite”, devido à força econômica de São Paulo (cafeicultura) e do número de
eleitores que fazia do Estado de Minas Gerais o maior colégio eleitoral do país. Assim, a estrutura política
acabou regionalizada, sem que houvesse grandes forças nacionais, capaz de competir com a sinergia da força
dos dois Estados, ou mesmo pelo fato de não haver interesses ideológicos divergentes que abrangessem todo
território nacional.

A segunda fase partidária, na Primeira República, de 1889 a 1930, conheceu partidos
estaduais. Foram frustradas as tentativas de organização de partidos nacionais, entre estas a
de Francisco Glicério, com o partido Republicano Federal, e a de Pinheiro Machado, com o
Partido Republicano Conservador[13].
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A política regionalizada da época culminou em partidos políticos também regionais, não havendo,
pela falta de necessidade de aglutinamento eleitoral nacionalizado, nenhuma ideologia que identificasse as
correntes regionais dispersas por todo o país.

2.2.3 Segunda República (1930 – 1937);
A estruturação de partidos políticos estaduais se manteve extremamente forte dentro da república

velha, mas, no ano de 1929, com o desentendimento entre os dois Estados mais fortes da federação aliado às
grandes transformações econômicas e sociais pelas quais o país passou na década de 1920, abriram-se
possibilidades de que novas forças nascessem na ordem política nacional e, conseqüentemente, na estruturação
partidária nacional.

O “Café-com-Leite” significou o revezamento político entre o Partido Republicano Paulista (PRP), de
São Paulo, e o Partido Republicano Mineiro (PRM), de Minas. Naquela época, a divisão política nacional
orbitava somente entre as oligarquias destes dois Estados, tendo como funcionamento orgânico um
procedimento simples: ao término de seu mandato, os presidentes de um partido anunciavam como candidato
do governo um nome do outro partido Tal procedimento durante anos sagrou-se vencedor. Esse sistema sofreu
uma cisão em 1929, quando findava o governo do presidente Washington Luís Pereira de Sousa. O PRM
indicou para suceder Washington Luís o nome de Antônio Carlos de Andrada (descendente direto de José
Bonifácio de Andrada e Silva), então governador de Minas Gerais. Todavia, por razões de ordem política e
econômica, o presidente da República indicou o paulista Júlio Prestes, que defenderia a oligarquia cafeeira
frente à crise mundial provocada pela grande Depressão de 1929. O partido mineiro, encabeçado por Antônio
Carlos, liderou a organização de uma frente política chamada Aliança Liberal que recebeu o apoio imediato do
governador do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, e do da Paraíba, João Pessoa. A frente lançou o nome de
Getúlio Vargas para as eleições de 1930.[14]

Derrotada nas eleições pelo candidato oficial Júlio Prestes, a Aliança Liberal respaldou-se no seu
amplo programa eleitoral para desfechar um golpe contra o presidente Washington Luís, que foi destituído do
poder, e Júlio Prestes foi impedido de ser empossado na presidência. Com amplo apoio de políticos e da
sociedade, Getúlio Vargas fez-se presidente, iniciando a chamada “Era Vargas”.

No período de 1930 a 1937, refletindo o quadro político europeu foram criados duas forças políticas
que representavam as tendências ideológicas conflitantes no velho mundo: a Aliança Nacional Libertadora
(ANL) uma frente política de caráter anti-fascista e que tinha como presidente de honra o comunista Luís
Carlos Prestes, e a Ação Integralista Brasileira (AIB), partido político dirigido pelo escritor Plínio Salgado, que
defendia a instituição de um fascismo brasileiro.[15]

O ponto que merece destaque e que altera todo o sistema eleitoral é o modo de indicação dos
candidatos, que, da mesma forma que é feito atualmente, passou a ser feito pelos partidos políticos ou por
alianças partidárias, criando, naquele momento, o conceito de coligação nos pleitos eleitorais. As coligações
deveriam, pelo menos em tese, alinhar partidos com ideologias semelhantes em busca de um plano de poder.

2.2.4 Terceira República (1937 – 1945) e Quarta República (1945 – 1964);
A terceira república compreende o Estado Novo, época mais autoritária do governo Vargas. Pela

Constituição de 1937, conhecida como “Polaca”, pela semelhança com a carta magna do governo polonês, a
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liberdade partidária foi suprimida, o Congresso Nacional fechado, foram criados o Tribunal de Segurança
Nacional, o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), as regras do federalismo e o sistema harmônico e
independente entre os três poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – foram desrespeitados. O populismo
do governo Getulista suprimiu instituições e direitos democráticos, mesmo que o país registrasse crescimento
econômico e desenvolvimento social significativo.

O ano de 1945 marcou a queda do Estado Novo, em 29 de outubro, e, em 02 de dezembro, foram
realizadas eleições “livres” _ todos os cidadãos com direito a voto escolheram um novo presidente da
República e o Parlamento, com a obrigatoriedade da indicação dos candidatos pelo partido político, nascendo
nesse momento o conceito em que se baseia a discussão da fidelidade partidária dos dias atuais.

A Fundação Getúlio Vargas, em sua coletânea sobre a era Vargas, diz que;
Foi na conjuntura final do Estado Novo que foram criados os principais partidos políticos
brasileiros atuantes das décadas de 1940 à de 1960: a União Democrática Nacional (UDN),
o Partido Social Democrático (PSD) e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). A lei eleitoral
de maio de 1945, elaborada sob a supervisão do ministro da Justiça Agamenon Magalhães,
determinou a constituição de partidos de caráter nacional, o que rompia com a tradição
regionalista da política partidária brasileira[16].
 

A constituição de 1946, inspirada em ideais liberais, quebra a barreira de limitação dos partidos
políticos, disseminando a criação de 13 (treze) legendas.

2.2.5 Golpe Militar – Bipartidarismo (1964 – 1979);
O Golpe Militar de 1964, estimulado pelo governo norte-americano e auxiliado por sua Agência de

Inteligência (CIA), marca o início de uma fase extremamente autoritária da República brasileira. A estrutura
partidária foi reduzida a dois partidos políticos - MDB e ARENA.

Todos os outros partidos foram desfeitos e os membros contrários ao governo foram caçados,
exilados, torturados e mortos durante os anos da ditadura.

A Aliança Renovadora Nacional – ARENA, partido governista, criado em 04 de abril de 1966,
abrigava grande parte dos correligionários do golpe militar, ressaltando que todos os presidentes até a eleição
de Tancredo Neves eram a ele filiados, bem como, todos os governadores de Estado, com apenas duas
exceções, uma no Estado da Guanabara e outra no Estado do Rio de Janeiro, ambas com Chagas Freitas.

Por outro lado, o Movimento Democrático Brasileiro – MDB, que em tese abrigaria os oposicionistas,
era, na verdade, um partido de oposição autorizada, já que apesar de em determinados pontos não concordarem
com o Governo Militar, não o afrontavam, criando a falsa idéia do bipartidarismo democrático, considerado
pelos aliados do governo mais democrático do que o sistema de partido único que existiu em outras ditaduras.

A conceituação de partido único emanada por Dalari reflete o que acontecia à época.
Sistemas de partido único, caracterizados pela existência de um só partido no Estado. Em
tais sistemas pretende-se que os debates políticos sejam travados dentro do partido, não
havendo, assim, um caráter necessariamente antidemocrático nos sistemas unipartidários.
Na prática, porém, o que se verifica é que o partido único se prende a princípios rígidos e
imutáveis, só havendo debates quanto aos aspectos secundários, ainda que às vezes estes
também sejam importantes. Um ponto importante a observar na consideração de cada
sistema unipartidário, são os antecedentes, havendo casos em que ocorreu a sufocação de
um pluripartidarismo anterior, enquanto que em outros o unipartidarismo representou o
primeiro passo o oferecimento de opções políticas. Outro ponto fundamental é a tendência
do sistema, uma vez que, em condições no Estado. Por último, é necessário ter-se em conta
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que um sistema aparentemente pluripartidário, mas onde na realidade um só partido tem
condições para prevalecer, mantendo constantemente o seu predomínio, não passa de um
sistema unipartidário disfarçado.
Sistemas bipartidários, que se caracterizam pela existência de dois grandes partidos que se
alternam no governo do Estado. Não se excluem outros partidos, os quais, porém, por
motivos diversos, e sem qualquer interferência do Estado, permanecem pouco expressivos,
embora possam ganhar maior significação sob o impacto de algum novo fator social. Os
sistemas bipartidários típicos são o da Inglaterra e o dos Estados Unidos da América, onde
se tem verificado a alternância, no comando do Estado, de duas grandes agremiações
partidárias. Dois pontos são básicos para caracterizar o sistema: em primeiro lugar a
predominância de dois grandes partidos, sem exclusão de outros; em segundo, a
autenticidade do sistema que devem decorrer de circunstancias históricas, em função das
quais a maioria do eleitorado se concentra em duas grandes correntes de opinião.
Evidentemente o próprio sistema eleitoral pode favorecer essa tendência, o que não se
confunde com a criação de obstáculos legais ao aparecimento de outros partidos.[17]

2.2.6 Imitação do Sistema Alemão (1979 – 1985);

A crise do governo militar, após os piores anos no início da década de 1970, culminou em algumas
aberturas políticas e econômicas, o governo do General Figueiredo demonstra aceitabilidade aos movimentos
de oposição.

Os partidos políticos puderam ser criados, desde que com representação mínima, imitando o sistema
adotado pela Constituição Alemã.

Nessa época grandes movimentos políticos e populares foram constatados, ressaltando o movimento
das diretas já, no ano 1984, coordenado por diversas personalidades que dirigem as atividades político-
partidárias da história recente até os dias atuais, dentre eles Ulisses Guimarães, Tancredo Neves (Avô de Aécio
Neves, atual Governador de Minas Gerais), Mário Covas (ex-governador do Estado de São Paulo, Fernando
Henrique Cardoso (presidente da república 1995/2002), Luis Inácio Lula da Silva (atual Presidente da
República eleito nas eleições de 2002 e reeleito no pleito de 2006).

Os grandes partidos nacionais foram criados ressaltando-se o PMDB, PTB, PDT e PT, nessa ordem,
conforme está demonstrado na tabela 1.

2.2.7 Sistema Atual (1985 – 2010).
O sistema atual é oriundo do pluripartidarismo do fim da ditadura militar. Após as eleições indiretas

de Tancredo Neves, filiado PMDB, mas que, devido a problemas de saúde, faleceu antes de se tornar
Presidente da República, assumiu o governo, no ano de 1986, o vice, José Sarney, atual presidente do Senado
Federal (biênio 2009/2010).

No ano de 1988, foi promulgada a Carta Magna, elaborada por uma Assembléia Nacional
Constituinte, a mais democrática da história brasileira por garantias diversos direitos fundamentais, de
cidadania, liberdade no direito voto, sob o comando do deputado Ulisses Guimarães, que expressa em seus
artigos a liberdade partidária de associação através de partidos políticos.

Apesar da existência de vinte e sete partidos políticos registrados oficialmente, apenas dezenove
possuem representatividade na Câmara dos Deputados e apenas doze no Senado Federal.

Portanto, conclui-se que alguns partidos não possuem representatividade nacional, tornando de difícil
compreensão a sua ideologia partidária, ou ainda, impossível identificar seu posicionamento frente à
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sociedade, demonstrando que são apenas instrumentos de grupos econômicos ou políticos que os utilizam
como ferramenta para a satisfação de suas vaidades ou na busca pelo poder a qualquer preço.

3.    PONTOS FUNDAMENTAIS DO SISTEMA ATUAL
3.1 Sistema majoritário

O sistema majoritário é o mais direto do sistema eleitoral pátrio. Consiste na eleição do candidato que
individualmente receber o maior número de votos.

A Constituição instituiu uma divisão no sistema majoritário, subdividindo-se em dois subsistemas,
“No Sistema Majoritário podemos ainda dizer que existem duas subespécies ou subsistemas. São eles o
Sistema Majoritário Simples e o Sistema Majoritário de dois turnos.”[18] 

O sistema majoritário se revela no Brasil nas seguintes hipóteses: eleição majoritária em um
turno para Prefeitos e Vice-Prefeitos em municípios com menos de duzentos mil eleitores;
Eleição majoritária em um turno para Senador; Eleição Majoritária em dois turnos para os
cargos de Presidente da República, Vice-Presidente, Governadores e Vice-Governadores,
prefeitos e Vice-Prefeitos em cidades com mais de duzentos mil eleitores, apenas se nenhum
candidato alcançar a maioria absoluta (mais de 50%) dos votos válidos do primeiro
turno.[19]
 

O primeiro sistema é usado nas eleições de senadores, a única do legislativo que adota tal sistema e
nas eleições municipais nas cidades que detém colégios eleitorais inferiores a 200 mil eleitores, ou seja, na
quase totalidade dos municípios.

Segundo o TSE, dos 5.563 municípios brasileiros nas eleições de 2008, apenas em 77 existiu a
possibilidade de ocorrer segundo turno, caso nenhum dos candidatos atingisse a maioria absoluta dos votos
válidos.

O segundo sistema acontece nas eleições para os cargos de Presidente da República, Governador de
Estado e Prefeito Municipal, quando o número de eleitores ultrapassar duzentos mil. Isto se deve em razão da
importância dos governantes e dos Estados que governam, exigindo a concordância da maioria da população
votante.

3.2 Sistema proporcional - Quociente eleitoral e cálculo da sobra

O sistema proporcional adotado no Brasil, a princípio no Código Eleitoral de 1932, recepcionado na
Constituição de 1934 e ratificado na Lei 4.737 de 1965, consiste na ponderação da representatividade das
legendas coligadas.

A obtenção da vaga se dá primeiramente pela votação da coligação partidária e somente em segundo
plano de acordo com a votação da lista aberta de candidatos. COÊLHO: “Ressalta-se que a coligação partidária
funciona como partido político temporário, participando dos cálculos de quociente como se fosse um único
partido, distribuindo em seu seio as vagas obtidas a partidos dos cálculos ora escritos.”[20]

O quociente eleitoral é o cálculo matemático usado para que haja a definição do número de cadeiras
que cada partido ocupará durante aquela legislatura, ou seja, a distribuição do número de cargos de deputados
federais, distritais, estaduais e vereadores a que cada partido tem direito.

A primeira regra é que somente tem direito de representatividade a coligação proporcional que atingir
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um número mínimo de votos definido exatamente pelo quociente de uma cadeira, sendo apurado pela divisão
do número de votos válidos para o respectivo cargo, excluindo brancos e nulos, pelo número total de cadeiras.

A representatividade política não está no candidato, podendo em alguns casos ser o mais votado
daquela eleição, mas, no entanto, se sua coligação não conseguir alcançar o número mínimo descrito acima,
não será empossado para assumir a vaga.

Apenas participam da distribuição dos lugares os partidos ou as coligações que tiverem
obtido quociente eleitoral – ou seja, alcançado o número mínimo de votos necessários e
suficientes para a eleição de pelo menos um parlamentar. Em não sendo alcançado tal
quociente por nenhum partido ou coligação, serão considerados os candidatos mais votados,
independente do quociente, consoante dispõe o art. 111 do Código Eleitoral.[21]
 

Por outro lado, quando candidatos conseguem de forma isolada angariar um número excessivo de
votos, em alguns casos até cinco vezes o quociente, resulta que os correligionários possam assumir as vagas,
mesmo que com apenas um voto. Casos assim têm acontecido com certa freqüência em nosso país, podendo
ser citados os casos dos deputados federais Dr. Enéas  no pleito de 2002 e do deputado Clodovil Hernandes no
pleito de 2006.

Além da dificuldade do cálculo do quociente eleitoral há, ainda, o mecanismo de divisão das sobras,
tendo em vista que o número de cadeiras é diretamente relacionado apenas ao número inteiro do cálculo. Para
se apurar o valor da sobra, a legislação normatiza que as câmaras ou assembléias serão completadas pelos
partidos que obtiverem maior sobra, devendo ser apurada pela divisão do número total de votos pelo número
inteiro de cadeiras mais um.

Os métodos para a utilização dos votos restantes podem ser pela permuta das sobras para a
circunscrição nacional ou na distribuição na limitação eleitoral, esta última, vale-se das
técnicas das maiores sobras, da maior média ou do divisor eleitoral. No Brasil a técnica
adotada pelo art. 109, I e II, do Código Eleitoral foi a de maior média (SP = número de votos
válidos sob a mesma legenda/número de lugares obtidos + um). Os lugares não preenchidos
serão distribuídos mediante cálculo das chamadas “Sobras Partidárias”. Tal operação se dá
mediante a divisão do número de válidos atribuídos a cada partido ou coligação pelo número
de lugares por eles obtidos, mais um, cabendo ao que apresentar a maior média um dos
lugares a preencher. Este cálculo será repetido até se efetuar a distribuição de todos os
lugares.[22]
 

Os dados abaixo são hipotéticos para meros efeitos acadêmicos. Simulando um pleito eleitoral,
apurados apenas os votos válidos para a disputa de 10 vagas, com 23 candidatos.
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Coligação candidatos Votos total por coligação
A 1 7000 28000
 2 5500  
 3 7500  
 4 8000  
B 5 4500 61500
 6 8200  
 7 2800  
 8 6400  
 9 15000  
 10 4100  
 11 13000  
 12 7500  
C 13 9000 11000
 14 500  
 15 300  
 16 200  
 17 600  
 18 400  
D 19 22000 23500
 20 700  
 21 500  
 22 250  
 23 50  
    
 TOTAL 124000 124000

 
Segundo a distribuição dos votos, como exposto acima, o quociente e a distribuição culminariam no

seguinte resultado:
 

número de vagas 10
  Votos 124000

quociente 12400
 

Cadeiras  1a sobra
2a

sobra
3a

sobra  
final de
cadeiras

A 2,26 9333 7000 5600  2
B 4,96 12300 10250 8786  6
C 0,89     0
D 1,90 11750 7833 5875  2

total de inteiros 7     10
 

oitava vaga
nona vaga

décima vaga
 

O preenchimento da primeira cadeira remanescente não exclui o partido da próxima sobra, devendo
tão-somente acrescer mais uma unidade no divisor para obtenção de sua segunda sobra.
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Pode analisar que o partido “C”, não atingiu o quociente mínimo, por isso, segundo a regra eleitoral
não terá representante eleito, mesmo sendo o candidato “13” o quarto mais votado num total de dez vagas.

Por outro lado, o partido “D”, atingiu o número mínimo e conseguiu a nona vaga através de sua sobra,
elegendo o décimo quinto candidato mais votado com apenas setecentos votos.

3.3 Perda de mandato
A perda de mandato no Brasil pode ocorrer em razão de diversas irregularidades, iniciando por

desincompatibilizações, necessidade de filiação, em regra um ano anterior ao pleito, abuso do poder
econômico, captação ilícita de sufrágio ou, ainda, outra infração à formalidade eleitoral ou conduta que
provoque alteração potencial no resultado das urnas.

As formas acima estão relacionadas com a conduta do agente político, durante o pleito incluindo sua
fase preparatória. Há, também, a perda do mandato em razão da conduta durante o exercício das atividades
políticas, tanto no executivo quanto no legislativo. A destituição da classe política não vem ocorrendo como
esperado pela população, em razão da evidente falta de decoro dos parlamentares ou improbidade
administrativa.

O corporativismo da classe política brasileira, conjuntamente com a cultura daqueles que usam do
cargo público eletivo como modo de vida, culmina em declarações dos representantes com sentido “de não
darem a mínima importância para a opinião pública”, afirmando que mesmo os colegas, que tenham usado
irregularmente verbas públicas, serão absolvidos.

Para efeitos acadêmicos, a perda do mandato analisada é referente à derivada da desfiliação partidária
pelo político titular de cargo eletivo, ou de suplência do partido pelo qual disputou o pleito.

O Tribunal Superior Eleitoral, até o ano de 2007, não havia pacificado entendimento quanto aos casos
de infidelidade partidária. Tal posicionamento foi alterado através da resolução 22.526 que respondeu
positivamente a uma consulta partidária sobre a perda de mandato proporcional no caso de desfiliação, cujo
relator foi Ministro Cesar Asfor Rocha.

A partir daquele momento, ou seja, do dia 27 de março de 2007, qualquer desfiliação desmotivada
seria considerada infidelidade partidária, gerando a perda de mandato eletivo como conseqüência.

O TSE fixou o dia da publicação como data limite de troca de partido, não atingindo as mudanças
anteriores como forma de respeito ao princípio do direito adquirido.

As mudanças posteriores foram reconhecidas como ilegais e culminaram na perda dos mandatos dos
deputados.

Em relação aos cargos majoritários, o reconhecimento da infidelidade ocorreu alguns meses depois,
através da resolução 22.600, respondendo à consulta 1407, afirmando a ocorrência também para esses casos,
cuja data da publicação da decisão foi o dia 16 de outubro de 2007.

Portanto, tanto para os cargos proporcionais quanto para os majoritários, existe a possibilidade de
desfiliação partidária motivada, caso em que o agente político deverá comprovar o motivo que justifica o seu
desligamento do partido. Dentre as causas, destaca-se o membro do partido incorporado por outro, mudança
drástica da ideologia partidária ou outras condutas subjetivas que justifiquem a sua saída.

Todas as demais desfiliações dos mandatários de cargo eletivo gerarão como conseqüência a perda do
mandato.
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3.4 Perpetuação da coligação
O ponto de grande importância é que, segundo as decisões do TSE, a coligação existe como partido

único somente durante o período eleitoral, não perdurando durante o mandato eletivo dos abrangidos por sua
representatividade.

Segundo tal posicionamento, após a diplomação os partidos políticos quebram o acordo ideológico
que fundamentou tal coligação e os representantes estão obrigados apenas com a sigla partidária que o elegeu e
não com os ideais defendidos pela coligação.

A resolução 22.817, que respondeu à consulta 1417, de autoria do Diretório Nacional do Partido
Trabalhista Brasileiro – PTB – de relatoria do Ministro Marcelo Ribeiro, demonstrou que a posição unânime
do plenário em considerar que a fidelidade existe tão-somente em relação ao partido político.

O candidato majoritário foi eleito por votos diretos em seu nome, no entanto, sua candidatura não
ocorreu apenas por um partido, mas sim pela unificação da força política e ideológica de todas as siglas
partidárias que compuseram a coligação.

Os políticos eleitos pelo sistema proporcional, pela característica intrínseca do sistema de quociente
eleitoral, representam os ideais de todos os eleitores que confiaram naquela coligação como mandatária de sua
cidadania. Essa delegação não ocorreu ao partido político e, sim, à coligação que formou a aliança vencedora.

A perpetuação da coligação se dá durante o prazo determinado do mandato eletivo para o qual foi
eleito o agente público. Isso demonstra o equívoco conceitual da Justiça Eleitoral, que em seus julgamentos
considera infiel o político mesmo que se mantenha em partido membro de sua coligação nas eleições.

A estratégia das coligações, deste modo, evidencia claro oportunismo dos políticos, única e
exclusivamente, no momento das eleições, para composição de suas coligações posto que tal unidade
ideológica se extingue com as eleições.

4.    REFORMA POLÍTICA
 

A reforma política é um ponto de difícil consenso na classe dirigente da política brasileira. Diversas
sugestões são apresentadas, dentre elas: a) lista fechada dos partidos; b) cláusula de barreira; c) verticalização;
d) voto distrital; e) voto distrital misto; f) financiamento público de campanha

4.1 Lista fechada dos partidos
A lista fechada de partidos consiste na atribuição do voto ao partido político. O eleitor não vota

nominalmente no candidato. Na verdade, escolhe a proposta de governo do partido político, semelhante ao
voto de legenda existente no sistema atual.

O sistema de cálculo do número de cadeiras de cada partido mantém-se igual ao atual. A grande
diferença está no modo de determinação dos eleitos. Nesse sistema, respeita-se a ordem pré-estabelecida pelos
grupos políticos de acordo com o registro das candidaturas partidárias na justiça eleitoral. Como seria a
elaboração da lista pelos partidos políticos? Seria através de eleições internas? Os detentores de mandato
teriam preferência? Como seria o financiamento das campanhas?

São indagações que os políticos ainda não conseguiram responder. Os que dominam as máquinas
partidárias são favoráveis à lista fechada. Evidente que procuram garantir a própria sobrevivência. Os demais
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são contrários, também na defesa dos próprios interesses.
Questão de suma importância, na aplicação da lista fechada, é a cultura dos nossos políticos.

Exemplificando: Se um partido político, através de pesquisa de opinião pública, verificar o número provável
de parlamentares a serem eleitos, os demais candidatos continuariam suas campanhas, mesmo sabendo o
futuro insucesso delas? Provavelmente não.

Em tese, a proposta de eleições em lista fechada reforça o sistema partidário. Mas, na estrutura
partidária atual, seria a perpetuação dos que já estão no poder. Os partidos políticos brasileiros não
representam, infelizmente, correntes de idéias e pensamentos. São assemelhados e se coligam por interesses
eleitoreiros e não em torno de idéias. Talvez, preocupados com o descrédito dos políticos atuais, com a
possibilidade de uma reação popular pela não reeleição dos que ocupam, principalmente, o Congresso
Nacional, os deputados federais e senadores acharam a forma de se manterem no poder, através da lista
fechada. É inquestionável o domínio que têm sobre os partidos. Seria um verdadeiro golpe na democracia.

4.2 Cláusula de barreira

Só é admitido o registro do estatuto do partido que tenha caráter nacional, considerando como tal
aquele que comprove o apoio de eleitores correspondente a, pelo menos, meio por cento dos votos dados na
última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados brancos e nulos, distribuídos por 1/3 (um
terço) ou mais, dos Estados, com um mínimo de 1/10% (um décimo por cento) do eleitorado que haja votado
em cada um deles.

O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o art. 13 da Lei n. 9.096/97, que estabelecia
restrições ao funcionamento parlamentar para os partidos políticos com baixo desempenho eleitoral,
denominadas cláusulas de barreira. A decisão se deu no julgamento conjunto das ADIs 1351 e 1354, da
relatoria do Ministro Marco Aurélio. Para os Ministros, a cláusula de barreira compromete o bom
funcionamento parlamentar, além de violar o princípio da igualdade e proporcionalidade entre os partidos.

Com a cláusula de barreira, mesmo os partidos políticos já existentes, teriam que atingir uma
porcentagem mínima do eleitorado para sua sobrevivência.

Os defensores da cláusula de barreira afirmam de sua necessidade para expurgar da vida político-
partidária os partidos nanicos, geralmente dominados por uma só liderança ou por um pequeno número de
políticos, utilizados para barganhas, sem conteúdo ideológico.

Os críticos dizem que, com a cláusula de barreira, as minorias não seriam representadas, o que feriria
todo o regime democrático.

Na pratica, temos observado que os partidos políticos de pequeno porte (nanicos) têm feito coligações
das mais variadas, sem respeito a qualquer posição ideológica, no interesse puro e pessoal de seus poucos
dirigentes. Tal conduta gera o descrédito e fere a democracia.

4.3 Verticalização

A verticalização consiste na obrigatoriedade da adequação e alinhamento das coligações, em todos os
níveis da federação, do mesmo pleito de acordo com os partidos que compuseram a base eleitoral do candidato
ao cargo de Presidente da República.
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A partir do conceito genérico de verticalização, foi dividida em duas na história política recente do
Brasil; a verticalização pura e a verticalização flexibilizada.

O TSE interpretando o artigo 6º da Lei dos Partidos Políticos, Lei nº 9.504/97, ao responder à
consulta nº 715 editou a Resolução 21.002, que vinculou a obrigatoriedade da manutenção da coligação, não
podendo partidos políticos nos Estados apresentar mais de um candidato.

Editando a resolução 21.002, segundo a qual os partidos políticos que lançarem,
isoladamente ou em coligação, candidato à eleição de presidente da República não poderão
formar coligações para eleição de governador de Estado ou do Distrito Federal, senador,
deputado federal e deputado estadual ou distrital com partido político que tenha,
isoladamente ou em aliança diversa, lançado candidato presidencial.[23]

 
Esse entendimento regulamentou as eleições conjuntas de 2002, sendo, para o pleito de 2006,

retificada tal entendimento, pela resolução de 22.244, por unanimidade dos ministros, em 08 de junho de 2006,
decidindo afrouxar as regras das coligações e instituir a verticalização flexibilizada.

Assim, ficou acertado que os partidos com candidato à Presidência da República que
estejam coligados nacionalmente, têm liberdade de se coligar nas bases com outros partidos
sem candidato à sucessão presidencial. É a chamada “verticalização flexibilizada”. Não se
obriga a repetição nos Estados da coligação presidencial. Apenas fica proibida a coligação
entre partidos que tenham candidatos a presidente.[24]
 

A classe política contrária ao entendimento do TSE e, cumprindo sua função legislativa, publicou a
Emenda Constitucional nº 52 que determinou o fim da verticalização, alterando o § 1º, do artigo 17, da
Constituição Federal de 1988, ficando com a seguinte redação:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados
a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou
de subordinação a estes;
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna,
organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas
coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer
normas de disciplina e fidelidade partidária.
§ 2º - Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil,
registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
§ 3º - Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao
rádio e à televisão, na forma da lei.
§ 4º - É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. (grifo nosso)

 
Respeitando o princípio da anualidade, o TSE reconheceu a aplicabilidade da alteração legislativa

após um ano de sua publicação, ou seja, sua eficácia ocorreu no ano de 2007. Com isso, altera as regras de
coligações para o pleito de 2010.

O mecanismo eficaz de identificação ideológica e de diminuição de acordos locais meramente
eleitoreiros foi excluído do ordenamento jurídico pela classe política que detém a competência legislativa. No
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caso, os legisladores preocuparam-se com os interesses próprios, em detrimento dos ideais ideológico-
partidários

4.4 Voto distrital e voto distrital misto
O Brasil, em todo seu território, para as eleições dos deputados e vereadores, adota o modo

proporcional, através do cálculo do quociente eleitoral e da representatividade coligacional. A grande sugestão
de alteração na reforma política quanto a este critério e suas injustiças da falta de proporcionalidade entre os
eleitos é, com certeza, a de maiores conseqüências e dificuldades práticas.

No modelo proporcional o deputado eleito por São Paulo, maior colégio eleitoral, representa
aproximadamente 300.000 votos, enquanto que deputados de Estados menores da federação, este número é
reduzido em até três vezes.

O modelo de voto distrital, consiste na divisão eleitoral de distritos, formados pelo mesmo número de
habitantes, quanto forem as vagas a serem preenchidas. Por exemplo, no caso de 500 deputados, deveria o país
ser dividido em 500 distritos eleitorais e o candidato mais votado, sagrar-se vitorioso.

Nesse sistema, a representatividade do eleitor se iguala, equacionando a balança de um homem, um
voto.

No sistema distrital, cada estado é dividido em um número de distritos equivalente ao de
cadeiras no Legislativo. Os partidos apresentam seus candidatos e ganha o mais votado em
cada distrito. A condição básica para dividir o mapa é que cada área tenha um número
equivalente de eleitores. Os distritos podem abranger vários municípios pequenos ou
grandes municípios podem ser divididos em vários distritos[25]
 

Há ainda, a possibilidade do voto distrital misto, como um sistema intermediário do majoritário e do
proporcional, em que uma parcela das vagas é preenchida por eleições majoritárias e a outra preenchida por
eleições proporcionais, concedendo-se ao eleitor voto duplo.

Nesse modelo, os estados são divididos num número de distritos equivalente à metade
do número de vagas no Legislativo. Metade dos deputados é eleita pelos distritos e
metade, por listas de candidatos feitas pelos partidos. Os nomes e a ordem de
preferência na relação são definidos nas convenções de cada partido. Quanto mais
votos de legenda um partido tiver, mais vagas poderão preencher com os candidatos
eleitos pelos distritos. Se eles forem insuficientes para preencher todas as vagas, chega
a vez dos que estiverem na lista.[26]
 

A principal dificuldade de implementação do voto distrital é a definição da circunscrição eleitoral de
cada distrito. No exemplo de São Paulo, como seria a divisão dos bairros? No caso de lugares isolados no
interior do país como seriam agrupados? Como equalizar tais diferenças?

A vantagem do voto distrital é o aumento do poder de fiscalização dos eleitores sobre os
representantes, pelo fato das regras atuais permitirem que políticos se reelejam usando de bases eleitorais
diversas da que o conduziram no pleito anterior, devido principalmente a conchavos políticos e ou, até a
acordos espúrios derivados do poder do cargo exercido. Os votos só poderiam ser do distrito em que estão
registrados.

Além disso, o sistema atual faz com que os partidos procurem candidatos que tenham participação
popular em grandes áreas, normalmente representantes de categorias e grupos sociais que possuem interesses
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próprios desvinculados da ideologia do partido que o elegeu.
O voto torna-se pessoal, diminuindo cada vez mais o caráter ideológico. A heterogeneidade dos

partidos e dos candidatos faz com que os votos sejam todos computados no cálculo do quociente. Com isso,
um voto que foi dado a determinado candidato culmina na eleição de outro ideologicamente diverso.

No ano de 2009, com a morte do deputado Clodovil Hernandez, identificado com a classe dos
homossexuais, assumiu a vaga partidária o Coronel Jairo Paes Lira, no dia 24 de março, da bancada do PTC-
SP, que tem ideais e propostas políticas completamente antagônicas, demonstrando que o mandatário não mais
se identifica com o eleitor que o conduziu.           

O sistema proporcional com listas abertas, que enfraquece os partidos políticos,  adotado pelo Brasil,
só é usado na Finlândia. O quadro abaixo demonstra o modelo usado em outros países.

Como é o voto distrital em alguns países que adotam o sistema

Alemanha O sistema é misto. Os deputados são eleitos pelos distritos, onde ganha o mais
votado. Os eleitores também votam em listas dos partidos. O voto na legenda
serve para calcular o espaço a que cada partido terá direito no Parlamento. Se um
partido eleger 30 deputados nos distritos, mas só tiver 25 cadeiras asseguradas
com o voto de legenda, o Parlamento cresce para abrigar os outros 5. Se o número
de eleitos pelos distritos for inferior, as cadeiras são preenchidas com nomes das
listas dos partidos.

Itália Até 1993, o voto era proporcional, como no Brasil. Foi feita uma reforma que
adotou modelo semelhante ao alemão. A diferença está nas listas dos partidos. Na
Alemanha, há uma lista nacional para cada partido. Na Itália, há uma lista para
cada uma das 26 circunscrições em que os distritos são organizados.

Estados Unidos A Câmara dos Representantes possui 435 membros, escolhidos pelo sistema
distrital puro. Cada distrito elege um deputado por maioria simples. Os
parlamentares têm mandato de dois anos.

Reino Unido Os 651 membros do Parlamento britânico são eleitos por voto distrital com maioria
simples, como nos Estados Unidos. A diferença é que o mandato é maior (5 anos)
e pode ser interrompido se o primeiro-ministro convocar eleições.

França O voto é distrital puro, mas há dois turnos na eleição dos deputados. No primeiro,
ganha quem conseguir mais da metade dos votos, desde que a votação seja
equivalente a pelo menos 25% do eleitorado inscrito. No segundo turno, só
concorre quem teve pelo menos 10% dos votos no primeiro e ganha o mais votado.

Quadro 7: Voto distrital pelo mundo                                                                       Fonte: Política Voz
O voto distrital é a saída para a diminuição da personalização do político que não compartilha da

ideologia partidária, permite que o eleitor esteja bem mais próximo do eleito, com isso, a prestação de contas
do mandatário é constante, cria a proporcionalidade entre os eleitores, diminuindo suas desigualdades, ou seja,
possui diversas características positivas.

Infelizmente, tal sistema deveria ser aprovado e regulamentado pelos atuais políticos que, com
certeza, perderiam força. Por isso, sua introdução no ordenamento eleitoral trata-se de pura utopia.

4.5 Financiamento público de campanha
O financiamento público há muito é discutido na esfera política nacional. O sistema consiste na

igualdade de recursos financeiros, pelo menos teórica, entre todos os candidatos que disputam a mesma vaga.
Os valores gastos seriam exatamente os mesmos e pagos pelo governo. Esse mecanismo permite que
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os políticos que defendem os grandes grupos econômicos perdessem sua influência derivada do aporte
financeiro.

Na prática, entretanto, seria um adendo ao financiamento particular. Para que o financiamento público
de campanha atingisse seus objetivos maiores, seria fundamental uma fiscalização severa quanto aos gastos de
campanha, tanto por parte do Ministério Público, como por parte do Poder Judiciário, através da Justiça
Eleitoral.

Questão interessante também é saber como as verbas seriam distribuídas. Caso fossem consideradas
as bancadas de cada partido, como no fundo partidário, os partidos menores seriam prejudicados, embora com
o mesmo número de postulantes aos cargos eletivos. A falta de condição econômica, em comparação aos
grandes partidos, seria um óbice ao próprio crescimento.

Financiamento público de campanha, que somente seria exeqüível com lista fechada, é verdadeira
utopia diante do comportamento generalizado da classe política. Para que a sua implementação seja uma
realidade, com resultados positivos para a sociedade, é necessária uma verdadeira reforma moral, ética e social
da classe política. Isto não parece ser plausível a curto prazo.

CONCLUSÃO
A classe política brasileira é vista como uma das mais corruptas do mundo. Tal visão é compartilhada

pela sociedade brasileira e internacional. O reconhecimento da corrupção como institucional provoca em toda
sociedade a descrença com a classe política.

Para o desenvolvimento eficaz e eficiente da sociedade é necessário que todos se empenhem na
moralização. A cultura do comportamento ético precisa ser disseminada e o ponto inicial deve ser dado pelos
governantes, ou seja, a classe política é a classe dirigente que norteia a conduta e o desenvolvimento da
sociedade.

A reforma política é um instrumento que permite a redução dos mecanismos coronelistas que ditam a
política brasileira desde o início da nossa história. A representatividade partidária, através da instalação de
cláusulas de barreira, para que os partidos tenham direito à participação no Fundo Partidário e obtenção de
tempo de rádio e televisão, certamente diminuiria o aparecimento de legendas de aluguel.

A obrigação de que os partidos possuam conteúdo ideológico de caráter nacional, bem como, número
mínimo de representantes e votos em cada pleito, diminuiria os interesses regionais dos “donos” dos partidos,
obrigando-os a se identificarem com interesses da sociedade como um todo.

A verticalização constante obrigaria os partidos a se unirem coesamente, reduzindo significativamente
o leilão do poder que os governantes realizam em prol da governabilidade, com o objetivo de obtenção de
maioria legislativa para a aprovação de seus projetos.

O voto distrital permite que o eleitor aumente seu poder de controle sobre o político e esteja mais
próximo de seu representante.

A classe política deve criar uma identificação com o partido, mas principalmente com a ideologia que
aquele partido dissemina.

A fusão das ideologias partidárias em uma única ideologia, justamente a expressa pela coligação e
pelo plano de governo vencedor, que ocorre durante o período eleitoral, gera o vínculo representativo entre o
político e toda a coligação que o elegeu, com todos os seus ideais.
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A coligação assume a função e a ideologia de partido político, não somente durante o período
eleitoral, como acontece atualmente, mas sim durante todo o mandato para o qual recebeu aqueles votos.

O eleitor delega seus direitos de cidadão, através de seu voto, a uma coligação representada por um
mandatário que é o agente político eleito. Portanto a infidelidade deve ser em relação à coligação, que naquele
momento era um partido único, e não ao partido como ocorre no atual sistema eleitoral brasileiro.

Tais mudanças provocariam a diminuição do barganhismo político que ocorre no Brasil. A situação
prática da existência de grupos políticos seria oficializada, podendo identificar três ideologias: a de centro-
esquerda, comandado pelo PT; a de centro-direita, comandada pela coalizão PSDB-DEM; e a de centro,
comandada pelo PMDB que historicamente é ligada ao grupo que está no governo em troca de cargos e do
poder.

As alianças tornar-se-iam mais constantes e duradouras, permitindo que toda a sociedade se
identificasse com determinado grupo político em razão de sua filosofia, de linha de governo, de seus projetos a
longo prazo, não de seus caciques que têm como finalidade a manutenção de seu status quo e de todo o poder
que exercem.

A fidelidade partidária é o elemento essencial para a verdadeira reforma política. Mas a fidelidade
pressupõe a existência de partidos ideológicos, com planos de governo e respeito aos seus estatutos. Não basta
a simples fidelidade partidária se os políticos não forem fiéis aos princípios éticos e morais exigidos pelos
eleitores. Devem representar, com fidelidade, os anseios daqueles que os designaram, através do voto, para
serem seus mandatários.

Ao atingir tal nível de fidelidade, as demais reformas, como voto distrital, lista fechada,
financiamento público de campanha serão aceitas pela sociedade como imprescindíveis para o aprimoramento
democrático.

Tais mudanças de comportamento se mostram extremamente necessárias, mormente quando se
observa que parcela considerável da população começa a dizer que o poder legislativo é caro, inútil e
desnecessário. Isto coloca em risco a própria democracia, quando o povo não mais crê na instituição que o
representa.
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AVANÇOS E IMPASSES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORLA A NÍVEL LOCAL: O
CASO DA PRAIA DA REDINHA - NATAL/RN

ADVANCES AND IMPASSES OF ORLA PROJECT IMPLEMENTATION AT THE LOCAL LEVEL:
THE CASE OF REDINHA BEACH – NATAL / RN

daniel araújo valença

RESUMO
O texto pretende discutir aspectos da implementação, a nível local, de um projeto governamental de gestão
integrada da orla marítima brasileira, o denominado Projeto Orla, proposta prevista, no ano de 1998, a partir
de iniciativa do Ministério do Meio Ambiente. Partindo da compreensão da pressão imobiliária ocorrida
sobre as áreas costeiras (dotadas de importantes atributos naturais) no contexto da problemática produção do
espaço urbano no sistema capitalista, o trabalho pontua algumas importantes especificidades do Projeto
Orla, com foco na cidade de Natal, e especialmente em uma área urbana – a praia da Redinha – no sentido
de procurar revelar os avanços e impasses da implementação desse (importante) projeto a nível local. A
discussão levantada tem como principal objetivo suscitar uma análise crítica e reflexiva a respeito da
utilização da orla marítima urbana em favor de interesses públicos inalienáveis e indisponíveis, a partir de
uma gestão democrática e participativa, tendo o Estado como principal viabilizador desse objetivo,
assentado em um contexto de mudança de paradigma da utilização da propriedade pública no Brasil.
PALAVRAS-CHAVES: Projeto Orla - função social da propriedade - gestão

ABSTRACT
The text intends to discuss aspects of the implementation, at the local level, of a government project for the
Brazilian coastline integrated management, known as the Coastline Project, wich was predicted, in 1998,
from initiative of the Ministery of Environment. Going from understanding the real estate pressure that
occurred on coastal areas (endowed with important natural attributes) in the context of the problematic
urban space production in the capitalist system, the work points out some important characteristics of
Coastline Project, focusing on the city of Natal, and specially in an urban area – Redinha Beach - seeking to
reveal the advances and drawbacks of implementing this (important) project at the local level. The proposed
discussion has the main objective of raising a critical and reflexive analysis about the use of urban coastline
for inalienable and unavailable public interests, from a democratic and participative management, being the
State the main enabler of this goal, seated on a context of paradigm shift of the use of public property in
Brazil.
KEYWORDS: Coastline Project - property social function - management

1 INTRODUÇÃO

 

 

Com o avanço dos problemas ambientais e da pressão imobiliária urbana, especialmente a partir da
década de 90, o Poder Público, em inúmeros países, tem sido levado “a assumir ou a intensificar a função de
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gestão territorial e ambiental, o que inclui o domínio público de uma parte do território: aquela essencial a
garantia da qualidade de vida as futuras gerações” (SAULE JR, 2006, p.15-16). Em países ricos, essa
estratégia se concretizou através de programas de desapropriação ou aquisição de propriedades situadas na
orla.

O Brasil, entretanto, dispõe de características peculiares: de um lado, apresenta uma urbanização
alicerçada na segregação e exclusão sócio-territorial de parcelas predominantes da população; de outro, por
determinação legal remanescente da colonização, ao patrimônio publico pertence a maior parte da faixa
litorânea, além das margens de rios e outros territórios que abrigam importantes ecossistemas.

Este domínio público e esta realidade de exclusão, entretanto, tradicionalmente foram insuficientes para
que a orla se enquadrasse num paradigma distinto da lógica do mercado imobiliário.

A partir de 2004, todavia, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) buscou dar um novo tratamento a
estas terras; o que ocorreu através do denominado Projeto Orla. A concretização desse Projeto é vista como
alternativa para se assegurar uma gestão democrática e compartilhada – englobando a União, os Estados e
Municípios e a sociedade civil – dos espaços litorâneos sob propriedade ou guarda da União, atendendo à
disposição constitucional que reafirma o caráter público das praias e a propriedade estatal dos terrenos de
marinha e seus acrescidos (Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão; Ministério do Meio Ambiente,
2007a, p.7), que podem ser definidos, preliminarmente, como aqueles situados contíguos ao mar ou aos rios
por ele banhados.

Em Natal, o Projeto Orla encontra-se em desenvolvimento, estando atualmente, elaborado o diagnóstico
da situação do uso e ocupação do solo na orla do Município e as ações previstas para fazer frente à realidade
diagnosticada. Porém, há impasses quanto a sua implementação; o que nos permite (e motiva) uma análise
dos avanços e limitações desse processo.

O trabalho dedica-se a este objetivo, e tem como instrumentos metodológicos: os materiais produzidos
pelo Projeto, entrevista à Gerente Regional da Secretaria do Patrimônio da União do Rio Grande do Norte,
bem como pesquisa de campo dos autores compreendendo os terrenos de marinha e seus acrescidos na Orla
de Natal, com recorte no aspecto do cumprimento da função social dos terrenos de marinha. Como universo,
optou-se por abordar a orla da Praia da Redinha, que apresenta peculiaridades em relação ao restante da orla
do Município.

 

 

2 A ORLA NO CONTEXTO DA PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO
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O mar enquanto valor cênico e paisagístico e a praia como espaço para o lazer foram incorporados ao
repertório urbano da sociedade brasileira no início do século XX. Refletindo influências européias e
americanas,

 

Possuir um imóvel ou passar as férias em frente ao mar vira sinônimo de status e por
todas as cidades de porte – capital ou não – surgem bairros que foram construídos à
semelhança de Copacabana. A via beira-mar transforma-se em pólo aglutinador da
população e a praia assume a função urbana do parque, sendo utilizada como centro de
lazer por um público amplo (MACEDO, 2007, p.50).

 

A orla passou, então, a atrair a atenção da sociedade, e seguiu uma lógica de “ordenamento” adaptada à
produção do espaço urbano preponderante no sistema capitalista. Esta produção, assimilada como algo
“natural” pela sociedade ao longo dos anos, caracteriza-se pela apropriação por setores mais ricos do sítio
natural e da estruturação urbana:       

 

A urbanização ao longo das orlas nas metrópoles litorâneas, inclusive e especialmente a
infra-estrutura de transportes, decorre de decisões que atendem a interesses intra-urbanos.
Tais interesses são os das camadas de alta renda e seus agentes imobiliários. Não são as
vias regionais de transportes que “puxam” (valorizam a terra e provocam a expansão
urbana) a urbanização ao longo das praias de alto-mar: são os interesses intra-urbanos que
trazem um sistema viário local e a urbanização. Nesses setores define-se uma área que
atrai o interesse das camadas de alta renda. Estas, pelo poder político que apresentam,
pressionam o Estado, que investe nesses setores (VILLAÇA, 2001, p. 107).

 

Esta apropriação diferenciada do espaço da orla, área que detêm um enorme componente de preço de
monopólio, devido à paisagem deste sítio natural, revela-se sob o comando das classes dominantes, a partir
de um processo de segregação sócio-espacial na busca de localizações privilegiadas. A segregação se revela
de diferentes maneiras, podendo ser de nacionalidades, étnicas ou de classes. Para ele, a última é:

 

[....] aquela que domina a estruturação das nossas metrópoles. Tal como aqui entendida, a
segregação é um processo segundo o qual diferentes classes ou camadas sociais tendem a
se concentrar cada vez mais em diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros da
metrópole (VILLAÇA, 2001, p.142).

 

Essa estruturação, entretanto, não ocorre em todas as orlas, mas naquelas visadas pelos setores
dominantes – ficando as demais depreciadas, do ponto de vista ideológico[1] e destinadas às camadas
populares.

Esse processo dá substância à valorização dos imóveis de determinada região e, conseqüentemente,
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levando comunidades tradicionais a, aos poucos, deslocarem-se para outras áreas da cidade.

Outro resultado desse processo é a apropriação de mais-valias urbanas justamente pelos setores mais
ricos da sociedade. Alfonsin explica concisamente esse conceito ao afirmar que:

 

A história da política urbana brasileira é uma história de não arrecadação das mais-valias
geradas pelo processo de urbanização. Como se sabe, a produção da cidade agrega valor
às terras urbanas tanto pela extensão de infra-estrutura quanto pelas ações dos agentes
públicos e mesmo privadas. Nesse sentido, os proprietários de terras urbanos têm nesse
ativo uma reserva de valor que está permanentemente se valorizando sem qualquer
esforço por parte do proprietário, por ações alheias à ação do mesmo (ALFONSIN, 2006,
p. 295).

 

A partir dessa combinação entre consumidores de setores altos com equipamentos públicos e privados,
portanto, os proprietários de imóveis nessas regiões onde as camadas mais ricas se segregam acumulam
capital sem nada produzir: a mescla de tais fatores produz uma valorização imobiliária da propriedade,
mesmo que ela não tenha sido nem reformada pelo seu proprietário.

A mais-valia urbana revela-se ainda mais evidente e condenável naqueles terrenos que permanecem
configurando vazios urbanos, em que, mesmo em orlas com urbanização consolidada e altamente disputada,
estes se encontram apenas cercados, aguardando uma maior valorização imobiliária. Como resultado, a orla
revela-se “deteriorada”, “abandonada”, sem valor paisagístico.

Ocorre que essa apropriação de mais-valias urbanas (assunto ainda carente de grandes debates)
freqüentemente, se dá em terras públicas, pertencentes à União, denominadas terrenos de marinha e seus
acrescidos.

Conforme o conceito posto no Decreto-Lei nº 9.760/1946:

 

Art. 2º - São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) metros,
medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar-médio de
1831:

a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde
se faça sentir a influência das marés;

b) os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência das marés.

[...]

Art. 3º São terrenos acrescidos de marinha os que se tiverem formado, natural ou
artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de
marinha.

 

Estas áreas foram consideradas como patrimônio estatal desde a colonização, quando, no momento da
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concessão das sesmarias, eram excetuadas das áreas cedidas a particulares. Desde o século XIX, a elite
política dirigente começou a tratá-los como bens dominicais, com função eminentemente arrecadatória,
passível, portanto, de ocupação por particular e transmissão entre particulares mediante contraprestações ao
Estado.

Sob o discurso da arrecadação estatal, entretanto, omite-se que poucos privilegiados arrebanham os
ganhos especulativos em tais áreas, constituindo-se irrelevantes as taxas pagas ao Estado frente àqueles. Por
outro lado, encobre-se que tais áreas poderiam estar destinadas a outros objetivos: constituírem-se áreas de
uso comum do povo, de lazer, culturais; ou seja, áreas que possibilitassem a valorização da orla e da praia
em sua totalidade. 

Este é o panorama recorrente do padrão de ocupação das orlas brasileiras ocorrido no século passado,
particularmente em territórios com urbanização consolidada, desde que a orla passou a ser objeto de
consumo.

 

 

3 O PROJETO ORLA – ASPECTOS IMPORTANTES  

 

 

Nesse contexto, tomou corpo o Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima – Projeto Orla – que
surgiu da necessidade de se criar “um programa de gestão territorial (ambiental e patrimonial) para a orla
marítima do país” (MORAES; ZAMBONI, 2007, p.7).

A proposta foi prevista em 1998 no Plano de Ação Federal para a Zona Costeira, a partir de iniciativa do
Ministério do Meio Ambiente (MMA). Três estados constituíram-se em projetos pilotos – o Rio Grande do
Norte, o Piauí e o Paraná, sendo que nestes dois últimos foram realizadas apenas oficinas de capacitação e
mobilização.

Registra-se que, em território potiguar, a proposta foi desenvolvida no Município de Tibau do Sul. Neste
caso, as oficinas foram exitosas e o Plano de Intervenção foi elaborado. Todavia, não foi instalado o Comitê
Gestor, requisito para o desenvolvimento das ações previstas no Plano. Apenas em 2004 o Comitê Gestor
viria a ser instalado, com a presença da secretária nacional da SPU na respectiva solenidade, vindo a tomar
corpo as ações do Projeto.

Portanto, é importante considerar que a proposta original elaborada em 1998, fracassou ainda nos
projetos pilotos. A despeito da posição do MMA, naquela época, predominava na esfera nacional a
concepção de Estado Mínimo - este deveria intervir nas mais reduzidas esferas possíveis, deixando que o
mercado auto-regulasse a sociedade. Em outra face desta perspectiva liberal, os bens públicos eram vistos a
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partir da concepção arrecadatória - ainda remanescente da Lei de Terras de 1850, que proporcionou a
absolutização da propriedade privada, passível de acesso somente mediante compra-e-venda, sistema que se
mostrou excludente e autoritário para a maioria da população (SMITH, 1990, p. 350) -, mediante a sua
utilização individual por particulares que pudessem arcar com as taxas referentes ao uso do imóvel público.

 Somente em 2003, com a alternância governamental, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), órgão
vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal, em parceria com o
MMA, deu nova vida ao Projeto Orla; onde se destacam os seguintes pressupostos: a Zona Costeira é vista
como patrimônio nacional, com sua utilização condicionada à proteção ambiental (conforme §4º do art. 225
da Constituição Federal de 1988); as terras públicas passam a ser vistas considerando-se sua função sócio-
ambiental; a sociedade civil transcende da posição de beneficiária das políticas públicas para co-gestora na
elaboração e acompanhamento das políticas, conjuntamente com os demais entes federativos.

Dessa forma, figura como objetivo do Projeto, portanto, “implementar um Plano de Gestão Integrada
para ordenar o uso e ocupação do solo nas faixas junto aos rios e mares” (NAKANO, 2007, p.9)

O Projeto traz inovações quanto à metodologia empregada ao estabelecer um modelo de gestão com a
participação dos três entes estatais (fortalecendo o município como executor da política de desenvolvimento
urbano, conforme art. 182 da Constituição Federal de 1988) e da sociedade civil. Nisso, busca o difícil
consenso entre sujeitos com interesses conflitantes, tais como, por exemplo, entidades empresariais que
desejam a implementação de um projeto turístico e a associação de moradores de uma comunidade
tradicional ameaçada. O Projeto Orla, entretanto, visa não abdicar, nos pactos com a sociedade civil, da
proteção ambiental e social das áreas da União.

Ressalte-se, ademais, que a principal inovação da metodologia do Projeto Orla é a adoção de modelo de
diagnóstico da orla fundamentado nos conceitos paisagísticos, passível de ser realizado rapidamente, sem
grandes levantamentos temáticos e pouca elaboração cartográfica, o que possibilita à própria população
participante a elaboração do diagnóstico da orla. Esse modelo descentralizado obedece ao pacto federativo e
estimula a participação da sociedade civil nas esferas de decisão sobre o planejamento e a gestão estatal
(MORAES; ZAMBONI, 2007, p. 9).

Para atender a essa premissa, no tocante aos arranjos institucionais, criou-se uma coordenação nacional,
composta pelo Ministério do Planejamento/SPU e pelo Ministério do Meio Ambiente/Secretaria de
Qualidade Ambiental; uma instância estadual, integrada pelo órgão estadual de meio ambiente e pela
Gerência Regional do Patrimônio da União; e uma local, sob responsabilidade do Município.

À coordenação nacional cabe capacitar instrutores para aplicação da metodologia do Projeto Orla;
acompanhar sua implementação por meio da análise dos produtos decorrentes do atendimento aos
municípios (Planos de Gestão e projetos executivos); desenvolver procedimentos administrativos internos e
normas complementares para celebrar convênios voltados para a gestão da orla; identificar fontes de
recursos e promover as articulações necessárias à priorização dos municípios inseridos no Projeto Orla nas
ações do Governo Federal, dentre outras.
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À estadual incumbe divulgar o Projeto; elaborar agenda de reuniões para instrumentalização de
municípios potenciais, apresentando as bases técnicas, conceituais e sistemática de implementação do
Projeto; receber propostas de adesão e selecionar os municípios participantes; integrar as políticas públicas
em âmbito estadual; assistir aos municípios na capacitação e consolidação dos Planos de Gestão; dentre
outras.

A seu turno, a municipal se encarrega de coordenar a execução local do Projeto Orla, iniciando pela
mobilização e organização do grupo de gestores, representantes da sociedade civil e outros parceiros a
serem capacitados; organizar e listar documentos técnicos, cartográficos, base legal e logística para
realização da oficina de capacitação no município; etc.

Para apoiar as coordenações, definiram-se colegiados nessas três esferas: Grupo de Integração do
Gerenciamento Costeiro – GI-GERCO; Comissão Técnica Estadual – CTE; e Comitê Gestor da Orla,
respectivamente. Este, criado pela coordenação municipal, tem como atribuição “divulgar, discutir,
articular, acompanhar, monitorar, fiscalizar, avaliar e deliberar a respeito da implantação do conjunto de
ações pertinentes ao Projeto, assim como propor adequações e realinhamento das mesmas ao longo do
tempo” (Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão; Ministério do Meio Ambiente, 2007b, p.17).

As entidades da sociedade civil e dos órgãos governamentais das três esferas participam das oficinas de
diagnóstico e elaboração do Plano de Intervenção, que posteriormente é debatido em audiência pública e
aprovado, com alterações somente de ordem técnica.

As diretrizes do Plano de Intervenção estão estipuladas no art. 25 do Decreto Federal 5.300/2004:

 

Art. 25.  Para a gestão da orla marítima será elaborado o Plano de Intervenção, com base
no reconhecimento das características naturais, nos tipos de uso e ocupação existentes e
projetados, contemplando:

I - caracterização socioambiental: diagnóstico dos atributos naturais e paisagísticos,
formas de uso e ocupação existentes, com avaliação das principais atividades e
potencialidades socioeconômicas;

II - classificação: análise integrada dos atributos naturais com as tendências de uso, de
ocupação ou preservação, conduzindo ao enquadramento em classes genéricas e à
construção de cenários compatíveis com o padrão de qualidade da classe a ser alcançada
ou mantida;

III - estabelecimento de diretrizes para intervenção: definição do conjunto de ações
articuladas, elaboradas de forma participativa, a partir da construção de cenários
prospectivos de uso e ocupação, podendo ter caráter normativo, gerencial ou executivo.

 

A coordenação municipal, então, após a criação do Plano de Intervenção nas oficinas e sua aprovação na
audiência pública, decreta a criação do Comitê Gestor, órgão paritário e deliberativo, com poder inclusive
de decidir pela revisão do Plano de Gestão, que irá acompanhar e fiscalizar a execução das ações, relativas
ao uso e ocupação da orla, pelos entes estatais previstos no Plano. 
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4 ORLA MARÍTIMA DE NATAL E A PRAIA DA REDINHA: ESPECIFICIDADES E
PROBLEMÁTICA

 

 

Natal dispõe de uma orla com urbanização consolidada que apresenta vantagens quando em comparação
a outras capitais do país. Devido à previsão do instrumento urbanístico de controle de gabarito em seus
Planos Diretores, (cuja concepção original ocorreu no Plano Diretor de Organização Físico-Territorial de
1984), sua orla revela-se horizontalizada, constituindo-se uma efetiva preservação de seu conteúdo
paisagístico.

Contudo, a cidade também apresenta problemas enfrentados nos demais municípios, como aqueles
supracitados no capítulo anterior, observando-se especialmente: forte pressão imobiliária nas áreas beira-
mar; segregação sócio-espacial da população, restando poucas áreas no litoral adensadas por famílias de
renda de até três salários mínimos (como ocorre nos bairros das Rocas e Santos Reis) e concentração de
equipamentos públicos e privados na Zona Sul da cidade, onde predominantemente residem os setores
médios e altos da população, privilegiando-se os trechos da orla situados nesta região.

O litoral da cidade, no sentido norte-sul, constitui-se pelas praias da Redinha, do Forte, do Meio, dos
Artistas, de Areia Preta, Via Costeira e Ponta Negra.

A Redinha é a única que se localiza na Zona Norte da cidade, e sempre foi bastante freqüentada pelos
moradores da região. Caracteriza-se por casas de baixo e médio padrão e/ou de veraneio, ainda da época em
que a Zona Norte se revelava esquecida pela cidade e pelo Poder Público; sendo pouca a oferta de
equipamentos públicos e privados (destacando-se que as pousadas e hotéis aparecem em menor quantidade
que na Zona Sul).

Em nossa pesquisa, constatou-se que a Redinha dispõe de aproximadamente 410 imóveis de marinha e
acrescidos de marinha; onde em torno de 20 deles constituem-se em vazios urbanos, áreas até agora não
destinadas a fim algum – seja residencial ou comercial – pelos particulares que os usufruem como bens
dominicais do Estado. Identificou-se também o avanço de muros e cercas de ocupantes de terrenos de
marinha para a praia, área de uso comum do povo, à disposição do livre gozo de todos indistintamente.

Ademais, daquele universo de cerca de 410 imóveis, não se encontrou nenhum bem de uso especial e
apenas um equipamento público de uso comum dentro da faixa de terras de marinha e acrescidos: uma
“quadra” de vôlei dentre os imóveis residenciais, não de frente para o mar, mas no quarteirão anterior.

A pesquisa de campo revelou ainda que há áreas dentro da faixa de terras de acrescido de marinha –
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frontais ao mar – que não foram loteadas e que poderiam vir a se tornar área de uso comum com
disponibilidade de algum equipamento público. Por se situarem frente ao mar, seria uma importante
possibilidade de assegurar equipamentos de lazer, desportivos ou culturais para a população.

Com a pesquisa de campo ao longo da orla do Município, percebeu-se que esta praia é a mais
desestruturada de todo o litoral, ainda que seja justamente a que dispõe de maiores áreas públicas sem
destinação.

Somados a algumas residências deterioradas, os vazios urbanos e a ausência de equipamentos e
investimentos públicos geram um cenário em que a praia perde parcela de seu potencial agregador, de
fruição e gozo coletivo Ademais, os terrenos de marinha à beira-mar que configuram vazios urbanos
encobrem outra realidade: obedecem à espera de particulares pela maior valorização fundiária da área,
apesar de se constituírem em terras de domínio estatal.

Frente a este levantamento, far-se-á a análise do Plano de Intervenção do Projeto Orla.

 

 

5 O PROJETO ORLA EM NATAL E O PLANO DE INTERVENÇÃO INTEGRADA PARA A
REDINHA: AVANÇOS E LIMITAÇÕES

 

 

O Projeto Orla em Natal começou a ser implementado em 2004, e contou com a participação de cerca de
trinta entidades nas oficinas – associação de barraqueiros, colônia de pescadores, associação dos
empresários de Ponta Negra, Paróquia de Mãe Luíza, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
dentre outras, além de órgãos vinculados às três esferas governamentais – e mais de setenta pessoas na
audiência pública realizada quando da aprovação do Plano de Gestão Integrada da Orla de Natal.

O Plano de Gestão Integrada da Orla de Natal, no tocante à Redinha, identificou:

 

I.        Quanto às potencialidades: o turismo ecológico, a pesca, o lazer, equipamentos turísticos, o turismo
e o transporte fluvial, eventos de tradição local, esportes náuticos, espaço para o beneficiamento do
pescado, uma escola de formação para pescador e centro cultural, dentre outras;

II.     Quanto aos conflitos: dentre os ambientais, a poluição visual (outdoors e faixas), a acumulação de
lixo, ausência de infra-estrutura de esgoto, com riscos à contaminação do lençol freático e poluição
do mar, degradação, depredação e uso indevido do espaço urbanizado e faixa de praia com barracas,
ruínas de imóveis, presença de animais de pequeno e grande porte na praia, etc.; dentre os sócio-
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econômicos, destacam-se a especulação imobiliária acarretando a deterioração das edificações;
dentre os de caráter patrimonial, a ocupação de áreas de uso comum do povo, o avanço de cercas e
muros no alinhamento da faixa de praia, a instalação de barracas na praia, etc;

III.   Como tendências, se sobressaem: o agravamento do processo erosivo, comprometendo as estruturas
construídas e as áreas de uso comum do povo; a mudança no perfil socioeconômico dos proprietários
e moradores da orla e das comunidades do entorno; verticalização da orla e de seu entorno;
descaracterização sócio-cultural e paisagística; ampliação da poluição, perda da potencialidade
turística, das tradições culturais; aumento da especulação imobiliária e avanço de muros sobre a área
da praia;

IV.  Como cenários desejados, destacam-se: a contenção do processo erosivo; que a população participe
da apropriação do capital; espaços públicos da orla preservados e com total acessibilidade;
manutenção da paisagem horizontalizada com, no máximo, dois pavimentos; espaço da pesca
artesanal preservado com os respectivos equipamentos necessários para seu respectivo
desenvolvimento; orla completamente saneada, área de equipamentos públicos para atendimento as
demandas da comunidade, como lazer, saúde, educação, esporte; orla protegida e preservada contra
ocupações irregulares.

 

      O Plano prevê, a partir deste diagnóstico elaborado em oficina, uma série de medidas a serem
implementadas pelos mais diversos atores locais:

 

I.          Criação de sistema de coleta seletiva e educação ambiental;

II.        Elaboração de padrão de publicidade ao ar livre, compatível com as características

paisagísticas do sítio, a ser incorporado à regulamentação da ZET-4 (Zona Especial Turística da
Redinha, nos termos do inciso III do artigo 21 do Plano Diretor de 2007);

III.     Identificar as intervenções necessárias a garantir o acesso à praia em locais com            falta ou
deficiência de acesso;

IV.     Elaborar estudos visando identificar as causas do processo erosivo e implantação de medida de
contenção do avanço do mar, com recuperação da faixa de areia;

V.       Implantar a rede de esgotamento sanitário;

VI.     Ações para demolição dos avanços dos imóveis para a praia (área de uso comum)

VII.           Provocar a discussão sobre a ocupação da faixa costeira por empreendimento que vá conflitar
com o cenário desejado para área;

VIII.         Ordenamento dos espaços destinados à pesca, lazer, atividades culturais e comerciais,
inclusive os de caráter ambulante;

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7249



IX.     Desenvolver estudo para ampliar a aplicação do IPTU progressivo para os imóveis em más
condições e não utilizados conforme poderá ser previsto na regulamentação da ZET-4;

X.       Retirada das barracas em área de uso comum e elaboração de projeto de geração de renda para
os barraqueiros que serão removidos;

XI.     Desenvolver políticas públicas que possibilitem à população tradicional a compartilhar dos
benefícios do desenvolvimento;

XII.  Estabelecimento do controle de gabarito na regulamentação da ZET-4.

 

O Plano de Intervenção, como se percebe, atende ao previsto no art. 25 do Decreto Federal 5.300/04,
definindo um conjunto de ações articuladas, elaboradas de forma participativa, e aparenta ter êxito nas
respostas sugeridas às demandas constatadas no processo de diagnóstico, determinando atividades
concomitantes dos mais diversos entes.

É nesta perspectiva que cabem as ações sob responsabilidade da Gerência Regional do Patrimônio da
União (GRPU), como a remoção dos avanços de cercas e muros no alinhamento da faixa de praia – área de
uso comum do povo – e a retirada de estabelecimentos irregulares situados nesta faixa.

Dentre as ações atribuídas ao Município, destacamos a de promover o esgotamento sanitário e a
proteção paisagística da área mediante instrumentos urbanísticos previstos no Plano Diretor, como a
regulamentação da Zona Especial de Interesse Turístico 4 (ZET-4), que temporariamente até sua
regulamentação apresenta gabarito de 7,5 metros, conforme disposição do art. 21 do Plano Diretor de Natal.
 

Dentre as ações propostas, portanto, percebe-se o intuito de se assegurar os pressupostos do Projeto Orla
citados anteriormente: garantir a gestão compartilhada da orla, a proteção da Zona Costeira como
patrimônio nacional e o atendimento à função sócio-ambiental nas áreas sob guarda da União. E isto já
representa uma mudança de paradigma frente à realidade do uso e ocupação da orla brasileira até a década
passada, marcada pelo interesse arrecadatório da União sobre seus bens, com a conseqüente privatização
constante das orlas, em detrimento e sem a consulta da população prejudicada.

Apesar dos avanços previstos no Plano de Gestão Integrada frente aos problemas da Praia da Redinha,
percebe-se que alguns dos conflitos visualizados permanecem sem solução próxima. Concentrando-nos na
questão da “especulação imobiliária acarretando a deterioração das edificações” e na busca para que a
população “participe da acumulação de capital”, verificamos que, dentre as ações propostas, nenhuma
consegue responder a essas duas preocupações. Isto porque, para respondê-las, é necessário que um passo
adiante seja dado na perspectiva do Projeto Orla, qual seja, a concretização de um novo paradigma voltado a
essencial compreensão de que não apenas a praia deve-se constituir em área de uso comum do povo, mas os
terrenos de marinha e seus acrescidos, devem ser afetados ao uso comum. Com fundamento nessa
compreensão se concretizaria uma das ações previstas, qual seja; a implantação de equipamentos de lazer,
culturais e desportivos, dentre outros; ou de uso especial, assegurando prestações de serviços básicos àquela
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população. Para isso, toda a lógica que, há séculos, vem inspirando o tratamento jurídico da terra (vista
como valor de troca), inclusive a terra pública, deveria ser superada no sentido de sua concepção pelo seu
valor de uso.

Nesse aspecto, a pesquisa de campo realizada identifica as problemáticas visualizadas pelos
participantes do Projeto Orla. A deterioração do cenário paisagístico da praia, principalmente em função dos
vazios urbanos e de imóveis aparentemente abandonados, e a especulação imobiliária são duas faces do
mesmo processo. Aquela só existe em função de particulares buscarem vantagens financeiras como objetivo
final.

Também destaca-se que aquele Plano de Intervenção aponta para a adoção do IPTU progressivo na
regulamentação da ZET-4, que abarca a Redinha. Embora seja um indicativo interessante, entendemos que o
Projeto Orla pode ir além, assegurando que os terrenos de marinha e seus acrescidos que estejam destinados
ao uso particular através da ocupação precária, e permaneçam sem destinação, retornem ao domínio
público[2], já que a inscrição sob ocupação precária está condicionada ao uso (SAULE JR., 2006, p. 97)

Por fim, cabe ressaltar que, após a alternância governamental a nível municipal no ano de 2008, ainda
não se efetivou a próxima etapa do Projeto Orla - a criação do Comitê Gestor -tendo como conseqüência a
paralisação temporária do Projeto; o que já se constitui uma preocupante limitação em sua devida
implementação.

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

 

O Projeto Orla representa uma mudança na relação Estado-Sociedade, superando séculos de descaso
estatal para com o disciplinamento do uso e ocupação das terras situadas na orla no país. Sem dúvida, já se
revela exitoso por prever e implementar a gestão da orla, de forma integrada, descentralizada e participativa.

Quanto ao objeto específico deste estudo, percebe-se que o Projeto Orla representou avanços
significativos no tocante a gestão da orla da Praia da Redinha, pois conseguiu mobilizar em torno de si
setores representativos da sociedade e do Estado além de ter elaborado diagnósticos, tendências, cenários e
diretrizes à altura dos problemas vivenciados pela população.

Como limitações não se pode omitir as dificuldades ainda encontradas na co-gestão, como ocorre na
inexistência de formação do Comitê Gestor, pelo Poder Público Municipal, e na dificuldade em abranger
uma parcela mais significativa da população nesta esfera, dando o importante salto da democracia
representativa para a participativa.
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Por outro lado, destacando-se que a pesquisa de campo realizada sobre a função social dos terrenos de
marinha na orla de Natal coincidiu (quanto às problemáticas visualizadas em relação aos vazios urbanos e
imóveis deteriorados) com o diagnosticado pelos participantes do Projeto Orla; consideramos que as
soluções encontradas, no entanto, são divergentes. Pensamos que, apesar da importância do IPTU
progressivo, a manutenção de imóveis abandonados e vazios urbanos, em qualquer situação, afronta ao
princípio da função sócio-ambiental da propriedade pública à legislação específica dos bens públicos da
União em vigor, e especialmente todo o regramento que ampara o novo paradigma da propriedade
introduzido em nosso sistema jurídico pela Constituição Federal de 1988.  E tudo isso representa uma
importante (e necessária) oportunidade para se assegurar outro fim que não o de uso restrito por particulares
aos terrenos de marinha e acrescidos da orla marítima da Redinha, identificada como a que dispõe dos
maiores estoques fundiários dos mesmos.

Talvez em função das mediações que o Projeto prevê (visando assegurar a participação de amplos
setores representativos da sociedade), essa possibilidade ainda não se tornou palpável. Contudo, para
impedir a manutenção da forte especulação imobiliária e a deterioração dos imóveis que aguardam a maior
valorização da área, necessário se faz trazer para o debate o importante aspecto (e sempre negligenciado) do
caráter público de tais áreas; o que pode ser provocado a partir da seguinte indagação: se a terra é pública,
de ocupação de caráter precário, e condicionada ao uso, porque não reaver o bem (indevidamente utilizado,
a vista de seu interesse público) para que o Estado o atribua outra destinação?  

Nesse debate cabe, por exemplo, a visualização, por um lado, da possibilidade de construção de áreas de
lazer, culturais, de desporto, que poderiam beneficiar a população marginalizada dos espaços de lazer
(atualmente, em sua maioria, privatizados) e, ao mesmo tempo, assegurar-lhe uma paisagem diferenciada. E,
por outro, dos privilégios que foram atribuídos a alguns - ao longo dos séculos – de usufruírem (e muitas
vezes, de locupletarem-se) das áreas públicas, em caráter exclusivamente privado.

Por fim, recordamos uma lição de Lefébvre, segundo o qual os projetos urbanísticos para a cidade
devem ser pensados “sem se preocupar com seu caráter atualmente realizável ou não (isto é, lucidamente
‘utópicos’) [...] as formas de tempo e de espaço serão, salvo experiência em contrário, inventadas e
propostas à práxis” (LEFÉBVRE, 2006, p.113).
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[1] De acordo com VILLAÇA, a dominação dos setores ricos se dá através dos elementos econômico, político e
ideológico. Do ponto de vista econômico, porque há o controle da localização, possibilitando menores
deslocamentos e orientando a produção imobiliária; na perspectiva política, há a concentração da produção de
infra-estrutura por parte do Estado; e, em termos de ideologia, possibilita tornar “a cidade” aquela “parte da
cidade” que é de interesse dos setores dominantes (VILLAÇA, 2001, 335-344). 

[2] Dada a natureza pública desses bens e a possibilidade da União se imitir na posse do bem a qualquer tempo,
como inclusive prevê o artigo 132 do Decreto-Lei nº 9.760/1946.
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O PROCESSO DE NOMINALIZAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO

THE PROCESS OF CONSTITUTIONAL NOMINALIZATION

Gustavo Tavares Cavalcanti Liberato

RESUMO
Por meio deste artigo pretende-se estabelecer uma relação entre os pensamentos de Karl Loewenstein e de
Friedrich Müller acerca do processo político-constitucional, particularmente o relacionado às categorias
relativas à “Constituição” e ao “Povo”. O primeiro autor causou espécie ao apresentar a classificação das
constituições com vistas à sua relação com a “realidade do processo de poder político”, identificando, assim,
as “Constituições Normativas”, as “Constituições Nominais” e as “Constituições Semânticas”, o que o
levou a chamá-la de classificação ontológica das constituições. Já o segundo debruçou-se sobre a utilização
diversificada da palavra “Povo” nos textos constitucionais, observando que sob este termo apresentam-se
realidades políticas distintas, porém relacionadas, pelo que apresentou o “Povo Ativo”, o “Povo como
Instância Global de Atribuição de Legitimidade”, o “Povo-Destinatário de Prestações Civilizatórias do
Estado” e o “Povo Ícone”. Da relação entre estas duas formulações pode-se observar, por prismas diversos,
o processo de poder político na dinâmica do Estado Social e Democrático de Direito da atualidade. Com
isso em vistas, pode-se afirmar a existência de uma constante tensão entre Constituição e processo político,
capaz de conduzir, não raro, a um processo de nominalização da constituição, quando esta se veja
desguarnecida da “Vontade de Constituição” apontada por Konrad Hesse, sendo sobrepujada pela tomada
fática dos “Fatores Reais de Poder”, à maneira de Ferdinand Lassale, por grupos de interesse que conduzam
à “iconização” do povo, preocupação maior de Friedrich Müller.

PALAVRAS-CHAVES: Teoria da Constituição. Teoria da Democracia. Classificação das Constituições e
Processo Político.

ABSTRACT
This article points to a connection between the thoughts of Karl Loewenstein and Friedrich Müller about the
political-constitutional process, particularly the one related to the categories of “Constitution” and of
“People”. The first author made impact with the presentation of the constitutional classification concerning
to the “reality of the political power process”, identifying, in this way, the “Normative Constitutions”, the
“Nominal Constitutions” and the “Semantic Constitutions”, what have been called the ontological
classification of the constitutions. The second author analyzed the multiple uses of the word “People” in the
constitutional texts, observing that, with this terminology were presented distinctly political realities,
nevertheless related, for he presented the “Active People”, the “Global Attribution of Legitimacy People”,
the “People as Addressee of State Civilizational Services” and the “Iconic People”. From the relation of
these two formulations it can be observed that, by distinct points of view, the political power process in the
dynamics of the actual Social State. With this in sight, it is possible to affirm the existence of a constant
tension between the Constitution and the Political Process, capable of leading to a process of constitutional
nominalization, when it is unprotected by the “Will of Constitution” pointed by Konrad Hesse, being
overwhelmed by the phatic taken of the “Real Power Factors”, of which spoke Ferdinand Lassale, by
interest groups that lead to a “iconization” of the People, the major concern of Friedrich Müller.
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KEYWORDS: Keywords: Constitutional Theory. Democratic Theory. Constitutional Classification and
Political Process.

Introdução

 

A análise de obras clássicas adquire, por vezes, um relevo todo especial à medida que sejam elas postas em
contato com produções posteriores, especialmente quando estas possam parecer de insuspeitada conexão
com suas predecessoras. Entretanto, não é difícil perceber que, por pertencerem a um universo material
comum, podem elas servir de ponte para o estabelecimento de esclarecimentos necessários e revigoramento
de posições aparentemente esgotadas.

 

O texto ora endereçado ao leitor tem precisamente este mister, uma vez que resgata uma classificação que se
acreditava em boa medida superada com a queda do bloco soviético e a coloca em contato próximo com
produções que lhe antecederam e sucederam, visando evidenciar sua adequada compreensão - o que tanto
tem sido deturpado, como se verá - bem como apontando para sua utilidade atual no sentido de identificar
um processo de alto risco para o Estado Social e Democrático de Direito, notadamente o brasileiro,
consistente no que se convencionou chamar de "Processo de Nominalização da Constituição".

 

Identificando-se esse processo e, bem assim, suas causas, podem-se ofertar, com o apoio da doutrina mais
atual, tanto sugestões sobre como diagnosticá-lo e como evitá-lo, uma vez que tal processo mostra-se,
historicamente, fonte de inúmeros dissabores para os cidadãos de qualquer Estado Constitucional.

 

Assim, neste ensejo, iniciar-se-á pela análise da "Classificação Ontológica das Constituições" de Karl
Loewenstein, passando-se em seguida ao trato da investigação de Friedrich Müller acerca dos sentidos
assumidos pela palavra "Povo" nos diversos textos constitucionais, rematando-se com as considerações
sobre o "Processo de Nominalização da Constituição".

 

I - Karl Loewenstein e a Classificação Ontológica das Constituições

 

No ano de 1957 Karl Loewenstein, para muitos um dos pais da contemporânea "Teoria da Constituição"
publicava a obra Political Power and the Governmental Process, o que seria futuramente reapresentado
como sua VerfassungslehreI (Teoria da Constituição), de 1959. Já neste escrito entremostrava-se a
preocupação com uma classificação "realista" das constituições, o que o levou a formular a Classificação
Ontológica das Constituições de acordo com a relação (ou concordância) das normas constitucionais com a
realidade do processo de poder político (1976, p. 217). Assim, a adoção de uma Constituição escrita não se
efetivaria por si mesma, tanto quanto positivada, mas será plasmada a partir do que os detentores e
destinatários do poder façam dela na prática (1976, p. 217). Destarte, para referido autor, as constituições
poderiam ser: Normativas, Nominais e Semânticas - veja-se, sobre estas duas últimas espécies a breve mas
precisa colocação de FERREIRA FILHO em seu "Estado de Direito e Constituição" (1999, p. 90-91).
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As constituições Normativas seriam aquelas que encontram uma leal observância de seus preceitos, uma
verdadeira reverência por parte de todos os interessados. Segundo Loewenstein (1976, p. 217):

 

Para que una constitución sea viva, no es suficiente que sea válida en sentido jurídico. Para ser real y
efectiva, la constitución tendrá que ser observada lealmente por todos los interessados y tendrá que estar
integrada em la sociedad estatal, y ésta en ella. La constitución y la comunidad habrán tenido que pasar por
una simbiosis. Solamente en este caso cabe hablar de uma constitución normativa: sus normas dominan el
proceso político o, a la inversa, el proceso de poder se adapta a las normas de la constitución y se somete a
ellas.

 

Como se destacará adiante, de logo se constata uma aproximação das idéias de Konrad Hesse e de Friedrich
Müller. Cabe acrescer de momento que, segundo Marcelo Neves (2007, p. 106): "O que caracteriza
especificamente a 'Constituição normativa' é a sua atuação efetiva como mecanismo generalizado de
filtragem da influência do poder político sobre o sistema jurídico, constituindo-se em mecanismo reflexivo
do direito positivo".

 

Já quando se verifica um descompasso entre o texto de uma Constituição que se quer Normativa, mas na
verdade não consegue sê-lo, está-se diante de uma Constituição Nominal, que, para Loewenstein (1976, p.
218) pode ser observada a partir da seguinte ideia: "Una constitución podrá ser jurídicamente válida, pero si
la dinâmica del proceso político no se adapta a sus normas, la constitución carece de realidad existencial. En
este caso, cabe calificar a dicha constitución de nominal".

 

Convém ressaltar que esta não deve ser confundida com o fenômeno de mutação constitucional informal, no
qual a prática altera a normatividade, mas, outrossim, deve ser vista no plano da ineficácia da norma
constitucional perante a peculiar dinâmica do poder político. Assim, tal modalidade apenas aparenta ser
capaz de conter o poder e ordenar o seu exercício, o que, de fato, não acontece, sendo a mesma lançada em
descrédito pela sua incapacidade de resistir ao que Ferdinand Lassale, no ano de 1863, chamava de "fatores
reais de poder" (2000, p. 10-23). No entanto, Loewenstein (1976, p. 218) apresenta uma perspectiva algo
excessivamente otimista, como se vê da seguinte passagem:

 

Probablemente, la decisión política que condujo a promulgar la constitución, o este tipo de constitución, fue
prematura. La esperanza, sin embargo, persiste, dada la buena voluntad de los detentadores y destinatarios
del poder, de que tarde o temprano la relidad del proceso del poder corresponderá al modelo estabelecido en
la constitución. La función primaria de la constitución nominal es educativa; su objetivo es, en un futuro
más o menos lejano, convertirse en una constitución normativa y determinar realmente la dinâmica del
proceso del poder en lugar de estar sometida a ella.  
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A passagem elucida apenas um lado da questão, uma vez que considera apenas o "aspecto educativo" das
constituições nominais, considerando-as parte de um processo contínuo rumo à sua eficácia normativa. Diz-
se isso em atenção aos exemplos históricos (notadamente brasileiros) de que tal fluxo pode não ocorrer,
como, de fato, deu-se com a Constituição de 1934, a qual fora dentro em breve substituída pela Carta de
1937 - esta de feição Semântica, como se verá.

 

A esse respeito, Marcelo Neves (2007, p. 107) é muito feliz ao apontar as dificuldades que cercam a
constituição Nominal e a perspectiva puramente otimista: "Nela há uma discrepância radical entre práxis do
poder e disposições constitucionais, um bloqueio político da concretização constitucional, obstaculizador da
autonomia operativa do sistema jurídico". Com essa perspectiva "realista" - e por que não dizer
"pessimista", porém complementar da de Loewenstein? - da dinâmica de poder é que este autor (2007, p.
107) insiste, ao confrontar constituições Normativas e Nominais:

 

Nas 'Constituições nominalistas', ao contrário, ocorre o bloqueio generalizado do seu processo
concretizador, de tal maneira que o texto constitucional perde relevância normativo-jurídica diante das
relações de poder. Faltam os pressupostos sociais para a realização de um possível conteúdo normativo
(resultado da concretização) a partir do texto constitucional.

 

Dessa forma conclui Neves (2007, p. 107) que Loewenstein: "Não se apercebe, assim, da função simbólico-
ideológica das 'Constituições nominalistas'". Assinala Neves (2007, p. 108), que diversamente do que
preconizava Loewenstein, existem diversos elementos favoráveis à tese de que os "donos do poder" e
demais grupos privilegiados não possuem interesse numa mudança fundamental das relações sociais, o que
é pressuposto da concretização constitucional.

 

Simbolicamente, no entanto, observa ele a similitude entre os textos das Constituições Nominais e das
Constituições Normativas, uma vez que, em ambos os casos, tais documentos apontam para o mesmo
modelo institucional, mediante a consagração de direitos fundamentais, distinção de funções estatais,
eleições democráticas, dispositivos relacionados ao Estado de Bem-Estar e à igualdade material. Registra o
autor, no entanto, que essa fórmula, tão usada pelos agentes governamentais de países dotados de
Constituições Nominalistas e de Constituições Normativas, não basta para a caracterização de uma
sociedade democrática para onde se reconduz, costumeiramente,tal aparato institucional, uma vez que o
traço decisivo de distanciamento entre elas não se encontra na linguagem simbólica empregada, mas na
mútua implicação de aspectos simbólicos e jurídico-instrumentais (novamente veja-se, adiante, Hesse e
Müller), conducentes à uma concretização normativa generalizada e includente.

 

No que pertine à Constituição Semântica, Loewenstein (1976, p. 218-219) registra sua caracterização e
crescimento nos termos seguintes:

 

Finalmente hay casos - que desgraciadamente están incrementando, tanto en número como por la
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importancia de los Estados afectados -, en los cuales, si bien la constitución será plenamente aplicada, su
realidad ontológica no es sino la formalización de la existente situación del poder político en benefício
exclusivo de los detentadores del poder fácticos, que disponen del aparato coactivo del Estado. Mientras la
tarea original de la constitución escrita fue limitar la concentración del poder, dando posibilidad a un libre
juego de las fuerzas sociales de la comunidad dentro del quadro constitucional, la dinâmica social, bajo el
tipo constitucional aquí analizado, tendrá restringida su libertad de acción y será encauzada en la forma
deseada por los detentadores del poder. La conformación del poder está congelada em beneficio de los
detentadores fácticos del poder, independientemente de que éstos sean uma persona individual (dictador),
una junta, un comité, una asambléa o un partido. Este tipo se pude designar como constitución semântica. Si
no hubiese en absoluto ninguna constitución formal, el desarrollo fáctico del proceso del poder no sería
notablemente direrente. En lugar de servir a la limitación del poder, la constitución es aqui instrumento para
estabilizar y eternizar la intervención de los dominadores fácticos de la localización del poder político. 

 

Para Neves (2007, p. 109), tais constituições bem poderiam se chamar de "Constituições Instrumentalistas",
uma vez que serviriam apenas e tão somente para justificar e legitimar a detenção do poder político por
quem de fato o detém. Assim, prossegue ele: "As 'Constituições instrumentalistas', ao contrário das
'nominalistas', correspondem à realidade do processo de poder, mas, por outro lado, em oposição às
'normativas', não têm nenhuma reação contrafáctica (normativa) relevante sobre a atividade dos ocasionais
detentores do poder".

 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho (1999, p. 91), aponta com precisão para um fato histórico nacional capaz
de confirmar a tese apresentada ao lembrar a Constituição outorgada em 1937:

 

Exemplo típico de tal tipo de Constituição é fornecido pela Carta brasileira de 1937. Esta foi editada como
um meio para dar respeitabilidade ao poder pessoal de Vargas. Com efeito, o Presidente da República, o
próprio outorgante da Carta, permaneceu com poderes ilimitados, mesmo depois de promulgada essa
Constituição. Basta lembrar que o art. 180 dava o poder de legislar ao Presidente da República enquanto não
se reunisse o Parlamento Nacional, cujas eleições não foram convocadas senão em 1945, já no desenrolar do
processo que levou ao fim do Estado Novo, e o art. 186 estabelecia por tempo indeterminado o estado de
emergência. Este só foi levantado por ato de 30 de novembro de 1945, posterior, portanto, à queda de
Vargas (29 de outubro).

 

A partir do que já fora visto e ressaltado, observa-se de imediato o desacerto de autores como Alexandre de
Moraes (2008, p. 11), para quem uma Constituição "Nominalista" diria respeito apenas à interpretação
literal e gramatical de seus termos e uma Constituição "Semântica" seria aquela dependente da análise de
seu conteúdo significativo, sociológico, ideológico e metodológico. Com efeito, diz ele:

 

Por sua vez, constituição nominalista é aquela cujo texto da Carta Constitucional já contém verdadeiros
direcionamentos para os problemas concretos, a serem resolvidos mediante aplicação pura e simples das
normas constitucionais. Ao intérprete caberia tão somente interpretá-la de forma gramatical-literal. Por
outro lado, constituição semântica é aquela cuja interpretação de suas normas depende da averiguação de
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seu conteúdo significativo, da análise de seu conteúdo sociológico, ideológico, metodológico, possibilitando
uma maior aplicabilidade político-normativa-social do texto constitucional. (grifos do original)

 

Ora, por mais pedestre que seja a formação hermenêutica do estudante, logo ele verá o descalabro das
colocações. Toda norma jurídica - e as normas constitucionais não são diferentes -, como objeto cultural
que é, demanda o uso do ato gnosiológico da compreensão para o seu conhecimento, mediante a
interpretação - um subtipo do ato gnosiológico da compreensão, aplicável aos objetos culturais expressos
em linguagem simbólica -, a qual procura decodificar as expressões simbólicas estabelecendo as relações
significante-significado, na busca posterior do exame do contexto em que elas se apresentam, fixando-se um
sentido para tais expressões (a respeito vejam-se: FALCÃO, 1997, p. 13-47; DINIZ,1998, 197-204; e
GRAU, 2006, p. 30-32 e 73-89).

 

Ademais, cabe a lembrança de Carlos Maximiliano, o qual, inspirado em Savigny e na Escola Histórico-
Evolutiva, apontou para o fato de que uma norma pode sofrer notáveis alterações sem que altere um signo
de seu texto, mas apenas pela variação do sentido (1998, p. 12). Pretender-se que uma Constituição possa
ser interpretada apenas "literal-gramaticalmente" ou estabelecer que apenas um tipo de Constituição
dependa da análise mais densa das implicações da realidade com o sentido do texto normativo mostra-se, de
logo, hermeneuticamente insustentável; apresentar uma classificação definida historicamente com outro
conteúdo é simplesmente errado.

 

Em suma, não há norma jurídica que dispense interpretação, assim como se mostra verdadeiramente
inadequado apresentar a classificação de constituições Nominais (ou "Nominalistas", como o faz o autor
sem apontar a fonte de suas colocações) e Semânticas desvinculada das idéias originais de Loewenstein.

 

Vista a classificação ontológica das constituições de Loewenstein e constatando-se o seu uso equivocado
por parte da doutrina brasileira, impõe-se agora a análise dos diferentes usos da categoria "Povo" nas
constituições, como forma de completar o quadro teórico em que se insere o Processo de Nominalização da
Constituição, ora em estudo.   

 

II - Friedrich Müller e o "Povo" como Questão Fundamental da Democracia

 

Após analisar diversos textos normativos constitucionais, Friedrich Müller constatou que se fazia uso
corrente da palavra "povo", sendo ela apresentada com os mais diversos sentidos em tais documentos. Por
igual, a dinâmica das relações de poder, em diversos casos, parece conduzir à constatação de que tal termo
encontra-se severamente esvaziado de conteúdo político eficaz.

 

Em decorrência desta percepção é que o autor lançou-se ao trabalho de procurar estabelecer a que
corresponderia a categoria política "Povo" quando empregada nos textos normativos constitucionais, vindo
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a identificar quatro possíveis acepções, sendo três delas complementares (embora não necessariamente
simultâneas em sua utilização) e uma delas antagônica às demais. Destarte fala-se em Povo Ativo, Povo
como Instância Global de Atribuição de Legitimidade, Povo Destinatário das Prestações Civilizatórias do
Estado e, por fim, em Povo Ícone.

 

Assim, tem-se o Povo Ativo como a categoria na qual se depara o estudioso com a totalidade dos eleitores
(detentores de direitos políticos), como sendo o substrato do demos. Perceba-se que há um traço
marcadamente restritivo, uma vez que não se consideram participantes deste demos aqueles que não
possuam cidadania em sentido estrito (MÜLLER, 1998, p. 57-58).

 

Já relativamente à segunda categoria, a partir da peculiar dinâmica democrática, vê-se formar um ciclo de
legitimação, o qual, para ser válido e eficaz, não pode ser interrompido por formas não democráticas -
inclusive às conducentes ao esvaziamento material dos pressupostos formais e materiais do sistema
democrático. Nesta linha, uma indagação pertinente prende-se ao distanciamento do eleito do eleitor, o qual
pode resultar na ruptura do ciclo de legitimação, fazendo com que se possa verificar, inclusive, a
legitimação indireta do Poder Judiciário (veja-se, entre outros, ROTHENBURG, 2005). Assim, o "povo
legitimador" aparece como fonte de legitimação, na medida que acata e se submete às normas gestadas pela
estrutura de legitimação. Destaque-se que, de modo a evitar que esta categoria se confunda com a do "Povo
Ícone", é necessária a prática dos direitos fundamentais (em consonância com os direitos humanos), de
modo a viabilizar o livre e pleno exercício de uma consciente instância de atribuição global de legitimação
(MÜLLER, 1998, p. 60-64). Com efeito, destaca Müller a conexão do Povo como Instância Global de
Atribuição de Legitimidade com a prática dos direitos fundamentais ao assinalar:

 

Direitos fundamentais não são 'valores', privilégios, 'exceções' do poder de Estado ou 'lacunas' nesse mesmo
poder, como o pensamento que se submete alegremente à autoridade governamental [obrigkeitsfreudiges
Denken] ainda teima em afirmar. Eles são normas, direitos iguais, habilitação dos homens, i.e., dos
cidadãos, a uma participação ativa [aktive Ermächtigung]. No que lhes diz respeito, fundamentam
juridicamente uma sociedade libertária, um estado democrático. Sem a prática dos direitos do homem e do
cidadão, 'o povo' permanece em metáfora ideologicamente abstrata de má qualidade. Por meio da prática
dos human rights ele se torna, em função normativa, 'povo de um país' ['Staatsvolk'] de uma democracia
capaz de justificação - e torna-se ao mesmo tempo 'povo' enquanto instância de atribuição global (1998, p.
63-64, grifos do original). 

 

No que toca ao Povo como Destinatário de Prestações Civilizatórias do Estado deve-se destacar que, se a
invocação da categoria "povo" no discurso estatal tem, por vezes sem conta, o nítido foco na produção do
ciclo de legitimação democrática, por outro lado isso não dispensa a análise de que, para que se possa falar
em uma "democracia legítima", faz-se inteiramente necessária a concretização dos direitos fundamentais a
serem vividos não apenas pelo Povo Ativo ou pelo Povo como Instância de Legitimação, mas por todo o
demos. Com efeito, diz Müller (1998, p. 76 e 79-80):

 

Não somente as liberdades civis, mas também os direitos humanos enquanto realizados são imprescindíveis
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para uma democracia legítima. O respeito dessas posições, que não são próprias da cidadania no sentido
mais estrito, também apóia o sistema político, e isso não apenas na sua qualidade de Estado de Direito. [...]
Por fim, ninguém está legitimamente excluído do povo-destinatário; também não e.g. os menores, os
doentes mentais ou as pessoas que perdem - temporariamente - os direitos civis. Também eles possuem uma
pretensão normal ao respeito dos seus direitos fundamentais e humanos, à proteção do trabalho, às
prestações da previdência social e a circunstâncias de fato similares, que são materialmente pertinentes no
seu caso. (Grifos do original)

 

Destarte, vê-se que, a rigor, ninguém está legitimamente excluído desta categoria, uma vez que ela diz
especial respeito àqueles que se encontram em situação de desamparo social. Convém assinalar que o
fortalecimento desta categoria serve de reforço qualitativo das categorias anteriores e combate a
"iconização" do povo (MÜLLER, 1998, p. 76-80). Percebe-se, então, a abertura necessária para que se possa
falar da figura do Povo como Grandeza Pluralística à maneira de Canotilho (2002, p. 75), como titular do
Poder Constituinte originário na atualidade da Teoria da Soberania Popular e presença marcante do espaço
público no Estado Constitucional contemporâneo, de forma a abranger, inclusive os excluídos situados às
margens da "modernidade perférica" (CANOTILHO, 2002, p. 76).

 

Por fim, tem-se o Povo Ícone, como antítese das categorias anteriores (e muito particularmente do Povo
Destinatário). Esta "iconização" do povo é a sua redução a uma figura simbólica vazia, mero argumento
retórico a serviço do sistema de dominação. Müller o caracteriza, com vigor, da seguinte forma:

 

O povo como ícone, erigido em sistema, induz a práticas extremadas. A iconização consiste em abandonar o
povo a si mesmo; em 'desrealizar' [entrealisieren] a população, em mitificá-la (naturalmente já não se trata
há muito tempo dessa população), em hipostasiá-la de forma pseudo-sacral e em insituí-la assim como
padroeira tutelar abstrata, tornada inofensiva para o poder-violência - 'notre bon peuple'

 

Afastando o ente concreto (o povo daquele país, naquele momento) o sistema reifica, instrumentaliza esses
indivíduos e grupos sociais, privando-lhes do acesso aos bens e serviços elementares para o
desenvolvimento consciente de suas capacidades. Neste passo, o sistema democrático tende a se enfraquecer
drasticamente, pois o dito "poder-violência" assume as rédeas da atuação política e passa à manipulação do
povo (MÜLLER, 1998, p. 67-73).

 

Vista a análise de Müller sobre as diferentes acepções da categoria "Povo" nos textos constitucionais,
impende agora estabelecer o nexo de ligação entre os pensamentos deste autor e de Karl Loewenstein, o que
será feito no item a seguir.

 

III - Supremacia Constitucional e o Processo de Nominalização da Constituição: Os "Fatores Reais de
Poder" versus a "Força Normativa da Constituição"
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A Supremacia constitucional apresenta-se em dois sentidos distintos, os quais, muito embora não sejam
indissociáveis, mostram-se, em conjunto, de extrema importância para conjurar o Processo de
Nominalização das constituições. Com efeito, vislumbram-se a Supremacia Formal e a Supremacia
Material da Constituição.

 

A Supremacia Formal decorre da rigidez constitucional, pelo que se faz juridicamente mais difícil a sua
alteração, demandando um processo legislativo especial, mais solene e complexo do que o exigido para as
demais produções legislativas. Tal Supremacia Formal mostra-se em perfeita sintonia com a idéia de que a
Constituição, enquanto norma jurídica posta, é o mais elevado fundamento de validade positivo do
ordenamento jurídico, pelo que serve de parâmetro de controle para a validade das demais normas deste
ordenamento (v., entre outros: KELSEN, 1984, p. 309-313; FERREIRA FILHO, 1999, p. 82; SILVA, 2003,
p. 45-46; SUNDFELD, 2004, p. 40-42).

 

Já no que toca à Supremacia Material esta se exprime por meio de uma "rigidez sócio-política", sendo
constatada, inclusive e especialmente, nas constituições costumeiras e flexíveis, tal como se dá com a
Constituição inglesa. Observe-se ainda a presença desta Supremacia Material em certas constituições
dotadas também de rigidez formal, como a americana (v., entre outros: KELSEN, 1984, p. 309-313;
FERREIRA FILHO, 1999, p. 82; SILVA, 2003, p. 45-46). Nesta linha de considerações, ainda que seja
possível se verificar um mesmo processo legislativo para a elaboração das leis como capaz de revogar ou
alterar a Constituição - à maneira inglesa - há uma severa resistência partida da sociedade civil e da classe
política às alterações propostas, pelo que se pode dizer que, neste aspecto, há constituições rígidas de
alteração "mais simples" do que a Constituição inglesa. Não por acaso, ainda que as Supremacias Formal e
Material não se façam sempre unidas nos textos constitucionais - e Loewenstein mostrou exatamente isso ao
abordar as constituições nominais - é plenamente desejável que isso ocorra como forma de se assegurar a
presença de uma Constituição Normativa.

 

A fragilidade da Supremacia Material implica o esvaziamento da Força Normativa da Constituição,
permitindo que a mesma seja submetida aos "Fatores Reais de Poder" de que falava Ferdinad Lassale.
Assim, constata-se uma relação muito densa entre as Constituições Semânticas e os "Fatores Reais de
Poder", que, para Lassale, apresentar-se-iam como (2000, p. 10-11): "Os fatores reais do poder que atuam
no seio de cada sociedade são essa força viva e eficaz que informa todas as leis e instituições jurídicas
vigentes, determinando que não possam ser, em substância, a não ser tal como elas são" (grifos do
original). Seguindo essa linha, Lassale pretende apresentar uma verdade incontestável que afligiria todas as
constituições - uma vez que as categorias ora analisadas ainda não se haviam apresentado - em decorrência
de sua leitura do materialismo histórico marxiano, pelo que a Constituição nada mais seria do que pura
"superestrutura ideológica". Por isso, diz ele (2000, p. 17-18):

 

Esta é, em síntese, em essência, a Constituição de um país: a soma dos fatores reais de poder que regem
uma nação. Mas que relação existe com o que vulgarmente chamamos Constituição? Com a Constituição
jurídica? Não é difícil compreender a relação que ambos os conceitos guardam entre si. Juntam-se esses
fatores reais do poder, os escrevemos em uma folha de papel e eles adquirem expressão escrita. A partir
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desse momento, incorporados a um papel, não são simples fatores reais do poder, mas sim verdadeiro
direito - instituições jurídicas. Quem atentar contra eles, atenta contra a lei e por conseguinte é punido
(grifos do original).

 

Assim, ter-se-ia uma duplicidade de constituições, (com a prevalência pendendo, por certo, para a gerada
pelos fatores reais de poder): a Constituição real e efetiva, plasmada pelos fatores reais de poder - político,
econômico e poder-violência, em manifestações, não raro, combinadas -, e a Constituição escrita, para ele,
uma mera "folha de papel".

 

Com efeito, diz Lassale (2000, p. 23): "Tenho demonstrado a relação que guardam entre si as duas
constituições de um país: essa constituição real e efetiva , integralizada pelos fatores reais de poder que
regem a sociedade, e essa outra constituição escrita, à qual, para distingui-la da primeira, vamos denominar
folha de papel" (grifos do original). Assim, conclui ele (2000, p. 33): "Quando podemos dizer que uma
constituição escrita é boa e duradoura? A resposta é clara e parte logicamente de quanto temos exposto:
Quando essa constituição escrita corresponder à constituição real e tiver suas raízes nos fatores do poder
que regem o país".

 

Nesta senda, Lassale (2000, p. 33) explorando o conflito entre a Constituição real e efetiva perante a
Constituição escrita aponta provocativamente: "Onde a constituição escrita não corresponder à real,
irrompe inevitavelmente um conflito que é impossível evitar e no qual, mais dia menos dia, a constituição
escrita, a folha de papel, sucumbirá necessariamente, perante a constituição real, a das verdadeiras forças
vitais do país". Por fim, para ele faz-se mister uma releitura e uma nova abordagem dos problemas
constitucionais: estes não seriam mais problemas de direito, mas de poder, donde já se vê a ênfase na
dinâmica do processo político, ainda que prejudicada pelo unilateralismo de sua perspectiva. Assim, destaca
Lassale (2000, p. 40):

 

Os problemas constitucionais não são problemas de direito, mas do poder; a verdadeira Constituição de um
país somente tem por base os fatores reais e efetivos do poder que naquele país vigem e as constituições
escritas não têm valor nem são duráveis a não ser que exprimam fielmente os fatores do poder que imperam
na realidade social: eis aí os critérios fundamentais que devemos sempre lembrar.

 

Seria esse modo de ver válido para todas as hipóteses ou estaria restrito apenas às Constituições
Semânticas? Para responder a esse questionamento faz-se mister a visita ao pensamento de Konrad Hesse, o
qual, em 1959, apresentou sua aula inaugural na Universidade de Freiburg com uma palestra que se
converteu em um dos textos fundamentais do Direito Constitucional contemporâneo: "A Força Normativa
da Constituição".

 

Contrapondo-se a Lassale, Hesse assinala que do confronto entre os fatores reais de poder e a Constituição
não emergirá sempre um único vencedor, não sendo esta a parte mais fraca da relação (1991, p. 5), uma vez
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que existem pressupostos realizáveis que, mesmo em caso de confronto, permitem assegurar sua Força
Normativa, somente se podendo converter questões jurídicas em questões de poder quando tais
pressupostos não puderem ser satisfeitos.

 

Assim, um aspecto fundamental de todo esse processo seria o que ele chamou de Vontade de Constituição.
Destarte, para que essa Vontade de Constituição se faça Força Normativa é necessário atentar para alguns
pontos fundamentais:

 

I - A Constituição não configura apenas a expressão de um ser, como pensava Lassale, mas também de um
dever ser, por isso ela significa mais do que o simples reflexo das condições fáticas de sua vigência,
particularmente das condições sociais e jurídicas, pelo que, mediante sua pretensão de eficácia, a
Constituição procura conformar a realidade política e social, não sendo mero subproduto delas (HESSE,
1991, p. 15).

 

II - Verificada a interdependência de via dupla entre Constituição e  Realidade Social, cabe analisar as
possibilidades e limites da concretização constitucional neste contexto. Assim, Hesse (1991, p. 17-18)
destaca que, para se fazer efetiva, toda Constituição deve encontrar um "germe material" de sua força vital
no tempo, nas circunstâncias, no caráter nacional, apenas aguardando desenvolvimento.

 

Como consequência desta interdependência, para se fazer eficaz, a Constituição deve encontrar terreno fértil
de aspirações por mudanças que possam ser por ela dirigidas e canalizadas. São palavras de Hesse (1991, p.
18): "A norma constitucional somente logra atuar se procura construir o futuro com base na natureza
singular do presente". Mas não se pense daí que a Força Normativa da Constituição resida tão-somente na
adaptação a uma dada realidade. Embora a Constituição, enquanto programa normativo (v. Müller, 2008, p.
250; 2005, p. 42-47 e Grau, 2006, p. 77-80) pouco possa, ela pode impor tarefas, transformando-se em força
ativa se essas tarefas forem efetivamente realizadas, se existir a disposição de orientar a própria conduta
segundo a ordem nela estabelecida, a despeito dos questionamentos e reservas provenientes dos juízos de
conveniência, sendo isso igualmente válido para os ocupantes de cargos políticos como para os cidadãos em
geral.

 

É dizer, segundo Hesse (1991, p. 19) que "[...] a Constituição converter-se-á em força ativa se fizerem-se
presentes, na consciência geral - particularmente, na consciência dos principais responsáveis pela ordem
constitucional -, não só a vontade de poder (Wille zur Macht), mas também a vontade de Constituição (Wille
zur Verfassung)". Identifica ele, assim, três vertentes diversas. Como diz (1991, p. 19-20):

 

Baseia-se na compreensão da necessidade e do valor de uma ordem normativa inquebrantável, que proteja o
Estado contra o arbítrio desmedido e disforme. Reside, igualmente, na compreensão de que essa ordem
constituída é mais do que uma ordem legitimada pelos fatos (e que, por isso, necessita de estar em constante
processo de legitimação). Assenta-se também na consciência de que, ao contrário do que se dá com uma lei
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do pensamento, essa ordem não logra ser eficaz sem o concurso da vontade humana.

 

III - Se é certo que a interdisciplinaridade existente entre realidade e Constituição gera uma constante tensão
entre "ser" e "dever ser", deve-se reconhecer que esta só será resolvida em favor da norma constitucional se
presentes certos pressupostos quanto ao Conteúdo da Constituição e quanto à práxis constitucional.

 

No que toca ao conteúdo, deve-se observar, inicialmente, para que se dimensione o grau de força normativa
de uma Constituição, o grau de consenso existente sobre as linhas mestras da ordem constitucional; em
seguida, deve-se considerar a capacidade de adaptação da norma constitucional aos elementos sociais,
políticos e econômicos dominantes, e, principalmente, ao "estado espiritual" do seu tempo, do que depende
uma maior defesa da consciência geral. Por fim, para gozar de tal força normativa, o conteúdo da
Constituição há de evitar se fazer uma estrutura unilateral, porquanto campo fértil para sua rápida
deslegitimação. Deve ela, então, servir de ponto de convergência para futuras transações políticas entre
grupos antagônicos.

 

Já no que respeita à práxis constitucional, vê-se com Hesse que todos os participantes da vida
constitucional devem partilhar da mesma Vontade de Constituição, a qual consiste na busca diuturna e
incessante de todo o povo (e especialmente por parte dos responsáveis pela ordem constitucional) pela
concretização das normas constitucionais postas em constante processo de legitimação (HESSE, 1991, p.
20-23).

 

Nesta linha ressalta-se a importância do diálogo a ser construído entre Loewenstein, Lassale, Hesse e
Müller, à medida que a fragilização da Supremacia Material da Constituição, de modo a conduzi-la à
condição de uma "Constituição Nominal", perpassa simultaneamente o embotamento de sua Força
Normativa e a entronização do Povo Ícone como elemento vazio do processo político de poder.

 

Assim, sendo a Vontade de Constituição aspecto fundamental para a concretização constitucional, a
superação do Povo Ícone (ou sua severa redução) mostra-se indispensável na construção diuturna de uma
Constituição Normativa de que falava Loewenstein, embasada na Força Normativa que deriva de sua
Supremacia não apenas Formal, mas, especialmente, Material. Exatamente por isso a congregação das três
categorias opostas ao Povo Ícone (Povo Ativo, Povo Legitimador e Povo Destinatário) são a chave-mestra
para a proteção e desenvolvimento da eficácia da Força Normativa da Constituição.

 

Uma democracia material é a meta de quantos se debatem pela Constituição Normativa, de modo a permitir
um adequado e coerente ciclo de legitimação das instituições e normas. Uma democracia material começa a
ser obtida tanto que se reconheça na categoria de cidadão a reunião dos três traços do Povo Político (ou
como Grandeza Pluralística), sendo ele parte ativa do corpo eleitoral, ciente e consciente de seu papel
enquanto legitimador de práticas políticas a partir de suas ações e omissões e como destinatário (não passivo
recebedor, mas ativo defensor) de prestações civilizatórias do Estado, de modo a preservar o mínimo
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existencial dos cidadãos (sem que com isso sejam estas confundidas apenas com a rede de amparo social) e
viabilizar a progressão de sua colocação na pirâmide social, uma vez que, mesmo aqueles que não
dependem deste mínimo existencial, não deixam de ser destinatários de prestações civilizacionais do Estado
na forma de serviços públicos indelegáveis à iniciativa privada.

 

Neste sentido mostra-se perfeitamente centrada a preocupação de Loewenstein (1976, p. 220), ao apontar
que a Constituição Nominal encontra seu terreno propício nos Estados em que o constitucionalismo
democrático ocidental se tenha implantado sem uma prévia "maturação espiritual ou política", notadamente
em ordens sociais de tipo colonial ou feudal-agrário, sendo fator de grande relevo a inexistência de uma
classe média consciente intelectualmente de si mesma e com independência econômica. Por outro lado, bem
à moda de Müller com o Povo Destinatário, este autor destaca que a eliminação do analfabetismo segue
sendo um requisito indispensável para a exitosa ação de uma Constituição Normativa, devendo-se destacar
que, à época, nem o rádio (dir-se-ia hoje, a internet) nem a simbologia eleitoral com foco nos analfabetos (e,
dentre estes, os funcionais) servem de instrumentos válidos à formação desta consciência intelectual que não
decorre apenas e tão-somente do poder aquisitivo, conquanto este desempenhe um relevante papel na sua
construção. 

 

É exatamente neste momento que se identifica o maior contato de Müller e Loewenstein, à medida que suas
construções, devidamente mediadas por Lassale e Hesse, se encontram perante o mesmo desafio: evitar que
a constante tensão entre Constituição e processo político seja capaz de conduzir, não raro, a um processo de
nominalização da constituição, quando esta se veja desguarnecida da Vontade de Constituição apontada por
Konrad Hesse, sendo sobrepujada pela tomada fática dos fatores reais de poder, à maneira de Ferdinand
Lassale, por grupos de interesse que conduzam à iconização do povo, preocupação maior de Friedrich
Müller.

 

Em suma, uma democracia material é a base sobre a qual se proscreve o processo de nominalização da
constituição, pela eliminação da relevância do Povo Ícone e pelo fortalecimento normativo das normas
constitucionais a partir da Vontade de Constituição.

  

Conclusão

 

Observou-se o contato das teorias de Loewenstein e Müller, à medida que suas construções, devidamente
mediadas por Lassale e Hesse, se encontram perante o mesmo desafio: evitar que a constante tensão entre
Constituição e processo político seja capaz de conduzir, não raro, à um processo de nominalização da
constituição, quando esta se veja desguarnecida da Vontade de Constituição apontada por Konrad Hesse,
sendo sobrepujada pela tomada fática dos fatores reais de poder, à maneira de Ferdinand Lassale, por
grupos de interesse que conduzam à iconização do povo, preocupação maior de Friedrich Müller. É
precisamente por isso que tanta preocupação cerca as recentes manifestações dos Presidentes do Senado e da
República, à medida em que fatores outros (diria Lassale: fatores reais de poder) parecem legitimar
desmandos na gestão da coisa pública, tais como os recentemente verificados, conduzindo, perigosamente,
para o processo de nominalização da Constituição.
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GOVERNO ELETRÔNICO E ACCOUNTABILITY: AVALIAÇÃO DA PUBLICIZAÇÃO DAS
CONTAS PÚBLICAS DOS ESTADOS BRASILEIROS

ELECTRONIC GOVERNMENT AND ACCOUNTABILITY: EVALUATION THE PUBLICIZATION OF
PUBLIC ACCOUNTS BY THE BRAZILIAN STATES

FRANCISCO CRISTIANO LOPES
Geovana Maria Cartaxo de Arruda Freire

RESUMO
Este trabalho analisa o papel do governo eletrônico na transparência dos atos públicos, procurando
contribuir para a reflexão sobre essa condição fundamental da democracia. A pesquisa focaliza-se nas
informações disponíveis nos portais eletrônicos dos Estados Brasileiros, principalmente, nas relativas à
prestação de contas, examina o cumprimento da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, intitulada
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Os instrumentos de gestão verificados foram os seguintes: o
Relatório de Gestão Fiscal: manual de elaboração e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária:
manual de elaboração, ambos elaborados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.
Confrontando os indicadores encontrados, mediante sondagem nos websites governamentais, observou-se
em que grau de accountability se encontram os Estados brasileiros, partindo da análise da síntese da
transparência, da facilidade de acesso, atualização das contas públicas e da relação entre a síntese da
transparência e ideologias partidárias. Embora, a internet possibilite diversos recursos, como gráficos,
mapas, tabelas, vídeos, fotos, que poderiam ser utilizados para demonstrar a prestação de contas e a
accountability dos governos, verificou-se que tais instrumentos não são utilizados, o que indica que as
prestações disponíveis cumprem estritamente os ditames preconizados em lei, mas pouco traduzem as
contas públicas de forma acessível ao cidadão.
PALAVRAS-CHAVES: Governo eletrônico. Accountability. Transparência pública.

ABSTRACT
This study examines the role of electronic government in the transparency of public acts, seeking to
contribute to the debate on this fundamental requirement of democracy. The research focuses on the
information available in electronic portals (websites) of the Brazilian states, mainly in respect to
accountability, examines the performance of Complementary Law 101 of May 4, 2000, entitled Law of
Fiscal Responsibility (LRF ). The management instruments recorded were: the Report of Fiscal
Management: manual compilation and summary report of the Executive Budget: manual drafting, both
prepared by the National Treasury Secretariat of the Ministry of Finance. Confronting the indicators found
by probing in government websites, it was observed that level of accountability are the Brazilian states,
based on the analysis of the synthesis of transparency, ease of access, upgrade of public accounts and the
relationship between the synthesis of transparency and party ideologies. Although the Internet provides
many resources such as graphics, maps, tables, videos, photos, that could be used to demonstrate the
provision of accounts and the accountability of governments, it was found that these instruments are not
used, indicating that the benefits available strictly comply with the dictates put into law, but rather reflect
the public accounts so accessible to citizens.
KEYWORDS: Electronic government. Accountability. Public transparency.
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Introdução

O estudo jurídico da Sociedade da Informação, que ora se propõe, estrutura-se na premissa
estabelecida pelo art. 37 da Constituição Federal no sentido de que “a administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” (negrito nosso) e se
completam no art. 5°, inciso XIV da Carta Magna, onde assegura a todos o acesso à informação. A partir de
então,

se procurará vislumbrar os paradigmas que possam orientar princípios ligados a uma nova visão de
sociedade em conectividade constante ou em rede, tais como a necessidade de criação e mantença da
infra-estrutura dos serviços de telecomunicações, desenvolvimento tecnológico, tutela da propriedade
intelectual e da privacidade e reflexos nos negócios jurídicos intercorrentes avaliando-se a possibilidade
do desenvolvimento de padrões éticos e de responsabilidade social para fins de aplicabilidade no neste
meio ambiente pós-moderno e mutante com vistas à boa verifica do direito. (SIMÃO FILHO;
PAESANI, 2007, p. 5-6).

Neste cenário, a Sociedade da Informação merece uma análise mais apurada, pois abarca em seu
interior toda a análise técnico-jurídica de uma gama de assuntos  e negócios jurídicos advindos da utilização
das tecnologias de informação, sobre tudo, da internet. 

Com a crescente popularidade da internet, o papel da informação no mundo contemporâneo encontra-
se no epicentro dos diversos debates, principalmente, os que envolvem configurações emergentes nos planos
econômico, social, jurídicos, político e tecnológico. De fato, nas duas últimas décadas a rapidez, facilidade
de acesso e a enorme disponibilidade de informações deram início a uma verdadeira Era da Informação. Ao
mesmo tempo, tem sido desenvolvido sistemas de informações cada vez mais complexos, agregando banco
de dados que interligam processos, , transações econômicas e serviços. Segundo a doutrina de Otávio Prado
e Garcia Loureira (2007, p. 356):

Esses avanços tecnológicos têm atingido também os governos. Assim, sistemas de informação têm sido
implantados por governos e configurados como portais na internet, permitindo o acesso a uma grande
quantidade de serviços online, dados e informações de interesse público.

É relevante colimar que todos este sistemas facilitam a interação entre o governo e o cidadão, alem de
contribuir para a promoção da democracia, permitindo maior transparência administrativa, tanto na no que
diz respeita prestação de contas, quanto ao accountability dos governos. Neste sentido, pode se dizer que o
“governo do visível” é uma das premissas fundamentais da democracia representativa, visto que nada pode
ser escondido, mas como reza a Constituição Federal, em seu art. 37, a administração pública direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá ao princípio da publicidade.

É basilar que os governantes tornem públicos não somente seus próprios atos, mas disponibilizem
informações relativas a administração pública, de forma a tornar o governos eletrônico cada vez mais
transparente. Destarte, Otávio Prado e Garcia Loureira (2006, p. 356), ensinam que “ao mesmo tempo em
que tal demanda de maior transparência aumentou nos últimos anos, os novos meios de informação
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representados pelo governo eletrônico ampliaram a possibilidade de disponibilizar informações públicas”.

1 Accountability: conceito e problematizações

Accountability é um termo da anglo-saxônico, sem tradução exata para o português, mas que remete à
obrigatoriedade de membros dos órgãos administrativos a prestarem contas dos gastos públicos ao cidadãos.
O termo accountability constitui, em sua essência, o ensinamento de que quem desempenha funções de
importância na sociedade deve regularmente explicar o que faz, como faz, por que faz, quanto gasta, etc.
Neste sentido, não se pode limitar tal conceito, em apenas de prestar contas em termos quantitativos, mas de
auto-avaliar a obra feita, de dar a conhecer o que se conseguiu e de justificar aquilo em que se falhou.

Assim, a tentativa de entender o termo accountability, conceito fundamental na construção teórica
deste artigo, é interessante remeter-se ao artigo “Accountability: quando poderemos traduzi-la para o
português?”, de Ana Maria Campos (1990, p. 31). Segundo a autora, a ausência de uma palavra em nossa
língua pátria para traduzir o termo accountability é reveladora E continua:

Ao longo dos anos fui entendendo que faltava aos brasileiros não precisamente a palavra, ausente tanto
na linguagem comum como nos dicionários. Na verdade, o que nos falta é o próprio conceito, razão
pela qual não dispomos da palavra em nosso vocabulário. (CAMPOS, 1990, p. 31).

Ana Maria Campos (1990, p. 31), parte inicialmente da definição apresentada por Frederich Mosher,
que toma accountability como sinônimo de responsabilidade objetiva ou obrigação de responder por algo.
Nas suas palavras, accountability seria:

[...] um conceito oposto a – mas não necessariamente incompatível com – responsabilidade subjetiva.
Enquanto a responsabilidade subjetiva vem de dentro da pessoa, a accountability, sendo uma
responsabilidade objetiva, ‘acarreta a responsabilidade de uma pessoa ou organização perante uma
outra pessoa, fora de si mesma, por alguma coisa ou por algum tipo de desempenho’. E esse autor
(Mosher) continua: ‘Quem falha no cumprimento de diretrizes legítimas é considerado irresponsável e
está sujeito a penalidades.’

Corrobora neste pensamento Luiz Alberto Santos (2000, p. 50), que traz a seguinte definição, a qual
também enfatiza o caráter de responsabilidade objetiva de um agente ou organização perante outros agentes
e organizações:

Embora o termo (accountability) seja de difícil transposição para o contexto brasileiro, utilizaremos a
expressão no sentido de ‘responsabilização’ dos agentes políticos, dirigentes e servidores públicos pelo
resultado de sua gestão, perante os atores sociais e políticos aos quais prestam contas.

O conceito de accountability desenvolve-se numa relação de bilateralidade, visto trata-se de uma
 obrigação de uma parte (o agente) prestar contas de suas ações a outra parte (o principal).

Outra característica pertinente ao conceito de accountability é a indispensável transparência das
decisões e ações tomadas pelos agentes públicos, em outras palavras, o princípio da transparência
administrativa. Neste diapasão, não é satisfatório o mero cumprimento de formalidades burocráticas; é
necessário demonstrar que a administração agiu com economia, eficiência e honestidade. (AKUTSU, 2005,
p.3).
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A economia de recursos públicos, a eficiência e a honestidade requerem atenção especial, mas há outros
padrões de desempenho que merecem consideração: qualidade dos serviços; maneira como tais serviços
são prestados; justiça na distribuição de benefícios, como também na distribuição dos custos
econômicos, sociais e políticos dos serviços produzidos; grau de adequação dos resultados dos
programas às necessidades da clientela. Esses padrões da accountability governamental não são
garantidos pelos controles burocráticos. (CAMPOS, 1990, p. 34).

A accountability é tão relevante para a relação entre Estado e cidadão que sem a sua existência não há
a democracia. De fato, a accountability deve ser entendida como ação democrática. Quanto mais adiantada
estiva a prática democrática, maior será o interesse pela accountability. A accountability governamental
tende a acompanhar o avanço dos valores democráticos, como a dignidade humana, a participação e a
representatividade. Assim, no processo de construção de nossa democracia, a transparência torna-se um
elemento fundamental, que deve ser entendido como princípio democrático que se expressa em mecanismos
institucionais que devem constranger os governos continuamente a prestar à sociedade e a outros atores do
sistema político (legislativo, judiciário, etc.). Para sua plena realização, Otávio Prado (2006, p. 360) lembra
que

tais mecanismo institucionais devem garantir o controle público das ações dos governantes, permitindo
ao cidadão não só  serem informados sobre aquelas ações, mas também possibilitando a eles influir na
definição das metas coletivas, não somente através das eleições mas ao longo dos mandatos dos seus
representantes, garantindo a responsabilização ininterrupta dos governos.

Em suma a accountability é um processo democrático amplo e que se dar em distintas fases, seja na
informação correta e transparente, seja na prestação de contas dos governantes ou ainda na
responsabilização em sentindo estrito aqueles que tem o dever de prestar contas.

2 A publicização das contas públicas dos estados brasileiros

Para avaliar a publicização das contas públicas dos estados brasileiros pela  internet, adotou-se como
referência neste trabalho o que determina o Relatório de Gestão Fiscal: manual de elaboração e o Relatório
Resumido da Execução Orçamentária: manual de elaboração, ambos elaborados pela Secretaria do Tesouro
Nacional do Ministério da Fazenda e a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, intitulada Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal, mediante ações em que se previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas, destacando-se o planejamento, o controle, a transparência e a responsabilização como
premissas básicas.

Os instrumentos adotados, estabelecem regras que obrigam os entes federativos a apresentar relatórios
e demonstrativos fiscais que devem ser publicados em meio de amplo acesso público, inclusive na internet.
O Art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que os governos executivos municipais e estaduais
estão obrigados a disponibilizar em “meio eletrônico de acesso público” seus respectivos atos financeiros:

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação,
inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da
Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.
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A publicação de tais demonstrativos e relatórios, na internet, têm como mérito intensificar o controle
sobre as contas públicas dos estados, principalmente por conta das sanções fiscais aplicáveis no caso de
descumprimento das suas determinações. Com isso, alem dos Tribunais de Contas e outras instituições
públicas, como o Ministério da Fazenda e o Ministério Público dos estados passam a analisar mais
detalhadamente a situação fiscal dos governos estaduais brasileiros.

Outrossim, considerou-se, neste estudo, que para uma maior transparência governamental, não basta
que as informações estejam disponíveis, mas como ensina Sartori (2001), elas devem estar “decodificadas”,
isto é, deve estar em uma linguagem acessível para o entendimento do público em geral. Neste sentido,
procurou-se nesta pesquisa dar conta não só dos aspectos quantitativos da presença de informações, como a
síntese da transparência ou da atualização da prestação das contas públicas, mas também da avaliação do
conteúdo oferecido ou da qualidade, aqui entendida como  facilidade ao acesso da prestação das contas
públicas.

2.1 Síntese da transparência

Para efeito desta pesquisa, foram considerados três hipóteses distintas quanto a apresentação dos
demonstrativos exigidos pela Lei de responsabilidade Fiscal: o Relatório de Gestão Fiscal, o Demonstrativo
do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido
da Execução Orçamentária, quando estes utilizados na avaliação da transparência da prestação de contas
públicas. A partir desta situação, é apresentado no ranking a síntese da transparência no quadro abaixo.

ESTADOS RELATÓRIO DE GESTAO
FISCAL

DEMONSTRATIVO DO
RELATÓRIO RESUMIDO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO
SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO

RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

SÍNTESE DA TRANSPARÊNCIA

ACRE    Insuficiente

ALAGOAS x X x Alta

AMAZONAS x X x Alta

AMAPÁ x X x Alta

BAHIA x X x Alta

CEARÁ x X x Alta

ESPÍRITO SANTO x X x Alta

GOIÁS    Insuficiente

MARANHÃO    Insuficiente

MINAS GERAIS x X x Alta

MATO GROSSO DO SUL    Insuficiente

MATO GROSSO    Insuficiente

PARÁ x X x Alta

PARAÍBA x   Baixa

PERNAMBUCO x X x Alta

PIAUÍ x X x Alta
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PARANÁ x X x Alta

RIO DE JANEIRO x X x Alta

RIO GRANDE DO NORTE x X x Alta

RONDÔNIA    Insuficiente

RORAIMA    Insuficiente

RIO GRANDE DO SUL x X x Alta

SANTA CATARINA x X x Alta

SERGIPE x X x Alta

SÃO PAULO x X x Alta

TOCANTINS    Insuficiente

Quadro 1: Síntese da transparência

Fonte: Elaboração própria

Sem pretender estabelecer um critério de valores, este ranking apenas ordena os websites quanto a
informação apresentada. Assim, as categorias adotadas para a classificação dos websites quanto a
transparência das contas publicas foram: 1. Alta transparência:  o estado que dispusesse dos três quesitos da
síntese de transparência. 2. Médio transparência: o estado que dispusesse apenas de dois quesitos da síntese
de transparência. 3. Baixo transparência: o estado que dispusesse apenas de apenas de um quesito da síntese
de transparência. 4. Insuficiente: o estado que não dispusesse de nenhum quesito da síntese da transparência.
Além disso, para o quadro acima foram considerados os dados referentes apenas ao ano de  2008.

Os resultados mostram que os estados brasileiros em sua maioria acham-se em um alto nível de
transparência. De  acordo com os dados obtidos  65, 3% dos estados encontram-se em alto nível de
transparência, 3, 9% em baixo nível de transparência e 30, 8% insuficiente. Em relação a qualidade e
inteligentibilidade das informações, observou-se um padrão comum de apresentação dos demonstrativos
exigidos, seguindo-se os modelos apresentados no Relatório de Gestão Fiscal: manual de elaboração e no
Relatório Resumido da Execução Orçamentária: manual de elaboração, ambos elaborados pela Secretaria
do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Como todos os estados seguem este padrão, resta esclarecer
que o modelo adotado pode ser considerado satisfatório, por não empregar excessivamente termos técnicos,
o que dificultaria o entendimento das informações ao cidadão comum.

Duas iniciativas importantes, que reforça ainda mais a transparência, são encontradas nos portais
governamentais dos estados do Ceará e da Bahia: no portal do estado do Ceará, pode-se encontrar na página
do portal da transparência, gráficos comparativos dos gastos públicos dos últimos anos e no site do governo
baiano há um glossário na pagina de acesso a prestação de contas com descrições dos termos técnicos
empregados.

2.2 Facilidade ao acesso da prestação das contas públicas

A pesquisa avaliou a acessibilidade contas públicas como forma de aferir a transparência. No quadro a
seguir, considera-se também três situações distintas para a obtenção da síntese da facilidade de acesso.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7276



Assim, será considerada página principal quando houver link na primeira página que direcione o cidadão a
página da prestação de contas. Neste caso será considerado de fácil acesso. Será considerada página
secundária quando a prestação de contas só for encontrada em página secundarias, como da secretaria da
fazenda do estado, ou página semelhante. Neste caso será considerado médio acesso e o termo outros
quando a prestação de contas for encontrada em outras paginas. Neste caso será considerado de difícil
acesso. Além disso, será considerado insuficiente se a prestação de contas não for encontrada.

 

ESTADOS PÁGINA PRINCIPAL PÁGINA SECUNDÁRIA OUTROS SÍNTESE DA FACILIDADE DE
ACESSO

ACRE    Insuficiente

ALAGOAS  X  Médio

AMAZONAS   x Difícil

AMAPÁ   x Difícil

BAHIA x   Fácil

CEARÁ x   Fácil

ESPÍRITO SANTO  X  Médio

GOIÁS    Insuficiente

MARANHÃO    Insuficiente

MINAS GERAIS x   Fácil

MATO GROSSO DO SUL    Insuficiente

MATO GROSSO    Insuficiente

PARÁ  X  Médio

PARAÍBA   x Difícil

PERNAMBUCO x   Fácil

PIAUÍ  X  Médio

PARANÁ x   Fácil

RIO DE JANEIRO  X  Médio

RIO GRANDE DO NORTE x   Fácil

RONDÔNIA    Insuficiente

RORAIMA    Insuficiente

RIO GRANDE DO SUL x   Fácil

SANTA CATARINA x   Fácil

SERGIPE  X  Médio

SÃO PAULO x   Fácil

TOCANTINS    Insuficiente

 

Quadro 2: Facilidade ao acesso da prestação das contas públicas

Fonte: Elaboração própria
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Os dados obtidos na tabela acima denotam um diferença discrepante em relação ao primeiro quadro.
Em apenas nove dos vinte e seis estados, os relatórios e demonstrativos, outrora enumerados, são facilmente
encontrados nas página principais dos sites governamentais, o que equivale a apenas 34, 5% dos portais.
Enquanto 65,5% encontra-se em médio, baixo ou insuficiente graus de facilitação quanto ao acesso das
mesmas prestações de contas. O resultado só vem ressaltar o mau uso das ferramentas digitais para a
prestação de contas. Percebe-se o não interesse do estado em facilitar o acesso quando o assunto é gastos
públicos.

2.3 Atualização da prestação de contas públicas

A pesquisa também avaliou a atualização das contas públicas como forma de aferir a transparência
governamental. Para a obtenção do quadro 3, analisará a presença dos seguintes quesitos:  a)   O Relatório
de Gestão Fiscal, previsto no Art. 54. da Lei de Responsabilidade Fiscal será publicado ao final de cada
quadrimestre e será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos, b) O Demonstrativo Relatório Resumido
da Execução Orçamentária previsto no § 3° do Art. 165 da Constituição abrange todos os Poderes e o
Ministério Público, e é publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e c) O Demonstrativo
Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária será publicada anualmente. Por fim, Serão
considerados apenas os dados referentes à 2008.

 

ESTADOS ATUALIZADO DESATUALIZADO INEXISTENTE

ACRE   X

ALAGOAS  X  

AMAZONAS X   

AMAPÁ X   

BAHIA X   

CEARÁ X   

ESPÍRITO SANTO X   

GOIÁS   X

MARANHÃO   X

MINAS GERAIS X   

MATO GROSSO DO SUL   X

MATO GROSSO   X

PARÁ X   

PARAÍBA  X  

PERNAMBUCO X   

PIAUÍ X   

PARANÁ X   

RIO DE JANEIRO X   

RIO GRANDE DO NORTE  X  

RONDÔNIA   X
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RORAIMA   X

RIO GRANDE DO SUL X   

SANTA CATARINA X   

SERGIPE  X  

SÃO PAULO X   

TOCANTINS   X

Quadro 3: Síntese da atualização da prestação de contas públicas

Fonte: Elaboração própria

 

É importante ressaltar que a Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, em seu art. 5º, inciso I, § 1º,
estabelece que a não divulgação dos relatórios, nos prazos e condições estabelecidos em lei, é punida com
multa de trinta por cento dos venci mentos anuais do agente que lhe der causa, sendo o pagamento da multa
de sua responsabilidade pessoal.

Contudo, o que os resultados apresentados mostram  algo bem diferente do esperando, visto que 54%
dos sites oficiais dos governos estaduais encontram-se atualizados enquanto de 15,5% estão desatualizados
e 30,5% inexistem. Destaca-se, negativamente, o estado do Acre desatualizado desde o ano de 2002 e os
estados de Goiás e Tocantins, ambos desatualizados desde de 2006.

2.4 Relação da atualização da prestação de contas e partidos políticos

Por fim, a pesquisa apresenta uma síntese da relação entre os partidos políticos dos governos dos
estados e a atualização da prestação de contas públicas.  Neste quadro será realizada uma análise dos
resultados obtidos na síntese da atualização dos websites através da relação entre a transparência e o partido
político no governo estadual.  Para isso, os partidos políticos foram agrupados em dois blocos
ideológicos,em partidos de Direita, de Centro e de Esquerda, conforme classificação sugerida por
Figueiredo e Limongi (1999) para os partidos políticos brasileiros e características acentuadas por Norberto
Bobbio (2001, p. 189). Assim, tem-se a seguinte conformação: PFL, PTB, PP e PL na direita, PMDB e
PSDB no centro e PT, PSB, PPS e PDT na esquerda.
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ESTADOS SÍNTESE DA ATUALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PÚBLICAS

PARTIDOS POLÍTICOS

ACRE Insuficiente PT

ALAGOAS Desatualizado PSDB

AMAZONAS Atualizado PMDB

AMAPÁ Atualizado PDT

BAHIA Atualizado PT

CEARÁ Atualizado PSB

ESPÍRITO SANTO Atualizado PMDB

GOIÁS Insuficiente PP

MARANHÃO Insuficiente PDT

MINAS GERAIS Atualizado PSDB

MATO GROSSO DO SUL Insuficiente PMDB

MATO GROSSO Insuficiente PR

PARÁ Atualizado PT

PARAÍBA Desatualizado PMDB

PERNAMBUCO Atualizado PSB

PIAUÍ Atualizado PT

PARANÁ Atualizado PMDB

RIO DE JANEIRO Desatualizado PMDB

RIO GRANDE DO NORTE Atualizado PSB

RONDÔNIA Insuficiente PPS

RORAIMA Insuficiente PSDB

RIO GRANDE DO SUL Atualizado PSDB

SANTA CATARINA Atualizado PMDB

SERGIPE Desatualizado PT

SÃO PAULO Atualizado PSDB

TOCANTINS Insuficiente PMDB

Quadro 4: Síntese da atualização da prestação de contas públicas/partidos políticos

Fonte: Elaboração própria

 

Os dados revelam algumas diferenças significativas no nível de transparência entre os estados e o
crivo partidário. Os resultados obtidos dos quadro e gráficos acima, apontam que 57% dos estados, ditos de
Esquerda, encontram-se atualizados e em alto nível de transparência, enquanto 9% dos estados de Esquerda,
encontram desatualizados e em médio e baixo nível de transparência, enquanto 34% dos estados inexistem
algum tipo de prestação de contas dos gastos públicos. Com relação, aos partidos de Centro (PMDB e
PSDB), os dados apontam que 62% dos estados encontram-se atualizados e em alto nível de transparência,
31% encontram desatualizados e em 7% dos estados inexistem qualquer prestação de contas dos gastos
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públicos.

Por fim, apenas um estado encontra com ideologia partidária de Direita: o estado de Goiás. Este com
prestação de contas desatualizadas desde 2006. Encontra-se em 100% de inexistência de prestação, devido o
grande tempo de atraso. Os dados acima revelam que a baixa e inexistente transparência nos estados
brasileiros encontram-se entre os estados de norte e centro-oeste brasileiro. Neste sentido pode-se destacar
os estados do Acre, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Considerações finais

O governo eletrônico tem demonstrado ser uma importante ferramenta para o aprofundamento da
democracia. A flexibilidade, transparência, acessibilidade que as novas tecnologias ensejam são
fundamentais para o fortalecimento da troca de informações, serviços, agendamento das políticas públicas e
principalmente a accountability, ou seja responsabilidade na prestação de contas e transparência da gestão.
Sem essa transparência não é possível ao cidadão e à sociedade civil organizada avaliar as prioridades de
um governo, as políticas desenvolvidas e, sobretudo, avaliar o uso dos recursos públicos. A internet
possibilita diversos recursos, como gráficos, mapas, tabelas, vídeos, fotos, que poderiam ser utilizados para
demonstrar a prestação de contas e a accountability dos governos.

A pesquisa analisou a transparência da administração pública, classificando-a em alta, média e baixa;
a facilidade de acesso; a atualização dos dados. Procurou relacionar os dados com os partidos classificados
em esquerda, centro e direita. Apesar de demonstrado que os estados brasileiros em sua maioria acham-se
em um alto nível de transparência. De  acordo com os dados obtidos  65,3% dos estados encontram-se em
alto nível de transparência, 3,9% em baixo nível de transparência e 30,8% insuficiente. Estes dados refletem
apenas a necessidade de cumprimento da obrigação legal, pois não são acompanhados de instrumentos
passíveis de garantia da transparência e acessibilidade pela facilitação do acesso aos dados. Em apenas nove
dos vinte e seis estados, os relatórios e demonstrativos são facilmente encontrados nas páginas principais
dos sites governamentais, o que equivale a apenas 34, 5% dos portais. Enquanto 65,5% encontram-se em
médio, baixo ou insuficiente graus de facilitação quanto ao acesso das mesmas prestações de contas.

A atualidade dos dados é outro problema que afeta o pleno acompanhamento da sociedade civil no
que se refere aos gastos públicos, pois não há a preocupação em manter as contas atualizadas, nem no
cumprimento da legislação, o que no mínimo demonstra uma ineficiência nos gastos públicos e na gestão de
recursos, bem como reflete a falta de compromisso com a accountability. A análise de dados demonstra que
54% dos sites oficiais dos governos estaduais encontram-se atualizados enquanto de 46% estão
desatualizados ou inexistem.

Finalmente, a relação entre a síntese de transparência  e as ideologias partidárias que revelam que não
há uma diferença significativa no nível de transparência entre os estados e o crivo partidário, se dividido em
esquerda e direita. Os resultados obtidos apontam que 54% dos estados, ditos de esquerda, encontram-se
atualizados e em alto nível de transparência, enquanto 46% dos estados estão desatualizados e em médio,
baixo nível de transparência, ou inexistem. Semelhante resultado, pode se perceber nos estados de ideologia
partidária  de direita. Os dados apontam que 53,3% dos estados encontram-se atualizados e em alto nível de
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transparência, enquanto 46,7% dos estados estão desatualizados e em médio, baixo nível de transparência,
ou inexistem.      
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PODER LOCAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: REFLEXÕES
ACERCA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO DIREITO BRASILEIRO

LOCAL POWER AND POPULAR PARTICIPATION IN PUBLIC ADMINISTRATION: REFLECTIONS
ABOUT THE MUNICIPAL CONCILS IN BRAZILIAN LAW

Bruna schlindwein Zeni
Diego Marques Gonçalves

RESUMO
O presente trabalho tem por finalidade tratar dos conselhos municipais no direito brasileiro, enfatizando as
aberturas possibilitadas por este instrumento. Para tanto, foi realizada uma contextualização, que objetivou
inserir tais espaços de debates dentro da atual conjuntura administrativa de nosso país, destacando a
necessidade das decisões administrativas serem motivadas pela vontade popular. Não bastasse isso, foram
tratados os diversos dispositivos constitucionais que dizem respeito à matéria e que legitimam a adoção
deste instrumento no direito brasileiro, sem esquecer da doutrina que trata da importância do poder local na
atualidade e da necessidade de medidas serem tomadas tendo como base esta esfera de poder. Adiante, foi
realizada a exposição da evolução histórica destes órgãos. Enfim, foram realizados apontamentos que visam
demonstrar a importância destes órgãos na atual organização administrativa brasileira, pois têm o condão de
conciliar as possibilidades da plataforma local de poder e a necessidade de aproximar o povo das decisões
populares. Para a confecção deste artigo, utilizou-se dos métodos bibliográfico e qualitativo de pesquisa.
PALAVRAS-CHAVES: Administração pública. Cidadania participativa. Conselhos municipais.
Democracia. Poder local.

ABSTRACT
This paper aims to study the municipal councils in Brazilian law, emphasizing the opportunities made
possible by this instrument. To accomplish it, a contextualization was made, that had as objective enter
these spaces of debates within the current administrative situation of our country, highlighting the need of
administrative decisions be motivated by the popular will. Even though , were studied several constitutional
instruments concerning the subject that corroborate the adoption of this instrument in the Brazilian law,
remembering the doctrine that addresses the importance of local government today and the need for
measures to be taken based on this sphere of power. Forward, was held the exhibition of the historical
evolution of those ones. Finally, annotations were made that aim to demonstrate the importance of these
organs in the current Brazilian administrative organization, because they have the means to reconcile the
local power platform possibilities and necessity of bringing closer the people to the popular decisions. For
the preparation of this article, were used the methods bibliographical and qualitative research.
KEYWORDS: Public Administration. Participatory citizenship. Municipal councils. Democracy. Local
power.

1 Considerações Iniciais
 

Existem experiências no âmbito das administrações municipais que visam sincronizar o desejo dos
cidadãos com a vontade administrativa de forma a gerar decisões legitimadas na manifestação popular.
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Realmente, buscando subsídios na doutrina pertinente, percebe-se que o tradicional instrumento de
expressão da vontade popular – o voto – não tem conseguido construir a indispensável ligação entre o
desejo do povo e as atitudes públicas.

Em face a este fato, têm surgido esforços e iniciativas que almejam instituir instâncias nas quais a
população possa expressar seus desejos e, naturalmente, ter aceitas suas reivindicações, tornando o processo
decisório menos centrado na figura da burocracia e dos eleitos pelo voto. Neste cenário surgem e ganham
espaço os chamados conselhos municipais, que objetivam preencher a lacuna decorrente do déficit de
legitimidade, por meio do oferecimento de um local próximo dos cidadãos, para o debate e exposição de
idéias.

Assim, tendo em vista a relevância do tema, bem como sua atualidade, o presente trabalho almeja
contextualizar estes órgãos dentro do atual cenário institucional brasileiro, preocupando-se, acima de tudo,
em inserir esses instrumentos dentro de vetores maiores que regem o Estado brasileiro, como o Estado
Democrático de Direito, por exemplo. O que será feito sem esquecer dos precedentes históricos aí
envolvidos, e de temas mais modernos, como, por exemplo, o tratamento dado ao assunto pelo Ministério
das Cidades.
 

2  As possibilidades de integração oferecidas pelo poder local

 
Hodiernamente, o espaço social local vem sendo encarado como a fração do território onde existem

melhores possibilidades do cidadão colocar-se ao mesmo nível que o ente público, dialogando com este e
obtendo o necessário grau de consenso. A localidade, assim como a região, está sendo indicada como a
plataforma territorial a partir da qual devem ser desenvolvidas as atividades públicas, já que é justamente aí
onde o público encontra melhores oportunidades de diálogo, comunicação e organização, de maneira a
expressar-se produtivamente. Daí o porquê de nossa Constituição Federal ter tratado do tema de forma tão
generosa.

Hermany[1] refere que as estratégias do Estado teriam uma efetividade distinta caso tivessem por
base a plataforma local de poder. Diz ele que o Município é o local onde efetivamente desenvolve-se a vida
social, para com o qual há uma identidade, de onde decorrem vínculos mais estreitos e de maior afinidade.
Como fruto desses liames, há uma capacidade maior de expressão, que se torna mais efetiva e substancial,
ao mesmo tempo em que é mais cheia de significado. O espaço local é, de acordo com Almeida[2], o
ambiente ágil por onde as informações melhor se propagam.

A administração local tem sido permeada por instrumentos que aumentam o grau democrático de
suas instituições, aproximando-a da vontade que vem do povo. Portanto, é lícito dizer que a ênfase numa
estratégia local fundamenta-se na maior possibilidade dessa máquina pública buscar legitimação por meio
do contato direto com o cidadão e com suas reivindicações. Assim, os instrumentos democráticos de
participação popular têm sido influenciados pela necessidade do povo participar diretamente sobre os
processos decisórios, que influenciarão diretamente sua vida.

A exaltação aos valores democráticos e aos potenciais oferecidos pela localidade são trabalhados
por Costa[3]. Ela refere que a ênfase no poder Municipal acarreta num desenvolvimento do sentimento de
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solidariedade entre as pessoas. Realmente, um dos temas correntes no que toca ao poder local é a
possibilidade de desenvolvimento de um sentimento de cumplicidade e irmandade entre os cidadãos. As
demais esferas de governo, um tanto quanto distantes da população, não são aptas a gerar vínculos dessa
natureza.

Hermany[4] relaciona o espaço local à democracia, dizendo que é aí onde a participação popular
pode ocorrer com maior produtividade, proporcionando maiores possibilidades de obtenção de consenso.

Com base em tais premissas, o meio acadêmico tem desenvolvido estudos que visam concretizar os
postulados democráticos decorrentes do poder local, esmiuçando e trabalhando as possibilidades concretas
daí decorrentes. É certo que, embora seja unanimidade o fato de que o poder local é adequado para o
desenvolvimento de políticas públicas, ainda há um fosso significativo no que toca à concretização dessa
assertiva.

Um exemplo de busca pela ascensão do espaço local é a denominada proposta Nacional de
Desenvolvimento Local[5], que, por meio de um estudo interdisciplinar, aborda vários aspectos locais –
como a economia, o trabalho, a administração pública, a educação, dentre outros –, buscando uma sintonia
entre as instituições, a iniciativa privada e a população. Essa proposta de desenvolvimento local consiste
num elaborado roteiro que visa quebrar com a predominância das instâncias centrais de poder, às quais as
demais esferas são dependentes. As metas e objetivos aí estipulados não almejam simplesmente traçar
fórmulas paliativas, que alterem superficialmente a questão, mantendo o fundo intacto: o desejo dos
formuladores do plano consiste em incentivar o espírito criativo nos Municípios, tornando-os células
territoriais portadoras de espaços de criação.

O dito plano elenca uma série de fatores que colaboram para que a administração pública brasileira
tenha dificuldades em obter um diálogo satisfatório com a sociedade organizada. O maior deles, de acordo
com a proposta, é o imenso emaranhado de normas e disposições jurídicas que impossibilitam uma atuação
limpa, sem entraves. O seguinte trecho do projeto esclarece que a redução da burocracia pode ocorrer com
base na organização popular em foros e conselhos, permitindo o diálogo direto do público com o privado:

 
É importante salientar que a modernização das instituições públicas locais não se dará sem a
participação ativa dos principais atores sociais interessados. A participação organizada dos possíveis
parceiros, por meio de foros, conselhos ou agências de desenvolvimento, tornou-se hoje vital[6].

 
Impende não olvidar que uma proposta dessa natureza gera repercussões diretas sobre os direitos

fundamentais dos cidadãos, pois a aproximação do Estado às pessoas torna o exercício de sua cidadania
mais simplificada, o que é um grande mérito, na medida em que a modernidade infelizmente tem gerado um
progressivo aumento da complexidade da vida. Num ambiente onde as coisas são cada vez mais
complicadas, a simplificação é um grande resultado a ser obtido.

Realmente, de acordo com Hermany[7], a readequação dos meios de participação popular com base
numa estratégia local busca reverter o quadro de segregação que fazia com que os excluídos tivessem
dificuldades de obter acesso ao ente público. O processo de globalização, bem como todos os produtos dele
decorrentes, gera espaços cada vez mais complexos, que demandam maior capacidade de discernimento,
impossibilitando que pessoas menos familiarizadas com esse contexto possam expressar-se
proveitosamente. Noutras palavras, é lícito dizer que a ênfase no espaço local decorre da necessidade de
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colocar o cidadão, mais uma vez, no centro da discussão e da lógica pública. 
A propósito, cumpre referir que a comunicação decorrente de processos locais faz com que os

cidadãos não sejam reduzidos à qualidade de objetos de políticas públicas – as quais, por vezes, ensinam às
pessoas quais suas necessidades –, mas em potenciais colaboradores das ações estatais.  

Dowbor[8] diz que a ênfase local acarreta num incremento da cidadania, que ganha contornos mais
efetivos e práticos, tendo em vista as possibilidades de que dispõe a população em geral para acompanhar as
medidas tomadas no meio local. Essa aproximação acarreta na simplificação da participação popular no
Estado, na medida em que o distanciamento entre cidadão e poder público produz degraus e níveis
administrativos que geram empecilhos burocráticos que diminuem a fluidez da relação. Nesse sentido,
significativo é o ensinamento de Gómez[9], que afirma ser o espaço local o ideal para a construção de uma
democracia fundamentada de baixo para cima.      

Ademais, percebe-se que o ordenamento jurídico brasileiro é plenamente favorável à existência de
mecanismos que venham a conciliar a expressão da vontade popular nos mais diversos níveis de governo,
seja ele local ou não. Aliás, a Constituição Federal é pródiga ao estabelecer permissões para que o desejo do
povo possa chegar mais perto dos escalões administrativos onde são tomadas as decisões.
 
3 O papel do Poder Público na implementação de mecanismos de deliberações democráticas

 
Compulsando a Constituição Federal/88, percebe-se que os dispositivos que explicitamente

permitem a existência de órgãos deliberativos são inúmeros, sem esquecer, também, dos valores supra legais
que possibilitam tais medidas. Quando a Constituição Federal/88, por exemplo, afirma que o Estado
Brasileiro constitui-se em Estado Democrático de Direito, todos os valores referentes à igualdade, liberdade
e dignidade inerentes à esta concepção estatal passam a vigorar no ordenamento pátrio. O princípio
democrático passa a ser referencial de observância obrigatória, legitimando a aproximação popular à
administração pública.

O artigo 1º da Constituição Federal/88, ao instituir o Estado Democrático de Direito em nosso país,
possibilita uma maior participação da sociedade na política, implicando, necessariamente, na existência de
uma Sociedade Democrática de Direito.[10] Essa Sociedade Democrática de Direito “se assenta na
soberania popular (poder emanado do povo) e na participação popular, tanto na sua forma direta como
indireta”[11] e o Estado, “enquanto espaço legítimo de debate público igualitário sobre o que se quer da e na
sociedade”[12], é responsável pela implementação de mecanismos necessários para que essa participação
aconteça. 

O conteúdo do Estado Democrático de Direito “ultrapassa o aspecto material de concretização de
uma vida digna ao homem e, passa a agir simbolicamente como fomentador da participação pública [...].”
[13] Dessa forma, é dever do Estado a criação de “fórmulas e práticas de sensibilização e mobilização dos
indivíduos e das corporações à participação, através de rotinas e procedimentos didáticos que levem em
conta as diferenças e especificidades de cada qual.” [14] Além de tais criações, o Estado precisa, ainda,
garantir à sociedade padrões mínimos de inclusão que tornem possível “criar, monitorar, acompanhar e
avaliar o desempenho dos projetos de governo e proteção da comunidade”[15], padrões indispensáveis para
transformar o Estado em um campo de deliberação democrática. Pois afinal, “buscar o equilíbrio entre as

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7287



partes, integrando-as no processo decisório, é atribuição do Poder Público.” [16]

Isto porque uma das condições básicas para tornar viável a ampla participação social no
planejamento administrativo é que a Administração Pública saiba fazer coexistir a diversidade de interesses
e opiniões, reconhecendo a existência de conflitos entre grupos e entre os indivíduos que os compõem. Ao
tomar tais providências, o Estado torna-se detentor do monopólio da metagovernação, ou seja, do
monopólio da articulação, com fundamento nos direitos e garantias fundamentais.[17]

Na Constituição Federal/88, podem-se destacar algumas previsões normativas que abordam a
participação e o controle social da Administração Pública, quais sejam: publicidade dos atos administrativos
(art. 37, caput, da CF/88[18]); o dever da administração pública em prestar informações ao cidadão de
acordo com seu interesse particular, ou de acordo com o interesse coletivo geral, prestadas no prazo da lei,
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e
do Estado (art. 5º, XXXIII, da CF/88[19]); o direito do cidadão em obter certidões do Poder Público que
tragam informações oficiais sobre interesses pessoais e determinados; o direito de petição aos três poderes,
independente do requerente ser cidadão ou não, para defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de
poder (art. 5º, XXXIV, “a”, “b” [20]).

Além desses preceitos constitucionais, contamos com o plebiscito, o referendo e a iniciativa
popular como instrumentos de caráter político-legislativos.[21] O plebiscito, previsto na Lei Federal n.º
9.709/98[22], nos artigos 14, I[23]; 18, §§ 3º e 4º[24] e 49, XV[25] da Constituição Federal/88, “consiste en
una consulta a la ciudadanía acerca de una medida particular, tal como puede ser la aprobacíon de un tratado
internacional o la perdida de la soberania sobre un determinado territorio.”[26] Ressalta-se que os artigos
14, I e 49, XV, da Constituição Federal/88, deixam em aberto a definição de novos casos de consulta através
do plebiscito, atribuindo ao Congresso Nacional competência exclusiva para legislar acerca da matéria.

Previsto nos artigos 14, II[27] e 49, XV, da Constituição Federal/88, e regulamentado pela Lei
Federal n.º 9.709/98, o referendo caracteriza-se por buscar “el apoyo o el rechazo de la población a una ley
propuesta o existente o a una reforma constitucional.”[28]

A iniciativa popular, por sua vez, “atribui aos cidadãos ou pessoas jurídicas representativas de
categorias de interesses, em quorum especialmente definido, competência para propor medidas legislativas
ou decisões administrativas.”[29] É o “modo por el cual los ciudadanos, que logrem superar una cierta
cantidad mínima, solicitan que se considere una medida legislativa”.[30] São os artigos 27, § 4º[31]; 29,
XIII[32]; 61 caput e § 2º[33] que prevêem o instituto. 

De regra, a experiência brasileira envolvendo tais institutos é inexitosa. Pode-se atribuir seu
insucesso a cultura centralizadora das administrações públicas nacionais como em razão da passividade
cívica da maioria dos cidadãos, que geram meras expectativas de governo e gestão compartilhadas.[34]

Contudo,
 

consolidou-se na sociedade brasileira a percepção de que os conselhos municipais constituem
instrumentos de democratização da gestão pública local e de aumento da eficiência e da efetividade das
políticas sociais setoriais, e, por essa razão, assistimos à sua disseminação no território nacional.[35]

 
Nesse sentido, se faz necessário refletir sobre os fatores que levaram/levam a tal disseminação.

Antes, porém, faremos uma breve abordagem histórica sobre as experiências ocorridas em nosso país nas
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décadas de 1970 e 1980, que originaram os conselhos municipais. Na sequência, elencaremos as premissas
constitucionais relativas a participação social no controle de políticas públicas, que retratam a emergência
de políticas descentralizadoras, responsáveis por atribuir condições para o envolvimento dos conselhos
municipais nas decisões acerca das políticas públicas.

 
4 Apontes histórico-legais aos conselhos municipais no Brasil

 
A idéia de conselhos na gestão pública municipal não é nova. No início do século passado, as

Câmaras de Vereadores eram denominadas de Conselhos Municipais e os vereadores eram os Conselheiros
Municipais.[36]

Em vários municípios gaúchos, desde a década de 1970 existem Conselhos Municipais de
Educação constituídos que na década seguinte passaram a exercer atribuições normativas e fiscalizadoras na
organização de sistemas municipais de ensino, mediante a delegação de poderes por parte do Conselho
Estadual de Educação, gestor do Sistema de Ensino Estadual.[37]Ainda nos anos de 1970, municípios de
médio porte iniciaram a constituir Conselhos Municipais de Desenvolvimento, não raras vezes vinculados a
gestão de Planos Diretores elaborados naquela época.[38]

Os conselhos em nosso país também encontram suas raízes nas experiências de caráter informal,
sustentadas por movimentos sociais. Essas experiências,

 
imprimiram à participação um sentido político estratégico de construção de um poder popular, a partir
de espaços públicos autônomos. Esses movimentos se originaram, em sua maioria, dos moradores
pobres dos grandes centros urbanos e também dos trabalhadores. Os movimentos populares se
organizavam na luta por direitos sociais, moradia, saúde, educação, transporte.[39] 

 
Nas décadas de 1970 e 1980, os trabalhadores das grandes cidades, São Paulo/SP em espacial,

passaram a se organizar na forma de comissões de fábrica ou de conselho popular, opostos a inércia e ao
comprometimento dos sindicatos oficiais, almejando a criação de espaços onde a liberdade podia se efetivar
mediante a participação direta dos cidadãos nos assuntos públicos.[40]

As experiências dos conselhos foram absorvidas pelo Constituinte, que incorporou na Constituição
Federal o princípio da participação comunitária, princípio que gerou inúmeras leis que institucionalizaram
os Conselhos de Políticas Públicas.[41]  

A Constituição Federal/88 prevê uma série de disposições quanto à participação social na gestão e
no controle de políticas públicas, tanto nos níveis Federais, Estaduais e Municipais. O artigo 198, inciso
III[42], disciplina a “participação da comunidade” nas ações e serviços públicos de saúde; já em seu artigo
204, inciso II[43], diz que “a participação da população, por meio de organizações representativas, na
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis” constitui uma das diretrizes das ações
governamentais na área da assistência social e, no artigo 206, inciso VI[44], a “gestão democrática do
ensino público” vem elencada como princípio norteador do ensino.

Tais disposições constitucionais retratam a emergência de políticas descentralizadoras, cuja
característica é o condicionamento de repasse de recursos federais a existência de conselhos administrativos
em níveis federais, estaduais e municipais. Diante disso, “o município tem participado crescentemente de
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decisões sobre políticas públicas, [...] criam-se condições para que os conselhos municipais, vinculados a
gestão, passem a se envolver nesse processo decisório.” [45] “Instituídos em âmbito federal, os conselhos
passam a ser obrigatórios em todos os níveis de governo, vinculados ao repasse de recursos do governo
federal para os governos estaduais e municipais.”[46] Tratam-se de “órgãos públicos de natureza sui
generis: são criados por lei, regidos por um regulamento que é aprovado por seu plenário mas referendado
pelo Executivo, tem caráter obrigatório para todo o país, como condição de repasse de recursos.”[47]

Assim, para que o município se habilite a receber recursos financeiros da esfera federal, é exigida a
criação de conselhos organizados de acordo com determinações legais federais, estaduais e municipais e
regulamentações administrativas. Dessa forma, dirigentes municipais tornam-se gestores e provedores de
bens e serviços públicos. Ou, pelo menos, participam no financiamento e na regulação da oferta de
benefícios, bens e serviços financiados com recursos públicos em seus territórios. Foi a partir das Leis
Orgânicas dos Municípios de 1990, que os conselhos transformam-se no formato institucional que
materializa os artigos constitucionais relativos a participação social na Administração Pública. O município
passou então a exercer papel fundamental na tomada de decisões sobre políticas públicas.

Com base na Resolução n.º 13, de 16 de junho de 2004[48], na Resolução n.º 25, de 18 de março
de 2005[49], do Conselho Nacional das Cidades (ConCidades) e nas deliberações da 2ª Conferência
Nacional das Cidades, o Ministério das Cidades elaborou uma série de recomendações para a constituição
dos conselhos municipais. Das recomendações, destacam-se os objetivos que os conselhos devem buscar,
quais sejam:

 
Integrar e articular as políticas específicas e setoriais na área do desenvolvimento urbano, como
planejamento e gestão do uso do solo, habitação, saneamento ambiental, transporte e mobilidade
urbana;
Mediar os interesses existentes em cada local, constituindo-se em um espaço permanente de discussão,
negociação e pactuação, visando garantir a gestão pública participativa em cidades que decidem
melhorar a qualidade de vida;
Fortalecer os atores/sujeitos sociopolíticos autônomos;
Consolidar a gestão democrática, como garantia da implementação das políticas públicas constituídas
coletivamente nos canais de participação;
Compartilhar as informações e as decisões, pertinentes à política de desenvolvimento urbano, com a
população.

 
Nesse mesmo documento, foram estabelecidas as principais atribuições de um conselho municipal:

 
Debater, avaliar, propor, definir e fiscalizar programas, projetos, a política de desenvolvimento urbano e
as políticas de gestão do solo, habitação, saneamento ambiental, transporte e mobilidade em conjunto –
governo e sociedade civil – em cada esfera da Federação;
Coordenar a organização das conferências das cidades, nas respectivas esferas em que se encontram,
possibilitando a participação de todos os segmentos da sociedade;
Promover a articulação entre os programas e os recursos que tenham impacto sobre o desenvolvimento
urbano;
Coordenar o processo participativo de elaboração e execução do Plano Diretor;
Debater a elaboração e execução do orçamento público, plano plurianual, leis de diretrizes
orçamentárias e planejamento participativo de forma integrada;
Divulgação ampla de seus trabalhos e ações realizadas;
Promover a realização de estudos, debates, pesquisas e ações que propiciem a utilização de
conhecimentos científicos e tecnológicos, para as populações urbanas, na área de desenvolvimento
urbano;
Realização de cursos, oficinas, debates, simpósios, seminários com os diversos segmentos da
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sociedade, buscando a disseminação de informação e a formação continuada;
Elaborar e aprovar o Regimento Interno e deliberar sobre as alterações propostas por seus membros.

 
Com as recomendações e atribuições colacionadas acima, encerra-se a abordagem histórico-legal

dos conselhos. Passaremos a discorrer sobre os conselhos municipais como importantes espaços de gestão
pública compartida local.

 
5 Conselhos municipais e gestão compartida municipal

 
A prática dos conselhos municipais se sobressai das demais práticas participativas já estampadas no

texto, pela sua composição que, embora definida em lei, constitui-se em conferência ou fórum em que estão
representados a sociedade civil e o governo, bem como pelo sentimento de solidariedade e de pertença por
parte da sociedade, pois 

 
é no município que o homem nasce, vive e morre. Recebe os primeiros serviços da saúde, da educação.
É no município que somos cidadãos, expressamos nossa cidadania, exercemos nossos direitos mais
elementares e cumprimos nossos deveres mais essenciais. Chegou a hora, portanto, de mudar,
começando a definir um novo Brasil a partir da célula básica, que é o município. Com mais recursos,
com independência administrativa, alcançar-se-á uma democracia mais participativa, soluções mais
rápidas e mais adequadas aos interesses dos cidadãos, e por certo haverá menos burocracia e mais
controle direto sobre as ações administrativas do Poder Executivo e maior participação no Poder
Legislativo. [50]

               

Ademais, os conselhos municipais são espaços autônomos que, dotados de flexibilidade, com
possibilidade de articulação no plano territorial e funcional e por estarem próximos a sociedade, captam os
problemas sociais nas esferas privadas, os condensam e transmitem para o cenário público.[51]

O cenário público ou esfera pública pode ser descrito “como uma rede adequada para a
comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos comunicacionais são filtrados e
sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas [...].”[52] Enquanto que esfera privada ou
sociedade civil tem seu núcleo institucional “formado por associações e organizações livres, não estatais e
não econômicas, as quais ancoram as estruturas de comunicação da esfera pública nos componentes sociais
do mundo da vida.”[53] Desses conceitos habermasianos, nota-se que a esfera pública tem posição central
na formação da vontade coletiva, pois é o espaço do debate público, do embate dos diversos atores da
sociedade civil.

 
O espaço público [...] permite a institucionalização das pluralidades nas sociedades civis modernas e a
possibilidade de consenso mediante procedimentos comunicativos exercidos na esfera pública,
fornecendo os critérios éticos de regulação dos discursos práticos. A esfera pública, enfim, é a instância
geradora de decisões coletivas e legitimadora da democracia.[54]

 
Nesse sentido, compreendemos que o governo local é a unidade política administrativa que oferece

melhores condições para a prática da participação popular na gestão da vida pública, pois “as cidades estão
na linha de frente dos problemas, mas no último escalão das decisões administrativas.”[55] Sendo os
conselhos municipais um importante instrumento para a captação e solução desses problemas na medida em
que influenciam a tomada de políticas públicas.   
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É no município que podemos vislumbrar uma melhor interação entre sociedade e Administração
Pública, pois o município representa a ligação dialógica entre governo e sociedade. Dizendo de outro modo,
o município é o responsável pela execução de políticas públicas adequadas para o fortalecimento da
qualidade de vida de seus cidadãos. A consolidação dos conselhos municipais como nova arena político-
administrativa certamente irá alterar os procedimentos decisórios das prefeituras, fortalecerá a capacidade da
sociedade em controlar os mecanismos e critérios do uso dos recursos públicos e, consequentemente, as
decisões de bem estar social realizadas pelas políticas públicas serão mais democráticas.[56]

Acredita-se que as novas formas de interação entre e governo e sociedade materializadas nos
conselhos municiais estejam fazendo emergir novos padrões de governo baseados na gestão democrática.
Gestão centrada no aumento da responsabilidade dos governos municipais para com as políticas públicas e
as necessidades dos cidadãos, como o reconhecimento de direitos sociais e a abertura de canais para a
participação cívica da sociedade.[57]

São as experiências de administração pública compartida no âmbito dos Municípios que vão
impulsionando as práticas participativas em todos os seus níveis. “Se as pessoas sabem que existem
oportunidades para a participação efetiva no processo de tomada de decisões, elas, provavelmente,
acreditarão que a participação vale a pena”[58], o que resultará na transformação na sociedade que, de mera
detentora de uma passividade cívica, passará a ser uma Sociedade Democrática de Direito e efetivar-se-á o
Estado Democrático de Direito proclamado pela nossa Constituição.  
 
6 Considerações Finais

 
Conclui-se que a doutrina especializada acerta quando aponta o espaço local como ideal para o

desenvolvimento de iniciativas que tenham por escopo a criação de laços maiores de comprometimento
social. Dessa forma, é para com a localidade que os cidadãos mantêm um vínculo maior e mais apertado de
afinidade. É aí onde eles vivem, convivem e relacionam-se. Como resultado dessa proximidade, percebe-se
que as ações que tenham como referencial primeiro o poder local obtêm maiores possibilidades de êxito,
desde que respeitem as peculiaridades e nuances locais.  

Dentro desse contexto, existem medidas que conseguem maior êxito ainda, já que congregam a
vontade popular, por meio de fóruns de debate. No caso dos conselhos municipais, vê-se que grande é o
êxito encontrado, porque é um meio simples de organização social. Trata-se de uma prática de gestão
pública compartida que se prolifera pelo país, sendo tal proliferação resultado de uma mudança ainda
tímida, tanto no perfil da administração pública como da sociedade, que vem deixando de lado sua postura
de mera espectadora das decisões administrativas, tornando-se detentora de uma cidadania ativa,
participativa.

Assim, assistimos a uma crescente participação social nos espaços dos conselhos municipais, que
se dá, como dito, pelo sentimento de pertença dos cidadãos para com o município, bem como pela
verificação, pelos cidadãos, do aumento da eficiência e efetividade das políticas sociais setoriais, pois, por
estarem próximos da sociedade, os conselhos municipais captam mais facilmente os problemas sociais nas
esferas privadas e os transmitem para a cena pública.

Espera-se que as experiências dos conselhos municipais sejam o ponto de partida para a
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proliferação de práxis de gestão pública compartida em todos os níveis, para que, finalmente, se efetive o
Estado Democrático de Direito proclamado pela nossa Constituição Federal.
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OS PARTIDOS POLÍTICOS COMO FORMA DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NO ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO

THE POLITICAL PARTIES AS PARTICIPATION FORM POLITICS IN THE DEMOCRATIC STATE
OF RIGHT

Mariana Mutiz de Sá

RESUMO
O presente estudo objetiva fazer uma análise reflexiva a respeito da função dos partidos políticos dentro de
um Estado democrático. Esclarecemos que o trabalho ora apresentado parte de uma breve explanação sobre
democracia para depois abordarmos a função e a organização dos partidos políticos, as dificuldades de uma
democracia partidária e a cultura política que temos hoje no Brasil. Trata-se de uma abordagem de cunho
metadogmático, com objetivo central de demonstrar que os partidos políticos são instituições fundamentais
para o processo democrático. No entanto, os cidadãos não perceberam ainda a real importância dos partidos,
que sem estes é impossível haver uma democracia onde todos possam manifestar suas ideias a fim de
influenciar as decisões governamentais.
PALAVRAS-CHAVES: Democracia – Partidos políticos – Cultura partidária.

ABSTRACT
The present objective study to inside make a reflexive analysis regarding the function of the political parties
of a democratic State. We clarify that the work however presented part of one soon communication on
democracy stops later approaching the function and the organization of the political parties, the difficulties
of a partisan democracy and the culture politics that we have today in Brazil. The article has as objective
central office to demonstrate that the political parties are basic institutions for the democratic process.
However, the citizens had still not perceived the real importance of the parties, that without these is
impossible to have a democracy where all can reveal its ideas in order to influence the governmental
decisions.
KEYWORDS: Democracy – Political parties – Political culture.

INTRODUÇÃO

 

A democracia possui duas bases principais que a sustentam: a soberania popular onde todo poder emana do
povo e a participação destes cidadãos no poder para que sempre prevaleça a vontade de todos. Atualmente a
democracia brasileira passa por um momento de crise, principalmente no que se refere à legitimidade do
exercício do poder político.

 

Com isso, frequentemente o tema sobre reforma política surge nos veículos de comunicação do país como a
salvadora da pátria. Não que um reforma política não seja necessária, mas também não é - como
normalmente é colocada - a solução de todos os problemas da vida política do país.
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O fortalecimento da pessoa do parlamentar em detrimento dos partidos políticos, a visão hoje da associação
aos partidos para somente cumprir com o requisito de elegibilidade, a corrupção, entre outros pontos
relevantes sobre a temática, nos convida a refletir novamente, qual o papel das instituições partidárias num
país que adota o regime representativo.  Diante de tal quadro nos perguntamos: qual a função dos partidos
políticos num Estado democrático e pluralista?

 

Iniciamos o trabalho com uma breve explanação sobre democracia, após faremos um levantamento histórico
dos partidos políticos para em seguida abordar as características, função e organização dos partidos e por
fim as dificuldades, problemas e obstáculos postos as instituições partidárias no Brasil. 

 

Cada vez mais percebemos que a sociedade é literalmente composta por indivíduos, somos apenas
elementos que compõe algo a partir de projetos de vida individuais. Os cidadãos ainda não descobriram que
os partidos políticos são uma grande arma para este processo de mudança, para que os cidadãos possam
influir nas decisões política do país, participando de perto do governo. Contudo, infelizmente, ainda nos
esbarramos em alguns obstáculos referentes aos partidos, que devem ser superados.

 

A abordagem teórica da pesquisa contempla elementos sociológicos, históricos e de direito. A relevância da
discussão reside na contemporaneidade de diálogos entre várias disciplinas para compreensão da temática e
ainda pelo crescente descontentamento por parte dos cidadãos em assuntos políticos.

 

Frise-se que o presente artigo não tem a pretensão de trazer soluções para as questões políticas do país.
Trata-se apenas de uma reflexão a respeito do tema, com o intuito principal de fomentar uma maior
conscientização e trazer elementos para o debate.

 

Isto porque, em matéria "[...] de política eleitoral, a auto-imagem tradicional dos brasileiros costuma ser o
oposto da que o belo Narciso via em seu espelho. Espera-se sempre ver a cara mais feia deste mundo
quando se olha nas urnas o retrato dos eleitores".[1]

 

 

1 A RESPEITO DA DEMOCRACIA

 

Inicialmente para que possamos explorar a temática sobre os partidos políticos, é necessário determinar o
que se entende por democracia. A análise desta é imprescindível para adentramos no tema principal do
trabalho. Não pretendemos explorar o assunto de forma ampla, mas pelos menos trazer os pontos principais
do que vem a ser democracia, principalmente nos moldes moderno.
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Em pleno século XXI continuamos nos questionado a todo momento qual tipo de democracia é a melhor,
quais característica são determinantes para configurar que um determinado Estado possa ser intitulado como
não-democrático. A resposta e os pontos de vista são inúmeros, isto porque cada governo de um país se auto
intitula democrático, porém, muitos destes governos quando submetidos a uma análise crítica, observa-se
que de democrático aquele Estado não tem nada.

 

Há também aqueles países que são democráticos, mas quando comparados com outros, percebemos que
suas democracias são bem diferentes, isto porque, prima face, não existe apenas uma democracia correta e
cada país pode encontrar-se num grau de democracia distinto do outro.

 

Afinal, qualquer Estado pode denominar-se como democrático, mas o importante é analisarmos se
realmente em sua substância, se em seu conteúdo há, pelo menos, os requisitos básicos de uma democracia.
Não importa qual terminologia é utilizada, mas sim, se na prática o seu conteúdo é democrático.

 

Robert Dahl explica que no final do século XX [ainda hoje no século XXI], depois de tantas experiências já
vividas por vários Estados como o caso do nazismo, o comunismo e as ditaduras na América latina, há
aqueles que ainda preferem adotar sistemas não-democráticos - apesar de se intitularem democráticos - por
entenderem que é muito melhor para a sociedade, já que esta encontra-se composta em grande parte por
indivíduos que não possuem competência para governar. Assim, é melhor deixar o governo nas mãos dos
mais sábios, que podem ser um grupo de indivíduos, algumas poucas pessoas ou até mesmo apenas um
único indivíduo.[2] Continua o autor dizendo que "de uma forma ou de outra, a discussão sobre o governo
'de um, de poucos ou de muitos' ainda existe entre nós".[3]

 

Mas então, o que é democracia? Ao estudar a temática logo percebemos que são inúmeros os conceitos a
respeito de democracia e mesmo já a tantos anos sendo discutida, reavaliada e deixada de lado em alguns
momentos na história, continua sendo um tema com diversas questões em aberto. Tudo também dependerá
da época em que foi estudada ou será estudada, que povo a estuda e em que momento da história se
encontra.

 

A primeira afirmativa que nos vem a cabeça para conceituar democracia é que esta seja um governo do
povo, para o povo e realizado por ele, mas ao mesmo tempo nos vem um outro lado sombrio desta reflexão,
é que esta democracia se resume para muitos no direito ao voto em épocas de eleição.

 

Apesar da assertiva acima uma coisa é certa, um Estado somente pode ser considerado democrático quando
o povo é o titular do poder, em outras palavras, quando este se encontra no governo de alguma forma.

 

Foi na Grécia Antiga que a expressão democracia foi aplicada pela primeira vez, onde demos significa povo
e Kratein igual a governo.[4] É claro que a democracia grega aplicada naquela época é bem diferente do que
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entendemos por democracia atualmente. Mas a essência é a mesma, democracia nada mais é a participação
do governados no governo.

 

Desde a Grécia Antiga até hoje, a definição de democracia sofreu diversas complementações de acordo com
as transformações no cenário político. Democracia nos dizeres de Franco: "[...] é palavra antiga, porém o
juízo que hoje dela fazemos, bem como as formas por que a praticamos são aquisições recentes da
experiência histórica".[5]

 

Em consonância com o mestre estadunidense Robert Dahl, adotamos o seu conceito de poliarquia para nos
referir a uma democracia representativa moderna. Para tanto, há pelos menos cinco critérios que devemos
conseguir enxergar num Estado para que este seja democrático, são eles, a participação efetiva, igualdade de
voto, entendimento esclarecido, controle de programa e planejamento e inclusão dos adultos.

 

Com relação a participação efetiva explica o autor que todos devem participar dos debates políticos,
devendo ser ouvido o que cada um tem a dizer; sobre a igualdade de voto Dahl explica que as decisões
política devem ser tomadas por todos por meio da votação e o voto de cada um deve ter o mesmo peso e a
mesma medida; o entendimento esclarecido significa dizer que todos, dentro de um tempo razoável devem
ter a oportunidade de aprender sobre políticas alternativas e suas consequências; já o controle do programa e
planejamento é o momento que todos tem para definir quais as questões que devem ser colocadas na pauta
para discussão naquele momento; e por fim a inclusão dos adultos que nada mais é o direito que todos os
cidadãos, com residência permanente, tem de participar das decisões políticas.[6]

 

O ilustre autor continua esclarecendo que para satisfazer os critérios acima é imprescindível que haja
funcionários eleitos; eleições livres, justas e freqüentes; liberdade de expressão; fontes de informação
diversificadas; autonomia para as associações e cidadania inclusiva.[7]

1.2 Sistema representativo

 

Como mencionamos anteriormente, quando falamos de democracia a primeira coisa que devemos ter em
mente é que de forma simplificada democracia significa um governo do povo em razão deste. No entanto,
sabemos que hoje, os países possuem territórios extremamente extensos e milhões de indivíduos compondo
este território, o que torna muito difícil de imaginar que um número muito grande de cidadãos consiga
governar diretamente o país a qual pertençam.

 

É ilusão acreditarmos que num Estado com uma sociedade multifacetada, pluralista e com tantas
desigualdades socioeconômicas, como o Brasil, que o povo consiga governar de forma imediata e direta o
país. Desta forma, prevalece atualmente a democracia representativa, onde os cidadãos elegem outros
cidadãos por via da eleição para representá-los no poder político.
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No entanto, a democracia representativa, desde o século XX, encontra-se passando por uma crise. São
inúmeras as críticas tecidas ao sistema representativo, mas até hoje, nenhuma outra sugestão foi apresentada
- pelo menos que fosse eficiente para substituir o atual sistema.

 

Michels em sua obra traz uma crítica de Victor Consideránt onde este critica a democracia representativa
pelo fato desta não garantir de forma alguma a teoria da soberania popular. Para ele, na prática, o
parlamentarismo não passa de uma fraude exercida pelos homens que se encontram no poder de forma
contínua, isto porque ele não representa realmente o governo das massas. De acordo com a opinião de
Consideránt, há uma diferença ínfima entre a democracia monárquica e a democracia representativa, é que
de vez de haver um só rei, "o povo se outorgaria uma série de reizetes".[8]

 

A cada dia cresce mais as críticas por parte dos especialistas no assunto, como também, um certo desprezo
por parte dos cidadãos. Não é muito difícil de explicar o porquê disto. Todos os dias presenciamos nos
jornais notícias e mais notícias a respeito de corrupção no país, os escândalos são inúmeros.

 

Mas este não é o único problema, lidamos também com a falta de interesse dos cidadãos pela política, com a
apatia e a passividade do eleitorado brasileiro. Todos esses fatores contribuem para o freqüente
enfraquecimento da democracia representativa. 

  

Apesar de haver muitas críticas acerca do sistema representativo, este é ainda a melhor opção que temos
hoje. Isto porque, a democracia direta será de difícil aplicação no país, como também em qualquer outro
Estado que tenha as mesmas características do Brasil. Não há condições que esta seja implementada por um
simples motivo, é extremamente inviável nas democracias modernas.

 

Em seus estudos Michels confirma que "uma grande multidão reunida num pequeno espaço é
incontestavelmente mais acessível ao pânico cego ou ao entusiasmo irrefletido que um pequeno grupo, no
qual os membros podem discutir tranquilamente entre si".[9]

 

No presente, a democracia direta fica impossibilitada de ser exercida por falta de condições, inclusive
prévias, como o consenso de todos os cidadãos sobre quais os assuntos serão colocados na pauta do dia para
serem discutidos por eles. Um grupo pode entender que um assunto sobre economia é mais importante
naquele momento para ser debatido do que sobre a educação do país e no fim nada ficar resolvido.

 

Todos os cidadãos governarem ao mesmo tempo, reunirem-se, discutirem, deliberarem sobre os assuntos e
ao final do dia tomarem uma decisão que represente a vontade de milhões de indivíduos ali presente num
espaço limitado e curto de tempo é extremamente complicado e muito difícil de ser realizado. O motivo é
óbvio, a sociedade não pensa e nem age de maneira homogênea, interesses contrários existem e não são
fáceis de serem solucionados com pequenas e variadas opiniões juntas ao mesmo tempo.
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Fica inviável também, frente ao cenário político atual, estabelecer apenas a democracia participativa como
solução para a crise a qual o sistema representativo vem enfrentando. Assim, a representação acaba por ser -
em relação a democracia direta e participativa - a mais razoável, pois, consegue estabelecer um liame entre o
poder político e o povo, que é titular legítimo deste poder.

É oportuno neste momento esclarecer que compartilhamos da ideia que hoje vivemos numa democracia
constitucional e quando nos utilizamos da expressão democracia representativa é simplesmente para nos
expressar que o sistema eleitoral a qual adotamos é o representativo por via da eleição, o qual fica inviável
sem a presença dos partidos políticos.

 

Devemos buscar uma democracia cidadã, desta forma, a representação deve ser complementada com o
mecanismo da democracia participativa - como o referendo e o plebiscito - e deve ser vista como uma única
democracia composta e idealizada pelo ordenamento vigente para que possamos alcançar da forma mais
abrangente possível a participação de todos no governo.

 

Enfim, maioria dos autores conclui que ao mesmo tempo em que a democracia representativa foi se
firmando no cenário político de cada país, juntamente com ela desenvolveram-se os partidos políticos, o que
nos leva adiante a estudar as organizações partidárias como forma de expressão da democracia.

 

 

2  OS PARTIDOS POLÍTICOS

 

Atualmente há um grande descrédito em face dos partidos políticos. A popularidade deste a um bom tempo
vem em constante declínio. Já há algum tempo vem se buscando uma fórmula, uma receita adequada para
que haja uma interação, para que se construa um liame entre os indivíduos e as instituições de representação
política.

 

Dentro de uma democracia os cidadãos devem exercer suas ideias, opiniões diretamente sobre o governo,
sendo que este exercício pode ser feito de diversas maneiras. Porém, não podemos mencionar, conceber ou
visualizar a moderna democracia representativa sem os partidos políticos. De acordo com o mestre Maurice
Duverger, "em seu conjunto, o desenvolvimento dos partidos parece associado ao da democracia, isto é, a
extensão do sufrágio popular e das prerrogativas parlamentares".[10]

 

Isto porque, um único cidadão não consegue expressar as suas ideias e suas opiniões de forma que venha a
influenciar as decisões políticas. Mas, quando vários cidadãos se unem por intermédio de opiniões,
ideologias semelhantes, formando grupos organizados podem, desta forma, fazer com que suas ideias
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cheguem muito mais longe, influenciando as decisões governamentais.

 

Todo este processo democrático se concretiza principalmente por intermédio dos partidos políticos
presentes no cenário político. Além dos partidos há outros tipos de organizações que podem influenciar as
políticas governamentais, como é o caso dos sindicatos e das associações civis, entre outros. 

 

É por meio desta reunião de pessoas com as mesmas finalidades em torno de ideias, opiniões semelhantes e
que almejam cargos políticos dentro do governo para influenciar nas decisões políticas do país, por via de
um sistema eleitoral posto pela Constituição vigente naquele momento, que torna os partidos políticos
imprescindíveis para o funcionamento da democracia.  

 

Em seu clássico livro "Os partidos políticos", Duverger não conceitua de forma direta os partidos, mas nos
trás alguns indicadores do que vem a ser essas instituições. Diz ele, "um partido não é uma comunidade mas
um conjunto de comunidades, uma reunião de pequenos grupos disseminados através do país (seções,
comitês, associações locais, etc), ligados por instituições coordenadoras".[11]

 

As instituições partidárias organizam e exteriorizam a vontade popular de forma organizada, devendo assim,
ser utilizados pelos cidadãos como instrumentos para alcançar o poder político dentro do Estado, uma vez
que nosso ordenamento elegeu o sistema representativo.

 

 

2.1 Origem dos partidos políticos no Brasil

 

A fase embrionária dos partidos políticos no Brasil começou pouco antes da independência política deste
país. No entanto, apesar das instituições partidárias encontrarem-se presente a muito tempo, a origem dos
partidos político se concretizou com muito atraso em relação aos demais Estados como a Inglaterra, Estado
Unidos e França, uma vez que o Brasil era um país escravocrata, latifundiário, agrícola e com ideias
atrasadas[12] em relação aos estados acima citados.

 

Encontramos a atuação dos partidos desde a primeira Constituição brasileira, pois, somente podemos falar
de partidos organizados quando há no Estado uma Constituição, como também um regime representativo,
antes disto, podemos dizer que havia grupos socialmente organizados ou facções que não podiam ser
consideradas como partidos por faltarem nelas ideologias, algumas tendências partidárias de forma a
organizar estes grupos e exprimir essas variadas posições políticas.[13]

 

Mezzaroba nos explica que a evolução jurídica-política dos partidos no Brasil não se deu de forma linear e
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estes não possuíam a estrutura e a força que atualmente tem. De acordo com o autor, num primeiro
momento o Estado combateu os partidos por entender que estes ameaçavam a soberania do Estado; em um
momento posterior os partidos foram abolidos do país, com a justificativa que eles não tinham função
alguma, não exerciam importância para a sociedade; em seguida, volta-se ter uma cultura partidária no país,
mas reconhecendo-os como meras organizações políticas de curto prazo, voltadas para movimentos sociais.
No quarto momento as instituições partidárias são reconhecidas pelo ordenamento jurídico
infraconstitucional, legalizando a sua existência e sua estrutura. São considerados instituições jurídicas
devendo observar os princípios e valores que regem o ordenamento jurídico. Por fim, em sua última etapa os
partidos são integrados na Constituição, se tornando organizações indispensáveis para a manutenção da
democracia no país, sendo submetidas ao controle do Estado.[14] 

 

 

 

 

 

2.2 Função e organização dos partidos

 

Em primeiro lugar é importante frisar que não é o Estado que deve ser democrático, mas sim a sociedade,
aliás, a democracia deve partir dos indivíduos enquanto coletividade. A democratização parte da sociedade
na medida em que esta se organize e se utilize do Estado como ponte para alcançar seus objetivos e suas
finalidades de acordo com os valores já postos na Constituição e os partidos políticos são naturalmente
excelentes veículos que podem proporcionar esta participação no poder.

 

É por isto que os partidos exercem uma função muito importante dentro do processo democrático.
Explicaremos melhor. Como em qualquer outra sociedade existem distintas opiniões sobre diferentes
assuntos entre os indivíduos, ideias e interesses diversos. Estabelecer uma convivência harmoniosa dentro
de uma sociedade enorme é extremamente complicado de se fazer. Arbitrar estes conflitos freqüentes entre
grupos ou indivíduos na sociedade é mais difícil ainda e para ser feita exige organização.

 

Vivemos atualmente numa sociedade complexa, heterogênea e multifacetada, desta forma, nenhuma
democracia moderna conseguirá ser realizada sem que haja algum tipo de instituições para que possa ser
expressado todas as vontade dos indivíduos de maneira ordenada e produtiva. A conclusão, apesar dos
pesares, que comentaremos um pouco mais adiante, acaba por ficar clara, os partidos são instituições
imprescindíveis para a manutenção da democracia.

 

Estes possuem a capacidade para arbitrar de forma pacífica os conflitos de opinião e interesses existentes na
sociedade. Isto porque, é dentro dos partidos que a sociedade pode e deve promover debates relacionados
com a vida pública, econômica, educacional, entre outros do país, manifestando a suas ideias e opiniões, de
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acordo com as suas ideologias e valores. Para tanto, se faz necessário que se compartilhe um mínimo dessas
ideologias com o partido a qual o cidadão se filiou.

 

Será neste meio que surgirá a oportunidade que posicionamentos opostos e divergentes possam ser
dirimidos de forma ordenada e convergidos a um consenso de grande parte daqueles que estão filiados na
agremiação.

Outra função incumbida aos partidos políticos é que estes devem reconhecer os demais partidos existentes
no país, a propósito, um único partido não pode ser dono absoluto da verdade. Desta forma, o artigo
primeiro da Constituição de 1988, estipulou o pluralismo político como um dos princípios da República
Federativa do Brasil a ser seguido para assegurar a democracia, assim, cada partido político deve respeitar o
pluralismo de ideias e a concorrência partidária no país.

 

Atualmente a Constituição estabeleceu que os partidos devidamente registrados tem autonomia para
determinar o seu regimento interno e as suas políticas, sempre respeitando os princípios da soberania
nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana.

 

Para que um partido possa ter sucesso nas eleições que visa concorrer como também êxito na disputa
política do país é necessário que haja organização por partes das instituições partidárias. A respeito desta
organização cada partido pode decidir o seu programa partidário, o seu regimento interno e também poderá
contar com unidades locais, no âmbito dos municípios, ou regionais para divulgação dos seus programas.
Normalmente as filiações de cada partido seguem o estipulado pala organização partidária nacional.

 

É de fundamental importância que os partidos tenham uma base organizacional sólida e concreta durante
toda a sua existência. Quanto mais forte e organizado o partido for a tendência é que mais cidadãos se filiem
a ele, aumentando assim, o número de participantes no debate político, em outras palavras, quanto mais
sólido e coerente for a organização do partido, a tendência é de que mais e mais cidadãos se filiem a este
aumentando consequentemente também as contribuições financeiras a instituição partidária.

 

Quanto maior for o número de filiados ao partido, maior competência este terá para influir no processo
democrático. Explicarei melhor. Os filiados são o elo que liga o partido político a sociedade, desta forma,
quanto maior for o número de militantes na agremiação, este estará mais bem informado sobre as
preocupações, as demandas que afligem a sociedade naquele momento, influenciando assim, de forma mais
concreta nas decisões governamentais.

 

De acordo com Michels qualquer democracia somente se constitui por meio de organização, é inconcebível
a sua formação se as ideias, os pensamentos não forem ordenados, independente se são reivindicações
políticas, sociais ou econômicas o único meio de se formular uma vontade coletiva será por meio de uma
organização. Uma luta somente alcançará o seu êxito na medida em que os indivíduos com interesses
idênticos se unam nesta luta.[15]
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Continua o autor acima que qualquer tipo de organização para ser forte, exige uma direção também
forte.[16] "Se uma organização é frouxa e vaga, torna-se impotente para dar nascimento a uma direção
profissional".[17]

 

Quando falamos do sistema partidário no Brasil o que o caracteriza é um "subdesenvolvimento
partidário"[18] devido ao fraco sistema político-partidário que desde a independência do país se
desenvolveu por conta de uma descontinuidade crescente das instituições partidárias.

 

O que quero dizer é que durante todos esses anos da história brasileira nenhum partido político se manteve
firme e contínuo. Por diversas vezes os partidos mudaram de nome, não se mantiveram fiéis as suas
ideologias e programas. Por algumas vezes se fundiam com outros partidos que não guardava nenhum tipo
de semelhança com ele, nascendo aqui uma nova instituição partidária o que dificultava e dificulta até hoje,
que os indivíduos se mantenham fiéis a um mesmo partido, consequentemente enfraquecendo o sistema
partidário no país.

 

Outro ponto fraco é a fragilidade organizacional dos partidos, que não possuem direções fortes o suficiente
para fazer frente aos direitos dos cidadãos no âmbito governamental. Esta descontinuidade do sistema
partidário pode ser constatada devido às diversas mudanças no contexto social e político do país que se
instauram até hoje. Não que mudanças e desenvolvimento não devessem acontecer, pelo contrário, são de
extrema importância para o progresso do país, no entanto, no aspecto partidário o que pode ser observado,
foi que todas as mudanças bruscas ocorridas acabavam por quebrar as correntes existentes, nenhum partido
se mantinha firme, ou seja, davam continuidade ao trabalho já iniciado. 

 

Nos dias atuais o que vemos no Brasil é a pouca importância que os próprios partidos dão para a sua
organização. Normalmente, o partido só se mobiliza em épocas de eleições. Passado este período das
campanhas políticas todos os esforços empenhados para as eleições se dissipam, e os partidos voltam a um
quadro de passividade e pouca atenção para a sua organização. Este tipo de comportamento não deve
acontecer, pois, enfraquece o êxito político no processo democrático do país.

 

Segundo Lamounier e Meneguello:

 

Ao contrário do que se observa na Argentina e no Uruguai e no Chile, nenhum dos atuais partidos
brasileiros pode reivindicar para si uma continuidade com organizações políticas anteriores a segunda
guerra. [...] Desde os liberais e conservadores do Império, reconhecíveis como tais desde a primeira metade
do século passado, diversa formações totalmente distintas sucederam-se umas as outras [...] praticamente
sem deixar um rastro organizacional ou um fio simbólico que pudesse ser retomado na etapa seguinte. [...] o
que se constata é que o poder central do brasileiro sempre conviveu com partidos frouxamente organizados,

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7307



e mais que isto, parece ter sempre dificultado ou procurado impedir deliberadamente o fortalecimento dessa
instituição.[19]

 

Os autores acima nos explicam que o Brasil praticamente nunca conheceu partidos políticos formados de
baixo para cima. Os poucos que surgiram foram desmobilizados ou compelidos pelo poder central.[20] Na
realidade o Brasil desde a sua independência até 1986 passou por sete formações partidárias, umas distintas
das outras. Este quadro nos demonstra a falta de continuação entre os partidos.  Continua os autores que
com exceção da penúltima e última mudança de partidos que aconteceram consequentemente entre 1979 a
1985 e a última com a emenda constitucional número 25, todas as outras foram mediadas coercitivamente
pelo poder central, o que na opinião deles contribuiu mais ainda para uma instabilidade partidária no
país.[21]

 

Por fim, seja no Brasil ou no plano internacional os partidos políticos possuem duas funções principais:
"estruturam e canalizam o voto para que a vontade pública não seja caótica e traduzem a preferência do
povo em políticas governamentais. São portanto, por excelência, as estruturas agregativas do processo
democrático".[22]

 

 

3 OS PARTIDOS POLÍTICOS COMO INSTITUIÇÕES FUNDAMENTAIS EM UMA
DEMOCRACIA

 

Um traço característico das instituições partidárias é que estas almejam alcançar o poder político e uma vez
assumindo-o, tem como pretensão manter-se o máximo possível nele, ou seja, seu objetivo principal é
conquistar o poder político para influenciar diretamente nas decisões governamentais, fazendo prevalecer
dentro do Estado a vontade social que entende ser preponderante.

 

Neste sentindo, o que se espera dos partidos é que estes se manifestem sobre um conjunto de assuntos
referentes ao Estado, em outras palavras, que estes colocam na pauta temas referentes a questões sociais,
econômica, a respeito da saúde, educação, sobre idoso, entre outros, para a discussão.

 

Para que os cidadãos possam saber quais são as ideologia dos partidos é necessário que estes divulguem e
cumpram o estabelecido no programa partidário, no qual constará a sua ideologia, os seus posicionamentos,
interesses e o seu entendimento a respeito dos vários assuntos que julgam de maior relevância para o
partido. Assim, os cidadãos podem se orientar e identificar determinadas ideias políticas que julgam
importantes, filiando-se naquela agremiação desejada.

 

Apesar do fortalecimento da pessoa do político em detrimento dos partidos, este último exerce muita
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influência nas decisões a serem tomadas dentro do governo, inclusive possuem força para mudar o rumo das
discussões travadas dentro do âmbito do legislativo e do executivo. Isto porque, os partidos se mobilizam
para constituir as bancadas e lideranças dos ministérios, participam de comissões analisando as matérias de
relevância social, entre outros tópicos. Assim como, um único cidadão não tem força suficiente para
participar diretamente das decisões governamentais, um único político não consegue fazer diferença dentro
do Congresso.

 

Desta forma, os partidos tem a capacidade de mudar o rumo da vida política no país. Em consonância com a
ilustre autora Rachel Meneguello

 

Em linhas gerais, a participação de partidos na arena governamental define-se basicamente por uma
dinâmica segundo a qual, através da obtenção de cargos (ministérios), os partidos e os políticos viabilizam a
realização de suas políticas, entendidas como interesses e necessidades de grupos organizados.[23]

 

Os partidos que assumem o governo tem a função de conduzir politicamente o Estado aproximando os
cidadãos da participação do processo democrático no país. No entanto, aqueles partidos que não assumiram
cargos políticos não ficam de fora deste processo. Os partidos considerados de oposição, por sua vez,
desempenham um papel primordial, eles tem a função de criticar, controlar os atos e propor outras
alternativas viáveis as políticas públicas estabelecidas pelo governo em exercício.

 

Esta incumbência dos partidos de oposição é fundamental para que haja um equilíbrio dentro de um governo
democrático, uma vez que se não houver oposição a tendência será que o governo passe a implementar
apenas políticas em conformidade com seus interesses.

 

É fundamental que as agremiações respirem democracia tanto interna quanto externamente. Partidos que
não possuem procedimentos democráticos dentro deles mesmos, provavelmente não governarão de forma
democrática. Dentro dos partidos deve reinar uma verdadeira democracia no sentido que todos devem ter
voz de maneira igual, ou seja, as opiniões de todos devem ser consultadas e respeitadas. Não há uma única
pessoa ou grupos que decidam por todos, após os debates deve se chegar a um consenso entre os filiados da
agremiação.

 

Por fim, Meneguelle esclarece que

 

[...] estudos recentes sobre a evolução da dinâmica partidária em democracias ocidentais apontam que, se de
um lado o declínio dos partidos define-se no campo da representação e é marcado pela crescente perda da
capacidade de constituição de vínculos sociais estreitos, de outro lado as relações entre os partidos e o
Estado estabelecem um importante locus de sustentação e de legitimação dessas organizações e vêm
promovendo uma significativa alteração no seu perfil em direção à redefinição e à priorização das suas
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funções.[24]

 

O que a ilustre autora quis dizer é que apesar dos diversos apontamentos, por parte de estudiosos do tema,
criticando as instituições partidárias, as agremiações continuam sendo as instituições que melhor interagem
os eleitores com o governo e cada vez mais os partidos são os principais agentes governamentais, pois estes
formam o governo, definem políticas públicas e ocupam os cargos políticos que dão vida ao governo.

 

 

 

3.1 Dificuldades de uma democracia partidária

 

São inúmeros os pontos que hoje enfraquecem uma democracia partidária no Brasil. No presente estudo não
pretendemos abordar todos esses pontos, mas apenas alguns aspectos que contribuem para este cenário
político complexo.

 

Ao nosso ver, cinco aspectos se destacam por estarem diretamente ligados com a realidade do país. O
primeiro deles é que os candidatos são poucos comprometido com as ideologias e os programas partidários,
transmitindo para os eleitores as suas propostas de maneira individual, não se preocupando com o conteúdo
a ser passado, com as intenções e as metas a serem alcançadas em consonância com o partido a qual é
filiado, o que consequentemente prejudica a democracia partidária. 

 

A conseqüência do comportamento acima configura o segundo aspectos que consideramos relevante, a
personificação do voto por parte dos eleitores. Estes votam na pessoa do político, não se interessando de
procurar identificar as ideias de cada partido, reforçando mais ainda a importância da pessoa do político em
detrimento das organizações partidárias.

 

Outro aspecto que dificulta a democracia partidária é que normalmente os candidatos gastam o seu tempo na
campanha eleitoral para atacar de forma difamatória o candidato rival na eleição, em vez de transmitir para
os eleitores programas políticos sérios e consistentes. Esta atitude não contribui em nada para a ampliação
da democracia no país. Este comportamento somente fortalece o descrédito que os cidadãos tem com a vida
política do Brasil.

 

Uma grande dificuldade enfrentada para o êxito de uma democracia partidária no Brasil é que apesar da
Constituição de 88 ter incorporado os partidos políticos ao ordenamento jurídico, esta deixou uma certa
permissividade no que tange à formação, representação e a legislação das agremiações. Essa permissividade
permitiu que ocorre-se uma proliferação de partidos, o que despertou uma polêmica entre os estudiosos a
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respeito da existência de inúmeros partidos na arena política hoje.

 

Um número muito grande de partidos provoca instabilidade política, o diagnóstico que pode ser feito é que
esta proliferação partidária gera diversos partidos fracos ou partidos muito grande mais que se encontram
longe da sociedade.

 

Por fim, um último aspecto que divide a opinião dos especialistas é a lista aberta ou fechada feitas pelas
agremiações previamente ao período das eleições. Alguns compreendem que as listas abertas podem
contribuir para o enfraquecimento dos partidos. Isto porque, a lista aberta gera concorrência entre os
candidatos dentro da mesma agremiação, o que em certa medida só vem para contribuir com o
enfraquecimento das instituições partidárias, pois estes não se unem para defender as ideologias do partido
por se preocuparem apenas com a sua própria imagem, inclusive denegrindo a imagem do próprio
companheiro do partido. Além do que, continua a favorecer a personificação do voto, aproximando, pelo
menos no plano teórico, o eleito do eleitor.

 

Um ponto positivo atribuído ao sistema de lista aberta é que o eleitor tem a possibilidade de influenciar na
relação dos candidatos que constituirão a lista e nas eleições terão a liberdade de votar no partido ou no
candidato, sendo esta, apontada como a forma mais democrática dentro do sistema eleitoral.

 

Já os que defendem a lista fechada, compreendem ser esta a mais adequada para uma governabilidade
democrática, pois, será a agremiação que organizará a lista com candidatos que preencham de forma mais
adequada e coerente com os programas e  objetivos do partido, colocando na lista candidatos que realmente
representam a vontade e as ideias da instituição, diminuindo a competição entre os candidatos da
agremiação e permitindo que grupos minoritários como dos negros, homossexuais e mulheres tenha
representantes presentes na lista. Neste caso, o eleitor poderá votar de forma mais centrada, pois privilegiará
o programa do partido e não a pessoa do político.

 

Porém, há alguns pontos contra que devemos destacar. Se não houver na prática uma democracia interna no
partido, poderá ser concentrado um poder muito grande na mão de líderes partidários que podem definir a
lista de acordo com os seus interesses, inclusive excluindo os grupos minoritários da lista.

 

Por conta dessas diversas dificuldades vários autores apontam para "[...] o declínio dos partidos como
decorrência da degeneração das suas funções de representar e articular interesses e das bases de organização
que traduzem os vínculos com o eleitorado [...]".[25]

 

Por mais, entendemos que há muito mais pontos positivos que negativos numa democracia partidária.
Compartilhamos da ideia que sem os partidos políticos, impossível será a manutenção da democracia no
país.
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3.2 Cultura partidária brasileira

 

O retrato que temos hoje do cenário político no país é muito triste. Há um grande descomprometimento dos
brasileiros com a política. A sociedade se mantém numa inércia constante diante dos vários problemas que
assolam a política brasileira. Para aquela basta os seus problemas individuais, não querendo se envolver em
questões como, por exemplo, da saúde pública, mesmo que este problema afete diretamente a sua vida.

 

O grande problema do brasileiro é que ele ainda não aprendeu o que é cidadania. Cidadania para maior parte
da sociedade se resume em ter a certidão de nascimento, retirar a carteira de identidade e a muito contra
gosto comparecer no dia da eleição para votar.

 

Maior parte dos eleitores, passado algum tempo das eleições não se recordam em quem votaram ou qual
partido pertence o candidato em que votou. Passado a obrigatoriedade do dia da votação não querem mais
saber do assunto apesar das diversas queixas feitas a política do país.

 

Uma grande parcela deste descontentamento com a política parte da imagem que os brasileiros tem a
respeito dos políticos, isto porque, os meios de comunicação de massa frequentemente divulgam o lado
podre da política brasileira. A corrupção no executivo ou no legislativo é notícia certa todos os dias nos
jornais, o que, consequentemente acaba por manchar também a imagem dos partidos políticos.

 

Mas por que os cidadãos não percebem que os partidos contribuem para o aprimoramento da democracia?
Que estes podem influir em decisões que afetam diretamente a vida de todos?

 

Por um lado não é muito difícil de achar a resposta. Hoje se presta muita mais atenção na forma como o
candidato se apresenta na campanha política no horário eleitoral, ou seja, nas suas vestimentas ou nas falas
engraçadas. Os cidadãos não buscam pelos programas dos partidos, prestam atenção apenas no que o
candidato fala, o que maior parte das vezes não representa a vontade do partido.

 

Contudo, independentemente das críticas, das opiniões contrárias aos partidos políticos e da cultura
partidária brasileira, uma coisa é certa "[...] ainda que os partidos nos decepcionem, a alternativa sem
partidos seria pior".[26]
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Da análise ficou demonstrado que os partidos políticos como qualquer outra instituição também possuem
uma função social a ser cumprida, a de organizar os interesses da coletividade em prol de toda a sociedade.
Que apesar das diversas dificuldades e obstáculos que ainda devem ser superados pela política brasileira,
sem os partidos políticos não há como ter um processo democrático no país.  

 

O presente artigo teve por objetivo colocar o tema ora trabalhado numa perspectiva histórica, social e do
direito. O foco da análise recai na falta de aproximidade existente entre as instituições partidárias e a
sociedade, o quanto estamos longe de que os partidos e os cidadãos escrevam juntos uma nova página da
democracia no país. No entanto, a nossa maior pretensão é de conscientizar a sociedade do nosso papel em
quantos cidadãos para que possamos estabelecer e transformar os partidos políticos em interlocutores
confiáveis entre a cidadania e o governo.
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LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL: UMA ANÁLISE A
PARTIR DA MORFOLOGIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

DEMOCRATIC LEGITIMACY OF THE JUDICIAL REVIEW: AN ANALYSIS BASED ON THE
MORPHOLOGY OF THE SUPREME COURT

Adriano Sant'Ana Pedra
josé Maria Barreto Siqueira Parrilha Terra

RESUMO
Este estudo trata da morfologia do Supremo Tribunal Federal, em especial quanto à forma de acesso e ao
prazo de investidura no cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, como elementos a serem
considerados na análise da legitimidade desta Corte Constitucional. São analisados aspectos históricos
relacionados à criação e à implantação do STF, que demonstra, desde a gênese do Tribunal, a luta por
legitimidade. Abordam-se as diferenças entre legalidade e legitimidade. É feita uma breve explanação
acerca da jurisdição constitucional, para então ser discutida a legitimidade do STF em relação à
acessibilidade e ao período de investidura dos Ministros no cargo. O método utilizado é a pesquisa
bibliográfica, buscando-se a opinião de vários autores a respeito do tema principal e de temas correlatos.
Utiliza-se também o direito comparado para analisar a forma de acesso e do tempo de permanência no cargo
de Ministro em outras Cortes Constitucionais. Isto permitirá uma análise crítica da PEC 342/2009, que
pretende modificar a forma de investidura dos Ministros do STF, bem como fixar mandato temporário para
o exercício do cargo.
PALAVRAS-CHAVES: jurisdição constitucional; legitimidade democrática; Supremo Tribunal Federal;
vitaliciedade.

ABSTRACT
This study deals with the manner and time of taking office as Justice as legitimacy requirements of Brazilian
Federal Supreme Court (STF). Historical aspects are analyzed with respect to the creation and deployment
of the STF, which demonstrate, since the genesis of the Court, the struggle for legitimacy. It deals with the
differences between legality and legitimacy. There is a explanation of what judicial review would be.
Finally, the legitimacy of the Supreme Court before the affordability period and the appointment of Justices
in office is discussed. The method used is the literature search, which seeks the opinion of several authors
about the main theme and related topics. It is also used the comparative law analysis of how to access and
the time spent in the office of Justice in other constitutional courts. It shows the PEC 342/2009, which seeks
to modify the form of access of Justices of the STF and to set temporary mandate to exercise the office. The
main objective of this study is to contribute to the academic debate about the legitimacy of the STF and,
thus, to participate in the historical quest for democratic legitimacy of the powers that make up the
Democratic State.
KEYWORDS: democratic legitimacy; judicial review; Supreme Court; tenure.

 
1 INTRODUÇÃO
 

A polêmica acerca da legitimidade democrática do Supremo Tribunal Federal renova-se
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constantemente, especialmente quando surge algum ativismo judicial ou, inversamente, em caso de omissão
ou demonstração de fragilidade. O momento atual aguça ainda mais o interesse sobre o tema, uma vez que a
o STF vem atuando de forma direta e polêmica, na política e na sociedade, de tal forma que já se levantam
vozes afirmando que o STF seria uma terceira Câmara.

 
Isto é uma consequência da posição de destaque que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem

recebido na atualidade e pela insuficiência de uma teoria desenvolvida acerca de suas funções, o que
possibilitaria identificar o espaço que a Excelsa Corte ocupa e pode vir a ocupar, seus limites, sua natureza e
sua legitimidade democrática. Este trabalho se ocupará em estudar este último ponto.

 
O trabalho procura contribuir para o debate acerca do aperfeiçoamento da democracia brasileira.

Nesse sentido, a indagação que se faz é se há legitimidade democrática na forma de acesso e o período de
investidura no cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, que constituem elementos de sua
morfologia. Este questionamento se justifica porque uma das maiores críticas que se faz à jurisdição
constitucional diz respeito à sua (falta de) legitimidade democrática. Esta preocupação ocorre porque o
destino das leis e atos normativos não depende apenas da vontade do Legislativo ou do Executivo,
instâncias eletivas, mas depende do crivo da decisão do STF, cujos membros são vitalícios e são escolhidos
indiretamente.

 
Para desenvolver este tema, no primeiro momento é feita uma abordagem histórica da Justiça no

Brasil, objetivando elucidar as condições e os objetivos pelos quais foi criada a Corte Constitucional
brasileira. O segundo momento é dedicado ao estudo do conceito de legitimidade e legalidade, estudando
tais conceitos à luz do positivismo e do jus-naturalismo. O terceiro momento adentra na discussão em torno
acesso e do prazo de investidura dos ministros do STF. Neste momento é feito um breve estudo de direito
comparado, onde são analisadas cortes constitucionais europeias e latino-americanas. Por fim, é apresentada
e analisada a Proposta de Emenda Constitucional nº 342/2009, que pretende alterar entre outros
dispositivos, os que regulamentam a forma de acesso e o período de investidura no cargo de Ministro do
STF.
 
 
2 A HISTÓRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
 

As cortes constitucionais surgem na história da humanidade com a finalidade de garantir que o
poder exercido pelo Estado não venha extrapolar os limites nem contrariar as diretrizes versadas nas
constituições nacionais. Desta forma, uma corte constitucional é mais que uma simples aplicadora de lei,
mas uma garantidora do poder emanado do povo.

 
Todo objeto de um estudo tem a sua história. Conhecê-la é fundamental para que se compreenda o

seu presente e se possa lançar um olhar sobre o seu futuro. Assim sendo, será abordada sucintamente a
história do Poder Judiciário brasileiro e, sobretudo, da Corte Constitucional.
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A primeira tentativa de se implantar uma justiça no território brasileiro foram as Ordenações

Manuelinas. Os donatários hereditários eram responsáveis por organizar e aplicar em todos os sentidos tal
jurisdição, restringindo-se a competência ao território de suas capitanias.

 
Em 1548, é criado o então Governo-Geral, que reverte o sistema jurídico a Coroa portuguesa,

passando então o Ouvidor-Geral a ser a autoridade máxima da Justiça na colônia. Em 1609 instala-se em
Salvador a chamada Relação do Brasil, que é composta por dez desembargadores e concentra a jurisdição do
Brasil colônia. Em 1708, o então Rei D. José I cria a Relação do Rio de Janeiro, dividindo a jurisdição dos
estados brasileiros entre duas casas de relação, situação esta que perdurará até a vinda da família real
portuguesa para o Brasil.

 
A instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro fez surgir a necessidade de se implementar a

autonomia administrativa da colônia. Neste contexto, é criada a Casa de Suplicação, que abre caminho para
que a Carta Imperial de 1824, em seu artigo 163, crie o Supremo Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
 

Art. 163. Na Capital do Império, além da Relação, que deve existir, assim como nas demais Províncias,
haverá também um Tribunal com a denominação de Supremo Tribunal de Justiça, composto de Juizes
Letrados, tirados das Relações por suas antiguidades; e serão condecorados com o Título do Conselho.
Na primeira organização poderão ser empregados neste Tribunal os Ministros daqueles, que se
houverem de abolir.

 
A criação do Supremo Tribunal de Justiça rompeu em definitivo com a justiça metropolitana. O

Supremo Tribunal de Justiça era composto originalmente de 17 Juízes Letrados, escolhidos por sua
antiguidade ou aproveitados dos tribunais que deveriam ser extintos. O Imperador era quem fazia a escolha
do presidente da referida Corte. Em seus onze anos de existência, o Supremo Tribunal de Justiça acolheu
onze presidentes.
 

Em julho de 1889, o Imperador D. Pedro II, ao se despedir dos juristas Ruy Barbosa, Salvador
Mendonça e Lafayete Rodrigues, disse-lhes:
 

Estudem, com todo cuidado, a organização do Supremo Tribunal de Justiça de Washington. Creio que
nas funções da Corte Suprema esteja o segredo do bom funcionamento da Constituição norte-
americana. Quando voltarem, haveremos de ter uma conferência a este respeito. Entre nós as coisas não
vão bem, e parece que, se pudéssemos criar aqui um tribunal igual ao norte-americano, e transferir para
ele as atribuições do Poder Moderador da nossa Constituição, ficaria esta melhor. Dêem toda atenção a
este ponto.[1]

 

Os referidos juristas quando voltam para o Brasil já não encontram mais o Império, mas, sim, a
República. Entretanto, seus estudos não se perdem, uma vez que agora a criação do Supremo Tribunal
Federal tem por missão consolidar a recente República.

 
Em 22 de julho de 1890, o Decreto nº 510 cria uma “Constituição provisória”, onde se determina a
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criação do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:
 

O Supremo Tribunal Federal compor-se-á de quinze juízes nomeados na forma do art. 47, n. II, dentre
os trinta juízes federais mais antigos e os cidadãos de notável saber e reputação, elegíveis para o
Congresso.[2]

 

Impelido pela urgência de se criar uma justiça nos moldes republicanos, o Ministro Campos Sales,
no Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890, regulamenta e dá provimento ao funcionamento do STF. Em
sua exposição de motivos para o referido Decreto, deixa clara a necessidade de uma Justiça Federal para a
consolidação da República:
 

O que, principalmente, deve caracterizar a necessidade da imediata organização da justiça federal é
papel de alta preponderância a que ela se destina representar, como órgão de um poder, no corpo social.
[...] A magistratura que agora se instala no país, graças ao regime republicano, não é instrumento cego,
ou mero intérprete na execução dos atos do Poder Legislativo. Antes de aplicar a lei cabe-lhe o direito
de exame, podendo dar-lhe sanção, se ela lhe parecer conforme ou contrária à lei orgânica. [...] A
função do liberalismo no passado, diz um eminente pensador inglês, foi por um limite ao poder violento
dos reis; o dever do liberalismo na época atual é opor um limite ao poder atual dos parlamentos. [...] É
por isso que na grande União Americana, com razão, se considera o poder jurídico como pedra angular
do edifício federal e o único capaz de defender com eficácia a liberdade, a autonomia individual. [...]
Porque a República, segundo a máxima americana, deve ser o governo da lei. [3]

 
Diante do exposto, nota-se a preocupação em se criar um equilíbrio entre os três órgãos de poder.

Surge o Judiciário constitucional, como ente de equilíbrio entre os poderes republicanos. E, para cumprir
sua missão, o Supremo Tribunal Federal tem o dever de fazer valer a Constituição mesmo contra a vontade
de quaisquer dos três poderes.
 

A influência norte-americana se justifica pelo fato de os Estados Unidos da América surgir como
um exemplo de República, pois rompe com a política monárquica mais poderosa de sua época. A Suprema
Corte dos EUA é a primeira Corte na história com a prerrogativa de anular dispositivos infraconstitucionais
que viessem a ofender mandamentos constitucionais. Uma verdadeira Corte escudeira da Constituição.

 
Em seus primeiros tempos, o STF por figurar como limite ao poder do governante, era atacado e

desacatado a todo o momento. Boa parte dos problemas se devia ao fato de a própria Corte não ter
consciência do poder que agora representava. Isto é bem salientado por Castro Nunes:
 

Nos primeiros tempos da República, o tribunal não tinha a consciência de seu papel no regime. Este
representava, para muitos dos juízes que o compunham e que traziam do Império uma bagagem
intelectual copiosa e até brilhante, mas inadequada à compreensão das novas instituições, um sistema
pouco conhecido e que teria de receber na órbita judiciária uma aplicação perturbadora pelos
preconceitos da educação judiciária haurida nas fontes romanas, reinícolas, nas tradições do antigo
regime e nos expositores do direito público francês.[4]
 

 
A defesa do papel do STF na recente República teve de ser encarnada pelo eminente jurista Ruy

Barbosa, que defendia que o habeas corpus era mais que um instrumento de defesa de locomoção, mas de
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toda forma de liberdade. Quando, no dia 23 de abril de 1892, na defesa do habeas corpus nº 300, diz na
tribuna do STF: “Custa-me, entretanto, a dominar o respeito, quase supersticioso, com que me cerco deste
tribunal, o oráculo da nova Constituição, a encarnação viva das instituições federais...”.[5]

 
No mês de junho do ano de 1891, o senador Amaro Cavalcante, defende que os ministros do STF

deveriam ter seus nomes referendados pelo Senado, independentes de já terem sidos nomeados ou não, e
que deveria ser feito em sessão fechada. Defendia Ruy Barbosa uma posição oposta: defendia que a sessão
deveria ser aberta, conforme o regimento do STF.

 
Assim, desde a sua gênese, a legitimidade do STF vem sendo discutida, seja pela forma de

investidura de seus ministros, seja pelo conteúdo de sua atuação jurisdicional, e atualmente pelo período de
investidura no cargo de Ministro.

 
Embora o Brasil tenha passado por diversas constituições, que refletiram diversos regimes e

fatores de poder, a estrutura do STF permanece basicamente a mesma desde sua criação, evidenciando ainda
mais a necessidade de que este tema seja discutido, não só nas arenas acadêmicos, como também nos
espaços sociais e políticos.
 
 
3 PODER E LEGITIMIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
 

Entender a natureza do poder bem como de onde ele surge é primordial para que se possa discutir
o conceito de legitimidade. A respeito do que se entende por poder, versa David Beethan que “o poder
indica a prerrogativa de que um cidadão dispõe para os efeitos por ele desejados no meio que o cerca e no
lugar previsto para a sua realização”.[6]

 
Para que uma vontade se imponha a um cidadão sem que esta vontade seja a usurpação da sua, é

necessário que a vontade imposta seja oriunda de um poder reconhecido por este cidadão. Tal raciocínio é
válido para os poderes democráticos, tal qual o poder estabelecido na Constituição brasileira: “todo poder
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição” (artigo 1º, parágrafo único).

 
Desde os primórdios da história, sem que houvesse sido desenvolvido qualquer conceito de

legitimidade, um homem mandava e outros se dispunham a obedecer, por considerar que o poder daquele
que mandava era oriundo de Deus. Este sistema teocrático não permitia qualquer questionamento ou direitos
por parte dos destinatários das ordens, uma vez que não se pode questionar a vontade de Deus.

 
Com as mudanças econômicas provenientes da Revolução Industrial e as mudanças políticas

eclodidas durante a Revolução Francesa, passou-se a ter uma nova maneira de se legitimar o poder. A
legitimidade que outrora se baseava em um poder divino passou a se lastrear na razão. Um dos papeis
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preponderantes da legitimidade racional é servir à paz social, na medida em que equilibra os que exercessem
o poder com aqueles sobre quem ele é exercido.  Nesse sentido, explica José Eduardo Faria:
 

A legitimação converte dessa maneira em um processo de integração entre os detentores do poder (os
legitimados) e os cidadãos (os legitimantes) resultando em torno de valores delineados como modelo de
vida de uma comunidade. Como em todo sistema de dominação sempre existe em maior ou menos grau
um componente de receio e de medo por parte dos governados, temerosos do arbítrio dos governantes, a
legitimidade se converte numa ponte capaz de propiciar a suspensão dessa incerteza entre o poder e os
grupos sociais, tornando a vida pública mais segura.[7]

 
Por mais que se entrelacem e, por vezes, venham a se confundir, os conceitos de legitimidade e

legalidade não são sinônimos. Entender as diferenças entre estes conceitos é fundamental para que
desenvolva um raciocínio jurídico-social a respeito de qualquer poder, inclusive o exercido pelo STF. A este
respeito, Ivo Dantas anota:

 
Se o conceito de legalidade é um conceito jurídico-formal, ou seja, considera-se o que determinado está
na lei, a legitimidade, pelo contrário, é um conceito sociológico-político, interessando-lhe valores e
ideais dos grupos, ou seja, legitimo é aquele poder que, mesmo à margem da lei, se exerce atentando
aos interesses da sociedade para qual se destina.[8]

 
Por outro lado, Walber de Moura Agra explana:

 
Para o positivismo jurídico, o conceito de legitimação está calçado nas normas componentes do
ordenamento jurídico, preponderantes nas normas constitucionais. Sua justificação não pode ser
procurada em fatores metodológicos, pois iria acarretar perda na autonomia da ciência jurídica. A
legitimidade é realizada com base no escalonamento normativo, cujo dispositivo superior garante a
validade do inferior e assim sucessivamente. [9] (AGRA, 2005. p. 151)

 
Neste contexto, discute-se a legitimidade democrática que teria o Supremo Tribunal Federal para

poder anular as mais populares decisões tomadas pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. Daí surge
a complexidade que tem o Estado Constitucional ao colocar o Tribunal Constitucional em tensão com a
vontade da maioria.
 

Grande parte das discussões acerca da legitimidade democrática da Corte Constitucional acaba
sendo remetida à própria concepção de democracia é adotada. Isto porque, se, por um lado, a democracia
constitucional exige que as decisões políticas sejam tomadas pelos representantes escolhidos pelo povo, por
outro, coexiste com o controle de constitucionalidade que, objetivando preservar o próprio sistema
constitucional, não deve sobrepujar a democracia.[10]

 
 

4 JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E DEMOCRACIA

 
Desde o final do século XVIII nos Estados Unidos, e mais adiante na Europa, surgiu a necessidade

de se estabelecer órgãos que pudessem realizar a tarefa de defesa da Constituição para que fosse possível
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efetivamente vivenciar o constitucionalismo.
 

As fórmulas de proteção das disposições fundamentais geram questões terminológicas distintas,
como “defesa da Constituição”, “controle de constitucionalidade”, “giurisdizione costituzionale”, “processo
costituzionale”, “Verfassungsgerichtsbarkeit”, e “judicial review”.

 
Para Ronald Dworkin,[11] um dos defensores do instituto do judicial review, “os Estados Unidos

são hoje uma sociedade mais justa do que teriam sido se seus direitos constitucionais tivessem sido
confiados à consciência de instituições majoritárias”.
 

Todavia, há diversos autores que consideram ter havido uma usurpação de poderes por parte do
Tribunal Constitucional, tendo sido a judicial review uma função auto-atribuída.
 

Como explicar a surpreendente aceitação geral de uma instituição cuja posição central está baseada
inteiramente em uma competência, a de judicial review, que não foi atribuída expressamente pela
Constituição, mas foi propriamente “usurpada”, ou ao menos auto-atribuída?[12]

 
John Hart Ely destaca como principal problema do controle jurídico de constitucionalidade o fato

de que “um corpo que não é eleito ou mesmo responsável politicamente de nenhuma forma significativa
está a dizer aos representantes eleitos pelo povo que eles não podem governar como querem”.[13] Rejeita o
autor o argumento de que a Corte tenha função constitucional de definir valores e proclamar princípios, uma
vez que os valores em questão seriam aqueles dos próprios magistrados. O judicial review deve fiscalizar se
os pressupostos da democracia foram respeitados nas decisões, controlando aquelas que impliquem em risco
para a continuidade da democracia.

 
A justiça constitucional não pode ser rotulada de antidemocrática exatamente em razão de sua

finalidade de garantir a Constituição, e porque a sua legitimidade não deriva de uma maioria atual, mas da
maioria pretérita constituinte[14].

 
Sem embargo, André Ramos Tavares esclarece que o percurso histórico do Tribunal

Constitucional, bem como a sua acentuada presença em diversas Constituições, tem feito com que não seja
questionada a sua legitimidade quanto ao aspecto de sua existência.
 

A questão da legitimidade da jurisdição constitucional e com ela do Tribunal Constitucional como
órgão máximo a exercê-la, perdeu muito de seu caráter controverso. Assume maior relevância, hoje, a
questão do sentido, alcance, extensão e limites da justiça constitucional.[15]

 

Pelo que foi exposto a respeito da jurisdição constitucional, o que se faz necessário discutir não é
se existe legitimidade democrática nas Cortes Constitucionais, mas, sim, o que é necessário para que uma
Corte Constitucional não seja uma usurpadora do poder democrático.
 

Esta discussão passa essencialmente por duas questões básicas que foram eleitas para serem
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analisadas neste estudo: a primeira diz respeito à forma de investidura dos ministros que compõem a Corte;
e a segunda refere-se ao tempo em se permanece investido no cargo de ministro.
 
 
5 MORFOLOGIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ACESSIBILIDADE E
VITALICIEDADE DOS SEUS MEMBROS
 

Após a Segunda Grande Guerra, emerge a necessidade de se implantarem tribunais constitucionais
autônomos, com poder para garantir as liberdades outrora vilipendiadas. Então, uma maior atenção é dada à
legitimidade dos tribunais que exercem a chamada “jurisdição constitucional”, pois qualquer vício nestes
tribunais comprometeria a própria democracia.

 
Conforme já foi dito anteriormente, a legitimidade do STF passa, necessariamente, pela forma de

investidura dos seus membros e pelo período em que permanecem investidos no cargo. No que diz respeito
ao primeiro elemento, existem opiniões tanto contrárias como favoráveis à forma de investidura prevista em
nossa Constituição.

 
André Ramos Tavares defende a legitimidade dos membros do Supremo Tribunal Federal,

sobretudo no tocante a acessibilidade, apregoando o autor que a nomeação dos membros do STF pelo
presidente da República é legítima pelo argumento da democracia indireta e em razão de a democracia
respeitar o governo das minorias. Segundo o autor, estas características permitem que os membros da
referida Corte se mantenham afastados da política partidária. Defende o autor que os grupos de pressão só
são admissíveis por via de argumentação nas peças processuais, e por ocasião de sustentações orais, que ao
se utilizar de elementos extrajurídicos, que não podem fazer parte das motivações da decisão, acabam de
forma reflexa influenciando os magistrados.[16]

 
Em argumento favorável ao acesso por indicação presidencial e referendo pela Casa Legislativa,

Lawrence Baum explica que a representatividade democrática está no Parlamento, que é maioria qualificada
para aprovação do nome do juiz constitucional e, desta forma, garante um maior pluralismo, sendo reflexo
do pluralismo democrático das Casa Legislativa. Neste sentido assevera o então Ministro do STF Francisco
Rezek, no prefácio da obra do autor supracitado.
 

Para reconforto dos brasileiros, seu tribunal mais alto não é e não será jamais uma confraria de
almas-irmãs. Não tem sido tão pouco a Suprema Corte Americana; e isto, dado o pluralismo que
caracteriza as duas sociedades – e que, no Brasil, não se limita ao plano das ideias –, é mais que
positivo. Chega a ser imperioso, na medida em que o poder político facultado às duas casas de
justiça reclama que representem de modo autêntico e completo, um quadro social heterogêneo e
marcado por constante transformação.[17]

 
É importante salientar que o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição Federal, é

um órgão político. Não do ponto de vista partidário, mas, sim, do ponto de vista político-estrutural do
Estado Democrático de Direito. E é importante que seja assim porque a missão do Tribunal Constitucional
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não é apenas interpretar e aplicar o direito comum, mas também antecipar a realização das aspirações da
sociedade[18].

 
Todavia, nos dias atuais muito tem se discutido a respeito da forma acesso ao STF, pois alguns têm

considerado que a nomeação dos Ministros do STF compromete os nomeados politicamente, fazendo com
que o STF seja mais que uma Corte com influências políticas, mas uma corte verdadeiramente partidária.

 
Andrei Koerner mostra, do ponto de vista histórico, um comprometimento político quanto aos

critérios de nomeação para ministro do STF nos anos de 1900 a 1911. A nomeação pelo presidente da
República objetivava tão-somente garantir a maioria favorável no Tribunal, podendo ainda a nomeação
servir apenas como retribuição de favores ou ainda como uma aliança de favores.[19]
 

Criticando a forma de acesso à Corte Constitucional, Francisco Gerson Marques de Lima defende
a ilegitimidade dos ministros do STF, principalmente no tocante à sua investidura no cargo por meio de
nomeação por parte do Presidente da República, nos seguintes termos:
 

A acessibilidade à cúpula do Judiciário depõe contra a democracia. (...) Num regime no qual a cúpula
dos poderes é eleita diretamente (Presidente da República, Senadores, Deputados Federais e Estaduais,
Governadores, Prefeitos e Vereadores), mantém-se, contraditoriamente, o STF com eleição indireta,
apesar de se lhe conferir competência para rever atos normativos e, em geral, de representantes do povo,
portadores de mandato popular. Num país onde o acesso ao Judiciário se dá por concurso, ressalvado o
caso o caso dos representantes da OAB nos tribunais (e a indicação deles parte da própria Ordem),
contrapõe-se o órgão máximo, com seus integrantes escolhidos por critérios meramente políticos, a
romper toda justificativa da escolha de juízes por certame público. Este modo de acesso ao STF situa-se
no limbo, não é critério adotado pelos demais Poderes, nem é do próprio Poder Judiciário. E pugna
contra a regra da democracia direta, esposada pela CF/88 (art. 1º, parágrafo único: “todo poder emana
do povo”.[20]

 
A repulsa de alguns setores da sociedade quanto à forma como tem sido conduzido o ingresso dos

membros do Supremo Tribunal Federal pode ser exemplificada nesta nota divulgada pela Associação
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA:
 

Tal modelo de nomeação está em descompasso com os princípios democráticos e com o ideal
republicano porque não reflete adequadamente o sistema de freios e contrapesos informador da relação
entre os Poderes da República, que deve ser de independência e harmonia. A lamentável prática de
utilização de critérios exclusivamente políticos para escolha dos Ministros daquela Corte pelo
Presidente da República e a incompreensível atuação meramente homologatória dos Senadores da
República nas chamadas “sabatinas” dos candidatos comprometem seriamente a idéia de
imparcialidade da magistratura e ensejam inconveniente partidarização do STF.[21]
 

 
No mesmo sentido o Ministério Público do Estado de Goiás, participando do debate a cerca da

acessibilidade para o cargo de ministro do STF, divulgou em seu site oficial, no dia 10 de novembro de
2005, um texto onde é abordada a questão política que envolve a nomeação dos ministros do STF:
 

A nomeação de cada ministro é flagrantemente elitista. O cidadão comum não tem como influir nela,
nem ao menos por meio de seus representantes na Câmara dos Deputados. Nem mesmo a corporação
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nacional de juízes é consultada. A indicação do presidente da República precisa, sim, ser aprovada pela
maioria absoluta dos senadores. Mas, afora a representatividade política do Senado ser muito inferior à
da Câmara, a chancela senatorial tem sido ordinária formalidade: desde a gestão de Floriano Peixoto
(1891-94), quando rejeitou cinco indicações, nunca mais o Senado deixou de, por compadrio ou
displicência, sancionar a escolha presidencial.[22]

 
Quanto ao período de investidura no cargo de Ministro do STF, há que se levar em conta que a

permanência em definitivo em qualquer cargo de poder democrático poderia comprometer a alternância de
poder, imperiosa em governos republicanos, pois sem esta alternância não há que se falar em uma autêntica
República.

 
A respeito do assunto, Walber de Moura Agra anota:

 
Característica dos tribunais constitucionais é a fixação de um mandato para o exercício das funções por
parte de seus membros, o que permite regularidade na renovação de sua composição, mantendo-se
dessa forma sincronia mais estreita com os anseios sociais. [...] Outra importante característica dos
tribunais constitucionais é o impedimento à reeleição de seus membros, vedação existente, dentre
outros, nos tribunais da Alemanha, da Itália, de Portugal e da Espanha. Esse impedimento permite que
os juízes não tenham que se sujeitar às vontades políticas para terem seus mandatos renovados,
podendo atuar livremente no exercício de suas funções, sem pairar nenhuma ameaça às suas atividades.
A única possibilidade jurídica de interrupção de seu mandato antes do prazo determinado é se eles
incorrerem em crime de responsabilidade.[23]

 
Para melhor elucidar o assunto, é útil socorrer-se do direito comparado a fim de verificar a forma

de acesso e o tempo de investidura no cargo de membro de uma Corte Constitucional.
 
Na Espanha, o Tribunal Constitucional é composto por 12 membros nomeados pelo Rei, onde 4

são propostos pelo Congresso, 4 pelo Senado (em ambos os casos aprovados por maioria de 3/5), 2 são
propostos pelo Governo e 2 são propostos pelo Conselho Geral do Poder Judicial. Possuem mandato de
nove anos, renovadas por terça parte. Na França, a composição é mista; existem membros vitalícios (todos
os ex-presidentes, que, na prática, não integram o Conselho Constitucional, por razões políticas e fáticas) e
9 membros indicados, sendo 3 nomeados pelo Presidente da República, 3 pelo Presidente do Senado e 3
pelo Presidente da Assembléia Nacional, todos para um mandato de nove anos não renovável. Na Itália, a
Corte Constitucional é formada por 15 juízes, 5 nomeados pelo Parlamento, 5 pelo Presidente da República,
e outros 5 pelos Tribunais Superiores; todos possuem mandato de nove anos, proibida a sua recondução. Em
Portugal, o Tribunal Constitucional é composta por 13 juízes, sendo 10 designados pela Assembléia da
República e 3 cooptados por este para um mandato de 6 anos. No Peru, o Tribunal Constitucional é
composto por 7 membros, eleitos por 2/3 dos membros do Congresso da República, para mandatos de 05
anos.[24]
 

No Brasil o debate a respeito da legitimidade da morfologia do STF vem ganhado força não apenas
no meio acadêmico. As atuações recentes do Excelso Tribunal e, sobretudo, a possibilidade de edição de
súmulas vinculantes, levou o tema da acessibilidade e da vitaliciedade do cargo de Ministro do STF ao
Congresso Nacional.
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Foi apresentada a Proposta de Emenda à Constituição – PEC nº 342/2009, idealizada pelo

deputado Flávio Dino (PCdoB-MA), ex-juiz federal, com a intenção de modificar a redação do artigo 101 da
Constituição Federal a fim de alterar a forma de acesso e o período de investidura no cargo de Ministro do
STF.

 
Segundo a referida PEC, os ministros do STF teriam mandatos de onze anos, vedada a recondução

ou exercício de novo mandato. As indicações seriam feitas da seguinte forma: 5 ministros indicados pelo
presidente da República, devendo a escolha ser aprovada por 3/5 dos membros do Senado Federal; 2
ministros indicados pela Câmara dos Deputados; 02  ministros indicados pelo Senado Federal; 02 ministros
indicados pelo próprio Supremo Tribunal Federal[25]. A justificativa da PEC nº 342/2009 foi explicitada da
seguinte forma:
 

O Supremo Tribunal Federal é, essencialmente, uma Corte Constitucional, sendo o órgão responsável
pela interpretação definitiva de nossa Constituição Federal. Participa, como tal, da tomada de decisões
acerca de assuntos da mais alta relevância para o Estado e para a sociedade. Assim o faz não só atuando
como legislador negativo, realizando o controle de constitucionalidade das leis, mas também exercendo
funções legiferantes positivas, por exemplo, por meio da elaboração de súmulas vinculantes e pelo
salutar ativismo judicial diante de omissões legislativas declaradas inconstitucionais. É inegável,
portanto, o fato de que sua atuação tem forte carga política e consequências de igual natureza. Chega-se,
com alguma razão, a se falar inclusive em um sistema legislativo tri-cameral, em que o STF, juntamente
com as duas Casas do Congresso Nacional, desempenha papel ativo e central no processo de definição
do conteúdo das leis. Ora, se as principais funções exercidas por nossa Corte Constitucional são tão
proeminentemente políticas, é necessário – em respeito à própria noção de República – que haja
alternância entre aqueles que as exercem. Por isso, proponho o estabelecimento de um mandato
limitado em 11 anos para os futuros ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo vedada à
recondução ao cargo. Com efeito, é importante que seus mandatos não sejam muito curtos (gerando
instabilidade institucional) ou demasiadamente longos (frustrando a temporariedade) e, na medida do
possível, que não coincidam com os dos outros dois Poderes. Ressalte-se que conferir-se nova
configuração à vitaliciedade dos ministros do STF não gera qualquer violação à independência do
Poder Judiciário. É óbvio que não se deseja ameaçar a independência dos julgadores. De fato, a
vitaliciedade sequer é necessária para que o Supremo Tribunal Federal se mantenha independente. A
função da citada garantia é a de impedir que os magistrados sejam alvos de pressões com relação à
manutenção de seus cargos, o que viria a influenciar suas decisões. Ocorre que, no caso dos ministros
do STF, não há qualquer agente externo que se encontre em posição que lhes seja hierarquicamente
superior e que, assim, seja capaz de contra eles exercer esse tipo de pressão.[26]

 
A proposta de alteração do texto constitucional encontrou um forte eco no mundo jurídico, seja

pelo fato de o STF acumular funções de Tribunal Superior e de Corte Constitucional, seja por haver
necessidade de se garantir uma alternância de poder para um Estado mais democrático.

 
Outras Propostas de Emendas à Constituição tramitam hoje no Congresso Nacional. Em comum,

elas têm o objetivo de diminuir o poder do presidente da República na nomeação dos ministros do Supremo.
 
Embora seja possível dizer que existe uma legitimidade indireta na escolha dos membros do

Supremo Tribunal Federal, porque são escolhidos por representantes eleitos pelo povo, é salutar que estas
escolhas partam de outros setores a fim de conferir uma maior pluralidade à composição da Excelsa Corte
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brasileira.
 
Em um Estado Democrático de Direito deve-se zelar pela independência do Tribunal

Constitucional, pois, sem esta independência, o conteúdo da Constituição, em grande parte construído pela
interpretação constitucional, estaria comprometido. Mas independência não significa isolamento das
questões sociais. Daí a razão para que o acesso à composição do Supremo Tribunal Federal ocorra mediante
diversos canais representativos da sociedade.
 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Neste estudo, foi apresentado um breve apanhado histórico do Poder Judiciário no Brasil, a fim de
compreender o contexto em que surgiu e foi instalado o Supremo Tribunal Federal. Isto permitiu verificar
que, desde os primórdios, buscou-se alcançar a legitimidade democrática da jurisdição constitucional pátria
a fim de realizar seus propósitos.

 
Após esta abordagem histórica, passou-se para um estudo teórico a respeito dos conceitos de

legitimidade, a fim de esclarecer as diferenças entre o que é legítimo e o que é legal, para evitar que se
incida no erro de pensar que uma norma por ser legal é obrigatoriamente legítima.

 
Este desenvolvimento propiciou fazer uma análise da forma de acesso e do período de investidura

dos ministros do STF. Para esta análise, valeu-se do direito comparado para mostrar que, em diversas Cortes
que exercem a jurisdição constitucional, a forma de investidura não recai exclusivamente sobre os ditames
presidenciais, mas é dividida com outros setores jurídico-políticos, que compõem o Estado, proporcionando
uma maior pluralidade social na composição da Corte Constitucional. Quanto ao tempo de investidura dos
seus magistrados, em outras Cortes ele é limitado por um mandato, procurando, assim, garantir alternância
no exercício do poder.

 
Como a Constituição goza de uma supremacia normativa e axiológica, merece ser especialmente

defendida. O órgão que defende a Constituição é a concretização vivente desta. Este órgão deve ser
respeitado e respeitar a si mesmo. Os seus membros devem ser inamovíveis e exercer as funções do cargo
por um período razoável e determinado. É preciso, sobretudo, dotar o Tribunal Constitucional do máximo
de independência e prestígio.

 
Deve-se, por fim, sublinhar que este trabalho pretendeu analisar a legitimidade democrática do

Supremo Tribunal Federal tão-somente a partir da forma de acesso e do período de investidura no cargo de
Ministro desta Corte. É certo que a existência de legitimidade democrática na morfologia do Tribunal
Constitucional não assegura o caráter democrático da decisão proferida por este órgão, mas é inequívoco
que a inexistência daquela macula esta.
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A (DES)CONSIDERAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA SOCIEDADE CIVIL EM
DECISOES DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

LA DESCONSIDERACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA SOCIEDAD CIVIL EN
DECISIONES DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Eneida Vinhaes Bello Dultra

RESUMO
Resumo
Este ensaio pretende sinalizar a ausência de consideração sobre o caráter participativo real da sociedade, em
seus aspectos políticos, nos processos decisórios de ADIN`s que têm por objeto a argüição de
inconstitucionalidade de dispositivos referentes a uma vivência democrática direta. A ênfase da participação
dos indivíduos, o pluralismo, a institucionalização dos conflitos são idéias importantes hoje. Quando o
Judiciário escuta e percebe a rua, em sua dimensão política, mais do que reconhece o pluralismo social,
garante a dinâmica legítima da interpretação dos direitos, já que os rumos são corrigidos pela própria
comunidade histórica, que coloca a prova, permanentemente, a Ética, a Política e o Direito.

PALAVRAS-CHAVES: Participação política – constitucionalismo – direitos fundamentais

RESUMEN
Resumen
Este trabajo pretende señalar la ausencia de la verdadera consideración del carácter participativo de la
sociedad, en sus aspectos políticos, en los procesos de decision sobre las ADIN’s que tienen como objetivo
la argüición de la inconstitucionalidad de dispositivos referentes a una vivencia democrática directa. El
énfasis de la participación de los individuos, pluralismo, la institucionalización de los conflictos son ideas
importantes hoy. Cuando el Poder Judicial escucha y percibe la calle, en su dimensión política , más que
reconocer el pluralismo social, garantiza la dinámica legítima de la interpretación de los derechos, puesto
que los rumbos son corregidos por la comunidad histórica, que pone a prueba, permanentemente, la ética, la
política y el derecho.

PALAVRAS-CLAVE: Participación política – constitucionalismo – derechos fundamentales
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1.      Apresentação

 

O Supremo Tribunal Federal - STF tem observado, progressivamente, a participação política da
sociedade civil. No exercício de sua competência para julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade
- o controle concentrado de constitucionalidade – já tem percebido as manifestações, especialmente de
movimentos e entidades organizadas. Recentemente, a adoção de mecanismos como a audiência pública na
tramitação de processos com repercussão política parece um sinal de abertura às visões plurais da sociedade
antes da decisão de demandas judiciais que repercutem direitos e interesses sociais. Mas não foi sempre
assim e não é assim sempre!

Em recentes julgados, as mobilizações sociais em torno dessas matérias na pauta de julgamento foram
tomando assento no plenário da Casa Judiciária, ao redor do prédio, na Praça dos Três Poderes, nas páginas
da grande mídia e, os votos dos ministros passaram a citar essas manifestações nos seus textos e discursos
proferidos.

Este ensaio pretende sinalizar a ausência de consideração sobre o caráter participativo real da
sociedade, em seus aspectos políticos, nos processos decisórios de ADIN`s que têm por objeto a argüição de
inconstitucionalidade de dispositivos referentes a uma vivência democrática direta. Utilizando para isso dois
casos a seguir expostos. Desse modo, denota uma restritiva prática republicana de nossa Corte, com
julgados que se aproximam do positivismo normativista alicerçados na concepção liberal do Direito e de
baixa identidade com o pluralismo dinâmico que a sociedade e a realidade desvendam.

Eram atos e fatos que de alguma maneira foram expostos ou indicados na inicial dos processos ou na
documentação pertinente, ou ainda foram do conhecimento da população interessada e que não estão
inscritos nos votos proferidos pelos Ministros. As participações político-civis próprias das manifestações
democráticas em torno de questões e interesses públicos, anteriores à decisão, não repercutem nos
julgamentos escolhidos para análise, mesmo considerando que estes versam sobre matérias que impactam
politicamente na vida e na organização das pessoas.

Duas decisões foram selecionadas:

a) ADI 2240-7 - proposta pelo Partido dos Trabalhadores em face do Governador e da Assembléia
Legislativa do estado da Bahia por causa da criação do município de Luis Eduardo Magalhães, decorrente
do desmembramento do município de Barreiras, sem observância das normas constitucionais vigentes;

b) ADI 244-9 – proposta pelo Governador do estado do Rio de Janeiro em face de dispositivo da
Constituição estadual que previa eleição do delegado de policia de uma circunscrição, pelo voto unitário de
residências regulares no cadastro municipal do IPTU e a possibilidade de sua destituição por decisão do
Conselho Comunitário de Defesa Social do município onde atuar.
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2.      Decisões Analisadas

 

a)      ADI 2240-7

O processo refere-se à decisão política de criação do novo município Luis Eduardo Magalhães, no
interior do estado da Bahia, decorrente da emancipação política de um distrito (Mimoso do Oeste) antes
pertencente ao município de Barreiras. Diante da ausência de regulamentação legal que sustenta
juridicamente essa iniciativa e da inobservância de dispositivos de lei complementar estadual que determina
requisitos e procedimentos para criação de novo ente federativo, a ação foi proposta.

O Congresso Nacional não supriu a determinação constitucional disposta pela Emenda Constitucional
15, que estabelece que lei complementar deve deliberar sobre a criação de novo município. Isso dava a
argumentação formal que sustenta em si a inconstitucionalidade dos novos entes –criados. Em outra linha,
verificava-se que a criação do município Luiz Eduardo Magalhães também era eivada de vícios pelo
descumprimento de diversas medidas exigidas na legislação que orientava tal iniciativa no âmbito do estado
– a Constituição da Bahia exigia a consulta prévia, mediante plebiscito, a todas as populações interessadas,
devendo seguir ainda outras regras previstas em lei complementar estadual.

O plebiscito foi realizado exclusivamente com a população do território que seria desmembrado do
município original.

É verificada uma excepcionalidade no caso em apreço e destacada na decisão. Considerando que o STF
deve ali afastar o estado de exceção regulando a situação em conformidade com o ordenamento, para isso,
utiliza o princípio da segurança jurídica para decidir, diante da consolidação da existência do ente
federativo.

Todo o julgamento em análise reforça a decisão política do caso que, com o passar dos anos, configurou
uma excepcionalidade formal: sua existência real com efeitos institucionais concretos. No entanto, tal
decisão “política” (fl. 11 do voto do relator) foi decorrente de uma imposição e manobra do governo da
época e sem atenção a interesses de parcela da população envolvida, sendo cerceada a manifestação de parte
dos cidadãos diretamente atingidos – os membros dos outros territórios que compunham o município
desmembrado.

O resultado oferece uma esdrúxula decisão. Admite-se a inconstitucionalidade da lei de criação do novo
município, porém, não determina a sua nulidade pelo prazo de 24 meses, período que o Estado da Bahia
deveria dispor de outro procedimento sobre o município.

Portanto, a condicionante imposta na decisão causa certa curiosidade! Inconstitucional a lei, mas em
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virtude da sua consolidação fática no tempo, o Supremo Tribunal condiciona a nulidade há um prazo de 24
meses.

Sem dúvida, a força dos atos de natureza institucional realizados ao longo dos quase sete anos que o
STF demorou para concluir o julgamento da ação, repercutem na vida e nas relações do ente. Foram
percebidos e executados recursos públicos, vários atos jurídicos ocorreram na vida dos seus moradores, no
exercício de seus direitos civis, comerciais, políticos, enfim, registraram sua territorialidade naquele espaço
institucional determinado.

Inquestionáveis os efeitos jurídicos decorridos ao longo do tempo, em que pese a nulidade de origem.
No entanto, a argumentação da supremacia fática que sustenta a decisão analisada proporciona uma
preocupação. O Ministro relator, Eros Grau, cita Konrad Hesse para quem o que importa quando uma
realidade se contradiz às normas constitucionais é fazê-la novamente em concordância com a Constituição.

Argumentam os ministros que é preciso que haja limites da possibilidade da materialidade superar o
reconhecimento de inconstitucionalidade e de nulidade de decisões políticas de gestores públicos. Se no
caso de criação de novo município a dimensão e a prejudicialidade dos interesses sociais de uma
determinada população se sobrepõe à própria oitiva da totalidade da população alcançada pelo mesmo ato,
não deve ser sustentada apenas em virtude da materialidade fática constatada, nem dos formalismos
jurídicos quanto à própria criação do ente federativo que podem ser ultrapassados, mas da valorização e da
garantia de inexistência da violação aos direitos fundamentais e aos princípios democráticos.

O Relator considerou inicialmente alguns princípios, inclusive de continuidade do Estado, do respeito
ao princípio federativo, já que o novo município gozava da autonomia política até então, suficiente para
validar perante terceiros os atos praticados, julgando pela improcedência da ação. Mas nos debates seguido
ao voto do relator outro elemento é agregado: o das novas técnicas, não ortodoxas, para os tribunais
decidirem sobre constitucionalidade, especialmente sob o manto da ponderação.

Assim, o voto de vista do Ministro Gilmar Mendes traz uma argumentação que posteriormente
inclusive reverte a posição do relator, sobre a mitigação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade,
inspirado em posições da Corte americana e também dos portugueses, citando Jorge Miranda que se refere a
ponderar o alcance de tais decisões para fugir de conseqüências mais gravosas. Ainda reforçando essa linha
teórica, o voto traz argumentos de Rui Medeiros para quem a ponderação dos interesses em jogo deve ser
considerado para determinar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade e, em nome do “interesse
publico de excepcional relevo” poder-se-ia decidir.

O ministro reage a qualquer redução de análise desse interesse de excepcional relevo como sendo mero
conceito de índole política . Explica que tal conceito está na altura dos valores constitucionais da segurança
jurídica e da equidade. Adiante cita o Tribunal da Comunidade Européia como também adotante de técnica
alternativa para suas decisões, observando pois, que sua decisão de nulidade de uma lei não poderia gerar
um caos jurídico.
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A decisão é conduzida pela admissão da inconstitucionalidade da lei, mas do afastamento de sua
nulidade, seja pela omissão do legislador competente que deu causa a inexistência de regulação da matéria
(criação de município) e assim proporcionou a inconstitucionalidade no seu sentido mais formal; seja pela
ponderação de que, em eventual conflito entre o princípio da nulidade e da segurança jurídica há de
prevalecer o segundo pela sua repercussão no interesse social.

Adiante o ministro Marco Aurélio apresenta seu voto trazendo a tona a grande questão de direito que
serve de pano de fundo para esse julgamento, e menciona que diante da omissão legislativa federal que
deveria regulamentar sobre a criação de novos municípios, o Tribunal deveria verificar a existência da lei
complementar estadual que trata da matéria, considerando a redação original do parágrafo 4º do Art 18 da
CF/88 e não a sua redação alterada pela EC 15. Em seguida lança as questões: “qual é a concretude da
decisão do Supremo? Qual é a eficácia da decisão do Supremo? Nenhuma.”

Posiciona-se o Ministro em sentido de uma linha a que chama ortodoxa e julga procedente a ação com a
nulidade do ato de criação do município. Voto vencido.

Toda essa exposição dos votos é para chamar atenção para a fundamentação utilizada em nome do
chamado excepcional interesse social. No entanto, nos votos não foram considerados, efetivamente,
quaisquer aspectos da vida real de natureza política e social manifestadas pela comunidade. Apenas aspectos
formais, ainda que concretos. Considerou-se como tal interesse social os negócios jurídicos que teriam sido
realizados e os efeitos que uma declaração de nulidade poderia alcançar.

Assim, fora das argumentações dos magistrados ficaram a vitalidade social e política que teriam
justificado a criação do novo município. Como se desenrolou o processo, o plebiscito ocorrido, as
manifestações políticas contra ou a favor traziam que argumentos?; quais as conseqüências para o município
desmembrado e sua sustentabilidade? Como se comportaram os parlamentares estaduais quando da
tramitação da matéria da Assembléia Legislativa? Houve discussões e debates à época. Como se
manifestavam politicamente as pessoas sobre o assunto? Enfim, como se pode falar de interesse social
que sustente uma decisão, de realidade fática, de materialidade de circunstâncias sem qualquer
referência ou oitiva da dinâmica real da matéria para a população efetivamente atingida ?

A discrepância democrática do Supremo Tribunal que vota sob aspectos absolutamente teóricos e ao
mesmo tempo utiliza, no vazio, expressões de observância à realidade fática. Em nome de quem e de quais
interesses sociais o Tribunal se alicerçou? Qual a legitimidade de uma decisão que trata de vida concreta,
mas não importa da vontade política dos sujeitos, apenas dos seus negócios e interesses juridicamente
admitidos?

Um discurso republicano, de aproximação de interesses sociais e de valorização dos aspectos
democráticos concretos nas decisões judiciais precisa afastar a concepção dogmática como verdade detida
pelos magistrados. É preciso desenvolver o liame da democratização da interpretação dos direitos
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fundamentais a partir do reconhecimento da sociedade como legítima para tal exercício interpretativo. E isso
ocorre na dinâmica da participação política e deve ser refletida e ecoada nos espaços de poder e decisão.

 

b)     ADI 244 - 9

Curiosa decisão que versa sobre a inconstitucionalidade de dispositivo da Constituição do Estado do
Rio de Janeiro que pretendia a eleição do delegado de polícia da circunscrição, pelos residentes que
possuíssem inscrição de imóvel no cadastro municipal (IPTU), por voto unitário residencial, para mandato
de dois anos, sendo os mais votados incluídos numa lista tríplice encaminhada à deliberação da
Superintendência da Polícia para a nomeação.

Também a ADI ataca outro dispositivo da constituição estadual que outorgava ao Conselho
Comunitário da Defesa Social do Município competência para destituir a autoridade policial do cargo, em
decisão por maioria simples da instancia colegiada.

Em que pese a inovação no texto estadual apontar para uma peculiar modalidade democrática da
sociedade no exercício do poder perante a Administração Pública, especialmente em matéria de segurança
pública - que é de grande interesse direto da população – sabemos que a materialização dos dispositivos
além de, em si mesmo, não representarem efetiva garantia de procedimento democrático, também abala a
universalidade de instrumentos diretos de participação, como é por analogia o plebiscito e o referendo.

Seja por não garantir a livre manifestação da vontade sequer dos residentes do território em que
ocorreria o pleito ou pela quebra das competências de órgãos e autoridades públicas, os dispositivos não
prosperariam no sistema atual pelas controvérsias ocasionadas em sua eventual aplicação. Por uma duvidosa
natureza democrática, ao fixar um critério de voto por unidade residencial e por exigir a regularidade
imobiliária - que, sabe-se, não alcança a realidade da maioria de nossas cidades, pela ausência de uma
política de regularização fundiária deliberadamente válida e eticamente responsável – tal medida
participativa foge de parâmetros universalistas adotados pelo Brasil para o exercício direto do poder pelo
voto.

Ainda limita frontalmente procedimentos das esferas administrativas estaduais sobre nomeação e
destituição de cargo público. No entanto, atribuindo o afastamento da autoridade policial do cargo no local
onde atua, por decisão de um Conselho Comunitário, a proposta traz em foco uma salutar discussão sobre as
barreiras burocráticas impostas pelo direito administrativo que, muitas vezes, se distancia dos interesses da
comunidade, do famoso bem-estar-social mesmo sendo essa a costumeira fundamentação dos atos
administrativos em geral.

Em que pese as variadas possibilidades de análise, o que este ensaio pretende destacar são os sinais do
distanciamento que o Supremo estabelece da vida real da população diretamente alcançada por suas
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decisões. Note-se que sequer foi trazida aos autos uma referência aos estágios anteriores de discussão da
matéria quando do processo constituinte. Não se verificou como se deu a construção de tais propostas, se
houve motivação popular para marcar aquela disposição normativa tão peculiar, inovadora e desafiadora?

Não permeia a decisão do STF nenhuma vivacidade dessa experiência ou sobre a sua impossibilidade
real. A principal argumentação que determina a declaração da inconstitucionalidade se funda na segurança
da competência administrativa do Chefe do Poder Executivo para deliberar. Se houve a implementação do
dispositivo antes da suspensão liminar, se alguma mobilização social existiu em torno da matéria, se algum
opinativo público aconteceu, isso não é sequer mencionado no Acórdão. Mesmo que não surtisse efeito na
conclusão do STF, poderia ser considerado o exercício participativo da população para se alcançar a
legitimidade desse julgado?

Manifestações nas esferas públicas não são fatores incisivos para o julgamento da inconstitucionalidade
de dispositivos, mas ao menos a abertura para o reconhecimento da relevância da interpretação social e a
repercussão da realidade fática eventualmente ocorrida, deveria estar traduzida no relato de tais decisões. A
observação da dimensão social que os casos reservam, especialmente nos processos em que há dimensão
política participativa da sociedade, esta precisa ser considerada na fundamentação dos votos e até mesmo
analisada nos julgamentos. Tal conduta demonstraria uma atitude republicana, vendo na participação
política não um espectro que ronda ameaçadora ou que põe em risco a segurança jurídica.

 

3.      O que são aspectos políticos do caráter participativo da sociedade?

 

As práticas políticas contemporâneas numa sociedade com regime democrático demonstram a
complexidade de composição e de interesses. Não que fosse homogênea a composição societária nos tempos
mais remotos, mas sem dúvida, o reconhecimento da diversidade que a Idade Moderna[1] alcançou e as
possibilidades decorrentes das revoluções industrial e tecnológica trouxeram ao mundo instrumentos
variados de consumo e de comunicação que, somados à coragem dos segmentos sociais rumo aos espaços
públicos, permitem a convivência com plurais identidades e escandalizar as discriminações.

Se da Política de Aristóteles o mundo contemporâneo pode usar suas pré-compreensões, sem incorrer
numa irresponsabilidade ética ou acadêmica, valeria citar as suas passagens sobre o necessário pluralismo
na constituição de um Estado, “porque o Estado consiste não simplesmente de homens, mas de diferentes
espécies”. Sabemos que a distinção entre os seres humanos e as suas relações na obra aristotélica hoje é
absolutamente incompatível[2]. Mas a noção que aqui se resgata é a de um Estado que convive com
diferenças e que estas conformam o bem viver societário.

Se a pluralidade era fundamental na polis de Aristóteles, em que admite a diferença e o conflito, o
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desafio antigo que ainda permanece é definir a forma de convívio pacífico das facções (stasis). E uma das
soluções apresentadas pelo mestre grego eram as institucionalidades – a Constituição. Atendidas as
circunstancias reais daquela sociedade, desde que garantidas as possibilidades de acesso e decisão, os
diferentes estariam igualmente respeitados como cidadãos.

Serão os mecanismos institucionais de cada Estado que permitirá a moderação dos conflitos. Essa
construção política inacabada é o que herdamos de Aristóteles e que desafia o mundo ininterruptamente.

A racionalidade trouxe um arcabouço variado de formas de justificar e organizar a sociedade. A ciência
veio apresentando caminhos. Desde as primeiras formulações filosóficas e sua influência e relação com a
Política, o problema da ética e do uso do poder estão postos à prova. Em algumas eras, as formas do direito
natural pareciam responder às inquietações da ordem social e política retirando de nós, humanos, a
responsabilidade de nossos próprios destinos. Atribuir à ordem cósmica, a Deus ou algum referencial não-
humano, metafísico e fora de nosso universo real pode ter sido útil para a evolução da humanidade.

Essa evolução muito bem remontada por Henrique Vaz (2002) avança para uma conclusão interessante,
mesmo que não seja exclusiva. O movimento dialético do individuo em sua construção ética e política é o
que desafia as sociedades contemporâneas, disso dependendo o futuro de nossa existência pacífica. E a
alternativa que nos apresenta não pode reduzir a complexidade em que nos encontramos, mas também não
pode nos paralisar em simplificar racionalmente as soluções dos conflitos. Muito menos atribuir a
responsabilidade para a ordem cósmica ou para Deus, como fez os jusnaturalismo.

Sem soluções mágicas ou instantâneas, a sociedade vai enfrentando os pontos de tensão na construção
de sua própria dinâmica social, em que as instituições e as decisões delas decorrentes precisam refletir a
realidade social, garantindo processos de legitimação.

O direito, portanto foi o instrumental desenvolvido ao longo dos tempos e das concepções para
operacionalizar o uso social e institucional da organização em sociedade e do uso do poder. O recurso
ontológico criado no direito, especialmente a partir dos glosadores, com inspiração romana e mesclando os
métodos científicos racionais já valorizados no período, se pretendeu revelar a verdade.  Mas que verdade é
alcançável para todas as pessoas? Se os interesses são plurais numa mesma sociedade?

Reconhecendo o conflito da diversidade constitutiva das sociedades, Montesquieu sugeriu uma
arquitetura institucionalizada para controlar os efeitos das facções (como nos dizem as traduções de
Aristóteles). Reconhecendo a importância de preservar a liberdade política, era preciso ter mecanismos de o
cidadão expressar sua opinião sem medo. Da sua sistemática de “freios e contrapesos” o Estado Moderno se
desenvolveu pela separação de poderes e alimentou um discurso republicano da modernidade.

Mas o dilema do direito objetivo e subjetivo, articulado na esfera do individuo e do público nunca foi
fácil de lidar. São séculos de construções teóricas sobre esse conceito moderno de sociedade que em alguns
momentos parecem contrapor a esfera dos interesses privados da sociedade política.
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A dinâmica do Estado em consolidar espaços institucionais de diálogo entre seus representantes e
sociedade civil, mesmo não sendo a única forma, pode ser um elemento inerente de uma estratégia maior
que aponte para o fortalecimento da democracia. Com vistas à emancipação de indivíduos e de grupos
sociais, pela via da alteridade, realizada por processos comunicativos conscientes, introduzidos nos
mecanismos jurídicos disponíveis, devem respeitar e reconhecer a complexidade social, e atentar, na prática,
para as sensibilidades humanas e as transformações sociais.

Mas o desafio posto está na concretude da universalidade complexa que nos constitui e que
constituímos. Esses processos de legitimação das decisões de nossas instituições têm que ser construídos
dinamicamente e com participação da comunidade política, postos à prova nas esferas públicas. Ainda que
sejamos impelidos a usar as nossas próprias pré-compreensões, devemos construir nossos argumentos com
atenção à alteridade.

Por óbvio, longe dos moldes pensados para a Atenas do Século V, mas na perspectiva de contribuir para
o entendimento jurídico de que a vivência de uma democracia participativa pode operar transformação do
Estado com emancipação social, essa participação popular cidadã, pode ser fruto autêntico da determinação
social da vontade, com respeito ao outro e capaz de re-significar as normas, não por imposição sistêmica
dominadora, mas por intervenção consciente de absorver a complexidade e a diversidade social.

No Brasil, em que pese haver uma contextualização constitucional que abre portas da democracia, as
opções materiais não estão se concretizando legitimamente nem com a efetividade esperada. A baixa
persuasão do indivíduo para o exercício de escolhas representativas ou de participação popular direta torna
esse aparato jurídico formal não incorporado nas práticas sociais legítimas (fundamento do sistema de
direitos em integração complementar com as práticas democráticas, tratado por Habermas), passando a ser
mera vitrine de um Estado democrático. Seja por causa da associação dos mecanismos estatais com a
burocracia, que cria uma lógica particular apenas acessível aos especialistas, dificultando a compreensão dos
procedimentos; seja ainda, por uma postura do Direito indisponível para absorver os conflitos sociais por
seus paradigmas formalistas, dogmatizados que a Modernidade nos impôs.

Ou seja, mesmo com avanços nas manifestações e experimentações participativas sociais,
institucionalizadas ou não, estas têm se mostrado insuficientes para ultrapassar a debilidade de legitimidade
e de eficácia no alcance da materialidade de direitos que se pretende realizadas pelas decisões de Estado.

 

4.      A força social no Direito Constitucional contemporâneo

 

A Idade Moderna introduziu novos paradigmas que sustentam as organizações do Estado e da
Sociedade na centralidade do Direito. Mesmo nas distintas fases históricas, alicerçando-se em regras gerais
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e abstratas, a racionalidade humana e a mobilidade econômica e social avançaram, ritmadamente no tempo.

Os pensadores foram demonstrando as relações da política e do direito que observamos, mais
especificamente desde o Século XVIII, por diferentes linhas teóricas, criando o chamado
constitucionalismo. Em seguida, um novo conceito de Constituição que supera as garantias formais de
regras gerais e abstratas do Estado de Direito, importando-se com as decisões políticas que materializam o
direito diante da diversidade que compõe a sociedade civil. Nesse sentido, Lhumann (1990) analisa bem o
acoplamento estrutural dos sistemas jurídico e da política, afirmando que pela observação dos
procedimentos, um sistema pode respeitar o outro, “por isso o postulado da democracia é traduzido em
fatores mediante procedimentos” e, desse acoplamento resulta o conceito de Constituição decorrente do
desenvolvimento evolutivo.

Essa dinâmica evolutiva das sociedades se conforma bem nos tempos atuais em Estados Democráticos
de Direito. Essa construção teórica e institucional que associa o exercício da liberdade política dos cidadãos
com a garantia dos direitos fundamentais ocasiona diversas articulações nas esferas públicas.

Os princípios do Estado de Direito sendo parte do ethos democrático conduzem a características de
processos que permitem a defesa de espaços dialógicos institucionalizados, tendo força e validade
reconhecidas, influenciando/vinculando a implementação e atendimento de anseios/demandas sociais. Que
nesses espaços se estabeleça o nexo da razão e da vontade – como diz Habermas – como processo histórico
que se corrige a si próprio, e que consolida o conceito do Estado Democrático de Direito, no tempo e com
experiências socialmente compartilhadas.

Nesse ambiente, regulação jurídica da vida social, a partir de uma lógica dogmática, codificante e
baseada em crenças ideológicas normativistas, cristalizadas em um intenso e imenso repertório de lugares
comuns [3], pseudamente isenta de referências axiológicas, concretiza uma “lógica” do projeto de
Modernidade excludente/concentrador, associando a funcionalidade do Direito com a gestão mais
burocratizada do Estado.

Uma lógica tecnicista e excessivamente dogmática, burocrática e privatista orienta a política e o direito
para rumos particularizados[4]. Se alguns interesses de grupos, a exemplo dos que detém poder econômico
muitas vezes são escutados, não se observa na mesma medida a complexidade das movimentações sociais.

A resistência do STF no que diz respeito à opinião e a vontade dos cidadãos – autodeterminação
democrática – na definição da substância interpretativa para aplicação dos direitos e, a ausência de
observação da efetividade social das matérias de natureza político-civis nas decisões judiciais, afastou o
Tribunal da dinâmica social e distancia do entendimento popular as deliberações interpretativas das normas
constitucionais.

O caráter elitizado e distante da realidade, com uma perspectiva hegemônica de decisões como as que
neste ensaio são descritas, associa-se a uma concepção da primazia dogmática do Direito, em que os
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senhores Juízes, os egrégios, são mais capazes, são iluminados a decidir sobre os destinos de todos, se não
mais por inspiração de fonte divina, mas pelo elevado saber que sua mente alcança e que não estaria
acessível a todos.

Não que a solução esteja numa estar revolucionário permanente ou de perspectiva anarquista de relação
com o Estado. Mas se as estruturas dos Poderes não estiverem abertos aos fluxos comunicativos e ao
entendimento do mundo da vida como sendo a convivência das diferenças e o exercício da alteridade, ficará
comprometida a validade das deliberações nas instâncias institucionalizadas de poder.

Esse contexto é bem esclarecido nas afirmações de Norberto Bobbio (2000) sobre os obstáculos para o
cumprimento das promessas no projeto político da democracia dentro do Estado Moderno: primeiro, em
virtude da reserva de poder aos especialistas; segundo, pelo crescimento do aparato burocrático –
ressaltando que para Max Weber, democratização e burocratização caminhavam juntos –; e, terceiro, que o
rendimento do sistema democrático gerou um descontentamento da sociedade que, cada vez mais e mais
rapidamente, faz demandas ao Governo e este não tem eficiência para lhe responder.

Como já observado por Alain Touraine, citado por Mariuccia Salvati (1997), no século XX, a
modernização econômica e social não trouxe necessariamente a modernidade. O predomínio das
necessidades econômicas e sociais é identificado com a defesa de direitos humanos. No entanto, reduziu a
conquista de um espaço na vida política ou vida pública.

O discurso de participação social ou cidadania participativa não encontra efetividade nem legitimidade
se estiver afastado do poder decisório do Estado. As tensões sociais no mundo contemporâneo fazem do
elemento povo sujeitos que se reivindicam, individualmente ou em grupo, organizados institucionalmente
ou de maneira espontânea, legítimos autores e destinatários do Direito, em processos permanentes de
comunicabilidade por discursos democráticos (MULLER, 2003).

A participação política da sociedade brasileira entra no núcleo fundante da Constituição Federal de
1988, num processo de construção de sentido para a cidadania com dimensão e extensão ampliadas.
Conexão de sentidos entre a vontade da comunidade política e o sistema de direitos, revelando a defesa de
valores constitucionais para dar sentido jurídico ao próprio direito.

Pelos referenciais adotados por Cittadino (2000), é um exemplo de constitucionalismo comunitário o
que rompe com a lógica racionalista positivista da defesa exclusiva do sistema de direitos. A relação com a
política se consolida não apenas no texto da Constituição, porque assegura o uso e funcionalidades do
poder, mas como ambiente que também demonstra garantias políticas e do exercício da vida política nos
espaços públicos de defesa de direitos, sejam individuais ou coletivos.

O conjunto de direitos fundamentais não se refere à esfera privatista de direitos garantidos. São frutos
da soberania popular e critério de interpretação do ordenamento constitucional. No Estado Democrático de
Direito esses dois campos são fundamentais e não se pretendem firmar numa relação antagonista, mas
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exercem um para o outro uma restrição legítima do uso do poder.

À luz das construções de Cittadino, a democratização participativa da comunidade política torna a
cidadania intérprete legítima da Constituição – chamada por Peter Haberle de “constituição aberta”. Essa
presença da comunidade histórica participando das deliberações vai dando relevância à atividade
interpretativa e assegura a efetividade social dos direitos.

Essa concepção comunitarista do constitucionalismo contemporâneo não se enquadra bem no quanto
observado nas decisões do STF apontadas nesse ensaio.

 

5.      Conclusão - O prejuízo da atuação pouco republicana do Poder Judiciário

 

Se a efetividade dos direitos sociais vai ocorrendo pela força interpretativa da Constituição, exercida
pela comunidade histórica e, especialmente, através dos mecanismos de participação política, o conteúdo
constitucional vai ganhando concretude e vitalidade, incorporando o compromisso ético de sua comunidade.

As repercussões disso para o constitucionalismo nos remete ao exercício da interpretação e a aplicação
da própria Constituição. Quando a estrutura das instituições se adequa ao dinamismo social - para o que a
Constituição nos constitui - o processo de democratização acrescenta novas perspectivas e exigências.

A ênfase da participação dos indivíduos, o pluralismo, a institucionalização dos conflitos são idéias
importantes hoje. O agir não republicano seria negação dessas idéias. A relação entre a política e o direito é
objeto de analises teóricas variadas, na linha do tempo e nas formulações de vários autores. E o que
interessa nesse ensaio é o componente que traz sentido e vivacidade a esta relação: o interesse público
manifestado.

A defesa da participação política da sociedade é assumida pelos liberais na conformação do ideal
moderno, que trouxe a universalidade de direitos civis e políticos para todos. Esta construção esta na base da
formação dos Estados Republicanos. A defesa de direitos e a participação cidadã são elementos
constitutivos da idéia de Republica.

Mas esse cenário se complexifica nos regimes democráticos. Se antes a participação política da
sociedade se contentava apenas com a garantia de escolha de representantes para o exercício de mandatos
legislativos e executivos, essa não é mais uma posição satisfatória. Mecanismos de participação direta,
ampliação de instancias democráticas deliberativas, exercício do controle social são cada vez mais
concretizados.

E onde fica a participação social na aplicação de direitos pelo Poder Judiciário?
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As decisões escolhidas aqui mostram que nesse âmbito, nossa máxima Corte julgadora não apresentava
características republicanas, no melhor e maior sentido que defendemos. Observar e estar aberta às vozes
plurais da sociedade são atos imprescindíveis para o exercício da jurisdição constitucional republicana.

O que mais se aproxima dessa pretensão é a do constitucionalismo comunitarista. Mas com
comunitarismo um tanto distinto da conceituação trazida por Cittadino, que menciona que este conceito está
capturado no âmbito da abordagem alemã, que é formalista e acaba tendo contato com o normativismo. Esse
comunitarismo é um pseudo liberalismo e traduz uma postura autoritária do Judiciário.

Numa concepção um tanto distinta da autora e na defesa de um comunitarismo contemporâneo, a
jurisdição constitucional deve pautar-se afastando o positivismo normativista que neutraliza a vida humana
e homogeiniza as soluções por padrões medianos que consolidam o senso comum dos juristas.

O risco de decisões que trabalham com base numa construção teórica formalista, que não olham para a
realidade empírica e, portanto criam uma linha de valores pautados nos pontos de vista privados dos
julgadores, conflita com a própria idéia de constituição aberta.

Não é suficiente realizar audiência pública, pois isso não necessariamente capta a realidade, é preciso
ter atenção e abertura da jurisdição constitucional para questões da realidade e da dinâmica social. Quando o
Poder Judiciário escuta e percebe a rua, em sua dimensão política, mais do que reconhecer o pluralismo
social, garante a dinâmica legítima da interpretação dos direitos, já que os rumos são corrigidos pela própria
comunidade histórica, que coloca permanentemente a prova a sua Ética, a Política e o Direito.
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[1]              Modernidade que destaca a racionalidade humana, com a defesa do conhecimento científico hermético e especializado e, da

subordinação ao normativismo jurídico numa dimensão generalizada e abstrata.

[2]              Incompatível pois Aristóteles organizava a sociedade a partir de pares naturais, como associações pré-políticas e justificava a

subordinação de mulheres e escravos como condição necessária para a existência livre dos cidadãos (homens e senhores)

[3]              Expressão amplamente usada por diversos autores, inclusive na obra de Luis Alberto Warat que reflete uma conseqüência que o

projeto de Modernidade nos causou, reduzindo idéias e conceitos ao limite de pensar e agir por subjugação e mera repetição. Vale citar a

referência usada por Pierre Bourdieu na entrevista concedida ao Le Monde ao citar a aceitação inconsciente dos lugares comuns, no sentido de

Aristóteles: “noções ou teses com as quais se argumenta, mas sobre as quais não se argumenta”. (In: Contrafogos – táticas para enfrentar a

invasão neoliberal. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.)

[4]              A associação dos mecanismos estatais com a burocracia numa lógica particular que apenas aos administrativistas é permitida a

compreensão, vale ressaltar a definição de Marilena Chauí (2002) sobre a criação do discurso competente com a ideologia da competência

técnico-científica.
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PROTAGONISMO JUDICIAL NO TRATO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: REFLEXÕES
SOBRE O (DES) ARRANJO BRASILEIRO

JUDICIAL LEADERSHIP IN THE MANAGEMENT OF FUNDAMENTAL RIGHTS: REFLECTIONS
ON THE BRAZILIAN (DIS) ARRANGEMENT

JOANA DE SOUZA MACHADO

RESUMO
Este artigo propõe uma reflexão, do ponto-de-vista democrático, sobre o arranjo brasileiro em matéria de
direitos fundamentais. O artigo trabalha com a hipótese de que há uma espécie de protagonismo judicial no
trato dos direitos fundamentais no Brasil, uma tendência que reflete o deslocamento de importantes decisões
políticas da esfera pública para a esfera judicial. Para tanto, o artigo adota o estudo das funções exercidas
pelos direitos fundamentais como campo de investigação da hipótese formulada, em razão da forte conexão
que mantém com o problema da separação de poderes. Esse estudo investiga as distintas relações que se
travam entre os poderes públicos e a sociedade, a partir dos direitos fundamentais, e, assim, torna-se campo
fértil para verificar o papel que vem sendo atribuído ao Poder Judiciário, comparativamente aos demais
poderes, no implemento dos direitos fundamentais.
PALAVRAS-CHAVES: DIREITOS FUNDAMENTAIS; DEMOCRACIA; PROTAGONISMO
JUDICIAL.

ABSTRACT
This article considers a reflection, from a democratic point of view, on the Brazilian arrangement on the
subject of fundamental rights. The article works with the hypothesis of that there is a sort of judicial
leadership in the management of fundamental rights in Brazil, a trend that reflects the displacement of
important political decisions from the public sphere into the judicial sphere. Thus, the article adopts the
study of the functions performed by the fundamental rights as a field of research of the formulated
hypothesis, by reason of the strong connection that it maintains with the problem of separation of powers.
This study investigates the various relationships which take place between public powers and society, from
the fundamental rights, and, therefore, it becomes a fertile ground for evaluating the role that has been
attributed to Judiciary Power, comparatively to the other powers, in the implementation of fundamental
rights.

KEYWORDS: FUNDAMENTAL RIGHTS; DEMOCRACY; JUDICIAL LEADERSHIP.

1 – INTRODUÇÃO: COLOCAÇÃO DO PROBLEMA
 
A Constituição brasileira de 1988 é comumente tomada como exemplo de pauta constitucional

alargada, por ter tratado de modo minucioso de assuntos antes regulados apenas pela legislação
infraconstitucional. Trata-se de uma tendência entre as Constituições mais recentes, promulgadas,
sobretudo, nos últimos vinte anos[1].

Naturalmente, essa nova agenda de temas constitucionais desencadeou novas expectativas e novas
preocupações. Mas também os temas antigos, tradicionalmente constitucionais, acabaram ganhando novo
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fôlego com as opções veiculadas pela Constituição de 1988. É o caso dos direitos fundamentais.
A Constituição brasileira em vigor, além de ter previsto novos instrumentos de concretização de

direitos fundamentais, como o mandado de injunção e o habeas data; antecipou escolhas políticas em
matéria de gastos públicos relativos a direitos fundamentais. Tais escolhas trazem impactos para a
arquitetura de poderes estatais, para o manejo de políticas públicas e, antes de representarem qualquer
solução cerrada, abrem espaço para uma reflexão mais ampla sobre o próprio papel da Constituição, sobre a
relação entre direitos fundamentais e a política.

Talvez por esse motivo esteja em ascensão no Brasil um movimento denominado de
neoconstitucionalismo, que se propõe, exatamente, a analisar as conseqüências que uma Constituição
substantiva traz para a conformação da justiça constitucional de um país. Os adeptos desse movimento
reivindicam, em face de textos constitucionais substantivos, uma prática jurisdicional diferenciada,
orientada por diferentes parâmetros interpretativos, como princípios e valores. Nesse passo, a corrente chega
a assumir, como decorrência lógica de Constituições substantivas, uma espécie de protagonismo do Poder
Judiciário no quadro de um Estado Constitucional Social de Direito[2].

Porém, até que ponto esse protagonismo é necessário e, mesmo, desejável? Essa reflexão sobre
modelos de justiça constitucional, já visitada por tantos autores, despertou, no direito comparado, uma
contraposição entre os modelos substancialista e procedimentalista, nas figuras, respectivamente, de Ronald
Dworkin[3] e Jürgen Habermas[4].

É possível apresentar o ponto de maior divergência entre esses modelos, situando, de um lado, a idéia
substancialista, como aquela segundo a qual compete à Constituição impor à arena política um conjunto de
decisões valorativas essenciais e identificáveis; e, de outro lado, a idéia procedimentalista, como aquela
segundo a qual compete à Constituição assegurar o funcionamento do jogo político democrático, cabendo,
em cada etapa histórica, à maioria política realizar suas escolhas valorativas[5].

No modelo substancialista, em que o conjunto de valores sediados na Constituição se impõe ao
cenário político, surge como decorrência lógica e essencial para tal imposição a figura do juiz como grande
protagonista.  Assim, os adeptos dessa corrente concentram-se em construir um adequado ideal regulativo
em torno da figura do juiz, isto é, um modelo de juiz hábil a inspirar uma práxis de justiça constitucional
aprimorada, como pretende Ronald Dworkin, por meio da figura do Juiz Hércules[6]. Por sua vez, os
procedimentalistas debruçam-se sobre a questão deliberativa no jogo político, não lhes sendo, portanto,
necessária a construção de um ideal regulativo de juiz.

Ante a arquitetura de direitos fundamentais que vai sendo desenhada no Brasil, alimentada por um
crescente descrédito na política, o modelo procedimentalista soa despropositado, porque menos
entusiasmado com a figura do juiz, logo ela que talvez sintetize a única saída a curto prazo para uma
possível justiça constitucional brasileira. A despeito dessa impressão, amplamente difundida, será que a
realização dos direitos fundamentais deve passar por um modelo que gire em torno da arena jurisdicional?

Como será abordado no presente artigo, doutrina e jurisprudência brasileiras sobre direitos
fundamentais parecem assumir com certa naturalidade a idéia de um protagonismo judicial, como caminho
inevitável na busca de um ideal de justiça, sem mensurar os possíveis impasses que uma inclinação tal
poderia apresentar.

A proposta deste artigo é verificar os pressupostos e argumentos do discurso que vai aos poucos

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7348



produzindo uma espécie de senso comum teórico[7] em torno da conexão entre direitos fundamentais e
protagonismo judicial, incrementando-se, assim, a possibilidade de uma interlocução sensível à
complexidade da temática focada.

Para tanto, será revisitado um tópico específico de direitos fundamentais, propício à expressão da idéia
de um protagonismo judicial, qual seja, o tópico da função prestacional exercida pelos direitos
fundamentais, função que faz surgir, para o Estado, obrigações constitucionais positivas. A escolha do
tópico como campo de investigação do problema acima delimitado tomou como critério a conexão por ele
mantida com o problema da separação de poderes.

O estudo das funções exercidas pelos direitos fundamentais consiste em uma análise das distintas
relações que se travam entre os poderes públicos e a sociedade, a partir dos direitos fundamentais, e, assim,
torna-se campo fértil para verificar o papel que vem sendo atribuído ao Poder Judiciário, comparativamente
aos demais poderes, na realização dos direitos fundamentais[8].

Após a revisão conceitual pertinente ao tópico escolhido, permeada por apontamentos sobre a
incorporação da idéia do protagonismo judicial na arquitetura brasileira, serão refletidos os fundamentos e
impasses desse discurso em matéria de direitos fundamentais. Em todo o trajeto, será adotado um ponto de
vista interno à realidade brasileira.
 
2 – FUNÇÃO PRESTACIONAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

 
2.1 Precedente do estudo das funções
 
Georg Jellineck, renomado publicista alemão, em sua obra “Sistema dos direitos subjetivos

públicos”[9], formulou instigante teoria que identifica na relação travada entre Estado e indivíduo quatro
situações jurídicas (status), envolvendo titularidade de direitos e deveres, situações que fariam a esfera do
Estado e a de cada titular de direito fundamental ora se distanciarem, ora manterem ponto obrigatório de
contato, na forma a seguir sintetizada.

I - Em algumas circunstâncias, o indivíduo seria envolto em uma relação de subordinação com os
poderes estatais, status subjectionis, na qual figuraria tão somente como possuidor de deveres, oriundos da
competência estatal de vincular juridicamente o indivíduo, por ordens e proibições[10].

II - O indivíduo, enquanto detentor de personalidade, também figuraria em um status negativus,
situação que lhe atribuiria uma esfera isenta de intervenções estatais, isolando-o da esfera do Estado[11].

III - Outra qualidade de relação entre indivíduo e Estado seria representada pelo status positivus, que
conferiria ao primeiro a possibilidade jurídica de exigir do segundo prestações positivas, isto é, exigir
atuação no sentido de concretizar melhores condições de vida, de garantir os pressupostos materiais do
próprio exercício de liberdade[12].

IV - Jellineck reconhece ainda um status activus ou político ao indivíduo, pelo qual passaria a ser
considerado titular de competências postas à sua participação ativa na formação da vontade pública[13].

A partir dessa já clássica formulação dos quatro status, formou-se um consenso razoável no sentido de
que os direitos fundamentais exercem múltiplas funções, entre elas, a função prestacional. Para uma
compreensão adequada da função prestacional, faz-se necessário contrapô-la à função de defesa.
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2.2 Multifuncionalidade dos direitos fundamentais
 
A partir do já explicado status negativus, foi consolidada na Teoria dos Direitos Fundamentais a idéia

de que tais direitos exercem uma função de defesa, quando asseguram ao seu titular uma esfera individual
de autodeterminação, isolada de ingerências do Estado, sejam de ordem legislativa, administrativa ou
jurisdicional[14]. A palavra “defesa”, muito comum em vocabulário bélico, evidencia com clareza que o
Estado é tomado, nessa primeira perspectiva, como uma espécie de inimigo, cujas ações devem ser
controladas, evitadas, porque tendem a comprometer a esfera individual.

A função de defesa, considerada em uma dimensão subjetiva, traz diversas pretensões ao titular de
direitos fundamentais[15]. A primeira é a de abstenção. Se a ação do Estado é tida como prejudicial ao
indivíduo, surge ao mesmo, enquanto titular de direitos de defesa, a pretensão de que os poderes estatais se
abstenham de agir. Essa função cria, portanto, uma obrigação de não fazer, de não interferir, para o Estado.

A barreira de isolamento criada inicialmente pela função de defesa comumente não se mostra
impenetrável. Suponha-se, por exemplo, que frustrando a pretensão de abstenção do titular do direito de
liberdade de imprensa, uma determinada medida legislativa viesse a censurar o conteúdo de um jornal.
Assistiria a esse titular, ainda, a pretensão de revogação e/ou de anulação dessa medida.

Gilmar Mendes sublinha também as pretensões de consideração e de defesa. A primeira, segundo o
autor, impõe aos poderes estatais a obrigação de considerar a situação do eventual afetado, de realizar
ponderações antes de/ao agir. Equivale a dizer que o Estado deveria empreender juízos conseqüencialistas,
avaliando o ato a ser praticado tendo em vista as suas projetáveis conseqüências, a exemplo do que o
Supremo Tribunal Federal realiza ao proceder à modulação de efeitos das suas decisões[16].

Já a segunda pretensão, a de defesa – que, segundo o autor, “impõe ao Estado, nos casos extremos, o
dever de agir contra terceiros”[17] – enquadra-se, salvo melhor juízo, na lógica de outra função exercida
pelos direitos fundamentais, a função de proteção.

A partir da função de proteção, direitos fundamentais geram para o Estado o dever de impedir
intervenções de terceiros, protegendo a esfera de ação do titular[18]. Embora a função em apreço
desencadeie problemática interessante, ao trabalhar com a hipótese de o Estado ter que proteger um titular
de direito fundamental de outro titular, não será a mesma aprofundada nesse estudo, pois não guarda
conexão mais estreita com a temática da separação de poderes, como a função a seguir enfocada.

A partir do status positivus, por sua vez, a Teoria dos Direitos Fundamentais construiu a idéia de que
esses direitos também exercem uma função prestacional[19] ou função de garantia positiva[20]. Trata-se da
hipótese de o titular de um direito fundamental obter algo através do Estado, seja mediante uma medida
legislativa, administrativa ou jurisdicional.

Ao contrário da função de defesa, essa função cria para os poderes estatais obrigações de fazer, e torna
inconstitucional e, portanto, combatível, não a ação estatal, mas, sim, a sua omissão. A lógica da liberdade
perante o (em face do) Estado é substituída, nesse prisma, pela da liberdade por intermédio do Estado[21].

Trata-se de um vínculo positivo para o Estado, no sentido de que por meio da função em comento
tornam-se exigíveis prestações estatais. Estas, por sua vez, podem ser de duas naturezas: (1) prestações
materiais, de execução (ações fáticas positivas) – oferecimento de bens, serviços a pessoas que não podem
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adquiri-los no mercado; (2) ou prestações normativas (ações normativas positivas) – criação de normas
jurídicas que tutelam interesses individuais[22].

A função de garantia positiva, ou prestacional, é invariavelmente associada a direitos de caráter social,
como o direito à educação, direitos habitacionais, direito à saúde, entre outros – direitos que pressupõem
ações estatais que os concretizem. A conexão é tão reconhecida, que alguns autores passam a identificar os
direitos sociais como direitos prestacionais[23].

 
[..] afirma-se a existência de direitos originários a prestações quando: (1) a partir da garantia
constitucional de certos direitos; (2) se reconhece, simultaneamente, o dever do Estado na criação de
pressupostos materiais, indispensáveis ao exercício efectivo desses direitos; (3) e a faculdade de o
cidadão exigir, de forma imediata, as prestações constitutivas desses direitos[24] (grifo no original).

 
Em razão da referida conexão, os autores costumam especializar a discussão sobre a eficácia dos

direitos sociais, tratando-a como um dos temas mais delicados de Direito Constitucional.
De acordo com Alexy, o tema se reveste de “explosividade política”, porque evidencia, como nenhum

outro, a relação entre resultado jurídico e valorações gerais práticas ou políticas[25], isto é, a tensão entre
direito e política.

É que forjando obrigações constitucionais positivas para o Estado, a função prestacional coloca a
problemática da separação de poderes: se tais obrigações são de fato vinculantes, são, via de conseqüência,
judicializáveis.

Ocorre que tais prestações possuem uma forte implicação financeira e demandam decisões político-
orçamentárias no sentido de otimizar os recursos públicos, sabidamente limitados, na concretização das
múltiplas necessidades coletivas. Se as prestações envolvem decisões políticas, sua concretização torna-se
refém da vontade de uma maioria parlamentar? Tendo em vista a separação de poderes, qual a
intermediação jurisdicional possível em tais hipóteses?

Antes de intensificar a abordagem vertical da temática proposta, faz-se necessário refletir um pouco
sobre a sua extensão.

 
2.3 A extensão da função prestacional
 
O estudo das funções exercidas pelos direitos fundamentais veio oportunamente substituir na doutrina

contemporânea o espaço antes ocupado por estudos voltados às gerações/dimensões dos direitos
fundamentais.

O estudo das gerações dos direitos fundamentais, a despeito do mérito de enfatizá-los como categorias
históricas, tem o grande risco de incutir a falaciosa idéia de que há uma sucessão substitutiva entre os
direitos, quando na verdade há uma acumulação[26]. Além disso, pode também sugerir que a precedência
história seja acompanhada de uma precedência na relevância desses direitos, dando azo à visualização de
uma hierarquia insustentável entre os direitos. Talvez, porém, maior problema resida, mesmo, na premissa
de que a história tenha seguido a mesma trilha em diversas realidades. 

As gerações de direitos, amplamente difundidas em estudos de direitos humanos e fundamentais[27],
guardam íntima conexão com as diversas dimensões de cidadania, formuladas por T.A. Marshall. Na
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Inglaterra teriam sido conquistados primeiramente os direitos civis (séc. XVIII), em seguida, os direitos
políticos (séc. XIX), e, finalmente, os direitos sociais (séc. XX); rumo ao conceito ocidental de cidadania
plena[28].

        
O ponto de chegada, o ideal de cidadania plena, pode ser semelhante, pelo menos na tradição ocidental
dentro da qual nos movemos. Mas os caminhos são distintos e nem sempre seguem linha reta. Pode
haver também desvios e retrocessos, não previstos por Marshall[29]. 

 
De acordo com a importante análise de José Murilo de Carvalho, o Brasil se distancia pelo menos em

dois aspectos dessa trilha geracional “padrão” de direitos: (1) ênfase maior em um dos direitos, o social; (2)
seqüência de aquisição diferente, com a precedência histórica do direito social, implantado em período
ditatorial[30].

Essa leitura é em alguma medida também encontrada na análise de outro grande sociólogo brasileiro,
Luiz Werneck Vianna, que nos fala de uma de “revolução passiva à brasileira”[31]. Para esse autor, o Brasil
até 1988 só havia experimentado “revoluções” de cima para baixo, conquistas realizadas para a (e não pela)
massa de cidadãos, processo este distante da lógica liberal em que a autonomia leva à mobilização política
para o implemento de novas conquistas.

 Pelos argumentos referidos, reafirma-se que a idéia de uma multifuncionalidade dos direitos
fundamentais é mais oportuna do que a esgotada fórmula das gerações, se, ao contrário desta, não pretender
neutralizar o dinamismo inerente aos direitos fundamentais.

Quando, porém, no estudo das funções, constroem-se associações rígidas entre uma determinada
função e uma categoria de direitos, o engessamento coloca-se mais uma vez e com o risco de simplificações
indevidas.

Na introdução do estudo da função prestacional, foi sublinhado que a doutrina comumente a identifica
como uma temática atrelada aos direitos sociais. A conexão, tão afirmada, pode induzir a conclusão de que
enquanto os outros direitos fundamentais realizam-se a partir de meras abstenções do Estado, e, portanto,
sem custos; os direitos fundamentais sociais, enquanto direitos positivos, prestacionais, trazem um problema
especial de eficácia, referente ao seu custo financeiro.

A partir dos estudos de Holmes e Sunstein[32], é possível reunir elementos que viabilizam outra
concepção, mais dinâmica, sobre direitos fundamentais. Os autores demonstram que todos os direitos
possuem uma faceta positiva, isto é, demandam algum tipo de prestação pública, representam algum custo,
ainda que apenas o de manutenção de um serviço de justiça em que o direito possa ser discutido[33]. A
rigor, a simples existência do Estado e mesmo a sua omissão representam um custo financeiro, detalhado
nas peças orçamentárias – inexiste, logo, um puro não fazer.

Assim, todo e qualquer direito insere-se em uma lógica orçamentária, lógica de escolha política. A
conseqüência mais relevante dessa reformulação do estudo das funções é a de que o obstáculo financeiro se
impõe à realização de todos os direitos fundamentais e transpõe a discussão enfrentada nesse estudo para
além dos muros da categoria dos direitos sociais.      

    
3. PROTAGONISMO JUDICIAL
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3.1 Diagnóstico do quadro brasileiro
 
Redimensionada a extensão da função prestacional, é possível analisar o arranjo que vai se

desenhando no Brasil na empreitada da realização dos direitos fundamentais, a partir do seguinte
questionamento: qual é o papel do juiz diante dos direitos prestacionais?

Em uma democracia, o oferecimento de bens e serviços, por repercutir em decisões de gastos públicos,
normalmente compõe uma pauta de deliberação político-majoritária. Se os recursos públicos são escassos e
as necessidades públicas são infindáveis e, ainda, cambiantes; compete aos poderes democraticamente
legitimados realizarem as escolhas de como empregar o dinheiro público.

Acontece que essa pauta deliberativa sofre em não raras vezes uma redução pelo Poder Constituinte,
na tentativa de resguardar direitos mínimos às minorias políticas; como quando a Carta Magna pré-
determina o destino de determinados recursos públicos. A Constituição brasileira de 1988 é farta em
exemplos de condicionamentos constitucionais às decisões político-orçamentárias, determinando a
aplicação de percentuais mínimos dos recursos dos entes federativos na concretização de direitos
fundamentais, como o direito à educação[34], à saúde[35], e no custeio da seguridade social como um
todo[36].

É também certo que a Constituição não determina como esses percentuais serão aplicados, não
determina as ações exatas dos poderes públicos, pois de outra forma os engessaria por completo. Porém, ao
estipular percentuais mínimos, confere parâmetros objetivos para o controle das políticas públicas. Ainda
que os parâmetros em si possam ser questionados (tidos como excessivos ou inconvenientemente
homogêneos para distintas realidades federativas); a possibilidade de controle por eles inaugurada é
inegável.

Quando presente uma determinação constitucional orçamentária, o controle judicial, nos termos dessa
determinação, não representa a princípio um problema à separação de poderes, já que esta, por sua vez, é
compreendida nos moldes da própria Constituição. O problema se coloca de forma mais visível na ausência
desses parâmetros objetivos estritos da Constituição.

Tome-se o exemplo do direito à educação. O art. 205, da CR/88 situa a educação como um direito
fundamental de todos, correlato a um dever do Estado. O art. 206, IV, CR/88, garante de forma irrestrita a
educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 05 (cinco) anos de idade. A Constituição fixa,
como já mencionado, percentuais mínimos a serem aplicados pelos entes federativos na manutenção e
desenvolvimento de ensino. Suponha-se que o ente federativo tenha formalmente empregado o percentual
constitucional e, ainda assim, não haja vaga suficiente para todas as crianças. Nessa hipótese, o que seria
realmente exigível dos Poderes Públicos e, consequentemente, judicializável?

Na proposta de Alexy para os direitos fundamentais sociais, saber o que é judicializável é saber qual é
o direito definitivo do titular, isto é, aquilo que é exigível do Estado, sem possibilidade de mitigações.
Segundo o autor, identificar os direitos que o indivíduo possui em definitivo é uma questão de ponderação
de princípios. Trata-se, mais especificamente, de sopesar, de um lado, o princípio da liberdade fática; de
outro, os princípios formais de competência de decisão do legislador democraticamente legitimado e o
princípio da separação de poderes, bem como os princípios materiais referentes à liberdade fática de outros
titulares e bens coletivos[37].
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Prescreve Alexy que uma posição jurídica está definitivamente tutelada e torna-se, portanto, exigível
do Estado, via atividade jurisdicional, se: (i) o princípio da liberdade fática a exige com muita urgência; e
(ii) o princípio da separação de poderes e da democracia, bem como os princípios materiais opostos, são
afetados de forma relativamente atenuada com a intervenção judicial. Para o autor, é o que invariavelmente
ocorre na hipótese de direitos fundamentais mínimos (os quais exemplifica com o mínimo vital, a moradia
simples, a educação escolar, assistência médica mínima)[38].

Em síntese, para Alexy, a atividade jurisdicional em matéria de direitos prestacionais só deve incidir,
de forma legítima, na hipótese de um direito fundamental definitivo, isto é, aquele que é razoavelmente
exigível do Estado. Lado outro, quando o direito, embora vinculante, como de resto são todos os direitos
consagrados em uma Constituição, exprime um conteúdo prima facie, isto é, ainda moldável a partir de uma
ponderação, que mensure a reserva do financeiramente possível[39]; não cabe a fiscalização de um Tribunal
Constitucional[40].

Adotando-se, por um momento, o modelo de Alexy, que permite, em última instância, a interferência
jurisdicional na aplicação de direitos que demandam deliberações político-orçamentárias, já seriam obtidos
parâmetros suficientes para uma objeção ao protagonismo judicial operante no Brasil.

Dando continuidade ao exemplo do direito à educação, suponha-se uma decisão judicial que
condenasse um município a “garantir a gratuidade do atendimento em creches, no prazo de 30 dias, e
construir creches ou ampliar o número de vagas existentes, a fim de se atender a 100% da demanda [...], no
prazo de 01 ano”, fixada ainda multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de não
cumprimento[41]. 

Uma decisão nos termos descritos dificilmente atenderia aos pressupostos colocados por Alexy, pois
não haveria que se falar propriamente em urgência ditada pelo princípio da liberdade fática e a ingerência
judicial na competência normativo-orçamentária dos Poderes democraticamente eleitos – Executivo e
Legislativo – seria de longe “relativamente atenuada”. No entanto, a hipótese não é mera ilustração, mas é a
transcrição de uma decisão de primeira instância, corroborada por um Tribunal de Justiça e apenas freada
em Questão de Ordem formulada ao Supremo Tribunal Federal.

Não se trata de caso isolado no Brasil. O protagonismo judicial em matéria de direitos prestacionais é
uma realidade tão palpável que contribuiu para a necessidade de que as leis de diretrizes orçamentárias (em
todos os níveis federativos) contivessem um anexo de riscos fiscais, entre eles o risco de passivo
contingente – despesas que podem surgir a partir de ações judiciais, caso transitem em julgado[42].

A projeção político-orçamentária no Brasil é atualmente tão afetada com decisões judiciais, que os
entes federativos precisam constantemente de reestruturações orçamentárias para contornar os inúmeros
impactos decorrentes dessa atuação judicial[43]. A título de exemplo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do
Estado de Minas Gerais relativa ao ano de 2010, já votada, detalha em seu anexo de riscos fiscais a projeção
de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) para custear possíveis despesas com pagamento de
medicamentos, determinado por decisões judiciais, se estas produzirem coisa julgada[44].

O estado em questão, assim como demais entes federativos, já observa a aplicação dos percentuais
mínimos exigidos pela Constituição na área da saúde (art. 198, §2º); mas é obrigado a refazer suas projeções
e estratégias orçamentárias para acatar as determinações judiciais. A justiça do caso concreto, comumente
dirigida a interesses e garantias individuais, vai, assim, assumindo uma precedência significativa em relação
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às decisões político-majoritárias, que contemplam necessidades coletivas.
Diante do quadro atual no Brasil, é forçosa uma visão bem menos otimista do que a lançada pelo

sociólogo brasileiro Luiz Werneck Vianna. A obra do autor traz importantes dados e leituras sobre a
judicialização da política, os quais lhe permitiram concluir, nos limites da década de 90, que o fenômeno
estudado pelo autor não representava a substituição da política pelo judiciário[45].

Decisões judiciais, como a transcrita nesse trabalho, e os riscos ficais mencionados representam a
imagem possível de um quadro de protagonismo judicial, recusado pelo autor à época de seu estudo[46].
Tanto o fenômeno é hoje notório, que o Supremo Tribunal Federal, em inequívoco reconhecimento de que o
Judiciário brasileiro vem assumindo total liderança no implemento dos direitos fundamentais, percebeu a
necessidade de refletir juntamente com a sociedade sobre os possíveis rumos desse quadro desafiador.

Nos meses de abril e maio do presente ano (2009), desenvolveu-se uma audiência pública sobre o
tema da saúde, convocada pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Gilmar Ferreira
Mendes, exatamente para colher informações de especialistas e interessados no setor de saúde, as quais
pudessem instruir os processos que se encontram em julgamento, no STF, acerca do direito à saúde[47].

 Diagnosticado o quadro, é necessário retomar a questão inicial do estudo: a realização dos direitos
fundamentais deve passar por um modelo que gire em torno da arena jurisdicional?

3.2 Reflexões sobre o (des) arranjo brasileiro
      
O quadro brasileiro de realização de direitos fundamentais, retratado nesse estudo, já não se amolda

nem mesmo a propostas que concebem uma judicialização da política como positiva ou necessária, como o
modelo de Alexy acaba por fazer no caso de direitos prestacionais definitivos.

Isso porque as intervenções judiciais são no Brasil em número tão expressivo e em intensidade
tamanha, que transcendem em muito a idéia de uma judicialização moderada. Acresça-se ainda o fato de que
tais intervenções, hoje detectáveis entre os riscos fiscais corriqueiros das administrações públicas, alteram as
projeções orçamentárias, ditando a por vezes a precedência de necessidades individuais, calculadas sem uma
devida estrutura técnica pelo Poder Judiciário, sobre necessidades coletivas[48].

Talvez seja até possível que as administrações públicas consigam mensurar razoavelmente esses riscos
fiscais, tornando-os menos subversivos ao equilíbrio financeiro; desde que haja um recuo do Poder
Judiciário nessa busca de justiça a qualquer preço a partir da tutela dos direitos fundamentais.

Não obstante, será que a fórmula do protagonsimo judicial, ainda que com maior moderação, é a mais
adequada à realização dos direitos fundamentais, é o paradigma de direito que devemos assumir no Brasil?

Modelos de justiça constitucional que permitem que o juiz interfira em pautas políticas mediante
ponderação de direitos fundamentais, como o de Alexy, encontram sérias objeções de ordem
democrática[49]. Jürgen Habermas, importante interlocutor de Alexy, vê na ponderação de direitos
fundamentais um exame que retira a questão dos direitos do plano da validade e da correção, e a submete a
uma sentença de valor[50].

De acordo com Habermas, o recurso a valores, como razões de decidir, retira a racionalidade do
processo, permite ao juiz atuar conforme as suas concepções de bem; as quais, em uma sociedade pós-
convencional, não podem ser exatamente tidas como consensuais[51]. Assim, as normas jurídicas
produzidas pelo procedimento democrático são deslocadas por uma atividade judicial de atribuição de
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sentidos ao texto constitucional – diga-se, em certa medida, arbitrária –, da qual emanam como vinculantes
valores supostamente compartilhados pela comunidade jurídica.

A partir da ponderação dos direitos, o juiz, em verdade, consegue neutralizar as balizas normativas e
obter um amplo espaço para identificar os valores de sua preferência; mas o processo todo soa bem menos
despótico sob o resguardo da pretensa consensualidade em torno dos valores buscados. Como é do aplicador
do direito a competência de dizer, em última instância, o significado dos dispositivos constitucionais, que
são muitos no ordenamento brasileiro; fica submetida ao seu juízo a maioria das decisões políticas, senão
todas, dos poderes democraticamente legitimados.

O juiz exerce confortavelmente esse protagonismo na realização do direito sob a crença de que
resguarda a Constituição, enquanto ordem objetiva de valores, em efetiva “burocracia da salvação”[52],
hábil em descartar uma decisão política, como a projeção orçamentária, amadurecida em meio às
deliberações parlamentares. Essas deliberações, por sua vez, são desacreditadas, ora com justa causa, ora por
pura estratégia, por uma mídia que acaba por beneficiar-se da incapacidade do cidadão brasileiro de resistir
às informações que lhes são transmitidas. Até que ponto a noção de política deve estar associada no Brasil à
idéia de corrupção?

  A corrupção caracteriza-se, por definição, como uma prática obscura, pouco aparente e, por essa
razão, desafiadora às pretensões punitivas do Estado. Sendo assim, para que seja dada como presente, ou
como no caso brasileiro, como enraizada na arena política, é necessário que passe pelo processo discursivo
da “desocultação”, levado a cabo por uma comunidade de intérpretes do fenômeno da corrupção – atores e
instituições políticas; opinião pública formada a partir da atuação da mídia; e o Direito[53].

Como de resto pode acontecer em qualquer processo discursivo, é de se cogitar que ao menos um
desses atores possa desenvolver uma ação estratégica, voltada puramente ao êxito ou mesmo à dominação e
não propriamente ao entendimento[54]. Se a mídia, importante peça nesse processo, alimenta-se de
acontecimentos, o discurso da corrupção pode ser convenientemente eternizado como permanente fonte de
material de trabalho, tendo o efeito colateral de gerar ainda mais apatia ou até ojeriza política, acirrando as
crises de legitimação nas democracias representativas contemporâneas[55].

 Essa preocupação com um descrédito possivelmente moldado em torno da atividade política recebe
destaque na obra de Jeremy Waldron. De acordo com esse autor, grande parte da Teoria do Direito toma a
argumentação realizada no Congresso ou no Parlamento como explícita e despudoradamente política, em
uma palavra: indigna. De outro lado, há uma comum suposição de que as decisões tomadas por tribunais,
não sendo diretamente (ou irremediavelmente) políticas, podem expressar certo espírito subjacente de
legalidade, de Direito[56].
            Para Waldron, a caricatura da legislação é realizada para dar credibilidade à idéia de revisão judicial.
A fórmula consiste em construir um retrato idealizado do julgar, incrementado com a má fama do legislar. A
crítica de Waldron pode soar como verdadeira teoria da conspiração, se tomada em realidades como a
brasileira, aparentemente fartas em material hábil a justificar uma visão negativa da argumentação
parlamentar.
            De um lado, porém, já se alertou para os riscos do processo discursivo de “desocultação” do
fenômeno da corrupção; de outro, mesmo que se produza alguma noção de verdade em torno da má-fama do
ambiente político, é possível extrair um importante argumento de fundo da análise de Waldron: ainda que
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haja indicadores fáticos, em dado contexto, sobre a indignidade da legislação, por qual razão a teoria do
direito lança-se de imediato à produção de ideais regulativos para as decisões judiciais e não faz o mesmo
para a decisão política?
            Para Waldron, a explicação está na crença, difundida entre os juristas, de que os tribunais colocam-
se distantes desse tipo de política, pois estão comprometidos com o império do direito e não com o império
da maioria. Alerta o autor, no ponto, para o fato de que as questões de justiça também envolvem disputas.
Identifica como principal equívoco das teorias constitucionais contemporâneas a indiferença ao desacordo
moral, típico de sociedades pluralistas. Segundo o autor, se não há acordo sobre questões de justiça, é sinal
de que precisam ser tomadas em processo que permita ampla participação social[57]. Para Dworkin, a
<<jurisdição constitucional>> é o mais adequado fórum da moralidade política, porque se compromete com
a busca do melhor argumento de princípio. O bom argumento legitima a decisão[58].
            Waldron, ao focar o desacordo ínsito às questões de moralidade, considera a <<legislação>> o fórum
mais apropriado para decisões sobre os direitos, pois a contempla como o produto de um processo
deliberativo que não camufla as divisões e conflitos que circundam as decisões sobre justiça. Aduz, ainda,
que os Tribunais não se imunizam das disputas sobre questões se justiça. Se há desacordo, há disputa. Como
toda decisão colegiada, os Tribunais acabam resolvendo as disputas morais pela malfadada regra da
maioria[59].
            Nessa linha de raciocínio, por que a decisão majoritária de uma jurisdição constitucional deveria
prevalecer sobre a decisão majoritária do Parlamento? Por que as cabeças a serem contadas seriam as de um
pequeno grupo de juízes e não as dos cidadãos?

     
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
É possível retratar as principais idéias desenvolvidas no texto por meio das seguintes proposições:
I. O tema da função prestacional dos direitos fundamentais mostra-se, como se viu, um fértil campo de

investigação para estudos que tenham por objeto a separação de poderes. A partir da função prestacional
surgem obrigações de fazer para os poderes públicos, as quais, tendo como fonte a própria Constituição,
tornam-se vinculantes.

II. As obrigações de fazer implicadas pela função prestacional envolvem prestações materiais, que
compõem, via de regra, a pauta de deliberações político-majoritárias. Em face da natureza política dessas
deliberações, torna-se delicado delimitar o que é ou não judicializável, em observância à separação de
poderes.

III. A função prestacional não é exercida de forma exclusiva pelos direitos sociais, como normalmente
se afirma. Todo direito tem um custo e demanda mais do que um puro não fazer do Estado; o que expande a
problemática da função prestacional para todos os direitos fundamentais e afasta do estudo da
multifuncionalidade dos direitos fundamentais o engessamento presente no estudo das gerações.

IV. A pauta política, em matéria de realização de direitos fundamentais, tem sofrido um impacto
profundo com as constantes interferências do Poder Judiciário, aferíveis hoje em demonstrativos de riscos
fiscais em peças orçamentárias. As decisões judiciais, ao tutelarem direitos como a educação e a saúde,
alienam-se com a justiça do caso concreto e veiculam determinações até mesmo inexeqüíveis para os
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administradores públicos.
V. Ainda que a judicialização da política no Brasil passe a atender postulados como o da

proporcionalidade, tal como proposto por Alexy, assumir um protagonismo judicial na criação do direito é
pretender substituir decisões políticas democráticas por juízos de preferência de uma elite de operadores
técnicos do direito.

VI. Os esforços empreendidos com teorias que procuram justificar o protagonismo judicial no Brasil
deveriam, em prol de um resgate do cidadão da condição de mero e passivo jurisdicionado, ser substituídos
pela reflexão sobre como reconectar direito e democracia. Este é o desafio, para aqueles que se
comprometem com um direito plural e inclusivo.
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LES LIMITES SUBJECTIVES DE LA "RES JUDICATA" DANS LES ACTIONS 

COLLECTIVES 
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RESUMO 

Trata da questão dos limites da coisa julgada, em relação aos direitos coletivos 
lato sensu. Parte de uma análise perfunctória daquilo que se aponta como 
sendo a principal finalidade do instituto, e das principais controvérsias 
doutrinárias a respeito de seus fundamentos. Cuida de alguns dos mais 
importantes aspectos, para os fins do estudo, dos limites objetivos e subjetivos 
da coisa julgada, nas ações individuais. Refere o tratamento normativo e 
doutrinário, no Brasil, dos limites subjetivos da coisa julgada, nas ações 
coletivas. Procura demonstrar que seria o tema tratado de forma mais 
adequada, se fossem considerados os limites subjetivos da coisa julgada, em 
relação às ações coletivas, da mesma forma que o são no atinente às ações 
individuais, relegando as especificidades ao campo da eficácia natural da 
sentença. 
PALAVRAS -CHAVES: Coisa Julgada – Limites Subjetivos – Interesses 
Coletivos 
 
RESUME 

Il traite de la question de la délimitation de la couverture du mandat de sécurité 
collectif. Il part d'une analyse resumé de la description du mandat de sécurité 
dans l'ordre juridique Brésilienne. Il analyse, en résumé, lês principales 
différences entre des droits individuels homogènes, de droits collectifs stricto 
sensu et de droits diffus. Il mentionne la différenciation entre l'objet médiat et 
l'objet immédiat, dans les actions judiciaires. Il fait une analyse resumé de la 
doctrine qui a traité des limites du mandat si sécurité collectif, à partir de La 
Constitution Fédérale de 1988. Il rapporte le traitement de la question, de la 
part de la nouvelle Loi Du Mandat de Sécurité Individuelle et Collective, dans 
2009. Il fait référence la possibilité de persistance de divergences doctrinal, 
concernant le sujet d’étude. 
MOT-CLES: Res Judicata – Limites Subjectives – Droits Collectifs 
 
INTRODUÇÃO 

Ao longo da história, desde o Direito Romano, o instituto da coisa 
julgada tem sido objeto de profundos estudos e da conseqüente construção de 
inúmeras teorias – recentemente, inclusive, da chamada “relativização da coisa 
julgada”. 

No Brasil, mais especificamente, ao instituto é dada importância tal, que 
a própria Constituição Federal inclui entre as cláusulas pétreas a garantia 
fundamental de que a lei não prejudicará a coisa julgada.[1] 
Parece natural que um instituto tão analisado ao longo da história e ao qual se 
atribui tamanha importância dê ensejo a uma série de importantes 
controvérsias, no seio da doutrina. 

Assim é que, mesmo no que se refere a facetas do tema que poderiam, 
eventualmente, parecer 
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absolutamente tranqüilas – como no caso da caracterização dos aspectos formal e material da coisa julgada –

podem surgir importantes pontos de discórdia, que devem merecer alguma atenção do estudioso das Ciências

Jurídicas.[2]

Não é diferente, ao que tudo indica, com o tema específico que se pinçou para o desenvolvimento

deste estudo, isto é, com a aplicação dos limites subjetivos da coisa julgada, quando o instituto for aplicado a

decisão judicial proferida em ação coletiva.

A parte majoritária da doutrina – ancorada nos próprios termos da lei, neste caso, é válido ressaltar

–  tende,  como é por  demais  sabido,  a sustentar  que,  nas  ações  coletivas,  quando o pedido for  julgado

procedente, haverá incidência de coisa julgada ultra pars.[3]

Com  o  estudo  que  ora  se  apresenta,  pretende-se,  em  linhas  gerais,  demonstrar  que  estaria

estruturado de forma mais adequada e sistematicamente coerente o regramento da coisa julgada nas  ações

coletivas, caso o instituto fosse, mesmo em tais  hipóteses, no que se refere aos  seus  limites  subjetivos,

considerando a sua incidência intra pars.

Para se chegar a tal conclusão, procurar-se-á dizer algo, em breves termos, a respeito da finalidade e

do fundamento da coisa julgada, assim como a respeito de seus  limites  objetivos  e subjetivos, nas  ações

individuais, para que se possa, afinal, adentrar ao campo das ações coletivas.

 

 

1 Concepção de Coisa Julgada.

 

 

Antes de tratar dos limites da coisa julgada, em geral, e sobre o alcance subjetivo de tais limites no

que se refere às  ações  coletivas,  procurar-se-á estabelecer,  exclusivamente como base epistemológica do

desenvolvimento deste resumido estudo, um conceito do instituto, o que implicará na necessidade de referir,

ainda que de forma bastante sintética, a respeito do que se entende como sendo sua finalidade precípua.

É de se dizer,  preliminarmente,  portanto,  que parece evidente que a finalidade da coisa julgada

estará, parece certo, intimamente ligada àquilo que se atribuir ao próprio fenômeno jurídico, como papel

principal.[4]

Assim, se for apontada como finalidade mais característica atribuída ao próprio Direito, ao longo da

História, a garantia dos níveis possíveis de segurança social e institucional,[5] ver-se-á que a criação e adoção

do fenômeno da coisa julgada desempenha papel de fundamental importância.

Aliás, não há grande controvérsia a respeito de que a finalidade primordial da adoção do instituto da

coisa julgada está ligada à idéia de segurança jurídica.

Nas palavras de Wambier e Medina,

 
A coisa julgada é instituto cuja função é estender ou projetar os efeitos da sentença indefinidamente para o
futuro.  Com  isso,  pretende-se zelar pela segurança extrínseca das  relações  jurídicas,  de certo  modo em
complementação  ao  instituto  da preclusão,  cuja função  primordial  é garantir  a segurança intrínseca do
processo,  pois  que assegura a irreversibilidade das  situações  jurídicas  cristalizadas  endoprocessualmente.
Esta  segurança  extrínseca  das  relações  jurídicas  gerada  pela  coisa  julgada  material  traduz-se  na
impossibilidade de que haja outra decisão sobre a mesma pretensão (2003, p. 21 e 22).
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Vale a advertência, todavia, de que a previsão da existência da coisa julgada, em determinado sistema

jurídico,  tem a natureza de opção de cunho político,  e não influi na caracterização de um ordenamento

jurídico como tal – ou seja, é perfeitamente imaginável e aceitável a existência de um Estado de Direito em

que não haja a previsão do instituto da coisa julgada.[6]

De qualquer  forma,  na ordem jurídica vigente no  Brasil,  especificamente,  a opção política pela

previsão do instituto da coisa julgada encontra-se expressa tanto em nível constitucional – por meio da

menção constante do artigo 5°, XXXVI – quanto na legislação ordinária – o que é atestado, inclusive, pelas

disposições constantes dos artigos 467 a 475, do Código de Processo Civil.

É certo, portanto, a previsão da coisa julgada no ordenamento jurídico brasileiro vigente, e não há

grandes controvérsias no que se refere à principal finalidade de sua adoção.

Não há tanta clareza, todavia, no que se refere à concepção que se tem, em geral, a respeito de tal

instituto – e por  isso procurar-se-á estabelecer  o  conceito que será utilizado no desenvolvimento deste

estudo, como pressuposto epistemológico de compreensão.

Desde o Direito Romano, quando surge, no ocidente, a idéia de res judicata, muitas compreensões a

respeito do instituto da coisa julgada já foram desenvolvidas e defendidas.

Assim é que, a partir da Idade Média, quando se começou a desenvolver a idéia de coisa julgada

como  decorrente  de  uma  “presunção  de  verdade”  das  conclusões  da  sentença,[7]  até,  inclusive,  o

desenvolvimento das teorias de Chiovenda[8] e Carnelutti,[9] a coisa julgada foi vista, em geral, como um

“efeito da sentença”.

Liebman,  por  sua  vez,  identifica  a  coisa  julgada  não  como  “efeito  da  sentença”,  mas  como

“qualidade dos efeitos da sentença”, mais precisamente como a qualidade de imutabilidade de tais  efeitos

(VITAGLIANO, 2004, p. 57).

Nas palavras do próprio doutrinador,

 
[...]  com  precisão,  como  a  imutabilidade  do  comando  emergente  da  sentença.  Não  se  identifica  ela
simplesmente com a definitividade e intangibilidade do ato que pronuncia o comando; é,  pelo contrário,
uma qualidade, mais intensa e mais profunda, que reveste o ato também em seu conteúdo e torna imutáveis,
além do ato em sua existência formal, os efeitos, quaisquer que sejam, do próprio ato (LIEBMAN, 1981, p.
54).[10]

 

É de suma importância, todavia, observar que o próprio autor já advertia que “a eficácia natural da

sentença, que não se confunde com a autoridade da coisa julgada, sendo independente desta, estende os seus

efeitos a todos (partes e terceiros)” (LIEBMAN, 1981, p. 130).

Vale dizer, portanto, que, Liebman distinguia as idéias de eficácia natural da sentença – isto é, a

capacidade da sentença de produzir efeitos concretos, em relação às próprias partes e a terceiros – e de coisa

julgada – ou seja, a qualidade de imutabilidade dos efeitos da sentença, oponível às partes.

Referir-se-á, portanto, no desenrolar do estudo que ora se apresenta, ao instituto da coisa julgada,

segundo a matriz  liebmaniana, como a qualidade de imutabilidade dos efeitos da sentença,[11] em relação a

determinados sujeitos, conforme se verá adiante.
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2 Limites Subjetivos da Coisa Julgada nas Ações Individuais.

 

 

Os  limites  subjetivos  da coisa julgada dizem respeito,  em geral –  em uma simplificação talvez

mesmo grosseira de termos –,  a “quem” restaria atingido por tal qualidade dos efeitos da sentença.

O  ponto  nevrálgico  da questão  está,  na realidade,  em se saber  se a qualidade da coisa julgada

estenderia o seu alcance apenas e tão somente às partes, ou se terceiros beneficiados ou prejudicados pelos

efeitos da sentença poderiam ser por ela, igualmente, atingidos.

A regra geral que orienta o tema está encartada no artigo 472, do Código de Processo Civil,  da

seguinte  forma:  “a  sentença faz  coisa  julgada às  partes  entre  as  quais  é  dada,  não  beneficiando,  nem

prejudicando terceiros”.[12]

Esta regra está amparada, parece, pelo menos em dois  fundamentos constitucionais: as  garantias

fundamentais  da ampla defesa e do devido processo legal,  que se desdobram, inclusive, no princípio do

contraditório.

Dinamarco, ao comentar o artigo 472, do Código de Processo Civil, assevera que

 
A sentença faz coisa julgada entre as  partes  entre as  quais  é dada,  não beneficiando,  nem prejudicando
terceiros. Os vocábulos partes e terceiros, neste texto, são empregados em sentido puro, para designar aquele
que esteve e aquele que não esteve integrado à relação processual em que foi dada a sentença (2002, p. 317).

 

Vale lembrar, todavia, a este respeito, a já aludida advertência de Liebman de que a eficácia natural

da sentença não se confunde com a qualidade da coisa julgada (1981, p. 130);[13] sendo que aquela primeira

se estende a todos, partes e terceiros, indistintamente, enquanto esta última fica limitada às partes.

De acordo com a síntese de Santos, a este respeito, “somente a eficácia natural da sentença alcança

terceiros, e não a coisa julgada, estes, se prejudicados pela sentença, contra a mesma poderão opor-se, para

demonstrar a sua injustiça ou ilegalidade” (1999, p. 73).

Em atenção à possibilidade de que terceiros sejam prejudicados pela eficácia natural da sentença,

pondera Tucci que

 
Todo aquele que não participa do contraditório em processo pendente inter alios é considerado terceiro. Se
o grau de dependência entre a relação jurídica decidida e aquela que tem o terceiro como titular for de tal
sorte elevado, a produzir-lhe prejuízo jurídico, poderá ele reagir contra a sentença.
Essa insurgência, contudo, pode ser por via indireta, ou seja, como o terceiro não está adstrito à autoridade
da coisa julgada,  o direito objeto de decisão no procedente processo pode ser submetido à (re)apreciação
judicial. [...]
Mas,  em  determinadas  situações,  o  terceiro  poderá impugnar diretamente a sentença,  com o escopo de
demonstrar que ela é ilegal ou injusta.  E,  para tanto [...] deve ter legitimidade e interesse processual para
propor a medida judicial adequada à espécie concreta (2006, p. 209 e 210).[14]

 

Vale dizer,  por conta das  garantias  constitucionais  vigentes,  e inclusive por conta da segurança

jurídica, não se pode admitir que terceiros que sejam estranhos à lide restem prejudicados pela coisa julgada.

Isto  não  significa  que  terceiros  nunca  serão  atingidos  pela  eficácia  natural  de  uma  sentença,
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conforme, aliás, já mencionado; mas sim que, quando tal eficácia lhes implicar em prejuízos juridicamente

relevantes, será admitida a impugnação da decisão judicial, ainda que ela tenha transitado em julgado entre as

partes propriamente ditas.

É de se dizer,  desde logo,  a contrario  sensu,  que,  quando  a eficácia  natural de uma sentença

beneficiar um terceiro, restará ele, em geral, inviabilizado de discutir tal “benefício” junto ao Poder Judiciário

não por conta de uma suposta extensão da coisa julgada, enquanto qualidade dos efeitos da sentença, mas,

sim, por inexistência de interesse de agir e, portanto, por carência de ação.

Em síntese, enquanto qualidade dos efeitos da sentença, prolatada nas ações de cunho individual, a

coisa julgada estende-se, limitadamente, às partes; sendo que subsistirá ao terceiro juridicamente interessado

e prejudicado a possibilidade de insurgência, pelas vias adequadas – ainda que, eventualmente, por meio da

propositura de uma outra demanda judicial.

 

 

3 Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos.

 

 

Traçadas – ainda que de forma bastante perfunctória e com o exclusivo intuito de se proporcionar a

análise comparativa – algumas considerações a respeito da sistemática vigente, no que se refere aos limites

subjetivos da coisa julgada, enquanto qualidade dos efeitos da sentença prolatada nas demandas judiciais que

têm por objeto direitos subjetivos individuais, cabe, a esta altura, fazer uma referência bastante rápida ao que

se entende por interesses coletivos lato sensu (ou transindividuais), e identificar e diferenciar as respectivas

espécies de tal gênero, distinguidas pelo ordenamento jurídico em vigor no artigo 81, parágrafo único, do

Código  de  Defesa  do  Consumidor,  isto  é,  os  interesses  difusos,  coletivos  stricto  sensu  e  individuais

homogêneos.[15]

Em primeiro lugar, é de se fazer a afirmação que poderia parecer óbvia – mas que ainda suscita

controvérsias  –  de  que se  entende que os  interesses  coletivos  lato  sensu   são  aqueles  que têm como

característica marcante ser, efetivamente, transindividuais, e que não podem, portanto, ser confundidos, de

qualquer maneira, com os direitos subjetivos individuais, mesmo quando estes últimos são tratados de forma

múltipla.

Vale dizer,  não se considera adequada uma possível idéia de que a soma de inúmeros  direitos

subjetivos  individuais  implicaria na configuração de um direito coletivo lato sensu,  qualquer, o que vale,

igualmente, para os interesses individuais homogêneos.

Para distinguir, todavia, as  espécies  de interesses  coletivos lato sensu, parece eficiente referir os

aspectos subjetivos e objetivos que os identificam e diferenciam entre si.

Os interesses difusos, segundo a disposição expressa do artigo 81, parágrafo único, I, do Código de

Defesa do Consumidor, são “os  transindividuais,  de natureza indivisível,  de que sejam titulares  pessoas

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”.

Assim é que, no que se refere aos interesses difusos, sob a perspectiva subjetiva, pode-se apontar

“as  características  da indeterminação  dos  membros  do  grupo  ao  qual o  interesse pertine,  bem como a
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inexistência de relação jurídica base entre tais pessoas” (BELLINETTI, 2005, p. 668).[16]

No que pertine ao aspecto objetivo, “a característica é a indivisibilidade do bem jurídico, ou seja,

uma única ofensa prejudica a todos e uma solução a todos beneficia” (BELLINETTI, 2005, p. 668).

Por sua vez, os interesses coletivos stricto sensu são definidos pelo artigo 81, parágrafo único, II,

do Código de Defesa do Consumidor, como aqueles “transindividuais, de natureza indivisível de que seja

titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica

base”.

Desta feita, no que se refere aos interesses coletivos stricto sensu, sob o aspecto subjetivo, pode-se

afirmar “a existência de relação jurídica base entre os membros do grupo [...] ou com a parte contrária, bem

como a determinabilidade dos membros do grupo [...]” (BELLINETTI, 2005, p. 668).[17]

Sob o ângulo objetivo, os interesses coletivos stricto sensu são caracterizados pela “indivisibilidade

do bem jurídico,  significando que uma única ofensa prejudica a todos  e uma solução a todos  beneficia”

(BELLINETTI, 2006, p. 668).

Os interesses individuais homogêneos, a seu turno, são referidos pelo artigo 81, parágrafo único, do

Código de Defesa do Consumidor, simplesmente como aqueles “decorrentes de origem comum”.

Ainda assim, parece possível, por uma interpretação sistemática e levando em conta, sempre, o fato

de serem os interesses individuais homogêneos incluídos pelo próprio ordenamento jurídico na categoria dos

interesses coletivos lato sensu, pinçar os aspectos subjetivos e objetivos que os identificam e diferenciam.

Desta forma, aponta-se,  em relação aos  interesses  individuais  homogêneos,  no que se refere ao

aspecto subjetivo, a “origem comum, consistente na existência de relação jurídica base com a parte contrária,

e a determinabilidade dos componentes do grupo a que diz  respeito o interesse” (BELLINETTI, 2005, p.

669).

Ainda,  no  pertinente  ao  aspecto  objetivo,  dessa  mesma  categoria  dos  interesses  individuais

homogêneos, destaca-se “a indivisibilidade do bem jurídico, pois  embora existam várias  ofensas, são elas

visualizadas englobadamente – daí a indivisibilidade, porquanto um único provimento a todos aproveita [...]”

(BELLINETTI, 2005, p. 669).[18]

Em suma,  portanto,  parece possível afirmar  que a abordagem mais  adequada das  categorias  de

interesses coletivos lato sensu é aquela segundo a qual são todas e cada uma delas tratadas como espécies de

interesses efetivamente transindividuais, conforme anteriormente mencionado – respeitando-se, obviamente,

as suas respectivas peculiaridades, conforme se procurou distinguir, brevemente, neste tópico.

 

 

4 Limites Subjetivos da Coisa Julgada nas Ações Coletivas.

 

 

Tendo sido, já, traçadas, ainda que de forma bastante sintética, algumas considerações fundamentais

a respeito dos  limites  subjetivos  da coisa julgada, nas  ações  individuais,  é mister adentrar ao núcleo do

estudo que ora se apresenta, que se propõe a analisar a aplicação de tais limites às ações coletivas.[19]

É provável que a primeira referência que se deva tomar, a este respeito, seja precisamente a fonte
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normativa contemporânea, que procura regulamentar o tema.

Assim é que os  limites  subjetivos  da coisa julgada, nas  ações  coletivas,  em geral,  encontram-se

disciplinados, atualmente, pelo artigo 103, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao  tratar,  especificamente,  das  ações  coletivas  que veiculam pretensões  relativas  a  interesses

difusos,[20] o artigo 103, I, do Código de Defesa do Consumidor, determina que a sentença fará coisa julgada

erga omnes, inclusive no caso de julgamento de improcedência do pedido (no que diz respeito a demandas

coletivas,  pois  o  §1.º expressamente ressalva os  interesses  individuais),[21]  com a exceção  expressa de

quando o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, quando, segundo o dispositivo legal

em questão,  qualquer  legitimado  estará habilitado  a propor  nova demanda,  com o  mesmo fundamento,

utilizando-se de outras provas.[22]

Em seguida, ao cuidar das ações coletivas nas quais se pleiteia a tutela de interesses coletivos stricto

sensu, o artigo 103, II, daquele mesmo diploma legal, dispõe que a sentença faz  coisa julgada ultra pars,

limitadamente ao  grupo,  categoria ou  classe,  com a ressalva única de quando houver  improcedência do

pedido, também por insuficiência de provas (também aqui no que diz respeito a demandas coletivas, pois o

§1.º expressamente ressalva os interesses individuais).[23]

Por fim, o artigo 103, III, do Código de Defesa do Consumidor, propõe-se a disciplinar a coisa

julgada,  nas  ações  coletivas  que  veiculam  pretensões  relativas  a  interesses  individuais  homogêneos,

determinando a sua incidência erga omnes,  apenas  no caso de procedência do pedido, para beneficiar as

vítimas em geral, assim como os seus sucessores, quando for o caso.

Vale destacar – inclusive por dever de transparência – que os aludidos dispositivos legais fazem

referência expressa à qualidade erga omnes ou ultra pars[24] da coisa julgada, conforme exposto, secundum

eventum litis e secundum eventum probationem.

De toda sorte,  inclusive com base na previsão normativa que cuida,  contemporaneamente,  dos

limites subjetivos da coisa julgada, como qualidade da sentença prolatada em ações coletivas, a doutrina tem

desenvolvido a tese de que em tais demandas judiciais a regra geral é a de que a coisa julgada atinge terceiros,

que não propriamente aqueles que participaram diretamente da relação jurídica processual.

Assim é, por exemplo, que Pizzol expõe o entendimento de que

 
[...] poderá a sentença fazer coisa julgada erga omnes  ou ultra partes  (conforme a categoria de direito
coletivo em que se fundou a ação),  ou não fazer coisa julgada.  Como vimos: sendo acolhido o pedido do
autor,  todos  os  titulares  do  direito  material  (mesmo  aqueles  que não  participaram  do  processo)  serão
 atingidos pela sentença;  sendo proferida sentença negativa,  em virtude de insuficiência de provas,  não se
produzirá  a  coisa  julgada com  relação  aos  legitimados,  que poderão  propor  nova ação,  com  mesmo
fundamento, desde que baseada em nova prova; se a ação for julgada improcedente por outro motivo diverso
da insuficiência de provas,  formar-se-á a coisa julgada,  não sendo possível  a propositura de outra ação
coletiva.  Sendo o processo extinto sem julgamento de mérito,  por um dos fundamentos do artigo 267 do
CPC,  a sentença fará apenas coisa julgada formal,  não restando inviabilizada a propositura de nova ação
coletiva (200-, p. 15 e 16).

 

Conclusões semelhantes são defendidas por Leal, para quem, “no sistema do Código de Processo

Civil,  a coisa julgada se forma seja procedente ou improcedente o pedido. Já na sistemática das  ações

coletivas, estas duas questões são objeto de apreciação para que se determine a formação ou não da coisa

julgada” (200-, p. 7).
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A autora, aliás, faz  referência à exceção legal explícita em que o julgamento de improcedência se

verificar, por ausência de provas, hipótese na qual não haveria, supostamente, formação da coisa julgada,[25]

e arremata:

 
Nos demais casos, de procedência ou de improcedência por fundamento outro que não a ausência de provas,
há coisa julgada erga omnes.  Assim,  a questão de mérito não poderá ser novamente apreciada,  ainda que
seja proposta ação por outro que não o autor da primeira, na qual se formou a coisa julgada (LEAL, 200-, p.
8).

 

Uma síntese desse entendimento foi formulada por Mazzilli, para quem,

 
Contrariando a regra geral do processo civil – de que a imutabilidade da coisa julgada se limita às partes da
relação processual  –,  em  matéria de ação popular,  ação civil  pública e ação coletiva,  valeu-se a lei  de
expressões latinas para, com isso, mostrar que estendia a imutabilidade da coisa julgada para além das partes
formais do processo de conhecimento (2005, p. 488).

 

É de se frisar, antes de prosseguir, que a tese defendida por essa primeira corrente doutrinária, no

sentido de que haveria uma efetiva diferença sistemática de aplicação dos limites subjetivos da coisa julgada,

encontra pleno amparo, como visto, nos termos dos dispositivos legais que, atualmente, visam disciplinar a

matéria.

Destaque-se, também, que se pode dizer, salvo melhor entendimento, que tal tese se encontra em

consonância com a idéia que comumente é exposta pela doutrina no sentido de que o pedido de tutela de

interesses  coletivos  lato  sensu,  em  juízo,  dar-se-ia,  invariavelmente,  pela  via  da  legitimação

extraordinária.[26]

Contudo,  conforme sinalizado,  já,  desde as  considerações  introdutórias  deste  modesto  estudo,

parece possível  dizer  que essa não  seria a forma sistematicamente mais  adequada de tratar  os  limites

subjetivos da coisa julgada, mesmo nas ações coletivas.

Em primeiro lugar, porque parece que a tese de que, nas  ações  coletivas,  em geral, verifica-se a

ocorrência  de  legitimação  extraordinária  e,  portanto,  substituição  processual  é,  salvo  melhor  juízo,

incompatível com a ordem constitucional vigente.

Isto porque titulares de interesses juridicamente relevantes poderiam, eventualmente, ter tolhidos

os seus legítimos direitos, sem qualquer possibilidade de participação ativa na demanda, e sem terem, ao

menos, manifestado sua vontade em relação à sua propositura.

A única solução, para o caso, portanto, para que restassem respeitadas as garantias constitucionais

da ampla defesa e do contraditório, seria a exigência de que os titulares do interesse coletivo lato sensu, em

cada  caso,  autorizassem,  em  termos  expressos,  a  propositura  da  respectiva  ação  judicial,  pelo  ente

legitimado.

Na  prática,  haveria,  portanto,  neste  caso,  uma  ação  em  litisconsórcio  ativo  multitudinário

(BELLINETTI, 1997, p. 237).

Essa visão, todavia, limitaria completamente a eficácia e, mesmo, a viabilidade das ações coletivas, e

parece evidente que mesmo  os  defensores  da tese da legitimação  extraordinária não  pretendem que se

configure um tal quadro.
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Parece,  desta feita,  mais  adequado considerar  que nas  ações  de cunho coletivo a legitimidade é

determinada  pelo  ordenamento  jurídico,  autonomamente,  de  forma  que  o  pólo  ativo  da  demanda  não

necessariamente será ocupado pelos  sujeitos  ativos  (ou, se se preferir,  titulares) do respectivo interesse

coletivo – mesmo que por substituição.[27]

Cabe,  ainda,  mais  especificamente  no  que  se  refere  aos  limites  subjetivos  da  coisa  julgada,

propriamente ditos, demonstrar que não seria, salvo melhor juízo, necessário, de um lado, e admissível, de

outro, pretender estabelecer[28] uma sistemática diversa para as  demandas de cunho individual e aquelas

outras de natureza coletiva.

Isto porque, no que se refere aos julgamentos de procedência, a pretensão de “extensão da coisa

julgada in utilibus”, não só se mostra inadequada,[29] como, salvo engano, completamente desnecessária.

Ora,  se o réu de uma ação coletiva,  enquanto sujeito parcial,  fica sujeito  à autoridade da coisa

julgada, e se os interesses coletivos lato sensu são, sob o aspecto objetivo, invariavelmente “indivisíveis”,

fica ele impedido de renovar a controvérsia a respeito do interesse sobre o qual já houve pronunciamento

judicial transitado em julgado.

Os titulares de interesses coletivos lato sensu, diante de tal quadro, terão o seu direito de ação, em

geral  –  nesses  casos  de  procedência do  pedido  na demanda de cunho  coletivo  –,  prejudicado,  porque

inexistirá “interesse de agir”.

Isto ocorrerá em virtude da eficácia natural da sentença e em decorrência da indivisibilidade objetiva

de todas as espécies de interesses coletivos lato sensu, conforme visto; e não de uma sistemática própria da

coisa julgada nas ações coletivas.

Nos casos de procedência das ações coletivas, em geral, portanto, vale repetir, a pretensão de se

estabelecer um regime de coisa julgada – inclusive e talvez  principalmente no que toca aos  seus  limites

subjetivos  –  diverso  daquele  que  é  aplicado  às  demandas  individuais  é,  ao  que  parece,  não  só

sistematicamente inadequado, mas completamente desnecessário.[30]

Vale,  a esta altura,  uma breve recapitulação: segundo a sistemática adjetiva civil vigente –  que

encontra, ademais, parece, bom fundamento na própria ordem constitucional –, a coisa julgada, enquanto

qualidade dos efeitos  da sentença, não atinge senão aqueles  que participaram de forma parcial da relação

jurídica processual.

Isto não quer dizer,  evidentemente,  que terceiros  não serão, de qualquer forma, atingidos  pelos

próprios  efeitos  da sentença, em si,  mas  apenas  e tão somente que a qualidade de imutabilidade de tais

efeitos não será oponível a eles.

Assim,  observa  Mancuso  que,  em  seu  entendimento,  “na  jurisdição  coletiva  fica  atenuada  a

distinção entre autoridade da coisa julgada – que só se aplica às  partes  – e a eficácia natural do julgado

(enquanto ato estatal), cuja emanação pode afetar a esfera de terceiros, segundo o disposto nas normas de

regência” (2007, p. 328 e 329).[31]

Disto resulta que, no caso de julgamento, transitado em julgado, de procedência do pedido inicial de

uma determinada  demanda  judicial  em que  se  pleiteia  a  tutela  de  interesse  de  natureza  coletiva,  fica

prejudicada a propositura de nova ação não porque outros interessados – que não propriamente aqueles que

tenham participado da relação jurídica processual – tenham sido atingidos pelo manto da coisa julgada, mas
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porque inexiste interesse de agir, condição da ação, como por demais sabido.

Isto porque,  dada a indivisibilidade retro  demonstrada dos  interesses  coletivos,  em geral,[32]  e

estando o réu, precisamente por ser atingido pelo manto da coisa julgada, impedido de pretender renovar a

controvérsia,  perante o Poder Judiciário,  beneficiam-se os  eventuais  beneficiários  dos  interesses  difusos,

coletivos stricto sensu e individuais homogêneos da eficácia natural da sentença – que se tornou imutável

para as partes que participaram da relação jurídica processual, é válido ressaltar.

Resta analisar, ainda os casos em que a pronúncia judicial, nas ações coletivas, é de improcedência

do pedido inicial.

Neste particular,  parece,  também, possível afirmar  que a pretensão de estabelecimento de uma

sistemática própria  para  as  ações  coletivas  –  conquanto  possa não  ser  totalmente inócua,  muito  pelo

contrário, aliás – é bastante anacrônica em relação à ordem constitucional vigente, para dizer o mínimo.

Há,  aqui,  de  qualquer  forma,  três  situações  distintas,  que  merecem  uma  breve  análise

particularizada: a) o julgamento de improcedência, nas demandas em que se pleiteia a tutela de interesses

individuais  homogêneos; b)  o julgamento de improcedência, nas  demandas  em que se pleiteia a tutela de

outros interesses coletivos lato sensu, por insuficiência de provas; c) o julgamento de improcedência, nessas

últimas demandas, em outras circunstâncias.

No que se refere à primeira hipótese, não há nada de discrepante, em relação à sistemática das

demandas  individuais,  no  que  se  refere  aos  limites  subjetivos  da  coisa  julgada,  porque,  segundo  a

determinação do artigo 103,  III  e § 2°,  o  julgamento de improcedência da demanda em que se veicular

pretensão relativa a interesses individuais homogêneos sujeitará, apenas e tão somente, aqueles titulares que

tiverem intervindo na relação jurídica processual na qualidade de litisconsortes.

Na segunda hipótese,  também não há distinção digna de nota,  porque o artigo 103,  I  e II,  faz

ressalva  no  sentido  de  que  não  haveria  autoridade  da  coisa  julgada  erga  omnes  ou  ultra  pars,

respectivamente, quando o julgamento de improcedência de demandas judiciais nas quais se pleiteia a tutela

de interesses difusos ou coletivos lato sensu for motivado pela insuficiência de provas, verificada em cada

caso concreto.

Aqui, também, portanto, aplica-se, sem grandes dificuldades, no que se refere aos limites subjetivos

da  coisa  julgada,  a  sistemática  vigente  para  as  demandas  que  veiculam pretensões  relativas  a  direitos

subjetivos individuais – ou seja, a autoridade da coisa julgada fica limitada às partes no processo.

Talvez  a grande dificuldade esteja relacionada à terceira hipótese apontada, isto é, naqueles casos

em que o julgamento de improcedência, no que se refere às ações em que se veiculam pretensões relativas,

especificamente, a interesses difusos e coletivos stricto sensu, não se deve à insuficiência de provas.

Parece, todavia, que, aqui também, a sistemática já vigente para as ações individuais – no que se

refere,  exclusivamente aos  limites  subjetivos  da coisa  julgada,  é  válido  frisar  –  mostra-se  pertinente  e

adequada.

Se a legitimação for  considerada,  nesses  casos,  legal,  autônoma e disjuntiva,  conforme sugerido

anteriormente,  será  compreensível  que  o  julgamento  de  improcedência  implique,  por  exemplo,  na

inviabilidade de que outro ente primitivamente legitimado pretenda a propositura de uma nova demanda,

com o mesmo objeto, renovando a controvérsia – o problema é resolvido, aqui,  portanto, no âmbito da
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legitimidade,  e  não,  propriamente,  da  extensão  da  autoridade  coisa  julgada  a  terceiros  juridicamente

interessados.

Pretender, contudo, que o titular de um interesse jurídico, mesmo que de natureza remotamente

coletiva, seja prejudicado pela autoridade coisa julgada, enquanto qualidade dos efeitos da sentença prolatada

em uma relação jurídica processual da qual, absolutamente, não participou, parece, salvo melhor juízo, estar

em confronto inconciliável com a garantia constitucional fundamental da ampla defesa.

Neste sentido, pronuncia-se Aragão, para defender que “sujeitar o titular da relação jurídica à coisa

julgada oriunda de processo ao qual não lhe foi dado comparecer e, nele, defender seu interesse importa

barrar-lhe o acesso ao Poder Judiciário, o que nem a lei nem ninguém poderá fazer” (1992, p. 302).

Aliás, segundo a observação de Talamini, mesmo se considerarmos que, nas demandas judiciais em

que  é  pleiteada  a  tutela  de  interesses  coletivos  lato  sensu,  em  geral,  há  legitimação  extraordinária  e

substituição processual, a pretensão de estender aos supostos “substituídos” a autoridade da coisa julgada,

em caso de improcedência, desrespeita, no mínimo, as garantias constitucionais fundamentais  de acesso à

justiça, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (2005, p. 114).[33]

Além do  mais,  parece  possível  afirmar  que  este  quadro  implicaria  em um sensível  abalo  da

segurança social e institucional, isto é, neste caso, o instituto da coisa julgada seria manejado contra a sua

própria finalidade[34] e, mesmo, contra o fim primordial do Direito, o que, além de ser um contra senso, não

pode ser, de forma alguma, desejável.

Tanto tais argumentos parecem efetivamente verdadeiros, aliás, que o próprio artigo 103, § 1°, do

Código de Defesa do Consumidor,  já esclarece que o julgamento de improcedência de uma determinada

pretensão  relativa a interesses  difusos  ou  coletivos  stricto  sensu,  em ação  coletiva,  não  prejudicará os

direitos subjetivos individuais – ou os interesses individuais – do grupo, categoria ou classe; o que demonstra

que é adequado e suficiente,  também nestes  casos,  o regramento dos  limites  subjetivos  da coisa julgada

segundo a sistemática prevista no ordenamento jurídico para as ações de cunho individual.

 

 

CONCLUSÃO.

 

 

O instituto da coisa julgada – conquanto possa ser identificado, realmente, como uma opção política

sem a qual um ordenamento jurídico pode ser, tranqüilamente, identificado como tal – tem desempenhado, na

história ocidental, desde a vigência do Direito Romano, um importante papel na estabilização de relações

jurídicas interpessoais e, mesmo, na manutenção dos níveis possíveis de segurança social e institucional.

Dentre as inúmeras importantes teorias que procuraram explicar os fundamentos e características

do instituto, a partir da Idade Média, podem-se destacar as concepções influenciadas por Liebman, segundo

as quais há uma distinção clara entre a autoridade da coisa julgada, enquanto qualidade de imutabilidade dos

efeitos de uma determinada sentença – que recai sobre as partes –, e a eficácia natural de tal sentença, que

atinge, indistintamente, partes e terceiros.

A partir de tal distinção, passou-se a compreender que um terceiro que reste prejudicado pelos
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efeitos de uma sentença, prolatada em uma relação jurídica processual da qual não participou, de qualquer

forma, é, efetivamente, atingido pela eficácia natural da sentença, mas não limitado pela autoridade da coisa

julgada – motivo pelo qual lhe restam as possibilidades de defesa de seus legítimos direitos, pelas vias que o

próprio ordenamento jurídico coloca a sua disposição.

A contrário senso, o terceiro que, em virtude da eficácia natural, é beneficiado por uma sentença,

prolatada em uma relação jurídica processual da qual não tenha participado, também, de qualquer forma,

resta prejudicado no que ser refere à possibilidade de questionamento judicial de tal decisão, não porque seja

limitado pela autoridade da coisa julgada, propriamente dita, mas  porque não tem interesse de agir, para

tanto, e é, desta forma, carecedor de ação.

Parece  possível,  conforme  se  procurou  demonstrar  por  meio  do  modesto  estudo  que  ora  se

apresentou,  que  exatamente  esta  mesma  sistemática  mostra-se  como  a  forma  sistematicamente  mais

adequada de tratar os limites da coisa julgada, também no que se refere às demandas judiciais nas quais se

pleiteia a tutela de interesses transindividuais – o que inclui os interesses difusos, coletivos stricto sensu e

individuais homogêneos.

Isto se dá porque todas e cada uma das espécies de interesses coletivos lato sensu são, efetivamente

transindividuais e, sob o aspecto objetivo, podem ser caracterizadas, invariavelmente, como indivisíveis – já

que, em todos  os  casos,  uma única pronúncia judicial de procedência dos  pedidos  iniciais  pode a todos

beneficiar.

Assim,  o  julgamento  de  procedência  de  uma demanda judicial  na  qual  se  pleiteia  a  tutela  de

interesses difusos, coletivos stricto sensu ou individuais homogêneos, quando transitado em julgado entre as

partes, torna a situação jurídica indiscutível para o réu que, em virtude da autoridade da coisa julgada e da

indivisibilidade do interesse, se vê inviabilizado de renovar a controvérsia, mesmo em face de terceiros que se

beneficiem da eficácia natural da sentença – que ficam, por sua vez, prejudicados em relação à renovação da

controvérsia não por conta da autoridade da coisa julgada, que não lhes atinge, mas por conta da inexistência

de interesse de agir, de forma análoga ao que ocorre nas demandas de cunho individual.

De outro  lado,  não  se  pode admitir  que o  julgamento  de  improcedência  de  uma determinada

demanda judicial, inclusive de cunho coletivo, possa prejudicar, com força de coisa julgada, os interesses de

quem não tenha efetivamente participado da relação jurídica processual – ainda que haja, eventualmente,

previsão  legal  neste  sentido  –,  porque  tal  quadro  mostrar-se-ia,  salvo  melhor  juízo,  completamente

inconciliável  com  a  ordem  constitucional  vigente,  na  qual  a  ampla  defesa  e  o  contraditório  estão

categorizados como garantias fundamentais e cláusulas pétreas.
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[1] O artigo 5°, XXXVI, da  Constituição Federal determina, em  termos expressos, que “a  não prejudicará  o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e  a
coisa julgada”.

[2] Não se ignora, portanto, a  importância das mais variadas controvérsias que cercam  o instituto da coisa julgada, sua origem  e características, ficando,
todavia, restrito este estudo ao seu próprio tema, isto é, à análise dos limites subjetivos da coisa julgada, nas ações coletivas.

[3] E não, propriamente, intra pars, conforme a regra geral expressa no artigo 472, primeira parte, do Código de Processo Civil.

[4] Destaque-se, contudo, também, que o aprofundamento a respeito da definição e do conceito do fenômeno jurídico foge aos estreitos limites do estudo
que ora se apresenta, que se limitará, portanto, a  uma referência genérica, a  título de esclarecimento de suas bases epistemológicas. Para um  tratamento
mais detalhado a respeito da definição e do conceito de Direito, cf. Bellinetti (2006).

[5] É válido salientar, contudo que, contemporaneamente e, principalmente, no âmbito dos Estados Democráticos, há muitas outras importantes funções que
podem e devem ser atribuídas ao Direito – como, possivelmente, a de contribuição para a redução das desigualdades sociais, por exemplo. Parece, todavia,
que a função que se mostra invariável, nas mais diversas sociedades, é  precisamente a de garantia dos níveis possíveis de  segurança social e  institucional.
Neste sentido, cf. Kelsen (2000, p. 8), Dimoulis (2008, p. 143) e Mendes (2009, p. 326).

[6] A este respeito, pronunciam-se Guerra Filho (2002, p. 231) e Câmara (2008, p. 461).

[7] Neste sentido, cf. Chiovenda (2002, p. 447),

[8] Para Chiovenda, o fundamento da coisa julgada era, em geral, a vontade autoritária do Estado, previamente contida no ordenamento jurídico e aplicada
pela sentença (2002, p. 446 a 464).

[9] Carnelutti via, também, que a coisa julgada se justificava por ser a sentença uma expressão de vontade do Estado, mas fazia a importante observação de
que  o comando judicial era, na  realidade, uma  norma que  complementava, em  concreto, a  “norma genérica  incompleta”  previamente  especificada  no
direito positivo substancial. Para considerações mais detalhadas a este respeito, cf. Dinamarco (1987, p. 235) e Furlan (2000, p. 100).

[10] Segundo a interpretação de Furlan, “[...] para Liebman, a autoridade da coisa julgada é a imutabilidade do comando emergente da sentença, ou seja, a
qualidade  que  reveste  o ato em  seu conteúdo, tornando-o imutável, assim  como seus efeitos. Reconhece  que  a  autoridade  da  coisa  julgada  não recai tão
somente sobre os efeitos declaratórios, mas cobre igualmente os elementos constitutivos e condenatórios da sentença” (2000, p. 102)

[11] Não se  ignora  a  importância  de  uma  análise  detida  e  detalhada  a  respeito das diversas teorias que  foram  desenvolvidas e  defendidas ao longo da
História, o que, todavia, fica  totalmente  fora  dos limites previamente  estabelecidos para  o desenvolvimento deste  estudo. Justifica-se, portanto, a  simples
referência  à  concepção que  será  utilizada, neste  trabalho, a  respeito da  coisa  julgada, exclusivamente  como pressuposto epistemológico de  produção e
compreensão.

[12] É  bem  a  respeito  desta  regra  geral do artigo  472,  do Código de  Processo Civil,  que  se  tratará  neste  ponto do estudo que  ora  se  apresenta.  As
especificidades dos limites subjetivos da coisa julgada, nas demandas judiciais em que se pleiteia a tutela de interesses coletivos lato sensu serão analisadas
adiante.

[13] Nas palavras de Tucci, “não se confunde a eficácia própria do ato que tende à extinção da fase de conhecimento do processo com a imutabilidade do
conteúdo decisório da sentença que é alcançada com o trânsito em julgado” (2006, p. 167).

[14] O autor, aliás, menciona quais seriam  as medidas adequadas abstratamente previstas pelo ordenamento jurídico para a impugnação da sentença, por
parte do terceiro prejudicado: embargos de terceiro, recurso de terceiro prejudicado e mandado de segurança – antes do trânsito em  julgado da sentença
(TUCCI, 2006, p. 178 a 186) –; ação rescisória, embargos de terceiro e, ainda mais especialmente, o mandado de segurança – após o trânsito em julgado da
sentença (TUCCI, 2006, p. 189 a 191).

[15] Em virtude dos estreitos limites do estudo que ora se apresenta, é imperativo que se pressuponha uma compreensão prévia razoavelmente abrangente
do gênero dos direitos coletivos lato sensu e de cada uma de suas respectivas espécies. Limitar-se-á, portanto, a referência a tais definições, neste ponto, ao
estritamente necessário ao desenvolvimento deste estudo. Para considerações específicas, trabalhadas em um nível mais aprofundado, no que se refere aos
direitos coletivos lato sensu, em geral, e a cada uma de suas espécies, em particular, cf. estudo anterior de Bellinetti (2005).

[16] É de  se  destacar que  pode, eventualmente, existir  um  liame jurídico entre  as pessoas que  estejam  relacionadas a  um  determinado interesse  difuso.
Ocorre,  todavia,  que  tal ligação será,  sempre,  acidental,  e  não necessária  ou fundamental,  e  que  estará  invariavelmente  presente  a  característica  de
indivisibilidade (TUCCI, 2006, p. 312).

[17] Aliás, segundo a pertinente observação de Tucci, a respeito dos direitos coletivos stricto sensu, “[...] relação jurídica unívoca que tem o condão de unir
o conjunto de pessoas, em tal hipótese, preexiste à ameaça de lesão ou à própria lesão” (2006, p. 313).

[18] É de  se  mencionar, a  este  respeito, que  a  doutrina  majoritária  apregoa  uma  suposta  divisibilidade  dos interesses individuais homogêneos. A idéia,
todavia,  de  que  tais  interesses  são,  sob  o  aspecto  objetivo,  indivisíveis  apóia-se,  precisamente,  no  fato  de  que  um  único  pronunciamento  judicial de
procedência  beneficia  a  todos os respectivos interessados. Vale  dizer, a  afirmação de  que  o interesse  individual homogêneo é  indivisível não implica  na
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negação da realidade de que as indenizações, por exemplo, serão, posteriormente, “individualizáveis”, segundo as circunstâncias de cada caso concreto.

[19] Assim entendidas as demandas judiciais em que se veiculam, como tal, pretensões relativas a interesses coletivos lato sensu, isto é, a interesses difusos,
a interesses coletivos stricto sensu e a interesses individuais homogêneos.

[20] Isto é, nos termos do artigo 103, I, na hipótese do artigo 81, parágrafo único, I, do Código de Defesa do Consumidor.

[21] No mérito, é válido esclarecer; isto é, obviamente não deverá fazer coisa julgada erga omnes uma sentença prolatada em ação coletiva que cuida de
interesses difusos, quando o feito for extinto, sem julgamento do mérito – por ausência de uma das condições da ação, por exemplo.

[22] É de  se  salientar  que  o art. 103, I, do Código de  Defesa  do Consumidor  utiliza, mais exatamente, a  expressão “nova  prova”, mas parece  razoável
admitir  que  não há  necessidade  de  que  as provas que  fundamentarão a  nova  demanda, no caso de  aplicação da  hipótese  excepcional desse  dispositivo,
podem ser, inclusive, anteriores à propositura da primeira.

[23] Destaque-se,  aliás,  que,  ao  excepcionar  o  julgamento de  improcedência  por  insuficiência  de  provas,  o  artigo 103,  II,  do  Código de  Defesa  do
Consumidor, faz referência expressa ao inciso anterior, que trata, como visto, da coisa julgada nas sentenças que cuidam de interesses difusos.

[24] Segundo Tucci, ao tratar do artigo 103, do Código de Processo Civil, “a expressão ultra partes é utilizada no citado dispositivo como sinônima de erga
omnes” (2006, p. 316). Pizzol, todavia, procura encontrar uma justificativa para a  diferenciação entre  as expressões utilizadas pelos dispositivos legais em
questão, nos seguintes termos: “No que tange à utilização de expressões distintas para designar os efeitos da coisa julgada nas hipóteses de direitos difusos e
coletivos stricto sensu – erga  omnes e  ultra  partes, respectivamente  -  ela  se  justifica, a  nosso ver, pela  diferença  existente  entre  direito difuso e  direito
coletivo (titularidade), ou seja, no fato de  que  a  coisa  julgada  ultra  partes atinge  todos os integrantes de  uma determinada  categoria, classe  ou grupo (os
titulares do interesse  coletivo tutelado são determináveis), enquanto que  a  coisa  julgada  erga  omnes se  produz com  relação a  toda  coletividade  (titulares
indeterminados)” (200-, p. 16). Partilhando dessa impressão de efetiva diferenciação entre as expressões, Mazzilli propõe que “[...] melhor teria sido que o
legislador  se  tivesse  valido do conceito de  eficácia  ultra partes também  para  referir-se  aos interesses individuais homogêneos [...], porque  a  defesa  de
interesses individuais homogêneos abrange apenas os integrantes do grupo, classe ou categoria de pessoas lesadas (as vítimas ou seus sucessores), do mesmo
modo que ocorreria na defesa de interesses coletivos, em sentido estrito” (2005, p. 489).

[25] Nas palavras da própria autora, “[...] em caso de improcedência por falta de provas não haverá formação de coisa julgada” (LEAL, 200-, p. 8). É de
se destacar, desde logo, todavia, que, salvo melhor juízo, esta não parece a forma mais adequada de tratar a matéria, conforme procurar-se-á demonstrar
adiante.

[26] Defendem a tese da legitimação extraordinária, em variadas ações de cunho coletivo, Cretella Júnior (1991, p. 58) e Netto de Araújo (2007, p. 1180).

[27] A legitimidade decorre, portanto, no caso das ações coletivas, de uma determinação legal; e não de uma qualquer delegação dos sujeitos dos interesses
jurídicos.

[28] Como de fato o pretendeu fazer, como visto, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 103.

[29] Pelo menos segundo os conceitos com os quais se vem trabalhando, no desenvolvimento deste modesto estudo.

[30] Esta conclusão está, portanto, ancorada na concepção anteriormente firmada de que a autoridade da coisa julgada e a eficácia natural da sentença não
se confundem.

[31] O autor observa, ainda, que, em virtude da indeterminação dos sujeitos de interesses coletivos, “[...] torna-se inevitável que o comando judicial projete
eficácia expansiva extra-autos, atingindo uma certa faixa do universo coletivo, senão já a inteira coletividade” (2007, p. 329).

[32] Inclusive, como visto, dos interesses individuais homogêneos.

[33] Cabem, aqui, também, as observações de Santos (1999, p. 73) e de Tucci (2006, p. 209 e 210), já referidas no segundo tópico deste estudo, por ocasião
das considerações que se traçou a respeito dos limites subjetivos da coisa julgada nas ações individuais.

[34] Finalidade esta de contribuir para a segurança e estabilidade das relações jurídicas, conforme salientado, brevemente, no primeiro título deste resumido
estudo.
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ATIVIDADE JUDICIAL DE APLICAÇÃO DE CLÁUSULAS ABERTAS NO ART. 273 DO
CÓDIGO DE PROCEDIMENTOS: DISCRICIONARIEDADE E VINCULAÇÃO ANTE O

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

JUDICIAL APPLICATION ACTIVITY OF OPENED CLAUSES IN ARTICLE 273 OF THE CODE OF
PROCEDURES: DISCRETION AND BINDING BEYOND THE DEMOCRATIC STATE OF LAW

FERNANDO HORTA TAVARES
NILZA APARECIDA RAMOS NOGUEIRA

RESUMO
O presente artigo pretende apresentar, como contraponto à ideia de discricionariedade do juiz na aplicação
das chamadas “cláusulas abertas”, a vinculação da atividade judicial aos princípios do Estado Democrático
de Direito. O art. 273 do Código de Processo Civil é a regra processual focalizada, porque emblemática,
posto se tratar de uma regra que visa à efetividade do processo e, aplicável na generalidade dos casos, em
bases vagas e flexíveis, pode dar ensejo ao incremento do poder de decisão do juiz e resultar numa visão
que coloca os órgãos judiciais no centro da teoria processual. Esta concepção será colocada sob interrogação
ao abrigo do paradigma do Estado Democrático de Direito, instituído pela Constituição da República de
1988, identificado por fundamentos próprios, cujo eixo de linguagem de formação do direito democrático é
o Processo Constitucional. A Jurisdição exercida pelos juízes vincula-se aos princípios constitucionais,
sejam os configuradores do Estado Democrático de Direito, em sua dimensão ampla, sejam os definidores
do Processo mesmo. Esta perspectiva é inconciliável com a visão de discricionariedade, de que o juiz estaria
autorizado a fazer escolhas numa atividade não compartilhada com os demais sujeitos processuais ou a
buscar elementos extra-sistêmicos para fundamentar sua decisão, porque somente serão legítimas as
decisões estatais que comportarem conexão entre contraditório, argumentação discursiva, e fundamentação
dos provimentos.

PALAVRAS-CHAVES: ATIVIDADE JUDICIAL. CLÁUSULAS ABERTAS. ANTECIPAÇÃO DA
TUTELA. DISCRICIONARIEDADE. ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. JURISDIÇÃO.
PROCESSO.

ABSTRACT
ABSTRACT

This article intends to present, as opposed to the idea of the judge’s discretion in the application of the so-
called opened clauses, linking the activity to the judicial principles of the Democratic State of Law. The
article 273 of the Civil Procedure Code is the procedural rule focused, because symbolic, since it is a rule
aimed at the effectiveness of the process and applicable in most cases, vague and flexible bases, can lead to
the increase in the power of the judge decision, and result in vision that puts the courts in the center of the
theory of procedure. This conception will be put in doubt under the paradigm of the Democratic State of
Law, instituted by the Constitution of the Republic in 1988, identified by its own grounds, the axis of the
democratic right of language formation is the constitutional process. The Jurisdiction exercised by judges is
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linked to the constitutional principles, being the configuration of the Democratic State, in its vast
dimensions, being the process of defining it. This view is incompatible with the vision of discretion, the
judge would be authorized to make choices in an activity not shared with other parties to proceedings or to
seek extra-systemic elements a solitary activity or seeking extra-systemic elements to justify its decision,
because only be legitimate the state decisions if there is a connection between contradictory, discursive
reasons, and reasoning of assignments.

KEYWORDS: KEY-WORDS: JUDICIAL ACTIVITY. OPENED CLAUSES. THE LEGAL
PROTECTION. DISCRETION. DEMOCRATIC STATE OF LAW. JURISDICTION. PROCEDURE.

 
1.       INTRODUÇÃO

 
O art. 273 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade do juízo, a pedido da parte, antecipar,

total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da
verossimilhança da alegação e que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou fique
caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

A regra do art. 273 se apresenta como uma “cláusula aberta”, aplicável na generalidade dos casos,
desde que presentes os requisitos exigidos pelo mencionado dispositivo legal, que são vagos e flexíveis e
demandam integração para sua concretização. Trata-se de uma estrutura normativa, cuja realização depende
da atuação do juízo e das partes, sujeitos responsáveis pela construção da decisão no procedimento
estruturado segundo os princípios processuais encartados na Constituição Brasileira.

Não obstante, a introdução de normas com essa característica de tessitura aberta no ordenamento
jurídico processual, na esteira da produção doutrinária atual, objetiva dar condições ao juízo de adequar a
técnica ao caso concreto com vistas à chamada “efetividade do processo”, afastando a subsunção quase
automática do caso à norma.

Com a reiteração de decisões judiciais, as razões de decidir vão evidenciar a dimensão de sua
normatividade, o âmbito de sua incidência. Contudo, sob esta ótica, não condiciona esta atividade à
obediência aos princípios diretivos da função jurisdicional, mas reafirma a concentração de “poderes” na
figura do juiz, agente estatal incumbido de realizar a função jurisdicional do Estado, em bases incompatíveis
com o Processo Constitucional.

A grande transformação geradora da centralização da função jurisdicional na pessoa do
representante do órgão judicial ocorre em reação aos abusos e perversões dos regimes ditatoriais que
conduziram à segunda guerra mundial, fazendo emergir o fenômeno da constitucionalização dos direitos
fundamentais, vinculativos tanto para o legislador quanto para os tribunais[1], impingindo limites ao
legislador autoritário, que legitima arbitrariedades por meio da lei. A apontada mudança representa busca de
controle daquele autoritarismo legislativo, ao deslocar o foco de “poder” de decisão para o Judiciário. E aí
surge o problema da incrementação dos poderes do juiz.

Esse encaminhamento evolucionista da tarefa de legislar e, consequentemente, da de julgar, é
observado na passagem do Estado Liberal (formalista, calcado nas liberdades negativas) para o Estado
Social (intervencionista, exigente de uma atuação positiva do Estado na implementação de direitos
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fundamentais sociais). Essa situação implicou o surgimento do “legislador-gigante”, com a ampliação da
intervenção legislativa, e o “administrador-gigante, dada sua posição pró-ativa na execução das leis”. E daí
o surgimento de um terceiro gigante, “capaz de controlar o legislador mastodonte e leviatanesco
administrador, impondo-se a expansão do âmbito do direito judiciário e, de conseguinte, o aumento da
criatividade dos juízes”[2].

A superação do sistema de abordagem formalista, própria do Estado Liberal,  e o advento da
dimensão do Estado Social de Direito, ou Estado providente, impôs, portanto, a mudança do próprio papel
do direito e do Estado na sociedade com reflexos na forma de legislar e de exercer a atividade judicial de
interpretação e aplicação das normas. O alargamento das funções estatais impôs uma produção legislativa
indicativa de finalidades ou de princípios, de leis não casuísticas, mas vagas, provocando o surgimento de
“espaço deixado à discricionariedade nas decisões judiciárias”.[3]

A questão que se apresenta hoje, contudo,  é compatibilizar a atividade dos Órgãos Jurisdicionais
com os princípios da democracia e do direito. E isso se faz com base na Constituição da República do Brasil
de 1988, a qual proclama e institui, no preâmbulo, “um” Estado Democrático de Direito, significando que
não se propõe a adoção do Estado Democrático de Direito clássico, contraposto ao Estado despótico. Mais
do que isso. O artigo indefinido ‘um’ revela o direcionamento para a ideia de constituição de um Estado
cujo direito é democrático e, por conseqüência, destinado a assegurar, garantir os valores supremos
indicados ali, no texto[4], transformados pelo legislador originário em princípios com grande densidade
normativa.

O artigo 1º assinala que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de
Direito e enumera os fundamentos deste Estado; os fundamentos que conformarão as relações político-
constitucionais, que conferirão coerência geral ao sistema político-jurídico-econômico-social do Povo
brasileiro, porque servem de critério de interpretação e integração[5].

É sob a orientação desse sistema constitucional que se deve examinar os contornos da função
jurisdicional do Estado, que se exerce segundo as regras do Processo constitucional (art. 5º, LV) e, de
conseguinte, da atuação dos órgãos judiciários discursiva e democraticamente compartilhada com os demais
sujeitos processuais, circunstância que lega à indagação da possibilidade ou não de discricionariedade na
aplicação de cláusula aberta identificável no art. 273 do Código de Processo Civil, até porque não se pode
afastar, em qualquer caso, a incidência do contraditório e da ampla defesa, porque princípios fundantes do
Devido Processo.

 Eis o objeto de investigação do presente artigo: Analisar, em bases teorizadas, se o sistema
jurídico constitucional em vigor autoriza o juízo a buscar, em atividade solitária, fundamentos extra-
sistêmicos, de ordem moral, ética, econômica, arraigados em sua consciência, para concluir pela resposta
positiva ou negativa a determinada urgencialidade, com a pretensa finalidade de adequar a técnica
processual ao caso submetido à apreciação do Judiciário. A questão é, pois, paradigmática.[6] E sob esse
prisma será examinado o tema proposto, adotando como eixo condutor o Processo  Constitucional como
diretor da atividade jurisidicional, cuja teorização sustentará a refutação de teorias existentes que afirmam a
discricionariedade do órgão judiciário na aplicação de cláusulas gerais.

 
2. O ART. 273 DO CPC COMO TÉCNICA DE PROMOÇÃO DE EFETIVIDADE DO PROCESSO
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PELA VIA DAS TUTELAS DE URGÊNCIA
 
A preocupação com a efetividade do “processo” tem sido revelada em constante produção

doutrinária que, com assento no “tempo do processo”, vem amparando inúmeras reformas no Código de
Processo Civil Brasileiro de modo a permitir a “tempestividade da tutela jurisdicional”[7].

Cumpre destacar que a busca é da efetividade do próprio direito, posto ser o processo um instituto
constitucionalizado. Logo, a efetividade almejada deverá ser não somente em relação ao objeto de debate
(bem da vida), mas também dos princípios constitucionais do processo, que orientam o procedimento,
especialmente os da reserva legal, do contraditório, da ampla defesa, da isonomia, da duração razoável e
celeridade procedimental e da fundamentação dos provimentos. Se preteridos estes, estar-se-á a colocar em
prática uma técnica desconectada da principiologia constitucional.

Adianta-se, também, a inadequação das expressões “morosidade processual” e “tempo do
processo”. O processo é um procedimento em contraditório[8]. O percurso temporal diz respeito ao
interregno entre o ajuizamento da ação e o provimento final. A demora pode recair, portanto, na condução
do procedimento e não no processo, instituto abstrato.

Feitas estas considerações, passa-se a discorrer sobre as razões justificadoras da introdução da
técnica da antecipação da tutela no ordenamento jurídico: as urgencialidades. Estas demandam a tutela da lei
de forma imediata. Dentre inúmeras outras situações, destaca-se a do direito fundamental à saúde. A
submissão a um procedimento cirúrgico ou o uso de determinado medicamento, muitas vezes, não pode
esperar o provimento judicial definitivo, sob pena do risco de agravamento da doença  ou até mesmo da
morte do paciente.

Em casos dessa natureza, o descumprimento da lei, de um lado, e a urgência, de outro, impõem
medidas judiciais rápidas, cujo aguardo da cognição plena pode redundar na ineficácia do provimento a ser
proferido ao final. Isso porque o procedimento de cognição plena não se resume a um determinado
momento, mas a uma série de atos que se protraem por um determinado período.

O perigo de dano foi sentido já por Calamandrei em 1936, quando editou sua obra Introduzione
allo Studio sistemático dei provvedimenti cautelari, na qual fixou o caráter instrumental da medida cautelar
frente ao processo principal e sua provisoriedade[9].

A tutela cautelar alicerça-se, na visão clássica do instituto, na ideia de tempo, de afastamento do
risco do perigo da demora inerente ao procedimento de cognição plena e que, por isso mesmo, exige um
espaço-temporal para a construção do provimento judicial, durante o qual podem ocorrer fatos
potencialmente prejudiciais ao direito deduzido pela parte interessada.

A evolução das tutelas de urgência ocorreu durante muito tempo no âmbito das medidas cautelares.
Mas a busca de decisões que promovem desde já a satisfação do direito, entrevendo-se a urgencialidade da
tutela, impulsionou a busca de novas técnicas, notadamente as de sumarização ou “diferenciadas”, com o
intento de eliminar ou abreviar o percurso do procedimento comum (ordinário) e promover a antecipação da
tutela do direito a ser efetivada ao final do procedimento.

No Brasil, o poder geral de cautela já era previsto no art. 675 do Código de Processo Civil de 1939,
correspondente ao art. 798 do atual Código de 1973. Esta medida, no entanto, era e continua sendo prevista
com caráter temporário e acessório. Com efeito, a necessidade de medidas imediatamente eficazes e a
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divergência doutrinária e jurisprudencial, no Brasil, sobre se as medidas cautelares poderiam, ou não,
adquirir feições de satisfatividade motivou a  introdução da técnica da antecipação da tutela no art. 273 do
Código de Processo Civil em vigor, operando-se uma purificação  do processo cautelar com o fito de
atender ao direito à efetividade da jurisdição[10].

Numa visão utilitarista do processo, a antecipação da tutela se constitui em uma técnica de
sumarização procedimental por meio da qual se busca combater o fator “morosidade da prestação
jurisdicional, oriunda, como é sabido, das mais diversas causas” e que “também está ligada à ineficiência do
velho procedimento ordinário”[11]. Traduz-se, pois, em “verdadeira arma contra os males que podem ser
acarretados pelo tempo do processo”[12]. Por conseguinte, exsurge como manifestação da técnica
processual a serviço dos ideais de efetividade do processo e, portanto, de efetivo acesso à ordem jurídica
justa[13], posto que a ordinariedade plena implicaria o percurso de um espaço temporal incompatível com
certas situações de risco de dano.

A finalidade precípua da antecipação da tutela pretendida pelo autor na inicial -  espécie do gênero
tutela provisória – é, pois,  atender a situações de urgência, que envolvam risco ao direito do demandante,
para eliminá-lo. Essa é a situação de urgência legitimadora da medida antecipatória[14].

Para a linha de pensamento segundo a qual o Processo é o instrumento de atuação da Jurisdição e,
nesse sentido,  processo efetivo é aquele que, observado o equilíbrio entre os valores segurança e celeridade,
“proporcionaria às partes “o resultado desejado pelo direito material”, preconiza-se que a “demora” na
“entrega da prestação jurisdicional” compromete a utilidade prática da tutela, o que justifica centrar o estudo
da “técnica processual a partir de seu resultado e em função dele”[15]. Como também a necessidade de
“renunciar ao dogma da certeza e abrandar as garantias inerentes à segurança jurídica, a fim de evitar que o
tempo deteriore a utilidade prática da tutela”[16].

Vê-se que, por essa linha de raciocínio teórico, o sentido de urgência integra o debate que procura
conjugar “segurança” – traduzida pelo Princípio da Legalidade normativo-procedimental – e “Efetividade” –
que Chiovenda à sua época preconizou ser a entrega do bem da vida segundo o direito do litigante que “tem
razão”[17].  Entretanto, as técnicas procedimentais somente se legitimam se instituídas a partir da
principiologia que permeia o Processo Constitucionalizado. Por isso, apresentar-se-á, como contraponto à
visão de respeitosa doutrina que entrelaça Jurisdição e Processo[18], aos pressupostos da Teoria Geral do
Processo Constitucional cujos princípios estruturais foram traçados, no Brasil, desde 1984, por José Alfredo
de Oliveira Baracho[19], para, com esteio nesta teorização, se examinar o problema da discricionariedade
do juiz na aplicação de “cláusulas abertas” do ordenamento processual, com ênfase para o art. 273 do CPC.

 
2.1. Efetividade do Processo  x  Efetividade da função jurisdicional do Estado

 
A tutela provisória contrapõe-se à tutela definitiva. Está atrelada ao pressuposto de uma situação de

urgência; se forma à base de cognição sumária; tem eficácia limitada no tempo; é medida precária, podendo
ser modificada ou revogada a qualquer tempo, desde que haja mudança na situação de fato, ou seja, não se
submete à imutabilidade da coisa julgada, e se referencia, necessariamente, a um pedido de tutela
definitiva.[20]

Para a doutrina de Zavaschi[21], a antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela pretendida no
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pedido inicial diz com a antecipação dos efeitos executivos que advirão da futura sentença, conferindo
tratamento diferenciado aos direitos evidentes e aos direitos que correm risco de lesão. Nesta última
hipótese, a tutela antecipatória funda-se na probabilidade da existência do direito e no fundado receio de
dano irreparável ou de difícil reparação.

Com esse propósito, a técnica atenderia ao direito à efetividade da jurisdição[22]. Contudo,
efetividade do Processo é coisa bem diversa de efetividade da função jurisdicional do Estado. Efetivo é o
Processo legítimo, porque democrático e orientado pelos princípios constitucionais que o definem, como
esculpido pelos incisos LIV, LV, LXXVIII do artigo 5º, e IX, do artigo 93, ambos da Constituição
Brasileira. Já a efetividade da função estatal de “prestar jurisdição” diz com a estruturação dos serviços da
máquina judiciária, cujo estudo escapa ao contorno jurídico de exame do tema proposto.

Assim, o Processo (porque se pretende seja efetivo) deve ser pensado sob o viés da legitimidade do
provimento a ser proferido pelo juízo, provisório ou definitivo, e não sob o aspecto de sua utilidade. Até
porque antecipação da tutela não significa antecipação da sentença, mas da tutela da lei a ser aplicada pela
sentença.

Almeja-se, ou se deve almejar, com a técnica de antecipação, a efetividade do comando legal
descumprido, cujo provimento visa exatamente à atuação da tutela da lei. Logo, não se pode excluir, aqui, a
tutela (constitucional) do próprio Processo. No entanto, a leitura de obras de respeitáveis processualistas
brasileiros, mencionadas ao longo deste texto, não revela uma clara compreensão que permita distinguir
entre o que seja efetividade do Processo – garantia dos direitos fundamentais na construção do
procedimento – e efetividade da função jurisdicional, que deve dizer com a estrutura do Judiciário, com sua
capacidade de organização e de funcionamento eficiente[23].

De outro lado, afigura-se inadequada a sumarização da cognição[24] sob a justificativa de busca da
efetividade da Jurisdição.

Nessa conjuntura, o estabelecimento de regras processuais com vistas à solução célere de questões
postas à apreciação do juízo, de forma generalizada, deixando a cargo da jurisprudência a tarefa de
completá-las ora em bases normativas, ora extra-ordenamento, pode surtir efeito contrário.[25] A
insegurança decorrente de decisões judiciais proferidas em bases não objetivas, mas por meio da
sensibilidade do representante do órgão judiciário, com a adoção de critérios metajurídicos, pode gerar um
número maior de recursos e, por conseguinte, contribuir para emperrar ainda mais a máquina judiciária e,
assim, não só manter o problema da demora, como se o intensificar.

Adverte o professor espanhol Alberto Torralba[26] lhe parecer duvidoso que os mecanismos
analisados (tutelas cautelares e antecipatórias) sejam a via idônea para superar a crise do processo
declarativo (ordinário). Se este não se adequa às necessidades de tutela da sociedade contemporânea, o mais
aconselhável – ainda que também mais árduo – seria reformá-lo profundamente, simplificar seu desenho,
reduzir e abreviar seus trâmites, agilizar seu andamento.

A busca da solução urgente elevou ao nível de direito fundamental o projeto de “duração razoável
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”, art. 5º, inciso LXXVIII, da
Constituição da República, previsão já contida na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de
São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969, à qual o Brasil aderiu por meio do Decreto 678 de
6/11/1992. A par desse direito fundamental, soluções drásticas vêm se incorporando ao Código de
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procedimentos de forma comprometedora “das conquistas da humanidade pelos direitos fundamentais”[27].
Duração razoável indica “tramitação ou a prática de atos delimitados por marcos temporais com

começo e fim” e “esta trilha procedimental deve ser percorrida regularmente”.[28] Celeridade, no plano da
teoria do processo constitucionalizado, se liga ao “cumprimento do princípio da legalidade e do respeito aos
princípios da isonomia,da ampla defesa e do contraditório, sem quaisquer compressões ou supressões do
exercício destes direitos”.[29]

O percurso temporal é demandado pela prática de atos processuais na busca do esclarecimento e o
momento de prolação do provimento vai depender do cumprimento ou não dos prazos fixados no Código,
da exigência de provas e também do comportamento das partes, salientando-se aqui que estas têm de
cumprir os prazos estipulados, sob pena de preclusão. Isso significa que não é o tempo em si que provoca a
demora da conclusão do procedimento em contraditório. Sobre esse ponto, o primeiro redator do presente
trabalho já teve a oportunidade de dizer que:

 
Não é o tempo que corrói (....) Responsabilizar o tempo por danos soa como uma evasiva mítica, sendo
inevitável questionar-se sobre o quê ou quem se esconde ou o quê se quer proteger ou poupar para
justificar a inaplicabilidade do denominado ‘direito à tempestividade da resposta jurisdicional’ (....)
Ainda que se admitisse que o direito pudesse ser corroído,tal fenômeno seria derivado da inércia, da
incompetência e do desrespeito na sua aplicabilidade, em outras palavras, derivado da desídia do
aparelho estatal judiciário(...) de um lado, e, de outro, do próprio titular do direito ameaçado.[30]

 
Por outro lado, a exigência constitucional de o órgão judicial proferir decisão em prazo razoável,

mediante processo sem dilações indevidas, não autoriza o Estado a impingir ao povo “a aceleração dos
procedimentos pela diminuição das garantias processuais constitucionais”[31], que se incluem entre os
direitos fundamentais insculpidos no art. 5º da Constituição da República, de aplicação imediata, na forma
do art. 5º, § 1º. Está obstada, portanto, a sumarização da cognição – entenda-se mitigação ou quebra das
garantias processuais constitucionais.

A Jurisdição não pode ser definida pela “ótica da atividade do órgão estatal judicacional porque,
em um Estado de Direito Democrático, a jurisdição só pode atuar pelo PROCESSO que se caracteriza pelo
direito à argumentação discursiva democrática”. Portanto, a “ jurisdição significa a atuação da lei regida
pela principiologia do processo, a qual, a seu turno, e na ótica aqui defendida, não pode trazer qualquer
corrosão a direito.”[32]

Destarte, o instituto da antecipação da tutela se apresenta de grande valia para atender a situações
concretas que demandam resposta imediata do órgão judicial, notadamente quando se trata de implementar,
via provimento judicial, direitos fundamentais, mas desde que haja “o necessário entrelaçamento entre o
Acesso ao Direito e a Duração Razoável dos Procedimentos com os demais Princípios que compõem a
processualidade democrática”.

A inobservância da interrelação entre os princípios do contraditório, da isonomia, da ampla defesa,
do direito ao advogado e da fundamentação dos provimentos fere a “estrutura mesma do Devido Processo, e
tornando iníquas todas as conquistas que ensejaram a construção de uma Sociedade instituidora de uma
Cidadania assentada na Democracia”.[33]

 
3. AS REGRAS PROCESSUAIS ABERTAS NO ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E
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A PRINCIPIOLOGIA CONSTITUCIONAL
 
Os órgãos legislativos pátrios vêm adotando um modo de legislar consentâneo com um Estado,

cujo ordenamento jurídico tem assento em bases constitucionais principiológicas. Vêm afastando o “modo
de legislar casuisticamente”, em que a lei regulamenta “específicos e determinados problemas da vida
cotidiana”, dando preferência a normas com  “formulação da hipótese legal mediante o emprego de
conceitos cujos termos têm significados intencionalmente vagos e abertos”[34].

Em favor da inclusão de cláusulas gerais no ordenamento jurídico pátrio, como um todo,
argumenta-se quanto ao fator de rigidez da tipicidade que caracteriza a casuística, por conduzir o intérprete a
uma subsunção quase automática do fato ao paradigma abstrato. Em contrapartida, as cláusulas gerais
apresentariam mobilidade. Estas desenham a hipótese legal e suas consequências como uma vaga moldura,
permitindo a incorporação de princípios, diretrizes e  máximas de conduta estranhos “ao corpuscodificado,
do que resulta, mediante a atividade de concreção destes princípios, diretrizes e máximas de conduta, a
constante formulação de novas normas.”[35]

Diante da intencional vagueza e imprecisão amplia-se o campo semântico com reflexo na atividade
de aplicação da norma pelo juízo, que terá de desenvolvê-la, “mediante o reenvio para elementos cuja
concretização pode estar fora do sistema”[36]. Nesse sentido, as cláusulas gerais permitiriam o ingresso, no
ordenamento jurídico, de “princípios valorativos, ainda inexpressos legislativamente, de standards, máximas
de conduta (...) de diretivas econômicas, sociais e políticas”[37], os quais passam a integrá-lo e as bases das
decisões reiteradas permitem a ressemantização da norma e a definição da dimensão de sua normatividade.

Essa é a ideia para que o juízo não reproduza a fala do legislador, mas atribua “a sua voz à dicção
legislativa tornando-a, enfim e então, audível em todo o seu múltiplo e variável alcance.”[38]

Observa-se, a partir deste posicionamento doutrinário, a concentração de poderes de decisão em
mãos do representante dos órgãos judiciários, em um inexplicável retorno à  teoria processual de Oscar Von
Bülow, incompatível com o direito democrático, bem assim a indicação de possibilidade de fundamentação
em bases não normativas, não harmonizável com o Estado de Direito Democrático como fundamentado pelo
art. 1º, da Constituição Brasileira.

Feita essa breve explanação sobre o objetivo da inserção de cláusulas abertas no ordenamento
jurídico, no que tange especificamente ao art. 273 do Código de Procedimentos e à possibilidade da
antecipação dos efeitos da tutela  na generalidade dos casos, nas hipóteses de “receio de dano”, de “abuso de
direito de defesa” e de “manifesto propósito protelatório do réu”, doutrinadores de escol justificam-na como
decorrência do direito fundamental à tutela jurisdicional com o fim de munir o juízo de uma maior latitude
de poder e permitir a concretização da técnica processual adequada ao caso concreto, no dizer de Luiz
Guilherme Marinoni[39].

A busca da efetiva possibilidade de tutela de novas situações de “direito material”(não esclarecidas
quais sejam elas pelo mencionado doutrinador) levou o legislador a criar uma série de institutos
“dependentes do preenchimento de conceitos indeterminados – como a tutela antecipatória fundada em
‘abuso de direito de defesa’ (art. 273,II, CPC) -, admitindo o seu uso na generalidade dos casos”[40].

O renomado processualista admite e justifica a necessidade de inclusão, nas regras procedimentais,
de “conceitos jurídicos indeterminados” e de “cláusulas abertas”,  porque “a lei não pode atrelar as técnicas
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processuais a cada uma das necessidades do direito material”[41]. Adverte, entretanto, para o dever do juiz
de demonstrar a idoneidade do uso do instrumento processual e também para que a legitimidade da
utilização da técnica processual  se condiciona a um controle prévio no sentido de que incumbe ao
magistrado, a partir de  “sub-regras da proporcionalidade, isto é, das regras do meio idôneo e da menor
restrição possível”[42] considerar tanto o direito do autor quanto o do réu.

Defende, ainda, ser ilegítimo o procedimento único e que mesmo os procedimentos diferenciados
não são capazes de atender às tutelas “prometidas pelo direito material”. Em razão disso, escreve o
mencionado Marinoni, surge a necessidade de edição de normas processuais abertas “voltadas a permitir a
concretização das técnicas processuais adequadas no caso concreto”. Exemplifica com o art. 273 do CPC,
sendo que a concessão da tutela antecipatória – “que pode ser requerida diante de qualquer situação
substancial” - depende do preenchimento de conceitos jurídicos indeterminados, que apontam para o direito
material -“fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”(273, I), ou dizem respeito ao próprio
processo - “abuso de direito de defesa” ou “manifesto propósito protelatório do réu”(273, II) e, ainda, a
incontrovérsia de parte do pedido ou de um dos pedidos cumulados (§ 6º).[43]

Judith Costa[44] adverte não se tratar, a inserção de cláusulas abertas no ordenamento jurídico
brasileiro, de apelo à discricionariedade, mas de envio para valorações objetivamente válidas no ambiente
social, como já mencionado. Ou seja, a vagueza – característica própria das cláusulas gerais, bem expressas
no ordenamento – reclamaria maior atuação do magistrado. Mas o problema está exatamente em que se
afigura um contrassenso admitir que as normas de cunho genérico venham a adquirir forças, no ambiente
democrático, para conferir abertura aos órgãos judiciários na interpretação e, ao invés de repelir a
discricionariedade, tolerá-la.

Essa concentração de “maior latitude de poder” na figura do Estado-juiz não é compatível com os
conceitos de Jurisdição e Processo no sistema do Estado Democrático de Direito, proclamado e instituído na
Constituição da República de 1988 e que afirma as ideias de co-participação e de fiscalidade, permitindo-se
inferir, nos termos da fundamentação até aqui exposta, que o provimento judicial somente se legitima pelo
Processo Constitucional e, portanto, deve ser construído de modo a concretizar o princípio de Vivência
Digna como moldado pelo art. 1º, inciso II, da Constituição Brasileira, condicionador da atividade de todos
os órgãos públicos, judiciário inclusive.

Vislumbra-se, pois, a superação das concepções de Jurisdição e de Processo na tradicional visão,
que classifica este como mero instrumento daquela e que a Jurisdição, embutida na Administração Pública,
ensejaria a atuação dos órgãos judiciários na condução do Processo a serviço do interesse público em bases
metajurídicas, subjetivas, até mesmo discricionárias.

Com arrimo no Processo como um espaço onde as partes desenvolverão um discurso em bases
normativas, nos moldes determinados pela Constituição Federal, não se pode fiar em critérios decisionistas
extra-sistêmicos, em que o órgão judiciário aceita um pressuposto extraído do contexto social, no qual ele
também se insere, e decide a partir deste e surpreende as partes que não tiveram a oportunidade de debater
sobre aquele elemento de uma suposta realidade, entremostrando-se ofensa direta ao princípio do
contraditório, considerado, na visão de Processo Constitucional, como “garantia de influência e de não
surpresa”[45].

Exatamente nesse ponto reside o objeto de nossa reflexão: No ambiente democrático, não é
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possível admitir que o órgão judiciário esteja autorizado, sob argumento de autoridade, a interpretar e a
aplicar norma aberta com não problematizado “senso de justiça”. A racionalidade da decisão não pode se
situar na subjetividade do julgador, até porque um dos pilares do direito democrático é, exatamente, a
garantia de que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer em virtude de lei”.

 O Processo conduzido pelo contraditório, na visão constitucional em que se fundamenta o presente
trabalho, permitirá a quebra do “privilégio cognitivo dos agentes estatais e ao impor a estes a devida
fundamentação racional de argumentos produzidos e construídos endoprocessualmente, e não pré-fixados
pelos ideais (de bem viver ou estratégicos) por estes criados[46].

 
4. A SUPERAÇÃO DA IDEIA DE JURISDIÇÃO E PROCESSO SOB A ÓTICA DA
TRADICIONAL TEORIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL

 
O insigne Luiz Guilherme Marinoni afasta (ou procura afastar) a visão de processo como uma

relação jurídica processual, por não se adequar aos fins do “Estado constitucional” e, a esse propósito,
conclui:

 
“O processo é um procedimento no sentido de instrumento, módulo legal ou conduto com o qual se
pretende alcançar um fim, legitimar uma atividade e viabilizar uma atuação. O processo é o
instrumento através do qual a jurisdição tutela os direitos na dimensão da Constituição. É o módulo
legal que legitima a atividade jurisdicional e, atrelado à participação, colabora para a legitimidade da
decisão. É a via que garante o acesso de todos ao Poder Judiciário e, além disto, é o conduto para a
participação popular no poder e na reivindicação da concretização e da proteção dos direitos
fundamentais.”[47]

 
Contudo, não consegue o processualista se desvencilhar do paradoxo de Bülow.  Tal paradoxo, nas

colocações do André Cordeiro Leal, se evidencia pelo fato de o processo - na visão bülowiana de processo
como relação jurídica – não poder ser, ao mesmo tempo, “instrumento do poder ( de criação e do dizer o
direito pelo juiz)  e sua limitação eficaz – eis o paradoxo”. [48] E o referido Marinoni, no que tange
particularmente às regras processuais abertas, embora ressalve o dever de “justificação” do juízo como
“outra face do incremento do poder do juiz”[49], mantém o poder criativo do direito pelo órgão judiciário.

A finalidade da jurisdição deve ser bem outra, contudo. Para Jürgen Habermas, dado o pluralismo
social, cultural e dos projetos individuais de vida, a interpretação e a atividade jurisdicional sob a ótica
constitucional “devem procurar estabelecer aquilo que é correto e, não, como defendem os comunitários
aquilo que é preferencialmente bom, dada uma ordem específica de valores”[50]

Neste sentido, prossegue o mesmo autor, as normas e princípios constitucionais, em virtude do seu
sentido deontológico de validade, são vinculantes e não especialmente preferidos, de modo que a
interpretação constitucional deve decidir “qual pretensão e qual conduta são corretas em um dado conflito e
não como equilibrar interesses ou relacionar valores” [51]

A visão de Processo e de Jurisdição em bases democráticas, como as que se propõe neste estudo, é
pressuposto para se concluir que qualquer decisão que envolva a tutela de direito – seja provisória ou
definitiva – somente se legitima se houver a efetiva participação, como corolário da cidadania, e se assentar
raízes em norma constitucional ou em norma que encontre fundamento de validade na Constituição Federal.
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Não se há falar, portanto, em espaço vazio da lei a sugerir a discricionariedade judicial, posto que,
na constitucionalidade democrática, os princípios jurídicos têm função normativa própria e, em face desta,
revelam uma “dimensão fundamentadora da ordem jurídica (...) com ‘eficácia derrogatória e
diretiva’”[52].

Os princípios constitucionais do Processo (contraditório, ampla defesa, legalidade estrita, acesso ao
devido processo, duração razoável dos procedimentos, isonomia) vinculam o julgador. Portanto, a
interpretação que o juízo venha a imprimir a uma cláusula aberta não prescinde da deferência à
argumentação das partes, de maneira que a convicção seja concebida de forma compartilhada e
necessariamente vinculada a princípios e regras constitucionais, extraídos do interior do ordenamento
jurídico. O exercício hermenêutico é democrático e não pode ser tido como mera e exclusiva atividade
judicial. Desse modo, a aplicação legítima de uma cláusula geral diz com o dever de fundamentação
racional da decisão judicial de modo a permitir a respectiva fiscalização.

Teori Zavaschi adverte que, ao decidir sobre o pedido de antecipação da tutela, o juiz exerce juízo
vinculado e não discricionário. Salienta: “Não há discricionariedade nesse campo, e sim estrita
vinculação à lei e à Constituição.”[53]

A questão gravita, portanto, em torno da vinculação da função jurisdicional ao Estado Democrático
de Direito, com destaque para a efetiva participação das partes interessadas como corolário da cidadania,
que, por sua vez, integra o conceito de Democracia.

 O consentimento na concepção de Processo como mero instrumento da Jurisdição, sob a
taxionomia da relação jurídica, com ênfase na “atividade do juiz na criação do direito em nome do Estado
com a contribuição do sentimento e da experiência do julgador”[54] implica  não-vinculação ao Estado
Democrático de Direito, em afronta ao que determina o art. 60, § 4º, da Constituição da República.

A propósito da vinculação dos juízes e tribunais aos direitos fundamentais, preleciona Ingo
Wolfgang Sarlet[55], na esteira dos ensinamentos de Gomes Canotilho, que aquela (vinculação) se
manifesta

 
por um lado, por intermédio de uma constitucionalização da própria organização dos tribunais e do
procedimento judicial, que, além de deverem ser compreendidos à luz dos direitos fundamentais, por
estes são influenciados, expressando-se, de outra parte, na vinculação do conteúdo dos atos
jurisdicionais aos direitos fundamentais, que, neste sentido, atuam como autênticas medidas de decisão
material, determinando e direcionando as decisões judiciais. (Grifos nossos)

 
Prossegue Sarlet observando que, para além da própria vinculação do Órgão Jurisdicional à

Constituição e aos direitos fundamentais, exerce este função relevante, pois que compete a ele o controle de
constitucionalidade dos atos dos demais órgãos, estando obrigado, por meio da aplicação, interpretação e
integração, a outorgar às normas de direitos fundamentais a maior eficácia possível no âmbito do sistema
jurídico. Logo, os direitos fundamentais se constituem, ao mesmo tempo, “parâmetros materiais e limites
para o desenvolvimento judicial do Direito”.[56]

Resta superado, pois, o modo de ver a jurisdição simplesmente como (1) uma das funções típicas
do Estado, que a exerce com exclusividade através de seus juízes, por meio do processo, e tem por objetivo
atuar a vontade concreta da lei, para torná-la efetiva (visão Chiovendiana); (2) a justa composição da lide
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(compreensão Carneluttiana); ou mesmo (3) a percepção de Liebman que atribui à jurisdição o escopo de
dar eficácia às normas constantes do direito positivo, que não forem espontaneamente observadas,
conceituando-a como a atividade dos órgãos do Estado destinada a formular e atuar a regra jurídica concreta
que, segundo o direito vigente, disciplina determinada situação jurídica.

Elio Fazzalari, numa concepção contemporânea mais coerente com a  principiologia constitucional,
não apresenta um conceito de  jurisdição. Coloca-a entre as funções do Estado, as quais se complementam e
ganham maior ou menor destaque conforme a necessidade estatal de atuar. Nessa linha, o professor Alfredo
Baracho afirma:

 
A jurisdição é função de declarar o direito aplicável aos fatos, bem como é causa final e específica da
atividade do judiciário. Incumbido de garantir à sociedade um ordenamento jurídico, ao exercer a
atividade jurisdicional está o Estado manifestando a soberania que lhe é inerente (...) A jurisdição tem 
incessante expansão, à proporção que o Estado passa a tutelar novos direitos e permite a criação de
instrumentos processuais para torná-los possíveis e eficazes.[57]

 

Com efeito, o encaminhamento da questão só pode ser no sentido de ausência de discricionariedade
judicial na interpretação e aplicação de cláusulas abertas, dada a vinculação da função jurisdicional à
principiologia constitucional, que abrange as garantias processuais e as relativas ao direito a ser definido no
caso concreto, ou seja, no que tange à atividade judicial em si  e à interpretação e aplicação da norma à
situação submetida a exame.

A Jurisdição, “na concepção estruturante do Estado Democrático de Direito é atividade-dever do
Estado prestada pelos órgãos competentes” e “mediante a garantia do devido processo constitucional”[58].
Sob essa percepção, afasta-se a possibilidade de “qualquer subjetivismo ou ideologia do agente público
decisor (juiz),(...) sem espaço para a discricionariedade” ou a utilização de “hermenêutica canhestra,
fundada no ‘prudente (ou livre) arbítrio do juiz’”[59].

 
5. A DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL NO PARADIGMA DO PROCESSO
CONSTITUCIONALIZADO

 
A discussão sobre se a principiologia constitucional definidora de um Estado Democrático de

Direito, que se propõe construir, autoriza a discricionariedade judicial na aplicação de cláusula aberta não
prescinde da consideração de que a Jurisdição, inserta nesse sistema jurídico, se desenvolve por meio do
Processo constitucionalizado, definido por princípios próprios, também constitucionalizados, e não o
contrário.

A discricionariedade aqui examinada não tem a conotação de discricionariedade administrativa, em
que é considerada como uma ação da Administração Pública dentro dos limites da lei. A lei, porque não
pode traçar rigorosamente todas as condutas permitidas do agente administrativo, abre espaço para que este,
observada a adequação de sua escolha em face da finalidade da lei e, certamente, das determinações da
Constituição da República, pratique ou não determinado ato administrativo.

A discricionariedade administrativa não pressupõe imprecisão de sentido de  conceitos jurídicos,
mas “espelha a situação jurídica diante da qual o administrador pode optar por uma dentre várias condutas
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lícitas e possíveis”[60]. De acordo com José dos Santos Carvalho Filho, entre os elementos que compõem a
fisionomia jurídica da discricionariedade  está o da  “norma de previsão aberta que exija complemento de
aplicação”[61].

A função jurisdicional, uma das funções estatais, deve obediência aos princípios que regem a
atuação da Administração Pública, com destaque para a reserva legal, para a discursividade ampla e
irrestrita e para o contraditório. Este, como direito de, de forma argumentativo-discursiva, influenciar os
provimentos estatais, cujos efeitos poderão alcançar as partes, de modo que as questões debatidas  por estas,
tanto as de fato como as de direito, sejam consideradas pelos órgãos de Estado. Logo, não há como admitir
discricionariedade na atividade judicial, porque não há opção de escolha pelo juízo.

A ideia de discricionariedade judicial, nos contornos do presente ensaio, estaria relacionada à
necessidade de integração de regra aberta à concretização, em que não haverá atividade automática de
subsunção do fato à sua descrição abstrata, mas necessidade de exame sobre se, diante de sua vagueza, é
possível sua aplicação ao caso e em que limites. Nesse sentido, a questão é se haveria espaço para escolha
pelo juiz, pela aplicabilidade ou não da técnica de antecipação da tutela, e em que moldes tal escolha
ocorreria.

E visão que se está a desvelar é a de que não há oportunidade de escolha pelo órgão judiciário
porque se, no caso concreto, as questões de fato e as questões de direito convergem para o atendimento dos
requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela (examinados à luz da normatividade trazida a
debate pelas partes), ou o contrário, a decisão só pode ser extraída desse espaço e será legítima se refletir o
núcleo da argumentação das partes, cuja base só poderá ser a lei, em sentido amplo.Logo, o órgão judiciário
não faz escolha discricionariamente, mas se vincula à legalidade e à argumentação discursiva das partes.

Uma insustentável discricionariedade judicial definida como a possibilidade de o juiz adequar a
técnica ao caso concreto, não exigidamente em base normativa, sem considerar as questões de fato e de
direito trazidas pelas partes, é inconciliável com o Processo constitucionalizado, eixo por meio do qual se
constrói o Estado Democrático de Direito, dado que viabiliza, em sua estrutura normativa-
procedimentalizada, o discurso teorizado das partes, de forma compartilhada, formando e conformando o
verdadeiro direito democrático, e, assim, atende, de forma simultânea, aos princípios da democracia e do
direito.

A esse propósito  são pertinentes as considerações feitas por André Cordeiro Leal[62] a respeito do
papel dos paradigmas jurídicos na interpretação do direito, porquanto esta se efetiva, assim como toda
atividade humana, num contexto histórico, em cuja sociedade o julgador se insere e sofre as influências do
meio em que vive[63].

Daí porque,  dentro do sistema do Estado Democrático, não mais se pode conviver com a
abordagem formalista quanto à interpretação e à fundamentação do direito, preconizada por Kelsen,
segundo o qual, para a sentença, como ato positivador do Direito, ser válida basta que o Juiz demonstre ter
sido prolatada, em seu aspecto formal, em consonância com as normas hierarquicamente superiores e dentro
de uma moldura silogisticamente determinada de interpretações possíveis,  que acaba por redundar em
razoável grau de discricionariedade ao juiz.

E prossegue André Leal afirmando que também já está superada a posição de Dworkin, que tentou
afastar a discricionariedade possível na visão dos autores que lhe antecederam, mas ainda imagina o
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“solipsismo do Juiz Hércules”. Já Robert Alexy promove críticas à teoria dworkiniana, mas sua proposta de
uma teoria discursiva da fundamentação das decisões judiciais se mostra igualmente incompatível com o
ambiente democrático, porque se “pronuncia pela necessidade da introdução, pelos juízes, de argumentos
morais externos ao Direito para que as decisões se tornem aceitas”[64].Somente a teoria procedimentalista
do discurso em Habermas ofereceria uma solução que supera as dificuldades encontradas pelos demais
autores.

Jürgen Habermas[65] propõe uma teoria discursiva da democracia em oposição à visão liberal – em
que “o status dos cidadãos é fundamentalmente determinado de acordo com os direitos negativos que eles
têm em relação ao Estado e a outros cidadãos” – e à visão republicana, que têm assento em liberdades
positivas, em possibilidade de participação por meio da qual os “cidadãos  podem, primeiramente, tornar-se
aquilo que desejam ser: autores politicamente autônomos de uma comunidade de pessoas livres e iguais”. A
proposta de uma interpretação teorético-discursiva busca sua força legitimadora nos pressupostos
comunicativos que revelam os melhores argumentos e nos “processos justos de negociação”. A teoria do
discurso rompe com uma concepção puramente ética de autonomia cívica.

Nessa linha de desenvolvimento, Habermas[66] determina que a proposta de formação democrática
da vontade por meio do discurso entrelaça considerações da visão liberal e da visão republicana, adequando-
as às regras do discurso e da forma de argumentação, numa relação de intersubjetividade e buscando o
equilíbrio entre poder e interesses concorrentes por meio da normatividade da Constituição.

Mauro Cappelletti, a seu turno, chama a atenção para algumas enfermidades da criação judiciária
do direito, entre as quais destaca – e é a de maior importância para o tema sob enfoque – a de seu caráter
antidemocrático. Adverte, contudo, que o direito jurisprudencial em relação à democracia, sob o ponto de
vista da dialogicidade e do correspectivo consentimento, não se apresenta como um requisito desprezível da
democraticidade substancial[67].

Logo, a manifestação de poder do Estado por meio do pronunciamento jurisdicional só se pode
efetivar “sob rigorosa disciplina constitucional principiológica (devido processo constitucional), só podendo
agir o Estado (...) dentro de uma estrutura metodológica construída normativamente (devido processo
legal)[68]. Estas opiniões sistematizadas são convergentes àquelas que conformam a teoria do Processo
Constitucional.

Democracia (cidadania) e direito (reserva legal) são fundamentos ínsitos ao sistema jurídico
constitucional que, articulados, compõem o Estado Democrático de Direito. E o Processo viabiliza a eficácia
do direito democrático ao permitir que as partes participem da  construção de provimento, desde que o 
contraditório seja definido como uma “verdadeira garantia de não surpresa” e de influência na
decisão.[69] Esse sistema é suficiente para afastar a ideia de que há espaço vazio que justifique o
consentimento para o Juiz decidir com base em critérios extra-sistêmicos, de ordem moral, econômica, a
partir de sua consciência de mundo, eis que estes não dão sustentação a uma racionalidade jurídico-
democrática.

A ideia descrita no parágrafo anterior revela a conexão entre os princípios do contraditório, da
congruência e da fundamentação das decisões jurisdicionais[70],teorização que inviabiliza, por definitivo, a
possibilidade de discricionariedade judicial na interpretação e aplicação de cláusula aberta.

Democracia impõe participação por meio de uma linguagem teorizada e fiscalização continuada,
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remetendo ao fundamento da cidadania, que, sob a égide do Estado Democrático de Direito, não significa,
ou não pode significar, apenas a titularidade de direitos políticos, mas qualifica os participantes da vida do
Estado. Reconhece o indivíduo como pessoa integrada na sociedade estatal, como titular de direitos
fundamentais, da dignidade como pessoa e da integração participativa no processo de poder. A cidadania se
revela, pois, como centro do conceito de Estado Democrático de Direito.

Como consta no preâmbulo da Constituição Brasileira, o Estado Democrático de Direito não pode
ser considerado um projeto pronto e acabado, mas uma proposta de Vivência Digna, destinada a assegurar o
efetivo exercício dos direitos fundamentais sociais e individuais, e sua projeção em marcos de liberdade e
igualdade em uma sociedade pluralista e sem preconceitos, fundada na permanente discursividade
democrática.

 
6.  CONCLUSÃO

 
Sob o paradigma do Estado Democrático de Direito, adotado como seu eixo teórico o Processo na

acepção do Processo Constitucional, pode-se firmar a compreensão de que, para determinado caso concreto,
somente haverá de se fazer incidir a norma deduzida e debatida pelas partes, cuja interpretação,
compartilhada, considerará elementos e princípios diretivos internos ao sistema jurídico.

Afasta-se, portanto, qualquer espaço para discricionariedade do órgão judiciário na aplicação do
art. 273 do Código de Processo Civil, que se apresenta como uma cláusula aberta, aplicável na generalidade
dos casos. Defende-se que a aplicabilidade e interpretação da regra se farão em bases normativas e com
observância estrita à argumentação discursiva das partes, com respeito aos princípios da reserva legal e da
democracia, cujo melhor argumento será aquele nuclear extraído dentre todas as questões de fato e de
direito suscitadas numa autêntica conexão entre os princípios do contraditório, da congruência e da
fundamentação das decisões judiciais.

Na concretização da norma do art. 273, ainda que se evidencie alguma tensão entre princípios, o
órgão judiciário não está autorizado a se valer de convicções pessoais ou de critérios extra-sistêmicos para
realizar ponderação. A decisão estatal deverá, necessariamente, se fundamentar nas razões de justificação e
de discussão endoprocessuais e encontrar consistência no texto constitucional.
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são instrumentos destinados a, mediante a devida harmonização, dar condições de convivência simultânea aos direitos
fundamentais da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição.
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processo como instrumento predisposto à realização dos objetivos eleitos”, referindo-se a que, se se entende que o processo é um
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administrativos. Qualquer que sejam as tarefas e os fins do Estado Contemporâneo, esses princípios essenciais não podem ser
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para conflitos concretizados” – conclui que os efeitos produzidos na realidade dos fatos constituem-se em sua eficácia social ou
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somatório dos pressupostos que condicionam a estatuição) que circunscreve particulares grupos de casos na sua especificidade
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por meio de uma concreção especificativa, isto é, regulação de uma matéria mediante a delimitação e determinação jurídica em
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GALUPPO, Marcelo Campos (Coord.). Constituição e democracia: fundamentos. Belo Horizonte: fórum, 2009, p. 277-309. p.
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André Cordeiro Leal à teoria da relação jurídica, preconizada por Von Bülow, que  defendia a vinculação das partes  aos
tribunais, numa relação jurídica de direito público controlada pelos juízes, realçando a importância dos magistrados.

[55]  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva
constitucional. 10. Ed. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 2009. 2ª parte, p. 372-374.

[56]   SARLET, 2009, p. 373.
[57]   BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 75.
[58]   BRÊTAS, 2004. p. 85 e 86.
[59]   BRÊTAS, 2004, p. 85 e 86.
[60]  FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de direito administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 45.
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concorrentes, com prevalência ao que melhor atender ao fim da norma. Adverte o autor que a discricionariedade se acomoda na
estatuição da norma (consequente). Aqui o processo de escolha tem maior amplitude do que no plano da previsão da norma
(antecedente), onde são encontrados os conceitos jurídicos indeterminados. Em ambos os casos não há bases objetivas, cujo
controle se fará por meio da razoabilidade e da proporcionalidade para se evitar excesso de poder. Entretanto : “O certo é
constatar que a indeterminação dos institutos não pode conduzir à imunidade de controle”.

[62]  LEAL, André Cordeiro. O contraditório e a fundamentação das decisões no direito processual democrático. Belo Horizonte:
Mandamentos, 2002, p. 45-31.

[63] É nesse mesmo sentido o entendimento de Marcelo Cattoni, ao tratar da racionalidade das decisões jurisdicionais, a teor do art.
93, IX, da CR/88. A esse respeito, cuida o autor da interpretação como uma questão de paradigmas  para alertar, no ponto que
nos interessa, que toda interpretação, assim como toda atividade humana, insere-se num contexto histórico e pressupõe
paradigmas e, “para usar uma expressão de Habermas, um pano de fundo de mundos de vida compartilhados, que simplesmente
não podem ser, em sua totalidade, colocados entre parenthesis, através de uma atividade de distanciamento ou abstração, porque
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o ser humano não pode abstrair-se de si mesmo, não pode fugir à sua condição de ser de linguagem”. OLIVEIRA, Marcelo
Andrade Cattoni de. Tutela jurisdicional e Estado Democrático de Direito: Por uma compreensão constitucionalmente adequada
do Mandado de Injunção.Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p.132.(Grifos nossos)

[64]   LEAL, André Cordeiro. O contraditório e a fundamentação das decisões no direito processual democrático. Belo Horizonte:
Mandamentos, 2002, p.  24.

[65]  HABERMAS, Jürgen. Três modelos de democracia. Cadernos da Escola do Legislativo. Belo Horizonte, ; 105-122, jan.jun.
1995. Tradução: Anderson Fortes Almeida e Acir Pimenta Madeira.

[66]   HABERMAS,1995.
[67]   CAPPELLETTI, 1998, p. 98. O autor faz um contraponto entre a função legislativa e a judiciária do ponto de vista do

“sentimento de participação”. Pode haver desvio desse sentimento tanto pelos legisladores quanto pelo aparelho administrativo,
enquanto que é característica substancial da jurisdição, o “desenvolver-se  em direta conexão com as partes interessadas, que têm
o exclusivo poder  de iniciar o processo jurisdicional e determinar o seu conteúdo, cabendo-lhes ainda o fundamental direito de
serem ouvidas. Neste sentido, o processo jurisdicional é até o mais participatório de todos os processos da atividade pública.”p.
100.

[68]   BRÊTAS, 2004, p. 86
[69]   NUNES, 2009, p. 229.
[70]  BRÊTAS, 2004, p. 148 e 149. O professor Ronaldo Brêtas assinala ter chegado à conclusão, após análise de formulações

teóricas que indica, quanto à distinção técnica entre argumentos e questões que: “no processo, as razões de justificação
(argumentos) das partes, envolvendo as razões de discussão (questões), produzidas em contraditório, constituirão base para as
razões da decisão, e aí encontramos a essência do dever de fundamentação, permitindo a geração de um pronunciamento
decisório participado e democrático.”
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ATIVISMO JUDICIAL E MINISTÉRIO PÚBLICO 

JUDICIAL ACTIVISM AND THE PUBLIC PROSECUTOR 

Amilcar Araújo Carneiro Júnior 

Ana Cristina Baruffi 

 

RESUMO 

À luz do pensamento de Robert Alexy, este artigo busca enfrentar tema relevante e atual do direito, qual 

seja, o do ativismo judicial, em específico, a atuação do MP na efetivação dos direitos fundamentais. A 

partir da doutrina vigente, analisa a atuação do Estado, do Supremo Tribunal Federal e a tutela dos direitos 

fundamentais sociais e seus atores sociais na busca de eficácia desses direitos positivados, apresentando os 

instrumentos para sua efetivação, além de exemplos, para concluir sobre o papel do Ministério Público 

como agente legitimado e institucionalizado para a mediação de conflitos, mais do que agente de 

judicialização da política.  

PALAVRAS-CHAVES: Direitos Fundamentais – Poder Judiciário – técnicas de efetividade dos direitos 

fundamentais – Ministério Público. 

 

ABSTRACT 

On the torch of Robert Alexy learning, this article searches to defy a relevant and actual law subject: the 

judicial activism, but in specific, the public prosecutor performance to make the fundamental rights 

permanent. By the established doctrine, analysis the State’s performance, as well as the Brazilian’ Supreme 

Court and the guardianship of the social fundamental rights and its actors in the search of the efficacy of 

this evidence rights, showing the instruments to achieve them as well some examples, to conclude about the 

public prosecutor paper as a legitimized agent to conflicts mediation more than a juridical politic agent. 

KEYWORDS: Fundamental Rights – Judiciary – Fundamental Rights effectiveness technicc - public 

prosecutor. 

1 INTRODUÇÃO  

Os direitos fundamentais, como destacado por Bobbio (1992) e Comparato (2010), foram reconhecidos e 

afirmados num processo de construção histórica que aos poucos os integrou ao patrimônio da humanidade, 

eis que mesmo os Estados mais autoritários através dos tempos acabaram por se transformarem e aderiram a 

algum dos tratados e convenções internacionais que tratam de direitos humanos. Nesse processo evolutivo 

houve a positivação desses direitos, reconhecendo-se sua natureza de direitos fundamentais nas 

Constituições escritas. 

No quadro atual, ainda há uma ânsia pelo reconhecimento de direitos fundamentais, mas não somente isso. 

Acompanhando Bobbio (1992), mais do que reconhecer, importa a efetivação de direitos já previstos 

constitucionalmente, cujo interesse traspassa a órbita individual, alcançando a coletividade. 

Longe se está da resolução do problema da falta de efetividade dos direitos fundamentais. Reconhecendo 

que não basta ter direitos, mas é preciso dotar esses direitos de efetividade, o Poder Judiciário (como um 

todo) e, em especial o Ministério Público, tem desempenhado um papel fundamental no intuito de fazer 

valer esses direitos, agindo positivamente no sentido de obrigar o Estado e os terceiros a uma prestação 

positiva ou negativa, atuação comumente chamada de ativismo judicial. 

Tendo por referência a construção histórica dos direitos fundamentais (BOBIO, 1996 ALEXY, 
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PIOVESAN, SARLET, 2008), o presente trabalho apresenta o papel do Judiciário e a atuação do MP na 

defesa e efetivação desses direitos. Para tanto, apresenta, num primeiro momento, os direitos fundamentais 

e sua evolução histórica. Na sequencia, define o ativismo judicial subtematizado em cinco pontos Poder do 

Estado, Jurisdição, análise comparativa do Ativismo Judicial e Judicialização da política, Mínimo 

Existencial e Reserva do Possível e Tutela de direitos e efetividade de direitos, a partir da afirmativa de que 

apesar da Constituição da República prever um mínimo existencial (norte de interpretação da Constituição, 

no caso da Brasileira, o princípio da dignidade humana), não comina um prazo ou qualquer penalidade ao 

administrador público para tornar aplicáveis as normas constitucionais que encartam direitos sociais; ou ao 

legislador que regulamente o exercício de direitos fundamentais mediante suas atividades típicas, avocando 

ao Poder Judiciário o dever de efetivar esse mínimo existencial. 

Por fim, analisar-se-á o papel do Ministério Público, um dos legitimados ativos para a propositura das ações 

coletivas e ator que mais municia o Judiciário brasileiro proporcionando a concretização e efetivação dos 

direitos fundamentais, redundando muitas vezes no chamado ativismo judicial. Evidencia-se a sua 

atribuição de articulador e mediador institucionalizado constitucionalmente, principalmente no exercício 

dos mecanismos extrajudiciais colocados à sua disposição legalmente. 

  

2 DIREITOS FUNDAMENTAIS 

A Constituição da República do Brasil elenca expressamente um sem-número de direitos individuais, 

sociais e alguns coletivos, "o que não significa, de acordo com a conhecida advertência de Lenio Streck, 

que com o advento da nossa atual Constituição as promessas de modernidade tenham sido efetivamente 

cumpridas entre nós" (SARLET, 2009a, p. 252). Tais direitos ou interesses são revestidos do manto da 

fundamentalidade (SARLET, 2009a, p. 82), reconhecidos por direitos fundamentais das pessoas, pois estão 

formalmente integrados ao texto constitucional como normas supralegais; submetidos a limites formais 

(procedimento) e materiais (cláusulas pétreas); normas diretamente aplicáveis e que vinculam de forma 

imediata as entidades públicas e privadas (artigo 5.º, § 1.º da Constituição da República) (SARLET, 2009a, 

p.74) 

Acompanhando o autor citado, os direitos fundamentais formalmente reconhecidos contêm comandos 

acerca de estrutura básica do Estado e da sociedade, sendo por intermédio do direito constitucional positivo 

que surge a noção de direito fundamental material. Aliás, quanto a isso, o artigo 5.º, § 2.º da Constituição da 

República prevê que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte. É uma regra aberta, um conceito materialmente aberto de direitos fundamentais no direito 

constitucional positivo brasileiro. Isto significa que existem outros direitos e garantias fundamentais 

materialmente constitucionais que assim devem ser reconhecidos, mesmo não estando encartados 

expressamente no texto constitucional. É chamada por Freitas de "norma geral inclusiva" (SARLET, 2002, 

p. 206-212). 

Os direitos fundamentais foram se afirmando historicamente, por isso norteia uma das classificações 

existentes que costuma identificar gerações de direitos. Sarlet (2009a, p. 45) prefere a expressão "dimensões 

de direitos", pois, "[...] não há como negar que o reconhecimento progressivo de novos direitos 

fundamentais tem caráter cumulativo, de complementariedade". 

No que tange ao conteúdo das dimensões e gerações de direito, entretanto, não há dissenso. Concordando-se 

com o autor mencionado, adotar-se-á a expressão dimensões. 
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A primeira dimensão de direitos diz respeito ao reconhecimento nas Constituições escritas de direitos de 

conteúdo negativo, de defesa, de não intervenção do Estado na esfera individual. São verdadeiras 

abstenções. Não dependem de uma prestação positiva por parte do Estado. No dizer de Bonavides (2006, p. 

563-564), são os direitos civis clássicos como o direito à vida, à propriedade, à liberdade, à igualdade 

perante a lei 

São "[...] complementados pelas denominadas liberdades de expressão (liberdade de expressão, imprensa, 

manifestação, reunião, associação, etc, etc.) e pelos direitos de participação política, tais como direito a voto 

e a capacidade eleitoral passiva, revelando, de tal sorte, a íntima correlação entre os direitos fundamentais e 

a democracia". (LAFER, 1988, p. 126-127). 

Os direitos de segunda dimensão têm a nota distintiva de propiciar "[...] um direito de participar do bem-

estar social" (BONAVIDES, 2006, p. 563). Exige-se um comportamento ativo do Estado na realização da 

justiça social. Caracterizam-se por outorgar ao indivíduo direitos a prestações sociais estatais como 

assistência social, saúde, educação, trabalho, etc. Além disso, há que se atentar que  abrange também as 

chamadas "liberdades sociais" que dão conta os exemplos da liberdade de sindicalização, do direito de 

greve, direitos trabalhistas fundamentais, como o direito a férias, repouso semanal remunerado, a garantia 

de um salário mínimo, limitação de jornada de trabalho (SARLET, 2009a, p. 48). 

Denote-se que se trata de direitos de natureza individual, não se confundindo com os direitos ou interesses 

coletivos, os direitos de terceira dimensão. Contudo, há possibilidade de proteção coletiva dos direitos 

sociais na seara processual, visto que, no mais das vezes, relacionam-se a reivindicações de classes sociais 

menos favorecidas, caracterizando a hipossuficiência, o que dá ensejo à atuação de legitimados coletivos 

para defesa dos direitos sociais em juízo.[1] 

Os direitos fundamentais de terceira dimensão, denominados de direitos de fraternidade ou de solidariedade, 

são aqueles de natureza transindividual, de natureza indivisível, desprendendo-se da figura do homem-

indivíduo como seu titular, destinando-se à proteção de direitos ou interesses de titularidade difusa ou 

coletiva (LAFER, 1988, p. 131). 

Para Bonavides (2006, p. 569), os direitos de terceira dimensão tendem a cristalizar-se no fim do século XX 

enquanto direitos que não se destinam especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de um 

grupo ou de determinado Estado. Têm por destinatário "[...] o gênero humano mesmo, num momento 

expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de existencialidade concreta". O traço 

marcante é a titularidade indefinida, indeterminável, como, por exemplo, o direito ao meio ambiente hígido 

e saudável possibilitando qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. Neste contexto são feitas 

referências à garantia contra manipulações genéticas, ao direito de morrer com dignidade, direitos à 

mudança de sexo, igualmente considerados, por parte da doutrina, de direitos de terceira dimensão, 

ressaltando-se de que para alguns, já se cuida de direitos de quarta dimensão, conforme defendido por Sarlet 

(2009a, p. 50). 

Embora o aprofundamento deste tema não seja necessário neste trabalho, faz-se importante, ao menos, uma 

referência aos direitos de quarta e quinta dimensões. 

Bonavides  (2006, p. 571)  menciona a existência de uma quarta dimensão de direitos como sendo o 

resultado da globalização dos direitos fundamentais, no sentido de uma universalização no plano 

institucional. Exemplifica como sendo o direito à democracia (democracia direta) e à informação, assim 

como o direito ao pluralismo. 

O mesmo autor engendra classificação que assegura lugar de destaque ao direito à paz, sem a qual não há 
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condições para a democracia, o desenvolvimento e o progresso social, econômico e cultural, resgatando sua 

importância, tendo em vista que a Constituição da República a consagra na fórmula do artigo 4º, inciso VI. 

O direito à paz seria a quinta geração dos direitos fundamentais (BONAVIDES, 2008, p. 82 e ss). 

Denota-se que, em relação aos direitos fundamentais de terceira, quarta e quinta dimensões, ressalvadas 

algumas exceções, ainda não há um rol substancial previsto no direito constitucional positivo. Contudo, a 

regra aberta contida no artigo 5º, § 2º da Constituição da República permite que, mesmo direitos e garantias 

não expressos na Constituição sejam reconhecidos. 

  

3 ATIVISMO JUDICIAL - O PODER DO ESTADO E SUA JURISDIÇÃO 

Desde a promulgação da Constituição da República do Brasil, seguramente houve avanços na 

implementação de alguns direitos fundamentais, entretanto, é fato que o Brasil ainda é um dos países que 

apresentam maiores índices de desigualdade do mundo[2] e ainda está longe de ostentar os indicadores 

sociais que um país continental e com seu potencial econômico poderiam proporcionar. Tal situação 

persiste justamente pela ausência de efetividade no que diz respeito aos direitos sociais, entre outros, o que 

impede a implementação da igualdade substancial. 

A Constituição da República do Brasil adota como norte, seu porto seguro, base de interpretação, o 

princípio da dignidade da pessoa humana, vez que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil 

(art. 1.º, inc. III, da Constituição da República). 

Por isso se estabeleceu um "piso vital mínimo" ou um "mínimo existencial" que no entender de Rocha 

(2005, p. 445), acoplou-se ao sentido essencial do princípio jurídico-constitucional da dignidade da pessoa 

humana. Tal conceito foi elaborado "[...] para dar efetividade ao princípio da possibilidade digna, ou da 

dignidade da pessoa humana possível, a ser garantido pela sociedade e pelo Estado" (Ibidem, p. 445). 

É um núcleo essencial. Um conjunto das condições primárias sociopolíticas, materiais, psicológicas, 

garantidores da dignidade da pessoa humana, vinculando os poderes públicos, de cujo conteúdo não se pode 

afastar o Estado. 

Ocorre que a Constituição da República, apesar de prever um mínimo existencial, não comina um prazo ou 

qualquer penalidade ao administrador público para tornar aplicáveis as normas constitucionais que encartam 

direitos sociais; ou ao legislador para que regulamente o exercício de direitos fundamentais mediante suas 

atividades típicas. Relembre-se que estes não são os titulares dos direitos fundamentais, mas sim os seus 

destinatários, que, em tese, deveriam exercer o poder em nome e em prol de seus titulares - o povo. 

Por outro lado, um Estado Democrático e Social de Direito não admite lacunas, pelo contrário, exige que 

eventuais "vazios" legislativos ou administrativos sejam colmatados pelo sistema constitucional de alguma 

forma, obrigando o Estado, no exercício do poder, a prestações positivas no sentido de realização dos 

direitos fundamentais, especialmente os direitos sociais. 

Assim, no que diz respeito especificamente aos direitos fundamentais, o comando constitucional é 

endereçado a todos os poderes, portanto, é missão de todos os poderes torná-los efetivos. Devem exercer 

suas atividades típicas no sentido de que todas as normas constitucionais tenham eficácia imediata e direta. 

Porém, há hoje uma crise da democracia representativa. A lei já não representa mais a vontade da maioria, 

resultado, no mais das vezes, de pressões de determinados grupos - empresários financiadores de 
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campanhas eleitorais, ruralistas, religiosos, sindicalistas, servidores públicos, etc. - apresentando 

mecanismos de votação ilegítimos, como por exemplo, o voto de lideranças (CAMBI, 2009, p. 182-183), os 

quais normalmente sedimentam conchavos e alianças. 

Em realidade, não há mais um distanciamento entre as funções clássicas do Legislativo e do Executivo. 

Verifica-se uma aproximação nefasta, tendo em vista que o Executivo dita a matéria e o ritmo da atividade 

legislativa, buscando obter a maioria parlamentar, sempre sob o manto da governabilidade, o que torna mais 

fácil a aprovação de leis que estejam alinhadas com a vontade do governo de plantão. Leis que nem sempre 

espelham a necessária proteção do interesse público e, quase nunca, visa à efetivação de direitos sociais. 

Observa-se ser uma produção legislativa pertinente ao que soa mais conveniente e oportuno na ótica do 

governo e não dos governados. 

Ora, se os Poderes Legislativo e Executivo não se desincumbem de seus misteres, desobedecendo às 

diretivas da Constituição da República, não é correto afirmar que o Poder Judiciário não possa, no exercício 

de sua atividade típica (jurisdição), concretizar o comando emergente de uma norma constitucional sempre 

que aqueles que deveriam tê-lo feito, não exerçam suas funções de maneira lhana. Aliás, "Confiar 

unicamente, na concretização do interesse público, por parte dos administradores públicos, eleitos para isto, 

é fechar os olhos para a realidade brasileira marcada por inúmeros políticos despreparados, oportunistas, 

corruptos ou que fazem uso inadequado do dinheiro público". (CAMBI, 2009, p. 245). 

Em razão disso, pode o Judiciário exercer papel ativo na implementação dos direitos sociais previstos 

constitucionalmente como, por exemplo, o fornecimento de medicamentos e procedimentos médicos não 

disponíveis no Sistema Único de Saúde, garantir o direito à educação obrigando ao Estado a reservar vagas 

em creches, mesmo que seja necessária a locação ou construção de prédios ou instalações. 

Isso é possível porque a jurisdição é uma das funções do Estado, monopólio exercido pelo Poder Judiciário, 

"[...] mediante a qual este se substitui aos titulares dos interesses em conflito para, imparcialmente, buscar a 

pacificação do conflito que os envolve, com justiça" (DINAMARCO, GRINOVER, CINTRA, 2006, p. 

145). Todavia, o conceito de jurisdição não é pacífico na doutrina. Sobre a disciplina, Paula (2002, p. 49) 

identifica três fases do conceito de jurisdição: "[...] a histórica, que vai do direito romano à Revolução 

Francesa, a constitucionalista, a partir desta e encerrando com o desenvolvimento da ciência processual do 

século XIX, e a processualista, surgindo com o final da fase anterior e vigorando até os dias de hoje." 

De forma sintética temos que a fase histórica vai desde a idade antiga a partir do direito romano até a idade 

moderna, início do século XVII, lembrando que foi no final da idade média, sobretudo após o Renascimento 

que a concepção de Estado forte, centralizador da atividade judiciária começou a ser desenvolvido. 

A fase constitucionalista é marcada pela promulgação da Declaração Universal dos Direitos do Homem em 

1789, quando se vislumbrou a jurisdição com dupla finalidade: "[...] como direito fundamental do cidadão 

para dirimir os conflitos sociais e como meio político para o equilíbrio entre os demais poderes do Estado" 

(Cf. PAULA, 2002, p. 52). 

Esta autora credita aos revolucionários a concepção de jurisdição como "[...] uma atividade do Estado 

endereçado à sociedade politicamente organizada para solucionar litígios e para combater a concentração de 

poderes numa única pessoa [...]" (Ibidem, 2002, p. 52). 

Numa visão processualista, a jurisdição pode ser dividida em técnica e axio-sociológica (Cf. PAULA, 2002, 

p. 53), onde se desenvolvem as lições de Chiovenda (1977, p. 94) que idealizou a jurisdição como "atuação 

da vontade concreta da lei" tendo como "[...] característica da função jurisdicional seja a substituição por 
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uma atividade pública de uma atividade privada de outrem" (SILVA, 2001, p. 27), muito difundido na Itália 

e seguida por processualistas de primeira linha, sem embargo das várias críticas a seu conceito, inclusive no 

Brasil. 

Silva (2001, p.40) é contrário à doutrina chiovendiana. Para ele as notas essenciais capazes de determinar a 

jurisdicionalidade de um ato ou de uma atividade realizada pelo juiz devem atender a dois pressupostos 

básicos: 

a) O ato jurisdicional é praticado pela autoridade estatal, no caso pelo juiz, que o realiza por dever de 

função; o juiz, ao aplicar a lei ao caso concreto, pratica esta atividade como finalidade específica de seu 

agir, ao passo que o administrador deve desenvolver a atividade específica de sua função tendo a lei por 

limite de sua ação, cujo objetivo não é simplesmente a aplicação da lei ao caso concreto, mas a realização 

do bem comum segundo o direito objetivo; b) o outro componente essencial do ato jurisdicional é a 

condição de terceiro imparcial em que se encontra o juiz em relação ao interesse sobre o qual recai a sua 

atividade [...] (SILVA, 2001, p. 40). 

Não é tanto o caráter de substitutividade que define a jurisdição, mas o seu caráter de imparcialidade. Para o 

juiz, o objeto de sua atividade institucional é no sentido de se assegurar o respeito ao direito objetivo 

enquanto que o administrador, quando cumpre e realiza o direito objetivo, tem posição similar a qualquer 

particular (SILVA, 2001, p. 41). Como bem expos Micheli (1970, p. 7), "O juiz, por conseguinte, é portador 

de um interesse público na observância da lei". 

Por isso, pode atuar de maneira imparcial toda vez que não for cumprido o dever constitucional por parte 

dos outros poderes de assegurar respeito aos direitos fundamentais de natureza prestacional. Negar-lhe essa 

possibilidade, seria esvaziá-lo de tal forma que representaria uma afronta à democracia e ao princípio da 

separação dos poderes, bem como o total menoscabo à Constituição da República. 

Da mesma forma, toda pessoa pode exigir perante o Poder Judiciário a satisfação de sua pretensão, tendo 

em vista que não teve seu direito fundamental respeitado, eis que dependia de uma prestação positiva por 

parte do Estado. 

Para que os direitos sociais sejam concretizados se faz necessária a adoção de políticas públicas por parte do 

Executivo. Política pública aqui considerada como um conjunto de atividades planejadas e realizadas para 

que os direitos sociais sejam cumpridos. Ou seja, realizar os fins previstos na Constituição da República.  

 Quando ocorre um esvaziamento das políticas públicas por omissão do administrador e falta de legislação 

implementadora de direitos fundamentais, entra em cena o chamado ativismo judicial.  

  

3.1 ATIVISMO JUDICIAL E JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA 

Faz-se oportuno, primeiramente, traçar um conceito a ativismo judicial que não pode ser confundido com o 

termo judicialização da política. São termos que não se confundem. 

Segundo Barroso (2010, p. 3), "[...] judicialização significa que algumas questões de larga repercussão 

política ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário e não pelas instâncias tradicionais: O 

Congresso Nacional e o Poder Executivo [...]". Ou seja, uma espécie de transferência de poder para os 

juízes ou tribunais. 
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Para esse autor, são três as causas, em síntese: a redemocratização do país, que teve como ponto culminante 

a promulgação da Constituição de 1988, fazendo com que o Judiciário deixasse de ser um departamento 

técnico-especializado e se transformasse em um verdadeiro poder político; a constitucionalização 

abrangente, trazendo para a Constituição matérias que eram deixadas para o processo político majoritário e 

para a legislação ordinária; e o sistema brasileiro de constitucionalidade (difuso e concentrado), um dos 

mais abrangentes do mundo (Ibidem, p. 3-4). 

Em decorrência disso, pode-se aperceber o papel da jurisdição constitucional no Estado Democrático de 

Direito no próprio controle de constitucionalidade - concentrado (por ação e por omissão) e difuso (ação 

civil pública, etc.) - bem como no mandado de injunção, com o poder-dever de proteção a direitos 

fundamentais, tanto fulminando normas que contrariem os comandos contidos na Constituição da República 

quanto exercendo o controle de políticas públicas. 

Deixe-se bem claro que o controle judicial de políticas públicas não se refere, a rigor, à criação destas 

políticas (make public choices), isto é, à definição de que objetivos ou interesses devam ou possam ser 

eficazmente alcançados, mas da conformação, modelação e efetivação dos direitos fundamentais 

consagrados no Estado Democrático de Direito (CAMBI, 2009, p. 269). 

Claro que não se inclui na jurisdição constitucional o papel de formular ou criar políticas públicas, sendo 

incumbência dos Poderes Legislativo e Executivo, mas se estes órgãos forem desidiosos descumprindo suas 

atribuições constitucionais, excepcionalmente, poderá o Poder Judiciário assumir esse papel, se a omissão 

incidir sobre direitos fundamentais individuais (incluam-se os direitos sociais) ou coletivos.[3] 

 O Poder Judiciário, por sua vez, não utiliza fundamentos de ordem político-partidária, sem embargo da 

formação política do magistrado, mas sim fundamento jurídico-constitucional, não se lhes podendo negar a 

legitimidade democrática para aplicar imediatamente direitos fundamentais (CAMBI, 2009, p. 270-271). 

Diz-se que quando o Poder Judiciário age de maneira proativa, ativa, escolhendo o modo específico de 

interpretar a Constituição, expandindo o seu conteúdo e alcance, está-se diante do chamado ativismo 

judicial (BARROSO, 2010, p.6). É uma atitude. 

Uma crítica feita ao ativismo jurídico no Brasil é a de que esse papel de poder político é desempenhado por 

agentes públicos que não são eleitos pelo povo na via democrática, como os agentes do executivo e do 

judiciário. Embora considerado como um risco para a legitimidade democrática se justifica pelo poder 

atribuído expressamente ao Poder Judiciário pela Constituição Federal de aplicar a Constituição e as Leis 

("fundamento normativo" - BARROSO, 2010, p. 11), bem como ser o Poder Judiciário, em especial, pelo 

Supremo Tribunal Federal, o intérprete final da Constituição e protetor dos direitos fundamentais, velando 

pelas regras do jogo democrático ("fundamento filosófico" - BARROSO, 2010, p. 12). 

Dentre os órgãos do poder judiciário, pode-se atribuir ao Supremo Tribunal Federal uma onda ativista, 

porém, nos temas em que tem sido chamado a pronunciar-se, nada mais fez do que atender aos pedidos 

formulados, "[...] limitando-se a cumprir, de modo estrito, o seu papel constitucional, em conformidade com 

o desenho institucional vigente." (BARROSO, 2010, p. 6). 

Referindo-se ao Supremo Tribunal Federal, em reportagem Canotilho (BASILE, 2010) acredita que o 

Supremo Tribunal Federal está avançando em assuntos do Legislativo e do Executivo, num "ativismo 

judicial exagerado que não é compreendido na Europa". Por outro lado, ele reconhece que, ao entrar nessas 

questões, o Supremo Tribunal Federal faz alertas aos outros Poderes, com mensagens positivas e busca de 

soluções para  

problemas práticos do Brasil. O que se testemunha é o Judiciário extraindo diretamente da Constituição 

algumas soluções para efetivar direitos e garantias fundamentais, incluindo os direitos sociais, econômicos e 
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culturais. 

Já a judicialização é uma circunstância que decorre do modelo constitucional que se adotou e não um 

exercício deliberado de vontade política. O Poder Judiciário age sem alternativa (BARROSO, 2010, p.6). É 

circunstancial. O Judiciário decide com base em norma constitucional, aplicando-a para solucionar o 

conflito que lhe é submetido. 

Entretanto, tal postura do Poder Judiciário nacional é necessária. 

Na mesma reportagem o jurista declarou que o Supremo Tribunal Federal brasileiro procura respostas para 

problemas que não se colocam na França ou na Alemanha e cuja solução não é fácil. Isto indica que a 

situação vivenciada no Brasil não é nem de perto comparável ao que se vê em países desenvolvidos, onde 

os direitos fundamentais, inclusive, os sociais, os econômicos e os culturais já são espontaneamente 

respeitados. 

No Brasil, se o poder público pudesse agir ou atuar apenas quando e como entendesse o governante de 

ocasião, seria inútil a Constituição, na qual se estrutura e se organiza o Estado segundo o que o povo, 

originariamente, decide. Definidos os direitos, eles têm de ser cumpridos. Ou seja, "[...] Significaria 

inegável abulia constitucional, direito constitucional sem vida e sem garantia de execução, norma que daria 

a ver, e não a viver. Não seria verdadeiramente direito, mas literatura articulada em forma de normas" 

(ROCHA, 2005, p. 451). 

Diante disso, se aceita a intervenção judicial em assuntos da administração pública quando forem lesados ou 

ameaçados interesses fundamentais: assim como se aceita a intervenção judicial em assuntos legislativos 

quando houver omissão legislativa na regulamentação de direito constitucional. Devem, no entanto, ficar 

bem claros os limites da intervenção judicial: inefetividade do artigo 3.º, da Constituição da República 

(PAULA, 2002, p. 82). 

Barroso (2010, p. 7) entende que a postura ativista se manifesta por meio de algumas condutas: 

(i)             A aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em seu texto e 

independentemente de manifestação do legislador ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de 

atos normativos emanados do legislador, com base em critérios que os de patente e ostensiva violação da 

Constituição; (iii) a imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de 

políticas públicas. 

Até o advento da Constituição de 1988 a linha de atuação do Judiciário era a auto-contenção judicial, 

conduta que se verifica quando o Judiciário reduz sua interferência nas ações de outros Poderes. Os juízes 

evitam aplicar diretamente a Constituição a situações que não estejam no seu âmbito de incidência expressa, 

aguardando o pronunciamento do legislador ordinário. Também se utilizam de critérios rígidos e 

conservadores para a declaração de inconstitucionalidade de leis e atos normativos e abstém-se de interferir 

na definição de políticas públicas. 

 No cotejo entre as linhas de atuação expostas, denota-se um claro avanço em benefício da cidadania em 

relação à linha ativista, tendo em vista que nesta se extrai a solução ao caso concreto, dando-se máxima 

efetividade à Constituição, enquanto que a auto-contenção ao restringir a efetividade constitucional, age em 

benefício do interesse político. 

De forma resumida, pode-se dizer que a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal é a de que, se os 

poderes executivo e legislativo não forem capazes de garantir a eficácia das normas constitucionais que 
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consagram direitos fundamentais sociais, econômicos e culturais, nada impede que o Judiciário intervenha 

no sentido de dar a máxima efetividade a esses direitos. [4] 

  

3.2 TUTELA DE DIREITOS E EFETIVIDADE DE DIREITOS 

A tutela dos direitos tem preocupado os processualistas brasileiros quanto a efetividade do processo, 

principalmente após a Constituição da República de 1988, diante da carga excessiva de processos que tem 

recebido, notadamente no que tange aos direitos fundamentais previstos na Constituição brasileira, ainda 

mais porque hoje se vive o chamado processo civil constitucional, devendo o juiz fazer com que o processo 

efetive os princípios e valores consagrados na Constituição da República. (LOPES; LOPES, 2008, p. 241) 

De acordo com reconhecido dicionário, efetividade é: "Caráter, virtude ou qualidade do que é efetivo. 1. 

Faculdade de produzir um efeito real; 2. Capacidade de produzir o seu efeito habitual, de funcionar 

normalmente; 3. capacidade de atingir o seu objetivo real; 4. Realidade verificável; existência real; 

incontestabilidade". (HOUAISS, 2001, p. 1102) 

A posição constitucional da garantia de efetividade se encontra inicialmente fulcrada no artigo 5.º, inciso 

XXXV, da Constituição da República, porém, não é apenas a garantia formal de acesso, mas que a tutela 

seja adequada e efetiva[5]. Barroso (2003, p. 220) leciona que "A efetividade significa, portanto, a 

realização do Direito, o desempenho concreto de sua função social. Ela representa a materialização, no 

mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever-

ser normativo e o ser da realidade social." 

No ponto, surge a importância do estudo da teoria crítica, eis que emerge a necessidade de uma verdadeira 

reconstrução do saber jurídico, mediante a revelação do uso ideológico das leis e das instituições e denúncia 

dos mitos em que se assenta a concepção dogmática do Direito, superando a tradicional separação entre o 

jurídico, o político e o social (COELHO, 2003). 

Na lição de Tessler (2005, p. 153) tem-se que "O Estado está imediatamente vinculado à concretização dos 

direitos fundamentais, seja por ser o destinatário de tais normas, seja em razão do próprio modelo de Estado 

de Direito". Portanto, está vinculada a formulação de políticas públicas no sentido de fazer valer os direitos 

fundamentais sociais, econômicos e culturais. 

Fiorillo (2008, p. 75), assevera que, há um "piso vital mínimo" imposto pela Constituição da República de 

1988, como um "mínimo de direitos que deve ser assegurados pelo Estado (que o faz mediante a cobrança 

de tributos) para o desfrute da sadia qualidade de vida". Conforme Silveira (2003, p. 304) "[...] a 

Constituição assumiu essa posição, de sorte que, na sua concepção, os direitos sociais constituem direitos 

fundamentais da pessoa humana, considerados valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos." 

Porém, as normas que consagram direitos fundamentais podem ser ameaçadas por meio de ações ou 

omissões estatais e também pelos particulares. 

O Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário) está imediatamente vinculado à concretização dos direitos 

fundamentais. O Executivo tem o dever de fiscalizar, limitar e conformar as atividades que possam ameaçar 

a integridade do direito fundamental. O Legislativo está atrelado à edição de normas protetivas de direitos 

fundamentais. Há uma imensa gama de direitos fundamentais que, mesmo já estando reconhecidos 

abstratamente na Constituição da República, carecem de concretização no plano fático. Para isso deve-se 
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reconhecer o acesso à justiça de modo pleno, adequado efetivo e célere. 

Alexy (2008, p. 193) ensina que as normas de direito fundamental conferem aos indivíduos a posição 

jurídico-subjetiva de exigir seu direito a algo. Direito de exigir ações positivas (prestações) e ações 

negativas (abstenções) do Estado. 

As ações negativas, chamados por Canotilho (2002, p. 373) de direitos de defesa, são subdivididas por 

Alexy (2008, p. 196-200) em três grupos: (a) direitos de que o Estado não impeça ou obstaculize o exercício 

de seu direito fundamental; (b) direito de que o Estado não afete suas situações jurídicas ou propriedades; 

(c) direito de que o Estado não elimine sua posição jurídica: uma vez conferido o direito fundamental ao 

cidadão, o Estado não pode derrogá-lo. 

Em relação aos direitos de defesa não há maiores dificuldades. Basta que o Estado não viole o direito 

fundamental. O grande problema se situa na concretização dos direitos à prestação. 

Alexy (2008, p. 442-444) ressalta que os direitos fundamentais podem assumir a forma de direitos à 

prestação, da seguinte forma: (a) direitos a proteção, (b) direitos a organização e ao procedimento e (c) 

direitos a prestações em sentido estrito, ou ainda, podem manifestar-se como: (a) prestações fáticas ou (b) 

prestações normativas. Estas se exteriorizam mediante normas de direito penal (que protegem cidadãos 

diante de outros cidadãos), como por meio de normas de organização e procedimento. (ALEXY, 2008, p. 

201-203). 

O direito à prestação normativa consubstanciado na participação pelo procedimento não deve ser 

compreendido como rito, mas abarca todo o sistema de regras e princípios, estrutura, organização e regras 

de interpretação (TESSLER, 2005, p. 156). 

Canaris, (apud TESSLER, 2005, p. 158-159) trata de tema relacionado ao dever de agir do Estado ante as 

relações de ameaça a direitos fundamentais entre particulares: "proibição de intervenção" e "imperativos de 

tutela". O primeiro é prestado mediante tutela inibitória negativa ou de remoção do ilícito. 

Importante salientar os pressupostos para o reconhecimento dos imperativos de tutela.  Segundo Tessler 

(2005, p. 160-161), diante da omissão legislativa infraconstitucional, referente a normas de natureza 

material ou processual, que inviabilize a proteção de direito fundamental, a função de imperativo de tutela 

"[...] obriga o juiz a buscar e adotar as técnicas mais efetivas para a consagração do direito fundamental a 

ser protegido, mesmo diante de omissões legislativas". 

É que, nesses casos, "[...] o objeto da decisão é outro direito fundamental, ocasião em que, na realidade 

existe o direito fundamental à tutela jurisdicional ao lado do direito fundamental posto à decisão do juiz". 

(MARINONI, 2004, p. 187). 

Constata-se que o direito à tutela jurisdicional efetiva não se contenta mais em ser somente direito ao 

procedimento legalmente instituído. Portanto, 

[...] deseja-se propor, nesse momento, que o direito à tutela jurisdicional, ainda que sem perder sua 

característica e direito de iguais oportunidades de acesso à justiça, passe a ser visto como o direito à efetiva 

proteção do direito material, do qual são devedores o legislador e o juiz, que então passa a ter um 

verdadeiro dever de se comportar de acordo com o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 

(MARINONI, 2004, p. 189) 

Marinoni (2004, p. 190), com esteio nas lições de Alexy, propõe que os "[...] olhos sejam postos não apenas 
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no direito material, mas também na realidade social". Para ele "[...] existindo situações de direito 

substancial e posições sociais justificadoras de distintos tratamentos, a diferenciação de procedimentos está 

de acordo como direito à tutela jurisdicional efetiva". (2004, p. 190) 

Diante de tal situação social, há imperativo de tutela também diante da omissão do Poder Público no 

exercício de controle do cumprimento dos direitos fundamentais. É que se configuraria em controle de 

risco, autorizativo de tutela inibitória. 

Wambier e Wambier (2003, p. 66) em suas anotações sobre a efetividade do processo sustentam que "O 

direito ao processo, portanto, com o tônus da efetividade, pertence ao conjunto desses direitos, ditos 

fundamentais, que estão ligados ao conceito de dignidade humana, princípio sobre o qual está assentada a 

estrutura do Estado brasileiro (art. 1º, inc. III da Constituição Federal)". 

Para os autores, "Trata-se, por assim dizer, de direito fundamental instrumental, pois, o reconhecimento de 

rico elenco de direitos fundamentais (individuais e coletivos) no plano constitucional, sem a simultânea 

previsão de instrumentos processuais aptos a proporcionar sua eficaz e efetiva realização, resultaria no 

próprio esvaziamento da idéia de direitos fundamentais". (Ibidem, 2003, p. 67) 

 Por isso, não há o que questionar sobre a responsabilidade do Judiciário em fazer valer os direitos 

materiais, mormente, os direitos fundamentais sociais, econômicos e culturais que lhes é submetido à 

apreciação. 

A lei processual tem majorado o poder do magistrado em algumas situações específicas, por intermédio da 

inclusão de fórmulas abertas justamente na busca da efetividade da tutela jurisdicional. Exemplo disso é o 

artigo 461, caput do Código de Processo Civil e artigo 84, caput da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor), disciplina aplicada para a ação civil pública, regida pela Lei 7.347/85. 

Aqui, vislumbra-se a autorização para que o poder criador do juiz possa atuar, inclusive, contra o Estado. Se 

o juiz, com base nos autos, determinar outra medida que assegure o resultado prático equivalente, estará 

autorizado, mesmo na ausência de norma específica. Não haverá nulidade e não estará julgando extra, ultra 

ou infra petita.  

A título ilustrativo, se o pedido numa ação civil pública for a suspensão das atividades de determinada 

empresa porque a chaminé da indústria está causando poluição, se o juiz , ao decidir, optar por outra medida 

que surta resultado prático equivalente, poderá fazê-lo. Poderá, por exemplo, determinar que a empresa 

instale filtros potentes e eficientes em prazo exíguo, visando evitar a poluição, pois há estudos 

comprovando que o resultado é equivalente. Estará protegido o direito fundamental ao ambiente hígido 

previsto no artigo 225 da Constituição da República. Aqui não há óbice para que o juiz exercite seu poder 

criador, redundando em benefícios evidentes para ambas as partes ao preservar um direito fundamental.  

Nesta quadra, pode-se constatar que nunca foi tão atual a peroração de Lassale (2003, p. 84): "Estou seguro, 

senhores, de que, sem necessidade de ser profeta, dirão, quando observarem tal coisa: esta Constituição está 

dando os seus últimos suspiros; já podemos lhe dar por morta, uns quantos anos a mais e terá deixado de 

existir". 

A Constituição é tida por morta quando se presencia a falta de efetivação dos direitos fundamentais em 

geral e mais especificamente a falta de efetividade das garantias constitucionais processuais. 
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3.3 EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: INSTRUMENTOS DE EFICÁCIA 

Como já salientado, o processo, de forma geral, tem sido visto a partir do olhar dos preceitos 

Constitucionais.  É o chamado "modelo constitucional do direito processual civil", "processo 

constitucional" (BARACHO, 1984, p. 345-364), "direito processual constitucional" (CINTRA, 2005, p. 85-

86), "direito constitucional processual" (NERY JUNIOR, 2009, p. 19-21), entre outros, nomenclatura essa 

que se torna obsoleta se for a única preocupação do operador do direito. 

Verifica-se, assim, no processo o instrumento de busca de realização de diversos preceitos constitucionais. 

É um instrumento de duas vias de mão única, a de se ter um processo mais constitucional e a de garantir um 

direito constitucional através do processo. 

No presente, vivencia-se certa incuria por parte do Legislativo e do Executivo na "concretização dos valores 

e fins constitucionais" (BARROSO, 2009, p.6), e uma maior participação/interferencia do poder Judiciário 

no espaço de atuação dos dois órgãos, em especial nas matérias de ordem pública. Mas isso porque, como 

salienta SARLET (2009b, p. 260): 

[...] acabou sendo incorporada ao discurso constitucional brasileiro, até mesmo pelo fato de que o direito 

constitucional positivo assim o exige, a conhecida formulação de Robert Alexy ao enfatizar que os direitos 

fundamentais são posições jurídicas a tal ponto relevantes que o seu reconhecimento não pode ser pura e 

simplesmente colocado à disposição das maiorias parlamentares simples. 

Como já visto, os direitos fundamentais, em especial sua categoria social, possuem em sua condição o 

objeto a prestações estatais vinculadas diretamente à destinação, distribuição (e redistribuição) e criação de 

bens materiais com dimensões econômicas relevantes (SARLET, 2009b, p. 268) encontrando no Estado o 

limite fático (falta de recursos, por exemplo) para a sua efetivação. 

Frente ao dilema da necessidade de efetivação do direito constitucional posto e a limitada capacidade do 

Estado de "dispor sobre o objeto das prestações reconhecidas pelas normas definidoras de direitos 

fundamentais" (BRUNNER, 1971, p. 14 e ss apud SARLET, 2009b, p. 270) é atribuído ao Judiciário (por 

meio dos instrumentos de eficácia que serão abaixo melhor delineados) a incumbencia de decidir sobre 

políticas públicas. 

Como visto, se os Poderes Executivo e Legislativo não forem capazes de garantir a eficácia das normas 

constitucionais que consagram direitos fundamentais sociais, econômicos e culturais, nada impede que o 

Judiciário intervenha no sentido de dar a máxima efetividade a esses direitos. 

Não obstante tal interferência do Judiciário ser considerado politização deste órgão, ele é feito com o 

objetivo de conservar e promover os direitos fundamentais, condição de funcionamento do 

constitucionalismo democrático (BARROSO, 2010, p. 15), ainda que seja contra a vontade da maioria 

política, atuando assim, sempre a favor da democracia, e nunca contra. 

Anote-se ainda, que a intervenção do Judiciário deve ser limitada, ciente da sua capacidade institucional de 

analisar e julgar a matéria tratada. Como Barroso (2010, p.18) aduz, em matérias que envolvam 

"conhecimento específico e discricionariedade técnica [...] a posição do Judiciário deverá ser a de 

deferência para com as valorações feitas pela instância especializada, desde que possuam razoabilidade e 

tenham observado o procedimento adequado", porém em caso de violação clara aos direitos e valores 

fundamentais sua intervenção se justifica, e a efetividade dos direitos fundamentais ofendidos se dá pelo o 

ajuizamento de alguns instrumentos de eficácia, abaixo, em síntese, explicados. 
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Ação Coletiva se caracteriza pelo seu objeto ter uma natureza coletiva, ou seja, deve ser utilizada para a 

defesa de uma pretensão de tal natureza (coletiva). E quando se justifica a utilização desse instrumento? 

Conforme ensina Gomes Junior (2008, p. 15-16): 

Temos que a resposta somente deve ser positiva quando houver uma comunhão de situação de fato e de 

direito que justifique o tratamento coletivo do problema. Em outras palavras, quando houver maior 

afinidade entre os problemas e danos do que diferenças. Se no caso concreto as particularidades fáticas de 

cada um dos interessados ou prejudicados forem maiores que as similitudes, não se justifica o ajuizamento 

de uma ação coletiva. 

Do ponto de vista prático da efetividade dos direitos mediante Ação Coletiva, temos, por exemplo, a Ação 

Civil Pública[6] ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Tocantins para que o Estado implantasse na 

cidade de Araguaína/TO unidade especializada para cumprimento das medidas sócio-educativas de 

internação e semiliberdade aplicadas a adolescentes infratores, a fim de propiciar o atendimento do disposto 

nos artigos 94, 120, §2º e 124 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A respectiva ação foi ajuizada 

porque ante a inexistência de unidade especializada naquela comarca, os adolescentes infratores estariam 

sendo encaminhados para o município de Ananás/TO, distante 160 quilômetros daquela localidade, o que 

dificultaria o contato daqueles com seus familiares. 

Em seu voto, o Ministro Relator Gilmar Mendes, salientou que independe do argumento de que a 

construção de tal instituição gerará lesão à ordem e economia públicas do Estado do Tocantins, criar a 

instituição concretiza o direito fundamental de proteção da criança e do adolescente. E mais, "Não há 

violação ao princípio da separação dos Poderes quando o Poder Judiciário determina ao Poder Executivo 

estadual o cumprimento do dever constitucional específico de proteção adequada dos adolescentes 

infratores, em unidade especializada, pois a determinação é da própria Constituição, em razão da condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento (art. 227, §1º, V, CF/88)". 

O Mandado de Injunção por sua vez, "é o instrumento que, correlacionado com o citado § 1º do art. 5º da 

Constituição, torna todas as normas constitucionais potencialmente aplicáveis diretamente. (SILVA, 2010, 

p. 9)". Está disciplinado na Constituição, no artigo 5º, LXXI[7], e tem por função fazer valer, " [...] no 

interesse do impetrante, um direito ou prerrogativa prevista em norma constitucional cujo exercício em 

geral é inviabilizado pela falta de regulamentação." (Ibidem, p. 9), embora a interpretação do Supremo 

Tribunal Federal tolheu essa função que lhe dava razão de existir, para considerá-lo mero meio de obtenção 

de declaração da inconstitucionalidade por omissão, conforme se observa do julgado do Mandado de 

Injunção n. 708-0 do Distrito Federal, que se apresenta um exemplo considerado pelo Ministro Celso de 

Mello como uma decisão "do mais alto grau de relevo social e jurídico" porque o Supremo Tribunal Federal 

teve que "definir, no exame desta causa, a real natureza jurídica do mandado de injunção em obséquio à 

necessidade de respeito efetivo aos direitos, prerrogativas e liberdades que a Constituição assegura aos 

cidadãos desta República" [8] ao resolver o delicado tema direito de greve no serviço público. 

Juntamente com o mandado de injunção, uma outra via de ação para a concretização do ativismo judicial é a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Conforme descreve o próprio Supremo Tribunal Federal, em seu 

glossário online: 

Ação que tem por finalidade declarar que uma lei ou parte dela é inconstitucional, ou seja, contraria a 

Constituição Federal. A ADI é um dos instrumentos daquilo que os juristas chamam de "controle 

concentrado de constitucionalidade das leis". Em outras palavras, é a contestação direta da própria norma 

em tese. Uma outra forma de controle concentrado é a Ação Declaratória de Constitucionalidade. O oposto 

disso seria o "controle difuso", em que inconstitucionalidades das leis são questionadas indiretamente, por 
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meio da análise de situações concretas (BRASIL, 2010). 

A sentença preferida em ações diretas de inconstitucionalidade tem eficácia genérica, válida contra todos e 

obrigatória. É possível dizer que a decisão tem efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, 

bem como aos da "Administração Pública federal, estadual e municipal, que não podem contrariar a 

decisão. Ocorrem ainda efeitos retroativos, ou seja, quando a lei é declarada inconstitucional, perde o efeito 

desde o início de sua vigência" (BRASIL, 2010). 

Convém lembrar que, salvo disposição em contrário do STF, a decisão em sede de ADI surte efeitos[9] 

imediatamente, e se estiverem em jogo a segurança jurídica ou excepcional interesse social, "o STF poderá 

restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou decidir que ela só tenha eficácia a partir do 

trânsito em julgado ou um outro momento a ser fixado. Essa decisão depende da aprovação de dois terços 

do ministros" (BRASIL, 2010). É a conhecida modulação ou manipulação[10] dos efeitos da Ação Direita 

de Inconstitucionalidade. 

Salienta-se que a decisão proferida neste âmbito, possui um caráter notável, onde não estão em jogo apenas 

a discussão ou atenção aos direitos fundamentais, mas também a integridade de todo um sistema 

Constitucional na defesa da democracia. 

Um julgamento relevante que pode elucidar a prática das ADI's para o ativismo judicial foi o das pesquisas 

com células-tronco embrionárias ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra o artigo 5º da Lei de 

Biossegurança - Lei n. 11.105/2005 - que autoriza e disciplina as pesquisas científicas com embriões 

humanos decorrentes de fertilização in vitro, "desde que inviáveis ou congelados a mais de 3 anos" (ADI 

3.50/DF Relator Min. Carlos Britto). O respectivo caso foi julgado improcedente, prevalecendo o 

entendimento/voto do relator "no sentido de que não havia, na hipótese, violação ao direito à vida, nem 

tampouco ao princípio da dignidade humana" (BARROSO, 2010, p. 23). 

Ao lado da Ação de Declaração de Inconstitucionalidade, temos a Ação de Argüição de Preceito 

Fundamental - ADPF. 

Conforme salienta Silveira (2003, p. 183), com a criação da ADPF: "O constituinte quis instituir ação 

autônoma de defesa da Constituição, tendo presente, no Estado de Direito Democrático, então definida na 

nova ordem constitucional, a especial significação de que se reveste a salvaguarda dos "preceitos 

fundamentais" da Lei Magna". 

Define Ferreira Filho (apud DANTAS, 2006, p. 420) que esta nova lei "resulta em uma nova ação direta de 

inconstitucionalidade, com outro nome. Seu objetivo real, disfarçado embora, é introduzir uma forma de 

avocatória, concentrando nas mãos do Supremo Tribunal Federal questões de inconstitucionalidade, 

suscitadas incidentalmente perante outras instancias". 

Uma das ADPF's mais discutidas dos últimos tempos, ao lado da ADPF n. 178[11] e ADPF 101[12], é a de 

n. 54 que tem como objetivo que o Supremo Tribunal Federal "interprete conforme a Constituição os artigos 

do Código Penal que tratam do aborto para declarar que eles não incidem na hipótese de interrupção da 

gestação de fetos anencefálicos" (BARROSO, 2010, p. 21). Depois de diversas audiências públicas sobre o 

assunto, e parecer pela procedência da ADPF pela Procuradoria Geral da República, aguarda-se ainda, o 

julgamento. 

Por último, porém não menos importante, outro instrumento de eficácia do ativismo judicial é a Súmula 

Vinculante. 
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Como salienta Sifuentes (2005, p. 277), o que diferencia um ato jurisdicional de outro "é a sua 

normatividade, ou seja, a capacidade de extrapolar as fronteiras do caso julgado, projetando-se no 

ordenamento jurídico com os atributos de generalidade e abstração" com obrigação. 

Neste contexto encontra-se a súmula. Na busca de unificar e uniformizar o direito "em um país que tem 

dimensões continentais" (SIFUENTES, 2005, p. 237), diante de sólidas teses jurisprudenciais de nossos 

Tribunais pátrios é que se pode criar a súmula, que nada mais é do que o reflexo da jurisprudência. Assim, 

"Serão objetos de súmula aquelas decisões que, em virtude de sua repetição, conexão e coerência com 

outros julgados tornam-se jurisprudência e, consequentemente, súmulas" (DINIZ, 2010). 

Dentre os mais variados tipos de súmula (tautológicas, intra legem, extra legem e contra 

legem/inconstitucionais[13] ou persuasiva, vinculante e obstativa também conhecidas por 

impeditiva/restritiva de recurso[14]), a que aqui nos remetemos trabalhar é a Súmula vinculante. 

Maria Helena Diniz, em seu Dicionário Jurídico, define súmula vinculante como "[...] aquela que, emitida 

por Tribunais Superiores (STF, STJ, TST, STM, TSE) após reiteradas decisões uniformes sobre um mesmo 

assunto, torna obrigatório seu cumprimento pelos demais órgãos do Poder Judiciário" (1998, p. 464). Desta 

feita, a Súmula vinculante também é um ato normativo da função jurisdicional, que "embora não tenha 

efeito erga omnes, é obrigatória não apenas no âmbito dos tribunais, mas também é oponível à 

Administração Pública" (SIFUENTES, 2005, p. 275). 

Para ilustrar esse poder normativo da função jurisdicional, remetemo-nos, dentre as 31 Súmulas 

Vinculantes[15] já promulgadas pelo Supremo Tribunal Federal, a uma súmula que teve grande divulgação 

na mídia: a Súmula de n. 11 - restrições do uso de algemas[16].  

Além desses, recentemente foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal nove recursos interpostos aos 

seguintes processos Suspensões de Tutela (STA) ns. 175, 211 e 278; das Suspensões de Segurança ns. 3724, 

2944, 2361, 3345 e 3355; e da Suspensão de Liminar (SL) 47 de relatoria do Min. Gilmar Mendes, que 

culminaram na determinação ao Poder Público de custear medicamentos e tratamentos de alto custo a 

portadores de doenças graves. 

Verifica-se que diversos são os meios de atuação do poder judiciário na defesa e aplicação imediata dos 

preceitos entabulados na Constituição Federal, lembrando sempre de forma não político-partidária, mas sim 

com fundamento jurídico-constitucional (CAMBI, 2009, p. 270-271). 

  

4. MINISTÉRIO PÚBLICO E O ATIVISMO JUDICIAL 

O ativismo judicial deixa em evidência a figura do juiz. O que interessa é a busca pela justa solução do caso 

concreto, podendo até o mesmo o juiz agir de ofício na produção de provas, como preconiza o artigo 130 do 

Código de Processo Civil[17], especialmente no caso do hipossuficiente quando o juiz pode, até mesmo, 

inverter o ônus probatório. 

Ao lado do juiz, a Constituição da República dotou uma instituição de prerrogativas e funções para também 

defender os direitos fundamentais, judicialmente ou extrajudicialmente: O Ministério Público. 

Ela afirma que o Ministério Público é uma instituição permanente, com autonomia orgânica e funcional, 

não podendo ser descaracterizado por alteração constitucional, tendo em vista sua blindagem que "[...] 

encontra guarida nas cláusulas pétreas 'separação dos poderes' e 'direitos e garantias individuais' (artigo 60, 
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§ 4.º, III e IV), esta última porque ao MP incumbe zelar por direitos individuais indisponíveis e pela 

dimensão objetiva e transindividual dos direitos fundamentais" (ROTHENBURG, 2009, p. 1632). 

O Ministério Público brasileiro é indispensável ao Estado, porém não exerce suas funções exclusivamente 

perante o Poder Judiciário. À instituição foi atribuída uma extensa gama de funções e poderes para 

promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis.[18] É uma finalidade específica. Cabe ao Ministério Público cuidar dos interesses sociais, 

leia-se, direitos sociais que no entender de Rothemburg (2009, p. 1633): "É uma expressão adequadamente 

larga, que abrange direitos metaindividuais (como o relativo ao ambiente ecologicamente equilibrado), 

coletivos (como o relativo aos consumidores) e os individuais (como o relativo às crianças e às populações 

tradicionais), desde que sejam relevantes para a sociedade". 

As funções institucionais que lhe confere a Constituição no artigo 129 concederam certo protagonismo (não 

judicial) ao Ministério Público, mas que tende a arrefecer na medida em que a sociedade e o próprio Estado 

se organizam e se fortalecem. Porém, enquanto isso não ocorre, o Ministério Público obrigatoriamente deve 

se desincumbir de sua missão constitucional, consubstanciada no extenso rol previsto no artigo 129 da 

Constituição da República. 

Funciona como uma espécie de ouvidor da sociedade, o chamado ombudsman, especialmente quando se diz 

que deve "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública". É um 

órgão do Estado, não pertencente a nenhum dos poderes estatais, mas dotado da prerrogativa de fiscalizar o 

próprio Estado, bem como qualquer particular (ROTHENBURG, 2009, p. 1640). 

Deu-lhe legitimidade para propor ação civil pública (Lei n.º 7.347/85) para defesa do patrimônio público e 

social, do meio ambiente e de outros interesses coletivos e difusos (art. 129, inc.III, da Constituição da 

República), ação de improbidade administrativa (Lei n.º 8.429/92), mesmo que não seja o único legitimado 

para tais ações.  Com base no mesmo dispositivo, pode promover o chamado inquérito civil, com 

exclusividade, fitando a proteção de interesses sociais, coletivos e individuais. 

A estrutura, o exercício de prerrogativas e atribuições do órgão são detalhadas e regulamentadas na Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625/93), em relação aos Ministérios Públicos estaduais e na 

Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar n.º 75/93) em relação ao Ministério 

Público da União, aplicável no que for cabível aos Ministérios Públicos estaduais. Sem embargo disso, os 

Estados organizam seus Ministérios Públicos por intermédio de leis orgânicas estaduais. 

No que se refere aos termos ativismo judicial, judicialização da política ou politização da justiça, diz-se, 

aplicam-se não só à conduta da magistratura brasileira, mas também aos profissionais de outras 

carreiras[19], especialmente os membros do Ministério Público, apontados como os maiores responsáveis 

pela judicialização da política, por utilizar "excessivamente" suas atribuições para levar os conflitos à 

justiça ou para resolvê-los extrajudicialmente, utilizando a lei como referência. Inclui-se porque sua atuação 

estaria abarcada no repertório das ações de grupos que defendem o recurso das arenas judiciais para ampliar 

a proteção estatal à efetividade de direitos fundamentais e de grupos discriminados ou excluídos. 

Arantes (1997) apresenta estudo sobre o Ministério Público e a Política no Brasil, onde analisa a instituição 

do Ministério Público e seu processo de estruturação que se consolidou com a promulgação da Constituição 

da República de 1988. O autor aponta o papel da instituição na judicialização da política, principalmente 

diante do ativismo de membros do Ministério Público. 

Para este autor há um incisivo voluntarismo de parte dos membros do Ministério Público, orientados 

ideologicamente em busca da autoafirmação do papel político da instituição. Arantes (1997, p. 127) parte de 
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uma premissa de que os membros do Ministério Público o fazem fundamentados na hipossuficiência da 

sociedade brasileira, "De todos os elementos que compõem o voluntarismo político do Ministério Público, a 

caracterização da sociedade brasileira como hipossuficiente - ou incapaz de defender-se a si mesma - é sem 

dúvida o mais importante." 

Para tanto, apresenta o resultado de pesquisa realizada pelo IDESP em 1994, para confirmar sua assertiva: 

O Ministério Público e a Justiça no Brasil: "84% dos entrevistados (membros do Ministério Público) 

concordaram total ou parcialmente com a afirmação de que a sociedade brasileira é hipossuficiente, isto é, 

incapaz de defender autonomamente os seus interesses e direitos, e que, por isso as instituições da Justiça 

devem atuar afirmativamente para protegê-la (ARANTES, 1997, p. 128). 

Maciel e Koerner, (2002, p. 121) analisam a obra de Arantes e entendem que uma primeira interpretação 

controversa é relativa às afirmações dos membros do MP quanto a hipossuficiência da sociedade o que seria 

um sinal inequívoco da concepção tutelar, autoritária e paternalista da instituição. 

Para os autores (MACIEL; KOERNER, 2002, p. 121), 

Os conceitos de hipossuficiência, assim como o de tutela, têm dimensão jurídica - é provável que os 

integrantes do MP os tenham interpretado nesse sentido em suas respostas - e, por isso, parece-nos no 

mínimo apressado dar-lhes um conteúdo político-ideológico imediato. O mesmo ocorre com as concepções 

de promotores e procuradores do seu papel pedagógico e ativo na promoção dos direitos coletivos. Tais 

afirmações constituem não matéria de opinião, mas remetem ao próprio desenho institucional do MP e à 

função profissional dos seus membros. Trata-se de atribuições e objetivos da organização que, legitimados 

pela Constituição e reafirmados em diversos diplomas legais, mais traduzem o significado atribuído às 

instituições judiciais nas democracias contemporâneas do que expressam ideologias estritamente 

corporativas dos seus membros. 

A sociedade civil organizada sempre teve no Ministério Público um forte aliado para a incorporação de suas 

aspirações e lutas na agenda política. A ainda pouca transparência (se bem que superior às outras 

instituições democráticas) do Ministério Público e a valorização de demandas endógenas conferem ao órgão 

estatal credibilidade e legitimidade democrática, especialmente no que tange a direitos e interesses coletivos 

e difusos, incluindo os direitos sociais que fazem parte do perfil institucional. 

Por outro lado, a alegação de que a instituição é orientada pela intenção de se substituir à sociedade civil 

organizada impedindo o crescimento da cidadania é desprovida de qualquer fundamento fático ou científico, 

e "[...] desconsidera o papel legitimador das denúncias e representações que, em quantidade significativa, 

têm sido oferecidas por agentes socais, políticos e estatais ao Ministério Público (MACIEL; KOERNER, P. 

122, 2002). 

A atuação dos membros do Ministério Público na propositura de ações civis públicas na defesa de interesses 

e direitos fundamentais é destacada, porém, a participação das associações civis tem crescido. 

No entanto, a participação de órgãos estatais como autores de ações coletivas é pífia. Os órgãos públicos, 

muitas vezes dirigem-se ao Ministério Público para acionar outros órgãos públicos, reforçando a tese de que 

o Ministério Público tem desempenhado o papel de coordenação e mediação entre as diversas agências 

estatais, valendo-se de maneira significativa de instrumentos extrajudiciais na resolução de disputas 

(MACIEL; KOERNER, 2002, p. 126). 

O Ministério Público não possui a atribuição de substituir o Judiciário. O que pode e deve, em termos de 
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conflitos coletivos e na defesa de direitos fundamentais sociais, econômicos e culturais, é manejar os 

instrumentos legais à sua disposição para defesa desses interesses, instrumentos esses vistos acima. 

Neste aspecto, pode estar contribuindo para a judicialização da política ou ativismo judicial, especialmente 

nas situações onde o Poder Público é omisso na formulação e execução de políticas públicas ou o legislativo 

é negligente, como já abordado neste trabalho. 

Muito mais vantajoso para a sociedade, e para o próprio Ministério Público, é que utilize os seus poderes 

extrajudiciais para resolução de conflitos coletivos. No entender de Maciel e Koerner  (2002, p. 126), "[...] a 

ação do MP faz como parte da constituição de um complexo sistema de complementaridade e 

interdependência entre os poderes do Estado, a mídia, a cidadania organizada e os indivíduos". 

Na solução das demandas coletivas e defesa de lídimos direitos fundamentais somente a ação judicial, por 

vezes, pode não bastar, posto que o trâmite processual é lento, havendo inúmeros incidentes e conflitos 

processuais a serem levantados, mesmo que procrastinatórios. Por isso, a importância de um certo ativismo 

ou protagonismo do Ministério Público no momento de celebração de um compromisso de ajustamento de 

conduta (instrumento extrajudicial de solução de conflitos) adequando-se ao momento histórico. Mesmo 

porque, com o ritmo das mudanças no contexto social, informação, tecnologia, e outros setores, cuja 

velocidade se revela impossível de ser acompanhada pelo legislador, a lei, por vezes, não trará a solução 

para o caso particular, cabendo ao Ministério Público e à parte compromissária serem criativos na solução 

da casuística. Constata-se que a solução mais célere e justa, no mais das vezes é alcançada na seara 

extrajudicial. 

Entretanto atualmente observa-se, em termos de direitos fundamentais em seu largo espectro que, para sua 

efetivação é necessária "[...] a construção de redes institucionais que abarcam, além do MP e entidades 

sociais, o próprio poder público" (VIANNA e BURGOS, 2002, p. 444). 

Pelo exposto, O Ministério Público não substitui o Judiciário, mas funcionaria muitas vezes "[...] como uma 

instância que agrega esforços, visando construir uma base institucional para o cumprimento do direito" 

(VIANNA e BURGOS, 2002, p. 444). Neste aspecto, o Ministério Público atuaria preventivamente, "o que 

lhe confere um papel complementar e não concorrente em relação ao Poder Judiciário" (VIANNA e 

BURGOS, 2002, p. 444). 

Por isso, não há como acusar o Ministério Público de ativismo, embora, colabore com a judicialização da 

política quando os objetos de suas atividades judiciais e extrajudiciais passam a ser a defesa do patrimônio 

público, defesa da cidadania contra violação dos direitos causados por ação ou omissão do Estado, como 

quando propõe acordos e ações visando à adoção de políticas públicas pelo Executivo ou recomenda a 

edição de leis pelo Legislativo. Quando se veiculam estas pretensões por intermédio de ação judicial, a 

tendência tem sido, pelo contrário, a resistência do Judiciário de 1.º grau de jurisdição, parcialmente contido 

em decidir sobre políticas públicas e controle da moralidade administrativa, chegando a negar a aplicação 

da lei de improbidade administrativa a agentes políticos. 

O Ministério Público brasileiro mais se afigura como agente legitimado e institucionalizado 

constitucionalmente para mediação de conflitos do que como agente de judicialização da política. 

  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do trabalho foi realizar um estudo sobre o ativismo judicial, em comparação com a 
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judicialização da política na defesa dos direitos fundamentais indistintamente a partir da visão de Alexy 

(2008, p. 193) para quem as normas de direito fundamental conferem aos indivíduos a posição jurídico-

subjetiva de exigir seu direito a algo ao Estado em ações positivas ou negativas. Paralelamente ainda 

apresentou de que forma se dá a tutela e efetividade desses direitos fundamentais, em especial, analisando o 

papel do Ministério Público no ativismo judicial. 

Atualmente o Poder Judiciário continuamente vem recebendo uma carga de processos excessiva, sendo 

grande parte pleitos referentes a efetivação de direitos fundamentais diante da inação dos poderes 

Legislativo e Executivo. 

Essa incuria por parte do Legislativo e do Executivo na "concretização dos valores e fins constitucionais" 

(BARROSO, 2009, p.6), gera uma maior participação/interferencia do poder Judiciário no espaço de 

atuação dos dois órgãos, em especial nas matérias de ordem pública, o que nos faz concluir que hoje se vive 

o chamado processo civil constitucional, devendo o juiz fazer com que o processo efetive os princípios e 

valores consagrados na Constituição da República, na linha apontada por Lopes e Lopes (2008, p. 241). 

Porém, o Judiciário não atua sozinho. Ele conta com um forte aliado para a consagração de um direito 

fundamental: o Ministério Público, vistos como os maiores responsáveis pela judicialização da política, por 

utilizar "excessivamente" suas atribuições para levar os conflitos à justiça ou para resolvê-los 

extrajudicialmente, utilizando a lei como referência através dos instrumentos de efetividade expostos. 

Como visto, o Ministério Público brasileiro é indispensável ao Estado, porém não exerce suas funções 

exclusivamente perante o Poder Judiciário. À instituição foi atribuída uma extensa gama de funções e 

poderes para promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, conforme previsão constitucional artigo 127. 

Isso porque, especialmente nas situações onde o Poder Público é omisso na formulação e execução de 

políticas públicas ou o legislativo é negligente, o Ministério Público não só pode (determinação 

constitucional) como deve, em termos de conflitos coletivos e na defesa de direitos fundamentais sociais, 

econômicos e culturais, manejar os instrumentos legais à sua disposição para defesa desses interesses. 

Neste aspecto o presente trabalho buscou destacar o papel do Ministério Público bem como sua 

contribuição para a judicialização da política ou ativismo judicial. Não obstante o grande trabalho 

desenvolvido neste sentido por esse órgão, como demonstrado nos julgados mencionados, convém destacar 

que o Ministério Público brasileiro se afigura mais como agente legitimado e institucionalizado 

constitucionalmente para mediação de conflitos do que de agente de judicialização da política. 
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[1] Artigo 5.º, da Lei 7.347/85, c/c artigo 83, da Lei 8.078/90. 

[2] No Relatório de Desenvolvimento Humano 2009 do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, compilado com base em dados de 2007 e publicada no dia 5 de Outubro de 2009, o 

Brasil figura em 75.º lugar, na lista geral. Na América do Sul está atrás de países como Chile (44.º), 

Argentina (49.º), Uruguai (50.º), Cuba (51.º), Bahamas (52.º), Costa Rica (54.º), Venezuela (58.º), Panamá 

(60.º), a título exemplificativo. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa 

de riqueza, alfabetização, educação,esperança de vida, natalidade e outros fatores para os diversos países do 

mundo. É uma maneira padronizada de avaliação e medida do bem-estar de uma população, especialmente 

bem-estar infantil. É usado para distinguir se o país é desenvolvido, em 

desenvolvimento ou subdesenvolvido, e para medir igualmente o impacto de políticas econômicas 

na qualidade de vida. Fonte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_países_por_Índice_de_Desenvolvimento_Humano: acesso em 

17.02.2010. 

[3] Posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 45 - MC/DF (j. 29.04.2004, DJU 

04.05.2004), Rel. Min. Celso de Mello. 

[4] Neste sentido asseverou o Ministro Celso de Mello na ADPF N.º 45. 

[5] Existem ainda outros dispositivos constitucionais demonstram a preocupação do constituinte com a 

efetividade, quando se refere expressamente às garantias-princípios do devido processo legal (art. 5.º, inciso 

LIV), contraditório e ampla defesa (art. 5.º, inciso LV) e prazo razoável da duração do processo (art. 5.º, 

inciso LXXVIII), todos insertos na Constituição da República. São ligados diretamente à efetividade de 

jurisdição, uma vez que são garantias do cidadão, de obter do Estado a tutela de seus direitos. (LOPES; 

LOPES, 2008, p. 243) 
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[6] Ação Civil Pública nº 2007.0000.2658-0/0 em curso perante o Juizado da Infância e Juventude da 

Comarca de Araguaína/TO, que em face da liminar concedida houve recurso ao STF com pedido de 

Suspensão da Liminar pelo Estado do Tocantins. (STF, SUSPENSÃO DE LIMINAR 235-0, Relator Min. 

Gilmar Mendes). 

[7] "Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o 

exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania 

e à cidadania". 

[8] STF - MANDADO DE INJUNÇÃO 708-0 DISTRITO FEDERAL 

[9] Sobre a matéria ler: FIGUEIRA NETO, D. A. de. A modulação temporal dos efeitos da decisão em 

ADIn genérica In Revista da Esmese. n. 9. 2006, p. 288 

[10] Sobre a matéria ler FIGUEIRA NETO, op.cit., p. 293. 

[11]  ADPF 178 que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre o reconhecimento da união estável entre 

pessoas do mesmo sexo. 

[12] ADPF 101 que tramita do Supremo Tribunal Federal que questiona a Suspensão dos 

efeitos das decisões judiciais que  autorizaram  a importação de pneus usados e sustar 

a tramitação dos feitos  judiciais em  que  se  discute  a  matéria,  inclusive  de  

decisões  judiciais transitadas em julgado diante do art. 27 da Portaria DECEX n. 

8/94. 

[13] Sobre o assunto ler: STRECK, Lenio Luiz. .Súmulas no Direito Brasileiro: eficácia, poder e função: 

a ilegitimidade constitucional do efeito vinculante. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 

168. 

[14] Sobre o assunto ler: MUSCARI, Marco Antônio Botto. Súmula Vinculante. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 1999, p.40. 

[15] Dado esse colhido até a data da elaboração final do presente trabalho em: 26/03/2010. 

[16] Redação da Súmula: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga 

ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a 

excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da 

autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade 

civil do Estado. 

[17] Código de Processo Civil. Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

[18] Constituição do Brasil. Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis. 

[19] Incluam-se os Governadores, partidos políticos, associações de trabalhadores, profissionais e 

empresariais, bem como a Ordem dos Advogados do Brasil. 
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A NATUREZA JURÍDICA DA DEFICIÊNCIA DE DEFESA NO PROCESSO PENAL

THE JURIDICAL NATURE OF THE DEFICIENCY OF DEFENSE IN PENAL PROCESS

Ana Paula Pinto da Silva

RESUMO
O presente trabalho trata da deficiência de defesa no processo penal e tem como objetivo analisar, à luz do
sistema de nulidades, a natureza jurídica da deficiência de defesa, estabelecendo se ela seria considerada
vício sanável ou insanável, o que se faz, partindo do estudo dos conceitos e das características do sistema de
nulidades no processo penal, da análise da natureza jurídica do direito à defesa e da verificação do papel do
defensor em sua efetivação, bem como do papel do juiz na tutela do devido processo legal. Tal questão
apresenta-se de discussão obrigatória em face do papel de guardião da Constituição desempenhado pelo
Supremo Tribunal Federal que, ao editar a súmula 523, tinha o objetivo de solucionar a problemática da
sanção que deveria ser aplicada aos casos de ausência e deficiência de defesa, não obtendo êxito total de seu
intento, uma vez que a discussão perdura na doutrina e na jurisprudência. Sem falar na relevância de se
solucionar problema diretamente relacionado à eficácia de direito fundamental, como é o direito à defesa.
Para tanto, foi utilizada, como procedimento metodológico, a pesquisa bibliográfica com análise de livros,
periódicos e em meio eletrônico, além de pesquisas jurisprudenciais em sítios como os do Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, constatou-se que o sistema de nulidades processual
penal estabelece a necessidade da regulamentação das formas processuais sancionando a atipicidade dos
atos processuais com penas que variam de acordo com a importância do ato processual, a saber:
inexistência, nulidade absoluta, nulidade relativa e irregularidade. Observou-se ainda como resultado da
pesquisa que o direito à defesa é direito fundamental individual, público, subjetivo e de caráter
constitucional que demanda plena eficácia, razão pela qual destaca-se a essencialidade de uma atuação
efetiva dos defensores e de um papel ativo do juiz na tutela do devido processo legal no sentido de
viabilizarem a plena eficácia desse direito fundamental. Conclui-se, portanto, que dada a natureza jurídica
de direito fundamental do direito à defesa, toda e qualquer violação por ele sofrida deverá ser sancionada
através de nulidade absoluta equiparando-se, por conseguinte, a deficiência de defesa à sua ausência por
tratar-se de vício insanável frente o comando de plena eficácia que deve ser dada aos direitos e garantias
individuais.
PALAVRAS-CHAVES: PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NULIDADE. DEFENSOR.
DEVIDO PROCESSO LEGAL.

ABSTRACT
This present work deals with the defense’s deficiency in penal process and has as an objective to analyze, in
the light of nullities’ systems, what juridical nature of the deficiency of defense establishing if it would be
considered rectifiable or irremediable, which is made beginning with the study of concepts and
characteristics of the nullities’ system in penal process, from the analyzes of juridical nature of the defense’s
right and verification of the defender in its effectiveness, as well as the judge’s roll in the guardianship of
the due process of law. Such question presents with an obligated discussion due to the roll of Constitution’s
guardianship played by the Supreme Federal Court that by editing the summary 523 with the following
content: “In penal process, the lack of defense constitutes absolute nullity, but its deficiency will just annul
it if there is prove of damage of the defendant” had the objective of solving the matter of the sanction that
should be applied to the absence and deficiencies’ of defense, not having total success in its intent, once the
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discussion lasts in doctrine and jurisprudence from several decisions that equals de deficient defense to the
absence of defense. Not to mention the relevance of solving the problem directly related to the efficiency of
the fundamental right, as the defense’s right. Therefore, it was used, as methodological procedure,
bibliographic research with books’ analyzes magazines and websites, beside jurisprudential research in sites
as the Supreme Federal Court and Superior Justice’s Court. In this context, it was found that the nullities’
system of penal process establishes the need of regulation of procedure forms sanctioning the atypicality of
the procedure acts with penalties that varies according with the importance of the procedural act to known:
inexistence, absolute nullity, relative nullity and irregularity. Is was observed yet as result of the research
that the right of defense follows from an evolution experienced by the first penal right and it is said to be an
individual fundamental right, public, subjective and with constitutional character that demands full
efficiency, reason why it highlights the essentiality of an effective performance of the defendants and an
active roll of the judge in the guardianship of the due process in the way to make possible the full efficiency
of this fundamental right. It is concluded, therefore, that given the juridical nature of fundamental right of
defense’s right, all and every violation by him suffered must be sanctioned through absolute nullity
equating, therefore, the defense’s deficiency to its absence because it is irremediable addiction front of the
command of full efficiency that should be given to the individual rights and guarantees.
KEYWORDS: PENAL PROCESS. DEFENSE’S DEFICIENCY. NULLITY. DEFENDER. DUE
PROCESS OF LAW.

INTRODUÇÃO

 

O presente trabalho trata da deficiência de defesa no processo penal e tem como objetivo analisar, à luz do
sistema de nulidades, a natureza jurídica da deficiência de defesa, estabelecendo se ela seria considerada
vício sanável ou insanável, o que se faz, partindo do estudo dos conceitos e das características do sistema de
nulidades no processo penal, da análise da natureza jurídica do direito à defesa e da verificação do papel do
defensor em sua efetivação, bem como o papel do juiz na tutela do devido processo legal.

Tal questão apresenta-se de discussão obrigatória em face do papel de guardião da Constituição
desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal que, ao editar a súmula 523, tinha o objetivo de solucionar a
problemática da sanção que deveria ser aplicada aos casos de ausência e deficiência de defesa, não obtendo
êxito total de seu intento, uma vez que a discussão perdura na doutrina e na jurisprudência. Sem falar na
relevância de se solucionar problema diretamente relacionado à eficácia de direito fundamental, como é o
direito à defesa. Para tanto, foi utilizada, como procedimento metodológico, a pesquisa bibliográfica com
análise de livros, periódicos e em meio eletrônico, além de pesquisas jurisprudenciais em sítios como os do
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

1 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO SISTEMA DE NULIDADES NO PROCESSO PENAL

 

1.1 Regulamentação das formas processuais

 

Seguindo-se as lições de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães
Gomes Filho sobre a regulamentação das formas processuais tem-se que a atividade processual típica, com o
estabelecimento de regras essenciais a serem cumpridas, é exigência do processo.[1]
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Sendo este o instrumento pelo qual se exerce o direito de ação, indispensável é que os atos que o compõem
sejam estabelecidos previamente em lei. Dessa forma, a tipicidade dos atos processuais constitui uma
garantia para os jurisdicionados no sentido de que eles saberão quais os atos que podem praticar a fim de
terem seu direito de ação garantido, bem como a maneira de praticá-los. Não se pode esquecer de que essa
regulamentação também constitui uma garantia para os órgãos responsáveis pelo exercício da função
jurisdicional na medida em que lhes proporciona meios idôneos de buscar a verdade e de legitimar suas
decisões.[2]

Nessa linha, constitui ato processual típico, aquele ao qual a lei define os contornos de sua constituição,
exigindo sua presença no processo e ordenando sua prática. Assim, somente é possível falar-se em ato
perfeito quando houver conformidade entre a prática do ato e o modelo previsto em lei.

Isso decorre do fato de ser o ato processual um ato jurídico, uma vez que, estando este em conformidade
com as formalidades exigidas em lei, tem-se um ato jurídico lícito. Do contrário, quando o ato jurídico é
praticado em desconformidade com a forma prevista em lei ele passa a ser um ato jurídico ilícito
reclamando sanção para quem violou a norma que o regulamentava.[3] Assim, as sanções são aplicadas aos
casos de atipicidade processual para que o ato possa adequar-se à lei, e o processo possa prosseguir de
maneira regular. Observe-se, no entanto, que a sanção aplicada pela prática de um ato processual atípico não
atinge de forma direta o infrator, mas, sim, o processo ou parte dele como veremos a seguir.

 

1.2 Atipicidades dos atos processuais

A atipicidade dos atos processuais é a prática do ato em contrariedade com o modelo legal. Ela pode ocorrer
de diversas formas. O ato pode ser atípico por lhe faltar elemento essencial como ocorre no caso da
inexistência, ou por ter sido praticado com violação de norma de grande relevância como no caso de
nulidade absoluta. Ou, ainda, por revestir-se de defeitos menos graves como nos casos de nulidades relativas
e de mera irregularidade.

Desse modo, a inexistência constitui criação doutrinária e jurisprudencial e ocorre quando há uma
desconformidade intensa entre a prática do ato e o modelo legal. Pode ser dividida em inexistência material
e inexistência jurídica. A primeira se dá quando o ato deixou de existir materialmente, isto é, no mundo
fático, por exemplo, quando o advogado, legalmente constituído, deixa de ser citado para o interrogatório do
acusado. Nesse caso, ocorreu a inexistência material da citação. Já a inexistência jurídica ocorre quando o
ato existiu materialmente, mas foi praticado com a omissão de requisito essencial como no caso de sentença
sem a assinatura do juiz. Nesse caso, não se pode dizer que a sentença não existe do ponto de vista material
e fático, pois o que não existe é a sentença do ponto de vista jurídico como assim a define a lei por faltar-
lhe requisito essencial.

Na inexistência material, verifica-se o fenômeno do não ato. Não há que se falar em ato perfeito ou
imperfeito, isto porque não há que se falar sequer em ato. Dessa forma, dispensa-se a decretação judicial de
nulidade do ato, pois não se pode anular o que não existe.

De acordo com Paulo Rangel[4]: "nulidade não é o vício que inquina o ato, mas sim a sanção que se aplica
ao ato viciado, em desconformidade com a lei. A nulidade é a conseqüência da prática do ato em
desconformidade com a lei e não a desconformidade em si".

 Por possuírem as nulidades natureza jurídica de sanção, elas somente podem ser impostas judicialmente.
Ato nulo é, portanto, aquele que existe, mas se mostra imperfeito e defeituoso por ter sido praticado em
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desconformidade com o modelo legal. Observe-se que, antes de ser decretada sua ineficácia, o ato é apenas
imperfeito, defeituoso, atípico produzindo, no entanto, todos os seus efeitos. O ato somente será
considerado nulo após ter sido juridicamente decretada sua ineficácia.

Assim, existem duas espécies de nulidades: a absoluta e a relativa.

A nulidade absoluta é sanção que não permite a convalidação do ato, isto é, recai sobre vício insanável. Não
necessita de demonstração do prejuízo. Pode ser invocada há qualquer tempo e em qualquer grau de
jurisdição. Não é atingida pela coisa julgada em caso de sentença condenatória, pois pode ser combatida por
meio de habeas corpus ou revisão criminal. Ao contrário, se houver sentença absolutória e não for alegada
em grau de recurso, sofrerá os efeitos da coisa julgada pela impossibilidade de revisão pro societate. São
exemplos de nulidade absoluta a ausência de defensor ao réu (art. 564, III, "c" do CPP) e a falta de
interrogatório do réu presente (art. 564, III, "e" do CPP).

A nulidade relativa, por sua vez, somente pode ser decretada se houver prejuízo para uma das partes. É dado
às partes o direito de abdicar da formalidade prevista em lei. Não sendo arguida em tempo hábil, preclui e
convalesce. Será acobertada pela coisa julgada se o vício não for alegado, independentemente de ser a
sentença condenatória ou absolutória. É o que ocorre com o Ministério Público, embora intimado, não
comparece à audiência para oitiva da testemunha (art. 564, III, "d" do CPP).

Por fim, os atos irregulares são defeitos de menor gravidade que não prejudicam gravemente a forma
processual descrita na lei e, portanto, não reclamam renovação. São atos que podem ser convalidados pelo
prosseguimento do feito, tendo em vista, que mesmo praticados de forma diversa do tipo legal, atingiram
seus fins. Não acarretam prejuízo para as partes nem influenciam na busca pela verdade real dos fatos. É o
caso, por exemplo, do deferimento de compromisso para testemunha que é pai do acusado, (art. 208 do
CPP).[5]

 

1.3 Princípios norteadores das nulidades processuais

 

São princípios que norteiam a interpretação e a aplicação das sanções aos atos processuais atípicos:
princípio do prejuízo, princípio da instrumentalidade das formas, princípio da causalidade ou da
sequencialidade, princípio do interesse e princípio da convalidação.

Pelo princípio do prejuízo, não há declaração de nulidade de um ato se sua atipicidade não tiver acarretado
prejuízo a uma das partes (art. 563 do CPP). Somente se aplica aos casos sancionados com nulidade relativa,
uma vez que, nos atos que reclamam nulidade absoluta. o prejuízo é evidente dispensando comprovação.[6]
Possui relação direta com os princípios da celeridade e da economia processual que impedem a renovação
ou a retificação de um ato que nenhum prejuízo acarretou ao processo.

O princípio da instrumentalidade das formas, por sua vez, proclama que as normas processuais não têm um
fim em si mesmas, mas são estabelecidas com vistas à preparação de um provimento jurisdicional justo não
permitindo a anulação de atos que, embora praticados em contrariedade com o modelo legal, atingiram o
fim embutido na norma. Decorre do sistema de livre convencimento do juiz que tem a liberdade de decidir
se o ato atípico necessita ser declarado inválido. É o que ocorre com o réu que não foi citado, mas
compareceu à repartição e ficou sabendo da existência de uma ação contra ele. Nesse caso, o objetivo do ato
foi atingido: dar ciência ao réu da existência de uma ação contra ele.
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O § 1º do art. 573 do CPP preceitua que "A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que
dele diretamente dependam ou sejam conseqüência." O dispositivo contempla o princípio da causalidade ou
sequencialidade que significa que a nulidade de um ato pode estender-se aos atos que o sucedem, desde que
estes dependam daqueles. Tal extensão decorre do fato de que o processo é um conjunto de atos encadeados
destinado à obtenção de um provimento final justo. Para que tal princípio tenha aplicação, no entanto, é
preciso verificar se o ato atingido pela nulidade estendeu seus vícios aos atos subsequentes, cabendo ao
magistrado ou ao tribunal que declarou a ineficácia do ato determinar expressamente, todos os atos que
deverão ser renovados ou retificados, isso é definir a extensão dos efeitos da decretação da nulidade.

Pelo princípio do interesse, a decretação de nulidade de um ato processual somente pode ocorrer se ela tiver
influenciado a apuração da verdade real ou a decisão final da causa. Esse princípio deve ser aplicado
quando, embora o ato tenha sido praticado de maneira atípica, for possível preservar a regularidade do
processo sem prejuízo de seus fins.

Percebe-se que tal regra é imposta mais em benefício das partes que do próprio processo, sendo aplicada no
caso de vício que reclame nulidade relativa, uma vez que, em se tratando de vícios sancionados com a
nulidade absoluta, o interesse em questão é público, razão pela qual deve ser reconhecida de ofício pelo juiz
sem a necessidade de provocação. É o caso, por exemplo, da defesa deficiente - objeto do presente trabalho.
Equiparando-a com a ausência de defesa, como adiante pretende-se provar, a regra que impõe nulidade
absoluta aos casos de ausência de defesa é imposta em proteção a um interesse público maior que o interesse
que tem o acusado de se defender, ou seja: a garantia do contraditório e da ampla defesa.

É preciso ater-se, ainda, ao fato de que a lei não reconhece interesse a quem tenha dado causa à nulidade.
Tal fato contribui em muito para a regularidade do processo. No que se refere aos objetivos desse estudo
essa regra é muito importante, pois o defensor que desempenhar uma defesa deficiente, não vai poder se
valer disso para protelar o processo, devendo, ainda sofrer sanção pelo mal desempenho de suas funções.

O princípio da convalidação significa a possibilidade de haver convalidação de ato praticado em
desconformidade com o modelo legal sendo este aproveitado no processo. Para que não haja esse
aproveitamento é necessário que o vício seja arguido em tempo hábil, sob pena de preclusão. Por essa razão,
o princípio somente é aplicável aos vícios passíveis de nulidade relativa, por serem sanáveis.

Possui direta relação com os princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das
formas. As situações que permitem convalidação estão previstas no rol taxativo do art. 572 do CPP.

 

2 AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS-PROCESSUAIS E A ATIPICIDADE
CONSTITUCIONAL

De acordo com o exposto na seção que trata da regulamentação das formas processuais, o processo é
atividade típica composta por atos previamente estabelecidos em lei. Isso nos permite concluir que a
aplicação de sanção ao ato praticado em desconformidade com o modelo legal vai depender do lugar que
ocupa a norma regulamentadora do ato, isto é, dependerá da hierarquia das leis que regulamentem a
atividade processual. Dessa maneira, os atos processuais praticados com violação de normas de hierarquia
superior irão reclamar penalidades mais severas que aqueles que violam normas de grau inferior.

Desse modo, é sabido que, no topo do ordenamento jurídico, brasileiro encontra-se a Constituição Federal
de 1988, devendo todas as demais normas jurídicas com ela se compatibilizarem, sob pena de serem
consideradas inconstitucionais. Assim, antes de prosseguir, é indispensável traçar algumas considerações a
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respeito do princípio da supremacia constitucional com o objetivo de se compreender o motivo da aplicação
de sanções mais graves aos casos de atipicidade constitucional.

O princípio da supremacia constitucional possui relação direta com a rigidez constitucional[7], a qual se
caracteriza pela maior dificuldade para a modificação dos preceitos estabelecidos na Constituição do que
para a modificação daqueles previstos em leis infraconstitucionais. Assim, a Constituição se coloca no
centro do ordenamento jurídico como norma fundamentadora de toda e qualquer autoridade.[8]

No mesmo sentido posiciona-se Carlos Ari Sundfeld[9] afirmando que o ordenamento jurídico pode ser
comparado a uma pirâmide cujo topo é ocupado pela Constituição que paira sobre todas as outras normas
definindo quem pode fazer as leis, como elas devem ser feitas e estabelecendo seus limites.

Atente-se para o fato de que não apenas as leis e os atos administrativos e judiciais devem estar em
conformidade com a Constituição para serem considerados válidos, mas também todo e qualquer ato como,
por exemplo, a realização de defesa técnica. Neste caso, maior razão encontra-se para que seja ela praticada
em conformidade com os ditames constitucionais, haja vista ser elevado pela própria Constituição como
direito fundamental (art. 5º, LV da CF/88).

Assim, considerando-se o princípio da supremacia constitucional e enfatizando-se que a Constituição é a Lei
Maior que estrutura e organiza o Estado definindo suas normas fundamentais, constata-se que a violação de
garantias constitucionais-processuais acarreta sanções mais graves do que o descumprimento de normas
processuais estabelecidas em leis infraconstitucionais. Isso porque tais garantias destinam-se a tutelar
interesse público.[10]

Isso ocorre em razão da natureza das garantias constitucionais-processuais que, embora assegurem direitos
individuais, são colocadas na Constituição visando precipuamente à proteção de um interesse público maior:
o devido processo legal. Desse modo, o ato processual que seja praticado sem a observância das garantias
constitucionais-processuais somente poderá ser considerado juridicamente inexistente ou absolutamente
nulo. Descarta-se, portanto, como sanção para a atipicidade constitucional a nulidade relativa e a mera
irregularidade por incidirem em casos nos quais o interesse principal a ser tutelado é o privado.

Feitas essas considerações introdutórias, chega-se a uma constatação essencial ao objetivo do presente
estudo. Estando suficientemente demonstradas as razões da aplicação de sanções mais severas à atipicidade
constitucional, mister concluir que, quando qualquer ato processual é praticado com violação à ampla defesa
e ao contraditório, estar-se-á sempre diante de vício insanável que reclama nulidade absoluta, dada a
natureza de garantia constitucional-processual[11] desses postulados.

É certo que a Constituição Federal de 1988 assegura o direito à defesa por meio de garantia constitucional-
processual prevista em seu art. 5º, inc. LV, nestes termos: "aos litigantes, em processo judicial e
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes". Patente a intenção do legislador constituinte de dar especial tratamento a essa
garantia, uma vez que a inseriu no rol de cláusulas pétreas do art. 60, § 4º da Carta Magna. Não poderia ter
sido mais oportuna essa proteção, haja vista o direito à defesa servir-se à defesa não só do acusado, mas
também do próprio processo, configurando-se como um legitimador da própria função jurisdicional do
Estado.[12]

Trata-se de direito individual, subjetivo, limitado apenas pelos parâmetros legais.[13] Daí o caráter essencial
do direito à defesa no processo penal possibilitando ao réu e ao seu defensor por meio  da autodefesa e da
defesa técnica efetiva, respectivamente, participarem ativamente de todos os atos instrutórios do processo
com todos os meios de prova admitidos em direito.
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Por essa razão, diante da relevância do direito à defesa, outra sanção não poderia ser aplicada ao ato
processual praticado em desconformidade a esse direito, senão a nulidade absoluta. Isso porque esta atua
sempre quando há violação direta do próprio texto constitucional, mais especificamente aos princípios do
contraditório, da ampla defesa, da dignidade da pessoa humana e de todos os demais que emanam do devido
processo legal.[14]

Em caso de nulidade absoluta, a preocupação é com o interesse público e, por conseguinte, não há
necessidade de demonstração do prejuízo por ser ele considerado evidente. A propósito, em observância ao
princípio do prejuízo, nenhuma nulidade pode ser decretada sem que tenha havido prejuízo para uma das
partes. A elucidação da espécie de prejuízo que autoriza a decretação de nulidade absoluta, portanto, faz-se
necessária para o objetivo do presente trabalho, que é desvendar a natureza jurídica da deficiência de defesa
no processo penal.

Geovanni Leone[15] defende que: "nas nulidades absolutas o prejuízo é presumido, nestes termos: "uma das
características da nulidade absoluta é o prejuízo presumido, já que se tratando de inobservância de
dispositivo que protege a validade da relação processual, qualquer parte tem interesse na observância".[16]

Entretanto, para Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho:

As nulidades absolutas não exigem demonstração do prejuízo, porque nelas o mesmo é evidente. Alguns
preferem afirmar que nesses casos haveria uma presunção de prejuízo estabelecida pelo legislador, mas isso
não parece correto, pois as presunções levam normalmente à inversão do ônus da prova, o que não ocorre
nessas situações, em que a ocorrência do dano não oferece dúvida.[17]

Nesse sentido, diz Lúcio Santoro de Constantino:

 

Sufragamos esta última orientação. Para nós é equivocado se dizer que as nulidades absolutas se firmam na
presunção de prejuízo, já que o que existe é, sim, uma evidencia de dano. Ora, ou há certeza (obviedade) ou
há presunção (hipótese). E mais, aceitar a idéia de existência de prejuízo presumido é admitir possibilidade
de prova em contrário e estabelecimento de dúvida. Ora, inviável que a parte adversa se proponha a
contestar a incontestável nulidade absoluta. Destarte, entendemos que em se tratando de nulidade absoluta
temos, sim, a existência de prejuízo certo e não presumido.[18]

 

Desse modo, quando se está diante de qualquer violação ao direito à defesa, o prejuízo é evidente, uma vez
que, o que o princípio do devido processo legal exige é a existência de um contraditório e de uma ampla
defesa eficazes não havendo espaço para suposições quando tal garantia é violada. Daí se inferir que, sendo
a violação por ausência ou deficiência de defesa, a sansão deve ser a mesma.

Tal afirmativa mostra-se ainda mais verdadeira quando se tem em mente o processo de evolução sofrido
pelo direito à defesa. Deve-se tomar especial cuidado para que as barbaridades cometidas em tempos nos
quais predominava a total falta de consideração pela dignidade humana do preso não retornem como uma
forma de responder à sociedade pelo descaso com a segurança pública e com as medidas de ressocialização
destinadas aos detentos.

Preocupação maior demanda o fato de que esse descaso tem sido observado, exatamente por aqueles
encarregados de exercer o patrocínio desses réus. Tem sido cada vez mais freqüente a atuação meramente
formal ou contemplativa de defensores quando do exercício da defesa técnica do acusado. Diante disso, é
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que se pretende demonstrar a total identidade existente entre deficiência e ausência de defesa. O que se faz a
seguir.

 

3 A NATUREZA JURÍDICA DA DEFICIÊNCIA DE DEFESA NO PROCESSO PENAL

A discussão acerca da diferença entre ausência e deficiência de defesa ganha importância com a edição da
súmula 523 do Supremo Tribunal Federal (STF) com o seguinte teor: "No processo penal, a falta da defesa
constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu."

Pelo enunciado, observa-se claramente que o STF estabeleceu como vício insanável a ausência de defesa,
uma vez que a sancionou com nulidade absoluta - categoria de sanção aplicável aos vícios não passíveis de
convalidação. Ao passo que definiu a deficiência de defesa como vício sanável ao exigir a prova do prejuízo
para o réu - característica própria das nulidades relativas - como condição para anulação do processo. Assim
constata-se se pelo julgado abaixo:

NULIDADE. PREJUÍZO. DEFENSOR-ESTAGIÁRIO. A falta, e não a deficiência de defesa, é que
constitui nulidade absoluta ( C.P.C., art. 564, c). Para se anular o processo por deficiência de defesa, requer-
se prova do prejuízo.[19]

 

Ocorre que não parece ser este o melhor posicionamento sobre a questão. Fazendo-se uma análise do caso,
levando em consideração os princípios constitucionais do processo penal, o sistema de nulidades e as
características do direito à defesa chega-se à conclusão de que a Corte Suprema deu resolução bastante
simplificada à questão sendo mister análise mais aprofundada e realizada com base no texto constitucional,
senão vejamos.

No que se refere à definição de ausência de defesa, o posicionamento adotado pelo STF, ao considerá-la
vício insanável, com certeza, foi o mais adequado, haja vista o caráter essencial do direito à defesa no
ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo, no processo penal que envolve bens jurídicos de valor
incalculável como liberdade e dignidade humana. Além disso, o Supremo nada mais fez que repetir
tratamento já conferido ao assunto pelo Código de Processo Penal Brasileiro no art. 564, III, "c": "A
nulidade ocorrerá nos seguintes casos: (...) por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: (...) a nomeação
de defensor ao réu presente, que o não tiver, ou ao ausente, e de curador ao menor de 21 (vinte e um)
anos.[20]

Nova interpretação, contudo, se faz necessária no que se refere à natureza jurídica da deficiência de defesa
no processo penal como vício sanável e, portanto, passível de nulidade relativa.

As nulidades relativas, como exposto anteriormente, são sanções que recaem sobre vícios sanáveis, isto é,
vícios que, se não forem arguidos em tempo hábil, precluem e convalescem. Além disso, o interesse por
detrás da norma que define a forma do ato processual é eminentemente particular daí a regra de que somente
haverá a decretação de nulidade do ato realizado em desconformidade com essa norma se houver a
comprovação de prejuízo para o réu o qual pode renunciar da formalidade prevista em lei.

Como é possível observar, nenhuma dessas características se compatibilizam com a natureza jurídica desse
direito: direito fundamental, público, subjetivo, autônomo e abstrato, mas sim com o conceito de vício
insanável reprimido pela nulidade absoluta aplicada em caso de afronta direta ao texto constitucional.
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Assim, não importa se ausente ou deficiente qualquer vício ou irregularidade que envolva o direito à defesa
deve ser sancionado com nulidade absoluta, tendo em vista que aquilo que o devido processo legal exige é a
existência de defesa efetiva, não sendo permitida a convalidação de defesa deficiente, meramente formal ou
contemplativa[21].

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça em "habeas corpus" impetrado em face do Segundo
Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE. DEFESA. I -
Todo e qualquer réu, não importa a imputação, tem direito a efetiva defesa no processo penal (arts. 261 do
CPP e 5°, inciso LV da Carta Magna). O desempenho meramente formal do defensor, em postura
praticamente contemplativa, caracteriza a insanável ausência de defesa (Precedentes do Pretório Excelso). II
- Inaceitável, juridicamente, que, no Júri, seja apresentada tão só quesitação diversa (limitada ao homicídio
privilegiado) da versão do réu, no interrogatório (legítima defesa), e de sustentação do defensor
(inocorrência de "intenção homicida"), O silêncio deste último, não protestando, e a posterior ausência de
apelo, denotam, além de incontestada ofensa ao art. 484, inciso III do CPP, a inequívoca e contextual
ausência de defesa. Habeas Corpus concedido.[22]

Importante observar, no julgado acima que não houve ausência de defesa no sentido literal da palavra, uma
vez que foi possível identificar-se o desempenho meramente formal do defensor, bem como sua postura
praticamente contemplativa e porque, pelo menos fisicamente, ele se encontrava presente aos atos
processuais. No entanto, a simples presença física do defensor não é suficiente para a realização de uma
defesa técnica efetiva cuja existência é imperativo do devido processo legal inerente ao processo penal[23],
justificando-se, com isso, o fato do STJ ter equiparado a defesa meramente formal com a insanável ausência
de defesa.

Tal equiparação se torna ainda mais necessária quando, ao invés de exercer uma defesa técnica efetiva, o
defensor chega a pedir a condenação do réu. Nesse caso, torna-se difícil até mesmo denominar tal conduta,
pois ela ultrapassa o conceito de ausência de defesa por se estar diante, na verdade, de verdadeira acusação.
É o que se conclui de comentário realizado por Maurício Antonio Ribeiro Lopes.[24]

No caso comentado pelo autor, o réu havia sido acusado de subtrair duas poltronas e duas lâmpadas que se
encontravam em frente à residência da vítima. Condenado em primeira instância, recorreu pedindo a
absolvição deduzindo preliminar de falta de defesa prévia e cerceamento de defesa ante o pedido de
condenação formulado por aquele que, no processo, funcionou como defensor dativo.

Em verdade, é possível vislumbrar, durante todo o processo, a má atuação do defensor. Uma vez intimado
para ofertar defesa prévia não compareceu à audiência, tampouco justificou o motivo de sua ausência dando
ensejo à necessidade de nomeação de defensor ad hoc.  Deixou de acompanhar a colheita das provas ao
longo da instrução criminal e, quando, finalmente, compareceu ao processo apresentou alegações finais
muito mais do que deficientes, mas com verdadeiro conteúdo acusatório.

Não se pode deixar de verificar a total ineficácia do direito à defesa no caso em análise. E não é cabível,
nesse momento, o argumento de alguns julgadores que afirmam não ser papel do juiz interferir no
desempenho das funções dos defensores. Sabe-se que o juiz não só protege o direito quando exerce a função
de julgar, mas quando funciona como verdadeiro fiscal, ao lado do Ministério Público primando pelo fiel
cumprimento da lei. É possível afirmar-se, portanto, que no caso em questão o juiz de primeira instância
funcionou mais como expectador de uma afronta direta ao direito fundamental à defesa do que como
intérprete e aplicador da lei.
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Os direitos e garantias constitucionais são denominados de direitos e garantias fundamentais, pois fazem
parte do rol de direitos básicos, inerentes ao ser humano e que encontram-se positivados no ordenamento
jurídico constitucional de determinado Estado.[25]

Desse modo, diante da inequívoca importância que há em se dar total efetivação às normas constitucionais,
pode-se concluir que esse é um dever de todos os envolvidos no processo, sobretudo de defensores,
promotores e magistrados. É exatamente por isso que se mostra indispensável, neste trabalho, a análise de
fenômeno cada vez mais observado no cotidiano forense, isto é, a supracitada defesa meramente formal ou
contemplativa responsável por tornar ineficaz a realização do direito à defesa do acusado.

 

4 O DEFENSOR E A EFETIVAÇÃO DO DIREITO À DEFESA

De acordo com a Constituição Federal de 1988 (art.133), o advogado é indispensável à administração da
justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Sua
presença é exigida para que haja a realização de qualquer ato processual.[26]

No mesmo sentido, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica)
eleva a atuação do defensor à categoria de garantia judicial afirmando que "toda pessoa tem direito de se
defender pessoalmente ou de ser assistida por um defensor de sua escolha e de com ele comunicar-se
livremente e em particular".[27]

Tamanha a relevância da figura do defensor que se observa na doutrina, a construção de um princípio
denominado de princípio do defensor natural que objetiva reforçar a importância das garantias necessárias
ao exercício das funções dos defensores em geral: inamovibilidade e inafastabilidade. São essas garantias
que contribuirão para o exercício da defesa técnica em igualdade de condições com a acusação.[28]

Ocorre que, para a proteção da dignidade humana do acusado não basta que o defensor tenha uma série de
garantias que possibilitem o exercício de suas funções da maneira mais ampla possível. É necessário
também a garantia de que esse defensor irá desempenhar suas funções de forma diligente e eficaz. Este tem
o dever de amparar o réu em qualquer situação, independentemente do crime perpetrado, bem como de ser
probo, diligente, dedicado e discreto.[29]

Necessário se faz, nesse momento, enfrentar questão que talvez traga dúvida ao leitor, a saber: em que
moldes se aplicaria o princípio do defensor natural aos casos de réus patrocinados por advogados
particulares, uma vez que as relações entre eles são firmadas por meio de contrato civil no qual predomina a
confiança e a autonomia da vontade não estando as partes obrigadas a permanecerem contratadas? Para
deslinde da questão, basta enfatizar que a inamovibilidade e a inafastabilidade do defensor significam que
este não poderá ter o exercício de suas funções obstado por atos arbitrários do magistrado, assim como no
sentido de que uma vez aceito o patrocínio do acusado por parte do procurador, este não poderá se "mover
ou afastar" do processo sem motivo justo ou sem comunicar ao seu cliente a fim de que providencie novo
patrono. Daí a importância do princípio do defensor natural para a efetivação do direito à defesa, bem como
de garantir o livre exercício desse múnus público.

Frise-se que a defesa técnica efetiva é dever do defensor e não mera faculdade. Trata-se de múnus público
não cabendo ao defensor deixar que suas impressões pessoais interfiram em sua atividade. Tal dever deve
ser observado por todas as espécies de defensores: constituídos, dativos, públicos e ad hoc.

O defensor constituído é aquele nomeado pelo réu por procuração ou em qualquer momento do processo,
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daí ser denominado tecnicamente de procurador. Já o defensor dativo é aquele nomeado pelo juiz em caso
de o réu não ter defensor (art. 263 do CPP). Ao passo que o defensor público destina-se aos hipossuficientes
(pobres na forma da lei) que não podem pagar as custas e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu
próprio sustento e de sua família (art. 5º, LXXIV da CF/88).

E, finalmente, tem-se o defensor ad hoc que é aquele nomeado para a causa no caso de ausência
injustificada do defensor (art. 265, § 2º, do CPP). Nesse caso, importante ressaltar que se questiona a
validade do defensor ad hoc por argumentar-se que sua atuação enfraqueceria a defesa no sentido de que sua
participação é pontual não possuindo uma visão completa do processo a fim de exercer amplamente a defesa
técnica.[30]

Diante disso, verifica-se que a função exercida por esses defensores é a mesma, ou seja, desempenhar a
defesa técnica efetiva do acusado diferenciando-se apenas quanto à forma de nomeação e o tipo de réu a
quem eles deverão defender. Daí não encontrar respaldo a diferenciação feita pela doutrina em relação à
defesa deficiente exercida pelo defensor constituído e dativo.[31] Defende-se que, em caso de defesa
deficiente desempenhada por defensor dativo, a decretação da nulidade é inevitável, ao passo que o mesmo
ocorrendo com a defesa realizada por defensor constituído não acarretaria nulidade por entenderem que, sob
o réu, devem recair todos os encargos da má escolha.

Nessa perspectiva é visível o equívoco de tal posicionamento. Em primeiro lugar, como visto acima, a
função realizada pelos diversos tipos de defensores é a mesma, devendo, com isso, ser exercida de modo
efetivo. E, em segundo lugar, é exatamente pela relação de confiança que há entre o acusado e o seu
procurador que a defesa deficiente levada a efeito pelo defensor constituído deve ser sancionada com a
nulidade absoluta, pois além de desrespeitar o dever de caráter público que tinha com a sociedade, o
defensor constituído ainda trai a confiança de seu cliente desempenhando mal as funções a ele confiadas.

Sobre o significado e alcance da palavra "advogado", traz-se à lume brilhante lição de Francesco
Carnelutti[32]:

O nome mesmo de advogado soa como um grito de ajuda. Advocatus, vocatus ad, chamado a socorrer.
Também o médico é chamado a socorrer; mas só ao advogado se dá este nome. Quer dizer que há entre a
prestação do médico e a do advogado uma diferença que, não voltada para o direito, é todavia descoberta
pela rara intuição da linguagem. Advogado é aquele, ao qual se pede, em primeiro plano, a forma essencial
de ajuda, que é propriamente a amizade.

É certo que no contexto atual em que se vive, falar em advogado como amigo do acusado parece utopia.
Talvez se admita algo próximo na esfera cível, sobretudo no Direito de Família, o qual gera maior simpatia.
Em matéria penal, no entanto, isso não ocorre. Por parte da sociedade há um enorme preconceito e
desconhecimento acerca do fato de que todos têm o direito á defesa. Já por parte de alguns defensores,
quando não se deixam levar pelos clamores sociais e se colocam mais na posição de julgadores que de
defensores, desempenham papel meramente ilustrativo a justificar seus honorários.

Ocorre que apesar da idéia do advogado como pessoa de confiança do réu ter quedado esquecida no
passado, é preciso retomá-la, senão por amor ao ofício, pelo menos por amor à própria segurança. Digo
segurança, pois o defensor é aquele que mais próximo está do acusado e que, por isso, maior influência
sobre ele pode exercer no sentido de incentivar uma ressocialização a qual poderia reestabelecer um pouco a
esperança de uma sociedade menos violenta.

De fato, a ressocialização do acusado não é papel obrigatório do defensor, devendo ficar a cargo daqueles
responsáveis em manter e gerir os sistemas carcerários, mas também não pode ser preocupação apenas
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desses, extendendo-se como um papel moral de toda a sociedade. Assim, torna-se absolutamente impossível
que o defensor tente interferir na esfera subjetiva do acusado a fim de levá-lo a ressocializar-se, uma vez
que jamais conquistaria sua confiança portando-se como uma mera peça de xadrez, inerte e manipulável,
com vistas a não impossibilitar o jogo por insuficiência de peças.

Assim, restando suficientemente provado que a deficiência de defesa se equipara a sua ausência em face da
natureza jurídica do direito à defesa e que, diante de uma defesa meramente formal ou contemplativa,
deverá ser decretada a nulidade absoluta do ato, mister a abordagem de questionamento que, com certeza,
causa dúvidas a todos que cheguem a estas conclusões: como evitar que, diante de sanção tão grave a ser
aplicada à defesa deficiente, alguns advogados se aproveitem para exercer defesa meramente formal ou
contemplativa com vistas a protelar o processo causando graves entraves à realização da justiça?

Para solução da questão, é bom lembrar que estão previstas no art. 34 do Estatuto da Ordem dos Advogados
do Brasil as condutas consideradas infrações disciplinares, dentre as quais as dispostas nos incisos IX
(prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio), X (acarretar, conscientemente, por ato
próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que funcione) e XXIV (incidir em erros reiterados que
evidenciem inépcia profissional). Dentre as sanções aplicáveis, estão a censura, a suspensão, a exclusão e a
multa (art. 35 do Estatuto da OAB). No caso das infrações supracitadas, aplica-se a censura para as duas
primeiras e a suspensão para a última que acarretará, para o infrator, a interdição do exercício profissional,
em todo o território nacional, pelo prazo de trinta dias a doze meses, levando-se em consideração critérios
de individualização previstos no próprio Estatuto (art. 37, § 1°).

Em que pese a existência das referidas sanções, não se pode deixar de mencionar a importância da atuação
do juiz na tutela do devido processo legal a fim de assegurar ao réu o exercício efetivo de seu direito á
defesa como se passa a analisar a seguir.

 

5 O PAPEL DO JUIZ NA TUTELA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

Para uma breve evolução histórica da magistratura,[33] observa-se que, nas cidades-Estado da Grécia, a
magistratura era considerada um título conferido ao cidadão que tivesse algum tipo de poder de comando
civil ou militar no interesse público. Não havia a necessidade de conhecimentos especializados por parte
desse cidadão, podendo o cargo ser exercido de forma temporária ou vitalícia por uma só pessoa ou por um
colegiado. A forma de escolha dos magistrados dependia do sistema político vigente, isto é, nas oligarquias
somente os membros das classes dominantes poderiam ser magistrados, ao passo que, nos sistemas
democráticos, todos podiam alcançar a magistratura e escolher seus membros. Esse fato demonstra que os
juízes, na Grécia, destinavam-se a servir aos interesses das classes que os escolhiam sem que possuíssem a
menor independência.

Em contexto semelhante, em Roma, predominava o sistema de eletividade dos magistrados, caracterizado
pela diferenciação de classes sociais que acabou dando origem à existência de categorias de magistrados
divididos conforme a classe social que os escolhia, como os magistrados patrícios e plebeus. Era permitida a
escolha dentre cidadãos que conhecessem o direito, permanecendo, contudo, a dependência dos juízes às
classes sociais que os elegeram.

Já, na Idade Média, a magistratura foi fortemente influenciada pela indefinição dos institutos jurídicos e
políticos, bem como pela grande diversidade de normas jurídicas existentes tornando difícil sua análise
nesse período. É possível observar, no entanto, que a magistratura medieval teve, como uma de suas
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características mais marcantes, a existência de tribunais corporativos eclesiásticos independentes que
decidiam no âmbito civil e criminal e que conferiam a algumas pessoas o privilégio de não serem julgadas
pelos tribunais do rei.

Nesse contexto, no período do absolutismo, o juiz era um mero instrumento para a consecução dos objetivos
dos governantes absolutistas. Os magistrados passaram a agir de modo mais "independente"[34], visto que
encontravam como único freio aos seus arbítrios, a vontade do soberano. Por mais descabidas que fossem
suas decisões, o juiz tinha toda a liberdade desde que se prestasse a assegurar os interesses do detentor do
poder político. Por essa razão, é que os magistrados[35] passaram a ser temidos pelo povo.

Mas foi na França que a magistratura começou a tomar os contornos que tem hoje. A Revolução Francesa,
com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, foi responsável pela punição de muitos juízes, bem
como pela busca da adaptação do Judiciário aos princípios republicanos e ao sistema de separação de
poderes.

Assim, hoje, o Poder Judiciário é visto como Poder do Estado, e os magistrados, para exercício desse poder,
gozam das garantias previstas no art. 95 da Constituição Federal de 1988 a qual tem o objetivo de lhes
preservar a independência, uma vez que o juiz não é mais mero instrumento de efetivação dos interesses de
classes dominantes e do detentor do poder político, mas, sim, um guardião dos direitos e das garantias
individuais dentre as quais se encontram o devido processo legal. Diante disso, o juiz deve intervir para
assegurar ao réu a efetivação de seu direito à defesa.

Com essa intervenção nada mais faz o julgador que o seu papel de protetor do devido processo legal, tendo
em vista ser a defesa requisito essencial para o regular desenvolvimento do processo. O juiz não pode
permanecer inerte diante de violação visível ao texto constitucional como é a que ocorre quando um
defensor exerce uma defesa meramente contemplativa, se é que pode ser utilizado o termo "exercer",
indicativo de atividade ou ação, para situação que denota total inatividade.

É dever do magistrado, por exemplo, aplicar a multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, prevista no
art.265 do CPP com redação determinada pela Lei 11. 719, de 20 de junho de 2008, ao advogado que
abandonar o processo sem justo motivo e sem prévia comunicação ao juiz sem prejuízo das demais sanções
cabíveis. A justa causa deverá ser provada até a abertura da audiência não acarretando o adiamento de
nenhum ato a falta dessa comprovação, devendo o magistrado nomear defensor substituto, ainda que
provisoriamente ou somente para efeito do ato (§ 2º do art. 265, do CPP).

A sanção introduzida pela Reforma do Código de Processo Penal realizada em 2008 tem o objetivo de
resguardar o direito à defesa do acusado, uma vez que a atuação do defensor é essencial à efetivação desse
direito. Observe-se que a ausência injustificada do defensor, ainda que sancionada com a aplicação da
multa, tende a lhe trazer alguns prejuízos, como o de ser assistido por defensor ad hoc que não terá, no
momento do ato, o necessário conhecimento da causa, não podendo desempenhar uma defesa
verdadeiramente eficiente. No entanto, não obstante esse fato, a aplicação da multa é mais que necessária
para coibir a conduta de advogados que se aproveitam de seus clientes para receber os honorários e, depois,
não comparecem aos atos processuais, ou, ainda, daqueles que, esperando que a Defensoria Pública atue em
seu lugar, fazem da Justiça mero instrumento de captação de recursos.

 

 CONCLUSÃO

O presente estudo buscou identificar a natureza jurídica da deficiência de defesa no processo penal, em face
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da discussão doutrinária e jurisprudencial gerada pela edição da súmula 523 do Supremo Tribunal Federal
com o seguinte teor: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência
só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". Com a edição do supracitado enunciado, tinha o
Pretório Excelso o objetivo de pacificar a discussão acerca da nulidade no processo penal estabelecendo
explicitamente que a ausência de defesa constituiria nulidade absoluta e implicitamente que a deficiência de
defesa constituiria nulidade relativa.

Diante disso, constatou-se que a regulamentação das formas processuais, com o estabelecimento prévio dos
atos que compõem o processo, mostra-se necessária para o exercício, com segurança, do direito de ação.
Diante disso, qualquer ato realizado em desconformidade com o modelo legal deve ser sancionado com
maior ou menor rigor, conforme a relevância do ato processual transgredido.

Assim, apresentam-se como espécies de sanções à atipicidade processual: a inexistência (aplicada às
desconformidades intensas entre a prática do ato e o modelo legal), a nulidade absoluta (que incide nos
casos de afronta direta ao texto constitucional), a nulidade relativa (que recai sobre atos estabelecidos
levando-se em consideração os interesses particulares das partes) e a irregularidade (aplicável aos defeitos
de menor gravidade, que não prejudicam gravemente a forma processual prescrita em lei).

Nesse contexto, levando-se em consideração o fato de que a aplicação de sanção ao ato praticado em
desconformidade com o modelo legal vai depender da relevância da norma regulamentadora do ato, e
considerando-se que a Constituição Federal de 1988 encontra-se no topo do ordenamento jurídico brasileiro,
conclui-se que a violação à garantia constitucional-processual deverá sofrer a aplicação de nulidade absoluta
haja vista ser evidente o dano causado por essa violação por não se admitir prova em contrário das tutelas
prescritas na Constituição, bem como por ser esta a modalidade de sanção mais grave prescrita pelo
ordenamento jurídico vigente.

Observe-se, com isso, que o direito à defesa é assegurado pela garantia constitucional-processual do
contraditório e da ampla defesa consideradas garantias fundamentais (art. 5º, inc. LV da CF/88). Daí ser o
direito à defesa considerado direito fundamental, subjetivo, de interesse público ao qual deve ser dada a
maior eficácia, sob pena de violação direta ao texto constitucional.

Atente-se para o fato de que a hipótese de ser a deficiência de defesa vício sanável não se confirmou ao
longo da pesquisa, uma vez que a sanção aplicada a esse tipo de vício é a nulidade relativa a qual sanciona o
descumprimento de atos processuais que foram estabelecidos visando, eminentemente, interesses
particulares. De forma alguma esse tipo de sanção poderia aplicar-se aos casos de deficiência de defesa, haja
vista o interesse público por trás desse direito.

Sendo assim, melhor se apresenta a hipótese de que a deficiência de defesa é vício insanável, uma vez que o
direito à defesa não se destina apenas ao acusado, mas, sobretudo, a toda sociedade a qual deve interessar a
aplicação do Direito em conformidade com as garantias constitucionais-processuais. Além disso, deve-se
levar em consideração a máxima eficácia dos direitos e garantias fundamentais, uma vez que ao se permitir
uma defesa deficiente se estaria permitindo uma proteção dos direitos fundamentais igualmente deficiente.

Por essa razão, conclui-se que a deficiência de defesa constitui vício insanável por desrespeitar a tipicidade
constitucional, não havendo razão para diferenciar ausência de deficiência de defesa devendo ambas serem
sancionadas por meio da aplicação de nulidade absoluta, uma vez que se aos direitos e garantias
fundamentais devem ser dadas a maior eficácia, a defesa deverá ser plenamente eficaz a fim de conferir ao
indivíduo a devida proteção estatal.

Diante disso, inegável a importância das figuras do defensor e do juiz para a efetivação dessa proteção.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7437



Tomando como base a essencialidade da função desempenhada pelo defensor no processo penal, sua
atuação deve se mostrar efetiva a fim de tornar efetivo o direito à defesa, sob pena de aplicação de sanções
ao defensor que desempenhe defesa meramente formal ou contemplativa. Além disso, considerando-se o
lugar de destaque ocupado pelos magistrados no ordenamento jurídico brasileiro, devem primar pela
efetivação do direito à defesa dos acusados, bem como pela tutela de todos os demais direitos e de todas as
garantias asseguradas pelo devido processo legal por meio de uma atuação ativa e aplicação das sanções
determinadas por lei.
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A CONSTITUCIONALIDADE DO ATO DAS MESAS LEGISLATIVAS EM OPORTUNIZAR
DIREITO DE DEFESA A PARLAMENTAR E A POSSIBILIDADE DE REVERSÃO

ADMINISTRATIVA DA DECISÃO JUDICIAL QUE DECRETOU A EXTINÇÃO DO MANDATO

THE CONSTITUTIONALITY OF THE ACT OF THE LEGISLATIVE IN OPORTUNITYDEFENSE
LAW IT PARLIAMENTARIAN AND THE POSSIBILITY OF ADMINISTRATIVE REVERSION OF

THE SENTENCE THAT DECREED THE EXTINGUISHING OF THE MANDATE

abraão Soares dos Santos

RESUMO
Além de aplicar equivocadamente o termo “cassação”, instituto este extirpado do ordenamento jurídico
brasileiro por força do art. 15 da Constituição da República de 1988, por ser considerado um ato unilateral,
executado sem a ampla defesa e o contraditório, a doutrina brasileira, os juízes e os tribunais brasileiros
permanecem a utilizar o referido termo até mesmo para classificar a perda de mandato e a suspensão de
direitos políticos (art. 55). A mudança de postura não passa apenas por uma alteração semântica de uma
palavra, mas da forma como se combate a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de
função, cargo ou emprego. Não se pode defender o retrocesso das conquistas evolutivas no âmbito do
Direito Parlamentar brasileiro, mas também o aprendizado institucional demonstra que não se pode descurar
de princípios basilares da República que levam o poder judiciário a ser uma espécie de superego da
sociedade (Ingeborg Maus). Desse, modo, em casos específicos poderá a Casa Legislativa deixar de cumprir
uma decisão judicial de decretação de perda de mandato sem o trânsito em julgado (art. 41-A, Lei 9.504/97)
que, após oportunizada a ampla defesa e o contraditório a seu membro, ficar demonstrada qualquer hipótese
que autoriza a propositura de eventual ação rescisória ou revisão criminal.
PALAVRAS-CHAVES: Direito Parlamentar – Perda de mandato- Decisão Judicial – Separação de
Poderes- Reversão Administrativa.

ABSTRACT
Beyond applying the term mistaken “cancel”, institute this retired of the Brazilian legal order for force of
art. 15 of the Constitution of the Republic of 1988, for being considered an unilateral act, being executed
without legal defense and the contradictory, the Brazilian doctrine, the Brazilian judges and courts remain to
use the cited term even though to classify the loss of mandate and the suspension of rights politicians (art.
55). The position change does not pass only for an alteration semantics of a word, but of the form as if
combat the influence of the economic power or the abuse of the function exercise, position or job. If it
cannot defend the retrocession of the evolutives conquests in the scope of the Brazilian Parliamentary Law,
but also the institutional learning demonstrates that if it cannot relinquish of fundamental principles of the
Republic that take it can judiciary be a species of super-ego of the society (Ingeborg Maus). Of this, way, in
specific cases will be able the Legislative House to leave to fulfill a sentence of decreement of loss of
mandate without the transit in judged (art. 41-A, Statute Law 9.504/97) that, after opportunity legal defense
and the contradictory its member, to be demonstrated any hypothesis that authorizes the bringing suit of
eventual action for rescission or criminal revision.
KEYWORDS: Parliamentary Law – Loss of mandate – Judicial decision – Separation of powers –
Administrative reversion.
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01- INTRODUÇÃO

 

                        Na perspectiva da Idade Antiga (século VIII a.C ao IV d.C), como agregadora de um
imaginário social que não consegue conviver com as diferenças, diante da necessidade de eliminá-las ou, no
mínimo, segregá-las, tem-se o homem com uma origem e destino fixos. As eventuais crises eram resolvidas
pelos fundamentos absolutos. Com o recrudescimento do modo de produção escravagista nos tempos
homéricos, o surgimento de uma aristocracia proprietária de terras favorece o advento das cidades-estado
(pólis), ainda como um espaço privado em que a atribuição de participação era restrita aos iguais
(identidade), por meio do homem grego (cidadão). O resto era a diferença (escravos, mulheres, crianças e
estrangeiros). Mas é no apogeu da Antigüidade grega que a expressão política da democracia direta
ateniense marca o inseparável conjunto entre indivíduo e sociedade.

                        Com o advento de uma fundamentação racional das inquietações dessa legitimidade, em
contraponto com as explicações sobrenaturais da civilização miscênica, essa sociedade tem em Aristóteles a
justificação das forças abstratas da unidade do corpo político grego (politéia) pelo permanente risco da
instauração da stásis, inclusive defendendo a prática da escravidão (liberdade é dar a cada um o que é seu).   

                        Nesse sentido, com a res publica romana (Cícero) mantém-se o espaço de identidade
consensual diante de um modelo de equilíbrio entre monarquia, aristocracia e democracia. Mesmo assim,
essa construção política não foi suficiente para conter a queda do Império Romano (século V d.C) e o
surgimento da Idade Média.

                        Com efeito, o período medieval (século V ao XV) marca a descentralização do exercício do
poder, ao passo que cada feudo torna-se uma “ordem normativa”.  Após a Alta Idade Média (476 a 1.100), o
equilíbrio dessa sociedade é cada vez mais problemático. Por isso a necessidade de constantes arranjos para
sua manutenção. Assim, tem-se a Magna Carta de 1215, com suas reafirmações posteriores, como um
contrato particular entre barões que visava manter suas ordens de privilégios numa sociedade que não
concebia a diferenciação. Por sua vez, temos em Salisbury (século XII) a tentativa de distinção entre rei,
príncipe (legitubus solutus) e tirano (transforma o nascente espaço público em privado). Na mesma linha,
Tomás de Aquino (século XIII) elege a Monarquia como a forma ideal de governo, buscando sustentá-la
preventivamente (consilium regni) ou repressivamente (direito de resistência), quando o príncipe torna-se
tirano. Construções semelhantes a estas demonstram que as teorias surgem quando os problemas de
fundamentação de determinadas práticas sociais são percebidos, como também se vê na doutrina medieval
do King in parliament de Henry Bracton (séc. XIII), por meio da convocação de cavalheiros e burgueses
para se reunirem esporadicamente com o rei e os lordes. A mera conveniência administrativa da coroa
(século XIV) indica a precariedade dos fundamentos daquela comunidade de castas. Tanto assim que em
Marsílio de Pádua (século XIV) tem-se uma das últimas tentativas de se juntar os frangalhos da noção de
identidade por meio da combalida monarquia, agora defendida como eletiva, além de indicar o fenômeno do
município naquele dissolvente modo de produção.

                        É exatamente no território inglês, mais precisamente no final de suas guerras civis (século
XVII), que se assiste no Parlamento o julgamento e a decaptação do rei Carlos I, por Oliver Cromwell, que
proclama a República e se autodenomina o lord protetor perpétuo da Inglaterra. Nota-se que a ruptura de
uma sociedade do equilíbrio para a sociedade do risco, como possibilidade de emancipação, marca o fim da
Idade Média. Esse giro entre Guerra Civil, o Protetorado e a Commonwealth coloca, repentinamente, o
Parlamento como a única instituição capaz de escolher o líder do governo para governar a nação, diante do
enfraquecimento da Monarquia.

                        A possibilidade de, pela primeira vez na história da humanidade, poder fundar uma sociedade
de indivíduos que permanentemente buscam liberdade e igualdade, partindo do pressuposto de que são
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proprietários, no mínimo, do próprio corpo, perfaz o nascente modo de produção capitalista, que necessitava
de uma mão-de-obra rotativa e, nos dizeres de Karl Marx, de um “exército de reserva de mão-de-obra”. Ao
contribuírem para o advento da Modernidade, essas características dessacralizam a representação temporal
(mundana) da divina (atemporal). Nesse contexto, tem-se a passagem do teocentrismo para o
antropocentrismo (Galileu Galillei), bem como a separação entre direito (lícito/ilícito), política (poder/não-
poder), religião (credo/não-credo), moral (certo/errado), ética (bom/ruim) e estética (belo/feio), antes (Idade
Antiga e Idade Média) considerados um “amálgama normativo” (Carvalho Netto).

                        Por sua vez, o surgimento do constitucionalismo como mecanismo de acoplamento entre
direito e política tem no paradigma do Estado Liberal de direito (século XVII ao XIX) a tentativa de reagir à
diferenciação social, buscando esconder seus paradoxos (Luhmann).

                        Nesse contexto, a política assume a forma de Estado Nacional sob o background das
revoluções burguesas, de modo que é nos idos de 1651, com a publicação do Leviathan, que a idéia de
representação passa a ser examinada no âmbito da teoria política , mesmo que ainda por uma perspectiva da
autonomia privada e muito mais como limites sobre o que o representante deve fazer ou as obrigações as
quais cercam a sua atividade (Pitkin). 

                        O Poder Legislativo, enquanto representação da nação, nesse contexto liberal era considerado
o centro do ordenamento jurídico, tendo em vista o deslumbramento da época diante da possibilidade da
positivação de condutas até então afetas às práticas ordinariamente inoculadas. Os excessos desse Estado
Liberal, com a prevalência exacerbada da autonomia privada e a participação política delimitada pela
propriedade  (voto censitário), até as décadas finais do século XIX, ensejam o aparecimento de um novo
paradigma.

                        É no paradigma do Estado Social que se observa a preponderância do Poder Executivo
consubstanciada na aplicação de instrumentos com “forza di leggi”, como os “decreti-leggi” [1] (Duce) e as
“medidas excepcionais”, do art. 48, § 2º, da Constituição de Weimar  (Führer), justificados pela “lentidão”
dos processos legislativos ordinários diante da necessidade de efetivação de políticas públicas para as
“massas de clientes”. Assim, a prevalência agora é da autonomia pública (“público” passa a ter o mesmo
significado de “estatal” ), eliminando-se qualquer dimensão privada, além da existência de sobreposição da
mediação parlamentar por meio do contato direto com as massas pela defesa schmittiana da identidade
governante/governado.  Seus excessos, com as conseqüências da Segunda Grande Guerra, geram
questionamentos que, na segunda metade do século XX ensejam o surgimento do paradigma do Estado
Democrático de Direito. 

                        Sob os auspícios do Estado Democrático de Direito , “público” passa a ser mais amplo que
“estatal”.Em vez de o público preponderar sobre o privado, tem-se uma tensão permanente entre eles, ou
seja, uma relação tensionada mais para a complementaridade do que para a contrariedade. O Poder
Legislativo passa a ser “mera porta de entrada do ordenamento” (discursos de justificação), ao passo que o
aplicador torna-se o centro do ordenamento (discursos de aplicação), principalmente por parte do Poder
Judiciário com seu caráter vinculante, em tempos de transconstitucionalismo (Marcelo Neves).

                        Nesse sentido, o tema em investigação é justificado pela preocupação  com o tratamento
formalista dado à defesa do parlamentar na Casa Legislativa quando declarada a perda de mandato pela
justiça eleitoral, de que trata o art. 55, inciso, V, § 3º, da Constituição da República. Nota-se o esgotamento
do entendimento que, em nenhuma hipótese, a Casa Legislativa poderia deixar de cumprir a decisão judicial.

                        Essa nova interpretação exige uma postura diversa diante do que se passou a entender sobre
os conceitos de público e privado, de soberania popular e de direitos humanos numa sociedade pós-
convencional que transcende à distinção anêmica entre forma e conteúdo, diante de uma história
institucional de crença fundada no convencionalismo entre adequação de meios a fins.   

                        Em vez de combater a mediação , o presente trabalho busca aprofundá-la ao problematizar o
instituto da ampla defesa administrativa na Casa congressual como capaz de ilidir uma decisão judicial
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questionável diante da concepção procedimentalista de democracia.

 

02- A SEPARAÇÃO DOS PODERES COMO GARANTIA DA AUTONOMIA DO PODER
LEGISLATIVO E A INAFASTABILIDADE DA JUSTIÇA ELEITORAL

                        A construção de representação é moderna, uma vez que na Antigüidade e na Idade Média,
esse nome era desconhecido.[2] O povo, até então nunca tivera “representantes”, mesmo com manifestações
primárias, a noção que se tinha de representação estava ligada diretamente às relações familiares e de
fidelidade.[3]
                        O processo histórico demonstra que a Constituição como conquista evolutiva implica o fato
de o poder sufragado não se identificar necessariamente com as pessoas que o exercem, uma vez que não
está mais encarnado no corpo físico do soberano[4], passando a ser considerado como um lugar vazio,
objeto das tensões próprias do jogo político na busca permanente de sua ocupação.

            As gramáticas de práticas sociais da Modernidade vêm inaugurar uma realidade complexa no
constitucionalismo, de modo que os diferentes possam conviver mediante uma racionalidade diversa do
contexto da Idade Antiga e da Idade Média , em que a grande dificuldade era como reger uma sociedade que
não podia ter pluralismo[5], devendo ser um espaço de identidade consensual, em que o público requer
comunhão (ethos compartilhado). A medida de vivência desses complexos implementou mecanismos de
convivência ao buscar pensar instituições que acreditavam resolver os problemas crescentemente
complexos, possibilitando momentos de democracia surgida com respeito às diferenças ao incorporar,
contrafactualmente, o contrário (a diferença), e não apenas instrumentalizar meios a fins mediante uma
“ditadura da maioria”.  

            Nessa perspectiva, a opção pela teoria crítica da sociedade moderna  vem incorporar tanto
suas falhas como suas realizações positivas, com o objetivo único de entender a potencialidade dessa
sociedade em construir uma vida humana coletiva.     
                        Um dos expoentes dessa concepção é Jürgen Habermas que, após seu rompimento com a
Escola de Frankfurt, amplia o conceito de racionalidade, em que o pano de fundo não consiste mais na
relação sujeito - objeto como na filosofia da consciência, mas na relação entre sujeitos: a razão
comunicativa. Esta guinada pragmática, ao abandonar até mesmo a vertente marxiana, não significa uma
ruptura absoluta com sua origem pessimista[6], mas também não se alinha com a razão instrumental,
buscando sempre a legitimidade da reflexão crítica.
                        Ao configurar que a dessacralização do mundo da vida  possui a anomia como risco
permanente, ao passo que não mais se têm ordens de privilégios estancadas como na pré-modernidade
aristotélica e, muito menos, a confiança em uma razão existencialista, vê-se a possibilidade precária de
vislumbrar a artificialidade e o contingenciamento do “iluminismo do iluminismo”. Assim, necessário se faz
conceber, modernamente, a existência de uma razão contingente, precarizada pela categoria da verdade e
sem conteúdo dogmático estruturante “substituindo” a razão prática pela razão comunicativa,
transportando o conceito de razão para o compartilhamento lingüístico,  sendo que aquela já havia sido
implodida pela filosofia do sujeito.
                        A razão comunicativa, ao contrário da razão prática, não é uma fonte de normas do agir. Seu
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meio lingüístico direciona a interações que estruturam o mundo da vida - ou seja  o telos do entendimento
passa a habitar na linguagem. No desenvolvimento de uma teoria material da representação, importa
destacar que sob o pano de fundo normativo, o enfoque performativo entre o falante e o destinatário passa a
ser a base de validade da comunicação (distinção entre fins locucionários = locução / falar, ilocucionário =
relacionado ao sentido realizativo do que se diz e perlocucionário = reação[7]).
                        O processo de aprendizado remonta à intranscendência de idealizações inevitáveis
(contrafactual) de práticas de entendimento (factual), passível de se voltar criticamente contra seus próprios
resultados (contingentes), de forma que a tensão entre ideal e real é constitutiva da “realidade” estruturada
lingüisticamente, sem preocupação de chegar a uma síntese, visto que suas asserções permanecem sempre
abertas a um esclarecimento argumentativo sobre as pretensões de validade, a veracidade subjetiva e a
correção normativa, suplantando o enfoque moral e prático de outrora. Dessa forma, a normatividade, no
sentido da orientação obrigatória do agir, não coincide com a racionalidade do agir, orientado pelo
entendimento em seu todo em sociedades funcionalmente diferenciadas[8] pressionadas por imperativos
sistêmicos.[9]
                        O autor assume que o princípio da teoria do discurso, desse ponto de vista funcional, de
modo que uma moral e uma ética pós-tradicional, dependem do direito positivo.[10]Essa categoria é eleita
por Habermas como pavimentadora da integração social.  
                        Na perspectiva de que o projeto pós-Segunda Guerra busca desvincular a idéia de
Modernidade da racionalidade ocidental e resgatar a representação sob o olhar pedagógico dos excessos do
Estado Social, o afastamento da metafísica rompe com o paradigma da filosofia da consciência.[11] À vista
da derrocada do projeto iluminista, esse giro hermenêutico caracteriza-se pela consciência da frágil e
complexa cientificidade das ciências sociais e de seu estatuto epistemológico. Nesse aspecto, tem-se que,
 

[...] os conceitos céticos de razão tiveram um efeito terapêutico sobre a filosofia,
desencantando-a e confirmando-a na sua função de guardiã da racionalidade. De um
lado, porém, difundiu-se também uma crítica radical à razão, a qual não somente
protesta contra a transformação do entendimento em razão instrumental, como
também identifica a razão em geral com repressão procurando, a seguir, de modo
fatalista ou extático, encontrar refúgio em algo totalmente Outro. Finalmente, o
esclarecimento sobre os nexos da teoria com a prática protege o pensamento
filosófico contra as ilusões de independência e abre a visão para um espectro de
pretensões de validade, que ultrapassam o nível de uma pretensão assertórica. É
verdade que muitos, seguindo este caminho, escorregaram para um produtivismo
<Marx[12]>, que reduz a prática ao trabalho e esconde os nexos que existem entre o
mundo da vida, estruturado simbolicamente, o agir comunicativo e o discurso.[13]

 
                        Ao fazer uma genealogia da trajetória dessa relação entre teoria e prática, Habermas remonta
as críticas de Aristóteles[14] a Platão, de Rousseau a Kant, de Marx a Hegel, da primeira geração de
Frankfurt a Marx e, por sua vez, a sua crítica a essa Escola ao declarar que

Adorno[15] encontrou também no impulso pós-hegeliano um fazer prático da teoria
um núcleo totalitário de uma razão exclusivamente instrumental [...] É difícil evitar a
sensação de que uma filosofia que se tem convertido em uma mera disciplina
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acadêmica já não é filosofia.[16] 
 
                        Assim, verifica-se que a existência não é mais um sujeito para o qual há um objeto, mas um
ser no ser, precedendo a questão sujeito - objeto, no qual o ser-no-mundo, por meio da circularidade
hermenêutica[17], relaciona-se com a tradição historiográfica, que é anterior à relação teoria e prática.
Diante da constatação de que a noção de práxis é anterior à divisão entre teoria e prática, entende-se a
reconstrução da relação entre as duas partes do pressuposto heideggeriano de que não há mais instância
metateorética justificando a teoria, ao passo que essa é uma prática do ser-no-mundo.[18]
 
                        A tensão entre a facticidade e a validade embutida na linguagem e em seu uso passa a ser
estabilizada de modo peculiar na integração social realizada por intermédio do direito positivo de
sociedades complexas que têm que considerar tanto a regulação imparcial dos conflitos quanto a garantia de
identidades e formas de vida[19], ensejando assim a necessidade de uma representação plural.   
 
                        Num primeiro nível, tem-se a distinção entre a idealidade da generalidade dos conceitos e
significados para, num segundo nível, distinguir a idealidade dos conceitos de validade. Tudo isso na
perspectiva da utilização da linguagem orientada para o entendimento numa sociedade bem ordenada, que
respeita as diversas visões de mundo seus integrantes, representados em suas diversas dimensões.
                        Essa universalidade da aceitabilidade racional mantém a tensão pela não ocorrência de
síntese hegeliana de todos os contextos, como o ocorreu na representação do Estado liberal (excessos do
Poder Legislativo) e na representação do Estado social (excessos do Poder Executivo). No mais, somente a
aceitação obrigatória da contingência gerada por essa tensão permanente pode fazer das pretensões de
validade caminhos para uma prática cotidiana ligada ao contexto (concepção principiológica da linguagem)
da representação política institucionalmente aceita como uma construção.
                        Como conceito complementar à teoria do agir comunicativo, o lebenswelt[20] assume a
forma precária do risco do dissenso imanente ao próprio mecanismo de entendimento, sob um pano de
fundo comum. Se na pré-Modernidade[21] tem-se a fusão entre a facticidade e validade pelo peso da
tradição, na Modernidade a estabilidade da ordem social imuniza o mundo da vida contra a pressão de
experiências geradoras de contingências. Enquanto alimenta o aumento de complexidade social (evolução)
em que na própria dimensão da validade extingue-se o momento contrafactual de uma idealização, a qual
ultrapassa o factual, que, por sua vez, propiciaria uma decepção real, simultaneamente, a dimensão do saber
oculto permanece intacta e extraindo seu convencimento. Por isso a decepção contigencial de uma
representação que não preenche todas as expectativas normativas dos representados, por si só, não
estrangula funcionalmente o instituto. Isso porque, contrafactualmente, a representação, por interligar
vínculos com o futuro, não deixa de prestar a legitimidade a novas expectativas de comportamento.
                        Como mecanismo reconstrutivo de sociedades que fundam a si mesmas, além de fundamento
de validade de sua própria ordem social, o direito, ao ser reconhecido como categoria de integração, enseja
ações comunicativas autônomas e distintas das ações estratégicas.[22] Para Habermas, diante da ausência
de “instituições fortes” ou “autoridade sagradas”, reitera o risco do dissenso nos domínios do agir
comunicativo. De certo, o cumprimento estratégico de uma norma para evitar sanção tem na autoridade a
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capacidade de revestir a validade com força do fático, até mesmo, como “equivalente funcional” das
“instituições fortes” pré-modernas.
                        Para fins de contextualizar a subsunção do monopólio da força para o Estado, com o advento
do direito positivo, o direito subjetivo de ação passa a ser o meio adequado de utilização desta força pelos
membros dessa sociedade.[23] Ao retomar o conceito de legalidade de Kant, por meio da relação interna
entre coerção e liberdade como componentes de validade do direito, interessam, para a estrutura da
argumentação a facticidade como limite do agir individual e a validade como reconhecimento de
legitimidade da norma.
                        Ao passo que a validade social das normas do direito é determinada pelo grau em que
consegue ser aceito faticamente no círculo dos membros do direito, a validade convencional dos usos e dos
costumes, o “direito normatizado”, não se apóia sobre a facticidade de formas de vida tradicionais e sim
sobre a facticidade artificial da ameaça de sanções definidas conforme o direito.
                        Essa definição normativa não é mais tarefa exclusiva do legislativo e muito menos o pode
judiciário pode se arvorar dela permanentemente, salvo em situação contigenciais específicas de omissão
legislativa na efetivação de direitos fundamentais (MI 721/STF). Em contrapartida, a independência e
harmonia entre os poderes (art. 2º, da CR/88) está fundada no consenso por meio do dissenso, uma vez que
o reconhecimento da necessidade de manter a integridade dos direitos não está nos caprichos decisionistas
de um ou outro poder (checks and balances). A concepção jurídica e institucional da representação passa
necessariamente pela adesão reflexiva, principalmente do próprio poder legislativo de que sua função
mediadora é insubstituível e deve ser defendida como caixa de ressonância de uma sociedade arredia e não a
utilização do mandato parlamentar como um meio de incrementar negociatas que buscam transferir
patrimônio público para o privado ou de refúgio de meliantes que, contando com a inadequação do Supremo
Tribunal Federal como uma “delegacia de polícia”, busca no foro privilegiado uma forma de romper os
marcos da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
 
                        Por outro lado, necessário se faz dissipar qualquer esperança na democracia direta como
agregadora de maior legitimidade - ou seja, como o bastião da democracia - o qual o Estado Social foi uma
escola durante o século XX. Esse período foi capaz de demonstrar que o exercício direto do poder pelo
povo, ou por meio de um eleito que encarne a relação direta entre governantes e governados, não é esta a
garantia de maiores momentos de democracia. Até pelo contrário. A partir do momento em que exige
identidade entre governantes e governados, a democracia direta passa a ser utilizada de forma estratégica e
parasitária por regimes autoritários, sob a justificação de que são democráticos, como o conceito de político
e a representação formalística em Carl Schmitt.
                        A artificialidade da representação, na esfera do exercício do poder, perpassa por diversas
construções no âmbito dos modelos constitucionais contemporâneos. No entanto, se a representação em
Hobbes está vinculada ao exercício privado de prerrogativas do soberano[24], aos designadores do
“mandato livre”[25] e aos excessos do “mandato imperativo”, tal noção traduz a vinculação institucional
direta entre representante e representado.
                        Com a abolição do “mandato imperativo” em praticamente todos os regimes constitucionais
modernos,[26]o desafio colocado é: Como lidar com o exercício de uma função de natureza pública, num
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órgão congregacional permanente e renovável, mediante um procedimento competitivo de escolha a cada
tempo?
                        Neste ponto, o que se busca é romper com a tradicional teoria do mandato, a qual entende o
estatuto jurídico da representação como de direito privado, mesmo quando o representante exerce suas
atribuições perante o conjunto dos governados.[27] Por isso, no nível congregacional a expressão
democracia representativa
 

[...] já adquiriu, de modo estável, os dois sentidos: uma democracia é representativa
no duplo sentido de possuir um órgão no qual as decisões coletivas são tomadas por
representantes, e de espelhar através desses representantes os diferentes grupos de
opinião ou de interesse que se formam na sociedade.[28]

 
                        Essa tomada de posição não está imune a abusos por parte do representante, pois, segundo
Bentham, em uma formulação clássica a loucura era mais freqüente do que a disposição de sacrificar o
egoísmo pelo interesse público. O utilitarismo inglês defende que “ninguém sabe o que é do seu interesse
tão bem quanto você mesmo”.[29] Muito menos desprovido de interesse particular, visto que não se pode
exigir
 

[...] que o cidadão seja um homem sem interesses particulares, absolutamente
independente, isento de preconceito e de paixões, incapaz de pensar nos seus
próprios interesses, para só cogitar e procurar atender aos da coletividade. Nem o
eleitor reúne essas condições, nem seus representantes, pois somos todos os homens,
todos mais ou menos influenciados pela educação recebida, pelo ambiente em que
vivemos, pela classe a que pertencemos, pelo nosso temperamento, profissão, idade,
fortuna, etc. Nenhum homem poderia transformar-se em anjo, para ser eleitor
ou representante do povo. Outra ficção: a de que a vontade do representante seja
sempre idêntica. Em cada momento, e a propósito de cada problema, à dos seus
representados[30] (ênfase adicionada)

 
                        Ao contrário do que parece ser uma fundamentação contra a representação, na verdade, é um
discurso em seu favor, mas já exorcizando qualquer pretensão utópica de inexistência de interesse pessoal
por parte do representante. Para tanto, justifica, por influência da experiência americana, que pelo princípio
da deslocabilidade o interesse público será alcançado à medida que os representantes passam a preencher as
expectativas de correção discursiva (normativa) de seus eleitores no sentido de viabilizar a sua reeleição.
 
                        É neste contexto que a teoria política normativa de Pitikin elabora o conceito material de
representação não mais como uma relação, mas como uma atividade de fazer presente algo que, não
obstante, não está presente literalmente. O representado está presente tanto pelas características do
representante quanto pela forma na qual ele é observado ou nos arranjos formais que precedem ou seguem à
representação.[31] Uma vez concebida como um arranjo público institucionalizado que envolve diversas
pessoas e grupos, operando mediante complexas formas da larga escala social e ideológica, a representação
não é um ato isolado de um participante, mas uma estrutura sobreposta que funciona como um sistema
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padrão que emerge das múltiplas atividades de seus componentes.
                        Admite como configurada a representação se os representados (constituency) estão presentes
nas ações governamentais, embora literalmente, não seja um ato executado por eles mesmos. Outrossim, se
o representante não examinar sua consciência de acordo com o interesse público em cada assunto, mesmo
assim ele deve continuar a seguir promovendo esse interesse no qual fora designado. Isso demonstra um
pouco o motivo no qual essa obra causou tamanho impacto, pois parece, inicialmente, tratar-se de um
conceito radical de representação. No entanto, esse rigor é mitigado ao defender que, caso efetivamente o
representante decida ignorar ou sobrepor a opinião do representado, deve ele oferecer justificações
racionais.[32]
                        Para tanto, Pitkin apresenta cinco categorias nas quais busca fazer analogia de como se
configurariam com a atividade política representativa. A primeira categoria denomina como um “agente” ou
um “ator”, que deriva originariamente do latim agere, uma vez que atuaria em substituição ao outro sem
qualquer autonomia ou iniciativa própria.[33]
                        A segunda categoria refere-se ao “guardião” ou “curador” que cuida do outro. Geralmente
estaria ligada à idéia segundo a qual o representado seria incapaz ou imaturo para agir por si mesmo e,
portanto, necessitaria de um representante mais apto que ele.[34]
                        A terceira categoria seria a analogia quanto ao “deputado” (do latim deputare) ou
“procurador” (do latim attornare) que agiriam em vez do outro no qual representa. Com fundamento em
Hans Wolf  a autora defende como primordial a diferença entre substituição e representação.[35]Ao
contrário da representação, nas diversas hipóteses de substituição o procurador eclipsa totalmente o
representado, não havendo a atribuição que tenha algum mecanismo de controle sobre ele ou sua ação.
                        A quarta categoria é analisada no sentido em o representante seria um “delegado” (do latim
legare) enviado na condição de comissionário ou um “embaixador” (do latim ambactiare) que possuiria
uma missão (enviado ou emissário). Dadas as explícitas instruções de sua atividade,[36] justifica-se daí que
poderes inerentes à atividade representativa do Congresso Nacional (intuito personae) não podem ser objeto
de extensão da delegação (delegação da delegação), como dispõe o art. 68, § 1º, da Constituição da
República de 1988, mas apenas aquelas ordinárias ou comuns.
                        Por fim, a quinta categoria estaria ligada ao “especialista” que agiria de forma independente,
mas no interesse de outro[37]. Justificaria a sua atuação pela crescente complexidade social, na qual as
pessoas não poderiam estar em vários lugares ao mesmo tempo. Entre elas, a escolha dos representantes
políticos para cuidar da política para ele, assim como se faz para escolher um médico para cuidar da saúde
ou de um advogado para cuidar de uma demanda.
                        Nota-se nesta discussão a tensão fundamental entre público e privado. De um lado, a
representação do direito civil (natureza privada), instrumentalizada no paradigma do Estado Liberal como
uma procuração de cessão de poderes, tem seu conteúdo previamente delimitado, inclusive com a
possibilidade de responsabilizar o procurador por eventual abuso ou leniência no seu desempenho (mandato
imperativo), visto que este não possui autonomia decisória. Assim, a vontade do representado guarda
estreito liame com a atuação vinculada do representante. Por outro lado, a representação política não pode
mais ser concebida como no paradigma do Estado Social, por meio de uma visão minimalista de que se trata
de um “falso problema”, como justifica o positivismo jurídico, ao delimitá-la como a satisfação pelo
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cumprimento formal da norma autorizativa institucionalmente posta.[38]
                        Desse modo, citando importante trabalho de Mark Kishlansky a respeito do nascimento do
processo eleitoral inglês, Nadia Urbaldi conclui que 
 

[...] a representação não pode ser reduzida nem a um contrato (de delegação)
firmado através das eleições nem à nomeação de legisladores como substitutos do
soberano ausente, porque sua natureza consiste em ser constantemente recriada e
dinâmicamente ligada à sociedade. Em suma, a história moderna sugere que a
genealogia da democratização começou com o processo representativo. A
democratização do poder estatal e o poder unificador das idéias e movimentos
políticos levados a cabo pela representação foram interconectados e mutuamente
reforçadores.[39]

 
                        Por sua vez, ao contrariar a vertente liberal no tocante às relações do representante com as
expectativas do representado, Kelsen indica, sob os auspícios do Estado Social:
 

A fórmula segundo a qual o membro do parlamento não é o representante dos seus
eleitores, mas do povo inteiro, ou, como diziam alguns autores, do Estado inteiro, e
que, portanto, não está obrigado por quaisquer instruções dos seus eleitores e não
pode ser por eles destituído, é uma ficção política. A independência jurídica dos
eleitos perante os eleitores é incompatível com a representação jurídica. A afirmação
de que o povo é representado pelo parlamento significa que, embora o povo não
possa exercer o poder legislativo direta e imediatamente, ele o exerce por
procuração? Mas se não houver nenhuma garantia jurídica de que a vontade dos
eleitores será executada pelos eleitos, se os eleitos são juridicamente independentes
dos eleitores, não existe nenhuma relação jurídica de procuração ou representação. O
fato é que um corpo eleito não tem chance, ou de apenas uma chance reduzida, de
ser reeleito caso sua atividade não seja considerada satisfatória pelos seus eleitores,
constitui, é verdade, uma espécie de responsabilidade política; mas essa
responsabilidade política é inteiramente diferente de uma responsabilidade jurídica e
não justifica a suposição de que o órgão eleito seja um  representante jurídico do seu
eleitorado, e muito menos  a suposição de que um órgão eleito apenas por uma parte
do povo seja o representante jurídico do Estado inteiro. Tal órgão “representa” o
Estado tanto quanto um monarca hereditário ou um funcionário por ele nomeado. Se
os autores políticos insistem em caracterizar o parlamento da democracia moderna, a
despeito da sua independência do eleitorado, como um órgão “representativo”, se
alguns autores chegam mesmo a declarar que o mandat impératif é contrário ao
princípio do governo representativo, eles não apresentam um teoria científica, mas
advogam uma ideologia política. A função dessa ideologia é dissimular a situação
real, é sustentar a ilusão de que o legislador é o povo, apesar do fato de que, na
realidade, a função do povo – ou, formulando mais corretamente, do eleitorado –
limita-se à criação do órgão legislativo.
A resposta à questão de saber se, de lege ferenda, o membro eleito de um corpo
legislativo deveria estar juridicamente obrigado a executar a vontade de seus
eleitores e, portanto, a de ser responsável para com o eleitorado depende da opinião
sobre a amplitude em que é desejável que se concretize a idéia de democracia. Se é
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democrática a legislação a ser exercida pelo povo, e se, por motivos técnicos, é
impossível estabelecer uma democracia direta e se torna necessário conferir a função
legislativa a um parlamento eleito pelo povo, então é democrático garantir, tanto
quanto possível, que a atividade de cada membro do parlamento reflita a vontade de
seus eleitores. O chamado mandat impératif e a cassação de mandato de
funcionários eleitos são instituições democráticas, desde que o eleitorado seja
democraticamente organizado. A independência jurídica do parlamento diante do
eleitorado pode ser justificada apenas pela opinião de que o poder legislativo é
melhor organizado se o princípio democrático, segundo o qual o povo deve ser o
legislador, não for levado a extremos. A independência jurídica do parlamento em
relação ao povo significa que o princípio da democracia é, de certo ponto,
substituído pela divisão do trabalho. A fim de dissimular essa mudança de um
princípio para o outro, usa-se a ficção de que o parlamento “representa” o povo.[40]

 
                        De sobremodo, no Estado Democrático de direito o público não existe sem o privado; ele
precisa do privado (garantia de cidadania e integridade do direito). De outro lado, o privado sem o público é
egoísmo; por isso também necessita da dimensão pública. Podem ser aparentemente contrários, no entanto,
no caso concreto, não são contraditórios, mas complementares. Segundo a teoria procedimentalista da
democracia,

[...] o direito positivo, por depender das resoluções adotadas por um legislador, tem
que distinguir, na autonomia das pessoas jurídicas, uma autonomia privada e uma
pública, as quais se encontram numa relação complementar, permitindo que os
destinatários do direto estabelecido possam entender-se, ao mesmo tempo, como
autores que criam o direto.[41]

                        Com efeito, a democracia não é um ente absoluto, abstrato e muito menos um simples

[...] dispositivo de técnica jurídica sobre como colocar em vigor textos de normas;
não é, portanto, apenas uma estrutura (legislatória) de textos, o que vale
essencialmente também para o Estado de Direito. Não é tão-somente “status activus”
democrático. [42]

                        Nesse sentido, ao criticar o conceito de legitimidade de Weber, por estar condicionado às
convenções sociais[43] ligadas ao carisma, à tradição e à legalidade, Habermas indica o esvaziamento da
normatividade da representação por Weber, pelo fato de este não haver entendido o sentido no qual o
representante deve atuar em benefício dos representados, para simplesmente existir enquanto forma de
legitimação.[44]

                        Por isso a função de moderadora do poder judiciário passa a ser inafastável (art. 5º, inciso
XXXV, da CR/88), uma vez que atua no processo eleitoral para manter a normalidade e a legitimidade do
pleito, além de processar e julgar o deputado e o senador por fatos praticados antes ou depois do mandato
que não possuem relação com os atributos do cargo (art. 53, da CR/88). Porém, deve se guardar as bases
normativas exigidas pelo Poder Constituinte originário como sucedâneo da coerência normativa da decisão
judicial e sua adequação às especificidades de cada situação concreta[45].
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                        Desse modo, a democracia procedimentalista passa a ser dotada de idealidades e passível de
críticas, refutações em que cada inclusão pressupõe uma exclusão, sendo que nenhuma das funções de poder
está acima dessa adesão política ligada a uma forma de vida de vinculada coletivamente com compromissos
de construção permanente de um projeto de sociedade que cada vez mais busca liberdade e igualdade. Eis a
modernidade da modernidade, na qual se consegue ver os erros e busca-se controlá-los, tendo em vista que
cada vez que se lança luz em algo, simultaneamente, se produz sombra.

 

03- A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO
PERANTE A CASA LEGISLATIVA E A POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA DECISÃO
JUDICIAL

                        O resgate da concepção jurídica e institucional da representação política estabelece um
dilema sobre a possibilidade de aplicação direta da pena de perda de mandato, vulgarmente denominada de
“cassação” que , para o Supremo Tribunal Federal, quando decorre do art. 41-A da Lei Federal nº 9.504/97,
é  executável sem necessidade do trânsito em julgado (MS 27.613), fazendo-se distinção desta com a
declaração de inelegibilidade, prevista no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, que estabelece os casos
de inelegibilidade e prazos de cassação, cuja execução está  condicionada ao trânsito em julgado.

                        Com efeito, dispõe a Constituição de República que

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
[...] V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição;
[...] § 3º - Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela Mesa da
Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou
de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
(Ênfase adicionada)
.

                        Mesmo diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CR/88), não
se pode concordar que a ampla defesa assegurada como um direito fundamental (art. 5º, LV, da CR/88) seja
meramente pró-forma e que a Mesa da Casa legislativa deve apenas cumprir mecanicamente a ordem
judicial. A prevalecer esse entendimento decisionista ou com referência a um direito suprapositivo
originado do Poder Judiciário que passa a conceber a Constituição como uma ordem concreta de valores que
cabe a ele densificar, tem-se a manifesta infração a texto expresso da Constituição, contrariando o princípio
da conformação constitucional ou da correção funcional, que, segundo, Canotilho, tem em vista impedir, em
sede de concretização da constituição, a alteração da repartição de funções constitucionalmente
estabelecidas. Como limite ao órgão encarregado da interpretação da Constituição, não pode ele chegar a um
resultado que subverta ou perturbe o esquema organizatório-funcional constitucionalmente estabelecido[46].

                        É imperativo categórico que a presunção da higidez da decisão judicial seja inexorável,
porém não pode ser uma presunção absoluta e intransponível. A necessidade da ampla defesa em âmbito
administrativo após a decisão judicial, ao contrário do que ordinariamente acontece, mitiga o caráter
imediatista da decisão judicial. E não poderia ser diferente, pois se trata de representação popular de caráter
público indisponível, cuja lesão se torna irreparável.

                        Nota-se que é o próprio constituinte no art. 5º, inciso, LXXVI, que prevê a indenização por
erro judiciário, sendo que no âmbito cível e penal tem-se a possibilidade de reversão da decisão até mesmo
transitada em julgado, mesmo sendo em caráter excepcional. Assim preconiza o art. 485, do Código de
Processo Civil:
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Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida
quando:
I - se verificar que foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II - proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente;
III - resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de
colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar literal disposição de lei;
Vl - se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal
ou seja provada na própria ação rescisória;
Vll - depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência
ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de Ihe assegurar
pronunciamento favorável;
VIII - houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em
que se baseou a sentença;
IX - fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa;

 

                                   Por sua vez, dispõe o Código de Processo Penal a reversão da decisão judicial a
qualquer tempo:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou
à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da
pena.

 
                        A estabilização das relações no âmbito da representação parlamentar e as expectativas
coletivas dos representados exigem dos poderes judiciário e legislativo uma interpretação do ordenamento
como uma integridade, devendo a Casa oportunizar a ampla defesa efetiva de modo a levar a sério as
pretensões do parlamentar como legítimas, de modo que a decisão deve ser fundamentada, sendo que, em
hipóteses extremas, poderá reverter a decisão judicial que até então possuía o caráter de definitividade.
 
                        Neste diapassão, ao problematizar a democracia como um governo do povo, Dworkin
defende a idéia de liberdade posta sob o background das discussões sobre as técnicas de representação,
periodicidade das eleições e suas modalidades deliberativas. A democracia passa pelo sentido do que se
denomina como democracia e o seu  objetivo fundamental. Para tanto, busca desconstruir os argumentos da
concepção majoritária da democracia como a essência da democracia, sob a tese de que seus resultados
tidos como justos em um processo político pressupõem uma maioria de cidadãos informados
adequadamente e com tempo suficiente para reflexão. Outrossim, ao atuar como poder “contramajoritário”
no controle de constitucionalidade, o Poder Judiciário está cumprindo sua função constitucionalmente
vinculada numa comunidade de princípios bem ordenada, pois
 

[...] a premissa majoritária traz em si a definição e a justificação últimas da
democracia aceitam mesmo assim que em certas ocasiões a vontade da maioria não
deve predominar. Concordam que a maioria não deve ser sempre a juíza suprema de
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quando o seu próprio poder deve ser limitado para protegerem-se os direitos
individuais, e aceitam que pelo menos algumas das decisões da Suprema Corte que
repudiaram leis populares, como aconteceu com a decisão do caso Brown, foram
corretas [...] Em outras palavras, a premissa <majoritária> supõe que, quando uma
maioria política não pode fazer o que quiser, isso é sempre injusto, de tal modo que a
injustiça permanece mesmo quando existem fortes razões que a justifiquem.[47]

 
                        Para superar a premissa majoritária fundada na idéia de democracia como o procedimento de
decisões coletivas em que a maioria dos cidadãos tomaria se fosse plenamente informada, esta é rechaçada
como força legitimadora pelo argumento da autoridade, pois não pode ser considerada uma meta e muito
menos uma definição de democracia. Para tanto, Dworkin passa a defender o que ele denomina de
concepção constitucional de democracia fundada na premissa segundo a qual “as decisões coletivas sejam
tomadas por instituições políticas cuja estrutura, composição e modo de operação dediquem a todos os
membros da comunidade, enquanto indivíduos, a mesma consideração e respeito.”[48]
 
                        Embora exija que as decisões políticas cotidianas sejam tomadas por representantes
escolhidos em eleições populares, a concepção constitucional de democracia utiliza os procedimentos
majoritários, preocupada com a igualdade dos cidadãos, e não pautada por objetivos exclusivos almejados
pela soberania da maioria, pois esta deve respeitar as condições democráticas. Desse modo, o controle de
constitucionalidade dos excessos praticados pela premissa majoritária legislativa ou mesmo
contramajoritária judiciária, principalmente quando esta busca se destacar, não mais como uma
independência funcional, mas como um poder desvinculado da autoridade das leis e da Constituição[49],
não compromete a democracia, mas a reafirma.
 
 04- CONSIDERACÕES FINAIS

                        Ao se exigir hodiernamente que as crises não mais sejam resolvidas com argumentos
absolutos, o controle da atividade política perpassa por uma integração hermenêutica das instituições do
poder público, sem os excessos axiologistas do Poder Judiciário de submeter o sistema do direito à moral,
implementando indistintamente o mesmo método de solução de conflitos de valores (escolhas por
determinados bens) à solução de conflitos aparentes de princípios (expectativas compartilhadas de
comportamento) e, muito menos, o corporativismo privatista do Poder Legislativo que, em vez de continuar
caminhando para um agir estratégico, deve-se buscar a integração social de uma comunidade de princípios
e suas expectativas de comportamento, por meio do agir comunicativo. Contudo, não se pode atropelar os
ditames estabelecidos pelo poder constituinte originário no art. 55, § 3º, que determina que, mesmo ao
receber uma ordem judicial de perda de mandato (art. 55, inciso V), deve se oportunizada a efetiva defesa ao
parlamentar e, em hipóteses extremas que, por analogia, justifiquem eventual ação rescisória ou revisional
criminal, deve o poder legislativo superar a presunção de suprapositividade da atual jurisdição
constitucional e manter a vontade sufragada pela soberania popular. Para tanto, a Casa Legislativa deve
integrar a lide na qualidade de litisconsorte necessário para que, diante de uma decisão dessa envergadura,
possa, além de negar a execução da ordem judicial em suas paragens, propor imediatamente a competente
ação rescisória.
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fracassado: descobriu-se que ele <Marx> confundira o projeto socialista com o esboço – e a imposição forçada – de uma forma
concreta” (HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, volume I, Trad. Flávio Beno Siebeneichler.
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p.12).
[13] HABERMAS, Jürgen. Pensamento pós-metafísico: Estudos filosóficos. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1990, p. 16-17.
[14] Para Aristóteles, somente quem age eticamente é capaz de discutir sobre ética (Teoria da Essência). O autor divide em três os
principais tipos de vida: a vida em que se identifica o bem ou a felicidade com o prazer; a vida política; e a vida contemplativa. A
última é debatida de forma a ensejar a experiência de forma que, “[…] ainda que as compilações de leis e constituições possam
prestar serviços às pessoas capazes de estudá-las, de distinguir o que é bom do que é mau e a que circunstâncias melhor se adapta
cada lei, as pessoas que examinam essas compilações sem a ajuda da experiência não terão o reto discernimento (a não ser
acidentalmente, não obstante talvez possam tornar-se mais entendidas em relação a tais assuntos.)” (ARISTÓTELES. Ética a
nicômaco. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2003, p. 21 e 238-239).
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[15] Thedor Adorno, em uma entrevista à revista alemã, “Der Spiegel”, no ano de sua morte (1969), chegou a declarar que seu
“pensamento sempre esteve numa relação muito indireta com a prática”, ainda, “[...] creio que uma teoria é muito mais capaz de ter
conseqüências práticas em virtude de sua própria objetividade do que quando se submete de antemão à prática. O relacionamento
infeliz entre teoria e prática consiste hoje precisamente em que a teoria se vê submetida a uma pré-censura prática.” (“A astúcia da
dialética”. Folha de S.Paulo, Caderno Mais, 31.12. 2003, p. 04.)
[16] “Adorno encontró también en el impulso posthegeliano a hacer practica la teoría en núcleo totalitario de una razón
exclusivamente instrumental [...] Es difícil de evitar la sensación de que una filosofía que se ha convertido en una mera disciplina
académica ya no es filosofía” (HABERMAS, Jürgen. (1999) “Una vez más: sobre a relación entre teoría e praxis. In : Verdad e
Justificación: ensayos filosóficos. Trad. Pere Frabra e Luíz Díez. Madrid: Trotta, 2002, p. 312.)
[17] O destino é, ao mesmo tempo, princípio originário do fim. Ou seja, o ponto de partida requer o ponto de chegada desde o início.
[18] HABERMAS. Jürgen.  “Heidegger: obra e cosmovisión”. Trad. Manuel Jiménez Redondo. 1996, 75-113;
[19] Tendo em vista que a possibilidade da ordem social é uma questão clássica que busca ser problematizada sobre o ponto de vista
das estruturas supra-subjetivas da linguagem em contraposição aos ‘sistemas que mantêm seus próprios limites’ (Parsons/Luhmann).
Dessa forma, a ordem social como estabelecedora de processos de formação de consenso tem como característica a dupla
contingência, visto que “[...] la inverossimilhança desta idea <pretensões colocadas na orden social> se torna clara en cuanto
recordamos que todo acuerdo alcanzado comunicativamente depende de tomas de postura de afirmación o negación frente a
pretensiones de validez susceptibles de crítica. La doble contingencia que han de ser absorbida por todo proceso de interación, cobra
en el caso de la acción comunicativa la forma especialmente precaria, de um riesgo de disentimiento, siempre presente, inscrito en el
mecanismo mismo del entendimiento, habiendo de tenerse presente que todo disenso origina altos costes” (HABERMAS, Jürgen.
“Acciones, actos de habla, interacciones lingüisticamente mediadas y mundo de la vida. In Pensamento pós-metafísico,1988, p. 85-
86).
[20] O lebenswelt (“mundo da vida”, termo cunhado por Edmund Husserl), constituído pelos padrões culturais (cultura), as ordens
consideradas legítimas socialmente (sociedade) e as estruturas de personalidade (indivíduo), possui um “[...] plexo de sentido
simbólicamente estructurado, que opera y penetra a través de las distintas formas de materializaçión y funciones señaladas, se
compone ‘cooriginariamente’ de esos tres componentes ‘entrelazados entre sí” (HABERMAS, Jürgen. “Acciones, actos... p.87).
[21] A autoridade estabilizadora de expectativas de comportamentos estava vinculada às instituições arcaicas, num complexo
cristalizado de convicções factuais.
[22] “O agir estratégico usa a linguagem comum como meio para transmissão de informações, já o agir comunicativo, como fonte de
integração social [...] o ato de fala se justifica normativamente conforme pretensões de validade, pretensões de verdade proposital, à
correção normativa e à veracidade subjetiva” (REPOLÊS, Maria Fernanda Salcedo. Habermas e a desobediência civil.  Belo
Horizonte: Mandamentos, 2003, p. 63-64).
[23] “[...] a possibilidade de integração pela solidariedade é transposta para o Direito, por ser este um meio social capaz de agir
como sistema, impondo coercitivamente as decisões, mas em constante procura da legitimidade racional de tais decisões, explorando
os fragmentos de racionalidade já existentes e liberados no processo de modernização. O Direito tem essa capacidade de promover a
integração social via solidariedade, ou seja, via ação comunicativa. Nesse sentido ele age como o tradutor entre a lógica estratégica
dos sistemas e o mundo da vida racionalizado” (REPOLÊS, Maria Fernanda Salcedo. Habermas e a desobediência civil.  Belo
Horizonte: Mandamentos, 2003, p. 66).
[24] “Dado que a multidão naturalmente não é ‘uma’, mas ‘muitos’, eles não podem ser entendidos como um só, mas com muitos
autores, de cada uma das coisas que o representante diz ou faz em seu nome. Cada homem confere a seu representante comum sua
própria autoridade em particular, e a um pertencem todas as ações praticadas pelo representante, caso lhe haja conferido autoridade
sem limites” (HOBBES, Thomas. O leviatã. Ob. Cit. p. 98).
[25] “O representante, uma vez eleito, rescinde a relação de mandato, no sentido técnico da palavra, com o eleitor, e deve ocupar-se
dos assuntos gerais do país, donde, por conseguinte, não pode ser revogado por não executar as ‘instruções’ daqueles que o
elegeram” (BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Trad. Daniela Beccaccia
Versiane. Rio de Janeiro: Campus, 2000, p. 462).
[26] Vedado expressamente no artigo 27, da Constituição francesa; no artigo 38, parágrafo primeiro, da Lei Fundamental de Bonn, e
artigo  67, parágrafo segundo, da Constituição da Espanha.
[27] Esse entendimento está ancorado no art. 3º, da Declaração e Direitos do Homem e do Cidadão no qual “O princípio de toda a
soberania reside essencialmente na Nação. Nenhuma corporação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que daquela não emane
expressamente.”
[28] BOBBIO, Norberto. Teoria.... Ob. Cit. 458.
[29] BENTHAM, Jeremy. Works. Edinburgh: Wilian Tait, 1843, p. 33.
[30] TEIXEIRA, J. H. Meirelles. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991, p. 488.
[31] PITKIN, Hanna Fenichel. The concept…Op. Cit.   p. 144. Para quem,  [...] when we conventionally speak of political
representation, representative government , and the like, we do not mean or require that the representative stand in the kind of one-
to-one, person-to-person relationship to his constituency or to each constituent in which a private representative stands to his
principal. Perhaps when we call a governmental body or system ‘representative’, we are saying something broader and more
general about the way in which it operates as an institutionalized arrangement. And perhaps even the representing done by an
individual legislator must be seen in such a context, as embodied in a whole political system.”(p.221). 
[32] PITKIN, Hanna Fenichel. The concept…Op. Cit.  p. 232.
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[33] PITKIN, Hanna Fenichel. The concept…Op. Cit.  p. 122.
[34] No entanto, a autora faz questão de diferenciar a curadoria da representação para  refutar aquela como uma categoria adequada à
representação democrática. (PITKIN, Hanna Fenichel. The concept…Op. Cit.  p. 128-129.
[35] PITKIN, Hanna Fenichel. The concept…Op. Cit.  p. 133.
[36] PITKIN, Hanna Fenichel. The concept…Op. Cit.  p. 134.
[37] PITKIN, Hanna Fenichel. The concept…Op. Cit.  p. 135.
[38] CAMPILONGO, Celso Fernandes. Representação política. São Paulo: Ática, 2000.
[39] URBINATI, Nadia. Representação: O que torna a representação democrática? Lua Nova: revista de cultura e política. O futuro
da representação. São Paulo, n º 67, p. 195, 2006.
[40] KELSEN, Hans. Teoria geral do direto e do Estado. Trad. Luís Carlos Borges. 3ª ed., São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 416.
[41] HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia...vol. II, Ob. Cit. p. 157
[42] MÜLLER,  Friedrich.  Quem  é  o  povo? A questão fundamental da Democracia. Trad.  Peter Nauman , São Paulo: Max
Limonad, 1998, p. 114-115.
[43] “Por política entenderemos tão-somente a direção do agrupamento político hoje denominado ‘Estado’ou a influência que exerce
nesse sentido [...] o Estado não se deixa definir, sociologicamente, a não ser pelo específico meio que lhe é peculiar, da forma como
é, peculiar a todo outro agrupamento político, a saber, o uso da coação física [...]Primordialmente existem – e veremos aqui três
razões internas que justificam a dominação, existindo, consequentemente, três fundamentos de legitimidade. Inicialmente, a
autoridade do ‘passado eterno’, ou seja, dos costumes santificados pela validez imemorial e pelo hábito, enraizado nos homens, de
respeitá-los. Assim, se apresenta o ‘poder tradicional’, que o patriarca ou o senhor de terras exercia antigamente. Em segundo lugar,
existe a autoridade que se baseia em dons pessoais e extraodinários de um indivíduo (carisma) - devoção e confiança estritamente
pessoais depositadas em alguém que se diferencia por qualidades prodigiosas, por heroísmo ou por outras qualidades exemplares
que devem fazer o chefe. Desse jeito é o poder ‘carismático’, exercido pelo profeta ou - no domínio político – pelo dirigente
guerreiro eleito, pelo soberano escolhido por meio de plebiscito, pelo grande demagogo ou pelo dirigente de um partido político. Em
suma, existe a autoridade que se impõe pela ´legalidade´, pela crença na validez de um estatuto legal e de uma
´competência´positiva, estruturada em regras racionalmente estabelecidas ou, em outras palavras, a autoridade fincada na obediência,
que reconhece obrigações concernentes ao estatuto estabelecido. Assim é o poder tal qual o exerce o ‘servidor do Estado’ atualmente
e como o exercem todos os detentores do poder que dele se aproximam sob esse aspecto” (WEBER, Max. Ciência e política: duas
vocações. Tradução: Jean Melville. São Paulo: Editora Martin Claret, 2002, p. 59, 61- 62).
[44] “El concepto de poder legítimo, de Max Weber, concentra la atención en el nexo existente entre la creencia en la legitimidad y
el potencial de justificaciones de ciertos ordenamientos, por un lado, y sua validez fáctica, por el otro. La base de legitimidad
permite conocer ‘los principios ultimos en que puede apoyarse la vigencia de un poder , es decir, la pretensión de que el gobernante
sea obedecido por sus funcionarios, y todos ellos por los gobernados’. [...] El reconocimiento fático de un sistema de normas de ese
tipo no se basa solamente, desde luego, en la creencia de legitimidad que los gobernados alientan, sino en el temor a sanciones que
constituyen una amenaza indireta, y la resignación ante ellas, así como en el mero dejar hacer (compliance) teniendo en cuenta la
impotencia percibida en uno mismo y la carencia de alternativas [...]Un procedimiento, como tal, no puede produzir legitimación,
mas bien, la sanción mista necesita ser legitimada. Debe cumplirse entonces otra condición, por lo menos, si es que el poder legal ha
de considerar-se legítimo: deben aducirse razones para la virtud legitimante de ese procedimiento forma, por exemplo, afirmando
que la competencia del procedimiento reside en una autoridade estatal formada constitucionalmente [...] En este sentido, en mi
polémica con Luhmann, deduje la creencia en la legalidad a partir de una creencia susceptible de fundamentación, en la legitimidad
[...] En un régmen fascista, por ejemplo, el hecho de que el gobierno se ajuste, en sus actos, a la formalidad jurídica puede cimplir
una función de encubrimiento ideológico; ello significa que la sola forma técnico-jurídica, la legalidad pura, no puede asegurar el
acatamiento, en el largo plazo, si el sistema de poder no puede legitimar-se con independencia de sus ejercicio ajustado a las formas
correctas” (HABERMAS, Jürgen. Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Tradução: José Luis Etcheverry. Madrid:
Cátedra, 1999, p. 161/169.
[45] SANTOS, Abraão Soares. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e o Direito Ambiental: a identidade
constitucional para além da tutela do Ministério Público e o axiologismo do Judiciário. In Direito Ambiental visto por nós
advogados. Belo Horizonte: Del Rey, 2005.
[46] CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Teoria da Constituição de Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 2001.
[47] DWORKIN, Ronald. O direito a liberdade: a leitura moral da Constituição norte-americana. Tradução: Marcelo Brandão
Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 25.
[48] DWORKIN, Ronald. O direito à liberdade...Ob. Cit. p. 26.
[49] FRANCO BAHIA, Alexandre Gustavo Melo. Ingeborg Maus e o judiciário como superego da sociedade. Revista CEJ, Brasília,
n. 30, p. 10-12, jul/set. 2005.
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A SUSPENSÃO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM AS LEIS 12.016/09 E 8.038/90: UMA
REFLEXÃO SOBRE ALGUNS ASPECTOS CONTROVERTIDOS E CONSTITUCIONALIDADE

THE STAY OF MANDAMUS ACCORDING TO LAWS 12,016;09 AND 8,038;90: THINKING ABOUT
SOME CONTROVERSIAL ASPECTS AND CONSTITUTIONALITY

Maria Celia Nogueira Pinto e Borgo

RESUMO
Analisa o instituto da suspensão de segurança previsto atualmente nos artigos 15 da Lei 12.016/09 e 25 da
Lei 8.038/90, destacando alguns de seus aspectos relevantes e controvertidos. Analisa criticamente a
aplicação irrestrita do Direito Processual Civil às relações que envolvam direito público material e expõe a
necessidade de interpretação processual diferenciada das relações jurídicas em que o Poder Público é parte,
à luz de um sistema de Direito Processual Público. Enfoca questões doutrinárias e jurisprudenciais a
respeito da natureza jurídica, hipóteses de cabimento, limitação da cognição pelo presidente do Tribunal
competente e legitimação ativa segundo o que dispõem as Leis de regência do instituto. Examina a questão
relativa à constitucionalidade da suspensão de segurança, à luz do Estado Democrático de Direito e dos
interesses que se busca proteger através da medida em questão.
PALAVRAS-CHAVES: Direito Processual Público, mandado de segurança, suspensão da segurança.

ABSTRACT
It analyzes the institute of stay of the mandamus currently set forth in articles 15 of Law 12,016/09 and 25 of
Law 8,038/90, highlighting some of its relevant and controversial aspects. It critically analyzes the
unrestricted application of the Code of Civil Procedure to the relations involving a material public right and
explains the need of a differentiated procedural construction of the legal relations in which the Public Power
is party, considered from the point of view of a Public Procedural Law system. It focuses theoretical and
case law issues as regards the legal nature, hypothesis of applicability, limitation of cognizance by the
president of the competent Court and standing to sue according to the provisions of the Laws governing the
institute. It examines the issue related to the constitutionality of the stay of the mandamus, from the point of
view of the Democratic State that abides by the Rule of Law and the interests that said measure seeks to
protect.
KEYWORDS: Public Procedural Law, writ of mandamus, stay of mandamus.

INTRODUÇÃO
 

O aumento e implemento das funções do Estado fez nascer relações entre ele e os cidadãos, que
são, evidentemente, diversas das relações estabelecidas apenas entre os particulares. Isso porque o Estado
tem prerrogativas de atuação na esfera particular do indivíduo, a começar pela auto-executoriedade de seus
atos.

Assim, se o Estado é aparelhado pela presunção de legalidade e auto-executoriedade do ato
administrativo, reconheceu-se a necessidade de aparelhar também o cidadão contra eventuais desmandos do
Estado em relação àqueles. Neste contexto, o mandado de segurança surgiu como remédio capaz de proteger
o cidadão de violação a direitos e garantias do Estado Democrático de Direito. Por outro lado, a fim de
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evitar os efeitos danosos do tempo e permitir, consequentemente, a fruição in natura  do bem objeto de
discussão no mandado de segurança, admitiu-se a concessão de liminar como instrumento de efetividade do
writ. Não se discute, pois, da origem constitucional do mandado de segurança e das liminares nele
concedidas, decorrentes especificamente do artigo 5º, XXXV, e tidas, portanto, como direito fundamental
do cidadão.

A magnitude do valor protegido pelo mandado de segurança (proteger o indivíduo contra os
desmandos do Estado) e o seu status constitucional exige alguma reflexão a respeito do instituto da
suspensão da segurança previsto atualmente no artigo 15 da Lei 12.016/09[1] e 25 da Lei 8.038/90, através
do qual o presidente de Tribunal (com competência recursal para o julgamento do mandado de segurança)
pode suspender a eficácia da decisão liminar ou da sentença concessiva da ordem, nas hipóteses em que se
verifique o risco de grave lesão à ordem pública, à saúde, à segurança ou à economia pública.

Cumpre ressaltar que ainda em virtude da redação do então vigente artigo 4º da Lei 4.348/64 se
referir apenas à decisão liminar e sentença de mandado de segurança, a Lei 8.038/90 passou a regulamentar
no seu artigo 25 o instituto da suspensão no âmbito dos Tribunais Superiores: “Salvo quando a causa tiver
por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a
requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para
evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho
fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em
única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito
Federal”.

Desta forma, o panorama legislativo do instituto da suspensão da segurança se define da seguinte
maneira: em se tratando de decisão proferida nas instâncias inferiores (varas das Justiça Estadual ou
Federal) a regulamentação se dá atualmente através da Lei 12.016/09, ao passo que o pedido de suspensão
de decisões proferidas pelos Tribunais (em competência originária ou recursal) será feito com base na Lei
8.038/90.

O que se pretende nesta oportunidade é refletir a respeito de alguns aspectos controvertidos do
instituto, inclusive de sua constitucionalidade, sempre com enfoque na necessidade de interpretar e
compreender tais questões à luz de um Direito Processual próprio, com princípios adequados ao regime
jurídico do direito público, sob pena de equívocos até mesmo na utilização do instituto jurídico que se
pretende analisar.

Em seguida, cuida-se de tecer algumas reflexões a respeito de questões interessantes sobre a
suspensão de segurança, a começar pela sua natureza jurídica, passando em seguida pelas hipóteses de
cabimento, limite de cognição do presidente do Tribunal e, ainda, o problema da legitimidade ativa para o
pedido.

Por fim, faz-se reflexão atinente à (in)constitucionalidade do instituto, matéria sobre a qual diverge
a doutrina, mas que é de fundamental relevância ao estudo da suspensão de segurança como instrumento
compatível com o Estado Democrático de Direito.
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1. GENERALIDADES SOBRE O DIREITO PROCESSUAL PÚBLICO
 

De acordo com Enrico Tullio Liebman (2005, p. 58), o Direito Processual situa-se no ponto de
convergência de problemas fundamentais do Estado e da sociedade, com vistas a assegurar a ordem jurídica
e realizar justiça. Por isso, em qualquer ramo o Direito Processual deve-se - sem prejuízo da técnica -
atender ao direito material e desse mister não pode se afastar, sob pena de distorção do sistema jurídico,
como aconteceu nas fases sincrética e autonomista do Processo Civil.

De modo geral “...o processo consiste nos meios utilizados pelo Estado para fazer exercer o seu
poder, que garantam a construção e aplicação do ordenamento” (BELINETTI, .1994, p. 80). Por isso, em
qualquer ramo jurídico o Direito Processual deve, sem perder sua técnica, atender ao direito material e desse
mister não pode se afastar, sob pena de distorção do sistema jurídico, como aconteceu nas fases sincrética e
autonomista do Processo Civil (DINAMARCO, 2003, p. 17).

Portanto, em razão da natureza do direito material objeto de litígio deverão ser interpretadas ou
concebidas as normas processuais, a fim de que o processo atinja sua finalidade de construção e aplicação
do ordenamento. Assim entende Cássio Scarpinella Bueno (2003, p. 32-33), para quem:

 
O Processo civil, portanto, pode ser compreendido como um instrumento. Essa
concepção de instrumento significa que o processo tende a chegar a uma determinada
finalidade, sob pena de frustrar expectativas. Expectativas estas que, nas relações de
direito público, dizem respeito a toda sociedade indistintamente, considerando,
precisamente, o número de pessoas a que, de modo direto, estas questões dizem respeito
na qualidade de cidadãos.

 
Deste modo, a parcela do Direito Processual que cuida do controle e da promoção do interesse

público em sentido específico exige compreensão e raciocínio diferenciados (SUNDFELD, 2003, p. 16). A
primeira razão da apontada diferença entre Direito Processual Civil e Direito Processual Público está na
presença, neste último, do Estado em um dos pólos da relação jurídica, detentores de prerrogativas que
interferem na concepção do processo. Há que se considerar também que o mesmo Estado exercerá o papel
de julgador (Poder Judiciário), à luz da legislação por ele próprio produzida (Poder Legislativo).

Além disso, o interesse público presente direta ou indiretamente nas relações com o Poder Público
faz surgir a necessidade de uma concepção própria e diferenciada do Direito Processual Público. Segundo
Carlos Ari Sundfeld (2003, p. 16):

 
(...) isso não só porque existem ações específicas, reguladas por leis próprias para este
campo, mas também porque, ainda quando utilizados os instrumentos comuns, são
aplicados princípios e normas totalmente distintos daqueles empregados nos litígios
comuns. Um processo judicial não é o mesmo independentemente da qualidade dos
sujeitos que dele fazem parte – e isso porque nele sempre se insere um direito material
próprio, diferente. Nos processos em que está a Administração Pública, discute-se um
direito material bem distinto daquele que nos acostumamos a chamar de Direito Civil (ou
Privado). Se o processo civil foi construído em torno do Direito Privado, quer dizer, das
lides de Direito Privado, deve-se questionar se ele serve também, da mesma maneira e
generalizadamente, para as lides de Direito Público.
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A concepção tradicional do Direito Processual Civil se amolda muito mais às relações e normas de
direito privado, o que dá origem a diversas dificuldades práticas em relação à aplicação da norma processual
às normas materiais de cunho publicístico, e reforça a necessidade de compreensão diferenciada a respeito
do Direito Processual Civil Público. Para Cássio Scarpinella Bueno (2003, p. 33):

 
Na verdade, o processo civil foi estruturado e sistematizado a partir de conflitos de direito
privado. Até porque, ao longo do século passado, inexistia a concepção – tão presente
como a atual – da necessidade do controle jurisdicional dos atos do Estado.

 

Logo, ao se conscientizar de que a presença do Estado (e, portanto, do interesse público) na relação
jurídica, o operador do Direito não tem outra saída senão conformar o Direito Processual aos princípios e
prerrogativas inerentes ao direito público, sob pena de impedir – ou ao menos dificultar – que o processo
alcance seu objetivo do modo mais adequado.

É o caso, por exemplo, da impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública
(segundo interpretação jurisprudencial do artigo 320, II do Código de Processo Civil[2]); da previsão de
prazos diferenciados para contestar e recorrer (artigo 188 do Código de Processo Civil) e da sujeição
obrigatória das decisões contrárias aos interesses da Fazenda Pública ao duplo grau de jurisdição (artigo 475
do Código de Processo Civil).

Estes são, sem dúvida, desdobramentos processuais decorrentes das particularidades das relações
de direito público. Entretanto, se tais normas não forem interpretadas à luz da principiologia do direito
público, considerando-se o interesse público presente nas relações em que o Estado figure, se concluirá que
o Código de Processo Civil ao prevê-las, confere aos entes públicos privilégios à primeira vista não
respaldados pela Constituição Federal. É o que explica Cássio Scarpinella Bueno (2003, p. 34) ao afirmar o
seguinte:

 
[...] verifica-se que no corpo do processo civil existe uma série de dispositivos legais que,
talvez corroborando este entendimento, colocam em xeque o princípio da isonomia
(substancial, considerando os ditamos do Estado Social brasileiro), garantido pela
Constituição Federal em diversas passagens e, mesmo pelo próprio Código de Processo
Civil, como faz prova seu art. 125, inc. I.

 

Diante de tudo o quanto se expôs até aqui, não parece razoável entender que ao prever tais
prerrogativas o legislador tenha pretendido pura e simplesmente beneficiar a Fazenda Pública.
Independentemente da divergência de opiniões que a situação possa suscitar, mais acertado seria considerar
que se trate de meio de tutelar o interesse público que gravita na relação pública objeto de litígio.

A constatação, pois, das dificuldades de conjugação da estrutura tradicional (privatista) do Direito
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Processual Civil aos conflitos que envolvam direito público material tem despertado críticas de juristas
estudiosos do direito público, que chegam a sugerir a edição de um Código de Processo Civil voltado a
essas relações[3].

De qualquer forma, enquanto o anseio de – talvez – um novo diploma processual apropriado a
regular as relações processuais que envolvam direito público material, é importante reconhecer a
necessidade de se pensar o direito processual à luz do direito material, aplicando-se, assim, os princípios
inerentes a este. Em suma, a concepção e estruturação do Direito Processual está condicionado ao direito
material e, portanto, deve se amoldar aos princípios privatistas ou publicitas, a depender da natureza do
interesse (privado ou público) em litígio.

É possível vislumbrar, porém, certa autonomia didática do Direito Processual Público na medida
em que busca solucionar conflitos decorrentes ou que envolvam o direito público material. Em última
análise, o Direito Processual Público realiza concretamente o Estado Democrático de Direito, no sentido de
resguardar direitos e garantias dos seus destinatários

Estas considerações são de extrema importância para a reflexão a respeito da constitucionalidade
ou inconstitucionalidade da medida de suspensão da segurança, bem como de outros aspectos
procedimentais do instituto.

 
2. ALGUNS ASPECTOS CONTROVERTIDOS DA SUSPENSÃO DA SEGURANÇA
 
2.1. Natureza jurídica

 
Admite-se como acertado o posicionamento doutrinário dominante atualmente, que considera a

natureza jurídica da medida de suspensão da segurança como de incidente processual de caráter cautelar.
Sobre isso cabe fazer uma rápida reflexão. Com relação à cautelaridade da medida, afirma Eduardo Arruda
Alvim (2002, p. 256-257) que a principal conseqüência disso está na necessidade de demonstração do fumus
boni iuris e periculum in mora, este último traduzido pelo risco ou receio de lesão ao interesse público
qualificado pelos artigos 15 da Lei 12.016/09 e 25 da Lei 8.038/90. O autor ainda ressalva que deverá haver
demonstração do fumus boni iuris mesmo diante da ausência legislativa a respeito desse requisito. O Pleno
do Supremo Tribunal Federal reconhece o caráter cautelar da decisão suspensiva da segurança, bem como a
necessidade da demonstração dos requisitos que se exigem para o deferimento de qualquer medida cautelar.
Observe-se:

 
Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso
cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida
liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do
recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto
que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a
ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra
nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o
pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de
que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta
pela entidade estatal à pretensão do impetrante. II. [...]. (STF, SS n. 846 AgR/DF,
Tribunal Pleno, relator Ministro Sepúlveda Pertence, julgamento em 29.05.1996).
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Em relação à natureza jurídica, afirmou-se outrora que se trataria de recurso, ou então de

procedimento administrativo, argumentos que se encontram superados pela doutrina. Neste sentido afirma
Marcelo Abelha Rodrigues (2002, p. 381):

 
[...] faz-se necessário frisar que este pedido não tem natureza de recurso porque, embora
tenha sido utilizado durante muito tempo como se fosse um recurso, ele não devolve a
matéria ao presidente do Tribunal. No pedido de suspensão de segurança há o princípio
dispositivo, mas não há o efeito devolutivo característico dos recursos. Percebe-se que
quando se requer a suspensão de segurança ao Presidente, não se tem por fundamento o
erro ou o desacerto do juiz ou da decisão, cuja eficácia se pretende suspender, mas tão-
somente se pleiteia que o presidente do Tribunal, caso exista o risco concreto, iminente,
imprevisível e atual, suspenda a execução (eficácia) da decisão prolatada. Caso o
presidente suspenda, deve deixar incólume o conteúdo da decisão, já que a finalidade da
suspensão é atacar (sustar) um efeito e não o conteúdo daquela decisão. Não fosse assim,
estaríamos suprimindo da parte o acesso a um instância colegiada (duplo grau) e
usurpando a competência do órgão jurisdicional para julgar o recurso. Estaríamos, na
verdade, permitindo que o presidente proferisse decisão ultra petita, já que a finalidade
do pedido de suspensão jamais seria a revogação, cassação ou modificação da liminar ou
decisão, cuja eficácia se pretende suspender.

 
Tampouco se trata, segundo a doutrina, de medida administrativa do Presidente do tribunal

porquanto segundo é “...remota a possibilidade de admitir-se como legal e/ou constitucional a suspensão de
decisão judicial por ato administrativo” (ALVIM, 2002, p. 255). Caso isso fosse possível “...decerto que
estaríamos invertendo a ordem constitucional e admitindo, portanto, a existência de um controle
administrativo dos atos jurisdicionais”. (RODRIGUES, 2003, p. 154). Assim, parece mais adequado atribuir
ao pedido de suspensão de segurança natureza de “[...] incidente processual que se manifesta por meio de
uma questão (ponto controvertido ou duvidoso de fato ou de direito) surgida no curso do processo, a qual,
no entanto, não possui o condão de suspendê-lo” (RODRIGUES, 2003, p. 155). Há que se considerar outro
fator  ausência de devolutividade da matéria debatida no mandado de segurança, conforme se abordará
adiante. Apenas por curiosidade – pois não se trata de critério útil à determinação da natureza jurídica do
instituto – interessante frisar que o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal trata expressamente da
suspensão de segurança como incidente processual. Importante frisar que o reconhecimento de que se trata
de incidente processual se liga ao fato de que no processamento do pedido de suspensão é vedado ao
Tribunal modificar a decisão liminar ou sentença concessiva da ordem. A cognição do magistrado limita-se
à verificação, no caso concreto, do risco de lesão à ordem pública, à saúde, à segurança e à economia
pública, mediante prova pré-constituída do fumus boni iuris, conforme assentado pela doutrina e pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal referida anteriormente.

 
2.2. Hipóteses de cabimento e limite de cognição

 
De acordo com a redação expressa do artigo 15 da Lei 12.016/09 (de indêntico conteúdo do antigo

artigo 4º da Lei 4.348/64 em relação às hipóteses de cabimento), a suspensão de segurança tem lugar em
situações categoricamente limitadas, no dizer de Lúcia Valle Figueiredo (2004, p. 176). Diz-se isso porque
as Leis condicionam a suspensão da liminar ou da sentença à existência de risco quatro categorias (ou
qualificações) distintas do interesse público, a saber: à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública.
Por outro lado, é certo que a delimitação do legislador a tais categorias não retira desses conceitos a
subjetividade e amplitude que lhes são próprios. Isso faz com que se reconheça certa dose política na
interpretação dos conceitos, pois se trata de valores sociais de inegável grandeza que se busca proteger. Não
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se controverte, porém, em relação ao caráter excepcionalíssimo da suspensão de segurança e à necessária
parcimônia com que deve ser analisada, exatamente por afetar diretamente valores sociais fundamentais do
Estado. Observe-se:

 
O deferimento da suspensão pretendida cuida-se, em nosso pensar, de providência
absolutamente excepcional, ou, utilizando-se das precisas palavras de Hely Lopes
Meirelles: ‘Sendo a suspensão da liminar ou dos efeitos da sentença uma providência
drástica e excepcional, só se justifica quando a decisão possa afetar de tal modo a ordem
pública, a economia, a saúde ou qualquer outro interesse da coletividade que aconselhe
sua sustação até o julgamento final do mandado’. E precisamente porque se está diante,
como vem sendo reconhecido tanto em sede doutrinária quanto jurisprudencial...de uma
decisão eminentemente política – ainda que não concordemos com esta posição -,
entendemos que a sua concessão haverá de ser feita apenas e tão-somente nos casos em
que a ameaça de lesão a um dos bens pela lei tutelados mostrar-se cumpridamente
demonstrada. Até porque os conceitos trazidos pela lei (ordem, saúde, segurança e
economia públicas) são extremamente vagos, atribuindo certa margem de liberdade ao
magistrado para a decisão em comento (ALVIM, 2002, p. 258).

 
De fato, parece impossível dissociar por completo a questão política na análise do pedido de

suspensão de segurança, por se tratar de situação em que o litígio gravita em torno de ato administrativo,
manifestação inequívoca do Poder Público.[4] Por tal razão, tem-se como pacífico o entendimento de que a
análise do pedido de suspensão de segurança não comporta juízo a respeito da legalidade ou do conteúdo da
decisão – liminar ou final -, senão apenas dos requisitos mencionados na lei. Lúcia Valle Figueiredo (2004,
p. 178) afirma que “...a legalidade da decisão, matéria de mérito, somente pode ser conhecida em sede da
apelação, ou, [...], em mandado de segurança contra ato judicial ou, quando for o caso, em agravo de
instrumento...”. Este posicionamento tem sido manifestado reiteradamente pelos Tribunais
Superiores.[5]Entretanto, apesar do reconhecimento de que se trata de medida em que se analisam conceitos
(jurídicos) preenchidos por elementos predominantemente políticos (ordem pública, economia pública, etc.),
o Supremo Tribunal Federal muitas vezes se inclina à necessidade de deliberação – ainda que mínima – da
matéria debatida no mandado de segurança do qual se origina a decisão objeto do pedido de suspensão.[6]
Possivelmente esse posicionamento será mantido mesmo com o advento da Lei 12.016/2009. Os defensores
da necessidade de análise jurídica no pedido de suspensão de segurança se baseiam no artigo 4º, caput, da
Lei 8.437/92 que, ao disciplinar a suspensão de decisão concedida em ações cautelares, ação civil pública e
ação popular aponta como motivo justificador da medida os “casos de manifesto interesse público ou de
flagrante ilegitimidade...”. Ao tratar da flagrante ilegitimidade, tem-se que:

 
Neste caso específico, portanto, por força do texto legal, haveria uma perfeita simbiose de
situações, carecendo a própria suspensão da eficácia da liminar da prova efetiva, pelo
legitimado a requerer a suspensão perante o tribunal competente, de um quê de
ilegitimidade (= comprovação da ausência de direito tutelável) do ato judicial praticado
em prol do impetrante. A própria lei já exige (aqui, inequivocamente, de forma explícita)
que seja demonstrada tal circunstância. Portanto, é lícita a conclusão de que o art. 4º da
Lei 8.437/92, ao tratar da ‘flagrante ilegitimidade’ como pressuposto para a suspensão da
liminar acabou por revelar o que já deveria ser lido (isto é, o que consta por imposição
sistemática de maneira implícita) na redação do art. 4º da Lei 4.348/64 (BUENO, 1999, p.
224).
 

 Assim, em qualquer caso – não apenas na hipótese prevista na Lei 8.437/92 - a concessão da
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suspensão de segurança não pode limitar-se à existência do risco de lesão ao interesse público qualificado
pela Lei, mas também à demonstração de que a manutenção da eficácia da liminar ou sentença seria inviável
juridicamente.

Mais uma vez é preciso ter em mente que o Direito Processual Público não se separa das questões
relativas ao Poder e, consequentemente, do interesse público. Assim, não há como retirar esses elementos da
análise do pedido de suspensão de segurança, da mesma forma como parece não ser possível retirar por
completo a análise jurídica em torno dos requisitos. Repita-se, os requisitos previstos na Lei não deixam de
ser jurídicos apenas pelo fato de recorrerem a elementos políticos.

 
2.3. Legitimação ativa. Alcance do conceito de “pessoa jurídica de direito público interessada” e
inclusão do Ministério Público na redação da nova Lei 12.016/09

 

Questão interessante em relação ao instituto da suspensão de segurança diz respeito à legitimidade
ativa para o pedido. O artigo 4º da Lei 4.348/64 atribuía a competência para o requerimento da suspensão à
pessoa jurídica de direito público interessada. Por sua vez, o artigo 25 da Lei 8.038/90 amplia a legitimidade
também ao Procurador-Geral da República, além da pessoa jurídica de direito público interessada. A
legitimidade ativa para o requerimento da suspensão da segurança no âmbito dos Tribunais Estaduais e
Tribunais Regionais Federais foi expressamente reconhecida – com razão, acredita-se – ao Ministério
Público, através do artigo 15 da Lei 12.016/09.

Essa omissão da Lei 4.348/64 era duramente criticada pela doutrina, no sentido de que  não se
tratava de estender ao artigo 4º da Lei 4.348/64 a legitimação expressa contida no artigo 25 da Lei 8.038/90,
mas sim de aplicação subsidiária dos artigos 6º, 81 e 82, III do Código de Processo Civil, que admite a
intervenção do Ministério Público nas demandas em que há presença de interesse público, bem como do
artigo 127 da Constituição Federal. A respeito do tema, Marcelo Abelha Rodrigues (2003, p. 156)
observava:

 
Ora, se se trata de um incidente cuja finalidade é atuar preventivamente, evitando-se o
dano ao interesse público, não há menor dúvida de que o Ministério Público estaria
legitimado. E mais: mesmo que o Ministério Público não esteja atuando como parte no
incidente, ele deve atuar como fiscal da lei, apesar de os dispositivos legais que cuidam
do pedido de suspensão terem silenciado a respeito do assunto.

 

Questão que também merece alguma reflexão é a pertinente à desnecessidade de que o requerente
da suspensão de segurança seja parte no mandado de segurança de onde se origina a decisão que se pretende
suspender. A questão tem relevância quando se pensa na legitimidade dada pela Lei à pessoa jurídica de
direito público interessada, e não à parte. Há nisso uma primeira evidência de que se trata de incidente (de
suspensão de segurança) destinado à parte ou a terceiro que preencha as condições impostas pela Lei, ou
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seja, personalidade jurídica de direito público e interesse.

Em relação ao interesse “deve haver um nexo de interdependência entre a decisão que será
suspensa, aquela decisão que foi concedida, e a afetação jurídica de atuação daquele ente político que
pretende requerer a suspensão” (RODRIGUES, 2003, p. 155).

Por outro lado, há divergência doutrinária a respeito do alcance da legitimidade ativa prevista, em
princípio, apenas à pessoa jurídica de direito público. Esta é a posição de Lúcia Valle Figueiredo, para quem
apenas a União, Estados, Municípios e Distrito Federal se enquadram na expressão legal, especialmente
quando se trata de pedido de suspensão voltado à proteção da economia pública. Para a autora:

 
Parece-nos que a economia pública há de se referir, fundamentalmente, à pessoa de
direito público. Entendíamos – embora fôssemos vencidos em nossas decisões judiciais –
que não podem as pessoas privadas, ainda que exercentes de atividades delegadas,
postular a suspensão. (...). E não podem porque os valores envolvidos são de tal grandeza,
que apenas visão globalizada das conseqüências danosas, sobretudo para a economia,
poderia ensejar o pedido de suspensão (FIGUEIREDO, 2004, p. 175).

 

Posicionamento contrário também ressoa na doutrina, considerando-se que a interpretação da
expressão pessoa jurídica de direito público deve ser entendida de modo mais amplo. Observe-se:

 
Assim como se teve alargado o conceito de autoridade coatora para fins de mandado de
segurança, já aceito pela doutrina e jurisprudência, admitindo-se, com base no art. 37,
caput, e § 6º da CF/88, que os agentes públicos delegados de serviços públicos, os
prestadores de serviço público, os concessionários ou permissionários poderiam
enquadrar-se no esticado conceito de autoridade coatora, mutatis mutandis, esta parece
ser a tendência jurisprudencial no tocante ao conceito de pessoa jurídica de direito
público legitimada a requerer a suspensão da segurança (RODRIGUES, 2003, p. 155).

 

Realmente, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de alargar as hipóteses de
legitimação ativa para o pedido de suspensão da segurança, abrangendo também as pessoas jurídicas de
direito privado quando incumbidas de atividades de caráter público. Essa concepção se compatibiliza não
apenas à abertura conferida pelo artigo 37 Constitucional, mas também

 
AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. COELCE.  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE DA CONCESSIONÁRIA PARA REQUERER
SUSPENSÃO (LEIS 4.348/64, ART. 4º, CAPUT, E 8.437/92, ART. 4º, CAPUT). 1. As
pessoas jurídicas de direito privado no exercício de atividade delegada do Poder Público,
quando na defesa do interesse público e na proteção dos bens públicos tutelados (ordem,
saúde, segurança e economia públicas), têm legitimidade para requerer a suspensão da
execução de liminar ou de sentença. 2. Agravo Regimental não provido (STJ, AgRg na
SLS 37/CE, Corte Especial, relator Ministro Edson Vidigal, julgamento em 29.06.2005,
publicação em DJU em 19.09.2005).

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7470



 

Entretanto, apesar da tendência à ampliação na interpretação da expressão pessoa jurídica de
direito público, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que os agentes delegados do serviço público
somente estarão legitimados ao pedido de suspensão quando atuarem na defesa de interesses públicos, e não
privados[7].

Mais abrangente é o posicionamento defendido por Gleydson Kleber Lopes de Oliveira (2002, p.
386), que apoiado em precedente do Supremo Tribunal Federal, admite que o pedido de suspensão da
segurança seja feito por órgão público despersonalizado[8].

Feitas estas considerações, é importante relembrar a proposta inicial de analisar a suspensão de
segurança como instituto de Direito Processual Público e, nesta condição, com princípios e finalidades
específicas que devem atender ao interesse público. Portanto, acredita-se possível a interpretação ampla da
locução “pessoa jurídica de direito público interessada” para o pedido de suspensão da segurança, assim
como não parece haver objeção processual ao fato de que tais pessoas sequer sejam partes no mandado de
segurança.

Tal possibilidade ocorre – repita-se – em razão da finalidade do instituto de preservar interesse
público qualificado (ordem, saúde, segurança e economia públicas), que deve prevalecer sobre o interesse
particular. Isso reforça a exigência para que as relações de Direito Processual Público sejam compreendidas
e interpretadas à luz do regime jurídico a que se submetem, sob pena de incorrer em equívocos pela
aplicação cega das regras de Direito Processual Civil àqueles casos.

 
3. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO INSTITUTO?

 
Delineados os principais aspectos da suspensão da segurança e feitas algumas considerações acerca

de pontos relevantes do instituto, é possível questionar a respeito da sua consititucionalidade. A questão é
objeto de divergência no cenário doutrinário e jurisprudencial, e merece especial atenção pelo fato de que a
concepção original da suspensão da segurança é anterior à Constituição de 1988, razão pela qual Lúcia Valle
Figueiredo (2004, p. 176) entende ser necessário acurado exame do instituto à luz da sistemática
constitucional atual.

Sabe-se que a doutrina tem, em grande parte, criticado a manutenção no sistema jurídico do
instituto da suspensão, ao argumento de se tratar de medida que em última análise obsta o exercício
democrático, uma vez que conferiria privilégio indevido ao Pode Público afastando dele o controle
jurisdicional.

Antes, portanto, de examinar especificamente a questão é interessante reforçar alguns aspectos a
respeito do mandado de segurança e da liminar nele concedida.

Não se olvide que o mandado de segurança é ação potencializada contra a auto-executoriedade do
ato estatal, visando impedir a ingerência indevida do Estado na esfera particular. Deste modo, a maior
interferência do Estado nas atividades da sociedade passou a exigir, em contrapartida, a disponibilização de
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instrumentos jurídicos capazes de impedir alguma indevida intromissão do ente estatal na esfera de
autonomia do indivíduo. E não apenas em carater negocial, mas também em relação aos seus direitos
fundamentais. Assim, a medida que direitos individuais eram garantidos em termos normativos, era preciso
que se garantissem também os meios jurídicos de efetivação dos mesmos. Mais ainda: que tais instrumentos
fossem dotados de eficiência e efetividade capazes de cumprir a sua finalidade.

Nesse contexto nasceu o mandado de segurança, como técnica de prestação de tutela contra o
Estado em tempo e modo mais adequado. Entretanto, afirma Cássio Scarpinella Bueno (1999, p. 64-65):

 
Na mesma medida em que se começou a perceber que o tiro expedito e sumário do
mandado de segurança, muitas vezes – e por mais célere que fosse – ainda não era o
suficiente para a concretização das prescrições constitucionais em favor do particular e
conseqüente possibilidade de fruição in natura do bem jurídico tido como lesado ou
ameaçado, encareceu-se o estudo e a necessidade de, sem outras ou quaisquer delongas,
ser, liminarmente, isto é, antes do julgamento final e, mesmo, antes da realização plena
do contraditório (constitucionalmente garantido), fornecido provimento jurisdicional que
possibilitasse, desde pronto, a fruição daquele direito ou, quando menos, que criasse uma
situação jurídica que viabilizasse, a final, já com o julgamento definitivo da ação, sua
plena fruição.

 

Tanto a executoriedade imediata da sentença concessiva da ordem como a previsão de concessão
de liminar no mandado de segurança constituem garantia constitucional decorrente do artigo 5º, XXXV, e
que se amolda aos princípios do Estado Democrático de Direito.

Resta claro, portanto, que a finalidade da liminar é garantir a fruição in natura do bem violado ou
ameaçado de violação pela auto-executoriedade do ato estatal, resguardando, assim, os efeitos da sentença
do mandado de segurança. Esses objetivos (tanto da liminar como da sentença) devem nortear a
interpretação de qualquer instituto que interfira no seu resultado da impetração.

É o que acontece com a suspensão da segurança, cujo exame de constitucionalidade não pode se
afastar dos seus fins. O uso incorreto ou inapropriado do instituto não pode, por si, dar-lhe o status de
inconstitucional. A análise depende de outros elementos, sempre, evidentemente, à luz do que dispõe a
Constituição.

A discussão é objeto de debates tanto no campo doutrinário como jurisprudencial. Dentre os
doutrinadores estudiosos do Direito Público há tendência de considerar a suspensão de segurança
inconstitucional, na medida em que funcionaria como meio de limitar o mandado de segurança (inclusive
quando a suspensão diga respeito à decisão liminar). Nesse sentido entende parte da doutrina que critica as
leis que introduziram no ordenamento jurídico o instituto da suspensão da segurança, por considerá-las
ofensivas ao direito constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional. Nesse sentido:

 
Do exposto, conclui-se que a liminar em mandado de segurança não pode ser acutilada
por leis infraconstitucionais, seja porque não seria concebível o instituto do mandado de
segurança sem que fosse aparelhável de medida liminar apta a coarctar de plano os
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efeitos do ato impugnado, seja porque as liminares cautelares, entre as quais se inclui a
liminar em mandado de segurança (que, todavia, pode assumir uma feição antecipatória
sem que isso implique a subtração de sua cautelaridade), encontram respaldo no preceito
constitucional que garante o amplo e incondicionado acesso ao Judiciário em caso de
lesão ou ameaça de lesão a direito (art. 5º, XXXV) (ALVIM, 2002, p. 250).

 

Semelhante entendimento tem Sérgio Ferraz, que atribui à suspensão de segurança o adjetivo de
“esdrúxula”. Merece transcrição o posicionamento do referido autor:

 
Já por mais de uma vez nos manifestamos sobre o tema: a suspensão da liminar por
autoridade diversa da que a concedeu, ou dos efeitos da decisão concessiva da segurança,
é constitucionalmente esdrúxula, à vista dos princípios norteadores da função
jurisdicional. Mas se torna totalmente inconstitucional se não observadas, como é de
praxe, as garantias do contraditório, da ampla defesa, do juiz natural e do devido processo
legal. O fato de estar esse tremendo poder nas mãos solitárias do presidente da Corte para
a qual o writ  deverá subir em recurso, mas sobretudo a circunstância de decidir sem
audiência de todos os interessados na manutenção do decisório cuja suspensão se requer,
somente torna mais aguda a inaceitabilidade dessa espúria ablação da função jurisdicional
regular. Se a liminar for deferida com desprezo a outros interesses supostamente mais
relevantes, o remédio não é sua cassação de cima para baixo imposta, mas seu ataque seja
pela via recursal, seja por outro mandado de segurança, seja, enfim, por outra ação
eventualmente apta para o fim colimado. O mesmo se diga quanto aos efeitos da sentença
concessiva, tanto mais que, no caso, a apelação do Poder Público determina que a
execução da sentença seja apenas provisória, sendo mesmo dotada de efeito suspensivo
na hipótese do art. 7º da Lei 4.348/64 (FERRAZ, 2006, p. 359-360).

 
O autor, porém, não descarta a possibilidade de que a decisão liminar ou sentença do mandado de

segurança ponha em risco o interesse público, subsumindo-se às hipóteses legais de cabimento da
suspensão. Por tal razão propõe que haja o exercício de um escalonamento ponderado dos valores
envolvidos na questão, a fim de que, nessa perspectiva a suspensão da segurança pudesse ser compreendida
e empregada como instrumentos benévolos, garantidores da implementação do interesse público. Segundo o
referido autor, não teria cabimento a pecha de inconstitucional acaso fossem observados os princípios do
devido processo legal e o da proporcionalidade, indispensáveis à adequada aplicação do instituto (FERRAZ,
2006, p. 361).

Neste ponto faz-se necessária a abertura de parênteses para esclarecer que a Lei 12.016/09 pouco
modificou o procedimento do mandado de segurança, especialmente em relação ao exercício do
contraditório. A nova lei também não menciona a possibilidade de participação do impetrante (destinatário,
pois do pedido da decisão liminar ou da sentença que objeto da suspensão) no procedimento.

Apesar do posicionamento exposto, entende-se que apesar da omissão legal em relação ao
contraditório e ampla defesa - já verificada no texto da Lei 4.348/64 e repetida na Lei 12.016/09, é certo que
esses princípios devem ser observados, inclusive “...determinar a oitiva da parte adversa que possui uma
liminar em seu favor para que se manifeste e, com isso, demonstrar as suas razões para manter em vigência
a liminar obtida” (ALVIM, 2002, p. 265). E mais, sustenta-se que em qualquer caso deverá haver a
participação do Ministério Público, como garantidor do interesse público.
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Por outro lado, Cássio Scarpinella Bueno reconhece que embora a doutrina se incline a considerar
inconstitucional a suspensão de segurança, pode-se examinar a questão com outro enfoque. Segundo o
autor:

 
É corrente o entendimento doutrinário de que a suspensão da liminar proferida no
mandado de segurança, ex vi do art. 4º da Lei 4.348/64, seria inconstitucional por ser
fator de limitação ao mandado de segurança, ao arrepio de sua eficácia potencializada
prevista, implicitamente, no inc. LXIX do art. 5º da CF e, explicitamente, no inc. XXXV
do mesmo art. 5º. [...] é forçoso concluir que, considerando as razões que, segundo a
maior parte da doutrina, motivaram a publicação destes diplomas legais (e regimentais) –
e que nada têm de jurídicas,..., não há como pretender atribuir qualquer estribo de
inconstitucionalidade a este dispositivo legal. Trata-se, antes, de pleno exercício de opção
legislativa, valorando, em determinados casos concretos, o sacrifício de direito
individualmente considerado, em prol de toda coletividade. A tarefa de criar uma
‘interpretação conforme’ destas regras jurídicas aos valores constitucionais, destarte, é
mister ao qual não podemos nos negar. Daí, a nosso ver, a preocupação em torno da
necessidade de, mesmo nos casos de suspensão pautados no art. 4º da Lei 4.348/64, ser
demonstrada a ilegitimidade da decisão liminar ou final a ser suspensa, sem o que não
teria sentido a demonstração de qualquer lesão ao conceito jurídico de ordem pública
(BUENO, 1999, p. 213-215).

 

Feitas estas considerações, e com base na linha de pensamento que se procura seguir neste trabalho,
é possível concluir pela constitucionalidade do instituto da suspensão da segurança, pois não parece haver
incompatibilidade com a Constituição, seus princípios relativos ao Direito Público e defesa do cidadão. Ao
contrário, pois a teleologia da suspensão da segurança está em resguardar o interesse público – um dos
princípios elementares do Estado Democrático de Direito - quando posto em risco através de liminar ou
sentença concedida em mandado de segurança.

O exame da constitucionalidade do pedido de suspensão deve considerar, ainda, que apesar dos
conceitos vagos elencados pela Lei (objeto de acirradas críticas pela doutrina), a análise do pedido não é
apenas política, senão também jurídica. Na realidade, trata-se de conceitos jurídicos cuja interpretação leva
em conta elementos políticos, o que não atinge, por si só, a constitucionalidade do instituto da suspensão.

Portanto, a partir dessas premissas e contrariando a maioria doutrinária que atribui
inconstitucionalidade ao pedido de suspensão de segurança, parece adequado entende-lo compatível com a
Constituição Federal vigente.

Evidentemente, porém, que diante de tema tormentoso como este é indispensável a freqüente
reflexão doutrinária e jurisprudencial a respeito do instituto, especialmente para impedir que distorções
maculem o seu emprego.

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Considerando as reflexões tecidas no decorrer da exposição, é possível retirar algumas conclusões
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sobre o instituto da suspensão de segurança.
A primeira delas está no fato de que não se pode perder de vista que as relações que envolvam

direito público material devem ser analisadas e compreendidas de modo diverso daquelas que se
estabelecem a partir de regras de direito privado. A relação jurídica onde há presença do ente público tem
regime jurídico próprio e, portanto, as regras de Direito Processual aplicáveis deverão se adequar a àquele
regime, sob pena de inviabilizar-se a utilização correta de institutos jurídicos.

O Código de Processo Civil – atualmente aplicado irrestritamente a todo tipo de relação jurídica de
direito material – foi concebido e estruturado com base no direito privado e, portanto, suas bases e
princípios são muitas vezes diversos daqueles que se verificam nas relações em que o Estado é parte.

Assim, na ausência de uma estrutura (legal) específica de Direito Processual Público, o operador do
Direito deve ter em mente essas diferenças pra poder aproximar tanto quanto possível o direito processual
do direito material em litígio, a fim de bem instrumentalizá-lo.

É sob este enfoque que se deve analisar a permissão legal para suspensão dos efeitos de decisão
liminar ou sentença concessiva da ordem em mandado de segurança.

Além do enfoque do Direito Processual Público, não se pode desprezar a finalidade do instituto,
nem a motivação pela qual foi criado, ou seja, de proteger o interesse público sobre o privado a fim de evitar
o risco de lesão à ordem pública, saúde, segurança e economia pública.

Em relação às questões específicas e procedimentais do instituto de suspensão, destaca-se a sua
cautelaridade em relação ao mandado de segurança, razão pela qual doutrina e jurisprudência têm admitido
como necessária a demonstração do fumus boni iuris – como requisito eminentemente cautelar – além do
risco de violação ao interesse público qualificado, disposto no caput dos artigos 15 da Lei 12.016/09 e 25 da
Lei 8.038/90.

Quanto à natureza jurídica da suspensão de segurança, trata-se de incidente processual uma vez que
visa resolver uma questão incidental ao mandado de segurança, caracterizada pelo risco de grave lesão ao
interesse público (ordem, saúde, segurança e economia). Essa análise ganha relevo na medida em que
poderia ser confundida com recurso de terceiro. Entretanto, a questão se resolve pela reserva de cognição do
presidente do Tribunal, impedido de examinar a legalidade da decisão que se pretende suspender. Ainda que
se admita um mínimo de análise da decisão do mandado de segurança, trata-se de exame secundário e
periférico, de maneira que não há devolução ao Tribunal da matéria principal da impetração.

Esta conclusão liga-se diretamente à questão das hipóteses de cabimento e do tipo de análise feita
no incidente de suspensão, se político ou jurídico. Evidentemente que as hipóteses elencadas na legislação
tratam de conceitos vagos e que demandam integração por elementos predominantemente políticos. Nem
por isso deixam de ser conceitos jurídicos, posto que a própria Lei os prevê.

Assim, não há como dissociar a questão política da jurídica na análise do pedido de suspensão.
Aliás, entende-se coerente o posicionamento doutrinário que defende a necessidade de demonstração
também da ilegitimidade ou ilegalidade da decisão liminar ou sentença concessiva da ordem, de modo que
não se torne um procedimento de cunho apenas político e que leve à discricionariedade indevida do juiz. É
recorrente na doutrina a noção de que não pode haver qualquer interesse público à margem do Direito, daí
porque a necessidade de demonstrar a incompatibilidade da liminar ou sentença com o Direito vigente.

Em relação à legitimidade ativa para o pedido de suspensão, tem-se que é da pessoa jurídica de
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direito público interessada, que poderá ser a própria parte do mandado de segurança como também terceiro,
desde que, evidentemente, demonstre desde logo o interesse sem o qual haverá rejeição liminar do incidente
de suspensão da segurança. Neste ponto é preciso estabelecer que a interpretação da legitimidade ativa não
pode se apartar da linha de raciocínio proposta no início do trabalho, quanto às regras de Direito Processual
Público. Portanto, não há óbice algum a que o pedido de suspensão seja feito por pessoa jurídica de direito
público não integrante do mandado de segurança, pois se está diante de hipótese de risco de grave lesão ao
interesse público.

Assim, é coerente a posição dominante na doutrina e jurisprudência no sentido de que a
legitimidade ativa também se estende às pessoas que, embora não detenham personalidade jurídica de
direito público, exercem funções públicas, mas apenas e tão-somente quanto assim atuarem.

Por fim, ainda tendo em vista o interesse público inerente ao pedido de suspensão de segurança,
parece adequado admitir-se a sua constitucionalidade, embora haja discussão doutrinária a respeito do tema.
Deve-se ter em mente que a finalidade do instituto está em resguardar o interesse público – um dos
princípios elementares do Estado Democrático de Direito - quando posto em risco através de liminar ou
sentença concedida em mandado de segurança.
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[1] Referida lei revogou a Lei n. 4.348/64, que previa a medida de suspensão da segurança no seu artigo 4º, com a seguinte redação
(caput): “Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à
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Com algumas modificações pontuais, o artigo 15, caput, da Lei 12.016/09 tem a seguinte redação: “Quanto, a requerimento de
pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à
economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão
fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias,
que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição”.
[2] PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DIREITO
INDISPONÍVEL. ART. 320, II, DO CPC. EFEITOS DA REVELIA. INAPLICABILIDADE. 1. Sendo o crédito tributário
caracterizado como direito indisponível, sobretudo diante do preceito inscrito no art. 97 e inciso do CTN, afigura-se inviável aplicar
à Fazenda Pública, em sede de ação declaratória de inexistência de débito, os efeitos da revelia. 2. Recurso especial provido. (STJ,
REsp n. 96.691/PR, 2ª Turma, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgamento em 21.10.2004, publicação no DJU em
13.12.2004, unânime).
[3] James Marins aponta que “[...] o Direito Processual Civil brasileiro, a exemplo do que sucede em outros países, foi concebido
sob forte influência de visão privatística e individualista das relações jurídicas. Destina-se para a solução da lide civil. As reformas
processuais, que vêm sendo paulatinamente implantadas, buscam tornar nosso sistema processual mais apto para o trato das questões
de cunho coletivo ou de massa, atualizando o prisma individualista sob cujos dogmas o Código de Processo foi forjado.
Remanescem, entretanto, os problemas de sua aplicação nas relações litigiosas de Direito Público, dificilmente subsumíveis à noção
de lide civil, especialmente entre Estado e cidadão, e, mais particularmente, entre Fazenda Pública e contribuinte” (MARINS, 1998,
p. 26-27).
[4] Interessante apresentar a lição de Lúcia Valle Figueiredo (2004, p. 181) sobre a discricionariedade do juiz ao interpretar os
conceitos relativos ao interesse público: “A discricionariedade, de seu turno, se houver, não está, pois, na determinação do conceito
– esta não existe nem no Direito Privado, nem no Direito Público -, mas, sim, na oportunidade e conveniência, no caso concreto.
Determinado, por exemplo, o que possa ser, em face do nosso ordenamento jurídico, grave lesão à economia pública, no caso
concreto, repito, e só nele (não abstratamente considerada), deverá a autoridade competente escolher qual a melhor solução para
preservar o valor jurídico já qualificado. É dizer, qualificam-se fatos, subsume-se-os à hipótese abstrata. Depois, aplica-se a solução
mais adequada”. A autora prossegue, transcrevendo a posição de Barbosa Moreira: “Os conceitos indeterminados integram a
descrição ‘do fato’, ao passo que a discricionariedade se situa toda no campo dos efeitos. Daí resulta que, no tratamento daqueles, a
liberdade do aplicador se exaure na fixação da premissa: uma vez estabelecida, in concreto, a coincidência ou a não coincidência
entre o acontecimento real e o modelo normativo, a solução estará, por assim dizer, predeterminada. Sucede o inverso, bem se
compreende, quando a própria escolha da conseqüência é que fica entregue à decisão do aplicador”.
[5] AGRAVO REGIMENTAL - SUSPENSÃO DE SEGURANÇA - DEFERIMENTO [...]. 1.Em sede de pedido de suspensão cabe
ao Presidente do Tribunal analisar, tão somente, os reflexos, as lesões que a decisão recorrida possa causar ao interesse público.
2.Presentes os requisitos autorizadores da suspensão deve o pedido ser deferido para evitar grave lesão aos bens jurídicos tutelados
pela norma de regência. 3.Não se admite, na via excepcional da suspensão, discussão sobre o mérito da controvérsia, eis que não se
trata de instância recursal, devendo os argumentos que não infirmem a ocorrência de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à
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segurança publicas serem analisados nas vias recursais ordinárias. 4.Agravo Regimental que nega provimento. (STJ, AgRg na
Suspensão de Segurança n. 1.355/DF, Corte Especial, relator Ministro Edson Vidigal, julgamento em 25.10.2004, publicação em
DJU 06.12.2004).
[6] CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA: SUSPENSÃO. MÉRITO DA SEGURANÇA:
DELIBAÇÃO. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...). II. - Mérito da causa: delibação:
necessidade de, na decisão que examina o pedido de suspensão da segurança, observar-se um mínimo de delibação da matéria
discutida na segurança. É que, se para a concessão da cautelar, examina-se a relevância do fundamento, o fumus boni juris e o
periculum in mora Lei nº 1.533/51, art. 7º, II - na sua suspensão, que constitui contracautela, não pode o Presidente do Tribunal
furtar-se a um mínimo de apreciação daqueles requisitos. Precedente do STF: SS 846 (AgRg)-DF, Pertence, Plenário, 29.5.96, "DJ"
de 08.11.96. (...). (STJ, SS n. 1272 - AgR/RJ, Tribunal Pleno, 
relator Ministro Carlos Velloso, julgamento em  10.02.1999).
[7] AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INTERESSE PARTICULAR.
ILEGITIMIDADE. - São partes legítimas para pleitear suspensão de segurança concedida contra o Poder Público ou seus agentes o
Ministério Público ou a pessoa jurídica de direito público interessada (Lei n. 4.348/1964, art. 4º). - A concessionária de serviço
público, atuando na defesa de interesses particulares, não tem legitimidade para pedir a suspensão de segurança (precedentes).
Agravo não provido. (STJ, AgRg na SS 1744/RJ, Corte Especial, relator Ministro Barros Monteiro, julgamento em 21.11.2007,
publicação em DJU em 13.12.2007).
[8] Suspensão de segurança: liminar que susta realização de plebiscito para criação de município: legitimação da Assembléia
Legislativa para requerer a suspensão, a qual, no caso, e de deferir-se. 1. A exemplo de que se consolidou com relação ao mandado
de segurança, e de reconhecer-se a legitimação, para requerer-lhe a suspensão, ao órgão público não personificado quando a decisão
questionada constitua óbice ao exercício de seus poderes ou prerrogativas. 2. [...]. (STF, SS 936 AgR/PR, Tribunal Pleno, relator
Ministro Sepúlveda Pertence, julgamento em 07.12.1995).
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A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE OS DIREITOS HUMANOS E A 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – REFLEXÕES A PARTIR DE DOIS 

PRECEDENTES DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS: 

XIMENES LOPES E NOGUEIRA DE CARVALHO (VERSUS BRASIL) 

 

THE AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND REASONABLE 

LENGTH OF PROCEDURE - REFLECTIONS ON TWO SENTENCES OF THE 

INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS: XIMENES E LOPES DE 

CARVALHO NOGUEIRA (BRAZIL VS) 

 

Alcides Saldanha Lima 

 

 

RESUMO: O presente trabalho busca identificar e analisar nas fundamentações de dois 

precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos – casos “Ximenes Lopes” e 

„Nogueira de Carvalho e outro” (versus Brasil) os elementos por ela utilizados para 

verificar no caso concreto a violação ao direito humano à razoável duração do processo. 

Parte-se do conhecimento do sistema americano de defesa dos direitos humanos e do papel 

desempenhado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos na efetivação e respeito a 

esses direitos, para as circunstâncias dos citados casos concretos. Conclui-se valer-se a 

Corte de três parâmetros: a complexidade do assunto; a atividade processual do interessado; 

e a conduta das autoridades judiciais. Esses parâmetros podem ser validamente utilizados 

pela doutrina brasileira para verificação da efetivação do direito fundamental à razoável 

duração do processo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS HUMANOS - CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS - CASOS “XIMENES LOPES” E “NOGUEIRA DE 

CARVALHO E OUTRO” (VERSUS BRASIL) - DIREITO FUNDAMENTAL À 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 
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ABSTRACT: This paper seeks to identify and analyze the foundations of two previous 

Inter-American Court of Human Rights - cases "Ximenes Lopes” and “Nogueira de 

Carvalho and another" (vs. Brazil) elements they use to check in the concrete case the 

violation the human right to a reasonable length of proceedings. It is to be aware of the 

American system of human rights and the role played by the Inter-American Court of 

Human Rights in the realization and respect for these rights, to the circumstances of the 

cited cases. It is worth to the Court of three parameters: the complexity of the subject, the 

activity of the interested party, and the conduct of judicial authorities. These parameters can 

be validly used by the Brazilian doctrine to check the realization of the fundamental right to 

a reasonable length of proceedings. 

 

KEY WORDS: HUMAN RIGHTS - INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS 

- CASE "XIMENES LOPES 'AND' NOGUEIRA DE CARVALHO AND ANOTHER" 

(VS. BRAZIL) - THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A REASONABLE LENGTH OF 

PROCEEDINGS. 

 

INTRODUÇÃO. 

O presente trabalho foi elaborado a partir das reflexões acerca da necessidade de 

identificação na experiência estrangeira de elementos capazes de nortear a elaboração pela 

doutrina nacional de parâmetros para efetivação do direito fundamental à razoável duração 

do processo, hospedado no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Brasileira, inserido 

pela Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, e verificação da 

possibilidade de sua transposição para realidade nacional. 

Buscou-se, a partir do exame de dois precedentes que tiveram o Brasil como 

requerido - “Ximenes Lopes” e „Nogueira de Carvalho e outro” – e cujos fatos ocorreram 

em Estados integrantes da área de jurisdição do Tribunal Regional da 5ª Região – Ceará e 

Rio Grande do Norte, identificar alguns parâmetros estabelecidos pela Corte para 

reconhecimento da violação da razoável duração do processo como direito humano a ser 

juridicamente tutelado. 

A relevância do tema decorre da relativamente recente inclusão do inciso 

LXXVIII no art. 5º da Constituição Brasileira pela Emenda Constitucional nº 45, de 30 de 
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dezembro de 2004, que erigiu a razoável duração do processo à condição de direito 

fundamental do jurisdicionado (“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação”) e da necessidade de construção na doutrina e jurisprudência nacionais de 

parâmetros à sua efetivação. 

A pesquisa calca-se no exame de opiniões doutrinárias e de dois específicos 

precedentes jurisprudenciais da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nos quais foi 

discutida a possível violação do direito ao um processo em tempo razoável, entre outras 

questões. 

Para satisfatória compreensão do tema, parte-se do conhecimento do sistema 

americano de defesa dos direitos humanos e do papel desempenhado pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos na efetivação e respeito a esses direitos, para as 

circunstâncias dos citados casos concretos. 

O presente trabalho enquadra-se no grupo “processo e jurisdição” do XIX 

Encontro Nacional do COMPEDI, a realizar-se em Fortaleza (CE) em junho próximo. 

 

1. O SISTEMA AMERICANO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS. 

O movimento de internacionalização dos direitos humanos é corolário das 

atrocidades cometidas pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Com ele 

fortaleceu-se a ideia de que a proteção de tais direitos não deve se reduzir à atuação 

exclusiva dos estados nacionais, implicando na revisão da tradicional noção de soberania, 

permitindo-se intervenções de monitoramento e responsabilização internacionais; e no 

reconhecimento de que os indivíduos tem direito a proteção internacional de seus direitos
i
.  

A Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de San José) foi 

celebrada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, em San 

José de Costa Rica, em 22 de novembro de 1969 e entrou em vigor e, 18 de julho de 1978
ii
, 

tendo sido ratificado pelo Brasil em 25 de setembro de 1992. Resulta da decisão tomada na 

Terceira Conferência Interamericana Extraordinária (Buenos Aires, 1967) de que fosse 

elaborada uma convenção capaz de determinar a estrutura, competência e processo dos 

órgãos encarregados dessa matéria nas Américas. 

Incorpora a Convenção os princípios consagrados na Carta da Organização dos 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7481



Estados Americanos
iii

, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem
iv

 e na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem
v
 e que foram reafirmados e desenvolvidos 

em outros instrumentos internacionais, tanto em âmbito mundial como regional. 

Com o fim de salvaguardar os direitos essenciais do homem no continente 

americano, a Convenção instituiu dois órgãos com competência para conhecer dos assuntos 

relacionados com os compromissos assumidos pelos Estados-partes (art. 33 da Convenção), 

vale dizer, investigar violações aos direitos humanos
vi
: a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A primeira fora criada 

em 1959 e iniciou suas funções em 1960, quando o Conselho da OEA aprovou seu Estatuto 

e elegeu seus primeiros membros; o segundo não pôde se estabelecer e se organizar até a 

entrada em vigor da Convenção. Em 22 de maio de 1979 os Estados-partes na Convenção 

elegeram os juristas que seriam os primeiros juízes que comporiam a Corte Interamericana. 

A primeira reunião da Corte foi celebrada em 29 e 30 de junho de 1979 na sede da OEA em 

Washington, D.C. A cerimônia de instalação da Corte foi realizada em San José, na Costa 

Rica, em 3 de setembro de 1979. O Brasil reconheceu a competência contenciosa da Corte 

em 10 de dezembro de 1998. 

Ambas tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos 

humanos, sendo que a Comissão (art. 41, Convenção) exerce função administrativa e a 

Corte, (art. 52, Convenção) jurisdicional.  

O conhecimento de um pedido de interpretação e aplicação das disposições da 

Convenção pela Comissão pressupõe o esgotamento da jurisdição interna do Estado-parte; 

a observância do prazo de seis meses contados da ciência da decisão interna definitiva; a 

não-sujeição da questão a outra instância internacional; que a petição contenha o nome, a 

nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa ou pessoas ou do 

representante legal da entidade que submeter a petição. Esses requisitos são dispensados 

quando (art. 46, 2):  

 

a) não existir, na legislação interna do Estado de que se tratar, o devido processo 

legal para a proteção do direito ou direitos que se alegue tenham sido violados; b) 

não se houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos 

recursos da jurisdição interna, ou houver sido ele impedido de esgotá-los; e, c) 
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houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos. 

 

O conhecimento de um pedido pela Corte pressupõe o esgotamento do 

procedimento perante a Comissão. São legitimados à submissão de caso à decisão da Corte 

os Estados-partes que reconheçam sua competência e a Comissão (art. 61 e 63, da 

Convenção). A sentença da Corte é definitiva e irrecorrível (Artigo 67). 

Com percuciência, esclarece Theresa Rachel Couto Correia: “A Corte é instância 

judicial, mas suas sentenças não são punitivas. Procuram assegurar ações corretivas para as 

deficiências dos sistemas jurisdicionais nacionais”.
 vii

 

 

2. O DIREITO HUMANO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 

A dignidade da pessoa humana não será alcançada, tampouco mantida, em 

circunstância de instabilidade social, especialmente instabilidade jurídica, sendo certo que o 

direito é o “reitor-mor” das relações políticas e econômicas subjacentes à tessitura social. A 

segurança jurídica, seu pressuposto, por sua vez, é expressão inarredável do Estado de 

Direito
viii

, no qual pontifica a repartição de funções estatais. Importa, nos limites da 

presente reflexão, a consideração da jurisdição como instrumento de estabilização social, de 

segurança jurídica, exercida através do processo judicial.  

O processo judicial há de ensejar a pacificação do conflito de interesses no tempo 

e modo adequados o que implica razoabilidade e proporcionalidade em sua tramitação. 

Disso decorre, em última análise, a legitimidade do Poder Judiciário. 

A Convenção Americana Sobre Direitos Humanos contempla em diversos de seus 

artigos o direito à razoável duração do processo, ora como um direito pessoal ora como 

uma garantia procedimental, como se constata nas transcrições, a seguir: 

 

Artigo 7º - Direito à liberdade pessoal 

5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um 

juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito 

a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo 

de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que 

assegurem o seu comparecimento em juízo. 

6. Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal 
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competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão 

ou detenção e ordene sua soltura se a prisão ou a detenção forem ilegais. 

 

Artigo 8º - Garantias judiciais 

1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um 

prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, 

estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal 

formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de 

natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 

 

Artigo 25º - Proteção judicial 

1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro 

recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos 

que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela constituição, pela lei ou 

pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas 

que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. 

 

Segundo o art. 2º da Convenção, por sua vez:  

“Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1º ainda não estiver 

garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados Partes 

comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as 

disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que 

forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades.” 

 

Com base nessa disposição, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem 

entendido que a Convenção Americana impõe aos Estados-partes a obrigação geral de 

adequar seu direito interno às normas da própria convenção, bem assim adotar todas as 

demais medidas necessárias à efetivação dos direitos nela consagrados, como modo de 

garantia
ix
. No mesmo sentido já reverberavam as Convenções de Viena sobre Direito dos 

Tratados (1969 e 1986) que afirma ser proibido que uma Parte invoque disposições de 

direito interno para justificar o não-cumprimento de um tratado (art. 27). 

Os preceitos estabelecidos nos art. 25 e 8º implicam-se recíproca e correlatamente, 

pois os Estados-parte obrigam-se a subministrar recursos judiciais efetivos às vítimas das 
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violações dos direitos humanos (art. 25), recursos esses que devem ser substanciados de 

conformidade com as regras do devido processo legal (art. 8º), tudo em consonância com a 

obrigação geral de garantir o livre e pleno exercício dos direitos reconhecidos pela 

Convenção. 

Arremate-se afirmando que não basta a existência formal dos recursos, mas é 

necessário que eles sejam efetivos, ou seja, devem ser capazes de produzir resultados ou 

respostas às violações de direitos contemplados na Convenção. A existência dessa garantia 

constitui um dos pilares básicos, não só da Convenção Americana, mas do próprio Estado 

de Direito em uma sociedade democrática. 

Isto tem implicado na responsabilização dos Estados-parte quando deixam de 

cumprir tal obrigação, sempre em sede de causas concretas. 

Em que pese, em princípio, ser cogente no país desde 1992, com a ratificação da 

Convenção, a Emenda Constitucional nº 45 de 30 de dezembro de 2004 erigiu a razoável 

duração do processo à condição de direito fundamental do jurisdicionado. A emenda 

incluiu no art. 5º o inciso LXXVIII que estabelece: “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação”.  

Não que a eficiência já não se constituísse em princípio constitucional imposto à 

Administração Pública, em geral, e à Administração Judiciária, no particular, (conforme art. 

37, caput, redação EC 19/1998: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte:”) e a celeridade processual já não se constituísse em dever profissional e regra 

processual (art. 125, II, do Código de Processo Civil: “O juiz dirigirá o processo conforme 

as disposições deste Código, competindo-lhe: velar pela rápida solução do litígio”), mas 

para elevar a prestação jurisdicional ao objeto de uma obrigação oriunda de um direito 

subjetivo público, de matriz constitucional e principiológica, com toda a normatividade 

disso resultante. Trata-se, agora, de um direito fundamental, como se tem denominado na 

doutrina nacional o direito humano plasmado na Constituição. Explicitou-se, com efeito, 

direito já incorporado ao patrimônio dos jurisdicionados no país. 
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3. OS CASOS XIMENES LOPES E NOGUEIRA DE CARVALHO E OUTRO 

(VERSUS BRASIL). 

Entre tantos precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos elegeu-se 

para exame dois em que o Brasil figurou como parte passiva e entre várias imputações 

constava a de descumprimento do direito à razoável duração do processo. Releva observar 

que os fatos de que tratam os casos ocorreram em estados abrangidos pela jurisdição federal 

da 5ª Região, sediada em Recife/PE, vale dizer Ceará e Rio Grande do Norte, 

respectivamente, ainda que as questões jurídicas postas, originariamente, fossem de 

competência da justiça estadual. A seguir traça-se um resumo dos fatos e do direito 

reconhecido pela Corte. 

 

3.1 O Caso Ximenes Lopes versus Brasil, sentença de 4 de julho de 2006
x
 

Trata-se da primeira condenação do Brasil por violações de direitos humanos pela 

Corte Interamericana de Direitos. Foi, ainda, o primeiro pronunciamento da Corte sobre 

violações de direitos humanos de portadores de sofrimento mental. 

Damião Ximenes Lopes, portador de deficiência mental, falecera na Casa de 

Repouso Guararapes, em Sobral, Ceará, em 4 de outubro de 1999, após três dias de 

internação, em decorrência das condições desumanas e degradantes de sua internação, 

especialmente, o uso injustificado e excessivo da força. A instituição era credenciada pelo 

Sistema ùnico de Saúde (SUS). O Brasil foi acusado de violar a Convenção quanto aos 

direitos à vida, à integridade física, às garantias judiciais e à proteção. 

No decorrer da audiência pública realizada em 30 de novembro de 2005, o 

Governo brasileiro reconheceu a procedência da petição da Comissão Interamericana no 

que se refere à violação dos artigos 4 (Direito à vida) e 5 (Direito à integridade pessoal) da 

Convenção Americana, por admitir os fatos relacionados com os maus–tratos e a morte de 

Damião, corolário da precariedade do sistema de atendimento mental no Estado; não 

reconhece, contudo, a solicitação de reparações decorrentes da violação dos artigos 4 e 5 da 

Convenção, bem assim a violação dos direitos consagrados nos artigos 8 e 25 da 

Convenção. 

Segundo informações colhidas na sentença, fornecidas pela partes nos autos do 

processo, desde 27.03.2000, iniciara-se responsabilização criminal pela apresentação de 
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denúncia pelo Ministério Público, não decidida em primeiro grau até a prolatação da 

sentença pela Corte(04.06.2006). 

Reverberou o juiz do processo (Terceira Vara da Comarca de Sobral) em dada 

oportunidade: “a complexidade dos fatos, o elevado número de acusados e, sobretudo, as 

sucessivas manifestações nos autos de entidades ligadas aos direitos humanos têm 

retardado a solução da controvérsia”. Salientou, ademais, que os “expedientes necessários à 

correta tramitação do processo não foram realizados como deveriam” e que a ausência de 

advogados para representar três dos acusados impedia que se efetuasse o interrogatório 

previsto. 

Em 06.06.2000, Albertina Viana Lopes promovera ação de indenização por danos 

morais contra a Casa de Repouso Guararapes, Sérgio Antunes Ferreira Gomes e Francisco 

Ivo de Vasconcelos, em decorrência da “dor, tristeza, sofrimento e humilhação que [...] 

passou e passará pelo resto de sua vida” pela morte de seu filho Damião Ximenes Lopes 

perante a Quinta Vara Cível da Comarca de Sobral.  

Em 6 de dezembro de 2000, a Quinta Vara Cível marcou audiência de conciliação 

para 1º de março de 2001. Nessa data, sem justificação, foi transferida a audiência para 15 

de março de 2001, dia em que esta teve lugar, sem que houvesse ânimo conciliatório. Em 

15 de agosto de 2003, a Quinta Vara Cível solicitou à Terceira Vara da Comarca de Sobral 

informação pormenorizada sobre a ação penal que tramitava nessa instância sobre a morte 

do senhor Damião Ximenes Lopes e a situação processual em que se encontrava. Em 19 de 

agosto de 2003, o juiz da Terceira Vara de Sobral informou que o processo encontrava-se 

na fase do artigo 499 do Código de Processo Penal, ou seja, na apresentação de alegações 

finais pelas partes. Em 29 de agosto do mesmo ano, a Quinta Vara Cível resolveu 

suspender o processo civil pelo prazo máximo de um ano para esperar a resolução da ação 

penal. Em 15 de outubro de 2004, a Quinta Vara Cível solicitou à Terceira Vara da 

Comarca de Sobral que informasse se havia sido proferida sentença no caso, e, em caso 

positivo, remetesse cópia da decisão. Em 21 de outubro de 2004, a Terceira Vara de Sobral 

informou que em 24 de setembro desse mesmo ano havia sido aditada a denúncia, nela 

incluindo duas outras pessoas, a quem se havia interrogado em 19 de outubro de 2004, e 

que, com relação aos demais acusados, o processo encontrava-se concluso para decisão 

com respeito ao pedido de um dos advogados de defesa sobre a suspensão do prazo para a 
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apresentação de alegações finais 84 (par. 112.42 supra). À data da emissão da sentença da 

Corte (04.06.2006), não havia sido proferida sentença de primeira grau ação civil de 

reparação de danos. 

Do exame das provas colacionadas, concluiu a Corte que: a) o caso não era 

complexo, pois “Existe uma única vítima, que está claramente identificada e que morreu 

em uma instituição hospitalar, o que possibilita que o processo penal contra supostos 

responsáveis, que estão identificados e localizados, seja simples”(item 197); b) houve 

cooperação da família da vítima, que “cooperou na tramitação da investigação policial e 

dos procedimentos penal e civil, com a finalidade dar andamento ao procedimento, 

conhecer a verdade do ocorrido e estabelecer as respectivas responsabilidades. A senhora 

Albertina Viana Lopes é assistente do Ministério Público no processo penal, o que 

possibilitou que a família da suposta vítima participe do processo e fiscalize seu 

desenvolvimento”(item 198), além de sua participação ser coadjuvante, vez que tratava-se 

de ação penas pública, de titularidade do Ministério Público; c) a demora do processo 

deveu-se unicamente à conduta das autoridades judiciais, pois “transcorridos mais de seis 

anos do início do processo, ainda não se proferiu sentença de primeira instância. As 

autoridades competentes se limitaram a diligenciar o recebimento de provas testemunhais. 

Está provado que a Terceira Vara da Comarca de Sobral demorou mais de dois anos para 

realizar as audiências destinadas a ouvir as declarações de testemunhas e informantes e, em 

alguns períodos, não realizou atividade alguma com vistas à conclusão do processo”; d) o 

volume de trabalho da repartição judicial que conhece da causa e as omissões de órgão do 

Estado (MP, advogados públicos, etc. ) não ilidem sua responsabilização internacional, 

pois, o Ministério Público “tardou mais de três anos para aditar a denúncia para incluir (...) , 

Diretor Clínico, e (...), auxiliar de enfermagem, ambos da Casa de Repouso Guararapes, 

apesar de ter sido o (...) o médico que atendeu o senhor Ximenes Lopes no dia de sua morte 

e o (...) o enfermeiro que havia atendido a suposta vítima no decorrer de sua internação”, 

mesmo tendo sido orientado a assim proceder dois meses após o início do processo penal 

pelo Centro de Apoio Operacional dos Grupos Socialmente Discriminados da Procuradoria-

Geral de Justiça do Estado do Ceará (em 25 de maio de 2000); e). “O prazo em que se 

desenvolveu o procedimento penal no caso sub judice não é razoável, uma vez que, após 

mais de seis anos, ou 75 meses de iniciado, ainda não se proferiu sentença de primeira 
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instância e não foram apresentadas razões que possam justificar esta demora. Este tribunal 

considera que este período excede em muito aquele a que se refere o princípio de prazo 

razoável consagrado na Convenção Americana e constitui uma violação do devido 

processo” (item 203); e) e, finalmente,: “a falta de conclusão do processo penal teve 

repercussões particulares para as familiares do senhor Damião Ximenes Lopes, já que, na 

legislação do Estado, a reparação civil pelos danos ocasionados por um ato ilícito tipificado 

penalmente pode estar sujeita ao estabelecimento do delito em um processo de natureza 

criminal. Por este motivo na ação civil de reparação de danos tampouco se proferiu 

sentença de primeira instância, ou seja, a falta de justiça na ordem penal impediu que as 

familiares de Ximenes Lopes, em especial sua mãe, obtivessem compensação civil pelos 

fatos deste caso”(item 204). 

Concluiu, assim, a Corte que o Brasil não dispôs de um recurso efetivo para 

garantir, em um prazo razoável, o direito de acesso à justiça da mãe e irmã da vítima (e do 

irmão e pai), com plena observância das garantias judiciais (item 205), devendo ser 

responsabilizado pela violação dos direitos às garantias judiciais e à proteção judicial 

consagrados nos artigos 8.1 e 25.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos. 

 

3.2 Caso Nogueira de Carvalho e outro versus Brasil, sentença de 28 de novembro de 

2006
xi
 

Trata-se de caso de absolvição do Brasil, tendo a corte arquivado o caso por 

concluir não ter-se comprovado as alegações de violação de direitos humanos, à luz do 

suporte fático de que dispôs. 

A Comissão apresentou a demanda neste caso, a fim de que a Corte decidisse se 

houve violação dos direitos consagrados nos artigos 8º (Garantias judiciais) e 25 (Proteção 

judicial) da Convenção Americana com relação à obrigação estabelecida no artigo 1.1 

(Obrigação de respeitar os direitos) do mesmo instrumento, em detrimento de Jaurídice 

Nogueira de Carvalho e Geraldo Cruz de Carvalho, pela presumida falta de devida 

diligência no processo de investigação dos fatos e punição dos responsáveis pela morte de 

Francisco Gilson Nogueira, seu filho.  

Francisco Gilson Nogueira de Carvalho era um advogado defensor de direitos 

humanos que foi objeto de ameaças de morte e vítima de homicídio numa emboscada em 
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20 de outubro de 1996, na cidade de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte. Fora aberto 

inquérito policial no mesmo dia, em que se consideraram diferentes hipóteses sobre a 

autoria do homicídio. Uma delas relacionava a morte às denúncias públicas apresentadas 

pela vítima como defensor de direitos humanos sobre a atuação de um suposto grupo de 

extermínio denominado “meninos de ouro”, que seria formado por funcionários e agentes 

de polícia do gabinete de Maurílio Pinto de Medeiros, que na época da morte era o 

Subsecretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Em virtude das 

denúncias do advogado, foram iniciadas investigações sobre diversos integrantes da Polícia 

do Estado do Rio Grande do Norte pela suposta prática de homicídios, sequestros e torturas. 

Segundo informações colhidas na sentença, fornecidas pelo próprio Governo nos 

autos do processo, em julho de 2000, a sentença de pronúncia já havia sido proferida; em 

agosto de 2004, o denunciado Otávio Ernesto Moreira já havia sido absolvido pelo Tribunal 

do Júri, restando pendente recurso de apelação; em março de 2006, restavam pendentes 

Recurso Extraordinário e Recurso Especial. Não foi possível identificar o momento de 

trânsito em julgado das decisões. 

Concluiu a Corte que a complexidade do homicídio, com multiplicidade de 

suspeitos e versões, justificou a ausência de condenação do denunciado, não a alegada 

lentidão ou omissão do Estado, ressaltando que a absolvição não implica, ipso facto, a 

violação às regras do devido processo legal que inclui a duração razoável do processo. 

A Corte lembrou na decisão que compete aos tribunais do Estado o exame dos 

fatos e das provas apresentadas nas causas particulares. Não compete a ela substituir a 

jurisdição interna, estabelecendo as modalidades específicas de investigação e julgamento 

num caso concreto para obter um resultado melhor ou mais eficaz, mas constatar se nos 

passos efetivamente dados no âmbito interno foram ou não violadas obrigações 

internacionais do Estado decorrentes dos artigos 8 e 25 da Convenção Americana. 

 

4. ALGUNS ELEMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL 

DO PROCESSO À LUZ DOS PRECEDENTES 

Segundo levantamento feito por ocasião de seus 25 anos de atuação, restou 

destacado que em 49 oportunidades a Corte reconheceu violação de garantias judiciais (art. 

8) e em 47 outras reconheceu violação à proteção judicial (art. 25). Esses são o segundo e 
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terceiro artigos da Convenção mais violados, respectivamente, perdendo apenas para o 

primeiro, que trata da obrigação de respeitar os direitos, cuja violação foi declarada em 62 

casos.
 xii

 

Compete à Corte, no exame do caso concreto a ela submetido, determinar se os 

procedimentos foram desenvolvidos com respeito às garantias judiciais, em um prazo 

razoável, e se ofereceram um recurso efetivo para assegurar os direitos de acesso à justiça, 

de conhecimento da verdade dos fatos e de reparação às vítimas ou seus sucessores.  

O esclarecimento de supostas violações pelos Estados-parte de suas obrigações 

internacionais por meio da atuação de seus órgãos judiciais quase sempre leva a Corte ao 

exame dos processos/procedimentos internos, considerados em sua integralidade, tudo para 

determinar se estão em conformidade com as disposições internacionais de regência. 

Para o exame da razoabilidade do prazo processual, nos termos do artigo 8.1 da 

Convenção, a Corte, à semelhança da Corte Européia de Direitos Humanos, tem levado em 

consideração três elementos
xiii

: a) a complexidade do assunto; b) a atividade processual do 

interessado; c) a conduta das autoridades judiciais. 

A complexidade do assunto define-se a partir dos elementos de fato e da 

interpretação jurídica, vale dizer, das dificuldades para comprovação dos fatos, 

identificação dos agentes (partes) e das suas respectivas condutas, constituidora do direito e 

das dificuldades para interpretação do direito aplicável. Neste contexto avulta a questão dos 

casos limites (hard cases), em que a solução se situa na zona cinzenta entre o regramento 

jurídico e o extra-jurídico (moral, religioso, ...), sendo certo que o ordenamento é pleno, 

deve apresentar solução a todas as controvérsias, e deve se manter íntegro.  

A atividade processual do interessado diz com a adoção das providências a seu 

cargo (autorizações, representações, etc.) e pressupõe que disponha de ampla oportunidade 

de manifestação. Essa atividade do interessado não exclui o dever do Estado-parte de 

observar e fazer observar os direitos fundamentais. A condução satisfatória do processo é 

dever jurídico do Estado, que é garantidor dos direitos fundamentais, não mero gestor da 

tutela jurídica de interesses particulares. O processo não pode depender, na espécie, da 

iniciativa da vítima e seus familiares ou da contribuição privada de elementos de prova. Às 

autoridades do Estado cabem buscar a verossimilhança acerca dos fatos. 

A conduta das autoridades judiciais, finalmente, diz com o substantive due process 
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of law, com cumprimento material do devido proceso legal, com os recursos a ele inerentes: 

ampla defesa e contraditório. Exige-se que as condutas dos agentes públicos sejam 

adequadas e necessárias à consecução do fim do processo, vale dizer, harmonizem motivos, 

meios e fins. A “razoabilidade” não se define, portanto, apenas pela estrita observância do 

quanto estabelecido nas leis nacionais. 

A delegação de atos a outras unidades jurisdicionais (precatórias, etc. ) ou o 

volume de trabalho da repartição judicial que conhece da causa, ou ainda a ineficiência de 

órgãos essenciais à administração da justiça (Ministério Público e Advocacia Pública), não 

justificam a duração irrazoável do processo, por decorrerem de omissões ilegítimas, seja no 

exercício da função pública seja na gestão da demanda. A ausência de uma decisão final 

sobre a lide em tempo adequado implica denegação de justiça pelo Estado. 

Esses parâmetros, de aferição universal, vale dizer em qualquer processo judicial, 

podem ser validamente assumidos pela doutrina e jurisprudência brasileiras como 

elementos norteadores da efetivação do direito fundamental à razoável duração do 

processo.  

 

CONCLUSÕES. 

A Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de San José) incorpora 

os princípios consagrados na Carta da Organização dos Estados Americanos,  na 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e foi celebrada na Conferência Especializada Interamericana sobre 

Direitos Humanos, em San José de Costa Rica, em 22 de novembro de 1969 e entrou em 

vigor em 18 de julho de 1978. Foi ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 1992, o que 

o obriga a lhe assegurar efetividade. 

Com o fim de salvaguardar os direitos essenciais do homem no continente 

americano, compromisso assumido pelos Estados-parte, a Convenção instituiu dois órgãos 

com competência para investigar violações aos direitos: a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A primeira fora criada 

em 1959 e iniciou suas funções em 1960; a segunda não pôde se estabelecer e se organizar 

até a entrada em vigor da Convenção; iniciou sua atuação em 29 de junho de 1979, 

inicialmente na sede da OEA, em Washington, D.C. e, em seguida, a partir de 3 de 
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setembro do mesmo ano, em San José, na Costa Rica. O Brasil reconheceu a competência 

contenciosa da Corte em 10 de dezembro de 1998. 

A Convenção Americana Sobre Direitos Humanos contempla em diversos de seus 

artigos o direito à razoável duração do processo, ora como um direito pessoal (art. 7º) ora 

como uma garantia procedimental (art. 8º e art, 25), o que obriga os Estados-partes a 

adequarem seu direito interno a tal previsão, bem assim adotar todas as demais medidas 

necessárias à efetivação dos direitos nela consagrados, como medida de garantia, pois a 

ausência de uma decisão final sobre a lide em tempo adequado implica denegação de 

justiça pelo Estado. 

Nos Casos Ximenes Lopes versus Brasil, sentença de 4 de julho de 2006 e 

Nogueira de Carvalho e outro versus Brasil, sentença de 28 de novembro de 2006, colhe-se 

da fundamentação, a Corte, na esteira de precedentes anteriores, quantificou a razoável 

duração do processo a partir do exame de três elementos: a) a complexidade do assunto; b) 

a atividade processual do interessado; c) a conduta das autoridades judiciais, concluindo ter 

havido violação no primeiro caso e não ter havido no segundo caso. 

 

A complexidade do assunto define-se a partir das dificuldades para comprovação 

dos fatos, identificação dos agentes (partes) e das suas respectivas condutas, constituidora 

do direito, e das dificuldades para interpretação do direito aplicável; a atividade processual 

do interessado diz com a adoção das providências a seu cargo (autorizações, 

representações, etc.) e pressupõe que disponha de ampla oportunidade de manifestação, 

sem, no entanto, eximir o Estado-parte do dever jurídico de buscar a verossimilhança 

acerca dos fatos; a conduta das autoridades judiciais diz com o cumprimento material do 

devido proceso legal (substantive due process of law) e a hamonização dos motivos meios e 

fins do processo. 

Finalmente, esses parâmetros, de aferição universal, podem ser validamente 

assumidos pela doutrina e jurisprudência brasileiras como elementos norteadores da 

efetivação do direito fundamental à razoável duração do processo. 
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A DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO AMICUS CURIAE NO DIREITO BRASILEIRO

THE DEFINITION OF AMICUS CURIAE'S LEGAL NATURE IN BRAZILIAN LAW

Danilo Vital de Oliveira

RESUMO
O amicus curiae (ou amigo da corte) é oriundo do sistema do common law, mas também se verifica em
países filiados ao sistema do civil law, entre os quais o Brasil. Aqui, sua natureza jurídica é a de um terceiro
interveniente, uma nova modalidade de intervenção de terceiros, distinta das figuras já conhecidas e assim
tratadas pelo nosso Direito. O interesse que legitima sua participação no processo alheio não é o interesse
jurídico tradicional, mas sim um interesse não subjetivado, tido por institucional. Sua função é a de auxiliar
o magistrado, no sentido contribuir para a prolação de uma decisão que se afigure a mais justa possível.
PALAVRAS-CHAVES: Amicus curiae; natureza jurídica; intervenção de terceiros.

ABSTRACT
The amicus curiae (or friend of the Court) comes from common law system, but it is also verified in
countries related to civil law system, including Brazil. Here, its legal nature is of an intervening third party,
a new kind of third ones intervention, different from figures already known and treated by our Law. The
interest that legitimizes its participation in other people’s process is not the traditional legal interest, but an
interest which is not subjective, considered institutional. Amicus curiae’s function is to aid the judge, in
order to contribute to the pronunciation of a decision as fair as possible.
KEYWORDS: Amicus curiae; legal nature; intervening third party.

 

•1.                  Introdução

 

O presente artigo cuida de analisar uma figura pouco trabalhada pela doutrina e menos ainda conhecida por
estudantes e profissionais da área jurídica no Brasil, qual seja: o amicus curiae (ou amigo da corte).

Os estudos que se prestam a determinar a origem histórica do instituto acabam por reconhecer o direito
romano como seu nascedouro, mas não deixam de dar o destaque merecido ao papel desempenhado pelos
sistemas jurídicos inglês e norte-americano no que se refere à evolução e ao desenvolvimento pelos quais
passou o instituto.

A figura do amigo da corte surgiu como uma maneira de auxiliar a corte no esclarecimento de questões
fáticas e jurídicas, sem a necessidade de se constatar um interesse próprio do interveniente. O instituto,
graças a uma evolução engendrada pela jurisprudência no modelo do common law, passou a representar
também um instrumento disponível ao terceiro para se defender da intenção fraudulenta das partes, sem
deixar de lado a sua função informativa, uma vez que continuavam a ocorrer os casos em que ele atuava
somente em benefício do julgador.

Um conceito que não se pretende único, mas que serve ao intento perseguido por este trabalho, é o que
entende a figura do amicus curiae como o sujeito (pessoa física, jurídica, ou até mesmo órgão ou entidade
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despersonalizada) estranho ao processo que interfere na causa, por requisição do juízo ou de forma
voluntária, com o fito de prestar esclarecimentos que auxiliem o órgão julgador, no sentido de possibilitar a
prolação de uma decisão a mais justa possível.

Da análise do conceito mencionado acima, percebe-se que a participação do amicus no processo pode se
manifestar de duas maneiras distintas, o que alimenta sobremaneira as acaloradas discussões acerca de sua
natureza jurídica, havendo os que o consideram um auxiliar do juízo[1], os que reconhecem na sua
participação uma nova modalidade de intervenção de terceiros[2], bem como os que entendem tratar-se de
uma forma qualificada de assistência[3].

Tamanha oscilação entre aqueles que se propuseram a estudar o tema é capaz de revelar quão tormentosa é a
tarefa de determinar a natureza jurídica do amicus curiae no ordenamento jurídico brasileiro.

Isso se deve, em grande parte, ao fato de que a atuação do amicus curiae se assemelha ao papel
desempenhado por alguns dos conhecidos sujeitos processuais. É o que demonstra com propriedade Cássio
Scarpinella Bueno:

Não nos parece correto simplesmente rejeitar a idéia de que o amicus curiae seja algo que, de uma forma ou
de outra, o nosso direito brasileiro não reconhece ou nunca reconheceu. Que seja algo de novo e que, por
isso mesmo, não guarde maiores elementos comuns com outras figuras que o nosso processo civil conhece
tão bem e há tanto tempo. A proposta de identificar o amicus curiae como novidade absoluta não nos parece
a melhor opção de trabalho. Queremos afirmar com isso que não há nada de "errado", mais ainda do ponto
de vista científico, em verificar em que medida algo que parece ser "novo", "distinto", "anômalo", possui - e
em que medida - elementos ou características daquilo que é "velho", "igual", "típico". Se não identidade
total ou parcial de elementos, ao menos algo de próximo.[4]

 

 

Com isto se quer dizer que não se pode deixar de atribuir ao instituto do amicus curiae um status de
novidade no ordenamento jurídico nacional, mas que, inobstante isso, guarda semelhança com diversas
figuras já conhecidas do Direito brasileiro.

Tais elementos comuns, é importante salientar, são encontrados nas funções desempenhadas por esses
sujeitos e que, muitas vezes, também são desempenhadas por aqueles que participam do processo sob o
rótulo de amicus curiae. Daí a pertinência da afirmação no sentido de que não é o "ser" amicus curiae que
realmente importa, mas sim a função por ele exercida.[5]

Por esta razão, imprescindível a referência, mesmo breve, a tais sujeitos para que, posteriormente, seja
possível definir com o mínimo de clareza a natureza jurídica ostentada pelo instituto no Direito brasileiro.

 

•2.                  Sujeitos processuais

 

A clássica definição dos sujeitos processuais, circunscrita apenas às figuras de autor, réu e juiz, não esgota a
realidade dos sujeitos que atuam no processo, porquanto não contempla peças de fundamental importância,
entre as quais se encontram os auxiliares da justiça e os terceiros intervenientes.[6]
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            Cássio Scarpinella Bueno, atento a essa circunstância, dá conta de que a doutrina classifica os
sujeitos do processo em: principais, tais como o juiz e as partes; e secundários, grupo do qual fazem parte os
auxiliares da justiça. Ainda segundo o autor, sujeitos do processo são "todos aqueles que, de alguma forma,
atuam no processo e que, conseqüentemente, têm, em alguma medida, legitimidade para a prática de atos
processuais".[7]

            Mas não são todos os sujeitos que atuam no processo que apresentam características similares às
apresentadas pelo amicus curiae. Sendo assim, os itens que seguem comportarão a análise, ainda que
sucinta, daqueles que compõem a categoria dos sujeitos processuais com o fito de verificar quais deles
guardam uma certa relação com o papel desempenhado pelo amicus.

           

•2.1.Partes

 

Em sendo correta a afirmação de que todo processo se destina à produção de um resultado capaz de influir
na esfera jurídica das partes, não se pode dispensar a participação desses sujeitos interessados na preparação
desse resultado. Esse o motivo pelo qual autor e réu são os principais sujeitos parciais do processo.[8]

Giuseppe Chiovenda, citado por Cássio Scarpinella Bueno, oferece a seguinte definição de "parte":

O conceito de parte entronca-se no conceito do processo e da relação processual: Parte é aquele que
demanda em seu próprio nome (ou em cujo nome é demandada) a atuação duma vontade da lei, e aquele em
face de quem essa atuação é demandada. A idéia de parte é ministrada, portanto, pela própria lide, pela
relação processual, pela demanda; não é necessário rebuscá-la fora da lide e, especialmente, na relação
substancial que é objeto da controvérsia.[9]

 

Pois bem. Nesses termos, não há como atribuir ao amicus curiae a natureza jurídica de parte, como bem
observa Mirella de Carvalho Aguiar:

[...] o "amigo da Corte" não se ajusta à natureza de "parte", em razão do simples fato de não postular tutela
jurisdicional, seja em nome próprio ou alheio, e, consoante demonstrado, não participar do processo com
"parcialidade", não lhe sendo exigido interesse jurídico como condição à sua admissão.[10]

 

Antônio do Passo Cabral também nega ao amicus curiae a natureza de sujeito parcial do processo, nos
seguintes termos:       

Aquele que atua como amicus curiae decerto não se inclui no conceito de parte, pois não formula pedido,
não é demandado ou tampouco titulariza a relação jurídica objeto do litígio. Também não exterioriza
pretensão, compreendida como exigência de submissão do interesse alheio ao seu próprio, pois seu interesse
não conflita com aquele das partes. E, dentro da conceituação puramente processual dos terceiros, devemos
admitir necessariamente que o amicus curiae inclui-se nesta categoria. Sua manifestação deve ser
compreendida como verdadeira modalidade de intervenção de terceiros.[11]
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Comentando a clássica definição de parte atribuída a Chiovenda, Cássio Scarpinella Bueno conclui:

 

Nessas condições, o conceito de parte é formulado em contraposição ao de terceiro: é-se parte e, pois, não se
é terceiro. E vice-versa. E parte é quem pede e em face de quem se pede a prestação da tutela jurisdicional.
Terceiro é todo aquele que não pede ou em face de quem não se pede a prestação da tutela jurisdicional.[12]

             

Considerando o escopo do presente trabalho, essas as considerações que não se podem perder de vista, no
sentido de que o conceito de parte corresponde à negação da noção de terceiros, e vice-versa. Fixada essa
premissa inicial, tem-se que não sendo parte, o amicus curiae é, por razões lógicas, terceiro.

Ocorre que, em função da premissa que se acabou de estabelecer, todos os demais sujeitos processuais, à
exceção dos que se ajustam ao conceito de parte, são terceiros. Assim, não só os terceiros intervenientes -
aqui entendidos aqueles contemplados pelas clássicas modalidades de intervenção de terceiros -, mas
também os auxiliares do juízo são considerados terceiros.

 

•2.2. É o amicus curiae espécie do gênero auxiliares do juízo?

 

Auxiliares do juízo são "todas aquelas pessoas que de alguma forma participam da movimentação do
processo, sob a autoridade do juiz, colaborando com este para tornar possível a prestação jurisdicional".[13]

Em face dessa definição de auxiliar do juízo e, levando-se em consideração aquela premissa já fixada no
sentido de que todo aquele sujeito processual que não se enquadra no conceito de parte se encaixa
necessariamente no conceito de terceiro, não se pode fugir da conclusão de que os auxiliares da justiça são
terceiros, posto que não são partes no processo.

O Código de Processo Civil brasileiro, em seu art. 139, traz um rol não exaustivo de auxiliares do juízo, nos
seguintes termos: "São auxiliares do juízo, além de outros, cujas atribuições são determinadas pelas normas
de organização judiciária, o escrivão, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador e o
intérprete".

Note-se que o fato de o dispositivo legal acima transcrito não trazer expressamente a figura do amicus
curiae não pode, por si só, constituir óbice ao enquadramento da figura como auxiliar do juízo, mesmo
porque o rol é meramente exemplificativo.

 Fredie Didier Jr., um dos principais defensores da tese de que a natureza jurídica do amicus curiae é a de
auxiliar do juízo, coloca-o entre os sujeitos processuais, ladeado pelo juiz, pelas partes, pelo Ministério
Público e pelos auxiliares da justiça. Salienta seu caráter de mero auxílio, em questões técnico-jurídicas,
municiando o magistrado com elementos mais consistentes para que melhor possa aplicar o direito no caso
concreto, auxiliando-o, inclusive, na atividade hermenêutica.[14]

Didier Jr. vai ainda mais além ao rechaçar a possibilidade de a participação do amicus ser encarada como
modalidade de intervenção de terceiros com fulcro no próprio étimo da expressão amicus curiae (amigo da
corte).[15]
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Mirella de Carvalho Aguiar, de maneira bem mais enfática e contundente, assevera que se afigura
"claramente absurda a atribuição de outra natureza jurídica ao instituto que não a de auxiliar do juízo".[16]
Após fazer referência à circunstância de que a enumeração das espécies de auxiliar do juízo operada pelo
CPC não constitui numerus clausus, prossegue a autora:

[...] o principal fito da admissão de uma pessoa ou entidade, completamente estranha à causa, é justamente a
contribuição que poderá prestar à Corte, das mais diversas formas, ampliando o contraditório e trazendo a
lume questões que poderiam escapar ao órgão julgador, municiando-o com o máximo de informações
possíveis acerca do thema decidendum, da hermenêutica normativa, de suas implicações e repercussões, de
forma a brindar suas decisões com maior qualidade e legitimidade.[17]

 

 

Outro que entende que o amicus curiae pode assumir a natureza jurídica de auxiliar do juízo é Carlos
Gustavo Rodrigues Del Prá. Para ele, as hipóteses de manifestação do amicus curiae no Direito brasileiro se
dividiriam em: manifestação por iniciativa do juiz e intervenção voluntária.[18] Nos casos de manifestação
por iniciativa do juiz, os terceiros exerceriam função bastante assemelhada à do auxiliar do juízo, de sorte a
configurar uma relação gênero-espécie. Nas palavras do próprio autor, "o amicus curiae que se manifesta
por requisição do juiz seria uma espécie do gênero auxiliar do juízo"[19](grifos presentes no original).

A parcela da doutrina que classifica o amicus curiae como auxiliar do juízo assume também a tarefa de
dissociá-lo da figura do perito. Com esse mister, Fredie Didier Jr. argumenta que o perito tem a clara função
de servir como instrumento de prova e de averiguação do substrato fático, ao passo que o amicus apenas
auxilia na atividade de interpretação.[20]

O processualista baiano ainda aponta, em nota de rodapé, outras diferenças: a) o amicus pode solicitar sua
própria intervenção; b) não se submete à exceção de suspeição ou impedimento; c) não tem direito a
honorários; não tem prazo para entregar os memoriais.[21]

Elegendo como elemento caracterizador a função desempenhada pelo amicus, Carlos Gustavo Rodrigues
Del Prá distingue-o das figuras do perito e da testemunha com espeque nas circunstâncias de que: a) pode
funcionar como amicus curiae uma pessoa física, jurídica, um grupo de pessoas ou até mesmo um ente
despersonalizado; b) o conteúdo de sua manifestação não está adstrito a matérias de fato, podendo abarcar
questões jurídicas; c) o amicus não faz jus a honorários e não pode ser contraditado, por não se submeter aos
casos de suspeição e impedimento.[22]

A despeito das abalizadas opiniões de que se deu notícia, atribuir ao amicus curiae a natureza de auxiliar do
juízo, ainda que uma nova espécie de auxiliar, não parece ser a opção mais acertada.

Para ilustrar as razões que conduzem a esta assertiva, é preciso repisar a idéia de que o instituto do amicus
curiae é algo absolutamente novo no Direito brasileiro e cujas funções se assemelham a alguns dos papéis
desempenhados por figuras já reguladas pelo processo civil brasileiro. Aliás, não é diverso o motivo pelo
qual Cássio Scarpinella Bueno pretende "tomar de 'empréstimo' os elementos e as características de alguns
institutos tradicionais do direito processual civil brasileiro como norte seguro para o estabelecimento de um
regime jurídico do amicus curiae".[23]

Sobre ser ou não o amicus curiae um auxiliar do juízo, aduz Cássio Scarpinella Bueno:

[...] entender (classificar) o amicus como "auxiliar do juízo" é iniciativa pouco esclarecedora. Ser "auxiliar
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do juízo" não distingue o amicus como tal, nem tem condições de distingui-lo dos demais auxiliares do
juízo. Auxiliar da justiça é gênero que aglutina outras espécies de sujeitos processuais, por expressa dicção
legal (CPC, arts. 139 a 153). E, para quem entende ser necessário, para definir seu regime jurídico, a
etimologia de seu nome latino (amicus curiae), a classificação é tautológica: o "amigo", no sentido de
auxiliar, da cúria, no sentido de espaço reservado, no direito romano, para as deliberações do Senado é um
"auxiliar do juízo". Voltamos, pois, ao ponto de partida.[24]

 

Especificamente em relação ao perito, tem-se que ele é o "responsável por levar ao conhecimento do juízo
informações técnicas que não estão ao alcance da compreensão exigida de um magistrado".[25] Em outros
termos, o que parece suficiente para caracterizar o perito como tal é entendê-lo como o portador de
informações não jurídicas essenciais para a formação da cognição do juiz. [26]

Sob esse prisma de análise, nenhuma das diferenças indicadas por Fredie Didier Jr. entre as figuras do
amicus e do perito são realmente capazes de distingui-las[27], haja vista que o elemento essencial utilizado
para caracterizar a atuação do perito no sistema processual civil brasileiro, isto é, o auxílio prestado ao
magistrado na interpretação do fato e do direito, mais aproxima as duas figuras do que propriamente as
afasta.[28]

Com estas afirmações não se quer identificar o amicus curiae com a figura do perito, como se fossem a
mesma espécie de sujeito, mas, tão-somente, evidenciar que os dois sujeitos processuais guardam estreitas
similitudes no que tange às funções que desempenham.

O que releva destacar, por ora, é que os contornos do amicus curiae no Direito brasileiro não conduzem à
afirmação de "ser" ele um auxiliar do juízo; por outro lado, está claro que ele, amicus, desempenha funções
bastante aproximadas às desempenhadas por alguns auxiliares do juízo[29], especialmente as
desempenhadas pelo perito.

 

•2.3.O amicus curiae e a função de custos legis

 

No Brasil, a função de custos legis ou fiscal da lei, é normalmente desempenhada pelo Ministério Público
que, no exercício desta função, "atua em prol de determinados interesses para tutelá-los e, verdadeiramente,
defendê-los em juízo" [30].

O Ministério Público, enquanto custos legis, há de apresentar comportamento desvinculado de qualquer
interesse substancial em causa[31]. Age, pois, de maneira imparcial, revelando "uma atuação que transcende
o interesse subjetivado, próprio, de cada uma das partes que estão na relação processual perante o Estado-
juiz"[32].

Em outras palavras, o que legitima a intervenção do Ministério Público a título de custos legis é "o interesse
do Estado de ver a lei perfeitamente aplicada a situações jurídicas de extrema relevância social"[33].

O que se pretende demonstrar, a partir de agora, é que o Ministério Público não é o único legitimado a agir
como fiscal da lei no sistema brasileiro. Também pode o amicus curiae desempenhar tal função.

Aliás, o papel tradicionalmente reservado ao Ministério Público pelo Direito brasileiro, na condição de
fiscal da lei, é o reservado ao amicus curiae no Direito norte-americano. Isto porque o amicus é detentor de
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alto grau de conhecimento em determinadas áreas específicas, dele se esperando uma manifestação sobre a
adequada aplicação da lei ao caso concreto; isto sem falar na importância da atuação do amicus num sistema
que, em função do adversary system[34], a atuação do juiz é muito dependente das declarações das partes,
tal como ocorre no Brasil, em decorrência do princípio dispositivo.[35]

Esclarecedor o magistério de Cássio Scarpinella Bueno:

 

[...] não podemos deixar de reconhecer que a figura do custos legis, indubitavelmente, apresenta alguns
elementos e algumas características que são preciosas na elaboração do perfil do amicus curiae. Se não há
identidade entre essas figuras - a do custos, amplamente reconhecida e desenvolvida no direito brasileiro; a
do amicus, quase que inexistente e desconhecida entre nós -, não há por que negar, aprioristicamente, não
possa haver alguma identidade nas funções desempenhadas pelo nosso custos legis e pelo amicus
curiae.[36] 

 

Fredie Didier Jr. nega, peremptoriamente, a possibilidade de se confundirem as figuras do amicus e do fiscal
da lei, embasado nas seguintes alegações: a) em regra, sua intervenção (a do amicus) não é obrigatória; b)
não atua como fiscal da qualidade das decisões, e sim mero auxiliar; c) pode atuar em lides que não
envolvam direitos indisponíveis.[37]

Aqui, mais uma vez, parece ter se equivocado o jurista baiano ao optar por características periféricas e
adjetivas, esquecendo-se de levar em conta aspectos essenciais para o cotejamento das figuras, isto é, tanto o
amicus curiae quanto o custos legis funcionam como fatores de "fomento de elementos, informações e
iniciativas para o proferimento de melhor decisão"[38], além de garantir uma maior participação no
processo, a impedir que a imparcialidade do juiz seja maculada.[39]

É como se o legislador elegesse determinado ente para se manifestar em juízo, com o intuito de ajudar o
magistrado a melhor decidir, levando ao conhecimento do mesmo elementos fáticos e jurídicos aos quais
estava alheio. É a melhor percepção desses elementos que justifica a existência jurídica e o desenvolvimento
da função que desempenham CVM, CADE e INPI[40], quando intervêm no processo a título de amici
curiae.

Nesse ponto, não se pode deixar de perceber semelhanças entre a função de custos legis e a desempenhada
por estas entidades como sendo hipóteses de manifestação do amicus curiae fundadas no poder de polícia.
Com efeito, o que legitima as intervenções de CVM, CADE e INPI é o interesse institucional de cada uma
dessas entidades, no sentido de ver as legislações atinentes, respectivamente, ao mercado de capitais, à
disciplina da concorrência e à propriedade industrial, escorreitamente aplicadas.

Dito de outra maneira, "é esse o móvel de sua intervenção, verificar como e em que medida o específico
direito material que caracteriza sua razão de ser, o seu 'ser institucional', deve ser aplicado em cada caso
concreto em que sua manifestação é viabilizada"[41].

Assim também se posiciona Cássio Scarpinella Bueno que, especificamente sobre o INPI, aduz:

Na exata medida, entretanto, que entendamos ser o interesse do INPI, para ficarmos com o mesmo exemplo,
diferente do das partes, que se relaciona, unicamente, com a tutela de um interesse institucional, no sentido
de aplicar adequada e corretamente o direito da propriedade industrial e que, por isso mesmo, sua atuação
em juízo justifica-se muito mais pela tutela daquele direito, "em estado objetivo", no sentido de independer
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sua aplicação concreta de subjetivação, sua função passa a ser idêntica - analisada a questão desse prisma - à
do custos legis. É como se o INPI fosse o "fiscal da lei da propriedade industrial", fiscal da lei de um
específico ramo do direito. Nada mais razoável, aliás, considerando que é aquela autarquia - e nenhum outro
ente federal, estadual, municipal ou distrital - que foi criada, por lei, especificamente para desempenhar essa
tarefa no direito brasileiro. Não se espera de nenhum outro ente "público" que saiba mais sobre a aplicação
do Código de Propriedade Industrial que o INPI.[42]

 

As mesmas considerações, ressalvadas as peculiaridades de casa caso, aplicam-se à CVM, ao CADE e
também à OAB, quando intervém visando à fiel execução dos dispositivos de seu Estatuto.

É com arrimo em tudo o quanto se disse no presente tópico que se conclui, a exemplo do que restou
consignado no item anterior, que o "ser" amicus curiae não se confunde com o "ser" custos legis, muito
embora desempenhem, nas hipóteses apontadas, idênticas funções. 

                                  

•2.4. O amicus curiae e a intervenção de terceiros

 

José Eduardo Carreira Alvim, ao se referir à intervenção de terceiros, considera-a "uma modalidade de
ingresso de outrem num processo entre duas partes, com o propósito de extrair dele uma utilidade
adicional".[43]Nessas situações em que a lei permite ou reclama o ingresso de terceiro no processo ocorre o
que se convencionou chamar de ampliação subjetiva da relação processual.[44]

Na esteira do que restou consignado no item 2.1, o conceito de terceiro se relaciona com a noção oposta
àquela que pauta a definição de parte. Ou seja, terceiro é todo aquele que não for parte (nem coadjuvante de
parte) no processo pendente.[45] Os terceiros intervenientes, portanto, ao lado dos auxiliares da justiça,
compõem a noção ampla de terceiros - oposta à acepção de partes - propugnada por este trabalho.

São as seguintes as clássicas modalidades de intervenção de terceiros previstas pelo Código de Processo
Civil: assistência; oposição; denunciação da lide; chamamento ao processo; e nomeação à autoria.

Entre as clássicas modalidades de intervenção de terceiros referidas no parágrafo anterior, parte da doutrina
encontra na assistência um paradigma para a análise da figura do amicus curiae, como bem evidencia
Cássio Scarpinella Bueno:

[...] os referenciais mais próximos que temos em nosso direito àquilo que, no direito anglo saxão, é
conhecido como amicus curiae encontra-se na atuação do Ministério Público na qualidade de custos legis,
na assistência e no perito.[46]

 

Considerando que já foram feitas as aproximações necessárias entre as funções desempenhadas pelo amicus
curiae, de um lado, e as atribuídas ao perito e ao custos legis, de outro, resta fazer referência à figura do
assistente.

Nas lições de José Eduardo Carreira Alvim, a assistência é forma voluntária de intervenção de terceiros, na
qual "terceira pessoa, que tenha interesse na vitória de uma das partes, intervém no processo com o objetivo
de auxiliá-la, podendo ingressar como assistente de autor ou réu"[47].
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Na dicção do art. 50, do Código de Processo Civil: "Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o
terceiro, que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no
processo para assisti-la".

Verifica-se, desde logo, a qualificação aposta ao interesse que legitima o ingresso do assistente em processo
alheio, qual seja, a lei se refere a um interesse "jurídico", em contraposição a um interesse de fato ou
econômico. Cássio Scarpinella Bueno, forte na maioria dos doutrinadores, aduz que "deve ser descartado
qualquer outro interesse de cunho exclusivamente moral, econômico ou político. Aquele conceito deve,
necessariamente, ser analisado do ponto de vista jurídico."[48] Mais adiante, sobre esse mesmo interesse,
prossegue o autor:

Esse interesse jurídico nada mais é do que a identificação, em processo alheio, isto é, em que são partes
outras pessoas, de que há, em alguma medida, algum interesse ou algum direito que diz respeito ao terceiro
e que pode vir a ser afetado, prejudicado, em função do que vier a ser decidido naquele processo. O que
motiva a intervenção de terceiro em processo alheio, destarte, é a verificação de que a relação jurídica a qual
ele, terceiro, integra tem condições de vir a ser afetada por decisão proferida em processo inter alios.[49]

 

É a intensidade desse interesse jurídico do assistente no resultado da demanda que conduz à distinção entre
as modalidades de assistência simples e litisconsorcial. Na assistência simples o direito a que o assistente se
refere como titular não está em causa, ao passo que na assistência litisconsorcial o assistente é direta e
imediatamente vinculado ao conflito de interesses objeto do processo.[50]

De acordo com o entendimento sustentado por Edgard Silveira Bueno Filho, em artigo dedicado à
participação do amicus curiae nos processos de controle de constitucionalidade, a intervenção do amicus
seria uma forma "qualificada" de assistência.[51]Nas palavras do próprio autor:

[...] para intervir no processo judicial comum basta ao terceiro demonstrar o interesse legítimo. Nas ações
diretas de constitucionalidade e de inconstitucionalidade, como já se viu, a intervenção só se admite quando
o terceiro seja uma entidade ou órgão representativo. Portanto, além da demonstração de interesse no
julgamento da lide a favor ou contra o proponente, a assistência do amicus curiae só será admitida pelo
Tribunal depois de verificada a representatividade do interveniente. Daí a conclusão de se tratar de
assistência qualificada.[52]

 

Cássio Scarpinella Bueno, por outro lado, manifesta contrariedade a essa afirmação, nos seguintes termos:

[...] o "ser" amicus curiae não deve ser confundido com o "ser" assistente, em qualquer de suas
modalidades, simples ou litisconsorcial, embora seja a partir da figura da assistência que, mais
abundantemente, têm nossa doutrina e jurisprudência tratado da figura de que aqui nos ocupamos. Sempre
com a ressalva de que se trata de um assistente - ou, mais amplamente, de um terceiro - anômalo,
diferenciado, sui generis. Mas, não obstante esses adjetivos, um assistente.[53]

 

Tal confusão, de fato, não pode ser feita, especialmente quando se leva em consideração as espécies de
interesse que justificam o ingresso do assistente e do amicus curiae. Ora, não há dúvidas de que o interesse
jurídico cuja demonstração é exigida por lei para que possa o assistente intervir em processo alheio é um
interesse seu, próprio, subjetivado, particular, que não pode ser o mesmo a legitimar a intervenção da figura
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do amicus.

Nas lições de Cássio Scarpinella Bueno:

O assistente, simples ou litisconsorcial, é um interveniente egoísta no sentido de atuar em tutela de um
direito ou de um interesse seu que, de alguma forma, será afetado, presente ou futuramente, pelo que vier a
ser deduzida em juízo. [...] O agir do assistente, destarte, é, em última análise, voltado para si próprio.[54]

 

O mesmo não ocorre com o amicus curiae que, sendo um instituto de matiz democrático, permite que
terceiros "penetrem no mundo fechado e subjetivo do processo para discutir objetivamente teses jurídicas
que vão afetar toda a sociedade"[55].

Se não o jurídico tradicional, qual o interesse que legitima, afinal, a atuação do amicus curiae nos casos em
que o Direito positivo brasileiro cuidou de prever a sua participação?

 

2.4.1. O interesse institucional

 

Que o interesse que legitima e motiva a intervenção do amicus curiae em processo alheio não é aquele
tradicional interesse jurídico, individual, subjetivado, exigido para a admissão do assistente, espera-se ter
deixado claro no item anterior.

No afã de identificar esse interesse, parte da doutrina sustenta tratar-se de um interesse público, em
contraposição àquele jurídico em seu sentido tradicional. É o posicionamento de Antônio do Passo Cabral,
em cujos termos:

Por interesse público entendemos aquele presente não só nos interesses transindividuais (difusos ou
coletivos), que decerto se confundem por vezes com este conceito e nele se compreendem, mas também os
interesses individuais homogêneos, que embora titularizados individualmente, atingem significativas
parcelas da população, o que justifica e autoriza a admissão do amicus curiae nestes casos.[56]

 

Percebe-se, pois, que a utilização do termo "interesse público" tem por escopo evidenciar que o interesse a
ser tutelado pelo amicus em juízo é transcendente aos interesses e direitos subjetivados pelos sujeitos que
ocupam os pólos ativo e passivo da relação processual.[57]

Cássio Scarpinella Bueno, ao discorrer sobre o assunto, conclui que o interesse que norteia a intervenção do
amicus é um interesse público, no sentido de que "tende a transcender interesses ou direitos subjetivados em
indivíduos"[58]. Em verdade, a proposta do referido autor consiste em "demonstrar que o interesse que
motiva o ingresso do amicus curiae em juízo é a transposição, para um contexto diferenciado e adequado de
análise, do interesse 'jurídico', que autoriza o ingresso do assistente"[59], bem como o ingresso de qualquer
outro terceiro no processo civil, aliás. Mais adiante, arremata o autor:

A proposta é transformar o conceito de interesse "jurídico" em um interesse (em um conceito de interesse)
que, no contexto de um Estado Democrático de Direito, legitime o ingresso de alguém em juízo para
estabelecer um verdadeiro e efetivo diálogo entre o Estado-juiz e os destinatários do poder. Seja porque é
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chamado para tanto, seja porque ele próprio pretende intervir.[60]

 

Essa necessidade de atualização, de transposição para um contexto adequado de análise, também foi
percebida por Milton Luiz Pereira, para quem:

Essas realidades imantam a necessidade de ampliado acesso ao Judiciário, por si, abrindo o pórtico ao
terceiro (cidadão ou ente público), também interessado na solução da controvérsia. A rigor, dir-se-á que lhe
falta o interesse subjetivo individualizado para a ação. No entanto, em casos tais, o litígio prende-se à
solução apropriada, permitindo fluir o "interesse subjetivo público", legitimador da sua participação
processual, desde que a pretensão deduzida seja juridicamente defensável. Para o necessário equilíbrio no
processo, como participante extraordinário, o amicus curiae pode ser legitimado, contribuindo para a
derribada de controvérsias em torno de múltiplas reivindicações. Essa participação ganhará mais relevo
quando, nos litígios entre pessoas diversas (privadas ou públicas), o thema decidendum da ação, insista-se,
tenha típicas razões de interesse público, ou seja, quando transcenda a motivação dos litigantes, algemando-
se à sociedade como um todo, ou ao próprio Estado. Destaca-se: é o direito subjetivo público, com efeitos
próprios, exigindo solução cativa ao interesse público (definido ou heterogêneo).[61]

 

Em outra passagem do mesmo artigo, prossegue o Ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, nos
seguintes termos: "não se pode olvidar que o sistema jurídico é aberto, sensível à evolução e modificação
dos seus institutos, como vias dinâmicas dos fatos históricos, culturais e econômicos"[62].

Na esteira desses ensinamentos, Cássio Scarpinella Bueno, especificamente sobre o conceito de interesse
jurídico:

[...] não há como negar que o conceito de "interesse jurídico", característico do fenômeno da intervenção de
terceiros, é, a exemplo de tantos outros, criação típica de uma doutrina preocupada com a compreensão e a
solução de determinados problemas jurídicos, exclusivamente voltados para o individualismo e para dado
"sujeito de direitos". Fruto, de resto, de específica concepção de Estado e do próprio direito e de sua função.
Nem sempre os problemas jurídicos que levaram certa doutrina à sistematização de determinados institutos
terão o condão de bem atender as novas necessidades da sociedade ou do próprio direito em si mesmo
considerado, seja o plano do direito "material", seja o direito analisado em seu plano "processual". Essas
doutrinas, justamente porque cunhadas em outros tempos, para atender a outros problemas, não têm
condições de apresentar soluções, por elas mesmas, para problemas novos, distintos, típicos de um outro
desenvolvimento social nem sequer imaginado anteriormente.[63]

 

O conceito de interesse jurídico, destarte, desenvolveu-se para atender uma forma específica de litígio
individual que, por seu turno, refletia uma forma específica do Estado e do próprio direito.[64]

Poder-se-ia questionar, neste passo, se o interesse que legitima o ingresso do amicus em juízo é jurídico ou
não. Uma resposta satisfatória é encontrada no trabalho de Cássio Scarpinella Bueno, no sentido de que:

[...] o interesse que motiva (que legitima) a atuação do amicus curiae em juízo é "jurídico". Mas é um
"jurídico" diferenciado, que não pode ser confundido ou assimilado com o interesse que conduz um
"assistente" ou outro "terceiro" qualquer a um processo entre outras pessoas para nele intervir das variadas
formas que o nosso direito, tradicionalmente, lhe reconhece. Não se trata, isto é certo, de um interesse
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jurídico subjetivado. Mas se trata, com essas ressalvas, de um interesse que é jurídico. É um interesse
jurídico porque é previsto, porque é agasalhado, porque é tutelado, pela ordem jurídica considerada como
um todo. E, se é assim, no plano do "direito material", não há razão para que não o seja também no plano do
direito processual. É interesse jurídico, portanto.[65] 

 

Ainda segundo o mesmo autor:

Tal interesse "jurídico" é, [...], um interesse "público". E, porque ele é filtrado a partir de determinados entes
voltados, organicamente, à sua proteção - e muitas vezes expressamente reconhecidos pelo sistema para
desempenhar esse papel -, ele é um interesse "institucional". É essa, fundamentalmente, a distinção. É essa a
"novidade". É o nome que propomos para designá-la.[66]

 

É por essa razão, pelo fato de que há algo de diferente no público e no jurídico que qualificam o interesse
que justifica a intervenção do amicus curiae que se propõe a designação "interesse institucional", tão-
somente para evidenciar que se trata de algo novo.[67]

Já se demonstrou, portanto, que o interesse que legitima a intervenção do amicus curiae contém algo de
público e algo de jurídico. Diz-se "público" na medida em que transcende os interesses e direitos
subjetivados pelos sujeitos parciais da relação processual; o "jurídico", por sua vez, decorre de sua
necessária previsão e acolhida pelo ordenamento jurídico.

A esse respeito, declina Cássio Scarpinella Bueno:

O interesse institucional também é interesse público. E o é justamente porque transcende o interesse
individual de cada uma das partes litigantes e, o que para nós é mais saliente, porque transcende o próprio
"interesse" eventualmente titularizado pelo próprio amicus curiae. O interesse institucional é público no
sentido de que deve valer em juízo pelo que ele diz respeito às instituições, aos interesses corporificados no
amicus, externos a eles e não pelos interesses que ele próprio amicus pode, eventualmente, possuir e os
possuirá, não há como negar isso, legitimamente.[68] 

 

De se notar, pois, a transformação do conceito de interesse jurídico de modo a melhor atender e tutelar
situações jurídicas outras, não albergadas por outros sujeitos ou figuras conhecidas pelo processo civil
brasileiro.[69]

 

•3.                  A intervenção do amicus curiae: uma nova modalidade de intervenção de terceiros

 

 

Consoante exaustivamente mencionado no decorrer deste trabalho, os conceitos de parte e terceiro se
excluem mutuamente, vale dizer, todo aquele que participa da relação processual sem assumir a condição de
sujeito parcial há de ser considerado um terceiro. Desta feita, não custa repisar, o amicus curiae é terceiro.
Mais que isso: é nova modalidade de intervenção de terceiros, distinta das formas tradicionais desde há
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muito conhecidas pelo processo civil brasileiro. Sobre o assunto, Antônio do Passo Cabral:

 

Intervir tem raiz latina (inter venire) e significa "entrar no meio". Assim, toda vez que alguém ingressar em
processo pendente, tal conduta reputar-se-á interventiva. Entendemos que, diante do conceito de terceiro e
da etimologia da palavra intervenção, deve ser considerada a manifestação do amicus curiae como
intervenção de terceiros. Mas as semelhanças terminam por aí. Esta modalidade de intervenção guarda
características próprias que a diferencia das formas clássicas de ingresso de sujeitos estranhos ao processo
previstas no Código de Processo Civil e que ganham similares em inúmeros ordenamentos estrangeiros. O
amigo da Corte é um terceiro sui generis (ou de natureza especial, de natureza excepcional) e sua
intervenção pode ser classificada com atípica.[70]

 

O ingresso do amicus curiae constitui uma nova modalidade de intervenção de terceiros (e não uma forma
qualificada de assistência, como pretendem alguns) justamente porque o interesse que legitima sua
intervenção, como restou demonstrado no item anterior, é diverso do tradicional interesse jurídico exigido
do assistente. O entendimento de Cássio Scarpinella Bueno é no sentido de que:

[...] não nos parecem equivocadas explicações ou justificativas de que o amicus curiae é modalidade de
intervenção de terceiros mas que não se confunde com a assistência - ou com qualquer outra das
modalidades que, sob aquele rótulo, prevê o nosso Código de Processo Civil -, porque a qualidade do
interesse que norteia uma e outra intervenção é totalmente distinta. Aquela, jurídica, no sentido "individual-
subjetivo-tradicional" do termo; esta também jurídica, mas em sentido diverso, que tende a transcender
interesses ou direitos subjetivados em indivíduos. Nesse sentido, um "interesse público".[71]

 

O amicus curiae se apresenta, portanto, como sujeito processual, como terceiro interveniente que
desempenha funções assemelhadas às desempenhadas pelo perito, pelo fiscal da lei e pelo próprio assistente
sem, contudo, identificar-se com nenhuma dessas figuras. Nos dizeres de Cássio Scarpinella Bueno:   

 

Para nos livrarmos das amarras de outrora, o "assistente", o "fiscal da lei", o "perito" (mesmo as
"testemunhas"), todos esses sujeitos do processo podem (e devem) abrir espaço para outra figura, outro
sujeito, que não usurpa o seu papel, que não pretende colocar-se nos seus lugares, ocupando-os e excluindo
seus tradicionais titulares. Sua função é outra, diversa. Mas desempenha função que as complementa, que se
faz necessária para que vozes sem boca, ao menos no plano do direito processual, possam ser ouvidas,
devidamente representadas, em prol do aprimoramento e aprofundamento da qualidade da cognição
jurisdicional. Porque o juiz não é só mais a boca da lei. E sua decisão já não afeta, queira ou não queira,
somente aqueles poucos dois que se encontram na sua frente.[72]

 

 

Comentando esse enquadramento do instituto como uma nova modalidade de intervenção de terceiros,
Milton Luiz Pereira sustenta a admissibilidade do amicus curiae no processo civil brasileiro, como terceiro
especial ou de natureza excepcional, "para partilhar na construção de decisão judicial, contribuindo para
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ajustá-la aos relevantes interesses sociais em conflito"[73]. 

 

4. Conclusão

 

Para que fosse possível determinar, com um mínimo aceitável de clareza, a natureza jurídica que reveste a
figura do amicus curiae no processo civil brasileiro buscou-se traçar um paralelo necessário entre o instituto
e diversas categorias de sujeitos processuais já conhecidas e estudadas no Direito brasileiro.

Ab initio, demonstrou-se que o amicus não é parte, uma vez que não postula a tutela jurisdicional e em face
dele nada é pedido. Enquadra-se, portanto, no conceito abrangente de terceiro, aqui entendido como todo
aquele que não é sujeito parcial do processo.

Feitas as aproximações exigidas entre a figura do amicus e aquelas comumente apontadas pela doutrina
como sendo referenciais de sua atuação, verificou-se que o amicus curiae não é espécie do gênero auxiliares
do juízo, nem tampouco usurpa o lugar do Ministério Público como custos legis, muito embora desempenhe
funções semelhantes.

Não assiste razão àqueles que insistem em considerar as hipóteses de sua intervenção como modalidades
qualificadas de assistência, pelo simples fato de que o interesse que motiva e legitima o ingresso do amicus
não é aquele interesse jurídico tomado em sua acepção tradicional, individualista, subjetivada. É jurídico
sim o interesse que norteia a atuação do amicus, jurídico no sentido de que está agasalhado pelo
ordenamento jurídico. Mas é público também, haja vista que transcende os interesses e direitos tutelados
pelos sujeitos da relação jurídica processual. Por conta disso, apenas para designar diferentemente algo que
não encontra similar, de modo a minimizar o risco de confusões, diz-se ser "institucional" o interesse que
autoriza o ingresso do amicus curiae.

O processo civil brasileiro recepciona o instituto do amicus curiae dando-lhe os contornos de um sujeito
processual. A silhueta de um terceiro. É uma nova modalidade de intervenção de terceiros.
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DA QUERELA NULLITATIS COMO MEIO DE IMPUGNAÇÃO DA COISA JULGADA
INCONSTITUCIONAL

THE QUERELA NULLITATIS AS INSTRUMENT OF IMPUGNATION OF THE
UNCONSTITUTIONAL RES JUDICATA

Gizelly Gussye Amaral Rabello
Margareth Vetis Zaganelli

RESUMO
O presente estudo analisa o instituto da querela nullitatis, considerada por muitos doutrinadores germe das
ações autônomas de impugnação e o instrumento hábil para extirpar do mundo jurídico sentenças eivadas de
vício tão grave, que nem a coisa julgada é capaz de sanar. Inicia com um breve histórico do instituto,
ressaltando a atual possibilidade de subsistência da querela nullitatis em diversos ordenamentos jurídicos,
bem como a sua sobrevivência na sistemática processual civil moderna, em especial, no sistema processual
civil brasileiro. Aborda-se também questão da relativização da coisa julgada e da chamada “coisa julgada
inconstitucional”, bem como os princípios constitucionais pertinentes, notadamente, os valores da
Segurança Jurídica, da Coisa Julgada, da Certeza, da Efetividade e da Justiça, enfatizando a necessidade de
equilíbrio e de harmonia entre tais valores. Ao final, conclui ser a querela nullitatis, o meio mais eficiente
para a impugnação da chamada “coisa julgada inconstitucional”.
PALAVRAS-CHAVES: Querela Nullitatis. Segurança Jurídica. Justiça. Relativização da Coisa Julgada.
Coisa Julgada Inconstitucional.

ABSTRACT
The study deals with the querella nullitatis, an institute considered by many authors as the origin of the
current autonomous actions of impugnation and as the adequate instrument to eradicate the decisions tainted
by such serious defects that not even the res judicata is capable to remedy. Starting from a brief analysis of
the institute’s history, stressing the current possibility of the subsistence of the querela nullitais in several
jurisdictions, as well as its survival in the modern civil procedure systems, especially in the brazilian civil
procedure system. Also addressed are the issues of relativization of the res judicata and of the so-called
“unconstitucional res judicata” as well the constitutional principles tied to the subject, specifically the
notions of Judicial Security, Certainty, Res Judicata, Effectiveness and Justice, broaching the need to find a
balance between such notions. In the end, concludes that querela nullitatis is the most efficient instrument to
challenge the so-called “unconstitutional res judicata”.
KEYWORDS: Querela Nullitatis. Judicial Security. Justice. Relativization of the res judicata.
Unconstitutional res judicata.

 

1- Considerações Iniciais

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, iniciou-se no Brasil um movimento cujo foco principal é
uma aproximação àquilo que se tem denominado "devido processo constitucional". Neste sentido, o
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processo passou a ser visto a partir de seu resultado, não como um mero apêndice, mas resgatando a sua
função de instrumento de concretização do direito material. Na atualidade, procura-se cada vez mais rever
interpretações de alguns institutos jurídicos, antes conceituados de forma absoluta e universal, tal como
ocorre com a coisa julgada - como o instituto de maior vinculação à temática da segurança jurídica.

A imutabilidade dos julgados é de interesse da ordem pública, cuja finalidade é a consecução da
estabilidade, segurança e indeclinabilidade da tutela jurisdicional. É da conveniência social uma resposta
jurídica que ponha fim à discussão, sob pena de perpetuar-se um estado de angústia. O que se busca é um
equilíbrio entre os princípios da celeridade processual, que serve ao propósito de uma solução para conflitos
em tempo razoável, e a qualidade dos julgamentos, a justeza dos provimentos judiciais, trazendo
efetivamente segurança jurídica às partes e justiça social.

Por outro lado, destaca-se o crescente debate acerca da chamada "relativização da coisa julgada", ou seja, a
possibilidade de decisão já transitada em julgado ser desconstituída até mesmo após o decurso do prazo
decadencial da ação rescisória, em razão da ofensa a valores superiores de nosso ordenamento jurídico.
Importante questão que, neste contexto, é a de qual seria o meio mais adequado para tal finalidade. Neste
sentido, entendemos que a denominada querela nullitatis, via processual autônoma, se mostra como o
instrumento mais adequado a extirpar do mundo jurídico sentenças que padeçam de vícios tão graves que
nem a autoridade da coisa julgada tem o condão de saná-lo, o que constitui o objeto deste trabalho.

 

2- A Querela Nullitatis como Germe das Ações Autônomas de Impugnação

 

Considerada germe das ações autônomas de impugnação, a querela nullitatis é também denominada de ação
declaratória de inexistência[1], de natureza declaratória e por isso imprescritível, utilizada como um
instrumento adequado a extirpar do mundo jurídico, sentenças que decorram de vício tão grave que parte da
doutrina (Liebman, Moniz de Aragão, Vicente Greco Filho, Tereza Arruda Alvim Wambier e outros)[2] as
considera como inexistentes.

À despeito de divergências doutrinárias acerca da natureza dos vícios que inquinam a sentença, temos que a
querela nullitatis pode ser conceituada como um instrumento voltado à impugnação de vícios que não são
sanados com a preclusão temporal, sobrevivendo até mesmo à formação da coisa julgada.[3]

Trata-se assim, de verdadeira ação autônoma de impugnação, por ensejar relação jurídica autônoma e
diversa daquela em que se proferiu a decisão que se quer impugnar. Sendo um remédio voltado para a
impugnação de erros graves cometidos no âmbito da jurisdição, podendo ser utilizado contra vícios que não
se sanam com a preclusão temporal e sobrevivem à formação da coisa julgada.[4]

Por tratar-se de verdadeira ação, o procedimento adequado em primeira instância é o comum, ordinário ou
sumário. Quanto à competência para o processamento e o julgamento da ação, que é funcional, e por isso
absoluta, é do juízo que tiver processado e julgado a ação que se busca impugnar, na qual ocorreu o vício,
podendo ser de primeira ou de segunda instância, inclusive dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal
Federal.[5]

 

2.1 - Antecedentes Históricos
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No Direito Romano, inicialmente, não se cogitava a existência de ação com a finalidade de se anular uma
sentença, posto que tais decisões eram irrecorríveis e as nulidades de direito material se operavam de pleno
direito, não havendo necessidade de declaração.

No período formulário,[6] mais apegado às formalidades, em razão da atividade do pretor e do
aprimoramento do conceito de nulidade, sendo essa uma sanção aos atos realizados em desacordo com as
regras vigentes, surge a chamada "revocatio in duplum", ação de natureza especial, destinada a negar
existência às sentenças, com índole da moderna ação declaratória negativa, meio de impugnação sem prazo
pré-fixado, que visa à declaração de nulidade do julgamento.[7]

No direito intermediário (568 d.Ca 1.500 d.C), nos estatutos italianos, por influência dos elementos
germânicos e institutos do direito romano, surge mais nitidamente, para a impugnação dos errores in
procedendo, a chamada querela nullitatis, como um instrumento autônomo, que ainda não era exercitada
por meio de ação, mas por simples imploratio officie iudicis. O direito canônico, a legislação estatutária das
cidades italianas e a doutrina medieval exigiam que a argüição das nulidades, no sentido de anulação da
sentença, fossem realizadas através da querela nullitatis.[8]

Neste período, a impugnação das sentenças nulas foi erigida à categoria autônoma em relação às
inexistentes, devendo ser realizada por meio da querela nullitatis, deixando as sentenças juridicamente
inexistentes sem uma via de impugnação própria e ainda, que diversas causas de inexistência fossem
absorvidas como de nulidade da sentença, o que, conseqüentemente, gerou grande confusão entre os
conceitos.[9]

Em razão desta junção, muitos estatutos passaram a entender que decorrido o prazo para a proposição da
querela nullitatis, todos os vícios da sentença ficariam sanados, pois nenhum deles sobrevivia à preclusão
desse meio de impugnação, mesmo entendendo-se que nulidade e inexistência não se confundiam.

Por outro lado, alguns estatutos, como os de Perugia e de Carrara, faziam uma nítida distinção entre
anulabilidade e inexistência, de forma que para aquele vício fixou-se prazo peremptório de impugnação
dentro do qual devia ser exercida a querela nullitatis em via principal, e para este, relacionado com vícios
mais graves, admitia-se impugnação a qualquer tempo, por meio da exceptio nullitatis.[10]

Com o tempo, o instituto da querela nullitais desdobrou-se em duas modalidades: a querela nullitatis
sanabilis, destinada a impugnar vícios considerados menos graves, e a querela nullitatis insanabilis, para os
vícios mais graves, sendo que aquela acabou absorvida pelo instituto da apelação e esta, embora atualmente
muito restrita, e mesmo em alguns ordenamentos jurídicos europeus tenha desaparecido, continuou um meio
adequado para o ataque de vícios que permanecem insanáveis, mesmo com o advento da coisa julgada.[11]

Na afirmativa de Calamandrei, a querela nullitatis foi um instituto desconhecido do Direito Romano e do
Direito Germânico, tendo surgido na legislação estatutária italiana do século XII, desenvolvendo-se e
tomando forma no século XIII, atingindo a sua plenitude apenas na metade do século XIV, sendo assim, um
instituto de origem puramente italiana.[12]

 

2.2 - Direito Comparado
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Com o aperfeiçoamento dos sistemas recursais de diversos ordenamentos jurídicos, a querela nullitatis
acabou por desaparecer quase por completo, sendo encampada por novos institutos, como a rescisória, ou
tendo suas hipóteses de cabimento abrangidas pelas matérias alegáveis em sede recursal.

Nos tempos atuais, permanece no Direito Canônico o instituto da querela nullitatis. O "Codex Iuris
Canonici", de 1983, expressamente prevê, para as causas relativas às coisas espirituais e com elas conexas, e
para as que apurem a violação de leis eclesiásticas e atos caracterizados como pecado, no que se refere à
determinação da culpa e de imposição de penas eclesiásticas, a utilização da querela nullitatis contra
sentença. Prevê, ainda, a possibilidade de a querela ser proposta, tanto por via de exceção como de ação,
neste último caso, diante do juiz que proferiu a sentença, no prazo de dez anos desde a sua publicação. [13]

De acordo com o disposto nos Cân. 1620 e seguintes, a sentença é viciada por nulidade insanável se:

a) foi proferida por juiz absolutamente incompetente;

b) foi proferida por alguém destituído do poder de julgar no tribunal em que a causa foi definida;

c) o juiz proferiu a sentença coagido por violência grave;

d) o juízo foi feito sem a petição judicial, ou não foi instaurado contra alguma parte demandada;

e) foi proferida entre partes, das quais, ao menos uma não tinha capacidade de estar em juízo;

f) alguém agiu em nome de outro sem mandato legítimo;

g) foi negado a alguma das partes o direito de defesa;

h) a controvérsia não foi definida sequer parcialmente.

Por sua vez, é na origem do Direito Português que se encontram os melhores dispositivos referentes ao
regime da inexistência das sentenças. Das Ordenações Manuelinas extrai-se que "da sentença que per
Direito he ninhuma, se non requere seer apellado, e em todo tempo pode ser revogada". Nas Ordenações
Filipinas observa-se que "a sentença que é por Direito nenhuma, nunca em tempo algum passa em cousa
julgada, mas em todo tempo se pode opor contra ela, que é nenhuma e de nenhum efeito, e, portanto, não é
necessário ser dela apelado".[14] São exemplos de sentenças que jamais transitam em julgado, aquelas em
que não ocorreu a citação da parte contrária, ou aquela que desrespeite a coisa julgada operada em decisão
anterior.

Com o passar do tempo, prevaleceu o entendimento de que não haveria que se falar em sentença inexistente,
e que a sentença conservaria a "autoritas res iudicatae", razão pela qual deveria ser anulada por meio da
"perviam nullitatis", que segundo de Roque Komatsu, era a sobrevivência da querela nullitatis, que
atualmente foi absorvida pela ação rescisória. Não há dispositivo semelhante, no Código de Processo Civil
Português de 1962.[15]

No que pertine à legislação italiana, o Código de Processo Civil, no artigo 161, curiosamente excetua o
efeito sanatório geral da apelação e do recurso de cassação, no caso de sentença não assinada pelo juiz. Para
Calamandrei, tal dispositivo demonstra a sobrevivência da querela nullitatis naquele ordenamento jurídico:

"enquanto na aparência de ser só uma supérflua laje funerária colocada sobre a querela de nulidade, faz
tempo já honrosamente sepultada, é na realidade um reconhecimento indireto da insuprível vitalidade que
conserva ela ainda, mesmo que no processo moderno se encontre reduzida a ter que viver sob nome
alheio". [16]
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Adverte ainda o renomado processualista italiano, que existem outros casos os quais a lei não menciona,
mas que a sentença é inadequada a passar em julgado (como ocorre com a sentença não escrita, a sentença
sem parte dispositiva, a de conteúdo incerto ou impossível, etc.), frente à qual o decurso do prazo para a
utilização dos meios de impugnação expressamente previstos, não pode ter o efeito de sanar a nulidade e de
acarretar a preclusão para o exercício da ordinária ação declarativa da nulidade insanável.[17]

Assinala a doutrina italiana, que a prática pode apresentar uma série de casos em que a lei não menciona, e
nos quais a sentença é inadequada a passar em julgado, indicando que o dispositivo abarca todas as
hipóteses em que as sentenças proferidas são absolutamente nulas ou juridicamente inexistentes, ou seja,
todas as hipóteses em que a sentença careça daquele mínimo de elementos essenciais que são indispensáveis
para que produza certeza jurídica, e assim, para que transite em julgado.

Deste modo, no processo civil italiano, a querela nullitatis seria cabível contra sentenças inexistentes ou
absolutamente nulas, não havendo prazo para o seu ajuizamento. Não obstante todas as causas de nulidade
absoluta ou de inexistência das sentenças atualmente, sejam abarcadas pelos recursos de apelação e de
cassação, para Fernando Gajardoni, caso não interpostas tais impugnações oportunamente, nada impede que
em qualquer tempo, seja o Judiciário provocado a declarar o vício mediante a querela nullitatis. [18]

 

2.3- Da Sobrevivência da Querela Nullitatis no Sistema Processual Civil Brasileiro

 

No que se refere à sobrevivência da querela nullitatis no sistema processual civil brasileiro, inexiste em
nossa legislação, previsão expressa quanto à possibilidade de interposição da referida ação, contudo, parte
de nossa doutrina admite sua previsão implícita no art. 4º do diploma processual civil[19], in verbis:

Art. 4º O interesse do autor pode limitar-se à declaração:

I - da existência ou da inexistência de relação jurídica;

II - da autenticidade ou falsidade de documento. (grifos nossos)

 

Há ainda quem defenda a existência de sua previsão nos artigos 741, inciso I, e 475-L, § 1º, do mencionado
diploma processual[20] e, no que se refere à possibilidade de impugnação em caso de ausência ou de
nulidade de citação quando o réu é revel, no entanto, entendemos que esta não é a única hipótese de
cabimento deste remédio, sendo um instrumento adequado sempre que se possa reputar uma sentença como
inexistente em virtude de não possuir alguns dos elementos, intrínsecos ou extrínsecos, essenciais à sua
constituição.

Assim, a jurisprudência pátria vem aplicando a tese da sobrevivência da querela nullitatis para aqueles
casos em que a sentença padeça de vício tão grave que não se pode reputar coberta pela autoridade da coisa
julgada. Vejamos alguns exemplos:

 

PROCESSUAL CIVIL - NULIDADE DA CITAÇÃO (INEXISTENCIA) - QUERELA NULLITATIS.
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I - A TESE DA QUERELA NULLITATIS PERSISTE NO DIREITO POSITIVO BRASILEIRO, O QUE
IMPLICA EM DIZER QUE A NULIDADE DA SENTENÇA PODE SER DECLARADA EM AÇÃO
DECLARATORIA DE NULIDADE, EIS QUE, SEM A CITAÇÃO, O PROCESSO, VALE FALAR, A
RELAÇÃO JURIDICA PROCESSUAL NÃO SE CONSTITUI NEM VALIDAMENTE SE
DESENVOLVE. NEM, POR OUTRO LADO, A SENTENÇA TRANSITA EM JULGADO, PODENDO, A
QUALQUER TEMPO, SER DECLARADA NULA, EM AÇÃO COM ESSE OBJETIVO, OU EM
EMBARGOS A EXECUÇÃO, SE FOR O CASO.

II - RECURSO NÃO CONHECIDO. [21]

 

Citação - Nulidade - Querela Nullitatis.

A falta ou nulidade de citação para o processo de conhecimento contamina de nulidade todos os seus atos,
inclusive a sentença nele proferida. E por impedir a regular formação da relação jurídica processual, tal
nulidade frustra a formação da coisa julgada, pelo que pode ser alegada em embargos à execução ou em
ação autônoma direta da querela nullitatis insanabilis, de caráter perpétuo, não prejudicada pelo biênio da
ação rescisória, porque o que nunca existiu não passa, com o tempo, a existir. Desprovimento do
recurso. [22] (grifo nosso).

 

Assim temos que, muito mais do que uma construção doutrinária que tem apoio em doutrinadores
renomados como Cândido Rangel Dinamarco, Humberto Theodoro Jr., Tereza Arruda Alvim Wambier e
Alexandre Freitas Câmara entre outros, a sobrevivência da querela nullitatis em nosso sistema processual
civil é uma realidade, já sendo verificada na prática de nossos tribunais.

 

3 - Relativização da Coisa Julgada

 

Ainda hoje, deparamo-nos com o eterno conflito do Direito, que segundo Humberto Teodoro Jr. é mais
aparente do que real na espécie[23], um conflito entre os valores da segurança e da certeza, com o da justiça.
Até bem pouco tempo, se buscou valorizar a segurança, de forma que admitir-se a impugnação da coisa
julgada sob o fundamento autônomo de contrariedade à Lei Fundamental, era algo que não se coadunava
com o ideal de segurança e de certeza.

Temos como premissa básica do sistema processual, que o processo deve ser realizado tão logo quanto
possível, e que este seja estável e definitivo, sem perder de vista o ideário da justiça e do julgamento justo.
Deve-se destacar, que a par das divergências quanto ao conceito de justiça, este é um valor bilateral, pois
não se pode fazer justiça à custa de injustiças. Assim, são fatores ligados ao valor da justiça o contraditório,
a ampla defesa, a igualdade, o devido processo legal, o juiz natural e outros valores constitucionalmente
assegurados.

A relativização da coisa julgada pode ser vista como um instrumento contra injustiças, pois como ensina
Dinamarco, não é legítimo eternizar injustiças a pretexto de evitar a eternização de incertezas[24], sendo o
valor da justiça objeto-síntese de nosso sistema jurídico no plano social.
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Impossível a coisa julgada, pelo simples fato de impor segurança jurídica, sobrepor-se ao conjunto
harmônico da Constituição, subjugando toda a sistemática de garantias em que a coisa julgada é apenas uma
delas. A coisa julgada deverá estar sempre condicionada aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, como forma de harmonizar valores constitucionalmente assegurados em conflito.

Desta forma, temos a proporcionalidade como um método de ponderação, no caso de colisão entre
princípios de natureza constitucional fundamental, deve-se partir do pressuposto de que normas-regras se
excluem e normas-princípios simplesmente colidem.[25] Entendendo-se o princípio da proporcionalidade
como um método para a materialização de uma verdadeira ponderação, que implica a melhor
adequabilidade dos meios aos fins.

A cultura jurídica norte-americana, por exemplo, bem menos apegada à rigorosidade da coisa julgada, aceita
com muito mais naturalidade a possibilidade de se restringir a autoridade da res iudicta, utilizando-se de um
raciocínio baseado na racionalidade, relativizando tal instituto com vista em preservar outros valores.
Entende a doutrina norte-americana que existem circunstancias em que não se operará a preclusão da coisa
julgada, sempre que razões de ordem pública se sobreponham às razões de ordem jurídica que impõe a coisa
julgada. No entanto, é importante ressaltar que mesmo estando mais suscetíveis à possibilidade de se
desconsiderar a coisa julgada, existe a ressalva de que isso somente ocorrerá nos casos em que se verifique a
presença de importantes razões sociais que a justifiquem.[26]

Acerca da relativização da coisa julgada, o Ministro José Augusto Delgado conclui que a carga imperativa
da coisa julgada pode ser revista, em qualquer tempo, quando eivada de vícios graves, produzindo
conseqüências que alterem o estado natural das coisas, que estipule obrigações, seja para o Estado, para o
cidadão ou para a pessoa jurídica que não sejam amparadas pelo direito.[27]

Ao se deparar com o conflito entre o princípio da coisa julgada e outros também garantidos
constitucionalmente, deverá o intérprete utilizar-se dos sub-princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, como métodos de ponderação, fazendo prevalecer, no caso concreto, uma solução que seja
justa e ética, afastando sempre a que possa consagrar qualquer iniqüidade, imoralidade ou injustiça.

A relativização da coisa julgada deve ser entendida como uma medida excepcional, limitada às situações em
que os bens jurídicos envolvidos sobreponham-se à exigência de estabilização das relações jurídicas, sob
pena de serem desfigurados os alicerces que orientam toda a nossa Ciência Jurídica.

 

3.1 - Segurança Jurídica, Coisa julgada, Certeza, Efetividade e Justiça

 

A Constituição Federal de 1988 concretizou como principais alicerces da sociedade brasileira os princípios
da segurança, da igualdade, da justiça e da dignidade da pessoa humana, sob a nova ótica do Estado
Democrático de Direito, que não pode ser visto como um fim em si mesmo, mas como um verdadeiro
instrumento para a garantia dos direitos fundamentais do cidadão.

Afirmar que as normas constitucionais têm força normativa, é reconhecer que a Constituição não é apenas
uma carta de intenções políticas, mas um diploma dotado de caráter jurídico imperativo. As regras e os
princípios constitucionais devem obter normatividade, regulando jurídica e efetivamente as condutas, tanto
dos cidadãos quanto do próprio Estado, proporcionando, desta forma, segurança a expectativas de
comportamentos. [28]
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A Constituição é o ponto de partida, tanto para a interpretação quanto para a argumentação jurídica,
assumindo um caráter fundamental no que se têm denominado de neoprocessualismo. A Carta Magna de
1988, ao contemplar direitos e garantias fundamentais, acabou por tornar constitucionais e por isso,
reconhecidamente superiores, os mais importantes fundamentos dos direitos materiais e processuais.[29]

Seguindo a nova tendência do processo civil, questão que tem despertado a atenção, tanto da doutrina
quanto da jurisprudência, é a chamada efetividade do direito processual. Para a efetividade do processo, ou
seja, para a plena consecução de sua missão oficial de eliminar conflitos e de fazer justiça, é preciso de um
lado, tomar consciência dos escopos motivadores de todo o sistema, sociais, políticos, jurídicos, e de outro
lado, superar os óbices que a experiência demonstra estarem constantemente a ameaçar a boa qualidade de
seu produto final.[30]

Efetividade processual também significa, antes de tudo, o perfeito alcance da finalidade do processo, visto
como um instrumento ativo da distribuição da justiça e mais do que isso, como uma forma de pacificação e
de modificação social, garantindo soluções ao mesmo tempo jurídicas e legítimas.

Nos ordenamentos jurídicos de origem romano-germânica, há uma tendência a rigidez quanto à
estabilização das decisões judiciais, tendo como objeto maior alcançar a segurança e a estabilidade das
relações jurídicas e sociais. Neste sentido, o sistema jurídico brasileiro estabelece a garantia constitucional
da coisa julgada, no artigo 5°, inciso XXXVI, da Carta Constitucional de 1988.

A coisa julgada pode ser entendida como o instituto de maior vinculação à temática da segurança jurídica.
As decisões jurisdicionais proferidas através da sentença, a partir de determinado momento, no qual se torne
impossível impugná-las, têm os seus efeitos imunizados e projetados para dentro e para fora do processo.
Tornam-se, pois, indiscutíveis e imutáveis, tanto para os litigantes quanto para toda a coletividade. A
imutabilidade dos julgados é de interesse da ordem pública e do bem comum, cuja finalidade é a consecução
da estabilidade, da segurança e da indeclinabilidade da tutela jurisdicional. É da conveniência social a
resposta jurídica que ponha fim à discussão, ainda que a decisão proferida seja considerada injusta para
alguns, sob pena de perpetuar-se o estado de angústia.

De acordo com Humberto Theodoro Jr., o que ocorreu em nosso ordenamento foi uma institucionalização
do mito da impermeabilidade das decisões judiciais, ainda que agasalhassem inconstitucionalidades,
principalmente depois de operada a coisa julgada e ultrapassados os prazos para a sua impugnação. A coisa
julgada, neste cenário, transformou-se na expressão máxima a consagrar os valores da certeza e da
segurança perseguidos no ideal do Estado de Direito. Consagrando-se assim, o princípio da intangibilidade
da coisa julgada, que por muito tempo, foi entendido como de caráter absoluto.[31]

No entendimento de Dinamarco, deve haver um equilíbrio entre as duas exigências antagônicas. De um
lado, a celeridade processual, que tem por objetivo a solução do conflito em tempo razoável, daí a
necessidade da preclusão e da coisa julgada no processo, e de outro lado, a qualidade dos julgamentos,
trazendo segurança jurídica às partes e justiça social.[32] É exatamente esse equilíbrio, que transforma a
balança no símbolo da Justiça.

Admitindo a premissa de que o processo, é um encadear sucessivo de atos destinados ao fim de servir de
instrumento à aplicação do direito material abstrato, no caso concreto, tem-se inequivocamente, a
possibilidade de que, durante esse percurso, ocorram falhas e vícios que possam comprometer a própria
essência e finalidade do instituto, que é dar razão a quem tem razão, proporcionando um resultado justo,
com o contraditório, respeitando os caminhos e regras pré-estabelecidas pelo legislador. [33] Deparamo-nos
então, com o eterno conflito do Direito, quanto à sua preocupação com a segurança e a certeza, ao mesmo
tempo em que busca a realização da justiça.
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3.2 - Coisa Julgada Inconstitucional

 

A tese da chamada coisa julgada inconstitucional funda-se principalmente, na idéia de que todos os atos
estatais devem respeito à Constituição, não podendo ser diferente quanto às decisões judiciais, devendo
estas ser objeto de controle quanto a sua constitucionalidade, caso contrário, estaríamos invertendo a regra
de submissão dos tribunais à Carta Constitucional.

Antes do trânsito em julgado, as decisões judiciais estão sujeitas a avaliação quanto a vários aspectos, por
meio dos recursos, e, sobretudo, no que se refere à sua constitucionalidade, pelas instâncias revisoras. Além
disso, o sistema prevê outros instrumentos através dos quais se pode contrastar diretamente as decisões
judiciais com a Constituição, por meio do recurso extraordinário, previsto no art. 102, II, da Constituição da
República Federativa do Brasil, por exemplo. Após o trânsito em julgado, o sistema processual brasileiro
dispõe sobre tal contraste por meio da ação rescisória. Todavia, algumas incongruências podem persistir a
tais mecanismos de controle jurisdicionais.

As defesas pela mitigação do valor da coisa julgada são nitidamente casuísticas, mas o que todas elas têm
em comum, é uma busca pela prevalência do substancial sobre o formal, um culto à justiça como um valor
máximo do sistema jurídico. O que se procura é uma harmonia, um equilíbrio entre as exigências
divergentes, transigindo-se em alguns momentos sobre determinados valores, em nome da segurança
jurídica, e em outros, abrindo-se mão desta segurança, em detrimento de outros valores constitucionalmente
protegidos.

A inconstitucionalidade é tida como o vício mais grave que pode possuir um ato, não convalescendo em
tempo algum, devendo ser extirpado do mundo jurídico, pois a irrecorribilidade de uma sentença não apaga
a inconstitucionalidade de seus resultados substanciais, políticos e sociais, que possam ser produzidos
ilegitimamente.

Para Dinamarco, as sentenças de mérito somente serão cobertas pelo manto da coisa julgada, tornando-se
imutáveis contra futuros ataques, se forem dotadas de "imperatividade possível", o que não ocorre quando a
decisão contém, por exemplo, dispositivo materialmente impossível, que colida com valores de grande
relevância ética, humana ou política, que sejam igualmente amparados pela Constituição. [34]

Como afirma José Augusto Delgado, a coisa julgada inconstitucional é aquela violadora dos princípios
constitucionais da legalidade e da moralidade, que atentam contra a Constituição, vez que existem certas
situações em que o processo, não pode sobrepor-se a valores maiores, [35]pois não constitui um fim em si
mesmo.

 

4 - A Querela Nullitatis Como o Meio Mais Adequado à Impugnação da Coisa Julgada
Inconstitucional

 

A doutrina e a jurisprudência ainda divergem, quanto a vários aspectos que envolvem a relativização da
coisa julgada, mostrando-se pouco exigente quanto ao remédio processual mais adequado ao afastamento da
chamada "coisa julgada inconstitucional", admitindo-se a possibilidade do manejo de alguns
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instrumentos,tais como os embargos à execução, pela aplicação do parágrafo único do art. 741 do CPC[36],
a ação rescisória, notadamente pela aplicação do inciso V do art. 485 do CPC[37], e a querela nullitaits,
reconhecendo-se a sua sobrevivência no sistema processual moderno.

Nesse contexto, é importante destacar que uma sentença que agrida princípios maiores de nossa
Constituição é uma sentença injusta, logo ilegítima, e, portanto, inexistente no mundo jurídico, dado a sua
incongruência com a ordem vigente. Contendo tal provimento vício tão grave, faz com que este não reúna
elementos básicos para a sua constituição, de forma que não há que se falar em ato jurídico, podendo,
todavia, falar-se em ato de fato, pois a decisão poderá ser existente no mundo dos fatos, mais inexistente no
mundo jurídico, por lhe faltar elemento essencial, que é o respeito à Constituição.[38] Não tendo assim,
aptidão para transitar em julgado, a coisa julgada,quando inconstitucional, é inexistente.

No que se refere à utilização dos embargos à execução, estes somente poderão ser manejados quando a
sentença que se deseja impugnar for de natureza condenatória, que ainda não tenha sido executada,
mostrando-se assim, um instrumento extremamente limitado e inidôneo a alcançar todos os casos em que se
pode reputar ofensa à Constituição, por decisões "transitadas em julgado".

A ação rescisória tem sido utilizada como um instrumento de relativização da coisa julgada. Mas, de acordo
com o disposto no artigo 495 do CPC, ela está limitada ao prazo decadencial de dois anos. Alguns autores
defendem a possibilidade de se dispensar a aplicação de tal dispositivo, em razão de tratar-se de matéria
constitucional[39], entretanto, não podemos aceitar tal proposição, sob pena de defendermos posição contra
legem. Além disso, como leciona Tereza Arruda Alvim Wambier, temos que as sentenças eivadas de
inconstitucionalidade nunca transitam em julgado efetivamente[40] e, portanto, não podem ser objeto de
ação rescisória, uma vez que não está presente o primeiro dos pressupostos daquela ação: a sentença de
mérito transitada em julgado.

Assim, não restam dúvidas de que a inconstitucionalidade é um vício tão grave, que torna a sentença
inidônea a revestir-se do manto da coisa julgada material, sendo possível a qualquer momento, pretender-se
a declaração de sua inexistência em juízo, e a querela nullitatis, ação autônoma de impugnação, não sujeita
a prazo decadencial ou prescricional, que persiste na sistemática processual brasileira, o meio mais
adequado para se alcançar tal.

 

5 - Considerações Finais

 

A querela nullitatis, ação originária do direito intermédio[41], mesmo tendo sido absorvida por outros
institutos jurídicos, em diversos sistemas jurídicos da atualidade, em especial, a ação rescisória, com esta
não se confunde, permanecendo viva em nossa sistemática processual, como um instrumento hábil a
extirpar do mundo jurídico situações de desrespeito aos pilares do Direito Processual.

Cabe ressaltar, que apesar de inexistentes, as sentenças eivadas do vício da inconstitucionalidade produzirão
regularmente seus efeitos enquanto não forem expurgadas do mundo jurídico. Assim, mister se faz a
utilização da via processual autônoma, que objetiva denunciar vícios que afetam o processo, tornando-a
ilegítima[42], sendo imperioso que o vício da inexistência seja declarado pelo Poder Judiciário, uma vez
que as sentenças tidas por inexistentes, ao menos no mundo fático existem, e produzem efeitos jurídicos.

Diante de eventual conflito entre os valores da segurança, representada pela coisa julgada, e o da justiça,
representada pelo respeito à Constituição, o valor da justiça, como um fim em si mesmo e um fim do
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próprio direito, deverá prevalecer. A relatividade da coisa julgada transforma-se em um valor inerente à
nossa ordem jurídica processual, como uma forma de garantia da prevalência da justiça como um valor fim
de todo o ordenamento jurídico.

A querela nullitatis, como muitos outros institutos do direito medieval, ressurge no direito contemporâneo,
tal como a fênix mitológica renasce das cinzas, demonstrando que as pretensiosas ambições do Iluminismo
racionalista dos séculos anteriores, em suas tentativas de reduzir o direito à pura lei escrita, como se o
legislador do processo fosse onipotente, encontram afinal seu ocaso, ao encerrar-se o século XX. [43]
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AS INFLUÊNCIAS DO ILUMINISMO-RACIONALISTA NO DIREITO PROCESSUAL CIVIL

THE INFLUENCES OF THE ILUMINIS-RATIONALIST IN CIVIL PROCEDURAL

Cristiano Becker Isaia
Jênia Maria Lopes Saldanha

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo investigar a fixação da processualística (civil) clássica na busca pelo
encontro de certezas e verdades, local habitado pelo juiz solipsista, cuja solidão se manifesta diante do
(complexo) binômio neutralidade-protagonismo. Como o modelo de processo civil de que se dispõe
atualmente encontra-se num evidente déficit de realidade, é preciso repensar a atividade processual para
fazer cumprir a Constituição. Dessa forma, esse direito processual civil adstrito ao espírito dogmático,
distante das ciências da compreensão, deve dar lugar a um re-pensar da atividade cognitivo-processual. Um
novo exercício jurisdicional que não renuncie à historicidade, à própria hermenêutica (enquanto atividade
compreensiva). Por isso é preciso compreender quais os principais elementos filosóficos e políticos que
representa(ra)m os ideais de um processo focado na satisfação do binômio certeza e segurança e que
continua a buscar, em pleno século XXI, e diante de um paradigma estatal que se expressa enquanto meio
transformador da realidade, o desvelar (ficcional) de verdades eternas.
PALAVRAS-CHAVES: processo civil – iluminismo – racionalismo

ABSTRACT
This study aims to investigate the establishment of processualistic (civil) classic encounter in the quest for
certainty and truth, a place inhabited by the judge solipsist, whose loneliness is against the (complex)
binomial neutrality-role. As the model of civil procedure that is available today is a clear deficit of reality,
we must rethink the judicial activity to enforce the Constitution. Thus, the civil procedure attached to the
dogmatic spirit, far from the science of understanding, should lead to a re-think of cognitive activity-
process. A new exercise jurisdiction that does not renounce the historicity, the hermeneutic (as
comprehensive activity). So you must understand that the main philosophical and political elements
representing (ra) m the ideals of a process focused on the satisfaction of the relation between certainty and
security and continues to seek, in the XXI century, and before a state paradigm that expressed as a means of
transforming reality, the unveiling (fictional) of eternal truths.
KEYWORDS: procedural – iluminis – rationalist

As influências do iluminismo-racionalista no direito processual civil
The influences of the iluminis-rationalist in civil procedural

 
 
 
Resumo

 
O presente trabalho tem por objetivo investigar a fixação da processualística (civil)
clássica na busca pelo encontro de certezas e  verdades, local habitado pelo juiz
solipsista, cuja solidão se manifesta diante do (complexo) binômio neutralidade-
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protagonismo. Como o modelo de processo civil de que se dispõe atualmente
encontra-se num evidente déficit de realidade, é preciso repensar a atividade
processual para fazer cumprir a Constituição. Dessa forma, esse direito processual
civil adstrito ao espírito dogmático, distante das ciências da compreensão, deve dar
lugar a um re-pensar da atividade cognitivo-processual. Um novo exercício
jurisdicional que não renuncie à historicidade, à própria hermenêutica (enquanto
atividade compreensiva). Por isso é preciso compreender quais os principais
elementos filosóficos e políticos que representa(ra)m os ideais de um processo
focado na satisfação do binômio certeza e segurança e que continua a buscar, em
pleno século XXI, e diante de um paradigma estatal que se expressa enquanto meio
transformador da realidade, o desvelar (ficcional) de verdades eternas.
 
Palavras-chave: processo civil – iluminismo – racionalismo

 
Abstract

 
This study aims to investigate the establishment of processualistic (civil) classic
encounter in the quest for certainty and truth, a place inhabited by the judge
solipsist, whose loneliness is against the (complex) binomial neutrality-role. As the
model of civil procedure that is available today is a clear deficit of reality, we must rethink the judicial
activity to enforce the Constitution. Thus, the civil procedure attached to the dogmatic spirit, far from
the science of understanding, should lead to a re-think of cognitive activity-process. A new exercise
jurisdiction that does not renounce the historicity, the hermeneutic (as comprehensive activity). So you
must understand that the main philosophical and political elements representing (ra) m the ideals of a
process focused on the satisfaction of the relation between certainty and security and continues to seek,
in the XXI century, and before a state paradigm that expressed as a means of transforming reality, the
unveiling (fictional) of eternal truths.
 
Keywords: civil procedural – iluminis – rationalist

 
Introdução

 
            O direito processual civil, que ao longo dos séculos foi alvo das inúmeras transformações jurídico-
político-filosóficas enfrentadas pelo Direito e pelo Estado, tem a contribuir com o ideário almejado pelo
Estado Democrático de Direito. Na transformação de uma sociedade complexa e na construção de uma
situação de igualdade à comunidade. Teoricamente (procedimentalmente) estruturado a servir como
instrumento de satisfação do direito material, inicialmente como sua parte integrante, veio a se tornar
autônomo no século XIX, com Oskar Vön Bülow.

De outro lado a Jurisdição, principalmente a partir do segundo pós-guerra, acabou por assumir uma
função essencial na busca dos direitos abnegados pelo positivismo jurídico[1], comprometendo-se
medularmente com um agir judicial de nítida neutralidade (já que declaratório), o que se deve
principalmente às filosofias do racionalismo do século XVII e aos movimentos políticos que deram suporte
à construção do Estado Liberal e sua teoria da separação dos poderes.

Entretanto, em pleno século XXI, local onde a Constituição definitivamente deve servir como pauta
interpretativa ao Direito, o que também incluiu o processo civil, tem o processo um lugar a assumir diante
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da contingência social. Hoje é possível afirmar que o exercício meramente declaratório na atividade judicial
acaba se mostrando incapaz em atender a satisfação dos direitos sociais-fundamentais previstos na
Constituição. O mesmo se pode dizer em relação ao protagonismo do juiz, que em processo civil remonta a
Oskar Vön Bülow e a construção das teorias inerentes ao direito de ação processual. Ambas as posturas
contrariam o Estado Democrático de Direito, que deseja um Judiciário efetivo é verdade, mas também
consciente e responsável.

Assim, para romper com a função eminentemente declaratória presente na atividade jurisdicional,
visando também coibir a prática de decisionismos pelos juízes, buscando reconstruir um processo civil que
diante de uma sociedade[2] complexa deve funcionar de uma maneira acessível e eficaz, mostra-se
necessário aproximar a Jurisdição ao próprio fato/direito submetido em juízo. Não se trata de uma missão
qualquer, haja vista a histórica e inegável relação do processo como meio de acesso a “verdades” e
“certezas”, alcançáveis a partir da relação entre a “consciência” do juiz e o objeto a investigar.

Uma relação que manteve o processo civil diante do próprio esquema sujeito-objeto da filosofia da
consciência. Veja-se que essa é a razão maior para a concentração da processualística clássica no
procedimentalismo, no método. É a causa do déficit de realidade de que faz parte o processo civil de que se
dispõe atualmente, embebido por um solitarismo judicial que se deflagra nas mais variadas situações do
mundo jurídico-processual. O que dizer dos poderes conferidos ao relator (art. 557, Código de Processo
Civil), dos recursos repetitivos (art. 543-C), das sentenças liminares de improcedência (art. 285-A), dentre
outros vários exemplos do que estamos a tratar?

Por isso uma releitura do direito processual civil é necessária. Seu comprometimento com o
liberalismo e com a ideologia da ordinariedade, o que remonta ao direito processual civil romano tardio,
deve dar lugar a um novo modelo capaz de garantir efetividade principalmente aos direitos sociais-
fundamentais previstos na Constituição.

A condição de possibilidade para que se alcance esse desiderato está em não renunciar a história. E
essa não-renúncia relaciona-se a necessidade de se compreender hermeneuticamente o direito processual
civil. Por isso o objetivo deste trabalho guarda relação à investigação dos principais movimentos que
condicionaram os rumos do processo de que se dispõe na atualidade, principalmente os relacionados à
fixação do mundo jurídico pelo vetor “segurança” jurídica e sua sedução pela matematização (ou
geometrização). É isso que será aprofundado nas linhas que seguem, para ao final propormos um
rompimento a esse modelo, onde o processo civil seja afinal compreendido enquanto local de manifestação
da democracia.

 
1. O predomínio do vetor segurança sobre o vetor justiça na formação do espírito científico moderno e
seus reflexos no direito processual civil
 
            O problema relacionado ao que se referiu nas linhas acima está no fato de que a processualística
jamais se preocupou em pensar o processo civil hermeneuticamente (já que apostou no solipsismo judicial),
o que o levou a um distanciamento em relação ao direito subjetivo material (e Constitucional), a uma
blindagem capaz de afastá-lo do caso concreto. Acabou, a processualística, por afastar-lhe dos demais
sistemas que estão ao seu entorno, dentre os quais o constitucional, civil, tributário, o que se deve
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principalmente às pesquisas do processualista alemão Adolf Wach, para quem haveria a possibilidade de se
buscar em juízo algo não tecnicamente respaldado pelo direito positivo material, mas, v.g., simplesmente
uma declaração de que nada era devido ao suposto titular de um interesse reconhecido juridicamente.[3]

Nesse viés, a existência de uma relação jurídica processual independente da relação jurídica de
direito material passou a ser evidenciada e sobrelevada pelo processualismo, premissa que levou Chiovenda,
corifeu da doutrina processual italiana, a sustentar ser a “ação” processual um direito de natureza potestativa
através do qual a vontade da lei se realiza no caso concreto. A partir de então a própria subsistência do
direito material passaria a estar em jogo, pondo em causa a possibilidade mesma de seu sentido.[4]

A aposta na atividade jurisdicional como desveladora do sentido único da lei levaria o intérprete a
ignorar que sociologicamente o Direito deveria acompanhar a complexidade estrutural, dimensional e
intencional das sociedades atuais. Ao contrário, revelou um Direito normativamente inadequado (diante do
surgimento dos direitos de segunda, terceira, etc., dimensão) e institucionalmente ineficiente (na própria
capacidade institucional de resposta pelo Poder Judiciário)[5] à satisfação dos interesses do povo.

Atualmente, a possibilidade do referido quadro (onde o processo está inserido dogmaticamente) se
alterar, ao menos no que se refere ao direito processual civil, perpassa, inevitavelmente, por uma nova
compreensão de processo que rume à aproximação do plano fático, do plano do direito material
(constitucionalizado) ao plano processual, o que inevitavelmente trará segurança àquele que se socorre do
processo.

Não uma segurança standartizada, marca de um processualismo que idolatra súmulas vinculantes,
julgamentos de “reprodução” (o que pode facilmente ser encontrado no código de procedimento civil, em
especial no art. 285-A e 543-C), impedimentos recursais alicerçados na “jurisprudência dominante” dos
Tribunais (ver, para tanto, o teor do artigo 518, §1º, do código de procedimento), dentre outros. Mas uma
segurança que seja efetivamente construída em cada processo. Que parta do pressuposto de que naquele
caso concreto o Poder Judiciário haverá de se aproximar das partes, da própria sociedade.
Responsabilizando-se eticamente pelas conseqüências de seus pronunciamentos.

Isso pode ser obtido de várias formas, dentre as quais, v.g., o reconhecimento e aplicabilidade de
ações de natureza sumária e especial[6] dotados de sistemas antecipatórios e de execução diferenciada
(refugindo à forma clássica definida pelo art. 475-I do CPC), de forma principalmente a profanar a
ordinarização que se sacralizou perante a doutrina processual civil a partir do legado jurídico-romano-tardio,
o qual observava a Jurisdição como uma atividade reduzida à prolação de sentenças declaratórias.

Esta é a roupagem que reveste o processo. Entretanto, o necessário acoplamento entre as estruturas
de seu sistema e do direito material pode ser obtido quando superarmos a falsa idéia (sustentada pela
corrente monista de processo) de que só há direito quando o juiz diz que há.[7] Daí que o presente trabalho
parte do pressuposto (percorrendo o caminho inverso ao da subsunção) que em processo civil o que
realmente interessa é a observação (numa linguagem sistêmica) ou a compreensão (numa linguagem
hermenêutica) do fato submetido a juízo, ciente de que se a significação fática varia em cada contexto onde
é trabalhada, a clausura em-si-mesmada do processo acaba sendo um obstáculo complicado para uma
“ciência processual” que atualmente depende da consolidação de um aporte teórico suficiente a relacioná-la
a outros elementos. A Constituição, por exemplo.

Logo, não é mais possível, em pleno século XXI, observar o processo civil somente enquanto
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processo civil. É necessário que este seja observado diante de outras áreas do conhecimento, de outros
sistemas. É fundamental imbricá-lo ao sistema da sociedade! Ao sistema de uma sociedade complexa! A
questão está em que o campo temático do processo não é (não pode ser!) limitado a si mesmo. É
absolutamente dependente de outros sistemas, tendo reflexos extremamente relevantes perante a sociedade.
O próprio procedimento reflete no social. A morosidade processual e o descrédito para com o Poder
Judiciário são exemplos disso.

O direito processual civil não pode mais limitar-se a uma atuação operacionalmente fechada. Deve
abrir-se a operações cognitivas, que certamente demonstrarão que o processo também deve trabalhar com
algo que não é processo. Esse inter-relacionamento não é tarefa fácil, ainda mais quando toda uma
processualística está inserida numa tradição que “analisa” o direito processual como algo que se basta.[8]
Por isso, não se mostra mais possível, na chamada pós-modernidade[9], pensar a Jurisdição como o fez o
modelo liberal de Estado, influenciado pelas filosofias iluministas do século XVII através de um modo de
produção do conhecimento que objetivava “certezas absolutas”, a partir de “demonstrações lógicas”[10], na
proteção unicamente aos direitos de liberdades de contratos e na propriedade individual.[11]

A Jurisdição do século XXI deve se adaptar às exigências de uma sociedade que, como alerta
Chevallier, entrou numa nova fase, em que se mostram perturbados os equilíbrios sociais diante da
ocorrência de revoluções tecnológicas, das mutações do sistema produtivo e das transformações da
estratificação social.[12] Nesse talante, o presente trabalho pretende demonstrar que a sobreposição da
razão, pelo homem, como meio de acesso às verdades absolutas (ideário do iluminismo), influenciou
diretamente tanto o Direito quanto o processo civil, confinando os juristas a um mundo jurídico totalmente
desvinculado do mundo da vida, do mundo social.

Castanheira Neves leciona que a razão moderna levou o jurídico não mais a um mundo de soluções
normativas para problemas práticos concretos, individualizados em sua problematicidade, mas a um sistema
racionalmente normativo. Um “platonismo de regras” relacionado a uma sistematicidade normativo-
prescrita a-concreta, antecipada e logicamente construída, onde as soluções para os problemas em Direito
haveriam de estar previamente previstas e deveriam corresponder à prática do dedutivismo-lógico
(subsunção) mediante uma redução sistemático-conceitual.[13] 
            Este é o terreno fértil para o desenvolvimento do positivismo jurídico, que a partir do positivismo
sociológico comteano desenvolveu-se cientificamente, vinculado à necessidade de segurança da sociedade
burguesa. Se o Ancien Regime enfraqueceu a justiça através de um imensurável uso do poder da força, fez-
se necessária a criação de uma sistematização jurídica que imporia aos juristas a valorização da lei. A partir
de então, refere Ferraz Júnior, a tarefa do jurista passou a recair na “teorização e sistematização da
experiência jurídica, em termos de uma unificação construtiva dos juízos normativos e do esclarecimento
dos seus fundamentos”.[14]
            Conseqüentemente, o predomínio do vetor segurança sobre o vetor justiça condicionou a formação
do espírito científico moderno, submetendo o pensamento jurídico a métodos e a princípios das ciências
lógico-experimentais, ensejando, num movimento constante e gradativo, o início da era das
codificações[15], onde o que realmente importava era a satisfação das leis do Estado, independentemente de
eventuais injustiças, até mesmo porque o Direito se traduziria na expressão da vontade do soberano. Um
mundo de conceitos e proposições jurídicas em-si-mesmadas, dando continuidade à tradição jusnaturalista e
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a idéia de sistema enquanto método, onde o ser dos entes adviria do próprio texto positivado, desvelando-se
pela prática da subsunção e seu estabelecimento das premissas maior (lei) e menor (caso concreto).
            A sede do iluminismo-racionalista pelo método (próprio das ciências lógicas) acabou por pretender
descobrir um Direito em fases (interpretação-compreensão-aplicação), de forma que contivesse a exatidão
de uma equação algébrica, contribuindo ao predomínio do valor segurança (certeza), que por sua vez é o
elemento preponderante na formação do conceito moderno de Direito.[16] Conseqüentemente, o processo e
a própria atuação jurisdicional passaram a ser guiados por essa ideologia.

Assim, ao crerem que a lei – obra de exclusividade do legislador – seja análoga às proposições
matemáticas, os juízes atingiram a tranqüilidade de consciência, o que lhes permitiu (e ainda permite!) a
ilusão de se manter irresponsáveis.[17] Quanto ao processo civil, o método exigiu pensá-lo como uma
equação algébrica que somente admitisse um resultado certo, uma verdade, que naquele caso seria absoluta.

Observe-se a filiação do processo civil ao método subsuntivo-dedutivo, próprio do positivismo
jurídico do século XIX, acabou sedimentando a criação de códigos de procedimento que “sofisticaram-se” a
estimular o jurista a percorrer um caminho que partiria da verificação das proposições jurídicas para assim
alcançar os fatos concretos, como se o processo fosse constituído por um sistema jurídico perfeito e
acabado, onde o teórico procura ordenar os fenômenos a partir da utilização de conceitos que o “mundo
jurídico” lhe oferece.
            Nesse diapasão, se a constituição do processo de conhecimento, na forma como estruturado nos dias
de hoje, deita suas raízes no fenômeno da ordinarização procedimental, fruto do legado justinianeu na
elaboração de uma atividade judiciária limitada à declaração de direitos, também o tem na construção do
conceito moderno de Estado calcado nas filosofias do século XVII e no movimento positivista do século
XIX. Estes, ao plenipotencializarem o ideal segurança, acabaram por apostar suas fichas numa Jurisdição
neutra, donde decorre que o sentido da lei deve ser unívoco, cabendo ao juiz, dispensada a
interpretação[18], declará-lo na sentença. São justamente tais elementos que serão investigados nas linhas
que seguem.
 
2. A filosofia do racionalismo e suas conseqüências à Jurisdição e ao processo: o Direito seduzido pelo
“método” dedutivo (e pela matematização) e a ficcionalização do texto legal (conceitualismo) na
previsão de “todas” as hipóteses aplicativas
 
            A leitura do direito processual civil a partir da influência do pensamento racionalista presente no
século XVII consiste num legado extremamente rico deixado pelo jurista Ovídio Baptista. Como poucos, o
referido processualista teve a perspicácia de observar a necessidade de investigar o processo civil para além
do dogmatismo, buscando os elementos necessários para diagnosticar as razões pelas quais as estruturas do
procedimento (ordinário) ainda impõem ao juiz a autorização ao julgamento da contenda que se lhe
apresenta somente após ampla discussão probatória (e contraditório prévio). Consoante o ideal racionalista,
isso traria “segurança” ao julgador.
            Seria o processo de conhecimento, para o saudoso professor, enraizado com a exigência de que a
verdade proclamada depois de um amplo debate judicial adviria de um juízo de certeza[19]. Um
“instrumento” capaz de abrigar essa espécie de filosofia política, que possui na ideologia da separação dos
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poderes sua base de sustentação. [20]
            Veja-se que a verificação do nascimento de uma “ciência” processual civil comprometida com a
filosofia racionalista do século XVII, transformando o Direito numa ciência em busca da verdade, sem
qualquer comprometimento com a justiça do caso concreto, contribuiu decisivamente para que Ovídio
Baptista demonstrasse a cristalização histórica do modelo do ordo iudiciorum romano com seus
correspondentes lógicos da actio e da ação condenatória, alertando (criticamente), por conseqüência disso,
que somente o procedimento ordinário seria capaz de assegurar uma situação de neutralidade do juiz.[21]
            A aproximação com os filósofos racionalistas do século XVII exerceu um papel fundamental para
que o processualista chegasse a essa conclusão. Trata-se de um século em que a filosofia necessitou de que
o saber tivesse alcançado a idéia de um ser supremo e de uma certeza suprema intuitivamente apreendida, e
que tivesse transmitido a luz dessa certeza a todo o ser e a todo o saber dela deduzido. A escolha por
métodos, como o da demonstração e o da dedução rigorosa, relacionam-se a esse desiderato. São eles os
responsáveis pelo perpasse a toda a cadeia do cognoscível, onde nenhum elo pode ser separado na
recondução à causa primeira do ser e da certeza.[22]
            É nesse talante que o alemão Gottfried Wilhelm Leibniz e o inglês John Locke, filósofos do
racionalismo, ocuparam um lugar de destaque na tentativa de “geometrizar” o Direito, local onde o exame
do caso concreto deveria ser abandonado em razão da complexidade com que se revestia. Observe-se que
Locke, em seu Ensaio sobre o entendimento humano (1690), dedicou-se a pesquisar as fontes do
pensamento, uma vez que não aceitava a tese de que o ser humano já viria ao mundo com o conhecimento
dentro de si, cabendo à filosofia apenas revelá-lo.

Para o filósofo, a compreensão adviria unicamente da experiência, da demonstração (daí o
surgimento do empirismo inglês), o que justifica porque Locke defendeu os direitos naturais, apreendidos
pela razão, o que a sociedade civil deveria proteger. A obtenção do equilíbrio do homem com o direito
natural derivaria da propriedade, que seria a forma do elemento constitutivo do sujeito humano.

É a propriedade, em Locke, compreendida não somente enquanto objeto acumulado pelo trabalho,
mas também enquanto vida e liberdade, tendo sua condição jurídica relacionada ao acúmulo de riquezas,
uma situação que no estado de natureza está em igualdade originária. Este quadro assume uma posição
diferente definida pela instituição da moeda, quando a propriedade passa então a ser trocada pelo dinheiro,
superando os limites “naturais” da apropriação privada, transmudando um estado de paz natural num estado
precário, gerando a necessidade de um poder político que construa leis para regulamentar e limitar a própria
propriedade. [23] 
            Entretanto, qual efetivamente o compromisso de Locke com as ciências matemáticas? E o reflexo
disso para o Direito e para o Processo Civil? A investigação perpassa, obrigatoriamente, pela obra Processo
e Ideologia, de autoria de Ovídio Baptista, e pela observação do autor de que em Locke o conhecimento
pode ser intuitivo ou demonstrativo, tendo em qualquer caso origem nas sensações. No primeiro caso, a
única certeza adviria da intuição imediata oriunda das percepções sensoriais.

Para o filósofo inglês, as idéias morais seriam demonstráveis, tais como a matemática. Por isso é que
Locke, seguindo a “onda” racionalista, preocupa-se com definições, não com o que acontece enquanto
manifestação do comportamento.[24] Ao Direito (e, consequentemente, ao processo), dar-se-ia a separação
entre o “mundo dos conceitos” e o “mundo dos fatos”[25], o que certamente sofreria a influência da própria
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cisão entre práxis e doxa.
            Já o conhecimento demonstrativo seria aquele manifestado quando as percepções imediatas não se
mostrassem possíveis. Vale então o alerta de Ovídio Baptista no sentido de que na visão lockeana a moral e
(consequentemente) o Direito seriam “demonstráveis”, onde o acesso às próprias coisas mesmas dar-se-ia
diante de um “conhecimento perfeito” num mundo composto de “acertos” e “erros”. O problema está em
que o empirismo de Locke renunciaria o problema do conhecimento histórico. A hermenêutica em
geral.[26]
            Também Leibniz, para o jurista gaúcho, teria contribuído na elaboração desse projeto de transformar
a moral e o Direito em uma ciência demonstrativa. Referindo-se a Welzel, relata que Leibniz construíra um
projeto de uma ciência do Direito enquanto ciência puramente racional, o que faria com que a própria
jurisprudência, quanto ao que está positivado, apoiasse-se totalmente em fundamentos racionais, extraindo a
decisão, na falta de disposição legal, do direito natural com o auxílio da razão.[27]
            Na obra Os elementos de direito natural o filósofo traz algumas passagens que acabam por desvelar
um dos pontos de partida de que se valeu Ovídio Baptista na busca da compreensão das origens do atual
sistema de conceitos em que o processo civil está embebido. Para o filósofo alemão a doutrina do Direito
não dependeria da experiência,

[...] senão de definições, não das demonstrações dos sentidos, mas da razão, e são, por assim dizer,
próprias do Direito e não do fato. Assim, pois, como a justiça consiste em um certo acordo e
proporção, pode entender-se que algo é justo, ainda que não haja quem exerça a justiça, nem sobre a
quem recaia, de maneira semelhante a como os cálculos numéricos são verdadeiros, ainda que não haja
quem numere nem quem numerar, da mesma maneira como não se pode predizer de uma coisa, de uma
máquina ou de um Estado que, se existirem, haverão de ser charmosos, eficazes e felizes, ainda que
nunca tenham existido. Por tanto, não é surpreendente que os princípios destas ciências sejam verdades
eternas, pois todos eles são condicionais, e nem sequer necessitam que algo exista, mas apenas que
aceitem sua suposta existência.[28]    
 

Disso se constata que em Leibniz as proposições jurídicas haveriam de admitir uma significação
precisa, das quais fosse possível extrair conseqüências igualmente definidas e inquestionáveis, o que torna
possível compreender, justamente a partir da tentativa de superação do dogmatismo e da constante busca
pela recuperação da dimensão hermenêutica no direito processual, porque Ovídio Baptista dedicou uma vida
a demonstrar as raízes do processo civil enquanto fenômeno diretamente relacionado a filosofia do
racionalismo e a uma “ciência de demonstração”, os quais, por sua vez, teriam contribuído decisivamente
para o estabelecimento do pensamento conservador[29] em processo.
            Um pensamento relacionado a uma “ciência do processo” preocupada com a clareza dos textos
jurídicos, partindo do pressuposto que estes deveriam conter o sentido das próprias proposições jurídicas,
relegando a linguagem a uma terceira coisa, já que seu fundamento estaria em “encontrar significados” que
justificassem os exemplos “mais representativos”.[30]

O presente trabalho compartilha da visão de que é justamente esse pensamento que sustenta a
ideologia do atual processo de conhecimento, local, como logo se verá, onde residem o magistrado e sua
neutralidade. Uma neutralidade advinda da tentativa racionalista de transformar o Direito numa ciência
lógica, matematizada, cuja produção caberia ao “iluminado” legislador, o qual teria a missão de produzir um
texto de lei tão claro e transparente que fosse capaz de dispensar sua interpretação.[31]    
            São muitos os resquícios dessa forma de pensamento em nosso sistema processual civil. Afinal de
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contas, quão “matematizante” é a chamada “súmula impeditiva de recurso”, prevista no §1º do artigo 518 do
código de procedimento, através da qual pode o juiz não receber o recurso de apelação quando a sentença
estiver em conformidade com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal,
como se as respostas às singulares relações jurídicas materiais submetidas em processo fossem de alguma
forma “demonstravelmente” antevistas pelas súmulas e por sua capacidade de enunciar significados.
            O que dizer, nesse mesmo sentido, quando o legislador, ao tratar do recurso especial, acrescentou a
alínea “c” no artigo 543 do código de processo civil, levando inclusive a doutrina (em sua grande maioria,
de forma a-crítica) a cunhar a expressão “recursos repetitivos”. Tal dispositivo pressupõe (de forma
absolutamente ficcional) a possibilidade da existência de uma multiplicidade recursal com fundamento “em
idêntica questão de direito”, cuja “ocorrência” autoriza o presidente do Tribunal de origem admitir um ou
mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça
“representado” os demais que assim ficariam suspensos. 
            Estes são exemplos que demonstram claramente como o processo civil de que se dispõe atualmente
mantém-se adstrito ao espírito dogmático, longe das ciências da compreensão. Um processo que renuncia a
historicidade e a própria hermenêutica (enquanto atividade compreensiva); que representa os ideais de um
racionalismo focado na satisfação do binômio certeza e segurança em prol de uma sociedade excludente e
concentradora do poder; que continua a buscar, em pleno século XXI, e diante de um paradigma estatal que
se expressa enquanto meio transformador da realidade, o desvelar de verdades eternas.

E o fará fomentando a reprodução de súmulas, de sentenças anteriores de improcedência (vide artigo
285-A do código de procedimento), etc., na vã ilusão de que tais “instrumentos” contêm o significado de
todos os casos, já que detém todas as hipóteses aplicativas em Direito. Trata-se, como já afirmara
Castanheira Neves, de uma nítida tentativa de fungibilização do fático, pressupondo que algumas lides são
idênticas, merecendo, diante disso, tratamento idêntico.

É assim que o caso concreto perde completamente sua singularidade, tornando-se uma espécie de
exemplar de um gênero que o absorve, dando azo à construção de sentenças objetivas e eliminando qualquer
possibilidade de compromisso ético daquele que as prolata. Fomentando, ainda, a funcionalidade
(Castanheira Neves) do Direito a serviço do político.[32] 
            O sonho racionalista, como se percebe, é o sonho da exatidão, da demonstração (matemática), da
descoberta, o que o Direito e o processo civil não tiveram como escapar. E se tanto o Direito quanto o
processo civil haveriam de ser exatos, as respostas da Jurisdição não poderiam compartilhar o erro.[33] Não
poderiam compartilhar, v.g., em razão mesmo da ânsia por segurança, com a emissão, em processo civil, de
juízos de verossimilhança.
            Este é um problema paradigmático no processo civil. Qualquer um que proponha romper com a
“sagrada” ordinariedade deve se dar conta disso. Deve investigar as conseqüências desse pensamento para o
processo e seus institutos. Um pensamento que expurgou os fatos em processo civil, criando a possibilidade
de sua reunião em súmulas e enunciados, e até mesmo diante da “jurisprudência dominante”, como se outras
lides fossem idênticas à lide “rotulada”. 
            As respostas em processo civil, a partir disso, devem ser certas ou erradas; são dependentes de
definições, que sempre vem pré-dadas (Savigny). Como se fosse possível permitir ao homem a construção
de um mundo harmônico e tranqüilo. Essa é a ideologia do agir jurisdicional a partir do século XVII e da
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construção do Estado da modernidade, onde o Direito passa a ser obra exclusiva do legislador. Ao juiz não
restaria alternativa senão a de se transformar no oráculo da lei (local onde foi aprisionado) através da prática
do silogismo, o que hoje revela o componente autoritário dessa ideologia, escancarada num Direito
produzido unicamente pela “vontade soberana” e reproduzido pela funcionalidade judicial.
            Veja-se que, como já se referiu, a conseqüência desses fenômenos no âmbito do processo civil não
poderia ser outro: a proscrição dos provimentos fundados em juízos de verossimilhança. A “matematização”
do processo levaria a magistratura a uma condição de reprodutora do sentido da lei, de declaração de seu
sentido, o que somente poderia ocorrer após cognição exauriente (cujo local de manifestação seria o rito
ordinário), dada mesmo a compreensão do Judiciário como um poder subordinado, retirando qualquer
compromisso de eticidade dos juízes no momento de dizer o Direito.
            A própria dificuldade de aceitação, pela processualística moderna, na concepção de uma tutela
unicamente preventiva, advém dessa relação do processo à filosofia do racionalismo. Tais julgamentos
seriam eminentemente provisórios (a própria ação cautelar prescinde do ajuizamento de uma “ação
principal” que lhe dê fundamento); incompatíveis, portanto, com a revelação, pelo juiz, da vontade da lei
(Chiovenda).[34] Qualquer decisão calcada em juízo de verossimilhança acabaria correspondendo à “justiça
do juiz”, o que o próprio processualista advertira.

Ainda no século XVII, antecedendo a Locke, Hobbes, em seu Leviatã, contribuiu decisivamente para
a instauração desse paradigma ao afirmar que a missão do juiz não deveria ser outra que não a de reproduzir
a lei, assim considerada a construída unicamente pelo legislador. A bem da verdade Hobbes foi um dos
precursores a sustentar o inter-relacionamento entre a moral e as ciências da demonstração, o que afetaria,
conseqüentemente, o Direito.

 A obsessão hobbesiana em transformar a moral e o Direito em disciplinas científicas veio a
enfatizar, ao tratar da natureza do Estado, a construção de uma ciência civil[35] fundada num nominalismo
radical que o levaria a ocupar, posteriormente, a posição de “pai do positivismo moderno”.[36] Isso porque,
como alerta Cassirer, para Hobbes a verdade seria criação livre do homem, enquanto ser detentor da palavra
e da linguagem; uma articulação de nomes (nominalismo) distante da realidade dos fenômenos, dos fatos,
onde o conceito se manteria dentro dos limites por ele mesmo traçado.[37]

Nesse talante, a fixação dos filósofos do racionalismo pelos métodos das “ciências autênticas”, os
quais serviriam por si só para ditar a aceitação das verdades que descobrissem, teria influenciado
diretamente na relação dos vínculos entre o direito processual civil, o agir jurisdicional e a construção do
conceito político de Estado na modernidade. Hoje é possível dizer que é inaceitável que o processo continue
a ser seduzido por uma lógica metafísico-universalizante típica do Estado liberal e da filosofia da
consciência, que se ancora principalmente no rito ordinário (e, conseqüentemente, no instrumentalismo, na
técnica) como condição de possibilidade (validade) à produção-satisfação jurisdicional e à proteção de
relações obrigacionais ou patrimoniais, local de uma jurisdição concebida como um poder (deslegitimo)
solitário do juiz.

O próprio Direito, em pleno século XXI (locus de novos direitos), deve ser compreendido enquanto
meio transformador da sociedade, não mais simplesmente mantenedor da ordem ou cessionário do poder
político às mãos dos detentores do poder econômico, característica de um Direito (e de um processo) liberal.
Os novos direitos, pós-modernos, exigem também um processo pós-moderno, não simplesmente racional-
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iluminista.
Exigem um re-pensar da atividade cognitivo-processual que guarde relação a um processo civil

compreendido enquanto fenômeno, impedindo que a força do ritualismo fase-a-fase ordinário seja um óbice
à satisfação dos direitos sociais-fundamentais. Um processo construído democraticamente (com participação
ativa dos envolvidos) diante de um compartilhamento de poderes entre o juiz e as partes, onde o diálogo seja
o fio condutor a desvelar a compreensão do caso concreto diante de um redimensionamento espaço-
temporal na trajetória processual.
            Por isso é fundamental, nessa quadra da história, pensarmos em locus processuais de abertura à
sociedade, rompendo com a estrutura tripartite em processo e, conseqüentemente, com uma função
jurisdicional institucionalizada na posição de um terceiro a quem incumbe ditar o certo ou o errado. Uma
abertura que a própria constitucionalização exige diante do resultado da história e da cultura.
 
Conclusão
 
            A clássica dificuldade do processualismo moderno em compreender hermeneuticamente o direito
processual civil condicionou os rumos do processo, levando-o a um déficit de realidade. Tal lacuna
cognitiva deve-se principalmente a fixação da doutrina processual em atribuir ao juiz a missão de
desvelador de verdades a partir de uma atividade tecnicamente exauriente. A correspondência entre sua
“consciência” e o objeto investigativo serviria como pauta fulcral inclusive na evolução do direito de “ação
processual”.
            A fonte disso, pelo que se pôde perceber nas linhas acima, está na relação do Direito e do processo
com a filosofia do racionalismo e com o Estado liberal e sua teoria da separação dos poderes. Essas são as
causas para o excessivo apego ao procedimentalismo no direito processual civil. Uma obsessão que acabou
renunciando o plano fático, o mundo da vida (Husserl), elegendo a razão como meio de acesso as coisas em
processo.
            Qualquer pesquisa que tenha por objetivo aprofundar as raízes históricas da Jurisdição e do processo
civil não pode desconsiderar esse fenômeno. Não pode simplesmente ignorar a tradição em que o processo
está inserido. Caso contrário será uma pesquisa a-histórica, anti-hermenêutica.
            Diante disso, o presente artigo propôs alertar que em pleno paradigma instituído pelo Estado
Democrático de Direito o processo civil deve abrir-se a novas operações cognitivas, trabalhando em prol da
satisfação dos direitos sociais-fundamentais previstos na Constituição. O problema é que o procedimento
ordinário, pelo que se viu, tem se revelado incompatível com esse desiderato.

Isso porque tais direitos não podem esperar pelo ritualismo fase-a-fase. Esse método satisfaz
sistemas racionamente normativos, relacionados a uma sistematicidade normativo-prescrita a-concreta,
antecipada e logicamente construída (Castanheira Neves), local onde habita o vetor “segurança jurídica”, tal
qual prescrito pelo liberalismo.
            É evidente que todos almejam segurança quando se socorrem do processo civil. A questão está em
compreender que essa segurança não é e nem pode ser pré-dada. Ela é (deve ser!) construída, o que
condiciona o direito processual civil a ser estudado enquanto fenômeno, enquanto ciência da cultura, da
compreensão. Enquanto ciência do espírito, não enquanto ciência da demonstração.
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            Viu-se que os filósofos do racionalismo pretenderam alçar o método à condição de possibilidade
para o reconhecimento dos direitos. Deram suporte à sofisticação (ao menos pensaram ter sofisticado) e a
clareza dos textos jurídicos, partindo do pressuposto que estes deveriam conter o sentido das próprias
proposições jurídicas, relegando a linguagem a uma terceira coisa. Olvidaram a posição do intérprete nessa
construção.
            O processo civil, diante disso, passou a ser estudado e aplicado como pura atividade metódica,
matematizada, geometrizada, local onde a súmula, o enunciado, a “jurisprudência dominante”, ferramentas
do juiz e de seu solitarismo, ocuparam um lugar de destaque, a desprezo da singularidade de cada concreto.
            Logo, o presente trabalho teve por objetivo maior alertar pela necessidade de um re-pensar no direito
processual civil. Uma nova leitura de processo que rompa com a estrutura tripartite, almejando a construção
de um local de exercício de poder compartilhado, difundido, ainda que a partir de cortes de sumarização
processual e material. Um local não habitado pelo juiz neutro ou pelo juiz protagonista (o de Oskar Vön
Bülow), mas pelo juiz participativo-democrático. Um locus processual de abertura à sociedade.
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Sampaio. A ciência do Direito. 2ª edição. São Paulo: Ed. Atlas, 2009, pp. 31-32.
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significados (parafraseando Ernest Becker). Por isso as sociedades são as sementeiras da vida com sentido.  In:  A sociedade
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possível pensar o direito processual. Revista Incijur, n. 63. Joinville, outubro de 2004, p. 02.
[8] O que guarda relação com a “transformação” do direito processual em ciência, em método, onde não há espaço para o caso
concreto, que para ela é secundário, afinal de contas o que importa é a projeção das formas das relações processuais em-si-mesmas.  
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This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7542



1997, pp. 45-47.
[12] Cf. CHEVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno. Op. cit., pp. 16-17.
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Cf. MALATESTA, Nicola Framarino Dei. A lógica das provas em matéria criminal. Tradução de Paolo Capitanio. Campinas: Ed.
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aquele que procura questioná-la torna-se, a seus olhos, ideológico. In: SILVA, Ovídio A. Baptista da. Processo e ideologia: o
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[35] Cf. SKINNER, Quentin. Razão e retórica na filosofia de Hobbes. Tradução de Vera Ribeiro. São Paulo: Ed. Unesp, 1999, p. 17.
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ESTUDO SOBRE O MOVIMENTO DE REFORMAS PROCESSUAIS MACROESTRUTURAIS: A
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO

STUDY ON THE MOVEMENT OF PROCEDURAL REFORMS: THE NEED TO ADAPT TO
LEGISLATIVE DUE PROCESS OF LAW

Flaviane de Magalhães Barros

RESUMO
O movimento da reforma processual brasileira, tanto penal quanto civil, tem seguido uma linha pragmática
que distorce em determinados pontos a perspectiva do Estado Democrático de Direito. Assim, o presente
ensaio busca estabelecer um estudo das fases do processo legislativo para a efetivação das reformas
processuais macroestruturais que seja adequado ao Estado Democrático de Direito, permitindo assim o
devido processo legislativo com a garantia de participação cidadã. Na proposta de uma metodologia para
uma reforma processual tem-se como pressuposto a adequação à Constituição e ao modelo constitucional de
processo, distinguindo-se as seguintes fases: diagnóstico prévio, definição das bases estruturantes da
reforma, formulação de anteprojeto, debate público do anteprojeto, processamento legislativo, período de
vacatio legis e, por fim, o monitoramento da reforma e adequação legislativa pontual. A partir da
delimitação das fases preparatórias e finais do processo legislativo analisam-se, até o presente momento, os
passos da reforma processual penal e civil brasileira.
PALAVRAS-CHAVES: REFORMA PROCESSUAL, DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO,
PROCESSO CIVIL, PROCESSO PENAL.

ABSTRACT
Brazilian procedural reform motion, for both criminal and civil procedural laws, has been following a
pragmatic line on certain issues that distort the perspective of the democratic rule of law. This work aims at
studying the stages of the legislative process in order to enforce procedural macro-structural reforms which
are appropriate to the democratic state of law, allowing the due process of law and guaranteeing citizen
participation. The methodology proposed for a procedural reform takes as basic premise the adequacy to the
Constitution and the constitutional procedural model, distinguishing the following stages: previous
diagnosis, definition of the reform’s structural bases, composition of the bill, public debate of the bill,
legislative processing, vacatio legis and finally, reform monitoring and punctual legislative adequacy. As the
preparatory and final stages of the legislative process are delimited, brazilian civil and criminal procedural
laws shall have its steps analyzed up to the present moment
KEYWORDS: Procedural reform, legislative due process of law, civil procedure, criminal procedure.

Sumário: Introdução; I - Do necessário resgate da importância do processo – para além dos conceitualismos do
liberalismo e da socialização processual; II – Processo e reformas processuais no estado democrático de direito; III
- Por um devido processo legislativo adequado as reformas processuais macroestruturais; IV – Uma análise do
movimento das reformas processuais brasileiras: estudos críticos sobre anteprojeto de CPP e CPC; V – Conclusão;
Referências bibliográficas.
 
INTRODUÇÃO
 

O Brasil passou nas últimas duas décadas por inúmeras reformas pontuais no Código de Processo
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Civil e, em menor número, reformas pontuais no Código de Processo Penal. O movimento das reformas
parciais sempre foi criticado em razão da perda de consistência e coesão dos textos processuais.

Na atual ordem constitucional institui-se comissão dirigida prioritariamente pelos então Ministros
Sálvio de Figueiredo Teixeira e Athos Gusmão Carneiro, que com o auxilio do IBDP, iniciou seus trabalhos
no início da década de 1990, que deveriam rever tanto o Código de Processo Civil quanto o Penal. A
comissão deu origem a diversos projetos de leis aprovados pelo Congresso que modificaram pontualmente o
CPC, instituindo, por exemplo, a tutela antecipada, a tutela específica, a audiência preliminar, a ação
monitoria, bem como, mudanças na fase recursal e executiva. Foi, ainda, alterada a sistemática dos recursos
extraordinários para se adequar à emenda 45 da Constituição da República que estabeleceu a “reforma” do
Poder Judiciário, sistematizando a repercussão geral e os recursos repetitivos na legislação processual civil.

  Houve, ainda, uma comissão presidida por Ada Pellegrini Grinover para rever o CPP, organizada
pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, que deu origem a sete projetos de lei, apresentados em 2001,
sendo que alguns projetos foram aprovados, modificando pontualmente o CPP em matérias como o
interrogatório do acusado, provas, sujeitos processuais, sentença, procedimento ordinário e procedimento do
Tribunal do Júri.

As comissões optaram por propor reformas parciais, organizadas em diversos projetos de leis,
justificando a opção em razão da morosidade legislativa e da dificuldade da tramitação de um projeto global
perante o Congresso Nacional.

Somente em 2008, foi instituída pelo Senado Federal uma comissão de juristas responsável por
apresentar um anteprojeto de Código de Processo Penal.[1] A tarefa cumprida em tempo recorde foi
concluída em março de 2009, quando o anteprojeto de Código de Processo Penal foi entregue ao Presidente
do Senado Federal. Já em 2009, institui-se outra Comissão de Juristas[2] para proposição de um novo
Código de Processo Civil. Os trabalhos para um anteprojeto de novo CPC se encontram em andamento.

Assim, mudou-se a perspectiva do movimento das reformas no Brasil de reformas pontuais para a
discussão de um novo projeto de Código de Processo. Esta é uma demonstração de que as reformas parciais
se tornaram um problema, pois, as legislações processuais se tornaram desconexas e sem coesão interna, o
que dificulta a compreensão pelos próprios “operadores do direito”, potencializando a complexidade
processual.

Se a proposta de reforma global tem como aspecto positivo a definição de um texto com coesão
sistêmica, ela traz a lume uma discussão mais complexa, que exige a definição das bases estruturantes da
reforma, bem como, exige maior respeito ao devido processo legislativo, próprio do Estado Democrático de
Direito, que garante aos cidadãos e em especial a sociedade civil organizada a possibilidade de participação.

Com base na compreensão do processo própria do Estado Democrático de Direito e na preocupação
de que todas as reformas processuais precisam adequar-se ao texto constitucional, ao modelo constitucional
de processo, o presente ensaio pretende estabelecer critérios para definição de um devido processo
legislativo adequado às reformas processuais macroestruturais, tomando como base as experiências no
direito comparado, para por fim apresentar uma análise do encaminhamento atual do movimento de reforma
processual brasileira.
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I - DO NECESSÁRIO RESGATE DA IMPORTÂNCIA DO PROCESSO – PARA ALÉM DOS
CONCEITUALISMOS DO LIBERALISMO E DA SOCIALIZAÇÃO PROCESSUAL

 

Desde a obtenção da autonomia no estudo do Direito Processual, ocorrida em meados do século
XIX, até pouco depois da Segunda Guerra Mundial, ocorreu a predominância da preocupação dos
estudiosos com a análise e construção do processo em perspectiva meramente conceitual(WASSERMANN,
1978, p.45), muitas vezes, indiferente ao contexto de sua aplicação e mais ligado ao estudo da técnica
processual.

Nesse período, assistiu-se no processo civil à transição de uma concepção processual privatística do
processo liberal, escrito e dominado pelas partes (Sache der Parteien – señores de los pleytos)
(CAPPELLETTI, 2002, p. 39-40; AROCA, 2002, p.31), para um processo que segue as perspectivas da
oralidade (CHIOVENDA, 1949, p.227; GOLDSCHMIDT,1936, p.28) e do princípio autoritário, com o
decorrente delineamento de um ativismo técnico judicial no trâmite processual. O processo como um
instrumento da jurisdição, como instituição de bem-estar social (KLEIN, 1958).

Já no processo penal, a quebra do modelo inquisitorial não teve fim com o liberalismo processual,
apesar neste ter defendido o delineamento de um modelo acusatório que retirava poderes do magistrado
ínsitos à acusação, para propor um modelo tipicamente liberal de Parteienkampf - luta entre as partes. 
Contudo, os diversos Códigos de Processo Penal da Europa Continental e America Latina prolongaram,
ainda, por muito tempo as heranças do code d’instruction criminelle napoleônico, marcado pela figura do
juiz inquisidor. Assim, as heranças inquisitoriais formaram o berço forte para se estruturar as concepções
autoritárias do direito processual de matriz social, consolidada no ativismo processual. Conjugando-se assim
às matrizes inquisitórias do sistema (COUTINHO, 2009, p. 111) - visíveis na estrutura inquisitória da fase
de investigação preliminar, nos poderes instrutórios do juiz, na busca da “verdade real”, na atenuação dos
atos do órgão de acusação ante a atuação jurisdicional – à premissa da defesa social do juiz penal, o
processo penal se torna um exemplo de ativismo judicial.

Ocorre que, posteriormente a este período e ao fomento do constitucionalismo no século XX, alguns
teóricos começaram a perceber no processo algo além de um instrumento técnico neutro, uma vez que se
vislumbra neste uma estrutura democratizante de participação dos interessados em todas as esferas de poder,
de modo a balizar a tomada de qualquer decisão no âmbito público (FAZZALARI, 1958, p. 875).

Tal situação gerou o crescimento da importância do processo, que passou a garantir uma efetiva
influência dos cidadãos em qualquer tomada de decisão, uma vez que foi se afastando paulatinamente a
possibilidade de que uma pessoa, instituição e/ou órgão pudessem ter privilégio cognitivo na formação dos
provimentos estatais.

O processo começa a ser percebido como um instituto fomentador do jogo democrático
(FAZZALARI, 1958, p. 875) eis que todas as decisões devem provir dele, e não de algum escolhido com
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habilidades sobre-humanas. Logo, no processo penal, a atuação em contraditório das partes, a ampla defesa,
o direito de liberdade e presunção de não culpabilidade são temas que ganham novas luzes, em especial nos
países de herança romano-germânica,[3] apenas depois movimento do constitucionalismo e dos direitos
humanos do século XX. Assim, seja por meio de reformas parciais como a francesa e alemã, ou reformas
totais como a italiana, a discussão perpassa não só pela necessidade de rever o ativismo judicial ou matrizes
liberais, mas também por uma discussão prévia da assunção do sistema acusatório de perfil democrático.
Nesses moldes, não é mais possível a defesa de um sistema acusatório liberal, nem de um sistema
inquisitório de perfil socializador.

Passa, então, o processo a servir de baliza e garantia na tomada dos provimentos jurisdicionais,
legislativos e administrativos, chegando, mesmo, a normatizar os provimentos privados. (BRASIL, STF,
2006)

Porém, ao lado da percepção democrática de que o processo deve viabilizar a participação, o
controle e, desse modo, uma universalização jurídica, delineiam-se no âmbito do processo jurisdicional,
especialmente na segunda metade do século XX, uma predominância e uma busca por resultados práticos
(eficiência[4] - processo de resultados), muitas vezes, afastados de uma visão constitucional, na qual se
imporia a aplicação dinâmica dos princípios processuais constitucionais.

Com o avanço de alguns estudos científicos, percebe-se a impossibilidade da construção de
procedimentos tomando-se por base tão-somente a busca de seus resultados pragmáticos, mas, ganha
importância uma estruturação que aplique as normas fundamentais processuais (modelo constitucional de
processo)[5] em perspectiva dinâmica e que procure a sua adaptação plena ao contexto de adequabilidade
normativa de aplicação da tutela estatal.

Obviamente que essa nova visão não poderá olvidar jamais da instrumentalidade técnica do
processo.[6]

Percebe-se, assim, que a disputa entre uma matriz liberal, social ou, mesmo, pseudo-social
(neoliberalismo processual) do processo (NUNES, 2008), não pode mais solitariamente responder aos
anseios de uma cidadania participativa, uma vez que tais modelos de concepção processual não conseguem
atender ao pluralismo, não solipsista e democrático do contexto normativo atual.

Procura-se uma estruturação de um procedimento que atenda, ao mesmo tempo, ao conjunto de
princípios processuais constitucionais, às exigências de efetividade normativa do ordenamento[7] e à
geração de resultados úteis, dentro de uma perspectiva procedimental de Estado democrático de direito.

 
 
 

II – PROCESSO E REFORMAS PROCESSUAIS NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
 

Para se estabelecer uma pauta para as reformas processuais que se definem como reformas macroestruturais,
por fazer uma revisão total da codificação processual civil ou penal, no caso brasileiro, é preciso antes
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definir as suas premissas.
Assim, pretende-se reconstruir, em poucas linhas, as teorias do processo, para discutir sua adequação ao
marco do Estado Democrático de Direito, demonstrando que o marco procedimentalista (HABERMAS,
1997) dedica ao processo um importante papel de garantia constitutiva dos direitos fundamentais.
Ao revisitar a teoria do processo é possível, a partir da noção de processo como garantia, defender a
proposta de uma teoria geral do processo, compreendida por meio da definição de um modelo constitucional
de processo, isto é, da possibilidade de se definir uma base principiológica uníssona para compreensão do
processo, seja ele jurisdicional, administrativo, legislativo, arbitral, ou, em outras palavras, para o processo
constitucional.
A proposta teórica de esclarecimento dos paradigmas jurídicos realizada por Habermas (1997) auxilia a
compreensão do processo, na medida em que cada paradigma apresenta uma perspectiva distinta para o
instituto.
No paradigma liberal, como já salientado, o processo tem uma feição de controle processual das partes,
como um instrumento privado, e sua base é a igualdade formal e o princípio dispositivo (NUNES, 2008).
Já no Estado Social, a compreensão de processo passa por uma maior sofisticação teórica. No Brasil, os
instrumentalistas, em especial, Cândido Rangel Dinamarco (1987), pretendem difundir, sob o marco do
Estado Social, uma teoria do processo que tem como objetivo garantir a “pacificação social”, realizável por
intermédio do cumprimento dos escopos metajurídicos do processo, que auxiliam o juiz a efetivar e balizar
a justiça social, por meio do instrumento processual jurisdicional (DINAMARCO, 1998, p. 159-167).
Nesse contexto, a legislação processual brasileira tem forte influência da superação do processo liberal de
luta das partes, para um processo de modelo de Estado Social construído a partir do ativismo técnico
judicial, como se depreende do texto da própria exposição de motivos do CPP de 1941: “Não se pode
continuar a contemporizar com pseudodireitos individuais em prejuízo do bem comum.” (BRASIL, 2008, p.
343) ou ainda das palavras de Alfredo Buzaid na Exposição de Motivos do CPC de 1973: “O processo é um
instrumento que o Estado põe à disposição dos litigantes, a fim de administrar justiça. Não se destina a
simples definição de direitos na luta privada entre os contendores” (BRASIL, 2009, p. 583).
 Inegável é a influência da legislação austríaca e alemã que são justamente o marco da socialização
processual no código de processo civil brasileiro, que se depreende do próprio texto da exposição de
motivos. As origens da proposta de “socialização processual”, gênese do ativismo judicial, remonta, em
termos teóricos, a Anton Menger e Oscar Bülow, passando por Klein que introduziu tal perspectiva em
propostas legislativas, e chegou até nós por meio de Chiovenda, como reconstrói Nunes (2008, p. 47; 77).
Posteriormente, a socialização do processo teve no Projeto Florença de Acesso à Justiça dirigido por Mauro
Cappelletti um importante marco a imprimir a preocupação com a celeridade, a efetividade da prestação
jurisdicional e o estabelecimento de procedimentos específicos para garantia de determinados direitos
materiais.
Não é só a legislação que é fortemente marcada por uma processualística centrada no papel do juiz, que o
coloca na missão não só de julgar o caso concreto, mas de solucionar os problemas de (in)justiça social, de
controle social para proteção da sociedade. Existe toda uma linha de pensamento teórico centrada nessa
proposta. Para essa base teórica, o processo se volta para sua instrumentalidade, como meio de pacificação
social, objetivando alcançar seus escopos, como defende Dinamarco (1998).
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A linha teórica da instrumentalidade, que pretende que o juiz em sua decisão proceda à correção prática dos
erros perpetrados por outras esferas estatais, a fim de garantir justiça social, é de fácil adaptação à teoria da
relação jurídica processual.
E é desde Bülow (1868) que se compreende o processo como uma relação jurídica entre o juiz e as partes,
entendida esta como o vínculo subjetivo que faz com que aquele que tem direitos (sujeito ativo) possa exigir
daquele que tem dever (sujeito passivo) o cumprimento de uma determinada conduta.
Como ressalta Nunes (2008), o próprio Bülow sustentava a aplicação livre e, de certa forma, subjetiva do
direito pelos juízes.
Logo, a relação jurídica de direito processual coloca o juiz como “super-parte”, de atuação preponderante no
processo jurisdicional. Tanto é fato que fez surgir duas posições subjetivas, recorrentemente, apresentadas
nos manuais de processo de matiz instrumentalista, a posição de poder-dever do juiz e a de sujeição das
partes.
A primeira questão colocada por Gonçalves (1992), na crítica ao instrumentalismo, foi justamente a
impossibilidade de se agregar uma idéia de contraditório, como posição de simétrica paridade entre os
afetados, com a base teórica da relação jurídica, que nitidamente estabelece o vínculo entre os sujeitos do
processo como uma posição hierarquizada de um sujeito que tem poder e outro que deve sujeição.
Assim, a apropriação feita por Gonçalves da obra fazzalariana permitiu a revisão da teoria da relação
jurídica processual. Fazzalari (1958), no campo da técnica processual, a partir de apropriações de teorias dos
direitos público e processual[8], revisitou o conceito de processo e procedimento, para estabelecer, por meio
de um critério lógico de inclusão, que o processo é uma espécie de procedimento, que se especifica em
virtude da posição dos afetados em relação à construção do provimento final, que, assim, se realizaria em
contraditório, isto é, com a garantia de participação em simétrica paridade dos afetados na construção do
provimento.
Desse modo, tomando como marco o paradigma procedimentalista do Estado Democrático de Direito, visto
pela teoria do discurso de Habermas (1997) na perspectiva do sujeito de direito que se coloca como sujeito e
destinatário da norma jurídica, é possível estabelecer uma crítica à teoria do processo como relação jurídica,
justamente em razão do lugar do juiz como “super-parte”, e ao instrumentalismo, em virtude do solipsismo
do juiz e dos escopos metajurídicos do processo jurisdicional.
Ao mesmo tempo, pode-se pretender a apropriação da teoria do processo como procedimento em
contraditório, como adequada ao paradigma do Estado Democrático de Direito, principalmente em razão da
compreensão do processo para além da jurisdição, já que o processo, no paradigma procedimentalista, deve
ser entendido como constitutivo de direitos fundamentais. Ademais, a noção de contraditório pretendida
pela referida teoria do processo consolida a proposta de garantia de influência e de não surpresa do
provimento (THEODORO JÚNIOR, NUNES, 2009), no sentido de uma garantia de construção participada
da decisão, que estarão compreendidos no processo tanto como autores, quanto como destinatários da norma
jurídica.
O processo para além da jurisdição faz com que a noção de teoria geral do processo, sustentada nos
institutos da jurisdição, ação e processo (DINAMARCO, 1998), se mostre inadequada principalmente se
tomarmos como base a noção do processo como garantia constitutiva de direitos fundamentais. Assim, para
consolidar a noção de processo como garantia, apropria-se dos conceitos técnicos de processo e
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procedimento de Fazzalari, bem como de uma releitura da teoria geral do processo a partir da apropriação
do modelo constitucional de processo.
A noção de processo como garantia tem sua base na Constituição, sendo co-depende dos direitos
fundamentais. Assim, o que sustenta a noção de processo como garantia são os princípios constitucionais do
processo definidos no texto constitucional.

Desde texto publicado em 1956, na Revista “Justicia”, passando pelo seu famoso ensaio da “Revista de
Derecho Procesal” do Uruguai (posteriormente republicado pelo “Boletín Mexicano de Derecho
Comparado”, em 1977), Fix-Zamudio (1977), referindo-se ao trabalho de Couture, nos dá notícia do
nascimento de uma nova disciplina, o “derecho constitucional procesal”, surgido como “resultado de la
confluencia de otras dos ramas de la ciencia jurídica: el derecho constitucional y el derecho procesal”. O
jurista chama a atenção para a anterioridade e a repercussão dos trabalhos de Couture (especialmente o seu
“Las Garantías Constitucionales del Proceso Civil”) no âmbito processual mostrando a transcendência
constitucional dos institutos processuais (FIX-ZAMUDIO, 1977, p.317).[9]

A constatação é clara, “ação, jurisdição e processo” devem ser repensados desde uma perspectiva mais
ampla: processual e constitucional.

En otras palabras, se está despertando la conciencia entre constitucionalistas y procesalistas, sobre la
conveniencia de unir sus esfuerzos con el objeto de profundizar las instituciones procesales
fundamentales, ya que no debe olvidarse, como ocurrió durante mucho tiempo, que poseen una
implicación político-constitucional, y no de carácter exclusivamente técnico, y es en este sentido en que
podemos hablar de la relatividad de los conceptos de jurisdicción y de proceso, en el sentido en que lo
hiciera el inolvidable Calamandrei respecto de la acción”(FIX-ZAMUDIO, 1977, p.318).

 
No Brasil, fator que mostra a constitucionalização do Direito, estaria no fato de nossa Constituição

de 1988, mais do que qualquer outra anterior, além de tratar de matérias tradicionalmente afetas a uma Lei
Maior — organização do Estado, dos poderes, da forma e regime de governo, além de um extenso e
inigualável elenco de direitos e garantias —, trazer para seu seio disposições afetas ao Direito Civil,
Comercial, Tributário, Penal, Processual (e outros) de maneira, por vezes pormenorizada.

Assim, quer se queira atualmente trabalhar em juízo com o Direito ou quer se queira simplesmente
estudá-lo, dificilmente será possível fazê-lo no Brasil sem se reportar à Constituição da República
Federativa de 1988.[10]

Isso se torna ainda mais complexo em uma Constituição com um elenco tão longo de direitos e
garantias fundamentais[11]. De fato, a Constituição Brasileira de 1988 consagrou inúmeros direitos e
garantias especificamente processuais, confirmando a tendência à constitucionalização do processo, dando a
este (seja processo civil, penal, procedimentos administrativos e mesmo privados) uma nova conformação
adequada ao Estado Democrático de Direito (BARACHO, 1985, p. 60 e 2000, p. 13-14). Só para citar
alguns: inafastabilidade do controle jurisdicional (5º, XXXV); Juízo natural (5º, XXXVII); princípio da
legalidade e anterioridade da norma penal (5º, XXXIX); devido processo legal (5º, LIV); direito ao
contraditório e à ampla defesa (5º, LV); fundamentação racional das decisões e publicidade (art. 93, IX);
duração razoável do processo (5°, LXXVIII) princípio da presunção de inocência (5º, LVII); além das
garantias do habeas corpus (5º, LXVIII), mandando de segurança (5º, LXIX), mandado de injunção (5º,
LXXI), habeas data (5º, LXXII) e a ação popular (5º, LXXIII).

A Constitucionalização do Processo é um capítulo à parte dentro da tendência apresentada. Inicia-se
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já quando a socialização processual começa a ser amplamente absorvida pelos textos legais (códigos e
ordenanças processuais) e ganha força na forma de se interpretar e aplicar os institutos do processo
(NUNES,2008, p. 88).
            A partir disso os cultores do Direito passaram a olhar de forma diferenciada para o “processo”, não
mais como direito “adjetivo”, mas sim, retomando antigas teorias acerca de escopos “metajurídicos”
presentes nas ações judiciais[12]. Tal preocupação não passou desapercebida pelos que elaboraram as
Constituições ao longo do século passado, pois, como já nos lembra (FIX-ZAMUDIO,1977, p. 317), estas
“consagran expresamente los delineamientos de las instituciones procesales, ya que los constituyentes
contemporáneos se han percatado de la necesidad de otorgar la debida importancia a la función
jurisdiccional”[13]. Assim é que os três institutos básicos da teoria geral do processo (ação, jurisdição e
processo) passaram a ser estudados também por constitucionalistas ( FIX-ZAMUDIO, 1977, p. 318).
Trata-se de uma mudança paradigmática na interpretação do processo. Como definiram Andolina e Vignera
(1997, p.13): “[l]e norme ed i principi costituzionali riguardanti l’esercizio della funzione giurisdizionale,
se considerati nella loro complessità, consentono all’interprete di disegnare un vero e proprio schema
generale di processo, suscetibile di formare l’oggetto di una esposizione unitaria”.
Dessa maneira, pode-se apropriar da noção de modelo constitucional de processo, que teve uma proposição
inicial feita por tais autores italianos (Andolina; Vignera 1997), mas aqui apropriada para um modelo de
processo, visando à construção de outra noção de teoria geral do processo, constituída justamente por uma
base constitucional fundada nos princípios do processo.
A noção de modelo constitucional de processo permite suprimir a dicotomia entre direito processual
constitucional e direito constitucional do processo, visto que tal modelo é constituído de uma base
principiológica uníssona aplicável a todo e qualquer processo, já que todo processo é constitucional, seja em
razão de sua fundamentação ou estrutura (CATTONI DE OLIVEIRA, 2002, p. 124), pois é garantia
constitutiva dos direitos fundamentais dos sujeitos de direitos (BARROS, 2006).
Ao se retomar a compreensão de Andolina e Vignera, o modelo constitucional de processo é “um esquema
geral de processo” (1997, p. 9) que possui três importantes características: a expansividade, que garante a
idoneidade para que a norma processual possa ser expandida para microssistemas, desde que mantenha sua
conformidade com o esquema geral de processo; a variabilidade, como a possibilidade de a norma
processual especializar-se e assumir forma diversa em função de característica específica de um
determinado microssistema, desde que em conformidade com a base constitucional; e, por fim, a
perfectibilidade, como a capacidade de o modelo constitucional aperfeiçoar-se e definir novos institutos por
meio do processo legislativo, mas sempre de acordo com o esquema geral (ANDOLINA; VIGNERA, 1997,
p. 9-10).
Logo, da noção de um modelo constitucional de processo que se funda em um esquema geral ou em uma
base principiológica uníssona, abarca-se como pontos iniciais de referência para compreensão das garantias
do processo o princípio do contraditório, o da ampla argumentação, o da fundamentação das decisões e o da
participação de um terceiro imparcial (BARROS, 2006; 2008; 2009).
Como ressalta Andolina e Vignera (1997), a compreensão do modelo constitucional de processo, “de um
modelo único e de tipologia plúrima” (ANDOLINA; VIGNERA, 1997, p. 11), se adéqua à noção de que na
Constituição se encontra a base uníssona de princípios que define o processo como garantia, mas que, para
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além de um modelo único, ele se expande, aperfeiçoa e especializa, exigindo do intérprete compreendê-lo
tanto a partir dos princípios bases como, também, de acordo com as características próprias daquele
processo.
Portanto, para um novo momento histórico de reformas macroestruturais da legislação processual civil e
penal brasileira não se pode olvidar da nossa nova ordem constitucional democrática e do respeito aos
princípios constitucionais de processo. Tal preocupação não se refere tão somente a necessária adequação
das novas normas processuais propostas ao texto constitucional, mas inicia-se pela observância do devido
processo legislativo, pois tendo em vista a magnitude da missão reformista afetará todos os cidadãos e
jurisdicionados brasileiros, que buscam junto ao processo jurisdicional a garantia de seus direitos
fundamentais. Logo, uma proposta de macro-reforma processual exige um debate e a participação da
opinião publica, da sociedade civil organizada em termos amplos. Isto porque em um movimento de
reforma processual de tal amplitude não se muda apenas as leis, mais que isto é preciso mudar em
determinados casos práticas processuais reiteradas e consagradas.
Assim, cabe uma importante advertência feita por Cattoni de Oliveira entre processo legislativo e processo
constitucional de controle jurisdicional da constitucionalidade. Se apropriando da distinção proposta por
Günther (1993, 1995), o primeiro é discurso de justificação e o segundo discurso de aplicação.  Certamente,
ambos prescindem de garantia de participação dos afetados, mas tal participação se dá de modo diverso.
Como assevera o autor:

O processo legislativo situa-se em um nível discursivo em que argumentos de grande generalidade e
abertura são acolhidos, e, na verdade, funcionam como pontos de partida para a construção do discurso
jurídico, inclusive do doutrinário, do jurisprudencial e do administrativo. Assim, a “participação em
simétrica paridade”, dos possíveis afetados pelo provimento legislativo, no procedimento que o prepara,
garantido pelo princípio constitucional do contraditório, é possibilidade de participação na discussão
política, mediada processualmente e não necessariamente atual e concreta. (CATTONI DE OLIVEIRA,
2006, p.142)
 

Como se observa o processo legislativo de reforma global da legislação processual guarda profundas
diferenças com o processo de aplicação jurisdicional. Logo, discutir sobre elas exige que se defina como
premissa a relação entre Constituição e Processo no Estado Democrático de Direito. Assim, ao mesmo
tempo em que a reforma se dá por meio do processo ela exige a compreensão da própria noção de processo
como garantia de direitos fundamentais, para propor as modificações necessárias ao direito processual que
terão força normativa para modificar a realidade do processo civil e penal.

A primeira premissa, portanto, é a necessidade de amoldar uma proposta de novo Código ao sistema
processual constitucional e que viabilize uma adaptação concomitante da busca de eficiência, tanto
quantitativa quanto qualitativa – objetivos diretivos das reformas –, com o respeito à legitimidade (pela
aplicação dos princípios processuais constitucionais em perspectiva dinâmica). Não há outro caminho senão
partir da Constituição e dos princípios constitucionais de processo. Logo, pelo caráter de expansividade
próprio do modelo constitucional de processo, permite-se que as normas processuais se expandam desde que
mantenham sua coerência com o modelo constitucional de processo.
 
III- POR UM DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO ADEQUADO AS REFORMAS
PROCESSUAIS MACROESTRUTURAIS
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Certamente, as reformas macroestruturais exigem mais que a atuação das diversas fases do

processo legislativo que começam com o Projeto de Lei, análise pela Comissão de Constituição e Justiça,
votação nas duas casas do Congresso e sanção presidencial. Pelo âmbito de generalidade e abertura dos
Códigos de Processo torna-se necessário que se agregue aos atos e fases do processo legislativo definido
constitucionalmente outras fases que permitiram a maior legitimidade das reformas, pois serão reconhecidas
em razão da participação cidadã, da sociedade civil organizada e dos “operadores do direito”. Mas trata-se
de uma participação que exige a preparação técnica e metodológica adequada para se evitar que a legislação
processual seja vista como a adesão a compreensões pessoais sobre o direito processual. Envolto nessa
preocupação de garantir um processo legislativo legtimo e democrático pretende-se estabelecer fases para o
processo de macro-reformas.

A primeira delas é o diagnóstico prévio, ou seja, a necessidade de definir os problemas e as
divergências na aplicação dos institutos processuais. Assim, é preciso realizar uma pesquisa prévia que
busque elementos acerca do funcionamento dos institutos processuais e das mazelas de que padecem, a fim
de garantir a manutenção de técnicas processuais que funcionam bem e sugerir novas técnicas – inclusive
mediante análise do direito comparado – que permitam uma melhoria prática e institucional do sistema.[14]

Uma pesquisa dessa importância deveria agregar diversos setores da sociedade em todas as regiões
de nosso país em face da pluralidade de nuances de aplicações ínsitas à diversidade brasileira.

A aludida pesquisa precisaria captar inclusive o perfil do profissional. Se especializado em
determinado(s) ramo(s) do Direito, a reforma processual poderia contar com o delineamento de inúmeros
procedimentos, cada um vocacionado para um tipo de demanda (tutelas diferenciadas).[15] Se generalista,
com habilitação técnica (em tese) para trabalhar em qualquer área da ciência jurídica, como ocorre no
Brasil, a reforma deveria ser mais comedida na construção de procedimentos, sob pena de gerar embaraços
práticos ao profissional “mediano”, constrito a conhecer prazos diversos e incontáveis variações
procedimentais, que aumentarão demasiadamente o grau de complexidade do sistema, contrariando os
desígnios do acesso a jurisdição. Como já advertia Alfredo Buzaid utilizando-se dos estudos de Alcala-
Zamora y Castillo na exposição de motivos do CPC de 1973, há necessidade de conciliar inovação e
conservação, ou seja, não se pode inovar a ponto de impossibilitar a adaptação dos profissionais e por outro
lado não se pode conservar toda a estrutura anterior (BRASIL, 2009, p. 582).  

A segunda fase é a definição dos parâmetros da reforma e a constituição de uma comissão de
juristas. A partir do relatório de diagnóstico é necessário que se tracem as diretrizes da reforma definindo
os eixos estruturantes e conceituais da reforma, ou seja, a partir dos problemas detectados no relatório
diagnóstico definir as linhas mestras que direcionaram os parâmetros da reforma.

A fixação dos “objetivos preponderantes” (para utilizar da expressão de Harry Woolf  na reforma
inglesa de 1998 - Overriding objective) permite inclusive ao aplicador conhecer as escolhas de
fundamentação dos reformistas.

Em qualquer reforma levada a cabo em perspectiva democrática, a assunção de uma aplicação
dinâmica dos direitos fundamentais processuais é imperativa, sendo impossível a sobrevalorização de
apenas um desses princípios (como, por exemplo, a celeridade).

Outra preocupação é delinear uma comissão de juristas que parta dos dados técnicos e não de
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sugestões pessoais isoladas (como v.g. seus problemas individuais na  advocacia ou na magistratura), eis
que a criação de um novo código é tarefa de cidadania e não de defesa de concepções teóricas e subjetivas
próprias.

Após a definição da Comissão de Juristas seria necessário que ela tivesse tempo razoável para
discutir e apresentar o texto do anteprojeto para se passar a fase da discussão democrática do anteprojeto.
Assim, por meio da organização de audiências públicas, congressos com especialistas garantir-se-ia, durante
a gestação do anteprojeto, e, especialmente, depois de sua confecção, a participação dos cidadãos e da
sociedade civil organizada, representadas por associações de classes, institutos de pesquisa e programas de
pós-graduação. Esta constituiria a terceira fase.

Não se pode olvidar que mesmo no período militar, nosso atual CPC de 1973 foi submetido a um
grande encontro prévio em 1965, na cidade de Campos do Jordão, onde foram apresentadas centenas de
pontos de discussão, levados em consideração por Alfredo Buzaid antes do envio do Anteprojeto ao
Congresso Nacional. Nesses termos, torna-se impensável que em um período democrático um anteprojeto
de CPC ou CPP seja enviado ao Parlamento antes do cumprimento dessa etapa.

Assim, discutidos o anteprojeto e adotadas as sugestões e críticas pertinentes, produzir-se-ia o texto
base a ser submetido ao processo legislativo, que passaria pelas fases de análise da adequação
constitucional, apresentação de substitutivos e emendas, aprovação do texto em ambas as Casa do
Congresso Nacional para a sanção presidencial, promulgação e um período de vacatio legis. O processo
legislativo propriamente dito será, portanto, a quarta fase.

A quinta fase se subsume no período de vacatio legis em que se prepara para a entrada em vigor da
reforma. Ela exige importante comprometimento dos “operadores do direito”: magistrados, membros do
Ministério Público, advogados, serventuários. Assim, em período razoável de vacatio legis (mínimo de um
ano), todos os “operadores” deveriam se submeter a cursos de atualização para que se procedesse a uma
redefinição da cultura, do pensamento e das práticas, em benefício de toda a sociedade. [16]

Tanto a participação na fase de discussão do projeto como a fase de preparação para a entrada em
vigor da reforma do período de vacatio legis são importantes para que reformas macroestruturais
processuais possam ser efetivas, pois exigem uma mudança da mentalidade dos operadores do direito, ou
nossos futuros e tão sonhados novos Código de Processo Penal e Código de Processo Civil serão inócuos
para modificar a realidade atual dos nossos processos. Esta ressalva já foi feita por Coutinho (2009), ao
analisar a reforma parcial do CPP de 2008.

Essa etapa é essencial, considerando-se o grande número de técnicas processuais vigentes há
décadas, mas jamais implementadas de modo consistente. É o caso da oralidade, prevista desde a década de
40 do século XX, mas que até os dias de hoje não foi capaz de substituir a prática escrita.

Faz-se necessária, nesse período de vacatio legis a implementação de uma política pública de
democratização processual, que imponha verdadeira reforma do Poder Judiciário, de suas rotinas, entre
outras intervenções, pois a mera reforma legislativa não possui o condão de obter resultados úteis.

Por fim, nesta fase é preciso que se prepare um verdadeiro estudo caso a caso do direito
intertemporal, já que os processos em andamento precisarão se adaptar a nova ordem processual do ponto
em que se encontrarem. Para tanto, é importante estabelecer uma comissão que defina as bases da adaptação
procedimental do direito intertemporal, com intuito de garantir as bases do modelo constitucional de
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processo. Assim, deve-se levar em conta para estabelecer os pontos de adaptação do procedimento à nova
ordem e respeito aos princípios constitucionais e às especificidades do microsistema analisado, seja
processo civil individual, consumerista, incidentes de coletivização ou processo penal (BARROS, 2008, 
2009).

Cumpridas as etapas aqui expostas de modo simplificado, far-se-á necessária a designação de uma
outra comissão institucional para o monitoramento da reforma, ou seja, verificar o impacto prático das
alterações e, em médio prazo, propor adequações em face de dados concretos de inconstitucionalidade,
ainda não declarada, e ausência de funcionalidade do novo sistema.

A comparação da reforma macroestrutual brasileira com outras que lograram excelentes resultados
no direito comparado (como a processual civil inglesa de 1998), demonstra que será difícil concretizar as
reformas se não estabelecer um projeto de monitoração das reformas e adequação legislativas dos pontos
divergentes, que será o último ponto. Outros países criam verdadeiros observatórios das reformas, como é o
caso português[17] e inglês.[18] 

 
IV – UMA ANALISE DO MOVIMENTO DAS REFORMAS PROCESSUAIS BRASILEIRAS:
estudos críticos sobre anteprojeto de CPP e CPC
 

O movimento das reformas globais iniciou-se com a instituição da Comissão de Juristas para
apresentação de anteprojeto de Novo Código de Processo Penal. No presente ensaio estabeleceu-se no
tópico anterior a proposta do estabelecimento de fases para que as reformas processuais macroestruturais,
com intuito de garantir o devido processo legal.

Assim, o primeiro ponto de analise é a definição de um estudo prévio de diagnóstico dos problemas
específicos da legislação processual penal. Tal etapa não foi cumprida pelo processo legislativo brasileiro.
Em que pese a crítica diária e consistente dos pesquisadores em direito processual penal, principalmente
após a Constituição da República de 1988, que constituíam principalmente na critica ao conteúdo
inquisitorial do CPP e se apresentavam com a tentativa de constitucionalização do processo penal, não
houve um estudo prévio. Principalmente, um levantamento de dados quanto ao número de processos penais
no Brasil, quais os crimes e os procedimentos de maior ocorrência, dados sobre o número de prisões
processuais e execuções penais, dentre outros. Bem como, não houve uma análise qualitativa prévia das
reformas parciais de 2008, dos pontos de avanço principalmente no que se referia a simplificação
procedimental, procedimento do Tribunal do Júri e adoção de institutos de matriz acusatória como a cross
examination do art. 212 do CPP.

Assim, por mais que a Comissão de Juristas nomeada pelo Senado Federal tenha sido formada por
juristas com importante trajetória jurídica, não houve preparação prévia, para que no exíguo tempo de
trabalho da comissão fosse possível estabelecer os principais problemas do processo penal brasileiro,
exigindo-se assim que as propostas fossem estabelecidas partissem da experiência pessoal dos juristas
operadores do direito ou de uma certa intuição (empírica)  de que as mudanças recentes da reforma parcial
seguiam um rumo certo ou errado.

Sem a vivência de um diagnóstico prévio não houve o estabelecimento das diretrizes da reforma,
definidas previamente, antes da nomeação da Comissão de Juristas. Esta sim estabeleceu eixos diretivos da
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reforma, que pela leitura da exposição de motivos do anteprojeto de CPP podem ser identificados como a
adequação do processo penal aos princípios constitucionais, especialmente ao princípio acusatório adotado
pela Constituição da República. Ademais, pretende a exposição efetivar uma proposta de cunho garantista, o
que não impede a implementação de um processo célere:

 
Observe-se, mais, que a perspectiva garantista no processo penal, malgrado as eventuais estratégias no
seu discurso de aplicação, não se presta a inviabilizar a celeridade dos procedimentos e nem a esperada
eficácia do Direito Penal. Muito ao contrário: o respeito às garantias individuais demonstra a
consciência das limitações inerentes ao conhecimento humano e a maturidade social na árdua tarefa do
exercício do poder. (BRASIL, 2009b)

 
Tal proposta deveria ser melhor refletiva principalmente se a perspectiva garantista por identificada

pela teoria do garantismo social, formulada inicialmente por Ferrajoli, que foi apropriada no Brasil pelo
movimento do garantismo penal. Certamente, a proposta teórica garantista (FERRAJOLI, 2002) é
incompatível com o viés pretendido de celeridade, principalmente pela proposta do procedimento sumário.

 Verifica-se que a Comissão de Juristas estabeleceu estas como as matrizes da reforma, em
especial, a proposta de adoção do sistema acusatório. Como ressalta Coutinho (2009), de um sistema
inquisitorial que se agrega nuances acusatórias para um sistema acusatório, mas ainda com elementos
inquisitoriais. Em especial, porque o anteprojeto manteve ainda no texto redação igual ao do art. 385 do
atual CPP, no art. 409 do Anteprojeto.

Certamente, a ausência das diretrizes iniciais da reforma macroestrutural do processo penal
impediu que se formasse uma Comissão que tivesse preocupação em reduzir as influências liberais da luta
das partes, bem como do ativismo judicial próprio da socialização do processo. Uma proposta de reforma
adequada ao Estado Democrático de Direito impediria que com a adoção do sistema acusatório se retornasse
ao liberalismo processual em que o juiz inerte assiste a luta entre as partes. Ou por outro lado, que se
mantivesse o ativismo judicial, em que o juiz exerce papel de garantidor da defesa social. Certamente, estas
não podem ser as perspectivas adequadas ao Estado Democrático de Direito, em que o juiz possui papel
importante de garantidor da construção participada da decisão, permitindo que garanta a influência e a não-
surpresa como bases de uma perspectiva de contraditório. Por esta perspectiva segue melhor caminho a
reforma macroestrutural do processo civil que prevê inclusive o contraditório prévio nas decisões de ofício
do juiz, como se verá a seguir.

A apresentação do anteprojeto pela Comissão de Juristas não passou por uma fase de debate sendo
imediatamente transformado no Projeto de Lei do Senado 156/2009. Assim, a importante fase do debate
público foi prescindida no anteprojeto de reforma macroestrutural do processo penal. Após a proposição do
anteprojeto ao Congresso, institui-se no Senado Federal uma Comissão Temporária de Estudo da Reforma
do Código de Processo Penal, que realizou 17 reuniões no ano de 2009, sendo 12 audiências públicas.
Assim, no início do processo legislativo abriu-se às associações de classe, entidades públicas e privadas,
segundo relatório do Senador Renato Casagrande. Assim, em momento diverso do adequado, haja vista que
a Comissão de Juristas teria maior capacidade de manter a coesão do texto proposto poderia ter colhido as
sugestões e críticas antes do envio do texto final ao Congresso, houve uma abertura do processo
legislativo à participação cidadã.

Ainda não se pode ainda analisar as demais fases do processo legislativo, pois a aprovação das duas
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Casas do Congresso e a sanção presidencial ainda não ocorreram. Mas serve ainda de advertência à
observância das duas últimas etapas, relativas à preparação para a entrada em vigor do novo texto e à fase de
monitoração da reforma. Certamente, serão elas as duas mais importantes fases para se evitar que todo o
importante esforço de um Código de Processo Penal adequada à Constituição seja perdido em razão da
dificuldade em se implementar as mudanças.

Já no campo processual civil, além do descumprimento das etapas prévias à elaboração do
Anteprojeto, em especial a ausência de um diagnóstico prévio, fator assustador é o da exigência pelo Senado
(com a finalidade de aproveitamento da legislatura) de entrega desse texto em 180 dias (provavelmente até o
próximo dia 27 de abril de 2010, salvo o possível e salutar adiamento desse prazo). ) (BRASIL, 2009c)

Na elaboração do anteprojeto, até o presente momento, a Comissão não explicitou os objetivos
estruturantes da proposta, apesar da afirmação recorrente de busca de celeridade alardeada nas inúmeras
Audiências Públicas (Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de janeiro, Brasília e São Paulo) ocorridas até hoje
para discussão das propostas temáticas divulgadas em dezembro de 2009  (e não do texto da lei projetada).

No entanto, uma das propostas a ser louvada pela Comissão é de reforçar a importância da
aplicação dinâmica do princípio do contraditório.                   

Na busca de aumento da eficiência do sistema processual a Comissão percebeu, parcialmente, a
necessidade de reforçar a cognição de primeiro grau, de maneira a ampliar o debate entre os sujeitos
processuais (comparticipação - NUNES, 2008) e, com tal medida, melhorar a qualidade das decisões
judiciais. Tal aprimoramento gerará a diminuição de recursos e/ou redução das taxas de reformas dos
provimentos judiciais perante os tribunais.

Tal proposição é mais consentânea com os desígnios do acesso à justiça e da celeridade do que a
busca desenfreada pela extinção dos recursos, uma vez que toda vez que o legislador aniquila um meio legal
de impugnação das decisões (recurso) faz surgir em seu lugar um sucedâneo recursal (NUNES, CAMARA,
SOARES, 2010, p. 215), ou seja, mata-se o recurso e cria-se outro técnica (mais complexa e polêmica) para
o cidadão, profissionais e Tribunais.

Ao perceber esta situação a Comissão propõe no seu relatório ao Senado uma medida
extremamente salutar na busca do reforço da cognição: a redefinição dos limites do princípio do
contraditório.

Como já se defendeu em outras oportunidades (NUNES, 2008 e THEODORO JR, NUNES, 2009),
o princípio do contraditório há muito deixou de ser analisado pela doutrina e jurisprudência estrangeiras
como mera garantia formal de bilateralidade da audiência, mas, sim, como uma possibilidade de influência
(Einwirkungsmöglichkeit) sobre o desenvolvimento do processo e sobre a formação de decisões racionais,
com inexistentes ou reduzidas possibilidades de surpresa.

Tal concepção renovada significa que não se pode mais, na atualidade, acreditar que o contraditório
se circunscreva ao dizer e contradizer formal entre as partes, sem que isso gere uma efetiva ressonância
(contribuição) para a fundamentação do provimento, ou seja, afastando a ideia de que a participação das
partes no processo possa ser meramente fictícia e mesmo desnecessária no plano substancial.

Ao seguir esta tendência a Comissão propõe que todas as matérias, inclusive as oficiosas, sejam
submetidas ao contraditório entre as partes, corroborando a idéia de que o contraditório seja uma garantia
dinâmica de influência e de não surpresa.[19]
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No entanto, a Comissão até o presente momento não ofertou nenhuma tendência de se adotar uma
fase preparatória metódica no processo de cognição.

No direito comparado existe uma tendência universal de reforço da primeira fase da cognição
(NUNES, BAHIA, 2009, p. 127) (fase introdutória ou preparatória do procedimento cognitivo), como
demonstram os relatórios do Congresso da Associação intencional de Direito processual de 2008 (CARPI,
ORTELLS, 2008) no sentido de realizar uma verdadeira preparação da fase de debates (audiência de
instrução e julgamento) e que poderá gerar um final abreviado do processo, mediante a realização de um
acordo estruturado (conciliação) caso seja interesse das partes, ou, caso não seja possível, uma preparação
adequada da instrução e debates que promoverá a melhoria qualitativa das decisões de primeiro grau, com
redução do índices de reforma desses provimentos nos tribunais.

Sabe-se que todos os sistemas processuais modernos, sejam de common law  ou de civil law,
dimensionaram suas fases ou procedimentos cognitivos em estruturas bifásicas em que, numa primeira fase
técnica, ocorre a preparação do debate (v. g. audiência preliminar, com a fixação de pontos controvertidos, e
preparação escrita do tema da prova) e, numa segunda fase, a discussão endoprocessual de todos os
argumentos relevantes (v. g. audiência de instrução e julgamento).

A novidade é que a preocupação recorrente e mais importante, no passado, com a fase de produção
de provas (segunda fase procedimental), de modo a garantir o direito constitucional à prova, vem sendo
deslocada paulatinamente para a primeira fase, na qual ocorre a preparação do debate e da produção das
provas, uma vez que se percebeu que a depuração quase completa das questões objeto do processo permite
um diálogo profícuo, seja em procedimentos marcadamente escritos, seja em procedimentos marcadamente
orais, além de impedir que a decisão seja fruto solitário do pensamento judicial (NUNES, 2008).

Nesses termos, a adoção concomitante de um contraditório dinâmico e de uma efetiva fase
preliminar poderiam promover uma melhoria qualitativa e de eficiência em nosso sistema processual.

Entrementes, parece que a Comissão não pactua com esse movimento universal de reforma da
cognição e até o presente momento pretende dimensionar um modelo bifásico de cognição, no qual na
primeira fase ocorrerá uma audiência de conciliação (não preparatória) que poucos frutos poderão gerar em
comparação com as efetivas fases preparatórias utilizadas no direito comparado.

Não se pode ainda olvidar de outras propostas temáticas perigosas, como a de  diminuição de
alguns recursos, retirada de incidentes e das intervenções de terceiros (entre outras propostas) que poderão
gerar inúmeros problemas de eficiência e de celeridade, além de ferir mortalmente outros direitos
fundamentais.

É de se louvar a preocupação com a litigiosidade repetitiva (serial) mediante a utilização de um
incidente de coletivização inspirado no modelo alemão do Musterverfahren (THEODORO JR, NUNES,
BAHIA, 2009).

Ocorre que não é nem mesmo possível tecer maiores críticas e considerações do possível
Anteprojeto de CPC eis que ele ainda não foi submetido ao debate público com a sociedade e seus diversos
seguimentos sociais e técnicos.

Acredita-se que pela responsabilidade e enorme envergadura moral e técnica de seus membros após
a elaboração do Anteprojeto haverá o cumprimento da etapa obrigatória de submissão do texto à
Comunidade em evento ainda não divulgado.
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Assim, garantir-se-ia a discussão democrática do anteprojeto de CPC, antes do início da discussão
legislativa. Mas, novamente, assevere-se a necessidade do período de vacatio legis e do posterior
monitoramento da reforma, como etapas finais no processo de uma reforma processual macroestrutural.

 
V – CONCLUSÃO
O presente ensaio buscou estabelecer, a partir de uma compreensão do processo adequada ao

Estado Democrático de Direito e de uma reflexão critica do conceitualismo voltado ao liberalismo e ao
socialismo processual, uma proposta de devido processo legislativo concernente as reformas processuais
macroestrutruais que vem sendo implementadas no Brasil tanto para o processo civil quanto para o processo
penal.

Desta feita, o estudo estabeleceu fases para um devido processo legislativo de reforma processual,
definindo três fases preparatórias: a primeira do diagnóstico prévio dos problemas e crises da legislação a
ser reformada, a segunda fase de definição legislativa das diretrizes da reforma e nomeação de uma
Comissão de juristas e a terceira, consubstanciada, no debate público da proposta de anteprojeto de Código.
Somente depois desta fase preparatória adviria o processo legislativo propriamente dito que vai da
proposição de projeto de lei até a sanção presidencial. Como fases finais do devido processo legislativo,
prevê-se a necessidade de período de vacatio legis adequado à preparação dos “operadores do direito” para
implantação da nova sistemática processual e ainda uma última fase que se inicia com a entrada em vigor do
novo Código denominada de fase de monitoramento da reforma.

A partir da definição de um devido processo legislativo para as reformas processuais
macroestruturais o presente estudo analisou as atuais fases das reformas do Código de Processo Penal e
Código de Processo Civil brasileiro analisando as aproximações e os distanciamentos que as propostas
apresentam.

Perceba-se, por derradeiro, que a sociedade brasileira se encontra com uma oportunidade inédita de
conceber legislações processuais marcadas pela democratização e constitucionalização do direito.

Somente se espera que fatores políticos, econômicos ou sociais não inviabilizem que as Comissões
de Juristas e o Congresso Nacional aprovem leis apressadas e que não se encontrem em consonância com o
paradigma constitucional democrático que vivenciamos desde 1988.
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[1] Ao todo, nove membros compuseram a referida Comissão de Juristas: Antonio Corrêa; Antônio Magalhães Gomes Filho;
Eugênio Pacelli; Fabiano Augusto Martins Silveira; Félix Valois Coelho Júnior; Hamilton Carvalhido; Jacinto Nelson de Miranda
Coutinho; Sandro Torres Avelar; Tito de Souza Amaral.
[2] A Comissão de Juristas com a finalidade de apresentar, no prazo de cento e oitenta dias, anteprojeto de Código de Processo Civil
pelo Senado Brasileiro criada mediante o ATO No- 379, de 30 de setembro de 2009 é composta por: Adroaldo Furtado Fabricio,
Bruno Dantas, Benedito Cerezzo Pereira Filho, Elpídio Donizetti, Teresa Arruda Alvim Wambier, Humberto Theodoro Júnior, Paulo
Cezar Pinheiro Carneiro, Luiz Fux, Jansen Fialho de Almeida, José Miguel Garcia Medina, José Roberto dos Santos Bedaque,
Marcus Vinicius Furtado Coelho.
[3] Não podemos olvidar a superação da dicotomia civil law - common law, na atualidade, em face da circulação de modelos
jurídicos das últimas duas décadas.
[4]  Critica-se a eficiência meramente quantitativa eis que, com Taruffo, devemos buscar sua aplicação  qualitativa. (TARUFFO,
2008. p. 185 et seq).
[5] Para percepção do “modelo constitucional de processo” brasileiro adotam-se as características gerais estruturadas por Andolina e
Vignera para o direito italiano consistentes “[...] a) na expansividade, consistente na sua idoneidade (da posição primária das normas
constitucionais na hierarquia das fontes) para condicionar a fisionomia dos procedimentos jurisdicionais singulares introduzidos
pelo legislador ordinário, a qual (fisionomia) deve ser comumente compatível com as conotações de tal modelo; b) na variabilidade,
a indicar sua atitude a assumir formas diversas, de modo que a adequação ao modelo constitucional (por obra do legislador
ordinário) das figuras processuais concretamente funcionais possam acontecer segundo várias modalidades em vista da realização de
finalidades particulares; c) na perfectibilidade, a designar sua idoneidade a ser aperfeiçoada pela legislação infra-constitucional, a
qual (isto é: no respeito, comum, de qual modelo e em função da consecução de objetivos particulares) bem podem construir
procedimentos jurisdicionas caracterizados por (ulteriores) garantias e institutos ignorados pelo modelo constitucional.
[...]”(tradução livre) (ANDOLINA, VIGNERA, 1997,  p. 14-15).
[6] Gonçalves defende a instrumentalidade técnica, que garante um processo que “[...] se constitua na melhor, mais ágil e mais
democrática estrutura para que a sentença que dele resulta se forme, seja gerada, com a garantia da participação igual, paritária,
simétrica, daqueles que receberão os seus efeitos”. (GONÇALVES, 1992, p. 171). A instrumentalidade técnica não deve ser
confundida com as defesas de linhas instrumentalistas, do realismo norte-americano, ou brasileiras, que acreditam no protagonisno
judicial como mecanismo para a aplicação do direito com base em valores uniformemente compartilhados pela sociedade, eis que
não se acredita na existência desses valores uniformes em sociedades altamente complexas e plurais como as nossas.
[7] Calmon de Passos, certamente lastreado na melhor doutrina estrangeira, informa que a efetividade a ser defendida não é a do
processo em sentido utilitarista, mas, sim, do ordenamento, pois “[...] Efetividade do processo ou efetividade da tutela jurídica não
se equipara à efetividade da sentença, enquanto ato de poder, mas da sentença que atenda ao nome de quê se institucionaliza numa
ordem política democrática. Temos dito reiteradamente que se alguma característica é ineliminável, quando se pretende conceituar
democracia, ela será o postulado de que todos os homens são substancial e originariamente iguais, por natureza, pelo que ninguém se
pode atribuir a condição de senhor ou soberano do outro. Consectário disso é também o princípio, igualmente essencial, de que em
uma organização democrática o poder só é legítimo quando exercitado em termos de serviço e nos precisos limites em que foi
outorgado, vale dizer, no estrito espaço da competência previamente definida e formalizada no pacto político básico que é a
Constituição” (CALMON DE PASSOS, 1999, p. 33).

[8]     Fortemente influenciado por teorias do direito publico, por administrativista e também por processualista como
Goldschmidt (1936).
 

[9] Para compreensão da importância do pensamento de Couture no desenvolvimento do estudo da ciência processual constitucional
cf. MAC-GREGOR, 2008, p. 597 et seq. Para uma análise mais acurada da temática no Brasil cf. (NUNES, BAHIA, 2009, 223-249)
[10] Aqui não poderia deixar de fazer uma consideração: Os processualistas devem se abrir para os ganhos da teoria do direito, da
Constituição e da filosofia. Essa afirmação não advoga o retorno a posturas conceitualistas próprias do inicio da ciência processual,
mas, ao ver ainda, manifestações de “desprezo” aos avanços do constitucionalismo, da filosofia, da sociologia e, mesmo, das
ciências gerenciais percebemos a repetição de posturas e preleções típicas dos praxistas (dos idos tempos) como se ao falar de
processo nos reduzíssemos a falar de formas e formalidades de um mecanismo técnico neutro, ou pior, de um mecanismo aberto às
concepções pessoais de cada aplicador.
[11] Como observa ALEXY, referindo-se especificamente à Constituição brasileira de 1988: “Os problemas de interpretação
jurídico-fundamentais que aparecem em toda a parte são, por meio dessa regulação relativamente detalhada, abafados em parte
ampla mas não eliminados; em alguns casos nascem até novos. Assim o artigo 5º, IV, declara a manifestação dos pensamentos como
livre. Isso quer dizer que todas as manifestações de opinião são permitidas, também tais que violam a honra de outros e tais com
conteúdo racista?” (1999, p. 63).
[12] As primeiras referências a escopos políticos, sociais e econômicos ao processo se encontram nas obras de Menger e Klein
(NUNES, 2008, p. 79 et seq.) Sobre a retomada dessas ideias na atualidade ver Dinamarco (1998).
[13] Já ALCALÁ-ZAMORA y CASTILLO(2000, p. 103-104) mostrava a dificuldade de se tentar enquadrar a jurisdição como
pertencente ao direito processual ou ao constitucional. O autor inclusive lembrava que Couture, ao tratar dos “fundamentos do

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7563



direito processual” não tratou da jurisdição, o que foi objeto de críticas no meio processual. Cf. também FIX-ZAMUDIO (1977, p.
317) e SANTOS (1994).
[14] Cf. como exemplo desse procedimento o relatório da reforma processual civil inglesa de 1998,(WOOLF, 1996).
[15] Conforme explicado em texto ainda não publicado de nossa autoria: “O tema das tutelas diferenciadas ou das tutelas
jurisdicionais diferenciadas passou a ser objeto do debate da ciência processual a partir do trabalho de Proto Pisani publicado em
1973, partindo-se do pressuposto óbvio da necessidade de diversidade de técnicas processuais para as diversas hipóteses de direito
material a ser aplicado e analisando que a questão somente pode ser devidamente colocada em discussão a partir daquele momento
histórico em face da viabilidade de pensar uma quebra com o modelo neutro e único de processos ordinários de cognição plena,
presumidamente predispostos a permitir o julgamento de qualquer caso. Os modelos processuais diferenciados seriam delineados
com a intenção de garantir as mais idôneas formas de tutela para as várias categorias de situações jurídicas merecedoras de tutela
jurisdicional. Com tal expressão Proto Pisani estabeleceu dois tratos para a temática processual, que não se confundiam. Nesses
termos, tutela jurisdicional diferenciada poderia significar a predisposição de vários procedimentos de cognição (plena e exauriente
ou não), alguns dos quais modelados sobre categorias individuais de situações substanciais controversas; ou, em outra perspectiva, a
expressão poderia se referir a formas típicas de tutela sumária (cautelar, antecipatória, específica etc.).” (NUNES, 2010)
[16] Nesse sentido nos lembra Boaventura de Sousa Santos (2007, p. 66) que, na “Alemanha, não há nenhuma inovação legislativa
sem que os juízes sejam submetidos a cursos de formação para poderem aplicar a nova lei”.
[17] Observatório Permanente da Justiça Portuguesa: http://opj.ces.uc.pt/
[18] Department for Constitutional Affairs: www.dca.gov.uk
[19] “c) As matérias conhecíveis de ofício pelo magistrado, sempre serão submetidas ao crivo do contraditório.” De forma
semelhante a inúmeros outros países: Alemanha, Portugal, França, Itália, Áustria, entre outros
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APONTAMENTOS SOBRE A REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

NOTES OF THE GENERAL REPERCUSSION IN EXTRAORDINARY APPEAL

GUILHERME KRONEMBERG HARTMANN

RESUMO
A elaboração de um novo requisito específico de admissibilidade ao recurso extraordinário (art. 102,
parágrafo 3º, da Constituição Federal c/c art. 543-A, do Estatuto Processual vigente), com o foco de reduzir
o quantitativo de processos no Supremo Tribunal Federal, racionalizando a atividade jurisdicional. O
contorno de aplicação da “repercussão geral” e a análise dos seus requisitos. Análise do processamento nos
tribunais de origem, bem como na Suprema Corte. Os recursos por amostragem e o bloqueio de processos
repetitivos. Pesquisa jurisprudencial e comentários doutrinários sobre o comentado mecanismo
constitucional de filtragem de recursos. Mitigação do controle difuso de constitucionalidade e objetivação
do recurso extraordinário. Uma nova realidade processual através da redefinição do próprio papel do
Supremo Tribunal Federal perante os seus jurisdicionados.
PALAVRAS-CHAVES: REFORMA JUDICIÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. PERSPECTIVAS ATUAIS.

ABSTRACT
The drafting of a new specific requirement of admissibility to the extraordinary appeal (art. 102, paragraph 3
of the Federal Constitution c/c art. 543-A, the current Code of Procedure), with the focus of reducing the
amount of cases in the Federal Supreme Court, streamlining the judicial activity. The outline of the
application of “general repercussion” and examination of its requirements. Analysis of the processing in the
courts of origin, and the Federal Supreme Court. The appeals to sample and blocking of repetitive processes.
Research case law and commentary on the doctrinal reviewed the constitutional mechanism for filtering
appeals. Mitigation of diffuse control of constitutionality and objectification of the extraordinary appeal. A
new procedural reality by redefining the very role of the Federal Supreme Court before their under
jurisdiction.
KEYWORDS: JUDICIARY REFORM. EXTRAORDINARY APPEAL. GENERAL REPERCUSSION.
CURRENT PERSPECTIVES.

1 – Considerações iniciais.
 
 

Em franca compatibilidade com o princípio da razoável duração do processo (art. 5, inciso
LXXVIII da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 45/2004), as últimas reformas
legislativas tiveram a tônica de abreviar o tempo de litigância, para simplificar/reduzir o procedimento,
tornando-o mais célere, com a pré-ordenação de instrumentos processuais capazes de promover a efetiva
tutela de direitos.
           

Tal preocupação permeia todo o sistema processual, passando desde a porta de entrada do Poder
Judiciário, logo no início do feito – na admissão da intitulada sentença liminar de improcedência em

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7565



demandas seriadas, prevista no art. 285-A, do Código de Processo Civil, nos termos da lei 11.277/06 –,
como também já no topo da pirâmide, ao final do processo, com a apresentação de modificações no
procedimento recursal junto aos tribunais superiores, como aqui se pretende examinar.

 
Faz-se análise do instituto da repercussão geral, introduzido pela lei nº 11.418/2006, através da

modificação do Estatuto Processual pátrio, para preencher a lacuna criada pela inserção do parágrafo 3º ao
art. 102 do texto magno, através da Reforma do Judiciário, segundo a comentada emenda constitucional.

 
Nesse ponto, em contrapartida aos requisitos genéricos de admissibilidade dos recursos em geral,

cujo preenchimento permanece obrigatório, sob pena de inadmissão, foi elaborado um novo requisito
específico para o recurso extraordinário (WAMBIER; WAMBIER; MEDINA, 2007, p. 240) [1],
autorizando o Supremo Tribunal Federal, de forma exclusiva, a recusá-lo, se não demonstrada a repercussão
geral das questões constitucionais ali versadas (art. 543-A do CPC). Ainda, foram instituídas regras
simplificadoras de outros recursos pendentes que veiculem igual controvérsia (art. 543-B do CPC).

 
Sem sombra de dúvida, o desiderato da normatividade é racionalizar a atividade jurisdicional, para

atenuar o crônico problema do abarrotamento das pautas de julgamento da Suprema Corte [2], em ataque
frontal às causas seriadas – seu principal objetivo. Em apreço, a crise do recurso extraordinário, somada à
grande porção de recursos conexos daí advindos.

 
Vale contextualizar em números a assertiva: composto por 11 ministros (art. 101 da Constituição

Federal) [3], o STF recebeu, somente no ano de 2006, nada menos do que 127.535 processos, procedendo
ao julgamento de 110.284 destes [4]. Isso significa, numa simples operação matemática, que cada ministro
julgou em torno de 10.025 processos num único ano, o que dá aproximadamente uns 27 julgamentos por
dia, nos 365 dias do ano, sem descanso – e ainda em déficit no que se refere à entrada e saída de processos
ativos.            Portanto, não causa espanto o intento de reduzir o número de processos.

 
Por outro lado, cabe apresentar uma outra razão de ser da reforma produzida: o STF não constitui

uma mera corte de revisão. Assim é que o recurso extraordinário nunca teve o desiderato último de
proporcionar uma terceira (ou quarta) instância revisora de uma eventual injustiça ocorrida nas instâncias
ordinárias, pelo contrário, sua finalidade tem delineamentos políticos, permitindo a Corte Suprema outorgar
unidade ao direito constitucional, em proteção aos seus preceitos.

 
Explica-se, sem qualquer traço de novidade, que os recursos ordinários possuem um efeito

devolutivo amplo a ensejar uma inteira revisão da matéria de fato e de direito daquilo que se decidiu no
juízo a quo. Diferentemente, os recursos entendidos como extremos ou excepcionais (especial e
extraordinário) possuem devolutividade restrita, limitada às questões de direito, não fitando a correção da
injustiça da decisão – a modificação do julgado é mero efeito indireto do acolhimento do recurso –, já que
servem à defesa do ordenamento jurídico, num trabalho de unificação de jurisprudência pelos tribunais
superiores, para evitar que o direito positivo se disperse em diversas interpretações regionais. Por isso, são
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justificáveis as restrições ao seu processamento e julgamento – “excepcional” juízo de admissibilidade,
como na exigência de prequestionamento da questão federal/constitucional, respectivamente –, inclusive
pelas expressas hipóteses de cabimento (recursos de fundamentação vinculada), não bastando a mera
sucumbência do recorrente.
 

Com efeito, pretendeu-se, basicamente, com a exigência da demonstração da repercussão geral, que
as questões constitucionais debatidas em lides intersubjetivas individuais, sem qualquer projeção ultra
partes ou erga omnes, sejam resolvidas, em caráter definitivo, pelas instâncias ordinárias (CÂMARA, 2007,
p. 141) [5], quiçá pelo STJ [6]. Isso significa, conforme assinala Venturi (2008, p. 912), numa entrante
“redefinição do próprio perfil do STF, agora não mais competente para o julgamento de causas que, embora
constitucionais, não envolvam discussões de relevância social, quantitativa e qualitativamente aferida”.

 
De todo modo, não se cuida de instituto cunhado sem nenhum precedente no direito estrangeiro [7]

ou mesmo nacional. Quanto ao Brasil, refere-se ao mecanismo da “argüição de relevância da questão
federal”, concebido durante a ditadura militar e repelido pela Constituição Federal de 1988, com claro
intuito de inclusão: tornar admissíveis recursos a priori incabíveis, não previstos na enumeração regimental
da época. Havia dependência de instauração de incidente próprio no procedimento do recurso
extraordinário, cuja decisão era proferida em sessão secreta, dispensada a fundamentação.

 
Ao revés, a repercussão geral reflete um elemento de exclusão, sendo exigível para qualquer apelo

extraordinário. Assim, o novel instituto visa excluir do conhecimento da Suprema Corte as causas que assim
não se caracterizem, aprimorando a atividade judicante do STF como Corte Constitucional. Sua análise
ocorre em sessão pública, com decisão motivada, em respeito aos princípios constitucionais vigentes (art. 5,
inciso LX e art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal), dando-se ciência ao recorrente do motivo de
inadmissão do seu recurso extraordinário.

 
Destarte, torna-se inafastável reconhecer, ao menos, um grau de semelhança entre os dois institutos,

mesmo que a sua criação tenha se dado em contextos distintos: o propósito de contenção do volume
excessivo de recursos dirigidos ao STF.
 
 
2 – Contornos de Aplicação.
 

O novo regramento tem aplicação somente aos recursos extraordinários interpostos a partir da
vigência da legislação, exatamente em 18 de fevereiro de 2007 (art. 4 da lei 11.418/06), deixando de fora de
tal sistemática os recursos então pendentes. Ainda, sendo específico do apelo extraordinário, não se cogita
de qualquer extensão de sua imprescindibilidade para o recurso ordinário perante o STF (art. 102, inciso II
da CF), bem como para as espécies recursais dirigidas a outros tribunais superiores.

 
Tratando-se de um conceito aberto, a delineação de “repercussão geral” deverá ser construída
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casuisticamente, conforme interpretação do STF. Evidencia-se a constatação de que o conceito de questão
constitucional de repercussão geral não é integralmente mensurável pelo legislador, de forma abstrata e
geral, dependendo, assim, da análise das circunstâncias concretas a que está inserida (MARINONI;
ARENHART, 2008, p.576).

 
Entretanto, um parâmetro já foi dado pela legislação como indicador positivo de relevância –

substituindo uma expressão genérica por outra de igual qualidade. Serão admitidos os recursos
extraordinários que tragam matérias constitucionais de repercussão nos planos, por vezes entrelaçados,
econômico [8], político [9], social [10] ou jurídico [11], cujo interesse ultrapasse o caso individual,
transcendendo [12] os limites subjetivos da causa (art. 543-A, parágrafo 1º CPC). Isso significa que a
questão constitucional deverá refletir uma perturbação geral na comunidade, fora do processo [13].
 

Ainda, todas as matérias sumuladas (ainda que não vinculantes) ou reiteradamente tratadas pelo
STF têm repercussão geral (art. 543-A, parágrafo 3º CPC), já que possuem relevância jurídica. Cuida-se de
mais uma faceta da tendência de valorização de precedentes jurisdicionais, o que não surpreende, pois o
STF possui o papel de uniformizar a interpretação da Constituição, criando paradigmas. De fato, até um
caráter pedagógico, aos diversos órgãos do Judiciário, pode ser extraído deste propósito de acolhimento
generalizado dos seus precedentes.
 
 
3 – Processamento.
 

Para melhor compreensão o tema, torna-se inevitável recordar que os recursos excepcionais estão
sujeitos a um juízo de admissibilidade desdobrado ou bipartido. Assim é que, interposto o recurso, o
tribunal de origem analisará previamente os pressupostos recursais, remetendo os autos ao tribunal superior
para um juízo definitivo de admissibilidade, quando será analisada, então, a presença da repercussão geral.
 
 
3.1 – Perante o tribunal de origem.
 

Naturalmente, caberá ao recorrente demonstrar a existência da repercussão geral da questão
constitucional por ele suscitada, em preliminar (MANCUSO, 2007, p. 2008) [14] do recurso extraordinário
(art. 543-A, parágrafo 2º do CPC), interposto perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido
(art. 541 do CPC).
 

Cabe frisar, aliás, que o recurso extraordinário deverá conter um capítulo sobre a repercussão geral,
sob pena de ausência objetiva de um requisito indispensável da peça recursal, implicando no
reconhecimento de sua inépcia, no próprio juízo de admissibilidade realizado pelo órgão jurisdicional a quo
[15].
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Malgrado não possa valorar o mérito recursal sobre a existência de repercussão geral da questão
constitucional [16], o tribunal de origem, quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica controvérsia, deverá selecionar alguns destes, que melhor representem a matéria objeto da
controvérsia [17], e encaminhá-los ao STF, detendo os demais até o pronunciamento definitivo da Corte
(art. 543-B, parágrafo 1º do CPC) – sem olvidar, contudo, da possibilidade de concessão de efeito
suspensivo ao recurso extraordinário (art. 497 do CPC), quando sobrestados na origem (art. 543-B,
parágrafo 1º, in fine, do CPC) [18].

 
Fica então permitido o chamado julgamento por amostragem pelo STF, notadamente daqueles

recursos representativos da controvérsia, para que, quando realizado o pronunciamento categórico sobre a
questão, fixando uma tese jurídica em geral, todos os demais recursos sobrestados na origem tenham o
mesmo destino daqueles que foram previamente destacados (art. 543-B, parágrafos 2º, 3º e 4º do CPC).
Prestigia-se, portanto, a outorga de unidade ao direito, nos termos da manifestação de tribunal superior [19].
 

Logo, tem-se que, para a rejeição de um recurso extraordinário “não-relevante”, a atuação do
tribunal a quo está cingida à hipótese em que já houver manifestação do STF no sentido de que a questão
constitucional é desprovida de repercussão geral [20].
 

Uma dúvida aparenta surgir quando o acórdão que se pretende recorrer tiver duplo fundamento,
federal e constitucional, o que torna imprescindível a impugnação do aresto pelo recorrente por meio de
duas vias, especial e extraordinária (art. 543 do CPC), já tendo o STF se manifestado, porém, pela
inexistência de repercussão geral da questão constitucional. Nesse caso, diante do irremediável
“descabimento” do recurso extraordinário, defende-se que a instância especial não poderá ser suprimida,
cabendo uma releitura, inclusive pelo tribunal de origem, do verbete 126 das súmulas do STJ [21], sob pena
de afronta ao acesso à justiça, garantido constitucionalmente (art. 5, inciso XXXV CF).
           

Noutro giro, uma diversa problemática reside quando houver equívoco pelo tribunal de origem na
aplicação da decisão relativa à repercussão geral em casos outros. O perigo é a utilização analógica de
precedentes firmados pela repercussão geral, em hipóteses similares, mas não idênticas.
 

Nessa situação, já se decidiu pelo descabimento do agravo de instrumento, com demonstração de
desinteresse recursal, diante da norma de prejudicialidade firmada anteriormente pelo STF. Aliás, do
contrário, haveria a retomada de remessa individual de processos à Corte Suprema, confrontando a lógica
instituída pela repercussão geral, no sentido de uma única análise da questão constitucional [22].
 

Realmente, um crescente número de agravo de instrumentos poderá deturpar o sentido do novel
instituto. Assim, seguindo tal raciocínio, resta imputada a parte resolver seu litígio junto ao tribunal de
origem, através do agravo regimental contra a decisão monocrática proferida.
 

No entanto, a solução ainda padece de questionamentos, sobretudo quanto ao cabimento do agravo
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regimental interposto contra decisão de presidente ou vice-presidente em sede de juízo de prelibação, em
aparente contrariedade à competência absoluta do STF para o tema (art. 102, parágrafo 3º da Constituição
Federal) [23]. Ainda, a comentada solução dada pelo STF (AI 760.358/SE) ainda prevê a impetração de
mandado de segurança quando uma decisão colegiada inadmitir a subida do recurso extraordinário, diante
de suposto equívoco na aplicação da repercussão geral da questão constitucional. Assim, o entendimento de
que a controvérsia deverá ser resolvida no tribunal de origem traz outras complicações, pois a eventual
denegação do mandamus estará sujeita ao ataque de recurso ordinário (art. 105, inciso II, alínea “b” da
Constituição Federal), imputando ao STJ apreciar questão relacionada ao mérito da repercussão geral,
novamente em contrariedade à mencionada competência constitucional.
 

Importa retirar uma ilação, porém: a preocupação em proteger a eficácia dos novos mecanismos
não pode servir para fechar as portas do STF, como se houvesse uma abdicação de parcela de sua autoridade
e competência. Nesses casos, em que haja fundada dúvida sobre os contornos da repercussão geral,
sobretudo na aplicação a casos similares, deverá se permitir um meio para releitura do julgado magno, para
saber se a questão constitucional do caso individual está adequada ao leading case. Se a disparidade não se
confirmar, deverá ser utilizado o instituto da litigância de má-fé, com severidade (GRECO, 2005, p. 315)
[24], diante do abuso de direito na interposição de recursos protelatórios.
 
 
3.2 – Perante o STF.
 

Deixando claro que a rejeição da repercussão geral somente poderá se dar por voto de 2/3 dos onze
membros do STF, através de manifestação plenária (art. 102, parágrafo 3º da CF) [25], passa-se a analisar o
seu processamento.
 

A questão da repercussão geral deve ser analisada posteriormente ao juízo de admissibilidade
realizado no STF [26]. Restará presumida a existência de repercussão geral quando já houver anterior
reconhecimento positivo pelo próprio STF, bem como quando o recurso impugnar decisão que contrarie
súmula ou jurisprudência da Corte Suprema, quando o relator poderá decidir monocraticamente, sendo
prescindível qualquer comunicação com os demais ministros (art. 323, parágrafo 1º do RISTF).
 

Distante de tais hipóteses, ao relator caberá submeter a sua manifestação, via email [27], aos
demais ministros, que terão o prazo de vinte dias para divulgarem, também por meio eletrônico, sua decisão
quanto ao tema (art. 324 do RISTF). O decurso do prazo sem manifestações suficientes importa no
reconhecimento presumido da existência de repercussão geral (art. 324, parágrafo 1º do RISTF) e,
consequentemente, no julgamento do recurso.
 

Se a Turma decidir pela existência de repercussão geral, por no mínimo quatro votos – estando
ultrapassado, portanto, o quórum mínimo constitucional para declarar a ausência de repercussão –, ficará
dispensada a remessa do recurso ao Plenário (art. 543-A, parágrafo 4º do CPC). Nesse caso, o referido
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incidente se encerrará no âmbito da Turma. Novamente, a função do mecanismo é obter um precedente com
eficácia ampla, “barrando” ou não os demais recursos que veiculem tal questão dia constitucional.
 

Não havendo quatro votos positivos, o recurso será remetido ao Plenário, onde somente será
declarada a ausência de repercussão geral, por voto de oito ministros (art. 102, parágrafo 3º da CF). O STF
deverá, notadamente, explicitar a respectiva ratio decidendi, sendo irrecorrível [28] a decisão de
inexistência da repercussão geral (art. 543-A, caput do CPC c/c art. 326 do RISTF).
 

Entrementes, é imperioso destacar a possibilidade de intervenção de amicus curiae (art. 543-A,
parágrafo 6º do CPC), ampliando os mecanismos de participação da sociedade no processo, o que acentua o
caráter democrático, para dar mais legitimidade à decisão judicial. É um fator de legitimação social das
decisões do STF, sobretudo porque o “colaborador do tribunal” não atua com interesse de agir vinculado ao
do recorrente.
 

A negação de repercussão geral gera eficácia vinculante para todos os recursos ainda pendentes de
apreciação, com matéria idêntica, que serão, assim, indeferidos liminarmente, ressalvada a revisão da tese
(art. 543-A, parágrafo 5º do CPC).
 

Adicionalmente, como dito antes, foi incluída uma ferramenta que serve como bloqueio de
processos repetitivos quando o tema é admitido no STF (art. 543-B, parágrafo 1º do CPC c/c art. 328 do
RISTF), dando origem a um novo modelo de controle difuso de constitucionalidade. Diante da incidência da
decisão de mérito pacificadora pela Corte Suprema em face de processos múltiplos, sobrestados ou não,
utiliza-se de tal leading case para a solução de processos que versem sobre questão constitucional idêntica.
 

Adota-se a sistemática da coletivização para ampliar o acesso ao Judiciário, pois a orientação
firmada no caso concreto representativo da controvérsia repercutirá tanto no plano individual, resolvendo o
litígio entre as partes, quanto na esfera coletiva, dando norte aos julgamentos dos múltiplos recursos que
discutam idêntica questão de direito [29].
 

Nesses termos, os demais tribunais do país, devidamente oficiados ou comunicados, ficam
impedidos de enviar novos processos à Corte Suprema que discutam a questão suscetível de reproduzir-se
em múltiplos feitos (art. 328 do RISTF), podendo os respectivos ministros do STF, ainda, promover a
devolução à origem daqueles casos repetitivos que estiverem em seus gabinetes (art. 328, parágrafo único do
RISTF). Note-se que o represamento poderá ser efetivado por ato do presidente do tribunal local ou pelo
próprio STF, por ato de seu presidente ou relator.
 

Se negada a repercussão geral pelo STF, todos os recursos sobrestados na origem serão
automaticamente inadmitidos (art. 543-B, parágrafo 2º do CPC). Por outro lado, se a repercussão geral for
reconhecida, o STF julgará o mérito do recurso. Nesse caso, todos os julgados recorridos, que estavam
sobrestados, se estiverem em conformidade ao que decidiu o STF, serão declarados prejudicados pelo órgão
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jurisdicional local. Ao revés, sendo constatada a contradição entre a decisão proferida na instância ordinária,
que foi objeto de recurso, e a decisão de mérito do recurso extraordinário proferida pelo STF, será aberta a
oportunidade para um juízo de retratação [30] pelo órgão jurisdicional local, mormente para alterar seu
posicionamento, conformando-se com a decisão da Corte Suprema (art. 543-B, parágrafo 3º do CPC [31])
(ARAÚJO, 2008, p. 178/179) [32].
 

Persistindo posição contrária, poderá o STF cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão oposto à
orientação firmada (art. 543-B, parágrafo 4º do CPC).
 

Os eventuais recursos extraordinários futuros que desafiarem àquela matéria carecedora de
repercussão geral, segundo precedente do STF, serão prontamente “recusados”, pela Presidência do Tribunal
ou mesmo pelo relator sorteado (art. 557 do CPC c/c art. 327 do RISTF).
 
 
4 – Considerações finais.
 

É impensável afirmar a existência de uma justiça infalível, sem contar a dificuldade para que seja
em todo tempo tempestiva. Assim, longe de projetos utópicos, distantes de nossa fria realidade, a cogitação
de medidas que calculadamente reduzam a sobrecarga de feitos no STF, viabilizando julgamentos,
notadamente sobre as questões mais relevantes de nosso País, demonstra-se acertada.
 

Diante do novo pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, aprimora-se o próprio
sistema de controle de constitucionalidade pátrio, sabidamente misto, com a aproximação dos modelos
difuso e concentrado, neste particular de vinculação obrigatória da decisão da Corte Suprema, sem análise
de um litígio concreto. É a transformação (e “objetivação”) deste recurso excepcional, que, a despeito de
constituir um instrumento do controle difuso de constitucionalidade, acaba servindo, também ao controle
abstrato (DIDIER JR.; CUNHA, 2006, p. 228).
 

Torna-se claro, por outra linha, que a própria figuração do STF como última instância do controle
difuso de constitucionalidade restará atenuada, causando temor aos mais conservadores. É que estará
inviabilizada, assim, a análise pela Corte Suprema, através de recurso extraordinário, de um error in
judicando, por mais flagrante que o seja, da matéria constitucional carente de repercussão geral.
           

No entanto, os riscos devem ser sopesados, para que a falta de manifestação da Corte Suprema
sobre questões constitucionais sem repercussão geral, em demandas intersubjetivas, constitua um custo
tolerável de outros proveitos certos, como a celeridade e efetividade (DINAMARCO, 1996, p. 191) [33].
Não se prega o abandono da qualidade em prol da quantidade, proveniente de uma política judiciária de
cega eficiência, mas uma análise isenta e responsável do patente desalento do jurisdicionado com a
prestação jurisdicional tardia, para concluir pela sensatez da reforma havida.
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Vale a reflexão palpável oriunda das estatísticas, extraídas após a reforma em comento, que nos
demonstram que o STF recebeu de janeiro até novembro de 2009, 78.369 processos – efetuando o
julgamento de 85.924 feitos, em superávit –, numa redução de algo em torno de 39% no número de
processos distribuídos, na comparação com o ano de 2006, antes citado.
 

Além disso, em consideração ao postulado da segurança jurídica, a tendência é que a acumulação
de precedentes, além da coerência detectada entre os sucessivos pronunciamentos sobre a aplicação do
mecanismo constitucional da repercussão geral, leve à melhor compreensão do instituto, disciplinando a
previsibilidade, ou não, dos recursos dessa espécie, conforme as circunstâncias particulares dos litígios
(THEODORO JR., 2008, p. 933).
 

A sedimentação mais ampla do referido filtro constitucional, selecionando as questões que
efetivamente demandam debate mais profundo pela Corte Constitucional, e a seguinte verticalização de
entendimentos magnos, salientará, assim mesmo, o redefinido e proeminente papel do órgão supremo
perante os seus jurisdicionados.
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[1] Os autores demonstram surpresa pela ausência de extensão do requisito da repercussão geral ao recurso especial dirigido ao
Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso III da CF), “como se tudo o que constasse da lei federal fosse relevante”, buscando uma
justificativa diante da “inexorabilidade do exercício de uma certa função ‘controladora’, pelo STJ, em relação aos Tribunais de
segundo grau de jurisdição”. Registre-se que já houve movimentação legislativa nesse sentido, através do projeto de lei 1.343/2003,
de autoria do deputado Aloysio Nunes Ferreira, para acrescentar um parágrafo 2º ao art. 541 do CPC, estabelecendo a necessidade de
repercussão geral para o conhecimento do recurso especial por ofensa à lei federal. A proposição teve a tramitação arquivada em
31/01/07.
[2] Observe-se que a Constituição Federal de 1988 ao criar o STJ já teve o mesmo desiderato de aliviar a sobrecarga do STF,
repartindo as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário entre ambas as Cortes. Ademais, não foi diferente o escopo da lei
9.756/98 ao determinar a retenção obrigatória dos recursos excepcionais interpostos contra decisão interlocutória (art. 542, parágrafo
3º do CPC); como também na atribuição de maiores poderes ao relator (art. 544, parágrafo 3º do CPC).
[3] Somente para apimentar o assunto, diga-se que o Tribunal Constitucional de Portugal, cujo país possui dimensão territorial e
populacional bem inferior, quando comparada a nossa realidade, compõe-se de 13 membros (art. 222.1 da Constituição da República
Portuguesa).
[4] Todas as reveladoras estatísticas inseridas neste texto foram retiradas do próprio site do STF. Disponível em: <
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=movimentoProcessual >, acesso em 02 de dezembro de
2009.
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[5] O autor reflete que “não faz sentido que o Pretório Excelso perca o seu tempo (e o do País) julgando causas que não têm qualquer
relevância nacional, verdadeiras brigas de vizinhos, como fazia antes da EC 45/2004”.
[6] “(...) Ultrapassada a barreira de conhecimento do especial, o STJ exerce, como qualquer outro órgão investido do ofício
judicante, o controle difuso (...) Descabe confundir a impossibilidade de conhecer-se do recurso especial por infringência à Carta da
República com a atuação inerente aos órgãos julgadores, voltada ao controle de constitucionalidade, considerado o caso concreto”.
Supremo Tribunal Federal. AI 223.494 AgR/MS, rel. Min. Marco Aurélio, Julgamento: 15/12/2008.
[7] Há patente paralelismo entre a repercussão geral e o writ of certiorari norte-americano, através do qual a Suprema Corte daquele
país, discricionariamente, seleciona os casos de grande significação para a nação, em limitação do quantitativo de processos julgados
pelo tribunal em cada ano judiciário. “At the apex of the federal-court system is the Supreme Court of the United States, composed
of nine justices (…) Most cases reach the court on discretionary writs of certiorari from de United States Courts of Appeals or the
highest courts of the states”. (FRIEDENTHAL, Jack H.; KANE, Mary Kay; MILLER, Arthur R. Civil Procedure, 4ª ed., 2005,
Thomson - West, St. Paul, p. 6/7).
[8] “Constitucional. Imposto sobre operações financeiras. Incidência sobre transmissão de ações de companhias abertas e das
conseqüentes bonificações emitidas. Art. 153, V da CF. Existência de repercussão geral. Questão relevante do ponto de vista
econômico e jurídico”. Supremo Tribunal Federal. RE 583.712 RG/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 28/08/2008.
[9] “Constitucional. Eleitoral. Inelegibilidade. Ex-cônjuge de prefeito reeleito. Art. 14, parágrafo 7º da CF. Existência de repercussão
geral. Questão relevante do ponto de vista político, social e jurídico”. Supremo Tribunal Federal. RE 568.596 RG/MG, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, Julgamento: 17/04/2008.
[10] Como parâmetro: sempre que haja discussão de direitos/interesses coletivos, estará presente a repercussão geral.
“Constitucional. Ensino superior. Sistema de reserva de vagas (“cotas”). Ações afirmativas. Relevância jurídica e social da questão
constitucional. Existência de repercussão geral”. Supremo Tribunal Federal. RE 597.285 RG/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Julgamento: 17/09/2009.
[11] Haverá repercussão geral ante a existência de um grande número de processos envolvendo determinada questão constitucional,
cabendo ao STF orientar e padronizar o seu julgamento. “Constitucional. Competência para julgamento de conflito de competência
entre Juizado Especial Federal e Juízo Federal. Relevância jurídica da questão constitucional. Existência de repercussão geral”.
Supremo Tribunal Federal. RE 562.051 RG, rel. Min. Cezar Peluzo, Julgamento: 14/04/2008.
[12] O critério também não é inovador. Art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho. “O Tribunal Superior do Trabalho, no
recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica,
política, social ou jurídica”.
[13] “Recurso. Extraordinário. Prisão Civil. Inadmissibilidade reconhecida pelo acórdão impugnado. Depositário infiel. Questão da
constitucionalidade das normas infraconstitucionais que prevêem a prisão. Relevância. Repercussão geral reconhecida. Apresenta
repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão de constitucionalidade das normas que dispõem sobre a prisão
civil de depositário infiel”. Supremo Tribunal Federal. RE 562.051 RG, rel. Min. Cezar Peluzo, Julgamento: 14/04/2008.
[14] Fica consignado que a questão da repercussão geral “não é prejudicial de mérito porque não determina (condição subordinante)
o conteúdo do julgamento do recurso extraordinário (decisão subordinada). A ‘repercussão geral’ é um pré-requisito genérico ao
juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, porém manejável secundum eventum”.
[15] “(...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de
admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário,
desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral
(CPC, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir,
impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do STF’ (Art. 543-A, § 2º). (...)”.
Supremo Tribunal Federal. AI 664.567 QO, rel. Min. Gilmar Mendes, Julgamento: 18/06/2007.
[16] A própria utilização do vocábulo “Tribunal”, em maiúsculo, no art. 102, parágrafo 3º da CF, denota referência ao STF. Tal
aspecto semântico pode ser contrastado pela invariável utilização pelo texto magno de “tribunal” ao se referir aos tribunais não
superiores (como exemplo: art. 125, parágrafo 1º da CF).
[17] Se o tribunal de origem não lograr êxito em evidenciar a existência de processos similares, o respectivo recurso deverá ter
processamento regular, com a exclusão da chancela de recurso representativo da controvérsia, incidindo todos os consectários
lógicos desta decisão. Sendo certo que tal mecanismo de retenção recursal já foi estendido ao recurso especial (art. 543-C do CPC,
acrescentado pela lei 11.672/08), sua aplicação também serve como parâmetro: “Tributário. Processual Civil. Recurso especial
admitido como representativo da controvérsia na origem (...) A matéria discutida neste processo refere-se a situação específica e, em
razão das peculiaridades do caso, não pode ser considerada como representativo da controvérsia. Frise-se que o despacho do
Tribunal de origem não logrou evidenciar a existência de processos similares a este a justificar a sua submissão ao rito do artigo 543-
C do CPC. (...)”.  Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.157.097/AM, rel. Min. Benedito Gonçalves, Julgamento: 09/03/2010.
[18] “Questão de ordem. Ação cautelar. Recurso extraordinário. Pedido de concessão de efeito suspensivo e o sobrestamento, na
origem, em face do reconhecimento de repercussão geral pelo STF. (...) Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares,
ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver
sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada (...)”. Supremo
Tribunal Federal. AC 2.177 MC-QO/PE, rel. Min. Ellen Gracie, Julgamento: 12/11/2008.
[19] Não se acatará, por conseguinte, determinada pretensão do recorrente em prol unicamente do seu interesse individual, como a
desistência do recurso representativo da controvérsia, com o fito de obstar que o tribunal firme uma orientação quanto à questão
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idêntica de direito existente em múltiplos recursos. Socorre-se, mais uma vez, da jurisprudência do STJ, em interpretação limitadora
da faculdade prevista no art. 501 do CPC: “Processo Civil. Questão de Ordem. (...) É inviável o acolhimento de pedido de
desistência recursal formulado quando já iniciado o procedimento de julgamento do Recurso Especial representativo da
controvérsia, na forma do art. 543-C do CPC c/c Resolução n.º 08/08 do STJ. (...)”. Superior Tribunal de Justiça. QO no REsp
1.063.343/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Julgamento: 17/12/2008.
[20] Art. 328-A do Regimento Interno do STF. “Nos casos previstos no art. 543-B, caput, do CPC, o Tribunal de origem não emitirá
juízo de admissibilidade sobre os recursos extraordinários já sobrestados, nem sobre os que venham a ser interpostos, até que o STF
decida os que tenham sido selecionados nos termos do parágrafo 1º daquele artigo”.
[21] “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional,
qualquer deles suficientes, por si só, para mantê-lo e a parte vencida não manifesta o recurso extraordinário”.
[22] “(...) Entendeu-se que o agravo de instrumento dirigido ao Supremo não seria o meio adequado para que a parte questionasse
decisão de tribunal a quo que julga prejudicado recurso nos termos do art. 543-B, parágrafo 3º, do CPC. Não obstante, tendo em
conta a ausência de outro meio eficaz, e salientando a importância de uma rápida solução para a questão, considerou-se que, no caso,
tratando-se de decisão monocrática, o agravo regimental poderia ser utilizado, a fim de que o próprio tribunal de origem viesse a
corrigir equívoco de aplicação da jurisprudência do Supremo. AI 760.358 QO/SE, rel. Min. Gilmar Mendes, 19/11/2009”. Supremo
Tribunal Federal. Informativo nº 568, de 16 a 20 de novembro de 2009.
[23] “Processo Civil. Agravo Regimental. A decisão que, na forma do artigo 328-A, da Emenda Regimental nº 23, de 2008, do STF,
julga prejudicado o agravo de instrumento interposto contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário não pode ser
contrastada no âmbito do STJ; trata-se de decisão proferida no exercício de jurisdição delegada pelo STF, de modo que só este pode
reformá-la. Agravo regimental não conhecido”. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AgRE no RE no AgRg no Ag 1.036.701/RJ,
rel. Min. Ari Pargendler, Julgamento: 16/09/2009.
[24] Eleva-se a indispensabilidade de tornar desvantajosa a interposição de recursos protelatórios, em combate ao automatismo
recursal.
[25] Chega-se ao quantitativo numérico de sete vírgula trinta e três, sendo o primeiro número inteiro acima igual a oito, o que reflete
quórum superior ao de maioria absoluta (sete votos na Corte Suprema).
[26] Art. 323 do Regimento Interno do STF. “Quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão, o(a) Relator(a)
submeterá, por meio eletrônico, aos demais ministros, cópia de sua manifestação sobre a existência ou não, de repercussão geral”. O
raciocínio é lógico, em prol da economia processual, evitando, pois, a dispendiosa análise da repercussão geral de um recurso
extraordinário deserto, ou mesmo intempestivo, por exemplo. Assim, aplicar-se-á o art. 557 do CPC previamente à apreciação da
repercussão geral.
[27] A utilização do meio eletrônico guarda compatibilidade com a nova sistemática processual, nos termos do art. 154, parágrafo 2º
do CPC.
[28] Resguarda-se o cabimento de embargos de declaração para suprir eventual vício da decisão negatória de repercussão geral, que
buscou preencher um conceito vago, sem contar a proeminente irradiação de seus efeitos em outros recursos. O suporte da assertiva
escora-se nos princípios da inafastabilidade da tutela jurisdicional e motivação das decisões judiciais. Ademais, de outro modo,
afastando-se a natureza recursal dos embargos de declaração, a despeito da normatividade vigente e do princípio da taxatividade (art.
496, inciso IV do CPC), como leciona renomada doutrina, facilitada estará à defesa do que ora se expõe.
[29] A solução de casos de forma coletiva, de forma a conter a sangria das ações individuais, apresenta-se como solução essencial
para que os escopos do processo, mormente a pacificação social, sejam alcançados. Já se entendeu, inclusive, pela suspensão das
ações individuais até o julgamento de ação coletiva atinente à mesma macro-lide geradora de tais processos multitudinários, em
conformidade com o art. 543-C do CPC, referente aos recursos repetitivos. Nessa hipótese, para identificar a macro-lide
multitudinária, será levada em consideração apenas o capítulo principal substancial do processo coletivo, e não acidentalidades de
cada processo individual, sob pena de levar à ineficácia do sistema. “Recurso repetitivo. Processual Civil. Recurso Especial. Ação
coletiva. Macro-lide. Correção de saldos de caderneta de poupança. Sustação de andamento de ações individuais. Possibilidade. 1.-
Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo
do julgamento da ação coletiva. 2.- Entendimento que não nega vigência aos arts. 51, IV e § 1º, 103 e 104 do Código de Defesa do
Consumidor; 122 e 166 do Código Civil; e 2º e 6º do Código de Processo Civil, com os quais se harmoniza, atualizando-lhes a
interpretação extraída da potencialidade desses dispositivos legais ante a diretriz legal resultante do disposto no art. 543-C do
Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672, de 8.5.2008). 3.- Recurso Especial
improvido”. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.110.549/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, Julgamento: 28/10/2009.
[30] Entende-se pela introdução de mais uma exceção ao art. 463 do CPC, aliando-se as hipóteses previstas no art. 285-A e 296,
ambos do CPC.
[31] “1) Multiplicidade de recursos extraordinários. Tema repetitivo. Recurso paradigma com entendimento divergente daquele
adotado por esta Câmara. Autos baixados para reexame do acórdão. Inteligência do art. 543-B, § 3º, do CPC. 2) Restou assentado
pelo STF que o salário base do servidor público pode ser inferior a um salário mínimo, desde que a remuneração total não o seja. 3)
Enquadrando-se o caso dos autos nesta situação, resta adotar o entendimento fixado pelo STF, guardião mor da Carta Magna. 4)
Juízo de retratação positivo. Reconsideração do acórdão anterior, para negar provimento ao recurso de apelação. Decisão unânime”.
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação Cível 2008.001.48802, 4ª Câmara Cível, rel. Des. Paulo Maurício Pereira,
Julgamento: 20/10/2009.
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[32] Lembra o autor que houve um redimensionamento da competência que era exclusiva do STF (art. 102, inciso III da CF), pois a
redação do dispositivo aparenta consagrar não só um juízo de admissibilidade pelo tribunal ou turma recursal de origem, mas acaba
por garantir indiretamente um juízo de mérito aos recursos extraordinários então sobrestados pelos próprios órgãos locais, pairando
dúvida sobre a constitucionalidade do comentado dispositivo: “Ao retratar e adaptar a decisão – em tese imutável para o órgão
julgador (art. 463 do CPC) – estando interposto o RE, não seria um indireto provimento do RE no tribunal local?”.
[33] Apesar de remota, a construção do autor está amoldada ao fim aqui proposto, ao salientar que é inerente a vida de todo processo
um sistema de certezas, probabilidades e riscos, a serem equilibrados mediante a oferta de meios corretivos dos erros que porventura
se cometam. Referia-se à possibilidade de julgamento monocrático pelo relator, além da sujeitabilidade da decisão ao recurso de
agravo interno.
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JURISDIÇÃO E PROCESSO EM GIUSEPPE CHIOVENDA

COMPETENZA E PROCESSO IN GIUSEPPE CHIOVENDA

JOSELI LIMA MAGALHAES

RESUMO
Giuseppe Chiovenda foi um dos autores que mais contribuiu e influenciou a historiografia do direito
processual civil brasileiro. Apesar de não possuir uma obra escrita muito extensa, a maioria de seus
trabalhos encontram-se presentes em Saggi di diritto processuale civile (Bolonha, 1904) e Nuovi saggi di
dirritto processuale civile (Náploe, 1912). Este artigo jurídico procura demonstrar, criticamente, os
principais pontos traçados por Chiovenda no que se refere ao estudo do processo e da jurisdição,
imprimindo-se destaque à oralidade e à realização da vontade concreta da lei, no âmbito da ação, da
jurisdição e do processo. Busca-se, assim, não apenas resgatar a memória desse grande processualista, mas,
principalmente, demonstrar que muitos das concepções teóricas do processo idealizadas pelo jurista podem
ser revisitados no processo civil brasileiro sob outra ótica, bem menos autocrática e garantidora de um
moderno processo civil nacional, tanto a ser alcançado.
PALAVRAS-CHAVES: Chiovenda – Jurisdição – Processo – Oralidade.

RIASSUNTO
Giuseppe Chiovenda è stato uno degli autori che hanno contribuito e influenzato la storiografia brasiliana di
diritto processuale civile. Sebbene non sia un lavoro molto ampio scritto, la maggior parte delle sue opere
sono presenti in Saggi di Diritto processuale civile (Bologna, 1904) e Nuovi Saggi dirritto di procedura
civile (Nápole, 1912). Questo articolo cerca di dimostrare legale, criticamente, i punti principali delineato da
Chiovenda con quanto riguarda lo studio di processo e di giurisdizione da parte della stampa accento
sull'oralità e la realizzazione della concreta volontà della legge, sotto l'azione della Corte e processo. La
ricerca è quindi non solo recuperare la memoria di questa procedura di grande, ma soprattutto per
dimostrare che molti dei concetti teorici del processo di messa a punto da un avvocato può essere modificata
in brasiliano di procedura civile da un altro punto di vista, molto meno autocratico e garante di un moderno
processo civile nazionale, tanto da raggiungere.
PAROLE CHIAVE: Chiovenda - Competenza - Processo - dell'oralità.

1. BIOGRAFIA DE GIUSEPPE CHIOVENDA

Ao elaborar a biografia de Giuseppe Chiovenda, em obra considerada referência da historiografia
mundial, editada pela Marcial Pons, Isabel Tapia[1] aponta representar Chiovenda na Itália o principal
renovador dos estudos processuais. De solidíssima formação em direito romano, com um grande domínio da
dogmática e da história, foi o criador de uma nova escola científica de direito processual, colocando esta
disciplina jurídica na categoria das ciências independentes e com um lugar próprio em um sistema geral dos
direitos. Não foi somente um jurista e mestre, foi sobretudo um fundador da escola. Assim como se fundam
cidades e impérios entre luzes de religião e de mito, assim se funda uma ciência, aponta Tapia[2]. Durante
trinta anos esteve à frente da escola italiana de direito processual.
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Nasceu em Premosello, uma pequena cidade, em 02 de fevereiro de 1872. Cursou a carreira de
direito na Universidade de Roma entre 1899 e 1893, tendo estudado em Roma. Vittorio Scialoja disse que a
ciência processual italiana se encontrava descuidada, e se animou em se especializar no estudo dessa
ciência. Aprendeu o método, sem perder o contato com o direito propriamente, investigando a história
jurídica italiana, recebeu resultados da ciência alemã. Ingressou muito jovem na vida universitária, sendo
livre docente na Universidade de Roma em 1900. No ano seguinte foi nomeado professor extraordinário na
Universidade de Parma, de onde passou à Bolonha em 1903 e depois em Nápoles em 1905. Em 1906
ocupou a cátedra de Roma. Fundou em 1924 a Rivista de diritto processuali civile, tendo como diretor
Carnelutti, e como redator chefe Calamandrei. Exerceu a livre profissão de advogado junto à Corte de
Cassação de Roma.

De profunda formação romanista, e abandonando a tradição jurídica italiana, Chiovenda conheceu
intensamente a ciência processual alemã, cuja vasta elaboração de conceitos lhe serviram de ponto de
partida. Os estudos processuais a princípio do século XX na Itália seguiram apegados às doutrinas
procedimentalistas, de raiz francesa, representadas por Mattirolo, Lessona e, em certa medida, a Mortara. A
escola dos exegetas, de indubitável valor prático, careceria, no entanto, de valor científico. O movimento
científico iniciado na Alemanha uns dez anos antes era totalmente desconhecido na Itália. A Chiovenda,
continua Tapia[3], deve-se a elaboração do sistema. É certo que a geração dos exegetas italianos haviam
aberto o caminho, mas foi necessário o impulso de Chiovenda e da nova escola científica para colocar o
direito processual na categoria de um ciência independente. De indubitável filiação germânica e reconhecido
como fundador da ciência processual italiano moderna, o ingente esforço de Chiovenda não foi, entretanto,
reconhecido por certos setores que lhe achacaram injustamente um mero trabalho de importância e
adaptação das teorias alemãs. Pertencem à escola por ele fundada Carnelutti, Calamandrei, Redenti,
Liebman, Carnacini, Satta, Allorio, Michelli, Capelletti, Furno e tantos outros, tendo se propagada
rapidamente pela Espanha, América e Portugal.

Aponta ainda Tapia que dentro de sua elaboração científica e sistemática do direito processual, as
obras L’azione nel sistema dei diritti (1903) e sobre Romanesimo e germanesimo nel processo civile (1901)
constituem o ponto de partida do movimento científico italiano. Junto à elaboração do conceito de ação
como direito potestativo, a jurisdição como fenômeno de substituição da atividade do particular pela do juiz,
e o processo como relação jurídica marcam o ponto de arranque da desvinculação dos esquemas
privatísticos tradicionais e a colocação do processo civil em seu posto no sistema de direito público[4].

O que realmente destaca Giuseppe Chiovenda em ser um autor até hoje estudado, pois, é aquilo que
e comum aos grandes juristas – estão além do seu tempo, como que possuindo o dom (mas pelo estudo,
nada nascendo e doado divinamente...) de antever os acontecimentos futuros para a ciência processual civil,
em uma época em que reinava no cenário jurídico nacional o amor ao direito privado (civil), constituindo o
direito processual civil, ainda, mero apêndice do direito material, ou, quando muito, visto apenas como
amontoado de procedimentos ordenados à solução do litígio, faltando uma coordenação sistemática e
principiológica capaz de inserir o processo realmente como a mais importante ciência jurídico do século XX
e subseqüentes.
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2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS. ESCORÇO A RESPEITO DO MOMENTO HISTÓRICO
EM QUE SE ENCONTRAVA INSERIDO GIUSEPPE CHIOVENDA E A RELAÇÃO COM O
DIREITO CONTEMPORÂNEO

Um dos grandes erros cometidos por quem estuda a concepção doutrinária construída por juristas
de suas épocas, é tentar relacionar, a todo custo, os fatos históricos ocorridos com a realidade atual, como se
fossem identificadores de acontecimentos que fatalmente teriam que ocorrer, ou situações que
obrigatoriamente não se poderiam fugir. O homem não é somente o homem, isoladamente, o “o homem é
ele mesmo e suas circunstâncias”, no dizer de Ortega y Gasset.

Não se pode, assim, exigir de Wach, Bülow, Chiovenda, Carnellutti, Calamandrei ou Liebman,
entre outros, que tivessem posicionamentos doutrinários diferentes da realidade político-sócio-econômico
em que se encontravam emergidos. Foram esses juristas que construíram, bem ou mal, os alicerces do
direito processual no mundo, tendo os juristas nacionais buscado em seus ensinamentos doutrinários
subsídios para a construção dogmática de nosso direito processual civil, saindo do praxismo que dominava
(e ainda domina) o cenário jurídico nacional, principalmente no primeiro quartel do século passado. Daí ser
impertinente a crítica feita a estes juristas de que eles não se dedicaram ao estudo, verbi gratia, da
legitimidade vista quando da elaboração da norma, do processo coletivo, da celeridade e efetividade
processuais. Havia a preocupação de serem implantadas as bases do processo, nem que para isso se
dedicassem muitas vezes acaloradas discussões acadêmicas, tidas como superadas hoje, bastante teóricas,
mas que serviram de esteio para a construção de toda uma dogmática reinante e estruturando do direito
processual nos anos subseqüentes, a ponto de se dizer que havia certo distanciamento da realidade em que o
processo deveria inserir-se, e que “a fascinante sutileza de certas elaborações parecia ter contrapartida
menos admirável no ocasional esquecimento de que nem tudo devia resumir-se num exercício intelectual
realizado sob o signo da ‘arte pela arte’”[5].

A questão é que estamos com um olhar de pós-modernidade e presentes novas Constituições, mas
tentando ver o mundo em uma época em que eles não viveram e não tinham esses instrumentos à disposição
para manejar, sem se falar que a própria historiografia muitas das vezes é contada sob um ângulo que não
constitui a verdade. Basta ver que a maioria dos manuais de direito processual editados no país apontam ter
sido Bülow quem introduziu a moderna ciência processual no mundo, quando se sabe que já havia o
movimento codificador na França cerca de 60 anos antes da elaboração da primeira obra de Bülow.

Na Alemanha, o código era de procedimento e não de processo, daí o processo não ter tanta
importância tanto na Europa[6] quanto nos Estados Unidos da América[7], e talvez este seja o aspecto
determinante de que no Brasil foi introduzida essa idéia de ter sido Bülow quem iniciou os modernos
conceitos do direito processual, devendo-se ao fato de ter Chiovenda sofrido forte influência dele, e haver o
direito processual civil brasileiro igualmente sofrido forte influência, também, do direito processual civil
italiano e, não do direito processual civil francês.

Na própria França, o processo, por meio de Photier, já havia tomado o sentido publicista, não
possuindo os magistrados liberdade para decidirem. Vale apontar que a França já estava unificada, enquanto
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que a Alemanha e a Itália assim não se encontravam. O direito italiano e o francês vão buscar fontes
jurídicas de países que já se encontram unificados, como não caso da Alemanha, que é o direito romano.

Por outro lado, não há no meio do século XIX o Estado Social, o Estado ainda é o Liberal, contudo,
há fortes elementos de pressupostos do Estado Social, no âmbito processual, na medida em que ao se falar
em escopos meta-jurídicos e liberdade do juiz, implica na proteção da sociedade pelo magistrado.

Os alemães vão implantar um estado nacionalista com um viés autoritarista, e isto não foge ao
posicionamento de Chiovenda de ver o processo como relação jurídica, tendo o juiz como sujeito central do
processo. No fundo, esses autores estão plantando as bases de um processo social, que depois vão ser
implementadas sob a ótica de um direito legalmente constitucionalizado estribado em constituições ditas
dirigentes, libertatórias, flexíveis, preenchidas por elementos meta jurídicos e permeadas pela estrutura
teórica dos direitos fundamentais.

À época de Chiovenda, e antes dele mesmo com os ensinamentos traçados por Wach, Mortara e
Bülow, objetivavam os juristas fazer com que houvesse aproximação do povo com a prática processualista,
por meio da re-elevação da figura do magistrado, a ponto de Justiniano ponderar que “há quem diga que
somos sacerdotes”. Houve, em anos anteriores à doutrina traçada por Chiovenda, a tentativa de socializar o
processo, cuja fórmula foi colocar nas mãos de alguém (juiz) esta responsabilidade, entendidos como sendo
os seres mais preparados.

 

3. JURISDIÇÃO E PROCESSO EM GIUSEPPE CHIOVENDA

3.1 Considerações iniciais

O estudo da Teoria Geral do Processo passa necessariamente pela compreensão desses três
institutos de direito processual: jurisdição, processo, ação (defesa).

Apesar da jurisdição, tecnicamente, ter que ser estudada na disciplina Ciências Políticas ou Teoria
Geral do Estado, por considerar que se encontra mais relacionada com uma das funções do Estado – a
função judicante, e não propriamente à compreensão de uma teoria geral do processo, mas em razão de toda
uma carga histórico-dogmática construída ao longo dos anos por autores processualistas nacionais, a
jurisdição, mais precisamente os artigos presentes na Constituição Federal, acabou-se por inserir no plano da
Teoria Geral do Processo.

Este disciplinamento se deve muito porque a primeira obra direcionada à disciplina Teoria Geral do
Processo, que foi criada apenas recentemente e implantada no currículo da Faculdade de Direito da USP,
remete-se a esta divisão didática, cuja influência foi exercida pela obra Fundamentos del derecho procesal
civil, de Couture, como mesmo confessa um de seus co-autores – Cândido Dinamarco, e que na França a
obra de Jean Vicent – Précis de procédure civie, é a que mais se destaca, apesar de não haver conexão
acentuada entre os quatro institutos, sendo que o direito processual civil francês não atingiu, ainda, as
culminâncias doutrinárias dos italianos e alemães[8].

Dinamarco historicia ainda que a “trilogia estrutural de conceitos básicos”, expressão cunhada por
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Ramiro Podetti, em um tempo anterior, abrangia apenas jurisdição, ação e processo, e que esta trilogia
apresentava-se preponderante “na organização das obras sistemáticas de autores italianos de processo civil,
como Chiovenda, Calamandrei, Liebman e, mais recentemente, Crisanto Mandrioli”[9].

Ao se estudar jurisdição, processo e ação (defesa) na disciplina Teoria Geral do Processo nada mais
se faz do que se ter a visão geral dos institutos inseridos no direito processual, os quais ao longo do curso de
direito serão analisados mais profundamente – como processo de conhecimento, execução, cautelar e
procedimentos especiais. Não constituindo

exagero dizer que os quatro institutos fundamentais resumem em si toda a disciplina do
direito processual. Todo fenômeno do processo adquire significado global e sempre resulta
melhor explicado, quando visto do patamar onde eles se situam. Neles está a melhor
justificação e explicação satisfatória de qualquer instituto menor, de toda e qualquer norma
contida no ordenamento processual[10].

À ação cabe, pois, toda a parte mais teórica, de compreensão das bases do direito processual, o
próprio nascimento da ciência processual, de seus institutos e princípio, o que identifica no estudo da ação a
parte da Teoria Geral do Processo que menos foi questionada nos últimos cem anos, servindo de base para a
ciência processual brasileira da atualidade praticamente as mesmas concepções existentes quando da
iniciação daquilo que se designa moderna ciência processual civil. Daí a necessidade de uma revisitação
desse Instituto, agora sob um olhar direcionado à realidade do direito processual civil nacional, de realmente
se perquirir se toda a dogmática arquitetada nos séculos passados foi, de fato, suficiente para se projetar um
direito processual civil libertador, ou serviu apenas e, tão somente, para manipular o estado político-jurídico
da época e anos posteriores.

Não se pode perder de vista, contudo que a “ciência do direito processual civil nasceu e
desenvolveu-se no ambiente cultural do liberalismo individualista”[11] e que a teoria da ação não poderia
deixar de sofrer forte influência dos juristas os quais viam o processo, e consequentemente aí inserido o
direito de ação, do ponto de vista de contrato e quase contrato, fortemente ligado ao direito material.

Não se deve, pois, centrar-se o estudo do direito processual civil, e de sua teoria geral, apenas na
ação, herança que adveio do arcaico direito “romano das actiones e hoje ainda nos leva, por força dos
hábitos sedimentados ao longo dos séculos, a ver toda a teoria do processo pela ótica de quem vem a juízo
demandar”[12].

O presente artigo jurídico, contudo, não se preocupa em estudar o instituto da ação em GIUSEPPE
CHIOVENDA, apesar de fortemente vinculado aos institutos da Jurisdição e Processo, como frutos da
mesma árvore, mas sim apresentar elementos identificadores da construção jurídica idealizada por este
grande processualista italiano capaz de influenciar toda uma historiografia do direito processual civil
nacional, no campo da jurisdição e do processo, isso porque o estudo da ação  constitui um dos temas,
apesar de largamente estudado na teoria geral do processo, e talvez por isso mesmo recheado de concepções
conflitantes, o que implicar em não se ter uma visão mais precisa a respeito do instituto, cujo esgotamento
ainda se encontra longe de ser alcançado na concepção, evidentemente, de se atrelar ao Estado Democrático
de Direito.
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3.2 O instituto do processo para Giuseppe Chiovenda. O princípio da oralidade

3.2.1 O instituto do processo para Chiovenda

Ao procurar definir processo, Chiovenda de pronto já exclui qualquer definição tendo como base a
defesa do direito subjetivo, que pode coincidir ou não com o escopo geral e objetivo de fazer atuar a lei,
como também aponta serem inaceitáveis conceber o processo como um modo de definir controvérsias,
porque pode haver controvérsias fora do processo (arbitramento), ou pode ter processo sem controvérsias
(julgamento por revelia, o réu reconhece o pedido do autor) ou, ainda, não haver definição de controvérsias
(no caso da execução por títulos diferentes da sentença)[13]; também discorda da concepção do processo
como meio de coação ao adimplemento dos deveres, porque pode existir processo sem coação (sentença de
denegação do pedido) e, por fim, visualizar o processo um modo de dirimir conflitos de vontades ou de
atividades, na medida em que existem conflitos que são resolvidos fora do processo[14], como se dá, por
exemplo, com a defesa da posse esbulhada ou turbada, nos termos do art. 1210, § 1o, do CCB: “O possuidor
turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os
atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse”.

Chiovenda discorda de Carnelutti o qual entende que o objetivo do processo é a justa composição
da lide[15], por considerar que

mesmo quando entre as partes existe um contraste, não é o objetivo imediato do processo
compô-lo, mas dizer e atuar a vontade da lei (...) se por ‘justa’ composição se entende a
que é conforme à lei, resolve-se na atuação a vontade da lei, se porém, se entende uma
composição qualquer que seja, contando que ponha termo à lide, deve-se radicalmente
repudiar uma doutrina que volveria o processo moderno, inteiramente inspirado em alto
ideal de justiça, ao processo embrionário dos tempos primitivos, só concebido para impor
a paz, a todo custo, aos litigantes”[16].

Ao partir do entendimento de que da mudança da autodefesa à natural expansão da finalidade do
Estado, sem que para isso tenha concorrido qualquer contrato entre indivíduos e o próprio Estado, o
processo é convertido em um instrumento de justiça nas mãos do Estado[17], Chiovenda define o processo
como sendo o “complexo dos atos coordenados ao objetivo da atuação da vontade da lei (com respeito a um
bem que se pretende garantido por ela), por parte dos órgãos da jurisdição ordinária”[18].

O estudo do processo, em Chiovenda, nasce obrigatoriamente do que vem a ser “atuação da
vontade concreta da lei”, constituindo instrumento de justiça à disposição das partes, mas pertencente ao
Estado, não em si para manifestar essa vontade, a qual já fora formada quando da elaboração da lei (no
âmbito legislativo), mas sim para haver a certificação desta vontade, bem assim de providenciar a sua
execução.

A parte, pois, vai a Juízo e expõe na demanda aquilo que entende ter sido lesado ou que será
lesado, demonstrando a não obediência da lei, e o magistrado ao sentenciar aplica a norma tomada por
fundamento ao caso em debate, contudo, se o magistrado não colhe a pretensão do autor, ocorre o que
Chiovenda denomina atuação da vontade concreta negativa da lei.

No fundo, é como se o processo devesse dar “quanto for possível praticamente, aquém tenha um
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direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que ele tenha direito de conseguir”[19].

Essa idéia de que a ação “é do autor” e consequentemente o processo também lhe pertence, não
mais se coaduna com o Estado Democrático de Direito, onde as partes contribuem e cooperam com o litígio,
assim como o magistrado. A parte autora não é dona da ação e não necessariamente a parte ré ira sofrer os
efeitos da decisão judicial, constituindo esta visão ainda atributo reinante da idéia do processo como relação
jurídica cujos matizes ainda se encontram no não desvincilhamento do direito processual ao direito material
que objetiva tutelar.

Um dos debates que se pode gerar da teoria de Chiovenda junto ao processo civil atual é até onde
vai esta “atuação da vontade concreta da lei”, no sentido de quem nem tudo que ocorre no mundo dos fatos
que possui conotação jurídica, daí ser considerado fato jurídico, é levado e debatido na relação processual,
ou porque não foram mesmo discutidas, ou porque as partes assim não objetivaram, ou ainda porque as
partes resolveram transigir e acordaram a respeito mesmo da violação da vontade concreta da lei. Neste
sentido é correta a afirmação de que o processo acaba sendo um

instituto paralelo à relação jurídica substancial, porquanto substitui uma ação que poderia
ter sido perpetrada pelo devedor, independentemente da existência dele, processo, fato
que, entretanto, não traria a mesma certeza que é proveniente desta manifestação do
Estado após transitada em julgado. O processo, então, apresenta-se como uma fonte
autônoma de bens da vida, possível somente por meio dele[20].

A principal obra jurídica publicada por Chiovenda foi Instituições de direito processual civil,
escrita em 1935, nascida de Princípios de Direito Processual Civil (1906), que pouco a pouco, em edições
posteriores, estava assumindo forma de manual, limitada à pretensão de prover às exigências de seus alunos
das Universidade de Parma, Bolonha, Nápoles e Roma, onde se observa que nas Instituições há divisão
metodológica bem elaborada, partindo na primeira parte dos conceitos fundamentais do processo, na
segunda parte da atuação da lei em prol do autor, na terceira parte aborda as relações processuais,
subdividindo em dois livros: os pressupostos processuais, e a relação processual ordinária de cognição.

A estrutura formal das Instituições de Chiovenda guarda relação direta com o código de processo
civil italiano da época, constituindo realmente um manual onde são abordados os principais institutos do
processo, muitos dos quais incluídos em sua obra pela influência que teve das legislações alienígenas, como
bem aponta nessa passagem feita no prefácio à edição italiana, em 1933:

Não me arrogo merecimento algum por me haver encontrão nestes estudos justamente no
momento em que, como acontecera mais por força das coisas do que por vontade dos
homens em todas as demais disciplinas, a ciência processual italiana amadurecera pela
absorção dos resultados da ciência estrangeira. Em segundo lugar, não nutro a ilusão de
haver pessoalmente experimentado os riscos da absorção, e a dificuldade de observar a
justa medida no extrair dos produtos de civilizações tão diversas, mediante aceitações e
eliminações igualmente perigosas, e os elementos destinados a formar o conjunto,
puseram-me em condições de calcular a distância que medeia entre o que logrei fazer e o
ideal que colimava, e do qual outros, com outras forças, poderiam mais de perto
convizinhar[21].

A influência da doutrina processual estrangeira perante a doutrina e perante o direito processual
italiano se fez sentir junto ao princípio da oralidade, onde Chiovenda foi buscar na legislação austríaca e
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alemã os subsídios para tentar implementar neste novo tipo de processo junto ao arcaico processo italiano, e
que posteriormente serviu de influência para direcionar nosso direito processual civil, por ter sido adotado
este princípio em muitos dispositivos legais presentes no CPC de 1939.

 

3.2.2 O princípio da oralidade para Chiovenda

Ao se falar de processo não se pode deixar de mencionar a preocupação que teve Chiovenda a
respeito da introdução no ordenamento jurídico italiano do princípio da oralidade, isso porque este princípio
se encontra diretamente ligado ao modo de funcionar o procedimento a ser adotado, portanto vinculado
diretamente ao processo.

O estudo da oralidade, introduzida por Chiovenda, é importante para o direito processual brasileiro
porque foi a partir da sua construção dogmática que se abriram as portas para a mudança do processo a ser
aplicado no Brasil por meio de sua adoção pelo CPC de 1939, rompendo inclusive com as tradições do
processo lusitano[22], e cujas legislações extravagantes posteriores somente vieram a confirmar esta nova
tendência do processo civil atual, principalmente no aspecto que se refere à impossibilidade de recursos em
decisões interlocutórias.

O manejo da oralidade adveio principalmente porque já no primeiro quartel do século passado os
processos se avolumavam consideravelmente e não havia uma solução a contendo para movimentar a
máquina estatal satisfatoriamente sem que houvesse queda da própria técnica processual. Aliás esta também
é uma preocupação dos teóricos do princípio da oralidade, entre os quais Chiovenda, de como o contraste
fundado nos costumes forenses, o dilema que existe entre a indeclinabilidade das formas processuais, e a
necessidade de que a verdade dos fatos no processo não seja sacrificada pelas formas, que se faça
“justiça”[23], consistindo na “luta entre o imperativo da celeridade da ação (porque justiça tardia é injustiça)
e a necessidade de instrução processual e defesa completa[24].

Há uma linha de compressão entre o aumento de importância dada à técnica processual (forma) e a
busca da concretização da lei (verdade em última análise, para os jusnaturalistas), constituindo o direito
processual como que um escudo protetor do direito material, no dizer de Mortara, citado por Cândido
Naves[25], devendo-se obter o máximo de resultado na atuação da lei com mínimo de emprego da atividade
jurisdicional, servindo a forma não como meio de travar o direito material, mas sim de realizá-lo. Evidente
que este posicionamento é típico do começo do século passado, onde ainda as constituições não se
encontravam por certo presentes e não eram capazes de direcionar o ordenamento infra-constitucional, como
no caso dos códigos processuais, e também não havia toda uma dogmática construída em torno dos direitos
fundamentais, o que acabava por, mesmo não admitindo e não almejando os juristas processuais, tornar o
direito processual ainda dependente do direito material.

Para Chiovenda, um dos grandes dilemas enfrentado pelo juiz, ao dirigir o processo, consiste em
como coadunar este espaço de interpretação do direito com a norma ameaçada ou, se violada, por meio de
seu restabelecimento, podendo tudo ser resumido no aspecto de que “juridicamente, a vontade concreta da
lei é aquilo que o juiz afirma ser a vontade concreta da lei”[26].
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A oralidade, assim, no dizer de Barbosa Moreira, não é um fim em si mesma, “es el médio de
proporcionar a lãs partes y al órgano judicial la posibilidad de uma colaboración más sencilla, más segura –
y por ende más fructuosa – em la tarea de clarificar los hechos que han de integrar la motivación de la
sentencia”[27].

 

3.2.2.1 Princípios aplicáveis ao processo oral:

A oralidade não constitui apenas mais um princípio a ser aplicado ao direito processual, mas
principalmente novo modo de entender o processo. A aplicação da oralidade no processo civil foi traçada
por Chiovenda como uma forma eficaz de se otimizar ao máximo a realização da vontade concreta da lei,
deixando-se de lado os formalismos típicos inerentes aos praxistas e legislações processuais que insistiam
em dar mais importância à forma do que em si ao conteúdo da concretização da lei.

A desvantagem da oralidade é que impreterivelmente encontra-se vinculado à concessão de mais
poderes, no processo, ao magistrado, por ser da essência desse princípio que os atos processuais a serem
tomados em audiência tem a direção do magistrado, o qual muitas das vezes extrapola essa função. Em
momento algum Chiovenda foi adepto, ao contrário do que se muitos afirmam, que o magistrado tem esse
poder ilimitado de fazer o direito, de decidir contra a lei, criando o direito, na medida em que o espaço de
determinação de suas decisões encontra-se circunscrito pela orla traçada pela lei, que apenas iria ele
descortinar e revelar este direito encoberto ou desrespeitado.

Chiovenda, para melhor compreensão do princípio da oralidade aplicado ao processo civil,
apresenta uma espécie de sub-princípios, os quais irão modelar a aplicabilidade da oralidade no processo
civil.

i) Prevalecimento da palavra como meio de expressão moderada pelo uso de escrita de
preparação e de documentação. Todo processo moderno é misto, ou seja, tem um tanto de oral e um tanto
de escrito, mas um processo “misto dir-se-á oral ou escrito segundo o modo pelo qual atua a oralidade”[28].
Em momento algo, o jurista exclui o processo escrito, muito pelo contrário, apenas impõe que deve
preponderar o processo oral. Moacyr Amaral dos Santos adverte que                “nunca existiu procedimento
exclusivamente oral. Como também jamais existiu procedimento exclusivamente escrito. A palavra falada e
a palavra escrita sempre se coadjuvaram”[29].

Objetiva-se que pelo uso da palavra oral haja a preparação para o debate, servindo a palavra escrita
como meio moderado de chegar à solução do litígio e não especificamente centralizar-se só neste tipo de
procedimento (escrito). Não se podendo, todavia, reduzir-se a concepção de processo oral à atuação apenas
na audiência, sendo “preciso contestar decisivamente a afirmação de que a discussão oral da causa em
audiência seja o princípio característico do processo oral”[30], no dizer de Luiz Machado Guimarães.

ii) Imediatidade da ligação entre o juiz e as pessoas cujas declarações deve avaliar.

Este princípio exige do magistrado, ao decidir, que

tenha assistido ao desenrolar das provas nas quais vai haurir a sua convicção, tenha
entrado em direta ligação com as partes, testemunhas, peritos e com os objetos do juízo, de
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modo a poder avaliar as declarações de tais pessoas e a condição dos lugares etc baseado
na imediata impressão recebida, e não apoiado nos relatórios alheios[31].

O objetivo deste princípio é, de um lado, uma maior aproximação intelectiva possível entre o órgão
jurisdicional e as alegações das partes, e por outro lado a prática das provas[32].

Chiovenda se preocupa, assim, em sendo o magistrado o órgão pelo qual orbitam os atos
processuais, que haja o máximo de conexão temporal entre esses atos, a identidade física de quem vai
decidir e de quem vai suportar os efeitos da decisão (partes).

Ao abordar este tema em conferência pronunciada durante o XII Congresso Nacional Argentino de
Direito Processual, ocorrido em Rosário, em 1983, Barbosa Moreira adverte que a

immediación sirve a la comunicación, mas solo bajo condiciones favorables Le servirá
bien. Sería deseable, em lãs personas que se encuentran em la audiência, uma sólida
aptitud para expresar SUS pensamientos y para compreender la expresión de los ajenos. El
encuentro debería realizarse em um ambiente tranqüilo y agradable, propicio al nacimiento
y al desarrollo de uma relación de confianza recíproca[33].

iii) Identidade das pessoas físicas que constituem o órgão judicante durante o trata da causa.

É corolário dos princípios anteriores, isto porque a impressão recebida pelo magistrado “que assiste
a um ou mais atos não pode transfundir-se no outro que deve julgar, mas só lhe poderia ser representada por
escrito, caso em que o processo, si foi oral perante o juiz instrutor, torna-se escrito para que vai decidir”[34].

Com respeito aos ensinamentos doutrinários de Chiovenda (mas não se pode atualmente admitir
este posicionamento), onde o Estado Democrático de Direito clama não só por celeridade processual, mas
principalmente por um processo calcado no contraditório e ampla defesa, de respeito aos direitos
fundamentais conquistados ao longo dos anos, e que a manutenção da identidade física do juiz, até pela
própria mutação legal (e constitucional) em que estamos habituados a sofrer nas últimas décadas, torna mais
traumático para os jurisdicionados respeitarem essas normas processuais que mais parecem florar em
momentos históricos de absoluto legalismo burocratizante e formalístico.

iv) Concentração do trato da causa em um único período (debate) a ser feito em uma ou em
poucas audiências próximas.

Para Chiovenda, trata-se do princípio que mais influencia para a abreviação das lides e constitui a
principal característica do processo oral. Oralidade é sinônimo de concentração[35], posicionamento
doutrinário repetido por Francisco Morato[36].

O direito brasileiro, de certa forma, acolheu este princípio ao estabelecer, já no antigo CPC de
1939, em seu art. 270, que “a audiência será contínua, e só por motivo de força maior se interromperá. Não
sendo possível concluir a instrução, o debate e o julgamento num só dia, o juiz, independentemente de
novas intimações, marcará a continuação para dia próximo”, e pelo 455, do atual CPC: “a audiência é uma e
contínua. Não sendo possível concluir, num só dia, a instrução, o debate e o julgamento, o juiz marcará o
seu prosseguimento para dia próximo”. Moacyr Amaral ao comentar o Código de Processo Civil aponta que
em “atenção aos princípios da concentração e da imediatidade, a audiência, é uma e contínua”[37].

Há de se observar, também, que ao lado da 
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concentración y como manifestación de la misma rige el principio de unidad el debate
(contrario a la preclusión y eventualidad del procedimiento escrito), que permite que lãs
alegaciones y médios de prueba puedan ser propuestos em cualquier momento del
procedimento sin que pudea ser rechazado[38].

v) Irrecorribilidade das interlocutórias em separado.

O procedimento oral se apresenta de certa forma incompatível com a possibilidade de recurso no
decorrer do lide, o que acabaria por atrasar ainda mais o julgamento da questão principal, contrariando a
finalidade da própria oralidade[39].

Trata-se de “regra da qual não se deve abrir mão senão para algumas exceções litis ingressum
impedientes, quando ao livre arbítrio do juiz pareça conveniente suspender a prossecucao da lide até que
seja decidida a apelação”[40], e que no direito processual civil nacional cada vez mais se encontra presente,
por guardar relação direta com a celeridade processual, tão declamada pelos cultores da Escola de Liebman,
em São Paulo, pelo manejo cada vez mais limitado do recurso de agravo. Vale lembrar que “o fato de se
tachar de irrecorrível uma determinada decisão nunca impediu os advogados brasileiros de – com boas
doses de criatividade e alguma insubordinação – encontrarem alternativas, brechas, subterfúgios, bons ou
ruins, à proibição”[41].

 

3.2.3 Objeções ao princípio da oralidade

Chiovenda apresenta como objeções ao princípio da oralidade primeiramente a questão da
superficialidade da decisão tomada no processo oral, com caráter de precipitação[42], depois que as partes
“se vejam facilmente expostas a surpresas, omissões, erros”. Há a apelação, há a comunicação de
documentos e escritos entregues previamente[43] e, por fim, propicia o amor à verbiagem[44].

 

3.2.4 Algumas conclusões de Chiovenda a respeito da oralidade

Chiovenda veio a falecer antes de ver concretizado seu pensamento doutrinário de inserir no código
de processo civil italiano os preceitos articuladores da oralidade, tendo exposto que algumas conclusões
positivas se pode tirar do manejo deste princípio (apenas modernamente tomou essa designação), entre os
quais se destacam:

i) Chiovenda, sem explicar qual a fonte em que se baseia, afirma que a oralidade “reduz de dois
terços, pelos menos, o número dos atos judiciais necessários num processo escrito”[45];

ii) Afirma haver considerável diminuição de incidentes, impugnações e sentenças[46], o que é
consentâneo com a imediação e menos formalismo presente no processo oral, onde havendo debate propicia
o afastamento de recurso.

iii) Aponta também que ao se proibir a impugnação das “interlocutórias em separado do mérito,
reduz também notadamente as causas de recurso”[47];

iv) E, por fim, pode-se “utilizar a atividade do juiz delegado para aliviar o colégio de decisões para

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7588



as quais for supérflua a colegialidade”[48].

 

3.2.5 A oralidade, a variedade dos pleitos e os poderes do juiz

Ao tratar dos diversos tipos de pleitos, Chiovenda entende que a natureza do meio de prova
influencia diretamente no grau de aplicação do princípio da oralidade[49], assim entendendo: i) causa em
que, sendo incontroversos os fatos, só restem a resolver-se questões de direito; ii) causa em que se
apresentem questões de fato, mas por se resolverem apenas baseadas em documentos; iii) causa em que se
tornem necessárias provas outras que não a documental. Todos esses posicionamentos doutrinários parece
que foram “importados” pelo atual direito processual civil nacional no que se refere aos institutos do
julgamento antecipado da lide e mais recentemente da sentença “clonada”.

Ao tratar da oralidade e os poderes do juiz, Chiovenda aduz que “entre nós, o juiz conserva no
processo uma atitude meramente passiva, de modo algum adequada às suas funções”[50], e que o sentido

patrimonial da jurisdição, devida ao regime feudal, concorreu para reforçar esse caráter
individualista do processo e a indiferença do juiz ao andamento dos feitos; ao passo que o
próprio sistema de remunerar o magistrado mediante espórtulas sobre os atos judiciais o
fazia interessado mais no prolongamento que na abreviação do processo[51].

Mesmo sendo o estudo da oralidade mais ligado ao estudo do processo, ao tratar a respeito dos
poderes do juiz, Chiovenda insere toda uma dogmática alicerçada na jurisdição, o que não poderia ser
diferente, tendo em vista que a jurisdição acaba sendo a atividade do juiz em aplicar a lei ao caso concreto e
que   “a restaurada importância do livre convencimento do juiz, de outro, o renovado conceito de jurisdição
como função do Estado, restituíram ao juiz, no processo moderno, uma posição central de órgão público
interessado em ministrar pelo modo melhor e mais pronto possível”[52], devendo-se “assegurar ao juiz uma
posição que o torne partícipe ativo na relação processual, e provê-lo da autoridade necessária ao exercício de
suas funções”, e o exercício desses poderes somente é possível por meio do processo oral, que proporciona
ao magistrado dirigir a causa e preparar as partes para o debate.

 

3.3 O instituto da jurisdição para Giuseppe Chiovenda

3.3.1 A categoria dos direitos potestativos, o direito de ação e a jurisdição

Não se pode falar em Jurisdição em Chiovenda sem se falar do instituto dos direitos potestativos,
muito vinculado ao próprio estudo da ação, onde parte do posicionamento de que seu núcleo encontra-se
inserido em um tipo especial de direito subjetivo – o direito potestativo.

Ovídio Baptista define direitos potestativos como

poderes que o respectivo titular tem de formar direitos, mediante a simples realização de
um ato voluntário e sem que se exija do obrigado o cumprimento de uma prestação
correspondente. Ao contrário das demais espécies de direitos subjetivos, nos denominados
potestativos, o obrigado, ao invés de prestar, satisfazendo a obrigação, apenas submete-se
à vontade do titular do direito[53].

Para Chiovenda, o estudo dos direitos potestativos difere da categoria dos direitos a uma prestação
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porquanto carece da obrigação de uma pessoa de realizar uma prestação. Daí acolher em seu âmago um
poder jurídico. A lei, pois, possibilita alguém influir, na esfera jurídica de outrem, com sua manifestação,
sem que este se manifeste, ou i) fazendo cessar um direito ou um estado jurídico existente; ou ii) produzindo
um novo direito, efeito ou estado jurídico[54].

Chiovenda introduz, desta feita, um novo elemento, ao definir a ação como direito potestativo, o
que implica dizer ser o direito de ação um direito “subjetivo público à disposição do autor para dar
movimentação à máquina estatal, mas tudo dependendo da manifestação de vontade do interessado, atuando
a lei ao caso concreto em debate”[55], em outros termos, “o titular do direito de ação tem o poder de fazer
funcionar a máquina judiciária para conseguir, em relação ao adversário, os efeitos jurídicos previstos em
lei”[56], constituindo, pois, a ação em direito potestativo.

Desta feita, a ação é endereçada contra o Estado e em face do adversário, na medida em que este
tem interesse a dar razão a quem a tem e que ele mesmo provê permanentemente instituindo os juízes para
tal[57].

Ao ser endereçada contra o Estado, entendimento hoje muito forte para os instrumentalistas do que
se entende por jurisdição, entra em cena o instituto da lesão do direito, mas que

os direitos potestativos, por sua própria natureza, já que não se dirigem contra uma
obrigação, mas se exaurem no poder jurídico de produzir um efeito jurídico, e se exercitam
com uma simples declaração de vontade, com ou sem o concurso da sentença judicial, não
podem ser lesados por ninguém[58].

A ação, assim, ao ser considerado um direito potestativo, pode nascer (poder jurídico do autor) da
lesão de um direito, omitida que foi a “realização de uma vontade concreta da lei mediante a prestação do
credor, se obtém a realização daquela vontade por outra via, a saber, mediante o processo”[59], e que acaba
em última análise com a confecção de uma sentença (aqui entendida decisão), resultante da atividade do
homem ao atuar sobre o mundo exterior (sentença como fato jurídico), consistindo em “uma série de
atitudes pessoais que lhe são impostas por dever profissional e que ele cumpre no desempenho de sua
missão oficial”[60].

Observa-se, pois, haver forte entrelaçamento entre os institutos da ação, direito potestativo e da
jurisdição, para Chiovenda.

Apesar das notas identificadoras, “o direito potestativo implica a existência de uma relação, embora
a vontade do obrigado seja indiferente para a satisfação do direito”[61], não perdendo o aspecto de que
direito de ação continua sendo, para Chiovenda, centrado na idéia de relação jurídica, onde o juiz se
encontra entre as partes e acima delas.

 

3.3.2 A jurisdição como função do Estado para Chiovenda

Várias teorias tentam explicar a jurisdição como categorias de análise da ontologia do processo,
destacando-se, de um lado como teorias subjetivas a teoria da jurisdição como natureza bélica do processo e
a teoria da jurisdição como justa composição da lide, de o outro, como teorias objetivas, a teoria da
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jurisdição como preceito e como sanção, a teoria da jurisdição como garantia de observância das normas, a
teoria da jurisdição como interposição e superposição, a teoria da jurisdição como satisfação de pretensões,
e a atribuída a Guiseppe Chiovenda – a teoria da jurisdição como substituição.

Ao falar do Estado dito moderno, Chiovenda considera “como função essencial própria a
administração da Justiça; é exclusivamente seu o poder de atuar a vontade da lei no caso concreto, poder
que se diz ‘jurisdição’; e que provê com a instituição de órgãos próprios”[62], não por menos que define a
jurisdição como a

função do Estado que tem por escopo a atuação da vontade concreta da lei por meio da
substituição, pela atividade de órgãos públicos, da atividade de particulares ou de outros
órgãos públicos, já no afirmar a existência da vontade da lei, já no torná-la, praticamente,
efetiva[63].

A jurisdição é exclusivamente uma função do Estado[64], constituindo a soberania o poder
inerente a ele, não mais se admitindo, como outrora, que pessoas ou institutos diversos do Estado
constituam órgãos para fazer atuar a lei, sendo que a partir daí os juízes passaram a ser funcionários e
empregados do Estado[65]. O Estado moderno, por conseqüência, “considera como função essencial própria
a administração da Justiça; é exclusivamente seu o poder de atuar a vontade da lei no caso concreto, poder
que se diz ‘jurisdição’; e que provê com a instituição de órgãos próprios”[66].

Chiovenda faz uma longa explanação[67] e cotejo histórico a respeito da soberania, das funções do
Estado, o que demonstra a sua preocupação em conectar o direito processual com o Estado, ou melhor, com
a razão e função do Estado, atrelando o elemento legal ao elemento histórico, no sentido de provar que
muitas das conquistas legislativas foram conseqüências de movimentos sociais do Estado liberal existente
nos séculos anteriores, a ponto de afirmar que “entre os diversos órgãos não deve haver contraposição, mas
coordenação”[68], ao traçar a evolução da teoria da separação das funções do Estado, inicialmente, em
França, entendida em sentido rígido e mecânico.

Chiovenda, à procura de um critério identificador da jurisdição, em relação às demais funções do
Estado, rechaça o critério baseado nas garantias superiores da função, na natureza pública ou privada do
interesse, na diversidade do procedimento lógico que procede o ato, de que a jurisdição proceda por via de
sanções e, também, de que os atos administrativos predominam ao momento da vontade, para concluir que o
critério realmente diferencial é a atividade de substituição, pública por alheira[69].

Essa substituição se opera por dois modos, coincidindo exatamente com os dois tipos de processo
reinantes à época: de conhecimento e de execução: i) no processo de conhecimento

a jurisdição consiste na substituição definitiva e obrigatória da atividade intelectiva do juiz
à atividade intelectiva, não só das partes, mas de todos os cidadãos, no afirmar existente ou
não existente uma vontade concreta de lei concernente às partes[70].

E quanto ao processo de execução, a vontade concreta da lei

se se tratar de uma vontade só exeqüível pelos órgãos públicos, tal execução em si não é
jurisdição; assim, não é a jurisdição a execução da sentença penal. Quando, porém, se trata
de uma vontade de lei exeqüível pela parte em causa, a jurisdição consiste na substituição,
pela atividade material dos órgãos do Estado, da atividade devida”[71]
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Para Chiovenda, não se pode perder de mente que materializar a “vontade da lei exige um trabalho,
aliás dificílimo, de investigação dessa vontade, o qual se denomina interpretação. Cabe ao juiz, com o
auxílio de critérios gramaticais, lógicos e históricos, fixar o verdadeiro pensamento da lei”[72], não há,
como se poderia imaginar, mesmo se tratando de jurista considerado como um dos maiores difundidores do
processo como relação jurídica, admitir-se toda esta liberdade ilimitada atribuída ao magistrado no processo,
sendo que ele “não pode criar nem modificar a lei, devendo somente aplicá-la, sendo tal fator  um garantia
aos limites do poder do juiz em face da lei, já que a interpretação levada a efeito pelo juiz não é obrigatória
para todos, mas somente às partes da causa”[73], não se podendo, contudo, imaginar uma exegese hermética
ao tempo de Montesquieu, a qual o juiz meramente revelava a lei, tomada por fundamento, mas sem se
perdem de vista igualmente que “os juízes rigorosamente féis à lei conferem aos cidadãos maiores garantia e
confiança do que os farejadores de novidades em geral subjetivas e arbitrárias”[74], mas que na atividade
jurisdicional de fazerem substituir a vontade da lei, pela substituição que transfere o conflito das partes ao
Estado, “resulta a juridicidade dessa transferência, que é não só física e real, mas também subjetiva; assim
sendo realça o autor citado a incidência do interesse jurídico do Estado para a efetiva adequação da vontade
da lei à situação de conflito”[75].

Por outro lado, a doutrinada de Chiovenda que menos influenciou o direito processual civil
brasileiro foi a relativa à Jurisdição, porque em sua obra Instituições de Direito Processual Civil (mais
acesso tiveram nossos juristas) há detalhamento muito extenso à jurisdição italiana, a qual não tem a mesma
forma, conteúdo e características da brasileira. Já o livro que estuda a competência, entendida como,
primeiramente, o conjunto das causas nas quais pode o tribunal exercer sua jurisdição, segundo a lei, e em
outro sentido, essa faculdade do órgão considerada nos limites a ele atribuída[76] por abordar os diversos
tipos de competência, como a determinada pelo valor da causa, determinada pela natureza da causa,
determinada pela competência funcional, determinada pelo território, explicitar a conexão e a continência
serviram de aporte teórico-dogmático a serem introduzidos nas legislações processuais civis de 1939 e no
atual.

O certo é que a tríade processual não pode e não deve ser estudada isoladamente, havendo sempre
pontos de conexão entre estes institutos, tanto assim que o olhar percuciente de Rosemiro Leal não ficou
inerte na observação aguçada de que

em sendo a ação, do ponto de visto Chiovendiano, o sentido de direito de movimentar a
jurisdição por um querer que o Estado não poderia impedir, entende-se que, por esse
ângulo, se lidas as constituições do Estado moderno, estaria Chiovenda plenamente
justificado em antever na ação um direito incondicionado à jurisdição”[77].

Ao que se observa, Chiovenda não vislumbrou, e nem poderia pelo próprio momento histórico em
que se encontrava inserido, que menos de um século depois de publicadas suas obras a era (vocação) seria a
jurisdição. Nicola Picard bem historicia que no início do século XIX, com a publicação da obra de Savigny,
em célebre batalha acadêmica travada com Thibaut, sobre a vocação de seu tempo para a legislação, apesar
de se posicionar contra a elaboração, naquele momento histórico, de um código civil para a Alemanha, e que
no século XX, Mariano D’Amelio aponta que a vocação do século XX é para a codificação, sendo que
Natalino Irti, em 1979, vai falar de idade da descodificação, assinala que estarmos vivendo atualmente uma
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vocação para a jurisdição[78], e complementa com a preocupação já exposta por Popper de que a partir da
metade do século passado o dilema não é saber “quem vai comandar”, mas sim “como se controla quem
comanda”[79], fazendo-se referência ao juiz, bem distante do posicionamento traçado no começo do século
por Chiovenda ao abordar a jurisdição como função que visa atuar a vontade concreta da lei, mediante a
substituição, pelo Estado, do conflito das partes para ser resolvido por ele mesmo.

Ovídio A. Baptista da Silva lembra que Josef Esser adverte aqueles que pensam ser a atividade de
aplicação da lei ao caso concreto resumida a um simples ato de clarificação do sentido da lei, como se esta
operação fosse um ato de inteligência, não de vontade”[80]

A jurisdição em Chiovenda, por fim, guarda relação muito próxima com o instituto do processo,
posto que ambos se socorrem da atuação da vontade concreta da lei para atingirem seus objetivos.

 

CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS

 

O estudo do processo e da jurisdição em Giuseppe Chiovenda somente demonstra tratar-se de um
dos juristas que não apenas influenciou fortemente a construção do direito processual civil nacional, como
também comprovar que ao lado de Carnelutti, Calamandrei e Liebman são considerados autores de peso
daquilo que se designa moderna ciência processual.

Não podem ser feitas críticas apressadas a estes autores a respeito do silêncio que mantiveram a
respeito de não terem tratados de temas de direito processual civil tidos como importantes, devendo-se levar
em consideração o momento histórico por que eles viveram, não se exigindo, igualmente, que se
debruçassem ao estudo de institutos que nem mesmo à época estavam sedimentados, e outros tantos nem
mesmo ainda não tinham aparecido.

O que se espera é que o estudo do processo e da jurisdição, em Chiovenda, tenha servido o
propósito de resgatar as concepções que este jurista guardava a respeito desses institutos processuais, mas
tentando-se, ao máximo, colocá-los sob uma visão crítico-evolutivo do direito processual civil da atualidade
no paradigma do Estado Democrático de Direito.
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ACUSAÇÃO PÚBLICA NO MARCO DO PROCESSO DEMOCRÁTICO E DA JURISDIÇÃO
COMPARTILHADA.

PUBLIC PROSECUTION IN THE DEMOCRATIC PROCESS AND SHARED JURISDICTION.

Leonardo Augusto Marinho Marques
Vinícius Diniz Monteiro de Barros

RESUMO
O artigo procura romper com a exclusividade do Estado no exercício da acusação pública e demonstrar a
importância de se incorporar a argumentação da vítima na atividade preparatória da sentença. Com base no
conceito de jurisdição compartilhada, defende-se que, no Estado Democrático de Direito, a decisão judicial
se legitima no discurso, que precisa ser oportunizado a todos os interessados. Nesse quadro, a acusação não
pode se restringir à versão oficial do Estado, nem se mostrar indiferente à posição de quem sofreu
diretamente a conseqüência do fato. Chama-se a atenção, no artigo, para base principiológica do modelo
constitucional de processo, que permite à vítima incorporar-se à acusação pública. Para melhor fundamentar
a participação da vítima, tenta-se desmitificar o órgão de acusação como representante da sociedade, parte
imparcial e senhor absoluto da ação penal, demonstrando que, por trás desta concepção, há um saber
ideológico que imuniza o poder e a atuação do Ministério Público contra a análise crítica de seus
fundamentos.
PALAVRAS-CHAVES: ACUSAÇÃO, PROCESSO, JURISDIÇÃO.

ABSTRACT
This article tries to disrupt the State’s exclusivity on the public prosecution and demonstrates how the
victim argumentation must be incorporated to the sentence preparation. Based on the Shared Jurisdiction
Concept, it defends that, in the Democratic rule-of-law State, the juridical decision legitimates itself on the
speech, which must be offered to all involved. In this scenario, the prosecution can’t be restricted to the
official State’s version, nor even stay itself indifferent to the victim, the one who suffered direct
consequences. We must pay attention on this article, to the principiologic basis of the constitutional model
of process, which allows the victim to incorporate himself in the public prosecution. To better understand
the victim role in the process, we try to demystify the prosecution body as a society representative, time
impartial and lord of the lawsuit, showing that, behind this conception there’s an ideological knowledge that
immunizes the power and actions of the Public Ministry against the critical analysis of its fundamentals.
KEYWORDS: PROSECUTION, PROCESS, JURISDICTION.

1. INTRODUÇÃO.
 

A Constituição de 1988 (CRFB) instituiu no Brasil o sistema acusatório de processo penal, pondo
fim à tradição inquisitorial que se fazia presente na realidade processual brasileira desde o período das
Ordenações. A partir de então, quantos se debruçam sobre a pesquisa no âmbito dos sistemas processuais
penais tendem, de maneira geral, a enfatizar a separação funcional entre o órgão público acusador e o órgão
judicante como um dos fundamentos primeiros do processo penal democrático. Entra em evidência o
argumento de que a proposta democrática exige a descentralização do poder.
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Tem-se observado, entretanto, que a divisão de tarefas entre órgãos distintos, embora
inquestionavelmente importante, não se revela suficiente para consolidar a almejada processualidade
constitucional democrática, necessária ao desenvolvimento da jurisdição compartilhada. Esta jurisdição
compartilhada traduz atividade empreendida, em conjunto, pelas partes (concepção fazzalariana) e pelo
juízo, na interpretação do Direito e construção da sentença, submetidos todos ao processo constitucional.

Imprescindível, pois, superar a visão de que a jurisdição seria a atividade solitária e soberana do
juiz na declaração do direito e o processo, uma relação jurídica estabelecida entre as partes, mas colocada à
disposição do Estado para a consecução da jurisdição.

A jurisdição compartilhada decorre do pluralismo político conformador do Estado Democrático de
Direito, em que se constitui a República Federativa do Brasil (Constituição, artigo 1º, V), e tem como
referência não a atividade plena do julgador, mas a legitimidade decisória alcançada pelo discurso, ao qual
se incorporam todos os interessados (LEAL, 2009a, p. 151). Nesse quadro, o processo passa a ser concebido
como modelo constitucionalizado que orienta a construção dos provimentos jurisdicionais a partir do
contraditório, da ampla argumentação e da fundamentação das decisões judiciais por terceiro imparcial.

Retomando o raciocínio, não basta a relevante separação entre as funções de acusar e de julgar para
definir o processo democrático. Lembre-se de que o Estado brasileiro ainda não abandonou a matriz
hobbesiana, que uniformiza e centraliza toda burocracia em suas próprias instituições oficiais, minimizando
qualquer forma de organização e de manifestação livre no seio da sociedade.

Não se pretende romper com a institucionalização e a oficialidade do sistema jurisdicional penal,
mas definitivamente o Estado não pode se tornar “fonte última e exclusiva do Direito”, como denuncia
WOLKMER (2001, 187). Fique claro que a descentralização representa apenas o primeiro passo na
caminhada democrática. Além dela, faz-se indispensável resgatar a dimensão participativa, aproximando, ao
máximo, os interessados, das instâncias decisórias.

Ora, prevalecendo o monismo estatal no exercício das funções públicas, resta prejudicada a
participação de possíveis afetados na construção do provimento. Nesse cenário, a jurisdição volta a se
apresentar como atividade auto-suficiente do julgador, que, quando muito, conta com a contribuição,
também estatal, do Ministério Público no manejo da acusação pública.

O problema está em que o monopólio estatal no exercício da função de acusação pública tem
levado à expropriação da palavra da vítima e à limitação de sua participação na construção do provimento
jurisdicional. Nessas condições, de modo inevitável, a hipótese acusatória, que pode vir a fundamentar a
condenação, fica reduzida à versão oficial do Estado, que se torna indiferente a qualquer influência de quem
sofreu diretamente a conseqüência do fato.

A expropriação da palavra da vítima pelo órgão de acusação, na modernidade, encontrou guarida
no Estado Liberal e no Estado Social de Direito, que, independentemente de suas diferenças conceituais,
incorreram no mesmo erro de confundir e de mesclar a função de acusação pública com o órgão público que
a exerce, como se fossem institutos jurídicos indiscerníveis. Em concreto, abundaram-se concepções
ideológicas sobre o órgão, olvidando a primazia da função e seu condicionamento processual-democrático,
em detrimento da livre e efetiva argumentação do ofendido. Em superação a esses dois paradigmas
constitucionais, demonstrar-se-á que o modelo constitucional de processo, inerente ao Estado Democrático
de Direito, permite à vítima integrar-se na atividade preparatória da sentença, com autonomia em relação ao
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Ministério Público e com a garantia de que a sua participação repercutirá no resultado final.
De modo especial, três premissas teóricas sobre o órgão público acusador sustentam um genuíno

desvio de foco da pesquisa sobre o exercício da acusação pública. O apontamento crítico dessas premissas,
aliado à releitura do art. 5.º, LIX, da CRFB, encerra o objeto do presente trabalho.

A primeira delas perpassa a qualificação do Ministério Público como “representante da sociedade”,
a figurar no chamado pólo ativo dos procedimentos penais públicos (ações penais públicas), em exercício da
pretensão punitiva do Estado, resistida pelo réu com seu status libertatis. A segunda diz respeito à
qualificação do mesmo Ministério Público como “parte imparcial”, expressão que, por si só, já configura
rebarbativo paradoxo lingüístico e, como se verá, contribui, em descompasso com a Constituição, para o
recrudescimento de características inquisitoriais nos procedimentos penais processualizados.

Finalmente, a terceira premissa teórica, atrelada às anteriores, cuja inconsistência se aponta é a
colocação do Ministério Público na condição de dominus litis (senhor/dono da lide/ação penal), ostentando
características de exclusivismo a partir de conceito inadequado de lide penal. Unidas, essas perspectivas
fortalecem a apropriação do conflito (ou caso) penalmente relevante pelo Estado e, por conseguinte,
desencorajam a participação da vítima e dos demais interessados, potenciais afetados pelo provimento
(povo), no processo penal. Assim, ganha relevo a proposta de releitura do art. 5.º, LIX, da CRFB como
norma garantidora da participação dos interessados na reconstrução do caso penal, para além de um
monopólio estatal de exercício da acusação.
 
2. DESENVOLVIMENTO.
 
2.1 O MODELO CONSTITUCIONAL DE PROCESSO E A INTEGRAÇÃO DA VÍTIMA NA
CONSTRUÇÃO DO PROVIMENTO.
 

Desde que princípios processuais se erigiram ao patamar de garantias constitucionais, identifica-se o
devido processo constitucional ou modelo constitucional de processo em posição de destaque no complexo
normativo constituinte do Estado Democrático de Direito (ANDOLINA, 1997, p. 64, BRÊTAS DE
CARVALHO DIAS, 2009b, p. 465-468). Todo o sistema processual legislado[1] retira seu fundamento de
validez desse bloco harmônico de princípios, regras, direitos e garantias fundamentais constitucionalizados,
que inclui:

a) amplo acesso à jurisdição, prestada dentro de um tempo útil ou lapso temporal razoável; b) juízo
natural; c) contraditório; d) plenitude de defesa, com todos os meios e recursos a ela (defesa) inerentes,
aí incluído o direito ao advogado ou ao defensor público (artigos 133 e 134); e) da fundamentação
racional das decisões jurisdicionais (artigo 93, incisos IX e X); f) um processo sem dilações indevidas.
(BRÊTAS DE CARVALHO DIAS, 2005, p. 232)[2]

 
Com maior força de razão, os atos estatais de gabarito infralegal devem conformar-se ao processo

constitucional, que alberga as pessoas e suas liberdades contra abuso de poder e arbitrariedades, perpetrados
ou perpetráveis por agentes estatais[3], de modo específico, ou grupos, classes e associações de pessoas, de
modo geral. Em conseqüência, não é difícil perceber que a função jurisdicional do Estado e todas aquelas
atividades públicas a ela correlatas são submissas ao processo, e não regentes dele. Assim sucede com a
acusação pública (arts. 5.º, LIX, e 129, I, da CRFB), para cujo exercício os legitimados devem prestar
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acatamento irrestrito à processualidade constitucional democrática.
Segundo BARROS, o modelo constitucional de processo é uma base coerente e uníssona de

princípios aplicáveis a todas as espécies de procedimentos – legislativos, administrativos ou jurisdicionais
(BARROS, 2006, p. 235) – que comporta os princípios elementares do contraditório, da ampla
argumentação e da fundamentação das decisões por terceiro imparcial. Ao se especificar na tipologia penal,
o modelo recebe, por suas características de expansividade, variabilidade e perfectibilidade, o acréscimo dos
conteúdos normativos de outros princípios jurídicos não menos importantes, como o estado de inocência –
art. 5.º, LVII, da CRFB) – e as liberdades individuais (BARROS, 2009, P. 21) – v.g., direito ao silêncio e à
não-auto-incriminação, consoante o art. 5.º, LXIII, da CRFB.

O modelo constitucional de processo, em qualquer de suas tipologias específicas, veicula a
participação dos destinatários da norma na sua construção. Com ele, abre-se possibilidade para a produção
de um direito democrático, sem dependência do Estado (legislador, juiz, administrador, acusador, defensor)
quer como guardião de uma sociedade de mercado (liberalismo), quer como institucionalização
autoconsciente de uma comunidade ética (republicanismo) (HABERMAS, 1995, p. 115). A
processualidade, nesses termos, garante

a institucionalização jurídica das condições comunicativas sob as quais o próprio Direito é
legitimamente produzido (…), no contexto de uma sociedade complexa, [em que] todos os afetados
pelas normas jurídicas poderiam, em princípio, ser considerados co-autores dessas mesmas normas.
(CATTONI DE OLIVEIRA, 2004, p. 211) [4]

 
Portanto, as observações críticas do presente trabalho ressaltam, a seguir, as incompatibilidades

entre determinadas concepções teóricas acerca do exercício da acusação pública (ação penal pública) e o
modelo constitucional de processo. Trata-se de teorias que, ao cabo, obstam a produção de um direito
legítimo, no marco do Estado Democrático.

Antes de prosseguir, porém, cabe pontuar alerta derradeiro, assim como fez BARROS (2008, p.
72). Buscar a inserção da vítima no discurso penal não tem por objetivo reduzir as garantias do investigado
ou acusado, o que, à evidência, contraria o vasto manancial de princípios constitucionais que albergam sua
indiscutível condição de sujeito de direitos. Resgatar o papel participativo da vítima e dos demais afetados
pelo provimento na procedimentalidade penal significa não incorrer no reducionismo irrefletido do caso
penal a um mero conflito entre segurança pública e liberdade individual, expondo-o à permanente
reconstrução na via do discurso avesso a verdades a priori, ainda que convenientemente autoproclamadas
como garantistas.
 
2.2 O MINISTÉRIO PÚBLICO COMO “REPRESENTANTE DA SOCIEDADE” NO EXERCÍCIO DE
DIREITO DE PUNIR: O PAPEL DE GUARDIÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS CENTRADOS EM
UMA SUPOSTA ÉTICA COMUNITÁRIA.

 
A qualificação do Ministério Público como “representante da sociedade ou da coletividade”, no

exercício da pretensão punitiva, vincula-se a aspectos ideológicos, assim entendidos os conformadores de
um conjunto de saberes técnico-teóricos, imunizados à crítica (LEAL, 2009b, p. 41-45). Dentre esses
saberes atrelados ao juízo de “representante da sociedade”, destacam-se as tentativas frustrada de se fazer
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ingressar nos procedimentos penais o conceito de lide e de se atribuir ao Ministério Público a tutela de
direitos fundamentais centrados em uma suposta ética comunitária (ABADE, 2005, p. 79 e 81)[5].

Em estudo específico e pioneiro sobre o tema, COUTINHO (1998) demonstra a completa
impropriedade da noção carneluttiana de lide para os procedimentos penais. Porém, a conservação da idéia
de lide penal compatibiliza-se com a necessária existência de um órgão com legitimidade exclusiva para o
manejo da ação penal pública, que atua para vencer a resistência do acusado, expressa na contra-pretensão
de manter seu estado de inocência. Dessa perspectiva, conduz-se o raciocínio jurídico-processual para a
redução do conflito (lide) penal ao mero embate principiológico entre segurança pública e direito de
liberdade, em detrimento de todos os demais princípios-garantias constitucionais do processo (CAPEZ,
2003, p. 2).

Com a lembrança das lições de LEAL, pode-se sublinhar que, no marco de um modelo
constitucional de processo de construção permanente do Estado Democrático de Direito, essa impropriedade
não diz respeito só à lide, mas contamina outros institutos correlatos, tais como o de pretensão, ação e
parte, se veiculados na matriz teórica da escola bülowiana de processo como relação jurídica. Isso porque o
apoio epistemológico nas teorias legatárias da “ciência” do Barão von Bülow (em destaque, o
instrumentalismo de DINAMARCO, 2005) carrega inevitavelmente o que LEAL chama de paradoxo de
Bülow, a saber, a situação de perplexidade a que chega o intérprete, quando busca legitimidade democrática
mediante controle das decisões jurisdicionais pelas partes, valendo-se de um processo (relação jurídica) que
é, ao mesmo tempo, modo de atuação da magistratura, com subjugo das partes (LEAL, 2009b, p. 69 a 129,
esp. p. 81-96).

Nesses termos, considerações sobre uma suposta pretensão punitiva do Estado contra o delinqüente
mostram-se também inservíveis à tipologia penal no modelo constitucional de processo, na medida em que,
exercitável privativamente por determinado órgão estatal, vedam a participação popular na construção das
decisões jurisdicionais. Restringem, especialmente, a contribuição da vítima na construção da hipótese
acusatória, minimizando, no discurso processual, o argumento de quem vivenciou fato.

Superadas as teorias bülowianas, o critério de aferição de participação legítima dos interessados no
procedimento penal não consiste mais na seleção abstrata e prévia de certo órgão público para o manejo
exclusivista da pretensão punitiva. O critério de legitimação ao procedimento passa a ser a demonstração da
possibilidade de afetação concreta do complexo de direitos dos interessados pelo provimento final.

Pelas mesmas razões, a definição de partes (legitimados ao processo) como “aquele que deduz em
juízo uma pretensão” (autor, titular da actio) e “aquele em face de quem aquela pretensão é deduzida” (réu,
a quem se faculta a exceptio) (CINTRA, GRINOVER, DINAMARCO, 2001, p. 295), porque atrelada à de
pretensão, suplica revisitação. Assim fez FAZZALARI, ao demarcar a noção de partes (legitimados ao
processo) na condição de destinatários do ato estatal. Por isso, cumpre-lhes participar, em simétrica
paridade, da feitura do ato final da estrutura do procedimento (o provimento), cujos efeitos terão de
suportar.

[...] O “processo” é um procedimento do qual participam (são habilitados a participar) aqueles em cuja
esfera jurídica o ato final é destinado a desenvolver efeitos: em contraditório, e de modo que o autor do
ato não possa obliterar as suas atividades. (FAZZALARI, 2006, p. 118-119)[6]

 
Constata-se que a sobrevida dada às noções de lide, pretensão punitiva e parte na
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procedimentalidade penal, dentre outras consequências epistemologicamente viciadas, serve de anteparo à
tentativa de manter, nesta seara, o falso status de “representante da sociedade” do Ministério Público. A
rigor, a comunidade jurídico-política, na interinidade democrática, não carece de um representante; de
alguém que a tutele ou fale por ela; de instituição delegada que conduza, por ela, e com exclusividade, os
destinos da cidadania; de um guardião, enfim, da pressuposta, simplificadora e não esclarecida ética
comunitária. Cabe, por pertinente, rememorar o ensino de CATTONI DE OLIVEIRA, quando critica, com
veemência, a tentativa de apropriação da Constituição por qualquer órgão de poder constituído na
República:

(...) O Supremo Tribunal Federal não pode, sob a desculpa de querer guardar a Constituição, privatizar,
apropriar-se da Constituição. Não se pode afastar a cidadania, nem do seu momento de criação,
nem do seu processo de interpretação.
Somos todos intérpretes da Constituição. Uma postura contrária a uma 'sociedade aberta de
intérpretes da Constituição' não contribui (…) para a reafirmação, mais uma vez, de um projeto
constitucional, que na verdade, não surgiu em 1988 e não se esgotou em 1988 (...) (CATTONI DE
OLIVEIRA, 2007, p. 67) (grifos acrescidos)

 
Assim como o Supremo Tribunal Federal (STF) não pode se arvorar a condição de guardião da

Constituição, ao Ministério Público não calham as qualificações de “representante da sociedade” ou “tutor
dos direitos fundamentais”, para legitimá-lo como titular privativo do exercício de pretensão punitiva, no
bojo de uma conceitualmente inconsistente lide penal. Preferível reconhecer todo cidadão como guardião
dos direitos fundamentais, em prol de um projeto constitucional que não dependa exclusivamente da
atuação ética de uma única Instituição. E torna-se de suma importância abandonar o discurso ideológico
segundo o qual a afirmação dos direitos fundamentais possa operar na perspectiva punitiva do processo
penal.

Semelhante entendimento sugere que a “sociedade representada” deseje o embate duelístico com o
denunciado (só por isso já marginalizado), a fim de infligir-lhe mal necessário à reafirmação do direito
lesado pela conduta delitiva. Ou pior: fantasia-se que o Ministério Público, firme na prática solipsista
(STRECK, 2009, p. XXVI)[7], ostenta poderes de vidência para, por mimese a um Judiciário sensitivo,
perceber esse desejo social de punição.

A insistir-se, pois, na tese do Ministério Público como “representante da sociedade”, cumpre
concluir, com LEAL (2005), que esta é a pressuposta, mítica e historicamente consolidada sociedade civil de
patrimonializados, alheia à inclusão dos  despatrimonializados na fruição de direitos fundamentais
constitucionalmente assegurados. O Ministério Público se converte, então, no manipulador-justiceiro de um
processo penal instrumental, voltado ao controle social das massas pela provocação da judicação (atividade
do juiz) escatológica e corretiva de seres desviantes, que completa, na mesma tendência ideológica, o
“sistema jurídico” da sociedade civil, penalizando os que recalcitram diante da freudiana violência imposta
pelos civilizados (LEAL, 2005, p. 5).

Em similar trajeto de observações críticas, ROSA e SILVEIRA FILHO (2008, p. 20 e 60) explicam
a necessária complementariedade entre a mão-invisível do mercado para os agentes da economia e a mão-de-
ferro do Estado para os excluídos da civilidade mercadológica, a gerar índices alarmantes e ainda crescentes
de pobreza. Indicam que a coroação da ideologia da pacificação social por medidas punitivas de cada vez
maior severidade causam, na verdade, “retrocesso na busca dos referenciais democráticos do Estado de
Direito”. É de se rechaçar, pois, teorização que rebaixe a instituição do Ministério Público, essencial à
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jurisdição, a desempenho funcional tão alienado em relação à construção comparticipada e popular da
democracia jurídica também na procedimentalidade penal.
 
2.3 A QUALIFICAÇÃO IMPRECISA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO “PARTE IMPARCIAL”.
 

Quem atribui a expressão de “parte imparcial” ao Ministério Público tenta apresentar algumas
justificativas. Em suma, registra-se que a imparcialidade do Ministério Público decorre da Constituição de
1988; traduz garantia simultânea do acusado, quanto a ser perseguido por órgão imparcial, e do corpo social,
quanto a ver exercido o dever de persecução criminal; independe da posição do Ministério Público como
autor ou custos legis e restringe-se ao juízo acerca do fato e do direito, não à neutralidade do ser
cognoscente, que ocupa o órgão (OLIVEIRA, 2004a, p. 65-66, 69 e 76). Pondera-se, ainda, que tal
imparcialidade se expressa na possibilidade de o órgão pedir absolvição do acusado.

Apesar de alinhavadas, nenhuma dessas observações resiste à crítica de BARROS (2009, p. 57), no
sentido de que são inconstitucionais todas as normas do CPP que veiculam confusão entre a atuação do
órgão acusador e a do julgador. Em qualquer das direções dessa via de mão dupla, constata-se
incompatibilidade com o sistema acusatório (arts. 5.º, LIX, e 129, I, da CRFB).

A atuação como custos legis não socorre a idéia de “parte imparcial”. Ou melhor, contribui para
evitar a participação popular, ao subtrair dos cidadãos múnus que lhes é próprio. Com efeito, em sede de
democracia processual, “o papel de verificador da regularidade do processo, da aplicação da lei, é de
qualquer sujeito do processo”. (BARROS, 2009, p. 59)

A possibilidade de o Ministério Público pleitear absolvição nada acrescenta em benefício da “parte
imparcial” por dois motivos. Um, assim como não cabe ao juízo atenuar o ônus da produção probatória pela
acusação, tampouco ao Ministério Público compete arrogar-se a condição de Defensor do acusado. Se ele
está indefeso, resolve-se a questão no âmbito da teoria das nulidades (BARROS, 2009, p. 59-60). Outro, o
fato de o Ministério Público concordar com a defesa quanto à reconstrução argumentativa de fatos e
aplicação do direito, pedindo, ao fim, absolvição, não denota novidade nem diante do obsoleto Código de
Processo Civil (CPC). É certo que o pedido de absolvição pelo acusador no procedimento penal e a renúncia
ao direito em que se funda o pedido no procedimento cível têm idênticos consectários jurídicos, tornando
inconcebível, no primeiro caso, a subsistência da condenação (BARROS, 2009, p. 58), salvo se mantida a
inconstitucional sobreposição de funções entre órgão acusador e órgão julgador e desrespeitados, de uma só
vez, todos os princípios basilares do modelo constitucional do processo – contraditório, ampla
argumentação e fundamentação das decisões por terceiro imparcial (BARROS, 2009, p. 16-22).

Já a alegação de que a imparcialidade do Ministério Público não diz respeito à neutralidade do ser
cognoscente, mas ao juízo acerca do fato e do direito, é, considerado o modelo constitucional de processo,
em parte, óbvia, em parte, retórica. É óbvia porque, se se cogitasse imparcialidade como neutralidade
acompanhante de dons inatos do ser cognoscente, configurar-se-ia o retorno da presente análise ao período
sacerdotal ou pré-romano, em que se entregava a revelação jurídica a anciãos, místicos, pajés, alquimistas e
outros predestinados à compreensão do direito humano (LEAL, 2009b, p. 24). É retórica porque não tem
valia a propalada imparcialidade do Ministério Público quanto a fatos construídos, em sede de inquérito
policial ou outras peças de informação, sem contraditório e ampla argumentação dos potenciais afetados,
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princípios esses que contingenciam a fundamentação legítima das decisões estatais (LEAL, 2002).
Duas consequências deletérias provêm dessa qualificação de “parte imparcial”: a perpetuação da

inquisitoriedade na investigação preparatória, fazendo prevalecer o monismo estatal na coleta das
informações preliminares; e a influência imediata que o julgador recebe do material apresentado pelo
Ministério Público, previamente qualificado como isento.

Já se chamou a atenção para o fato de que o atributo de imparcialidade oculta saber ideológico que
legitima o poder e a atuação do Ministério Público, imunizando-os contra a análise crítica de seus
fundamentos. Na teoria, o Ministério Público aparece retratado como órgão suprapartes, cuja missão se
volta para a defesa da ordem jurídica, em substituição a um simples órgão com objetivos puramente
acusatórios. Em relação à fase de investigação, a lógica do argumento é simples e sedutora: o parquet tem
liberdade para formar a sua convicção e deixar de oferecer a denúncia, requerendo o arquivamento do
inquérito. Logo, ele é imparcial (OLIVEIRA, 2004b, p. 453).

Observa-se, claramente, que a retórica da imparcialidade tem fomentado a inquisitoriedade na
investigação preliminar, revigorando o monismo e a verdade oficial do Estado. Na defesa da ordem jurídica,
asseveram doutrinadores, pode o Ministério Público instaurar procedimentos investigatórios secretos,
imunes a qualquer forma de controle, seja pela participação direta dos afetados (ofendido e investigado),
seja pela fiscalização indireta da sociedade, proporcionada pela garantia constitucional de transparência e
publicidade no procedimento investigatório:

Portanto, a imparcialidade deverá permear toda a atividade do Ministério Público, em todas as fases da
persecução penal, incluindo a fase pré-processual, reservadas às investigações. Evidentemente, que nem
por isso estará o parquet obrigado a estabelecer o contraditório e a ampla defesa em procedimentos
administrativos por ele instaurado, uma vez que a fase de investigação deve realizar-se com maior
brevidade possível e com o sigilo necessário à coleta do material probatório. Do mesmo modo, não há
que se exigir tais providências durante o inquérito. (OLIVEIRA, 2004b, p. 453)

 
Ora, o unilateralismo associado ao segredo não constitui regra em ordenamentos jurídicos que

guiados pelo modelo constitucional de processo. Vale lembrar que, na contramão da inquisitoriedade e do
monismo estatal, Alemanha e Itália controlam a atuação do Ministério Público, na fase investigatória,
viabilizando o acesso permanente do investigado ao produto da atividade estatal. Tomem-se, como
exemplo, as diligências de descargo, por meio das quais o órgão ministerial se obriga a realizar as
diligências requeridas pelo investigado para resguardo de seus interesses.[8]

Está-se diante de uma ótima oportunidade para repensar a tradição inquisitória brasileira e avançar
na direção de um sistema verdadeiramente acusatório, fundado na processualidade democrática. No Estado
Democrático de Direito, não mais subsistem condições para que versão oficial do Estado seja construída
antecipadamente, em segredo e à revelia da ampla argumentação das partes, convertendo-se, ao final, em
verdade incontestável.

E o pior é que a atuação do Ministério Público, blindada pela retórica da imparcialidade, acaba por
exercer influência direta na função do julgador. A liberdade ofertada na formação do convencimento (opinio
delicti) pelo parquet resultou no oferecimento da denúncia e no pedido de condenação. Obviamente,
porque, na ótica do órgão competente e imparcial, não havia possibilidade de se requerer o arquivamento da
investigação ou a absolvição.

Nesses termos, percebe-se que a imparcialidade imuniza as decisões (de denunciar e de pedir a
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condenação) contra a crítica, a verificação, a refutação e a falseabilidade. Se o Estado já concluiu pela
existência de responsabilidade penal, com absoluta isenção, qualquer desconfiança, por parte do próprio
Estado, parece inoportuna e inconveniente. Fecha-se, assim, um círculo vicioso, no qual tudo se resolve em
torno do monismo estatal, sem espaço para a contra-argumentação dos interessados.

Natural, portanto, que o juízo já confira certa credibilidade à versão que o Ministério Público
apresenta, simplesmente por se tratar da versão oficial do Estado, que o acusador público representa. Esse
crédito conferido à “acusação imparcial” inverte a lógica do processo e anula o jogo democrático. Ao
aceitar, no primeiro momento, a versão oficial do Estado, o juízo inevitavelmente pré-julga o fato e, pré-
julgando-o, conduz seu raciocínio em busca da prova que legitima aquela decisão tomada por antecipação.

Na consagrada expressão de CORDERO, acaba prevalecendo “o primado das hipóteses sobre os
fatos”, segundo o qual o juiz, primeiro, escolhe a hipótese para, depois, perseguir a prova que legitima a sua
decisão. Segundo o autor italiano, o Juiz passa a fazer “quadros mentais paranóicos” para justificar a
condenação (CORDERO apud LOPES JR., 2008, p. 76)[9]

Em conclusão a este tópico, tem-se por impossível pensar em imparcialidade enquanto não se
consolidar a proposta de participação dos afetados nas instâncias decisórias. Imparcial será o órgão do
Estado que direcionar sua atuação pelo caminho do processo constitucional, legitimando a decisão final no
discurso, ao qual todos os interessados devem ter pleno e simétrico acesso.

Com efeito, nunca será imparcial o órgão que puder decidir sozinho, embasado em suas convicções
pessoais, em seus princípios, em sua boa-fé, em sua ética, em sua visão particular do mundo. Em suma,
nunca será imparcial quem decide fundamentando-se em hipotética escala de valores, que o decisor mesmo
elege para reger a vida dos outros.
 
2.4. A INCONVENIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SENHOR DA AÇÃO PENAL:
RELENDO OS ARTIGOS 5.º, LIX, E 129, I, DA CRFB
 

A construção ideológica do “representante-da-sociedade-parte-imparcial” conduz, enfim, à leitura
míope do Ministério Público como dominus litis, ou senhor/titular da ação penal pública (ou lide, em
despicienda tradução literal), a partir do texto isolado do art. 129, I, da CRFB. Nesse contexto de vedação ao
auto-esclarecimento, ou olvida-se ou minimiza-se, tanto quanto possível, o conteúdo discursivo-
participativo, logo democrático, que o art. 5.º, LIX, da CRFB proporciona aos procedimentos penais.

Com efeito, doutrinadores[10] há que, arrimados nas pseudo-representatividade social e
imparcialidade ministeriais, enxergam na publicização total da “justiça penal”, aí incluído o exercício da
acusação, um grande “avanço” em relação à vingança privada (OLIVEIRA, 2004a, p. 101-105). Todavia,
esse entendimento amarra-se a argumentos técnico-teóricos que indiciam visão comprometida com a mera
passagem do Estado Liberal de Direito para o Estado Social de Direito, sem sequer tangenciar a temática
essencial, no direito democrático, da legitimidade no exercício da função acusatória.

Sobrevêm, então, as interpretações castradoras das potencialidades do art. 5.º, LIX, da CRFB,
cerrando a deflagração da ação penal pública pelos interessados (vítimas ou não do delito) à hipótese, única,
de inércia desidiosa do órgão ministerial. Se ele requisita diligências e se pleiteia o arquivamento dos autos
de inquérito ou peças de informação, entendem os doutrinadores, em maioria, caber aos interessados no
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procedimento a genuflexa e pacata aceitação (OLIVEIRA, 2006, p. 146).
Nota-se de pronto, nessa toada, que enxergar avanço na delegação da acusação pública a uma

instituição estatal, com exclusão da participação dos cidadãos[11], equivale a combater a possibilidade de
todos (vítima e demais interessados) serem intérpretes do direito (processual e penal), incorrendo na
dependência do Estado como institucionalização autoconsciente de uma comunidade ética (HABERMAS,
1995, p. 115). Por conseguinte, não se vislumbra conquista teórico-democrática alguma na interpretação do
Ministério Público como legitimado exclusivo ao manejo de ações penais públicas (arts. 129, I, e 5.º, LIX,
da CRFB).

CATTONI DE OLIVEIRA destaca que o aprendizado da sociedade brasileira para o exercício da
democracia está sujeito a tropeços, por vezes retrocessos. Reforça, entretanto, que isso não basta para o
abandono do projeto aberto e permanente de construção de uma sociedade de cidadãos livres e iguais na
procedimentalidade discursiva essencial ao direito democrático. De modo crítico, alerta que

a última moda do momento é transferirmos o nosso destino e o nosso exercício da cidadania para o
Supremo Tribunal Federal, sob a desculpa da incapacidade dos cidadãos brasileiros de exercerem a
sua cidadania. Nós já fizemos isso em relação ao Imperador, em  relação à Presidência da República,
em relação aos militares. Vamos, agora, transferir para o Supremo Tribunal Federal e para o Judiciário
tal responsabilidade? (CATTONI DE OLIVEIRA, 2007, p. 74)
 

Trasladando a linha de raciocínio de CATTONI DE OLIVEIRA para o exercício de cidadania nos
procedimentos penais, cabe a análoga indagação: vamos, agora, transferir para o Ministério Público tal
responsabilidade? Sendo evidentemente negativa a resposta, não há como concordar com OLIVEIRA
(2004a, p. 45-70), quando, em perspectiva republicanista (ver nota 9), vislumbra no Estado ente “destinado
e vocacionado para a proteção de direitos fundamentais” (p. 49), para asseverar que a ação penal de inciativa
pública exclusiva do Ministério Público, a reboque da jurisdição penal também pública, se coaduna com “a
intervenção judicial com base em critérios não-retributivos” (p. 48); impede “soluções arbitrárias dos
envolvidos no caso penal” (p.  48); confere “inegável medida de racionalidade do poder estatal” (p. 50) e “é
posto como garantia constitucional individual (…), art. 5.º, LXI (sic), CF” (p. 53). Ao contrário do que
argumenta OLIVEIRA, não se pode temer nem presumir, em ambiente democrático, que a atuação da vítima
seja temerária; ou que sua não-atuação prejudique um pretenso dever monopolizado (p. 52) do Estado-
acusador (por princípio de deflagração obrigatória da persecução) em provocar a jurisdição penal, “quando o
Direito Penal se referir à proteção de direitos fundamentais” (p. 53).

Quanto mais não fosse pela quimérica cogitação de um direito penal que proteja direitos
fundamentais (OLIVEIRA, 2004a, p. 65-66), o encarceramento da opinio delicti na mente do membro do
Ministério Público, a pretexto de racionalização da acusação superação da vingança privada, não responde
aos reclamos contemporâneos de legitimidade no processo penal. A aguda crença no solipsismo ministerial
repercute negativamente na implementação do processo penal democrático. O destacamento do Ministério
Público como dominus litis, intérprete privilegiado do ordenamento em matéria penal e processual penal,
sustenta, repetindo moda do Judiciário de hoje, um “ativismo ministerial”. Em decorrência, as atuações
ministeriais, filtrando anseios de persecução criminal na “sociedade representada”, passam a padecer do
mesmo vício de legitimidade das decisões judiciais republicanistas, por uma tardia jurisprudência de
valores, tal como aponta CATTONI DE OLIVEIRA (2006, p. 199-200).[12] Além de relegar a vítima ao
ostracismo, na esteira lógica da apropriação do conflito pelo Estado (BARROS, 2008, p. 18) de cunho
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totalizante, essa teorização desacredita na capacidade de os integrantes da comunidade jurídico-política
(cidadãos, vítimas ou não do alegado fato delituoso cuja reconstrução se perfaz no curso do procedimento)
influírem na formação comparticipada das decisões em matéria penal e processual penal. Em Weber, tem-se
a entrega da decisão jurídica e política a uma das formas puras de dominação legítima – a legal burocrática
(WEBER, 1999, p. 128-131).

Malgrado o art. 5.º, LIX, da CRFB não restrinja a legitimidade da deflagração da ação penal
privada subsidiária à vítima (BARROS, 2008, p. 18)[13], diminuição efetuada a partir da interpretação, às
avessas, dessa garantia constitucional à luz do autoritário Código de Processo Penal brasileiro – CPP (arts.
31 e 36), a posição da vítima, interessada no e afetada pelo provimento final, suscita, quanto ao tema,
particulares vazios argumentativos nos posicionamentos tradicionais ora criticados.

Em vez de proteger direitos fundamentais por critérios de racionalidade e impessoalidade inatas ou
retóricas dos membros do Ministério Público (OLIVEIRA, 2004a, p. 62-63), o processo penal de acusação
pública exclusiva enseja o fenômeno da sobrevitimização. Além de direito à reparação, a vítima tem
interesse em contribuir argumentativamente com a correta aplicação da lei penal, não só na condição
secundária de colaboradora, mas assumindo o papel democrático de controladora da acusação pública.
Assim entende BARROS, que recorre ao modelo constitucional de processo e à Declaração de Princípios
Básicos da Justiça para Vítima de Crime e Abuso de Poder, para atestar que “fica flagrante a
sobrevitimização decorrente do processo penal, que não garante a plena participação da vítima” (BARROS,
2008, p. 100-101).

Com efeito, o único elemento de subsidiariedade decorrente da letra do art. 5.º, LIX, da CRFB, é o
temporal (“se não intentada no prazo legal”). Todas as demais leituras limitativas das potencialidades do art.
5.º, LIX, da CRFB, destacadamente as de caráter conteudístico (se a vítima só participa visando à reparação
cível ou para controlar a acusação pública), têm a marca da incompatibilidade com o Estado Democrático de
Direito, o modelo constitucional de processo e  a participação do povo na construção dos provimentos
estatais. Logo, não recebem o beneplácito deste trabalho.

Percebe-se o pensamento ora esposado não ignora a advertência de CARVALHO NETTO, sobre o
risco de que os ocupantes de cargos públicos, a pretexto de exercício de poder, quando incumbidos apenas
de função[14] constitucionalmente delimitada, operem contra o povo, seu único titular (arts. 1.º, parágrafo
único, e 5.º, LIV, da CRFB). Fariam-no colocando o conjunto de legitimados ao processo – povo, LEAL,
2009b, p. 33-34 e 86-88) fora do alcance da construção das decisões jurídico-penais. A proposta deste
trabalho reafirma-se, assim, no sentido de crítica ao agigantamento metastático do órgão público em
detrimento da função acusadora, que, vedando participação popular mediante democrática linguagem
processual, pode culminar com um processo penal sem povo (CARVALHO NETTO, 2004, p. 289)[15]
 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
 

As qualificações do Ministério Público como representante da sociedade, parte imparcial e senhor
da ação penal não se compatibilizam com o modelo constitucional de processo no marco do Estado
Democrático de Direito. Elas baralham a função de acusação pública com o órgão público que a exerce;
tolhem a participação dos potenciais afetados pelo provimento penal no procedimento que o antecede e se
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baseiam em concepções a priori sobre a existência de uma tábua de direitos e valores fundamentais em
torno da acusação penal pública, a que só os membros do Ministério Público teriam místico acesso.

Acompanham e sustentam os predicados ideológicos do Ministério Público diversos conceitos
inadequados à processualidade democrática, legatários das teorias bülowianas, entre os quais lide penal,
pretensão punitiva, direito de punir, parte e processo como relação jurídica. Conjugadas, essas noções
geram perplexidade quando se propõe conferir ao processo potencialidades democráticas, para controle da
legitimidade das decisões estatais.

A ideologia sobre um guardião privilegiado dos direitos fundamentais em jogo no processo penal, a
imparcialidade do acusador imparcial e a exclusividade no manejo da ação penal pública fomenta a
manutenção da lógica inquisitiva do processo penal brasileiro, inicialmente deslocada para momento ante-
denúncia. Em decorrência, porém, com o reforço do monismo estatal, influencia-se a decidibilidade judicial
e desvirtua-se a reconstrução do caso sob método discursivo. Ao fim, essa ideologia gera quadros mentais
paranóicos no ocupante do juízo, que tende a preferir a hipótese acusatória da “parte-imparcial-
representante-da-sociedade” a reconstruir, mediante contraditório, ampla argumentação e fundamentação
das decisões por um terceiro imparcial, o caso e discutir o direito a ele aplicável. Dessa forma, doutrinadores
e membros do Ministério Público produzem um auto-logro sobre a importância da instituição na
implementação da democracia constitucional, quando, a rigor, estão a reduzi-lo, função essencial à
jurisdição, a um alheamento quanto à participação popular na construção das decisões penais.

Todos os possíveis afetados pelo provimento são legitimados a contribuir argumentativamente para
a reconstrução do caso penal e a aplicação do direito à espécie. Assim, subordinada ao processo
constitucional ou modelo constitucional de processo, desenvolve-se a jurisdição penal compartilhada,
função estatal em que os destinatários da norma podem se reconhecer simultaneamente como seus autores.

Os arts. 5.º, LIX, e 129, I, da CRFB não encerram exclusividade nem primazia de atuação do
Ministério Público no tocante à legitimidade para deflagração, condução ou participação da ação penal
pública. Antes, o art. 5.º, LIX, da CRFB consiste em norma constitucional que veicula a sempre possível
participação de todos quantos afetados pelo provimento final do procedimento penal, sobretudo a vítima, na
sua construção. No caso específico da vítima, constitui lesão a seus direitos fundamentais, com previsão,
inclusive, em tratados internacionais, qualquer interpretação que lhe diminua, em qualquer aspecto, a
participação em procedimentos penais em que tenha interesse, não sendo este restrito ao aspecto cível da
demanda, nem à posição secundária de controlador subsidiário da acusação pública.
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O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A DIVERSIDADE SOCIAL: ESTUDO 
DO CASO RAPOSA SERRA DO SOL 

THE FEDERAL SUPREME COURT AND THE SOCIAL DIVERSITY: STUDY 
OF THE CASE RAPOSA SERRA DO SOL 

 
José Ribas Vieira 

RESUMO 

O estudo objetiva proceder à análise do julgamento do caso da demarcação da 
Terra Indígena Raposa Serra do Sol pelo Supremo Tribunal Federal. Para 
tanto, estabeleceu-se a compreensão do problema em duas partes. Uma foi 
direcionada a uma delimitação teórica na qual ficaram firmadas as variáveis 
analíticas e metodológicas da contextualização do processo democrático no 
Brasil, a perspectiva da representação argumentativa para legitimar as 
decisões do Supremo Tribunal Federal e a concepção de desenho institucional. 
O outro segmento do estudo sublinhou o caso concreto do processo judicial 
que questionou a demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Além 
da aplicação das variáveis teóricas e metodológicas mencionadas, houve a 
preocupação de examinar o caso pela perspectiva do caráter objetivo que vem 
sendo conferido aos julgados do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Esses 
instrumentos adotados possibilitaram pontuar a prática institucional da Corte 
em materializar com a decisão em exame o denominado estatuto demarcatório 
das terras indígenas. 
PALAVRAS -CHAVES: Supremo Tribunal Federal, Diversidade Social e 

Constituição. 
ABSTRACT 

The study aims to analyze the trial of the demarcation of the Raposa Serra do 
Sol in the Brazilian Supreme Court. For that, it was established the 
comprehension of the problem in two parts. One was directed at a theoretical 
division in which were fastened the analytical and methodological contents 
variables of the democratic process in Brazil, the perspective of the 
representative argumentation to legitimize the decisions of the Supreme Court 
and the conception of institutional model. The other segment of the study 
highlighted the factual case of the lawsuit that did not accept the demarcation of 
the Indigene Land Raposa Serra do Sol. Beyond the application of theoretical 
and methodological variables mentioned, there was the concern in to examine 
the case from the perspective of the objective character that has been given to 
the trials of the Brazilian Federal Supreme Court. These instruments that were 
adopted allowed the punctuation of the institutional practice of the Court to 
materialize the so-called Statute of Indigenous Lands Demarcation with the 
decision under examination. 
KEYWORDS: Court Supreme, Social Diversity and Constitution. 

 
SUMÁRIO: 1. Introdução 2. A presença da discussão processual quanto à 
representatividade dos atores institucionais e sociais 3.Aspectos orientadores 
do marco teórico das concepções dos diálogos institucionais ou constitucionais 
4. A abstrativização 5. A força da argumentação e o perfil da decisão 6. 
Conclusão. 7. Referências bibliográficas. 
 

1. Introdução 
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A teoria constitucional  contemporânea caracteriza-se por um adensamento de determinadas temáticas político-sociais

que o desenho normativo das  constituições  pós-45 já apontavam.  Assim,  é fácil  constatar a presença de uma preocupação em

reconhecer a estrutura das sociedades marcadas por traços de pluralidade notadamente no campo cultural.  Tal traço está presente de

forma vigorosa no texto constitucional  de 1988,  ao disciplinar o direito  de opção de integrar ou não à denominada sociedade

nacional por parte das sociedades indígenas (artigo 231, Constituição Federal).

O denominado caso Raposa Serra do Sol,  decidido pelo Supremo Tribunal  Federal  no ano de 2008,  acabou por

assumir  um  caráter  paradigmático  com  esse direcionamento  tanto  do  quadro  doutrinário  pós-segunda guerra mundial,  como,

principalmente, pelas injunções impostas pelos conflitos advindos dessa questão da diversidade cultural, muito presente na sociedade

brasileira. A preocupação dessa análise demonstra que o problema apresentado por um quadro social tão fragmentado, como ocorre de

modo nítido nesse universo do século XXI, demanda a busca de uma teoria e metodologia próprias para dar o devido balizamento da

presença da jurisdição constitucional.  Dessa forma,  na proporção em que os diversos segmentos sociais  judicializam o conflito

decorrente da pluralidade social e cultural, é válido incorporar instrumentos teórico-práticos, tais como a representação argumentativa

e desenho institucional. Isto é, como entes da ordem institucional do Supremo Tribunal Federal verberam, por meio de uma prática

decisória ou não, a presença das múltiplas vozes presentes numa demanda do nível do caso Raposa Serra do Sol.

  A análise desse caso assenta-se mais na questão metodológica,  sobre a construção do voto,  com ênfase na dinâmica

decisória.  A visão crítica toma por base as categorias teóricas acima apresentadas,  da representação argumentativa,  dos desenhos

institucionais e dos diálogos institucionais, ou constitucionais, sob a perspectiva da democracia.

Como pano de fundo, há o consenso de que o disciplinamento normativo atual do uso das terras reservadas aos índios

no Brasil  é insuficiente e precisa ser aperfeiçoado diante das discórdias nos processos de demarcação das terras indígenas,  em

detrimento da “ paz social e da segurança jurídica”.

Essa base, cujo contexto lança o Tribunal a uma ação pragmática, mais voltada para o futuro[1] do que propriamente

para a hipótese contida nos autos, provocada por problemas pretéritos, abre o flanco para o chamado ativismo judicial,  quando o

julgamento passa a inovar no campo legislativo.

No momento então em que se reconhece o ativismo,  cabe apreciar não apenas a dinâmica democrática dos “ diálogos

constitucionais” entre os três Poderes, mas o próprio reconhecimento, pela Suprema Corte, de seu status de Poder da República,

cioso da legitimidade dos seus julgados. Nesse ponto, cabe falar em representação argumentativa, de forma a melhor compreender a

formulação e a força que se pretende conferir a essas decisões judiciais.

Após superada a questão processual  durante o julgamento conjunto da ação popular e da Pet. nº 3388/RR[2],  o qual

se constitui em  paradigma para estudo e indicador da forma como a Corte Suprema tem considerado a possibilidade de ouvir

todos os possíveis atingidos pela decisão, principalmente no âmbito de uma jurisdição constitucional tendente a reforçar cada vez

mais seu viés objetivo,  cabe centrar atenção dessa análise sobre a forma como é construída a decisão, sendo que esta lhe garante

uma fisionomia institucional especial e, por isto, necessita ser esmiuçada.

A representação argumentativa, na busca de aproximar o Estado da sociedade por meio da consonância de idéias entre

essas duas esferas públicas, reforça a retórica do convencimento e as bases racionais do julgamento.

Para tanto,  os votos emitidos nesse julgamento começam revelando um estudo aprofundado da questão indígena no

Brasil,  centrada nos limites do uso da terra.  O conhecimento técnico-jurídico[3] demonstrado,  num primeiro momento,  serve

como argumento de autoridade capaz de mobilizar o auditório interessado na matéria e ressalta o poder da Corte. Legisla-se com

conhecimento de causa. Mas como isso é feito?  

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7615



Ao contrário da afirmação corrente com relação ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro como sendo um “ Tribunal das

onze ilhas” (MENDES, 2010), nota-se, neste julgado, freqüentes referências às posições comuns aos ministros[4]. Tudo a sugerir

a existência de um  diálogo prévio,  o  qual,  presume-se,  teria lançado as  bases  do acordo verificado durante o  transcurso  do

julgamento. Tal fato possivelmente facilitou a coordenação dos debates por parte do Presidente da Corte, Ministro Gilmar Mendes,

preocupado em,  sempre que possível,  destacar os pontos de consenso entre as várias manifestações[5].  Na medida então que o

consenso alcançado reforça a consistência dos argumentos da Corte, ele se mostra como um elemento importante da “ representação

argumentativa”.

Com relação à coerência dos argumentos componentes do acórdão, é visível a liderança dos dois votos condutores: o do

relator e o voto-vista do Ministro Menezes Direito,  tidos como complementares.  Fato é que,  ao final do julgamento,  quando o

debate  se  concentrou  sobre  a  estipulação  das  dezoito  condicionantes  apresentadas  pelo  Ministro  Menezes  Direito,  foram

praticamente apenas esses dois ministros os protagonistas da cena.  Foi o momento da construção da decisão propriamente dita.

São essas condições que, na visão da Corte, configuram a correta interpretação da Constituição Federal para a questão indígena. É a

“ última palavra” do Supremo Tribunal, a servir de limite para a ação dos demais poderes.

Contudo,  apesar do reconhecimento da complexidade da causa,  concernente a sua multidisciplinaridade,  o Supremo

Tribunal  Federal  atuou  como “ a boca da lei” (CAMARGO,  2003,  p.  65),  para anunciar a letra da Constituição,  mediante

interpretação literal do seu texto, partindo do princípio de que este evidencia claramente a vontade do constituinte originário.

O relator retratou o viés exegético da decisão[6],  sendo consensual  o entendimento da Corte sobre a excelência da

Constituição  de  1988  com  relação  à  proteção  dos  direitos  dos  índios,  sendo  suficiente  a  ponto  de  afastar  os  diplomas

internacionais,  como a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.  Assim,  os votos destrincham o

artigo 231 à luz dos demais artigos do texto constitucional, os quais compõem o chamado “ bloco normativo-constitucional”[7],

extraindo, a partir do próprio texto, os parâmetros de interpretação e aplicação da normativa infraconstitucional para a demarcação e

uso de terras  afetas  aos  índios.  Parâmetros  esses  apresentados  como “ condições  de aplicação do  Texto  Maior,  assegurada a

“ interpretação conforme”[8].

Em lugar de o Tribunal decidir pela procedência ou improcedência, julgou “ parcialmente” procedente o pedido da ação

popular,  porém, inovou quando, no âmbito desse tipo de ação, fixou dezenove “ condições”,  as quais transcendem os limites da

questão em torno da Reserva Raposa Serra do Sol.  Segundo o Ministro Gilmar Mendes,  existem duas possibilidades:  julgar

procedente ou improcedente a ação; porém, “ o que o Tribunal está fazendo é julgando parcialmente procedente, com ressalvas, mas

estabelecendo determinadas condições.  [...] Entre o tudo e o nada,  há um universo possível,  em termos de lógica” (p.  530). 

Justificou, ainda, a heterodoxia desta construção pelo papel típico de uma Corte Constitucional.

Substancialmente,  as  condicionantes  refletem  uma tensão  entre os  direitos  dos  índios  e as  políticas  públicas  de

segurança nacional e de proteção ao meio ambiente em nosso país. Mas o acórdão buscou no texto constitucional as bases para a

harmonia dos  possíveis  conflitos,  tendo  em  vista a perspectiva de aplicação  do  princípio  da proporcionalidade.  Este,  como

princípio de direito fundamental,  possibilita restrições a direitos quando justificadas à luz da garantia da realização de um outro

direito fundamental. Assim, na mesma medida em que a Constituição garante a proteção do meio ambiente e a defesa do território

nacional,  igualmente protege o  direito  dos  índios  a viverem  de acordo com  sua cultura.  Logo,  essa conjunção de fatores  e

interesses deverá ser harmonizada[9].

O juízo de proporcionalidade acaba por conferir predominância ao Estado sobre a autonomia dos  povos  indígenas

relativamente à exploração do território por eles ocupados[10].  A União é quem irá garantir o usufruto da terra aos índios,  a

proteção ao meio ambiente e a integridade do território nacional. Sob esse prisma e segundo os ministros, não há como afastar sua
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liderança nesse processo[11].  E como o Estado atua em nome do interesse público, incluindo a proteção do habitat necessário à

sobrevivência dos povos indígenas, a visão tutelatória prevaleceu. O posicionamento fixado pela Corte pretendeu, dessa maneira,

colocar fim a toda polêmica existente entre a visão dos índios (autonomia) e a do Estado. Cabe, ao longo desse estudo, refletir se o

Legislador atuasse na aprovação de “ um estatuto demarcatório” teria ou não assegurado mais autonomia as sociedades indígenas.

Desde que garantida a integridade do meio ambiente e do território nacional e a fixação do índio na terra, base de sua

existência, conforme previsto na Constituição Federal, a composição dos eventuais interesses conflitantes deveria ser dimensionada

pelo poder legislativo, representante da sociedade. Nesta senda, no acórdão encontram-se definidos os limites do uso da terra pelos

índios, bem como os órgãos que devem atuar no processo demarcatório, destacando-se, neste último, a força obtida pelos Estados

e Municípios[12].

A Teoria do Fato Indígena foi  utilizada pelo acórdão para tentar resolver todos  os  problemas de forma objetiva e

pragmática.  Diante,  por exemplo,  das dúvidas existentes sobre a tradição e originalidade da ocupação do solo pelos índios,  o

Supremo Tribunal  Federal  resolveu adotar como marco temporal  definidor a posse verificada no dia 05 de outubro de 1988,

quando promulgada a atual Constituição.

O objetivo da aplicação de teoria acima referida foi o de buscar parâmetros para tratar de forma objetiva o direito dos

índios no Brasil.  Dada a natureza multidisciplinar da questão indígena e a limitação natural da dogmática jurídica,  os estudos

provenientes  das  outras  áreas  do conhecimento,  em especial  da antropologia,  são aceitos.  Fortalecem a mencionada teoria na

medida em que resultam de um processo de investigação científica pautado na verificação dos fatos. A antropologia, como ciência,

garante a objetividade e a certeza dos resultados de suas investigações na utilização do método[13].

A orientação normativa desse julgado foi objetivizada nos dezenove itens constantes da ementa acórdão[14],  os quais

foram  reforçados  com  a fundamentação  elaborada pelo  Ministro  Gilmar  Mendes  quando  traçou  os  parâmetros  indicativos  à

interpretação da legislação vigente, bem como de uma vindoura, relativamente ao processo demarcatório, à concepção do direito de

propriedade e ao uso das terras indígenas.  A parte substancial do acórdão foi finalmente apresentada e organizada em torno dos

itens,  extraídos  do  voto  do  Ministro  Gilmar Mendes  que consubstanciam  as  dezenove condições  do  processo  demarcatório

firmadas no voto do Ministro Menezes Direito

 

2.  A presença  da  discussão  processual  quanto  à  representatividade  dos  atores  institucionais  e
sociais.

No campo processual,  a questão do procedimento demarcatório da Raposa Serra do Sol  privilegiou a temática da

intervenção de terceiros e foram considerados, nessa discussão, os votos do relator Ministro Ayres Britto e o do Ministro Marco

Aurélio de Mello.  O primeiro voto,  condutor,  cuidou de pormenorizar a matéria.  E a posição vencida,  exposta pelo Ministro

Marco Aurélio, destacou-se nesta questão, pela ênfase conferida à necessidade de ampla participação dos interessados no processo,

razão pela qual,  no seu entender,  deveria ser reaberta a instrução processual  para ingresso de todos os  litisconsortes  ativos e

passivos necessários, sob pena de nulidade do processo.  

Segundo o Ministro, a ação popular de autoria do senador da República Augusto Affonso Botelho Neto, assistido pelo

também senador Francisco Mozarildo de Melo Cavalcanti,  foi ajuizada apenas contra a União,  mas deveria ter incluído no pólo

passivo as autoridades responsáveis pelo ato impugnado e,  tratando-se de litisconsórcio passivo necessário,  a falta de citação de

qualquer servidor ou autoridade partícipes da portaria demarcatória constitui causa de nulidade do processo.

Acrescente-se, ainda, como possível fator de nulidade, o fato de que a ação também deveria ter sido proposta em relação

ao Estado de Roraima e dos Municípios de Uiramutã, Normandia e Pacaraima, onde está situada a Reserva Raposa Serra do Sol.
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Afirmando  estar-se ferindo  o  princípio  do  contraditório,  o  Ministro  entendeu  que deveria ter havido  a citação  desses  entes

federativos para que “ ou defendessem o ato da União ou assumissem o pólo ativo e pleiteassem, em reforço à posição do autor

inicial, a nulidade respectiva”.

No caso específico do estado de Roraima, o Ministro foi categórico em afirmar que contraria o princípio em questão o

fornecimento da condição de assistente,  pois os pedidos por ele aditados nesta condição (adoção da forma descontínua,  ou em

“ ilhas”;  a  exclusão  das  sedes  dos  Municípios  de Uiramutã,  Normandia e Pacaraima;  exclusão  de imóveis  com  posse  ou

propriedade anteriores a 1934 e de terras tituladas pelo INCRA antes de 1988; exclusão de rodovias estaduais e federais, bem como

de plantações de arroz,  de áreas de construção e inundação da Hidrelétrica de Contigo e do Parque Nacional de Monte Roraima)

não poderiam ser analisados. Disse não haver cabimento algum, portanto, falar em conflito federativo, matéria principal que atraiu a

competência para o Supremo Tribunal Federal, e não oferecer ao Estado poderes processuais plenos.

O Ministro também propugnou a participação das comunidades indígenas representantes das cinco etnias existentes na

Reserva Raposa Serra do  Sol,  como litisconsortes  passivos  necessários,  e dos  detentores  de títulos  de propriedade na área

envolvida, em especial dos autores de ações em curso no Supremo Tribunal Federal, como litisconsortes ativos necessários.

Em relação aos proprietários de terra, para legitimar a participação processual dos que requereram a entrada no feito, o

ministro Marco Aurélio trouxe à baila uma modalidade de intervenção de terceiro,  qual  seja:  iussu iudictis,  que seria aquela

decretada pelo juiz com o intuito de impedir decisões contraditórias em ações futuras.

Para o Ministro Marco Aurélio de Mello, a decisão que seria proferida é de extrema relevância tanto para processos que

se encontram suspensos quanto para possíveis futuros conflitos sobre tema idêntico.  Trata-se de uma decisão que dará contornos

básicos para a demarcação de terras indígenas.  Por isso,  preocupou-se em ampliar a participação de todos os atores envolvidos

nestes impasses, dotando-os de poderes processuais plenos.

Isto pode ser demonstrado pelo rechaço a qualquer tipo de intervenção de terceiros na categoria de assistência simples.

Concluiu o Ministro que, no caso, deveria ser formada uma relação litisconsorcial passiva necessária,  capaz de incluir as pessoas

cujo patrimônio se pretende proteger, ou seja, aqueles possivelmente lesados, as autoridades públicas e os beneficiários diretos do

ato ou da omissão. Nesse rol caberia englobar ainda as autoridades que praticaram o ato.  No caso, por exemplo,  deveria haver a

intimação do Ministro da Justiça,  Márcio Thomaz Bastos,  e do Presidente da República,  assim como todas as comunidades

indígenas envolvidas,  de acordo com o art.  6º da Lei nº 4.717/65 combinado com o artigo 47 do Código de Processo Civil,

objetivando dar legitimidade à decisão do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, foi diverso o entendimento do Ministro relator, pois não determinou a citação do Ministro da Justiça e do

Presidente da República, bem como do Estado de Roraima e Municípios atingidos pela portaria demarcatória e, muito menos, das

comunidades  indígenas  e dos  produtores  rurais.  Em seu relatório,  o Ministro Ayres  Britto consignou que,  três  anos  após  o

ajuizamento da ação,  em maio de 2008,  quando já encerrada a instrução processual,  compareceram para requerer seu ingresso no

feito o Estado de Roraima,  Lawrence Manly Harte,  a Fundação Nacional do Índio - FUNAI,  a Comunidade Indígena Barro e a

Comunidade Indígena Socó, entre outros interessados. Determinou, assim, a manifestação das partes originárias do processo, não

concordando, no entanto, com o ingresso do Estado de Roraima como litisconsorte ativo necessário.  

Em seguida,  o Ministro  abriu vista ao Ministério Público Federal,  cuja manifestação foi  no sentido de admitir o

ingresso no feito,  como assistentes da União,  a Fundação Nacional do Índio e as comunidades indígenas indicadas.  Quanto ao

Estado de Roraima, o parquet concordou com o ingresso no feito, na qualidade de litisconsorte ativo necessário.

Antes da apreciação do mérito do pedido contido na inicial, o ministro encaminhou ao plenário questão de ordem para

o “ exame de todo esse entrecruzar de pedidos de ingresso no feito” (p. 11), de forma a se definir quem teria direito à sustentação

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7618



oral, entre outros poderes processuais, a depender da atuação como parte ou como assistente da parte. 

A questão de ordem, decidida por unanimidade, foi no sentido de admitir o ingresso na lide de todos na condição de

assistentes, sejam do autor popular[15], sejam na posição de assistentes da União[16], todos eles recebendo o processo no estado

em que se encontrava e com poderes processuais reduzidos.

Nesse contexto de prática institucional da Corte,  e também com poderes processuais reduzidos, ganha importância a

concepção jurídica do amicus curiae (artigo 7º, parágrafo 2º da Lei nº 9868/99) e a necessidade de distingui-lo das demais formas

de intervenção de terceiros. Afinal, a participação de grande número de assistentes, tanto no pólo passivo quanto no pólo ativo,

no caso Raposa Serra do Sol, acabou por confundir-se com a participação de amici curiae.

Examinar o amicus curiae à luz de outros institutos similares constitui a proposta de Cássio Scarpinella em estudo

aprofundado a respeito do tema (BUENO, 2008).  Entre os sujeitos processuais,  acomoda o autor o instituto do amicus curiae

entre os terceiros,  e não entre as partes.  A obra apresenta dois modelos de intervenção do amicus curiae:  a) fiscal da lei e b)

sujeito qualificado de prova.  Insiste que,  em ambos os casos,  o móvel da intervenção desse terceiro funda-se em um interesse

institucional. Para o primeiro caso, traz como exemplo o INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, esclarecendo que é

de seu interesse zelar pela aplicação correta e adequada do direito da propriedade industrial.

No segundo caso,  sustenta que o  amicus  curiae prestará informações  meta ou  extrajurídicas  para a formação  de

convencimento do magistrado.  No tocante ao instituto da assistência,  simples ou litisconsorcial,  aduz que o assistente atua de

modo egoísta, em prol do assistido, mas buscando beneficiar interesse próprio, enquanto o amicus curiae age de forma altruísta,

sem destinatário individualizado, porque defende interesse institucional.

De tal  sorte,  a intervenção  no  processo  do  amicus  curiae  ocorre em  conformidade com  determinada finalidade

institucional  para que o  direito  objetivo  seja corretamente aplicado  e o  eventual  benefício  do  autor  ou  do  réu  constitui

conseqüência de sua atuação e nunca a causa. Prefere o autor evitar – o que classifica de “ deformação indesejada” – a figura norte-

americana do litigant amicus curiae (terceiro interveniente que pretende exercer os mesmos poderes das partes com o objetivo de

obter um resultado favorável) para não haver confusão com o instituto da assistência litisconsorcial.

Importante  notar  que,  segundo  Carlos  Gustavo  Rodrigues  Del  Pra,  a  função  assumida pelo  amicus  curiae  nos

ordenamentos inglês e norte-americano parece englobar diversas situações, dentre as quais à assemelhada, no ordenamento jurídico

brasileiro, à do assistente. Para o autor, “ por essa razão, ao ‘importar-se’ a figura para o Brasil, deve-se identificar se aquela função

abrangente concedida ao amicus curiae esbarraria em instituto já positivado (assistência)” (2008, p.111).

Ocorrendo esta sobreposição de funções,  outra é a definição dos contornos do amicus curiae no Brasil,  o que poderia

causar um  retorno  às  origens  do  instituto,  caracterizando  a participação  do  amicus  curiae como uma intervenção  neutra ou

desinteressada, mesmo quando termine por auxiliar uma das partes, pois o interesse, no caso, seria público.

 

 3. A abstrativização

 

Fenômeno que vem se ampliando cada vez mais na jurisprudência da corte constitucional brasileira, a abstrativização do

controle concreto de constitucionalidade fez-se presente no julgamento em comento, razão pela qual interessa analisar sucintamente

seus contornos principais.  Capitaneado pelo Ministro Gilmar Ferreira Mendes,  esse movimento vem aproximando o sistema de

controle constitucional concreto do abstrato, conferindo características típicas do último ao primeiro.

O modelo concreto ou difuso de controle de constitucionalidade caracteriza-se pelo julgamento de maneira incidental,
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realizado por qualquer órgão do Poder Judiciário, alcançando os tribunais superiores por força dos recursos. Suas decisões, via de

regra, operam efeitos inter partes, podendo o Senado Federal suspender a execução da lei declarada inconstitucional pelo Supremo

Tribunal Federal, nos termos do inciso X do art. 52 da atual Constituição.

Uma das  decorrências  mais  controvertidas  da apontada inovação  vem  a ser  a  influência do  processo  objetivo  e

concentrado do controle abstrato sob o procedimento tipicamente recursal  e subjetivo do controle concreto,  especialmente ao

expandir os efeitos de suas decisões para além das partes envolvidas no litígio, independente da participação do Senado federal.

Parcela de doutrinadores  favoráveis  a tal  propensão jurisprudencial  considera contraditório admitir que decisões  no

controle abstrato de constitucionalidade sejam dotadas de eficácia erga omnes,  enquanto julgados prolatados no bojo do controle

difuso,  mais moroso em virtude da naturalmente longa tramitação nas instâncias inferiores,  possuam mera eficácia inter partes,

tornando-se imperiosa a adequação do sistema no plano de direito positivo com a respectiva mudança do perfil  do controle de

constitucionalidade híbrido no Brasil

Nessa linha,  as decisões  acerca da inconstitucionalidade de normas em sede de recursos extraordinários vêm sendo

tomadas abstratamente,  formando as  bases do “ controle difuso abstrato de constitucionalidade” (MORAIS,  2008,  p.  198),  de

modo a orientar o tribunal em situações semelhantes[17]. Tal postura acarreta uma limitação do papel do Senado Federal previsto

no artigo 52,  inciso X,  da atual  Constituição Federal.  Com esse procedimento,  o denominado controle difuso teria caráter de

efeitos erga omnes (MENDES apud DIDIER JR. 2007). Consagraria, de forma inafastável, o papel de uma prática institucional da

Corte Suprema como guardião e intérprete máximo da constituição.  Esta posição sob a liderança do Ministro Gilmar Ferreira

Mendes está expressa no seu voto de relatoria na Recl. nº 4335-5AC.

Na visão contrária, portanto, a mutação constitucional defendida pela interpretação do Ministro Gilmar Ferreira Mendes

apresentaria, segundo a doutrina, graves falhas de legitimidade da jurisdição constitucional. De fato, há aqui um sério problema de

substituição  do  poder constituinte pelo  Poder Judiciário,  sendo  certo  que o  processo  histórico  justificador de uma eventual

mutação  jamais  poderia  delegar  aos  tribunais  a  tarefa  de  alterar  a  Constituição,  pelo  menos  não  dessa  forma (STRECK;

OLIVEIRA, 2008, p. 373).

Não obstante as críticas mencionadas acerca da abstrativização,  certo é que a intervenção do amicus curiae nas duas

formas  de controle de constitucionalidade revela-se como um instrumento  essencial  para a pluralização do debate da questão

constitucional  (Cf.  BUENO,  2008).  Tal  instituto,  eminentemente  relacionado  com  a  propugnada  interpretação  plural  ou

“ aberta”[18] a respeito do texto constitucional,  permite à Corte ver todo o “ colorido” da questão,  conforme preleciona Dalton

Santos Morais ao parafrasear o Ministro Gilmar Ferreira Mendes (MORAIS, 2008, p. 206).

Diante das considerações acima expostas,  é visível,  no julgamento acerca da demarcação da terra indígena da Raposa

Serra do Sol,  a ocorrência de uma objetivização da questão debatida pelo plenário,  na medida em que nitidamente foi prolatado

julgado extravasando as questões contidas na postulação inicial da ação popular, caracterizando, em tese, uma decisão extra petita,

conforme se verifica da ementa do referido acórdão:

[...] 18.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS E SALVAGUARDAS INSTITUCIONAIS QUE
SE COMPLEMENTAM.  Voto do relator que faz agregar aos  respectivos  fundamentos  salvaguardas
institucionais ditadas pela superlativa importância histórico-cultural da causa. Salvaguardas ampliadas a
partir  do  voto-vista do  Ministro  Menezes  Direito  e deslocadas,  por  iniciativa deste,  para a parte
dispositiva  da  decisão.  Técnica  de  decidibilidade  que  se  adota  para  conferir  maior  teor  de
operacionalidade ao acórdão (p.11).

Embora a inicial  da ação popular em sua origem  apenas  questionasse a validade da demarcação da reserva,  foram

julgadas  diversas  questões  sequer cogitadas  nas  instâncias  ordinárias,  sendo elaborado,  inclusive,  um “ estatuto demarcatório”

voltado à orientação de futuros julgamentos e demarcações administrativas, consoante o voto do Ministro Menezes Direito.
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Tornou-se perceptível,  portanto,  que o Plenário do Supremo Tribunal Federal,  embora realizando julgamento de caso

concreto no julgamento conjunto da ação popular e de questões ventiladas na Pet.  nº 3388-RR,  acerca da demarcação da Terra

Indígena da Raposa Serra do Sol,  proferiu decisão de cunho abstrato,  tendente a alcançar futuros  julgamentos  e demarcações

realizadas pelo poder público, fenômeno que vem sendo denominando como “ abstrativização”.

 

4. As configurações da posse indígena, o conceito de terra indígena e o marco temporal.

 

No estudo do caso Raposa Serra do Sol despontam com considerável relevância, o debate em torno do conceito de terra

indígena e as características de sua posse,  além da definição do seu marco temporal.  Isso ocorre porque a configuração definitiva

desses  institutos  ocorreu,  neste caso  concreto,  de maneira conjunta,  dela decorrendo  conseqüências  práticas  específicas,  com

importante impacto para a solução do litígio e para casos futuros.

Relativamente às características de posse e terra indígena, cumpre lembrar, como exemplo da importância crucial desses

temas,  que o Capítulo VIII do Título VIII da Constituição (“ Dos Índios”) é composto apenas por dois  artigos,  231 e 232,

relevando mencionar que o primeiro deles dispõe diretamente sobre posse e terras indígenas tanto no caput quanto em todos os

seus sete parágrafos[19].

Assim, a atual Constituição Federal define terras indígenas como sendo aquelas tradicionalmente ocupadas pelos índios

(§ 1°  do artigo 231),  considerando como tais  as  terras  por eles  habitadas  em caráter permanente,  as  utilizadas  para as  suas

atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias para

sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

O artigo 20, XI, por sua vez, estabelece serem essas terras bens da União e, em complementação, o § 2° do artigo 231

determina que as  terras  tradicionalmente ocupadas  pelos  índios  destinam-se a sua posse permanente,  cabendo-lhes  o usufruto

exclusivo das riquesas do solo,  dos rios e dos lagos nela existentes.  Outros parágrafos desse artigo dispõem sobre aspectos da

posse indigena, os quais configuram e limitam esse instituto.   

Quanto à Terra Indígena Raposa Serra do Sol, vale lembrar sua área, no nordeste do Estado de Roraima, em uma zona

de fronteiras com a Venezuela e com a Guiana Francesa,  possui uma extensão de 1.747.464 hectares e sua demarcação de modo

contínuo foi realizada pelo Ministério da Justiça e homologada pelo Presidente da República por decreto exarado no dia 15 de abril

de 2005.

A discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal ocorreu,  originariamente,  a respeito da idoneidade e adequação

desse processo  demarcatório:  os  impugnantes  –  entre  eles  o  Estado  de  Roraima -  reivindicavam  o  chamado  “ modelo  de

demarcação em ilhas” como sendo mais indicado segundo pressupostos normativos legais e constitucionais.

Por todos esses fatores, neste processo, a deliberação no Supremo Tribunal Federal, quando referida mais propriamente

aos temas da posse e terra indígenas, constituiu-se como um local privilegiado tanto para a utilização de determinadas classes de

argumentos que atravessaram todo o processo decisório e levaram em conta tanto categorias antropológicas de cunho histórico-

arqueológico  e étnico-culturais,  - com  maior ou  menor ênfase no respeito  ao  pluralismo[20]-,  quanto  aquelas  classicamente

referidas às chamadas “ razões de Estado”[21], tais como defesa nacional, soberania e integridade do território, as quais tem como

uma de suas características principais o apelo a formas de existência e coexistência rigidamente tuteladas, com vistas ao interesse

maior de preservação do Estado.       

Em relação aos votos selecionados para exame,  por serem mais substanciais em relação aos problemas aqui tratados,
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depreende-se que,  no processo de justificação das decisões,  foram realizadas ponderações,  as quais,  com o auxilio da máxima da

proporcionalidade, levaram em conta, além daquelas argumentações citadas no parágrafo anterior, os reais limites da possibilidade

de compatibilidade entre valores  constitucionais  supostamente antagônicos,  tais  como proteção aos  índios,  desenvolvimento,

proteção ao meio-ambiente e livre-iniciativa.  Foram expostos e construídos argumentos conducentes a decisões eminentemente

consequencialistas,  ou seja,  contem maior ênfase na produção ou não de determinados resultados do que propriamente no rigor

técnico-dogmático relativo à matéria sobre a qual se decide[22].

Com relação ao tema da posse, a leitura do material examinado leva a constatar a presença de delineamentos orientados

por algumas dessas classes de argumentos.  Desta forma,  constata-se uma perspectiva mais antropológica expressa na postura do

Ministério Público Federal[23], para quem a posse indígena é traduzida no seu sentido “ tradicional”, com destaque para o aspecto

“ não estático” e a sua relevância “ espiritual”.

O parquet  federal  contestou as  condições  estipuladas  pelo Ministro Menezes  Direito e acolhidas  pela maioria dos

Ministros integrantes da Corte, sob o argumento de ter havido o estabelecimento de uma maior hierarquia, por exemplo, à questão

da segurança nacional em detrimento dos dispositivos dos artigos 231 e 232 da Constituição Federal e,  por isso,  enfatizou uma

compreensão dos dispositivos da Carta Magna como instrumentos necessários para efetivar direitos fundamentais das sociedades

indígenas.

Foi  justamente o  relator,  Ministro  Carlos  Ayres  Britto,  quem  mais  sublinhou  o  caráter pluralista com  o  qual  a

Constituição trata a questão indígena e os  direitos  dos  índios.  Ele ressaltou,  nesse sentido,  que a integração entre índios  e

não-índios não pode ocorrer de forma unilateral, afirmando que aos índios deve ser permitida a possibilidade de virem, inclusive, a

influenciar o  modo de vida dos  demais  brasileiros,  através  de um protagonismo no processo de integração cultural  (p.  45).

Coerente com essa orientação foi  a afirmação da presença da “ posse tradicional” dos índios nas terras de Roraima e,  portanto,

buscou associá-la às noções de “ constitucionalismo fraternal” e “ solidariedade” (p. 44-45).

Essa posse tradicional dos índios diferencia-se daquela prevista no Direito Civil, a qual, segundo a doutrina clássica, é

definida como “ uma situação de fato, em que uma pessoa, independentemente de ser ou não ser proprietária, exerce sobre a coisa

poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a” (PEREIRA, 2006, p.17).

Embora a definição conceitual de posse civil não contrarie a priori a de posse indígena, a diferença marcante configura-se

no  âmbito  de sua efetivação,  exercício  e tutela[24],  não  estando  a posse indígena regulada pelo  Código  Civil,  mas  pela

Constituição Federal e leis específicas[25].  Sendo assim, José Afonso da Silva afirma que a posse indígena não corresponde ao

simples poder de fato sobre uma coisa para sua guarda e uso, com o conseqüente ânimo de tê-la como própria, não se configurando

meramente como uma relação material do homem com a coisa (2006, p. 859).

A posse indígena teria como fonte o indigenato – instituto tradicional do direito luso-brasileiro que remonta ao Alvará

de 1º de abril de 1680 e define o direito dos índios às suas terras como congênito, legítimo por si, podendo ser exercida de forma

imediata,  independentemente de posterior legitimação e registro,  ao contrario do que ocorre com a posse por ocupação (SILVA,

2006, p. 857-858). Segundo a teoria do indigenato os índios são senhores primários e originais de suas terras[26].

O Ministério Público Federal exarou posição semelhante a respeito da distinção entre posse indígena e posse civil. Em

seu parecer no caso em questão, assentiu com a afirmação do Ministro Carlos Ayres Britto: “ o conceito de posse aqui é distinto

daquele adotado no direito  civil,  pois  abrange toda a área habitada pelos  indígenas  e utilizada para o seu sustento e para a

preservação de sua identidade cultural”.

Assim, concordou com o Ministro quando ele “ invoca o comando do art. 231, § 6º, da Constituição da República, que

declara a nulidade de qualquer ato envolvendo a ocupação,  o domínio e a posse de terras indígenas” (p.  04).  Por fim, concluiu:
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“ Por essa razão, é pacífica, na doutrina e jurisprudência pátrias, a idéia da necessidade de se fazer distinção entre a posse indígena e

aquela de direito civil, para a qual importa tão-somente o espaço de fato ocupado e explorado” (p. 08).

É reconhecida a importância crucial que o voto-vista do Ministro Menezes Direito adquiriu no curso do julgamento

desse caso pelo Supremo Tribunal Federal.  Uma de suas maiores contribuições foi a aplicação da teoria do fato indígena como

substituta à teoria do indigenato,  no tocante à verificação da posse indígena e a delimitação do seu marco temporal (p.  23).  Por

meio dessa substituição, almejou alcançar uma forma menos problemática de definição de posse indígena, com vistas ao fato dessa

definição repercutir diretamente no tema do marco temporal.

As duas teorias são compostas por métodos concorrentes,  os quais visam definir,  na prática,  quais são,  segundo a

Constituição,  as  terras  indígenas,  ou  seja,  as  terras  tradicionalmente ocupadas  pelos  índios,  sendo  que um  dos  requisitos

constitucionais para o reconhecimento destas é o fato de serem por eles habitadas em caráter permanente (art. 231 § 1°)[27].

Segundo  o  Ministro  Direito  esse  caráter  permanente  não  pode  ser  considerado  como  imemorial  ou  remoto,

excessivamente ligado ao passado longínquo das tribos indígenas e do próprio território,  o que o aproximaria das características

relacionadas com a teoria do indigenato. Para reforçar sua tese salientou, com base no art. 231 § 6°, que esse caráter permanente da

posse não está orientado para o passado,  mas para o futuro,  e visa ressalvar os direitos constitucionais dos índios sobre as suas

terras até mesmo sobre aquela que é a legitima proprietária delas, a União (p. 32). Ademais, nitidamente utilizou, na construção do

seu argumento, uma interpretação literal da própria Constituição Federal de 1988.  

De fato,  Menezes Direito ressaltou que o recurso à teoria do indigenato seria problemático devido a pouca segurança

gerada pela virtual inviabilidade prática de se demonstrar a efetividade da posse,  considerando a necessidade de aventar aspectos

relacionados a sua imemoriabilidade e a sua tradicionalidade.  A teoria do fato indígena,  por outro lado,  exigiria requisitos mais

plausíveis para a constatação da posse, sendo suficiente para isso averiguar a presença constante e permanente dos índios nas terras

em questão, com base na data da promulgação do Texto Maior (p. 25).  

No entanto,  asseverou que a verificação da presença constante e permanente dos índios nas citadas terras deve ser,  em

cada caso concreto,  levada a cabo por meio de uma rígida investigação científica,  mediante a análise de uma farta documentação

probatória (p. 27) e com a ajuda dos métodos da antropologia, essenciais para o exame da verdadeira relação entre o índio e a terra

(p. 30). Argumentou ainda, que a teoria do fato indígena pode vir a não incidir plenamente em determinadas situações específicas,

por estar condicionada a outros interesses públicos resguardados pela constituição (p. 31). Algumas das restrições à posse indígena

decorrentes dessa compreensão podem ser verificadas na leitura e análise das dezoito condições por ele propostas e acolhidas pelos

demais ministros.

Em relação ao voto considerado como “ de ajuste”,  proferido pelo Ministro Cesar Peluso,  observa-se um elogio ao

afastamento da teoria do indigenato,  que encontrava ainda ressonância na linha argumentativa do relator,  e aos seus reflexos na

conceituação de posse indígena (p. 01). Em seu voto, acolheu a teoria do fato indígena seguindo a premissa contida no raciocínio

do  Ministro  Menezes  Direito  e as  consequências  lógicas  dessa escolha.  Destacou,  na sua visão,  a adoção  dessa teoria para

considerar  a posse indígena praticamente simétrica àquela advinda dos  contornos  traçados  pelo  Direito  Civil,  fato  por  ele

considerado como positivo.  Sublinha-se,  ainda,  que a argumentação expendida com relação aos  aspectos  relacionados  com a

categoria de “ razões de Estado” ganharam peso mais explícito, em evidente detrimento do pluralismo cultural[28].

O Ministro Marco Aurélio,  em seu voto – o único discordante no mérito -,  ressaltou a importância do princípio da

eficácia integradora dentro  dos  métodos  e instrumentos  de hermenêutica constitucional[29].  Sublinhou,  por  conseguinte,  a

necessidade de efetuar-se uma interpretação global  com vistas  a esse caso concreto,  procedendo-se ao cotejamento de maneira

integral os dispositivos referentes aos direitos indígenas com os demais princípios e normas constitucionais.
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Neste viés, atenta e alerta para o perigo da perda de soberania nacional ao haver um movimento de fomento à declaração

de autodeterminação dos povos indígenas ou uma proteção destas comunidades que extrapole a obrigação do Estado brasileiro,

manifestando preocupação em relação à Declaração Universal dos Direitos dos Indígenas (p. 47). Tal situação, sem dúvida alguma,

seria completamente incompatível  com  a Constituição  Federal,  pois  esta garante somente a posse e usufruto  das  terras  aos

indígenas[30].

Afirmou, adicionalmente, que uma fundamentação utilizada para a demarcação contínua da Terra Indígena Raposa Serra

do Sol é a visão romântica relacionada ao fato de ainda haver índios em seu estado mais puro,  cujas práticas são incompatíveis

com a dos brancos, sendo a realidade moderna a da integração dos povos indígenas com povos não indígenas (p. 83). Logo, não

poderia ser essa distorção da realidade capaz de impedir a livre circulação de pessoas,  todos brasileiros,  sejam índios ou não,

dentro do território nacional.  Neste sentido a concepção tradicional  de posse indígena,  centrada no caráter antropológico acaba

sendo logicamente mitigada.

Em seu voto,  o Ministro Gilmar Mendes destacou que,  ainda nos seus tempos de membro do Ministério Público

Federal,  ficou muito preocupado com uma decisão do Supremo Tribunal,  tomada nos autos da Ação Civil  Originária n.  278,

julgada em 1987, a qual, rompendo com jurisprudência tradicional da Corte, entendeu que a posse indígena deveria ser equiparada

à do direito civil (p. 02). Lembrou que, atuando como Procurador da República, contestou algumas ações, as quais, ajuizadas com

base nesse novo entendimento adotado pela Corte, almejavam a anulação de demarcações realizadas pela União. Para isso, propôs a

adoção de um conceito de posse indígena,  o qual,  segundo ele,  englobava todas as suas dimensões,  remetendo à idéia de um

“ habitat de valores culturais”.

O referido ministro relembrou que na Ação Civil  Originária n.  323/MG o Supremo Tribunal  Federal  retomou seu

antigo posicionamento, afirmando que a posse indígena e a posse de direito civil não são equivalentes e não podem ser equiparadas

(p. 04).

Desse modo,  afirmou que a posse indígena abrange todo o  território  indígena propriamente dito,  ou  seja,  aquele

necessário para o seu sustento e reprodução cultural,  destacando que essa definição de terra indígena, adotada pelo art.  231 § 1°,

remonta aos ensinamentos do Ministro Victor Nunes Leal  expressos na jurisprudência do Supremo Tribunal  Federal  (p.  55).

Salientou,  ainda,  que o conceito de posse indígena pode,  a princípio,  causar certa insegurança devido a sua flexibilidade,  gerada

pela necessidade da análise de aspectos religiosos, tradicionais e culturais para a sua correta configuração. Ressaltou, porém, que o

fato da posse indígena ser protegida por todas as Constituições pátrias desde a de 1934,  demonstra,  por outro lado,  que esse

instituto pode ser considerado tradicional no direito público brasileiro (p. 57).  

Pelo resultado final da votação e consequente definição do acórdão, ficou claro que as condições propostas pelo Ministro

Menezes Direito - as quais foram refinadas pelo “ voto-ajuste” do Ministro César Peluso e impulsionadas pela ágil coordenação do

Presidente Gilmar Mendes,  receberam  a adesão  dos  outros  nove ministros,  que julgaram  a ação  parcialmente procedente -,

acabaram por reduzir em certa medida o caráter pluralista do voto do relator Ayres Britto em benefício das “ razões de Estado”. As

conseqüências disso para a posse indígena não são, no entanto, suficientes para eliminar sua distinção em relação à posse do direito

civil, incidindo mais com relação à definição do marco temporal.          

Estabelecidas essas conclusões a respeito da posse indígena, resta tecer breves observações em relação ao tema da terra

indígena, lembrando a íntima relação entre esses tópicos[31].

O voto  do  relator,  Ministro  Ayres  Britto  destacou uma parte de sua argumentação  para tratar especificamente do

conceito de terra indígena como tema genérico (p.28-47).  Começou asseverando que as terras indígenas são parte essencial  do

território brasileiro, sobre as quais incidem, exclusivamente, o Direito nacional, não o de outro Estado soberano, nem de qualquer
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organismo internacional, exceto mediante convenção ou tratado que tenha fundamento de validade na atual Constituição Federal (p.

28).  Afastou, desta forma, qualquer possibilidade de que o reconhecimento do direito dos índios à posse sobre as suas terras seja

entendido como aceitação de uma eventual  autonomia no sentido de autodeterminação típica das  pessoas  jurídicas  de direito

público internacional dotadas de soberania.

Afirmou, ainda, que todas as terras indígenas, ou seja, aquelas tradicionalmente ocupadas pelos índios, constituem bem

ou propriedade física da União, conforme dispõe o artigo 20, XI, da Constituição Federal, não se destacando como pessoa político-

geográfica e não podendo,  portanto,  ser confundidas ou equiparadas a qualquer dos entes federativos,  estabelecendo que a terra

indígena é sim uma “ categoria jurídico-constitucional”, mas não “ instituição ou ente federado” (p. 31).

Desta forma,  deve haver o necessário controle da União sobre os Estados e Municípios sempre que estes atuarem no

interior das terras já estabelecidas como de afetação indígena, bem como a atuação complementar de Estados e Municípios nessas

terras há de se fazer em regime de concerto com a União e sob a liderança desta,  consoante o disposto nos artigos 231 e 232 da

Constituição Federal.

Destacou o fato de,  historicamente,  os Estados e Municípios encararem com indisposição a possibilidade de terem

terras indígenas constituídas dentro de seus territórios, associando isso a prejuízos decorrentes de eventuais limitações econômicas

e políticas  geradas  por aquele fato.  Por isso,  tenderiam a prejudicar populações  indígenas  através  da expedição de títulos  de

propriedade em  benefício  de fazendeiros,  garimpeiros  etc.,  causando  o  deslocamento  forçado  daquelas  populações  para locais

inóspitos  e ermos.  Para Britto,  esses  foram  os  motivos  que levaram  o  constituinte de 1987/1988 a definir a “ competência

constitucional da União para demarcar, proteger e fazer respeitar todos os bens situados nas terras tradicionalmente ocupadas pelos

indígenas (cabeça do art. 231), pois se trata de competência a ser exercitada contra Estados e Municípios, se necessário” (p. 32-33).

Um outro ponto digno de nota foi a distinção efetuada com relação à consideração de que não existem terras indígenas

como categoria jurídica distinta de territórios  indígenas,  havendo,  em  suas  palavras  “ desabono constitucional  aos  vocábulos

“ povo”,  “ país”,  “ território”,  “ pátria ou  “ nação” indígena,  porquanto  a vigente Carta Política refere-se unicamente a “ terras

indígenas”[32]. 

Já o Ministro Menezes Direito,  após definir,  por meio da adoção da teoria do fato indígena,  o que se pode entender

como terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, passou a estabelecer diversas restrições ao usufruto dessas terras, tendo como

base hermenêutica o método da interpretação constitucional sistêmica,  com destaque para o artigo 236 § 6° (p.  33).  Determinou

que, após a homologação da demarcação da terra indígena realizada pelo Ministério da Justiça, seus limites não poderiam mais ser

objeto  de revisão,  pois  já estaria constatada e definida a existência do  fato  indígena,  incidindo  nesta hipótese a preclusão

administrativa (p. 36). 

Dispondo expressamente para o futuro, o Ministro Direito, fazendo referência ao art. 91, parágrafo 1º, III, entendeu que o

Conselho de Defesa Nacional  deve ser ouvido nos  procedimentos  de demarcação de terras  indígenas  localizadas  em faixas  de

fronteiras (p. 44). Em sequência, afirmou que as terras indígenas localizadas em faixas de fronteiras podem ser objeto de instalações

de bases  e demais  instalações  militares,  a critério das  autoridades  competentes,  sem necessidade de consulta às  comunidades

indígenas envolvidas ou à Fundação Nacional do Índio - FUNAI, limitando assim, mais uma vez, o usufruto dos índios sobre as

terras, nesse e em outros caos relativos a interesses estratégicos ligados a defesa nacional (p. 50).

Outra medida determinada pelo Ministro  Menezes  Direito,  limitativa do controle dos  índios  sobre as  suas  terras,

concerne àquelas situações nas quais a terra indígena esteja sujeita a dupla afetação[33] por estar situada parcial ou inteiramente

dentro de uma unidade de preservação ambiental.  Nesses casos,  afirma que,  devido ao meio-ambiente ser um bem de todos os

brasileiros e da humanidade, a área da terra indígena afetada por uma unidade de conservação deve ser administrada pelo Instituto
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Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade,  podendo contar com a participação das comunidades indígenas do local  em

caráter apenas opinativo, além da consultoria da Fundação Nacional do Índio - FUNAI (p. 55).

O Ministro Gilmar Mendes colacionou em seu voto um tópico dedicado à “ natureza das terras indígenas na federação

brasileira” (p.  47-54),  onde traçou toda a história normativa do Estado de Roraima desde a fundação da Capital,  Boa Vista,  em

1830, passando pelas alterações de status desse Estado e de seus municípios, com destaque para as diversas demarcações de terras

indígenas  naquela área e das  suas  conseqüências  em  nível  político-institucional.  Semelhante ao  posicionamento do Ministro

Menezes Direito, defendeu a ocorrência da preclusão administrativa nos casos de demarcações já homologadas pela União, “ salvo

em hipóteses excepcionais,  em que verificada a presença de vícios insanáveis”,  vedando dessa forma,  alterações nos limites  já

demarcados fundadas apenas nos juízos de conveniência e oportunidade da Administração Pública (p. 25).

De forma idêntica,  acompanhou o Ministro Menezes Direito no sentido de afirmar a necessidade de restringir a posse

indígena para uma proteção adequada do meio-ambiente e da faixa de fronteira, afirmando que tais limitações decorrem da própria

Constituição e são resultado natural de um processo de interpretação que prestigie a unidade da Carta Maior (p. 39). Coerente com

essa posição afirmou, em seguida,  que as reservas indígenas coincidentes com áreas de conservação devem respeitar as restrições

decorrentes da própria natureza dessas unidades, “ bem como outras que vierem a surgir” (p. 40).

Em  uma  passagem  importante  do  seu  voto,  destacou  a  importância  do  princípio  da  lealdade  federativa  como

conseqüência da própria existência do Estado Federal (p. 66), levando a estabelecer que, no exercício da competência explícita da

União para a demarcação de terras indígenas, deve-se garantir aos Estados e Municípios afetados participação obrigatória e efetiva

em todas as etapas do procedimento demarcatório,  com plena observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa (p.

72). 

Dessas  breves  observações  pode-se concluir que,  no  caso  da terra indígena,  ocorreram  significativas  delineações  e

consolidações de entendimentos,  resultando na afirmação por ministros da Corte de ter sido definido o “ Estatuto Jurídico das

Terras  Indígenas”,  espelhando  a  idéia  do  seu  caráter  paradigmático[34].  No  entanto,  a  inequívoca  orientação  pragmática,

direcionada para o futuro,  que essa decisão do Supremo Tribunal Federal de fato constituiu,  é ainda alvo de muitas críticas,  a

maior parte delas voltadas principalmente contra a condição de número dezessete,  impeditiva da ampliação de área indígena já

demarcada.

Quanto ao marco temporal,  ele foi definido como sendo aquele correspondente à data da promulgação da Constituição

Federal  de 1988.  Tal  definição foi  conseqüência direta da substituição operada pela Corte Suprema da Teoria da Teoria do

Indigenato pela Teoria do Fato Indígena, como acima demonstrado.

 

5. A Força da argumentação e o perfil da decisão

 

No julgamento do caso da Terra Indígena Raposa Serra do Sol verificou-se, por parte do Supremo Tribunal Federal -

vencidas  as  questões  processuais  de integração dos  atores  institucionais  e sociais  e ponderadas  às  variáveis,  entre outras,  de

segurança nacional e de meio ambiente -,  ao limitar a aplicação dos dispositivos dos artigos 231 e 232 da Constituição Federal,

uma busca de legitimação de sua forma de procedimento através da afirmação da sua atuação nos limites de uma representação

argumentativa[35].

As principais controvérsias suscitadas a respeito da moldura da decisão final do Supremo Tribunal Federal proferida no

caso Raposa Serra do Sol  giram em torno das chamadas “ condições” ou “ restrições” impostas pelo Ministro Carlos Alberto

Menezes Direito,  ao modelo estabelecido pela União,  de demarcação contínua das terras indígenas do Estado de Roraima. Essas
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foram incorporadas pelo relator,  Ministro Carlos Ayres Britto,  ao seu próprio voto,  segundo determinação da maioria da Corte,

apenas com mudanças em algumas expressões (DALLARI et al, 2009, p. 119), as quais já foram aqui reproduzidas.

Além  dessas  dezoito  condições,  foi  acrescida mais  uma,  proposta pelo  Ministro  Gilmar  Mendes,  concernente a

determinar a participação, em todas as etapas do processo de demarcação, dos entes federativos que possam ter suas terras afetadas

(DALLARI et al, 2009, p. 216).

Essas condicionantes à demarcação,  como mencionado,  foram estabelecidas em um voto vista,  mas,  após debate em

plenário, por decisão da maioria dos membros da Corte foram incorporadas ao acórdão. Entretanto, tal fato contrariou a posição de

alguns deles,  os  quais  desejavam que as  questões  ventiladas  por essas  condições  fossem submetidas  a uma deliberação mais

aprofundada,  da qual  participassem  os  representantes  das  partes  envolvidas  no  julgamento  da causa,  cujos  interesses  seriam

atingidos pela efetivação dessas restrições[36]. E nessa linha, deve ser relembrado se a representação argumentativa não pressupõe

necessariamente a participação ativa do auditório na deliberação?

O estabelecimento detalhado dessas  condicionantes  propiciou o surgimento de diversas  manifestações quanto a um

evidente ativismo por parte da Corte Suprema,  que estaria,  dessa forma,  desrespeitando o princípio constitucional da divisão de

poderes. Essa preocupação foi amplificada consideravelmente devido a uma declaração do Presidente, Ministro Gilmar Mendes, o

qual aduziu,  ainda antes da conclusão do julgamento,  que a decisão desse caso iria servir como parâmetro de todas as futuras

demarcações de novas terras indígenas[37]. 

Não foi outra a percepção do então Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, em memorial enviado

aos  ministros  dois  dias  antes  do final  do julgamento[38],  no qual  afirmou que a Corte Suprema não ouviu a sociedade ao

estabelecer tais condições e extrapolou suas funções constitucionais[39]. 

Além dessas críticas, no mesmo memorial foi asseverado que, por respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa

e devido processo legal, decisões impositivas, com efeito erga omnes, só podem ser tomadas diretamente pelo Poder Judiciário no

bojo de processos objetivos, não sendo esta a hipótese do julgamento em cotejo, pois concernente a uma ação popular[40]. 

Cumpre destacar que algumas  das  condições  estabelecidas  por Menezes  Direito  já constavam  no voto  do  relator,

Ministro Carlos Ayres de Britto[41] e,  por outro lado, diversos autores ventilaram a hipótese de que elas não seriam inovações

normativas, mas decorreriam apenas da simples interpretação de normas já previstas na própria Constituição da República[42].  

No entanto, parece haver um consenso maior no sentido da posição oficial da Procuradoria-Geral da República, ou seja,

em pelo menos algumas dessas condições o Supremo Tribunal teria inovado o ordenamento jurídico.

O jornalista Rodrigo  Taves,  especializado  em  meio-ambiente,  por exemplo,  aduz que algumas  delas  não  trariam

nenhuma novidade normativa: “ A principal condição - a de que as Forças Armadas tenham livre acesso à reserva para instalar

postos de fronteira e pelotões - já está plenamente contemplada na Constituição e, na prática, nunca foi desrespeitada”. Por outro

lado, salientou que algumas condições são na verdade incontestáveis inovações estabelecidas pelo Poder Judiciário em detrimento

do Poder Legislativo[43].

Até mesmo defensores dos direitos dos índios, os quais, no caso específico da Reserva Raposa Serra do Sol tiveram seu

pleito atendido,  reprovaram o “ caráter estatutário” da decisão do Supremo,  pois,  segundo eles,  pode vir a prejudicar a causa

indígena no futuro[44].

No  mesmo  sentido  dessas  últimas  críticas,  vale  lembrar  que  o  Procurador-Geral  da  República,  no  memorial

supracitado, visando à melhor proteção dos direitos indígenas, questionou especificamente algumas das dezoito condições, entre as

quais a décima sétima, cuja estipulação veda a ampliação de área indígena já demarcada[45].

Já o perfil da decisão, deve-se destacar, é marcado por um nítido caráter perfeccionista. Nesse sentido, quatro modelos
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de interpretação constitucional  são elencados por Cass  Sustein ao estudar a jurisprudência norte-americana.  Para cada modelo

adotado,  há uma distinta compreensão do que deve ser o texto constitucional e a interpretação de suas normas na resolução dos

casos  difíceis  (hard  cases).  O  modelo  perfeccionista  ou  maximalista  (SUNSTEIN,  2005)  contrapõe-se  ao  minimalista

(SUNSTEIN,  1999).  Este último procura o máximo possível decidir o estritamente necessário à resolução da causa,  sem tentar

elaborar amplos acordos morais acerca do tema, fazendo uso estratégico e recorrente do silêncio.

Por outro lado,  o modelo perfeccionista pressupõe uma decisão cujo conteúdo seja o mais abrangente possível,  pois

nenhuma questão pode ficar sem resposta. Há, ínsita, uma pretensão em regular, não somente aquele caso submetido à apreciação,

mas  todos  os  outros  relativos  à mesma matéria,  estabelecendo  padrões  de orientação  para os  casos  futuros.  É  um  modelo

ambicioso,  cujo  escopo é resolver de forma ampla e profunda,  dilemas  morais  e políticos  da sociedade com efeitos  futuros,

podendo-se identificar um forte conteúdo prescritivo.

Para tanto,  os julgados perfeccionistas lançam mão de considerações dos mais diversos ramos do conhecimento,  tais

como ciência política,  filosofia jurídica,  teoria da constituição,  sociologia e antropologia.  Os perfeccionistas  tentam extrair da

Constituição o máximo de suas possibilidades,  construindo teses criativas e construções sofisticadas.  A fundamentação é calcada

em princípios bastante abstratos e de pouca densidade normativa, inclusive com a aplicação direta desses princípios, criando novas

previsões, mesmo diante do silêncio eloqüente do constituinte.

A  ambição  de  resolver  questões  técnicas,  de  controvérsias  profundas,  evidencia-se  na  condicionante  de  número

dezessete.  O intuito é,  a partir de apenas um julgado,  estabelecer um amplo acordo sobre a questão indígena,  acordo esse que

pretende alcançar todas as demandas posteriores. Não resta dúvida que o conjunto de condicionantes – e principalmente a décima

sétima – tem por objetivo,  além de decidir acerca desta demarcação,  construir um verdadeiro marco teórico,  ou seja,  criar um

estatuto apto a orientar todos os outros questionamentos envolvendo demarcação de terras indígenas.

A pretensão de efeitos prospectivos fica clara, quando impede, de antemão, a ampliação dos limites da reserva. Houve

uma clara extrapolação do objeto da demanda,  muito comum nas  decisões  maximalistas,  pois  o questionamento era sobre a

constitucionalidade da demarcação contínua da reserva e não sua eventual extensão futura.  A condicionante não se adstringiu em

decidir a controvérsia em questão, mas em resolver a priori os dissensos futuros.

 

6. Conclusões.

 

A título de reflexão,  pondera-se com base nos itens anteriores se a aplicação dos modelos metodológico-teórico do

desenho institucional  e diálogos institucionais mostrou-se de valia para a compreensão do caso Raposa Serra do Sol  no seu

sentido valorativo quanto à preservação de direitos fundamentais.

O voto da relatoria aponta a necessidade de ‘integrar novos atores’, com base na discussão do instituto do litisconsorte,

um adensamento da objetivização ou abstrativização da postura do Supremo Tribunal Federal diante de determinados instrumentos

de tutela de direitos,  tais  como  a ação  popular.  Tal  fato  reforçou  uma prática institucional  (dentro  de um  novo  desenho

institucional) de protagonismo do Supremo Tribunal,  notadamente no tocante ao denominado “ estatuto demarcatório”,  tendo

como consideração central “ o fato indígena”.

Deve ser avaliada,  a postura do Ministro César Peluso,  no seu voto de ajuste,  ao lembrar que “ poucas vozes foram

ouvidas”, embora se possa afirmar que tal discussão no campo processual pode ser vislumbrada como uma tentativa de questionar

a legitimidade processual e administrativa da demarcação.
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Assim, o Supremo Tribunal Federal teve que enfrentar de modo pragmático a questão da intervenção de terceiros. Foi

dirimido o problema levantado com o firme propósito de não colocar em dúvida a legitimidade do processo demarcatório e a

celeridade processual. Entretanto, mesmo reconhecendo as “ poucas vozes” presentes no processo demarcatório, estas tiveram como

objetivo dificultar o reconhecimento do direito das sociedades indígenas.

O julgamento estudado demonstrou certos limites dentro das perspectivas da representação argumentativa, do desenho

institucional e no quadro das teorias dos diálogos. Desta forma, não se avançou no reconhecimento expresso da presença de amicus

curiae dentro das contradições jurídicas decorrentes da objetivização ou abstrativização da ação popular, muito embora presente a

idéia de participação de alguns setores sociais sob diversa titulação,  qual  seja,  assistência.  Na esteira da lição de Phillip Pettit

pode-se constatar um “ desenho institucional não satisfatório”,  necessitando uma intervenção,  com a finalidade de melhorar seu

desempenho.

Registre-se que a existência de “ poucas vozes” foi  superada nas condições  citadas,  ao ser estabelecido um diálogo

institucional  com  segmentos  do  Estado  brasileiro  e a interferência nos  direitos  fundamentais  das  sociedades  indígenas.  Vale

ressaltar que essa forma de ‘diálogo institucional’, com o seu sentido limitador, foi utilizada como um instrumento na decisão do

Caso Raposa Serra do Sol por meio das aludidas condições, trazidas no voto do Ministro Menezes Direito.

Fica patente, por derradeiro, que, ao não ser viabilizada a participação das partes quando da discussão dessas condições

em plenário, houve uma limitação do alcance de uma pretendida representação argumentativa.

Para tanto, apesar dessa frágil representação argumentativa decorrente da limitação da participação efetiva das sociedades

indígenas no universo demarcatório, viabilizou-se o denominado “ estatuto demarcatório”, o qual firma o desenho institucional do

Tribunal como protagonista e limita as possibilidades de mecanismos de diálogo institucional.e da própria diversidade social.

Prova evidente disso está nas liminares concedidas com relação a atos demarcatórios recentes nos Estados de Mato

Grosso do Sul e Roraima,  nos quais,  por meio dos Mandados de Segurança números 28555,  28567 e 28574,  em sua decisão

monocrática,  o Presidente do Supremo Tribunal Federal Ministro Gilmar Ferreira Mendes consolidou a noção clássica de posse

como  aquela  existente  efetivamente  data  da  promulgação  da  Constituição  Federal  de  1988,  desconhecendo  o  universo

antropológico da posse indígena.  

 Nessa análise, articulando a prática institucional para garantir a diversidade social, ao distanciar de um debate limitador

da categoria instituição, esta deve assumir mais uma perspectiva metodológica e objetiva como, aliás, é antevista no pensamento

de Herbert Hart como regras nas quais pautam a presença do indivíduo.
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[1] Essa afirmação decorre da constatação efetivada em alguns trechos dos votos de alguns ministros,  pois é clara a intenção em
dispor para o futuro, consoante se constata em algumas passagens do acórdão do caso Raposa Serra do Sol,  como fica claro,  por
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tratando  de faixa de fronteira é recomendável  que seja ouvido  o  Conselho  de Defesa Nacional”,  p.  173-174,  acessível  em:
<www.stf.jus.br> (todas as demais referências ao longo do texto foram retiradas do acórdão,  obtido nesse endereço eletrônico e
disponível para acesso em formato pdf.  
[2] Esse processo,  cuja análise está sendo efetuada ,  alcançou o patamar do Supremo Tribunal Federal devido à necessidade de
dirimir um conflito federativo, consoante a competência prevista no art. 102, I, “ f”, da Constituição Federal.
[3] Conhecimento técnico-jurídico pode ser entendido como todo o conhecimento que compõe a dogmática jurídica, qual seja, o
significado jurídico  dos  termos  que aparecem  no  texto  legal,  normalmente apresentados  pela doutrina vigente,  e a história
jurisprudencial da matéria.
[4] Conrado Hubner Mendes aponta não haver um processo de interação e postura comum no quadro decisório do Supremo
Tribunal Federal.
[5] Vide páginas 503, 506- 507 e 521.
[6] “ [...] buscar na própria Constituição,  e com o máximo de objetividade,  as próprias coordenadas da demarcação de toda e
qualquer terra indígena do nosso país.” Ministro Carlos Ayres Britto, p. 19. [...] A Constituição prevê um modelo de ocupação.
Idem, p. 33.
[7] Ministro Carlos Ayres de Britto, p. 20

[8] Algo semelhante ocorreu com o Caso dos Embriões, quando o mesmo Ministro, Menezes Direito, em voto-vista proferido no
âmbito de ação direta de constitucionalidade arrolou condições necessárias para salvar o texto atacado, com base na “ interpretação
conforme”. A ideia agora é a de que apenas em conformidade com a interpretação conferida pela Corte sobre o texto constitucional
é possível garantir a constitucionalidade dos atos provenientes dos Legislativo e Executivo
[9] “ É importante identificar tais interesses para que o estatuto jurídico das comunidades indígenas possa ser de uma vez por
todas definido”: Ministro Menezes Direito, p. 176
[10] O Ministro Cesar Peluso afirmou peremptoriamente: “ a demarcação não tolera nenhuma restrição às Forças Armadas”,  p.
312.
[11] Foram os  votos,  por exemplo,  dos  Ministros  Carlos  Britto e Ricardo Lewandowisky ao reconhecer o papel  da União
Federal.
[12] A posição do Ministro Gilmar Mendes defende que a função demarcatória não pode ser defendida só pela FUNAI. O Ministro
Menezes Direito secunda essa posição.
[13] Nesse ponto,  o  voto  do  Ministro  César Peluso,  quando trata da questão  da posse e da demarcação  contínua,  é bem
significativo, pois reconhece as limitações da Corte, as mesmas da dogmática jurídica, e se rende à verificação do fato.
[14] No acórdão foram estabelecidas as dezenove condições limitadoras da demarcação da reserva indígena,  instituindo,  assim,
um verdadeiro estatuto demarcatório por parte do Supremo Tribunal Federal como “ legislador”.
 
[15] Estado de Roraima,  Lawrence Manly Harte,  Olga Silva Fortes,  Raimundo de Jesus Cardoso Sobrinho,  Ivalcir Centenaro,
Nelson Massami Itikawa,  Genor Luiz Faccio,  Luiz Afonso Faccio,  Paulo Cezar Justo Quartiero,  Itikawa Indústria e Comércio
Ltda.,  Adolfo Esbell,  Domício de Souza Cruz,  Ernesto Francisco Hart,  Jaqueline Magalhães Lima e do espólio de Joaquim
Ribeiro Peres.
[16] Fundação Nacional do Índio - FUNAI,  Comunidade Indígena Socó,  Comunidade Indígena Barro,  Comunidade Indígena
Maturuca,  Comunidade Indígena Jawari,  Comunidade Indígena Tamanduá,  Comunidade Indígena Jacarezinho e Comunidade
Indígena Manalai.
[17] A respeito da mudança do perfil  do recurso extraordinário é importante a defesa manifestada por Gilmar Ferreira Mendes
(MENDES apud DIDIER JR, 2007, p.274).
[18] “ (...)  No  processo  de interpretação  constitucional  estão  potencialmente vinculados  todos  os  órgãos  estatais,  todas  as
potências públicas,  todos os cidadãos e grupos,  não sendo possível  estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado com numerus
clausus de intérpretes da Constituição.” (HÄBERLE, 1997, p. 13)
[19] Essas normas constitucionais e todas as outras que tratam de questões relativas aos direitos dos indígenas – art.  22, XVI;
art.109 XI; art. 129, V; art.176 § 1°; art. 210, § 2°; art. 215, § 1°; art. 232 e art. 67 do ADCT – formam o que segundo Robério
Nunes dos Anjos Filho, pode ser chamado de direito constitucional indigenista. (BONAVIDES; MIRANDA; AGRA, 2009, p.
2402).
[20] Deve-se frisar que a simples assunção de argumentos antropológicos e ou culturais não representa, a priori, motivo contrário
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à aceitação das razões de Estado, muito pelo contrário, pois frequentemente servem para fortalecer essas razões. Para um exemplo
muito ilustrativo ver Seyla Benhabib (2006, p.88-94).  
[21] Para uma visão crítica do desenvolvimento histórico do conceito de razão de estado ver Michel Foucault (2008).
[22] A grande maioria das condicionantes propostas pelo então ministro Menezes Direito tratam de questões diretamente afetas a
posse das terras indígenas em geral, não apenas daquelas relativas a Reserva Raposa Serra do Sol e podem em certa medida serem
consideradas resultado de um sopesamento latu sensu, e ao mesmo tempo pragmático, entre todas as variantes já citadas.
[23] Parecer do Ministério Público Federal, p. 09.
 [24]  Veja,  nesse  sentido,  Fernando  da  Costa  Tourinho  Neto.  http://www.funai.gov.br/procuradoria
/docs/Terras%20Ind%EDgenas%20Legisla%E7%E3o%20Doutrina%20Jurisprud%EAncia%20(Ricardo).doc.
[25] A jurisprudência acolhe essa tese, como por exemplo, o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região no Agravo de
Instrumento - Processo n.  2006.03.00.003212-8,  Relator Juiz Higino Cinacchi,  Quinta Turma,  DJU de 14/03/2006,  em cuja
ementa consta: “ 9. Os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios  não  produzem efeitos  jurídicos,  consoante parágrafo  6º  do  artigo  231  da  Constituição  Federal.” Disponível  em:
<http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={A178D39E-0A6B-4896-A04F-C36C2973C3DB}&Team=&params=itemID=
{E21EA5C2-4E70-49E8-9F3C-633AD5754332};&UIPartUID={2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26}>.   Ver
também o julgado do Tribunal Regional Federal  da 1ª  Região – 4ª  Turma,  na Apelação Cível nº 1999.01.00.023028-6/TO,
Relator Juiz Mário César Ribeiro,  julgamento de 29.02.2000:  “ As terras indígenas são originariamente reservadas e não se
sujeitam  a  qualquer  tipo  de  aquisição,  sejam  decorrentes  de  ato  negocial  ou  de  usucapião”.  Disponível  em:
<http://www.funai.gov.br/procuradoria/docs/Terras%20Ind%EDgenas%20Legisla
%E7%E3o%20Doutrina%20Jurisprud%EAncia%20(Ricardo).doc>,  onde se encontram  outros  exemplos  de jurisprudência do
gênero.
[26] Conforme a afirmação de Robério Nunes dos Anjos Filho (BONAVIDES; MIRANDA; AGRA, 2009, p.2407) e de acordo
com José Afonso da Silva o instituto do indigenato teria sido acolhido pela Constituição de 1988, pois o art. 231 caput dispõe
que os direitos dos índios sobre suas terras são originários. (2006, p.855)
[27] Consoante José Afonso da Silva a base do conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios “ acha-se no art. 231, §
1° fundado em quatro condições, todas necessárias e nenhuma suficiente sozinha, a saber: 1) serem por eles habitadas em caráter
permanente; 2) serem por eles utilizadas para suas atividades produtivas; 3) serem imprescindíveis a preservação dos recursos
ambientais  necessários  ao  seu  bem-estar;  4) serem  necessárias  a sua reprodução física e cultural,  tudo segundo seus  usos,
costumes e tradições, de sorte que não se vai tentar definir o que é habitação permanente, modo de utilização, atividade produtiva,
ou qualquer das condições ou termos que a compõem, segundo a visão civilizada, a visão do modo de produção capitalista ou
socialista, a visão do bem-estar do nosso gosto  mas segundo o modo de ser deles, da cultura deles”. (2006, p. 856)
[28] “ Esses  interesses,  especialmente ligados  à segurança,  são  os  interesses  supremos  da Nação  e,  como tais,  são  sempre
oponíveis a qualquer grupo,  estamento,  classe etc.,  que compõem o corpo nacional.  Nenhum interesse desses segmentos pode
entrar em conflito com os interesses supremos do País, sobretudo quanto ao território superposto que a Constituição, nos termos
do art. 20, § 2º, denomina faixa de fronteira e que constitui instrumento de resguardo da nossa integridade territorial. De modo
que tais circunstâncias apontam para a existência de regime jurídico das terras que não pode excluir a possibilidade de ação
incondicional das Forças Armadas no seu âmbito.” (p. 05).
[29] No voto do Ministro Marco Aurélio, p. 37, onde define esse princípio utilizando Canotilho (2007, p. 162): “ Ainda muitas
vezes associado ao princípio da unidade e na sua formulação mais simples significa precisamente isto: na resolução dos problemas
jurídico-científicos deve dar-se primazia aos critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração política e social e o reforço da
unidade política.  Como tópico argumentativo,  o princípio do efeito integrador não assenta numa concepção integracionista de
Estado e da sociedade (conducente a reducionismos, autoritarismo e transpersonalismos políticos), antes arranca da conflitualidade
constitucionalmente racionalizada para conduzir a soluções pluralistas (antagonicamente) integradoras.”.
[30] A respeito da eficácia normativa da citada declaração em relação ao ordenamento jurídico pátrio,  o Ministro César Peluso
afirma em seu voto à p.  03: “ Em primeiro lugar,  quero acentuar a inoperância jurídica da Declaração da ONU,  de 2007,  não
obstante a ressalva que faço às  opiniões  em contrário  referidas  e assumidas  pelo  eminente Ministro  Ricardo Lewandowski.
Parece-me que tal declaração,  na verdade,  não vai  além de mera exortação política aos países-membros para reconhecimento e
garantia dos interesses e direitos das populações indígenas.  Não é um tratado,  não corresponde a nenhuma das categorias de
documentos internacionais com força jurídica vinculante.  Em outras palavras,  a meu ver,  não tem status nomológico ou status
normativo. E, por isso, não integra nem vincula, em nenhum sentido, o ordenamento jurídico brasileiro”.
[31] José Afonso da Silva afirma que o conceito de terra indígena tornou-se tema central dos direitos constitucionais dos índios
porque eles dependem dessas terras para sua própria sobrevivência física e cultural. Não se ampararão seus direitos senão se lhes
assegurar a posse permanente e a riqueza das terras por ele tradicionalmente ocupadas,  pois,  a disputa dessas terras e de sua
riqueza, como lembra Manuela Carneiro da Cunha, constitui o núcleo da questão indígena hoje no Brasil. (2006, p. 855).
[32] Isto porque: “ [...] território se define como parte elementar de cada qual das nossas pessoas jurídicas federadas. Todas elas
definidas, num primeiro e lógico momento, como o conjunto de povo, território e governo. [...] E já ficou demonstrado que terra
indígena e  ente  federativo  são  categorias  jurídicas  de  natureza inconfundível.  [...]  65.  Sem  dúvida que se  trata  de  uma
diferenciação fundamental – essa entre terras indígenas e território -, pois somente o território é que se põe como o preciso âmbito
espacial  de incidência de uma dada Ordem  Jurídica soberana,  autônoma (Kelsen,  sempre ele).  O lócus  por excelência das
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primárias relações entre governantes e governados, que são relações de natureza política. E cujas linhas demarcatórias são fixadas
por modo irrestritamente contínuo [...] 66. Já o substantivo ‘terras’, 11 vezes referido ao conjunto das etnias indígenas, é termo
que  assume compostura  nitidamente  sócio-cultural.  Não  política.  Tanto  assim  que  os  índios  fazem  parte  de  um  título
constitucional  fora  daquele  rotulado  como  “ Da  Organização  do  Estado”  (Título  III).  [...]  A  traduzir  que  os  ‘grupos’,
‘organizações’, ‘populações’ ou ‘comunidades’ não constituem pessoa federada, insista-se na proposição. Como não constituem
a figura que o  art.  33  da Constituição  designa por Território  Federal,  pois  o  certo  é que tais  grupamentos  não  formam
circunscrição ou instância espacial que se orne de dimensão política.  Menos ainda da autonomia político-administrativa que é
própria de cada qual das quatro pessoas jurídicas de direito público a que se reportam os art.  1 e 18 da Constituição Federal:
União, Estados, Distrito Federal e Municípios [...]”. Voto do Ministro Ayres Britto, p. 35-36.
[33] A reserva Raposa Serra do Sol  está sujeita a tripla afetação por ser uma terra indígena localizada em área de fronteira e
parcialmente situada em uma Unidade de Conservação, o Parque Nacional do Monte Roraima.
[34] “ O Estatuto jurídico das Terras Indígenas não se reduz a um ‘tudo pode’ para os índios e um ‘nada pode’ para a defesa do
interesse público na sua mais ampla perspectiva. É um estatuto complexo, sofisticado, que consegue ao mesmo tempo cumprir a
determinação constitucional  de proteção e preservação dos índios e da cultura indígena e assegurar a satisfação dos interesses
públicos  de ordem  nacional,  na mais  pura tradição brasileira de cordialidade e conciliação.  O Estatuto  Jurídico das  Terras
Indígenas se caracteriza pelo usufruto exclusivo dos índios que,  todavia,  estará sujeito às condições que ora são definidas,  no
corpo da segurança nacional e da preservação do meio ambiente.” Voto do Ministro Menezes Direito, p. 56.

[35] Cf. Alexy (2007).  
[36]  Como  se  pode  conferir  em  http://blog.estadao.com.br/blog/temporeal/?title=ministros_rejeitam_discussao_sobre_ressa&
more=1&c=1&tb=1&pb=1&catsel%5B%5D=668, onde se lê: Antes do presidente do STF, Gilmar Mendes, apresentar seu voto,
foi colocada uma questão de ordem pela defesa de uma das partes que acompanham o processo. Foi pedido que fossem discutidas
as 18 ressalvas levantadas pelo ministro Menezes Direito em seu voto e que devem ser implementadas pela corte do Supremo. O
pedido foi defendido pelos ministros Joaquim Barbosa e Eros Grau.  "Se essas ressalvas vão ser implementadas por essa corte,
então as partes envolvidas devem ter o direito de discuti-las",  afirmou Barbosa.  A questão de ordem, porém, foi rejeitada pela
maioria dos ministros e Gilmar Mendes já começou a ler seu voto.
[37] http://www.conjur.com.br/2008-dez-08/decisao_serra_sol_norteara_demais_demarcacoes,  onde se destaca: O ministro Gilmar
Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o julgamento da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol
não vai tratar apenas do caso concreto, mas deve dar diretrizes para a demarcação de novas terras. ‘É natural que possa haver alguma
discussão que vá além do caso concreto de Raposa’,  afirmou Gilmar Mendes.  Ele diz que é a primeira vez que o SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL se debruça com profundidade sobre o tema depois da Constituição de 1988. Segundo a Agência Brasil, o
ministro fez as afirmações durante o lançamento do projeto Casa de Justiça e Cidadania, em Montes Claros (MG).
[38] Disponível em: <www.supremoemdebate.blogspot.com/2009/03/o-mp-federal-e-raposa-serra-do-sol.html.
[39] Na compreensão do Ministério Público não cabe a essa Corte Suprema, a partir de obter dictum lançado em voto proferido em
sede de processo subjetivo,  traçar parâmetros abstratos de conduta,  máxime em contexto em que os mesmos não foram sequer
objeto de discussão no curso da lide.  É certo que o Supremo Tribunal Federal vem relativizando a idéia tradicional,  de matriz
kelseniana, de que o seu papel no âmbito da jurisdição constitucional é o de mero legislador negativo. A Corte, em sintonia com
outros tribunais constitucionais,  vem admitindo,  em algumas circunstâncias especiais,  a prolação de decisões de caráter aditivo.
Todavia, os princípios do estado democrático de direito e da separação de poderes impõem limites para esta atividade normativa do
Supremo Tribunal Federal que, ao ver do Ministério Público, foram ultrapassados no caso. Na hipótese, sem nenhuma discussão
prévia na sociedade,  simplesmente foi proposta a edição de comandos gerais e abstratos,  em tema extremamente complexo e de
enorme relevância social  e jurídica.” Páginas 2 e 3 do memorial.  Disponível  em: http://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias-do-site
/pdfs/memorial%20raposa.pdf.
[40] “ Vide página 03 do memorial, disponível em: http://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias-do-site/pdfs/memorial%20raposa.pdf.
[41] http://supremoemdebate.blogspot.com/2009/03/o-mp-federal-e-raposa-serra-do-sol.html.
[42] Barroso (2008, p.25).  

[43] Vide a obra de Taves nessa direção (TAVES, 2008)
[44] É o que pensa, por exemplo, a especialista em Direitos Humanos pela Università di Bologna, Natália Suzuki Disponível em
http: <www.diplo.wordpress.com/2009/03/24/487/>.
[45] “ De todas as condições estabelecidas, talvez seja esta a mais prejudicial aos direitos das comunidades indígenas. Vide, Página
09 do memorial, disponível em: <www://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias-do-site/pdfs/memorial%20raposa.pdf>.
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NOVAS TENDÊNCIAS ACERCA DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE NA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ABOUT NEW TRENDS OF CONSTITUTIONAL CONTROL IN JURISPRUDENCE OF THE
BRAZILIAN SUPREME COURT

Luciana Nogueira Nóbrega

RESUMO
Nos últimos anos, temos observado, no Brasil, algumas modificações legislativas e jurisprudenciais que
apontam para uma tendência de equipar, aos efeitos do controle concentrado de constitucionalidade, as
decisões sobre (in)constitucionalidade de leis e atos normativos em sede de controle difuso. Tal tendência
vem sendo denominada pela doutrina de “abstrativização” do controle difuso de constitucionalidade. O
objetivo do presente estudo é analisar as alterações que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem
provocando em matéria de controle difuso de constitucionalidade, contribuindo para um processo de
objetivação do controle concreto. Para tanto, utilizamos a pesquisa bibliográfica e documental, comparando
os dados coletados com recentes decisões do STF. Constatou-se que as decisões do Supremo Tribunal
Federal têm apontado para uma diminuição das diferenças entre o controle concreto e o abstrato, o que, em
verdade, implica em uma concentração de poderes nas mãos da Corte Máxima. Nesse sentido, faz-se
necessário pensar em mecanismos para tornar o controle de constitucionalidade mais democrático, com a
participação constante da sociedade civil.
PALAVRAS-CHAVES: Controle de constitucionalidade – Supremo Tribunal Federal – Democracia

ABSTRACT
In recent years we have seen in Brazil, some changes in legislation and judicial decisions that point to a
tendency of equivalence, the effects of concentrated control of constitutionality, decisions on
(un)constitutionality of laws and normative acts of diffuse control. This tendency has been called the
doctrine of "abstrativização" of diffuse control of constitutionality. The aim of this study is to analyze the
changes that the jurisprudence of the Supreme Court has raised regarding diffuse control of constitutionality,
contributing to an objective process of concrete control. We used the bibliographic and documentary
researches, comparing the data collected with recent decisions by the Brazilian Supreme Court. It was found
that the decisions of the Supreme Court have pointed to a narrowing of differences between the concrete
control and the abstract control, which, in fact, implies a concentration of power in the hands of the high
court. Accordingly, it is necessary to consider mechanisms to make control of constitutionality more
democratic, with the continuing involvement of civil society.
KEYWORDS: Control of constitutionality – Brazilian Supreme Court - Democracy

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, temos observado que o Poder Judiciário pátrio está sendo cada vez mais instado

a decidir sobre temas relevantes para a sociedade brasileira, sendo estes intimamente relacionados ao
reconhecimento e à concretização de direitos fundamentais. União homoafetiva, interrupção da gravidez em
caso de anencefalia, demarcação de terras indígenas, pesquisas com uso de células-tronco, progressão de
regime em crimes hediondos e outras questões estão na pauta de discussões dos tribunais brasileiros.

Em resposta a esse fenômeno, os magistrados têm adotado uma postura cada vez mais ativa,
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assumindo, muitas vezes, funções que não lhes são típicas. Tal postura, conhecida por ativismo judicial, se
instalou, em nosso país, em um momento de descrédito do Poder Legislativo. De forma concomitante, o
descolamento entre a classe política e a sociedade civil tem impedido que as demandas sociais sejam
atendidas de maneira efetiva, gerando uma insatisfação generalizada com a ineficiência na concretização
dos direitos garantidos “no papel”. Nesse contexto, o Judiciário aparece como aquele capaz de garantir os
direitos dos cidadãos, mesmo em face do próprio Estado.

O ativismo judicial vem sendo observado também em diversos julgados do Supremo Tribunal
Federal (STF), fazendo com que esta Corte ocupe um espaço cada vez mais importante na sociedade
brasileira, o que implicado em um aumentado o número de processos que chegam à STF, veiculando
matérias que não são próprias de uma Corte Constitucional.

Buscando remediar esses “efeitos colaterais”, algumas modificações legislativas e jurisprudenciais
apontam para uma tendência de equipar, aos efeitos do controle concentrado de constitucionalidade, as
decisões proferidas em sede de controle difuso, o que diminuiria as demandas que chegam à Corte Máxima.
Uma tendência que vem sendo denominada pela doutrina de “abstrativização” do controle difuso de
constitucionalidade.

Objetivando compreender essa tendência e as formas com que ela vem se expressando nas decisões
do Supremo Tribunal Federal, realizamos o presente estudo.

Através de uma pesquisa bibliográfica e documental, fizemos uma investigação acerca da evolução
do controle difuso no Brasil, comparando os dados obtidos com algumas decisões do Supremo Tribunal
Federal que vislumbram para novas configurações dessa modalidade de controle de constitucionalidade no
país.
 
2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NAS
CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS[1]

Para fins do presente estudo, é importante tecermos algumas considerações sobre a evolução
histórica do controle de constitucionalidade nas Constituições brasileiras de modo a fornecermos elementos
teóricos que nos permitam compreender, de acordo com a nossa história constitucional, as novas tendências
consagradas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de controle difuso de
constitucionalidade.

Nesse sentido, iniciaremos nossa análise pela Constituição Imperial de 1824. A primeira
Constituição brasileira não trouxe a previsão de qualquer sistema de controle judicial de
constitucionalidade, já que foi inspirada nas teorias francesas que pregavam a supremacia do Parlamento. A
lei era expressão da “vontade geral”, a indicar que só ao Legislativo caberia definir o verdadeiro sentido da
norma, sendo a interpretação resultante desse processo considerada autêntica.

Além disso, fundada nas idéias de Benjamin Constant sobre o Poder Moderador (1810), a
Constituição de 1824 estabeleceu, no art. 98, que ao Imperador competia a função de coordenação, devendo
manter a independência, a harmonia e o equilíbrio entre os demais poderes (Executivo, Legislativo e
Judiciário). Desse modo, a Constituição atribuiu ao Poder Moderador, exercido pelo chefe do Executivo
(Imperador), o papel de solucionar os conflitos envolvendo os Poderes do Império, inviabilizando, portanto,
o exercício da função de fiscalização da constitucionalidade das leis pelo Judiciário.
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Em 1803, ocorreu um fato importante no Direito estrangeiro que irá marcar fortemente o controle
de constitucionalidade no Brasil. Naquele ano, a Suprema Corte norte-americana, no famoso caso Marbury
v. Madison, julgado pelo juiz John Marshall, decidiu que, havendo conflito entre a aplicação de uma lei no
caso concreto e a Constituição, esta deve prevalecer, por ser hierarquicamente superior. Nesse julgado, a
Suprema Corte avocou para o Judiciário o poder de controlar a compatibilidade das leis com a Constituição,
provocando uma reformulação do dogma da soberania do Parlamento.[2]

A referida decisão teve grande influência no modelo constitucional brasileiro. Nesse sentido, a
partir da Constituição Republicana de 1891, passou-se a adotar, no Brasil, a técnica de controle jurisdicional
de constitucionalidade de lei ou ato normativo, exercível por qualquer juiz ou tribunal, desde que
observadas as regras de competência e organização judiciária.[3]

“Qualquer juiz ou tribunal, diante de um caso concreto, pode reconhecer a inconstitucionalidade da
lei”. Esta cláusula instituiu o controle difuso de constitucionalidade no país, controle esse de natureza
repressiva, posterior à publicação da lei/ato normativo, pela via da exceção ou defesa, por meio do qual a
declaração de inconstitucionalidade se apresenta de modo incidental (incidenter tantum), prejudicialmente
ao mérito.

A Constituição de 1934, mantendo o sistema difuso de controle de constitucionalidade, trouxe
inovações importantes para o constitucionalismo brasileiro. Vejamos:

Criou a ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Também conhecida por representação
interventiva, este instituto, cuja legitimidade era exclusiva do Procurador-Geral da República, no caso de
ofensa aos princípios consagrados no art. 7º, I, a a  h , da Constituição de 1934, exprimia uma fórmula
peculiar de resolução judicial de conflitos federativos, atribuindo-se ao Supremo Tribunal o poder de
efetivar a intervenção, desde que declarasse a constitucionalidade da lei interventiva federal (art. 12, § 2°).

Instituiu a cláusula de reserva de plenário, por meio da qual passou a exigir que a declaração de
inconstitucionalidade estivesse condicionada à decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal (art.
179). Buscava-se, assim, assegurar que tais decisões acerca da inconstitucionalidade das leis fossem
provenientes de julgamentos mais seguros e amadurecidos.

Consagrou, ainda, a atribuição do Senado Federal para conferir efeitos erga omnes às decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal, suspendendo a execução, no todo ou em parte, de qualquer lei ou ato,
deliberação ou regulamento, quando tenham sido declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário (art. 91,
inciso VI e art. 96).

A Constituição de 1937, elaborada sob a influência da Constituição Polonesa de 1935, embora
tenha mantido o controle difuso de constitucionalidade (art. 101, III, b e  c) e a cláusula de reserva de
plenário (art. 96), estabeleceu a possibilidade de revisão das decisões proferidas pelo Poder Judiciário. O art.
96, parágrafo único, instituiu a regra de que, no caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei
que, a juízo do Presidente da República, seja necessária ao bem-estar do povo, à promoção ou defesa de
interesse nacional de alta monta, poderá submetê-la novamente ao exame do Parlamento. Caso o Legislativo
a confirme por dois terços de votos em cada uma das Câmaras, ficaria sem efeito a decisão do Tribunal.

A intenção do constituinte de 1937 não era só que a lei declarada inconstitucional pelo Poder
Judiciário voltasse a ter validade no ordenamento jurídico pátrio, detendo, após a votação do Parlamento,
força de emenda constitucional, mas também de evitar qualquer discussão judicial sobre essa norma
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“ressuscitada”. O dispositivo nos leva a crer que as Casas Legislativas, sob iniciativa do Presidente, seriam
espécie de Corte de Cassação do Judiciário.  

Tratava-se, portanto, de uma norma que rompia com a tradição brasileira que vinha se
consolidando desde a Constituição republicana de 1891, a qual estabelecia a soberania das decisões do
Supremo Tribunal e dos demais Tribunais, quando transitadas em julgado.

A Constituição de 1946, resultante do movimento de redemocratização no país, restabeleceu a
tradição do controle de constitucionalidade como atribuição típica do Poder Judiciário, restaurando e
preservando o controle difuso, a exigência de maioria absoluta dos membros do Tribunal para declarar a
inconstitucionalidade (art. 200), e a atribuição do Senado para suspender a execução da lei declarada
inconstitucional (art. 64).

No que tange à representação interventiva, introduzida pela Constituição de 1934, a Carta Político-
Jurídica de 1946 conferiu-lhe novos contornos. O art. 7º, VII, c/c o art. 8º, parágrafo único, consagraram
que, para efeitos de intervenção federal, o Procurador-Geral da República deveria submeter ao exame do
STF representação de inconstitucionalidade, na hipótese de violação dos seguintes princípios: a) forma
republicana representativa; b) independência e harmonia dos Poderes; c) temporariedade das funções
eletivas, limitada a duração destas à das funções federais correspondentes; d) proibição da reeleição de
Governadores e Prefeitos, para o período imediato; e) autonomia municipal; f) prestação de contas da
Administração; g) garantias do Poder Judiciário.

Conforme já se constatava desde a Constituição de 1934, a representação interventiva, que tinha
como foro o Supremo Tribunal Federal, objetivava aferir eventual violação de deveres constitucionalmente
impostos aos entes federados, configurando peculiar modalidade de resolução de conflitos federativos.

O modelo da ação direta de inconstitucionalidade interventiva influenciou o constituinte brasileiro
a editar a Emenda n° 16, de 1965, à Constituição de 1946. A referida emenda instituiu, paralelamente à
representação interventiva, o controle abstrato de normas estaduais e federais.

Em atenção à sistemática do controle concentrado de constitucionalidade, de influência austríaca-
européia, e tendo em vista a sobrecarga de trabalho imposta ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal de
Recursos, criou-se no Brasil a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato de natureza normativa
federal ou estadual, que deveria ser encaminhada ao STF pelo Procurador-Geral da República, com o
objetivo de preservar a integridade do ordenamento jurídico, expurgando as normas com ele incompatíveis.

Nesse sentido, a representação de inconstitucionalidade, após a Emenda n° 16/1965, passou a ter
duas finalidades: poderia ser manejada para fins de intervenção e para a defesa do sistema jurídico objetivo,
atacando a inconstitucionalidade de lei em tese.

A Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional n° 1/69 não trouxeram muitas inovações
significativas ao controle de constitucionalidade brasileiro, mantendo o sistema difuso e a ação direta de
inconstitucionalidade prevista na Emenda n° 16/65 à Constituição de 1946. As mudanças mais importantes
foram observadas na representação para fins de intervenção, cujas hipóteses de ajuizamento pelo
Procurador-Geral da República foram ampliadas, passando a assegurar a observância aos chamados
princípios sensíveis (art. 10, VII) e a execução de lei federal (art. 10, VI, 1ª parte).

Paralelamente à representação de inconstitucionalidade, instrumento do controle in abstrato,
estabelecido pela Emenda n° 16/65, a Emenda Constitucional n° 7/77 inaugurou as disposições relativas à
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representação para fins de interpretação de lei ou ato normativo federal ou estadual, sendo o Procurador-
Geral da República o legitimado a provocar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (art. 119, I, e).

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 foi bastante pródiga em matéria de
controle de constitucionalidade, trazendo previsões sobre o tema em diversos dispositivos e inaugurando
institutos até então desconhecidos pela tradição constitucional brasileira.[4]

Em relação ao controle concentrado, a Constituição ampliou significativamente o rol de
legitimados para ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (ADI), objetivando democratizar o
controle, pondo fim à tradição que conferia ao Procurador-Geral da República o monopólio para manejo da
representação de inconstitucionalidade. Assim, nos termos da redação original do art. 103, podem propor a
ADI: Presidente da República, Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados, Mesa de
Assembléia Legislativa, Governador de Estado, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional confederação
sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Destacou, no entanto, o constituinte que nas ações de
inconstitucionalidade de competência do Supremo Tribunal Federal, mesmo as não ajuizadas pelo
Procurador-Geral da República, este deverá ser previamente ouvido (art. 103, § 1º).

 Foi mantida, pelo constituinte de 1988, a representação interventiva, destinada à verificação da
compatibilidade entre o direito estadual com os chamados princípios sensíveis[5] (art. 34, VII, c/c o art. 36,
III). Tal ação continuou de competência do Supremo Tribunal Federal e de legitimidade ativa exclusiva para
ajuizamento do Procurador-Geral da República, quando a intervenção fosse decretada pela União Federal
nos Estados-membros.

A Constituição de 1988 inovou ao prever a possibilidade de controle de constitucionalidade das
omissões legislativas e executivas[6], estabelecendo a ação direta de inconstitucionalidade por omissão (art.
103, § 2º), no exercício do controle concentrado, e o mandado de injunção (art. 5º, LXXI), no exercício do
controle difuso.

O constituinte, pela primeira vez na história constitucional brasileira, criou a argüição de
descumprimento de preceito fundamental, de competência do Supremo Tribunal Federal, facultando à lei a
sua regulamentação (art. 102, parágrafo único, na redação original).[7]

Em 1993, a Emenda Constitucional n° 3 acresceu ao rol de instrumentos colocados à disposição do
controle abstrato a ação declaratória de constitucionalidade (ADC), que poderia ser ajuizada pelo Presidente
da República, pela Mesa do Senado Federal, pela Mesa da Câmara dos Deputados ou pelo Procurador-Geral
da República.

A Emenda Constitucional n° 45/04, por sua vez, igualou os legitimados da ADC aos legitimados da
ADI e os efeitos de ambas as ações (vinculante e erga omnes), no intuito de efetivar a idéia do efeito dúplice
ou ambivalente.[8]

As diversas disposições acerca do controle concentrado de constitucionalidade são interpretadas,
por alguns doutrinadores, como uma tendência de que essa modalidade de controle assumiria papel vital no
nosso sistema brasileiro de aferição da constitucionalidade das normas, superando a importância que o
controle difuso tivera outrora. O constituinte de 1988 teria sido atento ao fenômeno da proliferação de
demandas e da consequente sobrecarga de trabalho dos juízes, oferecendo como resposta um reforço no
controle concentrado. Gilmar Mendes corrobora com essa corrente, entendendo que:
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a Constituição de 1988, conferiu ênfase, portanto, não mais ao sistema difuso ou incidente, mas ao
modelo concentrado, uma vez que, praticamente, todas as controvérsias constitucionais relevantes
passaram a ser submetidas ao Supremo Tribunal Federal, mediante processo de controle abstrato de
normas. A ampla legitimação, a presteza e a celeridade desse modelo processual, dotado inclusive da
possibilidade de suspender imediatamente a eficácia do ato normativo questionado, mediante pedido de
cautelar, constituem elemento explicativo de tal tendência.[9]

Discordamos dessa corrente por entender que ambos os sistemas foram reforçados, embora o
controle concentrado, por ser relativamente novo na nossa tradição constitucional, tenha ganhado mais
destaque da doutrina e da jurisprudência.

Como exemplos do reforço do constituinte de 1988 também em matéria de controle difuso de
constitucionalidade, citam-se o habeas corpus, remédio previsto constitucionalmente para tutelar a liberdade
em face de prisões ilegais e inconstitucionais; o mandado de injunção, em face de omissões
inconstitucionais; mandado de segurança individual e coletivo; a ação popular e ação civil pública[10]. Esse
foi o rol posto à disposição dos indivíduos, de suas associações e organizações, para controlar atos e
omissões inconstitucionais[11], por via de ação, admitindo-se inclusive a sua utilização em caráter
preventivo (ameaça de lesão inconstitucional).[12]

Diante disso, o reforço a ambos os sistemas de controle de constitucionalidade em 1988 deveu-se
ao fato de que estávamos saindo de um período de Ditadura Militar, no qual direitos e garantias
fundamentais assumiam categorias secundárias, frente às normas organizativas do Estado. Era preciso, pois,
dotar os cidadãos do máximo de instrumentos processuais hábeis a tutelar os direitos fundamentais,
protegendo-os de normas incompatíveis com a Constituição Federal. Em última instância, era preciso
proteger a própria Constituição dos tempos de supremacia dos Decretos-leis e de atos governamentais
ditatoriais.
 
3 ESPÉCIES DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

Embora presente na maioria dos países, o controle de constitucionalidade não se apresenta da
mesma forma em todos os Estados constitucionais, variando, por exemplo, quanto ao órgão que realiza o
controle e os momentos em que esse controle é desempenhado.

A fiscalização da inconstitucionalidade, para utilizar uma expressão de Jorge Miranda[13], define-
se, em primeiro lugar pelo tipo de comportamento, positivo ou negativo, sujeito à apreciação no confronto
da Constituição. Desse modo, a doutrina e a evolução jurisprudencial cunharam a possibilidade de se
controlar não só atos comissivos ofensivos à Lei Suprema, mas também omissões que, por vias transversas
esvaziam o conteúdo das normas constitucionais, negando-lhes vigência. A esse fenômeno, alguns
doutrinadores nominam de síndrome da inefetividade das normas constitucionais, sendo nesse campo que
mais proliferou a posição ativista do Poder Judiciário.

Quanto ao órgão que realiza o controle, podemos ter o controle de constitucionalidade político,
jurisdicional ou misto. O controle político, conforme o nomen juris indica, é aquele realizado por um órgão
político (Legislativo ou Executivo), sendo inspirado no modelo de controle francês[14]. O controle
jurisdicional é aquele em que um ou mais órgãos integrantes do Poder Judiciário ou uma Corte
Constitucional são imbuídos da tarefa de defender a Constituição, averiguando a compatibilidade das
demais normas com o sistema. O modelo misto, por óbvio, é aquele que consagra elementos do sistema
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político e do sistema jurisdicional. Destaque-se que a diferenciação entre o sistema jurisdicional e o político
não decorre propriamente do órgão que exerce o controle, se integrante do Judiciário ou do Executivo e
Legislativo, mas no modo como esse controle é exercido. Assim, de acordo com Ana Maria D’Ávila Lopes,
“um sistema de controle de constitucionalidade é político quando sua função não é jurisdicional, ou seja,
quando não realiza um julgamento jurídico, mas uma análise acerca da ‘conveniência política’ do ato”.[15]

No Brasil, a Constituição de 1824 adotava o modelo de controle político, não sendo do Judiciário a
atribuição de guarda da Lei Fundamental. As demais Constituições brasileiras, contudo, passaram a prever o
controle jurisdicional de constitucionalidade.

A Constituição de 1988, por sua vez, embora tenha consagrado o controle de constitucionalidade
como tarefa precípua do Poder Judiciário, trouxe alguns mecanismos que exemplificam o modelo de
controle político. Os projetos de lei apresentados perante as Casas Legislativas, por exemplo, são alvo do
controle de constitucionalidade realizado pelas comissões temáticas, principalmente, pela Comissão de
Constituição e Justiça. Ilustra esse rol também o veto oposto pelo Executivo a projeto de lei, com
fundamento na sua inconstitucionalidade (art. 66, § 1º, CF/88).

Outra classificação remonta ao momento do controle, que pode ser preventivo ou repressivo. O
primeiro realiza-se antes do aperfeiçoamento da norma, ou seja, antes de ela efetivamente ingressar no
ordenamento jurídico. Os exemplos são os mesmos citados acima quando falamos sobre o controle de
constitucionalidade político. Em ambos, não era a lei o alvo do controle realizado pelo Legislativo e pelo
Executivo, mas o projeto de lei. Há, ainda, um exemplo de controle preventivo realizado pelo Judiciário.
Trata-se do caso de mandado de segurança impetrado por parlamentar com o objetivo de resguardar o
devido processo legislativo.[16] Destaque que essa hipótese é exceção à regra do modelo judicial que é,
eminentemente, de matriz repressiva, admitindo a instauração de processos em que se discute a
constitucionalidade de uma norma somente após a promulgação desta.

No contexto do controle jurisdicional repressivo, aquele que é feito pelo Poder Judiciário após a lei
ou ato normativo haver ingressado no ordenamento jurídico, costuma-se subdividi-lo em controle difuso,
concentrado ou misto. O primeiro, de matriz norte-americana, desenvolveu-se a partir da construção
jurisprudencial da Suprema Corte americana, em especial durante os debates no caso Marbury v. Madison,
de 1803. Por esse modelo, qualquer órgão judicial, seja monocrático ou colegiado, é incumbido de analisar a
aplicação de uma lei ao caso concreto, devendo afastar a sua aplicação se considerar a norma incompatível
com a Constituição. O poder de apreciar a inconstitucionalidade distribui-se, dessa forma, a todos os órgãos
jurisdicionais, ainda que com possibilidade de recurso aos órgãos superiores.

Já o controle concentrado de constitucionalidade, de inspiração austríaca-européia, defere a
atribuição para o julgamento de questões constitucionais a um órgão jurisdicional superior ou a uma Corte
Constitucional, especialmente criado para tal função. Nesse caso, não são todos os magistrados e tribunais
que detém competência para averiguar a compatibilidade da norma com a Constituição, sendo essa uma
competência exclusiva de um ou alguns órgãos.[17]

O modelo misto, por sua vez, é aquele que congrega elementos do controle difuso e concentrado.
Em geral, nesse modelo, confere-se aos órgãos jurisdicionais ordinários a tarefa de afastar a aplicação das
leis no caso concreto, por declararem-nas inconstitucionais, ao mesmo tempo em que se reconhece a um
órgão de cúpula a competência para julgar ações com perfil abstrato, em que se discute a lei em tese.
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O Brasil adota o modelo misto, em que se amalgamam o modelo difuso, adotado desde a
Constituição Republicana de 1891, com as ações que discutem a compatibilidade de uma norma com a
Constituição Federal de forma autônoma, de competência do Supremo Tribunal Federal, a exemplo da ADI
e da ADC.[18] A Constituição brasileira de 1988 previu um sistema próprio, em que o controle difuso e o
concentrado se hibridizam, embora não se confundam.

Desse modo, o sistema de controle de constitucionalidade brasileiro, embora tenha institutos
semelhantes ao sistema de fiscalização de constitucionalidade alemão e ao anglo-saxão, não se encaixa com
perfeição nesses modelos. Nossa história constitucional caminha para a convivência harmônica entre o
sistema difuso e o sistema concentrado de constitucionalidade, sem que um implique em anular o outro.

Quanto às circunstâncias ou ao modo como se manifesta, o controle de constitucionalidade pode
ser concreto ou abstrato. O primeiro é o que surge a propósito da aplicação de normas ou de quaisquer atos a
casos concretos, visando a solução das lides. Já o controle abstrato dirige-se aos comportamentos do poder
público ou às normas em si, por aquilo que significam à ordem jurídica, independentemente da sua
incidência em quaisquer relações ou situações da vida.

Daí se falar em controle de natureza objetiva e subjetiva para se referir a essa classificação. Seria
subjetiva quando se prende a um interesse direto e pessoal de alguém, quando tem por causa a repercussão
da ofensa da Lei Fundamental nas esferas jurídicas de certas e determinadas pessoas, quando a ofensa à
Constituição se repercute em lesão ou ameaça de lesão a direitos e interesses destas pessoas. É objetiva
quando, à margem de um dado interesse, tem em vista a preservação ou a reconstituição da
constitucionalidade objetiva, quando o que se busca é a conformidade dos atos e das leis às normas
constitucionais. Nesse ponto, Jorge Miranda faz uma observação interessante:

Todavia, deve frisar-se que há sempre uma face subjectivista e uma face objectivista em toda a
fiscalização. Acontece é que cada sistema propende para certo sentido, realça mais uma face sem
realçar a outra, estrutura-se com o centro ou nos direitos ou posições constitucionais dos sujeitos ou na
constitucionalidade como valor em si.[19]

Por fim, a última classificação abordada trata do controle em termos processuais, enquadrando-o
como incidental ou principal. Diz-se incidental, o controle realizado no contexto de um processo judicial,
em que a inconstitucionalidade é argüida como questão prejudicial ao exame do mérito, não configurando o
objeto principal da demanda. Sendo exercido no âmbito do caso concreto, o controle incidental tem natureza
subjetiva, envolvendo interesses de autor e réu. Por esse motivo, fala-se em inconstitucionalidade pela via
da exceção ou defesa[20]. A abrangência da decisão que será sentenciada pelo juiz, é apenas entre as partes
envolvidas no processo. Há a necessidade de um processo em curso, de uma causa em andamento, para que
o problema da inconstitucionalidade seja considerado pelos tribunais.[21]

A segunda forma de controle (controle principal) é aquela em que a questão constitucional é
suscitada autonomamente, por meio de mecanismos de impugnação abstrata das normas, sendo a argüição
de inconstitucionalidade o objeto principal da demanda. É o caso das ações diretas de constitucionalidade e
inconstitucionalidade, em que não se discute nenhum interesse subjetivo, não havendo partes (autor e réu)
envolvidas no processo. Por isso se diz que o sistema de controle abstrato possui natureza objetiva, tendo a
decisão nessas ações tem efeito vinculante e erga omnes.

Não obstante as diferenças apontadas entre controle difuso-incidental e concentrado-abstrato, essa

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7641



divisão, para alguns autores, a exemplo de Gilmar Mendes, apresenta mais importância didática que
científica, não tendo “a relevância teórica que, normalmente, se lhe atribui”.[22] Citando Klaus Schlaich,
aponta “a equivocidade desses conceitos, porquanto o controle realizado, a decisão proferida e as
conseqüências jurídicas são verdadeiramente abstratas, na medida em que se processam independentemente
do feito originário. Em outros termos, o controle e o julgamento levados a efeito pelo tribunal estão
plenamente desvinculados do processo originário, tendo por isso conseqüências jurídicas idênticas”.[23]
 
4 O CONTROLE DIFUSO/INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE E SEUS EFEITOS

Como vimos, a idéia de se atribuir às autoridades jurisdicionais a tarefa de guardar a Constituição,
realizando o controle das leis e atos normativos, teve origem nas decisões da Suprema Corte norte-
americana, em especial no julgamento do caso Marbury v. Madison, em 1803, tratando-se, portanto, de uma
construção eminentemente jurisprudencial, ante a ausência de preceito expresso na Constituição[24]. De
acordo com Oscar Vilhena, o entendimento definitivamente assentado no caso referido:

(...) é resultado, única e exclusivamente, de uma leitura expandida da Constituição americana e,
posteriormente, na tradição da common law, da ação reiterada dos magistrados. Este poder de controlar
a compatibilidade das leis com a Constituição decorre, assim, da jurisprudência americana, e não de
uma autorização positivada de forma expressa pelo constituinte.[25] 

Destaque-se que a jurisprudência norte-americana apontou que o poder-dever de reconhecer ou
declarar a inconstitucionalidade de uma norma é decorrente da função jurisdicional e, por conseqüência, é
competência de quem quer que legitimamente a exerça. Todos os tribunais e juízes podem exercer tal
atribuição, embora o dever de declarar inoperantes ou nulas as normas inconstitucionais possa ser deferido
ao mais alto tribunal do país.

No Brasil, a Constituição Republicana de 1891 foi a primeira a prever o controle difuso de
constitucionalidade, que permanece na nossa tradição jurídica até os dias atuais. Nessas décadas de história
constitucional brasileira, o controle difuso foi se aperfeiçoando, não só pela sucessão de textos
constitucionais, mas principalmente pela evolução na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

No entanto, para que entendamos de que modo as recentes decisões do STF têm modificado
substancialmente aspectos relevantes do controle difuso de constitucionalidade, faz-se necessário
compreendermos as características clássicas dessa modalidade de controle.

De acordo com o sistema difuso, qualquer juiz ou tribunal, independentemente de sua hierarquia,
poderia reconhecer a inconstitucionalidade de uma norma no caso concreto. Nos Tribunais, entretanto,
deveria ser respeitada a cláusula de reserva de plenário, indicando que apenas por voto da maioria absoluta
dos membros da Corte pode ser reconhecida a inconstitucionalidade da norma.

Outra característica importante é que os questionamentos sobre a inconstitucionalidade de uma
norma não podem ser analisados por via direta, como pedido principal de uma ação, mas unicamente no
interior de um processo concreto, sem constituir o bem da vida principal pleiteado na ação.

A sentença, no controle difuso, só tem eficácia para as partes envolvidas no processo, a indicar que
a norma declarada inconstitucional continua válida para os demais destinatários que não participaram da
lide.[26] Para que a decisão tenha eficácia geral, erga omnes, faz-se necessária a atuação do Senado Federal,
no sentido de suspender a execução da norma declarada inconstitucional.
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A decisão, no controle difuso, que declara a incompatibilidade da norma com a Constituição
retroage, para as partes, até o nascedouro da norma, anulando todo e qualquer ato dela decorrente (efeitos ex
tunc). A resolução do Senado, por sua vez, ao conferir efeitos erga omnes, tem eficácia ex nunc, não
retroagindo, mantendo os atos que decorreram da norma até a sua suspensão.

Essas características, essenciais para o controle difuso, estão sendo reformuladas pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, implicando em uma nova reconfiguração dessa modalidade de
controle no Brasil. É o que discorreremos no próximo tópico.

 
5 O FENÔMENO DA “ABSTRATIVIZAÇÃO” DO CONTROLE DIFUSO DE
CONSTITUCIONALIDADE NAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Nos últimos anos, recentes alterações legislativas e jurisprudenciais têm provocado uma verdadeira
reviravolta no modo como o controle difuso de constitucionalidade é percebido no Direito brasileiro. Essas
mudanças têm se caracterizado por uma inserção de traços característicos do processo objetivo no âmbito
dessa modalidade de controle, implicando em uma aproximação cada vez maior entre os modelos concreto e
abstrato de constitucionalidade. Trata-se de uma tendência conhecida por “objetivação”, “dessubjetivação”
ou “abstrativização” do controle concreto.

Buscando esclarecer essa tendência, Clarissa Teixeira Paiva enuncia que “talvez a experiência
brasileira de convivência entre as duas formas de controle, consagradas no direito internacional, tenha
caminhado para um estágio evolutivo de aperfeiçoamento em que se procura privilegiar o melhor que cada
sistema tem a oferecer”.[27]

Várias são as razões apontadas pela doutrina no sentido de explicar a abstrativização do controle
concreto de constitucionalidade[28], dentre elas: firmar o papel do Supremo Tribunal Federal como Corte
Constitucional no Brasil e não como instância recursal; diminuir o volume de processos em tramitação no
STF através da atribuição de efeitos gerais a qualquer decisão em controle de constitucionalidade proferida
pelo Pleno; criar de barreiras de contenção de recursos, implicando que o STF só deverá analisar questões
relevantes para a ordem constitucional, cuja solução extrapole o interesse subjetivo das partes. Gilmar
Mendes chega a afirmar que “a complexidade e a demora na obtenção de julgamento definitivo da questão
constitucional pelo Supremo Tribunal, na via incidental, exige reforma radical do sistema difuso de
constitucionalidade entre nós”.[29]

No presente tópico, iremos analisar alguns exemplos dessa tendência, tomando como objeto de
análise recentes decisões do Supremo Tribunal Federal.

 
5.1 Desnecessidade de observância da cláusula de reserva de plenário

De acordo com a regra da cláusula de reserva de plenário, somente pelo voto da maioria absoluta
de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público (art. 97, CF/88).[30]

Logo, caso seja suscitada a inconstitucionalidade de uma norma em processo submetido à análise
perante órgão do Tribunal, o julgamento do caso deve ser cindido. Cabe ao plenário ou ao órgão especial
decidir (por maioria absoluta) sobre a inconstitucionalidade da norma. Com base nesse entendimento, o
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órgão fracionário decide, posteriormente, sobre o caso concreto.
Tal exigência explica-se pelo fato de que a decisão acerca da inconstitucionalidade de uma norma

contraria a presunção de constitucionalidade, sendo necessário que o julgamento resulte de um consenso
apreciável sobre o tema. Trata-se de dispositivo tão importante para o constitucionalismo brasileiro que
recebeu o reforço da Súmula Vinculante nº. 10, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que viola a
cláusula de reserva de plenário a decisão do órgão fracionário de tribunal que, embora não declare
expressamente a inconstitucionalidade da norma, afasta a sua incidência, no todo ou em parte.

Importa mencionar que, nos últimos anos, a jurisprudência passou a assentar entendimento da
desnecessidade de apreciação da questão constitucional pelo órgão especial ou pleno, na realização do
controle difuso. Em observância ao princípio da economia processual e da celeridade, tem-se inclinado pela
dispensa do procedimento previsto no art. 97, CF/88, quando já houver pronunciamento do órgão especial
ou pleno do Tribunal, ou do Supremo Tribunal Federal.[31] O Min. Marco Aurélio, em trecho do seu voto
no AgRgAI 168.149, esclareceu que “a razão de ser do preceito está na necessidade de evitar-se que órgãos
fracionários apreciem, pela vez primeira, a pecha de inconstitucionalidade argüida em relação a um certo ato
normativo”. Se a questão tiver sido decidida pelo STF, a submissão do da análise acerca da
constitucionalidade da norma ao pleno ou órgão fracionário do tribunal perde o sentido.  

A Lei n. 9.756/1998, seguindo essa tendência, acrescentou um parágrafo único ao art, 481 do CPC,
dispondo que: “os órgãos fracionários dos tribunais (entenda-se Câmaras, Grupos, Turmas ou Seções) não
submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a argüição de inconstitucionalidade, quando já houver
pronunciamentos destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”, podendo o relator
conhecer dos pedidos e julgá-los, nos termos do art. 557 e parágrafos alterados pelo mesmo diploma
legal.[32]

Para Hely Lopes Meirelles, em obra atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, a
hipótese de dispensa de encaminhamento da questão constitucional ao pleno dos tribunais quando houver
pronunciamento do STF exemplifica a tendência de se atribuir efeitos vinculantes às decisões da Corte
Máxima, sejam elas decorrentes do controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade.[33]
 
5.2 Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no caso concreto

Por influência do direito norte-americano, o constitucionalismo brasileiro acatou, majoritariamente,
a teoria da nulidade no que tange às conseqüências da declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou ato
normativo. Disso decorre que o reconhecimento da inconstitucionalidade atingia a norma no plano da
validade e não da existência. A norma incompatível com a Constituição continua a existir, no entanto não
era considerada válida.

Ocorre que o fato de não ser considerada válida não implica na incapacidade de produzir efeitos.
Normas inválidas podem produzir efeitos, já se tratam de dois planos de jurisdicidade distintos. Nas
palavras de André Dias Fernandes, “a validade da lei é a sua compatibilidade com o parâmetro escolhido
(no caso, a Constituição), enquanto a eficácia é sua aptidão para produzir efeitos jurídicos válidos”.[34]

O ato nulo é parcialmente eficaz, vez que sobre ele pesa a presunção de constitucionalidade,
gerando efeitos até a decisão judicial que reconheça a sua nulidade. No entanto, uma vez declarado nulo, a
regra era a de que a norma teria deixado de gerar efeitos ab initio, já que a inconstitucionalidade atinge a
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norma em seu nascedouro.
A consequência do controle de constitucionalidade, como aponta Jorge Miranda, é a invalidação do

ato e não a sua ineficácia. Como a Constituição é fundamento de validade de outras normas, as que com ela
são incompatíveis são viciadas no plano da validade e não no da existência ou no da eficácia. Ocorre que, a
depender da posição da norma viciada na dinâmica jurídica e os efeitos que ela produziu no plano fático, o
reconhecimento da incompatibilidade dessa norma com a Constituição pode gerar a inexistência, a nulidade,
a anulabilidade ou a irregularidade da norma viciada.[35]

Desse modo, a decisão acerca dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade (ex tunc, ex nunc,
pro futuro) deve considerar as especificidades do caso concreto, sob pena de produzir problemas maiores do
que aqueles que visava solucionar.

Percebendo isso, o Supremo Tribunal Federal vinha apontado as insuficiências das técnicas de
decisão, que reconhecem a nulidade ex tunc da norma, no processo de controle de constitucionalidade,
indicando a necessidade de criação de uma nova técnica de decisão mais compatível com as situações
concretas. Essa série de julgados levou o legislador a reconhecer, em sede de controle concentrado, por
meio, inicialmente de ADIn e ADC, a possibilidade de o Tribunal modular os efeitos da decisão de
inconstitucionalidade, tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Trata-se
do art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

No âmbito do controle difuso, no entanto, permanecia a regra de que os efeitos da decisão de
inconstitucionalidade operavam-se, apenas, de forma “ex tunc”, sendo a idéia de limitação dos efeitos da
decisão incompatível com essa modalidade de controle, salvo raríssimas exceções.[36]

Recentemente, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 197.917-8, de março de 2004, o
Supremo Tribunal Federal definiu a orientação de que se aplica também ao controle difuso as disposições
constantes na Lei n. 9.868/1999, relativas à modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. No
referido recurso, discutia-se a constitucionalidade do parágrafo único do art. 6º. da Lei Orgânica do
Município de Mira-Estrela, no Estado de São Paulo, que teria fixado número de vereadores em afronta ao
art. 29, IV, da Constituição Federal. A Corte Máxima, ao definir que o número de vereadores do município
de Mira Estrela era superior ao que a Constituição Federal admitia, adotou entendimento no sentido de
modular os efeitos da decisão, de forma que a nulidade da lei só surtiria efeito pro futuro.

Buscou-se evitar que a declaração da inconstitucionalidade do número de vereadores implicasse,
por conseqüência, no reconhecimento da inconstitucionalidade de todas as leis aprovadas pela Câmara de
Vereadores do Município durante o período de sua composição inconstitucional, gerando uma enorme
instabilidade jurídica. Desse modo, o STF admitiu a manutenção do quadro de vereadores, até o término
daquele mandato, indicando que nas próximas eleições deveria ser adotado número de parlamentares
municipais compatível com a Lei Maior.[37]

Outro caso de destaque é o HC n. 82.959, cujo Relator foi o Min. Marco Aurélio. Até o julgamento
desse caso, em 23 de fevereiro de 2006, o Tribunal vinha decidindo pela constitucionalidade da vedação de
progressão de regime em crimes hediondos. Nesse habeas corpus, o Tribunal modificou o seu
entendimento, deferindo, por maioria, o pedido, declarando incidenter tantum a inconstitucionalidade do
§1º. do art. 2º. da Lei 8.072/90. Entretanto, devido à mudança de entendimento, a declaração de
inconstitucionalidade foi proferida com efeitos apenas ex nunc e com a ressalva de que a decisão seria válida
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apenas para aqueles que estavam cumprindo pena. Mais uma vez, o STF firma o entendimento de que a
declaração de inconstitucionalidade in concreto também se mostra passível de limitação dos efeitos.[38]

Assim, conforme enuncia Ives Gandra Martins, o STF tem demonstrado que:

(...) não só no controle concentrado, como no controle difuso, é possível a determinação de “eficácia ex
nunc” ou “prospectiva” em situações especiais, tendo em conta não só a irreversibilidade das relações
ou situações decorrentes de orientação anterior ou ainda de gravíssima lesão a direitos patrimoniais
e/ou fundamentais, como também os princípios da “não surpresa” ou “da responsabilidade e
confiabilidade na orientação oficial”, princípios essenciais para a estabilidade das instituições.[39]

 
5.3 Reinterpretação do papel do Senado Federal no controle de constitucionalidade (art. 52, X, CF/88)

Como o sistema de controle difuso de constitucionalidade é exercido no âmbito do caso concreto
tendo, portanto, natureza subjetiva, em regra, os efeitos das decisões proferidas são inter partes, ou seja,
valem apenas para as partes que litigaram em juízo. Para os demais atingidos pela norma, ela continua
gozando de presunção de constitucionalidade, produzindo efeitos. A declaração não anula a lei, mas
reconhece a sua inaplicabilidade ao caso discutido.

A Constituição, entretanto, estabeleceu uma possibilidade de que a decisão proferida em um caso
concreto tivesse a sua abrangência ampliada, oportunidade em que teria eficácia erga omnes e efeito
vinculante. O artigo 52, X, CF, permite a ampliação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade,
prevendo que poderá o Senado Federal suspender a execução de lei, declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal.

A cláusula que atribui ao Senado Federal a competência para suspender a execução de qualquer lei
ou ato declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal faz parte da tradição constitucional brasileira,
tendo sido consagrada desde a Constituição de 1934.

Naquela oportunidade, o dispositivo que subordinava a eficácia geral das decisões do Supremo
Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade das normas à resolução do Senado Federal foi alvo de
diversas críticas. Nesse sentido, Araújo Castro cita que, na Assembléia Constituinte, o deputado Godofredo
Vianna apresentou emenda com o seguinte teor:

Sempre que o Supremo Tribunal declarar, em mais de um arresto, a inconstitucionalidade de uma lei,
esta será considerada como inexistente. O Procurador-Geral da República fará publicar a última decisão
no órgão oficial da União e no Estado, a fim de que comece a obrigar nos prazos estabelecidos pela lei
civil.[40]

A Emenda proposta não foi acatada, permanecendo a regra da suspensão pelo Senado do ato
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal até os dias atuais.

Destaque-se que a cláusula, por ser bastante lacônica, gerou uma série de controvérsias doutrinárias
e jurisprudenciais. Qual decisão do Supremo Tribunal deveria se submeter à resolução do Senado para ser
dotada de efeitos erga omnes? Só as de controle difuso ou concentrado também? O Senado pode não emitir
resolução? Se o fizer, pode suspender a eficácia de apenas parte do ato declarado inconstitucional?[41]

André Dias Fernandes, buscando esclarecer alguns desses questionamentos, comenta que desde
1977, quando foi criada a representação para fins de interpretação de lei ou ato normativo federal ou
estadual (Emenda Constitucional n. 7/77), o STF passou a entender que a suspensão da execução pelo
Senado só é necessária no controle incidental efetuado pelo próprio STF, sendo dispensada no controle
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abstrato, já que a declaração judicial de nulidade da lei em tese gera os mesmos efeitos produzidos pela
suspensão da eficácia da lei pelo Senado.[42] Interessante mencionar, à época da criação dessa regra em
1934, não havia no Brasil o controle abstrato de constitucionalidade. Logo, não fazia sentido indagar se
caberia ao Senado suspender a execução de lei declarada inconstitucional por intermédio do sistema difuso
ou concentrado.

Carlos Alberto Lúcio Bittencourt, posicionando-se sobre a existência ou não de discricionariedade
do Senado de emitir a resolução suspendendo lei declarada inconstitucional, segue a orientação de que o ato
do Senado não é optativo: “deve ser baixado sempre que se verificar a hipótese prevista na Constituição:
decisão definitiva dos Supremo Tribunal Federal”.[43] Para o autor:

se o Senado não agir, nem por isso ficará afetada a eficácia da decisão, a qual continuará a produzir
todos os seus efeitos regulares, que, de fato, independem da colaboração de qualquer dos outros
poderes. O objetivo do art. 45, n.° IV da Constituição é apenas tornar pública a decisão do tribunal,
levando-a ao conhecimento de todos os cidadãos.[44]

Bittencourt entende que, ao lado do efeito direto da decisão que reconhece a inconstitucionalidade
de uma norma no caso concreto, válida apenas paras as partes que participaram do processo, há o chamado
efeito indireto ou colateral da sentença declaratória de inconstitucionalidade, estendendo-se os efeitos da
decisão a situações jurídicas idênticas. Justifica essa posição tendo em vista a eficácia natural da sentença,
que por sua natureza de ato de autoridade, de Estado, seria obrigatória e imperativa. Nos termos do autor, “é
justamente por força da ‘eficácia natural’ da sentença declaratória da inconstitucionalidade que esta passa a
atuar em relação a todos, sem distinção, tenham ou não sido partes do processo, atingindo em cheio o ato
visado, que se torna pela força do decreto judiciário, írrito, insubsistente, inoperante, ineficaz para todos os
efeitos”.[45]

Luís Roberto Barroso segue a mesma linha traçada por Bittencourt, defendendo que:

(...) essa competência atribuída ao Senado tornou-se um anacronismo. Uma decisão do Pleno do
Supremo Tribunal Federal, seja em controle incidental ou em ação direta, deve ter o mesmo alcance e
produzir os mesmos efeitos. Respeitada a razão histórica da previsão constitucional, quando de sua
instituição em 1934, já não há lógica razoável em sua manutenção.[46]

Logo, de acordo com esse entendimento, o Senado Federal limitar-se-ia, apenas, a dar publicidade
à decisão proferida pelo STF. Observe que, tal conclusão contraria a literalidade do dispositivo
constitucional, que traz um importante papel institucional do Senado, qual seja, o de participar dos
processos de controle de constitucionalidade, conferindo eficácia erga omnes às decisões em controle
difuso.

Tal posição, contudo, não é unanime na doutrina. Segundo o entendimento de Jonatas Vieira de
Lima:

A tendência de abstração em sede de controle difuso de constitucionalidade traz algumas conseqüências
que muitas vezes não são percebidas quando se faz uma análise meramente perfunctória do tema, senão
vejamos.
A primeira conseqüência que vemos é a inevitável usurpação da competência do Senado Federal,
prevista no art. 52, X da CF/88, por parte do Supremo Tribunal Federal. Ora, se a Constituição da
República de 1988 teve o cuidado de dividir a competência para os atos que culminarão com a
declaração de inconstitucionalidade com efeito "erga omnes", estabelecendo que ao STF cabe apreciar a
inconstitucionalidade incidentalmente, e ao Senado, por ato discricionário, suspender a execução da
norma tida como inconstitucional, queria o constituinte que ao menos dois poderes (legislativo e
judiciário) participassem do ato.[47]
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Posição semelhante é seguida por Lenio Luiz Streck, Marcelo Andrade Catoni de Oliveira e
Martonio Mont’Alverne Barreto Lima. Para esses autores, considerar desnecessária a participação do
Senado é reduzir a participação democrática no âmbito do controle difuso, a qual se dá, de forma indireta,
pela atribuição conferida ao Senado pela Constituição. Assim:

excluir a competência do Senado Federal – ou conferir-lhe apenas um caráter de tornar público o
entendimento do Supremo Tribunal Federal – significa reduzir as atribuições do Senado Federal à de
uma secretaria de divulgação intra-legislativa das decisões do Supremo Tribunal Federal; significa, por
fim, retirar do processo de controle difuso qualquer possibilidade de chancela dos representantes do
povo deste referido processo, o que não parece ser sugerido pela Constituição da República de
1988.[48] (grifos no original).

A polêmica acerca do papel do Senado na atual configuração do controle de constitucionalidade no
Brasil vem sendo travada também pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente a partir da Reclamação
4335-5/AC, cujo relator é o Min. Gilmar Mendes.

A referida Reclamação foi proposta pela Defensoria Pública da União em face da decisão do Juiz
de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco que vedou a progressão de regime para
condenados por crime hediondo, mesmo após o julgamento do HC n. 82.959. Entendeu o magistrado que o
reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º. da Lei 8.072/90 foi proferido em sede de controle
difuso, não tendo efeito erga omnes nem vinculante.

Até fevereiro de 2010, a referida reclamação ainda aguardava julgamento[49], tendo recebido votos
favoráveis do Relator e do Min. Eros Grau e votos pela improcedência do Min. Joaquim Barbosa e do Min.
Sepúlveda Pertence.

O principal argumento apresentado pelos Ministros que entenderam pela procedência do pedido na
Reclamação é de que teria havido uma mutação constitucional.

A atividade de atribuir um sentido constitucionalmente viável ao texto, fazendo-o ganhar vida,
pode levar a uma mudança tão profunda no significado do parâmetro normativo que implique em uma
reviravolta na tradição jurídica. Para tal fenômeno, a doutrina cunhou o termo de mutação constitucional.
Em outras palavras, mutação constitucional corresponde a um processo não formal de mudança das
Constituições, decorrentes de atualizações dos valores político-sociais, observadas no seio da sociedade.[50]

Nas palavras do Ministro Eros Grau, no julgamento da Reclamação 4335-5/AC, teria havido uma
verdadeira alteração do próprio texto constitucional:

Passamos em verdade de um texto [pelo qual] compete privativamente ao Senado Federal suspender a
execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, a outro texto: "compete privativamente ao Senado Federal dar publicidade à
suspensão da execução, operada pelo Supremo Tribunal Federal, de lei declarada inconstitucional, no
todo ou em parte, por decisão definitiva do Supremo”.

Para o Ministro Gilmar Mendes, é:

[...] possível, sem qualquer exagero, falar-se aqui de uma autêntica mutação constitucional em razão de
completa reformulação do sentido jurídico e, por conseguinte, da nova compreensão que se conferiu à
regra do artigo 52 , X, da Constituição Federal. Valendo-nos dos subsídios da doutrina constitucional a
propósito da mutação constitucional, poder-se-ia cogitar aqui de uma autêntica reforma da Constituição
sem expressa modificação do texto.

Partindo do pressuposto de que teria havido uma mutação constitucional, o voto do Min. Gilmar
Mendes considerou que os efeitos de uma decisão proferida em sede de controle difuso – que, a rigor, teria
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efeitos apenas interpartes – poderiam ser equiparados aos efeitos reconhecidos a uma decisão proferida em
controle concentrado, independentemente de o Senado Federal atuar nos moldes que lhe outorgou a
Constituição Federal no art. 52, X.

O Ministro Sepúlveda Pertence, que proferiu voto contrário, entendeu que, embora estivesse
obsoleto o dispositivo que atribui ao Senado a tarefa de suspender a eficácia da norma declarada
incompatível com a Constituição, a questão não precisaria ser resolvida pelo que denominou de "projeto de
decreto de mutação constitucional", bastando, para tanto, que fosse editada uma súmula vinculante.

O Min. Joaquim Barbosa, por sua vez, não conheceu da reclamação. Os argumentos esboçados em
seu voto podem ser lidos no Informativo 463-STF:

[...] o Min. Joaquim Barbosa não conheceu da reclamação, mas conheceu do pedido como habeas
corpus e também o concedeu de ofício. Considerou que, apesar das razões expostas pelo relator, a
suspensão da execução da lei pelo Senado não representaria obstáculo à ampla efetividade das decisões
do Supremo, mas complemento. Aduziu, de início, que as próprias circunstâncias do caso seriam
esclarecedoras, pois o que suscitaria o interesse da reclamante não seria a omissão do Senado em dar
ampla eficácia à decisão do STF, mas a insistência de um juiz em divergir da orientação da Corte
enquanto não suspenso o ato pelo Senado. Em razão disso, afirmou que resolveria a questão o habeas
corpus concedido liminarmente pelo relator. Afirmou, também, na linha do que exposto pelo Min.
Sepúlveda Pertence, a possibilidade de edição de súmula vinculante. Dessa forma, haveria de ser
mantida a leitura tradicional do art. 52, X, da CF, que trata de uma autorização ao Senado de determinar
a suspensão de execução do dispositivo tido por inconstitucional e não de uma faculdade de cercear a
autoridade do STF. Afastou, ainda, a ocorrência da alegada mutação constitucional. Asseverou que,
com a proposta do relator, ocorreria, pela via interpretativa, tão-somente a mudança no sentido da
norma constitucional em questão, e, que, ainda que se aceitasse a tese da mutação, seriam necessários
dois fatores adicionais não presentes: o decurso de um espaço de tempo maior para verificação da
mutação e o conseqüente e definitivo desuso do dispositivo. Por fim, enfatizou que essa proposta, além
de estar impedida pela literalidade do art. 52, X, da CF, iria na contramão das conhecidas regras de
auto-restrição. Após, pediu vista dos autos o Min. Ricardo Lewandowski.[51]

Lenio Luiz Streck, Marcelo Andrade Cattoni e Martonio Mont’Alverne Barreto Lima discordam
veementemente da tese da mutação constitucional, por entender que ela:

advoga, em última análise uma concepção decisionista da jurisdição e contribui para a compreensão das
cortes constitucionais como poderes constituintes permanentes. Ora, um tribunal não pode mudar a
constituição; um tribunal não pode “inventar” o direito: este não é seu legítimo papel como poder
jurisdicional, numa democracia.[52]

O papel do Senado no controle de constitucionalidade difuso no Brasil é uma questão complexa
que não se resolve com posições extremadas. Entendemos que o Poder Judiciário no Brasil tem um papel
importante na garantia de concretização e efetivação dos direitos fundamentais, resguardando o conteúdo da
Constituição Federal de 1988. No exercício dessa atribuição, pode o STF “atualizar” o conteúdo da CF com
as práticas sociais, desde que essa atualização não implique em desconfigurar o edifício normativo
constitucional. É preciso, pois, lembrar da velha interpretação sistemática.

Nesse sentido, entendemos que o caso em tela não busca “adequar” o conteúdo da Constituição às
imposições da realidade social. Não é a sociedade quem pleiteia e reivindica que o papel do Senado no
controle difuso de constitucionalidade passe a ser de mero despachante do STF. Desconsiderar a
importância do Senado na história constitucional brasileira, advogando a tese de houve uma mutação
constitucional, pode ser o caminho mais fácil para concentrar ainda mais os poderes nas mãos do Supremo
Tribunal Federal.
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5.4 Breves considerações críticas
As tendências apontadas de abstrativização do controle difuso não parecem caminhar para um

sistema híbrido em que se procure privilegiar o melhor do controle difuso e do modelo concentrado.
Estamos sim caminhando para uma maior expressão do controle concentrado, literalmente concentrado nas
mãos do Supremo Tribunal Federal. O que se pretende é ampliar ainda mais os poderes dessa Corte, cujas
decisões, independente do modelo de constitucionalidade, serão vinculantes, sem a necessidade, inclusive,
de se tornar súmula vinculante. Bastará uma decisão do Pleno, mesmo que por seis votos a cinco.

Ao afirmarmos isso, não significa que desconsideramos a importância de uma posição ativa dos
tribunais na defesa de direitos e garantias fundamentais. Apenas estamos ressaltando que, tal ativismo, nem
sempre tem uma finalidade tão democrática. Boaventura de Sousa Santos, ao analisar essa tendência, aponta
que:

está em curso uma contrarrevolução jurídica em vários países latino-americanos. É possível que o
Brasil venha a ser um deles. Entendo por contrarrevolução jurídica uma forma de ativismo judiciário
conservador que consiste em neutralizar, por via judicial, muito dos avanços democráticos que foram
conquistados ao longo das duas últimas décadas pela via política, quase sempre a partir de novas
Constituições.[53]

Nesse sentido, parece-nos que, ao abstrativizar o controle difuso, o STF pretende fazer com que
suas decisões tenham, de imediato, efeitos erga omnes, desconsiderando a atribuição constitucional do
Senado. Isso implica em uma diminuição na participação popular no controle de constitucionalidade, não só
porque a atuação do Senado será irrelevante, mas principalmente porque tornará mais difícil que as partes
envolvidas nas questões concretas dialoguem com os magistrados. O diálogo que os tribunais devem
realizar com os participantes do processo na modalidade difusa do controle de constitucionalidade restará
seriamente abalado.

 Assim, antes de pensarmos em mecanismos de abstrativização do controle difuso, é premente
refletirmos sobre os mecanismos de participação da sociedade civil no âmbito do controle concentrado e
difuso exercido pelo Supremo Tribunal Federal, tornando as decisões proferidas mais legítimas e
democráticas. Para tanto, é necessário construirmos uma relação mais estreita, de co-implicação, entre
democracia e controle de constitucionalidade, o que passa, inclusive, pela forma de escolha dos Ministros
do STF.

Rodolfo Viana Pereira entende que é preciso democratizar os sistemas constitucionais de controle,
ou seja, “sujeitar a sua titularidade ao principio democrático ou, por outras palavras, democratizar o acesso a
tais processos e ações de controle”. Como conseqüência dessa democratização, o autor aponta:

os sistemas devem se abrir a uma ampla esfera pública e participativa de agentes controladores que
incorpore atores políticos tradicionais (partidos políticos, por exemplo), agentes de autoridade, órgãos
de soberania, cidadãos e associações civis. Uma ampla esfera pública e participativa de agentes
controladores que transforme a questão do correto desempenho do poder e da gestão de temas de
relevância pública em objeto de fiscalização e ajuste por parte de todos.[54]

Ao que nos parece essa é uma exigência do modelo democrático de Estado, que exige a
participação dos segmentos da população nos destinos comuns. Nesse sentido, a jurisdição constitucional
deixaria de ser vista como uma imposição dos valores subjetivos dos membros dos tribunais constitucionais
ao resto da população[55], já que haveria a participação do máximo de pessoas e organizações nos
processos que venham a afetar a sociedade como um todo. 
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Em observância a um modelo democrático de processo, devemos buscar formas de participação
social nas decisões do Pleno do Supremo referentes a processos individuais com repercussão para toda a
sociedade, criando-se institutos próprios de interferência ou mesmo adaptando os já existentes, como o
Amicus Curie. Essa atitude certamente tornaria as decisões do Excelso Tribunal mais legítimas.
 
6 CONCLUSÕES

Sistematizando as conclusões diluídas no decorrer do presente artigo:
1)      O controle difuso é marcante na tradição constitucional brasileira, estando previsto desde a

Constituição de 1891.
2)      A Constituição de 1934, conferindo certos contornos ao modelo difuso de constitucionalidade,

instituiu a cláusula de reserva de plenário e a atribuição do Senado Federal para conferir efeitos
erga omnes às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal, suspendendo a execução, no todo ou
em parte, de lei ou ato declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário.

3)      De acordo com a Constituição brasileira de 1988, o controle de constitucionalidade adotado em
nosso país é do tipo misto, ou seja, congrega elementos tanto do sistema difuso quanto do
sistema concentrado de constitucionalidade. Logo, trata-se de um sistema próprio, em que o
controle difuso e o concentrado se hibridizam, embora não se confundam.

4)      Nos últimos anos, recentes alterações legislativas e jurisprudenciais têm provocado inserção de
traços característicos do processo objetivo no âmbito do controle difuso, implicando em uma
aproximação cada vez maior entre os modelos concreto e abstrato de constitucionalidade.
Trata-se de uma tendência conhecida por “objetivação”, “dessubjetivação” ou “abstrativização”
do controle concreto.

5)      As tendências apontadas de abstrativização do controle difuso não parecem caminhar para um
sistema híbrido em que se procure privilegiar o melhor do controle difuso e do modelo
concentrado. Estamos sim caminhando para uma maior expressão do controle concentrado,
literalmente concentrado nas mãos do Supremo Tribunal Federal.

6)      Antes de pensarmos em mecanismos de abstrativização do controle difuso, é premente
refletirmos sobre os mecanismos de participação da sociedade civil no âmbito do controle
concentrado e difuso exercido pelo Supremo Tribunal Federal, tornando as decisões proferidas
mais legítimas e democráticas. Para tanto, é necessário construirmos uma relação mais estreita,
de co-implicação, entre democracia e controle de constitucionalidade.
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judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. Trad. Aroldo Plínio Gonçalves. Porto Alegre: Fabris, 1984.
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(Connecticut), e em 1786 (Massachusetts), nas quais as cortes já haviam demonstrado disposição nesse sentido. (WARREN,
Charles. Congress, The Constitution and The Supreme Court apud LIMA, Martônio Mont’Alverne Barreto. Justiça Constitucional e
Democracia: perspectivas para o papel do Poder Judiciário. Revista da Procuradoria Geral da República, n.8, jan./jun. 1996, p.
82).
[3] Pedro Lenza ressalva que “(...) antes mesmo da promulgação da Constituição de 1891, o art. 58, § 1º, “a” e “b”, da Constituição
provisória de 1890 (Dec. n. 510, de 22.06. 1890) e o Decreto n. 848, de 11.10.1890, já estabeleciam regras de controle difuso
inspiradas no judicial review do direito norte-americano. Posteriormente, a lei federal n. 221, de 20.11.1894, abordou, com clareza, o
modelo, nos termos do art. 13, § 10: ‘os juízes e tribunais apreciarão a validade das leis e regulamentos e deixarão de aplicar aos
casos ocorrentes as leis manifestamente inconstitucionais e os regulamentos manifestamente incompatíveis com as leis e com a
Constituição”. (LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 13. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2009, p.
157).
[4] A Constituição de 1988 não recepcionou a representação para fins de interpretação de lei ou ato normativo federal ou estadual,
prevista na Emenda Constitucional n° 7/77.
[5] Os princípios sensíveis ganharam outro tratamento na Constituição de 1988. O rol extenso da Constituição de 1967 e da EC n.
1/69, foram substituídos pelos seguintes princípios: a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; b) direitos
da pessoa humana; c) autonomia municipal; d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta. (art. 34, VII, a a d). A
Emenda Constitucional n° 29/2000 ampliou esse rol, trazendo a previsão da alínea e: aplicação do mínimo exigido da receita
resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas
ações e serviços públicos de saúde.
[6] A questão do controle de omissões executivas, ou seja, do controle de políticas públicas inexistentes ou insuficientes, ainda gera
muita polêmica perante a doutrina e a jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal tem uma decisão importante sobre o tema, da
lavra do Min. Celso de Mello na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 45.
[7] A Lei no 9.882, de 3 de dezembro de 1999, regulamentou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
[8] Dá-se o nome de efeito dúplice ou ambivalente o reconhecimento de que a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADin) e a Ação
Direta de Constitucionalidade (ADC) são ações de mesma natureza, mas de “sinais trocados”. Disso implica que a declaração de
improcedência do pedido em sede de ADIn corresponde à declaração de procedência do pedido em sede de ADC. 
[9] MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de constitucionalidade. In: MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires;
BRANCO, Paulo Gustavo Gonet (Org.). Curso de Direito Constitucional. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva/IDP, 2009, p.
1112.
[10] No que tange à ação civil pública (ACP), há uma série de controvérsias acerca da possibilidade do seu ajuizamento para
requerer um provimento jurisdicional no sentido de declarar a inconstitucionalidade de uma norma. Há julgados, inclusive do STF,
que entendem pela inidoneidade da ACP como instrumento de controle de constitucionalidade. De acordo com o Min. Sepúlveda
Pertence, no julgamento da Reclamação n. 2.224, publicada no DJ de 10 de fev. 2006, “ação civil pública em que a declaração de
inconstitucionalidade com efeitos erga omnes não é posta como causa de pedir, mas, sim, como o próprio objeto do pedido,
configura hipótese reservada à ação direta de inconstitucionalidade”. Haveria, nesse caso, usurpação da competência do STF. A
questão, no entanto, não é pacífica.
[11] Carlos Alberto Lúcio Bittencourt acrescenta a essa lista a ação declaratória ordinária como instrumento processual hábil a obter
pronúncia de inconstitucionalidade de lei ou ato em descompasso com a ordem constitucional. Nas palavras do autor, “entendemos
que, hoje, sem necessidade de modificação da legislação vigente, a ação declaratória já é cabível, estando, apenas, subordinada à
demonstração de legítimo intêresse por parte do autor”. (BITTENCOURT, Carlos Alberto. O controle jurisdicional da
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constitucionalidade das leis. 2. ed. atual. por José Aguiar Dias. Brasília: Ministério da Justiça, 1997, p. 102).
[12] Além desse reforço ao controle difuso, a Constituição de 1988 preservou os dispositivos a ele referentes, tais como a cláusula
de reserva de plenário (art. 97) e a suspensão pelo Senado Federal da execução de lei declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal (art. 52, X).
[13] MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Tomo II. 2.ed. rev. Coimbra: Coimbra Editora, 1988.
[14] Há autores que defendem ter sido na França, no final do século XVIII, a primeira vez em que se encontrou manifestações claras
de um controle de constitucionalidade das leis, tal como hoje é compreendido. À época, confiava-se o controle de
constitucionalidade ao parlamento, portador da manifestação dieta da soberania popular. Referido controle, chamado de sistema
político, tem perdido vigência na atualidade, dando lugar a uma hegemonia ao controle de constitucionalidade jurisdicional, de
inspiração norte-americana. Sobre o tema ler LOPES, Ana Maria D’Ávila. Jurisdição constitucional e constituições principiológicas.
In: SALES, Lília Maria de Morais; LIMA, Martonio Mont’Alverne Barreto (Orgs.). Constituição, Democracia, Poder Judiciário e
desenvolvimento. Estudos em homenagem a José de Albuquerque Rocha.  Florianópolis: Conceito Editorial, 2008.
[15] LOPES, Ana Maria D’Ávila. op. cit., 2008, p. 49.
[16] Ver Mandado de Segurança n. 22.503, Rel. Min. Marco Aurélio (Rel. para o acórdão Min. Maurício Corrêa), DJ 06 de jun. 1997
e Mandado de Segurança n. 24. 138, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 28 de nov. 2002. 
[17] Exemplificando tal modelo, podemos citar a Constituição austríaca de 1934, que, conforme esclarece Carlos Alberto
Bittencourt, “manteve, em suas linhas fundamentais, o sistema de controle jurisdicional estabelecido em 1920 e inspirado nos
magistrais estudos de Kelsen. Ali se proíbe expressamente ao juiz de primeira instância que ponha em dúvida a validade de lei
publicada com observância das formalidades constitucionais (...)”. (BITTENCOURT, Carlos Alberto. op.cit., 1997, p. 39). O exame
da constitucionalidade das leis, portanto, só poderia ser apreciado pelos Tribunais superiores, conforme esse modelo de controle.
[18] Em matéria de controle de constitucionalidade concentrado, compete aos Tribunais de Justiça dos Estados analisar a
compatibilidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição Estadual. 
[19] MIRANDA, Jorge. op. cit., 1988, p. 313.
[20] A terminologia “pela via da exceção ou defesa” é criticada, uma vez que, na teoria geral do processo, ela nos remete à posição
processual do réu, enquanto o pedido de inconstitucionalidade incidental pode ser fundamento da pretensão do autor, a exemplo do
mandado de segurança.
[21] Em geral, o controle incidental é associado ao modelo difuso, tendo em vista que, neste, a inconstitucionalidade é discutida no
caso concreto, como prejudicial ao pedido principal. No direito comparado, a doutrina identifica exceções a essa regra, trazendo
casos de controle exercido pelo Tribunal Constitucional, mas pela via incidental. Nesse sentido, Barbosa Moreira esclarece:
“características ecléticas apresentam os sistemas atuais de controle na Itália e na República Federal da Alemanha que reconhecem a
um único órgão judicial competência para apreciar a questão da constitucionalidade, mas lhe deferem o exercício dessa competência
quer pela via principal (mediante a provocação de algum legitimado), quer por via incidental, a propósito de caso concreto, sujeito à
cognição de qualquer outro órgão judicial, que submete a questão a questão à Corte Constitucional, a fim de que esta a resolva com
força vinculativa, ficando suspenso, nesse meio-tempo, o processo em que suscitou a questão. Na mesma corrente insere-se a
Constituição espanhola de 1978 (arts. 161 a 165)”. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil.
12. ed. rev. e atual., v.5. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 30).   
[22] MENDES, Gilmar Ferreira. op. cit., 2009, p. 1114.
[23] SCHLAICH, Klaus apud MENDES, Gilmar Ferreira. op. cit., 2009, p. 1115.
[24] Embora não haja na legislação norte-americana, à época do caso Marbury v. Madison, nenhuma autorização expressa para o
controle jurisdicional de constitucionalidade, é importante perceber que ele não surgiu apenas da mente brilhante do Chief Justice
John Marshall. Há diversos antecedentes no direito inglês, apontados pela doutrina que justificam a posição de reconhecer a
primazia da lei fundamental sobre a legislação ordinária, sendo tarefa do Judiciário reconhecer a incompatibilidade de uma norma
perante a Constituição. Sobre o tema, ver FURNISH, Dale. La revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes en los
Estados Unidos. In: Sobre La jurisdicción constitucional. Lima: Pontifícia Universidad Católica del Perú, 1990.
[25] VIEIRA, Oscar Vilhena. O Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência política. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 66.
[26] A jurisdição constitucional norte-americana tem dado novos contornos a essa característica, entendendo ser possível que a
sentença tenha efeitos ampliados, incidindo para pessoas que não participaram efetivamente do processo. Trata-se do instituto do
stare decisis, que estabelece a obrigação dos órgãos jurisdicionais de seguir a jurisprudência anterior, assegurando estabilidade e
segurança jurídica. De acordo com Dale Furnish, o precedente de uma sentença reside nos princípios gerais para decidir um caso
determinado, os quais constituem a ratio decidendi do julgado. Manifestações ditas de modo passageiro (obiter dictum), que não
influem na essência da decisão, não possuem força obrigatória. (FURNISH, Dale. op. cit., 1990).
[27] PAIVA, Clarissa Teixeira. Repercussão Geral dos Recursos Extraordinários e a Objetivação do Controle Concreto de
Constitucionalidade. Revista da Advocacia-Geral da União. Brasília, ano VII, n. 17, jul./set. 2008, p. 49.
[28] Sobre o tema, ver MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A Realidade Judiciária brasileira e os Tribunais da Federação – STF e
STJ: inevitabilidade de elementos de contenção dos recursos a eles dirigidos. In: FUX, Luiz; NERY JÚNIOR, Nelson; WAMBIER,
Teresa Arruda Alvim (coords.). Processo e Constituição: Estudos em homenagem ao Professor José Carlos Barbosa Moreira. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.
[29] MENDES, Gilmar Ferreira. op. cit., 2009, p. 1047.
[30] Importante ressaltar que essa regra não se aplica ao juiz singular, já que seria faticamente impossível se obter maioria absoluta

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7654



de um membro. Desse modo, a cláusula de reserva de plenário não é regra instrumental de competência, mas apenas condição de
eficácia para as decisões de inconstitucionalidade nos tribunais.
[31] Nesse sentido, RE n. 190.728, 1ª T, julgado em 27 de jun. 1995, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 30 de mai. 1997; e AgRgAI
168.149, Rel. Min. Marco Aurélio.
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Malheiros, 2004, p. 512-514.
[34] FERNANDES, André Dias. Eficácia das decisões do STF em ADI e ADC. Salvador: Jus Podivm, 2009, p. 100.
[35] MIRANDA, Jorge. op. cit., 1988,  p. 315-316.
[36] Ives Gandra Martins menciona um caso em que, ainda sob a égide da Constituição de 1969, o Supremo Tribunal Federal
aplicou o critério da eficácia “ex nunc” em sede de recurso extraordinário. No RE n. 105.789 MG, se fosse reconhecida a eficácia
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O MÍNIMO VITAL E O FORNECIMENTO DE ÁGUA – UM DESAFIO AO PODER JUDICIÁRIO
EM FACE DA NOVA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA

THE MINIMUM SUBSISTENCE AND THE SUPPLY OF WATER – A CHALLENGE FOR THE
JUDICIARY IN THE FACE OF THE NEW WRIT OF MANDAMUS

Jaime Domingues Brito
Teófilo Marcelo de Arêa Leão Júnior

RESUMO
O artigo investiga a possibilidade ou não de o Poder Público vir a suspender o fornecimento de água por
falta de pagamento. Procura, assim, destacar que a suspensão dos serviços de fornecimento de água envolve
a violação aos direitos da cidadania e da dignidade da pessoa humana, bem como atenta contra os objetivos
fundamentais da República, que se referem à construção de uma sociedade livre e solidária, como também a
de erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais. O artigo mostra, portanto, como é importante o
atendimento ao Mandado de Segurança do qual o usuário poderá lançar mão se essa hipótese vier a ocorrer
porque, caso contrário, isto é, em caso de não acatamento desse remédio jurídico, o próprio texto
constitucional poderá apresentar-se como meramente simbólico e não de autêntica concretização.
PALAVRAS-CHAVES: Fornecimento de água; suspensão; mínimo vital; direito fundamental do usuário;
Mandado de Segurança.

ABSTRACT
The article investigates the possibility of the Public Power comes to suspend the water supply by a lack of
payment. The article destaches that the suspension of the service of water supply involves the violation of
the right citizenship and the dignity of the human person and the Republic’s fundamentals objectives, that
are in connection with the construction of a society where must have freedom and solidarity, and must also
look for the eradication of poverty and the social inequalities. The article shows, therefore, how important is
to comply with a request the writ of mandamus that the consumer can entreat if the hypothesis comes to
happen, because, if her writ of mandamus is not conceded, the constitutional text could be considerate as
something only symbolical and without a authentic realization.
KEYWORDS: Water supply; suspension; the minimum subsistence; user’s human right; writ of
mandamus.
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Considerações Finais. Referências bibliográficas.   
 
1.- INTRODUÇÃO
           

O propósito de investigar a possibilidade ou não de o Poder Público vir a suspender o fornecimento
de água por falta de pagamento é da maior importância. Isso se dá porque o assunto envolve o eventual
direito do consumidor em ter o serviço religado uma vez ocorrida a suspensão, isso, independentemente, do
pagamento da conta. De igual forma, relevante se mostra também o estudo em torno do remédio jurídico do
qual o usuário poderá lançar mão, se essa hipótese vier a ocorrer.
            Realmente, tem sido motivo de controvérsia a análise em torno do ato de suspensão, por parte do
Poder Público, do fornecimento de água, posto que isso implicaria, em tese e segundo alegam alguns, em
ofensa ao direito à cidadania e à dignidade da pessoa humana, que não pode sobreviver sem água.   Estar-se-
ia, portanto –uma vez ocorrida a hipótese– diante não só de ofensa ao direito do consumidor, mas também
em situação de violação de princípio constitucional. Entretanto, a opinião contrária, no sentido de que o
Poder Público ou a pessoa jurídica concessionária do serviço público poderia suspender o fornecimento do
mesmo serviço, inspirou outros pensadores a sustentarem que, por não atingir a coletividade, a interrupção
do fornecimento de água seria inteiramente possível, havendo, inclusive, em lei e segundo a orientação da
jurisprudência, respaldo para a prática de tal ato contra a pessoa individual usuária do serviço público.
            Mas, de qualquer forma, uma vez ocorrida a suspensão do fornecimento de água, por falta de
pagamento, aquele que se sentiu lesado pode ir, se quiser, bater às portas do Pretório para defender o seu
direito de continuar a ter o serviço. E certamente fará isso valendo-se do remédio heróico.
            A utilização da ação mandamental, por sua vez, abre novo debate, porque isso implica em saber se
houve ou não ofensa ao direito líquido e certo do interessado e se tem ou não ele direito à obtenção de
liminar ao impetrar a segurança, importando também saber, em última análise, se o writ of mandamus, no
mérito, vingará ou não.
            Além disso, outra preocupação que surgirá, ao se analisar a questão, é exatamente aquela que se liga
à concretização do próprio direito fundamental relativo à dignidade da pessoa humana. Ou seja, mostra-se
merecedor de atenção, ao se debater o caso, se o não fornecimento da água não estaria se traduzindo e
fazendo com que o próprio texto constitucional se apresentasse apenas simbólico e destituído, portanto, de
efetividade.

Assim, indicada a controvérsia e também o remédio jurídico que poderá ser utilizado no caso da
eventual ocorrência de suspensão do serviço público, é de se analisar, em tópicos apartados, alguns dos
termos do problema ora apresentado.

 

2.- DA TESE DO USUÁRIO
           

Interrompida a prestação de serviço, o usuário obviamente irá sustentar que tem direito ao acesso
irrestrito e contínuo do serviço público de fornecimento de água canalizada e potável, porque tal serviço se
constitui e se caracteriza como essencial para a sua própria sobrevivência, constituindo-se em verdadeiro
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assunto de saúde pública, corolário, portanto, do direito à cidadania e à dignidade da pessoa humana, que se
constituem em fundamentos da própria República Federativa e do Estado Democrático de Direito e
sufragados nos incisos II e III  do artigo 1º da Carta Maior.

Além disso, a interrupção no fornecimento da água, por parte do agente do serviço público, se
mostra ilegal e abusiva, porque o Código de Defesa ao Consumidor, que veio a lume por força do que
dispõe o inc. XXXII do art. 5º da Carta Magna, não permite, de modo algum, que o serviço seja suspenso
por falta de pagamento.
            A tese do usuário, portanto, será a de que a suspensão do fornecimento de água como meio de
coerção para o recebimento de contas atrasadas é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, que em
seu art. 42 assim prescreve: “Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a
ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.”
            Desta maneira, alegará o usuário que, para o recebimento da conta ou das contas atrasadas, o credor
deveria se utilizar dos meios judiciais cabentes e não expô-lo ao ridículo, submetendo-o ao constrangimento
de ficar sem água, ofendendo, com isso, os princípios constitucionais da cidadania e da dignidade da pessoa
humana.
           
3.-  DA TESE CONTRÁRIA AO INTERESSE DO USUÁRIO
           

A tese contrária, que também tem merecido prestígio, de igual maneira é de ser analisada. De fato, o
agente público dirá em seu favor que a conduta de interromper o fornecimento de água por falta de
pagamento não se mostra ilegal e abusiva, porque o “corte”, principalmente no Estado do Paraná –onde este
trabalho é em parte desenvolvido por um dos seus autores–, é previsto na alínea a do art. 38 do Decreto nº
3.926/88.
            Na visão do prestador do serviço público, portanto, não haveria ilegalidade no ato de interromper o
fornecimento de água. Ademais, outro ponto que poderá levantar é o conteúdo do contrato ao qual o usuário
aderiu, onde prevista estava, também, a possibilidade do corte d’água.                            
            De outra banda, o prestador de serviços poderá sustentar que, ao obter a concessão, através de
contrato firmado com o Poder Público, prevista havia sido a possibilidade de interrupção do fornecimento
d’água, de modo que, como concessionário, ao cortar a água por falta de pagamento das contas, estaria a
cumprir aquilo que o contrato de concessão lhe permitia fazer.
            Já no âmbito da legislação federal, quando  se  trata  de  concessão ou permissão –dirá o prestador de
serviços– há previsão para a interrupção da prestação dos serviços, segundo o teor do inc. II, do § 3º do art.
6º da Lei nº 8.987/95.
            Não se pode negar, ao menos por ora, que o argumento da tese contrária se mostra bastante robusto.
Convém prosseguir, contudo, no trabalho investigativo para, ao final, optar por uma ou outra das teses.

 
4.-  DA EVENTUAL OFENSA A DIREITO FUNDAMENTAL DO USUÁRIO E DA
POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O ATO
ABUSIVO
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Importa saber, em primeiro lugar, se o ato de interromper o fornecimento de água se traduz ou não
em violação de direito fundamental do cidadão. Além disso, se positiva for a resposta a essa dúvida, é de se
indicar, também, qual o remédio jurídico do qual poderá o ofendido valer-se para reparar ou minimizar a
ofensa.
            Para isso, em itens apartados e em largas linhas, pretende-se neste trabalho: a) conceituar e
caracterizar os direitos fundamentais; b) investigar, também de modo abreviado, as origens do Mandado de
Segurança, trazendo algumas anotações sobre o direito estrangeiro; c) analisar o conceito de direito líquido e
certo para a impetração da segurança em face do caso concreto e estudar se é possível ou não a concessão de
liminar na segurança; d) investigar se a segurança deve ou não ser concedida; e e) verificar, por derradeiro –
uma vez considerado o direito do usuário como verdadeiro direito fundamental e não atendido o Mandado
de Segurança – se o caso não envolveria os princípios constitucionais em meros simbolismos e desprovidos,
portanto, de efetividade.  

 
4.1.-  Conceito e características dos direitos fundamentais
 
                José Afonso da Silva (1995, p.174), ao tratar do conceito de direitos fundamentais, com acerto
observa o seguinte:

 
A ampliação e  transformação dos direitos fundamentais do homem no evolver histórico dificulta-
lhes um conceito sintético e preciso. Aumenta essa dificuldade a circunstância de se empregarem
várias expressões para designá-los, tais como: direitos naturais, direitos humanos, direitos do
homem, direitos individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades
públicas  e direitos fundamentais do homem.

 
            Assim, neste trabalho, para a designação dos direitos fundamentais, as expressões acima serão
utilizadas como se sinônimas fossem.
            Já Antonio Enrique Perez Luño (1999, p. 12-14) desenvolve pensamento inteligente ao trazer a
delimitação conceitual dos direitos humanos. Realmente, diz o autor que os resultados a que se chega
quando se questiona a um homem médio o que entende ele a respeito de “direitos humanos” é semelhante à
resposta que se obtém quando se pergunta ao homem comum o que significa o termo “razão”, porque, em
ambos os casos, as pessoas arguirão que se trata de questão supérflua, já que o vocábulo “razão” se explica
por si mesmo, além do que, no que se refere aos “direitos humanos”, inegável se mostra que todos têm
perfeita noção de seus próprios direitos.    
            Portanto, o uso do termo “direitos humanos” se alargou enormemente, servindo, pois, de base para
argumentos de caráter social, político e jurídico.
            Após elaborar resenha histórica em torno do surgimento dos direitos humanos e citar, inclusive,
trecho da obra de S. F. Ketchekian, Luño (1999, p. 23) destaca que a primeira aparição da idéia de direitos
humanos teve lugar durante a luta contra o regime feudal e a formação das relações burguesas, não se
devendo esquecer, ademais, que os direitos humanos são frutos da afirmação das idéias jusnaturalistas. Por
outro lado, com base nos ensinamentos de Wolfgang Goethe, Luño (1999, p. 48) esboça a seguinte
definição:
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(...) un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las
exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas
positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. (...)
La definición propuesta pretende conjugar las dos grandes dimensiones que integran la noción
general de los derechos humanos, esto es, la exigencia iusnaturalista respecto a su fundamentación
y las técnicas de positivación y protección que dan la medida de su ejercício.

 
            Trazida, pois, a definição acima, que demonstra e menciona os elementos que compõem os direitos
fundamentais, em passo seguinte cabe investigar se seria ou é possível dizer que o direito à utilização de
água potável pode ser incluído como um direito fundamental do cidadão.
            Para isso é de se analisar as características dos direitos fundamentais. De fato, segundo o melhor
escólio de Walter Claudius Rothenburg (2000, p. 145) os direitos fundamentais “(...) são universais porque
inerentes à condição humana (...)”, de modo que,

 
Se é certo que a noção de direitos fundamentais parte e gira em torno da idéia de atributos do ser
humano por sua mera condição existencial, a indicação do conteúdo desses direitos fica a cargo da
consciência desenvolvida por determinada comunidade em cada momento histórico.

           
Pois bem, levando em conta as palavras acima, que se mostram bem posicionadas para o que ora se

pretende, pode se dizer que o ser humano possui necessidades básicas, que são peculiares à sua própria
condição de ser vivo. Pode-se dizer, até mesmo, que certas necessidades são universais e se estendem a toda
e qualquer forma de vida. Ora, obviamente que isso se dá em relação à água, que é produto essencial à
existência da vida. De maneira que é de se repetir: se “(...) a noção de direitos fundamentais gira em torno
de atributos do ser humano por sua mera condição existencial (...)” (ROTHENBURG, 2000, P. 145),
dessume-se que a água ou a necessidade dela para a sobrevivência da pessoa humana se constitui em um dos
direitos fundamentais.

Sublinhe-se que a Constituição, ao impor respeito e cumprimento ao que elegeu como direito
fundamental, delimita a função estatal. É justamente por isso que Dimitri Dimolius (2010, p.47) extraiu o
conceito de que os direitos fundamentais têm por finalidade limitar o exercício do poder estatal em face da
liberdade individual. São direitos de status negativus ou pretensão de resistência à intervenção estatal.

Trata-se de direitos que permitem aos indivíduos resistir a uma possível atuação do Estado. Nessa
hipótese, E (esfera do Estado) não deve intervir (“entrar”) em I (esfera do indivíduo), sendo que o indivíduo
pode repelir eventual interferência estatal, resistindo com vários meios que o ordenamento jurídico lhe
oferece. Estes direitos protegem a liberdade do indivíduo contra uma possível atuação do Estado e,
logicamente, limitam as possibilidades de atuação do Estado. (DIMOLIUS, 2010, p. 55)

Exemplo: a Municipalidade e/ou a concessionária de serviço público tem o dever de fornecer água
aos consumidores, que, por sua vez, devem pagá-la. Em uma linha lógica, poder-se-ia dizer que sem
pagamento não haveria o porquê se operar a continuidade da atividade de fornecimento. Porém, se o direito
de recebimento de água enquadrar-se entre os direitos fundamentais, os usuários podem valer-se da
possibilidade de resistência a uma intervenção estatal de corte de seu fornecimento. A questão que se coloca
é se o corte de fornecimento de água seria forma lícita de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou
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multa, ou extrapola os limites da legalidade ou constitucionalidade conferida ao direito e se este, por seu
conteúdo ou substância, encaixa-se nas características para ser considerado um direito fundamental.

 A essência do direito está na proibição imediata de interferência imposta ao Estado. Trata-se de um
direito negativo, pois gera a obrigação negativa endereçada ao Estado, a obrigação de deixar de fazer algo.
Trata-se de uma obrigação de abster-se da intervenção na esfera de liberdade e garantida pela Constituição
(imperativo de omissão – Unterlassungsgebot). (DIMOLIUS, 2010, p. 55/56)

Na verdade, não há como justificar, portanto, como a simples falta de pagamento de uma conta
d’água possa ensejar que um ser humano fique ou venha a ficar privado de algo que lhe é fundamental à sua
própria existência.
            Um Estado que permite a prática de semelhante ato poderia ser considerado democrático ou de
Direito? Ao cortar ou interromper o fornecimento d’água o Estado estaria realmente valorizando o seu
indivíduo-membro? Não estaria, ao contrário, somente valorizando as relações de consumo?
            Ora, se nem os animais podem ser privados da água, como se justificar que possa alguém privar o
homem desse elemento essencial para a sua sobrevivência?
            Portanto, uma vez caracterizado o direito fundamental como universal  –como de resto foi feito nas
linhas anteriores–  parece-nos que só esta caracterização já seria mais do que suficiente para se dizer que o
corte d’água, uma vez concretizado, ofende, sem dúvida alguma, o direito fundamental do cidadão.

Mas, como os direitos fundamentais têm outras características, acreditamos que outras reflexões
ainda cabem em relação à situação cuja análise ora se realiza. Com efeito, Rothenburg (2000, p. 149) aponta
que, além de universais, os direitos são (1) anteriores à positivação, além do que têm verdadeira (2) inter-
relação entre si, (3) têm possibilidade de expandir-se e (4) são inexauríveis.
            Muito bem, viu-se, com base na orientação doutrinária acima, que os direitos fundamentais são
anteriores à própria positivação e por ela não podem ser esgotados. A vida é um direito fundamental e essa
consciência está presente na coletividade antes mesmo de sua positivação.
            Para que exista vida –e hoje muito se fala em qualidade de vida– é necessário que a pessoa usufrua
de vários elementos básicos, dentre os quais, por óbvio, figura a água. Assim, numa sequência lógica, o
direito a ter água para a própria sobrevivência é de ser considerado também como um direito fundamental,
não sendo, inclusive, necessário que esse direito esteja explicitamente reconhecido ou positivado. Basta,
segundo pensamos, que exista consciência de sua fundamentabilidade. 
            No ponto relativo à inter-relação existente entre os direitos fundamentais, a Constituição Federal, no
inciso III de seu art. 1º diz que o fundamento do próprio Estado de Direito repousa e tem como base a
dignidade da pessoa humana, garantindo, também, no caput do art. 5º, a inviolabilidade do direito à vida,
sufragando, de igual maneira, em seus arts. 6º e 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
            Ora, como o fundamento do Estado está calcado na dignidade da pessoa humana; como a saúde é
direito de todos e dever do Estado; como, para ter saúde e dignidade ou, em uma palavra, para ter vida a
pessoa carece de água potável, dessume-se que o Estado ou a pessoa jurídica concessionária de serviço
público não pode, de modo algum, interromper o fornecimento de água por falta de pagamento.

Vidal Serrano Nunes Júnior (2009, p.112), partidário inconteste dos grandes e imortais princípios
gravados na consciência humana, ao tratar do tema, não só demonstra o quanto continua válido e eficaz o
clímax da lição de Kant quanto ser a dignidade um imperativo categórico destituído de equivalência a um
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preço econômico-financeiro, como recomenda que se invoque a força de sua noção básica toda vez que se
precise preservar a dignidade das pessoas, e justamente da força moral dele brota precisas expressões em
que prefixa a linha diretriz que há de ser seguida:

 
“Enxergar o ser humano como um fim, e não como um meio, aponta necessariamente um outro
ângulo de abordagem do tema, o de que todos devem ter lugar na vida comunitária, donde resulta a
idéia de inclusão, com todos os necessários consectários, também se inclui na noção de dignidade.”
 

            Segundo os constitucionalistas, por todos Pinto Ferreira (2001, p. 131), nenhuma validade prática há
nos direitos do homem se não forem efetivadas as garantias destinadas a protegê-los, as quais são “os
instrumentos práticos ou os expedientes que asseguram os direitos enunciados”. E o Mandado de Segurança,
não há dúvida, é um dos meios de amparo de enorme eficácia contra a ilegalidade ou abuso de poder da
autoridade que transgride os direitos fundamentais do homem.

Por último, conforme já se disse, os direitos fundamentais se expandem e são inexauríveis. Aliás, a
própria Carta de 1988, de modo expresso, no § 2º do art. 5º, sufraga que “Os direitos e garantias expressos
nesta Constituição, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos
tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte”, de sorte que podemos afirmar, com
apoio nos ensinamentos de Manoel Gonçalves Ferreira Filho (1999, p. 254), que “A atual Constituição
brasileira, como as anteriores, ao enumerar os direitos fundamentais, não pretende ser exaustiva ao
estabelecer os setenta e oito incisos do art. 5º.”
            Aliás, Ingo Wolfgang Sarlet (2001, p. 83-84), a respeito do assunto, assim escreve:

 
A regra do art. 5º, § 2º da CF de 1988 segue a tradição do nosso direito constitucional republicano,
desde a Constituição de fevereiro de 1891, com alguma variação, mais no que diz com a expressão
literal do texto do que com a sua efetiva ratio e seu telos. Inspirada na IX Emenda da Constituição
dos EUA e tendo, por sua vez, posteriormente influenciado outras ordens constitucionais (de modo
especial a Constituição Portuguesa de 1911 [art. 4º]), a citada norma traduz o entendimento de que,
para além do conceito formal de Constituição (e de direitos fundamentais), há um conceito
material, no sentido de existirem direitos que, por seu conteúdo, por sua substância, pertencem ao
corpo fundamental da Constituição de um Estado, mesmo não constando no catálogo. Neste
contexto, importa salientar que o rol do art. 5º, apesar de exaustivo, não tem cunho taxativo.

           
Portanto, socorre o pensamento que ora se desenvolve o aspecto de que os direitos fundamentais se

expandem e são inexauríveis, de sorte que, por tudo isso, após analisar as características dos direitos
fundamentais, convencido está o autor deste trabalho de que realmente, com ou sem o pagamento da taxa, o
Estado não pode eximir-se de fornecer água potável ao cidadão. Poderia, é lógico, cobrá-lo pelo não
pagamento. Contudo, interromper ou deixar de prestar o serviço público, isso não poderia e nem pode fazê-
lo.   
 
4.2.-  As origens do Mandado de Segurança
           

Como parece-nos ser cabível a impetração de Mandado de Segurança contra o eventual corte de água
que venha a ocorrer, convém que se trate, também, de modo abreviado, de alguns dos aspectos em torno da
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ação mandamental, iniciando pelas origens do instituto, segundo escreve Maria Sylvia Zanella Di Pietro
(2000, p. 612):

 
O Mandado de Segurança foi previsto, pela primeira vez, na Constituição de 1934, desapareceu na
Constituição de 1937 e voltou na Constituição de 1946.
Ele surgiu como decorrência do desenvolvimento da doutrina brasileira do habeas corpus. Quando
a Emenda de 1926 restringiu o uso dessa medida às hipóteses de ofensa ao direito de locomoção,
os doutrinadores passaram a procurar outro instituto para proteger os demais direitos. Sob
inspiração dos writs do direito norte-americano e do juicio de amparo do direito mexicano,
institui-se o Mandado de Segurança. Está hoje previsto no art. 5º, LXIX, da Constituição e
disciplinado pela Lei nº 1.533, de 31-12-51.[1]
 

Como é sabido, outros sistemas também possuem mecanismos de reação para enfrentar eventuais
atos abusivos e ilegais praticados por autoridades públicas. José da Silva Pacheco (1991, p. 101-108) arrola,
dentre esses sistemas, o francês, o italiano, o anglo-americano e o mexicano.

 
4.3.- O conceito de direito líquido e certo para a impetração da segurança, a possibilidade de
concessão de liminar e seu condicionamento à caução
           

Ao se questionar se a ação mandamental seria ou é cabente e se o juiz deve ou não conceder a
liminar, os autores deste trabalho têm o convencimento de que a ação é, sim, cabível, por tratar-se de uma
garantia constitucional, que se traduz como o meio ou instrumento judicial de tutela de direito individual,
próprio, líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de sua funções, seja por ilegalidade, seja por abuso de poder, consoante estabelece o
inc. LXIX do art. 5º da Lei Maior.                                  

Deste modo, como principalmente no Estado do Paraná, o fornecimento de água é realizado por
concessionária de serviços públicos, ou seja, por um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições
de Poder Público, a impetração da segurança se mostra possível sem dúvida alguma.
             Os textos, tanto da Constituição como da lei mandamental, fazem referência a direito líquido e
certo, o que sugere e leva a se proceder à revisão conceitual em torno da referida expressão. Dentre os
escritores que se dedicaram a tanto, impõe-se mencionar Hely Lopes Meirelles (1992, p. 25):

 
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito
invocado, para ser amparável por Mandado de Segurança, há de vir expresso em norma legal e
trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for
duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e
fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros
meios judiciais. (grifo do autor)

           
Portanto, à luz dos conceitos acima, resta bem claro que, ocorrida a suspensão do fornecimento de

água, isso equivale a lesão ao direito líquido e certo do usuário do serviço público, que tem por isso, direito
à segurança. E tendo, então, direito à segurança, é de se passar, a seguir, à análise dos requisitos para
obtenção de liminar em matéria de Mandado de Segurança, sendo que a matéria encontra-se disciplinada no
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inciso III e §§1º a 5º do art. 7º da Lei n° 12.016, de 07 de agosto de 2009. Relevante dizer, neste passo, na
linha do pensamento de Fredie Souza Didier Jr (2002)[2], que o pedido de suspensão liminar tem a natureza
antecipatória, já que visa antecipar os efeitos da futura sentença.  Para obtê-la terá o usuário de demonstrar
um risco de dano que poderá tornar a medida ineficaz quando da sua concessão.

A nova Lei de Mandado de Segurança, no inc. III do art. 7º, inovou quanto ao direito imediatamente
anterior, ao facultar ao juiz que exija ao impetrante que preste caução para que possa conceder a tutela
liminar, “com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica".   Vê-se um retrocesso evidente.

Há quem não pensa assim, como o juiz Márcio Kammer de Lima (2009), ao defender a tese de que
se parte “da equivocada premissa de que os magistrados lançarão mão do uso indiscriminado da exigência
da contracautela, quando não vai nesse sentido a melhor interpretação do reportado enunciado legal”.
Sustenta, com perspicácia, que os "elementos condutores" à tutela liminar “continuam rigorosamente os
mesmos: relevância da fundamentação e risco de ineficácia do provimento final. Verificados in concreto,
impõe-se o deferimento da liminar, inexorável e incondicionalmente.”

Todavia, do modo que o referido inc. III do art. 7º autoriza ao magistrado condicionar o deferimento
da liminar à exigência da caução, não se pode fiar que haverá tamanho equilíbrio de controle inspirado a que
não se limite o direito à tutela mandamental originado em inquestionável essência de direito fundamental.

Não!  A liberdade não há de morrer no Brasil, que, não faz muito, teve seu povo reduzido ao
silêncio, amordaçado então, porém, a duras penas ascendeu a um Estado Democrático Social de Direito. Há
os que se querem exaltados ao poder e desejam avassalar o povo, tirando-lhe a voz e a liberdade.

Não foi por outro motivo que o então presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, Cezar Britto, ajuizou perante o Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade (Adin
nº 4296) contra a Lei 12.016/09, que regulamentou o Mandado de Segurança (MS) individual e coletivo. O
relator da ação é o ministro Marco Aurélio Mello.

A Adin questiona dispositivos da nova lei, inclusive o inciso III do artigo 7º, que faculta a exigência
de caução ou fiança para fins de concessão de liminar em Mandado de Segurança, o que, para o presidente
da OAB, cria um verdadeiro "apartheid" judicial, entre ricos e pobres, entre quem pode e não pode pagar a
caução, o que afronta a Constituição Federal. Vários outros dispositivos da lei que regulamenta o MS são
atacados pela entidade por serem considerados inconstitucionais.

As situações sob o presente estudo vêm a calhar, uma vez que nelas se cuida justamente de pessoas
vulneráveis que aspiram acesso à Justiça por meio do remédio heróico, e por serem inadimplentes nem
mesmo podem quitar o quanto devem de tarifa de água e quiçá multa, e por isso se lhes pode o juiz negar a
medida liminar, só e só -enfatize-se-, porque sem condições de prestar caução dita idônea.  

Instalou-se na legislação infraconstitucional brasileira, com pretensa força para alterar um direito
fundamental de acesso à Justiça, não há dúvida, um escandaloso retrocesso...

Pontifica o Prof. Vidal Serrano Nunes Júnior (2009, pp. 117-118) que o denominado princípio da
proibição do retrocesso em matéria de direitos sociais tem sido cogitado pela doutrina nacional e
estrangeira. Põe exemplo: violaria esse princípio a revogação pura e simples de uma lei para incrementar um
direito subjetivo, lei essa necessária para integrar norma constitucional de eficácia limitada de princípio
intuitivo (classificação de José Afonso da Silva).

Na situação em foco, num grau de gravidade elevadíssimo, por detonar, por um lado, norma
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constitucional atributiva de direito público subjetivo de acesso ao Poder Judiciário, por outro lado, nela está
contida estrutura fulgentemente diferenciada quanto ao grau de densificação, há muito consagrada pela
tradição libertária brasileira, não obstante banida em alguns períodos de agonizante terror.

Isso incitou o espírito do presidente Cezar Britto que criticou em nota, com veemência, a decisão do
Presidente da República de sancionar, sem qualquer dos vetos propostos pela OAB, a lei que dá nova
regulamentação ao Mandado de Segurança. Para Cezar Britto, a nova lei é "elitista e fere de morte o direito
de defesa do cidadão". A lei exige depósito prévio para concessão de liminares, o que, segundo esse
dirigente dos advogados –ínsita-se–, criou  “um verdadeiro ´apartheid´ no Judiciário entre pobres e ricos”.

"O Mandado de Segurança, instituído em 1932, possui status constitucional desde 1934, e não podia
ser amesquinhado pelo legislador ordinário", disse.

Ainda segundo o então presidente nacional da OAB, "não é possível admitir que apenas os dotados
de bens, que podem efetuar depósito prévio, poderão ter medidas liminares em seu favor. Essa disposição
cria uma justiça acessível apenas aos ricos, inconcebível em um Estado Democrático de Direito". No
entendimento do Conselho Federal da OAB, o veto ao projeto deveria ter recaído sobre três pontos, sendo o
primeiro ao artigo 7º, III, e ao parágrafo segundo do artigo 22, que condicionam a concessão de liminares à
prestação de garantia e "amesquinham" a amplitude constitucional do Mandado de Segurança.[3]

Ao Supremo caberá colorir com a sua luz solar o rumo a ser tomado. Dirá se o direito de liberdade
há de ressentir-se, ou não, da garantia incontinenti da liminar. O ministro relator Marco Aurélio Mello, com
a sensibilidade jurídica que lhe é peculiar, ao aplicar o rito do artigo 12 da Lei 9.868/99 à dita Ação Direta
de Inconstitucionalidade (Adin) nº 4296, em face da relevância da matéria, decidiu submeter o processo
diretamente ao Tribunal, que terá a possibilidade de julgar definitivamente a ação em vez de apreciar
primeiramente a medida cautelar.

Acredita-se firmemente que o Pretório Excelso, ao analisar o enfraquecimento ou a supressão
mesmo dessa garantia constitucional, estará preocupado pela liberdade do indivíduo e pelo direito, e não
descurará do dever de preservar o bem-estar propiciado pela segurança da Constituição frente a um eventual
e provisório arbítrio deflagrado pelo poderoso do momento.

Aliás, no magistério de Américo Bedê Freire Júnior (2005, p. 39), hoje, a releitura da separação dos
poderes leva à forma de efetivação da Constituição no Estado Democrático de Direito, com o
redimensionamento, portanto, da função judicial na materialização da Constituição. Indica que a função
judicial atravessa uma profunda crise de identidade, uma vez que antigamente só intervinha plenamente nas
relações privadas, não tendo legitimidade de intervir nas questões públicas, cujo espaço era deixado para os
eleitos.  Agora, o Judiciário há de rever essa posição e passar a intervir mais ativamente no espaço público.

Segundo a voz impulsiva de Lenio Streck (1988, p. 90), da CF de 1988 ergue-se uma nova ordem
jurídica em que as “inércias do Executivo e falta de atuação do Legislativo passam a poder ser supridas pelo
Judiciário, justamente mediante a utilização dos mecanismos previstos na Constituição que estabeleceu o
Estado Democrático de Direito. Ou isto, ou tais mecanismos legais/constitucionais podem ser expungidos
do Texto Magno”.

No entender de Mauro Cappelletti (1999, p.47), os tribunais hão de escolher uma das opções:  (a)
manter-se, na função tradicional, nos acanhados limites do século XIX , ou (b) erguer-se ao nível dos outros
poderes, tornando-se “o terceiro gigante, capaz de controlar o legislador mastodonte e o leviatanesco

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7666



administrador”.
 Voltemos a Bedê Freire Júnior (2005, p. 42), onde há a feliz conclusão no sentido de que possíveis

zonas de tensões serão produzidas se o Judiciário tomar uma postura mais ativa [e altiva] em face das
demais funções do Poder.  Entrementes, coloca (e bem) não se almejar a supremacia de qualquer uma das
funções, mas a supremacia da Constituição. O que se quer, por conseguinte, é que o Judiciário não se quede
numa função servil de mero burocrata a chancelar atos dos outros Poderes.

Consigna-se aqui e desse modo nossa indignação, que, aliás, associa-se a tantas as outras em idêntico
sentido, como ao brado de repulsa de Antonio Ricardo Moreira[4], em face do draconiano dispositivo legal
sob exame, não somente por sua flagrante inconstitucionalidade, mas também porque “faz ressurgir uma
verdadeira segregação social em nosso país, ou seja, só poderá se defender da máquina pública quem tem
dinheiro. Os pobres terão que amargar seus infortúnios sem poder, sequer, bater nas portas do judiciário.”

Em suma, sem essa garantia constitucional será mais difícil proteger o exercício dos direitos do
homem.

Outro absurdo há e põe-se para almejar ainda mais a onipotência estatal indevida. Trata-se do § 2º do
art. 1º da nova Lei do Mandado de Segurança, na medida em que limita o cabimento do mandamus,
excluindo de sua abrangência a possibilidade de insurgência “contra os atos de gestão comercial praticados
pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de
serviço público”.

Ora, o que nos interessa neste estudo é justamente “os atos de gestão comercial praticados pelos
administradores de (...) concessionárias de serviço público”, e não faltará quem, sem razão, venha a querer
excluir - também por esse meio do mesmo modo severo e duro -, do amparo do writ o ato inconstitucional
de corte de fornecimento de água.

Passa-se doravante a abstrair esse revoltante condicionamento, e retoma-se o exame dos antigos e
ainda atuais requisitos para o deferimento da medida liminar.

Meirelles (1992, p. 56-57)[5] bem analisa os termos da questão quando escreve:
 

Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos
motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável
ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito - fumus boni juris e
periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença
final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de
dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a
apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos,
nem nega poderes à Administração. Preserva apenas o impetrante de lesão irreparável, sustando
provisoriamente os efeitos do ato impugnado.

           
Portanto, pode-se dizer que os pressupostos da concessão da liminar estão apostos em duas bases,

necessitando, pois, a ocorrência de relevante fundamento, ou seja, a parte deve ter direito líquido e certo,
que é aquele que deve ser comprovado, como se viu, de plano por meio de prova documental,  ressaltando-
se, outrossim, que tal requisito é mais do que o fumus boni juris; terá, também, de demonstrar que haverá
ineficácia da medida, que do ato impugnado possa resultar, se não atendido, pressuposto este que é
precisamente o periculum in mora.
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Acaso o juiz, mediante análise dos documentos anexados à inicial e das próprias alegações do
impetrante, constate, embora em cognição sumária, não estar presente direito líquido e certo, denegará o
Mandado de Segurança. Daí se extrai, portanto, ser insuficiente o mero fumus boni juris para a concessão da
liminar. Imprescindível, pois, para que ela venha a ser concedida, estar evidente e provada a alegação. Nem
mesmo será possível dilação probatória quer para a concessão da liminar, quer para a concessão definitiva
da segurança.
            Desta maneira, após realizar a abordagem em torno da possibilidade da impetração da ação
mandamental, sua natureza, bem como a possibilidade ou não da concessão da liminar, convém que se
investigue, agora, o chamado mérito da segurança, levando-se em consideração tanto a tese do usuário como
a contrária, para, ao final, optar-se por uma ou outra solução.
           
4.4.- O mérito do Mandado de Segurança
           
4.4.1.-  Orientações a favor do usuário
 
            Mostra-se bastante interessante a abordagem que Marcello Caetano (s. d., p. 3-4) faz em torno das
necessidades decorrentes da vida em sociedade que, de início são individuais mas, ao depois, transmutam-se
em coletivas. Eis o trecho, que menciona, inclusive, a necessidade da água potável:

 
A par destas necessidades colectivas essenciais aparecem outras que, embora independentes da
vida em sociedade e portanto essencialmente individuais, são hoje, em virtude do complexo da
vida social, satisfeitas graças a processos coletivos. (...)
Por exemplo: o homem tem sede, quer viva em sociedade, quer se conceba a viver isolado, e pode
por si só procurar na nascente a água para se dessedentar. A complexidade da vida social tornou,
porém, incómodo, e em muitos casos impossível, que se deixa a cada qual a procura na origem dos
bens úteis para a satisfação das necessidades individuais: e então no seio da sociedade surgem
intermediários que se encarregam de obter esses bens para os colocar à disposição de cada um. Um
intermediário procederá à captação da água nas nascentes, ao seu transporte para a povoação, à sua
distribuição domiciliária – e cada indivíduo, depois, não tem mais esforço a fazer do que o de
utilizar torneiras em sua casa. Se o intermediário deixar de actuar, todas as pessoas que vivem
numa povoação sentirão a privação da água e a aflição da sede. A existência do serviços
abastecedor criou uma necessidade colectiva instrumental.

           
Dito isso, é de se enfatizar que os argumentos do usuário, como se viu, estão alicerçados no fato de

que o serviço de fornecimento de água não pode ser interrompido por falta de pagamento, visto que, para a
concretização da cobrança existem formas judiciais adequadas. E mais, além de ser privado daquilo que é
essencial à sua sobrevivência (a água), a interrupção do fornecimento ainda o expõe ao ridículo, situação
esta que é vedada pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, confortando também o direito do
usuário, o contido no artigo 22, também do CDC, que estabelece, inclusive, que os serviços devem ser
contínuos.

Desta maneira, o corte não se mostra possível. Em prol da tese do usuário, outrossim, algumas
decisões jurisprudenciais têm sido proferidas. Veja-se a propósito a orientação do Egrégio 1º Tribunal de
Alçada Cível do Estado de São Paulo quando apreciou e julgou o apelo manejado em sede de Mandado de
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Segurança (Ap. MS 647.627-3 - 9ª Câm. Ext. - j. 09.10.1997 - rel. Juiz Sebastião Flávio da Silva Filho): [6]
 

SERVIÇO PÚBLICO - Água potável - Suspensão do fornecimento em virtude de inadimplência do
usuário - Inadmissibilidade - Voto vencido.
O fornecimento de água potável nos domicílios é serviço público essencial posto à disposição do
cidadão, que não tem o arbítrio de recusá-lo não podendo, portanto, ser dele privado, em virtude de
inadimplência, a qual deve ser resolvida pelos meios judiciais ordinários.

 
            Veja-se, ademais, outrossim, a seguinte decisão da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no
recurso especial nº 201.112-SC, que teve como relator o Ministro Garcia Vieira: [7]

 
O fornecimento de água, por tratar-se de serviços público fundamental, essencial e vital ao ser
humano, não pode ser suspenso pelo atraso no pagamento das respectivas tarifas, já que o Poder
Público dispõe dos meios cabíveis para a cobrança dos débitos dos usuários. Ademais, se os
serviços públicos são prestados em prol de toda a coletividade, é medida ilegal sua negação a um
consumidor tão-somente pelo atraso no seu pagamento.

           
4.4.2.-  Orientações contrárias ao usuário                        
           

Feita, assim, investigação em torno dos argumentos do usuário, este trabalho não se mostraria
completo se o contraponto também não fosse prestigiado, de sorte que é preciso centrar, também, a atenção
na tese do prestador dos serviços que, como se disse em linhas atrás, penderá por dizer que o ato da
suspensão dos serviços públicos está calcado, no âmbito da legislação federal, no inciso II do § 3º do artigo
6º da Lei nº 8.987, que diz que não se caracteriza como descontinuidade dos serviços a interrupção por
inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.
            Tal argumento tem sido acatado por alguns escritores. Com efeito, Luiz Alberto Blanchet (1995, p.
42), ao analisar a Lei nº 8.987, escreve:

 
O segundo motivo (...) da interrupção -inadimplemento do usuário- põe termo a equivocado
entendimento de alguns no sentido de que o consumidor de energia elétrica, por exemplo, mesmo
quando inadimplente, teria direito à continuidade do serviço. O princípio da permanência do
serviço público protege exclusivamente aqueles que se encontram em situação juridicamente
protegida, e o consumidor inadimplente evidentemente não se encontra em tal situação, inclusive
em função do princípio da igualdade dos usuários perante o prestador do serviço.

           
De outra banda, vários julgados também têm prestigiado e reconhecido a tese no sentido de que a

suspensão do fornecimento de água é possível.
            A jurisprudência, portanto, não é pacífica em torno do tema. Mas, de qualquer forma, aí está
delineada a controvérsia, de sorte que é chegada a hora de tomar partido em torno do debate, mesmo porque
a situação não acomoda que se repita, a respeito das teses do usuário e do prestador de serviços, o velho
mote segundo o qual tout le deux ont raison, de maneira que é de se analisar se, uma vez prevalecida a
possibilidade de suspensão do fornecimento de água, não estar-se-ia diante do mero simbolismo
constitucional.
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4.4.3. Da Lei nº 11.445/2007 e Projeto de Lei nº 178/08 em trâmite no Congresso Nacional
Ao prestador do serviço público de água, o inciso V do art. 40 da Lei 11.445, de 05 de janeiro de

20007, possibilita interrompê-lo em decorrência do inadimplemento do usuário, se houver omissão no
pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado.  No § 2º do mesmo artigo, o legislador criou a
obrigatoriedade de um prévio aviso formal ao usuário por prazo ao menos igual a 30 (trinta) dias da data
prevista para a suspensão.   

Ainda no § 3º do mesmo dispositivo, ressalva a interrupção ou restrição do fornecimento de água por
inadimplência de estabelecimentos de saúde, de instituições educacionais, de internação coletiva de pessoa e
a usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social, no que se deverá obedecer a prazos e
critérios que preservem condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas.

Embora se reconheça alguma melhoria, consistente na abertura de nova perspectiva para a solução
do problema, não se pode aceitá-la, uma vez que a legislação assim positivada continua sem respeitar o
mínimo vital do indivíduo. Ora, se há a possibilidade do fornecedor da água buscar o equivalente financeiro
do serviço prestado por meio de ação judicial de cobrança normal da tarifa, que é meio alternativo razoável,
não se justifica que se tome a medida extrema de cortar o fornecimento de água, líquido essencial ao ser
humano. Essa essencialidade não constitui mero benefício ao bem estar da população, pois vai muito além,
uma vez que sem esse precioso líquido nem mesmo se pode pensar na sobrevivência do indivíduo. É
mesmo, sem dúvida, um mínimo vital.

Esse mínimo vital, até que não seja previamente previsto em orçamento ou como encargo de quem
deve prestar o serviços de fornecimento de água, não pode sofrer restrições orçamentárias e deve respeitá-lo
tanto o órgão estatal como a entidade concessionária.

O Prof. Vidal Serrano Nunes Júnior (2009, p.176), após se insurgir contra a importação pelo Brasil
da denominada teoria da reserva do possível, mostra que os limites materiais do orçamento contrapõem-se
ao “aumento progressivo das exigências dos cidadãos em relação aos direitos de participação nos benefícios
da vida associada (direitos fundamentais sociais). Ao prosseguir nessa mesma linha de raciocínio, mesmo
firmando-se na concepção original da teoria da reserva do possível, esse estudioso entende, em apertada
síntese que se deve observar dois pontos essenciais de seu regime jurídico:

·         observância, intransigente e incondicionada, do mínimo vital;
·         realização de outros direitos sociais, condicionada às possibilidades do orçamento, desde que

comprovado o esforço proporcional do Estado em dar resposta à respectiva demanda social.
(grifamos)

 Frise-se que tramita no Congresso Nacional, Projeto de Lei nº 178/08 de iniciativa do Senador
Antonio Carlos Valadares, já aprovado terminativamente na Comissão de Constituição e Justiça do Senado,
no dia 06 de abril de 2010, que proíbe o corte de serviços básicos essenciais, como fornecimento de água,
energia elétrica, tendo como beneficiados pessoas e famílias de baixa renda, instituições de saúde, escolas,
presídios e centro de internações de jovens. Ademais, o projeto de lei confere, inclusive às pessoas não
agraciadas por esse benefício realmente otimizado, o direito de serem previamente notificadas, no prazo
mínimo de 30 dias, antes de o corte do serviço de fornecimento de água vir a ser efetivado, para a liquidação
do quantum devido.

Os autores continuam defendendo, com o mesmo raciocínio e motivos até aqui expostos, a
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inconstitucionalidade da Lei 11.445/2007. Assim, pelos motivos esposados na tese favorável ao usuário,
embora não se possa deixar de olvidar que há pequeno avanço tanto na referida Lei quanto no Projeto de Lei
178/2008 ao conferir e proteger grupos de pessoas que necessitam de serviços essenciais, com restrição de
ação do poder público ou de seus concessionários aos hipossuficientes, grupos vulneráveis e minorias, tem-
se que avançar ainda mais, a fim de proteger o mínimo vital.

Ante o exposto, crêem os autores deva ser alterada mesmo a Lei 11.445/2007, todavia, se vier a ser
aprovado, pelos parlamentares federais,  o Projeto de Lei nº 178/08, ainda não se chagará à preservação
necessária do mínimo vital do consumidor de água economicamente fragilizado e bem por isso eventual ou
recidivamente inadimplente.
 
 5. Do mero simbolismo constitucional uma vez prevalecida a possibilidade de se suspender o
fornecimento de água
 

Demonstrou-se, até aqui, que o princípio orientador, contido na Carta Maior, enseja e leva a se
dessumir que a garantia do fornecimento de água está atrelado ao fato de que o usuário tem o direito
fundamental de ter a água potável, não só em decorrência de seus atributos de ser humano que, sem ela, não
reúne sequer condições para sua existência.
            Ora, mesmo que exista lei, como se demonstrou, que permite o corte do fornecimento da água, a
norma constitucional evidentemente haverá de prevalecer sobre a referida regra infraconstitucional. E isso
decorre porque é a própria Constituição que, em seu inciso III do art. 1º, diz que o fundamento do próprio
Estado Democrático de Direito repousa e tem como base a dignidade da pessoa humana, isso sem contar as
garantias sufragadas nos artigos 6º e 196, que estabelecem que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
de sorte que não se pode conceber, com base nisso, que se permita possa alguém ficar privado de água.
            Em verdade, essa possibilidade, de se privar alguém de água, enseja até mesmo a que se afirme que,
com isso, os cânones constitucionais estariam se convertendo em verdadeiros simbolismos.
            Com efeito, veja-se, a propósito, o escólio de Marcelo Neves (2007, p. 99) que, depois de analisar a
ocorrência de situações em que se tem a legislação simbólica, a respeito especificamente da
constitucionalização simbólica assim escreve:
 

A constitucionalização simbólica vai diferenciar-se da legislação simbólica pela sua maior
abrangência nas dimensões social, temporal e material. Enquanto na legislação simbólica o
problema se restringe a relações jurídicas de domínios específicos, não sendo envolvido o sistema
jurídico como um todo, no caso da constitucionalização simbólica esse sistema é atingido no seu
núcleo, comprometendo-se toda a sua estrutura operacional. Isso porque a Constituição, enquanto
instância reflexiva fundamental do sistema jurídico (...), apresenta-se como mera metalinguagem
normativa em relação a todas as normas infraconstitucionais, representa o processo mais
abrangente de normatização no interior do direito positivo.
 

            Com isso, segundo ainda Neves (2007, p. 103), após analisar que a constitucionalização simbólica
pode-se apresentar como mera corroboração de determinados valores sociais ou como fórmula de
compromisso dilatório, o texto constitucional, mesmo trazendo a garantia ao direito fundamental, o que se
tem, em casos como o que ora se analisa, é, em última análise, uma constitucionalização-álibi:

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7671



 
Porém, nessa hipótese, não estaríamos mais no domínio estrito dos compromissos-fórmula
dilatórios –que sempre podem surgir em qualquer processo de constitucionalização, implicando
função simbólica de aspectos parciais da Constituição–, senão perante o problema mais abrangente
da constitucionalização-álibi. Daí porque restrinjo a questão da constitucionalização simbólica aos
casos em que a própria atividade constituinte (e reformadora), o texto constitucional e o discurso a
ele referente funcionam, antes de tudo, com álibi para legisladores constitucionais e governantes
(em sentido amplo), como também para detentores do poder não integrados formalmente em
organização estatal.

 
Ora, os princípios constitucionais citados, seja o que dá fundamento ao Estado Democrático de

Direito e sobreleva a dignidade da pessoa humana (Cf. art. 1º, III) como um de seus principais pilares, seja o
que estabelece que os objetivos da República envolvem a construção de uma sociedade livre, justa e
solidária, com vista a erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais (Cf. art. 3º, inc. I e III), não se
harmonizam, de modo algum, com a legislação infraconstitucional que permite a interrupção do
fornecimento de água potável para uma determinada pessoa, porque, essa permissão, em última análise, se
traduz em converter o texto constitucional em algo simbólico e destituído, portanto, de qualquer valor e
efetividade.  

É tempo, portanto, de se ter o direito fundamental não como mera declaração de princípios, mas
como verdadeiras normas que conferem direitos subjetivos aos indivíduos, sendo importante relevar, por
oportuno, o escólio de Virgílio Afonso da Silva (2008, p. 77) que, ao destacar o papel de sistema de valores
que os direitos fundamentais desempenham no ordenamento jurídico, escreve:

 
Esse sistema de valores não pode ser confundido, contudo, com a superada idéia de “mera
declaração de princípios”, mencionada acima. A concepção de “declaração de princípios”, muito
difundida, especialmente na República de Weimar, quase sempre foi entendida como simples
“declaração de intenções” do poder constituinte em relação à atividade legislativa, uma declaração
sem valor normativo e, por isso, não vinculante. Um sistema de valores pretende ser muito mais do
que isso, pois é o ponto de partida, vinculante, para uma constitucionalização do direito e uma
ampliação da própria força normativa da constituição.

 
Sabe-se, ademais, segundo o pensamento de Häberle, que todos somos regulados pela norma

constitucional e ao mesmo tempo somos intérpretes dela. Isso, inclusive, levou ainda Silva (2008, p. 113),
ao analisar os textos de Häberle, a fazer mais os seguintes comentários, que se mostram importantes para o
presente trabalho:

 
Isso significa que praticamente todas as ações humanas seriam ao mesmo tempo reguladas pela
constituição e uma manifestação de uma interpretação constitucional, o que teria como
consequência o fato de que nenhuma área da vida teria independência das normas constitucionais.
O legislador, nesse sentido, seria um mero intérprete da Constituição, e sua tarefa consistiria
sobretudo na efetivação dos direitos fundamentais.

           
Portanto, é preciso consolidar, de vez, que os direitos fundamentais expressam valores que devem ter

real concretude e não meras declarações simbólicas de princípios.
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6.- Considerações finais
           

Para pôr fecho a este opúsculo, parece oportuno que se transcreva as sábias palavras de Miguel
Maria de Serpa Lopes (1959, p. 95) que, ao se manifestar sobre a interpretação das leis, assim se escreve

 
Em nosso Direito, portanto, não há espaço para uma jurisprudência do Direito, no sentido direto de
uma fonte de Direito.
Nem outro é o sentido em alguns julgados de nossos Tribunais.
O Tribunal de Apelação do Estado da Guanabara, a propósito (...) doutrinou que “a lei sempre teve
e tem cunho de generalização. Não prevê todos os casos que possam ocorrer no presente e no
futuro. A sua rigorosa interpretação não raro conduz a soluções desumanas. Humanizar as leis,
aplicá-las com equidade, bom-senso, individuação, atentas sempre às realidades da vida, à
relatividade das coisas, às exigências atuais da sociedade, da cultura e da civilização, eis os
princípios que devem preponderar nas decisões judiciais.”

 
            Tais palavras, ditas há tempo e extraídas de antigo julgado do Estado do Rio de Janeiro, ainda soam
atuais para a conclusão deste trabalho. Com efeito, analisadas bem os termos de ambas as teses, é de se
inclinar e prestigiar o ponto de vista do usuário. E assim se diz porque o fornecimento de água, nos dias
atuais, é serviço essencial, de sorte que o cidadão não pode, de modo algum, dela prescindir, sob pena de
pôr em risco a sua própria sobrevivência.
            Ademais, mesmo sendo específico e de utilização individual e mensurável, não deixa dito serviços
de ter, como se disse, característica de essencial à vida do cidadão, de modo que sua continuidade é
imprescindível, além do que envolve saúde pública, bem este que é, de resto, tutelado pela Carta Maior
(cânones 196 a 200).
            Portanto, o corte se mostra abusivo, pelo que cabente é, sim, o Mandado de Segurança, para
assegurar o direito líquido e certo do usuário a ter o serviço público de água.
            Apesar de ter esse entendimento, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça mudou os rumos de sua
orientação em relação ao assunto. De fato, veja o teor da decisão proferida no Resp 822090/RS[8], que teve
como relator o Ministro José Delgado, que inclusive não admite o corte d’água, como se pode observar pelo
teor da ementa do julgado:

 
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. CORTE.
IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 22 E 42 DA LEI Nº 8.078/90 (CÓDIGO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR). ENTENDIMENTO DO RELATOR. ACOMPANHAMENTO
DO POSICIONAMENTO DA 1ª SEÇÃO DO STJ. PRECEDENTES. (...)
2. Não resulta em se conhecer como legítimo o ato administrativo praticado pela empresa
concessionária fornecedora de água e consistente na interrupção de seu serviço, em face de
ausência de pagamento de fatura vencida. A água é,  na atualidade, um bem essencial à população,
constituindo-se serviço público indispensável, subordinado ao princípio da continuidade de sua
prestação, pelo que se mostra impossível a sua interrupção. (...)
5. Caracterização do periculum in mora e do fumus boni iuris para sustentar deferimento de liminar
a fim de impedir suspensão de fornecimento de água. Esse é o entendimento deste Relator.
6. No entanto, embora tenha o posicionamento acima assinalado, rendo-me, ressalvando meu ponto
de vista, à posição assumida pela ampla maioria da 1ª Seção deste Sodalício, pelo seu caráter
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uniformizador no trato das questões jurídicas no país, que vem decidindo que “é lícito à
concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica, se, após aviso prévio, o consumidor
de energia elétrica permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta”.

           
À guisa de arremate ante todo o exposto, sustentamos que mesmo existindo lei que permite a

suspensão do fornecimento dos serviços públicos e mesmo diante da orientação do Superior Tribunal de
Justiça, quer nos parecer que o melhor caminho, para se enfrentar o caso ora analisado, seria e é realmente o
de “(...) humanizar as leis, aplicá-las com equidade, bom-senso, individuação, atentas sempre às realidades
da vida, à relatividade das coisas, às exigências atuais da sociedade, da cultura e da civilização (...)”,
porque exatamente são esses os princípios que devem preponderar nas decisões judiciais, tudo para que não
tenhamos, como se disse, situação que envolva mera constitucionalização simbólica que, no caso brasileiro,
tem-se denominado de constituição dirigente, que foi criada, portanto, com o fito de fixar planos de ação
para a transformação da própria sociedade.
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e LXX, da Constituição, e disciplinados pela Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009.
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[2] A liminar em mandado de segurança antecipa os efeitos da futura sentença que decidir pela procedência do pedido, sendo, portanto,
medida antecipatória. Esta característica é percebida por todos quantos estudaram o tema, até mesmo por aqueles que concebem a medida
liminar como cautelar — estes últimos, como vimos, davam mais valor ao elemento segurança.
DIDIER JÚNIOR, Fredie Souza. Liminar em mandado de segurança: natureza jurídica e importância histórica. Uma tentativa de
reenquadramento dogmático em face das últimas reformas processuais. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 56, abr. 2002. Disponível em:
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2917>. Acesso em: 07 abr. 2010.
 
[3] Disponível em:<http://www.jusbrasil.com.br/noticias/1668080/sancionada-a-lei-sobre-mandado-de-
seguranca: Acesso em: 06 abr. 2010.
 
[4] “Flagrante é a inconstitucionalidade deste dispositivo legal, verdadeira aberração, pelos motivos a seguir elencados:
A uma, porque inova em matéria que a Constituição Federal nada fala, fica silente. Isto quer dizer que o legislador ordinário está criando uma
barreira que, se o constituinte originário quisesse, teria dito expressamente no texto original. Pelo contrario, a Constituição Federal, como tábua
dos direitos e garantias fundamentais, apenas diz que "Art. 5º - LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e
certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público". Aliás, é de sabença comum, inclusive nos repertórios jurisprudenciais
(RMS 3042-8RJ; Resp 47818/SP), abalizado pela ampla doutrina, que, se atendidos os requisitos ensejadores da liminar, o juiz deverá conceder
a mesma.
A duas, porque esta regra irá criar um verdadeiro apartheid social. Só quem tem condições financeiras para oferecer caução, fiança ou depósito,
conseguirá uma liminar em sede de mandado de segurança. Alguém poderia dizer: - mas não só de liminar vive o mandado de segurança. Mas
certamente quase a totalidade dos mandados de segurança tem pedido de liminar, tendo em vista que a demora no provimento jurisdicional
acarreta, quase sempre, na ineficácia da segurança concedida tardiamente. A inconstitucionalidade é patente, pois restringe a possibilidade de
conseguir o provimento jurisdicional de urgência somente aos ricos. Os pobres e desvalidos não poderão mais se defender contra os atos
arbitrários e despóticos da Administração Pública, pois não possuem condições financeiras de prestar caução, fiança ou depósito.
Ora, isso faz ressurgir uma verdadeira segregação social em nosso país, ou seja, só poderá se defender da máquina pública quem tem dinheiro.
Os pobres terão que amargar seus infortúnios sem poder, sequer, bater nas portas do judiciário. Mais uma vez, infelizmente, presenciamos as
leis criadas por ricos, beneficiando só os ricos, e segregando os miseráveis.
Isto quer dizer o seguinte: Logo, logo, a jurisprudência firmará o entendimento que sem caução, fiança ou depósito não se pode conceder
liminar em mandado de segurança. Em termos práticos, os cidadãos não mais poderão lutar, com arma eficaz (liminar em mandado de
segurança) contra os desmandos da Administração Pública. Terão que se ajoelhar e esperar o fio da espada lhes tirar a esperança de que podem,
pelo menos, lutar contra o Leviatã. Se não podemos mais pedir socorro ao judiciário, resta-nos somente suplicarmos a Deus.” MOREIRA,
Antonio Ricardo. O novo "apartheid" criado com a lei do mandado de segurança . Jus Navigandi, Teresina, ano 14, n. 2432, 27 fev. 2010.
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=14413>. Acesso em: 07 abr. 2010.
 
[5]. Convém que se transcreva mais o seguinte trecho da lição acima, que se encontra às fls. 56-57: “A liminar não é uma liberalidade da
Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negado quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve
ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade.
O juiz, desembargador ou ministro que conceder a liminar poderá revogá-la a qualquer tempo, desde que verifique a desnecessidade dessa
medida, como poderá restabelecê-la se fatos supervenientes indicarem sua conveniência.
Se é certo que a liminar não deve ser prodigalizada pelo Judiciário, para não entravar a atividade normal da Administração, também não deve
ser negada quando se verifiquem seus pressupostos legais, para não se tornar inútil o pronunciamento final a favor do impetrante. Casos há -e
são frequentes- em que o tardio reconhecimento do direito do postulante enseja seu total aniquilamento. Em tais hipóteses,  a medida liminar
impõe-se como providência de política judiciária, deixada à prudente discrição do juiz.”

 
[6] Revista dos Tribunais, vol. 754, p. 281.
[7] Informativo da Jurisprudência do STJ, nº 15, 19-23/04/99.
[8] Fonte: www.stj.gov.br. Acesso em 05 jul 2006.
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PANORAMAS E PERSPECTIVAS DO PROCESSO CIVIL INTERNACIONAL: A ARBITRAGEM
COMERCIAL INTERNACIONAL COMO RUPTURA DO HERMETISMO PROCESSUAL NO

MERCOSUL

OVERVIEW AND PERSPECTIVES OF INTERNATIONAL CIVIL PROCEDURE: THE
INTERNATIONAL PRIVATE ARBITRATION AS A CLOSURE PROCESS RUPTURE IN MERCOSUR

JEANE SANTOS BERNARDINO FERNANDES

RESUMO
O ensaio ora apresentado busca perquirir as raízes da instituição da Arbitragem Internacional no
MERCOSUL, demonstrando que, malgrado a recepção criativa nacional e supranacional tenha se abeberado
de construções sistemáticas alienígenas e do direito comunitário, no ordenamento jurídico vigente, as
soluções sugeridas pelo juízo arbitral das searas em enfoque restaram aquém das medidas em que se
espelharam, havendo questões nevrálgicas não dirimidas a contento, sobremaneira no que tange à natureza
jurídica da Arbitragem Internacional Comercial, e os consectários lógicos de sua utilização em relações
jurídicas estabelecidas entre entes de nacionalidades distintas, seja em solo nacional, seja no âmbito do
Mercado Comum do Cone Sul. Ante a inarredável complexidade do tema em comento, e a inoperância do
suporte legal positivado, o presente estudo busca delinear justificativas hábeis a validar os primados da
disseminação de mecanismos extrajudiciais a facultar posicionamentos de lege lata e lege ferenda até então
incogitáveis.
PALAVRAS-CHAVES: Arbitragem Internacional Comercial, litígios internacionais, MERCOSUL.

ABSTRACT
The essay seeks the remote origins of International Arbitration in MERCOSUR, showing that, besides the
use of the foreign countries’ mechanisms, the way it was accepted in our juridical order, the solutions
presented for these systems were less useful than it was be minded. By the way, there are “hard cases” and
emblematic problems to be solved, especially in questions involving the Arbitration concept and their
classification, focus on the reason it has being fixed in MERCOSUR to solve litigation between private
issues. Due to the complexity of the topic and the legal system inutility, the present study research for
justifications and remarks to validate the arbitration effectiveness, much more important while imagined as
a legislation and jurisprudence support transformation.
KEYWORDS: International Private Arbitration, International litigation, MERCOSUR.

INTRODUÇÃO

 

Visando ao deslinde de questões que demandam resolução célere e idônea, em prol do advento de
novas instâncias de articulação política e jurídica, passaram a ser incentivados instrumentais diferenciados
da corriqueira atuação jurisdicional.

 

Neste contexto, novos sistemas internacionais jurídico-institucionais de solução de conflitos
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patrimoniais podem ser enumerados. Dentre tais estruturas, este artigo pretende analisar os mecanismos
concebidos nos âmbitos internacional, regional e comunitário de resolução extrajudicial, destacando nesta
órbita os atuais desafios do direito internacional em promover e proteger a segurança jurídica de seus
sujeitos.

 

Para tanto, esta sede intenta proclamar os métodos extrajudiciais de resolução de conflitos como
alternativa viável e lépida de mitigação de eventos litigiosos.

 

A realização da pesquisa ora projetada se justifica na necessidade de se compreender e,
consequentemente, de se decodificar os sistemas internacionais multilaterais e regionais de solução de
conflitos, e sua respectiva aplicação, sobretudo, enfatizando a relevância de se obrar mecanismos de
harmonização dos métodos postos à disposição dos interessados na busca de instrumentos
heterocompositivos.

 

Pela confrontação das legislações nacionais e os arremedos de harmonização inter-estatal e
comunitária, o ensaio anseia elencar quais são os pontos de destaque, as vantagens e desvantagens de se
proceder à uniformização dos mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos internacionais,
concedendo especial destaque à Arbitragem Comercial Internacional.

 

Outrossim, o objeto deste bosquejo sustenta-se na busca de uma interface entre o direito
internacional e o direito processual, além de tangenciar o direito comunitário e suas elementares, a fim de
trazer ao cotidiano da sociedade a análise e o desenvolvimento crítico de temas tão emergenciais e
complexos como os que se propõe.  

 

Transpostas reflexões conceituais incipientes, donde se extrairá o novo olhar sobre a percepção
hodierna de resolução de conflitos, e os limites impostos pela atuação estatal, as discussões adensadas
acerca do tema são colhidas, sem que se cogite o esgotamento da matéria. 

 

Após, cumpre avançar para averiguação dos panoramas, das tendências e das perspectivas da
solução de conflitos patrimoniais, sobremaneira no âmbito do MERCOSUL, dando azo a uma análise
vestibular sobre os problemas dali extraídos.
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Sistematicamente, o artigo perpassará, respectivamente: a) pela verificação das transformações do
mundo contemporâneo; b) pelas consequencias dos fluxos da globalização nos novos limites da atuação
jurisdicional, tratará, ainda, c) do hermetismo processual e sua insuficiência no plano internacional como
causa bastante à opção por métodos alternativos à corrente ingerência estatal, de forma a concluir pela
premente d) opção por métodos heterocompositivos, e o valimento da e) harmonização legislativa
pretendida, sem embargo às necessárias evoluções na regulamentação elementar desenvolvida até o
momento.

 

1. UM NOVO TEMPO, NOVOS LIMITES

 

As transformações do mundo contemporâneo, em especial, as alterações nas formas de produção
econômica e o avanço tecnológico nos setores de comunicação e logística, trouxeram novos desafios para o
Estado e, consequentemente para o Direito.

 

Cediço que a “sociedade contemporânea move-se num espaço global. Essa realidade requer
instâncias globais para a produção de regras de convivência, com a efetiva participação dos interlocutores
sociais válidos”[1].

 

Tomado como pano de fundo o ideário de ‘interfluência’, é desnudada a simbiose entre Direito e
Economia a refletir inequivocamente nas dinâmicas do Comércio Internacional.

 

Fato é que os países não vivem sozinhos, seja movidos pela satisfação de necessidades básicas,
supérfluas ou por mera demonstração de status, seja vocacionados à mercancia, a participação no cenário
internacional é imanente à condição estatal. Assim, cabe ressaltar a abordagem que será adotada neste
ensaio: a premissa a ser considerada é a de que vigora o sistema econômico aberto.

 

Assim, um país possui relações comerciais com outros países, ou seja, vivencia o comércio
internacional. Para compreensão das abordagens do comércio internacional, mister que se tenha em nota a
seguinte menção:

 

Durante a história contemporânea houve abordagens muito diferentes sobre o comércio internacional. A
primeira foi o mercantilismo.
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Depois, com a produção de manufaturados em larga escala, desenvolveram-se o “livre-comércio” e sua
antítese, o “protecionismo”.

Surgem daí duas visões sobre o vínculo entre comércio e desenvolvimento econômico: o liberalismo e o
nacionalismo.

Ao longo dos últimos 60 anos, estas visões, em diferentes momentos, se opõem, e em outros, se
complementam, durante as tentativas de regulamentar e ao mesmo tempo liberalizar ao máximo o
comércio e os investimentos.[2]

 

A mundialização da economia, a desconcentração do aparato estatal, a internacionalização do
Estado, a desterritorialização da produção e sua fragmentação, enfim, o desenvolvimento atual do sistema
capitalista[3], com suas rupturas jurídico-institucionais, acabam provocando uma progressiva deterioração
dos sistemas normativos nacionais, erigido nas estruturas organizacionistas do Estado Liberal do século
XIX[4].

 

O atual período de transição capitalista – com o crescimento espetacular dos mercados mundiais e
emergência de sistemas transnacionais–, de um lado, faz minar o protagonismo do Estado[5], enquanto
estatuto de unidade privilegiado de construção e de aplicação do direito, mas de outro, promove novas
instâncias de articulação política e jurídica, frutos da efervescência conjuntural sobredita.

 

Nesse diapasão enumeram-se diversos sistemas internacionais de natureza jurídico-institucionais,
visando, pois, a solução de conflitos patrimoniais. Entre tais estruturas o presente estudo pretende analisar
os mecanismos intergovernamentais multilaterais e regionais, assim como, os atuais desafios do direito
internacional e do direito processual internacional em face da Arbitragem Comercial Internacional.

 

No que tange à Arbitragem Comercial Internacional, ante a aglutinação das percepções dos
sistemas estrangeiros, esta desponta como sustentáculo ao afastamento de controvérsias nacionais e
internacionais, resposta à gradual falência do sistema judiciário[6] e ao obstáculo natural da fixação de
competência para dirimir conflitos que envolvam entes lotados em locais distintos do globo terrestre,
aproximados pela nova lex mercatoria.

 

Em tempos regidos pelas leis de mercado e pelo desenvolvimento constante da tecnologia, há a
crescente integração e interdependência entre os Estados, empresas e indivíduos, sobretudo pelo prisma
comercial.
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Este comércio não mais parou de expandir-se, e hoje, repousado sobre os paradoxos do Novo
Milênio, o Direito do Comércio Internacional é amplamente estudado e utilizado para regular as transações
que ultrapassam os limites territoriais, atingindo até mesmo a esfera virtual. Os avanços ora narrados não
impediram que sobre o ponto de vista jurídico ainda pendam algumas incompreensões ou estranhamentos
derivados da pluralidade legislativa.

 

A internacionalização – ou seja, a participação ativa nos mercados externos – consagra-se como o
caminho estratégico para a competitividade em ascensão.

 

Este efeito é marcado, por um lado, pelos avanços tecnológicos e científicos, a intensificação do
comércio internacional, a contínua integração social com as intensas imigrações, as influências culturais,
além da integração econômica, e, por outro, pela acentuação das desigualdades sociais entre os países,
aumento da pobreza, miséria, degradação ambiental e multiplicação dos conflitos – seja localizada, seja
pulverizada.

 

A regionalização e a globalização[7] das economias são fenômenos irreversíveis, sujeitando os
partícipes da Comunidade internacional a profundas e contínuas alterações nos meios de organização,
comunicação, produção e distribuição.

 

A litigiosidade imanente de relações tão imbricadas demanda soluções consentâneas com a
agilidade da hipermodernidade[8]. A partir da intensificação deste fenômeno, o Estado e o Direito sofrem
rupturas nas mais diversas de suas instituições.

 

Eduardo Teixeira Silveira[9], ao citar José Eduardo Faria, resume estas rupturas em: a)
mundialização da economia (internacionalização dos mercados); b) desconcentração do aparelho estatal
(privatização e desregulamentação dos direitos sociais); c)  internacionalização do Estado (formação dos
blocos regionais e tratados de livre comércio); d) fragmentação das atividades produtivas nos diferentes
territórios e continentes sempre buscando o melhor custo-benefício (concentração dos investimentos das
empresas multinacionais em países com legislações favoráveis aos seus interesses); e, e) expansão de um
direito paralelo ao dos Estados, de natureza mercatória (lex mercatoria estabelecida pelos usos e costumes
advindos das negociações internacionais).

 

Como decorrência lógica de tais vivências, litígios eclodem em velocidade inestimável. Acaso não
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se operasse a instituição de mecanismos aptos a refrear com a rapidez almejada pelos envolvidos na
contenda o dissipar da controvérsia, as divergências instauradas tornar-se-iam um pandemônio insolúvel.

 

O descortinar deste cenário aponta para relevantes atualizações havidas nos ordenamentos jurídicos
nacionais em âmbito mundial[10], com vistas ao atendimento das novas relações exteriores, fenômeno ao
qual alguns países ainda se apresentam parcialmente alheios e/ou reticentes.

 

 A este respeito, enuncia André-Noel Roth[11] em sua obra O direito em crise: fim do estado
moderno?:

 

Antes caracterizado por seu débil poder de coerção, ultimamente o direito internacional institui-se cada
vez mais como um princípio normativo superior, que permite aos indivíduos reivindicar sua aplicação
ou denunciar sua violação pelo Estado (exemplos: tratado de Maastricht, Corte Européia dos Direitos
do Homem). A multiplicação dos tratados de cooperação econômica (Mercosul, Nafta, CEE, Asean)
reflete também este fenômeno.

 

Perceber o locus de atuação do direito internacional, e a razão se apresentá-lo como repositório
válido à missão de atenuar o acrisolamento processual são as elementares a ser desenvolvidas a seguir.

 

2. A PERCEPÇÃO PROCESSUAL HERMÉTICA E AS INSUFICIÊNCIAS DELA
DECORRENTES NO PLANO INTERNACIONAL

 

Ao se tratar do hermetismo processual, o primeiro aspecto a ser investigado atenta ao acesso à
prestação jurisdicional.

 

O princípio da inafastabilidade imprime às ordens nacionais a atribuição formal de exercício
jurisdicional. “Deveras, a problemática do direito à jurisdição não pode ser estudada nos acanhados limites
do acesso aos órgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas de possibilitar o acesso à Justiça como
instituição estatal, e sim de viabilizar o acesso à ordem jurídica justa” [12].

 

À primeira vista, a simplicidade da estruturação do Poder Judiciário, a forma arregimentada dos
procedimentos definidos na legislação, bem como o vulto econômico-financeiro e a especificidade dos
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enfrentamentos próprios dos litígios internacionais, fazem crer que se tratam de instâncias inconciliáveis.

 

Convém enfatizar a amplitude do topoi na entrega da tutela jurisdicional, que antes de concentrar-
se em perspectivas sectárias processuais e/ou de organização judiciária, atine às ordens econômica, social,
política e administrativa dos Estados, não se quadrando, nessa esteira, tão-somente como desafios de países
desenvoltos, visto que se trata de circunstância afeta à identidade da função jurisdicional no Estado Pós-
Moderno Neoconstitucional[13].

 

Abertas as portas do Judiciário ao particular envolvido em desavenças, resta averiguar quais dos
potenciais países habilitados para dirimir o conflito o farão de forma menos gravosa para as partes, e de
maneira mais coeva com as circunstâncias fáticas e jurídicas.

 

Nesse giro, passa a ser perquirida a questão da “competência internacional”. O ponto nodal que
enceta a discussão da “competência” transita de forma pouco fleumática pelo direito processual e pelo
direito internacional privado.

 

Frisa Donaldo Armelin[14] que a matéria anotada reflete duas posições doutrinárias no respeitante
ao enquadramento das normas do que se denomina ‘Direito Processual Internacional’, por força da
ubiquação dos institutos afetos.

 

Este corresponde àquela zona cinzenta onde se tangenciam o Direito Processual Civil e o Direito
Internacional Privado, à terra de ninguém freqüentemente invada por processualistas e
internacionalistas que reivindicam para o seu campo as normas ali existentes. Daí a necessidade de
distinguir as esferas e agrupar as regras jurídicas neste ou naquele ramo de direito, a fim de se evitarem
aqueles erros no enfoque da questão, [...], em decorrência do prisma exclusivista em que, na maioria das
vezes, se coloca o especialista de uma ou outra disciplinas.

A questão é, portanto, metodológica, porque a heterotopia de uma norma não tem o condão de a
desnaturar nem de empecer a sua aplicação. 

 

Patente que “competência” e “jurisdição” são signos eminentemente processuais, elencando
pressupostos de existência e validade do comando sentencial, contudo o modus de se estatuir os limites de
atuação internacional, e a opção por barreiras rígidas ou flexíveis à incursão da jurisdição estrangeira
concorrente, propicia, por via reflexa, que se discipline a interpenetração de ordenamentos jurídicos através
do exercício de um de seus poderes imanentes, a definir o permissivo de incidência da “faina legiferante
alienígena”[15], malgrado se deva considerar os pontos de conexão entre as ordens conflitantes.
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A rigor, uma pluralidade de ordenamentos e soberanias potencializa a ocorrência do sempre
propalado “conflito de normas”, inobstante a atecnia do termo empregado. Com o intento de mitigar o
pandemônio legislativo, costumeiramente se tem arrolado atribuições de julgamentos, de forma etérea e
maleável, “por isso as normas que fixam a competência internacional são mais de Direito Internacional
Privado do que de Processo Civil” [16].

 

Acorde com a asserção em comento, é possível afirmar que:

 

Com efeito, as normas que definem a competência internacional não se restringem a uma simples
distribuição de atividade jurisdicional entre os diversos órgãos investidos de uma mesma jurisdição,
mas, ao contrário, determinam a extensão de uma jurisdição (a nacional) diante das demais (as de outro
Estados soberanos)[17].

 

A precariedade da instituição da jurisdição internacional, sói ao regramento processual, obsta o
fomento de novas técnicas principiológicas, ou a edição de estipulações assemelhadas às soft laws que
versem de forma factível acerca do tema em deslinde, haja vista que os tacanhos mecanismos legais
existentes não se prestam adequadamente a extirpar as tensões surgidas, ainda que ambicionem o alcance
dos limites do princípio da efetividade[18].

 

Com lastro na linha de raciocínio apontada, escreve Athos Gusmão Carneiro[19]:

 

Do ponto de vista da competência internacional, é geralmente assente que a assunção pela justiça de um
país do poder de julgar determinada causa supõe, em princípio, a vinculação desta causa àquele país –
teoria da maior proximidade de Wolff e, ainda, a possibilidade de tornar efetiva a sentença que venha a
ser proferida, de molde a justificar como razoável o exercício da soberania nacional.

 

Tendo em mira alguns dos problemas mais sensíveis a ser extirpados pelos envolvidos em uma
querela internacional, que tantas vezes os impulsionam à adoção da via arbitral, desponta a insuficiência da
atuação jurisdicional.

 

Inicialmente, visualizado o círculo hermético de exercício processual e jurisdicional, focalizado na
literalidade do texto legal, a fluidez do direito internacional demanda artifícios menos rígidos ou ao menos
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não sedimentados em rigorismos extremados.

 

Cediço que o reflexo das decisões judiciais espraia-se para os setores econômicos, sociais e
políticos.  Contudo, a crise planetária de credibilidade do sistema judiciário – proveniente da inequívoca
morosidade, de ocorrências reiteradas de práticas fraudulentas e corruptas, da desmoralização das decisões
ante a recalcitrância de cumprimento, ademais, a estrutura legislativa processual que se orienta pela
majoração de instrumentais aptos à crescente oportunização da tutela recursal e mecanismos de
procrastinação válida do procedimento – minou a percepção do Poder Judiciário como unidade privilegiada
de construção e de aplicação do direito.

 

Destarte, a experiência tem patenteado que a solução destes conflitos surgidos no universo
comercial privado, isto é, colisões de interesses deflagradas entre particulares e/ou empresas de diferentes
países, encontrava entraves quanto à jurisdição estatal a ser aplicada[20], em virtude do tangenciamento da
questão da soberania dos Estados, motivo pelo qual se vislumbrou a premência de um “poder”
supranacional de superação das crises jurídicas[21], lacuna que viria a ser fielmente preenchida pela
Arbitragem[22].

 

Quadra, ainda, registrar que, embora não mais se aceite a atuação judicante como se fora um
“convidado de pedra”[23], existem áreas demasiadamente específicas, que demandam uma sabença técnico-
científica que não raro o juiz não ostenta.

 

Por fim, os formalismos exacerbados, as exigências procedimentais, a ausência de punições mais
gravosas àqueles que atuam em juízo lançando mão de chicanas processuais, o retardamento normal do
tempo do processo, os efeitos deletérios da morosidade do sistema judicial, a leniência de alguns servidores
e julgadores, e sobremaneira, os aparatos técnico-legislativos que propiciam o arrastamento da resolução do
litígio por anos a fio são outras circunstâncias próprias do acrisolamento do sistema estatal de resolução de
conflitos, que somados à crise mundial de credibilidade do Judiciário e às mazelas do sistema que se
equiparam ao insanável, impingem à utilização de vias alternativas.

 

No jaez em comento, a superação da crise institucional e operacional dos sistemas judiciários e
processuais confere novos relevos à Arbitragem, concebida como justiça reparadora e coexistencial, por se
enfeixar como equivalente jurisdicional, consolidando uma justiça mais eqüitativa e mais acessível[24].
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Permeado pelos movimentos de anseio à efetividade da tutela jurisdicional[25], deflagra-se a
dicotomia desta com a segurança jurídico-processual, assim sendo, em prol da presteza do comando
suplicado, tendo em nota a lentidão a que são expostas as partes nos processos judiciais, oportunizou-se
relevância ímpar à Arbitragem como solução de concessão de eficiência, e antídoto à morosidade do
Judiciário[26].

 

Escorado sobre os anseios de agilidade e presteza na resolução de entrechoques de interesses, o
conceito de processo civil internacional deve ser elastecido para se fazer incluir a atuação arbitral.

 

3. A DINÂMICA DAS RELAÇÕES NEGOCIAIS E A LITIGIOSIDADE DELAS ORIUNDAS

 

Decorrência do incremento e do avivamento das relações negociais no âmbito internacional, na
mesma torrente, sobrevieram aos magotes pretensões resistidas e ocorrências litigiosas.

 

Traz-se a lume o substrato abaixo transcrito, que sintetiza as contradições que podem se emoldurar
em casos semelhantes:

 

Se por um lado as contingências econômicas incitam procedimentos político-institucionais supra-
nacionais [sic] capazes de gerir uma situação de real interdependência da maneira mais racional
possível, por outro lado, questões culturais e políticas impelem a uma reforma do Estado-nação que
considere não somente tradições seculares, mas também práticas democráticas efetivas, as quais não
podem prescindir da esfera infra-estatal. [27]

 

Resumidamente, visadas são as medidas desburocratizantes, enaltecidas na seguinte transcrição:

 

Pourtant, au regard de l’agressivité et de l’acuité des autres acteurs qui composent la scène politique-
économique internacionale, l’enterprise inteégrationaliste du cône Sud de l’Amérique se voit d’une
part, vouée à devélopper un arsenal institutionnel qui aille frachement au-dèla d’une simple zone de
libre commerce – la necessite d’un degrée de coordination eleve demande forcément un chapeautage 
politique et efficace exemptée de la loudeur caractéristique des bureaucreaties administratives. [28] 

 

Cabe aos operadores jurídicos o aprimoramento institucional, seja pela criação, seja pelo
desenvolvimento de mecanismos adequados à manutenção da ordem nas relações domésticas e
internacionais, rememorando a imperiosa preservação dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos e
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das economias locais, sem que suplante o intento de obtenção do maior desenvolvimento sustentável aos
países[29].

 

A despeito da internacionalização da justiça e da instituição de tribunais internacionais, como
reflexo dos fenômenos oriundos da consolidação do direito comunitário[30], em dados momentos faz-se
premente a utilização da via arbitral, nada obstante, seja cediço que a tarefa restaria deveras facilitada pela
alteração da postura adotada pelos promotores dos ordenamentos jurídicos, haja vista a insuficiência do
instrumental até então disponível.

 

À luz de tais circunstâncias, desde uma perspectiva de mitigação dos desacertos ou das limitações
da atividade jurisdicional tradicional, a Arbitragem Internacional surge como via alternativa à inoperância e
ao despreparo da judicatura.

 

Destaca-se entre os métodos heterocompositivos[31] a Arbitragem Internacional, por ser um
método de resolução de litígios amplamente utilizado em contratos comerciais.

 

4. COMPREENSÕES PROPEDÊUTICAS ACERCA DA ARBITRAGEM COMERCIAL
INTERNACIONAL

 

Comumente conceitua-se a Arbitragem como sendo “um acordo de vontades de que se utilizam os
contratantes, preferindo não se submeter a decisão judicial, com o objetivo de solucionar seus conflitos de
interesses presentes ou futuros, por meio de árbitro ou árbitros” [32].

 

A Arbitragem desponta na resolução conflitual por restar dotada de maior disseminação no plexo
internacional, consectário lógico da tendência mundial de reavaliação de conceitos já cristalizados pela
mentalidade jurídica[33].

 

Neste sentido preleciona Hermes Marcelo Huck[34]:

 

A busca de soluções dinâmicas e eficientes para as pendências oriundas das relações comerciais
internacionais tem-se orientado no sentido da arbitragem comercial. De natureza basicamente
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contratual, guarda íntegra, entretanto suas características jurisdicionais. Funcionando como uma
jurisdição alternativa, especializada, conhecedora das regras e práticas do comércio internacional, a
arbitragem estaria capacitada a dar uma rápida e competente solução para tais pendências.

 

Por Arbitragem Comercial entende-se a resolução de qualquer litígio de conteúdo econômico. Os
critérios para sua adoção, e as matérias passíveis de serem deslindadas pela via arbitral, mudam de país para
país, todavia o método utilizado pelas legislações tende a se harmonizar, de sorte a alcançar o
reconhecimento no direito comparado.

 

A Arbitragem no Brasil[35] e o sistema embrionário de solução de litígios nos blocos econômicos –
com ênfase ao MERCOSUL – derivam de uma série de circunstâncias e fatores históricos e políticos que
demandam estudo aprofundado em sede própria.

 

A Arbitragem, já decantada como direito processual de cidadania[36], ganha contornos peculiares
no cenário internacional, ante a miscelânea institucional operada nas relações multilaterais havidas.

 

Este ensaio busca apartar-se da obviedade que seria a sustentação de que a Arbitragem Comercial
se lastreia no princípio da autonomia da vontade, e em razão disso dispensaria a uniformização
procedimental, ao pífio fundamento de adequação à modalidade ou ao Tribunal eleito pelos envolvidos,
porquanto mencionada percepção induz à equivocada conclusão de que a via arbitral se configura como
mero organismo judiciário descentralizado.

 

Ao se atentar para os imensuráveis benefícios que a concessão de maior amplitude à Arbitragem
Comercial fomenta em escala mundial, sobremaneira em questões comerciais internacionais, é possível
constatar que além de reduzir o emperramento da engrenagem judiciária estatal[37], compatibilizam-se os
rogos de agilidade e uniformidade trazidos, respectivamente, pela a globalização e pela hipermodernidade.

 

Merece registro o excerto que segue:

 

Arbitration has three advantages over litigation. First, arbitration is much faster. [...] Second, arbitration
is much less expensive, since less lawyer-time is needed for discovery and motion practice. Third,
arbitration is much less formal than litigation, making it easier and less time-consuming to prepare a
case. [38]
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Considerando as três benesses destacadas à utilização da via arbitral, quais sejam, maior agilidade,
menor custo e a eliminação de formalismo excessivos, inexistem ressalvas factíveis ao aguardo da prestação
jurisdicional.

 

Restando inviável o aguardo infindo por alterações emergenciais, circunstância que
inelutavelmente demandaria um giro copernicano nas previsões normativas e na mentalidade dos operadores
jurídicos, concebeu-se como acertado e plausível o resgate de instrumentais distintos da outrora unívoca
jurisdição estatal.

 

A integração dos países fronteiriços – tributários do desejo de incremento de suas participações
econômicas na mercancia de âmbito internacional[39], bem assim como o aprimoramento da tecnologia, da
comunicação à distância e os rogos do mercado, associados às dificuldades de assimilação e harmonização
de regramentos de sistemas jurídicos diversos[40], revigoraram a relevância da Arbitragem Comercial
Internacional como solucionadora dos embates não cognoscíveis por uma jurisdição cogitada em abstrato.

 

De posse de referida convicção, aquiescer que a utilização da autonomia da vontade das partes
como ferramenta de modificação da competência internacional judiciária ou a opção pela via arbitral seriam
repositórios viáveis e coerentes com os primados de efetividade, tendo “por escopo evitar a denegação de
justiça, quando pela aplicação de regras normais da competência internacional não se obteria qualquer
pronunciamento judicial eficaz”[41], além de uma viragem nas condicionantes promíscuas de orientação não
engajada com a ambiência internacional, dá ensejo à eliminação do fetichismo jurisdicional.

 

O anseio deste ensaio é destacar recepções criativas[42] no âmbito do MERCOSUL, vez que o
sistema atual resta aquém dos reclamos da ordem internacional, assim sendo, a Arbitragem Comercial se
destaca por agir como mecanismo de rompimento do hermetismo processual e das vicissitudes do sistema
judicial.

 

5. A ARBITRAGEM COMERCIAL INTERNACIONAL NO MERCOSUL

 

Dentre os meios de solução pacíficos existentes, encontram-se os métodos alternativos de solução
de controvérsias internacionais, quais sejam, a mediação, a conciliação e a arbitragem. Destes, o último
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desponta na resolução conflitual, por restar dotado de maior disseminação no plexo internacional,
consectário lógico da tendência mundial de reavaliação de conceitos já cristalizados pela mentalidade
jurídica[43].

 

Registra Barbosa Moreira que “em termos específicos, no que tange à arbitragem, o que se pode
razoavelmente esperar é que a ela se submetam conflitos que encontrariam outra sede adequada para exame
e desate, na hipótese de não se lograr solução consensual” [44].

 

Exaltando a arbitragem como método de soluções de controvérsias no campo internacional, é
possível sintetizar os destaques havidos alhures transcrevendo o trecho que segue:

 

El panorama actual nos demuestra la frecuencia con que las partes en los contratos internacionales
deciden que para el caso que surgieran controversias respecto de la celebración, validez, interpretación,
o ejecución y consecuencias de su incumplimiento, las mismas serán resueltas recurriendo a la vía del
arbitraje. En este área, el arbitraje internacional constituye el método de solución de las disputas por
excelencia. Goza de gran prestigio respecto de los restantes mecanismos disponibles para los
justiciables en virtud de sus considerables ventajas comparativas.  [45]

  

A integração dos países fronteiriços – tributários do desejo de incremento de suas participações
econômicas na mercancia de âmbito internacional[46], bem assim como o aprimoramento da tecnologia, da
comunicação à distância e os rogos do mercado, associados às dificuldades de assimilação e harmonização
de regramentos de sistemas jurídicos diversos, revigoraram a Arbitragem como solucionadora dos embates
não cognoscíveis por uma jurisdição cogitada em abstrato, momento em que esta se amolda como tertium
genus de eliminação de lides potencializadas.

 

Essas ocorrências litigiosas, se consagram no cenário internacional sob várias modalidades,
redundando no mais das vezes em interações entre particulares de países contíguos, importando tantas vezes
em relações mercantis puras, ao formato compra-e-venda, e outras, na transferência de capitais,
circunstância que torna ainda mais temerário o disciplinamento da competência jurisdicional:

 

El arbitraje internacional nace con la finalidad de resolver las desavenencias emergentes del comercio
internacional, dentro del que aparece ocupando un destacadísimo lugar la clásica contratación de la
compraventa de mercaderías a través de las fronteras. Aquí los intereses involucrados son básicamente
intereses privados.

En cambio, cuando el arbitraje internacional se relaciona con las inversiones extranjeras, es decir, está
referido no ya al tránsito de mercaderías sino al tránsito de capitales a través de las fronteras, las
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cuestiones que puedan plantearse entre las partes, dados los intereses en juego, revisten una gran
delicadeza y relevancia.

En efecto, en estas transacciones internacionales muchas veces las partes están constituidas por
Estados, de modo que los intereses involucrados suelen exceder el ámbito de los intereses privados
para colocarse en el ámbito de los intereses públicos. En rigor, existe en esta área -como en tantas
otras- una virtual imposibilidad de lograr límites precisos. [47]

 

Estando em um crescente vertiginoso os âmbitos de atuação arbitral, cumpre delinear:  

Por ende, el contexto actual del arbitraje internacional se caracteriza:

a) Por la creciente recurrencia a la vía arbitral como método para solucionar las disputas en el ámbito
internacional.

Existen datos que permiten demostrar la adaptación del arbitraje internacional a las expectativas tanto
de los particulares como de los Estados como método confiable de solución de disputas.

b) Las transacciones internacionales en las que se pacta el arbitraje internacional tiende a aumentar.

No se agota su función dentro de las clásicas controversias derivadas de las operaciones de tránsito de
mercaderías, sino que abarca las derivadas de relaciones jurídicas, como la de las inversiones
extranjeras referidas a la transferencia de capitales a través de las fronteras. [48]

 

O MERCOSUL não se furta à apropriação de tais elementares, não havendo, em uma observação
preliminar causa obstativa à plena utilização da via arbitral, como se extrai do trecho seguinte:

 

No âmbito do MERCOSUL, algumas normas sobre solução de controvérsias foram criadas. Em linha de
princípio, o documento designado por Protocolo de Brasília para a Solução de Controvérsias, de 17 de
dezembro de 1991,  deixa de litígios sob a égide dos tribunais, ou, eventualmente, de juízes arbitrais,
por árbitros e segundo os procedimentos adotados pelas partes. Não houve a instituição de um órgão
supranacional para fins de arbitragem entre partes sediadas em diferentes jurisdições no MERCOSUL.
O Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdição Internacional em Matéria Contratual, de 05 agosto de
1994, limita-se a discorrer sobre regras gerais de domicílio e competência, sem tratar especificamente
do procedimento arbitral. O Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil,
Comercial, Trabalhista e Administrativa, de 27 de junho 1992, conhecido como Protocolo de Las
Leñas, estabelece em seu Capítulo V que as sentenças e laudos arbitrais originários de países do
MERCOSUL terão o trâmite de homologação simplificado por intermédio de Carta Rogatória e da
Autoridade Central. Ademais, o Brasil firmou um Acordo sobre Arbitragem Comercial Internacional no
MERCOSUL, em 24 de julho de 1998, que foi incorporado à legislação brasileira pelo Decreto nº 4719
de 4 de junho de 2003. [49] 

 

Enfrenta-se a questão da solução de controvérsias no MERCOSUL[50], outrora instituída pelo
Anexo III do Tratado de Assunção, tendo este sido inicialmente regulamentado pelo Protocolo de Brasília, e
posteriormente modificado pelo Protocolo de Ouro Preto . Atualmente, a matéria da resolução de conflitos
está regulamentada pelo Protocolo de Olivos, assinado em 18 de Fevereiro de 2002, e vigente desde 1º de
Janeiro de 2004.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7691



 

Retomada a instituição do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), sublinha-se a escassa menção à
resolução de conflitos entre particulares no seio do bloco econômico, restando tão-somente como referência
mínima a discriminação do procedimento constante do Protocolo de Olivos, quanto a este não se amoldando
inovações em relação ao Protocolo de Brasília, a saber: “O Protocolo de Olivos não trouxe novidades em
relação ao acesso dos particulares ao sistema de solução de controvérsias, pois como no procedimento
anterior, não podem ter acesso direto, eis que não são sujeitos de direito internacional” [51].

 

Em meio às divergências opinativas, há quem refute enfaticamente a formalização de petitório
perante Cortes Arbitrais Supranacionais no âmbito do MERCOSUL, como ora se evidencia:

 

No que concerne à possibilidade de particulares, pessoas físicas e jurídicas dos Estados membros
litigarem in pectore, sem os mecanismos de representação diplomática, como se poderia pleitear sem
prudência política, e como também o faz a comunidade acadêmica, acertadamente o Protocolo de
Olivos nada aditou, reiterando o tratamento meramente elucidativo, de soft law, conforme consta do
Protocolo de Olivos.[52]

 

O enunciado transcrito adensa corrente pontuação doutrinária que corrobora a vedação ao acesso
dos particulares no sistema de solução de controvérsias, ao fundamento de que por não serem sujeitos de
direito internacional público estariam obstados de pleitear diretamente[53].

 

Fato é que com o advento do Protocolo de Olivos, e as pontuais e imperceptíveis alterações
empreendidas em relação ao Protocolo de Brasília, somaram-se esperanças de que as modificações
perpetradas prestigiariam a atenuação no rigorismo excludente da fixação anterior, gana evolutiva,
desafortunadamente, não confirmada.

 

Por fim, o Protocolo de Olivos não criou novidades quanto ao acesso de particulares, que continuarão a
depender da Seção Nacional do Mercosul, no Estado onde tenham a sede de seus negócios, para
apresentar reclamações. Segundo o Protocolo de Olivos, a Seção Nacional “deverá entabular consultas”
com o Estado reclamado, se forem apresentados elementos que permitam determinar a veracidade da
violação e a existência ou ameaça de um prejuízo. Observe-se que o Protocolo de Brasília afirmava que
a Seção Nacional “poderá entabular contatos diretos”. Significa isto que, pelo Protocolo de Olivos,
assegura-se aos particulares o direito de ter sua reclamação examinada? Uma tal interpretação atenderia
reclamos da comunidade empresarial, que por vezes assiste a seus interesses serem arquivados, em
razão de imperativos políticos. Mas esta interpretação, ainda que viável, provavelmente contrastará com
a praxe diplomática dos Estados do Mercosul.[54]
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Sem embargo à impressão sobredita, concessa venia, ousa-se discordar, haja vista que a evolução
ampliativa da percepção restrita do conceito de “bloco econômico” habilita que atuações sejam consagradas
com animus de conflagração de avanços à instituição “de um mero acordo alfandegário que conjugue
precários interesses conjunturais”[55].

 

Não se cogita que pela eloqüência discursiva, e/ou por objeções superficiais sedimentadas em
sustentações de índole duvidosa, se refute a utilização de meios não-adversariais de eliminação de
contendas, por se tratar de mera rejeição à inovação.

 

Em idêntico sentido, à época da consolidação do Protocolo de Olivos[56], enunciou Eduardo
Biacchi Gomes[57] que a ausência de nova diagramação pela consolidação procedimental em referência
propicia o repisar das pontuações refletidas acerca do Protocolo de Brasília, a saber:

 

O sistema de acesso dos particulares previsto no Protocolo de Brasília não garante de forma efetiva a
tutela dos seus direitos e no âmbito MERCOSUL repete os mecanismos já previstos para solução de
litígios internacionais que facultam o acesso à jurisdição dos tribunais internacionais somente dos
sujeitos de direito internacional público.  

 

Conquanto para alguns doutrinadores o expediente arbitral entre particulares em um bloco
econômicos guarde “limites políticos quase intransponíveis para a sua utilização”[58], a disciplina do objeto
analisado era há muito invocada pelos experts das orientações de direito comunitário[59] do MERCOSUL,
com especial enlevo às questões relativas à atividade heterocompositiva, amoldando-se reflexões dos pontos
em que tangenciam os institutos jurídicos nacionais com o cerne da investigação do direito comparado e da
perspectiva político-histórica, diagramando os panoramas atuais, que contrastam com o Estado prestador
jurisdicional, e projetam os influxos paradigmáticos na disciplina do temário sub censura.

 

Credita-se ao comparatismo político-jurídico e à impulsão criativa de superação e reconstrução da
ciência jurídica a faculdade de projetar, alvissareiramente, a abertura dos Tribunais instituídos à função
arbitral aos particulares que experimentem o entrave das zonas de competência dos Estados integrantes,
ampliação producente que operará como elemento propulsor da efetividade do MERCOSUL. 

 

Bem assim, oportuno não olvidar que o “sistema de solução de controvérsias constitui [...] fator
decisivo para o contingente sucesso de projetos de construção de blocos econômicos, qualquer que seja seu
grau de aprofundamento ou institucionalização” [60].
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Inexistindo norma específica, a pretensão resolutória não deve restar a descoberto. A opção por um
ordenamento jurídico específico, em circunstâncias pontuais, pode desatender os interesses das partes, haja
vista certas idiossincrasias aferíveis na regulamentação empreendida nas ordenações nacionais.

 

Furtar-se ao regramento da matéria na zona de influência do MERCOSUL significa fazer
perseverar uma visão canhestra de integração jurídico-econômica, que se olvida dos rumos e implicações
das negociações na área de solução de controvérsias[61].

 

Subjaz, à luz da omissão deliberada de definição objetiva e positivada, a imperiosa mutação da
mentalidade daqueles que deliberam os rumos integracionais e os permissivos de operação arbitral, visto
que o acanhamento diante da plêiade de casos que demandariam a mediação prospectiva de um organismo
internacional deve ser extirpado, sob pena de se deflagrar denegação de justiça[62].  

 

A preeminência das vozes contrárias à utilização de mecanismos supranacionais de resolução não-
adversarial de conflitos colidem com as conclusões de substancioso veio doutrinário que lamenta a
incompletude do sistema edificado. Por todos, quadra delinear a reflexão de Carlos Alberto Carmona[63]:

 

Fica por outro lado patenteado – e este parece ser o ponto mais sensível da questão – que o
procedimento arbitral acaba alijando o acesso dos particulares, eis que somente será instaurado o
mecanismo de solução de litígio se o Estado-membro encampar a reclamação perante a Seção Nacional,
estando em jogo, portanto, interesses políticos imponderáveis, tudo girando em torno de conveniências
e oportunidades nem sempre claras e objetivas. Em conclusão, é evidente que o sistema
institucionalmente previsto no MERCOSUL não contempla, de forma eficaz, a tutela dos interesses dos
particulares, tendo optado os Estados-membros pela preponderância do aspecto político e econômico
sobre o jurídico (diferentemente do que ocorre na União Européia). Embora desejável a criação de um
mecanismo supranacional para solução de controvérsias, tudo leva a crer que os Estados integrantes do
bloco regional ainda não estão suficientemente integrados para que uma corte possa ser implantada, já
que os países envolvidos são por demais ciosos de suas respectivas soberanias para optarem – por ora –
o regime de um tribunal judicial, sendo certo que experiência embrionária ainda, revela que o
mecanismo de solução de controvérsias hoje em funcionamento tem sido capaz de manter a harmonia
dos membros do grupo regional, resolvendo de forma aceitável pelo menos as controvérsias surgidas
entre os Estados.

 

Assim sendo, a não fixação de lindes de atuação frustrou as expectativas acerca do temário, o que
não impede que, com ousadia, de lege lata, fulcrado no escol de doutrinadores referenciais, não se busque
meios de aplicação casuística[64], pela flexibilização do sistema[65], ou que, de lege ferenda, se opere a
instituição de Corte Arbitral Supranacional[66] expressão de novas práticas sociais participativas e de uma

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7694



racionalidade jurídica emancipadora, laureada pela carreia principiológica e pela ponderação de interesses,
matizes incipientes da eliminação das cegas que subsistem nas ordens jurídicas referidas no presente esboço.

 

A despeito de não se vislumbrar o inedistismo restaurador das patologias sistêmicas, o
conformismo com o modelo consolidado não deve impedir a gana crescente pela criação de novos institutos
que transponham a construção dos marcos protocolares, conflagrando-se, pois, um contributo real ao
pensamento da coesão do MERCOSUL, com vistas à solução prévia de conflitos, momento em que se posta
o diferencial da edificação de mecanismos proativos, corolário dos primados de redução da litigiosidade e
da concessão de prestígio “à profusão de novas órbitas além da jurisdição estatal, dos direitos comunitários
à voga de formas alternativas de solução de controvérsias, da lex mercatoria a laudos arbitrais não-
nacionais” [67], suplantando, em definitivo, a figura estatal soberanófila[68]. 

 

A posição ensimesmada adotada pelos pensadores do MERCOSUL no respeitante à resolução de
conflitos entre particulares invalida ideais para implementação de aparatos renovatórios que edifiquem
considerações regulativas da Arbitragem além da perspectiva atualmente adotada.

 

A sustentação que atesta redundar em uma enorme mixórdia a incidência de juízos arbitrais no
MERCOSUL entre entes não-estatais, e insuflam a hipótese de perecimento dos influxos diplomáticos,
carece de idoneidade, por arrolar premissas falaciosas e percepções consequencialistas  não explanadas
adequadamente.

 

Profícua a impressão de Horácio Wanderlei Rodrigues[69]:

 

[...] referentemente aos conflitos entre particulares pertencentes a diferentes Estados-partes, área na
qual há a menor produção legislativa, também ocorrem problemas. A opção por atribuir aos Poderes
Judiciários dos Estados-partes, a partir de critérios definidos de jurisdição internacional, a competência
para solucionar as controvérsias existentes, é adequada. Carece ela, entretanto, de um mecanismo
efetivo de uniformização das decisões, sob pena de se ter, em situações idênticas ou assemelhadas,
decisões díspares, tendo em vista a posição adotada pela jurisprudência de cada Estado. É necessário,
de outro lado, incentivar a utilização da arbitragem, para o que se torna necessária a edição de protocolo
específico sobre a matéria, buscando definir claramente as regras para a sua adoção.

 

A proposição que segue resume, todas as digressões empreendidas nesta sede:

 

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7695



E, no âmbito do MERCOSUL, no âmbito dos contratos internacionais elaborados com parceiros
originários dos países vizinhos, pode ser conveniente, dependendo da negociação, que, frente a um
conflito, o oportuno seja resolver o desencontro e continuar negociando. E é nessa ordem que a
arbitragem se vislumbra como o instrumento jurídico válido para manter as partes de um conflito
comercial unidas em prol do interesse econômico comum.[70]  

 

 

Longe de se imbuir as considerações versadas de condição de repositório de validade, assume-se a
falibilidade e os problemas que podem resultar da adoção do sistema de Corte Supranacional para resolução
de litígios dessa ordem, todavia, para se refrear um suposto cunho panfletário, à esta sede deve ser atribuída
tão-somente caráter opinativo.

 

Eis que com tais pontuações se encerram as pontuações de desenvolvimento, importando sejam
tecidas as considerações finais acerca do objeto esquadrinhado.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Nesta sede, discorreu-se, desprentensiosamente, acerca dos panoramas da Arbitragem Internacional
Privada, e seu modus de operação no MERCOSUL.

 

À guisa de conclusão, concebidas hipóteses de mobilidade transfronteiriça ostensiva no âmbito do
Mercado Comum do Sul, há, incontestavelmente, um interesse prático na harmonização dos mecanismos
adotados pelos sistemas arbitrais.

 

Neste sentido, a maior justificativa para a realização da pesquisa ora projetada, reside na
necessidade de se compreender e, conseqüentemente, de se decodificar os sistemas internacionais
multilaterais e regionais de solução de conflitos patrimoniais, enaltecendo a valia da adoção de medidas
extrajudiciais harmonizadas, para que os mecanismos sugeridos mundialmente não venham a padecer de
idêntica crise de credibilidade do Judiciário, ou pendam à ineficiência.

 

Com vistas ao pleno acesso ao bem jurídico vindicado, e para obstar a denegação de justiça, tendo
em conta a ineficácia dos sistemas judiciais nacionais na supressão de questões complexas, considerando,
ademais, que os desrespeitos reiterados às decisões judiciais desmoralizam as instituições sedimentadas e
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fomentam a descrença, os países tem se valido de mecanismos alternativos para debelar as crises jurídicas,
dentre os quais, se destaca pela profusão de instrumentais a Arbitragem Comercial Internacional.

 

Rotulou-se no ensaio retro alinhavado que à plena fruição de aludida alteração paradigmática,
impõe-se a utilização usual da Arbitragem Internacional privada no MERCOSUL, enquanto a harmonização
processual não for empreendida.

 

Os aspectos legitimadores de um desafogamento do Judiciário e da formalização de soluções às
questões de competência internacional devem ser causa bastante ao ato de repensar o cabal repúdio
consagrado pelas reflexões protocolares, e pela doutrina mais abalizada acerca do funcionamento dos juízos
arbitrais privados no MERCOSUL.

 

O ponto nodal, reiteradamente negligenciado, deve frisar que os males da dificuldade de
disciplinamento da competência internacional, e a obstaculização imposta ao exercício da autonomia da
vontade pelos particulares viabiliza a instituição da Arbitragem para contendas havidas entre particulares
dos Estados-membros do referido bloco econômico. 

 

Se faz necessário o deslocamento do problema e as decorrências enumeradas pela doutrina
tradicionalista, em prol de disseminação de raciocínios vocacionados ao enaltecimento da relevância usual
da Arbitragem entre particulares no âmbito do MERCOSUL, não cabendo, pois, ser refutado ou
subestimado peremptoriamente.

 

Neste sentir, mais uma vez, concebe-se a Arbitragem Comercial, sobretudo no âmbito de atuação
do MERCOSUL como ferramenta útil e inequívoca ao desate do acrisolamento processual, agindo como
mecanismo de ruptura ao hermetismo procedimental e às vicissitudes da prestação jurisdicional.
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A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL E O
POSSÍVEL CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DE SUA APLICAÇÃO

A REASONABLE LENGTH OF CONSTITUTIONAL PROCESS AS SECURITY AND DEFENSE CAN
CURTAILMENT ARISING OUT OF YOUR APPLICATION

LETÍCIA MIGUEL CRUVINEL
THAÍSA HABER FALEIROS

RESUMO
O presente artigo tem por finalidade analisar as aparentes colisões existentes entre o princípio da razoável
duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, CF/88) e os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo
5º, LV, CF/88). Tais colisões se justificariam no fato de que a celeridade traz, como conseqüência prática de
sua aplicação, a supressão de determinados atos processuais. Este estudo mostra as técnicas utilizadas
atualmente pela hermenêutica constitucional contemporânea na busca da harmonização de tais princípios, a
partir da idéia de efetividade processual dentro do paradigma do Estado de Direito Democrático. A técnica
de pesquisa utilizada teve como base a documentação indireta, basicamente relacionada à pesquisa
bibliográfica e documental, sendo a primeira feita por intermédio de leituras, análise e interpretação de
livros e textos legais, e a segunda tendo sido realizada por intermédio da análise de decisões jurídicas reais,
tanto da competência da Justiça Comum, quanto da Justiça Especializada (Juizados Especiais). O estudo
concentrou-se na busca da efetividade da tutela jurisdicional, na garantia da segurança jurídica e na não-
prevalência de uma máquina judiciária inadequada e intempestiva.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Razoável duração do processo. Segurança Jurídica. Tutela
Jurisdicional. Hermenêutica Constitucional.

ABSTRACT
This article aims to analyze the apparent collision between the principle of reasonable duration of
proceedings (Article 5, LXXVIII, CF/88) and the principles of the contradictory and full defense (Article 5,
LV, CF/88). Such collisions are justified by the fact that speed brings as a consequence of their practical
application, the removal of certain procedural acts. This study shows the techniques used today by
contemporary constitutional hermeneutics in the pursuit of harmonization of such principles, based on the
idea of procedural effectiveness within the paradigm of democratic rule of law. The research technique used
was based on indirect documentation, primarily related to bibliographic and documentary, the first being
made through readings, analysis and interpretation of books and legal texts, and the second was performed
through the analysis of legal decisions real, both within the jurisdiction of the Justice Policy, about the
Specialized Justice (Special Courts). The study focused on the pursuit of effectiveness of judicial protection,
the guarantee of legal certainty and non-judicial machinery prevalence of inadequate and untimely.
KEYWORDS: Keywords: Reasonable length of proceedings. Legal Security. Judicial protection.
Constitutional Hermeneutics

1  INTRODUÇÃO
 

A inserção do inciso LXXVIII no rol do artigo 5º. da Constituição Federal de 1988, pela Emenda
Constitucional n. 45/2004, que garante a todos o direito fundamental à razoável duração do processo,  (re)
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afirma a antiga preocupação com questão da sua real efitividade.
Embora a “razoável duração do processo” constitua uma expressão um tanto quanto subjetiva, já

que não se pode precisar um limite temporal exato e adequado para cada processo, é possível a extração de
um significado bastante lógico deste princípio. Trata-se de corolário do princípio do acesso à jurisdição (art.
5º. XXXV), bem como do princípio da eficiência (artigo 37, caput), todos da Constituição Federal de 1988,
garantindo a todos a racional distribuição do tempo do processo (MARINONI, 1997, p. 20, apud TUCCI,
2008, p. 433).

A análise do princípio da razoável duração do processo é, atualmente, de relevante pertinência, haja
vista que, tradicionalmente, os processos tramitam por anos a fio, apresentando expedientes
demasiadamente procrastinatórios, o que apenas dificulta o regular andamento da máquina judiciária, que se
vê assoberbada de decisões pendentes de solução.    

Ademais, a lentidão do Judiciário beneficia apenas aquela parte que não está com a razão e que se
mantém ilesa durante todo o procedimento judicial, enquanto o verdadeiro detentor do bem jurídico
reclamado encontra-se privado de seu exercício, posse ou reparação.

Retardar ou procrastinar a tutela jurisdicional compromete gravemente a presteza e eficiência do
próprio Estado. Por isso, a aplicação do princípio da razoável duração do processo mostra-se tão necessária.

Entretanto, o desafio de trazer soluções para o “tempo-inimigo” das tutelas processuais
(DINAMARCO, 2004, p. 55-57, apud TAVARES  et al, 2008, p. 146) não pode prescindir  “da
implementação dos direitos fundamentais, sem o que não se constrói um legítimo Estado de Direito
Democrático” (TAVARES et al, 2008, p. 145). Essa implementação se dá por meio de um processo que
possibilite ampla defesa e contraditório entre as partes (em situação isonômica de manifestação) envolvidas
e a serem afetadas pela decisão final, em um tempo adequado a permitir a construção participada dessa
decisão, conforme as garantias constitucionais. (2008, p. 152).

Não se tem a pretensão de apresentar aqui formulações definitivas, mas apenas de se teorizar a
respeito do que venha a ser a “razoável duração do processo” em consonância com as garantias processuais
da isonomia, contraditório e ampla defesa, dentro da constitucionalidade democrática.

 
 

2  JURISDIÇÃO, PROCESSO E PROCEDIMENTO
 
Tornou-se corriqueira a assertiva de que a o fator responsável pela morosidade do funcionamento

da máquina do judiciário é o “processo”, devido à sua estrutura obsoleta, caracterizada pelo excesso de
formalidade e de fases longas e exaustivas. Diante dessas circunstâncias, nasceu o discurso sobre a
necessidade da reestruturação do processo, formalizada na onda de reformas legais capitaneadas pela
Emenda 45 (que garante a sua “razoável duração” – art. 5º. LXXVIII).

Para um adequado enfrentamento da questão, ou seja para que se verifique quais são as causas que
propiciam a má qualidade do serviço público jurisdicional, especialmente no que tange à sua morosidade,
faz-se necessário, primeiramente, definir o que seja a expressão “processo”  quando tratada pelo dispositivo
retro mencionado.

Esta não é, entretanto, tarefa fácil, haja vista que há divergências doutrinárias quanto ao seu
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conceito e natureza jurídica, definindo-o ora como contrato, como quase-contrato, como relação jurídica e
como situação jurídica.  

Outrossim, para que se chega à correta compreensão do termo citado, é preciso que se passe pela
análise de dois outros conexos, quais sejam “procedimento” e “jurisdição”, para melhor se teorizar sobre o
significado da norma do art. 5º, LXXVIII.
 
2.1. A FUNÇÃO JURISIDICIONAL DO ESTADO
 

A partir do texto constitucional brasileiro, onde se lê em seu artigo 1º, parágrafo único que “todo
poder emana do povo” devemos entender o Estado como sendo o organizador de várias funções atribuídas a
um complexo de órgãos, diferenciados de acordo com a previsão normativa que a Constituição contempla
para cada um deles. Assim, exerce as funções legislativa, administrativa e jurisdicional por delegação
popular e só no seu interesse podendo se legitimar.

Segundo Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias:
 

[...] a função jurisidicional ou jurisdição é atividade-dever do Estado, prestada por seus órgãos
competentes, indicados no texto da Constituição, somente possível de ser exercida sob petição da parte
interessada (direito de ação) e mediante a garantia do devido processo constitucional, ou seja, por meio
de processo instaurado e desenvolvido em forma obediente aos princípios e regras constitucionais,
dentre os quais   avultam o juízo natural, a ampla defesa, o contraditório e a fundamentação dos
pronunciamentos jurisdicionais, com o objetivo de realizar imperativa e imparcialmente o ordenamento
jurídico (2004, p. 84-85).

 
 
A jurisdição, deve, portanto, ser exercida sob as regras do “processo”, cujo significado passa a

analisar no item a seguir.
 

2.2.  EVOLUÇÃO CONCEITUAL DO PROCESSO
 
2.2.1 O processo como contrato

 
 

Essa teoria, já superada, existiu entre os séculos XVIII e XIX, na França, e tinha como principal
defensor Pothier.

Nas palavras de Grinover (2009, p. 299):
 

Essa doutrina tem mero significado histórico, pois parte do pressuposto, hoje falso, de que as partes se
submetem voluntariamente ao processo e a aos seus resultados, através de um verdadeiro negócio-
jurídico de direito privado (a litiscontestação). Na realidade, a sujeição das partes é o exato contraposto
do poder estatal (jurisdição), que o juiz impõe inevitavelmente às pessoas independentemente da
voluntária aceitação).

 
 

2.2.2.      O processo como quase-contrato
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Criada por Arnault de Guényvau, esta teoria existiu na França, em meados do século XIX, e tal

como a teoria do contrato acima mencionada, também já foi superada, devido às suas grosseiras falhas. 
Para essa teoria, já que o processo não poderia ser um contrato, seria, então, um quase-contrato. Tal

pensamento, segundo Grinover (2009, p. 300), tem como erro fundamental a necessidade de enquadramento
do processo nas categorias do direito privado. Além do mais, nesta época, já existia a lei como fonte de
obrigações, além do próprio contrato ou quase-contrato, fato ignorado ou omitido pelo fundador desta
doutrina.

 
2.2.3. Processo como relação jurídica

 
Criada por Bülow, em 1868, essa doutrina abriu horizontes para o desenvolvimento do ramo do

direito processual. É hoje, a que desfruta da maioria de adeptos.
Conforme preceitua Grinover (2009, p. 300),

 
O grande mérito de Bülow foi a sistematização, não a intuição da existência da relação jurídica
processual, ordenadora da conduta dos sujeitos do processo em suas ligações recíprocas. Deu bastante
realce à existência de dois planos de relações: a de direito material, que se discute no processo; e a de
direito processual, que é o continente em que se coloca a discussão sobre aquela. Observou também que
a relação jurídica processual se distingue da de direito material por três aspectos: a) por seus sujeitos
(autor, réu e Estado-juiz); b) por seu objeto (a prestação jurisdicional); c) por seus pressupostos (os
pressupostos pressuais).

 
Segundo essa teoria, há um relação jurídica de direitos e obrigações entre partes e o juiz (relação

processual), ou seja, a teoria da relação processual corresponde à tradicional concepção do direito como
relação entre dois ou mais sujeitos regulados pelas regras jurídicas.  

 
2.2.4. Processo como situação jurídica

 
A teoria do processo como situação jurídica foi criada por Goldschimidt em oposição à teoria do

processo como relação jurídica.
Segundo essa teoria,

 
[...] quando o direito assume uma condição dinâmica (o que se dá através do processo), opera-se nele
uma mutação estrututal: aquilo que, numa visão estática, era um direito subjetivo, agora se degrada em
meras possiblidades (de praticar atos para que o direito seja reconhecido), expectativas (de obter esse
reconhecimento), perspectivas (de uma sentença favorável) e ônus (encargo de praticar certos atos,
cedendo a imperativos ou impulsos do próprio interesse, para evitar a sentença desfavorável).
(GRINOVER, 2009, p.301)
 

 
Tal entendimento, contudo, é alvo de muitas críticas já que é exatamente o conjunto de situações

jurídicas que forma a relação jurídica. Ademais, as incertezas e perspectivas apontadas por Goldschmidt
estão relacionadas ao direito subjetivo material, e não ao processo em si. 
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2.2.5. A teoria estruturalista de Fazzalari

 
A proposta teórica do italiano Fazzalari também se fez oportuna diante das falhas da teoria do

processo como relação jurídica.
Segundo Aroldo Plínio Gonçalves[1]
 

Há processo onde houver o procedimento realizando-se em contraditório entre os interessados, e a
essência deste está na ‘simétrica paridade’ de participação, nos atos que preparam o provimento,
daqueles que NE são interessados porque, como seus destinatários, sofrerão seus efeitos. (1992, p. 115).
 
 

É fato que a teoria estruturalista contribui ao fornecer uma diferença substancial entre os termos
“processo” e “procedimento”. O procedimento, portanto, seria uma estrutura normativa composta de uma
sequência de atos jurídicos praticados pelos sujeitos do processo, em uma determinada conexão, em que a
validade da prática do ato conseguinte pressupõe a existência válida do ato antecedente. O processo seria
esse conjunto de atos realizados em contraditório e isonomia entre as partes.
 
2.2.6. O modelo constitucional de processo

 
Como decorrência do princípio da supremacia da Constituição[2], surge a concepção de que a

Constituição é o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico e portanto, o processo também
deve ser, nesse sentido, constitucional.

As constituições passam então a trazer certos princípios concernentes ao exercício da função
jurisidicional ‘como garantia da pessoa humana (BARACHO, 2006, p. 47). Surge A teoria do “devido
processo constitucional” (ANDOLINA, VIGNERA, 1997, p. 7), através da qual se defende que a
efetividade dos direitos fundamentais somente se dará pela garantia de um processo e jurisdição com
conteúdos fixados pelo texto constitucional e assegurados pela atividade tutelar dos decisores.
 
2.2.7. A teoria neo-institucionalista.

 
Para o entendimento de Rosemiro Pereira Leal (2005, p. 51), o pós-modernismo trouxe uma

definição distinta de processo, qual seja, a de uma “[...] instituição jurídica que, ao lado do Estado, do povo,
da cidadania e da soberania popular, contém princípios próprios definidos nas garantias do contraditório, da
ampla defesa, da isonomia, reunidos pelo instituto do devido processo legal”. 

Nesse sentido, argumenta (2005, p. 63):
 

[...] tem agravado o equívoco acadêmico de se colocar o Processo fora da Constituição, rebaixando-o à
condição de mero sistema procedimental, contido nos códigos e nas leis extravagantes de livre manejo
instrumental da Jurisdição judiciária, como quer a maioria dos adeptos da Escola Istrumentalista e da
Relação Jurídica do Processo. É que, na atualidade, só existe Processo como instituição jurídica
constitucionalizada ou como instituição criada pelo ordenamento jurídico fundamental das sociedades
políticas nacionais ou da supranacionalidade (comunidades). A rigor, norma que não é fundamental-
institucional-processual não é norma de direito processual, mas norma de direito procedimental, embora
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ambas, nas democracias plenas, se façam pela fonte morfológica do Porcesso Constitucional [...].
 

Ainda segundo o mesmo autor (2005, p. 68):
 

No direito democrático, os princípios concorrentes de atuação do agir são conjecturáveis a partir da lei
e não apesar da lei, daí a regência do due process no eixo construtivo da constituição formal de direitos
fundamentais. Nenhum sistema jurídico, ao contrário do que imaginam Dworkin, Rawls e Guinther,
adquire integralidade, equidade ou adequabilidade pelos conceitos de justiça, igualdade e
imparcialidade advindos do julgador, de vez que, no Estado de Direito Democrático, é o povo que faz e
garante as suas próprias conquistas conceituais pelo processo constitucional legiferante do que é devido
(garantido, assegurado) não o juiz que é funcionário do povo. O juiz não é construtor do direito, mas
concretizador do ato provimental de encerramento decisório do discurso estrututral do procedimento
processualizado pelo due process democrático em suas incidências substancial (substantive) de
garantias implantadas constitucionalmente e procedimental (procedural) do modo adequado de
aplicação constitucionalmente assegurado.

 
Sendo assim, para os adeptos desta teoria, o processo não é um meio-instrumental de se chegar ao

Direito, e sim o próprio Direito, exercido pelo cidadão.
 
2.3. A correta compreensão da terminologia empregada no art. 5º, inciso LXXVIII da CF

 
Diante do aventado ao longo do texto até aqui, razões se apresentam para que se justifique dizer

que a expressão “razoável duração do processo” merece críticas. Na verdade, de acordo com o estudo das
concepções teóricas sobre o processo, verifica-se que a expressão empregada no texto merecia melhor
técnica, já que o que pode ser mensurado em um tempo razoável seriam o procedimento e em conseqüência
a jurisdição, nunca o processo em si.

Conforme exposto, o procedimento é a estrutura legal de atos jurídicos sequnciais praticados pelos
sujeitos do processo em uma determinada ordem , em que a validade da prática do ato seguinte pressupõe a
existência válida do antecedente. O temo “duração” indica “módulo de tempo com marcos de começo e fim,
do que resulta sua vinculação com o conceito de prazo, que é o tempo demarcado para a prática do ato
[jurídico-processual]” (TAVARES, 2008, p. 114). Assim, percebe-se que é o procedimento que comporta
mensuração de tempo. Como o processo é aqui concebido como direito-garantia dentro da
constitucionalidade democrática, somente pode-se aventar a possibilidade de medir o tempo  para os atos
procedimentais, os quais, se não forem praticados “em tempo” poderão ser objeto da preclusão.

Segundo Rosemiro Pereira Leal (2008, p. 288):
 
O PROCESSO, como instituição constitucionalizante e constitucionalizada e fundadora do status
democrático não-paidéico, não se desenvolve por relações métrico-temporais e espaciais (duração
fatal), uma vez que, em sendo paradigma linguístico-discursivo por princípios autocríticos (teoria neo-
institucionalista), é interpretante que atua ao longo da validade e legitimidade do sistema jurídico
sempre aberto a um devir di-alógico (crítico) procedimentalconstrutivo, reconstrutivo, desconstrutivo,
afirmativo ou extintivo dos conteúdos de legalidade que possam ameaçá-lo ou lesá-lo (contrapor-se ao
PROCESSO). Portanto, mensurável é o procedimento que, sendo a estrutura técnica regida ou rígida-
atuada pelo PROCESSO, comporta uma ratio interlocutória de durabilidade (relação jurídica espácio-
temporal). (2008, p. 288).
 

Nesse sentido, a expressão “razoável duração” só pode querer se referir ao termo procedimento,
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com implicação de haver um adequado e tempestivo exercício da atividade jurisdicional, sem dilações
indevidas. (DIAS, 2005, p. 232-233).

 
3      GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JURISDIÇÃO[3]

 
O conceito de direito fundamental do homem ao acesso à jurisidição sofreu uma transformação

significativa no século XX.
Nos Estados liberais dos séculos XVIII e XIX, os procedimentos adotados para a solução de litígios

refletiam uma filosofia individualista dos direitos. “Acesso à Jurisdição” significava o direito formal do
cidadão de ingressar no Judiciário com algum pedido (CAPPELLETTI, 1988, p. 9), desde que se pudesse
arcar com altos custos e aturar a demora na resposta judicial.

À medida em a sociedade se transforma, em virtude do “colapso” do Estado liberal que não
consegue dar conta dos problemas sociais emergentes, surge uma nova concepção, por meio da qual a
sociedade passa a exigir do Estado não somente o reconhecimento dos direitos, mas também a garantia de
sua efetivação.

Diante disso, o direito de acesso a jurisdição adquiriu particular importância, já que deixou de fazer
parte do rol dos direitos reconhecidos como fundamentais do homem, passando a ser reconhecido, talvez,
como o mais fundamental deles, no sentido de ser o que propicia a sua materialização. (LAFER, 1988, p.
147).

Assim, cumpre ao ordenamento atender, de forma mais completa e eficiente ao pedido daquele que
exercer o seu direito à jurisdição, ou à mais ampla defesa. “Não basta, pois, que se assegure o acesso aos
tribunais [...]. Delineia-se inafastável, também, a absoluta regularidade deste com a verificação efetiva de
todas as garantias resguardadas ao consumidor da justiça, em um breve prazo de tempo [...]. (TUCCI, 2008,
p. 450-451). Para tanto é preciso que o processo disponha de mecanismos aptos a realizar a devida prestação
jurisdicional, qual seja, o de assegurar ao jurisdicionado seu direito real, efetivo, e no menor tempo possível,
entendendo-se esse possível como um lapso temporal razoável. Além da efetividade, é imperioso que a
decisão seja também tempestiva.

O acesso à jurisdição é direito assegurado constitucionalmente no artigo 5º. XXXV, dispondo que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. A positivação desse direito
na nossa atual Constituição acompanha uma tendência mundial, representada por diversos tratados e
acordos internacionais, de garantir uma tutela judicial efetiva de direito.

O reconhecimento positivo do direito à tutela jurisdicional em tempo razoável, surgiu como fruto
dessa tendência (Convenção Européia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades
Fundamentais, subscrito em Roma no dia 04.11.1950) e passou a ser uma preocupação dos diversos países
do mundo, que passaram a integrá-lo aos seus textos constitucionais.

No caso brasileiro, a influência veio do Pacto de San José da Costa Rca, assinado em 22.11.1969 e
internalizado apenas em 1992.

No documento, a garantia da razoável duração está assim determinada
 
Art. 8.1: Toda pessoa tem direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável
por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, instituído por lei anterior, na defesa de
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qualquer acusação penal contra ele formulada, ou para determinação de seus direitos e obrigações de
rdem civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza...
 

Entretanto, somente a partir de 2005, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 45, a
Constituição brasileira passou a contemplar especificamente o direito a uma prestação jurisdicional dentro
de um prazo razoável.

A despeito de se ter expressamente no texto constitucional a garantia do devido processo legal (art.
5º., LIV) e isso pressupor um direito a um rápido desfecho do litígio, ou da ação, de fato, o direito, só
passou a ser expresso com a reforma do judiciário, operada em 2004. Assim, o direito a uma razoável
duração do processo passa a estar positivado no artigo 5º., inciso LXXVIII da CF/88.

A Reforma do Judiciário, como ficou conhecida a Emenda Constitucional 45, de 2004, elevou a
discussão das reformas processuais ao nível constitucional, proporcionando mecanismos que garantam a
celeridade processual.

A emenda procurou reformar o Judiciário em seu aspecto material, muito mais do que em sua
forma e estrutura. Nesse âmbito, extinguiu os Tribunais de Alçada e criou o Conselho Nacional de Justiça.
As grandes novidades referem-se à atuação do poder Judiciário e no reconhecimento de garantias que
possibilitam maior celeridade e eficiência do órgão estatal, sobretudo pela positivação constitucional do
direito de acesso à jurisdição em um prazo razoável.

As reformas processuais dos últimos tempos não tiveram outro objetivo senão atacar o problema da
morosidade. O constituinte reformador pretendeu assegurar que o processo dure o tempo necessário à
composição das partes, assegurando para tanto, todo e qualquer meio necessário à celeridade.

 
4      PRINCÍPIO DA BREVIDADE PROCESSUAL ANTES DA EC 45/2004

 
Conforme já exposto neste trabalho, o princípio da razoável duração do processo surgiu

expressamente, entre as normas constitucionais, apenas com o advento da emenda nº.45/2004.
Todavia, a busca pela brevidade processual não é, de todo, uma novidade.
Pode-se sim, considerá-lo como corolário do princípio de acesso á Jurisdição, contido no art. 5º.,

XXXV, bem como o direito à uma prestação jurisdicional efetiva, com base no dever de eficiência do
Estado (art. 37).

Outrossim, na própria legislação infraconstitucional, anterior ao ano de 2004, é possível detectar a
preexistência deste princípio. É o que ocorre, por exemplo, no artigo 125, II e 130, ambos do Código de
Processo Civil.

O artigo 125, II do CPC trata dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz, e determina
que este deverá dirigir o processo sempre velando pela “rápida solução do litígio”.

Já o artigo 130, do CPC, aduz que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.

Na seara do Direito do Trabalho Processual, o artigo 765 da Consolidação das Leis Trabalhistas
coaduna com a mesma idéia, e determina que os juízes e tribunais deverão velar pelo “andamento rápido das
causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas".
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No Direito Processual Penal o princípio da celeridade pode ser exemplificado por meio dos artigos
531 a 538 do CPP, que tratam do procedimento sumário, e também pelos diversos dispositivos que exigem a
brevidade processual neste ramo do Direito, especialmente nos casos em que o réu se encontra preso. 

Outro destaque deve ser dado também para os Juizados Especiais Estaduais e Federais, haja vista
que a Lei nº.9.099/95, especificamente em seu artigo 2º, consagra que os processos existentes nesta Justiça
Especializada deverão ser orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia
processual e celeridade.

Sendo assim, mesmo anteriormente à vigência do inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição
Federal de 1988, já vigorava, no sistema jurídico brasileiro, a previsão ao Princípio da Celeridade.

Ainda assim, há quem entenda que a razoável duração do processo nunca passou de uma utopia,
permanecendo apenas de forma literal em nosso mundo jurídico. Para Bulos (2009, p. 592):

 
[...] nunca tivemos, no Brasil, uma verdadeira reforma das leis processuais, capaz de fulminar
expedientes procrastinatórios, acabando, de uma vez por todas, com a pletora incomensurável de
recursos, que alimentam a chicana, a preguiça e a burocracia judiciária.

 
Tal entendimento, passível de controvérsias, não deixa, entretanto, de atribuir ao referido princípio

o seu importante papel na evolução e transformação do sistema jurisdicional brasileiro.
 
5  PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO, AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO
 

Os princípios do contraditório e da ampla defesa encontram-se expressos no artigo 5º, inciso LV,
da Constituição Federal vigente.

Parafraseando Pellegrini (2009, p. 61), pode-se dizer que em um processo o juiz assume uma
posição de imparcialidade entre as partes, ouvindo as exposições de uma e de outra. Neste momento, as
partes poderão expressar seus interesses, razões e provas, na tentativa de influir sobre o convencimento do
juiz. Somente com a tese de uma parte e a antítese da outra é que se formará um processo dialético, e cada
uma das partes agirá visando o próprio interesse.

A atuação do contraditório será, assim, bastante útil à justiça, na medida em que auxiliará na
eliminação do conflito e esclarecimento dos fatos.

Para Theodoro Júnior (2007, p. 30/31):
 

[...] o contraditório consiste na necessidade de ouvir a pessoa perante a qual será proferida a decisão,
garantindo-lhe o pleno direito de defesa e de pronunciamento durante todo o curso do processo. Não há
privilégios, de qualquer sorte. Embora os princípios processuais possam admitir exceções, o do
contraditório é absoluto, e deve sempre ser observado, sob pena de nulidade do processo. A ele se
submetem tanto as partes como o próprio juiz, que haverá de respeitá-lo mesmo naquelas hipóteses em
que procede a exame e deliberação de ofício acerca de certas questões que envolvem matéria de ordem
pública.

 
Sendo assim, o contraditório e a ampla defesa são corolários do devido processo legal, não

podendo ser supridos, exceto quando a lei prevê (como no caso das medidas liminares, cautelares ou
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antecipatórias, em que a providência judicial pode ser deferida, observando-se certos requisitos, antes da
defesa da parte adversa).

Ainda assim, em relação às liminares, esclarece Theodoro Júnior (2007, p. 31) que:
 

As liminares, todavia, não podem ser utilizadas senão em casos excepcionais, de verdadeira urgência, e
não podem transformar numa completa e definitiva eliminação da garantia do contraditório e ampla
defesa. Assim é que, tão logo se cumpra a medida de urgência, haverá de ser propiciada à parte
contrária a possibilidade de defender-se e de rever e, se for o caso, de reverter a providência liminar.
Dessa forma, não se nega o contraditório, mas apenas se protela um pouco o momento de seu exercício.
Afinal, a solução definitiva da causa somente será alcançada após o completo exercício do contraditório
e ampla defesa por ambos os litigantes.

 
É válido ressaltar, no entanto, que embora os princípios do contraditório e da ampla defesa sejam

inelimináveis no processo, eles poderão ser, eventualmente, renunciados por seu destinatário quando este
não queira exercitá-lo, já que ninguém é obrigado a apresentar defesa, caso não queria.

Isso significa que, embora o contraditório e a ampla defesa sejam direitos fundamentais garantidos
às partes, sua a efetiva utilização fica ao alvedrio da própria parte.
 
6. TEMPO E PROCESSO
 

Há, atualmente, uma crescente preocupação em relação ao tempo de duração do processo. Busca-
se, nesse sentido, definir em qual momento o Estado-Juiz deveria oferecer o provimento final aos litigantes.

Para os adeptos da teoria instrumentalista, há uma forte tendência em valorizar o princípio da
celeridade, de modo que a rapidez dos trâmites processuais significaria a própria eficiência da tutela
jurisdicional.

A conhecida frase dita por Rui Barbosa, qual seja, “justiça atrasada não é justiça, senão injustiça
qualificada e manifesta” traduziria, adequadamente, a posição defendida pelos instrumentalistas.

Já para os adeptos da teoria neo-institucionalista, os princípios institutivos do processo
(contraditório, ampla defesa e isonomia) não podem, em nenhuma situação, ser afastados do processo,
mesmo que isso prejudique a celeridade, sob pena de ilicitude e ilegitimidade da decisão jurisdicional.

Tais princípios recebem, inclusive, a denominação de “institucionais” justamente por alicerçarem,
instituírem e formarem o próprio conceito de processo, sendo indisponíveis e essenciais a ele (MADEIRA,
2007, p. 133).

Há nessa teoria, portanto, a valorização e preservação dos princípios institucionais do contraditório,
ampla defesa e isonomia, em prol da razoável duração do processo.

Em que pese os posicionamentos acima expostos, é possível tecer alguns comentários sobre tempo
e processo ponderando, dentro do possível, os argumentos instrumentalistas e neo-institucionalistas.

De fato, há um grande apelo pela solução da lentidão do Judiciário Brasileiro. E não há como falar
em acesso a uma ordem jurídica e justa quando se coloca o demandante a uma infinita e indeterminada
espera pela solução do litígio que o envolve.

Entretanto, muitas vezes, a morosidade ocorre não devido à estrutura dos procedimentos existentes,
e sim pela própria inércia e ineficiência da máquina judiciária no momento da realização de seus atos
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processuais, no cumprimento de seus prazos e/ou no assoberbado serviço de gestão administrativa forense
(CASAGRANDE, 2007, p. 90-91). 

Nesse sentido, vale destacar como inoportuna a concessão de prazos especiais concedidos à União,
Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público, conforme se verifica, exemplificativamente, nos
artigos 188 e 277 do Código de Processo Civil.

Referida concessão de prazo apenas procrastina o andamento dos feitos, comprometendo,
desnecessariamente, o princípio da celeridade e brevidade processual, o que não é viável.

Ademais, tais previsões legais ofendem, inclusive, o princípio institutivo da isonomia, haja vista
que União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público não deveriam ser tratados de forma
privilegiada.

A concretização do Direito exige, no quanto for possível, a harmonização dos princípios da
razoável duração do processo, contraditório, isonomia e ampla defesa, haja vista que a jurisdição significa a
aplicação da lei, regida pela principiologia do processo (TAVARES, 2007, p. 113).

Corroborando tal entendimento, expõe Tavares (2007, p.117-118) que:
 

O novo princípio de direito fundamental da duração razoável do procedimento (e não do processo) e da
celeridade de tramitação deve ser aplicado em estrita complementaridade com os demais princípios
regentes da processualidade, isto é, isonomia, contraditório e ampla defesa, de modo a se dar
interpretação sistêmica a este novo direito-garantia, também de índole fundamental, como os demais.
Destas considerações resulta que não se pode imprimir velocidade a qualquer tipo de estrutura
procedimental, seja no âmbito administrativo, seja em qualquer espaço público, sem a observância do
devido processo constitucional e ao princípio da reserva legal.

 
Dessa forma, que a razoável duração do processo seria um direito fundamental a ser seguido e

respeitado, porém não deverá ser aplicado de modo infundável, em todo e qualquer ato procedimental,
atropelando outros direitos fundamentais também consagrados e essenciais à validade do processo, tais
como os princípios institutivos (contraditório, ampla defesa e isonomia).  

Até porque, conforme ainda expõe Tavares (2007, p. 112-113), o tempo, em si, não é inimigo das
partes. O que corrói a dignidade do cidadão que procura o Judiciário não é a duração do tempo, por si só, e
sim a ofensa ao devido processo legal.

 
 
7.        COLISÃO DE PRINCÍPIOS? RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO X
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
 
 

Sabe-se que o objetivo maior do Direito é solucionar os conflitos sociais, garantindo a prevalência
da justiça e da convivência pacífica e harmoniosa dos indivíduos.

Assim, a fim de assegurar tal meta, foram desenvolvidas, ao longo dos séculos, teorias filosóficas
que tendem a acompanhar o Direito e assegurar a tranqüilidade social, tal como a teoria do jusnaturalismo,
do positivismo jurídico e, a mais recente, teoria do pós-positivismo ou da normatividade dos princípios.

A teoria do jusnaturalismo apresenta-se como a mais antiga (século XVI) e é fundamentada na
existência de um direito natural, estabelecido pela própria natureza, sendo inerente às leis e ao Direto.
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Conforme ensinamento de Barroso (2004, p.318):
 

Sua idéia básica consiste no reconhecimento de que há, na sociedade, um conjunto de valores e de
pretensões humanas legítimas que não decorrem de uma norma jurídica emanada do Estado, isto é,
independem do direito positivo. Esse direito natural tem validade em si, legitimado por uma ética
superior, e estabelece limites à própria norma estatal.

 
Isso significa que tal teoria é a favor da interpretação histórica, e não da exclusiva atuação dos

juízes e das leis.
Foi durante o Estado Liberal e a consolidação dos ideais constitucionais que a crença nos direitos

naturais do homem encontrou seu apogeu e, paradoxalmente, também a sua superação (BARROSO, 2004,
p. 321).

 A busca pelo conhecimento científico, pela objetividade e força coativa, fizeram com que o
jusnaturalismo fosse superado, dando espaço para uma segunda teoria filosófica, conhecida por positivismo
jurídico.

Dentre as principais características do positivismo jurídico pode-se destacar a aproximação do
Direito com a norma, bem como a busca de uma sistematização do ordenamento jurídico, baseado na
criação e validação de normas de conteúdo direto e objetivo.

Entretanto, a história nos mostra que a lei não deve imperar de forma ilimitada, como se fosse uma
verdade absoluta a ser imposta e a ser seguida. É sabido que muitas atrocidades foram cometidas em nome
exclusivo da lei, tal como ocorreu na Itália, com o fascismo, e na Alemanha, com o nazismo.

Conforme bem preceitua Barroso (2004, p.325):
 

O Direito, a partir da segunda metade do século XX, já não cabia no positivismo jurídico. A
aproximação quase absoluta entre Direito e norma e sua rígida separação da ética não correspondiam ao
estágio do processo civilizatório e às ambições dos que patrocinavam a causa da humanidade. Por outro
lado, o discurso científico impregnara o Direito. Seus operadores não desejavam o retorno puro e
simples ao jusnaturalismo, aos fundamentos vagos, abstratos ou metafísicos de uma razão subjetiva.

 
Surge, então, a terceira teoria filosófica mencionada, qual seja, a do pós-positivismo, que une

Direito e Ética e atribui maior normatividade aos princípios. Segundo Barroso (2004, p.349):
 

A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do positivismo abriram caminho para um
conjunto amplo e ainda inacabado de reflexões acerca do Direito, sua função social e sua interpretação.
O pós-positivismo é a designação provisória e genérica de um ideário difuso, no qual se incluem a
definição das relações entre valores, princípios e regras, aspectos da chamada nova hermenêutica
constitucional, e a teoria dos direitos fundamentais, edificada sobre o fundamento da dignidade
humana. A valorização dos princípios, sua incorporação, explícita ou implícita, pelos textos
constitucionais e o reconhecimento pela ordem jurídica de sua normatividade fazem parte desse
ambiente de reaproximação entre Direito e Ética.

 
Toda essa inovação na interpretação do Direito, bem como a ascensão dos princípios, deve ter

repercussão e influência sobre a atividade de juízes, advogados, promotores e operadores do Poder Público
em geral, tendo em vista que produzem efeitos positivos sobre a realidade jurídica, auxiliando na solução
mais justa dos conflitos existentes.

Em relação aos princípios, Barroso (2004, p.351-352) preceitua que:
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[...] contêm relatos com maior grau de abstração, não especificam a conduta a ser seguida e se aplicam a
um conjunto amplo, por vezes indeterminado, de situações. Em uma ordem democrática, os princípios
frequentemente entram em tensão dialética, apontando direções diversas. Por essa razão, sua aplicação
deverá ocorrer mediante ponderação [...].

 
Em decorrência da própria abstração e da vasta possibilidade de aplicação dos princípios, a

existência de conflitos mostra-se bastante freqüente. Surge, então, a necessidade de utilização da técnica da
ponderação.

Tendo em vista a imensa gama e diversidade de normas existentes no sistema jurídico brasileiro é
de se prever que, eventualmente, possam surgir conflitos entre elas.

A fim de evitar tais conflitos, foram desenvolvidos três critérios de antinomias aparentes, quais
sejam: cronológico, hierárquico e da especialidade.

Entretanto, quando há um aparente conflito entre duas normas constitucionais, os critérios
supramencionados apresentam-se ineficazes e insuficientes, haja vista que inexiste qualquer tipo de
hierarquia entre as normas constitucionais. Neste caso, conforme preceitua Barroso (2004, p. 200):

 
O papel do princípio da unidade é o de reconhecer as contradições e tensões – reais ou imaginárias –
que existam entre normas constitucionais e delimitar a força vinculante e o alcance de cada uma delas.
Cabe-lhe, portanto, o papel de harmonização ou “otimização” das normas, na medida em que se tem de
produzir um equilíbrio, sem jamais negar por completo a eficácia de qualquer delas.

 
Trata-se de uma linha de raciocínio que envolve a Hermenêutica Jurídica (ciência dos métodos

interpretativos), e sua técnica de ponderação, haja vista que a ordem jurídica é um sistema e, como tal, não
deve conviver com confrontos normativos, e sim em consonância com os princípios da unidade e da
harmonia.

Tendo em vista que a subsunção apresenta-se, muitas vezes, insuficiente na solução de conflitos
existentes entre princípios, e também entre princípios e regras, ou mesmo apenas entre regras, surge a
necessidade de se desenvolver outras técnicas, capazes de atribuir eficácia e harmonia às normas jurídicas. 

Nesse sentido, há, atualmente, forte tendência na aplicação da técnica da ponderação que visa,
basicamente, equilibrar as normas incidentes em um mesmo caso concreto, aproveitando um pouco de cada
uma delas, na medida de sua pertinência.

Este é, inclusive, o entendimento de Barroso (2004, p. 358):
 

A ponderação, consiste, portanto, em uma técnica de decisão jurídica aplicável a casos difíceis, em
relação aos quais a subsunção se mostrou insuficiente, especialmente quando uma situação concreta dá
ensejo à aplicação de normas de mesma hierarquia que indicam soluções diferenciadas. A estrutura
interna do raciocínio ponderativo ainda não é bem conhecida, embora esteja sempre associada às
noções difusas de balanceamento e sopesamento de interesses, bens, valores ou normas.

 
A ponderação, para ser aplicada, obedece a três etapas, quais sejam: identificação das normas em

conflito, exame do fato e sua interação com os elementos normativos e, finalmente, apuração de pesos,
concluindo qual a norma que deverá prevalecer.

A primeira etapa da teoria da ponderação consiste em identificar as normas (regras e/ou princípios)
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que integram o conflito, no caso concreto.
A busca pela efetividade e presteza da tutela jurisdicional envolve, basicamente, um possível

conflito entre os princípios da razoável duração do processo (art.5º, LXXVIII, CF/88) e do contraditório e
ampla defesa (art.5º, LV, CF/88), na medida em que não convém uma tutela jurisdicional lenta, nem
tampouco uma tutela jurisdicional desprovida do devido processo legal.

Já a segunda etapa da teoria da ponderação caracteriza-se pelo exame do fato e sua interação com
os elementos normativos, ou seja, cada caso deverá ser analisado isoladamente, não sendo possível atribuir
uma solução geral para todos. 

Em determinadas situações, por exemplo, o exercício do contraditório poderá mostrar-se apenas
protelatório, haja vista que sua ausência não ocasionaria perigo de dano à parte, momento em que poderá,
então, não ser exercido (frisa-se que o não exercício do contraditório não se confunde com a supressão do
direito ao contraditório, já que este não poderá sofrer supressão). Assim, prevaleceria, nesse caso, o
princípio da rapidez processual (art.5º, LXXVIII, CF/88).

Já em outras situações, o não exercício do contraditório e da ampla defesa (art.5º, LV, CF/88)
poderá acarretar um grave prejuízo à parte, momento em que deverá prevalecer, ainda que obste o
andamento breve do processo. Neste momento, a influência de cada uma das normas identificadas na
primeira etapa será primordial para a reflexão do conflito existente.

Finalmente, na terceira etapa, as normas identificadas na primeira etapa apresentar-se-ão em maior
ou menor intensidade na solução final, dependendo de sua importância e pertinência no caso concreto.

Em suma, pode-se afirmar que a idéia básica da teoria da ponderação é tentar aproveitar um pouco
de cada uma das normas em conflito, sem que se tenha de eliminar totalmente uma delas.

Conforme ensinamento de Barroso (2004, p. 357):
 

[...] cada um desses elementos deverá ser considerado na medida de sua importância e pertinência para
o caso concreto, de modo que na solução final, tal qual em um quadro bem pintado, as diferentes cores
possam ser percebidas, ainda que uma ou algumas delas venham a se destacar sobre as demais. Esse é,
de maneira geral, o objetivo daquilo que se convencionou denominar técnica da ponderação.

 
 

8  POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA A EFICÁCIA DA CELERIDADE SEM OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
 
 

O presente tópico destina-se a apresentar medidas que atribuem eficácia ao princípio da celeridade
processual sem, entretanto, ofender os princípios institucionais do processo.

Este é, afinal, o objetivo maior do Estado Democrático de Direito, já que proporciona o uso e gozo
dos direitos fundamentais em discussão, sem necessidade de supressão total de qualquer um deles.

Nas palavras de Tavares (2007, p.116-117):
 

[...] não abriga espaço para se cogitar de sumarização da cognição, mas possível se falar em
sumarização da técnica procedimental, como seria o caso da retirada do efeito suspensivo aos recursos,
da executoriedade das sentenças sem novo “processo” (de execução, como já se processa pela Lei
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11.232/05), das ações coletivas, e sobretudo, da aplicabilidade da própria lei procedimental civil, no
que concerne aos julgamentos conforme o estado do processo, quando as partes expressamente afirmam
a desnecessidade da produção da prova em audiência, uma vez que o direito à prova é da parte, não se
sujeitando ao (in)deferimento pela discricionariedade do órgão estatal judicial.

 
Nesse sentido, o autor traz a retirada do efeito suspensivo dos recursos, a aplicabilidade do

chamado “cumprimento de sentença”, as ações coletivas e o julgamento antecipado da lide (artigo 330,
incisos I e II, CPC) como medidas que valorizam a brevidade processual.

Além dessas, pode-se destacar as medidas de operacionalidade e gerenciamento da máquina
judiciária no conhecimento e processamento dos conflitos, o que ocorre, por exemplo, por meio da extinção
dos processos que se encontram por tempo demasiado sem impulso (artigo 267, incisos I e II, do CPC).

Observar-se-á também a eficiência da celeridade (sem ofensa aos princípios institucionais) se os
encargos da gestão da máquina judiciária forem entregues a profissionais da área administrativa, e não ao
diretor do foro, tendo em vista que este perde excessivo tempo na solução de conflitos que não condizem
com a sua competência jurisdicional (TAVARES, 2007, p 117).

Outras medidas são, inclusive, previstas no artigo 93 da Constituição Federal de 1988, mais
especificamente nos incisos XII (“a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas
nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense
normal, juízes em plantão permanente”) e XII (“o número de juízes na unidade jurisdicional será
proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”).

Por fim, no âmbito do Processo Civil, cabe ressaltar o exposto nos artigos 125, II, e artigo 130,
sendo que este último traz a seguinte redação: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.

Conforme preceitua Dos Santos (2007, p. 181):
 

[...] o juiz, administrativamente, deve velar para que os processos não se paralisem em cartório por
culpa do escrivão ou de qualquer outro serventuário, cuidando sempre de proceder a correições
periódicas e adotando medidas necessárias ao bom andamento dos feitos.

 
Nesse sentido, atribui-se ao magistrado o dever de zelar pela regularidade dos trâmites processuais

que estejam sob a sua competência e responsabilidade, respeitando o exposto no artigo 125, II, CPC: “O juiz
dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: II - velar pela rápida solução do
litígio”. 

 
9      CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

A busca pela efetividade do processo é, atualmente, um dos temas mais debatidos entre os
doutrinadores e estudiosos do Direito em geral.

A sociedade, na busca urgente da solução de seus conflitos, não deseja a morosidade da prestação
jurisdicional, nem tampouco deseja ver-se privada do exercício dos direitos fundamentais relacionados ao
devido processo legal. Há, portanto, a necessidade de harmonização de tais princípios.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7723



É sabido que, em alguns casos, o titular do direito não sobrevive a tempo de desfrutá-lo, ou mesmo
o vencido na demanda chega a alterar a sua situação patrimonial de forma a comprometer ou retardar a
satisfação da obrigação (DE ASSIS, 2007, p. 180). É, especialmente diante desses casos, que a busca da
brevidade processual se mostra ainda mais urgente.

Todavia, a celeridade processual não deve atropelar a segurança jurídica, sob pena de não se
alcançar a efetividade e nem tampouco a justiça. Nas palavras de Casagrande (2007, p. 87):

 
[...] a efetividade diz respeito ao direito, o que significa dizer que ele é que deve ser efetivado a partir de
sua concretização (fruição) resultante da aplicação dos conteúdos previstos e tutelados pela lei. A
efetividade do processo também representa a efetividade do direito na medida em que o processo “é,
hoje, a própria lei atuando, pelos seus critérios”. Tais critérios dizem respeito aos conteúdos da ampla
defesa, contraditório, isonomia, atuação do advogado, gratuidade postulatória e duração razoável do
processo, caracterizadores do devido processo constitucional, que a seu turno deve reger os
procedimentos estruturados normativamente no ordenamento jurídico, caracterizadores do devido
processo legal.

 
Dessa forma, conclui-se que a efetividade do processo não advém apenas da obediência estrita à

celeridade, mas sim da observância conjunta de todos os direitos processuais e fundamentais previstos em
nosso ordenamento jurídico.

Conciliar a razoável duração do processo com os princípios do devido processo legal não é, de fato,
uma tarefa fácil, haja vista que exige a observação de cada caso individualmente, bem como a aplicação dos
princípios instrumentais e das técnicas previstas pela Hermenêutica Jurídica, em especial a teoria da
ponderação.

Mas há algumas medidas (algumas, inclusive, já previstas em nosso ordenamento), que, se
concretizadas, em muito se aproximam desse fim. Tais medidas foram, exemplificadamente, expostas no
tópico retro (“Possíveis soluções para a eficácia da celeridade sem ofensa aos princípios do contraditório e
ampla defesa”).

Sendo assim, embora não restam dúvidas de que a razoável duração do processo seja
imprescindível e fundamental no atual cenário jurídico brasileiro, a aplicação de tal princípio não deverá
comprometer o devido processo legal e a segurança jurídica, haja vista que estes são os pilares de
sustentação do Estado Democrático de Direito. 

 
A eficiência da junção jurisdicional, a ser exercida pelo Estado no processo, sem dilações indevidas, a
nosso ver, somente será conseguida, em primeiro lugar, com a reforma da mentalidade e com a
melhoria da formação técnica dos operadores do direito, que precisam enxergar o processo como
metodologia normativa de garantia dos direitos fundamentais, ou seja, compreendê-lo como processo
constitucionalizado e não apenas como mero instrumento técnico de jurisdição. Em segundo lugar, com
a adequada infra-estrutura física, material e pessoal dos órgãos jurisdicionais, o que exige investimentos
financeiros de monta por parte do Estado, além da introdução de métodos e técnicas racionais de
trabalho [...] devidas instalações físicas, correta aparelhagem material e adequada dotação pessoal dos
órgãos jurisdicionais [...] apenas condições mínimas indispensáveis para que os agentes públicos
julgadores (juízes) desempenhem suas funções seguindo as diretrizes constitucionais e correspondendo
à expectativa do povo, o eu, sem dúvida não vem ocorrendo em nosso país. (DIAS, 2005, p. 239-240).
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ALGUMAS DEFICIÊNCIAS DA ATIVIDADE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO 
ÀS TUTELAS DE URGÊNCIA NOS JUIZADOS ES PECIAIS CÍVEIS 

SOME FAILURES OF THE JURISDICTIONAL ACTIVITY ON THE PRELIM 
INARY INJUNCTIONS IN SPECIAL COURTS FOR CIVIL LAWSUITS 

 
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI 

THIAGO MUNARO GARCIA 
RESUMO 
Após 15 anos de promulgação e vigência da lei que instituiu os juizados 
especiais cíveis, ainda resistem os magistrados que entendem pelo não 
cabimento das tutelas de urgência em seu procedimento, deixando de 
concedê-las. Esta concepção, além de atentar contra o princípio do acesso à 
justiça, evidencia-se em flagrante deficiência de atividade jurisdicional. Tanto 
os juizados especiais, quanto as tutelas de urgência encontram fundamento 
comum, pois o primeiro é meio para o acesso à justiça e a segunda é técnica 
processual destinada ao acesso à justiça. Logo, não podem se excluir. 
Majoritária doutrina encampa a tese do cabimento das tutelas de urgência nos 
juizados especiais. De igual modo, este é o posicionamento de grande parte da 
jurisprudência. As leis 10.259/2001 e 12.153/2009 que instituíram os juizados 
especiais federais e juizados especiais da Fazenda Pública, respectivamente, 
prevêem expressamente a possibilidade de concessão de tutelas de urgência, 
inclusive de ofício, pelos juízes. Logo, por analogia, o cabimento de tais 
medidas se estende aos juizados especiais cíveis. Todo o sistema do Código 
de Defesa do Consumidor foi pensado na perspectiva de concessão de tutelas 
urgentes, sempre que cabíveis, aos consumidores lesados, sendo que a 
esmagadora maioria dessas demandas são propostas nos juizados especiais. 
Assim, impossibilitar a tutela de urgência nos juizados seria um contrassenso e 
comprometeria a efetividade do CDC. Por fim, sendo o juizado especial um 
microssistema processual, encontra base de sustentação no macrossistema 
que é o Código de Processo Civil. Disso decorre que as tutelas de urgência se 
aplicam ao JEC em virtude da aplicabilidade subsidiária do CPC ao seu 
procedimento, vez que a Lei 9.099/95 é omissa nesse sentido. Aceito o 
cabimento das tutelas de urgência no JEC, também o é o agravo de 
instrumento sempre que a decisão do juiz puder causar à parte uma lesão 
grave ou de difícil de reparação. Ademais, as tutelas de urgência revelam 
importância extremada nos juizados especiais, que já não são tão céleres 
quanto deveriam, e porque lidam com a camada mais humildade da população 
que, no mais das vezes, depende destas medidas para acessar a justiça e 
concretizar o direito. 
PALAVRAS -CHAVES: juizados especiais, tutelas de urgência, acesso à 
justiça. 
ABS TRACT 
The law which established Special Courts to civil lawsuits has completed 15 
years of enactment and operation, but the judges who dismiss the pertinence of 
the preliminary injunctions in the procedure still resist, failing to grant them. This 
design, as well as undermining the principle of access to justice, it is evident in 
striking deficiency of jurisdictional activity. Both the Special Courts and the 
preliminary injunctions find common ground, because the first ones are means 
for the access to justice and the second ones are the procedural technique 
intended for the access to justice. Thus, they cannot be excluded. Majoritary 
doctrine embodies the thesis of the pertinence of the preliminary injunctions in 
Special Courts. 
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Similarly, this is the placement of much of the jurisprudence. The laws 10.259/2001 and 12.153/2009 that
established  the  Federal  Special  Courts  and  the  Special  Courts  of  the  Federal  Treasury,  respectively,
expressly provide for the possibility  of granting Preliminary Injunctions, including ex-officio, by the judges.
Therefore, by analogy, the pertinence of these measures is extended to the Special Courts in civil cases. The
whole  system of  the  Consumer  Protection  Code  was  designed  from the  perspective  of  granting the
preliminary injunctions, where pertinent, to the injured consumers, and the overwhelming majority  of these
demands  are proposed in the Special Courts.  Thus,  precluding the preliminary  injunction in the courts
would be nonsense and would jeopardize the effectiveness  of the CPC. Finally, the special court,  being
considered a procedural micro system, finds  support  base in the macro system, i.e.,  the Code of Civil
Procedure. It follows that the preliminary  injunctions are applied to the Special Courts in civil cases due to
the subsidiary applicability of the CCP to its procedure, since the Law 9.099/95 is silent in this regard. The
pertinence of the preliminary  injunctions in the Special Courts in civil lawsuits being accepted, it  is  also
accepted the interlocutory  appeal whenever  the judge's  decision cause a serious  injury  to  the party  or
difficult to repair. Moreover, the preliminary injunctions reveal extreme importance in Special Courts, which
are not  as rapidly  as they  should, and because they  deal with the poorest  layer of the population, that  in
most cases, depend on these measures to access the justice and achieve the right.
KEYWORDS : special courts, preliminary injunction, access to justice.

1. Introdução
 
              Ainda hoje,  após quinze anos da promulgação da Lei 9.099/95,  que instituiu os juizados especiais cíveis em nosso
país,  é comum nos depararmos com decisões de alguns magistrados que,  atuando nos juizados,  indeferem terminantemente os
pedidos de concessão de tutelas de urgência,  chegando às vezes a extinguir o feito sem resolução de mérito,  ou determinar a
conversão do feito em ordinário.
              Os  fundamentos  são variados  e vão desde a falta de previsão  legal,  complexidade do  assunto,  até a alegação  da
facultatividade do procedimento para o autor que,  se necessitar da tutela de urgência,  poderá valer-se do procedimento comum,
entre outros.
              Ocorre, entretanto, que as tutelas de urgência e os juizados especiais cíveis concentram um fundamento comum, pois,
ambos visam o acesso à justiça.  Logo,  parece-nos impossível  separar a possibilidade e a necessidade das tutelas urgentes do
procedimento encampado pelos juizados especiais.
              A negativa destas medidas, associada à impossibilidade do manejo do recurso de agravo de instrumento em tais casos,
deve ser encarada como explícita deficiência da atividade jurisdicional  que,  por certo,  não se coaduna com o atual  modelo
constitucional de processo civil brasileiro, calcado em princípios e garantias firmes de acesso à justiça.
              Destarte,  o  tema,  que já não mais  deveria ser polêmico,  continua a desafiar estudos  e pesquisas,  sobretudo para
combater a atuação de magistrados que, desprezando o ideário de acesso à justiça, insistem na tese do não cabimento das tutelas
de urgência nos juizados especiais cíveis.
              Assim,  procuramos demonstrar o cabimento de tais medidas no âmbito deste procedimento especial,  e também do
agravo de instrumento em situações excepcionais. Ademais, procuramos consignar a importâncias destas tutelas nos juizados que,
naturalmente, possuem o escopo de abrir as portas do Judiciário e da justiça aos cidadãos mais humildes.
 
2. O fundamento das tutelas de urgência: acesso à justiça
 
              Hodiernamente,  a tutela jurisdicional  deve permear-se pela efetivação da justiça no caso concreto,  permitindo-se a
concretização do direito pleiteado.  Trata-se de direito fundamental  do indivíduo conforme se infere do disposto no artigo 5°,
XXXV,  da Constituição Federal.  O Estado deve,  assim,  amparar toda e qualquer lesão ou ameaça a direito.  Porém,  para que
ocorra verdadeiro acesso à justiça, a tutela prestada deve ser real, segura, positiva e tempestiva.

Por essa razão, a tradicional concepção do direito de ação como sinônimo do direito de obter do Poder Judiciário uma
resposta de mérito,  já não mais consubstancia substrato suficientemente hígido a conferir ao jurisdicionado a efetividade que o
processo deve propiciar ao direito material.

Assim, para realizar concretamente o direito material, o juiz não fica adstrito apenas às modalidades de tutela do direito
processual  clássico  e antigo,  quais  sejam  as  tutelas  declaratórias,  constitutivas  e condenatórias.  O exercício  de sua função
jurisdicional não se esgota com a mera resposta de mérito à pretensão deduzida, se esta não tiver o condão de gerar, realmente,
um resultado efetivo no plano dos fatos e que se traduza em acesso à justiça.

Nessa esteira, o direito de ação esculpido na Constituição Federal requer mais do que a mera possibilidade de ingresso
no Poder Judiciário.  Sua finalidade é maior e consiste na perseguição,  por intermédio do processo,  do resultado que a parte
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almeja com o deslinde da questão.  Esse resultado,  por natural,  encontra-se no direito  material  e não basta ser reconhecido
mediante um provimento emanado pelo Judiciário, se não vier acompanhado dos meios que garantam sua transmudação do plano
jurídico para o plano fático, ou melhor, da vida.

Abordando o tema, sustenta Cândido Rangel Dinamarco[1], que:
o direito moderno não se satisfaz com a garantia da ação como tal e por isso é que procura extrair da
formal garantia desta algo de substancial e mais profundo. O que importa não é oferecer ingresso em
juízo,  ou  mesmo  julgamentos  de mérito.  Indispensável  é que,  além  de reduzir  os  resíduos  de
conflitos não-jurisdicionalizáveis, possa o sistema processual oferecer aos litigantes resultados justos
e efetivos,  capazes de reverter situações injustas desfavoráveis.  Tal é a idéia da efetividade da tutela
jurisdicional, coincidente com a da plenitude do acesso à justiça e a do processo civil de resultados.

 
A principal preocupação dos processualistas, em síntese, é a de que o processo consiga proporcionar às partes envolvidas

no litígio,  a concretização tempestiva do direito substancial que foi vislumbrado por elas quando da necessidade de provocar o
Poder Judiciário.

Nesta linha de raciocínio, a obtenção de uma tutela jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva, passa pela possibilidade
de utilização de técnicas processuais diversificadas,  que devem ser escolhidas em conformidade com as especificidades do caso
concreto e que, portanto, atendam às exigências do direito material.

Marcos Destefenni[2] salienta a importância de estarem dotados os magistrados, na busca da tutela jurisdicional, de uma
gama considerável de opções processuais. Trata-se da adequação, da adaptação do instrumento (do processo) às peculiaridades do
direito material, o que pode ser obtido através da previsão de mecanismos processuais diferenciados, que sejam aptos a propiciar a
prestação de “ tutelas jurisdicionais diferenciadas”.

O tema referente à tutela jurisdicional diferenciada é bastante atual e, por essa razão, vem sendo intensamente debatido na
seara processual civil dos últimos anos.

Com efeito,  ao longo do transcurso do tempo e com as modificações dos paradigmas sociais que lhe são inerentes,  os
processualistas perceberam que o escopo do processo não estava sendo atingido na prática.

Importa aqui consignar que a partir do momento em que o Estado tomou para si o poder de dizer o direito, ou seja, em
que se investiu da função jurisdicional, trouxe conjuntamente com o monopólio da solução das lides, o dever de prestar a tutela
jurisdicional de maneira efetiva.

Para reverter, pois, o quadro lamentável que vinha se apresentando, a doutrina começou a repensar o processo e a buscar
meios que pudessem dotá-lo, enfim, de sua principal característica e destinação, que é a de proporcionar aos indivíduos o acesso à
justiça.

Com isso, a busca é, em última análise, pela efetividade do processo, o que quer dizer que o direito processual precisa
trazer às pessoas que procuram o Judiciário,  os resultados garantidos pelo ordenamento jurídico e que são,  por elas mesmas,
almejados.

De acordo com lição ofertada por José Roberto dos Santos Bedaque[3],  a construção do sistema processual de tutelas
diferenciadas precisa levar em consideração a realidade jurídica e material para que se possa chegar à buscada pacificação social.

Deste modo, as tutelas diferenciadas buscam concretizar o comando da instrumentalidade do processo e, neste compasso,
atender às diversas situações de direito substancial que aparecem em busca de solução estatal.  A diferenciação da tutela é,  nesta
esteira, mecanismo útil à preservação do conteúdo da dignidade da pessoa humana e não se refere apenas ao resultado da demanda,
mas também aos meios processuais que possam torná-lo concreto.

Foi  também  no compasso  de buscar a concretização  de tutelas  diferenciadas,  aptas  a responder às  necessidades  da
realidade atual,  que o legislador instituiu os Juizados Especiais que,  julgando causas de menor complexidade através de um
procedimento  mais  simplificado,  consegue atender com  efetividade parte considerável  das  demandas  ofertadas  em  busca de
soluções.

Uma das perspectivas que deve permear a compreensão das tutelas diferenciadas leva em conta a questão temporal e o
fato de que a demora do processo pode comprometer a sua utilidade, prevendo, dessa forma, as tutelas de urgência, calcadas em
cognição sumária, e que se prestam a amparar situações carecedoras de pronta e imediata intervenção estatal.

Não se pode deixar de observar que a demora na prestação jurisdicional é um óbice considerável para a atuação do direito
material e que, por vezes, acaba por ocasionar ou agravar a situação da parte que postula a solução de seu litígio perante o Estado.

Seguindo por essa trilha,  verifica-se que a prestação da tutela jurisdicional de maneira rápida e,  assim,  urgente,  é,  em
alguns casos, o único meio de salvaguardar ou concretizar o direito material postulado pela parte autora.

Nosso sistema processual, atualmente, é rico na previsão de tutelas urgentes. Além das tutelas cautelares a antecipadas,
contidas no Código de Processo Civil e em outras legislações extravagantes, há também previsão de outras medidas liminares em
diversos procedimentos.

Não se nega, pois, que o fundamento da tutela de urgência não é outro que não o acesso à justiça e, dessa forma, não há
como afastá-la do procedimento dos juizados especiais que, como demonstraremos, encerra idêntico fundamento.

 
3. O fundamento dos juizados especiais cíveis: acesso à justiça
 

Mauro Capelletti  e Bryant Garth[4],  na célebre obra “ acesso à justiça” enfatizaram que “ os obstáculos criados por
nossos sistemas jurídicos são mais pronunciados para as pequenas causas e para os autores individuais, especialmente os pobres;
ao mesmo tempo,  as vantagens pertencem de modo especial aos litigantes organizacionais,  adeptos do uso do sistema judicial
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para obterem seus próprios interesses”.
Em seguida, elegeram a assistência judiciária gratuita e a implementação de procedimentos especiais para as pequenas

causas como algumas das possíveis soluções para o problema do acesso à justiça.
A ideia de se estatuir um  procedimento  diferenciado  para as  pequenas  causas  é exatamente a de possibilitar aos

cidadãos um meio eficiente de bater as portas do Poder Judiciário e, com isso, acessar a justiça.
No Brasil, embora desde 1984 já houvesse os juizados de pequenas causas, a Constituição de 1988 determinou fossem

criados juizados especiais competentes para o julgamento da causas cíveis de menor complexidade mediante procedimento oral e
sumariíssimo, permitindo inclusive,o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Assim, m 1995 foi editada a
Lei 9.099 que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais no âmbito estadual .
            O acesso ao juizado é inteiramente gratuito e independe de advogado nas causas cujo valor não exceda a vinte salários
mínimos. Além disso, o acesso é restrito às pessoas físicas, às micro e pequenas empresas, às organizações da sociedade civil de
interesse público (OSCIP) e, em alguns casos, a entes como o espólio e o condomínio.

Seu  procedimento  é  marcado  pela  simplicidade,  oralidade,  celeridadde,  informalidade,  simplicidade  e  diminutos
recursos.  O recurso inominado,  cabível da sentença que decide a causa,  é julgado por um colégio recursal  composto por três
juízes de primeiro grau. Em primeiro grau de jurisdição as causas podem ser julgadas por juízes togados ou por juízes leigos cuja
sentença dependerá de homologação pelo juiz togado. Permite-se também a instauração do juízo arbitral.

Todavia, os juizados especiais cíveis brasileiros, não obstante consistirem num poderoso instrumento para a valia dos
direitos das pessoas comuns, não estão imunes às mais variadas críticas. Isso porque, os juizados acabaram por tornarem-se tão
complexos e lentos quanto os juízos comuns, principalmente pela gigantesca demanda a que estão submetidos.

O que se sobreleva destacar é que se os juizados especiais foram concebidos na perspectiva do acesso à justiça para a
população mais  carente,  é evidente que seu procedimento deve permear-se por todas  as  técnicas  processuais  e de tutela que
permitam o cumprimento deste desiderato.

Logo, a possibilidade de concessão das tutelas de urgência é inerente aos juizados especiais cíveis.
 
4. Do cabimento das tutelas de urgência nos juizados especiais cíveis
 

Certo é que o procedimento delineado pela Lei 9.099/95 não abriga expressamente o cabimento das tutelas de urgência
no âmbito dos juizados especiais cíveis. O silêncio encampado pela lei sustenta a polêmica e discussão acerca do cabimento, ou
não,  de tais medidas nos juizados especiais e,  dessa forma,  ampara o entendimento dos juízes que simplesmente negam a sua
concessão ou determinam a conversão do feito para o procedimento ordinário.
            Não se olvida que o procedimento criado para o julgamento das causas cíveis de menor complexidade,  orientado por
princípios  de  oralidade,  informalidade,  simplicidade e,  acima de  tudo,  celeridade,  não  foi  pensado  sob  a  perspectiva  da
necessidade de nele serem concedidas tutelas de urgência.
            Além do mais,  o objetivo da lei  dos juizados encontra-se na tentativa da conciliação que,  caso obtida,  dispensa a
intervenção do poder de império do Judiciário, ainda mais em sede de cognição sumária.
            Não se pode desprezar,  ainda,  o fato de que o procedimento foi todo construído sob a ótica da concentração dos atos,
donde decorre a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, fator negativo em relação às tutelas de urgência.
            De igual modo, a lei ostenta em seu bojo prazos exíguos, o que em tese conferiria maior celeridade ao processo, mas,
que, infelizmente, jamais saíram do papel e seu cumprimento é praticamente impossível.
            Ou seja, a lei 9.099/95 não considerou, efetivamente, tanto em aspectos fáticos e práticos, quanto em aspectos jurídicos,
que existiriam casos de competência do juizado especial em que a necessidade da concessão de uma tutela urgente,  para que o
direito não perecesse, seria inevitável.
            Muitos poderiam dizer,  como o fazem alguns magistrados,  que a opção pelo procedimento dos juizados cíveis é mera
faculdade do autor e que,  portanto,  se ele possui  a necessidade de obter uma tutela de urgência por parte do Estado,  deveria
valer-se do procedimento ordinário ou sumário, ambos previstos no Código de Processo Civil e colocados à sua disposição.
            Não obstante, ainda que a opção pelos procedimentos codificados esteja à disposição do autor, não paira qualquer dúvida
de que o procedimento do JEC é muito mais vantajoso para o autor que queira demandar qualquer causa de sua competência, e o
é por motivos  óbvios,  pois,  da gratuidade processual  ao  procedimento  amplamente diferenciado,  passando  pela capacidade
postulatória conferida ao autor, limitação de recursos e princípios simplificadores, tudo no juizado é mais benéfico e vantajoso ao
autor.
            Dessa forma, o simples fato da demanda ajuizada pelo autor requerer ou, até mesmo exigir, a concessão de uma tutela de
urgência, não é motivo suficiente, justo e, tampouco, juridicamente adequado para afastá-lo dos benefícios que lhe são concedidos
pelo procedimento engendrado na lei dos juizados especiais cíveis.
            Destarte,  o cabimento das tutelas de urgência no âmbito dos juizados especiais cíveis é de clareza singular e decorre,
acima de tudo, da natureza constitucional ostentada por tais medidas, cujo fim último não é outro que não o de garantir acesso à
justiça.
            Não pode haver dúvida quanto ao cabimento de tais tutelas nos processos de competência dos juizados especiais,  de
modo que qualquer juiz ou jurista que defenda tese contrária, data venia, se afasta irremediavelmente dos princípios que informam
o modo de ser do processo civil brasileiro, cuja primazia é ocupada pelo acesso à justiça e pela dignidade da pessoa humana.
            Logo,  negar o cabimento das tutelas de urgência nos juizados especiais é atentar contra o acesso à justiça e contra a
própria dignidade da pessoa humana, na medida em que se nega ao jurisdicionado um direito fundamental evidente, qual seja o
de obter por parte do Estado uma tutela jurisdicional apta, adequada e tempestiva.
            A mera conjectura acima exposta é, a nosso ver, suficiente para demonstrar o cabimento das tutelas de urgência em sede
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dos juizados especiais.  Mas,  ainda mais importante do que o cabimento em si,  é demonstrar a importância de tais tutelas para
que os juizados especiais não sejam apenas excelentes instrumentos de acesso ao Poder Judiciário, mas que sejam, acima de tudo,
instrumentos fundamentais de acesso à justiça.

Todavia e, infelizmente, não se pode fechar os olhos à existência das polêmicas que ainda persistem acerca do cabimento
de tais tutelas em relação ao JEC, o que exige o enfrentamento do tema.

Afinal, uma vez aceito e demonstrado o cabimento das tutelas de urgência no âmbito dos juizados especiais, surge nova
questão polêmica e que consiste na análise do cabimento, ou não, do recurso de agravo de instrumento a ser manejado contra a
decisão que nega ou concede a medida urgente pleiteada.

 
4.1 A visão doutrinária sobre as tutelas de urgência nos juizados especiais cíveis

 
Parte da doutrina atesta o cabimento das tutelas de urgência no procedimento dos juizados especiais cíveis.  Parte dela

opta pela negativa. Até então, tudo muito natural,  uma vez que a divergência interpretativa sempre acompanhou o direito, além
de ser salutar para o debate, contribuindo com a pesquisa e a investigação científica.

Parte da doutrina,  entretanto,  preferiu por silenciar-se,  não tecendo qualquer comentário acerca do tema em obras ou
manuais que tratam dos juizados especiais cíveis, como se a tutela de urgência fosse algo alienígena ao procedimento do JEC.

Notadamente,  foram  os  processualistas,  no  mais  das  vezes  de relevo,  que ao  dedicarem-se ao  tema das  tutelas  de
urgência,  seja em relação às tutelas antecipadas (genéricas e específicas),  seja em relação às cautelares ou às demais formas de
tutela calcadas em cognição sumária, que, na sua esmagadora maioria, uma nota sequer dedicaram ao cabimento e à análise de tais
tutelas no âmbito juizados especiais cíveis.

Dentre as inúmeras obras que consultamos sobre as tutelas de urgência,  encontramos trabalhos preciosos que de forma
imponente  descortinaram  o  tema,  analisando-o  sob  diversos  enfoques,  mas,  que,  apenas  não  esgotaram  o  tema  porque
simplesmente desprezaram as tutelas de urgência no procedimento dos juizados especiais cíveis.

De se notar, infelizmente, que ainda hoje não são poucos os operadores e estudiosos do direito que consideram o juizado
especial  um órgão de segunda classe e que,  da mesma forma,  presta uma justiça de segunda classe,  menos pretensiosa.  Tal
constatação é uma pena,  pois  é exatamente o JEC  que tem a incumbência,  inclusive constitucional,  de levar justiça a um
incontável número de pessoas, sobretudo os mais desprovidos de recursos.

Aqueles  que se emudeceram  diante do  tema,  deixando  de enfrentá-lo  e,  sobretudo,  deixando  de contribuir para o
enriquecimento do debate, por razões óbvias, embora consultados, não serão objeto de nossa análise.

Cândido Rangel  Dinamarco,  nas  obras  por nós  consultadas,  não se manifesta precisamente acerca do cabimento da
antecipação da tutela nos juizados especiais. Não obstante, tanto em seu Manual[5] dedicado às pequenas causas, quanto em suas
Instituições  de Direito  Processual  Civil[6],  sustenta claramente que os  juizados  são  competentes  para o  processamento  e
julgamento de processos cautelares.

Explica que se admitem as demandas cautelares, porque o produto do processo cautelar é sempre uma medida de apoio a
um processo e,  sendo assim, os processos que tramitam pelos juizados também estão expostos e são suscetíveis aos riscos do
tempo e, por isso, podem necessitar do apoio das medidas cautelares.

Expressa ainda que o fato de nada dizer a lei  acerca das medidas cautelares,  não significa que,  por isso,  sejam elas
excluídas do procedimento dos juizados. Nesse sentido, afirma:

As  medidas  cautelares  tem  um  sentido  de guerra contra o  tempo,  que muitas  vezes  é inimigo
declarado  do  processo  e  da  utilidade  do  seu  produto  (Carnelutti),  o  que  torna  natural  a  sua
admissibilidade, em tese, nesse órgão jurisdicional intensamente voltado à celeridade no atendimento
aos reclamos de violação de direitos. Pela própria natureza das coisas, não há razão para distinguir e a
competência dos juizados em matéria cautelar inclui as medidas preparatórias e as incidentes,  tanto
quanto no processo civil comum[7].

 
Embora Dinamarco não tenha enfrentado a questão da antecipação da tutela nos juizados especiais, não se pode deixar de

concluir que os argumentos lançados para sustentar o cabimento das cautelares,  inclusive as preparatórias,  são suficientes para
agasalhar o igual cabimento das medidas antecipatórias que, no mais das vezes, são mais úteis e necessárias no JEC.

Ricardo Cunha Chimenti e Marisa Ferreira dos Santos[8],  o primeiro magistrado no estado de São Paulo,  a segunda
Desembargadora Federal na 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul),  ambos com vasta experiência em juizados especiais
cíveis e federais,  relembram que o Estado,  ao impedir que o indivíduo exercesse a autotutela,  assumiu o poder e o dever de
solucionar os conflitos de forma célere e eficiente.

Dessa incumbência é que surge a necessidade de estarem presentes em todo o sistema medidas urgentes, concedidas com
base em cognição sumária, e que tenham o condão de assegurar a viabilidade de um direito ou concretizá-lo desde logo para evitar
seu perecimento.

Posto isso, concluem os autores que:
Os princípios norteadores da Lei n. 9.099/95 (art. 2º), somados à previsão de ampla liberdade do juiz
na apreciação das questões que lhe são submetidas (art. 6º), autorizam concluirmos pelo cabimento da
tutela antecipada,  genérica (art.  273 do CPC) e específica (art.  461,  § 3º,  do CPC),  e também das
liminares cautelares no Sistema dos Juizados Especiais[9].

 
Importante notar que os Autores em comento atribuem o cabimento das tutelas de urgência aos princípios norteadores
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dos juizados, o que é de todo interessante, haja vista haver quem sustente que é exatamente pelo fato do procedimento ser oral,
simples e informal que restaria vedada a concessão de tais medidas[10].

Felippe Borring Rocha[11]  esclarece que é vasto o  entendimento,  tanto na doutrina,  quanto na jurisprudência,  no
sentido de que apesar da omissão do legislador, é cabível a aplicação da antecipação da tutela e a concessão de medidas liminares
no procedimento dos juizados especiais.

Segundo o Autor, “ estas medidas são frutos da busca pela efetividade processual, com os escopos de garantir a prestação
da tutela jurisdicional  e redistribuir  o  ônus  do  tempo  entre as  partes[12]”.  Todavia,  deixa consignado  que quanto  mais
concentrado for o procedimento, menor será o campo de atuação desses mecanismos, mas, que, não obstante,  dispõe o juiz  de
seu poder geral de cautela para conceder de ofício as medidas que julgar indispensáveis à adequada atividade jurisdicional.

Não se discute que o fato do procedimento dos juizados especiais ter sido construído sob a égide da concentração de atos
prejudica o manejo das tutelas de urgência. Entretanto, tal fator não pode servir de subterfúgio para a negativa de tais tutelas. 

Não podemos deixar de observar,  entretanto,  que o Autor sustenta a possibilidade dos juízes concederem de ofício as
medidas  de urgência,  ou  seja,  valendo-se do  poder  geral  de cautela,  que lhe é  atribuído  por  lei,  independentemente de
requerimento das partes. Isso porque, concordamos integralmente com este posicionamento e, além disso, entendemos tratar-se de
medida muitas vezes necessária quando a parte está desassistida por advogado.

Também Natacha Tostes e Márcia Carvalho[13],  ambas juízas de direito no estado do Rio de Janeiro, concluem pelo
cabimento das tutelas antecipada e cautelar nos juizados cíveis.  Atestam que, destinando-se o juizado especial a dar solução ao
litígio da forma mais rápida possível,  garantindo a efetividade da prestação jurisdicional,  nada mais certo do que transportar-se
para o mesmo a antecipação da tutela prevista no CPC. De igual modo, afirmam que nenhum óbice há ao cabimento das tutelas
cautelares, tanto as preparatórias, quanto as incidentais, nos processos do JEC.

Registre-se,  ainda,  a importante opinião  de Antonio  Souza Prudente[14],  Desembargador Federal,  que sustenta a
necessidade de se implantar nos juizados especiais federais a figura da antecipação da tutela de evidência. Embora o raciocínio do
Autor tenha se guiado em vista dos juizados federais, é de todo aplicável aos juizados especiais cíveis.

Nesse  contexto,  defende  inclusive  a  alteração  da  lei  10.259/2001,  para  que  nela  conste  autorização  expressa  de
possibilidade de antecipação de tutela de ofício em favor dos seus jurisdicionados, já contemplados pelos critérios da oralidade,
simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual.

Observa o Autor que a tutela de evidência se apresenta no Texto Constitucional, como garantia fundamental, através de
institutos como o mandado de segurança,  por exemplo,  que ampara direito liquido e certo,  além do que decorre da própria
garantia de acesso à justiça.

Na legislação infraconstitucional a tutela de evidência decorre da aplicabilidade do artigo 273, II, do CPC, em que o réu
abusa do direito de defesa,  agindo de maneira manifestamente protelatória e,  ainda,  quando nos termos do § 6º do artigo 273,
parte do pedido do autor torna-se incontroversa. Nesse sentido, afirma:

Ora, se o julgador já tem condições de saber, ao iniciar-se a demanda, que nenhuma contestação séria
poderá ser contraposta ao  direito  líquido  e certo,  a legitimidade da tutela imediata torna-se um
imperativo  lógico  e  até  mesmo  constitucional.  Nesse contexto,  a  liminar  é  deferível  mediante
cognição exauriente,  decorrência mesmo da evidência,  diferentemente do que ocorre nos juízos de
aparência (fumus boni juris) peculiares à tutela de urgência cautelar[15].

 
Concordamos plenamente com o posicionamento do Autor,  além do que entendemos como salutar a antecipação da

tutela de ofício quando o juiz se depara com uma resposta absolutamente fora de contexto, inadmissível e que configure flagrante e
manifesto abuso de defesa por parte do réu. Nesses casos, nada justifica punir o autor, dono de um direito evidente, para atender
aos caprichos do réu. Logo, a antecipação de tutela é medida que se impõe como fator de acesso à justiça.

Por outro lado,  Demócrito Ramos Reinaldo Filho[16],  também magistrado com atuação em juizados especiais,  nega
veementemente a possibilidade da concessão de qualquer tutela de urgência no âmbito dos juizados especiais.

Segundo  ele,  as  partes  que optarem  pelo  procedimento  do  juizado  especial  não  poderão  utilizar-se,  ao  longo  da
tramitação do processo, de medidas ou institutos típicos do procedimento ordinário ou qualquer outro disciplinado no Código de
Processo  Civil.  Nessa esteira,  o  Autor nega a aplicabilidade subsidiária do  CPC,  afirmando que tais  procedimentos  foram
“ excluídos de antemão, por não haver previsão legal para a sua adoção (a lei especial não adotou o Código de Processo Civil ou
qualquer outro texto processual como fonte subsidiária)[17]”.

Diz ainda que a tutela antecipatória é de aplicação  restrita ao  procedimento  comum,  pois  é revestida de natureza
complexa, não podendo ser transposta ao procedimento sumaríssimo. No que concerne à tutela cautelar,  o Autor entende que o
órgão especialíssimo do juizado não oferece esse tipo de tutela.

Data maxima venia,  os argumentos lançados pelo Autor não são capazes de sustentar com firmeza o não cabimento das
tutelas de urgência nos juizados especiais. Em primeiro lugar por que é impossível deixar de conceber a aplicabilidade subsidiária
do CPC  ao procedimento do JEC.  Ainda que não expressa,  esta aplicabilidade é evidente e maciçamente reconhecida pela
doutrina e pela jurisprudência.

Tem razão o Autor,  entretanto,  quando afirma que a dificuldade de aplicação das tutelas de urgência no âmbito dos
juizados especiais reside em problemas de ordem procedimental. Isso decorre do fato de que no JEC não há a exigência de que o
juiz despache a petição inicial e, portanto, ele só tem contato com o processo por ocasião da audiência de instrução e julgamento,
oportunidade na qual deverá proferir a sentença, de maneira que a tutela de urgência teria perdido seu objeto.

O problema relatado pelo Autor é real e,  talvez,  consista numa das maiores e mais concretas dificuldades relativas às
tutelas de urgência no âmbito dos juizados especiais.
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Esta constatação, entretanto, não pode nos guiar à conclusão de ser impossível a concessão das medidas urgentes, mas,
ao contrário, demonstra há a necessidade de adequação legislativa nas leis que regem os juizados especiais cíveis, de modo a fazer
com que o juiz tenha contato com o processo antes da audiência de instrução e julgamento e que se crie um mecanismo de
concessão de tutela de urgência em seu âmbito.

O fato é que é muito fácil sucumbir ao obstáculo e concluir pela inaplicabilidade das tutelas de urgência no JEC, do que
enfrentar o problema e propor soluções de melhoria.

Ora, é evidente que em muitas ocasiões a única tutela que se presta ao acesso à justiça é a tutela de urgência, logo não há
o  menor cabimento  em  excluí-la do  procedimento  dos  juizados  especiais.  E,  diga-se,  não  basta a previsão  e a certeza do
cabimento. O importante, verdadeiramente, é a criação de mecanismos aptos à sua implementação.

 
4.2 A posição jurisprudencial acerca das tutelas de urgência nos juizados especiais
 
            A jurisprudência colhida dos Colégios Recursais de todo país felizmente tem se inclinado pelo total  cabimento das
tutelas de urgência no procedimento dos juizados especiais cíveis.
            Inicie-se pelo FONAJE (Fórum Nacional  de Juizados  Especiais) que já há algum tempo publicou o enunciado de
número 26, pelo qual atestou que “ são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos juizados especiais cíveis,  em caráter
excepcional”.
            As tutelas cautelares e antecipatórias são cabíveis sempre que os requisitos autorizadores para a concessão da medida
estiverem presentes.  Logo, a expressão “ em caráter excepcional” é dotada de desnecessário subjetivismo que em nada contribui
para o tratamento dessas  medidas  em sede dos  juizados.  Melhor seria a redação do enunciado se nele estivesse expresso o
cabimento das tutelas de urgência, sempre que preenchidos os requisitos legais.
            O primeiro Colégio Recursal dos juizados especiais cíveis da capital de São Paulo é firme no reconhecimento acerca do
cabimento das tutelas de urgência no JEC.  Tal  assertiva decorre da análise das Súmulas editadas em seu primeiro encontro,
ocorrido no ano de 2006, das quais se destacam[18]:

Súmula 01.  Prolatada a sentença,  não se conhece do agravo de instrumento interposto contra a
decisão que apreciou o pedido de tutela antecipada.
 
Súmula 07. Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação da tutela se teratológica,
contrária à lei ou à evidente prova dos autos.

 
Importante notar que ao editar tais súmulas,  o Colégio paulista partiu da premissa de que a antecipação da tutela é

plenamente cabível no JEC, pois procurou com os enunciados aparar outras arestas que,  à evidência,  não estão relacionadas ao
cabimento das tutelas urgentes.

Aliás, de extrema importância e sensibilidade o contido na súmula 07 cujo objetivo é garantir estabilidade à medida
que concedeu a antecipação de tutela e, sendo assim, constitui-se em inegável fator de acesso à justiça.

Da obra de Ricardo Cunha Chimenti[19],  igualmente colhe-se notícia do enunciado de número 01,  editado no
Encontro de Juízes de Juizados Especiais e Colégios Recursais realizado na Escola Paulista da Magistratura,  no ano de 2005,
pelo qual: “ as decisões interlocutórias proferidas no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, inclusive as antecipatórias de tutela e
as cautelares, não precluem”.

Aqui também parte-se da premissa do cabimento das tutelas de urgência nos juizados especiais cíveis, e a preocupação
do enunciado é estabelecer que as decisões concessivas de tais medidas não se submetem aos efeitos da preclusão. Isso decorre do
princípio regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias que orienta o procedimento do JEC. Assim, se tais decisões são
“ irrecorríveis”, não podem precluir e poderão ser objeto de argüição e análise no recurso inominado.

No estado do Rio de Janeiro,  tão logo a lei 9.099/95 entrou em vigor realizou-se a 1ª Reunião de juízes de varas
cíveis e dos juizados especiais,  na qual se aprovou o enunciado de número 06,  estabelecendo que: “ é compatível com o rito
estabelecido pela Lei n. 9.099/95 a tutela antecipada a que alude o art. 273 do CPC”[20].

Diante do quadro,  da jurisprudência colhem-se boas notícias e firmes entendimentos acerca do amplo cabimento das
tutelas de urgência em sede dos juizados especiais cíveis, ainda que alguns magistrados, de forma isolada, continuem a aplicar o
entendimento do não cabimento destas tutelas nos juizados.
 
4.3 Da analogia com a Lei 10.259/2001, que instituiu os juizados especiais federais
 
            Os  juizados  especiais  federais,  criados  apenas  no  ano  de  2001,  foram  instituídos  para  atender  a  mandamento
constitucional decorrente da Emenda de número 22, que fez acrescentar ao Texto o parágrafo único do artigo 98, com a seguinte
redação: “ Lei Federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal”.
            A lei  que os instituiu,  previu expressamente a aplicação dos comandos contidos na Lei 9.099/95,  em tudo que não
houver conflito. Entretanto, diferentemente do que ocorre com a lei dos juizados estaduais, a o texto da lei 10.259/01 estabelece,
de maneira expressa, em seu artigo 4º que: “ o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares no
curso do processo, para evitar dano de difícil reparação”.
            Com isso,  importante passo foi dado em relação ao cabimento das tutelas de urgência nos juizados especiais cíveis,
decorrente de expressa previsão em lei, o que impede interpretações em sentido contrário.
            De se notar o avanço da legislação ao permitir que o juiz conceda tais medidas,  inclusive de ofício.  Entretanto,  não
podemos deixar de reconhecer a atecnia da redação legislativa ao mencionar “ medidas cautelares” em vez de “ tutelas de urgência”,
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o que seria correto.
            Não há qualquer fundamento que justifique a exclusão de outras medidas de urgência,  sobretudo as antecipatórias de
tutela, do âmbito de atuação da lei. Nesse sentido, observou Humberto Theodoro Júnior[21] que, não obstante o silêncio da lei
10.259/01,  não há incompatibilidade entre o procedimento sumaríssimo dos juizados especiais e o instituto da antecipação da
tutela, previsto nos artigos 273, 461 e 461-A do CPC.
            Também José Eduardo Carreira Alvim[22] anota que embora as leis dos juizados especiais estaduais e federais não
contenham nenhum preceito sobre a tutela antecipada ou específica, o procedimento sumaríssimo por elas adotado é perfeitamente
compatível com os provimentos antecipatórios,  aplicando-se,  no caso,  as regras contidas nos artigos 273 e 461 do Código de
Processo Civil.
            Esclarece o Autor que em se tratando de juizados federais,  a antecipação da tutela é ainda mais importante que nos
juizados cíveis, tendo em vista que a competência de tais juizados é absoluta, não restando facultatividade à parte autora. Logo,
não se pode simplesmente excluir a medida do sistema.
            O fato é que os juizados especiais cíveis, seja em âmbito estadual, seja em âmbito federal, possuem objetivos idênticos e
foram inspirados pela ideia de se levar justiça ao cidadão de uma maneira mais simples, barata e rápida.
             O único traço que os distingue é o âmbito de atuação, ou melhor, a competência. Dessa forma, mais feliz foi a redação
da lei 10.259/01 que, de plano, previu o cabimento das tutelas de urgência.
            Destarte,  não há como fugir da conclusão,  inerradável,  de que se cabíveis tais tutelas nos juizados especiais federais,
igualmente o são nos juizados especiais cíveis que atuam junto à Justiça estadual, por uma questão de pura e simples analogia.
 
4.4 Da analogia com a lei 12.153/2009, que instituiu os juizados especiais no âmbito da Fazenda Pública dos Estados,
Distrito Federal, Territórios e Municípios
 
            Recentemente foi  publicada a lei  que institui  e regula os  juizados  especiais  da Fazenda Pública,  competentes  para
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o
valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
            Foram  excluídas  de sua competência as  ações  de mandado  de  segurança,  desapropriação,  divisão  e  demarcação,
populares,  por improbidade administrativa,  execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos,
além das causas que versem sobre bens imóveis dos entes e fundações públicas sujeitas a ações no juizado e causas que tenham
como objeto  a impugnação  da pena de demissão  imposta a servidores  públicos  civis  ou  sanções  disciplinares  aplicadas  a
militares.
            Tal qual a lei que disciplina os juizados especiais em âmbito federal, a Lei 12.153/2009 estabeleceu que “ no foro onde
estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.
            Diante disso, o artigo 3º do texto, consignou expressamente que: “ o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes,
deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”.
            A redação do artigo não poderia ser mais técnica e feliz,  pois abarca a concessão de qualquer tutela de urgência nos
juizados e, ainda, autoriza que o juiz conceda tais medidas de ofício.
            O texto traz consigo a evolução do sistema dos juizados especiais, integrando a tutela de urgência como parte importante
deste sistema, o que já deveria ter ocorrido com a Lei 9.099/95, pois, como dito alhures, o fundamento dos juizados e das tutelas
de urgências é absolutamente o mesmo, qual seja o acesso à justiça.
            Mais  uma vez,  pois,  não há como negar,  por pura e necessária analogia,  o cabimento das  tutelas  de urgência nos
juizados especiais cíveis.
 
4.5 Da analogia com o Código de Defesa do Consumidor
 
            O Brasil tem o privilégio de contar com uma das mais modernas e avançadas legislações de proteção ao consumidor de
todo o mundo.
            Nosso Código de Defesa do Consumidor reúne um expressivo conjunto de normas de ordem pública,  de aplicação
obrigatória, portanto, e de inegável qualidade e eficiência na proteção do consumidor, considerado vulnerável e hipossuficiente na
relação de consumo.
            E diga-se que o conceito de hipossuficiência em tais relações não se restringe às adversidades econômicas. Nesse sentido,
bem observou José Luiz Ragazzi[23] que:

Muitos  ainda,  equivocadamente,  entendem  que hipossuficiente é  somente o  consumidor  pobre,
quando, na verdade, o juiz deve considerar também o grau de cultura do consumidor e o meio social
ao qual pertence, além de seu conhecimento técnico sobre o produto ou serviço.

 
            Dessa forma, há uma preocupação bastante presente no Código em relação à participação do consumidor em juízo sempre
que, diante do desrespeito aos seus direitos, tiver que reclamá-los junto ao Poder Judiciário.
            De plano,  estabelece o  Código,  a Política Nacional  de Relações  de Consumo  cujo  objetivo  é o  de atender  as
necessidades dos consumidores,  com respeito à sua dignidade.  Para a execução dessa política,  determina a Lei,  que o Poder
Público deverá valer-se de uma série de instrumentos, dentre eles, os juizados especiais de pequenas causas e varas especializadas
para a solução de litígios de consumo, consoante dispõe seu artigo 5º, inciso IV.
            Note-se que o Código de Defesa do Consumidor foi promulgado em 1990, sendo, portanto, anterior à edição da lei que
instituiu os juizados especiais cíveis. Posto isso, não se nega que um de seus escopos foi exatamente o de dar vazão as demandas
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de consumo que, na esmagadora maioria das vezes, enquadram-se nos critérios de competência definidos pelo JEC.
            Logo,  o juizado especial passou a ser,  por excelência,  o órgão judicial destinado a dirimir os conflitos advindos das
relações de consumo que, não se nega, são muitos e de todas as ordens.
            Além disso, dentre os direitos básicos do consumidor, elenca-se “ o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com
vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica,
administrativa e técnica aos necessitados”.
            Todavia,  não se limitou o Código a prever,  de forma genérica,  os princípios relativos ao acesso à justiça e ao Poder
Judiciário  relativos  aos  consumidores.  Foi  além  e estabeleceu  um  avançadíssimo  sistema concernente ao  que ele mesmo
denominou de “ defesa do consumidor em juízo”.
            Tendo em vista que o direito do consumidor muito facilmente se enquadra na categoria de direito difuso,  coletivo ou
individual  homogêneo,  tratou a lei  de conceituar expressamente no que consistem tais categorias de direitos e se preocupou
nitidamente com a defesa coletiva dos direitos do consumidor sem, contudo, deixar de lado as formas de defesa individual.
            Tanto assim o é,  que o caput  do artigo 81 da Lei  8.078/90,  expressa que:  “ a defesa dos interesses e direitos dos
consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo”.
            Além disso, deixou consignado em seu artigo 83 que “ para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código
são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela”.
            Quis o Código expressar,  com clareza,  o cabimento de toda e qualquer ação para a proteção do consumidor,  no afã de
evitar qualquer tipo de interpretação divergente o que, em se tratando de ciência jurídica, não é nada difícil. Entretanto, como bem
observou Rizzatto Nunes[24],  ainda que o artigo 83 não existisse,  o quadro não se alteraria,  em vista da ampla garantia de
direito de ação e acesso ao Poder Judiciário, estampados no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.
            Ao comentar o dispositivo, Antonio Herman Benjamin[25] assevera que nele se encontra a razão de ser do Código em
matéria processual, que consiste na admissão de qualquer uma das ações permitidas pelo direito processual brasileiro, para tutela
efetiva dos consumidores.  E que “ da maior importância,  nesse sentido,  é o instituto da antecipação da tutela,  mecanismo dos
mais importantes na efetiva prevenção dos danos ao consumidor”.
            E é exatamente da necessidade de se conferir tutela efetiva e adequada ao consumidor, que o CDC foi um dos pioneiros
na legislação brasileira a adotar,  como regra, a tutela específica das obrigações, prevendo que “ sendo relevante o fundamento da
demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final,  é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após
justificação prévia, citado o réu”.
            Ou seja,  para garantir a efetividade da tutela prestada ao consumidor,  nada mais natural e necessário do que a tutela
específica, que deverá ser antecipada sempre que presentes os requisitos autorizadores da medida.
            Como bem observou Luiz Guilherme Marinoni[26],  a tutela específica é a que melhor se presta à proteção do direito
material,  pois é pensada na perspectiva das diversas situações de direito material carentes de tutela.  Logo,  é a tutela que,  por
excelência, deve ser aplicada, sempre que possível, às demandas envolvendo relações de consumo.
            Ora,  se o Código de Defesa do Consumidor garante a ele a prestação de uma tutela jurisdicional efetiva e adequada,
prevendo expressamente que,  para tanto,  poderá o juiz antecipá-la e,  considerando que a imensa maioria das  ações  por eles
propostas são de competência do JEC, a única conclusão aceitável é a de quando estiverem preenchidos os seus requisitos, o juiz
deverá concedê-la.
            Ou seja, aceitar a tese de que as tutelas de urgência não são cabíveis nos juizados especiais implicaria, por consequência,
em afirmar tais órgãos não se prestam à tutela dos consumidores, o que seria um verdadeiro contrassenso, além de absurdo.
            Logo, para que uma lei não exclua a outra, sendo certo que esta nunca foi a intenção de qualquer legislador, nada mais
natural,  necessário e cabível  do que as  tutelas  de urgência no âmbito dos  juizados  especiais,  para proteção não apenas  dos
consumidores, mas, de qualquer pessoa que reclame por tal.
 
4.6 Do cabimento das tutelas de urgência em função da aplicabilidade subsidiária do Código de Processo Civil
 
            Afirmamos alhures que basta o reconhecimento da natureza constitucional da tutela de urgência para concluir-se,  sem
qualquer erro, pelo cabimento das tutelas de urgência no âmbito dos juizados especiais cíveis.
            Majoritária doutrina converge ao cabimento, a jurisprudência é praticamente uníssona nesse sentido e, por analogia, há
que se aplicar a leis que instituíram os juizados especiais federais e os juizados da fazenda pública, além, é claro, da inequívoca
necessidade da concessão de tais medidas quando a causa versar relação de consumo.
            Todas estas análises são importantes para corroborar o entendimento acerca do cabimento das tutelas de urgência no JEC
e, assim, constituírem-se em argumentos firmes a serem lançados contra aqueles que, absolutamente alheios ao modelo, insistem
na tese do não cabimento.
            Tese esta que, data venia, por todos os ângulos que se queira enxergar não encontra qualquer forma de sustentabilidade
fática ou jurídica.
            Entretanto, o cabimento das tutelas de urgência nos juizados especiais decorre, necessariamente, da aplicação subsidiária
do  Código  de Processo  Civil  ao  seu  microssistema que,  exatamente,  por ser  “ micro” precisa encontrar  apoio  e base de
sustentação em uma lei  que seja maior que ele e que,  assim,  conceba os  institutos  fundamentais  que se aplicam a todo o
macrossistema, do qual o juizado é parte integrante.
            O que é, em verdade, o juizado especial cível? Além de ser um “ órgão” da justiça estadual, encarregado de processar e
julgar as causas cíveis de menos complexidade, é, antes de tudo, um procedimento.
            O que nos traz a lei 9.099/95 é nada mais,  nada menos,  do que um procedimento que se coloca ao lado dos demais
procedimentos encontrados no sistema processual  brasileiro,  quer no Código de Processo Civil,  como é o caso do ordinário,
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sumário e de alguns ditos “ especiais”, quer em inúmeras outras leis extravagantes que instituem procedimentos especializados.
            Qualquer sistema jurídico que seja codificado encontra no Código a sustentação necessária para que,  a partir dele,
possam  ser  moldados  outros  procedimentos  especializados  e  diferenciados  e,  por  assim  ser,  aptos  a  prestar  uma  tutela
jurisdicional também diferenciada, voltada as peculiaridades do direito material.
            A criação dos juizados especiais nunca teve por objetivo o afastamento completo e integral de seu procedimento dos
ditames estabelecidos pelo CPC e,  tampouco,  jamais foi  concebido para eliminar as mazelas e os defeitos estruturais que há
muito acompanham o Judiciário brasileiro.
            Muito ao contrário,  a ideia-matriz dos juizados sempre foi  “ a facilitação do acesso à justiça pelo cidadão comum,
especialmente pela camada mais humilde da população”[27].
            A facilitação do acesso ao Judiciário e, em consequência, à justiça, se daria, dentre outras formas, pela concepção de um
procedimento altamente simplificado, com regras e princípios próprios, inovador e muito diferente daqueles procedimentos que já
eram por nós conhecidos na sistemática convencional.
            Todavia,  nada nos autoriza a concluir que este novo procedimento deva fechar os olhos para a sistemática até então
vigente cujas regras são ditadas pelo Código de Processo Civil. Portanto, em tudo que não for conflitante, a aplicação subsidiária
do CPC é de rigor.
            Além disso, o sistema preconizado pelos juizados especiais integra, por evidente, o modelo constitucional de processo
civil brasileiro que,  aliás,  rege o modo de ser de todo e qualquer processo e procedimento existentes no ordenamento jurídico
pátrio.
            Dessa maneira,  o  procedimento  dos  juizados  especiais  deve estrita obediência aos  princípios  constitucionais  que
norteiam o processo civil.  É repetitivo,  mas importante dizer,  uma vez mais,  que dentre os princípios conhecidos,  a primazia
deles é ocupada pelo acesso à justiça e pela dignidade da pessoa humana.
            Do mandamento constitucional que determina a busca incessante pelo efetivo acesso à justiça decorre naturalmente o
dever que tem o magistrado de empregar a tutela de urgência sempre que, preenchidos os requisitos legais, esta for a maneira de
se resguardar ou de se concretizar o direito reclamado pela parte.
            Ademais, a concessão da tutela de urgência não é uma faculdade do juiz, mas muito pelo contrário, um dever, decorrente
do poder que lhe foi conferido pelo Estado para, agindo em nome dele, assegurar a realização da justiça.
            Nessa esteira de pensamento, diz Humberto Theodoro Júnior[28] que:

As tutelas emergenciais não são simples faculdades do órgão judicial; são necessidades inafastáveis
do acesso à justiça, quando seus pressupostos se configuram. Não deferi-las, nesses casos, seria uma
verdadeira denegação da tutela jurisdicional assegurada constitucionalmente.

 
            Muitos juízes,  infelizmente,  não tem a consciência do poder que exercem e do que são capazes de fazer para,  de fato,
melhorar a vida das pessoas. Nesse contexto, o magistrado, mais do que qualquer outro ser humano, carrega consigo o poder de
fazer justiça. E, por certo, não tem a faculdade de menosprezá-lo.
            Se a tutela de urgência não é sequer uma faculdade do juiz, mas, sim, um de seus deveres, por mais óbvio ainda que ela
não possa consistir num privilégio de um ou outro procedimento.  Sempre que preenchidos os pressupostos,  elas devem ser
concedidas.
            Portanto, as tutelas de urgência nos juizados especiais cíveis podem e devem ser concedidas, sempre que o caso concreto
assim o exigir, devendo pautar-se o magistrado pelar regras contidas no Código de Processo Civil, em vista, de sua inegável e,
subsidiária, aplicação ao sistema dos juizados.
 
5. Sobre o agravo de instrumento nos juizados especiais cíveis
 
            Uma vez demonstrado o cabimento das tutelas de urgência nos juizados especiais cíveis,  é preciso enfrentar a temática
relativa ao cabimento do recurso de agravo de instrumento em seu procedimento que,  assim como as tutelas de urgência,  não
encontra previsão na lei 9.099/95.
            Como afirmamos outrora, em tese, o procedimento dos juizados não foi concebido sob a ótica da necessidade das tutelas
de urgência, tendo em vista tratar-se de um procedimento simplificado, concentrado e com alto grau de oralidade.
            É  exatamente da oralidade que decorre a regra da irrecorribilidade das  decisões  interlocutórias  que,  todavia,  não
precluirão.
            Na sistemática processual  codificada que nada,  ou  quase nada tem  de oral,  o  juiz pratica apenas  três  tipos  atos
processuais: os despachos, as decisões interlocutórias e as sentenças, além, é claro, dos acórdãos proferidos pelos colegiados dos
Tribunais.
            O sistema recursal é muito claro, para impugnar a sentença, cabível é o recurso de apelação, para insurgir-se contra toda e
qualquer decisão interlocutória, o interessado terá que se valer do recurso de agravo, em regra retido, ou de instrumento, quando a
decisão puder lhe causar lesão grave ou de difícil reparação, além de outras questões relativas ao recebimento e efeitos da apelação.
            Logo, toda decisão que não for capaz de causar um grave dano à parte, para evitar a preclusão, desafia o recurso de agravo
que, por sua vez, ficará retido nos autos aguardando eventual suscitação em sede de apelação.
            Por outro lado, se a decisão do juiz puder de plano causar um grave dano ou de difícil reparação à parte,  não há outra
saída que não o manejo do agravo de instrumento para que a decisão seja imediatamente revista pelo órgão de segundo grau de
jurisdição, hierarquicamente superior ao juiz que proferiu a decisão potencialmente lesiva.
            Esta hipótese se agiganta em importância quando se está diante dos pedidos,  em regra liminares,  para a concessão de
tutelas de urgência.  Caso o pedido seja negado, não pode a parte aguardar até decisão final simplesmente porque não dispõe de
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recurso para impugnar a decisão do juiz.
            Portanto,  em se tratando de juizado especial,  verifica-se que as decisões que na sistemática do CPC desafiam agravo
retido são de fato irrecorríveis,  mas, poderão ser alegadas em recurso inominado, haja vista não estarem expostas aos efeitos da
preclusão.

Por  outro  lado,  o  reconhecimento  da  possibilidade  de  concessão  de  tutelas  de  urgência  nos  juizados  implica,
necessariamente, no reconhecimento de que igualmente é cabível o agravo de instrumento, sobretudo para evitar a concessão de
decisões teratológicas pelos juízes e, ainda, para permitir que à parte interessada, em caso de negativa, não fique absolutamente ao
desamparo do Poder Judiciário pela ausência de recurso.

Além disso, o duplo grau de jurisdição é inerente a qualquer sistema jurídico-processual que se queira fazer justo e que
tenha como fundamento o princípio da ampla defesa, como é o nosso caso. A falibilidade é característica humana e, naturalmente,
o magistrado não está imune a ela.

Data  maxima  venia,  discordamos  veementemente de quem,  como  Luiz Guilherme Marinoni[29],  sustenta que a
Constituição Federal não garante o duplo grau de jurisdição. Segundo o Autor:

Os recursos nem sempre são inerentes à ampla defesa. Nos casos em que não é razoável a previsão de
um duplo juízo sobre o mérito, como nas hipóteses das causas denominadas de menor complexidade
– que sofrem os efeitos benéficos da oralidade – ou em outras, assim não definidas, mas que também
possam justificar,  racionalmente,  uma única decisão,  não há inconstitucionalidade na dispensa do
duplo juízo.

 
            Ao contrário do que sustenta o Autor, a supressão total do duplo grau de jurisdição para determinado tipo de decisão é
flagrantemente inconstitucional, não só por violar o princípio da ampla defesa, mas, também, por não se coadunar com o acesso à
justiça.
            É bom que se diga,  que a irrecorribilidade das decisões interlocutórias,  inerentes aos procedimentos orais,  tal  como
ocorre no JEC, refere-se exclusivamente ao momento em que pode ser manejado o recurso.  Ou seja,  não cabe imediato recurso
contra tal decisão. No entanto, o JEC consagra o duplo grau de jurisdição e a matéria atingida pela decisão interlocutória, que não
comportou recurso de plano,  poderá ser alegada no recurso inominado,  estando,  portanto,  sujeita à revisão.  Logo,  não houve
qualquer supressão do duplo grau, mas, apenas uma forma de mitigação.
            O dispositivo contido no inciso LV,  do artigo 5º da Constituição Federal,  pelo qual  “ aos  litigantes  em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes” ,  ao contrário do que aduzido por Marinoni,  é suficiente para estampar a garantia do duplo grau de jurisdição e,  ao
mesmo tempo,  fulminar de inconstitucionalidade qualquer norma tendente a suprimi-lo.  Ora,  a defesa só é ampla se comportar
recurso.
            Também não prospera o argumento de que o princípio constitucional da celeridade processual, por sua força e, tendo em
vista o direito que todos tem à tutela jurisdicional tempestiva,  autorizaria a dispensa de recursos em determinados casos cujo
escopo seja apenas de garantir segurança ao recorrido.
            Ora, ninguém discute que a celeridade processual é o que mais se busca no processo civil moderno, mas é notório que o
problema da celeridade não é, absolutamente, relativo aos recursos, mas, sim, à deficiência estrutural dos Tribunais que demoram
anos para julgá-los. Não se pode transferir o problema da falta de estrutura do Judiciário para a questão recursal.
            A jurisprudência não é pacífica quanto ao cabimento do agravo de instrumento nos  juizados.  Infelizmente,  muitos
Colégios Recursais tem editado súmulas no sentido de seu não cabimento. Entretanto, não é raro admiti-lo nas hipóteses em que
a decisão for suscetível de causar lesão grave à parte.
            Nem mesmo o FONAJE editou qualquer enunciado acerca do tema. O Colégio Recursal dos juizados especiais cíveis da
capital de São Paulo, tratou do recurso de agravo em súmulas por nós já mencionadas.
            Do Encontro de juízes de juizados especiais e Colégios Recursais realizado na Escola Paulista de Magistratura,  restou
publicado o enunciado de número 02, pelo qual: “ admite-se o recurso de agravo apenas quando houver risco de perecimento do
direito”.
            Recentemente,  o Supremo Tribunal Federal,  no julgamento do RE 576847-BA,  de relatoria do Ministro Eros Grau,
reconhecendo a repercussão geral do tema, decidiu que,  em se tratando de juizados especiais,  não cabe recurso contra a decisão
que antecipa os efeitos da tutela, tendo em vista o princípio da concentração de atos.
            Entendemos,  por fim,  que o melhor entendimento que se aplica ao caso é de que apenas admite-se o cabimento do
recurso de agravo de instrumento nas hipóteses em que a decisão puder nitidamente causar uma lesão grave a qualquer das partes,
pois negar o recurso a casos como este, é o mesmo que negar acesso à justiça.          
 
6. Sobre a importância das tutelas de urgência no âmbito dos juizados especiais cíveis
 

            O Brasil possui um complexo e sofisticado sistema processual que, por isso, acaba por tornar-se caro, demorado
e, muitas vezes, inefetivo. Compõe, entretanto, esse sofisticado sistema, um procedimento altamente diferenciado, com estrutura e
princípios próprios, que se destina à solução das causas de menor complexidade que são os juizados especiais cíveis.
            A atuação da jurisdição, mediante os instrumentos da ação, processo e procedimento, deve cainhar em direção à justiça.
            Partindo dessa premissa, é preciso delinear que “ justiça” se busca quando da utilização do procedimento previsto pelos
juizados especiais.
            Segundo Caetano Lagrasta Neto[30], o juizado especial de pequenas causas representa acesso à justiça, isto é, adequação
dos anseios da população a uma justiça rápida, sem custas e sem formalismo, a fim de se evitar a contenção da litigiosidade e a
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violência, capazes de induzir à justiça de mão própria, à barbárie, em suma, ao ocaso do direito.
            A ideia, portanto, é a de concepção de uma justiça diferenciada, informal, célere, acessível a toda população, sobretudo a
mais humilde e carente e que,  posto isso,  seja capaz de resolver pequenos conflitos e concretizar direitos que,  até então,  não
contavam com a atenção merecida e, não raras vezes, pereciam.
            Logo,  acessar a justiça,  mediante os juizados especiais,  possui dois enfoques distintos.  O primeiro é o de solucionar
conflitos  que,  antes  do advento  da lei,  jamais  chegavam  ao Poder Judiciário,  fosse por sua singeleza,  pelo  custo,  ou pela
desinformação.  O  segundo  é  o  de  facilitar  e  agilizar  o  processamento  de  conflitos  de  menor  complexidade,  através  da
informalidade e celeridade, próprias dos juizados, entregando ao jurisdicionados uma tutela dotada de maior efetividade.
            Ocorre que estas causas menos complexas e de menor valor não estão imunes à necessidade de serem tratadas com
urgência, sempre que a situação fática ou jurídica assim o requerer.
            No mais das vezes quem vai ao juizado especial cível é justamente aquela pessoa mais simples e humilde, ou melhor,
hipossuficiente em quase todos os sentidos, e assim em absoluta condição de vulnerabilidade.
            Sem qualquer conhecimento técnico ou jurídico,  esta pessoa clama por um único objetivo que é o de concretizar o
direito lesado,  ou seja,  acessar a justiça.  Naturalmente,  não serão raras as vezes em que a concretização desse direito só será
possível e efetiva com o deferimento de uma tutela urgente,  haja vista que a espera pelo resultado final de mérito fará o direito
perecer.
            Nesse diapasão,  o acesso à justiça em sede de juizados especiais  cíveis estará,  em muitas situações,  absolutamente
associado à concessão de uma tutela de urgência.
            Isto porque não se pode desprezar o fato de que a celeridade, tão esperada dos juizados especiais, não tem sido presente
no seu procedimento.
            Para demonstrar, com fatos concretos, a realidade vivida pela maioria dos juizados especiais, notadamente no Estado de
São Paulo, e assim expressar quão importante é o instituto da tutela de urgência em seu procedimento, realizamos uma pequena
pesquisa de campo, despretensiosa em relação às regras e técnicas científicas que devem ser empregadas nesse tipo de pesquisa,
não muito comum na área jurídica, mas, que se presta ao objetivo que pretendemos alcançar.
            Sendo assim, pedimos vênia, para apenas ilustrar o presente artigo com os dados que foram colhidos junto aos diretores
dos cartórios das varas de juizados especiais cíveis de oito municípios no estado de São Paulo.
            O primeiro objetivo da pesquisa é demonstrar que o sistema dos juizados cumpre,  muitíssimo bem,  seu papel  de
facilitador do acesso ao Poder Judiciário, tendo em vista que é gigantesco o número de processos que tramitam em suas varas.
            Assim, indagamos aos diretores de cartórios quantos foram os feitos distribuídos no ano de 2009 e quantos já haviam
sido distribuídos até o dia 30 de março de 2010, data em que a pesquisa foi encerrada.          As respostas foram as seguintes:
 
MUNICÍPIO  O NDE ESTÁ LO CALIZADO
O  JUIZADO  ESPECIAL

NÚMERO  DE FEITO S
EM 2009

NÚMERO  DE FEITO S
ATÉ 30/03/10

   
SÃO PAULO (VERGUEIRO) 21.110 5.253
CAMPINAS 10.800 2.612
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 3.672 781
SANTOS 13.506 4.105
SOROCABA 6.870 2.287
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 10.900 3.850
BAURU 11.341 3.983
PRESIDENTE PRUDENTE 3.500 1.000
 
            Por outro lado,  para verificar a questão da celeridade nos juizados especiais,  questionamos qual o prazo médio para a
realização das audiências. As questões foram no seguinte sentido:
 

1)     Sendo deduzido o pedido hoje, em que data será marcada a audiência de conciliação?
2)     Sendo hoje celebrada a audiência de conciliação, em que data será marcada a audiência de instrução e julgamento?

 
As respostas ofertadas pelos diretores de cartórios dos juizados especiais foram da seguinte ordem:
 

MUNICÍPIO  O NDE ESTÁ LO CALIZADO
O  JUIZADO  ESPECIAL

CO NCILIAÇÃO INSTRUÇÃO  E
JULGAMENTO

   
SÃO PAULO (VERGUEIRO) 03 meses Entre 01 e 03 meses
CAMPINAS 04 meses 06 meses
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 03 meses 04 meses
SANTOS 06 meses Março de 2012
SOROCABA 04 meses 04 meses
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 45 dias 75 dias
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BAURU 04 meses 03 meses
PRESIDENTE PRUDENTE 02 meses 02 meses
           

Ou seja, se por um lado as pessoas tem procurado os juizados especiais para solucionar seus conflitos, por outro não
encontram por lá a promessa de celeridade que o norteia.
            Nenhum dos oito juizados especiais consultados consegue cumprir os prazos previstos em lei,  que são de 15 (quinze)
dias  para a audiência de conciliação e outros  15 (quinze) para a realização da audiência de instrução e julgamento,  quando
necessária.
            Note-se o triste exemplo do juizado especial cível de Santos onde a audiência de instrução e julgamento tem previsão
para acontecer num prazo de dois anos.
            Nos demais juizados os resultados também não são animadores.  E a conclusão, inerradável,  é a de que o fator tempo,
como sói acontecer em todos os tipos de procedimento, é também um inimigo dos que litigam nos juizados especiais.
            Diante do quadro,  resta evidente a necessidade das tutelas de urgência nos juizados especiais,  não só para garantir a
pronta resposta do Estado às situações que requeiram essa urgência, mas, também, para atuar como um remédio contra o tempo
do processo, evitando assim o perecimento de direito.
            Além do mais,  não se pode conceber os juizados especiais como sendo um órgão que presta uma justiça de segunda
classe (como muitos, infelizmente, pensam) apenas porque lida com pequenas causas, de menor complexidade e de reduzido valor
econômico.
            Não podemos jamais nos afastar do fato de que vivemos num país onde mais de um terço da população vive em situação
de considerável  pobreza e dependem de auxílio governamental  para sobreviver.  Para essas pessoas,  qualquer que seja o valor
envolvido no conflito, será de muita importância.
            Destarte, não se olvide que de um lado existem milhões de consumidores adquirindo produtos e serviços todos os dias
e, de outro lado, milhares de empresas que, ainda, insistem em desrespeitar os direitos básicos do consumidor.
            E se os  consumidores  são,  na esmagadora maioria,  tímidos  litigantes  eventuais,  as  empresas  compõe o pólo dos
poderosos litigantes habituais e organizacionais.
            A realidade demonstra, inclusive, que muitas delas persistem em erros, lesando milhares de consumidores, pois sabem
que a maioria deles não irá ao Judiciário reclamar seus direitos.  Assim, o lucro advindo das lesões perpetradas é maior que as
indenizações pagas judicialmente.
            Nesses casos, sobreleva-se em importância a concessão de tutelas de urgência, quando preenchidos seus requisitos,  em
favor dos consumidores que, por certo, não podem aguardar a decisão final de mérito.
            Logo,  por qualquer ângulo que se queira enxergar,  não há como deixar de se concluir pela importância,  por vezes
extremada,  das tutelas de urgência nos juizados especiais.  Sempre que cabíveis,  o juiz terá o dever de concedê-las e,  assim,
permitir que,  de fato,  o juizado especial  permita o verdadeiro acesso à justiça que,  nada mais é,  do que a concretização,  em
tempo, do direito material pleiteado.
 
Conclusões:
 

A experiência prática demonstra que ainda hoje e,  infelizmente, muitos magistrados que atuam em juizados especiais
cíveis se negam a conceder tutelas de urgência neste procedimento, alegando o seu não cabimento.

A moderna concepção de direito processual civil encampa a ideia da efetividade da tutela jurisdicional. O processo não
se contenta apenas com uma resposta formal de mérito,  exigindo,  ao contrário,  que a tutela prestada pelo Estado seja apta a
concretizar o direito reclamado pelo jurisdicionado.

         As  tutelas  de  urgência,  concedidas  mediante  cognição  sumária  do  julgador,  são  modalidades  de tutelas
diferenciadas que buscam eliminar os obstáculos temporais que poderiam impedir a concreta atuação do direito material e, posto
isso, encontram fundamento no acesso à justiça.

Os juizados especiais cíveis foram criados na perspectiva de se eliminar os óbices ao acesso à justiça para a camada
mais  humilde da população.  Sobretudo  em  relação  ao  custo  do  processo  e a judicialização  de demandas  que quase nunca
chegavam ao Poder Judiciário.

As tutelas de urgência e os juizados especiais  cíveis,  pois,  encerram o mesmo objetivo e fundamento que é o de
proporcionar justiça aos jurisdicionados, justiça esta revelada pela efetividade e concretização do direito material reclamado.

O procedimento dos juizados especiais, criado sob o viés da celeridade e oralidade, não foi pensado na perspectiva da
necessidade de concessão de tutelas de urgência,  de modo que a lei silenciou-se a respeito.  Entretanto, devido a enormidade de
demandas que são submetidas a sua apreciação, seu procedimento não mais pode ser taxado de célere, donde surge a necessidade
da utilização de tutelas de urgência.

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência possuem entendimento majoritário no sentido de que se admite a concessão
de tutelas de urgência no âmbito dos juizados especiais cíveis.

As leis  10.259/2001 e 12.153/2009 que instituíram os juizados especiais  federais  e juizados especiais  da Fazenda
Pública, respectivamente,  prevêem expressamente a possibilidade de concessão de tutelas de urgência, inclusive de ofício, pelos
juízes. Logo, por analogia, o cabimento de tais medidas se estende aos juizados especiais cíveis.

Todo o sistema do Código de Defesa do Consumidor foi pensado na perspectiva de concessão de tutelas urgentes,
sempre que cabíveis,  aos consumidores lesados,  sendo que a esmagadora maioria dessas demandas são propostas nos juizados
especiais. Assim, impossibilitar a tutela de urgência nos juizados seria um contrassenso e comprometeria a efetividade do CDC.

Sendo o juizado especial um microssistema processual, encontra base de sustentação no macrossistema que é o Código
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de Processo Civil. Disso decorre que as tutelas de urgência se aplicam ao JEC em virtude da aplicabilidade subsidiária do CPC
ao seu procedimento, vez que a Lei 9.099/95 é omissa nesse sentido.

Aceito o cabimento das tutelas de urgência no JEC, também o é o agravo de instrumento sempre que a decisão do juiz
puder causar à parte uma lesão grave ou de difícil de reparação.

Ademais,  as  tutelas de urgência revelam importância extremada nos juizados especiais,  que já não são tão céleres
quanto deveriam, e porque lidam com a camada mais humildade da população que, no mais das vezes, depende destas medidas
para acessar a justiça e concretizar o direito.
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PREMISSAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM LÉXICO CONSTITUCIONAL E
EPISTEMOLOGIAMENTE ADEQUADO EM MATÉRIA PROBATÓRIA

PREMISES FOR THE CONSTRUCTION OF A VOCABULARY CONSTITUTIONALLY AND
EPISTEMOLOGICALLY SUITED FOR LEGAL PROOF

MARCELO LIMA GUERRA

RESUMO
O léxico predominante na doutrina nacional em matéria probatória apresenta sérias deficiências, que o
tornam incongruente com dados fundamentais da ordem constitucional e fechado às contribuições em
epistemologia. Isso se constata no “psicologismo exacerbado” que caracteriza este léxico: as suas noções
centrais (prova como atividade, prova como resultado e prova como meio de prova) são definidas em termos
de convicção do juiz, enquanto estado mental. O presente trabalho é destinado a firmar as bases para a
construção de um léxico constitucional e epistemologicamente adequado em matéria probatória. Isto será
efetivado pela definição das noções centrais do referido léxico de modo coerente com a norma
constitucional que impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais.
PALAVRAS-CHAVES: Prova. Léxico. Fundamentação das decisões judiciais. Epistemologia.

ABSTRACT
The dominant vocabulary in Brazilian doctrine regarding legal proof displays serious deficiencies, which
make it inconsistent with fundamental constitutional data and closed to contributions from epistemology.
This is evident from the “exacerbated psychologism” that characterizes this vocabulary: its central notions
(proof as activity, proof as result and evidence) are defined in terms of judge’s belief as mere mental state.
The present work is devoted to establish the basis for the construction of a constitutionally and
epistemologically suited vocabulary on legal proof. This will be done by defining the central notions of the
referred vocabulary in a way consistent with the constitutional norm which imposes the duty of justifying all
judicial decisions.

KEYWORDS: Legal Proof. Vocabulary. Justification of Judicial Decisions. Epistemology

 

INTRODUÇÃO.
 
            A doutrina processual brasileira é desprovida de uma sólida tradição de estudos em matéria
probatória. Somente em anos recentes o tema tem suscitado a publicação de obras monográficas específicas,
consistindo a vasta maioria da literatura tão somente em capítulos de manuais e obras gerais.[1]
            Também não se pode negar que a doutrina é mais deficitária no tratamento de aspectos
epistemológicos da prova judicial.[2] Temas como o dos critérios (e os métodos lógicos) de valoração das
provas, a determinação de standards probatórios a serem observados nessa atividade e outros assuntos
correlatos receberam pouquíssima e ainda insipiente atenção, especialmente quando se compara com a
antiga e rica literatura anglo-americana.[3]
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            Indicativo dessa deficiência e, certamente, um dos obstáculos à sua superação, vem a ser o limitado e
deficitário léxico[4] predominantemente usado em matéria probatória, pela doutrina e jurisprudência
nacionais. Na maior parte das manifestações doutrinárias em matéria probatória, as noções centrais desse
léxico – os três sentidos usualmente atribuídos à expressão ‘prova’ – são compreendidas de modo a
reproduzir velhas idéias, que pouco se coadunam a uma das mais importantes normas constitucionais sobre
a matéria, a saber, aquela veiculada no art. 93, IX, da CF, que impõe ao juiz o dever de fundamentar todas as
suas decisões. Com isso, fica comprometida a compreensão e o enfrentamento dos sérios problemas em
matéria probatória, especialmente aqueles mais diretamente ligados à justificação racional da decisão do juiz
sobre os fatos da causa – a que bem pode ser chamada dimensão epistemológica da prova judicial.
            Impõe-se reconhecer que um léxico em matéria probatória deve ser constitucionalmente adequado,
no sentido de permitir a compreensão do direito probatório em sintonia com o ordenamento constitucional.
O mesmo léxico deve ser também epistemologicamente adequado, no sentido de, dentro de limites
constitucionalmente fixados, permitir a incorporação das contribuições da teoria do conhecimento humano
em geral (especialmente quanto ao conhecimento dos fatos em geral), área específica da epistemologia.
            O presente trabalho pretende dar uma contribuição inicial à construção de um léxico probatório que
seja adequado tanto às injunções constitucionais sobre o tema, como a seus aspectos epistemológicos. Para
tanto, tratar-se-á de elaborar definições apropriadas daquelas que, sem dúvida, constituem o núcleo desse
léxico, a saber: as noções de ação de provar, resultado probatório e meio de prova, as quais correspondem,
como se sabe, aos três sentidos tradicionalmente associados ao vocábulo ‘prova’. Tais definições serão
construídas levando-se em conta o mandamento constitucional relativo à fundamentação das decisões
judiciais, o que já viabiliza a incorporação, ao léxico probatório, das contribuições da epistemologia
relacionadas à justificação das crenças em geral. Dessa forma, ter-se-ão produzidas sólidas premissas para
um posterior desenvolvimento mais detalhado de um léxico constitucional e epistemologicamente adequado
em matéria probatória.
 
1. O LÉXICO PROBATÓRIO NA DOUTRINA TRADICIONAL E SEU “PSICOLOGISMO
EXACERBADO”
 
            Uma reconhecida fonte de dificuldades no estudo da prova judicial – e, por conseqüência, na
construção de um léxico rigoroso e compreensivo nessa matéria – é a notória ambigüidade da expressão
‘prova’. A expressão ‘prova’ é utilizada com sentidos muitos distintos, ainda que correlatos, como se
apreende na síntese feliz de Taruffo, Comoglio e Ferri (1995, p. 514):

 
O termo “prova” tem, na linguagem jurídica corrente, um significado complexo. Às vezes é utilizado para indicar
os instrumentos e os procedimentos cognitivos que servem para acertar os fatos da causa e, em geral, toda coisa,
fato ou pessoa que possam ser utilizados a tal fim. Neste caso, ele é sinônimo de meio de prova, ou de outras
expressões análogas. O termo “prova” é, todavia, utilizado muito frequentemente também para indicar o resultado
de um meio de prova ou da valoração do juiz, ou seja, para designar a demonstração alcançada da verdade de um
fato. Tem-se a prova do fato quando a atividade probatória foi bem sucedida e se pode dizer que o fato está
acertado. Em uma acepção posterior, enfim, “prova” designa também os procedimentos com que, partindo-se do
meio de prova, se chega a individualização dos dados cognitivos sobre os quais se baseia o acertamento dos fatos.
Todas essas acepções englobam-se no uso corrente do termo “prova”.[5]
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            Como quer que seja, compreende-se que o léxico probatório tenha como seu núcleo, precisamente, o
conjunto composto por estas noções, correspondentes aos três distintos significados tradicionalmente
associados à expressão ‘prova’: a prova como ação de provar, prova como resultado probatório e prova
como meio de prova. As outras noções que integram o léxico probatório tomam estas três noções como mais
básicas, em termos das quais são definidas.
            O léxico probatório predominante na doutrina nacional apresenta uma séria deficiência, causada pelo
que aqui se denomina “psicologismo exacerbado”. Reproduzindo opiniões firmadas numa época em que a
atividade judicial não estava submetida (normativamente) às mesmas exigências de racionalidade a que hoje
está (CF. art. 93, X), a orientação predominante em doutrina é no sentido de tomar a noção de “prova como
resultado” como aquela com base na qual as outras são definidas, definido tal noção como mera “convicção
do juiz”. Com efeito, dá-se uma ênfase excessiva aos “estados de consciência” do juiz – a sua convicção –
ao definir os diversos sentidos atribuídos à expressão ‘prova’, ou seja, ao definir as noções fundamentais em
matéria probatória, tais como aquelas de “meios de prova”, “ação de provar” e “prova como resultado”,
deixando obscurecidos os aspectos epistemológicos. Com isso, resta seriamente comprometido o léxico
probatório, restando dificultado o diálogo entre valores constitucionais e contribuições epistemológicas,
diálogo este que o art. 93, IX, da CF impõe ao intérprete estabelecer.
            Eis a opinião, nessa linha, de Theodoro Jr. (2000, p. 367)
 

Há, por isso, dois sentidos em que se pode conceituar a prova no processo:
 
(a) um objetivo, isto é, como o instrumento ou o meio hábil, para demonstrar a existência de um fato (os
documentos, as testemunhas, a perícia etc.);
 
(b) e outro subjetivo, que é a certeza (estado psíquico) originada quanto ao fato, em virtude da produção do
instrumento probatório. Aparece a prova, assim, como convicção formada no espírito do julgador em torno do fato
demonstrado.
 

            No mesmo sentido, Frederico Marques (1974, p. 175) entende que “a prova constitui o meio e o
modo de que usam os litigantes para convencer o juiz da verdade da afirmação de um fato – bem como o
meio e o modo de que se serve o juiz para formar sua convicção sobre os fatos que constituem a base
empírica da lide”.

 

            Também Arruda Alvim (1997, p. 440), conceitua meio de prova assim:
 

Examinando o que seria(m) o(s) conceito(s) jurídico(s) de prova (rectius, “meio[s] de prova”), concluímos que
consiste(m) naqueles meios, definidos pelo Direito ou contidos por compreensão num sistema jurídico (v. arts. 332
e 366), como idôneos a convencer (prova como ‘resultado’) o juiz da ocorrência de determinados fatos, isto é, da
verdade de determinados fatos, os quais vieram ao processo em decorrência de atividade, principalmente dos
litigantes (prova como ‘atividade’).
 

            Aí se observa claramente de que maneira a “prova como resultado” é concebida, textualmente, como
um evento mental, como um estado mental (de consciência) do juiz causado pelos meios de prova.
Ademais, vê-se que a ação de provar e os meios de prova são definidos em função desta definição de
“resultado da prova”, restando contaminadas pelo mesmo “psicologismo exacerbado”: “meio de prova” é
aquilo que é apto a “causar (provocar, induzir) a convicção” e a ação de provar consiste em agir de modo a
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“provocar esta convicção”.
            Este modo tradicional de conceber a “prova como resultado” não se coaduna, todavia, com o
ordenamento brasileiro, especialmente quanto à exigência constitucional de fundamentação das decisões
judiciais. Ora, é notório que os seres humanos erram e podem acreditar, veementemente, nas coisas mais
absurdas. O simples fato de existir no juiz um estado psicológico de certeza acerca de determinada hipótese
fática, não oferece nenhuma garantia per se de que tal hipótese é, efetivamente, verdadeira (ou mereça ser
aceita como tal). Como se vai demonstrar, em razão do dever constitucional de fundamentação das decisões
judiciais o juiz não pode se contentar em, intimamente, formar uma crença sobre qual das hipóteses
conflitantes sobre os fatos da causa seria a verdadeira e adota-la como razão de decidir (como uma das
premissas do raciocínio que fundamenta sua decisão da causa).
            Desde logo, cumpre advertir que, ao contrário do que fazem parecer os termos das explicações
correntes, não existe apenas uma versão dos fatos relevantes e tudo o que se busque com a prova seja fazer o
juiz acreditar nesta versão. Na situação em que a prova se faz necessária há, no mínimo, duas versões
contraditórias sobre tais fatos e o que se espera do juiz é que ele decida em qual das duas versões deve
acreditar (ou ainda: em qual delas ele estaria justificado em aceitar como verdadeira). Este caráter dialético
da prova, fundamental para sua correta compreensão, resta obscurecido pela doutrina nacional, o que resulta
no tratamento deficitário de questões relevantes.
            Dessa forma, o que o discurso sobre prova como “convicção” ou “formação de convicção” deixa
encoberto, é que esta convicção, quando expressa, consiste numa genuína decisão judicial, precisamente, a
decisão do juiz sobre qual das alegações controvertidas deve ser considerada verdadeira. Ora, não se
cogita de “prova” se não existir uma controvérsia qualquer. Existindo uma controvérsia entre duas versões,
o juiz que venha a acreditar em uma estará descartando a outra e isto é, impossível negar, uma decisão, uma
escolha. Insista-se: a convicção relevante não é aquela que “acontece” ao juiz, mas aquela em que ele,
conscientemente, escolhe ou delibera como sendo a (mais) verdadeira.[6]
            Resulta daí que, diante de controvérsia de alegações relativas aos fatos relevantes para a decisão da
causa, a mera convicção, como estado psicológico, não é suficiente. Deverá o juiz, portanto, produzir razões
que justifiquem sua opção por esta ou aquela alegação como sendo a que ele aceita como verdadeira. Só isto
já é suficiente para tornar inteiramente insatisfatória e incompatível com o ordenamento brasileiro, numa
perspectiva mais rigorosa, a caracterização da prova em termos exclusivamente “psicológicos”, ou seja,
conceituar a “prova como resultado” em termos de “convicção do juiz”, compreendida essa noção apenas
como “estado psicológico de crença” ou “estado de consciência chamado certeza”.
            Insista-se: o dever de fundamentação das decisões judiciais é um dado fundamental que deve,
forçosamente, estar expresso na definição das noções centrais do léxico probatório. Negligenciá-lo é tornar
este léxico seriamente comprometido e inadequado a desenvolver sua função, na compreensão do
ordenamento jurídico e dos problemas relativos à prova judicial. Impõe-se, portanto, uma redefinição das
noções relacionadas à prova (“ação de provar”, “resultado probatório” e “meios de prova”), que reflita este
dado normativo. Como se verá, esta redefinição também permitirá o indispensável diálogo entre direito e
epistemologia, ao qual remete a própria noção de fundamentação das decisões judiciais.
 
2. O PAPEL DO FATO NA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E A NECESSIDADE DA
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PROVA: A NOÇÃO ESQUEMÁTICA DE MÉTODO PROBATÓRIO
 
            Como se viu, as noções associadas à expressão ‘prova’ correspondem a um tipo de ação (“ação de
provar”), um tipo de resultado produzido ou buscado por esta ação (“prova como resultado” ou “resultado
probatório”) e um tipo de instrumento da obtenção deste resultado (“meio de prova”). Há certa
interdefinibilidade nessas três noções, o que torna difícil determinar qual delas deva ser explicada em
primeiro lugar. A “ação de provar” é algo que se realiza, caracteristicamente, buscando um certo resultado
(“resultado probatório”) e através de certos instrumentos (“meios de prova”). A “prova como resultado” é
algo que se obtém, caracteristicamente, por certo tipo de ação (“ação de provar”) e certo tipo de
instrumentos (“meios de prova”). Algo, enfim, é “meio de prova” apenas na medida em que utilizado,
caracteristicamente, em certa atividade (“ação de provar”) e para obter certo tipo de resultado (“resultado
probatório”).
            Contudo, no próprio nível lingüístico-gramatical das expressões consagradas em matéria probatória,
é possível identificar uma prioridade conceitual da “ação de provar”. Quando se fala em “resultado da
prova”, “objeto da prova”, “meios de prova” e “finalidade da prova”, o vocábulo ‘prova’, nessas expressões
compostas, designa a ação de provar. Por isso, na construção de um léxico mais elaborado e preciso em
matéria probatória, tomar-se-á como noção primária, ao menos na ordem de explicação, aquela relativa à
ação de provar, ou seja, a prova como “algo que se faz”.
            O ponto de partida ideal para uma compreensão adequada da prova como “algo que se faz”, vem a
ser a identificação precisa daquilo que, no processo judicial, torna necessária a prova, enquanto “ação de
provar”. É que a ação de provar é, como toda conduta, definida pela sua finalidade. A necessidade da ação
de provar constitui, ao menos em suas linhas gerais, a própria finalidade a ser perseguida com esta ação.
Partindo-se daí, da identificação da situação prática que torna necessária a prova, a consideração dos dados
do ordenamento brasileiro permitirá elaborar uma noção mais precisa da “ação de provar” como instituto
jurídico de direito brasileiro, sendo esse o foco da atenção no presente trabalho.
            João vai a juízo alegando que foi atropelado por Pedro, o que lhe causou sérios danos. Invocando a
(incidência da) norma N, a qual determina que aquele que causar prejuízo a outrem deve pagar a
indenização devida, João pede ao juiz que condene Pedro a lhe pagar uma quantia Q relativa à indenização
dos prejuízos sofridos.[7] Como Se sabe, diante da proibição do non liquet e estando presentes os requisitos
formais denominados “condições de admissibilidade do julgamento de mérito”, o juiz deverá decidir entre
 

(D1) condenar Pedro a pagar Q a João.
 
(D2) declarar que não existe o direito alegado por João em face de Pedro.[8]

 
            Diante dessa situação, deixando de lado as possíveis controvérsias exclusivamente “de direito”,[9] a
hipótese mais simples de situação controvertida consistiria em Pedro negar que atropelou João.[10] O fato
consistente no atropelamento de João por Pedro é um fato relevante para a decisão da causa, posto que tanto
a sua ocorrência como a sua não ocorrência condicionam o teor da decisão: se o fato não tiver ocorrido o
juiz deverá solucionar o caso no sentido de negar a condenação requerida por João e no caso do fato alegado
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ter ocorrido o juiz deverá conceder a condenação requerida por João, em conformidade ao princípio da
legalidade e a vinculação do juiz à lei dele decorrente.[11] Dessa forma, tem-se duas alegações
controvertidas sobre o fato relevante: a alegação de João, afirmando que o atropelamento ocorreu, e a
alegação de Pedro, afirmando que o atropelamento não ocorreu (ou, em outros termos, negando a ocorrência
do atropelamento).[12]
            Nesse caso, o juiz deve, necessariamente, estabelecer se João foi ou não atropelado por Pedro, pois
disto depende, lógica e juridicamente, a decisão que o Juiz deve tomar, optando por uma das soluções (D1)
ou (D2) indicadas. Dito de outra forma, o juiz deverá estabelecer qual das alegações controvertidas sobre o
fato relevante ele aceitará como verdadeira. Ora, a própria existência do direito subjetivo alegado depende
da ocorrência do seu respectivo fato constitutivo, ou seja, a ocorrência do fato previsto na norma geral
(todos devem reparar os danos causados) como pressuposto de sua incidência. Justamente por isso, pode-se
dizer que a decisão do juiz pela concessão da condenação estará racionalmente justificada apenas se
reconhecer ocorrido o fato alegado, enquanto que, por outra parte, a decisão pela denegação do pedido
apenas estaria justificada se o juiz reconhecer a não ocorrência do fato alegado.[13] Com efeito, não pode o
juiz admitir que Pedro não atropelou João e, assim mesmo, condenar o primeiro a pagar ao segundo uma
quantia por indenização dos prejuízos sofridos, pois sua decisão não estaria racionalmente justificada,
nessa hipótese.
            Da presente situação, eliminando-se alguns aspectos contingentes (tais como a identidade das partes,
os exatos fatos alegados e a norma invocada), pode-se extrair, por abstração, um esquema ou forma lógica
que a situação descrita instancia (e que pode ser, por sua vez, instanciado por inúmeras outras situações
concretas), esquema este constituído pelos seguintes elementos:
 

(i) uma situação conflitiva a ser decidida ou com a adoção da solução D1 ou com a adoção da
solução D2
 
(ii) uma controvérsia entre alegações (de fato) A1 e A2, sendo que A1 consiste na afirmação da
ocorrência de determinado fato e A2 consiste na afirmação da não ocorrência do mesmo fato.
 
(iii) uma norma geral impondo que, no caso de ter ocorrido o fato alegado (ou seja, em sendo
verdadeira A1), deve ser adotada D1, de onde se extrai que no caso de não ter ocorrido o fato
alegado (ou seja, em sendo verdadeira A2), deve ser adotada D2.

 
            Estes elementos se interligam para compor a seguinte situação esquemática: a situação em que há
um conflito prático (= sobre o que fazer), a ser resolvido com recurso a uma norma geral pré-estabelecida e
há uma controvérsia sobre a ocorrência ou não de fatos relevantes à utilização daquela norma (fatos
tipificados na norma como pressupostos de sua incidência concreta).
            Tal situação caracteriza ou define uma necessidade prática bem determinada, a saber, a necessidade
de um método qualquer que sirva como instrumento para viabilizar a escolha do juiz sobre qual das
alegações controvertidas deve ser por ele considerada como verdadeira. Sempre que se verificar uma
situação concreta que instancie este esquema ou forma lógica, a solução do conflito depende,
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necessariamente, da solução da controvérsia sobre a ocorrência ou não dos fatos relevantes. Aquilo que
tradicionalmente se tem reconhecido como prova judicial vem a ser, precisamente, os diferentes métodos
concebidos e desenvolvidos para satisfazer essa necessidade.
            Tem-se, assim, uma primeira e esquemática caracterização da prova judicial com ação de provar:
prova judicial é aquilo que se faz para suprir a apontada necessidade de verificar as alegações de fato
controvertidas, determinando qual delas deve ser aceita como verdadeira.
            Mesmo essa noção ainda bastante vaga da prova judicial já permite vislumbrar a impropriedade de
se referir a ela como “ação de provar”, se tomada literalmente esta expressão. De fato, “aquilo que se faz”
no processo para verificar alegações controvertidas é noção que inclui ações e atividades muito distintas
entre si. Tais atividades, contudo, não compartilham muitos elementos comuns. Pense-se, por exemplo,
como são distintos os propósitos imediatos (os quais definem essas ações enquanto tais) de ações como:
requerer prova,  produzir provas,  admitir (e não admitir) provas ,  impugnar provas,  ouvir testemunhas,
inquirir testemunhas, prestar depoimento, apresentar quesitos a perito, exibir coisa ou documento, realizar
perícia (um feixe imenso de distintas atividades), elaborar laudo, valorar provas.
            Como se vê,todas elas tem suas próprias finalidades imediatas e distintas umas das outras. Somente
ao conjunto articulado dessas ações é que se pode atribuir a finalidade de suprir a necessidade de determinar
qual alegação controvertida é de ser aceita como verdadeira. Daí ser conveniente adotar uma terminologia
mais adequada a esse quadro do que aquela de “ação de provar”. Nesse sentido dinâmico, como algo que se
faz, a prova judicial será caracterizada como método probatório. Dessa forma, a prova judicial caracteriza-
se, numa primeira aproximação, como método de deliberação sobre as alegações de fato controvertidas,
determinando qual delas deve ser aceita como verdadeira.
 
3. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E A FINALIDADE ESPECÍFICA DA
PROVA NO DIREITO BRASILEIRO: A PROVA COMO MÉTODO DE DELIBERAÇÃO RACIONAL
SOBRE ALEGAÇÕES CONTROVERTIDAS
 
            Embora esta primeira caracterização da prova judicial seja de grande importância, é certo que a idéia
de método de deliberação sobre as alegações de fato controvertidas não é suficiente para dar um conceito
jurídico de prova, ou seja para definir a prova como instituto jurídico do direito brasileiro. Trata-se, antes,
de um mero “esquema conceitual”, uma espécie de “esqueleto” carecedor do devido preenchimento antes
que possa servir como conceito útil de prova judicial. São inúmeras as variações possíveis de métodos que
compartilhem essa mesma funcionalidade – e a história oferece os mais disparatados exemplos – todos
subsumindo-se, igualmente, nesta noção excessivamente vaga de método de deliberação sobre alegações
controvertidas. Dessa forma, fixada a noção esquemática de prova como método de deliberação sobre as
alegações controvertidas, impõe-se verificar quais são os elementos do ordenamento positivo de onde se
extrai as demais exigências normativas, que constituem o perfil específico da prova como instituto jurídico
do direito brasileiro.
            A prova judicial, como instituto do direito brasileiro, não é um método qualquer de deliberação
sobre alegações, mas um método qualificado pelo tipo de resultado que ele deve, por imposição de normas
do ordenamento vigente, ser capaz de produzir. Por isso mesmo, o ponto mais importante da prova como
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instituto jurídico do direito brasileiro, isto é, da disciplina jurídica que, no direito brasileiro, recebe o
método probatório, é aquele associado ao dever de fundamentação das decisões judiciais. Sem dúvida
existem outros pontos de grande relevância na disciplina jurídica da prova no direito brasileiro,[14] mas este
é aquele que mais imediatamente condiciona a formatação do método probatório, por impor,
normativamente, o que deve ser o resultado deste método.
            Como já se esclareceu, diante da existência de alegações contraditórias sobre os fatos relevantes para
a decisão da causa, deve o juiz decidir qual das alegações ele aceita como verdadeira (vale dizer, em qual
das alegações ele decide acreditar). Contudo também restou esclarecido que a mera opção do juiz não basta:
à luz do preceito constitucional que impõe o dever de fundamentar as decisões judiciais, o juiz deve
justificar a sua opção por aceitar como verdadeira uma entre várias alegações controvertidas sobre os
fatos relevantes. Sempre que uma decisão judicial tiver uma alegação de fato como um de seus
fundamentos, esta alegação deve ser fundamentada, para que sirva de fundamento da própria decisão sobre
o caso. Daí o dever de fundamentação das decisões judiciais se “transmitir” aos elementos que, nesta
decisão, comparecem como premissas: nos termos da lei, a “solução da questão de direito” e a “solução da
questão de fato”.
            Diante disso, impõe-se concluir que, no direito brasileiro, a prova judicial é um método de contornos
específicos, consistindo em um método de deliberação racional (escolha justificada) sobre alegações de
fato controvertidas.
 
4. RESULTADO PROBATÓRIO (A “PROVA COMO RESULTADO”)
 
            Esta caracterização mais precisa da finalidade da prova, no direito brasileiro, com a conseqüente
especificação da noção de método probatório, implica uma definição coerente de resultado probatório,
corriqueiramente também chamado “prova como resultado”. Tendo em vista que o método probatório
destina-se a obter não a mera “formação de convencimento”, mas uma decisão justificada sobre qual
alegação controvertida é de ser considerada verdadeira, a “prova como resultado” é noção que, no direito
brasileiro, não convém ser definida apenas em termos do convencimento, enquanto estado mental do juiz.
Coerentemente à caracterização da finalidade normativamente imposta ao método probatório, o resultado da
prova (“prova como resultado”) é de ser definido como decisão judicial fundamentada sobre os fatos
relevantes, ou seja, a decisão que, justificadamente, aceita como verdadeira uma entre várias alegações
controvertidas sobre os fatos relevantes.
            Claro que a decisão judicial sobre os fatos relevantes admite ser considerada em uma perspectiva
limitada, na qual só um “fragmento” seu é percebido. É o que ocorre em contextos em que o foco ou a
ênfase da análise volta-se a problemas estritamente normativos, tais como qual norma aplicar em caso de
pluralidade delas incidindo no mesmo caso ou quando nenhuma se revela disponível. Nesses casos, o que
“se vê” da decisão sobre os fatos relevantes é tão somente a “decisão em si”, ou seja, a própria alegação que
o juiz aceita como verdadeira.
            Isto, contudo, é válido apenas enquanto um “corte epistemológico” no tratamento de um assunto
complexo, jamais autorizando defender que seja relevante, enquanto categoria normativa, esta noção
limitada de “prova como resultado”. No contexto do tratamento dogmático da prova como instituto jurídico,
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a prova como resultado do método probatório é de ser considerada como um ato processual válido. Sabe-se
que a mera escolha por uma das alegações controvertidas, se desprovida de explícitas e adequadas razões, é
uma decisão nula, enquanto ato processual normativamente disciplinado, em face do disposto na
Constituição e no CPC. Por isso, a noção de “prova como resultado”, enquanto categoria jurídica
normativamente relevante, deve corresponder ao resultado válido do método probatório, o que apenas pode
consistir em uma decisão fundamentada em seu sentido completo, ou seja, como a alegação aceita como
verdadeira (a “decisão em si” ou sua “parte dispositiva”) e as outras alegações que o juiz oferece como
justificação da primeira (a sua “fundamentação”).[15]
            Nessa ordem, é crucial perceber que a noção de “prova como resultado”, enquanto resultado válido
do método probatório, consiste, claramente, num argumento, ou seja, um conjunto de alegações
funcionalmente relacionadas entre si, no qual uma das alegações é o ponto de vista defendido (pelo juiz) e
as demais consistem nos pontos de vista apresentados como justificativa ou suporte do primeiro[16]. Essa
equivalência se revela crucial, pois alguns dos problemas mais difíceis da prática da prova judicial –
nomeadamente a justificação da opção por esta ou aquela alegação controvertida – tem sido tratados de
forma sistemática no âmbito da teoria da argumentação, no formato que ganhou desde a segunda metade do
século XX, sob a rubrica de “avaliação de argumentos”.
 
5. OBJETO DA PROVA
 
            Em termos genéricos e um tanto vagos, o objeto da prova é “aquilo que se prova”, através da “ação
de provar”. A própria caracterização esquemática da prova como método de deliberação racional sobre (a
veracidade de) alegações controvertidas já possibilita considerar que são alegações o que melhor se
caracteriza como objeto da prova. Definir o resultado da prova como decisão justificada sobre qual das
alegações controvertidas deve ser aceita como verdadeira, condiciona a definição do objeto da prova, ou
seja, aquilo sobre o que verte o método probatório: “o que se prova” é, e não pode deixar de ser, uma
alegação controvertida (o que se tenta provar são todas as alegações controvertidas, e o que se consegue
provar é apenas uma delas), aquela que, justificadamente, é aceita como verdadeira numa decisão
judicial.[17]
            Todavia, é extremamente difundido um modo de falar, segundo o qual o objeto da prova são fatos
controvertidos. Nessa ordem, impõe-se examinar criticamente este “costume lingüístico”. Esclarecer esse
ponto é fundamental para bem compreender a noção de meios de prova.
            Há uma íntima relação entre a verdade de uma alegação e um fato. Aceitar uma alegação como
verdadeira significa aceitar que o fato nela descrito ocorreu. Compreende-se, portanto, que seja tão
difundida a maneira de falar segundo a qual “o que se prova” são fatos. Contudo, impõe-se reconhecer que
esta não é uma maneira rigorosamente exata de se referir ao fenômeno em questão. Fato é algo que acontece
ou não, que se percebe ou não, que se recorda ou se esquece, mas não algo que se prova, ou demonstra, ou
que é verdadeiro ou falso. “Provar um fato”, tomada literalmente, é maneira de se expressar que encerra um
erro de categoria.
            Acontecido um fato, sua ocorrência não é, enquanto um evento com coordenadas de tempo e de
espaço, passível de demonstração. O que se demonstra, se defende, se sustenta ou se prova é a verdade da
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alegação que descreve tal fato como ocorrido. A prova não consiste em decidir por um entre dois fatos
igualmente ocorridos, mas entre qual alegação descreve um fato que efetivamente ocorreu (a alegação aceita
como verdadeira) e qual alegação descreve um fato que jamais ocorreu (a alegação tida como falsa).
 
6. MEIOS DE PROVA E FORÇA PROBATÓRIA
 
            A noção de meio de prova se revela extremamente refratária a uma análise rigorosa, especialmente
levando-se em consideração a diversidade de usos correntes, em doutrina e na legislação. Fala-se em meio
de prova ora referindo-se a “fatos” (objetos, eventos, estados de coisas), ora a “alegações” ou “razões”, ora
àquilo que mesmo tendo sido trazido ao processo como meio de prova, não vem a ser reconhecido como tal
pelo juiz, após exame atento.
            Um ponto de partida útil para a análise da noção de meio de prova é a constatação de que se trata de
uma noção relacional. É quase um truísmo afirmar que nada é, em si, um meio de prova, no sentido de o
que quer que se considere como sendo passível de ser qualificado como meio de prova, só pode ser tido
como tal com relação àquilo que se pretende provar, enquanto objeto da prova. Quem reconhece, por
exemplo, um documento como sendo capaz de ser qualificado como meio de prova (segundo uma
concepção de meio de prova), não pode deixar de reconhecer que nenhum documento é, em si mesmo, um
meio de prova, apenas podendo ser tido como tal com relação a algum “fato a ser provado”, ou seja, a
alguma alegação a ser considerada como verdadeira.
            Esclarecido o caráter relacional da noção de meio de prova, compreende-se facilmente que esta é
também uma noção fundamentalmente funcional, ou seja, corresponde mais a uma função, a uma utilidade
ou um valor que pode ser atribuído a coisas bem diferentes, dependendo do contexto. Bem consideradas as
coisas, verifica-se que ‘meio de prova’ é uma forma hipostasiada de se referir a um atributo funcional-
relacional, o qual costuma ser denominado força probatória ou valor probatório.
            Na verdade, é inevitável definir a noção de meio de prova em termos de força probatória ou valor
probatório. Algo é um meio de prova se e na medida em que tiver força probatória. Dito de outra forma,
meio de prova é qualquer coisa considerada em seu valor probatório, ou seja, em sua força probatória: se
algo serve para “provar” alguma outra coisa, este algo é um meio de prova; se algo serve para “provar”
alguma outra coisa, este algo tem força probatória.[18] Isto, contudo, apenas desloca o problema, impondo-
se definir a noção de força probatória, sem a qual não se define meio de prova.
            Pode-se dizer, em termos muito amplos e vagos, que algo tem força probatória se e na medida em
que serve para provar o que deve ser provado. Dessa forma, na sua expressão mais elementar, meramente
esquemática, a força probatória consiste na aptidão para provar a alegação controvertida (“para provar o
que deve ser provado”). Esta é, todavia, um mero “esquema conceitual”, uma espécie de “esqueleto”
carecedor de “preenchimento”, não servindo ainda como conceito, posto que coisas distintas e contraditórias
estariam nele incluídas. Para se preencher este esquema e ter-se um conceito útil de força probatória, impõe-
se estabelecer, antes, qual é o resultado buscado pelo método probatório, isto é, estabelecer em que consiste
“o que se deve provar”.
            Com efeito, dependendo de qual seja o resultado imposto ao método probatório como seu objetivo,
diferente será a definição de meio de prova ou força probatória. Por exemplo, caso se entenda que o método
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probatório se destina apenas a oportunizar uma decisão do juiz sobre o fato baseada em uma convicção
qualquer sua, inclusive irracional, a força probatória será concebida como sendo de determinada maneira.
Caso se entenda que o método probatório deve produzir uma decisão racional ou justificada, então outra
será a concepção de força probatória e meio probatório. Por aí se vê, portanto, que a noção de força
probatória (ou valor probatório), assim como aquela de meio de prova, que pela primeira se tenta definir,
são noções logicamente subordinadas à noção de método probatório e à de objeto da prova.
            Definido o objeto da prova como sendo constituído pelas alegações controvertidas e definido o
método probatório em função de sua finalidade específica, no direito brasileiro, de obtenção de uma decisão
justificada sobre qual das alegações controvertidas deve ser aceita como verdadeira, impõe-se definir a força
probatória como a aptidão para contribuir com a obtenção de uma decisão justificada sobre qual das
alegações controvertidas deve ser aceita como verdadeira . Consequentemente, meio probatório se deixa
definir como aquilo que tem esta aptidão.
            Esta noção de força probatória, embora mais informativa do que a inicial, ainda carece de
elaboração, por padecer de uma séria ambigüidade que a impede de se constituir uma noção útil, para os fins
que dela se espera. É que há duas opções radicalmente distintas para se entender a vaga noção de “contribuir
para a obtenção de uma decisão justificada”, cada uma delas conduzindo a uma noção radicalmente diversa
de força probatória, a saber:
 

(a) uma opção causal ou psicológica, segundo a qual a força probatória consistiria na aptidão para
causar uma decisão justificada sobre qual das alegações controvertidas é de ser considerada
verdadeira.
 
(b) uma opção epistêmica ou lógica, consistindo na aptidão para compor uma decisão justificada
sobre qual das alegações controvertidas é de ser considerada verdadeira.

 
            Como se vê, segundo a primeira opção, a força probatória seria definida como a aptidão de algo a ser
uma causa de uma decisão sobre os fatos relevantes. Por outro lado, de acordo com a segunda opção, a força
probatória corresponderia à aptidão de algo a servir de justificação desta decisão, passando a compo-la.
            À compreensão da disciplina jurídica da prova, isto é, à compreensão da prova como instituto
jurídico, não parece ser imediatamente relevante a investigação de processos causais que conduzem ou
culminam em uma decisão sobre os fatos da causa. Em primeiro lugar, registre-se que há, no momento, uma
imensa incerteza quanto a esses processos, incerteza essa caracterizada, paradoxalmente, pelo crescimento
vertiginoso de informações científicas sobre os processos cerebrais, os quais nunca puderam ser tão bem
“observados” como hoje em dia.[19]
            Em segundo lugar, os processos cognitivos que causam a tomada de qualquer decisão parecem fugir,
na esmagadora maioria dos casos, ao controle voluntário. A maior parte da cognição humana repousa em
processos sobre os quais a vontade pouco ou nada interfere. Sendo esse o caso, de nada adiantaria
estabelecer normas jurídicas disciplinando o que está além de um controle voluntário. Ora, no processo de
construção da decisão justificada, enquanto algo passível de controle normativo, importa menos aquilo que
causa esta decisão. O que importa é identificar o que serve como justificativa da opção por uma dentre
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várias alegações.
            Por tudo isso, a melhor opção para resolver a ambigüidade da noção de “força probatória”, apontada
acima, vem a ser a opção epistêmica (lógica, em sentido amplo), ao invés da opção causal (psicológica).
Dessa forma, ao invés de caracterizar a força probatória como a aptidão para causar a decisão fundamentada
do juiz sobre os fatos relevantes, melhor é caracteriza-la como a aptidão de algo para servir como
justificava desta decisão, ou seja, como justificativa da aceitação como verdadeira de uma das alegações
controvertidas sobre fato relevante.
            Diante disso, para ter-se uma definição satisfatória de meio de prova – noção já esquematicamente
definida como o que tem força probatória – só resta indagar a que tipo de “coisa” se pode atribuir força
probatória, sem cometer um erro de categoria (análogo àquele cometido por quem considera são “fatos”,
literalmente, o objeto da prova). Esta indagação depende, como se entende, de como se defina a noção de
objeto da prova. Ora, uma vez que o objeto da prova, nos termos já indicados, são as alegações
controvertidas, apenas a alegações é possível atribuir força probatória. Apenas de alegações se pode dizer
que têm ou não a aptidão para justificar uma opção por uma entre várias alegações controvertidas.
            O que pode justificar uma alegação é apenas uma outra alegação, que se tenha como justificada, e o
uso de alguma “regra de inferência” que autorize a “passagem” da última para a primeira.[20] É que a
relação de justificação (isto é, a relação de “ser justificativa de”) é uma relação, primariamente, entre
proposições (abstratamente consideradas) e, secundariamente, entre crenças, as quais têm proposições como
seu conteúdo.[21] Isto porque a relação de justificação é construída sobre a noção de contradição e eventos
jamais são contraditórios entre si.
            Dessa forma, definida força probatória, em sintonia com as noções de resultado da prova e de objeto
da prova, como a aptidão de uma alegação para servir de justificativa da decisão sobre qual alegação
controvertida deve ser considerada verdadeira, é possível definir com mais precisão a noção de meios de
prova. Meios de prova consistem nas alegações aptas a servir como justificativa de alguma das alegações
controvertidas.
            Essa definição de meios de prova em termos de força probatória preserva a unidade do léxico
probatória, na medida em que é coerente com as noções de método probatório, resultado da prova e objeto
da prova. Cumpre, todavia, esclarecer outros usos correntes da expressão ‘meio de prova’. Isto porque
existem outros usos correntes da expressão ‘meio de prova’ (e mesmo ‘prova’, quando expressão sinônima
de ‘meio de prova’), bastante difundidos tanto em textos legais, como nos discursos doutrinário e
jurisprudencial.
            Com as expressões ‘meio de prova’ e ‘prova’ a própria lei parece se referir não a alegações,
enquanto entidades lingüísticas, mas sim a fatos – eventos, objetos e ações – justamente os fatos referidos
pelas alegações que servem como justificativa daquela controvertida aceita como verdadeira. Por exemplo,
quando a parte requer a juntada de um documento, isto que ela pretende juntar é designado, frequentemente,
como “uma prova” ou “um meio de prova”.
            Quanto a esse ponto, advirta-se que a atribuição de força probatória diretamente aos fatos referidos
pela alegação utilizada como justificativa da alegação controvertida a provar ou provada é um reflexo
natural da mencionada prática lingüística de considerar os próprios fatos, referidos numa controvérsia, como
objeto da prova. Explica-se, assim, em termos análogos aos da explicação desta última prática lingüística,
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ou seja, pela conexão existente as alegações e os fatos por ela referidos.
            Com efeito, o que autoriza uma alegação sobre o fato F1 a servir como justificativa para a (aceitação
como verdadeira da) alegação sobre o fato F2 é, sem dúvida, uma relação qualquer (causal, de analogia etc.)
entre F1 e F2, relação esta expressa em uma regra de inferência. Porém, a aptidão para justificar a alegação
sobre F2 é da alegação sobre F1 e não o próprio F1, uma vez que a relação de justificação é algo que se dá
entre alegações (primariamente proposições e, secundariamente, crenças). Mesmo assim, o que serve como
justificativa da alegação quanto a F2 é a alegação quanto a F1, posto que são as alegações, e não os fatos,
que constituem os termos da relação epistêmica de justificação.
            De qualquer maneira, mesmo sendo a noção de meio de prova definida em termos de alegação
dotada de força probatória, convém, todavia, preservar a noção associada a este uso, ora analisado, o qual
assinala o fato ou evento referido por aquela alegação. Para tanto, introduz-se duas novas expressões a
serem usadas em substituição a ‘meio de prova’, sempre que se fizer necessário distinguir as noções
identificadas – aquela primária, mais coerente com as demais noções centrais do léxico probatório e aquela
secundária, correspondente a uso tradicionalmente difundido. A noção de “alegação dotada de força
probatória, ou seja, apta a servir de justificativa de uma alegação controvertida”, será denominada pela
expressão ‘meio de prova em sentido epistêmico’. Já a noção de “fato referido por alegação dotada de força
probatória”, será designada pela expressão ‘meio de prova em sentido material’. Com isso, a noção
associada a este uso impróprio, mas consagrado, da expressão ‘meio de prova’ (e de ‘prova’) resta
preservado, evitando-se confusões prejudiciais.
            Há, no entanto, outro uso bastante difundido de ‘meio de prova’, cujo sentido correspondente
diverge da noção de meio de prova aqui adotada (= meio de prova em sentido epistêmico). Meio de prova é,
rigorosamente, apenas aquilo reconhecido pelo juiz como apto a justificar sua decisão, ou seja, como aquilo
que vier a ser efetivamente utilizado como tal pelo juiz. Contudo, a própria lei designa ‘meio de prova’ (e
‘prova’) àquilo que é apresentado pela parte como sendo um meio de prova, mas que, após exame, o juiz
venha a considerar que não se tratava, de fato, de meio de prova, por ser não possuir nenhuma força
probatória, sendo inservível como justificação de qualquer das alegações controvertidas. Nesses casos,
designa-se ‘meio de prova’ algo que, na realidade, meio de prova não é, posto que não se trata nem de
alegação com força probatória, nem do fato referido por uma dessas alegações.
            Este modo um tanto inapropriado de usar a expressão ‘prova’ e ‘meio de prova’ tem, no entanto,
uma importante função prática. Essa ambigüidade se explica pela necessidade, entre outras coisas, de
estruturar e viabilizar o chamado juízo de relevância sobre as provas (meios de prova) a fim de se decidir
sobre sua admissibilidade. Prova irrelevante é, rigorosamente, uma contradição nos próprios termos,
contudo é uma noção cômoda para referir-se a um dos dois possíveis resultados do juízo de relevância sobre
as provas. Quando a parte requer a admissão de um meio de prova, o que ela pretende é que o juiz tenha
acesso a um fato (objeto, estado de coisa, atos), o qual pode dar lugar a uma crença do juiz, crença esta que
pode servir de justificação racional a uma alegação que ela tenha formulado (ou tenha interesse em ser
considerada verdadeira).
            Convém, portanto, preservar esta noção que engloba tudo aquilo que é apresentado como sendo um
meio de prova, qualquer que seja o valor que efetivamente lhe venha a ser atribuído. Para tanto, introduz-se
a expressão meio de prova em sentido amplo para designar qualquer coisa que a parte aponte como sendo

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7754



um meio de prova, tenha ou não algum valor probatório. Correspondentemente, denomina-se meio de prova
em sentido estrito, apenas aquilo que é reconhecidamente dotado de força probatório.
            Advirta-se que é mais comum o uso da noção de meio de prova em sentido amplo associado à noção
de meio de prova em sentido material. A lei denomina ‘prova’ e ‘meio de prova’ os fatos que a parte
pretende submeter ao conhecimento do juiz, sejam ou não as alegações que a eles se refiram dotadas de
força probatória. Aliás, é o meio de prova material em sentido amplo o que é “admitido” ou não pelo juiz e
o que é “produzido” em audiência ou “juntado” aos autos.
            Dessa forma, a noção única de meio de prova dá lugar, num léxico mais rigoroso, às seguintes
noções:
 

(i) meio de prova em sentido epistêmico estrito: alegações utilizadas pelo juiz na justificação de sua
decisão sobre o fato relevante
 
(ii) meio de prova em sentido epistêmico amplo: alegações desprovidas de valor probatório ou que,
mesmo possuindo algum valor probatório, não o possuíram em grau suficiente para justificar a
aceitação pelo juiz da respectiva alegação.
 
(iii) meio de prova em sentido material estrito: o que é referido pelas alegações que constituem o
meio de prova em sentido epistêmico estrito
 
(iv) meio de prova em sentido material amplo: o que é referido pelas alegações que constituem o
meio de prova em sentido epistêmico amplo (advirta-se que é o meio de prova material em sentido
amplo o que é “admitido” ou não pelo juiz e o que é “produzido” em audiência ou “juntado” aos
autos).

 
CONCLUSÃO
 
            Por tudo que se expôs, pode-se comprovar que as definições apresentadas para as noções nucleares
do léxico probatório permitem um posterior desenvolvimento deste último, de modo a que ele possa
desenvolver plenamente sua função, por assegurar sua adequação constitucional e epistemológica.
            Todas elas foram definidas de modo a preservar a constante coerência com o dado fundamental do
ordenamento constitucional, em matéria probatória, relativo ao dever de fundamentação das decisões
judiciais. Daí a adequação constitucional do léxico probatório que vier a ser plenamente construído sobre
essas noções.
            Além disso, essa mesma característica facilita, como se antecipou, a incorporação das contribuições
epistemológicas (tanto da epistemologia propriamente dita, quanto dos modelos normativos de
argumentação). Com efeito, não caberá ao direito – pelo menos não em primeiro lugar e jamais
exclusivamente – determinar o que vale como uma deliberação racional sobre alegações de fato, quando
alguém está justificado em acreditar que algum fato ocorreu, entre outros temas, com os quais se estabeleceu
uma direta relação com a prova judicial. Essas são questões tipicamente submetidas à “jurisdição”
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específica da epistemologia, tendo ficado claro e inequivocamente assinalado, pelo modo como aqui
definidas as noções nucleares do léxico probatório, a necessidade de se abeberar nessa fonte, por parte de
quem quer que pretenda realizar um tratamento aprofundado da prova judicial.
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[1] Mesmo assim, é grande o número de obras monográficas sobre “prova em geral”, o que as torna mais próximas a capítulos
apartados de manuais, pelo tratamento horizontal dado a um campo muito vasto de matérias. Veja-se, por exemplo, Santos (2009) e
Deda (2006). Sem ignorar o valor dessas obras, como tais, o ponto que se quer advertir é que numa obra de pouco mais que 200
páginas, voltada a tratar de todos os assuntos relacionados ao direito probatório, inclusive parte histórica, é manifestamente inviável
trazer contribuição inovadora sobre qualquer dos assuntos aí tratados. Registre-se, como contraponto, a monumental obra
recentemente lançada de Marinoni e Arenhardt (2009), na qual os autores, ao longo de 890 páginas, trazem um tratamento
aprofundado da matéria, combinando com maestria um tratamento didático (manualístico), no que diz com os pontos mais técnico-
jurídicos da temática, com o enfrentamento original dos problemas mais epistemológicos da prova, obra que muito haverá de
influenciar na formação de um pensamento crítico nacional sobre o assunto.
[2] As obras monográficas dedicadas à prova, quando não se tratam de “obras gerais”, em estilo manualístico, como as que referidas
na nota anterior, são dedicadas, na esmagadora maioria, a aspectos propriamente normativos do assunto, ligados ao ônus da prova e
sua inversão, à licitude ou ilicitude da prova, à sua produção antecipada etc.
[3] Sobre a fértil e antiga tradição angloamericana em matéria probatória, é indispensável a leitura do ensaio de William Twinning,
“The Rationalist Tradition in evidence scholarship”, em Twinning (2006, p. 36-98). Aqui, vale mencionar uma das pouquíssimas e
honrosas exceções à lamentável ausência de contribuições nacionais sobre o tema dos standards probatórios. Em Knijnick (2007),
tem-se um tratamento cuidadoso do assunto, ali denominado “modelos de constatação”.
[4] Por ‘léxico’ entendo um conjunto de conceitos e termos associados, construídos especificamente para um fim (puramente

cognitivo ou prático); um “novo” léxico, na maior parte das vezes constituído pela simples redefinição mais atenta de certo
conjunto de termos (e reconstrução de seus respectivos conceitos), abre novas perspectivas de explicação e operação (=
construção) da realidade.

[5] Tradução livre da seguinte passagem: “Il termine “prova” ha, nel linguaggio giuridico corrente un significato complesso.
Talvolta esso viene usato per indicare gli strumenti e i procedimenti conoscitivi che servono per accertare i fatti della causa, e in
genere ogni cosa, fatto o persona che può essere utilizzata  a questo scopo. In questo caso esso è sinonimo di mezzo di prova, o di
altre analoghe locuzioni. Il termine”prova” viene tuttavia usato molto spesso anche per indicare l’esito di un mezzo di prova o della
valutazione del giudice, ossia per designare la raggiunta dimostrazione della verità di un fatto. Si ha prova del fatto quando l’attività
probatoria ha avuto buon esito e si può dire che il fatto è stato accertato. In una ulteriore accezione, infine, “prova” designa anche i
proccedimenti con cui, muovendo dal mezzo di prova, si giunge all’individuazione dei dati conoscitivi sui quali si fonda
l’accertamento dei fatti. Tutte queste  accezioni rientrano nell’uso corrente del termine “prova”; è comunque utile tenerle distinte, ed
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in ogni caso individuare di volta in volta qual è l’accezione in cui esso viene usato.”
[6] Lai (2008, p. 32-46 e p. 143-171) insiste de maneira particularmente lúcida sobre o caráter deliberativo da atividade probatória,
em um sistema em que a racionalidade das decisões judiciais seja um valor consagrado, combatendo concepções primariamente
psicológicas.
[7] Como se sabe, este é um prototípico caso de demanda por tutela jurisdicional de determinado direito subjetivo que se afirma
existente. A mesma situação pode ser expressa, em termos de direito subjetivo como resultando da incidência concreta de uma
norma geral, da seguinte maneira: João alega a existência de um direito a receber de Pedro a quantia Q, por ter incidido
concretamente a norma N, a qual lhe assegura este direito (= impõe a Pedro, em benefício de João, o dever correspondente), diante
da ocorrência do fato previsto na referida norma como seu pressuposto de incidência; pede ao juiz que lhe tutele este direito,
assegurando sua satisfação concreta, inicialmente pela emissão de uma sentença que reconheça a existência do direito e assegure, na
hipótese de não cumprimento espontâneo por parte de Pedro, o uso de medidas coativas voltadas a promover aquela satisfação.
[8] A outra óbvia opção seria condenar Pedro a pagar uma quantia diversa K a João. Esta opção não precisará ser aqui considerada.
[9] Grosso modo, aquelas relativas à validade da norma N invocada, ao seu exato alcance ou à existência de uma outra norma N’ que
afaste a aplicação da primeira.
[10] Outras situações: (i) Pedro pode reconhecer que atropelou João, mas alegou que João se jogou na frente de seu carro, ou (ii) que
foi empurrado por outro carro e, tendo perdido o controle da direção por conta disso, atropelou João, ou (iii) dizer que sofreu um
ataque cardíaco e, por isso, perdeu o controle da direção, ou (iv) dizer que o carro era seu, mas tinha sido roubado á meses, tendo
Pedro feito o devido registro e estando em andamento a investigação policial do ocorrido, ou (v) negar que João tenha sofrido
qualquer prejuízo, pois o carro apenas encostou em João.
[11] Claro que, como se pode perceber, a situação está sendo propositalmente simplificada para excluir circunstâncias fáticas que,
por exemplo, imporiam a condenação em valor diverso do pleiteado por João, ou mesmo a exclusão de responsabilidade de Pedro.
[12] Os fatos que se qualificam como pressuposto da incidência da norma em questão devem ser considerados como fatos
primariamente relevantes para a decisão da causa. Outros fatos que se revelem importantes para a decisão da causa hão de ser
considerados como fatos secundariamente relevantes. A controvérsia entre alegações sobre fatos relevantes também pode ser referida
como controvérsia entre hipóteses sobre os fatos que efetivamente ocorreram. Cada alegação corresponde a uma hipótese a ser
confirmada ou refutada.
[13] Mantida, insista-se, a simplificação adotada. Contudo, mesmo em situações mais complexas, sempre existirá um número
limitado de soluções que o juiz deve adotar – e, por isso, estará será justificada a sua decisão se e somente se adotar um dessas
decisões – a depender da ocorrência de determinados fatos.
[14] Proibição da prova ilícita, a garantia do contraditório na atividade probatória, princípio da oralidade, regras do ônus da prova
são alguns exemplos. Vale observar que normas sobre esses aspectos revelam que é possível a colisão de valores constitucionais na
aplicação concreta do direito probatório.
[15] Enquanto ato processual, toda decisão  judicial deve ser compreendida como estruturalmente complexa, por força da
obrigatoriedade de motivação explícita. Cf., sobre isso, Guerra (2006).
[16] São muitas as definições oferecidas para a noção de “argumento”. Sobre isso, vale conferir a cuidadosa revisão crítica de
Hitchcock (2007). Observe-se, entretanto, que ao se caracterizar como um argumento a noção de prova como resultado, a noção de
argumento adotada no texto – argumento como sistema de afirmações funcionalmente distribuídas entre a alegação sustentada
(conclusão) e as alegações que justificam a primeira (premissas) – corresponde ao núcleo absolutamente incontroverso deste
conceito. Para um tratamento aprofundado da prova judicial da perspectiva da teoria da argumentação, é obrigatória a consulta a
Walton (2002) e Walton (2008).
[17] Como ensina Taruffo (1992, p. 92), “nel processo il “fatto” è in realtà ciò che si dice intorno ad un fatto: è l’enunciazione di un
fatto, non l’oggetto empirico che viene enunciato”.
[18] Portanto, “ser meio de prova” e “ter força probatória” são expressões co-referenciais: tem a mesma referência, porém captada
por perspectivas sutilmente diversas.
[19] Para uma introdução abrangente e atual às ciências cognitivas, cf. Thagard (2005). Gardner (1985), por sua vez, oferece uma
importante e aprofundada revisão histórica do que ele denomina “revolução cognitiva”.
[20] Este conceito de regra de inferência foi desenvolvido e difundido por Toulmin (2003), que o colheu na noção de “inference
license” em Ryle (1949). Tais regras de inferência são denominadas por Toulmin como “warrants”, dentro do seu peculiar modelo
funcional para a análise de argumentos. Sobre seu uso no campo probatório, são imprescindíveis as considerações de Taruffo (1992)
e Schum (1994).
[21] O conceito de justificação é, talvez, o mais controverso em epistemologia, sendo em torno dele que as principais disputas são
travadas, nomeadamente aquelas entre teorias fundacionalistas, coerentistas, mistas e céticas. No texto, obviamente, não se cuidou –
nem seria necessário – de muitos detalhes que exigiriam inúmeras qualificações à noção de justificação adotada. Alguns fatos,
segundo algumas teorias epistemológicas, poderiam servir de justificação, a saber: os fatos correspondentes a percepções do sujeito
cognoscente. Estes representariam o último (primeiro, dependendo da perspectiva) fundamento possível de qualquer crença. É
possível deixar de fora este grupo de fatos pela seguinte razão: os fatos que se tem em mente no texto e que se precisou descartar
como possíveis termos numa relação de justificação, são os fatos relevantes para a causa, ou outros a eles relacionados, nenhum dos
quais consiste em alguma percepção do juiz. Quer dizer, para a imensa maioria de situações, as crenças judiciais são justificadas
com base em alegações que não se referem às próprias percepções do juiz, mas sim a fatos referidos pelas partes, em suas alegações.
Estes fatos é que não entram, qualquer que seja a teoria epistemológica aceita, numa relação de justificação. Justifica-se, assim, a
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imprecisão com que foi formulada a noção de justificação, como uma relação que se dá exclusivamente entre proposições,
abstratamente consideradas, ou como conteúdos de crenças expressas em afirmações. Para uma análise do cenário atual do problema
da justificação, em epistemologia, cf. Pollock e Cruz (1999) e Rescher (2003). Haack (2009) oferece uma valiosíssima contribuição
com a sua proposta de superar a dicotomia fundacionalismo x coerentismo, em uma teoria que incorporaria o melhor de ambas, por
ela denominada “funderentismo”.
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A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA "PRIMA FACIE" (ART. 285-A, DO CPC) E O PRINCÍPIO
DO CONTRADITÓRIO: IMPOSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO

THE SENTENCE OF DENIAL JUDGMENT "PRIMA FACIE" (ART. 285-A, OF CPC) AND THE
PRINCIPLE OF THE CONTRADICTORY: IMPOSSIBILITY OF CONCILIATION

Francis Vanine de Andrade Reis

RESUMO
A Emenda Constitucional nº 45/2004 trouxe ao ordenamento jurídico brasileiro a positivação do princípio
da celeridade do procedimento. Tal princípio foi o ponto de partida para a construção de diversos
instrumentos de aceleração procedimental, dentre os quais ganha destaque o julgamento de improcedência
prima facie, previsto no art. 285-A, do CPC. Ocorre que, em que pese a intenção legislativa, tal dispositivo
legal não pode ser defendido no ordenamento pátrio, porque afronta diretamente o princípio do
contraditório, já que não permite um diálogo entre as partes que possa influenciar na construção da decisão
que solucionará o conflito apresentado à função jurisdicional do Estado.
PALAVRAS-CHAVES: Princípio da Celeridade Procedimental. Art. 285-A do CPC. Impossibilidade de
conciliação com o contraditório. Inconstitucionalidade.

ABSTRACT
The Amendment Constitutional no. 45/2004 brought to the Brazilian juridical ordainment the celerity
principle of the procedure. Such beginning went the starting point to the construction of several instruments
of acceleration procedural, among which it wins prominence the denial judgment prima facie, foreseen in
the article 285-A, of CPC. Happens that, in that weighs the legislative intention, such a legal device it
cannot be protected in the national ordainment, because it confronts the beginning of the contradictory
principle, since it doesn't allow a dialogue among the parts that it can influence in the construction of the
decision that will solve the conflict presented to the function judiciary of the State.
KEYWORDS: Celerity Principle of the Procedural. Article 285-A, of CPC. Conciliation impossibility with
the contradictory. Inconstitutionality.

 

INTRODUÇÃO
 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, foi positivado no ordenamento jurídico nacional, no
art. 5º, LXXVIII, da Constituição Brasileira, o princípio da celeridade e duração razoável do procedimento.
Essa diretriz constitucional, com status de direito fundamental do jurisdicionado, trouxe para o legislador
brasileiro o dever programático de modificação da legislação almejando à construção de técnicas de
aceleração da prática de atos procedimentais, dentre as quais se destaca a ampliação das possibilidades de
indeferimento, de plano, da petição inicial. A nova hipótese, positivada no art. 285-A, do Código de
Processo Civil, institucionalizada com a entrada em vigor da Lei 11.277/2006, é o objeto do presente
estudo.
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Este ensaio tem como escopo investigar se a busca pela celeridade procedimental, em especial, se a
implementação da técnica procedimental contida no artigo 285-A do Código de Processo Civil (CPC) pode
ser compatibilizada frente às garantias constitucionais do processo, mormente se pensada à luz do princípio
do contraditório. Para tanto, será abordada a evolução do conceito de contraditório, desde a concepção
formal da bilateralidade da audiência até a democratização do procedimento.

Será estudada, ainda, a operacionalidade técnica do art. 285-A do CPC, para que, destacando as inovações
que esta nova possibilidade de indeferimento da petição inicial trouxe para o nosso ordenamento jurídico.

Por final, será apresentada uma contraposição entre as teorias instrumentalista e neo-institucionalista do
processo, almejando demonstrar como cada uma visualiza o problema da sentença de improcedência prima
facie e sua relação com o princípio do contraditório.

 

1  A EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004 E O PRINCÍPIO DA CELERIDADE

Com a reforma proveniente da Emenda Constitucional nº 45 foi positivado o princípio da celeridade
procedimental/razoável duração do processo, conforme previsto no artigo 5°, LXXVIII[1], da Constituição
da República Federativa do Brasil.

Mister ressaltar que nosso ordenamento jurídico possui institutos cujo âmbito de incidência e o
procedimento para sua aplicação se encontram na CR/88, já que esta contém vários princípios, explícitos e
implícitos, que se dividem em "informativos e fundamentais". Ressalta-se que referida classificação foi
desenvolvida em 1855 por Mancini, Pisanelli, Scialoja, na obra Commentario Del códice de procedura
civile per gli stati sardi (parte II, Torino, 1855, vol. I p.7 e vol. II, p.10), conforme informa Nelson Nery
Júnior (1997, p. 25).

Nery Júnior ressalta que os princípios fundamentais (1997, p.25):

[...] são aqueles sobre os quais o sistema jurídico pode fazer uma opção, considerando aspectos políticos e
ideológicos. Por essa razão, admitem que em contrário se oponham outros, de conteúdo diverso,
dependendo do auferido do sistema que os está adotando.

 

 

Tem-se como exemplo de princípio fundamental, o Devido Processo Legal (art. 5º, LIV[2], da CR/88), do
qual derivam os princípios da isonomia, do contraditório e da ampla defesa, dentre outros[3].

Já os princípios informativos são incontroversos, têm cunho "axiomático", são incontestáveis. Segundo
Nery Júnior (1997, p.25), os princípios lógico, jurídico, político e econômico são os que podem ser
qualificados nesta categoria. O citado autor informa, ainda, que o princípio econômico, por exemplo, é de
aplicação intuitiva, e preconiza a máxima obtenção de resultados do processo com o mínimo dispêndio de
tempo e de atividade.

Por sua vez, o Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 125, II[4], dispõe que o magistrado deve
perseguir a "rápida solução do litígio". José Roberto dos Santos Bedaque, citado por Luís Fernando
Sgarbossa e Geziela Jensen (2005), acentua, interpretando o citado dispositivo legal, que "também deve o
juiz, no exercício do poder de direção e para conferir efetividade à tutela jurisdicional, evitar que a demora
do processo seja superior ao que ser entende por razoável".
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Nesta seara, cita-se como maior exemplo da busca pela celeridade a Lei 9.099/1995[5], ao trazer o princípio
da celeridade em seu art. 2º, cujo texto preceitua que: "o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade,
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a
conciliação ou a transação".

Parte da literatura jurídica[6] entende que o princípio do devido processo legal, mesmo que implicitamente,
também garante a razoável duração do processo, uma vez que assegura às partes a construção de uma
decisão sem traços de autoritarismo, que visa um deslinde no qual possam gozar do direito pleiteado (José
Afonso da Silva, citado por GUERRA, 2008).

Para Arturo Hoyo, citado por Fernando dos Santos (2007):

[...] o princípio do devido processo legal está inserido no contexto, mais amplo, das garantias
constitucionais do processo, e que somente mediante a existência de normas processuais, justas, que
proporcionem a justeza do próprio processo, é que se conseguirá a manutenção de uma sociedade sob o
império do Direito.

 

 

Assim, observa-se que na CR/88, desde sua promulgação já trazia implicitamente, a razoável duração do
processo, como princípio econômico, bem como em vários dispositivos infra-constitucionais, tais como os
supra citados[7].

Desta feita, observa-se que o princípio da celeridade processual/razoável duração do processo, que foi
"previsto/implementado" pela Emenda nº 45, não se trata de nenhuma novidade para o nosso ordenamento
jurídico.  Aliás, José Afonso da Silva, citado por Gustavo Rabay Guerra (2008), já acentuava ser
desnecessário o novo inciso, destacando que o acesso à justiça, só por si, já envolveria a garantia uma
prestação jurisdicional de forma célere[8].

Mas, apesar de se verificar que o princípio da celeridade, mesmo que de maneira subentendida, já se estava
presente em nosso ordenamento, sua explicitação no texto constitucional deve ser encarada como um
avanço, tendo em vista que passa a ser um direito literalmente garantido, o qual, por exemplo, pode ser o
motivo para se impetrar mandado de segurança em face da demora demasiada na tramitação de
procedimento jurisdicional[9]-[10].

Seguindo este entendimento, Denise Oliveira, citada por Guerra (2008), assevera que não se pode entender
que o legislador constituinte promoveu mudança inócua ao texto constitucional, pois:

[...] o sentido atribuído ao LXXVIII inciso do art. 5º afigura-se relevante critério de legitimação do papel do
Judiciário, que deve densificar sua compreensão mesmo sobre os direitos fundamentais e o próprio sentido
do que vem a ser proteção judicial efetiva.

 

 

Na busca por operacionalização do princípio da celeridade do processo e duração razoável do procedimento,
o ordenamento jurídico brasileiro possui diversas técnicas. Dentre estas, pode-se citar, como exemplo, o
procedimento sumário que visa a desburocratizar os atos processuais, simplificando-os, bem como a
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redução dos prazos com o fim de se conseguir a almejada celeridade[11].

Tem-se ainda, modificações advindas da própria EC 45/2004, tais como o juízo de admissibilidade de
recurso extraordinário, o qual só poderá ser conhecido se o recorrente demonstrar a repercussão geral de
suas razões[12]. Percebe-se que a idéia contida no citado dispositivo legal é a criação de obstáculos para
conhecimento dos recursos, com fincas a desestimular as partes a exercerem esta espécie de defesa, visando
o "desafogamento", portanto, da pauta de julgados dos tribunais.

Outro dispositivo neste mesmo sentido está previsto no §1° do art. 518 do CPC[13], o qual dispõe que o juiz
não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com súmula do Superior
Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, figura jurídica que vem sendo denominada de "súmula
impeditiva de recursos".

A Lei 11.277/2006 trouxe uma importante inovação no procedimento ordinário, a saber, o art. 285-A do
CPC, visando uma "ultra" celeridade do processo, criou a chamada "sentença clonada"[14] (também
chamada de improcedência prima facie[15]). O referido artigo dispõe:

Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida
sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida
sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada.

 § 1o Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não manter a sentença e
determinar o prosseguimento da ação.

§ 2o Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder ao recurso.

 

 

Denota-se que dispositivo legal em questão inova no ordenamento jurídico brasileiro ao permitir a
prolatação de sentença com julgamento do mérito, sem a citação da parte requerida, isto com fundamento
em outra decisão proferida em diverso procedimento do qual o requerente não foi parte. Esta mudança
preconiza a busca de uma maior celeridade, visando desafogar o Judiciário e uma suposta resposta mais
rápida para o jurisdicionado, tendo em vista que, de antemão, o juiz já havia julgado outras ações, as quais
versavam sobre a mesma matéria e, segundo seu entendimento pessoal já formado, poderia pressupor que o
requerente não lograria êxito.

Todavia, para se atingir a celeridade processual, não pode, sequer, ser cogitada a hipótese de supressão de
direitos fundamentais tutelados no nosso ordenamento[16].  Portanto, é imperioso que o legislador tenha
muita cautela ao inovar no ordenamento jurídico na busca pela celeridade procedimental, para que não
afronte direitos fundamentais do jurisdicionado brasileiro, sendo certo que o processo deve ater-se à
celeridade, mas não pode deixar de se observar o devido processo legal, o qual garante os direitos tutelados
pela ordem jurídica.

 

2 O ARTIGO 285-A DO CPC COMO INSTRUMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA CELERIDADE DO PROCEDIMENTO
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O legislador brasileiro trouxe várias inovações com o artigo 285-A do CPC, tais como a possibilidade de
proferir a sentença, com fundamento em outro julgado com resolução de mérito sem a oitiva da parte
contrária; e a possibilidade de retratação do juiz após prolatar a denegatória de pretensão autoral.

Uma vez recebida a petição inicial, o Juiz irá verificar todos os requisitos de admissibilidade constantes nos
artigos 282 e 283 do CPC. Preenchidos, não sendo caso de extinção do processo sem resolução de mérito
(pelas causas elencadas no art. 267 do CPC), o Juiz irá adentrar, logicamente, no mérito.

Observando-se que a matéria alegada envolve questões somente de direito e, ainda, que no juízo já tenha
sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, o Juiz poderá dispensar a citação
da parte contrária e proferir uma sentença reproduzindo a anteriormente prolatada.

Todavia, há uma celeuma acerca da interpretação do segundo trecho: "no juízo já houver sido proferida
sentença de total improcedência". Assim, há entendimento que ressaltam que o Juiz poderá utilizar sentença
proferida por outro juiz (sendo este da mesma comarca) e outro entendimento aduzindo que só pode ser
utilizada a sentença que o próprio Juiz tenha prolatado.

Vicente de Paula Ataíde Júnior (2010) entende que, "mesmo juízo" significa não o "mesmo juiz", mas a
mesma "unidade de competência territorial, ou seja, a comarca ou a subseção judiciária".

Já Fernando da Fonseca Garjardoni elucida: "exige-se para o julgamento antecipadíssimo da lide que as
decisões paradigmas tenham sido proferidas no mesmo juízo, isto é, na mesma Vara onde tramite a ação
(citado por SALGADO, 2007)."

            Neste desiderato, a posição majoritária da literatura jurídica vem entendendo que o Juiz poderá
utilizar somente da sentença proferida na mesma Vara onde tramita a ação.[17]

Assim, uma vez proferida a sentença "clonada" a parte autora poderá, se quiser, interpor o recurso de
apelação. Sendo interposta a apelação, tem-se neste momento mais uma inovação em nosso ordenamento
jurídico, pois a legislação trouxe a oportunidade ao Juiz de retratar-se após cinco dias da interposição da
apelação, o que só era possível nas hipóteses do art. 296[18], 463[19] e 535[20] do CPC. Vale a pena sua
citação literal:

Após a interposição da apelação, o Juiz, então, poderá manter a decisão, ocasião na qual a parte contrária
será citada para responder ao recurso, ou poderá reformar a decisão e determinar o prosseguimento da ação,
o que, aliás, na verdade, já iria começar na fase recursal, pois a citação do apelado seria responsável pela
formação do triângulo processual[21]. Vale ainda ressaltar que o processo constitucional, em um Estado
Democrático, é caracterizado pela garantia às partes (requerente e requerido) de interferirem no resultado
final do procedimento, seja este judicial ou administrativo[22].

 

3 SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRIMA FACIE E O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO:
IMPOSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO

 

Como já visto no tópico anterior, o art. 285-A do CPC permite ao Juiz prolatar uma sentença em uma
determinada ação utilizando-se de outra sentença prolatada em uma outra ação com partes diferentes, mas
que trate da mesma matéria.  

Observou-se, ainda, que o Juiz irá proferir a referida sentença "clonada" imediatamente após o ajuizamento,
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não ocorrendo citação. Nesta esteira chega-se a um ponto de grande relevância: a possível
inconstitucionalidade do art. 285-A do CPC, pela supressão do princípio do contraditório.

Primeiramente, mister ressaltar que o grande objetivo do processo, na visão neo-institucionalista, é a
solução pacifica, racional e democrática de conflitos (REIS, 2009, p. 56). Só há resolução de conflitos de
forma democratizada quando as partes são responsáveis pela criação da decisão. Em um raciocínio lógico, a
maneira mais racional de solução de um litígio sem a necessidade de um julgamento processualizado, de
uma maneira mais democrática, é através da conciliação em audiência, tendo em vista a possibilidade de
aproximar as partes para que estas possam dialogar e, auxiliadas pelo juiz e seus advogados, possam
transigir para por fim ao conflito.

Nesta esteira, é de se elogiar o texto do art. 277[23], do CPC, ao prever a possibilidade de audiência de
conciliação antes mesmo da parte requerida oferecer sua defesa, no procedimento sumário. Com o mesmo
objetivo, o art. 448[24], do CPC que dispõe a possibilidade das partes se conciliarem, isto no procedimento
ordinário. Ainda, o melhor exemplo da solução do litígio, utilizando a conciliação, encontra-se na Lei
9.099/95, através de seus artigos 1º[25], 2º[26] e 53, §2º[27].

Pelo exposto pode-se concluir que há a nítida intenção do legislador de por fim ao processo da maneira
"mais justa", concedendo às partes a possibilidade de resolver o litígio, com a devida supervisão do Juiz, em
situação de auto-composição.

Nesta esteira, o Conselho Nacional de Justiça, (CNJ) está promovendo a campanha "Conciliar é Legal" para
incentivar a conciliação. Vale a pena citar notícia vinculada em seu endereço eletrônico:

Por meio de jornais, rádio, TV e internet, a campanha "Conciliar é legal" dará visibilidade às ações do
Movimento pela Conciliação, lançado nesta quarta-feira (23/08), no decorrer dos próximos quatro meses. A
campanha pretende incluir a conciliação entre os principais temas dos veículos de comunicação que cobrem
as atividades do Judiciário. Além de levar o assunto até a população, a iniciativa se propõe a desestimular a
cultura litigiosa e mobilizar magistrados e conciliadores.

Um dos principais objetivos da campanha é quebrar a resistência dos operadores do direito e dos próprios
magistrados em relação ao assunto. Para isso, os profissionais envolvidos na divulgação das atividades do
Movimento vão tentar mostrar aos jornalistas a importância da conciliação na solução de conflitos do dia-a-
dia.

No lançamento do Movimento, o secretário de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal (STF),
Delorgel Kaiser, apresentou um vídeo produzido pela TV Justiça com depoimentos de cidadãos que
recorreram à conciliação para se livrarem de problemas como dívidas financeiras e separação matrimonial.
"Esta campanha só terá êxito se tiver o empenho das assessorias de comunicação dos órgãos envolvidos",
observou Kaiser, ao lembrar da importância da participação das assessorias dos tribunais, do Ministério
Público e das entidades que também participam do Movimento. (2010)

 

Por sua vez, os tribunais estaduais brasileiros vêm enxergando os inúmeros benefícios que a conciliação traz
para as partes e para o próprio Judiciário, tendo em vista a pacificação dos conflitos de forma mais célere e
eficaz, e estão desenvolvendo programas de incentivo à conciliação.[28]

Por todo o exposto, denota-se que a sentença "clonada" minimiza as chances de uma solução pacífica,
racional e democrática dos litígios, tendo em vista a supressão de uma possibilidade de conciliação entre as
partes, uma vez que a parte requerida sequer terá conhecimento do descontentamento da parte requerente, se
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destoando do objetivo do processo.

3.1 A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DO CONTRADITÓRIO: "DA BILATERALIDADE DA
AUDIÊNCIA À DEMOCRATIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO"

 

Quanto ao conceito do Contraditório propriamente dito, imperioso fazer uma breve análise histórica. Dierle
José Coelho Nunes aduz que, no primeiro período do processo comum europeu, ocorreu uma respeitável
indagação acerca do contraditório no qual se buscava a verdade através de uma atividade de pesquisa (2007,
p.145).

Nesta esteira, Dierle Jose Coelho Nunes destaca as palavras de Nicola Picardi (2007, p. 145):

[...] segundo a concepção medieval, citação e defesa constituíam momentos de contrarias informações:
justificações e refutações. Não era possível pré-constituir a solução da controvérsia judicial; uma vez que no
nosso campo não é possível alcançar uma verdade objetiva e absoluta. O contraditório se resolvia na ars
apponendi et respondendi, em uma regulamentação do dialogo que assegurava reciprocidade e igualdade
entre as partes. Neste modo o contraditório representava o instrumento para a pesquisa dialética da única
verdade que podemos atingir: a verdade "provável". Tratava-se de uma verdade que ninguém pode conhecer
na sua totalidade, por isso o método tópico de pesquisa, com a refutação recíproca das partes, amplia o
campo da informação e favorece - as vezes não obstante as intenções da partes- a busca da verdade. O
contraditório constituía a estrutura que fornece também base para o ardo probationum: nenhuma prova pode
ser colocada como fundamento do juízo se não foi submetida preventivamente a sua analise crítica [...]. O
juiz, que revestia um caráter profissional e não burocrático, assumia uma posição neutra, mas não passiva, à
medida que sua função era aquela de escolher, no contraditório entre as partes, entre duas hipóteses
argumentativas (fecisti-non fecisti), evitando cada pervesio ordinis. L'ordo iudiciarius, enquanto garantia da
igualdade bem pode ser definida, portanto, um típico exemplo de ordem isonômica (ordine isonomico).

 

Estas indagações registram que em um primeiro momento do processo na Europa as pessoas eram quem
resolviam os litígios de acordo com os princípios da dialética sem a interferência do Estado, prevalecendo
então o ordo iudiciarius - ordine isonomico.

A partir do século XIII, a Igreja, com o intuito de resolver os problemas com seus inimigos, começou a
mudar o modo de resolver os litígios, introduzindo o juiz com poderes inquisitórios e este passou a decidir
sem a necessidade de provas. (NUNES, 2007, p. 148)

Chegado ao século XVIII, o processo passou a ser considerado como uma seqüência de atos, sem se
importar com os princípios da dialética. Naquela ocasião, a razão começa a se sobressair/valer mais do que
o contraditório, sendo este um obstáculo para a busca de verdade seguindo a razão (NUNES, 2007, p. 148.).

No final do século XIX, o princípio do contraditório passa a ser deixado de lado afastando-se do "fenômeno
processual". Neste momento o Juiz possuía a "razão" e decidia do modo que lhe convinha, sob o argumento
de buscar o bem estar social de uma maneira mais célere.

Todavia, após o segundo pós-guerra, o contraditório voltou a ganhar força tendo em vista a busca pacífica
dos conflitos.

Nesta esteira, Dierle José Coelho Nunes aduz (2007, p. 151):
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[...] o processo que durante o liberalismo privilegiava o papel das partes e que após os grandes movimentos
reformistas pela oralidade e pela instauração do princípio autoritário implementou um ativismo judicial que
privilegiava a figura do juiz, passa em um estado democrático, com a releitura do contraditório, a permitir
uma melhora da relação juiz-litigantes de modo a garantir um efetivo diálogo e comunidade de trabalho
(arbeitsgemeinschaft) entre os sujeitos processuais na fase preparatória do procedimento (audiência
preliminar para fixação dos pontos controvertidos), e na fase de problematização (audiência de instrução e
julgamento) permitindo a comparticipação na estrutura procedimental.

 

 

Nos dias atuais, tendo uma visão tradicional, o princípio do contraditório tem sido, infelizmente, entendido
como a simples bilateralidade da audiência na qual as partes devem estar presentes se quiserem para que,
assim, possam ter acesso a informação. Nesta visão, basta, para a efetivação da garantia constitucional em
questão, o oferecimento da simples oportunidade de uma parte dizer e a outra contradizer, mesmo que o que
foi efetivamente argumentado não venham a interferir na decisão final.

No momento proveniente do segundo pós-guerra procurava-se interpretar as leis vigentes com uma visão
voltada para o princípio do contraditório, uma vez que ainda não era previsto de forma expressa. Tem-se,
como exemplo, a Itália, que garantia o direito do contraditório com base em um artigo que estabelece a
garantia de defesa. Na França, o juiz era impedido de decidir com fundamentos jurídicos nos quais as partes
não foram convidadas a se manifestar (NUNES, 2007, p.151).

Neste diapasão, o contraditório começou a ganhar seus contornos atuais, nos quais as partes necessariamente
deveriam ser convidadas a participar do processo para que, assim, possam interferir na decisão final.

No Brasil, infelizmente, o legislador infraconstitucional, parece não ter levado em questão tais idéias para a
confecção do artigo 285-A, do CPC. Neste sentido, informa Nunes:

"[...] chegou-se ao absurdo, com a última reforma da Lei 11.277/06 e introdução do art. 285-A no CPC, de
se permitir um julgamento liminar de ações repetitivas no mérito sem se garantir o mínimo de espaço de
debate prévio para a decisão, pela análise massificadora, pragmática, pré-constituída e neoliberal de
processo." (2007, p.156)

 

 

Para se ter uma compreensão da importância do contraditório em um Estado Democrático de Direito, e
poder vislumbrar a evolução do referido princípio, mister fazer algumas considerações.

Um Estado, para ser considerado Democrático de Direito, necessita elaborar uma Constituição, devidamente
escriturada, que irá ser utilizada como um rumo a ser seguido. Esta Constituição deverá oferecer aos
cidadãos uma série de direitos, dentre outros um sistema judiciário eficiente e célere.

Fernando Horta Tavares (2007) assevera:

A processualidade democrática é a via eleita para que as decisões normativas deixem definitivamente o
reduto absolutista que ainda permeia as ações legislativas e judicacionais (jurisdicionais), viabilizando a
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efetividade e a eficácia do Direito pela co-participação dos destinatários das normas.

 

Nesta esteira, Bráulio Lisboa Lopes, aduz a luz da visão Neo-Institucionalista do Processo (2003):

Na visão Neo-Institucionalista do processo, onde este é tido como uma instituição constitucionalizada,
pode-se definir o processo como sendo uma conjunção de princípios (contraditório, ampla defesa, isonomia,
direito ao advogado e à gratuidade judicial) que é referente lógico-jurídico da procedimentalidade ainda que
esta, em seus modelos legais específicos, não se realize expressa e necessariamente em contraditório.O
Processo é concebido como instituição regente e pressuposto de legitimidade de toda a criação,
transformação, postulação e reconhecimento de direitos pelos provimentos legiferantes, judiciais e
administrativos.

 

Por oportuno, como já tratado anteriormente, ressalta-se que as Constituições, como a da República
Federativa do Brasil, possuem princípios implícitos e explícitos que se dividem em informativos e
fundamentais. Os princípios fundamentais/institutivos não possuem uma interpretação única, eles são
controversos, como exemplo, temos o princípio do devido processo legal. Por sua vez, os princípios
informativos são incontroversos, possuem cunho axiomático, como exemplo tem o princípio econômico.
Este princípio econômico preconiza obter o máximo do processo com o mínimo dispêndio de tempo e de
atividade.

Muitas vezes, o princípio da economia é interpretado sem observar as garantias das partes e empregado
como argumento justificador da supressão dos princípios fundamentais do processo, como o princípio do
devido processo legal.

Estas considerações acerca dos princípios constitucionais são de muita importância tendo em vista que os
fundamentais/institutivos transcendem no tempo, acompanhando as mudanças da sociedade. Assim, tem-se
sempre que utilizar os princípios fundamentais como um norte para que os cidadãos possam contar com um
sistema sempre atualizado com as suas necessidades, bem como para que lhe ofereça a segurança devida.
Nesta esteira tem-se, como exemplo, o princípio da igualdade o qual hoje preconiza o respeito entre os
desiguais para que, assim, haja uma verdadeira paridade de oportunidades.

Ressalta-se, ainda, que esta evolução nos conceitos é de grande importância, pois se tem a pretensão de
concretizar um Estado Democrático de Direito, este tem que conseguir conviver com as diferenças, e não
suprimi-las. Neste sentido, Dhenis Cruz Madeira aduz (2007, p.125):

 

[...] a pluralidade da sociedade contemporânea atribui um encargo gigantesco aos juristas comprometidos
com o direito democrático: o de operar um sistema jurídico que garanta a igualdade sem suprimir as
diferenças. Do mesmo modo, outro desafio, talvez mais importante, apresenta-se: o de construir decisões
estatais legítimas, confeccionadas com a co-participação de seus destinatários. Mas há a dificuldade de se
realizar tal tarefa, uma vez que existe interesses conflitantes.

 

 

Como dito anteriormente, a Constituição deve ser devidamente escriturada para que assim possa dirimir tal
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problema em uma sociedade pluralista. Vale a pena citar, ainda mais uma vez, o que defende Madeira sobre
o tema:

"Neste sentido, o texto constitucional apresenta-se, justamente, como articulador (não mítico) dos objetivos
comuns (falseáveis e abertos à critica),  institucionalizando os procedimentos comunicativos de construção
das decisões, o que torna o discurso jurídico linguisticamente viável.". (2007, p. 126.).

 

 

Ultrapassadas a aplicação dos princípios institutivos como instrumentos norteadores de um Estado
Democrático de Direito, observa-se que estes não podem ser suprimidos. Assim, concluí-se que o processo
deve se ater sempre aos princípios constitucionais, como o devido processo legal o qual nos traz a isonomia,
o contraditório e a ampla defesa.

Noutro turno, não se pode conceber que o direito ao processo seja uma simples seqüência de atos, através de
um procedimento qualquer, tão pouco um mero instrumento manejado para se defender pretensões.

Neste sentido assevera Dhenis Cruz Madeira (2007, p.132):

De fato, como direito ao processo não se pode entender a simples ordenação de atos, através de um
procedimento qualquer, mas também não deve ser aderente a realidade social, principalmente se essa
aderência se der para atendimento de obscuros metajuridicos. Não é possível criar um espaço do soberano,
no qual um ser humano, sozinho seja capaz de compreender uma sociedade complexa, delimitando e
interpretando seus anseios. A finalidade do processo é a preparação participada da sentença, e os escopos
metajuridicos, são, em realidade, pré-juridicos.

 

 

Ressalta ainda, o referido autor, que os princípios do contraditório, ampla defesa e isonomia são os
responsáveis pela base do conceito de processo, uma vez que sem estes haveria somente rito.

 

[...] os princípios do contraditório, ampla defesa e isonomia são institutivos porquanto alicerçam o próprio
conceito de processo -  sem eles , há somente rito, e não, processo. (Madeira, 2007, p. 133)

 

Madeira completa asseverando que os princípios do contraditório, ampla defesa e isonomia, através de uma
visão política, são fatores de legitimação do Estado Democrático de direito (2007, p. 133).

Por todo o exposto, a mínima supressão dos princípios fundamentais/institutivos do processo gera uma
decisão ilegítima, inconstitucional, pois esses são direitos fundamentais das partes que norteiam o processo.

Os cidadãos de um Estado Democrático são partes ativas em relação à defesa de seus direitos, não são
meros expectadores. Para Dierle José Coelho Nunes, devem participar efetivamente "no procedimento dos
provimentos (atos administrativos, das lei e das decisões judiciais), e este é o cerne da garantia do
contraditório." (2007, p.146.)
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Hoje, o contraditório é visto como a possibilidade da parte contribuir efetivamente na construção de uma
decisão, não pode ser aceito o simples aspecto formal, como a bilateralidade da audiência.

Assim, Dierle Jose Coelho entende que o contraditório deve ser entendido como (2007, p.161):

[...] uma verdadeira garantia de não surpresa que impõe ao juiz o dever de provocar o debate acerca de todas
as questões, inclusive as de conhecimento oficioso, impedindo que em solitária onipotência aplique normas
ou embase a decisão sobre fatos completamente estranhos à dialética defensiva de uma ou ambas as partes.

 

Ressalva-se, porém, que o contraditório não pode ser motivo nem ser utilizado para se protelar o processo e
transformá-lo em procedimento extremamente formal. Tal desvirtuamento, que deriva da lealdade
processual, o que constitui abuso de direito, punível cível (art. 187, CCB[29]) e processualmente (art. 17,
CPC[30]).

Neste sentido, Dierle José Coelho Nunes aduz (2007, p. 162):

 

Os sujeitos processuais devem assumir a responsabilidade na utilização adequada da fase preparatória do
procedimento, efetivamente preparando-se para tal e não encarando o procedimento como uma serie de
formalidades desnecessárias e descabidas de sentido.

 

 

Assim, o contraditório deve ser utilizado de maneira adequada na fase preparatória para se fixar
adequadamente as questões endo-processuais (pontos controvertidos), o que, por conseqüência, levariam o
processo a ter um final muito mais célere, pela racionalização da fase instrutória.

Desta feita, observa-se que o princípio do contraditório possui vários papéis de grande importância para um
Estado Democrático de Direito, até agora o enfatizado é o jurídico no qual as partes têm o direito de tomar
conhecimento de todos os atos e termos do processo, para se quiserem possam manifestar-se sobre estes,
tendo, assim, o direito de construir o resultado final de seu debate judicial. Outro papel de grande relevância
é o político sendo utilizado como um fator de legitimação do processo dentro de um contexto democrático,
pois ao conceder as partes interessadas o direito de participar nos resultados do ato estatal, as partes estão
construindo o direito no caso concreto, chegando, assim, na democratização do procedimento judicial.[31]

 

 

3.2 O CONTRADITÓRIO DIFERIDO NA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRIMA FACIE: AS
POSIÇÕES INSTRUMENTALISTA E NEO-INSTITUCIONALISTA

 

A teoria instrumentalista do processo, que, aliás, vem sendo adotada pelo nosso sistema processual jurídico,
entende que o processo não visa um fim em si mesmo, sendo antes um instrumento para a concretização de
direitos fundamentais que se sobrepõem ao contraditório.
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Esta corrente entende que o princípio do contraditório não é afastado, simplesmente é mitigado, uma vez
que o réu será devidamente citado se o requerente interpor o recuso de apelação. Ovídio Batista, citado por
Cristiano Simão Miller, denomina como o contraditório diferido (2007). Já Vicente Greco Filho, também
citado por Miller (2007), entende que nenhum princípio é absoluto, sobressaindo o principio da efetividade,
ocorrendo simplesmente uma ponderação de princípios.

Noutra vertente, os juristas que seguem a Teoria Neo-institucionalista discordam veementemente, afirmando
que o art. 285-A do CPC é inconstitucional, pois, para eles o princípio do contraditório não pode ser
mitigado.

Neste diapasão, Aroldo Plínio Gonçalves, citado por Bráulio Lisboa Lopes, assevera:

 

O processo é um procedimento, mas não qualquer procedimento: é o procedimento de que participam
aqueles que são interessados no ato final, de caráter imperativo, por ele preparado, mas não apenas
participam;participam de uma forma especial, em contraditório entre eles, porque seus interesses em relação
ao ato final são opostos (2003).

 

Noutro enfoque, Alexandre Freitas Câmara entende que o "triângulo processual" somente é formado após a
apelação, o que seria inconstitucional tendo em vista que nos casos em que a Fazenda Pública for parte não
teria o prazo em quádruplo para contestar e, sim o prazo de quinze dias para apresentar as contra-razões,
perdendo, assim, um benefício que lhe é concedido face suas peculiaridades (2007, p.341).

Outra conseqüência contra a Fazenda Publica, envolve a improcedência prima facie em mandado de
segurança. Uma vez ajuizado este "remédio constitucional" quem irá responder será a autoridade coatora e,
assim, se o juiz aplicar o artigo 285-A do CPC quem irá contra-razoar será a própria autoridade coatora, e
não a Procuradoria da Fazenda, o que traz enormes prejuízos ao ente público[32].

Por sua vez o Conselho Federal da OAB ajuizou uma ADI face ao artigo supra mencionado, a qual tramita
sob o numero 3.695-5[33], aduzindo que tal mandamento legal contraria os princípios constitucionais da
"igualdade, segurança, acesso à justiça, devido processo legal e contraditório". Acerca do contraditório a
OAB, citou o jurista Paulo Medina que dispôs:

 

A extinção prematura e precipitada do processo, nas condições admitidas pelo art. 285 - A do Código de
Processo Civil, sacrifica, ainda, outro princípio constitucional - o princípio do contraditório (Constituição,
art.5º, LV). Segundo esse principio, em sua acepção hodierna, não basta que as partes se assegure
bilateralidade de audiência ou ciência recíproca dos atos que um e outro dos litigantes pratique no curso do
procedimento. O contraditório, como acentua José Lebre de Freitas, implica, fundamentalmente uma
garantia de participação efetiva das partes no desenvolvimento de todo o litígio, mediante a possibilidade
de, em plena igualdade, influírem em todos os elementos (fatos, provas, questões) que se encontrem em
ligação com o objeto da causa e que em qualquer fase do processo apareçam como potencialmente
relevantes para decisão.

 

Desta feita, verifica-se que o princípio do contraditório no art. 285-A do CPC, apesar de ser um princípio
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fundamental, está sendo deliberadamente diferido ou mitigado, o que não é constitucionalmente legítimo,
porque envolve a supressão de um direito fundamental do cidadão.

 

 

CONCLUSÃO

 

Observou-se que a mínima supressão dos princípios fundamentais/institutivos do processo gera uma decisão
ilegítima, inconstitucional, pois esses são direitos fundamentais das partes que norteiam o processo.

Hoje, o contraditório, que está previsto de forma expressa no inciso LV do art. 5º da CR/88, é visto como a
possibilidade da parte contribuir efetivamente na construção de uma decisão, não pode ser aceito o simples
aspecto formal, como a bilateralidade da audiência, por ser este fator de legitimação de um Estado
Democrático de Direito.

Desta feita, o contraditório diferido no art. 285-A, do CPC, está em total desarmonia com a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, pelo que deve ser considerado inconstitucional e, assim, extirpado
de nosso sistema. Por fim, nota-se que a defesa de um contraditório diferido em segundo grau, por supostos
motivos de celeridade, traduz, ainda, resquício autoritário de um Estado, cuja visão sobre processo
envolveria apenas uma formal oportunidade de dizer e contradizer, podendo o juiz fazer "ouvidos moucos"
às argumentações dos interessados na solução do litígio.
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[1] Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros,
e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação. [...].

[2] Art. 5º. [...] LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [...].

[3] Nesse sentido vale a lembrança do que defende Rosemiro Pereira Leal, ao considerar que no
ordenamento jurídico brasileiro, só pode ser considerado como processo o procedimento que obedeça aos
princípios do contraditório, ampla defesa e isonomia, institutivos desta instituição constitucional (LEAL,
2008, p. 96). Vale lembrar que tais princípios institutivos estão expressos no caput do art. 5º, da CR/88,
bem como em seu inciso LV. Para o mesmo autor, os demais princípios identificados pela ciência
processual são considerados como informativos, visto que decorrentes dos primeiros. Os princípios da
celeridade e da duração razoável do procedimento estão nesta categoria (LEAL, 2008, p. 111-116).

[4]Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: [...] II - velar
pela rápida solução do litígio; [...].

[5] Anota-se que a criação dos Juizados Especiais foi exigência constitucional, pautada em procedimento
baseado em oralidade e celeridade, a teor do que preceitua o artigo 98, I, in verbis: "A União, no Distrito
Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou
togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e execução das causas cíveis de menor
complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e
sumariísimo, permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e julgamento de recursos por turmas de
juízes de primeiro grau; [...].

[6] Por todos, conferir Nagib Slaibi Filho (2002).

[7] A "Convenção Americana sobre Direitos Humanos" (Pacto de San José da Costa Rica), em vigor no
Brasil desde 1992, com o Decreto 678, já trazia em seu texto o princípio da celeridade do processo, em seu
artigo 8º: "Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável,
por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou
obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza".

[8] A este respeito, também, imprescindível lembrança de Fernando Horta Tavares, ao discorrer sobre o 
princípio do acesso à justiça, pelo aspecto do chamado "direito de saída": "Do aforisma 'a justiça tarda mas
não falha' passamos para 'justiça que tarda é sempre falha' como termômetro da insatisfação geral com a
ausência de resposta e a frustração permanente em face da longa tramitação dos litígios colocados ao
manejo pelas partes e submetidos ao conjunto de órgãos estatais, judiciários e administrativos.".
(TAVARES, 2009, p.270)

[9] Nesse sentido, vale citar importante julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, cuja ementa
merece ser transcrita: "MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO. DEMORA NA RESPOSTA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA E DA GARANTIA À DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 49
DA LEI N. 9.784/99. [...] 2. Em que pesem o grande número de pedidos feitos ao Ministro da Justiça e o
fato dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de assessoramento, atuarem pro bono, aqueles que se
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consideram atingidos no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por motivação
exclusivamente política, não podem ficar aguardando, indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem
expectativa de solução em prazo razoável. 3. Não é lícito à Administração Pública prorrogar
indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos
apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99.
4. O prazo a ser fixado para o julgamento do pedido de anistia pela autoridade coatora, na linha da
orientação firmada por esta Terceira Seção, deve ser de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período,
desde que expressamente motivado, conforme estabelecido no art. 49 da Lei 9.784/99, dispositivo aqui
aplicado de forma subsidiária. 5. Segurança concedida. Indexação Data da Decisão 13/05/2009. (MS
200801110404 MS - MANDADO DE SEGURANÇA - 13584; Relator JORGE MUSSI; Órgão julgador
TERCEIRA SEÇÃO; Fonte: DJE DATA: 26/06/2009).".

[10] Luís Carlos Moro, citado por Gustavo Rabay Guerra, propõe reconhecer a efetividade plena do
princípio em tela, atribuindo-lhe, assim, a dimensão garantística: "Na hipótese do não atendimento ou
eventual insensibilidade ao apelo formulado diretamente ao magistrado a quem incumbe o feito, fica patente
a possibilidade de impetração de mandado de segurança para amparar o direito líquido, certo e exigível da
razoável duração do processo" (2008).

 

[11] Para Leal, a estrutura procedimental contida utilizada para julgamento das causas previstas no art. 275,
do CPC pode ser definida como técnica de sumarização do procedimento, pela redução do tempo-espaço da
estrutura legal, através da compactação das fases procedimentais, por seu embutimento, interpenetração,
justaposição e articulação (2008, P. 303). Neste sentido, a audiência preliminar prevista no art. 276, do
CPC, na qual o demandado é citado para tentativa de composição amigável e apresentação de defesa que
pode, inclusive, ser oral. Neste momento, ainda, deve já o julgador sanear o feito, resolver as questões
processuais e determinar as provas que serão produzidas. Sobre o conceito de sumarização do
procedimento, vale a citação literal do que já foi defendido por um dos autores do presente artigo, em outro
trabalho científico: "Sumarização do procedimento é a técnica legislativa que visa impressão de maior
rapidez à 'entrega da prestação jurisdicional' sem sacrifício da atividade cognitiva, preservando todas as
garantias fundamentais dos litigantes e levando à formação da coisa julgada material. [...]. (REIS, 2007, p.
122).

[12] Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-
lhe: [...] § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões
constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do
recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.

Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior. § 1o-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula
ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso

[13] Art. 518. Interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao
apelado para responder. (...)§ 1o O juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em
conformidade com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal

[14] Expressão cunhada por Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias, em interessante artigo, cujo trecho em
questão merece ser citado literalmente: "No afã de imprimir celeridade a processo a torto e a direito, o
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conteúdo normativo do novo artigo 285-A do Código consagra uma figura esdrúxula, de duvidosa
constitucionalidade, que a doutrina vem cognominando de sentença emprestada, mas que, segundo
pensamos, melhor poderia ser alcunhada de sentença clonada (a sentença posterior, copiada, torna-se
verdadeiro clone da sentença anterior). [...]. (2007, p. 230).

[15] Neste sentido, conferir Theodoro Júnior (2009, p. 351).

[16] Nesse sentido, imprescindível a citação de Madeira (2008, p. 134): "Por tudo isso, com quietação,
pode-se dizer que a atividade cognitivo-processual (análise dos instrumentos de provas e argumentos) não
pode sofrer nenhuma restrição quanto aos princípios institutivos do processo (contraditório, isonomia e
ampla defesa) a não ser que se queira obter somente um rito, uma forma, uma ilusória aparência de
processo. Portanto, caso o juiz (ou qualquer outro agente da atividade governativo) suplante ou reduza um
dos princípios institutivos do processo quando da atividade cognitiva estará cometendo ilegalidade que
culminará na anulação do provimento exarado, porquanto ilegítimo e inconstitucional.".

[17] Neste sentindo, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região tem decidido conforme ilustra o julgado a
seguir citado: "AC 200834000349261 AC - APELAÇÃO CIVEL - 200834000349261 Relator(a)
DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL Sigla do órgão TRF1 Órgão
julgador SÉTIMA TURMA Fonte e-1 DATA:27/11/2009 PAGINA:266 Decisão A Turma NEGOU
PROVIMENTO à apelação por unanimidade. Ementa TRIBUTÁRIO - REFIS - EXCLUSÃO -
INADIMPLÊNCIA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SÚMULA 355/STJ - RESP 1.046.376/DF
(REGIME DO ART. 543-C DO CPC) - APLICAÇÃO DO ART. 285-A DO CPC: POSSIBILIDADE. 1.
Verificada a identidade da matéria com ações já julgadas no juízo, a aplicação do art. 285-A do CPC é
medida que se impõe. 2. A adesão ao REFIS se funda em confissão dos débitos consolidados e na aceitação
de todas as condições. Caracterizada a inadimplência (mais de seis meses alternados), a exclusão do
Programa é medida que se impõe. 3. O STF fixou o entendimento de que a controvérsia sobre a exclusão do
REFIS, nos termos da Resolução CG/REFIS nº 20/2001, é de índole infraconstitucional, não havendo,
portanto, ofensa direta à Constituição Federal (AI nº 730.701 AgR, pub. 14 ABR 2009). 4. A 1ª Seção do
STJ (em 11 FEV 2009), examinando o REsp nº 1.046.376/DF, que tramitou sob o signo do art. 543-C (§7º)
do CPC (regime dos recursos especiais "repetitivos"), ratificou o entendimento consubstanciado na
SÚMULA nº 355 do STJ: "É válida a notificação do ato de exclusão do Programa de Recuperação Fiscal do
REFIS pelo Diário Oficial ou pela Internet." 5. Apelação não provida. 6. Peças liberadas pelo Relator, em
17/11/2009, para publicação do acórdão. Data da Decisão 17/11/2009.".

[18] Art. 296. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, reformar sua decisão.

[19] Art. 463. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para lhe corrigir, de ofício ou a
requerimento da parte, inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo; II - por meio de embargos de
declaração.

[20] Art. 535. Cabem embargos de declaração quando: I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade
ou contradição; II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

 

[21] Bulow, citado por Rosemiro Pereira Leal (2009, p.78), "trabalhou pressupostos de existência e
desenvolvimento do processo pela relação juiz, autor e réu em que, para validade e legitima constituição do
processo, seriam necessários requisitos que o juiz, autor e réu, deveriam cumprir conforme disposto em lei
processual.".

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7778



[22] Dierle José Coelho Nunes (2007, p. 161e 163) aduz que o: "[...] contraditório constitui uma verdadeira
garantia de não surpresa que impõe ao juiz o dever de provocar o debate acerca de todas as questões,
inclusive as de conhecimento oficioso, impedindo que em "solitária onipotência", aplique normas ou
embase a decisão sobre fatos completamente estranhos à dialética defensiva de uma ou ambas as partes".
"[...] a comparticipação advinda da leitura dinâmica do contraditório (e de outras garantias processuais
constitucionais) importa uma democratização do sistema de aplicação de tutela.".

[23] Art. 277. O juiz designará a audiência de conciliação a ser realizada no prazo de trinta dias, citando-se
o réu com a antecedência mínima de dez dias e sob advertência prevista no § 2º deste artigo, determinando o
comparecimento das partes. Sendo ré a Fazenda Pública, os prazos contar-se-ão em dobro.  § 1º A
conciliação será reduzida a termo e homologada por sentença, podendo o juiz ser auxiliado por conciliador.
[...]

[24] Art. 448. Antes de iniciar a instrução, o juiz tentará conciliar as partes. Chegando a acordo, o juiz
mandará tomá-lo por termo.

[25] Art. 1º Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da Justiça Ordinária, serão criados pela União,
no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução,
nas causas de sua competência.

[26] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia
processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

[27] Art. 53. [...] § 2º Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se
possível com dispensa da alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o
pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem
penhorado.

[28] Como exemplo, vale a pena citar notícia extraída do endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná: "A forma conciliada dá-se por solução encontrada pelas partes em conversação mediada
pelo juiz, ou conciliador, em audiência. E a forma impositiva dá-se através da sentença (decisão do juiz de
primeiro grau) ou acórdão (decisão do Tribunal), depois de instruído o processo. A forma conciliada é a
preferida do nosso sistema processual civil, pois está posta em primeiro lugar no Código de Processo Civil,
em seus artigos 277, 331 e 448. Esses artigos, postos de modo cogente, mandam o juiz tentar conciliar as
partes antes de iniciar a instrução do processo, isso porque a instrução é a fase mais demorada, mais
desgastante e mais onerosa do processo. E além desses artigos, há ainda o 125, IV, que coloca dentre os
poderes/deveres do juiz na direção do processo o de "tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes.". (2010)
No mesmo, sentido, também, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: "É um meio de resolver,
consensualmente, os conflitos. As decisões cabem aos envolvidos, e o conciliador atua como facilitador do
acordo. Ao escolher a conciliação, você tem a chance de resolver os conflitos de forma pacífica, por meio do
diálogo. Terá também a oportunidade de resgatar uma amizade, um relacionamento ou uma parceria, pois
são as próprias pessoas envolvidas que resolvem seus conflitos.". (2010) Ainda, o presidente do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região (TRF5), desembargador José Batista de Almeida Filho, ressaltou as
vantagens da conciliação ao citar o  acordo de cooperação assinado com o INSS para reduzir a demanda de
15 mil processos previdenciários: "Num primeiro momento, cerca de 3 mil processos deverão ser
beneficiados", estimou o presidente, em entrevista ao Programa Gestão Legal, do CNJ, veiculado pela Rádio
Justiça (104,7 FM). A iniciativa atende recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a busca
pelas conciliações, uma constante no TRF5, que abrange os Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande
do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe. "A conciliação é uma forma de melhorar a prestação jurisdicional mas
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não pode ser permanente. Temos que repensar o trabalho do Judiciário para que não haja demandas
reprimidas", explicou o desembargador. Segundo ele, a Previdência Social é a que mais ocupa a pauta da
Justiça, perdendo apenas para a União. Isso se deve, no entender do desembargador, porque o Brasil é uma
Nação pobre "onde as pessoas lutam pela vida e pela saúde".  Segundo o desembargador Almeida Filho, os
3 mil processos passíveis de análise pelo INSS são relativos a aposentadorias e benefícios assistenciais,
aposentadorias por invalidez, auxílio-doença e aposentadoria do trabalhador rural. Para implantação do
benefício, o juiz de primeiro grau da Vara Federal onde o processo se iniciou determina a expedição de uma
Requisição de Pequeno Valor, cujo pagamento é realizado em 60 dias. O desembargador falou ainda que o
CNJ tem tido um papel importante no esforço de melhorar a prestação jurisdicional, como por exemplo,
criando mecanismos de agilizar os processos como o Processo Judiciário Digital (Projudi). "O CNJ também
tem ajudado o Judiciário no momento em que toca em pontos nevrálgicos, como por exemplo, o fim do
nepotismo".  (2010).

[29] Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente
os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

[30] Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que: [...] III - usar do processo para conseguir objetivo
ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em
qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidentes manifestamente infundados. VII - interpuser
recurso com intuito manifestamente protelatório.

[31] Nesse sentido, também, Freitas Câmara (2007).

[32] Neste sentido, o Tribunal Região Federal da 1ª Região já decidiu: "PROCESSUAL CIVIL -
MANDADO DE SEGURANÇA - JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 285-A,
CPC - NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA: INASFASTABILIDADE - ART. 7º, I, DA LEI
Nº 1.533/51 - SENTENÇA ANULADA. 1 - A teor do disposto no caput e §2º, do art. 285-A, do CPC,
quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de
total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida a sentença,
reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do
réu para responder ao recurso. 2 - No caso vertente, o MM. Juízo a quo, com arrimo no art. 285-A, CPC,
após julgar o feito, in limine litis, denegou a Segurança, intimou da decisão o MPF, dando vista à União
Federal (Fazenda Nacional) para apresentar as contra-razões, ao arrepio do art. 7º, I, da Lei nº 1.533/51, que
impõe a notificação da autoridade impetrada para prestar informações. 3 - Conquanto traduza a resposta ao
recurso, prevista no §2º do art. 285-A, CPC, oportunidade de o Réu contestar o pedido do Autor, certo é
que, no caso específico da ação mandamental originária, quem atua no processo é a autoridade impetrada, e
não o Procurador da Fazenda Nacional, cuja participação, na fase inicial do processo, é, inclusive,
dispensada, uma vez que cabe à autoridade coatora prestar as informações. 4 - Sentença anulada, de ofício,
com o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, com a notificação da
autoridade coatora para prestar as informações necessárias à instrução do mandamus, nos termos do art. 7º,
I, da Lei nº 1.533/51. 5 - Apelação da Impetrante prejudicada. Data da Decisão 03/03/2009 (AMS
200833040003040 AMS - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 200833040003040
Relator(a) JUIZ FEDERAL FRANCISCO RENATO CODEVILA PINHEIRO FILHO (CONV.) Sigla do
órgão TRF1 Órgão julgador SÉTIMA TURMA Fonte e-DJF1 DATA:17/04/2009 PAGINA:646).

[33] Os autos da ADI 3.695-5 encontram-se conclusos com o relator desde 22/04/2009, conforme
informações obtidas no endereço eletrônico do Supremo Tribunal Federal.
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A JURISDIÇÃO CONS TITUCIONAL E O PROCES SO DEMOCRÁTICO NA 
EXPERIÊNCIA LATINO-AMERICANA CONTEMPORÂNEA 

JUDICIAL REVIEW AND DEMOCRACY IN CONTEMPORARY LATIN 
AMERICA 

 
Bernardo Brasil Campinho 

RESUMO 

Este trabalho assume como tarefa a realização de uma análise exploratória do 
fenômeno da jurisdição constitucional e de seus desdobramentos recentes no 
processo de afirmação da democracia na experiência latino-americana 
contemporânea, objetivando compreender em que medida o legado da 
redemocratização, ainda quando circunscrito em dinâmicas nacionais muito 
próprias, criou condições para uma ampliação da atuação da jurisdição 
constitucional, determinando a contribuição de mecanismos e formatos 
jurídicoconstitucionais, evidenciando como o debate sobre legitimidade 
democrática da jurisdição constitucional e sua influência sobre as instituições 
políticas tem adquirido certa centralidade no processo democrático na América 
Latina, promovendo uma intersecção tensa e constante entre sistema jurídico e 
sistema político, tornando evidente que os limites postos pelo 
constitucionalismo liberal calcado em uma rígida separação de poderes estão 
sem cada vez mais superados pela constitucionalização e democratização do 
espaço público nos países latino-americanos, mas também tornado suas 
Cortes Constitucionais objeto de cobiça pelos atores políticos e sociais 
PALAVRAS -CHAVES: JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL; DEMOCRACIA; 
AMÉRICA LATINA 
ABSTRACT 
This paper assumes the task of carrying out an exploratory analysis of the 
phenomenon of judicial review and its recent developments in the process of 
affirmation of democracy in contemporary Latin American experience, to 
understand to what extent the legacy of democratization, even when limited in 
very particular national dinamics, creates conditions for an expansion of the role 
of constitutional jurisdiction, determining the contribution of mechanisms and 
legal-constitutional formats, showing how the debate on democratic legitimacy 
of judicial review and its influence on political institutions has acquired certain 
centrality to the democratic process in Latin America, promoting an intersection 
and constant tension between the legal system and political system, making 
clear that the limits posed by liberal constitutionalism molded on a rigid 
separation of powers are being increasingly outweighed by the 
constitutionalization and democratization of public space in Latin American 
countries but also made their Constitutional Courts object of greed for political 
and social actors 
KEYWORDS: JUDICIAL REVIEW; DEMOCRACY; LATIN AMERICA 
 
1. INTRODUÇÃO 
Este trabalho assume como tarefa a realização de uma análise exploratória do 
fenômeno da jurisdição constitucional e de seus desdobramentos recentes no 
processo de afirmação da democracia na 
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experiência  latino-americana  contemporânea,  mais  especificamente  ao  longo  das  últimas  duas  décadas,

período marcado pelo ciclo da superação dos  regimes  autoritários, seguido de uma redemocratização que

ampliou  o  espaço  público  e as  interações  entre  Estado  e sociedade civil,  criando  condições  para uma

transformação do fenômeno da jurisdição constitucional.

O objetivo deste trabalho é compreender em que medida o legado da redemocratização enquanto

fenômeno  abrangente  no  cenário  latino-americano  pós-autoritário,  ainda  que  com  vicissitudes  e

idiossincrasias por vezes muito circunscritas em dinâmicas nacionais muito próprias, criou condições para

uma ampliação da atuação da jurisdição constitucional e por meio de quais mecanismos e formatos jurídico-

constitucionais.

À luz do exposto, também é objetivo deste trabalho identificar como mudanças no panorama da

jurisdição  constitucional  latino-americana  revelam  as  próprias  transformações  do  instituto  dentro  do

constitucionalismo à luz  das  interações  constantes  entre democracia e Estado  constitucional no  mundo

contemporâneo.

Ainda,  este  trabalho  procura  evidenciar  como  o  debate  sobre  legitimidade  democrática  da

jurisdição constitucional e sua influência sobre as instituições políticas tem adquirido certa centralidade no

processo democrático na América Latina,  promovendo uma intersecção tensa e constante entre sistema

jurídico e sistema político, com vícios e acertos muito próprios da América Latina e sua conjuntura atual.

Estes objetivos se justificam pela presença, neste período, de decisões de Cortes Constitucionais

com grande impacto na vivência democrática e na dinâmica política de países como Honduras, Colômbia,

Brasil,  Argentina,  Uruguai  tem tornado  evidente  que os  limites  postos  pelo  constitucionalismo  liberal

calcado em uma rígida separação de poderes estão sem cada vez mais superados pela constitucionalização e

democratização  do  espaço  público  nos  países  latino-americanos,  mas  também  tornado  suas  Cortes

Constitucionais objeto de cobiça pelos atores políticos e sociais, institucionalizados ou não, tornando-as por

vezes  não  só  instituições  jurídicas  e políticas  de relevância social  acentuada como elementos  tanto  de

estabilização como de desestabilização da vida política nacional.

Compreender o contexto em que esta nova fase da jurisdição constitucional latino-americana

surge e quais  mecanismos jurídicos permitem as  Cortes  Constitucionais  tenham papel tão acentuado por

meio de suas decisões no processo democrático de países é assim central para entender qual o atual estágio

de  desenvolvimento  do  constitucionalismo  na  América  Latina,  especialmente  no  momento  em que  se

comemora o bicentenário do início do processo de independência dos países da América hispânica.

Ademais, existe profunda relevância em mostrar como a jurisdição constitucional e a democracia

social e política na experiência latino-americana estão intimamente relacionadas, sejam na atuação das Cortes

Constitucionais  sobre as  instituições  políticas  e o processo democrático,  conformando-o,  tolhendo-o ou

ampliando-o, seja pelo debate sobre a legitimidade democrática do conjunto das  decisões  constitucionais

produzidas  por  estas  Cortes  ou  dos  mecanismos  normativos  que  permitem  este  processo  decisório

constitucional ou que dele resultam.
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O objeto deste trabalho é o impacto e o significado para o constitucionalismo na América Latina

que a atuação  política e  normativa da jurisdição  constitucional  exerce,  por  meio  de suas  Cortes,  seus

mecanismos e suas decisões, sobre os rumos do processo democrático nos países da região.

Quanto à parte metódica, este trabalho se apresenta como uma análise dialética exploratória, que

conjuga  uma  abordagem  jurídico-dogmática  dos  contornos  contemporâneos  da  atuação  da  jurisdição

constitucional  na  experiência  latino-americana articulado  com a identificação  do  alcance sóciojurídico  e

político  que este fenômeno tem na afirmação  e consolidação  da democracia na região  –  para tanto,  se

recorrerá a uma delimitação preliminar da jurisdição constitucional e suas características e, em seguida, serão

exploradas  as  relações  entre  democracia  e  justiça  constitucional  utilizando-se  de  decisões  de  Cortes

Constitucionais ou Supremas latino-americanas como guia da análise e, a partir de seu impacto, delimitar os

desdobramentos  contemporâneos  do Estado constitucional e suas  bases  centrais  – democracia e direitos

humanos – na dinâmica dos espaços nacionais latino-americanos.

2.   SIGNIFICADO  E  CARACTERÍSTICAS  DO  FENÔMENO  DA  JURISDIÇÃO

CONSTITUCIONAL

 

A  expressão  “jurisdição  constitucional”  encerra  significados  diversos,  de  maior  ou  menor

amplitude conforme o caso. Em um primeiro momento, implica na aplicação da Constituição por juízes e

tribunais (sentido amplo), quando pode se desdobrar em três modalidades.

A  jurisdição  constitucional  com controle  de  constitucionalidade  se  traduz  em processo  de

verificação, em abstrato e em concreto, da compatibilidade ou incompatibilidade de leis  e atos  do Poder

Público em face das normas de uma determinada Constituição. No sistema constitucional brasileiro seriam

exemplos  desta modalidade as  ações  do controle abstrato de constitucionalidade - ADIN, ADC, ADPF,

Inconstitucionalidade  por  omissão  –  e  o  julgamento  da  questão  constitucional  por  meio  do  recurso

extraordinário, no âmbito do controle difuso de constitucionalidade.

A jurisdição constitucional da liberdade diz  respeito ao exercício da jurisdição provocado por

mecanismos e garantias constitucionais destinados à defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana, a

exemplo do julgamento de habeas corpus em defesa da liberdade de locomoção (direito de ir e vir), contra ato

de autoridade pública.

Finalmente,  a  jurisdição  constitucional  sem  controle  de  constitucionalidade  se  destina  ao

exercício de atribuições judicantes para compor litígios constitucionais, mas diverso do que existe no controle

de constitucionalidade das leis, a exemplo de julgamento de autoridades políticas, de processos envolvendo

cooperação jurisdicional internacional ou relações com Estados estrangeiros e, no caso de Estados que sejam

federações, de manutenção do equilíbrio federativo.

Em um sentido mais  restrito, ocorre uma identificação plena entre jurisdição constitucional e

controle de constitucionalidade, tomando-se os dois fenômenos como equivalentes ou sinônimos.

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro
* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7784



Para fins  deste trabalho,  tomar-se-á a expressão  em seu  sentido  mais  amplo,  com especial

atenção para o desempenho da jurisdição constitucional por meio do controle de constitucionalidade das leis

e atos do Poder Público.

Assim,  tem-se  por  jurisdição  constitucional  o  poder  do(s)  órgão(s)  judicante(s)  de  aplicar

diretamente  as  normas  constitucionais  no  exame  das  causas  que  lhes  são  submetidas  exercendo  uma

fiscalização da constitucionalidade dos  atos  normativos  e administrativos.  O  conceito inclui a jurisdição

constitucional  orgânica  e  especializada,  dotada  ou  não  de  competência  exclusiva  para  exame  de

compatibilidade das leis para com a Constituição e a jurisdição constitucional inorgânica que é exercida em

defesa dos direitos fundamentais (Nascimento, 2007, p. 13).

Tomando em conta o objeto da atividade observa-se que é tarefa de a jurisdição constitucional

fiscalizar a compatibilidade de todo ato normativo quer seja ele: a) produto de poder constituinte derivado

reformador, b) produto da competência legislativa ordinária do Parlamento, c) produto de competência para

editar atos  com força de lei, quando atribuída originalmente ao Chefe do Executivo na Constituição e d)

tratado e convenção internacional ao qual o país  se obrigue. Como já se assinalou este controle pode ser

exercido em caráter preventivo ou repressivo (Nascimento, 2007, p. 18).

Nas  palavras  de  Gustavo  Binenbojm,  o  positivismo  jurídico  erigiu  um conceito  formal  de

Constituição, em oposição a um conceito material, de ordem jusnaturalista; assim, a Constituição não se

definiria pelo conteúdo específico de suas  normas  – limitação do poder político e proteção dos  direitos

individuais – mas pela sua superioridade hierárquica em relação às leis; tal superioridade se assentaria no

princípio da rigidez constitucional, que pressupõe óbices e processos mais dificultosos para a alteração da

Constituição do que para a modificação da legislação ordinária (Binenbojm, 2008, p. 143).

No que se refere à compatibilidade da jurisdição constitucional com o princípio democrático, o

positivismo jurídico termina por estabelecer como resposta para a equação a idéia de que o controle de

constitucionalidade atua de forma neutra,  sobrepondo a vontade do legislador  constituinte,  expressa no

Texto Constitucional, à vontade do legislador ordinário – a idéia central seria de que a maioria governante de

cada momento não pode prevalecer sobre a vontade da maioria constituinte incorporada na Lei Fundamental

(Binenbojm, 2008, p. 145).

As características mencionadas (supremacia, rigidez, caráter contramajoritário) foram utilizadas

ao longo da experiência latino-americana para afirmar as  Constituições enquanto pactos compromissórios

entre as elites locais e preservá-las no poder, estabelecendo as Cortes supremas como árbitros das disputas

destas elites, geralmente como instâncias associadas aos círculos oligárquicos de poder, seja pela procedência

da maior parte dos juízes dos quadros das aristocracias nacionais, seja pelo rígido desenho institucional da

separação de poderes[1] importada do modelo presidencialista norte-americana, transformando a figura do

Presidente  em  uma  liderança  hegemônica  por  natureza  e  conferindo  ao  Poder  Judiciário  a  tarefa  de

manutenção do equilibro social e político de acordo com os cânones desta liderança.

Além disso, os juízes dos mais altos círculos judiciários por vezes se dedicavam antes ou depois
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de sua passagem pela magistratura ao exercício de cargos políticos. No Brasil, são exemplos históricos desta

tendência figuras  como a de Oliveira Viana (consultor  técnico  que influenciou  a legislação  trabalhista e

sindical, e, posteriormente, Ministro do Tribunal de Contas da União) e a de Epitácio Pessoa (que exerceu

simultaneamente o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal e de Procurador Geral da República para,

cerca de uma década depois, se tornar Presidente da República, após ter passagens em cargos legislativos)[2].

Não se trata de censurar o fato, mas de perceber o quanto o exercício da alta magistratura em

geral estava próximo e por vezes reforçava o caráter político da jurisdição constitucional, qualquer que fosse

a sua vertente. Paradoxalmente, a concepção positivista de jurisdição constitucional advogava a neutralidade

dos  juízes  das  Cortes  Constitucionais,  alegando  que  seu  papel  seria  a  mera  aferição  formal  da

compatibilidade entre Constituição e atos infraconstitucionais.

As relações entre a magistratura e a esfera política associadas ao mito da neutralidade deram na

América  Latina  uma posição  de  proeminência  às  Cortes  Constitucionais  como  espécies  de  árbitros  e

pacificadores  sociais,  embora  a  hegemonia  do  processo  político  no  Poder  Executivo,  eventualmente

rivalizado com os Parlamentos nacionais, terminasse por indicar o papel da jurisdição constitucional como

sendo o de referendar e secundar os desenvolvimentos da política institucionalizada.

Cabe ainda destacar que a jurisdição constitucional exerce, embora desempenhando uma tarefa

jurídica, e não política, um papel construtivo e concretizador da vontade constitucional; por mais fiel que

seja aos cânones de racionalidade, objetividade e motivação, exigíveis de qualquer decisão judicial, a justiça

constitucional jamais neutraliza inteiramente a influência de fatores políticos no desempenho do seu mister

(Binenbojm, 2008, p. 146).

 

3.   DEMOCRACIA  E  JUSTIÇA  CONSTITUCIONAL  NA  AMÉRICA  LATINA

CONTEMPORÂNEA

 

3.1 Reflexões sobre constitucionalismo e democracia na América Latina

 

Como herança dos movimentos libertários que influenciaram diretamente a formação nacional no

sul da América, a Constituição assumiu um duplo papel: de norma dirigente fundamental, espelhando um

projeto comum para o futuro, indicador de um conjunto de valores essenciais para a convivência coletiva, na

matriz francesa e de norma de garantia, espelhada no princípio fundamental do governo limitado para tutela

dos direitos individuais, na matriz norte-americana (Nascimento, 2007, p. 6).

A construção destas novas sociedades, por assim dizer nacionais, além de enfrentar um grande

período de conflitos políticos e sociais, é marcada também pela busca de uma identidade, na tensão dialógica

entre um passado colonial que se buscava superar e a construção vindoura da Sociedade-Nação (Campinho,
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2008, p. 5727).

O constitucionalismo, tomado no sentido de processo histórico de integração do povo a partir do

pacto constitucional levou, na América do Sul, na virada do século XIX e ao longo do século XX, a um

embate entre o projeto de construção da democracia, amparado no império do Direito e projetos autoritários

de manutenção de arranjos personalistas de poder. Entre a proposta de ordenar a sociedade a partir da noção

de igualdade de direitos e a de preservação de privilégios (Nascimento, 2007, p. 5).

A Constituição assumiu em certas ocasiões, o caráter de pacto de elites, como a Constituição

Imperial brasileira de 1824, que procurou articular os interesses do Imperador D. Pedro I e das elites agrárias

locais,  ou a Constituição argentina de 1853 (ainda em vigor,  não obstante reformas  posteriores),  que se

traduziu em um acordo federativo como forma de conciliar a posição política de Buenos Aires, a capital do

país,  onde se encontrava uma elite mercantil que se servia do Rio da Prata e da ligação marítima para

viabilizar sua posição econômica, e as províncias interioranas, dominadas por elites baseadas na economia da

pecuária), representando uma forma de conciliar seus interesses e manter o equilíbrio nacional[3].

O século XX acompanhou o fortalecimento do constitucionalismo latino-americano e dos Textos

Constitucionais  de seus  países, perdendo em parte seu caráter de pacto jurídico-político consagrador de

arranjos aristocráticos de poder e se convertendo em objeto de disputa entre as aristocracias nacionais e as

camadas médias e populares em ascensão, as quais buscavam afirmar o papel do Estado como garantidor de

direitos civis e também sociais, bem como procuravam radicalizar o processo político representativo, com o

fortalecimento das instituições representativas e a construção de sistemas democráticos mais amplos, como

forma de limitação dos personalismos e do próprio poder das elites locais.

Em certos casos, a Constituição foi o produto de um processo constituinte decorrente de uma

revolução política e social, acentuando as transformações institucionais e consagrando uma ampliação dos

direitos fundamentais dos cidadãos, como foi o caso do México e de sua Constituição de 1917, como relata

Fábio Konder Comparato:

 

A fonte ideológica da “Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos”, promulgada em 5
de fevereiro de 1917,  foi  a doutrina anarcossindicalista,  que se difundiu no último quartel  do
século  XIX  em  toda  a  Europa,  mas  principalmente  na  Rússia,  na  Espanha  e  na  Itália.  O
pensamento  de  Mikhail  Bakunin  muito  influenciou  Ricardo  Flore  Magón,  líder  do  grupo
Regeneración,  que reunia jovens lintelectuais  contrários a ditadura de Porfírio Diaz.  O grupo
lançou clandestinamente,  em 1906, um manifesto de ampla repercussão, no qual se apresentaram
as propostas que viriam a ser as linhas-mestras do texto constitucional  de 1917: proibição de
reeleição  do  Presidente  da  República  (Porfirio  Diaz  havia  governado  mediante  reeleições
sucessivas,  de  1876  a  1911),  garantias  para  as  liberdades  individuais  e  políticas
(sistematicamente negadas a todos os  opositores  do presidente-ditador),  quebra do poderio da
Igreja Católica, expansão do sistema de educação pública, reforma agrária e proteção do trabalho
assalariado.
A transformação desse ideário em normas constitucionais, no entanto, produziu um efeito político
exatamente  contrário  ao  objetivo  visado,  pela  primeira  vez,  na  movimentada  história  do
caudilhismo mexicano,  criou-se uma sólida estrutura estatal,  independente da figura do chefe de
Estado, ainda que a Constituição o tenha dotado de poderes incomensuravelmente maiores do que
o texto constitucional norte-americano atribuiu ao presidente da república.  O ideário anarquista
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de destruição de todos os centros de poder engendrou contraditoriamente, a partir da fundação do
Partido  Revolucionário  Institucional  em  1929,  uma  estrutura  monocrática  nacional  em
substituição à multiplicidade de caudilhos locais.
A Carta Política mexicana de 1917 foi a primeira a atribuir aos direitos trabalhistas a qualidade
de direitos fundamentais, juntamente com as liberdades individuais e os direitos políticos (arts. 5º
e 123). A importância desse precedente histórico deve ser salientada, pois na Europa a consciência
de que os direitos humanos têm também uma dimensão social só veio a se firmar após a grande
guerra de 1914-1918, que encerrou de fato o “longo século XIX” (Comparato, 2006, p. 173-174).

 

Outro exemplo foi a Constituição de Cuba, promulgada em fevereiro de 1976, após referendo

nacional,  passando  a  vigorar  como  Constituição  da  República  Socialista  de  Cuba,  cujas  disposições

determinam uma organização  institucional semelhante à da União  Soviética brejneviana,  unipartidária e

coletivista[4].  O  referido  Texto  Constitucional  veio,  no  mais  das  vezes,  a  aprofundar  e  consolidar  a

revolução socialista de 1959, o sistema político e os  direitos  sociais  dela decorrentes, de modo a inserir

numa continuidade e radicalização do processo constituinte revolucionário que ocorrera em Cuba.

O constitucionalismo democrático latino-americano sofreu uma ruptura em sua trajetória com o

ciclo de regimes  autoritários  que vigoraram na região entre 1950 e 1990,  com particular  intensidade na

América do Sul e nos países do Cone Sul entre 1964 e 1989. Amparado na lógica da guerra fria, na disputa

entre o capitalismo norte-americano e o comunismo soviético pela hegemonia política mundial, este ciclo

político suprimiu a possibilidade de uma esfera política aberta e democrática, além de negar dois dos pilares

do constitucionalismo: o Estado (Democrático) de Direito e os direitos fundamentais  da pessoa humana,

servindo de base de apoio para os Estados Unidos, em articulação com as elites locais, contra a presença

soviética e contra as crescentes reivindicações populares por maior participação político-democrática e por

mais direitos.

O  cenário  da  democracia  na  América  Latina  emerge  deste  ciclo  de  ditaduras  militares  e

autoritarismo para criar, por meio de um processo de redemocratização e restauração do Estado de Direito e

dos direitos fundamentais, condições para uma ruptura definitiva com o autoritarismo e para a ampliação do

constitucionalismo e seus alicerces na América Latina.

A  história da transição democrática não foi pacífica e desprovida de conturbações  sociais  e

políticas. Na Argentina e no Uruguai, o declínio do regime autoritário de seu por pressão popular e intensas

mobilizações, ao lado de regimes que já se encontravam em declínio. No Brasil e no Chile, a derrocada dos

regimes militares foi composta de mobilizações e pressão social, mas que só se tornaram possíveis mediante

acordos políticos e institucionais com o regime autoritário instalado[5].

O  fim  de  Guerra  Fria  e  o  processo  global  de  redemocratização  que  a  América  Latina

experimentou  não  impediram  que  golpes  de  Estado  e  tentativas  de  subversões  violentas  da  ordem

constitucional continuassem ocorrendo como o golpe de Estado em Honduras, no ano de 2009, além de

episódios semelhantes e anteriores no Equador em 2000 e na Venezuela em 2002.

Os países da América Central, acometidos por guerras civis e insurgências  armadas contra os

regimes autoritários  entre as  décadas  de 1960 e 1980, somente conseguiram alcançar alguma estabilidade

política após longos acordos de paz produzidos ao longo da década de 1990.

Na Colômbia, mesmo a constância do regime constitucional e democrático do país convive com a

insurgência contra o  governo  central envolvendo  as  Forças  Armadas  Revolucionárias  da Colômbia e o
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Exército de Libertação Nacional (guerrilhas de esquerda), de um lado, e as Autodefesas Unidas da Colômbia

(paramilitares de direita) se prolonga aos dias atuais, criando refugiados e prejuízos sociais e econômicos,

configurando uma tragédia humana marcante e que atinge em cheio a noção de democracia liberal,  como

destaca Hobsbawn:

 
Veja antes o caso da Colômbia,  uma república que,  para os padrões latino-americanos (...) tem
um passado  quase único  de governo  democrático,  constitucional  e representativo  virtualmente
continuo. Dois partidos que rivalizam nas eleições, o Liberal e o Conservador, te se mantido em
competição,  como  requer  a  teoria.  A  Colômbia  nunca  esteve em poder  dos  militares  ou  de
caudilhos populistas por mais do que breves momentos. E, no entanto, embora o país não tenha se
envolvido em guerras internacionais, o número de pessoas assassinadas, multiladas e expulsas de
suas casas nos últimos cinqüenta anos chega a milhões (...) o bem estar dos países não depende
da presença ou da ausência de um tipo de arranjo institucional,  por mais recomendável que seja
do ponto de vista moral (Hobsbawn, 2007, p. 100).

 

Ainda que a redemocratização dos países latino-americanos após o ciclo autoritário da segunda

metade do século XX tenha sido bem sucedida, graves problemas emergiram desta nova etapa política, as

seqüelas  das  ditaduras  militares  se  mostram  bem  visíveis,  mormente  quando  se  analisa  a  equação

“distribuição de renda versus participação democrática da população”, adicionando-se a isto fraudes nas

eleições,  parlamentos  eleitos  com  representatividade  desproporcional  e  escandalosas  violações  da

Constituição em vários países (Streck e Morais, 2008, p. 110).

Ainda, assim a democracia representativa e o Estado constitucional, associados ao respeito aos

direitos fundamentais, pelo menos enquanto política de Estado e enquanto conjunto mínimo de liberdades

públicas efetivamente existentes, estão cada vez mais se aprofundando enquanto parâmetros institucionais

do espaço público nos países latino-americanos.

O  momento  é  de  enfrentamento  dos  problemas  sociais  e  econômicos,  como  pobreza,

concentração de renda, violência, corrupção, conflitos  agrários  e reivindicações  de minorias,  a partir  das

instituições  postas  pelo  regime democrático,  procurando  conectá-las  a  estes  problemas  e  efetivar  sua

atuação na construção de soluções.

Não  obstante a articulação  entre democracia e constitucionalismo  cada vez  mais  crescente,

desenvolvimentos complexos e intricados do fenômeno democrático à luz  das singularidades postas ainda

ocorrem, gerando movimentos como a democracia delegativa.

A democracia delegativa é uma expressão proposta pelo cientista político argentino Guilhermo

O’Donnel em 1991 e procura explorar as nuances da tensão entre representação e delegação na nova etapa

da democracia latino-americana.

A  democracia delegativa apresenta certas  características; em um primeiro  momento,  haveria

instalação de um regime democraticamente eleito,  para completar  a transição entre regime autoritário  e

regime  democrático  (segunda  transição),  governo  este  que  será  responsável  pela  instauração  de  uma

democracia institucionalizada consolidada, ainda que sem garantia do seu sucesso (Streck e Morais, 2008,

pp. 117-118).

O  elemento  decisivo  para determinar  o  sucesso  desta segunda transição  é o  sucesso  ou  o

fracasso de um conjunto de instituições democráticas que se tornem importantes fluxos do poder político;

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro
* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7789



tal resultado é condicionado, dentre outros fatores, pela incorporação, pelas estratégias de vários agentes, do

reconhecimento de um interesse superior comum na construção institucional democrática (Streck e Morais,

2008, p.118).

As democracias delegativas acabam então se fundando na premissa básica de que quem ganha a

eleição presidencial é autorizado a governar o país  como lhe pareça conveniente e na medida em que as

relações de poder o permitam, tornando o presidente a encarnação da nação, sua base política advém de um

movimento, enquanto superação supostamente vibrante do faccionismo e dos conflitos que caracterizam os

partidos,  qualificando  os  candidatos  presidenciais  vitoriosos  como  acima dos  partidos  políticos  e  dos

interesses organizados (Streck e Morais, 2008, p.118b).

Neste  contexto,  outras  instituições  como  o  Congresso  e  o  Poder  Judiciário  passam a  ser

incômodos  que acompanham as  vantagens  internas  e internacionais  de um presidente democraticamente

eleito, ao passo que a idéia de prestar contas a estas insituições e a outras organizações privadas ou não

parece um impedimento desnecessário à plena autoridade que o presidente recebeu a delegação de exercer

(Streck e Morais, 2008, pp.118-119).

Países como Argentina, Brasil e Peru experimentaram no início da década de 1990 doses do que

O’Donnel  descreve  como  democracia  delegativa,  principalmente  pela  concentração  de  poderes  que

resultaram na aprovação da extensão dos mandatos presidenciais por alterações constitucionais, permitindo

reeleições, ou mesmo, como no caso do Peru, por um golpe de Estado.

A  transição  para a democracia não encerra a tarefa de construí-la e a noção de democracia

delegativa aponta para isso,  pois  a marginalização das  instituições  democráticas,  como o Congresso,  os

partidos políticos e o próprio Poder Judiciário podem acarretar prejuízos institucionais ao se criar tensões

entre os  órgãos  do Estado,  que se desdobram ou até refletem o aprofundamento das  tensões  sociais  e

esvazia a arquitetura constitucional democrática.

Outro movimento é o constitucionalismo bolivariano, surgido na Venezuela, por inspiração do

Presidente venezuelano Hugo Chavez e das transformações institucionais por ele sugeridas. Tal movimento

advoga uma radicalização democrática por meio da adoção da democracia participativa, ampliando espaços

decisórios e inserindo movimentos sociais e grupos políticos não institucionalizados na esfera política, ao

lado dos atores tradicionais.

A Constituição é vista como instrumento de radicalização democrática e como forma de refundar

o Estado por um processo constituinte amplo e participativo, além da realização de plebiscitos e referendos

como forma de implementar políticas públicas e consagras direitos e instituições. Neste processo surgem

novos  direitos  e outros  são revistos  à luz  de uma lógica comunitarista, que valoriza o povo, a nação, a

comunidade e os movimentos sociais em detrimento dos atores estabelecidos.

Ora o constitucionalismo bolivariano aparece como obra de um líder, como no caso venezuelano,

o que implica em grande risco de cesarismo institucionalizado, ora se apresenta como um movimento de

refundação do Estado, como na Bolívia, com o Movimento ao Socialismo, liderado por Evo Morales, mas

com a participação relevante de outras personagens, como o Vice-Presidente da República, Álvaro Garcia

Linera, e lideranças indígenas e sociais.

O  constitucionalismo  bolivariano  aposta  alto  na  Constituição  como  instrumento  de  uma
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intervenção mais  acentuada na economia, na consagração e ampliação de direitos  sociais  e culturais  e na

reinterpretação dos  direitos  civis,  além de ampliar  o  caráter  participativo  dos  direitos  políticos,  com a

radicalização de procedimentos eleitorais, seja para a ratificação da Constituição pelo povo, para a escolha

de cargos públicos, incluindo os do Poder Judiciário e sua mais alta Corte no país, apostando no papel do

Estado no âmbito da concretização de direitos e da afirmação da nação.

Entre a democracia delegativa e o constitucionalismo democrático bolivariano,  no entanto,  a

experiência democrática na maior parte dos países latino-americanos teve uma continuidade notável e inédita

na  histórica  constitucional  da  região,  criando  instituições  estáveis  e  ampliando  a  esfera  pública  à

participação de grupos e setores da sociedade civil, sem comprometer os direitos humanos ou a alternância

de poder, em países como Brasil, Chile, Uruguai, México e Costa Rica, ainda que os problemas relacionados

ao subdesenvolvimento e à dependência do capitalismo internacional mantenham, mais ou menos acentuada

conforme o caso, e por vezes  acentuem as  imperfeições  do processo democrático e de seus  reflexos  na

sociedade.

 

3.2  Justiça constitucional e processo democrático: experiências latino-americanas

 

Após as reflexões sobre o desenvolvimento atual da democracia constitucional no âmbito latino-

americano,  cumpre identificar  que papel a justiça constitucional tem tido  neste processo  e como tem

atuando enquanto instituição política, seja por meio das suas decisões ou dos mecanismos institucionais que

lhe são ínsitos, delimitando sua influência no processo democrático.

A primeira parte das análises diz  respeito aos países do Cone Sul (Brasil, Argentina, Uruguai,

Chile, Paraguai, Bolívia) e a atuação da jurisdição constitucional na afirmação democrática após a transição

para a superação dos regimes ditatoriais que nestes países vigoravam até o final dos anos 1980.

Todos estes países são repúblicas, presidencialistas e reconhecem o princípio da separação de

poderes  a partir  de um modelo tripartido no qual o Poder Judiciário,  aceito como poder constituído da

república é independente do Executivo e do Legislativo. Todos contam com mecanismos jurisdicionais de

fiscalização da constitucionalidade (Nascimento, 2007, p. 17).

Após a análise do Cone Sul, será feita uma análise dos  casos  de países  com graves  conflitos

sociais, armados ou não, e o papel desempenhado pela Justiça Constitucional nestes contextos, (Colômbia e

de Honduras).

 

a)      Justiça constitucional e democracia nos países do Cone Sul

 

As  Cortes  Constitucionais  do  Cone  Sul,  assim  como  quase  a  maioria  das  Justiças

Constitucionais  latino-americanas, surgem com base no modelo de inspiração norte-americano, o judicial

review, ou seja, o controle difuso de constitucionalidade das leis, em que qualquer juiz  ou tribunal pode

decidir a questão constitucional, enquanto fundamento para decidir o caso concreto, cabendo alguma forma
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de recurso para uma instância judicial superior, que acumula as funções de Corte Constitucional e Supremo

Tribunal nacional.

Hoje, porém, com exceção da Argentina, que adota um sistema exclusivamente difuso, os demais

países  do  Cone  Sul  tiveram  experiências  muito  próprias:  uns  articularam  o  controle  incidental  de

constitucionalidade com a influência do  sistema europeu continental (Brasil e Bolívia),  pela adoção  de

procedimentos  e  mecanismos  do  controle  abstrato  de  constitucionalidade  da  lei,  no  qual  a  questão

constitucional é objeto  principal  do  processo  e o  controle realizado  é feito  em tese,  pela aferição  da

compatibilidade ou não da lei o ato do Poder Público com a Constituição, sem que isto envolva um conflito

de interesses.

Outros adotaram o sistema de controle concentrado de constitucionalidade, como nos casos do

Chile, do Paraguai e do Uruguai, sendo que neste último os  membros  da Corte Superior (que exerce as

atribuições  de Justiça Constitucional)  estão vinculados  a um sistema de mandatos  delimitados,  não são

vitalícios como no Brasil.

Assim, há um Tribunal Constitucional no Chile,  um órgão fracionário especializado da Corte

Suprema,  chamado  Sala  Constitucional,  no  Paraguai  e,  no  Uruguai,  a  concentração  da  jurisdição

constitucional no Plenário da Suprema Corte. Portanto há justiça constitucional no Chile, na Bolívia e, em

certo  sentido,  no  Paraguai,  enquanto  nos  demais  países  a  jurisdição  constitucional  culmina  na  Corte

Suprema, no órgão de cúpula da estrutura judiciária comum, que acumula a jurisdição constitucional com a

tarefa de corte de cassação, quer dizer, com a competência para rever as decisões das instâncias inferiores

nos casos de suspeita de erro na aplicação do direito (Nascimento, 2007, p. 17b).

Na  Argentina,  originalmente  não  havia  previsão  expressa  de  controle  jurisdicional  de

constitucionalidade,  tal  poder  foi  reconhecido  ao  judiciário,  indistintamente,  a  partir  de  1887,  pela

jurisprudência da Corte Suprema da Nação, que havia sido instalada em 1862[6]. O texto emendado em 1994

reconhece  no  art.  116  a  competência  da  Corte  Suprema  para  decidir  sobre  matéria  constitucional

(Nascimento, 2007, p. 13)

A autoridade da Corte Suprema vem se consolidando com a redemocratização, depois  de um

período conturbado que culminou com o afastamento, no ano de 2003, de quatro dos nove membros, por

envolvimento com atos de corrupção, servindo de marco simbólico a declaração da inconstitucionalidade das

leis que asseguravam a impunidade dos crimes cometidos pelos militares no período ditatorial conhecidas

como lei da obediência devida e lei do ponto final,  decisões  tomadas  conjuntamente em junho de 2005

(Nascimento, 2007, p. 13b).

As  constituições  paraguaias  de 1870 (adotado com o fim da Guerra do Paraguai) e de 1940,

rígidas como é da tradição continental, afirmavam nominalmente a sua própria supremacia, mas não previam

meios jurisdicionais de controle. A lei orgânica dos tribunais, de 1918, no seu art. 44, inc. II previu controle a

ser exercido pelo Superior Tribunal de Justiça antecessor da atual Corte Suprema de Justiça (Nascimento,

2007, p. 14)

A partir  da Constituição de 1967 há previsão constitucional expressa (art.  200),  mantida na

vigente constituição, que é de 1992. Apenas em 1995 veio a ser instalada a Sala Constitucional, composta
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por três dos nove ministros da Corte Suprema. Em 2000 a Corte, por meio do órgão constitucional, deu

passo significativo na construção da sua própria independência e autoridade ao interpretar o art. 261 da

Constituição concluindo pela inamovibilidade dos seus integrantes (Nascimento, 2007, p. 14b).

No Chile, o Tribunal Constitucional é composto por nove membros, sendo: a) três Ministros

designados  pela  Corte  Suprema;  b)  três  Ministros  designados  pelo  Presidente  da  República;  c)  dois

Ministros  designados  pelo Senado chileno (eleitos  por 2/3 dos  votos  dos  senadores); d) dois  Ministros

designados  propostos  pela Câmara dos  Deputados  e designados  em definitivo  pelo  Senado (art.  92  da

Constituição chilena).

O sistema chileno é peculiar. Trata-se de um modelo duplo concentrado no qual a Suprema Corte

decide questão constitucional por via de incidente em concreto, exercendo controle repressivo e o Tribunal

Constitucional por via de ação em abstrato, exercendo controle preventivo, para emendas, tratados e leis e

repressivo nas hipóteses de decreto com força de lei (Nascimento, 2007, p. 18b).

A Alta Corte de Justiça do Uruguai, prevista na Constituição de 1830, só veio a ser instalada no

século XX com a Lei 3.246 de 28/10/1907. A partir da Constituição de 1934 a denominação passou a ser

Suprema Corte de Justiça, o que foi mantido na Constituição vigente de 1967, que reconhece expressamente

(art.  85,  inc.  18º e 20º)  o  poder  de fiscalizar  a constitucionalidade de atos  normativos  que lhes  sejam

posteriores.  Muito embora não se trate propriamente de um tribunal constitucional, pois sua competência

revisional é ampla, a Suprema Corte Uruguaia é constituída de cinco membros com mandato de dez anos e

submetidos à aprovação da Assembléia Legislativa (Nascimento, 2007, p. 14c).

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal exerce o papel de órgão de cúpula do Poder Judiciário e

as atribuições relacionadas ao controle de constitucionalidade. O país adota um modelo misto, mesclando

controle  difuso  e  concentrado,  não  obstante  a  Corte  tenha  outras  atribuições  jurisdicionais.  São  onze

ministros, escolhidos pelo Presidente da República, dentre brasileiros entre 35 e 65 anos, e nomeados após

aprovação pelo Senado Federal. Os ministros são vitalícios, devendo se aposentar compulsoriamente aos 70

anos (arts. 101 a 103 da Constituição brasileira).

As Cortes Constitucionais (em sentido amplo ou no papel mesmo de uma Justiça Constitucional

exclusiva) do Cone Sul tem sido atores no processo democrático dos países do Cone Sul.

Tradicionalmente, eram instrumentos de poder nas mãos dos grupos aristocráticos locais, por

vezes usadas como etapa prévia para o acesso a outro cargo político ou compensação nos jogos do poder.

No período das ditaduras militares, foram anuladas enquanto instituições pela própria tutela e supervisão

dos regimes autoritários.

Nas  redemocratizações  nos  países  sul-americanos  do  Cone  Sul,  as  Cortes  Constitucionais

passaram a  desempenhar  o  papel  de  fiadoras  do  processo  democrático,  mantendo  a  estabilidade  das

instituições  e recebendo o encargo da defesa dos  direitos  fundamentais  e do próprio processo político-

eleitoral. Mas também passaram a desempenhar um profundo ativismo judicial[7], intervindo, a partir de
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provocação dos  atores  políticos  e sociais,  em impasses  institucionais,  nos  desdobramentos  do processo

democrático, nas questões envolvendo direitos humanos e na afirmação ou contenção de políticas públicas.

Recentemente, processos contra militares por abusos aos direitos humanos, incluindo tortura e

assassinatos, cometidos durante as ditaduras militares, tem sido objeto de apreciação no âmbito da Justiça

Constitucional no Brasil,  na Argentina (conforme já apontado),  e no Uruguai,  com diferentes  nuances  e

desdobramentos.

No Uruguai, a Corte Suprema, no dia 19/10/2009, declarou a inconstitucionalidade da chamada

Lei de Caducidade, que anistiou os agentes públicos por crimes que cometeram durante a ditadura militar do

país,  ocorrida  de  1973  a  1985.   A  decisão,  contudo,  vale  apenas  para  o  caso  da  Professora  Nibia

Sabalsagaray, assassinada em 1974 dentro de um quartel. Só foi possível à Corte apreciar este caso porque o

Presidente Tabaré Vazquéz  pediu ao Congresso que a lei fosse declarada inconstitucional para este caso

específico, no que foi atendido por 69 votos a 2, cabendo a decisão final à Suprema Corte[8].

No Brasil, pesa apreciação pelo Supremo Tribunal Federal de questão constitucional sobre os

limites e o alcance de anistia política aprovada por lei em 1979; o que se discute é se esta lei alcançou os

crimes  de tortura  cometidos  pelos  militares  e  agentes  da  repressão  oficial  brasileira  –  o  processo  em

discussão, provocado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é a Argüição de Descumprimento de

Preceito Fundamental número 153.

No que tange às  políticas  de Estado e a desenho institucional das  estruturas  governamentais,

destaca-se a edição da súmula vinculante número  13,  tendo como precedente central para sua edição o

julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade número 12, tanto na medida cautelar quanto no

mérito. A referida súmula vinculante estabeleceu que A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da

mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em

comissão ou de confiança ou,  ainda,  de função gratificada na administração pública direta e indireta em

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste

mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

Assim,  por  uma  atuação  proativa  do  STF,  houve  a  vedação  constitucional  do  nepotismo

enquanto prática na Administração Pública, interferindo o Tribunal em um problema contumaz e antigo da

gestão pública, ao fazer prevalecer os princípios da moralidade e o republicano no que tange ao acesso a

cargos públicos e à proibição de privilégios e favorecimentos decorrentes de laços de parentesco. Ainda, o

STF  sinalizou a necessidade de profissionalização  da Administração Pública e defendeu a racionalidade

burocrática em detrimento do patrimonialismo vigente.

No Chile, em 2008, o Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade de uma lei que

permitia que o Ministério da Saúde daquele país  distribuísse gratuitamente a pílula do dia seguinte, por

considerar que este medicamento possui características abortivas, embora tenha considerado constitucional a

sua comercialização privada. Houve assim uma intervenção do Tribunal para delimitar os contornos de uma
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política  pública  de  governo  na  área  de  saúde,  restringindo-a  conforme  entendimento  acerca  de  sua

constitucionalidade[9].

Na Bolívia, o Tribunal Constitucional teve seus contornos redefinidos pela Constituição elabora

após intenso e extenso processo constituinte, que contrapôs governo e oposição, tendo sido ratificada pela

aprovação em referendo popular em janeiro de 2009; segundo a nova Constituição, os membros dos tribunais

passam  a  ser  eleitos  pela  população,  que  vota  em  uma  lista  de  pré-selecionados  pela  Assembléia

Legislativa[10]. O Tribunal Constitucional passou a ser integrado por dez  magistrados  (cinco titulares  e

cinco suplentes).

Em fevereiro de 2010, O presidente da Bolívia, Evo Morales, nomeou por decreto (autorizado

por lei aprovada pelo Congresso boliviano no mesmo mês) 18 magistrados titulares e suplentes do poder

Judiciário, que exercerão seus cargos até o final do ano, quando forem realizadas eleições populares  para

nomear todas as autoridades da Justiça. Morales deu posse a cinco autoridades da Corte Suprema, dez (cinco

titulares  e cinco  suplentes)  do  Tribunal Constitucional e três  do  Conselho  de Justiça,  em ato  público

realizado na sede do judiciário da cidade de Sucre. O decreto assinala que todos eles cumprirão suas funções

até a posse das autoridades eleitas mediante sufrágio universal[11].

No  caso  boliviano,  houve  uma  radicalização  democrática  da  própria  estrutura  da  justiça

constitucional, com a previsão de eleições diretas por voto popular para os seus membros, os quais terão um

mandato e não serão vitalícios. Além disso, o Tribunal passaria a ser plurinacional, com membros eleitos

pelo sistema eleitoral ordinário e pelo sistema indígena.

Para além de intervir no processo democrático, o Tribunal Constitucional se tornou ele próprio

ator  deste processo  e objeto  de disputa dentro  do  jogo  político,  principalmente pela escolha de seus

magistrados  por  voto  popular  e  pelos  impasses  institucionais  que  precederam  sua  atual  normativa

constitucional, inclusive com a nomeação provisória por decreto presidencial dos seus atuais membros, até

que existam eleições para preenchimento de seus cargos.

 

b)   Justiça constitucional e os rumos do processo democrático à luz de uma conjunta de conflitos

sociais na experiência latino-americana recente: Colômbia e Honduras

 

Neste ponto, cabe analisar que papel a justiça constitucional tem desempenhado na experiência

democrática latino-americana (ou  na sua negação),  principalmente na atuação  em contexto  de conflitos

sociais,  ou  na  intervenção  direta  em  relação  aos  mesmos,  desempenhando  com  seu  ativismo  ou  sua

proatividade um papel político relevante, ao servir-se da normativa constitucional como modo de intervir na

esfera política.

Dois  casos  recentes  foram selecionados  pela sua relevância no  que tange a discussão  sobre
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alternância de poder e sobre afirmação da soberania popular: a vedação a uma nova reeleição do Presidente

Uribe, na Colômbia, por decisão da Corte Constitucional daquele país em 2010, e o papel desempenhado

pela Suprema Corte de Honduras na crise política e no golpe de Estado, ocorridos naquele país em 2009[12].

Em fevereiro de 2010, a Corte Constitucional da Colômbia A Corte Constitucional da Colômbia

declarou  como  inconstitucional,  nesta  sexta-feira,  o  projeto  de  referendo  que  permitiria  ao  presidente

colombiano Álvaro Uribe concorrer a um terceiro mandato nas eleições presidenciais de maio. Com 7 votos

contra e 2  a favor,  a  Corte determinou  que o  projeto  não  cumpriu  com os  procedimentos  legais  que

sustentassem uma reforma constitucional que abriria caminho a uma segunda reeleição presidencial. "Não se

trata de meras  irregularidades  formais  e sim de violações  substanciais  do  princípio  democrático",  diz  o

parecer lido por Mauricio González , presidente da Corte Constitucional[13].

Nos fundamentos da decisão, pode se destacar a referência ao princípio democrático, na medida

em que “entre los  distintos  elementos  que configuran  toda  democracia  se encuentra  el  respeto  de los

procedimientos formales previstos para el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana. Para la

Corte Constitucional, más que meros ritualismos, tales formas están instituidas en garantía de las reglas

fundamentales  de la  democracia  representativa  y  de participación  y son  componentes  sustanciales  del

principio democrático[14]”.

A decisão se mostra relevante quando colocada em perspectiva com o contexto político latino-

americano  contemporâneo:  a  continuidade  de  governos  por  meio  de  reeleições  foi  instrumento  para  a

perpetuação de projetos de poder personalistas ou implicados em rupturas com as tradições constitucionais

de limitação de mandatos como recurso para obstaculizar o autoritarismo e permitir alternância de poder

(ainda  que  sem  a  modificação  das  bases  políticas  e  sociais  vigentes,  permitindo  rodízios  de  grupos

aristocráticos).

Ao  longo  da  década  de  1990,  este  procedimento  de  alteração  constitucional  para  permitir

reeleições  presidenciais  foi  utilizado  no  Brasil  e  na  Argentina,  identificando-se  com  o  fenômeno  da

democracia delegativa, na medida em que a estabilidade política era centrada no Chefe do Poder Executivo e

na sua continuidade por mais um período, fortalecendo a figura de que a legitimação eleitoral do Presidente

lhe dava direito à continuidade de seu projeto em quaisquer circunstâncias, ampliando sua prevalência sobre

os demais Poderes e instituições.

No âmbito do chamado constitucionalismo bolivariano, a promulgação de novas Constituições

no Equador, na Bolivia e na Venezuela foram sucedidas de novas eleições que marcaram um novo período

constitucional de vigência dos  mandatos, permitindo que os  Presidentes  em exercício, pelo recurso a um

referendo popular, tivessem uma nova investidura, desconsiderando o período já transcorrido de mandato,

além de  se  prever  nos  novos  Textos  Constitucionais  citados  a  reeleição  presidencial  e  demais  cargos

políticos, com restrições a um período consecutivo – Equador e Bolívia – ou mesmo sem restrição, no caso

da Venezuela (em decorrência de uma emenda constitucional ratificada em referendo popular em 2009).

A decisão da Corte Constitucional da Colômbia influiu de forma decisiva na configuração das
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forças políticas nas eleições presidenciais que o país realizará em 2010. Ao prestar homenagem ao princípio

democrático, valorizou a alternância de poder e destacou que a democracia semidireta não pode ser exercida

com abuso de poder econômico e com violação a procedimentos formais que conformam as condições de

escolha e participação cidadã. Além disso, prestigiou a democracia e seus valores mesmo contra uma opinião

popular majoritária a um terceiro mandato do Presidente Uribe, reafirmando o caráter contramajoritário da

jurisdição  constitucional como forma de preservar  e defender  a própria regularidade e transparência do

processo democrático.

Finalmente,  a decisão colombiana se dá em um país  marcado pela insurgência de grupos  de

guerrilha revolucionária de esquerda e de paramilitares de direita. A convulsão causada pelos conflitos com

os rebeldes e os paramilitares atinge a vida dos cidadãos e compromete parte da soberania do próprio Estado

sob seu território. Apesar disto, a normalidade institucional foi mantida e mesmo com a aprovação popular

da política de “segurança democrática” do Presidente Uribe, não se caiu em tentação de legitimar a confusão

do líder e de seu projeto, ou de se justificar o terceiro mandato como uma medida excepcional exigida pela

situação política e social do país, evitando a democracia delegativa e a institucionalização do cesarismo.

O caso de Honduras foi mais complexo, pois envolveu a participação direta da Suprema Corte

como protagonista dos  eventos  que marcaram o ano de 2009 naquele país: o golpe de Estado e a crise

política dele decorrente.

A  Suprema  Corte  de  Honduras,  a  pedido  do  Ministério  Público  hondurenho,  julgou

inconstitucional consulta popular  marcada para junho  de 2009 em que o  ex-Presidente Manuel Zelaya

pretendia obter aprovação para a instalação de uma quarta urna de votação nas eleições gerais marcadas para

novembro do mesmo ano, inquirindo nesta consulta se as  pessoas aprovavam a realização ou não de um

plebiscito,  em conjunto  com as  eleições  gerais  e  presidenciais,  sobre a convocação  de uma assembléia

nacional constituinte a ser realizado no período constitucional seguinte.

Após a decisão da Suprema Corte, o ex-Presidente resolveu radicalizar  polticamente e manter a

consulta popular  do  mesmo  jeito,  destituindo  o  Chefe do  Estado  Maior  das  Forças  Armadas,  que se

recusava a prosseguir com a consulta popular e dar suporte do Exército para sua realização, o que levou o

Ministério Público a requerer a prisão do ex-Presidente, o que ocorreu em junho de 2009, quando o mesmo

foi  então  deposto  pelas  Forças  Armadas,  com  base  na  ordem  expedida  pela  Suprema  Corte  e,

posteriormente, retirado forçadamente do país e enviado para a Costa Rica[15].

Posteriormente, a Suprema Corte de Honduras se manifestou de forma informal contra a volta do

ex-Presidente ao poder[16] e rejeitou tanto as gestões da Organização dos Estados Americanos (OEA) para

o  retorno  de Zelaya ao  poder,  ao  longo  do  segundo  semestre de 2009,  como parte de um acordo  de

reconciliação nacional, como também aprovou sua deposição em parecer enviado ao Congresso hondurenho

como  parte  da  votação  sobre  o  ponto  do  acordo  Tegulcigalpa-San  Jose,  que  previa  o  retorno  do

ex-Presidente ao exercício da Presidência, para completar seu mandato[17], legitimando a permanência, até

janeiro de 2010, do Presidente do Congresso, Roberto Micheletti, primeiro na linha de sucessão presidencial
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(o vice-presidente havia renunciado anteriormente por divergências políticas com o Presidente), até que o

Presidente eleito em novembro de 2009 (Porfírio Lobo) assumisse o cargo.

Para além da discussão política, ficou evidente que a Suprema Corte não só interveio no conflito

político, como foi um de seus protagonistas e ator permanente na defesa da deposição e da não restituição.

Se a jurisdição constitucional foi ou não corretamente exercida para declarar inconstitucional uma consulta

que violava limite material de reforma e poderia comprometer em tese a alternância de poder e a normalidade

institucional (ainda que se tenha de considerar que a convocação de um processo constituinte é fenômeno

metajurídico e que não se submete aos parâmetro da normativa constitucional vigente, embora depende de

legitimidade conferida  pela  soberania  popular),  trata-se  de  um debate  sobre  os  limites  e  o  alcance da

intervenção  de  um órgão  do  Estado  sobre  o  outro,  e  a  retirada  forçada  do  território  hondurenho  do

ex-Presidente Zelaya não encontra respaldo no Direito Internacional dos  Direitos  Humanos, que veda o

banimento arbitrário de nacionais, mais ainda sem um devido processo legal.

O  exercício  da jurisdição  constitucional,  ainda que legítimo,  para declarar  inconstitucional  a

consulta, foi articulado com interesses dentro do processo político vigente e articulou a Suprema Corte de

Honduras ao Congresso, ao Ministério Público e às Forças Armadas contra o Chefe do Poder Executivo; a

sua ordem de prisão, ainda que legitima, não poderia determinar sua retirada forçada do país, o que mostra

um ativismo sem parâmetros, bem como toda a atuação da justiça constitucional de Honduras no episódio.

O caso hondurenho mostra os perigos de um ativismo sem limites e uma intervenção exagerada

sobre a esfera política dentro da experiência latino-americana de golpes de Estado e de práticas autoritárias,

representando uma crise das instituições pela politização excessiva, na qual a Suprema Corte de Honduras

esteve envolvida como protagonista.

 

3.3  Legitimidade democrática da jurisdição constitucional

 

Diante da trajetória constitucional recente da América Latina e de sua influência na conformação

do processo democrático, cabe explorar brevemente o problema da legitimidade democrática da jurisdição

constitucional,  diante a sua relevância para compreender  o  papel atuam da Justiça Constitucional,  suas

decisões e mecanismos na experiência democrática contemporânea na América Latina.

Para Binenbojm,  o  Tribunal Constitucional não  se converta em uma instância autoritária de

poder, há que se fomentar a idéia da sociedade aberta dos intérpretes, formulada por Peter Haberle, segundo

a qual o círculo de intérpretes da Lei Fundamental deve ser elastecido para abarcar não apenas as autoridades

públicas  e as  partes  formais  nos  processos  de controle de constitucionalidade, mas  todos  os  cidadãos  e

grupos sociais que, de uma forma ou de outra, vivenciam a realidade constitucional (Binenbojm, 2008, p.

152).
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Binenbojm relembra  que  Robert  Alexy  sustenta  que  o  Tribunal  Constitucional  se  legitima

quando a coletividade o aceita como instância de reflexão racional do processo político. Ao mesmo tempo, a

aceitação das decisões judiciais, ainda que do Tribunal Constitucional, não pode ser acrítica, decisão judicial

se critica, sim: nos autos, por meio do recurso cabível, as obras doutrinárias, nos bancos universitários, na

imprensa  ou  até  em sedes  menos  ortodoxas,  como  conselhos  comunitários  e  sedes  de  associações  de

moradores, abandonando o modelo hermenêutico fechado para adotar um aberto, no qual os atores sociais e

políticos possam se manifestar sobre o sentido emprestado a sua Constituição (Binenbojm, 2008, p. 153).

A ampliação dos círculos de interpretação constitucional e a defesa de uma maior participação

dos  atores  sociais  e políticas  na justiça constitucional deve levar em consideração as  formas de acesso à

Corte Constitucional (sistemas difuso, concentrado ou misto), além de rever as formas de composição do

Tribunal (eleição ou nomeação, com mandatos ou com vitaliciedade), o rol dos legitimados para provocar a

Corte, assim como a extensão das suas decisões e formas de participação ou não da sociedade civil e seus

agentes  na  formação  do  processo  decisório,  com informações  e  manifestações  para  subsidiar  a  tarefa

jurisdicional.

Além das questões de desenho institucional, é preciso considerar que as Cortes Constitucionais

devem ampliar  seus  círculos  de  intérpretes  e  participantes,  mas  devem  manter,  no  exercício  de  suas

atribuições, o equilíbrio entre vontade popular majoritária e os elementos mínimos essenciais ao processo

democrático que ultrapassam a noção de maioria eventual: possibilidade de alternância de poder, respeito aos

direitos  humanos,  manutenção  da institucionalidade democrática pelo  respeito  aos  procedimentoe e em

vedação ao abuso de poder, respeito às minorias e preferência a normas, políticas e decisões que atendam o

princípio da participação cidadã ampla.

Afinal,  o desenvolvimento do tão almejado sentimento constitucional passa, necessariamente,

por  uma integração  cada vez  maior  da cidadania no  processo  de revelação  e definição  dos  significados

constitucionais  prevalecentes  (Binenbojm,  2008,  p.  154).  Por  isso,  é  preciso  ressaltar  que o  processo

interpretativo na justiça constitucional não se deve abandonar o dever de fundamentação das decisões, até

para permitir seu maior controle pelos demais intérpretes e pela sociedade civil.

 

4.    CONCLUSÃO

 

A expansão do poder judicial na América Latina contemporânea se revela ainda mais significativa

quando se trata das Cortes Constitucionais, que na afirmação do regime democrático em seqüência ao ciclo

autoritário que vigorou na maior parte da segunda metade do século XX se tornaram atores institucionais

relevantes no desenvolvimento da esfera política e do próprio processo democrático.

Vários  fatores  contribuíram  para  este  fenômeno,  como  a  própria  implicação  do  Estado

constitucional  na  América  Latina  contemporânea  ao  ideário  democrático,  como  forma  de  contrapor  o
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autoritarismo e como reafirmação constante dos  direitos  humanos e da soberania popular. Além disso, a

necessidade de fiscalização e limitação do poder dotou os Tribunais Constitucionais de grande força política

a partir do uso de seus instrumentos decisórios constitucionalmente previstos, com uma atuação que cada

vez mais tem impacto sobre políticas públicas, definição de direitos e sobre as relações institucionais dentro

do Estado.

Até  pelo  seu  caráter  político  e  pela  sua  influência  no  processo  democrático,  as  Cortes

Constitucionais passam a ser objeto de disputa política, em decorrência do abandono do formato clássico de

vitaliciedade, adotado a partir do modelo norte-americano, com a adoção de mandatos, processos de escolha

amplos, com a participação do Executivo, do Legislativo, das instâncias do próprio Poder Judiciário e de

outros  órgãos  institucionais,  envolvendo a participação da sociedade civil,  destacando-se a radicalização

proposta na Bolívia com a eleição por voto popular dos membros do Tribunal Constitucional daquele país.

Os limites e parâmetros para a intervenção da jurisdição constitucional no processo democrático

levam a uma crise da separação  rígida de poderes  e  inserem as  Cortes  Constitucionais  como  um dos

protagonistas institucionais da vida política e social, mas isto também pode levar a um ativismo ilimitado,

razão pela qual na nova configuração da justiça constitucional latino-americana e de sua participação no

processo democrático é imperioso que a composição dos Tribunais Constitucionais e sua atividade sejam

fiscalizadas  pela sociedade civil e que seu  processo  decisório  seja pautado  pela fundamentação  clara e

pública das decisões, ampliando o debate interpretativo para outros atores e garantindo a possibilidade de

um maior controle da atuação da jurisdição constitucional.
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[1] Nas palavras de  Álvaro Ricardo de  Souza  Cruz, a  teoria  da  separação de  poderes trouxe  consigo uma  concepção própria  para  a  teoria  da  decisão
judicial. Enquanto a  legislação traduzia-se  por um  ato de  vontade  do povo, por meio de  seus representantes, a  decisão judicial traduzia-se  por um  ato de
ciência, um  ato de cognição da vontade do legislador. O Judiciário, ao decidir, deveria simplesmente aplicar ao caso concreto uma decisão política fixada
anteriormente  pelo legislador. Seu ato seria  neutro politicamente. A aplicação do Direito deveria  ser despida de  qualquer preferência  ou valor pessoal do
julgador, vez que lhe incumbia apenas conhecer os valores impostos por quem teria a legitimidade para tanto. A metáfora da justiça pela mulher vendada
ilustra bem o quadro, pois a justiça deveria ser cega/neutra, ou seja, sem vontade própria (Souza, 2004, p. 73).

[2] Mesmo recentemente, dois ex-Ministros do Supremo Tribunal Federal aposentados nos últimos dez anos passaram a exercer cargos no Poder Executivo,
federal ou estadual, após deixarem a magistratura: Nelson Jobim deixou o STF pouco antes do fim de sua experiência como Presidente da Corte e filiou-se
novamente ao PMDB, partido no qual militara na Assembleia Nacional Constituinte brasileira (1986-1988), tornando-se a partir de 2007 Ministro da Defesa.
Carlos Velloso deixou o Supremo Tribunal Federal e  filiou-se  ao PSDB, tornando-se, no início de  2007, Secretário estadual e  Relações Institucionais em
Minas Gerais, no segundo Governo Aécio Neves (2007-2010)

[3] A Constituição da "Confederação da Argentina", de 1º de maio de 1853, foi fruto do Congresso Geral Constituinte reunido
em Santa Fé. É interessante notar que, de início, não se tratou de uma constituição nacional, mas somente de grande parte do
país,  tendo em vista a falta de adesão da Província de Buenos Aires,  certo que referida Carta teve como antecedentes vários
pactos entre diversas outras "Províncias Unidas do Prata". Neste sentido, registra o Dr. Paulo Napoleão Nogueira da Silva
que "o texto constitucional argentino de 1853 representou, reitere-se, manifestação de vontade política soberana dos povos das
províncias  representadas  na  sua  elaboração;  e  assim  sendo,  irreprochavelmente legítima  do  ponto  de vista  do  Direito
Constitucional  e da Ciência Política".  Resumidamente,  afirma-se que a Constituição argentina de 1853 sofreu expressivas
modificações em 1860, 1866, 1898, 1949, 1957 e 1994. Destacam-se a primeira reforma de 1860, com a adesão da Província
de Buenos Aires ao texto constitucional,  que passou a ser denominado "Constituição da Nação Argentina"; a de 1866, para
permitir que os direitos de exportação fossem submetidos ao controle do governo central; a de 1949,  durante o Governo de
Perón, que permitiu a reeleição imediata do Presidente da República; a de 1957 que, mediante decreto, restabeleceu o texto de
1853 com suas três primeiras reformas, além da inclusão do importante "art. 14 bis", que trata dos direitos sociais (...).  In:
Barbosa,  Salomão Almeida.  As relações internacionais na Constituição argentina.  Disponível  em:  http://www.planalto.gov.br
/ccivil_03/revista/Rev_74/artigos/Salomao_rev74.htm#2.1. Acesso em 14 de março de 2010.

 

[4]In: http://www2.mre.gov.br/dcc/cuba.htm. Acesso em 14 de março de 2010.

[5] No Brasil, a Lei de Anistia e a noção de transição lenta, gradual e segura exposta tanto pelos Generais Golbery  e Geisel foi emblemática desta transição
pactuada. No Chile, o ditador Pinochet, mesmo derrotado no plebiscito que lhe negou um  novo mandato de 7 anos, em  1988, articulou a  permanência  da
Constituição chilena, outorgada por ele durante em  1980, durante o período autoritário. Nos dois casos, as forças conservadoras e as lideranças autoritárias
dominantes impuseram parâmetros para a transição democrática que repercutem até a atualidade nas trajetórias sociais e constitucionais dos dois países.

[6] Conforme explica Nascimento (2007,  p.  13c),  a Corte Suprema de Justiça da Nação foi instalada em 1862 e já em 1863
admitiu o controle de constitucionalidade dos atos do executivo, em 1865 sobre os atos dos governos das Províncias e em 1887
sobre  as  leis,  porém,  em  outra  semelhança  com  o  modelo  estadunidense,  neste  julgado,  não  houve  declaração  de
inconstitucionalidade, o que veio a ocorrer pela primeira vez no ano seguinte, no caso Elortondo. Bidart Campos, German J. La
Corte Suprema El Tribunal de Las Garantias Constitucionales.  Buenos Aires, EDIAR, 1984, p. 30-41, citado em Nascimento,
Rogério  José Bento  Soares  do.  Jurisdição  constitucional  na  América  do  Sul:  apontamentos  de Direito  Constitucional
Comparado. In: www.mundojuridico.adv.br. Acesso em 14 de março de 2010.
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[7] Para Gisele Citadino, Esse processo de ampliação da ação judicial pode ser analisado à luz das mais diversas perspectivas: o
fenômeno da normatização de direitos,  especialmente em face de sua natureza coletiva e difusa; as transições pós-autoritárias e a
edição de constituições democráticas – seja em países europeus ou latino-americanos – e a conseqüente preocupação com o reforço
das instituições de garantia do estado de direito,  dentre elas a magistratura e o Ministério Público; as diversas investigações
voltadas para a elucidação dos casos de corrupção a envolver a classe política,  fenômenojá descrito como “ criminalização da
responsabilidade política”; em qualquer caso,  a expansão do poder judicial é vista como um reforço da lógica democrática e na
origem da expansão do poder dos tribunais, percebe-se uma mobilização política da sociedade (Citadino, 2004, p. 106).
[8]  In:  http://unisinos.br/blog/ppgdireito/2009/10/22/a-corte-suprema-do-uruguai-declara-inconstitucional-a-lei-de-caducidade/ .  Acesso em 14 de março de

2010.

[9]  Informações  sobre  esta  decisão  do  Tribunal  Constitucionais  estão  disponíveis  em  inglês  em:  http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america
/newsid_7332000/7332523.stm. Acesso em 15 de março de 2010.

[10] In: http://noticias.uol.com.br/ultnot/internacional/2009/01/23/ult1859u611.jhtm. Acesso em 15 de março de 2010.

[11] In: http://br.noticias.yahoo.com/s/afp/100218/mundo/bolivia_justicia_pol__tica. Acesso em 15 de março de 2010.

[12] A Suprema Corte de Honduras é composta por quinze juízes, eleitos pelo voto de 2/3 dos membros do Congresso Nacional, para mandato de sete anos,

podendo haver reeleição, estando dividida em Salas e, assim como no Paraguai, existe uma Sala Constitucional, órgão fracionário específico para apreciar
questões de constitucionalidade. Assim, a Corte detém atribuições de Tribunal Constitucional e outras atribuições como órgão de cúpula do Poder Judiciário
nacional.  Informações  disponíveis  em:  http://www.poderjudicial.gob.hn/ejes/CSJ/Integrantes/.  Acesso  em  15  de  março.  Na  Colômbia,  há  uma  Corte
Constitucional  composta  por  nove magistrados, nomeados após serem eleitos pelo Senado colombiano para  mandato de oito anos, após designação pelo
Presidente da República, pela Corte Suprema de Justiça e pelo Conselho de Estado, cada qual podendo nomear um terço da Corte Constitucional. Não cabe
reeleição. A atribuição precípua do órgão é o guarda da Constituição. In: http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/. Acesso em 15 de março de 2010.

[13] In: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/02/100226_uribe_rc.shtml. Acesso em 15 de março de 2010.

[14]  Fundamentos  da  decisão  estão  disponíveis  em  comunicado  na  página  da  Corte:  http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados

/No.%2009%20Comunicado%2026%20de%20febrero%20de%202010.php. Acesso em 15 de março.

[15]  Notícias  sobre  a  crise  hondurenha:  http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u587570.shtml.  Acesso  em  15  de  março  de  2010.  Ainda:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u587603.shtml. Acesso em 15 de março de 2010.

[16]  Notícia  disponível  no  seguinte  site  de  informações:  http://ultimosegundo.ig.com.br/bbc/2009/07/03
/suprema+corte+de+honduras+rejeita+pedido+da+oea+por+retorno+de+zelaya+7114901.html. Acesso em 15 de março de 2010.

[17]Conferir: http://www.estadao.com.br/noticias/geral,suprema-corte-de-honduras-apoia-deposicao-de-zelaya,472403,0.htm. Acesso em  15 de  março de
2010.
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A RELAÇÃO ENTRE DIREITO E POLÍTICA COMO CRIAÇÃO E DISSOLUÇÃO DE
"IMPOSSIBILIDADES" RECÍPROCAS: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO SUPREMO

TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 9/2001.

THE RELATIONSHIP BETWEEN LAW AND POLITCS AS CREATION AND DISSOLUTION OF
MUTUAL "IMPOSSIBILITIES": AN ANALYSIS OF THE ROLE OF THE SUPREMO TRIBUNAL

FEDERAL IN THE AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 9/2001

PAULO ANTÔNIO DE MENEZES ALBUQUERQUE
Paulo Sávio Peixoto Maia

RESUMO
Os Tribunais têm ocupado destacada posição na sociedade contemporânea, principalmente pelo fato de a
comunicação jurídico-política não mais se adequar aos modelos tradicionais de soberania (coincidente com
os limites da titularidade do poder estatal). A interação entre Direito e Política assume, assim, uma forma
mais complexa, que inclui um deslocamento de bloqueios decisórios recíprocos para a resolução de
conflitos e neutralização de contradições. Isso se reflete também nos instrumentos jurídicos de controle de
constitucionalidade. O presente trabalho busca reconhecer a convivência de tais mecanismos por meio de
uma análise do papel desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de
Constitucionalidade nº 09/ 2001.
PALAVRAS-CHAVES: Direito. Política. Controle de Constitucionalidade.

ABSTRACT
Courts have been taking an outstanding position in contemporary society; mainly because the juridical and
political communication seem no more adequate to traditional models of sovereignty (seen them as
coincident with the limits of the property of the State´s Power). Interaction between law and politics
assumes a more complex form also, which includes a displacement of reciprocal decisional blockades
required in resolution of conflicts and neutralization of contradictions. This also reflects on the juridical
instruments of judicial review. This essay tries to search the presence of such mechanisms through an
analysis of the role played by the Federal Supreme Court in the Ação Declaratória de Constitucionalidade nº
09/2001.
KEYWORDS: Law. Politics. Judicial review.

1. Introdução: (re)pensando a noção de supremacia do Estado como fórmula político-jurídica 
 
Em inspirada passagem de sua Verfassungslehre, Carl Schmitt afirma que a singularidade do direito

público ocidental reside em uma distinção fundamental: “liberdade do cidadão” ou “glória do Estado”.[1]

Enunciada assim, sob a forma de um impasse, essa dicotomia fora já percebida por Montesquieu, que a
utiliza para apontar que os regimes políticos de seu tempo (1748) perdiam-se em extremos – ou protegiam
uma liberdade individual irresponsável para proveito dos indivíduos ou eram tiranias hereditárias – quando,
na verdade, deveriam prestigiar a liberdade política (tal qual o fazia a Inglaterra, por meio de uma separação
de funções)[2].

Em Schmitt essa distinção é exemplarmente reativada com a finalidade de denunciar o domínio da
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rechtsstaatlichkeit (entendido como o que é próprio ao Estado de Direito) de corte liberal, no âmbito das
Constituições escritas da Europa do início do século XX[3]. A contraposição polêmica tinha, assim,
objetivo claro: na leitura de Schmitt significava que o esforço da publicística européia de fundamentar a
diferenciação do centro do sistema político, o Estado[4], por meio do princípio da igualdade soberana entre
Estados necessariamente havidos como iguais (par in parem non habet jurisdictionem – “os iguais não têm
jurisdição entre si”)[5] era esvaziado por meio de tais fórmulas “burguesas”. Destarte, ou se tem “liberdade
do cidadão”, garantida por meio de expedientes liberais entre os quais se destacam a separação dos poderes
e os direitos dos indivíduos, ou se tem a manutenção do Estado, em sua “glória”.

Há quem cometa o equívoco de imaginar que o argumento schmittiano – tão erudito quanto
autoritário – tem sua aplicação restrita à fundamentação do nazismo[6]. Defendendo-se dessa acusação (ou
reducionismo), Carl Schmitt afirmou, ao ser interrogado pelo procurador Robert Kempner, no Tribunal de
Nuremberg, que, a rigor, seu decisionismo pode ser aplicado por qualquer autoritarismo[7]. Com razão
Schmitt. Qual não seria a sua surpresa (ou mesmo a de seus adversários do tempo da República de Weimar)
ao ver que seu decisionismo orienta profundamente o movimento de concentração do controle de
constitucionalidade dos atos normativos por parte do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil![8]

De se notar aqui a “astúcia da razão”: Schmitt foi o mais destacado adversário da “jurisdição
constitucional”, da assim-chamada “solução austríaca”, que em seu juízo era uma instituição inteiramente
tributária ao “sistema metafísico do liberalismo” e que nada mais fazia que esvaziar a substância política do
Estado, até porque “a judicialização é o meio mais seguro para conseguir a ineficácia política”[9]. Schmitt
não viveu para ver que, no Brasil, “os resultados do controle jurisdicional de constitucionalidade (...)
denunciam uma nítida confusão entre governabilidade e razão de Estado por parte da corte constitucional, o
STF”[10]. Schmitt não viveu para ver que estava correto em seu interrogatório: seu decisionismo tem outras
possibilidades para além do nazismo. Com efeito, desde a promulgação da Emenda Constitucional (EC)
3/93 que o método concentrado de controle de constitucionalidade dos atos normativos, de titularidade do
STF, vem crescendo em prejuízo da fiscalização difusa de constitucionalidade. E um dos instrumentos que,
de modo mais nítido, permitiram esse aumento de competência foi a Ação Declaratória de
Constitucionalidade (ADC).

O presente trabalho visa tematizar os riscos envoltos nesse instituto - aparentemente inofensivo - de
uma “Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com sinal trocado”, que teria como finalidade garantir
“segurança jurídica” frente a situações de contestação de atos normativos federais. Para tanto, um caso será
prestigiado em nossa análise: trata-se da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC)  nº 9 que, em
sede de cautelar, julgou constitucional as medidas de emergência disciplinadas pelo Governo Federal em
junho de 2001, normatizadas por meio da Medida Provisória (MP) 2152-2, de 1º de junho de 2001. Após
sucinta descrição histórica do caso, serão examinados os mecanismos internos de adaptação dos
procedimentos de fundamentação e interpretação que permitem a criação de exceções em relação a
situações-modelo anteriormente fixadas pelo entendimento jurisprudencial dos tribunais. A “objetivação” e
“centralização” do controle de constitucionalidade serão assim contrapostas como parte de processos
comunicacionais que mobilizam os recursos sistêmicos do direito e da política, ao mesmo tempo
mutuamente “complementares” e contrapostos entre si.
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2. A Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 9: descrição de seus elementos e objetivos.
 
Em junho de 2001 o Supremo Tribunal Federal (STF) teve oportunidade de, finalmente, evidenciar

as potencialidades da ADC – para o “bem” e para o “mal”. Isto ocorreu por ocasião do julgamento da
cautelar da ADC 9-6/DF – de relatoria originária do Min. Néri da Silveira, proposta pelo Presidente da
República e que tinha como pedido a declaração da constitucionalidade dos arts. 14, 15, 16, 17 e 18 da
Medida Provisória (MP) 2152-2 de 1º de junho de 2001. Estes dispositivos normativos, de compreensão
nada intuitiva, estabeleciam uma série de restrições ao consumo de energia elétrica. Por isso, requerem uma
explicação, ainda que sem nenhuma pretensão de exaurir todas as suas potencialidades (ou
inconstitucionalidades).

O art. 14 traçava uma meta a ser obrigatoriamente observada pelos consumidores residenciais – que
aqui mais nos interessam. Para tanto, dividia o universo de consumidores em dois grandes grupos, a saber,
os que consomem, em média: (i) até 100 kWh; (ii) além de 100 kWh. O primeiro grupo teve como meta a
média do consumo nos meses de maio, junho e julho de 2000. Já o segundo teve como obrigação consumir
apenas oitenta por cento da média apurada nos meses de maio, junho e julho de 2000 (assegurado, claro, o
limite de 100 kWh). Os parágrafos do art. 14 determinavam que a inobservância das metas acarretaria em
corte do fornecimento de energia elétrica. Por seu turno, o art. 15 possibilitava à Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), por meio de resolução, fixar valores diversos para a tarifa de energia a depender
da faixa de consumo[11] – que acabou por criar uma espécie de “sobretarifa” (de 50% ou 200%) cujo
debate acerca de sua natureza jurídica (se tarifa ou tributo, taxa) dividiu o Pleno do STF. A MP criava,
ainda, um órgão, a Câmara de Gestão da Crise Energética (GCE), com amplos poderes normativos e,
também, uma espécie de “fundo” que seria utilizado para as concessionárias pagarem um “bônus” aos
consumidores que conseguissem utilizar menos energia elétrica do que estabelecido pela meta[12].

Esse era o objeto da ADC. No que toca a seu conhecimento e deferimento, a ação teve que suplantar
outros desafios. Dentre estes o requisito específico que deve ser preenchido para que a ação seja conhecida.
Trata-se da exigência positivada no inc. III do art. 14 da Lei 9.868/99: a petição inicial tem que demonstrar
“a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória” -
o que, a princípio, parecia insinuar um problema. Afinal, quando do momento da impetração da ADC,
tramitavam, no Judiciário brasileiro, apenas 127 ações judiciais que tinham como pedido (em grandes
linhas) a suspensão dos programas emergenciais de racionamento de energia elétrica do Governo Federal.
Desse universo, 28 liminares foram deferidas e 9 indeferidas.

Ciente dessa dificuldade, o Advogado-Geral da União, à época o Min. Gilmar Ferreira Mendes, foi
bem habilidoso ao deslocar a conceituação da “controvérsia judicial relevante”: foi desconsiderado o matiz
“quantitativo” (que o texto da lei 9.868/99 parece exigir) e reivindicado um enfoque “qualitativo”. Na
petição inicial foi sustentada a tese de que, mais que os números de ação, o que se deve levar em conta é o
perigo que tais decisões carregam para a “segurança jurídica” (fl. 7). Até porque algumas das liminares
concedidas o foram em sede de Ação Civil Pública (que, como tal, tem eficácia erga omnes). No mérito,
aduziu que a proteção constitucional ao consumidor (CF/88 art. 5º, XXII e 170, V) não é absoluta,
porquanto depende de conformação infraconstitucional – dada, aliás, pela MP em questionamento.

A propósito, precisamente por essa proteção não ser “absoluta” é que calhou à Presidência da
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República utilizar-se da operacionalização de uma referência interna  das  mais paradoxais  do sistema do
direito[13], qual seja o princípio da proporcionalidade. Na Petição Inicial, é possível ler declarações que
tais: “deve-se observar o que se contrapõe à opção de promover a suspensão no fornecimento de energia
elétrica: o colapso do sistema” (fl. 123). Onde estaria a proporcionalidade? Simples. O procedimento de
ponderação revela que, entre a “restrição ao direito fundamental (a continuidade do fornecimento)” e “a
realização do que se contrapõe à restrição”, o colapso do sistema energético, a restrição é vista como
proporcional em sentido estrito porquanto a “relação custo/benefício” mostra que “a suspensão do
fornecimento” – para aquele que não cumpre as medidas impostas pela MP 2152-2 – é bem menos
gravosa[14].

O voto de relator, Min. Néri da Silveira, foi no sentido de conhecer da ADC por comprovado o
requisito da existência de “controvérsia judicial relevante” e por verificar a relevância e urgência da matéria
disciplinada pela MP (consoante exigência do art. 62 CF). No mérito, entretanto, o relator votou pela
improcedência da ADC. Em grandes linhas, por dois motivos: 1) porque a descontinuidade da prestação de
serviço essencial (energia elétrica), pelo fato de determinado consumidor não ter cumprido uma meta, não
se coaduna com a tutela constitucional do consumidor, cuja regra-matriz é extraída do art. 5º, inc. XXXII e
170, inc. V; e 2) porque o regime “tarifário” que estipula multas para descumprimento das metas violaria o
“princípio da proporcionalidade”.

Após isso, os demais Ministros – à exceção do então Presidente, Min. Marco Aurélio – um a um,
votaram em sentido contrário ao voto do relator, porquanto admitiram a ADC, declarando, assim, a
constitucionalidade das medidas restritivas. A divergência foi capitaneada pela Min. Ellen Gracie, em voto
no qual o princípio da proporcionalidade, novamente, exerceu função primordial:

 
Também divirjo do eminente Relator quando não vê presente nas normas em questão a
preocupação com a proporcionalidade a qual, no meu entendimento ressai da redação dos
incisos II e III do art. 15, onde (sic) se estabelecem patamares de excesso de consumo a
que corresponderão valores crescentes de sobretarifa. (fl. 99)

 
Consoante se percebe, o princípio da proporcionalidade é reduzido ao escalonamento (crescente) da

sobretarifa, reduzido portanto a mera operação aritmética de proporção. É então proporcional porque o
gravame é escalonado - o que, obviamente, parece absurdo. A “ponderação” é concebida de modo
decididamente equivocada, mas resta o consolo de que  ao menos é realizada.

O pior, contudo, estava por chegar: trata-se do voto do Min. Maurício Corrêa. Para o Ministro, o
racionamento estava a impor pesado ônus sobre a sociedade brasileira “quiçá por imprevidência e incúria de
quem teria a obrigação de prevenir”. Até aqui, dá-se a entender que as expectativas que foram frustradas
pela MP 2152-2 sofrerão um processamento, serão generalizadas pelo Poder Judiciário, que é o centro do
sistema do direito e órgão do Estado que tem essa tarefa precípua[15]. É só impressão. De imediato,
arremata, o ministro, que o poder público, de onde advém essa “imprevidência e incúria”, “aqui não
comporta ser responsabilizado” (fl. 109). Vem a pergunta: e onde haveria de ser responsabilizado?
Sobressai, nítida e preocupantemente, a noção de que o STF não seria o lugar adequado para declarar a
inconstitucionalidade dos atos do Estado. E o pacote energético não comporta responsabilização –
prossegue o Ministro Corrêa – porque traduz “correta aplicação do princípio da proporcionalidade” (fl. 110).
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Prova disso é que “o povo brasileiro entendeu as providências urgentes”, por isso “seria o maior absurdo
que o STF derrubasse as regras emergenciais ora em implantação quando o próprio povo já as aprovou”.
Com a vocalização dessa vulgata do princípio da proporcionalidade, o relator interveio, ao que se sucedeu
um diálogo de importância para os fins deste artigo:

 
O Sr. Ministro Néri da Silveira (Relator) – Isso está na consciência de todos. V. Exª não
está admitindo que, no meu voto, tenha sustentado entendimento diferente. Uma coisa é o
esforço da sociedade; outra coisa é a interpretação da Corte acerca da medida provisória,
em face da Constituição.
O Sr. Ministro Maurício Corrêa – Agora pergunto: essa resposta dos consumidores
brasileiros não é uma demonstração do cumprimento do princípio da proporcionalidade?
Parece-me que sim. Por isso mesmo, subtraindo-me de qualquer exame no que diz
respeito às demais questões relativas à constitucionalidade ou não do diploma legal
impugnado, peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência já
manifestada pela eminente Ministra Ellen Gracie. (ênfase acrescida) (fl. 111)

 
Do debate entre o relator e o Min. Maurício Corrêa, dois pontos precisam ser enfatizados. Primeiro,

de acordo com o raciocínio deste, o princípio da proporcionalidade e uma (suposta) adesão popular se
equivalem. Segundo, não caberia ao STF realizar qualquer exame no que toca à constitucionalidade de MP
oriunda do Poder Executivo. Ele não quer saber de “qualquer exame no que diz respeito às demais questões
relativas à constitucionalidade”. Em perspectiva histórica, tais palavras soam como uma “pressão
involutiva”. Afinal, no que toca ao direito público contemporâneo, a modernidade do direito consiste,
precisamente em ter substituído a velha semântica da raison d’État – que era utilizada para ocultar os
fundamentos paradoxais da soberania –  por um forma que possibilita (e limita) a comunicação entre direito
e política: a Constituição[16]. Por seu medium, ela promove um acoplamento estrutural entre direito e
política[17]. O que os argumentos expendidos na ADC 9 mostram é que a supremacia constitucional, essa
invenção improvável mas atualmente imprescindível para os países que aderem ao Estado de Direito[18], é
desconsiderada de forma voluntarista, olvidando assim que nem tudo que é conveniente e oportuno para a
política seria, também, juridicamente possível[19].

Sob a ótica schmittiana trata-se então de um momento excepcional, o “colapso energético”, a
fundamentar a “suspensão” do direito aplicável. E assim a assimetria constitucional é desconsiderada,
porque a o caso excepcional mostra que até mesmo a regra depende da exceção[20]. A Constituição parece
ser “suspensa” pelo STF e em seu lugar surge o Decretum de Graciano: necessitas legem non habet, “a
necessidade não tem lei” (Pars I, dist. 48)[21].  A partir desse posicionamento semântico o STF, com base
na ampla maioria (8 a 2), decidiu pela constitucionalidade da MP 2152-2. E o dispositivo do acórdão (de 28
de junho de 2001), traz outros traços preocupantes no que toca ao uso da ADC 9:

 
(a) sustar a prolação de qualquer decisão, cautelar, liminar ou de mérito e a concessão de
tutelas antecipadas, que impeça ou afaste a eficácia dos arts. 14, 15, 16, 17 e 18 da
Medida Provisória 2152-2, de 1º de junho de 2001; (b) suspender, com eficácia ex tunc,
os efeitos de quaisquer decisões, cautelares, liminares ou de mérito e a concessão de
tutelas antecipadas, que tenham afastado a aplicação dos preceitos da citada Medida
Provisória.
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É de perceber-se: sem que a questão constitucional fosse suficientemente debatida (apenas 28 dias
separam a edição da MP para a decisão da ADC), o Poder Judiciário brasileiro ficou impedido de conhecer
de qualquer questão que tivesse como pressuposto um juízo de constitucionalidade acerca da MP 2152-2.
Qualquer outra expectativa normativa frustrada com base no pacote energético não poderia ser canalizada
pelos tribunais. As “liberdades do cidadão” cedem ante a “glória do Estado”. Tal como se dará com a
criação da Súmula Vinculante, fica  vedado aos demais juízes e tribunais participarem da construção de
sentido jurídico disponível a ser ativado nas operações do sistema do direito[22]. A heterogeneidade é vista
como uma ameaça à “segurança jurídica”– tudo a partir de uma leitura questionável do princípio da
proporcionalidade.

Essas observações aventadas pelo STF merecem problematização, para que sejam, elas próprias,
observadas em sua latência[23], em uma observação de segunda ordem, capaz de explorar os riscos, limites
e possibilidades evidenciados pelo uso que o STF faz da ADC. No próximo item conjugaremos a citada
prática jurisprudencial da ADC com as justificativas da doutrina, de modo a construir um ponto de partida
adequado para perquirir os problemas que esse instituto processual constitucional traz para a auto-
reprodução sistêmica do direito.

 
3. Centralização e objetivação: a semântica política na justificação do controle concentrado de
constitucionalidade.

 
Uma análise dogmática da ADC tende a abordar os institutos jurídicos sob o prisma da inegabilidade

dos pontos de partida[24], ou seja: proíbe-se desconsiderá-la enquanto instituto existente. Contudo, a função
social da dogmática não se encerra aí; ao contrário, lhe cabe propiciar um “aumento das liberdades no
tratamento das experiências com o texto”[25] o que é feito ao oferecer conceitos jurídicos adequados à
sociedade, ou seja, conceitos aptos a transformar problemas sociais em problemas passíveis de ser
enfrentados pelo sistema do direito[26]. Assim, a função social da dogmática não consiste na inegabilidade
dos pontos de partida: apenas dela depende enquanto início de sua construção.

A dogmática, essa instância de reflexão do sistema jurídico, na verdade dá forma a posicionamentos
socialmente disseminados e seleciona aqueles aptos a orientar as decisões judiciais. O que é chamado, no
âmbito do léxico da teoria da diferenciação do direito, de semântica. Um sistema social como o direito
precisa de um certo grau de repetição em suas operações, para que a orientação social, por meio de
expectativas, seja viável. A partir da repetição de operações, surgem condensações, confirmações de sentido
que possibilitam “uma espécie de familiaridade concreta com o mundo e que o subtrai de uma definição
com exatidão”[27].

É nessa condensação e confirmação que se desenvolvem “estruturas semânticas que tornam
determinadas linhas de seleção mais prováveis do que outras”[28]. Semânticas que, dessa forma, auxiliam
na criação do sentido, o que poupa o sistema de ter que começar do zero a cada instante[29]. E a semântica
assim o faz porque interfere no coligamento das comunicações, direcionando o sistema. [30] A semântica
consiste portanto no conjunto de idéias e de conceitos de uma sociedade que são utilizáveis para a
orientação e para a seleção de sentido[31]. Mas é de se enfatizar que Luhmann não investiga o quanto que
essas sedimentações de sentido são “determinantes” para a sociedade, mas sim como elas atuam na seleção

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7808



(e portanto produção) de sentido, ou seja: como se dá a sua inserção em processos comunicativos
concretos[32].

A semântica social funciona como conjunto de “regras” de elaboração de sentido, uma vez que
limita a arbitrariedade da produção de sentido àquilo que é de aceitação possível na comunicação da
estrutura da sociedade[33]. Frente à pressão seletiva (Selektionszwang) que é intrínseca à autopoiesis dos
sistemas sociais, o aparato semântico disponibiliza sentido comprovado socialmente e que é generalizado
em um nível alto de abstração, de tal modo que o torna relativamente independente da situação concreta que
o gerou originalmente[34]. Precisamente por isso pode ser utilizado. Assim, de um lado, a semântica não
possui uma “autonomia sistêmica”, e por isso mantém forte consonância com a estrutura da sociedade em
que está inserida, ou melhor, com o primado de diferenciação da sociedade. De outro lado, o modo de
reprodução da sociedade, sua diferenciação, suas estruturas, não influi diretamente no patrimônio de idéias,
conceitos ou costumes de uma sociedade. Assim, as semânticas cumprem o papel de “mediação”, uma vez
que fornecem sentido disponível para os sistemas sociais se descreverem. Com o sistema do direito, não é
diferente.

Por outro lado, a inserção da ADC no ordenamento jurídico positivo brasileiro será mais bem
compreendida quando se leva em consideração o peso que duas dinâmicas de natureza semântica têm para o
direcionamento do sistema do direito, a saber: centralização e objetivação.Uma observação da dogmática
jurídica mostra o quanto essas duas semânticas influíram para que ocorresse a profunda modificação do
nosso estilo de verificação de constitucionalidade das leis e atos normativos e, também, na aceitação da
ADC. Vamos a elas.

 
a) Centralização: veritas una, error multiplex.

Liderada pelas teses de Gilmar Ferreira Mendes, a doutrina brasileira quer acreditar que sem ADC
o papel de “guardião da Constituição” supostamente atribuído ao STF, seria uma prescrição apenas
“romântica para dizer o mínimo”[35]. Isso porque a ADC faria com que juízes e órgãos administrativos
fossem “impedidos de emitir decisão discrepantes sobre o assunto”[36]. Mendes chega ao ponto de
sustentar que isso nada mais seria que um respeito à obra do legislador: a ADC será cabível sempre que o
Judiciário desconsiderar o princípio da “presunção de constitucionalidade” das leis[37]. Precisamente por
isso, a ADC se insere na missão histórica do controle concentrado de garantir “segurança jurídica”, ao
contrário do juridicamente imperfeito “modelo difuso” e suas decisões nada uniformes[38]. Com efeito, o
argumento é bem antigo.

Em 20 de dezembro de 1933 – no âmbito da constituinte de 1933-1934 – o deputado federal Nilo
Alvarenga apresentava projeto de lei que propunha a criação de uma Corte Constitucional, encarregada de
examinar com exclusividade as questões constitucionais[39]. Ao deixar claro que suas considerações se
esteiravam na exposição realizada por Kelsen, em 1928, em Paris[40], o deputado argumentou que uma
jurisdição constitucional concentrada é muito melhor que o modelo norte-americano, por ele qualificado
como “imperfeito e incompleto”. Isso não era gratuito - como se sabe, o Brasil, desde 1892, conhece uma
prática de controle difuso de constitucionalidade, à imagem e semelhança da judicial review norte-
americana, graças à histórica atuação de Rui Barbosa quando do julgamento do habeas corpus de 23.4.1892,
em favor dos 13 Generais se rebelaram contra o Marechal Floriano Peixoto[41].
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Assim, é possível perceber que na proposta de Nilo Alvarenga não é bem o controle de
constitucionalidade dos Estados Unidos que é considerado incompleto e imperfeito, mas sim o do
Brasil[42]: e a solução seria a adoção das recomendações kelsenianas. Nasce historicamente, aí, o
argumento de que somente com uma centralização do controle de constitucionalidade é que seria alcançada
a assim-chamada “segurança jurídica”[43]. Mais kelseniano, impossível. Em Kelsen, a garantia da
constituição se faz pelo estabeleciamento de uma instituição por meio da qual se controla a
constitucionalidade dos atos oriundo dos demais órgãos de um governo[44]. E é ao demonstrar uma notória
“estatolatria” que Kelsen tece suas críticas ao controle difuso de controle de constitucionalidade típico da
tradição norte-americana; assim o faz para, ato contínuo, atribuir ao modelo concentrado uma melhor
adequação para aquele tempo[45].

No que toca às diferenças entre os dois “modelos” para Kelsen a maior diferença entre o modelo de
controle difuso e o modelo concentrado consiste no procedimento mediante o qual uma lei é declarada
inconstitucional.[46] Kelsen questiona o procedimento de argüição de inconstitucionalidade do “modelo
americano”, que é feito por via incidental, na aplicação da lei ao caso concreto: acusa-o de “um meio
juridicamente imperfeito”, por não haver um órgão específico para tratar das inconstitucionalidades. Além
disso, causa espanto em Kelsen o fato de um controle de constitucionalidade depender de um interesse
particular[47]. Tendo a Constituição a função política de por limites jurídicos ao poder[48], tal tarefa seria
dotada de um imanente e indeclinável interesse público (na verdade, estatal), que não necessariamente
coincidiria com o interesse privado daqueles que suscitam a inconstitucionalidade por via incidental, o que
faz merecer um procedimento especial consoante com o caráter especial que reveste o interesse público
(rectius estatal)[49].

Assim, nos moldes do controle concentrado, a proteção da qualidade da legislação em sua
adequação à Constituição é uma atribuição do Estado e os particulares não possuem o direito de exigi-
la[50]. Destarte, Kelsen acreditava firmemente que a manutenção da autoridade de uma Constituição
somente é possível com a centralização do controle de constitucionalidade[51]. Centralização e segurança
jurídica, no que toca ao “modelo de Kelsen”, mutuamente se pressupõem[52].

 
b) A objetivação do controle: a proporcionalidade.
O mito de que “a centralização leva à perfeição” acaba trazendo a objetivação como decorrência

necessária. Dizer que o controle concentrado de constitucionalidade ocorre de maneira objetiva significa
afirmar a sua falta de compromisso com qualquer direito ou interesse individualmente considerado. Esse
perfil do controle concentrado foi desenvolvido por meio da atividade jurisprudencial do Tribunal
Constitucional Federal da Alemanha (Bundesverfassungsgericht – BverfG)

O BVerfG tem uma autocompreensão de que é sua missão institucional concretizar uma ordem
concreta de valores; ordem essa que se encontra subjacente ao arcabouço constitucional do Estado ao
mesmo tempo que lhe confere legitimação. Isto possibilita ao Tribunal se desvincular da lei e, assim,
utilizar-se de qualquer argumento para a decisão de um caso concreto[53]. Foi com a sentença do caso Lüth,
de 1958, que esse posicionamento do Tribunal passou a gerar consequências metodológicas mais concretas:
uma vez que se o ordenamento jurídico consiste em uma ordem concreta de valores, é normal que esses
valores colidam. Colisões somente poderiam ser equacionadas com uma ponderação[54]. Robert Alexy
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consiste, concomitantemente, no grande entusiasta, expositor e fundamentador dessa posição[55]. Segundo
ele, a importância da sentença-Lüth reside no fato de que ela “une três idéias que enformaram
fundamentalmente o Direito Constitucional Alemão”[56]:

 
A primeira é que a garantia jurídico-constitucional de direitos individuais não se esgota
em uma garantia de direitos de defesa do cidadão clássicos (sic) contra o Estado. Os
direitos fundamentais personificam, como diz o tribunal constitucional federal, “também
um ordenamento de valores objetivos”. (...). A segunda idéia, estritamente unida com a
primeira, é que os valores jurídico-fundamentais ou princípios valem não somente para a
relação entre o Estado e o cidadão, mas muito além disso “para todos os âmbitos do
direito”. (...). A terceira idéia resulta da estrutura dos valores e dos princípios. Valores
como princípios são propensos a colidir. Uma colisão de princípios somente por
ponderação pode ser resolvida. A mensagem mais importante para a vida cotidiana
jurídica da decisão-Lüth diz, por isso: “torna-se necessária, por conseguinte, uma
ponderação de bens”[57].

 
A objetivação dos direitos leva a uma objetivação, e centralização, da “leitura desses direitos”: que

serão direitos à medida que o Tribunal assim os delimita e na extensão por ele determinada. O ordenamento
jurídico passa a ser visto como algo oriundo de um meio comum, um ethos, uma ordem concreta da qual o
Estado é o grande porta-voz. Aceitar que os cidadãos sejam portadores de direitos levaria a uma dissolução
da unidade do Estado, ao atomismo burguês: direitos existem no Estado[58]. E é o tribunal constitucional
que “concretiza” a ordem de valores que funda o ordenamento jurídico positivo, o que é feito com o auxílio
metodológico do princípio da proporcionalidade[59].

E aqui vem a outra face da objetivação. Por cuidar tão-somente da segurança jurídica, a doutrina
dominante costuma afirmar que a fiscalização “em abstrato”, típica ao “modelo concentrado” “kelseniano”,
se desenvolve por meio de um processo objetivo (objektives Verfahren), um processo que não tem partes . A
ficção de ausência de partes,[60] de interesses concretos dignos de ser levados em conta quando do
exercício do controle leva à falsa certeza de que a ADC nunca seria apta a ferir direitos, como “devido
processo legal”, “contraditório”.

Aqui, a arquitetura paradoxal do processo objetivo aparece de modo claro: o controle concentrado
seria o único capaz de proporcionar segurança jurídica, afinal, quando ele é acionado, a verificação de
conformidade de determinado ato normativo é realizada de forma objetiva. E quando a fiscalização “em
abstrato” por meio de ADC, realizada com apoio na ferramenta teórica do princípio da proporcionalidade
fere direitos fundamentais? A resposta da teoria dominante é: isso jamais aconteceria, pois o processo é
objetivo. Somente a segurança jurídica estaria em jogo, nada mais.

 
4. Conclusão: limites da domesticação normativa das diferenças entre Direito e Política. 

 
Todo processo de comunicação tem como limite a própria forma de que se reveste, não podendo

afastar-se da demarcação do meio em que se propaga, nem negar a influência das formas operacionais de
que se vale para condensar significados específicos, típicos de um âmbito social.  Isto também ocorre nas
relações entre Direito e Política, em suas manifestações históricas na sociedade, exatamente porque
pressupõem diferenças entre si que não podem ser desconhecidas, ao menos se se quiser realizar uma
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observação consistente de seu “funcionamento” sistêmico. De outro lado, tal ponto de inflexão é
fundamental também para o desenvolvimento da própria relação entre Direito e a Política, dada a
importância de estruturas intermediadoras de intercâmbio informativo, verdadeiras “instâncias” da cultura
democrático-constitucional (povo, sociedade civil, Estado, administração, governo etc.), as quais se
manifestam também nos mecanismos jurídicos do Estado de Direito e seus dispositivos de controle de
constitucionalidade.

Em uma sociedade onde Direito e Política já não mais podem “encampar-se” mutuamente, ao não
ser em formas totalitárias de estabilidade duvidosa, a existência de processos de controle de
constitucionalidade representa uma fórmula de estabilização que ao mesmo tempo abre possibilidades de
alternância na pauta da vida jurídico-política, na medida em que os conflitos podem ser reinterpretados de
acordo com as mudanças das correlações de forças e o arsenal de tecnologia jurídica disponível. Direito e
Política refletem essa relação em seu próprio interior, dotando tais processos de uma lógica complexa, com
vários níveis de articulação. A lógica comunicacional do Direito opera com a (re)criação de conceitos
interpretativos que demarcam a linha entre o que é considerado direito, através de operações de
fundamentação, argumentação, construção de hierarquias normativas, ficções, precedentes etc. Por sua vez,
a política administra a desigualdade do acesso ao poder, inclusive na busca de influenciar o próprio direito.

 Observa-se, portanto, que as correlações recíprocas entre sistemas sociais (política e direito), por
mais que apareçam retratadas por vezes como “sobredeterminadas” entre si na consciência dos indivíduos
de que delas participam, são na realidade possibilitadas pela diferença operacional de que se revestem.
Notadamente nas organizações – como são tipicamente os Tribunais - essa possibilidade é reforçada pela
peculiaridade organizacional de estabelecer “pontes” de contato diretamente com o meio externo,
incorporando “temas” sazonais. De outro lado, porém, a lógica interna dos Tribunais faz com que os seus
membros representem-se uns aos outros em relação sociológica de “hipocrisia organizada” (Nils Brunsson),
ou seja, com motivações nem sempre claras em relação aos objetivos expressos formalmente em seu
discurso, mesmo que revestido de uma busca de legitimação técnico-científica.

A incorporação dos Tribunais ao sistema decisório estatal no Estado de Direito representa assim o
acionamento de um centro sensível do sistema jurídico, capaz de transformar conflitos, atenuando-os ou
potencializando-os dentro de uma lógica de administração de incertezas. Essa relativa capacidade de
adaptação – pela elasticidade do tempo processual e deslocamento de papéis que o processo judicial
proporciona aos seus participantes – tem, porém, seu ponto limite na excessiva exposição à dinâmica dupla
do sistema político, dotado da peculiaridade de buscar influenciar a formação do direito[61], de acordo com
o duplo código sistêmico da política: a alternância estabelecida pela relação entre ter/ não ter poder
(governar e ser governado), de um lado, mas também a dinâmica complementar, representada pela diferença
entre ser governo e opor-se a ele (oposição), de outro[62].

 Isto significa, portanto, que há uma vasta margem de ação “parasitária” entre um campo e outro, na
medida em que pode-se agir juridicamente na ação política visando realizar objetivos políticos, bem como o
inverso é verdadeiro: o sentido jurídico da ação pode valer-se de argumentos políticos para sua consolidação
(como se observa destacadamente na teoria de Carl Schmitt). Há no entanto limites a esse campo de
possibilidades, pois a exacerbação de tais formas inflacionaria as possibilidades de comunicação e, portanto,
limitaria as possibilidades de decisão racional, a capacidade de generalização de normas (direito) e o
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estabelecimento de acordos e sua alteração (política). Aqui intercede a lógica organizacional típica dos
Tribunais, apoiada firmemente no compromisso de lealdade interna de seus integrantes à própria destinação
funcional, marcada por um firme dever de coerência (ainda que muitas vezes esta se revele como ilusória),
pelo consenso em torno de uma hierarquia profissional e pelo dever de decidir, mesmo que face a condições
adversas ou meios decisórios insuficientes. 

Ao decidir, portanto, os Tribunais estabelecem um verdadeiro “corte” temporal com o passado,
transformando o modo de ver o conflito em algo “imutável”. Este movimento é também influenciado pela
própria projeção dos efeitos da decisão na carga futura de decisões do próprio Tribunal – e no caso
examinado no presente trabalho, a abertura à consideração dos efeitos sobre os direitos subjetivos dos
consumidores brasileiros quanto à quota adotada para ressarcimento da diferença de consumo de energia
não seria desprezível em termos quantitativos. De compreender-se, portanto, que a decisão possa revestir-se,
vista sob um prisma político, de uma aparência de não decisão, de modo a evitar alterar a validade de
acordos previamente traçados.

 Independentemente de examinar-se a existência de um verdadeiro direito inter-estatal, pelo qual o
Estado vem sendo obrigado a acatar junções particulares, vale notar que o decisivo é que tais dados,
oriundos de “fora” são efetivamente substituídos no interior do subsistema decisório formado pelos
Tribunais, e que este processo assume ao final a forma domesticada de uma “revelação” cognitiva ou
“aplicação” do Direito existente.  Por mais “frustrante” que tais resultados possam parecer aos que se
colocam em outra perspectiva de utilização material dos recursos normativos disponibilizados pela
Constituição, o fato é que tais decisões também poderão abrir espaços de renovação do Direito no futuro, a
partir das confluências recíprocas das forças políticas com os recursos de interpretação e da atualização do
controle das “fontes” de constitucionalidade.
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MENDES, Gilmar Ferreira. MARTINS, Ives Gandra da Silva. Ação Declaratória de Constitucionalidade. São Paulo: Saraiva, 1996,
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RESUMO 
O presente estudo faz parte do estágio inicial de pesquisa desenvolvida sobre 
os limites da interpenetração dos direitos de propriedade intelectual relativo às 
leis n. 9.279/96 e n. 9.456/97. Na prática, a pesquisa é pertinente vez que tem 
sido observada a dupla proteção no caso das cultivares transgênicas de cuja 
venda é auferida royalties pelas empresas de biotecnologia, tanto pela 
utilização da tecnologia transgênica, como pelos decorrentes da utilização de 
cultivares melhorada. Essa dupla proteção para as sementes provoca 
acaloradas discussões nas doutrinas e jurisprudências pátrias, vez que trazem 
conseqüências para o balanceamento dos sistemas civil-constitucional. A 
variedade vegetal pode ser protegida através da Lei 9.456/97 e, 
concomitantemente, os processos que tenham por objeto genes manipulados 
geneticamente e inseridos nessa variedade, se patenteados abarcarão a 
proteção pela Lei 9.279/96. Além disso, no sistema de patentes, a proteção de 
um processo se estende aos produtos obtidos diretamente por ele, o que, no 
caso das plantas, pode ser entendido como abarcando não só a primeira 
geração resultante do processo, como as ulteriores e até mesmo (como se 
discute em pleitos judiciais no Tribunal Europeu de Justiça), os produtos 
resultantes das plantas. As legislações de propriedade intelectual permitem a 
proteção por direitos de exclusiva diferentes dos de patente para as sementes 
geneticamente modificadas e para as sementes melhoradas, configurando a 
denominada sobreposição, cumulação ou interpenetração de direitos sob 
mesma criação. A pesquisa tem como foco analisar os efeitos da dupla 
proteção (patentes e cultivares) em matéria agrícola objetivando ao final, a 
afirmação ou informação da possibilidade jurídica de cumulação ou 
sobreposição de direitos de propriedade intelectual sobre a mesma criação 
quando presentes requisitos que proporcionam que essa criação exerça duas 
funções distintas. A problemática se concentra na seguinte premissa: Quais os 
limites jurídicos intrínsecos que devem prevalecer no que se refere à 
sobreposição ou cumulação de direitos de mais de uma exclusiva sobre um 
mesmo bem imaterial, sem que haja perda da eficiência sistêmica ou violação 
dos princípios constitucionais e a funcionalidade de cada modelo de proteção. 
PALAVRAS -CHAVES: propriedade intelectual, sobreposição, patentes, 
cultivares, bem imaterial. 
RESUME 
Cet article fait partie de l'étape initiale de recherche sur les limites de 
l'interpénétration des droits de propriété intellectuelle en matière des lois 
9279/96 et 9456/97. La recherche est pertinente puisqu’elle a été observée sur 
la double protection dans le cas des obtentions transgéniques dont la vente 
importe en redevances perçus par les sociétés de biotechnologie, tant pour 
l'utilisation de la technologie GM, comme découlant de l'utilisation de cultivars 
améliorés. Cette double protection pour les graines provoque des discussions 
au millieux des doctrinateurs et aux tribunaux car elles apportent des 
conséquences sur l'équilibre 
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des  systèmes  civil-constitutionnels.  Une  variété  végétale  peut  être  protégée  par  la  loi  9456/97  et,
simultanément, le processus dont l'objectif est les gènes génétiquement modifiés et insérés dans cette gamme,
en tant  que breveté, sera aussi protegé par la loi 9279/96. Dans le système des brevets, la protection d'un
processus s'étend aux produits fabriqués directement par lui, qui, dans le cas des plantes, peut être comprise
comme couvrant  non seulement  la première génération issus  du processus,  aussi comme les  génerations
suivantes et même (comme on peut constater des actions en course dans la Cour Europeèene) des produits
resultants  de ces  plants  . Les  lois  permettent  protection de la propriété intellectuelle pour autres  droits
exclusifs differents de le brévet sur les semences génétiquement modifiées et les semences améliorées, ce que
resulte en le chevauchement ou l'interpénétration des droits. La recherche porte sur l'analyse des effets de la
double protection (brévets et variétes) sur l'agriculture visant à mettre fin à la possibilité de chevauchement
des  droits  de propriété intellectuelle sur le même paramètre lorsque ces  exigences,  qui prévoient  que la
création  assure au  moins  deux fonctions  distinctes.  La question  se concentre sur  la prémisse suivante:
Quelles  sont  les  limites  légales  qui doivent  prévaloir  dans  le cas  de chevauchement  des  droits  sur  une
exclusivité sur le même bien incorporel , sans perte d'efficacité ou de violation systématique des principes
constitutionnels.
MOT-CLES :  propriété  intellectuelle,  chévauchements,  brevets,  les  obtentions  végétales,  et  biens
immatériels.

INTRODUÇÃO

A sobreposição, cumulação ou interpenetração dos direitos de exclusiva sobre uma única criação tem

sido utilizada por vários setores da economia de mercado, principalmente no setor de sementes. Assim, de

um lado,  a variedade vegetal é protegida pela lei de cultivares,  e de outro  lado,  os  genes  manipulados

geneticamente nessa variedade e seus processos, se patenteados são protegidos cumulativamente através da

lei de patentes.

A interpenetração de direitos de propriedade intelectual pelos sistemas de proteção tanto de patentes

quanto de cultivares gera controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais em vários países, inclusive no Brasil,

no que concerne a dois fatores principais:

?Qual a extensão dos limites de incidência e a aplicabilidade da dupla proteção, principalmente sobre

o material propagativo e, 

?Em que parâmetros os limites jurídicos, as funções e os princípios da propriedade intelectual devem

ser cumpridos e respeitados, para que não exista o desbalanceamento entre os interesses público e privado.

 Países, como os Estados Unidos, em algumas hipóteses, aceitam a sobreposição ou cumulação de

dois ou mais direitos de exclusivas sobre um mesmo bem imaterial, isto é, sob o mesmo bem imaterial recaem

duas ou mais funções que são tuteladas por regimes jurídicos distintos, tal como o case n. 99-1996 In the
Supreme Court of the United States J.E.M. AG Supply, Inc., DBA Farm Advantage, Inc.,

et al., Petitioners v. Pionner Hi-Bred International, I[1]nc[2].

No  Brasil,  a  proteção  dos  direitos  relativos  a  cultivar,  se  efetua  mediante  a  concessão  de

Certificado de Proteção de Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma de

proteção de cultivares  e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas  ou de suas  partes  de

reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País, (artigo 2° Lei 9.456/97).

Questões quanto aos limites de incidência e aplicabilidade da sobreposição dos direitos de exclusiva,
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especialmente  no  Brasil  estão  distantes  de  serem  solucionadas.  A  incorporação  do  país  ao  tratado

internacional da União de proteção de obtenção vegetal – UPOV assimilou parâmetros das Atas ou revisões

de 1978[3] e de 1991, criando uma situação bem peculiar, pois não se ateve a uma Ata especifica.

            A proibição da dupla proteção por patentes de invenção e cultivares em um só bem imaterial, não

consta da revisão de 1991. Por outro lado, o Brasil, mesmo pinçando aspectos das duas Atas[4], optou pela

revisão de 1978 que proíbe explicitamente a dupla proteção dos direitos de exclusiva. No entanto, existem

possibilidades de proteção por patentes de invenção em aberto no quadro jurídico da Lei de 9.279/96[5], por

força do enunciado do artigo 18, III para organismos geneticamente modificados.

A sobreposição de exclusivas através de patentes e certificados de cultivares pode ser vista sob duas

perspectivas principais. Uma delas decorre da complementaridade entre as formas de proteção. No caso da

proteção de plantas  pela legislação brasileira de cultivares  os  direitos  de exclusiva é obtida por meio de

concessão de certificados de proteção de cultivares.

A contrario senso, as variedades vegetais, em tese, podem ser protegidas através da Lei 9.456/97 e,

concomitantemente, os processos de inserção que tenham por objeto genes manipulados geneticamente e os

próprios genes, se patenteados abarcarão a proteção pela Lei 9.279/96. Além de que, no sistema de patentes,

a proteção de um processo se estende aos produtos obtidos diretamente por ele, por força do artigo 42, I e

II, o que, no caso das plantas, pode ser entendido como abarcando não só a primeira geração resultante do

processo, como as ulteriores

 Em especial, a proteção para os organismos transgênicos assume formas distintas, vez  que alguns

países reconhecem patentes de produto para genes e seqüências de genes desde que satisfeito o requisito de

utilidade[6] (como nos EUA), enquanto o Brasil protege por patentes de produto, como exceção, apenas os

microorganismos geneticamente modificados, se atenderem aos requisitos de pantenteabilidade prescritos no

artigo 8° da Lei 9.279/96.

Das premissas, duas são as questões centrais da pesquisa:

?Analisar  e  discutir  a  Lei  de  propriedade  intelectual,  (Lei  9.279/96)  quanto  à  proibição  ao

patenteamento genérico de plantas e,

? Analisar e discutir a lei de cultivares e a possibilidade da dupla proteção para plantas transgênicas e

suas partes através de certificado de cultivares e por patentes de invenção.

Assim, o estudo em seu transcorrer afirmará ou infirmará que:

 “A proteção legal,  resultantes  das  patentes  de invenção, difere da proteção legal dos  direitos  de

cultivares  quanto às  funções  tópicas  de cada instituto. E, em havendo a sobreposição ou cumulação das

referidas  exclusivas  em um mesmo bem imaterial,  há desequilíbrio  dos  interesses  e princípios  gerais  da

propriedade constitucionalmente resguardados, conseqüentemente, conflitos  são gerados  entre as  funções

tópicas de cada sistema infraconstitucional de proteção.”

A pesquisa parte-se dos seguintes questionamentos:

Porque uma patente de processo protege o produto resultante diretamente desse processo?

Quais os limites jurídicos que devem prevalecer no que se refere à sobreposição de direitos

de  proteção para mais  de  uma exclusiva sobre  o mesmo bem imaterial,  sem que  haja perda da

eficiência sistêmica e violação dos princípios constitucionais e as funções tópicas de cada sistema de

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7823



proteção?

Antes  de  adentrar  a  proposta  central  da  pesquisa,  os  autores  optam  analisar  os  direitos  de

propriedade intelectual,  em específico patentes  de invenção e certificados  de proteção de cultivar  como

forma de evidenciar seus  elementos diferenciadores de proteção e a função ou finalidade dos sistemas de

proteção para melhor situar o leitor sobre o estudo.

Salientamos, finalmente, que a pesquisa será desenvolvida baseada no estágio atual do conhecimento

nessas  áreas,  notadamente  sua  aplicabilidade  e  as  suas  dimensões  no  que  se  refere  aos  limites  da

sobreposição ou cumulação dos direitos de exclusiva, tendo em vista à realidade brasileira no setor agrícola.

As  análises  apresentadas  não  possuem a  pretensão  de  serem exaustivas  a  cerca  do  tema.  Ao

contrário,  trará questionamentos  que ainda não encontraram soluções  nas  diversas  legislações  existentes

visando contribuir a título de estudo inicial, para abertura de novas linhas  de pesquisa investigatória que

merecem novas e produtivas discussões.

 

 

 

1. O SISTEMA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL: cultivares versus patentes de invenção

A Lei 9.456/97[7] no enunciado do artigo 2° é clara ao instituir como a única forma de proteção

legal de cultivares a concessão de certificado de proteção de cultivar. A Ata UPOV de 1978 preceitua

no artigo 2 (1): “Each member State of the Union may recognise the right of the breeder provided for in this

Convention by the grant either of a special title of protection or of a patent. Nevertheless, a member State of

the Union whose national law admits of protection under both these forms may provide only one of them for

one and the same botanical genus or species[8]”. Pelo enunciado da Upov de 1978 há a proibição a dupla

proteção  (patente e cultivar)  sobre o  mesmo objeto  (plantas)  ou  de suas  partes  de reprodução  ou  de

multiplicação vegetativa no país.

O Brasil ao instituir um sistema sui generis para proteção de plantas excluiu as patentes de invenções

pertinentes à Lei 9.279/96 como forma de proteção para as variedades vegetais, conferindo por outro lado,

como mencionado anteriormente, a proteção através  de certificado de proteção de cultivar através  da Lei

9.456/97, e diga-se: como única forma de proteção.

 Esse direito é excludente, ao afastar outras modalidades de proteção ao mesmo objeto, como por

exemplo,  as  patentes  clássicas  ou  segredos  industriais.  A  legislação  brasileira  ao  vetar  a  concessão  de

patentes sobre o mesmo objeto segue a disposição da UPOV de 1978, já que a versão posterior não previne

à dupla ou múltipla proteção[9].

            Entretanto,  a lei  9.279/96  traz  no  enunciado  do  artigo  42  o  conteúdo  jurídico  das  patentes  de

invenção, preceituando que:
Art.  42.  A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro,  sem o seu consentimento,  de
produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I-                   Produto objeto de patente;
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II-                 Processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

 O enunciado do artigo 42, I e II da lei 9.279/96, poderá a principio, oferecer margem a interpretação

extensiva no que se refere à proteção por patentes para produtos e processos para uma variedade vegetal.

Consideramos  que é um tipo  de “cláusula aberta” na legislação  e em alguns  casos  sofrer  interpretação

extensiva (minus scripsit quam voluit) do Estado-Juiz  quando da aplicação da norma ao caso concreto. Na

hipótese de interpretação extensiva do artigo em comento, abre-se a possibilidade de inserir  a variedade

vegetal como objeto suscetível de patente devido ao processo de transgênese de suas partes, se patenteados

e dos produtos dela derivados.

Cabe observar que, o efeito extensivo dessa interpretação tornará inócua a razão de ser da lei de

proteção  sui generis  para esses  tipos  de criações  e,  quiçá,  a interpretação,  inconstitucional,  vez  que a

proteção de um sistema conflita com o outro quanto as  suas  funcionalidades  e,  estes  com os  preceitos

finalísticos da nossa Carta Maior. 

A Constituição Federal, através do artigo 5°, no final do enunciado do inciso XXIX, é clara, ao impor

o  cumprimento  da função  social,  do  desenvolvimento  tecnológico  e  econômico  do  país  como  limite  e

condição para todas as leis que venham a regular a matéria, como também para as interpretações extensivas

no que se refere aos direitos de propriedade intelectual em situações concretas.

A lei de propriedade intelectual regula de maneira diversa o sistema de cultivares e o de patentes.

Admitir interpretação extensiva para abarcar a proteção do material de propagação de cultivar através de

mecanismos de patentes de produto e processo, mesmo que, em tese, sejam considerados inventos é colidir

com os  preceitos  instituídos  entre as  duas  normas  de propriedade intelectual desequilibrando as  funções

tópicas entre as legislações que regulamentam a matéria e, diga-se de modo distinto.

A lei 9.456/97 confere proteção através de certificados, abarcando o material de reprodução ou de

multiplicação vegetativa da planta inteira,  além de proibir  terminantemente a dupla proteção de direitos

(patentes e cultivares) na variedade vegetal, por força do seu artigo 2°. A lei 9.279/96 é clara de igual modo

ao eleger como não privilegiáveis por patentes de invenção todos os elementos elencados em seus enunciados

do artigo 10, IX e 18, III.

Na prática, as variedades de cultivares[10] são protegidas pela Lei 9.456/97 ao abrigo da UPOV de

1978,  os  processos  biotecnológicos  para  sua  obtenção  e  os  genes  de  microorganismos  modificados

geneticamente transferidos para seu genoma são protegidos por patentes.

No quadro atual da lei 9.279/96 a proteção é conferida como prestação administrativa plenamente

vinculada desde que respeitados os critérios condicionantes para tanto. Isto é, pode argüir-se a existência da

dupla proteção nos casos em que: (a) o processo de transgênese no genoma da variedade se adequar aos

critérios de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial por força do artigo 8° da Lei 9.279/96 e (b) a

mesma variedade vegetal, obedecer aos critérios de distintividade, homogeneidade, estabilidade e novidade de

mercado pela Lei de proteção de cultivares.

O objeto de proteção conferido pela lei 9.456/97 recai sobre o material propagativo que por força do

artigo 3°, incisos, XIV e XVI, é conceituado como toda e qualquer estrutura vegetal utilizada na propagação

de uma cultivar  ou toda e qualquer  parte da planta ou estrutura vegetal utilizada na sua reprodução e

multiplicação.
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O limite de proteção sui generis encontra-se na materialidade da planta em si, em suas partes ou na

estrutura vegetal utilizada na sua reprodução e multiplicação por força da legislação nacional de cultivares

conferida através dos certificados de cultivar.

Equivale dizer que a legislação brasileira, ao seguir o modelo TRIPS, artigo 27, que deixa a cargo dos

países membros a opção quanto à forma de proteção conforme sua especificidade, não protege plantas pelo

sistema clássico de patentes.

 Importante  observar  que  pelo  artigo  27  do  TRIPS[11],  qualquer  invenção,  de  produto  ou  de

processo poderá ser patenteada em todos os setores tecnológicos, desde que respeitados certos requisitos

condicionantes, além de estabelecer rol de invenções  que podem ser consideradas  pelos  países  membros,

como não abarcáveis pela proteção via patentes em suas respectivas legislações.
Art.27  
1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo,  qualquer invenção,  de produto ou de
processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo
inventivo e seja passível  de aplicação industrial.  Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do
ART.65, no parágrafo 8 do A.70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os
direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu
setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.   Para
os fins deste Artigo,  os termos "passo inventivo" e "passível  de aplicação industrial" podem ser
considerados por um Membro como sinônimos aos termos "não óbvio" e "utilizável".  
2  -  Os  Membros  podem considerar  como  não  patenteáveis  invenções  cuja  exploração  em seu
território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade,  inclusive para
proteger a vida ou a saúde humana,  animal ou vegetal  ou para evitar sérios prejuízos ao meio
ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por
sua legislação.  
3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:  
a) métodos  diagnósticos,  terapêuticos  e cirúrgicos  para o  tratamento  de seres  humanos  ou de
animais;  
b)  plantas  e  animais,  exceto  microorganismos  e  processos  essencialmente  biológicos  para  a
produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos. Não
obstante,  os Membros concederão proteção a variedades vegetais,  seja por meio de patentes,  seja
por meio de um sistema "sui generis" eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste
subparágrafo  será  revisto  quatro  anos  após  a  entrada  em vigor  do  Acordo  Constitutivo  da
OMC[12].   
 

O Brasil, ao aderir às regras do acordo TRIPs, (artigo 27, 3. b), optou por proteger as variedades de

cultivares por um sistema sui generis, através do certificado de cultivares, mas, indiretamente, resultou por

(não considerando a vedação do art. 2º. Da Lei de Cultivares) também via patentes, através da modalidade de

patentear processos para produção de plantas e microorganismos transgênicos, condicionados aos requisitos

de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Preceitua o artigo 18, III da Lei 9.279/96 que não são

patenteáveis:
 (...)
III  -  o  todo  ou parte  dos seres vivos,  exceto  os microorganismos transgênicos que
atendam  aos  três  requisitos  de  patenteabilidade  -  novidade,  atividade  inventiva  e
aplicação industrial - previstos no art . 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos,
exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção
humana  direta  em  sua  composição  genética,  uma  característica  normalmente  não
alcançável pela espécie em condições naturais.
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Para efeitos da lei 9.279/96 são microorganismos geneticamente modificados, com exceção do todo ou parte de plantas

ou animais que expressem pela intervenção humana direta em sua composição genética,  um recurso que normalmente não é

alcançável pela espécie em condições naturais.

Em análise a regra expressa no inciso III do artigo 18, resta claro que a questão não é conceder patentes para organismos

vivos versus  não vivos,  mas,  sim,  de produtos da natureza versus  intervenção humana desde que atendam os critérios gerais

exigidos  para  tal  e  que  os  retirem  a  obviedade  de  conhecimentos  disponíveis  tornando-os  invenções  e  não,  simples

descobertas[13].

 O  termo  “ descoberta”  supõe  existência  prévia,  algo  existente,  embora  houvesse  sido  necessário  retirá-la  do

desconhecido;  uma vez conhecida,  o  objeto  da descoberta poderá ser reconhecido  como  invenção  e,  conseqüentemente ser

patenteada a partir do momento que o conhecimento obtido seja utilizado em finalidade prática, resolvendo um problema técnico.

Neste sentido, preceituam os Guidelines da EPO:
Se uma propriedade nova de uma matéria conhecida ou de um objeto conhecido é descoberto, tem-se
uma simples descoberta que não é patenteável, pois a descoberta não tem efeito técnico e não é uma
invenção no sentido do art.  52 (1).  Se,  entretanto,  tal propriedade é utilizada para fins práticos,  ela
constitui, então, uma invenção que pode ser patenteável. Assim é, por exemplo, que a descoberta da
resistência ao choque mecânico de um material conhecido não é patenteável, mas que a passagem do
caminho de ferro construído como tal material, pode sê-lo[14].

Autores,  como Figueira Barbosa[15]  aponta que o  uso  do  termo “ descoberta” é impreciso  porque as  técnicas  de

produção são resultado do trabalho do homem em transformar a natureza fazendo como que,  gradualmente seja desvendado o

desconhecido.

Já o enunciado do artigo 10 e seus incisos[16] da Lei 9.279/96, particularmente o inciso IX, preceitua “ o todo ou parte

de seres  vivos  naturais  e materiais  biológicos  encontrados  na natureza,  ou ainda que dela isolados,  inclusive o genoma ou

germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais”, não são considerados invenção e nem modelo de

utilidade.

Segundo o enunciado,  Denis  Barbosa[17]  nos  diz que “ seria em  tese,  presunção de descobertas” e acrescenta que

“ enquanto uma “ descoberta” for simplesmente uma aquisição de conhecimento sem representar uma proposta de uma solução

técnica para um problema técnico,  não haverá a incidência do sistema de patentes.  Esse seria o caso de uma descoberta “ como

tal”.

Ainda,  o  mesmo  autor  nos  diz  que o  artigo  10  da Lei  9.279/96  -  a  princípio  -  não  proíbe  a

possibilidade das  criações  elencadas  em seus  incisos  sejam considerados  inventos.  Mas,  somente  será

considerado como tal se representarem uma solução técnica para um problema utilitário técnico. Assim, o

que define uma criação como suscetível de proteção através dos mecanismos de patentes é a sua classificação

como invento[18].

A  linha  é  bastante  tênue  quando  analisamos  o  conceito  de  gene[19],  células[20]  e

microorganismos[21], para efeito de enquadramento legal no intuito de abarcar a proteção pelos mecanismos

de propriedade intelectual, muito embora sendo os conceitos distintos na seara da biologia. Juridicamente foi

nos  conferido pelo legislador o conceito de microorganismos transgênicos[22], passíveis  de proteção por

mecanismos de patentes, desde que aptos a atender os critérios inerentes a pantenteabilidade.

 A lei 9.279/96 torna defeso proteção por exclusiva de patentes, o genoma, germoplasma de qualquer

ser vivo natural, mesmo que isolados e os  processos biológicos naturais, excetuando os microorganismos

geneticamente modificados.
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A Lei de proteção a cultivares é taxativa ao proteger o material de reprodução ou de multiplicação

vegetativa da planta inteira por meio de concessão de certificado de proteção - a única forma de proteção.

Acreditamos  que,  se  porventura  tivesse  o  legislador  a  intenção  de  resguardar  ou  salvaguardar

interesses em se patentear pela forma clássica algum componente da variedade vegetal, senão pela forma sui

generis,  teria introduzido dispositivo ao texto legal pertinente à matéria.  Note-se,  além disso,  que a lei

9.279/96, no que concerne ao acesso ao isolamento do material biológico, considera-o “não patenteável”,

negando a existência de invenção.

Assim, nos parece que na prática haverá ilegalidade e a colidência entre os sistemas normativos que

regulamentam de modos diversos a matéria.

No que se refere ao processo de inserção de um gene ou bactéria na variedade vegetal gozar  de

proteção por mecanismos de patentes de invenção, extensivos aos produtos derivados desse processo (artigo

42, I e II), importante verificar se o processo em si é legitimo para abarcar o privilégio e, portanto, não é

simplesmente ato de conhecimento.

Em específico, se os  processos  de transgênese em uma variedade vegetal podem ser considerados

criações industriais factíveis aos preceitos da Constituição Federal em seu enunciado do artigo 5° XXIX, e se

não haverá antijuridicidade diante dos preceitos do artigo 10 da Lei 9.279/96.

Denis Barbosa[23] apregoa que só é objeto de direitos exclusivos, no campo tecnológico, aquilo que é

suscetível  de  patente,  segundo  a  cláusula  primeira  do  art.  5º.  XXIX  da  Constituição,  ou  as  criações

industriais  previstas  na segunda cláusula do  mesmo inciso.  As  descobertas  e concepções  abstratas  são

excluídas da patente, e não assimiladas por outro sistema de direitos exclusivos, estando total, incondicional

e definitivamente livres para uso de todos.

 Neste sentido, o autor[24] analisa que as descobertas, como simples ato de conhecimento, inclusive

de material biológico encontrado na natureza, as criações estéticas, as técnicas operatórias e de diagnóstico,

assim como todas as formas de criação prática não industrial estão excluídas da proteção da Lei 9.279/76,

como, aliás, das demais leis nacionais.

Por  fim,  acrescenta que as  criações  abstratas  ou  carecedoras  de solução  a um problema técnico

também não fazem jus a uma patente (embora, em teoria, possam ser objeto de outra proteção legal, se vier a

ser criada) [25].

 

 

2. AS  INCOMPATIBILIDADES  DOS  CRITÉRIOS  FUNCIONAIS  E OS  LIMITES  DE PROTEÇÃO
ENTRE PATENTES E CULTIVARES

O artigo 5°. XXIX da Constituição Federal assegura aos autores de inventos industriais  privilégio

temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos

nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento

tecnológico e econômico do País.

 A sobreposição de proteção por patentes e cultivares para um único bem imaterial vai de encontro

ao preceito constitucional do artigo 5°, XXIX, colide com o desenvolvimento tecnológico e socioeconômico

nacional,  pois  impede a difusão do conhecimento e restringe o desenvolvimento e a pesquisa de novas
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variedades. Em outras  palavras, afronta à função sistêmica geral da propriedade por impedir o progresso

técnico significativo em pesquisas e o interesse econômico do eventual produto.

            Entre  as  funções  tópicas  de  cada  sistema  de  exclusiva,  verifica-se  que  a  isenção  do

plantador,  elencada pelo  sistema Upov de  1978,  (a  qual  a  lei  de  cultivares  brasileira  segue,  no

pertinente,  os  moldes),  permite  o  acesso  às  variedades  protegidas  para  o  replantio  da  mesma

variedade no espaço de  plantio do adquirente  de um espécime do cultivar, em oposição ao sistema

geral de patentes geral que o preveniria.

 A  proteção sobre as  variedades  vegetais  através  dos  certificados  de proteção, não impede a sua

utilização, além disso, para o desenvolvimento de novas variedades (importante: a isenção engloba quaisquer

variedades  como  fonte de variação  genética,  ainda que sem autorização  do  primeiro  melhorista que as

desenvolveu). Esta segunda limitação, diversamente da primeira, encontra paralelo na Lei 9.279/96 [26].

O uso das variedades protegidas pelo melhorista é livre desde a fase de pesquisas e desenvolvimento

de novas variedades, mas também para a comercialização da nova cultivar desenvolvida[27].

Haverá, portanto, incompatibilidade entre as funções tópicas de proteção por patentes com o sistema

sui generis,  porque pela lei clássica de PI a nova invenção que incorpore uma invenção patenteada por

terceiros dependerá da autorização do primeiro titular.

No plano internacional,  o artigo 27.3.b de TRIPs  deixa à opção dos  Estados  membros  da OMC

definirem  suas  leis  de  proteção  a  propriedade  intelectual  voltado  à  adequação  das  situações  e  suas

necessidades particulares. Helfer, Laurence R, ao analisar o preceito comenta:
Une fois  qu’un  Etat  membre de l’OMC  adopte les  quatre conditions  obligatoires  de l’article
27.3(b),  il  est  libre de concevoir  ses lois  relatives à la protection des variétés végétales et  aux
innovations dans le domaine végétal sur le modèle de l’Acte de 1991 de l’UPOV, de l’Acte de 1978
de l’UPOV, des dispositions sur les brevets de l’Accord sur les ADPIC ou une combinaison de ces
approches.  Chacune de ces approches «consacrées» atteint,  de manière différente,  le but politique
principal du système de DPI: la création de mesures incitatives appropriées pour que les obtenteurs
développent et commercialisent de nouvelles variétés végétales. L’adéquation de l’une ou l’autre de
ces approches à la situation particulière d’un pays déterminé dépend des besoins de ses secteurs
agro-industriel  et  agricole,  de  son  souhait  d’encourager  les  investissements  étrangers  dans
l’amélioration des variétés végétales et dans les biotechnologies,  et de ses objectifs em matière de
commerce international[28].

 
Por extensão, o enunciado do artigo 7° do Acordo TRIPS apregoa como objetivos dos direitos de propriedade intelectual a

promoção  da inovação  tecnológica e a transferência e difusão  de tecnologia,  em  benefício  mútuo  de produtores  e usuários  de

conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

No entanto, o enunciado do artigo 42, I e II da lei 9.279/96, acima mencionado, protege o produto

objeto de patente e o processo ou produto obtido diretamente pelo processo patenteado. Se uma patente é

concedida,  o  titular  do  produto  ou  processo  patenteado  goza  de  ampla  gama  de  direitos  exclusivos

conferindo ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à

venda, vender ou importar[29].

Dessa maneira, atendidos os pressupostos da patente, poderá um processo biotecnológico a partir da

planta ou de suas partes prolongar os efeitos da proteção a seus produtos.

E  mais,  poderá  ocorrer  à  violação  de  direito  da  patente  de  processo  quando  o  possuidor  ou

proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por
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processo de fabricação diverso daquele protegido  pela patente de acordo  com o artigo 42,  § 2°  da Lei

9.279/96, aos moldes do artigo 34 do TRIPS:
Art.34  
1 - Para os fins de processos cíveis relativos à infração dos direitos do titular referidos no parágrafo 1.b
do art.28,  se o objeto da patente é um processo para a obtenção de produto,  as autoridades judiciais
terão o poder de determinar que o réu prove que o processo para obter um produto idêntico é diferente
do  processo  patenteado.  Conseqüentemente,  os  Membros  disporão  que qualquer produto  idêntico,
quando produzido sem o consentimento do titular, será considerado, na ausência de prova em contrário,
como tendo  sido  obtido  a partir do  processo  patenteado,  pelo  menos  em  uma das  circunstâncias
seguintes:  
a) se o produto obtido pelo processo patenteado for novo;  
b) se existir probabilidade significativa de o produto idêntico ter sido feito pelo processo e o titular da
patente  não  tiver  sido  capaz,  depois  de  empregar  razoáveis  esforços,  de  determinar  o  processo
efetivamente utilizado.  
2 - Qualquer Membro poderá estipular que o ônus da prova indicado no parágrafo 1 recairá sobre a
pessoa a quem se imputa a infração apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo "a" ou
apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo "b".  
3 - Na adução da prova em contrário, os legítimos interesses dos réus na proteção de seus segredos de
negócio e de fábrica serão levados em consideração.
 

Em tese, a propriedade exclusiva do detentor dos direitos de PI clássica de sementes geneticamente

modificadas inclui o direito a proteção para as plantas descendentes e as próprias sementes. As patentes de

processo abarcariam o produto resultante diretamente do processo, mesmo sendo esses produtos protegidos

pela lei 9.456/97 através dos certificados de proteção.

Um dos  grandes  problemas  verificados  quanto  à  cumulação  de  proteções  por  exclusivas  entre

patentes e cultivares sob um mesmo objeto imaterial é que a legislação de propriedade intelectual não fixa

limitações sobre as patentes de genes ou microorganismos transgênicos, referentes à inserção por processo

de transgênese nas plantas, à luz do artigo 42 da lei 9.279/96.

O enunciado do artigo 43, VI da Lei 9.279/96, é claro ao possibilitar a terceiros, utilizar, por em

circulação ou comércio produto patenteado introduzido licitamente no comercio pelo detentor da patente ou

por detentor de licença, com a ressalva de que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou

propagação comercial da matéria viva em causa. Dessa maneira, uma vez  inserido o produto relacionado à

matéria viva no mercado interno,  exaure-se o direito do titular,  salvo para multiplicação ou propagação

comercial[30].

Segundo esta regra, o titular de uma patente que tenha autorizado a colocação no mercado de um

produto relativamente ao qual a sua patente lhe confere direitos não pode opor-se às vicissitudes jurídicas

subseqüentes  (cessão,  etc.)  respeitantes  a esse mesmo produto.  Com efeito,  a substância do direito  de

patente consiste essencialmente na atribuição de um direito exclusivo de primeira colocação em circulação do

produto[31].

Na sua versão atual, a Lei de Cultivares, ao mesmo tempo em que estabelece direitos de propriedade

intelectual sobre sementes e mudas, reconhece os direitos dos agricultores à utilização destas sementes, ao

estabelecer,  em seu Artigo 10 que “não fere o  direito  de propriedade aquele que: reproduzir  e utilizar

sementes  para uso próprio; usar  ou vender,  como alimento ou matéria-prima,  o produto obtido de seu

plantio e, utilizar o cultivo como fonte de variação no melhoramento ou para fins de pesquisa científica”.

No caso específico dos pequenos agricultores, a lei autoriza, inclusive, a multiplicação de sementes
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protegidas  para  doação  ou  troca  para  outros  pequenos  agricultores  no  âmbito  de  programas  de

financiamento.

Sob esse prisma,  o enunciado acima,  aproximou-se do Farmer´s  Right da Upov de 1978 com a

finalidade de garantir  a segurança alimentar  do pequeno agricultor  ao conferir-lhe o direito  de preservar

dentro de seu estabelecimento,  parte de sua colheita para futura semeadura,  sem necessidade de prévia

autorização ou pagamento de royalties ao titular do material protegido.

Entretanto, há tendência no momento em que se escreve a pesquisa, de um enrijecimento das normas

de propriedade intelectual sobre plantas, haja vista, três  propostas  em debate, sendo duas no Congresso

Nacional[32] e uma no âmbito do próprio Poder Executivo Federal.

Tais propostas de lei, em síntese, estabelecem a proibição do uso próprio de sementes, permitindo

também a cobrança de royalties sobre a produção em caso de “uso não autorizado” de sementes. Exclui-se do

pagamento de royalties sobre o produto da colheita os integrantes de povos ou comunidades tradicionais ou

agricultores familiares que obtenham em sua atividade uma “receita bruta anual inferior ou equivalente ao

limite estabelecido para a não obrigatoriedade de preenchimento do Demonstrativo da Atividade Rural para

efeitos de imposto de renda”.

O mencionado projeto de lei não isenta deste pagamento, o conjunto da agricultura familiar e dos

empreendimentos familiares rurais. Nesses termos, o direito de uso próprio das sementes, garantido a uma

parcela dos agricultores familiares através dessa isenção, fica a mercê de futuras alterações nos limites de

isenção  do  imposto  de  renda,  contrariando  a  definição  de  agricultor  familiar  estabelecida  pela  Lei

11.326/2006 que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e

Empreendimentos Familiares Rurais.

As propostas de modificação da referida Lei estendem os mecanismos de propriedade intelectual para

o produto da colheita, permitindo que o detentor da exclusividade sobre a cultivar possa exercer seus direitos

mesmo em fases de circulação subseqüentes à produção. Na prática, um agricultor que colher seu milho, por

exemplo, para comercializá-lo no mercado, se não tiver comprado sua semente de fonte autorizada pelo

detentor  da exclusividade sobre o  cultivar,  só  poderá vender  seu  produto  mediante autorização.  O  uso

próprio das sementes e mudas fica restrito ao auto-consumo e apenas para pequenos agricultores. Com isso,

a comercialização, reprodução, transporte e armazenamento do produto da colheita de cultivar protegida

podem tornar-se crimes, sujeito a diferentes penalidades[33].

Além  disso,  as  limitações  ao  livre  uso  das  sementes,  praticadas  pelas  empresas  do  setor  de

biotecnologia, como por exemplo, a representada pelas tecnologias genéticas de restrição de uso[34] através

da introdução de características  impeditivas  de germinação de sementes  das  plantas  ou  germinação por

indutores externos e pela aplicação de mecanismos de propriedade intelectual (patentes clássicas) sobre o

material genético das plantas colidem sobremaneira com o interesse público.

Colidem com o interesse publico desde a sustentabilidade da agricultura ao preço dos alimentos no

mercado,  vez  que obrigam por  força de contratos,  os  agricultores  a cada safra recorrer  ao  mercado  de

sementes em detrimento da perda de sua autonomia de manejo dos recursos genéticos de sua propriedade.

Além de que, desequilibram as funções sistêmicas de proteção entre patentes e cultivares quando apontados

proteções diversas em um mesmo objeto.
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É garantido pela atual lei de cultivares o direito dos agricultores de reservar e plantar sementes para

uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros  cuja posse detenha, de usar ou

vender como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio (exceto para fins reprodutivos).

Além de que, esse direito tem se configurado, historicamente, como base econômica de sustentação, não

apenas  da  agricultura  camponesa  e  familiar,  mas  dos  diferentes  segmentos  produtivos  que  integram a

agricultura brasileira.

            Denis Barbosa[35] nos aponta algumas especificidades inerentes da PI clássica por patentes versus

certificados  de proteção  e  nos  fornece subsídios  para sustentar  que a  sobreposição  de exclusivas  por

patentes e cultivares desmantela o equilíbrio civil constitucional.

?O  sistema geral  permite  a  proteção  de  características  de  uma planta  e  de  seus  componentes

genéticos. Assim, alto grau de ácido láctico ou a existência de um gene resistente a certas pestes passa a ser

oponível a todos os usuários das variedades.

?O direito à obtenção vegetal se limita à materialidade da planta, fixando com razoável certeza o

objeto da proteção; já o regime geral protege a solução técnica, vale dizer, uma idéia imaterial ainda que

materializável.

?No caso  do  regime UPOV de 1978,  o  direito  não  se estende ao  produto  resultante do  objeto

protegido – não se pagam royaties pelas frutas resultantes das sementes e mesmo a reprodução das sementes

para uso próprio é admitida.

?O sistema de patentes não contempla a hipótese das tecnologias de objetos autoduplicáveis, pois o

princípio do esgotamento dos direitos indica que, uma vez vendido o produto patenteado (ou fabricado com

o processo patenteado), nenhum direito subsiste. No caso da UPOV, porém, continua a se aplicar o direito à

produção ulterior da semente, quando esta for destinada à comercialização.

As leis  9.279/96 e a 9.456/97, vale relembrar, são distintas  entre si, e as  funções tópicas  de cada

instituto não se confundem quanto à abrangência de proteção dos  seus  objetos,  a temporalidade de sua

proteção e os critérios concessivos das exclusivas.

            Das assertivas aduzidas, cabem-nos análises per se.

            Na prática, uma variedade de cultivar transgênica não pode alcançar a proteção clássica por patentes

de produto,  mas  seu  melhoramento  vegetal através  de métodos  biológicos  ou  não,  terá a proteção por

intermédio do certificado de registro de cultivar pela lei 9.456/97.

Entretanto, o ponto de colisão entre as  duas  legislações  se faz  quando a manipulação genética da

variedade certificada através da LPC é protegida através de patentes de processo, se patenteado, abarcando

ao mesmo tempo, os direitos de exclusiva por patentes de produto modificado geneticamente e o processo

dessa transgenia. Há pelo mecanismo de patentes uma extensão, um prolongamento da proteção ao produto

final da variedade protegida, senão vejamos:

 A legislação de cultivares não protege os processos de obtenção de variedades e, sim o seu resultado.

O objeto de proteção se limita a proteger a planta como todo e o conjunto de suas características[36].

Outrossim, a proteção sui generis não abarca o gene ou conjunto de genes introduzidos, ou mesmo a

inserção de uma característica nova. Ou seja, a proteção de obtenção vegetal não diz  respeito apenas  ao

elemento novo inserido, ou a inovação que é acrescentada ou introduzida à variedade, mas a toda ela, no
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intuito de resguardar para fins de pesquisa, o acesso livre e total a variedade vegetal visando o melhoramento

genético.

Através  da lei de cultivares,  não são os  processos  de obtenção abarcados  pela proteção,  mas  as

variedades (novas ou não) resultantes deles. No sistema clássico da lei 9.279/96, são patenteáveis tanto os

processos, enquanto tais, como os produtos que as conduzem, (art. 42, I e II).

Em suma, ter-se-á sobreposição de direitos de propriedade sobre um mesmo bem, no caso o material

propagativo e seus derivados e, conseqüentemente o desequilíbrio funcional de cada sistema no seu desenho

constitucional porque o mesmo bem imaterial foi funcionalizado por diferentes exclusivas.

Dessa forma, existindo mais de uma exclusiva possível para um bem imaterial, necessário verificar se

a sobreposição de direitos  não estará colidindo com a função específica de cada sistema,  entendido no

contexto, não somente a funcionalização genérica das propriedades apregoadas na Constituição Federal de

1988, mas a especificidade funcional de cada modelo.

Essas considerações nos remetem a outras análises fundamentais quanto aos limites de proteção das

exclusivas e as peculiaridades que lhes são próprias:

?Os requisitos elementares para o alcance das proteções por patentes de invenção e por certificados

de proteção são distintos entre si.

?A  proteção  por  patentes  pela  lei  clássica  abarca  produtos  e  processos,  enquanto  pela  lei  de

cultivares a proteção recai no produto, isto é, no resultado como tal, independentemente de ser a variedade

representativa de novidade. A proteção conferida ao obtentor se estende as novas variedades produzidas

através de melhoramento vegetal, como também as variedades melhoradas a partir da descoberta e seleção de

mutações e variações das famílias das plantas cultivadas.

Note-se para haver proteção através  da Lei 9.456/97,  a variedade vegetal deve se distinguir,  por

margem mínima de descritores por uma ou várias características de qualquer outra variedade cuja existência

seja notoriamente conhecida no momento da proteção. Deve ser homogênea e estável nas suas características

essenciais  e,  somente abarcará a  devida proteção  condicionada à estabilidade com tal,  após  sucessivas

reproduções ou multiplicações.

Com efeito, o enunciado do artigo 3°, incisos III e IV da referida lei nos informa que:
III  -  margem  mínima:  o  conjunto  mínimo  de  descritores,  a  critério  do  órgão
competente,  suficiente  para  diferenciar  uma  nova  cultivar  ou  uma  cultivar
essencialmente derivada das demais cultivares conhecidas;
IV -  cultivar:  a  variedade  de  qualquer  gênero  ou espécie  vegetal  superior  que  seja
claramente  distinguível  de  outras  cultivares  conhecidas  por  margem  mínima  de
descritores,  por  sua  denominação  própria,  que  seja  homogênea  e  estável  quanto  aos
descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo
agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem
como a linhagem componente de híbridos.
 

De qualquer modo, a proteção conferida pela lei de cultivares as variedades vegetais estará vinculada

ao atendimento inerente aos critérios de distintividade, homogeneidade, estabilidade - critérios técnicos e o

requisito  novidade –  critério  jurídico,  introduzido  obrigatoriamente pela  UPOV de 1991,  bem como  a

utilidade – critério econômico, além de que seja provida de uma denominação própria.
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Curiosamente,  mesmo  sendo  distintas  as  sistemáticas  funcionais  de  cada  modelo  de  proteção,

demonstrou-se ao longo das sucessivas revisões da Convenção da Upov (1972, 1978, 1991), principalmente

pela Upov de 1991 que a proteção outorgada aos  melhoristas,  aproximou-se sobremaneira dos  direitos

patentários para plantas.

Com  a  introdução  da  noção  de  “variedade  essencialmente  derivada[37]”  pela  Upov  de  1991,

dificultou a prática de livre utilização de variedades protegidas para a criação de novas cultivares, vez  que

passou a ser  precedida de autorização do detentor  de direitos  de melhoristas  implicando pagamento de

royalties[38].

Conforme  explicitado  diversas  vezes,  o  sistema  de  patentes  e  cultivares  possuem construções

diversas e com finalidades e requisitos de aplicação específicos para cada direito de proteção.

A proteção de direitos pela lei 9.279/96 em seu artigo 40 confere às patentes direitos exclusivos de

monopólio jurídico limitado a temporalidade de 20 anos contados a partir da data de depósito e de 10 anos a

contar da concessão do pedido, prevalecendo o prazo mais longo.

A temporariedade de proteção na lei de cultivares  é de 15 anos a contar da concessão do direito,

excetuadas as videiras, as árvores frutíferas, as árvores florestais e as árvores ornamentais, inclusive, em cada

caso, o seu porta-enxerto, para as quais a duração será de 18 anos, (art. 11 da Lei 9.456/97).

Conferir  proteção  a  cultivar  através  da  exclusiva  de  patentes  para  processos  e  produtos  é

desequilibrar a função tópica da lei de proteção sui generis, assegurando um período mais duradouro que

ultrapassa o  seu  prazo  legal  contrariando  uma das  finalidades  da Lei  Maior  por  restringir  a  liberdade

econômica.

A lei de cultivar é clara, ao preceituar em seu artigo 12, que decorrido o prazo de vigência do direito

de proteção, a cultivar cairá em domínio público e nenhum outro direito poderá obstar sua livre utilização.

Significa que é um contra direito prorrogar a proteção pelo sistema de patentes à variedade vegetal sendo

essa proteção, por força de lei especifica - temporária e improrrogável sob pena de fraude a própria lei que

regula a espécie ou sua inocuidade.

Além de que,  para ser  possível a proteção por  exclusiva de patentes,  a invenção deve ser  útil,

portanto, excluída a criação, a princípio, as meras descobertas. A invenção deve ser nova, não óbvia para o

especialista  no  campo  tecnológico  pertinente  e  ter  aplicabilidade  industrial.  Além  disso,  no  tocante

exclusivamente aos inventos relativos à manipulação genética em microorganismos, exige-se a intervenção

humana direta, o que, aliás, é um pressuposto da manipulação genética.

As  legislações  que  seguem o  formato  UPOV de  1978  protegem novas  variedades  mesmo  que

encontradas na natureza, uma vez que tenham a utilidade específica (“e seja de espécie passível de uso pelo

complexo agroflorestal”). No Brasil, a proteção recai exclusivamente sobre o material de reprodução ou de

multiplicação vegetativa da planta como um todo.

O requisito novidade sendo um dos elementos justificadores do direito de proteção por patentes e

por cultivares possui conceito distinto entre os sistemas referidos.

Pelos parâmetros da legislação de cultivares a noção de novidade se caracteriza pela cultivar que tenha

disponibilidade no mercado, isto é, é novo o que ainda não foi posto no mercado.

Nesse contexto, Denis Barbosa[39] pondera que:
Nova cultivar, no que define a lei, será a comercialmente indisponível até a data do termo anterior ao
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pedido de proteção, mas entendo que, sob a Constituição, a novidade deva ser de uma criação e não
de uma descoberta. Quem acha uma nova variedade no mato, não adquire dela a exclusividade. (...)
Embora a publicação dos elementos característicos da cultivar seja obrigação geral,  nos termos da
alínea anterior, não é tal publicidade que determina ou não a existência de um novo cultivar, mas a
disponibilidade no mercado.  Na verdade,  a novidade própria das variedades vegetais resulta,  de um
lado, da noção de conhecimento “ geral” e de outro, do princípio da distintividade; mas sem ofensa
ao parâmetro da UPOV,  pode haver completo abandono da noção intelectual  de “ conhecimento”,
como aqui, em favor de outro critério, que é o de disponibilidade – e, precise-se, no mercado!
 

Considera-se a nova cultivar (dotada do critério de novidade) aquela que não tenha sido oferecida á

venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção. E, observado o prazo de

comercialização no Brasil,  não tenha sido oferecida à venda em outros  países,  com o consentimento do

obtentor, há mais de seis  anos para espécies de árvores videiras e há mais de quatro anos para as demais

espécies.  Igual tratamento terá a cultivar  que,  não sendo nova essencialmente derivada[40],  de qualquer

gênero ou espécie vegetal.

De acordo com o mesmo autor, o requisito “novidade” no sistema da Lei de proteção de cultivares

não pode ser uma “novidade cognitiva” porque a informação é genética e não semiológica. A essência de um

gene é a informação genética –  e o  fato  de se ter  ciência de que essa informação existe não permite a

reprodução da solução técnica. A novidade é apenas comprometida ao momento em que essa informação

genética se torna acessível ao público – pela colocação no mercado.

  Assim, no caso de cultivares, não há descrição possível (sendo a descrição da solução técnica de

forma que possa induzir à livre cópia da solução patenteada um requisito essencial do sistema de patentes) e

a novidade pertinente é apurada quando há a disponibilidade da variedade ao  público[41].  O  requisito

novidade na legislação de cultivares diz  respeito à novidade de mercado, novidade comercial que atende ao

principio da inderrogabilidade do domínio publico.

Sobre  a  questão,  Denis  Barbosa[42]  diz  que  “A  novidade  de  mercado  corresponde  assim  à

modalidade adequada às  variedades  de plantas,  atendendo,  quanto  a esse tipo  de criação tecnológica,  o

Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público”.

Diversamente do sistema de cultivares, o requisito novidade aos moldes dos mecanismos de patentes

é “cognoscitiva” e exige que a tecnologia ainda não tenha sido acessível ao publico, de forma que o técnico,

dela tendo conhecimento possa reproduzi-la[43].

Cabe ressaltar, ainda que no Brasil, hoje, vale o princípio da novidade absoluta em matéria de patente:

se a tecnologia para a qual se pede proteção já entrou “no estado da técnica” em qualquer lugar, em qualquer

tempo, não existe privilégio.

No  dizer  do  CPI/96,  a  invenção  e  o  modelo  de  utilidade  são  considerados  novos  quando  não

compreendidos no estado da técnica[44].

Portanto, o requisito novidade para a lei de cultivar, além de não representar como novidade absoluta,

pois  se refere à novidade de mercado,  é  mais  branda em comparação  com a lei  9.279/96  que exige o

“conhecimento intelectual” e não somente o comercial.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

            Como proposta inicial a pesquisa (em andamento), discutimos questões que até o presente em que se
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escreve esse artigo, não foram solucionadas em nossas legislações pátrias  e nas legislações internacionais,

haja vista, o recente caso envolvendo Monsanto Technology LLC v. Cefetra BV and Others[45].

A proposta é demonstrar quais os limites de incidência e aplicabilidade da sobreposição proteção de

exclusivas no material propagativo das variedades vegetais. Do por que da patente de processo proteger o

produto resultante diretamente do processo patenteado e, principalmente se haverá o desequilíbrio entre os

princípios  comuns  a toda propriedade e dos  critérios  funcionais  de cada sistema de proteção,  caso  se

constate a dupla proteção entre patentes e certificados de cultivares em um mesmo objeto imaterial.

Respostas  factíveis  e concretas  quanto ao tema abordado que devolvessem a “zona de conforto”

ficaram no plano da imaginação dos autores, sendo que, várias questões, ainda não suscitadas no presente

ficarão para os artigos vindouros. O assunto se mostra espinhoso e controverso, e necessitará de dedicação

irrestrita.

No entanto, baseados  no núcleo central da pesquisa, algumas  considerações  podem são extraídas,

assim vejamos:

A variedade vegetal pode em “tese” ser protegida através da Lei 9.456/97 e, concomitantemente, os

processos  que  tenham  por  objeto  genes  manipulados  geneticamente  e  inseridos  nessa  variedade,  se

patenteados abarcarão a proteção pela Lei 9.279/96. No sistema de patentes, a proteção de um processo se

estende aos produtos  obtidos diretamente por ele, o que, no caso das plantas, pode ser entendido como

abarcando não só a primeira geração resultante do processo, como as ulteriores e até mesmo (como se discute

em pleitos judiciais no Tribunal Europeu de Justiça), os produtos resultantes das plantas.

As legislações de propriedade intelectual permitem a proteção por direitos de exclusiva diferentes dos

de patente para as  sementes  geneticamente modificadas  e para as  sementes  melhoradas,  configurando a

denominada sobreposição, cumulação ou interpenetração de direitos sob mesma criação.

O sistema de patentes e cultivares possuem construções diversas e com finalidades e requisitos de

aplicação específicos para cada direito de proteção como exaustivamente comentado no presente artigo.

O ponto de colisão entre as duas legislações se mostra quando a manipulação genética da variedade

certificada através da LPC é protegida através de patentes de processo por força do artigo 42, I e II, se

patenteado, abarcando direitos de exclusiva por patentes de produto modificado geneticamente e o processo

dessa transgenia havendo um prolongamento da proteção ao produto final da variedade protegida.

No entanto, para se haver invento e, portanto, passível de proteção por patentes, é necessário existir

uma solução técnica para um problema técnico. Significa que, mesmo isolado o material genético de uma

cultivar, descrito suficientemente, não será considerado invento passível de exclusiva de patentes, porque

não é uma novidade cognoscível, bem como a descrição não é requisito de pantenteabilidade. 

A essência de um gene é a informação genética – e o fato de se ter ciência de que essa informação

existe não  permite a reprodução  da solução  técnica.  Haverá sempre a necessidade da resolução  de um

problema técnico específico.

 Assim, todos os elementos elencados no artigo 10 da Lei 9.279/96 estão excluídos da proteção por

patentes se, não presente para a devida proteção, uma solução técnica para um problema específico, prático

que tenha aplicabilidade industrial.

Por outro lado, por razões de política pública, os  elementos elencados no artigo 18, III, exceto os
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microorganismos transgênicos, não abarcarão proteção patentária mesmo se forem considerados invenção,

uma novidade passível de atividade inventiva e de descrição suficiente.

Finalmente, não só a Lei 9.279/96 prevê exceções a proteção de certas criações (artigos 10, I, IX e 18,

III),  como a LPC não  prescreve disposição  específica para auferir  legitimidade a proteção  por  patente

convencional as  variedades vegetais  e suas partes  derivantes do processo de transgênese, seja de gene ou

células transferidas em seu interior.

Consideramos  a  prática  ostensiva da sobreposição  de exclusiva entre  patentes  e  cultivares  que

funcionaliza proteções diversas no mesmo objeto imaterial, ilegal e inconstitucional, porque colide com as

funcionalidades específicas dos sistemas normativos que regulamentam a matéria e desequilibram os sistemas

civil-constitucional.
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plant, including cultivated sports, mutants, hybrids, and newly found seedlings, other than a tuber propagated plant or a plant
found in an uncultivated state, may obtain a patent therefore, subject to the conditions and requirements of this title. 35 U.S.C.
161. Section 161 further provides that, except as otherwise provided, "[t]he provisions of [Title 35] relating to patents for
inventions shall apply to patents for plants." 35 U.S.C. 161. The PTO has granted more than 10,000 plant patents under Section
161. Para consulta: http://supreme.lp.findlaw.com/supreme_court/briefs/99-1996/1999-1996.pet.ami.inv.html. Acesso: 29/12/2009.

[3]  Consultar:  UPOV-  Union  international  pour  la  protection  des  obtentions  vegetales.  Textes  1978  e  1991.  Disponivel  em:  http://www.upov.int
/fr/publications/. Acesso: 29/12/2009.

[4] A lei brasileira de proteção a cultivares formatou-se pelas seguintes características:
Proíbe a dupla proteção considerando a única forma de proteção legal de cultivares a concessão de certificado de proteção de cultivar (segue os moldes da
Upov de  1978). Deve  a  variedade, para  gozar  de  proteção ser  distinta,  homogênea, estável e  nova  – (segue  os moldes da  Upov de  1991). O requisito
“novidade” foi introduzido, não existindo na Ata de 1978 e permanecia como elemento a ser definido pela legislação nacional. Hoje, por força do artigo 3°,
V, define a novidade de cultivar como: nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do
pedido de  proteção e  que, observado o prazo de  comercialização no Brasil, não tenha  sido oferecida  à  venda  em  outros países, com  o consentimento do
obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies. Introduz a proteção para a variedade
essencialmente derivada a partir de variedades reconhecidas, (segue os moldes da Upov de 1991); Reconhece o direito de proteção para todas as espécies,
ressaltando que  estas serão definidas progressivamente, através de  atos da  autoridade  competente; Reconhece  retroativamente, para  fins de  derivação
essencial, variedades que não tenham sido colocadas á venda até dez anos antes da promulgação da lei. Igualmente reconhece os direitos sobre variedades
que  tenham  sido comercializadas até  doze  meses antes da  solicitação de  direitos de  proteção; Mantêm  a  isenção do direito do obtentor, ressalvando a
exigência de autorização do titular da cultivar utilizada, (Na Upov de 1991, fica a critério de cada país a adoção ou não em sua legislação da permissão para
o agricultor reutilizar a semente protegida para seu uso próprio); Protege por prazo inferior ao estipulado pela Upov de 1991 – 15 anos para as variedades de
culturas e 18 anos para árvores e videiras – Ata de 1978. Na Ata de 1991 a duração da proteção de cultivares passa de 15 anos para 20 anos e, de 25 anos
para as árvores. O privilégio do agricultor – facultativa – autorização do reemprego na própria produção de material de propagação de variedade protegida.
A Ata de 1978 permite o privilégio dos agricultores, enquanto a Ata de 1991 deixa a cargo do governo nacional - Consultar: UPOV- Union international pour
la protection des obtentions vegetales. Textes 1978 e 1991. Disponivel em: http://www.upov.int/fr/publications/. Acesso: 29/12/2009.

[5] Art. 18. Não são patenteáveis:
(...)
III  -  o todo ou parte  dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que  atendam  aos três requisitos de  patenteabilidade  -  novidade, atividade
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inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.
Parágrafo único. Para  os fins desta  Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte  de  plantas ou de  animais, que  expressem,
mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.
Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:
(...)
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma
de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

[6] Uma seqüência, gene ou qualquer outro elemento só pode ser patenteado enquanto for invenção, ou seja, adequado para resolver um problema técnico
num  contexto industrial.  Enquanto mera  descoberta,  ou seja,  conhecido, mas sem  resolver  algum  problema  além  do simples conhecimento,  não será
patenteado.

[7] Art. 2º A proteção dos direitos relativos à  propriedade intelectual referente  a  cultivar se  efetua  mediante  a  concessão de  Certificado de  Proteção de
Cultivar, considerado bem  móvel para  todos os efeitos legais e  única  forma de  proteção de  cultivares e  de  direito que  poderá  obstar  a  livre  utilização de
plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País.

[8] UPOV-Convention – 1978 Act. Disponível em: http://www.upov.int/in/publications/conventions/1978/w_up780.htm#_1_3 . Acesso: 29/12/2009.
 

[9] Barbosa, Denis Borges – Direito exclusivo e excludente. http://denisbarbosa.addr.com/introducao.htm. Acesso em 29/12/2010.

[10] Considera-se  cultivar  como variedades vegetais que  compreendem  um  grupo de  plantas que  apresenta  as mesmas características que  podem  ser
transmitidas em  propagação a  sucessivas gerações e  que  são usadas na  agricultura  comercial.  Ferreira  Garcia,  Selemara  Berckembrock. Proteção de
cultivares. Disponível em: www.escritorioonline.com/webnews/noticia.php?id_noticia=4227&. Acesso em: 11/09/2009.

[11] WTO (World Trade  Organization)  Uruguay  Round Agreement. Trips – Part II  – Standards concerning the  availability, scope  and use  of intellectual
property right – section 5-6, article 27 – Patentable subject matter. Disponivel em:  http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04c_e.htm .

[12]  -  Sem  prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e  3 abaixo, qualquer  invenção, de  produto ou de  processo, em  todos os setores tecnológicos,  será
patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial.

[13] No que se refere à discussão a respeito de se os organismos vivos podem ou não ser patenteados, a
questão é se esses  organismos  são considerados  invenções  ou descobertas.  Em alguns  casos,  como as
legislações norte-americana e argentina sobre os direitos de propriedade intelectual, as palavras invenção e
descoberta são usadas quase que como sinônimos. A maior parte das legislações, todavia, estabelece uma
distinção entre os dois termos. Em qualquer hipótese, distinguindo a legislação ou não entre os dois termos,
o que definimos acima como descobertas não são patenteáveis em nenhum sistema legal.
[14] Si une propriété nouvelle d’une matiére cunnue ou d’um  objet connu est decouverte, Il s’agit d’une simple decouverte qui n’est pás brevetable car la
decouverte em soi n’a aucun effet technique et n’est donc pás une invention au sens de l’art. 52(1). Si, toutefois, cette propriété est utilisée á des fins pratiques,
cela constitue alors une invention que peut être brevetable. C’est ainsi, par exemple, que la decouverte de la resintence au choc mecanique d’um  materiau
connu n’est pás brevetable, mais q’une traverse de chemin de fer construite avec CE materiau peut l’etrê.

[15] Figueira Barbosa, Antonio Luiz. Patentes: Crítica á racionalidade, em  busca da racionalidade. Cadernos de Estudos Avançados. Rio de Janeiro, 2005,
p.32.

[16] Lei 9.279/96. Art.  10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:   I - descobertas, teorias científicas e métodos
matemáticos;  II  -  concepções  puramente  abstratas;  III  -  esquemas,  planos,  princípios  ou  métodos  comerciais,  contábeis,
financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou
qualquer criação estética;  V - programas de computador em si;  VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo; VIII -
técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano
ou animal;  e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza,  ou ainda que dela
isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais
[17] Barbosa, Denis Borges. Tratado de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, No prelo.

[18] Barbosa, Denis Borges. Tratado de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, No prelo.

[19] O gene  é  a  unidade fundamental da  hereditariedade. Cada gene é  formado por uma seqüência  específica  de  ácidos nucléicos (biomoléculas mais
importantes do controle  celular, pois contêm  a  informação genética. Existem  dois tipos de  ácidos nucléicos: ácido desoxirribonucléico – DNA-  e  ácido
ribonucléico – RNA).

[20] A célula representa a menor porção de matéria viva. São as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos.

[21] Os microorganismos em  Biologia são uma forma de vida que não pode ser visualizada sem auxílio de um microscópio. Estes seres diminutos podem
ser encontrados no ar, no solo, e, inclusive, no homem. Para saber mais: http://pt.wikipedia.org/wiki/. Acesso em: 24/03/2010.

[22]Juridicamente são considerados microorganismos transgênicos organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante
intervenção humana  direta  em  sua  composição  genética,  uma  característica  normalmente  não  alcançável pela  espécie  em  condições naturais –  Lei.
9.279/96, artigo 18, parágrafo único.

[23] Barbosa, Denis Borges. Tratado de propriedade intelectual. [2] § 4°. 2 – Quais criações não oferecem  solução útil; [2] § 4°. 2. (A) – Descobertas e
Inventos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, no prelo, 2010.

[24] Barbosa, Denis Borges. Tratado de propriedade intelectual. [2] § 4°. 2 – Quais criações não oferecem  solução útil; [2] § 4°. 2. (A) – Descobertas e
Inventos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, no prelo, 2010.

[25]  Barbosa,  Denis  Borges  citando  Kane,  Eileen,  "Patent  Ineligibility:  Maintaining a Scientific  Public
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Domain”.  St.  John's  Law  Review,  Vol.  80,  pp.  519,  2006  Available  at  SSRN:  {http://ssrn.com
/abstract=833564} e Sarnoff, Shaking the Foundations of Patentable Subject  Matter, or Taking Exclusions
for Science, Nature, and Ideas, Principles of Invention, and Parker v. Flook seriously  (unpublished draft).
Holzapfel,  Henrik and Sarnoff,  Joshua D.,  A  Cross-Atlantic Dialog on Experimental Use and Research
Tools  (August  5,  2007).  American University,  WCL Research Paper No.  2008-13.  Available at  SSRN:
http://ssrn.com/abstract=1005269
[26]  Art.  43.  O  disposto no artigo anterior  não se  aplica:I  -  aos atos praticados por  terceiros não autorizados,  em  caráter  privado e  sem  finalidade
comercial,  desde  que  não acarretem  prejuízo ao interesse  econômico do titular  da  patente;II  -  aos atos praticados por  terceiros não autorizados, com
finalidade  experimental, relacionados a  estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;(...)  V -  a  terceiros que, no caso de  patentes relacionadas com
matéria viva, utilizem, sem  finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e VI - a
terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido
introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação
ou propagação comercial da matéria viva em causa.(...)

[27] A autorização do obtentor não é necessária para a utilização da variedade vegetal como fonte de variação no melhoramento genético vegetal, com  a
finalidade  de  criar  outras variedades, ou mesmo para  comercializar  novas variedades. É estabelecida  uma  distinção jurídica  entre  dois objetos que, na
realidade, são um só: a variedade, enquanto invenção, protegida por um direito exclusivo do obtentor vegetal, e a variedade enquanto recurso/base para outra
invenção, livre de quaisquer direitos, Hermitte, Marie-Angéle & Kahn, P. Le ressources genétiques vegetales et Le droit dans Le rapports Nor-Sud. Bruxelas:
Bruy lant, 2004, p.25.

[28] Halfer, Laurence R. Droits de propriété intellectual et variété vegetales. Regimes juridiques internationaux et options politiques nationals, 2005, p.84.

[29] A França  e  a  Alemanha  adotaram  leis mais incisivas para  resguardar  a  isenção do melhoristas e  o avanço das pesquisas científicas, ao permitir
expressamente  que  os  melhoristas  utilizem  materiais  genéticos  que  contenham  componentes  patenteados.  Entretanto,  se  for  desenvolvida  uma  nova
variedade  e  ela  contiver  o componente  genético patenteado, a  autorização do obtentor  será  necessária  para  a  comercialização da  nova  variedade. Se  o
componente genético patenteado for, entretanto, “retirado” do material, o titular da patente não terá nenhum direito sobre a nova variedade, Santilli, Juliana
Ferraz da Rocha. Agrobiodiversidade e direito dos agricultores. Tese de doutorado, Curitiba, 2009, p.151.

[30] Artigo 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:
  I  -  aos atos praticados por  terceiros não autorizados, em  caráter  privado e  sem  finalidade  comercial, desde  que  não acarretem  prejuízo ao interesse
econômico do titular  da  patente; II  -  aos atos praticados por  terceiros não autorizados, com  finalidade  experimental, relacionados a  estudos ou pesquisas
científicas ou tecnológicas; III  -  à  preparação de  medicamento de  acordo com  prescrição médica  para  casos individuais,  executada  por  profissional
habilitado, bem como ao medicamento assim preparado; IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado
no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva,
utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e VI - a terceiros que, no
caso de  patentes relacionadas com  matéria  viva, utilizem, ponham  em  circulação ou comercializem  um  produto patenteado que  haja  sido introduzido
licitamente  no comércio pelo detentor  da  patente  ou por  detentor  de  licença, desde  que  o produto patenteado não seja  utilizado para  multiplicação ou
propagação comercial da  matéria  viva  em  causa. VII - aos atos praticados por  terceiros não autorizados, relacionados à  invenção protegida  por  patente,
destinados exclusivamente  à  produção de  informações, dados e  resultados de  testes, visando à  obtenção do registro de  comercialização, no Brasil ou em
outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40. (Incluído pela Lei nº 10.196,
de 2001).

[31]  O  princípio  do  esgotamento  é  conseqüência  natural  da proibição  de restrições  quantitativas  e  da
proibição de medidas de efeito equivalente previstas nos Tratados (atualmente nos artigos 34.° TFUE e 35.°
TFUE). Segundo este princípio, o titular de uma patente que tenha autorizado a colocação no mercado de um
produto relativamente ao qual a sua patente lhe confere direitos não pode opor-se às vicissitudes jurídicas
subseqüentes  (cessão,  etc.)  respeitantes  a esse mesmo  produto.  Com efeito,  nas  próprias  palavras  do
Tribunal de Justiça, «a substância do direito de patente consiste essencialmente na atribuição de um direito
exclusivo  de primeira  colocação em  circulação do produto» [acórdão de 14  de Julho de 1981,  Merck
(C-187/80,  Recueil,  p.  2063,  n.°  9).  A  validade da jurisprudência sobre o princípio do esgotamento foi
confirmada sucessivas vezes pelo Tribunal de Justiça: v., por exemplo, acórdão de 5 de Dezembro de 1996,
Merck e Beecham (processos apensos C-267/95 e C-268/95, Colect., p. I-6285). Quanto à distinção, para
efeitos de aplicação do princípio do esgotamento, entre colocação em circulação no estrangeiro e no território
da União, v., por analogia, acórdão de 15 de Junho de 1976, EMI Records (51/75, Colect., p. 357, n.os 6 a
11).
[32]  Projeto  de  Lei  nº  3.100/2008,  de  autoria  do  Deputado  Moacir  Micheletto  e  Projeto  de  Lei  nº
2.335/2007, de autoria da Deputada Rose de Freitas. Um dos argumentos que tem sido utilizado no sentido
de justificar as mudanças na legislação é a suposta necessidade de adesão do Brasil à Ata da UPOV de 1991.
É  importante  destacar,  no  entanto,  que  o  Brasil  já  é  membro  da  UPOV,  pois  aderiu  formalmente  à
Convenção da UPOV de 1978, tendo depositado o instrumento de adesão em 23/04/1999. Não há nenhuma
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obrigatoriedade de o Brasil adotar a Convenção da UPOV de 1991, pois apenas os países não membros são
obrigados a adotar a versão de 1991 para se integrarem à Convenção.
[33] O artigo 37 da LPC vigente diz que: Incorre em  crime de violação de direitos do melhoristas aquele que vende, oferece á venda, reproduz, importa,
exporta, embala ou armazena para esses fins, ou cede a qualquer título, material propagativo de cultivar protegida, com denominação correta ou com outra,
sem  autorização do titular  – As penalidades atuais correspondem  à  indenização do titular,  apreensão do material e  pagamento de  multa  sobre  o valor
comercial do material apreendido. A proposta para a alteração da lei com  relação ao artigo 37 da LPC é: Detenção e multa, sendo aumentadas quando a
infração for cometida por terceiros com  acesso privilegiado a  cultivar protegida, e  a  violação do direito seria  caracterizada pela  comercialização ou pelo
armazenamento  com  propósito  de  comercialização  de  cultivar  protegida  ou  partes  dela,  objetivando  o  plantio  ou  semeadura,  independentemente  da
utilização de  sua denominação correta, sem  autorização do titular. A proposta  de  alteração do artigo em  comento verifica-se  a  seguinte  redação: Viola  o
direito de  proteção aquele  que  “comercializar  ou ter  em  estoque  com  o propósito de  comercialização, cultivar  protegida  ou de  suas partes, objetivando
plantio ou semeadura, independente de utilizar sua denominação correta com violação dos direitos do titular e “reproduzir ou multiplicar com finalidade de
comercializar ou de obter lucro, material propagativo ou produto de colheita de cultivar protegida, com a violação dos direitos de seu titular.

[34] A lei de Biossegurança brasileira proíbe a utilização, registro e patenteamento das tecnologias genéticas
de  restrição  de  uso,  conceituadas  como:  qualquer  processo  de  intervenção  humana  para  geração  ou
multiplicação de plantas  geneticamente modificadas  para produzir  estruturas  reprodutivas  estéreis,  bem
como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à
fertilidade das plantas por indutores químicos externos. (art. 6°, parágrafo único, da Lei 11.105).
[35] Barbosa, Denis Borges. Barbosa, Denis Borges – Direito exclusivo e excludente. http://denisbarbosa.addr.com/introducao.htm. Acesso em 29/12/2010.

[36] Art. 8º A proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira.

 

[37] Cultivar essencialmente derivada é a essencialmente derivada de outra cultivar se cumulativamente for: a) predominantemente derivada da cultivar
inicial ou de outra cultivar essencialmente derivada, sem  perder a expressão das características essenciais que resultem  do genótipo ou da combinação de
genótipos da cultivar da qual derivou, exceto no que diz respeito às diferenças resultantes da derivação; b) claramente distinta da cultivar da qual derivou, por
margem mínima de descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão competente; c) não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze
meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países,
com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies, artigo 3° da Lei
9.456/97.

[38] O pagamento de  royalties poderá  ser constituído sobre  o valor da  semente  básica  fornecida  pelo licenciador ao licenciado; um  percentual sobre  a
produção presumível; um  percentual sobre  o valor  resultante  da  comercialização efetivamente  realizada. Martinelli,  Orlando. Relatório Setorial Final –
FINEP-2006, p.10.

[39] Barbosa, Denis Borges. – Direito exclusivo e excludente. http://denisbarbosa.addr.com/introducao.htm. Acesso em 29/12/2010.

[40] Uma variedade é  considerada  essencialmente  derivada de  outra  variedade inicial quando: (i)  é  predominantemente  derivada da  inicial ou de  uma
variedade que é em si mesma predominantemente derivada de uma inicial quando retém a expressão de algumas características essenciais como resultado
do genótipo ou combinação de genótipos da variedade inicial; (ii) é claramente distinguível da variedade inicial; (iii) exceto pelas diferenças que surgem pela
derivação  expressa  das  características  da  variedade  inicial.  Também  são  aquelas  obtidas  por  seleção  de  mutações  naturais  ou  induzidas,  variações
somacionais, indivíduos variantes provenientes de plantas de variedade inicial, retrocruzamento ou transformação por meio de engenharia genética (UPOV,
1991 – art.14(5).

[41] Barbosa, Denis Borges. Tratado de propriedade  intelectual. [5] § 2.1. Um  exemplo: a  novidade  no caso de cultivares. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010, No Prelo.

[42] Barbosa, Denis Borges. Tratado de propriedade intelectual. [5] § 2.1. Um exemplo: a novidade no caso
de cultivares. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, No Prelo.
[43] De acordo com Denis Borges Barbosa em seu Tratado de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010 – no prelo.

[44] Barbosa, Denis Borges, op. cit. Tratado de propriedade intelectual – no prelo.

[45] The case involves Monsanto’s attempt to prevent imports of Argentinean soy  meal, which has been found to contain the DNA sequence protected by
the company ’s Roundup Ready  soybeans patent.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7841



BIOTECNOLOGIA E PATENTEAMENTO DE CÉLULAS-TRONCO HUMANAS: BREVE
ESTUDO SOBRE MANIPULAÇÃO E APROPRIAÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO HUMANO

BIOTECHNOLOGY AND HUMAN STEM CELLS PATENTS: A BRIEF STUDY ABOUT
MANIPULATION AND APPROPRIATION OF HUMAN GENETIC MATERIAL

Alessandra Figueiredo dos Santos
Aline Ferreira de Alencar

RESUMO
O desenvolvimento biotecnológico trouxe consigo inúmeras inovações para a medicina, sobretudo no
tratamento de doenças, entre as quais se incluem as terapias celulares. Dentro do universo das terapias
celulares, as células-tronco despontam como grandes aliadas na cura e no tratamento de doenças até hoje
incuráveis, bem como no esclarecimento do funcionamento do organismo humano. Assim, o interesse
científico no desenvolvimento de pesquisas envolvendo células-tronco humanas gerou a necessidade de que
investimentos econômicos fossem realizados para o fim de viabilizar essas pesquisas. Dessa feita, a relação
de dependência que se estabeleceu entre o desenvolvimento científico e o investimento econômico em
pesquisa deu origem ao possível patenteamento de células-tronco humanas, o que torna de interesse geral a
questão da discussão acerca da apropriação de material genético humano.
PALAVRAS-CHAVES: CÉLULAS-TRONCO, PATENTES, BIOTECNOLOGIA, MATERIAL
GENÉTICO HUMANO

ABSTRACT
The biotechnology development has brought many innovations to medicine, especially in the treatment of
diseases, among which include the cellular therapies. Within the universe of cellular therapies, stem cells
emerge as powerful allies in healing and treatment of diseases until now untreatable, and understanding of
the human body functioning. Thus the scientific interest in developing researches involving human stem
cells has generated the need for economical investments, wich were made for the purpose of enabling such
researches. Therefore, the dependency relationship established among the scientific development and
economic investment in research led to the patenting of human stem cells, which makes public interest the
discussion about the appropriation of human genetic material.
KEYWORDS: STEM CELLS, PATENTS, BIOTECHNOLOGY, HUMAN GENETIC MATERIAL.

 

1     INTRODUÇÃO

 

O avanço nas ciências biomédicas e o natural progresso biotecnológico são inevitáveis. Não
haverá condições de impedir a utilização e o aprimoramento das tecnologias científicas, porque a
curiosidade está latente no interior do próprio homem, sendo difícil dele separar-se. Desse modo, a ciência
continuará a se desenvolver no sentido de tentar encontrar maneiras de amenizar o sofrimento humano e
prorrogar a vida humana na Terra. Mas, em uma sociedade de mercado, o desenvolvimento das pesquisas
científicas está atrelado a investimentos econômicos, que são essenciais para que tais pesquisas aconteçam.
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Nesse sentido, pesquisas científicas envolvendo células-tronco humanas trouxeram consigo o
interesse no seu desenvolvimento, o qual, como dito, depende de investimentos econômicos para que
ocorra. Por esse motivo, a concessão de patentes surgiu como uma alternativa ao financiamento de
pesquisas científicas envolvendo células-tronco humanas, tendo por fim sua aplicabilidade industrial e
trazendo consigo inúmeras implicações de ordem ética e jurídica.

Dessa feita, o impacto da comercialização e patenteamento de material genético humano tem sido
assunto de bastante discussão seja no plano acadêmico, científico ou social.  Embora, no Brasil, a maior parte
da população nem sequer tenha idéia da existência dessa prática no mercado de patentes, nos Estados Unidos
e na União Européia, o debate acerca da patente de células-tronco de animais e humanos tem-se tornado, em
vários setores, assunto de grande polêmica. Isso porque as células-tronco desempenham papel fundamental na
compreensão do funcionamento e desenvolvimento do corpo humano, no tratamento e na cura de doenças, e
na produção de linhagens celulares para o desenvolvimento de drogas in vitro.

Nos países que permitem o patenteamento de células-tronco humanas, a discussão gira em torno
de questões morais e de ordem pública, já que a apropriação desses recursos pode ofender, segundo alguns, a
dignidade da pessoa humana e os direitos humanos, criar empecilhos ao desenvolvimento de pesquisas na
área e ao acesso às linhagens celulares, e também comprometer a integridade do material genético humano.

O problema é que, além das inúmeras questões éticas, jurídicas, religiosas, filosóficas que envolvem
a questão do patenteamento de células-tronco humanas, há a ausência de participação da sociedade no
debate de temas tão polêmicos. O que se percebe é que a sociedade tem ficado à margem de discussões tão
importantes, que se restringem às autoridades e à comunidade científica.

Tais aspectos denotam a relevância da temática e sua repercussão para com a sociedade e o meio
jurídico, justificando a sua abordagem. Além disso, por se tratar de tema muito novo e pouco explorado,
carece de um aprofundamento que investigue os efeitos e conseqüências desse novo mercado de patentes.
Por todo o demonstrado, o estudo sobre o patenteamento de células-tronco humanas, por meio de uma
investigação acerca da apropriação de material genético humano, além de atual, mostra-se relevante e
iminente, o que o torna merecedor de debate acadêmico e social.

 

2       BIOTECNOLOGIA, BIOSSEGURANÇA E BIOÉTICA

 

2.1.  O Conceito de Biotecnologia e sua Evolução

                                           

O vocábulo biotecnologia é composto pelas palavras gregas bios (que significa vida), techno (que
designa tecnologia) e logos (que corresponde a estudo).[1] Dessa forma, poder-se-ía definir a biotecnologia,
de maneira literal, como o estudo das técnicas voltadas à vida. De maneira um pouco mais técnica, a
biotecnologia pode ser definida como a tecnologia que pressupõe o uso de organismos vivos, ou suas partes,
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com a finalidade de resolver problemas ou proporcionar o desenvolvimento de produtos novos e úteis.[2]

De acordo com o art. 2º da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), aprovada pelo Decreto
Legislativo n. 2, de 1994, biotecnologia “significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas
biológicos, organismos vivos, ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para
utilização específica”.

Embora pareça ser uma tecnologia nova, há indícios de que o homem vem domesticando plantas e
animais há mais de 10.000 (dez mil) anos. Pequenos microorganismos (leveduras e bactérias) já eram
utilizados na preparação de alimentos de grande valia, como pão, queijo, iogurte e vinho. Babilônicos e
egípcios, por exemplo, costumavam utilizar-se da fermentação de cereais para produzir bebidas. Ademais, a
biotecnologia (por meio da manipulação de microorganismos) é utilizada há um bom tempo na fabricação
de antibióticos, vitaminas e xaropes, além de estar presente em processos totalmente distintos, como no
fabrico de jeans desbotado.[3]

Desde o século XIX, os microorganismos são usados na agricultura para o combate de pragas, e
bactérias fixadoras de nitrogênio têm sido aplicadas para tratamento do solo, com a finalidade de ampliar o
rendimento das colheitas.  Vacinas são desenvolvidas por meio da utilização de vírus e bactérias vivas, cujo
potencial ofensivo é atenuado com a aplicação da biotecnologia.[4] 

Logo, valer-se o homem do uso e manipulação de microorganismos não é algo novo. A maneira com
que são hoje manipulados esses microorganismo é que se pode considerar uma novidade. Entre os anos de
1960 e 1970, os conhecimentos de biologia celular e molecular evoluíram a tal ponto que se tornou possível
não só compreender melhor o mecanismo de manipulação dos microorganismos, como também de prever os
resultados advindos dessas manipulações. Assim, o homem passou a ter condições de melhor direcionar os
resultados a que pretende chegar.[5]

 

2.2.  A Revolução Biotecnológica: Aplicabilidade e Riscos

                                

Ocorrida principalmente em função da evolução do conhecimento das ciências biológicas, a
revolução biotecnológica propiciou o surgimento de produtos e processos inéditos, modificando a indústria
e os meios de produção, e transformando, decisivamente, a economia, o meio ambiente e a sociedade.

Para promover a alteração genética de determinados organismos, a biotecnologia utiliza-se de
técnicas simples, como o cruzamento de espécies previamente existentes na natureza, ou a manipulação de
células e moléculas biológicas. Moléculas biológicas são macromoléculas (moléculas compostas por
milhões de átomos) singulares aos organismos vivos, sendo os ácidos nucléicos (DNA e RNA) e as
proteínas as espécies de moléculas mais utilizadas.[6]       

A manipulação de células e moléculas biológicas dá-se, principalmente, pelo uso da tecnologia da
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engenharia genética. Para entender como são feitas as modificações na constituição genética de
determinados organismos, e como se realiza o isolamento de determinados genes, é necessário compreender
a importância da engenharia genética no desempenho desse papel.

A engenharia genética pressupõe o uso de técnicas específicas para o fim de modificar a constituição
genética de células e organismos vivos.[7] Dessa maneira, proporciona a intervenção direta na formação ou
modificação de um ser vivo, por meio da adição ou substituição de novos genes a esses organismos.[8] De
acordo com Diaféria, a técnica da engenharia genética passou a ser desenvolvida a partir de 1972,
proporcionando, também, a criação do DNA recombinante. [9]

À tecnologia da engenharia genética dá-se o nome de tecnologia do DNA recombinante (rDNA),
que, por sua vez, recebe essa denominação porque o DNA recombinante é obtido pela ligação ou
recombinação de material genético de duas origens diferentes. É importante esclarecer que, na natureza, o
material genético é incessantemente recombinado, aumentando a variação genética e permitindo a evolução
das espécies.[10] Entretanto, com a tecnologia do DNA recombinante, essa variabilidade genética pode
ocorrer por meio da seleção artificial produzida pelo homem.[11]

Conforme sugere Patrício, “o principal interesse das indústrias da biotecnologia moderna passou a
ser o aprendizado do uso dos microorganismos como se eles fossem ‘fábricas’ naturais procurando
desenvolver variedades cada vez mais produtivas”.[12] A autora salienta que o aprimoramento das técnicas
de engenharia genética contribuiu para o estreitamento da relação entre a biotecnologia e a indústria,
possibilitando não só a seleção das melhores espécies e variedades, mas também o fabrico de células
adequadas a fins e necessidades específicos.

A fermentação e a cultura de tecidos constituem técnicas fundamentais da biotecnologia, que
progrediram ao longo do tempo, sofrendo grande avanço a partir da engenharia genética e fusão celular.[13]
Fermentação significa o processo de óxido-redução bioquímica sob a ação de microorganismos. Para tanto,
os microorganismos são incubados, sob circunstâncias especiais, em reservatórios denominados
fermentadores.[14]Ao longo da história, o uso industrial da fermentação passou por diversas
transformações. Na pré-história, produzia-se fermento para a fabricação de pães, e fungos para a preparação
de vinagres e bebidas alcoólicas. Na fase seguinte, por meio da fermentação, vitaminas e antibióticos eram
produzidos nas indústrias farmacêuticas, e enzimas e solventes orgânicos fabricados nas indústrias
químicas. Num terceiro estágio, as fermentações sofreram grande progresso com o advento da engenharia
genética.

 A cultura de tecidos e células é feita mediante utilização da técnica in vitro, podendo ocorrer em
células e tecidos animais e vegetais. A possibilidade de cultura, nesses casos, foi fundamental para o
desenvolvimento de vacinas virais, já que os vírus necessitam de células vivas para se proliferar.

A biotecnologia, como se pôde notar, tem como principais atributos a versatilidade e a
interdisciplinaridade com outros ramos do conhecimento, o que pode ser comprovado pelas diversas áreas
por sobre as quais se espraia a tecnologia, entre as quais se destacam: a microbiologia, a biologia molecular,
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a bioquímica, a engenharia bioquímica e a engenharia genética.[15]   

  Não se pode deixar de mencionar, também, a diversidade de produtos produzidos pela
biotecnologia. Na química orgânica, pode-se citar o etanol, o butanol, a acetona e os polímeros
(polissacarídeos e proteínas). Na indústria farmacêutica, têm-se as enzimas, os antibióticos, os hormônios
polipeptídicos e as vacinas. Na indústria alimentícia, destacam-se os fermentos, os aditivos, a frutose, a
glicose, bem como as bebidas e laticínios. No setor agrícola, a biotecnologia propicia o desenvolvimento de
pesticidas e fungicidas, inoculantes para fixação de nitrogênio, e a cultura de células e tecidos vegetais. No
setor de serviços, é possível mencionar a atuação da biotecnologia no tratamento de lixos e esgotos, no
tratamento da água, e na regeneração ou destruição de óleos. E, por fim, no setor energético, têm-se o
metanol e a biomassa.[16]

Diante do vasto campo por que pode se desenvolver a biotecnologia (agricultura, medicina, pecuária,
meio ambiente), não é por acaso que essa tecnologia representa papel importante no cenário econômico. Os
países ricos e empresas privadas vinculadas à indústria bioquímica e farmacêutica vêm investindo,
pesadamente, nesse setor. Por conta das inúmeras possibilidades surgidas a partir do aprimoramento da
biotecnologia e em virtude do impacto que trouxe para a produção econômica, é que Jeremy Rifkin
classifica este século como “o século da biotecnologia”.[17]

Os produtos e processos desenvolvidos a partir das técnicas biotecnológicas são passíveis de receber
proteção intelectual, por meio da concessão das patentes de invenção. Sendo considerados como inovações
tecnológicas, esses produtos e processos advindos da biotecnologia carregam em si o atributo da
aplicabilidade e produção industrial.[18]

Por conta disso, há o interesse cada vez maior pelo desenvolvimento das ciências vinculadas à
biotecnologia, mais especificamente da engenharia genética. Tal fato traz consigo o interesse de grandes
grupos econômicos em investir nessa nova forma de tecnologia, o que pode dar ensejo a uma possível
mercantilização da vida.

Nesse sentido, Cristiane Derani avalia que a tecnologia, na produção econômica, lança os subsídios
necessários à adaptação da produção humana, que corresponde, de certo modo, a uma reprodução da
natureza. A produção de tecnologias também é responsável por proporcionar ao ser humano condições para
que consiga melhor adequar-se à natureza e ao meio ambiente a que pertence. Contudo, “paralelamente à
produção de riquezas, a sociedade industrial produz riscos nunca antes pensados”.[19]

Os riscos advindos com o progresso tecnológico contribuíram para que Ulrich Beck classificasse
nossa sociedade como uma sociedade de riscos, em que o lado negro do progresso domina, cada vez mais, o
debate social. De acordo com Beck, “as ameaças são produzidas industrialmente, exteriorizadas
economicamente, individualizadas juridicamente, legitimadas cientificamente, e minimizadas
politicamente”.[20] Assim, a ideia da controlabilidade dos efeitos colaterais e dos perigos produzidos pelas
decisões tornou-se problemática. Tem-se, então, a "reflexividade da incerteza", traduzida pela
indeterminação do risco no presente, o qual se torna, pela primeira vez, fundamental para toda a sociedade,
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de modo que devemos redefinir nossa concepção de sociedade e nossos conceitos sociológicos.[21]

Então, a melhor maneira de sopesar os riscos advindos da tecnologia é avaliar as suas consequências
e ponderar os seus resultados. Como a relação entre biotecnologia e economia, a partir do século XXI,
tronou-se cada vez mais estreita, é essencial que se tenha não só uma ética biotecnológica, como também
uma ética econômica, a fim de diminuir os riscos e conflitos sociais que podem surgir da interface dessas
suas ciências.

Avaliando o impacto da biotecnologia na sociedade do século XXI, Jeremy Rifkin aponta que
estamos em meio à transição entre a era industrial e a era biotecnológica. Segundo o autor, o século XX foi
marcado pelas descobertas nos campos da física e química, enquanto o século XXI será lembrado como a
era das ciências biológicas. [22] Nessa nova era econômica, os genes correspondem aos recursos naturais. A
preocupação atual é decifrar os códigos genéticos de plantas e animais, e traçar o mapa genômico da espécie
humana. Dessa forma, consegue-se criar uma verdadeira biblioteca genética pronta para a exploração
comercial.

Rifkin conclui que “a tecnologia genética já está sendo utilizada em vários ramos de negócios, entre
eles a agricultura, medicina, reprodução de animais, produção de energia, materiais de construção,
medicamentos, alimentos e bebidas. Desse modo está sendo criado um mundo bioindustrial”.[23]

 

2.2.1.     Biotecnologia, Biossegurança e o Princípio da Precaução

 

Considerando que a atividade tecnológica produz riscos, e que esses riscos podem ser irreversíveis, o
princípio da precaução surge, propriamente, como “uma precaução contra o risco, que objetiva prevenir já
uma suspeição de perigo ou garantir uma suficiente margem de segurança da linha de perigo”.[24]

Inspirada no princípio da precaução, a biossegurança surge como um complexo de ações voltadas à
prevenção, controle e diminuição dos riscos causados à saúde humana e ao meio ambiente, em virtude do
emprego das técnicas biotecnológicas.

Nesse sentido, a Lei de Biossegurança estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização
que devam incidir “sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a
importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio
ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados e seus derivados” (artigo 1° da Lei n.
11.105/2005).

Tem a Lei ainda, como diretrizes fundamentais, o estímulo ao avanço científico nas áreas de
biossegurança e biotecnologia, e a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal. Fazendo referência
expressa ao princípio da precaução, a Lei de Biossegurança determina a sua observância essencial para a
proteção ao meio ambiente.
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Portanto, sendo imprevisíveis − e talvez irremediáveis − as consequências advindas das novas
tecnologias, a biossegurança e o princípio da precaução funcionam como mediadores na contenção dos
riscos e na proteção à saúde, à vida e à dignidade humana.

A obsessão pelo progresso científico e a esperança nele depositada parecem permear os mais íntimos
desejos da atual sociedade em que vivemos. Uma pesquisa realizada em 2002, na Comunidade Europeia,
revelou que os europeus acreditam que as inovações advindas do progresso científico irão melhorar a
qualidade de vida da sociedade do futuro, motivo por que é justificável − e até necessário − o avanço
científico, ainda que dele possam advir enormes riscos.[25]

Quanto à liberdade científica, Bobbio (1992) preconiza que tal não se traduz “no direito a professar
qualquer verdade científica ou a não professar nenhuma, mas essencialmente no direito a não sofrer
empecilhos no processo da investigação científica”.[26]

O progresso científico está intimamente ligado à liberdade científica, e ambos se encontram
constitucionalmente consagrados (artigo 218, caput e § 1° e artigo 5°, inciso IX, respectivamente).
Entretanto, não se pode olvidar que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é a
promoção do bem-estar de todos (artigo 3°, inciso IV, da Constituição), e que, embora a lei assegure aos
autores de inventos privilégios e proteção às criações, tais inventos não podem perder de vista o interesse
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (artigo 5°, inciso XXIX, da Constituição). 

A realidade das inovações biotecnológicas impõe ao Direito, como mediador das ações humanas, o
dever de apontar caminhos e impor limites ao poderio tecnológico e econômico, com a finalidade de fazer
prevalecer os direitos humanos, as liberdades individuais, a preservação dos recursos naturais e, de igual
modo, a preservação do patrimônio genético da espécie humana.

 

3       PESQUISAS CIENTÍFICAS ENVOLVENDO CÉLULAS-TRONCO HUMANAS

 

3.1.  Conceito e Classificação de Células-Tronco

 

O corpo humano é constituído por cerca de 75 (setenta e cinco) trilhões de células, que se originam
por meio das células-tronco. E, à medida que crescemos e envelhecemos, as células-tronco são também
responsáveis por repor e recompor os tecidos danificados ou enfermos de nosso organismo. Em função
dessa habilidade única, tais células funcionam como uma espécie de sistema reparador do corpo humano,
substituindo as células ao longo de toda a vida do indivíduo.[27]

Assim, as células-tronco são consideradas células especiais porque não se restringem a formar
tecidos descontroladamente. Ao contrário, essas células possuem a capacidade de se multiplicar de maneira
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sistemática e organizada, dando origem a diversos tipos celulares, podendo até produzir vasos sanguíneos
que nutrem o órgão.[28] Em termos técnicos, as células-tronco possuem a capacidade de se diferenciar
(transformar-se em outras) em qualquer um dos 216 (duzentos e dezesseis) tecidos que compõem o corpo
humano.[29]   

Outra característica bastante particular das células-tronco é a autorreplicação, capacidade, que têm de
produzir cópias de si mesmas. Por esse motivo, as células-trono carregam em si a esperança de cura para
uma infinidade de doenças hoje incuráveis, como, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, diabetes,
imunodeficiências, traumas da medula espinhal, doenças cardiovasculares e neurodegenerativas.[30]

As células-tronco podem ser classificadas em totipotentes, pluripotentes (ou multipotentes),
oligopotentes e unipotentes. Encontradas apenas em embriões humanos, as células-tronco totipotentes e
pluripotentes têm tido preferência em pesquisas envolvendo células-tronco,[31] trazendo, com isso,
infindáveis discussões de ordem ética, filosófica, religiosa e jurídica sobre o seu uso e manipulação.

Por terem origem embrionária, as células-tronco totipotentes detêm capacidade de diferenciação em
qualquer tecido do corpo humano, inclusive placenta e anexos embrionários, estando presentes nas
primeiras fases da divisão celular (três ou quatro dias de vida). Já as células pluripotentes (ou multipotentes)
têm capacidade de diferenciação em quase todos os tecidos humanos, exceto placenta e anexos
embrionários, e surgem quando o embrião atinge a fase de blastocisto (a partir do quinto dia de vida). Por
outro lado, as células-tronco oligopotentes possuem capacidade de diferenciação em poucos tecidos. E, por
fim, as células unipotentes só conseguem diferenciar-se em um único tecido do corpo humano.[32]

De acordo com as disposições do Ministério da Saúde, as células-tronco subdividem-se em gêneros,
sendo classificadas conforme a origem ou a sua capacidade de diferenciação. Quanto à origem, as células-
tronco podem ser extraídas de tecidos maduros de adultos e crianças ou de embriões.

As células-tronco em adultos podem ser encontradas em locais específicos, como na medula óssea
ou zona subventricular do cérebro. Até a descoberta das células-tronco no sistema nervoso central,
acreditava-se que o cérebro era o único órgão humano que não podia sofrer replicação. Porém, agora já se
tem certeza de que certas regiões do cérebro têm capacidade, ainda que limitada, de substituir células
danificadas ou mortas, como consequência de células-tronco endógenas.[33]

Há debate considerável, no meio acadêmico, sobre o quão pluripotentes são as células-tronco
adultas. O entendimento original era de que elas não eram tão versáteis, saudáveis ou duráveis quanto às
células-tronco embrionárias, porque pareciam estar limitadas a formar células similares às células de origem
(células-tronco da medula óssea só poderiam produzir células sanguíneas). Posteriormente, verificou-se que
essas células eram mais difíceis de manipular ou controlar, comparadas às células-tronco embrionárias.
Devido à presença dessas células em organismos já adultos, é provável que tenham acumulado
anormalidades em função da contínua exposição do organismo a ambientes de risco (como vírus) ou falhas
na capacidade de replicação.[34]

Entretanto, as células-tronco adultas têm uma vantagem em relação às células-tronco embrionárias:
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teoricamente, podem ser removidas do paciente, crescer em cultura, e voltar ao organismo do paciente. Por
essa razão, não induzem uma resposta de rejeição imunológica, o que se verifica quando do emprego de
células-tronco embrionárias. Estudos mostraram que algumas células-tronco adultas têm capacidade de se
diferenciar em variados tipos celulares, inclusive neurônios do sistema nervoso periférico e central. Contudo
essa observação pode não valer para todas as células-tronco adultas, sendo necessário mais pesquisa para se
determinar, com precisão, o quão útil essas células podem ser no tratamento de danos e doenças no
organismo humano. Células-tronco adultas também podem ser encontradas em crianças, na placenta, e no
sangue do cordão umbilical.[35]

O líquido amniótico − responsável por envolver e proteger o feto durante o desenvolvimento no útero
materno −, assim como a placenta, contêm um número expressivo de células-tronco. Num procedimento
denominado amniocentese, coleta-se o líquido amniótico por meio da introdução de uma longa e fina agulha
no abdômen da mulher grávida, para o fim de averiguar a existência de anormalidades fetais, entre as quais
a Síndrome de Down. O fluido amniótico coletado nesse procedimento é normalmente descartado, após o
teste de anormalidade fetal. Entretanto, após a descoberta da existência de células-tronco no líquido
amniótico, ele passará a ser usado em pesquisas ou ser armazenado, ao invés de descartado.[36]

A convicção atual é de que o fluido amniótico contenha uma mistura de células-tronco adultas e
embrionárias, mas os testes realizados ainda não permitiram chegar a uma conclusão precisa sobre esses
dados. Acredita-se que as células do líquido amniótico e placenta têm a capacidade de se diferenciar em
uma variedade de tipos celulares, mas não se sabe até que ponto são tão pluripotentes quanto outros tipos de
células-tronco.[37]

Embora o sangue do cordão umbilical contenha baixos níveis de células-tronco, há um número
considerável de pesquisas que têm usado sangue do cordão umbilical para o tratamento de derrame cerebral,
infarto do miocárdio, e uma variedade de doenças relacionadas ao sangue.[38] Interessante mencionar que
estudos recentes demonstraram que o sangue menstrual é também fonte potencial de células-tronco
adultas.[39]

 

3.2.  Pesquisas com Células-Tronco Embrionárias

 

Embriões humanos podem ser obtidos por meio de fertilização ou de transferência de núcleos
(clonagem). Por fertilização, seja ela sexuada ou assistida (inseminação artificial por fecundação in vitro),
entende-se o processo de fusão de um espermatozóide com um óvulo, dando origem a uma nova célula ou
zigoto com 46 (quarenta e seis) cromossomos. Por ativação espontânea, o zigoto irá dividir-se
progressivamente.[40]

Na transferência de núcleos, o núcleo de uma célula somática (de um embrião ou um feto) é levado a
um óvulo previamente enucleado. A célula desse modo originada não é um zigoto (principalmente porque o
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espermatozóide não participa de sua formação), sendo chamado de nuclóvulo. Do desenvolvimento do
zigoto ou nuclóvulo resulta o blastocisto, que é representado como um pequeno globo de pouco mais de
cem células, envolvido por uma membrana de células não embrionárias (trofoblasto) e por um grupo de
células situadas no interior de um dos pólos, chamada “massa celular interna” (MCI) ou embrioblasto. O
embrioblasto, por sua vez, é constituído pelo hipoblasto e epiblasto (único constituído por células-tronco
embrionárias).[41]

As células-tronco embrionárias podem ser obtidas por meio de blastocistos originados por
fertilização in vitro ou originados por transferência de núcleos, bem como do próprio embrião em suas
primeiras etapas de vida.[42]

O mais comum é o uso de células-tronco embrionárias obtidas por meio de embriões recém-
fecundados, gerados por fertilização in vitro, que não foram aproveitados, pelas clínicas de fertilização, no
tratamento de infertilidade.

O uso e a manipulação de embriões humanos, bem como o patenteamento de células-tronco
embrionárias humanas têm sido alvo de muitas controvérsias, já que há uma enorme discussão no campo da
ética, filosofia, religião e do Direito sobre essa prática. Os argumentos principais contra o patenteamento de
células-tronco humanas baseiam-se no fato de que essas patentes ofendem, comprometem e violam a
dignidade humana.[43]

 

3.3.  Primeiras Pesquisas Envolvendo Células-Tronco

 

Embora estudadas desde o século XIX,[44] as pesquisas com células-tronco só começaram a ser
realizadas em 1960. A Revolução Biotecnológica, no início dos anos de 1970, trouxe inovações
tecnológicas decisivas,[45] o que possibilitou um maior aprofundamento no estudo sobre células-
tronco.[46]

As primeiras células-tronco de blastócitos humanos foram diferenciadas em 1994, advindas de
embriões excedentes de fertilização in vitro. Entretanto, a cultura dessas células durou, tão somente, até o
estágio de duas células, sem atingir a pluripotência[47] (capacidade de diferenciação em quase todos os
tecidos humanos), atributo fundamental das células-tronco embrionárias.     

O processo integral do cultivo de células-tronco humanas só foi acontecer quatro anos depois,
quando, em 5 (cinco) de novembro de 1998, a empresa Geron Corporation (de Merlon Park, Califórnia,
EUA) anunciou que dois de seus pesquisadores, James Thomson (Universidade de Wisconsin, Madison) e
John Gearhart (Universidade de Johns Hopkins, Baltimore), obtiveram êxito ao isolar e cultivar, em
laboratório, células-tronco humanas, em estágio de blástula.[48] Sendo assim, o ano de 1998 representou
verdadeiro marco no conhecimento das células-tronco, dando início a uma fase revolucionária na história da
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Medicina.[49]

No ano seguinte (1999), uma equipe de pesquisadores, dirigida pelo italiano Ângelo Vescovi, foi
capaz de isolar e cultivar, in vitro, células-tronco obtidas de adultos.[50] A possibilidade de utilização de
células-tronco adultas, e a comprovação, por meio dessa experiência, de sua pluripotencialidade fizeram
desaparecer tanto questões ético-religiosas relacionadas ao uso de células-tronco embrionárias, como
também possíveis complicações advindas de rejeição imunológica do paciente, posto que células-tronco
retiradas de seu próprio corpo poderão ser usadas para regenerar órgãos ou tecidos lesados.[51]

Sendo assim, o que ainda justifica a preferência dos pesquisadores pelo uso de células-tronco
embrionárias em relação às células-troco adultas, é que as embrionárias, como anteriormente dito, têm
capacidade de se diferenciar em número muito maior de tecidos; seu crescimento e diferenciação podem ser
controlados mais facilmente; e apresentam-se em maior quantidade, o que permite o seu isolamento com
mais facilidade.[52]

Mas, independentemente de serem células-tronco adultas ou embrionárias, o seu campo de aplicação
é enorme. Em termos de pesquisa básica, as células-tronco viabilizam a compreensão sobre a maneira com
que o desenvolvimento do corpo humano acontece e as possíveis anomalias a ele vinculadas. De igual
modo, doenças humanas podem ser estudadas em modelos animais, por meio da incorporação, por exemplo,
de genes humanos responsáveis por determinadas doenças em células-tronco de ratos. Além disso, a
farmacologia e a toxicologia podem fazer uso das células-tronco, testando novos medicamentos em células
específicas diferenciadas.[53]

Outra possibilidade de aplicação de células-tronco está relacionada à terapia gênica, em que células-
tronco funcionariam como vetores para modificar, geneticamente, diversas células do corpo humano. Como
exemplo, pode-se citar o uso de células-tronco hematopoiéticas geneticamente modificadas para resistirem
ao vírus HIV. Mas uma das aplicações terapêuticas mais promissoras das células-tronco consiste na
produção de linhagens específicas para transplantes. A finalidade maior desse tipo de terapia é proporcionar
a diferenciação de células-tronco pluripotentes para produção de tipos celulares saudáveis, e aplicá-los na
restauração de tecidos doentes ou lesados, como células do músculo cardíaco, células neurais e hepáticas,
células pancreáticas, e células voltadas ao tratamento de determinadas espécies de câncer.[54]  

O desenvolvimento do Projeto Genoma Humano (PGH), que ficou conhecido internacionalmente
como Human Genome Organization (HUGO),[55] foi responsável por proporcionar grandes avanços no
campo da engenharia genética, sinalizando que essa tecnologia será responsável por conduzir, em grande
parte, a economia do século XXI.[56] E, de fato, o que se tem notado é o interesse cada vez maior de
empresas privadas na aplicação de recursos para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à engenharia
genética.   

Em função disso, e considerando o vasto campo de aplicação das células-tronco, inúmeras empresas
vinculadas à biotecnologia e à biomedicina interessam-se por investir e desenvolver pesquisas nesse setor.
Um exemplo dessas empresas é a Advanced Cell Technology (ACT), sediada em Massachusetts, nos
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Estados Unidos, que recentemente se interessou por desenvolver técnicas de medicina reparadora, por meio
de pesquisas envolvendo células-tronco embrionárias humanas.[57]

 

3.4.  Células-Tronco e Patentes

 

3.4.1.     Noções Gerais Sobre Patentes

 

O alto custo para o desenvolvimento de pesquisas vinculadas à biotecnologia  − além do fato de
vivermos em uma economia de mercado – contribuiu para que empresas privadas financiadoras de tais
pesquisas fizessem uso da patente como meio garantidor do investimento efetuado.

A patente, na terminologia jurídica, representa o documento ou ato escrito − provido por autoridade
administrativa competente –, no qual se outorga ou confere a concessão de um título ou de um privilégio,
que declaram, e de que derivam as regalias e os direitos estabelecidos na patente.[58]

É preciso deixar claro, porém, que a obtenção de uma patente não confere ao seu titular o direito de
propriedade. Na verdade, o que este instituto jurídico garante ao seu titular é o direito de receber os royalties
− em caso de utilização (por terceiro) da informação −, ou de ser ressarcido, quando houver violação ao
direito de patente.[59] 

A Revolução  Industrial  inglesa  −  aliada ao surgimento  do  taylorismo  e      fordismo[60]  −  foi
responsável por substituir a servidão coletiva e a manufatura por um sistema mecanizado, modificando o
processo de produção, o que contribuiu para o surgimento do instituto da patente, que, em um primeiro
momento, era concedido apenas a produtos inanimados, máquinas e equipamentos.[61]

O debate acerca da possibilidade de concessão de patentes principiou-se no ano de 1623, na
Inglaterra. Entretanto, apenas em 20 de março de 1883, em Paris, foi assinado o primeiro documento formal
de que se tem notícia sobre a proteção da propriedade intelectual, criando-se o Sistema Mundial de Patentes.
Por meio do estabelecimento desse sistema, onze países instituíram a União Internacional para a Proteção de
Propriedade Industrial, dando origem à Convenção de Paris, cuja finalidade consistia em garantir aos
signatários a chance de adquirir proteção intelectual em países estrangeiros.[62]

No Brasil, a concessão de patentes é feita pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI),
uma autarquia federal, com sede no Rio de Janeiro, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior.

 Mas, para que se consiga obter a concessão de patente sobre determinado bem é essencial o
preenchimento de determinados requisitos. Nesse sentido, a Lei n. 9.279/1996, em seu artigo 8°, determina
que somente será patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e
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aplicação industrial.

O requisito da novidade exige que a tecnologia não tenha sido, ainda, disponibilizada ao
conhecimento do público.[63] Isso é o que se depreende da leitura do artigo 11 da Lei n. 9.279/1996, o qual
determina que a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no
estado da técnica. E, no parágrafo 1°, o artigo retrocitado estabelece que o estado da técnica é constituído
por tudo aquilo tornado acessível ao público  antes da data do depósito da patente, no Brasil ou no exterior.

Constata-se que, para o ordenamento jurídico pátrio, “a simples cogitação filosófica, a obtenção ou
utilização de conhecimento científico ou a ideação artística não são invento”.[64]  Portanto,  a   novidade e
 a  inovação  são  pontos-chave para a configuração de um invento. Nesse sentido, Waldemar Ferreira
(1967) afirma que “a invenção é mais a ação ou o processo de inventar do que o invento. [65] Este é o
resultado feliz daquela.  [...] Chega-se ao invento por via de trabalho orientado e dirigido a fim de atingi-lo”.
Diferentemente do invento, a descoberta representa, tão somente, o encontro, causal ou deliberado, de um
processo ou um produto da natureza.[66]

Assim, a Lei n. 9.279/1996, em seu artigo 13, determina que a invenção será dotada de atividade
inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da
técnica. Por esse motivo, a solicitação de uma patente requer que o produto ou processo, sobre o qual ela
incidirá, seja − até aquele momento − inexistente ou que tenha sofrido aperfeiçoamento, distinguindo-se do
que anteriormente existia.[67]

A aplicabilidade industrial é também requisito a ser observado quando do requerimento do pedido de
patente. O artigo 15 da Lei n. 9.279/1996 preconiza que a invenção ou o modelo de utilidade são
considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo
de indústria. De acordo com Del Nero (2008) “esse requisito deve ser cumprido na medida em que a
concessão de uma patente de invenção − ou de modelo de utilidade – traduza uma inovação tecnológica no
objeto a ser produzido em larga escala ou, até mesmo, no processo de produção industrial”. [68]

Atendidos – e devidamente comprovados − todos os requisitos elencados no artigo 8° da Lei
9.279/1996, o INPI concederá a patente de invenção ao requerente. Entretanto, a polêmica surge quando se
levanta a hipótese da possibilidade de patenteamento de atividades vinculadas à biotecnologia,[69]
sobretudo a apropriação de matéria viva, incluindo o material genético humano. Isso porque, além dos
aspectos éticos, religiosos e jurídicos que envolvem a questão, há enorme dificuldade na determinação dos
requisitos para o patenteamento de matéria viva, na descrição do invento e na pormenorização do objeto
sobre o qual recairão todos os direitos de patente.

Muitos tribunais europeus e norte-americanos têm debatido a maneira com que se fará o ajuste do
sistema tradicional de patentes às peculiaridades dos inventos biotecnológicos, em virtude da árdua tarefa de
adequar essas novas tecnologias aos requisitos necessários para configuração do invento e obtenção da
patente (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial).

No princípio, compreendia-se que a concessão de patentes só poderia estar vinculada a inventos
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industriais relacionados a objetos inanimados. Contudo, a partir do século XIX, quando houve o
desenvolvimento maior das ciências relacionadas à Química e Biologia, uma mudança de percepção
favoreceu o entendimento de que a matéria viva pode ser objeto de patenteamento.[70]

 

3.4.2.     Patentes de Organismos Vivos e Células-Tronco Humanas

 

Segundo Fábio Comparato (2005), a primeira patente de matéria viva de que se tem notícia foi
outorgada em 1865, na França, a Louis Pasteur. [71] A matéria, objeto da patente, foi o levedo de cerveja,
livre de contaminação bacteriana. Pondera o autor que a possibilidade de apropriação de matéria viva
demarcou o início de um processo que deverá desenvolver-se e estabelecer-se nas futuras sociedades.

 Todavia, um dos episódios mais importantes na história do patenteamento de matéria viva é o caso
Diamond v. Chakrabarty. O caso teve início na década de 1970, quando Ananda Chakrabarty, um
microbiologista indiano empregado da General Electric (GE), dos Estado Unidos, solicitou ao Escritório de
Patente americano (U.S. Patents and Trademark Office – USPTO) a concessão de patente de um micro-
organismo geneticamente modificado (Pseudomas) com a finalidade de dragar o derramamento de petróleo
nos oceanos.[72]

A princípio, o USPTO negou a concessão da patente, baseado na Lei de Patentes norte-americana,
sob o argumento de que a matéria viva não pode ser objeto de patenteamento.[73] O USPTO afirmou, ainda,
que concessões anteriores sobre patente de matéria viva por ele outorgadas aconteceram de maneira
excepcional, relacionadas, exclusivamente a plantas que se reproduziam de maneira assexuada.[74]

Depois de interpor recurso de apelação ao Tribunal de Tributos Alfandegários e Patentes  (Court  Of
  Customs  and    Patents   Appels)  –   e  após  diversas  disputas  judiciais  −, Chakrabarty e a GE
conseguiram, em 1980, perante a Suprema Corte dos Estados Unidos, a patente do Pseudomas. Em sua
decisão, a Suprema Corte fundamentou-se no fato de que a bactéria (micro-organismo) geneticamente
modificada não era engenho da natureza; e, sim, da atividade preordenada do cientista-inventor,
preenchendo, assim, os requisitos de novidade e utilidade, que a lei exige.[75]
                                                                                                                            

Na época, a decisão da Suprema Corte americana gerou espanto, já que desconsiderou a tese
apresentada por Ted Howard, advogado da Fundação para Tendências Econômicas, o qual se associou ao
USPTO como terceiro interessado. Em sua peça processual, o advogado levantou questões relativas ao valor
e significado da vida, argumentando que a decisão da Suprema Corte pela possibilidade de patenteamento
de micro-organismo vivo teria por consequência rebaixar a vida à categoria de simples produto químico.[76]

Em abril de 1988, outro caso bastante polêmico relacionado à patente de organismo vivo aconteceu.
Trata-se da patente obtida pela Harvard College (Universidade de Harvard) junto ao USPTO, em
experimento envolvendo um camundongo transgênico denominado oncorrato (oncomouse),[77] sendo
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considerada a primeira patente concedida envolvendo um animal eucariótico (superior).  O camundongo
geneticamente manipulado continha genes humanos, com predisposição para desenvolver o câncer. A
concessão da patente foi deferida à empresa Du Pont, passando o produto a ser comercializado, no mercado
biomédico, como modelo de pesquisa para o estudo do câncer.

   Comentando o caso da patente do oncorrato, Robert Sherwood (1992) afirma haver grande
preocupação por parte de cientistas com relação à possibilidade de patentes relacionadas à biotecnologia
acabarem por cercear sua liberdade científica.[78] Isso porque a simples experimentação, em laboratório, de
métodos e técnicas já patenteadas poderiam ensejar uma violação ao direito de patente, o que, por
consequência, geraria o direito de reparação ao detentor da patente.

Após a concessão da patente do oncorrato, outro pedido de patente relacionado a gene humano foi
solicitado ao USPTO. O objeto da patente era uma linhagem celular humana extraída da tribo indígena dos
Hagahai, da Papua Nova Guiné,[79] contendo 2.750 (duas mil setecentos e cinquenta) sequências de DNA
humano. Tal patente tem utilidade no tratamento e diagnóstico de pessoas infectadas por uma variação de
um vírus associado à leucemia. O responsável por requerer o patenteamento da linhagem celular foi Craig
Venter, cofundador da empresa norte-americana de biotecnologia Celera Genomics. A patente foi, então,
concedida pelo USPTO no ano 2000.[80]

Outro episódio envolvendo patente de partes isoladas do corpo humano trouxe bastante controvérsia.
Trata-se do caso Moore v. Regents of the University of Califórnia. John Moore possuía uma espécie rara de
leucemia e, em virtude disso, buscou aconselhamento médico na Universidade da Califórnia – UCLA−
(Estados Unidos). O médico responsável por atendê-lo foi o Dr. David W. Golde, professor da universidade
e especialista em   hematologia-oncológica. Em agosto do ano de 1976, após comprovada a doença, John
Moore passou a realizar tratamento médico no hospital da UCLA. O baço do paciente foi retirado, a fim de
aumentar sua expectativa de vida, tendo Moore assinado formulário padrão consentindo com o
procedimento cirúrgico, como é de praxe.

Após a cirurgia, a doença de Moore estabilizou-se, mas ele continuou a frequentar o hospital por
mais sete anos (até 1983). Nesse período, várias amostras de partes de seu corpo foram extraídas, como
sangue, medula óssea, pele e esperma. O motivo para tais amostras, segundo o médico David W. Golde, era
que elas continham características singulares, sendo importantes para o desenvolvimento de pesquisas
científicas.

No ano de 1983, foi fornecido outro formulário a Moore, cuja finalidade era ceder à UCLA o direito
de uso e manipulação de suas linhagens celulares e de outros materiais corpóreos seus. Entretanto, Moore
recusou-se a assinar o formulário, vindo a descobrir, mais tarde, que, do seu baço (retirado em cirurgia), lhe
foram retiradas – pelo médico David W. Golde −, sem a sua autorização, amostras de células para serem
usadas na produção de uma linhagem celular, denominada pelos pesquisadores de linhagem de células Mo.
A patente dessas células cultivadas foi requerida pelo Regent of the University of Califórnia, tendo sido
concedida, no ano de 1984, pelo Conselho da Universidade da Califórnia.
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            Inconformado, Moore procurou a Corte da Califórnia, sob o argumento de que David W. Golde
havia se apropriado de suas células sem a sua devida autorização. Moore perdeu em primeira instância, mas
conseguiu reverter a decisão no Tribunal de Apelação, que decidiu no sentido de que o órgão cirurgicamente
retirado de Moore era propriedade corpórea sua, motivo por que haveria necessidade de se obter,
expressamente, o consentimento do paciente para o seu uso em pesquisa. Como não havia sido obtida
autorização nesse sentido, o tribunal entendeu que se tratava de apropriação indébita.

            Todavia, a Suprema Corte da Califórnia, em 1990, decidiu pelo não acolhimento do pedido de Moore.
Para tanto, a Corte americana considerou que o esforço inventivo dos pesquisadores para a cultura e a
adequação do tecido celular de Moore − ainda que sem o seu consentimento − autorizavam o seu
patenteamento. Assim como no caso Diamond v. Chakrabarty, o entendimento de que tudo o que é feito
pelo homem pode ser objeto de patente foi determinante para a concessão da patente das células de
Moore.[81]

Diante dos pedidos analisados − solicitados ao USPTO −, percebe-se que os Estados Unidos foram o
principal país a abrir caminho para o patenteamento de matéria viva. Isso ocorre porque, como se pôde
observar, os Estados Unidos seguem uma posição muito particular no sentido de levar em consideração o
nível de esforço e criatividade exigidos no desenvolvimento e modificação de coisa ainda não descoberta, e
que se coadune com a produção industrial. Dessa forma, a legislação norte-america reputa patenteável o
invento ou a descoberta que não seja óbvio, e que seja novo e útil à aplicação industrial.[82]

Com relação, especificamente, ao patenteamento de células-tronco humanas, as “patentes de
Thomson” têm gerado inúmeros debates nos Estados Unidos e internacionalmente. James Thomson é
considerado um dos grandes propagadores do patenteamento de células-tronco de primatas e humanos,
desenvolvendo suas pesquisas na Universidade de Wisconsin. A Universidade detém, atualmente, as
patentes de células-tronco humanas números US 5,843,780, US 6,200,806, US 7,029,913, além de outras,
desempenhando os direitos de propriedade intelectual a elas vinculado por meio de sua fundação, a Alumni
Research Foundation (WARF).[83]

A Alumni Research Foundation, por conseguinte, fundou a subsidiária Wisconsin Cell Company
(WiCell), encarregada de cuidar dos negócios vinculados à comercialização e distribuição das 60 linhagens
de células-tronco, cujo uso é admitido nos Estados Unidos, com a edição, em agosto de 2001, da resolução
do ex-presidente norte-americano George Bush.[84]

Convém esclarecer que, no início, as células-tronco patenteadas por James Thomson haviam sido
expressas em um contrato de licença exclusiva, firmado com a empresa de biotecnologia Geron
Corporation, responsável por financiar as pesquisas de Thomson. Por meio do contrato, a Geron adquiriu
exclusividade na exploração das linhagens celulares de Thomson, com o fim de desenvolver seis distintas
espécies celulares, como, por exemplo, células da medula óssea, células de cartilagem, células nervosas,
células do músculo cardíaco, células ósseas e células pancreáticas.[85]  

Na mesma data da publicação da resolução de George Bush (agosto de 2001), a WARF intentou uma
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ação com a finalidade de coibir a Geron Corporation de explorar os seis tipos celulares supracitados, além
de outros eventualmente possíveis de serem cultivados por meio das linhagens patenteadas de Thomson. No
fim da demanda, a Geron acabou ficando apenas com o direito de explorar – exclusivamente − os seis tipos
celulares anteriormente mencionados, em virtude de certas obscuridades contratuais.[86]

A polêmica em torno das “patentes de Thompsom” deve-se, principalmente, ao fato de que tais
patentes abarcam não só todas as células-tronco embrionárias humanas, como também compreendem a
técnica empregada por James Thomson para o cultivo dessas células. A consequência disso é que
praticamente a totalidade das pesquisas envolvendo o uso dessas células e o emprego das técnicas utilizadas
por Thomson  − seja nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte do mundo − dependerão do
licenciamento da WARF.[87]

Em função disso, o National Institute of Health (NIH), instituto de saúde dos Estados Unidos, viu-se
obrigado a ajustar com a WiCell – monopolizadora das linhagens celulares de Thomson – o uso dessas
células para poder empregá-las em pesquisas científicas.

Analisando a apropriação de material genético humano, que vem ocorrendo nos Estados Unidos, de
maneira cada vez mais frequente, nota-se que as patentes envolvendo esse tipo de matéria viva tendem a se
concentrar nas mãos de poderosos laboratórios ou institutos de pesquisa. De acordo com Comparato (2005),
o Relatório Mundial de Desenvolvimento Humano divulgado pelas Nações Unidas em 1999, registrou que,
em fins do século XX, os países industrializados possuíam cerca de 97% (noventa e sete por cento) do total
das patentes catalogadas em todo o mundo. [88]

Outra questão que merece ser destacada é o fato de ser a maior parte das patentes envolvendo
genoma humano outorgada em países subdesenvolvidos a empresas privadas, cuja sede  fica  em  países
 desenvolvidos,  como  ocorre  com  a  empresa  de  biotecnologia  norte-americana Celera Genomics (que
obteve a patente de linhagem celular humana extraída da tribo indígena da Nova Guiné). Não há dúvida de
que os resultados científicos e financeiros obtidos com o patenteamento de material extraído em países
subdesenvolvidos dificilmente serão revertidos na melhoria da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida
dessas populações.[89]

A possibilidade de apropriação, por países desenvolvidos, de matéria viva adquirida em países
subdesenvolvidos lembra bem a visão de Locke (1967) sobre a propriedade, que é descrita como formada da
extração de recursos da natureza, os quais se mesclam ao trabalho.[90] Por esse motivo, de acordo com
Locke, somente aqueles que possuem capital detêm o direito de adquirir os recursos naturais, o que invalida,
assim, os direitos procedentes de outras pessoas sobre esses recursos. E é exatamente dessa maneira que se
portam os países que adquirem a propriedade de material genético de países subdesenvolvidos, sem que haja
a devida transferência de tecnologia.[91]

 

3.4.3.     As Patentes de Células-Tronco no Brasil
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Com relação ao Brasil, nosso ordenamento jurídico atual proíbe o patenteamento de células e
partes do corpo humano, conforme se infere da leitura do artigo 10, inciso IX, e do artigo 18, inciso III,
ambos da Lei n. 9.279/1996 (Lei de Patentes). O artigo 10, inciso IX, determina que não se considera
invenção nem modelo de utilidade o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados
na natureza (ainda que dela isolados), inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e
processos naturais.

O artigo 18, inciso III, considera como não patenteável o todo ou parte dos seres vivos, abrindo
exceção, no entanto, aos microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade
(novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) previstos no art. 8° da Lei, e que configurem invenção;
e, não, mera descoberta.

Convém chamar a atenção, também, ao inciso I, do artigo 18 da Lei de Patentes, que, de igual
modo, não considera patenteável aquilo que for contrário à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e
à saúde pública.

Com relação ao uso de células-tronco humanas em pesquisas científicas, a Lei n. 11.105/2005
(Lei de Biossegurança) permite a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos
produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no procedimento, desde que sejam considerados inviáveis e
estejam congelados há 3 (três) anos ou mais. Contudo, no que concerne ao patenteamento de células-tronco, o
artigo 5°, § 3°, da Lei veda, expressamente, a comercialização de material biológico, mais especificamente de
células-tronco embrionárias humanas, constituindo crime tipificado no artigo 15 da Lei n. 9.434/1997 (Lei de
Transplante de Órgãos) – pena de reclusão de três a oito anos e multa − a sua violação.

Contudo, ainda que exista, em nosso ordenamento, proibição expressa ao patenteamento de
células-tronco, dados recentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) revelam que já foram
registrados, no instituto, 102 (cento e dois) pedidos de patente de células-tronco de animais e humanos.

No Legislativo, este cenário parece não ser muito diferente. O Projeto de Lei n. 4.961/2005, de
autoria do deputado federal Antonio Carlos Mendes Thame, do Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB/SP), altera a redação dos artigos 10, IX, e 18, III, da Lei n. 9.279/1996.

De acordo com a proposta do deputado, as substâncias ou materiais extraídos, obtidos ou isolados
dos seres vivos ou materiais biológicos são passíveis de patenteamento, desde que apresentem os requisitos
previstos no artigo 8° da Lei n. 9.279/1996, configurando não mera descoberta; mas, sim, invenção.

Na justificação de seu projeto de lei, o deputado Antonio Carlos Mendes Thame afirma que os
dispositivos supramencionados da Lei n. 9.279/1996 dificultam  −  e até impedem  −  a proteção, por meio de
patentes, de inventos relacionados a organismos vivos ou materiais biológicos, ainda quando há a aplicação
de técnicas complexas para a manipulação desses organismos, e quando presentes os requisitos de novidade,
inventividade e aplicação industrial. Ainda segundo o deputado, as restrições ao patenteamento de inventos
relacionados ao uso e a aplicações de matérias obtidas de organismos naturais desestimulam investimentos
públicos e privados direcionados ao desenvolvimento dessas pesquisas.

Em 25 de junho de 2009, uma audiência pública foi realizada na Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, da Câmara dos Deputados, cujo tema foi debater os “Fundamentos Científico-
Tecnológicos e Políticos do Projeto de Lei n. 4.961 de 2005”. Apresentaram-se à audiência, como
expositores, o presidente da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), Sr. Jorge
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Raimundo; a coordenadora da Comissão de Estudos de Biotecnologia da Associação Brasileira de
Propriedade Intelectual (ABPI), Sr.ª Ana Cristina Almeida Müller; o professor-doutor da Faculdade de
Economia da Universidade Federal do Pará (UFPA), Sr. Gonzalo Enriquez; e o professor e pesquisador da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), representante do Conselho Federal de Biologia (CFBio), Sr.
Fabrício Rodrigues Santos.

De acordo com os expositores, a proteção às patentes de  organismos  vivos  coaduna-se com os
preceitos da Lei n. 10.973/2004 (Lei de Inovação), que dispõe sobre os incentivos à inovação e pesquisa
científica e tecnológica no ambiente produtivo. Além disso, afirmaram os expositores que a Lei n. 9.276/1996
está defasada, já que não permite o patenteamento de extratos de organismos vivos. Tal fato gera prejuízos à
nação, já que os estágios mais avançados da ciência exigem estrutura de pesquisa e recursos financeiros
indisponíveis em nosso País, o que nos coloca como dependentes de tecnologia importada, condicionada ao
pagamento de vultosas somas aos donos das patentes. De acordo com a coordenadora da ABPI, Cristina
Almeida Müller, a aprovação do projeto de lei viria a estimular a aproximação entre a produção acadêmica e
a indústria.

Assim sendo, o Projeto de Lei n. 4.961/2005, que havia sido arquivado no início do ano de 2007,
foi aprovado, por unanimidade, pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em 1° de
outubro de 2009. O projeto de lei seguirá, agora, para a análise de outras três comissões da Câmara: Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI); Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio
(CDEIC); e Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC).

Além disso, há que se registrar que o Governo Federal, recentemente, instituiu a Política de
Desenvolvimento da Biotecnologia, cuja finalidade é investir cerca de 10 (dez) bilhões de reais, nos próximos
10 (dez) anos, na promoção da propriedade intelectual, em favor da competitividade nacional.[92]

Embora o sistema jurídico brasileiro de patentes não permita o patenteamento de células-tronco
humanas, divulgação recente do INPI revelou que, do ano de 1989 a 2004, no Brasil, foram registrados 102
(cento e dois) pedidos de patente de células-tronco de animais e humanos, dos quais apenas um é de
residentes no País, conforme estudo da pesquisadora Rafaela Di Sabato Guerrante, do Centro de Divulgação,
Documentação e Informação Tecnológica (Cedin) do INPI.[93] A pesquisadora constatou que dos 102
pedidos de patentes de células-troncos depositados no Brasil, 48% são de empresas americanas, 10% de
canadenses, 6% de japonesas, 6% de inglesas, 6% de francesas e 6% de indianas.[94] Dados como esses
revelam que a proteção de tecnologias envolvendo célula-tronco no país é dominada por estrangeiros, com
baixa participação de instituições nacionais.

O único pedido de patente envolvendo células-tronco de origem brasileira pertence à Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp), sendo, no entanto, dividido com duas entidades americanas o instituto de
pesquisas Forsyth Institute e o hospital privado Massachusetts General Hospital. Apesar disso, o número de
depósitos de patentes sobre células-tronco vem crescendo exponencialmente ao longo dos anos.[95]

Ainda segundo o estudo promovido por Rafaela Di Sabato Guerrante, a maior parte dos pedidos
sobre células-tronco depositados e publicados no Brasil não teve seu exame de mérito executado pelo INPI,
em função da complexidade que envolve o tema, e do fato de que se trata de prática extremamente recente.
Em função disso, não é possível avaliar, precisamente, a forma como o patenteamento de células-tronco
será, efetivamente, protegido no País.[96]

O estudo também revelou que a University of Massachusets (Estado Unidos), a Monash University
(Austrália), a Wisconsin Alumni Research Foundation (Estados Unidos), as empresas americanas
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Zymogenetics, Advanced Cell Technology, Macropore Biosurgery, Celgene e Infigen, a israelense Gamida
Cell, a Japan Science andTechnology Agency e o instituto americano de pesquisa The Scripps Research
Institute estão entre os depositantes de pedidos de patentes sobre células-tronco mais expressivos no
Brasil.[97]

Dos depositantes de pedidos de patente sobre células-tronco no País, 62% são pessoas jurídicas
privadas; 10% são universidades privadas e 9% são institutos de pesquisa privados. Ao se levar em
consideração apenas os 15 depositantes com pedidos de patentes mais significativos no Brasil, o percentual
entre esses grupos de pesquisa permanece inalterado: 60% dos pedidos é de pessoas jurídicas privadas, 10%
de universidades privadas, e os outros 10 de institutos de pesquisa privados.[98]

A predominância americana nos pedidos de patentes sobre células-tronco depositadas no Brasil se
deu porque os Estados Unido sofriam restrições ao emprego de recursos federais para esse tipo de pesquisa.
No entanto, em março de 2009, o presidente Barack Obama assinou decreto que suspendeu as restrições ao
uso de fundos federais em pesquisas com células-tronco, revertendo a decisão de George W. Bush (governo
antecessor), que proibiu o uso de dinheiro público para financiamento desse tipo de pesquisa.

Dos pedidos de células-tronco depositados no País, 19% deles são compartilhados, o que significa
que apresentam mais de um titular como depositante. Essa cotitularidade pode ser atribuída à necessidade
que os institutos de pesquisa têm de adquirir financiamento, da presença de ativos complementares entre os
cotitulares (como recursos técnicos ou financeiros) e do uso de recursos públicos para as pesquisas (por
exemplo, mão-de-obra e infra-estrutura).[99]

Constatou-se que, em virtude da quantidade de pedidos para o patenteamento de células-tronco, no
Brasil, o país com maior expressão no desenvolvimento de pesquisas na área são os Estados Unidos. Os
países − cujos pedidos de patentes foram depositados no Brasil – que demonstraram maior interesse na
proteção de tecnologias vinculadas ao uso de células-tronco são Austrália, Canadá, China, mercado Europeu
em sua totalidade, Japão, México, Nova Zelândia e Estados Unidos. Países como México, Austrália, Canadá
e Estados Unidos estão entre os que mais obtiveram a concessão dessa espécie de patentes.[100]
 
4       CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, percebe-se a relevância e necessidade do estudo das patentes envolvendo células-
tronco humanas − e da eventual possibilidade de apropriação de material genético humano −, já que lampejos
significativos de mudança no cenário mundial e no legislativo nacional sobre o tema têm sido vislumbrados,
e a sociedade sequer teve tempo ou condição de refletir sobre tais transformações. Nesse sentido,
pesquisadores apontam que o debate sobre o patenteamento de células-tronco deve ser incentivado, para o
fim de fundamentar, tecnicamente, as decisões legais e de políticas públicas a serem tomadas pelo Governo
e pela sociedade.

Fica claro perceber que manipulação genética, aliada à possibilidade de apropriação de material
genético humano − por meio da concessão de patentes de matéria viva − será responsável por trazer à
sociedade profundas mudanças, já que essa técnica científica tem condições de proporcionar verdadeira
revolução no campo da Medicina, da Economia, da ética, da religião, dos costumes e do Direito.
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Portanto, há que se ter cautela na definição de novos parâmetros para uma revolução biotecnológica
e econômica. Isso porque o avanço desmedido da ciência e tecnologia poderá comprometer e alterar,
definitiva e talvez irreversivelmente, a qualidade e existência da vida das gerações futuras. Por esse motivo,
uma reflexão sobre a possibilidade de apropriação de material genético humano, que se dá por meio do
patenteamento de células-tronco humanas,  não só é importante como essencial.
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PROPRIEDADE INDUSTRIAL: A PROTEÇÃO JURÍDICA AO USUÁRIO ANTERIOR DE BOA-
FÉ DIANTE DA PRIORIDADE DE USO E SUA RELAÇÃO COM O REGISTRO LEGÍTIMO E A

PRIORIDADE UNIONISTA.

PROPRIETÀ INDUSTRIALE: LA TUTELA GIURIDICA PRECEDENTE UTENTE DI BUONA FEDE
DAVANTI AL PRIORITÀ DI UTILIZZO E IL SUO RAPPORTO CON LO REGISTRAZIONE

LEGITTIMA E LA PRIORITARIE UNIONE.

Bruno Gustavo Neiva Batista
SARAH DE CASTRO VASCONCELOS

RESUMO
Existem vários critérios para se registrar uma marca, motivos para mantê-la e razões para prorrogá-la,
principalmente ao se considerar que as marcas são bens que agregam valor às mercadorias. Nota-se que a
marca assume maior importância no mercado, chegando a valer até mais que o patrimônio material de
determinadas empresas.
Assim, necessário se faz caracterizar os meios de prioridade e estabelecer suas disparidades. Além de
classificar e analisar no ordenamento brasileiro o uso anterior de boa-fé, a prioridade de uso e de registro e a
prioridade unionista, sob o enfoque do Estado Democrático de Direito.

PALAVRAS-CHAVES: Propriedade Industrial - Importância do Registro – Proteção Marcária –
Anterioridade de Uso – Vigência – Prioridade.

RIASSUNTO
Ci sono diversi criteri di registrazione di un marchio di tenere, motivi per mantenerlo e ragioni per
prorogarlo, soprattutto se si considera che i marchi sono attività che aggiungono valore alle merci. Si noti
che la marca assume maggiore importanza nel mercato, arrivando a far valere ancora di più che i beni
materiali di alcune imprese.
Pertanto, è necessario caratterizzare il modo di priorità e stabilire la loro disparità. Oltre a classificare e
analizzare il sistema giuridico brasiliano l'utilizzo preliminare in buona fede, la priorità di uso e di
registrazione e la prioritarie unione. dal punto di vista dello stato di diritto democratico.
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01 – INTRODUÇÃO
 

Em tempos de refluxo econômico em conseqüência da crise financeira mundial com a decadência
das grandes marcas e a ascensão de marcas populares, compreender seu regime jurídico na
contemporaneidade exige o entendimento de seu regime de propriedade e a importância do registro, assim
como o seu tempo de vigência e o direito acerca das prioridades.

No presente trabalho indaga-se sobre as possibilidades de proteção marcária e o uso anterior de
boa-fé, sendo estes passíveis de registro ou não no ordenamento jurídico brasileiro. Isso fica ainda mais
patente diante das hipóteses cabíveis de alegação de anterioridade de uso da marca e quando isso poderá ser
utilizado favoravelmente ao interessado.

Dessa forma, torna-se necessária uma análise da necessidade de observância do tempo de vigência
de uma marca, visto que após determinado prazo perde-se os direitos de propriedade sobre esta, desafiando
assim a necessidade de sua prorrogação.

Com efeito, ressalta-se a necessidade de se manter o uso de uma marca registrada com a finalidade
de prevenir um processo caducidade, uma vez que este pode ser proposto por qualquer interessado, cabendo
ao titular comprovar que a marca em questão está sendo utilizada adequadamente e que esta utilização é
exercida sem modificações que alterem seu registro original.

De fato existem vários critérios para se registrar uma marca, motivos para mantê-la e razões para
prorrogá-la, principalmente ao se considerar que as marcas são bens que agregam valor às mercadorias.
Nota-se que a marca assume maior importância no mercado, chegando a valer até mais que o patrimônio
material de determinadas empresas.

Assim, necessário se faz caracterizar os meios de prioridade e estabelecer suas disparidades. Além
de classificar e analisar no ordenamento brasileiro o uso anterior de boa-fé, a prioridade de uso e de registro
e a prioridade unionista, sob o enfoque do Estado Democrático de Direito.

 

 

02 – A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À PROPRIEDADE INDUSTRIAL COM
VISTAS AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ECONÔMICO
NACIONAL

 

A economia de mercado exige, desde sua primeira versão no liberalismo clássico, que os criadores
e pesquisadores que se aplicaram na busca de melhores formas de vida em sociedade, sejam protegidos e
possam usufruir dos benefícios corpóreos e incorpóreos que resultam deste trabalho.

         Outrossim, com a finalidade de evitar eventuais abusos cometidos no mercado de consumo,
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segundo Milton Lucídio Leão Barcelos, a Constituição da República de 1988 esboçou uma preocupação
com a necessidade jurídica de atender ao fim social que demanda o direito marcário, [...] de modo que a
tutela do consumidor no mercado de consumo passa a exigir também um direito de propriedade sobre as
marcas [...][1]. Isso não significa que não havia outrora preocupação com tais abusos praticados pelos
titulares de direitos marcários[2], no entanto, a repressão a eles visava somente solucionar conflitos entre
concorrentes e não a atingir o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico como se busca
na atualidade.

Por isso a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXIX, assegura a proteção à
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos da propriedade industrial[3], e
em sua Ordem Econômica estabelece no art. 170, incisos III, IV e V, a previsão da valorização do trabalho
humano e a livre iniciativa, respaldada em princípios como a função social da propriedade, a livre
concorrência e a defesa do consumidor, uma vez que o próprio legislador infraconstitucional, ao regular a
matéria na Lei de Propriedade Industrial (Lei Federal nº 9.279/96) buscou não somente a solução de litígios,
mas principalmente, a proteção preventiva ao público consumidor.

Com efeito, ao se registrar uma marca não se adquire apenas direitos, mas também
responsabilidade. É por meio do registro que se passa a ter direitos de propriedade sobre a marca, de modo
que seu titular poderá usar, gozar, fruir e reivindicar direitos contra quem quer que esteja utilizando esse
direito real incorpóreo de modo indevido ou sem a devida autorização. A proteção se estende à possibilidade
de seu titular ceder, licenciar o uso e por fim, zelar pela integridade material ou reputação da marca[4].

Por sua vez, os deveres que contrai estão relacionados com a obrigação do uso contínuo e
permanente da marca como conditio sine quanon para a manutenção da vigência do registro. Isso é
extensível diante de eventual necessidade de prorrogação deste registro e, por fim, na manutenção de
procurador devidamente qualificado no País nos casos em que o titular seja domiciliado no exterior, sob
pena de extinção do registro.[5]

De acordo com Luiz Gonzaga Silva Adolfo e Rodrigo Moraes, [...] a lei brasileira não traz
definição sobre conceito de marca, disciplinando apenas aquilo que não pode ser registrado como marca
no seu artigo 124 [...][6], da Lei de Propriedade Industrial. Desse modo, a contrario sensu, a interpretação
adequada ao dispositivo é no sentido de que, num regime de livre mercado e em se tratando de direito
privado na busca do interesse social, tudo aquilo que a Lei não proibir será permitido para o requerimento
do registro como marca.

 

 
03 – A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DE UMA MARCA EM UM ÓRGÃO
COMPETENTE

 

Com o surgimento da nova ordem econômica, período pós Revolução Francesa e Industrial, as
marcas passaram a ser consideradas como matéria de incontestável relevância no desenvolvimento social e
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tecnológico das nações.[7]

O Sistema Atributivo de Direito é o adotado no âmbito de registros no Brasil, ou seja, somente
através do registro é que se adquire sua propriedade e garante seu uso exclusivo. Esse registro ocorre
quando a primeira pessoa protocola a solicitação do pedido de registro de uma marca perante um órgão
público responsável. A partir de então sobrevirá a constituição de uma propriedade com a concessão do
registro dessa marca, que garantirá direitos de proprietário sobre a mesma. De acordo com este Sistema
ninguém tem direito ao uso da marca senão o proprietário, mesmo que houvesse uso anterior de terceiros,
pois o direito de uso só se adquire com o registro junto ao órgão competente.

Dito isso, torna-se claro o entendimento de que a proteção e a propriedade no Sistema Atributivo
só se dão com o registro da marca, em contrapartida ao Sistema Declarativo onde a propriedade se dá pelo
pré-uso e ocupação da marca, no entanto este Sistema não é usual no Brasil.

Na opinião de José Carlos Tinoco Soares[8] o Sistema adotado no país não seria nem Atributivo,
exclusivo, nem Declarativo, mas sim misto. Os autores que defendem esta posição acreditam que a Lei de
Propriedade Industrial tem defendido este posicionamento desde 1945, com a exceção da Lei de 1971, e que
agora este seria o sistema que vigoraria novamente com a Lei de 1996.

 

3.1 – Visão Geral dos Tipos de Marcas
 

De acordo com Tinoco Soares[9] há várias espécies de marcas. Marca de fábrica; marca de
comércio; marca de fábrica e comércio; marca de indústria e comércio; Marca de Serviço; Marca Coletiva;
Marca de Certificação; Marca Tridimensional; Marca Notoriamente Conhecida e Marca de Alto Renome.

Marca de Serviço é aquela a ser “usada por profissional autônomo, entidade ou empresa para
distinguir os seus serviços ou atividades”.[10] Já a Marca Coletiva é “aquela usada para identificar serviços
ou produtos provindos de membros de uma determinada entidade”.[11] A Marca de Certificação é “um sinal
aplicado aos produtos e aos serviços cujas características ou qualidades tenham sido certificadas pelo
titular”.[12] A Marca Tridimensional configura a “apresentação de desenhos da figura em vista frontal,
lateral, superior, inferior e em perspectiva, se for o caso”.[13] Para a marca se configurar Notoriamente
Conhecida devem ser analisados os seguintes critérios, não precisa ser objeto de registro no Brasil, nem ser
usada no país, no sentido do art. 94 da Lei 5.772/71, e o conhecimento da marca será verificado no
segmento mercadológico do país, sem se importar com a fama no mercado internacional.[14] A Marca de
Alto Renome tem seu conceito muito próximo do conceito da marca notoriamente conhecida, no entanto
“(...) a proteção da marca que tenha uma reputação não deverá depender de registro nesse território
(...)”[15], ou seja, a marca que for assim considerada terá sua proteção assegurada de natureza especial em
todos os ramos de atividade.

Há ainda as marcas nominativas, compostas de apenas o nome da marca. As marcas mistas, que são
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a soma do nome da marca mais uma logomarca (ou simplesmente as letras que compõem o nome podem
apresentar um grafismo especial, ainda assim será classificada como mista), e por fim a marca figurativa,
que é caracterizada por apenas a logomarca, que é o desenho que representa a marca.

 

3.2 – Usuário de Boa-fé, Anterioridade de uso e Hipóteses Cabíveis de Alegação
 

Ao contrário do que ocorre no Brasil, em algumas jurisdições, o uso “é pressuposto ou requisito da
aquisição do direito exclusivo à marca”[16], todavia, há outras conseqüências advindas do uso e que são
aplicadas no Brasil, tais como a proteção da marca não registrada pela concorrência desleal; o direito de
precedência e o uso da marca por representante do titular.

Seguindo o artigo 129, § 1º da Lei de Propriedade Industrial, qualquer pessoa que de boa-fé e na
data da prioridade ou depósito, estava em uso no país, no período de pelo menos 6 (seis) meses, de marca
idêntica ou semelhante com produtos ou serviços idênticos ou afins, gozará do direito de precedência ao
registro[17].

De acordo com Daniele Maia Teixeira Coelho[18], em seu artigo publicado na Revista da ABPI –
Associação Brasileira da Propriedade Intelectual de Maio/Junho de 2007, edição 88

 

a 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul externou seu
entendimento acerca do instituto do usuário anterior de boa-fé e confirmou, por
unanimidade, a condenação da empresa “Femini Confecções em Couro Ltda.” pelo uso
de nome semelhante à marca de sua concorrente “Femene Indústria e Comércio de
Confecções Ltda.”.

 

Neste caso, a autora da ação obteve o registro na marca no INPI – Instituto Nacional de
Propriedade Industrial em 19 de março de 1996. Fato é que a empresa ré era usuária da marca desde 1988 e
ainda assim o Colegiado decidiu por proferir o uso exclusivo de propriedade a empresa que efetuou o
registro, ou seja, a empresa autora.

De acordo com o primeiro Código de Propriedade Industrial brasileiro, o Decreto-Lei nº 7.903/45 o
usuário anterior teria a possibilidade de obter êxito no registro requerendo-o por meio de uma petição de
oposição, a ser interposta dentro do prazo previsto em Lei solicitando para si o direito do mesmo.

Posteriormente, com a Lei 5.772/71 estabeleceu-se que o uso anterior não traria consigo qualquer
direito, ainda que configurada a concorrência desleal.

Atualmente, com a Lei 9.279/96 tem-se um sistema atributivo de direito, o que significa que se
retomou o que estabelecia o Decreto-Lei de 1945 no que tange à permissão do usuário anterior de boa-fé a
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reivindicar a marca, conforme o artigo 129, § 1º da referida Lei.

Como a Lei atual não cita o momento em que se deve demonstrar o seu direito, deve-se buscar o
prazo na doutrina. Daniele Coelho[19] cita Paulo Roberto Costa Figueiredo que trás a idéia de que a marca
deverá ser depositada em nome próprio e após a formulação da oposição, na qual apenas demonstrará que
usa o signo distintivo a mais de seis meses conforme estipulado na Lei. Daniele Coelho ainda trás a idéia de
Luis Edgard Montaury Pimenta, onde este acredita que está implícito na Lei que o registro deve ser
requerido antes da impugnação sob pena de nem ser conhecida a impugnação.

A prova desse uso anterior deve ser feita de modo a evidenciar o uso anterior em escala comercial,
pois de outra forma, qualquer um, ainda que de boa-fé, tenha usado a marca, mas não tenha a intenção de
usá-la em escala comercial, interferirá no pedido.

Devido ao fato da omissão existente na Lei, há discordâncias doutrinárias acerca do momento
adequado para se apresentar o depósito da marca, se antes ou depois da apresentação da oposição, no
entanto, parece-nos conveniente a apresentação na oposição e as provas de uso anterior no momento do
protocolo da oposição na forma suplementar e em no máximo sessenta dias conforme estipulado em Lei.
Nas palavras da Daniele Coelho[20],

 

no que tange ao depósito da marca usada há mais tempo, fundamento da
oposição, entendemos que a interpretação mais razoável da legislação seja a de que ele
deva ser providenciado concomitantemente ou em até 60 (sessenta) dias do protocolo da
oposição.

 

Cabe agora é analisar a possibilidade de se argüir o direito de precedência em alegação de nulidade,
mas isso fica para outra oportunidade, já que percebemos que no âmbito de usuário de boa-fé é possível a
alegação do direito.

 

 

04 – TEMPO DE VIGÊNCIA DA MARCA
 

De acordo com a Lei de Propriedade Industrial 9.279/96 e com o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial – INPI[21], o registro de uma marca vigorará por dez anos que começam a contar da data de
concessão do registro. Ao contrário do que ocorre com as Patentes de Invenção ou os Modelos de Utilidade,
a vigência da proteção marcária poderá ser prorrogada por períodos iguais e sucessivos.

Tal prorrogação deverá ser formulada no último ano de vigência do registro, acompanhado de
comprovante de pagamento da respectiva taxa federal de retribuição, que deverá ser protocolada no INPI via
papel ou eletrônico. Note que para cada um dos meios de protocolo haverá uma retribuição diferente, sendo
o protocolo eletrônico o que possui a de menor valor, a fim de incentivar tal meio de peticionamento. Desta
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forma garante-se maior celeridade no processo.

Há algumas formas de perda do direito ao registro da marca. Uma delas é pela nulidade
administrativa, que pode ser de ofício ou requerida por terceiros até 180 (cento e oitenta dias) dias contados
da concessão, se esta se deu em desacordo com a Lei, outra é pela expiração do prazo de vigência nos casos
em que não houve a prorrogação. Outra forma é a renúncia total ou parcial da marca, que pode ser por
abandono voluntário do titular ou seu representante legal. Tem ainda a caducidade, que se caracteriza pela
falta de uso da marca e, por fim, a inobservância do artigo 217 da Lei de Propriedade Industrial,
caracterizado pela não manutenção de procurador de titular não domiciliado no Brasil[22].

Haverá, ainda, a perda dos registros não transferidos nos casos onde ocorrer a cessão de outros
registros de marcas iguais ou semelhantes acerca de produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou
afins[23].

 

 

4.1 – Do Uso da Marca Registrada a fim de Evitar a Caducidade do registro.
 

Qualquer pessoa com legítimo interesse pode requerer a caducidade de um registro, desde que
decorridos cinco anos da sua concessão, quando o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; se
interrompido por um período superior a cinco anos consecutivos; ou ainda, se a marca tiver sido usada com
alterações que resultem na mudança do caráter distintivo original e registrado da marca, bem como consta
no seu certificado[24].

Para evitar a caducidade do registro e garantir os direitos de propriedade sobre a marca, basta que
se faça o uso correto exigido nos deveres de proprietário da mesma, estabelecidos na Lei de Propriedade
Industrial.

 

 

05 – DO DIREITO DE PRIORIDADE
 

Historicamente os tratados têm previsto que o registro ou até mesmo o uso de uma marca, em
jurisdição de outro país, pode impedir a novidade relativa, uma vez que afetam a disponibilidade do signo
distintivo no Brasil[25].

A Lei de Propriedade Industrial aborda em seu artigo 127 que

 

 “ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com
o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será
assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o
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depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos”[26],

 

mas isso por si só não garante a prioridade no pedido de registro.

O direito de prioridade é assegurado no ordenamento jurídico brasileiro no âmbito do registro das
marcas. Dispõe sobre a possibilidade de prioridade ao pedido de registro depositado no Brasil, em países
que mantenham acordos com o país ou que possuam reciprocidade de normas[27].

Tal prioridade deve ser requerida no ato do depósito do pedido de registro da marca. Assim, deve a
reivindicação ser “instruída por documento legítimo quanto à origem, com data e reprodução do pedido ou
do registro, com traduções cujo teor é da responsabilidade exclusiva do depositante.”[28] Trata-se da
Reivindicação de Prioridade Unionista, que é um expediente previsto na Convenção da União de Paris
(CUP), sendo também tratada na Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 127.

É estabelecido um prazo de 6 (seis) meses pela CUP onde, por exemplo, um depósito de pedido de
registro de marca, efetuado na Argentina em 01/01/2009, deverá ser depositado no Brasil, aproveitando a
prioridade, até a data de 30/06/2009, ou seja, 6 (seis) meses posteriores. Neste caso, estará facultado ao
usuário a reivindicação de prioridade unionista, onde por meio deste, o pedido depositado no Brasil será
considerado, para efeitos de prioridade, com a data retroagida do primeiro depósito, ou seja, aquele efetuado
na Argentina na data de 01/01/2009. Entretanto, caso se perca o prazo e ultrapasse os 6 (seis) meses
exigidos em Lei, se perderá o direito à prioridade valendo, assim, a data do protocolo nacional.

De acordo com Denis Barbosa as exigências de legitimidade ativa ad adquirendum “(...) não são
superadas pela prioridade (...)”[29], ou seja, deve haver a prova de satisfação por parte do requerente, nos
requisitos da Lei, onde atestam a compatibilidade no exercício das atividades no país de origem.

Uma forma de se requerer a prioridade unionista é por meio das petições eletrônicas enviadas ao
Instituto Nacional de Propriedade Industrial[30]. Nessas petições de pedido de registro deve ser declarada a
data em que a marca foi depositada no exterior. Assim sendo, essa data prevalecerá também aqui no Brasil.

O direito de prioridade serve para beneficiar aqueles que primeiro efetuam um depósito regular de
marca em um país que mantenha acordo e reciprocidade com o Brasil. Há, assim, três critérios a serem
seguidos para que se tenha o direito a essa reivindicação. Um primeiro depósito; a regularidade do depósito
e o depósito em um país que mantenha acordo com o Brasil.

De outro modo, “(...) não pode ser invalidado ou indeferido o pedido de registro que reivindique
prioridade, se surgir nome comercial de terceiros posterior à data da prioridade reivindicada (...)”[31],
contudo, pode o Brasil se recusar à prioridade de um pedido de registro depositado frente aos demais
dispositivos legais no que tange a proibições absolutas ao registro, assim como a

 

“reprodução de cunho oficial, brasão, armas, medalha, bandeiras, emblema,
distintivo e monumentos oficiais, públicos, nacionais ou estrangeiros ou internacionais,
falsa indicação de origem, sinais contrários à moral e os bons costumes, dentre outros.”
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[32]

 

Quanto à prioridade de uso, de acordo com Carla Eugênia Barros[33] fica garantido a qualquer, que
de boa-fé e por período mínimo de seis meses esteja utilizando a marca, o direito de precedência ao registro,
ainda que se tratando de marca idêntica ou semelhante, para distinguir produtos ou serviços idênticos,
correlatos ou afins. No entanto, tal direito “só poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou
parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.” [34]

O direito de Prioridade é vagamente citado na Lei de Propriedade Industrial e mais abordado pela
doutrina e jurisprudência, ainda que pouco. Por isso tem-se tamanha dificuldade de se tratar o tema.

 

 

06 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Diante do que foi dito, cabe ressaltar que existe uma grande necessidade de se manter o uso de uma
marca registrada, visto que dessa forma evita-se a caducidade do registro, consequentemente, a perda dos
direitos a ele inerentes. É crucial que se caracterizem os meios de prioridade e se estabeleçam suas
disparidades, além de classificar e analisar no ordenamento brasileiro o uso anterior de boa-fé, a prioridade
de uso e de registro e a prioridade unionista.

A Constituição da República assegura a proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresas
e outros signos distintivos da propriedade industrial, e prevê a valorização do trabalho humano e a livre
iniciativa, respaldada em princípios como a função social da propriedade, a livre concorrência e a defesa do
consumidor, uma vez que o próprio legislador infraconstitucional buscou não somente a solução de litígios,
mas principalmente, a proteção preventiva ao público consumidor.

Ademais, ao se registrar uma marca não se adquire apenas direitos, mas também responsabilidades,
passando a ter direitos de propriedade sobre a marca, de modo que seu titular poderá usar, gozar, fruir e
reivindicar direitos contra quem quer que esteja utilizando esse direito real incorpóreo de modo indevido ou
sem a devida autorização, estendendo-se a proteção à possibilidade de seu titular ceder, licenciar o uso e por
fim, zelar pela integridade material ou reputação da marca. A contraponto, os deveres que contrai estão
relacionados com a obrigação do uso contínuo e permanente da marca.

A proteção e a propriedade no Sistema Atributivo só se dão com o registro da marca, em
contrapartida, no Sistema Declarativo, que não é usual no Brasil, a propriedade se dá pelo pré-uso e
ocupação da marca, mas há doutrinadores que acreditam que o Sistema adotado no país não seria nem
Atributivo, exclusivo, nem Declarativo, mas sim misto já que a Lei de Propriedade Industrial tem defendido
este posicionamento.

O direito de prioridade é assegurado no ordenamento jurídico brasileiro no âmbito do registro das
marcas e assegura a possibilidade de prioridade ao pedido de registro depositado no Brasil. Ressalta-se que
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o direito de prioridade serve para beneficiar aqueles que primeiro efetuam um depósito regular de marca em
um país que mantenha acordo e reciprocidade com o Brasil, possuindo critérios específicos que devem ser
seguidos para a obtenção de êxito.o de  que devem ser seguidos para a obtenç

Enfim, vê-se que a Lei de Propriedade Industrial permite uma adaptação das normas às
necessidades da atualidade, visando o melhor para o público consumidor em contraponto com o incentivo à
economia e a iniciativa privada, acarretando dessa forma o melhor para a sociedade.

 

 

07 – BIBLIOGRAFIA:
 

ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva.; MORAES, Rodrigo. Propriedade Intelectual em Perspectiva.Rio de
Janeiro: Ed. Lúmen Júris, 2008

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003.

BARCELOS, Milton Lucídio Leão. Propriedade Industrial & Constituição: As Teorias Preponderantes e
sua Interpretação na Realidade Brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007

BARROS, Carla Eugênia Caldas. Manual de Direito da Propriedade Intelectual. Acaraju: Evocati.

BRASIL, Lei 9279/96 – Lei sobre a Propriedade Intelectual, Brasília: Senado, 1996.

COELHO, Daniele Maia Teixeira. Alguns Comentários Sobre o Usuário Anterior de Boa-Fé. In: Revista
ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, nº 88 de Maio/Junho de 2007. Rio de Janeiro, Ed.
Garilli Gráfica, 2007

PETIT, Francesc. Faça Você Uma Marca. 4. ed. – São Paulo: Futura, 2006.

Qual o Tempo de Duração de um Registro de Marca?. http://www.inpi.gov.br/menu-esqurdo/perguntas-
frequentes/índex.html-new-version#17, acesso em 05 de agosto de 2009.

SOARES, José Carlos Tinoco. Marcas X Nome Comercial – conflitos. São Paulo, Jurídica Brasileira, 2000.

Titularidade e Direitos. http://www.inpi.gov.br/menu-
esquerdo/marca/pedido/oculto/copy_of_dirma_titularidade/?searchterm=vigência%20de%20marca, acesso
em 05 de agosto de 2009.

[1] BARCELOS, Milton Lucídio Leão. Propriedade Industrial & Constituição: As Teorias Preponderantes e sua Interpretação na
Realidade Brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007, pp. 63.
[2] BARCELOS, Milton Lucídio Leão. Op. Cit., pp. 64.
[3] BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília: Senado, 1996
[4] Titularidade e Direitos. *INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro. Disponível em:
<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/pedido/oculto/copy_of_dirma_titularidade/?searchterm=vigência%20de%20marca>.
Acesso em: 05 de ago. 2009.
[5] Titularidade e Direitos. *INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro. Disponível em:

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7880



<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/pedido/oculto/copy_of_dirma_titularidade/?searchterm=vigência%20de%20marca>.
Acesso em: 05 de ago. 2009.
[6] ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva.; MORAES, Rodrigo. Propriedade Intelectual em Perspectiva.Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris,
2008.
[7] ALMEIDA, Custódio Armando Lito de. *Direito de Precedência no Registro de Marcas*, Rio Grande do Sul. Disponível em
<http://www.abapi.org.br/artigofinal.asp=Sim&seção=Artigos&noticia=5>. Acesso em: 01 de set. 2009.
[8] SOARES, José Carlos Tinoco. Marcas X Nome Comercial – conflitos. São Paulo, Jurídica Brasileira, 2000,
pp.103.
[9] Op. cit., pp. 13 a 32, 2000.
[10] SOARES, José Carlos Tinoco. Op. cit., pp. 37, 2000.
[11] SOARES, José Carlos Tinoco. Op. cit., pp. 45, 2000.
[12] SOARES, José Carlos Tinoco. Op. cit., pp. 49, 2000.
[13] SOARES, José Carlos Tinoco. Op. cit., pp. 56, 2000.
[14] SOARES, José Carlos Tinoco. Op. cit., pp. 64, 2000.
[15] SOARES, José Carlos Tinoco. Op. cit., pp. 64, 2000.
[16] BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003. pp 866.
[17] BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit., 2003. pp 867 e BRASIL, Lei 9279/96 – Lei sobre a Propriedade Intelectual, Brasília:
Senado, 1996
[18] COELHO, Daniele Maia Teixeira. Alguns Comentários Sobre o Usuário Anterior de Boa-Fé. Rio de Janeiro, Ed. Garilli
Gráfica, 2007.
[19] Op. cit.,pp. 67 e 68, 2007.
[20] Op.cit.,pp. 69, 2007
[21] Qual o Tempo de Duração de um Registro de Marca?. *INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro.
Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esqurdo/perguntas-frequentes/índex.html-new-version#17>. Acesso em: 05 de ago:
2009.
[22] BARBOSA, Denis Borges. Op. cit., 2003. pp 892.
[23] BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit., 2003. pp 892.
[24] BARBOSA, Denis Borges. Op. cit., 2003. pp 892 e 893.
[25] BARBOSA, Denis Borges. Op. cit., 2003. pp. 823.
[26] BRASIL, Lei 9279/96 – Lei sobre a Propriedade Intelectual, Brasília: Senado, 1996.
[27] BARROS, Carla Eugênia Caldas. Manual de Direito da Propriedade Intelectual. Acaraju: Evocati, pp. 350.
[28] BARROS, Carla Eugênia Caldas. Op. cit., pp. 350.
[29]Op. cit., pp. 814.
[30] BARROS, Carla Eugênia Caldas. Op. cit., pp. 350.
[31] BARROS, Carla Eugênia Caldas. Op. cit., pp. 352.
[32] BARROS, Carla Eugênia Caldas. Op. cit., pp. 352
[33] Op. Cit. pp. 352.
[34] Op. cit., pp. 352

 

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7881



ESTUDO DAS PATENTES FARMACÊUTICAS NA ÁFRICA DO SUL: UMA 
ANÁLISE SOBRE AS IMPORTAÇÕES PARALELAS. 

STUDY OF THE PHARMACEUTICAL PATENTS IN THE SOUTH AFRICA: AN 
ANALYSIS OF THE PARALLEL IMPORTS 

 
Thalita Moraes Lima 

RESUMO 
A ascensão da pandemia aidética, a um nível imprevisto, principalmente na África 
do Sul, teve impacto social, econômico e político globais. A propriedade industrial, 
mais especificamente as patentes sobre medicamentos, seria um dos fatores 
principais para o alto custo e o baixo acesso aos remédios anti-retrovirais pela 
população necessitada. Assim, em 1996, o governo sul-africano elaborou uma lei 
que implementava medidas de flexibilização ao direito patentário, entre elas, a 
importação paralela. Entretanto, tal normativo não foi bem aceito pelas 
multinacionais farmacêuticas, as quais ajuizaram ação judicial na Suprema Corte 
da África do Sul. Posteriormente, essa discussão local ganhou repercussão global 
em negociações multilaterais e corroborou para a defesa do direito à saúde em 
debates internacionais. 
PALAVRAS -CHAVES: AIDS, patentes, medicamentos, importação paralela, 
África do Sul, Direito Internacional, Propriedade Intelectual. 
ABSTRACT 
The ascension of the aidética pandemic, to an unexpected level, mainly in the 
South Africa, had social, economic and politician impact global. The industrial 
property, more specifically the patents on medicines, would be one of the main 
factors for the high cost and low access to the antiretroviral drugs for the needed 
population. Thus, in 1996, the South African government elaborated a law that 
implemented conditions for the supply of more affordable medicines in certain 
circumstances so as to protect the health of the public and the particular rights, 
between them, the parallel imports. However, such normative one was not well 
accepted for the pharmaceutical multinationals, which had filed a suit legal action in 
the Supreme Cut of the South Africa. Later, this local quarrel gained global 
repercussion in multilateral negotiations and corroborated for the defense of the 
right to the health in international debates. 
KEYWORDS: AIDS, patents, drugs, parallel imports, South Africa, International 
Rights, Intellectual Property. 
Introdução 
O acesso à saúde e aos medicamentos essenciais, além de sempre trazer imenso 
debate em nível nacional, nos últimos dez anos tem sido enfatizado nas rodas de 
debate no contexto internacional. Discutem-se, especialmente, os modelos de 
proteção de propriedade intelectual adotados pelos países-membros da OMC, e o 
gerenciamento de patentes farmacêuticas e suas salvaguardas e exceções 
específicas, segundo as regras estabelecidas nos acordos multilaterais, e isso 
frente o direito fundamental da população ao acesso à saúde pública. Tal dilema 
de fato existe, pois os recursos para produzir, e até mesmo adquirir, os 
medicamentos essenciais são escassos (principalmente, pelos países mais 
necessitados do Sul), e, entende-se que, em grande parte, isso ocorre em função 
dos direitos de 
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propriedade industrial.

Diante desse problema de acesso à saúde no âmbito do direito de propriedade intelectual,  delimitou-se como
parâmetro de estudo um específico caso paradigmático: o Processo nº. 4183/98 da República da África do Sul[1],
uma vez  que tal caso trouxe como problemática os limites impostos pelas  patentes farmacêuticas ao acesso de
medicamentos, na medida em que retratou e indagou se as  medidas  de flexibilização, como as  previstas  na Lei
sul-africana nº.  90/1997,  objeto  da lide in  casu,  viabilizariam,  de fato,  um maior  e mais  eficiente acesso  aos
remédios  essenciais. É mister ressaltar que toda a contenda em análise gira não apenas em torno de problemas
político-econômicos e jurídicos, mas está completamente envolvida em um problema social, cuja amplitude é de
escala global: a pandemia aidética.

Logo, o que se pontua é que a propriedade intelectual é um dos instrumentos mais importantes para a promoção do
desenvolvimento de um país, e sua função social não se reduz  apenas à propriedade em si, mas ao conjunto de
custos e benefícios de infringir uma norma internacional e de enfrentar uma disputa em um determinado tema, como
o de acesso à saúde. Uma análise apurada da técnica-jurídica, atinente à patente de produtos farmacêuticos, e à
realidade político-econômica é vital para a utilização  mais  eficiente dos  instrumentos  existentes  em favor  do
desenvolvimento[2].

 

1 O Processo nº. 4183/98 da África do Sul

 

O sistema internacional de direitos  de propriedade intelectual,  instaurado nos  últimos  anos  do século XIX[3],
passou a estar intimamente ligado ao Direito Internacional, com a ampliação das relações econômicas internacionais
entre os países[4], e, posteriormente, com uma maior interação entre o movimento de proteção dos direitos de
propriedade intelectual e o Direito Internacional[5]. Diante desse contexto, note-se que o ordenamento jurídico
sul-africano - em especial as normas sobre patentes - também está, por sua vez, imiscuído ao cenário internacional.

Há várias modalidades de direitos de propriedade intelectual, cada qual recaindo sobre diferentes objetos[6]. As
patentes  estão  vinculadas  à  contribuição  concreta  do  inventor,  no  que  tange  às  inovações  e  modificações
significativas no estado prático de um engenho relevante. Em outras palavras, os direitos patentários representam
uma forma de retribuição pelo esforço e atividade inventiva[7] do titular originário dos direitos sobre o invento, e,
simultaneamente, concedem à sociedade o benefício resultante da exploração da patente[8], como, por exemplo, a
transferência de tecnologia e o consequente desenvolvimento do país.

Enfim,  adquire direitos  exclusivos[9]  sobre os  inventos  -  independentemente do  valor  artístico,  científico  ou
industrial  que detenham ou  do  modo  que são  produzidos  -  todo  aquele que se dedicar  a qualquer  atividade
intelectual[10]. Por sua vez, os  direitos  de propriedade intelectual garantem o direito de utilização exclusiva da
produção - produtos e processos, limitado ao tempo da proteção. Desse modo, o estabelecimento de um sistema
jurídico de proteção da propriedade intelectual fez-se necessário, tanto em espaço nacional como no internacional, e
poderia servir de alavanca ao crescimento econômico dos países.

Observa-se que antes da Rodada do Uruguai das negociações do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT),
durante a qual o acordo TRIPS[11] foi adotado, alguns países ainda não davam proteção de patentes aos produtos
farmacêuticos,  o  que lhes  permitia,  por  exemplo,  produzir  ou  importar  versões  genéricas  de baixo  custo  de
medicamentos patenteados [12], como forma de possibilitar o amplo acesso a medicamentos. No entanto, após o
TRIPS, a partir das negociações multilaterais, exigiram-se patentes de produtos, com um período de 20 anos[13] de
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proteção, a todos os membros da Organização Mundial de Comércio.

Ao mesmo tempo, esse Acordo permitiu aos países "incluírem, nas legislações nacionais respectivas, medidas de
salvaguardas contra os monopólios de patentes que poderiam ser prejudiciais em circunstâncias extraordinárias de
interesse público" [14].        E entre tais mecanismos de flexibilidade ao direito de patentes, oferecidos pelo sistema
internacional aos Estados, estão: a importação paralela, a fabricação local dos produtos patenteados, e as licenças
não-voluntárias/  obrigatórias,  as  quais  tornam  viável  a  utilização  de  produtos  patenteados  em  favor  de
determinadas emergências[15].

Nesse contexto, em 1996, a África do Sul introduziu uma política nacional de medicamentos (NDP) para tentar
reparar deficiências estruturais em seu setor farmacêutico, herdadas ainda quando do regime do Apartheid[16]. E,
em 1997, diante das  várias  mazelas  sociais, em função da AIDS, houve a elaboração da Lei sul-africana nº. 90
(Medice Act), por iniciativa do então Presidente da República da África do Sul, Nelson Mandela, a qual visava
implementar três medidas importantes contra a mencionada doença, quais sejam: a) a produção ou importação de
produtos genéricos, para substituir os produtos existentes no mercado; b) a autorização concedida à importação
paralela dos produtos patenteados; e c) a implementação de um sistema de controle transparente de preços dos
medicamentos, fornecidos pelas instituições de saúde, sendo os preços determinados por um comitê[17].

Entretanto, tal norma não foi bem aceita pelas empresas transnacionais farmacêuticas, cujos lucros auferidos na
África do Sul ficaram ameaçados, e as quais receavam que o exemplo legislativo pudesse ter outros adeptos entre os
demais países em desenvolvimento.

Desse modo, 40 empresas farmacêuticas[18] - entre elas matrizes e filiais locais, ajuizaram na Suprema Corte da
África do Sul uma ação contra o governo sul-africano, visando à declaração de não-conformidade da mencionada
norma em face dos  acordos  internacionais  de propriedade intelectual.  E isso  sob  o  argumento  de que tal lei
permitiria que os efeitos das patentes sobre determinados medicamentos fossem constantemente ignorados pelo
país sul-africano. Por sua vez, o governo-réu contra-argumentou que a implementação de medidas de flexibilização
estava em plena consonância com a lógica patentária internacional, e fazia-se vital para a manutenção da saúde e
sobrevivência da população local.

Do ponto de vista jurídico, o conflito entre as normais locais sul-africanas, com discussão constitucional inclusive,
e as normas comerciais internacionais, como as da OMC, é que fundamentava o processo judicial. Contudo, além
da discussão sobre violação de normas de Direito Internacional Econômico, no tocante, por exemplo, à importação
paralela (um dos pontos mais controvertidos)[19], tal caso emblemático trouxe ao debate a questão da utilização da
condição de urgência da saúde pública, como um dos  fatores  que justificariam a implementação de medidas  de
salvaguarda, como aquelas previstas no Medicine Act. Desse modo, perante um contexto socioeconômico em que
enorme número de soropositivos está intimamente ligado ao baixo acesso aos medicamentos essenciais, emergiram
não somente argumentos legais, como não-jurídicos também.

Por conseguinte, os atores privados cíveis, entre eles a Organização Mundial da Saúde e ONGs, como Médico Sem
Fronteiras e a Oxfam, engajaram-se nessa luta pelo acesso à saúde, e realizaram um importante papel no transcurso
de todo o processo judicial contra as empresas requerentes, especialmente ao colocar o processo na mídia e em
amplitude mundial[20].  Cabe salientar,  ainda,  que outra Organização  não-governamental,  a  Treatment  Action
Campaign (TAC), chegou a participar, inclusive, judicialmente como amicus curiae do governo sul-africano[21].

Observa-se que o ator público em nível nacional (a República da África do Sul) e as referidas ONGs alegaram que
os direitos de propriedade intelectual, defendidos e impostos pelas empresas farmacêuticas, limitavam o acesso à
saúde nos países do Sul, e como alguns dos argumentos, citavam: a extensão de direitos patentários, o monopólio
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das empresas, e os preços altos.

Em linhas  gerais,  a extensão  dos  direitos  de propriedade intelectual[22]  estaria visível,  por  exemplo[23],  nas
chamadas "drogas órfãs", as quais, em tese, serviriam apenas para doenças muito raras, e que, portanto, acabariam
por  ter  seu  comércio  em um nicho  populacional  muito  diminuto.  Assim,  justamente por  se  esperar  que se
vendessem menos remédios desse tipo, existiriam benefícios para as empresas fabricantes, como a dedução de 50%
do  imposto  de tais  medicamentos.  Todavia,  nesse caso,  o  que se  questionou  foi  o  porquê de as  empresas
farmacêuticas enquadrarem vários dos remédios anti-retrovirais como órfãos, se não fosse com o claro intuito de
estender ainda mais a proteção patentária, uma vez que é notório que, na realidade, a AIDS é uma das doenças mais
disseminadas e que mais mata no mundo.

No que tange ao monopólio, não se discutia se ele devia ou não ocorrer, uma vez que a discussão ideológica em si já
foi superada[24], o que se questionava eram alguns fatores, quais  sejam: o tempo de proteção da patente pelo
período  de 20  anos  (havendo  inclusive casos  em que este  período  de proteção  é estendido,  como  visto);  a
não-existência do esgotamento de direitos, os quais  poderiam substancialmente limitar o acesso a medicamentos
essenciais; a fusão de grandes empresas em oligopólios, com a consequente redução da concorrência[25]; e a não
transferência de tecnologia aos países que se beneficiariam ao término do prazo de proteção das patentes[26].

 Outro aspecto do monopólio seria o de que, quando uma empresa multinacional promove um abuso econômico em
todo o mundo, os órgãos de defesa da concorrência, em geral, conseguem se comunicar e conter esses excessos.
Todavia, a situação se inverte quando esse abuso ocorre predominantemente em um país subdesenvolvido, cujo
nível de sofisticação  na fiscalização  da rubrica dessas  empresas  é,  em geral,  muito  reduzido,  e cujo  nível de
dependência tecnológica desses Estados, por sua vez, é altíssimo. Ou seja, países como a África do Sul e o Brasil
podem sucumbir  diante dessas  estratégias  empresariais,  que,  em suma,  são diametralmente opostas  ao acesso
amplo à saúde.

No último ponto,  quanto  aos  altos  preços  dos  medicamentos,  os  elementos  não-jurídicos  da argumentação  -
baseados, no entanto, em dados estatísticos sólidos - obtiveram maior evidência nos debates. Entre os aspectos
discutidos, estava a relação entre o preço de medicamentos e a pesquisa científica, a diferença de preço entre o
produto genérico e o  patenteado,  e a participação dos  governos  nacionais  no financiamento da produção dos
medicamentos, a qual é eminentemente não-reembolsável. E isso porque tais medidas estariam supostamente em
clara oposição à própria tese de estímulo a pesquisa e de contraprestação do inventor, os quais representam, aliás,
o próprio corolário do sistema de propriedade intelectual.

Nessa  discussão  sobre  os  limites  impostos  pela  propriedade  intelectual  ao  acesso  à  saúde  pública  e  aos
medicamentos  essenciais,  as  empresas  farmacêuticas,  por  outro  lado,  também  teceram  alguns  argumentos.
Primeiramente, aduziram que toda população, em especial, os aidéticos, se beneficiaria da evolução das pesquisas,
isso porque a propriedade intelectual garantiria relevantes progressos terapêuticos para o lucro de todos[27], e,
portanto, o inventor mereceria justa contraprestação pela sociedade.

Em segundo  plano,  a parte requerente argumentou  que só  os  capitais  privados  financiam a investigação  e o
desenvolvimento,  e  é  a  proteção  fornecida  pelas  patentes  que  permite  a  essas  empresas  assegurar  o  risco
econômico da pesquisa. E, por fim, que a propriedade intelectual não cria situação de monopólio, e que o acesso
aos medicamentos não é apenas uma questão de preços, pois está igualmente ligado à capacidade dos Estados em
instaurar políticas sanitárias, estruturas médicas adaptadas, [28].

O que se seguiu foi que, inicialmente, o governo norte-americano respondeu aos apelos da PhRMA[29] e incluiu a
África do Sul na sua lista de prioridades da legislação americana, que permite sanções comerciais contra países que
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violem disposições relativas a propriedade intelectual (Super 301). Entretanto, "em junho de 1998, os EUA excluiu
(sic)  o país  africano de seu sistema de preferências  tarifárias,  o GSP, e só se retirou de cena por um ato do
presidente Clinton, anunciado na Conferência de Seattle, da OMC" [30].

Por fim, ONGs e manifestantes  das  principais  capitais  do mundo pediram intensamente para que as  empresas
farmacêuticas encerrassem a contenda judicial na Suprema Corte da África do Sul. Vários governos e parlamentos
de todo o globo, incluindo o Parlamento Europeu, ratificaram esse pedido feito em apelo social. Até que o processo
se transformou e culminou em verdadeiro desastre para as relações públicas de tais multinacionais, as quais, uma
vez que não podiam mais contar com o apoio de seus governos, e, sustentadas por uma posição jurídica não muito
forte, resolveram, em abril de 2001, ceder e retirar incondicionalmente o processo[31].

É mister ressaltar que a importância do referido processo reside no fato de sua origem ser, precipuamente, de uma
medida jurídica local do governo sul-africano, mas que ganhou uma repercussão global ímpar ao levantar debates no
cenário internacional quanto ao direito à saúde, como valor comum às nações e passível de proteção também na
seara econômica.  Ressaltou,  portanto,  a importância sobre a acessibilidade aos  medicamentos  na luta contra a
AIDS, diante de um contexto socioeconômico de urgência, e antes mesmo da Declaração de Doha.

A 4ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC), em novembro de 2001, em Doha, foi
um marco nas negociações internacionais, pois  adotou a "Declaração sobre TRIPS e Saúde Pública", em que se
preponderou as políticas de saúde pública em relação aos interesses comerciais, e se esclareceu os direitos de os
membros  da OMC usarem medidas  de salvaguarda do  TRIPS,  em particular  o  uso  de licença compulsória e
importação paralela como forma de superar  a barreira dos  preços.  Assim, essa declaração foi considerada um
importante instrumento  de proteção  à saúde pública e ao  acesso  universal  aos  medicamentos,  uma vez  que
assegurou o direito independente dos governos de tomarem medidas de proteção à saúde pública[32], e a qual se
originou,  entre outros  fatores,  de contendas  e dilemas  nacionais,  com repercussões  globais,  como o  processo
sul-africano.

De acordo com o TRIPS, exceções limitadas aos direitos exclusivos das patentes poderiam ser concedidas pelos
Estados-membros, se algumas condições forem satisfeitas, conforme seu art. 30[33]: não conflitar de forma não
razoável com sua exploração normal, e não prejudicar de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular,
levando em conta os interesses legítimos de terceiros. Nesse contexto, dentre as várias possibilidades de medidas de
flexibilização  existentes[34],  como  alternativas  para  a  viabilização  de preços  diferenciados  aos  medicamentos
patenteados, o Medicine Act - Lei nº. 90/1997 - propunha três, quais sejam: a importação paralela de remédios sob
patentes, a produção ou importação de medicamentos genéricos, e a implementação de um sistema transparente de
controle de preços de medicamentos. A título de investigação, este trabalho se concentra em abordar a primeira
delas.

 

2  A IMPORTAÇÃO PARALELA

 

É a importação[35], ou autorização de comercialização, por um país exportador que não seja o titular da patente, de
um determinado remédio para um país terceiro, a um preço mais barato.

O  produto importado deve ter  a mesma composição,  os  mesmos  padrões  de qualidade,  e o mesmo nome do
medicamento cuja patente está registrada no país, e cuja primeira circulação fora promovida pelo titular ou que
tenha tido o consentimento dele[36]; ou seja, a produção não deve ser ilegal (pirata). Assim, ainda que no país
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exportador não exista uma patente sobre produto, esse país deve fazer parte da OMC, ou deve deter normas de
propriedade intelectual em vigor, ou não ser um país cuja empresa-fabricante dos produtos não seja beneficiada por
licença compulsória[37].

Essa  medida  pode  ser  legalmente  relacionada  ao  princípio  do  esgotamento  de  direitos  visto  numa  escala
internacional[38], uma vez que essa exaustão ocorre quando o inventor, ou o titular da patente, introduz o produto
patenteado no mercado, ou consente que isso seja feito por terceiro. E depois que essa primeira comercialização é
feita,  o direito de propriedade intelectual do titular se esgota de tal maneira que os  produtos  introduzidos  no
mercado poderão ser objeto de atos, ulteriores e sucessivos, de comercialização [39].

Observa-se que não haveria, desse modo, como se impedir que o titular de direitos  de propriedade intelectual
concorresse,  inclusive,  com seu próprio produto comercializado por outro,  dentro do mesmo país.  Assim, "a
habilidade  de  um detentor  de  direito  de  patentes  conseguir  excluir  legalmente  a  importação  paralela  de  um
determinado mercado depende do tratamento da exaustão de direitos da nação importadora" [40].

De fato,  é de suma importância os  países  terem um normativo  que trate da exaustão  territorial dos  direitos
patentários, na medida em que a lei é um componente importante para definir como se regula e limita o próprio uso
de tais direitos. Assim, o que se verifica é que a exaustão dos direitos de propriedade intelectual pode ser nacional,
internacional, ou regional.

 

a)            exaustão internacional de direitos

Sob a exaustão internacional, os direitos se esgotam a partir da primeira venda em qualquer lugar do globo, ou seja,
o  titular  do  direito  patentário  não  mais  teria o  direito  de impedir  a revenda do  produto  pelo  comprador  do
medicamento, por exemplo, em qualquer parte do mundo. Nesse tipo de tratamento, as importações paralelas de
outros produtores legítimos não podem ser impedidas pelo inventor ou titular da patente[41].

 

b)            exaustão nacional de direitos[42]

Sob a exaustão nacional, os direitos exclusivos terminam sobre a primeira venda somente dentro do próprio país, de
modo que os proprietários dos direitos das patentes podem impedir as importações paralelas de outros países.

 

c)             exaustão regional de direitos

Uma terceira possibilidade é a exaustão comunitária, em que os direitos em cima da primeira venda se exaurem para
um grupo de países. Dessa maneira, permite-se que ocorra a importação paralela apenas entre esses países, uma
vez que os direitos não se esgotam fora do grupo[43].

Note-se que a exaustão internacional de direitos  de propriedade intelectual deve estar  em consonância com o
TRIPS[44], o qual em seu artigo 1º já aduz que o método de implantação do referido Acordo pode ser livremente
determinado dentro  do próprio  ordenamento  de cada país[45].  Ou seja,  o  TRIPS não  representa uma norma
uniforme e imutável,  mas  que pode sim comportar diferentes  formas  disponíveis  de proteção aos  titulares  de
patentes nos diversos países, dentro da lógica uma do sistema internacional de patentes.
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Nesse sentido, o Medicines and Related Substances Control and Amendment Act da África do Sul (Lei nº 90/1997)
previa,  em  seu  artigo  15C,  que  o  Ministro  da  Saúde  poderia  estipular  condições  para  o  fornecimento  de
medicamentos mais acessíveis  em determinadas circunstâncias, de modo a proteger a saúde da população e, em
particular, poderia - (a) não obstante qualquer conteúdo previsto em contrário e contido no Patents Act de 1978
(Lei n. º 57 de 1978), determinar que os direitos, advindos de qualquer medicamento protegido sob uma patente
concedida na República, não são extensivos aos atos praticados em relação a esses mesmos remédios que tenham
sido colocados no mercado pelo titular do medicamento, ou com o seu consentimento (b) determinar as condições
em que qualquer medicamento que é idêntico em composição, que detém a mesma qualidade e que pretende ter o
mesmo nome de um outro medicamento, que já está registrado na República, mas que é importado por uma outra
pessoa a qual é titular do certificado de matrícula do remédio já registrado e advindo de qualquer local de produção
do  fabricante  original,  tal  como  foi  aprovado  pelo  Conselho  na  forma prescrita,  poderá  ser  importado;  (c)
prescrever o processo de registro, bem como a utilização, o medicamento referido no parágrafo (b).[46]

Ressalte-se, ainda, que a exceção da importação paralela na África do Sul estava limitada tão-somente aos produtos
farmacêuticos, não beneficiava automaticamente nenhuma parte interessada, e conferia ao Ministro da Saúde esta
faculdade de admitir ou não tal medida de salvaguarda, apenas em certas circunstâncias especiais de urgência.

No caso em sede, o governo da África do Sul comprava a cápsula de 250mg de ciprofloxan a 2,93 rupias, do
laboratório Bayer, enquanto na Índia - que produzia remédios anti-retrovirais, e que apesar de ainda não ter, à
época, uma lei de patentes, não estava em situação de ilegalidade internacional - o preço era fixado em 0,65 rupias,
ou seja, uma diferença brutal de quase 451% de um valor para o outro[47]. Logo, a proposta de adoção dessa
medida[48] visava à redução dos preços de alguns medicamentos patenteados no setor privado, de forma que, ainda
que tais abatimentos não fossem suficientes, já seria uma forma de liberar recursos no setor público e permitir, por
consequência, um maior acesso de pessoas ao setor privado. Com efeito, no sistema de comércio global, a regulação
da importação paralela no setor dos fármacos transformou-se em assunto controverso e crítico.

 

2.1.  Argumentos  contrários  à  importação  paralela  como  possível
medida de salvaguarda aos direitos de patente

 

As empresas  farmacêuticas, principalmente as  grandes titulares  dos  direitos  de patente, suportam uma política
global de proibição da importação paralela, arguindo que se tal prática comercial fosse permitida extensamente
reduziria a lucratividade no setor farmacêutico e, consequentemente, retardaria a pesquisa e desenvolvimento (P &
D)  na criação  de drogas  novas.  E isso  ocorreria  mesmo que os  países  em desenvolvimento,  em verdade,  se
preocupassem veementemente em destinar os investimentos em prol da disponibilidade dos medicamentos, em vez
da promoção propriamente dita da pesquisa.

Esse tipo de medida, portanto, não seria salutar para a própria gestão governamental dos países subdesenvolvidos,
uma vez  que seria muito difícil para as autoridades de tais  Estados sustentar controles de preços diferenciais  e
regimes reguladores[49].

Ademais, essa linha de defesa sustenta que a proibição global arguida se opõe à importação paralela, pois essa seria
uma  ofensa  à  própria  extensão  natural  dos  direitos  de  propriedade  intelectual  em  controlar  a  distribuição
internacional dos inventos sob titularidade das empresas. Ou seja, a implementação de tal medida representaria uma
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incontestável violação ao direito de patentes.

Contra o comércio paralelo, reivindicou-se ainda que, com a adoção frequente dessa prática mercantil, aumentaria
exacerbadamente a quantidade de produtos pirateados e de baixo padrão circulando no mercado dos países que
adotassem tal medida, o que poderia ter impacto direto na população necessitada.

Outro destaque era que o comércio paralelo se utilizaria de recursos, como despesas de tarifas portuárias, taxas, e
custos de transporte e distribuição, cujo somatório acabaria por sustentar a diferenciação de preços e consumiria a
parcela significativa de vantagens  dos  valores  potenciais  advindos  da medida.  Em outras  palavras,  não  existe
garantia de que a importação paralela equilibre, de fato, os preços entre os países, uma vez que os efeitos sobre a
lucratividade dependem de uma estrutura particular  de competição.  Nesse contexto,  observou-se também que
apenas um pequeno volume de produtos comercializados sob essa alternativa de flexibilização não seria de per se
eficaz, pois não implicaria necessariamente redução de preço e efeito significativo sobre o lucro[50].

Por fim, as empresas afirmam que há uma dificuldade em se calcular o preço dos medicamentos nos mais diversos
países, e, ainda que esse fato não fosse um óbice, há uma distinção essencial da mesma droga nesses mais diversos
países, principalmente, quanto à forma, concentração, embalagem e marca do produto. Assim, o que questionavam,
em suma, era se os  benefícios  da importação paralela, em verdade, existiriam, em função de todas  as  custas  e
projeções de lucro e preço, e se serviriam para compensar as perdas em pesquisa e desenvolvimento, por exemplo.

 

2.2.  Argumentos  favoráveis  à  importação  paralela  como  possível
medida de salvaguarda aos direitos de patente

 

Por outro lado, as autoridades públicas dos países em desenvolvimento, preocupados com a situação crítica da
saúde da população local, afirmavam que era importante a possibilidade de comprar medicamentos das fontes mais
baratas possíveis, exigindo-se, para tanto, um regime aberto de importação paralela, como medida de flexibilização
que concretizasse esses anseios.

Referida flexibilidade seria uma opção, então, importante para muitos desses países, porquanto consideravam a
importação paralela um antídoto  eficaz  contra os  impactos  potenciais  dos  preços  das  patentes  farmacêuticas
exigidas  pelos  acordos  internacionais.  O  benefício  da  implantação  dessa  cláusula  de  salvaguarda  nos  países
subdesenvolvidos era projetado na expectativa de melhora da situação caótica que a maioria deles compartilhava:
empresas vendendo volumes pequenos de remédios a preço elevados [51].

Desse modo, ainda que se tais importações não ocorressem realmente, ou, pelo menos, não em grandes proporções,
a mera ameaça de que pudessem acontecer já poderia forçar distribuidores a adotarem preços mais baixos, ou seja,
já seria suficiente para melhores negociações de preço. E, "em permitindo que farmacêuticos, hospitais e demais
serviços de saúde pudessem obter medicamentos de fontes internacionais mais baratas, o preços de tais remédios
de marca comercial seriam reduzidos diretamente" [52]. Presumidamente, o que se esperava, por fim, é que esse
abatimento fosse repassado, em algum grau, para a população local.

Essa linha de pensamento defende, sob o fundamento da exaustão internacional, que nenhuma limitação devesse ser
colocada às importações paralelas a fim de integrar mercados. O argumento é que as limitações, em geral, vão de
encontro  à  importação  paralela  e  constituem  barreiras  não-alfandegárias  ao  comércio,  e,  dessa  maneira,
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incompatíveis com os princípios fundamentais do WTO.

O que se segue é que, mesmo que o comércio paralelo fosse proibido, não haveria garantias de máxima vedação à
importação  de  bens  pirateados[53].  Em verdade,  para  aqueles  que  acreditam na  adoção  e  na  efetivação  da
importação paralela, argumentos como a decepção do consumidor com a possibilidade de pirataria não detém tanta
relevância,  pois  o  comércio  paralelo  de  produtos  de  menor  qualidade,  afirma  essa  tese  de  defesa,  não  são
introduzidos no mercado como versões legítimas de produtos da mais alta qualidade. Logo, falsificação e pirataria
representariam o  comércio  desautorizado  dos  produtos,  que  é  um conceito  bem diferente  dessa  medida  de
flexibilização pretendida. De qualquer sorte, atenta-se que, em um ou outro caso, as autoridades de alfândega são
competentes  para atuar  contra o  comércio  de produtos  ilegais  sem,  por  isso,  restringir  a importação paralela
genuína[54].

Por  fim,  outro  benefício  ressaltado  pela utilização  da importação  paralela,  como cláusula de salvaguarda dos
direitos  de patente,  seria a transferência de tecnologia por meio dos  produtos  mais  facilmente disponíveis  no
mercado.  Alega essa corrente que o direito comparado tem bons  exemplos  de outros  países  que adotaram tal
medida e  foram bem sucedidos,  entre  eles:  a  Argentina,  Japão,  Austrália,  Hong Kong,  Singapura,  Tailândia,
Filipinas e Canadá.

 

CONCLUSÃO

 

O estudo do Processo nº. 4183/98 da África do Sul é paradigmático, uma vez que adveio, precipuamente, de uma
medida jurídica local do Governo sul-africano, mas que ganhou uma repercussão global ímpar ao levantar debates
no cenário internacional sobre a acessibilidade aos medicamentos na luta contra a AIDS, diante de um contexto
social de urgência.

O  que se verificava,  já à época,  é que os  benefícios  da terapia antiretroviral eram comprovados,  inclusive em
pacientes  que apresentavam imunodeficiência avançada, pois, entre outros, aumentava a eficácia do tratamento,
garantindo  uma  melhor  qualidade  de  vida  aos  pacientes  soropositivos,  e  diminuía  os  gastos  públicos  com
internações, despesas com médicos, enfermeiros e exames [55]. O problema, então, estava no acesso a essa terapia
e aos medicamentos correlatos. Sugeriu-se que um dos prováveis e grandes causadores desse dilema seria os direitos
de propriedade intelectual[56].

Na  perspectiva  de  que,  sem  normas  internas  que  protegessem  os  interesses  da  população,  os  países  em
desenvolvimento ficariam à mercê dos compromissos assumidos em esfera internacional[57] - os quais, até então,
não primavam pelo direito à saúde como balizador das negociações, a África do Sul promulgou a Lei nº. 90 (Medice
Act), que previa em seu bojo medidas de flexibilização ao direito patentário das empresas farmacêuticas.

Nesse contexto, tem-se que a importação paralela, como medida de salvaguarda, representa, não uma oposição
plena ao sistema internacional de patentes, e sim, um instrumento que resguarde determinada área estratégica que
esteja sob a influência dos direitos de propriedade intelectual, como é o caso da saúde pública.  Ou seja, a utilização
de tal ferramenta significa, em outras palavras, a própria gestão racional de instrumentos jurídicos específicos desse
microssistema, conforme o nível de desenvolvimento científico-tecnológico de cada país.
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Note-se que o projeto sul-africano não era que o país, por si só, produzisse os medicamentos essenciais e fosse
autosuficiente, mas que pudesse comprar medicamentos de outros países em desenvolvimento que os produziam,
como o Brasil (no caso dos genéricos), e a Índia (via importação paralela)[58].  De fato, o TRIPS, apesar de não
especificar e defender de plano as medidas de urgência, tal qual foi feito depois na Rodada de Doha, previa essas
válvulas de escape, propositalmente, em seu escopo normativo. Assim, o que se verificou é que, muito embora se
tenha a previsão jurídica, muitas vezes, há em paralelo certa resistência na implementação delas, principalmente
pelos países do Norte.

O problema da baixa efetividade de normas de propriedade intelectual, frente ao direito interno de cada país e às
políticas  públicas  específicas  adotadas  por  seus  governos,  materializa-se  na  falta  da  efetiva  transparência  e
transferência de tecnologia nos países do Sul. Logo, as medidas de flexibilização propostas no caso surgiram como
mecanismos  para  tentar  reverter  o  elo  perdido  nessa  corrente,  isso  porque  a  não-regulamentação,  a  inércia
legislativa, por sua vez, não geraria desenvolvimento algum aos países do Sul.

Infere-se que, no fim do processo judicial em estudo, quando as empresas recuaram e desistiram do processo -
diante do cenário inflamado pelas  Organizações  Não-Governamentais, e após  todas  as  tentativas  frustradas  de
acordo com o governo sul-africano, houve uma releitura, no âmbito do Direito Internacional Econômico, sobre o
acesso à saúde e aos medicamentos essenciais, em face do direito de patentes. Essa revisão conceitual pontual,
posteriormente, acabou por influenciar o cenário internacional e promover o alívio de certas regras do sistema de
propriedade intelectual,  o  qual,  por  sua vez,  concedeu  legitimidade para  que outros  países  pudessem adotar
também mecanismos outros de flexibilização dos direitos patentários, tudo, de resto, em prol da saúde pública.
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compradores de bens idênticos, em seus mais variados mercados, todavia as diferenças persistiriam por causa das
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DIREITO AUTORAL E O SETOR PúBLICO

COPYRIGHT AND PUBLIC SECTOR

Leandro José Luz Riodades de Mendonça

RESUMO
Este trabalho analisa as relações entre o direito autoral e o setor público. Profundas mudanças tecnológicas
nas últimas duas décadas ampliaram o espaço de circulação de um grande número de produtos culturais.
Essas novas possibilidades de distribuição transformaram essas obras que remanesciam sem valor, à
margem do sistema de consumo, em produtos viáveis que, por essa razão, passaram a condição de
patrimônio econômico efetivo. Uma parte destes bens culturais é produzida dentro de entidades públicas e
exatamente por ter pouco ou nenhum valor econômico nunca teve seu possível status de patrimônio público
discutido. O objetivo deste texto é o de explorar os fundamentos jurídicos a que estão submetidos esse
conjunto de obras produzido com recursos públicos e os impactos do crescimento de seu valor na
titularidade dos direitos autorais patrimoniais. Inicia-se o desenvolvimento apresentando conceitos
fundamentais de ente público, servidor público e patrimônio público. Prossegue-se com a escolha da
Universidade como espaço de análise por ser um ente autárquico que tem uma grande variedade de
produção autoral. Dentre essa variedade de objetos culturais é escolhida a produção audiovisual, onde se
trabalhará a questão da titularidade. Em seguida, é apresentada a opção da titularidade dos direitos
patrimoniais desses filmes serem parte do patrimônio público. Tendo em vista a organização da cadeia de
direitos da obra audiovisual e a obrigação do produtor em organizá-la, conclui-se pela imperiosa
necessidade de se estabeleceram contratos que disciplinem essas relações jurídicas.
PALAVRAS-CHAVES: DIREITOS AUTORAIS; SETOR PÚBLICO; TITULARIDADE

ABSTRACT
This paper examines the relationship between copyright and the public sector. Profound technological
changes in the last two decades have expanded the area of movement of a large number of cultural products.
These new possibilities for distribution of those works that remain become worthless, the bank of the
consumer system, in which viable products, therefore, have the condition of real economic assets. Some of
these cultural goods is produced within the government and just to have little or no economic value, has
never had his possible status as public property discussed. The aim is to explore the legal foundations that
are submitted this body of work produced with public funds and the impacts of growth of its value in the
ownership of copyright property. It begins by presenting the fundamental concepts of developing public
entity, public servant and public equity. It continues with the choice of the University as a space analysis to
be a municipal entity that has a variety of authorial production. Among the variety of cultural objects is
chosen to produce audiovisual work where the question of ownership. It is then presented with the option of
ownership of the property rights of these films are part of the public patrimony. In view of the chain's rights
and obligation of the audiovisual work producer organize it concludes the urgent need to establish contracts
that govern these legal relations.
KEYWORDS: COPYRIGHT; PUBLIC SECTOR; OWNERSHIP

1 – Introdução
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Este trabalho analisa as relações entre o direito autoral e o setor público. Profundas mudanças
tecnológicas nas últimas duas décadas ampliaram o espaço de circulação de um grande número de produtos
culturais. Essas novas possibilidades de distribuição transformaram essas obras que remanesciam sem valor,
à margem do sistema de consumo, em produtos viáveis que, por essa razão, passaram a condição de
patrimônio econômico efetivo. Uma parte destes bens culturais é produzida dentro de entidades públicas e
exatamente por ter pouco ou nenhum valor econômico nunca teve seu possível status de patrimônio público
discutido. O objetivo é o de explorar os fundamentos jurídicos a que estão submetidos esse conjunto de
obras produzido com recursos públicos e os impactos do crescimento de seu valor na titularidade dos
direitos autorais patrimoniais. Inicia-se o desenvolvimento apresentando conceitos fundamentais de ente
público, servidor público e patrimônio público. Prossegue-se com a escolha da Universidade como espaço
de análise por ser um ente autárquico que tem uma grande variedade de produção autoral. Dentre essa
variedade de objetos culturais é escolhida a produção audiovisual onde se trabalhará a questão da
titularidade. Em seguida, é apresentada a opção da titularidade dos direitos patrimoniais desses filmes serem
parte do patrimônio público. Tendo em vista a organização da cadeia de direitos da obra audiovisual e a
obrigação do produtor em organizá-la, conclui-se pela imperiosa necessidade de se estabeleceram contratos
que disciplinem essas relações jurídicas.

 

2 – Conceitos de ente, servidor e patrimônio público

 

A história da produção intelectual na administração pública pode nos ensinar algumas lições e
certamente nos apresenta questões próprias, ainda pouco estudadas. Abordaremos aqui as relações entre os
agentes produtores de audiovisual nas universidades públicas. Antes disso, porém exploraremos alguns
conceitos fundamentais no contexto da produção cultural no âmbito público. Para tanto, devemos ter em
conta que diante de uma realidade complexa como a do setor publico brasileiro, resta indubitável a
necessidade de aprofundarmos nosso conhecimento com respeito a esses agentes envolvidos e aos meios
geradores de produção intelectual que estejam disponíveis, sem esquecer as múltiplas formas de fomento
atualmente usadas também no âmbito público.

Como ponto de partida, temos ainda outra questão geral, qual seja, a evolução legislativa que o setor
público enfrentou durante a última década e meia. Esta teve como fonte basicamente a Constituição de 1988
e todo um conjunto de normas infraconstitucionais dela decorrentes. É correto afirmar que este quadro de
referências encontra sua utilidade por ser fator determinante das mudanças gerais e específicas que norteiam
as relações dentro dos entes públicos. Temos assim um aumento significativo dos controles nos níveis
administrativos que pode ser especialmente observado na evolução da atuação da Controladoria Geral da
União – CGU. Essas mudanças não foram, entretanto, acompanhadas pelas práticas administrativas, nem
por uma nova análise sobre a extensão do patrimônio publico. A questão é claramente extensa e extrapolaria
nossa intenção discuti-la em detalhe. O que queremos é consolidar a percepção sobre os resultados da
evolução das práticas econômicas e das formas de consumo. No caso, temos a valorização de alguns bens,
enquanto outros continuaram a estarem fora do mundo econômico.
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Diante das dificuldades em analisar um campo tão vasto temos de realizar, em primeiro lugar, uma
aproximação bastante geral. A partir dela, faremos outro movimento de circunscrição, em busca de uma
maior especificidade e com objetivos analíticos um pouco mais densos. Nesta direção, temos de esclarecer,
inicialmente, três conceitos básicos, ou seja, o de ente público, servidor público e patrimônio público. Muito
da problemática aqui levantada se utilizará deles.

Ente público são as pessoas jurídicas de direito público e podem ser estatais, autarquias ou
fundações[1]. O uso na doutrina consolidou os “termos Fazenda Pública; Estado-Administração ou Pessoa
Jurídica de Direito Público como sinônimos de ente de direito público.”[2]

Servidor público é a nomenclatura correta para se referir, lato sensu, a pessoa física que presta
serviços aos entes da administração direta e indireta com a remuneração paga pelos cofres públicos. O
conceito expresso aqui, extremamente geral, inclui todos os servidores estatutários, os empregados públicos
e os servidores temporários. A intenção aqui é aproxima-se do entendimento de serem os agentes públicos
individuais importantíssimos para as questões levantadas. Em outras palavras, a questão dos servidores
públicos é uma das variáveis mais complexas que encontraremos nas relações entre direito autoral, setor
público e produção intelectual. São eles os titulares dos direitos autorais. São também os próprios servidores
que definem (ou ajudam a definir) se determinada obra pode vir a ser (ou não) realizada no interior dos
órgãos e com recursos públicos. Este fato demonstra de maneira cabal a necessidade da expansão
doutrinária com respeito aos bens culturais de princípios concretos quanto à organização da produção
cultural no setor público.

O conceito de patrimônio público tem grande complexidade e variabilidade no mundo jurídico. O
núcleo de nossas discussões não é a resolução das contendas doutrinárias em torno da extensão deste
conceito. Assim, esposaremos aqui a corrente que desdobra o conceito de patrimônio público da lei de ação
popular. Neste diploma legal, no artigo 1º, parágrafo 1º encontra-se a seguinte definição;

“Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo,
os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.
(Redação dada pela Lei nº 6.513, de 1977)”

Muitos defendem ser esta definição muito restrita e não responder ao vertido pelo poder constituinte
no artigo 129, inciso III[3]. Como sabemos, o artigo em tela define as funções constitucionais do Ministério
Público, possuindo nove incisos e cinco parágrafos. Nesta direção, sua hermenêutica tem alguma
dificuldade dependendo, claro, da interpretação doutrinária e jurisprudencial. Pelo menos no caso da
doutrina, podemos afirmar que boa parte dela tem pugnado pela extensão material do conceito de
patrimônio público como interesse difuso que possui como titular toda sociedade. Importante lembrar ainda
os princípios presentes no caput do art. 37 do texto constitucional[4], que são nomeadamente os da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A articulação dos três conceitos, mesmo que rápida, nos permite apresentar um conjunto de
questões:

1 - Os bens públicos podem ser definidos como “ todos os bens que pertencem às pessoas jurídicas

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7904



de direito público ... bem como os que, embora não pertencentes a tais pessoas, estejam afetados à prestação
de um serviço público”[5]. Justemos a essa definição os preceitos expressos no Código Civil, art. 98 onde
“são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno;
todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.”[6] A definição utilizada por
Bandeira de Mello busca extrapolar a definição de bens públicos para incluir também os bens privados que
se submetam ao regime administrativo, onde o interesse público se encontre em primeiro lugar.

2 – Se interpretarmos a definição de bem público por sua titularidade teremos o caso de se o bem
pertence ao estado ele é bem público. Caso contrário, se ele não integra o patrimônio do estado, é bem
privado. Há que considerar ainda a possibilidade de usarmos o regime jurídico a que o bem está
subordinado, o que nos leva a conclusão de que são bens públicos todos os que estiverem sob o regime de
direito público.

Os bens públicos são distribuídos pelos entes públicos estatais da seguinte maneira:
 
Entes políticos Bens de uso comum do povo

Bens de uso especial
Bens dominicais
 

Autarquias Bens de uso especial
Bens dominicais
 

Prestadoras de serviços
públicos

Bens de uso especial
Bens dominicais
Bens privados
 

Exploradoras de
atividade econômica

Bens dominicais
Bens privados
 

Subsidiárias Bens privados
 

 

O caso em tela aqui, usado a título de exemplo e também como delimitação de campo de análise[7],
diz respeito a um conjunto de bens produzidos sob a tutela de uma instituição autárquica, portanto da
administração indireta, com financiamento público e com participação direta do trabalho de servidores
públicos. Seguindo o quadro acima, encontraremos as autarquias como titulares de dois tipos de bens
públicos: os bens de uso especial e os bens dominicais. Os dois são definidos nos incisos II e II do art. 99 do
Código Civil, respectivamente como “os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a
serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas
autarquias;”[8] e os bens dominiais são os “que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito
público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.”[9].
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Neste último caso encontraríamos os direitos patrimoniais sobre obras autorais, já que as indicações
doutrinárias entendem que “alguns bens públicos estão integrados na atuação institucional e se constituem
em instrumento direto da realização dos valores fundamentais buscados. São os bens de uso comum do
povo e os bens de uso especial. A integração na função institucional da Administração costuma ser
denominada afetação. Incide sobre eles um regime mais severo e rigoroso. A afetação é a destinação do bem
público à satisfação das necessidades coletivas e estatais, do que deriva sua inalienabilidade, decorrendo da
própria natureza do bem ou de um ato estatal unilateral. Mas existem outros bens na titularidade estatal, que
não têm utilização institucional. Ou seja, são bens que não são aplicados para o desempenho das funções
próprias da Administração Pública. Esses bens não são afetados, e são qualificados como dominicais”[10].
Ainda seguindo essa senda, os bens dominicais podem ser alienados, por não serem considerados essenciais
ao interesse público. Mormente ser da própria utilidade da obra o seu consumo via canais de distribuição e
esses tem como modelo de negócio a contratação de firmas especializadas que normalmente adquirem por
tempo certo os direitos patrimoniais. Nesta direção entendemos que

“os direitos de exploração comercial, incluindo a distribuição e a exibição são
igualmente obtidos e cedidos por acordos regularmente extensamente
detalhados, para os quais, e por razões de segurança jurídica, torna-se cada vez
mais necessário a comprovação da cadeia de direitos iniciada a partir das
contribuições individuais, embora o cenário nacional ainda esteja nos
momentos iniciais de sua profissionalização jurídica.”[11]

Podemos afirmar que, no caso da produção de bens autorais nas universidades, temos uma desejável
confluência de condições que aponta na direção de identificarmos adequadamente algumas das produções
culturais do setor público como passível de usos econômicos e, por serem estes objetos culturais afeitos ao
direito autoral, deve ser estudada qual a titularidade dos direitos patrimoniais. Na mesma direção, temos as
condições objetivas de produção e de financiamento dessa produção que confirmam a idéia de fazerem os
entes públicos jus a essa titularidade. Boa parte dos defensores dos direitos culturais na atualidade expressa
preocupação pelo contínuo enclausuramento da propriedade intelectual e dos direitos autorais[12]. Cumpre
dizer que a proposta de ter o ente público a titularidade dos direitos patrimoniais não vai ao encontro de
estabelecer sobre esses direitos um tipo de uso correlato aos usos privados observados atualmente no Brasil,
quando olhamos para uma estrutura de administração coletiva de direitos autorais como o ECAD. O
entendimento desse trabalho é de ter o produtor de “de organizar e viabilizar a consecução da obra
audiovisual, então além de obter e concentrar todos os direitos necessários para a produção da obra deve
concentrar também os direitos necessários à utilização da obra, para eventualmente poder dispor destes, seja
através de cessão ou licenciamento”[13]. Como isso na realidade os entes públicos passam a ter não só a
titularidade, mas também o dever de organizar e contratar a cadeia de direitos das obras que, na maioria das
vezes, não teria as mínimas condições de circulação.

 

Produção cultural e Universidade
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Nesta parte do trabalho a proposta é discorrer sobre o campo da produção na universidade e, a partir
disso, aprofundar algumas das questões já levantadas. Numa tentativa interdisciplinar, iniciamos um
movimento em busca de maior especificação analítica. Como nossa escolha recai sobre a universidade
pública como locus de análise, temos um feixe de especificidades com qual devemos lidar. Não devemos
perder de vista que o estatuto de instituição sui generis da Universidade em sua constituição histórica
levanta alguns problemas inexistentes em outros entes públicos. Entretanto, a universidade tem interesse
central já que

“a questão da propriedade intelectual está no centro das atenções das
instituições de ensino superior por três ordens de razões: (1) custo crescente
dos recursos bibliográficos (revistas e monografias); (2) consciência de que
esses recursos são criados pela academia; (3) alternativa aos meios tradicionais
de publicação pela aplicação da tecnologia digital. À medida que se vai
afirmando a presença no universo digital crescem as preocupações com a
protecção do material disponibilizado - o qual ultrapassa claramente o
universo do material publicado e se expande para os materiais desenvolvidos
para os estudantes, desde textos até a materiais multimédia e software”[14].

 

Assim, é mister explorar as problemáticas decorrentes dos possíveis regimes de propriedade
intelectual em instituições públicas e especialmente no caso dos direitos autorais que não tem na
universidade brasileira nenhuma política institucional traçada. Outra questão a ser levantada é a extensa
autonomia que a instituição universitária possui no âmbito de suas regras internas, o que pode vir a ser um
facilitador para a implementação desse conjunto de regras. Essa característica de autonomia da instituição
universitária é muito importante para construção de novas abordagens dos problemas das políticas de
direitos autorais, levantados aqui.

Com estratégia devemos trabalhar num olhar histórico para entender o que aconteceu com a
produção cultural na universidade pública nas últimas três décadas. Lancemos então esse olhar sobre os
últimos 30 anos na produção intelectual das universidades federais. Não será necessário voltar mais no
tempo e nos bastará utilizar como marco inicial a década de 80. Veremos que as instituições públicas
passaram por grandes mudanças administrativas e, no período, aconteceu uma evolução legislativa
realmente importante. Como marco temos a promulgação da Constituição Federal de 1988 e, no caso da
legislação autoral, a lei atual data de 1998. Durante os trinta últimos anos, a Universidade produziu um
grande conjunto de obras intelectuais, nos seus vários campos de atuação. Poderemos realmente encontrar
uma produção constante na área das artes. Todos estes produtos buscaram de alguma maneira um espaço de
circulação, encontrando dificuldades diferentes, conforme as décadas mudavam. O uso do contorno das
décadas de 90, 2000 é algo forçado, mas facilita a exposição. As questões não se distribuem com essa
periodicidade exata, nem obedecem realmente a essa baliza temporal. Entretanto, no grau de generalização
que expomos há algum sentido trabalhar com este limite.

Também devemos construir um corte sobre o grande campo de produção intelectual na
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Universidade. Temos naturalmente inserido neste âmbito as áreas de inovação e propriedade industrial que
não serão analisadas aqui, já que possuem características próprias. Mesmo no campo atual da produção
cultural, é preciso construir outro corte, posto que existem formas muito diversas de produção de conteúdos.
Este fato nos levaria a ter de edificar um estrato analítico para cada um. Por conseguinte, devemos reduzir o
foco de análise para garantir a sua consistência. Nesta direção, optamos por analisar a produção audiovisual
universitária. Ainda assim teremos que, passo a passo, ir explicando que algumas das questões surgidas com
um tipo de produção, talvez não se apliquem a outro. Não devemos entender o caso como um hiper
detalhamento das questões, e sim uma forma de lidar com a falta de categorias que respondam às
necessidades da administração pública, aos autores e à proteção do interesse público.

A década de 1980 viveu, no âmbito público, um tipo de préhistória dos problemas autorais. Ainda
não existiam as novas tecnologias de distribuição de conteúdos hoje correntes. As possibilidades de
circulação dos conteúdos eram muito restritas. Assim, muitos dos problemas que vemos atualmente eram
inexistentes. Numa rápida análise, usaremos os filmes produzidos no âmbito do curso de cinema da
Universidade Federal Fluminense. A base tecnológica era a filmagem em película em 16 mm. Isso excluía
os filmes da circulação em salas de cinema, pois estas geralmente exibem apenas filmes de 35 mm. Os
filmes então poderiam ser ampliados a custos muito altos ou telecinados. A técnica de telecinagem[15]

também era cara e mesmo com o produto em vídeo, as possibilidades de circulação aumentavam muito
pouco. Podemos então entender que esses filmes (tenham a qualidade que tiverem) ficavam quase que
restritos a exercícios de aula. É fato de que já existia a circulação de filmes em festivais; em número bem
menor que hoje. Entretanto, aqueles festivais não tinham o mesmo grau de importância que adquiriu em
nossos dias, com resultados hoje mais significativos para o desenvolvimento da carreira. Isso desconstruía o
filme produzido neste âmbito como produto palpável e não se olhava para esta produção intelectual, como
passível de adquirir valor ou com qualquer capacidade de circulação.

Na verdade, não se encarava o filme em questão como capaz de distribuição e circulação, em razão
do modelo de negócio vigente no período. A TV por assinatura não existia, já que recém completou 20 anos
e a internet ainda era uma rede voltada apenas para usos científicos, sem o impacto que veríamos
posteriormente. Em suma, no caso do audiovisual existia um mercado bastante cartelizado, dominado por
poucas distribuidoras estrangeiras e algumas empresas de televisão nacionais que praticamente não
adquiriam conteúdos fora da própria produção. Os espaços de exibição eram, por essas razões, bastante
exíguos e tudo isso levava o audiovisual produzido dentro da Universidade ou com formatos pouco aceitos
no mercado (como o curta-metragem) a não ter praticamente nenhum valor. Podemos encontrar então
algumas características básicas comuns nas práticas de produção, onde a que mais nos interessa é o descuido
na construção da cadeia de direitos.

A década de 90 verá grandes transformações que só realmente amadurecerão na primeira década do
século XXI. Podemos considerar três como as mais sensíveis para o produto trabalhado aqui; ou seja, o
surgimento da TV por assinatura e da internet, a evolução da regulamentação do setor audiovisual e o
surgimento da nova lei autoral e, por fim, a mudança da base tecnológica de produção. A internet no Brasil é
de 1991, ainda como uma iniciativa acadêmica protagonizada pelo RNP (Rede Nacional de Pesquisas).
Somente em 1994, a Embratel lançou o primeiro serviço experimental e em 1995 foi aberto pelo Ministério
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das Comunicações o setor para as empresas comerciais. O impacto da internet no setor dos direitos autorais
é bastante conhecido e seu aspecto mais visível foi uma mudança explosiva no consumo de música. Neste
caso, o surgimento de uma maior compactação dos arquivos das músicas fez com que fosse possível sua
troca pela rede, o que alterou de maneira incontornável o modelo de negócio da distribuição de músicas. Um
dos desdobramentos conhecidos das novas condições de distribuição foi a tentativa da indústria musical em
impedir a circulação dos arquivos das músicas em todo mundo. Um dos meios tentados foi a alteração da
legislação autoral, no sentido do aumento do controle e do cerceamento a esses novos usos. Como principais
modificações conseguidas pela indústria da música, temos a retirada do estado de qualquer função de
supervisão e fiscalização na área autoral e a tentativa de impedir a cópia privada.

Na primeira década do século XXI, há uma confluência dos novos meios de produção com os novos
meios de circulação. Isso afeta, como veio afetando ao longo da década de 90, as formas clássicas de
circulação e distribuição de todos os produtos autorais; sejam eles produzidos dentro do setor público ou
não. Na nossa trajetória, então teremos que assinalar duas grandes questões:

1 – a transformação implicou a valorização de produções que antes não tinham como circular e
consolidou o conceito de cauda longa[16] e de mercado de nicho;

2 – o setor público não acompanhou as mudanças com a velocidade que elas foram acontecendo, o
que levanta uma série de problemas do ponto de vista legal. Tais problemas decorrem, em sua maioria, das
práticas de períodos anteriores, quando ou os produtos não possuíam nenhum valor objetivo.

Temos que ter em mente que a participação do setor público na produção e no mercado audiovisual
tem longa história no mundo e no Brasil e está enraizada na percepção dos estados nacionais, a partir dos
anos trinta, da função primordial do cinema como meio de comunicação de massa e de propaganda, seja
para ideologias ou com objetivos educacionais. Sem a intenção em analisar a história dessa relação no caso
brasileiro, podemos observar momentos onde a ação do estado como produtor foi algumas vezes positiva
aos interesses dos produtores e em outras não. No caso da Universidade, é importante assinalar que com o
surgimento dos cursos de cinema e de comunicação social temos uma ampliação da produção dentro da
Universidade, passando a produzir filmes que tem objetivos científicos, artísticos e educacionais. Junte-se
isso a ampliação do escopo de alguns cursos de artes que também passam a produtores de audiovisual.
Também em outros setores temos produtos audiovisuais que aparecem após a lei da TV a cabo com o
aparecimento de um sistema de TVs Universitárias, advindo do marco legal da criação destas TVs.

A importância de destacar o longo tempo da atuação da Universidade e sua variedade está em não
perder de vista que, apesar de estarmos tratando de um produto específico que é o filme de curta-metragem
produzido em curso de cinema, ele é uma das pontas do iceberg de produção intelectual, principalmente
autoral existente hoje no setor público.

 

Titularidade

 

Voltando ao nosso âmbito da produção universitária de audiovisual devemos levantar algumas das

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7909



situações a que me refiro e que demonstram a criação de condições de circulação para produtos
audiovisuais. Antes, porém, é necessário falar um pouco da cadeia de direitos. No audiovisual, a cadeia de
direitos envolve uma série de documentos e contratos que estabelecem a propriedade dos direitos autorais
sobre o filme. Como obra coletiva, um filme enfeixa uma quantidade de outras obras que contribuem para o
resultado final. Seguindo a ordem de produção, temos os direitos de adaptação ou do roteiro, seguidos pelos
direitos ao uso do trabalho dos participantes da equipe criativa e do elenco de atores. Mesmo nos
documentários, temos o uso de música e direitos de imagem, como parte da necessária da cadeia de direitos.
Essa cadeia é extremamente importante porque cria segurança jurídica para o sistema de exibidores e/ou
distribuidores que podem ser entidades públicas ou coletivas, como os cineclubes. Como nos indica Rocha
em seu texto “A proteção do audiovisual e o cineclubismo: o caso do Cine Falcatrua”[17] encontra-se no rol
das obras protegidas pela lei do direito autoral[18] figurando entre as obras coletivas junto aos jogos,
produtos multimídia e outros que “por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou
jurídica que a publica sob o seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diversos autores,
cujas contribuições se fundem numa criação autônoma.”[19] Esta condição de obra coletiva faz com que a
autoria seja atribuída conjuntamente ao autor do argumento e ao diretor, e no caso dos desenhos animados,
também o criador dos desenhos.[20]. Ainda no texto citado, encontraremos importante definição sobre o
processo de constituição da titularidade da obra audiovisual onde;

“A constituição da titularidade patrimonial sobre a obra audiovisual
requer a aquisição dos diversos direitos que compõem as contribuições
individuais dos autores, artistas e técnicos, através de instrumentos contratuais
subordinados às condições específicas das cessões, estabelecidas seja na lei de
Direitos Autorais, na lei dos Artistas e Técnicos e demais normativas
genéricas como a legislação trabalhista e civil.

Os direitos de exploração comercial, incluindo a distribuição e a
exibição são igualmente obtidos e cedidos por acordos regularmente
extensamente detalhados, para os quais, e por razões de segurança jurídica,
torna-se cada vez mais necessário a comprovação da cadeia de direitos
iniciada a partir das contribuições individuais, embora o cenário nacional
ainda esteja nos momentos iniciais de sua profissionalização jurídica.

O papel do produtor é portanto o de organizar e viabilizar a consecução
da obra audiovisual, então além de obter e concentrar todos os direitos
necessários para a produção da obra deve concentrar também os direitos
necessários à utilização da obra, para eventualmente poder dispor destes, seja
através de cessão ou licenciamento.”[21]

 

É importante perceber que a construção da cadeia de direitos nas obras produzidas no setor público é
uma demanda com dupla função, com já afirmado anteriormente. Por um lado temos o fato de que ao
organizar contratualmente a cadeia é condição essencial para sua circulação e não implica aumentar o
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controle proprietário sobre as obras. O que esse esforço de organização realmente possibilita é a entrada
dessas obras no mercado de distribuição e exibição, cada vez mais segmentado. A expansão das
possibilidades de distribuição dessas obras aumenta sua circulação e implica a possibilidade do
desenvolvimento de várias ações na direção da multiplicação da própria produção, como é da natureza da
produção intelectual. Os direitos autorais têm como característica a proteção do aspecto dos direitos de
personalidade do autor e da própria obra em si. A expressão direitos morais “ remonta à doutrina francesa e
não tem qualquer conotação ética, mas visa ‘tão somente designar o que não é patrimonial e
econômico”[22] . Seguindo na mesma direção, temos a afirmação de que “o que se tutela, no direito autoral
da personalidade, é a identificação pessoal da obra, a sua autenticidade, a sua autoria”[23] . Já os direitos
patrimoniais são os que se referem à utilização econômica da obra, “consistem em um conjunto de
prerrogativas de cunho pecuniário que, nascidas também com a criação da obra, manifestam-se em concreto
com a comunicação ao público”[24].

 

Conclusão

 

O tratamento indistinto de produtos com origens extremamente diferentes é uma das maneiras de
desorganizar o mercado cinematográfico brasileiro. Uma das bases estruturais da indústria de conteúdo é o
direito autoral e o reconhecimento das especificidades de cada grupo de produtos serve para facilitar suas
capacidades de circulação e ao fortalecimento de nichos específicos do circuito. Na mesma direção, há o
reconhecimento de usos que por sua importância não podem ser controlados pelo monopólio artificial criado
pelo direito autoral sobre a imaterialidade da obra artística. A proteção e circulação de grande um número de
obras ainda no próprio espaço educacional, bem como em outras janelas, fortalecem a instituição
universitária na sua relação com a sociedade. Como a oferta de outros conteúdos, ela ajuda a diversificar o
consumo e viabilizar o consumo de obras de grande vigor estético. Isso tudo junto expõe a necessidade de
buscar a circulação cada vez maior da produção audiovisual universitária. Para isso teremos que,
objetivamente, encarar as muitas questões sobre estas obras, sendo uma das mais complexas a que se refere
à titularidade.

Em relação aos filmes de curta-metragem feitos por alunos em um curso de cinema há que
considerar, em primeiro lugar, a pergunta sobre a titularidade, ou seja, se o filme pertence aos próprios
alunos que trabalharam no filmes e a ele agregaram sua criatividade. Há, no entanto, uma outra resposta
possível, o filme pode pertencer a Universidade que fez todos os investimentos necessários para a realização
do produto. Lembremos ainda que a equipe de alunos obteve algum grau de supervisão por parte de um ou
mais professores e o filme em si serve como parte da avaliação que o capacita a receber o diploma. Na
resposta, há que se considerar ainda o próprio conceito de patrimônio publico, pois afinal de contas toda a
produção foi financiada com recursos públicos. No caso em tela, os direitos morais são da equipe de alunos
que realizou o filme, porém os direitos patrimoniais devem ser reservados ao ente público financiador.

Essa primeira aproximação à questão deve ainda ser mediada pelos vários aspectos do direito
administrativo e do direito autoral para que se possa estabelecer, de maneira inequívoca, os detentores de
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direitos sobre essa variada produção.
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O PROJETO GOOGLE BOOKS E O DIREITO DE AUTOR: UMA ANÁLISE DO CASO
AUTHORS GUILD ET AL. V. GOOGLE

THE GOOGLE BOOKS PROJECT AND COPYRIGHT LAW: AN ANALYSIS OF THE AUTHORS
GUILD ET AL. V. GOOGLE CASE

Marco Antônio Sousa Alves

RESUMO
O presente artigo pretende analisar o projeto Google Books, que envolve a digitalização massiva e a
disponibilização na internet de milhares de livros em formato digital, avaliando os conflitos que o mesmo
estabelece com as legislações existentes no campo do direito de autor. Mais especificamente, pretendemos
analisar o caso Authors Guild et al. v. Google, em julgamento na New York Southern District Court.
Inicialmente, abordaremos a questão dos interesses econômicos em jogo e tentaremos mostrar como o
projeto da Google representa uma ameaça para a economia fundada no direito de autor. Na segunda parte,
apresentaremos em mais detalhe o projeto levado adiante pela Google e alguns dos principais argumentos
jurídicos empregados em sua defesa. Na terceira e última parte, abordaremos o acordo proposto pela Google
aos litigantes (Google Books Settlement) e as principais críticas dirigidas a ele.
PALAVRAS-CHAVES: Google Books; Direito de autor; Novo modelo econômico; Acordo Google Books

ABSTRACT
The following article sets out to analyse the Google Books project, which involves the massive digitization
and distribution of thousands of books in digital format, evaluating the conflicts it establishes with the
current legislations in the field of copyright law. More specifically, it pretends to analyse the Authors Guild
et al v. Google case, which is under the jurisdiction of the New York Southern District Court. On the first
part of this article, we'll discuss the economic interests which involves the case and we'll try to demonstrate
how Google's project represents a threat for the economy based around copyright law. On the second part
we'll delve into the specific details of the Google Books project and some of the juridical arguments
employed in its defense. On the last part of the article, we'll analyse the settlement deal being discussed
between Google and the other litigants of the Authors Guild et al v. Google case, and the main arguments
which stand in opposition of it.
KEYWORDS: Google Books; Copyright law; New economic model; Google Books Settlement

 

 

Introdução
 
 
O direito de autor é um domínio em acelerada e profunda modificação nos dias atuais. Estamos

diante de um momento de transição. Assim como o direito de autor moderno nasceu no século XVIII na
Inglaterra (copyright) e na França (droit d´auteur) em resposta a um determinado estado da arte,
caracterizado pela impressão industrial, o que revolucionou a forma manuscrita de inscrição e circulação
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textual, estamos hoje também diante de uma nova revolução, trazida pelo meio digital e a internet. Não
devemos, é claro, acreditar que a história simplesmente venha a se repetir. Trata-se de um momento distinto
e de um processo que tem seus traços próprios, que devem ser adequadamente compreendidos.

Uma das características da revolução atual é o caráter global que ela assume. Por conseguinte, a
resposta jurídica a esse desafio também não pode mais ficar restrita ao domínio do Estado Nacional, como
foram as legislações do século XVIII, posto que a informação em meio digital não encontra fronteiras. Isso
exige de nós, juristas, que façamos um esforço de compreender as alterações em curso em nível global e que
pensemos também em mecanismos de regulação que funcionem nesta dimensão. O presente artigo assume
este desafio, ou ao menos uma pequena parte dele, focalizando um caso que está na ordem do dia e que
envolve o embate entre um grande conglomerado econômico, a Google, e os antigos agentes econômicos
baseados na titularidade dos direitos dos autores.

O presente artigo tem por objeto o caso Authors Guild et al. v. Google, em julgamento na New
York Southern District Court. Trata-se de um processo de grande repercussão internacional, movido em 20
de dezembro de 2005 pela The Author's Guild e a Association of American Publishers (AAP), entre outras
entidades que representam o interesse dos autores e editores americanos, contra o projeto Google Books,
anteriormente nomeado Google Book Search e  Google Print. Trata-se de um caso de grande vulto e
complexidade, de modo que pretendemos neste artigo apenas pontuar alguns temas. Inicialmente,
abordaremos a questão dos interesses econômicos em jogo e tentaremos mostrar como o projeto da Google
representa uma ameaça para a economia fundada no direito de autor. Na segunda parte, apresentaremos em
mais detalhe o projeto levado adiante pela Google e alguns dos principais argumentos jurídicos empregados
em sua defesa. Na terceira e última parte, abordaremos o acordo proposto pela Google aos litigantes
(Google Books Settlement) e as principais críticas dirigidas a ele.

 
 
1. A ameaça ao direito de autor e às majors na nova economia da informação
 
 
Podemos dizer que estamos diante de uma verdadeira revolução nas formas de inscrição, circulação

e recepção dos bens intelectuais, provocado, sobretudo, pelo advento do meio digital e da rede mundial de
computadores. Os antigos modelos econômicos de apropriação mercantil dos bens intelectuais, que se
baseavam na titularidade do autor sobre o conteúdo das obras, concedendo ao mesmo um direito exclusivo
temporário de exploração comercial, vêm sofrendo significativas alterações e estão hoje em conflito com
novos modelos de apropriação e formas de exploração comercial. O projeto Google Books é o maior
exemplo dessa nova forma de apropriação e circulação dos bens intelectuais, indicando que cada vez mais o
interesse econômico se desloca do direito sobre o conteúdo das obras (o copyright) em direção ao controle
sobre a informação e às ferramentas de busca e meios de acesso. O antigo mercado editorial e fonográfico é
cada vez mais um mercado da informação, no qual o conteúdo é facilmente copiado, manipulado e
difundido, restando assim aos novos atores econômicos se apropriar dessa crescente circulação da
informação.

O advento da internet e das mídias digitais culminou em uma verdadeira revolução do capitalismo
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pós-industrial. Anderson (2009), editor da revista de tecnologia norte-americana Wired, aponta para a
diferença entre os princípios econômicos que regem os cenários do mundo real (dominado por átomos) para
os princípios que regem o cenário virtual (dominado por bits). Os custos dos insumos básicos do mundo
digital caem vertiginosamente cada vez que se cria uma nova leva de hardwares com maior capacidade de
processamento e armazenamento de dados. Tal realidade colocou nas mãos de uma numerosa parcela da
população os meios essenciais para se criar, produzir, armazenar e distribuir obras intelectuais a um custo
cada vez mais baixo, além de proporcionar um novo espaço de diálogo e produção na esfera pública, que
envolve, dentre outros elementos, aqueles que compõem a nossa cultura.

Segundo Chantepie & Le Diberder (2005), a indústria do copyright pode dar origem a três modelos
econômicos distintos. O primeiro deles, a economia da impressão, é característico da era da
reprodutibilidade mecânica e se inscreve em um mundo mercantil mais clássico, baseado na venda de
exemplares para o financiamento da produção. O segundo modelo é o dos mass media, característico da era
da radiodifusão, e se baseia não mais na venda do exemplar físico, mas na difusão pública em massa
financiada indiretamente pela publicidade. Por fim, o terceiro modelo, representado claramente pela Google,
é o da era do acesso e do digital, baseado em um complexo serviço de distribuição e controle da informação
e na formação de redes, aliado a um sistema publicitário personalizado (marketing one to one).

Em um momento de transição de modelos econômicos, é natural que haja insegurança e apreensão
por parte dos envolvidos, e em particular dos autores. Como ressalta CHANTEPIE & LE DIBERDER
(2005, p. 57, tradução nossa): “ao modificar o campo dos modelos econômicos de exploração, o digital
desloca as posições dos titulares de direito de autor, dos editores/difusores, dos consumidores, e mesmo de
outros atores sociais”. Esse temor, embora justificado, não deve fazer com que assumamos uma postura
conservadora e situacionista. O modelo de exploração comercial vindo do século XVIII é passível de
numerosas críticas, como a privação de acesso a uma grande quantidade de bens culturais por uma parcela
muito significativa da sociedade. O projeto Google Books tem o mérito de permitir um acesso mais amplo a
milhares de obras. Não devemos, porém, por outro lado, ser um entusiasta ingênuo das mudanças em curso.
É importante manter a perspectiva crítica e perceber os problemas trazidos pelo novo modelo econômico.

Como fica evidente, a mudança em curso fere de modo significativo o modelo econômico que
privilegiava os chamados cultural gatekeepers, como vieram a ficar conhecidos os grandes monopólios de
propriedade intelectual, representados por poderosos grupos e consórcios mundiais. A tendência do
capitalismo monopolista pós-industrial foi a formação de grandes conglomerados econômicos, em particular
no domínio da indústria cultural, o que ocorreu nas últimas décadas do século XX. Na virada do século,
segundo Schiffrin (2006), cinco grandes conglomerados ou majors (Time Warner, Disney, Viacom/CBS,
Bartelsmann e News Corporation) controlavam mais de 80% da venda de livros nos Estados Unidos,
faturando juntas mais de 100 bilhões de dólares. Esse é o quadro também em vários países da Europa, como
nos relata Benhamou (2007), mostrando que na França, em 2002, duas editoras detinham 50% do
faturamento na edição e 75% na distribuição e, na Itália, o grupo Mondadori (comprado por Silvio
Berlusconi) possuía sozinho na década de noventa um quarto do mercado. O mesmo quadro (ainda mais
concentrado) ocorria no domínio da indústria fonográfica e cinematográfica.

Não é difícil imaginar como esses grupos econômicos, que movimentavam uma grande fábula de
dinheiro, constituíram um lobby poderosíssimo e tiveram papel determinante nos rumos tomados no campo
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do direito autoral. Não foi sem razão que, nos Estados Unidos, o Copyright Term Extension Act de 1998,
que estendeu o prazo de proteção do copyright previsto no Copyright Act de 1976 em mais vinte anos,
chegando aos atuais setenta anos de proteção após a morte do autor, recebeu o título pejorativo de Mickey
Mouse Protection Act, em razão do evidente interesse e da clara pressão exercida pela Disney no caso.

O quadro, contudo, ganha uma nova dimensão quando a empresa multibilionária Google entra em
conflito com os grandes conglomerados da indústria cultural. A Google representa uma ameaça ao modelo
de exploração econômica das majors, calcado na propriedade intelectual. Nascida há pouco mais de dez
anos, a Google é a empresa que mais cresceu no mundo nos últimos anos e detém hoje um verdadeiro
monopólio como motor de pesquisa na internet. O projeto Google Books, criado em 2004, dá continuidade
às grandes ambições da empresa, que é de ser uma espécie de mediadora informacional de porte mundial.
Como ressalta Benhamou & Farchy (2007), a Google incentiva a difusão e cria assim como efeito grandes
receitas publicitárias e a consolidação de sua marca e de seu poder de atração.

Não devemos ser ingênuos ao analisar as mudanças em curso. A tradição em pesquisa jurídica tem
o costume de ver as transformações que ocorrem no direito como o simples e puro resultado da evolução
doutrinária ou de um suposto progresso da humanidade e da civilização. Não cremos que o direito se
transforme simplesmente em razão de novas idéias, por mais justas e boas que elas sejam. Se o direito
autoral está em vias de se transformar, tal se deve a uma crescente pressão exercida nesse sentido, pressão
essa que é tecnológica, política, social e econômica. Os movimentos libertários na internet, como o copyleft
e o discurso do compartilhamento e da liberdade na rede, com certeza exercem uma certa pressão política,
mas acreditamos que a entrada em jogo de novos e grandes agentes econômicos tem muito mais peso do que
a simples e romântica mobilização da comunidade dos internautas. Enquanto não havia um modelo
econômico alternativo e o lobby de um grande conglomerado interessado, a proteção do direito de autor
tendia apenas a se intensificar, como fica evidente nas alterações legais ocorridas nos Estados Unidos e na
Europa nos últimos anos.

Mas, afinal, qual o projeto proposto pela Google? O Google Books, iniciado em meados de
setembro de 2004, nasceu da aspiração da empresa de digitalizar praticamente todo o acervo de livros
impressos do mundo e torná-lo disponível para todos com acesso à internet, a custo zero. Trata-se realmente
de um projeto megalomaníaco, que segundo Sergey Brin, co-fundador e presidente de tecnologia do Google,
tem por missão “organizar as informações de todo o mundo e torná-las acessíveis e úteis”, como informa o
sítio do projeto.[1] Aspirando à consecução deste objetivo, a Google se dispôs a digitalizar, ao seu próprio
custo, vastas porções do acervo de bibliotecas públicas e de diversas faculdades conceituadas do mundo
todo. Por volta de 2008, a Google já tinha se disposto a digitalizar as obras das bibliotecas de Harvard,
Stanford, Oxford, Michigan, Wisconsin, Universidade da California, Universidad Complutense Madrid,
além da Biblioteca Pública de Nova York. A um custo estimado de 10 a 25 dólares por obra digitalizada, o
projeto, em sua fase inicial, como nos relata Netanel (2008), custaria para a empresa californiana algo entre
150 e 375 milhões de dólares.

Em maio de 2006, Kevin Kelly, escritor da Wired, publicou no New York Times sua previsão sobre
as mudanças no mundo editorial que necessariamente viriam em um mundo aonde a Google realizasse a sua
aspiração de criar uma biblioteca mundial. Diante da pergunta sobre o que aconteceria se todos os livros do
mundo se tornassem um único tecido interconectado de palavras e idéias, assim respondeu KELLY (2006,
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p.42, tradução nossa):
 

Inicialmente, trabalhos dotados de uma popularidade marginal encontrarão um pequeno
público, maior do que o praticamente inexistente do qual eles gozam neste momento. [...]
Em segundo lugar, uma biblioteca universal aprofundará nossa noção de história, na
medida em que todos os documentos no curso da civilização se encontrarão digitalizados
e interligados. Em terceiro lugar, a biblioteca universal cultivará um novo senso de
autoridade.

 
Contudo, as aspirações do projeto de criar uma biblioteca universal encontram claras barreiras

jurídicas nos direitos dos autores. A Google não se absteve de encarar esta realidade, e desenvolveu um
sistema especial para garantir a proteção das obras sob vigência das leis autorais, com base na doutrina do
fair use, nativa ao sistema do common law. No entanto, a empresa continuou a sofrer processos,
notoriamente da The Author's Guild e de alguns membros da Association of American Publishers, visando a
interrupção do projeto. Recentemente, as partes estão a negociar um acordo, cujos termos e críticas estão
dividindo a opinião pública.

O professor da Universidade da Virgínia, Siva Vaidhyanathan, reconhece que o sistema de
copyright nos últimos anos tem se demonstrado ineficiente, na medida em que engessa a criatividade e
criminaliza muitos usos correntes de conteúdo e tecnologia por parte da coletividade, inclusive no que tange
à distribuição de conhecimento. No entanto, ressalta que o projeto de digitalização de livros da Google se
situa em um ponto tão distante do escopo tradicional da matéria, que chega a ameaçar os próprios
fundamentos da lei. Para Vaidhyanathan (2007), a Google estaria explorando a instabilidade do sistema de
copyright na era digital, ao apoiar sua conduta sobre uma doutrina tão fluida e controversa quanto o fair use.

Para se entender a questão, analisaremos inicialmente o approach metodológico da Google na
digitalização e publicização do conteúdo dessas obras, tanto as protegidas pelo manto das leis autorais,
como as que estão em domínio público. Abordaremos também os argumentos contrários, e por fim faremos
uma análise dos possíveis desdobramentos deste projeto. No tópico abaixo, começaremos por analisar os
argumentos levantados previamente ao acordo em curso entre a Google e os demais litigantes do processo
Authors Guild et al. v. Google.

 
 
2. O projeto Google Books e os argumentos pré-Google Books Settlement
 
 
Para se entender a metodologia do Google em relação ao seu projeto de digitalização das obras

literárias, é preciso primeiro entender o regime jurídico que recai sobre estas. A fase inicial do projeto
compreende obras que se encontram resguardadas em sua grande maioria pelas leis autorais americanas,
mas é importante que se entenda que as legislações autorais de vários ordenamentos refletem semelhanças,
graças aos tratados internacionais que regem a matéria e também por parte da Organização Mundial de
Propriedade Intelectual (WIPO – World Intellectual Property Organization), que integra a Organização das
Nações Unidas e que tem como um dos seus objetivos lutar pela uniformização e aplicação desses tratados.
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A lei autoral americana, assim como a brasileira, atribui como termo final da vigência da proteção
autoral de obras artísticas e literárias o prazo de setenta anos após a morte do autor. Isto implica dizer que as
obras literárias podem ser subdivididas em obras que se encontram em domínio público, e obras que se
encontram sob o manto protetor da lei.

Ocorre que a realidade é mais complexa, e nesse viés faz-se necessária a consideração de uma
parcela imensa das obras atualmente protegidas, aquelas obras que, embora integrem o rol de proteção do
ordenamento, não se encontram mais disponíveis comercialmente ou mesmo publicadas pelos detentores de
seus direitos, que muitas vezes não são identificados ou localizados. Acerca destas, cunhou-se o termo
“obras órfãs”. Lessig (2010) estima que estas obras “órfãs” respondam por 75% dos 18 milhões de livros
que a Google se propôs a digitalizar nessa fase inicial do projeto, seguidas pelas obras em domínio público
(16%) e as obras protegidas que se encontram à venda (9%).

A metodologia da Google envolveria digitalizar todas as obras supracitadas, e em seguida garantir
diferentes níveis de acesso a estas obras, dependendo de qual dos três regimes acima detalhados elas se
encontrassem. Às obras que se encontram em domínio público, seria garantido o acesso completo e
ilimitado. Às demais obras (84%), o nível de acesso básico permitiria a visualização de certos trechos
isolados, baseado em uma pesquisa por palavras-chave, garantido aos autores e editores das obras não órfãs
o direito de ampliar ou restringir a visualização desses trechos.[2]

Em setembro de 2005, a Authors Guild processou a Google, e no mês seguinte, cinco editores
integrantes da Association of American Publishers (AAP) fizeram o mesmo, sob alegação de violação
massiva de direitos autorais (massive copyright infringement), e demandaram a interrupção do projeto. O
argumento jurídico central foi levantado por dois ex-congressistas americanos, Patricia Schroeder
(presidente da AAP) e Bob Barr, em uma coluna do jornal Washington Times em novembro de 2005.
Segundo BARR & SCHROEDER (2005, tradução nossa): “Nossas leis preconizam que se você quiser
copiar o trabalho de outra pessoa, você precisa pedir permissão a ela antes”.

O argumento utilizado por estes dois congressistas não é, contudo, absoluto. A lei norte-americana
permite o uso de um trabalho protegido se este se enquadrar no chamado fair use ou “uso justo”. O fair use
é um conceito doutrinário da common law que autoriza o uso de material protegido por direitos autorais se
ele se revestir de uma certa “razoabilidade”. Sua contraparte na legislação brasileira seriam os dispositivos
46, 47 e 48 da lei autoral 9.610/98, com a ressalva de que nosso direito, baseado na tradição do droit
d´auteur francês, especifica todas as hipóteses de exceção às limitações de direito autoral, de forma taxativa,
enquanto na doutrina do common law e na tradição do copyright, essas exceções se revestem de um caráter
de fluidez, a ser determinado na análise dos casos concretos.

Frente a esses argumentos, indaga-se: O projeto Google Books se enquadra no “uso justo”? A
Authors Guild e a AAP negam que seja este o caso, e usam como argumento para negar a existência do fair
use no projeto da Google o fato de que 1) A Google estaria lucrando em cima dos trabalhos dos autores e; 2)
A Google não teria pedido permissão aos autores antes de iniciar sua empreitada de digitalização dos livros.

O advogado Lawrence Lessig, ao estudar estes argumentos, pergunta-se se eles realmente refletem
o conceito do “uso justo”. Para explicitar a questão, ele utilizou como exemplo o seu próprio livro, Free
Culture, revestido de citações de outros indivíduos, utilizadas para convalidar ou criticar seus argumentos
na construção de um entendimento (tal qual qualquer livro científico) e das quais ele auferiu lucro por meio
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da venda da obra final. Segundo LESSIG (2010): “Eu aufiro lucro por meio dessas citações, eu não pedi
permissão para utilizá-las, eu as utilizo sob a doutrina do uso justo”. A doutrina do uso justo sempre admitiu
que, sendo o uso razoável, é permitido o lucro advindo deste uso, e que não é pressuposto a ele o pedido de
autorização.

Lessig prossegue na sua argumentação, levantando dois precedentes judiciais da Corte norte-
americana para refletir sobre a questão do fair use no projeto Google Books. Um destes precedentes envolve
um processo movido por várias gravadoras musicais (na figura da RIAA – Recording Industry Association
of America) contra o sítio MP3.COM, no ano de 2000.[3] O sítio havia desenvolvido uma tecnologia
chamada Beam It, que permitia aos usuários de computadores com acesso à internet fazerem um
reconhecimento dos seus CDs de áudio pelo software quando os inserissem na máquina, e, a partir disso,
terem acesso remoto ao áudio daquele CD de qualquer máquina em que pudessem efetuar o registro no
programa. Este reconhecimento seria necessário apenas uma vez, garantindo-se, assim, o acesso remoto da
coleção de CDs do usuário a partir qualquer localização e de qualquer máquina, contanto que esta tivesse
acesso à world wide web (desonerando o usuário, desse modo, de investir em discos rígidos para o
armazenamento daquelas músicas, que, na época do desenvolvimento desta tecnologia, eram ainda bem
limitados em sua capacidade). O que o sítio MP3.COM estava efetivamente antecipando, em praticamente
dez anos, é uma das tecnologias que mais se discute nos dias de hoje, o chamado o cloud computing ou
“computação em nuvem”.[4]

Para a implementação do Beam It, fez-se necessário aos seus criadores a cópia de um vasto número
de álbuns musicais para o formato digital (álbuns estes que seriam disponibilizados aos usuários do serviço
apenas por meio de stream, ou seja, essas músicas não poderiam ser descarregadas para outros
computadores por meio do beam it).

O argumento do sítio MP3.COM diante da Corte se pautou no fair use, na medida em que o uso
dessas faixas pelos usuários não representaria pirataria, visto que eles apenas teriam acesso remoto às faixas
dos álbuns que eles possuíssem fisicamente. O contra-argumento da RIAA, no entanto, não se focou no uso
dessas faixas pelos usuários, mas sim na cópia não autorizada de dezenas de milhares de álbuns efetuada
originariamente pelos desenvolvedores do serviço beam it. Com essa argumentação, a RIAA venceu a
demanda, onerando o sítio MP3.COM em 110 milhões de dólares, e levando a empresa à falência.

Voltando ao caso do Google Books, podemos então colocar a mesma questão: quem autorizou a
cópia dos livros protegidos? Em relação às obras órfãs, é seguro dizer que ninguém concedeu esta
autorização. Se nos pautássemos pelo entendimento da Corte norte-americana, com base no processo da
MP3.COM, o projeto da Google seguiria o mesmo destino desta.

O segundo caso paradigmático da Corte de Justiça usado como exemplo por Lessig (2010) é o
Kelly v. Arriba Soft Corp.[5] O autor da ação era um fotógrafo comercial, e a ré uma companhia criadora de
um mecanismo de busca na internet (semelhante ao próprio Google). O mecanismo de busca da empresa
usava thumbnails (reduções da imagem original) como meio de se criar um link para a imagem original no
próprio sítio de origem, uso este que foi contestado pelo autor da ação como uma violação de seus direitos.
A Corte norte-americana considerou o uso de thumbnails como via de criar um link para o material original
um “uso justo”, dando ganho de causa para a ré. A imagem reduzida, usada como meio de remissão ou
linkagem ao conteúdo original, não foi considerada uma substituição desta, devido às suas pequeníssimas
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proporções.
Lessig (2010) aproxima os efeitos do acesso limitado à obras protegidas no Google Book Search

aos efeitos do uso de thumbnails por mecanismos de busca online, na medida em que esse acesso aos livros
se dá de forma bastante restrita, como já anteriormente explicitado neste artigo, além de disponibilizar
acesso à sítios de livrarias e bibliotecas que possuem aquela obra em seus acervos.

Mas talvez o argumento mais relevante levantado pelo advogado norte-americano não se baseie na
jurisprudência e precedentes da Corte, mas sim nos próprios fundamentos do instituto dos direitos de autor.
A Seção 17 do United States Code 107, que regula o direito de autor nos EUA, estabelece quatro parâmetros
de observância para se chegar à conclusão de que o uso de uma determinada obra seja tido como “justo”. É
necessário observar a natureza do trabalho, a natureza do uso que está sendo feito daquele trabalho, a
quantidade do trabalho original que será efetivamente utilizada ou referenciada pelo uso, e o efeito nos
mercados (existentes ou em potencial) no qual a obra original se insere.[6]

A Author's Guild e a Association of American Publishers (AAP) admitiram não estarem perdendo
nenhum dinheiro para a Google em relação aos termos do projeto Google Books, mas alegaram que também
não estariam auferindo nenhum lucro a partir da inovação proposta pela empresa californiana. Ademais,
acrescentaram que eles “poderiam” desenvolver um sistema similar, e em decorrência disto o projeto da
Google estaria afetando os verdadeiros detentores dos direitos sobre as obras de se beneficiarem de um
mercado em potencial.

Lessig (2010) ressalta que este último argumento faz algum sentido se forem levadas em
consideração as obras que se encontram atualmente protegidas e em circulação no mercado impresso,
aproximadamente 9% das obras integrantes do Google Books, número este que representa uma pequena
fração do número total de obras que a Google pretende alcançar por meio do seu projeto. No que tange a
supracitada fração protegida, a Google está negociando com os litigantes da Association of American
Publishers (AAP) e Author's Guild para estabelecer os parâmetros de restrição ao acesso às obras,
preservando sempre a opção aos detentores de direitos sobre as obras de retirarem completamente seus
trabalhos do projeto.

Cabe relembrar, no entanto, que 75% das obras abarcadas pelo projeto da Google se encontram
protegidas pela lei autoral americana, mas não são mais editadas ou impressas. No que tange essas obras,
seria inviável para a Google ou qualquer outra empresa de qualquer porte econômico nos padrões atuais
liberar os direitos sobre sua totalidade. Isso se dá, Lessig (2010) explica, pelo elevado caráter de ineficiência
do copyright como sistema de proteção à propriedade nos termos contemporâneos. A pesquisa sobre a
titularidade de direitos sobre obras autorais não seria de todo impossível se o Poder Público ou os órgãos de
registro mantivessem uma lista versando sobre os detentores destes e quais obras se encontram protegidas
ou não. A verdade é que tal lista não existe, inviabilizando que qualquer pessoa de boa fé requisite a
permissão pelo uso destas obras órfãs, por não haver uma maneira simples de se pesquisar a titularidade dos
direitos que incidem sobre elas.

Lessig (2010) prossegue na argumentação de que a inviabilização de um mercado em potencial,
com base na ineficiência do sistema de propriedade do copyright, justifica o fair use no caso em tela.
Qualquer entendimento contrário renderia não só o projeto Google Books inviável, como poderia servir de
argumento para a própria extinção dos mecanismos de busca online, do qual a Google também faz parte.[7]
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3. O acordo da Google com as litigantes e suas críticas
 
 
Em outubro de 2008, as partes do processo Authors Guild et al. v. Google começaram a redigir um

acordo visando a solução do conflito. Tal acordo até o presente momento prevê que a Google pague 45
milhões de dólares aos detentores de direitos sobre obras violadas pela empresa, 15,5 milhões de dólares
para o pagamento das taxas judiciárias dos autores da ação, 30 milhões para os advogados dos autores, e
34,5 milhões para a fundação de uma entidade provisoriamente chamada Book Rights Registry, que terá
como tarefa recolher os rendimentos auferidos pela Google na exploração das obras do projeto e redistribuí-
las aos autores, dentre outras funções. Em contrapartida, a Google poderia prosseguir na sua empreitada de
digitalização dos acervos de livros, e poderia disponibilizar um nível gratuito de acesso de 20% sobre o
conteúdo de um livro protegido pela legislação autoral, garantidos os direitos dos autores descontentes com
a proposta de se desligarem desta.[8]

Em fevereiro de 2009, a Google criou um site para que autores e detentores de direitos se
apresentassem no sentido de recolher uma indenização pelas suas obras que fossem digitalizadas pelo
projeto (recebendo, para tanto, uma indenização de 60 dólares por livro digitalizado e 63% dos rendimentos
advindos de sua exploração) ou para que optassem pelo seu desligamento do acordo, podendo,
oportunamente, pedir a retirada do seu livro do acervo online da empresa. O recolhimento deste valor
implicaria na aquiescência do acordo, ressalvado o direito de se apresentar queixas aos seus termos até que
ele seja analisado pelo juiz responsável pelo caso. O não recolhimento do valor supracitado abre a porta para
que o autor ou detentor do direito se desligue do projeto como um todo, ressalvado a possibilidade de
negociar com a Google os seus próprios termos para a exploração de suas obras, por meio do Google
Partner Program (GPP).[9]

O desligamento do projeto Google Books se dá pela chamada cláusula de opt-out. Esta cláusula
vem sendo duramente criticada por caracterizar para muitos uma tentativa da Google de transferir o ônus de
desligamento do projeto ao autor, ônus este advindo da violação originária da obra protegida por parte da
Google. Segundo Patricia Schroeder, presidente da Association of American Publishers (AAP), uma das
partes envolvidas no litígio, o procedimento da Google inverte a responsabilidade pela prevenção de
violação do direito de autor do usuário para o detentor, deturpando assim os princípios da lei de
copyright.[10]

A discussão de um acordo entre as partes também sofre severas críticas pelo motivo de deixar “em
aberto” a resolução de uma questão tão sensível sobre a doutrina de fair use sem um pronunciamento
judicial decisivo. Vaidhyanathan (2007) levanta a questão de que a falta deste pronunciamento judicial
colocaria o futuro da legislação sobre copyright nas mãos do sucesso ou fracasso desta empreitada da
Google, nos termos do que LESSIG (2010, tradução nossa) define como possivelmente “a mais importante
contribuição para a disseminação de conhecimento desde que Jefferson sonhou com bibliotecas nacionais”.
Uma promessa que não alcançasse esse patamar na sua consecução poderia gerar desconfiança da Corte
Americana em futuros pronunciamentos sobre a matéria. Na contramão ao pensamento do professor
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Vaidhyanathan, Lessig defende a tese de que o fair use deve manter o seu atual caráter de fluidez, pois uma
delimitação de suas barreiras seria danoso à doutrina do copyright.

No último Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo em 2009, Alessandro
Pesserl e Marciele Berger Bernardes relembraram que a questão da privacidade também se insere na
discussão do projeto. Pesserl & Bernardes (2009) se utilizaram do exemplo de uma pessoa que suspeita ter
uma doença grave e pesquisa em uma biblioteca sobre o tema. Esta pessoa não sofreria um aumento no
preço do seu prêmio de seguro por decorrência desta prática, mas na existência de dados digitais de pesquisa
sobre o tema aos quais uma empresa de seguros poderia ter acesso, a questão então se complicaria. Na
mesma vertente de pensamento, reconhece-se que um pesquisador pode ter acesso em uma biblioteca a
leituras sobre qualquer tema sem que para isso seja necessariamente ligado a práticas como, por exemplo,
terrorismo. Os algoritmos de busca do Google são notórios por se utilizar de resultados de pesquisa para
determinar sugestões de “interesse” para os usuários, e nisso vislumbra-se novas frentes para abusos.

Por fim, e talvez o argumento mais importante a ser levado em consideração, é preciso ter em
mente que a digitalização do conteúdo destas bibliotecas deveria ser uma questão de política pública. 
Embora Sergey Brin, co-fundador e presidente de tecnologia da Google, diga que quem ganha com o
Google Books sejam os leitores e que “a enorme riqueza de conhecimentos presente em todos os livros do
mundo agora estará ao alcance de todos”, como informa o sítio do projeto[11], o que se vislumbra nos
termos do acordo é um efetivo monopólio de uma empresa privada sobre todo o corpo de obras que
compõem o conhecimento e a cultura da humanidade.

Jeanneney (2006), então presidente da Bibliothèque National de France (BnF) quando do anúncio
do projeto pela Google, manifestou claramente sua inquietação quanto ao poder de hierarquização e seleção
do motor de pesquisa da Google, que se baseia em uma lógica mercantil e não cultural, na qual, entre outros
problemas, prioriza-se a língua inglesa em detrimento da diversidade e pluralidade de expressões culturais e
lingüísticas. Movido por argumentos dessa natureza, um tribunal francês encerrou recentemente, em
dezembro de 2009, o escaneamento de livros editados na França, alegando que o Google Books estaria
violando as leis de direitos autorais. Esta foi a primeira grande perda legal para o projeto. Por outro lado, a
proposta de um projeto público europeu de digitalização, de viés cultural e não mercantil, que poderia vir a
estabelecer uma via alternativa, encontra grandes obstáculos burocráticos e financeiros e, dificilmente,
conseguirá rivalizar com a dimensão do projeto da Google.

Não há de se perder de vista que a Google é uma empresa, e como tal, seu objetivo fundamental é a
busca por lucro.  Nenhum outro projeto de digitalização de bibliotecas seria beneficiado por um acordo entre
as partes do litígio em questão, pois havendo este acordo entre a Google e essas entidades de classe, seria
necessário a estes outros projetos pedidos de autorização individual aos detentores de direitos de autor de
cada uma das obras (dado que esses projetos pautassem sua conduta pela legalidade desde seu nascimento).
Neste ínterim, percebe-se que mesmo a Google tendo agido de forma extra-legal quando começou a levar
seu projeto a cabo, o poderio econômico da empresa e o escopo de seu projeto foram suficientes para atrair a
atenção da mídia e dos grupos que administram os interesses dos autores nas vias de se atingir um acordo
mais pautado em interesses econômicos do que propriamente no verdadeiro interesse dos criadores de obras
intelectuais e da coletividade como um todo.

O projeto da Google e o modelo econômico que ele representa são passíveis de crítica também em
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razão da tendência que ele tem de formar um novo e talvez ainda mais poderoso monopólio. O efeito de
rede sobre o qual esse modelo econômico se assenta provoca a criação de uma cadeia vertical centralizada,
como observa Bomsel (2007). Um acordo entre as partes garantiria à Google uma “barreira” legal exclusiva,
da qual outros projetos semelhantes não poderiam se beneficiar, e afastaria o pronunciamento judicial sobre
a matéria em questão, deixando em aberto a discussão sobre a legalidade ou não de condutas semelhantes.

 
 
Conclusão
 
 
As recentes discussões sobre proteção jurídica das obras intelectuais, que se inserem no ramo de

direito de autor, gravitam essencialmente sobre a dicotomia entre os interesses de grandes monopólios,
detentores dos direitos sobre um vasto número de obras desta natureza, e do outro lado os interesses de um
crescente número de indivíduos que pleiteiam pelo livre e pleno acesso a essas obras, substrato de sua
cultura.

Ao longo deste artigo, analisamos os preceitos e argumentos que embasam a discussão sobre o
projeto da Google de criar a mais abrangente biblioteca digital do mundo. As opiniões sobre o projeto se
dividem de forma radical, mas nenhuma das partes discorda de que em meio a esta cisão, o objeto que se
discute é de interesse de todos: um amplo acesso à produção cultural de toda a nossa história.

O professor James Boyle, ao se referir à moderna legislação de copyright, a comparou a um imenso
buraco negro, atraindo para o seu núcleo a nossa cultura coletiva. Boyle (2010) reconhece as críticas
construídas em relação ao projeto da Google, principalmente no efetivo monopólio que um acordo desses
geraria nas mãos de uma empresa privada que, vale lembrar, tem pouco mais de dez anos de vida. O
professor também aponta a questão de que os livros não poderiam ser baixados através do site, dando à
Google efetivo controle sobre sua “biblioteca”, e também expressou descontentamento com as questões
relativas à privacidade na forma como atualmente se encontram dispostas no acordo.

No entanto, Boyle (2010) também reconhece a inovação que tal projeto representa, e o fato de que
se não fosse pela iniciativa ousada da Google, a discussão acerca da consecução de uma biblioteca digital
que abrangesse tão vasta quantidade de obras talvez não encontrasse hoje lugar ao sol. Toda a discussão
acerca do projeto Google Books não deixa escapar o fato de que a legislação autoral do nosso tempo
encontra-se em completo descompasso com a nossa realidade. Devemos buscar uma atualização das nossas
leis, uma revisão dos seus institutos face às mudanças paradigmáticas do nosso meio, e não apenas condenar
iniciativas que busquem suprir esses vácuos deixados para trás pela lei. Entendemos que, em verdade, o
ideal seria ver uma completa reformulação das leis autorais. Mas na falta destas mudanças (ou pior ainda, na
falta de interesse político e econômico pela consecução dessas mudanças), devemos então tomar as
iniciativas existentes, como o projeto Google Books, e se perguntar se elas são apenas um mal ser evitado ou
se podem ser vistas como um bem a ser incentivado (embora se trate de um bem parcial).

Entendemos que os diferentes modelos não são simplesmente ruins ou bons. Todos possuem
efeitos benéficos e perversos e não é papel do direito simplesmente defender este ou aquele modelo, mas
antes avaliar o interesse público. O direito não deve insistir na imposição de modelos que não mais
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respondem às demandas sociais do momento, e muito menos servir de instrumento para a defesa e
manutenção de antigas práticas mercantis e formas de exploração comercial. Também não é desejável que o
direito simplesmente se curve aos novos interesses econômicos, favorecendo a criação de novos monopólios
e de novas formas de abuso e exploração. Entendemos que o momento exige que pensemos em soluções
alternativas, que priorizem os interesses dos criadores e do público. Mas esse é um esforço que vai muito
além das modestas contribuições do presente artigo.
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[1] Conferir http://books.google.com/intl/pt-BR/googlebooks/agreement/.
[2]    Tais termos versam sobre a proposta original do Google previamente ao acordo que se encontra atualmente em discussão na

Justiça norte-americana. Nos termos deste acordo, que será tratado posteriormente neste artigo, o acesso básico às obras
protegidas, órfãs ou não órfãs, pode chegar a 20% do seu conteúdo, ressalvados os direitos dos detentores de se desligar do
projeto. Para mais informações sobre o acordo, conferir Lessig (2010).

[3]    Mais informações sobre esse processo podem ser encontradas no sítio da RIAA: http://www.riaa.com/newsitem.php?
news_month_filter=2&news_year_filter=2000&resultpage=&id=8879083E-3335-176B-2A49-E3FCB36F3092 .

[4]    Sobre o tema, conferir: http://pt.wikipedia.org/wiki/Computa%C3%A7%C3%A3o_em_nuvem.
[5]    O veredicto da Corte norte-americana sobre o caso em análise pode ser conferido em:

http://docs.law.gwu.edu/facweb/claw/ArribaSo.htm.
[6]    Para mais detalhes sobre o fair use no direito norte-americano, conferir US CODE, TITLE 17, 107, Limitations on exclusive

rights: fair use. Disponível em http://www4.law.cornell.edu/uscode/17/107.html.
[7]    Estes mecanismos de busca (ao menos, o Google) funcionam por meio de cópias de sítios (cache copies) da rede mundial de

computadores, que são em seguida catalogados para a efetiva busca do usuário, ressalvados aos criadores dos sítios catalogados
o direito de se desligarem deste. Com base na decisão do caso Kelly v. Arriba, levantado anteriormente neste artigo, este tipo de
cópia foi considerado legítimo pela Suprema Corte Norte-Americana, servindo assim de poderoso precedente a favor da Google.

[8] Para mais detalhes sobre o acordo e para visualizar os termos do mesmo, conferir:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Book_Search_Settlement_Agreement#Settlement.

[9]  Sobre tal possiblidade, conferir: http://www.huffingtonpost.com/pamela-samuelson/last-chance-to-opt-out-of_b_434315.html.
[10]  Sobre a AAP, conferir: http://publishers.org/main/PressCenter/Archicves/2005_Aug/Aug_02.htm.
[11] Conferir http://books.google.com/intl/pt-BR/googlebooks/agreement/.
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PROPRIEDADE INTELECTUAL E SUA PATENTABILIDADE: UMA ANÁLISE DOS
PRESSUPOSTOS DE NOVIDADE, ATIVIDADE INVENTIVA E APLICAÇÃO INDUSTRIAL, NO

CONTEXTO UNIVERSITÁRIO

INTELLECTUAL PROPERTY AND ITS LEGAL PREMISES: AN ANALYSIS OF THE CONDITIONS
OF NOVELTY, INVENTIVE ACTIVITY AND INDUSTRIAL APPLICATION IN THE UNIVERSITY

CONTEXT

Alexandre Reis Siqueira Freire
Marcello Soares Castro

RESUMO
A perspectiva inovadora que se constrói no ambiente universitário em todo país muito se deve às diretrizes
trazidas pela Lei de Inovação. Nesse contexto, diversos personagens compõem o quadro daqueles
responsáveis na efetivação das propostas da Política de Inovação – Universidade, Estado, Instituições de
Pesquisa e Fomento, o Setor Privado, bem como a Sociedade. A partir desses parâmetros vislumbra-se a
eficácia do direito fundamental à Propriedade Intelectual, assim como sua conformação a fim de atender sua
função social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil. Dentre as propostas dessa política
insere-se a tutela das inovações produzidas na Universidade e, tendo em vista isto, se propõe a analise dos
pressupostos jurídicos da Patentabilidade, instrumento eficaz na proteção da Propriedade Intelectual.
Concomitante a esta análise, faz-se recortes específicos dos problemas que pode se deparar o pesquisador
acadêmico quanto ao pedido de patente. Desenha-se, por fim, propostas capazes de dirimir esses problemas.
PALAVRAS-CHAVES: Lei de Inovação; Propriedade Intelectual; Patentabilidade; Pressupostos;
Universidade.

ABSTRACT
The innovative approach that was built on the university in the whole country owes much to the guidelines
introduced by Law of Innovation. In this context, several characters make up the framework of those
responsible in the effectiveness of the proposals of Innovation Policy - University, State, Research
Institutions and Development, Private Sector and Society. From these parameters we conjecture about the
effectiveness of the fundamental intellectual property, as well as its conformation in order to meet its social,
technological and economic development of Brazil. Among the proposals that policy falls within the
responsibility of the innovations produced in the University and, in view of this, proposes to examine the
legal premises of the patent, effective tool in protecting Intellectual Property. Concomitant to this analysis, it
is clippings of specific problems that may face the academic researcher on the patent application. Solutions
are developed to solve the problem that appear around the intelectual property.
KEYWORDS: Law of Innovation; Intelectual Property ; legal premises of the patent ; university

 ÍNDICE: 1 Introdução; 2 Direito Fundamental à Propriedade Intelectual, Proteção Constitucional
à Patente e o ensejo à Lei de Inovação; 2.1 Direito Fundamental à Propriedade Intelectual; 2.2 Proteção ao
Direito à Propriedade Industrial – Patente; 2.3 Fundamentação Constitucional à Lei de Inovação; 3.
Patentabilidade; 3.1 Conceitos Correlatos à Propriedade Intelectual; 3.2 A Patente e os aspectos da Lei de
Inovação; Pressupostos da Patentabilidade; 4 Conclusão. Referências.
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1   INTRODUÇÃO     

 
A Lei de nº 10.973 de 2004, conhecida como Lei de Inovação, tem a finalidade precípua de

assinalar mecanismos capazes de estimular, promover e proteger a inovação tecnológica por meio de uma
Política Nacional que envolva o Estado, o setor privado, as instituições de pesquisa e, notadamente, a
Universidade. Tal legislação tem seus parâmetros determinados pelos artigos 218 e 219 da Constituição
Federal de 1988, pois designam que seja regulamentada a atividade inovadora no Brasil. Tendo em vista as
previsões econômicas, que destacam o papel do desenvolvimento tecnológico como essencial para a
competitividade das próximas décadas, não seria distante perceber quão importante faz-se essa política neste
setor, e se a Universidade é capaz de produzir “inovação” por meio de suas pesquisas essa se torna
componente relevante no panorama econômico, político e jurídico.

No panorama jurídico há a pertinência de discutir a Lei de Inovação e as diversas legislações
correlatas. Deve-se fazer um debate contextualizado da proposta da Lei, suas diretrizes e, principalmente,
como o Direito pode garantir a tutela da Propriedade Intelectual produzida na Universidade.  Ressaltam-se
aqui os diversos mecanismos de proteção jurídica à propriedade intelectual – títulos de patentes, marcas,
desenhos, indicações geográficas etc.

Precipuamente, antes de adentrar na discussão acerca dos pressupostos da Patentabilidade, é mister
ter-se uma abordagem do direito fundamental à Propriedade Intelectual, assim como os mecanismos
constitucionais que serviram de escopo para o advento da Lei de Inovação e aqueles que discutem
estritamente os direito que envolvem o título de patente.

 
2 DIREITO FUNDAMENTAL À PROPRIEDADE INTELECTUAL, PROTEÇÃO

CONSTITUCIONAL À PATENTE E O ENSEJO À LEI DE INOVAÇÃO
 
2.1   DIREITO FUNDAMENTAL À PROPRIEDADE INTELECTUAL
O direito à propriedade está visivelmente previsto na Constituição Federal de 1988, em seu artigo

5º, dispondo que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à propriedade; sendo que o
direito à propriedade recai tanto sobre os bens materiais quanto sobre os bens imateriais. Posto então, e
acerca desta última modalidade de bem da qual se ocupa este trabalho, analisar-se-á o direito à propriedade
intelectual.

A previsão da propriedade como direito fundamental abrange as diversas manifestações que essas
possam ter e, como articula BASTOS (1989), indo além dos antigos conceitos adotados, expandido suas
possibilidades para além da concepção do direito privado. Neste entendimento, na Constituição Federal de
1988, ocorre:

 
É que do ponto de vista da Lei Maior tornou-se necessário estender a mesma proteção, que, no início,
só se conferia à relação do homem com as coisas, à titularidade da exploração de inventos e criações
artísticas de obras literárias e até mesmo a direitos em geral que hoje não o são à medida que haja uma
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devida indenização de sua expressão econômica. (BASTOS, 1989, p. 118)
 
Neste sentido igualmente afirma MENDES (2009) quanto ao sentido amplíssimo que a propriedade

deve se configurar no texto constitucional, extrapolando as definições constantes do direito privado, uma
concepção também adotada no direito alemão.

 
Assim, embora integre o conceito de propriedade a definição constante da legislação civil, é certo que a
garantia constitucional da propriedade abrange não só os bens móveis ou imóveis, mas também outros
valores patrimoniais. No direito alemão, entende-se que o conceito de propriedade compreende direito
de construção, título com juros prefixados, ações, licenças de exploração mineral, direitos autorais,
direitos de marcas e patentes, domínio na internet, créditos privados e o direito de posse do locatário.
(MENDES, 2009, p.469)
      

O direito à propriedade intelectual é um direito fundamental visto que garante tanto ao
originador[1] quanto à sociedade a possibilidade de proteção e acesso ao resultado da produção intelectual.

Em sentido igual, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 indica em seu artigo 27º
que:

 
Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir das artes
e de participar do progresso científico e nos benefícios que deste resultam.
Todos tem direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica,
literária ou artística da sua autoria.”

 
Relevante questão surge: Direito do originador ou da sociedade, qual prepondera? Em resposta

objetiva, BARBOSA (2009) afirma haver tendências de prevalência tanto para o originador quanto para a
sociedade, no entanto aduz que se considere “a individualidade e universalidade e interdependência dos
direitos humanos entre si. ”(BARBOSA, 2009, p. 395)

Salutar destacar que o direito fundamental à Propriedade Intelectual não se limita ao bem já dotado
de exclusividade, seja qual for o mecanismo que o conferiu exclusividade[2]. Portanto, “ninguém é menos
protegido pelos direitos humanos ou fundamentais pelo fato de, tendo criado, ainda não depositou o pedido
de patente.” (BARBOSA, 2009, p. 396).

 
2.2   PROTEÇÃO AO DIREITO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PATENTE

Prevista constitucionalmente, a proteção da Propriedade Intelectual se materializa nos incisos
XXVII, XXVIII e XXIX do artigo 5º da carta da República. Ao presente estudo interessa o inciso XXIX que
dispõe:

 
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização,
bem como proteção às criações industriais, à propriedade de marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do
país.

 
O dispositivo, ao assegurar ao autor do invento industrial um privilégio temporário de usar, abusar

e dispor do mesmo da maneira melhor que lhe convir, deixando para o legislador ordinário a competência
de escolher o melhor instrumento para assim fazê-lo, neste caso o título de patente[3].
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 Esta segurança da propriedade industrial é, como afirma MENDES, uma garantia institucional que
incumbe ao Estado agir no sentido de construir um sistema que proteja e preserve essa modalidade de
direito, além de assegurar exclusividade na proteção e exploração econômica da propriedade industrial ao
inventor.

 
Tem-se aqui, pois, garantia institucional quanto ao direito de propriedade industrial, que obriga o Poder
Público a instituir o sistema de proteção e preservá-lo, tendo em vista os contornos estabelecidos pela
Constituição. Assim, assegura-se a proteção, por tempo determinado, aos autores de inventos
industriais. Identifica-se, também, a propriedade industrial enquanto direito subjetivo assegurado contra
eventuais ofensas às posições jurídicas garantidas pela ordem institucional. De novo, a questão do
âmbito de proteção do caráter normativo outorga ao legislador a possibilidade de conformação ampla,
que toda via, não pode converter-se numa supressão de garantia estabelecida ou numa transformação
radical do instituto co, repercussões diretas e imediatas para as posições protegidas. (MENDES, 2009,
p.473)

 
Notadamente, a livre iniciativa é garantida no texto constitucional em seu artigo 170, assim como a

livre concorrência o é no inciso IV do mesmo dispositivo constitucional. Suscita-se neste momento se os
direitos relacionados à proteção industrial – patente – incidem como elementos conflitantes ao princípio da
livre concorrência.

Existe uma limitação da livre iniciativa ao passo que a proteção industrial obsta a livre
concorrência no sentido em que concede direitos de exclusividade de determinados produtos ou processos
ao titular da patente. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal já esclareceu no Pleno haver monopólio
particular quanto a concessão à proteção da propriedade industrial de patente, como demonstra na Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 3273 / Distrito Federal:

 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MONOPÓLIO. CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO. PETRÓLEO,
GÁS NATURAL E OUTROS HIDROCARBONETOS FLUÍDOS. BENS DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA UNIÃO. ART. 20, DA CB/88. MONOPÓLIO DA ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO
DO PETRÓLEO, DO GÁS NATURAL E DE OUTROS HIDROCARBONETOS FLUÍDOS. ART. 177,
I a IV e §§ 1º E 2º, DA CB/88. REGIME DE MONOPÓLIO ESPECÍFICO EM RELAÇÃO AO ART.
176 DA CONSTITUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE AS PROPRIEDADES A QUE RESPEITAM OS ARTS.
177 E 176, DA CB/88. PETROBRAS. SUJEIÇÃO AO REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS
PRIVADAS [ART. 173, § 1º, II, DA CB/88]. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM
SENTIDO ESTRITO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 26, § 3º, DA LEI N. 9.478/97.
MATÉRIA DE LEI FEDERAL. ART. 60, CAPUT, DA LEI N. 9.478/97. CONSTITUCIONALIDADE.
COMERCIALIZAÇÃO ADMINISTRADA POR AUTARQUIA FEDERAL [ANP]. EXPORTAÇÃO
AUTORIZADA SOMENTE SE OBSERVADAS AS POLÍTICAS DO CNPE, APROVADAS PELO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA [ART. 84, II, DA CB/88]. 1. O conceito de monopólio pressupõe
apenas um agente apto a desenvolver as atividades econômicas a ele correspondentes. Não se presta a
explicitar características da propriedade, que é sempre exclusiva, sendo redundantes e desprovidas de
significado as expressões "monopólio da propriedade" ou "monopólio do bem". 2. Os monopólios
legais dividem-se em duas espécies: (i) os que visam a impelir o agente econômico ao investimento ---
a propriedade industrial, monopólio privado; e (ii) os que instrumentam a atuação do Estado na
economia. (grifos nossos)

 
A argumentação aqui é objetiva. A ação direta de inconstitucionalidade apresentada trata da

questão do monopólio exercido por determinado titular de direito. No caso desta, a União. Mas o destaque
para tal decisão neste estudo faz-se pela ênfase dada na previsão legal da modalidade de monopólio privado,
na proteção da propriedade industrial, havendo assim limitação da livre concorrência.
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Mas se por uma perspectiva há a restrição da livre concorrência face à proteção da propriedade
industrial, por outra há a conformação desse direito de exclusividade a determinados objetivos aos quais a
Propriedade Intelectual deve se ater, quais sejam: interesse social e o desenvolvimento tecnológico e
econômico do país. Assim, o legislador constitucional salvaguardou os interesses e necessidades nacionais
frente à exclusividade dada ao titular da patente.

 
2.3   FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL À LEI DE INOVAÇÃO   

Na égide do direito constitucional à proteção da Propriedade Intelectual –em análise ampla – não
existem apenas concessões ou restrições impostas àquele que se pretende portador mas, partindo da emissão
de normas de conformação de direitos fundamentais[4], existe também a busca da concretização desse
direito frente a sociedade. Esta concretização, ou adaptação à vida real, torna-se possível a partir do
momento que o setor público e o setor privado obedecerem a função social e o desenvolvimento tecnológico
e econômico que se extrai do texto constitucional no tocante à Propriedade Intelectual.

Neste sentido, se esclarece que, o escopo constitucional que ensejou a Lei de Inovação é tanto o
previsto no artigo 5º, XXIX, quanto nos artigos 218 e 219: “O Estado promoverá e incentivará o
desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas” e “O mercado interno integra o
patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico,
o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal”.

Essa orientação, juntamente com o disposto na Lei de Inovação, insere a Universidade como
personagem indispensável no contexto de promoção da Política de Inovação, capacitando essa a responder
as necessidades sociais e econômicas vividas atualmente no Brasil.           

 
3   PATENTABILIDADE
 
3.1   CONCEITOS CORRELATOS À PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Propriedade, como dispõe o artigo 1.228 da Lei 10.406/2002, é o poder, do proprietário, de usar,
gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
A Propriedade Intelectual é uma modalidade de propriedade sobre o bem imaterial. O bem neste caso é
imaterial, pois a tutela jurídica recai sobre coisa incorpórea, abstrata. Esta coisa incorpórea é tratada como
bem na medida em que lhe é atribuído, naquele momento, determinado valor, mensurado por sua raridade,
originalidade ou utilidade por um interessado. Nesse sentido, consoante ao que afirma PONTES MIRANDA
(1983), o direito da Propriedade Intelectual preexiste à proteção buscada por meio desta, e ainda, que o
conteúdo do Direito da Propriedade Intelectual é a exploração, seja qual for sua manifestação: “o conteúdo
do direito é a exploração, o usus, o fructus, a que se junte o abusus” (PONTES DE MIRANDA, 1983, p.
252).    

Na oportunidade de apreciar essa espécie de Propriedade – a Propriedade Intelectual – e a
Propriedade Comum, é notória a distinção entre ambas. Concorda-se com CERQUEIRA (1946), que ao
destacar o conceito ordinário de propriedade comum (ou ordinária), demonstra a distinção da Propriedade
Intelectual:

Distincta, sob varios aspectos, da propriedade commum, a propriedade das invenções della ainda se
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distingue pelas garantias excepcionais de que a lei cerca seu exercício e pela protecção especial de que
gozA. (CERQUEIRA, 1931, p. 102)
 

Completando seu entendimento afirma que:
Não obstante, o simples fato de empregar a lei a expressão propriedade nem sempre autoriza a concluir
que seja essa a natureza que atribui ao direito imaterial, não só porque a denominação pode ser usada
sem intenção de definir o direito, como também porque a ciência jurídica evoluiu e a concepção legal
hoje adotada podem, amanhã, ser tida como errônea, passando a considerar inexata e desapropriada a
denominação da lei. (CERQUEIRA, 1946, p. 90)

 
Hodiernamente, a proteção da Propriedade Intelectual tem sido pauta não só do Direito, mas como

de diversas ciências, com plurais abordagens: políticas, econômicas e sociais. No ambiente acadêmico, no
qual a produção intelectual é pujante, o tema ainda é tímido, principalmente no que se refere ao papel da
Universidade de tutelar essa propriedade, assim como promover uma política de inovação. Neste contexto
estudar-se-á a proteção da Propriedade Intelectual via mecanismo de patentabilidade, destacando o papel do
Núcleo de Inovação Tecnológica nessa construção.  

 
3.2   A PATENTE E OS ASPECTOS DA LEI DE INOVAÇÃO

Para a proteção do produto resultante da atividade inventiva do pesquisador universitário necessita-
se, inicialmente, que se promova a atividades de informação do mesmo acerca do tema, para que este
conheça os mecanismos capazes de assegurar sua possível Propriedade Intelectual, não ocorrendo, assim,
equívocos capazes de impedir seu a patente. Posteriormente, a busca da titularidade patentária é
indispensável, pois o título jurídico do seu invento garantirá ao mesmo a exploração econômica do produto
por determinado lapso temporal. Por fim, o acompanhamento dos tramites administrativos e jurídicos que
assegurem a permanência do título almejado é a outra diretriz na qual se deve ater o pesquisador, agora
inventor, para que se tenha a efetiva tutela desta Propriedade Intelectual.

A Patente é um título de propriedade intelectual de caráter temporário outorgado pelo estado, via
instituição especializada para o feito, a favor do inventor ou autores ou ainda pessoas físicas ou jurídicas
que detêm direito sobre a criação.

Diz-se título por tratar-se um ato autêntico, sustentado por pré-requisitos formais, capaz de
configurar prova e conferir direito, produzindo efeitos jurídicos, e dotando aquele que o detêm de suficiente
faculdade exploradora sobre o bem imaterial objeto da titularidade. A temporalidade, como afirma Pontes
de Miranda, é aspecto essencial nesse Direito, e recai sobre a titularidade, e não sobre a Propriedade, pois,
se transcorrido o prazo, em regra, o que antes era protegido com a titularidade da patente torna-se coisa
comum. Assim não se confundindo direito e objeto, pois o direito se configura na titularidade, e seu objeto é
o bem imaterial explorável.

Se adjudicada a patente, caberá a partir de então ao titular de protegê-la de atos praticados por
terceiros que possam lesar seus interesses. Com a aplicação dos dispositivos da Lei de Inovação, em se
tratando de patentes feitas via NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica), caberá não somente ao pesquisador,
ou outro que o represente, mas ao próprio Núcleo gerenciar e proteger a propriedade intelectual, pois ambos
figuram como titulares – proporcionalmente – da propriedade intelectual patenteada. 
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O direito de requerer a concessão da patente do invento ou do modelo de utilidade está previsto no
artigo 6º da Lei nº 9.279 de 1996, que dispõe: “ao autor de invenção ou de modelo de utilidade será
assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei”.
De tal forma que, se requerida patente, esta se dará como: patente de invenção, modelo de utilidade ou ainda
certificado de adição.

Na tentativa de traçar aspectos limítrofes entre a patente de invenção e a patente de modelo de
utilidade, por se tratarem de termos recorrentes nesta área jurídica, se indica o conceito de conhecimento ou
não do objeto e do método ao qual a patente se aplica. Têm-se a patente de invenção quando criados objetos
e métodos, configurando assim invenção, já que se aplica a algo antes não conhecido. Tradando-se de
patente de modelo de utilidade o nível de inventividade é reduzido na medida em que se aplica a um objeto
já conhecido, ocorrendo uma melhoria funcional no uso ou fabricação deste objeto.

Abordados tópicos pertinentes ao tema deste trabalho, parte-se para a análise pormenorizada dos
pressupostos da Patentabilidade, destacando pressupostos positivos e negativos, assim como sua incidência
no contexto da pesquisa e da patente do possível produto do inventor universitário.

 
3.3   PRESSUPOSTOS DA PATENTABILIDADE

Ao tratar diretamente o tema “Patentabilidade da Invenção”, a Lei 9.279/96 dispõe no artigo 8º os
requisitos necessários para aquisição da patente, sendo estes: novidade, atividade inventiva e aplicação
industrial.

Daí, se a “invenção” trazida pelo inventor detiver esses requisitos poder-se-á almejar a tutela da
propriedade intelectual, por meio do título de patente. No entanto, a Lei nº 9.279/96 não define o que pode
se considerar objeto a ser protegido, como aduz BARROS (2007):

Prefere a negação, relacionando o que não é invenção e modelo de utilidade, permitindo assim, a presunção do
que é patenteável. Por conseguinte, como discrimina o artigo 10, não são invenções ou modelos de utilidade: I
– descobertas, teorias cientificas e métodos matemáticos; II – concepções puramente abstratas; III – esquemas,
planos, princípios ou métodos comerciais, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
IV – as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V – programas de
computador em si; VI – apresentação de informações; VII – regras de jogo; VIII – técnicas e métodos
operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano
ou animal; e IX – o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou
ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo e os processos biológicos
naturais. (BARROS, 2007, p.193)

 
Verificando, então, se a invenção se encaixa ou não nas possibilidades acima dispostas, poder-se-á

prosseguir para a análise dos pressupostos de patentabilidade ou, como a BARROS (2007) prefere
denominar, as condições de fundo.

Dos pressupostos de patentabilidade, de pronto se verifica o “requisito de novidade”, disposto no
artigo 11 da Lei nº 9.279/96: “a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não
compreendidos no estado da técnica”. Estado da técnica é o termo utilizado para indicar tudo que é acessível
ao público antes do momento do depósito do requerimento de patente, acessível por descrição escrita ou
oral, ou por via de qualquer outro meio. Neste requisito reside um dos principais equívocos do pesquisador
universitário, isto porque, no decorrer da pesquisa este participando de algum evento científico,
conferências, debates e pode vir a divulgar seu produto intelectual antes do pedido de depósito de
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patenteamento publicado, ou ainda, ao redigir e publicar artigos e relatórios tratando do mesmo. Nestes
casos, por descrição oral ou escrita, o pesquisador torna disponível ao público seu possível produto
patenteável, impossibilitando o patenteamento – com as devidas ressalvas previstas em lei.

Aspecto relevante quanto ao pressuposto em estudo é o que refere à “novidade absoluta” e à
“novidade relativa”. A novidade absoluta é devidamente vislumbrada na questão do espaço, onde se exige a
extraterritorialidade, portanto, não restringindo o estado da técnica ao território nacional. Tal mecanismo
advém da proposta harmonizadora das questões referentes à propriedade intelectual, no que tange o TRIPS
(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). A novidade relativa pode ocorrer quanto ao tempo,
e está relacionada às questões de anterioridade do depósito do requerimento de patente, de retirada do
depósito, ou de exceções correlatas a esse aspecto; por isso relativa, por depender dos diversos fatores
mencionados. No entanto, mesmo que relativa esta novidade tem um parâmetro a ser seguido: a prioridade:

A prioridade confere à patente correspondente uma imunidade contra fatos que poderiam ser
apresentados como anteriores. Portanto, a divulgação da invenção em decorrência do primeiro pedido ou
da patente já concedida em outro país, não prejudica a novidade quando da apresentação do pedido
posterior. (LOUREIRO, 1999, p.66)

 
Em termos, o parágrafo segundo do artigo 11 desta Lei é convicto sobre a prioridade como

elemento distintivo da possibilidade do pedido de patente:
art. 11. Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo do pedido depositado no Brasil, e ainda
não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data do depósito, ou da prioridade
reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüente.
 

Daí sua relativização, pois depende da posterior publicação para que se caracterize plena, mesmo
que retroaja ao passado. Quanto às exceções ao aspecto da anterioridade, destacam-se o dispositivo referente
ao período de graça, disposto no artigo 12 da Lei, ao aspecto do depósito de pedidos de patente no exterior,
no artigo 16, e completando o que disposto no artigo 16, o artigo 17 refere-se ao direito de prioridade
relacionado a um pedido quando feito pelo mesmo requerente ou sucessores. Ressalta-se, ainda, a
possibilidade do inventor, no prazo de um ano – contando da data do primeiro pedido – depositar em outros
signatários da União pedidos correspondentes, nos termos da CUP (Convenção da União de Paris),
configurando o que a doutrina denomina de prioridade unionista.

Quanto ao pressuposto da “atividade inventiva”, este se circunstancia quando não resultar de forma
evidente do estado da técnica para o técnico especializado. Logo dispõem os artigos 13 e 14: “A invenção é
dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou
óbvia do estado da técnica” e “o modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico
no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica”.

Constituem a atividade inventiva: a presença do “homem do métier”, o conteúdo do estado da
técnica, a não-evidência, como elenca BARROS (2007). O homem do métier é o técnico especialista
naquela determinada área que buscará reconhecer a atividade inventiva da proposta, visto que detêm o
conhecimento do conteúdo relacionado ao estado da técnica, aplicando-o na análise. A não-evidência se
infere no momento que se evidencia tópicos antes desconhecidos e incomuns ao estado da técnica, o que o
invento traz de novo.

 
São três os fatores constitutivos da atividade inventiva: a presença do “homem do metier”, o conteúdo
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do estado da técnica, a não-evidência. O “homem do metier” nada mais é do que o técnico capaz de
reconhecer e dominar o estado da técnica atinente à ação inventiva. É a consideração do estado da
técnica diante da inovação introduzida pelo invento, mediante a análise do técnico que se constata a
atividade inventiva. A não-evidência sustenta-se nos aspectos desconhecidos ou incomuns do evento
em sua não-obviedade em relação ao estado da técnica, em suma, no que nele há de novo. (BARROS,
2007, p. 199)
     

Excedendo a novidade, LABRUNIE (2006) entende que “para a proteção patentária, portanto,
exige algo mais que a simples novidade. É necessário que a invenção atinja um certo nível de criatividade”
(LABRUNIE, 2006, p. 67). Assim, para que esta proteção ocorra, o estado anterior da técnica, preexistente
ao pedido de patente, não poderá ter revelado tão pouco indicado, elementos que caracterizam a proposta de
invenção.

Nos Núcleos de Inovação Tecnológica existe a proposta de se fazer uma pesquisa prévia acerca do
que é trazido pelo pesquisador universitário. Tal pesquisa tem como base diversos bancos de dados de
patentes, para que se identifique a criatividade do que é trazido e assim a real possibilidade de obter-se o
título de patente. Este mecanismo de pesquisa denomina-se busca de anterioridade.      

O último pressuposto, requisito de aplicação industrial, constata-se quando possível for que o
invento ou modelo de utilidade seja aplicável industrialmente, como esclarece o artigo 15: “A invenção e o
modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou
produzidos em qualquer tipo de indústria”. Aqui, a amplitude da palavra indústria é máxima, e em rol
esclarecedor dessas possibilidades destaca-se a classificação internacional de patentes para que se tenha um
panorama das indústrias que atualmente se encaixam neste rol: necessidades humanas; operações de
processamento e transporte; química e metalúrgica; têxteis e papel; construções físicas; engenharia
mecânica, iluminação, aquecimento, armas, explosão; física; eletricidade.

Um aspecto controvertido neste requisito refere-se às patentes de pequeno e grande portes, tendo
em pauta a relevância econômica do invento. Tal perspectiva é alvo de crítica, pois estaria a vincular a
atividade inventiva e a possibilidade de concessão de título de patente ao aspecto econômico imediatista da
análise, restringindo diretamente o critério de aplicação industrial; assim se posiciona o direito americano
que vislumbra, para o requisito aplicação industrial, o mero caráter de utilidade da invenção ou do modelo
de utilidade. Quando se considera o econômico como requisito, se está se atrelando a tutela do direito à
propriedade intelectual a um simples caráter mercadológico, e isso poderia ter grande impacto no ambiente
acadêmico, visto que o pesquisador acabaria induzido a produzir aquilo que é economicamente rentável,
desvirtuando o caráter autônomo da universidade, desconsiderando a utilidade do que se apresenta à busca
do título de patente, em troca do intuito restritivamente econômico que seria atribuído à pesquisa.

 
Há a questão das patentes de pequeno e grande porte, admitindo-se o registro de inventos em ambos os
casos, desde que preenchidos os pré-requisitos (condições de fundo). Essa posição é critica por vários
profissionais da área da propriedade intelectual, que defendem uma legislação mais rigorosa,
acrescentando-se a economicidade como requisito, pois consideram o aproveitamento mercadológico
essencial à validade do invento ou modelo de utilidade. Essa exigência, sem dúvida, restringirá o
critério da aplicação industrial. (BARROS, 2007, p. 200)
 

Destaca-se, ainda, outras hipóteses de não-patentabilidade diversas às presentes no artigo 10 da Lei
9.279/96, disposta no artigo 18 da mesma letra: “o que for contrário à moral, aos bons costumes e à
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segurança, à ordem e à saúde públicas; as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de
qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos
de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e o todo ou parte dos
seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade -
novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.    

A Patente é, portanto, um título de propriedade de caráter temporário outorgado pelo Estado, via
instituição especializada para o feito (Institudo Nacional de Propriedade Industrial), a favor do inventor ou
autores ou ainda pessoas físicas ou jurídicas que detêm direito sobre a criação (pesquisador, representante,
institutos de pesquisa, setores privados e Universidade). Para que se busque tal título, torna-se necessária a
análise dos pressupostos que possibilitam a patentabilidade: os pressupostos positivos, ou condições de
fundo – o requisito de novidade, o requisito da atividade inventiva e o requisito da aplicação industrial
(artigos 11, 12, 13, 14 e 15 da Lei nº 9.279/96) – e os pressupostos negativos, ou requisitos de não-
patentabilidade (artigos 10 e 18 da Lei nº 9.279/96).

Notória, então, a pertinência da discussão acerca de tal tema no ambiente da Universidade, pois
possibilita informar ao pesquisador dos direitos, assim como o procedimento correto para a proteção da
Propriedade Intelectual de Inovação, inserindo, também, a comunidade jurídica acadêmica no contexto da
promoção da política da atividade inovadora.

 
4   CONCLUSÃO

A Lei de Inovação se fundamenta na tutela da atividade intelectual do pesquisador no meio
universitário, na construção de um ambiente interno que propicie a inovação e na integração entre os
Núcleos de Inovação Tecnológica, com o designo de implementar uma rede capaz de garantir a atividade
inovadora no país, como pré-estabelece a Constituição Federal.

O direito do pesquisador em ter protegida sua Propriedade Intelectual – como ocorre a exemplo do
instrumento da Patente – é condição sine qua non para concretização dessa política de inovação. Informar o
pesquisador e buscar a proteção da atividade inventiva são atribuições dos Núcleos, mas não somente
destes.  Cabe também a outros personagens, como os que compõem o ambiente universitário – grupos de
pesquisa, setores jurídicos, outras instâncias administrativas – e os que compõem o ambiente externo à
universidade – instituições de pesquisa e o setor privado – participar dessa política.

A falta de conhecimento acerca da legislação do tema em análise – Lei de Inovação e leis de tutela
da Propriedade Intelectual – e a apatia dos personagens que têm por alçada promover a atividade inovadora
no têm tolhido a capacidade produtiva existente na Universidade. Esses devem conscientiza-se de que,
como previsto constitucionalmente, a Propriedade Intelectual se consubstancia na observância do interesse
social e do desenvolvimento tecnológico e econômico. Tendo isso em foco, os limites e possibilidade da
legislação e da política de inovação devem ser discutidos amplamente, para que se superem essas
dificuldades, proporcionando o desenvolvimento intelectual e dando ao Brasil contorno de competidor em
nível global.
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[1] A terminologia “originador” é utilizada por Denis Borges Barbosa quando se refere àquele que tem função de criação
intelectual. Vide aqui Denis Borges Barbosa, “Denis Borges Barbosa, “Do Bem Incorpóreo à Propriedade Intelectual”, publicado na
obra Ensaios Sobre o Direito Imaterial: Estudos Dedicados a Newton Silveira, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2009, p.392:
“Originador, assim, é uma função específica em Propriedade Intelectual, definindo-se como a fonte de uma criação intelectual:
individual, coletiva, ou virtual”.

[2] A proteção jurídica da Propriedade Intelectual não está restrita à titularidade jurídica almejada via processos administrativos ou
judiciais. Esta proteção não se configura não se configura somente pela concessão do título, nessa se incluem a possibilidade de
produção e o acesso ao resultado da produção intelectual.

[3] No tocante ao caráter fundamental do direito à Propriedade não que se discutir se o é, assim como ao direito à Propriedade
Intelectual. Ambos são direito fundamentais do homem, este sendo espécie daquele que é gênero. Todavia suscita-se o seguinte
questionamento: o direito à propriedade industrial – artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal – pertence ao rol dos direito
fundamentais? Não há consenso se a proteção industrial – patente –, mesmo integrando o rol do artigo 5º da Constituição Federal,
configura um direito fundamental da pessoa humana; quanto ao direito à Propriedade Intelectual sim, não resta dúvida deste ser
fundamental.

[4] Neste sentido, Alexandre Reis Siqueira Freire, “Eficásia dos Direitos Fundamentais nas relações entre particulares” dissertação
para obtenção de grau de Metsre no Curso de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2004, p. 42,
afirma: “As norma de configuração ou de conformação de direitos fundamentais são aquelas que completam, precisam,
concretizam ou definem o conteúdo de proteção de u direito fundamental”.
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AS ORIGENS DO DIREITO DE PATENTES COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO NACIONAL

LES ORIGINES DU DROIT DES BREVETS EN TANT QU’INSTRUMENT DU DÉVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE NATIONAL

Maria Edelvacy Pinto Marinho

RESUMO
A razão para a criação das normas de propriedade intelectual continua imutável : resolver o difícil equilíbrio
entre interesse público em promover a inovação e o interesse privado em sua produção. O que foi
modificado é a definição deste equilíbrio ideal. A cada época, foi colocado em prática um tratamento
diferenciado no que concerne ao reconhecimento dos direitos dos inventores. O objetivo deste artigo é
analisar os fundamentos dos direitos de patentes a partir da concepção desses direitos nos países
desenvolvidos, de modo a evidenciar que o direito de patentes foi concebido mais como instrumento de
incentivo ao desenvolvimento tecnológico nacional do que como direito de propriedade do inventor.
PALAVRAS-CHAVES: direito de patentes Historia Desenvolvimento tecnologico

RESUME
La raison pour la création des normes de la propriété intellectuelle reste immuable: résoudre le difficile
équilibre entre l’intérêt public sur la promotion de l’innovation et l’intérêt privé pour sa production. Ce qui a
été modifié c’est la définition de cet équilibre idéal. À chaque époque, était mis en œuvre un traitement
juridique différencié en ce qui concerne la reconnaissance des droits des inventeurs. Le but de cet article est
d’analyser les fondements des droits de brevets en partant de la conception de ces droits dans les pays
développés, de manière a mettre en évidence le fait que le droit des brevets était conçu davantage comme un
instrument de développement technologique national que comme droit de propriété de l’inventeur.
MOT-CLES: Droit des brevets Histoire Développement technologique

As origens do direito de patentes como instrumento de desenvolvimento tecnológico nacional

1. O desenvolvimento do direito internacional de patentes

A criação e desenvolvimento do direito internacional de patentes confirma a tese de que « A
comunidade internacional não nasce no nível internacional, ela « globaliza » os esforços locais »[1]
Inicialmente criado como um instrumento de desenvolvimento da industria local, o direito de patentes foi
reconhecido internacionalmente a partir de Convençao Uniao de Paris de 1883. A passagem do estágio de
países concorrentes para países cooperantes  representou a necessidade desses países de reduzirem as
estratégias de copias, vez que as industrias da maioria dos Estados-partes teriam mais a ganhar com o
respeito de seus direitos de propriedade intelectual nos Estados vizinhos do que com a copia dos seus
concorrentes.

O direito natural do inventor sobre seus inventos, conforme a concepção lockiana de que o homem
se torna proprietário do fruto de seu trabalho, só se tornou regra já no período de internacionalização do
sistema de patentes. Os dois períodos antecedentes ( privilégio, sistemas nacionais) foram marcados pela
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descriminação quanto à nacionalidade do inventor e pela adaptação do conceito de novidade conforme as
necessidades dos Estados. Até se reconhecer a existência de direitos exclusivos do inventor sobre seu
invento, independente da nacionalidade do inventor ou onde este tenha sido empregado, foi necessário que
os sistemas nacionais estivessem em um estágio de proteção equiparado de modo a não privilegiar os
inventores de um outro país em detrimento dos nacionais.

De fato, mesmo tendo sido originário do modelo veneziano, os sistemas de patentes dos países
europeus se diferenciaram entre si: para cada pais o “equilíbrio ideal entre interesse público e privado era
moldado de acordo com sues objetivos de desenvolvimento tecnológico.

Como se notará as bases jurídicas que legitimaram o direito de patentes nesses países foi marcada
por importantes eventos : na Inglaterra, pelo Estatuto do monopólio, na França, pela Revolução Francesa,
aos Estados Unidos pela independência. A seguir se analisarão as legislações adotadas na Inglaterra, na
França e EUA  durante o período de privilégios e formação dos sistemas nacionais.

A França e a Inglaterra partiram do sistema veneziano de contrato entre inventor e Estado, mas se
diferenciaram pela forma como o Estado concebia a relação entre poder e conhecimento. A patente inglesa
era vista como uma exceção à proibição da formação do monopólio. O sistema inglês dava destaque à
iniciativa do inventor, cabendo apenas ao Estado o registro do pedido.[2]  Em caso de contestação por
terceiros, o caso seria solucionado pelo judiciário. O Estado era de uma certa maneira um espectador
vigilante: a patente era vista mais como instrumento lucrativo que favorisava a Coroa e a burocracia que a
cercava que como um real instrumento de política de desenvolvimento econômico.[3]

Na França, a invenção era tratada como um “affaire d’Etat”. O Estado intervinha diretamente no
sistema de inovação, concedendo prêmios e financiamentos aos inventores. A patente era vista como uma
recompensa que o inventor poderia vislumbrar, ao governo cabia decidir em que medida a concessão do
título se fazia necessária.

 Diferentemente do sistema jusnaturalista inglês, o sistema francês se distinguia pela valorização da
prova e a análise da provas pelos especialistas.[4] Era da responsabilidade do Estado de julgar e de
recompensar aqueles inventores que julgasse merecedor do título de patentes.

Os Estados Unidos criaram um sistema de patentes que diferia em vários aspectos em relação aos
sistemas aplicados na Europa no século XIX.[5] O Objetivo da lei de 1790 foi substituir o modelo de
privilégios inglês por um modelo que pudesse renovar a credibilidade da população com um sistema do
Estado de proteção dos inventos.[6]

A seguir serão apresentados alguns aspectos interessantes da concepção dos direitos de patentes na
Inglaterra, França e Estados Unidos

 

1.1 Inglaterra

Na Inglaterra o sistema foi concebido como meio de incentivar a importação de tecnologia e de
fornecer um ambiente propício para a instalação de novas indústrias.[7] Os títulos concedidos para inventos
costumavam apresentar algumas cláusulas em comum como; a necessidade de fabricação em um prazo
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determinado (working clause) e eventualmente o preço a ser cobrado. A apprenticeship clauses apareciam
nas patentes concedidas a estrangeiros (que viessem desenvolver a “novidade” na Inglaterra), obrigando os
titulares a contratarem um numero determinado de aprendizes e lhes ensinar os segredos da produção.[8]
Apesar dessas cláusulas, o título de patentes não perdia sua natureza de privilégio, sendo concedidos de
acordo com o juízo de conveniência do rei não somente para inventos, mas também para o comércio de
manufaturas. A concessão de monopólios a exploração tornou-se uma prática corrente atingindo produtos
como o sal.

O abuso na concessão desses privilégios sob o reinado de Elizabeth I e James I criou um grande
descontentamento na população que via essa prática como mais um dos favores reais a poucos escolhidos.
Em razão dos abusos, o Parlamento passou a pressionar a Coroa por mudanças e, em 1601, Elizabeth I
permite que se argua a validade desses privilégios perante o judiciário. Contudo, essas medidas não foram
suficientes e em 1621 o parlamento vota o statute of monopolies, tornando os monopólios ilegais a exceção
daqueles deferidos às invenções que: não fossem “contrárias a lei, nem importassem em prejuízo ao Estado
pela  élévation du prix des marchandises à l’interieur, e que não impedissem o comércio ou levasse a 
incommodité genérale.”[9] O estatuto determinava em linhas gerais que:

·              O prazo de exclusividade na exploração do invento seria de 14 anos, o dobro
do tempo necessário para a formação de um aprendiz: 7 anos para aprender os segredos e
mais sete para praticá-lo.[10]

·              O pedido seria deferido para aquele que provasse ser o primeiro inventor do
objeto pleiteado. Assim o primeiro a inventar era equiparado ao o primeiro a introduzir a
nova tecnologia no país.

Apesar das novidades trazidas pelo Statute of monoplies, as mudanças no sistema de patentes não
refletiram no aumento do número de pedidos nem na qualidade das patentes conferidas. O alto custo das
taxas e a burocracia impediam que pequenos inventores depositassem seus pedidos. As taxas variavam entre
100 a 120 libras chegando a 4 vezes esse valor em 1860. Caso a proteção desejada também incluísse a
Escócia e a Irlanda ainda haveria um custo adicional de mais 350 libras[11].

Os dividendos proporcionados pelas taxas criaram uma classe administrativa que dificultava
mudanças no setor: quanto maior a burocracia, maior a necessidade de agentes, criando um ciclo vicioso. O
procedimento de aprovação da patente compreendia a análise do pedido por 7 escritórios se o pedido fosse
restrito a Inglaterra, e, caso fosse também estendido para a Irlanda e a Escócia haveria ainda 5 escritórios em
cada para ser aprovado. [12] A morosidade dos procedimentos administrativos aliada ao alto custo do
pedido tornava o sistema de patente pouco procurado e apenas a serviço das classes mais favorecidas. Além
disso, as pesquisas sobre a base de patentes existentes não era de fácil acesso, o que dificultava a difusão
dos inventos e consumia bastante tempo para a realização de pesquisas sobre o estado da arte, tornando
necessária  a contratação dos serviços  do agente de patentes para se enfrentar todo esse processo.

Esse longo e dispendioso processo não garantia a “qualidade” nem validade da patente porque
diante da falta de organização dos escritórios e da forma vaga como eram descritos os inventos e redigida
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suas reivindicações, havia pouca certeza quanto à possibilidade de existir uma patente similar já conferida.
[13] A análise se concentrava na verificação dos requisitos negativos do estatuto: se o monopólio a ser
conferido representaria prejuízo ao Estado, sendo secundária a análise sobre  a natureza do invento.

A incerteza da validade da patente refletia, na verdade, sua fragilidade quanto instituto jurídico. A
análise posterior do judiciário começou a fornecer algumas direções sobre o conteúdo desse privilégio e
sobre os requisitos de concessão[14]. O judiciário passou  a exigir a descrição detalhada do pedido e essa
prática foi então incorporada nos procedimentos de depósito e análise da patente. Em 1734 a falta da
descrição passou a configurar causa de anulação, mas os pedidos ainda continuavam vagos.[15] 

A reforma de 1829 sistematizou as decisões proferidas e definiu o que deveria ser considerado
como invenção patenteada, quais os limites e o conteúdo desse direito nascente, começando a delimitar o
“direito de patentes” como um ramo autônomo[16].  A Patent Law Amendment Act em 1852, foi bastante
inspirada no modelo americano[17] e se baseava na simplificação do instituto, na unificação dos escritórios,
na redução significativa das taxas do deposito dos pedidos e manutenção das patentes e ainda na diminuição
da burocracia dos procedimentos administrativos. O instituto da patente começava a ser individualizado de
outros “direitos” de propriedade intelectual, já havendo uma distinção entre uma patente de invenção, o
modelo de utilidade e designs.[18] Entretanto, as mudanças promovidas pela lei não foram suficientes para
apagar os vestígios e a aparência de privilégio da patente perante a população. A possibilidade de o Estado
revogar a patente caso esta fosse considerada inconveniente ou contrária a política pública e de requisitar os
produtos patenteados sem o consentimento do inventor nem o pagamento de royalties revelavam a
fragilidade do instituto e sua dependência da boa vontade do Crown[19].

A revisão de 1883 simplifica ainda mais os procedimentos, tornando possível o envio do pedido
pelo correio e reduzindo mais uma vez as taxas de depósito. O processo de oposição contra uma patente é
facilitado, permitindo que os titulares argüissem sua validade diante de pedidos similares e reivindicações
muito extensivas. A licença compulsória é criada (chamada de “licenses of right”) para  que os inventores
ou titulares de patentes estrangeiras que não permitissem a produção do invento na Inglaterra fossem
obrigados a compartilhar o segredo da invenção com os ingleses.[20] O conceito de novidade relativa é
mantido sendo considerado novo todos os inventos ainda não patenteados/produzidos na Inglaterra.

No período de 1919 a 1949, em que a Europa estava vivenciado as guerras mundiais, a Inglaterra
passa a não proteger os produtos químicos para facilitar a cópia e assimilação das tecnologias desenvolvidas
na Alemanha. Para tanto, fazia uso das licenças compulsórias (licenças de direito) para permitir que
indústrias inglesas reproduzissem produtos patenteados em outros países.[21] 

A história da construção do sistema de patentes inglês revela sua relação direta com a importação
de tecnologia. Adotava-se leis e mecanismos que permitissem a Inglaterra ter acesso as tecnologias
desenvolvidas em outros países independentemente das medidas configurarem uma “violação” aos direitos
naturais do inventor.

1.2 França
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O sistema de patentes na França começou como um privilégio real que garantia direitos exclusivos
de exploração aos seus titulares por um período que variava entre 5 anos e  15 anos.  As zonas de exploração
do privilégio eram variáveis, podendo se fixar apenas a uma região da França, a algumas regiões específicas
ou a todo o país. [22] Inicialmente, os privilégios não eram concedidos apenas para invenções, tratava-se de
uma prática utilizada para assegurar monopólios comerciais de manufaturas, concessão de terrenos para
instalação de fábricas, para naturalização, etc[23]. Mesmo assim, entre os séculos XVI e metade do XVIII, a
França havia concedido poucos títulos.

O primeiro decreto real regulamento a concessão de privilégios para inventores  data 1762[24] . Ele
estabeleceu um prazo de exploração exclusiva de até 15 anos, a impossibilidade da patente ser herdada e a
necessidade que o invento fosse útil.[25] Em janeiro de 1791, mesmo antes da promulgação da nova
constituição, é elaborada a primeira lei de direitos de propriedade intelectual com o objetivo de criar um
novo sistema, inaugurar uma fase em que os direitos dos autores e inventores não dependeriam das graças
reais para serem concedidos. Expressamente a lei reconhece o direito de propriedade dos inventores e
autores sobre suas obras e inventos, assegurando em seu primeiro artigo que: "Toute découverte ou nouvelle
invention, dans tous les genres de l'industrie est la propriété de son auteur; en conséquence, la loi lui en
garanti la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps qui seront ci-après déterminé".

A discussão sobre a natureza dos direitos de propriedade intelectual estava entre o direito natural
(de acordo com os princípios lockianos de que aquele que trabalha tem direitos aos frutos do seu esforço)
ou/e contrato social. Diferentemente da lei americana e inglesa que não buscaram definir a natureza dos
direitos do autor/inventor, a lei francesa foi pioneira ao considerá-los expressamente com direitos de
propriedade. A regulamentação dos direitos de patentes na legislação francesa inovou por buscar precisar as
terminologias adotadas, sendo um modelo para as legislações de países de tradição jurídica romana. Os
direitos do autor e inventor foram tratados de formas diferenciadas e com terminologias próprias o que
fortaleceu a separação dos institutos.

 A lei de 1791 previa que o prazo para exploração do invento poderia ser deferido  para 5, 10 ou 15
anos a depender na escolha do solicitante.  Os casos de revogação da patente refletiam a necessidade da
produção do invento em território francês. Assim eram revogadas as patentes que: não fossem exploradas
em um prazo de 2 anos ou que tivessem sido objeto de outro pedido de proteção em outro país[26].  A
análise imprecisa realizada pelo Estado  não garantia ao titular a validade da patente concedida sendo
declarada no próprio texto do título. Coube então ao judiciário apreciar sua validade em caso de argüição
por outras partes.

O reconhecimento dos direitos do autor/inventor como direitos de propriedade (natural/contrato
social) não impediu que no mesmo texto legal fossem excluídos os direitos dos inventores estrangeiros de
protegerem seus inventos. Há um paradoxo na lei que deixa claro o objetivo nacionalista de
desenvolvimento industrial: enquanto não se reconhece a patente estrangeira, permite-se que o mesmo
invento seja requerido pelo primeiro que se proponha a aplicá-lo em território francês. A revogação da
patente francesa em razão da concessão de patente para o mesmo invento em outro país demonstrava que a
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necessidade de assegurar uma vantagem tecnológica em relação aos outros países precediam os direitos de
exploração dos titulares de patentes, tornando a idéia de direitos naturais ou contrato social distante da
prática. O receio de que outros países viessem a desenvolver uma tecnologia patenteada na França acabou
também por influenciar procedimentos de divulgação dos inventos. Os relatórios descritivos não eram
publicados da forma devida, mas eram guardados no escritório e seu acesso era controlado. Os franceses que
desejassem analisar os documentos deveriam esclarecer seus motivos e os estrangeiros só poderiam ler o
relatório na presença de um advogado francês sem ter o direito de copiá-lo.  Os procedimentos para
divulgação dos inventos só foram alterados para garantir-lhes uma maior publicidade com a lei de 7 abril de
1902.

1.3 Estados Unidos

A vinculação entre direitos exclusivos e incentivos à inovação nasceu nos EUA com a própria
Constituição, que reconheceu como competência do Estado a promoção do progresso da ciência e das artes
úteis, assegurando, para tanto, a concessão de direitos exclusivos por tempo determinado sobre as obras,
inventos e descobertas. [27] Posteriormente, a lei de patentes de 10 de abril de 1790 regulamentou os
procedimentos e requisitos de análise dos pedidos de depósito dos inventos, inaugurando um sistema de
patentes independente.

A elaboração da lei foi marcada por debates ideológicos sobre a nacionalidade dos pedidos:
enquanto George Washington defendia a não discriminação quanto a origem dos pedidos, Thomas Jefferson
defendia a posição contrária de que somente os americanos poderiam fazer uso do sistema de patentes, não
devendo ser aceito os pedidos de inventores estrangeiros. A opinião de Jefferson prevaleceu, seguindo de
certo modo a tendência internacional. Contudo, diferentemente das leis inglesa e francesa, o critério de
novidade era mais estrito, não permitindo que os americanos patenteassem inventos já protegidos em outros
países. Enquanto o sistema inglês visava estimular a transferência de tecnologia e a instalação de novas
fábricas por meio da concessão de patentes, o sistema americano permitia que os inventos estrangeiros
fossem copiados livremente como meio de reduzir o atraso tecnológico.

A independência americana acabou por modificar a concepção da população sobre o sistema de
patentes. A lei de 1790 criou um sistema mais acessível aos inventores ao reduzir as taxas cobradas para o
depósito dos pedidos[28] e  ao simplificar os procedimentos. Já em 1793 o congresso aprovou uma reforma
na Patent Act determinando: o que poderia ser patenteável[29] para evitar depósitos que não preenchessem
os requisitos solicitados; a apresentação de uma descrição detalhada do invento para diminuir o tempo
despendido no exame; uma maior publicidade dos relatórios descritivos para que a população tivesse de fato
acesso às novas técnicas[30]. O grau de publicidade dos inventos foi objeto de muitas discussões no
congresso porque não havia consenso sobre os benefícios que essa medida poderia trazer ao sistema. Os
inventores tinham receio de terem seus inventos copiados livremente diante da divulgação do relatório
descritivo detalhando a nova técnica[31] e que a publicação em todos os Estados do país fosse elevar
consideravelmente os custos dos procedimentos. Ao final das discussões, a corrente moderada prevaleceu e
a necessidade de uma descrição detalhada e a ampla publicidade do relatório foi relativizada.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7945



A aceitação do sistema pela população, a possibilidade de demanda pelo correio e a maior
facilidade nos procedimentos foram responsáveis por um aumento crescente nos pedidos de patentes que
acarretaram uma demora na análise dos pedidos. Para resolver esse problema, Thomas Jefferson propôs que
Secretaria de Estado (órgão responsável pelo processamento dos pedidos) tivesse uma função de registro, e
não mais de análise. A Corte Federal deveria se pronunciar caso fosse questionada a validade da patente e
utilidade do objeto. Isso garantiria a exclusão de patentes concedidas indevidamente pelo sistema de registro
e aceleraria o tempo de análise dos pedidos.

A reforma de 1793 manteve a obrigatoriedade da nacionalidade americana para solicitação de
patente. A situação começou a ser revista em 1800, permitindo que os residentes nos EUA por pelo menos 2
anos pudessem solicitar patentes, desde que essas já não tivessem sido requeridas em outros países. Em
1832, ampliou-se o sistema a todos os residentes que tivessem a intenção de se tornarem cidadãos
americanos. Caso o inventor não produzisse o invento nos EUA no prazo de um ano, a patente não teria
mais validade.[32] Apenas em 1836, foi concedido o direito de estrangeiros obterem patentes em território
americano. Contudo, a discriminação entre pedidos nacionais e estrangeiros ainda permaneceu em alguns
procedimentos .[33]

2. A evolução do sistema de patentes

A legislação de patentes reflete o modelo econômico adotado pelo país, no passado as nações
mercantilistas tinham no sistema de patentes como um privilégio nacional que deveria conceder benefícios a
balança comercial do país, um meio de incentivar a produção nacional e desestimular a importação. No pós
guerra, as idéias de Keynes ganham força e a proteção da economia nacional em relação às exportações é
reforçada. O sistema passa novamente por reformas em alguns países, excluindo setores de proteção
conforme as necessidades dos países.  Com a instauração do liberalismo econômico e a diminuição da
atuação do Estado como agente econômico, o sistema passou a ser utilizado como base de proteção mínima
para o empreendedor privado. Com a intensificação do processo de globalização no final da década de 90,
os direitos dos titulares passa a ter alcance mundial. Com o deslocamento da produção e a necessidade de
reconhecimento dos direito em escala internacional, as negociações pela construção de um modelo mínimo
universal passa a ser um tema relevante nas agendas comerciais dos países desenvolvidos.

A concessão de monopólios a exploração de um determinado produto ou setor econômico foi uma
prática comum entre os séculos XV e XVIII. As políticas mercantilistas direcionavam a atuação do Estado,
defendendo a substituição das importações, a acumulação de metais e o intervencionismo estatal na
economia. A concessão de privilégios foi uma das formas encontradas para estimular a produção local e
reduzir a dependência das manufaturas importadas. Além das razões econômicas de Estado, tratava-se
também de favores reais àqueles que  lhes bem aprouvessem e que estivessem em consonância com seus
interesses. Por essa razão, os privilégios eram concedidos à exploração desde o comércio de sal (como
aconteceu na Inglaterra), a invenções, não havendo diferença quanto à nomenclatura desses privilégios.

O privilégio de invenção se tratava da concessão de direitos exclusivos  sobre a produção do
invento ou de uma manufatura ao inventor ou aquele que introduziu a “nova tecnologia” no país ou na
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cidade. Justificava-se a  concessão do privilégio como um incentivo para que o inventor compartilhasse seus
conhecimentos sobre a produção/invenção do objeto com a população,[34] ou que os estrangeiros que
dominavam a técnica fossem estimulados a desenvolve-la naquele país. Sendo produzido localmente, não
haveria a necessidade de importar o produto e também se fortaleceria a indústria local nascente.

Os primeiros privilégios concedidos na França e na Inglaterra foram destinados a italianos ou a
nacionais que dominavam a técnica italiana de produção de vidro.[35] A transferência de tecnologia foi o
impulso inicial para a instauração de um sistema de patentes[36]. De fato, tratava-se de um sistema de
privilégios que foi utilizado inicialmente para incentivar a introdução de novas tecnologias. A depender da
técnica e de seu introdutor, o Estado concedia prêmios, financiava a construção, instituía pensões e ou
garantia o monopólio de exploração do invento. A analise dos benefícios da concessão da patente ficava a
cargo da Coroa que verificava os possíveis efeitos da inserção da nova técnica para os negócios já
instalados, bem como a natureza da invenção.[37] Além dos interesses dos amigos do rei, buscava-se
preservar os empregos e os artesões locais. Christine Macleod relata que era comum na Inglaterra a
obrigação de que os produtos protegidos por patente tivessem preço inferior ao produto equivalente
importado. O controle do custo- beneficio da concessão do titulo não se limitava a revelação da técnica, mas
também se exigia que os efeitos benéficos da introdução da nova técnica alcançassem o preço e não
prejudicassem as indústrias já instaladas. Na França, as corporações tinham um papel forte e boas relações
com a Coroa o que dificultava a concessão de patentes quando estas contrariavam seus interesses.[38]

A estruturação do sistema de patentes começou a ser desenhada com a unificação de procedimentos
nacionais e o estabelecimento de requisitos para concessão. A idéia de privilégio é abandonada e substituída
por um direito de propriedade que serviria para atender os interesses nacionais. Nessa época as legislações
de países “hoje industrializados” eram marcadas por medidas nacionalistas de desenvolvimento que não
concediam patentes para inventores estrangeiros ou para aqueles que não pretendessem aplicar seu invento
no território onde o pedido foi depositado. Havia ainda a possibilidade de revogação de patentes caso a
tecnologia fosse patenteada em outros países e o requisito da novidade era relativo, equiparando o introdutor
da tecnologia ao inventor. Todas essas medidas contrárias aos direitos (naturais) do inventor foram
justificadas como meios de incentivo ao desenvolvimento tecnológico e industrial.

No século XVIII entre os anos de 1733 e 1800 novas tecnologias[39] foram introduzidas no
sistema de produção aumentando a produtividade e ajudando a fortalecer o mito de que o sistema de
patentes era um dos responsáveis pelo desenvolvimento industrial inglês. Na verdade, se for analisado
apenas a relação depósito de patentes e o período de ápice da revolução industrial, fica evidenciado que as
patentes foram concedidas posteriormente, corroborando a idéia de que a propriedade intelectual não
desempenhou um papel tão importante nesse estágio de industrialização inglês. Além disso, os instrumentos
de divulgação da nova técnica ou do novo produto eram deficientes e insatisfatórios para garantir que os
segredos fossem incorporados ao estado da técnica e repercutissem no desenvolvimento de outros inventos.

A deficiência do sistema era compensada pelo estímulo a imigração de “trabalhadores” habilidosos
que dominavam novas técnicas (suborning) .[40] Entretanto, não bastava buscar novos trabalhadores, era
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necessário também assegurar que os nacionais continuassem no país e que não aceitasse a propostas de
empresas e países estrangeiros. Em 1719  a Inglaterra estatuiu penalidades que variavam de multa a prisão
para aqueles saíssem da Inglaterra para ensinar o ofício em outro país. Caso esses trabalhadores não
voltassem 6 meses depois de terem sido notificados eles poderiam perder os seus direitos a terra e bens que
possuíssem na Inglaterra.[41] Em 1750, esse controle também se estendeu a proibição da exportação de
ferramentas e utensílios de madeiras ou de metais, sendo ampliado para maquinas de algodão e linhas. Em
1774 a proibição foi estendida para qualquer máquina, utensílio ou ferramenta e em 1781 o Tools Act 
autorizou outra ampliação de restrições à exportação. Além desses empecilhos, a assimilação de tecnologia
ainda apresentava outros problemas como a diferença de idiomas entre os trabalhadores “importados” e
“nacionais” e as diferenças de infra-estrutura tecnológica[42]. 

As leis de patentes começam a ser criadas ou aperfeiçoadas para estimular a transferência de
tecnologia diante da ineficiência do controle de migração e da complexidade das tecnologias que não mais
poderiam ser copiadas simplesmente pelo passeio em uma fábrica. Os sistemas de patentes europeus, nesse
período nascente de industrialização, foram moldados de modo a incentivar a produção de novas tecnologias
em seus territórios e por isso não reconheciam patentes estrangeiras, obrigavam a produção local do invento
e adotavam o conceito de novidade relativa como meio de copiar e proteger tecnologias estrangeiras.

Apenas com a Convenção União de Paris de 1883 que os países signatários acordaram o
reconhecimento de patentes estrangeiras em seus territórios. O princípio do tratamento nacional serviu como
base, equiparando os direitos dos inventores nacionais e estrangeiros nos países signatários. A questão da
novidade passava ser analisada com mais critério, passando a integrar o estado da técnica às invenções
patenteadas em outros países. O primeiro a depositar o pedido, independente do país da União em que fosse
realizado, teria um prazo de 1 ano para solicitar o depósito nos outros estados-membros. Desta forma, ficava
claro que o fato de a patente ter sido solicitada em outro Estado, ou a invenção ter sido apresentada em
congressos e artigos de revistas especializadas não lhe retirava a novidade e que a análise dos pedidos se
realizava de forma independente. Cada país tinha procedimentos e causas de anulação e revogação próprios,
o que não os vinculava diante da concessão de uma patente por um determinado membro.

Apesar de ter unificado alguns princípios e requisitos, a Convenção permitiu manutenção do
requisito da fabricação local e a exclusão de determinadas áreas de proteção por patentes caso esta
representasse um setor estratégico do Estado-membro.

A análise histórica do instituto da patente demonstra que os países hoje industrializados só
adotaram padrões mais elevados de proteção a medida que alcançava o desenvolvimento e independência
tecnológica. Uma vez dominada a técnica, passava-se a ampliar os direitos de propriedade intelectual de
modo protegê-la.

Conclusão

Não foi a existência de um alto padrão de proteção dos inventos que permitiu aos países hoje
desenvolvidos alcançarem esse status, mas sim a existência de sistemas flexíveis de proteção compatíveis
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com seus estágios de desenvolvimento tecnológicos. O direito de patentes não nasceu como um direito
natural do “inventor”, mas como um instrumento de política de desenvolvimento. Por essa razão, o
conteúdo e extensão desses direitos vêm sendo alterados ao longo dos anos a depender da necessidade de
cada Estado.[43]
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ANÁLISE DAS FRAGILIDADES JURÍDICAS E POLÍTICAS DOS ACORDOS E TRATADOS EM
MATÉRIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL EM FACE DAS RELAÇÕES

INTERNACIONAIS.

ANALYSIS OF THE LEGAL FRAGILITIES AND POLITICS OF THE AGREEMENTS AND TREATED
IN SUBSTANCE TO INTELLECTUALL PROPERTY IN FACE OF THE INTERNATIONAL

RELATIONS.

Giovani Clark
josé antônio carlos Pimenta

RESUMO
O presente artigo propõe uma análise do conteúdo das questões internacionais que envolvem a propriedade
intelectual na atualidade, em especial, enfocando o MERCOSUL, apontando uma reflexão histórico-política
que deve funcionar como ancoradouro para as investigações da ordem jurídica no plano internacional. O
artigo desenvolve breves apontamentos jurídicos e políticos dos acordos e tratados internacionais em
matéria de propriedade intelectual, tendo como referência as reflexões de Rosseau em seu texto intitulado :
IV JUGEMENT SUR LE PROJET DE PAIX PERPÉTUELLE (1756) Rosseau. O artigo comenta sobre o
TRIPs, ou Acordo Internacional sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao
comércio, com mais importante de sua categoria, vigente em nosso país. Regatamos ainda Schumpeter
quando ele diz que há uma estreita relação entre desenvolvimento econômico e inovação. Entre os vários
indicadores possíveis de inovação tecnológica de um Estado, destacam-se, na literatura, as estatísticas sobre
patentes.
PALAVRAS-CHAVES: propriedade intelectual, relações internacionais, Rosseau, Mercosul.

ABSTRACT
The present article considers: an analysis of the content of the international questions that involve the
intellectual property in the present time, in special in what it says respect to the MERCOSUL, point with
respect to a reflection description-politics that must function as anchorage for reflections in the law of
international . The article develops one brief analysis legal-politics of international the agreements and
treated in substance to copyright having as reference the reflections of Rosseau in its intitled text: IV
JUGEMENT SUR LE PROJET OF PAIX PERPÉTUELLE (1756) Rosseau. The article comments on the
TRIPs or Internatiomal Agreement on the Aspects of the related rights of intellectual property to the
commerce, is most important of its category, effective in our country. It final the article citing Schumpeter:
it has a narrow relation between economic development and innovation. It enters the some possible pointers
of technological innovation of a country, are distinguished, in literature, the statistics on patents.
KEYWORDS: intellectuall property , international relations, Rosseau, Mercosul.
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- C.E.O - Chief Executive Officer

- EUA- Estados Unidos da América

- GATT- Acôrdo Geral sôbre Tarifas Aduaneiras e Comércio

- GM – General Motors Corporation

- INPI - Instituto Nacional da Propriedade Intelectual

- OMC- Organização Mundial do Comércio

- MERCOSUL- Mercado Comum do Cone Sul

-  NAFTA-Tratado Norte-Americano de Livre Comércio

-  TRIPs -(Treaty Related Aspects of Intellectual Property) ou Acordo sobre os aspectos dos
direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio

 -  UNIÃO EUROPÉIA - Criada em 1992, com a assinatura do Tratado de Maastricht funda-se em
quatro tratados fundadores:

Tratado da Comunidade Européia do Carvão e do Aço (Ceca) - criado em 1951, composto pela
França, Alemanha, Itália, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. A Ceca tinha como objetivo a integração
das indústrias do carvão e do aço dos países europeus.

Tratado da Comunidade Econômica Européia (CEE) - criado em 1957, composto pelos mesmos
seis países da Ceca. Tinha como finalidade estabelecer um mercado comum europeu.

Tratado da Comunidade Européia da Energia Atômica (Euratom) - criado no Tratado de Roma
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em 1957, tinha como objetivo fomentar a cooperação no desenvolvimento e utilização da energia
nuclear e elevação do nível de vida dos países-membros, mediante a criação de um mercado comum de
equipamentos e materiais nucleares, assim como o estabelecimento de normas básicas de segurança e
proteção da população.

Tratado da União Européia (UE) -) - Reunidos na cidade de Maastricht, no sul da Holanda, em
dezembro de 1991, os países-membros firmaram um novo tratado, em substituição ao de Roma,
definindo os próximos passos para integração. Em 1993, entrou em vigor o Tratado de Maastricht,
mudando o nome de CEE para União Européia (UE). (fonte:http://educacao.uol.com.br/geografia/uniao-

europeia.jhtm)

               - WIPO-( World Intellectual property Organization) Organização Mundial de

Propriedade Intelectual

 

1 - Introdução

Uma análise do conteúdo das questões internacionais, em particular as relações internacionais, que
envolvem a propriedade intelectual na atualidade, em especial no que diz respeito ao Mercado Comum do
Cone Sul (MERCOSUL), apontam para uma reflexão histórico-política que deve funcionar como apoio para
as analise da ordem jurídica no âmbito internacional.

Não é por acaso que a China, depois de se tornar a base internacional de exportação de produtos
“contra-feitos” ou “pirateados”, adere em dezembro de 2001 a Organização Mundial do Comércio. A atitude
descrita no primeiro momento pode parecer contraditória, ou ainda, uma ato de contrição desta nova
potencia econômica, e está baseada em fundamentos que passam ao longe das idéias marxistas da revolução
comunista.

Esta adesão pode ser melhor compreendida através de um pensador bem anterior ao comunismo.
Comentando de forma incisiva o texto: IV JUGEMENT SUR LE PROJET DE PAIX PERPÉTUELLE
(1756), de Jean Jacques Rosseau, traduzindo para o português e tendo o seu prefácio esculpido por Gelson
Fonseca Junior em “ROSSEAU E AS RELAÇÕES INTENACIONAIS” afirma:

A guerra pode levar a dificuldades no comércio (e portanto prejudicar eventuais ganhos) porém o
soberano sacrificará o que tem para obter o que não tem. Ou seja, pode perder economicamente se
o objetivo é ganhar território. Mas, é claro que o objetivo é ter os dois, mais território e mais
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riqueza, “ … pois é para possuir simultaneamente a ambos que ele pode buscá-los separadamente:
porque, para ser o mestre dos homens e das coisas é necessário obter ao mesmo tempo o império e
a riqueza"  (ROSSEAU, 2003, p. 594).

                A máxima acima pode ser empregada para a compreensão da adesão da China a Organização
Mundial do Comercio (OMC), não por temer enfrentar a Guerra, mas sim para poder evitá-la, em face dos
graves conflitos econômicos em relação à propriedade intelectual, em especial com os EUA.

Para abocanhar novos mercados, a China utiliza-se de uma espécie de trégua que somente um acordo de
dimensões mundiais pode assegurar uma espécie de paz perpétua, cingida pela especulação do texto de
Saint-Pierre, considerado por Rosseau como um texto sólido e de importante leitura (ROSSEAU, 2003).

Observa-se, tomando o caso da China como referência, onde a construção de acordos e tratados
internacionais, em matéria de propriedade intelectual, estão muito “mais” relacionados a permitir um
“passe” para produtos fabricados em zonas cuja a fragilidade da proteção marcária e patentetária são
evidentes, do que promover uma integração jurídica voltada a circulação de produtos devidamente
protegidos em termos de propriedade intelectual em nível mundial. Assim sendo, os instrumentos legais
disponíveis para a repressão se apresentam tímidos, em algumas zonas, chamados de “zonas internacionais”,
são inúteis e geram uma falsa sensação de proteção intelectual, sendo apenas parte de um jogo de cenas
entre Estados desejosos em obterem novos mercados para os seus produtos de natureza tecnológica.

Para se compreende o contexto histórico dos grandes acordos e tratados em matéria de propriedade
intelectual será mister recorrer às lições de Hobsbawn, quando assevera que:

O Breve Século XX foi uma era de guerras religiosas, embora os mais
militantes e sanguinários de seus religiosos bebessem nas ideologias
seculares da safra XIX, como o socialismo e o nacionalismo , cujos
equivalentes divinos ou eram abstrações ou políticos venerados como
divindades.(HOBSBAWN, 1995, p. 541)

A concepção do Estado moderno e a noção de poder em uma nova ordem jurídica pós-feudalismo,
foi fielmente traçada por Rosseau, servindo-nos como parâmetro para entender o papel do Estado moderno e
as relações de poder no plano internacional.
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Neste sentido Rosseau adverte:

Porém, o sistema de equilíbrio´de poder é, ao lado das condições sociológicas,
a condição política para que se de um passo adiante e se reconstitua
“racionalmente” a ordem internacional. Neste ponto, Rosseau retoma as regras
do equilíbrio: para formar uma confederação sólida e durável, é preciso que
todos os membros sejam

mutualmente dependentes e que nenhum membro possa, por sua própria conta, resistir aos
demais, e que as associações particulares(alianças entre alguns membros não prejudiquem o
equilíbrio geral, por terem condições de poder para impor a sua vontade aos demais. Neste
sentido, é preciso que a confederação vá além de um conjunto de alianças tradicionais, mas que
tenha meios efetivos de forçar os mais ambiciosos a se manter nos limites do “tratado geral” (
Rosseau, 2003, p. XXXI)

2 – A Propriedade Intelectual e Desenvolvimento

O intitulado TRIPs (Treaty Related Aspects of Intellectual Property), ou Acordo sobre os aspectos
dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, é o mais importante de sua categoria,
vigente no Brasil, por força do Decreto 1.335 de 30.12.1994 que promulgou a Ata final que incorpora os
Resultados da Rodada do Uruguai de Negociações Multilaterais do GATT . Este acordo delineou a nossa
Lei de Propriedade Industrial de n° 9279/96, a Lei de Direitos Autorais de n° 9.610/98, a Lei de Direitos
Autorais sobre Programas de Computadores - Lei n° 9.609/98 e a Lei de Cultivares (n° 9.445/97).

Os anais do Congresso Nacional registram uma diuturna vigília do então embaixador norte-
americano no Brasil, Phillips William, visando à aprovação de uma propriedade industrial em sintonia com
a TRIPS e os interesses estudanienses no Brasil.

O entendimento de Daniela Alves Brandão (BRANDÃO, 2003) cujo trabalho visou sistematizar,
nos limites próprios de uma dissertação de mestrado, o desenvolvimento da proteção da propriedade
intelectual no plano internacional, bem como a sua inclusão, a partir do Acordo sobre os Aspectos do
Direito de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, em inglês), no sistema da
Organização Mundial do Comércio (OMC).

Em seu trabalho dissertativo, a pesquisadora concluí: a proteção da propriedade intelectual no
plano internacional é muito vulnerável e sofre as influências das grandes potências mundiais nos aspectos
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político e econômico.

O tema se mostra premente, pois, dentro de um ambiente de economia mundializada - onde o
comércio não tem fronteiras graças ao avanço tecnológico - marcas, patentes e direitos autorais não podem
ficar a mercê somente das legislações nacionais.

Em áreas como, as do desenvolvimento tecnológico, industrial e comercial influenciam
sobremaneira nas políticas econômicas de Estados com diferentes graus de desenvolvimento e poder de
negociação na esfera internacional.

A referida dissertação de mestrado, ainda, demonstra ao internalizar de regras e princípios do
acordo internacional ao direito pátrio garantem uma maior segurança jurídica aos titulares dos direitos de
propriedade intelectual;

O acordo TRIPS acabou por gerar um sensível aumento à procura dos serviços do sistema de
propriedade intelectual brasileiro. O aumento pode ser analisado via coleta de dados do Instituto Nacional
da Propriedade Intelectual (INPI) demonstra que a proteção da propriedade intelectual é intimamente ligada
às políticas econômicas do Estado, á concorrência do mercado e ao grau de segurança jurídica
proporcionado pela proteção legal da propriedade intelectual, conforme os tratados internacionais.

No MERCOSUL, as questões relacionadas à propriedade intelectual ainda restam por serem
estruturadas, pois não há um acordo ou tratado específico sobre o tema. As relações bilaterais e multilaterais
se regem sob a égide dos tratados no âmbito da OMC e da WIPO. Segundo José Carlos Tinoco Soares, os
Estados membros do MERCOSUL devem desenvolver esforços no sentido da criação de mecanismos de
proteção e reciprocidade, semelhante ao ocorrido na UNIÃO EUROPÉIA e no NAFTA, que gerou o
fortalecimento da propriedade intelectual na região de influência e principalmente a integração do
desenvolvimento de políticas voltadas para a propriedade industrial. A unificação das patentes na União
Européia prevista para o ano e 2010 marcará uma nova era no desenvolvimento tecnológico voltado para
área industrial. (SOARES, 1998, p. 49).

A propriedade industrial (as marcas de comércio e indústrias, patentes e desenho industrial) já
oferta uma vantagem competitiva na recuperação das empresas norte-americanas em meio à grave crise
financeira internacional. Mostrando assim a importância daquela nos lucros das corporações empresariais e
da sua influencia em tempos do fragilizado neoliberalismo de regulação. Ensina Clark (2009) sobre a
referida crise:

Inclusive, na atualidade (anos de 2008 e 2009), o neoliberalismo de regulação
demonstra objetivamente, mais uma vez, o seu lado destruidor, seja no Brasil
ou nas demais Nações. Em virtude da “contida” atuação estatal no domínio
econômico, todavia sempre em prol da multiplicação dos ganhos do capital,
instalou-se uma aguda crise socioeconômica mundial iniciada nos setores
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imobiliário e financeiro dos Estados Unidos. A irresponsabilidade e a
ineficácia das políticas econômicas reguladoras públicas e privadas estão
resultando em recessão, dilatação dos níveis de desempregados e  em mortos,
ou seja, na “pandemia reguladora”

(CLARK, 2009, p. 82).

Empresas líderes mundiais, como a General Motos (GM), após o pedido de concordata, assevera
que suas marcas, patentes e designer predizem revolucionar o poderoso mercado automobilístico. E segundo
o seu principal presidente, Fritz Henderson, a Nova GM, afirmou no último dia 10/07/2009, que:

O presidente da GM, Fritz Anderson, anunciou ontem (dia 10/07/09) a
saída da concordata da fabricante de automóveis e a criação da “NOVA
GM”, menor e com o objetivo de revolucionar a forma de fazer negócios.
(....)

A GMC será formada por quatro marcas (Chevrolet, Cadillac, Buick e
GMC), em vez das oito com as quais começou 2009( a empresa se desfez
da Saturn, Hummer, Saab e Pontiac) e terá 27 mil empregados a menos
do que no início do ano. (PAIVA, 2009, p. 13)

Observa-se, na atualidade, a propriedade industrial se apresenta como recurso estratégico para as grandes
corporações objetivando a saída da grave crise atual, esta devastou vários mercados, em especial nos
Estados Unidos e Europa.

Acredita-se em uma “real” NOVA ECONOMIA, permissa vênia, for possível, não mais fundada
em títulos e papéis virtuais possa emergir deste quadro devastador onde grandes sociedades financeiras e
corretoras de valores foram sucumbidas.

É mister e bastante oportuno repetir a assertiva de Schumpeter (1982) há uma estreita relação entre
desenvolvimento econômico e inovação. Entre os vários indicadores possíveis de inovação tecnológica de
um país, destacam-se, na literatura, as estatísticas de ampliação dos números de concessões de patentes.

Esses indicadores são bastante úteis para comparação entre Estados, apesar de suas limitações, e
podem ser corrigidas por métodos estatísticos. Contudo apenas inovação tecnológica e registros de patentes
não garantem, por si só, o desenvolvimento sustentável das nações, ou seja, estágio/fase evolutivo humano
ambiental implementador dos direitos fundamentais, já inseridos em nossa Carta Magna de 1988.

Na sempre atual lição do eminente jurista mineiro Washington Peluso Albino de Souza
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encontramos o significado de desenvolvimento:

Para melhor situarmos o seu tratamento como tal, recorreremos à sua conceituação científica,
quando as teorias a respeito o apresentam fundamentado no sentido dinâmico de modificação do
status quo, na direção de configurações diferentes das atuais. A partir desse ponto, faz-se
necessária a diferença entre o seu conceito e o de “crescimento”, podendo ambos incluir-se, sem
qualquer confusão, na idéia de “progresso”. O dado referencial, diferenciador, pode ser tomado,
portanto, como a idéia de “equilíbrio”, a ele prendendo-se a de “desequilíbrio”. No
“crescimento”, tem-se o “equilíbrio” das relações entre os componentes do todo, podendo haver
o seu aumento quantitativo ou qualitativo, porém mantidas as proporções dessas relações. No
“desenvolvimento”, rompe-se tal “equilíbrio”, dá-se o “desequilíbrio”, modificam-se as
proporções no sentido positivo. Se tal se verificasse em sentido negativo, teríamos o retrocesso, a
recessão, embora também como forma de “desequilíbrio”, pois igualmente rompido estaria o
status quo ante.

Todas essas hipóteses, ao se materializarem, são variações do mesmo fato
“desenvolvimento”, figuram como “conteúdo da norma jurídica” e o seu
tratamento por esse prisma vai tomá-las em face das medidas de natureza
político-econômicas, visto como o “desenvolvimento” é conceito que traz em
si a “idéia de dinamismo”, geralmente a cargo dos governos, nas formas
intervencionistas, ou por impulsos naturais do mercado, nas formas
abstencionistas (SOUZA, 2005, p. 399).

A reflexão sobre os acordos e tratados internacionais acabam por impor uma “paz perpetua”,
logicamente transitória, ressentem no desenvolvimento interno e resultam crescimento modernizante
peculiar, desigual e excludente, principalmente nas nações em desenvolvimento, como bem abaliza
Celso Furtado: “(...) isto se explica, pela existência de um capitalismo tardio, cujos reflexos são sentidos
até os dias de hoje (FURTADO, 1974, p. 98)”- referindo-se ao ano da obra. Celso Furtado, sustenta
ainda “Nos países onde a modernização ocorreu sem o desenvolvimento econômico, o processo de
industrialização apresenta características muito particulares” (FURTADO, 1974, p. 98).

Quanto ao tema tecnológica, o saudoso Furtado reafirma o predomínio dos Estados e empresas
geradoras de conhecimento sobre o mundo. Arremata o autor: “O progresso técnico deixa de ser uma
questão de compra de um certo tipo de equipamento e passa a depender do acesso às inovações que
surgem em grandes quantidades nos países ricos” (FURTADO, 1974, p . 98).

Na análise ortodoxa de João Bernardo (1985), o atual estágio do capitalismo passa por uma
evidente transnacionalização da moeda, ou seja, não existem mais capitais que possam ser chamados de
nacionais, daquela ou de outra nacionalidade. Como a iniciativa privada, os Estados se tornaram, ainda,
grandes investidores e parceiros comerciais, não só na perspectiva de promover o seu próprio
crescimento econômico, mas também na clara intenção de aferição de lucros, reservas e outras divisas a
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fim de enriquecer e fortalecer o próprio Estado, seja ele nacional ou comunitário. Assim sendo, os
acordos e tratados internacionais ficam fragilizados e contribuem para abstração de riquezas das nações
pobres ou em desenvolvimento, como é caso do bloco intitulado BRIC, digo, Brasil, Índia e China,
inviabilizando assim os direitos fundamentais tais como: a vida, a dignidade, a saúde.

Em sua linha contestadora, mesmo com algumas posições antagônicas à tese clássica do
marxismo, João Bernardo assevera : a classe gestorial é distinta e que “como os mecanismos do
capitalismo do Estado sustentados pela classe gestorial permitem repensar o modo de funcionamento das
épocas anteriores do capitalismo” (Bernardo, 1985, p. 10).

O referido autor e professor deriva de sua tese dois processos: 1) o proletariado vende ao
capitalista a sua força de trabalho; 2) o capitalista fornece ao proletariado os meios necessários para sua
subsistências gerados no primeiro processo.

João Bernardo afirma, ainda: “Essa tese clássica é suficientemente ampla para poder sustentar
interpretações políticas diferentes, ou até opostas” (Bernardo, 1985, p. 12) e apresenta ainda uma
vigorosa objeção a tese clássica, baseado em dois pontos principais:

a) É muito difícil explicar o comportamento monopolista da classe proletária na venda do uso de sua
força de trabalho; restando explicar como se transferem essas relações de classe do primeiro para o
segundo, a partir do segundo processo, se entra em relação ao primeiro;

b) Como o sistema capitalista se articulou com outros sistemas de produção, durante o período colonial,
nunca foram delimitados e ultrapassaram mecanismos econômicos, utilizando-se a repressão e a violência.

Este último se relaciona diretamente com a capacidade dos gestores do capital, no plano
internacional, por meio dos burocratas do Estado, em promover acordos e tratados internacionais
focados na proteção dos interesses das grandes potências, em detrimento de uma efetiva proteção dos
direitos da propriedade intelectual, na perspectiva da cooperação técnico científica entre Estados
hegemônicos e subalternos. E gerando aos seus povos, concorrentemente, dignidade e bem estar social.
Em síntese, levando ao real desenvolvimento, somente possível no Brasil através da presença estatal no
domínio econômico e social de forma planejada.Ensina Clark:

O Texto Constitucional de 1988 impõe o poder/dever do Estado em agir no
domínio econômico e social de forma planejada, a fim de transformar o nosso
oceano de injustiças e materializar plenamente o desenvolvimento sustentável,
a existência digna, a função social das propriedades, a soberania nacional, a
defesa do consumidor, etc. Por conseguinte, o neoliberalismo de regulação
colide com tais comandos (CLARK, 2009, p. 83).

Inda, na esfera da importância do conhecimento, pretensiosamente protegida pela propriedade
intelectual, é na contemporaneidade o novo centro das relações sociais de produção. Neste diapasão é
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mister refletir na forma pela qual este conhecimento e sua proteção devem ser focalizados no plano das
relações internacionais, e como são organizados nos grandes sistemas internacionais de produção. A
reflexão de João Antônio de Paula é pertinente e atual:

Dentro dessa linha de raciocínio, a emergência de uma economia baseada no conhecimento
representa uma nova articulação da “capacidade de trabalho socialmente combinada”, onde a
“aplicação sistemática da ciência e à produção” se realiza de forma abragente. A investigação
do papel do trabalho na sociedade atual deve se concentrar nas novas articulações no interior do
“trabalho coletivo”, onde o pólo do trabalho intelectual ganha peso e relevância,em detrimento
do pólo do trabalho manual (PAULA, 2000, p.421)

3 - Considerações Finais

Vislumbra-se, mais uma vez, o humano será sobreposto pelo econômico e pelas relações de
poder. Observa-se de forma inequívoca : a ciência do direito não encontrou uma forma para lidar com os
avanços tecnológicos, em especial aqueles relacionados à propriedade intelectual, hoje convertidos em
produto ou mercadoria de primeira necessidade. Por fim observamos, conforme os estudos acima
mencionados, a busca de uma integração entre o legal e o econômico, que deveria visar a otimização do
equilíbrio entre co-relação de forças entre as nações.

As relações internacionais, em especial, as referentes à propriedade intelectual carecem de maior
atenção pelos juristas e profissionais do direito, pois uma nova ordem mundial se estabeleceu, tendo
como base as várias derivações ofertadas pela propriedade intelectual, tais como: produtos, mercadoria
no sentido econômico do termo, materiais bélicos, novas formas de energia, instrumentos espacial voa
cooperação (a estação espacial internacional), etc. Tais realidades são demonstrações inequívocas da
necessidade de outros modelos de acordos globais em matéria de propriedade intelectual devam ser
estabelecidos.

O MERCOSUL encontra-se atrasado na busca de mecanismos promotores do equilíbrio de forças
para a região, através de acordo plurilateral que protejam não só os mercados locais, mais
principalmente favoreçam o incremento da propriedade intelectual, tendo como motivação a proteção da
região, a preservação do meio ambiente, a transmissão democrática dos saberes e, ainda, o incremento de
formas alternativas de energia limpa.

Em derradeiro entendemos ser possível apresentar outro modelo, na órbita do Direito Econômico
e das relações internacionais, que procure construir o processo de produção de força de trabalho sem se
deparar com as insuficiências da tese clássica no tocante ao trabalho imaterial. Nenhuma outra melhor
representação da importância das novas forças de trabalho se apresenta como a propriedade intelectual
cuja à apropriação se dá em um processo diverso daquela observada na mais-valia absoluta,no século
XVIII como plataforma do capitalismo industrial, sendo transmutada, a partir do século XX, em
capitalismo financeiros e de ativos intangíveis.
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Portanto, o aumento dos registros das propriedades intelectuais e a evolução tecnológica, seja no
âmbito das empresas ou dos limites Estados nacionais ou comunitários, não garantem as nações em
desenvolvimento, como o Brasil, o acesso e o uso de novos saberes incorporados em bens e serviços a
sua populações secularmente despida de seus direitos fundamentais, inclusive bem expressos em nossa
Constituição de 1988.

Os tratados e acordos internacionais fixados entre as nações, infelizmente, também não possuem
a capacidade de incorporar na vida de milhões de seres humanos desprovidos de vida e alegria, em
virtude da falta de efetivação dos Direitos mais elementares, já que aqueles geralmente significam
apenas acordos de paz perpétua, evidentemente temporária e ilusória, entre os detentores das
propriedades intelectuais, a fim de posteriormente dilatar seus lucros e expandir seu poderio entre os
povos e as nações.
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Responsabilidade civil por violação aos direitos tecnodigitais 

 

Civil responsibility by infringement technology rights 

 

Sávio de Aguiar Soares 

 

Sumário: 1 Considerações iniciais 2 Direitos tecnodigitais 3 Limitações aos direitos 

tecnodigitais 4 Ilícitos aos direitos tecnodigitais 5 Restrições tecnológicas 6 Responsabilidade 

civil 7 Conclusão 8 Referências. 

Resumo: O presente trabalho de pesquisa evidencia os problemas que preocupam o estudioso 

do Direito de Propriedade Intelectual contemporâneo, destacando as soluções consideradas 

viáveis para a promoção do necessário equilíbrio entre as ferramentas tecnológicas de 

proteção aos direitos de autor e o uso privado dos conteúdos digitais. O estudo dos direitos de 

propriedade intelectual em análise sobre as obras do intelecto humano criadas no meio digital 

é desenvolvido com especial relevo para os limites de proteção no combate às violações aos 

direitos intelectuais e as condições de possibilidade dos mecanismos aplicáveis que estejam 

em conformidade com os ditames legais no âmbito nacional e internacional. 

Palavras-chave: Propriedade intelectual, Direitos tecnodigitais, Violação aos direitos 

intelectuais 

Abstract: This paper aims to show and explain the dilemmas and possible evolutionary 

tendencies identified in the context of Intellectual Property Law of this present time. The 

difficulty of adopting uniform rules to regulate the digital creations of the mind takes special 

place; and the viable solutions for the promotion of balance between the technological tools 

for the protection of copyright and the private use of digital content. The approach is guided 

by the idea that the digital creations of the mind exemplify a hard case for Intellectual 

Property Law, since they present the importance of defining the limits of protection against 

Copyright infringement. The technological efforts dedicated to this purpose must be examined 

so that they can be conformed to the legal rules.  

Key-words: Intellectual Property, Technology rights, Copyright infringement 

 

 

 

1 Considerações iniciais 
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No contexto da Era Digital (também chamada de Era das Redes), as obras intelectuais 

passam por uma releitura, diante da digitalização dos dados e a desnecessidade de um suporte 

material tangível para se considerar a obra existente ou para a sua divulgação no ciberespaço, 

cria-se a possibilidade de reprodução das obras, em questão de segundos, permitindo com 

mais facilidade a violação dos direitos autorais. 

O impacto da tecnologia digital no processo de massificação e acesso às obras 

intelectuais traduz uma nova realidade que demanda um exame renovado no sentido de 

encarar a crise existente nas instituições clássicas em prol da harmonização entre a sociedade 

da informação e os direitos de propriedade intelectual.  

A internet é vista como instrumento nuclear da sociedade da informação. Nesse passo, 

deve-se avaliar o histórico da internet originariamente adotada para fins militares e 

posteriormente consagrada como meio de comunicação de massas e de veículo comercial pelo 

qual a informação teve a mudança de natureza para o âmbito mercadológico, revelando-se o 

problema jurídico da concentração empresarial no âmbito das telecomunicações em matéria 

de monopólios. (ASCENSÃO, 2001, p.22) 

A internet possibilita o espetacular acréscimo de interatividade das obras intelectuais a 

partir dos avanços da tecnologia digital. Resulta disso “o diálogo travado entre usuário e o 

computador”, na expressão de Carboni (2003). A acepção da interatividade também é adotada 

no sentido de que na obra interativa o usuário pode controlar quando e quais elementos serão 

transmitidos. 

Outra questão é a pluralidade de autores em grande parte destas obras, tornando a 

autoria bastante diluída. Além disso, em razão da interatividade possível em algumas obras, o 

próprio usuário participa do processo de criação da obra final exteriorizada. 

Entende-se que nas redes de informação a figura do autor como um ser 

individualizado está propensa ao esgotamento, pela contínua formação de obras de autoria 

coletiva, o que implicará o repensar do Direito do autor nos parâmetros atuais, sendo este 

mais um categórico desafio a ser enfrentado pelos cultores do direito de propriedade 

intelectual. 

Diante disso, seria correto admitir que na internet tudo ocorreria como se os usuários 

estivessem em construção, de maneira ininterrupta, de uma única e imensa obra coletiva? Em 

caso afirmativo, como tutelar as obras intelectuais? Seria o fim da propriedade intelectual? 

O estudo ora proposto busca uma abordagem do direito de propriedade intelectual, no 

que respeita aos novos contornos impulsionados pelo que a própria evolução tecnológica 

estabelece e exige. 
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Como amparar os propósitos sociais e jurídicos de proteção do desenvolvimento 

técnico e cientifico da sociedade contemporânea, mantendo o equilíbrio entre a proteção dos 

interesses do titular dos direitos de autor e o uso das obras pela coletividade? 

Cabe perquirir o tratamento legal acerca da utilização digital de obras na seara da 

responsabilidade civil, para fins de comprovação de prejuízos, no tocante ao exame do dever 

de indenizar nas hipóteses de violação aos direitos de propriedade intelectual e também 

quanto à legitimação da norma jurídica autoral e do direito subjetivo autoral diante de 

situações de abuso de direito autoral a serem observadas pelos atores do cenário dos direitos 

autorais sobre obras intelectuais no meio digital. 

 

 

 

 

2 Direitos tecnodigitais 

 

Como asseverado na introdução o estudo ora delineado funda-se na evolução do 

instituto da propriedade intelectual em que o processo de digitalização expressa o domínio 

tecnológico sobre a informação digital diante da busca de soluções para a crise das 

instituições autoralistas clássicas. 

Cuida-se da compreensão de obras digitalizadas por programas de computadores, além 

da intercompreensão entre sistemas e equipamentos informáticos. 

A releitura do direito da propriedade intelectual e dos paradigmas tecnológicos sob o 

enfoque da limitação aos direitos patrimoniais de autor é fundamental dentro do contexto 

contemporâneo das relações jurídicas contratuais, profundamente alteradas pela inserção de 

princípios constitucionais e contratuais aos conflitos relacionados à utilização de obras 

relacionadas à criação pelo intelecto humano.     

 Trata-se o direito intelectual, do ramo do direito que propugna a proteção do autor das 

produções/obras relacionadas à dimensão intelectual do ser humano, isto é, decorrentes de sua 

intelectualidade.  

O direito da propriedade intelectual deve ser interpretado e exercido em consonância 

como os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, reflexos da 

solidariedade social (art. 3º, III CF/88), e elementos norteadores das relações jurídicas, os 

quais visam a relativizar o exercício da autonomia privada dos contratantes, no intuito de se 
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evitar o exercício abusivo do direito subjetivo e a observância ao interesse social, e inclusive 

dos direitos de autor.   

Em face do crescente valor econômico relativo à produção intelectual na 

contemporaneidade e sua difusão sem precedentes pelo meio virtual, através da expansão da 

internet, tornou-se imprescindível o controle do referido fenômeno por meio de mecanismos 

de proteção adequados a impedir a difusão indevida dos referidos direitos intelectuais.  

Deriva disso a relevância dos mecanismos tecnológicos de controle, donde se destaca 

a interoperabilidade e a tutela jurídica do exercício dos direitos subjetivos no âmbito das 

limitações dos direitos de autor.  

Em relação à proteção dos direitos subjetivos de natureza autoral, as Leis nº 9.609/98 e 

9.610/98, apresentam-se como diretrizes ao exercício dos referidos direitos no controle e 

vedação de condutas ilícitas perpetradas contra o titular de direito de autor em favor do 

propósito de conciliar o interesse público e o direito exclusivo atribuído ao titular da obra.     

Nesse panorama, surgiram inúmeras ferramentas tecnológicas para limitar o uso 

pessoal dos conteúdos digitais obtidos licitamente, através das denominadas restrições ou 

travas tecnológicas, ou seja, através de medidas tecnológicas de proteção aos direitos de autor.  

Depreende-se que a digitalização das obras tuteladas pelo Direito de autor demanda 

um tratamento legal específico que seja suficiente ao equacionamento dos interesses dos 

criadores intelectuais e dos usuários das obras disponibilizadas no meio virtual, emergindo o 

direito de propriedade tecnodigital. 

É imprescindível a compreensão que o direito de propriedade intelectual (direito 

tecnodigital) propugna um cenário onde o equilíbrio de interesses deve ser observado, para 

garantir o direito de acesso da coletividade à informação e à cultura, enquanto direito 

fundamental, bem como a tutela dos interesses patrimoniais e morais dos titulares de direitos 

de autor. 

Nesse passo, entende-se a tecnologia da informática (em que a internet desempenha 

papel de destaque) como meio de comunicação revolucionário responsável pela 

superveniência da cibercultura e do fenômeno da digitalização. 

O ponto central consubstancia-se na adaptação do direito de autor à realidade 

tecnológica, por meio da aplicação de tecnologias que manipulem o acesso público ao 

conteúdo das informações e conhecimentos (controle da reprodução, execução e distribuição 

de obras no formato digital), abrangendo as medidas tecnológicas adotadas no ambiente 

virtual para o alcance do balanceamento de interesses em jogo.  

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7969



Avalia-se a virtualização do conhecimento e das informações sobre os aspectos 

jurídicos da internet e a aplicação do Direito autoral no seu campo de abrangência. Inclusive 

sobre o controle de utilização das obras e a disponibilização das mesmas em rede. 

Os efeitos jurídicos da virtualização são identificados pelas obras digitais que têm 

relação com a liberdade intelectual (enquanto prerrogativa individual do criador limitada 

constitucionalmente) em que se visualiza o confronto com os demais direitos fundamentais 

em tela (direitos dos usuários, por exemplo).  

Vislumbra-se o movimento geral de digitalização no qual se exige a adaptação 

(reconceitualização) do Direito de autor à diferença quantitativa e qualitativa da tecnologia 

digital (com a mudança do paradigma tecnológico do analógico para o digital) no que 

concerne às criações intelectuais desenvolvidas no campo da tecnologia informática. 

Portanto, esse ramo do Direito intelectual seria responsável pela tutela das novas 

formas de utilização das obras, ante o desenvolvimento tecnológico, com base na codificação 

de qualquer modalidade de obra em representação digital (armazenamento digital), na rapidez 

no fluxo das informações (compartilhamento pela rede mundial de computadores) e 

divulgação das obras, assim como no aparecimento de novas categorias de obras intelectuais. 

 

3 Limitações aos direitos tecnodigitais 

 

 

 O Direito, enquanto fenômeno social, criado pelo homem e para o homem, exerce 

um papel fundamental no controle das atividades humanas no meio social. 

 Nesse contexto, em que o Direito se ocupa da tutela do exercício dos direitos 

subjetivos e das relações jurídicas, tem lugar o tratamento das limitações a que se sujeita o 

exercício de todos os direitos de propriedade intelectual.  

Em se tratando da proteção dos direitos subjetivos intelectuais de natureza autoral, são 

duas as leis ordinárias que dispõem acerca do regime jurídico aplicável a seguir expostas. 

 A Lei nº 9.609/1998 (Lei do Software) cujo objeto no seio da propriedade intelectual 

protege o programa de computador entendido como: 

 
a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou 

codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário 

em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos 

ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los 

funcionar de modo e para fins determinados. (art.1º, Lei 9.609/98). 
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A Lei nº 9.610/1998, Lei de Direitos Autorais (LDA) identifica os direitos autorais 

como aqueles do autor e os que estejam conexos ao mesmo. Para fins legais, os direitos 

autorais são vistos como bens móveis e, em âmbito contratual, são interpretados 

restritivamente. O diploma legal dispõe sobre as obras intelectuais objeto de tutela, 

compreendendo os elementos patrimoniais e morais dos direitos de autor.  

As limitações apresentam-se nas possibilidades de utilização parcial ou integral da 

obra intelectual protegida sem necessidade de prévia e expressa autorização (consentimento) 

do seu criador. Isto é, seja esta autorização do próprio autor ou do titular derivado de direitos 

patrimoniais de autor, segundo a terminologia autoralista isso equivale a restrições aos 

princípios aplicáveis aos direitos patrimoniais de autor. 

A rigor, tais limitações são entendidas como situações em que a utilização pública da 

obra não estaria compreendida pelo conteúdo do direito autoral. 

Na colocação de José de Oliveira Ascensão (2004, p.21) “os limites permitem 

conciliar o exclusivo atribuído ao autor com o interesse público e as posições de outros 

titulares. São fundamentos para a obtenção justa das finalidades do direito de autor.” 

  Como exemplo de limitação temporal, a Lei do Software prescreve que a tutela dos 

direitos autorais patrimoniais pertinentes aos programas de computador está assegurada pelo 

prazo de cinquenta anos, contados a partir do dia primeiro de janeiro do ano subsequente ao 

da sua publicação, ou na ausência desta, da data de sua criação. 

Some-se a isso a exigência legal de que a utilização do programa de computador, no 

território brasileiro, esteja condicionada à existência de um contrato de licença de uso, sendo 

admitido o documento fiscal comprobatório da aquisição ou licenciamento de cópia. A licença 

é o contrato pelo qual o autor outorga a terceiro (cessionário) o direito de explorar a obra, por 

tempo determinado, sendo a autorização do titular ou cessionário, para a utilização privada da 

obra, nas mesmas proporções, fixando limitação aos direitos autorais. 

A Lei de Direitos Autorais também apresenta limites temporais à exclusividade da 

exploração econômica dos direitos autorais patrimoniais. 

A legislação autoral em vigor elenca uma série de possibilidades de reprodução lícita 

de obras intelectuais, isto é, hipóteses nas quais não há violação aos direitos patrimoniais de 

autor.  

Quanto aos preceitos normativos que dispõem sobre as limitações aos direitos de autor 

os artigos 6º e 46 a 48, respectivamente, da Lei do Software e da Lei do Direito Autoral 

entende-se que os mesmos são exemplificativos. 
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 Vale dizer, as limitações extrapolam estes artigos, sendo que tal catálogo de artigos 

não apresenta todas as limitações aos direitos patrimoniais de autor. 

  Ademais, todas as limitações preservam, em contraposição aos interesses do titular 

dos direitos autorais, direitos à utilização privada da obra. Trata-se de ponto de interlocução 

entre a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional. Afinal, as limitações devem ser 

concebidas e interpretadas à luz dos princípios constitucionais. 

 Sobreleva o princípio da função social da propriedade (art. 5º, XXIII, CF), que deve 

ser estendido a todos os meios de expressão ou exercício desse direito, haja vista que a função 

social é capaz de condicionar o exercício dos direitos subjetivos, inclusive dos direitos 

patrimoniais de autor. 

 Do mesmo modo, estas limitações possuem natureza dúplice, de direito e garantia, 

relativos aos usuários da obras intelectuais. As limitações são instrumentos de efetivação dos 

direitos fundamentais à intimidade e vida privada, cuidando-se de direitos constitucionais que 

não comportam rol taxativo para sua efetivação. 

Os limites aos direitos patrimoniais tecnodigitais têm relevância prática, haja vista o 

propósito de efetivar direitos de ordem constitucional. Donde, tais catálogos não são rígidos, 

posto que os limites aos direitos patrimoniais do autor são direitos fundamentais 

constitucionalmente assegurados. 

Demais disso, revela-se na normativa pátria da propriedade intelectual (fruto do direito 

francês – droit d’auter) certa aproximação em face do direito norte-americano (copyright), 

sendo esse processo delineado por meio da implementação de acordos internacionais no 

âmbito da Organização Mundial do Comércio.
1
 

No âmbito do copyright interessa o instituto do fair use (uso justo ou uso honrado) que 

consiste numa cláusula geral de limitação ao direito de autor aplicável a situações não 

predeterminadas. A hipótese de violação aos direitos patrimoniais de autor é aferida de acordo 

com o uso concreto da obra intelectual alheia com base em critérios construídos pela doutrina 

e jurisprudência, amoldando-se com mais facilidade às inovações tecnológicas. 

O sistema norte-americano leva em conta na determinação do fair use os seguintes 

critérios: o propósito e natureza do uso (se é comercial ou para fins educativos e não 

lucrativos), a natureza da obra, a quantidade e qualidade da utilização em relação à obra 

                                                
1 O acordo denominado TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) ou Acordo 

sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC) emergiu no cenário 

internacional no sentido de reconhecer a extrema importância da propriedade intelectual para o desenvolvimento 

socioeconômico-cultural da humanidade. 
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global e principalmente a incidência da utilização (efeitos do uso) sobre o mercado atual ou 

potencial da obra. (BRANCO JÚNIOR, 2007, p.71-72). 

Ascensão citado por Branco Júnior (2007, p.72) afirma que apesar do sistema norte-

americano ser maleável e impreciso não é contraditório com o sistema europeu, uma vez que 

preserva a capacidade de adaptação aos desafios oriundos das novas condições surgidas pela 

evolução tecnológica, por exemplo. 

Aponta-se também para a possibilidade do uso na esfera privada para a qual não se 

estende o monopólio de exploração econômica da obra intelectual no tocante às formas de 

utilização da obra intelectual que se operam no âmbito reservado do indivíduo e não para o 

aproveitamento coletivo. 

No ambiente da internet, a interoperabilidade emerge como o mecanismo que 

responde as aspirações e necessidades dos usuários, dos criadores intelectuais (titulares 

originários) e também dos titulares derivados (cessionários dos direitos autorais patrimoniais).  

A busca pela interoperabilidade situa-se no emprego, em sua produção, no processo de 

certificação disponibilizado pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Qualquer 

documento público ou particular deve ser assinado digitalmente, a partir da tecnologia da 

criptografia assimétrica, sendo que a chave pública deve ser necessariamente certificada por 

uma Autoridade Certificadora ligada à Autoridade Certificadora Raiz do país que, no caso é o 

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. 

No meio eletrônico (da propriedade tecnodigital) a interoperabilidade diz respeito à 

efetiva confiança e segurança na integração dos processos, que possibilitem o funcionamento 

conjunto e a intercompreensão entre sistemas, além da identificação dos respectivos usuários, 

quando necessário, através do emprego de certificação digital. 

Logo, a interoperabilidade (como expressão do interesse público no regime jurídico da 

propriedade intelectual) viabiliza o processo eletrônico mediante determinados padrões cuja 

aplicação ocorre tanto no plano das interfaces programas-programas quanto no plano dos 

programas-equipamentos, mas também no novo cenário digital marcado pela rede em âmbito 

global. 

Por sua vez, a interoperabilidade é mecanismo de promoção da efetividade dos direitos 

e princípios constitucionais no contexto das limitações sobreditas. 

 

4 Ilícitos aos direitos tecnodigitais 
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Na Sociedade da Informação
2
 frisa-se o desenvolvimento da tecnologia da informação 

e das inovações digitais. É uma sociedade intitulada informacional na qual a circulação das 

informações ocorre de forma cada vez mais acentuada (maior celeridade de processamento) e 

sofisticada em todos os setores da produção e do conhecimento, de sorte que as tecnologias da 

informação e da comunicação oportunizam um acesso generalizado a redes de informática, 

telecomunicação pessoal e coletiva, pela transferência interativa de informações em escala 

mundial com lastro nessa verdadeira revolução tecnológica. 

Por outro lado, ocorreu aumento expressivo da violação aos Direitos da Propriedade 

Intelectual, impondo necessidade de proteção mais efetiva aos Direitos Autorais.  

As novas formas de utilização das criações intelectuais suscitaram maiores situações 

de ofensa aos Direitos da Propriedade Intelectual e, ao mesmo tempo, impulsionaram a 

criação de novos mecanismos de proteção. 

Jose Carlos Costa Netto explicita que “a evolução dos meios de comunicação e a 

consequente diversidade e aplicação do acesso público às obras intelectuais consiste, 

atualmente, no grande desafio à defesa da propriedade intelectual em todas as suas vertentes.” 

(COSTA NETTO, 1998, p.17).     

Diante do acentuado desenvolvimento tecnológico mundial, a pirataria é reputada uma 

das modalidades mais usuais de violação aos Direitos de autor. Com efeito, os incontáveis 

prejuízos econômicos aos titulares dos Direitos da Propriedade Intelectual, assim como a 

redução na criação de empregos, na arrecadação de tributos e no desenvolvimento de 

tecnologias estão diretamente relacionados com essa verdadeira chaga conhecida como 

pirataria. 

A pirataria consiste na atividade de copiar ou reproduzir (sem expressa autorização 

dos respectivos titulares) livros ou outros impressos em geral, gravações de sons e/ou 

imagens, programas de computador, ou ainda, qualquer outro suporte físico que contenha 

obras intelectuais legalmente protegidas. (GANDELMAN, 2001, p.86)  

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) define pirataria em seu 

glossário como “[...] a reprodução de obras publicadas ou fonogramas por qualquer meio  

adequado visando à distribuição ao público e uma reemissão de uma radiodifusão de uma 

pessoa sem a correspondente autorização.” (HAMMES, 2002, p.203).   

                                                
2
 A expressão “Sociedade da Informação” é associada à chamada tecnologia da informação, que ainda é 

conhecida em alguns países, incluindo o Brasil, como informático, contudo, não desconsiderando as demais 

inovações tecnológicas no campo das telecomunicações, por exemplo. (SANTOS, 2001, p.138) 
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A pirataria envolve a violação de Direitos da Propriedade Industrial, de Direitos 

Autorais (e, por conseguinte, de Direitos Conexos), e por fim, do software.  

O alcance da pirataria no meio eletrônico, a partir da difusão de novas tecnologias 

ligadas a propriedade intelectual, é evidenciado pela propagação da pirataria on line. 

(PAESINI, 2007, p.72).  

Ademais, no plano internacional o Brasil é signatário de vários tratados relativos à 

efetivação dessa proteção, dentre os quais, a Convenção da União de Paris para a proteção da 

Propriedade Industrial (Decreto 1.263/94), a Convenção de Berna para a proteção dos Direitos 

Autorais (Decreto 76.905/75) e o TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Rights – Decreto 1.355/94). 

O referido desenvolvimento tecnológico exige séria proteção aos Direitos da 

Propriedade Intelectual em prol do incentivo da criação intelectual e do acesso aos bens 

culturais e à informação pela sociedade.         

O atual sistema protetivo da propriedade intelectual no Brasil não impede a o 

incremento da pirataria, ao passo que o arcabouço jurídico demanda por alterações que 

implementem regulamentações especificamente voltadas para o controle efetivo das novas 

tecnologias. 

Impõe-se a elaboração de novos mecanismos de proteção, a fim de coibir a 

disseminação da pirataria e os danos advindos desta à propriedade intelectual. Isto porque, o 

ambiente digital e a introdução de novas tecnologias desafiam os mecanismos de proteção 

técnicos e jurídicos no âmbito do comércio eletrônico, por exemplo.    

Alexandre Dias Pereira destaca as “proteções periféricas” presentes no Direito 

Português pelas quais:  

 

[...] medidas de proteção que os Estados devem tomar, em suas respectivas 

legislações nacionais, contra pessoas que ponham em circulação ou estejam na 

posse, para fins comerciais, ou de uma cópia de um programa de computador, ou de 

meios cujo único objetivo seja facilitar a supressão não autorizada ou a 
neutralização de quaisquer dispositivo técnico, eventualmente, utilizado para a 

proteção de um programa (PEREIRA, 2001, p.695).  

 

As medidas de proteção têm por finalidade o combate, na acepção anglo-saxônica, 

denominado de Secondary Infringements, isto é, atos comerciais de concorrência. O referido 

autor lusitano observa que a adoção dessas medidas insere no centro dos Direitos Autorais 

uma lógica empresarialista. Por isso, esse conjunto de regras dos sistemas de proteção 
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pertence mais ao sistema copyright do que o sistema de droit d’auteur, sendo que neste último 

sistema a matéria é deixada ao regime da concorrência desleal.  

 No entender de Alexandre Pereira, a solução perpassa pela adoção de medidas de 

proteção preventivas, considerando a possibilidade de limitar a venda de aparelhos de cópia 

aos utilizadores profissionais, controlando a venda dos equipamentos mediante expedição de 

licença por autoridade pública competente. (PEREIRA, 2001, p.698).  

 Por outro lado, a utilização das medidas de proteção de forma generalizada pode 

suscitar o problema da criação de “novos monopólios de informação” (PEREIRA, 2001, 

p.702), acarretando sérios problemas em relação à proteção de direitos fundamentais acima 

referidos. 

 Nessa conjuntura, o direito de acesso ou o direito de controlar o acesso (accessright) 

apresenta-se como mecanismo que permite “o justo equilíbrio entre o direito de propriedade e 

o direito do público à informação” mediante o “controle de acesso e uso dos recursos de 

informação disponibilizados na rede digital.” (SANTOS, 2001, p.160). 

Por razões didáticas, esse debate acerca da gestão eletrônica de direitos (no dizer de 

Pereira) em face da pirataria demanda uma abordagem mais ampla que transcende os 

objetivos do trabalho sob exame. Por sua vez, o desígnio é contextualizar o conflito de 

direitos envolvidos nessa matéria que desafia a normativa aplicável ao Direito de Propriedade 

Intelectual na contemporaneidade. 

 

5 Restrições tecnológicas 

 

Do ponto de vista da política de proteção dos direitos autorais, insta examinar o uso 

privado no ambiente digital diante dos avanços da tecnologia da informação e a exploração da 

comunicação digital.  

Acreditava-se que paralelamente ao surgimento das tecnologias de registro digitais 

seriam também desenvolvidos dispositivos técnicos capazes de impedir e controlar a 

reprodução de materiais registrados. 

Nesse sentido, surgiu uma série de ferramentas tecnológicas por parte da indústria 

cultural com o escopo de restringir o direito dos usuários quanto ao uso pessoal dos conteúdos 

digitais dos produtos obtidos licitamente.  
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As restrições ou travas tecnológicas (medidas tecnológicas de proteção)
3
 

correspondem a chaves criptográficas (dispositivos de codificação) inseridas nos bens 

culturais digitais, atuando no reconhecimento de características tecnológicas programadas de 

fábrica.  

No ambiente da internet a justificativa para a aplicação de medidas de proteção 

supracitadas seria lastreada no fato de que o uso privado teria deixado de ser privado, tendo 

em vista que os usuários finais teriam se tornado agentes intermediários destinados a 

redistribuir o conteúdo das obras disponibilizadas no meio digital. (GERVAIS, 2007, p.217). 

O Direito autoral (tecnodigital) perante a nova realidade tecnológica opera igualmente 

em vista do necessário equilíbrio de interesses sob o qual se sustenta o Direito de Propriedade 

Intelectual como um todo. Tendo-se de um lado o direito de acesso da coletividade à 

informação e à cultura e do outro a tutela dos interesses patrimoniais e morais dos titulares de 

direitos tecnodigitais. 

É imprescindível a busca por um equilíbrio entre a legítima remuneração dos criadores 

e a necessidade da democratização da tecnologia e do acesso ao conhecimento, elementos 

fundamentais para a inclusão na atual sociedade da informação. No entanto, não se justifica o 

abuso na utilização das restrições tecnológicas, sem respeitar os interesses dos usuários. Os 

mecanismos de travas digitais (restrições tecnológicas ou TPMs/DRMs) impedem os 

destinatários das obras intelectuais de utilizar um determinado produto da forma desejada, 

embora continue sendo cobrado por este o mesmo preço de bens similares que não contêm 

esse tipo de restrição.  

Discute-se a aplicação da doutrina do fair use no ambiente digital o que certamente 

ocasionaria um flagrante detrimento dos direitos autorais (tecnodigitais), porém não é possível 

eliminar a função sociocultural do Direito autoral e torná-lo objeto de simples mercadoria. É 

necessário avaliar criteriosamente esse embate de interesses em conflito (defesa dos interesses 

particulares dos produtores de bens intelectuais em contraposição aos interesses da 

coletividade). 

O surgimento de programas de computador que permitem às pessoas copiar arquivos 

de música digital ensejou a colocação em páginas da internet desses arquivos em MP3 para 

que terceiros quaisquer façam cópias em prejuízo dos titulares de direitos autorais musicais.  

                                                
3 As TPMs - Technological Protection Measure (medidas tecnológicas de proteção) - correspondem a um 

método de controle de acesso a materiais registrados com a utilização de meios tecnológicos, consistindo em 

chaves que impedem, por exemplo, a possibilidade de cópia de pequenos trechos de um DVD para o computador 

ou para uma fita VHS ou que um determinado CD possa tocar adequadamente num equipamento de som 

específico. Além disso, tais medidas impedem que música adquirida em formato digital possa ser executada por 

outros tocadores de áudio digital. 
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Por seu turno, a indústria fonográfica adotou a estratégia de ajuizar diversas ações 

judiciais contra aqueles que mantivessem sites no espaço virtual com o propósito de facilitar a 

localização e a troca de arquivos de música digital em formato MP3, sendo emblemático o 

caso A&M Records Inc v. Napster Inc decidido em abril de 2001. 

Cumpre transcrever o excerto nas palavras de Carlos Alberto Rohrmann: 

 

Uma vez cadastrado na página da Napster, o usuário podia fazer pesquisas de 

arquivos de músicas de terceiros. Após localizar determinada música de seu interesse, 

o usuário podia, simplesmente, iniciar a cópia da música, pela Internet, diretamente 

do computador do terceiro. Nota-se que a troca de músicas ou, mais especificamente, 

a cópia das músicas não passava obrigatoriamente pelos computadores da Napster. O 

serviço da Napster apenas servia de uma espécie de ponto de encontro para os 

interessados em música digital. Era apenas um localizador de tais arquivos digitais de 

música. [...] Todavia, a ação ajuizada pela indústria fonográfica contra a Napster, nas 

cortes dos Estados Unidos, demonstrou exatamente o contrário. A Napster foi 

condenada por contribuição com a contrafação e acabou sendo obrigada a fechar o 

seu serviço de busca de arquivos de música pela rede. (ROHRMANN, 2005, p.222). 

 

Não obstante o caso Napster, foram criados outros serviços de busca e de troca de 

músicas em formato MP3 e de outros tipos de arquivos digitais baseados numa tecnologia 

denominada de arquitetura peer-to-peer (par a par entre nós ou ponto a ponto) pela qual os 

usuários são referenciados por outros internautas numa estrutura computacional de dados 

conhecida como “árvore de dados” em que não há a necessidade de um computador central 

que mantenha as listas de usuários. (ROHRMANN, 2005, p.223).
4
 

Ao tratar das medidas judiciais que vêm sendo tomadas pela indústria fonográfica 

contra os usuários da tecnologia peer-to-peer Carboni (2006, p.214) assevera que se cuida de 

uma tentativa de manter o modelo atual de distribuição de músicas cuja base ainda é a 

comercialização de suportes físicos, desconsiderando que a internet “não apenas questiona 

esse modelo (pelo fato de que, nela, a distribuição de obras se dá com base na cópia), mas 

também pode representar um novo meio para o autor ter a sua obra divulgada.” 

Em termos práticos, essa problemática tornou-se mais preocupante com o crescimento 

do acesso à internet em altas velocidades. O modo de pensar com relação aos Direitos 

tecnodigitais exige uma reflexão sobre a fluidez dos padrões estabelecidos e conhecidos e as 

soluções possíveis tanto jurídicas quanto tecnológicas a curto, médio e longo prazo. 

                                                
4 No sistema peer-to-peer um sujeito A envia um pedido para B, C e D. Estes enviam o pedido para a camada 

seguinte de computadores conectados, ao passo que o arquivo procurado é localizado e uma resposta é enviada 

para A de acordo com o mesmo caminho. A poderá realizar o download e capturar o arquivo diretamente por 

meio de uma conexão http. A captura do arquivo poderá ocorrer por caminhos diferentes de diversos 

pares/colegas/peer (pontos na rede) até mesmo em fragmentos e momentos distintos. O software KaZaA é um 

dos mais utilizados para a transmissão e recepção de arquivos em peer-to-peer. (ELIAS, 2003). 
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O futuro reserva a aplicação de processos automáticos que permitam não apenas 

condicionar o acesso e obter a informação sobre os direitos, mas também permitir o 

licenciamento automático o que dispensaria a mediação, potencializando a difusão da obra 

intelectual em rede. 

Nesse sentido, emerge o papel do provedor de serviços na internet que deve se 

responsabilizar pela instauração do sistema de funcionamento automático de licenças 

(autorizações) relativamente ao uso das obras tuteladas, gerando sistemas mecânicos de 

gestão individualizada. (ASCENSÃO, 2000, p.14). 

Deve-se reconhecer a importância da internet na quebra de monopólios de grandes 

corporações que dominam o campo das obras intelectuais, assim como em se tratando de 

difusão e acesso à cultura do usuário da população mais pobre que por meio da internet tem a 

oportunidade de obter conhecimentos e informações diversas independentemente de ter ou 

não condições financeiras. 
5
 

Os estudos a respeito do Direito tecnodigital são inesgotáveis, de sorte que se segue a 

colocação da propriedade tecnodigital como preconizado pelo jurista português Alexandre 

Dias Pereira e acompanhado pelo professor mineiro Leonardo Poli acima mencionados. Disso 

resulta o entendimento induvidoso da condição desse novo ramo da propriedade intelectual é 

mais condizente com a realidade tecnológica em metamorfose na reconstrução dos conceitos 

jurídicos pertinentes para a formação de novas categorias jurídico-positivas. 

 

6 Responsabilidade civil  

 

A violação ao direito intelectual ocorre tão somente quando, sem autorização prévia e 

expressa do autor, um terceiro se utiliza da obra, independentemente da forma, ocasionando 

prejuízo patrimonial ao autor. Logo, se a utilização não autorizada não ameaçar a 

exclusividade do autor de obter vantagens patrimoniais decorrentes do uso da obra não 

haveria violação ao direito patrimonial. (POLI, 2002).  

Leonardo Poli (2002) compreende a utilização indevida da obra intelectual sob a ótica 

da incidência do art. 159 do Código Civil de 1916 (atual art. 186 do Código Civil de 2002) 

que trata da regulação do ato ilícito. Destarte, segundo o mesmo a violação ao direito 

                                                
5 Nessa esteira, é indubitável a contribuição trazida pelos programas sociais de inclusão digital que asseguram o 

acesso à rede mundial de computadores em centros comunitários, escolas, espaços públicos, enfim, facilitando o 

acesso à informação e ao conhecimento às pessoas menos favorecidas socialmente. 
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patrimonial de autor enquanto fato gerador da obrigação de indenizar configura modalidade 

de responsabilidade subjetiva extracontratual. 

Suscita-se a indagação se diante de certas hipóteses de violação seria qualificada a 

situação jurídica como de responsabilidade contratual ou extracontratual. Noutro dizer, advém 

essa controvérsia quando o agente do dano é co-contratante do titular de direito patrimonial de 

autor ou do próprio criador intelectual. Impõe-se perguntar: se o causador do dano for co-

contratante a responsabilidade decorreria do mero descumprimento de cláusula contratual ou 

seria corolário direto da violação do direito patrimonial de autor? 

Assim, para responder adequadamente essa questão é necessário distinguir com 

precisão o direito patrimonial do autor emanado da exteriorização da criação e o direito de 

crédito do autor em vista do seu co-contratante em decorrência do negócio jurídico contratual 

firmado. (POLI, 2002). 

A caracterização da violação patrimonial geradora de responsabilidade extracontratual 

pressupõe que a forma de utilização indevida não esteja prevista no contrato autoral (contrato 

de edição, de licença de uso etc), posto que esse uso indevido estaria relacionado com o 

vínculo jurídico inter partes diante da relação obrigacional que só vincula as formas de 

utilização explicitamente autorizadas. 

A responsabilidade contratual dar-se nos casos em que o contrato proíbe certa forma 

de uso da obra capaz de atingir o direito de exploração econômica da criação ou se inclua 

dentre as limitações ao direito patrimonial de autor. Assim, o uso que contraste com a forma 

de utilização autorizada pelo contrato implica descumprimento de cláusula contratual. 

Por sua vez, Poli (2002) assevera que a distinção entre responsabilidade civil 

contratual ou extracontratual fulcra-se na modalidade do ato ilícito perpetrado, se absoluto ou 

relativo. Se a violação resulta do descumprimento de obrigação ínsita ao negócio jurídico 

estabelecido com o co-contratante afigura-se o ato ilícito relativo. Caso contrário, se a 

violação incide sobre o direito patrimonial do autor, que independe da celebração do negócio 

jurídico, resta evidente a figura do ato ilícito absoluto. Consoante o civilista mineiro essa 

identificação é de vital relevância na repercussão do âmbito da tutela jurisdicional in casu. 

As violações de cunho patrimonial aos direitos de autor e conexos são de três ordens: 

contrafação no caso de reprodução de obras em base tangível ou intangível sem a anuência de 

seus autores, uso desautorizado de obras de direitos de autor que não os de reprodução e os 

atos tendentes a alterar direitos exclusivos dos autores. (ABRÃO, 2002, p.158).  

A contrafação pode ser total ou parcial, de modo que a reprodução não autorizada ou 

não paga é aquela obtida com fraude diante da realização de cópia de um ou vários 
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exemplares de obra literária, artística, científica ou de fonograma, incluindo o armazenamento 

permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação a ser 

desenvolvido (por meios digitais, por exemplo) sem o consentimento formal do autor ou 

titular (art. 5º, VI, da LDA). 

Para Eliane Y. Abrão (2002, p. 159) a contrafação é “o ato de reproduzir exemplares, 

ou repetições, sem autorização formal de seu autor em fraude à lei.” 

Quanto aos atos dirigidos a alterar os direitos exclusivos dos autores convém 

mencionar os incisos do art. 107 da LDA cujas hipóteses de violação aos direitos patrimoniais 

sujeitam o infrator ao pagamento de perdas e danos quando alterar, suprimir, modificar ou 

inutilizar, de qualquer maneira, o seguinte: dispositivos técnicos introduzidos nos exemplares 

das obras e produções protegidas para evitar ou restringir sua cópia, sinais codificados 

destinados a restringir a comunicação ao público de obras, produções ou emissões protegidas, 

ou qualquer informação sobre a gestão de direitos ou distribuir, importar para distribuição; 

emitir, comunicar ou puser à disposição do público, sem autorização, obras, interpretações ou 

execuções, exemplares de interpretações fixadas em fonogramas ou emissões, sabendo que as 

informações sobre gestão de direitos, sinais codificados e dispositivos técnicos foram 

suprimidos ou alterados sem autorização. 

Cumpre observar que as demais situações previstas no art. 29 da LDA são abrangidas 

pelo princípio fundamental da autorização prévia e expressa do autor para utilização da obra 

protegida. Logo, o descumprimento do comando legal em qualquer dos seus incisos configura 

indelével violação aos direitos de índole patrimonial na seara autoral. 

O tratamento das sanções no plano civil tem fundamento no enfoque delineado de 

análise dos consectários legais e jurídicos dos direitos intelectuais sob a perspectiva dos 

direitos de cunho patrimonial.  

Diante da natureza jurídica sui generis da matéria autoralística quando ocorre alguma 

violação emerge o dever jurídico de ressarcir os danos eventualmente ocasionados com 

supedâneo na proteção legal da utilização econômica das obras intelectuais. 

Nesse sentido, o art. 102 da LDA prevê a hipótese de apreensão de exemplares 

contrafeitos (reproduzidos com fraude à lei) ou a suspensão da divulgação ou de qualquer 

forma de utilização desautorizada, cabendo inclusive indenização por perdas e danos.  

Ao passo que se ocorrer edição fraudulenta em relação à obra protegida o responsável 

pela edição deve perder os exemplares, pagando o preço dos exemplares vendidos, de modo 

que se não for possível saber o número de exemplares decorrentes de edição espúria impõe-se 
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ao transgressor o pagamento do valor referente a três mil exemplares, além dos apreendidos, 

nos termos do art. 103 da LDA. 

O art. 104 da LDA introduz inovação na seara da tutela autoral ao determinar a 

responsabilidade solidária de todas as pessoas envolvidas com a reprodução ou utilização de 

obras reproduzidas com fraude, englobando os adquirentes de produtos falsificados com o 

intento de coibir as mazelas da censurável indústria da pirataria que tem comprometido toda a 

cadeia produtiva não apenas no quesito comercial, mas também no que se refere às demais 

garantias dos autores e titulares de direito autoral. (DIAS, 2000, p.53). 

No âmbito cível aplicam-se medidas que são legalmente prescritas para reprimir 

qualquer ato de violação ao direito autoral. Tais como a suspensão que impede a realização de 

determinada transmissão ou utilização pública de obra protegida que não tenha sido 

autorizada, nos termos da lei autoral.  

Assim como, dentre as sanções comporta-se a aplicação da medida de interrupção na 

qual a autoridade judiciária competente expede mandado judicial, a fim de cessar o uso 

público desautorizado, impondo astreintes na hipótese de descumprimento da ordem judicial 

(tutela inibitória), sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis. 

Também é admitido o pedido de destruição dos exemplares ilícitos que tenham sido 

empregados na prática de pirataria, cumulando-se com a perda (confisco) dos equipamentos 

que serviram para a prática delituosa como decorrência do exame do mérito na sentença 

condenatória proferida no caso concreto. 

A lei autoral prevê a aplicação de obrigações de fazer aos transgressores aos direitos 

protegidos sem prescindir da indenização cabível. Noutras palavras, havendo qualquer 

violação que atinja a esfera moral no que diz respeito à paternidade da obra protegida, além 

das perdas e danos, se o infrator for emissora de radiodifusão deverá divulgar o nome do 

titular de direito autoral que fora lesado no mesmo horário em que tiver ocorrido a infração 

por três dias consecutivos. 

Em contrapartida, numa visão mais aberta e renovada da responsabilidade civil por 

violação aos direitos tecnodigitais, inclusive, vislumbra-se que se a utilização não autorizada 

não ameaça a exclusividade do autor de obter as vantagens patrimoniais decorrentes da 

utilização da obra em verdade não há propriamente violação patrimonial.  

Considerando que a tutela autoral não incide sobre qualquer forma de utilização da 

obra, mas apenas sobre a utilização econômica da obra. Se não há prejuízo, concorrência ou 

ameaça ao exclusivo de exploração econômica é livre a atividade. O uso privado é livre. 
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A LDA foi influenciada pelo Copyright Act norte-americano inspirado no paradigma 

do liberalismo-individualismo. O direito patrimonial do autor é visto sob o prisma do 

liberalismo como um poder ilimitado do autor sobre a obra, sendo que a enumeração legal é 

interpretada restritivamente. Ao passo que no paradigma do Estado Democrático de Direito 

impõe-se a interpretação extensiva. O direito patrimonial não pode ser visto sob o prisma 

exclusivo do interesse do autor, sendo certo que seu exercício deve harmonizar-se com a 

função social da propriedade intelectual. Logo, as garantias constitucionais limitam o direito 

patrimonial de autor. 

Portanto, o requisito sobredito no tocante à utilização econômica da obra deve ser um 

elemento a ser examinado quando da abordagem da responsabilidade civil na hipótese de ser 

discutida violação ao direito de propriedade intelectual. 

 

 

7 Conclusão 

 

Os Direitos tecnodigitais no contexto das sociedades contemporâneas nasce do 

crescente desenvolvimento tecnológico e também pela necessidade de reconhecer a 

importância da tutela das expressões do espírito e da personalidade humana.  

A insuficiência da tutela dos regimes jurídicos existentes quanto às obras intelectuais 

diante do acentuado avanço tecnológico permite que mais violações sejam causadas por atos 

de pirataria e, ao mesmo tempo, impulsionando a criação de novos mecanismos de proteção. 

A interoperabilidade, dentre outros instrumentos, destaca-se como mecanismo para 

permitir o adequado uso privado dos direitos tecnodigitais, e como meio de solução dos 

conflitos relacionados à utilização das obras digitais.   

A proteção ao uso privado harmoniza o desenvolvimento tecnológico com o 

necessário incentivo da criação intelectual em face do desejado acesso aos bens culturais e à 

informação pela coletividade.         

Reitera-se posição já anteriormente salientadas, no sentido de que devem ser 

consideradas livres as atividades que não tiverem nenhuma incidência negativa na exploração 

econômica das obras, bem como noutros casos que envolvam qualquer ato incapaz de 

prejudicar a referida exploração da obras intelectuais. 

Em suma, impõe-se a alternativa da regulamentação legal voltada às novas tecnologias 

digitais e o desenvolvimento de mecanismos de proteção supracitados para orientar todos os 
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participantes envolvidos nesse processo tecnológico e paradigmático do Direito de 

Propriedade Intelectual. 
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DIREITOS DE AUTOR: ANTECEDENTES HISTÓRICOS E PERSPECTIVAS ATUAIS DE
LIMITAÇÃO DOS DIREITOS DE REPRODUÇÃO E EXCLUSIVIDADE

COPYRIGHT: HISTORY AND PROSPECTS FOR CURRENT LIMITATION OF THE RIGHTS OF
REPRODUCTION AND UNIQUENESS

Manuela Caldas Fontenele Alves

RESUMO
O presente artigo trata da evolução histórico-jurídica do Direito Autoral, principalmente a partir da realidade
brasileira no que tange à conceituação e à consolidação dos direitos morais do autor como atributos da
personalidade. A noção de direitos intelectuais afastou-se da concepção clássica de propriedade, tanto
porque o instituto está, agora, circunscrito à sua função social, quanto porque há uma nova dinâmica nas
relações de produção, consumo e difusão dos bens imateriais. O estudo comparativo da matéria com a
doutrina estrangeira e a alusão aos tratados internacionais trazem a experiência dos sistemas de proteção ou
tutela do copyright e do direito do autor, buscando, nessa análise, um equilíbrio entre o dever estatal de
incentivar a produção artística, cultural e científica, garantindo a remuneração do autor, e o dever de facilitar
o acesso à informação e à cultura, além de estimular o desenvolvimento sócio-econômico. A discussão aqui
apreciada retoma papel de destaque no panorama jurídico do País, às vésperas da apresentação do
anteprojeto de alteração da Lei dos Direitos Autorais - Lei 9.610/98 -, na medida em que se anseia por
mudanças legislativas no intuito de melhor regular a utilização da internet e flexibilizar as amplas restrições
hoje impostas ao cidadão.
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVE: DIREITO DE AUTOR; FUNÇÃO SOCIAL;
DESENVOLVIMENTO.

ABSTRACT
The present article discusses the historical and juridical evolution of Copyright Law, especially considering
the Brazilian reality concerning the conception and consolidation of the author’s moral rights as attributes of
personality. The notion of intellectual rights has deviated from the classical conception of property, because
the institute is now circumscribed to its social function and because there is a new dynamic in the
production relations, consumption and diffusion of immaterial goods. The comparative study of the subject
with foreign doctrine and the allusion to international treaties bring the experience from the protection
systems or the tutelage of copyright and of the author’s right, aiming in this analysis, a balance between
state duty of stimulate the artistic, cultural and scientific production, assuring the author’s remuneration, and
the duty to facilitate the access to information and culture, besides stimulating socioeconomic development.
The discussion here appraised retakes a highlighted position in Brazil’s juridical panorama, just before the
presentation of the project for the alteration of the Copyright Law - Lei 9.610/98, as it is craved for
legislative changes aiming to better regulate internet utilization and make the great restrictions imposed to
the citizen nowadays more flexible.
KEYWORDS: KEYWORDS: COPYRIGHT; SOCIAL FUNCTION; DEVELOPMENT.

 

I -Histórico dos Direitos Sobre Bens Imateriais
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A produção cultural de um grupo humano tem, em si, embutido um valor histórico dito inestimável, em
razão de constituir a expressão da identidade dos indivíduos inseridos num contexto social determinado. A
história da cultura[1] está, então, intimamente relacionada à formação da estrutura social e econômica
daquele agrupamento de pessoas, aos meios de transmissão de conhecimento e aos modos como o homem
compreende o ambiente ao seu redor.

Há de se falar em momentos pretéritos, quando houve espaços para uma produção cultural orientada pelo
interesse coletivo - na verdade, já nascendo do trabalho e da vontade da comunidade. Essa produção estava
marcada pela difusão oral do saber e pela propriedade coletiva das invenções e obras de cunho artístico.
Ressalte-se, inclusive, que muitos grupos sociais mantiveram, até hoje, preservada boa parte dessas
características. É o caso de diversas comunidades indígenas brasileiras.

O historiador inglês Peter Burke[2] aponta que o Estado e, principalmente, a Igreja Católica detiveram, por
um longo período, o poder de intervir na "coleta, armazenamento, recuperação, uso e supressão de
diferentes tipos de informação". Muitas das obras literárias da Antiguidade Ocidental Clássica foram
preservadas em mosteiros, onde eram feitas as cópias e traduções pelos próprios monges.  

Ocorre que, com o Renascimento, a filosofia humanista levou a uma percepção de mundo a partir do
homem, ou seja, toda forma de expressão do indivíduo é uma forma de exteriorização dele próprio, não de
alguma divindade, tampouco produto do meio social. A burguesia em ascensão contribuiu
consideravelmente para o desenvolvimento cultural nas cidades, promovendo a prática do mecenato. Era o
mecenas que atuava como patrocinador do escritor, pintor, escultor etc.

A partir da invenção da prensa móvel, pelo alemão Johannes Gutenberg, a capacidade de impressão e
distribuição de livros foi ampliada, o que possibilitou o surgimento da indústria gráfica.

Burke observa que, nesse contexto, a informação se torna mercadoria, e daí surgem interesses vários em
torno desse mercado. O Estado controlava a concessão de benefícios e monopólios quanto à exploração
econômica da atividade editorial, garantindo direitos de exclusividade na reprodução. O historiador
vislumbra, ainda, três centros editoriais do século XV até o século XVIII: Veneza, Amsterdã e Londres.

Foi em Veneza, inclusive, no ano de 1469, que ocorreu o primeiro caso de que se tem notícia de concessão
de exclusividade no uso da imprensa, em favor de Johann Speyer. Destaque-se, então, que esses direitos não
eram em favor do autor, mas do editor, em razão de seu interesse econômico.[3]

A atividade editorial estava, como qualquer outra atividade comercial, organizada pelas práticas e
regulamentos das corporações ou guildas. Na Inglaterra, formaram-se companhias de comércio, com direitos
de monopólio garantidos pelo estado britânico. Exemplo disso é a Stationer´s Company of London, que
reunia editores, impressores e livreiros.

O sistema de monopólios foi, em um primeiro momento, fator impulsionador para que se realizassem
investimentos na produção de livros, enciclopédias, jornais e outros materiais gráficos. Por outro lado, as
corporações eram um obstáculo à livre iniciativa de comércio que viria a ser, aos poucos, apregoada. Mais
tarde, seria observado que a falta de concorrência prejudicava o consumidor, pois os preços eram afixados
em altos patamares. Além disso, a Stationer's acabou por atuar como um órgão de censura do Estado, razão
porque foi fortemente combatida depois.[4]

Em 1710, foi promulgado pelo Parlamento inglês o Statute of Anne, que deslocou do editor para o autor o
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direito de exclusividade na exploração econômica de sua obra e limitou o período de vigência dessa
prerrogativa a catorze anos, podendo o prazo ser renovado uma vez. O estatuto representa um marco na
evolução histórica dos direitos do autor, na medida em que instituiu a vaga noção de domínio público e de
propriedade, ainda que temporária, em face de um bem imaterial.

Na França, a proteção das obras literárias partiu de duas realidades distintas, do reconhecimento do Droit
d'Edition e do Droit d'Auter. Provavelmente terá sido de 1723 a primeira lei que assegurava ao editor direito
sobre a reprodução e a publicação.

 No final do século XVIII, após a Revolução Francesa, o Estado passou a assegurar precipuamente a
liberdade e a propriedade individuais. É reconhecido que o indivíduo é livre para criar e manifestar idéias,
para se expressar pelos mais diversos meios. A propriedade é garantida, seja ela qual for, inclusive o que se
chamou de propriedade literária, em virtude de um vínculo entre autor e a obra, que era produto de um
trabalho "espiritual" ou intelectual.

Contudo, houve já então controvérsia entre os direitos do autor, se tratando ou não de propriedade, e os
direitos de acesso à informação e à cultura concernentes a qualquer indivíduo. Acrescente-se outras
circunstâncias na análise dos conflitos, como o intuito de lucro das editoras na tentativa de garantir, pelo
maior espaço temporal possível, a exclusividade da exploração econômica; a profissionalização do artista no
decurso dos anos; a ampliação do conceito de arte; a democratização do conhecimento; o barateamento do
custeio de produção em larga escala, em virtude das revoluções tecnológicas; a comunicabilidade ágil e
universal possibilitada pela rede virtual e; o dever estatal de incentivar o desenvolvimento, ao mesmo tempo
em que garante a um maior número de pessoas o aproveitamento dos benefícios advindos do progresso.

Na busca desse equilíbrio entre os interesses econômicos do autor e do editor e os interesses sociais da
comunidade, muito se fez em termos de trabalhos doutrinários e acadêmicos, legislações nacionais,
jurisprudências e tratados internacionais. Nessa perspectiva é que se debatem conceitos e criam-se institutos
para assegurar a tutela efetiva daqueles direitos de fato fundamentais aos indivíduos, subjetiva e
coletivamente considerados.

 

 

II - Os Direitos do Autor na Perspectiva do Direito Brasileiro

 

 

No Brasil, a princípio, havia proibição estrita da Coroa Portuguesa no tocante à impressão e publicação de
quaisquer documentos ou obras, fossem artísticas ou meramente informativas. Os que o faziam atuavam
clandestinamente, enquanto não fossem descobertos pelo governo português. Era possível apenas, a
depender de licença do governo, a comercialização de livros importados de Portugal.

Com a vinda da família real portuguesa para o território brasileiro, em 1808, uma série de medidas foi
necessária tanto para a institucionalização da colônia quanto para o desenvolvimento do comércio junto às
"nações amigas". Uma dessas medidas foi a criação da Imprensa Régia, criação essa atrasada em séculos
com relação à Europa.

Ainda assim, a produção literária - e mesmo a artística, em geral - carecia de investimentos, estímulos aos
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autores e à indústria editorial. A Imprensa Régia funcionou de modo a censurar todo material destoante com
o que preceituava a monarquia e a Igreja Católica, e ainda tinha atraso na qualidade de suas publicações,
pois não dispunha de recursos para acompanhar as inovações tipográficas européias.

A primeira lei que reconhecia o direito autoral no Brasil foi promulgada em 1827, tendo mais concedido um
benefício que postulado genericamente acerca do tema. Foram criados cursos de Ciências Jurídicas e
Sociais, em Olinda e em São Paulo, e concedeu-se a seus professores, e apenas a eles, a exclusividade sobre
suas obras.

 

Art. 7.º - Os Lentes farão a escolha dos compêndios da sua profissão, ou os arranjarão, não existindo já
feitos, contanto que as doutrinas estejam de acordo com o sistema jurado pela Nação. Estes compêndios,
depois de aprovados pela Congregação, servirão interinamente; submetendo-se porém à aprovação da
Assembléia Geral, e o Governo os fará imprimir e fornecer às escolas, competindo aos seus autores o
privilégio exclusivo da obra, por dez anos. (LEI de 11 de agosto de 1827) [5]

 

A matéria só veio a ser incluída em texto constitucional após a Convenção de Berna, de 1886, da qual o
Brasil foi signatário. A Constituição republicana de 1891 preceituou: "Aos autores de obras literárias e
artísticas é garantido o direito exclusivo de reproduzi-Ias, pela imprensa ou por qualquer outro processo
mecânico. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei determinar." (artigo 72, § 26).
A lei referida só foi promulgada em 1898: a Lei Medeiros Albuquerque, que limitou em cinqüenta anos a
exclusividade de exploração, condicionada a depósito na Biblioteca Nacional.

O Código Civil de 1916 assegurou o direito exclusivo de reprodução ao autor pelo período de sua vida, mais
sessenta anos a herdeiros e cessionários, a contar do dia do seu falecimento. Observe-se que a matéria veio
inserida no Livro II, Do Direito das Coisas; Título II, da Propriedade; Capítulo VI, da Propriedade Literária,
Artística e Científica. Significa dizer que a matéria foi tratada sob a ótica do direito de propriedade, e não do
direito moral subjetivo do autor.[6]

Mais tarde, a Lei 5.988/1973 dispôs que caberia ao autor "o direito de utilizar, fruir e dispor de obra
literária, artística ou científica, bem como o de autorizar sua utilização ou fruição por terceiros, no todo ou
em parte" (Art. 29). Os direitos patrimoniais do autor perdurariam por toda sua vida, conforme o artigo 42, e
por sessenta anos quando se tratasse de "obras cinematográficas, fonográficas, fotográficas, e de arte
aplicada" (Art. 45). Ao editor era garantido, "mediante contrato de edição", o direito exclusivo a publicar
obra literária, artística, ou científica (Art. 57), no prazo de sessenta anos, a contar do dia 1º. de janeiro ao
ano subseqüente ao falecimento do autor.[7]

A Constituição de 1988, por sua vez, dispõe em seu Art. 5º:

 

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a)      a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas,
inclusive nas atividades desportivas;
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b)     o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem
aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas.

 

A Lei de Direitos Autorais, Lei 9.610, de 1998, regula os direitos do autor e os que lhe são conexos[8],
dispondo que os direitos morais são inalienáveis e irrenunciáveis, enquanto que os patrimoniais serão
garantidos por setenta anos, a contar de 1º. de janeiro do ano subseqüente ao falecimento do autor ou do ano
subseqüente à divulgação, no caso de obras audiovisuais e fotográficas.

Cabe fazer algumas considerações críticas a respeito da mencionada lei: em primeiro lugar, porque não
vislumbra o direito à informação e à cultura, ao contrário, impõe restrições severas à utilização das obras,
ainda que para fins educacionais e científicos. E também porque configura uma normatização atrasada em
relação às possibilidades de difusão da informação através da internet e do download, tendo se baseado
muito em noções já ultrapassadas de propriedade.

O que se percebe hoje é que há interesse, por parte dos autores, na divulgação de seu trabalho na rede virtual
e, por parte da sociedade, na ampliação do acesso ao conhecimento e à cultura, garantindo a inclusão social
e o desenvolvimento nacional e regional.

Em face dessas demandas, há a urgente necessidade de alteração da legislação vigente, de modo que se
tenha, de fato, assegurado o direito do autor, até mesmo do editor, mas limitados pela sua função social. 

 

 

III - A Propriedade Intelectual

 

 

O termo 'direitos intelectuais' dizia respeito aos direitos patrimoniais ou extrapatrimoniais dos quais eram
sujeitos os autores, criadores ou inventores de obras de cunho artístico, industrial ou científico. Foi
amplamente utilizado na discussão da proteção das criações do intelecto humano, caindo em desuso quando
da conceituação desses direitos como propriedade intelectual.

Em seara internacional, havia a preocupação de se estabelecer um sistema normativo de proteção global,
devido aos interesses comerciais que circundavam o tema. A Convenção de Berna, de 1886, foi completada
em Paris, em 1896; revista em Berlim no ano de 1908; em Berna, em 1914; em Roma, em 1928; na cidade
de Bruxelas, em 1948; em Estocolmo a 14 de Julho de 1967 e; em Paris, em julho de 1971.

A expressão 'propriedade intelectual' tem origem na jurisprudência americana[9], mas foi na Convenção de
Estocolmo, em 1967, que ficou estabelecido um conceito normativo ao termo:

 

Art. 2º. Para os fins da presente Convenção, entende-se por:

viii "propriedade intelectual", os direitos relativos: às obras literárias, artísticas e científicas[10], às
interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões
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de radiofusão; às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos
desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas
comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos
inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. (DECRETO nº
75.541, de 31 de março de 1975).

 

A propriedade intelectual abrange, portanto, a propriedade industrial, os direitos do autor e os seus conexos.
A noção de propriedade aplicada aos bens imateriais reside na concepção de um direito natural, inerente ao
indivíduo, de se apropriar dos frutos produzidos por seu trabalho.

Nessa Convenção de 1967, foi concebida a World Intellectual Property Organization, WIPO, a Organização
Mundial da Propriedade Intelectual, muito mais influente e estruturada politicamente que o Bureaux
Internationaux Reunis pour La Protection de La Propieté Intellectuelle, ou BIRPI, Escritório Reunido para
a Proteção da Propriedade Intelectual.

Ao fim da Rodada do Uuruguai, em 1994, foi estabelecido o Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights, o TRIPS, Acordo sobre aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
relacionados ao Comércio. O tratado definia seu escopo de estabelecer "meios eficazes e apropriados para a
aplicação de normas de proteção de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, levando
em considerando as diferenças existentes entre os sistemas jurídicos nacionais".

O TRIPS procurou estabelecer diretrizes para a proteção adequada à propriedade intelectual em âmbito
internacional, baseado nos princípios do tratamento nacional e da proteção balanceada; e tratou da questão
da transferência de tecnologia[11], estabelecendo que seriam concedidos incentivos às empresas para
promover e encorajar a transferência de tecnologia aos países "menos desenvolvidos".[12]

Considere-se que, numa abordagem multilateral do tema, tendo como fatores determinantes o comércio e o
desenvolvimento, há de se ressaltar que a atividade comercial pode configurar força positiva no estímulo à
produção industrial e artística, mas que os interesses de mera lucratividade não poderão se sobrepor ao real
desenvolvimento.

 

 

IV - A Tutela dos Direitos Morais do Autor

 

 

Dentre os direitos atribuídos à pessoa do autor, estão os morais e os patrimoniais. O jurista Clóvis Beviláqua
distinguiu o direito moral do autor como expressão direta de seu espírito:

 

"Merece ser tratado à parte o direito autoral pela particularidade com que se apresenta, em face da ação
dissolvente do tempo. Em primeiro lugar, há uma parte do direito autoral, a mais íntima, a que se constitui
atributo da pessoa, que não se pode perder por prescrição. Por mais longo que seja o decurso do tempo, um
autor conserva a sua qualidade. Aristóteles é sempre o autor da Moral a Nicômaco; Lucrécio, de De Natura
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Rerum; Alencar, de O Guarani. Em segundo lugar, pelo simples decurso do tempo, extinguem-se,
simultaneamente, o direito e a ação, que o garante, não podendo acontecer, como em outras relações
jurídicas, que o direito, desprovido da ação, ainda seja capaz de subsistir, e revelar a sua vida em dadas
circunstâncias".[13]

 

Dizem respeito, então, ao autor os direitos de paternidade, de inédito, de alteração, de supressão, de
integridade, de utilização, de circulação e de reprodução da obra. Pode o autor conceder ou licenciar os
direitos que tiverem cunho patrimonial, relacionados à reprodução e exploração, aos poderes de usar, fruir e
dispor da obra. Os demais, entretanto, os extrapatrimoniais, reputam-se inalienáveis e irrenunciáveis.

A paternidade da obra é de natureza personalíssima, não podendo ser transmitida a terceiros em nenhuma
hipótese. Quanto aos demais direitos morais, podem ser transmitidos aos herdeiros, nos termos e limites
legais.

De acordo com o disposto art. 24 da Lei nº 9.610, de 1998, consideram-se direitos morais do autor:

 

"I- o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

II- o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na
utilização de sua obra;

III- o de conservar a obra inédita;

IV- o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de
qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;

V- o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;

VI- o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a
circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;

VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de
outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua
memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será
indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado".

 

Os direitos morais do autor são, portanto, direitos integrantes da própria personalidade do autor. Dizem
respeito à paternidade da obra e seus desdobramentos: a nominação, a conservação da integridade da obra, a
alteração ou modificação e mesmo o direito de retirar de circulação a sua obra.

São identificadas duas grandes vertentes, ou dois grandes sistemas, no que tange à proteção dos direitos
autorais: o modelo Continental-Europeu, originalmente adotado na França, Alemanha e Itália, conhecido
por Droit d'Auter e; o modelo anglo-americano de Copyright.

O Droit d'Auter tutela os direitos do autor, do criador da obra, sendo ponto de partida para a noção de
direitos morais como atributos da personalidade. O Copyright tutela o direito de cópia e reprodução, mas
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não a idéia.

Os direitos morais do autor foram assegurados pela Constituição de 1988, sendo classificados, pela posição
em que foram dispostos, como direitos fundamentais individuais. No Código Civil de 2002, ficaram
positivados como direitos da personalidade.[14]

A pessoa é vislumbrada em relação a sua identidade, subjetividade e personalidade. O emérito civilista Caio
Mário da Silva Pereira preceitua que personalidade "é a aptidão, reconhecida pela ordem jurídica a alguém,
para exercer direitos e contrair obrigações".[15]

Na percepção do direito moral do autor como atributo próprio da condição humana, há que se admitir um
vínculo natural entre o autor e a obra, reconhecendo-se a esse autor a possibilidade de resguardar seu direito
sobre a coisa imaterial que produziu.[16]

 

 

V - A Função Social do Direito Autoral

 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê os direitos de acesso à informação, à cultura e à educação[17]. No
contexto atual, já não se admite que esses direitos sejam prejudicados em face de um direito exclusivo,
individual e ilimitado do autor sobre a sua própria produção.

Modernamente a propriedade é limitada por sua função social constitucionalmente reconhecida. No entanto,
pouco se evoluiu no tocante à conceituação da função social e sua aplicação no direito pátrio. Somente no
âmbito da propriedade rural ocorreu maior normatização da matéria.

A doutrina civilista, em geral, procura agora aplicar os princípios constitucionais aos institutos
tradicionalmente circunscritos ao direito privado. Na verdade, esses princípios nunca foram estranhos ao
Direito Civil, o que se deu foi um deslocamento gradativo no ordenamento, tornando-se a Constituição o
ponto de partida e de convergência de todas as normas infraconstitucionais.

O princípio da solidariedade impõe que seja reconhecida uma função social da propriedade tal que se
possibilite a redução das desigualdades, garantindo o livre desenvolvimento da personalidade dos
indivíduos.[18]

A função social dos direitos do autor pode ser reconhecida na perspectiva de assegurar a cada um os direitos
e poderes sobre sua própria produção artística, cultural ou científica, contando-se, também, o direito à livre
expressão e manifestação do seu intelecto. Essa garantia se dá a cada um e, ao mesmo tempo, a todos.

É também função social dos direitos do autor a preservação do patrimônio histórico da humanidade,
reconhecendo-se entre os bens de natureza material e imaterial:

 

"as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as
obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os
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conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico
e científico" (CF 1988, Art. 216)

 

A aplicação da função social no direito tem sido recorrente nas novas perspectivas doutrinárias, pois
harmoniza os interesses em conflito. Os princípios constitucionais positivados trazem à tona a inviabilidade
de coexistirem direitos absolutos. A igualdade, liberdade e propriedade, institutos fixados no decorrer do
tempo, mas consagrados com a filosofia individualista, encontraram na dignidade humana sua essência.
Percebeu-se que a igualdade formal e a liberdade de contratar jamais garantiriam, por si sós, a inclusão
social e o acesso de todos à propriedade.

No que concerne à produção cultural, industrial e científica, a sociedade ocidental capitalista não vislumbra
a possibilidade de se dar de modo completamente democrático e coletivo. A dinâmica comercial, hoje, exige
sempre a segurança jurídica nas relações contratuais e uma série de condições mínimas de mercado que
permitam o lucro crescente.

O que se tem percebido, contudo, é que o desenvolvimento não é um fim em si próprio, mas um meio de
transformar a realidade, a estrutura sócio-econômica vigente. Assim, os limites que a função social impõe à
propriedade e ao direito autoral não deixam de lado os interesses tutelados, apenas acrescentam a dignidade
humana e a solidariedade para equilibrar o conflito aparente.   

 

"No que toca à proteção das obras científicas, que também podem ter influência sobre a esfera produtiva,
entendemos que, como a proteção conferida pelo Direito do Autor protege apenas a forma, e não as idéias
expressas na obra, a proteção conferida a estas obras é benéfica ao desenvolvimento tecnológico e
econômico, na medida em que fomenta a publicação de obras que agregam à massa de conhecimentos da
sociedade e permite, ao mesmo tempo, que as idéias expressas sejam utilizadas e, quando possível,
utilizadas para o desenvolvimento de novas soluções técnicas que sejam, estas sim, úteis à esfera produtiva
e, portanto, passíveis de privilégio." (WACHOWICZ, Marcos e MARTINS, Diana.  Desenvolvimento
Econômico E Social: Escopo E Limites Da Tutela Da Propriedade Intelectual).

 

 

VI - Repercussão dos Direitos do Autor na Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais

 

 

A Constituição Federal de 1988 aponta dentre os objetivos fundamentais da República a garantia do
desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e marginalização e a redução das desigualdades sociais
e regionais (Art.3º). A redução das desigualdades será tratada novamente no Art. 170, como um dos
princípios da ordem econômica.

Estão também expressamente assegurados ao longo da Constituição os direitos do autor; a livre expressão; a
universalização, equidade e melhoria da qualidade do ensino; a promoção humanística, científica e
tecnológica do país; o pleno exercício dos direitos culturais; o acesso democrático às fontes e aos bens de
cultura; a defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; o dever estatal de fomento à produção e
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difusão da cultura; a liberdade de comunicação etc.

É mister ressaltar que os direitos econômicos, sociais e culturais são reconhecidos no rol dos Direitos
Humanos, cabendo aos Estados promover o exercício pleno de tais direitos e criar mecanismos de proteção
para tanto.

A Assembléia Geral das Nações Unidas, em 1966, aprovou o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, afirmando a necessidade de se criarem condições que permitissem a todos o real
exercício de seus direitos.

O Pacto compreendeu que a realização efetiva dos direitos econômicos, sociais e culturais, dadas as
peculiaridades de cada Estado, dar-se-ia de forma gradativa e criou um sistema de monitoramento das
atividades, através da submissão de relatórios por parte de cada Estado ao Conselho Econômico e Social da
ONU.

O referido pacto apenas entrou em vigor no Brasil no ano de 1992, com a promulgação do Decreto n°
591/1992. Em 1996 foi lançado o Programa Nacional de Direitos Humanos; em 2002, o PNDH II e; em
2009, o PNDH III. De modo geral, as três versões se repetem e enumeram orientações programáticas, não
apresentam ações pontuais e nada acrescentam em relação aos limites da proteção dos direitos autorais de
exclusividade na reprodução das obras intelectuais ou em relação às questões de domínio público.

Os direitos culturais foram abordados na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, no Artigo
27. A orientação foi repetida no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais:

 

Art. 15 - 1. Os estados-partes no presente Pacto reconhecem a cada indivíduo o direito de:

a) Participar da vida cultural;

b) Desfrutar o progresso científico e suas aplicações;

c) Beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de toda a produção científica,
literária ou artística de que seja autor.

2. As medidas que os estados-partes no presente Pacto deverão adotar com a finalidade de assegurar o pleno
exercício desse direito incluirão aquelas necessárias à conservação, ao desenvolvimento e à difusão da
ciência e da cultura.

3. Os estados-partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade indispensável à pesquisa
científica e à atividade criadora.

4. Os estados-partes no presente Pacto reconhecem os benefícios que derivam do fomento e do
desenvolvimento da cooperação e das relações internacionais no domínio da ciência e da cultura.

 

Em 30 de dezembro de 1999, com o Decreto n°3321, é promulgado o Protocolo Adicional a Convenção
Americana Sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o "Protocolo
de São Salvador", de 1988. O Artigo 14, intitulado Direito aos Benefícios da Cultura, reafirma a
necessidade de garantir a todos a participação na vida cultural, no progresso científico e tecnológico e os
direitos sobre as obras de sua autoria, e impõe que os Estados se comprometam a incentivar a cooperação
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internacional no tocante à promoção e ao desenvolvimento cultural.

Os direitos culturais serão novamente abordados na Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da
UNESCO, adotada no ano de 2001, em Paris, quando se eleva a diversidade cultural a patrimônio comum
da humanidade. A dignidade humana, a cooperação, a responsabilidade mútua, o diálogo, a tolerância e a
solidariedade são reafirmados como princípios orientadores na tutela dos direitos à educação e à cultura.

O que vem à tona vai além da questão da preservação do patrimônio cultural e desenvolvimento artístico,
científico e tecnológico: o pluralismo aponta a necessidade de promover políticas públicas de inclusão, de se
garantir às minorias o respeito e a liberdade de expressão e comunicação, de buscar o intercâmbio da
informação a nível global, de assegurar a igualdade de acesso à informação e à cultura.[19]

É importante frisar o entendimento de que bens e serviços culturais não podem ser encarados como
mercadorias comuns:

 

Artigo 8 - Os bens e serviços culturais, mercadorias distintas das demais

                 Frente às mudanças econômicas e tecnológicas atuais, que abrem vastas perspectivas para a
criação e a inovação, deve-se prestar uma particular atenção à diversidade da oferta criativa, ao justo
reconhecimento dos direitos dos autores e artistas, assim como ao caráter específico dos bens e serviços
culturais que, na medida em que são portadores de identidade, de valores e sentido, não devem ser
considerados como mercadorias ou bens de consumo como os demais.

 

A Declaração se manifesta expressamente tanto pela garantia dos direitos do autor e conexos, baseada na
idéia de "justa remuneração" do trabalho intelectual, quanto pela garantia do direito público de acesso à
cultura.

A União Européia tem avançado na matéria relativa ao domínio público, no intuito de preservar a riqueza e
a diversidade do patrimônio cultural europeu. França, Alemanha, Hungria, Itália, Polônia e Espanha
tomaram a iniciativa, e o Conselho da União Européia levou adiante a proposta de criação de uma
Biblioteca Digital Européia.

Essa proposta[20] se baseia no reconhecimento de que a internet se tornou o principal e mais ágil meio de
circulação de idéias e informações, de que a digitalização do acervo cultural (livros, documentos históricos,
mapas, telas, manuscritos etc.) já vem ocorrendo, ainda que lentamente, e proporcionando maior acesso a
todos, e que é de extrema valia a preservação cultural para as gerações futuras.

Inicialmente, propõe-se que as bibliotecas, instituições de ensino e Universidades européias ponham à
disposição as obras isentas de direitos, os trabalhos e as teses relacionados ao patrimônio cultural europeu.
Em longo prazo, já se discute a possibilidade de os autores disponibilizarem suas obras que ainda não
estejam isentas de direitos, incluindo-as no acervo da Biblioteca Digital Européia.

No Brasil, a Biblioteca Nacional, originalmente tida mais como um órgão de registro e conservação da
produção intelectual nacional, vem disponibilizando, gradativamente, parte de seu acervo no meio virtual.
Em 2006, foi criada a Biblioteca Nacional Digital do Brasil, membro da World Digital Library, uma das
maiores e mais avançadas no processo de digitalização do mundo.
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VII - Conclusão

 

 

O anteprojeto de alteração da Lei 9.610/1998 tem a responsabilidade de buscar, com base no princípio da
função social dos direitos do autor, um equilíbrio entre os interesses econômicos envolvidos em torno da
questão da proteção do direito autoral e seus limites no tocante aos direitos de reprodução e de
exclusividade, em face dos direitos sociais e culturais.

A lei brasileira carece de atualidade, de adaptação às novas demandas e problemáticas. O autor tem direito à
justa remuneração de seu trabalho, o editor tem direito à percepção de lucros no exercício da atividade
comercial, e o público, em geral, tem direito ao livre acesso à informação e à cultura. Esses direitos não
podem se excluir, pelo contrário, precisam ser compatibilizados.

Aliás, é preciso que se reforcem as políticas públicas para garantir o acesso à educação, informação e
cultura, dever incontestável do qual o Estado Democrático de Direito não pode se esquivar.

É imprescindível ainda que a legislação esteja em consonância com a construção efetiva de uma sociedade
da informação, assegurando a livre circulação do pensar e o domínio público das obras que já não estão
sujeitas à exclusividade.

O atual modelo de restrições impostas aos cidadãos destoa da orientação constitucional, dos tratados
internacionais e da própria realidade: o download gratuito de livros, músicas, filmes e outras formas de
expressão artística ou mídia não vai retroceder seu alcance. A tendência é que esteja sempre mais à
disposição de maior quantidade de pessoas - e o comércio de bens imateriais tem capacidade para se adaptar
às novas relações de consumo. A Imprensa tem se mostrado bem mais ágil nessa adaptabilidade, enquanto
que as indústrias cinematográfica e musical ainda perdem em lentidão. Recentemente, porém, os estúdios de
cinema deram um grande passo nesse processo de adaptação, investindo na tecnologia digital de 3D.

O interesse social, sem dúvida, merece atenção, o que não significa que as mudanças ocorrerão em
detrimento do direito do autor, já consagrado como direito da personalidade. A alteração da Lei poderá
representar um avanço na questão, promovendo o desenvolvimento econômico e cultural de modo
democrático e construtivista.
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apply the provisions of this Agreement, other than Articles 3, 4 and 5, for a period of 10 years from the date
of application as defined under paragraph 1 of Article 65. The Council for TRIPS shall, upon duly
motivated request by a least-developed country Member, accord extensions of this period. 2.    Developed
country Members shall provide incentives to enterprises and institutions in their territories for the purpose of
promoting and encouraging technology transfer to least-developed country Members in order to enable them
to create a sound and viable technological base.

[12] WACHOWICZ, Marcos e MARTINS, Diana.  Desenvolvimento Econômico E Social: Escopo E
Limites Da Tutela Da Propriedade Intelectual. Note-se, no entanto, que o TRIPS vai mais além, deixando
claro que a propriedade intelectual deve ser compatível com a proteção da saúde pública, da alimentação e
do desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico. Verifica-se aqui, uma preocupação em criar um
equilíbrio entre interesse privado (dos criadores na proteção da obra intelectual) e público (da sociedade, na
promoção do desenvolvimento e das liberdades instrumentais - oportunidades econômicas e sociais).
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[14] WACHOWICZ, Marcos e ANNONI, Daniele. Estudo Sobre O Direito Da Personalidade E A Tutela
Dos Direitos Autorais. Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em Brasília - DF, 2008.
Os direitos de personalidade são reconhecidos à pessoa humana visam: a defesa de valores inatos, como a
vida, a intimidade, a honra, a integridade física e são dotados de particularidades que limitam a própria ação
ou vontade do seu titular, como a irrenunciabilidade, intransferibilidade, imprescritibilidade e
impenhorabilidade.

[15] PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de Direito Civil, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2009.

[16] Na Declaração Universal dos Direitos do Homem, emanada da Assembléia Geral das Nações Unidas
em 10 de dezembro de 1948 "Art. 27 - 1. Todo homem tem direito de participar livremente da vida cultural
da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. 2. Todo homem
tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária
ou artística da qual seja autor".

[17] [17] Art. 5º, XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício profissional.

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.

[18] [18] BONDIM DE MORAES, Maria Celina, Constituição e Direito Civil: Tendências, in Revista dos
Tribunais, vol. 779, set.2000, apud PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de Direito Civil, Rio de
Janeiro, Editora Forense, 2009. "... todavia, quando ponderados (liberdade e solidariedade), seus conteúdos
se tornam complementares: regulamenta-se a liberdade em prol da solidariedade social, isto é, da relação de
cada um, com o interesse geral, o que, reduzindo a desigualdade, possibilita o livre desenvolvimento da
personalidade de cada um dos membros da comunidade".

[19] "As tecnologias da informação oferecem às pessoas perspectivas sem precedentes para criar e
compartilhar conteúdos culturais e idéias, em escala mundial e a baixo custo. A experiência demonstra que a
diversidade pode despertar a curiosidade, engendrar a iniciativa e aportar uma contribuição útil nas

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8001



comunidades que buscam melhorar suas economias, em especial mediante a utilização dos meios
extraordinários que a Sociedade da Informação põe à sua disposição". (Reunião dos Líderes do G-8,
Okinawa, julho de 2000)

[20] Disponível em http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-
0296&language=PT&mode=XML#title1
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DIREITOS AUTORAIS: ENTRE O PATRIMONIAL E O EXISTENCIAL  

 

AUTHOR RIGHTS: BETWEEN THE PATRIMONIAL AND THE EXISTENTIAL 

 

 

Allan Rocha de Souza 

Raul Murad Ribeiro de Castro 

 

 

Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo analisar as transformações sociais, jurídicas e 

conceituais da autonomia e apontar seus reflexos sobre a compreensão das relações jurídicas 

de direitos autorais. Parte dos pressupostos da historicidade, funcionalidade e relatividade das 

normas e institutos jurídicos. Inicia-se o trabalho com a exposição sobre a autonomia, 

centrando tanto nas transformações valorativas ocorridas no transcurso histórico da 

modernidade como nas relações conceituais entre liberdade e as diversas faces da autonomia. 

Logo a seguir incursiona-se pela averiguação das situações subjetivas contemporâneas, 

quando são identificadas suas estruturas e características principais. A parte final da 

investigação apresenta o núcleo de interesses albergados na regulamentação dos direitos 

autorais e conduz à sua consideração como locus privilegiado para o desenvolvimento e 

entendimento das interações entre as situações subjetivas patrimoniais e existenciais. A 

conclusão aponta para alguns casos conflituosos nas relações pautadas pelos direitos autorais, 

de especial relevância para o estudo destas interações, de todo novas e doutrinariamente ainda 

pouco exploradas. 

 

Palavras-chave: Autonomia privada; Direitos autorais; Situações patrimoniais e existenciais   

 

 

Abstract: This research aims to analyze the social, legal and conceptual transformations of 

autonomy and point to its effects on the comprehension of the legal relations of author rights. 

It departs from the paradigms of historicity, functionality and relativity of legal norms and 

institutes. At first, the work focuses on the autonomy, centering on its changing social value 

during the historic period of modernity as much as on its conceptual relations to liberty and to 

its different expressions. It follows the analysis concentrates on the understanding of the 

contemporary subjective situations, when its main different structures and function are 

identified. The last part of the investigation presents the interests hosted in the legal regulation 

of author rights and conducts to its consideration as privileged space for the development and 

understanding of the interactions between the patrimonial and existential subjective situations. 

The conclusion points to some cases of conflict in the author rights legal relations of special 

relevance to to the study of these interactions, in all new and academically almost unexplored.   

 

Keywords: Private autonomy; Author rights; Patrimonial and existential situations 

 

 

 

Introdução 

 

Os institutos jurídicos não são estáticos. Refletem valores e concepções de vida de 
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determinado grupo social, que são temporal e espacialmente localizados. Desde o Iluminismo, 

“quando o racionalismo criou a utopia de um sistema legal baseado em axiomas racionais 

desenvolvidos com o apoio da matemática” 
1
, postula-se, equivocadamente, a continuidade 

dos conceitos jurídicos e prega-se sua estaticidade. Esta perspectiva tende a obscurecer o 

sistema de valores por trás das normas jurídicas, o que resulta na percepção de que “esses 

paradigmas resultam de um raciocínio legal eterno, e não de universos de crenças esculpidos 

pela cultura.” 
2
 

Ainda que fundadas em tratados internacionais, a conformação das normas jurídicas 

são sempre decisões locais – sejam dos legisladores, aplicadores ou destinatários – e, por isso 

mesmo, “toda ordem jurídica é também expressão de uma forma de vida em particular, e não 

apenas o espelhamento do teor universal (destas normas).” 
3
 A necessária superação da 

estaticidade jurídica em favor da compreensão de sua dinâmica, com a percepção das 

diferenças históricas e culturais, traz a visão da localidade dos valores sociais implícitos nas 

normas jurídicas.  

A doutrina contemporânea, mais atenta tanto aos efeitos como à justificação social 

das normas e institutos jurídicos, propõe e procede a revisão da compreensão jurídica. Os 

avanços da ciência jurídica podem ser sintetizados “em três vetores fundamentais que atuam 

sobre os institutos jurídicos e sobre os direitos: a percepção de sua historicidade, da sua 

funcionalização e de sua relatividade.” 
4
 Promove-se com isso a desvinculação da idéia de 

naturalidade e existência supra-social ou transcendental dos direitos, a compreensão dos 

institutos e normas como partes de um sistema dentro do qual desempenham determinadas 

funções e a contextualização destes dentro do sistema jurídico como um todo. 

Partindo destes pressupostos, este trabalho, que é resultado de pesquisa conjunta 

realizada junto ao Programa de Pós-Graduação em Direito da UERJ, tem por objetivo analisar 

as transformações sociais, jurídicas e conceituais da autonomia e apontar seus reflexos sobre a 

compreensão das relações jurídicas de direitos autorais.  

 

1. As mudanças valorativas e a re-elaboração conceitual 

 

                                                        
1 HESPANHA, Antônio Manuel. A imaginação legal nos primórdios da Era Moderna. In Novos Estudos, 
Cebrap, n. 59, março, 2001, p. 149-150. 
2 Ibidem. 
3 HABERMAS, Jungen. A inclusão do outro. 2 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2004. p. 253. 
4 LEWICKI, Bruno. Historicidade do direito autoral.  In Direito da Propriedade Intelectual – Estudos em 

Homenagem a Pe. Bruno Hammes. Curitiba, PR: Juruá, 2006, p. 283. 
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É comum na doutrina a referência aos termos liberdade jurídica, autonomia da 

vontade, autonomia privada e autonomia negocial como sinônimos, ou seja, signos 

representativos de uma mesma carga significativa. No entanto, verifica-se que em sendo o 

Direito uma ciência aplicada, os conceitos e institutos jurídicos devem acompanhar a 

realidade social e, assim, variar conforme as alterações de ordem cultural, antropológica ou 

ideológica
5
. Desse modo, não pode ser diferente em relação ao princípio da autonomia, o qual 

se liga de forma diferenciada a cada um dos termos acima referenciados por meio da 

expressão valorativa que representava em um dado momento histórico. 

A liberdade jurídica apresenta-se como um conceito mais genérico, cuja significância 

é retirada de uma compreensão negativa dos postulados jurídicos. Presente em nosso 

ordenamento por meio da interpretação a contrario sensu do art. 5º, II da CRFB/88, este 

princípio geral de liberdade está ligado à idéia de que são livres os indivíduos para fazer tudo 

aquilo que não é vedado pela Lei, isto é, se não é proibido, é permitido
6
, de modo que 

liberdade e legalidade encontram-se intimamente entrelaçadas, na medida que uma é a 

margem e limite de eficácia da outra.  

Ressalta-se que, em que pese a pretensa manutenção desse conceito abstrato pela 

Constituição atual, tal concepção deita suas raízes em conjunturas históricas muito anteriores 

a que se faz presente, não se justificando a manutenção desta interpretação restrita do que 

seria “autonomia”, até mesmo pelo fato de que esta teorização fora utilizada como base para o 

surgimento, e sua consequente superação, do termo autonomia da vontade.   

Aliada às ideologias individualista e liberal dos séculos XVIII e XIX
7
, a liberdade 

jurídica lato sensu foi transposta para a seara privada, resultando no surgimento do dogma da 

vontade. Autônomo seria aquele ser que não sofresse interferência externa alguma na 

concretização do auto-regramento de suas condutas
8
, podendo além de praticar um ato 

jurídico, determinar sua forma e efeitos. Nesse contexto, o foco na vontade como única forma 

idônea juridicamente – dado que expressão da ideologia individualista liberal – de assunção 

de obrigações é tamanha, que este conceito apresenta-se em sentido estritamente subjetivo, 

psicológico. 

                                                        
5 PERLINGIERI. Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Trad. Maria Cristina de Cicco. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2008, p. 901. 
6 BARROSO, Luís Roberto. Eficácia e Efetividade do Direito à Libredade. In ________. Temas de Direito 
Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 85.  
7 MEIRELES, Rose Melo Vencelau. Autonomia Privada e Dignidade Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 

65. 
8 SILVA, Denis Franco. O princípio da Autonomia: da Invenção à Reconstrução. In MORAES, Maria Celina 

Bodin de (coord.). Princípios do Direito Civil Contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 140. 
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Expressão desta ideologia estritamente individualista e patrimonial foram as 

codificações do século XIX, estatutos preenchidos de pretensa completude e absolutismo
9
. 

Destinados a regrar a conjuntura histórica vigente, os códigos civis ocidentais, inclusive o 

brasileiro de 1916, promoveram a exaltação da vontade individual, esta, porém, vinculada ao 

valor econômico e de patrimonialidade, resguardava os indivíduos, na medida em que se 

protegia seus comportamentos hábeis de serem avaliados economicamente. E, para tanto, 

estabeleceu-se como bases deste pensamento dominante a propriedade, o contrato e o direito 

subjetivo, por meio dos quais o sujeito abstratamente considerado instrumentalizava seus 

anseios íntimos sobre seus bens como lhe aprouvesse.
10

 

No entanto, os discursos inflamados a respeito da vontade exacerbada, individualista 

passaram a não mais se justificar. Mostrou-se insuficiente a noção de inteligente egoísmo
11

 do 

direito privado, cuja consideração de todos os indivíduos como formalmente iguais tornava-os 

legitimamente livres administrar seus bens, não se permitindo qualquer intervenção estatal, 

mesmo que fosse para impedir a configuração de injustiças.  

As transformações no substrato social, como a Revolução Industrial, o surgimento da 

sociedade de massas e da sociedade do risco, maximizaram o desrespeito e as desigualdades 

entre as pessoas a ponto tal que se fez necessária a atuação do Estado nas relações 

interprivadas – por meio de legislações extravagantes, especiais e estatutos valorativamente 

independentes da ordem vigente
12

 –, limitando a autonomia com o fim de garantir a 

consecução de necessidades básicas dos componentes da comunidade.
13

 

                                                        
9 GIORGIANNI, Michele. O direito privado e as suas atuais fronteiras. In Revista dos Tribunais, ano 87, v. 747, 

São Paulo: Revista dos Tribunais, jan., 1998, p. 41. 
10 Segundo GIORGIANNI, Michele “Falou-se, sobre essa concepção, de desconsolada solidão do homem, e foi 

evidenciado o significado que ela assume pela palavra de um jusnaturalista, que assim se exprimia: „o direito de 

ser homem contém o direito que ninguém me impeça de ser homem, mas não o direito a que alguém me ajude a 

conservar a minha humanidade” (Id. Ibid., p. 41). 
11 HESSE, Konrad. Derecho constitucional y derecho privado. Civitas: Madrid, 1995, p. 87. 
12 Como bem apresenta TEPEDINO, Gustavo: Nessa toada de conclamação social por melhores condições de 

participação nos atos da vida privada, seguindo uma tendência marcadamente conhecida nos ordenamentos 

ocidentais, surgem no brasileiro normas alheias ao Código Civil, posto que, em virtude de seu pretenso caráter 

de estabilidade, este não se coadunava com a idéia de alteração constante. De início foram editadas leis 

extraordinárias, as quais apenas visavam regrar pontualmente certas temáticas, não comprometendo o caráter 

central do Código. Ocorre que, com o aumento exponencial de distinção entre a conjuntura social e os valores 

prescritos naquela sistemática codificada, posteriormente surgiram leis especiais cada vez mais vigorosas e 

consistentes, regulando de forma completa matérias antes exclusivas do Código. Não obstante isso, como ato 

final da encenação unificadora da codificação, emergiram Estatutos jurídicos de regulamentação exaustiva de 

certos temas específicos, compostos por uma linguagem mais setorial, normas de promoção de novos valores – e 

não apenas sancionatória –, e cláusulas gerais em detrimento da taxatividade, ou seja, uma técnica legislativa 
completamente diferenciada da então prevalecente. (Normas Constitucionais e relações de direito civil na 

experiência brasileira. In Stvdia Iuridica, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, vol. 48, 

Coimbra Editora, 2001, p. 329-331.) 
13 Ensina HESSE, Konrad que “La autonomia privada y su manifestación más importante, la liberdad 

contractual, encuentran su fundamento y sus límites em lah idea de la configuración bajo própria responsabilidad 
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 A proliferação de outros diplomas legislativos, preenchidos por valores e estrutura 

regulamentadora contrários a então vigente, vem atender aos anseios sociais, mas, por via de 

conseqüência, retira do Código Civil o pretenso papel unificador do ordenamento jurídico 

relativo às relações privadas, a ele atribuído desde o século XIX, o que gera, inevitavelmente, 

uma crise aparente no Direito, entendido como uma ciência organizada sistematicamente de 

modo que necessária foi a modificação do núcleo central do ordenamento para um diploma 

capaz de manter a sua unidade.  

Nesse contexto, a Constituição de 1988, com sua tábua axiológica democraticamente 

estabelecida
14

, apresentou-se como documento idôneo para promover a reunificação do 

sistema jurídico. O seu posicionamento hierarquicamente superior no enquadramento das 

fontes normativas permite que sejam solvidos, mesmo que principiologicamente, as colisões 

entre normas infraconstitucionais e lacunas existentes. 

A relevância da normatividade constitucional possibilitou a promoção não só da 

unificação do ordenamento, mas também permitiu a superação de um Estado de direito 

meramente formal, técnico e desvinculado da promoção de justiça social
15

. Onde antes havia 

normas meramente políticas, orientadoras dos trabalhos legiferantes, passou-se a vislumbrar 

um diploma materialmente sólido
16

, causa fundamentadora e justificante de todo o 

ordenamento, o qual deve harmonizar-se à nova sistemática, funcionalizando-se aos novos 

valores positivados
17

, de modo que perdeu força a absoluta divisão entre direito público e 

                                                                                                                                                                             

de la vida y de la idea de personalidad. Presuponen uma situación jurídica y fática aproximadamente igual de los 

interesados. Donde falta tal presupuesto, y la autonomia privada de uno conduce a la falta de liberdad Del outro, 

desaparece todo fundamento y se traspasa todo limite; el indispensable equilibrio debe entonces ser 

frecuentemente requiere uma conexión de preceptos de Derecho Público y Privado. Aqui radica la diferencia 

esencial entre el significado actual de la autonomia privada y el Del siglo XIX: aquél oferecia uma liberdad solo 

formal, que solo parcialmente se correspondia com la realidad social; em consecuencia, podia conducir a la falta 

de liberdad efectiva. Uma liberdad real gerenal nunca puede ser produciada por la sola autonomía privada. Dado 

el presupuesto de uma situación jurídica y fática aproximadamente igual de los interesados, ésta es, sin embargo, 
elemento asencial de la liberdad real, y como tal no puede ser sustituida por planificación o regulación estatal 

alguna por cuidada que sea” (Op. cit., p. 78-79). 

 
14 MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. Rumos cruzados do direito civil pós – 1988 e do 

constitucionalismo de hoje. In Direito Civil Contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. 

São Paulo: Ed. Atlas, 2008, p. 264-265. 
15 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil, cit., p. 577. 
16 FACHIN, Luiz Edson. Questões do Direito Civil Contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 7. 
17 Enumera exemplificativamente NETO, Eugênio Facchini a funcionalização de alguns institutos como a 

“função social da propriedade (do que se encontram traços já na Constituição de 34, e, de forma clara, a partir da 

Constituição de 46, embora a expressão „função social da propriedade‟ somente apareça na Carta de 1967), 
função social do contrato (incorporado expressamente ao novo código civil – arts. 421 e 2.035, parágrafo único), 

na função social da empresa (Lei nº 6.404/76 – Lei das S.A. –, arts. 116, parágrafo único, e art. 154), na função 

social da família (que passa a ser disciplinada não mais como simples instituição – a „menor célula da sociedade‟ 

– mas como espaço em que cada um de seus componentes, vistos como sujeitos de direitos, deve ter condições 

para desenvolver livremente sua personalidade e todas as suas potencialidades; a família vista como „ninho‟, e 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8007



 

 

 

privado. 

Em vista disso, não pôde ser diferente com a autonomia, que sofreu uma alteração 

qualitativa
18

. Manteve-se o seu sentido técnico inerente à autonomia da vontade, a dizer: o 

prisma de produção de efeitos, “o poder, reconhecido ou concedido pelo ordenamento estatal 

a um indivíduo ou a um grupo, de determinar vicissitudes jurídicas [constitutivas, 

modificativas ou extintivas] como conseqüências de comportamentos – em qualquer medida – 

livremente assumidos” 
19

. No entanto, diversamente da autonomia da vontade, a privada 

aproximou-se do caráter de valor de autodeterminação
20

, deixando de ser uma técnica de 

consecução de interesses individualistas, para ser permeada por uma carga valorativa, ou 

melhor, pelos direitos fundamentais previstos no texto constitucional. 

Nessa linha, a autonomia privada não poderia mais ser unicamente vinculada ao 

caráter de patrimonialidade, como comumente fizera-se anteriormente. A presente 

configuração do ordenamento demanda que os princípios, conceitos e institutos jurídicos – 

inclusive a autonomia exercida nas relações interprivadas – adéqüem-se aos ditames 

concretizados na Constituição, não sendo considerada abstratamente, mas sofrendo sempre 

um juízo de merecimento de tutela
21

.  

E, como a lex superior consagra além dos valores patrimônio/indivíduo, também o 

binômio existência/social, não há óbice algum para que o poder de disposição – autonomia em 

sua acepção técnica –, relativamente à criação, modificação e extinção de relações jurídicas, 

refiram-se a estes últimos.  

Este princípio confere juridicidade às relações em que o particular exerce seu poder 

de auto-regramento, não pelo simples fato de as normas convencionadas derivarem de sua 

vontade, mas porque o interesse em questão é alçado como relevante no mundo jurídico, de 

modo que a existência do princípio da dignidade da pessoa humana no art. 1º, III da CRFB/88 

como norma de força substancial permitiu que a autonomia privada exprima-se em uma faceta 

                                                                                                                                                                             

não como simples „nó‟, na evocativa imagem de Micelle Perrot), na percepção da existência de uma função 

social até da responsabilidade civil (quanto mais débeis e pouco protetoras forem as instituições previdenciárias 

do Estado, mais importantes tendem a ser os mecanismos da responsabilidade civil para a proteção dos interesses 

do indivíduos atingidos por danos pessoais)” (Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do 

direito privado. In SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 26.). 
18

 TEPEDINO, Gustavo. Normas Constitucionais e Direito Civil na Construção Unitária do Ordenamento, In A 

constitucionalização do direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas / Cláudio Pereira Souza Neto, 
Daniel Sarmento, coordenadores. Rio de Janeiro: ED. Lúmen Júris, 2007, p. 316-319. 
19 PERLINGIERI, Pietro. Perfis de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p.7.  
20 RIBEIRO, Joaquim de Souza. O problema do contrato: as cláusulas contratuais e os princípios da liberdade 

contratual. Coimbra: Almedina, 1999, p. 21-22.  
21 MEIRELES, Rose Melo Vencelau. Op. cit., p. 69. 
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existencial, ligada ao desenvolvimento da personalidade. 

Por fim, intimamente ligada à autonomia privada, encontra-se a autonomia negocial, 

esta relacionada com a forma de expressão mais clássica da autonomia: o negócio jurídico. Da 

mesma forma que a privada, a negocial conecta-se à conjuntura constitucional atual, sendo 

informada por todos os seus valores, de modo que se insere como forma de gerir as 

vicissitudes de qualquer relação juridicamente idônea, sendo feito sobre o seu exercício 

também o juízo de merecimento de tutela e funcionalidade social. 

Pietro Perlingieri
22

 assevera que a autonomia negocial em verdade representaria um 

sinônimo da privada, sendo um conceito genérico, do qual defluiria a autonomia para as 

situações patrimoniais e aquela para as não dotadas de patrimonialidade, ou existenciais, visto 

que o caráter de negociabilidade sempre foi ínsito à autonomia, tendo havido, durante um 

longo período, confusão entre este e o requisito histórico da economicidade, o qual não mais 

atua como um dos caracteres essenciais deste conceito. 

Contudo, na doutrina brasileira
23

 observa-se certa rejeição ao uso deste conceito 

como geral, visto que ele poderia gerar confusões como vincular-se à apreensão de questões 

econômicas, ou ainda permitir que, a uma primeira vista, ensaiasse-se a possibilidade de ser 

aplicável a relações jurídicas constituídas sobre o prisma de valores não patrimoniais a teoria 

dos negócios jurídicos, a fora seguramente desenhada para os bens economicamente 

avaliáveis, podendo acarretar distorções severas na regulamentação e solução de futuras 

contendas entre os pólos coligados, uma vez que seus princípios gerais – mesmo relidos 

conforme a Constituição – não foram originalmente elaborados para tais situações. 

Isto posto, vê-se que o conceito de autonomia variou ao longo dos anos em 

conformidade com os valores representativos da sociedade e adotados pelo ordenamento 

jurídico, a ponto de, atualmente, figurar com um conteúdo significativamente diverso de 

outros momentos históricos. 

 

2. Novas situações subjetivas e seus desafios 

 

A inspiração claramente humanitária e de promoção da justiça social e igualdade 

material do diploma constitucional resultou na inserção na conjuntura jurídica dos princípios 

                                                        
22 PERLINGIERI, Pietro. Perfis, cit., p. 18-19. 
23 Dentre os defensores deste posicionamento ressalta-se SARMENTO, Daniel (Os princípios constitucionais da 

liberdade e da autonomia privada. In Boletim científico da Escola Superior do Ministério Público da União, ano 

4, n. 14, Brasília: ESMPU, jan./mar., 2005, p. 204-212), SILVA, Denis Franco da (Op. cit., p. 142) e 

MEIRELES, Rose Melo Vencelau. (Op. cit., p. 73-78). 
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da solidariedade, art. 3º, I, como objetivo fundamental da República; e o da dignidade da 

pessoa humana, art. 1º, III, como fundamento do Estado Democrático de Direito. A pessoa 

humana passa a ocupar o centro da ordem jurídica, tendo a sua personalidade garantida, prima 

facie, por meio deste último princípio, cláusula geral de caráter constitucional não só 

garantidora de direitos, mas também promotora de condutas e limitadora de interpretações 

contrárias a seu conteúdo mínimo
24

. 

O vértice do sistema jurídico pátrio transmuta-se do ter para o ser. O indivíduo deixa 

de ser somente tutelado pela sua capacidade de adquirir e gestar bens; Em verdade, busca-se 

abandonar a noção de indivíduo – vinculada à filosofia individualista dos séculos XVIII e 

XIX – para alcançar a idéia de pessoa humana, protegida unicamente pelo fato de assim o ser. 

Torna-se fim último do ordenamento o desenvolvimento de sua personalidade, de modo que 

os clássicos princípios, também constitucionais, da livre iniciativa (art. 1º, IV, CRFB) e 

demais atinentes à ordem econômica privada (art. 170, CRFB) passaram a ter sua legitimidade 

aferida conforma a convergência com tal direcionamento.
25

   

Assim, diante desta modificação valorativa do ordenamento pátrio pós-Constituição 

de 1988, foi inserida na seara, outrora limitada apenas a questões patrimoniais, da autonomia 

privada uma série de situações dantes não abarcadas, referentes à concretização das 

potencialidades imanentes à própria pessoa, para qual se demanda um espaço de atuação em 

uma “perspectiva de privacidade, de intimidade, de livre exercício da vida privada” 
26

, 

possibilitando-a “realizar, sem interferências de qualquer gênero, as próprias escolhas 

individuais, mais, o próprio projeto de vida, exercendo-o como melhor lhe convier”. 
27

  

Nesta perspectiva, apresentam-se as situações subjetivas existenciais
28

, nas quais a 

autonomia exercida possui fundamentação constitucional no princípio da dignidade da pessoa 

humana e não na livre iniciativa como relativamente às situações patrimoniais, mesmo porque 

estas se diferenciam daquelas estrutural e funcionalmente. 

As situações existenciais em seu perfil estrutural representam interesses incapazes de 

serem, a priori, avaliados economicamente, remontando esta noção a acepção kantiana de que 

coisa e pessoa diferenciam-se na medida em que a primeira possui preço e a segunda 

                                                        
24 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In Temas de 

Direito Civil, 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 49-51. 
25 TEPEDINO, Gustavo. Introdução. A Técnica da Representação e os Novos Princípios Contratuais. In 
Comentários ao Novo Código Civil, vol. X. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2008, p. 12-13. 
26 MORAES, Maria Celina Bodin de. O princípio da Dignidade Humana. In MORAES, Maria Celina Bodin de 

(coord.). Princípios do direito civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 43. 
27 Id. ibid., p. 43. 
28 MEIRELES, Rose Melo Vencelau. Op. cit., p. 17-52. 
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dignidade. 
29

 Já em seu perfil funcional verifica-se que a distinção está a partir do momento 

em que os efeitos diretos e essenciais decorrentes de uma relação jurídica polarizada por 

centros de interesses incidirão imediatamente sobre a personalidade do sujeito, entendendo-se 

esta não como os direitos enumerados de forma tipificada no diploma civilista, e sim como 

um valor, por meio do qual – e com fundamento no qual – promove-se uma tutela elástica, 

mutável, capaz de abranger qualquer espécie de interesse relativo à existência e livre 

desenvolvimento da pessoa humana.
30

 Desta apreensão estrutural e funcional das situações 

existenciais decorrem, diretamente, dois princípios: o da gratuidade
31

 e o do consentimento 

qualificado
32

.  

A mensuração da pessoa humana pela dignidade impede que nessas situações 

puramente existenciais haja alguma correspectividade seja em dinheiro, seja qualquer outra 

espécie de contraprestação, uma vez que isso afetaria o desenvolvimento da existência do ser 

em sua acepção de total liberdade, podendo sua decisão ser motivada por parâmetros que 

coisifiquem ou reifiquem a pessoa, retirando-lhe, por via transversa, seu estado de excelência. 

Nessa linha, a relevância funcional destas situações, ou seja, a incidência direta de 

seus efeitos sobre a personalidade das pessoas, implica que o consentimento declarado 

represente da melhor forma possível a vontade real do ser, de modo que antes de expressá-lo, 

o indivíduo deve ser esclarecido de todas as circunstâncias que envolvem a sua futura relação 

– benefícios, malefícios e alternativas –, bem como ser-lhe dado o tempo suficiente para 

refletir e, até mesmo, solicitar a complementação de informações. A isto ainda acrescenta-se o 

fato de que todo consentimento poderá ser revogado, a qualquer momento, posto que somente 

a limitação voluntária aos bens da personalidade (entendida como um valor) é permitida.  

Ocorre que, embora a distinção conceitual pareça permitir satisfatoriamente 

separação entre as espécies de situações juridicamente relevantes, na realidade social ambas 

mostram-se intensamente imbricadas, tornando necessária a análise de suas interações.  

Dentre as relações nas quais não se pode observar uma situação existencial ou 

patrimonial pura e, assim não se pode aplicar unicamente os princípios de uma ou de outras, 

estão o direito à imagem, o direito do autor e as questões que envolvem a biotecnociência. A 

análise da estrutura dos interesses que envolvem estas questões não permite que se distinga 

unicamente algo patrimonial ou existencial, de modo que não só as regras previstas para no 

                                                        
29 KANT, I. Fundamentação Metafísica dos Costumes e Outros Escritos. São Paulo: Martin Claret, 2005, p. 65.  
30 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil, cit., p. 763-765. 
31 MEIRELES, Rose Melo Vencelau. Op. cit., p. 203-212. 
32 Id. Ibid., p. 213-223. 
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Código Civil para os primeiros são insuficientes, como também a principiologia ensaiada pela 

doutrina em relação aos segundos não se mostra satisfatória, posto que inobstante se falar de 

bens qualificados pela dignidade, vê-se a regular contraprestação econômica, que é jurídica e 

socialmente aceita. 

 

3. Os interesses protegidos pelos Direitos Autorais 

 

Cita-se o direito de autor que não pode ser enquadrado unicamente nem na categoria 

de direitos reais, nem na dos direitos pessoais, posto que este é internamente composto tanto 

por uma faceta patrimonial, quanto por outra representativa dos direitos pessoais.
33

  

Ademais, ressalta-se ainda que a peculiaridade desta temática é tamanha que, afora a 

relação patrimonial-existencial ínsita a sua própria existência, confronta-se com o direito de 

remuneração do autor pela utilização da obra, uma série de restrições que visam sua 

harmonização às necessidade sociais de educação por exemplo, –  situação eminentemente 

existencial na medida que promove a potencialização da pessoa humana – havendo na 

doutrina e jurisprudência fortes apontamentos favoráveis à extensão das limitações previstas 

em legislação especial a situações não enumeradas
34

. 

Sob essa via, a seara do direito de autor mostra-se sensivelmente profícua para a 

observação das interações e limitações recíprocas entre as autonomias exercidas em situações 

patrimoniais e existenciais coligantes.  

A proteção jurídica das obras artísticas abrange essencialmente três ordens de 

interesses: do criador, da sociedade e dos investidores intermediários. Ao criador de uma 

expressão personalizada de conteúdo artístico, literário ou científico são constitucionalmente 

atribuídos, além dos direitos de conteúdo pessoal, direitos de utilização econômica 

equiparados ao de propriedade, inclusive com relação à satisfação obrigatória de sua função 

social.
35

  

À sociedade, aos usuários, são reconhecidos direitos igualmente constitucionais e 

fundamentais, com destaque, pela relevância para as questões aqui enfrentadas, os direitos à 

                                                        
33 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 4. ed.. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 10-11. 
34 ASCENSÃO, José de Oliveira defende que não haveria óbice algum a que se estendesse o permissivo para 

utilização livre/sem remuneração do inciso VI do art. 49 da LDA de representações teatrais e execuções musicais 

para fins didáticos à reprodução de exemplares, desde que estes possuam destinação ao ensino. (Direito Autoral. 

2. ed., ref. e ampl.. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 266).  
35 Constituição Federal de 1988, Art. 5º, XXII, XXIII, XXVII e XXVIII. 
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educação
36

, pesquisa
37

, cultura
38

 e comunicação
39

, todos cruciais para a interação sócio-

cultural
40

 e para a própria formação da pessoa e construção de sua dignidade.
41

 

Com a importante função de unir estes interesses pode haver diversos intermediários, 

cujas atividades empresariais destinam-se e justificam-se exclusivamente pelo lucro. Os 

intermediários perfazem uma gama variada de ações de cunho empresarial. Encarregam-se da 

tarefa de viabilizar a utilização comercial de grupos de obras artísticas, produzindo e 

circulando riqueza. São importantes ao processo de divulgação e distribuição das obras 

artísticas de valor comercial para o seu mercado. Podem ser igualmente importantes na 

produção de certas obras, principalmente as obras complexas, devido ao necessário 

investimento na própria produção da obra.
42

  

A parte primária, nuclear, deste conjunto de relações é necessariamente o autor, 

pessoa humana criadora, que dá forma personalizada à expressão, que é de imediato protegida 

pelo Direito. A par dos elementos inerentes à personalidade do criador, inalienáveis, há a 

exclusividade de utilização econômica, objeto de cessão ou licenciamento de conteúdo 

patrimonial. Esta exclusividade de utilização comercial é o incentivo econômico para a 

produção de cultura material artística.  

Na outra ponta, temos toda a sociedade, que é fonte de referências para as novas 

criações e que, complementariamente, as incorpora como instrumentos essenciais para a 

interação sócio-cultural, educação e comunicação. Os cidadãos são, por isso, os destinatários 

das obras artísticas, que são igualmente culturais e cujas utilizações são intrínsecas ao próprio 

processo de formação pessoal e de amálgama comunitário. São bens essenciais e 

indispensáveis à própria formação sócio-cultural dos cidadãos e, em última instância, da 

nação e do país.  

A legislação especial em vigor é resultado de um processo entre diversas tendências 

interdependentes dos anos 80 que refletiram no Brasil dos anos 90. São elas: a liberação 

                                                        
36 Constituição Federal de 1988, Art. 6o e 205. 
37 Constituição Federal de 1988, Art. 218. 
38 Constituição Federal de 1988, Art. 215 e 216. 
39 Constituição Federal de 1988, Art. 221. 
40 O reconhecimento do direito fundamental à cultura é inerente ao Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, ratificado pelo Brasil em 1992, e parte indissociável do conjunto de direitos humanos fundamentais 

positivados no conjunto de instrumentos internacionais promulgados pela Unesco. Seu valor se torna 

extremamente relevante quando consideramos os efeitos das interações culturais sobre a construção das 

identidades e para a coesão social, como expresso na Declaração Universal sobre Diversidade Cultural, adotada 
na 31ª Conferência Geral da UNESCO, em novembro de 2001. 
41 ONU. Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Preâmbulo: “Reconhecendo que esses direitos (à 

educação e cultura) decorrem da dignidade inerente à própria pessoa humana.”  
42 Como o audiovisual, por exemplo, onde o produtor deve voltar a ser positivado como titular original, mas não 

autor, dos direitos de exploração econômica.  
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econômica, principalmente com a expansão do comércio internacional
43

; a 

internacionalização que chamamos de globalização que, além dos elementos políticos e 

econômicos, hoje já atinge uma nova etapa, que poderíamos chamar de etapa cultural
44

; uma 

intensa comodificação, não só da informação, da arte, da expressão e da própria cultura
45

; o 

medo – quase pânico - do advento da internet e da digitalização das obras. 

Esses fatores, congregados, resultaram no nível internacional no TRIPS e na OMC 

de um lado, e nos tratados da OMPI sobre o mundo digital de outro. A legislação pátria reflete 

justamente essas tendências. Esta Legislação exacerbou o aspecto patrimonial, mercantilista, 

economicista, dos direitos de utilização das obras autorais gerando um intenso desequilíbrio 

entre os interesses fundamentais e essenciais que deveriam ser amplamente contemplados – 

dos criadores e cidadãos – em prol dos interesses dos empresários da cultura, mais 

organizados e politicamente fortes. 

Há uma gama variada de conflitos entre as partes envolvidas e um grande número 

destes problemas encontra-se carente de solução ou insatisfatoriamente resolvido. A ausência 

de soluções legislativas satisfatórias para todos os interessados acaba por gerar forte tensão 

política, inúmeros conflitos sociais e grande demanda judicial, favorecendo, com o seu 

escalonamento, a posição estrutural, econômica e politicamente dominante das entidades 

empresariais frente tanto aos criadores quanto à sociedade.  

Os dispositivos da atual legislação não estão suficientemente adequados à 

preservação nem de uma remuneração justa ao criador, nem do espaço essencial de liberdade 

de utilização e, em razão desta assimetria, não consegue garantir nem justiça nas relações nem 

segurança jurídica. A segurança jurídica, portanto, depende do justo equilíbrio de interesses 

projetados na legislação.  

A atual legislação, porém, contraria a história da matéria e confronta os 

mandamentos constitucionais fundamentais de proteção ampla à pessoa, suas expressões e sua 

formação (incluindo o acesso incondicionado aos bens essenciais à sua formação), permitindo 

uma expansão exacerbada dos interesses dos titulares em prejuízo dos interesses dos elos 

realmente essenciais: o criador e o público. O gritante desequilíbrio é a causa de sua 

ilegitimidade social e do amplo desrespeito às suas determinações.  

Os conflitos potenciais entre os diversos interesses protegidos pode ser traçado ao 

                                                        
43 Vide STIGLITZ, Joseph. Glibalization and its discontents. Estados Unidos: Penguin books, 2002.  
44 Vide WOLTON, Dominique. Il fout sauver la communication. Paris: Flamarion, 2005. 
45 Vide ELKIN-KOREN, Niva e NETANEL, Neil W. The commodification of information. Londres: Kluwer 

Law International, 2002. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8014



 

 

 

próprio surgimento da proteção.  

A visão proprietária destes direitos, estabelecida durante o século XVIII, sofreu 

fortes ataques durante o século XIX, que partiam principalmente dos defensores da 

determinação dos direitos autorais como inteiramente de domínio público. Intensificados 

estavam os argumentos em razão, em parte, dos escritos e idéias de Karl Marx e Proudhorn, 

na primeira metade do século XIX
46

. O resultado do embate entre estes dois extremos foi o 

entendimento de serem os direitos autorais um direito de propriedade limitado temporalmente. 

Paralelamente, porém, emergia uma nova teoria, a que via os direitos autorais como 

resultantes da personalidade do autor, que se projeta e impregna na obra, e que estes, portanto, 

deveriam ser classificados dentre os direitos da personalidade. 

Na França, Pouillet defendia a classificação desta como propriedade, embora 

especial
47

, liderando, em sua época, a escola da propriedade intelectual. Defendendo posição 

oposta, encontrávamos Darras, que defendia fortemente a origem destes direitos como sendo 

os de personalidade
48

. 

Igualmente influente, Picard caracterizou os direitos autorais, junto com os direitos 

de propriedade industrial, nomeando tais direitos de direitos intelectuais, como sendo direitos 

a um monopólio exclusivo de exploração comercial, e justificando-se por ser uma a obra uma 

criação do espírito.
49

 

Com grande influência na Alemanha, Kohler propunha uma classificação inovadora, 

definindo-os como “propriedade espiritual”, com características próprias, porém 

essencialmente patrimoniais e de origens reais, embora reconhecesse prerrogativas morais ao 

autor
50

. De outro lado, na mesma Alemanha, no mesmo período, Gierke desenvolveu a sua 

teoria personalista, em que propunha que a razão da existência destes próprios direitos não é 

outra que não as características pessoais do autor, e que a própria existência de 

patrimonialidade depende e justifica-se em razão daqueles.
51

 

Entre nós também houve debate quanto à natureza jurídica dos direitos autorais, e seu 

enquadramento na estrutura de Direito Civil. Teixeira de Freitas adere às teorias proprietárias 

e explica que “o direito de propriedade com aplicação comprehensiva, isto é, aos objetos 

                                                        
46 RECHT, Pierre. Le Droit D’Auteur: Une Novelle Forme de Propriete – Historie et Theorie. Paris: Librarie 

Generale de Droit et de Jurisprudence, 1969. p. 55. 
47 POUILLET, Eugène. Traité Theorique et Pratique de la Propriété Littéraire et Artistique et du Droit de 
Représentation. Paris: Marchal et Billard, 1908, p. 26-30. 
48 DARRAS, Alcide. Du Droit des Auteurs & des Artistes dans le Rapport Internationeaux. Paris: Arthur 

Russeau, 1887. p. 47. 
49 RECHT, Pierre. Op. cit. p. 79. 
50 Ibidem, p. 76. 
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intangíveis – res que tangi non possunt – que in jure consistunt (embora visíveis) é o vero 

direito de propriedade.”
52

 Dele discorda Tobias Barreto, que enquadra sob a teoria da 

propriedade a natureza dos direitos autorais.
53

 

Os conflitos entre estas correntes e entre os titulares das diversas posições jurídicas 

subjetivas continua a neste início do século XXI. Com isso questiona-se a extensão do 

exercício dos direitos pessoais do autor frente aos direitos patrimoniais do titular cessionário. 

Estes últimos podem conflitar também com os direitos fundamentais sociais, que justificam as 

limitações. Há igualmente embates com relação aos usos livres na medida em que seu 

exercício pode conflitar com os direitos pessoais do autor. 

A legislação especial estabelece alguns pontos de equilíbrio, como a interpretação 

restritiva em favor do autor nos negócios jurídicos, a possibilidade de retirada pelo autor da 

obra de circulação e os usos transformativos. Estes dispositivos servem de sinalização para a 

solução dos embates, porém, o efetivo delinear destas interações somente será possível com o 

aprofundamento do entendimento das características estruturais e funcionais destas situações. 

Iniciar esta reflexão e apontar os caminhos para sua concretização foram os objetivos deste 

trabalho. 

 

Considerações finais 

 

No fim do Império, com o influxo de novas idéias sobre os direitos autorais, os 

debates eram intensos e diversificados. Disputava-se sobre a categoria jurídica ao qual devem 

pertencer os direitos autorais, se era um direito de propriedade, ainda que especial, ou um 

direito pessoal. Questões que hoje, na primeira década do século XXI, ainda não estão 

superadas. Ao contrário, pois paralelamente ao surgimento de diversas versões das teorias 

principais, carece-se de novas teorias que promovam a superação dos paradigmas habituais. 

Concentra-se, ao revés, na reformulação da retórica mantendo a despreocupação com a 

legitimidade e efeitos dessas posições. 

                                                                                                                                                                             
51 RECHT, Pierre. Op. cit., p. 84. 
52 FREITAS, Augusto Teixeira de. Consolidação das Leis Civis. Rio de Janeiro: Il Garnier, Livreiro Editor, 

1896.  
53

 BARRETO, Tobias. O que se deve entender por direito autoral. In Estudos de Direito. Sergipe: Edição do 

Estado do Sergipe, 1926. Obras completas, v.2. p. 157: “a importancia dada ao interesse real, às relações 
econômicas do autor, não supre nem compensa o que ella tem de erroneo. A theoria tomou outra feição e 

chegou-se enfim a conceber o direito autoral como uma derivação da pessoa, como um direito classificavel entre 

os direitos pessoaes. Neste pé se acha a questão. Os diversos modos de encara-la e resolvê-la têm todos ainda os 

seus representantes. Entretanto me parece que a verdade está do lado dos que seguem o último ponto de vista. O 

direito autoral, diz Bluntschli, pertence á classe dos direitos geraes humanos. A obra é uma expressão do espírito 
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O revigoramento da compreensão das situações jurídicas permite ultrapassar este 

debate e ensaiar um caminho alternativo, que vise a efetividade harmônica dos interesses em 

questão. A observação de que no direito do autor encontram-se, simultaneamente, situações 

subjetivas com conteúdo patrimonial e existencial, ambas com fundamento constitucional, 

interagindo de forma dinâmica faz com que se afaste a análise meramente estanque entre os 

pretensos direitos subjetivos do autor e o de acesso dos cidadãos; ou entre o aspecto moral e o 

patrimonial inerentes ao direito de autor, ou mesmo entre morais e o interesse da coletividade; 

posto que estes se relacionam e fundamentam-se mutuamente, sendo incompleta qualquer 

visão que tenha-os em separado. 

Dessa forma, tendo em vista o locus privilegiado que representa o direito de autor – 

extrínseca e intrinsecamente –, torna-se imperiosa a análise da estrutura e função dos 

interesses coligantes que o compõem, não só como forma de aprimorar a noção de interação 

entre situações subjetivas existenciais e patrimoniais, como também com o intuito de 

apreender substancialmente os novos fenômenos que o circundam, propondo diretrizes aos 

questionamentos resultantes do embate direito de acesso-exploração econômica sob a via da 

integração dos pólos, e não da exclusão apriorística de algum deles.  
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SOFTWARE LIVRE: OPOSIÇÃO JURISDICIZADA ÀS REGRAS DE 
PROPRIEDADE INTELECTUAL 

FREE SOFTWARE: LEGALIZED OPPOSITION OF INTELLECTUAL 
PROPERTY RULES 

 
Cristine Gouvêa de Araújo 

RESUMO 

O presente artigo científico visa analisar sob uma perspectiva autoralista o 
software livre, percebendo que com monopolização das tecnologias de ponta 
entre corporações transnacionais que, pautadas em normas de propriedade 
intelectual (Direito Autoral), tornaram muito difícil o acesso aos meios 
cibernéticos produtores e propagadores de informação, impulsionaram para 
necessidade de flexibilizar conceitos. Nesse contexto, procuramos traçar 
delineamento jurídico acerca do software livre: sua filosofia, nuances, copyleft, 
licenças públicas, vantagens sociais e financeiras, no contexto da sociedade 
atual. 
PALAVRAS -CHAVES: Propriedade Intelectual, Direito Autoral, Software, 

Software livre e Copyleft 
ABS TRACT 

This article aims to analyze in a scientific perspective copyright free software, 
realizing that with monopolization of advanced technologies among 
transnational corporations, guided in standards of intellectual property 
(copyright law) made it very difficult access to the cyber media producers and 
spreaders information pushed to the need for flexible concepts. In this context, 
we draw on legal design of free software: its philosophy, nuances, copyleft, 
public license, social and financial advantages in the context of current society. 
KEYWORDS: Intellectual property, Author’s Copyright, Software, Free Software 

and Copyleft. 
 
I don't always agree with other engineers, lawyers, or business people, especially if I feel they 
don't understand the "how" of the technology, the "why" of the law, or the "so what" of business. 
And don't get me wrong, I like being called "linkable and thinkable." But if "copyfighter" means 
"one who fights against bad copyright laws (and for smarter business practices)," then I am a 
copyfighter. 
(HEELS, 2005) 

 
1.1 – Software livre: a socialização do conhecimento através de uma 

mobilização global (altruística?):  
 
O movimento “free” / “livre” ou “open source” software (FLOSS ) [1] 

desponta do ano de 1984 quando Richard Stallman [2] irresignado com o 
robustecimento das normas relativas a proteção à propriedade intelectual do 
software, decide sair do Instituto Tecnológico de Massachusetts (M 
assachusetts Institute of Technology - MIT), aonde desenvolvia pesquisas no 
campo da tecnologia da informação, para formar, em 
1985, uma livre organização sem fins lucrativos - a Fundação para o S oftware 
Livre (Free Software Foudation-FS F), cujo objetivo prncipal era a eliminação 
de restições sobre a cópia, redistribuição, estudo e 
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modificação dos programas de computador (COLARES, 2003).

Este fato representa uma marcha reacionária contra a capitalização da informação tecnológica
[3]

, com

o  fechamento  hermético  das  configurações  inerentes  ao  código-fonte  dos  programas  de  computador  e

inclusão  de  ferramentas  maliciosas  na  linguagem  criptografada,  com  o  propósito  de  reduzir  as

possibilidades  do  usuário  do  sistema informático,  criando  a  necessidade  daquele  adquirir  mais  e  mais

programas para obter a máxima potencialização de sua máquina (STALLMAN, 2007). 

Com efeito, o escopo principal do movimento software livre  é contender em desfavor do poder de

monopólio  das  grandes  corporações,  como Microsoft,  Apple,  Sony  etc.,  adquirido  através  das  normas

cogentes  de proteção  aos  direitos  autorais,  as  quais  reconheceram total  controle e enclausuramento  da

informação (economicamente relevante) por estas empresas (STALLMAN, 2007).

É um artifício que persegue a alforria do conhecimento com a extinção de determinadas imposições

inerentes ao sistema proprietário de defesa aos direitos dos desenvolvedores de softwares.

Importante apreender, então, que free  software  busca liberdade do conhecimento, não isenção da

mais valia, da contraprestação pecuniária. O sentido da palavra livre  está longe da concepção de gratuidade,

como parodicamente define a Free Software Foundation (2007): “Free software  is a matter of liberty, not

price. To understand the concept, you should think of free as in free speech, not as in free beer” (grifo do

autor).

Para Mello (2003, p.321):
O movimento de Software Livre nasceu de uma crença,  a de que todos os homens possuem
direito  à  informação.  A  informação  na  nova  economia  globalizada  representa  poder
monetário, obtido através da sua manipulação. Não é interessante que isso, de certa maneira, seja
uma representação inconsciente daquilo que observamos em outras empreitadas,  como na luta dos
sem-terra, por exemplo? Eles crêem que todos devem ter direito a terra, que na sua forma primitiva
também representa o acesso ao poder monetário.  Ambas as causas acreditam que seus objetivos de
luta não devam pertencer somente a uma pessoa. Precisam ser divididos entre todos. (grifo nosso)

 

O direito à informação tornou-se conceito basilar do movimento para o free software, não havendo

oposição direta as  formas de contraprestação pecuniária com que o criador do programa irá negociar sua

criação. O programa livre, destarte, não se sujeita às idéias materialistas, econômicas, mas também não as

rechaça. É movimento fundado em liberdades - importa somente se o acesso ao código-fonte, mesmo em

programas pagos
[4]

, continua sendo garantido, porquanto, do contrário não estaríamos tratando de software

livre.

Afirma Lafond (2003, p.8) que o software é livre quando abertamente executável, (re)distribuível e

modificável, de acordo com os termos previstos nas licenças livres existentes: General Public License - GPL

(FSF), Berkeley  Software Distribution - BSD (Berkeley), ou artísticas e mais geralmente quando segue as

recomendações do grupo Open Source.

Registre-se que a acessibilidade ao código-fonte é pré-requisito imprescindível para ser considerado

livre, além, claro, das  diversas  liberdades  de utilização. Nessa sorte, para que o software enquadre-se no

conceito, deve permitir a existência de quatro liberdades propaladas pela FSF (PINHEIRO, 1999):

§  Liberdade 0: Liberdade de executar um programa para qualquer intento;
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§  Liberdade 1: Liberdade de estudar um programa, e adaptá-lo às suas necessidades. (Acesso

ao código-fonte é fundamentalmente necessário para aplicabilidade desta liberdade);

§  Liberdade 2: Liberdade de redistribuir cópias e assim ajudar o seu próximo;

§   Liberdade  3:  Liberdade  de  melhorar  o  programa  e  entregar  tais  melhorias  para  a

comunidade, de modo que esta se beneficie. 

O FLOSS  trabalha com a idéia de liberdade cooperativa, na qual se garante poder aos usuários para

que eles possam aprimorar e repassar os incrementos/melhoramentos tecnológicos para a sociedade.

Com a internacionalização da informação, o movimento adquiriu milhões de adeptos (MARCACINI,

2003), em todos os continentes do globo, o que facilitou a ressonância da filosofia software livre, dando-lhe

força e credibilidade, em razão da quantidade incontável de mentes repensando e propagando para o seio

social as melhorias efetivadas nos programas de código aberto.

O  reflexo  dessa  concepção  é  antes  de  tudo  preponderantemente  social,  já  que  com  sua

respeitabilidade, é cada vez  maior o número de programas cujas  liberdades  são plenas  tanto para estudo

quanto para modificação e repasse para outrem. O poder é total do usuário, sendo-lhe possível orientar por

si mesmo, manuseando e adequando às suas necessidades o programa instalado em seu computador pessoal.

É uma forma de socializar o conhecimento sem desrespeitar os direitos do autor do software, com

(re) locação das forças produtivas detentoras do saber científico – tecnológico das grandes corporações aos

usuários em geral. Nos dizeres de Melo Neto (2003, p.3/8):
Deve-se compreender o software livre não como mera mudança na forma de distribuição de softwares,
mas  como  uma  nova  forma  de  produção  e  distribuição  da  riqueza  social,  que  tem  grande
possibilidade para se expandir para outras áreas do sistema econômico. Essa nova forma de produção
e distribuição da riqueza social é muito mais do que apenas a antítese da produção capitalista,  ela
possui elementos de superação dialética do próprio capitalismo [...] o software livre já é produzido
coletivamente.  O seu processo produtivo baseia-se em novas relações sociais de produção, que são
contraditórias com as formas de produção especificamente capitalistas.
 
 

Baseia-se,  portanto,  na  cooperação  voluntária  dos  que  ativamente  pretendem a  propagação  do

conhecimento tecnológico sem se importarem em abrir mão de certos direitos patrimoniais e morais inerentes

à proteção jurídica do software.

No que pese, todavia, o ímpeto benevolente idealista de repartição da informação, percebe-se que a

questão da redução de gastos com a aplicabilidade do FLOSS  é que verdadeiramente impulsionou a maior

utilização tanto no ramo privado quanto no público.

São inúmeros os benéficos do projeto software livre, mas, para que ganhasse mais respeitabilidade

era necessário imbuir Direitos, mesmo que relativizados, exatamente como consequência desta necessidade

materializou-se o copyleft.

1.2 – O Copyleft    :

 

O  trabalho cooperativo realizado na elaboração e propagação do software livre contornava-se de

forma bastante peculiar, uma vez que manter a regra de permanecer o código-fonte sempre aberto para assim

continuar a “corrente da informação”, difundindo sempre mais a filosofia open-source, apenas se pautava na

boa índole dos que se dispunham a participar do projeto.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8022



Por isso percebeu-se a “nécessitait  de se doter des outils juridiques minimaux indispensables pour

protéger la communauté des développeurs  contre les  comportements  opportunistes  et  notamment  contre

l'appropriation privée de tout ou partie du code” (ZIMMERMAN, 1999, p. 10).

Richard Stallman, então, criou a noção de copyleft  (“c” revertido), como um conceito abstrato, cuja

nomenclatura representa trocadilho
[5]

 direto com o termo copyright  simplesmente para transparecer que

objetiva readaptar  a “legislação  de proteção  dos  direitos  autorais  com o  objetivo  de retirar  barreiras  à

utilização, difusão e modificação de uma obra criativa” (WIKIPEDIA, 2010).

Nas palavras de Roberto A. Hexsel (2002, p.4) 
A maioria das licenças usadas na publicação de software livre permite que os programas
sejam modificados  e  redistribuídos.  Estas  práticas  são  geralmente  proibidas  pela  legislação
internacional de copyright, que tenta justamente impedir que alterações e cópias sejam efetuadas sem
a autorização dos autores. As licenças que acompanham software livre fazem uso da legislação
de copyright para  impedir utilização  não-autorizada,  mas  estas  licenças  definem clara  e
explicitamente as condições sob  as quais cópias,  modificações e redistribuições podem ser
efetuadas,  para  garantir  as  liberdades  de  modificar  e  redistribuir  o  software  assim
licenciado. A esta versão de copyright, dá-se o nome de copyleft. (grifo nosso)

 

Conclui-se que copyleft é uma reestruturação metodológica aos termos legais com fulcro de adequar a

sistemática  do  FLOSS  à  normatização  vigente.  Rege-se  por  princípios  aceitos  e  inderrogáveis  do

ordenamento (como, por exemplo, da liberdade de contratar),  não caracterizando, um conceito anárquico

(LEMOS E SENNA, 2007).

O Copyleft garante o reconhecimento do autor, mas com a possibilidade de  qualquer pessoa intervir

no softwares por intermédio das quatro liberdades já citadas. Se corporifica através das diversas licenças

livres  existentes  para registro do programas  abertos,  sendo as  mais  destacáveis: GNU-GPL, por serem

geridas pela FSF com bastante rigidez.

Muselli (2004) classifica as licenças livres que seguem o conceito de copyleft da seguinte forma:

§  Licenças viróticas (contaminantes): Asseguram que as liberdades do software existam e

sobrevivam às transmissões do programa de computador. Impõe que as modificações devem

ser  regidas  pela mesma licença do  programa original,  nessa feita “garantirá a livre cópia,

modificação  e distribuição  a terceiros” (COLARES,  2003,  p.4).  Em outras  palavras:  “o

produto deverá ser mantido livre, tal qual a primeira versão, e deverá permitir os  mesmos

direitos  aos  demais  programadores,  independentemente  da  parte  acrescida  pelo  segundo

programador” (VALOIS, 2003, p. 294).

§  Licenças persistentes: Se assemelham as licenças viróticas, em razão de permitirem o uso,

cópia, modificação e redistribuição dos softwares, contudo contém cláusulas que autorizam

que os  usuários  programadores  tornem não-livres  as  modificações  realizadas  através  de

licenças proprietárias. São persistentes, todavia, pela imposição de que se mantenha livre o

código-fonte pré-existente, sendo passível de proteção autoral tradicional apenas a derivação

inovativa.

 

Muselli (2004) acena ainda para a existência de licenças livres, mas que não seguem os termos do
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copyleft  (Les  licences  libres  non  copyleftées),  as  quais  permitem a utilização,  cópia,  modificação  e

redistribuição, anuindo, contudo, com o registro das alterações em qualquer que seja a licença (proprietária

ou livre), isto acontece diante da inexistência de cláusulas de persistência.

Tem-se como exemplo do caso do UNIX:  ‘‘ce système d’exploitation développé à l’université de

Berkeley  et  placé  sous  licence BSD,  fut  approprié  par  de  nombreuses  entreprises,  chacune en  ayant

développé sa version propriétaire propre : Solaris pour Sun Microsystems, IBM AIX pour IBM, ou encore

HPUX pour Hewlett Packard’’ (Muselli, 2004, p.7).

 

1.2.1 - Licenças Livres:

 

Como  já apontado  acima são  aquelas  que visam a perpetuação  do  programa aberto  através  da

flexibilização das regras de proteção autoral predominantes: relativiza os direitos morais do programador do

software e disponibiliza os direitos patrimoniais.

É certo que os direitos morais do autor são indisponíveis, imprescritíveis etc., entretanto, o próprio

legislador pátrio percebeu que as  características  do software são especiais,  únicas,  dando-lhe tratamento

diferenciando,  sui generis,  com mitigação  expressa da maioria dos  direitos  morais,  restando  positivado

apenas o direito de paternidade sobre a obra, bem como o de se opor a alterações que afrontem a honra e

reputação.

As licenças livres respeitam a paternidade do FLOSS.No momento em que se vincula a elas, apenas

estará abrindo mão de se opor às alterações e contraprestações advindas dos direitos patrimoniais.

Nada impede,  todavia,  que o criador  se manifeste quando percebe que foram implementadas  no

código-fonte ferramentas maliciosas que restrinjam a liberdade ou prejudiquem demais usuários, acarretando,

destarte, em ofensa a sua honra, pois, como já mencionado não é um projeto livre, em uma perspectiva

anárquica.

 A permissão de alterações/ melhoramentos concedida pelo criador do software, não vai de encontro

(direto) a proteção autoral tradicional, muito pelo contrário, a cooperação global induz ao desenvolvimento

tecnológico,  sendo  óbvio  que “duas  mentes,  pensam melhor  que uma”,  como  consuetudinariamente se

afirma.

O copyleft consubstancia-se nas licenças públicas, mas, o que deve prevalecer é o princípio da boa-fé

da  colaboração  universal,  inclusive,  sendo  esperado  reclamação  (oposição),  por  qualquer  membro  da

coletividade FLOSS  quando percebida quaisquer ultrajes à pregação software livre.

De  modo  conceitual,  pode  ser  tido  em  última  análise  como  modalidade  de  contrato  atípico,

benéfico, decorrente  diretamente  do princípio da autonomia da vontade, com estipulação em favor

de terceiros (LEMOS E SENNA, 2007), não havendo afronta, portanto, a legislação vigente pelo simples

fato de não serem positivadas pelo ordenamento jurídico ou por flexibilizar conceitos.

 

1.2.1.1 - Análise das características dos contratos de licença livre:

 

a) Atípico:
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            O software livre por ser movimento libertário, locupletou-se ideológica e juridicamente, a fim de

possuir  argumentos  e respaldo na batalha contra as  grandes  empresas,  cujos  interesses  não permitiriam

aceitar a propagação do FLOSS. Nesse sentido, as primeiras licenças planejadas para garantir a continuidade

do código-aberto e demais  liberdades  emergiram quase que concomitantemente com a Fundação para o

Software Livre, no final da década de oitenta.

            Ocorre, entretanto, que o estudo jurídico do software sempre gerou bastantes controvérsias (como

visto: a discussão sobre a natureza jurídica do mesmo remanesce até os dias atuais), fato este que acabou

retirando a atenção dos “positivadores” do Direito à manifestação coletiva que vinha se firmando com força

total.

Assim,  inexiste qualquer  previsão legal no ordenamento jurídico pátrio  quanto ao conteúdo e/ou

validade da licença livre ou mesmo do software livre.  Muitas  vezes  o tempo diferido do direito não se

compatibiliza com a simultaneidade dos fatos jurídicos e é por isso que o legislador prevê formas abertas de

contratação. Antônio Riccitelli (2007) explica:
 A abundante possibilidade de contratar dificulta a regulamentação das formas contratuais,

originando por conseqüência o criativo e fértil exercício das partes no campo da liberdade,

que se espera condicionada a determinados princípios,  a fim de não escravizar o homem, mas sim

garantir o equilíbrio e harmonia entre as relações sociais.(grifo nosso)

 

 

            Nesse diapasão preleciona o Código Civil acerca dos  contratos  atípicos  garantindo-lhes  eficácia e

plena validade no mundo jurídico:
Art. 425 – É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste

código

 

Não  se deve olvidar  que em se tratando  de contrato  (mesmo  sendo  atípico)  e  de propriedade

(intelectual) deve sempre condizer com a função social, não à toa que o mesmo diploma legal prescreve que

os liames contratuais devem estar de acordo com aquela.

A  Carta  Civil,  portanto,  permite  contratação  não  estipulada  em lei,  condicionando  apenas  aos

preceitos positivados bem como à função social. Atendidos estes requisitos, revestido de juridicidade estará

o negócio pactuado.

 

b) Benéfico:

 

Entende-se por contrato benéfico (gratuito ou desinteressado) aquele em que “toda a carga contratual

fica por conta de um dos contratantes: o outro só pode auferir benefícios do negócio” (VENOSA, 2002, p.

401).

Nas licenças livres aquele que licencia, fazendo uso regular das prerrogativas inerentes ao direito de

autor, efetiva intenção de coadunar com a utilização, cópia, estudo, alteração e distribuição do programa por

terceiros, sem quaisquer ônus para os que forem beneficiados com a permissibilidade do titular dos direitos

autorais.
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Há, em regra, a presença de condicionantes como, por exemplo, no caso das licenças viróticas, em que

se exige que as alterações sejam registradas pela mesma licença, com a continuidade do código aberto. Estas

condicionantes, porém, não retiram o caráter benéfico da licença, uma vez  que apenas regulam o modo de

exercício das liberdades impostas na mesma. Assevera Venosa (2002, apud LEMOS E SENNA, 2007, p.

69): “Não deixa de ser gratuito o contrato que circunstancialmente impõe deveres à parte beneficiada, como o

dever do donatário em não incorrer em ingratidão”.

 

c) Condicionado à manifestação de vontade:

 

Para ser considerado livre, o software precisa ser disponibilizado expressamente como tal por seu

programador, titular dos direitos autorais. Um software apenas estará abarcado pela licença livre quando seu

titular expressamente manifestar interesse que assim o seja.

Diferentemente  do  que  ocorre  com  o  copyright,  em  que  a  proteção  recai  imediata  e

independentemente de registro sobre o programa de computador, com o copyleft é requisito sine qua non a

expressão da vontade do programador, cedendo os direitos patrimoniais e relativamente os morais em prol da

coletividade.

 

d) Estipulação em favor de terceiros:

 

A Lei 9.609/98 deixa claro que o titular dos direitos autorais pode livremente fruir e dispor de seu

bem imaterial da maneira que lhe for mais favorável. Toda e qualquer decisão que culmine em cessão dos

direitos inerentes ao programa de computador, como já debatido, depende única e exclusivamente da vontade

do criador originário que pode, por exemplo, consentir que as derivações pertençam a quem as efetivou, que

o programa seja utilizado em um número irrestrito de computadores etc.

Logo, quem pode livremente dispor de sua criação também pode aplicar condicionantes, requisitos

para o uso, cópia, modificação etc., é nisso que se insere a estipulação em favor de terceiros da licença livre:

ao estipulante é permitido condicionar que as modificações sejam registradas pela mesma licença, condicionar

que seja garantido acesso ao código-fonte, condicionar que seja expressa a licença em que se enquadra etc.

O contrato com estipulação em favor de terceiros acarreta em benefício a terceiro que não participou

diretamente da relação jurídica, mas que dela se torna credor em razão da estipulação.  Têm-se três pólos: o

estipulante, o promitente e o beneficiário (MARCACINI, 2003).

Trazendo para as  licenças  livres,  o  estipulante seria o  licenciante originário  do  software,  aquele

criador genuíno, que concorda com os  termos de uma das  diversas  licenças  livres  disponíveis  no mundo,

abrindo  mão de seus  direitos  patrimoniais  e relativamente os  morais,  concedendo vantagem ao  terceiro

beneficiário, o qual pode ser qualquer membro da coletividade.

O promitente é aquele que se compromete a repassar a vantagem para o beneficiário, ou seja, aquele

usuário ativo que modifica consubstancialmente (ou não) o programa tem obrigação de repassar a mesma

vantagem (usar,  estudar,  modificar etc.)  para terceiros  membros  da coletividade.  O  beneficiário,  por seu

turno,  é aquele que aufere vantagem mesmo estando de fora da relação obrigacional/contratual originária
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(LEMOS E SENNA, 2007).

O artigo 436 do Código Civil preleciona que tanto estipulante quanto beneficiário podem exigir o

cumprimento da obrigação pelo promitente. Destarte, “toda coletividade de maneira indivisível é dado exigir

o  cumprimento  das  obrigações  na  licença,  porquanto  é  toda  ela  beneficiado  no  contrato”  (LEMOS E

SENNA, 2007, p. 78).

 Nesse ponto identifica-se até mesmo um interesse transindividual das  licenças  livres,  posto que

aproveita uma coletividade, senão vejamos:
Há interesse transindividual  no licenciamento do software livre,  porque todos os interessados são
potenciais  beneficiados  pela licença,  já que podem dela aderir,  exercendo direitos  com respeito a
determinadas cláusulas. Assim o licenciamento em software livre é uma modalidade de exercício dos
direitos do autor do software que opera como contrato bilateral,  formando um regime jurídico que
influencia as partes, mas também terceiros interessados. (PESSERL, 2006, p.3)

 

São  diversas  as  licenças  livres  existentes  (VALOIS,  2003),  dentre elas  podemos  citar  a Debian,

Berkeley  Software Distribution (BSD), X.org, Open Source e General Public License (GPL), a qual merece

nossa atenção, pois, além de ser a mais utilizada globalmente, foi a aplicada pelo atual governo federal para

licenciamento de softwares livres no Brasil
[6]

.

 

1.2.2 – Licença Pública Geral (General Public License – GPL):

 

Neste subitem iremos  situar as  nuances  da LPG (GPL), analisando algumas  cláusulas  constantes

nesta, pois, são de suma importância na discussão teórico-ideológica acerca da aplicabilidade de softwares

livres na Administração Pública que trataremos mais profundamente (mas não exaustivamente) no capítulo

seguinte. 

A Licença Pública Geral é o contrato no qual serão determinados os condicionantes para difusão dos

programas propagados pelo projeto GNU da Fundação para o Software Livre, ou seja, é nela que estarão

contidas as regras de uso, estudo, cópia, modificação e distribuição de um software licenciado como livre

(FSF, 2007).

Classifica-se como licença virótica, porque contamina todas as derivações a partir do licenciamento;

obriga que todas as modificações sejam efetuadas nos mesmos termos e condições da GPL. Ela é bastante

restritiva, refutando qualquer outro tipo de licença.

As principais obrigações de quem adere a este tipo de licença (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

- Versão 2) são:

1.      Ter que informar que modificou arquivos, juntamente com a data que o fez;

2.      Ter que assegurar que obra derivada seja licenciada como um todo sem qualquer custo para

terceiros (nos termos da GNU-GPL);

3.      Incluir de maneira clara e apropriada, em cada cópia um aviso dos direitos  autorais  (ou

copyright);

4.      Incluir uma declaração de inexistência de garantia;

5.      Fornecer uma cópia da licença GNU-GPL aos outros recebedores do programa.
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Cumpre-nos fazer alguns comentários sobre o item quatro (4) por não ser imediata e completamente

inteligível como os demais.

A Lei do Software obriga que aquele que comercializa o produto a exibição do prazo de validade

técnica da prestação de assistência técnica durante todo o período demarcado.

A inteligência do artigo é óbvia: comercialização induz  prestação de assistência. A contrario sensu

deve ser procedida a análise para o software livre: seu intuito maior não é a comercialização e, sim a livre

distribuição (desinteressada). Desta forma, não se obriga a prestar assistência. Notadamente, aquele que o

fizer (distribuir software livre visando auferição de renda) recairá na regra do art. 8º caput da Lei do Software.

Esta cláusula específica da GNU-GPL se justifica,  portanto,  em razão  do  caráter  benéfico  (ou

gratuito, ou desinteressado) do contrato, não há comercialização com lucro etc. Há apenas, com já visto, um

lado  que  cede  (benevolentemente)  seus  direitos  autorais,  sendo  esta  diretamente  ligada  ao  incentivo  à

propagação de programas livres.

Com relação à responsabilidade, podemos afirmar que é limitada não se excluindo a hipótese de dolo.

Em outras  palavras,  em se  tratando  de  contrato  benéfico  a  Lei  Civil  abranda  a  responsabilização  do

licenciante (apenas  claro  se este não tenha agido  com intenção
[7]

)  que não tenha vislumbrado qualquer

vantagem diante da contratação, in verbis:
Artigo 392  – Nos contratos benéficos,  responde por simples culpa o contratante,  a quem o

contrato aproveite,  e por dolo aquele a quem não favoreça.  Nos contratos onerosos,  responde cada

uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei.

 

Porém, se ficar configurado relação de consumo, na qual determinado agente distribui o software livre

em clara relação fornecedor - consumidor, aquele que oferece o produto fica obrigado a prestar garantia.

Outrossim, em caso de manifesto prejuízo ao consumidor recairá a culpa objetiva, isto é, basta caracterizar o

elo entre fornecedor e o dano, para que incida responsabilização direta, “independentemente de ter qualquer

ingerência sobre a feitura do programa ou de deter conhecimentos técnicos para o conhecimento do código”

(COLARES, 2003, p. 9).

Conclui-se  que  a  Licença  Pública  Geral  é  meio  juridicamente  aceito,  porquanto  não  afronta  a

legislação pátria, seja a Lei do Software, a Lei de Direitos Autorais ou Código Civil e ainda atende à uma

função social que transcende a esfera de um ou dois  indivíduos; abarca toda uma coletividade, em nítida

intenção de (re) socialização do conhecimento.

Em um mundo de incertezas  e descompassos  sociais,  ela tenta, através  de uma rigidez  libertária,

impedir  que pessoas  desprovidas  de boa-fé se apropriem de idéias  propagadas  e difundidas  através  do

FLOSS. Pauta-se, sobretudo na força executiva extrajudicial que lhe confere a lei processual vigente e mais

ainda, na legitimação de toda a coletividade envolvida para demandar em juízo o cumprimento dos termos da

licença, como por exemplo, manter o código aberto.

 

1.3 – Software  livre  x  software  proprietário:  uma questão em favor do preço ou  da propriedade

(intelectual)?

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8028



O  embate  que  gira  em torno  desses  dois  modelos  de  produção  é  bastante  denso.  As  grandes

corporações  do  setor  de  desenvolvimento  em  tecnologia  da  informação,  dentre  as  quais  podemos  (e

devemos)  destacar  a  Microsoft  (por  ser  a  principal  militante  em  desfavor  do  software  livre),  vêm

incessantemente tentando demonstrar para os “cidadãos do mundo” que o programa aberto viola os direitos

inerentes  ao  titular  originário  da  criação,  sendo,  destarte,  contrafator  das  regras  do  direito  sobre  a

propriedade intelectual.

O  discurso  daqueles  que não  vêem vantagem no  modelo  software livre  de (re)  distribuição  do

conhecimento e/ou do modelo de produção embase-se no argumento de que a partir do momento em que o

criador  originário  do  software  licencia  sua  obra  através  da  GNU-GPL,  por  exemplo,  estaria  sendo

expropriado  de seus  direitos  mais  intrínsecos,  quais  sejam: seus  direitos  morais  plenos  e seus  direitos

patrimoniais (ZIMMERMAN, 2007).

Aduzem os  contra  o  FLOSS  que este  constituíra um empobrecimento  criativo  com retrocesso

tecnológico,  uma vez  que o  escopo  da  proteção  à  propriedade intelectual  é  principalmente  garantir  a

subsistência dos criadores, dando-lhes reconhecimento - através da contraprestação pecuniária (royalties) -

pela utilização ou qualquer outro tipo de intervenção em sua criação. Garantindo e incentivando, com isso, o

investimento em novas pesquisas o que, inevitavelmente, acarreta em desenvolvimento
[8]

.

 Ademais expõem que programas livres como caso do GNU-GPL-Linux estaria violando o copyright

de diversos programas cujos códigos-fonte e liberdades são restritas e condicionadas à um contrato de licença

remunerado. 

Entendemos, todavia, que essa tese desenvolvimentista pró-criador é falaciosa. Vimos que a proteção

à propriedade intelectual tem demarcação certa na história da humanidade. Ela não é e nunca foi um direito

pré-existente às normatizações jurídicas, não é um direito natural.

Destarte,  por  ser  fruto  das  necessidades  de  uma  época,  contorna-se  ainda  de  modo  muito

individualista/capitalista: subliminarmente representa os  interesses de uma minoria que buscou através de

uma rigidez no sistema de proteção aos direitos autorais firmar-se no mercado global obrigando aos que não

tinham tanta  capacidade  desenvolvimentista  a  aceitar  e  consumir  todos  os  produtos  (e  serviços  com

assistência etc.) pagando um preço bastante elevado por isso.

O  Software e os  demais  produtos  computacionais  facilitaram o  surgimento  e fortalecimento  de

oligopólios de conhecimento e tecnologia. Milhões e milhões de dólares em royalties convergiam anualmente

aos  países  do norte
[9]

.  Agora,  com o FLOSS  esse poderio fechado do conhecimento vê-se em xeque.

Porquanto  tal  sistema  representa  uma  ruptura  epistemológica,  com  novo  modo  de  produção  do

conhecimento tecnológico: descentralizado de democraticamente aberto (FALCÃO et al.2010).

O  entrave que vem sendo  colocado  é totalmente egoísta,  já  visa a  não  violação  do  status  quo

capitalista-monopolista; a contenda diz respeito somente a permanência da mais valia, com transferência de

recursos dos países não desenvolvido para os que o são.

Nessa senda, o software livre é uma saída estratégica para o corte de gastos, ao incentivo tecnológico

e à inclusão digital, pelo fato de sua licença não cobrar pelo uso e não limitar o número de computadores em

que se pode instalar determinado programa.
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Em um país cujo maior número de programas instalados em computadores pessoais é pirata, cumpre

ao Estado e à sociedade civil rever o método de dependência às tecnologias “emprestadas”, com transferência

de recursos aos países desenvolvidos através dos royalties pagos com licenças de software proprietários,

passando a desmitificar e aplicar este novo paradigma de propagação do conhecimento: software livre.

 

CONCLUSÃO

 

Ao longo deste estudo podemos constatar que o FLOSS  representa uma ruptura paradigmática de

um modelo de produção restrito do conhecimento para um modelo cooperativo e includente.

Através da qualificação conceitual pretendeu-se desmistificar algumas ideias demasiado antiquadas a

respeito do programa aberto. A leitura do código-fonte, ou seja, da espinha dorsal do software proporciona

uma amplitude de conhecimento imensurável, porquanto se deve pensar em escala global – idealizadores do

mundo todo construindo conhecimento em uma corrente intelectual planetária.

Claro  que ainda sofre atravanques,  principalmente em razão do desconhecimento  ou mesmo em

decorrência da pressão  de grandes  empresas  que não  querem perder  seu  poder  de monopólio  sobre o

copyright de programas de computador.

Há uma construção séria e elaborada que, por intermédio de licenças públicas, pretende judicializar o

conceito, fazendo com que os adeptos não se sintam desprotegidos dentro de uma rede infindável de repasse

de informações.

Portanto, o software livre não é teoria primária e aventureira, muito pelo contrário já representa

grande parte do mercado e a cada dia ganha novos colaboradores com mentes fervilhando com conhecimentos

em tecnologia da informação, motivo pelo qual merece atenção da sociedade em geral e dos operadores do

Direito em específico, uma vez que emerge de novas problemáticas jurídicas, que merecem especial atenção

do Judiciário.
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[1]
 Abreviatura empregada por Jean Benoît Zimmerman (2007).

[2]
 Famoso hacker e ativista político, precursor e propagador da filosofia do software livre pelo mundo.

[3]
 Como coloca Zimmermann (2007, p.4): This opposition between private property of the codes, that gave rise to the software

industry, and the free circulation of the sources considered as pure knowledge, that corresponds to the tradition of “ open science”,
had already proved to be divisive in the software developers community like at  MIT  in the mid-1970s (Smets and Faucon,
1999).  It is at the origin of the birth of a “ free software” movement at the beginning of the 1980s,  that aimed to preserve the
diffusion of ideas and the combinatorial and cumulative nature of technical progress, both in terms of concepts and tools and in
terms of algorithms for problem resolution and methods of coding.

 
[4]

 Registre-se que não trata de pagamento pelo direito de uso, pois constitui pressuposto do FLOSS a liberdade na execução do
programa e sim, pagamento por possível gasto com suporte físico para materialização do software como, por exemplo, CDs.
[5]

 Marcacini (2003) afirma: “ um sabor de ironia da nova contracultura digital. Afinal, os modelos de licença em que se baseiam
os softwares livres não estabelecem anti-direitos, mas apenas uma outra formulação de direitos”.
[6]

 No site www.softwarelivre.gov.br está disponível a versão traduzida da Licença Pública Geral para os que tiverem interesse
em licenciar seus programas nessa forma permissiva de tratamento.
[7]

  Inserindo no código-fonte vírus ou alguma ferramenta maliciosa com animus de prejudicar terceiros, recairá em dolo.
[8]

 Nesse sentido discursa Steve Ballmer (2007),  diretor comercial  da Microsoft:  “ We live in a world where we honor,  and
support the honoring of, intellectual property […] FLOSS patrons are going to have to play by the same rules as the rest of the
business […] What´s is fair is fair”.
[9]

 Fazendo referência a distinção comumente emprega entre países do norte e países do sul, na qual, os primeiros representariam
aqueles que detêm poderio econômico global, sendo considerados desenvolvidos. Enquanto que os países do sul representariam
aqueles em desenvolvimento ou subdesenvolvidos que dependem diretamente da tecnologia emanada dos primeiros. 
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O DIREITO À INTIMIDADE E A AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE

EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y LA ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD

Pedro Luis Piedade Novaes

RESUMO
Desde o advento da Constituição Federal de 1988 não se admite mais a qualquer distinção entre filiação
legítima ou ilegítima, havendo igualdade entre os filhos (art. 227, § 6º). Mesmo com os avanços trazidos
pela nossa lei maior quanto à filiação, percebe-se que o Código Civil de 2002 somente prevê a presunção de
paternidade aos filhos gerados no casamento. Fora da constância das núpcias, o filho pode ser reconhecido
de forma voluntária, administrativa ou judicial. Neste último caso, a via cabível é a ação de investigação de
paternidade, cujo procedimento é previsto na lei nº 8.560/94. Neste contexto, o presente trabalho visa
analisar pontualmente a ação de investigação de paternidade, suas particularidades processuais e o direito à
intimidade das partes litigantes (suposto pai, mãe e pretenso filho).
PALAVRAS-CHAVES: DIREITO À INTIMIDADE. AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE.
SIGILO PROCESSUAL

RESUMEN
Desde el advenimiento de la Constitución Federal de 1988, y la igualdad de los niños (art. 227, § 6), no se
permite más la distinción entre filiación legítima e ilegítima. Mismo con los avances proporcionados por
nuestro derecho con respecto a la filiación, se advierte que el Código Civil de 2002 sólo establece la
presunción de la paternidad de los hijos concebidos en matrimonio. Fuera de la constancia del matrimonio,
el hijo puede ser reconocido de forma voluntaria, administrativa o judicial. En este último caso, la acción
adecuada es a la de investigación de paternidad, cuyo procedimiento está previsto en la Ley Federal nº
8560/94. En esto contexto, el presente estudio tiene como objetivo analizar la acción de investigación de la
paternidad, sus peculiaridades procesales y el derecho a la intimidad de los demandantes (posible padre, la
madre y el pretenso hijo).
PALAVRAS-CLAVE: DERECHO A LA INTIMIDAD. ACCION DE INVESTIGACIÓN DE LA
PATERNIDAD. SIGILO PROCESUAL

1. INTRODUÇÃO.
 
               O direito brasileiro sempre resolveu a questão relacionada à filiação pela presença do casamento,
inspirando-se em dois brocardos latinos: (i) “mater semper certa est” (o simples fato do nascimento
estabelece o vínculo jurídico entre a mãe e o filho); “pater is est quem justae nuptiae demonstrant”
(presume-se a paternidade do marido, no caso de filho gerado por mulher casada).
 
               A filiação, segundo Maria Helena Diniz:

 
“É o vinculo existente entre pais e filhos. Vem a ser a relação de parentesco consangüíneo em linha
reta de primeiro grau entre um a pessoa e aqueles que lhe deram a vida, podendo ainda (CC, arts.
1593 a 1597 e 1618) ser uma relação socioafetiva entre pai adotivo e institucional e filho adotado
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ou advindo de inseminação artificial heteróloga” (2007, p. 420-421).
 
               Atualmente, não existe distinção entre filhos nascidos na constância do casamento ou fora deste.
Entretanto, essa igualdade de condições entre filhos nem sempre foi assim. Antes da Constituição Federal, o
Código Civil de 1916 distinguia os filhos em legítimos e ilegítimos, conforme os pais fossem ou não
casados. Também havia previsão do filho adotivo que, nos termos do artigo 377 do mesmo Codex, só era
permitido aos maiores de 50 anos, sem prole legítima ou legitimada, sendo que não se integrava o filho
adotado, totalmente, na nova família, permanecendo ligado aos parentes consangüíneos [1]. O filho legítimo
era aquele havido e concebido durante o casamento dos pais, sendo uma presunção de legitimidade disposta
no artigo 338 do Código Civil de 1916 [2]. Já o filho ilegítimo era aquele concebido por pais não casados e
que não chegavam a se casar. O filho ilegítimo poderia ser natural (quando os pais não tivessem
impedimentos para o casamento) ou espúrio (quando os pais tivessem impedimentos para se casar). O filho
ilegítimo espúrio poderia ser adulterino (filho de amantes) ou incestuoso (filho de parentes ou afins em linha
reta). O filho espúrio, de acordo com o artigo 358 do Código Civil de 1916 [3], não poderia ser reconhecido,
não tendo os direitos dos filhos legítimos ou naturais. Essas classificações e restrições, felizmente,
desapareceram com a Constituição Federal de 1988, sendo que, mesmo não recepcionado pela novel ordem
jurídica, o artigo 358 do Código Civil de 1916 foi revogado pela Lei n. 7.841/89 (BRASIL, 2010a).
 
               Portanto, com o advento da Constituição Federal, tal distinção entre filhos legítimos e ilegítimos
foi extirpada de nosso ordenamento jurídico, nos termos do artigo 227, § 6º: “os filhos, havidos ou não da
relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer
designações discriminatórias relativas à filiação”. Como bem ressalta José Sebastião de Oliveira:
 

“o constituinte pôs fim a uma das maiores heresias prestigiadas pelo Código Civil, ou seja, à
‘punição’ dos filhos não havidos na constância do casamento, por evento natural em relação ao
qual não possuíam nenhuma responsabilidade. Alijou-se, de vez, a diferenciação dos filhos através
de expressões discriminatórias (ilegítimo, adulterino, espúrio, incestuoso, etc)” (2002, p. 253).

 
               Nesta toada, o Código Civil de 2002 se adequou ao texto constitucional, estabelecendo a igualdade
entre filhos:

 
“Art. 1.596. os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos
direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”
(BRASIL, 2010a).
 

               Sem desmerecer o avanço da Constituição Federal em relação à filiação, o Código Civil de 2002
continuou prevendo expressamente a presunção (relativa) de paternidade dos filhos nascidos durante a
constância do casamento, conforme a redação de seu artigo 1597, continuando a se inspirar no direito
romano: “pater is est quem justae nuptiae demonstrant”:
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“Art. 1597.  Presumem-se concebidos na constância do casamento:
I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal;
II - nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte,
separação judicial, nulidade e anulação do casamento;
III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido;
IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de
concepção artificial homóloga;
V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido
(BRASIL, 2010a).

 
Os dois primeiros incisos citados se baseiam nos períodos mínimo e máximo de gestação viável,

os quais são hoje de pouca valia, em virtude dos avanços da ciência, principalmente no exame de DNA, que
possibilita definir a paternidade com a certeza necessária. Como bem observa Carlos Roberto Gonçalves:

 
“somente incide a presunção ‘pater is est’ se houver convivência do casal. Com o desenvolvimento
da ciência e a possibilidade  de se realizarem exames que apurem a paternidade com certeza
científica, especialmente por meio de DNA, cuja molécula contém o código genético pela herança
cromossômica de cada indivíduo, prevalecerá a verdade biológica” (2009a, p. 290-291).

 
               Já os incisos III a V do referido dispositivo legal são hipóteses de presunção de filhos concebidos
na constância do casamento, todas elas vinculadas à reprodução assistida, da qual não há relação sexual para
concepção, tema este interessantíssimo que não será tratado no presente estudo, pois não é o foco da
pesquisa [4].
 
               Como já visto acima, desde 1988 não há qualquer distinção entre filhos. Há, entretanto, diferenças
sob o aspecto formal, persistindo ainda uma classificação prevista expressamente pelo Código Civil de
2002, quanto à origem: filhos havidos no casamento e filhos havidos fora do casamento.
 
2. DOS FILHOS HAVIDOS FORA DO CASAMENTO. FORMAS DE RECONHECIMENTO.
 

Os filhos gerados na constância do casamento, como visto acima, presumem-se ser dos cônjuges,
nos termos do artigo 1.597, CC/02. Vê-se que, malgrado as disposições do Código Civil de 2002 estarem
em consonância com o artigo 227, § 6º, da Constituição Federal (igualdade entre filhos), em especial o seu
artigo 1.596, também mencionado acima, é nítida a diferenciação no reconhecimento de filho nascido na
constância ou fora do casamento, já que estes não são beneficiados com a presunção legal de paternidade a
que alude o artigo 1597, também supramencionado. Nos termos do artigo 1.607: “O filho havido fora do
casamento pode ser reconhecido pelos pais, conjunta ou separadamente”. Em outras palavras, se gerados
fora do âmbito das núpcias, tais filhos necessitam do reconhecimento dos pais. Para tanto, a doutrina
subdivide o reconhecimento de filhos de três formas: voluntário, administrativo e judicial.
 
               Abrindo-se um parêntese, vale ressaltar que, sendo qualquer forma de reconhecimento de filho,
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seja na constância ou não do casamento ou por via judicial (ação de investigação de paternidade), a sua
eficácia é ex tunc, ou seja retroativa desde a data do nascimento, em virtude de seu caráter declaratório,
gerando, inclusive efeitos erga omnes (alcança a todos). Esta força declaratória é tão forte que Caio Mario
da Silva Pereira entende que “uma vez pronunciada a declaração volitiva de reconhecimento, ela se
desprende do foro interior do agente, para adquirir a consistência jurídica de um ato jurídico perfeito” (1996,
p. 66). O ato de reconhecimento de filho atinge, inclusive a denominada “adoção à brasileira”, quando a
pessoa registra filho que sabe não ser biologicamente o seu. Neste sentido, é o precedente do Superior
Tribunal de Justiça:
 

“Quem adota à moda brasileira não labora em equívoco. Tem pleno conhecimento das
circunstâncias que gravitam em torno de seu gesto e, ainda assim, ultima o ato. Nessas
circunstâncias, nem mesmo o pai, por arrependimento posterior, pode valer-se de eventual ação
anulatória, postulando desconstituir o registro. Da mesma forma, a reflexão sobre a possibilidade
de o pai adotante pleitear a nulidade do registro de nascimento deve levar em conta esses dois
valores em rota de colisão (ilegalidade da adoção à moda brasileira, de um lado, e, de outro,
repercussão dessa prática na formação e desenvolvimento do adotado). Com essas ponderações,
em se tratando de adoção à brasileira a melhor solução consiste em só permitir que o pai adotante
busque a nulidade do registro de nascimento quando ainda não tiver sido constituído o vínculo de
socioafetividade com o adotado” (RESP nº 1.088.157-PB, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em
23/6/2009) (BRASIL, 2010b).

 
               A questão envolvendo a paternidade socioafetiva, de grande relevo no nosso direito, também não
será tratada neste estudo, mas deixamos o registro de entendimento doutrinário de que esta deve ser
predominante, inclusive, sobre a paternidade biológica [5]:
 

“além disso, merece ser observado que nem sempre a obtenção da verdade biológica, mesmo que
ancorada em esmerada técnica, é o resultado justo para a ação de prova de filiação, bastado
relembrar as hipóteses do parentesco fictamente criado pela denominada adoção à brasileira,
quando alguém, sabidamente oriundo de progenitura diversa, é inserido no registro civil como filho
de outrem, consolidando uma indisputável paternidade socioafetiva indiferente à ascendência
consangüínea” (OLIVEIRA FILHO, 2007, p. 339).

 
Fechando-se o parêntese, passamos a analisar as três formas de reconhecimento de filho concebido

fora do casamento: a voluntária, a administrativa e a judicial.
 

O reconhecimento voluntário é aquele que se dá por vontade do genitor e está previsto no artigo
1.609, CC/02. Tal manifestação de vontade pode ocorrer nas seguintes hipóteses: a) registro civil: o pai vai
ao cartório e registra o filho; b) testamento: pode reconhecer o filho por testamento, como ato de última
vontade; c) escritura pública: o genitor vai ao tabelionato e reconhece o filho no Registro Civil; d)
documento particular: o pai pode reconhecer o filho por um documento particular autêntico e e) declaração
judicial: o filho pode ser reconhecido por meio de qualquer declaração, em qualquer processo judicial.
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               Já o reconhecimento administrativo é regido pela lei nº 8.560/92 e ocorre quando a mãe registra a
criança sem indicar o nome do pai; nestas condições, a genitora é obrigada a apontar o nome do suposto pai,
assinando um termo, que é enviado ao Juiz-corregedor do Cartório, onde é instaurado um procedimento
administrativo. Em seguida, notifica-se o suposto pai para comparecer em Juízo em 30 dias, para aceitar ou
não o reconhecimento do seu pretenso filho. Em caso positivo, o juiz faz um termo e manda reconhecê-lo no
cartório competente. Se não há o reconhecimento administrativo do suposto pai, o juiz manda os autos ao
Ministério Público para que se promova uma ação de investigação de paternidade.
 
               Finalmente, temos a forma de reconhecimento judicial de filho, por intermédio da ação de
investigação de paternidade, cujo rito é previsto pela Lei nº 8.560/92 e subsidiariamente, no Código de
Processo Civil, que será abordado no item seguinte.
 
3.         DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – ASPECTOS PROCESSUAIS
 
               Tal ação é imprescritível, salvo quanto aos efeitos patrimoniais da petição de herança (súmula nº
149, STF) (BRASIL, 2010c). A legitimidade ativa é do filho (direito personalíssimo, nos termos do artigo
27, da lei nº 8.069/90) [6]; se este é menor de idade, será representado pela mãe ou tutor. Entretanto “a
inadvertida propositura da ação em nome da representante legal não implica o reconhecimento forçoso da
ilegitimidade, caso o pedido permita entrever, com clareza, que o proveito buscado se direciona ao filho”
(OLIVEIRA FILHO, 2007, p. 314). O Ministério Público também poderá ajuizar a ação, nos termos do
artigo 2º, § 4º, da lei nº 8.560/92. Tal legitimidade é “extraordinária deferida aos membros do Parquet, na
defesa dos interesses do investigando” (Gonçalves, 2009b, p. 321).
 
               O nascituro também tem legitimidade ativa para propositura da ação de investigação de
paternidade, desde que representado por sua genitora (art. 1609, parágrafo único, CC/02): “o
reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar
descendentes”.
 
               No que se refere à legitimidade passiva, a ação é intentada em relação ao suposto pai; se este é
falecido, em face dos seus herdeiros. Se a mãe manteve relações sexuais com dois ou mais homens no
período provável da concepção, poderá o filho promover a ação investigatória contra todos os supostos pais.
Neste sentido, Zeno Veloso: “tendo a mãe coabitado com vários homens durante o tempo possível da
concepção do filho, a ação de investigação de paternidade pode ser intentada, separada ou conjuntamente,
contra os mesmos” (1997, p. 35).
 
               Em tese, é cabível nestas demanda a concessão de tutela antecipada quando, por exemplo, houver
também cumulação de pedido de alimentos para o pretenso filho. Ressalte-se que mesmo que os artigos 5º
da Lei 883/49 e 7º da Lei 8.560/92 prevejam o cabimento dos alimentos provisionais em favor do autor da
investigatória de paternidade somente após a sentença procedente, nada impede a fixação, pelo juiz do caso,
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em tutela antecipada, desde que presentes os requisitos legais estabelecidos pelo artigo 273 do Código de
Processo Civil.
 
               É possível, inclusive, fixação de alimentos gravídicos (em favor do nascituro), nos termos do
artigo 6º, da lei nº 11.804/2008, cabendo ao juiz do caso concreto verificar os requisitos legais para
concessão da tutela antecipada:
 

Art. 6º Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos
gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte
autora e as possibilidades da parte ré.
Parágrafo único.  Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos
em pensão alimentícia em favor do menor até que uma das partes solicite a sua revisão
(BRASIL, 2010a).

 
               É competente para processar e julgar a ação de investigação de paternidade o Juízo do domicílio
do filho, nos termos do artigo 94 do Código de Processo Civil. Se houver cumulação de pedidos,
envolvendo alimentos, prevalece o foro do autor da ação, matéria objeto de Súmula nº 01 do STJ [7]; se a
cumulação do pedido envolver petição de herança, o foro é do juízo do inventário, pelo caráter universal da
sucessão.
 
               Não pode haver desistência do pedido se o autor for menor de idade, pois há interesse de
incapazes, devendo, inclusive, o Ministério Público atuar no feito como “custos legis”, caso não tenha
ajuizado ele próprio a ação de investigação de paternidade (art. 2º, § 4º, lei nº 8.560/92) (BRASIL, 2010a).
 
               O rito processual a ser seguido é o ordinário (artigos 282 e seguintes do CPC), já que este tipo de
demanda requer produção de provas, observando-se, ao máximo, o princípio constitucional da ampla defesa
e do contraditório.
 
               Citado, o suposto pai, se assim querendo, poderá contestar o pedido do autor (pretenso filho).
Antes dos avanços da ciência, era comum a negativa do fato por parte do suposto pai, ou seja, argumentava-
se da inexistência de relação sexual com a genitora do requerente. Havia também a alegação da “exceptio
plurium concubentium” (exceção do concubinato plúrimo), no sentido de que a mulher, na época da
concepção, mantinha relações sexuais com outro(s) homem(ns). Entretanto, atualmente, com a possibilidade
de realização de exame de DNA, a incerteza trazida aos autos pela exceção oposta pelo réu já não conduz,
necessariamente, à improcedência da ação, pois mesmo comprovado o plurium concubentium, tal exame
demonstrará, com elevado grau de certeza, quem é o verdadeiro pai.
 
               Os meios de prova admitidos em ação de investigação de paternidade são vários, tais como: posse
do estado de filho (“nomem”, “tractatus”, “fama”) [8]; provas orais (testemunhas); documentos (exames
prosopográfico – foto do filho e suposto pai); exames hematológicos (exame de sangue); exame

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8039



odontológico; exame de DNA. Quanto a este último, é considerado atualmente a rainha das provas, ou seja,
a mais importante neste tipo de ação. O DNA quer dizer “ácido desoxirribunucléico”, e tem por objeto a
tradução do código genético que determina as características de cada indivíduo, sendo que tal exame
permite a probabilidade de paternidade superior a 99%. O exame também afasta, em 100%, a paternidade,
como observa Salmo Raskin:
 

“um resultado de exclusão significa com 100% de certeza que o suposto pai não é o pai
biológico. Um resultado de inclusão vem acompanhado de probabilidade que o suposto pais
seja o pai biológico, que são números acima de 99,99%, resolvendo inequivocadamente todas
as disputas” (1999, p. 37).

 
               Quanto à prova do DNA “impende cautela na realização do exame, desde a escolha do laboratório
até a escorreita redação do laudo, passando pela formação acadêmica do profissional. Sobreleva evitar,
assim, uma sacralização ou divinização do DNA, que, repita-se, não se tornou prova exclusiva em tais
ações” (FARIAS, 2002, p. 91). Portanto, deve haver “cuidado na verificação de uma regularidade na
nomeação do perito incumbido do estudo, genético, na coleta, manuseios e conservação do material
orgânico submetido à perícia” no sentido de evitar questionamento sobre a idoneidade dos pesquisadores
que realizaram a análise do exame de DNA (OLIVEIRA FILHO, 2007, p. 339).
 
               Se posteriormente, a ação é julgada improcedente, o suposto pai poderá tomar as seguintes
providências: a) pedir em face da mãe a repetição do indébito, no caso de não se confirmar a paternidade
requerida; b) ajuizar uma ação contra a mãe do menor, pleiteando danos morais e materiais, desde que
presente a má-fé da genitora, ou seja, desde que esta tenha ingressado com a ação sabendo que o réu não era
pai de seu filho. Neste sentido Fernando Simas Filho (1999, p. 464):
 

“a comunicação enviada pelo juiz ao suposto pai é pública e, só por esse fato, coloca
o destinatário em má posição. Considerem-se que se for homem casado, sua família
logo inquirirá a respeito do que, seu pai ou esposo, andou fazendo para ser chamado
pelo juiz. Se for solteiro empregado ou funcionário, e recebe uma comunicação no
emprego, poderá haver suspeitas provenientes de companheiros de trabalho e até do
chefe. Notem bem que há a possibilidade de o destinatário não ser o pai da criança,
contudo, a suspeita, por parte de familiares e colegas de trabalho, permanecerá. E.
nesse caso, de quem esse homem se ressarcirá?”.

 
Aliás, esta última providência quase passou a ser dispositivo legal: o então artigo 10, da lei

11.804/2008 foi vetado pelo Presidente da República, cuja redação era a seguinte: “em caso de resultado
negativo do exame pericial de paternidade, o autor responderá, objetivamente, pelos danos materiais e
morais causados ao réu”. As razões do veto foram as seguintes:

 
Trata-se de norma intimidadora, pois cria hipótese de responsabilidade objetiva pelo
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simples fato de se ingressar em juízo e não obter êxito. O dispositivo pressupõe que o
simples exercício do direito de ação pode causar dano a terceiros, impondo ao autor o
dever de indenizar, independentemente da existência de culpa, medida que atenta contra o
livre exercício do direito de ação. (BRASIL, 2010a).

 
               Nada obsta que o pretenso pai, demonstrando o abuso do direito de ação por parte da genitora do
filho que não é seu, ingresse com ação por danos morais, conforme Viviani Giovanete Ramos Ferreira
(2004, p. 413):
 

“Quando se propõe a ação de investigação de paternidade contra alguém que ela sabe
não ser o pai da criança, tratando-se de hipótese de abuso do direito de ação. O
imputado tem ação contra a mãe, para ser indenizado pelo dano que, eventualmente,
tenha sofrido”.

 
               Entretanto, se procedente o pedido, “a sentença na ação de investigação de paternidade (ou
maternidade) é de carga de eficácia declaratória e tem efeitos erga omnes. Ao reconhecer a paternidade, a
sentença declara fato preexistente, qual seja, o nascimento” (VENOSA, 2006, p. 273).
 
               Após esta breve explanação sobre aspectos processuais da ação de investigação de paternidade,
cabe discorrer sobre o direito à intimidade do suposto pai e sua observância em demandas desta natureza.
4.         DO DIREITO À INTIMIDADE DAS PARTES E O SIGILO PROCESSUAL
               O direito à intimidade é uma das garantias previstas expressamente no artigo 5º, X, CF: “são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (Grifos nossos). Em linhas gerais,
podemos afirmar que dentro da privacidade está abrangida a intimidade do ser humano:
 

“Poderíamos ilustrar a vida social como um grande círculo, dentro da qual um menor, o da
privacidade, em cujo interior seria aposto um ainda mais constrito e impenetrável, o da
intimidade. Assim, o conceito de intimidade tem valor exatamente quando oposto ao de
privacidade, pois se se cogita da tirania da vida privada, aduz-se exatamente à tirania da
violação da  intimidade, como, por exemplo, o pai que devassa o diário da filha
adolescente ou viola o sigilo de suas comunicações” (ARAÚJO & NUNES JÚNIOR, 2009,
p. 152).

 
               Nota-se que não é tão simples separar o que é privacidade e intimidade. Como assevera Manoel
Jorge e Silva Neto:
 

“Não há como identificar, portanto, intimidade e vida privada, quando é certo que a
primeira corresponde ao conjunto de informações, hábitos, vícios, segredos, doenças,
aventuras amorosas, até mesmo desconhecidos do tecido familiar e dos amigos. Cogitando-
se de direito à intimidade, menciona-se a porção mais escondida da individualidade da
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pessoa. Logo, tudo que puder ser mantido na esfera do segredo pessoal é tutelado pelo
direito à intimidade. Subtrair ao conhecimento público o que se atém à porção secreta da
pessoa é o modo encontrado para respeitar a individualidade do ser humano” (2006, p.
190).

 
               Neste contexto, vale ressaltar outra garantia constitucional prevista no artigo 5º da Constituição
Federal, qual seja, a publicidade dos atos processuais (inciso LX): “a lei só poderá restringir a publicidade
dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem” (grifos nossos). Em
outras palavras, “a Constituição Federal estabelece a possibilidade de restrição (mas não de eliminação) da
publicidade” (DIDIER JÚNIOR, 2008, p. 62), autorizando a elaboração de leis infraconstitucionais neste
sentido. Conseqüentemente, o artigo 155 do Código de Processo Civil, foi recepcionado pelo artigo 5º, LX,
ao estabelecer o sigilo processual para demandas específicas:

 
“Art. 155. Os atos processuais são públicos. Correm, todavia, em segredo de justiça os
processos:
I - em que o exigir o interesse público;
II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em
divórcio, alimentos e guarda de menores.
Parágrafo único. O direito de consultar os autos e de pedir certidões de seus atos é restrito
às partes e a seus procuradores. O terceiro, que demonstrar interesse jurídico, pode
requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e partilha
resultante do desquite”. (Grifos nossos) (BRASIL, 2010a)

 
               Por ser demanda referente à filiação, a ação de investigação de paternidade deve correr em total
sigilo processual, nos termos do artigo 155, II, do Código de Processo Civil. Cumpre esclarecer que este
sigilo dos atos processuais não alcança as partes e seus procuradores, como expresso no parágrafo único do
mesmo artigo 155, CPC, supramencionado. Neste sentido, o advogado não constituído nos autos não pode
ter acesso às ações de investigação de paternidade, nos termos do artigo 7º, inciso XIII, da Lei nº 8.906/94:

 
“Art. 7º  São direitos do advogado:
(...)
XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da
Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo
sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de
cópias, podendo tomar apontamentos; (Grifos nossos) (BRASIL, 2010a)

 
               Tais cuidados do legislador e do constituinte de 1988 quanto ao sigilo das demandas que envolvam
a defesa da intimidade tem razão de ser, para que não haja exposição das partes litigantes, escancarando-se
suas vidas privadas para a coletividade. E pelas circunstâncias que envolvem as ações de investigação de
paternidade, há realmente grande constrangimento para as partes: a mãe, que já é cobrada pela sua família e
pela sociedade pela sua prole sem genitor; do filho, que busca a sua verdade biológica; e do suposto pai, que

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8042



irá se defender de um fato que, se procedente, lhe ocasionará consequências patrimoniais e sentimentais,
fato este agravado se o pretenso pai já é casado.
 
               Portanto, é necessária muita cautela e total sigilo neste tipo de ação, para preservar a privacidade
de todas as partes litigantes. Afinal, a privacidade e a intimidade, são garantias constitucionais, as quais não
podem ser violadas. Esta cautela é elogiada pela melhor doutrina:
 

“Aliás, toda precaução há de ser tomada contra a exaperação do princípio da publicidade.
Os modernos canais de comunicação de massa podem representar um perigo tão grande
como o próprio segredo. (...) Publicidade como garantia política – cuja finalidade é o
controle da opinião pública nos serviços da justiça – não pode ser confundida com
sensacionalismo que afronta a dignidade humana. Cabe à técnica legislativa encontrar o
justo equilíbrio e dar ao problema a solução mais consentânea em face da experiência e dos
costumes de cada povo” (CINTRA, GRINOVER & DINAMARCO, 2001, p. 70).

 
               Assim, “justifica-se a imposição de restrições para que estranhos, em determinadas circunstancias,
não tenham acesso ao que se passa no processo” (GONÇALVES, 2009b, p. 36), como ocorre nas ações de
investigação de paternidade. Se porventura houver a quebra do sigilo processual em processos de natureza
civil, há a tipificação de crime previsto no artigo 325, do Código Penal, punindo tanto o servidor público
(caput) e o terceiro que obtiver a informação sob segredo de justiça (§ 1º. I e II):
 

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em
segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais
grave.
§ 1o Nas mesmas penas deste artigo incorre quem:
I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou
qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou
banco de dados da Administração Pública;
II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito.
§ 2o Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa (BRASIL, 2010a).

 
               Há também no nosso ordenamento jurídico a previsão de sanções quando houver violação ao sigilo
do processo penal e processo administrativo fiscal [9]; no âmbito da Justiça Federal, a resolução nº 58, de
25 de maio de 2009, do Conselho da Justiça Federal, estabelece diretrizes para membros do Poder Judiciário
e integrantes da Polícia Federal no que concerne ao tratamento de processos e procedimentos de
investigação criminal sob publicidade restrita, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.
[10] (BRASIL, 2010d).
 
               Infelizmente, mesmo com tanto cuidado para preservar a não divulgação de dados dos processos
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que envolvam segredo de justiça, como é o caso das ações de investigação de paternidade, nem sempre este
rigor é vivenciado na prática, principalmente quando a acusação de filiação advém de uma personalidade
famosa, situação esta que atiça a curiosidade da coletividade, fazendo com que os veículos de imprensa
obtenham, sabe lá de que forma, informações sigilosas, geralmente utilizando como escudo a garantia do
sigilo de fonte (art. 5º, XIV, in fine, CF).
 

Inobstante, este dispositivo constitucional estabelece que é garantido o sigilo de fonte “quando
necessário ao exercício profissional”. Portanto, se o jornalista invocar tal garantia para divulgação de um
fato, sem que haja necessidade de resguardar a sua atividade profissional, haverá extrapolação da proteção
constitucional. A dificuldade, na prática, será estabelecer se houve realmente esse excesso pelo profissional
de imprensa. De qualquer sorte, a doutrina [11] e a jurisprudência [12] (BRASIL, 2010e) pátrias têm
entendido que os direitos e garantias fundamentais não são absolutos, sofrendo limitações, mormente
quando há interesse público relevante ou preservação da intimidade maior em conflito com o sigilo de fonte
jornalístico. Ademais, não pode servir o sigilo de fonte jornalística como escudo para acobertar condutas
ilegais, como é o caso de violação de sigilo processual para descobrir dados de ação de investigação de
paternidade. Caberia, em tese, a responsabilização da empresa jornalística por danos morais causados pela
divulgação indevida de dados da ação de investigação de paternidade, nos termos do artigo 5º, incisos V e
X, CF.

 
               De qualquer forma, como já observado acima, não há qualquer celeuma na doutrina ou na
jurisprudência quanto ao caráter sigiloso que deve recair em todos os processos que envolvam filiação, nos
termos dos artigos 155, CPC e 5º, LV, CF, sendo que a sua violação deve ser enfrentada e punida com rigor
pelo Poder Judiciário.
 
5. DA RECUSA DO SUPOSTO PAI A SE SUBMETER AO EXAME DE DNA
 
               Muito se discute se o suposto pai pode recusar a fazer o exame de DNA em ação de investigação
de paternidade. Para os defensores desta conduta do réu, há pelo menos três fundamentos jurídicos: a)
ninguém é obrigado a fazer prova contra si próprio (corolário do direito ao silêncio - art. 5º, LXIII, CF); b)
garantia do direito à intimidade, já que o exame de DNA revelará o componente genético do indivíduo; c)
violação ao direito à inviolabilidade do próprio corpo.
 
               Tais argumentos são rebatidos pelos seguintes argumentos: a) o interesse suposto pai em omitir a
informação que seria necessária e suficiente para estabelecer a verdade sobre a paternidade é enfraquecido
perante a relevância do direito do filho de saber sua origem genética, que traduz no princípio da dignidade
da pessoa humana (art. 1º, III, CF); b) no que se refere ao direito à intimidade, é cediço que a ação de
investigação de paternidade segue em sigilo absoluto (art. 5º, LV, CF), devendo sempre ser respeitada essa
garantia constitucional; c) o exame de DNA não gera qualquer sacrifício corpóreo considerável, não
havendo violação à integridade física da pessoa que se submete ao mesmo, já que pode haver a coleta do
dado por amostra de sangue ou mesmo de alguns fios de cabelo do investigado.
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               De acordo com a pesquisa feita por Antonio Darienso Martins e José Sebastião de Oliveira (2006,
p. 329), no direito comparado há previsão de condução coercitiva do suposto pai para a realização do exame
de DNA: na França e na Alemanha é admitida a prova nestas condições “porque aquelas legislações
disciplinam que a sujeição da integridade do indivíduo está num plano inferior a um interesse coletivo
decorrente da ordem pública” (MARTINS & ZAGANELLI, 2000, p. 160). Em Portugal, o Superior
Tribunal de Justiça – órgão máximo do Poder Judiciário – há precedente no sentido de que “comparência
sob custódia, da mãe do menor, acompanhada deste, no Instituto de Medicina Legal, para os exames de
sangue, mesmo contra a vontade da mãe, não viola o direito à liberdade” (MORAES, 2000, p. 228). No
Canadá e nos Estados Unidos da América existem normas legais dispondo sobre a obrigatoriedade do
exame de DNA “em benefício da comunidade, que não pode tolerar o abandono de menores e a
irresponsabilidade dos pais em nome de um suposto malferimento de direito fundamental, qual seja, o
direito à integridade física” (GAMA, 2001, p. 92).
 
               Quanto à invocação de intimidade para não sujeição ao exame de DNA, Humberto Theodoro
Junior esclarece o seguinte:
 

“se a intimidade é tutelada como garantia fundamental, também goza do mesmo status a garantia
de pleno acesso à justiça. Impedir o demandado que a verdade seja esclarecida em juízo é conduta
que implicaria negativa ao direito fundamental de ter a justa e adequada prestação de tutela jurídica
a que o Estado se obrigou perante todos, no terreno dos direitos fundamentais.
(...)
Na hipótese de exame médico pericial, a garantia de intimidade (intangibilidade corporal) é
observada, porque a lei civil não o constrange à medida invasora da privacidade. O direito de
recusar-se à perícia, portanto, lhe é assegurado. Do lado do investigante, a quem a garantia
fundamental assegura justa composição do conflito e da plena defesa em juízo de seu direito
subjetivo perante o investigado, a medida de implementação do seu direito de personalidade dá-se
por meio da admissão da prova indiciária (presunção legal. Dessa maneira, portanto, os dois
direitos fundamentais, do autor e do réu, são igualmente levados em conta pela lei civil e, segundo
o princípio da razoabilidade, ambos são postos em atuação dentro do processo em que o exame
médico seria necessário, mas não foi efetivado por deliberação unilateral de uma das partes”
(2005, p. 40).
 

               No nosso ordenamento jurídico podemos afirmar que é possível a recusa do suposto pai ao exame
de DNA, em face à garantia de não produção de provas contra si mesmo, mas a consequência deste ato é a
presunção juris tantum (relativa) de paternidade. O próprio Código Civil de 2002 dispõe isto nos seus
artigos 231 e 232:
 

“Art. 231. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se
de sua recusa.
Art. 232. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8045



com o exame” (BRASIL, 2010a).
 
               Assim sendo, o Código Civil atual “vem sintetizar os avanços jurisprudenciais citados
anteriormente, no sentido de que a parte que se recusa imotivadamente a se submeter à perícia médica deve
ter contra si o peso da presunção daquilo que o exame poderia provar” (MARTINS, 2003, p. 4). No mesmo
sentido:
 

“se o suposto pai não está obrigado a submeter-se ao exame, sua recusa não lhe traz
conseqüência fatal, não passando de indução da presunção da paternidade a ele imputada,
permitindo-lhe a produção de prova em contrário e exigindo a existência de outros
elementos de convencimento e de sustentação para a procedência do reconhecimento da
filiação biológica” (MARTINS & OLIVEIRA, 2006, p. 332-333).

 
               Há quem entenda, entretanto, pela obrigatoriedade do exame de DNA em nosso direito “através do
princípio da proporcionalidade de valores, axioma do Direito Constitucional, a identidade de um filho há de
preponderar sobre os direitos dos pais” (SILVA, 2007, p. 28). Para Maria Helena Diniz “limitar a obtenção
da verdade sobre a paternidade ou maternidade é ato que não mais se coaduna com os avanços científicos
capazes de determinar a real filiação. Por que, então, não exigir a efetivação do exame?” (2007, p. 471).
 
               De qualquer forma, “mesmo com a recusa à perícia médica, se existir outras provas capazes de
contestar persuasivamente a alegação do autor, deverá o juiz, na motivação da sentença, buscar apoio nessas
provas e decidir desfavoravelmente ao pedido formulado na inicial” (MASCARENHAS, 2006, p. 8).
 
               No mesmo sentido, Carlos  Roberto Gonçalves:
 

“é necessário frisar que ninguém pode ser constrangido a fornecer amostras do seu sangue
para a realização da prova pericial. No entanto, a negativa do réu pode levar o juiz, a quem
a prova é endereçada, a interpretá-la de forma desfavorável àquele, máxime havendo
outros elementos indiciários” (2009, p. 327)

 
               Este entendimento pela não obrigatoriedade da submissão do exame de DNA foi sumulado pelo
Superior Tribunal de Justiça: Súmula nº 301: “Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se
ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade” (BRASIL, 2010b).
 
               Recentemente a lei nº 8.560/92 foi alterada para incluir o artigo 2º-A, que dispõe:
 

“Art. 2º-A.  Na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos. (Incluído pela Lei nº
12.004, de 2009).
Parágrafo único.  A recusa do réu em se submeter ao exame de código genético - DNA
gerará a presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório.
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(Incluído pela Lei nº 12.004, de 2009). (BRASIL, 2010a)
 
               Nem era necessário tal dispositivo legal, já que, como já explicitado acima, os artigos 231 e 232 do
Código Civil já previam esta presunção relativa, sendo que este artigo 2º-A da Lei nº 8.560/92 veio apenas a
acrescentar e especificar tal posicionamento nas ações de investigação de paternidade.
 
               Há, portanto, o entendimento pacífico de que a presunção de paternidade pela não realização do
exame de DNA pelo suposto pai é relativa, merecendo ser desconsiderada quando contrariar outros
elementos indiciários constantes dos autos, os quais deverão ser comprovados pelo réu.
 
               Aliás, a recusa na submissão ao exame de DNA não gera para o requerido efeitos criminais, como
por exemplo, crime de desobediência (art. 330, CP) e nem a procedência do pedido inicial:
 

“não significa que a insubordinação da partes investigada ocasiona, por si, um juízo bastante de
procedência do pedido, porque a recusa reforça a convicção do parentesco quando a ela se
adicionam outros informes que, assim reunidos, são indicativos probatórios robustos para a
revelação da ascendência biológica” (OLIVEIRA FILHO, 2007, p. 359)

 
               Independentemente da realização ou não do exame de DNA, a importância desta prova nas ações
de investigação de paternidade chegou a tal ponto que hoje se discute sobre a relativização da coisa julgada
em processos que finalizaram sem a sua realização. Assim, parte da jurisprudência vem mitigando os efeitos
da coisa julgada, permitindo a investigação da paternidade quando a anterior ação foi julgada improcedente
por insuficiência de provas, sem o exame do mérito (RT 767/302). Neste contexto, nada impede que a parte
interessada, dentro do prazo legal, ajuíze ação rescisória, nos termos do art. 482, II, CPC (documento novo
capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável), justificando-se na busca da verdade real (TJSP,
JTJ, LEx 220/275).
 
               Entretanto, findo o prazo de propositura de ação rescisória (2 anos – art. 495, CPC), o Superior
Tribunal de Justiça entende que não há mais como reabrir a questão, mesmo com a existência de exame de
DNA contrário à decisão dos autos (REsp n. 706.987-SP, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler, 2ª Seção,
DJe de 10.10.2008). Em sentido contrário, o TJSP já reconheceu a possibilidade de nova ação: RT 803/212
(garantir o direito ao respeito à dignidade humana, à identidade genética e à filiação).
 
               Para finalizar, há que se mencionar o projeto de lei 116/2001, de autoria do Senador Waldir
Amaral, que pretende incluir o parágrafo único no art. 8º, parágrafo único, da lei 8.560/92:
 

“art. 8º. (...)
Parágrafo único. A ação de investigação de paternidade, realizada sem a prova do pareamento
cromossômico (DNA), não faz coisa julgada, que, se aprovado, será alvo de discussões intermináveis em
nossa doutrina e jurisprudência”. (BRASIL, 2010a)
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               De qualquer sorte, a recusa do suposto pai à submissão do exame de DNA gera a presunção
relativa de paternidade, sendo que o ônus de prova em contrário é do próprio réu, o qual deverá trazer aos
autos provas lícitas no sentido de derrubar a presunção de paternidade.
 
6. CONCLUSÃO
 
               A classificação entre filhos legítimos e ilegítimos em nosso direito não existe mais em face do
artigo 227, § 6º, CF. Entretanto, para fins de reconhecimento, os filhos havidos na constância do casamento
presume ser dos cônjuges (art. 1597, CC), sendo que os gerados fora do casamento somente são
reconhecidos pelo pai de forma voluntária ou administrativamente. Se o pai se nega a registrar o filho, a
única via judicial cabível é a ação de investigação de paternidade.
 
               Tal demanda, por envolver reconhecimento de filiação, deve ser sempre processada sob segredo de
justiça, a fim de preservar a intimidade das partes litigantes (mãe, filho e suposto pai), garantia esta prevista
no artigo 5º, LV, CF e regulamentada pelo artigo 155, do Código de Processo Civil. Caso haja violação ao
segredo de justiça, há previsão de crime (art. 325, CPP), além de responsabilização do funcionário público
que divulgar dados do processo, bem como do veículo de imprensa que publicar dados relativos à
intimidade dos litigantes.
 
               Apesar da importância da realização do exame de DNA nas ações de investigação de paternidade,
o suposto pai não pode ser obrigado a realizá-lo (súmula nº 301, STJ); entretanto, a consequência lógica
deste ato é a presunção relativa de paternidade, cujo ônus da prova em descaracterizar esta ‘quase-
paternidade’ é do próprio réu. De um lado, preserva-se o direito do suposto pai de não fazer prova consigo
mesmo; de outro, garante-se a dignidade do pretenso filho de ter, pelo menos, a presunção de sua verdade
biológica.
_______________________
NOTAS
[1] Não será tratada pontualmente a questão do filho adotivo neste estudo. Para maior esclarecimento deste
assunto, indicamos a leitura da obra de Maria Helena Diniz, obra citada, 2007, p. 483-509)
[2] Código Civil de 1916 – “Art. 338.  Presumem-se concebidos na constância do casamento: I - os filhos
nascidos 180 (cento e oitenta) dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal (art. 339); II
- os nascidos dentro nos 300 (trezentos) dias subseqüentes à dissolução da sociedade conjugal por morte,
desquite, ou anulação”.
[3] Código Civil de 1916 – “Art. 358. Os filhos incestuosos e os adulterinos não podem ser reconhecidos”.
[4] Sobre reprodução assistida, recomendamos a leitura do livro de Juliane Fernandes Queiroz: Paternidade
– aspectos jurídicos e técnicas de inseminação artificial. Belo Horizonte: Del Rey, 2001.
[5] Sobre paternidade socioafetiva, recomendamos a leitura do livro de Jacqueline Filgueras Nogueira: A
filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica
Editora. 2001.
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[6] Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei nº 8.069/90. “Art. 27. O reconhecimento do estado de
filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou
seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça”.
[7] Súmula nº 01, STJ: “O foro do domicílio ou da residência do alimentando é o competente para a ação de
investigação de paternidade, quando cumulada com a de alimentos”.
[8] A posse do estado de filho implica três situações: nominatio (utiliza-se o nome do pai); tractus (é tratado
pelo pai como filho); reputatio (todos enxergavam o sujeito como filho).
[9] A título de exemplo: arts. 8º, 9º e 10 da Lei n. 9.296, de 24 de julho de 1996; 5º e 7º, parágrafo único, da
Lei n.11.111, de 5 de maio de 2005; 198, inciso I, da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966; 1º, § 4º, da Lei
Complementar n. 105, de 10 de janeiro de 2001 e 153, § 1º-A, do Código Penal.
[10] Disponível em:
[11] “Os direitos fundamentais não são absolutos (relatividade), havendo, muitas vezes, no caso concreto,
confronto, conflito de interesses. A solução ou vem discriminada na própria Constituição (ex.: direito de
propriedade versus desapropriação), ou caberá ao intérprete, ou magistrado, no caso concreto, decidir qual
direito deverá prevalecer, levando em consideração a regra da máxima observância dos direitos
fundamentais envolvidos, conjugando com a sua mínima restrição” (LENZA, 2008, p. 590).
[12] Processo: 200371000281924, Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, data de
publicação: DJ 05/10/2005, p. 1010; relator Desembargador Federal Néfi Cordeiro.
_______________________
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A DEMOCRATIZAÇÃO DAS RELAÇÕES FAMILIARES: CASAMENTO E  

CONCILIAÇÃO ENTRE IGUALDADE, LIBERDADE E RESPONSABILIDADE 

 

DEMOCRATIZATION OF FAMILY RELATIONS: MARRIAGE AND CONCILIATION 

BETWEEN EQUALITY, FREEDOM AND RESPONSIBILITY 

 

Edgard Audomar Marx Neto 

Tereza Cristina Monteiro Mafra 

 

RESUMO 

O casamento é uma união fundamentalmente pessoal que deve conciliar igualdade, 

liberdade e responsabilidade. A mais profunda modificação no casamento se deu ao longo do 

século XX, especialmente após a Constituição da República de 1988, fundada no afastamento 

da concepção hierárquica e matrimonial, dando lugar a uma família igualitária e plural. O 

casamento, no Brasil e no mundo, passa a ter como principal elemento a comunhão plena de 

vida e, consequentemente, de responsabilidades, cujos efeitos se produzem nas esferas pessoal 

e patrimonial. No âmbito pessoal a inculpação por rompimento da comunhão de vida tende a 

desaparecer. E, no âmbito patrimonial, surge como nova fonte obrigacional o enriquecimento 

sem causa, princípio recepcionado em forma de regra pelo Código Civil de 2002, que pode se 

converter em eficaz instrumento no Direito Patrimonial do casamento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: direito de família, democratização, casamento, igualdade, 

liberdade, responsabilidade. 

 

 

ABSTRACT  

Marriage is fundamentally a personal union destined to reconcile equality, freedom and 

responsibility. The most profound change in the marriage took place throughout the 20th 

Century, especially after the 1988 Constitution, founded in the removal of hierarchical and 

marriage-founded family, giving rise to a egalitarian and plural family. In the modern family 

law, full communion of life and responsibility are recognized as the main elements in 

marriage. The fault divorce tends to disappear. The unjust enrichment, approved as principle 

in the form of rule by the Civil Code of 2002, emerges as a new source of obligations in 

marital property regime. 

 

KEYWORDS: family law, democratization, marriage, equality, freedom, 

responsibility. 

 

 

Sumário: Introdução. 1. Breve evolução da família. 2. Igualdade entre os 

membros da família. 3. Democratização e contratualização do casamento. 4. 

Autonomia privada no direito de família. 5. A abolição da culpa por 

rompimento da comunhão de vida: a enumeração romanística dos deveres 

conjugais versus a cláusula geral do BGB e a indeterminação na common law. 6. 

Responsabilidade e enriquecimento sem causa no Direito Patrimonial do 

casamento. Notas conclusivas. Referências. 
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Introdução 

 

A família é uma realidade pré-normativa, cujo desenvolvimento precede sua 

regulação jurídica. Desse modo, as mudanças na sociedade refletem imediatamente no direito 

de família. Nos últimos anos tem-se verificado mudanças profundas e rápidas na sociedade, 

em vertiginosa alteração de modelos que acabam por ser assumidos com naturalidade. 

Nesse panorama, o direito de família assume novo papel, de composição dos 

interesses dos diferentes membros da família, superando o dever primário de organizar a 

configuração jurídica das famílias. A nova problemática social aprofunda antigas questões e 

apresenta novas fronteiras ao direito de família: famílias monoparentais, uniões estáveis, 

uniões entre pessoas do mesmo sexo, transsexualidade, relacionamento paterno-filial. Os 

critérios tradicionais de casamento e parentesco já não são mais capazes de solucionar todos 

os problemas. É preciso harmonizar os novos valores e os princípios diretivos do sistema
1
. 

Nesse caminho a democratização das relações familiares, tanto no plano fático como 

no jurídico, apresenta-se como solução capaz de solucionar novos desafios e preparar o 

caminho para os fatos novos. Isso porque democratizar significa reconhecer aos membros da 

família a capacidade de auto-composição, fundada em critérios de igualdade e liberdade. 

Anthony Giddens oferece síntese precisa dessa realidade: “há uma única história para 

se contar sobre a família hoje, e essa é da democracia. A família está se tornando 

democratizada, de maneira que segue os processos da democracia pública; e essa 

democratização sugere como a vida familiar deve combinar a escolha individual e a 

solidariedade social”
2
. Em seguida, complementa que critérios de democracia na esfera 

pública podem ser encontrados na democratização da família: igualdade, respeito mútuo, 

autonomia e tomada de decisão sem violência e por meio de diálogo
3
. 

Esses são alguns aspectos a serem analisados, sob a ótica da transdisciplinaridade, e 

submetidos a debate perante o Grupo de Trabalho Relações privadas e democracia.  

 

 

1. Breve evolução da família 

                                         
1 CORBAL FERNÁNDEZ. La doctrina jurisprudencial actual em El derecho de familia. In: NAVARRO 

VIÑUALES, José Mª. El Nuevo derecho de familia: modificaciones legislatives y tendencias doctrinales. 

Navarra: Thomson-Civitas, 2006, p. 209. 
2 GIDDENS, Anthony. The third way: the renewal of social democracy. Cambridge, UK: Blackwell, 1998, p. 

93. 
3 GIDDENS, Anthony. The third way: the renewal of social democracy. Cambridge, UK: Blackwell, 1998, p. 

93. 
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O conceito de família é uma realidade imprecisa, tratada com vagueza nos textos legais 

ao longo do tempo. A família é uma realidade social que escapa ao tratamento exaustivo pelo 

direito. De acordo com Diogo Leite de Campos, “a família, nomeadamente, é um quadro 

essencial à humanização do homem. Sem um conjunto de valores sociais de coesão não há 

sociedade, só indivíduos”
4
. 

Por muito tempo consideraram-se sinônimas as expressões família e casamento, 

indicativo que a organização da família podia ser qualificada por legítima ou não. 

Todavia, desde a promulgação da Constituição da República em 1988 assentou-se de 

forma definitiva a possibilidade de múltiplas configurações do núcleo familiar, reconhecendo-se 

a pluralidade dos tipos familiares (art. 226)
5
. Mais que reconhecer os diversos modos de se 

constituir um núcleo familiar, agora entendido como gênero, a Constituição põe fim a qualquer 

tipo de hierarquia e qualificações que diferenciem a família e seus membros com base em 

critério de legitimidade. A família é hoje uma figura jurídica mais ampla, abrangendo formas não 

tradicionalmente reconhecidas de organização familiar. Ela tem outros contornos, fundando-se 

mais nos laços de afeição e sentimento que no mero formalismo. 

Decorrência do texto constitucional, se pode falar em verdadeiro direito fundamental à 

família. Mais que um direito de família institucionalizado, se reconhece a todas as pessoas o 

direito de participar de uma família, o que corresponde a uma forma de direito à felicidade 

implicitamente garantida pelo Estado
6
. 

Interessa, aqui, voltar atenção especialmente para o casamento. Primeiro, pela marca da 

regulação legislativa que traz e que torna possível a análise de sua realidade espaço-temporal. E 

também pela configuração mais formalizada e pela incorporação como modelo supletivo nas 

famílias não fundadas nesse vínculo. 

A democratização da família realizada pela Constituição de 1988 produziu efeitos 

dentro e fora do casamento. Internamente institui a igualdade entre os cônjuges. Já no sistema do 

direito de família retirou do casamento a exclusividade para constituição do vínculo familiar, 

mantendo-o, todavia, como paradigma das relações familiares. Tanto assim é que a Constituição, 

ao tratar da união estável, na parte final do art. 226, §3º, determina “devendo a lei facilitar a sua 

conversão em casamento”. 

                                         
4 CAMPOS, Diogo Leite de. Lições de Direitos da Personalidade. 2. ed., Coimbra: separata do v. LXVI (1990) 

do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 1992, p. 39. 
5 MALAURIE, Philippe, AYNÈS, Laurent. Cours de Droit Civil: La Famille. Paris: Cujas, 1989, p. 17. 
6 CARBONNIER, Jean. A chacun sa famille, à chacun son droit. In: CARBONNIER, Jean. Essais sur les lois. 2. 

ed. Paris: Defrénois, 1995, p. 185-186. 
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Tal configuração não importa superioridade do casamento sobre a união estável como 

entidade familiar. Como esclarece Gustavo Tepedino, a solenidade do casamento vincula-se à 

configuração do estado das pessoas e à segurança jurídica, de modo que tudo que seja próprio da 

formalidade não se possa aplicar imediatamente à união estável
7
. Ou seja, ambas as entidades 

familiares são isonômicas, mas o casamento apresenta prova pré-constituída de sua existência – 

comprovada pelo registro –, apto a produzir efeitos por si, enquanto a união estável dependerá de 

reconhecimento judicial ou da realização de instrumento de convivência pelos interessados. 

Uma breve abordagem histórica do casamento deve ser feita para demonstrar a 

evolução de uma ordem pública matrimonial e hierarquizada para uma ordem pública igualitária 

e (re)centralizada nos direitos da pessoa, ao mesmo tempo em que se pode identificar um 

fenômeno de contratualização da família, sem perder de vista que a ordem pública não é 

somente restritiva de liberdades, mas funciona também como garantia das mesmas. Isso porque 

no centro da ordem pública no Direito de Família contemporâneo se encontram os direitos 

fundamentais da pessoa
8
. 

Em necessária e breve remissão histórica, pode-se ver no patriarcado a base da 

estrutura familiar romana, que girava em torno da potestas do pater famílias. As bases do 

patriarcado e da monogamia, em tensão com as forças renovadoras do tempo, influenciam a 

caracterização da família contemporânea. 

Devido à influência do cristianismo, o pater familias tem seu poder sensivelmente 

diminuído: perde o poder de vida e morte sobre os filhos, que logo passarão a ter patrimônio 

próprio, sobre o qual o pater familias exerce usufruto. Da mesma forma, reduz-se o poder 

sobre a mulher, introduzindo-se a indissolubilidade da união (sintetizada na máxima de São 

Paulo: “Que o homem não separe o que Deus uniu”). No âmbito patrimonial, consolida-se a 

comunhão de bens, como estabelecida por Modestino: nuptiae sunt coniunctio maris et 

feminae consortium omnis vitae divini et humani iuris communicatio (D 23.2.1). 

No Brasil, em outro momento histórico, as forças sociais receberam claro 

reconhecimento legislativo. O primeiro grande passo para redução da capitis diminutio da 

mulher casada foi a promulgação do  chamado Estatuto da Mulher Casada (Lei nº 4.121, de 

27.08.1962), que: aboliu a incapacidade relativa da mulher casada; proclamou-a colaboradora, 

no interesse comum do casal e dos filhos; amenizou, assim, o poder de chefia do marido, 

embora o mantendo; propiciou-lhe a reserva patrimonial, de livre administração e disposição, 

                                         
7 TEPEDINO, Gustavo. Novas Formas de Entidades Familiares: efeitos do casamento e da família não fundada 

no matrimônio. In: TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 336-338. 
8 NIBOYET, Frédérique. L’ordre publique matrimonial. Paris: L.G.D.J., 2008; FENOUILLET, Dominique;  

VAREILLES-SOMMIERES, Pascal de (Dir.). La contractualisation da la famille. Paris: Economica, 2001. 
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imune às dívidas do marido; permitiu que mantivesse o poder familiar sobre os filhos do leito 

anterior. 

Outra profunda transformação operou-se for força do fim da indissolubilidade do 

vínculo conjugal com a edição da Lei do Divórcio (Lei nº 6.515, de 26.12.1977). Rompendo a 

tradição religiosa da indissolubilidade do casamento, a Lei do Divórcio reconheceu a 

faculdade de os cônjuges porem fim ao vínculo conjugal por ato de vontade, secularizando ou 

laicizando o casamento. Além disso, modificou o regime supletivo legal, substituindo a 

comunhão universal pela comunhão parcial, e tornou facultativo à mulher adotar o sobrenome 

do marido pelo casamento. 

O núcleo intangível do casamento contemporâneo é a comunhão plena de vida, que 

é, ao mesmo tempo, uma finalidade e um elemento essencial ao casamento. 

Por isso, o rompimento da comunhão plena de vida, ainda que informalmente, apenas 

pela separação de fato, produz importantes efeitos, pessoais e patrimoniais. Desaparecendo a 

comunhão de vida podem vir à tona questões relativas ao descumprimento dos deveres do 

casamento e, pelo enfoque patrimonial, discute-se a eventual incomunicabilidade de bens 

adquiridos mediante o esforço isolado de um dos cônjuges, sob o fundamento do repúdio ao 

enriquecimento sem causa. 

A liberdade de planejamento familiar e a igualdade entre os cônjuges, no tocante a 

direitos e deveres inerentes à sociedade conjugal, trazem à lume vários questionamentos sobre 

as sanções decorrentes do descumprimento desses deveres conjugais, pois se os mesmos se 

destinam a regulamentar os comportamentos íntimos dos consortes, a inculpação pelo 

inadimplemento não seria invasiva da intimidade? 

De outro lado, quanto aos efeitos patrimoniais do casamento, sede por excelência da 

autonomia privada, a extinção da convivência conjugal não deveria impor ao administrador de 

bens partilháveis maiores responsabilidades, tendo em vista ser a relação conjugal 

especialmente fiduciária? 

 

 

2. Igualdade entre os membros da família 

 

Nenhuma outra transformação tem no direito de família tamanho impacto quanto o 

reconhecimento da igualdade jurídica da mulher. É esse o ponto central de grandes 
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transformações modernizadoras, que suplanta a estrutura familiar patriarcal e dá lugar à  

afirmação do valor da liberdade individual
9
. 

Se antes a mulher deixava a potestas do pai para ingressar in domo mariti, 

permanecendo incapaz e sem patrimônio próprio, hoje exerce em igualdade de condições a 

chefia da sociedade conjugal
10

. A realidade brasileira conhece atualmente fenômeno que 

caracteriza movimento diverso: inúmeros lares são chefiados por mulheres. 

A igualdade agora não é meramente formal, mas reconhecida de modo substancial, 

entre homem e mulher, entre filhos, nascidos ou não de relacionamento conjugal, e entre os 

diversos modelos de constituição familiar. 

A Constituição, no seu art. 5º, inciso I, estabeleceu o princípio da isonomia, entre 

homens e mulheres; e, no art. 226, em seu § 5º, determinou que “os direitos e deveres referentes 

à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”. 

O reconhecimento da igualdade entre os cônjuges na Constituição de 1988 originou  

discussões sobre a aplicabilidade do dispositivo. Em confronto com normas francamente 

hierarquizadss, especialmente o Código Civil de 1916 (ainda que reformado pelo Estatuto da 

Mulher Casada), foi preciso que doutrina e jurisprudência organizassem critérios para conferir 

máxima efetividade ao texto constitucional. 

Todavia essa discussão acabou por progressivamente encerrada em favor da plena 

aplicação do texto constitucional. Conforme indica Antonio Jorge Pereira Júnior,  “hoje, o 

reconhecimento da igualdade dos cônjuges e dos companheiros comporta menos atividade 

doutrinária e legislativa, pois se consolidou como cultura doutrinária, legal e jurisprudencial, 

sendo excepcionais as decisões em desacordo em essa cultura”
11

. 

A igualdade entre os cônjuges se manifesta no reconhecimento recíproco da capacidade 

civil e na equalização de suas atribuições (superando a dicotomia homem provedor e mulher 

dona-de-casa), determinando uma nova ordem conjugal inspirada na atenção recíproca
12

. 

A ordem constitucional inaugurou a plena igualdade entre homem e mulher, buscando 

sepultar qualquer resquício de poder do marido sobre a pessoa da mulher, que vinha sendo 

erodido desde a edição do Estatuto da Mulher Casada. Ou seja, os deveres conjugais são 

                                         
9 PROSPERI, F. La famiglia di fatto tra libertà e coercizione giuridica. In: STANZIONE, P. (Org.). Persona e 

comunità familiare. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1985, p. 297. 
10 COLTRO, Antonio Carlos Mathias; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo; MAFRA, Tereza Cristina Monteiro. 

Comentários ao Novo Código Civil. V. 17, 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 68. 
11 PEREIRA JÚNIOR, Antonio Jorge. Artigo 226. In: BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA, Walber 

de Moura. Comentários à Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 2378. 
12 VILLELA, João Baptista. Liberdade e Família. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Revista da 

Faculdade de Direito da UFMG, 1980. 
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recíprocos, não se podendo neles incluir o dever de obediência. O modelo vigente formulou-se 

para ser o do exercício cooperativo da conjugalidade. 

Passo importante para consolidação da igualdade entre os cônjuges foi a edição do 

Código Civil de 2002, que incorporou em seus dispositivos a igualdade entre os cônjuges, 

cumprindo a determinação constitucional. O Código começa o tratamento do direito de família 

reafirmando a igualdade dos cônjuges que estabelecem comunhão plena de vida pelo casamento 

(art. 1.511). Adiante, confirma: “Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a 

condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família” (art. 1.565) 

Em favor da igualdade, a substituição do termo pátrio poder por poder familiar (art. 

1.630 e ss.) também é indicativa do fenômeno, cabendo aos pais, conjunta e indistintamente, 

exercê-lo (art. 1.634). Também a emancipação do filho menor é uma prerrogativa conjunta (art. 

5º, I). 

No mesmo sentido, homem e mulher podem acrescer o sobrenome do outro nubente ao 

seu pelo casamento (art. 1.565, § 1º). Outros exemplos: compete a ambos os cônjuges a direção 

da sociedade conjugal, cabendo ao juiz solucionar conflitos porventura verificados (art. 1.567); 

colaborar, na proporção de seus rendimentos, para o sustento da família (art. 1.568); fixar o 

domicílio conjugal; instituir bem de família voluntário (art. 1.711). 

A lei "organiza" a vida das pessoas casadas em seus aspectos mais íntimos, 

submetendo-as a deveres recíprocos e as confia funções que devem ser cumpridas em 

cooperação
13

. 

 Entre os efeitos pessoais do casamento, impõem-se a ambos os cônjuges os deveres de 

fidelidade, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, guarda, sustento e 

educação da prole, respeito e consideração (art. 1.566 do Código Civil). Marido e mulher são 

investidos na função de dirigir, material e imaterialmente, a família, em posição de igualdade
14

. 

Em caso de divergência, os cônjuges devem regular, eles mesmos, seu conflito pessoal, 

sob pena de se instaurar a insuportabilidade da comunhão de vida, que pode levar à dissolução 

da sociedade conjugal, até mesmo pelo desaparecimento da affectio conjugalis. 

Nas relações de ordem patrimonial, a igualdade se traduz pela atribuição de poderes 

idênticos ao marido e à mulher, que devem contribuir, na proporção dos seus recursos e dos 

rendimentos de seus respectivos bens, para o sustento da família. Mas esse é um terreno 

                                         
13 MICOU, Évelyne. L'égalité des sexes en droit privé. Paris: Presses Universitaires Perpignan, 1997, p. 186. 
14 GRANET, Frédérique; HILT, Patrice. Droit de la famille. 2. éd. Grenoble: PUG, 2007,  p. 55-57. 
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delicado, pois a simetria de poderes se reduz ao acervo patrimonial comum (bens, créditos e 

débitos partilháveis)
 15

.  

O reconhecimento da igualdade é correlato à ampliação da liberdade dos membros da 

família. O § 7º do art. 226 da Constituição estabelece que “o planejamento familiar é livre 

decisão do casal”, ou seja, atuando em colaboração podem os cônjuges determinar os caminhos 

que pretendem dar ao seu núcleo familiar. Não é demais destacar que planejamento familiar não 

é sinônimo de controle de natalidade, mas engloba todos os aspectos de livre determinação do 

casal. Estão aí envolvidos todos os elementos de deliberação do casal, como o regime de bens do 

casamento, domicílio conjugal, número e oportunidade de filhos, nome de família, escolhas 

religiosas, realização de viagens e mesmo a aquisição de um animal de estimação. 

A ampliação da liberdade, todavia, importa em responsabilidade pelas decisões 

tomadas. E antes que valores antagônicos ou conflitantes, reconhece Dworkin que  igualdade, 

liberdade e responsabilidade individual são valores reciprocamente dependentes e articulados em 

uma concepção humanista da realidade
16

. 

 

 

3. Democratização e contratualização do casamento 

 

O casamento, regulamentado no Código Civil brasileiro de 1916, formulou-se sob 

inspiração do liberalismo individualista, destinando-se a regulamentar um modelo de família 

matrimonial, indissolúvel e hierarquizada, integrando um sistema rígido e fechado, no qual o 

juiz limitava-se a figurar como bouche de la loi. 

Desde o Império, as Constituições brasileiras reconheciam e protegiam, como 

instrumento para a formação de família, apenas o casamento, que era indissolúvel. 

A indissolubilidade refletia a forte influência religiosa na regulamentação do 

casamento, cuja extinção pelo divórcio só foi introduzida no país em 1977, depois de 

aprovada a Emenda Constitucional n° 09 e a correspondente regulamentação pela Lei n° 

6.515, de 26 de dezembro de 1977 (Lei do Divórcio). 

Então, a partir da segunda metade do século XX, aquela estrutura inicial passou a ser 

perturbada com a proliferação de leis especiais e sofreu drásticas transformações, 

especialmente subseqüentes à Constituição de 1988, com a personalização e a 

                                         
15 MICOU, Évelyne. L'égalité des sexes en droit privé. Paris: Presses Universitaires Perpignan, 1997, p. 248. 
16 DWORKIN, Ronald. Sovereign virtue: the theory and practice of equality. Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press, 2002. 
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democratização das relações e a nova visão da família, agora plural, dissolúvel e igualitária, 

como locus de realização, pessoal e afetiva, de seus membros
17

. 

Desde então, vem sendo observado um fenômeno de contratualização do casamento.  

O divórcio deixou de ser um drama judiciário, apesar de permanecer, muitas vezes 

ainda, como drama familiar, e vem perdendo sua qualificação de matéria de ordem pública, na 

medida em que ganha projeção o acordo dos cônjuges, o qual pode se materializar por meio 

de convenções
18

, com redução dos prazos legais e simplificação das formas de extinção da 

sociedade e do vínculo conjugal, permitindo-se a diminuição do contencioso. 

O Código de 2002, dentre as inovações no âmbito do casamento, trouxe algumas que 

revelam ampliação da autonomia privada, tanto dos nubentes, quanto dos cônjuges.  

Chama atenção o evidente alargamento da liberdade, assegurada desde a mera 

faculdade de um noivo acrescer ou não o sobrenome do outro, no planejamento familiar (art. 

1.565), como também pela vedação à interferência de qualquer pessoa (de direito público ou 

privado), na comunhão de vida instituída pela família (art. 1.513), podendo-se também 

mencionar a possibilidade de modificação do regime de bens (art. 1639).  

Outro aspecto que aponta um abrandamento das características institucionais foi a 

redução de dois para um ano do prazo mínimo de casamento, necessário para a separação 

consensual (art. 1574). 

A existência de um prazo mínimo de duração do casamento, como requisito para a 

separação por mútuo consentimento, vinha sendo objeto de previsão expressa no ordenamento 

brasileiro desde o Decreto n. 181, de 1890, que instituiu o casamento civil, e explicitava uma 

clara interferência estatal, pois, como esclareceu Clóvis: 

“não permitiu o Código, aos cônjuges, o desquite por mútuo consentimento, 

senão depois de dois anos de vida conjugal. Caso se fosse atender, somente, 

à liberdade individual, teriam razão aqueles que entendem que esse motivo 

de divórcio poderia ser invocado, desde o dia seguinte ao casamento. 

Pessoas irrefletidas casariam sem atender à gravidade e à santidade do ato, 

e, no outro dia, estariam em combinação para desatar, sorrindo, o laço que 

deram por simples desfastio”
19

. 

A Lei n° 11.441/2007, permitindo aos casados requererem separação e divórcio, não 

exclusivamente ante um juiz, mas, se o quiserem, perante um cartório extrajudicial, é o mais 

                                         
17 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 11-15. 
18 LABBÉE, Xavier. Les rapports juridiques dans le couple sont-ils contractuels? Paris: Presses 

universitaires du Septentrion, 1996, p. 108. 
19 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado. Rio de Janeiro: Livraria 

Francisco Alves, 1945, v. 2, p. 216. 
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contundente e recente exemplo do arrefecimento do controle estatal na formalização do 

término do casamento.  

Na justificativa da proposta de projeto, hoje correspondente à Lei 11.441/2007, 

constata-se a defesa do incremento à autonomia privada e menor tutela estatal: 

“A questão é que o Estado não suporta mais aninhar todos os compromissos, 

nem assumir o amplo dever de, judicialmente, resolver todas as querelas e 

revestir de formalidade todas as práticas, até mesmo as que não implicam 

controvérsia, como são exemplos a separação e o divórcio por mútuo 

consentimento”
20

. 

Finalmente, entre as novidades legislativas, vale mencionar a PEC 413/05 (33/07), 

em tramitação, que extingue a separação judicial, permitindo ao casal pôr fim ao casamento, 

imediatamente, pelo divórcio. Extingue, por conseqüência e em uma questão de tempo, 

também o divórcio indireto, ou por conversão
21

. 

Enfim, na mesma proporção da facilitação do acesso ao divórcio e à separação (que 

pode deixar de existir), é oportuno falar em uma reforma voltada para tornar mais fácil o 

rompimento do vínculo conjugal. Por essa ótica, é trazida à baila uma inclinação para a 

contratualização do casamento
22

. 

 

 

4. Autonomia privada no direito de família 

 

O movimento de contratualização do casamento faz com que os cônjuges retomem o 

controle do vínculo conjugal, dele afastando progressivamente os mecanismos de intervenção 

do Estado. 

Em um quadro mais amplo, contratualizar o casamento importa ampliar o 

reconhecimento da autonomia privada dos membros da família, democratizando relações que 

muitas vezes foram restringidas sob critério institucional. Segundo Miracy Gustin, “a 

necessidade humana fundamental do homem contemporâneo é a autonomia, condição básica 

cujo conceito evoluiu e transformou-se ao longo da história do homem”
23

. 

A principal distinção entre os direitos de crédito e os direitos de família decorre 

essencialmente do fato de estas se integrarem em uma entidade familiar, cujos fins exercem 

                                         
20 <http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Materia/getHTML.asp?t=8898>, Acesso em 30.03.2010. 
21 <http://www.ibdfam.org.br/?observatorio&proposicoes&p=8>, Acesso em 30.03.2010. 
22 LÉCUYER, Hervé. Mariage et contrat. In: FENOUILLET, Dominique;  VAREILLES-SOMMIERES, Pascal 

de (Dir.). La contractualisation da la famille. Paris: Economica, 2001, p. 57-65. 
23 GUSTIN, Miracy B. S. Das necessidades humanas aos direitos: ensaio de sociologia e filosofia do direito. 

2. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 19. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8061

http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Materia/getHTML.asp?t=8898


 

 

uma grande influência no seu regime jurídico. Além disso, os direitos e deveres pessoais do 

casamento envolvem uma parte importante da personalidade dos respectivos sujeitos e têm 

caráter duradouro, enquanto as obrigações deixam incólume a personalidade do devedor e têm 

por objeto uma ação ou omissão de natureza particular e geralmente transitória
24

. 

É certo que a autonomia privada não se expressa no direito de família – e 

especialmente no casamento – com a mesma margem que se verifica no direito obrigacional, 

mas isso não determina seu não reconhecimento. Conforme expõe Emilio Betti, ao distinguir 

negócios familiares de negócios patrimoniais: 

“Uns e outros são atos de autonomia privada, distinguindo-se os 

primeiros dos segundos, por estar neles a autonomia individual 

vinculada a uma instância superior, que transcende o indivíduo como 

tal: o interesse do núcleo familiar. Ao passo que, nos negócios 

patrimoniais, a apreciação da conveniência é, em regra, confiada ao 

critério de cada um, aqui ela está submetida a um juízo social (cujo 

afrouxamento revela uma desintegração do costume). Sob este 

aspecto, tem também sentido, na sociedade moderna, a qualificação 

dos primeiros como ato de poder familiar, isto é, que têm por causa o 

interesse familiar.”
25

 

A dicotomia entre interferência estatal e autonomia privada se dá na mesma medida em 

que o Direito de Família é bem provido de normas cogentes, mas também é abundante de 

normas dispositivas. As primeiras (jus cogens) protegem elevados interesses sociais e são 

inderrogáveis pela vontade das partes, quer cuidem de direitos pessoais (deveres conjugais ou 

entre companheiros, guarda etc.) ou patrimoniais (outorga conjugal, bem de família etc.). As 

últimas (jus dispositivum) estabelecem balizas de conduta que podem ser modificadas no 

exercício da autonomia privada dos sujeitos de direito e são profusas no Direito Patrimonial de 

Família (liberdade de pactuar, mutabilidade do regime de bens, etc.)
26

. 

Werner Flume reconhece que o limite à autonomia privada no direito de família é 

justamente a configuração legal do estado das pessoas
27

. Em sentido equivalente, Luigi Ferri 

encontra no interesse da família um limite negativo para a realização de negócios jurídicos 

familiares. Na realização desses negócios, os membros da família não teriam, ao contrário, 

obrigação positiva de realizar qualquer interesse extra-familiar
28

.  

                                         
24 VARELA, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. 10. ed., Coimbra: Almedina, 2009, v. 1, p. 198-

200. 
25  BETTI, Emílio. Teoria Geral do Negócio Jurídico. Trad. Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: LZN 

Editora, 2003, t. 2, p. 124. 
26 MILAGRES, Marcelo de Oliveira. Normas cogentes e dispositivas de direito de família. Revista de Direito 

Privado (Coord. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). Ano 9, nº 35, julho-setembro de 2008, v. 

35, p. 211-228. 
27 FLUME, Werner. El negocio jurídico. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, p. 38. 
28 FERRI, Luigi. L’autonomia privata. Milano: Giuffré, 1959, p. 8. 
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Ou seja, independente do conteúdo político ideológico, é a relevância social das 

zonas de atuação humana que justifica ou determina a intervenção estatal. Basta pensar, por 

exemplo, nas diferentes normas que regulam hipóteses de locação (locação de automóveis em 

comparação à locação residencial) e, em relação a essas, as normas que regulam o contrato de 

trabalho (anteriormente chamado de locação de serviços). Na síntese de Menezes Cordeiro, 

“no Direito da família, a autonomia domina, embora com limitações”
29

. 

Verifica-se, pela simplificação das formas e pelo acesso menos burocratizado à 

separação e ao divórcio, uma ênfase dada à auto-regulamentação pelas próprias partes para 

porem fim ao casamento, sob influência do princípio da mínima interferência estatal (art. 

1.513, CC/2002). Sob essa ótica é que se confere ao casamento a natureza de contrato de 

Direito de Família. 

A questão se põe, então, é enquadramento sistemático das determinações decorrentes 

do exercício da autonomia privada no direito de família. 

O complexo de comportamentos regulados em tal conjunto normativo, mormente no 

âmbito dos direitos pessoais, “é fortemente impregnado de princípios éticos, de tal modo que 

os próprios direitos lesados não se submetem aos mesmos cânones dos outros ramos do 

direito, como, por exemplo, o das obrigações”
30

. 

De outro lado, segundo Diogo Leite de Campos, os direitos familiares patrimoniais, 

conquanto sujeitos à incidência do Direito de Família, não perdem suas características 

essenciais de relações obrigacionais ou reais
31

. 

A solução de tal impasse – ou, colocado em outros termos – a solução de tal 

convergência de tratamentos normativos encontra-se no conceito de responsabilidade, tomado 

em seu sentido lato. 

Isso porque autonomia não quer dizer autossuficiência. Ou seja, a autonomia é 

necessariamente uma realidade relacional (o sujeito que compreende e interage) e não a 

expressão da inconseqüência (fazer o que quiser). 

A autonomia, segundo Miracy Gustin, pressupõe que o sujeito seja capaz de “avaliar 

criticamente as normas, os padrões e os objetivos de seu ambiente, que esteja liberto dos 

constrangimentos do seu contexto (context-free) e, ao mesmo tempo, integrado a seu contexto 

(context-related)”. Donde conclui: “ A autonomia deve ser compreendida, portanto, como de 

                                         
29 CORDEIRO, António Menezes. Tratado de Direito Civil Português: Parte Geral. 3. ed. Coimbra: 

Almedina, v.1, t.1, 2005, p. 395. 
30 COUTO E SILVA, Clóvis do. Exposição de motivos para a reforma do direito de família. Anteprojeto do 

Código Civil. Arquivos do Ministério da Justiça. Vol. 155, Rio de Janeiro, 1975, p. 153. 
31 CAMPOS, Diogo Leite de. Lições de direito de família e das sucessões. Coimbra: Almedina, 1990, p. 133. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8063



 

 

natureza social, e o indivíduo só pode aprender o seu significado a partir da interação social 

com os demais. A validação intersubjetiva é necessária para a realização da condição de 

autonomia”
32

. 

Assim, realizando-se a autonomia por meio da intersubjetividade, seu limite e seu 

controle encontra-se na idéia de responsabilidade. 

 

 

5. A abolição da culpa por rompimento da comunhão de vida: a enumeração 

romanística dos deveres conjugais versus a cláusula geral do BGB e a indeterminação na 

common law 

 

A inobservância dos deveres conjugais pessoais, em geral, autoriza a dissolução da 

sociedade ou do vínculo conjugal por imputação de culpa (faute), nos países do sistema 

romanístico, como no Brasil (art. 1.572, caput, do Código Civil), em Portugal (art. 1.779º, do 

Código Civil), na Itália (art. 151, do Código Civil) e na França (art. 242, do Código Civil), 

cuja codificação influenciou as demais referidas. 

O BGB, fugindo a essa regra, não contém enumeração de deveres conjugais, 

limitando-se a cláusula geral do §1353 a prever que “Os cônjuges estão mutuamente 

obrigados à comunhão legal de vida”. Justifica-se a preferência da cláusula geral em 

detrimento do enunciado, pela proteção da autonomia dos cônjuges, salvaguardando-se a 

esfera privada do casamento e da família de interferências do Estado, evitando-se, com isso, 

uma regulamentação pormenorizada da comunhão de vida conjugal. À cláusula geral que 

prevê a obrigação de comunhão conjugal de vida corresponde, no Direito de Família, um 

sentido análogo ao da cláusula da boa fé objetiva (Treu und Glauben) prevista no §242 do 

BGB, na área do Direito das Obrigações
33

. 

Nos países da common law não se verifica uma tendência para a determinação legal 

de direitos ou deveres familiares, prevalecendo o princípio da não interferência na vida 

privada, “fruto de uma prática judicial que recusava tomar posição acerca de questões 

delicadas inerentes à relação conjugal”
34

. 

                                         
32 GUSTIN, Miracy B. S. Das necessidades humanas aos direitos: ensaio de sociologia e filosofia do direito. 

2. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 21. 
33 PINHEIRO, Jorge Alberto Caras Altas Duarte.  O núcleo intangível da comunhão conjugal: os deveres 

conjugais sexuais. Coimbra: Almedina, 2004, 85-91. 
34 GLENDON, M. A. The transformation of Family Law (State, Law and Family in the United States and 

Western Europe). Chicago: The University of Chicago Press, 1989, p. 86. 
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Mary Ann Glendon acrescenta outras críticas aos legisladores do sistema 

romanístico, como a ingenuidade de pretender levar duas pessoas a viver conjuntamente em 

paz e harmonia, bem como a adoção de uma forma estranha de Direito (a strange kind of 

law)
 35

.
 

O esmorecimento do poder da inculpação no término do casamento tem recebido 

acolhida mesmo no Direito francês, berço da teoria da culpa pelo inadimplemento das 

obrigações conjugais.  

Na França, após a reforma legislativa de 2004
36

, o fenômeno de privatização e 

contratualização das relações conjugais encontrou eco no enfraquecimento das sanções nas 

hipóteses de descumprimento das obrigações conjugais. O divórcio pour faute foi mantido in 

extremis, mas o legislador se distancia da atribuição de responsabilidade pelas consequências 

da separação. O declínio da dimensão coletiva da ordem pública matrimonial carrega consigo 

a responsabilidade individual. O direito se desinteressa progressivamente das culpas (fautes) 

conjugais e, segundo Niboyet, “as sanções dessa ordem pública comportamental se vêem 

reduzidas a um pouco de dor”
37

. 

No Brasil, o art. 1.511 do Código Civil vigente dispõe que “o casamento estabelece 

comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges”. Essa 

previsão é complementada pelo disposto no art. 1.565, que prevê: “Pelo casamento, homem e 

mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos 

encargos da família”. Daí advém a noção de solidariedade entre os cônjuges, que fundamenta 

os deveres conjugais
38

. 

De acordo com Judith Martins-Costa, a comunhão de vida é dominada pelo que 

Celso Lafer chamou de princípio da exclusividade:  

"Para a tutela da dignidade humana exige-se, além da luz da esfera 

pública, “a proteção das sombras que permitem a transparência dos 

sentimentos da vida íntima”, a exclusividade regendo aquela especial 

esfera da vida privada em relação à qual é defesa a interferência 

alheia, pois é o locus, material e espiritual, no qual escolhemos 

                                         
35 GLENDON, M. A. The transformation of Family Law (State, Law and Family in the United States and 

Western Europe). Chicago: The University of Chicago Press, 1989, p. 86. 
36 A Lei nº 439, de 26 de maio de 2004, modificou a redação do art. 266 do Code, cuja redação passou a ser a 
seguinte: "Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un 

époux en réparation des conséquences d´une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage 

soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-

même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. 

Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.". 
37 NIBOYET, Frédérique. L’ordre publique matrimonial. Paris: L.G.D.J., 2008, p. 301. 
38 MOTTA, Carlos Dias. Direito Matrimonial e seus princípios jurídicos. São Paulo: RT, 2007, p. 307; 

CAMPOS, Diogo Leite de. Lições de Direito da Família e das Sucessões. Coimbra: Almedina, 1990, p. 247-

249. 
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aqueles com os quais desejamos passar nossas vidas, amigos pessoais 

e aqueles que amamos"
39

. 

O princípio da exclusividade representa um limite à interferência alheia no 

casamento (tanto do Poder Público quanto de terceiros) e “mantém na decisão da família a sua 

intimidade, o seu modo de ser particular”
40

.  

Nesse contexto de valorização dos direitos da personalidade, a ordem pública 

matrimonial está em declínio e com ela as sanções clássicas. Em paralelo, assiste-se à 

emergência de novos modos de ação, ligados ao desenvolvimento de uma ordem pública 

judiciária de proteção, na qual o juiz é cada vez mais solicitado a conciliar as partes. Em um 

contexto de igualdade, de liberdade, mas também de promoção dos direitos da personalidade, 

o juiz adquire um papel ativo e renovado para atuar no contencioso matrimonial
41

. 

 

 

6. Responsabilidade e enriquecimento sem causa no Direito Patrimonial do 

casamento 

 

A comunhão plena de vida espalha seus efeitos também na seara patrimonial, pois a 

comunhão é também de interesses econômicos, seja em decorrência da responsabilidade 

solidária pela manutenção da família, seja por conta do planejamento que os cônjuges 

livremente formulam inclusive nessa seara, relativamente a seus respectivos patrimônios 

individuais, bem como no tocante ao acervo de bens, créditos e débitos comuns e, ao final, 

partilháveis.   

De acordo com Pedro Pais de Vasconcelos, "a dignidade originária e fundamental da 

pessoa e as suas consequentes liberdade e autonomia só podem se articular coerentemente 

com a responsabilidade da pessoa por suas ações. A liberdade sem responsabilidade constitui 

arbítrio, e o arbítrio é incompatível com a dignidade"
42

. 

Em outros termos, também no casamento, ou mais precisamente em decorrência da 

comunhão plena de vida entre os cônjuges devem ser compatibilizados um grau suficiente de 

                                         
39 MARTINS-COSTA, Judith, BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Diretrizes Teóricas do Novo Código Civil 

Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 141-142. 
40 MARTINS-COSTA, Judith, BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Diretrizes Teóricas do Novo Código Civil 

Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 142. 
41MARTINS-COSTA, Judith, BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Diretrizes Teóricas do Novo Código Civil 

Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 142.  
42 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Teoria Geral do Direito Civil. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2005, p. 16. 
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igualdade e de independência econômica de cada membro do casal para o reconhecimento de 

sua autonomia privada
43

. 

Contudo, há problemas que não encontram solução expressa no Direito Patrimonial 

do casamento, especialmente os relativos a transferências de bens no interior das famílias de 

forma disfarçada ou encoberta, e os pertinentes à tentativa de remediar as situações de 

discrepância de enriquecimento entre os cônjuges, quando um deles exerceu profissão 

remunerada e o outro se dedicou aos cuidados com o núcleo familiar. 

O Direito Patrimonial do casamento (Livro IV, Título II, do Código Civil) está 

orientado pelos princípios gerais do Código, recebendo aplicação supletiva, ora do Direito das 

Obrigações, ora do Direito das Coisas
44

. 

Assim, aplicam-se subsidiariamente ao Direito de Família as regras sobre 

enriquecimento sem causa como modo de se efetuar eventuais compensações patrimoniais 

entre os cônjuges
45

. 

Suscitar a aplicação do enriquecimento sem causa na dissolução do casamento não 

significa qualquer invocação das regras de responsabilidade civil. O fundamento do 

enriquecimento sem causa não é a invalidade do negócio, porque, pelo contrário pressupõe a 

validade do ato atacado
46

, sendo, por isso, plenamente aplicável como regra subsidiária na 

solução de conflitos decorrentes da partilha de bens na dissolução da sociedade conjugal. 

Inspirado na velha máxima de Pompônio, o art. 884 do Código Civil brasileiro 

apresenta-se como um princípio em forma de norma, por meio do qual se institui uma fonte 

genérica das obrigações, designando a circunstância de o enriquecido ficar obrigado a restituir 

ao empobrecido o benefício que injustificadamente obteve à custa dele. 

A colocação do enriquecimento sem causa entre as fontes das obrigações constitui 

uma das importantes inovações do Código, embora se possa criticar a sua inserção sistemática 

entre os atos unilaterais, porque o enriquecimento sem causa não se configura como um ato 

unilateral, mas antes uma fonte das obrigações de matriz legal.  

A cláusula geral contida no art. 884 do Código Civil apresenta três requisitos 

genéricos para a caracterização do enriquecimento sem causa, enquadráveis a diversas 

situações imprecisas. São eles: 1. A existência de um enriquecimento; 2. a obtenção desse 

                                         
43 XAVIER, M. Rita Aranha da Gama Lobo. Limites à autonomia privada na disciplina das relações 

patrimoniais entre os cônjuges. Coimbra: Almedina, 2000, p. 26. 
44 COUTO E SILVA, Clóvis do. Exposição de motivos para a reforma do direito de família. Anteprojeto do 

Código Civil. Arquivos do Ministério da Justiça. Vol. 155, Rio de Janeiro, 1975, p. 153. 
45 XAVIER, M. Rita Aranha da Gama Lobo. Limites à autonomia privada na disciplina das relações 

patrimoniais entre os cônjuges. Coimbra: Almedina, 2000, p. 460. 
46 VALLE FERREIRA, José G. do. Enriquecimento sem causa. S. l.: [1949?], p. 117. 
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enriquecimento à custa de outrem; e 3. a ausência de causa justificativa para o 

enriquecimento. Tal como art. 473.º, 1, do Código Civil português, a previsão normativa 

“apresenta-se como aberta, balizando um dos princípios do sistema jurídico, sendo aplicável 

no quadro de um sistema móvel, em complemente de regime de restituição, reembolso e 

indenização previstos noutros institutos jurídicos”
47

. 

O alcance do instituto somente pode ser determinado pela conjugação com a regra de 

subsidiariedade prevista no art. 886, que somente admite a recurso ao enriquecimento sem 

causa como último recurso do empobrecido. Ou seja, a figura não é aplicável se há outra 

causa para a ação de restituição (como a alegação de vício da vontade), se a aquisição à custa 

de outrem seja definitiva (verificando-se usucapião ou prescrição, por exemplo), ou se a lei 

atribuir outros efeitos no caso do enriquecimento (como a modificação do contrato em caso de 

lesão ou de onerosidade excessiva). 

Em síntese, a comunhão plena de vida instituída pelo casamento determina também a 

comunhão patrimonial entre os cônjuges, tornando possível, por exemplo, que o cônjuge que 

não exerceu atividade remunerada na constância do casamento em favor da manutenção do 

núcleo conjugal possa requerer compensação fundada no enriquecimento sem causa quando 

da separação, se comprovada faticamente essa realidade. 

Todavia, se casados em regime de separação de bens, desenvolvendo cada cônjuge 

patrimônio próprio e autônomo, tal medida dita compensatória não terá cabimento, tampouco 

se houver divisão patrimonial equânime. 

 

 

 

Notas conclusivas 

 

A configuração da família contemporânea está assentada em critérios igualitários e 

plurais, configurando verdadeira democratização das relações entre seus membros
48

. 

Superando uma concepção hierárquica e matrimonial, a Constituição de 1988 

reconhece a pluralidade dos tipos familiares a partir do reconhecimento da igualdade das 

formas de constituição familiares. O tratamento isonômico marca essa nova configuração: são 

                                         
47  MENEZES LEITÃO, Luís Manuel Teles de. O enriquecimento sem causa no direito civil. Coimbra: 

Almedina, 2005, p. 963. 
48 STRECK, Lenio Luiz. O Direito de Família, a crise de paradigma(s) e o Estado democrático de Direito: em 

esboço crítico. In: KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída (Coord.). El derecho de familia y los nuevos 

paradigmas. T. 1. Santa Fe: Rubinzal - Culzoni, 1999, p. 145-146. 
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iguais os cônjuges, os companheiros, os filhos havidos ou não do casamento. Todos, cônjuges 

e companheiros, pais e filhos, são sujeitos de direito de igual dignidade. 

Essa igualdade não é, contudo, elemento estático e suficiente. O outro elemento 

fundamental é a liberdade. Como próprio axioma constitucional, "a liberdade é um valor e um 

princípio do Estado de Direito"
49

. Dominique Laszlo-Fenouillet sintetiza: "no casal, duas 

liberdades paralelas irradiam-se de duas consciências autônomas"
50

. 

O casamento tem seu principal elemento na comunhão plena de vida, que irradia seus 

efeitos na seara pessoal e patrimonial. Os novos influxos de autonomia confirmam a natureza 

contratual do casamento, tanto para sua celebração, manutenção, desconstituição e regulação 

patrimonial. 

Reconhecer autonomia aos cônjuges importa, como correlato, reconhecer a 

responsabilidade de cada um durante a comunhão de vida e no seu término. 

Com efeito, nenhuma dúvida se apresenta quanto ao fato objetivo da separação ou do 

divórcio, assim como à sua aplicação
51

. Entretanto, devem ser preservadas as justas 

expectativas de que as meações sejam compostas sem que um fraude o direito do outro.  

No casamento, tal como se dá nas relações jurídicas em que a cooperação é um fator 

fundamental
52

, o estabelecimento dos limites entre autonomia e responsabilidade, no exercício 

da liberdade de planejamento familiar, é de fundamental importância. A análise deve ser feita 

a longo prazo, confrontando-se os limites de atuação legalmente fixados com as 

determinações oriundas da autonomia dos cônjuges
53

. 

Nesse contexto, é de fundamental importância a assistência imaterial recíproca entre 

os cônjuges, compreendida "com o sentido de mútua proteção e respeito recíproco entre os 

cônjuges relativamente aos direitos da personalidade de cada um"
54

. 

Por fim, Hans Jonas propõe uma nova teoria ética cujo elemento central é a 

responsabilidade. Seu pressuposto é de que “a natureza da ação humana mudou e com ela o 

                                         
49 LLOVERAS, Nora; SALOMÓN, Marcelo. El derecho de familia desde la Constitución Nacional. Buenos 

Aires: Editorial Universidad, 2009, p. 108. 
50 LASZLO-FENOUILLET, Dominique. La conscience. Paris: L.G.D.J, 1993, p. 316. 
51 SOLARI, Néstor E. La confesión y el reconocimento de los hechos en la causal objetiva de separación de 

hecho sin voluntad de unirse. In: CARLUCCI, Aída Kemelmajer; HERRERA, Marisa (Dir.). La familia en el 

nuevo derecho. T. 1. Santa Fe: Rubinzal - Culzoni, 2009, p. 108. 
52 CAMPOS, Míriam de Abreu Machado e. Família no direito comparado: divisão das expectativas de 

aposentadoria entre cônjuges. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 17. 
53 NORMAND, Jacques. Rapport de synthèse. In: BRUNETTI-PONS, Clotilde (Dir). La notion juridique de 

couple. Paris: Economica, 1998, p. 150. 
54 SANTOS, Regina Beatriz T. da Silva Papa dos. Dever de assistência imaterial entre cônjuges. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 1990, p. 228. 
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foco da teoria ética”
55

, que não mais se satisfaz em imperativos individuais, ainda que 

categóricos, mas precisa incorporar o elemento relacional: a responsabilidade. 
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ANÁLISE DA RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO SOB O PRISMA DOS DIFERENTES
MODELOS DE APLICAÇÃO HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS.

ANALYSIS OF CONSUMER LEGAL RELATIONSHIP UNDER THE PRISM OF DIFFERENT
MODELS OF THE HORIZONTAL EFFECTIVENESS OF FUNDAMENTAL RIGHTS.

Luiz Guilherme de Melo Borges

RESUMO
A aplicação dos direitos fundamentais às relações entre particulares tem sido objeto de ampla discussão no
Brasil. Cada vez mais a doutrina brasileira tem se debruçado sobre o tema, nacionalizando esta discussão
que, há alguns anos, já se fazia presente em outras nações, em especial na Alemanha, com ênfase para
nomes como Günter Dürig e Hans Karl Nipperdey.
Da análise da doutrina estrangeira destacam-se quatro teorias sobre a aplicação dos direitos fundamentais às
relações entre particulares, a saber: (i) teoria que nega a aplicação dos direitos fundamentais às relações
entre particulares, (ii) a teoria de equiparação ou imputação dos atos particulares a atos estatais, (iii) teoria
da aplicabilidade direta (imediata) dos direitos fundamentais às relações entre particulares, e, por fim, (iv) a
teoria da aplicabilidade indireta (mediata) dos direitos fundamentais às relações entre particulares.
O presente trabalho se presta a proceder à análise das citadas teorias e, no que toca à relação particular entre
consumidor e fornecedor no direito brasileiro, apontar qual foi a teoria adotada, bem como a pertinência da
escolha feita pelo constituinte brasileiro.

PALAVRAS-CHAVES: DIREITOS FUNDAMENTAIS – TEORIAS DA EFICÁCIA DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES JUÍDICAS PRIVADAS – TERORIA DA EFICÁCIA DIREITA OU
IMEDIATA – TEORIA DA EFICÁCIA INDIRETA OU MEDIATA – TEORIAS DA IMPUTAÇÃO E
EQUIPARAÇÃO DO ESTADO – RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO – CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.

ABSTRACT
The application of fundamental rights in relations between individuals has been the subject of lots of
discussion in Brazil. The Brazilian doctrine has been addressing the issue by nationalizing this discussion
that, a few years ago, was already present in other nations, particularly in Germany, with emphasis on names
like Günter Dürig, Hans Karl Nipperdey.
The analysis of foreign doctrine highlights four theories on the application of fundamental rights in relations
between individuals, namely: (i) theory that denies the application of fundamental rights in relations
between individuals, (ii) the theory of assimilation and allocation of particular acts to state acts, (iii) the
theory of direct applicability (immediate) of fundamental rights in relations between individuals, and, (iv)
the theory of indirect applicability (mediate) of fundamental rights in relations between individuals.
This work supose to examining the theories mentioned, especially the relationship between consumer and
supplier in the Brazilian law, point out which theory was adopted and the importance of the choice made in
the Brazilian Constitution

KEYWORDS: FUNDAMENTAL RIGHTS - THEORY OF THE EFFECTIVENESS OF
FUNDAMENTAL RIGHTS IN PRIVATE LEGAL RELATIONS - THERORY OF DIRECT OR
IMMEDIATE EFFECTIVENESS - THEORY OF INDIRECT OR MEDIATE EFFECTIVENESS -
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THEORIES OF IMPUTATION AND EQUALIZATION OF THE STATE - LEGAL RELATIONSHIP OF
CONSUMER - CODE OF CONSUMER PROTECTION.

1 INTRODUÇÃO
 
 

A aplicação dos direitos fundamentais às relações entre particulares tem sido objeto de ampla
discussão no Brasil. Cada vez mais a doutrina brasileira tem se debruçado sobre o tema, nacionalizando esta
discussão que, há alguns anos, já se fazia presente em outras nações, em especial na Alemanha, com ênfase
para nomes como Günter Dürig e Hans Karl Nipperdey.

A ampliação da discussão do tema no Brasil ganhou impulso com recentes decisões do Supremo
Tribunal Federal, tendo como destaque o julgamento do Recurso Extraordinário nº 201819/RJ, da relatoria
do Min. Gilmar Mendes. Discutiu-se, no referido recurso, a legalidade da exclusão de um associado da UBC
- União Brasileira de Compositores, uma sociedade civil sem fins lucrativos, sem que lhe fosse
oportunizado fazer prévia defesa das alegações que lhe foram imputadas e, por conseguinte, resultaram na
sua expulsão da entidade.

O teor da ementa, que se transcreve na integra, já dimensiona a ênfase que foi dada a discussão.
 

EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE
COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS.
RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES
PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o
cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito
privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não
apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos
poderes privados. II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA
PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer
associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, dos
postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente
em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido
pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que
asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra
claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos
direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a
autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de
transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força
normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de
liberdades fundamentais. III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCR ATIVOS. ENTIDADE QUE
INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE DE CARÁTER
PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem função predominante em determinado
âmbito econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de dependência econômica e/ou
social, integram o que se pode denominar de espaço público, ainda que não-estatal. A União Brasileira
de Compositores - UBC, sociedade civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, portanto,
assume posição privilegiada para determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus
associados. A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do
contraditório, ou do devido processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o qual fica
impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de suas obras. A vedação das
garantias constitucionais do devido processo legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício
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profissional do sócio. O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a dependência do
vínculo associativo para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a
aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88). IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
(BRASIL, RE n. 201819, 2005).

 
O julgado acima não foi um caso isolado no Supremo Tribunal Federal, tendo a corte maior

brasileira enfrentado o tema da aplicação dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre particulares
em outros recursos, como no Recurso Extraordinário n. 158215/RS, que igualmente tratou da aplicação do
devido processo legal e da ampla defesa na relação entre um associado e sua cooperativa e, no Recurso
Extraordinário n. 161243/DF, que se discutiu a extensão de benefícios trabalhistas para um empregado
brasileiro que somente eram concedidos a empregados nacionais da empresa contratante, no caso a
Compagnie Nationale Air France, empresa francesa de viação aérea comercial.

Não resta dúvida, portanto, que o tema da aplicação dos direitos fundamentais às relações jurídicas
entre particulares se mostra relevante e merecedor de trabalho de amplo estudo.

Neste sentido, merece destaque o estudo dos modelos propostos para a aplicação dos direitos
fundamentais às relações entre particulares, tema este que foi enfrentado por alguns autores brasileiros,
destacando-se Virgílio Afonso da Silva (2005) e Wilson Steinmetz (2004).

Efetivado o estudo dos diferentes modelos para aplicação dos direitos fundamentais às relações
jurídicas entre particulares, realizar-se-á um estudo analítico sobre o modelo que se entende mais apropriado
para adoção dos direitos fundamentais à relação jurídica de consumo.

 
2 MODELOS DE RELAÇÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS E RELAÇÕES ENTRE
PARTICULARES

 
O estudo da aplicação dos direitos fundamentais na relação jurídica entre particulares passa pelo

estudo dos modelos propostos para esta aplicação. Pode-se apontar, segundo Virgílio Afonso da Silva
(2005), quatro modelos para esta aplicação dos direitos fundamentais às relações entre particulares.

O primeiro modelo seria, na verdade, a negação da aplicação dos direitos fundamentais às relações
entre particulares, entendendo-se que estes teriam aplicação restrita à relação entre os cidadãos e o Estado.

O segundo seria a imputação dos atos particulares ao Estado ou a equiparação dessas ações a ações
estatais.

Por fim, os dois últimos modelos seriam os mais discutidos e aceitos, quais sejam: o de aplicação
direta dos direitos fundamentais às relações particulares e o de aplicação indireta dos direitos fundamentais.
 
2.1 Negação de efeitos dos direitos fundamentais nas relações privadas

 
 
A defesa da negação dos efeitos dos direitos fundamentais nas relações privadas passa por

fundamentos históricos e funcionais.
Os defensores desta linha de pensamento enfatizam que a função dos direitos fundamentais,
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historicamente conquistado pelos cidadãos, é a proteção dos indivíduos contra a força estatal. Os direitos
fundamentais seriam um escudo contra a força vertical imposta pelo Estado, do alto do seu poder, em
especial do poder coercitivo e sancionador, sobre o indivíduo.

A base deste argumento, que tenta se fundar em justificativas históricas da exclusividade da
aplicação dos direitos fundamentais às relações com o Estado, peca pelo próprio estudo histórico, segundo
Virgílio Afonso da Silva (2005). O autor enfatiza que já se nota a preocupação de respeito aos direitos
fundamentais nas relações entre os particulares em textos como a Declaração de Direitos da Virgínia e a
Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão.

 
Uma breve leitura da Declaração de Direitos de Virgínia, de 1776, especialmente em seu art. 3º, e na
Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, sobretudo em seu art. 2º, pode dar uma idéia
do quanto a segurança dos cidadãos em suas relações entre si eram fortes elementos da teoria e da
prática dos direitos fundamentais. (Virgílio Afonso da Silva, 2005, p. 138).

 
Outro argumento que é utilizado pelos defensores da impossibilidade de aplicação dos direitos

fundamentais às relações entre particulares é a autonomia do direito privado com relação ao direito público,
o que afastaria a sujeição daquele sobre este.

Essa seria a posição adotada por Diederichsen, ao sustentar a concorrência – e não a sujeição –
entre os valores de direito privado e os valores de direitos fundamentais. Diederichsen desenvolve o
conceito de superioridade argumentativa, pelo quais os sistemas normativos (privado e público) concorrem
para impor seus valores a uma relação jurídica com base em uma superioridade argumentativa.

Virgílio Afonso da Silva (2005) assim sistematiza a idéia de Diederichsen:
 

Para reforçar seu argumento, Diederichsen lembra que, da mesma forma que muitos hoje encaram como
ponto pacífico a supremacia dos valores constitucionais em confronto com o direito privado, no século
XIX o cenário era o oposto e eram os valores do direito privado que eram tidos como superiores. Tudo
não passaria, assim, de variações argumentativas e valorativas, que não têm relação necessária com a
hierarquia formal entre constituição e legislação ordinária. Se assim não fosse, ou seja, se houvesse de
fato uma relação hierárquica entre direitos fundamentais e direito privado, necessariamente todos os
conflitos deveriam ser resolvidos a favor dos primeiros. Que isso não é assim simples, já foi
demonstrado por meio de alguns exemplos ao longo deste trabalho. Diederichsen recorre, entre outros,
à cláusula, presente em todos os contratos de locação, que obriga o locatário a permitir que o
proprietário-locador possa visitar seu imóvel. A despeito de pretensa superioridade hierárquica da
inviolabilidade do domicílio, prevista constitucionalmente, tais cláusulas não são consideradas
automaticamente nulas. (Virgílio Afonso da Silva, 2005, p. 73).

 
A conclusão de Diederichsen é que a aplicação de direitos fundamentais nas relações de direito

privado não é algo impositivo e imediato, sendo que, quando ocorrer, deverá ser precedido de uma análise
comparativa entre os sistemas normativos de nível igual (valores constitucionais e valores privados).

 
 
2.2 Ações privadas e o Estado: Equiparação e Imputação
 
 
Outro modelo proposto para aplicação dos direitos fundamentais é a imputação ou equiparação dos
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atos dos particulares a atos estatais. Esta equiparação ou imputação de atos particulares a atos estatais
consiste em artifício jurídico utilizado para negar a aplicação horizontal dos direitos fundamentais nas
relações jurídicas entre os particulares, imputando ou equiparando os atos particulares a atos estatais, o que
redundaria na possibilidade da aplicação clássica dos direitos fundamentais verticalmente aos atos
particulares.

Na Alemanha, o principal precursor da teoria da imputação é Jürgen Schwabe[1] e, nos Estados
Unidos, a teoria da equiparação tem sua construção atribuída à doutrina da state action.

 
 
2.2.1 State action.
 
 
A tradição doutrinária e jurisprudencial dos Estados Unidos da América é negar a aplicação dos

direitos fundamentais às relações entre particulares, sendo que tais direitos seriam somente oponíveis ao
Estado, na relação clássica entre o Estado e o particular.

A doutrina do state action tenta quebrar este paradigma, através de uma construção jurisprudencial
que visa definir, ainda que de forma assistemática e casuística, quando uma ação privada é equiparável a
uma ação pública, hipótese em que seria cabível a aplicação dos direitos fundamentais na relação privada.

Ocorre que, de fato, aí está a principal crítica da doutrina do state action, esta equiparação é, como
já dito, artificial e casuística, não havendo na jurisprudência americana um critério firme para precisar
quando ocorrerá esta equiparação.

O caso Shelley v. Kramer, citado por Virgílio Afonso da Silva (2005), ilustra com clareza esta
imprecisão e artificialidade da construção da aplicação do direito fundamental a uma relação entre
particulares na jurisprudência americana. A discussão do referido caso gira em torno da constitucionalidade
de uma cláusula contratual que proibia a venda de imóveis de um condomínio a indivíduos não-brancos.

A corte estadual entendeu que seria legítima a referida cláusula, não se aplicando entre os
particulares a proibição de discriminação racial. Tal decisão foi reformada na Suprema Corte, sob o
fundamento de violação ao direito de igualdade pela Corte Estadual ao reconhecer a legalidade da referida
cláusula que, frontalmente, feria um direito fundamental.

Foi ressaltado na decisão da Suprema Corte que os direitos fundamentais não se aplicam nas
relações entre particulares, portanto, por conclusão lógica, a cláusula seria válida. A violação ao direito
fundamental não estaria na cláusula (firmada dentro de um contexto entre particulares), mas no
reconhecimento de legalidade da cláusula pela Corte Estadual.

É evidente o “contorcionismo” feito pela Suprema Corte Americana para negar ideologicamente a
aplicação do direito fundamental na relação entre os particulares, mas, na prática, o aplicar, afastando a
legalidade da cláusula discriminatória de pessoas não-brancas.

Verifica-se, assim, que há na prática uma aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre
particulares pela Suprema Corte Americana. Contudo, tal aplicação é justificada pela equiparação da relação
privada a um ato estatal. Desta forma, para que houvesse a aplicação do direito fundamental na doutrina da
state action, primeiro o ato impugnado deveria ser equiparável a um ato estatal e, somente nestes casos,
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poder-se-ia aplicar o direito fundamental.
De fato, tal construção é um mero pretexto. A prática tem mostrado que, ao invés de haver primeiro

uma equiparação do ato particular a um ato estatal para, só então, aplicar o direito fundamental na relação
privada, o que ocorre é a constatação da necessidade de se aplicar o direito fundamental em determinado
caso (por isso a construção casuística), justificando-se esta aplicação através de uma equiparação deste ato
privado a uma prática estatal.

 
 
2.2.2 Teoria de Schwabe.
 
 
A teoria de Schwabe funda-se na imputação de responsabilidade ao Estado pelos atos praticados

pelos particulares em contrariedades com as garantias perpetradas pelos direitos fundamentais, caso o
Estado tenha sido omisso no seu dever de legislar infraconstitucionalmente a proteção ao direito
fundamental na relação privada.

Álvaro Ricardo de Souza Cruz (2007) assim define a teoria de Schwabe:
 

A proposta de Schwabe, na chamada teoria da convergência estatista, vê todos os direitos fundamentais
como direitos públicos subjetivos, nos moldes do positivismo clássico. Assim, qualquer ação de um
particular que lese ou ameace o direito de outrem pode ser imputável ao Estado, seja porque o
legislador não o tenha previsto adequadamente, seja porque o staff administrativo do Estado não o
impediu de praticar. Em outras palavras, todas as relações particulares acabam sendo literalmente
publicizadas. (Álvaro Ricardo de Souza Cruz, 2007, p. 347).

 
Ao contrário da teoria do state action, que equipara o ato particular a um ato estatal para que se

possa aplicar o direito fundamento na relação privada, na teoria de Schwabe tal equiparação não ocorre,
sendo que o ato particular continua sendo entendido e compreendido como um ato particular. Entretanto, se
este ato é ofensivo, caberia ao Estado, preventivamente, ter o rechaçado através de proibição
infraconstitucional, sendo que a sua omissão é que será reconhecida para aplicação do direito fundamental.

Thiago Penido Martins (2009) enfatiza, ainda, que a teoria da imputação se mostra incompatível
com o princípio da autonomia privada.

 
A adoção da teoria da imputação acarretaria uma inflação legislativa, decorrente do dever e necessidade
estatal em disciplinar todas as relações jurídico-privadas possíveis, no intuito de evitar que lhe seja
imputada a responsabilidade por lesões aos direitos fundamentais no âmbito das relações particulares,
sem contar a manifesta incompatibilidade da teoria da imputação com o princípio da autonomia
privada, haja vista que não seria possível ao Estado garantir ao particular o exercício da autonomia
privada, pois ao assim agir, seria responsabilizado por toda e qualquer restrição ou violação a direito
fundamental ocorrida no âmbito das relações jurídicas privadas. (Thiago Penido Martins, 2009, p.
7304).

 
A principal crítica de tal teoria está na artificialidade de sua construção, impondo ao Estado uma

obrigação de premonição (digna de um oráculo) de todas as matérias e práticas particulares, sob pena de
responder pela omissão em legislar ou regulamentar tais práticas.
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2.3 Aplicabilidade direta (imediata) dos direitos fundamentais
 
 
A teoria da aplicabilidade direta ou imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas prima

pela defesa da desnecessidade de qualquer intermediação para aplicação dos direitos fundamentais na
relação entre particulares. Em outras palavras, da mesma forma que não é necessário uma regulamentação
infraconstitucional para se aplicar um direito fundamental na relação vertical entre o Estado e o indivíduo,
também, nas relações horizontais, ou seja, entre particulares, tal intermediação não seria necessária.

Esta teoria teve em Nipperdey[2] seu grande precursor. Sustenta o autor alemão que os direitos
fundamentais têm efeitos absolutos, não necessitando de prévia intermediação legislativa para sua
efetivação, aplicando-se diretamente às relações privada.

Ao contrário dos defensores da aplicação indireta dos direitos fundamentais nas relações privadas,
Nipperdey enfatiza que o ordenamento jurídico é uma unidade e todo o direito, inclusive o privado, somente
é válido se em consonância com a constituição. Para a validade dos direitos fundamentais como norma
objetivas aplicáveis aos particulares não seria necessária a mediação das chamadas “cláusulas gerais”, como
sustentam os defensores da aplicabilidade indireta dos direitos fundamentais nas relações entre particulares.

O caso emblemático da teoria da aplicação direta dos direitos fundamentais foi o discutido no
Tribunal Federal do Trabalho Alemão, à época que Nipperdey era seu presidente, que tratou da
possibilidade de se estabelecer salários diferenciados entre homens e mulheres. Entende-se que o princípio
da igualdade entre homens e mulheres deveria ser aplicado diretamente na relação entre os particulares,
ainda que não existisse qualquer norma infraconstitucional que definisse a questão.

Sobre este mesmo exemplo, Virgílio Afonso da Silva (2005) amplia a discussão ao mencionar a
possibilidade que, no futuro, trabalhadores de diferentes nações, prestando serviço a uma mesma empresa,
mas com filiais em países distintos, discutam, dentro de um bloco econômico como a União Européia, sobre
a legalidade de salários diferenciados.

Esta discussão, dentro da realidade brasileira, convida a importantes reflexões. No Brasil, a relação
privada entre trabalhadores e empregadores é regulamentada, em sua maior complexidade e amplitude, pela
CLT. Dispõe o art. 461 da CLT que “sendo idêntica a função, a todo o trabalho de igual valor, prestado ao
mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo,
nacionalidade ou idade”. Verifica-se, pois, que a legislação infraconstitucional tratou da igualdade entre
funcionários, mas desde que prestem serviço de igual função na mesma localidade[3].

Retomando o exemplo mencionado anteriormente, imaginemos dois funcionários, prestando
serviço em igual função para o mesmo empregador “x”, mas em localidades diferentes. Imagine que um
trabalhe em São Paulo, tendo o valor do seu salário maior que o segundo, que, por sua vez, presta serviço
em uma localidade no norte brasileiro. Apesar da empresa “x” visar precipuamente o mercado do sudeste
brasileiro, justifica-se a manutenção de uma filial no norte brasileiro em razão da diferença salarial.
Contudo, se não houvesse a regulamentação infraconstitucional da matéria e se aplicasse diretamente o
direito fundamental da igualdade entre os funcionários que exerçam a mesma função, tal como imaginado
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no caso envolvendo uma mesma empresa em diferentes países da União Européia, teríamos como
conseqüência a equiparação salarial entre o funcionário residente em São Paulo e o residente no norte
brasileiro.

Esta equiparação que, numa reflexão rápida poderia ser algo positivo, em razão da ampliação da
riqueza do funcionário residente no norte brasileiro, poderá, em um curto espaço de tempo, resultar no
encerramento das atividades da empresa “x” naquela localidade pelo desequilíbrio econômico financeiro.

Há, ainda, um risco mais extremado de que se entenda que o direito fundamental da igualdade
salarial entre trabalhadores, previstos nos artigos 5º e 7º, XXX, da Constituição Federal, tenha sido violado
pela distinção salarial em razão da localidade, como previsto no art. 461 da CLT, afastando a referida
norma, para se aplicar diretamente um direito fundamental na relação privada, de igualdade salarial entre
profissionais que exerçam a mesma função.

Caso semelhante ocorreu na discussão travada no Supremo Tribunal Federal sob a legalidade da
norma do art. 3º, inc. VII, da Lei 8.009/90, que prevê a possibilidade do fiador responder com seu imóvel
residencial, em caso de inadimplência no pagamento dos deveres locatícios pelo locatário. O cerne da
disputa foi se o direito fundamental à moradia, previsto no art. 6º, da Constituição Federal, não estaria sendo
violado pela possibilidade de constrição do imóvel residencial do fiador do locatário.

Apesar do Supremo Tribunal Federal ter firmado o entendimento quanto à constitucionalidade da
norma infraconstitucional[4], como se infere da ementa abaixo transcrita, destacando inclusive que essa
norma funcionaria como uma impulsionadora do direito fundamental à moradia, ao viabilizar o maior
número de contratos de locação, o certo é que parte da Corte, entre eles o Ministro Eros Grau[5], se
posicionou sobre o afastamento da norma infraconstitucional, desconsiderando o sopesamento do direito
fundamental à moradia feito pelo legislador ordinário para, no seu entender, aplicar diretamente o direito
fundamental à moradia no caso concreto.

 
EMENTA: FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência. Execução. Responsabilidade
solidária pelos débitos do afiançado. Penhora de seu imóvel residencial. Bem de família.
Admissibilidade. Inexistência de afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6º da CF.
Constitucionalidade do art.3º, inc. VII, da Lei nº 8.009/90, com a redação da Lei nº 8.245/91. Recurso
extraordinário desprovido. Votos vencidos. A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato
de locação, objeto do art. 3º, inc. VII, da Lei nº 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei nº
8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6º da Constituição da República. (BRASIL, RE n.
407688, 2006).

 
Estes exemplos demonstram a complexidade da adoção da teoria da aplicação direta dos direitos

fundamentais nas relações entre particulares. A adoção da aplicação direta dos direitos fundamentais implica
em uma séria violação à autonomia privada, impossibilitando que os particulares contornem as disposições
dos direitos fundamentais, como explicitado nos exemplos acima.

Outro ponto é a insegurança jurídica advinda da aplicação dos direitos fundamentais diretamente
nas relações jurídicas, em especial pela dificuldade de se definir a extensão da proteção dos direitos
fundamentais em uma relação jurídica privada por meio de um sopesamento de direitos fundamentais.

É importante destacar que os direitos fundamentais caracterizam-se pela viabilidade de sua
amplitude interpretativa, ou seja, dentro de um conceito vago como “direito fundamental à dignidade
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humana” pode-se abrir brecha para qualquer interpretação, afastando o pactuado entre os particulares, como
corriqueiramente ocorre quanto à discussão de reajustes de planos de saúde. Sob o pretexto de proteção à
dignidade humana e ao amplo acesso à saúde, o judiciário[6] afasta a correção prevista e autorizada pelas
agências regulamentadoras para os planos de saúde.

 
Neste sentido, Antônio Junqueira Azevedo (2002) traz importante lição que sintetiza o risco da

amplitude interpretativa embasada em conceitos indeterminados, como, os que fundamentaram a Revolução
Cultura da China, ordem pública, função social, interesse público e boa-fé:

 
Com esses quatros conceitos, o juiz poderia decidir o que bem entendesse, ou seja, podia declarar: Isso
não pode valer, porque vai contra a ordem pública, ou Esse contrato entre “a” e “b” fere a função social.
Entretanto, ninguém definia ordem pública, função social, boa-fé, nem interesse público: e este último
seria o pior, porque continua a vigorar até hoje com o mesmo caráter vago. Lei muito em petições
advogados, até em artigos de doutrina, que o interesse público prevalece sobre o privado. A frase não
diz absolutamente nada, porque não é verdade. Às vezes a dignidade humana, que é interesse privado,
tem de prevalecer sobre o interesse público. Então, não é tão simples assim. (Antônio Junqueira de
Azevedo, 2002).

 
Por fim, como destaca Wilson Steinmetz (2004), citando Konrad Hesse, a aplicação direta dos

direitos fundamentais às relações privadas implicaria em afronta ao princípio da separação dos poderes,
incorporando o judiciário a função de definir a extensão da eficácia dos direitos fundamentais aos
particulares, tarefa essa que incumbiria ao legislativo. O exemplo acima relatado quanto à aplicação do
direito fundamental à moradia em contraposição ao direito à autonomia privada de livremente se obrigar
com sua propriedade, em caso de concessão de fiança em contrato de locação, demonstra o risco da
sobreposição do judiciário ao legislativo que, previamente, sopesou a aplicação destes dois direitos e
entendeu por resguardar o direito à moradia, através da facilitação do acesso a imóveis dados em locação.

 
 
2.4 Aplicabilidade indireta (mediata) dos direitos fundamentais
 
 
A teoria da aplicabilidade indireta ou mediata dos direitos fundamentais tem como pressuposto o

respeito a um direito fundamental dos cidadãos, qual seja: a liberdade. Reconhecendo este direito
fundamental de primeira geração, reconhece-se que não podem os indivíduos, nas suas relações particulares,
sujeitarem-se, indiscriminadamente, à aplicação dos direitos fundamentais. Assegura-se, assim, a liberdade
dos particulares de afastarem a aplicação direta dos direitos fundamentais às suas relações privadas, sendo
que a ingerência de tais direitos somente ocorrerá quando estes forem canalizados pela legislação
infraconstitucional.

É importante, antes de se aprofundar mais na teoria da aplicabilidade indireta dos direitos
fundamentais, diferenciar esta aplicação nas relações jurídicas privadas, da irradiação dos efeitos dos
direitos fundamentais ao legislador.

Como já visto no tópico anterior, a doutrina da aplicação direta dos direitos fundamentais nas
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relações jurídicas entre particulares parte da premissa que os direitos fundamentais tenham um efeito
absoluto, o que afastaria a necessidade de intervenção legislativa para os assegurarem nas relações entre
particulares.

Para a doutrina da aplicabilidade indireta dos direitos fundamentais, a ingerência destes nas
relações entre os particulares somente é possível através da mediação legislativa. Caberá ao legislador
realizar a tarefa da ponderação dos valores impressos nos diferentes direitos fundamentais, sopesando a
importância e o grau de aplicação de cada um para a matéria legislada. Por isso, a definição de aplicação
indireta ou mediata, pois, necessariamente, haverá a legislação prévia para aplicação dos direitos
fundamentais aos particulares.

Contudo, diferentemente da aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares,
ocorre a aplicação dos direitos fundamentais sobre o legislador. A atividade constitucional do legislador
sofre a ingerência direta dos direitos fundamentais, mesmo quando legislando sobre o direito privado. Em
outras palavras, pode-se afirmar que a vinculação do legislador as normas de direitos fundamentais é direta,
sem que haja qualquer mediação. O legislador deve simplesmente, no exercício de sua atividade, se atentar
para as normas de direitos fundamentais expressas no texto constitucional e, ao criar a legislação ordinária,
primar pelo respeito e engrandecimento dos direitos fundamentais.

Desta forma, mesmo na doutrina da aplicação indireta dos direitos fundamentais, quando se tiver
por foco a aplicação destes direitos no exercício do dever legislativo, a aplicação será direta.

Feita esta primeira ponderação, volta-se o estudo para aplicação dos direitos fundamentais nas
relações jurídicas entre os particulares e como esta aplicação, para Dürig[7], precursor da teoria dos efeitos
indiretos, deve se dar.

Virgílio Afonso da Silva (2005), ao apresentar a doutrina de Dürig, afirma que este propõe uma
concepção dualista dos direitos fundamentais. De um lado, estariam assegurados pelos direitos
fundamentais os direitos subjetivos do indivíduo contra o Estado. Já, do outro lado, nas relações entre
particulares, a máxima seria a liberdade dos indivíduos e o respeito à autonomia do direito privado.

No entanto, ao contrário do que pode parecer, Dürig não propõem uma distinção absoluta entre os
dois lados, pois, se assim o fosse, não haveria a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas. O
que propõe Dürig é que os direitos fundamentais influenciem as relações privadas por meio da produção
legislativa do próprio direito privado.

Os direitos fundamentais infiltrariam nas relações particulares por meio de um sistema de valores
que teriam como porta de entradas no campo privado as cláusulas gerais previstas na normatização
infraconstitucional.

Virgílio Afonso da Silva (2005) esclarece que um dos avanços no campo dos direitos fundamentais
foi o seu reconhecimento como sistema de valores, válido para todo o ordenamento.

 
Mas uma outra mudança de paradigma no âmbito dos direitos fundamentais, também ocorrida na
segunda metade do século XX, teve importância ainda mais decisiva no desenvolvimento de novas
dimensões para os direitos fundamentais: a superação da concepção de direitos fundamentais somente
como direitos exigíveis em face do Estado, seja a uma abstenção (liberdades públicas), seja a uma
prestação (sobretudo os direitos sociais). Direitos fundamentais, nesse novo paradigma,
desempenhariam uma função adicional: eles expressariam um sistema de valores, válido para todo o
ordenamento jurídico. (Virgílio Afonso da Silva, 2005, p. 77).
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A concepção de um sistema de valores pretende ser mais do que uma simples “declaração de

intenções” do poder constituinte em relação à atividade legislativa. Um sistema de valores funciona como
uma força vinculante, que obriga o legislador infraconstitucional a ampliar a própria força normativa da
constituição sobre a atividade legislativa, ainda que seja a atividade legislativa do direito privado.

A incorporação deste sistema de valores à legislação privada se fará especialmente pelas chamadas
cláusulas gerais. Essas cláusulas, que requerem um preenchimento valorativo na atribuição de sentido, pois
são conceitos abertos, servirão como porta de entrada dos direitos fundamentais nas relações privadas.

Wilson Steinmetz (2004) assim define a importância das cláusulas gerais para a teoria da eficácia
indireta ou mediata dos direitos fundamentais:

 
Para a teoria da eficácia mediata, como já exposto, na ausência de regulações legislativas específicas,
cabe ao juiz dar eficácia a normas de direitos fundamentais nas relações entre particulares por meio da
interpretação e aplicação das cláusulas gerais próprias do direito privado. As cláusulas gerais são
“pontos de irrupção” (Einbruchstellen, conforme Dürig) dos direitos fundamentais, como valores ou
princípios objetivos, no direito privado. Com isso, mantém-se o conflito no campo do direito privado,
isto é, não há a conversão de um conflito jurídico-civil (ou jurídico-laboral, ou jurídico-comercial) em
um conflito jurídico-constitucional. (Wilson Steinmetz, 2004, p. 161).

 
No Brasil, em especial no Código de Defesa do Consumidor, objeto de análise mais pormenorizada

neste trabalho, inúmeros são os exemplos de cláusulas gerais. A título de ilustração citamos: o art. 4º, inciso
I, que dispõe sobre o “reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo”; art. 6º,
VIII, que trata dos direitos básicos do consumidor, em especial “a facilitação de defesa de sues direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor (...) quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências”; art. 28, que regula a desconsideração da personalidade jurídica, ao prever que:
“(...) A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento
ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração”.

A adoção do sistema de aplicação indireta dos direitos fundamentais não é, contudo, isenta de
críticas, como sustenta Virgílio Afonso da Silva (2005), ao citar Habermas e sua análise sobre a insegurança
advinda ao recurso da utilização do sistema de valores. Afirma Habermas que um sistema de valores
implicaria na substituição do sistema deôntico (“o que deve ser”) essencial para formação do direito, por um
sistema axiológico (“o que é bom”), ameaçando a certeza do direito.

Tal crítica se mostra ainda mais preocupante ao se verificar que na jurisprudência, inúmeras vezes
os juízes confundem os sistema de valores que devem ser adotados nas relações particulares são aqueles
advindos de valores constitucionalmente assegurados e não de valores particulares (moralmente aceitos
pelos julgadores), como salienta Virgílio Afonso da Silva (2005):

 
Essa valoração não pode ser, contudo, ao contrário do que muitos pensam, uma valoração baseada em
valores morais extra ou supralegais. Essa valoração deve ser baseada, e aqui se revela o elo de ligação,
no sistema de valores consagrados pela constituição. (Virgílio Afonso da Silva, 2005, p. 78/79).

 
Outra importante crítica é a possibilidade, para não se dizer certeza, que não haja cláusulas gerais

suficientes a assegurarem todos os direitos fundamentais que necessitariam de regulamentação nas relações
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privadas.
Por fim, talvez a crítica mais contundente à aplicação horizontal dos direitos fundamentais de

forma indireta é que a pretensa segurança jurídica que adviria da prévia ponderação de valores feita pelo
legislador para adequação dos direitos fundamentais às normas de direito privada, ao se estabelecer as
cláusulas gerais, não traz a certeza jurídica esperada. É que, como enfatiza Wilson Steinmetz (2004), as
cláusulas gerais não trazem a determinação necessária à assegurar a certeza jurídica.

 
Esse argumento suscita dúvidas. Do ângulo da segurança jurídica, qual é o ganho real ao afastar a
aplicação imediata de normas de direitos fundamentais em favor da aplicação de cláusulas gerais
“preenchidas” pelo conteúdo valorativo-objetivo dos direitos fundamentais? Ora, se, de um lado, os
enunciados lingüísticos que veiculam normas de direitos fundamentais são imprecisos (“vagueza
semântica”), de outro, as cláusulas gerais, por definição, também são enunciados legislativos, ou parte
deles, com elevado grau de indeterminação. A rigor, dos pontos de vista lingüístico, estrutural e
dogmático, as cláusulas gerais são tão vagas quanto as disposições de direitos fundamentais Assim, as
tarefas complexas de interpretação e aplicação existem tanto no âmbito dos textos de direitos
fundamentais como no das cláusulas gerais. (Wilson Steinmetz, 2004, p. 162).

 
A crítica apresentada se mostra coerente ao se analisar dispositivos legislativos como o Código

Civil Brasileiro. Contudo, há na própria legislação brasileira, dispositivos que, como enfatiza Rodolpho
Barreto Sampaio Júnior (2007), ao citar a Lei 8.069/90, carregam os “parâmetros hermenêuticos, que
orientam o julgador”, retirando ou, ao menos, mitigando, a possibilidade de interpretações casuísticas dos
juízes. Assim, “não estamos entregues completamente de mãos amarradas, em uma espécie de cheque em
branco dado ao juiz, por meio de conceitos indeterminados”, como salienta Antônio Junqueira de Azevedo
(2002).

A despeito das críticas apresentas que, indubitavelmente, são pertinentes, entendemos que, ainda
assim, a adoção da legislação infraconstitucional como moderadora da aplicação dos direitos fundamentais
nas relações particulares seja o modelo mais conveniente. Este entendimento passa pela comparação com o
modelo de aplicação direta. Se se entende que há o risco de insegurança jurídica com a adoção do sistema de
valores conjugado com as cláusulas gerais, como sugerido por Dürig, maior será o risco se nenhum sistema
intermediador houver e os direitos fundamentais forem aplicados diretamente nas relações privadas, sem um
prévio sopesamento da sua conveniência.

Em comparação de um sistema com o outro, é que se defende que a legislação infraconstitucional
deve ser a moderadora da aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares. Deve-se,
contudo, trabalhar para que cada vez mais a legislação seja mais contundente e clara nos limites da
aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, mitigando a insegurança jurídica, como
salientada por Habermas.

 
 

3 A APLICAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO
 
Os direitos fundamentais consubstanciam na base protetiva do indivíduo perante o Estado, numa

concepção clássica e, numa visão mais moderna, num instrumento de propagação de direitos historicamente
consagrados por um Estado.
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Gilmar Ferreira Mendes (2003) destaca a dupla função dos direitos fundamentais: direitos
subjetivos e elementos fundamentais da ordem constitucional objetiva:

 
Os direitos fundamentais são, a um só tempo, direitos subjetivos e elementos fundamentais da ordem
constitucional objetiva. Enquanto direitos subjetivos, os direitos fundamentais outorgam aos titulares a
possibilidade de impor seus interesses em face dos órgãos obrigados. Na sua dimensão como elemento
fundamental da ordem constitucional objetiva, os direitos fundamentais – tanto aqueles que não
asseguram, primariamente, um direito subjetivo, quanto aqueloutros, concebidos como garantias
individuais – formam a base do ordenamento jurídico de um Estado de Direito democrático. (Gilmar
Ferreira Mendes, 2003, p. 92).

 
Como enfatiza Norberto Bobbio (1992), os direitos fundamentais são realidades históricas, que

resulta de lutas e batalhas travadas no tempo, em prol da afirmação da dignidade humana. Como fruto de
uma realidade histórica, os direitos fundamentais, ao longo dos tempos, vêm sofrendo alterações e
ampliações.

A evolução história e a ampliação dos direitos fundamentais são destacadas por Wilson Steinmetz
(2004), ao sintetizar as quatro gerações de direitos fundamentais:

 
A progressiva ampliação dos direitos fundamentais também se materializou pelo acúmulo de gerações –
ou de dimensões, como preferem alguns autores – dos direitos fundamentais. Foram quatro gerações. A
primeira geração foi a dos direitos civis e políticos, ou simplesmente chamados direitos de liberdade; a
segunda, a dos direitos sociais; a terceira, a dos direitos difusos e coletivos (e.g. direito ao meio
ambiente saudável, direito ao desenvolvimento, direito ao patrimônio público e social, direito à
proteção das relações de consumo); e, por fim, os direitos de quarta geração, como posições jurídicas
subjetivas básicas ante os progressos da ciência (e.g. biologia e ciências e tecnologias afins, ciência da
computação e ciências e tecnologias afins). (Wilson Steinmetz, 2004, p. 93-94).

 
Verifica-se que na concepção dos direitos de terceira geração está impresso o direito à proteção das

relações de consumo. Sendo, pois, a proteção à relação de consumo um direito fundamental, deve-se
questionar como esta proteção terá aplicação nas relações entre particulares.

No que concerne a este questionamento, verifica-se que a Constituição Federal Brasileira, no seu
art. 5º, inciso XXXII, (“o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”) optou pela
aplicação indireta do direito fundamental nas relações jurídicas de consumo.

Resta assim configurada, pelo menos no que toca à relação jurídica de consumo, a adoção da teoria
da aplicação indireta de direitos fundamentais às relações entre particulares, pela Constituição Federal.

Indubitável que os direitos protetivos do consumidor já nasceram como um direito fundamental,
mas, contudo, a sua aplicação somente se dará pela intermediação legislativa, no caso brasileiro, com maior
destaque, pelo Código de Defesa do Consumidor.

Optou-se, desta forma, pela necessidade de mediação legislativa, cabendo ao legislativo fazer o
prévio sopesamento dos direitos fundamentais aplicáveis à relação de consumo, para, só então, configurando
estes direitos em uma norma infraconstitucional, serem os mesmos aplicados às relações entre particulares.

Neste sentido, transcreve-se a lição de Cláudia Lima Marques:
 

Assim, de um lado, como direito fundamental é um direito subjetivo (direito do sujeito, direito
subjetivo público, geral, do cidadão), que pode e deve ser reclamado e efetivado por este sujeito de
direitos constitucionalmente assegurados, o consumidor; seja contra o Estado (é a chamada eficácia
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vertical dos direitos fundamentais, eficácia entre o Estado e o consumidor dos direitos fundamentais) ou
nas relações privadas (é a chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais, entre dois sujeitos do
direito privado, por exemplo, efeito dos direitos fundamentais entre um consumidor e um banco,
conhecida pela expressão alemã Drittwirkung). Em outras palavras, o direito fundamental deve ser
respeitado, respeitado de acordo e em conformidade com a lei infraconstitucional (eficácia indireta,
através de norma infraconstitucional, dos direitos fundamentais, como o CDC) e as exigências da
dignidade da pessoa humana (eficácia direta dos direitos fundamentais nas relações privadas). (Cláudia
Lima Marques, 2007, p. 26).

 
A adoção da teoria da aplicação mediata dos direitos fundamentais às relações de consumo parece

ser a mais acertada, em especial pela dificuldade do sopesamento e conformação dos direitos fundamentais
relativos à proteção do consumidor e à autonomia privada, que também deve ser protegida nas relações
entre particulares. Foi fruto deste árduo trabalho que nasceu o Código de Defesa do Consumidor que insere
na relação privada entre consumidor e fornecedor, através da técnica das cláusulas gerais, os direitos
fundamentais afetos à relação de consumo.

É certo que o Código de Defesa do Consumidor não é isento de críticas, em especial pela vagueza
das cláusulas gerais, o que, inúmeras vezes, resulta em decisões casuísticas. Contudo, entende-se que a
imperfeição do Código de Defesa do Consumidor não o descredencia como um instrumento legislativo
vigoroso e eficiente para regulamentação da relação jurídica de consumo.

A importância do Código de Defesa do Consumidor é manter a discussão sobre a relação jurídica
de consumo no campo privado, infraconstitucional, afastando a necessidade de uma disputa constitucional
sobre o tema.

Da mesma forma, o prévio estudo do legislativo sobre os direitos fundamentais que deverão ser
recepcionados nas relações de consumo mitiga a insegurança jurídica, reduzindo a discricionariedade
judiciária, que, não poucas vezes, se transforma em arbitrariedade.
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4 CONCLUSÃO

 
Por tudo estudado, verifica-se que a aplicação dos direitos fundamentais às relações entre

particulares parece ser consenso na doutrina, divergindo, contudo, esta quanto à forma de aplicação destes
direitos nas relações entre particulares.

Neste sentido, o embate maior se verifica entre a corrente de aplicação direta dos direitos
fundamentais e a corrente de aplicação indireta dos direitos fundamentais.

Ao longo deste trabalho demonstramos pontos positivos e negativos de ambas as correntes, tendo
nos posicionado pela defesa da aplicação indireta dos direitos fundamentais. A adoção deste posicionamento
não significa o desconhecimento das críticas a corrente de aplicação indireta dos direitos fundamentais,
críticas estas, em sua grande maioria, pertinentes.

Contudo, apesar das falhas existentes na corrente de aplicação indireta dos direitos fundamentais,
entendemos que a adoção desta técnica possui duas qualidades essenciais que a qualificam a ser a adotada
pela jurisprudência brasileira.

A primeira qualidade é a adoção de prévio estudo dos direitos fundamentais pelo legislativo que
ponderará pela conveniência ou não de resguardá-los em uma prática entre particulares. Em outras palavras,
haverá uma forte distinção entre os poderes legislativo e judiciário, cabendo àquele o dever de sopesamento
dos direitos fundamentais que deverão ser tutelados em determinada relação jurídica privada, mitigando a
possibilidade de decisões casuísticas do judiciário.

A segunda qualidade, intimamente ligada à primeira, é a maior segurança jurídica das relações
entre os particulares, através do prévio sopesamento dos direitos fundamentais e sua consolidação na
legislação infraconstitucional. Contudo, a segurança jurídica somente será alcançada se adotarmos técnicas
modernas de formação das cláusulas gerais, dando ao interprete diretrizes hermenêuticas para aplicação dos
direitos fundamentais nas relações particulares. A adoção de instrumentos legais modernos canalizará toda a
discussão do direito privado para o campo infraconstitucional, afastando da Corte Constitucional discussões
afetas aos particulares.

De certo, se defendermos a aplicação direta dos direitos fundamentais, estaremos dando azo a
ditadura do judiciário, pois, em suma, qualquer idéia, valor ou compreensão particular de um juiz, poderá
ser “respaldado” por um direito fundamental, em face da sua vagueza conceitual. O que ocorreria é que a
convicção ideológica do juiz embasaria sua decisão, sendo que um direito fundamental qualquer somente
revestiria de legalidade o ato.
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Privatrech  (1962).
[3] O artigo 461 da CLT traz outras variantes para equiparação salarial, tal como o tempo de exercício na mesma função Contudo,
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Constitucional 26, que incluiu o direito à moradia no rol dos direitos sociais descritos no art. 6º da Constituição. Entendo, porém,
que esse não deve ser o desenlace da questão. Como todos sabemos, os direitos fundamentais não têm caráter absoluto. Em
determinadas situações, nada impede que um direito fundamental ceda o passo em prol da afirmação de outro, também em jogo
numa relação jurídica concreta. É precisamente o que está em jogo no presente caso. A decisão de prestar fiança, como já disse, é
expressão da liberdade, do direito à livre contratação. A fazer uso dessa franquia constitucional, o cidadão, por livre e espontânea
vontade, põe em risco a incolumidade de um direito fundamental social que lhe é assegurado na Constituição. E o faz, repito, por
vontade própria. Por via de conseqüência, entendo que não há incompatibilidade entre o art. 3º, VII, da Lei 8.009/1990, inserido pela
Lei 8.245/1991, que prevê a possibilidade de penhora do bem de família em caso de fiança em contrato de locação, e a Constituição
federal”.
[5] Do voto do Min. Eros Grau se extrai os seguintes excertos que fundamentam sua posição: “A impenhorabilidade do imóvel
residencial instrumenta a proteção do indivíduo e sua família quanto a necessidades materiais, de sorte a prover à sua subsistência.
Aí, enquanto instrumento a garantir a subsistência individual e familiar – a dignidade da pessoa humana, pois – a propriedade
consiste em um direito individual e cumpre função individual. Como tal é garantida pela generalidade das Constituições de nosso
tempo. A essa propriedade, aliás, não é imputável função social; apenas os abusos cometidos no seu exercício encontram limitação,
adequada, nas disposições que implementam o chamado poder de polícia estatal. Se o benefício da impenhorabilidade viesse a ser
ressalvado quanto ao fiador em uma relação de locação, poderíamos chegar a uma situação absurda: o locatário que não cumprisse a
obrigação de pagar os aluguéis, com o fito de poupar para pagar prestações devidas em razão de aquisição de casa própria, gozaria
da proteção da impenhorabilidade. Gozaria dela mesmo em caso de execução procedida pelo fiador cujo imóvel resultou penhorado
por conta do inadimplemento das suas obrigações, dele, locatário.”
[6] Neste sentido, cita-se a seguinte ementa, extraída do site www.tjrs.jus.br: “EMENTA:  PLANO DE SAÚDE. ULBRA.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE CONTEMPLAM O REAJUSTE DO VALOR DAS MENSALIDADES COM BASE NO IGP-
M E MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO IMPLEMENTO DA IDADE. ÍNDICES VEDADOS PELA LEI 9.656/98. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE DEFESA DO IDOSO, DO CDC E DA JURISPRUDÊNCIA. Incontroversa a aplicação da Lei
nº 9.656/98 ao contrato do autor, posto que firmado em data posterior à edição da lei, devendo ser respeitadas as regras ali expressas.
Levando em consideração que o índice aplicado pela ré não é aceito pela ANS, órgão legalmente investido de competência para a
fixação dos índices de revisão dos contratos de planos de saúde, Lei nº 10.850/2004 - deve ser ele afastado o IGP-M, com incidência
de percentuais compatíveis ao caso, ou seja, estipulados pela Agência Reguladora. O reajustamento desarrazoado da contraprestação
em razão da faixa etária pelo implemento da idade de 60 anos, circunstância que, de forma concreta, deixa estampada a abusividade
da cláusula contratual que praticamente inviabiliza a permanência do consumidor, como se fosse possível, com o avançar da idade e
quando mais se revela necessária à utilização do serviço, valer-se de estratagema que desvenda inconfessada intenção
discriminatória em relação ao idoso, cuja roupagem, apenas esta, se revela lícita, porque o seu fim, às escâncaras, faz tábula rasa, a
um só tempo e sem qualquer cerimônia, dos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana e de Amparo aos Idosos (artigos 1º, inciso
III e 230, da Constituição Federal), assim como do disposto no artigo 51, inciso IV, do CDC. Tal cláusula é abusiva pela
onerosidade excessiva, pois inviabiliza o plano sob o ponto de vista econômico ao consumidor, afastando-o da cobertura quando
mais se encontra suscetível, via de regra, às doenças. Aplicável à espécie a adoção de solução de cunho protetivo ao idoso e também
consumidor, notadamente porque esta encontra suporte da Constituição Federal, em especial nos artigos 230 (Princípio de Amparo
aos Idosos), 5º, inciso XXXII e 170, V (os dois últimos dizendo respeito à proteção ao consumidor), fazendo-se, então, incidir, o
Código de Defesa do Consumidor. Assim, é indevido o uso de um critério exclusivamente financeiro, sem considerar, além do
equilíbrio econômico, a proteção constitucional ao idoso e o princípio constitucional da dignidade”. RECURSO PROVIDO EM
PARTE. (Recurso Cível Nº 71000743732, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maria José Schmitt Sant
Anna, Julgado em 21/03/2006).”
[7] A obra de referência sobre o tema de Günther Dürig é Grundrechte und Zivilrechtsprechung (1956).
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TRANSFORMAÇÕES DO DIREITO PRIVADO: ANÁLISE DOS SEUS PRESSUPOSTOS
TEÓRICOS À LUZ DOS MODELOS DE ESTADO

TRANSFORMACIONES DEL DERECHO PRIVADO: ANALISIS DE SUS PRESUPUESTOS
TEÓRICOS A LA LUZ DE LOS MODELOS DE ESTADO

Francisco Emilio Baleotti
Maria Celia Nogueira Pinto e Borgo

RESUMO
Analisa as transformações sofridas no âmbito do Direito Privado e, de modo geral, das relações
interprivadas a partir dos modelos estatais vigentes ao longo da trajetória do Estado Moderno. Apresenta, a
partir de análise sintética, as principais características do Estado Liberal de Direito, marcado pela atuação
abstencionista do Estado e calcado na liberdade e igualdade formal dos indivíduos. Passa em seguida pelo
Estado Social de Direito, marcado pela atuação intervencionista do Estado nas relações interprivadas, que
resultou no aumento quantitativo e qualitativo dos limites estatais. Por fim, observa as características do
Estado Democrático de Direito, como paradigma superador dos modelos estatais anteriores, e que busca o
equilíbrio entre Estado e indivíduo, sempre de acordo com os valores e propósitos estampados na
Constituição de 1988. Em seguida, passa-se à análise de pressupostos concretos do redimensionamento do
Direito Privado, buscando demonstrar a necessidade de releitura de seus institutos e princípios à luz da
ideologia decorrente do regime democrático, a fim de permitir o contínuo aprimoramento do Estado
Democrático de Direito.
PALAVRAS-CHAVES: Estado Liberal de Direito; Estado Social de Direito; Estado Democrático de
Direito; Direito Privado; intervencionismo; relações interprivadas; constitucionalização.

RESUMEN
Analiza lãs transofrmaciones sufridas en âmbito del Derecho Privado y, en general, de lãs relaciones
interprivadas a partir de los modelos estatales durante la trajectoria del Estado Moderno. Presenta, a partir
de analisis sintética, las principales características del Estado Liberal de Derecho, marcado por la actuación
abstencionista del Estado y firme em la liberdad y igualdad formal de los indivíduos. Va, em seguida, ao
Estado Social de Derecho, marcado por la actuación intervencionista del Estado em las relaciones
interprivadas, que resultou em el crescimiento quantitativo y qualitativo de los limites estatales. Por fin,
observa las características del Estado Democratico de Derecho, como paradigma superador de los modelos
anteriores, y que busca el equilíbrio entre Estado y indivíduo, siempre de acordo con los valores y
propósitos estampados en la Constitución de 1988. En seguida, analiza los presupuestos concretos de
redimensión del Derecho Privado, buscando demonstrar la necesidad de relectura de sus institutos y
princípios a la luz de la ideología decurriente del régimen democrático, con fin de permitir el continuado
aprimoramiento del Estado Democrático de Derecho.
PALAVRAS-CLAVE: Estado Liberal de Derecho; Estado Social de Derecho; Estado Democratico de
Derecho; Derecho Privado; intervencionismo; relaciones interprivadas; constitucionalización.

INTRODUÇÃO
 

O Direito reflete as características dos paradigmas estatais porquanto impregnado pelos valores,
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ideologia e aspirações almejados pelo Estado. A análise do fenômeno jurídico não pode prescindir da
observação de questões sociológicas, filosóficas, ideológicas e axiológicas em torno dos elementos que
integram o Direito.

No campo do Direito Privado acontece da mesma forma, de sorte que este ramo também sofre
influência direta de acontecimentos políticos e sociais de um determinado momento histórico.

Assim, este estudo pretende analisar as transformações havidas na seara jurídica privatística, a
partir das características da atuação estatal no decorrer da história do Estado.

Para isso, parte-se da análise das principais características dos paradigmas estatais e do modo de
conformação e desenvolvimento das relações interprivadas inicialmente no Estado Liberal de Direito,
passando em seguida ao Estado Social de Direito, culminando com o Estado Democrático de Direito. Com
este enfoque pretende-se demonstrar a importância dos modelos estatais sobre as relações interprivadas,
especialmente no que tange à sua regulação jurídica.

Estabelecidas esses pressupostos teóricos, parte-se à análise de fatores que contribuíram
significativamente para as transformações ocorridas no campo do Direito Privado, abrindo caminho à
necessária renovação do processo de compreensão dos seus princípios e institutos. Deste modo, busca-se
contextualizar o redimensionamento do Direito Privado a partir da maior ingerência do Estado na esfera
interprivada, característica marcante do Estado Social de Direito em oposição à atuação abstencionista do
Estado Liberal de Direito, marcado pela máxima laissez faire, laissez passer. Em seguida, procura-se
demonstrar a necessidade de releitura da autonomia do indivíduo - na condição de princípio supremo do
Direito Privado – havida em razão da superação dos modelos estatais anteriores pelo Estado Democrático de
Direito.

Importante destacar a importância da construção e afirmação democrática neste processo de
redimensionamento do Direito Privado, pois é o Estado Democrático de Direito com sua tábua de valores e
princípios que deve dar – e dá – o tom de um novo Direito Privado, que corresponda aos anseios que o
regime democrátio busca concretizar na sociedade.

Por essa razão não se pode deixar de abordar o tema da vinculação dos particulares aos direitos
fundamentais, tampouco o status do princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição de 1988,
como base de construção e desenvolvimento das relações interprivadas. Por fim, analisa-se o fenômeno da
constitucionalização do Direito Privado – em especial do Direito Civil, na condição de representante
máximo daquele ramo – intimamente ligado à necessidade de penetração, no campo jurídico, dos valores e
princípios do Estado Democrático de Direito e que tem em seu centro o princípio da dignidade da pessoa
humana.

Deste modo, pensa-se fazer uma interessante análise a respeito do Direito Privado e suas
transformações em razão dos valores apregoados pelos Estado Democrático de Direito em superação aos
paradigmas que o antecederam.

 
1 O Estado Liberal de Direito

 
O Estado Liberal surgiu da crise do Estado Absolutista e da necessidade de desprendimento de seus

princípios, que tolhiam a liberdade do indivíduo e, por conseguinte, também das instituições que ficavam à
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mercê do governante.
Assim, desde o século XVIII – período em que foi deflagrada a Revolução Francesa, que lhe deu

origem – até o século XX, com o advento do Estado Social e das constituições pragmáticas, o mundo passou
por consideráveis mudanças em busca no campo social, econômico e também normativo.

Nesse contexto a Revolução Francesa tem inegável importância e suas conquistas são irrevogáveis.
Tratou-se de revolução burguesa em oposição ao Ancien Régime, e cuja ideologia se apresentava em três
pilares distintos e complementares: liberdade, igualdade e fraternidade.

No campo político a Revolução Francesa foi responsável não apenas pela quebra das instituições
absolutistas, mas principalmente da universalização do princípio político. Para o autor, buscou-se construir
“...menos a polis deste ou daquele povo, mas a de todo o gênero humano; polis cujos alicerces, postos que
ainda abstratos, não foram outros senão a liberdade, a igualdade e a fraternidade” (BONAVIDES, 2004, p.
30). A burguesia passou, então, de classe dominada à classe dominante.

A aspiração da classe burguesa àqueles ideais se justificava porque no contexto absolutista até
então vigente o Estado – detentor do poder – era visto como algoz dos indivíduos, verdadeiro inimigo da
liberdade individual, razão pela qual qualquer restrição estatal ao indivíduo era considerada nefasta.

Opõe-se o individualismo, assim, ao estatismo e à intervenção do Estado. De acordo com Ubirajara
Mach de Oliveira (1997, p. 48) a sociedade não se considerava como fim, uma vez que não se considerava
existir um fim superior aos indivíduos que a integravam. Eram eles a única fonte das normas jurídicas,
como também a causa final de toda atividade das instituições jurídicas, especialmente do Estado.

Exacerbava-se sobremodo o homem que este passou a ser considerado o centro, fonte e fim de todo
o sistema de Direito (antropocentrismo jurídico), impulsionando, assim, a adoção de medidas que
garantissem a sua intangibilidade pelo Estado.

Uma das técnicas do Estado Liberal para isso foi a tripartição (das funções) do poder, cuja
formulação mais completa se atribui a Montesquieu. No cenário do liberalismo, a manutenção da liberdade
significava também a manutenção do poder político pela burguesia, pois limitava a soberania, através da
idéia de que o poder detém o próprio poder. O Estado organizaria as funções do poder em Executivo,
Legislativo e Judiciário, cada qual com atividades distintas, funcionando separadamente, mas contendo-se
mutuamente.

No campo econômico-social, ao trazer à luz os seus ideais, a Revolução Francesa rompeu com o
sistema até então vigente para privilegiar a livre circulação de bens, dando início ao mercantilismo
capitalista. Os reflexos econômicos e sociais do novo modelo de Estado que nascia desencadearam uma
série de modificações no sistema jurídico, que para reger a nova sociedade, passou a considerar aqueles
ideais em toda produção normativa. Era preciso viabilizar e preservar a livre circulação de bens
(propriedade privada) e a limitação do poder do Estado.

Segundo Dalmo de Abreu Dallari (1998, p. 275):
        
Essa foi a raiz individualista do Estado liberal. Ao mesmo tempo, a burguesia
enriquecida, que já dispunha do poder econômico, preconizada a intervenção
mínima do Estado na vida social, considerando a liberdade contratual um direito
natural dos indivíduos. Sob influência do jusnaturalismo, outros direitos naturais
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foram sendo proclamados, sobretudo no âmbito econômico, como a propriedade,
visando impedir qualquer interferência do Estado no sentido de criar algum
condicionamento à manutenção e ao uso dos bens, ou alguma restrição aos termos
de qualquer contrato.
 

Dessa forma, o ordenamento jurídico torna-se um reflexo daquelas idéias liberalistas, dirigindo-se
o Direito para o aperfeiçoamento dos indivíduos e constituindo-se em instrumento de realização dos seus
interesses.

Assim, o princípio da legalidade constituiu-se meio específico de garantia da liberdade individual,
impedindo o Estado de interferir na esfera privada, salvo quando expressamente autorizado por lei, e sempre
nos limites e modo impostos por ela. É a transferência do império do monarca para o império da lei. A partir
daí (do princípio da legalidade) o Estado passa a ser “Estado de Direito”. A ideologia liberal implantada a
partir da Revolução Francesa foi decisiva para essa conquista, pois até então o Estado se achava entregue ao
regime monárquico absolutista.

Conforme Luiz Guilherme Marinoni (2007, p. 23):
 

O Estado Liberal de Direito, diante da necessidade de frear os desmandos do regime
que lhe antecedeu, erigiu o princípio da legalidade como fundamento para a sua
imposição. Esse princípio elevou a lei a um ato supremo, objetivando eliminar as
tradições jurídicas do absolutismo e do ancien régime. A administração e os juízes, a
partir dele, ficariam impedidos de invocar qualquer direito ou razão pública que se
chocasse com a lei.

 
Delamar José Volpato Dutra (2004, p. 68) aponta as características da juridificação do modelo

estatal:
 

O característico desta etapa de juridificação é que a Lex civilis incorporará como
regras positivas direitos subjetivos (rights) que podem ser alegados contra os atos do
soberano ou da soberania. [...]. Instaura-se o princípio da legalidade no sentido,
agora, do império da lei, no qual a administração pública não pode agir nem contra,
nem praeter, nem ultra legem. [...].

                                       
O melhor exemplo dos reflexos legislativos do Estado Liberal ainda é o Código Civil Francês, que

introduziu significativas mudanças no sistema jurídico da época e que, posteriormente, inspirou a
codificação da maior parte dos países de tradição jurídica romana. Impregnadas pelos ideais revolucionários
de liberdade, igualdade e fraternidade, suas normas afastavam tanto quanto possível a intervenção do Estado
na esfera privada, limitando-o à regulação de conflitos eventualmente surgidos em decorrência da violação
da Lei ou então das cláusulas estipuladas pelas próprias partes no exercício de sua liberdade.

José Afonso da Silva (1999, p. 116-117) resume de modo bem objetivo as principais características
do Estado Liberal em três pilares básicos, a saber: a submissão ao império da Lei; a divisão das funções do
poder e o enunciado e garantia dos direitos individuais.[1] Ainda segundo o autor são essas também as
grandes conquistas do Estado Liberal e constituem postulados básicos do Estado de Direito.
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Assim, pois, o Estado Liberal – com o lema laissez faire, laissez passer - teve papel relevantíssimo
na estruturação do Direito Privado a partir do século XVIII, bem como dos institutos que o inspiraram.

 
2 O Estado Social de Direito
 

A igualdade formal pregada pelo liberalismo[2] resultou, com o passar do tempo, em graves
injustiças sociais, uma vez que a exacerbação da autonomia da vontade dava ao indivíduo liberdade
praticamente absoluta para regular a esfera negocial segundo os seus interesses. Deste modo, sobrepujava-se
o social em favor do privado, do individual.

Nesta mesma linha restou frustrada a busca pela fraternidade, na medida em que não há sociedade
fraterna onde predominam injustiças sociais.

Estavam, pois, em declínio, os pilares do Estado Liberal.
Após o fortalecimento da economia capitalista implantada no liberalismo e as duas grandes Guerras

Mundiais, impulsionadas também pelo fator econômico, o modelo liberal eminentemente abstencionista se
mostrou insuficiente para regular a sociedade que emergia. Paulatinamente se entrevia a necessidade de
superação daquele paradigma estatal por outro que se preocupasse com as novas questões econômicas e
sociais que se impunham.

Sobre o tema ensina Roberto Eros Grau (2005, p. 21-22):
 

Inicialmente as imperfeições do liberalismo, bem evidenciadas na passagem do
século XIX para o século XX e nas primeiras décadas deste último, associadas à
incapacidade de auto-regulação dos mercados, conduziram à atribuição de novas
funções ao Estado.
À idealização de liberdade, igualdade e fraternidade se contrapôs a realidade do
poder econômico.

 
O enfrentamento dos novos contornos da sociedade e a busca pelo fortalecimento cada vez maior

da economia exigia, em contrapartida, a garantia de direitos fundamentais diferentes daqueles assegurados
no Estado Liberal.

As Constituições passaram a prever não apenas garantias fundamentais voltadas ao resguardo do
indivíduo em relação ao Estado, senão também relativas à tutela da ordem econômica, social, e de questões
coletivas em geral, visando o alcance da liberdade, igualdade e fraternidades em sentido material. Exemplo
sempre citado é o da Constituição da República Federal Alemã que definia aquele Estado como democrático
e social.

Ascendeu, então, o Estado Social que, em outras palavras, realçou uma nova percepção daqueles
mesmos valores almejados pela Revolução Francesa e que o Estado Liberal não foi capaz de concretizar,
senão em sentido formal. O Estado passou a interferir naquelas esferas antes ignoradas pelo abstencionismo
liberalismo, deixadas à mercê da auto-regulação pelos particulares e, assim, houve por bem delimitar o
poder econômico e reconhecendo direitos sociais.

Importante atentar para o perigo de se compreender o Estado Social como redentor da sociedade
desgastada pelo excessivo abstencionismo estatal apregoado pelo liberalismo. Embora tivesse também esse
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propósito José Afonso da Silva (1999, p. 119) é preciso no sentido de que o Estado Social
 

Caracteriza-se no propósito de compatibilizar, em um mesmo sistema, anota Elías
Díaz, dois elementos: o capitalismo, como forma de produção, e a consecução do
bem-estar social geral, servindo de base ao neocapitalismo típico do Welfare State.

 
 Em termos sociológicos o Estado Social representou grande ganho no campo do trabalho através

de regulamentação legal daquilo que, até então, estava à mercê do mercado liberal e das desigualdades que
ele proporcionava. Segundo o autor “trata-se da constitucionalização de uma relação de poder social,
ancorada numa estrutura de classes. Temos, nesta etapa, a limitação do tempo de trabalho, o direito ao lazer,
o salário mínimo, etc” (DUTRA, 2004, p. 69).

Mesmo assim, o modelo de Estado Social falhou na medida em que, no intuito de solucionar os
problemas advindos da ideologia liberal, ampliou sobremaneira os limites de sua interferência em esferas da
sociedade até então deixadas ao alvitre dos particulares que, em contrapartida, acabou por restringir
demasiadamente a liberdade individual. A consciência disso tornou cada vez mais forte o anseio por um
novo paradigma estatal capaz de encontrar o equilíbrio entre o capitalismo, a liberdade individual e a
intervenção estatal.
 
3 Estado Democrático de Direito
 

Assim como o Estado Liberal de Direito teve o seu auge e declínio, assim também o Estado Social
de Direito foi superado por outro modelo estatal que melhor atendesse a sociedade contemporânea,
transformada em razão de naturais movimentos econômicos, sociais, filosóficos e ideológicos e
especialmente políticos.

Questão importante a destacar diz respeito à insuficiência do Estado de Direito – seja assumindo a
ideologia liberal ou a social – para a concretização da democracia nascida com as revoluções burguesas, em
especial a francesa. A lição de José Joaquim Calmon de Passos (1988, p. 92) é segura ao afirmar que tanto a
democracia liberal como a democracia social transitaram entre extremos: de um lado, a dissociação entre
Estado e economia e a exacerbação do individualismo; de outro, o Estado provedor que mostrou também
sua face opressora. É o que aponta também Sérgio Alves Gomes (2008, p. 268):

 
Por vezes, o Estado que demonstrou preocupações com problemas sociais como os
da pobreza e da miséria, exibiu uma face paternalista, enquanto a outra se
encarregou de suprimir liberdades fundamentais de pensamento e de expressão de
quem ousasse apresentar o menor sinal de discordância com a ideologia imposta por
um partido único e pelas esferas governamentais. Em outras ocasiões, adotou
atitudes ditatoriais, porém, revestidas de um discurso “desenvolvimentista” que
afastava qualquer oposição ou crítica mediante violenta repressão. Tudo isso
estimula a busca por um paradigma estatal capaz de superar as limitações egoísticas
e opressoras detectadas tanto no Estado Liberal quanto no Estado Social.

 
Percebeu-se a necessidade da implantação de novo paradigma estatal capaz de superar os anteriores

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8096



sem, contudo, refutar as conquistas de cada um deles. Era preciso superar a partir do aprimoramento das
experiências até então vivenciadas. Willis Santiago Guerra Filho (1999, p. 16-17) faz referência ao final da
Segunda Guerra Mundial como sendo o marco histórico para essa tomada de consciência, na medida em que
aquele momento evidenciou a falência do Estado de Direito, fosse ele Liberal ou qualquer outro modelo
autoritário surgido como alternativa[3].

Assim, sem descurar da necessária democratização não apenas do Estado, mas também sociedade –
como fez referência José Joaquim Calmon de Passos (1988, p. 92) – o Estado Democrático de Direito
começou a tomar forma. Diz-se assim porque o paradigma se acha em plena construção, num processo
contínuo de aprimoramento e concretização dos valores inerentes ao modelo[4]. 

Feito este registro, convém analisar os elementos constitutivos do Estado Democrático de Direito
que, segundo Sérgio Alves Gomes (2008, p. 271-272), “[...] não é instituição desenvolvida por um único
país. Traz em si, [...], dois princípios de longa trajetória: o princípio democrático e o do Estado de Direito”,
que seguramente podem ser considerados fundamentos do Estado contemporâneo. Entretanto, ao se referir
ao tema, José Afonso da Silva (1999, p. 123) faz a interessante observação:

 
A configuração do Estado Democrático de Direito não significa apenas unir
formalmente os conceitos de Estado Democrático e Estado de Direito. Consiste, na
verdade, na criação de um conceito novo, que leva em conta os conceitos dos
elementos componentes, mas os supera na medida em que incorpora um componente
revolucionário de transformação do status quo (grifo do autor).

 
Diante disso é possível concluir que o Estado Democrático de Direito se compromete com os

valores democráticos e a Lei é instrumento posto à concretização de cada um desses valores para a
transformação real da sociedade. Bem por isso Sérgio Alves Gomes (2008, p. 269) que “este modelo estatal
orienta-se por leis democraticamente elaboradas e não por ordens oriundas da vontade arbitrária de um
monarca”. Por essa razão José Afonso da Silva (1999, p. 125) se refere à “legalidade democrática”,
esclarecendo que o paradigma “sujeita-se, como todo Estado de Direito, ao império da lei, mas da lei que
realize o princípio da igualdade e da justiça não pela sua generalidade, mas pela busca da igualização das
condições dos socialmente desiguais” (SILVA, 1999, p. 125).

Ademais, passam a fazer parte do conteúdo das Leis não apenas os direitos fundamentais
individuais – conquistas de longo processo histórico – mas também aqueles de caráter transindividual de
toda natureza (políticos, econômicos, sociais, ambientais), que igualmente constituem o núcleo da
democracia (GOMES, S., 2008, p. 270).

Em relação à experiência brasileira Willis Santiago Guerra Filho (2001, p. 129) afirma que
 

A mudança constitucional por que passou o Brasil em 1988 foi conseqüência de uma
evolução dos fatos políticos, no sentido de superar o autoritarismo e arbítrio então
vigentes, rumo à democratização e ao pleno Estado de Direito.

 
Não obstante ter implantado o Estado Democrático de Direito (art. 1º), a Constituição de 1988

trouxe ao cenário brasileiro os princípios e aspirações do Estado Social. E muito embora se mantenha o
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lema de igualdade “perante a Lei” no art. 5º do texto constitucional de 1988 – que permite recorrer a noção
de igualdade formal -, nele mesmo se consagra como princípios fundamentais da República a cidadania, a
dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, dentre outros (art. 1º). Do
mesmo modo, o art. 3º elenca como objetivos a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, capaz
de garantir o desenvolvimento nacional, erradicar pobreza e marginalização e reduzir desigualdades sociais,
promovendo o bem comum. Neste sentido, os arts. 6º e 7º da Constituição revelam o seu caráter
intervencionista e social, preocupado – ao menos é assim que se deve entender – com a promoção da
igualdade em sentido material (SARMENTO, 2003, p. 245).[5]

Pensa-se, deste modo, que o Estado Democrático de Direito buscado pela Constituição vigente é
fruto das conquistas dos paradigmas estatais que lhe antecederam. Exatamente por isso não se pode negar o
seu caráter social e regulador da ordem econômica e social, embora a sua compreensão exija leitura
diferenciada, pelo viés da democracia e com papel transformador da sociedade (GOMES, S., 2008, p. 273).

Os princípios basilares do Estado Democrático de Direito, conforme se disse anteriormente, são a
democracia (art. 1º) e a legalidade (art. 5º, II). Entretanto, a concretização desses princípios depende da
interação de outros tantos, capazes de aumentar seu alcance (GUERRA FILHO, 2001, p. 132). De acordo
com José Afonso da Silva (1999, p. 126) esses outros princípios e valores – além da legalidade e
democracia - podem ser resumidos nos seguintes: princípio da constitucionalidade; sistema de direitos
fundamentais (títulos II, VII e VIII); princípio da justiça social (art. 170, caput e art. 193); princípio da
igualdade (art. 5º, caput e I); princípio da divisão de poderes (art. 2º) e independência do juiz (art. 95);
princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI a LXXXIII).

A esses princípios e valores eleitos pelo Estado Democrático de Direito e estampados – explícita
ou implicitamente – na Constituição Federal de 1988, entende-se indispensável incluir o princípio da
dignidade da pessoa humana, pois acredita-se estar nele o sentido e o fim último do Estado Democrático de
Direito.
 
4 Redimensionamento do Direito Privado
 

As transformações sociais, econômicas, filosóficas e ideológicas que contribuíram e culminaram
com a superação dos paradigmas estatais através dos processos brevemente referidos nos tópicos anteriores
refletiram necessariamente no plano jurídico. De acordo com os propósitos deste trabalho interessa analisar
os impactos sentidos no âmbito do Direito Privado, especialmente em razão das modificações econômicas
da sociedade, e ainda, da ampliação de atuação do Estado naquela esfera (GIORGIANNI, 1998, p. 35).

Os impactos ora referidos foram fortes a ponto de pôr em crise o binômio público-privado, e seus
reflexos ainda ecoam, permitindo-se concluir que se trata de processo irrevogável. Daí a necessidade
constante de se perguntar qual a concepção que se tem do Direito Privado (GIORGIANNI, 1998, p. 37-39).
A meditação a respeito dessas questões determinará a maneira como deve ser a sua leitura e, mais adiante, o
modo mais adequado de se prestar a tutela jurisdicional capaz de, efetivamente, concretizar o direito
objetivo.

É de todo evidente que o conteúdo do sistema privatístico – e aqui prefere-se limitar a análise aos
Códigos Civis de 1916 e 2002, pela expressividade como estatuto regulador das relações privadas - tem se
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modificado com o passar dos anos, e atualmente não tem os mesmos contornos do Direito Privado do século
XVIII, quando veio à luz o Estado Liberal. Parece adequado esclarecer, ainda, que a principal modificação
do seu conteúdo não se atribui tão somente às mudanças normativas. O redimensionamento do Direito
Privado – em especial do Direito Civil – se deve principalmente à necessidade de sua releitura, à luz de
princípios e valores mais adequados à realidade social, econômica, política e ideológica do Estado. Essa
mudança de perspectiva axiológica e teleológica do Direito Privado necessariamente implicou também as
mudanças normativas acima referidas, através da positivação de normas que tornassem o sistema coerente
com aquele cenário.

Entretanto, se verá no desenrolar deste estudo, ainda que aspectos externos do Direito Privado
(institutos e estruturas de determinadas relações) se mantenham inalteradas, modificou-se o olhar que se lhe
deve lançar, o que é imprescindível à compreensão e aplicação prática do direito material.

Conforme se referiu no início deste tópico, vários são os fatores que contribuíram para as
transformações do Direito Privado, razão pela qual não se poderia abordá-los todos, senão aqueles que se
julga mais apropriados à abordagem que se pretende dar ao estudo. Os processos aos quais se fará referência
a seguir são extremamente imbricados e se dão num fluir contínuo e recíproco, de modo que a sua
segmentação só é possível – e por isso é feita - para fins didáticos. Além disso, faz-se necessária a
advertência de que a abordagem não será – nem poderia ser – exaustiva, mas se dará na medida do
indispensável ao alcance dos objetivos deste trabalho.

 
4.1 Intervencionismo estatal nas relações interprivadas
 

A partir da superação do Estado Liberal pelo Estado Social, cada vez mais preocupado com a tutela
da ordem econômica e social, constatou-se um considerável aumento da intervenção estatal em esferas que
antes não eram sua prioridade.

Convém ressaltar que a postura do Estado no período liberal era, sem dúvida, predominantemente
abstencionista e neutra no que concerne às questões relativas aos interesses privados. Entretanto, não
significa que o Estado não fosse chamado a intervir em determinadas situações (GRAU, 2005, p. 19-21).

Significa dizer que o Estado nunca foi absolutamente alheio às atividades econômicas e sociais.
Com maior ou menor intensidade, ou ainda, com propósitos e ações diferentes em dado momento histórico,
o Estado sempre intervém, uma vez que esta é a sua vocação.

De toda forma, com o advento do Estado Social a atuação interventiva do Estado elevou-se
consideravelmente em relação ao período liberal que o antecedeu. De início, a intervenção teve caráter
empreendedor, fazendo com que, paulatinamente, o Estado se posicionasse como regulador da economia.
Essa transição se deu especialmente pela constatação de que aumentar (em extensão e profundidade) as
funções do Estado em termos econômicos e sociais implicaria sua ineficiência diante da imensa demanda de
atividades que se lhe exigem.

Assim, diante da necessidade de encontrar o equilíbrio para a intervenção estatal, mostra-se
adequado adotar a posição reguladora da economia, no sentido de dar-lhe o direcionamento mais apropriado
ao alcance dos objetivos do Estado segundo a tábua de valores positivada na Constituição e que deve balizar
toda a sua atuação.
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A esse fenômeno se dá o nome de dirigismo econômico, o qual não implica renúncia ao caráter
social do Estado. Ao contrário, mantém-se a sua função de regulação e fiscalização sem que se caracterize
intervenção, efetivamente, nas relações de interesses dos particulares.

Neste ponto é importante lançar luzes ao art. 170 da Constituição Federal, em cujo caput consta
que “a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social [...]”. A leitura do texto aponta
com certa clareza a transcendência da ideologia liberal para a social intervencionista (GRAU, 2005, p. 74).

A evidência disso está em que a ordem econômica ganha contornos distintos do que se poderia
conceber à luz do liberalismo. O seu fundamento passa a ser a valorização do trabalho humano e a livre
iniciativa, como braço especializado da liberdade, e a sua finalidade é assegurar a dignidade da pessoa
humana e a justiça social. Entretanto, a passagem da ordem econômica liberal para intervencionista não
significa necessariamente ruptura dela (ordem econômica) porque:

 
A introdução, no nível constitucional, de disposições específicas, atinentes à
conformação da ordem econômica (mundo do ser), não consubstancia, em rigor,
uma ruptura dela. Antes, pelo contrário, expressa – como venho afirmando – o
desígnio de se a aprimorar, tendo-se em vista a sua defesa. A ordem econômica
(mundo do dever ser) capitalista, ainda que se qualifique como intervencionista, está
comprometida com a finalidade de preservação do capitalismo. (GRAU, 2005, p.
75).

 
A superação de paradigmas estatais – do Estado Liberal ao Estado Social e finalmente ao Estado

Democrático – resultou necessariamente em modificações em relação ao nível de intervenção estatal em
esferas antes deixadas em grande medida à auto-regulamentação pelos particulares.

À toda evidência, a expansão dos limites de atuação do Estado na esfera econômica refletiu
diretamente nos limites também do Direito Privado, reforçando a crise – já mencionada anteriormente – do
binômio público-privado. Nessa fase ganhou força o fenômeno ao qual Michele Giorgianni (1998, p. 45)
chama de “publicização” ou “socialização” do Direito Privado. Segundo ele:

 
A consciência da ‘publicização’ fez-se presente na doutrina privatística somente
quando as limitações que o Estado moderno estava introduzindo à liberdade
econômica se fizeram mais insistentes. Os primeiros gritos de alarme a esse
propósito levantaram-se por ocasião das limitações introduzidas durante a Primeira
Guerra Mundial e foram-se reforçando cada vez mais à medida que as limitações à
iniciativa econômica privada eram acentuadas e à medida que o Estado assumia o
papel de supremo regulador das forças econômicas. Paralelamente, falou-se de
‘socialização’ do Direito Privado e de ‘função social’ do direito subjetivo,
principalmente do direito de propriedade.
O uso dos termos ‘publicização’ ou ‘socialização’ deriva, portanto, [...], da
constatação do fenômeno ‘intervencionista’ do Estado na economia.

 
Convém esclarecer desde logo que a (re)leitura do Direito Privado à luz dessas transformações

apontadas pelo autor – com destaque à função social da propriedade, na medida em que ela, ao lado da
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autonomia privada constitui um de seus pilares básicos – legitima a adoção de técnicas processuais
diferenciadas daquelas desenvolvidas segundo os interesses dos propósitos liberais, para que a tutela
jurisdicional corresponda, em termos práticos, àquilo que determina o direito material. Isso será
demonstrado ao longo deste trabalho.

Por fim, cabe ressaltar que embora a marca do intervencionismo no campo jurídico-normativo seja
promover o redimensionamento do Direito Privado segundo valores socializantes, é certo que a atuação do
Estado visa à manutenção do modo de produção vigente (no caso, o capitalista). Nem por isso se pode abrir
mão da busca pela concretização dos valores e fundamentos positivados na Constituição e da constante
construção do Estado Democrático de Direito.
 
4.2 Redimensionamento da autonomia privada

 
A consagração da autonomia da vontade[6] remonta à ciência jurídica medieval, a partir da

distinção de um direito originário da vontade divina e dos homens (ius voluntarium) e de um direito natural
(ius naturalis), inerente ao homem como ser racional. A compreensão disso resultou no reconhecimento de
que a declaração de vontade do homem era capaz de influir e ser fonte de obrigações. Neste sentido ensina
Ubirajara Mach de Oliveira (1997, p. 46).

Posteriormente, com a implantação do modo de produção capitalista o trabalhador, ao contrário do
que acontecia no sistema feudal vigente até então, se desvincula da terra e do senhor feudal, tornando-o
proprietário de sua força de trabalho. Por conseguinte, surge a necessidade de universalização da
propriedade – à medida em que todos passam a ser reconhecidos como proprietários, ainda que apenas da
força de trabalho – e de sujeito de direito e capacidade negocial, a fim de que o trabalhador pudesse
negociar sua força de trabalho conforme lhe conviesse.

No mesmo sentido é a lição de Orlando Gomes (1967, p. 68) ao afirmar, apoiando-se em
Scognamiglio que a autonomia privada tem seu fundamento prático na necessidade de circulação de bens e
esta, por sua vez, somente se vislumbra em regimes que reconhecem a propriedade privada. Do contrário,
não passaria de mera conjectura teórica.

Assim, os vários conceitos estabelecidos pela doutrina, quase sempre com conteúdos semelhantes e
a partir dos mesmos elementos, optou-se pela transcrição de alguns. Segundo Orlando Gomes (1967 p. 66-
67):

 
[...]. Por autonomia privada se deve entender, segundo a famosa definição de Betti, a
auto-regulação dos interesses particulares. O negócio jurídico é, por excelência, o
ato de autonomia privada, isto é, a atividade humana, simples ou complexa,
correspondente à essência da autodeterminação dos interesses particulares, dirigida,
por conseguinte, a esse fim. Consiste a auto-regulação na composição que os
particulares realizam dos próprios interesses, disciplinando-os concretamente. A
esses atos de auto-regulação de interesses, realizados nas condições permitidas, dota
a lei de eficácia jurídica.
[...]. Contudo, a atividade desenvolvida nessa direção somente se configura como
ato de autonomia privada, se realizada como “pressuposto e fonte geradora de

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8101



relações jurídicas já reguladas, em abstrato e em geral, pelas normas jurídicas”. [...].
A autonomia privada é reconhecida pela ordem jurídica no campo do Direito
Privado, segundo Betti, como a atividade destinada a criar, modificar ou extinguir
relações jurídicas entre indivíduo e indivíduo, relações cuja vida e vicissitudes já
estão disciplinadas por normas jurídicas existentes.
 

Em sentido semelhante Ana Prata (1982, p. 11; 18-20) apresenta a noção de que
 
A autonomia privada ou liberdade negocial traduz-se pois no poder reconhecido
pela ordem jurídica ao homem, prévia e necessariamente qualificado como sujeito
jurídico, de juridicizar a sua actividade (designadamente, a sua actividade
económica), realizando livremente negócios jurídicos e determinando os respectivos
efeitos.

 
Convém esclarecer que a autonomia privada deve ser considerada a partir de dois aspectos

interligados: de um lado, ela diz respeito à liberdade à auto-regulamentação dos próprios interesses, do
ponto de vista do seu conteúdo, enquanto que de outro, se refere à liberdade de se vincular ou não
juridicamente a determinada obrigação.

Portanto, a autonomia privada guarda íntima ligação com a liberdade do indivíduo não apenas em
relação ao aspecto negocial – onde a liberdade contratual é sua expressão máxima[7] -, mas também e mais
amplamente, com o aspecto da intangibilidade da esfera privada pelo Estado, manifestando-se com maior ou
menor intensidade nos vários âmbitos do Direito Privado[8]. De acordo com Wilson Steinmetz (2004, p.
191) significa dizer que, embora normalmente presente, a função ordenadora da autonomia privada não se
dá de modo linear no âmbito das relações privadas.

Historicamente, porém, é no Estado Liberal que a autonomia da vontade ganha força na medida em
que se constituiu a face econômica e jurídica daquele regime, ao permitir ao indivíduo criar, modificar e
extinguir relações jurídicas com a menor interferência possível do Estado. Preservava-se, ao menos
formalmente, os pilares de liberdade, igualdade e fraternidade defendidos pela Revolução Francesa, ao
mesmo tempo em que se justificava juridicamente as relevantes transformações sócio-econômicas do
Estado.

Interessante a observação de Ricardo Fiúza e Giordano Bruno Soares Roberto (2002, p. 25-26),
para quem

 
Vários fatores contribuíram para a ampliação da autonomia da vontade, cada um
com um modo, intensidade e objetivos próprios. A teoria do Direito Natural, no
plano jurídico; o pensamento de Kant e o jusracionalismo, no plano filosófico; as
teorias contratualistas e a Revolução Francesa, no plano político, e as teorias
econômicas do século XVIII, bem como o Liberalismo no século XIX, no plano
econômico [...] Josserand, citado por Rezzónico, afirma que ‘en toda comunidad
social, la vida del derecho está ampliamente condicionada por la vida económica’.
Assim, todos os pensamentos jurídicos e filosóficos que demandavam maior
autonomia aos indivíduos, encontraram eco nas exigências do capitalismo nascente.
Foi o encontro das concepções que proclamavam que os homens nasciam livres e
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iguais, que essa liberdade e igualdade eram da essência do homem e que eram
conceitos abstratos, independentes da real condição em que os homens
eventualmente se encontrassem, com as necessidades econômicas de produção e
circulação de riquezas.

 
A partir do período de decadência do Estado Liberal dando lugar ao Estado Social e, por

conseguinte, à intervenção estatal nas relações privadas, exigiu-se um novo olhar sobre a autonomia da
vontade para adequá-la à realidade social e jurídica estabelecida pelo novo modelo. Houve, assim, a
mitigação daquele conceito, entendido como a possibilidade de auto-regulação dos interesses individuais
dentro de certos limites.

Abrem-se parênteses para concluir que o seu conceito não é estanque, mas se sujeita aos
movimentos históricos (PIERLINGIERI, 1999, p. 277), sob pena de inadequação à realidade em que se
insere.

É bem verdade que a autonomia do indivíduo sempre esteve de alguma maneira limitada pelo
ordenamento jurídico. Entretanto, o nível dessa limitação variou conforme os fatores externos (econômicos,
sociais, filosóficos e políticos) dominantes em cada momento histórico. Daí porque se diz que a autonomia
da vontade tinha contornos praticamente absolutos no Estado Liberal, representado pelos princípios do
pacta sunt servanda e do contractus est lex inter partes. Por outro lado, apresentava-se limitada de modo
mais contundente pela tendência à intervenção estatal nas relações privadas.

Relativizar o peso da autonomia privada não implica, de modo algum, a dissolução do seu mínimo
essencial, especialmente porque qualquer limitação àquele poder visa à sua funcionalização (STEINMETZ,
2004, 192-193), de acordo com os valores eleitos pelo Estado Democrático de Direito. De acordo com
Orlando Gomes (1967, p. 69):

 
Reconhecê-la não significa, porém, contestar a conveniência de restringi-lo (sic) no
propósito de estabelecer o equilíbrio de interesses individuais, subordinando-os ao
autêntico interesse coletivo. A redução vem se realizando, a olhos vistos, sob a
inspiração de política legislativa de cunho anti-individualista.
[...]. As limitações sempre existiram, apenas se apertaram na atualidade, apanhando
o campo econômico e se tornando tanto mais numerosas quanto mais se compenetra
o Estado da necessidade de intervir com o objetivo de realizar superior justiça social.

 
Ressalta o autor que, em termos práticos, a restrição da autonomia privada se tem mostrado a partir

do aumento de normas cogentes (a exemplo do Código de Defesa do Consumidor) e também do dirigismo
contratual que mitigam o nível de liberdade de auto-regulação dos indivíduos.[9] Além disso, “[...] os
direitos fundamentais operam como mais um tipo de limites à autonomia privada, ao lado dos já construídos
no campo do direito privado” (STEINMETZ, 2004, p. 196).

Prossegue o autor no sentido de que se mantém válida a constatação de que a autonomia privada se
traduz na possibilidade legal de auto-regulação de interesses particulares, enquanto espaço livre conferido
pelo ordenamento. Entretanto, a conformação da autonomia privada deve ser diversa daquele que se
entendia adequado à luz dos modelos estatais anteriores. Busca-se, portanto, fazer uma releitura do princípio
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a partir do sistema constitucional e do parâmetro coletivo que ela impõe (NALIN, 2005, p. 169-170).
Muito embora se mantenha a liberdade para a criação de negócios atípicos – mesmo porque assim

o exige a sociedade contemporânea – o Estado[10] tem o poder-dever de zelar pelo equilíbrio negocial sem
o qual não se alcança a justiça social. Por isso não se pode negar a tutela constitucional da autonomia
privada, cujo papel é justamente imprimir os valores do Estado Democrático de Direito também no âmbito
da autonomia privada, compatibilizando-os.

No ordenamento jurídico brasileiro a tutela constitucional da autonomia privada se materializa
pelas disposições contidas em várias normas constitucionais, dentre as quais o art. 5º, caput (representativo
do direito geral à liberdade), art. 5º, XXII (direito à propriedade), arts. 1º, IV e 170, caput (princípio da livre
iniciativa), art. 5º, XIII (direito ao exercício profissional), art. 226 (relativo ao reconhecimento e proteção de
novos modelos familiares). De modo geral, todas essas normas manifestam o poder de auto-determinação
do indivíduo, ainda que em níveis distintos. Estando todas elas expressamente previstas no texto
constitucional inegavelmente gozam de proteção constitucional.

Não há, portanto, como exercer a autonomia privada em quaisquer desses âmbitos sem
compatibilizá-la com a Constituição, cujos princípios e valores – vetores do Estado Democrático de Direito
– indicam e legitimam sua atual dimensão e limites.

 
4.3 Vinculação dos particulares a direitos fundamentais.
 

O redimensionamento do Direito Privado tem ligação direta com o reconhecimento da eficácia
direta e imediata dos direitos fundamentais nas relações interprivadas, e não apenas contra o Estado[11],
como apregoava o liberalismo, na intenção de preservar o dogma da liberdade individual.

O marco inicial para esse reconhecimento foi justamente a transição do Estado Liberal para o
Estado Social, quando em função do aumento da ação interventiva do Estado, também a sociedade passou a
ter participação cada vez mais ativa no exercício do poder. Neste diapasão, a necessidade de tutela da
liberdade individual deixou de se restringir às ações do Estado, mas se estendeu também “[...] contra os
mais fortes no âmbito da sociedade, isto é, os detentores do poder social e econômico, já que é nesta esfera
que as liberdades se encontram particularmente ameaçadas” (SARLET, 2008, p. 399).

Na doutrina brasileira tem maior expressão o entendimento de que os direitos fundamentais se
estendem também às relações privadas de modo direto e imediato[12] (SARMENTO, 2003, 245;
STEINMETZ, 135-183; SARLET, 2008, p. 403). Isso porque a Constituição de 1988 se baseia em
pressupostos diversos daqueles que sustentaram o pensamento liberal, na medida em que traz inspirações no
modelo social de Estado, conforme já referido neste trabalho. Convém lembrar que o art. 3º, I, traz como
fundamento da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Ao estabelecer um rol
considerável de direitos sociais (arts. 6º e 7º) diretamente relacionados às relações privadas, a Constituição
reconhece que os direitos fundamentais não são oponíveis apenas contra o Estado (SARMENTO, 2003, p.
245-246), mas sim erga omnes.

Admitir o contrário seria incompatível com o modelo constitucional vigente pois
 

A própria compreensão de que o princípio da dignidade da pessoa humana
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representa o centro de gravidade da ordem jurídica, que legitima, condiciona e
modela o direito positivado, impõe, no nosso entendimento, a adoção da teoria da
eficácia direta dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. De fato,
sendo os direitos fundamentais concretizações ou exteriorizações daquele princípio,
é preciso expandir para todas as esferas da vida humana a incidência dos mesmos,
pois, do contrário, a proteção à dignidade da pessoa humana – principal objetivo de
uma ordem constitucional democrática – permaneceria incompleta. (SARMENTO,
2003, p. 255)

 
Reconhece-se, por conseqüência do princípio da unidade da Constituição, que os direitos

fundamentais devem permear a conformar toda a ordem jurídica inclusive no plano privatístico, de maneira
que se torna indispensável acolher a teoria da vinculação dos particulares aos direitos fundamentais
conforme sustentado até aqui.

Independentemente das divergências é certo que o tema tem inegável influência do processo de
constitucionalização do Direito Privado, que a seguir será tratada de modo mais específico. O fato é que o
desdobramento dos direitos fundamentais ao plano das relações interprivadas se dá numa relação contínua
entre eles, de sorte que a aplicação das normas de Direito Privado implica, em última análise, a aplicação da
própria Constituição.

 
4.4 O status da dignidade da pessoa humana no Estado Democrático de Direito

 
Referiu-se, anteriormente, à Segunda Guerra Mundial como o momento histórico do

reconhecimento da falência do Estado de Direito, pois nenhuma de suas manifestações – especialmente
aquelas que encampavam regimes totalitários – foi capaz de promover o equilíbrio entre Estado, indivíduo e
Direito[13].

Passados os horrores daquele período, percebeu-se a urgência de reconstruir o que dos direitos
humanos havia sido destruído pelos regimes totalitários. A partir daí a dignidade da pessoa humana passaria
a direcionar a estruturação e interpretação do novo paradigma, que veio a ser o Estado Democrático de
Direito. Por isso a afirmação feita no tópico anterior, no sentido de que o princípio da dignidade humana dá
sentido e representa o fim do Estado Democrático de Direito. Para quê a sua concretização senão em
benefício do homem, enquanto sujeito de direitos e obrigações?

Tem razão Karl Larenz (apud POPP, 1999, p. 166) quando, referindo-se ao “personalismo ético”,
afirma o seguinte:

 
El personalismo ético atribuye al hombre, precisamente porque es “persona” em
sentido ético, um valor em sí mismo – no simplesmente como médio para los fines
de otros – y, em este sentido, uma “dignidad”. De ello se sigue que todo ser humano
tiene frente a cualquier otro el derecho a ser respetado por él como persona, a no ser
prejudicado em su existência (la vida, el cuerpo, la salud) y em ámbito própio del
mismo y que cada individuo está obligado frente a cualquier otro de modo análogo.

 
Flávia Piovesan (2008, p. 32), ao analisar em profundidade o referido princípio em suas várias
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dimensões, afirma ser ele o critério valorativo de interpretação das normas constitucionais. Segundo a autora
a dignidade da pessoa humana, concomitantemente com os direitos e garantias fundamentais, “[...] vêm a
constituir os princípios constitucionais que incorporam as exigências de justiça e dos valores éticos,
conferindo suporte axiológico a todo o sistema jurídico brasileiro”. Em semelhante sentido Carlyle Popp
(1999, p. 168) ressalta que o princípio não só indica um dever do Estado, “[...] mas sim um norte
interpretativo de todo o sistema jurídico, constitucional e infraconstitucional.”

Com base nessas considerações é possível concluir que o princípio da dignidade da pessoa humana,
na condição de fundamento axiológico do sistema jurídico no cenário do Estado Democrático de Direito,
implica a supremacia do ser humano sobre todos os outros valores que integram o paradigma estatal, de
sorte que deve ser observado e respeitado em toda manifestação do Estado, seja através do Poder
Legislativo, Executivo ou Judiciário. Bem por isso Carlyle Popp (1999, p. 170) anota que “a proteção à
dignidade da pessoa humana é fundamento de direito natural, antecedente inclusive de qualquer positivação
legislativa”.

Deste modo, a elevação da dignidade da pessoa humana a princípio constitucional fundante do
Estado Democrático de Direito (art. 1º, III) fez dela o prisma através do qual todo o ordenamento jurídico
deve ser estruturado, fundamentado e interpretado, a fim de promover a transformação – de cima para baixo
– do status quo da sociedade, conforme propõe o paradigma estatal ora vigente.
 
4.5 Constitucionalização do Direito Privado

 
A constitucionalização é fenômeno que integra o tema das transformações havidas no âmbito do

Direito Privado, umbilicalmente ligadas aos processos referidos anteriormente.
O individualismo exacerbado (representado pela autonomia da vontade ilimitada), a supremacia da

Lei e o abstencionismo do Estado em regular as relações privadas foram as características mais marcantes
do Estado Liberal como conquista das revoluções burguesas. Nesse cenário, o movimento de codificação do
Direito – em específico do Direito Civil, posto que destinado a reger as relações interprivadas e, assim,
norma mestra do Direito Privado – se constituiu na forma legislativa mais adequada aos ideais da classe
burguesa.

Pretendia-se com isso que o maior número de situações fáticas estivessem previstas na legislação
ordinária, até mesmo para impedir ingerências indevidas, por parte do Estado, na esfera privada individual.
Assegurava-se, deste modo, a completude da legislação, bem como segurança jurídica e estabilidade. Além
disso, buscava-se dotar o sistema de Direito Privado de coerência, porque quanto mais completo em termos
normativos, o Código Civil dispensaria o recurso a leis esparsas para solucionar os conflitos concretos que
surgissem[14].

Assim, a “[...] a razão concreta da existência de um código, que acaba refletindo a sua realidade
ideológica, decorre, mormente, da necessidade social de sistematização de um corpo legal, reunida em uma
única compilação [...]” (NALIN, 2004, p. 73) que passe a ser referência legislativa. Assim, no período
liberal o Código Civil passou a ser o centro de todo o ordenamento jurídico.

Conforme já referido neste trabalho, o Código Civil de Napoleão ainda é o exemplo mais
expressivo do movimento de codificação difundido pelo liberalismo. Paulo Nalin (2004, p. 41) refere-se ao
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Code como legislação que
 

[...] colocava, no centro de suas atenções, a propriedade imobiliária e o contrato,
como instrumento de acesso daquela classe emergente àquele valor jurídico supremo
(propriedade imobiliária), em detrimento de uma decadente aristocracia.[15]

 
Diante das características ressaltadas pelo autor é possível concluir que o Código Civil, na

condição de estatuto-maior de Direito Privado, privilegiava basicamente dois valores a propriedade privada
e a liberdade contratual como especialização da autonomia da vontade.

Este era o cenário jurídico no período em que o Código Civil brasileiro de 1916 foi concebido, com
conteúdo “oitocentista” e ainda arraigado ao pensamento liberal do final do século XIX.

Entretanto, com a superação do Estado Liberal pelo Estado Social e o conseqüente aumento da
intervenção estatal nas relações interprivadas, foi natural o aumento da legislação esparsa a fim de
redirecionar o ordenamento jurídico à nova realidade que sobressaía[16]. Desse modo, algumas disciplinas
específicas do Direito Privado foram relegados à normatização específica, através de legislação esparsa[17],
reduzindo-se, então, a abrangência do Código Civil. Ou seja, em relação àquelas matérias já reguladas por
legislação específica restaria a aplicação subsidiária do Código.

Essa tendência também alcançou o sistema brasileiro, eis que logo em seguida à promulgação do
Código Civil o legislador lançou mão de leis excepcionais para regular situações não contempladas, muitas
vezes a partir de princípios opostos àqueles contidos no corpo codificado. E porque as leis ditas
excepcionais podiam divergir entre si – já que eram concebidas a partir de princípios dissidentes do Código
– este não perdia o status de “[...] ordenador único das relações privadas [...]”, sem abalar, pois, a ideologia
que sustentava a codificação (TEPEDINO, 1999, p. 4-5).

Embora não desestabilizassem o sistema codificado, o advento dos estatutos representou o início da
transição para a abertura do sistema, até então fechado num único diploma legal regulador do Direito
Privado, uma vez que a normatização extravagante passou a ser cada vez mais expressiva. Assim,
paulatinamente o Código Civil passa a ter seu papel modificado, especialmente porque muitas matérias
relegadas aos estatutos eram disciplinadas a partir de princípios até opostos em relação àqueles que
informavam o direito codificado. Este foi, em boa medida, o primeiro passo rumo à descodificação e,
conseqüentemente, ao deslocamento do Código Civil do centro do ordenamento jurídico, relativamente ao
Direito Privado.

Com a crescente abertura do sistema e a necessidade cada vez maior da normatização de situações
novas, até então não previstas no Código Civil – reflexo, repita-se, do individualismo liberal – fez com que
a produção legislativa avançasse à “era dos estatutos”, sobre a qual Gustavo Tepedino (2000, p. 3-4) tece as
seguintes considerações:

 
A evolução do cenário econômico e social passou a exigir do legislador uma
intervenção que não se limita à tipificação de novas figuras do direito privado (antes
consideradas como de direito especial), abrangendo, ao revés, em legislação própria,
toda uma vasta gama de relações jurídicas que atingem diversos ramos do direito.
Cuida-se de leis que regulamentam exaustivamente extensas matérias, e passam a
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ser designadas como estatutos, veiculando não apenas normas de direito material,
mas também processuais, de direito administrativo, regras interpretativas e mesmo
de direito penal. Anuncia-se, em doutrina, a era dos estatutos. [...]. Em relação a
estes o Código Civil perdeu qualquer influência normativa, configurando-se um
polissistema, caracterizado por um conjunto crescente de leis tidas como centros de
gravidade autônomos e chamados, por conhecida corrente doutrinária, de
microssistemas[18] (grifo do autor)

 
Interessante lembrar que o aumento de leis esparsas orientadas por princípios diferenciados em

relação ao Código Civil tem implicações diretas na coesão do sistema de Direito Privado. Isso porque a
coexistência de princípios diversos pode dificultar a interpretação e, principalmente, a aplicação da
legislação.

O fato é que o Código Civil foi se deslocando do centro do sistema de Direito Privado, num
processo natural motivado pela necessidade de adequação da realidade jurídica à realidade social e
econômica que, aos poucos, vinha à luz. O processo culminou com a promulgação da Constituição de 1988
que, inspirada em anseios sociais e comprometida com os valores do Estado Democrático de Direito, inseriu
em seu texto normas com reflexo direto no Direito Privado, revitalizando-o todo.[19]

A partir disso exigiu-se releitura do Código Civil, as leis esparsas e os microssistemas sempre à luz
da Constituição, a fim de que todo o Direito Privado reflita os princípios e valores por ela eleitos e seja, em
última análise, apto a concretizar o Estado Democrático de Direito.[20]

Na realidade, o fenômeno da constitucionalização não é privilégio do Direito Civil ou do Direito
Privado, mas abrange todo o sistema jurídico. Significa dizer que toda a ordem infraconstitucional deve ser
interpretada à luz da Constituição, sob pena de inadequação em relação à tábua de valores eleita pelo
paradigma estatal vigente.

Assim, considerando-se o a dignidade da pessoa humana o princípio supremo da Constituição,
conforme se referiu anteriormente, o centro do Direito Privado (e do Código Civil) deixa de ser o
patrimônio para estabelecer-se na pessoa, recondicionando-o. Neste sentido é a lição de Teresa Negreiros
(1999, p. 339), para quem a constitucionalização “[...] permite a identificação de novos valores em que se
(re)funda o direito civil, os quais não mais têm no indivíduo, mas na dignidade da pessoa humana, o seu
ponto de convergência”.

Há, pois, evidente mudança de paradigma axiológico do sistema privatístico sem, contudo, tirar a
sua essência. Como adverte Gustavo Tepedino (1999, p. 21), “[...] a perspectiva de interpretação civil-
constitucional permite que sejam revigorados os institutos de direito civil, muitos deles defasados da
realidade contemporânea [...]”.

Além da repersonalização, o fenômeno da constitucionalização tem importante papel de unificação
dos institutos e normas do Direito Privado, evitando justamente o perigo da coexistência de princípios
divergentes estabelecidos em legislações produzidas em diferentes momentos históricos. A partir de 1988, a
sistemática privatística deve tirar sua raiz axiológica e teleológica dos valores e princípios entabulados na
Constituição.

Convém ressaltar que o advento do atual Código Civil (Lei 10.406/02) não modifica o raciocínio
aqui exposto. Isso porque embora tenha iniciado sua vigência sob a égide da Constituição de 1988, a
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elaboração dos Projetos que deram origem ao Código Civil teve início no final da década de 60, razão pela
qual, não obstante os avanços alcançados, ainda se percebem resquícios do individualismo e
patrimonialismo próprios da legislação anterior.

De todo modo, é oportuno destacar que o atual Código se direciona pelo tripé principiológico –
eticidade, sociabilidade e operabilidade – que orienta também sua interpretação e aplicação, dando ao
Código a flexibilidade necessária à sua compatibilização com a experiência histórico-social (REALE, 2005,
p. 37-42). À toda evidência esses princípios têm guarida no texto constitucional e, em última análise, devem
ser sempre considerados conjuntamente com o princípio da dignidade da pessoa humana para, com isso,
potencializar os efeitos concretos buscados pela norma.

 
CONCLUSÃO

 
De acordo com o que foi exposto no desenvolvimento deste estudo, resta clara a influência de

questões políticas, sociológicas, ideológicas, filosóficas e mesmo econômicas na conformação do Direito
Privado e, em última análise, no modo como se desenvolvem as relações interprivadas, seus limites e
implicações jurídicas.

Essa constatação corrobora a idéia de que o Direito deve refletir os valores e a ideologia adotados
pelo Estado, a fim de permitir a construção do modelo de sociedade almejado pelo paradigma estatal.

Nesse sentido, o Direito Privado sofreu, ao longo da trajetória do Estado Moderno, diversas
transformações e conformações em razão das modificações na atuação estatal, especialmente quanto à maior
interferência no campo das relações interprivadas. Com isso, princípios e institutos privatísticos,
desenvolvidos séculos atrás, demandaram uma releitura, sempre à luz da tábua de valores vigente em
determinado momento histórico.

Pôde-se verificar essa situação em relação à autonomia privada, na condição de princípo máximo do
Direito Privado. A transformação em relação à compreensão e aos limites da autonomia privada é visível
quando se faz um panorama dos três modelos estatais analisados neste trabalho. No Estado Liberal de
Direito os contornos da autonomia do indivíduo eram indubitavelmente maiores e mais amplos em relação
ao que se verificou no Estado Social de Direito, tendo em vista o aumento da ingerência do Estado nas
relações privadas. Por outro lado, o advento do Estado Democrático de Direito trouxe, pode-se dizer, uma
nova conformação à autonomia privada que, embora permaneça no topo dos princípios de Direito Privado,
não pode ter mais os mesmos contornos de outrora. Deve, em contrário, alinhar-se à ideologia e valores do
regime democrático, em que se destaca a dignidade da pessoa humana.

Essa visão está intimamente ligada ao processo de constitucionalização do Direito Privado, na
medida em que o Código Civil deixa de ser o ponto de partida para o raciocínio daquele ramo do Direito
para transferi-lo à Constituição, por se tratar da norma porta-voz do Estado Democrático de Direito.

Busca-se, assim, implantar um sistema de Direito Privado calcado nos preceitos constitucionais por
serem reflexo do regime democrático adotado pelo Estado.

Diante disso, é lícito concluir que ainda que os institutos e princípios sejam os mesmos em termos de
estrutura, o seu conteúdo e suas dimensões se modificam ao longo da história, dando-lhes o sentido que o
Estado busca em determinado momento. Não há, pois, como separar o fenômeno jurídico do fenômeno
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social, político, ideológico, econômico e filosófico. Ao contrário, é imperioso considerá-los como partes de
um todo, conectando-os e considerando a interferência de uns sobre os outros, na construção cotidiana do
Direito, em especial do Direito Privado como ordenador das relações interprivadas.

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 
BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social, 7. ed., 2ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2004.
 
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado, 20. ed. São Paulo: Saraiva, 1998.
 
DUTRA, Delamar José Volpato. A legalidade como forma do Estado de Direito. Revista Kriterion, Belo
Horizonte, n. 109, p. 57-80, jun. 2004.
 
FERRI, Luigi. La autonomía privada.  Madrid:  Editorial Revista de Direito Privado,  1969.
 
FIUZA, César; ROBERTO, Giordano Bruno Soares. Contrato de adesão. Belo Horizonte: Mandamentos,
2002.
 
GIORGIANNI, Michele. O direito privado e as suas novas fronteiras. Revista dos Tribunais, São Paulo, a.
87, n. 747, p. 35-55, jan./1988.
 
GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria da ciência jurídica. São Paulo: Saraiva, 2001.
 
______. Introdução ao direito processual constitucional. Porto Alegre: Síntese, 1999.
 
GOMES, Orlando. Transformações gerais do direito das obrigações. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1967.
 
GOMES, Sérgio Alves. Hermenêutica constitucional. Um contributo à construção do Estado Democrático
de Direito. Curitiba: Juruá, 2008.
 
GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 (Interpretação e crítica), 10. ed. rev. e
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2005.
 
MAURÍCIO JUNIOR, Alceu. Judicialização da política e a crise do direito constitucional: a Constituição
entre ordem marco e ordem fundamental. Revista de Direito do Estado, a. 3, n. 10, p. 125-142, 2008.
 
MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil, 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2007, volume 1: teoria geral do processo.
 
NALIN, Paulo. Do contrato: conceito pós-moderno. Em busca de sua formulação na perspectiva Civil-
Constitucional. Série Pensamento Jurídico – vol. II, 1. ed, 4ª tiragem. Curitiba: Juruá, 2004.
 
NEGREIROS, Teresa. Dicotomia público-privado frente ao problema da colisão de princípios. In:
TORRES, Ricardo Lobo (Org.). Teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 337-
375.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8110



 
OLIVEIRA, Ubirajara Mach de. Princípios informadores do sistema de direito privado: a autonomia da
vontade e a boa-fé objetiva. Revista de direito do consumidor, São Paulo, a. 6, n. 23-24, jul./dez. 1997, p.
41-78.
 
PASSOS, José Joaquim Calmon de. Democracia, participação e processo. In: GRINOVER, Ada Pellegrini;
DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (Coord.). Participação e processo. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1988, p. 83-97.
 
PIERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. Tradução de
Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.
 
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o Direito Constitucional Internacional, 9. ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Saraiva, 2008.
 
POPP, Carlyle. Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e a liberdade negocial – a proteção
contratual no direito brasileiro. In: LOTUFO, Renan (Coord.). Direito civil constitucional, cadernos 1.
[S.l.]: Max Limonad, 1999.
 
PRATA, Ana. A tutela constitucional da autonomia privada. Coimbra: Livraria Almedina, 1982.
 
REALE, Miguel. História do novo código civil. In: REALE, Miguel; COSTA, Judith Martins-Costa
(Coord.). Estudos em homenagem ao Professor Miguel Reale. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005,
volume 1.
 
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, 9. ed., rev., atual. e ampl. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2008.
 
SARMENTO, Daniel. A vinculação dos particulares aos direitos fundamentais no direito comparado e no
Brasil. In: BARCELLOS, Ana Paula de. [et. al.]; BARROSO, Luís Roberto (Org.). A nova interpretação
constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2003,
p. 193-284.
 
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, 16. ed., rev. e atual. São Paulo:
Malheiros Editores, 1999.
 
STEINMETZ, Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros
Editores, 2004.
 
TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito civil. In: TEPEDINO,
Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 1-22.
 
______. O Código Civil, os chamados microssistemas e a Constituição: premissas para uma reforma
legislativa. In: TEPEDINO, Gustavo (Org.). Problemas de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro:
Renovar, 2000. p. 1-16.
 
TICIANELLI, Joelma. Limites objetivos e subjetivos do negócio jurídico na Constituição Federal de 1988.
In: LOTUFO, Renan (Coord.). Direito civil constitucional, cadernos 1. [S.l.]: Max Limonad, 1999.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8111



 

[1] Com o Estado Liberal se implantou um constitucionalismo voltado à concretização de direitos fundamentais de caráter
negativistas, ou seja, que protegessem o cidadão dos desmandos interventivos do Estado, tal como acontecia no Ancien Régime. De
acordo com Paulo Bonavides (2004, p. 30) “escreveram os ingleses a Magna Carta, o Bill of Rights, o Instrumento of Government;
os americanos, as Cartas coloniais e o Pacto federativo da Filadélfia, mas só os franceses, ao lavrarem a Declaração Universal dos
Direitos do Homem, procederam como havia procedido o apóstolo Paulo com o Cristianismo. Dilataram as fronteiras da nova fé
política. De tal sorte que o governo livre deixava de ser a prerrogativa de uma raça ou etnia para ser o apanágio de cada ente humano
[...]”.
[2] Segundo Eros Roberto Grau (2005, p. 22-23), ao analisar o modelo liberal conclui que “a igualdade, de outra parte, alcançava
concreção exclusivamente ao nível formal. Cuidava-se de uma igualdade à moda do porco de Orewell, no bojo da qual havia – como
há – os ‘iguais’ e os ‘mais iguais’. O próprio enunciado do princípio – ‘todos são iguais perante a lei’ – nos dá conta de sua
inconsistência, visto que a lei é uma abstração, ao passo que as relações sociais são reais (grifo do autor)”.
[3] No início deste tópico fez-se referência à insuficiência da expressão “Estado de Direito”, uma vez que um paradigma que se
comprometa tão somente com a primazia da Lei pode assumir qualquer natureza, a depender do conteúdo – liberal, autoritário,
repressor, injusto... – da Lei à qual se submeta. A respeito disso José Afonso da Silva (1999, p. 117), recorrendo a Carl Schmitt,
ensina que “[...] a expressão ‘Estado de Direito’ pode ter tantos significados distintos como a palavra ‘Direito’ e designar tantas
organizações quanto as q que se aplica a palavra ‘Estado’. Assim, acrescenta ele, há um Estado de Direito feudal, outro estamental,
outro burguês, outro nacional, outro social, além de outros conformes com o Direito natural, com o Direito racional e com o Direito
histórico. Disso deriva a ambigüidade da expressão Estado de Direito, sem mais qualificativo que indique conteúdo material” (grifo
do autor). É também o que se extrai da lição de Willis Santiago Guerra Filho (2001, p. 132) ao afirmar que “o Estado de Direito,
portanto, atende primordialmente às exigências de legalidade, enquanto a democracia é um princípio de legitimidade, tendo aquela
um caráter formal, cujo conteúdo é preenchido por este último. Leis e normas jurídicas em geral podem oferecer uma garantia formal
do reconhecimento da liberdade dos indivíduos e do seu tratamento justo e igualitário, pelo Estado e na sociedade [...]” (grifo do
autor).
[4] Assim se posiciona Sérgio Alves Gomes (2008, p. 269), para quem “[...] o referido paradigma encontra-se em construção, apesar
das graves crises por que tem passado em razão de fatores que a ele se opõem. Por isso, reflete-se sobre as possibilidades de a
hermenêutica constitucional participar de tão desafiador e indispensável empreendimento: a concretização do Estado Democrático
de Direito” (grifo do autor).
[5] Na opinião de Eros Roberto Grau (2005, p. 215) a Constituição de 1988 tem caráter dirigente, preocupada com a transformação
da sociedade e aberta a políticas públicas. Embora não se trate do objetivo deste trabalho, importante assinalar que a Constituição
dirigente foi o modelo difundido pelo constitucionalismo do século XX e tem como principal característica a ampliação do conteúdo
constitucional para além da regulamentação de poder e estruturação do Estado, e teve seu principal defensor em Canotilho. De
acordo com Alceu Maurício Junior (2008, p. 138-140), a adoção desse modelo constitucional traduz a concepção da Constituição
como ordem fundamental, na medida em que traça as diretrizes que deverão ser seguidas pelo Estado em conjunto com a sociedade.
Contrapõe-se à concepção da Constituição como ordem marco, segundo a qual há “[...] um espaço no qual o legislador não está
obrigado a agir nem proibido de agir; um espaço em que o legislador tem permissão para atuar ou para se omitir, ou seja, um espaço
de discricionariedade”.
[6] Cabe registrar que embora os termos “autonomia da vontade” e “autonomia privada” comumente sejam utilizados como
sinônimos, há divergência doutrinária a respeito do alcance de cada um deles. Segundo Ubirajara Mach de Oliveira (1997, p. 46), na
concepção clássica não há distinção de conceitos, significando todos eles a liberdade do indivíduo a respeito do momento e modo de
se vincular obrigacionalmente. Atualmente, porém, ressalva o autor que não é possível manter a suposta identidade entre os termos,
uma vez que a autonomia da vontade encerra contornos mais abrangentes, tendo-se em conta a vontade subjetiva ou psicológica do
indivíduo. Por outro lado, a autonomia privada privilegia a vontade objetiva como fonte de efeitos jurídicos. Também Luigi Ferri
(1969, p. 5-6) defende a desvinculação do que seja autonomia da vontade e autonomia privada, pois “quienes hablan de autonomía
de la voluntad en realidad desconocen el problema mismo de la autonomía privada [...] y dan relieve a la voluntad real o psicológica
de los sujetos que, según esta opinión, es la raíz o la causa de los efectos jurídicos, en oposición a quienes, por el contrario, ven más
bien en la declaración o en la manifestación de voluntad, como hecho objetivo, o en la ley, la fuente de los efectos jurídicos”. Para
este trabalho, contudo, prefere-se a expressão “autonomia privada” por parecer mais adequada aos objetivos que se pretende
alcançar. Menciona-se a expressão “autonomia da vontade” quando se trata de citação de determinado autor e, ainda, no início do
parágrafo pela necessidade de dar à expressão uma conotação mais abrangente.
[7] Embora seja nesta seara que se dê sua manifestação mais intensa e extensa, segundo Wilson Steinmetz (2004, p. 191-192). Ainda
para o autor, “ali ela se concretiza como liberdade contratual (liberdade negocial). O nexo entre autonomia privada e liberdade
contratual é tão forte que, não raras vezes, no discurso dos juristas, toma-se uma pela outra” (STEINMETZ, 2004, p. 192).
[8] Evidentemente a autonomia privada tem aplicação mais ampla no âmbito das relações patrimoniais, ao passo que se mostra mais
restrita – não inexistente - em relação às relações pessoais e de família, tendo em vista que a própria natureza das relações impõe
maior número de normas cogentes para sua regulação.
[9] Mais abrangente é a compreensão de Joelma Ticianelli (1999, p. 41) que, arrimada na doutrina de Luis Díez-Picazo e Antonio
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Gullón, se refere à limitação da autonomia privada sob o aspecto da lei, da moral e da ordem pública.
[10] A interferência do Estado se dá em todos os âmbitos do poder: Legislativo, Executivo e Judiciário. No primeiro caso, a atuação
estatal se materializa pela criação de normas capazes de condicionar o vínculo obrigacional estabelecido pelas partes, seja em
relação à forma, conteúdo ou em relação a determinados efeitos jurídicos Segundo Paulo Nalin (2001, 167) “[...] não se pode negar
que um controle do exercício da autonomia privada é feita, em abstrato pelo Legislativo, ao estabelecer a moldura de atuação do
Judiciário, o qual deve fazer o controle concreto”. Na âmbito do Executivo pode haver a fiscalização de determinados negócios, a
exemplo do que acontece em relação às obrigações securitárias para as quais se exige a aprovação por órgão específico (Susep). Por
fim, cabe ao Judiciário regular o vínculo obrigacional que se mostre em desconformidade com o que determina previamente o
ordenamento jurídico, seja combatendo ou ignorando o negócio em que se apresente, ou conforme a tendência atual, reestruturando-
o a fim de retornar a bases equilibradas. A respeito disso, Orlando Gomes (1967, p. 67-68) recorre à lição de Emilio Betti no sentido
de que “os fins almejados pelos particulares, ao exercerem o poder de iniciativa para autodeterminação de seus interesses, são
apreciados, a priori, pelo ordenamento jurídico, que os ignora, reconhece ou combate. [...]. Na primeira hipótese, não se tem um
negócio jurídico, senão um ato juridicamente intranscendente. Na terceira, ato jurídico ilícito.”
[11] O assunto ainda se mostra polêmico na doutrina e especialmente na jurisprudência. Apesar disso, Ingo Wolfgang Sarlet (2008,
p. 397-398) observa que a discussão é estéril quando se observa o destinatário de determinados direitos fundamentais. Assim, não se
controverte a respeito da vinculação dos particulares em relação aos direitos fundamentais que, pela natureza, são especificamente
dirigidos a eles, a exemplo do direito à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI da Constituição), direito ao sigilo de correspondência
e comunicações telefônicas (art. 5º, XII), além dos direitos sociais dirigidos aos empregadores particulares. Do mesmo modo, fogem
à discussão os direitos fundamentais dirigidos aos órgãos estatais, dentre os quais o autor destaca os direitos políticos, os remédios
constitucionais como mandado de segurança e habeas corpus, e no campo dos direitos sociais, o ensino obrigatório e gratuito (art.
208, I), embora o autor reconheça efeitos reflexos de referido direito fundamental ao particular. Feita essa ressalva, o problema se
deslocaria, então, para o modo de vinculação dos particulares aos direitos fundamentais, se direta ou indireta, ou ainda, imediata ou
imediata.
[12] Isto é, independentemente da vontade do legislador ou então, sem limitá-los ao papel de orientadores da interpretação de
cláusulas gerais do Direito Privado (SARMENTO, 2003, p. 246). De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet (2008, p. 400), para a
corrente que defende a aplicação mediata os direitos fundamentais “[...] apenas poderiam ser aplicados no âmbito das relações entre
particulares após um processo de transmutação, caracterizado pela aplicação, interpretação e integração das cláusulas gerais e
conceitos indeterminados do direito privado à luz dos direitos fundamentais, falando-se, neste sentido, de uma recepção dos direitos
fundamentais pelo direito privado”. Para aprofundamento do assunto ver as obras de Wilson Steinmetz (2005) e Daniel Sarmento
(2003), que tratam em detalhes das correntes doutrinárias e jurisprudenciais a respeito da vinculação dos particulares aos direitos
fundamentais.
[13] Sérgio Alves Gomes (2008, p. 274-275) faz interessante análise a respeito do tema.
[14] A respeito do tema, Paulo Nalin (2004, p. 72-76) tece semelhantes considerações, embora com algumas distinções em relação
aos termos empregados neste trabalho.
[15] No mesmo sentido se posiciona Ana Prata (1982, p. 10-11), com base na lição de Stefano Rodotà, para quem o negócio jurídico
(especificamente o contrato) foi o principal instrumento jurídico no contexto do liberalismo, por permitir a circulação de bens.
Segundo o autor - referido por Ana Prata – de nada adiantaria a libertação do sistema feudal e a implantação do modo de produção
capitalista se não houvesse um instrumento jurídico que permitisse a transferência de bens.
[16] Esse fenômeno ficou conhecido como a “publicização do Direito Privado”, conforme já explorado anteriormente.
[17] São exemplos marcantes desse período o Estatuto da Mulher Casada (Lei 4.121/62) e o Estatuto da Terra (Lei 4.591/64), além
de outras tantas leis editadas à época e que traziam princípios próprios e não raras vezes com inspiração diversa daqueles
estampados no Código Civil.
[18] São exemplos dos chamados microssistemas o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), que substituiu o antigo
Estatuto de Menores, e o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
[19] A respeito disso se fez referência à função social que modificou a compreensão do direito de propriedade, assim como da ordem
contratual, com a redefinição dos contornos da autonomia privada.
[20] Interessante a observação feita por Paulo Nalin (2004, p. 32), para quem “a constitucionalização do Direito Civil não é o único,
mas, sim, representa um dos caminhos possíveis para a eleição de um novo paradigma de renovação dos institutos privado”. O autor
ilustra sua colocação com o comunitarismo europeu, que fez emergir normas de caráter supranacionais que, por tal razão, orientam
os países membros da União Européia.
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O AFETO E A AFETIVIDADE NAS RELAÇÕES FILIARES NAS NOVAS FAMÍLIAS

THE AFFECTION AND AFFECTION IN RELATIONSHIPS BRANCHES IN NEW FAMILIES

Claudio José Amaral Bahia
Teófilo Marcelo de Arêa Leão Júnior

RESUMO
Este trabalho resulta de pesquisa e reflexão sobre o drama vivencial de seres humanos, o qual continua a
existir, embora haja acentuadas mudanças da família, conferindo destaque às perspectivas de sua atualíssima
diversidade social, inerentes nelas aspectos sentimentais e éticos, resultando novas conformações jurídicas.
Constataram, no plano da realidade prática, que nem sempre há preservação efetiva dos vínculos familiares,
eis que, muitas vezes, alteram-se por minimização ou ausência de amor; noutras, por transferência de laços
afetivos para pessoas que originariamente não pertencentes ao tronco familiar sanguíneo, ou mesmo em face
de semeadura fecunda de novos laços. Diante desses alicerces pragmáticos e empíricos, embora se
vislumbre - e não se possa neutralizar – o mais violento repúdio de parte da opinião pública, a
tradicionalista, consideram os autores constituir seu dever ético-científico apreciar os efeitos práticos das
novas famílias que estão a se configurar nas bases firmes do afeto e da afetividade, a merecerem o respeito
geral e reconhecimento pelo Direito, uma vez que seu substractum é sobretudo ético e de modo a preservar
o essencial: a dignidade da pessoa humana.
PALAVRAS-CHAVES: Família, afeto, vínculos, ético, dignidade, humano, pessoa.

ABSTRACT
This work results from research and reflection on the experiential drama of human which still exists,
although there are marked changes in the family, giving emphasis to the prospects for its updated social
diversity, inherent on them sentimental and ethical aspects, resulting in new legal conformations. It was
found, in terms of practical reality, there is not always effective preservation of the family ties, because,
many times is changed by minimization or absence of love, in others, by wire transfer of affective ties to
people who, originally, do not belong to the branch of the family blood, or even because of the sowing
fertile of new ties. Given these pragmatic and empirical foundations, although it is possible to glimpse are
emerging - and it can not neutralize - the violent rejection of public opinion, the traditionalist, the authors
consider it is their ethical and scientific obligation to value the practical effects of the new families that are
being constituted on the firm foundations of affection, they deserve respect and recognition by the law, since
its substratum is especially ethical and in the way of preserving: the dignity of the human.
KEYWORDS: Family, affection, ties, ethical, dignity, human, person.

Introdução
 
O interesse pelo estudo tanto do afeto como da afetividade, com as implicações daí decorrentes,

encontra-se hoje com papel relevante nas ciências humanas e sociais, em especial no Direito das Famílias.
Necessário algum aprofundamento nos aspectos sociais, comunitários e familiares para identificar sua
extensão, alcance e alterações no conceito de família, inclusive o surgimento e reconhecimento de outros
grupos diferenciados.
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Não objetiva o trabalho esgotar o assunto como em um tratado, tampouco traçar com precisão

conceitos, pois se tem de visualizar o afeto e a afetividade no campo dos conceitos vagos. Pretende-se
apenas fornecer elementos básicos na busca incessante para localizá-los dentro do contexto e ambiente
social atual, que é o de recomposição das várias maneiras de se expressarem as diversas famílias no estado
democrático de idéias plurais e de direito, cujos conceitos estão em plena ebulição.

 
A problemática envolve a reflexão de a família ainda dever ser ou não mais ser vista como uma

relação de poder, ou de dominação, ou se evoluiu para uma relação afetiva. Se assim for, se o vínculo de
afeto e proteção há de estar circunscrito às necessidades derivadas da debilidade dos filhos na primeira
infância, ou com a extensão além de etapas posteriores e tão abrangentes por dever  alcançar não só os
familiares biológicos como  também aqueles que não se formaram com a  mesma origem genética ou
sanguínea, já que os laços de afeto e de solidariedade derivam da convivência e não somente do sangue.

 
Pensamos que, no trabalho, impõe-se enfocar o afeto, ainda que rapidamente, na origem da

sociedade antiga, sobretudo se merecia o reconhecimento pelo direito, e se ao depois como se teria dado
esse albergamento, e se para tal desiderato qual o papel da dignidade humana e se chegou a se configurar a
afetividade como um princípio.

 
1. Afeto e afetividade fora do direito (perspectiva histórica)

 
Qualquer leigo ou pessoa estranha à área jurídica tem em seu vocabulário o significado das

expressões “afeto” e “afetividade”, na linguagem comum, ligando-o ao amor, carinho, apreço, ternura,
compaixão, apego, bem-querer etc. Mas além do conteúdo semântico desses signos linguísticos, importa
garimpar o porquê, no passado, a nobreza e dignidade que encerram seus significados não despertaram
interesse à aquisição ou perda de direitos, com o corolário de acesso à justiça, para serem reconhecidos e
tutelados, bem como o motivo, no presente, para sair-se do estado de torpor ou de inércia, em franca 
reaquisição de força moral de  interesse à efetivação de direitos  nas relações familiares, com real
reconhecimento jurídico como  resgate tardio e imperfeito do arrogante desdém histórico.

 
No regime social dos antigos, no direito grego e no direito romano, a senhora absoluta na vida

particular e na vida pública era a religião, segundo Fustel de Coulanges, em A Cidade Antiga.  A legislação
de então não emprestava importância alguma ao AFETO, que poderia até existir no fundo dos corações, mas
em nada representava em direito.  Para ser um direito precisava ao menos poder ser imposto como dever
jurídico. Ou será que à afetividade é que se destina a desempenhar esse traço jurídico do dever, o de ser
imperativamente imposta?

 
A família era patriarcal, todos os membros reuniam-se em função do pater, o único com

personalidade, ou seja, que era pessoa, sacerdote e magistrado, a quem pertencia o patrimônio familiar, mas
apenas para dele zelar em benefício da família e em memória dos antepassados. Os outros componentes se
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submetiam ao pater potestas.[1]   Todavia, a liberdade do pater em dispor dos bens era restritíssima.
Embora pudesse amar a filha, não podia legar-lhe os bens.[2]   

 
Platão, em seu Tratado das Leis, mostra a “mens legis” das normas atenienses. Relata que um

moribundo prestes a morrer reivindica em súplica candente o suposto direito de fazer testamento, com brado
indignado: “Ó deuses! não é crueldade que eu não possa dispor de meus bens como entenda e em favor de
quem me agrade,  deixando mais a este, menos àquele, segundo o afeto que me têm demonstrado?” - Porém
o legislador responde a este homem: “Tu, que não podes contar como mais de um dia; tu que apenas passas
pela terra, acaso te compete decidir tais negócios?  Tu não és o senhor nem de teus bens, nem de ti próprio;
tu e os teus bens pertencem inteiramente à tua família, isto é, aos teus antepassados e à tua posteridade.”[3]  

 
  

Tal como no direito antigo, sobretudo quanto à sucessão patrimonial e à família, no direito
brasileiro até há pouco tempo, a organização jurídica sobre a família não teve o afeto (ou a afetividade)
como direito ou como gerador de direitos. Foi prezado como atributo nobre e moral, porém,
paradoxalmente, muitas vezes de modo anódino, por desconsiderá-lo se e quando em tensão com direitos
aceitos, pouco importando a índole destes, com extremada tolerância a sentimentos hipócritas, egoístas,
meramente patrimoniais.  

 
É que a nossa sociedade conservadora estruturou de modo rígido a família legítima, com base no

matrimônio legal, para preservar o patrimônio da família e tudo o que se lhe opunha caía na vala da
ilegitimidade. Daí os filhos vindos de fora do matrimônio, procedentes de genitores não casados entre si,
serem hipócrita e cruelmente discriminados. O estigma infamante era feito por meio de designações. A
classificação fazia com que os filhos fossem postos entre os legítimos, os ilegítimos e os legitimados.
Separavam-se os filhos ilegítimos em naturais e espúrios. Os filhos espúrios eram indelevelmente marcados
com as designações de incestuosos e adulterinos, que lhes tiravam qualquer direito de serem 
reconhecidos.[4]  

 
Numa sociedade como essa seria impossível dar ao afeto ou à afetividade a categoria de direito e

sequer a aptidão para gerá-lo.  Bem ao contrário, ainda que a conduta adulterina fosse atribuída ao genitor
pela quebra do dever de fidelidade, era ele o beneficiário, uma vez que se livrava dos ônus do poder
familiar, e o filho inocente purgava com o selo da indignidade em ser considerado adulterino, negando-se a
ele a possibilidade de reconhecimento e, consequentemente, com cabal e injusta exclusão de direitos.

 
2. Afeto e afetividade como direito (perspectiva jurídica)

 
Um genitor do tipo hostil, contrário, ou indiferente a seu filho adulterino ou incestuoso merecia

mesmo a designação de pai?  Não tinha esse mérito, evidentemente, mas o era, segundo as leis e até uma
decantada presunção legal: pater is est quem nuptia demonstrant, mater semper certa est. Ou para obtê-la
deveria ao menos obedecer ao requisito mínimo, porém necessário, de compreender e conduzir-se segundo o
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verdadeiro sentido de uma paternidade responsável? Devia ao menos possuir uma paternidade de carinho,
ternura, amor e afeto? Não, é a resposta, para ambas as indagações, uma vez que tais proposições, embora
éticas, não se configuravam requisitos para exigirem condutas  debaixo do direito.

 
 A renovação que se faz presente atualmente exterioriza dois pontos cruciais, ao firmar tanto a

existência da filiação biológica como a da filiação não biológica, ambas certamente diversas, mas nem
sempre antagônicas, porquanto a uma por si mesma não é dado o condão de ser prioritária ao ponto de
suplantar ou aniquilar a outra. Muitas dúvidas resultam espancadas em laboratório, outras tantas pouco
serve ou de nada serve esse resultado da tecnologia, sobretudo quando o estado de filiação depende do
componente afeto ou afetividade. Diz com mestria Paulo Luiz Netto Lobo:: “Pai, com todas as dimensões
sociais, afetivas e jurídicas que o envolvem, não se confunde com genitor biológico: é mais que este”.[5]  

  
Por evidente se induz existirem  situações em que estão juntas, bem amalgamadas, as filiações

biológica e socioafetiva, sobretudo nas famílias constituídas. Na hipótese, nada há a explorar por meio de
investigação de filiação. Entrementes, forçoso é concluir por claro o imperativo de uma investigação da
origem biológica da filiação quando ela não se encontra manifesta ou, ao ocultar-se, é dada como que
inexistente, sempre que ela não for incompatível com paternidade ou maternidade jurídicas ou socioafetivas
consolidadas. A realidade de atraso do povo brasileiro, com evidente afrouxamento dos costumes, fornece
fácil exemplo ao apontar registros civis de nascimento nos quais se inscreveu tão-somente o nome da
genitora, sem o reconhecimento voluntário da paternidade. 

 
Já se travou o choque fatal da família patriarcal contra as multiformes novas famílias. Os novos

rumos correspondem exatamente à morte inexorável da família patriarcal, que se viu execrada por fatores
diversos, entre os quais a progressiva urbanização, a efetivação do  princípio da inclusão, a emancipação
feminina, o reconhecimento e a praticidade do princípio da dignidade humana. Ela, ao deixar de existir
mesmo, não mais teve como se fazer presente nas relações sociais brasileiras. Resta sepultada no museu das
antiguidades e enclausurados estão todos os males de seus múltiplos tentáculos hipócritas.

 
Diante dessa constatação, interessante que se lance os olhos para a relativização da filiação

biológica, nas pegadas da construção genial de diversos, dentre os quais os Professores Paulo Luiz Netto
Lobo e Maria Berenice Dias. Deixar-se-á para outra oportunidade a análise das presunções derivadas da
prevalência hegemônica vinda dos postulados  da extinta família patriarcal e matrimonial, tais como pater is
est quem nuptia demonstrant, mater semper certa est, com cerebrinos artificialismos destinados a inibir a
manifestação útil e cheia de justiça contra muitos de quem foram extorquidos prováveis direitos. 

 
O tema suscita acentuada hesitação, que a legislação ainda não resolve. Quais as presunções

atualmente razoáveis? “... o dador anônimo de sêmen é pai?; a mãe hospedeira é mãe?; quando há
concepção ou início de existência do nascituro, se a inseminação for realizada in vitro?; e se a inseminação
artificial for totalmente heteróloga?”[6]   
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 Veja-se, a sociedade como um todo é que se  fez hipócrita, não necessariamente os genitores
beneficiados em tal estado de coisas. Podia um ou outro desses genitores, não obstante a ilegitimidade
imposta por lei, agir com afetividade com relação aos filhos. Para abolir a discriminação e evoluir,
necessário se fazia então a mudança das leis. E a alteração de maior relevo veio com a Constituição Federal
de 1988, que, no § 6º do art. 227, dispõe: “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas
à filiação”. E o antigo Direito de Família, não apenas influenciado e sim inexoravelmente dominado pelo
Direito Constitucional, submeteu-se ao desígnio de se transformar em profundidade e até na denominação,
passando a ser chamado “Direito das Famílias”, o que conduz ao estudo de uma nova configuração nesse
campo jurídico, em especial, uma ligeira análise de que o reconhecimento ou a aceitação como entidade
familiar àquelas não fundadas no casamento e a força contida em princípio ético-jurídico para se abolir de
vez toda e qualquer  discriminação, levam a situações humanas tão ricas e sensíveis para a realização do ser
humano, no afã de ser factível a busca da felicidade dos envolvidos.[7]

 
 Essa constitucionalização das relações familiares proporcionada pela Constituição de 1988 não é

fenômeno isolado, de vez que muitos outros ramos do Direito receberam impactos do mesmo modo
relevantes, e tão desafiadores que em outra ocasião nos debruçaremos em analisá-los de conformidade com
as suas especificidades.  

 
2.1. Princípio da dignidade humana

 
Hodiernamente, veio a lume uma nova terminologia, qual seja “direitos humanos fundamentais”,

em que se incluem direitos humanos como valores e reivindicações  essenciais positivados nas
constituições. O seu caráter é duplo: são direitos humanos e também fundamentais.  

 
A realização da dignidade humana é um dos fundamentos da República Federativa, a qual somente

se faz  possível com a efetivação dos direitos fundamentais previstos na Constituição, segundo a qual só
acontece uma vida digna num ambiente sadio em que se respeita o ser humano. 

 
Muito embora já o seja bastante, não se estancou  nisso o rompimento constitucional com um

pretérito de submissão ao sistema engessado do matrimônio legítimo,  pois para evidenciar não o haver
recepcionado reconhece o § 3º do art. 226 “a união estável entre o homem e a mulher como entidade
familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. O § 4º que se seguiu àquele dispositivo, na
mesma linha de desvinculação com o passado define a entidade familiar  como “a comunidade formada por
qualquer dos pais e seus descendentes”, isto é, a família monoparental. E o § 5º do mesmo dispositivo
proclama o fim da supremacia absoluta do homem em face do outro cônjuge: “Os direitos e deveres
referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”.

 
No Estado Democrático Social de Direito, decisiva opção do nosso país, sobreleva-se a força

impulsiva do princípio do acesso à justiça, adotado no inc. XXXV do art. 5º da CF: “a lei não excluirá da
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apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, o qual constitui a principal garantia dos direitos,
inclusive os fundamentais, e deve ser efetivado em todas as suas fórmulas. Mauro Capelletti instigara: "O
acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental - o mais básico dos direitos
humanos - de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretende garantir, e não apenas proclamar os
direitos de todos." [8]

 
Eis os grandes saltos! Chega o corretivo enérgico para tantas iniquidades existentes em desfavor de

ingênuos. É o  imperativo de um novo direito cheio de fibra moral e ética que renasce na proteção
amplíssima dada pela Constituição. Mostra-se translúcido logo no preâmbulo, ao se instituir em 1988 um
Estado Democrático Social de Direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social.  Nos diferentes matizes
que escalonam os direitos fundamentais, eleva-se ao píncaro, irradia e penetra em todo o tecido do
ordenamento jurídico nacional o fundamento de tutela da dignidade da pessoa humana, previsto no inc. III
do art. 1º da Carta Magna.

 
Para se chegar à significação do valor maior contido no princípio da dignidade humana, tem-se que

superar alguma indeterminação do termo, preenchendo-a com o esplendor ético brotado em profundo, puro
e extenso sentimento humanístico destinado ao próprio ser humano.  

 
O imperativo categórico enunciado por Kant internaliza no homem a verdade de ele possuir um

valor absoluto, sem a mutabilidade ou relatividade como a de um preço, mas intrínseco, isto é, a dignidade:  
 
"[...] quando uma coisa tem um preço, pode pôr-se em vez dela qualquer

outra equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço e, portanto, não
permite equivalente, então tem ela dignidade".[9]

 
 

Em decorrência dessa opção, para José Afonso da Silva,[10] a dignidade humana se eleva ao deixar
à margem o conteúdo econômico de seu conceito, por constituir o “atributo intrínseco, da essência, da
pessoa humana, único ser que compreende um valor interno, superior a qualquer preço, que não admite
substituição equivalente”.

 
Vidal Serrano Nunes Jr, ao tratar do tema, não só demonstra o quanto continua válido e eficaz  o

clímax da lição de Kant, como recomenda que se invoque a força de sua noção básica toda vez que se
precise preservar a dignidade das pessoas, por exemplo, quando se determinam ações afirmativas ou se
assegura o tratamento à saúde de um enfermo.

 
Dele provêm precisas palavras em que prefixa a linha diretriz que há de ser seguida:

 
“Enxergar o ser humano como um fim, e não como um meio, aponta

necessariamente um outro ângulo de abordagem do tema, o de que todos devem ter
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lugar na vida comunitária, donde resulta a idéia de inclusão, com todos os
necessários consectários, também se inclui na noção de dignidade.”[11]

 
Canotilho consagra a dignidade humana, “dignitas hominis”,  como o princípio do indivíduo

conformador de si próprio e da sua vida segundo seu próprio projeto espiritual.[12]
 
 

Nessa linha de raciocínio, outros doutrinadores exaltam como o primeiro dos aspectos inerente à
noção de dignidade humana a chamada autodeterminação.

 
Sim, autodeterminação, mas há outros aspectos da dignidade humana, como visto e fornece guia

seguro Vidal Serrano Nunes Jr, ao deixar claro que como valor absoluto, sem possibilidade de ser mitigado
ou relativizado frente a outros interesses, a noção de dignidade há de integrar qualquer direito predisposto à
proteção do ser humano. Daí porque sustenta que a dignidade deve ser preservada também por ação
positiva, quer frente ao Estado, quer frente a particulares. Ademais, completa o nobre professor: “a
dignidade constitui aquele mínimo irremissível inerente a qualquer direito fundamental, inclusive os sociais,
neste ponto, consubstanciados  no chamado mínimo vital”.[13]

 
 Tem-se, portanto, que só se chegará  a uma visão unitária de reconhecimento de direitos, em se

adotando, definitivamente, o imperativo de preservar-se a dignidade  humana na possibilidade de cada qual
ser devidamente respeitado pela escolha livre da incumbência dos pais, avós, tios, irmãos, enfim parentes,
ou não parentes, na busca da felicidade de cada um. Ademais, é a mesma dignidade humana, mas numa
dimensão negativa,  que se insurge contra aqueles que, por falta de afeto ou indiferença,  deixam de assumir
os deveres de uma paternidade ou maternidade responsável.  

 
Para fechar, a engenharia genética passa a fornecer perspectiva de domínio da garantia de certeza

da paternidade biológica, pela via dos exames do DNA. Grandiosa a evolução cientifica! No entanto,
paradoxalmente, dela prescinde o mais novo elemento a ser considerado às relações no seio das múltiplas e
diferentes famílias modernas: quer para o elo da filiação, quer para o da fraternidade entre irmãos, quer
ainda para a vinculação de outros mais em alguns tipos de união amorosa. Trata-se do afeto, vinculativo
maior e mais estreito das pessoas naturais.[14]

 
O afeto é enobrecimento, amor ao próximo, respeito, carinho, compaixão, apego, bem-querer. Dele

emanam ondas de sentimentos essenciais que gravitam no santuário sagrado do coração humano. É a mais
elevada expressão da natureza humana por outrem. Por isso mesmo, com sua luz solar, reaviva valores
jurídicos e sociais autênticos, substituindo, por meio da afetividade, com vantagem incomensurável o
patrimonialismo familiar de antanho, o autoritarismo massacrante do genitor antigo, o engessado
matrimônio legítimo, todos esses com eivas de imperfeições humanas.

 
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário
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Se a família tradicional estruturava-se na legitimidade do matrimônio, na chefia e direção por um
patriarca, a quem pertencia os bens materiais e não materiais considerados como patrimônio cujo valor serve
de referência para diversos fins, indaga-se: como se estruturam as famílias modernas?

 
É curial que ao longo dos anos do século XX houve um conjunto de grandes embates

socioeconômicos que desfiguraram a família tradicional. Abrandou-se a quantidade despótica nas relações
jurídicas familiares, com a adequada inclusão dos filhos biológicos extramatrimoniais.[15]

 
 
As novas entidades familiares foram combinando os elementos humanos disponíveis, com

heterogênea história de vida e em  consequência dos mais diversos amálgamas, passaram a ter novas
configurações. Não se estruturaram, pois, com um perfil único.

 
A afetividade tem um componente qualificativo ligado a quem é ou se mostra afetivo, o indivíduo

afetuoso. Mas não só. Também faz parte dela um aspecto relativo a fenômenos, e neste viés revela-se nos
próprios fenômenos que envolvem emoções e sentimentos.

 
Destarte, ser pai afetuoso ou afetivo é o genitor que busca, sente ou demonstra afeto, carinho,

afeição. Ser obediente à afetividade é quem cumpre o dever jurídico imposto pela ordem legal constituída.
Ademais, a afetividade, como dever, pode ser presumida quando o afeto faltar na realidade das relações.
Nessa linha, sustenta, e bem, Paulo Luiz Netto Lobo:  

 “[...] a afetividade é dever imposto aos pais em relação aos filhos e destes
em relação àqueles, ainda que haja desamor ou desafeição entre eles. O dever
jurídico da afetividade entre pais e filhos apenas deixa de haver com o falecimento
de um dos sujeitos ou se houver perda do poder familiar ou autoridade parental”.[16]

 
  

Do exposto se dá conta  não haver dúvida que hodiernamente, com base no princípio da dignidade
da pessoa humana e na realidade vivida nos seios das famílias modernas, o afeto e a afetividade  devem ser
vistos como direito estabelecidos. Enforcar-se-á, em seguida, a afetividade como um princípio.

 
        

2.2. Princípio da afetividade
 

O princípio da afetividade diz respeito à demonstração de que a constituição de toda e qualquer
entidade familiar tem como razão única e precípua a afeição havida entre os indivíduos, de forma que a
inexistência de tal sentimento sempre habilita e conduz ao encerramento da união, pois, evidentemente, sem
comunhão de vida representada por respeito e carinho mútuos não há família.

Em suma, a affectio é a ratio única de todas as entidades familiares e também das relações de
filiação.
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De acordo com Silvana Maria Carbonera:
 

[...] a partir do momento em que o sujeito passou a ocupar uma posição central, era
esperado que novos elementos ingressassem na esfera jurídica. E foi o que se
observou em relação ao afeto. A vontade de estar e permanecer junto a outra pessoa
revelou-se um elemento de grande importância tanto na constituição de uma família,
assim como em sua dissolução. As pessoas passaram a se preocupar mais com o que
sentiam do que com adequação de seus atos ao modelo jurídico.[17]

 
Chegou-se à conclusão, de maneira inexorável, de que a união entre pessoas, com o escopo de

formar uma entidade familiar (qualquer que seja sua denominação) e de conquistar objetivos em comum,
está intrinsecamente ligada à questão do sentimento de afeição, de amor que liga tais agentes, merecendo ele
ser, então, jurisdicizado.
 

Aliás, é através do importante papel do afeto que se chegou à conclusão de que o casamento, ad
exemplum, não poderia manter-se indissolúvel e inquebrantável, haja vista que, do ponto de vista da
aplicação da razoabilidade jurídica, não mais se verificava espaço para a existência de uma imposição de
índole constitucional que estava a exigir a manutenção de uma sociedade familiar cujo amor e afeto ruíram
há tempos, impingindo eternamente àqueles agentes a pecha do fracasso e a impossibilidade de lhes permitir
um novo recomeço, oxalá mais feliz que o anterior.[18]
 

Não se pode perder de vista, como bem lembra Diogo Leite de Campos, que “[...] a lei quer que os
cônjuges estejam sempre em condições de pôr termo a uma relação conjugal inviável”.[19]

 
Nesse sentido, a precisa lição de Luiz Edson Fachin:

 
[...] uma história construída a quatro mãos tende ao sentido da permanência. Todavia
a liberdade de casar convive com o espelho invertido da mesma liberdade, a de não
permanecer casado. Chega-se, assim, por diversas vias, ao fim da sociedade
conjugal. Dissolve-se o casamento. A sentença executa os efeitos da dissolução.
Término do projeto parental. Um puso, não raro, marcado pelos solavancos da
turbulência.[20]

 
Embora inafastável seja a altercação no sentido de que a lei não tenha, por óbvio, força suficiente

para criar um sentimento, pode elegê-lo como amálgama, como alicerce para determinado instituto, ainda
mais dentro do Direito de Família, no qual as relações são extremamente permeadas por feixes emocionais,
afetivos e amorosos, enfim, passionais, normatizando, então, seus fundamentos.[21]
 

Nessa esteira de pensamento, Sérgio Gischkow Pereira pondera, com a perspicácia de sempre, que
não será:
 

[...] logo no direito de família que deixará o valor jurídico do amor de merecer
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especial apreço. O significado, o sentido, a razão de ser, o valor de uma união entre
duas ou mais pessoas é posto e subsiste em função da afeição que as vincula.
Corolários desta asserção consistem em repelir o despotismo masculino; em
vislumbrar na família um grupo fundado na mútua afeição, mais do que pela
autoridade marital ou de quem quer que seja; em reduzir os fatores organizacionais e
hierárquicos na estrutura familiar; em fomentar a liberdade e a igualdade nas
interações familiares.[22]

 
Os fundamentos da afetividade estão assegurados em vários dispositivos do texto constitucional,

podendo-se citar, a título exemplificativo, os Arts. 226, § 4º (a comunidade formada por qualquer dos pais e
seus descendentes, incluindo-se os adotivos, tem a mesma dignidade de família constitucionalmente
protegida), 227, caput (o direito à convivência familiar, e não a origem genética, constitui prioridade
absoluta da criança e do adolescente), § 5º (a adoção, como escolha afetiva, alçou-se integralmente ao plano
da igualdade de direitos), § 6º (todos os filhos são iguais, independentemente de sua origem), dentre outros.
 

José Sebastião de Oliveira sintetiza a questão, aduzindo:
 

[...] a afetividade não foi esquecida pelo constituinte. Ao mesmo tempo em que
estabeleceu como princípio constitucional do direito de família a obrigação de os
pais assistirem, criarem e educarem os filhos menores, determinou, com a mesma
intensidade e obrigação de os filhos maiores ajudarem e ampararem os pais na
velhice, carência ou enfermidade (Art. 229, CF). Foi mais longe: demonstrando os
valores humanitários de nossos dias, estabeleceu como dever de todas as espécies de
família o amparo aos idosos (não só aos parentes, mas a qualquer idoso),
assegurando sua integração na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e
garantindo-lhes o direito a uma vida sadia (Art. 230, caput, CF).[23]

 
Assim, e respeitando os caracteres subjetivos que são ínsitos a família, houve por bem o legislador,

acertadamente, em transformá-los em diretrizes legislativas para sua melhor proteção.
 

3. Da nova família monoparental
 
Dentre as novas famílias, surge um tipo formado pela genitora, que se vê só e desamparada em

decorrência de situações diversas, tais como o abandono pelo varão por indiferença, fragilidade, vício
alcoólico etc., permanecendo a prole com a mulher. É a família monoparental, acrescentada como entidade
familiar na Constituição Federal, art. 226, § 4º: a comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes. Tem-se aí o caráter familiar devido à união de afeto que caracteriza entidades familiares com
apenas uma parentalidade.[24]  E o genitor omisso, não obstante com vínculo biológico, apresenta
comportamento que negativa o vinculo afetivo familiar. 

 
A origem da família monoparental não se dá somente por abandono de um dos integrantes da

família bipolar originária.  Pode decorrer da morte de um dos genitores, situação em que os filhos ficam
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com o parceiro sobrevivente, e decorre também da separação ou do divórcio. A adoção também pode criar a
família  monoparental, ante a possibilidade de poder ser efetivada por adotante solteiro, viúvo, separado ou
divorciado. O vínculo monoparental constitui-se também para a mulher solteira, viúva, separada ou
divorciada que recorre à inseminação artificial de terceiro cedente de sêmen, cujo presumível afeto ao filho
produzido é daquela que quis assim ser engravidada e a ele o pai biológico não se vincula por laço afetivo.

 
O fato de a criança nascer sem pai por inseminação em mulher sozinha tem sido refutado por

pessoas preconceituosas, sob o fundamento de a geratriz agir por motivo egoísta. Crítica desprovida de
razão, como o demonstra a Des. Maria Berenice Dias ao ingressar na polêmica. Invoca o direito dessa
mulher por três motivos: reconhecimento isonômico, lhe ser constitucionalmente assegurado o planejamento
familiar (art. 226, § 7º da CF) e que não comporta limitações, e não acarreta prejuízo ao desenvolvimento do
filho.[25]

 
A nova família monoparental e o direito baseado na afetividade suscitam uma revisão dos valores

jurídicos e sociais ante o expressivo progresso das técnicas de inseminação artificial, nas quais se prescinde
do acasalamento sexual para a reprodução. A força atrativa do amor e afeto idealizados conduz o cônjuge
infértil a permitir que a parceira seja fecundada com o esperma de outro indivíduo, geralmente estranho ao
par. Trata-se da inseminação heteróloga, na qual o cônjuge infértil, só pelo fato de assentir expressamente
com a utilização da inseminação artificial, é pai presumido da criança produzida por meio dessa técnica
(CC, art. 1.597, V).  Por outro ângulo, o mero dador anônimo de sêmen, com tarefa exclusiva que o supõe
destituído de qualquer fragmento de afeto, não tendo o porquê se envolver emocionalmente, não deve ser
considerado pai.   Na inseminação homóloga, os parceiros, ainda que férteis, são incapazes de chegar à
fecundação por meio do congresso sexual. Engravidada a mulher por inseminação artificial homóloga,
supõe-se que o marido cedeu o espermatozóide, atribuindo-se a ele, por presunção, a paternidade. (CC, art.
1.597). Nessa situação, o doador do esperma apenas cumpriu essa tarefa objetiva, não é pai de modo algum
e sequer deve aspirar à afetividade subjetiva de um filho nascido em tais circunstâncias.  Também o filho
por essa modalidade técnica nascido não faz jus ao reconhecimento e consequentemente, se vier a concorrer
com outros, não terá direito a ser aquinhoado a receber eventual fortuna, ainda que possa valer-se de um
rastreamento com o único propósito de conhecer sua origem histórica, sem que com isso sejam gerados
direitos que possa colher.[26]

 
 

Consigne-se a situação da mulher que recebe em seu organismo um embrião ou óvulo previamente
fecundado, a qual serve apenas de hospedeira. Há casos em que uma mulher infértil, para o embrião
fecundado in vitro com o esperma do marido ou de um estranho, consegue a aquiescência e a colaboração de
outra para que sirva de hospedeira (às vezes a própria genitora, a avó ou tia).  Indague-se:  a mera
hospedeira é mãe? Não, não o é na medida em que seu compromisso impunha o dever de não se vincular
afetivamente. Será mãe aquela que desde o início, além de ser genitora biológica, construiu o elo da
afetividade com quem vier ao mundo com esse histórico positivo.
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4. Da união homoafetiva
 
Outra situação, agudamente polêmica, é a da união homoafetiva, ignorada até agora pela legislação

ordinária. Enquanto pessoas existem que se ajustam perfeitamente no sexo em que têm desde o nascimento,
outras há que, por determinação biológica, como um fenômeno natural ou patológico, ou opção da vontade
– a ciência ainda não definiu de modo inquestionável -, se enquadram no sexo oposto ao daquele a que
vieram ao mundo; são os homossexuais, com diversas variações. Dentro da comunidade homossexual, e
especialmente entre os gays e lésbicas, relacionamentos homossexuais amorosos têm se tornado uma
preocupação importante. Estarão certos os que, aferrados numa cultura de prístinos tempos, sob um regime
patriarcal e machista, condenam esses vínculos afetivos, pelo fato de serem diferentes e parcela deles
mostrarem-se descaracterizados em sua fraqueza, com aspectos agressivos ou até ridículos? O jurista, que
deve ter boa dose do perfil de filósofo, enquanto crítico da razão ou  na função de desbanalizar o banal,
segundo Paulo Guiraldelli Jr,[27] tem que se angustiar com tal problemática humana e se posicionar com o
entusiasmo que lhe fornecem os princípios da inclusão, da dignidade da pessoa humana, da igualdade
(inclusive a de gêneros), da solidariedade, enfim, todos com base ética comum, a da afetividade de seres
humanos.   E jamais desconsiderar quem se banaliza ou nulifica diante dos fortes, poderosos e
preconceituosos.

 

O legislador brasileiro está se posicionando. Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº
2.285/2007, denominado “Estatuto das Famílias”, do Deputado Sérgio Barradas Carneiro, composto no
âmbito do Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM, que aspira à revogação cabal do Livro IV -
Do Direito de Família, do Código Civil, e também assim alguns dispositivos do Código de Processo Civil, a
atual Lei de Alimentos (lei 5.478/68), a Lei de Divórcio (lei 6.515/77) e a Lei de Investigação de
Paternidade de filhos havidos fora do casamento (Lei 8.560/92), e ainda os artigos 70 a 76 da Lei de
Registros Públicos.

 
Na parte que ora se cuida, o Projeto de Lei previa a possibilidade da união entre duas pessoas do

mesmo sexo, aplicando-se as mesmas regras da união estável, com todos os reflexos delas no que diz
respeito a regime de bens e qualificação. O artigo quinto do Projeto consagra os princípios da dignidade da
pessoa humana, a solidariedade familiar, a igualdade de gêneros, de filhos e das entidades familiares, a
convivência familiar, o melhor interesse da criança e do adolescente e a afetividade.

 
A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou, no dia 26/08/2009, a proposta que

institui o Estatuto das Famílias, em substituição a todas as normas sobre Direito de Família contidas no
Código Civil, atingindo o Código de Processo Civil e outras cinco leis, como exposto. Com 274 artigos, a
proposta pretende regular  todos os direitos e deveres da vida familiar (casamento, união estável, filiação,
herança, tutela, adoção, alimentos etc.) e os processos relativos a esses direitos.

 
Entrementes, a Comissão acolheu substitutivo do deputado cearense José Linhares, descartando

todos os dispositivos que, na visão dele, opõem-se aos “valores judaico-cristãos da sociedade brasileira”.
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Linhares removeu do projeto a previsão para a união civil de pessoas do mesmo sexo, desautorizou-a
expressamente, e do mesmo modo vedou categoricamente a adoção por  homossexuais. Ainda que inexista
previsão legal para esse tipo de adoção, juízes têm concedido a adoção a um dos parceiros, como se fosse
solteiro. Linhares também fez com que se substitua, em todo o Projeto de Lei nº 2.285/2007, a expressão
“parceiro” por "companheiro" e eliminou um artigo que considerava dever da sociedade e do Estado
promover o respeito à diversidade de orientação sexual. A Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania também votará a proposta, em caráter conclusivo, a qual, após, seguirá para o Senado.[28]

 
Linhares não apenas retirou do projeto a permissão para a união civil de pessoas do mesmo sexo

como proibiu expressamente esse tipo de casamento, assim como proibiu expressamente a adoção por casal
homossexual. Hoje não existe previsão legal para esse tipo de adoção, mas os juízes concedem a adoção a
um dos parceiros, como se solteiro fosse.

 
Linhares também substituiu todas as expressões  "parceiro" contidas no projeto por "companheiro"

e eliminou um artigo que considerava dever da sociedade e do Estado promover o respeito à diversidade de
orientação sexual.

 
A proposta ainda será votada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em caráter

conclusivo. Depois, seguirá para o Senado.
  
Em se confirmando a tendência de o legislativo refutar de modo categórico a união civil e o

casamento de pessoas do mesmo sexo, bem assim a adoção por casal homossexual, por certo esvaziará o
“Estatuto das Famílias” de um capitulo importantíssimo para a solidificação ampla da afetividade como
novo paradigma das novas famílias. Após, caberá profunda reflexão, a fim de se tentar lobrigar a tendência a
que tomará esse importante ponto no Direito das Famílias e somente então o estudioso do tema estará em
condições de fornecer respostas a uma enorme quantidade de indagações, entre as quais as seguintes:  O fato
de o Legislativo haver refutado proposta de adoção por homossexuais  passou a constituir reserva absoluta
da lei? Nesse contexto, os juízes  estarão autorizados a conceder a adoção a um dos parceiros, como se fosse
solteiro, ou essa concessão poderá ser vista como uma invasão da atividade legislativa? O que exatamente
poderá configurar um ativismo judicial? A substituição do legislador pelo juiz não se mostraria
politicamente legítima porque o legislador foi eleito, através do sufrágio universal?  A indevida substituição
à tendência natural seria um desgaste do Judiciário em que teria de suportar as críticas decorrentes a ficar
imune a uma revisão por parte dos demais Poderes?  Se assim for visto, abrir-se-á precedente muito sério,
consistente na possibilidade de interferência direta nas funções judiciais, através de leis aprovadas pelo
Congresso que disponham sobre casos julgados? Poder-se-á ter por violada a Constituição federal de 1988
pelo Legislativo, na medida em que o artigo 5º consagra os princípios da dignidade da pessoa humana, a
solidariedade familiar, a igualdade de gêneros, de filhos e das entidades familiares, a convivência familiar, o
melhor interesse da criança e do adolescente e a afetividade?

 
Ademais, há os que continuarão na luta, que poderá durar anos  para que venha a positivar-se essa

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8126



grande aspiração de uma minoria atuante, como o fez com vigor e paciência o Senador Nelson Carneiro,
advogado especializado em Direito de Família que, com sentimento ético e solidário às tragédias pessoais
de suas clientes, dedicou sua vida a reverter esse quadro, no que resultou na Lei n° 6515/77, que
regulamentou o Divórcio, a qual foi aprovada no Congresso Nacional após 26 anos de batalha contra
interesses diversos.[29]

 
 

5. Da relação pai-filho na família reconstituída
 
Analisemos, agora, dentre tantas, algumas apenas das diversas situações - e não de modo completo

-, nesse tão fascinante universo em que se operou  a dissolução do casamento em que há filhos e tanto o pai
quanto a mãe formam novas famílias nas quais passam a haver novos filhos biológicos de ambos e também
assim adotivos. Quais os que remanescem como pais, os que perdem essa categoria?

 
Nesses novos arranjos prefigurados, por óbvio, tanto os pais biológicos quanto os adotantes que

continuarem respeitando seus descentes filhos, mantendo os laços de afeto com exteriorizações palpáveis,
não os abandonando, relacionando efetivamente com eles, continuado presentes positivamente em suas
vidas, fornecendo-lhes o que podem tanto no âmbito do amor como no das necessidades humanas materiais,
sempre  quando se fizerem imprescindíveis, continuarão sendo reconhecidos como pais.

 
Poderão perder, todavia,  essa categorização todos os que pautarem sua vida com comportamento

antagônico à afetividade como dever jurídico, tais os que passarem a desamparar os filhos, deixando-os
sozinhos ou sem condições de sobreviver, de prosseguir nos estudos ou tomarem quaisquer atitudes
relevantes contra o dever inerente à condição afetiva de pais verazes.

 
Pensemos na família reconstituída, tal seja aquela cuja estrutura familiar origina-se de um novo

casamento ou de uma nova união, após a ruptura familiar, “quando um dos integrantes do novo casal, ou
ambos, tem filho ou filhos de uma relação precedente”.[30] As novas relações biológicas determinarão, a
princípio, quem são entre si  pais e filhos. No entanto, o componente afetividade deverá pautar a
continuidade ou não dessas presumíveis relações. Se um filho natural não mais continuar com o vínculo de
amor quanto a seu pai (ou mãe) biológico(a) e  passa a tê-lo em toda sua plenitude com o padrasto (ou
madrasta), e de modo recíproco quanto à afetividade, é curial que esse vínculo sadio deverá se sobrepor ao
deteriorado e sem força para sobreviver. Idêntico raciocínio lógico, que põe em destaque o vínculo afetivo
dos mutuamente cativados ou não, aplica-se ao filho adotivo de um união desfeita quanto ao arranjo que se
seguiu na família reconstituída.   

  
O laço de fraternidade entre irmãos procedentes de lares desfeitos deverá obedecer à mesma

relação de afeto-amor. Por outras palavras, a proeminência não será mais o liame sanguíneo natural de
outrora e sim, com toda sua força, o laço do coração. As leis é que devem se adaptar aos fatos nascidos dos
reais sentimentos éticos e morais dos envolvidos nas relações parentais e não estas às leis abstratamente
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consideradas, ainda que nelas é que virá, com o futuro “Estatuto das Famílias”, do Deputado Barradas
Carneiro, gestado no Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM, a força obrigatória geral da
afetividade como dever e com viés de conceito vago ou indeterminado, cujo alcance será encontrado pelo
aplicador.

 
 

6. Da posse de estado de filho
 
Os nossos Códigos Civis cuidaram da noção de “posse de estado de filho” apenas na seara

probatória, para que prevaleça  o elemento construído da filiação em casos em que sua relação se apresente
conflituosa. Hodiernamente, a noção desse estado, vindo da teoria da aparência, desenvolve-se  e aplicada
em muitos países, e dá o sentido verdadeiro da paternidade, fundada nos laços de afeto, e sobretudo quando
as presunções e os laços biológicos não convencem e não são suficientes “para demonstrar a verdadeira
relação entre pais e filhos”, (NOGUEIRA, 113, 2001), cuja responsabilidade de inquestionável força atrativa
de há muito sintetizou Saint-Exupéry: “Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas”.[31] 
(SIMÃO, 209, 2007)

 
 Esse novo enfoque na estrutura do Direito das Famílias haverá de repercutir (e muito) no Direito

das Sucessões. Aliás, já tem influído. Apenas de passagem, rememore-se uma das importantes decisões no
sentido de que, embora não se tenha ainda expressamente adotado por lei o estado de filiação, os fatos que
se verificam na vida é que dão o devido colorido para se tornar alguém sucessor do pai biológico.

 
Com efeito, em caso concreto analisado por José Fernando Simão[32], ainda que o magistrado,

com base no exame negativo de DNA, haja julgado procedente a demanda negatória de paternidade, com a
exoneração do pai do dever de prestar alimentos, o tribunal reformou a sentença. É que, ainda que
inexistisse o vínculo biológico entre o autor e o companheiro da mãe biológica, o vínculo afetivo se
mostrava suficiente para o reconhecimento da paternidade do pai registral que a impugnou. Fundamentou-se
assim no acórdão:

 
“Se em relação ao filho biológico a afetividade surge como circunstância natural e
resultante de sua própria condição, torna-se evidente que no tocante ao filho que não
tenha essa mesma característica, acabe ele por emergir, como fruto da ligação que
passa a existir entre ele e os pais. Pouco importa tenha o legislador do Código Civil
brasileiro, ao contrário do português, desconsiderado o estado de filiação.”[33]

 
 

7. Da Nova dimensão para acesso à justiça (legitimidade)
 

É a própria Constituição Federal quem determina e concebe a família como sendo um direito
fundamental[34] inerente e afeto a todo e qualquer ser humano, haja vista ter consagrado, expressamente,
ser ela a base da sociedade, galgando especial proteção do Estado, não se perdendo de vista que o vocábulo
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família aparece inúmeras vezes durante o bojo do texto constitucional, mais especificamente em 24 (vinte e
quatro) oportunidades.

 
A fundamentalidade do direito de ser ter uma família ganha espaço nas três dimensões mais

consagradas e utilizadas em estudos que tais.[35]
 
Isso porque, no que diz respeito aos direitos fundamentais de primeira dimensão, tem-se sua

caracterização pela não intervenção estatal em determinados aspectos do indivíduo e da sociedade que ele
compõe, ficando caracterizado pela palavra liberdade.

 
No que se refere aos direitos fundamentais de segunda dimensão, caracterizados estes pela palavra

igualdade, em seu sentido substancial, tem-se que a concessão de direitos sociais interligados,
umbilicalmente, à família, são: saúde, educação, moradia, etc.

 
A terceira dimensão está lastreada na tutela de interesses coletivos[36] (supraindividuais,

transindividuais ou metaindividuais),[37] cuja atuação se desdobra em três espécies, a saber: (i) interesses
difusos; (ii) interesses coletivos strictu sensu; e, (iii) interesses individuais homogêneos.

 
A propósito de tão importante ligação com os direitos humanos de terceira dimensão, tem-se a

firme proposta defendida por Rui Carvalho Piva, em tese de doutoramento, no sentido de que a entidade
familiar possui, pela relevância e característica que lhe são peculiares, legitimidade para propor ação civil
pública, defendendo-se, assim, de atos, comissivos ou omissivos, que entenda contrários aos seus direitos e
interesses difusos.[38]

 
A evidência mostra ser a família quem oferece o melhor quadro emocional e moral para uma

criança ou jovem adquirir um padrão de referência, uma forma de agir e interpretar os acontecimentos que
lhes cercam, tomando, assim, decisões corretas e pertinentes com o seu normal desenvolvimento e com o
atingimento de uma qualidade de vida digna.[39]

 
Na defesa de uma qualidade de vida digna, onde e quando se verificarem interesses homogêneos, 

interesses difusos, interesses coletivos,  interesses individuais homogêneos, interesses individuais, haverá,
em tese, a possibilidade de ser ajuizar demanda para fazerem valer.

 
A qualquer integrante da entidade familiar, até os limites em que for juridicamente reconhecida sua

ampliação, possibilitar-se-á essa defesa, expressa no artigo 17 do Projeto de Lei nº 2.285/2007, com o
seguinte teor: “qualquer pessoa integrante da entidade familiar tem legitimidade para defendê-la em juízo ou
fora dele”.  

 
Para que se proponha ação judicial adequada, imprescindível que o interesse processual se

materialize no binômio “necessidade-utilidade” do provimento jurisdicional almejado.[40]
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Vislumbra-se que, se e quando o Projeto de Lei nº 2.285/2007 for aprovado e entrar em vigor,

aquele que tiver interesse processual, poderá ingressar em Juízo, na defesa da própria entidade familiar.
   Observe-se que será considerada “entidade familiar” “toda comunhão de vida instituída com a finalidade
de convivência familiar, em qualquer de suas modalidades” (art. 3º do PL).

 
8. Do enfoque da Bioética

 
As grandes mutações jurídicas antevistas nas notas de eticidade que palpita na  Bioética não

envolveram o novo CC brasileiro, que veio sem a esperada renovação quanto à participação de irmãos, tios
e avós em famílias sem qualquer um dos pais. Também nesses meios se espraia, com frequência,  uma alta
vibração dos sentimentos mais puros de amor, carinho, ternura, enfim, de apego afetivo. Irmãos somente em
cálida fraternidade hão de ser reconhecidos como a constituir a denominada família anaparental, em virtude
do nivelamento deles em grau, isto é, não há diferenciação em graus de parentesco. Um tio ou um dos avós
que passe a zelar pelos sobrinhos ou netos, com eles formam o que também se configura em família
monoparental, devido à união de afeto que caracteriza entidades familiares com apenas uma parentalidade,
não obstante o conceito restrito do art. 226, § 4º, da Constituição Federal.

Para que não nos alonguemos, cabe a lembrança em apertada síntese da indagação pertinente ao
tema: quando há concepção ou início de existência do nascituro, se a inseminação for realizada in vitro?; e
se a inseminação artificial for totalmente heteróloga?”[41]  

 
Quantas respostas diversificadas ter-se-ão para essas questões? Todavia, nesse “admirável mundo

novo” do afeto e da afetividade como direito, com esse renovadíssimo vínculo ético, não tem mais lugar  a
afirmação de que a família deva ser determinada por variáveis biológicas.

 
As vontades e ações, para esse novo Direito, hão de ser livres, espontâneos, racionais, estribadas, 

quer nos mais puros sentimentos, quer em sentimentos negativos, uns ou outros que deverão determinar
aproximações ou afastamentos, aderências responsáveis ou rupturas da irresponsabilidade moral e jurídica,
reconhecíveis para a existência ou não do vínculo parental.

 
Nesse contexto, não mais prevalece a filiação biológica, “que era indispensável à família

patriarcal”, desaparecida “nas relações sociais brasileiras”, “após o advento da Constituição de 1988”.[42]
 
 A situação pretérita mais evidente do determinismo biológico é o determinismo genético, o qual

afirma que uma filiação deva ser completamente determinada pelos gens dos pais. Não mais se está preso,
porém, com exclusividade, nesse modelo hipócrita. Nega-o, hodiernamente, a influência dos sentimentos e
da vontade livre na determinação de filiação e de tantos outros vínculos parentais. 

 
Contra o determinismo é defendida a tese do libertacionismo ético: O ser humano é livre para

determinar suas ações. É a tendência ditada pelo senso comum.
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CONSIDERAÇÕES GERAIS

 
O tema cuidado neste artigo é instigante e atual. Suscitará, com certeza, resistências

preconceituosas de pessoas mais tradicionais. Não se pode negar, entretanto, que nele se aborda fenômeno
social que tem repercutido na sociedade, a exigir do jurista profunda e desinteressada reflexão, bem como
opine para  que venha regulamentação legal com sóbria eticidade, sem paixões, em face de sua relevância
jurídica. O novo CC brasileiro, nesse particular, não enfrentou as problemáticas derivadas das mutações
sociais no seio das famílias.  À guisa de exemplo, citem-se o  envolvimento e a participação de irmãos, tios
e avós em famílias destituídas de ambos os genitores. Também nesses meios se irradiam, amiúde, com
intensa oscilação, atitudes caracterizadas por estados afetivos diversos, dentre os quais  sentimentos
genuinamente límpidos de amor, carinho, ternura, enfim, de apego afetivo. Irmãos ardentemente
entusiasmados com o liame familiares que se os enlaçam devem ser reconhecidos como tais, não obstante
sem parentesco biológicos por constituírem a denominada família anaparental. Também com enorme razão,
um tio ou um dos avós, em decorrência do falecimento dos pais,  fazendo-se presente,  defendendo ou
velando  pelos sobrinhos ou netos, com eles estão a construir uma família, ainda que monoparental, em
virtude do vínculo de afeto que distingue entidades familiares com apenas uma parentalidade, sem embargo
do art. 226, § 4º, da Constituição Federal, circunscrever a entidade familiar na comunidade formada por um
dos pais e seus descendentes.

 
Não obstante terem sido afastados do Projeto de Lei nº 2.285/2007 a previsão para a união civil de

pessoas do mesmo sexo e a adoção por  homossexuais, ainda  que também de lege ferenda, mais adiante
isso poderá ser revisto, pois a luta dos inconformados com certeza persistirá, e atualmente até se constata-se
magistrados de vanguarda deferindo a adoção a um dos parceiros, como se fosse solteiro. 

 
O que mais de relevante há, no estágio atual, é a consagração do afeto e da afetividade pelo Direito,

com base no princípio da dignidade humana e ainda se está bem próximo de ser aceito o princípio da
afetividade, e todos esses induzidos da realidade social, nos seus múltiplos aspectos, ainda que haja ligeira
divergência dos juristas no tocante à sua formulação.
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felicidade humana e tantos outros valores que são objeto de direitos humanos fundamentais e operacionais, todos eles se ligam
ao direito à família e se realizam mais efetivamente no lar [...]. Por fim, não há esquecer que, por ser direito da humanidade, o
direito à família e com ele os direitos humanos da família são verdadeiros direitos difusos, que não podem ser negados a
nenhum sujeito humano. Não comportam, nem suportam discriminação”.

[36]       MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública. 6ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 65:
Para o autor são aqueles que “[...] depassam a esfera de atuação dos indivíduos isoladamente considerados, para surpreendê-los
em sua dimensão coletiva”.
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América, Projeto da UERJ e da Estácio de Sá, e um de Antônio Gidi. Nos quatro projetos já há consagração do controle
jurisdicional (embora projetos, são fontes de estudo do direito coletivo).

[38]       PIVA, 2001, p. 249: “[...] a legitimidade da família para a defesa de interesses difusos representará uma nova aliança
familiar, uma aproximação solidária capaz de identificar naquela que tomar a iniciativa, por exemplo, de propor uma ação civil
pública, uma aliada que não compartilha da vergonhosa pouca efetividade de direitos difusos constitucionalmente
assegurados”.

[39]       LINHARES, Paulo Afonso. Direitos fundamentais e qualidade de vida. São Paulo: Iglu, 2002, p. 144: “A qualidade de
vida é uma categoria suficientemente ampla para abranger todos os direitos fundamentais da terceira geração já identificados e,
quiçá, muito dos que nem sequer ainda foram plenamente caracterizados”.
[40] SCARPINELLA BUENO, Cássio; Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, volume 1, 2007. editora Saraiva, p.
358: “O interesse de agir, neste sentido, representa a necessidade de requerer, Estado-juiz, a prestação da tutela jurisdicional
como vistas à obtenção de uma posição de vantagem (a doutrina costuma se referir a esta vantagem como utilidade) que, de
outro modo não seria possível alcançar. O interesse de agir , portanto, toma como base o binômio ‘necessidade-utilidade’.
Necessidade da atuação jurisdicional em prol da obtenção de uma dada  utilidade”.

 
[41] LOBO, Paulo Luiz Netto.  Socioafetividade no Direito da Família: a Persistente Trajetória de um Direito
Fundamental. Direito das Famílias e Sucessões Nº 5 – Ago-Set/2008 – DOUTRINA – Magister Editora – IBDFAM – Instituto
de  Direito de Família, 2008, p.7.
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VIDA PRIVADA E INTIMIDADE: ESTRUTURA, CONCEITO, FUNÇÃO E LIMITES NA BUSCA
DA TUTELA INTEGRAL DA PESSOA HUMANA

PRIVACY AND INTIMACY: STRUCTURE, CONCEPT, FUNCTION AND LIMITATIONS IN
SEARCH OF INTEGRAL PROTECTION OF HUMAN

VELLÊDA BIVAR SOARES DIAS NETA

RESUMO
RESUMO

O presente artigo busca sistematizar a vida privada e a intimidade a fim de demonstrar que dessa forma a
tutela integral da pessoa humana pode vir a ser melhor assegurada. Para tanto, foram eleitos quatro objetos
de análise: a estrutura, os conceitos, a função e os limites, abordados cada um separadamente. A importância
da proposta de sistematização vai muito além da mera apreciação pela dogmática, indiscutivelmente
necessária, alcançando efetiva utilidade prática na sua adoção na medida em que permite ao operador do
direito, sobretudo aos magistrados, a melhor visualização do tema que deve abandonar de vez a visão
reducionista-individualista conferida a questões patrimoniais. Defende-se aqui que a adoção da perspectiva
existencial para a estrutura, os conceitos, a função e os limites da vida privada e da intimidade permite não
só que a sua tutela seja quantitativamente e qualitativamente diferenciada, como confere à democracia,
muito além do que o aspecto político, mas também a dimensão do humano, da qual não se pode mais se
destacar sem que se negue sua própria natureza.

PALAVRAS-CHAVES: VIDA PRIVADA E INTIMIDADE - SISTEMATIZAÇÃO - ESTRUTURA -
CONCEITO - FUNÇÃO - LIMITES - TUTELA DIFERENCIADA - PARÂMETROS - DEMOCRACIA

ABSTRACT
ABSTRACT
This article aims to systematize the privacy and intimacy in order to demonstrate that this way the
responsibility of the individual might be better ensured. It had been elected four objects of analysis: the
structure, concepts, function and limits, discussed each one separately. The importance of organizing
proposal goes far beyond mere appreciation for dogmatic, arguably necessary, achieving effective practical
use in its adoption as it allows the operator to the right, especially the judges, the best view of the subject
which must move from time to reductionist-individualist vision given to heritage issues. It is argued that
adoption of the existential perspective to the structure, concepts, function and limits of privacy and intimacy
allows not only that its protection is quantitatively and qualitatively different, and gives to democracy, far
beyond what the political aspect, but also the human dimension, which can no longer stand out unless they
deny their own nature.
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INTRODUÇÃO

A preocupação com a proteção da privacidade nunca foi tão grande como no presente. De fato, a
sociedade da informação e da vigilância em que vivemos alteram quantitativamente e qualitativamente
os paradigmas de outrora e o indivíduo, quase sempre identificado numericamente[1], além de
devassado[2], não mais excepcionalmente, passa, inclusive, a ser modificado por razões de “segurança”.
A metáfora do homem de vidro, de matriz nazista, conquista espaço em pleno Estado Democrático de
Direito.

Por ter o direito brasileiro se referido expressamente à vida privada e à intimidade, aliás, sob
influência da privacy americana, que não mais deve ser entendida como direito ao isolamento,
necessário se faz compreendermos qual a sistematização lhes deve ser atribuída.

Para tanto, foram eleitos quatro objetos de análise: a estrutura, os conceitos, a função e os limites.
Na estrutura, ponto de partida de toda e qualquer sistematização, demonstrar-se-á o quanto insuficiente é
a utilização dos direitos subjetivos, próprio das relações patrimoniais, pelo fato de se estarmos diante de
situações existenciais, apontando-se a estrutura das situações subjetivas complexas como a mais
adequada. Para ilustrar o que se afirma, é abordada a instigante questão do merecimento de tutela (ou
não) no que toca à criação das identidades “virtuais”.

Em seguida, ao contrário do que se vem constatando em doutrina e jurisprudência, defende-se aqui
a importância de se definir contornos aos conceitos de vida privada e de intimidade sob a perspectiva
existencial e não patrimonial, tendo-se como pano de fundo o indivíduo concretamente considerado que,
submetido a novas tecnologias, sente necessidade de ser tutelado de forma mais ampla e diferenciada.

Através da análise da função da vida privada e da intimidade procurou-se demonstrar que é a
perspectiva expansiva das situações existenciais do indivíduo prevista pelo constituinte originário que
deve ser o ponto de partida e o fim de qualquer análise do caso concreto.

A definição dos limites da vida privada e da intimidade não deve ser desconsiderada, merecendo
cuidadosa análise sob pena do retorno à perspectiva individualista totalmente incompatível com um
ordenamento jurídico que tem a dignidade da pessoa humana como fundamento e a solidariedade social
como objetivo a ser perseguido.

Ato contínuo, procura-se chamar a atenção para a insuficiência dos instrumentos de tutela das
questões patrimoniais para as situações existenciais, cabendo ao intérprete não limitar a tutela da vida
privada e da intimidade ao ressarcimento do dano, buscando, ao contrário, a sua prevenção, passando
pela observância de aspectos fundamentais no caso concreto, a fim de se evitar que o ‘homem de vidro’
de matriz nazista conquiste espaço em pleno Estado Democrático de Direito.

Por fim, sem qualquer pretensão de se esgotar o assunto, mas defendendo uma pauta substancial

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8137



mínima, reputa-se necessário fixar alguns parâmetros a serem analisados no caso concreto a fim de se
conferir maior racionalidade às decisões judiciais de modo a poder ser apreendido quais as
especificidades daquele caso concreto estão sendo levadas em consideração pelo julgador e por qual
razão são merecedoras de tutela quantitativamente e qualitativamente diferenciada.

 
1. DA NECESSÁRIA SISTEMATIZAÇÃO DO TEMA

 
São muitas as críticas a serem direcionadas à doutrina e à jurisprudência, seja em razão da ausência

de sistematização e de parâmetros de julgamento[3], seja pela errônea compreensão da privacidade como
questão patrimonial, o que gera sucessivos equívocos, sobretudo quanto à sua tutela, sem contar na
freqüente referência à dicotomia pessoa/espaço público e pessoa/espaço privado e à exigência de conteúdo
vexatório na ofensa para fins de indenização por danos morais, questões que há muito deveriam estar
superadas, pois o valor da dignidade da pessoa humana, eleito pelo constituinte originário, confere
unidade ao ordenamento e tutela todos os aspectos existenciais da pessoa, inclusive a sua integridade
psíquica.

Inicialmente, destaca-se que identificar o contexto social, político e econômico, no qual surge a
noção de privacidade, é indispensável para acompanharmos o seu desenvolvimento, justificando-se
proceder no plano histórico para a sua contextualização jurídica[4].

No século XIX a propriedade[5] era condição inafastável para se chegar à privacidade[6],
passando esta a ser prerrogativa de uma emergente classe burguesa[7] que, com seu forte componente
individualista, utiliza-se dela para marcar sua identidade na sociedade e também para lhe proporcionar
isolamento dentro da sua própria classe.

Contudo, a atual sociedade democrática, concertada pelo solidarismo inscrito no projeto
constitucional, deteriora a identificação exclusiva da privacidade como o “direito a estar sozinho”, ou seja,
a legitimação jurídica do isolamento como um valor a ser tutelado, e, ainda, como simples soma de esferas
individuais, privadas.[8]

É dessa maneira que a privacidade vai encontrando seus contornos no Direito civil: identificada
com aquilo que a pessoa é, e não com o que ela tem[9], o direito subjetivo de matriz patrimonialista se
revela inadequado, uma vez que as situações existenciais da pessoa são ilimitadas, sendo cláusula geral de
tutela da pessoa a mais adequada.

Não é por outro motivo que o art. 21 do Cci 2002 ao prever que o juiz adotará as providências
necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma, deve ser lido sob a perspectiva da
lesão a aspecto da dignidade do indivíduo, e não à luz de bases patrimonialistas, em que a indenização no
equivalente pode ser adequada. Ao contrário, nas situações existenciais não há equivalente, critério
quantitativo do dano material, não do dano moral[10], na medida em que as coisas têm um preço, e,
portanto, um equivalente, e as pessoas, como já afirmava Kant, dignidade.

 
1.1 DA ESTRUTURA

Muitas vezes, ansiosos por responder o que é a privacidade, doutrinadores a posicionam na
categoria de direito subjetivo, sustentando que é o art. 21 do Código Civil de 2002 que lhes dá amparo
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jurídico para tanto[11], outros defendem tratar-se de faculdade[12], ou, ainda, poder jurídico[13].
Talvez sem perceber, estão definindo a sua estrutura, primeiro passo para a compreensão da vida

privada e da intimidade como manifestações da personalidade que devem ser tuteladas em toda e qualquer
situação onde se encontre o indivíduo na sua vida de relações.

 Não é por outra razão que deve haver mais cuidado ao fazê-lo, para se evitar os reducionismos,
conseqüência imediata quando se adota para questões existenciais do indivíduo, institutos surgidos para
atender a questões meramente patrimoniais do indivíduo, como o direito subjetivo, por exemplo.

Felizmente, há doutrina mais atenta e chama atenção para o fato de que quando o objeto de tutela é
a pessoa, a perspectiva deve mudar: torna-se uma necessidade lógica reconhecer, em razão da natureza
especial do interesse protegido, que é exatamente a pessoa a constituir ao mesmo tempo o sujeito titular
do direito e o ponto de referência objetivo da relação[14].

Nesta linha, a discussão acerca da categoria do direito (ou dos direitos) da personalidade deve ser,
igualmente, superada, não só porque o direito subjetivo, como já ressaltado, fora elaborado pela tradição
patrimonialista, como também pelo fato da personalidade como valor (e não como direito) se encontrar na
base de uma série aberta de situações existenciais, não mediante um único esquema de situação subjetiva,
mas por meio de uma complexidade de situações qualificáveis caso a caso como poder jurídico, interesse
legítimo, direito subjetivo, faculdade, poderes, ônus, nas quais se traduz a sua incessantemente exigência
mutável de tutela[15].

A tutela da privacidade, portanto, será muito melhor otimizada e efetivada quando compreendida
como um complexo de interesses, tanto do titular quanto da coletividade que aspira a construção de uma
esfera pessoal na qual seja possível uma liberdade de escolha e, conseqüentemente, o desenvolvimento da
personalidade[16].

Por fim, defende-se aqui que a tutela da privacidade seria bem mais enquadrada dentro do que foi
descrito como uma situação subjetiva complexa, i.e., uma situação que não se expressa através do
exercício arbitrário do poder pelo seu titular, porém em um complexo de interesses, tanto do titular quanto
da coletividade, que pode dar origem a poderes bem como a deveres, obrigações, ônus aos envolvidos[17],
pois é inquestionável que a pessoa se realiza de variadas formas, o que revela a insuficiência de um único
esquema de situação subjetiva preconizado pela doutrina tradicional.

Com o objetivo de demonstrar não só dogmaticamente como a utilidade prática de estruturar a vida
privada e a intimidade como situação subjetiva complexa, questão atualíssima e que ainda não ganhou
espaço nas discussões jurídicas, em que pese a velocidade das inúmeras situações existenciais que suscita
é a tutela das identidades “virtuais”.

 
1.1.1 Da criação de identidades “virtuais”

 
A percepção de que as tecnologias da informação contribuem para “construir” a esfera privada ao

diminuir a necessidade de se estabelecer determinados contatos sociais rotineiros é relevante na medida
em que o indivíduo fica subtraído de diversas formas de controle social e se encontra na situação de ver
rompido o liame social com os seus semelhantes[18], tentando reconstruí-los na comunicação
eletrônica[19].
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Questão interessantíssima diz respeito à opção de alguns por redefinir a própria identidade na
internet, nos levando à inevitável indagação: a identidade “virtual” pode ser considerada como um
elemento essencial do desenvolvimento da personalidade?

Bem, a questão não é simples, até mesmo pelo fato, de que, para alguns, o único modo de se fazer
parte de uma formação social é através das comunidades virtuais, pois, do contrário, o indivíduo estaria
condenado ao isolamento[20]. Para outros, ainda, as comunidades virtuais têm se revelando espaços de
manifestação do poder que procuram uniformizar o pensamento que, nas palavras de Roberto Romano,
têm criado zonas de cristalização de pensamento[21].

Sem a pretensão de esgotar o assunto, excelente doutrina afirma que a identidade “virtual” deve ser
tutelada, não só pelo seu caráter polimorfo, como também pelo fato de não ser um dado imutável e sim
uma construção contínua e variável. A identidade, como expressão do eu, também é flexível, podendo
compreender dimensões diversas e até mesmo contraditórias. Além disso, a identidade “real” e a “virtual”
seriam manifestações do indivíduo, que refletem atitudes de liberdade, de modo que a virtualidade deve,
portanto, ser considerada como um aspecto da realidade, não comportando valorações qualitativas[22].

Por outro lado, questiona-se se compreender a identidade “virtual” dessa forma seria um
enriquecimento da personalidade, ou um modo de colocá-la perigosamente em jogo? e quais seriam as
conseqüências de uma aceitação da cultura da simulação, desse realizar-se no universo da realidade
virtual das instituições da pós-modernidade[23]?

Se ainda não se encontram respostas definitivas para estas indagações, na sociologia, há quem
estude as “falsas identidades”, como Zygmunt Bauman, que, em resposta a Benedetto Vecchi, parece
concordar com a posição de Stefano Rodotà acerca das inúmeras identidades do indivíduo, de modo que
tutelar, igualmente, a identidade “virtual” significaria enriquecer a sua personalidade, na medida em que
não é verossímil a existência de uma única “identidade verdadeira”, sobretudo, se as pessoas vivem
correndo atrás de modismos passageiros e parecem temer o abandono e a exclusão, ser banido, ser
repudiado, descartado, despido daquilo que se é, não ter permissão de ser o que se deseja ser[24].

Por outro lado, acerca da eventual aceitação da cultura da simulação, chama a atenção recente
matéria jornalística publicada a respeito do crescimento dos perfis fake do Orkut criados por adolescentes
onde, pelo computador, começam e terminam namoros, vão ao cinema, à praia, ficam (e traem), casam-se,
têm filhos e publicam todas as fofocas desse mundo de fantasia num jornal fake. Alguns adolescentes
afirmam que criaram tais perfis por “não terem o que fazer”. Psicólogos, por outro lado, afirmam tratar de
“fase de experimentação” pela qual todo adolescente passa[25].

Sobre o tema, merece destaque o posicionamento do professor José de Oliveira Ascensão, para
quem, se por um lado, o homem tem o direito ao desenvolvimento da personalidade (art. 26 da
Constituição Portuguesa), por outro, a realização do homem a que o direito deve tender como seu fim não
é a realização de cada indivíduo isoladamente, é a realização do homem em sociedade, na medida em que
a sociedade é instrumental, é nela e por ela que o homem se realiza, sendo o caráter comunitário
essencialmente constitutivo da condição humana[26].

Bem, consegue-se avistar a tentativa, ainda tímida, é verdade, de se traçar alguns parâmetros para
análise do merecimento de tutela das identidades ”virtuais”: em regra, as identidades “virtuais”, como
manifestações do “eu”, devem ser tuteladas independentemente de valorações qualitativas, mas sua
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criação deverá ser permeada por alguma densidade ética, na medida em que o direito da personalidade só
traz algo de novo e útil se tiver densidade ética, protegendo a realização pessoal e não a mera
arbitrariedade, nem aspectos banais, em que nenhum valor ético está em causa[27].

Talvez a exigência de densidade ética como parâmetro para tutela das identidades “virtuais” seja
fluido demais, na medida em que tal critério ficaria a depender do momento histórico da análise, de qual
cultura e de qual posição geográfica se encontra o indivíduo para se tentar traçar um mínimo de densidade
ética para este indivíduo, o que se revelaria pouco útil se se pretende é saber se a tutela das identidades
“virtuais” devem sempre, ou não, ser merecedoras de tutela.

A adoção de uma pauta subjetiva valorativa talvez possa ser o caminho mais eficaz para se
distinguir hipóteses em que a criação de uma identidade “virtual” deva ser ou não merecedora de tutela.

Mas que parâmetros seriam esses? Talvez tomar por empréstimo os substratos materiais da
dignidade da pessoa humana (liberdade, igualdade, integridade psicofísica e solidariedade)[28] como
forma de se aferir se aquela identidade “virtual” diz respeito ou não a questões existenciais da pessoa seja
uma saída.

Portanto, embora a identidade “virtual” seja uma realidade, não podendo ser dissociada à
construção da identidade do indivíduo, daí reside a adequada compreensão da vida privada e da intimidade
como situação subjetiva complexa, talvez o melhor caminho seja a análise do caso concreto à luz dos
substratos materiais da dignidade da pessoa humana, para que só então possa se aferir se deve, de fato, ser
merecedora de tutela e, para tanto, algum aspecto existencial do indivíduo deve estar em jogo, excluindo-
se, dessa forma, questões banais e frívolas.

Neste sentido, Pietro Perlingieri acerca da sociedade de informação afirma o seguinte:
(...) é preciso nunca esquecer que a sociedade de informação deve sempre colocar
no centro de si própria o homem e suas necessidades, reduzindo ao máximo toda
artificialidade que possa incidir sobre o habitat cultural e biológico no qual o
homem é naturalmente destinado a viver[29].

 
1.2 DOS CONCEITOS
 

A primeira acepção da privacidade como o “direito a ficar só”, elaborado por Warren e
Brandeis[30], funda-se em uma criticável e anacrônica perspectiva do indivíduo murado, conduzindo a um
isolamento protegido, a uma tutela negativa que se concretiza apenas na exclusão dos demais[31], embora
ainda seja difusamente acolhida.

É lugar comum a afirmação de que “privacidade é um termo com vários significados”[32]. ‘Vida
privada’, ‘segredo’, ‘sigilo’, ‘reserva’, ‘intimidade’ – todas estas expressões, de alguma forma, se
reportam ao que hoje se concebe por privacidade[33].  Definições de vida privada como o direito ao
resguardo das pessoas de intromissões indevidas em seu lar, em sua família, em suas economias, estando
o direito a ficar só e de se isolar ameaçado pelo avanço tecnológico[34]; de intimidade como a zona
espiritual íntima e reservada das pessoas que merece ser protegida [35], que se situa entre os direitos de
cunho psíquico[36], ou que se traduz como um sentimento, um estado de alma[37] são comuns, apesar de
pouco úteis.
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Com o auxílio da doutrina, é verdade, mas, em larga medida, é a jurisprudência que vem criando
um catálogo de casos sobre a privacidade. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça[38], grande parte
dos julgados emprega indiscriminadamente as expressões ‘privacidade’, ‘intimidade’, ‘vida privada’, bem
como ‘imagem’ e ‘honra’[39]. Muitas das vezes, a hipótese, inquestionavelmente, é de ofensa à imagem,
vez que publicada sem autorização, mas o ‘direito à privacidade’ é considerado ofendido[40]. Não há
critério, nem, tão pouco, parâmetros. Não é raro encontrarmos mais de uma expressão no mesmo julgado,
dificultando a compreensão acerca de qual aspecto da personalidade que, de fato, está sendo objeto de
tutela[41]. Outro fato corriqueiro consiste no seguinte: a despeito de ser reconhecida a ofensa à
‘privacidade’, é a indenização por danos patrimoniais a fixada[42], ou, ainda, são expressivos os julgados
onde a indenização por danos morais é indeferida pelo fato da ofensa não ter sido de conotação vexatória,
ridícula ou ofensiva ao seu decoro[43], o que demonstra dificuldade na distinção em relação ao direito à
honra. Contudo, este último posicionamento já tem sido repensado por alguns Ministros[44]. Por fim, não
é difícil encontrarmos julgados em que a indenização por dano moral foi considerada devida em razão da
agressão ao segredo de sua vida privada.[45]

O que mais chama a atenção do exposto até aqui, não só na doutrina como na jurisprudência do
STJ é não só a forte influência da teoria das “esferas” concêntricas[46] [47] [48]em quase todas as
abordagens, como também a dificuldade em separar a proteção da privacidade da lógica patrimonialista e
a de compreender aspectos da personalidade do indivíduo de forma autônoma.

Embora o direito à imagem não seja objeto do tema aqui proposto, merece destaque a aprovação
recentíssima do verbete de número 403 da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
seguinte sentido: Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da
imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais[49]. Embora seja um paço significativo, na medida
em que sinaliza reconehcer a autonomia de aspectos da personalidade do indivíduo, ainda são criticáveis
algumas razões de decidir dos julgados utilizados como paradigma para a aprovação do entendimento
sumulado, como, por exemplo, raiva, dor, desilusão[50]; vítima de grande desconforto e
constrangimento[51]; bem como, pessoas públicas ou notórias têm seu direito de imagem mais restrito
que pessoas que não ostentem tal característica[52].

Trilhando melhores caminhos, por mais consentâneos com o propósito constitucional, alguns
doutrinadores chamam a atenção para a compreensão da privacidade como um espaço de liberdade com
condições de desenvolvimento da própria personalidade, de modo que a pessoa não seja submetida a
formas de controle social que, em última análise, anulariam sua individualidade, cerceariam sua
autonomia privada e inviabilizariam o livre desenvolvimento da personalidade. A privacidade, portanto,
como forma de proteção da pessoa humana, não deve ser compreendida somente como escudo contra o
exterior, mas como elemento positivo, indutor da cidadania e da liberdade[53].

A ampliação progressiva da noção de esfera privada é outro ponto que merece atenção, não só
quantitativamente, pois compreende agora situações e interesses sequer imaginados, quanto mais tutelados
pelo ordenamento, mas, também, qualitativamente, pois se vai muito além da mera identificação de um
sujeito e seus comportamentos “privados”[54]. Desse modo, já se afirmou que a privacidade pode ser
compreendida como “a tutela das escolhas de vida contra toda forma de controle público e de
estigmatização social”[55], em um quadro caracterizado justamente pela “liberdade das escolhas
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existenciais”[56].
Não à toa que a privacidade como direito à ‘autodeterminação informativa’, o qual concede a cada

um de nós um real poder sobre nossas próprias informações, nossos próprios dados, pode ser conceituada
como o direito de manter o controle sobre as próprias informações e de determinar as modalidades de
construção da própria esfera privada.  Sob esta perspectiva, o direito à privacidade passa a ser um
instrumento fundamental contra a discriminação, a favor da igualdade e da liberdade[57].

E aqui se identifica o conteúdo da vida privada, como o direito de determinar as modalidades de
construção da própria esfera privada e o da intimidade, como o direito de manter o controle sobre as
próprias informações, ambas definições de Stefano Rodotà.

A base legal para tal entendimento encontra-se, o menos no que toca ao “núcleo duro” da vida
privada, no art. 21 do Cci de 2002, ao dispor que a vida privada da pessoa natural é inviolável (...), não
comportando ponderações no caso concreto, cabendo ao indivíduo, somente a ele, e a mais ninguém,
definir como irá construir a sua vida privada.

As informações genéticas, por seu caráter estrutural e permanente, com toda certeza, se encontram
no “núcleo duro” da privacidade, pois fornecem o perfil mais definido da pessoa e estão, por este motivo,
na base de ações discriminatórias. Com efeito, sua circulação pode vir a causar situações de
discriminação, sobretudo, se requerida por empregadores ou seguradoras[58].

Além deste aspecto, quando determinadas informações (por exemplo: diagnósticos precoces,
doenças sem tratamento e fatais), uma vez conhecidas, podem ser limitadoras da liberdade do indivíduo,
comprometedoras da sua saúde psíquica e, portanto, prejudicais à construção da sua personalidade, o
aspecto negativo da vida privada do indivíduo dever ser inegavelmente tutelado.

Talvez mais polêmica, mas não menos importante, entendemos pertencente ao “núcleo duro” da
vida privada a opção do indivíduo em contar sua própria história ou, ainda, tentar impedir que seja
divulgada, pois escrita sem a sua autorização, por se tratar de decisão que diz respeito a aspectos da
construção da esfera privada do indivíduo.

Contudo, quando o cantor Roberto Carlos requereu ao Poder Judiciário a proibição da circulação
de biografia escrita sem sua autorização, além de ser sido taxado de (i) “infantil”, reações como (ii)
“biografia é história e a história não pertence às pessoas – história é de domínio público” e que (iii)
ressurgia uma “censura togada no Brasil” foram imediatas[59].  Felizmente, há quem sustente que, mesmo
diante de um suposto interesse coletivo, a condução da vida privada cabe ao indivíduo e não a terceiros ou
à sociedade[60] [61].

 No tocante à intimidade, relevantíssima é a sua definição como o direito de manter o controle
sobre as próprias informações. Neste ponto, merece destaque a hipótese de estar ausente o elemento da
discriminação, pois, desse modo, a intimidade poderá sofrer interseção com o dever de comunicação de
outras pessoas.

Desse modo, ausente o elemento da discriminação, mesmo se tratando de dados genéticos e de
saúde, quando existir risco grave e efetivo para a saúde ou segurança de terceiro(s), o seu interesse de não
ser informado, ainda que, a princípio pertencente ao “núcleo duro” da vida privada, deverá ceder frente ao
interesse de terceiro(s)[62].

Tal orientação levaria a influenciar, inclusive, a posição de outros sujeitos, como o médico, que
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tomando conhecimento que determinada pessoa é portadora de doença contagiosa, incurável e
transmissível, que pode colocar em risco a vida de terceiros, deveria quebrar seu sigilo profissional e
informar não só à pessoa portadora da doença como a eventual companheiro não só para se evitar a
transmissão, como para que avaliem eventual projeto referente a filhos[63].

 
1.3 DA FUNÇÃO E DOS LIMITES

 
A respeito da funcionalização do indivíduo, imprescindível nos remetermos às três máximas

morais do imperativo categórico de Kant: a) a da universalidade da lei: “Age de tal modo que a máxima da
tua ação se devesse tornar em lei universal da natureza”; b) a da humanidade: “Age de tal modo que uses a
humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo, como fim e
nunca como meio simplesmente”; c) a da autonomia ou da liberdade positiva no reino dos fins: “Age de tal
forma que a tua vontade, através de suas máximas, se possa considerar ao mesmo tempo como legisladora
universal”[64]. Através da segunda máxima, exige-se que o ser humano jamais seja visto, ou usado, como
um meio para atingir outras finalidades, mas sempre seja considerado como fim em si mesmo, o que não
autoriza a funcionalização da pessoa. Por outro lado, a primeira e a terceira máximas parecem traduzir o
seguinte: o indivíduo deve considerar, também, a sociedade ao exercer a sua liberdade, na medida da
igualdade e da solidariedade, até porque é a sociedade o pano de fundo de realização do indivíduo[65], este
orientado pelo dever como um valor a ser perseguido no combate ao atomismo individualista.

Sobre o tema, Pietro Perlingieri, ao reconhecer que a autonomia privada abrange tanto as relações
patrimoniais como as situações subjetivas não-patrimoniais, de natureza pessoal e existencial, afirma que
estas encontram um denominador comum na necessidade de serem dirigidos à realização de interesses e de
funções que merecem tutela e que são socialmente úteis[66].

Para outros, ao contrário, não cabe ao Estado avaliar se as liberdades existenciais estão ou não
sendo exercidas conforme entender mais apropriado, pois, desta forma, a autonomia privada do cidadão na
sua dimensão mais relevante: o poder da pessoa humana de se autogovernar; de fazer escolhas existenciais
e de viver de acordo com elas restaria esvaziado, não havendo falar, contudo, em liberdades existenciais
de caráter absoluto, uma vez que o limite para o seu exercício será não lesar direitos de terceiros[67].

A respeito da autonomia privada ligada a interesses patrimoniais, mas não para as liberdades
existenciais, que não dependem de comprovação de utilidade social para tutela[68] afirma Daniel
Sarmento:

 
(...) supor que as liberdades humanas só são protegidas na medida em que seu
exercício atender a interesses coletivos (...) equivale a recair num coletivismo
transpersonalista, que não leva a sério que é o homem ‘a medida de todas as coisas’
(...). Num sistema constitucional antropocêntrico, fundado na dignidade da pessoa
humana, não parece legítimo resolver possíveis tensões entre a liberdade existencial
da pessoa e os interesses da coletividade sempre em favor dos segundos[69].

 
Desse modo, para parte da doutrina, do ponto de vista extrapatrimonial, o que há é a função da

autonomia da pessoa em relação a ela mesma. Portanto, ao indivíduo não deve ser negada a liberdade para
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fazer suas próprias escolhas individuais, exercendo-as com responsabilidade e como melhor lhe convier,
encontrando os limites na tutela do interesses de outras personalidades[70].

Arriscamos afirmar que, talvez, todos estejam corretos. Isto porque, (i) se a Constituição colocou a
pessoa no ápice do ordenamento jurídico, pretendeu a expansão das relações existenciais – e aqui situamos
a função da vida privada e da intimidade como modalidade de expansão das situações existenciais do
indivíduo; (ii) somente o caso concreto poderá trazer os elementos necessários para análise da vida privada
ou da intimidade e dos demais aspectos existenciais em jogo; e (iii) alguns standards - abordados no item 3
deste trabalho -  devem ser considerados antes de, previamente, se afirmar que a tutela da vida privada ou da
intimidade do indivíduo revelará hipótese de funcionalização da pessoa ou a consideração do indivíduo
orientado pelo dever como um valor a ser perseguido no combate ao atomismo individualista, visto ser a
sociedade o pano de fundo de sua realização e os indivíduos o seu limite.

 
2. DA TUTELA QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE DIFERENCIADA

 
A respeito da tutela adequada, em se tratando de direitos da personalidade, já se afirmou que a

atuação legislativa deve atentar menos ao aspecto estrutural dos comportamentos, e mais ao seu
componente finalístico, indicando parâmetros de ponderação entre os diversos interesses tutelados[71].

Por outro lado, a tutela remedial, típica da Responsabilidade Civil, é um dos instrumentos a serem
utilizados para a tutela da privacidade. Contudo, não pode ser considerada como a única estrutura em
torno da qual deva moldar-se, sobretudo considerando, por exemplo, as particularidades dos bancos de
dados informatizados, cuja utilização em larga escala faz com que a temática da privacidade mais e mais
nestes esteja concentrada[72]. Com efeito, já se afirmou que faltam à responsabilidade civil os
instrumentos adequados à realização da função promocional da tutela da privacidade como meio de
proteção da pessoa humana e da atuação da cláusula geral da proteção da personalidade[73].

O problema da tutela da privacidade continuar sendo observada sob o prisma da responsabilidade
civil é que a privacidade e a proteção de dados, em especial, continuem a ser encaradas como liberdades
negativas, na medida em que, por si só, não é capaz de abranger a complexidade que a proteção de dados
agregou ao tema da privacidade[74].

Importante registrar aqui o que Pietro Perlingieri já afirmou sobre a importância da tutela
preventiva na privacidade:

(...) a tutela da pessoa não pode se esgotar no tradicional perfil do ressarcimento do
dano. Assume consistência a oportunidade de uma tutela preventiva: o ordenamento
deve fazer de tudo para que o dano não se verifique e seja possível a realização
efetiva das situações existenciais.[75]
 

Além disso, merecem destaque as estratégias de tutela trazidas por Stefano Rodotà para as
hipóteses de proteção dos dados pessoais como (i) a importância da tutela coletiva, até mesmo por situar a
questão de coleta de dados não mais sob a perspectiva individual, mas, ao contrário, sob a perspectiva
social, (ii) o direito à oposição  à coleta de dados de forma generalizada, (iii) o direito à coleta para
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finalidades específicas, (iv) o direito ao esquecimento e (v) o direito a não saber.
Por fim, acerca da questão da adequada compensação por lesões a aspectos existenciais do

indivíduo, em que pese o Judiciário em larga medida ter eleito a indenização por danos morais como a
melhor forma de fazê-lo, a doutrina parece não ser uníssona quanto à tal medida.

Isto porque boa doutrina, sustentando a despecuniarização ou desmonetarização, defende ser
conveniente a substituição do pagamento por medidas de retratação e de publicidade da reparação, por
compensarem o desvalor moral, com vistas a aumentar a efetividade da reparação para a vítima e reduzir
o estímulo a ações mercenárias[76].

Temos que, com efeito, o Poder Judiciário deve sim passar a considerar este ponto de vista, pois
inegável a importância de tal reflexão na prática, mas, por outro lado, há também excelente doutrina que
chama atenção para o fato de que, sobretudo em se tratando de lesão à vida privada e à intimidade, o
melhor ainda seria a compensação pecuniária, justamente pelo fato da retratação e da publicidade da
reparação, por exemplo, acabarem por gerar novas lesões[77].

 
3. ALGUNS PARÂMETROS PARA TUTELA DA VIDA PRIVADA E DA INTIMIDADE

 
Questão gravíssima gira em torno dos casos de intensa agressão à privacidade que vem quase

sempre justificada com base no “caráter público” da pessoa retratada ou do lugar onde a imagem foi
captada[78], o que é preocupante, pois, no mínimo, demonstra uma tendência resignada no modo como a
sociedade brasileira enxerga a questão da privacidade[79]. E a resposta do Judiciário não parece ser
diferente, na medida em que entendimentos como por se tratar de pessoa pública, os critérios de violação
da privacidade são distintos daqueles desenhados para uma pessoa cuja profissão não a expõe[80] são
muito freqüentes[81].

Contudo, o binômio pessoa notória-local público, por si só, não é suficiente para afastar a proteção
constitucional à privacidade e à imagem[82], sobretudo se a invocação da publicidade do local revela-se
imprópria quando o uso da tecnologia configura artifício inesperado e até malicioso, hipótese de
manipulação do argumento do local público e se a qualificação de qualquer pessoa como pública sugerir
que nenhum aspecto de sua vida privada permaneça a salvo de lentes indiscretas[83].

Com efeito, pelo fato de ser atriz, atleta ou político, não presume, por si só, autorização à
divulgação de suas imagens ao argumento de serem “pessoas públicas”. Além disso, o perverso
argumento de que a veiculação na mídia mais beneficia do que prejudica aqueles que dependem da
exposição ao público, representa a ingerência alheia em seara atinente apenas ao próprio retratado[84].

Em que pese tais considerações, nos episódios envolvendo a modelo Daniella Cicarelli e o cantor
Chico Buarque, o argumento de ausência de privacidade, por terem os fatos ocorrido em local público,
seria, para muitos, razão para autorizar, ipso facto, a divulgação das imagens.[85]

Nas palavras de Anderson Schreiber:
 

(...) Se a exposição pública não-autorizada renderá frutos, alegrará a pessoa exposta,
despertará nela orgulho e satisfação, são todas questões que – bem como a dor,
sofrimento e humilhação – dizem respeito às conseqüências subjetivas e eventuais
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daquela lesão, e que não podem se converter em condições para a tutela da
personalidade do retratado. Portanto, a pessoa apenas pode ser considerada pública
apenas em relação a certos atos, acontecimentos ou declarações dirigidos ao
público, ou de seu legítimo interesse[86].

Por relevante, merece destaque a chamada “expectativa de privacidade” que deve ser avaliada em
todo caso concreto, embora não se deva exigir que as pessoas, sobretudo as famosas, presumam que são
objeto permanente de vigilância alheia, tendo em vista que as tecnologias permitem um grau de intrusão
cada vez maior[87].

Tomando os episódios aqui narrados, bem como aquele que envolveu o então técnico da seleção
brasileira de futebol Carlos Alberto Parreira, afirmou-se:

 
(...) quando Parreira faz um comentário entre os dentes à beira do gramado com o
seu assistente técnico Zagallo (...) ele certamente não contava com o foco certeiro e
a dublagem involuntária. Do mesmo modo, se soubesse que estava sendo filmado, o
casal Cicarelli possivelmente (e aqui só se pode especular) teria sido mais
cuidadoso[88].
 

Com isso não se quer dizer que, em nome da privacidade, se deva criar uma redoma inexpugnável
em torno do indivíduo, o que, para alguns, foi o que ocorreu quando o Judiciário condenou em danos
morais a editora que publicou Biografia do famoso jogador de futebol Garrincha por entender que
ultrapassava o “limite da confidencialidade”, ao discorrer sua tumultuada relação com as mulheres e com
a bebida, atentando à honra e á reputação do biografado e de suas filhas[89].

Portanto, da maior importância é aferir se circunstâncias como veracidade do fato, o caráter
público do evento, o interesse informativo por trás da notícia[90], a expectativa de privacidade[91], a
licitude do meio empregado na obtenção da informação, a personalidade pública ou estritamente privada
da pessoa objeto da notícia, o local do fato, a natureza do fato (fato que é notícia por si, como uma
enchente ou uma eleição, ou que se torna notícia apenas por conta da pessoa envolvida), a existência de
interesse público na divulgação em tese, e assim por diante[92], devem ser levadas em consideração pelo
magistrado ao se deparar com situações onde a vida privada e a autonomia do indivíduo para construí-la,
bem como o direito de manter o controle sobre as próprias informações estejam em jogo.

Bem, no STJ, até o momento, o que encontramos são decisões que sublimam qualquer expectativa
de privacidade quando o caso concreto envolve, local-público e/ou pessoa notória. Somado a isso, não são
analisadas qualquer das circunstâncias já apontadas pela doutrina a serem aferidas no caso concreto, o que
revela, no mínimo, uma certa insensibilidade ao dimensionar da mesma forma, por exemplo, um topless
numa praia (de nudismo ou não) e ter sua foto individualizada publicada em jornal de grande
circulação[93].

Acrescente-se que, longe de concordar com aqueles que defendem a supressão da privacidade de
pessoas notórias, até porque a Constituição não realizou qualquer valoração neste sentido, talvez, no
cálculo do quantum indenizatório, o magistrado deva levar em consideração se se trata de pessoa que
preserva sua vida pessoal, ou não, fato, que, contudo, deverá ser objeto de prova[94].

Por fim, nas hipóteses em que há limitação voluntária ao exercício dos direitos à personalidade,
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cujos exemplos mais comuns são os Reality shows e o Orkut, sobre o tema já se afirmou acertadamente
que:

 
(...) o direito deve vedar é que tal limitação decorra não do exercício de outro
aspecto da dignidade humana – a liberdade de autodeterminação pessoal – mas, de
propósitos patrimoniais, lucrativos, comerciais, especialmente se cultivados no
terreno da necessidade, da vulnerabilidade ou, pior ainda, da miséria[95].

 
Portanto, inegável que se faz necessário novos parâmetros para a tutela adequada da vida privada e

da intimidade, não devendo a renúncia aos direitos da personalidade ser considerada de forma absoluta
pois o limite deve ser sempre a dignidade da pessoa humana e situações como a casa de vidro do Big
Brother causam, no mínimo, algum desconforto[96].

 
4. CONCLUSÃO

 
Numa sociedade que se mostra anestesiada seja para perceber que progressivamente vem perdendo

não só o controle exclusivo sobre o próprio corpo, bem como a sua liberdade pessoal, parecendo não saber
qual grau de vigilância pretende para si mesma, que vive o pânico pela falta de segurança, que convive
com avanços tecnológicos inimagináveis é tarefa árdua defender que ainda há tempo para cada um lutar
pelo controle da construção da sua própria identidade.

Por outro lado, se é verdade que a história já deu exemplos em que a privação da cidadania e da
liberdade acabariam por reforçar a importância da tutela da privacidade do indivíduo como aspecto
relevante para a proteção da sua dignidade, não é à toa que Hanna Arendt afirma ser princípio da esfera
pública, a igualdade e princípio da esfera privada, a diferença e a diferenciação, que assinala a
especificidade única de cada indivíduo.

Embora aos olhos das autoridades nada se assemelha melhor ao terrorista do que o homem
comum, nas palavras de Giorgio Agamben, ao contrário de tentar resistir à evolução tecnológica,
imprescindível é ter em alta conta que a construção da identidade de cada um passa, necessariamente, por
como o indivíduo irá determinar as modalidades de construção da própria esfera privada, bem como
manterá o controle sobre as próprias informações.

É claro que para isso deve ser informado verdadeiramente e não submetido a opinar e a realizar
escolhas para as quais não está preparado. Só assim terá meios para exercer sua autonomia de forma livre.
Do contrário, estará o próprio Estado Democrático de Direito caminhando não em direção à
constitucionalização da pessoa, mas para a sua funcionalização e a democracia estará negando a sua
dimensão humana, em que pese projetada para muito além do jogo político.

Desse modo, compreendida a privacidade como aspecto existencial e não patrimonial, espera-se
que não demore voltar a ser uma necessidade da sociedade, agora, sob novas bases, não mais limitada ao
direito ao isolamento, mas como aspecto positivo, construtivo e transformador da própria personalidade
do indivíduo, sendo fundamental, neste processo, o empenho da doutrina em sistematizar o mais
amplamente possível a matéria, esforçando-se para elaborar conceitos jurídicos úteis e parâmetros
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eficazes, que sirvam como guia para o legislador e medida necessária para se evitar depender tão-somente
da sensibilidade dos juízes.
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[1] Aliás, está próximo o dia em que os documentos de identificação do brasileiro, entre eles a carteira de identidade, o passaporte
e o CPF passarão a ter um único número. O projeto de lei que determina a mudança foi aprovado ontem (16) pelo Senado e segue
para sanção presidencial. Fonte: http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2009/09/17/ult5772u5401.jhtm. Acesso em 17.09.09.
[2] Só para exemplificar: segue o Projeto de Lei 3.893/08 na Câmara Dep., de autoria do deputado Carlos Bezerra (PMDB-MT), que
autoriza a violação do e-mail corporativo do empregado.
[3] Talvez seja esta a mesma impressão do Min. Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal que, por ocasião do julgamento do
processo de extradição do italiano Cesare Battisti expôs a mudança de entendimento dos ministros do STF de um caso para outro e
afirmou: "Eu vejo que por vezes o julgamento ganha um certo sabor lotérico, conforme até mesmo a distribuição do processo"
(endereço eletrônico: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090912/not_imp433653,0.php. Acesso em: 12.09.09).
[4] DONEDA, Danilo.  Da privacidade à proteção de dados pessoais, Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.114.
[5] Neste sentido: Bruno LEWICKI: (...) no Código Civil Brasileiro de 1916 as únicas preocupações ligadas à privacidade se
expressam no âmbito do direito de vizinhança, ou seja, do conflito de proprietários – campo, por excelência, onde aqueles Códigos
assentiam em limitar os direitos individuais. Assim é a exegese do art.573 (...) (A privacidade da pessoa humana no ambiente de
trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, p.80-81).
[6] A este respeito Danilo DONEDA afirma na nota de pé de página 298: As condições de vida em que se desenvolve a revolução
industrial excluem toda uma classe operária e adjacentes da privacidade que seus patrões poderiam usufruir (Da privacidade à
proteção de dados pessoais, Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.131).
[7] PEREZ LUÑO, Antonio-Enrique: A gênese do direito à privacidade demonstra que suas características formaram-se
estreitamente vinculadas às necessidades e à ideologia da classe social que a reclamava, o que explica um matiz individualista que
por vezes encontramos ainda hoje a ela associada (“La proteción de la intimidad frente a la informática en la Constituición española
de 1978”. In: Revista de Estudios Políticos, n.9, 1979, p.64 apud DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais,
Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.128).
[8] LEWICKI, Bruno. A privacidade da pessoa humana no ambiente de trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.83 e 85.
[9] LEWICKI, Bruno. A privacidade da pessoa humana no ambiente de trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.87.
[10] MEIRELES, Rose Melo Vencelau. Autonomia Privada e Dignidade Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p.136.
[11] Neste sentido: Maria Cláudia CACHAPUZ afirma que o art. 21 do Cci2002, antes de ser uma cláusula geral, é um efetivo
direito subjetivo que assegura proteção à intimidade e à vida privada de forma direta às relações privadas (CACHAPUZ, Maria
Cláudia. Intimidade e vida privada no novo código civil brasileiro. Uma leitura orientada no discurso jurídico. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris Editor, 2006, p.201-217); Maria de Fátima A. Marques DOURADO também afirma que tendo o art. 21 do Cci 2002
procurado abranger todas as espécies advindas do direito à vida privada (Intimidade, segredo e imagem) este possui caráter
absolutamente subjetivo (DOURADO, Maria de Fátima A. Marques. Fundamentos do Direito à intimidade. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris Editor, 2008, p.77).
[12] Mônica Neves Aguiar da Silva CASTRO define vida privada como faculdade atribuída às pessoas físicas de excluir do
conhecimento dos outros, além da família e amigos íntimos (...) valores espirituais próprios que revelem a sua personalidade
psíquica e intimidade como o mais exclusivo direito da personalidade e o que mais dificilmente pode ser violado, posto que o
conhecimento dos dados que o integram só é detido pela própria pessoa e pelos poucos que o titular do direito consente em
partilhar (CASTRO, Mônica Neves Aguiar da Silva. Honra, Imagem, Vida Privada e intimidade, em colisão com outros direitos.
Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.35-42 e 44-48); BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição
do Brasil (promulgada em 5 de outubro de 1988), 3ªed., São Paulo: Saraiva, 2004, v.2.
[13] É a opinião de Edson Ferreira da SILVA: o direito à intimidade deve compreender o poder jurídico de subtrair do
conhecimento alheio e de impedir qualquer forma de divulgação de aspectos da nossa vida privada, que, segundo um senso comum,
detectável em cada época e lugar, interessa manter sob reserva (SILVA, Edson Ferreira da. Direito à intimidade: de acordo com a
doutrina, o direito comparado, a Constituição de 1988 e o código civil de 2002, 2.ed. São Paulo: J. de Oliveira, 2003,p.51); Caio
Mário da Silva PEREIRA entende que a Constituição (art.5º, X) aproximou o direito à intimidade ao direito à vida privada e afirma
que cada um tem o poder, assegurado constitucionalmente, de conviver com quem queira, como de se recusar a qualquer
aproximação (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, V. I, Atualizadora: Maria Celina Bodin de Moraes,
21ªed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005, p.259).
[14] PERLINGIERI, Pietro. Direito Civil na Legalidade Constitucional. Maria Cristina de Cicco (org.). Rio de Janeiro: Renovar,
2008, p.764.
[15] PERLINGIERI, Pietro. Direito Civil na Legalidade Constitucional. Maria Cristina de Cicco (org.). Rio de Janeiro: Renovar,
2008, p.767.
[16] PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Maria Cristina de Cicco (org.). Rio de Janeiro: Renovar,
2008, p.144.
[17] Pietro PERLINGIERI acrescenta que ‘Mentre il diritto soggettivo è nato per esprimre um interesse individuale ed egoistico, la
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nozione di situazione giuridica soggettiva complessa configura la funzione solidarística presente a livello costituzionale” (Pietro
Perlingieri. Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli: ESI, 1984, p.279 apud: DONEDA, Danilo. Da privacidade à
proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.144.
[18] V. HILTZ, S.R, TUROFF, M., The network nation. Human communication via computer, Reading, Mass., 1978. Em geral,
GOFFMANN, E., Realzioni in pubblico, Milano, 1981. Apud: Rodotà, Stefano. A vida na sociedade de vigilância. A privacidade
hoje. MORAES, Maria Celina Bodin de (org., sel. e apres.), Rio de Janeiro: Renovar, p.93 e 94.
[19] HILTZ, S.R, TUROFF, M., The network nation, Apud: RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade de vigilância. A privacidade
hoje. MORAES, Maria Celina Bodin de (org., sel. e apres.), Rio de Janeiro: Renovar, p. 94.
[20] RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade de vigilância. A privacidade hoje. MORAES, Maria Celina Bodin de (org., sel. e
apres.), Rio de Janeiro: Renovar, p.117.
[21] Em evento organizado pela EMARF e pelo CCJF no dia 05.10.09 no Rio de Janeiro, Liberdade de expressão e liberdade de
informação, o professor titular da Universidade Estadual de Campinas, Roberto Romano, ao tratar do tema Liberdade de Expressão
e Democracia, afirmara que tribos virtuais também são manifestações de poder que se caracterizam por zonas de cristalização do
pensamento, na medida em que são criadas justamente para uniformizá-lo.
[22] Neste sentido: RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade de vigilância. A privacidade hoje. MORAES, Maria Celina Bodin de
(org., sel. e apres.), Rio de Janeiro: Renovar, p.121.
[23] As questões são suscitadas por RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância. A privacidade hoje. Moraes, Maria
Celina Bodin de (org., sel. e apres.). Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.120.
[24] BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005, p.96-102.
[25] Título da matéria: Eu, meu fake e noss@ namorad@. Fonte: Revista Megazine, O Globo, terça-feira, 27 de outubro de 2009.
[26] ASCENSÃO, José de Oliveira. Pessoa, direitos fundamentais e direitos da personalidade. RTDC, v.26, abr.-jun-2006, Rio de
Janeiro: Padma, p.59-62.
[27] ASCENSÃO, José de Oliveira. Pessoa, direitos fundamentais e direitos da personalidade. RTDC, v.26, abr.-jun-2006, Rio de
Janeiro: Padma, p.59-65.
[28]Neste sentido: MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana. Uma leitura Civil-Constitucional dos danos morais.
Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
[29] Entrevista com o Prof. Pietro PERLINGIERI. Diálogos com a Doutrina. In: RTDC, v.6, abr.-jun. 2001. Rio de Janeiro: Padma,
p.289-298.
[30] Danilo DONEDA alerta: a menção a um ‘direito a ser deixado só’, tantas vezes apontada como sendo a definição de Warren e
Brandeis, não é de todo exata: em seu célebre artigo The right to privacy, os autores em nenhum momento definem estritamente o
right to privacy. A associação que geralmente é feita do artigo com o right to be let alone deve ser relativizada: esta é uma citação
da obra do magistrado norte-americano Thomas Cooley,que os autores não chegam em nenhum momento a afirmar que traduziria
propriamente o conteúdo do direito à privacidade - ou seja, Warren e Brandeis trabalharam com uma perspectiva aberta de
privacy (DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais, Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.105-106).
[31] LEWICKI, Bruno. A privacidade da pessoa humana no ambiente de trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.9.
[32] REILLY, Robert A. Conceptual foundations of privacy: looking backward before stepping forward. Richmond Journal of Law
& Technology. Richmond: TC Williams School of Law, University of Richmond, Fall 1999. Disponível em:
<http://www.richmond.edu/jolt/v6i2/article1.html>. Acesso em: 10 set. 2007. No mesmo sentido: FRIEDMAN, Lawrence M. The
republic of choice.  Cambridge: Harvard University Press, 1994, p. 180 apud BUCAR, Daniel. Proteção de Dados da Pessoa
Humana na Administração Pública. Dissertação de mestrado (UERJ), Orientador: Maria Celina Bodin de Moraes, Ano de obtenção:
2008, p.25.
[33] Bruno LEWICKI descreve a sutil distinção entre os vocábulos aqui apresentados: “A maioria das palavras antes utilizadas para
expressar a idéia da privacidade padecia ou do escasso alcance ou da confusão causada pelo uso corrente. Assim, ‘segredo’ e sigilo’
são mais associadas à inviolabilidade das comunicações pessoais, enquanto ‘recato’ remete à idéia de pudor. ‘Intimidade’ é termo
usado em muitos sentidos, normalmente ligado à noção de proximidade, da mesma forma encerrando um certo conteúdo sexual.
‘Reserva’ é muito imprecisa, pela quantidade de significados que possibilita, muito diferentes entre si, e também pelo pouco uso,
atual, do sentido diretamente ligado à idéia de proteção de aspectos íntimos” (LEWICKI, Bruno. A privacidade da pessoa humana
no ambiente de trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 30).
[34] GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Vol.I, Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2ª Ed., 2005, p.172-173.
[35] GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Vol.I, Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2ª Ed., 2005, p.172-173.
[36] BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p.106.
[37] DOTTI, René Ariel. A liberdade e o Direito à intimidade. Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 17, n.66,
abr./jun.1980, p.126.
[38]Em virtude dos objetivos deste trabalho, os julgados pesquisados foram apenas os proferidos nos últimos 10 (dez) anos pelo
STJ.
[39] REsp 642.675-SE, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 10/08/2004.
[40] REsp 1.021.987-RN, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 7/10/2008.
[41] REsp 896.635-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/02/2008; REsp 1.021.987-RN, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
julgado em 7/10/2008.
[42] REsp 45.305-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, julgado em 02/09/1999; Resp 436070 / CERECURSO
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ESPECIAL2002/0055461-8 Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) T3 - TERCEIRA TURMA 04/11/2004  DJ 04/04/2005 p.
298RDR vol. 31 p. 428RDR vol. 32 p. 255; REsp 1.021.688-RJ, Rel. originário Min. Massami Uyeda, Rel. para acórdão Min. Sidnei
Beneti, julgado em 23/6/2009.
[43] REsp 230.268-SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, julgado em 13/3/2001; REsp 436070/ CERECURSO
ESPECIAL2002/0055461-8 Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) T3 - TERCEIRA TURMA 04/11/2004  DJ 04/04/2005 p.
298RDR vol. 31 p. 428RDR vol. 32 p. 255; REsp 1.053.534-RN, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 23/09/2008; REsp
1.021.688-RJ, Rel. originário Min. Massami Uyeda, Rel. para acórdão Min. Sidnei Beneti, julgado em 23/6/2009.
[44] EREsp 230.268-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, julgado em 11/12/2002 (v. Informativo n. 88); REsp 436.070-CE, Rel. Min.
Nancy Andrighi, julgado em 04/11/2004. Chamamos a atenção para o fato do STF, há muito, entender que para a reparação do dano
moral diante da ofensa à imagem não se exige a ocorrência de ofensa à reputação do indivíduo (STF, 2ª T., RE 215.984, Rel., Carlos
Velloso, julg. 04.06.2002, publ. RTJ 183-03/1096).
[45] REsp 613.374-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17/05/2005.
[46] Confira Paulo José da COSTA JÚNIOR. O direito de estar só: tutela penal da intimidade. São Paulo: editora revista dos
Tribunais, 1970, p. 31: ”(...) para a teoria das “esferas”, cujos maiores defensores são HENKEL e HUBMANN, existem diferentes
graus de manifestação do sentimento de privacidade: a esfera da intimidade ou do segredo (Intimsphäre, que para outros autores
seria Geheimnisphäre), a esfera privada (Privatsphäre) e, em torno delas, a esfera pessoal que abrangeria a vida pública
(Öffentlichkentsbereich)”; Chamando a atenção para a teoria das “esferas” Maria Cláudia CACHAPUZ: “(...) a adoção de uma teoria
das esferas corresponde, na mesma medida, à dicotomia exigida ao público e ao privado na modernidade” (CACHAPUZ, Maria
Cláudia. Intimidade e vida privada no novo código civil brasileiro. Uma leitura orientada no discurso jurídico. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris Editor, 2006, p.109).
[47] A teoria das “esferas”, apesar de ter sido desenvolvida e posteriormente abandonada, ao menos no que se refere à sua aplicação
em tema de proteção de dados pessoais (em célebre sentença de 1983) pelo Tribunal Constitucional Alemão, hoje, chega a ser
jocosamente referida pela própria doutrina alemã como a teoria da ‘pessoa como uma cebola passiva’.
[48] Paulo MOTA PINTO, ao comentar a preferência de parte da doutrina portuguesa pelas teorias que distinguem entre “círculos”
de proteção da pessoa, afirma que “(...) para além de não facilitar uma clara demarcação do conteúdo do direito fundamental em
questão, esta distinção apenas poderá ser utilizada para graduar a gravidade da ofensa (...)” (MOTA PINTO, Paulo. A proteção da
vida privada e a Constituição, in: Boletim da Faculdade de Direito. Universidade de Coimbra. v. LXXVI, 2000, p. 162 apud
DONEDA, Danilo. Privacidade, vida privada e intimidade no ordenamento jurídico brasileiro. Da emergência de uma revisão
conceitual e da tutela de dados pessoais. Fonte: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?
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RETROATIVIDADE DOS ALIMENTOS DEVIDOS DE PAIS PARA FILHOS

RETROACTIVE FOOD DUE TO PARENTS FOR CHILDREN

Lilia Alves Vidal

RESUMO
RESUMO

O presente trabalho surgiu devido ao estudo aplicado à retroatividade dos proventos alimentícios, que é uma
das classificações doutrinárias dos alimentos, com ênfase no pagamento devido dos pais para os filhos, e a
sua constitucionalidade. A irresponsabilidade dos pais que deveriam sustentar os filhos é uma das causas do
crescimento da demanda de pensões alimentícias, e a mora dos pais devedores vem amontoando as varas de
família da justiça brasileira. No decorrer dessas reclamações surgem-se dúvidas sobre a possibilidade e
coerência da cobrança dos alimentos atrasados, e qual o momento da origem dessa cobrança. Assim, de
acordo com os direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal junto com as normas
regulamentadoras do Direito de Família tenta-se solucionar a problemática do tema. O objetivo dessa
pesquisa é investigar a retroatividade de alimentos de pais para filhos. E, outrossim, demonstrar as
possibilidades de cobrança dos alimentos atrasados, que são implicitamente devidos no momento em que os
pais geram seus filhos, por meio das garantias constitucionais elencadas nos direitos fundamentais. A
metodologia utilizada foi dedutiva, bibliográfica e documental. Constata-se que há uma incoerência entre a
Lei nº 5.478/68, que autoriza a retroação dos alimentos ao momento da citação do devedor e a Lei nº
11.804/2008, que permite a gestante pleitear alimentos durante a gestação. Portanto, é cabível a retroação
dos alimentos fixados em sentença, pois os alimentos maternos são devidos automaticamente por conta da
natureza da gestação, e ante ao princípio da igualdade jurídica dos cônjuges e companheiros, o pai também
deve alimentos ao filho a partir de sua concepção.
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVE: RETROATIVIDADE DE ALIMENTOS; PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DO DIREITO DE FAMÍLIA; DIREITOS FUNDAMENTAIS.

ABSTRACT
ABSTRACT

The present work began with a dedicated study of retroactive alimony, which is one of food doctrinaire
classification, with emphasis on the due from parents to children payment, and its constitutionality. The
parents irresponsibility who should feed theirs children is one of the mainly increasing alimony demand, and
the indebted parents delaying is saturating the brazilian justice too. During these demand show up some
doubts about the possibility and coherence of delayed food charging, and which is its origin moment.
Therefore, according to the fundamental rights that are enshrined on the brazilian's Federal Constitution and
to the laws that regulate the Family Rights tries to solve the theme problems. This essay intends to
investigate the retroactive food due to parents for children. This research also intends to demonstrate the
possibilities of the delayed food charging which are implicitly due in the moment that the parents generate
theirs children, through the constitutionals guarantees listed on the fundamental rights. The methodology
used was the deductive, bibliographic and documentary ones. The conclusion is about incoherence between
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the Law 5.478/68 that authorizes the food retroaction at the debtor notification moment and the Law
11804/08 that allows the pregnant to demand the food during gestation. Thus, it’s possible the food
retroaction fixed on a judicial sentence, because the maternal food are due automatically as result of
gestation nature, and according to spouse-partner legal equality principle, the father must pay the alimony
since the child’s conception too.
KEYWORDS: KEY-WORDS: RETROACTIVE FOODS; FAMILY RIGHT CONSTITUCIONAL
PRINCIPLE; FUNDAMENTAL RIGHTS.

INTRODUÇÃO

 

Ao analisar a legislação brasileira sobre prestação alimentícia de pais para filhos, percebe-se que os
alimentos são inerentes aos direitos de fundamentais, pois sem eles o ser humano não sobrevive, porque
além de serem direitos dos filhos são também deveres dos pais. Toda pessoa que tem um filho sabe que
deverá proteger e cuidar da alimentação dele, que é o básico. Os pais também devem cuidar da educação, da
cultura, do lazer, da saúde, que englobam os alimentos. No entanto, a Justiça brasileira vem se amontoando
de processos com filhos pleiteando aos pais a pensão alimentícia.

No decorrer dessas reclamações, surgem situações que capacitam os filhos a ensejar prestações
alimentícias retroativas que o nosso ordenamento jurídico não regula com eficiência, e em razão disso,
surgem as indagações sobre a possibilidade de haver, de fato, a retroação alimentícia, e se seria coerente a
cobrança dos alimentos atrasados do alimentante.

A falta de responsabilidade dos pais com os filhos no que tange aos alimentos, no sentido latu
sensu, que advém comida, vestuário, saúde e educação, e o abandono dessas crianças, as quais se tornaram
adultas problemáticas, possivelmente foi um dos fatores que contribuíram para a desorganização ocorrida na
sociedade brasileira nos últimos anos, que por consequência tornaram a nossa sociedade mais violenta.

Por isso, desenvolve-se a presente pesquisa para investigar a percepção de alimentos retroativos,
ante a necessidade dos filhos de obter alimentos para sua sobrevivência, desenvolvimento e perspectiva de
futuro, como também analisar as demandas excessivas dos filhos às prestações alimentícias atrasadas e nas
suas possibilidades reais, já que o direito material específico não regula, com clareza, o assunto.

A metodologia utilizada foi dedutiva, pois foram exploradas teorias, leis e proposições de casos
particulares, para que se pudesse concluir um raciocínio lógico à solução da problemática do tema, através
de pesquisa bibliográfica e documental, buscando explorar ao máximo a doutrina pátria, bem como a
legislação brasileira no âmbito do Direito de Família na atualidade, por ser importante fonte de
conhecimento e imposição pragmática, enfatizando a origem sociológica de família e sua proteção garantida
pela Constituição Federal/88.

O uso de periódicos também foram explorados pelo fato de que o tema abordado não constitui lei
específica vigente para regulamentar o assunto, além de ser importante ter opiniões diferentes a respeito do
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tema.

Diante disso, o objetivo geral deste trabalho é investigar a retroatividade de alimentos dos pais para
os filhos, com a coerência temporal em decorrência dos casos concretos. Especificamente, objetiva-se
demonstrar a constitucionalização da cobrança dos alimentos atrasados, que a demora do pleito dos filhos às
prestações alimentícias não implica em torná-las indevidas, e que o direito aos alimentos são implicitamente
devidos ao momento em que os pais geram seus filhos, não no momento da citação do devedor.

 

1 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO DE FAMÍLIA

 

1.1 Princípios constitucionais

Os princípios constitucionais percorreram pelas teorias dos princípios gerais por diversos
doutrinadores em épocas distintas, denominadas de fase jusnaturalista, positivista e pós-positivista para
permanecer em um conceito pacífico de melhor adequação ao ordenamento jurídico.

Paulo Bonavides explica que na fase jusnaturalista, a qual é a mais antiga e tradicional, é
considerada abstrata com normatividade nula e duvidosa, pois permanecem apenas no campo do dever-ser,
em um ideal de justiça que impregna a essência dos princípios gerais do Direito; contraditória, porque os
princípios são considerados abstratos, reconhecidos pela sua dimensão ético-valorativa de idéia, e ao mesmo
tempo inspiram os postulados da justiça.1

No juspositivismo considera os princípios fonte normativa ou subsidiária dos Códigos. Ou seja, os
princípios são incluídos no Direito Positivo, deixando o campo do dever-ser para estarem no campo do ser,
pois estão na Lei com o intuito de subsídio, mas não para que a sobrepusesse. Os princípios são
considerados, portanto, normas.2

No pós-positivismo, o qual ocorre na atualidade, adere os valores dos princípios a partir de novas
tendências axiológicas para fundamentar o ordenamento jurídico, e por consequencia progredir na
interpretação constitucional. Os princípios passaram a ser tratados como direito e não apenas como Lei,
tanto um como o outro podem impor obrigação legal.3

Segundo o referido autor, na contemporaneidade pós-positivista as normas são classificadas como
secundárias, se subdividem em regras e princípios, e sua aplicabilidade é direta. Os princípios são normas
primárias, sua aplicabilidade é indireta, pois podem estar junto, ou por meio das normas secundárias. Da
mesma forma que o princípio está inserido no gênero da norma, também a norteia. Portanto, constata-se que
os princípios sobrepõem às normas, mas não uns aos outros, há apenas uma hierarquia de valores.4
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1.2 Constitucionalização do Direito de Família

 

Diante da explanação dos princípios constitucionais, deve-se perceber que estes são norteadores do
Direito de Família, que será analisado sob o prisma constitucional.

De acordo co Daniel Sarmento:

 

Uma das principais características do Direito Constitucional contemporâneo, que atravessa fase que
vem sendo denominada de pós-positivismo, é a importância central atribuída aos princípios, com o
reconhecimento da sua força normativa.5

 

Devido à evolução das teorias jurídicas até a fase pós-positivista demorou a ter uma concepção
valorativa superior da Constituição sobre todas as outras normas infraconstitucionais, principalmente sobre
as relações no âmbito do Direito Privado, que durante o período do Estado Liberal foram disciplinadas pelo
Código Civil. No entanto, é necessário afirmar que a Constituição possui sua força normativa, junto com
seus princípios, para limitar e nortear a atuação do legislador e unificar todo o direito infraconstitucional.6

Flávio Taturce utilizando o raciocínio de Ricardo Lorenzetti exemplifica a constitucionalização do
Direito de Família, o qual está inserido na legislação privada de maneira singular:

 

O Direito Privado seria como um sistema solar em que o sol é a Constituição Federal de 1988 e o
planeta principal,  o Código Civil. Em torno desse planeta principal estão os satélites, que são os
microssistemas jurídicos ou estatutos, os quais também merecem especial atenção pelo Direito de
Família, caso do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso.7

 

Pietro Pelingieri, doutrinador italiano, afirma que a Constituição tem força para eliminar tudo o que
estiver em contraste com os princípios constitucionais, que é uma obrigação do jurista considerar a
prioridade hierárquica das normas constitucionais diante de qualquer resolução de conflito no caso
concreto.8

Por isso, entende-se que os princípios e normas inseridos no Direito de Família necessariamente
são norteados pelos princípios constitucionais devido à constitucionalização das relações privadas
familiares, surgindo assim um novo conceito de princípios constitucionais do direito de família, os quais
serão discutidos a seguir conforme a delimitação do tema.

 

1.3 Princípio da dignidade da pessoa humana
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Este princípio é um dos mais importantes do Ordenamento Jurídico, está elencado no primeiro
artigo da Constituição Federal, constitui um direito fundamental, submete a maioria dos demais princípios
constitucionais, e consequentemente os princípios no âmbito familiar.

Por isso, é difícil conceituá-lo ante a complexidade que lhe envolve, mas Ingo Sarlet consegue
definir com eficiência o sentido desse princípio como sendo:

 

O reduto intangível de cada indivíduo e, neste sentido, a última fronteira contra quaisquer ingerências
externas. Tal não significa, contudo, a impossibilidade de que se estabeleçam restrições aos direitos e
garantias fundamentais, mas que as restrições efetivadas não ultrapassem o limite intangível imposto
pela dignidade da pessoa humana. (grifo nosso)9

 

Por se tratar também de um direito fundamental inerente ao direito do homem,10 tal princípio,
diante da constitucionalização do Direito de Família, envolve por consequência as normas infra-legais no
âmbito familiar como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual regula essa garantia que o Estado
proporciona, e que por meio dela, a criança tem o direito de receber os alimentos suficientes para a sua
sobrevivência. Tânia Pereira conclui o entendimento de que por meio do cumprimento do princípio da
dignidade da pessoa humana, a criança possui o direito de receber os subsídios que lhe são devidos para que
crescer de forma digna.

 

Ao incluir no elenco de Direitos Fundamentais da Criança e do Adolescente o direito à dignidade,
procurou o legislador estatutário ressaltar que a prioridade absoluta prevista no art. 4º deve
compreender procedimentos indispensáveis a proporcionar à população infanto-juvenil vida digna que
lhe permitirá ser no futuro um adulto não marginalizado, nem portador de carências.11

 

1.4 Princípio da afetividade

 

Este princípio é especialmente de difícil explanação por causa da dificuldade de conceituar o afeto,
porém detecta-se no ordenamento jurídico como essencial para o Direito de Família e suas relações,
principalmente no tema abordado, em que pais deveriam alimentar, proteger e cuidar de seus filhos
justamente motivados pelo afeto e amor que sentem. Ou seja, o ato de prestar alimentos aos filhos decorre
da motivação do afeto sentido pelos pais. Quando não há afeto dificilmente haverá uma consciência de
respeito ao dever de arcar com as prestações alimentícias necessárias para sobrevivência do filho.

Por isso, sabe-se que é impossível obrigar os pais a sentir o afeto que impulsiona o ato alimentar, mas
o Estado assegura o direito ao afeto obrigando os pais a proporcionar os alimentos, independente da sua

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8161



vontade ou não, por meio dos demais princípios constitucionais decorrentes dos direitos humanos. Maria
Berenice Dias explica isto com o seguinte raciocínio:

 

O Estado impõe a si obrigações para com os seus cidadãos. Por isso elenca a Constituição um rol
imenso de direitos individuais e sociais, como forma de garantir a dignidade de todos. Isso nada mais é
do que o compromisso de assegurar afeto: o primeiro obrigado a assegurar o afeto por seus cidadãos é o
próprio Estado.12

 

E, a mesma autora indica que a teoria e a prática das instituições de família dependem, em última
análise, de nossa competência em dar e receber amor.13

 

1.5 Princípio da proteção integral às crianças

 

A proteção integral às crianças é um princípio explícito pela Constituição Federal/88 que assegura
os direitos fundamentais do menor, que norteiam o Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual regula o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, os quais devem ser obedecidos pela família, pela
sociedade e pelo Estado.

O Estatuto da Criança e do Adolescente enfatiza ainda que as crianças devem ser protegidas de
quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão .

Conclui-se, portanto, que os pais tem a obrigação de fornecer alimento aos filhos para que estes
possam exercer todos esse direitos assegurados pela Constituição independente de vontade, a partir da sua
geração.

 

1.6 Princípio da proibição do retrocesso social

 

O princípio da proibição do retrocesso social consiste nos direitos e garantias elencados pela
Constituição Federal/88, os quais uma vez assegurados não poderão ser somente violados, também não
poderão deixar de ser realizados na prática.

Maria Berenice Dias defende que tal princípio consiste em uma obrigação positiva ao exigir a
realização das garantias constitucionais, e também em uma obrigação negativa de não negligenciar tais
direitos para que possam ser assegurados.
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A partir do momento em que o Estado, em sede constitucional, garante direitos sociais, a realização
desses direitos não se constitui somente em uma obrigação positiva para a sua satisfação – passa a haver
também uma obrigação negativa de não se abster de atuar de modo a assegurar a sua realização. O
legislador precisa ser fiel ao tratamento isonômico assegurado pela Constituição, não podendo
estabelecer diferenciações ou revelar preferências. Todo e qualquer tratamento discriminatório levado a
efeito pelo legislador ou pelo Judiciário mostra-se flagrantemente inconstitucional.14

 

Uma vez assegurado os direitos fundamentais ao menor, no caso os alimentos, estes não poderão
retroceder, pois estão garantidos pela Constituição. Se o menor tem direito aos alimentos desde a sua
concepção, nada mais justo do que cobrá-los desde quando são devidos, já que os pais sabem do dever e da
necessidade de prover a alimentação de seus filhos.

 

2 RETROATIVIDADE DOS ALIMENTOS

 

A instituição família existe desde os primórdios como meio de proteção, evitando o incesto entre
os entes dos mesmos grupos de descendentes, o que não deixa de ser uma forma de cultura do homem na
sua evolução. A partir daí, pode-se considerar que o homem foi se socializando ao definir, no seu grupo
familiar, a figura de pai, mãe e filhos.

No decorrer do tempo, as famílias foram se modernizando e formando grupos diferentes dos
definidos primordialmente. Na atualidade, podemos encontrar famílias com pais homoafetivos, filhos
adotivos, pais separados, meio irmão de pai ou meio irmão de mãe, que ocorre quando os pais separados
constituem outra família e adquirem filhos com outros companheiros.15 Enfim, na sociedade contemporânea,
com a proteção da Constituição Federal/88 é considerada família toda e qualquer junção com intuito de criar
e educar os filhos. Ou seja, por mais que ocorram mudanças culturais da constituição familiar, a relação
entre pais e filhos nunca muda, os laços afetivos ou consaguíneos, bem como a suas obrigações, as quais
permanecerão para sempre.

Analisando a estrutura familiar e as normas que regulamentam o direito de família, percebemos que
o ordenamento pátrio protege a relação entre pais e filhos com mais ênfase na Constituição Federal quando
esta claramente estabelece que a família tem especial proteção do Estado, pois ela constitui a base da
sociedade, e que os filhos tidos fora da constância do casamento e adotivo possuem os mesmos direitos que
o filho biológico, portanto ratificando a obrigação entre pais e filhos aos proventos alimentícios.

No mesmo sentido, Sílvio de Salvo Venosa diz que não se faz mais distinções entre filhos
legítimos e ilegítimos, que o Estatuto da Criança e do Adolescente regula o que está na Constituição Federal
reafirmando o dever dos pais com relação aos filhos menores e que a mora dos pais em alimentar seus filhos
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pode até mesmo acarretar em suspensão ou perda do pátrio poder. 16

Em decorrência do caráter urgencial da alimentação do ser humano para sua subsistência, Arnold
Wald defende que filhos adotivos, biológicos na constância ou não do casamento, em hipótese alguma,
poderão permanecer em condições precárias, visto que de forma ou de outra, quando se torna pai ou mãe, a
obrigação é de sustentá-los, independente da forma em que se originou a relação entre pais e filhos. No caso
de adoção, os alimentos são devidos pelo pai adotivo e, na falta de recurso deste, pelo pai natural. 17

O ordenamento jurídico brasileiro defende, em seus princípios, o direito à vida como sendo
primordial, porque, sem ela, o sujeito não é mais detentor de direitos, mas, para tanto, todo indivíduo
necessita de condições financeiras para atender a suas necessidades básicas.

Roberto Sesine Lisboa classifica os proventos alimentícios em naturais, os quais seriam utilizados
para a subsistência do organismo humano, e os alimentos civis, que são as verbas utilizadas para habitação,
vestuário, educação, lazer, saúde e até mesmo funeral. E, ainda diz que a obrigação de alimentar pode
originar-se de três maneiras: pela lei, em que os proventos alimentícios serão pagos pelo poder público,
como a pensão por morte e aposentadoria por invalidez, ou decorrente da vontade humana, que pode ser
feito um negócio jurídico, como um acordo entre pais e filhos, e por legado, que é uma cláusula
testamentária que beneficia o alimentante; ou em decorrência de sentença judicial, em que o filho pleiteia os
alimentos, e, mediante sentença julgada pelo Poder Judiciário, o alimentante é obrigado a dar prestações
alimentícias no valor fixado.18

Quando uma pessoa decide ter um filho ou assume os riscos de concebê-lo, sabe das consequências
e responsabilidades sobre seus atos. Discorda-se do posicionamento adotado por Roberto Sesine sobre a
origem da obrigação dos pais de alimentar seus filhos, pois entende-se que esta começa com a concepção do
filho, ou seja, quando ainda se encontra no estado fetal, pois o feto necessita de cuidados médicos e também
de boas condições maternas para que possa se desenvolver e vir a nascer com vida. A doutrina era muito
confusa sobre a obrigação das prestações alimentícias do nascituro, porém a vigência da Lei de Alimentos
Gravídicos regida pela Lei 11.804/08, veio erradicar todas as discussões sobre o tema, assegurando ao feto
toda a assistência necessária para um bom desempenho gestacional, com o intuito de proporcionar exames,
alimentação especial, internações, parto e os demais cuidados que poderão vir a surgir, como já mostrava
doutrinador Paulo Nader:

 

Ainda que a personalidade jurídica, à vista do art.2º. do Código civil, tenha início com o nascimento
com vida, o nascituro deve ser alvo de proteção jurídica, visando à formação saudável da futura pessoa
natural. A Constituição Federal, pelo art. 227, prevê a plena assistência à criança e ao adolescente como
dever inerente a família, à sociedade e ao Estado, enquanto o art. 8º. do Estatuto da criança e do
Adolescente garante à gestante , pelo Sistema Única de Saúde, o atendimento pré e perinatal. 19

 

Yuri Yussef Cahali, ao discorrer sobre a obrigação alimentar em sua obra, explica detalhadamente
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a causa da necessidade do ser humano de obter alimentos; Afirma também que já durante a gestação os
proventos alimentícios são condições sine qua non para o desenvolvimento do feto:

 

O ser humano, por natureza, é carente desde a sua concepção; como tal, segue o seu fadário até o
momento que lhe foi reservado como derradeiro; nessa dilação temporal – mais ou menos prolongada –,
a sua dependência dos alimentos é uma constante, posta como condição de vida.

Daí a expressividade da palavra “alimentos” no seu significado vulgar: tudo aquilo que é necessário à
conservação do ser humano com vida;20

 

Portanto, a obrigação dos pais em prestar alimentos começa com a gestação e não com o pleito do
alimentante, em decorrência de lei ou por vontade dos pais, estes têm o dever e não a faculdade de alimentar
seus próprios filhos.

A Lei de Alimentos Gravídicos de nº 11.804/2008 confirma o raciocínio da obrigação das
prestações alimentícias desde a geração do alimentando, principalmente quando afirma que após o
nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor
no quantum estipulado até que uma das partes solicite a sua revisão. 

Carlos Roberto Gonçalves nitidamente defende ser indeclinável o posicionamento dos pais em
relação seus filhos incapazes sobre a obrigação de alimentar; portanto; independendo de motivações para
proporcionar os alimentos, quando já são presumidos os cuidados do poder familiar com sua prole:

 

É indeclinável a obrigação de alimentar dos genitores em relação aos filhos incapazes, sejam menores,
interditados ou impossibilitados de trabalhar e perceber o suficiente para a sua subsistência em razão de
doença ou deficiência física ou mental. A necessidade nesses casos é presumida. 21

No mesmo raciocínio, o mesmo autor, segue alegando que até o pai menor de 18 anos e que ainda
depende de seus pais para se manter, mas registrou seu filho, não está excluído da obrigação de prestar
alimentos. Ou seja, de todo modo, independentemente de vontade, na constância ou não do casamento,
sendo os pais menores ou não de idade, sendo registrado o filho, terá este o direito de ser alimentado.
Conforme demonstra: “Embora menor de 18 anos sob o poder familiar, está obrigado a prestar alimentos ao
filho o pai que o reconheceu por ocasião do registro de nascimento.22”

Por se tratarem de alimentos, estes são insuscetíveis de renúncia, transação, cessão, compensação
ou penhora e alguns doutrinadores os configuram como dito in praeteritur non vivitur, somente pela
satisfação das necessidades atuais ou futuras, tendo em consideração o raciocínio de que se a pessoa,
independente das condições, conseguiu sobreviver sem o auxílio do alimentante, não poderá requerer
prestações referentes ao passado, é o que prevê o ilustre doutrinador Washington Monteiro de Barros sobre
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o assunto: “Alimentos são devidos ad futurum, não ad preteritum. Alimentos atrasados só são devidos se
fundados em convenção, testamento ou ato ilícito, quer dizer, por título estranho ao direito de família.”23

Maria Helena Diniz segue o mesmo raciocínio de Washington Monteiro de Barros, alegando que
uma das características dos alimentos é a atualidade, e que o alimentante apenas poderá utilizá-los para
atender às necessidades atuais e futuras, não às pretéritas.

 

É atual, porque o direito aos alimentos visa a satisfazer necessidades atuais ou futuras e não as passadas
do alimentando; logo, este jamais poderá requerer que se lhe conceda pensão alimentícia relativa às
dificuldades que teve no passado (AJ, 111:34; RF, 134:455).24

 

Silvio Rodrigues se fundamenta na mesma questão, baseando-se no caráter atual dos alimentos, que
o alimentando já sobreviveu sem a pensão alimentícia devida pelos pais; então não poderá cobrar os
atrasados:

 

A prestação alimentícia é exigível no presente e não no passado (in praeteritum non vivitur), o que
implica a idéia de sua atualidade, pois a necessidade que a justifica é, por sua vez, ordinariamente
inadiável. Por essa razão, entre outras, a lei confere ao credor meios coativos de grande eficácia, todos
destinados a facilitar-lhe o pronto recebimento da prestação alimentícia. Tais meios, que vão do
desconto em folha à prisão administrativa, serão abaixo analisados.25

 

Caio Mário da Silva se posiciona alegando que o caráter irrenunciável dos alimentos não permite a
retroação alimentícia. Da mesma forma que o alimentando não pode eximir-se do direito de receber os
alimentos, também não pode requerer as prestações vencidas. No entanto, não há fundamentação plausível
para a sua posição contrária ao pleito das pensões atrasadas por falta de uma conclusão com raciocínio
lógico, uma não justifica a outra:

 

O artigo 1.707 do Código Civil, além de declarar irrenunciável o direito a alimentos, afirma ser ele
insuscetível de cessão, compensação ou penhora.Se, de um lado, ninguém pode renunciar o direito aos
alimentos, de outro, não pode o alimentário postulá-los para o tempo passado. In praeteritum non
vivitur. O reclamante até então já viveu, provendo por qualquer meio à própria manutenção.26

 

Se as prestações alimentícias são devidas desde a concepção do feto na barriga da mãe e com o
registro do filho, mesmo sendo os pais menores de idade, fica claro que há obrigação desde o primeiro
momento de sinal de vida do filho, podendo o descendente cobrar de seus pais os alimentos pretéritos, já
que sabiam do dever e não pagaram porque não quiseram ou porque o filho não os pleiteou, pois quem
administra o dinheiro do filho é um dos pais, o qual tem convívio direto, sendo o filho menor e incapaz, é o
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seu responsável quem pleiteia os alimentos. O menor por muitas vezes vive em condições precárias em
decorrência da falta da petição alimentícia, ou seja, não quer dizer que por já ter sobrevivido antes sem os
alimentos não esteja precisando do dinheiro referente aos alimentos pretéritos para quitar dívidas contraídas
justamente pela falta de pensão, ou para obter uma educação de maior qualidade, já que os alimentos
abrangem habitação, vestiário, educação, lazer, saúde, etc. e são devidos por ambos os pais.

Porém, Arnold Wald possui entendimento um pouco mais flexível que os demais doutrinadores
sobre obrigação dos pais em retroagir a pensão alimentícia, alegando que, se houver comprovado contração
de dívidas em razão da falta dos alimentos, poderá o alimentando requerer a retroação das prestações
pretéritas:

 

Visando os alimentos a garantir a vida do alimentando, discute-se o problema do pagamento dos
alimentos pretéritos, referentes a um tempo que já decorreu. Se os alimentos se destinam a assegurar a
vida, é evidente que não se dão alimentos correspondentes ao passado. Se o alimentando já viveu, perde
a prestação a sua razão de ser. Se, todavia, o alimentando fez empréstimos para poder viver, tem o
direito de reclamar os alimentos pretéritos para reembolsar os empréstimos que fez, mas somente os
destinados a esse fim. 27

 

Maria Berenice Dias possui um entendimento singular desse problema, quando afirma que as
obrigações de alimentar o filho começam com a concepção, de acordo com a Lei dos Alimentos Gravídicos,
e que é uma obrigação de fazer, quando filho está no poder familiar; mas quando um dos pais sai do
convívio diário com o filho, ou seja, nunca morou ou não mora mais com ele, se torna obrigação de dar. E,
que o marco inicial da obrigação alimentar começa quando o genitor responsável de manter o sustento do
filho está em mora. Assim, defende a retroação dos alimentos, e não somente até citação do alimentante
como na Lei de Alimentos de nº 5.478/68, mas a partir da mora do devedor.

 

Os encargos decorrentes de poder familiar surgem quando da concepção do filho: a lei põe a salvo
desde a concepção os direitos do nascituro (CC 2º).

Ora, principalmente a partir do momento em que o pai procede ao registro do filho, entre os quais o de
assegurar-lhe sustento e educação. Enquanto os pais mantêm vida em comum, atender aos deveres
decorrentes do poder familiar constitui obrigação de fazer. Cessando o vínculo de convívio dos
genitores, não se modificam os direitos e deveres com relação aos filhos (CC 1.579 e 1.632). Restando
a guarda do filho com somente um dos pais, a obrigação decorrente do poder familiar resolve-se em
obrigação de dar, consubstanciada no pagamento de pensão alimentícia.

[...] A mora se constituiu quando deixa o genitor de prover a manutenção do filho. Esse é o marco
inicial da obrigação alimentar. Descabido limitar o seu adimplemento à data da citação (LA 13§ 2º).
Tratando-se de obrigação decorrente do poder familiar, é inequívoca a ciência do réu do direito do
reclamado pelo autor.28

 

Em decorrência de que o estudo jurídico é baseado em fatos da vida cotidiana, em regra, as
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prestações alimentícias não retroagem, no entanto pode-se comprovar que há casos em que poderá ocorrer
essa retroação se os alimentos atrasados forem fundados em convenção, testamento ou por uma negociação
entre os pais e os filhos, ou em decorrência de dívidas contraídas para a finalidade alimentícia do menor. A
lei ordinária específica de alimentos, regulada pela Lei de nº 5.478/68, já normatiza que os alimentos
poderão retroagir à data da citação em decorrência do caráter de necessidade dos alimentos na manutenção
da vida do ser humano. Portanto, indica um tímido avanço a consciência do vínculo obrigacional dos pais
para com seus filhos desde a sua concepção, e não em decorrência de pleito, visto que o vínculo materno ou
paterno é perpétuo, sem interrupções, podendo, assim, ser plausível a retroação alimentícia.

 

CONCLUSÃO

 

Diante de todo o exposto não há no Ordenamento Jurídico infraconstitucional norma
regulamentadora que permita a retroação dos alimentos, porém há certa incoerência entre a Lei de
Alimentos de nº 5.478/68, que autoriza a retroação dos alimentos ao momento da citação do devedor, mas
ao mesmo tempo permite a gestante mediante a Lei de Alimentos Gravídicos de nº 11.804/2008 pleitear
alimentos durante a gestação, os quais automaticamente serão convertidos em pensão alimentícia em favor
da criança, ou seja, por meio da nova Lei de Alimentos Gravídicos admite-se que a vida do ser humano é o
bem maior a ser protegido e que os alimentos são devidos desde a geração da criança.

Se já houve o avanço de assegurar o desenvolvimento da criança ainda no útero materno, entende-
se que automaticamente os alimentos são devidos no momento da sua geração independente do seu pleito ou
não, pois quando a mãe está grávida, independente da sua vontade e afeto pela criança, já a alimenta
automaticamente para que venha a nascer. Então os alimentos maternos são devidos automaticamente,
independendo do pleito, para que possa a criança nascer.

Sendo assim totalmente cabível a retroação dos alimentos fixados em sentença proferida pelo juiz,
pois para que seja realizado todo o leque de direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição
Federal/88, em que a criança possa gozar de educação, lazer, saúde, e vários outros já citados é necessário
haver o apoio do pai e mãe que o geraram por vários motivos, como o princípio da igualdade jurídica dos
cônjuges e companheiros, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da afetividade e pelo simples
fato de que toda e qualquer criança não pede para nascer, ficando totalmente dependente da criação e
sustento dos pais para a sua formação.

Portanto, é necessário haver um compromisso de responsabilidade desde a concepção do filho até a
fase adulta de ambos os pais. E, mesmo se houver a capacidade de sobrevivência sem a prestação
alimentícia de um dos pais, não quer dizer que tenha sido resguardada a dignidade da pessoa humana. A
negligência de um dos pais pode afetar tanto fisicamente como psicologicamente, devendo ser ressarcido
pelo dano causado durante o período de abandono afetivo e material.
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A CAUSA DO NEGÓCIO JURÍDICO

LA CAUSA EN LOS NEGOCIOS JURIDICOS

ANA CLEUSA DELBEN
ANA MANUELA

RESUMO
O conceito e extensão de causa na teoria do negócio jurídico constitui um dos temas mais polêmicos e
controvertidos. Busca-se com este ensaio analisar a teoria da causa, trazendo as vertentes causalista e a
anticausalista, traçando, posteriormente, a evolução da causa para encontrar seu significado, pertinência e
influência na validade do negócio jurídico, para em seguida, pontuá-la no contexto da relação negocial nos
dias de hoje. Ainda, apresentam-se breves considerações relativas ao instituto no direito civil brasileiro,
concluindo-se que embora, a causa não seja elemento constitutivo do negócio jurídico que é dotado de
vontade, ela é necessária para a celebração de contratos.

PALAVRAS-CHAVES: Causa. Negócio Jurídico. Relação Negocial.

RESUMEN
O conceito e extensão de causa na teoria do negócio jurídico constitui um dos temas mais polêmicos e
controvertidos. Busca-se com este ensaio analisar a teoria da causa, trazendo as vertentes causalista e a
anticausalista, traçando, posteriormente, a evolução da causa para encontrar seu significado, pertinência e
influência na validade do negócio jurídico, para em seguida, pontuá-la no contexto da relação negocial nos
dias de hoje. Ainda, apresentam-se breves considerações relativas ao instituto no direito civil brasileiro,
concluindo-se que embora, a causa não seja elemento constitutivo do negócio jurídico que é dotado de
vontade, ela é necessária para a celebração de contratos.
PALAVRAS-CLAVE: Causa. Negócio Jurídico. Relação Negocial.

1 A NOÇÃO DE OBJETO E DE CAUSA
 
 

A noção de negócio jurídico, instrumento apto a regular a manifestação de vontade das partes para
os mais variados fins e produzir efeitos jurídicos correspondentes aos interesses dos envolvidos, deriva do
reconhecimento da autonomia privada, que é limitada pelos ditames legais. Nesse sentido, é necessário que
as conseqüências do ato se coadune com os mandamentos da lei e que cumpram determinados requisitos.

Pois bem, o negócio jurídico representa a autonomia e o ordenamento, o controle, que pode se
realizar através da causa, como bem assevera Mozos[1]. Por ele, é possível se determinar se os fins
estabelecidos pela autonomia privada merecem a tutela jurídica.

 Com segurança, pode-se afirmar que poucos temas da dogmática jurídica privada moderna
oferecem tanta dificuldade como o da causa, não sendo estranho que cada geração, em cada país, tenha
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desenvolvido uma teoria ou mantido uma postura de abandono em relação ao assunto, que, inclusive, em
muitos ordenamentos é suprimido dos códigos.

Os problemas começam pela terminologia utilizada: causa, finalidade principal, causa
determinante, finalidade, fim e causa final, que só contribuem para o aumento da confusão. Alia-se a
discussão, o enquadramento metodológico desse elemento, que alguns juristas consideram causa da
obrigação, enquanto outros estendem o conceito aos contratos e os demais ampliam a aplicação a todos os
negócios jurídicos, sendo requisito primordial para se determinar a validade e eficácia dos mesmos. Por fim,
questiona-se a autonomia desse elemento em relação aos demais que integram a estrutura do negócio
jurídico.   

Frisa-se também que diversos são os sentidos que se atribuem a causas e muitas são as
controvérsias sobre a sua conceituação, levando alguns doutrinadores a considerá-la um requisito inútil,
equivalente ao objeto ou ainda ligada a fatores psicológicos das partes (vontade), como prega Albaladejo[2]
e Savigny ao negar a teoria da causa dizendo que esta e o efeito estão no campo da vontade. 

Sobre a causa e o objeto, Mosco[3] entende ser esta parte daquele. Inicia suas lições diferenciando
o que seja esquema negocial e objeto, informando que aquele não integra o negócio jurídico, nem intervém
em sua formação, mas é um produto dos diversos tipos de negócio. Baseia suas conclusões nos
ensinamentos do direito romano, para o qual o esquema negocial cumpre a função de causa em relação aos
requisitos, visto que está ligada aos efeitos dele na mesma interdependência que existe entre o fundamento e
o resultado. Nessa esteira, Mosco diferencia o objeto do esquema negocial, admitindo uma concepção
objetiva da causa, sendo esta a generalização decorrente da freqüência com que se repetem a prática dos
negócios tendentes a consecução de determinado resultado econômico e social.

Em sentido inverso, Mozos[4] repudia essa interdependência, pregando que causa e objeto são
requisitos independentes, não se inserindo esta no conceito daquele. Para tanto, afirma que o esquema
negocial nada tem a ver com o objeto do contrato, vez que aquele se encontra no terreno abstrato enquanto
que o objeto está no plano concreto. O objeto seria a intenção externada das partes, enquanto que a causa, a
função social e jurídica, podendo até inexistir, ser ilícita ou inadequada, enquanto o objeto tem que existir,
ser lícito e possível. Prossegue suas considerações ressaltando que o primeiro se atem aos efeitos jurídicos
do negócio e a segunda ao aspecto prático, pois se fosse diferente não explicaria o negócio indireto e
fiduciário. Não obstante, reconhece que nos negócios jurídicos típicos, o objeto e a causa de adaptam com
extraordinária identidade em todo esquema negocial, podendo ser modificados em virtude do aspecto
prático (venda a prazo ou condicionada) ou em decorrência do limite imposto pela lei à autonomia da
vontade e a causa.

O objeto responde a pergunta: o que se deve? E a causa: por que se deve? Roca Sastre e Puig
Brutau responde a três perguntas:

a)      por que emito minha vontade? Porque quero vender (fim orgânico que não vale como causa por
ficar restrito à vontade)

b)      Por que quero vender? Para receber o pagamento (causa objetiva)
c)      Por que desejo o pagamento? Para efetuar uma operação determinada ou até doar (estes são os

motivos que as vezes pode integrar a noção de causa – motivos causadores)
Também diferencia causa, esquema e objeto, afirmando que se encontram em planos distintos, fato
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que, se esquecido, leva a provável confusão: o esquema negocial, de um lado refere-se a um suposto fato,
não se identificando com ele, e de outro lado, aos efeitos jurídicos, que nem sempre coincide (negócios
atípicos e modificados). Nessa linha os efeitos jurídicos são antecedentes ao fato, integrando a vontade e a
forma, e, externamente, os pressupostos da vontade e o objeto aos quais se acrescenta a causa como razão de
ser jurídica dos efeitos produzidos pelo negócio. É a causa que estabelece os limites entre a intenção das
partes (objeto) e o fim jurídico do negócio (esquema). O objeto insere limite negativo à intenção das partes,
conforme determinados requisitos, enquanto a causa leva aos efeitos jurídicos desde que cumpridos seus
próprios requisitos e os demais do negócio jurídico (se falta o consentimento, falta a causa, porém a
recíproca não é verdadeira). É assim que a causa pode ser concebida objetivamente como determinação
exclusiva do ordenamento jurídico, desvinculada da vontade das partes, se bem que esta deve estar de
acordo com as normas dispositivas.

Junqueira de Azevedo cita a existência de seis sentidos diferentes atribuídos a causa e admitidos ao
longo da história[5]. Entretanto, Miranda[6] ignora alguns por se referirem a obrigação de uma das partes
contratantes e não propriamente ao negócio jurídico considerado em seu todo. Assim, destaca duas teorias
aceitas na atualidade: a objetivista, que confunde a causa com o fim ou a razão econômico-social e a
subjetivista, desenvolvida na França principalmente por Domat e Pothier, que alia a causa aos motivos,
consentimento, razão justificadora da eficácia jurídica, analisadas com maior profundidade em tópico
próprio.   

Em termos práticos, para melhor entender a importância da causa, transcreve-se o exemplo de
Castro y Bravo:

A promete a B entregar-lhe 100.000; ante a negativa de A, que agora está arrependido, B pede ao juiz
que obrigue que A cumpra, pondo em marca, assim, o aparato coativo do Estado. Quando o juiz tem
que examinar qual foi a causa da promessa de A, isto significa que imporá o cumprimento da
promessa em alguns casos e em outros não, e que a essa promessa lhe dará maior ou menor força que a
outras promessas ou obrigações do mesmo. Assim, será diferente se a promessa foi feita para a troca de
uma propriedade, se foi como presente, sob a condição do assassinato de C, por consentir B que A
adote seu filho, para resolver a seu favor um expediente administrativo, pela promessa de um grão de
trigo, para que A pare de fumar.[7]      
 

Tendo como parâmetro o exemplo citado, cumpre destacar a existência de duas correntes
ideológicas relacionadas ao tema: a teológica moral formalista, individualista liberal, neomercantilista,
formalista ou abstraista, que pugna o cumprimento de qualquer promessa, sem analisar sua origem e
conteúdo; e a moralista do direito, que impõe o controle das promessas, mostrando-se contrária a
obrigatoriedade de cumprimento das irracionais, imorais ou contrárias aos interesses gerais. Mais plausível,
visto que é necessário adequar aquelas às exigências sociais para que sejam juridicamente válidas.  

Superadas essas considerações preliminares, analisa-se os antecedentes históricos e as teorias
desenvolvidas, que servirão de apoio ao entendimento de tão espinhoso tema, que ainda na atualidade divide
a doutrina em posturas antagônicas na busca insistente de um conceito.

 
 
2 AS TEORIAS DA CAUSA
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2.1 Nascimento e precedentes da Teoria de Domat
 
 
O direito romano e a doutrina medieval representam o ponto de partida, referência que deve ser

consultada, por ter o crédito de atribuir significado técnico-jurídico ao termo causa.
Os romanos do século XIX, assim como parte da doutrina moderna atual, concebem à causa um

conceito subjetivo, considerando-a o fim prático perseguido pelas partes e reconhecido como válido pelo
ordenamento jurídico. É este que confere ou não validade ao ato e que implica limitação aquela,
equilibrando autonomia privada e os ditames legais[8]. Portanto, a causa seria a função econômico-social do
negócio jurídico, que nem sempre estão reconhecidas pelo ordenamento, integrando somente o sistema de
contratação e se diferencia dos motivos que impulsionam a realização do ato, conceito dito como mais
genérico.

As críticas são no sentido de que a teoria confunde a causa com o negócio, não podendo atribuir
aquela a autonomia almejada, também censuram a utilização desmedida da terminologia aplicada além dos
negócios jurídicos, concluindo que os romanos não formularam uma teoria geral do negócio jurídico, restrita
as obrigações contratuais.

Ainda, digno mencionar que os romanos distinguem a causa eficiente: aquilo por que foi feito
algo, da causa final: aquilo para que se faz algo; e causa formal: algo por cuja vontade é o que é, sendo que
o ser encontra eficácia constitutiva na lei e causa material: o que é feito algo e se encontra determinado na
variedade de objetos do contrato.   

Entre os glosadores, o termo causa era utilizado em diversas acepções, mas sempre cumprindo
uma função uniforme (motivo, justificação): em um contrato bilateral, realizada a prestação de uma das
partes, consistente em um dar ou fazer, surge uma situação jurídica objetiva (a causa) que obriga uma
contraprestação. Defendiam a inexistência de ato humano que produza efeitos jurídicos sem causa, levando
Ulpiano a afirmar que os pactos e convenções sem causa não geravam obrigações. Também distinguiam os
contratos nominados, intitulados de “vestidos”, como a compra e venda e o arrendamento, dos inominados,
que necessitavam de “vestes” (cumprimento dos requisitos formais) para serem válidos, trazendo a idéia de
um contrato precedente (causa dotis: matrimônio; vestes: contractus nominati).

Já os canonistas atribuem à causa significado moral, munindo de eficácia jurídica até as mais
simples promessas. Entretanto, o contrato inominado carece de causa sem prestação equitativa e o
juramento poderia ser desfeito por autoridade eclesiástica. Assim, a priori, a palavra dada obrigava o locutor
e a usura, lesão, preço injusto, causa ilícita ou imoral eram veementemente condenados. Nesse sentido, a
concepção de promessa obrigatória, com simpatia, passa a integrar os livros de teologia moral e o
jusnaturalismo, o que não quer significar a atribuição indiscriminada de eficácia a todas as promessas.       

O formalismo e rígido esquema de contratação romano baseado em um numerus clausus acaba por
triunfar através do consentimento e com isso, a vontade e o fim aparecem como a causa jurídica que
fundamenta os pactos e se identifica com a causa finalis, reconhecida e tutelada por lei e distinta da causa
impulsiva, que representa os motivos.

A evolução mostra-se importante para a progressiva absorção da causa na órbita jurídica, ainda que
ela não esteja restrita aos contratos, mas aplicada a toda alteração patrimonial e possua algumas
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imprecisões.
 
 

2.2 A Teoria Causalista
 
 
Duas correntes se formaram visando determinar a utilidade da causa como elemento autônomo do

negócio jurídico. São elas a causalista e a anticausalista. 
A primeira ganha terreno na doutrina francesa e italiana, sendo propagada principalmente por

Domat e Pothier, que influenciaram a consagração da causa como elemento essencial do negócio jurídico no
Código de Napoleão e Italiano de 1865, seguidos por Ferrara, Ruggiero, Marabelti, Messineo. Em
contraposição, destaca-se entre os anticausalistas Larent, Planiol, Demogue, Dabin, Giorgio e no Brasil,
Carvalho de Mendonça e Clóvis Bevilácqua.[9], sendo o elemento ignorado pelos Códigos alemão, suíço,
austríaco, português e brasileiro.

Em que pese as críticas sofridas, a doutrina francesa anterior ao Código de Napoleão contribui para
a fixação das bases modernas da teoria da causa. Domat abandonou as idéias romanistas impondo direção
jusnaturalista ao afirmar que nenhum convênio obriga sem causa, e para definir o que vem a ser esse
elemento, classifica as relações em quatro classes, sendo as três primeiras onerosas e a última gratuita. A
distinção é fundamental para a construção da teoria, pois, para cada agrupamento, referido doutrinador
estabelece um tipo diferente de causa:

 
Para explicar su punto de vista Domat se sirvó de três categorias contractuales. En los contratos
bilaterales la causa – o fundamento – de la obligación para una de las partes es la obligación de la
outra. En los contratos reales, la causa de la obligación del único deudor, teniendo em cunta la
unilateralidade de estos negócios, radica en la entrega de la cosa (en el muto la datio-rei previa es la
razón de ser – causa – del deber restitutorio). Y en los contratos gratuitos al donante, cualquier mérito
del donatário, el mero placer de efectuar el bien).[10] Nesses últimos, a causa é a vontade do doador,
desprovida de tonalidades específicas.
 

Apesar do esforço do doutrinador, a teoria, segundo os antifinalistas, resume apenas as relações
nascida dos contratos obrigacionais, sem analisar expressamente os modificativos e extintivos de
obrigações, bem como nos constitutivos reais. Domat também é criticado por entender que a causa é um
requisito essencial da obrigação, sem distinguir o que vem a ser contrato e obrigação, tratando ambos como
se fosse a mesma coisa. Ainda, os opositores à teoria afirmam inexistir uma noção uniforme de causa, pois
em cada categoria contratual eleita predomina um conceito diferente. Díez-Pacazo ressalta:

 
a) la categorizacion de las clases elegidas es inarmônica, pues hubiera sido lógico contraponer los
contratos bilaterales, los consensuales a los reales y los onerosos a los gratuitos. La alosión a los
contratos bilaterales, reales y gratuitos es confusa ya que mezcla tres clasificaciones didácticas
distintas. B) hay contratos gratuitos que no pueden enclavarse em ninguna de las categorias tipificadas
por Domat. Por ejemplo, la sociedad, la transacción y el compromiso en ábitros. C) En los contratos
gratuitos puede Haber complicaciones de concepto que no fueron supuestas por Domat. Así, en el
mandato no retribuído otros fines como el interés del mandatário”. (Alberto, p. 89, nota de rodapé)
 

Nesse sentido, a causa seria falsa nos contratos bilaterais, vez que uma obrigação não poderia ser
causa de outra nos casos em que nascem simultaneamente.
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A doutrina antifinalista também aponta que a causa advinda do emocional (vontade) não tem
importância nenhuma, sendo que nos contratos onerosos sequer foram insinuadas e nos gratuitos a intenção
de Domat é ponderar os motivos desconhecidos com os fatos. Assim, a causa imediata (impulsiva) está
ausente, desprestigiando a vontade como suporte causal, preferindo uma visão mais racionalista de
incorporar a causa à regimes universais, perenes e objetivos. Nos contratos bilaterais, a causa de uma
obrigação fundamenta de maneira objetiva outra obrigação, ou uma das obrigações é fundamento das
demais, o que confunde causa e objeto. Da mesma forma, Domat aproxima a forma da causa, entretanto
muito embora ambas se liguem a vontade, a forma era concebida com um sinal exterior de uma declaração
que responde a um processo interno desejado no caso, é um ingrediente estático, incorporado ao ato.

Por fim, Planiol destaca que nos contratos reais a concepção de Domat é falsa, pois a entrega da
coisa não é a causa final, mas a causa fonte da obrigação de restituir. Na verdade, a causa fonte da obrigação
de solver é um contrato real e a tradição do objeto é um dever jurídico qualificado, cuja causa é fonte do
contrato real. Por este e outros argumentos, Planiol ensina que a causa é um elemento inútil: nos contratos
bilaterais se a causa para uma das partes é obrigação para outra e a recíproca é verdadeira, dita causa se
confunde com o objeto. Já nos contratos reais a inutilidade deriva do fato da causa se confundir com a
forma, a qual Domat concedeu uma dimensão constitutiva equivalente a fonte. Faltando a forma não tem
contrato, pois esta correspondia a res romana que integrava o rol de causas eficientes. Nos contratos
gratuitos se confundia com o consentimento.

De Domat ao Código de Napoleão, a noção de causa sofre poucas alterações, sempre
correspondendo a idéia de fim. A novidade mais importante é a apontada por Pother a respeito da causa
ilícita e sua diferenciação da ausência de causa. Para ele, se a causa é ilícita a promessa é nula, princípio
consagrado pelo Código francês e que servirá de base para o desenvolvimento da corrente subjetivista da
doutrina da causa.

A causa concebida como os propósitos individuais é juridicamente relevante na análise contratual,
ficando sujeita ao controle estatal quando se torna comum, ou se bilateraliza, e por chegar ao conhecimento
da outra parte[11], sendo o negócio considerado nulo face a carência de causa, ou erro sobre a existência de
causa.

 
 

2. 3 A Teoria Antifinalista ou Objetivista
 
 
Abrange duas correntes, a que restringe a figura da causa à atribuição patrimonial e outra que a

considera como a tipificação legal dos negócios.
Para os extremistas, a causa é um conceito inútil, pois muito embora sejam ontologicamente

diferente do objeto, com este se confunde, sendo as designações utilizadas sinônimos: algo que se visa
atingir ou realizar, o fim que se tem em vista ao praticar determinado ato. E se assim o é na linguagem
comum, também será na esfera do direito.  

Prega alguns doutrinadores filiados a essa corrente que Beamanoir, no século XII, querendo dizer
que não existe obrigação sem objeto, emprega o termo “coze”, no sentido de coisa comum, res, que
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posteriormente é traduzido por causa, o que leva a Domat desenvolver a sua teoria sobre a causa,
deformando os textos romanos[12].

 Betti, seguidos por outros notáveis italianos, professa que a causa representa a função econômico-
social típica dos negócios jurídicos, que permite distinguir as diversas categorias de negócios.

Isso mostra que os elementos essenciais do tipo do negócio são, por isso mesmo, elementos de sua
causa: constantes e invariáveis em cada negócio jurídico concreto que corresponde aquele tipo, e
portanto indispensável a sua identificação. Por conseguinte, ao mesmo tempo, é uniforme e constante
em todos os negócios concretos que pertençam ao mesmo tipo, a causa é diferente para casa tipo de
negócio e serve para distinguir um tipo de outro. Assim, por exemplo, é diversa a função econômico-
social da venda, do arrendamento (de coisa), do mútuo: que é, respectivamente, a permuta de domínio
pleno ou do temporário gozo de uma coisa, por um correspondente pecuniário (preço ou aluguel), ou o
empréstimo para o consumo de uma quantidade de coisas fungíveis contra a sua restituição em tempo
determinado.[13]  

 
Nessa esteira, o objeto deve ser considerado como o conjunto de interesses que as partes se

propõem, pressuposto indeclinável, porém que não integra o conteúdo do negócio, a estrutura deste, já a
causa, no sentido objetivo, é pressuposto do negócio, ligada a sua função, à função econômico-social que ele
desempenha como instrumento da autonomia privada.

Assim, objeto e causa são dois aspectos de uma mesma realidade: o negócio jurídico, que pode ser
analisado de modo estático, quando se refere a sua estrutura (objeto) e modo dinâmico (a causa), quando
referido a sua função. Mas seria isso suficiente para justificar a autonomia da causa como pressuposto do
negócio jurídico em relação ao objeto? Para Scognamiglio[14] a causa coincide com a ratio do
reconhecimento do negócio, não podendo ser tomada como novo elemento do negócio.

As teorias consideradas puramente objetivas são incompatíveis com os Códigos e decisões
jurisprudenciais, pois para que exista o contrato, deve haver uma causa que o valide, não sendo suficiente a
existência de uma causa tipificada, lícita, em conformidade com os bons costumes, mas sim analisa-se a
conduta das partes, o propósito que motivaram estas.

Os antifinalistas reduzem a causa final ao âmbito da vontade ou ligam-na ao objeto do negócio.
Llambias nega a autonomia e importância da causa final sob a justificativa de que os motivos ficam restritos
ao domínio da intenção, com exceção de quando são ilícitos. Nesse caso, sem sair desse campo,
aparentemente refletem no objeto, determinando sua licitude ou ilicitude. Esse autor nega que a finalidade
da causa é proteger a equidade contratual. (Alberto J. Bueres, nota de rodapé – 86). A causa não esta
inserida na vontade servindo somente para determinar a ilicitude do objeto.

Com efeito, são consideráveis os argumentos da corrente anticausalista, que rejeita a causa como
pressuposto autônomo do negócio jurídico, porém, por outro lado, a causa deve ser considerada como o
conjunto de interesses que as partes se propõem, pressuposto indeclinável, que não integra o conteúdo do
negócio, a estrutura deste, mas deve ser analisada.

 
 

2. 4 A Teoria Mista ou Subjetiva-Objetiva
 
 
A admissão dos contratos inominados ocasiona a ruptura definitiva com sistema formalista,

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8178



levando a necessidade do reconhecimento de um conceito de causa que respeite também a boa-fé.
Tendo como precursor Henri Capitant[15], essa teoria defende um conceito abstrato de causa, que

supera em grande parte as deficiências das teorias clássicas ao pregar que o esquema negocial não deve ser
entendido como a função econômico-social típica, mas analisado em cada contrato singular que persegue
um fim específico.

Nos contratos bilaterais sinalagmáticos, diferente do pregado pelas teorias clássicas, aceita que a
finalidade é o propósito de cada contratante de obter a prestação prometida (o cumprimento), não se detendo
ao momento da celebração do negócio, mas aparecendo como um elemento genético. O consentimento é um
meio e a causa um fim ou objetivo, que nasce junto com a intenção de realizar o ato. Assim, a vontade é
gênero dentro do qual se tem o consentimento e a causa.

Ainda, se difere dos motivos, que é o fator sociológico que não integra a vontade. Um erro sobre
os motivos não ocasiona a anulação do ato, diferente do que ocorre com a causa que pode levar a esta
conseqüência. Nesse sentido, os motivos são irrelevantes para o direito.

O autor citado e os estudiosos posteriores a ele, não admite os motivos como parte da vontade ou
da causa, considerando-os um requisito da declaração de vontade de cada parte e não um requisito da
obrigação do negócio jurídico. Não se pode, portanto, confundir a causa de uma obrigação com os motivos
da mesma, sendo que erro sobre os motivos não é idôneo para acarretar a invalidez do negócio, mas se
existir um erro sobre a causa da obrigação acarretará a sua invalidade, ex: erro sobre o conteúdo, objeto, a
pessoa.   

Também os antifinalistas caminham nesse sentido, chegando Betti a afirmar que a causa é a
intenção prática que dirige a vontade das partes, não sendo acertado contrapor causa e vontade, por
representarem facetas relacionadas e não noções contrastantes. Aponta que, o ordenamento jurídico ao
tutelar a autonomia privada não atende apenas a um capricho individual, mas possui função transcendental
aos interesses dos envolvidos. A causa, portanto, seria é a função econômico-social do negócio, é um
fenômeno social antes de ser jurídico. Diez-Picazo rebate a tese afirmando que o aspecto econômico-social
não é somente causa, mas sim função do negócio jurídico, sendo esta um elemento distinto e apto a explicar
alguns problemas do negócio indireto, fiduciário ou simulado.

 
Cuando no hay um propósito específico y definido la causa es el propósito de alcanzar la finalidade
típica del negocio. En tal caso, esa causa no es um elemento autônomo del acto y se confunde com la
voluntad negocial. [16]
 

A causa seria portanto, o fator predominante da emissão de vontade, assumindo a feição de
autêntico pressuposto da existência da relação negocial, necessário para que a vontade possa gerar os efeitos
pretendidos, enquanto os motivos seriam variáveis, circunstâncias capazes de levar alguém a uma
deliberação, a decisão terminativa (causa)[17].  Consoante a advertência da doutrina, toda declaração de
vontade decorre de um motivo, psíquico ou objetivo, sendo que é na análise da determinação do ato que
repousa a celeuma da causa do negócio jurídico[18].

Cordeiro leciona no sentido de harmonização do objetivismo com o subjetivismo, afirmando que a
causa é, simultaneamente, imbuída das noções pregadas pelas duas teorias, ou seja, ora a causa pode ser
objetiva ou subjetiva[19]. Assim, a teoria mista procura distinguir os motivos ou as representações
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psicológicas, íntimas, individuais que agem no ânimo do sujeito e que o leva a contratar; do fim típico,
impessoal, para cada uma das partes e qualquer que seja o negócio jurídico.

 
Aqueles, os fins remotos, que são os mais diversos de pessoa para pessoa, são os simples motivos; este
último, o fim próximo e constante em cada negócio jurídico, para cada uma das partes, é a
causa.[20]      
 

A título ilustrativo: A vende a B uma propriedade rural por um motivo qualquer: novo
investimento, pagamento de dívida, viagem. Nessa transação há um fim típico, uma causa existente em toda
compra e venda, que é a obtenção do preço, visto representar um benefício suscetível de avaliação
pecuniária obtida por alguém. A causa, portanto, seria encontrada na finalidade prática, na razão
determinante do negócio, a relevância atribuída ao negócio privado[21].

Pelo concebido, inexiste negócio jurídico carente de causa, pois, se assim o fosse, ocorreria um
enriquecimento ilícito, vedado pelo direito. Importante destacar que a causa presente nos contratos bilaterais
(obrigação de uma parte leva a contraprestação de outra) refere-se a obrigação e não propriamente ao
negócio jurídico.

Sobre o tema leciona Emilio Betti:
 
Só uma visão atomística que destrói a unidade do negócio e considera este sob o ponto de vista
unilateral de cada uma das partes, pode conseguir ver a causa na contraprestação, por exemplo, a causa
da “obrigação” do vendedor no preço e inversamente, a do comprador na coisa ou na correspectiva
obrigação de prestar a coisa. Quem tem esse modo de ver não repara no absurdo lógico que é conceber
aquilo que passa de um simples “elemento do todo”, como sendo a razão justificativa de um outro
elemento do mesmo todo, em vez de reconhecer a mútua interdependência e a comum subordinação de
um e outro elemento à totalidade e à unidade funcional do todo de que fazem parte: somente essa
unidade pode construir a razão justificativa daquilo que se procura.[22]        
 

E Amaral arremata:
 
Outra direção teórica de natureza híbrida, eclética, combinando as duas teorias, a subjetiva e a
objetiva, defende a idéia de que é necessário “confrontar a vontade concreta dos sujeitos e dos fins que
perseguem com a função jurídica do negócio”. O problema da causa situa-se então na harmonia entre a
vontade dos sujeitos e o esquema preestabelecido na norma, ou, de outro modo, na fusão em uma só
idéia do resultado prático objetivo com o propósito das partes sobre esse resultado... e a causa seria o
“propósito das partes de alcançarem a finalidade prática tutelada pelo ordenamento jurídico...”.[23]    

 
A doutrina latina, de maneira geral, reconhece a importância e independência da causa, razão de

ser do negócio jurídico, contudo ora se filiando a teoria subjetivista ora a objetivista. No aspecto objetivo a
concebe como sendo o propósito recíproco e comum dos agentes de obter o integral cumprimento das
prestações acordadas de início – intercâmbio mútuo de atribuições patrimoniais. É objetiva, pois ao ser
imposta a uma ou ambas as partes aparece uniforme e repetidamente em cada categoria negocial
(causalidade e abstração) e é categórica na medida que cumpre um rol tipificado  e é jurídica, sendo prevista
e regulada pelo Direito. Destaca-se também que tem um valor genético, pois se evidencia no momento da
celebração do negócio (causa estrutural ou institucional) representando ainda um alcance funcional devido
ao mútuo consentimento, perdurando até a extinção do negócio. Cria um meio apto para obter uma
vantagem (necessidade e satisfação dos interesses).

Assim ficam corrigidos parte dos erros da teoria anticausalista, quando se defende que nos
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contratos sinalagmáticos há a independência das prestações, sem a necessidade de se falar da causa. A
finalidade imediata que concentra a atenção está na unidade e uniformidade (abstração). Mas não pode se
desvincular totalmente da natureza filosófica da causa: o aspecto subjetivo aparece no momento da
conclusão do negócio, na medida em que tem-se a noção que entre as partes deve haver equilíbrio.

Nos negócios gratuitos, a causa representa o fim imediato que servem como elemento qualificador
- causa objetiva - e como motivo específico que induz o agente a praticar o ato (afeto, simpatia, retribuição)
- causa subjetiva.

No aspecto objetivo a causa é útil e eficaz para proteger a vontade individual e permitir a
manutenção do equilíbrio desejado das prestações ou atribuições obrigatórias ou voluntárias.

O professor Ramella expressa que se desaparecer a causa em decorrência da insatisfação do crédito
a sanção aplicável seria a nulidade e não a resolução contratual. O descumprimento contratual pela causa
atinge a sua incolumidade, o defeito na causa leva a invalidez e não a resolução, visto ser um vício
originário.

Portanto, a causa é de suma importância para categorizar ou tipificar os atos negociais, função esta
que tem verdadeira conotação social.
 
3 CAUSA E NEGÓCIO

 
 
Haveria nos contratos bilaterais mais de uma causa, corresponde a obrigação de cada uma das

partes? Exemplo: em uma compra e venda a obrigação do vendedor e do comprador representariam duas
causas do negócio jurídico? A resposta é negativa, pois a causa é apenas uma, que leva cada parte à distintas
conseqüências, o que dos contratos gratuitos, onde não há múltiplas ou recíprocas prestações, resultando em
apenas uma conseqüência.   

O Código Civil brasileiro não elenca a causa como requisito essencial da obrigação, admitindo-a
apenas implicitamente em alguns artigos do diploma legal, o que não vem a descaracterizar a função da
causa como atributiva de valor de cada negócio realizado, atendendo ao resultado que ele busca. O aspecto
subjetivo está quando se analisa o pretenso resultado social para que se busca o amparo jurídico e o objetivo
na medida em que o resultado real estabelecido com a regra negocial é estabelecido pela vontade
privada[24].

A causa, portanto, possui duplo significado: de registro da existência do negócio e de que a relação
negocial alcance eficácia maior ou menor dos direitos e titulares. 

A causa não pode ser utilizada para determinar o regime jurídico dos negócios, porém reflete no
plano da validade ou eficácia.

 
A inexistência da causa (nos negócios causais), em regra, acarretará quando a hipótese for de causa
pressuposta, a nulidade por falta de causa (portanto, a existência da causa é, aí, requisito de validade)
e, quando a hipótese for de causa final, ineficácia superveniente (portanto, a existência da causa é, aí,
fator de permanência da eficácia). Em ambos os casos, o papel da causa será de proteção à parte, que
se fiou na existência (passada ou futura) da causa.[25]
 

Assim, a causa própria de cada negócio jurídico legalmente regulado justifica a sua eficácia. Nos
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negócios típicos a causa é considera suficiente, já nos atípicos a validade do ato deve ser referida a
determinada causa que pode advir de um contrato típico com prestação não prevista em lei ou anômalas ou
contratos conexos, híbridos ou mistos. Mas, em todo negócio o resultado prático que se pretende alcançar
deve ser estimado.

Luis Diez-Picazo contribui para um melhor entendimento do tema ao diferenciar causa da
atribuição, da obrigação e do negócio jurídico. A primeira, para o doutrinador seria a situação jurídica que
autoriza, em conformidade com o ordenamento jurídico, o atributário para receber o deslocamento
patrimonial. Já a causa da obrigação ou causa debendi é o fundamento jurídico de existência de um dever
jurídico de uma prestação e, por sua vez, a causa do negócio refere-se a valoração social que o contrato deve
receber como trâmite prévio à tutela jurídica e as finalidades constituem a causa concreta[26].

Assim, no âmbito do negócio jurídico, a causa representa a razão pela qual as partes manifestam
suas vontades, consoante a lei, a ordem pública e aos bons costumes.
 
 
3.1 Negócio Sem Causa ou Com Causa Viciada
 
 

O Código Civil espanhol dispõe que os contratos carentes de causa não produzem efeito algum.
Entretanto quando ocorre essa falta? 

Nos contratos típicos, ocorre a ausência de causa quando o negócio carece de algum dos elementos
essenciais da estrutura formal. Já nos atípicos, os tribunais entendem faltar a causa nos contratos onde não
haja propósito negocial, a condição ou propósito determinante, podendo coincidir com o erro sobre a causa,
bem como das declarações de vontade, modificativas de relações negociais.

Embora os negócios abstratos ou formais se consubstanciarem sem a evidenciação da causa,
bastando a simples vontade para gerar os efeitos pretendidos, a causa não se suprime, encontrando-se
vinculada a vontade das partes e submissa a forma solene.

 
Segundo a colocação da doutrina, a diferença fundamental entre um e outro tipo de negócio estará na
circunstância de que nos negócios causais ou materiais nenhum efeito produz quando se prove a falta
ou ilegalidade da causa , sendo, assim, nulos, por falta ou vício de um elemento essencial; enquanto
isto, se se trata de negócios abstratos ou formais os defeitos se produzem em qualquer caso, ainda
quando a causa falte ou seja ilícita, hipótese essa para qual há remédios particulares de restituição,
destinados a destruir o enriquecimento injustificado produzido pelo negócio e a restabelecer o
equilíbrio patrimonial[27].   
 

Stolfi[28] vincula a razão de ser da causa à necessidade de se impedir a consumação de um duplo
risco: o abuso da autonomia da vontade, que tornaria válido qualquer declaração de vontade se a causa não
fosse examinada, transformando qualquer negócio em verdadeira abstração e a possibilidade de se
considerar válida uma declaração volitiva que originaria uma relação negocial ilícita.  

Venosa leciona que o erro previsto numa falsa causa, como pondera o art. 140 do Código Civil,
somente vicia o contrato se representar causa determinante para a contratação. Nesses casos “o erro só
acarretará nulidade se o errante houver declarado que só em razão dessa causa contratara, e esta declaração
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tiver sido expressamente aceite pela outra parte”[29].
 
É o caso daquele que aluga um imóvel para instalar um restaurante, pressupondo que em frente está
estabelecida uma indústria, ou uma escola, que dará movimento ao estabelecimento, quando na
verdade, não há nem conjecturas para a fixação desses estabelecimentos. O negócio seria anulável se
tal motivo fosse expresso no negócio.[30] 
 

Assim, se o motivo for causa determinante do negócio, passa a integrá-lo, gerando a anulabilidade
se for inverídico ou falso, desde que conhecido pelo declaratório.

Já a causa ilícita ocorre quando o propósito negocial resulta contrário à lei, à moral ou aos bons
costumes. Quando o ilícito é claro, o juiz pode reconhecê-lo de ofício, não concedendo eficácia ao negócio.
Porém, na maioria dos casos, a ilicitude está encoberta, simulando um ato válido, como ocorre nos negócios
fiduciários, indiretos e simulados. Ora se alguém pretende adquirir determinado bem mediante o pagamento
do preço respectivo, deve-se valer da compra e venda e não do comodato ou locação, da mesma forma se
alguém deseja ceder o uso desse mesmo bem gratuitamente e por determinado tempo, deverá recorrer ao
mecanismo que se destina a essa finalidade: o comodato, mantendo a fidelidade à respectiva causa.

 
Portanto o princípio fixa suas raízes na necessidade de tal vinculação ou submissão de um determinado
negócio à sua respectiva causa. Toda vez, portanto, que a parte se utilizar de um determinado tipo de
negócio para atingir fins destoantes de sua genuína causa, este negócio será considerado como
expressão de rebeldia a tais princípios[31].  

 
Sobre o negócio fiduciário, Regelsberg[32], citado por Frederico Castro y Bravo, afirma que as

partes integrantes possuem o direito a escolha, em vista de um fim prático, cujos efeitos excedem os fins
pretendidos. Essa desigualdade entre o negócio jurídico escolhido e o utilizado pelas partes, bem como a
extrapolação dos fins objetivados por elas enseja a advertência de Von Thur[33] que na atribuição
fiduciária, a vontade das partes é dirigida conscientemente para um efeito jurídico diverso da finalidade
econômica, significando haver uma convicção de que o negócio utilizado não é apropriado para a finalidade
almejada e que seus efeitos excedem os fins por elas pretendidos. Castro y Bravo[34] compara a figura ao
cavalo de tróia.

Outro negócio aparentemente desvinculado da causa é o indireto, onde há a consciente utilização
de um instrumento inadequado à obtenção dos fins pretendidos pelas partes, expediente este que é valido,
desde que não objetive fraudar a lei. A justificativa para tanto seria a inexistência de dispositivo mais
adaptados à vontade que as partes desejam externar, conduzindo ao indispensável aproveitamento de um
tipo de negócio “para se conseguir um fim diverso daquele que a sua causa típica tem em vista”[35]. Possui
essa feição as doações indiretas, a nomeação de administrador de um bem com dispensa de prestação de
contas (com finalidade de doação), a outorga de mandato em causa própria com efeitos de cessão, a troca de
cidadania para fins de divórcio, entre outros. Sobre o enquadramento dessa espécie negocial, há aqueles que
sustentem jamais ser uma categoria jurídica, posto que se trata de um motivo, estranho ao negócio e a
causa[36].

O negócio fiduciário e o indireto possuem em comum a existência de um motivo que ultrapassa a
causa, dele se diferenciando porque pela negociação indireta as partes buscam um “escopo ulterior próprio
excedente de sua causa”[37].
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Já o simulado, terceira modalidade de negócio aparentemente desvinculado da causa, corporifica
uma situação que se apresenta verdadeira sem o ser, objetivando um resultado econômico não jurídico.
Enquanto o negócio fiduciário e indireto são aptos a produzirem efeitos jurídicos, o mesmo não ocorre com
o simulado.

       Em resumo, o negócio desprovido de causa não pode ser entendido como jurídico, por faltar
um dos pressupostos existencial do ato. Jaó negócio, cujo propósito é contrário a lei e aos bons costumes
será nulo e aqueles que apresentarem falsidade de causa passiveis de anulação.  
 
4 A CAUSA E O DIREITO PÁTRIO
 
 

Ainda que não conste expressamente como requisito do contrato, a jurisprudência tem-se utilizado
da noção jurídica de causa para valorar e controlar os negócios jurídicos.

Nesse sentido, apesar da omissão legislativa, o Código Civil a admite e dela se utiliza em várias
hipóteses, como nos artigos 50, 175, 317, 424, 473, 478 e 884, bem como na teoria do contrato aleatório,
quando autoriza a sua anulação sob o fundamento de que a parte não ignorava o desaparecimento da área
(art. 461), na exceptio inadimpleti contractus (art. 475); na estrutura da repetição de indébito (art. 876 e ss);
na nomeação do herdeiro ou legatário, que se pode fazer por certa causa (art. 533), etc. Ainda, o diploma
legal de 2002, em seu artigo 140, corrigiu a impropriedade contida no artigo 90 do Código Civil de 1916,
que estabelecia a anulação do ato jurídico em casos de falsa causa, quando na verdade o vocábulo que
deveria ser utilizado é motivo. Também prevê a necessidade do falso motivo fazer parte do negócio de
modo expresso, não sendo aceita a dedução ou suposição. 

 Assim, admite-se a pesquisa da causa em certas hipóteses, incluindo os negócios de índole
abstrata ou formal, sendo que a manifestação de vontade tem função geradora do ato, a não ser que sobre a
mesma recaia um falso motivo e que este seja a razão determinante para a realização do negócio, pois nestes
casos estará sujeito a invalidação. Sendo certo ainda que o agente não poderia ter conhecimento desse antes
da realização do negócio, sob pena de aceitá-lo tacitamente, descaracterizando o vício negocial.

O professor Antônio Junqueira de Azevedo[38], no que concerne a repercussão da causa,
classifica-a em pressuposta e final, sendo que a primeira atua no plano de validade, exemplificando que se
no mútuo não houver a entrega da coisa, o negócio é nulo, o mesmo ocorrendo com a fiança que garante um
débito inexistente; o reconhecimento de um filho que vem a saber que não é. Já a segunda atua no plano da
eficácia, o que justificaria, portanto, a tácita resolução contratual em decorrência da falta de cumprimento da
obrigação e a exceção de contrato não cumprido. Assim, seu mecanismo é de proteção à parte que se fiou na
existência da causa.

Sobre a utilidade da causa, prega o professor Orlando Gomes: “se não se leva em consideração o
propósito negocial definido no ordenamento jurídico – a causa final dos negócios jurídicos – o exercício da
autonomia privada não pode, como deve, ser fiscalizado e limitado”[39].

O Código Civil regula expressamente a questão da causa ao tratar do erro, vício no negócio
jurídico, que influenciaram decisivamente na decisão do agente. Já no campo da função social, a causa
representa um elemento técnico capaz de fazer justo o contrato.
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Sob um certo aspecto ela é um elemento técnico capaz de fazer justo o contrato. Sob outro, encarada
objetivamente, ela representa a função econômico-social que caracteriza o tipo de negócio. Mister que
o negócio se acomode aos fins do ordenamento jurídico, que represente um interesse prático que se
coadune como interesse social e geral.[40]     
 

No mesmo sentido prega Cariota Ferrara:
 
La causa è elemento di tutti i negozio, non solo di quelli com centenudo patrimoniale; perciò
l’abbiamo definit funzione pratico-sociale (ricononsciuta dal diritto) e non solo funzione enconomico-
sociale. Dubbio puó rimanere qui se essa nel senso detto è in ogni caso da escludere per gli atti Che
non sono negozi.[41]

 
Com a clareza que lhe é peculiar conclui Amaral:

 
A evolução da doutrina de nosso direito tem-se orientado porém no sentido re reconhecê-la (a causa) e
admiti-la, principalmente no aspecto de sua função social, próprio da concepção objetiva. Se não chega
a ser considerada como elemento ou requisito no negócio jurídico, a causa é aceita nas hipóteses legais
já especificadas.[42]

 
A jurisprudência anula negócios com motivos determinantes ilícitos, integrando essas situações

com o recurso do objeto ilícito. Nesse sentido, é o entendimento de Paulo Barbosa de Campos Filho que
sustenta a ampliação do conceito de objeto a possibilidade de se anularem negócios jurídicos com
motivação imoral[43]. Assim, a motivação ilícita se confundiria com o objeto ilícito.  
 
 
5 CONCLUSÃO

 
 
Em que pese a essencialidade desse elemento, indubitavelmente a causa representa um dos

assuntos mais polêmicos e controvertidos do direito civil, não tendo a doutrina chegado a um consenso no
que tange ao seu conceito, abrangência, valoração ou desvalia.

Como lembrado na introdução, o negócio jurídico é um ato essencialmente volitivo, nascendo no
interior do indivíduo e se materializando com uma ação exteriorizada por meio de uma declaração ou
consentimento. É na análise desse fator determinante da emissão de vontade, condição essencial para a
existência do negócio jurídico, que repousa o estudo da causa. 

Em razão das divergências já mencionadas, os juristas conceberam posições antagônicas,
caracterizando duas correntes distintas: a causalista, para quem a causa é a ultima ratio que leva o sujeito a
realizar um contrato; e a anticausalista, cujos partidários extremistas consideram o elemento causa inútil,
confundindo-o com o objeto ou com o consentimento, já os mais moderados, ignoram o aspecto subjetivo,
relacionando-a a significação social e função desempenhada pelo negócio, nesse diapasão, o Estado apenas
protege os negócios capazes de atender aos interesses sociais. Após, visando harmonizar essas duas teorias,
surge a teoria mista, que ora se filia a uma corrente ora a outra.

A teoria da causa suscita um confronto entre os postulados de apresentação estrita da força
obrigatória dos contratos e a impossibilidade de se manter válido seus termos injustos. Assim, o fato da
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causa não ser considerada elemento do negócio jurídico não significa que é dispensada a sua invocação
quando da análise da relação contratual. Entretanto, quando ela é contemplada como finalidade do ato e não
como fonte deste os problemas excedem em muito as relações creditícias, estendendo-se a todos atos
jurídicos.

Ciente de que todo negócio jurídico tem causa e toda causa tem natureza imutável, traduzida na
submissão de cada negócio a uma causa respectiva, esse elemento legitima os juízes analisar até onde o
consentimento encontra-se viciado, flexibilizando a norma positiva.  

Com efeito, a causa proporciona ao juiz apreciar a licitude do negócio, inclusive sob seu aspecto
social, independente de sua inclusão como requisito caracterizador do negócio jurídico, mas sim por ser
parte integrante da relação negocial.  
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RISCO DO DESENVOLVIMENTO

RISK DEVELOPMENT

LAURA ANISIA MOREIRA DE SOUSA PINTO

RESUMO
RESUMO

Trata de uma análise do risco do desenvolvimento advindo das constantes evoluções cientificas e
tecnológicas que, em um primeiro momento não atentaram a preocupação a respeito que os riscos destas
constantes evoluções poderiam ocasionar as gerações presentes e futuras. Parte da análise do princípio da
dignidade humana e da solidariedade como princípios estruturantes da teoria da responsabilidade civil.
Diante da visão pautada nas necessidades atuais em relação aos riscos do desenvolvimento, somado ao novo
viés que os princípios outrora destacados impõem ao cenário jurídico, o direito é chamado a repensar a
teoria da responsabilidade civil, no sentido de admitir a responsabilidade por causalidade probabilística. Por
fim, demonstrará que tal construção jurídica esta consentânea com o princípio de eficiência econômica
quando estudada a decisão ora tomada sob o viés da análise econômica do direito.

PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVE: Risco do desenvolvimento. Responsabilidade civil.
Responsabilidade por presunção de causalidade.

ABSTRACT
ABSTRACT
This is a review of the risk of developing accruing from the constant scientific and technological
developments that at first did not realize the concern about the risks of these constant changes could cause
the present and future generations. Part of the analysis of the principle of human dignity and solidarity as
structuring principles of the theory of liability. Given the vision defined in the current needs in relation to
risks of development, coupled with the bias that new principles formerly seconded to impose legal scenario,
the law is required to rethink the theory of liability, to admit responsibility for probabilistic causality.
Finally, demonstrate that this legal construction is consistent with the principle of economic efficiency when
studied the decision now taken under the bias of the economic analysis of law.

KEYWORDS: KEY-WORDS: Risk of development. Liability. Responsibility for the presumption of
causality.

INTRODUÇÃO

            Desde o início da história, tem o homem passado por evoluções acerca do objeto de seu pensamento.
Têm-se indícios de que foram as concepções místicas e os ritos mágicos que desencadearam as primeiras
bases do que se entendia por conhecimento entre as sociedades primitivas.
            Posteriormente, esses vagos poderes sobrenaturais começaram a ceder lugar às religiões organizadas,
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posto que estas estavam sedimentadas em contornos mais precisos de conhecimento. Nessa atmosfera
religiosa surgiu, com grande força, a Igreja Católica, a qual procurava imitir em seus seguidores a idéia de
uma natureza superior, bem como a dependência do homem em relação a ela.
            Com o Iluminismo e a Renascença houve uma libertação da criatividade humana e das
manifestações do povo. Propiciou-se um ambiente favorável ao desenvolvimento do pensamento racional e
científico, no qual o homem percebe que através do uso do seu conhecimento poderia estabelecer
parâmetros de desenvolvimento capazes de controlar a ação da natureza.
            Pode-se dizer, então que foi com a Revolução Francesa, fase em que houve o rompimento entre
poder e religião, que a modernidade industrial emergiu.
            Seguidamente veio a Revolução Industrial, a qual fez despertar um sentimento de necessidade de
permanente inovação (BECK, 1992, p. 39), potencializando o distanciamento e o uso abusivo da natureza
em prol do conforto e bem estar imediatos.
            O homem passou a produzir em massa, explorando recursos naturais em grande quantidade, não se
importando com seus subprodutos poluidores. A filosofia instalada no sentimento da sociedade industrial
era, de uma forma geral, a busca pelo poder, de domínio da natureza e o acúmulo de riquezas e posses.
            Enfim, chegou-se a um ponto onde são a ciência e a tecnologia que ditam os caminhos que a
sociedade teve seguir, sem, porém, dizer quais os resultados e conseqüência de suas ações, criando um clima
de insegurança e medo acerca do que podemos esperar do nosso amanhã, e quais sejam os reais riscos que
corremos.

1. Da sociedade industrial clássica à sociedade de risco : risco do desenvolvimento

            É certo que o risco é inerente a existência humana, uma vez que a existência humana sempre foi
marcada por intempéries, doenças, guerras e toda sorte de perigos e ameaças, não sendo possível destacar
um período da história ou pré-história em que a humanidade tenha ficado livre de riscos e perigos, vivendo
em absoluta tranqüilidade e harmonia.
            Comparando o passar do tempo em que se marca a interfase entre a sociedade mercantil do século
XV à moderna sociedade global, percebe-se que as forças produtivas vêm propiciando um crescimento das
potencialidades tecnológicas que seriam impossíveis até mesmo de serem imaginadas a quinhentos,
cinqüenta anos atrás.
            Todavia, ao mesmo tempo em que tem sido ascendente o progresso industrial, pautado na
capacidade infinita de gerar conhecimento, crescente também se mostram as incertezas em relação ao
futuro, ou melhor, incertezas a respeito dos riscos que poderão advir no futuro. Nesse sentido expõe Jacques
Demajorovic (2003, p. 19) que “parece que a sociedade contemporânea está constantemente avançando
sinais vermelhos que desafiam sua capacidade de se ajustar a mudanças cada vez mais rápidas”.
            Robert Kurz (1998, p. 16) esclarece dizendo:

Nunca existiu na história moderna um consenso tão amplo das elites de todos os países como ocorre
hoje; a economia global de mercado e os critérios de concorrência parecem estar além de qualquer
crítica e formam o sistema de referência geral de toda atividade humana. Mas, por outro lado, talvez
nunca tenha existido em toda a história moderna tal insegurança política e econômica, nem uma
angústia social em relação ao futuro como as presentes hoje.
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            O que se verifica é que o desenvolvimento das forças produtivas tem ameaçado a própria integridade
do sistema de produção que se consolidou no século XX, uma vez que tem gerado conseqüências
imprevistas nas economias industrializadas desenvolvidas e em vias de desenvolvimento. Essas
conseqüências imprevistas podem ser vislumbradas quando se relembra os danos locais causados pela
poluição como o desmatamento e degradação dos recursos hídricos, os acidentes industriais que
contaminam trabalhadores e até mesmo a comunidade, a destruição da camada de ozônio, o aquecimento
global e os acidentes nucleares.
            O sistema industrial mundial se encontra a mercê da natureza integrada e contaminada
industrialmente. Assim se mostra, devido a própria construção social e econômica promovida durante todo o
século XIX, onde natureza e sociedade serviam para um fim duplo, qual seja, dominar e ignorar a natureza. 
Tal raciocínio resultou em uma natureza esgotada, fatigada, promovendo o esgotamento de seus recursos.
Como conseqüência de sua transformação, advinda da avalanche promovida pelas mudanças técnico-
industriais e comercialização mundial, a natureza passou a fazer parte de todo o sistema industrial. Ao
mesmo tempo, converteu-se em pressuposto insuperável do modo de vida no sistema industrial (BECK,
1992, p. 13).
            Passou-se a observar uma busca constante por fontes de energia e segurança que garantam a
sustentabilidade das sociedades, todavia esta busca desenfreada pelo avanço tecnológico em prol de um
“bem estar” social termina por acarretar confrontos internos e externos, ou seja, por força da dominação
geopolítica, travam confrontos de forte impacto ambiental, destruindo o meio e lançando todo o tipo de
gases teratogênicos e carcinogênicos, além de conseqüências sobre a população civil.
            Para Ney Barros Filho (2004) o mito da infalibilidade da ciência começa a pesar na sobrevivência do
homem no planeta. A ciência não vem dando respostas satisfatórias para os novos problemas e descobertas
decorrentes de suas atividades.

   É nesse contexto que surge a sociedade de risco de Ulrich Beck (1992). O autor esclarece que
entramos em uma fase de desenvolvimento da sociedade moderna onde os riscos sociais, políticos,
ecológicos e industriais, criados pelo momento da inovação, iludem cada vez mais as instituições de
controle e proteção da sociedade industrial.
            A teoria apresentada por Beck analisa uma sociedade na qual a preocupação com as necessidades
materiais cotidianas teria cedido lugar para a preocupação pelo risco potencial de autodestruição da
humanidade. Dado o caráter global dos riscos que perpassam as fronteiras de classes e nações, de tempo e
espaço, Beck considera que este novo tipo de sociedade não pode ser mais explicada como mera sociedade
de classes. Isto porque, se dantes a fome era um problema social que afligia uma determinada classe
hierárquica, agora a poluição, por exemplo, é, digamos, transgeracional, ou seja, atinge um universo
indiscriminado, independentemente de sua posição social. Antes os riscos eram vistos como pessoais e
atingiam um determinado segmento da sociedade, isto é, uma determinada classe previamente caracterizada;
agora são globais, atravessando fronteiras nacionais e de classes.
            A biografia que era dantes padronizada, cada um em sua classe pré-definida, com seus papéis muito
bem dispostos; agora passa a ser a biografia escolhida. Hoje não há mais um modelo e sim vários modelos,
os quais o homem faz parte de maneira simultânea e não excludente.

Giddes já dizia que (1991, p. 12):
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A condição da pós-modernidade é caracterizada por uma evaporação da grand narrative – o “enredo”
dominante por meio do qual somos inseridos na história como seres tendo um passado definitivo e um
futuro predizivel.

 
            Ainda que Beck não tenha uma definição precisa do que sejam os riscos a que se refere, o seu
conceito abrange os ecológicos, químicos, nucleares e genéticos, produzidos industrialmente, externalizados
economicamente, individualizados juridicamente, legitimados cientificamente e minimizados politicamente
(1992b, p. 163-169). Eles podem trazer conseqüências incontroláveis, sem limites de tempo, espaço e social,
apresentando, assim, sérios desafios às instituições dedicadas a seu controle. São riscos imprevisíveis e de
efeitos globais.
            No primeiro momento esses riscos são conhecidos como riscos residuais, também conhecidos pelos
economistas como externarnalidades (entendidas como conseqüências normais advindas dos mercados que
são banalizadas e consideradas legítimas – risco comum do negócio).
            Já no segundo momento esses riscos advindos da sociedade industrial começam a ter uma projeção
maior e a despertar um maior interesse, respostas e soluções por parte da sociedade, agora conhecida como
sociedade de risco. Vale citar como exemplo desses riscos o “buraco” na camada de ozônio. É evidente a
ameaça global dessa destruição atmosférica, bem como inegável se mostra o debate da sociedade industrial,
não sendo mais aceitos como meras externalidades.
            Os riscos da sociedade moderna são diferentes dos riscos da sociedade industrial, pois estes eram
localizados no tempo e no espaço. Já na sociedade moderna os riscos são incalculáveis, incontroláveis e não
delimitáveis. Exemplos deste último são: o acidente de Chernobyl e o já citado “buraco” da camada de
ozônio.
            Para Luhmann (1992, p. 163), risco é “una forma para realizar descripciones presentes del futuro
desde el punto de vista de que uno puede decidirse, em atención a los riesgos, por uma alternativa o otra”.
Isto quer dizer que decisões particulares no presente trazem as possibilidades de transformações futuras e
condicionam o que acontecerá no futuro. Dessa forma, o risco está interligado com a tomada de decisão
frente às possibilidades de conseqüências negativas em um futuro condicionado pelas decisões do presente.
            Alexandre Kiss (2000, p. 38) identifica três elementos no conceito de risco. Primeiro elemento é a
incerteza em relação a um acontecimento futuro; segundo é o causar dano ou resultar em violação a uma
regra de direito, ou seja, o caráter negativo do acontecimento; terceiro, o acontecimento resulta de uma
escolha consciente entre duas ou mais possibilidades, com portando a aceitação da possibilidade de violação
de uma norma.
            Em meio as certezas da sociedade industrial, baseadas em consensos e perspectivas de progresso que
camuflam os riscos e relações, nasce uma sociedade dinâmica. Tal sociedade, conhecida como sociedade de
risco, não é uma opção que se pode escolher ou rejeitar, uma vez que ela surge no decorrer do
desenvolvimento do processo de modernização autônoma, todavia, mostram-se cegos e surdos com relação
aos seus efeitos e ameaças.
            Na civilização de risco, a vida cotidiana é culturalmente cega, os sentidos anunciam a normalidade
em que, possivelmente, vislumbra-se o perigo (BECK, 1992, p. 44).
            O conceito de sociedade de risco prende-se a emergência de novos e grandes riscos, gerados pelo
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lado obscuro do progresso, sem pensar no futuro das gerações que estão por vir. Estes novos riscos, embora
resultantes da decisão humana, surgem de um modo involuntário e independente do pensamento humano. A
relevância em abordar esses novos riscos consiste no fato de que eles se formam no seio do próprio processo
de modernização e apresentam-se à consciência social nos seus efeitos secundários[1], muitas vezes
catastróficos, a longo prazo e não delimitáveis  pelas coordenadas do tempo e do espaço, tornando-se
transgeracionais e transfonteiriços. (CASTRO, 2002).
            Todavia, diz Beck que (1992, p. 34):

que los riesgos de la modernización se presentan de uma manera universal que es al mismo tiempo
especifica e inespecífica localmente; y segundo, cuan incalculables e impredecibles son los intricados
caminos de su efecto nocivo.
 

            Diferentemente dos riscos da fase inicial da industrialização, os quais eram localizados em
determinadas regiões, ou seja, isolados; os riscos atuais, sejam eles, os químicos, nucleares, ecológicos e de
engenharia genética apresentam três características fundamentais: “não podem ser limitados no tempo e no
espaço, dificultam a identificação do nexo causal entre o problema gerado e sua origem e muitas vezes não
podem ser compensados.” (DEMAJOROVIC, 2003, p. 39).
            O que se percebe é que a clássica sociedade industrial cede lugar para a nova sociedade de risco. E a
mudança não é somente de nomenclatura, ou pautada em divisão meramente histórica baseada no tempo, ao
contrário, a transformação é de peso, de conteúdo, ou seja, substancial. Assim se entende, uma vez que
enquanto na sociedade industrial o foco partia da solução de conflitos em relação à produção e distribuição
de riquezas; na sociedade de riscos o foco está na resolução de conflitos em torno da produção e distribuição
dos riscos.
            Oportuno se faz, então, refletir a respeito das seguintes questões: há maneira de se conter os riscos
advindos do processo de modernização? E os seus efeitos secundários também são possíveis de serem
obstaculizados? Indo mais além nas reflexões: como adequar o problema da reparação dos danos
secundários diante do quadro clássico formado em relação a teoria do risco da responsabilidade objetiva,
considerando que a prova do nexo causal nem sempre é de fácil constatação?
            Ulrich Beck (1992), em sua obra intitulada Risk Society: Towards a New Modernity, apresenta uma
nova perspectiva para a compreensão da verdadeira dimensão das catástrofes como a ocorrida em Bhopal e
dos danos ambientais para a modernidade. Para o autor, o aumento da produção social da riqueza é
proporcional ao aumento da produção dos riscos. Assim entende, pois o desenvolvimento científico
industrial é a exposição da humanidade a riscos e inúmeras formas de contaminação. Vai mais além quando
afirma que o problema que hoje cerca a sociedade de risco é ainda mais agravado pelo fato de esses mesmo
riscos não se limitam a atingir tão-somente a população atual, seu alcance transcende a presente geração, ou
seja, afetará as futuras gerações de uma maneira ainda mais incisiva .

        
            O nível dos riscos está intimamente coligado a lógica do desenvolvimento capitalista[2], ou seja,
quanto mais este se eleva, aquele também ascende a níveis e proporções que não podem ser aferida, pois
tampouco são aparentes em uma primeira vista. Daí o porque Beck (1992, p. 29) afirmar que “los riesgos de
la civilizacion son un barril de necessidades sin fondo, inabable, infinito, autoinstaurable.”
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 Já dizia Beck (1992, p. 20)“(...) o horizonte se obscurece à medida que os riscos crescem. Pois os
riscos nos dizem o que não deve ser feito, mas não o que se deve evitar.”

A frase acima enunciada quer significar que os riscos não apenas requerem uma decisão do que
fazer, mas também liberam decisões no sentido de que delineiam o que devemos evitar. As questões de
riscos não se reduzem a questões de ordem, pois estas últimas são analisadas por trás das fachadas da
estatística, das questões morais, questões de poder e do puro decisionismo; enquanto que as questões de
risco, dada a sua pluralidade e metamorfose constante demandam para um “reconhecimento da
ambivalência” (BECK, 1992, p. 21). Ambivalência esta que pode ser compreendida como a existência de
dois valores contraposto que precisam ser sopesados, qual seja o risco e o progresso modernizante.

Desta feita, torna-se evidente o surgimento de um conflito nas bases da modernidade, qual seja, entre
as bases da racionalidade e o autoconceito dos efeitos advindos da sociedade industrial para a humanidade
como um todo. Isto porque a sociedade industrial sofre a exigência de fazer com que as situações da vida
humana sejam controladas pela racionalidade instrumental, manufaturável e contabilizável; enquanto que a
sociedade de risco, que enxerga o lado imprevisível e os efeitos secundários desta, demanda por um controle
maior dentro do reino da incerteza, da ambivalência, ou seja, busca uma ponderação entre o custo e o
beneficio de se avançar em relação a um dada força produtiva.

A modernidade teria duas facetas, quais sejam, ao mesmo tempo que o desenvolvimento das
instituições sociais modernas se desenvolvem criando novas oportunidades para que os seres humanos
gozem de uma existência segura e gratificante, ela tem um lado nebuloso. Esse lado sombrio pode ser
demonstrado com a ameaça de confronto nuclear e os conflitos militares que assolam a modernidade do
século atual. E cediço que o século XX é conhecido como o século das guerras, com conflitos militares que
desencadearam perdas substanciais de vidas.

Por isso Beck (1992, p. 199) chama a sociedade de risco a refletir - a fim de que a par dos novos
riscos causados pela expansão cega e contínua da sociedade e como elemento subjetivo dessa percepção -
sobre os próprios fundamentos desse desenvolvimento desmensurado.  

2 A releitura da teoria da responsabilidade pautada na ética solidarista

             Em um primeiro momento, muitos defensores da atual forma de progresso econômico vêem as
ameaças e riscos advindo do desenvolvimento desenfreado do progresso tecnológico como sendo meras
fatalidades, com o uma espécie de acidente de percurso inerente e necessário ao próprio progresso industrial.
Todavia, tal discurso não pode e não está tendo mais a aceitabilidade de antes. Ao contrário, “parece cada
vez mais evidente que o canto da sereia, representado pelo trinômio produtividade-progresso e riqueza, não
agrada mais a todas as audiências” (DEMAJOROVIC, 2003, p. 34-35).
            Nesse sentido, Beck (1900, p. 17) enfatiza dizendo:

 [...] no sentido de uma teoria social e de um diagnóstico de cultura, o conceito de sociedade de risco
designa um estágio da modernidade em que começa a tomar corpo as ameaças produzidas até então no
caminho da sociedade industrial. Isto levanta a questão da autodelimitação daquele desenvolvimento,
assim como da tarefa de redeterminar os padrões (de responsabilidade, segurança, controle, limitação
do dano e distribuição das conseqüências do dano) atingidos até aquele momento, levando em conta as
ameaças potenciais.
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            Para se verificar o tema da incerteza, destaca-se um exemplo de risco: a crise ecológica atual, tal
como o buraco da camada de ozônio e o aquecimento global.  Essa crise é derivada dos efeitos colaterais
despercebidos da produção industrial. Na verdade não podemos reduzir a crise ambiental a um mero
“problema ambiental”, mas sim a uma crise institucional profunda da própria sociedade industrial.  Quando
essa eclosão ambiental começou a apresentar preocupação transidividual, percebemos que a sua pauta
passou a ser direcionada a conhecida conscientização da sociedade de risco, posto que a comunidade passou
a se tornar consciente da necessidade de uma nova “autodeterminação reflexiva” - utilizando expressão de
Beck. Isto porque para a sociedade de risco “o reconhecimento da imprevisibilidade das ameaças
provocadas pelo desenvolvimento técnico-industrial exige auto-reflexão em relação às bases da coesão
social e o exame das convenções e dos fundamentos predominantes da ‘racionalidade’”(1995, p. 19).
            Tal filosofia de autoconscientização já está sendo refletidas no próprio funcionamento regulatório
das empresas. Antes, os estudos realizados tinham por fim o cálculo de riscos econômicos, com fins de
perscrutar a respeito das possibilidades de retorno financeiro, flutuação de taxas de inflação, as mudanças
tecnológicas e outros. Todavia, hoje, além dos impactos econômicos, algumas empresas já se obrigaram a
estabelecer regulamentações que digam respeito aos impactos ambientais que suas atividades possam
resultar, daí passaram a apresentar estudos de riscos, com a finalidade de reduzir acidentes industriais que
afetem funcionários, a população e o meio ambiente.
            A modernidade reflexiva deve ser compreendida com base em dois aspectos complementares, quais
sejam, os efeitos sobre o sujeito e o desenvolvimento da autocrítica.  A modernidade reflexiva vista sobre o
aspecto dos efeitos sobre o sujeito pode ser entendida da seguinte forma: o mesmo homem que gera uma
ação que provoca um determinado processo de contaminação,verá voltado contra si os próprios efeitos de
sua “criação”, como uma espécie de bumerangue.
             Para uma melhor compreensão desse efeito, imaginemos uma fábrica de automóveis que elimina
diariamente gazes tóxicos que são responsáveis pela destruição da comanda de ozônio, os efeitos dessa
degradação planetária irá gerar reflexos não somente aos seus consumidores, trabalhadores, mas aos
próprios donos da fabricas que produziram a invenção.

          
            A respeito da análise seu segundo aspecto, qual seja, a autocrítica, verifica-se que tal fenômeno veio
dar um passo adiante, isto porque a sociedade, em um processo de auto-reflexão em relação aos
fundamentos do contexto social e dos princípios dominantes da racionalidade, passou a alterar a forma de
entender o próprio risco.
            Foi deixado de lado a idéias de que os riscos advindos do desenvolvimento tecnológico seriam
meras externalidades inerentes à modernização, sem o qual seria impossível o progresso científico. Agora,
mudou-se a compreensão dos danos sócio-ambientais, pois o que se percebe é que as próprias organizações
industriais, reconhecidas como principal fato gerador dos riscos, devem dar um passo à frente em suas
reflexões, no sentido de ponderar suas atuações ao aspecto da ambivalência dos valores em jogo, ou seja,
deve perquirir se o risco do produto a ser desenvolvido é compreensível quando cotejado com os malefícios
sociais que ele poderá repercutir.
            O que se busca embutir na filosofia modernicista atual é a concepção de um desenvolvimento
sustentável e, sobretudo, responsável, consentâneo com a ética solidarista.
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Desde o reconhecimento dos problemas de degradação socioambiental decorrentes da intensificação do
processo de industrialização, o debate sobre riscos tem sido primazia daqueles que detêm o
conhecimento técnico. Os especialistas concentram seus esforços em encontrar alternativas para diminuir
as possibilidades de acidentes industriais e de contaminação ambiental e, no caso de ocorrência efetiva
de dano, procuram implementar medidas para mitigar suas conseqüências [...] (DEMAJOROVIC, 2003,
p. 44).
 

            Os grupos organizados dotados dessa conscientização reflexiva da modernidade têm pressionado
várias empresas, as quais tiveram que adiar ou mesmo mudar suas metas. Por exemplo o McDonald’s,
pressionado pelos ambientalistas, tiveram que modificar as suas embalagens de poliestireno para
embalagens de papel, bem como teve que adotar políticas que visassem a redução de resíduos e aumentar a
reciclagem (STONER; FREEMAN, 1985).
            Esse movimento de autoconscientização – modernidade reflexiva - procura promover uma reflexão
entre o desenvolvimento da tecnologia e a utilização da tecnologia. Em um primeiro momento, qual seja, o
do desenvolvimento da tecnologia, o espírito que impera é o de um construtivismo fantástico, haja vista que
inconteste os benefícios causados a sociedade advindos dos avanços tecnológicos. Já quando se analisa a
questão da utilização da tecnologia, verifica-se que há uma necessidade de mudança de paradigma onde as
considerações econômicas não sejam o único objeto relevante, devendo a preocupação ser dirigida a
identificar os riscos que o uso da tecnologia poderia causar e também cogitar a respeito dos riscos invisíveis
(riscos secundários)[3].     
            Esta busca por uma autoreflexão do desenvolvimento advindo pelos avanços da modernidade está
intimamente ligada a uma autoconscientização solidarista da sociedade.
            A sociedade de risco, como sociedade produtora de riscos globais, redimensiona a posição da
dignidade da pessoa humana no Direito e, conseqüentemente, os direitos personalíssimos, face às dimensões
globais e intergeracionais dos riscos ambientais por esta produzidos e distribuídos. Assim, o Direito passa
de uma matriz apenas centrada nos atores envolvidos e na ponderação de interesses para uma matriz
sistêmica, comunicacionalmente constituída, pautada na ética solidarista.
            É cediço que o homem é um ser que por sua natureza necessita de um convívio social, ou seja, não
vive só, depende da existência de outros homens (BODIN DE MORAIS, 2001, p. 170). Daí o porquê, para
que eles tenham uma boa convivência e para que seja possível o relacionamento, necessário se faz imperar o
espírito de solidariedade social. Assim, “se a solidariedade objetiva decorre da necessidade imprescindível
da coexistência, a solidariedade como valor deriva da consciência racional dos interesses em comum,
interesses esses que implicam, para cada membro, a obrigação moral de não fazer aos outros o que não se
deseja que lhe seja feito” (BODIN DE MORAES, 2001, p. 6).
            De todos os campos do Direito Civil, pode-se dizer que é no ramo da responsabilidade civil que mais
se percebe as ingerências do princípio da solidariedade.  A título de exemplo destaca-se a responsabilidade
objetiva construída no século XX, nela a teoria do risco veio a predominar, descortinando, assim, a solidez
das concepções individualistas, uma vez que subverteu a antiga coerência do sistema que dantes procurava
identificar o culpado, pela responsabilidade sem culpa, que pode ser considerada como compromisso
pautado na ética solidária.
            O homem, imerso na sociedade de risco, se depara com hipóteses de destruição do planeta e do
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esgotamento dos recursos naturais, riscos estes que se não repensados e debatidos em busca de soluções
poderá causar o “fim” das futuras gerações.
            Daí porque se viu a necessidade de implementar a autoconscientização social reflexiva, que nada
mais é do que a conscientização do grupo de que dever de seres solidários uns dos outros.
            A preocupação para com o meio ambiente já pode ser expressamente percebida na própria
Constituição Federal de 1988, em seu art. 225. No dispositivo que prima pela defesa e preservação do meio
ambiente para as presentes e futuras gerações, demonstram um compromisso com o seu dever de precaução,
pelo qual visa uma maior reflexão antes da utilização de novas técnicas quando o contexto é de incerteza
cientifica.
            Por fim, entende por ética da solidariedade como um compromisso de cooperação entre os
participantes das relações jurídicas, bem como entre eles para com a sociedade, a fim de que os resultados
advindo dessas tidas relações possam ser revestido à consecução do bem comum.

3 Proposta de construção de uma teoria sobre presunção de causalidade: o juízo
probabilístico da causalidade

            Estamos vivendo em uma sociedade de perplexidade. O direito não consegue dar resposta para tudo,
uma vez que os institutos são falíveis. O que se percebe é que a medida que o processo de modernização
segue sua trajetória, as formas desenvolvidas para calcular os riscos e as alternativas para amenizar seus
impactos escolhidas pelo setor público, pelo setor privado e pelos consumidores em geral tornam-se cada
vez menos eficazes.
            E é justamente quando os riscos se tornam incalculáveis e as medidas de segurança não mais
conseguem ser capazes de dar resposta efetiva aos perigos e nem mesmo preveni-los que se caracteriza a
emergência da sociedade de risco. Fala-se em emergência, pois além de se mostrarem como riscos
incalculáveis, há, ainda, a dificuldade de se identificar os responsáveis e vítimas. Isto porque os efeitos de
uma dada atividade podem ser refletidos somente em gerações futuras, logo se torna extremamente
dificultoso estabelecer um nexo causal entre o dano sofrido e a atividade realizada quando se percebe que o
alcance dos riscos advindos do desenvolvimento desenfreado das forças produtivas são transgeracionais e
trasregionais.
            Os riscos não se esgotam em conseqüências e em danos que já apareceram, muito pelo contrário, a
grande preocupação é com os riscos futuros, conhecidos também por efeitos secundários, que os avanços
advindos da sociedade industrial podem causar.
            Na verdade, o cenário demonstrado na sociedade de risco chama a atenção para que todos devam
estar preparados para se superarem, do mesmo modo que os opositores radicais devem estar dispostos e
serem capazes de assumir compromissos. Isto quer dizer que todos nós, participantes da sociedade de risco,
temos que estar dispostos a nos superarmos no sentido de entrar no debate, fazer a política contra a estrutura
modernizante industrial clássica anterior, exigir que as indústrias sejam sensíveis ao seu dever de que devem
continuar a modernizar, mas tendo em mente sempre o cuidado de saber como utilizar a tecnologia criada,
ter compromisso social daquilo que produz.
            Beck (1992, p. 43-44) salienta que os fóruns de negociações certamente não são máquinas de
produção de consenso como uma garantia de sucesso. Eles não podem abolir o conflito nem os perigos
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incontroláveis da produção industrial. Entretanto, podem estimular a prevenção e a precaução e atuar rumo a
uma simetria de sacrifícios inevitáveis. E podem praticar e integrar a ambivalências, do mesmo modo que
revelar vencedores e perdedores, tornando-os públicos e, assim, melhorando as precondições para a ação
política.
            Daí importância de se estabelecer, ou melhor, repensar os contornos teóricos já desenvolvidos por
ora a respeito do instituto da responsabilidade civil. Este é o momento de abrir os horizontes e ser
sensibilizar no sentido de entender que na sociedade de risco a questão da reparação de danos merece
respostas mais voltadas a satisfação do ofendido. É a vítima que merece cuidado e zelo, é ela que tem que se
a peça fundamental na preocupação ressarcitória, logo todas as reflexões devem estar voltada à reparação
integral daquele que sofreu o dano, nem que para isso tenha que se evoluir e adotar uma teoria probabilística
em relação ao elemento nexo causal, o qual é o responsável pela ponte entre evento danoso e ação/omissão
dolosa ou atividade de risco.
            Segundo Tavolaro (1998) a prioridade da curiosidade científica é a utilidade para a produtividade, a
ciência se especializou em busca de uma maior eficiência técnica, visando tão-somente aumentar a sua
capacidade de manipular e transformar. Como resultado surgiu uma ciência que faz proliferar ambientes de
risco e sem habilidade para reagir de maneira adequada aos produtos e resíduos de seus experimentos.
            A ciência, na sociedade de risco, produz e impulsiona a proliferação de riscos sem oferecer respostas
aos questionamentos nascidos de suas próprias invenções. Podemos citar o caso da droga Talidomida, que
surgiu como um alívio para mulheres grávidas e seus enjôos, foi vendida durante anos como milagroso sem
que nunca tivesse estudado seus efeitos. A substância foi utilizada por milhares de pessoas, convertendo-se
em um dos remédios mais populares. Pelas idas dos anos 60, os pesquisadores demonstraram ser essa
substância a responsável direta pelo nascimento de bebês com malformação congênita. O remédio foi
retirado do mercado, transformando-se de milagre para a “droga maldita”.[4]
            O Direito deve ser usado como instrumento de proteção da sociedade na era dos riscos, e de
construção de uma política do ambiente para que não nos tornemos prisioneiros das descobertas científicas.
O direito deverá estabelecer condutas visando decisões que envolvam riscos.
            Uma das necessidades da sociedade contemporânea que já está clamando uma resposta efetiva é a
questão da reparação dos danos advindos das atividades de risco. Para isso, como já fora afirmado
anteriormente, deve ser dado um novo redirecionamento ao instituto, avançando em suas perspectivas. Uma
das propostas de avanço seria a análise do nexo de causalidade entre dano e atividade de risco com base em
uma probabilidade estatística.
            É evidente que o nexo de causalidade desempenha, na teoria da responsabilidade civil, um papel de
significativa relevância. Além de ser um dos elementos responsáveis à caracterização da responsabilidade
civil. Com o advento da teoria objetiva do risco o valor do nexo se mostra ainda mais preponderante, uma
vez que despicienda se faz a análise de culpa por parte do ofensor. Todavia, sem embargo sua relevância em
relação à matéria, também é cediço que tal elemento se mostra como um dos mais com plexos e
controvertidos.
            A teoria da responsabilidade civil vem passando por várias transições. Primeiro ela estava sob
balizas de ordem meramente subjetivas, ou seja, para haver o dever de indenizar necessário além do dano e
nexo, fazia-se a prova da culpa. Mais tarde evolui-se para admitir a possibilidade de uma culpa objetiva (art.
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927 parágrafo único do CC). O que se percebe é que a doutrina da responsabilidade civil é chamada a cada
dia a dar respostas diversas a problemas ainda mais diversos e complexos, que demandam uma releitura de
suas balizas, importando no desenvolvimento de novas visões sobre as velhas e engessadas regras.
            Essa nova realidade jurídica tem buscado fazer emergir no espírito dos operados do direito a vontade
de reformular a teoria da responsabilidade civil contemporânea sedimentada, como princípio maior o da
precaução, ao lado dos princípios da solidariedade social e da dignidade da pessoa humana.
            Segundo Viney & Kourilsky (1999, p. 12) o princípio da precaução pode ser entendido como:

[...)]e príncipe de précaution ne doit pás être interprété comme une recomendation systématique
d’abstention. A l’inverse, et même s’il n’est pás toujours perçu de cette manière par Le public, Il doit
être entendu comme une incitation à l’action. Ao dicton, ‘dans Le doute abstiens-toi’, Le príncipe de
précaution substitue l’imperatif: ‘dans Le doute, mets tout em ouevre pour agir au mieux”[5].

 
            Se de um lado é necessário reconhecer a possibilidade de danos ainda não conhecidos e procurar
antecipá-los com base nos conhecimentos científicos existentes, resguardando os legítimos interesses do
conjunto da sociedade, de outro é necessário criar mecanismos regulatórios capazes de assegurar a atividade
científica com o mínimo de risco.
            A concepção em que se baseia a nova leitura do instituto da responsabilidade civil está adstrita ao
fato de que a vítima de um dano não pode quedar-se irressarcida pelo simples fato de não ser possível
identificar de maneira inconteste quem seja o real causador do dano. A preocupação com a proliferação do
anonimato dos danos reitera a importância acerca da precaução e reparação de dano.
            Dentro desses novos clamores sociais, percebe-se que os elementos tradicionalmente aceitos na
teoria da responsabilidade civil, quais sejam, culpa, dano e nexo de causalidade, precisam ver reformulado
com base nessas perspectivas.
            A figura do ofensor cede lugar a preocupação prioritária para com a pessoa do ofendido, que deverá
ser indenizado pelo dano sofrido. O que se pretende é viabilizar um direito dos danos que vise
prioritariamente possibilitar a efetiva reparação dos danos. Tal pretensão somente poderá ser possivelmente
concretizada se estiver pautada nos princípios da solidariedade social e na utilização de presunções no
sentido de facilitar este ressarcimento.
            Neste sentido é o ensinamento de Luiz Diéz-Picazo (1999, p. 85) quando diz que a responsabilidade
civil estava destinada a moralizar as condutas individuais, deixando, para um “segundo plano”, a
necessidade de assegurar às vítimas a reparação dos danos sofridos. De fato a visão inicial era esta mesmo,
preocupa-se em punir o ofensor pelo dano causado, uma espécie de função retributiva. Todavia, com a
retomada de valores pautados em princípios como os da solidariedade social, operou-se uma mudança
principiológica no que diga respeito à teoria da responsabilidade civil, haja vista que o foco passou a ser a
compensação da vítima pelo dano sofrido, dando ênfase à necessidade de uma justiça distributiva.
            Em outras palavras: “o comportamento ofensivo perde relevância ante ao dano sofrido. Esta inversão
traz como conseqüência a alteração da perspectiva da responsabilidade civil do ofensor para a ótica da
vítima ”(MULHOLLAND, 2009, p. 15).
            Assim, passa-se a analisar o dano injusto[6] sofrido pela vítima, o qual merece reparações, e não
mais o ato ilícito. O foco está em reparar os danos sofridos pela vítima, ver a pessoa do ofensor o fim último
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para o qual devem ser dirigidos os esforços que se promoverão com a aplicação do instituto da reparação
civil, a fim de que a vítima não seja deixada em uma posição desfavorável em relação ao dano que lhe fora
ocasionado. A punição do ofensor, a análise e reprovabilidade da conduta do ofensor devem ficar a cargo de
uma outra jurisdição funcional, qual seja, a penal.
            Esta nova leitura da doutrina da responsabilidade civil traz inúmeras conseqüências em relação aos
elementos configuradores da obrigação de indenizar, principalmente no que diga respeito ao elemento
denominado nexo causal.
            Caitlin Mulholland (2009, p. 5) continua dizendo que “a própria noção de nexo de causalidade, (...),
se vê estruturada com vistas a permitir a efetivação do princípio da reparação integral, isto é, a de que todo
dano injusto causado a uma pessoa deve ser ressarcido.”
            Problematizando a relevante questão acerca do nexo de causalidade, continua a autora:

[...] presunções do nexo de causalidade, em que a probabilidade substitui o elemento da necessidade de
estabelecer a responsabilidade civil. Significa dizer que no ordenamento jurídico brasileiro estão
presentes os elementos para que se adotem novos posicionamentos acerca do papel do nexo de
causalidade, justificados através da utilização dos princípios da reparação integral e da precaução, e
embasados nos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da solidariedade social
(art. 3º, I, da CF) (2009, p. 46).

 
            O que se propõe, portanto, é que as presunções em relação ao dever de indenizar se façam não mais
com base em uma certeza do liame causal, mas sim em uma probabilidade quanto a ocorrência do dano.
            A finalidade, apresentada sinteticamente, da teoria da responsabilidade civil por presunção de
causalidade busca a reparação do dano sofrido e não mais a culpabilização pela conduta danosa; prima-se
pela leitura do caso concreto, que clama por uma reparação civil, sob os auspícios dos princípios da
solidariedade social e da dignidade da pessoa humana, em que em relação ao primeiro se evidencia “a
obrigação de reparar o dano ainda quando não possa ele ser referido a uma conduta culposa, mas sim, a
acontecimento derivado de uma atividade geradora de riscos” e pelo segundo “na condição de cláusula geral
de tutela da pessoa e como justificador das seleções interpretativas que visam a ampliação das
possibilidades de reparação de danos” (MULHOLLAND, 2009, p. 12-13).
            Mattozi (2009, p. 386-387) revela que:

Cuando no se puede probar com exactitud el origen del daño, es el próprio agente quien se encuentra em
La necessidad de probar su próprio actuar diligente, es la llamada doctrina de la expansión de la
aprecacíon de la prueba em beneficio del más débil. Se trata de um método que vine a modular o integrar
el principio consagrado em el art. 1.214 del Código Civil, para que se facilite, em ciertos casos, la prueba
da culpa. Por conseguinte, em relación a ciertos hechos de difícil prueba se estabelece um favor
probationis, que se traduce em la necessidad que siente el juzgador de dalirse de su estática y fria
posición de espectador para coadyuvar em prol de la parte que más dificultades objetivas encuentre em la
produccíon y estimación de su prueba.

           
            A doutrina da responsabilidade civil se cristaliza ante a verificação dos seus elementos, quais sejam,
o dano, a culpa/risco e o nexo de causalidade. Todavia, desde já oportuno se faz tecer algumas
considerações sobre o elemento nexo de causalidade.
            Mulholland (2009, p. 59) ressalta que:
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(...) o nexo de causalidade é dos elementos da responsabilidade civil o que traz maiores dificuldades
em suas análise. Isso se deve ao fato de que o nexo é comumente qualificado como elemento de fato
(...) e não de direito. Significa dizer que a sua análise não se fecha numa dedução jurídica, mas deve
ser realizada com base no caso concreto, utilizando-se critérios que, em sua grande maioria, confunde-
se com questões de verificação empírica.

 
            O destaque que se pretende dar ao nexo causal com o presente trabalho está relacionado com aquelas
situações em que, por dificuldade da vítima em determinar com precisão a existência de um evidente liame
entre dano e ação ou omissão de determinado agente, busca, com subsidio nas técnicas de presunção, definir
que aquela atuação/omissão, seja, até prova em contrário, a causadora do resultado danoso que merece
reparação.
            Diéz-Picazo (1999, p. 25) afirma que há “[...] um solapamiento del problema de la causalidad a
través de la búsqueda de los títulos de imputación y, em sentido estricto, de uma presunción de causalidad,
que no es, naturalmente, uma praesumptio iuris, sino uma praesumptio facti”. Isto quer dizer que a
presunção de que por ora se enuncia não pode ser considerada uma presunção de direito e sim de fato, em
que o juiz, ante a análise do caso concreto, terá que por meio do princípio id quod plerumque accidit[7]
(aquilo que ocorre frequentemente ou normalmente) resolver a lide com base no que a experiência de vida
possa demonstrar, pautado, é claro, em juízo de razoabilidade e no que seja razoavelmente provável.
            Assim, pode-se afirmar que a tendência recente é a de desconsiderar como necessária a prova
inequívoca da existência do nexo causal pelo ofendido para favorece o dano sofrido (p. 64, §1º).
            A um exemplo que retrata a conscientização social dos riscos é o da experiência japonesa de
responsabilização de empresas pelos danos ambientais.  A poluição é decorrente da emissão de vários gazes,
ou agentes, poluidores. No caso da poluição advinda de um determinado pólo industrial, a grande
dificuldade que se tem é identificar, de forma precisa, qual foi o grau de “contribuição” que teve cada uma
das industrias que compõe o pólo industrial. Todavia, sensível a essa realidade e percebendo que não seria
correto, sob o ponto de vista do princípio da função social da empresa e da dignidade da pessoa humana,
permanecerem impunes os reais agressores do meio ambiente pelo simples fato de não ser possível precisar
poluidor individual, alguns juízes decidiram que a tal fato não poderia ser razão suficiente para deixar os
cidadão desprotegidos. A solução por eles encontrada fora estabelecer uma correlação estatística entre os
níveis de poluição e certas doenças. Assim, as empresas que emitem um determinado poluente podem ser
legalmente responsabilizadas pelas doenças decorrentes da inalação dos gases por ela produzidos (BECK,
1992).
            O que se verifica, utilizado expressão de Anderson Schreiber[8] (2005, p 47-56), é uma erosão na
apreciação da causalidade em diversas hipóteses da responsabilidade civil, passando o juiz a se contentar
com a mera probabilidade da existência do nexo causal derivada da observância daquilo que frequentemente
ocorre.
            A tendência em admitir uma nova leitura do elemento nexo causal sob um viés da causalidade
probabilística promove uma incremento, ou melhor, uma aumento da hipóteses de ressarcimento dos danos
injusto sofridos. Pois deixa de lado o problema do anonimato, que era uma constante a tempos pretéritos,
para estabelecer como foco a pessoa do ofendido, e como tal merecedor de uma reparação integral.
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            Não há como propor essa nova leitura se não for com base nas diretrizes traçadas pelo princípios da
dignidade da pessoa humana e solidariedade social.
            Assim, com base no princípio da dignidade da pessoa humana tem-se que saber, de antemão, que o
mesmo possui duas acepções, quais seja, uma no sentido de garantir que tenha tratamento humano não
degradante, no sentido de manter incólume a sua integridade fisiopsíquica; e tem o ser humano direito de
realizar projetos e propostas através de ações visíveis. Em relação as ações visíveis aqui chamadas pode-se
citar a lei do idosos (Lei 10.741/03); lei de proteção ás crianças e adolescentes (Lei 8.069/90).
            A filosofia que o princípio da dignidade da pessoa humana emprega na teoria da responsabilidade
humana pode ser destacada da seguinte forma: toda e qualquer situação em que esteja em jogo a discussão
entre situação jurídica existencial e situações jurídicas patrimoniais, aquelas sempre deverão prevalecer.
Maria Celina Bodin de Moraes (2001, p. 121) ensina que:

Quando o objeto da tutela é a pessoa humana, a perspectiva deve necessariamente ser outra; torna-se
imperativo lógico reconhecer, em razão da especial natureza do interesse protegido, que a pessoa
constitui, ao mesmo tempo, o sujeito titular do direito e o ponto de referencia objetivo da relação
jurídica.
 

            O alargamento do nexo de causalidade tem como fundamento primeiro a proteção da dignidade
humana, pois somente assim, a pessoa do ofendido, vítima do dano injusto, terá a sua reparação como foco
primeiro no caminho a ser percorrido durante a busca pela confirmação da responsabilidade civil. Ademais,
admitida a ampliação dos casos em que se determina a reparação do dano, mais protegida estará a
integridade psicofísica da pessoa humana.
            Pode-se falar muito mais da influência do princípio da dignidade humana na teoria da
responsabilidade civil. Isto porque além de identificar as hipóteses de dano injusto e os parâmetros para a
quantificação deste dano, através da qualificação pessoa do ofendido; ele pode estabelecer a obrigação de
indenizar, priorizando a figura da vítima do dano, nas hipóteses de impossibilidade de prova da causalidade
(BODIN DE MORAES, 2001, p. 12-14)        Ao lado do princípio da dignidade da pessoa humana, caminha
o princípio da solidariedade social como vetores da função distributiva que vem sendo buscada pela nova
concepção da responsabilidade civil.
            Caitlin Mulholland (2009, p. 75) esclarece o significado da palavra solidariedade como:

A palavra solidariedade possui diversas acepções, mas todas elas remetem a um mesmo valor
significativo, qual seja, o comprometimento e a reciprocidade existentes entre duas ou mais pessoas
pertencentes a uma mesma comunidade. Estes significados apresentam-se simbolicamente, como uma
espécie de cola que une todos aqueles que participam de uma determinada sociedade, justificando a sua
existência e a sua tutela.

 
            Ao lado da idéia de reciprocidade deve caminhar a idéia de igualdade, ou seja, de tratamento
equânime. Por tratamento equânime deve ser entendido não somente a igualdade de todos perante a lei, mas
também, aquele fruto do tratamento desigual para atingimento de uma igualdade substancial, observando as
peculiaridades/diferenças existentes entre as pessoas. Somente com base nessa visão é que teremos uma
sociedade cujo objetivo seja a promoção do desenvolvimento social e pessoal de cada um de seus membros.
            Pietro Perlingieri (1982, p. 161) aduz que:
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è uma solidarietà umana, cioé in funzione dell’atuazione della personalità, e non della proprietà o
dell’impresa; solidarismo significa personalismo, ma non in senso dispregiativo o negativo, perché AL
centro del solidarismo, quindi del sistema giuridico constituzionale, si pone la tutela della personalità.
Tutti gli strumenti d’ordine patrimoniale – proprietà, imprensa, iniziativa econômica, lavoro – sono
subordinati e permeati dal principio della solidarietà.[9]

           
            Trazendo as diretrizes do princípio da solidariedade social para a investigação e delimitação do nexo
de causalidade percebe-se que: primeiramente, tal princípio irá nortear o nexo de causalidade com vistas a
possibilitar a reparação do dano sofrido por meio da distribuição adequada dos riscos da atividade, impondo,
àquele que teria as melhores condições de evitar o dano, a responsabilidade pelo dano injusto gerado;
segundo, a ética advinda do solidarismo social imporia a obrigação de indenizar os danos causados por uma
determinada atividade ainda quando não fosse possível á vitima do dano fazer prova irrefutável da
existência do liame de causalidade (MULHOLLAND, 2009, p. 80).
            Por este novo entendimento admite-se responsabilizar o réu mesmo que o autor da ação não tenha
tido condições de provar, de maneira inconteste, a existência de causalidade, tal como tradicionalmente se
lhe impunha. Os fundamentos jurídicos para a nova interpretação do instituto da responsabilidade civil por
presunção de causalidade estão pautados em princípios, tais como, precaução, solidariedade social e, como
não poderia deixar de ser, pelo principio da dignidade da pessoa humana, como já fora destacado outrora.
            A aferição da causalidade probabilística é realizada por meio de estudos estatísticos em relação aos
riscos das atividades desenvolvidas pelos réus. Assim, cada réu que tiver contribuindo para conseqüência
danosa irá responder pelos danos causados de acordo com um cálculo estatístico de probabilidade do dano
comparado com a atividade por ele desempenhada.
            Somente com um “giro conceitual” da responsabilidade civil no âmbito do direito brasileiro é que
será possível a construção de novas teses solidaristas e personalista a respeito dos elementos configuradores
da obrigação de indenizar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

            O que se observa no estágio que se vem caminhando a sociedade é que a grande preocupação que
assola refere-se a gestão do risco. Riscos estes que fazem abalar o sentimento de segurança jurídica dantes
construído como sustentáculo para o desenvolvimento da sociedade industrial moderna.
            Os efeitos desses riscos têm caráter universal, tanto no mundo ocidental como oriental, tanto nos
países em desenvolvimento quanto desenvolvidos. Os riscos aparecem em vários lugares diferenciados e ao
mesmo tempo, muitas vezes de maneiras imperceptíveis e sem conseguir evidenciar, a uma primeira vista,
donde estariam as suas reais causas.
            Isto aconteceu possivelmente porque passamos de uma sociedade clássica, tradicional, para uma
sociedade moderna racional. Esta última tinha como fim econômico e social a busca pelo aprimoramento da
ciência e da tecnologia como meio de tornar a vida humana mais “confortável”.
            Nesta sociedade industrial buscou-se a certeza das coisas, haja vista que o avanço tecnológico
incutiu ao homem a certeza de que este teria o domínio de sua própria história. O homem passou a ter a
percepção de que com o domínio da ciência e tecnologia poderia controlar as coisas, inclusive as referentes
aos aspectos naturais, como a natureza.
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            Seguindo essa visão de controle e segurança, a sistematização também foi transferida à organização
social, que era dividida em classes, em instituições bem delimitadas, com os papéis muito bem separados.
Rompeu-se o paradigma, não existe mais papeis estáticos e sim funções multifacetadas. Ninguém está
jungido a um modelo definido, perfeito e acabado. O foco não é mais o Estado, as instituições e sim o
homem e sua personalidade, mudança de concepção esta que fez emergir uma nova teorização, qual seja, a
da teoria da individualização.
            O direito também reflete a concepção desta época, haja vista ser também sistematizado. Para o
mundo jurídico bastavam as normas e as codificações, a pratica era a da subsunção, ou seja, aplicação da
norma ao fato.
            Percebe-se que tudo era muito bem categorizado e assim se permitiam por entender que essa
sistemática proporcionava a cristalização da chamada segurança, no caso do direito, segurança jurídica. Um
exemplo bem esclarecedor é o do contrato, valia o que estava escrito e o que disciplinava a norma,
aplicando de modo inconteste o seguinte brocado pacta sunt servanda.
            Todavia, como o passar dos tempos e com deslinde dos resultados da evolução da sociedade
industrial, percebeu-se que quanto mais se avançava, mais expostos estará o homem aos riscos. Isto porque
a ciência tem avançado no escuro, haja vista que a ciência é feita de verdades que podem ser refutadas.
            Hoje não se tem segurança, nem mesmo modelo de nada. Isto porque geralmente as conseqüências
enfrentadas pela sociedade de risco são de alta gravidade para a saúde humana e para o meio ambiente,
desconhecidas a longo prazo e que, quando descoberta, tendem a ser irreversíveis. Entre esses riscos Beck
inclui os riscos ecológicos, químicos, nucleares e genéticos. Todos produzidos industrialmente e
externalizados economicamente, individualizados juridicamente, até certa medida legitimados
cientificamente e, quanto possível, minimizados politicamente.
            Tanto o é a insegurança na sociedade atual de risco, que atualmente nos deparamos como uma
grande risco econômico que a poucos anos atrás sequer fora imaginado, qual seja, a queda dos mercados
financeiros iniciado na tida  potencialidade conhecida como “Tio Sam” (Estados Unidos da América).
            Segundo Beck, este conjunto de riscos geraria uma nova forma de capitalismo, de economia, de
ordem global e de sociedade.
            A reflexão inicial que se deve fomentar é a seguinte: como o ser humano deve se manter diante dos
riscos provenientes dessa nova concepção de sociedade, ou seja, “sociedade de risco”? Ele deve
simplesmente se acostumar com o risco e assim legitimá-lo independentemente de suas conseqüências? A
pessoa não deve sofrer um ano que não possa ser indenizado? Ou, ainda, devemos distribuir os danos a
medida que se extrai o favorecimento que o produto de risco causou a determinada pessoa?
            Ainda há uma outra dificuldade em relação aos riscos evidenciados, quais seja, não basta tão-
somente procurar refletir a respeito da questão da responsabilização pelos riscos criados; necessário se faz
verificar até que ponto é possível alcançar o suposto “culpado” pelo dano? Isto porque esses danos advindos
da sociedade de risco são pulverizados, isto é, quando eles aparecem não se sabe de onde veio e muitas
vezes não se consegue formatar nem mesmo a cadeia de seu desenvolvimento. Nesses casos estaremos
diante dos riscos anônimos.
            Com o desenvolvimento da sociedade industrial, as pessoas hoje passaram a desenvolver a filosofia
do consumo, a qual dificulta um pensamento social, tornando-se uma sociedade sem raiz, o que aumenta os
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transtornos e distúrbios. Essa é justamente a ambivalência da sociedade de risco.
            Verificado todo esse quadro acima singelamente discorrido – questão da responsabilidade, encontrar
aonde está o propagador do risco, e a questão  dos transtornos sociais – percebemos que necessário se faz
uma reflexão sobre o tema, principalmente em relação as possíveis respostas a ser dada em situações
evidenciadas pela sociedade de risco. Dentre as resposta, uma deles deve ser repousar no estudo sistemático
da responsabilidade civil, de modo a saber se o instituto jurídico é capaz de estabelecer ou acalentar
determinadas crises de risco.
            Percebe-se que a evolução da teoria da responsabilidade civil, de modo a patrocinar a categoria
responsabilidade por causalidade probabilística é está consentânea coma visão de eficiência que a analise
econômica do direito tenta imbuir na ciência jurídica.
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[1] É aquele risco que não pode ser cientificamente conhecido no momento do lançamento do produto no mercado, vindo a ser
descoberto somente após um período de uso do produto, mostrando-se perigoso à vida, saúde ou segurança do consumidor em
virtude do seu conhecimento posterior de efeitos colaterais ou prejudiciais, como ocorre nos casos dos medicamentos (CASTRO,
2002, p. 132). Tal expressão é cunhada de Ulrich Beck.
[2]  Nesse sentido ver: BRENNER, Robert. O Boon e a Bolha. Os Estados Unidos na economia mundial. Rio de Janeiro:
Record, 2003; COSTA, Edmilson. A globalização neoliberal e as novas dimensões do capitalismo contemporâneo. Tese de
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[3] A sociedade não é capaz de mapear todos os riscos, mesmo lançando mão dos conhecimentos dispensados pelos peritos no
assunto, daí porque somente em longo espaço de tempos podemos perceber os reflexos que um dada situação ou elementos poderão
causas em relação aos seres humanos e a natureza. Nas palavras de Beck esses seriam os riscos secundários.
[4] Outros exemplos que podem ser citados são o da vacina Salk, contra poliomielite, por um defeito de concepção acabou
provocando a doença em centenas de crianças na Califórnia. O talco Morhange, em 1972 na França, causou intoxicação em centenas
de crianças, levando algumas á morte, também em decorrência de defeitos na concepção do produto.
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mesmo não sendo ainda percebido desta maneira pelo público, deve ser entendido como uma incitação à ação. Pelo ditado, “na
dúvida abstenha-se”, o princípio da precaução substitui o imperativo: “na dúvida, faça tudo para agir da melhor maneira possível”
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concretizam as situações de dano ressarcível, analisando não mais a conduta culposa como parâmetro de identificação do ilícito, mas
agora a concreta violação do dever de não lesar, criando, assim, a possibilidade da atipicidade dos atos ilícitos e ampliação das
hipóteses de reparação” (MULHOLLAND, 2009, P. 15).
[7] Tal princípio encontra-se implícito no comando normativo consubstanciado no art. 335 do CC, no qual dispõe: “em falta de
normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente
acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial”
[8] A expressão significa a perda de importância da prova da culpa ou da prova do nexo causal. Para o autor: “à semelhança do que
ocorreu com a prova da culpa, a prova do nexo causal parece tendente a sofrer, no seu papel de filtro da responsabilidade civil, uma
erosão cada vez mais visível”, o que evidencia uma tendência à aceitabilidade da teoria da presunção da causalidade (SCHREIBER,
2005).
[9] Tradução “Trata-se de uma solidarie4dade humana, isto é, uma função da atuação da personalidade, e não da propriedade ou do
empreendimento; o solidarismo significa personalismo, mas não no sentido pejorativo ou negativo, porque o centro do solidarismo,
portanto do sistema jurídico constitucional, está inserida a tutela da personalidade. Todos os instrumentos de ordem patrimonial –
propriedade, empreendimento, iniciativa econômica, trabalho – estão subordinados e permeados pelo principio da solidariedade.”
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A DEMOCRACIA NA FAMÍLIA BRASILEIRA E A IMPOSSIBILIDADE DE
DESCONSTITUIÇÃO DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA

DEMOCRACY IN THE BRAZILIAN FAMILY AND THE IMPOSSIBILITY OF DECONSTITUTION
SOCIO-AFFECTIONATE PARENTHOOD

Erica Ludmila Cruz Barros
Helena Telino Monteiro

RESUMO
Há algumas décadas a família representava um modelo fechado consagrado por meio do casamento
indissolúvel, família essa na qual toda a autoridade centrava-se nas mãos do marido a quem os filhos e a
mulher deviam obediência plena e respeito, sem que houvesse espaço para questionamentos. Esse modelo
totalitário e rígido foi posto em cheque, nesse ritmo, aos poucos, o espaço familiar foi se transformando até
que o modelo tradicional de família perdeu a sua força sendo alvo de críticas principalmente pelos jovens
que não pareciam querer repeti-lo com os seus futuros filhos. Atualmente o direito reconhece a existência da
paternidade socioafetiva, quando não há laços sanguíneos entre pais e filhos, mas uma ligação de afeto e
carinho recíprocos. Defende-se neste trabalho a impossibilidade da desconstituição da paternidade
socioafetiva pelo judiciário, do contrário, haveria uma não observância do princípio da dignidade humana.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chaves: paternidade socioafetiva; família; filhos

ABSTRACT

Some decades ago the family was represented like a model established through the indissoluble marriage,
this family in which all authority was centered in the hands of the husband whose the wife and the children
had obedience and respect , with no space for questioning. This totalitarian model and hard was threatened,
at this pace, slowly, family space was changing until the traditional family model has lost its power, it's been
criticized mainly by young people who did not seem to want to repeat it with their future children.
Currently, the law recognizes the existence of socio-affectionate parenthood when there is no blood ties
between parents and children, but a bond of affection and mutual affection. It is argued in this work about
impossibility of the deconstitution socio-affectionate parenthood by the judiciary, otherwise there would be
no observance of the principle of human dignity.

KEYWORDS: Key-words: socio-affectionate parenthood; family; children

 

 
 

1.      1. Introdução
 
Quando se fala na democratização da família estar-se referindo a um modelo de entidade familiar

condizente com o direito de família contemporâneo. Nele há espaço para o diálogo e a autoridade dos pais é
baseada no consenso, possuindo o pai e mãe os mesmos poderes no dever de criar e educar os filhos. A
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família do século XXI coloca os filhos na posição central de importância, bem como não precisa advir do
matrimônio para receber a tutela do ordenamento jurídico. Não há espaço para a diferenciação entre filhos
legítimos e ilegítimos, ademais o que une as pessoas deixa de ser um laço puramente biológico, na medida
em que passa a ter prioridade e destaque o vínculo afetivo recíproco entre os indivíduos.

A família dos dias atuais é a família eudemonista, ou seja, aquela onde as relações interpessoais
são fundadas no respeito, afeto, amor e solidariedade. Dito isto, a paternidade socioafetiva é abraçada pelo
mundo jurídico como medida de justiça, conseqüentemente genitor e pai tornam-se conceitos diferentes e
independentes. É inquestionável que a ascendência genética de um indivíduo possa ser revelada através de
um simples exame de DNA, mas este fato, por si só, não o transforma automaticamente em pai de uma
criança. Portanto, os doutrinadores de direito de família do século XXI devem despir-se de quaisquer
preconceitos, sob pena de tornarem o seu discurso inócuo.

Situação recorrente no Brasil é o do namorado de uma jovem mãe iniciar com ela uma união
estável, passando a exercer o papel de pai para as crianças, mesmo sem possuir qualquer vínculo biológico.
Aquele que era anteriormente apenas o companheiro da mãe revela-se próximo às crianças por um
sentimento de solidariedade e respeito. Contudo, o que aconteceria se este homem com o fim da união
estável casar-se com outra mulher? Ele poderia retirar seu nome do registro das crianças? Os herdeiros de
um pai social podem conseguir no Judiciário a anulação do registro, evitando, portanto, que aqueles filhos
reconhecidos em vida pelo morto não tenham direitos a herança?

Neste trabalho será explicada a impossibilidade da desconstituição da paternidade socioafetiva em
prol da dignidade humana, afinal, a definição do que é família está muito além de meros laços sanguíneos
entre os indivíduos.

 
 
 

2.      2. A família democrática no século XXI
 

 
Houve um tempo em que a família para receber a tutela do Direito necessariamente deveria advir

do casamento indissolúvel, família essa na qual toda a autoridade centrava-se nas mãos do marido, que
exercia o papel de chefe, a quem os filhos e a mulher deviam obediência plena e respeito, sem que houvesse
espaço para questionamentos. Esse modelo totalitário e rígido foi posto em cheque, nesse ritmo, aos poucos,
o espaço familiar transformou-se até que o modelo tradicional de família perdeu a sua força sendo alvo de
críticas principalmente pelos jovens que não pareciam querer repeti-lo com os seus futuros filhos.

A partir da década de 1960, dentro do contexto da Revolução Sexual, as mudanças no mundo
ocidental foram visíveis: a mulher deixou de ser exclusivamente esposa de alguém para se transformar em
profissional além dos muros da sua residência; muitas mulheres optam para assumir o compromisso
matrimonial apenas quando conquistam a tão sonhada independência financeira, pois sabem que terão um
papel preponderante também na manutenção econômica do lar; os laços sanguíneos cederam à
exclusividade, uma vez que as famílias garantem espaço afetivo para os filhos adotivos serem amados de
igual modo e usufruírem os mesmos direitos que os descendentes biológicos; os pais passaram a
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acompanhar a educação dos filhos, não só sustentar a casa ou figurar formalmente como o chefe do lar.
Ademais, o princípio da igualdade se revela como de observância fundamental pelos membros da

família, seja entre marido e mulher, seja no tratamento entre os filhos (biológicos ou adotivos). A nova
maneira de compreender a família contemporânea revela como indispensável ao aplicador e interprete do
direto ter plena observância e respeito ao princípio da dignidade humana. [1]

Tais transformações tiveram reflexos diretos na ideia e compreensão da paternidade, a qual deixou
de ser apenas uma questão de fato, unicamente comprovada pela ciência com o exame de DNA capaz de
revelar os laços biológicos entre os indivíduos. Não obstante, a paternidade advém de uma construção
baseada no amor recíproco, o que ultrapassa meros laços biológicos. Ser pai é estar pai, acompanhar a
criança no seu desenvolvimento intelectual e emocional; é passar noites acordado quando o filho está
doente; é preocupar-se com as notas na escola; é fazer escolhas e tomar decisões para que as crianças sejam
as mais felizes possíveis. Fornecer material genético para a geração de um indivíduo define o homem
apenas como genitor, ao passo que só o afeto e o amor têm o poder de consolidar alguém como pai.    

A entidade familiar tradicional fincada basicamente na autoridade de um patriarca oferece lugar
para a família democrática em que há o respeito entre todos os membros do grupo, a valorização do diálogo
e da argumentação, a concretização da igualdade entre os cônjuges, a divisão do trabalho da educação dos
filhos entre marido e mulher e o respeito à dignidade da pessoa humana. Os filhos são colocados na posição
central da família, sendo importantes suas opiniões, escolhas ou decisões. Nas palavras de Maria Celina
Bodim de Moraes: 

 
Ora, a família democrática nada mais é do que a família em que a dignidade de seus membros, das
pessoas que a compõe, é incentivada e tutelada. Do mesmo modo, a família dignificada, isto é, abrangida
e conformada pelo conceito de dignidade humana é, necessariamente, uma família democratizada.[2]        
 

 
Em muitos aspectos as famílias brasileiras parecem ter acompanhado os avanços dos ideais

democráticos, o que é bastante promissor. Cumpre, no entanto, afirmar que isto não significa um
enfraquecimento do poder familiar especificamente no que tange ao dever dos pais educarem seus filhos, do
contrário, a autoridade dos pais está assegurada pelo diálogo, dentro de um espaço onde predomina a
igualdade, a solidariedade, a liberdade e principalmente o respeito. São as observações de Édna Lúcia
Tinoco Ponciano e Terezinha Féres-Carneiro:

 
Pode-se estabelecer uma relação entre a vida familiar, baseada na intimidade, e a noção de democracia.
Hoje, pela crescente democratização das relações, a intimidade é definida pela via do “relacionamento
puro”, isto é, nada externo – seja a comunidade ou patrimônio familiar, dentre outras possibilidades –
pode determinar o início ou continuidade de um relacionamento (Giddens, 1993). O amor, vinculado ao
direito de escolha, permitiu a contaminação da família pelos valores democráticos. A diversidade
estendeu-se ao casal, aos pais e filhos, aos parentes e amigos, gerando uma multiplicação de novas
relações. Nessa nova configuração, as relações familiares baseiam-se na intimidade, na comunicação livre
e aberta, pautando-se no diálogo e na democracia. Desse modo, novos caminhos são indicados,
caracterizando o que pode ser chamado de pós-modernidade. [3]

 
Segundo Rolf Madaleno as proibições de tempos atrás ao se tornarem alvo de reflexões,

permitindo que barreiras e preconceitos fossem derrubados. Findou-se a época em que a prole para ser digna
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dependia da sua origem; questões como de quem é a culpa pelo fim do relacionamento não são mais
discutidas; por fim, está a nova família fundada na busca pela realização pessoal de cada integrante. [4]

Nesse contexto, os pais para desempenharem os seus papéis de forma satisfatória, aceitam
questionamentos por todos os componentes do grupo, e as opiniões inclusive das crianças merecem ser
analisadas. Portanto, não se questiona os deveres e direitos daqueles perante os filhos, contudo, a família
com o perfil democrático percebeu que o essencial para conquistar e manter o equilíbrio emocional e o
desenvolvimento intelectual dos filhos não é mais a pura e simples imposição, porém, principalmente a
conversa e o diálogo.

 
 
 
 

3.       3. A Família na Constituição Federal Brasileira de 1988.
 

 
Para aprender acerca do direito de família na atualidade, faz-se necessário buscar como fonte o

direito civil constitucional, destarte, é imprescindível conciliar o código civil de 2002 e os princípios
constitucionais elencados para o direito de família.

Sabe-se que o primeiro código moderno foi o código civil francês, ou Código Napoleônico, de
1804 (inclusive o código alemão de 1896 foi elaborado dentro dos mesmos moldes do código francês) - este
trouxe em seu bojo os ideais da revolução francesa que tinha como grande motivo, combater o absolutismo.

Foi o código francês que implantou o patrimonialismo e o individualismo, por conseguinte,
quando Clóvis Bevilágua em 1899 fez o projeto do código civil brasileiro, é inquestionável a influência do
código francês e alemão na elaboração do Código Brasileiro, eis que nesse contexto sociológico nasceu o
Código Civil de 1916.

No instante histórico em que Código Civil de 1916 entrou em vigor, havia uma grande separação
entre o direito público e o direito privado, todavia, já existiam leis extravagantes, como o código de águas,
de minas, lei de registros públicos, estatuto da mulher casada, na verdade, microsistemas jurídicos que
serviam como complemento ao direito privado.

A idéia sobre os microsistemas jurídicos foi desenvolvida por Natalino Irti em sua obra “L’etá
della decodificazioni”, ademais, para o estudioso a unidade do sistema conjuga uma pluralidade de
microsistemas. Explica Ana Maria Moliterno Pena: “um sistema normativo é um conjunto de normas inter-
relacionadas que, por uma ação de uma força integradora, numa unidade. O polissistema e o microsistema
são sistemas normativos, mas não se confundem, ao contrário, o microsistema integra o polisistema,
reguardado cada qual uma identidade distinta”. [5]

No Brasil os microsistemas jurídicos representados por uma vasta legislação esparsa, fez com que
o Código Civil perdesse a sua posição primordial para imposição de normas de caráter privado. O código
civil perde bastante da sua generalidade, sendo necessárias mais normas especiais concretizadas por meio da
legislação extravagante para regular as diversas relações jurídicas. Esse processo é conhecido como a
publicização do Direito privado, considera comum no Estado Social, logo, os legisladores passam a dispor
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de matérias que antes eram de interesse eminentemente privado. [6] 
Dito isto, com a Constituição de 1988 houve uma reestruturação do modelo de direito privado,

com o escopo de disciplinar as matérias que antes eram dedicadas ao direito civil. Com efeito, o dever do
jurista é o de compreender as normas civis de acordo com a Constituição, não o contrário! Assevera Paulo
Luiz Netto Lôbo que se anteriormente havia uma cisão ou disjunção, agora existe uma unidade
hermenêutica, sendo a Constituição de fundamental importância para a aplicação e elaboração do direito
civil. Nestes termos, compreende-se a constitucionalização como “o processo de elevação ao plano
constitucional dos princípios fundamentais do direito civil, que passam a condicionar a observância pelos
cidadãos, e a aplicação pelos tribunais, da legislação infraconstitucional”. [7]

Pertence à Constituição Federal o mérito de ter reunido o direito privado, considerada, então, a
Carta Magna como uma verdadeira tábua de valores. [8] 

Importa ressalvar que publicização e constitucionalização são dois processos diferentes, o primeiro
significa um aumento da atividade legislativa em relação a matérias que antes eram interpretadas como
eminentemente privadas; enquanto o segundo, busca a compreensão do direito civil a partir da Constituição
Federal, reconhecendo princípios fundamentais do direito civil no bojo da Lei Maior.[9]

A Constituição de 1988 apresenta em seu conteúdo as diretrizes do contrato, da propriedade e da
família (tema que nos interessa). A Lei Maior na medida em que se preocupou com institutos antes
exclusivos do direito civil, fez com que fosse superada a visão exclusivamente patrimonialista e
individualista típica do direito privado. É verdade que a partir da metade do século XX o direito de família
teve alguns avanços, como a concessão da capacidade à mulher com o Estatuo da Mulher casada (lei 4.121/
1962), a garantia de alguns direitos aos filhos ilegítimos (como eram conhecidos os filhos concebidos fora
do casamento), a aprovação legislativa do divórcio e mais recentemente a Lei Maria da Penha (lei
11.240/2006).

Embora quando a Constituição Federal entrou em vigor, em um elevado número de lares o poder
de decidir continuava com o marido, todavia, essas mudanças sinalizaram uma nova fisionomia para o
direito e foram essenciais, afinal, eram dados os primeiros passos para uma nova época que seria marcada
pela igualdade entre cônjuges.

Destarte, o princípio da igualdade entre homem e mulher e o princípio da dignidade da pessoa
humana são indispensáveis para o direito de família, mas foi no art. 226 que a Constituição de 1988
materializou os princípios específicos destinados à matéria. Leonardo Barreto Moraes Alves assim os
disciplina:

 
A. Reconhecimento da união estável, elevando-a à categoria de entidade familiar, ao lado do casamento –
art. 226, § 3º;
B. Reconhecimento da família monoparental também como entidade familiar, ao lado do casamento e da
união estável – art. 226, § 4º;
C. Igualdade entre os cônjuges – art. 226, § 5º;
D. Facilitação do Divórcio – art. 226, § 6º;
E. Isonomia do tratamento jurídico dos filhos, evitando qualquer discriminação e distinção – art. 227, §
6º. [10]

 
Sobre os princípios constitucionais acima descritos, Rosana Amara Girardi Fachin terce algumas

considerações:
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Os princípios constitucionais do direito de família, assinalando um novo tempo, são normas que
vinculam o aplicador e se sobrepõem às regras ordinárias, cabendo, sob esse juízo de supremacia, solver
eventuais dilemas de constitucionalidade, diretamente, no caso concreto ou abstratamente, atacando a lei
específica. [11]             

 
Se antes a única entidade familiar que merecia proteção legal era a formada dentro das balizas do

matrimônio, agora a união estável goza da mesma proteção constitucional. Alteração importante já que cada
vez mais os casais optam por núcleos familiares fora do casamento, portanto, é inconcebível que essas
famílias fiquem à margem do reconhecimento jurídico constitucional.

 Com efeito, a Constituição Federal de 1988 ao reconhecer e admitir que o casamento não seja a
única maneira de formar uma família tirou a venda dos olhos da deusa da justiça para os fenômenos sociais
e propiciou-lhes existência jurídica, quando, de fato, já existiam e eram aceitos em sociedade. Os traços que
definem uma família revelam a solidariedade recíproca e a capacidade dos indivíduos juntos superarem
situações conflituosas, desta forma, é evidente que o matrimônio revelou-se apenas como um dos caminhos
possíveis para a existência de um grupo familiar ligado por laços mútuos de afeto.

Outro princípio que foi essencial a sua inserção em seara constitucional é o da isonomia ou
igualdade entre os cônjuges. Em razão desse princípio há algumas conseqüências para os casais, entre essas:
não mais se permite o fim do casamento em virtude da mulher estar deflorada, como previa o Código Civil
de 1916;[12] o poder familiar deve ser exercido por ambos os cônjuges; não se pode aceitar o homem como
o chefe exclusivo da sociedade conjugal; é necessária a autorização tanto do marido quanto da mulher para a
emancipação dos filhos.

Ainda sobre o princípio da isonomia, este também deve ser aplicado para o tratamento dos filhos,
evitando qualquer discriminação e distinção, como prevê o art. 227, § º6 da Constituição Federal. Sejam os
filhos adotivos, biológicos ou concebidos fora do matrimônio, não há e nem pode haver qualquer diferença
entre eles, vedada a discriminação ou o tratamento desigual. Seria um absurdo e inconcebível em pleno
século XXI separar filhos entre legítimos e ilegítimos, como se os primeiros fossem merecedores de uma
parcela de direitos, enquanto aos segundos só restava carregar o fardo de serem “ilegítimos”. Enfim, não
existe respeito ao princípio da dignidade humana quando em uma mesma família os filhos são tratados de
maneira diversa, como se o sangue fosse a única e exclusiva fonte de amor entre pais e filhos.  

Atualmente é inconcebível aceitar quaisquer diferenciações entre filhos, seja no que tange aos
alimentos, poder familiar, sucessões, direito ao nome da família e todos dos demais direitos e garantias
dispostos nas normas jurídicas.

 
 
 

4.      4. Filiação socioafetiva e a Impossibilidade de desconstituição jurídica da paternidade
 
 

No início deste trabalho foi comentado a respeito do modelo de família tradicional aquele que
estabelecia o matrimônio como o único requisito para adequar-se às normas jurídicas, além disso, homem e
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mulher possuíam papéis diversos na sociedade conjugal, estando os filhos e a mulher obrigados a
obedecerem às ordens do marido. No entanto, na metade do século XX o modelo de família clássica foi
sofrendo grandes modificações.

A Constituição Federal de 1988 em nenhum momento diz que a paternidade biológica é única e
exclusiva, aliás, aqui se deve diferenciar quem é pai e quem é genitor. Pai é quem cria, ama, educa e
acompanha o crescimento daquele ser que requer tantos cuidados, enquanto genitor é unicamente quem
oferece o material genético para aquela criança ser gerada.

Ser pai é uma relação afetiva, logo, qualquer pai possui com seu filho uma relação necessariamente
socioafetiva, esta pode ser biológica ou não.

O Código Civil de 2002 oferece hipóteses de presunção de paternidade, em prol da proteção e
amparo da criança. [13] A verdade é que estas não são suficientes para determinar a paternidade com
segurança quando o afeto passou a ser o cerne da questão ou fator decisivo para que alguém seja ou não
considerado pai.

A paternidade imposta pela lei nem sempre reflete a verdadeira filiação, ora, o art. 1597, IV do
Código Civil assevera que se presumem concebido na constância do casamento, os filhos havidos por
inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Para tanto, se durante o
casamento um casal não consegue ter filhos em decorrência da esterilidade do homem, a inseminação
artificial com sêmen de um doador, desde que autorizada previamente pelo marido, assegura a paternidade a
este de acordo com a lei. Entretanto, se o doador for amigo da família, ou seja, alguém que o casal sabe ter
contribuído com o material genético, e mais tarde o casamento termine, iniciando a mulher uma união
estável com outro indivíduo o qual passa a exercer todos os deveres de um pai, pergunta-se: quem será o
verdadeiro pai desta criança? [14] Deveria prevalecer a paternidade biológica, legal ou a socioafetiva?
Acredita-se que para responder a questão, o ponto de partida inicial deverá ser sempre, o bem estar do
menor.  Se a hipótese fosse levada ao judiciário, seria imprescindível analisar qual dos indivíduos
demonstra ter, de fato, desenvolvido com a criança uma relação paterno-filial.

A existência de métodos científicos que provem com quase 100% de certeza a ascendência
genética, como o exame de DNA, realmente é importantíssimo para demonstrar quem é o genitor. No
entanto, o fator exclusivamente biológico ou genético não pode prevalecer se a paternidade já foi construída
com outro homem por vínculos fortes como a afetividade e com o respeito. Do contrário se estaria
considerando como pais indivíduos que não possuem qualquer comprometimento ético com o papel de amar
uma criança. A paternidade não pode ser abraçada como legítima pelo direito tão somente por uma questão
biológica, logo, se houve um tempo em que os tribunais consideravam tranqüilas as decisões sobre
paternidade porque tinham por base tão somente a paternidade comprovada por meio do DNA, é
inquestionável que o Judiciário agora não pode se esquecer da paternidade socioafetiva em respeito ao
princípio da dignidade humana.

Em verdade, o estado de filiação pode ser decorrente de um fato (nascimento), adoção ou mesmo
do afeto, e não admite acordo entre as partes, exatamente por ser uma matéria de direito público. Caio Mário
da Silva Pereira fez pertinente observação: “o estado, pois, constitui uma realidade objetiva, de que cada um
é titular, e que usufrui com exclusividade”.[15] 

O Código Civil de 2002 em seu art. 1.593 determina: “o parentesco é natural ou civil, conforme
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resulte de consangüinidade ou outra origem.” Está claro que a lei civil não impede o reconhecimento do
parentesco com base na afetividade, pois considera outra origem além da natural ou genética.

Cena cotidiana nos cartórios de registro civil é o registro realizado por um homem que se declara
pai de uma criança, contudo, este vínculo é o afetivo, isso ocorre por diversas situações, uma delas é bem
usual: jovem mãe solteira criando seus filhos sozinha, até iniciar uma união estável, momento em que o
companheiro passa a desempenhar papel de pai para as crianças. Contudo, se este homem vier a separar-se
da companheira, tem o direito de retirar do registro civil das crianças o seu nome como pai? Questão
tormentosa, mas neste trabalho defende-se que isto não é possível, afinal, o registro foi realizado por
vontade livre e espontânea, não havendo nenhum vício de consentimento. 

Sobre a paternidade socioafetiva e a impossibilidade da desconstrução do vínculo tem-se os
julgados a seguir:

 
 
 
REGISTRO CIVIL. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE VIA ESCRITURA PÚBLICA.
INTENÇÃO LIVRE E CONSCIENTE. ASSENTO DE NASCIMENTO DE FILHO NÃO BIOLÓGICO.
RETIFICAÇÃO PRETENDIDA POR FILHA DO DE CUJUS. ART. 1.604 DO CÓDIGO CIVIL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. ATO DE REGISTRO
DA FILIAÇÃO. REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. ARTS. 1.609 E 1.610 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Estabelecendo o art. 1.604 do Código Civil que "ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta
do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade de registro", a tipificação das exceções
previstas no citado dispositivo verificar-se-ia somente se perfeitamente demonstrado qualquer dos vícios
de consentimento, que, porventura,  teria  incorrido  a  pessoa  na  declaração  do assento de nascimento,
em especial quando induzido a engano ao proceder o registro da criança.
2. Não há que se falar em erro ou falsidade se o registro de nascimento de filho não biológico efetivou-se
em decorrência do reconhecimento de paternidade, via escritura pública, de forma espontânea, quando
inteirado o pretenso pai de que o menor não era
seu filho; porém, materializa-se sua vontade, em condições normais de discernimento, movido pelo
vínculo socioafetivo e sentimento de nobreza.
3.   "O reconhecimento de paternidade é válido se reflete a existência duradoura do vínculo socioafetivo
entre pais e filhos. A ausência de vínculo biológico é fato que por si só não revela a falsidade da
declaração de vontade consubstanciada no ato do reconhecimento. A relação socioafetiva é fato que
não pode ser, e não é, desconhecido pelo Direito. Inexistência de nulidade do assento lançado em
registro civil" (REsp n. 878.941-DF, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de
17.9.2007).
4. O termo de nascimento fundado numa paternidade socioafetiva, sob autêntica posse de estado de filho,
com proteção em recentes reformas do direito contemporâneo, por denotar uma verdadeira filiação
registral – portanto, jurídica –, conquanto respaldada pela livre e consciente intenção do reconhecimento
voluntário, não se mostra capaz de afetar o ato de registro da filiação, dar ensejo a sua revogação, por
força do que dispõem os arts. 1.609 e 1.610 doCódigo Civil.
5. Recurso especial provido.[16]
 

Como se nota da transcrição da emenda da decisão acima (REsp n° 709608/MS), a 4ª turma do
STJ, ao enfrentar a matéria da paternidade socioafetiva, afirmou que os laços da relação socioafetiva são
reconhecidos pelo Direito. No caso em exame, L.V.A. A reconheceu espontaneamente a paternidade do
recorrente quando este tinha apenas 8 anos de idade, pois vivia em união estável com a mãe da criança, por
conseguinte desenvolveu afeição e carinho pelo menor. O Ministro João Otávio de Noronha, relator do
processo, manifestou-se no sentido da impossibilidade da anulação do registro civil e advertiu: “o
reconhecimento da paternidade, inclusive tipificado doutrinariamente e na jurisprudência como verdadeira
"adoção à brasileira", reveste-se de manifestação volitiva espontânea que, não se vinculando ao nascimento,

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8215



é animada pelo caráter socioafetivo da convivência, numa perspectiva de que os laços de família,
notadamente os inerentes à filiação, revelam-se instrumentos aptos à concretude da dignidade da pessoa
humana.” [17]

A justiça não pode simplesmente afastar uma relação entre pai e filho apenas por razões genéticas,
quando de fato eram duas pessoas que se comportavam como pai e filho, assim, consolidado o estado de
filiação cabe ao Direito apenas reconhecer a verdade da vida.[18]

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. VERDADE REGISTRAL QUE
DEVE PREVALECER SOBRE A VERDADE BIOLÓGICA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO
SOCIOAFETIVO. O reconhecimento da paternidade é ato irrevogável, a teor do art. 1º da Lei nº 8.560/92
e art. 1.609 do Código Civil. A retificação do registro civil de nascimento, com supressão do nome do
genitor, somente é possível quando há nos autos prova cabal de ocorrência de vício de consentimento no
ato registral ou, em situação excepcional, demonstração de cabal ausência de qualquer relação
socioafetiva entre pai e filho. Ainda que exista a filiação biológica, descoberta anos após o registro da
criança, e estando demonstrada nos autos a filiação socioafetiva que se estabeleceu entre o autor
com a ré, até sua adolescência, o princípio da paternidade socioafetiva impera sobre a verdade
biológica. Sentença de procedência reformada. Sucumbência invertida. APELAÇÃO PROVIDA.[19]  
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE PATERNIDADE. ADOÇÃO À BRASILEIRA. DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA. IMPROCEDÊNCIA. Ainda que não estabelecida a paternidade socioafetiva
entre os litigantes, mantêm-se a sentença de improcedência da anulatória de paternidade, se evidenciada a
adoção à brasileira proferida pelo autor, a qual incorporou na identidade da ré o nome paterno, e sua
alteração, não pretendida por ela, representaria uma violação a sua personalidade e a sua dignidade como
pessoa humana.[20]

 
 

Assim sendo, a filiação genética deve ser pesquisada quando não há paternidade socioafetiva.
Mesmo se posteriormente o pai biológico comprovar o vínculo genético, este não tem o condão de afastar a
paternidade socioafetiva se foi realizada sem vícios, tais como erro, simulação ou fraude.

O STJ manifestou-se inúmeras vezes sobre a matéria, inclusive no Recurso Especial n° 1.088.157-
Paraíba, cujo relator era o ministro Massami Uyeda, julgado em 23 de junho de 2009,  foi analisado um caso
em que a recorrente pretendia obter a declaração da nulidade de registro civil de nascimento, alegando que
em vida, seu marido diversas vezes demonstrou estar arrependido de ter registrado a recorrente como se
fosse também sua filha biológica. A recorrida foi registrada em 1965, e 38 anos depois, a segunda esposa do
de cujos buscou no judiciário o direito de anular o registro civil realizado por seu marido em vida. O
ministro Massami Uyeda ressalvou que o caso refere-se ao que se conhece como “adoção à brasileira”, que
mesmo podendo vir a responder pelo crime do art. 242, CP (Parto suposto. Supressão ou alteração de direito
inerente ao estado civil de recém-nascido), ainda assim, alguém registra a criança em seu nome sabendo não
possuir ligação sanguínea. Compreende o ministro que quem realiza a adoção a brasileira a faz de forma
consciente, por isso, nem mesmo este pai poderia pleitear a anulação do registro civil depois que os laços
afetivos estão consolidados com a criança.

O art. 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente assevera: “o reconhecimento do estado de
filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou
seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça.” Não deve esse artigo ser usado de
forma imprudente para manejar ações de desconstituição de registro civil quando a filiação mesmo que
socioafetiva está consolidada, contudo, tal artigo interessa nos casos em que o reconhecimento do estado de
filiação foi realizado com algum vício.  
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A paternidade socioafetiva não pode ser afastada em hipótese nenhuma em virtude de um vínculo
puramente biológico. Adverte-se que existem posicionamentos em contrário, entretanto, acredita-se que este
caminho gera uma grande violência contra inúmeras crianças que possuem pais diferentes dos seus
genitores, e teriam grande dificuldade em compreender o porquê de um exame de DNA mudar toda uma
relação construída com amor.

Dentre outros, abaixo cita-se alguns artigos do Código Civil referentes à matéria analisada: 
Art. 1.593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consangüinidade ou outra origem.
Art. 1.596. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e
qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
Art. 1.604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo
provando-se erro ou falsidade do registro.
Art. 1.607. O filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais, conjunta ou
separadamente.

 
O ser humano é movido em várias das suas relações pelo carinho recíproco, amizade, afeto, mas às

vezes, esses sentimentos se perdem com o tempo ou com o afastamento das pessoas. Sem dúvida, os
sentimentos são mutáveis, principalmente os existentes na relação afetiva entre duas pessoas apaixonadas,
mas estender essa mutabilidade para os bons e genuínos sentimentos advindos do elo entre pais e filhos,
parece uma posição contrária à normalidade, quando o amor paterno ou materno é, na maioria dos casos, por
sua própria natureza, infinito.

Ressalva-se que a filiação socioafetiva é reconhecida pelo ordenamento jurídico e encontra
respaldo constitucional, é o que assevera Roberto Paulino de Albulquerque Júnior:

 
Esta relação de fato passa a ser reconhecida juridicamente, restando um vínculo que produz todos os
efeitos de qualquer outro vínculo de filiação, tendo em conta a previsão do art. 227, §6º, da Constituição
Federal.(...)
Despiciendo alertar que se trata de problema da maior importância, posto que, da solução que lhe for
emprestada, dependerá grande sorte de conseqüências jurídicas, como a desvinculação do indivíduo de
seus pais e dos parentes colaterais, a possibilidade de mudança de seu nome, o parentesco gerado com os
netos, que seriam desligados dos avós socioafetivos, a obrigação alimentar, a herança, e tantos outros.
[21]

 
Defende-se que o direito à filiação é um direito da personalidade e deve ser protegido da forma

mais ampla possível, logo, não há que se falar em desconstituição da paternidade socioafetiva, sob o risco
de se criar forte insegurança nas relações jurídicas e sociais. Criança não é um bem descartável, com efeito,
admitir a desconstituição da paternidade socioafetiva gera conseqüências nocivas principalmente para a
criança, que muitas vezes ainda não sabe declarar a sua vontade ou manifestar-se sobre quem ela enxerga
como pai. Claro que uma construção familiar cujo maior alicerce é o afeto não poderá ser feita de um dia
para a noite, requer, pelo menos, um tempo razoável, mas uma vez solidificando-se integra a identidade do
sujeito.

Desse modo, o dever da prestação de alimentos pelo pai socioafetivo é uma conseqüência natural do
reconhecimento da filiação, afinal, quando alguém é considerado pelo Direito como pai de uma criança,
surge uma sucessão de efeitos, dentre estes, o dever de prestar alimentos. Não há qualquer obstáculo no
estabelecimento da obrigação alimentar para o pai socioafetivo, mesmo porque o Código Civil declarou em
seu art. 1.694: “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que
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necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às
necessidades de sua educação”.

 
 
 

5.      5. União Homossexual e direito de filiação: brevíssimas considerações
 

Depois da análise acerca da evolução da família e do conceito de paternidade chega o momento de
apresentar o tema da adoção de crianças por casais homossexuais. Proibir casais homossexuais de adotar é
dizer que pessoas que se relacionam afetivamente com outras do mesmo sexo são menos capazes de
desenvolverem os papéis de pais do que casais heterossexuais. Mas será isso mesmo uma verdade?

Antes de responder a tal indagação importa deixar claro que orientação sexual nada tem a ver com
caráter, além disso, ser homossexual não é ser promíscuo ou não ter um comportamento exemplar no seu
trabalho e perante a sua família. Homossexualismo não é doença, infelizmente, se há alguma doença é o
preconceito e a falta de informação.

De fato, várias crianças já vivem com pais homossexuais, essa é uma realidade que se impõe ao
Direito. Além disso, graças aos avanços no campo da genética e da medicina, hoje inúmeras situações são
possíveis que há décadas sequer eram cogitadas, tais como: uma mulher homossexual pode fazer
inseminação artificial porque tem acesso ao material genético de um doador desconhecido e junto com a sua
companheira amar, educar e serem mães dessa criança; um rapaz homossexual pode adotar individualmente
uma criança, mas criá-la também junto ao seu companheiro e a criança enxergar ambos como pais. Os
exemplos são inúmeros, esses casais são pais tenham eles ou não o apoio dos tribunais pátrios.

Ser pai ou ser mãe está muito além de razões puramente biológicas, outrossim a ligação genética é
apenas um dado, este ainda dispensável, para determinar quem é verdadeiramente pai ou mãe. Pais são
sujeitos ligados aos seus filhos por laços de sentimentos genuínos como o amor. Ser pai ou ser mãe é levar
para a escola e deixar o filho com o coração apertado no seu primeiro dia de aula; é lutar por ele seja qual
for a causa; é acreditar nesta criança desde o dia que a pega coloca em seu colo e amá-la
incondicionalmente, do jeito que chegou ao mundo. A descrição que acabamos de fazer mais parece um
conjunto de palavras poéticas do que conceitos jurídicos, no entanto, não é possível falar em direito de
família sem falar com o coração e com a alma.

Não existem pesquisas determinando que casais homossexuais mostram-se menos aptos a criarem
seus filhos de forma digna, mesmo porque ao exercer o poder familiar cabe aos pais transmitir aos filhos
valores como bom caráter, respeito e solidariedade pelo próximo, tarefa esta que independe da orientação
sexual do pai ou da mãe. [22]
            Sobre o vínculo afetivo que forma uma entidade familiar, a desembargadora Maria Berenice Dias faz
a pertinente observação:

 
A nenhuma espécie de vínculo que tenha por base o afeto se pode deixar de conferir o
status de família, merecedora da proteção do Estado, pois a Constituição Federal, no inciso
III, do art. 1, consagra em norma pétrea, o respeito à dignidade da pessoa humana.[23]
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Ora, os casais homossexuais não procuram e nem anseiam por privilégios no processo de adoção, e
sim, tão somente, o direito de habilitação e de terem um tratamento igualitário perante outros casais que
sejam heterossexuais. Logo, o que se enfatiza é que a preferência sexual de um indivíduo nada diz se ele é
será ou não um pai responsável. Ser pai ou mãe não tem a ver com a sexualidade de cada um, mas com
capacidade de cada um de nós de dar e receber amor.
 
 

6.      6. Considerações Finais
 
O presente trabalho trouxe sucintas explicações acerca de temas do direito de família

contemporâneo, discutindo assuntos como o modelo de família democrática e o reconhecimento pelo
Direito da paternidade socioafetiva. É forçoso aceitar que as famílias sofreram grandes modificações a partir
da metade do século XX, o que é absolutamente normal haja vista o dinamismo das relações sociais, neste
prisma, só restou ao direito o dever de contemplar e proteger os novos valores que surgiram no seio da
sociedade.

 Com a Constituição Federal de 1988 houve uma reestruturação do modelo de direito privado,
passando o direito constitucional a disciplinar as matérias que antes eram dedicadas apenas ao direito civil.
Com efeito, o dever do jurista é o de compreender as normas civis de acordo com a Constituição, não o
contrário. A Constituição Federal de 1988 em nenhum momento diz que a paternidade biológica é única e
exclusiva, aliás, ainda deixou bem claro que sejam os filhos adotivos, biológicos ou concebidos fora do
matrimônio, não existe e nem pode haver qualquer diferença entre eles, vedada a discriminação ou o
tratamento desigual.

Neste viés, as famílias também deixaram de ser consideradas legítimas apenas quando advindas do
matrimônio, e o direito de família moderno passou a reconhecer o afeto como o vínculo real que une os
indivíduos no mesmo seio familiar, razão pela qual, a família contemporânea é também a família
eudemonista. Surge, então, diante dos tribunais o reconhecimento da paternidade socioafetiva como
verdadeira e real, capaz de superar laços puramente de sangue.

Entende-se que a desconstituição posterior da paternidade socioafetiva não pode ser realizada se
pais e filhos estabeleceram vínculos de afeto e solidariedade. Claro que se reconhece a mutabilidade dos
sentimentos, especialmente os existentes das relações afetivas entre duas pessoas completamente
apaixonadas, que hoje se comprometem a viver eternamente uma ao lado da outra, amando e respeitando,
mas com a convivência tais sentimentos deixam de existir, ou mesmo são trocados por outros negativos,
como o desprezo e a indiferença. No entanto, dizer que essa mutabilidade também ocorre para os bons e
genuínos sentimentos advindos do elo entre pais e filhos mostra-se como uma posição contrária à
normalidade, vez que a afeição paterna ou materna é quase sempre, por sua própria natureza, infinita.

O direito à filiação é também um direito da personalidade e deve ser protegido da forma mais
efetiva, com efeito, não há que se falar em desconstituição da paternidade socioafetiva, sob pena de se criar
forte insegurança nas relações jurídicas e também nas sociais, principalmente quando o interesse das partes
para essa desconstituição é puramente patrimonial.

A paternidade socioafetiva prevalece inclusive em relação à paternidade puramente biológica, pois
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genitor e pai são palavras que integram conceitos diferentes. Genitor é quem contribui com o material
genético para que uma criança seja gerada, enquanto pai é aquele que ama, educa e passa noites acordado
cuidando do seu filho quando doente.

Enfim, é imprescindível constatar que o reconhecimento jurídico da paternidade socioafetiva com
a impossibilidade da sua desconstituição, também assegura a observância da dignidade humana para pais e
filhos de forma sublime.
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A RESPONSABILIDADE CIVIL DO GESTOR DO SUS PELA OMISSÃO NA 

CRIAÇÃO DA COMISSÃO REVISORA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA 

INVOLUNTÁRIA1 

CIVIL LIABILITY OF THE MANAGER OF SUS OMISSION THE CREATION OF THE 

COMMITTEE OF STATUTORY INVOLUNTARY PSYCHIATRIC HOSPITAL 

Herika Janaynna Bezerra de Menezes M. Marques 

Joyceane Bezerra de Menezes 

 

Resumo: Analisa o novo modelo de atenção psiquiátrica consolidado pela Lei no.10.216/2001, 

enfocando a importância das Comissões Revisoras de Internação Psiquiátrica Involuntária 

(CRIPI) no controle e revisão das medidas de internação psiquiátrica involuntária. Considerando 

que os cuidados na área da saúde mental são predominantemente extra-hospitalares, e que a 

medida de internação involuntária é admissível apenas em situações extremadas, haja vista o seu 

potencial ofensivo à autodeterminação do sujeito, há que se valorizar os instrumentos externos de 

controle  dessa medida. As CRIPIs constituem parte dos mecanismos externos de controle em 

benefício da dignidade e cidadania do paciente. Devem ser instituídas por determinação do 

Gestor do SUS tal como determina a legislação. Eventual desatenção nesse procedimento, 

importará, para esse gestor, na responsabilidade civil em face dos danos. 

Palavras-chave: Reforma psiquiátrica. Internação psiquiátrica involuntária. Controle pela 

CRIPI. Responsabilidade civil do Gestor do SUS. 

 

Abstract: It analyzes the new model of psychiatric care no.10.216/2001 consolidated by Law, 

focusing on the importance of committees Reviewer Involuntary Psychiatric Hospitalization 

(CRIP) in the control and review of means of involuntary psychiatric hospitalization. 

Considering that care in the mental health area is predominantly outside hospitals, and the means 

of involuntary commitment is permissible only in extreme situations, due to its offensive 

                                                             
1 Este artigo foi desenvolvido como parte das pesquisas em realização no âmbito do Projeto de Pesquisa intitulado 

“Os limites jurídicos da internação psiquiátrica hospitalar na defesa da saúde e dos direitos de personalidade do 

paciente”,  contemplado pelo Edital PPSUS/FUNCAP/CNPq no.02/2009, sob coordenação da Profa. Joyceane  

Bezerra de Menezes. 
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potential to self-determination of the subject, we must enhance the external instruments of 

control of those means. The CRIP is part of the external control mechanisms to the dignity and 

citizenship of the patient. It should be established for determining the  SUS manager as requested 

by the legislation. Possible inattention to that procedure, will cause to the manager, the liability 

in the face of damage. 

Keywords: Psychiatric reform. Involuntary psychiatric hospitalization. Control by CRIP. 

Liability of the Manager of the NHS. 

 

INTRODUÇÃO   

O presente trabalho analisa a responsabilidade civil pela omissão do Gestor do Sistema 

Único de Saúde na constituição das Comissões Revisoras de Internação Psiquiátrica 

Involuntárias.  Com o advento da Reforma Psiquiátrica formalizada pela Lei no.10.216/2001 a 

atenção em saúde mental se faz por aparato predominantemente extra-hospitalar, marcado pela 

atuação ambulatorial e terapêutica dos CAPES e Hospitais dia. A medida visa compatibilizar o 

cuidado ao paciente por parte do sistema de saúde com o calor da família e o estímulo à vida de 

relação no seio comunitário. Tudo para evitar o que outrora havia sido consagrado como o cerne 

do tratamento psiquiátrico – o isolamento do indivíduo, proposto por Pinel no auge do sistema 

manicomial.  

 No sistema de atenção extra-hospitalar a internação involuntária é medida subsidiária,  

tolerada quando respeitados todos os pré-requisitos e atendidas as suas finalidades. Em vista do 

repúdio ao modelo manicomial e em razão do temor de utilização indevida da medida, o sistema 

de controle instituído pela legislação deve ser muito bem articulado. A lei no.10.216/2001 

informa a necessidade de controle por parte do Ministério Público e, em vista de documentos 

internacionais, a Portaria GM no.2391/2002 impõe ao Gestor do SUS a criação das Comissões 

Revisoras de Internação Psiquiátrica Involuntária às quais os estabelecimentos médicos devem 

notificar de plano toda internação involuntária levadas a efeito. 

 O ponto central do controle das medidas de internação involuntária será a atuação do 

Ministério Público e a atuação dessas Comissões Revisoras. A questão é: a quem se dever 

responsabilizar pela omissão na instituição das Comissões ou por sua inoperância?  
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  Para responder a esta indagação é necessário situar a figura dessas Comissões no 

ambiente da Reforma. Assim, primeiro se abordará o movimento da reforma psiquiátrica no 

Brasil. Em seguida, se informará a importância da criação da comissão revisora das internações 

hospitalares involuntárias para a proteção dos direitos fundamentais e de personalidade do 

paciente. Por fim, se fará uma análise da responsabilidade civil por dano resultante de internação 

involuntária irregular, especialmente quando da omissão ou inexistência do papel de controle 

legado às Comissões Revisoras. Considerando que incumbe-se ao gestor do SUS a tarefa de 

constituir tal comissão, eventual dano associado a essa omissão importará na responsabilidade 

civil da administração nos termos gerais do art. 37, §6º, da Constituição Federal. 

 

1. A REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL 

A Reforma Psiquiátrica Brasileira recebeu forte influência das experiências européias, em 

especial da Reforma Italiana capitaneada pelas idéias de Franco Basaglia (1985). 

O marco inicial formal da Reforma Psiquiátrica no Brasil foi a ascensão do Movimento 

Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental (1978), com as suas reflexões políticas, teóricas e 

técnicas relativas ao campo da assistência psiquiátrica. A conseqüência foi uma reorientação do 

modelo assistencial, muito embora desde a instauração do modelo manicomial, em meados do 

século XIX, já se achassem críticas e contraposições, dentre as quais destaca-se, no Brasil, a 

experiência pioneira de Nise Silveira com a Casa das Palmeiras, na cidade do Rio de Janeiro. 

Hoje, verifica-se o desenvolvimento da Reforma Psiquiátrica em todo o território nacional. 

Entretanto, esse desenvolvimento não ocorre de forma homogênea, do contrário, é bastante 

heterogêneo tendo em vista a diversidade sócio-política, econômica e cultural das diferentes 

localidades do país. 

Decorrente dessa diversidade sócio-cultural e econômica que caracteriza o Brasil, a 

reforma vem assumindo diferentes contornos em cada região, muito embora compartilhe 

princípios gerais consolidados pela legislação federal. 

No entendimento de Lobosque (1997 p. 143), alguns princípios surgem para nortear o 

movimento em favor das clínicas anti-manicomiais, que são o princípio da singularidade, do 

limite e da articulação. Pelo  princípio da singularidade se intenta reconhecer a individualidade e 

8226



 
 

diferença do sujeito, de maneira a se respeitar os limites de sua cultura. O princípio do limite 

procura ampliar a “tolerância” da sociedade em face dessas diferenças. E o princípio da 

articulação refere-se à característica interdisciplinar da atenção à saúde mental, estimulando o 

diálogo com outros campos conceituais e práticos.  

Em se tratando de Reforma Psiquiátrica, o princípio da articulação surge como 

fundamental, tendo em vista a proposta da Reforma na busca de uma transformação cultural, 

além da mudança de parâmetros na atenção à saúde. Na verdade, esse princípio busca um amplo 

diálogo com a sociedade. 

A Reforma Psiquiátrica, no Brasil, vem se desenvolvendo a partir do conflito entre dois 

modelos assistenciais, o primeiro, designado por modelo manicomial, que, a par da extinção 

formal, ainda subsiste residualmente, e é caracterizado pela exclusão e reclusão da loucura em 

hospitais psiquiátricos. De outro lado, o modelo anti-manicomial, que preza pela reinserção do 

sujeito no ambiente comunitário e familiar, garantindo-lhe um tratamento humanitário, 

dignificante e emancipatório. 

Segundo Pacheco (2009, p.143) “as experiências de Reforma buscam predominantemente 

uma construção de uma sociedade justa e igualitária, onde o direito a uma vida digna seja vivido 

por todos e as diferenças que constituem cada ser humano sejam respeitadas e possíveis no 

convívio social.” 

Para Delgado (1992, p.142), o termo Reforma Psiquiátrico é utilizada para designar um: 

O conjunto de modificações recentes que vêm sendo produzidas ou tentadas, a partir do final 

da década de 70, interessando ao modelo assistencial psiquiátrico público, sua sustentação 
teórica e técnica, e as relações que se vêm estabelecendo entre a Psiquiatria, demais disciplinas 

de saúde e do campo social e as instituições e movimentos sociais. 

A Reforma Psiquiátrica, no Brasil, foi caracterizada pela necessidade de transformações 

técnicas, sociais e políticas. Inserida nessas transformações surge à discussão sobre a cidadania 

do doente mental. A necessidade de reconstrução dessa cidadania do doente mental foi, e 

permanece sendo ainda hoje, o eixo central da Reforma Psiquiátrica no Brasil. 

Segundo Lobosque (1997), a cidadania do doente mental afronta categorias tradicionais do 

direito positivo das codificações oitocentistas e esbarra em preconceitos arraigados no 

imaginário da cultura, evidenciado pelo elo da loucura com periculosidade, imprevisibilidade e, 

portanto incapacidade para a vida social. Assim, a defesa da igualdade de direitos e deveres 
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proposta para os doentes mentais, não ocorre sem resistências, visto que traz indagações a 

respeito do funcionamento social como um todo, colocando em questão os papeis sociais 

tradicionalmente inscritos em nosso imaginário cultural.  

 

2. A NECESSIDADE DA EFETIVAÇAO DAS COMISSOES REVISORAS NO AMBITO 

DAS INTERNACOES INVOLUNTÁRIAS 

Observando os problemas da reforma que envolvem questões éticas, com certeza o mais 

polêmico, e que perpassa todos os outros, é a internação psiquiátrica involuntária. Esta 

modalidade de internação, comum a outras especialidades da medicina, principalmente em casos 

de emergência, adquire na psiquiatria uma feição muitas vezes violenta, arbitrária e indefensável, 

enquanto que em outras circunstâncias aparece como a única alternativa que possibilita a 

proteção ao paciente ou a dos que o rodeiam.  

A autonomia do paciente, ou seja, a capacidade do sujeito de gerenciar a própria vida, não 

pode ser desconsiderada. A internação forçada viola essa autonomia na medida em que 

desrespeita sua vontade. Entretanto, o paciente em crise, sem juízo crítico e, portanto, impedido 

de agir autonomamente poderia sofrer a imposição dessa medida a partir da análise clínica do 

médico psiquiatra (MENEZES e GESSER, 2010). 

Com o intuito de proteger os pacientes de possíveis abusos perpetrados em vista de 

internações involuntárias, há o sistema de controle dessas medidas levados a efeito pelo 

Ministério Público e pelas Comissões Revisoras de Internação Psiquiátrica Involuntárias (CRIPI) 

nos termos da Lei nº 10.216/2001 e da Portaria n.º 2.391/2002. Os municípios também poderão 

criar comissões de igual ordem. 

Essa Portaria tem apresentado problemas de exeqüibilidade no que diz respeito à formação 

da Comissão Revisora de Internações Psiquiátricas Involuntárias. Toda internação psiquiátrica 

involuntária levada a efeito em hospital geral ou hospital psiquiátrico deve ser notificada à CRIPI 

estadual bem como ao Ministério Público, para que sejam analisadas e/ou revistas no prazo de 7 

(sete) dias. A depender da demanda de cada Estado, ou especificamente de cada município, é 

possível a criação de uma CRIPI municipal. Note-se que o controle da internação não pode se 

realizar apenas por análise amostral. Assim, para viabilizar o funcionamento adequado dessas 
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comissões seria necessária a presença efetiva da equipe multidisciplinar, dotada da expertise 

exigida e em quantitativo compatível com a demanda. 

No entanto, é mandatório e fundamental que a sua formatação se faça por critérios 

eminentemente técnicos e não políticos, pois se os profissionais encarregados de constituir as 

comissões revisoras das internações psiquiátricas involuntárias não forem altamente qualificados 

para o exercício da função, desmoronar-se-á todo o esforço empreendido e ameaçada estará a 

liberdade e autonomia do cidadão usuário do sistema de saúde. É bem certo que, o foco da 

reforma não seria o controle, este é necessário, na medida em que as internações involuntárias 

subsistem. O núcleo essencial da Reforma é um tratamento extra-hospitalar eficiente. 

Dentre as previsões da Portaria do Ministério da Saúde está a responsabilidade do gestor 

estadual do SUS em instaurar uma Comissão Revisora das Internações Involuntárias (IPI e 

IPVI), com a finalidade de acompanhar essas internações, no prazo de sete dias após 

comunicação pertinente – devendo emitir laudo de confirmação, ou suspensão, do regime de 

internação no prazo de 24 horas após revisão da internação. 

Na orientação da Portaria acima, a CRIPI deve ser multiprofissional, contendo no 

mínimo: 

a) Um psiquiatra ou clínico-geral com habilitação em Psiquiatria, não pertencente ao corpo 

clínico do estabelecimento onde ocorrer a internação. 

b) Um profissional de nível superior da área de Saúde Mental, com a mesma condição do 

anterior. 

c) Um representante do Ministério Público Estadual. 

É importante que se observe a recomendação da Portaria, quanto à presença de 

representantes de associação de direitos humanos, associação de usuários de serviços de saúde 

mental e associações de familiares na composição da CRIPI, como forma de atender às 
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orientações da ONU, constantes dos  “Princípios para a proteção de pessoas acometidas de 

transtorno mental e para a melhoria da assistência à saúde mental”, datados de 1991
2
. 

Em atenção as concepções inclusivas, plurais e de resgate da cidadania para a pessoa 

acometida de transtorno mental, a lei n °10.216/2001, no artigo 2º, expressa os direitos da pessoa 

portadora de transtorno mental, consubstanciados na garantia de sigilo, no livre acesso aos meios 

de comunicação disponíveis, na inviolabilidade de suas correspondências, na recepção do maior 

número de informações possível sobre o seu estado e tratamento. 

No artigo 4º a lei estabelece que o tratamento, em regime de internação ou não, deve ter 

como finalidade permanente a reinserção social do paciente em seu meio. E, para que isso 

ocorra, a Portaria 251/GM/MS/2002 
3
, prevê as seguintes modalidades terapêuticas em hospital 

psiquiátrico: 

a) Atendimento individual (medicamentoso, psicoterapia breve, terapia ocupacional, dentre 

outros). 

b) Atendimento grupal (grupo operativo, psicoterapia em grupo, atividades socio-terápicas). 

c) Abordagem à família, incluindo orientação sobre o diagnóstico, programa de tratamento, 

e orientação para a alta hospitalar e continuidade do tratamento pós-alta. 

d) Preparação do paciente para a alta, garantindo-lhe referência e contra-referência para a 

continuidade do tratamento em programa inter-disciplinar de atenção compatível com sua 

necessidade (ambulatório, hospital-dia, núcleo/centro de atenção psicossocial) visando a 

propiciar a aderência do paciente e a prevenir a ocorrência de novas internações. 

O tratamento das pessoas acometidas de transtornos mentais tem por princípio básico o 

respeito aos direitos humanos, com a adoção das medidas terapêuticas indispensáveis à sua 

recuperação e participação ativa e harmoniosa no meio familiar e social. 

Ocorre que, em certos casos, em decorrência da gravidade do quadro clínico apresentado 

surge a necessidade de internar um paciente, ainda que este aparentemente discorde da 

                                                             

2Cf. Internet, www.onu-brasil.org.br. Também a Resolução CFM No. 1407, de 08.06.94, reproduz em seu anexo os 
“Princípios para a proteção de pessoas acometidas de transtorno mental e para a melhoria da assistência à saúde 

mental”.  

3 Cf. Internet, www.cremesp.org.br (legislação). 
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providência ou não tenha condições de consentir. A impossibilidade de obter o consentimento 

informado do paciente para o tratamento cria uma situação excepcional. A lei estabelecerá os 

critérios que devem ser atendidos para a medida involuntária, sempre justificada a necessidade 

por parte do médico psiquiatra (MENEZES, 2009). Diante de tais circunstâncias, é 

compreensível que a sociedade queira estabelecer mecanismos que assegurem o 

acompanhamento e o controle das internações psiquiátricas involuntárias, com a garantia do 

tratamento adequado, mas evitando-se qualquer abuso contra pacientes. 

Tais mecanismos devem levar em consideração a dignidade dos doentes assim como dos 

profissionais de saúde mental. A criação da Comissão de Revisão das Internações, nos termos 

adotados pelo Conselho Federal de Medicina, é medida que está em consonância com os 

princípios da ética médica e com a Lei n º  10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos 

das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 

mental. 

 

3.  A RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS DECORRENTE 

Prevaleceu, nos regimes absolutistas a idéia da irresponsabilidade da Administração 

Pública, período em que as concepções em torno do monarca era de “o rei não faz coisa errada” e 

que a figura do Estado se confundia na pessoa do rei, “L’état c’est moi – O Estado sou eu. 

Inexistia o dever de indenizar os administrados pelos danos causados pelo setor público, a ação 

recaía sobre a pessoa do funcionário causador do dano e nunca contra o Estado. Na prática não se 

via resultado satisfatório visto a situação de insolvência do agente frente a necessidade de reparar 

o dano causado. 

Nesse sentido Yussef Cahali (1996, p.148) bem descreve o referido período histórico com 

alguns fundamentos: 

Resguardava-se, assim, o Estado regalista, na sua prepotência de não contradição: o 
Estado é o órgão gerador do Direito, cabendo-lhe a tutela dele, ao exercer a tutela jurídica, 

o Estado não atenta contra a ordem jurídica, pois, sendo ele próprio o direito, jamais 

praticaria injustiças. [...] A irresponsabilidade aparece como um axioma cuja legitimidade 

não é posta em dúvida; a existência de uma responsabilidade pecuniária a cargo do 

patrimônio publico é considerada como entrave perigoso à liberdade dos serviços; na 

ordem patrimonial, os administrados não têm à sua disposição senão a  ação ressarcitória 

contra o agente causador do dano. 
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 A idéia prevalente era que Estado e funcionário tratavam-se de figuras diversas, não 

impondo ao Estado o dever de ressarcimento de dano causado por seu funcionário  dentro ou 

fora de seus limites de poderes.  

 Em sentido oposto, Sérgio Cavalliere Filho (2008, p.228), afirma que “se no Estado de 

Direito o Poder Público também se submete à lei, a responsabilidade estatal é simples 

corolário, conseqüência lógica e inevitável da submissão.” Trazendo a questão de que se o 

Estado surge como guardião do Direito, como então desamparar aquele que sofreu dano por 

atos próprio Estado? 

Com a evolução da sociedade e em conseqüência da atividade estatal aumentou o número 

de prejuízos causados por culpa ou omissão da administração, decorrendo insatisfação social 

com o Estado e surgindo a possibilidade de uma repercussão negativa sobre a ordem pública, 

restou-se necessário uma reformulação do pensamento anterior acerca da responsabilidade 

dos entes públicos. 

Atualmente, a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 37 § 6º a extensão 

da responsabilidade civil do Estado: 

“As pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 

Maria Helena Diniz (1986, p.4) trata a responsabilidade civil como “um dos árduos e 

complexos problemas jurídicos e de mais difícil sistematização”. 

A idéia de reparação sempre se sobrepôs nas relações entre pessoas, neste sentido, o 

sistema jurídico criou um instrumento de garantia dos direitos subjetivos, com fulcro na culpa e, 

por conseqüência, na penalidade. Trata-se da chamada teoria subjetiva da responsabilidade civil. 

 A responsabilidade civil teve seu fundamento modificado quando abandona a 

fundamentação exclusiva na culpa e passa a aceitar a reparar o dano na hipótese do risco ou em 

virtude de previsão legal. 

José de Aguiar Dias (1995, 94), explica que a objetivação da responsabilidade civil se 

estrutura a partir da revolução industrial e em face do progresso cientifico, que ampliaram a 

circulação de pessoas, bens e veículos, aumentando os riscos à vida e a à saúde humana. Neste 

aspecto, não se fundamenta na culpa, mas na existência de uma lesão a um direito tutelado. A 
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indagação acerca da responsabilidade não se fia na figura do imputável e sua culpa, mas na 

necessidade de ressarcimento do dano. 

No âmbito da Responsabilidade Civil do Estado, duas teorias importantes são albergadas 

pela doutrina: a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. Para uns autores, a 

exemplo de Gonçalves (2007, p. 174-177) ambas seriam equivalentes. Maria Sylvia Zanella de 

Pietro (2005, p. 566) ressalta que as divergências apresentadas  tocante ao exame dessas teorias, 

seria de ordem terminológica, na medida em que existe um consenso de que se ambas são 

modalidades de responsabilidade objetiva. 

 Trazendo como pilar básico a segurança social, a teoria do risco administrativo surgiu 

com Leon Duguit, quando este concebeu a idéia de um seguro social a ser suportado pela caixa 

coletiva, em benefício da vítima de algum prejuízo causado pelo funcionamento do serviço 

público. Em tese, o que se observa na teoria do risco administrativo é a existência de um dano 

sofrido em conseqüência do funcionamento da máquina estatal. 

 Grande parte da doutrina entende a teoria do risco integral como sendo uma modalidade 

extremada do risco administrativo, tendo em vista que, conforme Nathalie Carvalho (2010) sua 

aplicabilidade se dá nos casos em que há danos ambientais de guarda de material radioativo e de 

pessoas perigosas, situações em que a Administração fica obrigada a indenizar todo e qualquer 

dano suportado por terceiros, mesmo que não se configure culpa ou dolo da vítima, com base nos 

ensinamentos de Hely Lopes Meireles (2001, p.616). 

 Desta forma, a teoria do risco administrativo admite a alegação de excludentes de 

responsabilidade enquanto que a teoria do risco integral, não. 

 A responsabilidade civil do Estado é pela conduta lesiva do agente,  seja comissiva ou 

omissiva. Ressalta-se, no entanto, as necessárias observações que se devem fazer quanto à 

conduta omissiva. Afirma, preliminarmente, que não apenas as condutas comissivas, mas 

também omissivas dos agentes públicos podem reverberar em danos para terceiros. Seria o mau 

funcionamento da Administração Pública (2003, p.395) o principal fato gerador do dano. 

 O sujeito apto a tomada de decisões da alçada do Estado, no desempenho de um mister 

público, podem comprometer o  Estado, em vista de sua conduta (omissiva ou comissiva). Nessa 

qualidade, ingressam os agentes de altos postos hierárquicos e modestos trabalhadores do 
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aparelho estatal (MELLO, 2004, p.891). Quando o dano exsurge da falta do serviço, de uma não 

atuação, quando esta era necessária, configura a conduta omissiva ensejadora do dano (MELLO, 

2004, p.893). No entanto, é também Celso Mello que sustenta a aplicação da responsabilidade 

civil subjetiva para a hipótese
4
. Entende que a responsabilidade do Estado por omissão deriva do  

A exigência de culpa, nessa hipótese é registrada também por Francis-Paul Bénoît (1968, 

p. 677), identificada como teoria da faute du service: “Par la suíte, l’évolution dês idées sur l’état 

considere non plus exclusivement comme uns puissance mauis aussi comme um presraire de 

servicess, permettra de developper une responsabilité administrative fondeé sur la notion de 

marvais fonctionnement”.
5
 

 Celso Bandeira de Mello (2004, p. 988) alerta que o vocábulo francês “faute” seja 

traduzido corretamente, em português para “culpa”. O equivoco na translação dos termos 

ensejaria a deturpação da teoria, que traz em seu âmago a subjetividade da responsabilidade. Nas 

suas palavras, seu significado [faute] corrente em francês é o de culpa. Todavia, no Brasil, como 

de resto em alguns outros países, foi inadequadamente traduzido como “falta”, o que traz no seu 

espírito a idéia de algo objetivo. 

 Na visão do Superior Tribunal de Justiça (v.g. REsp nº 703.471/RN) a responsabilidade 

civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na faute du 

service publique, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é aferida sob a 

hipótese de o Estado deixar de agir na forma da lei ou como ela determina. Omitindo-se, o 

agente também pode causar danos. Para Carlos Roberto Gonçalves (2007, p.180): 

São casos de inércia ou não-atos. Cruzam-se os braços ou não se vigia, quando deveria agir, o 

agente público omite-se, empenhando a responsabilidade do Estado por inércia ou incúria. 

Devendo agir, não agiu. Foi negligente, às vezes imprudente ou até imperito. Negligente, se a 

solércia o dominou; imprudente se confiou na sorte; imperito se não as possibilidades da 

concretização do evento. Em todos esses casos, tem-se a culpa, ligada à idéia de inação física e 

mental. 

 Destaque-se que as orientações das Constituições pátrias, desde o império, são dignas de 

notas, em se tratando de responsabilidade civil do Estado: 

                                                             
4
 “Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para 

impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as conseqüências da lesão. Logo a responsabilidade estatal por 
ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito” (MELLO, 2004, p.896). 
5 Posteriormente, com a evolução das idéias sobre o Estado, este já não deve ser visto exclusivamente como certo 

poder, mas também como um prestador de serviços, que irá desenvolver suas atividades pautando-se por uma 

responsabilidade administrativa baseada no conceito de um mau funcionamento do serviço. (tradução livre) 
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Constituição de 1824 – art. 179. Item 29: Os empregados públicos são estritamente 

responsáveis pelos abusos e omissões praticados no exercício de suas funções, e por não 

fazerem efetivamente responsáveis aos seus subalternos. 

 

Constituição de 1891 – art.79. Os funcionários públicos são estritamente responsáveis pelos 

abusos e omissões, em que incorrem no exercício de seus cargos, assim como pela indulgência 
ou negligência em não responsabilizarem efetivamente os seus subalternos. (Cf. Projeto 

publicado no Decreto nº 510, de 22/06/1890). 

 

Constituição de 1934 – art. 171. Os funcionários públicos são solidariamente responsáveis com 

a fazenda nacional, estadual ou municipal, por quaisquer prejuízos decorrentes de negligencia, 

omissão ou abuso no exercício de seus cargos. §1º - Na ação proposta contra a Fazenda 

Pública, e fundada em lesão praticada por funcionário, este será sempre citado como 

litisconsorte. §2º - Executada a sentença contra a Fazenda Pública, esta promoverá execução 

contra o funcionário culpado. 

 

Constituição de 1937 – art. 158. Os funcionários públicos são solidariamente responsáveis com 

a fazenda nacional, estadual ou municipal, por quaisquer prejuízos decorrentes de negligencia, 
omissão ou abuso no exercício de seus cargos.  

 

Constituição de 1946 – art. 194. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente 

responsáveis pelos danos que os seus funcionários, nessa qualidade causarem a terceiros. 

Parágrafo único: Caber-lhes-á ação regressiva contra os funcionários causadores do dano, 

quando tiver havido culpa destes. 

 

Constituição de 1967 – art. 105. As pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos 

que os seus funcionários, nessa qualidade causarem a terceiros. Parágrafo único: Caberá ação 

regressiva contra os funcionários causadores do dano, no caso de culpa ou dolo. 

 
Constituição de 1988 – art. 37, § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que os seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável  no caso 

de culpa ou dolo. 

 

 Analisando a evolução do direito constitucional no que se refere a responsabilidade do 

Estado, resta verificado que as pessoas jurídicas de direito público se responsabilizam por danos 

causados por seus funcionários a terceiros, e ao Estado se dá o direito de regresso contra seu 

funcionário.  A questão é identificar o dano, a sua relação com a omissão estatal e o dever legal 

do Estado, violado pela omissão referida. 

Odete Medauar (2003, p,320) informa que o servidor pode ser responsabilizado  pelo 

dano que causar a Administração diretamente ou por fazê-la encarar prejuízo causado a terceiro, 

por ação ou omissão dolosa ou culposa. Assim, “se o agente, por ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, causou dano à Administração, deverá repará-lo, sendo responsabilizado civilmente. A 

apuração da responsabilidade civil poderá ter início e término no âmbito administrativo ou ter 

inicio nesse âmbito e ser objeto, depois, de ação perante o Judiciário”. 
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O presente trabalho visa analisar a responsabilidade civil do gestor do SUS na omissão 

em criar a comissão revisora das internações involuntárias  

 

3.1 Responsabilidade Civil do Gestor do SUS 

 No dizer de Nathalie de Carvalho (2010, p.107), a utilização de Psicologia 

Comportamental é válida para enfatizar as interações entre as emoções, e denomina de 

reforçamento positivo as “ações de um organismo que modificam o ambiente e produzem novo 

estimulo, de forma a aumentar a probabilidade de um agir semelhante no futuro”, e, de outro 

lado, o reforçamento negativo, que é “uma atitude do organismo que modifica o ambiente, 

retirando um estimulo já presente e se apresenta por meio de outro, agora aversivo, ou seja, que 

será removido pela ação do organismo”. 

É este estímulo aversivo que denominamos de punição, que é a privação de reforçadores 

positivos do comportamento de alguém, podendo ser observado em situações cotidianas quando, 

por exemplo, em situações trabalhistas, após as devidas advertências, o empregado é suspenso e 

por isso, tem descontando o valor dos dias de trabalho em que esteve suspenso de seu salário. A 

intenção, no caso exemplificado, é retirar estímulos que são reforçadores positivos para o 

funcionário. Neste caso, o controle aversivo (CATANIA, 1999) se mostra como meio 

influenciador ou controlador do comportamento: tanto a apresentação de um estimulo aversivo, 

como a remoção de um estímulo do tipo reforçador positivo, constitui uma punição, que 

possivelmente irá diminuir a ocorrência de comportamento semelhante no futuro. 

Emílio Mira y López (1956, p. 275) destaca que a falta nos seres humanos descobrir o 

porquê tanto na necessidade de se cumprir um dever como de ser aplicada uma sanção nos casos 

de não cumprimento das regras. Ele ainda ressalta que “não há um só gênero de trabalho em que 

um descuido ou erro não possa acarretar danos a inocentes desconhecidos. (MIRA Y LOPEZ, 

1956, p. 296). 

No caso em discussão, tem-se o dever legal de constituir a CRIPI por parte do gestor do 

SUS. A omissão nessa constituição já seria o descumprimento de um dever legal. Nos termos 

acima já mencionados, se do descumprimento desse dever ocorrer o dano, perfaz-se o ato ilícito, 

legitimando-se a responsabilidade civil subjetiva.  
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Ter-se-ia, no caso, uma limitação à qualidade do tratamento proposto pelas políticas em 

saúde mental. Lembra-se que o direito à saúde tem status de direito fundamental, nos termos do  

artigo 196, caput, CF/88: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

O gestor do SUS que não constitui comissão revisora para que avaliação e controle das 

internações involuntárias pode, por sua omissão, causar danos irremediáveis a terceiros, seja ao 

paciente acometido de algum transtorno, seja a família deste. 

O papel da Comissão seria evitar o exercício do poder psiquiátrico de modo aleatório em 

detrimento da autonomia e da dignidade da pessoa. Visa evitar que a internação se transmute em 

mero isolamento e exclusão. Exerce um papel afinadamente democrático na tentativa de evitar as 

assimetrias entre o poder técnico do médico e/ou instituição hospitalar e a vulnerabilidade do 

paciente. É de avaliar o nexo causal entre o dano e a ausência da atuação da Comissão Revisora, 

para constatada a omissão voluntária do Gestor, imputar a responsabilidade ao Estado.  

Assentados os pressupostos da responsabilidade civil do Estado, passa a questão fulcral, se a 

vítima poderia demandar diretamente contra o agente. Para Hely Lopes Meireles (2000, p.626), o 

funcionário somente responde perante o Estado e, em via regressiva. 

José dos Santos Carvalho Filho (2007, p. 514), considera que o fato de se atribuir a 

responsabilidade objetiva à pessoa jurídica não exclui o direito de agir diretamente contra o 

causador do dano, visto que a disposição do art. 37, § 6 º da Constituição Federal, tem por 

objetivo precípuo favorecer o lesado. Não retira do lesado a possibilidade de se utilizar do direito 

de ação contra a pessoa do agente. 

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello (1979, p. 487) considera que a norma visa à proteção do 

administrado e, por isso, não cabe uma interpretação restritiva em seu desfavor. A letra 

constitucional, assim, não teria restringido a possibilidade de acionar em juízo quem, na 

qualidade de agente do Estado causou dano diretamente. A ação regressiva volta-se para o 

resguardo da pessoa jurídica de direito publico e não para o usuário: “a interpretação deve 

coincidir com o sentido para o qual caminha a norma, ao invés de sacar dela conclusões que 

caminham na direção oposta, benéfica apenas ao presumido autor do fato.” (MELLO, 2004, p. 

917). 
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A indenização, quando paga pelo erário sai do bolso do próprio usuário do sistema de saúde, 

muitas vezes vítimas das arbitrariedades e omissões dos agentes públicos. É um sistema em que a 

própria vítima arca com o preço do dano sofrido, esvaziando, portanto, o principal objetivo da 

reparação: incutir no responsável a cultura do não fazer. Partindo dessa ótica, conclui-se que o 

preceptivo deve ser voltado para a defesa do administrado prejudicado e do Estado, e não 

vislumbrando intenções que visem salvaguardar os agentes públicos. Assinala Hugo de Brito 

Machado (2005b, p. 898) que: 

É hora, portanto, de começar a responsabilizar pessoalmente o agente público que formular 

exigências assim tão flagrantemente ilegais, cobrando deste, indenização, pelos danos, de tais 

exigências decorrente. Uma indenização modesta, de mil reais, paga pelo agente público 
diretamente a vitima do seu arbítrio, com certeza exercerá efeito positivo muito grande contra 

essas praticas ilegais. Mais grave é que, em muitos casos de ilegalidade subsiste mesmo diante de 

tal decisão judicial, que às vezes é desobedecida sob os mais diversos e descabidos pretextos, 

geralmente apoiados em interpretação literal da ordem expedida pelo juiz. Em casos assim, com 

mais razão, é cabível a responsabilização pessoal do agente público, do qual o prejudicado deve 

cobrar judicialmente a indenização cabível. 

O ST|F tem reconhecido a possibilidade de propositura de ação contra o Estado e contra o 

agente em conjunto. 

Levanta-se, neste momento, a concepção a um direito fundamental à boa administração 

pública (FREITAS, 2009), que se materializa por meio do regular exercício das atribuições 

administrativas, em que o agente público precisa zelar pela eficácia direta e imediata dos direitos 

fundamentais dos usuários do sistema único de saúde, sob pena de responsabilidade. 

Nesse sentido Juarez de Freitas (2009, p. 67): 

Por tudo, é vital evitar as arbitrariedades por ação ou omissão. Ambas desrespeitam as 
prioridades constitucionais e causam (não apenas oferecem condições favoráveis, mas causam) 

danos juridicamente injustos. De sorte que, no exercício legitimo do controle dos atos 

administrativos, nada impede a tomada providencias de caráter preventivos e a omissão resultar 

irreparável ou de difícil reparação. Ao revés, consubstancia-se  a cogêcia de tomar medidas 

cautelares (se necessário, invocando a doutrina dos poderes implícitos). Seria pecaminosa 
omissão deixar de coibir tanto pratica abusiva como a insuficiente, preferencialmente no 

nascedouro. Força, nessa medida, desenvolver a tutela inibitória da omissão do Estado-

Administração. 

 O valor pecuniário pelos danos, sendo pago pelo agente público que causou o dano possui 

dupla função: indenizar os prejuízos sofridos além de educar, de maneira a produzir um efeito 

moralizador no causador do dano e impor uma padronização nos comportamentos. Egon Moreira 

(2003, p.135) observa que “o respeito a um Estado Democrático de Direito impõe à 

Administração a adoção de comportamento ativo e respeitoso aos cidadãos.” 
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 Os fundamentos que suplantam a responsabilidade pessoal dos agentes públicas 

encontram alguns entraves de ordem processual e normativa, tendo em vista a inexistência de 

previsão legal para esta forma de reparação. Nosso ordenamento ainda é tímido em admitir que o 

servidor público seja acionado diretamente, embora seja esta a tendência conforme se verifica no 

art. 64B da Lei nº 9.784/99, mas estes ainda não se podem ver. 

 Outro ponto que é motivo de impasse é o fato de que nessa responsabilização resta 

comprovado a o dolo ou a culpa nas ações ou omissões dos servidores, visto que é 

responsabilidade subjetiva. Além do mais, para tanto, ainda requer a individualização do dano, o 

que pode se tornar complexo frente as estruturas administrativas. Nesse sentido, a Controladoria 

Geral da União se manifestou: 

Complementando a análise, retornando o foco para a repercussão sobre servidor, relembre-se 

que, conceitualmente, a responsabilidade civil de reparar o dano causado no exercício do seu 

cargo requer a prévia comprovação de que a conduta eivou-se de dolo ou culpa. Não havendo 

esses elementos da conduta, resta apenas a responsabilização objetiva do Estado. 

Ou seja, para o caso em que a atitude dolosa ou culposa do servidor, no exercício do seu cargo 

causa dano a terceiro, têm-se duas relações jurídicas de natureza totalmente distintas: além da 

já menciona da responsabilidade civil objetiva, na modalidade risco administrativo (que liga o 
particular à administração para a qual basta a comprovação do dano e da relação causal entre a 

atividade pública e o prejuízo), surge ainda, entre a administração e o seu servidor, a 

responsabilidade subjetiva contra este último, que requer a prévia comprovação da sua atitude 

culposa ou dolosa. [...] 

A denunciação à lide está prevista no art. 70, III do Código Civil Brasileiro, estabelece 

que aquele que estiver obrigado pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o 

prejuízo do que perder a demanda dever ser denunciado à lide. As raízes deste instituto 

processual remontam ao Direito Romano (CALAMANDREI, 1972, p. 30), conhecidas como 

denunciatio litis. A sua aplicação mais relevante era para permitir ao adquirente de um bem que 

sofresse a sua perda em razão de sentença que reconhecesse um direito anterior à sua aquisição, 

voltando-se contra aquele de quem havia adquirido a coisa. 

O grande argumento em desfavor da aplicabilidade da denunciação à lide no âmbito da 

responsabilidade estatal é que esta teria fundamento diverso da ação originária, que no caso é a 

responsabilidade subjetiva do servidor em contraposição da responsabilidade objetiva do Estado. 

No entanto, há quem defenda a aplicabilidade da denunciação da lide nos casos de 

responsabilidade civil do Estado, como Humberto Theodoro Junior (2005, p. 119), ressalte-se, 
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contudo, que não parece ser esta a orientação mais acertada. Na mesma esteira de pensamento e, 

entendendo ser melhor para o Poder Público este instituto, Fernanda Salinas di Giácomo (2009, 

on line) defende que: 

Como a demanda inicial prejudica a segunda ação, só haverá necessidade de essa ultima 
persistir caso haja a obrigatoriedade de recomposição patrimonial por parte do Estado. Assim, 

com a denunciação à lide, a Administração não mais precisará pagar o débito, uma vez que o 

funcionário já terá adentrado no processo, sendo abarcado pela decisão e condenado, caso seja 

a hipótese, a ressarcir diretamente a vitima, permanecendo o Estado como devedor subsidiário, 

nos termos do art. 37§ 6, da Constituição Federal, já que o ente assume os riscos prestados e 

pela contratação dos servidores, sendo responsáveis objetivamente em caso de incapacidade do 
verdadeiro causador do prejuízo. Desse modo, caso o agente possua condições financeiras para 

pagar a indenização, o administrado receberá quantia de forma direta, sem necessidade que o 

Estado lhe pague via precatório. 

Assim, dada a impossibilidade de denunciação à lide, sugere-se a hipótese de ajuizar uma 

ação direta contra servidor e subsidiariamente contra o Estado. 

Fato é que, com a impossibilidade de ajuizamento de ação direta contra servidor, 

prejudica duplamente aquele que sofreu o dano, primeiro porque, pela falta da instituição da 

comissão revisora de internação involuntária e, após ter reivindicado do judiciário reparação do 

dano sofrido, penará à espera do Estado por meio de precatório. 

 

CONCLUSÃO  

Conclui-se que a reforma psiquiátrica embora tenha trazido inovações no sentido de 

ressocializar o paciente acometido de transtornos mentais quando propõe o fim do modelo 

manicomial e a busca para o atendimento  no ambiente da comunidade e da família, sem a 

necessidade de sua marginalização. A internação passa a condição de medida in extremis e 

temporária que, voltada para solucionar a crise e reinserir o individuo no convívio comunitário 

segundo um sistema de atenção multiprofissional.  

Porém, em face do temor causado pelos abusos ressaltados na recente história dos 

manicômios, a internação é medida antipática que se cerca de cuidados institucionais. Todo um 

aparato de controle é montado para observar, rever, manter ou repudiar as medidas de internação 

involuntária visando a que não se fuja do intento ideológico da reforma. Não haverá internação 

psiquiátrica involuntária por tempo indeterminado e por todo o tempo de internação há que 

persistir a atenção complexa e multidisciplinar sob pena do não atendimento aos pressupostos 
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legais que legitimam a medida. O controle é levado a efeito por duas instâncias, o Ministério 

Público e as CRIPIS estaduais e/ou municipais. 

As CRIPIS, como demonstrado, são comissões multiprofissionais que podem contar com a 

participação de outros segmentos da sociedade civil, instituídas pelo gestor do SUS no Estado e 

no Município. Visam o exercício do controle e, garantia final do intento da medida em respeito 

aos direitos fundamentais e de personalidade do paciente. 

Assim, eventual falha na atuação da CRIPI seja por sua inexistência, seja por sua 

inadequação poderá gerar desrespeito aos direitos do paciente e suscitar a responsabilidade civil 

do Estado por omissão, descumprimento do dever legal. Como demonstrado, é possível a 

responsabilidade direta do agente a quem se incumbe a conduta e a quem se imputa a omissão, in 

caso, o gestor do SUS que não constituiu ou não acompanhou o funcionamento da CRIPI. 

Nesse sentido, restou verificada a incidência da responsabilidade civil do gestor do SUS, 

com base na teoria subjetiva da responsabilidade, sendo necessária a comprovação do dolo ou da 

culpa. 

Pelo  exposto, verifica-se que o paciente acometido de transtorno psíquico, internado 

involuntariamente, tem o direito de ter sua internação avaliada por comissão especializada, com 

o objetivo de preservar de sua dignidade. 

A Comissão Revisora funciona para avaliar a real necessidade de internamento e de 

separação do paciente com a sociedade, ela buscará garantir que a estadia do paciente em 

hospitais psiquiátricos transcorra de maneira segura, sem o risco de transformar a internação em 

cárcere para favorecimento de terceiros ou qualquer outro motivo. 

Observa-se que a inexistência da referida comissão, o Estado poderá ser responsabilizado 

objetivamente, conforme demonstramos, além de responsabilizar subjetivamente o gestor do 

SUS, pela omissão da constituição da comissão revisora pelo dano causado ao paciente e sua 

família.  
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AUTONOMIA DA VONTADE: UM PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DO DIREITO PRIVADO
COMO BASE PARA INSTAURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ARBITRAGEM

FREEDOM OF CHOICE: A FUNDAMENTAL PRINCIPLE OF PRIVATE LAW AS BASIS FOR
ESTABLISHMENT AND OPERATION OF ARBITRATION

Eduardo Pires
JORGE RENATO DOS REIS

RESUMO
A autonomia da vontade, assim considerada em seu caráter de direito fundamental, constitui um dos
componentes essenciais da proteção à liberdade tutelada constitucionalmente aos indivíduos, especialmente,
na esfera atribuída pelo Direito para auto-regulação das relações privadas. De um princípio que já foi quase
que absoluto, contemporaneamente a autonomia da vontade possui diversas restrições, seja em decorrência
da imperiosa consecução de interesses sociais, seja em razão da sua necessária consonância com os demais
direitos fundamentais previstos na Constituição. No entanto, há campos que ainda hoje a autonomia da
vontade aparece com muita força. É esse o caso da Arbitragem, um instituto que se oferece como alternativa
à jurisdição estatal e que tem seu funcionamento umbilicalmente ligado com o princípio da autonomia da
vontade, dando as partes envolvidas em uma relação jurídica abrangendo direitos patrimoniais disponíveis,
ampla liberdade para escolha das formas de solução dos conflitos oriundos de tal vínculo jurídico. Nesta
perspectiva, o presente trabalho busca analisar a autonomia da vontade de forma interligada com a
Arbitragem de forma a mostrar de forma específica quais os meios pelos quais tal princípio se manifesta na
solução dos conflitos colocados a cargo dos tribunais arbitrais.
PALAVRAS-CHAVES: Autonomia da vontade; Direitos Fundamentais; Arbitragem.

ABSTRACT
The freedom of choice, considered as a fundamental right, is an essential component of protecting
constitutionally the freedom to individuals, especially in the sphere assigned by law to self-regulation of
private relations. This principle has been almost absolute in the past, but contemporaneously the freedom of
choice has several restrictions. This restrictions occurs in one side because the urgent attainment the social
interests, but also because of its necessary consonace with other fundamental rights provided in the
Constitution. However, there are still fields that freedom of choice appears with great force. Such is the case
of arbitration, an institute that is offered as an alternative to state jurisdiction and that its operation has
umbilically connected with the principle of freedom of choice. The arbitration give to the parties involved in
a legal relationship involving property rights available, ample freedom to choose from ways of solving
conflicts arising from such legal relationship. In this perspective, this paper examines how freedom of
choice so intertwined with the arbitration to show specifically the means by which this principle manifests
itself in conflict resolution placed in charge of the arbitration courts.
KEYWORDS: Freedom of choice; Fundamental Rights; Arbitration.

1 Considerações Iniciais
 

A arbitragem constitui um meio alternativo à jurisdição estatal para solução dos conflitos de direito
privado que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis, utilizado em maior grau nas disputas contratuais
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do comércio internacional, é regulada no Brasil pela Lei nº 9.307 de 1996.
Cada vez mais a arbitragem passa a ser vista como um instrumento auxiliar à justiça estatal, mas,

também, como um meio mais eficiente e rápido de solução das controvérsias sobre direitos patrimonias,
especialemente no Brasil, que apresenta um Judiciário extremamente moroso.

Para se ter idéia do nível de popularidade alcançado pela arbitragem contemporâneamente, estima-se
que em 90% dos contratos comerciais internacionais existe a previsão da arbitragem como forma de solução
de eventuais conflitos, e, ainda mais especificamente, é tido que na totalidade dos contratos internacionais
referentes à construção de complexos industriais e projetos de construção similares, há a presença de
cláusula arbitral.[1]

Dentre as características que atraem cada vez mais o foco da solução de conflitos para a Arbitragem,
destaca-se, ao contrário do procedimento estatal, o elevado nível de incidência do princípio da autonomia da
vontade.

Nessa perspectiva, o presente trabalho tem o escopo de analisar, de forma mais específica, quais as
formas de manifestação do princípio da autonomia da vontade na esfera da arbitragem. Sendo assim,
inicialmente serão tecidos alguns comentários sobre a autonomia da vontade em seu caráter de direito
fundamental.

Em um segundo momento se abordará as principais características da arbitragem com base na lei
9.307/96, para ao final apresentar as formas de incidência do princípio da autonomia da vontade na
arbitragem, bem como citar algumas das principais vantagens de sua utilização como método alternativo à
jurisdição estatal.

 
2 A autonomia da vontade como Direito Fundamental
             
            A autonomia da vontade pode ser considerada como um dos componentes essenciais da proteção à
liberdade tutelada constitucionalmente aos indivíduos, ela incide no âmbito das escolhas individuais, na
esfera atribuída pelo Direito para auto-regulação das relações privadas. É, portanto um dos princípios
basilares do direito privado, segundo Fachin é “a pedra angular do sistema civilístico”[2]

            Nesse sentido, Amaral refere que:
 

A autonomia privada constitui-se, portanto, no âmbito do Direito Privado, em uma esfera de atuação
jurídica do sujeito, mais apropriadamente um espaço de atuação que lhe é concedido pelo Direito
imperativo, o ordenamento estatal, que permite, assim, aos particulares, a auto-regulamentação de sua
atividade jurídica. Os particulares tornam-se desse modo, e nessas condições, legisladores sobre sua
matéria jurídica, criando normas jurídicas vinculadas, de eficácia reconhecida pelo Estado. [3]

 
De forma geral, o direito fundamental à autonomia privada tem como base a compreensão do “ser

humano com agente moral, dotado de razão, capaz de decidir o que é bom e o que é ruim para si, e que deve
ter liberdade para guiar-se de acordo com suas escolhas, desde que elas não perturbem os direitos de
terceiros.”[4]

            Nesse sentido, não cabe ao Estado, à coletividade ou a qualquer outra entidade estabelecer os fins
que cada indivíduo deve trilhar, os valores que deve crer, as atitudes que deve tomar. Cabe a cada ser
humano definir os rumos de sua vida, em conformidade com suas opções subjetivas. Esta é a idéia da
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autonomia privada, constituindo-se, assim, como um dos elementos fundamentais do direito mais amplo de
liberdade do indivíduo.
            Para Sarmento, a idéia de autonomia privada, “está indissociavelmente relacionada à proteção da
dignidade da pessoa humana”, haja vista que negar ao ser humano a capacidade de decidir autonomamente
de que forma prefere viver, quais projetos deseja buscar, quais as formas de conduzir a sua vida privada, é,
de certa forma, “frustrar sua possibilidade de realização existencial.[5]

            Em uma perspectiva ampla, a autonomia privada como direito fundamental outorga ao sujeito de
direito a capacidade de determinar o seu próprio comportamento individual tanto em aspectos vinculados a
idéia de escolhas existenciais, como também nos aspectos atinentes à celebração de contratos e demais
negócios jurídicos de natureza patrimonial.
            Portanto, quando se fala em autonomia privada, verifica-se a existência de duas dimensões no âmago
de seu conceito: uma ligada às liberdades existenciais, como as liberdades de comunicação, a liberdade de
religião, a privacidade, a liberdade de associação, entre outras; e outra dimensão econômica/patimonial,
relativa aos negócios jurídicos e que se concretiza como liberdade contratual[6]

            Sarmento ressalva que, muito embora a autonomia receba proteção constitucional em ambas as
dimensões, esta tutela se dá de forma muito mais abrangente e intensa, no que tange às escolhas existenciais
da pessoa humana do que no campo da sua vida econômica e patrimonial.[7] Todavia, é a dimensão
patrimonial, da liberdade contratual que mais importa para o presente trabalho.
            Assim, Steinmetz, refere que no âmbito do princípio da liberdade contratual como manifestação da
autonomia privada estão compreendidas:
 

(i) as liberdades positiva e negativa de contratar, isto é, a liberdade de decidir contratar e de decidir não
contratar (direito de contratação e direito de não contratação); (ii) a liberdade de escolher o contratante;
(iii) a liberdade de escolher o tipo de contrato, isto é, a liberdade de escolher – segundo um juízo de
adequação, funcionalidade ou conveniência e observada a disciplina legal – entre os contratos típicos e
a liberdade de concluir contratos atípicos; e (iv) a liberdade de determinar o conteúdo e os efeitos do
contrato. [8]

           
            Na esfera pátria, o princípio da autonomia da vontade em sua dimensão patrimonial, encontra
guarida constitucional, especialmente na cláusula que trata do princípio da livre iniciativa[9] e na previsão
do direito de propriedade[10].

Essa tutela constitucional recebida pela autonomia da vontade ocorre inicialmente em decorrência da
Constituição ter elegido a iniciativa privada como um dos elementos fundamentais, tanto da ordem
econômica, quanto da própria República Federativa do Brasil. Igualmente, quando a Constituição estabelece
o direito de propriedade, por consequência, está a tutelar a autonomia da vontade, pois uma das faculdades
principais que o direito de propriedade possui ao seu titular, é exatamente o da livre disposição da
propriedade, que se viabiliza por meio do contrato.
            Assim, se Constituição protege a propriedade, por óbvio que protege também a autonomia da
vontade, que se manifesta nesse caso, por meio da liberdade contratual para dispor ou não da propriedade
tutelada. Da mesma forma, a Constituição acaba por tutelar a autonomia da vontade ao estabelecer a livre
iniciativa privada como princípio fundamental da República Federativa do Brasil, “pois esta naturalmente
pressupõe a capacidade dos agentes de celebrar contratos e outros negócios jurídicos, de utilizar seus bens e
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propriedade na consecução dos seus objetivos de fazer circular riqueza”[11].
            Dessa forma, pode-se considerar autonomia da vontade como um princípio fundamental, inclusive
no direito pátrio, que, como já mencionado é compreendido por uma dimensão existencial e por outra de
caráter patrimonial. Todavia, deve-se ressalvar que não se trata de um princípio absoluto, sobretudo no
constitucionalismo contemporâneo, nem mesmo em sua dimensão existencial.
            Se à época do Estado Liberal a autonomia da vontade tinha um caráter quase que absoluto, em
decorrência da proteção máxima oferecida ao direito de liberdade, bem como pela não intervenção estatal
âmbito do direito privado, com o desenvolvimento do Estado e do Constitucionalismo, tal princípio
balizador do direito privado foi sofrendo restrições, “seja com o objetivo de acudir as partes mais débeis,
seja com o propósito de condicionar a autonomia negocial a prossecução de algum interesse público.”[12]

            Assim, a partir do paradigma social de Estado há um aumento, no que tange à intervenção estatal na
esfera das relações privadas com vistas à busca por uma igualdade material nas relações negociais,
inicialmente com maior foco nas relações trabalhistas, mas posteriormente nas demais relações contratuais
de caráter particular.

 Já com a mudança para o Estado Democrático de Direito e com a força normativa que passa a ter a
Constituição, que no Brasil ocorre a partir de 1988, há um processo mais profundo de relativização da
autonomia da vontade, já que o direito como um todo, inclusive o Direito Privado, passa a ter como centro a
Constituição. Nessa perspectiva os valores constitucionais e os direitos fundamentais passam a incidir e
influenciar todo o ordenamento jurídico, inclusive as relações privadas.
            Com efeito, a autonomia da vontade por diversas vezes encontra certas limitações no âmbito de sua
aplicação, sobretudo, no que tange a sua dimensão patrimonial, em decorrência, justamente, da incidência
de outros direitos fundamentais. A limitação ou relativização da autonomia da vontade será de maior ou
menor intensidade de acordo com o caso concreto, onde deve haver uma ponderação com os princípios
fundamentais conflitantes, sendo que na esfera pátria, deve haver sempre, a valorização e a busca pela
efetivação do princípio da dignidade humana.
            Além disso, contemporaneamente, pode-se afirmar que no campo das relações contratuais de direito
privado, para que se tenha uma real liberdade e, portanto uma maior incidência do princípio da autonomia
da vontade, prescinde haver uma situação jurídica de igualdade material entre as partes, sob pena de ter-se
apenas uma “liberdade de fachada”[13], isto é, uma relação onde falta a isonomia entre as partes, enseja em
uma limitação ao efetivo exercício de liberdade da parte mais fraca.
            Nesse sentido, quando os órgãos estatais, por intermédio do direito positivo e com base
constitucional, intervêm nas relações particulares, de forma a proteger a parte hipossuficiente, e, portanto, a
fim de estabelecer liberdades iguais entre as partes, entende-se que não há uma desconsideração da
autonomia da vontade, mas sim uma proteção da própria liberdade, já que à luz do direito constitucional
contemporâneo, exige-se a vinculação do direito à liberdade com a valorização da igualdade.
            Assim, estabelecidas tais premissas quanto à caracterização da autonomia da vontade como direito
fundamental, pretende-se a seguir verificar de que forma ocorre a sua aplicação na Arbitragem, tendo em
vista ser este um instituto permeado basicamente por tal princípio de direito privado até aqui estudado.
 
3 Arbitragem e autonomia da vontade
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            Tendo em vista o intuito de analisar a relação existente entre a Arbitragem e o princípio da
autonomia da vontade, é oportuno que se aborde brevemente o histórico da arbitragem no Estado brasileiro,
bem como se apresente suas principais características e peculiaridades.

Tal abordagem auxiliará a perceber quais são as formas em que o princípio da autonomia da vontade
se manifesta na arbitragem, bem como quais as vantagens da utilização de tal instituto em relação à
jurisdição estatal.
 
3.1 Breve histórico da arbitragem no Brasil
 
            A arbitragem pode ser considerada um mecanismo alternativo ao Judiciário para solução de
controvérsias, sendo um instituto já previsto há décadas no direito brasileiro. O Código Civil de 1916 já
regulava a matéria, bem como o Código de Processo Civil de 1973.

No entanto, alguns aspectos tornavam inviável a efetiva utilização da arbitragem. Isso porque as
partes, ao estabelecerem a utilização da arbitragem para solução de eventuais conflitos decorrentes de um
contrato, através de cláusula arbitral, não tinham a segurança que tal cláusula seria respeitada, na medida em
que qualquer das partes poderia se negar a prestar o compromisso arbitral e, como conseqüência, o litígio
deveria ser submetido à jurisdição estatal.

Além disso, era necessária a homologação judicial do laudo arbitral, e ainda, no caso de um laudo
arbitral estrangeiro, que este fosse homologado não somente pelo STF, mas também pelo Poder Judiciário
do local da arbitragem, o que importava em um duplo (e demorado, e custoso) procedimento de
homologação.[14]

Não por último, a jurisprudência do STF era firme no sentido de que o Poder Judiciário brasileiro
poderia examinar o mérito de decisões arbitrais, o que tornava esta decisão, na prática, uma decisão
provisória porque passível de posterior revisão judicial.
            Em 1996 foi editada a Lei nº 9.307, atual lei de arbitragem brasileira. Entre as inovações
apresentadas pela lei de arbitragem, esta equiparou a cláusula compromissória ao compromisso arbitral,
chamados agora de convenção de arbitragem; deu força obrigatória ao laudo arbitral, que ganhou status de
título executivo judicial, sem necessidade de homologação; institui o princípio da autonomia da vontade,
oferecendo às partes a ampla liberdade para escolha das normas aplicáveis. Todas estas mudanças tiveram o
escopo de modernizar o instituto da arbitragem com a inserção de mecanismos eficazes de preservação e
garantia do procedimento.[15]

Logo após sua promulgação, a Lei nº 9.307/96 teve a sua constitucionalidade questionada. No
entanto, o Pleno do STF decidiu, em 2001, pela constitucionalidade da lei, atribuindo-lhe validade in totum.
A arbitragem é instituto que, agora, passa a ter sua plena aplicabilidade prática também no Brasil, sobretudo
no âmbito dos chamados “direitos disponíveis”.
 
3.3 Convenção de Arbitragem
 
            A convenção de arbitragem é requisito essencial para a instituição da arbitragem como forma de
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julgamento de uma lide e pode-se dar de duas formas: através de cláusula compromissória e através de
compromisso arbitral.
            A cláusula compromissória é uma convenção incluída em um contrato principal ou em documento
em separado que se refira a ele, pela qual as partes se comprometem em sujeitar um futuro litígio decorrente
de tal contrato à jurisdição da arbitragem. À cláusula compromissória tem caráter acessório, ou seja, a ela é
atribuída plena autonomia frente ao contrato, isso significa que, mesmo havendo a nulidade do contrato, tal
fato não implicará necessariamente a invalidade da cláusula compromissória.[16]

            O compromisso arbitral, por sua vez, é o contrato pelo qual as partes sujeitam um conflito ao
julgamento da arbitragem. Pode ser realizado de forma judicial ou extrajudicial.
            Para que tenha validade o compromisso arbitral deve contemplar: nome, profissão, estado civil e
domicílio das partes; nome, profissão e domicílio do árbitro, ou dos árbitros, ou, se for o caso, a
identificação da entidade à qual as partes delegaram a indicação de árbitros; a matéria que será objeto da
arbitragem; e o lugar onde será proferida a sentença arbitral. [17]

            A diferença fundamental entre o compromisso arbitral e a cláusula compromissória encontra-se no
de fato de que nesta não há lide, existe apenas uma previsão de sua ocorrência, e uma vinculação à
arbitragem, enquanto que naquele já há um conflito de interesses instaurado entre as partes, devendo então
ser acordado que o conflito seja solucionado por meio da arbitragem.
            Seja como for, a convenção de arbitragem, conforme a Lei nº 9.307/96, só pode ser realizada por
pessoas capazes e ter como objeto apenas direitos patrimoniais disponíveis. Em verdade, são estes os
requisitos básicos para utilização da arbitragem elencados pela lei brasileira.
            Outras legislações ou regras de instituições arbitrais definem de forma diferente as hipóteses
suscetíveis de recurso à arbitragem. Neste sentido, a Lei Modelo da UNCITRAL[18] para Arbitragem
Internacional Comercial prevê que toda lide relacionada com o comércio internacional torna-se suscetível à
arbitragem, dando-se uma interpretação extensiva ao conceito de comércio. Já o Regulamento de
Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional de Paris define como suscetíveis à arbitragem os conflitos
comerciais, cujo caráter seja internacional. Por sua vez o direito suíço estabelece que toda pretensão jurídica
cuja natureza seja patrimonial pode ser objeto da jurisdição arbitral.[19]

 
3.4 Procedimento Arbitral e Lei aplicável
 
            O instituto da arbitragem oferece às partes ampla liberdade para deliberar sobre a forma de solução
de seus litígios, sempre com fundamento no princípio da autonomia da vontade. Deste modo, não poderia
ocorrer de forma diversa em relação à definição do procedimento arbitral e da lei aplicável.
            Portanto, quanto ao procedimento arbitral, cabe em primeiro plano
às partes determiná-lo, podendo elas indicar como tal, as regras processuais de um determinado país, as
regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, ou, ainda, delegar ao árbitro ou tribunal
arbitral a regulação de tal procedimento.[20]

            Na prática o que mais ocorre é a indicação pelas partes de normas de um tribunal arbitral
institucional, como as regras da Câmara do Comércio Internacional, ou de outras entidades especializadas,
como o Regulamento de Arbitragem da UNCITRAL, por exemplo, especialmente quando o conflito tem
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origem em contrato internacional.[21]

            Contudo, se ocorrer de as partes não convencionarem a respeito do procedimento arbitral, atribui-se
o encargo de discipliná-lo ao árbitro ou tribunal arbitral, que poderá fazer a esse respeito as mesmas
escolhas a disposição das partes, conforme elencado supra.
            Já no que tange à escolha da lei aplicável, esta também cabe, em um primeiro momento, às partes.
Neste aspecto, em regra a lei aplicada é a Brasileira, no caso de conflitos que se refira a contratos nacionais.
Todavia, quando trata-se de conflitos oriundos de contratos internacionais, é possível a escolha da lei do
país de qualquer uma das partes, a lei de um terceiro país, ou ainda a de regras internacionais do comércio
            Ainda verifica-se que a mesma regra aplicada à escolha do procedimento arbitral é válida na escolha
da lei aplicável, ou seja, caso as partes não indiquem a lei aplicável à lide caberá ao árbitro ou tribunal
arbitral realizar a escolha.
            Quando couber ao tribunal arbitral a escolha da lei aplicável, entende-se, no caso de conflitos
oriundos de contratos internacionais, que o árbitro deverá levar em consideração todos os direitos internos
sobre direito internacional que tenham ligação relevante com o lide, o que normalmente levará à indicação
de um mesmo direito aplicável. Na hipótese de existir convenção de direito uniforme que vincule as partes
da lide, deverá o tribunal arbitral levá-la em consideração também.[22]

            Contudo, se nem todos os direitos nacionais indicarem o mesmo direito aplicável, o árbitro ou
tribunal arbitral deverá indicar qual o direito que está mais intimamente ligado, apontando este como o
direito aplicável.
           
3.5  Autonomia da Vontade como princípio basilar da Arbitragem
 
            Dentre os princípios[23] considerados como principais sustentáculos da arbitragem, desde sua
formulação teórica, passando por sua instauração até sua instrumentalidade, destaca-se o princípio da
autonomia da vontade.[24] O instituto da arbitragem é todo “moldado, instituído e movimentado pela força
criadora da vontade”[25]. A vontade é a própria fundamentação do direito arbitral.
            Como visto anteriormente, para que seja instituída a arbitragem, há a necessidade da existência da
convenção da arbitragem, que pode ocorrer por meio de uma cláusula compromissória ou ainda pelo
compromisso arbitral. Com isso, percebe-se que já no estabelecimento da arbitragem como meio de solução
de um conflito, encontra-se manifestado o princípio da autonomia da vontade, haja vista que o juízo arbitral
é um substituto à jurisdição estatal, que é a regra, devendo, portanto, haver a manifestação da vontade das
partes em conflito ou em potencial conflito para que seja instaurada a arbitragem.
            Assim, a instituição do juízo arbitral se manifesta por meio de uma liberalidade contratual que é
oriunda do princípio da autonomia da vontade. Permite-se às partes que ao assinarem um contrato, tenham a
opção de que um possível conflito decorrente daquela relação firmada seja solucionado pelo juízo estatal ou
pelo juízo arbitral.
            Segundo refere Almeida Santos ao tratar da instituição da arbitragem:
 

A nova lei brasiliera (Lei n. 9307, de 23.9.1996), orientada para privilegiar a vontade da parte, dá realce
a esta vertente significativa da liberdade, que é a autonomia da vontade. Nela se assenta, como negócio
jurídico, a convenção de arbitragem, seja a cláusula compromissória, seja o compromisso, conferindo-
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se à arbitragem uma natureza privada e jurisdicional, ao mesmo tempo. Com efeito, como fruto da
manifestação da vontade, a convenção de arbitragem expressa, em primeiro lugar, uma escolha, uma
opção, pela qual as partes deixam de lado a jurisdição estatal, substituindo-a pela jurisdição arbitral,
que vai dizer o direito para a solução da controvérsia. [26]

 
                Se para a instituição do juízo arbitral já reina o princípio da autonomia da vontade, que por óbvio,
ocorre no âmbito das relações que envolvam direitos disponíveis, após a sua instauração, ou seja, no
decorrer de seu funcionamento quando há o conflito, percebe-se também uma intensa incidência da
autonomia da vontade, muito especialmente, ao se comparar com o que ocorre no juízo estatal.
            Na solução dos conflitos por intermédio da jurisdição estatal há pouco o que se optar, ou seja, quase
a totalidade das regras de seu funcionamento são pré-estabelecidas e as regras aplicáveis ficam a cargo do
juíz. Já na arbitragem, há a manifestação da autonomia da vontade tanto no que tange à escolha das regras
processuais a nortear o processo de solução do conflito, como também no que se refere ao direito
substantivo aplicável ao caso.
            Assim, segundo o artigo 2º da lei 9.307/96, as partes podem escolher livremente as regras de direito
a serem aplicadas ao conflito, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública, podendo
inclusive ser indicados para aplicação princípios gerais de direito, usos e costumes. Pode, até mesmo, as
partes optarem que a arbitragem seja de equidade e, no caso de contratos internacionais, como já referido, as
partes podem optar que seja aplicada a lei de qualquer um dos países da parte envolvida, as regras de um
terceiro país ou ainda as regras internacionais de comércio.
            O princípio da autonomia da vontade ainda se manifesta no âmbito da arbitragem, quando permite-se
as partes a escolha do número de árbitros que tratarão da questão em conflito, a escola do próprio árbitro ou
dos árbitros (artigo 13) que julgarão o caso, além daquelas hipóteses previstas no artigo 11 da lei 9.307/96,
conforme verifica-se a seguir:
 

 Art. 11. Poderá, ainda, o compromisso arbitral conter:
 I  -   local, ou locais, onde se desenvolverá a arbitragem;
 II - a autorização para que o árbitro ou os árbitros julguem por eqüidade, se assim for convencionado

pelas partes;
 III - o prazo para apresentação da sentença arbitral;
 IV -  a indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis à arbitragem, quando assim

convencionarem as partes;
 V - a declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das despesas com a arbitragem;

e
 VI - a fixação dos honorários do árbitro, ou dos árbitros.

 
            Muitas dessas manifestações da vontade oferecidas às partes pela arbitragem são inimagináveis na
jurisdição estatal, do que se conclui que nesta última o grau de autonomia da vontade existente é muito
menor.
            Todavia, como já visto, deve-se ressaltar que o princípio da autonomia da vontade não é absoluto, e
assim não poderia ser diferente no que tange a sua aplicação na arbitragem.
            Nesse sentido, o primeiro limite à autonomia da vontade se dá em razão da matéria objeto da
arbitragem, pois somente os direitos patrimoniais disponíveis estão sujeitos ao julgamento pelo juízo
arbitral. Portanto, questões que versem sobre direito penal, direito de família e sucessão, direito tributário
bem como, sobre direitos fundamentais não podem ser submetidos à arbitragem.[27]

            Outra limitação latente à autonomia privada ocorre da aplicação da lei de arbitragem em
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concomitância como o Código de Defesa do Consumidor. Esta limitação se evidencia quando trata-se de
contrato de adesão, pois nesse caso não basta a existência de uma cláusula compromissória nesses tipo de
contrato para que seja válida a opção pela arbitragem. A própria lei 9307/96, em seu artigo 4º, § 2º,
estabelece que quando se tratar de contrato de adesão é necessário para que a cláusula compromissória tenha
eficácia, que o aderente tome a iniciativa de instituir a arbitragem ou concorde de forma expressa com a sua
constituição, devendo constar por escrito em documento anexo ou em negrito, necessitando haver assinatura
especialmente para esta cláusula.
            Quanto a essa última limitação, percebe-se claramente a incidência do princípio da igualdade
material entre as partes, pelo que busca-se proteger a parte mais fraca da relação, nos moldes do
constitucionalismo contemporâneo, isto é, protege-se o consumidor, justamente para que este não assine
contrato em que haja a instituição da arbitragem se esta não for a sua real vontade.
            Com efeito, estabelecida estas relações entre o princípio da autonomia da vontade e a arbitragem, é
oportuno que se apresente, por fim, algumas vantagens oferecidas pela arbitragem em contraposição ao
sistema estatal, muitas delas como consequência das diversas manifestações da autonomia da vontade
estabelecidas na arbitragem.
 
4 Vantagens da Arbitragem
 
            Ao se realizar uma análise comparativa entre o recurso aos tribunais estatais e a arbitragem é
possível reconhecer vários argumentos que apontam a arbitragem como melhor meio para solução de
conflitos, muito especialmente de conflitos oriundos dos contratos internacionais.
            Como primeiro ponto, deve-se destacar que através da arbitragem se alcança uma agilidade muito
superior na solução de um conflito se comparado aos tribunais estatais, principalmente se a comparação se
der em vistas do Poder Judiciário Brasileiro, que, além de extremamente moroso, ainda permite um grande
número de recursos contra as decisões proferidas por instâncias inferiores.[28] Quando se submete uma lide
à arbitragem, há, em regra, uma previsão de prazo dentro do qual a sentença arbitral deve ser proferida, que
é bastante curto.
            Outro fato que destaca as vantagens do uso da arbitragem, principalmente para os operadores do
comércio internacional, é o privilégio que as partes têm de escolha dos árbitros, podendo, desta forma,
escolher o árbitro ou tribunal arbitral com a qualificação, técnica e experiência necessária para julgar lides
específicas.[29]

            Pode-se destacar, por fim, a ampla autonomia da vontade oferecia pelo direito arbitral como uma das
maiores vantagens deste em relação à jurisdição estatal, em particular ao Judiciário brasileiro, haja vista que
na arbitragem as partes podem escolher as regras procedimentais e ainda o direito aplicável, de acordo com
as necessidades de sua lide.
 
5 Considerações Finais
            
            A autonomia da vontade possui diversos aspectos de aplicação e a sua incidência ocorre das mais
variadas formas nas relações privadas. Todavia, conforme visto, a autonomia da vontade não incide mais de
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forma absoluta, como já ocorreu em épocas em que reinava o liberalismo e que a liberdade, especialmente a
contratual, se apresentava com o principal direito fundamental tutelado aos indivíduos.
            Contemporaneamente, frente à força normativa que possui a constituição todas as relações jurídicas,
inclusive as privadas, passam a sofrer influência da Constituição e devem estar de acordo com seus
princípios e valores, especialmente, no caso brasileiro, no que tange ao princípio da dignidade da pessoa
humana.
            Nesse novo contexto, inaugurado no Brasil a partir do advento da Constituição de 1988, a aplicação
autonomia da vontade passa a estar limitada, não só por algumas formas já advindas do paradigma social de
Estado, ou seja, em favor do interesse social, mas também, passa a haver certas restrições decorrentes da
aplicação de outros direitos fundamentais à mesma relação jurídica. Nessas situações, há uma colisão da
autonomia da vontade com outros direitos fundamentais, em que a solução e o nível de restrição que um ou
outro sofrerá dependerá da análise do caso concreto, devendo, no entanto, prevalecer aquilo que estiver mais
ajustado com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Nessa perspectiva, diante do que se abordou no decorrer do trabalho, é possível afirmar que dentro
desse novo contexto em que a autonomia da vontade apresenta diversas restrições, a Arbitragem, surge, a
contrário senso, com um dos institutos mais ricos no que tange a liberdade oferecida às partes contratantes,
isto é, é na Arbitragem que a autonomia da vontade se apresenta, ainda atualmente, como o princípio que
oferece a mais ampla liberdade de escolha (liberdade contratual) para as partes em uma relação jurídica de
caráter privado.

Por óbvio que a autonomia privada mesmo na esfera de sua incidência na Arbitragem não tem
caráter absoluto, pois também recebe algumas limitações, como nos casos do contrato de adesão e também
no que se refere ao objeto das lides que podem ser levadas ao juízo arbitral. No entanto, a liberdade
oferecida por esse instituto é incomparável quando se analisa com à opção pelo juízo estatal, em que as
partes não possuem quase nenhuma liberdade para escolhas.

Assim, justamente esta ampla liberdade ofertada pela alta incidência do princípio da autonomia da
vontade na Arbitragem é que faz este instituto se tornar cada vez mais atraente para as partes na solução de
conflitos que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis, além, é claro, de ser uma forma mais ágil e, em
certos casos, mais especializada do que levar uma lide para ser decidida pelos tribunais estatais.
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DANOS EXISTENCIAIS À CRIANÇA DECORRENTES DE SUA DEVOLUÇÃO À JUSTIÇA
PELOS GUARDIÕES OU PELOS PAIS ADOTIVOS

EXISTENCIAL DAMAGES TO CHILD ARISING FROM HER DEVOLUTION TO JUSTICE FOR
FOSTER PARENTS OR GUARDIANS

Cláudio José Franzolin

RESUMO
O artigo aborda os reflexos decorrentes dos danos existenciais ocorridos às crianças quais são devolvidas
pelas famílias que as acolheram. O instituto do dano existencial proporciona uma melhor compreensão das
mais variadas manifestações humanas das quais as pessoas participam em suas vidas cotidianas Neste
sentido, a proposta deste trabalho reflete na preocupação do direito apresentar fundamentos doutrinários e
dogmáticos para que as crianças possam ser reparadas, pois são devolvidas ao Estado depois de um longo
período de convivência familiar. A devolução não pode ser realizada por quem se encarregou de curá-las de
forma irresponsável sem nenhuma reperucussão jurídica, ainda que decorra de uma guarda devidamente
realizada por meio de autorização judicial
PALAVRAS-CHAVES: Danos existenciais. Crianças. Adoção.

ABSTRACT

This article approaches the consequences of existential damages in children who are sent back to State
custody by their stepfamilies. In this sense, this paper focus on the need for theoretical and dogmatic bases
for the compensation of these children, once they return to State custody after a long period of family
coexistence.

KEYWORDS: Existencial Damages. Children. Adoption.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANOS EXISTENCIAIS À CRIANÇA DECORRENTES DE SUA DEVOLUÇÃO À JUSTIÇA
PELOS GUARDIÕES OU PELOS PAIS ADOTIVOS

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8256



 

]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO

 

 

INTRODUÇÃO..... 1

CAPÍTULO I - CONSIDERAÇÕES SOBRE A GÊNESE E O DRAMA DA
CRIANÇA DEVOLVIDA.. 3

CAPÍTULO  II - CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PRINCÍPIOS CONSTITUTICIONAIS NO ÂMBITO DO
DIREITO DE FAMÍLIA.. 5

2.1. Princípio do melhor interesse da criança (considerações) 7

2.2. O princípio da proteção integral e da paternidade responsável 9

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8257



CAPÍTULO III - FUNDAMENTOS PARA A TUTELA DA CRIANÇA DEVOLVIDA PELOS
GUARDIÕES OU PELOS PAIS ADOTIVOS. 11

3.1. O direito da criança à convivência familiar 12

3.2. A situação jurídico-existencial da criança. 14

3.3. Perfil funcional dos institutos jurídicos e repercussões na guarda e na adoção. 15

3.4. O dano indenizável decorrente de uma situação existencial 17

3.5. Repercussões jurídicas e a proteção integral da criança. 18

3.5.1. Guardas de fato e informais e as situações de confiança instalada
na vida da criança. 18

3.5.2. A tutela da confiança da criança devolvida: um dano indenizável 20

CONCLUSÃO..... 22

REFERÊNCIAS.... 23

 

 

 

INTRODUÇÃO

 

A criança vem ao mundo na dependência completa dos pais. Ela requer amor, cuidado, vigilância,
proteção, afeto, afeto, afeto, afeto e afeto..... e mais afeto!

É por meio do afeto que o ser humano consegue vivenciar o profundo valor da solidariedade (art. 3, I,
da Constituição Federal/88- CF/88).

Afeto significa cuidado, vigilância, repreensão com responsabilidade. O afeto é a prioridade máxima!
É a concreta realização do amor. É por meio dele que se materializa a inclusão de alguém no projeto
de vida do outro. Quanto mais se dá afeto, maior é a capacidade de uma criança se tornar cidadã
mais sensível e apta para captar o verdadeiro sentido da solidariedade para aplicá-la no futuro.

O afeto é reconduzido para o âmbito da juridicidade como valor jurídico (art. 1583, § 2º, I, do Código
Civil - CC), substituindo a figura da submissão da criança fulcrada no patrio poder, que entendia o
pai como superior, patrão, chefe; agora com o paradigma do afeto, o poder familiar é fundado na
igualdade de condições do homem e da mulher e sempre com a atenção voltada para o interesse dos
filhos.

Assim, o princípio do melhor interesse da criança torna-se a janela por onde penetram todos os
elementos éticos e valiosos para a realização do afeto.  

Confesso que três acontecimentos induziram a me preocupar mais com alguns estudos jurídicos
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pertinentes às crianças.

Um: a importância da família para as crianças. Como elas são frágeis! Como são dependentes!
Recém-nascidas e, depois, com um ano...dois...três anos, querem o colo da mãe e do pai! O colo é como
um ninho! Ele é uma doce e delicada morada! Lá, as crianças se sentem seguras, protegidas! E, uma
vez protegida, pode explorar o mundo com mais segurança.

Dois: a relação que uma criança cria com os guardiões ou com os pais adotivos (agora, sob a égide da
Lei 120110/09), desenvolve uma relação especial de ternura, de promoção e de envolvimento, mas,
especialmente, confiança.

Três: decorre dos inúmeros casos que chegam à Justiça. Ela é um palco onde se apresenta a realidade
sombria e cruel, pelas quais as crianças são submetidas. No entanto, há acontecimentos nobres
envolvendo as situações familiares: casais que sonham com a maternidade e paternidade! Eles
querem um filho! Querem adotá-lo! Ou então, alguns casais assumem a guarda de uma criança e a
situação se estende por um longo período.

Porém, o problema deste trabalho é outro!

Trata-se do desinteresse na manutenção do projeto de amor que era para evoluir e transformar, mas
é frustrado pelo desinteresse, sejam dos pais adotivos que não querem continuar com a criança
adotada; sejam dos guardiões que, unilateral e irresponsavelmente, querem interromper a guarda e
não querem continuar acolhendo a criança. O que acaba acarretando impactos, não só jurídicos, mas
também, para a psicanálise e para a sociologia.

Como sustenta Dora Aparecida Martins:

 

As devoluções, via de regra, ocorrem quando a criança deixou de ser aquele bebê bonitinho, a criança
dependente e controlável. O tempo passa e, não tão de repente, eis o adolescente diante de pais
aturdidos e confusos. Esse processo é real e comum a qualquer pai de adolescentes. Não são
características de filhos adotados. Ocorre que, para esses filhos e para os pais que os adotaram, essa
fase pode ser decisiva, importante e até cruel. Se os pais não firmaram a adoção em valores fortes,
decisão tranqüila, desejo livre e verdadeiro de amar e aceitar o filho, problemas advirão nessa
conturbada fase[1].

 

E os direitos da criança? Como fica a situação jurídica dela?

Ou então, de forma ainda mais grave, decorre da desistência dos pais adotivos em permanecer com a
criança adotada. É o que consta da matéria veiculada no site do IBDFAM, sob o título: MPMG propõe
ação inédita por danos morais contra família que devolveu criança adotada[2].

A ação pode ser inédita, mas os fatos não! O que mais vem à tona neste trabalho diz respeito à
necessidade de se tutelar a criança que, uma vez sonegado o afeto materno e paterno dos pais
biológicos, é surpreendida novamente pelo abandono. Ela então se vê arrastada para a escura
situação da ausência do seu direito à convivência familiar e compromete a situação existencial dela.

O direito não pode assistir a este acontecimento de forma alheia! Ou seja, sejam guardiões, sejam pais
adotivos, devem se submeter a alguma conseqüência jurídica.
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CAPÍTULO I

CONSIDERAÇÕES SOBRE A GÊNESE E O DRAMA DA CRIANÇA DEVOLVIDA

 

 

Por que essa expressão "devolvida"? Conforme Maria Isabel de Matos Rocha[3], essa expressão é
utilizada pelas famílias insatisfeitas que devolvem a criança para a Justiça da Infância. Devolvem sem
hesitação. Crianças que são inseridas numa família, pelos mais distintos motivos, e os responsáveis,
mais tarde, não querem mais ficar com elas. Foram abandonadas pelos pais biológicos; agora, após
serem acolhidas, são abandonadas novamente, ou seja, são devolvidas à Justiça por guardiões ou pais
adotivos. O problema se inicia errado:

a. guardas de fato: os guardiões acolheram a criança sem nenhuma responsabilidade, não pediram a
guarda judicial, muito menos pedem a adoção;

b. guardas judiciais, guardas concedidas a esmo, quase sempre sem critério, sem análise da família,
sem esgotar a procura de uma adoção legal;

c. algumas adoções a brasileira

d.adoções prontas (criança obtida fora do Juizado)[4]

 

Por exemplo, a adoção a brasileira[5] pode representar a verdade sócio-afetiva e pode trazer uma
estabilidade e segurança física e emocional à criança. Nesse momento, exprime-se uma conexão de
confiança. A ruptura desencadeada de forma irresponsável por guardiões ou por pais adotivos (à
brasileira, informal ou plena) esvazia a referência da criança.

Ao ser devolvida à Justiça pelos responsáveis, a criança tem o seu desenvolvimento comprometido e
deformado. É só notar alguns relatos:

a) M. 17 anos, adotada apenas de fato por um casal de idoso desde bebê. Desde tenra idade cuidava dos
afazeres domésticos do casal. Quando a mãe adotiva faleceu, foi levada diretamente do velório para o
Juizado, e foi abrigada, pois os outros filhos do casal acolheriam apenas o pai. Ela tinha 12 anos.
Abrigada até os 17 anos, sérios distúrbios afetivos e de identidade (...)

b) B. 18 anos, dependente de drogas (...). Adotado a brasileira, aos 2 anos de idade, em razão de estar
doente e abandonado com terceiros. Criado sob o cetro da caridade, sempre discriminado por sua
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história de abandono. Hoje manipula toda a família, inclusive com ameaças de morte, tripudiando
sobre seus direitos materiais, afirmando que agora terão que aturá-lo (.,.)

c. (...) (g.n.)

d) M. 7 anos, criado apenas de fato por um casal desde tenra idade, e entregue ao Juizado aos três
anos, em razão do desemprego do pai adotivo (sic). Adotado legalmente após um ano, por um casal
sem filhos, que em seguida teve duas filhas biológicas. O mesmo tem sérios problemas emocionais e a
mãe adotiva, muitas questões mal resolvidas de sua relação materna (...)"

(...)

j)  J. 10 anos de idade, sob guarda judicial de um casal desde os 5 anos de idade. Os guardiões
compareceram ao Juizado para cancelar a guarda, alegando que nesses anos a menina esteve alguns
anos com a mãe biológica e voltou para eles, mas não dá para ficar com ela, porque não obedece:
come as coisas da geladeira sem pedir, pega chicletes no banco da igreja para por na boca, bato nela
quando ela extrapola seus limites. Alega que os filhos e noras também são contrários à permanência
da menor na casa. J., entrevistada, chorou quando informada de que deveria ir para um abrigo,
mostrando apego pela guardiã (- eu quero ela, mas ela não me quer. Fala que eu fico na vida dela só
para atrapalhar) (..)[6]

 

Outros fatos podem ser narrados por Jefferson Saavedra:

 

Com três filhos homens e acreditando que a mulher dificilmente lhe daria uma menina, Paulo
resolveu adotar. A recém-nascida Lisiane foi escolhida e adoção cumpriu rigorosamente a burocracia.
Dez anos depois, Paulo brigou com a mulher e sumiu. Sem vínculo com a madrasta, Lisiane passou a
viver na rua com 12 anos. Em apenas 4 anos, a garotinha escolhida por Paulo havia se transformado
em dependente de drogas que usava a prostituição para sustentar o vício (...)

Considerada linda demais para permanecer em um abrigo de Joinville, Raquel foi adotada. Poucos
anos depois, a mãe adotiva começou a sentir ciúmes. (..). Para evitar até que Raquel tivesse direito à
herança, a mãe tentou reverter a adoção. Raquel vive com outra família[7].

 

Ocorre que a criança é sujeito de direitos. Um sujeito especial. Ela não pode ser instrumento no
intuito de simplesmente servir para substituir o nascituro que não nasce ou o filho que faleceu.
Também não pode a criança ser vítima de sentimentos de caridade e, muito menos, servir como
resposta para uma suposta solução aos conflitos psicológicos internos do homem ou da mulher.

Essas situações só agravam os problemas da criança. É que, após estarem enfraquecidos os motivos
que levaram ao acolhimento da criança, o laço se rompe e a criança vê sua auto-estima destruída.
Ditas situações, normalmente, são notadas nas guardas "arranjadas" ou nas adoções informais. Ela,
num primeiro momento experimenta a convivência familiar; depois, esse vínculo é rompido.

E, como se verá, se a criança alcança uma convivência familiar duradoura, seja em virtude da adoção,
seja em virtude de uma situação de guarda - judicial ou de fato - bastante longa, e depois, essas
situações são rompidas, unilateralmente pelo adotante ou pelo guardião, desponta o dever de
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indenização em detrimento destes, pois a decisão deles compromete a situação existencial da criança,
dificultando o direito fundamental dela à convivência familiar.

 

CAPÍTULO II
CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PRINCÍPIOS CONSTITUTICIONAIS NO ÂMBITO DO
DIREITO DE FAMÍLIA

 

 

A interpretação jurídica passa a exigir um diálogo mais efetivo entre o direito e a sociedade, de forma
a identificar as situações existenciais que o direito precisa tutelar, como por exemplo, os direitos da
personalidade (art. 11 e ss, do CC).

Além disso, há uma crescente penetração do Estado Democrático, impondo a efetividade das normas
constitucionais[8] e dos seus princípios[9], tais como, democracia, solidariedade, igualdade,
humanismo, dignidade humana e liberdade.

Todas essas renovações do direito invadem o direito de família. Quanto aos princípios constitucionais
do direito de família, há os princípios gerais e os específicos. Conforme Guilherme Calmon Nogueira
da Gama[10] os gerais são: a) da dignidade humana; b) da tutela especial da família; c) do pluralismo
democrático; d) da igualdade material e e) da liberdade, da justiça e da solidariedade.

Os específicos são[11]: a) da paternidade (parentalidade) responsável; b) da liberdade restrita e da
beneficiência; c) do melhor interesse da criança e do adolescente; d) da afetividade; e) do pluralismo
das entidades familiares; e) da isonomia entre os sexos nas relações conjugais e companheiris; f) da
isonomia entre os filhos; g) da não-equivalência entre o casamento e o companheirismo.

Ao lado dos princípios do direito de família, a interpretação jurídica dos seus institutos se
movimentam em uma completa necessidade de se atentar aos mais variados anseios de  uma
 sociedade que, cada  vez  mais, se  depara com novos acontecimentos e

transformações[12], como por exemplo, a engenharia genética e da bioética[13] e a supremacia da
afetividade como verdadeiro paradigma da parentalidade[14].

Há, também, crescente personalização das relações privadas, sendo a dignidade humana a diretriz
hermenêutica de todas elas, de forma que, conforme Luiz Edson Fachin[15], a "repersonalização,
pode alterar essa primazia, recolocando o indivíduo como ser coletivo, no centro dos interesses, e
sempre na perspectiva da igualdade substancial".

Todas essas renovações que invadem a interpretação jurídica fazem com que o Código Civil não seja
mais o centro vital de disciplinamento das relações privadas[16].  Neste sentido expõe Renan Lotufo:

 

Este Código, pelas suas próprias raízes metodológicas e filosóficas (eticidade-sociabilidade-
praticidade), não tem a aspiração de ser um Código fechado. É um Código que está permeado por
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valores que vão de encontro ao puro liberalismo e ao individualismo exacerbado. É um Código que
está embuído do que o prof. Reale chamou de princípio da socialidade, ou seja, todos os valores do
Código encontram um balanço entre o valor do indivíduo e valor da sociedade. Não exacerba o social
e, ao mesmo tempo, procura em todas as regras não exacerbar o individualismo.

(...)

É um Código que procura, com contrapeso de valores, dar efetividade às normas constitucionais, que
propugnam, em última análise, a dignidade do ser humano. Há no Código disposições que elevam este
ideal ao cume do direito privado brasileiro.[17]

 

De maneira especial, portanto, pode-se afirmar que os valores constitucionais vão invadir o estudo do
direito de família no intuito de que a interpretação jurídica possa realçar a dignidade humana e a
solidariedade. (arts. 1º, III e 3º, I, da CF/88), reconhecendo a importância de se buscar uma igualdade
substancial, de se valorizar comportamentos em detrimento das construções meramente formais e da
necessidade de reconhecer que alguns sujeitos detêm uma condição especial, tornando-os titulares de
direitos que vão sendo reconhecidos pelo legislador e pelo judiciário.

No entanto, como bem adverte Norberto Bobbio[18], o problema hoje, não é fundamentar os direitos;
o importante é, prossegue o autor, protegê-los e realizá-los.

No âmbito específico da tutela da criança e do adolescente, há três princípios específicos
fundamentais que são noticiados pelas autoras Ana Carolina Brochado Teixeira e Maria de Fátima
Freire de Sá[19], quais sejam: a) melhor interesse da criança; b) paternidade responsável c) proteção
integral. Eles invadem e iluminam os institutos jurídicos para melhor serem interpretados quando se
busca tutelar as situações existenciais da criança (art. 186, 187 e 927, do CC, combinados com o art. 6,
do ECA)

 

2.1. Princípio do melhor interesse da criança (considerações)

 

Como realcei no início, dito princípio se torna a janela por onde penetram todas as condutas ético-
jurídicas que são valiosas para tutelar a criança de forma mais efetiva.

Referido princípio já consta do nosso ordenamento em variados momentos.

O Decreto Legislativo 99.710/90, que ratifica a Convenção Internacional dos Direitos da Criança
adotada pela Resolução n. 44 (XLIV) da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de
1989, dispõe na Parte I, artigo 3, n. 1[20]. E a Constituição Federal, por sua vez, traz novos elementos
para esse princípio. Assim, o artigo 227 da Constituição Federal expõe um comando que exige que a
criança seja considerada um sujeito especial em fase de formação.[21].

Nessa rota, a criança passa ser titular de direitos especiais, porque ela é sujeito especial, afinal, está
em fase de formação e, por isso, tem prioridade de direitos (art. 4º, do ECA):

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
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esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação das políticas públicas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e à
juventude.

 

Em outro momento, traz a importância de se considerar que o interesse da criança é a bússola para o
juiz se orientar no momento que tem de solucionar questões envolvendo guarda de filhos, conforme o
que dispõe o artigo 1612[22], do Código Civil.

Porém, é no microssistema do ECA que a criança é reconduzida para a condição de ser humano,
sujeito especial de direito, titular de direitos, que são nada mais do que a efetivação da sua própria
dignidade, ante a situação de vulnerabilidade emocional e intelectual que ela se encontra. Nessa rota,
os artigos, 3º[23], 5º[24] e 6º[25] do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90-ECA),
atendendo as diretrizes constitucionais, vêm exigir do Estado, da família (substituta ou não) e da
sociedade que assumam as responsabilidades para contribuir no desenvolvimento das crianças,
considerando que elas são imaturas física e intelectualmente, necessitando, portanto, de proteção
particular e de cuidados especiais.

Ou seja, o referido microssistema é importante servir como ferramenta indispensável para o juiz bem
interpretar o artigo 227 da Constituição Federal.

A criança, quando está acolhida por uma família - substitutiva ou não - significa que está sob
cuidados, seja pela guarda, seja em virtude da adoção.

Da mesma forma, portanto, os guardiões e pais adotivos detêm um mosaico de poderes-deveres no
intuito de resguardar e assegurar a efetivação da prioridade dos direitos fundamentais da criança.  

Quanto mais a criança se vincula aos guardiões, mais certezas ou incertezas passam a reinar em sua
vida. Ela não sabe se irá permanecer na convivência da família do guardião; por outro lado, estreita
laços de afeto com a mesma. Afinal, a criança fica exposta à decisão dos guardiões que podem ou não
revogar a guarda.

As mais graves são as situações de guardas de fato. São aquelas guardas nas quais "os guardiões
acolheram a criança sem nenhuma responsabilidade, negam-se (..) a pedir sequer a guarda
judicial"[26].

Admitir que uma tomada de decisão pelo guardião, no atual estágio do pensamento jurídico
contemporâneo, não possa gerar repercussões jurídicas é impensável.O próprio Estatuto da Criança e
do Adolescente já nos fornece uma pista. O seu artigo 6º exige que na interpretação da referida Lei,
leve em conta os fins sociais a que ela se dirige, os interesses do bem comum, considerando a condição
peculiar da criança e do adolescente.
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Com isso, exige-se do intérprete que sejam consideradas as situações existenciais das crianças para
que os direitos delas possam ser melhores efetivados (arts. 4º, 5º e 6º , do ECA). Cabe ao intérprete
fazer uma apreciação ético-social, examinando os fatos que dizem respeito às crianças devolvidas, de
forma tal que dê mais relevância a legitimidade sensível dos fatos, do que se apegar apenas a situações
formais e abstratas.

Essa apreciação do intérprete visa tutelar a criança que, por muito tempo conviveu com certas
famílias originadas por guardas de fato, adoções informais ou à brasileira. Obviamente, merece a
mesma preocupação do intérprete as crianças que se vinculam à famílias mediante guarda judicial ou
adoção plena.

 

2.2. O princípio da proteção integral e da paternidade responsável

 

O princípio da proteção integral (art. 1º, do ECA) deve ser a base para reconhecer que toda a criança
é titular de direitos que promovam seu pleno desenvolvimento e que eles sejam prioritários, em
qualquer situação, esteja ou não inserida na esfera familiar. Conforme Roberto João Elias:

 

a proteção integral há de ser entendida como aquela que abrange todas as necessidades de um ser
humano para o pleno desenvolvimento de sua personalidade[27].

 

Assim, o princípio da proteção integral exige que se reconheçam direitos às crianças e aos
adolescentes que se fazem necessários para promover seu desenvolvimento, dadas as condições de
vulnerabilidade. Esse princípio e o do melhor interesse avançam no sentido de que o direito
fundamental à convivência familiar se efetive.

Por meio desse direito fundamental, a criança sob a guarda (judicial ou de fato) ou adotada, tem suas
necessidades supridas e os laços de confiança firmados.

No entanto, se essa situação de guarda se rompe de forma desmotivada pelos guardiões, o princípio
da proteção integral vem no sentido de contribuir na interpretação do artigo 186 e 187, ambos do
Código Civil, para tutelar a situação existencial da criança, de forma que ela possa ser reparada.

O outro princípio, que é da paternidade responsável também agrega valores em benefício das
crianças e dos adolescentes. Desse princípio extrai que a convivência familiar é uma fonte de afeto, de
forma a proporcionar à criança seu desenvolvimento emocional. À título ilustrativo, é o que ensina
Eduardo Cury, ao afirmar:

Bons pais atendem, dentro das suas condições, os desejos dos seus filhos. Fazem festa de aniversário,
compram tênis, roupas, produtos eletrônicos, proporcionam viagens. Pais brilhantes dão algo
incomparavelmente mais valioso aos filhos. Algo que todo o dinheiro do mundo não pode comprar: o seu
ser, a sua história, as suas experiências, as suas lágrimas, o seu tempo[28]. (g.n.)
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Justifica-se, portanto, que os responsáveis pelas crianças saibam sentir, dar afeto, inseri-las no âmbito
da convivência familiar da forma mais plena possível, a menos que seja uma fase muito transitória e
efêmera do contato da criança com os guardiões.

 

CAPÍTULO III
FUNDAMENTOS PARA A TUTELA DA CRIANÇA DEVOLVIDA PELOS GUARDIÕES OU
PELOS PAIS ADOTIVOS

 

 

O direito é vocacionado para atender a sociedade visando à pacificação social. De forma especial, o
direito, no âmbito de reconhecer a tutela especial para a criança que está sob guarda ou sob adoção,
decorre de premissas.

Crianças colocadas em contato com famílias que não sejam aquelas de onde advieram e devido à
necessidade de que seus direitos fundamentais sejam assegurados, exige que o jurista esteja apto a
conduzir seu raciocínio a partir de fatos apreciados e dar a eles a juridicidade necessária para que os
direitos delas sejam efetivados. Sávio Renato Bittencourt bem demonstra essa faceta:

 

Geralmente são projetos de famílias substitutas temporárias que se incumbirão da criação de crianças
e adolescentes enquanto a família biológica passa por programas de reestruturação para poder
novamente receber em seu seio o filho afastado. (...). Neste sentido, há projetos válidos de famílias
substitutas temporárias para que a situação jurídica da criança seja resolvida com celeridade, seja
pela reintegração, seja pela destituição do poder familiar.

Neste sentido, de ser um mitigador do sofrimento da criança e de impedir sua institucionalização, este
tipo de guarda é muito bem vindo e devem ser considerados. A transitoriedade da guarda tem o
inconveniente de permitir, em caso de delonga na resolução da situação jurídica da criança, que em
regra dura anos, que a criança se apegue a família substituta e sua devolução para a família
reestruturada lhe cause mais prejuízos e traumas[29].

 

E prossegue o autor, mais pertinente ao tema aqui abordado:

Outro risco é a devolução [da criança ou adolescente] em função de conflitos familiares, sobretudo na
adolescência quando a natureza se encarrega de acentuá-los, por não ser a guarda irreversível
juridicamente e depender da vontade do guardião. Assim, ao primeiro sinal de dificuldade, a família
substituta devolve a criança ou o adolescente ao Pode Público, que certamente, irá agregá-lo, à
mingua de outra solução[30].

 

É necessário, portanto, sejam consideradas cinco premissas metodológicas, que amparam o presente
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trabalho, no intuito de tutelar as crianças que se encontram sob guardas informais (ou de fato) ou
judiciais, ou acolhidas pela adoção. São elas: 1) direito fundamental à convivência familiar; 2)
situação jurídica existencial da criança; 3) compreensão funcional da guarda e da adoção; 4)
identificação do dano às situações que comprometem ou perturbam o desenvolvimento da pessoa; 5)
repercussões jurídicas e a proteção integral da criança.

 

3.1. O direito da criança à convivência familiar

 

Há uma nova forma de se enxergar os fenômenos sociais. A solidariedade, a dignidade humana e a
construção de novos valores trazem diretrizes para permitir que os institutos jurídicos e a tutela da
pessoa ganhem novas formas de proteção e, por conseguinte, afetem, com mais intensidade, as
crianças.

O princípio da prioridade absoluta e o princípio do melhor interesse passam a receber novos
instrumentos e valores para a tutela das crianças. No entanto, é importante advertir que tais
princípios são melhores efetivados se for assegurado a elas o direito fundamental à convivência
familiar. Direito fundamental porque a convivência familiar é um componente indispensável para a
formação da pessoa humana.

O que são os direitos fundamentais?

É o agrupamento de valores reconhecidos pelas leis à medida que se avança a conquista da cidadania
e que os legisladores e os intérpretes se tornam mais sensíveis ao conteúdo substancial do princípio da
dignidade humana. Nesse sentido, expõe Paulo Bonavides: "valores da pessoa humana no seu mais
elevado grau de juridicidade e se estabelece o primado do Homem no seio da ordem jurídica,
enquanto titular e destinatário, em última instância, de todas as regras do poder".[31]

Um esclarecimento inicial acerca dos direitos fundamentais é que eles são dotados de estabilidade e
movimento. Estabilidade porque dão base para a dignidade humana, ou seja, são construídos
conforme as variáveis axiológicas, num determinado contexto histórico, e são revelados para
proporcionar melhores condições de promoção da pessoa humana e da sua existência. São dotados de
movimento porque os direitos avançam e são enriquecidos no seu conteúdo e "deve pôr em
consonância com as relações econômicas e sociais de cada momento histórico" [32]. Captando os
ensinamentos de Miguel Reale, este movimento significa: "Quando um complexo de valores
existenciais incide sobre determinadas situações de fato, dando origem a modelos normativos, estes,
apesar de sua forma imanente, não se desvinculam do mundo da vida"[33].

Quanto ao direito à convivência familiar para a criança, primeiramente, vem o direito dela à família
natural (art. 19, do ECA), entidade essa formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes
(art. 25, do ECA). Excepcionalmente, a criança poderá ser colocada em família substituta (art. 28, §
2º, do ECA).

O direito à convivência familiar é um direito fundamental da criança e do adolescente, conforme art
227, da Constituição Federal, referendados no artigo 4º e 19, ambos do Estatuto da Criança e do
Adolescente, e expressamente reconhecido tal direito pelo Estado, conforme a Política Nacional de
Assistência Social (2004)[34] e o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária[35].
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Esgotadas todas as formas de integração da criança e do adolescente no seio de sua família, se
avançam para outras, onde a adoção ganha local de destaque. No entanto, as situações fáticas
assimilam guardas que ocorrem à revelia do Poder Público e também adoções informais, mas nem
por isso deixam de ser formas da criança ter acesso ao convívio familiar.

Por isso, há responsabilidades (arts. 32 e  33, § § 1º, 2º, 3º, do ECA) se, após acolher uma criança, os
guardiões ou pais adotivos não a quiserem mais, agravando-se ainda,se ela atinge idade não adotável.

O próprio Estado reconhece o direito à família como um direito fundamental da criança e, portanto,
quaisquer condutas que possam obstruir, dificultar ou prejudicar este direito devem ser imputadas
ao agente causador de forma a motivar a reparação.

Assim, não é pelo fato de a guarda ser revogável a qualquer tempo que os guardiões podem, de forma
irresponsável, devolver a criança à justiça. A decisão deles deve ser analisada de forma mais sensível e
pode gerar repercussões jurídicas.  

Na adoção também ocorrem algumas situações onde os pais adotivos devem ser responsabilizados
pela tomada de decisão em querer, irresponsavelmente, devolver a criança à justiça. Afinal, é uma
situação que pode impedir a oportunidade da criança do acesso ao direito fundamental à convivência
familiar.

 

3.2. A situação jurídico-existencial da criança

 

A valorização da pessoa em todas as suas dimensões desperta para o surgimento de direitos e de
interesses que são necessários para a preservação da vida digna e do desenvolvimento da criança. A
situação jurídica da criança, por si, já a coloca numa posição de destaque, pois ela deve ser protegida
(art. 4, do ECA).

De maneira geral, a importância do estudo da situação jurídico-existencial ganha repercussão em
virtude da crescente importância que o direito privado passa a atribuir às mais variadas relações que
contribuem para o desenvolvimento da personalidade do sujeito.  

Isso porque, conforme Pietro Perlingieiri[36], caminha-se para a "despatrimonialização do direito
civil", que significa tutelar o homem de forma mais plena. É que o direito deve promover e ampliar
de forma a reconhecer novos interesses e necessidades que contribuam para o livre desenvolvimento
da pessoa. Essa despatrimonialização, portanto, transforma as relações familiares, sociais, culturais,
afetivas e também passa a abranger situações decorrentes de expectativas, de confiança etc.

O que se identifica no âmbito existencial é a importância do reconhecimento de valores que se
apontam no âmbito da vida cotidiana das pessoas, onde as construções jurídicas formais e racionais,
muitas vezes, não conseguem penetrar. E o que caracteriza estar na existência?

 

é viver cada qual a sua vida, que exige a cada momento um comportamento. Ninguém vive sem
prover à subsistência. Vivemos no mundo que nós somos e que nos rodeia e nele temos que nos
situar[37]
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Essa compreensão identifica ser humano de forma mais complexa, mais ampla. Com a garantia
constitucional dos direitos fundamentais e da dignidade humana tornam-se sensíveis para captar
variadas situações existenciais detectadas na vida social.

Essas situações passam a identificar o ser humano de forma mais ampla, total e mais sensível aos
direitos da personalidade (arts. 11 e 12, do CC), afinal, como ensina Miguel Reale[38], o homem é o
valor fonte de todos os direitos.

Isso quer dizer que, à medida que o homem avança na sua natureza, descortina novos sentidos, ações,
bens, "colorindo axiologicamente o mundo da natureza que o cerca, e convertendo (...) em
valores".[39]

Esses valores invadem as situações existenciais e, por conseguinte, geram alguns fenômenos jurídicos.
A criança, sujeito integrante nos ambientes sociais, passa a ser titular especial de direitos. Alguns
desses ambientes sociais na qual ela se insere decorre das guardas de fato ou judicial, bem como das
adoções judiciais, à brasileira ou informais.

As crianças, ao se vincularem com essas famílias que as acolhem, instalam situações de confiança,
podendo se prolongar por longo período de tempo. Essa confiança, ao ser reconduzida para o sistema
jurídico, ganha juridicidade e passa a impor mais deveres aos responsáveis.

É que a criança, ante à sua vulnerabilidade, é o centro vital em torno do qual passam a gravitar um
manancial de repercussões jurídicas e, por isso, ela deve ser protegida, de forma que impute
responsabilidade ao agente que de alguma forma quebre essa confiança  conquistada ao longo do
tempo, seja pela guarda, seja pela adoção.

 

3.3. Perfil funcional dos institutos jurídicos e repercussões na guarda e na adoção

 

Essa construção permite identificar que os institutos jurídicos não sejam estudados apenas a partir da
sua estrutura, de alguns elementos abstratamente constituídos. Os institutos jurídicos são dotados das
mais variadas funções. Atribuir função, conforme Fábio Konder Comparato[40]

é um poder de agir sobre a esfera jurídica alheia, no interesse de outrem, jamais em proveito do
próprio titular. A consideração dos objetivos legais é, portanto, decisiva nesta matéria, como
legitimação do poder. A ilicitude aí, não advém apenas das irregularidades formais, mas também do
desvio de finalidade, caracterizando autêntica disfunção.

 

Na realidade, a função conforme Francisco Amaral[41] significa atribuir mais sensibilidade aos
institutos jurídicos - no caso a adoção e a guarda - mais sensibilidade com outras ciências sociais - no
caso desses com a psicologia, as ciências sociais, a antropologia e a ciência política - em resposta às
questões que a sociedade atual apresenta ao intérprete do direito.

A tutela da criança e do adolescente, no âmbito do sistema jurídico, não deve ser reconhecida apenas
em decorrência da compreensão abstrata dos institutos que dizem respeito à guarda e à adoção.
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A guarda e a adoção desempenham uma função social. Atribuir função a um instituto jurídico é
concentrar no sujeito um manancial de deveres para atender aos interesses do outro. É preciso
avançar para reconhecer a função social da adoção e da guarda como instrumentos que assegurem a
realização da dignidade humana da criança e do adolescente, tomando como base fundamental o
acesso do direito deles à convivência familiar.

Guardas de fato são aquelas que se prolongam no tempo e, aos poucos, vão gerando um colorido de
juridicidade porque projetam variedade de sensações para a personalidade da criança, das quais o
guardião não pode mais delas se desvencilhar; ainda mais se nunca levaram o fato da referida
situação da criança ao conhecimento do Poder Público.

Ou seja, ao acolher surge à criança o direito de exigir do guardião uma função corretora para a
recondução de equilíbrio dos interesses dela, caso ele decida romper a guarda. Explico: se a criança
de tenra idade foi acolhida pelo guardião e ele nunca comunicou tal fato a qualquer órgão do Poder
Público, a criança está envolvida num ambiente familiar que a circunda. Nesse ambiente a criança
passou a agir e entendeu como uma forma de se desenvolver e suprir algumas de suas necessidades.

Depois, passados alguns anos, se o guardião resolve devolvê-la, gera um dano à situação existencial da
criança, afinal, ela perdeu a referência, perdeu a oportunidade de ser adotável e frustrou seu direito à
convivência familiar.

É óbvio que revogar a guarda é uma medida saudável para que a criança não permaneça no ambiente
onde ela não é mais aceita e é hostilizada. Mas isso não resolve o problema dela.

Todas as construções fáticas durante o período que a criança esteve diante do convívio familiar com o
guardião devem ser consideradas. A guarda não pode ser apenas reconhecida e identificada e,
portanto revogada. Ela deve ser reconduzida para a sua compreensão funcional, decorrente um
período que ela foi exercida pelo guardião, seja ou não judicial.

 

3.4. O dano indenizável decorrente de uma situação existencial

 

A criança não é objeto, não é produto. Não pode, em um momento, ser desejada, acolhida, mas, em
outro, ser enjeitada como coisa.

Com o avanço da despatrimonialização, repercute no estudo da responsabilidade civil, com o intuito
de considerar em seu estudo não apenas as situações decorrentes de perdas patrimoniais, mas
também no intuito de o instituto ser reconduzido para o estudo do valor da pessoa.

A situação existencial diz respeito aos mais variados interesses da pessoa, onde a lógica e a
racionalidade não conseguem penetrar. É o que com as situações decorrentes de relações afetivas,
familiares, artísticas, culturais que, cada vez maia, produzem reflexos jurídicos.

A consagração da dignidade humana, a necessidade de o princípio da solidariedade se efetivar e a
crescente identificação das mais variadas situações atinentes à pessoa humana, denominadas como
existenciais, decorrem da despatrimonialização das relações privadas e da abertura do direito civil
aos valores constitucionais.
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O dano existencial é uma ruptura, uma alteração fática que promove alteração no existir da pessoa.
Flaviana Rampazzo Soares[42] bem esclarece sobre esse dano:

 

O dano existencial é a lesão ao complexo de relações que auxiliam no desenvolvimento normal da
personalidade do sujeito, abrangendo a ordem pessoal ou a ordem social. É uma afetação negativa,
total ou parcial, permanente ou temporária, seja a uma atividade, seja a um conjunto de atividades
que a vítima do dano, normalmente, tinha como incorporado ao seu cotidiano e que, em razão do
efeito lesivo, precisou modificar em sua forma de realização, ou mesmo suprimir de sua rotina.

 

Assim, os danos existenciais dizem respeito a lesões que frustram expectativas e que afetam a rotina, o
cotidiano, a normalidade das pessoas, de forma que eles proporcionem redução qualitativa à
normalidade da vida que elas desempenhavam, mas foi interrompida de forma involuntária.

Transferindo esse raciocínio para o presente trabalho, identifica-se a correlação necessária: num
primeiro momento, a criança tinha uma rotina, um cotidiano, uma convivência, um universo
decorrente da relação familiar à qual ela estava inserida e, de repente, de forma unilateral, ao sabor
do guardião ou dos pais adotivos, toda a situação existencial dela é rompida. Essa situação existencial
compromete o seu psíquico, seu futuro, sua referência e as possibilidades dela se inserir num novo
ambiente de convivência familiar.

Elas passam a serem vítimas de danos existenciais, afinal são rejeitadas pela segunda vez, de forma
que carregam consigo a exclusão da rotina e da ruptura com a situação existencial até então
alcançada. Expõe Maria Isabel de Matos Rocha:

 

Segundo o psiquiatra Içami Tiba, a devolução funciona como uma bomba para a auto-estima da
criança e é melhor que ela nunca seja adotada a ser adotada e devolvida. As pessoas devem ser mais
responsáveis ao adotar (...).

O dano mais apreciável é o moral, psicológico, afetivo, difícil de reverter pela vida fora (...).

Mas não é o único, também é significativo o prejuízo patrimonial: crianças jogadas em abrigos
perdem, além do conforto material, a chance de um aprendizado formal de qualidade que as habilite
para um futuro profissional digno.

 

 

Assim, o avanço do estudo do dano indenizável capta as situações existenciais que se sucedem no
âmbito da coletividade e que afetam a integridade da pessoa e os valores do ser humano.

 

3.5. Repercussões jurídicas e a proteção integral da criança
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Expostas as premissas metodológicas indispensáveis para amparar as situações existenciais das
crianças, resta, agora, inserir a roupagem jurídica adequada para cada situação das quais elas estão
inseridas, no intuito de se firmarem, ante suas situações existenciais, como o intérprete vai reconduzir
para a tutela no âmbito da cláusula geral de proteção da pessoa.

 

3.5.1. Guardas de fato e informais e as situações de confiança instalada na vida da criança

 

As situações de guarda informal ou de guarda judicial não podem ser rompidas de forma
irresponsável. O que importa destacar é que referido instituto ganha mobilidade e funcionalidade à
medida que o guardião toma contato com a criança e passa a desempenhar o exercício de uma
variedade enorme de funções, como pai ou mãe fosse.

Nesse momento, há um agrupamento de comportamentos, uma variedade de circunstâncias que faz
da criança participar, enfim, estar em família.

A situação da guarda não pode apenas se concentrar no ato da nomeação. Explico: a guarda não pode
ser apenas analisada como um ato de vontade, isolado, decorrente de uma manifestação de vontade
do guardião num determinado momento, em querer acolher a criança.

Não importa de como foi constituída a guarda. Ela se iniciou, informal ou judicialmente, o que exige o
desempenho de uma variedade enorme de comportamentos tácitos e de aceitação da criança ao
convívio familiar. Com isso a criança desenvolve afeto, laços decorrentes de uma convivência familiar.
Ela passa a ser reconhecida numa determinada situação existencial.

Nessa rota, a boa-fé sai do âmbito da tutela meramente obrigacional, como mandamento de
comportamento leal entre as partes, e avança para atingir as relações decorrentes do direito de
família.

Conforme Judith Martins-Costa[43], o princípio da boa-fé: "A boa-fé fé objetiva qualifica, pois, uma
norma de comportamento leal. É por isso uma norma de comportamento leal. É, por isso mesmo, uma
norma nuançada,(...), na medida em que se reveste de variadas formas, de variadas concreções".

É uma norma que valoriza o comportamento, que aprecia as condutas que uma parte adota para
satisfazer os interesses do outro; em suma, é uma norma de consideração aos interesses do outro.

E por isso, pode muito bem ser aplicada para as mais variadas situações jurídicas envolvidas no
direito de família e, por conseguinte, podem ser estendidas aos institutos da guarda e da adoção.

A guarda e adoção são institutos que visam a tutela do outro. Com mais intensidade, portanto, a boa-
fé pode ser um importante modelo para proporcionar ao intérprete que sejam desenvolvidas as mais
variadas condutas no intuito de tutelar a criança.
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3.5.2. A tutela da confiança da criança devolvida: um dano indenizável

 

Finalmente, considerando a situação existencial da criança, tal situação foi desenvolvida em virtude
da confiança construída ao longo de um período.

O dano em detrimento da situação existencial da criança decorre dos pressupostos necessários que
são observados para os danos, quais sejam: conduta, o nexo de causalidade e a existência do dano
(art. 186, do CC).

Na apreciação da conduta, ela se materializa na assistência, no acolhimento, na permissão, na
tolerância e na convivência do guardião com a criança, despertando em sua vida estabilidade e
situação jurídica de expectativa legítima de que não irá ser rompida. Ou seja, despertou na vida da
criança, confiança sobre uma convivência familiar, de forma que sua situação existencial possa ser
mantida.

Nessa rota, bastante elucidativo para identificar a responsabilização e a caracterização da conduta,
decorrentes da confiança gerada pelo guardião, podem ser notadas se observados alguns
pressupostos, conforme narrado por Jose de Oliveira Ascenção[44], que podem ser adaptáveis para
justificar e amparar a responsabilização aos guardiões e pais adotivos irresponsáveis que
comprometem e frustram o desenvolvimento da criança. Senão vejamos:

a.) a confiança fundar-se-á na conduta de outrem: in casu, do guardião ou dos pais adotivos (de
fato e à brasileira);
b.) ela deve ser justificada: ela se justifica porque a criança só toma contato com o guardião ou
pais adotivos porque eles toleram e permitem a permanência dela no convívio familiar;
c.) Investimento de confiança: as condutas no transcorrer do tempo;
d.) Comportamento que frustra a confiança: é a conduta contraditória, enfim, a decisão do
guardião ou dos pais adotivos em promover a ruptura involuntária das atividades e da vida
cotidianas da criança.

Assim, caberá ao juiz, apreciar o cabimento ou não de indenização à criança pela situação danosa,
pela perda de oportunidade de ser inserida numa convivência familiar no futuro, ou pelo rompimento
da sua situação existencial. Todos aqueles pressupostos servirão de canais axiológicos para a
apreciação do juiz. Para isso, irá considerar:

- o tempo que transcorreu entre o momento que a criança foi acolhida e a decisão de revogar a
guarda.

- se o guardião noticiou ao Estado a situação de guarda (guarda de fato)

- se o guardião acolheu a criança de forma tal que despertou efetivo laço de afetividade e
proporcionou a convivência familiar, acomodando situações sem que nunca o guardião tivesse
comunicado sua intenção de revogar a guarda.

- se a criança foi acolhida, ainda bebê, e permaneceu à revelia do Poder Público, até ela atingir uma
idade que não seja mais adotável.

- se o guardião nunca adotou condutas no sentido de contribuir, auxiliar, facilitar ou procurar
aproximar algum parente para encaminhar a criança.
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Outros direitos decorrem da possibilidade de se exigir danos materiais, por exemplo, despesas com
psicólogo. Também é possível exigir alimentos durante o período que a criança está recolhida em
abrigos ou locais fora da convivência familiar.

 

CONCLUSÃO

 

 

A preocupação deste trabalho foi com os danos existenciais das crianças quando elas são devolvidas
por guardiões irresponsáveis ou pais adotivos insensíveis. Não interessa se ditas situações foram ou
não firmadas sob o controle do Estado. O que interessa é que ditos institutos jurídicos - guarda e
adoção - devem ser manejados de forma a receberem os influxos axiológicos para efetivar os direitos
das crianças e dos adolescentes.

O que interessa também é reconhecer o direito da criança à convivência familiar como fundamental.
Enfim, os institutos jurídicos podem acolher novas interpretações e promover uma tutela às crianças
que são devolvidas à Justiça por guardiões (judiciais ou de fato) ou por pais adotivos (de fato ou
plena). É uma devolução que ocorre sem hesitação e de forma cruel, e o que pior, quando elas
atingem uma idade que não são mais adotáveis.
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E-DEMOCRACIA: UTILIZAÇÃO DA ARBITRAGEM COMO MECANISMO 

PROPICIADOR DE DEMOCRACIA NAS RELAÇÕES ENVOLVENDO CONFLITOS 

DE NOMES DE DOMÍNIO DA INTERNET 

 

E-DEMOCRACY: USAGE OF ARBITRATION AS A MECHANISM TO LEAD TO 

DEMOCRACY IN RELATIONS INVOLVING INTERNET DOMAINS NAMES 

CONFLICTS 

Caio César Carvalho Lima 

RESUMO 

O presente trabalho tem a intenção de discutir a questão relativa aos nomes de domínio da 

Internet, abordando-se, principalmente, os conflitos envolvendo o registro, bem como o 

emprego deles com fins destoantes do previsto na legislação. Essas contendas vêm sendo 

resolvidas com a utilização da Arbitragem - prevista na Lei Nº 9.307, de 1996 -, que vem 

sobressaindo como principal mecanismo garantidor da democracia nessas relações privadas 

que se passam na Internet, também conhecida como “e-democracia”. No Brasil vem sendo 

utilizado o Sistema de Arbitragem de Conflitos de Internet para Nomes de Domínios sob o 

“.br” – SACI. Como se abordará, entretanto, esse procedimento apresenta profundas 

distinções relativamente à Arbitragem, as quais precisam ser remodeladas, sob pena de servir 

o mecanismo a protelar a solução dos conflitos, em vez de mais rapidamente resolvê-los. 

PALAVRAS-CHAVES: DIREITO ELETRÔNICO; PROCESSO CIVIL; ARBITRAGEM; 

NOMES DE DOMÍNIO. 

 

 

ABSTRACT 
This paper intends to discuss the Internet domain names question concerning, mainly, the 

conflicts involving the registry, as well as their use for other provided purposes at the law. 

These disputes are being resolved with the use of Arbitration system - as foresee in Law No. 

9307 of 1996 -, that is standing out as the main mechanism to guarantee democracy in these 

private relations at Internet, also known as “e-democracy”. It has been used the Arbitration 

System of Internet Domain Names Disputes Under “.br” - SACI in Brazil. How it is going to 

be approached, however, this procedure features deep distinctions to the Arbitration, and it 

needs to be remodeled, or it is going to be used to postpone the conflicts resolutions, rather 

than to solve them, quickly. 

KEYWORDS: CYBER LAW; DOMAIN NAMES; CIVIL PROCEDURAL LAW; 

ARBITRATION. 

 

INTRODUÇÃO 

 O homem, na ânsia por obter de forma mais célere e precisa os cálculos e informações de que 

precisava, foi forjando, paulatinamente, ferramentas cada vez mais potentes e eficientes, cuja 

evolução é hoje representada, dentre outros aspectos, pelos computadores e 

supercomputadores[1]. Com essas invenções, inaugurou-se a tão propalada "Era da 

Informação", representada pelo mundo "virtual" em oposição ao mundo "real". Esse adjetivo 

virtual faz referência ao novo território fértil da Internet[2], ferramenta poderosíssima, sem a 

qual, para muitos, o computador não apresenta utilidade[3], sendo ela responsável, 

hodiernamente, por grande parte da comunicação e da troca de conhecimentos ocorridas, 

sendo fundamental, também, para a efetivação do comércio eletrônico. 
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Nos últimos tempos, a Internet, a grande Rede Mundial de Computadores tem alcançado 

espaço jamais imaginado, estando intimamente presente na vida de bilhões de pessoas[4]. 

Ciente da capacidade dessa ferramenta, o Poder Judiciário vem, cada vez mais, utilizando-a 

como forma de alcançar-se o maior ideal de justiça, mediante a inserção, paulatina, de 

mecanismos informatizados em seus procedimentos judiciais. 

A Internet não é um local físico, como uma grande rede que conecta diversos grupos de 

computadores interligados, mas sim uma trede de redes, constituindo um lugar virtual sem 

fronteiras físicas fixas e sem correlação com o espaço geográfico. A quantidade de seus 

usuários cresce exponencialmente desde a sua criação: em 1969, a ARPANET (precursora da 

Internet) começou conectando 4 computadores entre universidades norte-americanas; em 

meados da década de 70, já havia cerca de 100 computadores ligados à Internet; em 1981, 

cerca de 200 e no fim da década de 90 já eram 300 mil computadores com acesso à Rede. 

E a Internet não parou de crescer, atingindo a marca de 513 milhões de usuários, em agosto de 

2001[5]. Quase 5 anos depois, em dezembro de 2005, pela primeira vez se ultrapassou a 

marca de 1 milhão de usuários[6], número que hoje é de aproximadamente 2 bilhões de 

usuários[7]. 

Completando esses dados, convém citar que, atualmente, há quase 70 milhões de brasileiros 

com acesso à Internet[8], o que corresponde a aproximadamente 35% da população 

nacional[9]. No orkut os usuários nacionais ocupam o primeiro lugar isolado, com 50,89% do 

total de membros da rede social[10], fato que levou, além de outros aspectos jurídicos 

enfrentados, a que o Google, administrador do orkut, determinasse a transferência da central 

de operações do site referido, dos Estados Unidos para o Brasil, em agosto de 2008. 

Essa grande repercussão da Rede foi, também, acompanhada de uma elevação do número de 

páginas (termo utilizado como sinônimo de site da Internet ou website) registradas[11], 

abrangendo pedidos tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, relacionadas ou não 

ao comércio de produtos e de serviços. 

Assim, aquele que conseguir o termo de mais fácil memorização, melhor sucesso terá no seu 

estabelecimento na Internet. Desse modo, tanto as pessoas naturais quanto as empresariais 

passaram a querer registrar os nomes pelos quais eram mais conhecidas, em seu ramo de 

atuação. 

Ocorre que, diferentemente das marcas - em relação às quais vigoram os princípios da 

territorialidade e da especialidade -, um nome de domínio só pode pertencer a uma pessoa, no 

mundo inteiro. Isto é, caso se registre, por exemplo, o endereço: "http://www.a.com", apenas 

o seu registrador poderá alterar o conteúdo exibido na página. Diz-se que, relativamente aos 

nomes de domínio, vigora o Princípio da Unidade Plena, não podendo haver nenhum registro 

exatamente igual a outro já cadastrado. 

Ocorre que a verve criativa do homem vem sendo utilizada para se tentar adiantar aos reais 

interessados em registrar certo nome de domínio, com o intuito de barganhar valores 

financeiros, futuramente, pela venda do caminho do site registrado, consistindo no que se 

convencionou chamar de cybersquatting, ou, para outros, "grilagem virtual". 

E os conflitos não param por aí, tendo-se em conta que há, inclusive, registros de sites com o 

intuito de se "apoderar" do tráfego que seria direcionado a outro, mas que, devido a um 

pequeno erro de digitação, termina-se por entrar em página totalmente distinta daquela que se 

buscava, constatando-se a prática do typosquatting. 
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Nesse sentido, a exclusividade que liga cada nome de domínio da Internet a apenas um site 

passou a criar divergências entre aqueles que se consideram detentores do direito de registrar 

uma palavra específica, seja pelo fato de terem prévio registro de marca idêntica à palavra em 

discussão, seja por serem conhecidos por esse nome - podendo ser até mesmo um nome de 

família no caso de pessoas físicas, por exemplo. 

É inegável que a Internet está crescendo sobremaneira e tornando-se um meio que não pode 

ser tratado com desprezo por nenhum setor da sociedade. Com esse crescimento, entretanto, 

começam a ocorrer conflitos em diversas searas dentro desse novo mecanismo, o que vem 

sendo acompanhado, algumas vezes, por insinuações pessimistas de que a "Internet é uma 

terra sem dono". 

Sobre a questão, fundamental ponderar que, relativamente à democracia na Internet, não se 

pode enquadrar como "e-democracia"[12] qualquer forma de supostamente conferir 

tratamento democrático às relações travadas no ambiente virtual. Na verdade, a esse patamar 

devem ser içadas tão somente aquelas iniciativas que, calcadas em consonância com padrões 

legais, efetivamente, consigam trazer reflexos positivos à vida em sociedade, garantido, dentre 

outros a liberdade aos usuários da Grande Rede. 

Relativamente aos nomes de domínio, decerto que, tomando-se em conta a existência de 

normatização procedimental relativamente à Arbitragem (Lei Nº 9.307/1996, Lei de 

Arbitragem), bem como acerca da aplicação desse instituto à solução de conflitos no tocante 

ao registro desses nomes, através do SACI (Sistema de Arbitragem de Conflitos de Internet 

para Nomes de Domínio), tem-se efetivo mecanismo de "democracia digital". 

Não se deve olvidar, no entanto, que já houve comentários no sentido de que a Internet, no 

que pertine ao registro de nomes de domínio, não era um local em que a democracia mais 

plena imperava, pelo fato de que, como se verá, existe nesse ramo o Princípio do First Come, 

First Served, isto é, o nome de domínio é atribuído àquele que primeiro o requerer, sem que 

se faça necessária qualquer comprovação para tanto. 

Certo é que são numerosos os conflitos sobre nomes de domínios da Internet. Ocorre que, 

anteriormente, eram eles levados para que o poder Judiciário os solucionasse. Em razão da 

especificidade das relações envolvidas e do superficial conhecimento sobre a temática por 

parte de serventuários da Justiça, levava-se tempo relativamente amplo para que eles fossem 

decididos. Frise-se que isso se dava não apenas no Brasil. 

Em razão disso, instituiu-se o sistema de Arbitragem, junto à ICANN (Internet Corporation 

for Assigned Names and Numbers), ainda em 1999, consoante estipulado na Política 

Uniforme de Solução de Controvérsias em matéria de Nomes de Domínio (Uniform Domain 

Name Dispute Resolution Policy - UDRP). Objetivava-se melhor solucionar os conflitos 

relativos aos nomes de domínio, o que contribuiu, sobremaneira, para que mais efetivamente 

essas relações privadas chegassem a bom termo, estancando-se os argumentos no sentido de 

que a democracia poderia restar ferida no ambiente "virtual". 

No Brasil, como já referido, utiliza-se o SACI, que, apesar de possuir algumas semelhanças 

com o sistema de Arbitragem, dela apresenta algumas distinções, tendo bastante afinidades 

com a UDRP, consoante se passa a analisar adiante, fazendo-se necessário, antes, apenas 

traçar alguns pontos importantes acerca da democracia nas relações privadas travadas na 

Internet. 
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1. A DEMOCRACIA NAS RELAÇÕES PRIVADAS NO ÂMBITO DA INTERNET - A 

QUESTÃO DOS NOMES DE DOMÍNIO E DA ARBITRAGEM 

  

Como se percebeu, o novo modelo social implantado, decorrente das inovações tecnológicas, 

representou alteração nas formas de poder, que já não mais são praticadas sobre os meios de 

produção do mesmo modo como anteriormente. Isto é, hodiernamente, a informação passou a 

ser supervalorizada. 

Nessa sociedade novéis focos de entendimento da democracia se apresentam, sendo 

fundamental a (re)leitura de clássicos conceitos de Democracia, a fim de que, ao revés de 

servir como mecanismo mitigador das dificuldades humanas, a tecnologia, de outra banda, 

represente um baque à cidadania. Fundamental, para melhor entendimento da temática, 

observar as palavras de Alvin Toffler: 

Esta nova civilização, ao desafiar a antiga, derrubará burocracias, reduzirá o papel do estado-

nação e gerará economias semiautônomas em um mundo pós-imperialista. Isso exigirá 

governos que sejam mais simples, mais eficazes e, também, mais democráticos do que os que 

hoje são conhecidos. É uma civilização com sua própria e característica perspectiva mundial, 

suas próprias formas de entender o tempo, o espaço a lógica e a causalidade. Acima de tudo 

(...) a civilização da Terceira Onda começará a fechar a brecha histórica aberta entre produtor 

e consumidor, originando a economia do "prossumidor" de amanhã. Por essa razão, entre 

muitas outras, poderia resultar - com um pouco de ajuda inteligente de nossa parte - a primeira 

civilização verdadeiramente humana, de toda a História[13]. 

Destarte, diretamente a questão da democracia se vê tocada, tendo em vista que, de modo 

diverso do que se deu nas Revoluções Agrícola e Industrial, a Revolução da Informática - a 

Terceira Onda, nas palavras de Toffler -, tem interferência direta na economia, na política[14], 

na educação, e em vários outros ramos. Precisa-se, pois, que, com cautela, seja estudada essa 

questão. 

E o grande marco dessa nova realidade social é representado pela Internet, a qual precisa ser 

vista com atenção, sob pena de subversão do seu real motivo de criação, qual seja, a liberdade 

de troca de informações, sendo importante ter consciência de que: "a Internet é de fato uma 

tecnologia da liberdade - mas pode libertar os poderosos para oprimir os desinformados, pode 

levar à exclusão dos desvalorizados pelos conquistadores de valor."[15] 

Exsurge, então, o real interesse de que seja garantida a plena democracia nesse âmbito, sendo 

de grande relevo o bom regramento do registro dos nomes de domínio da Internet, que 

correspondem à forma como se dá a comunicação entre os computadores ligados na Rede, 

permitindo que haja a troca de informações entre essas máquinas, conforme será melhor 

analisado adiante. 

Em razão da elevada importância que esses nomes representam, ultimamente, tem havido 

elevação no número de altercações relativas a eles, sendo necessário que, de modo célere, 

sejam essas questões examinadas. Acaso assim não se proceda, dúvidas não restam de que 

serão deletérios os efeitos a serem ocasionados à Grande Rede[16]. 

E isso porque, ao que consta, não houve uma regulação que "passou pela reflexão e escrutínio 

democrático, como seria esperado com respeito a uma questão estratégica e importante para o 

desenvolvimento do país"[17]. 
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E nesse ponto a Arbitragem tem se mostrado como a forma mais completa para solucionar os 

litígios envolvendo questões sobre Nomes de Domínio da Internet, nos mais diversos 

aspectos, enfocando-se no presente estudo, principalmente, a questão do cybersquatting e do 

typosquatting. 

Compartilha do mesmo entender Omar Kaminski: "recentes decisões de Arbitragem sugerem 

não ser bastante por si o nome genérico para garantir o registrante. Detentores de marcas 

consideradas 'fracas' acabam 'reavendo', obtendo o domínio previamente registrado por 

outrem."[18] 

Por fim, frise-se que, apesar do foco aqui empregado, a arbitragem vem sendo utilizada 

também para solucionar conflitos nas mais distintas ordens, incluindo-se, dentre outros, 

questões no âmbito das Sociedades por Ações, no do comércio eletrônico, litígios coletivos de 

direitos trabalhistas, dentre outros. 

Passa-se, assim, a estudar, em primeiro plano, a questão dos domínios da Internet, fazendo-se 

rápido histórico do instituto para, posteriormente, serem observados os pontos específicos 

sobre eles, foco do presente estudo, quais sejam a aplicação da arbitragem no resguardo da 

democracia, no âmbito específico dos conflitos entre nomes de domínio. 

  

2. OS DOMÍNIOS DA INTERNET - ESCORÇO HISTÓRICO E JURÍDICO 

  

A seguir, far-se-á uma abordagem acerca dos nomes de domínio da Internet, estudando os 

principais aspectos a eles relativos, tais como formação, mecanismos de registro, projetos de 

lei sobre o tema, dentre outros. Antes convém, no entanto, traçar um conceito preliminar 

acerca do instituto em apreço, para que se possa melhor acompanhar a sequência de ideias que 

se passa a expor. 

Em prévia, pode-se dizer que os nomes de domínio são uma combinação de letras e de 

números, cujo fito é tornar mais fácil a localização de um site na Internet (recurso 

mnemônico), permitindo a comunicação e a troca de dados entre os computadores envolvidos 

nesse processo. 

  

2.1 Estrutura Básica dos Nomes de Domínio 

  

Primeiramente, analisando o modo como é composto um nome de domínio, convém 

diferenciar o que se convencionou chamar de Top Level Domain (TLD - Domínio de Primeiro 

Nível, DPN); e de Secondary Level Domain (SLD - Domínio de Segundo Nível, DSN). 

Sobre os TLDs, importante observar que eles apresentam duas ramificações: os Generic Top 

Level Domains (gTLD - Domínios Genéricos de Primeiro Nível); e os Country Code Top 

Level Domains (ccTLD - Domínios de Primeiro Nível com Código de País). 
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Os gTLD foram idealizados para que representassem o ramo de atividade do registrador, não 

sendo, entretanto, bastante rígido esse caráter, atualmente. Dentro desse grupo existem os 

domínios que são abertos (de livre registro), os fechados (registráveis apenas por alguns entes 

que atendam a determinadas exigências) e os patrocinados (apoiados por entes privados, e, 

como tal, podem também ter restrições para registro). 

Como exemplo de gTLD abertos, pode-se citar '.com', '.net', '.org', '.info', e o '.biz'. No que 

toca aos fechados, eles são, dentre outros, '.gov' (uso exclusivo do governo norte-americano), 

'.mil' (de uso restrito aos militares), o '.edu' (para instituições escolares dos Estados Unidos), 

etc. Por fim, os patrocinados mais conhecidos são '.mobi' (exclusivo para dispositivos móveis) 

e '.jobs' (páginas relativas a emprego). 

Relativamente aos ccTLD, eles são representados por códigos de duas letras, permitindo uma 

indicação geográfica do local de registro do nome de domínio. Os critérios para determinação 

dessas siglas estão dispostos na Norma ISO 3166[19]. Observando essa Norma, constata-se, 

por exemplo, que o ccTLD para o Brasil é '.br', para a Inglaterra é '.uk', para o Canadá '.ca', 

exempli gratia. 

Acerca do SLD, cumpre informar que ele representa, de maneira efetiva, a titularidade da 

página acessada. Ele fica localizado após o "http://www." e antes do TLD. Assim, por 

exemplo, em "http://www.a.com", o SLD é 'a', sendo '.com' o TLD, mais especificamente, o 

gTLD destinado, em tese, para utilização pelos sites com fins comerciais, o que não é mais 

seguido rigorosamente nos dias de hoje, como já referido. 

É justamente no que pertine ao SLD que podem surgir as altercações sobre os nomes de 

domínio. Isto é, pode haver colisões entre o que se registrou (ou se pretende registrar) com 

outras marcas ou outros signos distintivos, em decorrência do Princípio da Unidade Plena, que 

vigora sobre a matéria aqui estudada. 

Assim, por exemplo, se existe a marca "a" em qualquer lugar do mundo e alguém registra o 

domínio "http://www.a.net", ninguém mais poderá registrar esse nome dentro do mesmo 

DPN, ainda que, por exemplo, um empresário brasileiro possua a marca "a" devidamente 

registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Isso porque, como se 

terá oportunidade de analisar mais à frente, outro princípio que vigora no plano do registro 

dos nomes de domínio é o do First Come, First Served. Isto é, o primeiro que requerer um 

domínio, a ele será atribuído o registro independentemente de comprovação de qualquer 

interesse legítimo para tanto. 

Por fim, cumpre apenas deixar claro que essa limitação referida vigora tão somente quando se 

tenta proceder ao registro de um nome de domínio exatamente igual a outro[20], isto é, com 

os mesmos DPN e ccTLD. Assim, por exemplo, nada obsta que pessoas diferentes efetuem o 

registro dos domínios "http://www.a.com", "http://www.a.com.br", "http://www.a.br", 

"http://www.a.info", dentre outros. 

Feita essa análise introdutória acerca da matéria que aqui se pretende abordar, passa-se a um 

rápido panorama histórico do tema, tanto nas esferas nacional quanto internacional, a fim de 

que melhor se compreendam as suas origens. 

  

2.2 Panorama Histórico e Registro dos Nomes de Domínio 
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Com o intuito de facilitar a memorização e a digitação de endereços de páginas da WEB foi 

criado, em 1983, na Universidade de Wisconsin (Estados Unidos), o conceito de Sistema de 

Nome de Domínio (DNS, do inglês Domain Name System), que corresponde, como acima já 

analisado, àquele endereço que segue o "http://www.". Ele é composto por nomes ou 

números, tendo no mínimo 2 e no máximo 26 caracteres[21]. 

O órgão que coordena mundialmente esses registros é a ICANN, que é ligada ao 

Departamento de Comércio dos Estados Unidos e que apresenta, dentre outros, a função de 

criar novos sufixos (.com, .net, .gov, etc.). 

O registro dos gTLD é realizado pelas entidades credenciadas junto à ICANN[22]. Já os 

ccTLD são registrados junto aos diversos organismos nacionais. Essa ausência de 

centralização do registro dos nomes apenas contribui para ampliar as dissensões, à medida 

que essas células locais são dotadas de ampla autonomia para requerer o que entenderem 

necessário para o registro de um domínio, podendo haver diferença entre elas, quer no tocante 

ao preço ou à documentação requisitada, para ficar em apenas dois exemplos. 

No Brasil, o registro desses domínios, atualmente, fica a cargo do NIC.br (Núcleo de 

Informação e Coordenação do Ponto Br). Em 1995, primeiramente, esse mister cabia ao 

CGI.br (Comitê Gestor Internet no Brasil)[23], o qual, em maio de 1998, foi repassado à 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)[24], tendo-se em conta 

que ela já realizava esse serviço, no tocante ao Projeto Rede Nacional de Pesquisas (RNP), 

bem como em razão da excessiva onerosidade que esse encargo vinha trazendo ao Poder 

Público. 

Por fim, aos 5 de dezembro de 2005, por meio da Resolução n
o 

001/2005, o Comitê Gestor, 

nos termos autorizados pelo Decreto Nº 4.829, de 3 de setembro de 2003[25], resolveu 

atribuir ao NIC.br a execução do registro e do cancelamento de nomes de domínio, através do 

Registro.br: 

Art. 1º - Ficam atribuídas ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC .br, a 

execução do registro de Nomes de Domínio, a alocação de Endereços IP (Internet Protocol) e 

a administração relativa ao Domínio de Primeiro Nível. 

Art. 2º - Ao NIC.br caberá efetuar o registro e o cancelamento de Nomes de Domínio de 

acordo com as regras estabelecidas na Resolução CGI.br Nº 002/2005, aprovada pelo CGI.br 

na reunião 21 de outubro de 2005. 

Até os dias atuais essa incumbência permanece a cargo do NIC.br, estando os procedimentos 

para registro, cancelamento e concessão de domínios disciplinados por meio da Resolução Nº 

8, de 28 de novembro de 2008, de autoria do CGI.br[26], a seguir melhor analisada. 

  

2.3 Regulamentação dos Nomes de Domínio 

  

  

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8286

file:///G:/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/RELACOES%20PRIVADAS%20E%20DEMOCRACIA/3959.html%23_edn21
file:///G:/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/RELACOES%20PRIVADAS%20E%20DEMOCRACIA/3959.html%23_edn22
file:///G:/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/RELACOES%20PRIVADAS%20E%20DEMOCRACIA/3959.html%23_edn23
file:///G:/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/RELACOES%20PRIVADAS%20E%20DEMOCRACIA/3959.html%23_edn24
file:///G:/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/RELACOES%20PRIVADAS%20E%20DEMOCRACIA/3959.html%23_edn25
file:///G:/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/RELACOES%20PRIVADAS%20E%20DEMOCRACIA/3959.html%23_edn26


 

Assim, traçados de forma sucinta os meandros que culminaram com a estipulação do NIC.br 

como órgão responsável pela administração dos assuntos relativos aos nomes de domínio, 

convém, em primeiro lugar, analisar Projetos de Lei (PL) já suscitados, na Câmara e no 

Senado, que versam sobre o tema em estudo. 

Diversos foram os Projetos que tramitaram no Legislativo Federal tratando do tema em 

debate: PL 2.535/2000, PL 3.576/2000 e PLS 90/2001. Eles, no entanto, foram arquivados, 

quer com fundamento no art. 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados[27], quer 

em razão de parecer desfavorável das diversas comissões que os analisaram. 

Hodiernamente, encontra-se em trâmite apenas o PL nº 256/2003, originado no Senado 

Federal com o nº PLS 234/2002, de autoria do Senador Waldéck Ornelas (PFL-BA), que 

"dispõe sobre requisitos e condições para o registro de nomes de domínio na rede Internet no 

Brasil"[28]. Antes de adentrar o texto propriamente dito da Lei, convém analisar trecho do 

exposto na justificativa do Projeto, o que se permitirá observar o espírito que guiou o seu 

elaborador: 

A regulamentação atual do sistema de registro de nomes de domínio no Brasil foi estabelecida 

pelo Comitê Gestor da Internet (...). As normas baixadas pelo Comitê privilegiam o primeiro 

requerente de um registro, dando a este o direito de utilizar o nome que leva a registro. 

Esse sistema, contudo, não se mostra mais adequado à realidade presente, visto que, por meio 

dele, permite-se o registro de nomes de pessoas, de empresas, de marcas, entre outros, por 

terceiros que não seus respectivos titulares. Essa possibilidade tem dado margem a que 

pessoas ou empresas de má-fé registrem nomes próprios de terceiros para depois revendê-los 

aos legítimos interessados, bem como com outras finalidades igualmente reprováveis, como a 

difamação e a concorrência desleal, por exemplo. 

(...) A presente proposição legislativa, portanto, tem o intuito de proteger não somente as 

empresas detentoras de marcas famosas, os artistas e as personalidades nacionalmente 

conhecidas, mas também o cidadão comum, que pode ver o seu nome utilizado indevidamente 

na rede por terceiros. Da mesma forma, pretende-se também proteger os usuários da rede que, 

com a adoção das medidas ora propostas, não serão mais induzidos em erros que decorrem do 

acesso a determinadas informações falsas atribuídas a determinada pessoa ou empresa. 

Adentrando especificamente o que disciplina o projeto, seu art. 2º traz uma objetiva definição 

de nome de domínio como sendo "o conjunto de caracteres que identifica um endereço na 

rede de computadores Internet". 

Vale lembrar que o texto literal dos domínios somente traduz os números que identificam o 

IP[29] do site. Por exemplo, quando se digita http://www.brasil.gov.br, nada mais se está 

fazendo do que entrando no endereço IP 161.148.24.13. Decerto, é de mais fácil memorização 

o nome de domínio do que a sequência de números a ele correspondente. 

Depreende-se, assim, a razão por que o registro desses nomes não pode ocorrer de forma 

aleatória. Muito pelo contrário, essa escolha deve ser precedida de profunda reflexão, já que 

essa será a maneira através da qual, em se tratando de comércio eletrônico ou de um jornal 

eletrônico, verbi gratia, um possível cliente terá acesso aos serviços da empresa que busca. 

Caso seja um nome muito difícil de lembrar, provavelmente, o cliente quando precisar dos 

serviços desse empreendimento não conseguirá acessá-los de maneira tão fácil. 
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Sobre esse assunto, Naseem Javed, fundador do banco de nomes corporativos ABC Namebank 

International, afirma que "no âmbito da comunicação empresarial talvez não haja hoje em dia 

questão tão importante quanto a dos nomes. Com milhões e milhões de marcas colidindo no 

ciberespaço, escolher um nome deixou de ser assunto menor" [30]. Isso se reflete no fato de 

que, quando se deseja entrar no site de alguma empresa, muitas vezes, não se faz uma prévia 

consulta em uma ferramenta de busca sobre o domínio buscado. Simplesmente se digita o 

endereço que se pensa mais se aplicar ao estabelecimento comercial. 

Nesse tocante, almejando isentar-se de maiores questionamentos, o Comitê Gestor da Internet 

no Brasil, através da Resolução nº 8 de 2008, deixou estipulado, no caput do seu art. 1º que 

"um nome de domínio disponível será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, 

quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo (...)". No mesmo sentido 

caminha o já citado Projeto de Lei que, propõe, em seu art. 4
o
, "que o registro de um nome de 

domínio será concedido ao primeiro interessado que o requerer, atendidos os requisitos 

estabelecidos nesta lei [qual seja, o disposto nos arts. 5º, 6º e 7º]." 

Está-se diante do que se convencionou chamar de First Come, First Served ou de Premier 

Arrivé, Seul Servi. Isto é, aquele que primeiro registrar o domínio terá plenos direitos sobre 

ele até que haja questionamento dessa propriedade[31]. Hodiernamente, entretanto, já não 

mais se considera a Internet essa "terra sem Lei", uma vez que com o avançar dos estudos na 

área, principalmente através da jurisprudência[32], tem-se conseguido o acúmulo de 

conhecimentos sobre o assunto, mitigando a falsa aparência de ausência de legislação na 

Internet[33]. 

Em verdade, não há óbice algum a que sejam aplicados, às questões relativas aos conflitos 

surgidos na Rede, os dispositivos legais hoje vigentes. Isso abrange desde a Constituição 

Federal, os códigos Civil e Penal, incluindo os respectivos diplomas processuais e até mesmo 

as demais leis vigentes. 

Não se questiona, entretanto, o fato de que ainda há inúmeras situações as quais, tendo em 

vista a ausência de regramento específico, não conseguem ser enquadradas, com perfeição, no 

ordenamento pátrio. Isso fica mais evidente na esfera Penal, em que vigora o Princípio da 

Legalidade Estrita[34], não se conseguindo, por exemplo, tipificar como crime ou mesmo 

delito, a conduta de envio de e-mail contendo Spam[35], dentre várias outras situações, cuja 

análise pormenorizada foge ao espoco desse estudo[36]. 

Como se viu, os nomes de domínio sempre foram distribuídos à vontade; o indivíduo que 

primeiro o requisitasse, adquiria-o. Afinal, nunca se imaginou a proporção que a Grande Rede 

atingiria. Com a crescente importância assumida pela Internet, chegando a ferramenta 

fundamental para diversos setores, passou a haver verdadeiras discussões por alguns 

domínios, principalmente em razão da utilização de má-fé por parte de alguns registradores. 

Visando desestimular essa prática desonesta, o art. 5
o 
do Projeto de Lei 

supra tenta estabelecer requisitos mínimos para que se registre um dado 

nome, aí se incluindo a necessidade de comprovação da titularidade ou de 

interesse sobre o signo pleiteado: 

Art. 5
o
. Constituem requisitos para o registro de nome de domínio, entre outros que vierem a 

ser estabelecidos em regulamentação: 

I - a inexistência de registro prévio do mesmo nome no mesmo domínio de primeiro nível; 

II - a não configuração como nome não-registrável, nos termos do art. 6
o
 desta Lei; 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8288

file:///G:/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/RELACOES%20PRIVADAS%20E%20DEMOCRACIA/3959.html%23_edn30
file:///G:/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/RELACOES%20PRIVADAS%20E%20DEMOCRACIA/3959.html%23_edn31
file:///G:/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/RELACOES%20PRIVADAS%20E%20DEMOCRACIA/3959.html%23_edn32
file:///G:/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/RELACOES%20PRIVADAS%20E%20DEMOCRACIA/3959.html%23_edn33
file:///G:/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/RELACOES%20PRIVADAS%20E%20DEMOCRACIA/3959.html%23_edn34
file:///G:/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/RELACOES%20PRIVADAS%20E%20DEMOCRACIA/3959.html%23_edn35
file:///G:/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/RELACOES%20PRIVADAS%20E%20DEMOCRACIA/3959.html%23_edn36


 

III - a comprovação da titularidade ou do legítimo interesse, nos casos elencados no art. 7
o
 

desta Lei. 

Vê-se, pois, o início de uma tentativa de melhor regrar essas condutas, com o objetivo de 

reduzir os efeitos prejudiciais que podem advir desse comportamento. Até que o Diploma seja 

aprovado e passe a vigorar, entretanto, ainda continuarão a existir inúmeras transgressões a 

essa regra. 

Os conflitos surgidos dessas transgressões, nos dias de hoje, são tratados, preferencialmente, 

através da utilização da Arbitragem, adiante considerada. No Brasil existe o SACI, 

mecanismo que, conforme será melhor analisado adiante, apresenta inúmeras diferenças 

relativamente ao que descreve a Lei nº 9.307/1996, Lei de Arbitragem. 

  

3. O INSTITUTO DA ARBITRAGEM E O 'SACI' 

  

Inicia-se o estudo sobre o tema abordando os aspectos principais sobre o instituto da 

Arbitragem, para que se possa empós, ao se analisar o SACI, evidenciar mais facilmente as 

distinções existentes entre esse mecanismo e o que prescreve a Lei Nº 9.307/1996. 

  

3.1 Histórico da Arbitragem e a Lei Nº 9.307/1996 

  

Fazendo rápida análise histórica do instituto, convém declinar que, já na época dos 

babilônicos, eles resolviam seus problemas se utilizando da forma convencional da 

Arbitragem, praticamente do modo como hoje é praticada; os hebreus a faziam com a 

formação de tribunais arbitrais. 

Os gregos costumavam gravar em placas, que posteriormente eram fixadas nos templos, os 

resultados das sentenças arbitrais para que se tornassem do conhecimento de todos. Na Roma 

Antiga, recorria-se ao Juízo Estatal somente em casos nos quais se discordasse das decisões 

arbitrais. 

Nos feudos, sociedade de cultura eminentemente teocrática, o Papa constituía o árbitro 

supremo, sendo os Bispos árbitros assistentes, havendo possibilidade, inclusive, de proceder-

se à excomunhão de um indivíduo através da Arbitragem. Exigia-se sempre que essa solução 

não fosse morosa, burocratizada ou com excesso de formalismos rebuscados, à guisa de como 

se processa esse instituto hodiernamente. 

No Brasil a Arbitragem existe desde a colonização portuguesa, quando era regulamentada 

pelo Código Comercial Brasileiro (1850), ainda hoje parcialmente em vigor, que, em seu 

revogado artigo 245, afirmava que "todas as questões que resultarem de contrato de locação 

mercantil serão decididas em juízo arbitral".  Citando outras oportunidades em que se fez uso 

da Arbitragem, deve-se mencionar que no Direito Internacional o Barão do Rio Branco 

resolveu questões tocantes às fronteiras do Estado brasileiro valendo-se dela. 
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Alguns Diplomas legais, como o Protocolo de Genebra (1923), o Código de Bustamante e, no 

Brasil, o Código Civil (1916) e o Código de Processo Civil (1973) já previam, também, a 

Arbitragem, que se sujeitava, à época, à homologação pelo poder Judiciário, o que não mais 

ocorre hodiernamente, uma vez que esse processo retirava da Arbitragem muito de sua 

celeridade, ideal para o qual foi inicialmente pensada. A Constituição Federal de 1988 faz, 

também, a previsão dos tribunais arbitrais. Com a Lei nº 9.307/96, finalmente, permitiu-se a 

instituição do compromisso arbitral de maneira sólida e definitiva. 

 Recorrendo ao latim, observa-se que a palavra arbitragem deriva de arbiter (juiz, louvado, 

jurado), isto é, aquilo que é visto como um padrão a ser seguido. Passando a uma definição 

mais objetiva do conceito que se objetiva enfatizar, pode dizer-se que se está diante de 

instituição por meio da qual as partes conferem a árbitros, que instituem de forma livre, o 

mister de deliberar acerca de suas questões. 

Outro aspecto sobremaneira importante diz respeito ao fato de que os árbitros não precisam 

ter formação em Direito. Isto é, um conflito pode ser resolvido com a participação, 

exclusivamente, de engenheiros, médicos, profissionais da área de Informática, enfim, de 

qualquer profissão. Recorrendo-se ao artigo 13 da Lei de Arbitragem, concluir-se-á que "pode 

ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes". 

Assim, um conflito sobre nomes de domínio, por exemplo, pode resolvido por pessoas que 

lidam com questões relativas à tecnologia no seu quotidiano. Certamente, tal fato colabora 

para que as sentenças proferidas sejam próximas da solução mais justa para o caso[37]. Frise-

se, ainda, que cabe às partes que se submeterão ao procedimento arbitral a livre escolha dos 

árbitros que decidirão seus conflitos. 

A arbitragem é caracterizada por ser uma justiça privada, não mantida pelo Estado, mas pelos 

indivíduos que a contratam, cabendo a estes arcar integralmente com as custas. Outrossim, 

como já referido, a decisão do árbitro é denominada de sentença arbitral, não se fazendo 

necessidade de qualquer homologação por parte do Judiciário, sendo, em verdade, um título 

executivo judicial, podendo ser facilmente executada em caso de descumprimento dos seus 

preceitos. 

Isso fica evidente quando se lê o art. 31 da Lei de Arbitragem, Lei nº 9.307, de 1996: "a 

sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença 

proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo." 

Observa-se, pois, que a Arbitragem surge como alternativa à Justiça Estatal, tendo como 

missão ajudar os juízes no cumprimento de suas funções. O que prejudica esse fato, porém, é 

a grande desinformação do povo quanto aos procedimentos alternativos ao Poder Judiciário. 

Há ainda aqueles que, apesar de conhecerem essas outras possibilidades, não as procuram por 

descrédito, não dando o devido valor a tais alternativas, optando pela justiça estatal. 

Ao insuflar "nova vida" na Justiça, optando-se pelos sistemas extrajudiciais como a 

arbitragem e a mediação[38], naturalmente, há a tendência de desobstrução dos tribunais 

convencionais, que também passar a poder solucionar os litígios de sua competência em 

menor tempo. 

Observa-se, assim, que a arbitragem desponta como alternativa plausível para a solução dos 

conflitos que envolvem as noviças questões aqui referidas, pois, além de apresentar custos 

reduzidos e ser mais célere, pode, ainda, ser realizada por profissionais com profundo 

conhecimento sobre o tema discutido, aumentando as possibilidades de sucesso. 
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3.2 A Sistemática do 'SACI' - Distinções do Procedimento Arbitral 

  

Como já se referiu, o SACI (Sistema de Arbitragem de Conflitos de Internet para Nomes de 

Domínio) difere do "Procedimento Arbitral Puro", nos termos definidos pela Lei nº 9.307, 

analisada anteriormente. Passa-se a seguir a justificar tal assertiva. 

A Arbitragem ganhou força nos últimos tempos, em razão do poder que a sentença proferida 

pelos árbitros adquiriu. Isto é, antes se fazia necessária homologação do poder Judiciário, o 

que hoje é totalmente desnecessário. Na verdade, a sentença arbitral é título executivo 

judicial, como se observa do art. 475-N, IV do Código de Processo Civil[39]. Essa relativa 

independência, pois, correspondeu a grande mecanismo que dotou de mais eficiência o 

procedimento em estudo. 

Nesse diapasão, em abril de 2009, criou-se o SACI, com o objetivo de solucionar qualquer 

controvérsia surgida quando o detentor do domínio ".com.br" desejar preservar, também, o 

nome o respectivo nome com o DPN ".net.br"[40]. 

Ocorre que, na contramão do sistema de Arbitragem, em seu art. 36, a regulamentação do 

SACI traz a previsão de que há possibilidade de antes, durante ou depois da instauração de um 

procedimento arbitral nos moldes lá regrados, ser possível recorrer ao Judiciário: 

EFEITOS DO PROCEDIMENTO JUDICIAL 

Art. 36 No caso de ser ajuizada ação judicial antes ou durante o Procedimento Arbitral 

relativo ao nome de domínio objeto do Procedimento e inexistindo ordem judicial que o 

proíba ou o encerre, a Câmara deverá prosseguir com o Procedimento Arbitral até a sua 

decisão final, a qual será implementada, exceto se houver ordem judicial em contrário. 

Talvez isso seja consequência do que determina a UDRP (Uniform Domain-Name Resolution 

Policy - Política Uniforme Para Resolução de Disputas por Nomes de Domínio), que traz 

previsão bastante semelhante e que, por certo, foi utilizada como modelo para a elaboração do 

SACI. 

Ora, esse primeiro ponto já desmonta, de logo, a possibilidade de se continuar a considerar 

como um "Procedimento Arbitral Puro" aquilo que o SACI prescreve. 

Ademais, outra distinção reside no fato da escolha dos árbitros. Como se viu, na Arbitragem, 

tal processo é de total liberdade das partes, que simplesmente selecionam aqueles que 

entendem ser melhor apropriado para solucionar o conflito em questão. 

Diferentemente disso, no entanto, o SACI prevê, em seu art. 3º, que os árbitros somente 

podem ser escolhidos dentre aqueles nomes constantes do Comitê Gestor. Isto é, caso as 

partes queiram, de livre acordo, escolher um árbitro que não faz parte dos quadros do CGI.br, 

tal não é possível: 

DA CÂMARA 
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Art. 3 Para administrar o Procedimento Arbitral o Interessado deverá selecionar qualquer uma 

das Câmaras Arbitrais aprovadas pelo NIC.br, as quais serão credenciadas ao presente 

Sistema, sendo vedada a indicação de Câmaras não credenciadas. 

PARÁGRAFO ÚNICO: As Câmaras credenciadas serão compostas por árbitros, os quais 

serão escolhidos pelas próprias Câmaras, segundo os seus critérios, dentre os profissionais de 

ilibada reputação e reconhecida experiência e capacitação em Internet. 

Em ambas as hipóteses, pode-se evidenciar a aludida influência da ICANN, já que os 

dispositivos referidos do SACI estão de forma bastante semelhantes reproduzidos na UDRP, 

de autoria da instituição nominada. 

Desse modo, claro fica que necessário se faz que alterações sejam realizadas no Regulamento 

do SACI, sob pena de se subverterem as razões de sua existência, passando-se a utilizar esse 

mecanismo como um meio de protelar a solução dos conflitos relativos aos nomes de 

domínio. 

Essa preocupação tem sua razão de ser, pois, o indevido registro de um nome de domínio, 

conforme se passa a analisar, pode trazer graves consequências, principalmente aos usuários 

de Internet mais inexperientes, que podem ser atraídos para verdadeiros alçapões. 

  

4. CONFLITOS DE NOMES DE DOMÍNIOS DA INTERNET - PRÁTICA DO 

CYBERSQUATTING E DO TYPOSQUATTING 

  

Como se viu, o "Procedimento Arbitral Puro" apresenta requisitos importantes à correta 

solução de litígios ainda não muito bem definidos em lei, tais como os relativos ao registro de 

domínios. Dentre esses aspectos, destaca-se a sua rapidez, economicidade, ausência de 

formalismos exacerbados, sua grande amplitude de poder e o sigilo, fator ideal para a 

resolução de conflitos referentes à Propriedade Intelectual. 

Concorre em favor da utilização da Arbitragem ainda o fato de que, nos termos do art. 1º da 

Lei 9.307/96, ela pode ser utilizada para "dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais 

disponíveis".[41] E os litígios relativos à Internet, em sua maioria, envolvem interesses 

patrimoniais, os quais são geralmente disponíveis, como o são os que dizem respeito aos 

nomes de domínio. 

Devido a essa convergência de fatores, criou-se, em 1994, o Centro de Mediação e 

Arbitragem da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI - World Intellectual 

Property Organization - WIPO), antes mesmo da entrada em vigor no Brasil da Lei de 

Arbitragem: 

O Centro de Mediação e Arbitragem da OMPI foi criado em 1994 e é uma unidade 

administrativa do Escritório Internacional da Organização Mundial de Propriedade Intelectual 

(OMPI) em Genebra, Suíça. Sua finalidade é oferecer serviços de arbitragem e de mediação 

para a resolução de disputas comerciais entre partes privadas envolvendo propriedade 

intelectual. Os procedimentos de resolução de litígios oferecido pelo Centro, que se prestam 

também a outros tipos de disputas comerciais, constituem alternativas ao litígio judicial.[42] 
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Desde 1999, até o início do mês de abril de 2010, a Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual recebeu 17.362 pedidos de resolução de casos, já tendo até o momento apresentado 

a decisão relativamente a 16.936 questões[43]. Ou seja, apenas 2,5% das questões 

apresentadas à Organização ainda não foram solucionadas, o que, sem dúvida, representa um 

percentual bem mais reduzido do que o observado no Poder Judiciário. 

Ocorre que, como já se referiu, o sistema utilizado pela OMPI seguindo a normatização da 

ICANN, não representa fielmente o instituto da Arbitragem. Na verdade, entende-se até 

mesmo que a denominação atribuída não é a mais apropriada, em razão das profundas 

distinções observadas. 

Como já se aludiu, incorporando os preceitos orientadores da instituição maior, a ICANN, o 

recém criado Sistema de Arbitragem de Conflitos de Internet para Nomes de Domínio sob o 

".br" (SACI), também reproduziu essas pequenas distorções, que, em verdade, terminaram por 

desnaturar o instituto. 

Apesar disso, no entanto, esses mecanismos ainda continuam sendo bastante utilizados para se 

apresentar solução aos conflitos envolvendo nomes de domínio da Internet, mormente no que 

diz respeito ao cybersquatting e ao typosquatting, a seguir melhor estudados. 

  

4.1 A Prática do Cybersquatting 

  

Convém, antes de adentrar o assunto, passar à definição do que se deve entender por 

cybersquatting, que pode, basicamente, ser compreendido como utilizar um nome de domínio 

com má-fé para lucrar com a boa fé de uma marca (signos de maneira geral) pertencente a 

outra pessoa. 

Outro posicionamento interessante poder ser obtido no Anti-Cybersquatting Consumer 

Protection Act (ACPA)[44], no qual o cyberquatting é definido como "obter nomes de 

domínio 'com má-fé' que são idênticos ou confusamente similares a uma marca registrada ou a 

uma marca de serviço"[45]. 

Como o assentamento de domínios ainda é relativamente fácil, os "posseiros digitais" não 

encontram muita dificuldade em registrar os domínios que desejarem. Realizada essa etapa, 

podem esses endereços obtidos ser utilizados ardilosamente para: capturar internautas não 

conhecedores do real endereço virtual da instituição que pretendem entrar; ludibriar os 

usuários mais distraídos, aplicando-lhes golpes econômicos; referir-se depreciativamente a 

produtos e a empresas; tentar vender o domínio, posteriormente, àquele a que faz jus a ele, 

verdadeiramente, dentre outros. 

Ilustrando o que se referiu, traz-se o caso nº D2003-0454, por meio do qual a WIPO  decidiu 

questão acerca da utilização do nome <itau.info>, registrado, no dia 5 de outubro de 2001, 

indevidamente por um argentino, que não tinha relação alguma com a instituição financeira 

homônima, que é detentora do domínio <itau.com.br> e de outros cerca de 200 domínios que 

contém a palavra "itaú" (www.itau.com.br/, www.itaucultural.org.br/, 

www.itauinvestnet.com.br/ etc.). 
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Os argumentos para devolver a guarda do domínio ao banco giraram em torno do fato de que, 

em nome do portenho, não havia negócios sob o nome "Itaú" e que o domínio não estava 

sendo utilizado em conexão com sites ativos, não estando demonstrado um interesse legítimo 

por parte dele. Ou seja, restou esclarecida tão somente a intenção de evitar o uso deste 

endereço pelo banco, o que forçaria a instituição a pagar elevada monta caso o quisesse fazer. 

Esse tipo de prática criminosa, porém, pode ser utilizada como já acima citado para a 

realização de golpes econômicos. Casos famosos são os e-mails contendo links para 

instituições financeiras, que não correspondem às sociedades por que pretendem passar. 

Por exemplo, indivíduos se utilizando da inexperiência de alguns usuários criaram o e-mail 

antendimento@bancodobrasil.net (vale lembrar que o domínio <bancodobrasil.net> está 

registrado, porém não redirecionado ao site do Banco do Brasil) e passam a enviar mensagens 

phishing[46] informando que houve problemas com determinada conta bancária, devendo 

aquela pessoa que recebeu a mensagem, então, inserir seus dados pessoais e solucionar os 

problemas supostamente existentes o mais brevemente possível. 

O usuário quando expõe seu nome de usuário e senha no site indicado no e-mail 

(bancodobrasil.net, e não bancodobrasil.com.br) tem seus dados capturados por indivíduos 

mal intencionados que poderão, dentre outros, efetuar saques, auferindo lucros exorbitantes 

com essa prática delituosa. 

Exatamente no sentido das duas situações comentadas constam disposições proibitivas, ou 

pelo menos evidenciadoras de má-fé no Regulamento do SACI, a exemplo do que consta na 

Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy (UDRP - Política Uniforme para 

Resolução de Disputas por Nomes de Domínio) da ICANN[47]. Nesse ponto, fundamental 

transcrever o que o Regulamento aponta como indícios de atitudes de má-fé: 

Art. 6, PARÁGRAFO ÚNICO: Para os fins do artigo 6, inciso III deste Regulamento, as 

situações a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé 

na utilização do nome de domínio objeto do Procedimento Arbitral: 

a) circunstâncias indicando que o Detentor registrou o nome de domínio com o objetivo de 

vendê-lo, alugá-lo, ou transferi-lo para o Interessado ou a terceiros; ou 

b) circunstâncias indicando que o Detentor tenha registrado o nome de domínio para impedir 

que o titular do direito violado o utilize como um nome do domínio correspondente; ou 

c) circunstâncias indicando que o Detentor tenha registrado o nome de domínio com o 

objetivo de prejudicar a atividade comercial do Interessado; ou 

d) circunstâncias indicando que ao usar o nome de domínio, o Detentor intencionalmente 

tentou atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou 

para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o 

sinal distintivo do Interessado[48]. 

O cybersquatting pode ainda ser utilizado para os fins de macular a imagem de uma empresa 

já firmemente estabelecida. Nesse sentido: 

Nem sempre o cybersquatting resulta em fraudes econômicas. Logo que a Telefônica iniciou 

suas atividades no estado de São Paulo, o endereço www.telefonica.com.br foi adquirido por 

terceiros, que construíram uma página depreciativa, expondo publicamente suas insatisfações 
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para com a empresa. Um usuário que procurasse pelo site da companhia logo se deparava com 

mensagens de ódio e adquiria uma visão negativa dos serviços oferecidos[49]. 

Vê-se, pois, que diversas podem ser as consequências danosas para os usuários mais 

desatentos, ou mesmo com menor experiência com tecnologia, fazendo-se necessário estar o 

poder Legislativo atento para essas questões surgidas. 

A seguir, passa-se ao estudo das principais questões que dizem respeito ao typosquatting, que, 

como restará evidenciado, pode ser visto como uma espécie dentro do que se poderia ter como 

gênero o cybersquatting. 

  

4.2 A Prática do Typosquatting 

  

Recorrendo-se à definição de typosquatting, encontra-se que esse termo pode ser entendido 

como uma forma de pirataria de domínio que se baseia na probabilidade de que certo número 

de usuários da Internet digitará incorretamente o endereço de um URL[50] ao navegar. 

Observa-se, pois, que se enquadram neste caso os sites registrados com pequenos erros de 

digitação em relação ao original. 

Cita-se exemplo real arbitrado pela WIPO Nº D2000-0548, que envolveu pedido da empresa 

Microsoft contra o registro do domínio <microsof.com>, que, concluiu-se ter sido realizado 

com o intuito de captar, de forma desonesta, os pequenos erros de grafia cometidos pelos 

usuários ao tentar ingressar no site da companhia. Os árbitros da WIPO decidiram que houve 

abuso nesse registro e no dia 21 de julho de 2000 o domínio foi devolvido à Microsoft. 

Há inúmeros outros casos relatados de typosquatting, e, tal como o cybersquatting, esse tipo 

de prática também pode ser utilizada a fim de lesar economicamente o indivíduo com menor 

conhecimento acerca dos perigos da Internet. Nesse sentido, basta que alguém mal 

intencionado, almejando passar pelo Banco do Brasil crie um endereço de e-mail como  

atendimento@bancobrsail.com.br (perceba a sutil troca da ordem das letras 'a' e 's' na palavra 

Brasil) e passe, através dele, a divulgar mensagens oferecendo um bônus a quem entrar na sua 

conta do Banco, atraindo o cliente para uma página falsa. 

Depois disso, então, caso o usuário não perceba que se trata de site e de e-mail falsos, 

certamente digitará seus dados bancários, que, empós, serão remetidos para os criminosos que 

criaram essa 'armadilha'. 

A fim de evitar esses problemas, as companhias, logo que se estabelecerem na Internet, 

devem registrar o maior número de combinação de sites que possam ser, ocasionalmente, 

digitados erroneamente referindo-se a seu nome original. 

Nesse sentido, a página de relacionamentos orkut.com, por exemplo, pode ser acessada 

através dos endereços <orcut.com>, <www.orcit.com>, <orkat.com>, dentre outros. Dessa 

maneira, tentou-se redirecionar para o domínio correto as eventuais falhas de digitação 

possíveis de ocorrer. 

Vê-se, assim, que graves são as consequências possíveis de surgir da atitude desonesta de 

alguns usuários, que podem conseguir desde dados bancários, até mesmo informações 
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sensíveis, mediante a utilização de expedientes ardis, sendo necessário que mais atenção se dê 

à matéria. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Certo é que a novel era "virtual" em que se vive, implantada de forma definitiva com a 

Internet, está modificando diversos aspectos do relacionamento social com uma rapidez nunca 

antes imaginada. Essas alterações se processam de maneira tal que as legislações não as 

conseguem acompanhar pari passu, ficando defasadas. 

Frise-se que os diplomas legais em vigor, salvo expressa previsão em contrário, são 

plenamente aplicáveis às relações que se travam na Internet. Apesar disso, ainda se pensa que 

a Internet é uma "terra sem dono". Como se mostrou, contudo, a Grande Rede é um território 

propício, dentre outros, à "grilagem eletrônica", tal como o cybersquatting e o typosquatting, 

devendo-se tentar solucionar essas querelas do modo mais eficiente possível. 

Dessarte, a utilização da Arbitragem como meio extrajudicial de solução dos litígios ocorridos 

na Grande Rede aparece como alternativa bastante viável, já que sua solução é célere, os 

árbitros possuem alto conhecimento acerca do assunto da lide, já que não necessariamente 

precisam ter suas atividades vinculadas ao Direito, podendo, por exemplo, ser profissionais 

que lidam diariamente com questões tecnológicas, havendo ainda que se falar nos reduzidos 

custos para quem recorre a esse tipo de solução. 

Desse modo, vem sendo a Arbitragem utilizada para solucionar essas questões atinentes às 

relações privadas, servindo como meio de preservar os máximos ideias democráticos na 

Grande Rede, o que se convencionou chamar de "e-democracia" ou de "democracia digital". 

Mostrou-se também que a Internet pode ser perigosa àqueles que não tiverem suficiente 

habilidade em observar as malícias que podem ser introduzidas de forma subreptícia em 

algumas mensagens propaladas através de e-mails e websites. O cybersquatting e o 

typosquatting são fatores que têm desvelado inúmeros estudiosos que buscam, de forma 

pertinaz, uma medida de grande eficácia para barrar esse crescente mau uso da Internet e de 

suas outras ferramentas. 

No Brasil, hodiernamente, tem sido utilizado o SACI para tentar solucionar esses conflitos. 

Ocorre que, apesar de ser chamado de procedimento arbitral, em inúmeros aspectos ele 

conflita com o que a Lei de Arbitragem prevê. Assim, a continuar-se desse modo, há 

possibilidade de que esse mecanismo, ao revés, seja utilizado para retardar as soluções das 

demandas a que se propõe fazer, atuando como mecanismo limitador da tão buscada 

celeridade. 

Fica claro, portanto, que a Grande Rede ainda está passando por um período de adaptação, 

não estando ainda bem especificados alguns de seus detalhes, requerendo do Legislativo 

muita atenção, objetivando tornar esse meio mais harmonioso e livre de ardis. Com a 

colaboração de todos, é certo que esses objetivos serão atingidos e se conseguirá aliar 

informação, divertimento e negócio, sem riscos para os seus utilizadores e divulgadores, 

colaborando para uma maior harmonia das relações privadas lá travadas. 
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[1] Supercomputadores são máquinas com velocidade de processamento bastante elevada e 

com grande capacidade de memória, empregadas geralmente em pesquisas científicas e 

militares. São assim chamados em razão de conseguirem, em curto espaço de tempo, realizar 

tarefas sobremaneira complicadas. 
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[2] A Internet é um acrônimo de Interconnected Networks, isto é, Redes Interligadas, daí 

decorrendo o fato de no presente trabalho ela ser referida, em algumas ocasiões, como 'Rede 

das Redes', 'Grande Rede', dentre outros. Certo é que: "posteriormente à criação da rede da 

ARPA [aqui se refere à ARPANET, rede criada pela ARPA, agência do governo ianque 

surgida no final dos anos 60 do século XX], outras redes se desenvolveram ao redor do 

mundo, como são exemplos BITNET, CSNET, FIDONET e USENET. Estas redes se foram 

conectando entre si, e com o transcorrer do tempo outras mais se conectaram. É a conexão 

dessas redes que dá origem à Internet (Interconnected Networks), que enlaça a maior parte das 

redes que existem no mundo." (MARTINS, Rafael Tárrega. Internet - Nome de domínio e 

marcas: aproximação ao tema e notas sobre solução de conflitos. Campinas: Servanda, 2009, 

p. 30-31). 

[3] Para mais informações sobre a evolução da Internet, com todos os pormenores sobre o 

tema, recomenda-se a leitura de: CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet: reflexões 

sobre a Internet, os negócios e a sociedade. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de 

Janeiro: Jorge Hazar, 2003, passim. 

[4] "A Internet é o tecido de nossas vidas. Se a tecnologia da informação é hoje o que a 

eletricidade foi na Era Industrial, em nossa época a Internet poderia ser equiparada tanto a 

uma rede elétrica quanto ao motor elétrico, em razão de sua capacidade de distribuir a força 

da informação por todo o domínio da atividade humana." (CASTELLS, Manuel. A Galáxia 

da Internet: reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade. Tradução de Maria Luiza 

X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Hazar, 2003, p. 7). 

[5] Dados obtidos em: Internet Growth Statistics - Global Village Online. Disponível em: < 

http://www.Internetworldstats.com/emarketing.htm>. Acesso em: 09 mar. 2010. 

[6] Dados obtidos em: Internet Growth Statistics - Global Village Online. 

[7] As informações do site World Internet Usage Statistics News and World Population Stats, 

atualizadas até setembro de 2009, indicam existir no mundo 1.733.993.741 usuários da 

Internet, valor que, certamente, já deve ter atingido algo próximo dos 2 bilhões. Disponível 

em: <http://www.Internetworldstats.com/stats.htm>. Acesso em: 11 mar. 2010. 

[8] Estudo divulgado pelo Ibope Nielsen Online trouxe a informação de que, em 2009, foram 

registrados 66,3 milhões de brasileiros com acesso à Internet. Informação disponível em: 

<http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&proj=PortalIBOP

E&pub=T&nome=impressao&db=caldb&docid=AA70188ED2F6E8F1832576C70045A089>

. Acesso em: 27 fev. 2010. 

[9] Porcentagem obtida com referência à última contagem da população, atualizada até 1º de 

abril de 2007, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dando 

conta de que o Brasil à época possuía 183.987.291 habitantes. Informação disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007/contagem_final/tabela1_

1.pdf>. Acesso em: 27 fev. 2010. 

[10]  Informação disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#MembersAll.aspx>. Acesso 

em: 27 fev. 2010. 

[11] Apenas sob o domínio ".br", aos 11 de março de 2010, atingiu-se a marca de 2 milhões 

de nomes registrados, consoante informação trazida pelo Registro.br. Cumpre observar que o 

primeiro milhão de nomes cadastrados demorou 17 anos para ser atingido, ao passo que o 
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segundo milhão se deu em pouco mais de 3 anos, o que demonstra a importância que deve ser 

atribuída à temática, bem como a necessidade de que mecanismos de melhor solução dessas 

relações privadas sejam delineados, a fim de que menores sejam os resultados danosos daí 

advindos. Informações obtidas em: 

<http://www.agencia.fapesp.br/materia/11889/noticias/dominios-.br-chegam-aos-dois-

milhoes.htm>. Acesso em: 15 mar. 2010. 

[12] "A expressão 'democracia digital' - e outras que lhes são próximas ou correspondentes, 

como 'democracia eletrônica', 'ciberdemocracia', "democracia virtual", 'teledemocracia' e suas 

versões - é cada vez mais extensivamente empregada, por pesquisadores, políticos e militantes 

sociais e, enfim, pelo discurso público. O conceito que lhe corresponde, a idéia de democracia 

digital, serve como um campo magnético capaz de atrair para o seu centro temas relacionados 

à política ou à democracia em sua imbricação com um considerável número de verbetes da 

cibercultura tais como, dentre outros, 'internet', 'novas tecnologias', 'mundo digital', 'recursos 

web'. (GOMES, Wilson da Silva. Democracia digital: que democracia? In: II Encontro 

Anual da Compolítica, 2007, Belo Horizonte. Anais do II Encontro Anual da Compolítica, 

2007, p.1). 

[13] Tradução livre do original em espanhol: "Esta nueva civilización, al desafiar a la 

antigua, derribará burocracias, reducirá el papel de la nación - Estado y dará nacimiento a 

economías semiautónomas en un mundo postimperialista. Exige Gobiernos que sean más 

sencillos, más eficaces y, sin embargo, más democráticos que ninguno de los que hoy 

conocemos. Es una civilización con su propia y característica perspectiva mundial, sus 

propias formas de entender el tiempo, el espacio, la lógica y la causalidad. Por encima de 

todo (...) la civilización de la tercera ola comienza a cerrar la brecha histórica abierta entre 

productor y consumidor, dando origen a la economía del "prosumidor" del mañana. Por esta 

razón, entre muchas otras, podría resultar -con un poco de ayuda inteligente por nuestra 

parte- la primera civilización verdaderamente humana de toda la Historia conocida." 

(TOFFLER, Alvin. La tercera ola. Bogotá: Ediciones Nacionales, 1981, p. 18-19). 

[14] Apenas à guisa de ilustração, interessante observar a existência do Demoex (acrônimo de 

Democracia Experimental), partido político, com sede na Suécia, e cuja bandeira maior é a 

votação pela Internet. E realmente assim eles fizeram com Parisa Molagholi, representante 

eleita nas eleições municipais de 2002. Isto é, sobre todas as questões que ela era instada a 

decidir, havia uma prévia votação na Internet, e o resultado apurado como maioria 

representava o voto que ela apresentaria aos seus pares. 

[15] CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet: reflexões sobre a Internet, os negócios e a 

sociedade. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Hazar, 2003, p. 

225. 

[16] "Desde o momento em que o público em geral espera que os endereços web sejam nomes 

curtos "emoldurados" elo "www." e ".com", o marketing se encarrega de dar ao público o que 

este inconscientemente deseja. Assim, as grandes empresas e corporações que contam com 

um corpo técnico especializado entenderam que estão no poder e estão impondo a sua 

vontade." (KAMINSKI, Omar. A importância dos nomes na Internet. Revista CEJ, Brasília, 

n. 19, p. 9-14, out./dez. 2002, p. 12). 

[17] LEMOS, Ronaldo. Direito, tecnologia e cultura. Rio de Janeiro: FGV, 2005, p.101. 

[18] KAMINSKI, Omar. A importância dos nomes na Internet. Revista CEJ, Brasília, n. 19, 

p. 9-14, out./dez. 2002, p. 12. Para um aprofundamento da questão, recomenda-se a leitura de: 
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Valspar Sourcing, Inc. v. TIGRE, Claim Number: FA0204000112596, disponível em: < 

http://www.adrforum.com/domains/decisions/112596.htm>. Acesso em: 03 abr. 2010. 

[19]  Em verdade, como se observa da leitura da Norma ISO 3166, ela foi criada para dar 

homogeneidade às localizações dos transportes internacionais, sendo oficializada para 

utilização no que pertine aos ccTLDs por meio da RFC (Request for Comments - 

Requerimento para Comentários, correspondendo à documentação especificadora dos 

protocolos aplicados no âmbito da Internet) nº 1.591, de 1994, de autoria de J. Postel. 

[20]  Frise-se que variações de acento e utilização do cedilha, mesmo quando presentes, 

redirecionam para o site com o endereço em sua forma sem alterações. Ou seja, os sites 

"http://www.ã.com" ou "http://www.á.com" vão todos ser redirecionados para o original 

"http://www.a.com", sendo permitido apenas ao proprietário deste o registro das variações 

com acento e cedilha. Esse é o entendimento que se extrai do Parágrafo Único do art. 3º da 

Resolução 8/2008 do CGI.br: "Somente será permitido o registro de um novo domínio quando 

não houver equivalência a um domínio pré-existente no mesmo DPN, ou quando, havendo 

equivalência no mesmo DPN, o requerente for a mesma entidade detentora do domínio 

equivalente. Estabelece-se um mecanismo de mapeamento para determinação de equivalência 

entre nomes de domínio, que será realizado convertendo-se os caracteres acentuados e o "c" 

cedilhado, respectivamente, para suas versões não acentuadas e o "c", e descartando os 

hífens". 

[21] Convém lembrar que, desde maio de 2005, os nomes de domínio registrados no 

Registro.br podem conter vogais acentuadas (à, á, â, ã, é, ê, í, ó, ô, õ, ú, ü) e cedilha (ç). Para 

mais informações, recomenda-se o site "Registro.br - FAQ - Domínios com Acentos e/ou 

Cedilha". Disponível em: <http://registro.br/faq/faq6.html>. Acesso em: 23 fev. 2010.  Tal 

modificação já consta no art. 3º, II da Resolução CGI.br nº 8/2008: "(...) II. Ser uma 

combinação de letras e números [a-z;0-9], hífen [-] e os seguintes caracteres acentuados [à, á, 

â, ã, é, ê, í, ó, ô, õ, ú, ü, ç]". 

[22] Uma lista completa dessas entidades pode ser obtida em 

<http://www.internic.net/regist.html>. Apenas a título de informação, convém elucidar que o 

site da InterNIC é operado pela ICANN, justamente com o objetivo de oferecer ao público 

informações acerca de serviços de registro de nomes de domínio na Internet. 

[23] Portaria Interministerial N° 147, de 31 de maio de 1995: O Ministro de Estado das 

Comunicações e o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, (...) considerando a 

necessidade de coordenar e integrar todas as iniciativas de serviços Internet no país, 

resolvem: Art. 1°. Criar o Comitê Gestor Internet do Brasil, que terá como atribuições: V - 

coordenar a atribuição de endereços IP (Internet Protocol) e o registro de nomes de domínios" 

[24] Resolução CGI.br Nº 002/98 (REVOGADA): "O Comitê Gestor Internet do Brasil - 

CGI.br, (...) considerando que a execução das atividades relativas ao registro de nomes de 

domínios e atribuição de endereços IPs vêm sendo realizadas pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP, no âmbito do Projeto Rede Nacional de 

Pesquisas - RNP, que tem suportado os respectivos custos; considerando que o CGI.br 

aprovou, por unanimidade, que a FAPESP continue a realizar a execução destas atividades 

para todo o território nacional; (...) resolve: Art. 1º Delegar competência à FAPESP para 

realizar as atividades de registro de nomes de domínio, distribuição de endereços IPs e sua 

manutenção na rede eletrônica Internet." 
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[25] Decreto nº 4.829, de 3 de setembro de 2003. "Dispõe sobre a criação  do Comitê Gestor 

da Internet no Brasil - CGIbr, sobre o modelo de governança da Internet no Brasil, e dá outras 

providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/decreto/2003/D4829.htm>. Acesso em: 25 fev. 2010. 

[26] Disponível em: < http://www.cgi.br/regulamentacao/resolucao2008-008.htm>. Acesso 

em: 02 fev. 2010. 

[27] Regimento Interno da Câmara dos Deputados: "Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-

ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara 

e ainda se encontrem em tramitação (...)" 

[28] O PLS 234/2002 encontra-se, desde 2 de fevereiro de 2010, com o Relator da Comissão 

de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), Deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que 

emitiu parecer favorável à aprovação do Projeto. Para mais informações: 

<http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=105468>. Acesso em: 04 abr. 2010. 

[29] O endereço IP (Internet Protocol, ou Protocolo de Internet) pode ser tido como um 

conjunto de números que representa o local de um certo equipamento (normalmente 

computadores) na Rede. Com o objetivo de evitar que os usuários da Internet tenham que 

ficar memorizando números, para um melhor uso dos endereços de equipamentos em rede 

pelas pessoas, utiliza-se a forma de nomes de domínio, como antes já explicado. Cada 

endereço de domínio é convertido em um endereço IP pelo DNS, por meio de um processo 

conhecido como resolução de nomes de domínio. Apenas a título de curiosidade, convém 

observar que está em fase de implantação nova sistemática de IP, o IPv6, em substituição ao 

método antigo (IPv4), em razão da iminente ausência de novos números a serem atribuídos 

aos diversos novos sites e usuários que todos os dias se conectam à Grande Rede. 

[30] GLEICK, James. Folha de S.Paulo - A guerra dos nomes. Folha de São Paulo, Nova 

Iorque, 04 set. 2004. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs0905200404.htm>. Acesso em: 31 mar. 2010. 

[31] Convém atentar para a grande semelhança existente entre esse pensamento e o que 

dispõe a Teoria da Ocupação. Nesta, a propriedade de um bem fica à disposição daquele que 

primeiro dele apossar-se. Observe-se o art. 1.263 do Código Civil de 2002: "quem se 

assenhorear de coisa sem dono para logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa ocupação 

defesa por lei". No dispositivo, o que se quer dizer com "coisa sem dono", abrange tanto as 

coisas abandonadas, como aquelas que nunca tiveram dono, não se fazendo necessárias 

maiores delongas sobre a questão. 

[32] Por exemplo: 1.REGISTRO DE DOMÍNIOS FONETICAMENTE IDÊNTICOS NA 

INTERNET. CONCORRÊNCIA DESLEAL CONFIGURADA. A questão cinge-se à 

verificação da prática de concorrência desleal ante o fato da empresa ré registrar domínio na 

internet foneticamente idêntico ao da empresa autora para venda de mesmo tipo de produto, 

fazendo com que os usuários que objetivavam o sítio da demandante fossem remetidos ao 

domínio da empresa ré. (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Apelação Cível Nº 

70024891277, Nona Câmara Cível, julgado em 10 de dezembro de 2008). 

[33] Nesse ponto, fundamental observar que vigora no Direito Digital o Princípio da 

Autorregulamentação, por meio do qual se deixa maior liberdade para que os atores principais 

da Rede possam determinar a melhor maneira de regulá-la. Nesse diapasão: "O princípio que 

norteia a autorregulamentação é o de legislar sem muita burocracia, observando a 
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Constituição e as leis vigentes. Isso permite maior adequação do direito à realidade social, 

assim como maior dinâmica e flexibilidade para que ele possa perdurar no tempo e manter-se 

eficaz." (PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito Digital. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 47). 

[34] Constituição Federal de 1988: "Art. 5º, XXXIX - não há crime sem lei anterior que o 

defina, nem pena sem prévia cominação legal"; Código Penal: "Art. 1º - Não há crime sem lei 

anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.". 

[35] O termo Spam representa o acrônimo de spiced ham (presunto condimentado), sendo 

uma mensagem eletrônica não-solicitada enviada em massa, normalmente com objetivos 

publicitários, provocando, normalmente, bastante incômodo aos destinatários. A origem desse 

nome, assim como informação completa sobre o tema podem ser obtidos na RFC 2636, 

disponível em: <http://www.ietf.org/rfc/rfc2635.txt>. Acesso em: 10 fev. 2010. Interessante 

ponderar que, no ano de 2009, o Brasil liderou a emissão de mensagens com Spam em todo o 

mundo, atingindo a marca de 7,7 trilhões de mensagens enviadas, segundo pesquisa da Cisco 

Systems. Disponível em: 

<http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/cisco_2009_asr.pdf>. Acesso em: 15 

fev. 2010. 

[36] A análise sobre a questão dos crimes eletrônicos foge ao objetivo do presente trabalho, 

recomendando-se para um melhor estudo sobre o tema, as seguintes obras: INELLAS, Gabriel 

Cesar Zaccaria de. Crimes na Internet. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2009; 

ALBUQUERQUE, Roberto Chacon de. A Criminalidade Informática. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2006; VIANNA, Túlio Lima.  Fundamentos de Direito Penal Informático. Rio de 

Janeiro: Forense, 2003. 

[37] A análise dessa questão constitui, em verdade, árdua missão, tendo-se em conta ser 

sobremaneira subjetiva a interpretação que se pode dar ao conceito de justiça. Buscando o 

melhor escólio sobre o assunto, utiliza-se da sabedoria do célebre jurisconsulto romano 

Ulpiano, que se expressou no sentido de que "os preceitos do Direito são estes: viver 

honestamente, não lesar ninguém, dar a cada um o que é seu" . Assim, a sentença arbitral mais 

justa será aquela que mais fielmente reconhecer "a cada um [dos litigantes] o que é seu". 

[38] Na Mediação, as partem se valem de terceira pessoa imparcial, a qual "facilita o diálogo 

entre estas [as partes], possibilitando uma solução pacífica para a controvérsia". Esse 

mecanismo "pressupõe a participação ativa das pessoas envolvidas, exigindo que a decisão 

seja discutida, encontrada e proferida por elas" (SALES, Lília Maia de Morais. Justiça e 

mediação de conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 131). É de se destacar que esse 

instituto é mais recomendado para relações de trato contínuo, quando se observa que os 

litigantes já têm prévio histórico ou se prevê um futuro relacionamento deles, havendo a 

possibilidade de que decisões que não agradem ambas as partes possam ter, no futuro, 

consequências bastante danosas. 

[39] Código de Processo Civil, Art. 475-N, IV: "São títulos executivos judiciais: (...) a 

sentença arbitral". 

[40] Esclareça-se que o DPN '.net.br', aos 06 de abril de 2009, tornou-se público, ou seja, 

qualquer interessado, seja pessoa física ou jurídica, pode registrar nomes '.net.br' caso deseje, 

não havendo mais a limitação desse pedido a pessoas jurídicas com atuação no setor 

telecomunicações, devidamente registrada junto à ANATEL (Agência Nacional de 

Telecomunicações). 
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[41] "Diz o art. 1º da Lei 9.307/1996 (LA) textualmente que 'as pessoas capazes de contratar 

poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais 

disponíveis', ou seja, a respeito dos quais as partes possam validamente e legalmente dispor. 

(...) Aqui o legislador dimensionou bem a natureza do objeto da transação, devendo referir-se 

a direitos patrimoniais disponíveis (compreendendo, lato sensu, tanto bens materiais quanto 

morais), quis referir-se apenas àqueles que integram o patrimônio material ou pessoal dos 

litigantes."  ALVIM, J. E. Carreira. Comentários à Lei de Arbitragem. 2. ed. Curitiba: 

Juruá, 2007, p. 47). 

[42] Tradução livre do original em inglês: "The WIPO Arbitration and 

Mediation Center was established in 1994 and is an administrative unit of the 

International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) in 

Geneva, Switzerland. Its purpose is to offer arbitration and mediation services for 

the resolution of commercial disputes between private parties involving 

intellectual property. The dispute resolution procedures offered by the Center, 

which lend themselves also to other types of commercial disputes, constitute 

alternatives to court litigation." Disponível em: 

<http://www.wipo.int/amc/en/center/faq/general.html>. Acesso em: 27 fev. 

2010. 

[43] Informações obtidas em: < http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/>. Acesso em: 

04 abr. 2010. 

[44] O ACPA entrou em vigor, nos Estados Unidos, no final do ano de 1999, logo, há mais de 

10 anos, o que representa o tamanho do problema que os nomes de domínio já traziam à 

época. Interessante observar que essa norma possui a previsão de que o nome de domínio seja 

demandado diretamente, isto é, in rem action. Desse modo, ainda que o detentor do site tenha 

fornecido informações falsas quando do seu cadastro, isso não evitará o escorreito prosseguir 

da ação. Tal procedimento, no entanto, só pode ser posto em prática após a irrefutável 

demonstração, por parte do autor da ação, de que ela não pode ter seu trâmite nos moldes 

convencionais. Desse modo, facilita-se a solução de problemas relativos aos conflitos de 

nomes de domínio. 

[45] Do original em inglês: "(...) obtain domain names "in bad faith" that are identical or 

confusingly similar to a trademark or service mark." Disponível em: < 

http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm>. Acesso em: 02 abr. 2010. 

[46] Phishing é um tipo de fraude eletrônica engendrada para roubar informações. 

Normalmente, os malfeitores se utilizam de pretextos falsos para tentar enganar a pessoa 

receptora do e-mail e induzi-la a fornecer informações sensíveis (tais como números de 

cartões de crédito, senhas de banco, dados de contas bancárias, por exemplo) ou fazer o 

download e executar arquivos que permitam a futura obtenção das informações desejadas ou o 

acesso não autorizado ao sistema da vítima. 

[47] Disponível em: < http://www.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>. Acesso em: 

27 fev. 2010. 

[48] Dispositivo semelhante se encontra no item 4, b) da UDRP: "b. Evidence of Registration 

and Use in Bad Faith. For the purposes of Paragraph 4(a)(iii), the following circumstances, 

in particular but without limitation, if found by the Panel to be present, shall be evidence of 

the registration and use of a domain name in bad faith:     (i) circumstances indicating that 
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you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of 

selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant 

who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for 

valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to 

the domain name; or  (ii) you have registered the domain name in order to prevent the owner 

of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, 

provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or (iii) you have registered the 

domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or (iv) by 

using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, 

Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion 

with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your 

web site or location or of a product or service on your web site or location." 

[49] PINHEIRO, Patrícia Peck. Cybersquatting, 2006. Disponível em: 

<http://www.pppadvogados.com.br/paginas_unicas.asp?PaginaUnicaTipoID=17&intePagina

UnicaID=46>. Acesso em: 02 fev. 2010. 

[50] Uma URL (Universal Resource Locator - Localizador Universal de Recursos), é o 

endereço de qualquer recurso disponível em uma rede, quer seja a Internet, ou uma rede 

corporativa (uma intranet, por exemplo). Uma URL tem a seguinte estrutura: 
protocolo://máquina/caminho/recurso. Assim, por exemplo, "http://www.a.com" 

é um exemplo de URL, isto é, o caminho que leva ao site que se quer 

acessar. 
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CRÉDITO E SUPERENDIVIDAMENTO: UMA ANÁLISE EM BUSCA DA CONCRETIZAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

CREDIT AND OVERINDEBTNESS: AN ANALYSIS IN THE PURSUIT OF IMPLEMENTANTION OF
THE PRINCIPLE OF DIGNITY HUMAN BEING

Patricia Maria Oliva Gontijo

RESUMO
O presente trabalho pretende uma análise sobre a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana e
dos direitos fundamentais nas relações de crédito ao consumo. Após uma breve análise da sociedade de
consumo e da atual concepção de contrato, busca-se demonstrar que a atual legislação brasileira que
disciplina os contratos de crédito não acompanha a realidade da sociedade de consumo e da necessária
proteção do consumidor de crédito, de forma a assegurar a efetividade dos princípios constitucionais e evitar
o superendividamento. Procura-se, também, apresentar soluções que possam contribuir para efetivar a
proteção dos direitos fundamentais e do princípio da dignidade da pessoa humana nestas relações de crédito
ao consumo, especialmente em relação a consumidores idosos e jovens.
PALAVRAS-CHAVES: dignidade da pessoa humana, crédito, superendividamento, direitos fundamentais.

ABSTRACT
This work seeks to analyze the application of dignity human being and fundamental rights in consumer
credit relations. After developing a short analysis of today consumer society and nowadays concept of
contracts, the work search to demonstrate that Brazilian credit legislation does not follow the reality of
credit society and the protection of credit consumers in a way to assure the effectiveness of constitutional
rights and to avoid overindebtness. It also aims to bring foward solutions to pursue the protections of human
rights e the dignity of human being in credit relations, especially the ones involving elderly and young
people.
KEYWORDS: dignity human being, credit, overindebtness, fundamental rights

1. Introdução

A sociedade vive atualmente a era do consumo. O consumo invade toda a vida do ser humano, combinando
todas as atividades do homem moderno em uma rede constante e dinâmica.  Constante porque o homem
passa a ser um consumidor nos diversos aspectos de sua vida cotidiana. Dinâmica porque o consumo passa a
ser um círculo vicioso na vida humana, seja pelo desejo criado pela abundância, seja pelos modismos, seja
porque os objetos tornam-se obsoletos rapidamente, obrigando o homem a adaptar-se às novidades do
mercado.

 

O consumo passa a ser, então, o espelho da felicidade humana, a tentativa de preenchimento do vazio
existencial do homem, passando a constituir o sentido de sua vida, a razão do seu trabalho, o seu maior
objetivo. 

 

Essa vida voltada para o consumo indiscriminado conduziu a sociedade a duas grandes conseqüências: a
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massificação das relações contratuais, tendo em vista o grande volume dos contratos de consumo a partir do
sec. XX, e a evidente disparidade de posições contratuais percebida principalmente pelos abusos cometidos
pelo parceiro contratual mais forte, suprimindo a liberdade contratual do parceiro mais vulnerável.

 

A ordem jurídica, através do pensamento vigente na dogmática oitocentista e no Estado Liberal, não
permitia o controle do conteúdo do contrato, pois o sistema jurídico era eminentemente fechado e o Estado
recusava-se a intervir nas relações privadas, cuidando eminentemente dos assuntos públicos de interesse
geral, enquanto a ordem privada era deixada ao arbítrio da autonomia da vontade.

 

Por tais razões, a concepção liberal de contrato entrou em crise e a ordem jurídica teve de ser adaptada à
nova realidade social a fim de buscar a justiça contratual e a igualdade material nas relações contratuais. Por
isso, o Estado passou a intervir nas relações privadas através da criação de legislação protetiva que limita a
autonomia privada com base nos postulados da nova teoria contratual. Criaram-se, assim, dispositivos legais
que permitem o controle do conteúdo do contrato a partir dos valores promovidos pelo Estado Social.

 

Com efeito, a nova realidade fática percebida na sociedade de consumo é a contração do crédito como forma
de proporcionar a aquisição de bens e a contratação de serviços para consumo. A facilidade de contração de
crédito somada à possibilidade de melhora das condições econômicas e de realização de sonhos tornou o
crédito como a chave de abertura para a vida de consumo. As conseqüências da contração indiscriminada do
crédito demonstram a outra face da sociedade de consumo: o endividamento excessivo e o risco da falência
pessoal do consumidor.

 

Atenta a esta nova realidade e baseando-se nos valores promovidos pelo Estado Social, as ordens jurídicas
passaram a criar instrumentos de proteção ao consumidor de crédito a fim de assegurar a efetivação dos seus
direitos fundamentais e a dignidade humana do consumidor, principalmente como forma de evitar o
superendividamento. No Brasil, contudo, a ordem jurídica carece de maiores proteções ao consumidor de
crédito. Por este motivo, o presente trabalho tem como escopo demonstrar que a legislação brasileira, apesar
de assegurar constitucionalmente a proteção do consumidor em seus direitos fundamentais, carece de meios
para proteger a dignidade humana do consumidor de crédito e evitar o endividamento excessivo. Para tanto,
são apresentadas soluções legais e jurisprudenciais de direito comparado, bem como a legislação de
desejável criação no Brasil e a interpretação legal esperada para se permitir a aplicação dos direitos
fundamentais nas relações de crédito e, em última instância, assegurar a dignidade humana dos
consumidores de crédito.  

 

Na primeira parte do trabalho é feita uma exposição da evolução do pensamento jurídico e da eficácia
horizontal dos direitos fundamentais nas relações de consumo, para, depois, apresentar possíveis soluções,
com base neste postulado, a serem inseridas no ordenamento jurídico brasileiro e a possível releitura da
atual legislação que assegure a devida proteção do consumidor de crédito. Para tanto, foram pontuados dois
institutos jurídicos que carecem de regulamentação no Brasil, o prazo de reflexão em contratos de crédito e
as garantias pessoais prestadas nestes contratos. Procurou-se, ainda, apresentar soluções específicas de
proteção a certos grupos de consumidores que necessitam de tratamento diferenciado, como idosos e jovens
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(estes em contratos de garantia) a fim de efetivar o princípio da dignidade da pessoa humana nos contratos
de crédito ao consumo.

 

2. DIREITOS FUNDAMENTAIS E RELAÇÕES PRIVADAS

 

2.1.  Evolução do pensamento jurídico e aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas

 

A primeira codificação, o Código Napoleônico, de 1804, nasceu no contexto da segunda sistemática e da
Revolução Francesa, quebrando o dogma do principio do particularismo[1] e anunciando a igualdade de
todos perante a lei, de forma que a lei aplicável a todos os homens deve ser única e emanada da mesma
fonte estatal, propiciando a segurança jurídica para a coletividade.

 

No processo de unificação de fontes legislativas, concretizou-se a teoria jusracionalista de adoção de
princípios gerais e regras derivadas da razão e a tendência unificadora das fontes de produção jurídica.

 

Os ideais de justiça e igualdade trazidos pela Revolução Francesa e pela Declaração dos Direitos do
Homem, bem como a Constituição Francesa de 1791 buscaram permitir a todos conhecer o direito,
promovendo a sua simplificação, bem como a sua geral acessibilidade, garantindo uma aplicação igualitária
e generalizada, em repúdio à concepção particularista vigente no antigo regime.

 

A segunda sistemática, marcada pelas grandes codificações representa a idéia de auto-suficiência, plenitude
do sistema jurídico, o que caracteriza o sistema fechado. É a ótica da dogmática oitocentista, em que a lei é
imperiosa.

 

"Os enunciados normativos formarão um sistema, interna e externamente considerado. Externamente,
porque já não estarão dispersos no caos da multiplicidade de fontes. Internamente, porque conectados
materialmente, sem espaço, aparente ou reconhecido, para a existência de lacunas. Por isto se entendera que
o sistema jurídico se desenvolve de maneira autônoma, seja em razão do encadeamento dedutivo, seja
motivado por uma regra de validação hierárquica, nos dois casos encontrando o critério de sua juridicidade
na conformidade com certo procedimento, o da promulgação"[2]

 

A teoria rousseauniana do contrato social que defendia que a liberdade e a igualdade dos homens se fundam
no pactum societatis é expressão do crescimento da burguesia e a necessidade de alteração dos antigos
estamentos para que pudesse ser exercida a livre iniciativa. Por tais motivos percebe-se na França um
repúdio aos costumes e uma conseqüente supervalorização da lei, eis que os primeiros eram vistos como
fonte de corrupção e de privilégios e a segunda como uma garantia de igualdade e justiça, pois emanada da

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8309



vontade geral. Assim, naquele país, em particular, será bastante intenso o mito da lei. A doutrina de
Rousseau influenciou este pensamento na medida em que pregava a soberania da vontade popular, tendo
Montesquieu promovido com a teoria da separação dos poderes a idéia de representação popular.

 

A maior conseqüência do positivismo legalista francês foi a escola da exegese. O magistrado passa a ser
subordinado exclusivamente da lei, de forma que o direito se reduz à legislação, culminando a total
separação entre ética material e direito, política e direito e sociedade e direito[3].  Ao jurista cabia aplicar a
lei em seu sentido literal, sendo a intenção do legislador o maior alcance que a que poderia chegar a
interpretação. O sistema não admitia vagueza, lacunas, ambiguidade, de forma que o juiz deveria sempre
extrair do ordenamento a premissa necessária para o caso posto em litígio. Segundo Perelman:

 

"A concepção positivista tinha como conseqüência inevitável restringir o papel da lógica, dos métodos
científicos e da razão a problemas de conhecimento puramente teóricos, negando a possibilidade de um uso
prático da razão. Opunha-se, por isso, a tradição aristotélica, que admitia uma razão prática, que se aplica a
todos os domínios da ação, desde a ética até a política, e justifica a filosofia como a busca da sabedoria[4]".

 

Assim, os direitos e as situações jurídicas deveriam ser regidos por um rol taxativo, inadmitindo-se a
existência de lacunas. Nesta ótica, o Estado Liberal consagrou as liberdades individuais, recém-conquistadas
em face dos Poderes Públicos, de modo que a liberdade e a igualdade entre os homem passaram a ser um
premissas incontestáveis. Esta liberdade é, assim, fundada na visão individualista dos direitos subjetivos e
na plena autonomia para o homem reger as relações privadas. A única ordem jurídica que poderia obrigar o
homem nas relações privadas seria o acordo de vontades. A vontade é soberana porque expressa a liberdade
suprema do homem.

 

 No Estado Liberal, os direitos fundamentais eram, então, tidos como direitos subjetivos previstos pela
constituição a serem exercidos pelo sujeito de direito em face do Estado, de modo que as relações privadas
eram regidas tão somente pela autonomia da vontade. Não se cogitava da aplicação de tais direitos nas
relações privadas, posto que, aos particulares era dado reger as suas relações com o mínimo de intervenção
estatal. Não se considerava como papel do Estado reger as relações entre os sujeitos. Nesta linha de
raciocínio, a Constituição existia para disciplinar as relações entre o Estado e o sujeito de direitos e a
legislação infraconstitucional privada regia as relações entre os sujeitos, havendo um mínimo de
conectividade entre a constituição e as demais leis.

 

Abriu-se, então, uma enorme fenda entre Direito Público e Direito Privado, separação até então vista como
um elemento garantidor da liberdade[5], o que culminou por gerar, ao contrário, a supressão da liberdade
nas relações privadas, em especial quando do surgimento dos contratos massificados. As disparidades
econômicas e o poderio das grandes corporações ou da parte mais favorecida nas relações privadas terminou
por gerar conseqüência inversa daquela almejada pela lei maior: a aniquilação de direitos fundamentais.
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Com efeito, a partir da massificação das relações contratuais advinda dos avanços da indústria, o conceito
clássico de contrato não mais se adequava a nova realidade econômica.

 

Cláudia Lima Marques[6] ensina que, a partir destas mudanças, o acordo de vontades era mais aparente do
que real, a liberdade de escolha do parceiro contratual não mais existia e o desnível entre as partes passou a
ser nítido, desmentindo a idéia de que assegurar a liberdade contratual garantiria a justiça contratual.  A
partir de então, passou-se a reconhecer que os direitos fundamentais não eram ameaçados somente pelo
Estado e por isso, era imperiosa uma atuação concreta voltada para a proteção efetiva destes direitos
também nas relações privadas, de modo que valores como liberdade e igualdade passaram a ser revistos em
busca da justiça social.    

 

Do mesmo modo, a dignidade humana que orienta os direitos fundamentais, não é posta em risco ou violada
somente nas relações entre sujeitos e Estado, mas também e precipuamente nas relações entre os sujeitos,
quando há uma desigualdade de posições jurídicas e especialmente econômicas.

 

A dignidade humana deve ser assegurada em qualquer relação jurídica, sendo certo que o direito privado
não pode passar ao largo da incidência dos direitos fundamentais[7]. Afinal, sendo princípio fundamental do
ordenamento jurídico, não há âmbito jurídico no qual não deva necessariamente incidir o princípio da
dignidade da pessoa humana. Toda ameaça aos direitos fundamentais e à dignidade humana deve ser
rechaçada e remediada pelo Estado, não importando sua origem. Esta é a única forma de garantir a
efetividade do estado social.

 

Todos os direitos fundamentais são influenciados pela dignidade da pessoa humana, que é o maior primado
destes direitos e deve orientar toda a legislação bem como as decisões judiciais. Ou seja, ela é o alicerce de
todo o Estado Democrático de Direito.  A dignidade da pessoa humana colocada em prática permite ao
homem realizar o seu projeto existencial[8] e desenvolver a sua personalidade com a garantia de que toda
coação externa que implique na degradação da sua existência seja obstada[9]. Para tanto, é exigida do
Estado uma conduta ativa, seja através de políticas públicas, de decisões judiciais ou da legislação a ser
criada, bem como na forma de sua aplicação.

 

Toda e qualquer ação do Estado deve ter como primado o princípio da dignidade da pessoa humana,
buscando a proteção e a garantia dos direitos fundamentais assegurados constitucionalmente aos sujeitos.

 

A grande questão posta em debate, então, gira em torno da forma de aplicação destes direitos nas relações
privadas, se direta ou indiretamente. Não nos ateremos a esta discussão no presente trabalho porque todas as
formas de concretização deste primado e dos direitos fundamentais tidas como essenciais ao consumidor de
crédito neste estudo, tomam por base a forma indireta de aplicação destes direitos nas relações privadas, seja
através de criação de legislação desejável ou mesmo pela interpretação da lei infraconstitucional brasileira
vigente. 
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Sendo, assim, passaremos a uma brevíssima exposição das duas formas de aplicação dos direitos
fundamentais nas relações privadas a fim de propiciar a formulação da linha de raciocínio jurídico a ser
traçada no estudo.

 

A aplicação indireta dos direitos fundamentais nas relações privadas se resume em adequar a legislação
ordinária aos preceitos constitucionais para que os particulares sejam atingidos indiretamente por eles. Ou
seja, serão atingidos diretamente pela legislação infraconstitucional e apenas indiretamente pelos princípios
constitucionais. Os direitos fundamentais, assim, deixariam de ser mera declaração de princípio[10] e
passariam a ter poder normativo e coercitivo. Algumas formas desta aplicação seriam, por exemplo, as
cláusulas gerais, os conceitos jurídicos indeterminados, os bons costumes etc.

 

A aplicação direta ou imediata, por sua vez, equivale à incidência dos direitos fundamentais diretamente nas
relações privadas, sem a necessidade da intermediação por lei ordinária. Segundo este pensamento, os
direitos fundamentais são diretamente aplicáveis às relações privadas porque a própria constituição já é
dotada de poder normativo.

 

Ambas as formas exigem a uma postura ativa do Estado na aplicação dos direitos fundamentais nas relações
privadas, a fim de assegurar a existência digna e autônoma do ser humano, não devendo o poder público se
conformar com a mera conduta de não lesar o sujeito, mas de efetivamente protegê-lo. 

 

Passaremos, no próximo tópico, ao estudo da nova teoria contratual e o princípio da autonomia privada, que,
como será visto, pode ser diretamente deduzida do princípio da dignidade da pessoa humana. Este esboço
proporcionará a melhor compreensão da aplicação deste primado nas relações de crédito ao consumo, que
será vista adiante.

 

2.2-      Dignidade da Pessoa Humana e Autonomia privada: os novos contratos de consumo.

 

Conforme exposto alhures, o princípio da autonomia da vontade levado às últimas conseqüências configura
uma verdadeira submissão do contratante vulnerável à vontade do outro contratante, garantindo uma
igualdade somente formal aos contratos.

 

A partir da massificação dos contratos e da percepção de que a vontade como única fonte de obrigação
jurídica representava a supressão da liberdade contratual e o desequilíbrio nos contratos, desenvolveu-se a
nova teoria contratual, influenciada pela visão de um novo estado social e da nova realidade da sociedade de
massa. A vontade deve, assim, ser exercida dentro dos limites impostos pelo ordenamento jurídico. Eis a
grande distinção entre autonomia da vontade e autonomia privada.
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Segundo Hesse[11], a liberdade contratual, manifestação mais importante da autonomia privada, pressupõe
uma situação fática exatamente igual entre os interessados. Faltando este requisito, cabe ao Estado
regulamentar a relação privada para garantir o equilíbrio indispensável ao desenvolvimento da
personalidade.

 

A intervenção do Estado busca exatamente contribuir para o equilíbrio contratual e corrigir as distorções
que impedem a paridade entre os contratantes.

 

Claudia Lima Marques[12] ensina que a intervenção do Estado na formação dos contratos deve ser exercida
por todos os poderes. Pelo legislativo, através da criação de leis protetivas, pelo Executivo, por meio dos
órgãos administrativos e pelo Judiciário, que deverá intervir no controle dos contratos, restringindo o espaço
da liberdade contratual e promovendo a justiça contratual.

 

A tutela da autonomia privada no Brasil pode ser deduzida do princípio da dignidade da pessoa humana.
Busca-se, através dela, preservar o livre desenvolvimento da personalidade[13] do homem por meio da
relação contratual. A autonomia privada é, portanto, tutelada constitucionalmente, pelo princípio da
dignidade da pessoa humana, que visa a ordenar os interesses contratuais das partes de modo a garantir a
livre escolha e conseqüentemente o livre desenvolvimento da personalidade dos contratantes, coibindo a
submissão da parte vulnerável ao interesse do seu alter.

 

A ordem constitucional deve interferir nas relações civis para garantir a igualdade material entre os
contratantes. O contrato deve ser ponto de encontro de direitos constitucionais através da proteção do
homem e da garantia dos seus direitos de igualdade e liberdade[14]. Ao mesmo tempo em que o contrato
promove a circulação de riquezas, não se pode olvidar que ele é celebrado por sujeitos, com expectativas
legítimas na contratação. Tais sujeitos buscam a realização de sonhos, o desenvolvimento de sua
personalidade e o suprimento de suas necessidades. Estas expectativas, pautadas na liberdade de decisão do
ser humano, devem ser necessariamente protegidas pelo Estado.

 

A proteção do consumidor é, deste modo, tutelada constitucionalmente e o ser humano é considerado o
centro do ordenamento jurídico. A defesa do consumidor é um direito fundamental previsto na Constituição
Federal. Claudia Lima Marques[15] assevera que os contratos de consumo sofrem influencia da nova lei de
função social, o Código de Defesa do Consumidor, que intervirá nestas relações de maneira imperativa para
superar o dogma da vontade, impondo novos valores e direitos a serem tutelados. Busca-se efetivar os
direitos fundamentais do consumidor e garantir-lhes uma existência digna e fundada na igualdade e na
liberdade de escolha.

 

Assegurar a igualdade material é sinônimo de proporcionar o equilíbrio contratual, concedendo especiais
direitos e proteções ao parceiro contratual mais fraco e vulnerável. Eis o grande objetivo do Código de
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Defesa do Consumidor, garantir a efetivação dos direitos fundamentais nas relações de consumo. Tal
efetivação não é feita apenas com base na legislação, mas precipuamente na interpretação dos contratos e no
controle de seu conteúdo.

 

Portanto, o presente estudo passará a apresentar alguns institutos jurídicos existentes em contratos de crédito
ao consumo e a legislação de desejável criação, buscando assegurar a efetividade dos direitos fundamentais
nestes contratos. Também serão sugeridas as possíveis interpretações legais da legislação
infraconstitucional, visando à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana nos contratos de
crédito a partir da legislação vigente. 

 

Anteriormente a este estudo, porém, será feito um breve esboço sobre o crédito e sua contratação, bem como
os conceitos de endividamento e superendividamento a fim de proporcionar um melhor entendimento das
soluções apresentadas.

 

3. CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO: 

 

Maria Manuel Leitão Marques ensina que crédito ao consumo compreende todo empréstimo a particulares
que não seja destinado a uma atividade econômica e profissional[16]. O crédito destinado à aquisição de
bens pode ser de duas vertentes, para a habitação (que visa à aquisição de imóveis) ou para o consumo
(destinado à aquisição de quaisquer outros bens ou serviços).

 

Algumas das principais formas de contração de crédito no Brasil são: cartão de crédito, cheque especial,
empréstimo pessoal, empréstimo consignado, leasing, financiamento.

 

O crédito é, sem dúvidas, benéfico ao consumidor, pois ele possibilita a aquisição de bens necessários ao ser
humano, como a moradia, por exemplo, e assegura uma democratização ao acesso de outros bens, como
veículos e eletrodomésticos.

 

O grande impasse do crédito é a sua contração sem a prévia avaliação das condições do contratante e das
possíveis conseqüências para o seu futuro. A sedução que exerce a sociedade de consumo promete muitas
vezes a felicidade, a prosperidade e o prazer através da aquisição de bens. As práticas exercidas no
comércio, porém, podem terminar por arruinar toda a vida daquele que contrai o crédito sem maiores
reflexões ou desnecessariamente, apenas para satisfazer um desejo supérfluo. O consumidor é seduzido pela
publicidade, muitas vezes exercida sem transparência e omissa em relação a cláusulas essenciais do
contrato, ou pelo desconhecimento do próprio conteúdo do contrato e das conseqüências negativas da
contratação, o que pode levá-lo a ruína econômica.       

 

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8314



Fato é que na sociedade de consumo o endividamento é corriqueiro. Ele pode ser conceituado como a
contração de crédito destinado à habitação ou ao consumo, que passa a significar um saldo devedor de um
agregado familiar.

 

Conforme exposto, o endividamento pode ser benéfico quando proporcionar a segurança para o agregado
familiar, como por exemplo, através da aquisição da casa própria. Quando contraída mais de uma dívida
simultânea, porém, fala-se em multiendividamento.

 

O endividamento, contudo, pode gerar o incumprimento, que ocorre quando o consumidor deixa de quitar o
saldo devedor nos prazos determinados. Cabe ressaltar que o incumprimento não equivale à incapacidade de
pagamento, pois ele pode ocorrer por simples opção do devedor solvente em determinado momento[17].

 

A incapacidade de pagamento pode gerar o superendividamento ou sobreendividamento. Este conceito  é
sinônimo de insolvência do consumidor, em caso de impossibilidade de pagamento do complexo de dívidas
contraídas, ou ainda quando exista uma séria ameaça de impossibilidade de cumpri-las quando se tornarem
exigíveis[18]

 

Assim, o endividamento por si só, não constitui um problema, mas sim o sobreendividamento, por
caracterizar situação de falência pessoal do consumidor.

 

O superendividamento é classificado, de acordo com a doutrina européia[19], em duas espécies, a partir da
contribuição ou não do devedor para a instauração da situação de insolvência.

 

Será ativo, quando o consumidor contribuiu para se colocar em estado de insolvabilidade, contraindo
empréstimos de forma exagerada e sem planejamento pessoal. Por outro lado, será passivo quando a
situação de superendividamento ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do consumidor, como doenças,
perda de emprego, falecimento de parente etc. 

 

Tais conceitos são de grande valia para se entender a importância da criação de certos institutos jurídicos e
da interpretação da legislação e de cláusulas vigentes em contratos de crédito. As conseqüências de um
superendividamento são desastrosas na vida de um ser humano, pois ele se vê excluído da sociedade de
consumo e das suas atividades rotineiras, sendo levado à ruína econõmica e a inúmeros outros problemas,
como depressão e isolamento, além do sentimento de vergonha pública em relação à sua situação.

 

As conseqüências são ainda mais desastrosas quando se trata de um superendividado jovem ou idoso, ou
ainda no caso de um pai ou mãe de família que ingenuamente garante um contrato de crédito como fiador
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sem conhecer as conseqüências para a sua família e o seu futuro.

 

Este superendividado passa a ter como única perspectiva de vida o pagamento da dívida contraída e o
restabelecimento de sua dignidade abalada pela situação instaurada. Por tais motivos, a legislação deve
preocupar-se, sobretudo, com a prevenção destas situações de superendividamento, a fim de garantir a
existência digna do ser humano, considerado o centro do ordenamento jurídico.

 

No Direito do Consumidor, a dignidade humana deve ser buscada e protegida precipuamente nos contratos
de crédito, evitando a ruína do homo economicus e a perda dos planos existenciais do consumidor abalado
pela situação de sobreendividamento.

 

Por isso, serão estudados nos próximos tópicos alguns institutos existentes em contratos de crédito e as
possíveis soluções para evitar o superendividamento do consumidor a partir do fundamento da dignidade da
pessoa humana. Serão também expostas situações que carecem de tratamento especial, tendo em vista as
especificidades de alguns grupos de consumidores, como é o caso dos consumidores idosos.  O primeiro
instituto a ser analisado é o direito de arrependimento nos contratos de consumo.

 

3.1 Direito de arrependimento: o prazo de reflexão nos contratos de crédito

 

O direito de arrependimento está previsto no art. 49 do CDC[20], o qual dispõe que o consumidor pode
desistir do contrato, no prazo de sete dias da data da assinatura ou do recebimento do produto ou serviço,
sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial (especialmente por telefone ou a
domicílio).  As hipóteses em que o direito de arrependimento pode ser exercido, porém, não se restringem
às duas elencadas no referido dispositivo. A sua aplicação se dá em qualquer ocasião em que a contratação
ocorre fora do estabelecimento comercial, como pela televisão, via postal, por meio de revistas, internet,
radio etc[21]. 

 

A razão da inserção deste dispositivo na legislação é a proteção da parte mais vulnerável em face da
agressividade da publicidade e das vendas praticadas por telefone, a domicílio ou no local de trabalho. Ao
consumidor não é dado conhecer de antemão, de maneira clara, o produto ou serviço que está contratando,
sendo muitas vezes seduzido pela oferta e sem a possibilidade de ponderar a respeito das desvantagens que
aquela contratação poderá lhe causar. A lei protege, assim, a parte vulnerável da relação contratual contra o
possível arrependimento.  

 

A natureza jurídica do direito de arrependimento ou prazo de reflexão é de direito potestativo do
consumidor a ser exercido em face do fornecedor[22]. Sendo direito potestativo, o fornecedor fica sujeito à
opção do consumidor durante o prazo de reflexão. O contrato pode ser resolvido unilateralmente, recebendo
o consumidor de volta a integralidade do valor eventualmente pago, devendo arcar, quando existentes, com
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as despesas com postagem em correio ou similar.  Para o exercício do direito de arrependimento, não há
necessidade de apresentação de qualquer justificativa, bastando o simples arrependimento.

 

O direito de arrependimento previsto no CDC é aplicado a apenas algumas espécies de contratos, aqueles
realizados fora do estabelecimento comercial.

 

Além destas hipóteses, inexistem outras previsões em legislação consumerista do direito de arrependimento.
A lei, contudo, deve acompanhar o desenvolvimento das relações sociais e a necessidade de regulamentação
e proteção da parte mais vulnerável do contrato. Com efeito, a previsão do prazo de reflexão nos contratos à
distância pelo Código de Defesa do Consumidor tem como escopo proteger a livre escolha do consumidor a
partir dos novos postulados da teoria contratual.

 

Esta nova teoria contratual, pautada em valores constitucionalmente tutelados, na boa-fé e na função social
dos contratos foi consagrada pelo CDC quando da previsão do prazo de reflexão nos contratos à distância.

 

Esta proteção, contudo, não se estende aos contratos de crédito ao consumo, nestes incluídos, cartões de
crédito, financiamentos e empréstimos, apesar da evidente vulnerabilidade do consumidor nestas espécies
contratuais e das graves conseqüências que podem advir da má contração do crédito. A razão é simples, o
dispositivo restringe-se aos casos em que a contratação ocorre fora do estabelecimento comercial, não
havendo menção à espécie de contrato, somente à forma como ele é concluído.

 

Deve-se observar, no entanto, que a abordagem do consumidor na contratação de crédito é corriqueiramente
agressiva. Não raro o consumidor se depara com prepostos de instituições financeiras e lojas nas ruas
oferecendo empréstimos, cartões de crédito, condições "imperdíveis" para contratação momentânea,
"facilidades" de pagamento, prestações a perder de vista etc. Há também abordagens por meio de ligações
telefônicas, internet e televisão, por exemplo. A ingenuidade do consumidor ao se deparar com a
possibilidade de melhora de condições de vida e realização de sonhos somada com as "facilidades" geram
um encantamento que pode fazê-lo assumir os riscos da contratação de crédito sem maiores reflexões.

 

Conforme exposto, a contração de crédito sem a análise das possíveis conseqüências e sem a informação
necessária à compreensão do conteúdo do contrato, aumenta as chances do endividamento excessivo pelo
agregado familiar e o risco do superendividamento. Contudo, a legislação brasileira carece do
reconhecimento da realidade do endividamento no país e da forma como é oferecido e contraído o crédito,
terminando por contribuir para o desequilíbrio nestes contratos e para o abuso das instituições financeiras,
tanto em relação ao conteúdo contratual, como em relação à abordagem do consumidor, que contrai o
crédito sem analisar as conseqüências desastrosas que possam advir do contrato. O art. 49 do CDC não
permite interpretação diversa daquela exposta: o prazo de reflexão restringe-se aos contratos celebrados fora
do estabelecimento comercial.
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Na França, ao contrário, ensina Geraldo de Faria Martins da Costa[23], a força do sentimento de
solidariedade social é percebida pelo procedimento humanitário de tratamento das pessoas
superendividadas. Instituiu-se um prazo de reflexão nos contratos de crédito a fim de permitir um melhor
exame dos seus termos, a comparação com as demais ofertas do mercado, a verificação pelo consumidor da
real necessidade da contração do crédito, bem como possibilita a busca de uma orientação para avaliar os
riscos e potenciais conseqüências advindas do contrato.

 

A Alemanha e os Estados Unidos, da mesma, instituíram um prazo especial de reflexão nos contratos de
crédito. O tempo é utilizado como fator de reequilíbrio da operação[24]. A idéia é evitar o risco dos
compromissos assumidos muito rapidamente e o exercício do livre direito de escolha pelo consumidor,
implicando, em última análise no livre desenvolvimento da sua personalidade. O Estado intervém na
autonomia privada, por meio desta limitação, buscando alcançar o equilíbrio contratual nos contratos de
crédito.

 

Com efeito, o contrato deve ser um caminho de efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, da
livre escolha do consumidor e do desenvolvimento da personalidade, e não tornar-se um possível
instrumento de instabilidade e falência pessoal.

 

O Código de Defesa do Consumidor, neste aspecto, se mostra insuficiente na prevenção do
superendividamento. A contração de crédito sem a possibilidade de uma ponderação pode levar o
consumidor à ruína econômica e a total instabilidade das relações sociais e familiares. A previsão do prazo
de reflexão nos contratos de crédito ao consumo permitirá ao consumidor exercer o seu direito de escolha de
forma mais livre, avaliando as conseqüências do contrato e, assim, prevenindo situações de
superendividamento. No Brasil, onde inexistem limites às taxas de juros remuneratórios, a instituição do
prazo de reflexão se faz ainda mais necessária, visto que o simples incumprimento pode tornar-se uma
verdadeira "bola de neve" gerando uma situação de superendividamento.

 

 O motivo, então, da previsão do prazo de reflexão nos contratos de crédito é a necessidade de uma especial
proteção do consumidor do crédito e as profundas conseqüências de um possível superendividamento. "É
mister que o consumidor tenha a possibilidade de arrepender-se, pois é o contrato que deve estar a serviço
da pessoa humana (= consumidor) e não o contrário[25]". A proteção da dignidade do consumidor, com a
prevenção de uma situação de superendividamento, confirma o postulado de que o ser humano é o centro do
ordenamento e o Estado deve zelar pelo seu livre desenvolvimento.

 

A especial proteção nos contratos de crédito, porém, não se pode resumir apenas ao adquirente do crédito. O
garantidor da dívida responde, basicamente, nas mesmas condições que o tomador e sua dignidade deve ser
igualmente preservada. Por tais motivos, passaremos ao estudo do tratamento das garantias pessoais nos
contratos de crédito ao consumo no Brasil e das possíveis soluções à luz do Princípio da Dignidade da
Pessoa Humana.
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3.2  Regime das garantias pessoais e prevenção ao endividamento:

 

A fiança é uma garantia pessoal exigida na grande maioria dos contratos de crédito ao consumo. Ela
geralmente abrange o valor da dívida e os demais consectários como multa, juros, correção monetária etc.
Qualquer pessoa capaz pode ser fiadora. No direito brasileiro, a fiança dada por duas ou mais pessoas
conjuntamente em relação ao mesmo débito acarreta, salvo disposição expressa em contrário, a
solidariedade entre os fiadores.

 

Por outro lado, a fiança somente se concretiza se houver aceitação do credor em relação a pessoa do fiador.
O credor, portanto, não é obrigado a aceitar o fiador se este não for pessoa idônea, domiciliada no município
onde tenha de prestar a fiança ou não possua bens suficientes para cumprir a obrigação, podendo ser
substituído caso ele se torne insolvente.

 

As disposições da legislação brasileira, todavia, não buscam proteger o fiador pessoa física e evitar o seu
superendividamento e a morte do homo economicus, inexistindo maiores proteções ao garantidor, que
muitas vezes sequer compreende a extensão do dever de garantia que assume. Pretende-se, no presente
trabalho buscar possíveis soluções a partir do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana que permitem a
proteção da pessoa física do garante em contratos de crédito, considerando certas condições pessoais
específicas de alguns grupos.

 

Tomemos o estudo elaborado por Geraldo de Faria Martins da Costa[26] que propõe um comparativo entre
o Direito Brasileiro e o Direito Francês em relação à proteção dos consumidores crédito. O Autor ensina
que, na França, existem algumas disposições específicas para fiança nos contratos de crédito ao consumo e
imobiliário que seriam de desejável aplicação no direito brasileiro[27].

 

Segundo ele, o Code de la Consommation considerou insuficientes as exigências legais então existentes para
a fiança feita por pessoa física. A lei sempre exigiu a informação clara a respeito das condições da operação
de crédito, já que o fiador não consegue medir a extensão do risco que assume[28]. Por outro lado, as
obrigações do fiador não podem exceder às do devedor principal. O Code de Napoleon já exigia para a
validade da fiança a menção manuscrita da soma em letras e cifras[29]. Ainda segundo o Autor[30], o Code
de la Consommation aumentou as exigências formais para os contratos de garantia, instituindo exigências
especiais de informação, cláusula de solidariedade e sobre a proporcionalidade do engajamento do fiador.

 

As exigências de informação prescritas pelo Code de la Consommation referem-se à obrigação de estarem
expressas algumas cláusulas na forma disposta  pela lei para a validade da fiança. São três exigências
formais de informação. 
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A primeira exigência refere-se à obrigatoriedade de constar no contrato de garantia cláusula manuscrita pelo
fiador contendo o valor total assumido em cifras e a duração da fiança, além do pagamento dos acessórios
como juros e penalidades. A inobservância desta regra implica na invalidade da garantia. Ou seja, a lei
vincula a validade do contrato ao necessário conhecimento pelo fiador da extensão do seu
comprometimento.

 

A segunda exigência relaciona-se à cláusula de solidariedade. Para que seja instituída, ela deve estar
expressamente manuscrita no contrato pelo fiador, contendo, ainda os nomes dos demais fiadores com os
quais se obriga solidariamente, sob pena de nulidade.

 

Havendo inadimplência por parte do devedor principal, a lei exige, ainda, que o fiador seja informado pela
instituição credora a este respeito desde o primeiro incidente de não pagamento para que ele seja obrigado a
quitar também os acessórios, como penalidades e juros de mora. A falta desta informação desobriga o fiador
do pagamento dos acessórios decorridos desde a data do primeiro não pagamento até a data da sua
notificação.

 

Além destas exigências especiais de informação, a lei estabelece, ainda, uma causa suplementar de extinção
da fiança, impedindo que a garantia assumida seja manifestamente desproporcional em relação aos bens e
renda do fiador. Segundo Geraldo de Faria[31], é vedado às instituições de crédito prevalecerem-se do
contrato de fiança assumido por uma pessoa física cujo patrimônio é manifestamente desproporcional à
obrigação assumida no momento da contratação, a não ser que, quando acionado, o patrimônio do fiador
permita-lhe honrar com o compromisso assumido. Assim, a desproporção conduz à desoneração do fiador.

 

Todas as regras acima são de desejável criação no Direito Brasileiro, tomando-se, contudo, a devida cautela
para não estender a proteção do fiador desprotegido a todo e qualquer fiador e terminar por gerar a ineficácia
do instituto da fiança no Brasil. As regras a serem criadas devem observar o princípio da dignidade da
pessoa humana a fim de limitar a liberdade contratual de maneira a proteger o contratante mais fraco e
vulnerável.

 

Cláudia Lima Marques[32] observa que os novos limites à liberdade contratual em matéria de contratos
bancários constituem uma discussão bastante atual na doutrina e jurisprudência internacional. A autora cita
uma decisão inovadora da Corte Constitucional alemã[33] ao considerar como contrária aos bons costumes
uma exigência de um aval por uma pessoa sem patrimônio, como um filho estudante ou uma dona de casa
muito superior às suas possibilidades. No caso concreto julgado pela Corte Constitucional alemã, um
estudante de 21 anos de idade avalizou o contrato de crédito de seu pai, comerciante, de modo que, caso
fosse exigida a dívida do estudante este teria que comprometer toda a sua vida para pagamento da mesma, o
que certamente impediria o livre desenvolvimento da sua personalidade econômica e social no futuro. A
Corte decidiu pela ineficácia desta garantia, pela ocorrência de violação aos bons costumes, protegendo, um
terceiro, que não era o consumidor direto do crédito, porém, teria o seu futuro comprometido no caso de ser
demandado. É um efeito indireto dos direitos fundamentais em relações entre particulares, por meio da
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proteção de terceiros por meio da concretização do conceito jurídico indeterminado.  A Autora observa que
as decisões alemãs representam, "um novo e inevitável momento do direito de proteção dos direitos
fundamentais de primeira geração (Direitos Políticos), unidos à defesa dos direitos fundamentais de segunda
geração, como o da defesa do consumidor"[34].

 

No Brasil, o credor não é obrigado a aceitar um fiador sem patrimônio. Contudo, caso seja aceito, este fiador
se obriga nos termos do contrato de crédito, podendo comprometer todo o seu futuro e o livre
desenvolvimento de sua personalidade sem qualquer proteção específica de acordo com as condições
pessoais do garante, como se vê no caso. Permitir uma fiança de grande porte por um estudante de 21 anos,
seria o equivalente a "consignar o seu futuro"[35] para pagamento da dívida, impedindo o desenvolvimento
da sua personalidade. Não há dúvidas de que, em casos como este, o terceiro se obriga a assumir uma carga
anormal e assaz superior à suas condições pessoais.

 

Por tais motivos, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva nos contratos, que
permite a concreção dos direitos fundamentais nas relações privadas de forma indireta, mister se faz uma
releitura da legislação brasileira e da sua aplicação em relação às garantias pessoais, a fim impedir abusos  e
proporcionar um controle das obrigações assumidas pelos garantidores que sejam assaz superiores às suas
forças. 

 

Há que se observar que a legislação brasileira permite o controle do conteúdo dos contratos e dos deveres
anexos à relação contratual, como os deveres de informação, que serão melhor explanados no próximo item.
A violação a estes deveres, que não regem apenas o contrato de crédito, mas também a fiança assumida
nestes contratos, pode importar na invalidade do pacto. Toda vez que o equilíbrio contratual for violado,
deve haver necessariamente uma intervenção do Estado para limitar a liberdade contratual e garantir a
igualdade entre os contratantes. A lei dispõe de meios para tanto, como por exemplo, na violação aos
deveres de informação que impedem que o fiador conheça a extensão da garantia assumida, terminando por
comprometer toda a sua existência para pagamento da garantia. E não se pode olvidar que na maioria das
vezes a cópia do contrato é sequer fornecida ao fiador que assume garantia idêntica ao tomador, em
flagrante violação aos deveres de informação.

Os limites à autonomia privada e a aplicação dos direitos fundamentais nas relações contratuais podem e
devem ser concretizados através das cláusulas gerais, de modo que os limites à concreção do seu conteúdo
vago encontram-se no próprio sistema jurídico[36] (citar canaris).  Frisa-se mais uma vez que a sistemática
atual permite este controle de validade do contrato a partir das cláusulas gerais e da violação de deveres
oriundos da boa-fé bem como dos bons costumes. Mas como a ótica oitocentista influenciou enormemente o
direito brasileiro o operador jurídico muitas vezes encontra dificuldade em perceber que o próprio sistema
jurídico e os princípios constitucionais impõem os limites da concreção das cláusulas gerais.

 

Esta concreção permite a aplicação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e dos direitos
fundamentais nas relações privadas e evitar a ruína econômica do consumidor decorrente da falta de
informação, da desproporcionalidade da obrigação assumida com as suas condições pessoais e da supressão
da liberdade contratual, conforme decidido no caso acima narrado.
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Cabe salientar novamente, que não se defende o impedimento da fiança de maneira indiscriminada, mas que
sejam levadas em conta as condições pessoais do garantidor do contrato, em cada caso concreto em que seja
discutida a validade do contrato, por meio da concreção das cláusulas gerais e dos conceitos jurídicos
indeterminados que viabilizam a concretização dos princípios constitucionais.

 

Defende-se, ainda, a inserção de dispositivos legais que protejam o livre desenvolvimento da personalidade
de certos grupos de eventuais fiadores, como jovens e idosos, que não possuem meios de honrar com
eventual exigência da dívida, apesar de legalmente hábeis a garantir o contrato ou crédito.

 

Por outro ângulo, há uma regra de desejável criação no Brasil existente no direito francês, que é a instituição
de um prazo de reflexão também para o fiador. O Code de la Consommation beneficia o tomador do crédito
e o fiador com o mesmo prazo de reflexão[37]. Evidentemente, o garante também deve dispor do direito de
decidir livremente a respeito da viabilidade da fiança e avaliar as suas condições pessoais e econômicas e as
possíveis conseqüências em seu patrimônio e em sua vida na hipótese de ser acionado.  

 

Sendo, portanto, estas as reflexões elaboradas a respeito da prevenção do superendividamento nos contratos
de garantia e passa-se ao estudo do endividamento de um grupo hipervulnerável às práticas consumeristas e
às possíveis soluções de garantia de sua livre escolha: os consumidores idosos.

 

3.3 O reconhecimento da hipervulnerabilidade do consumidor idoso e a proteção nos contratos de
crédito:

 

A noção de vulnerabilidade do consumidor advém precipuamente da idéia de igualdade ou desigualdade
entre sujeitos da relação jurídica. Eis um dos fatores que demonstra que o CDC sofre influência direta da
Constituição, a busca da concretização da igualdade material, a partir da comparação entre as posições
jurídicas. 

 

Nesta ótica, ensina Cláudia Lima Marques[38] que a vulnerabilidade é a filha da igualdade, é uma situação
do sujeito, provisória ou permanente que desequilibra a relação. Ela não é o fundamento das regras de
proteção do sujeito mais fraco, mas a explicação da existência de tais regras em busca da concretização do
princípio da igualdade e em última, instância, de garantir a existência digna dos sujeitos.

 

A vulnerabilidade pode, assim, ser técnica, fática ou jurídica. Técnica é a ausência de conhecimentos
específicos pelo consumidor em relação ao serviço ou produto contratado em relação à sua utilidade e
características. Fática é a desproporção intelectual e econômica entre os sujeitos da relação de consumo,
Jurídica é a falta de conhecimentos jurídicos ou econômicos na contratação de certos serviços do
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consumidor não profissional[39].

 

O art. 2º do CDC presume a vulnerabilidade do consumidor final nas relações de consumo. Há, todavia, um
grupo de consumidores que apresenta uma fragilidade acentuada no mercado de consumo devido a sua
condição etária, os consumidores idosos. Cláudia Lima Marques[40] sustenta que tais consumidores são
hipervulneráveis, tendo em vista que inúmeras vezes necessitam contratar serviços frente à doenças e morte
prementes, além de não terem condições de entenderem a complexidade de certos tipos de contratos.

 

A Constituição assegura especial proteção aos idosos em seu art. 230[41] e a lei 10.741/2003 veio dar
aplicação ao dispositivo constitucional em questão, conferindo direitos e vedando práticas contra os idosos a
fim de assegurar a igualdade e a dignidade dos mesmos[42]. Da mesma forma, o CDC[43] reconhece como
prática abusiva o fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua
saúde, idade, conhecimento ou condição social para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Assim a
legislação reconhece que a vulnerabilidade do consumidor idoso é acentuada em relação aos demais. Tais
consumidores não dispõem de conhecimento técnico frente às novas tecnologias como internet, aparelhos
eletrônicos, são vulneráveis quanto à rapidez das contratações, muitas vezes tem a saúde debilitada, a
solidão de seu dia-a-dia pode transformar um operador de telemarketing como a única pessoa com quem
podem conversar no dia[44].

 

O reconhecimento da hipervulnerabilidade do consumidor idoso coaduna-se com a proteção da sua
dignidade humana. Certamente o tratamento destes consumidores deve ser diferenciado dos demais que,
apesar de vulneráveis, possuem melhores conhecimentos dos contratos atuais e das formas de contratação.
Ademais, o consumidor idoso possui uma especial necessidade de manter certos contratos como planos de
saúde tendo em vista suas condições de saúde.

 

Um interessante exemplo de defesa da dignidade humana dos consumidores idosos frente à práticas dos
fornecedores é a proibição do reajuste elevado das prestações dos planos de saúde e da rescisão destes
contratos praticadas pelos fornecedores a fim de se livrarem de consumidores que utilizam os serviços
médicos com maior freqüência e poderiam causar-lhes maiores prejuízos[45].

 

Sem dúvida a vedação aos aumentos desproporcionais das mensalidades dos planos de saúde, ainda que
mediante previsão contratual, viola o direito do idoso envelhecer com dignidade. Após anos como
consumidor dos planos de saúde ser obrigado a se desligar no momento em que mais terá necessidade de
utilizar os serviços médicos em virtude do aumento arbitrário da mensalidade é uma prática abusiva contra o
idoso. A saúde pública não supre as prementes necessidades dos idosos com a qualidade de um plano de
saúde particular e deve ser assegurado a todos envelhecer e morrer com dignidade.

 

Do mesmo modo, com relação à contratação de crédito e à prevenção do endividamento excessivo, é
imperioso um tratamento diferenciado aos idosos.  Neste tocante, muito se discutiu a respeito da contração
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de crédito consignado por idosos, autorizado pela Lei 10.820/2003, até que se estabeleceu o limite de 30%
sobre o valor do benefício mensal do idoso. Dentro deste limite de 30% do benefício podem ser contraídos
vários créditos, sendo o limite da taxa de juros equivalente a 2,34% ao mês[46].

 

Sem dúvida estas disposições representam um grande avanço em relação à proteção do consumidor idoso e
à prevenção do endividamento excessivo. Há, contudo, que se observar que nesta seara, inúmeros aspectos
ainda prescindem de regulamentação e de discussão.  Na concreção dos direitos fundamentais e do princípio
da dignidade da pessoa humana nas relações privadas, é imperioso um maior rigor no dever de informação
nos contratos de crédito celebrados com pessoas idosas. 

 

Cláudia Lima Marques ensina que um dos instrumentos de prevenção do superendividamento é a
informação detalhada ao consumidor de informar e esclarecer o leigo sobre os riscos do crédito e o
comprometimento futuro de sua renda, nos termos do art. 52 do CDC[47].

 

Com relação ao consumidor idoso, porém, o dever de informação deve ser ainda mais diferenciado. A
concretização da cláusula da boa-fé e dos deveres anexos aos contratos de crédito envolvendo idosos deve
levar em conta a sua hipervulnerabilidade e seus direitos fundamentais. Como limite à liberdade contratual,
ao se realizar a concreção da boa-fé nos contratos de crédito aos idosos, deve ser levado em conta este fator
da necessidade de informação ainda mais detalhada, o esclarecimento dos aspectos do contrato, a fim de
levar a um maior entendimento e uma avaliação por aquele que muitas vezes desconhece a própria operação
a ser realizada

 

Os deveres acessórios de esclarecimento ou informação obrigam às partes prestarem esclarecimentos
mútuos sobre todos os aspectos da relação contratual, possíveis efeitos e quaisquer circunstâncias que
possam advir do vínculo, tanto na fase das negociações preliminares quando da celebração do contrato,
quanto durante todo o pacto e após o seu término. O art. 52 do CDC[48] é um exemplo de previsão deste
dever anexo na contratação de crédito. Estes deveres de informação possuem uma proximidade maior do
vínculo contratual por se referirem às conseqüências e circunstâncias do contrato, mas ultrapassam o seu
conteúdo, por se tratarem de condutas impostas pela boa-fé e não previstas no pacto. Nesta linha, deve ser
considerada contraria à boa-fé a própria concessão do crédito sem os devidos esclarecimentos aos idosos. 

Segundo Fernando Noronha, os deveres de informação ainda podem ser divididos em três subespécies:
deveres de esclarecimento, de conselho e de advertência[49]. Nesta ordem, os denominados deveres de
esclarecimento seriam uma subespécie dos deveres de informação e se referem à prestação de informações
claras sobre o produto, como seu funcionamento, ou informar a respeito da necessidade de se obter licenças
para sua utilização.

 

Os deveres de conselho são aqueles relacionados à informação sobre o produto ou serviço mais adequado,
como exemplo, o dever do empreiteiro informar ao dono da obra os materiais mais apropriados, ou no caso
do crédito, o melhor crédito a ser contratado ou ainda o desaconselhamento à contratação. Os deveres de
advertência se referem aos possíveis riscos da utilização do produto. 
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Estes deveres devem ser potencializados nos contratos de crédito envolvendo idosos a fim de concretizar
seu direito de envelhecer com dignidade e preservar a sua identidade. Assim, a violação destes deveres deve
importar, no mínimo, no dever de indenizar a parte lesada quando der causa ao adimplemento defeituoso do
contrato ou na própria invalidade do invalidade do negócio firmado, quando houver um vício na sua
formação, como a omissão de informações ou a indução à contratação prejudicial ao idoso.

 

Defende-se igualmente, em concretização do princípio da dignidade da pessoa humana nos contratos
celebrados por idosos, a criação de um prazo especial de reflexão para estes consumidores a fim de que
tenham um período de tempo de acordo com as suas condições e necessidades de avaliar os benefícios ou
prejuízos da contratação de crédito na velhice e os riscos do superendividamento.

 

Outra sugestão que se coaduna com a hipervulnerabilidade dos idosos é a criação de limitação das garantias
oferecidas por este grupo. Percebe-se que, em muitas ocasiões, os idosos prestam garantia em contratos de
crédito assumidos por filhos ou parentes. Caso sejam acionados, estes idosos, que na maioria das vezes
sequer compreendem os efeitos de um contrato de garantia, terminam por passar toda a sua velhice arcando
com o crédito e os acessórios do contrato assumido por um terceiro. Os efeitos causados por esta situação
são trágicos, podendo levá-los à depressão, ao isolamento e causar até mesmo a sua morte por doenças
psicossomáticas.  

Portanto, em virtude das parcas condições de compreensão do conteúdo e das próprias finalidades de um
contrato de garantia pelos idosos, bem como às negativas conseqüências advindas de eventual
superendividamento nesta fase da vida, é imperiosa uma proteção especial ao idoso também em relação aos
contratos de garantia, donde se sugere uma limitação da garantia oferecida por estes grupos, bem como a
informação adaptada e adequada à compreensão da obrigação que possa vir a ser assumida por este grupo.

 

As sugestões e soluções aqui apresentadas, buscam, precipuamente, resguardar a igualdade material nos
contratos de crédito ao consumo, levando-se em conta as especificidades de cada grupo de consumidor e o
seu nível de vulnerabilidade, buscando-se a adequada proteção a cada um deles, e, em última instância, a
garantia da existência digna dos sujeitos em todas as fases de sua vida.

 

4. Considerações finais

 

A nova realidade jurídica baseada na busca da efetivação dos princípios constitucionais em todas as relações
públicas e privadas permite a intervenção do Estado nas relações entre os sujeitos de direito, a fim de
promover o equilíbrio contratual e propiciar o desenvolvimento existencial digno do ser humano.  

 

O presente estudo procurou demonstrar que, apesar desta busca ser um dos objetivos do Estado brasileiro ao
consagrar a defesa do consumidor como direito fundamental, quando se trata de consumidor de crédito, a
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ordem jurídica carece de maiores meios de proteção. Assegurar a proteção do consumidor de crédito e
prevenir o endividamento excessivo, através das soluções apresentadas e de inúmeras outras que não foram
aqui apresentadas devido à extensão do tema,  é sinônimo de efetivar o princípio da dignidade da pessoa
humana nos contratos de crédito.

 

A proteção especial nos contratos de crédito faz-se imperiosa, especialmente em virtude da agressividade da
publicidade, da forma de abordagem do consumidor e da mentalidade propagada pela sociedade de
consumo. A vulnerabilidade do consumidor de crédito é acentuada em virtude destes fatores e das
promessas de realização de seus projetos de vida. O Estado, em cumprimento aos valores sociais deve
atentar-se principalmente para a prevenção do endividamento excessivo dos consumidores, sobretudo, em
relação àqueles que se encontram nos estágios da juventude e da velhice, quando as conseqüências de uma
falência pessoal são ainda mais trágicas.

 

O trabalho teve como maior objetivo demonstrar que a proteção específica do consumidor de crédito,
através da prevenção do superendividamento é um imperativo constitucional, já que a dignidade da pessoa
humana é princípio fundamental na ordem jurídica e deve ser preservada acima de quaisquer outros
interesses particulares. Prevenir o superendividamento é o mesmo que permitir ao ser humano construir o
seu projeto de vida com autonomia e dignidade e o Estado deve disponibilizar os meios para tanto.
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[41] Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua
participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
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[48] Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de
financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e
adequadamente sobre:  I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;II - montante dos juros
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O NOME COMO DIREITO DA PERSONALIDADE E A MUDANÇA DO SEXO

THE NAME AS A RIGHT OF PERSONALITY AND SEX CHANGE

Anderson Alex Vanoni
DAVID HERMES DEPINÉ

RESUMO
O direito à mudança de sexo e o direito ao nome como direito da personalidade, após a aludida operação,
tendo-se em vista suas peculiaridades, classificação e características, e visceral importância ao individuo,
constantemente se choca com outros direitos da personalidade, tal como o direito à informação de terceiros,
nesse ponto se ressalta a indagação acerca da relativização das características dos direitos da personalidade,
em especial sua (in)disponibilidade, e os limites extrínsecos e intrínsecos dos direitos da personalidade.
Derradeiramente aponta-se ao princípio da proporcionalidade, que por meio da ponderação de valores dos
bens jurídicos envolvidos, é princípio senão suficiente, dos mais úteis na solução do conflito.
PALAVRAS-CHAVES: NOME; DIREITO DA PERSONALDADE; MUDANÇA DO SEXO;
PROPORCIONALIDADE.

ABSTRACT
The right to gender reassignment and the right to name as a right of personality, alluded to after the
operation, taking into consideration their peculiarities, classification and characteristics, and visceral
significance to the individual, constantly clashes with other personality rights, such asright to information
from third parties, this point highlights the question about the relativity of the characteristics of personal
rights, especially their (in) availability, and the extrinsic and intrinsic limitations of personal rights.
Ultimately points to the principle of proportionality, that through the consideration of values of the legal
interests involved, but it is early enough, the most useful in solving the conflict.
KEYWORDS: NAME; RIGHT OF PERSONALITY CHANGE OF SEX; PROPORTIONALITY.

 

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Conceito de transexual; 3. A possibilidade de realização da cirurgia diante da
legislação; 4. O Direito da Personalidade; 4.1 Fundamentos Do Direito Da Personalidade; 4.2. Conteúdo
Dos Direito Da Personalidade; 4.3. Finalidade Dos Direitos Da Personalidade; 4.4. Finalidade dos direitos
da personalidade; 4.5. Direitos da personalidade e o transexual; 5. O direito a novo registro; 6. Outros
aspectos relevantes do transexualismo com interferência na esfera de direitos de terceiros; 7. Conclusão; 8.
Bibliografia.

 

1. INTRODUÇÃO

 

Com o presente trabalho, buscaremos delimitar alguns aspectos relevantes, inclusive em relação a terceiros,
da autorização para alteração de cirurgia de mudança de sexo, analisando-se os direitos do transexual
inerentes a legitimação de sua opção perante a sociedade e os reflexos desta opção frente a comunidade.
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Um dos principais aspectos do presente estudo, é o fato de não ser prevista no ordenamento jurídico
brasileiro a possibilidade de alteração do registro de nascimento em função da realização da mencionada
cirurgia, e quais os fundamentos utilizados para legitimar sua efetivação.

Também impositivo se torna analisar as conseqüências que poderão surgir da alteração pura e simples do
registro de nascimento daquelas pessoas que se submeterem à cirurgia para mudança de sexo.

Tudo isso, sempre tendo como baliza norteadora, o direito que toda pessoa tem de gerir e desenvolver
plenamente sua vida, por se tratar de um direito da personalidade.

Sendo certo que não há um artigo ou Lei específica para a retificação do nome e sexo no assento de
nascimento e também nada específico quanto a própria cirurgia de transexualismo (com exceção da
Resolução n.º 1.652/02 do Conselho Federal de Medicina), as interpretações têm que ser feitas através de
cláusulas gerais e estudos doutrinários, pois o dinamismo da vida moderna não pode ser limitado por
regramentos conflituosos entre a realidade fática e o ordenamento que deve acompanhar a evolução da
sociedade

Isso porque, o transexual, cidadão que é, não pode ter as portas da felicidade e dos direito a uma vida digna
e feliz, pois isto lhe garante os art. 1º inciso III e art. 3º inciso IV da Constituição Federal e arts. 4º e 5º da
Lei de Introdução ao Código Civil.

Atualmente relevante sempre se considerar a importância dos princípios e sua aplicabilidade no
ordenamento jurídico.

Trata-se, de normas que, sobre prescreverem fins a serem atingidos, servem de fundamento para a aplicação
do ordenamento constitucional.

Também importante termos em mente os princípios que regem nossa sociedade, e devem ser sempre
levados em consideração quando da análise de um problema posto, sendo que a importância do papel dos
princípios fazendo a seguinte análise ao ponto de partida do intérprete há que ser sempre os princípios
constitucionais, que são o conjunto de normas que espelham a ideologia da Constituição, seus postulados
básicos e seus fins.

Dito de forma sumária, os princípios constitucionais são as normas eleitas pelo constituinte como
fundamentos ou qualificações essenciais da ordem jurídica que institui.

A atividade de interpretação da Constituição deve começar pela identificação do princípio maior que rege o
tema a ser aplicado, descendo do mais genérico ao mais específico, até chegar à formulação da regra
concreta que vai reger a espécie.

Temos então que, a Constituição da República, que é essencialmente principiológica, deu especial
importância ao princípio da dignidade da pessoa humana colocando-o em seu art. 1º, que dispõe acerca dos
fundamentos da República Federativa do Brasil, evidenciando sua estimação.

Em termos gerais, é um mínimo existencial, que consiste em um conjunto de prestações materiais mínimas
sem as quais se poderá afirmar que o indivíduo se encontra em situação de indignidade, não podendo ver-se
livre plenamente para desenvolver-se como pessoa.

Impõe então que, independente de opiniões pessoais a respeito da honorabilidade da cirurgia, seja respeitada
a ordem constitucional, por ter esta, como base o compromisso social que exige um consenso fundamental,
impõe que se legitime o pluralismo e o antagonismo de idéias inseridas no texto magno, sendo este ensina
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que A pretensão de validade absoluta de certos princípios com sacrifício de outros
originaria a criação de princípios reciprocamente incompatíveis, com a consequente destruição da tendencial
unidade axiológico-normativa da lei fundamental.

De maneira que, cada vez mais importante a ponderação de princípios constitucionais como
forma de solução de conflitos não previstos em lei e em situações em que não se deve admitir a aplicação da
letra fria da lei.

Enfim, temos que observar que, à possibilidade de alteração do registro de nascimento das pessoas que se
submetem a uma cirurgia para mudança de sexo, deve ser cuidada diante dos princípios da dignidade da
pessoa humana e do direito à informação.

Porém, a questão não é tão simples assim, pois tais princípios devem ser aplicados e garantidos não somente
ao transexual, mas também a terceiros, em especial a eventuais parceiro, à criança que possam ser adotadas
e a outros que diretamente possam se ver envolvidos na relação.

Assim, o Direito e a Sociedade se complementam, não havendo como entender sua dissociação e não
reconhecimento dos avanços de ambos, evidenciando-se que não pode ser a Ciência do Direito estática, de
forma que não pudesse atender as transformações incessantes da sociedade. As normas devem fluir em
consonância com os fatos e valores da sociedade que são dinâmicos.

O transexualismo, sem dúvida, é um desses fenômenos modernos da sociedade onde a própria saúde
psíquica do indivíduo conclama a harmonia entre o sexo físico e o psicológico, então, não respeitar isso, é
virar as costas a dignidade da pessoa humana, a cidadania e o direito à saúde.

A evolução social é uma constante, sendo o indivíduo agente e muitas vezes apenas espectador involuntário
destas mudanças, desta forma, não é possível tornar exaustivas as possibilidades jurídicas de proteção à
personalidade, visto que os mais diversos casos concretos trazem situações não contempladas pela lei.

Um dos principais aspectos do presente estudo, é o fato de não ser prevista no ordenamento jurídico
brasileiro a possibilidade de alteração do registro de nascimento em função da realização da mencionada
cirurgia, e quais os fundamentos utilizados para legitimar sua efetivação.

Também impositivo se torna analisar as conseqüências que poderão surgir da alteração pura e simples do
registro de nascimento daquelas pessoas que se submeterem à cirurgia para mudança de sexo.

Tudo isso, sempre tendo como baliza norteadora, o direito que toda pessoa tem de gerir e desenvolver
plenamente sua vida, por se tratar de um direito da personalidade.

Buscar normas e princípios que sirvam de base à formulação de respostas às questões apresentadas.

Por isso, torna-se essencial uma cláusula geral, de modo a satisfazer a ininterrupta modificação trazida pelas
experiências humanas. É sob esta ótica que o art 1º, inciso III da Constituição Federal torna-se de extrema
relevância para o alcance do objetivo final. É a Dignidade da Pessoa Humana a bússola dos Direitos
Personalíssimos. É meio de interpretação e objetivo do presente trabalho.

 

2. CONCEITO DE TRANSEXUAL
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Um conceito basilar de transexualismo, é a incompatibilidade entre o sexo biológico e a identificação
psicológica em um mesmo indivíduo.

O transexual é anatomicamente de um sexo, mas acredita firmemente pertencer ao outro sexo e deseja ter o
corpo alterado a fim de ajustar-se ao "verdadeiro" sexo.

O Transexualismo demonstra um desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto, acompanhada
em geral de um sentimento de mal estar ou de inadaptação por referência a seu próprio sexo anatômico e do
desejo de se submeter a uma intervenção cirúrgica ou a um tratamento hormonal a fim de tornar seu corpo
tão conforme quanto possível ao sexo desejado.

De acordo com Matilde Josefina Sutter Hojda: "Transexual é o indivíduo que repudia o sexo que ostenta
anatomicamente. Sendo o fato psicológico predominante na transexualidade, o indivíduo identifica-se com o
sexo oposto, embora dotado de genitália externa e interna de um único sexo. O transexual não se confunde
com o homossexual, pois este não nega seu sexo, embora mantendo relações sexuais com pessoas do seu
próprio sexo. Não se confunde, ademais, com o travesti, que em seu fetichismo é levado a se vestir nos
moldes do sexo oposto. Não se identifica, ademais, com o bissexual, indivíduo que mantém relações sexuais
com parceiros de ambos os sexos".[1]

Em síntese, o transexual é o indivíduo que se sente pertencente ao sexo oposto de seu sexo anatômico,
envolvendo um transtorno na identidade de gênero e não devendo ser confundido com a homossexualidade.

Na Resolução n.º 1.652/02, o Conselho Federal de Medicina define ser o paciente transexual: "portador de
desvio psicológico permanente de identidade sexual, com rejeição do fenótipo e tendência à automutilação e
ou auto-extermínio". O transexualismo não se confunde com o homossexualismo e outras espécies de
"desvios sexuais".

Assim, esta permanência ou inocuidade do tratamento psicoterápico vislumbrada na resolução apontada, é
que levou muitos países a admitir o caminho inverso: a mimetização do sexo morfológico, procurando
adequá-lo ao sexo psicológico, eliminando assim a causa da repulsa que conduz muitas vezes ao suicídio
e à automultilação.

 

3. A POSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DIANTE DA LEGISLAÇÃO

 

O transexualismo ainda é pouco estudado, não tendo recebido a atenção necessária em nosso ordenamento
jurídico.

Em sua obra "História da Sexualidade" Michel Foucault, define: "deve-se entender por esse princípio que a
relação sexual sempre pensada a partir do ato modelo de penetração e de uma polaridade que opõe
atividade-passiva - é percebida como do mesmo tipo que a relação entre superior-inferior, aquele que
domina e é dominado, o que submetido, o que é subordinado, o que vence e o que é vencido[2]."

No Brasil, até o ano de 1996, a cirurgia de transexualismo era proibida pelo Código Penal e pelo Conselho
Federal de Medicina, sendo que o médico, se realizasse a cirurgia, sofreria processos criminais e poderia ser
punido com pena de prisão.

Em 1997 o Conselho Federal de Medicina editou a Resolução nº 1.482/97, autorizando como finalidade de
pesquisa a realização da cirurgia de neocolpovulvoplastia e ou neofaloplastia.
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Com os bons resultados da cirurgia novamente o Conselho Federal de Medicina editou uma nova Resolução
nº 1.652/02, que revogou em partes a antiga, sendo que, os transexuais secundários (mulheres),
continuassem na Resolução nº 1.482/97, para fins de pesquisa.

Assim, como já dito, não pode o direito virar as costas para este problema, que na verdade não é novo, pois
o sentimento de ser do outro sexo, que os transexuais afirmam possuir, é provavelmente muito antigo,
nascendo junto com o próprio ser humano consciente.

Então, para que o paciente seja habilitado para o procedimento cirúrgico é necessário que ele esteja
adequado a resolução do Conselho federal de Medicina nº 1.652/2002, sendo selecionados através de
avaliação elaborada por uma equipe multidisciplinar, constituída por médico-psiquiatra, cirurgião, psicólogo
e assistente social.

A equipe multidisciplinar deverá proceder a um acompanhamento do paciente por dois anos, sendo
necessário um diagnóstico médico de transexualismo em paciente deve ser maior de 21 anos.

Além do que, só poderão ser feitas em hospitais universitários ou hospitais públicos adequados à pesquisa,
sedo extremamente necessário o consentimento livre e esclarecido do paciente.

 A resolução do Conselho Federal de Medicina encontre respaldo na própria Constituição, que garante o
direito à saúde e sendo o tratamento hormonal e a cirurgia os únicos meios existentes de tratamento de
transexuais para a busca do bem-estar dos mesmos, sendo ela a única forma de garantir ao paciente seu
direito de viver plenamente, deve esta ser realizada.

 

4. O Direito Da Personalidade

 

O direito da personalidade é um conjunto de intrinsecamente com características pessoais, tratando-se de
direitos subjetivos condizentes à própria condição da pessoa. Sendo assim, consideram-se os direitos da
personalidade os chamados direitos subjetivos reconhecidos exclusivamente à pessoa, sendo direitos
essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana no meio social em que vive.

Para Maria Helena Diniz, o direito a personalidade[3] é o primeiro bem da pessoa, pois é nele que os demais
direitos se apóiam, sendo que a personalidade é direito subjetivo inerente a pessoa.

No entendimento de Adriano De Cupis[4] que distingue o direito da personalidade da personalidade em si,
nestes termos:

 

Personalidade é geralmente definida como sendo uma susceptibilidade de se titular de direitos e obrigações,
e nem é mais de que a essência de uma simples qualidade jurídica. A personalidade se identifica com os
direitos e com as obrigações jurídicas, constitui a pré-condição deles, ou seja, seu fundamento e
pressuposto.

Assim, a interpretação dos direitos da personalidade ganhou ênfase com a entrada em vigor da Constituição
de 1988, ganhando maior ênfase e força quando da entrada do Código Civil em 2002. Desta feita, temos que
os direitos da personalidade são direitos essenciais a pessoa humana, pois protegem o individuo e a sua
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dignidade.

A personalidade é a possibilidade da pessoa ser o titular de relação jurídica independente de sua capacidade,
pois como é sabido o nascituro, o embrião é protegido pelo ordenamento jurídico, ou seja, já existe a
aplicação da personalidade antes mesmo do nascimento com vida.

Segundo o magistério de Wanderlei De Paula Barreto a personalidade trata de um título conferido a todas as
pessoas físicas, instituído pela ordem jurídica se adequando aos requisitos legais para o seu funcionamento.
Sendo assim, o direito da personalidade constitui a capacidade de direito, da capacidade de fato e de um
patrimônio moral e material[5]. Concluindo a idéia o autor aduz que:

 

(...)a personalidade ou subjetividade é um título instituído pela ordem jurídica e conferido às pessoas físicas
e às pessoas jurídicas que satisfizerem os requisitos legais de sua constituição e funcionamento. (...) A
personalidade, portanto, constitui-se de: capacidade de direito, capacidade de fato e de um patrimônio
(material e moral). Integram o patrimônio moral os chamados direitos imateriais ou direitos da
personalidade[6].

Carlos Roberto Gonçalves[7], ao lecionar sobre o direito da personalidade ensina que:

A concepção dos direitos da personalidade apóia-se na idéia de que, a par dos direitos economicamente
apreciáveis, destacáveis da pessoa de seu titular, como a propriedade ou o crédito contra um devedor, outros
há, não menos valiosos e merecedores da proteção da ordem jurídica, interesses à pessoa humana e a ela
ligados de maneira perpétua e permanente. São os direitos da personalidade, cuja existência tem sido
proclamada pelo direito natural, destacando-se, dentre outros, o direito à vida, à liberdade, ao nome, ao
próprio corpo, á imagem e à honra.

Sendo assim, os direitos da personalidade são genéricos, e segundo o entendimento de Carlos Mario Da
Silva Velloso, se estendem a todos; e por não terem natureza econômica são extrapatrimoniais; são
absolutos, por serem exigidos de toa a coletividade; são oponíveis 'erga omnes', impondo-se a toda a
coletividade; são imprescritíveis, por não existir prazo para o seu exercício; são necessários e essenciais, por
serem impostos por lei e estarem acima dos demais direitos subjetivos, contudo, podem ser disponíveis em
alguns casos, ex: "direito de imagem, ao corpo, direitos autorais, etc."[8]

A divisão dos direitos da personalidade apresentada por Carlos Alberto Bittar[9], como sendo divididos em:
a) direitos físicos da personalidade (partes do corpo, o corpo todo, membros imagem etc.); b) direitos
psíquicos da personalidade (liberdade, intimidade, sigilo etc.); c) direitos morais da personalidade
(identidade, honra e intelecto, e vários outros). Neste sentido, o direito da personalidade é a possibilidade da
pessoa ser titular de relação jurídica, como pressuposto de direitos e deveres. O valor jurídico da
personalidade que se reconhece no individuo é materializado através de sua capacidade.

A par deste arrazoado, o conceito de direito da personalidade é inerente a condição do ser humano, e dele se
irradia os demais direitos do homem.

 

4.1 Fundamentos Do Direito Da Personalidade.

 

A literatura religiosa do ser humano, ao atribuir-lhe pessoalidade, juntamente com a Filosofia e com o
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Direito Ocidental, acabaram por desenvolver a proteção da personalidade.

Observa-se que os conceitos originários foram gradativamente moldados no sentido de demonstrar que o
homem é o ser mais maravilhoso do mundo, contudo, somente com a filosofia que incorporando em
especial os elementos cristãos em suas bases, na época do Iluminismo.

A proteção da personalidade inerentemente é ligado a própria pessoa, ou seja, é o respeito pela autonomia
da própria vontade, pois respeitar a personalidade envolve como elemento crucial respeitar a autonomia
moral da própria pessoa. Assim, a pessoa humana que é dotada de liberdade busca constituir para si própria
suas regras observando a concepção de bem, mal, justo e injusto.

Com efeito, é intimamente ligado ao acima exposto, que a personalidade e a pessoa somente possuem
sentido perante o outro. Sendo assim, a personalidade é fruto de um constante erigir da consciência de si em
face da alteridade, ou seja, da consciência crítica e dialógica do outro, assim, a pessoa molda a sua interação
social comunicativa na sociedade.

Desta feita, a dignidade é fruto de autoconstrução e realização em sociedade. Observa-se que a sociedade
não fornece uma benção gratuita o Estado deve adotar a postura de neutralidade, expurgando o que fere
claramento o dieitos da personalidade.

Assim, tentando sintetizar a proteção da personalidade, tem-se como elementos cruciais o respeito pela
autonomia e a busca da dignidade, que se implementam na alteridade.

O sentido de liberdade, respeito e proteção aos direitos da personalidade estão aqueles positivados no
ordenamento jurídico que são inatos e inerentes ao ser humano sendo assim, chamados de direitos da
personalidade.

Observa-se que a doutrina tem apresentado vários conceitos para o chamados os direitos da personalidade.
Inicialmente negou-se a existência dos direitos da personalidade, conforme lição de Savigny, que
argumentou que não haveria direito do homem sobre o próprio homem, e sua justificativa seria a
autorização do suicídio[10]. Contudo, na atualidade é amplamente reconhecido esses direitos, pois
pertencem a classe dos direitos subjetivos.

Para De Cupis,que leciona que a personalidade se constitui de um mínimo necessário e imprescindível ao
seu conteúdo[11]. De Cupis ainda aduz que os direitos da personalidade são a medula da personalidade, sem
os quais a personalidade estaria fadada numa susceptibilidade completamente intransponível, cerceada de
seu efetivo valor. Contudo, De Cupis considera os direitos da personalidade como um sistema dos direitos
subjetivos, sendo uma categoria autônoma de direitos, derivados essencialmente do que lhes é próprio.

Sendo assim, ainda hoje, não há um conceito definido dos chamados direitos da Personalidade, pois existem
divergências entre os doutrinadores com respeito de sua própria existência, à sua natureza, à sua extensão e
à sua especificação, pois, sua recente construção teórica ante a ausência de uma conceituação global e
definitiva onde seu enfoque, esta sob ângulos diferentes, uma pelo direito positivo público, de um lado,
como liberdades públicas, privado, e de outro, como direitos da personalidade[12], imprimindo feições e
disciplinas distintas.

 

4.2 Conteúdo Dos Direito Da Personalidade.
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Conforme leciona Canotilho[13], "O que é ou que sentido tem uma República baseada na dignidade da
pessoa humana? A resposta deve tomar em consideração o princípio material subjacente à idéia de
dignidade da pessoa humana. Trata-se do princípio ontrópico que acolhe a idéia de pré-moderna e
moderna da dignitas - hominis (Pico della Mirandola) ou seja, do individuo conformador de si próprio e de
sua vida segundo seu proprio projecto espiritual (plastes et fictor). Perante as experiências históricas da
aniquilação do ser humano (inquisição, escravatura, nazismo, stalinismo, polpotismo, genocídios étnicos) a
dignidade da pessoa humana como base da República significa, sem transcendências ou metafísicas, o
reconhecimento do homo noumenon, ou seja, do individuo como limite e fundamento do domínio político da
República. Neste sentido, a República é uma organização política que serve o homem, não é o homem que
serve os aparelhos políticos organizatórios. A compreensão da dignidade da pessoa humana associada a
idéia de homo noumenon justificará a conformação constitucional da República Portuguesa onde é
proibida a pena de morte (artigo 24.º) e prisão perpétua (artigo 30.º/1). A pessoa ao serviço da qual está a
República também pode cooperar na República, na medida em que a pessoa é alguém que pode assumir a
condição de cidadão, ou seja, um membro normal e plenamente cooperador ao longo da sua vida".

 Desta feita, Norberto Bobbio[14], frisa que:

(...)o reconhecimento e a proteção dos direitos do homem estão na base das Constituições democráticas
modernas. A paz, por sua vez, é o pressuposto necessário para o reconhecimento e a efetiva proteção dos
direitos do homem em cada Estado e no sistema internacional. Ao mesmo tempo, o processo de
democratização do sistema internacional, que é o caminho obrigatório para a busca do ideal da 'paz
perpétua', no sentido kantiano da expressão, não pode avançar sem uma gradativa ampliação do
reconhecimento e da proteção dos direitos do homem, acima de cada Estado.

 

Continua o autor salientando que os:

Direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessários do mesmo movimento histórico: sem
direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia, não existem as
condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos. Em outras palavras, a democracia é a sociedade
dos cidadãos, e os súditos se tornam cidadãos quando lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais;
haverá paz estável, uma paz que não tenha a guerra como alternativa, somente quando existirem cidadãos
não mais apenas deste ou daquele Estado, mas do mundo".

Para Manoel Gonçalves Ferreira Filho[15] enfatiza que é por meio da Constituição que se tenta instituir o
governo não arbitrário e organizado por normas rígidas, obliterada pelo respeito aos direitos do Homem. A
Constituição deve estar à frente e acima de todas as demais normas a ela submetida, tentando, cada vez
mais, oferecer proteção do sujeito contra, inclusive e principalmente, seu próprio poder[16].

Com efeito, até a entrada em vigor de um novo ordenamento civil, ou seja, com a promulgação do Código
Civil de 2002, tem-se que Constituição, alçou a dignidade humana ao centro do sistema jurídico, dando
ensejo a uma ampla esfera de direitos civis constitucionais, tutelando, sobremaneira, os direitos e garantias
individuais[17].

Observa-se que a Constituição Federal se preocupa mais com a proteção aos direitos e garantias individuais
do que expressamente propiciar que eles atinjam seus objetivos, contudo, no campo do direito civil é que o
princípio da dignidade da pessoa humana oferece uma reconstrução conceitual ao termo pessoa. Salienta-se
que o direito civil, oferece a estrutura do direito da personalidade tendo em vista o fato de que as
constituições do século XX já o terem posto ou deixado o princípio da dignidade da pessoa humana como
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estruturante da ordem constitucional.

Sendo assim, o tratamento, em nosso sistema pátrio, dos direitos da personalidade no corpo do Código
Civil, sofreram parcial processo de constitucionalização[18]; em 1988, com a promulgação da Constituição,
onde os direitos da personalidade foram alçados à norma fundamental.

Segundo Rabindranath, o conteúdo do direitos da personalidade, possui, passa pelo desenvolvimento da
pessoa humana, sendo inerente ao sistema jurídico geral da personalidade, onde a Constituição alberga as
garantias fundamentais legais relativas a interpretação e a integração do conteúdo dos direitos da
personalidade.

Assim, o valor da pessoa humana, na igualdade dos homens e das mulheres se declaram resolvidas a
favorecer o progresso social e a instaurar melhores condições.

Neste sentido Rabindranath[19] ensina:

Ora, à dignidade e o ao desenvolvimento da pessoa humana é-lhes inerente no nosso sistema jurídico o
direito geral de personalidade previsto no art. 70º do Código Civil, que a nossa Constituição, por via dos
seus arts. 1º e 2º, desde logo recolhe. Por outro lado, por força do art. 16º, nº 2, da Constituição, 'os preceitos
constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de
harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem'. Acontece que o Preâmbulo da Declaração
considera que 'na Carta, os povos das Nações Unidas proclamaram, de novo, a sua fé nos direitos
fundamentais do homem, na sua dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos
homens e das mulheres e se declaram resolvidas a favorecer o progresso social e a instaurar melhores
condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla' e que o art. 29º, nº 1, da Declaração supõe o direito
ao 'livre e pleno desenvolvimento da personalidade'. Finalmente, o art. 16º, nº 1, da Constituição estabelece
que 'os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros constantes das
leis', Ora, o art. 70º do Código Civil consagra um direito geral de personalidade, que, pelo acervo de bens e
valores jurídicos tutelados, reveste natureza fundamental e é análogo ao regime dos direitos, liberdades e
garantias previstos no Título II da Parte I da Constituição.

Assim, a aplicação e tutela dos direitos da personalidade é dever do Estado em garantir um mínmo
existenciall, Jabur enfatizando que "A todos, inclusive ao Estado, cumpre o dever genérico de observar e
respeitar a expressão individual da personalidade de seu semelhante".

 

4.3 Finalidade Dos Direitos Da Personalidade.

 

Observa-se que com o estabelecimento da coexistência entre os ramos do direito positivo e as implicações
dos processos de publicização e constitucionalização do direito privado e privatização do público
objetivamos a finalidade do direito da personalidade enquanto direito fundamental. Tem-se que não é
pacífico o posicionamento doutrinador, visto que ao posicionar os direitos fundamentais e os direitos da
personalidade um em função do outro, temos uma divisão, onde o segundo como espécie do primeiro, ora
como direitos com o mesmo conteúdo, mas mesmo assim diversos, entre outras conclusões. Ocorre que não
há como admitir referida conclusão, pois, nem todo direito fundamental é também da personalidade e diante
disso não se pode considerá-los análogos, já que, em determinados pontos, se distanciam.

Nesse passo, ressalta Gilberto Haddad Jabur[20], que alguns direitos são fundamentais, mas não
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personalíssimos. Salienta que não são exatamente os mesmos, mas possuem semelhança, gênese e conteúdo.
Observa, ainda, que os direitos personalíssimos 'denominação', mesmo que pese o fato de ser mais
conveniente a expressão 'direitos da personalidade' seria expressões dos 'direitos fundamentais' frente aos
direitos privados, mas não exatamente, pois uma esfera ou ramo daqueles, o que demandaria, além da
diversidade de destinatário, descoincidência da substância[21].

Os direitos da personalidade como decorrente dos direitos fundamentais na esteira de Paulo Nader[22] que
visa proteger unicamente a condição humana, com fulcro em sua personalidade, não se confunde com os
direitos humanos, definidos como fundamentais, mas deles se desprendem.

Sendo assim, os direitos da personalidade são espécies dos quais os direitos humanos ou fundamentais são
gêneros. Sérgio Sérvulo da Cunha[23], enfatisa que os direitos da personalidade são:

"os direitos da personalidade são direitos fundamentais do individuo, subsumidos no princípio da dignidade
da pessoa humana, em si direito fundamental, e, devendo ser alvo da tutela do Estado, são campo de livre
exercício da autonomia privada, dela constitutivo, não podendo ser limitados senão tendo em vista a
salvaguarda de direitos de terceiros". Sendo assim, a denominação de "garantia dos direitos individuais

Sendo assim, os direitos da personalidade se irradiam como sendo uma gama dos direitos humanos.

Com efeito, os direitos da personalidade, nascido com a Declaração do Direito francês em 1789, são direitos
autônomos sendo desenvolvidos como direito público que os direitos da personalidade foram reconhecidos,
sendo que posteriormente ingressou no direito positivo privado, mormente se estiver em foco nossa
sistemática jurídica.

Sendo assim, é preciso reconhecer que o conteúdo e suporte da dignidade da pessoa humana, aqui citados
são postos em diversos campos não podendo ser confundidos, sob pena de um possível esvaziamento desses
campos.

Neste sentido Jabur[24], ressalta que os direitos da personalidade devem ser chamados de personalíssimos
sob a denominação de direitos subjetivos privados, enquanto que os fundamentais são subjetivos públicos.

Destaca Jabur que os direitos da personalidade, ao se examinar em confronto com Estado (não em relação
aos outros indivíduos), adentraria no campo das liberdades públicas, albergadas no Direito
Constitucional[25].

Diverso do entendido por Edilsom Pereira de Farias[26], que enfatiza o raciocínio:

(...) ao tratar da interelação desses direitos ressalta que possuem "duplo caráter". Isto porque, como
prossegue, se constituem como direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, são direitos da personalidade, os
direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem todos paulatinamente entendidos, de início, como
"direitos subjetivos da personalidade", com eficácia prevalente no âmbito "interprivado", para só mais tarde
alcançar a estrutura constitucional". Mas conclui, "em que pese a estreita relação entre esses direitos, ambos
pertencem a planos distintos do direito[27].

Observa-se que mesmo que alguns desses direitos tenham dupla natureza, ou seja, público ou privado, estes
são direitos distintos não devendo serem confundidos, pois os primeiros visam proteger os indivíduos da
atuação do próprio Estado e os segundos, tem o objetivo de tutelar os interesses frente aos demais
particulares.

Sendo assim, no entendimento de Canotilho[28]:
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A dignidade da pessoa humana exprime a abertura da República à idéia de comunidade constitucional
pautada pelo multicontratualistmo mundividencial, religioso ou filosófico. O expresso reconhecimento da
dignidade da pessoa humana como núcleo essencial da República significará, assim, o contrário de
'verdades' ou 'fixismos' políticos, religiosos ou filosóficos. O republicanismo clássico exprimia esta idéia
através dos princípios da não identificação e da neutralidade, pois a República só poderia conceber-se como
ordem livre na medida em que não se identificasse com qualquer 'tese', 'dogma', 'religião' ou 'verdade' de
compreensão do mundo e da vida. O republicanismo não pressupõe qualquer doutrina religiosa, filosófica
ou moral abrangente. (J.Rawls)

Verifica-se que os direitos fundamentais, assim como os da personalidade tem, efetivamente, conteúdos de
mesma natureza que devem afunilar para afirmar e tutelar a dignidade da pessoa humana. Sob a exegese de
proteger o indivíduo contra a ação do Estado, com ênfase às liberdades públicas e os da personalidade como
aqueles que teriam por sujeito passivo não o Estado, mas outro particular, no âmbito das relações privadas.

 

4.4 Finalidade dos direitos da personalidade

 

Observa-se que com o estabelecimento da coexistência entre os ramos do direito positivo e as implicações
dos processos de publicização e constitucionalização do direito privado e privatização do público
objetivamos a finalidade do direito da personalidade enquanto direito fundamental. Tem-se que não é
pacífico o posicionamento doutrinador, visto que ao posicionar os direitos fundamentais e os direitos da
personalidade um em função do outro, temos uma divisão, onde o segundo como espécie do primeiro, ora
como direitos com o mesmo conteúdo, mas mesmo assim diversos, entre outras conclusões. Ocorre que não
há como admitir referida conclusão, pois, nem todo direito fundamental é também da personalidade e diante
disso não se pode considerá-los análogos, já que, em determinados pontos, se distanciam.

Nesse passo, ressalta Gilberto Haddad Jabur[29], que alguns direitos são fundamentais, mas não
personalíssimos. Salienta que não são exatamente os mesmos, mas possuem semelhança, gênese e conteúdo.
Observa, ainda, que os direitos personalíssimos 'denominação', mesmo que pese o fato de ser mais
conveniente a expressão 'direitos da personalidade' seria expressões dos 'direitos fundamentais' frente aos
direitos privados, mas não exatamente, pois uma esfera ou ramo daqueles, o que demandaria, além da
diversidade de destinatário, dês-coincidência da substância[30].

Os direitos da personalidade como decorrente dos direitos fundamentais na esteira de Paulo Nader[31] que
visa proteger unicamente a condição humana, com fulcro em sua personalidade, não se confunde com os
direitos humanos, definidos como fundamentais, mas deles se desprendem.

Sendo assim, os direitos da personalidade são espécies dos quais os direitos humanos ou fundamentais são
gêneros. Sérgio Sérvulo da Cunha[32], enfatisa que os direitos da personalidade são:

os direitos da personalidade são direitos fundamentais do individuo, subsumidos no princípio da dignidade
da pessoa humana, em si direito fundamental, e, devendo ser alvo da tutela do Estado, são campo de livre
exercício da autonomia privada, dela constitutivo, não podendo ser limitados senão tendo em vista a
salvaguarda de direitos de terceiros". Sendo assim, a denominação de "garantia dos direitos individuais

Sendo assim, os direitos da personalidade se irradiam como sendo uma gama dos direitos humanos.
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Com efeito, os direitos da personalidade, nascido com a Declaração do Direito francês em 1789, são direitos
autônomos sendo desenvolvidos como direito público que os direitos da personalidade foram reconhecidos,
sendo que posteriormente ingressou no direito positivo privado, mormente se estiver em foco nossa
sistemática jurídica.

Sendo assim, é preciso reconhecer que o conteúdo e suporte da dignidade da pessoa humana, aqui citados
são postos em diversos campos não podendo ser confundidos, sob pena de um possível esvaziamento desses
campos.

Neste sentido Jabur[33], ressalta que os direitos da personalidade devem ser chamados de personalíssimos
sob a denominação de direitos subjetivos privados, enquanto que os fundamentais são subjetivos públicos.

Destaca Jabur que os direitos da personalidade, ao se examinar em confronto com Estado (não em relação
aos outros indivíduos), adentraria no campo das liberdades públicas, albergadas no Direito
Constitucional[34].

Diverso do entendido por Edilsom Pereira de Farias[35], que enfatiza o raciocínio:

(...) ao tratar da interelação desses direitos ressalta que possuem "duplo caráter". Isto porque, como
prossegue, se constituem como direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, são direitos da personalidade, os
direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem todos paulatinamente entendidos, de início, como
"direitos subjetivos da personalidade", com eficácia prevalente no âmbito "interprivado", para só mais tarde
alcançar a estrutura constitucional". Mas conclui, "em que pese a estreita relação entre esses direitos, ambos
pertencem a planos distintos do direito[36].

Observa-se que mesmo que alguns desses direitos tenham dupla natureza, ou seja, público ou privado, estes
são direitos distintos não devendoo serem confundidos, pois os primeiros visam proteger os indivíduos da
atuação do próprio Estado e os segundos, tem o objetivo de tutelar os interesses frente aos demais
particulares.

Sendo assim, no entendimento de Canotilho[37]:

A dignidade da pessoa humana exprime a abertura da República à idéia de comunidade constitucional
pautada pelo multicontratualistmo mundividencial, religioso ou filosófico. O expresso reconhecimento da
dignidade da pessoa humana como núcleo essencial da República significará, assim, o contrário de
'verdades' ou 'fixismos' políticos, religiosos ou filosóficos. O republicanismo clássico exprimia esta idéia
através dos princípios da não identificação e da neutralidade, pois a República só poderia conceber-se como
ordem livre na medida em que não se identificasse com qualquer 'tese', 'dogma', 'religião' ou 'verdade' de
compreensão do mundo e da vida. O republicanismo não pressupõe qualquer doutrina religiosa, filosófica
ou moral abrangente. (J.Rawls)

Verifica-se que os direitos fundamentais, assim como os da personalidade tem, efetivamente, conteúdos de
mesma natureza que devem afunilar para afirmar e tutelar a dignidade da pessoa humana. Sob a exegese de
proteger o indivíduo contra a ação do Estado, com ênfase às liberdades públicas e os da personalidade como
aqueles que teriam por sujeito passivo não o Estado, mas outro particular, no âmbito das relações privadas.

 

4.5 Direitos da Personalidade e o Transexual.
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O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana está previsto no artigo 1º, III da Constituição Federal de 1988
e é um dos mais importantes de nosso ordenamento jurídico.

O valor da dignidade humana impõe-se como centro basilar de todo o ordenamento jurídico brasileiro,
servindo como parâmetro a nortear a interpretação e compreensão do sistema jurídico.

 Importantíssimo delimitar que, o legislador constituinte dispôs o capítulo referente aos Direitos
Fundamentais antes da Organização do próprio Estado.

Com isso, conclui-se que o Estado existe em função do ser humano e não este em função do Estado.

Neste sentido, podemos observar algumas decisões judiciais que deixam claro que esta moderna visão está
chegando aos nossos tribunais:

REGISTRO CIVIL - RETIFICAÇÃO - ASSENTO DE NASCIMENTO - TRANSEXUAL - ALTERAÇÃO
NA INDICAÇÃO DO SEXO - DEFERIMENTO - Necessidade da cirurgia para a mudança de sexo
reconhecida por acompanhamento médico multidisciplinar - Concordância do Estado com a cirurgia que
não se compatibiliza com a manutenção do estado sexual originalmente inserto na certidão de nascimento -
Negativa ao portador de disforia do gênero do direito à adequação do sexo morfológico e psicológico e a
conseqüente redesignação do estado sexual e do prenome no assento de nascimento que acaba por afrontar a
lei fundamental - Inexistência de interesse genérico de uma sociedade democrática em impedir a integração
do transexual - Alteração que busca obter efetividade aos comandos previstos nos artigos 1º, III, e 3º, IV, da
Constituição Federal - Recurso do Ministério Público negado, provido o do autor para o fim de acolher
integralmente o pedido inicial, determinando a retificação de seu assento de nascimento não só no que diz
respeito ao nome, ms também no que concerne ao sexo. (TJSP - AC 209.101-4/0-00 - 1ª CDPriv. - Rel. Des.
Elliot Akel - DJSP 17.05.2002 - p. 43)

O presente caso tratou de problema de identidade sexual. O requerente realizou exames multidisciplinares, a
partir dos quais verificou-se que embora tivesse compleição e carga genética masculina, comportava-se
como pessoa de características femininas de personalidade, percebendo-se naturalidade nessa postura, isenta
de modismos ou afetações. Devido a isso se submeteu a cirurgia de mudança de sexo, que foi concluída com
êxito.

O Relator em seu voto ao deferir o pedido fez alusão aos efeitos à primeira vista indesejáveis indicados na
sentença, como possibilidade de licença-maternidade, no caso de adoção, redução do prazo para
aposentadoria, reconhecimento de união estável do sexo oposto etc.; entendendo inadmissível uma pessoa
se submeter a uma cirurgia delicada para auferir vantagens prevista em lei.

Entendeu o Relator que é importante a integração do transexual na sociedade, citando Luiz Alberto David
Araújo que afirma: "Entre os valores protegidos para a integração do transexual, sua condição de novo sexo,
seu registro civil, sua integração social, inclusive com a possibilidade de casamento e os argumentos
contrários, como os já acima anunciados, não há dúvida de que a sociedade democrática deve optar pela
felicidade do transexual, como forma de integração social e como forma de obter a efetividade dos
comandos constitucionais previstos nos artigos. 1º, III, e 3º, IV".

Entretanto, com outra visão a respeito do assunto, o Desembargador Guimarães e Souza, na declaração de
seu voto vencido, argumentou que: "sendo o assento de nascimento um registro público que a todos
interessa e não apenas a quem está registrado, não pode conter, por isso, inverdade, isto é, não pode conter
anotação de que um indivíduo é do sexo feminino, quando biologicamente ele é do sexo masculino. O
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interesse de resguardo da intimidade de quem tem o seu nome inserto em um assento de nascimento não
pode sobrepor-se às regras da Lei de Registro Público, que tutela interesses de ordem pública".

Temos então que, analisando a importância e a complexidade do transexualismo Tereza Rodrigues Vieira,
em seu artigo "Natureza jurídica do direito à mudança de sexo e os direitos da personalidade", diz:
"Indubitavelmente, o sexo constitui um dos caracteres da identidade pessoal. A doutrina discute muito a
possibilidade de se conceber o direito à identidade sexual. Para alguns, o transexualismo se enquadra
perfeitamente na possibilidade de disposição do próprio corpo. No entender de outros, principalmente
doutrinadores italianos, pode-se falar do direito da pessoa ao sexo real, por ser este um imprescindível
componente da pessoa. Para uma terceira corrente, no entanto, e nela se inclui Giuseppe Tamburrino, é
inadmissível a concepção autônoma do direito à identidade sexual."[38]

Também em outro artigo intitulado "Direito à adequação de sexo do transexual", assim abordou o assunto:
"A adequação do Registro Civil, no que concerne ao prenome e ao sexo, é uma das últimas etapas a serem
transpostas pelo transexual, a qual integra o tratamento. Uma das vantagens em adequar-se o prenome
registrado para um prenome neutro é a de, posteriormente, poder se constatar que não se trata de um
transexualismo verdadeiro. Diversas decisões francesas já recusaram a autorização à modificação do
Registro Civil quanto ao sexo, acordando, no entanto, a adequação do prenome, alegando que 'seria
extremamente chocante revelar que uma pessoa que possua aspecto feminino e que vive de conformidade
com ele, seria um homem: aqui, o interesse legítimo da pessoa nos parece se juntar ao de toda a
sociedade".[39]

Conclui-se então que os pensamentos, com exceções, vem evoluindo, admitindo não só a alteração do nome
como também a do sexo.

Essa tendência encontra amparo na CF/88 que reconhece a existência de um direito geral ao livre e pleno
desenvolvimento da personalidade humana.

Outro ponto a ser observado é a questão da Cidadania, que de forma superficial, o cidadão é, tão somente,
aquele indivíduo titular dos direitos políticos de votar e ser votado.

No entanto, a "cidadania", prevista no artigo 1º, II da nossa Carta Magna, possui um sentido muito mais
amplo.

A cidadania se refere ao atributo da pessoa como participante do Estado, sujeito de direitos e obrigações.

Não pode ser deixado de lado na tentativa de busca de uma resolução do problema, o Direito à Saúde, que
está previsto no artigo 196 da nossa Constituição Federal. De acordo com ele, A saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde - OMS, a Saúde é o completo estado de bem-estar físico,
psíquico e social.

Para os indivíduos transexuais, o bem-estar físico psíquico e social só será alcançado por meio da
redesignação de seu estado sexual. 

Neste sentido:

TRANSEXUAL. ALTERAÇÃO DE SEXO. AUTORIZAÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.
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Decididamente, não há que se falar em reprovabilidade nem em censurabilidade na prática da cirurgia de
"mudança de sexo" em face das condições expostas na inicial, pois é inadmissível exigir que o interessado
suporte o conflito psicológico que vivencia atualmente, o qual está acarretando graves prejuízos para a sua
saúde física e mental. De acordo com o disposto no artigo 5º da Constituição Federal, ninguém será
submetido a tratamento desumano. E, obviamente, exigir que o interessado continue suportando a sua atual
situação, nas condições acima mencionadas, proibido de se submeter à necessária cirurgia terapêutica,
constitui, certamente, uma forma odiosa de lhe infringir um aceitável "tratamento desumano", em flagrante
violação aos direitos humanos e ao referido dogma constitucional. (Vara da Comarca de Campinas - rel.
Juiz José Henrique Rodrigues Torres).

 

De forma que, Direitos Fundamentais, que englobam os de personalidade, são representados pelos artigos
11 a 21 do Código Civil, e pela Constituição Federal, não sendo um rol exaustivo, estando sempre em
evolução o que há, especialmente no Código Civil, é uma sistematização das principais manifestações do ser
humano, nos âmbitos do corpo, espírito e intelecto.

Basicamente a classificação é feita em vida e integridade física; integridade psíquica e criações intelectuais;
integridade moral.

Unindo a classificação do direito à integridade corporal com o caráter de irrenunciabilidade já analisado,
surge a questão referente ao fato de poder ser a cirurgia de mudança de sexo ofende o direito à inteireza
corporal.

Por um lado, temo que o art. 13 do Código Civil dispõe que "salvo por exigência médica, é defeso o ato de
disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os
bons costumes".

Diante deste preceito, é nítida a proibição da automutilação, como conseqüência da irrenunciabilidade já
analisada. No entanto, é preciso cautela ao aplicar o referido artigo ao caso dos transexuais.

Isso porque, a transexualidade é uma inconformidade entre o sexo biológico e o psíquico, e à conseqüente
vontade de adequar seu corpo às suas convicções (Transtorno de Identidade Sexual - CID 64).

O indivíduo transexual não aceita sua condição física, considerando-se uma mulher aprisionada no corpo de
um homem ou vice-versa. Segundo estudos, o lado psíquico da dicotomia corpo-mente não pode ser
modificado, sendo a cirurgia para a mudança de sexo a única maneira de alivio da angústia sofrida por
aqueles que vivem tal conflito.

Interessante foi o pronunciamento feito por Maria Berenice Dias, citado por Pablo Stolze e Rodolfo
Pamplona[40]:

"Psicanalistas norte-americanos consideram a cirurgia corretiva do sexo como a forma de buscar a felicidade
a um invertido condenado pela anatomia. Segundo Edvaldo Souza Couto, o que define e caracteriza a
transexualidade é a rejeição do sexo original e o conseqüente estado de insatisfação. A cirurgia apenas
corrige esse 'defeito' de alguém ter nascido homem num corpo de mulher ou ter nascido mulher num corpo
de homem".

A conscientização de que tal situação não se trata de conveniência é a ideologia crescente nos dias atuais.
Sem dúvidas um grande avanço contra quaisquer atos discriminatórios ou ignorantes.
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Negar o procedimento cirúrgico nesses casos é lesionar a vida digna, corolário dos Direitos da
Personalidade, de todos que vivem o tormento de possuir uma identidade sexual física distinta da psíquica.

Essencial é sempre a busca do equilíbrio no trato dos Direitos da Personalidade, relevante princípio
constitucional da isonomia não pode ser olvidado, o direito à vida digna deve ser uma garantia do Estado a
todos, sendo necessário para isso a análise de cada caso concretamente, em virtude da enorme carga de
subjetividade encontrada nos conceitos.

Só é possível contemplarmos uma civilização que confere a seus membros cidadania, quando há a mútua
concessão em prol dos direitos alheios, não existindo distinções referentes à cor, raça, religião ou quaisquer
outras garantias constitucionalmente garantidas.

O reconhecimento dos Direitos da Personalidade pode ser considerado o marco inicial de uma significativa
evolução social, e sua efetiva proteção um instrumento eficaz na busca de um parâmetro palpável para este
aperfeiçoamento.

Assim, os direitos personalíssimos possuem características que o distinguem, tais como: são direitos inatos,
isto é, nascem com os indivíduos; são direitos vitalícios, desde que perduram durante a vida inteira da
pessoa e, muitas vezes, até mesmo depois de sua morte, como o direito à honra; são, também, direitos
absolutos, isto é, valem contra todos, erga omnes, portanto; são direitos extra-patrimoniais, visto que não se
aferem monetariamente; são, ainda, direitos intransmissíveis e irrenunciáveis, pois com a morte do titular
estes são não transmitidos a seus herdeiros e não podem ser objeto de renúncia por seus titulares;
finalmente, são direitos de objeto interior, "tendo em vista que o objeto dos direitos da personalidade é a
personalidade física ou moral da pessoa", objeto de direitos e deveres.

Distingue-se, na evolução histórica dos direitos da personalidade, quatro gerações de direitos. A primeira
geração de direitos impõe uma obrigação negativa por parte do Estado em relação às liberdades
individuais. A segunda geração, ao contrário, impõe um fazer do Estado no sentido de proteção aos direitos
fundamentais. No sentido de proteger a qualidade de vida dos indivíduos sob proteção do Estado surgem os
direitos de terceira geração, como, por exemplo, a defesa do patrimônio genético da espécie humana.
Surgem, em seguida, os direitos fundamentais de quarta geração que "direito de ser diferente". Em
relação a esses últimos Leoni leciona:

Se bem constituam derivações da liberdade, trata-se de aplicá-las a um campo em que, tradicionalmente,
reinou o público, o homogêneo, e que se considerou vital para o funcionamento social.[41]

O direito à mudança de sexo, é questão diretamente ligada ao direito ao próprio corpo e que inicialmente
requer a correção do termo, visto que o que ocorre, em verdade, é a alteração do estado individual.

Em decorrência, não será objeto de apreciação por uma Vara de Registros Públicos e sim por uma
Vara de Família.

Verifica-se, portanto, que impedir, de alguma forma, a alteração do sexo no registro civil de uma pessoa que
faz a cirurgia de mudança de sexo, é atentado claro e ofensivo à identidade dinâmica desta pessoa.

 

5. O DIREITO A NOVO REGISTRO.

 

O Código Civil, em seu art.9 assinala que os nascimentos serão objeto de registro.
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Já, a Lei 6.015/73, que dispõe sobre os Registros Públicos, prevê, em seu art. 50, que "todo nascimento que
ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro", e complementa, em seu art. 54, que "o
assento de nascimento deverá conter o sexo do registrando".

A finalidade do registro, para Arnaldo Rizzardo, é "servir de prova do estado da pessoa, pois,
universalmente, tal exigência é uma constante na vida"[42], o indivíduo nele encontra meios de provar seu
estado, sua situação jurídica.

Fixa, de modo inapagável, os fatos relevantes da vida humana, cuja conservação em assentos públicos
interessa à Nação, ao indivíduo e a todos os terceiros. Seu interesse reside na importância mesma de tais
fatos e, outrossim, na repercussão na existência do cidadão: ele é maior ou menor, capaz ou incapaz,
interdito, emancipado, solteiro ou casado, filho, pai. É todo um conjunto de condições a influir sobre sua
capacidade e sobre as relações de família, de parentesco e com terceiros.

A Constituição afirma a importância do registro civil ao assegurar a gratuidade aos reconhecidamente
pobres, do assento de nascimento e da certidão de óbito.

Estabelecendo a presunção de veracidade e de autenticidade dos atos levados a registro, são
exemplos de princípios informadores do sistemade registro a segurança e a fé pública. Por
obvio, a Lei a Registros Públicos, Lei 6.015/73, adota um sistema de presunção relativa quanto ao teor da
declaração, o que requer, para que se evite a produção de seus regulares efeitos, a impugnação do ato
registrado.

Ainda em relação aos serviços públicos estes possuem três espécies de efeitos jurídicos: os constitutivos,
que ocasiona o não nascimento do direitos quando ausente o registro público; os comprobatórios, pelos
quais são provadas a existência e a veracidade do ato de registro ao qual este se reporta; e, finalmente,
os publicitários, que permite a interessados e não interessados o conhecimento do ato registrado.

Com todo o entrave e a árdua superação no campo médico, os indivíduos redesignados ainda têm de buscar
o Judiciário, no intuito de retificar o seu registro civil, no que tange o seu prenome e estado sexual, visto
que o mesmo não condiz com a sua atual realidade.

Todos nós sabemos a importância do nome na vida do indivíduo. O nome é fator de identificação e
individualização do sujeito perante a sociedade. A principal característica do nome é a "imutabilidade
relativa" que está prevista no caput dos artigos 57 e 58 da Lei nº. 6.015 de 1973 - Lei de Registros.

Essa retificação é de fundamental importância na vida do indivíduo, pois de nada adianta ostentar um
prenome pelo qual não é reconhecido, que não o identifica e não exprime a realidade. Porém ainda existe
uma expressiva corrente jurisprudencial contrária a essa retificação do registro civil do transexual, mesmo
após a intervenção cirúrgica realizada, muitas vezes, no exterior. 

Parte da doutrina admite a alteração no registro civil do indivíduo com fundamento no caput do artigo 58
supracitado, substituindo o seu prenome pelo apelido público e notório pelo qual é conhecido no ambiente
em que vive. No entanto, o transexual não almeja adotar um apelido e sim, ser reconhecido como
pertencente ao sexo oposto. Com isso, a retificação do seu registro não poderá ser feita com fundamento
neste artigo.

Para salvaguardar os direitos dos transexuais e de terceiros (Direito Previdenciário, Direito de Família, etc.),
o Registro Civil do transexual deverá conter a aludida alteração e somente poderá ser expedida a pedido do
interessado ou mediante determinação judicial. No entanto, a retificação não deverá constar em outros
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documentos, a exemplo, da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoas Físicas, da Carteira de Trabalho,
dentre outros. 

Como se não bastasse, as ações que deveriam ser pleiteadas junto às Varas de Família, por versarem sobre o
estado das pessoas, têm sido propostas perante as Varas de Registros Públicos, sendo que não configuram
caso de ocorrência de erro no assentamento do registro; o que gera o agravamento dos entraves para a
solução dos casos propostos no ramo jurídico.

A redesignação do registro civil é um processo de importância fundamental para a adaptação do transexual à
sociedade e deve ser um dos cuidados da equipe acompanhar a ação jurídica e prestar as declarações e
testemunhos que se fizerem necessários para a mudança do nome dos pacientes.

 

6. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES DO TRASEXUALISMO COM INTERFERÊNCIA NA
ESFERA DE DIREITOS DE TERCEIROS

 

Primeiramente, há que delimitar que, por ser nova a discussão, não se pretende nestas breves linhas
solucioná-la, mas sim suscitá-la.

Uma das situações intrigantes está o âmbito do Direito de Família, é o complexo dos princípios que
celebram o casamento, sua validade e os efeitos que dele resultam, as relações pessoais e econômicas da
relação conjugal, a dissolução desta, as relações entre pais e filhos, o vínculo de parentesco a tutela,
curatela, ausência e regimes matrimoniais dos bens pertencentes a incapazes e da obrigação de garantir
alimentos.

A Constituição Federal de 1988 nos trouxe nova conceituação de família, conceito mais amplo, já admitido
pela doutrina e jurisprudência, que reconhece a "entidade familiar", através do parágrafo 3.º do artigo 226,
nos dando a noção de consórcio entre duas pessoas e seus bens, destinados ao fim comum: a edificação de
uma nova família.

A família moderna vem sendo compreendida aos poucos e não causa mais tanta estranheza à sociedade uma
família que não seja constituída por pai e mãe, unidos pelo casamento e prole.

Há diferentes acepções da palavra família. Em sentido estrito, o vocábulo abrange tão somente os cônjuges e
seus filhos. Mas, em sentido amplo, o conceito de família inclui indivíduos alheios a essa restrita
abrangência anterior. Como por exemplo, nos arts. 83, 197, parágrafo único, e 217 da Lei n.º 8.112, de 1990
são considerados como família do funcionário público civil, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que
vivam as suas expensas e constem de seu assentamento individual.

A família é a expressão que deve abranger pelo menos duas pessoa que se unem com o propósito de
manutenção de vínculo afetivo, independentemente do fato de serem de sexo diverso.

Também importante a questão da União Estável, existindo proposta da Emenda Constitucional nº 70/2003,
do senador Sergio Cabral, para a união estável entre homossexuais.

A existência de casais homossexuais no Brasil, assim como no resto do Mundo, é uma realidade. A falta de
regulação jurídica no Brasil para as pessoas que vivem a relação homossexual deixa inúmeras pessoas sem
qualquer proteção do Estado, já que os companheiros não gozam de direitos fundamentais tais como os
benefícios dos alimentos e da partilha de bens após uma eventual separação, ou da herança, em razão da

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8351



morte de um dos companheiros.

A sociedade brasileira avançou. Hoje são aceitos comportamentos que sempre existiram, mas que por
preconceito tinham que ficar na clandestinidade. A ordem do dia da sociedade democrática e pluralista é
aceitar as opções individuais dos seus cidadãos, que digam respeito à sua maneira de viver e se relacionar.

O casamento também suscita dúvidas, pois, após a cirurgia de resignação sexual, um homem e uma mulher,
não podem casar-se com outro homem ou outra mulher, a menos que tenha o seu registro de nascimento
mudado.

O casamento requer certo número de requisitos atinentes à autoridade que o celebra, à forma do ato, e às
pessoas dos contraentes.

O celebrante há de ser competente, não apenas em razão de sua atribuição legal (ex rationae materiae), como
ainda em função da circunscrição territorial dentro da qual pode oficiar (ex rationae loci).

O ato matrimonial deve obedecer às prescrições formais instituídas com caráter de ordem pública. Os
nubentes devem ser aptos para as núpcias os pressupostos do casamento são: a) diversidade de sexos, que
alguns autores preferem considerar como prevalência do sexo diverso nos dois cônjuges, nos chamados
casos de hermafroditismo parcial e que a ciência faz compreender na idéia mais geral de intersexo; b)
celebração propriamente dita, a que se costuma aditar; c) a competência rationae materiae do celebrante.

Então, em primeira vista, o casamento só pode ocorrer entre pessoas do sexo oposto, conforme o art. 1514
do Código Civil, mas qual é o sexo que deve ser adotado; o biológico ou o sexo psicológico?

Para alguns, o reconhecimento médico de que o indivíduo tem tendência para o sexo diferente do que o
biológico não quer dizer que pertença ao sexo para o qual foi operado, então o casamento, de um indivíduo
transexual, seria um fato inviável, por que seria um casamento entre pessoas do mesmo sexo, pois o sexo
psicológico prevalece sobre o biológico.

Para outros, não se pode mais afirmar que a relação sexual visa apenas à procriação. Tal conceito já não
prevalece. O sexo é prazer e pode ser procriação. Dessa forma, o casamento não tem como finalidade a
procriação, mas o convívio entre duas pessoas. Tanto isso é verdade que a impossibilidade de gerar filhos
não é motivo para anulação do casamento, sendo certo que o transexual deve ser integrado a sociedade, em
qualquer que seja o seu estado anterior ou transexualidade.

Assim, aberta a discussão, que com certeza, deve ser objeto de interesse e solução pelo direito, que ainda
teme em regular o assunto.

A necessidade do Direito não mais se omitir ou deixar de avançar em consonância com os movimentos e
transformações políticas e sociais é premente, pois, como direito fundamental, surge o prolongamento dos
direitos da personalidade, imprescindíveis para a construção de uma sociedade que se quer livre, justa,
democrática e igualitária.

Existe projeto de lei 1.151/95 que prevê a união civil de pessoas do mesmo sexo através de um contrato,
sendo que seus efeitos serão praticamente patrimoniais, tendo enfeito na herança, no caso de falecimento do
parceiro.

O projeto visa proteger exclusivamente os homossexuais, e que as pessoas tem que ser solteiras, separadas
ou viúvos, sendo que seus contratos sejam lavrados nas varas da família, mas ainda é objeto de discussão.

Mais um ponto relevante é a adoção de menores, por transexuais, que é possível no Brasil, pois não há

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8352



impedimento legal que a impeça.

 

7. CONCLUSÃO

 

Analisando as novas posturas adotadas na doutrina e jurisprudência, o transexual tem o direito à felicidade e
levar uma vida digna como uma mulher normal, pois suas atitudes não diferem das de uma mulher, apenas
não podendo reproduzir, mas poderá adotar uma criança, e educá-la.

Até porque, muitos destes indivíduos convivem com pessoas diariamente e estas pessoas não sabem que na
realidade são transexuais.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a mudança de sexo e nome, aceitou esta realidade, enfatizando
que é irreversível.

 O transexual não pode ter as portas da felicidade e dos direito a uma vida digna e feliz, pois isto lhe garante
os art. 1º inciso III e art. 3º inciso IV da Constituição Federal e arts. 4º e 5º da Lei de Introdução ao Código
Civil.

Sendo certo que não há um artigo ou Lei especifica para a retificação do nome e sexo no assento de
nascimento, tem que ser feito através de cláusulas gerais, pois o dinamismo da vida moderna não pode ser
limitado por regramentos conflituosos entre a realidade fática e o ordenamento que deve
acompanhar a evolução da sociedade.

Em fim, a questão não é de simples solução, e tem reflexos que atingem não só a pessoa do transexual,
devendo desde já existir reflexão a respeito do tema, sempre se levando em conta os diretos de
personalidade, para que, no futuro, remendar erros imperdoáveis.

Então, temos que é certo que intervenção cirúrgica para redesignação do estado sexual no indivíduo
transexual já é realizada, no Brasil, há mais de trinta anos. Não obstante o Conselho Federal de Medicina já
autorizar a sua prática desde 1997 com a Resolução nº. 1.482, posteriormente revogada pela Resolução nº.
1.652/02, até o presente momento, não existe nenhuma legislação específica que a autorize e que regularize
as suas conseqüências jurídicas. 

Porém, a promulgação da Constituição da República de 1988, salvaguarda os direitos fundamentais dos
cidadãos, podemos então nos valer dos princípios constitucionais para resguardar direitos que assistem a
todos os indivíduos, inclusive os transexuais, sendo que é o que se observa na maioria das decisões
judiciais, que, valendo-se dos ideais previstos em nossa Carta Magna, tais como a Dignidade da Pessoa
Humana, a Cidadania e o Direito à Saúde, dão aos transexuais redesignados a possibilidade de cirurgia e de
 retificar os seus registros civis.

Mas, tais decisões não retiram a necessidade de uma legislação específica ou de alterações nas legislações já
existentes, que assegurem os direitos dos transexuais à realização da cirurgia de redesignação do estado
sexual e suas conseqüências jurídicas, pois, o direito não pode virar as costas e este fenômeno.
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O CRIME, A PENA E O DIREITO EM ÉMILE DURKHEIM

THE CRIME, PUNISHMENT AND THE WRIGHT IN ÈMILE DURKHEIM

Geraldo Ribeiro de Sá

RESUMO
Com a finalidade de contribuir com o debate sobre os fatos sociais e problemas sociais, denominados crime
e pena, retomou-se a leitura de algumas obras de Émile Durkheim (1858-1917), acrescida de reflexões
anteriormente elaboradas pelo autor desde artigo. Para se perceber e acompanhar as etapas do processo de
construção das categorias crime e pena, como elementos de articulação, desarticulação e rearticulação de
pessoas e grupos em sociedade, optou-se por examinar as obras do autor, seguindo-se a ordem cronológica
da publicação de cada uma delas. O artigo encontra-se desenvolvido em alguns momentos fundamentais: a)
introdução; b) apresentação e debate a respeito das categorias crime e pena, nas obras do autor, com ênfase
sobre a discussão referente à normalidade social da criminalidade; c) algumas indagações a respeito dos
propósitos do autor, ao caminhar pelo mundo do direito, detendo-se sobre os temas do crime e da pena; d)
finalizando, destacou-se o caráter de instrumentalidade de seus estudos, referentes ao crime e à pena, a
serviço da compreensão de como funciona e de como poderia funcionar a sociedade moderna.
PALAVRAS-CHAVES: crime, pena, solidariedade, modernidade.

ABSTRACT
In order to contribute witch the debate about the social facts and problems referred to as crime and
punishment, some works by Émile Durkheim (1858-1917) were reread and added to reflections previously
developed by the author of this article. So as to perceive and follow the stages of the building process of
crime and punishment categories as elements of personal and group articulation, disarticulation, and
rearticulation in society, the aforementioned author’s works were examined in chronological order of
publication. The article comprises some fundamental moments: a) introduction; b) presentation and debate
about crime and punishment categories in author’s work, witch a highlight of the discussion regarding social
normality in criminality; c) some questions about the author’s aims in his wandering through the legal
realm, and his focus on the crime and punishment theme; d) final focus on the instrumentality of this studies
concerning crime and punishment, useful to understand how modern society works and and how it could
work.
KEYWORDS: crime, punishment, solidarity, modernity.

1. INTRODUÇÀO

 

Émile Durkheim (1958-1917) foi um cartesiano de formação e convicção, um positivista confesso, lúcido e
polêmico, que dialogou com antecessores seus, como Cesare Bonesana, Marquês de Beccaria (17381794),
sobretudo, com o conteúdo do livro Dos delitos e das penas, publicado em 1764. Polemizou com
criminólogos de sua época, com grande destaque e sucesso, como C. Lombroso, E. Ferri, Moselli, Garofalo,
entre outros, além de debater com sociólogos famosos, como G. Tarde. Foi lido e citado por filósofos,
adversários do positivismo, da segunda metade do Século XX, como M. Foucault, com repercussões
visíveis na obra Vigiar e Punir. Dialogou com o sentimento, principalmente, com o denominado sentimento
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coletivo, ou seja, um dos campos da irracionalidade, porém, de forma racional. Aliás, o tratamento racional
das manifestações de irracionalidade humana continua sendo fundamental, também, para a compreensão do
funcionamento da modernidade, no século XXI.

Deve-se esclarecer, ainda, que É. Durkheim não foi um jurista e jamais pretendeu sê-lo, porém, na condição
de primeiro titular da Cátedra de Ciência Social e Pedagogia, na Universidade de Bordéus, e a partir de
1902, Professor de Sociologia e Pedagogia, na Sorbonne, sempre se posicionava com o propósito de atingir
o status de fundador da sociologia científica. Aliás, com muita competência e sucesso, ele atingiu este
objetivo: fazer da Sociologia uma ciência. Projeto por demais ambicioso, mas, até certo ponto realizado,
dentro dos limites de seus propósitos e contextos da época. Para tanto ele identificou, delimitou e apresentou
ao mundo científico o objeto de estudo da nova ciência, a metodologia a ser cumprida no tratamento desse
objeto e desenvolveu projetos de pesquisa sobre o crime e o suicídio, entre muitos outros, com a finalidade,
sobretudo, de demonstrar a viabilidade e a importância da incipiente ciência.

Com esse propósito, empenhou-se em captar elementos de vinculação, de solidariedade, de soldagem dos
indivíduos em sociedade, passando consequentemente pelo tratamento de fatos sociais fundamentais na
formação e manutenção das mínimas, máximas e complexas redes de tecidos sociais, com destaque para os
diferentes sistemas morais, religiosos, jurídicos e outros.

Ao se dialogar com É. Durkheim, pensador francês, uma pergunta inicial deve ser feita. Ainda é conveniente
ler um autor, falecido há quase 100 anos, para se esclarecer questões do presente ou do início do século
XXI? O ponto de vista do autor deste artigo é pelo sim, e, como fundamentação para essa resposta, alguns
motivos já podem ser antecipados, conforme se verá através das argumentações seguintes.

Uma entre as muitas questões debatidas, inclusive por É. Dukheim e para a qual este pensador ainda tem
muito a contribuir, consiste na aversão, dor e revolta, quase sempre acompanhadas pelo sentimento de
perplexidade, que perpassam o organismo social, quando este é ferido pelo comportamento humano
denominado crime, cuja ferida é curada ou pelo menos aliviada, através da resposta, denominada pena,
apresentada por esse mesmo organismo.

         Ao focalizar o direito, como objeto de estudo da Sociologia, o referido autor deteve-se, da mesma
forma, no campo da repressão, refletindo-se particularmente sobre o crime, como fato social que perpassa
toda a história da humanidade. Por sua vez, apesar de sua generalidade e universalidade, o crime sempre
provocou no passado e no presente a repulsa de todos, ao ponto de a sociedade exigir, sem exceção e
descanso, a resposta denominada pena, diante das instituições repressoras.

          Apesar da repugnância universal ao crime e às suas diversas formas de manifestação, o autor chegou a
uma original e revolucionária conclusão: o crime encontra-se dentro da normalidade estatística, apresentada
pelos demais fatos sociais, isto é, ele é um fato social normal. Com esta tese, o autor argumentou e
comprovou que o crime não é uma doença social, em si mesmo, embora o comportamento criminoso, em
concreto, ou mesmo certas elevações, apresentadas pelas taxas de criminalidade, possam indicar uma
patologia pessoal ou coletiva conforme se discutirá no desenvolvimento dessas reflexões.

Com esta tese, É. Durkheim estava debatendo e polemizando com criminologistas de sua época, com
destaque para os adeptos da Escola Penal Positiva, liderada pelo médico italiano Cesare Lombroso (1835-
1909), defensores da explicação da criminalidade e do crime como fatos patológicos, ou seja, como
passíveis de tratamento médico.

          Neste artigo, pretende-se refletir sobre o crime, a pena e o direito em É. Durkheim, procurando
detectar, sobretudo, o espaço ocupado por essas categorias conceituais em algumas de suas principais obras,
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bem como expor certos propósitos do referido autor, ao estudar esses temas e, por último, apresentar
algumas considerações finais.

 

  2. O CRIME, A PENA E O DIREITO NAS OBRAS DE È. DURKHEIM

 Aliás, por o crime ser um fato de sociologia normal não se segue que não se deva odiá-lo [...] Seria, pois,
desnaturar singularmente o nosso pensamento apresentá-lo como uma apologia do crime (DURKHEIM,
2002, p. 87).

 

          A análise restringir-se-á, conforme antecipado, ao exame de algumas obras do autor, em discussão,
naturalmente as mais indicadas para os objetivos destas reflexões. Seguir-se-á, nesse momento, a própria
disposição cronológica do aparecimento de seus livros e artigos, pois o pensamento de É. Durkheim avança
sem se deixar afastar do núcleo central e da linha metodológica delineados por ele desde o início de seus
escritos.

 

2. 1. A Divisão do Trabalho Social

 

         Neste livro, É. Durkheim (1999, p. 107) tratou, nos capítulos iniciais, da solidariedade mecânica ou da
coesão social por semelhanças, usando analogia, nos termos seguintes:

 

As moléculas sociais, que só seriam coerentes dessa maneira, não poderiam, pois, mover-se em conjunto, a
não ser na medida em que não têm movimentos próprios, como fazem as moléculas dos corpos inorgânicos.
É por isso que propomos chamar de mecânica essa espécie de solidariedade. Essa palavra não significa que
ela seja produzida por meios mecânicos e de modo artificial. Só a denominamos assim por analogia com a
coesão que une entre si os elementos dos corpos brutos, em oposição à que faz a unidade dos corpos vivos.

 

A analogia do movimento, desenvolvido de maneira unida e uniforme pelos indivíduos, classificados pelo
autor como moléculas sociais, dentro dos agrupamentos humanos com o movimento dos elementos no
interior dos corpos brutos ou inanimados, foi empregada pelo autor para esclarecer a forma de solidariedade
denominada mecânica.

 Solidariedade ou união mecânica, no sentido de espontânea, padronizada e coesa, a tal ponto que o
sentimento de um passa ser o sentimento da coletividade, a vontade de um passa ser a vontade de todos e,
vice-versa, o desejo do grupo é o desejo de todas as pessoas, a maneira de sentir coletiva passa a ser maneira
de sentir de cada um, por exemplo. Ou ainda, nessa forma de solidariedade, a união dos indivíduos é tão
coesa que se assemelha à integração das moléculas de uma pedra, que se movem todas quando esta é rolada
de morro abaixo ou erguida por um guindaste.

    Conforme É. Durkheim, quando a solidariedade social do tipo mecânico prevalece, consequentemente
predominam a semelhança funcional, a divisão social de trabalho fundamentada no gênero e na idade, bem
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como a incipiente "especialização" de tarefas. Nessas condições, as redes que articulam e unem as pessoas,
em sociedade, são constituídas, sobretudo, pela tradição e religião, pelo afeto e parentesco.

          Em suas reflexões sobre as formas de solidariedade mecânica, pela primeira vez, o autor apareceu
com o estudo a respeito do crime, da pena e do direito. O crime foi analisado, nesse momento, como fator
de ruptura dos laços que vinculam os membros de um agrupamento social, não importando a simplicidade
de sua organização, como acontece, por exemplo, numa sociedade tribal. Nesses momentos e nessas
sociedades, é muito importante a função das normas, que compõem o direito repressivo, destinadas à
recomposição e ao fortalecimento dos vínculos sociais rompidos pelo comportamento do tipo criminoso.

Muito a propósito e de maneira transparente, escreveu É. Durkheim (1999, p. 39):

 

O laço de solidariedade social a que corresponde o direito repressivo é aquele cuja ruptura constitui o crime.
Chamamos por esse nome todo ato que, num grau qualquer, determina contra seu autor essa reação
característica a que chamamos pena. Procurar qual é esse vínculo é, portanto, perguntar-se qual a causa da
pena, ou, mais claramente, em que consiste essencialmente o crime.

 

Há rupturas nas relações sociais a serem refeitas. Para se suturar essas rupturas, alguns instrumentos
fundamentais a serem usados estão disponíveis de forma latente, combinada, transparente e simultânea: a
tipificação do crime, a cominação da pena e o conhecimento do direito. Em outras palavras, ocorrido o
rompimento dos laços de solidariedade social pelo comportamento criminoso, procura-se restabelecê-los
através da cominação da pena contida nas normas repressivas, em que estão definidos, da mesma maneira,
os procedimentos a serem utilizados no restabelecimento ou reconstrução desses vínculos de solidariedade.
O direito repressivo, nessas condições, é composto pelo conjunto de normas, sobretudo, costumeiras e
religiosas, positivadas ou não, cujo conteúdo define o crime, a pena e prescreve os rituais de punição. Para
conceituar crime, pena e direito, É. Durkheim (1999) ocupou grande parte do livro primeiro de A Divisão do
Trabalho Social, o que na edição consultada, para a feitura destas reflexões, encontra-se entre as páginas 39
e 109.

O autor, entretanto, na mencionada obra, não examinou o crime, a pena e o direito, somente nos
agrupamentos cujos membros vinculavam-se pela solidariedade mecânica, predominante nas sociedades
organizadas de forma mais simples, ou de estrutura menos complexa. Nessas sociedades, a divisão do
trabalho social era definida, fundamentalmente, em função de elementos oferecidos por fatores naturais,
como a constituição anatômica, determinante na definição do masculino e do feminino, o tempo na
delimitação das faixas etárias, os fatores "sobrenaturais", na determinação dos serviços sagrados e das
atividades mágicas.

Suas preocupações voltaram-se também para as sociedades de organização complexa, nas quais as formas
de solidariedade fundamentavam-se, principalmente, na diferenciação de funções ou nas "especializações".
Nessas sociedades, a divisão social do trabalho já era mais avançada e complexa. Aliás, sobre a estrutura das
sociedades complexas, também conhecidas como sociedades modernas, escreveu É. Durkheim (1999, p.
165): "Elas são constituídas não por uma repetição de segmentos similares e homogêneos, mas por um
sistema de órgãos diferentes, cada um dos quais tem um papel especial e que são formados, eles próprios, de
partes diferenciadas".

Se nas sociedades classificadas como "primitivas" a solidariedade social fundamentava-se, basicamente, na
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semelhança de funções, de tal forma que os indivíduos formavam-se um coletivo tanto quanto inorgânico,
nas sociedades informadas, sobretudo, pela solidariedade orgânica, a coletividade constituía-se, antes de
tudo, pela interdependência de funções e papéis distintos. Cada órgão desempenhava funções diferentes no
agir e interdependentes no existir.

Também nesse segundo tipo de sociedade, o crime esgarça relações e rompe vínculos sociais. Os
sentimentos coletivos feridos e rompidos tendem a recompor-se através de sanções ou penalidades dos mais
diferentes matizes. Na medida em que as sociedades modificam suas estruturas, isto é, transformam-se,
através da diferenciação e multiplicação de funções, também a solidariedade deixa de se assentar na
semelhança para se fundamentar na diferenciação. Entretanto, pelo fato de uma sociedade se fundamentar na
solidariedade, dominantemente orgânica, não significa que ela exclua totalmente a solidariedade mecânica.

As duas formas de solidariedade coexistem no interior de uma mesma sociedade. O que se quer realçar é
que, em momentos diferentes, uma forma de solidariedade pode predominar sobre a outra e, da mesma
forma, uma forma de ruptura social pode prevalecer num ou noutro tipo de solidariedade. Mas, assim como
ocorrem transformações nos vínculos sociais, acontecem também mudanças nas formas do comportamento
criminoso, nas sanções, nos sistemas normativos, em geral, e no mundo do direito, em especial, conforme se
verá mais adiante.

Se nas sociedades informadas pela semelhança de funções predominava o direito repressivo, nas sociedades,
onde predomina a solidariedade assentada, sobretudo, na diferenciação funcional, haverá a preponderância
do direito restitutivo.

Aliás, por direito restitutivo É. Durkheim entendeu todo o direito que não fosse o penal ou repressivo. Em
todos eles, porém, está presente a sanção, ora sob forma de pena, ora na figura da restituição. A função da
sanção, seja repressiva ou restitutiva, será sempre a de restabelecer vínculos, conexões ou liames sociais
rompidos.

O próprio autor demonstrou, longamente, através de exemplos, as transformações do direito, decorrentes das
mudanças sociais. Por sua vez, ele sempre advertiu ao leitor que o predomínio do direito restitutivo não
eliminaria, jamais, o papel do direito repressivo. As duas formas de direito iriam sempre coexistir, assim
como as duas manifestações de solidariedade: a mecânica e a orgânica, embora com a preponderância da
segunda sobre a primeira.

Em outros termos, vê-se, em nossos dias, o direito penal, agora totalmente positivado e totalmente distinto
dos campos da moral, da religião e das normas de caráter tradicional, coexistindo, entretanto, com os demais
ramos do direito. O direito repressivo continua, portanto, com seu novo rosto, agora refletido no direito
penal, na condição de um dos mais expressivos ramos jurídicos, posto nas sociedades contemporâneas,
mesmo nas mais modernas, onde a divisão do trabalho social manifesta-se sob formas cada vez mais
complexas.

Deve-se destacar, ainda, que o autor foi buscar, no direito e não diretamente na moral ou na religião, a fonte
para o conteúdo da obra A Divisão do Trabalho Social, tendo encontrado aí os elementos de soldagem e de
recomposição da solidariedade rompida. Ele próprio justificou sua incursão pelo mundo do direito, nos
termos seguintes:

O estudo da solidariedade pertence, pois, ao domínio da sociologia. É um fato social que só pode ser bem
conhecido por intermédio dos seus efeitos sociais [...].

Uma vez que o direito reproduz as formas principais de solidariedade social, só nos resta classificar as
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diferentes espécies de direito para descobrirmos, em seguida, que correspondem a elas (DURKHEIM, 1999,
p. 34-35).

 

 

2. 2 As Regras do Método Sociológico

Se, no livro A Divisão do trabalho social, a preocupação central era abordar os fatos sociais conforme o
método das ciências positivas, na obra As regras do método sociológico, o autor propôs-se a construir e
demonstrar a metodologia das ciências sociais ou, mais especificamente, da Sociologia. Nesse sentido o
pensador francês foi bem explícito: "(A ciência do homem) [...] não conhece senão fatos que têm todos o
mesmo valor e o mesmo interesse; observa-os, explica-os, mas não os julga. Para ela, não os há que sejam
censuráveis "(DURKHEIM, 2002, p, 68).

           Nessa obra, o autor ao observar e explicar o fato social denominado crime, não levando em conta
suas manifestações singulares, mas, principalmente, suas características universais, ele classificou-o como
uma das maneiras de pensar, agir e sentir, dotadas de exterioridade, coerção e generalidade, além de fazer
parte da natureza sadia de toda e qualquer sociedade, optando, assim, por classificá-lo como normal. Para
tanto, apresentou ao leitor a seguinte argumentação, aliás, muito convincente: 

 

Em primeiro lugar, o crime é normal porque uma sociedade isenta dele é completamente impossível [...].

O crime não se observa só na maior parte das sociedades desta ou daquela espécie, mas em todas as
sociedades de todos os tipos. Não há nenhuma em que não haja criminalidade (DURKHEIM, 2002, p. 82-
83).

 

Para ser fiel ao pensamento do autor, deve-se, contudo, recordar que ele, quando descreveu e comprovou a
normalidade do fato social denominado crime, não estava dizendo o mesmo a respeito de todas as
manifestações do comportamento criminoso. As espécies de crime podem variar de sociedade para
sociedade, de época para época, de região para região. Noutros termos, quando se conclui que o crime é
normal não se está afirmando que os atos de furtar, matar, entre muitos outros, sejam normais, no sentido de
socialmente aceitos ou aprovados, ou não sujeitos às penalidades legais, muito pelo contrário. Para o autor,
os conceitos de normalidade ou sanidade e de anormalidade ou patologia são constatações resultantes de
observações e de explicações do crime, enquanto componente da sociabilidade humana e das mais
diferentes formas de organização decorrentes dessa sociabilidade.

A inclusão do crime, entre os fatos sociais classificados como sadios, porque constitutivos dos estados
saudáveis de toda e qualquer sociedade, conforme concluiu textualmente o próprio É. Durkheim, contem
muitos outros elementos explicativos, para a compreensão desse detestável e sempre punível fato social ou
dessas horripilantes maneiras de pensar, agir e sentir. Alguns desses elementos explicativos merecem
destaque.

1º - O próprio  É. Durkheim (2002, p. 82) foi muito claro, ao concluir que o crime não é uma enfermidade
social: "Transformar o crime em uma doença social seria admitir que a doença não é uma coisa acidental,
mas que, pelo contrário, deriva em certos casos, da constituição fundamental do ser vivo; seria eliminar

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8364



qualquer distinção entre o fisiológico e o patológico".

Entretanto, se o crime está situado no universo da sanidade social, compondo, portanto, a história social da
humanidade, não significa que alguns criminosos não possam ser indivíduos anormais ou doentes, do ponto
de vista biológico ou psicológico.

Por sua vez, o fato de certos criminosos serem também doentes, não se pode inferir que todos o sejam, o que
seria cair em um grave engano. Nesse grave engano, lamentavelmente, incorreu a escola positiva em direito
penal, conforme concordou, inclusive, J. Hall (apud GURVITH, 1964, p. 334-335), citando É. Durkheim,
nos termos seguintes: "Considerar o crime como uma enfermidade social foi um dos mais perigosos dogmas
da penologia positiva", originada, sobretudo, a partir das pesquisas lideradas, pelo clássico médico e
criminólogo italiano C. Lombroso.  

2º - Construiu-se o princípio referente à utilidade e à necessidade do crime. A propósito foi muito segura e
transparente a manifestação de É. Durkheim (2002, p. 81): "Por último e, sobretudo, se é verdade que tudo
que é normal é útil, pelo menos por ser necessário, é falso que tudo o que é útil seja normal".

  A utilidade e a necessidade do crime, aqui, dizem respeito à sua contribuição para as transformações
sociais, tanto em nível de estrutura como de superfície, conforme foi salientado. O crime, embora
lastimável, é útil e necessário às mudanças nos campos da moral, da religião, bem como nos demais
conjuntos de normas de conduta social. Mais uma vez É. Durkheim (2002, p. 82) foi explícito: "O crime é
necessário; está ligado às condições fundamentais de qualquer vida social, mas precisamente por isso, é útil;
porque estas condições de que é solidário são elas mesmas indispensáveis à evolução normal da moral e do
direito".

O criminoso, portanto, embora se nos apareça horripilante pelo sentimento que feriu e pelas rupturas dos
liames sociais que provocou, ele também se nos manifesta como elemento sociável e não de todo
parasitário. "Contrariamente às idéias correntes, o criminoso já não aparece como um ser radicalmente
insociável, como uma espécie de elemento parasitário, de corpo estranho e inassimilável, introduzido no
seio da sociedade; é um agente regular da vida social" (DURKHEIM, 2002, p. 87).

3º - Uma relação entre as taxas de criminalidade e a criminalidade, propriamente dita, deve ser explicitada e
comentada.

          Aqui, entende-se por taxa de criminalidade a relação entre a quantidade anual de crimes e a
quantidade de população. A análise dessas taxas pode revelar ao leitor as configurações do crime em seus
aspectos anormais ou indicativas de patologia social. Não se pode confundir, entretanto, crime, fato social
normal, com as formas concretas, sob as quais, às vezes, ele se apresenta, sobretudo através dessas taxas.

Uma das formas de apresentação patológica da criminalidade acontece, quando, por exemplo, o crime atinge
certas taxas exageradas, e, exatamente, neste excesso encontra-se caracterizada sua natureza mórbida.
Quando esse exagero aparece nas mencionadas taxas, devem ser revistas certas instituições econômicas,
jurídicas, políticas, entre outras. Nesse momento algumas indagações devem ser postas a respeitos dessas
instituições. Questões do tipo: O que está provocando taxas anormais de comportamento criminoso? Essas
instituições estão ou não atualizadas?  Elas se deixaram de ser eficientes? Devem ser reformuladas ou
abandonadas?

 

2.3 O Suicídio
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Num primeiro momento, pode-se parecer que o fato social denominado suicídio, título do livro homônimo,
publicado por É. Durkheim, nada tenha a ver com o crime, a pena e o direito. Ao se examinar o suicídio,
sobretudo, do ponto de vista histórico e nas maneiras de pensar, agir e sentir, exteriorizadas pelo suicida,
esse tipo de fato social deixa de se apresentar apenas com características puramente pessoais, como pode
aparecer ao interessado num primeiro momento.

Primeiramente, o autor procura demonstrar que o fato social crime não era penalizável por muitos povos, até
que o cristianismo formalmente o proibiu e, a partir desse momento, o corpo do suicida passou a ser objeto
de penalidades, executadas através das mais diferentes formas, conforme se verá mais adiante.

A propósito da penalização do cadáver do suicida, manifestou É. Durkheim (1977, p. 386) de maneira
seguinte:

 

Mal as sociedades cristãs apareceram, logo o suicídio foi formalmente proibido. Em 452, o Concílio de
Arles proclamou que o suicídio era um crime e que só podia ser a consequência de uma fúria demoníaca.
Mas só no século seguinte, em 563, no Concílio de Praga, é que esta prescrição recebe uma sanção penal.

Reforçando o entendimento desta citação, deve-se acrescentar outra argumentação, no dizer do antropólogo
B. Malinowski, referente aos habitantes do arquipélago de Trobriand, ao constatar o caráter de expiação da
prática do suicídio. "Em nosso relato tocamos em dois pontos importantes: o uso da bruxaria como meio de
coerção e a prática do suicídio como expiação e desafio" (MALINOWSKI, 1973, p. 103).

Como se pode verificar, nas sociedades sob influência do cristianismo e, consequentemente, debaixo de sua
orientação, com amparo na legislação religiosa e de efeito civil, - pois o civil e o religioso constituíam uma
única unidade - o fato social tipificado como suicídio foi proibido e tornou-se punível.

           Mas, como penalizar o suicida?

           Conforme o lugar, onde acontecia o suicídio, as penas recaiam sobre o cadáver e, de acordo com as
circunstâncias, sobre seus bens. A título de ilustração, pode-se citar o fragmento seguinte, extraído de É. 
Durkheim (1977, p. 387):

 

Encontra-se uma legislação semelhante em todos os povos cristãos que, aliás, conserva a severidade inicial
durante muito mais tempo do que a francesa. Em Inglaterra, logo no século X, o rei Edgar assemelha, num
dos Cânones que publicou, os suicidas aos ladrões, aos assassinos de toda a espécie. Até 1823, houve o
hábito de arrastar o corpo do suicida pelas ruas com um pau atravessado e enterrá-lo no campo sem
nenhuma cerimônia. Ainda hoje o enterro se faz à parte. O suicida era declarado e os bens passavam para a
coroa. Só em 1870 é que esta disposição é abolida assim como todas as confiscações tendo por motivo a
rebelião.

 

Na medida em que foram ocorrendo separações entre a jurisdição eclesiástica e a jurisdição civil, entre as
práticas de caráter público e de interesse privado, a legislação civil abandonou a prática de punir o suicida.
Contudo, até a realização do Concílio Vaticano II, na segunda metade do século XX, a legislação
eclesiástica católica ainda punia o suicida. Algumas penalidades consistiam em não permitir os funerais
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religiosos para o corpo do suicida: seu cadáver não podia ser conduzido à igreja, o padre não o abençoava, o
sepultamento não se fazia no local denominado "sagrado", mas na parte conhecida como profana ou
reservada aos pagãos, quando se tratava de cemitério eclesiástico, evidentemente.

Mesmo deixando de punir o suicida, muitas das legislações civis não permaneceram indiferentes ao
suicídio. Deixou de puni-lo o suicida, mas passou a penalizar seu cúmplice, como se pode constatar também
no Código Penal Brasileiro.

O Código Penal Brasileiro (1940), no artigo 122, preceitua:

 

Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça:

Pena-reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de um a três anos, se a tentativa de
suicídio resulta lesão corporal de natureza grave.

Parágrafo único - A pena é duplicada.

Aumento da Pena:

I- se o crime é praticado por motivo egoístico;

II- se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência.

Qual seria a razão de se condenar o suicídio?

Mesmo a partir do momento em que o suicídio deixa de ser ato punível, a legislação repressiva não se
manteve indiferente a esta forma de comportamento. Em nossos dias, ainda que prevaleçam sociedades
laicas e pluralistas, individualistas e secularizadas, a prática do suicídio continua provocando espanto, mal-
estar, horror, compulsão. Seriam essas reações simplesmente motivadas por causa do tabu da morte? Parece
que não.

  Um dos motivos dessas reações reside no fato de a morte ter sido provocada por agente humano,
diretamente, e em circunstâncias muito especiais, pois, no comportamento suicida, o autor e vítima se
identificam. A pessoa humana, enquanto uma entidade ou um ser moral é autoviolada. Neste sentido
também, foi o pensamento de É. Durkheim (1977, p. 399):

 

A nossa dignidade de ser moral deixou de pertencer à cidade; mas não passou por isto a pertencer-nos a nós
próprios, nem adquirimos o direito de dispor dela à nossa vontade. Com efeito, se a sociedade, esse ser
superior a nós, não tem o direito de o fazer, por que razão o teríamos nós?

Nestas condições é necessário que classifiquemos o suicídio entre os atos imorais; porque a sua essência
nega esta religião da humanidade.

 

          Outra indagação merece ser posta. Existem relações entre suicídio e homicídio,  ou suicida e
homicida? Se existe alguma relação, esta consistiria no fato de pertencerem ambos à espécie de crimes
contra a pessoa?
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          A resposta não é pacífica e foi muito discutida à época, inclusive, por criminólogos contemporâneos
de É. Durkheim, como "Enrico Ferri (1858-1929), este juntamente com C. Lombroso deram uma nova
orientação à Criminologia" (DICIONÁRIO DE SOCIOLOGIA, 1961, p. 133).

Para alguns existe antagonismo entre suicídio e homicídio, para outros há relação entre ambos a ponto de se
poder afirmar que o homicida é um suicida em potencial, pois ambos odeiam a vida. Para um terceiro grupo,
não há relação alguma entre ambos as formas de comportamento antissocial, porque ambos originam-se de
causas distintas.

 

Diante da polêmica mencionada, esclareceu É. Durkheim (1977, p. 424):

 

Portanto, em resumo, tão depressa o suicídio coexiste com o homicídio como se excluem mutuamente; tão
depressa reagem de maneira idêntica quando se encontram sob a influência das mesmas condições como
reagem no sentido oposto, sendo os casos de antagonismo os mais freqüentes. Como explicar estes fatos
aparentemente contraditórios?

A única maneira de os conciliar é admitir que existem diferentes espécies de suicídios, uns apresentando
uma certa analogia e outros repelindo-os.

 

Após analisar as diferentes espécies de suicídios, o pensador francês conseguiu aceitar a existência de certa
convergência entre algumas espécies de homicídios e os suicídios anômicos, ou seja, suicídios provocados,
sobretudo, pela ausência de normas ou regras sociais "no espírito dos indivíduos" (AZEREDO, Apud
BARROS, 2009, p. 52).

 

2. 4 Deux Lois de L´évolution Pénale

 

O título acima compõe um artigo publicado por É. Durkheim na revista L'année SocioIogique , no volume
IV, de 1900.

           À semelhança do conteúdo de A Divisão do Trabalho Social, encontra-se nele uma história do crime,
da pena e do direito repressivo de forma muito bem articulada. O crime e a pena, por exemplo, são
considerados como faces de uma mesma moeda, ou de um mesmo fato social: vínculos sociais rompidos,
clamando por uma recomposição, regulada pelas normas repressivas.

Conforme a gravidade ou importância do laço rompido, define-se o crime e se comina a pena. Com a
evolução da sociedade, os laços que informam o respectivo tipo de solidariedade se transformam e,
juntamente com eles, o significado do comportamento das pessoas.

O significado da pena adquire configurações diversas, consoante o momento vivido pelas diferentes
sociedades. Assim, no período em que predominava o sentimento da vingança, sobretudo o da vingança
divina, também predominava a crueldade na administração da pena. Essa crueldade deveria ser tanto mais
cruel quanto mais grave fosse considerado o delito:
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O direito imperava como uma revelação dos deuses, em que Menés promulgou um corpo de leis que teria
sido ditado pelo deus Thot. A morte dos animais sagrados constituía crime dos mais graves e os atentados
contra os faraós eram delitos de lesa divindade aos quais se aplicavam atrozes penas. Os cinco livros
chamados livros sagrados continham as leis penais vigorando, também, o talião material e o simbólico: à
espiã cortava-se a língua, à adúltera o nariz, ao estuprador os órgãos genitais, os falsos escribas tinham as
mãos cortadas (DURKHEIM, Apud OLIVEIRA, 1984, p. 7 e 8).

 

Com certeza, amplo é o espaço ocupado pelos temas do crime, da pena e do Direito nas principais obras de
É. Durkheim aqui citadas e examinadas de maneira muito sucinta.

 

3. PROPÓSITOS DE É. DURKHEIM COM O ESTUDO DO CRIME E DA PENA

 

 

Com efeito, quantas vezes não é ele (o crime) uma antecipação da moral que está por vir, um
encaminhamento que tem que ser! Segundo o direito ateniense, Sócrates era criminoso e sua condenação
não deixou de ser justa. Todavia, seu crime, isto é, a independência de seu pensamento, não foi útil apenas à
humanidade como também à sua pátria. Pois servia para preparar uma moral e uma fé novas de que os
atenienses tinham necessidade então, porque as tradições nas quais tinham vivido até aquela época não
estavam em harmonia com suas condições de existência. Ora, o caso de Sócrates não é isolado; reproduz-se
periodicamente na história (DURKHEIM, 1972, p. 62).

 

              As incursões de É. Durkheim pelos temas do crime, da pena e do direito foram de maneira
instrumental. Elas estiveram, permanentemente, a serviço de outro objetivo seu, considerado o maior pelo
autor entre muitos outros: cumprir a missão auto-imposta de fazer da Sociologia uma ciência. Essa foi uma
das razões de não se encontrar um tratado seu, específico, sobre o crime, a pena e o direito.

             Direcionado pela missão de fazer da Sociologia uma ciência, elaborou suas obras, com o intuito de
definir a metodologia da nova ciência, delimitar seu objeto de estudo e demonstrar sua necessidade e
importância. Preocupação já presente, de maneira implícita, em sua tese de doutorado, intitulada A Divisão
do Trabalho Social, publicada em livro, com título homônimo.

 

Este livro é, antes de mais nada,  um esforço para tratar os fatos da vida moral a partir do método das
ciências positivas[...]. Não queremos tirar a moral da ciência, mas fazer a ciência da moral, o que é muito
diferente (DURKHEIM, 1999, p. XLIII).

 

Para o autor, a moral, na qualidade de fato social, é processada no interior das consciências individuais e na

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8369



intimidade da consciência coletiva. Por consequência, para tratá-la cientificamente, é necessário captá-la em
suas manifestações exteriores, acessíveis aos sentidos.

Em busca das manifestações exteriores da moral, É. Durkheim pediu socorro ao direito, porque este é
constituído de normas positivas, isto é, de regras colocadas objetivamente ao alcance de todos, por
intermédio dos códigos, das leis esparsas e, excepcionalmente, através dos costumes. Ao transitar pelo
mundo do direito, o autor se encantou com o princípio da coerção, componente essencial da norma jurídica.
Por isso, no início de seu livro intitulado As Regras do Método Sociológico, ele destacou a coerção,
enquanto uma das características também essenciais dos fatos sociais, objeto de estudo da Sociologia. Pode-
se dizer também que assim como a coerção foi o ponto de contato que permitiu a É. Durkheim fazer a
passagem de seus estudos do campo da moral para o mundo do direito, o direito repressivo foi a mediação
que lhe permitiu transitar já no campo do direito através dos estudos do crime, da pena e do direito.

               O autor, entretanto, foi mais distante em suas incursões pela floresta jurídica. Além da coerção, ele
encontrou a sanção. Além do crime, ele encontrou o delito. Além da pena, ele encontrou a penitência. Além
da sanção, ele encontrou a reposição com função de restaurar o tecido social esgarçado.

               A propósito, manifestou o autor:

 

A própria natureza da sanção restitutiva basta para mostrar que a solidariedade social, a que esse direito
(restitutivo) corresponde é de uma espécie bem diferente.

O que distingue essa sanção é que ela não é expiatória, mas se reduz a uma simples restauração. Um
sofrimento proporcional a seu malefício não é infligido a quem violou o direito ou o menospreza; este é
simplesmente condenado a submeter-se a ele. Se já há fatos consumados, o juiz os restabelece tal como
deveriam ter sido. Ele enuncia o direito, não enuncia as penas (DURKHEIM, 1999, p. 85).

 

                Concluiu que a sanção estava presente em todos os ramos da árvore jurídica. Também, nas
sociedades modernas, inclusive em sua pátria, a França, não existia somente o direito repressivo, mas
também o restitutivo, que restabelecia os vínculos rompidos, mas de natureza diferente daqueles que o
direito repressivo recompunha. Se a solidariedade nas sociedades denominadas "primitivas" era,
predominantemente, mecânica, agora ela se fazia, principalmente, através da diferenciação funcional, da
divisão social do trabalho, da especialização, ou seja, ela adquiriu características, principalmente, orgânicas.

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

         Levando-se sempre em consideração a preocupação fundamental do autor, objetivada em sua missão
de fazer da Sociologia uma ciência, espelhada nos padrões metodológicos das ciências naturais, sua
abordagem referente ao crime, à pena e ao direito foi sempre sociológica, de constatação, isto é, no sentido
de descrever e interpretar os fatos sociais como eles são. Sua abordagem dos fatos sociais referidos não foi
jurídica, uma vez que a preocupação fundamental do direito é mais com o dever ser, com normas de
organização social e padrões de comportamento ideais e generalizados.  

         Sua intenção também fugiu aos objetivos do campo religioso e criminológico, entre outros, muito
embora ele tenha cogitado e posto em prática fazer a sociologia da religião, do direito, do crime e da pena,
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ou seja, tenha trazido o estudo desses fatos sociais para compor o objeto de indagação e reflexão
sociológica. O que justificou sua preocupação em distinguir sua conclusão sociológica, científica sobre a
normalidade  do fato social denominado crime, enquanto tal, do sentimento de horror individual e coletivo
provocado por ele.

         Da mesma forma, ele se preocupou em distinguir a apologia do crime, a que o autor era radicalmente
contra, do fato de o crime fazer parte da natureza sadia de toda e qualquer sociedade. Por sua vez, toda e
qualquer sociedade sã, normal, não pode subsistir sem a punição do comportamento criminoso, o que a
conduz, necessariamente, a exigir a punição do crime e a não suportar a conivência e a convivência com a
impunidade.  

Percebeu-se um nexo permanente entre crime, pena e o direito, em suas obras ora examinadas de forma
muito sucinta, o qual deve ser procurado, máxime, nas regras da moral ferida. A moral, que em última
análise, vincula e solda as pessoas em sociedade, contém normas de caráter difuso, sendo, por consequência,
também difusas as suas sanções pelo seu caráter interno e difuso externamente. No entendimento do autor, a
moral se explicita e se torna eficaz, quando se objetiva e é subsumida pelo ordenamento jurídico, ou seja, o
direito explicita e objetiva, em normas positivas, o que está difuso na moral.

As pessoas percebem quando seus sentimentos, individuais e coletivos são violados e procuram, sem
descanso, recompor esses sentimentos feridos através de diversas formas. A essas diferentes maneiras de
reconciliação correspondem os diversos momentos constitutivos da história do crime e da pena, e também,
do direito. À recomposição dos sentimentos feridos corresponde também muitos momentos da história das
sociedades, no pretérito e na contemporaneidade, em suas batalhas, passadas e cotidianas, carregadas de
percalços e vitórias, na busca de transformações sem, contudo, perder os vínculos de solidariedade e de
coesão.

Como um bom adepto da escola positivista, liderada pelo filósofo francês Augusto Comte (1798-1857),
embora discordasse deste em muitos pontos fundamentais, É. Durkheim ainda cultivou certos ideais
evolucionistas muito caros ao positivismo. Tais ideais aparecem quando, por exemplo, o autor percebe e
destaca a passagem da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica.

A primeira foi construída a partir da tradição, da religião, do parentesco e de outras formas de união das
pessoas, à semelhança das ligações existentes entre as moléculas de um ser inanimado, uma pedra, por
exemplo. A segunda categoria de solidariedade foi e continua sendo formada pelos liames sociais
semelhantes aos vínculos existentes entre as células e os órgãos de um organismo, como no corpo humano,
em sua totalidade, por exemplo.

A solidariedade orgânica, assentada na diversidade funcional ou na especialização, denominada pelo autor
de divisão social do trabalho, porque fundada, especialmente, em princípios científicos, com certeza traria
mais progresso para a humanidade e melhores condições de vida coletiva e individual, o que comprovaria
sua superioridade sobre a solidariedade mecânica, fundada em princípios elaborados fora do campo
científico. Mais uma vez, portanto, o autor confessou sua crença na superioridade qualitativa do mais
complexo sobre o mais simples, do orgânico sobre o inorgânico, das sociedades civilizadas sobre as
sociedades primitivas, da ciência sobre outras formas de conhecimento, da razão sobre a tradição e a
religião.

Uma discussão acadêmica sobre direito repressivo e direito penal objeto dessas reflexões também foi
provocada pelo autor. Como suas incursões sobre o campo do direito foi instrumental, isto é, a serviço de
outro campo científico, ele não se deteve nos meandros dos componentes do direito penal, segmento do
direito público moderno. Como fundador da Sociologia científica, seu entendimento a respeito do conteúdo
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do denominado direito repressivo era como se fosse um misto de normas morais, religiosas e, especialmente
tradicionais. Não era, ainda de forma alguma, a noção de direito penal dos juristas, inclusive,
contemporâneos seus. O mesmo aconteceu com o conceito de pena. Houve semelhança, mas não identidade,
entre o seu conceito de repressão com a definição de pena, elaborada pelos juristas..

Finalmente, nada mais oportuno para se concluir essas reflexões do que a citação de um fragmento original
do autor: "Para que os assassinos desapareçam é preciso que nas camadas sociais onde eles se recrutam,
 cresça o horror pelo sangue derramado; mas, para isso, é necessário que ele cresça em toda a sociedade
"(DURKHEIM, 2002, p.84) .
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DIREITO PENAL E SOCIEDADE: FUNCIONALISMO PENAL E SUA
TRANSDISCIPLINARIEDADE

DERECHO PENAL Y SOCIEDAD: FUNCIONALISMO PENAL Y SU TRANSDICIPLINARIEDAD

Gustavo de Souza Preussler

RESUMO
O trabalho refere-se à transdisciplinariedade do Direito Penal e a sociologia. A fundamentação é calcada no
pensamento de Émile Durkheim. Sendo que em suas obras demonstra claramente o papel da sociedade
organizada em forma de sistema, bem como da relevância do sistema punitivo para esta. Em a ‘Divisão do
Trabalho Social’, o sociológo aborda como eixo temático o problema da coesão social, ou seja, de
questionamentos das causas em que o ser humano constitui uma sociedade. Deste modo, a separação das
condutas sociais do conteúdo da moralidade ao mundo formal das normas. A causalidade de coesão social
pertence à mesma natureza, mas atualizada da coesão social funcionalista. O ponto de contato entre o
funcionalismo sistêmico, que fundamenta o sistema penal autoritário e a sociologia de Émile Durkheim, sãs
pressupostos morais (norma) como condições essenciais (garantia cognitiva das expectativas) para a coesão
social (vigência da norma). Em ‘As Regras do Método Sociológico, o crime é tido como como ordem
necessária à sociedade e o criminoso como fato social, ou seja, trata-se do início da reificação do sujeito. A
totalidade penal-funcionalista possui como substrato um fator, o expansionismo penal, fundamentado e
orientado pelo simbolismo e pelo punitivismo, engredrando a arquitetura atual da opressão punitiva.
PALAVRAS-CHAVES: SISTEMA PENAL. SOCIOLOGIA. OPRESSÃO PUNITIVA.

RESUMEN
El trabajo se refiere a la trandisciplinariedad del derecho penal y la sociología. La razón se basa en el
pensamiento de Emile Durkheim. Dado que en su trabajo demuestra claramente el papel de la sociedad civil
organizada como un sistema, así como la pertinencia del sistema de sanciones para ello. En la "División de
Trabajo Social", el sociólogo analiza el tema principal el problema de la cohesión social, es decir, cuestionar
las causas en las que el ser humano es una sociedad. Así, la separación de la conducta social de los
contenidos de la moral en el mundo de las normas formales. La causalidad de la pertenencia social a la
misma clase, pero actualizada de la cohesión social funcionalista. El punto de contacto entre el
funcionalismo sistémico, que se trasladó el sistema de Derecho Penal autoritario y la sociología de Emile
Durkheim, el sonido supuestos morales (estándar), como condiciones esenciales (las expectativas de
garantía cognitiva) para la cohesión social (duración de la norma). En "Las Reglas del método sociológico,
el delito es considerado como un orden necesario para la sociedad y al criminal como un hecho social, es
decir, que es el comienzo de la reificación del sujeto. El criminal toda funcional como un sustrato tiene un
factor, el expansionismo penal, fundado y dirigido por el simbolismo y el castigo, engredrando la
arquitectura actual de la opresión punitiva.
PALAVRAS-CLAVE: SISTEMA PENAL. SOCIOLOGÍA. OPRESIÓN PUNITIVA.

INTRODUÇÃO

 

O presente artigo tem a finalidade de demonstrar a evolução sociológica da pena na doutrina de
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Émile Durkheim, fixando a interdisciplinariedade entre Direito Penal e o pensamento sociológico-
funcionalista, bem como verificar que a origem do autoritarismo punitivo possui como origem o
expansionismo.

Partindo da visão clássica do significado de Direito Penal, bem como da atual situação da política
criminal, o sistema punitivo evolui do dogma para a tópica em autopoiese.

Assim, o tópico “2” refere-se ao retrospecto geral sobre o funcionalismo penal e sua
interdiciplinariedade, partindo de uma análise em que o sistema punitivo deve ter como inspiração a barreira
intransponível dos arbítrios estatais. No subitem 2.1 a abordagem se refere ao pensamento de Émile
Durkheim propriamente dito, em que duas de suas obras possuem elos de ligação para com o funcionalismo
penal, a primeira As Regras do Método Sociológico com a finalidade de demonstrar a significação do crime
e da pena na sociedade e a segunda A Divisão do Trabalho Social como supraestrutura de desenvolvimento
humano, em que é interligado a própria infraestrutura do Direito Penal como sistema.

Já no item 2.1.1; 2.1.2 e 2.1.3, se referem aos traços característicos em que a sociologia projeta ao
sistema punitivo, desde a reificação do ser humano até mesmo a objetivação do Direito Penal enquanto
tratamento dos incômodos sociais mediante neutralização pela supressão do agir comunicativo.

Os fatores acima mencionados, possibilitam o desenvolvimento da máxima intervenção penal, eis
que o funcionalismo oprime penalmente e o pensamento sociológico é a sua principal raiz. Como preceito
jurídico, o fenômeno do expansionismo penal será a vertente jurídica deste sistema punitivo autoritário
(infra 2.2).

 

2 RETROSPECTO GERAL SOBRE O FUNCIONALISMO PENAL E SUA
TRANSDICIPLINARIEDADE

 

Na visão clássica do Direito penal, a dogmática é tida como a magna carta do delinquente,
pressuposto sistematizado mediante a consolidação de conceitos e princípios (mandamentos de
otimização)[1]. Estes por sua vez - que acabam englobando os direitos humanos e os direitos e garantias
fundamentais da pessoa humana - devem ser obedecidos na maior medida possível em adequação e simetria
para com o menor sacrifício coletivo, consubstanciado na ideia de máxima proporcionalidade. Os princípios
são mandamentos de otimização em face das possibilidades jurídicas e de faticidade.[2] Adentra a Carta de
garantia do delinquente o âmbito da reserva do possível, ou do necessariamente útil.

Em contrapartida, o pensamento funcionalista teleológico-racional, cujo principal defensor é Claus
Roxin, preconiza que a dogmática jurídico-penal, enseja um conjunto de sistematizações, interpretações e
desenvolvimento de dispositivos legais, não se confundindo com a política-criminal[3]. Uma das tarefas da
dogmática é a sistematização do Direito penal em uma totalidade ordenada, ou segundo Immanuel Kant

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8375



citava “[...] a ideia de unidade necessária de todos os fins possíveis, deverá servir de regra para toda prática
como condição originária, ou, pelo menos, limitativa.”[4] Ainda no sentido da exposição do autor
funcionalista, a tentativa de dogmatizar o direito penal, trata-se de uma forma de afastar a inserção de
elementos político-criminais, bem como de desatender as especifidades do caso concreto, apesar de tentar
afastar os arbítrios do Estado e das paixões humanas[5].

Defendendo a estrutura aberta do Direito penal funcionalista teleológico-racional, o sistema orienta
a percepção do Direito penal do Estado de Direito, pois permite a valoração do caso concreto, cujos “[...]
pontos de vista valorativo reitores, que constituem o sistema do Direito penal, só podem ser de índole
político-criminal, pois os pressupostos da punibilidade têm, naturalmente, de se orientar segundo os fins do
Direito penal”[6], inclusive asseverando que os direitos humanos e os princípios inerentes ao Estado Social
e Democrático de Direito compõe as valorações político-criminais.

A concepção de segurança jurídica e sistemática da estrutura do delito é severamente criticada por
Claus Roxin, pois a correlação dogmática penal e a realidade social se demonstrariam insuficientes para a
resolução dos problemas sócio-penais[7], reafirmado pela idéia de que o direito penal deve ser um sistema
aberto, apto a deter receptação de elementos político-criminais.

Porém, o funcionalismo de Claus Roxin não detém as mesmas raízes do funcionalismo de Günther
Jakobs, pois este está voltado à uma visão sociológica, inspirado em Niklas Luhmann, mas com ideias-
chave ligadas para com a sociologia de Émile Durkheim, já que o sujeito de direito está interconectado na
sociedade de comunicação através de nexos de expectativas, ao que se denomina de papel[8]. Se coadunam
os pensamentos, pois se os fatos sociais devem ser tratados como coisas (Durkheim) e o indivíduo deve
apresentar segurança cognitiva mínima objetivamente (Luhmann), então os criminosos devem ser tratados
como coisas, pois a conduta criminosa (e não a pessoa) deve ser tratada como coisa, em um verdadeiro
processo de reificação do sujeito.

 

2.1 Émile Durkheim

 

O pensamento funcionalista de Niklas Luhmann detém suas raízes ramificadas na sociologia de
Émile Durkheim, em especial nas obras Da Divisão do Trabalho Social[9] e As Regras do Método
Sociológico[10]. Tratam-se de obras importantes para a concepção da visão sistêmica-funcional do direito
penal, pois detém a mesma idéia-chave, veiculada pela sociologia de Parsons e Merton e concebidas pela
dogmática do direito penal de Günther Jakobs.

Na obra, Da divisão do trabalho social, o eixo temático reporta-se ao problema da coesão social,
ou seja, de questionamentos das causas em que o ser humano constitui uma sociedade. O principal enfoque
é a separação das condutas sociais de sanções de conteúdo meramente moral, pois as sanções sociais estão
fora do domínio desta. Completa o sociólogo que “a função da divisão do trabalho, ela deve ter caráter
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moral, porque as necessidades de ordem, de harmonia, de solidariedade social são geralmente tidas como
morais”[11]. A pergunta central que a obra pretende responder o que é a causa da coesão social, não se
separando da pretensão da coesão social funcionalista, em que Niklas Luhmann pretende através da garantia
de segurança mínima cognitiva, como pressuposto de coesão social[12] na sociedade pós-moderna de
risco.

As Regras do Método Sociológico, por sua vez, detém o seu eixo temático centrado na forma de
exposição da ciência sociológica, voltada para a resposta do que é o fato social, bem como as estratégias de
dominação social, como elemento essencial da coesão social. Voltada aos postulados metodológicos e o
objeto da sociologia. Para Émile Durkheim, o crime é um fenômeno social, contrário à coesão social, mas
necessário para a sua existência[13], logo a sua reação trata-se de uma necessidade para a coexistência dos
seres humanos.

 

2.1.1 Divisão do Trabalho Social: A Garantia Cognitiva Mínima como pressuposto de Coesão Social

 

Tanto na obra de Günther Jakobs, como nas obras de Émile Durkheim, os pontos de contato sobre
o funcionalismo se concentram na coesão social e na missão (finalidade) da pena.

Conforme já dito anteriormente, na obra, Da divisão do trabalho social, o eixo temático reporta-se
ao problema da coesão social, ou seja, de questionamentos das causas em que o ser humano constitui uma
sociedade. Deste modo, a separação das condutas sociais do conteúdo da moralidade ao mundo formal das
normas. A causalidade de coesão social pertence à mesma natureza, mas atualizada da coesão social
funcionalista. Em complementariedade à tese, já com o pensamento funcionalista atual, Niklas Luhmann,
transporá o centro da análise do funcionalismo na garantia de segurança mínima cognitiva, se será
pressuposto da coesão social na sociedade pós-moderna de risco[14], não mais a divisão do trabalho, mas
sim a positividade de expectativas normativas.

O domínio da moral é demasiado amplo para designar o justo e o injusto, restando claro que é de
difícil tarefa determinar a sua especificidade na funcionalidade social. Esta zona neutra de indeterminação
contém a impossibilidade de averiguação do bem e do mal, segundo a moral, mas intrínseco para com a
legalidade.[15]

Tanto na divisão do trabalho, como na sociedade como totalidade se faz necessária de ordem, de
harmonia e solidariedade são tidos como preceitos categóricos-morais. Isto se afirma, pois, a condição mais
essencial da vida social, considerada em toda a sua extensão racional, deve levar como base, de que não
somente os indivíduos e a separação de classes, mas também o culturalismo de outros povos, o solidarismo
social como causa prima ratio da extensão e da complicação crescente de todo o organismo social, serão
elementos aptos à coesão[16]. O ponto de contato entre o funcionalismo sistêmico e a sociologia de Émile
Durkheim, resta clara que os pressupostos morais (norma) são condições essenciais (garantia cognitiva das
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expectativas) para a coesão social (vigência da norma).

Outro entrelace que se pode extrair da obra Da Divisão do Trabalho Social para categoriza-lo
como raiz sociológica do funcionalismo sistêmico é a determinação do termo função e a função do termo
trabalho. Primeiramente, “a palavra função é empregada de duas maneiras bastante diferentes. Ora designa
um sistema de movimentos vitais, fazendo-se abstração das suas conseqüências, ora exprime a relação de
correspondência que existe entre esses movimentos e algumas necessidades do organismo”.[17] É tanto na
divisão do trabalho social, como na análise das relações da sociedade complexa de risco pós-industrial que
resta evidente a função ou uma zetética do funcionalismo sistêmico para determinar a necessidade do
organismo social voltado ao sistema penal. A função do direito penal é maleável visto do ponto de vista
sistêmico, pois nem sempre a necessidade do organismo social é a real necessidade e a justa necessidade.

 A solidariedade social (norma) é princípio para a coesão social (vigência da norma). Aquela, por
sua vez, detém natureza diversa, uma delas seria a solidariedade social como o direito, cujos comandos
jurídicos também são essenciais à coesão social. Na obra Da Divisão do Trabalho Social, Émile Durkheim
afirma quanto mais os membros do corpo social forem solidários, mais a vida social será duradoura, da
mesma forma – segundo o preceito de Günther Jakobs e Niklas Luhmann – quanto mais haver fidelidade à
vigência da norma, mais pacificada será a sociedade e menos Direitos Penais do Inimigo surgirão. Cita a
obra em comento:

 

Quanto mais os membros de uma sociedade são solidários, mais mantêm relações diversas seja uns com
os outros, seja com o grupo tomado coletivamente, pois, se seus encontros fossem raros só dependeriam
uns dos outros de maneira intermitente e fraca. Por outro lado, o número dessas relações é
necessariamente proporcional aos das regras jurídicas que as determinam. De fato, a vida social, onde
quer que exista de maneira duradoura, tende inevitavelmente a tomar uma forma definida a se organizar e
o direito nada mais é que essa mesma organização no que ela tem de mais estável e de mais preciso. A
vida geral da sociedade não pode se estender num ponto sem que a vida jurídica nele se estenda ao
mesmo tempo e na mesma proporção. Portanto, podemos estar certos de encontrar refletidas no direito
todas as variedades essenciais da solidariedade social.[18]

 

Falou-se aqui sobre proporcionalidade de existência entre regras jurídicas e regras sociais.
Seguindo a determinação de proporcionalidade, pode-se afirmar – segundo a obra de Émile Durkheim – que
existem divisões nos tipos de sanção. Existem dois tipos sanções, umas consistem em uma dor inflingida
pelo agente – conteúdo de retribuição – direcionados à perda de determinado bem jurídico, tal como a
honra, vida, liberdade e até à fortuna. As sanções repressivas são do direito penal. Nega, porém, que o
direito penal possa deter conteúdo restaurativo. Logo, o fim da pena é retribucionista e não restaurador.[19]

O Direito repressivo por sua vez, detém como elo ou nexo de coesão e solidariedade o crime, cuja
reação (retribuição) será a pena. A unidade de crimes, enseja a unidade de natureza das penas[20]. Sabe-se
qual a finalidade social ao analisar-se, mesmo que seja o crime praticado em diversos segmentos sociais. A
retribuição ou também denominada coação[21]. Cita ainda Émile Durkheim que “de fato, a única
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característica comum a todos os crimes é que eles consistem [...] em atos universalmente reprovados pelos
membros de cada sociedade, [...] isso significa que o crime melindra sentimentos que se encontram em
todas as consciências sadias de um mesmo tipo social.[22]

O crime pode ser considerado como a proibição sedimentada em determinado grupo social ou
consciência comum ou coletiva. Para esclarecer, a ação é punida quando contrária a uma regra
obrigatória[23]. Tal preceito não se afasta da concepção do funcionalismo, em que o crime é a violação da
vigência da norma[24].

Com efeito, a pena, refere-se à “reação passional, de intensidade graduada, que a sociedade exerce
por intermédio de um corpo constituído contra aqueles de seus membros que violaram certas regras de
conduta”.[25] A pena é uma forma de recompor o sentimento social abalado. Neste aspecto reafirma o
sociólogo Émile Durkheim:

 

A pena, então, é uma força com que o crime viola um dado sentimento. E, por fim, a pena é sempre uma
reação social, porque os sentimentos que o crime vulnera são de natureza coletiva e estão presentes na
vida psíquica de todos os membros do grupo social. Do mesmo modo que representações contrárias se
repelem e se enfraquecem mutuamente, representações semelhantes tendem a se atrair e a se amplificar,
especialmente quando diante de uma contradição comum.[26]

 

O crime acarreta a conjunção das consciências honestas e as direciona para a pena, como reação
conjunta. Considerando que a pena, é o castigo, e este por sua vez, é o agir das pessoas honestas,
pretendendo curar as chagas da sociedade e restaurar o sentimento coletivo. Não há como concluir outra
forma, como o critério preventivista do sociólogo em que “prevenindo os espíritos já abalados um novo
debilitamente da alma coletiva, o castigo pode muito bem impedir que os atentados se multipliquem; mas
esse resultado, útil de resto, nada mais é quem um reflexo particular”.[27] Nota-se o condão retribucionista
com vestimenta de prevenção no ideário de pena na obra de Émile Durkheim.

Em conclusão, a pena justa, acarreta a restauração do sentimento coletivo abalado pela prática de
determinada conduta socialmente reprovável, denominada de crime (injusto penal). A coesão (vigência da
norma) é mantida exclusivamente pela coerção (pena). Este entendimento enseja o entrelacionamento do
pensamento de Günther Jakobs, categorizando a obra de Émile Durkheim como a verdadeira raiz
sociológica do funcionalismo sistêmico. Isto porque o sentimento coletivo abalado foi convertido em
infração da vigência da norma e ruptura da confiabilidade cognitiva social, fatores determinantes para a
reprovabilidade da conduta que se tornam pontos de contato para ambos os pensadores.

 

2.1.2 Regras do Método Sociológico: O crime como ordem necessária à sociedade e o criminoso como
fato social – o início para a reificação do sujeito
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Em As regras do método sociológico, Émile Durkheim, impõe que o primeiro imperativo
categórico-sociológico e o mais fundamental é considerar os fatos sociais como coisas[28]. A necessidade
do estudo para a compreensão das raízes do funcionalismo penal, está imbricada justamente do estudo da
estrutura social. O epicentro da obra em apreço é justamente a análise dos fatos sociais.

O fato social detém como primado o desígnio de toda a ocorrência dentro do âmbito social, todo o
acontecimento humano seria um fato social. Porém, para que haja coesão social, deve pré-existir regras de
conteúdo moral ou legal, com o intuito de definir padrões de condutas aptas à dignificar a coexistência
humana. Estes instrumentos de definição de condutas, não só são imbuídos de imperatividade, como estão
vinculados ao ideário de coercitividade incondicional e difuso. Logo, a violação de regras de direito
acarretarão conseqüências contra o violador, este reflexo denominação coerção, que segundo o autor será
sempre eficaz, mesmo ocorrendo por via oblíqua[29].

Própria da análise de um ius puniendi de exceção, Émile Durkheim expõe sobre a coerção externa,
que consistiria em fatos sociais provocados por correntes sociais, impulsionados por fatores exteriores, mas
que incidem individualmente na coletividade, em caso de denegação desta força coercitiva se voltará contra
ele. Deste modo, a resistência, ou desobediência civil, movimentada pelas manifestações coletivas encerra
uma grande pressão a ser exercida sobre a coletividade[30].

A retribuição detém a essência pedagógica, como meio de incutir o hábito, mediante a regra legal
ou moral. Quando determinado postulado normativo e, transportando ao funcionalismo luhmanniano, a
expectativa normativa não deter mais sentido de existir, a conduta a ser seguida como modelo deixa de ser
relevante para o processo de coerção para a sobrevivência da coesão.

Suscetível a mutações sociais, os fatos criminosos são instáveis, pois dependem do grau de
artificialidade que lhe foram conferidos e se reportam à condições constantes ou não da vida. Neste aspecto
o sociólogo preconiza: “[...] os atos tachados de crimes pelas sociedades primitivas, e que perderam essa
qualificação, são realmente criminosos para essas sociedades, tanto quanto os que continuamos a reprimir
hoje em dia.”[31]

Deste modo, a consciência coletiva reporta-se à um fenômeno social, cuja a coerção é elemento
essencial para a manutenção e existência da coesão. Consiste o ponto de contato do funcionalismo
luhmanniano e sociológico durkheineano na imposição de expectativas (normas morais ou legais) como
expectativa cognitiva mínima para a coesão social. Existe, porém, uma zona de intermitência dos fatos
sociais. Para a efetiva análise do fato social, se divide este em normalidade e patologia. A caracterização
segue a seguinte fórmula:

 

1) Um fato social é normal para um tipo social determinado, considerado numa fase determinada de seu
desenvolvimento, quando ele se produz na média das sociedades dessa espécie, consideradas na fase
correspondente de sua evolução.
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2) Os resultados do método precedente podem ser verificados mostrando-se que a generalidade do
fenômeno se deve às condições gerais da vida coletiva no tipo social considerado.

3) Essa verificação é necessária quando esse fato se relaciona a uma espécie social que ainda não
consumou sua evolução integral.

 

Na sociologia, assim como em um organismo vivo, as patologias sociais devem ter resistência,
determinando o que é normal e o que é anormal. Neste aspecto, um fato social patológico e anormal é o
crime, este imperativo categórico pode ser extraído levando como base que em toda a sociedade existe
crime e criminalidade, pois há membros do corpo social que se direcionaram para estas práticas patológicas
atraindo para si a repressão penal. Funcionalmente analisando, o crime é algo necessário, pois está
intimamente ligado às condições fundamentais da vida social e, por esta razão é considerado socialmente
útil, pois os seus substratos acarretam a evolução da sociedade e do direito, já que trata-se de indicador da
patologia social a ser modificada, levando em consideração que o ato criminoso é voluntário e provocado
por fatores socialmente apreciáveis[32]. Em uma concepção clássica, o crime é um mal cujo remédio é a
pena. Porém, se o crime de nada tem de mórbido, não pode ser a pena concebida como um remédio mas sim
buscar seus fins em outras matrizes.

 

2.1.3 Niklas Luhmann e Habermas: A maiêutica do funcionalismo sistêmico através do giro
lingüístico da sociedade do agir comunicativo

 

 

A sociedade atual pode ser considerada como conseqüência da era dos extremos[33]. Em outras
palavras, é produto do meio historicamente construído em um ambiente de aceleração tecnológica e
(des)subjetivação. A era dos extremos é a era dos riscos[34]. Deste modo, a interpretação da sociedade não
é mais calcada na interlocução dos sujeitos, pois este não pertence mais à dinâmica social, trata-se somente
de detentor da obrigatoriedade de permanecer fiel para com a vigência da norma e demonstrar ao sistema
social que apresenta a garantia (segurança) cognitiva mínima[35] de que não desobedecerá a integridade
normativa.

Para desvelar-se a maiêutica do funcionalismo (Luhmann), devemos investigar o giro lingüístico da
sociedade de comunicação (Habermas) para a sociedade de risco, produto da coesão social globalizante.

Remontando ao conceito objetivo de sociedade civil, Jürgen Habermas, compreende os membros
do corpo social como integrantes de uma totalidade, consagrando a razão prática, se desvencilhando do
conceito normativo de Estado. Com efeito, ao contrário da teoria do agir comunicativo como meio hábil de
efetivação da validade e  da factibilidade, a teoria dos sistemas de Niklas Luhmann elimina através da
conceituação de sistema-mundo circundante como método de autopoieses dirigido à
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autorreferenciabilidade[36].

A universalização do discurso (Princípio “U”) legitimador das normas jurídicas e da
imperatividade das normas, devem ser concordantes e interativas para com a consciência normativa, mas
também psicológica, podendo ser determinada como sistema adequado ao princípio da coerência.
Poderíamos sintetizar a idéia no seguinte imperativo categórico: “Toda a norma válida encontraria o
assentimento de todos os concernidos, se eles pudessem participar de um discurso prático.”[37] Sobre o
entrelaçamento de do sistema funcional e do sistema comunicativo:

 

De um lado, é necessário que o direito continue insistindo que os sistemas dirigidos pelo dinheiro e pelo
poder administrativo não fujam inteiramente a uma integração social mediada por uma consciência que
leva em conta a sociedade como um todo; de outro lado, parece que essa pretensão é vítima do
desencantamento sociológico do direito. E, há muito tempo, as pesquisas sobre a ideologia e a crítica do
poder tentam entender de que modo a sociedade assimila tal contradição. Seguirei a linha de uma crítica
do direito que confronta entre si a pretensão e a realidade, levando em conta a objeção segundo a qual
um direito que já se tornou periférico tem que despir-se da aparência de normatividade caso pretenda
continuar preenchendo suas funções no âmbito da crescente complexibilidade social. Se tal afirmação
fosse verdadeira, lançaria por terra uma teoria do discurso que se liga a uma autocompreensão normativa
do direito; pois tal princípio teria perdido a limine o contato com uma realidade agora cínica.
Contrapondo-se ceticismo das teorias sociais do direito, as teorias filosóficas da justiça destacam,
decididamente, o conteúdo moral das ordens jurídicas modernas. Tais construções racionais do direito
servem para a fundamentação dos princípios, segundo os quais uma sociedade bem ordenada deveria ser
organizada; porém, nessa tentativa, elas se distanciam tanto da realidade das sociedades contemporâneas,
a ponto de encontrarem dificuldades no momento de especificar condições para a realização destes
princípios.[38]

 

 

Enquanto o direito é entendido como sistema funcional de estabilização de expectativas
comportamentais, encerra de forma uniforme as expectativas temporalmente e objetivamente intelectíveis,
de um modo amplo. De uma exemplaridade estrita, o sistema jurídico se determina na dogmática jurídica,
nas normas e nos padrões de conduta. A automatização ou padronização de conduta, converte o sistema
jurídico positivado em sistema jurídico autopoiético. Segundo Jürgen Habermas, “então o sistema jurídico,
enquanto círculo recursivamente fechado de comunicação, delimita-se autorefencialmente em relação a seus
mundos circundantes, de tal modo que passa a desenvolver as suas relações com o exterior apenas através de
observações[39]. Sobre a diferença de perspectiva entre o direito penal calcado na comunicação e o direito
penal pautado no preceito de perigo, o próprio Günther Jakobs, referencia que ao cidadão, mesmo que este
seja submetido à pena privativa de liberdade, ainda estará na esfera cidadã, pois existe o nexo de
comunicação social, enquanto que ao inimigo, resta o sistema de análise de perigo. Neste sentido o
doutrinador cita:

 

Portanto, no lugar da pessoa competente em si e a quem se contradiz através da pena entra o indivíduo
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perigoso, contra o qual se procede de modo fisicamente efetivo – neste caso: com uma medida de
segurança e não com uma pena – de modo efetivo: combate ao perigo em vez de comunicação, Direito
Penal do Inimigo (aqui, Direito Penal, ao menos, em sentido amplo: a medida de segurança pressupõe
uma infração) em vez de Direito Penal do Cidadão; e a expressão ‘Direito’, nos dois conceitos, tem
sentidos absolutamente diversos, como se há de mostrar mais adiante.[40]

 

A complexibilidade social determina a necessidade da sistematização de expectativas concretas
para com os expectadores do sistema social. Expõe-se como expectador, pois o sujeito é objetivado
mediante a expectativa cognitiva mínima. As expectativas de comportamento contrafáticas simbolizam um
dever-ser social. Para esclarecer, o dever-ser na verdade pretende a reafirmação da vigência normativa.

O sistema funcional detém como finalidade a assimilação individual e não a pré-exemplaridade
difusa. Assim, o sistema penal, por exemplo, serve como expectativa normativa cognitiva para que o
indivíduo não pratique determinada ação ou omissão[41].

Crítica que se faz ao sistema funcionalista é que a verdade e a validade normativa se limitam a duas
possibilidades de reação, o aprender e o não-aprender na interconexão para com as expectativas cognitivas,
transpondo-se em expectativas normativas cognitivas[42]. Este movimento acaba por determinar um
sistema contrário aos preceitos do Estado Democrático e Social de Direito, pois um sistema autopoiético
acarreta objetivação de desconsideração do sujeito enquanto destinatário de garantias fundamentais,
determinando o crepúsculo da intenção integradora-social do direito e dos limites do jurídico e do
antijurídico.

 

2.2 O fenômeno expansionismo penal como maiêutica do sistema funcionalista

 

Em uma visão proveniente de Jesus-Maria Silva Sanchez, as sociedades na era da pós-
industrialização, globalizante e cujos limites geográficos e políticos encontram-se mitigados pela integração
supranacional, acabarão por conduzir à modificação da estrutura básica da teoria do delito e da lei penal.
Este aspecto, em especial no que concerne as garantias formais e materiais do Direito Penal adjetivo e
substantivo, acarretará a flexibilização das regras de imputação e do sistema de garantias fundamentais que
consagram o neoconstitucionalismo (garantismo), contradição própria da neocriminalização (expansão)[43].

Por outro lado, o fenômeno em questão reporta-se à conclusão de seus liames com uma conexão
lógico-objetiva para com o direito penal do risco: “na evolução atual, tanto do Direito Penal material, como
do Direito Processual Penal, pode constatar-se tendências que, em seu conjunto, fazem aparecer no
horizonte político-criminal os traços de um «Direito penal da colocação em risco» de características
antiliberais”.[44]

Assim, as finalidades político-criminais dos tipos penais não se reduzem ao utilitarismo-
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neutralizante calcado em preceitos de clamor social, mas encerram um janus bifronte em que um lado está
voltado à dignidade da pessoa humana e o outro para com as garantias fundamentais do indivíduo,
preservando, desta forma, a condição de pessoa humana do cidadão.[45]

 

2.2.1 Simbolismo: A ideia de inflação repressiva e a intervenção mínima

 

Para se falar em simbolismo, faz-se necessário asseverar o conteúdo do que é intervenção mínima,
já que aquele é a outra face deste.

A idéia de intervenção mínima fica caracterizada como a exigência de que o ius puniendi somente
atuará para a defesa de bens jurídicos aptos à coexistência pacífica dos homens. O caráter secundário do
Direito Penal consolida o princípio em análise, restando à outros ramos do direito a resolução de conflitos.
Logo, o direito penal somente atuará na proteção de bens jurídicos cuja proteção tornou-se ineficiente
através das outras formas de atuação estatal. Por isto denomina-se o direito penal de a ultima ratio legis, ou
a última razão legal[46].

Inflaciona-se então o postulado de que o Direito penal deve ser a última forma, ou a subsidiária
forma de controle social, permeando um modo operativo sem valor de prevenção geral negativa ou de
educação social, com força intimidativa e retira-se seu caráter pedagógico-coercitivo. A este fenômeno
legislativo denomina-se inflação legislativa[47]. Neste sentido assevera Winfried Hassemer:

 
Nessas áreas, espera-se a intervenção imediata do Direito Penal, não apenas depois que se tenha
verificado a inadequação de outros meios de controle não penais. O venerável princípio da
subsidiariedade ou da ultima ratio do Direito Penal é simplesmente cancelado para dar lugar a um
Direito Penal visto como ‘sola ratio’ ou ‘prima ratio’ na solução social de conflitos: a resposta surge para
as pessoas responsáveis por estas áreas cada vez mais freqüentemente como a primeira, senão a única
saída para controlar os problemas.[48]

 

O postulado do status libertatis é acima de tudo metaconstitucional, está acima de qualquer
contrato social, pois toda a forma de restrição de liberdade é, contudo, uma forma de violência. Esta
conceituação trata-se de uma construção da ideia crítica de sanção penal, em que o ato de um ser humano
contra outro somente deve ser tido como legítimo quando estritamente necessário. O princípio em análise
reporta-se ao postulado de sanção social, em que “a lei humana tem dupla característica de ser utilitária e
necessária: o que é exatamente o posto de uma lei moral, que comanda sem móvel uma vontade livre”[49].

Neste aspecto cabe destacar a influência da teoria dos fins da pena sobre a égide de um Direito
penal do inimigo. A intervenção penal sempre é investigada sobre o pressuposto da necessidade e da
legitimidade, sem a qual não haveria validade e eficácia do ius puniendi.

A finalidade da pena bifurca-se através de duas posições dominantes: i) modelo conservador,
calcado na repressão, retornando à uma visão kantiana em que a pena deve ser retribuição, então tanto a
justiça como a sanção detém natureza retributiva e fundamento na idéia de prevenção geral negativa ou de
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cunho intimidatório; ii) visão garantista, em que, com inspiração humanista, defende-se o direito penal
mínimo e sua mínima intervenção, recepcionando o direito penal como carta secundária para a tutela dos
bens jurídicos, fundamentada na idéia de prevenção especial positiva ou de cunho ressocializatório. O
direito penal do inimigo, retorna ao ideal de pena como coação[50], logo, a teoria da prevenção geral
negativa de Jakobs recepciona uma ideologia retribucionista antecipada.

Logo, a finalidade simbólica[51], através do aparato punitivo Estatal, não detém o objetivo de
resolução de conflitos ou a tutela de bens jurídicos, mas identificação prévia dos potenciais não-
cidadãos[52] e a exclusão destes através de um instrumento chamado pena (coação).

Levando como matriz de que o Direito penal do inimigo recebe roupagem de efeito simbólico,
contrário aos ditames do Estado Democrático de Direito, sendo então ilegítimo em uma análise prévia
através da teoria dos fins da pena. Assim, inclusive, tem referido Eduardo Demetrio Crespo, que “o direito
penal do inimigo (...) é conseqüência do emprego simbólico do direito penal, entendido como tal, de modo
geral, aquele que persegue fins distintos da proteção de bens jurídicos no marco constitucional), e da própria
crise do Estado de Direito”[53].

Se a própria concepção social de sanção determina o postulado da necessidade e da utilidade, não
há que se fundamentar a neutralização e a exclusão dos fins da pena (medida excludente de seguridade
indeterminada) que pretende o Direito Penal do inimigo. A ausência de segurança cognitiva[54] que se
atrela ao indivíduo não-pessoa, não pode coexistir a um direito penal cuja intervenção é mínima, pois sendo
o direito penal a ultima ratio legis, não poderá em grau de conatus remotus se admitir punibilidade, já que
haverá nesta conduta eloqüente do ius puniendi uma espécie de fetichização do Direito Penal em forma de
fórmula absoluta de resolução de conflitos.

 

2.2.2 Punitivismo

 

O conteúdo de perversão ou até mesmo de subversão que detém o conceito político-criminal de
inimigo, no mais ávido clamor da exclusão social e nos auspícios mais sublimes das obscuras sombras da
referência sub-humana que engloba o discurso da opressão e da dominação humana, ou seja, do próprio
direito penal do inimigo, é característico de um conteúdo desinstitucionalizado de direitos e garantias
fundamentais.

Conforme dito anteriormente (supra 1.3.1.3), o Direito penal do inimigo, portanto, nada mais é do
que o fruto da concepção de dois pólos fenomenológicos da expansão criminal: o simbolismo e o
punitivismo.

Assim, uma das conseqüências do direito penal do inimigo é justamente a desinstitucionalização da
sanção penal, ou seja, não se prevê normativamente ou sob a égide do princípio da legalidade a limitação de
sanção penal, suprimindo uma segurança constitucional que o princípio do nullum crimen, nulla poena, sine
lege prevea, scripta, stricta e certa consagra[55].

A mitigação da legalidade estrita pretende excluir, de forma arbitrária e discriminatória os
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subversivos ou também denominados inimigos do povo. Pois o ser humano não é mais ontológico-
biológico, mas sim objeto da coação do ser biopolítico (leviatã). Esta é a visão da expansão das punições.
Ao que parece ser a lógica: o simbolismo como a expansão dos delitos e o punitivismo como a expansão das
penas, o primeiro com a função de predeterminar e o segundo para encerrar sua função de exclusão social.

Os fins a que se dirige a desinstitucionalização da pena[56] (ou não previsão dos limites legais da
pena) é justamente a máxima retribuição, com fins de neutralização. Logo, a prevenção especial e negativa
no contexto do direito penal do inimigo. Neste aspecto, cita Luigi Ferrajoli:

 
O projeto disciplinar encontra-se quase sempre articulado, na literatura correcionalista, segundo ambas as
finalidades da prevenção especial, vale dizer, aquela positiva da reeducação do réu e aquela negativa da
sua eliminação ou neutralização, as quais frise-se, não se excluem entre si, mas concorrem,
cumulativamente, para a definição do objetivo da pena enquanto fim diversificado e dependentemente,
corrigível ou incorrigível, dos condenados. Esta duplicidade de fim, positivo e negativo, é comum a todas
as três orientações nas quais é possível distinguir, com base nas suas motivações filosóficas e políticas,
as diversas teorias da prevenção especial, ou seja, desde as doutrinas moralistas de emenda àquelas
naturalistas da defesa social, bem como àquelas teleológicas da diferenciação da pena. Por mais diversas
e até mesmo antitéticos que possam ser as matrizes ideológicas, todas estas orientações dizem respeito
não tanto ao crime, mas ao réu, não aos fatos, mas aos seus autores, diferenciados segundo as suas
características pessoais antes mesmo que pelas suas ações delitivas. Ademais, cultivam um programa
comum que, de maneira iníqua, concorda com as suas premissas éticas, deterministas, ou pragmáticas,
vale dizer, o uso do direito apenas para prevenir delitos, mas também para transformar as personalidades
desviantes por meio de projetos autoritários de homologação ou, alternativamente, de neutralização das
mesmas mediante técnicas de amputação e de melhoria social.[57]

 

Propriamente dito, o punitivismo vem a ser a conduta estatal de ampliar as penas já existentes,
enrijecendo-as ou, ainda, a criação de novas normas incriminadoras e, por sua vez, de novas sanções penais.
Assim, tem-se quantitativamente e qualitativamente penas mais severas, ampliando o grau de reprovação e
em escala linear de exclusão social de seres humanos.

Em um ambiente político-criminal há a esquerda que defende os processos de descriminalização e
a direita que afirma a necessidade da macrocriminalização de indivíduos. Retornando, deste modo há
paradigmas quase esquecidos no tempo, tal como o fenômeno político-criminal da law and order e do
pressuposto da inocuização como efeito da pena.[58]

Logo, podemos dizer que perante o punitivismo detemos uma crise dos fins da pena, já que o que
deveria imperar é a pena socialmente justa, necessária, mas que não segregue o indivíduo à um pressuposto
coisificado de exclusão social integral e total, através de delitos sem ofensa efetiva ou de perigo concreto à
bem jurídico.

 

CONCLUSÕES
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1. O utopismo clássico do Direito Penal, prevê que o mesmo será uma carta magna do delinquente,
consolidado em mandamentos que retém, ou deveriam reter o autoristarimo estatal na hipótese de
segregação punitiva, contudo, na atualidade, com influência do funcionalismo penal, outra concepção é
recorrente, a de que o sujeito é coisa.

2. Na análise de Durkheim, a supraestrutura do trabalho social é paradigma predominante para a
elevação da sociedade em um postulado sistêmico, logo, funcional, local das expectativas cognitivas de
proteção de bens jurídicos surge implicitamente. Já em as regras do método sociológico, possui a finalidade
de demonstrar a dominação social, como objeto de sociologia. Logo, eis a transdiciplinariedade entre
sociologia e Direito Penal.

3. Como projeção do funcionalismo sistêmico, há a expansão do direito penal, porque pensar o que
é e o que não é expectativa social para a macroestrutura social é muito permeável de decisionismos, o que
extrapola o âmbito de proteção de dignidade da pessoa humana, vertido como direitos fundamentais.
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devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito das
possibilidades jurídicas.” (ALEXY, Robert. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo:
Malheiros, 2008, p. 90).

[2] Idem. Ibidem, p. 116-117.
[3] ROXIN, Claus. Funcionalismo e Imputação Objetiva no Direito Penal. Trad. Luís Greco. Rio de Janeiro e São Paulo: Renovar,

2002, p. 186-187.
[4] KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Trad. Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2005, p. 287.
[5] Op. Cit., p. 212.
[6] Op. Cit., p. 232.
[7] “O exame crítico da capacidade de rendimento à resposta da proposta de Roxin, em parte todavia, por explorar, transbordaria

com muitas possibilidades de um texto com estas características. De aqui que me limita um único aspecto, que estimo essencial e
quiçá todavia não suficientemente discutido: relativo ao recurso da Política criminal como elemento fundamentador do conteúdo
das categorias do sistema dogmático e da incidência ou não dos limites externos (em particular, ontológicos) a tal recurso. É, ao
meu juízo, esta questão em cheque a transcendência real das modernas tendências havidas na <<normatização>> de tais
categorias. Outrora, nela se manifestam os principais direcionamentos de tem de afrontar ditas propostas. Sobre tudo quando se
trata de rebater as freqüentes críticas que os imputam conseqüências de arbitrariedade, decisionismo e insegurança jurídica.”
(tradução livre do mestrando) (SANCHEZ, Jesus-Maria da Silva; ROXIN, Claus. Política Criminal en la Dogmática: Algumas
Cuestiones sobre su Contenido y Limites. La Evolución de la Política Criminal, el Derecho Penal y El Processo Penal. Trad.
Carmen Gómez Rivero y María del Carmen García Cantizano. Valência: Tirant lo Blanch Alternativa, 2000, p.96). Sobre este
assunto: ROXIN, Claus. Política criminal e sistema jurídico-penal. Rio de Janeiro e São Paulo: Renovar, 2000.

[8] “A sociedade, enquanto sistema de comunicação, funciona através de nexos de expectativas: cada qual espera dos demais que se
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comportem de determinada maneira e orienta seu comportamento segundo essas expectativas. Normas nada mais são do que
‘expectativas de comportamento estabilizadas contrafaticamente’. Tanto o amigo que espera que o outro chegue ao local
combinado na hora certa, quanto o transeunte que espera poder caminhar numa rua movimentada sem ser vítima de furtos
comportam-se de determinada forma, porque esperam dos demais outro determinado comportamento. Só algumas destas
expectativas – a do transeunte, mas não a do amigo – estão garantidas pelo Direito Penal. Este só garante aquelas expectativas
configuradoras da identidade de determinado corpo social.” (Idem. Ibidem, p. 123).

[9] DURKHEIM, Émile. Da Divisão do Trabalho Social. Trad. Eduardo Brandão. 2.ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
[10] Idem.. As Regras do Método Sociológico. Trad. Paulo Neves. 2.ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
[11] Idem. Da Divisão do Trabalho Social. 2.ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 30.
[12] “Analisando a dinâmica do direito repressivo, Durkheim conclui que o direito repressivo evidencia uma forma de coesão social

fundada na participação do indivíduo na consciência coletiva da sociedade a que pertence ou, por assim dizer, ‘na conformidade
de todas as consciências particulares a um tipo comum que não é outro senão o tipo psíquico da sociedade’. Junto de nossa
consciência individual, que contempla estados psíquicos exclusivamente pessoais, vive em nós, segundo Durkheim, uma
consciência coletiva, na qual se concentram estados comuns a toda a sociedade. É essa consciência coletiva que forja a
solidariedade é tanto mais forte quanto maior o espaço ocupado, na vida psíquica dos integrantes do grupo social, pela consciência
coletiva, em detrimento, é claro, do espaço ocupado pela consciência coletiva, em detrimento, é claro, do espaço ocupado pela
consciência individual. Cuida-se, então, de uma sociedade de indivíduos semelhantes, já que o espaço reservado às
particulariedades é bastante estreito. Por assim dizer, o indivíduo é solidário em relação aos demais, essencialmente, porque é
deles semelhante. (BENEDETTI, Juliana Cardoso. Raízes sociológicas do funcionalismo penal. Revista Brasileira de Ciências
Criminais. Vol.73. São Paulo: Revista dos Tribunais e IBCCRIM, 2008, p. 19)”

[13] “Assim, como não pode haver sociedade em que os indivíduos não divirjam em maior ou menor grau do tipo coletivo, é
também inevitável que, entre essas divergências, haja alguma que apresentem um caráter criminoso. Pois o que confere a elas esse
caráter não é sua importância intrínseca, mas a que lhes atribui a consciência comum. Se esta é a mais forte, se tem suficiente
autoridade para tornar essas divergências muito fracas em valor absoluto, ela será também mais sensível, mais exigente, e reagindo
contra os menores desvios com a energia que manifesta alhures apenas contra dissidências mais consideráveis, irá atribuir-lhes a
mesma gravidade, ou seja, irá marca-los como criminosos. O crime é portanto necessário; ele está ligado às condições
fundamentais de toda a vida social e, por isso mesmo, é útil; pois as condições de que ele é solidário são elas mesmas
indispensáveis à evolução normal da moral e do direito. (DURKHEIM, Émile. As Regras do Método Sociológico. Trad. Paulo
Neves e Eduardo Brandão. 2.ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 70-71)

[14] “O crime é perigoso, portanto, porque o desvio em relação às similitudes sociais derivadas da comunhão coletiva de sentimento
abala a consciência comum e ameaça, por sua vez, a prória coesão socail da qual ela é o sustentáculo. Nesse contexto, a pena tem a
função precípua de, ao contradizer a ofensa dirigida contra os sentimento coletivos que conformam a consciência coletiva e,
assim, restabelecer a intensidade desses sentimentos, bem como a força da própria consciência comum, e assegurar, por via de
conseqüência, a própria coesão social”. (BENEDETTI, Juliana Cardoso. As Raízes Sociológicas do Funcionalismo Penal: uma
aproximação entre Émile Durkheim e Günther Jakobs. Revista Brasileira de Ciências Criminais. Vol. 73. São Paulo: Revista dos
Tribunais e IBCCRIM, 2008, p. 19-20).

[15] DURKHEIM, Émile. Da Divisão do Trabalho Social. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p.18-19.
[16] Idem. Ibidem, p. 29-30.
[17] Idem. Ibidem, p. 13.
[18] DURKHEIM, Émile. Da Divisão do Trabalho Social. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 31-32.
[19] Idem. Ibidem, p. 37. Ainda neste aspecto: “A própria natureza da sanção restitutiva basta para mostrar que a solidariedade

social a que esse direito corresponde é de uma espécie bem diferente. O que distingue essa sanção é que ela não é expiatória, mas
se reduz a uma simples restauração. Um sofrimento proporcional a seu malefício não é infligido a quem violou o direito ou o
menospreza; este é simplesmente condenado a submeter-se a ele. Se já há fatos consumados, o juiz os restabelece tal como
deveriam ter sidos. Ele enuncia o direito, não enuncia as penas. A indenização por perdas e danos não têm caráter penal, são
somente um meio de voltar ao passado para restituí-lo, na medida do possível, sob sua forma normal. (Idem. Ibidem, p. 85)

[20] Idem. Ibidem, p. 39.
[21] “A pena é coação, mais exatamente coação – que, aqui deverá ser tratada apenas resumidamente – de diversos tipos, misturados

numa relação estreita. Em primeiro lugar está a coação como portadora de significado, como portadora da resposta ao crime: o
fato enquanto fato de uma pessoa racional significa algo, mais precisamente uma desautorização da norma, uma agressão a sua
eficácia; e a pena também significa algo, mais precisamente que a afirmação do agente é irrelevante e que a norma continua
vigorando inalterada, mantendo-se, portanto, a forma da sociedade. Nessa medida, tanto o fato quanto a coação punitiva são meios
de interação simbólica, e o agente é levado a sério enquanto pessoa; pois, se fosse incompetente, não seria preciso contradizer seu
fato”. (JAKOBS, Günther. Direito Penal do Inimigo. Trad. Gercélia Batista de Oliveira Mendes. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2008, p. 2)

[22] DURKHEIM, Émile. Da Divisão do Trabalho Social. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 43.
[23] Idem. Ibidem, p. 45.
[24] JAKOBS, Günther. Direito Penal do Inimigo. Trad. Gercélia Batista de Oliveira Mendes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p.

1-3. / LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito. Vol I. Rio de Janeiro: Biblioteca Tempo Universitário, 1983, p. 53-66. / BUNG,
Jochen. Direito Penal do Inimigo como Teoria da Vigência da Norma e da Pessoa. Trad. Helena Regina Lobo da Costa. Revista
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Brasileira de Ciências Criminais. Vol. 62. São Paulo: Revista Brasileira de Ciências Criminais, 2006, p. 107-133.
[25] DURKHEIM, Émile. Da Divisão do Trabalho Social. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 68.
[26] BENEDETTI, Juliana Cardoso. Raízes sociológicas do funcionalismo penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais. Vol.73.

São Paulo: Revista dos Tribunais e IBCCRIM, 2008, p. 19.
[27] DURKHEIM, Émile. Da Divisão do Trabalho Social. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 20.
[28] “É fato social toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetivel de

exercer o indivíduo uma coerção exterior; ou ainda, toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada e, ao
mesmo tempo, possui uma existência própria, independente de suas manifestações”. (DURKHEIM, Émile. As Regras do Método
Sociológico. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p.13).

[29] Idem. Ibidem, p. 3-4.
[30] DURKHEIM, Émile. As Regras do Método Sociológico. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 6-7.
[31] De forma complementar: “Os primeiros correspondem às condições mutáveis da vida social, os segundos às condições

constantes; mas uns são mais artificiais que os outros. E tem mais: ainda que esses atos tivessem adquirido indevidamente o
caráter criminológico, nem por isso deveriam ser separados radicalmente dos outros; pois a natureza das formas normais e, por
conseqüência, é necessário observar tanto as primeiras quanto as segundas para determinar essa natureza”. (Idem. Ibidem, p. 41).

[32] “De fato, não é mais possível hoje contestar que não apenas o direito e a moral variam de um tipo social a outro, como também
mudam em relação a um mesmo tipo, se as condições da existência coletiva se modificam. Mas, para que essas transformações
sejam possíveis, é preciso que os sentimentos coletivos que estão na base da moral não sejam refratários à mudança, que tenham,
portanto, apenas uma energia moderada. Se fossem demasiado fortes, deixariam de ser plásticos. Todo arranjo, com efeito, é um
obstáculo a um novo arranjo, e isso tanto mais quanto mais sólido for o arranjo primitivo. Quanto mais fortemente pronunciada for
uma estrutura, mais resistência ela oporá a qualquer modificação, e isso vale tanto para os arranjos funcionais como para os
anatômicos. Ora, se não houvesse crimes, essa condição não seria preenchida; pois tal hipótese supõe que os sentimentos coletivos
teriam chegado a um grau de intensidade sem exemplo na história. (...) Quantas vezes, com efeito, o crime não é senão uma
antecipação da moral por vir, um encaminhamento em direção da moral por vir, um encaminhamento em direção ao que será!”
(DURKHEIM, Émile. As Regras do Método Sociológico. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 71-72)

[33] HOBSBAWM, Eric. Globalização, Democracia e Terrorismo. 3.ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 9-
20.

[34] LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983, p. 42-166.
[35] GIDDENS, Antonhy. As Conseqüências da Modernidade. 5.ª reimpressão. Trad. Raul Fiker. São Paulo: UNESP, 1991, p. 16-

19.
[36] HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: Entre a Factibilidade e Validade. Vol. I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997,

p. 18.
[37] Idem. Consciência Moral e Agir Comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989, p. 148.
[38] HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: Entre a Factibilidade e Validade. Vol. I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997,

p. 65-66.
[39] Idem. Ibidem., p.73.
[40] JAKOBS, Günther. Direito Penal do Inimigo. Trad. Gercélia Batista de Oliveira Mendes. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p.

3.
[41] LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983, p. 65.
[42] HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: Entre a Factibilidade e Validade. Vol. I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997,

p. 74.
[43] SÁNCHEZ, Jesús-María Silva. La Expansión del Derecho Penal: Aspectos de la política criminal en las sociedades

postindustriales. Madrid: Cuadernos Civitas. 1999. p.63-64.
[44] JAKOBS, Günther. Direito Penal do Inimigo: Noções e Críticas. , p. 56-57.
[45] Ver AMBOS, Kai, Direito Penal do Inimigo. Trad. de Pablo Rodrigo Alflen da Silva. Revista Panoptica, n.º 02, 2008, p. 02, 26-

27, 28, 29.
[46] Na literatura brasileira compare REGIS Prado, Luiz. Curso de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral. São Paulo: Revista dos

Tribunais, 1999, p. 81.
[47] Neste sentido: “Apesar de o princípio da ‘intervenção mínima’ ter sido consagrado pelo iluminismo, a partir da Revolução

Francesa, ‘a verdade é que a partir da segunda década do século XIX, as normas penais incriminadoras cresceram
desmedidamente, ao ponto de alarmar os penalistas dos mais diferentes parâmetros culturais. Os legisladores contemporâneos –
tanto de primeiro como de terceiro mundo – tem abusado da criminalização e da penalização, em franca contradição com o
princípio em exame, levando ao descrédito não apenas o Direito Penal mas a sanção criminal que acaba perdendo sua força
intimidativa diante da ‘inflação legislativa’ reinante nos ordenamentos positivos. (REGIS Prado, Luiz; BITTENCOURT, Cezar
Roberto. Princípios Fundamentais do Direito Penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, n. 15, p. 81-88, 1996)

[48] HASSEMER, Winfred. Três Temas de Direito Penal. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 30; ver, ainda,
HASSEMER, Winfried. Características e crises do moderno Direito Penal. Trad. Pablo Rodrigo Alflen da Silva. Revista Síntese
de Direito Penal e Processual Penal, n.º 18, p. 144 e ss.

[49] GUYAU, Jean-Marie. Crítica da Idéia de Sanção. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 47.
[50] “A pena é coação; é coação – aqui só será abordada de maneira setorial – de diversas classes, mescladas em íntima combinação.
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Em primeiro lugar, a coação é portadora de um significado, portadora da resposta ao fato: o fato, como ato de uma pessoa
racional, significa algo, significa uma desautorização da norma, um ataque a sua vigência, e a pena também significa algo;
significa que a afirmação do autor é irrelevante e que a norma segue vigente sem modificações, mantendo-se, portando, a
configuração da sociedade. Nesta medida, tanto o fato como a coação penal são meios de interação simbólica, e o autor é
considerado, seriamente, como pessoa, pois se fosse incapaz, não seria necessário negar seu ato.” (JAKOBS, Günther; MELIÁ,
Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo: Noções e Críticas, p. 22).

[51] Neste sentido: ANJOS, Fernando Vernice dos. Direito penal simbólico e finalidade da pena. Boletim IBCCRIM, São Paulo,
ano 14, n. 171, p. 2-3, fev. 2007.

[52] “(a) Prevenção de perigos em lugar de estabilização normativa. Segundo a concepção teórica de Jakobs, a pena no direito penal
regular (direito penal do cidadão) não seve nem à retribuição no sentido das teorias ‘absolutas’, nem a impedir futuros delitos.
Como ‘contradição’ ao delito, ela visa antes à manutenção da confiança na norma, ameaçada pelo ato que a transgride. Neste
sentido, a pena é um ‘meio de interação simbólica’ (Jakobs, 2004a: 88). Resultados preventivos desempenham na concepção
original de Jakobs apenas um papel secundário: efeitos de intimidação seriam talvez desejáveis ‘adicionais da pena’ – mas não
seria ‘a função da pena causar esses efeitos’ (Jakobs, 1991: 1/16). Em trabalhos mais recentes, no entanto, a perspectiva da
intimidação sofre uma revalorização; Jakobs diferencia já parcialmente entre funções manifestas da pena – de confirmação da
estabilidade normativa e, com isso, da identidade social – e funções latentes de profilaxia de delitos através da influência sobre a
motivação de potenciais autores (Jakobs, 2000: 50)”. (NEUMANN, Ulfrid. Direito penal do inimigo. Trad. Antonio Martins.
Revista Brasileira de Ciências Criminais. Vol 69. São Paulo, 2007, p. 165-166)

[53] CRESPO, Eduardo Demetrio. Do ‘Direito Penal Liberal’ ao ‘Direito Penal do Inimigo’. N. 1. Revista da Associação Brasileira
de Professores de Ciências Penais. Trad. Érika Mendes de Carvalho, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 12-13.

[54] “Os inimigos são indivíduos cuja atitude, na vida econômica, mediante sua incorporação a uma organização, reflete seu
distanciamento, presumivelmente duradouro e não apenas incidental, em relação ao Direito, e eu, por isso, não garantem a
segurança cognitiva mínima de um comportamento pessoal, demonstrando esse déficit por meio de sua atitude. As atividades e a
ocupação profissional de tais indivíduos não ocorrem no âmbito das relações sociais reconhecidas como legítimas, mas naquelas
que são na verdade a expressão e o expoente da vinculação desses indivíduos a uma organização estruturada que opera à margem
do Direito, e se dedica a atividades ‘delituosas’. (GRACIA MARTIN, Luis. O Horizonte do Finalismo e o Direito Penal do
Inimigo. Trad. Érika Mendes de Carvalho e Luiz Regis Prado. Série: Ciência do Direito Penal Contemporânea. Vol. 10. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2007, p. p. 82-83).

[55] “A segurança jurídica postula o princípio da precisão ou determinabilidade dos actos normativos, ou seja, a conformação
material e formal dos actos normativos em termos linguisticamente claros, compreensíveis e não contraditórios. Nesta perspectiva
se fala de princípios jurídicos de normação jurídica concretizadores das exigências de determinabilidade, clareza e fiabilidade da
ordem jurídica e, conseqüentemente, da segurança jurídica e do Estado de direito. O princípio da determinabilidade das leis
reconduz-se, sob o ponto de vista intrínseco, a duas idéias fundamentais. A primeira é a da exigência de clareza das normas legais,
pois de uma lei obscura ou contraditória pode não ser possível, através da interpretação, obter um sentido inequívoco capaz de
alicerçar uma solução jurídica para o problema concreto. A segunda aponta para a exigência de densidade suficiente na
regulamentação legal, pois um acto legislativo (ou um acto normativo em geral) que não contém uma disciplina suficientemente
concreta (=densa, determinada) não oferece uma medida jurídica capaz de: (1) alicerçar posições juridicamente protegidas dos
cidadãos; (2) constituir uma norma de actuação para a administração; (3) possibilitar, como norma de controlo, a fiscalização da
legalidade e a defesa dos direitos e interesses dos cidadãos”. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e
Teoria da Constituição. 5.ª ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 258).

[56] “Además de ser proclive a la desinstitucionalización, el derecho penal de enemigo, em el estúdio de Jakobs, también puede
concebirse como uma forma institucional o institucionalizada de derecho, fundada empero em la exclusión. Por eso afirma el
autor: ‘es verdad que el procedimiento para individuos hostiles está regulado juridicamente, pero se trata de la regulación jurídica
de la exclusión: los individuos son actualmente no personas”. (APONTE, Alejandro. Derecho penal de enemigo VS. Derecho
penal Del ciudadano. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, n. 51, p. 23, 2004)

[57] FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. 2.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 246-247.
[58] JAKOBS, Günther; MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo: Noções e Críticas. Porto Alegre: Livraria do

Advogado, 2005, p. 60-64.
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O DIREITO DAS MINORIAS EM PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA

THE MINORITIES RIGHT IN AN ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVE

Eduardo Biacchi Gomes
Laura Jane Ribeiro Garbini Both

RESUMO
O presente trabalho tem por finalidade examinar, à luz da antropologia e do direito, o tema relativo à
proteção ao idioma na perspectiva assumida pela UNESCO, na Declaração Universal sobre a Diversidade
Cultural, assim como, na Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (2003) e na
Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (2005), tendo em vista a
existência de inúmeros idiomas minoritários, isto é, que não são reconhecidos como oficiais nos
ordenamentos jurídicos dos Estados que politicamente os circunscreve. Para tanto, a investigação –
fundamentada nas categorias cultura e identidade, pilares da perspectiva antropológica – procura desvendar
os efetivos mecanismos de proteção ao direito das minorias em exercer, democraticamente, o seu direito de
livre expressão cultural. Desta feita, serão discutidas: i) as relações entre cultura e democracia; ii) as
continuidades e descontinuidades entre o global (universal) e o local (particular) nos processos de
construção da identidade, da alteridade, do reconhecimento e do pertencimento; iii) o direito das minorias
no contexto do multiculturalismo e do interculturalismo; e, por fim, a livre expressão cultural. Em síntese, o
objetivo é demonstrar a contribuição necessária e singular da abordagem antropológica, com suas categorias
analíticas e métodos, na garantia de direitos tão relevantes no contexto contemporâneo, cuja convivência
com a diversidade é imperativo democrático.

PALAVRAS-CHAVES: DIREITO; CULTURA; IDENTIDADE; DIVERSIDADE.

ABSTRACT
The present work has as object to examine, enlightened by anthropology and law, the subject related to the
protection to the idiom in the perspective took on by UNESCO, in the Universal Declaration on Cultural
Diversity, as well as in the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003) and
in the Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (2005), having
in view the existence of countless minoritary idioms, this is, that are not recognized as officials in the
juridical systems of the States that politically circumscribe them. Therefore, the investigation – founded in
the categories culture and identity, pillars of anthropological perspective – looks for unveilinf the effective
mechanisms of protection to the minorities right to prosecute, democratically, their free cultural expression
right. Deed this, will be discussed: i) the relations betweem culture and democracy; ii) the continuities and
discontinuities between global (universal) and local (particular) in the processes of identity, otherness,
acknowledgement and pertainment construction; iii) the minorities right at multiculturalism and
interculturalismo context; and, lastly, the free cultural expression. Synthetically, the goal is to demonstrate
the necessary and unique contribution of anthropological approach, with its analytical categories and
methods, pledging so relevant rights in contemporary context, which acquaintanceship with diversity is a
democratical imperative.
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INTRODUÇÃO
 

A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura, em
sua 33ª reunião, celebrada em Paris no ano de 2005, afirmou que a diversidade cultural é uma característica
essencial da humanidade e por isso constitui patrimônio comum a ser valorizado e cultivado em benefício
de todos. Isto porque, a diversidade cultural cria um mundo rico e variado que aumenta a gama de
possibilidades e nutre as capacidades e valores humanos, constituindo assim, um dos principais motores do
desenvolvimento sustentável das comunidades, povos e nações.

Foi ressaltado nesta referida  Conferência que a diversidade cultural, ao florescer em um ambiente
de democracia, tolerância, justiça social e mútuo respeito entre povos e culturas, é indispensável para a paz e
a segurança no plano local, nacional e internacional o que celebra a importância da mesma para a plena
realização dos direitos humanos e das liberdades fundamentais proclamados na Declaração Universal dos
Direitos do Homem e em outros instrumentos universalmente reconhecidos. Da mesma forma foi destacada
a necessidade de incorporar a cultura como elemento estratégico das políticas de desenvolvimento nacionais
e internacionais, bem como da cooperação internacional para o desenvolvimento.
               A Organização das Nações Unidas expressa o entendimento de que a cultura assume formas
diversas através do tempo e do espaço, e que esta diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade
das identidades, assim como, nas expressões culturais dos povos e das sociedades que formam a
humanidade, reconhecendo desta forma a importância dos conhecimentos tradicionais como fonte de
riqueza material e imaterial e sua contribuição positiva para o desenvolvimento sustentável, com destaque
para a necessidade de assegurar sua adequada proteção e promoção.

Para tanto, é premente a necessidade de adotar medidas para proteger a diversidade das expressões
culturais incluindo seus conteúdos, especialmente nas situações em que expressões culturais possam estar
ameaçadas de extinção ou de grave deterioração, uma vez que a diversidade das expressões culturais,
incluindo as expressões culturais tradicionais, é um fator importante que possibilita aos indivíduos e aos
povos expressarem e compartilharem com outros as suas idéias e valores.

A Conferência, ainda,  dá especial destaque ao fato de que a diversidade lingüística constitui
elemento fundamental da diversidade cultural, tendo em conta a importância da vitalidade das culturas para
todos, incluindo as pessoas que pertencem a minorias e povos indígenas, tal como se manifesta em sua
liberdade de criar, difundir e distribuir as suas expressões culturais tradicionais, bem como de ter acesso a
elas, de modo a favorecer o seu próprio desenvolvimento, sem deixar de constatar que os processos de
globalização, facilitados pela rápida evolução das tecnologias de comunicação e informação, apesar de
proporcionarem condições inéditas para que se intensifique a interação entre culturas, constituem também
um desafio para a diversidade cultural, especialmente no que diz respeito aos riscos de desequilíbrios entre
países ricos e pobres.

Assim, cultura, democracia e direito das minorias são temas relacionados e recorrentes na
sociedade contemporânea, principalmente em virtude do avanço e consolidação do processo de globalização
vivenciado nos últimos cinqüenta anos, e que tem de forma constante intensificado o fluxo de pessoas entre
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as fronteiras dos Estados que, em alguns casos - como na União Européia - passam a se constituir de forma
imperativa, em outros termos.

Problematizar a partir das categorias analíticas da Antropologia a compreensão contemporânea da
diversidade expressa nos Tratados e Convenções Internacionais que deliberam sobre a proteção às
expressões culturais, especialmente as lingüísticas, é o objetivo deste trabalho.

 
I     GLOBALIZAÇÃO, CULTURA E IDIOMA
 

Um dos efeitos da globalização é a chamada massificação cultural, cujo desdobramento extremo é
a padronização de determinados valores, hábitos e costumes de uma determinada comunidade local, a qual,
em virtude do inegável avanço tecnológico vivenciado nos últimos anos - vide o exemplo da internet - passa
a absorver, ainda que de forma re-siginificada, os valores culturais de “outra” sociedade majoritária.
Contudo, como contraponto, é também no contexto da globalização que surgem e/ou se consolidam as
reivindicações e demandas por direitos dos grupos reconhecidos como “ minoritários”.

Esta realidade, aparentemente paradoxal, expressa os diferentes graus de intensidade da
globalização discutidos por SANTOS (2002). Para o autor - que entende por globalização o conjunto das
relações sociais que se traduzem justamente na intensificação das interações transnacionais (práticas
interestatais, práticas capitalistas globais e as práticas sociais e culturais transnacionais) – esses diferentes
graus de intensidade da globalização são vivenciados de forma particular em cada contexto sócio-político.
Explica o autor que:

 
“A desigualdade de poder no interior dessas relações ( as trocas desiguais) afirma-se pelo modo
como as entidades ou fenômenos dominantes se desvinculam dos seus âmbitos ou espaços e ritmos
locais de origem, e, correspondentemente, pelo modo como as entidades ou fenômenos dominados,
depois de desintegrados e desestruturados, são revinculados aos seus âmbitos, espaços e ritmos
locais de origem.” ( SANTOS: 2002, p.8).

 
Nesse duplo processo de desvinculação e re-vinculação, tanto as entidades ou fenômenos

dominantes (globalizados) quanto as entidades ou fenômenos dominados (localizados), transformam-se
internamente. Contudo, esses processos ocorrem de modo bastante diverso, ambíguo e difuso na sua
causalidade. Em conseqüência disso, SANTOS (2002) propõe a distinção entre globalização de alta
intensidade para qualificar os processos rápidos, intensos, e relativamente monocausais deste fenômeno e a
globalização de baixa intensidade para os processos mais lentos e pluricausais. Para o autor, o rendimento
analítico desta distinção reside no fato de que ela permite esclarecer as relações de poder desigual que
subjazem aos diferentes modos de produção da globalização: a globalização de baixa intensidade tende a
dominar em situações nas quais as trocas são menos desiguais, nas quais as diferenças de poder entre países,
interesses, atores ou práticas por detrás de concepções alternativas de globalização são pequenas. De forma
contrária, a globalização de alta intensidade tende a dominar em situações em que as trocas são muito
desiguais e as diferenças de poder são profundas e extensas. Esse cenário parece concretizar nas suas
complexidades as modulações de intensidade do processo de globalização, compreendê-los na sua
integridade é o desafio de entendê-los nas suas particularidades e articulá-los às recorrências e
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universalidades. No âmbito deste contexto difuso é que está circunscrita a discussão proposta aqui, das
relações entre cultura/idioma, democracia e direito das minorias.

Um dos pontos centrais do tema relativo à cultura diz respeito ao idioma que, em última instância é
um valor essencial, não somente da pessoa humana, mas de toda uma coletividade, eis que é resultado de
um processo de construção que resulta no meio mais elementar de livre expressão e de manifestação. No
limite, sem a linguagem a cultura humana seria inviabilizada. Assim, constitui-se como um sistema
distintamente humano de comportamento – aprendido - fundado em símbolos que são usados, acionados,
agenciados na descrição, classificação, catalogação de experiências, conceitos e objetos. A linguagem, é um
sistema simbólico que organiza o “mundo da vida” e que expressa atribuições de sentidos e significados.
Daí, a relevância do direito à livre manifestação cultural, através do idioma, como um direito fundamental
para qualquer pessoa e sendo dever de toda a comunidade internacional, garantir, através dos meios
jurídicos existentes no Direito Internacional, o seu livre exercício.

Uma das grandes conseqüências da massificação cultural se traduz no desaparecimento, na maioria
das vezes inevitável, de determinados idiomas[1]. Referidos idiomas que correm o risco de
desaparecimento, que são entendidos como idiomas minoritários, merecem a proteção especial por parte da
UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), organismo internacional
especializado e vinculado à ONU (Organização das Nações Unidas), criada em novembro de 1945. Tema
pouco explorado – na perspectiva proposta - dentro do Direito Internacional, interessa aqui, examinar os
mecanismos de proteção ao direito das minorias no que concerne ao idioma, a sua materialização e os
reflexos nos mais variados setores das comunidades afetadas.

Expressa PONS (2006), que a proteção ao direito lingüístico, por parte do Direito Internacional é
tema recente e que remonta ao final da década de 90, muito embora o tema já fosse objeto de preocupação,
pelos Estados na Declaração Universal dos Direitos do Homem, 1948 e os Pactos sobre Direitos Civis e
Políticos e sobre  Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos celebrados no ano de 1966. No interior
da UNESCO, o tema passou a ser objeto de maior atenção no mesmo período, exatamente quando o
fenômeno da globalização, também conhecido como de mundialização,  passou a ter maior incidência e
visibilidade, inclusive em relação ao idioma.

Conforme assevera MARÍ (2006) desde o final da década de 70 a UNESCO passou a adotar como
políticas de debate, os temas voltados para a cultura e para a democracia, por entender que o pluralismo
cultural - e por conseqüência a proteção ao direito das minorias-  passa a ser considerado como elemento
essencial dentro da figura do Estado. Ressalta o mesmo autor que, atualmente, a UNESCO tem voltado as
suas políticas para debater e regulamentar os efeitos culturais decorrentes do processo de globalização, uma
vez que o diálogo intercultural -  representado pela tolerância e respeito mútuo – somada à própria
necessidade dos  Estados, através da prática de ações afirmativas, em  resguardar o direito de livre expressão
dos direitos culturais dos grupos minoritários, são condição essencial na contemporaneidade.

Dado o viés cultural assumido, o tema abordado nesta reflexão também guarda relação com o
próprio multiculturalismo e o interculturalismo, concepções mais do que importantes para a sociedade
internacional contemporânea, porque referem-se a conceitos e políticas que têm como base principal a
observância da tolerância entre os povos, na busca e na construção de um mundo mais pacífico e no qual as
diferenças, em suas variadas dimensões e expressões, possam conviver, de forma que o direito das minorias
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possa ser garantido e respeitado.
Por isso, defende-se aqui que a proteção do direito das minorias lingüísticas somente pode ser

exercida através da adoção de ações afirmativas, normatizadas através de tratados que regulamentem o tema
e que para se tornarem efetivas, necessitam da executoriedade junto aos ordenamentos jurídicos dos
Estados.

A busca da efetivação à proteção ao direito de livre expressão das minorias lingüísticas, em suma, é
um dos grandes  desafios a  ser enfrentado na contemporaneidade[2].
 
II    CULTURA, MINORIA E EXPRESSÃO LINGUÍSTICA
 

A noção de cultura, entendida – não sem ambigüidades - em sentido lato, remete aos diferentes e
diversos modos de vida e de pensamento que organizam e expressam a essência humana, e oferece a
possibilidade de se conceber e conhecer a unidade da humanidade na diversidade dos conjuntos das práticas
sociais, econômicas, políticas, religiosas e artísticas. É   um processo que ocorre ao longo da história,
através do qual uma determinada coletividade passa a adotar e significar determinados valores, usos e
costumes, que acabam por se enraizar no seio dessa comunidade.

A cultura, portanto, pode ser conceituada, em sentido amplo, como o conjunto de valores sociais,
econômicos, históricos, comerciais, étnicos, religiosos, artísticos, de uma determinada sociedade. A
delimitação de seu conceito é de difícil definição, notadamente porque se trata de um conceito fluido (não
estático) e que varia de sociedade para sociedade, sendo construído de acordo com/ no processo do devir
histórico. Para LARAIA (1997) a coerência de um hábito cultural somente pode ser analisada a partir do
sistema ao qual esse hábito pertence porque um sistema cultural é uma forma de classificação, ou seja, uma
forma que expressa como cada cultura ordena a seu modo o mundo que a circunscreve. Em conseqüência,
entender a lógica de um sistema cultural depende da compreensão das categorias constituídas pelo mesmo.

Se a discussão acerca do conceito de cultura  é um tema clássico nas Ciências Humanas, a temática
voltada para a proteção das minorias é tema recente na agenda internacional e decorre do pós-guerra. A
definição do conceito de minoria, por parte do direito é uma categoria jurídica de difícil construção e
delimitação, a qual, em verdade, deve ser examinada caso a caso. Um grupo minoritário não deve ser
categorizado, simplesmente, em termos numéricos, mas, principalmente nas condições e nos meios,
disponibilizados pelo Estado, através do direito, para que o mesmo possa expressar a sua cultura.

Ao examinar a temática do direito das minorias, sob o vértice do direito internacional, GOMES
(2008) assevera que:

 
De acordo com Caporti, a existência de muitos súditos, com culturas diferentes dentro de um mesmo
Estado, leva à ocorrência do fenômeno da diversidade cultural e da formação das minorias, que
podem ser religiosas, étnicas e lingüísticas, ensejando o direito de as referidas minorias obterem a
proteção, tanto no plano internacional, quanto na esfera interna, em relação ao exercício de seus
direitos[3].
Da análise das conclusões do relatório não foi possível chegar-se a um conceito geral de minorias,
tendo em vista a soberania dos Estados em definir, de acordo com as suas necessidades e realidades,
os referidos critérios. Existem, entretanto, alguns critérios para a conceituação de minorias:
a) Critérios objetivos: decorrentes da existência de diferenças étnicas, religiosas e lingüísticas; o
elemento é meramente numérico, posto que se considera como minoria a parcela da população de
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um Estado, numericamente inferior à maioria;
b) Critérios subjetivos: representando a necessidade de os referidos grupos possuírem a condição de
manter e de conservar suas próprias culturas tradições. (GOMES: 2008, p. 54).

 
 
 
Ao corroborar com esse  posicionamento, PONS ( 2006), esclarece que:
 

No primeiro texto, o Comitê de Direitos Humanos deixou claro vários aspectos fundamentais. Em
relação ao âmbito de aplicação, a existência de minoria é considerada uma questão objetiva ou de
fato – que não depende de uma expressa declaração estatal -, sem que seja um requisito
imprescindível para que os membros do grupo minoritário ostentem a nacionalidade do Estado em
questão. Sem embargo, não se resolve de forma definitiva a questão complexa sobre a definição do
conceito de minoria lingüística e suas diferença em relação aos conceitos mais circunscritos de
minoria nacional ou de povo indígena, que poderiam levar para uma graduação diversa dos direitos
lingüísticos (...)
Por outra parte, o Comitê de Direitos Humanos conclui do artigo 27 do PIDCP (Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos) um verdadeiro direito ao uso do idioma dos membros da minoria,
assim como a obrigação do Estado em adotar medidas positivas destinadas a assegurar o exercício
dos direitos e ampará-los contra toda a violação. (PONS: 2006, pp. 65 e 66).

 
Conforme já foi apontado, sem a linguagem a cultura humana seria totalmente impossível, pois,

para além de servir à comunicação - habilidade também desenvolvida por outras espécies animais – a
linguagem serve à organização e atribuição simbólica – habilidade especificamente humana. Através da
linguagem, seres humanos expressam generalizações, explicações, análises, expressam enfim a fluidez da
cultura. O processo de verbalização, ligado à razão humana, é desta forma, o que diferencia a espécie
humana das demais espécies animais, pois o  fato de poder se expressar verbalmente, de forma a traduzir
vontades em palavras, possibilitou ao homem a construção de símbolos comuns que, utilizados de forma
ordenada, constroem frases, tempos verbais e, finalmente, o idioma. O idioma, portanto, é um dos mais
elementares valores culturais da pessoa humana e se traduz na forma mais rudimentar utilizada, desde os
mais remotos tempos, de expressão.

De acordo com HOEBEL & FROST (2006), cada língua é um sistema acabado de símbolos e
abstrações, adaptado e adequado a todas as situações humanas. As idéias que uma língua expressa são
dependentes do interesse e das preocupações da sociedade que as utiliza. Assim, por ser um sistema
estruturado em si mesmo, as línguas se constituem como entidades relativas e cada uma deve ser entendida
nos seus próprios termos porque cada uma está centralizada em certa espécie e modo de expressão. Para os
autores, existem elementos estruturais de uma língua completamente incompatíveis com os elementos de
outra, constituindo uma dificuldade de transferência de sentido e significado. Ao mesmo tempo, ressaltam
que, para além dessas especificidades, particularidades ou peculiaridades, pode-se depreender universais
culturais/lingüísticos tornando viável a busca de um denominador comum entre as línguas. Assim:

 
“As línguas em si mesmas são isoláveis, únicas, idiossincráticas, mas sincronicamente é um
fenômeno humano comum. As diferenças portanto, são de grau e não de espécie. Todas empregam
sons, atribuem significados às expressões vocais simbólicas” (HOEBEL & FROST, 2006, p. 382).

 
Desta forma, sons e símbolos são construídos, constituídos, agenciados em sistemas relacionais
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diversos e locais, particulares. Contudo, fazer uso e relações deles é atributo humano universal.
Isto posto parece ter ficado claro que a função primeira e sociológica da linguagem é a

comunicação. Neste sentido a questão da significação é central: a significação é o conteúdo atribuído e que
implica em orientação e sentido das ações/relações/práticas do indivíduo em sociedade. Entre as línguas
(entendidas sempre como expressão de uma cultura), a significação é sempre problemática tanto no nível
das palavras quanto nos termos das definições básicas que se encontram na estrutura da mesma, inibindo a
compreensão intercultural.

No entendimento de HOEBEL & FROST (2006), a significação é a expressão de um estilo
particular de fala, palavras e expressões favoritas. Um conjunto específico de imagens e pensamentos que é
evocado pelas palavras no seguinte processo: o falante codifica uma sentença, transmite-a e o ouvinte
decodifica e responde.[4] O sistema lingüístico é interiorizado e serve para relacionar o falante com seu
ambiente cultural. As palavras são acompanhadas de um sem número de elementos não-linguísticos
determinados pela cultura. Assim, asseveram os autores que:

“Se certa língua é falada somente pelos membros de um determinado grupo étnico, por exemplo, isto
é conseqüência antes de um isolamento/discriminação social e não algo inscrito na ordem da
natureza biológica, confirmando o pressuposto de que não existem populações geneticamente mais
ou menos aptas para pronunciar este ou aquele fonema” (HOEBEL & FROST, 2006, p. 384).

 
A maioria das línguas constitui-se em sistemas consistentes, embora apresentem variações faladas

em diferentes grupos. Esses grupos podem ser localizados, circunscritos e neste caso, sua língua ser
reconhecida como um dialeto ou subdialeto. Considerando que a língua é em si mesma um fenômeno
cultural. Afirmam HOEBEL & FROST (2006) que esses grupos localizados podem ser grupos de status no
interior de uma sociedade, e o status de um indivíduo consiste em uma posição social com referência aos
outros membros da sociedade, enquanto determinada por um conjunto de atributos ou a soma generalizada
de todos os seus atributos. Assim, para os autores toda pessoa tem numerosos status simultaneamente. Cada
indivíduo tem, no sentido mais específico e mais estrito, tantos status quantas são as características
conhecidas do indivíduo na cultura. Estas características são idade, sexo, traços corporais e experiências
sociais específicas e filiações. No nível seguinte de abstração o indivíduo tem os status mais comumente
conhecidos, que derivam da posse de certas combinações de traços e finalmente, cada pessoa pode ter a
espécie generalizada de status que costuma chamar-se de status social. Esta última espécie de identificação
de status exige uma estereotipagem geral dos indivíduos e emprega um pequeno número de critérios óbvios
para lançar as personalidades individuais numa classe indiferenciada. A primeira espécie de identificação de
status, pelo contrário, requer conhecimento de numerosos atributos do indivíduo, e assim leva uma
preocupação maior com a unicidade da sua personalidade.
 
III   IDENTIDADE, DIVERSIDADE E DIREITO
 

Não há como se separar a idéia de idioma, cultura e democracia, uma vez que os três conceitos
estão totalmente ligados entre si: conforme já discutido, o idioma é uma forma de expressão cultural e o seu
livre exercício representa a condição essencial para que a pessoa humana possa exercer o referido direito
fundamental. Por fim, o exercício deste direito fundamental somente é possível desde que existam
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mecanismos, tanto dentro do Direito Internacional como no Direito Constitucional, de forma a resguardar a
proteção destes direitos, decorrendo daí a necessidade de um Estado Democrático de Direito, não repressor
que garanta, através de ações afirmativas, as políticas para o livre exercício do idioma, de forma a preservar
as línguas minoritárias.

Conforme já analisado, o idioma está diretamente ligado à identidade cultural de um povo,
notadamente porque, através dele o indivíduo pode, de forma direta, exercer o seu direito de livre expressão.
A proteção à este direito cultural, antes de tudo, se reveste em um direito fundamental da pessoa humana e
referida condição está ligada diretamente ao conceito amplo de desenvolvimento sustentável do Estado.

De acordo com FERNÁNDEZ (2006) a língua constitui-se em uma das atividades humanas que
pode ser objeto de regulamentação jurídica, especialmente em relação aos atos oficiais do Estado. A língua,
por outro lado, está ligada diretamente ao conceito de Estado-Nação, traduzindo-se como um de seus
símbolos e um de seus elementos formadores que, em último grau representam a identidade de uma nação.
A regulação ao direito uso da língua, em suas mais variadas formas de expressão representa um dos direitos
básicos e fundamentais da pessoa humana, porque todos tem o direito de possuir uma língua (sentimento de
pertencimento) e esta representa o idioma oficial do Estado e, por outro lado, todos possuem o direito de se
expressar livremente, o que inclui o direito das minorias. Surge, a partir daí o relevante papel do direito,
como regulador das referidas garantias, através do direito lingüístico.

Tendo como postulado as relações e implicações entre linguagem, identidade e democracia, para
compreender com mais acuidade a construção da identidade cultural de um povo, de um grupo e o uso da
língua e do idioma nesta construção, CUCHE (1999) apresenta duas diferentes concepções acerca da
construção da identidade: a vertente objetivista e a vertente subjetivista.

A concepção objetivista da identidade cultural dá ênfase em uma “segunda natureza”, quase
genética, recebida como herança e que marcaria o indivíduo de forma indelével; é uma naturalização da
vinculação cultural. É uma concepção que essencializa a identidade e remete necessariamente a um grupo
“original” de vinculação, que define o indivíduo de maneira autêntica, estável e definitiva. Este é o
fundamento de uma ordem jurídica que pressupõe a unidade nacional e estatal a partir da hegemonia de uma
língua/idioma. Por outro lado, a concepção subjetivista da identidade cultural enfatiza a herança cultural e o
papel da socialização do indivíduo no interior do grupo ao qual pertence. Para CUCHE (1999) essa também
é uma concepção que essencializa uma cultura particular e remete necessariamente à idéia de interiorização
imposta de modelos culturais preexistentes.

Para se ter uma compreensão da dinâmica local/global das culturas e da sua expressão
lingüística/idiomática é preciso avançar para além da polarização e da dicotomização. CUCHE ( 1999)
explica que ambas concepções, objetivista e subjetivista definem e descrevem a identidade cultural a partir
de critérios distintivos e essenciais determinantes e considerados “objetivos” : uma origem comum, a
própria língua, a religião, uma suposta psicologia coletiva, o vínculo de território e, propõe, uma
compreensão mais fluída e porosa da construção identitária: uma concepção relacional –situacional e por
isso, democrática.

Iniciando sua fundamentação, CUCHE (1999) afirma que a identidade é uma construção social
situada no âmbito da representação: se faz no interior de contextos sociais que determinam a posição dos
agentes, orientando seu imaginário e suas escolhas com eficácia social, ou seja, produz efeitos sociais reais.
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Nesta concepção a identidade é constituída na ordem das relações entre indivíduos e grupos em contato e
resulta unicamente das interações entre os grupos e os procedimentos de diferenciação acionados pelos
mesmos nessas relações. A identidade nesta perspectiva se constrói e reconstrói constantemente no interior
das relações sociais resultando em que identidade e alteridade são necessariamente articuladas em uma
relação dialética: é sempre uma negociação “auto” - definida por si mesmo- e “hetero/exo” – definida pelos
outros.

Esclarece CUCHE (1999) que a “auto” identidade terá maior ou menor legitimidade que a “hetero-
identidade” dependendo da relação de forças entre os grupos em contato: em situação de dominação a
“hetero-identidade” se traduz em estigmatização dos grupos minoritários. Neste caso, pode constituir-se
uma identidade negativa, ou seja, definidos como diferentes em relação à referência que os majoritários
constituem, os minoritários reconhecem para si apenas uma diferença negativa aceitando e interiorizando
uma imagem de si mesmos construída pelos outros. A identidade é o que está em jogo nas lutas sociais: nem
todos os grupos têm o poder de nomear e de se nomear, pois o conjunto das definições de identidade
funciona como um sistema de classificação que fixa as respectivas posições de cada grupo. Desta forma, o
poder de classificação leva à “etnização” dos grupos subalternos que são identificados a partir de
características culturais exteriores substancializadas e imutáveis.

Para CUCHE (1999) a imposição de diferenças pela ordem instituída pode significar mais a
afirmação de uma única identidade legítima (dominante) do que o reconhecimento de especificidades
culturais. Situação que pode se desdobrar em uma política de segregação dos grupos minoritários (obrigados
a “ficar” no lugar que lhes foi destinado em função da classificação).

Não é sem razão que a UNESCO[5] se preocupa de forma direta com o tema e, como resultado da
adoção de tais políticas, foram elaboradas duas Convenções sobre o tema[6]: Declaração da UNESCO sobre
Diversidade Cultural, em data de 02 de novembro de 2001 e A Convenção sobre a Proteção e a Promoção
sobre a Diversidade das Expressões Culturais, adotada em data de 20 de outubro de 2005.

A Declaração da UNESCO sobre a Diversidade Cultural reafirma a diversidade cultural enquanto
patrimônio comum da humanidade, valoriza a diversidade cultural como elemento de desenvolvimento
entre os Estados e conclama os signatários a promoverem a defesa da diversidade cultural, por se tratar de
um tema referente aos direitos humanos. Diz a Declaração acerca da Identidade, da Diversidade e do
Pluralismo: i) no seu artigo primeiro que a cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço.
Essa diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade de identidades que caracterizam os grupos e
as sociedades que compõem a humanidade. Como fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a
diversidade cultural é, para o gênero humano, tão necessária como a diversidade biológica para a natureza e
nesse sentido, por constituir o patrimônio comum da humanidade, deve ser reconhecida e consolidada em
beneficio das gerações presentes e futuras; ii) no seu artigo segundo que em nossas sociedades cada vez
mais diversificadas, torna-se indispensável garantir uma interação harmoniosa entre pessoas e grupos com
identidades culturais a um só tempo plurais, variadas e dinâmicas, assim como sua vontade de conviver.
Daí, a necessidade de políticas que favoreçam a inclusão e a participação de todos os cidadãos e que
garantam a coesão social, a vitalidade da sociedade civil e a paz, definindo desta maneira, que o pluralismo
cultural constitui a resposta política à realidade da diversidade cultural. Inseparável de um contexto
democrático, o pluralismo cultural é propício aos intercâmbios culturais e ao desenvolvimento das
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capacidades criadoras que alimentam a vida pública; iii) finalmente, no seu artigo terceiro, que a diversidade
cultural amplia as possibilidades de escolha que se oferecem a todos pois é uma das fontes do
desenvolvimento, entendido não somente em termos de crescimento econômico, mas também como meio de
acesso a uma existência intelectual, afetiva, moral e espiritual satisfatória.

Ainda, no que tange à Diversidade Cultural e aos Direito Humanos, expressa a mesma Declaração
nos seus artigos quarto e quinto, respectivamente, que: i) a defesa da diversidade cultural é um imperativo
ético, inseparável do respeito à dignidade humana, fato que implica o compromisso de respeitar os direitos
humanos e as liberdades fundamentais, em particular os direitos das pessoas que pertencem a minorias e os
dos povos autóctones. Ninguém pode invocar a diversidade cultural para violar os direitos humanos
garantidos pelo direito internacional, nem para limitar seu alcance; ii) os direitos culturais são parte
integrante dos direitos humanos, que são universais, indissociáveis e interdependentes. O desenvolvimento
de uma diversidade criativa exige a plena realização dos direitos culturais, tal como os define o Artigo 27 da
Declaração Universal de Direitos Humanos e os artigos 13 e 15 do Pacto Internacional de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais. Assim, toda pessoa deve poder expressar-se, criar e difundir suas obras na
língua que deseje e, em particular, na sua língua materna; toda pessoa tem direito a uma educação e uma
formação de qualidade que respeite plenamente sua identidade cultural; toda pessoa deve poder participar na
vida cultural que escolha e exercer suas próprias práticas culturais, dentro dos limites que impõe o respeito
aos direitos humanos e às liberdades fundamentais.

Por outro lado, a Convenção da UNESCO sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das
Expressões Culturais reconhece a cultura como um elemento essência da humanidade e que a diversidade
cultural representa um marco para o Estado Democrático de Direito, tanto é verdade que tal questão
encontra-se prevista na Declaração Universal dos Direitos do Homem, artigo 19, que garante à pessoa
humana o livre exercício de opinião e de expressão. O próprio Pacto sobre Direitos Civis, Sociais, Políticos
e Culturais também resguarda a proteção à cultura.

Ainda, referida Convenção tem por preocupação a adoção de medidas efetivas que visem a
proteção à diversidade cultural, tendo como primado a observância dos princípios dos Direitos Humanos e
das Liberdades Fundamentais, condições essenciais para que se possa buscar a efetiva proteção dos referidos
direitos. Tendo a soberania por princípio basilar do Direito Internacional, a Convenção reafirma o direito
soberano do Estado em adotar medidas e políticas para proteger e promover a diversidade da cultura em
seus territórios. De forma a buscar a proteção às culturas minoritárias a Convenção reconhece a igualdade de
todas as culturas e o respeito às mesmas.

Da mesma forma, todos os Estados devem atuar, de forma solidária, no sentido de adotarem
políticas de cooperação voltadas para a proteção e a difusão da cultura. Através do princípio da
complementariedade o elemento cultural e a economia caminham juntos, como forma de os Estados
buscarem o desenvolvimento sustentável, tendo em vista a grande importância que a diversidade cultural
possui no seio da comunidade internacional. Portanto,  define e estabelece a Convenção sobre a Proteção e
Promoção da Diversidade das Expressões Culturais no seu artigo quatro: 1) Diversidade cultural: refere-se
à multiplicidade de formas pelas quais as culturas dos grupos e sociedades encontram sua expressão. Tais
expressões são transmitidas entre e dentro dos grupos e sociedades. A diversidade cultural se manifesta não
apenas nas variadas formas pelas quais se expressa, se enriquece e se transmite o patrimônio cultural da
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humanidade mediante a variedade das expressões culturais, mas também através dos diversos modos de
criação, produção, difusão, distribuição e fruição das expressões culturais, quaisquer que sejam os meios e
tecnologias empregados; 2) Conteúdo Cultural: refere-se ao caráter simbólico, dimensão artística e valores
culturais que têm por origem ou expressam identidades culturais; 3) Expressões culturais: são aquelas
expressões que resultam da criatividade de indivíduos, grupos e sociedades e que possuem conteúdo
cultural.

A promoção de políticas voltadas à diversidade cultural, de acordo com a Convenção, podem ser
adotadas tanto em âmbito regional, nacional ou internacional e têm por objetivo adotar medidas para a
preservação da diversidade das expressões culturais. A Convenção, ainda, estabelece os seguintes direitos
dos Estados, no plano nacional, no seu artigo sexto:

1. No marco de suas políticas e medidas culturais, tais como definidas no artigo 4.6, e levando em
consideração as circunstâncias e necessidades que lhe são particulares, cada Parte poderá adotar
medidas destinadas a proteger e promover a diversidade das expressões culturais em seu território.
2. Tais medidas poderão incluir:
(a) medidas regulatórias que visem à proteção e promoção da diversidade das expressões cultuais;
(b) medidas que, de maneira apropriada, criem oportunidades às atividades, bens e serviços culturais
nacionais – entre o conjunto das atividades, bens e serviços culturais disponíveis no seu território –
para a sua criação, produção, difusão, distribuição e fruição, incluindo disposições relacionadas à
língua utilizada nessas atividades, bens e serviços;
(c) medidas destinadas a fornecer às indústrias culturais nacionais independentes e às atividades no
setor informal acesso efetivo aos meios de produção, difusão e distribuição das atividades, bens e
serviços culturais;
(d) medidas voltadas para a concessão de apoio financeiro público;
(e) medidas com o propósito de encorajar organizações de fins não-lucrativos, e também instituições
públicas e privadas, artistas e outros profissionais de cultura, a desenvolver e promover o livre
intercâmbio e circulação de idéias e expressões culturais, bem como de atividades, bens e serviços
culturais, e a estimular tanto a criatividade quanto o espírito empreendedor em suas atividades;
(f) medidas com vistas a estabelecer e apoiar, de forma adequada, as instituições pertinentes de
serviço público;
(g) medidas para encorajar e apoiar os artistas e todos aqueles envolvidos na criação de expressões
culturais;
(h) medidas objetivando promover a diversidade da mídia, inclusive mediante serviços públicos de
radiodifusão.

 
A efetiva promoção de políticas voltadas à promoção da cultura, conforme já afirmado

anteriormente, é de responsabilidade dos Estados que devem atuar, diretamente junto aos seus
jurisdicionados, de forma a dar maior efetividade às referidas políticas. Está expresso na Convenção no seu
artigo sétimo:

 
1. As partes procurarão criar em seu território um ambiente que encoraje indivíduos e grupos sociais
a:
(a) criar, produzir, difundir, distribuir suas próprias expressões culturais, e a elas ter acesso,
conferindo a devida atenção às circunstâncias e necessidades especiais da mulher, assim como dos
diversos grupos sociais, incluindo as pessoas pertencentes às minorias e povos indígenas;
(b) ter acesso às diversas expressões culturais provenientes do seu território e dos demais países do
mundo;
2. As Partes buscarão também reconhecer a importante contribuição dos artistas, de todos aqueles
envolvidos no processo criativo, das comunidades culturais e das organizações que os apóiam em
seu trabalho, bem como o papel central que desempenham ao nutrir a diversidade das expressões
culturais.
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Exercer a democracia trata-se, em última instância, adotar medidas políticas para proteger e para
promover a cultura (em todas as suas formas), notadamente porque este valor está ligado diretamente aos
direitos humanos e o desenvolvimento sustentável, tanto para esta quanto para as futuras gerações. Por fim a
expressão cultural é um direito fundamental de qualquer cidadão e o seu exercício deve ser garantido pelo
Estado.

 Sobre a diversidade cultural e a necessidade de proteção dos idiomas minoritárias, é
posicionamento da UNESCO:

Neste contexto, é urgente tomar medidas para promover o plurilinguismo, isto é, fomentar a
formação de políticas lingüísticas regionais e nacionais coerentes que propiciem a utilização
apropriada e harmoniosa das línguas em uma comunidade e um país determinados. Tais políticas
consistem em promover medidas que permitam a cada comunidade utilizar sua língua materna em
público e em privado, e possibilitem o aprendizado e o uso de outras línguas locais, nacionais e
internacionais. Deve-se encorajar os falantes de línguas maternas nacionais ou internacionais a
aprender e utilizar outra línguas do país e outros idiomas regionais e internacionais[7]

 

Uma vez examinado o tema sobre a necessidade da promoção de políticas culturais, como forma de
preservar a identidade das nações, em face do processo de globalização, que cada vez mais fragmenta a
unidade cultural (valores) dentro do Estado-Nação, discute-se em seguida o direito das minorias e a proteção
cultural ao idioma.

 
IV    DIREITO DAS MINORIAS E PROTEÇÃO AO IDIOMA

 
O foco central desta reflexão, como já expresso,  diz respeito aos idiomas em extinção e os

mecanismos de proteção ao direito das minorias. De acordo com a UNESCO:
 

 “as línguas são veículo de sistemas e expressões culturais e constituem um fator determinante da
identidade de grupos e indivíduos. Mais de 50% das 6.000 línguas do mundo correm perigo de
desaparecer. 90% das 6.000 línguas que existem no mundo são faladas por 4% da população
mundial. 90% das línguas do mundo não estão representadas na internet. Uma língua por termo
médio desaparece a cada duas semanas. 80% das línguas africanas carecem de transcrição
escrita.”[8]

 
Em termos sociológicos, ou seja, para além de uma distinção puramente numérica, na compreensão

de GIDDENS (2005), os membros de um grupo minoritário estão em desvantagem se comparados com a
população majoritária porque ocupam uma posição (status) subordinada dentro da sociedade. Por isso, esses
grupos constroem denso e forte senso de solidariedade de grupo, de reconhecimento mútuo e de
pertencimento, uma vez que a experiência de ser objeto de preconceito e discriminação normalmente reforça
os sentimentos de lealdade e de interesses em comum. Para o autor, os membros dos grupos minoritários
tendem a se ver como pessoas distanciadas da maioria estando normalmente isolados física e socialmente da
comunidade em sentido mais amplo, fato que atrai a atenção para a difusão da discriminação, realçando a
existência de atributos comuns entre as experiências de vários grupos subordinados no interior da sociedade.
Diferenças físicas, como a cor da pele e diferenças lingüísticas e idiomáticas são com freqüência fatores –
não-únicos- mas essenciais e decisivos para designar uma minoria. GIDDENS (2005) alerta para o fato de
que essas distinções nunca são neutras, pois estão associadas às desigualdades em relação à riqueza e ao
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poder, assim como, a antagonismos entre grupos.
No contexto da globalização, de intenso deslocamento migratório internacional, as tensões e os

conflitos – étnicos inclusive – eclodem e surgem como uma ameaça à integração, especialmente nas nações
multiétnicas, como é o caso das nações européias. GIDDENS (2005) aponta três formas que os Estados
instituídos lidam com a relação entre grupos étnicos minoritários e a população majoritária. São elas: i) a
assimilação; ii) o melting pot; e, finalmente, iii) o pluralismo cultural.

A assimilação, consiste no abandono por parte da população minoritária ( em sua grande parte
imigrante) dos seus costumes e suas práticas regionais, moldando o seu comportamento aos seus valores e
às normas da maioria como parte de uma integração a uma nova ordem social; o melting pot consiste na
mistura das tradições dos grupos minoritários em favor daquelas tradições dominantes da população
preexistente formando novos padrões culrurais. Nesta configuração cultural, a diversidade é criada tanto
quando os valores e as práticas são trazidos de fora para dentro, mas também quando os grupos de fora se
adaptam aos ambientes sociais majoritários aos quais se encontram resultando em formas culturais híbridas;
o pluralismo cultural consiste em assumir uma sociedade genuinamente plural, na qual se reconheça a igual
validade de numerosas subculturas diferentes. Uma política pluralista ao atribuir valor igual à colaboração
de cada grupo minoritário dentro da sociedade garante os mesmos direitos à população majoritária. Assim,
as diferenças são celebradas como componentes vitais da vida nacional. Proteger os idiomas minoritários,
através de mecanismos de cooperação internacional ou através de políticas a serem executadas pelos
Estados é uma medida extremamente necessária a qual deve ser coordenada pela UNESCO.

Ante a relevância do tema, destaca-se a importância, em termos práticos, da preservação das
tradições e expressões orais, que compreende “uma grande diversidade de formas, que inclui os provérbios,
as adivinhações, os contos, (...). Transmitem conhecimentos, valores e recordações coletivos e
desempenham um papel essencial na vitalidade cultural. (...) A língua é um elemento central do patrimônio
cultural imaterial de muitas comunidades. (...).”[9]

Preservar os idiomas, enquanto patrimônio cultural imaterial, é dever de toda a comunidade
internacional, tanto é que existe uma preocupação neste sentido. Nos anos de 2002 e 2003 a UNESCO
encomendou a um grupo internacional de lingüistas que elaborassem um estudo para determinar o grau de
vitalidade de um idioma, ou seja, uma metodologia para examinar o perigo de desaparecimento de uma
língua.

Assim foram enumerados os seguintes fatores, que podem garantir o grau de vitalidade ou de
desaparecimento de uma língua:[10] [11]

a) número absoluto de falantes,
b) percentual de falantes em relação ao número absoluto da população,
c) recursos materiais para facilitar o aprendizado e o ensinamento das línguas,
d) reação frente às novidades culturais (profusão de outros idiomas),
e) qualidade dos documentos que busquem a preservação e a divulgação da língua,
f) adoção de políticas governamentais lingüísticas e a sua utilização junto aos organismos oficiais

do Estado,
g) utilização da língua em diferentes domínios, públicos e privados,
h) conduta da comunidade em praticar o uso da língua,
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i) transmissão da língua de geração em geração.
A Convenção da UNESCO para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, adotada em 17 de

outubro de 2003[12] preocupa-se com a proteção dos referidos direitos e define, no seu artigo segundo que
o “patrimônio cultural imaterial” constitui-se das práticas, representações, expressões, conhecimentos e
técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as
comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu
patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é
constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a
natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para
promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana.  Atendendo as finalidades  da
Convenção, se leva  em conta apenas o patrimônio cultural imaterial que seja compatível com os
instrumentos internacionais de direitos humanos existentes e com os imperativos de respeito mútuo entre
comunidades, grupos e indivíduos, e do desenvolvimento sustentável.

O “patrimônio cultural imaterial”, conforme definido no parágrafo acima, se manifesta em
particular nos seguintes campos: a) tradições e expressões orais, incluindo o idioma como veículo do
patrimônio cultural imaterial; b) expressões artísticas; c) práticas sociais, rituais e atos festivos; d)
conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao universo; e) técnicas artesanais tradicionais.

Ainda, neste caso, entende-se por “salvaguarda” as medidas que visam garantir a viabilidade do
patrimônio cultural imaterial, tais como a identificação, a documentação, a investigação, a preservação, a
proteção, a promoção, a valorização, a transmissão – essencialmente por meio da educação formal e não-
formal - e revitalização deste patrimônio em seus diversos aspectos. Por fim, a expressão “Estados Partes”
designa os Estados vinculados pela presente Convenção e entre os quais a presente Convenção está em
vigor.

Como forma de proteger o patrimônio cultural imaterial a Convenção conclama os Estados
signatários a adotarem medidas de salvaguarda, a fim de identificar, documentar, pesquisar, difundir,
divulgar, etc., através de todas as formas o referido bem comum da humanidade. Como forma de
materializar referidas políticas cria-se uma Assembléia Geral, órgão soberano, quer reúne-se a cada dois
anos ou, extraordinariamente quando necessário. Também é criado um Comitê intergovernamental de
Proteção à Propriedade Imaterial, composto por representantes de dezoito Estados, escolhidos pela
Assembléia Geral, com as competências de viabilizar o cumprimento dos objetivos previstos na Convenção.

Cabe aos Estados signatários, através da cooperação internacional, adotar todas as políticas internas
de forma a preservar e a difundir o patrimônio imaterial. Vale destacar, também, a importância da
tecnologia como forma de difusão da propriedade imaterial. A utilização da internet, neste aspecto, é um
elemento essencial para que a UNESCO possa cumprir os seus objetivos, no sentido de preservar os idiomas
minoritários.

Corroborando com este objetivo,  a UNESCO elaborou, em data de 15 de outubro de 2003, a
Recomendação sobre o uso do Plurilinguismo e o acesso Universal ao Ciberespaço, que assim prescreve
quanto à elaboração de conteúdos e sistemas plurilíngües:

   
1. Tanto o setor público como o privado e a sociedade civil, nos planos local, nacional, regional e
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internacional, deveriam trabalhar para facilitar os recursos necessários e adotar as medidas
requeridas para reduzir os obstáculos linguísticos e fomentar os intercâmbios humanos na Internet,
promovendo a criação e o tratamento de conteúdos educativos, culturais e científicos na forma
digital, assim como o acesso aos mesmos, para garantir que todas as culturas possam expressar-se e
acessar o cyberespaço em todas as línguas, comprendidas as indígenas.
2. Os Estados Membros e as organizações internacionais deveriam fomentar e apoiar a criação de
capacidades para a produção de conteúdos de origem local e indígena na Internet.
3. Os Estados Membros deveriam formular políticas nacionais apropriadas acerca da questão crucial
da sobrevivência das línguas no cyberespaço, a fim de promover o ensino de idiomas, incluídas as
línguas maternas, no cyberespaço. É preciso intensificar e ampliar o apoio e a ajuda internacionais
aos países em desenvolvimento para facilitar a criação de produtos eletrônicos sobre o ensino de
idiomas aos que possam acessar livre e gratuitamente, e para melhorar as aptidões do capital
humano neste âmbito.
4. Os Estados Membros, as organizações internacionais e o setor das tecnologias da informação e da
comunicação deveriam encorajar iniciativas conjuntas de investigação e desenvolvimento e de
adaptação local de sistemas de exploração, de busca e navegadores da Rede com potentes
capacidades plurilingues e dicionários e ferramentas terminológicas em linha, e prestar apoio a
iniciativas internacionais acertadas para criar serviços de tradução automática a que todos tenham
acesso, assim como sistemas linguísticos inteligentes, como os que recuperam a informação em
vários idiomas, realizam resumos ou sínteses e reconhecem a palavra, respeitando-se cabalmente o
directo de tradução dos autores.
5. A UNESCO, em colaboração com outras organizações internacionais, deveria criar um
observatório conjunto em linha, encarregado do prosseguimento das políticas normativas,
recomendações técnicas e boas práticas que existam em matéria de plurilinguismo e de recursos e
aplicações plurilingues, comprendidas as inovações relacionadas com o tratamento de informática
das línguas.
6. Os Estados Membros e as organizações internacionais deveriam reconhecer e apoiar o princípio
de acesso universal à Internet como meio de promover o exercícios dos direitos humanos definidos
nos artigos 19 e 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
7. Os Estados Membros e as organizações internacionais deveriam promover o acesso à Internet
como um serviço de interesse público mediante adoção de políticas apropriadas que reforcem o
processo encaminhado a acrescentar autonomia dos cidadãos e da sociedade civil, e o fomento de
uma aplicação adequada dessas políticas e do apoio às mesmas nos países em desenvolvimento,
prestando a devida atenção às necesidades das comunidades rurais.
8. Em particular, os Estados Membros e as organizações internacionais deveriam instituir
mecanismos de âmbito local, nacional, regional e internacional que facilitem o acesso universal à
Internet tomando disposições para que as tarifas de telecomunicações e de Internet tornem-se
acessíveis, prestando especial atenção às necesidades das instituições de serviço público e
educativas assim como as dos grupos de população desfavorecidos e os incapacitados. Para tal é
preciso conceber novos incentivos, por ejemplo mediante a colaboração entre os setores público e
privado a fim de fomentar os investimentos neste terreno e a redução dos obstáculos financieros à
utilização das tecnologias da informação e da comunicação, tais como os impostos e direitos de uso
aplicáveis aos equipamentos, programas e serviços de informática.
9. Os Estados Membros deveriam incentivar os provedores de acesso à Internet a estudar a
possibilidade de intorduzir descontos em suas tarifas que se apliquem a estabelecimentos de serviço
público como as escolas, as instituições acadêmicas, os museus, os arquivos ou as bibliotecas
públicas, como medida de transição a um acesso universal ao cyberespaço.
10. Os Estados Membros deveriam fomentar a elaboração de estratégias e modelos em matéria de
informação para facilitar o acesso das comunidades e cegar a todos os setores da sociedade, entre
outras coisas elaborando projetos comunitários e propiciando o surgimento de animadores e
conselheiros locais em matéria de tecnologias da informação e da comunicação. Essas estratégias
devem também apoiar a colaboração neste terreno entre diferentes estabelecimentos de serviço
públicos, como meio de reduzir os custos de acesso aos serviços de Internet.
11. Dever-se-ia fomentar, mediante cooperação internacional, a interconexão, com uma negociada
divisão dos custos, entre os pontos nacionais de intercâmbio direto de tráfego (peering points) dos
países em desenvolvimento (provedores de serviços de Internet, já sejam privados ou sem fins
lucrativos) e os de outros países (em desenvolvimento ou industrializados).
12. As organizações ou fóruns de âmbito regional deveriam incentivar a criação de redes
interregionais e intrarregionais alimentadas por eixos-troncos regionais (backbones) de alta
capacidade, de maneira que cada país esteja conectado dentro de uma rede mundial em um meio
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competitivo aberto.
13. Faz falta dentro do sistema das Nações Unidas um esforço concentrado para promover o
aproveitamento compartilhado de dados e experiências sobre o uso de redes e serviços telemáticos
com fins de desevolvimento socio-econômico, trabalho que compreende a promoção de tecnologias
de fonte aberta, assim como a formulação de políticas e a criação de capacidades nos países em
desenvolvimento.
14. Os Estados Membros e as organizações internacionais deveriam promover as associações
apropriadas na gestão dos nomes de domínio, compreendidos os plurilingues.

 

A própria Convenção sobre a Proteção e a Promoção das Diversidades e Expressões Culturais
esclarece que toda a sociedade civil é beneficiária com a adoção de mecanismos de proteção ao direito das
minorias, em especial atenção aos idiomas:

 
Em sua essência, a Convenção beneficia todos os indivíduos e sociedades, uma vez que visa
assegurar que todos desfrutem da diversidade das expressões culturais em nome da abertura, do
equilíbrio e da liberdade;
Ao reconhecer as importantes contribuições dos artistas e de todos aqueles que se envolvem no
processo criativo, das comunidades culturais e das organizações que lhes apoiam em seus trabalhos,
a Convenção beneficiará, em especial, os profissionais e os praticantes da cultura;
Além disso, alguns dispositivos da Convenção identificam beneficiários específicos:
Países que enfrentam dificuldades de produzir e disseminar suas próprias expressões culturais, em
particular os países em desenvolvimento;
A Convenção prevê diversas formas de assistência para medidas como o auxílio oficial
governamental, empréstimos a juros baixos e subvenções, bem como o tratamento preferencial para
artistas e outros profissionais e praticantes da cultura desses países;
Diversos grupos sociais, enumerando as mulheres, minorias e povos indígenas entre as obrigações
das Partes a garantia de um ambiente propício à criação, produção, disseminação e usufruto das
expressões culturais desses grupos.[13]

 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
Conforme foi discutido, o deslocamento e a formas de integração de pessoas de áreas não

pertecentes à União Européia especialmente para os países da Europa Ocidental, assim como em outras
áreas do mundo, tornou-se tema de importância ímpar na agenda política dos diversos Estados europeus e
não europeus. Os desafios do multiculturalismo e do interculturalismo, da coexistência e da preservação das
especificidades colocam em xeque políticas instituídas historicamente, uma vez que essa demanda por
garantias de proteção de direitos de grupos minoritários é acusada de comprometer a unidade social, cultural
e política subvertendo a dinâmica da integração pois incentiva o fechamento dos indivíduos na sua
circunscrição cultural originária o que fragmentaria o espaço social comprometendo os preceitos de
igualdade universal. Ao mesmo tempo, o dilema se constitui na dificuldade em recusar o reconhecimento da
especificidade como condição para o tratamento igualitário. O não reconhecimento peculiaridades culturais
– idiomáticas – pode reforçar o isolamento e o entrincheiramento dos grupos minoritários.

Para tentar superar esse dilema, HALL (2003) propõe uma nova lógica política multicultural que
consiste: i) na reconfiguração radical do particular e do universal, da liberdade e igualdade com a diferença;
ii) na adoção de estratégias vigorosas capazes de confrontar e tentar erradicar o racismo, a exclusão e a
inferiorização, o respeito a certos limites das novas circunstâncias multiculturais da diferenças, dentro das
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quais essas estratégias operam. Finalmente, há que se reconhecer as dificuldades enfrentadas no processo de
expansão prática e política da lógica multicultural.

A perspectiva antropológica tem muito à contribuir com sua categorias e métodos de compreensão
nesse tópico específico do Direito Internacional porque, nas palavras de GEERTZ (1997), a atenção que a
Antropologia dispensa às estruturas do significado em cujos termos, indivíduos e grupos de indivíduos
vivem suas vidas e, mais especificamente, aos símbolos e sistemas de símbolos através dos quais essas
estruturas são elaboradas, comunicadas, impostas, compartilhadas, modificadas e reproduzidas, parecem
também ter grande utilidade para os estudos do Direito. A visada antropológica consiste em reconhecer os
sentidos e os significados específicos de coisas específicas que ocorrem em lugares específicos, abrindo
uma série de possibilidades para explicar porque as pessoas fazem o que fazem e da maneira que fazem,
com a finalidade  de compreender, através da Antropologia e neste caso do Direito, como os seres humanos
em Java ou em Connecticut imaginam e criam formas de vida que eles próprios possam viver na prática.
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[1] http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ES&pg=00136 (acesso em 21 de maio de 2009).
[2] Mesmo resguardadas as especificidades dos significados, toma-se aqui o conceito de língua no sentido figurado como a
linguagem própria de uma pessoa ou grupo e o conceito de idioma como a língua de uma nação, expressão peculiar de uma região.
[3]      Como mencionado acima, trata-se de uma questão típica do continente europeu e de Estados multinacionais, isto é, que

possuem diversas nações dentro de um único ordenamento jurídico.
[4] HALL, Stuart. Da Diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.
[5] Vale destacar que em 16 de maio de 2007 a Assembléia Geral da ONU proclamou o ano de 2008 como o Ano Internacional dos
Idiomas e designou a UNESCO para coordenar as referidas atividades.
[6] Ambas ratificadas pelo Brasil.
[7]  www.unesco.org/es/languages (acessado em 22 de maio de 2009)
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PATRIMONIALISMO E PERSONALISMO: A GÊNESE DAS PRÁTICAS DE CORRUPÇÃO NO
BRASIL

PATRIMONIALISM AND PERSONALISM: THE ORIGINS OF CORRUPTION IN BRAZIL

Isolda Lins Ribeiro

RESUMO
Apesar dos crescentes esforços no combate à corrupção, podemos perceber uma escalada destas práticas no
Brasil. Em meio a uma profusão de confusas leis e projetos de leis, não param de vir a público escândalos
oriundos de todos os setores que compõem o Poder Público. Diante da ineficiência dos mecanismos
adotados, procuramos através do presente estudo determinar quais seriam os fatores que comprometem a
probidade na Administração Pública. Adotando um viés jurídico-antropológico, buscamos investigar as
origens das práticas de corrupção no Brasil. Para tanto, partimos da origem patriarcalista da sociedade
brasileira, que culminou em um personalismo extremado e no patrimonialismo estatal, e percebemos que
estes caracteres seriam capazes de explicar o fenômeno que atravessa os séculos em nossa história.
Propusemo-nos, por fim, a avaliar a possibilidade de se eliminar tais traços deletérios da cultura brasileira e,
então, concluímos que, apesar desta “herança”, continuamos avançando na luta contra a corrupção.
PALAVRAS-CHAVES: Corrupção, Patrimonialismo, Patriarcalismo, Antropologia Jurídica.

ABSTRACT
Despite efforts in fighting corruption in Brazil, indicators have recently appointed an increase in these
deleterious practices. Amid a profusion of disorderly laws and law projects, corruption scandals from all
government sectors and staff keep coming to public. Facing the failure of anti-corruption mechanisms, the
factors which hinder the rectitude in conducting public affairs are here analyzed. By adopting a legal-
anthropological perspective, the path of corruption in Brazil is hereafter drafted. The patriarchal foundation
of Brazilian society – and the extreme forms of patrimonialism and personsalim to which it led – contributes
to explain the harmful practice that persists throughout the centuries. Then, possibility of change is also
mooted. As the final finding emerges a feasible, but slow process of improvement.
KEYWORDS: Corruption, Patrimonialism, Personalism, Legal Anthropology.

Introdução

 
A cada ano, a sociedade internacional intensifica sua batalha contra a corrupção. Com o auxílio de

organizações internacionais, os países vêm buscando adotar best practices em transparência e governança,
com o intuito de implementar as medidas previstas em tratados internacionais, como a Convenção contra a
Corrupção da Organização das Nações Unidas[1], que estabelece as diretrizes para os países-membro. O
argumento que hoje incentiva o combate à corrupção de forma coordenada pelos países possui cunho
econômico. No mercado globalizado, os países devem se mostrar mais competitivos, de forma a atrair
investimentos. Permitir práticas corruptas, portanto, significa embutir um custo econômico extra nas
oportunidades em seu território, equivalentes às propinas que devem ser pagas para se implementar um
negócio no país[2].
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Os instrumentos internacionais, embora forneçam model laws para que os países adéqüem suas
legislações e estabeleçam parâmetros mínimos, os deixam livres para que tomem as medidas necessárias de
acordo com suas peculiaridades. Para monitorar a evolução dos países, o Banco Mundial e a
agência Transparency International elaboram periodicamente índices – o Indicador de Controle da
Corrupção e o Índice de Percepções da Corrupção (IPC), respectivamente – para medir os níveis de
corrupção nos países. Embora a precisão destes índices seja questionada, pois baseada em fontes
subjetivas[3] –  percepções dos empresários, do próprio governa e da população – eles são importantes para
motivar os países na luta contra a corrupção e fornecer-lhes um quadro das expectativas da sociedade
internacional acerca de sua gestão.

Baseados no IPC divulgado pela agência Transparency Internacional no ano de 2009[4],
percebemos que, desde 2001[5], contadas algumas oscilações, o Brasil caiu da 46ª para a 75ª posição. Nosso
balanço da década, portanto, foi negativo, apesar de todos os esforços. O que, então, estaria se interpondo no
caminho do combate à corrupção no Brasil? Se nossas leis seguem os padrões internacionais – supostamente
os melhores – podemos sugerir que os obstáculos encontram-se na sua aplicação. Mas quais seriam tais
obstáculos?

Como motivos para a corrupção, é corrente citar-se a elevada burocracia, o sistema judiciário lento e
pouco eficiente, o elevado poder discricionário na formulação de implementações políticas e os baixos
salários no setor público[6]. Não obstante, sem compreendermos as pessoas e os mecanismo que se
encontram por trás destes cargos, não conseguiremos compreender como estas medidas poderiam nos
auxiliar, sobretudo a elevação de salários, quando consideramos que, recorrentemente, funcionários públicos
lotados nos cargos de mais altos salários se curvam às propinas e são seduzidos pelas oportunidades de
desvios financeiros.

Assim, nos propusemos a investigar os empecilhos na luta contra a corrupção sob um viés
antropológico, visto que o Direito não sobrevive sem compreender o povo cuja conduta busca regular.
Pretendemos, então, determinar se a origem patriarcalista da sociedade brasileira, que culminou em um
personalismo extremado e no patrimonialismo estatal, seria capaz de explicar o fenômeno que atravessa os
séculos em nossa história. Ao final, nos arriscaremos a especular, brevemente, como melhorar nosso
combate à corrupção.

 
1. O conceito contemporâneo de corrupção

                                           
Antes de procurarmos definir as origens e causas de sua perpetuação, devemos compreender o

conceito de corrupção sobre o qual se assenta o presente estudo.
As análises contemporâneas sobre corrupção adotam, sobretudo, uma abordagem econômica do

tema, ressaltando seus custos para a economia global[7]. Como no mundo contemporâneo as justificativas
que envolvem finanças detêm um maior poder de persuasão, as análises sociológicas e antropológicas vêm
ficando em segundo plano. Não se pode, contudo, buscar combater o fenômeno da corrupção sem
compreender sua gênese no seio da sociedade.

Embora desde a Antiguidade se discorra sobre esta matéria, em sua concepção atual o termo nos
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remete às observações de Tocqueville, em A democracia na América, na qual contrapõe a corrupção do
povo por um rico governo aristocrático à corrupção dos próprios governantes em uma democracia – “they
have their fortune to make”[8]. Esta concepção, que denuncia a confusão dos interesses públicos com os
privados, dicotomia trazida pela ideologia liberal, ganhará força após a formulação dos tipos ideais de
dominação por Max Weber[9], como veremos mais adiante.

Sob este prisma, como observa Jens Andvig, um ato é corrupto se um membro de uma organização
ou instituição utiliza-se de sua posição, seus direitos de tomar decisões e seu acesso a informações, ou a
algum outro recurso restrito, para obter vantagem para si ou para uma terceira pessoa, recebendo em troca
uma vantagem econômica ou pessoal[10]. Essa atitude é, por si, contrária à ordem jurídica ou às regras da
própria instituição/organização. Quando o ato corrupto envolve cargos de “alto nível”, maior será o impacto
e, por conseguinte, maiores os incentivos para a ocorrência de um processo de spill-
over (“transbordamento”), espalhando a corrupção para níveis inferiores, ou possibilitando o surgimento de
outras lideranças informais, como freqüentemente se observa no jogo político.

A corrupção, portanto, “envolve processos de troca baseados em lógicas específicas”[11], calcadas
em incentivos negativos (ameaças, penalidades) ou positivos (materiais, como o suborno, ou imateriais,
baseados em laços pessoais). Os benefícios auferidos podem se referir ao favorecimento de terceiros, à
negociação de “favores”, ou à concessão de benefícios a si próprio[12].  Podendo dar-se sob a forma de
“mercado”, em que o maior suborno conseguirá o favor, ou pela forma “paroquial” – predominante no
Brasil – que envolve laços de parentesco, amizade, patronagem, clientela, afeição, dentre outros. É a
formação destes laços nos propomos a debater nos capítulos a seguir.
 

2. Do patriarcalismo ao patrimonialismo: as “raízes” das práticas de corrupção no Brasil

 
À época da descoberta do novo continente, este era visto como um “Paraíso Terreal”[13]. As novas

terras, dotadas de riquezas naturais extraordinárias, clima ameno e rios caudalosos que remetiam aos rios do
Éden aos poucos foram apresentando seus perigos e tornando-se terras incógnitas[14], o que diminuiu
gradativamente o fascínio que outrora exercera no imaginário europeu.  A vida por estas bandas passou a ser
tão temida e indesejada que condenados ao degredo preferiam enfrentar 10 anos em galés – o que equivalia
praticamente a uma pena de morte – do que o exílio perpétuo no Brasil[15].

Aqueles que se dispunham a desbravar as novas terras eram os que o Sérgio Buarque de Holanda,
em Raízes do Brasil , atribuiu o perfil de “aventureiros”, em contraposição aos “trabalhadores.” O perfil
“aventureiro”, apesar de todas as fraquezas referentes à obtenção de riqueza sem esforço – mediante a
ousadia – teve influência fundamental no processo de adaptação à nova realidade.[16] O perfil
“trabalhador”, por sua vez, adepto do esforço lento e persistente em busca da riqueza, pouco papel teve aqui:
“A época predispunha aos gestos e façanhas audaciosos, galardoando bem os homens de grandes vôos.”[17]

E poucos eram os que se propunham a tanto. Relata-nos Luciano Figueiredo, baseado em Charles
Boxer, que, caso a Coroa não oferecesse incentivos pecuniários ou “tolerasse alguma margem de lucro por
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parte de seus funcionários, ela sequer encontraria candidatos aos cargos [na colônia].”[18] Aos que aqui
ousaram se estabelecer, Portugal ofereceu vastas terras pouco desbravadas, tornando a grande propriedade
rural a “única verdadeira unidade de produção”[19].

Não sendo o português afeito ao trabalho “braçal” – que era visto com desdém mesmo pelas classes
socialmente menos favorecidas–, e nem estando os índios dispostos a trabalhar de forma servil, restou-se
estabelecer a exploração agrícola em grande escala baseada em mão-de-obra escrava negra[20]. A
combinação entre as facilidades do trabalho escravo, a experiência prévia na exploração de açúcar nas ilhas
do Atlântico[21], e a “ausência de qualquer esforço sério de cooperação nas demais atividades
produtoras”[22] acabou resultando na hipertrofia da lavoura açucareira.

Sendo assim, em torno da fronteiras de engenhos formou-se a sociedade brasileira, fundada em uma
cultura profundamente patriarcalista, “organizada segundo as normas clássicas do velho direito romano-
canônico”[23], sob a autoridade inconteste do pater famílias. Auto-suficientes, cada qual dessas fazendas
constituia uma “república em si”[24], governada por seu patriarca, “o senhor de engenho”, título equivalente
à nobreza em Portugal[25].   Esta formação, a princípio confinada ao mundo rural, favoreceu o
desenvolvimento das relações interpessoais e gerou o perfil “afetivo” do brasileiro, que Sérgio Buarque de
Holanda denominou de “homem cordial”[26].

Com a expansão das fronteiras da sociedade, o quadro familiar patriarcal se estendeu para os
indivíduos além do recinto doméstico[27].  O filho do senhor de engenho irá se dirigir às vilas próximas,
para formar uma nova elite “intelectualizada”, promovendo a cultura do bacharelismo[28]. Naturalmente, os
senhores de engenho ou sua parentela ocuparão os novos postos do governo. Alçados a tais cargos, esses
homens adquiriam considerável prestígio social, obtendo privilégios como a comunicação direta ao rei.
Possuíam ordenados e propinas fixas e exerciam a função em caráter quase de dedicação exclusiva. Caso
houvessem sido admitidos na carreira por concurso (no caso da magistratura, através da “Leitura dos
Bacharéis”), poderiam ascender na profissão, passando de uma instância à outra, de acordo com o tempo
despedido na função e dos serviços prestados ao estado[29]. Os salários, no entanto, eram ínfimos se
comparados às oportunidades de lucrativos “negócios” paralelos que se descortinavam esses servidores
públicos. “O resultado era predominarem, em toda a vida social, sentimentos próprios à comunidade
doméstica, naturalmente particularista e antipolítica, uma invasão do público pelo privado, do Estado pela
família.”[30]

Notáveis eram os mecanismos de controle que as Ordenações impunham sobre a magistratura, com
vistas a garantir decisões idoneidade dos julgadores[31]. Qualquer parte poderia recusar um juiz de primeira
instância, alegando sua suspeição ao ouvidor ou corregedor da comarca. Se esta restasse provada, acarretaria
seu afastamento do processo[32].  Caso cometesse erro por má-fé em seu ofício, o magistrado poderia até
ser afastado ou mesmo perder o cargo. Eleitos para o período de um ano, os juízes or dinários estavam
sujeito a devassas, a partir de dez dias da posse de seus sucessores, durante os quais seriam interrogadas não
menos que trinta testemunhas acerca de sua atuação, conforme questionário proposto pelo capítulo dedicado
às “Devassas Geraes”[33], cujos achados seriam enviados ao corregedor da comarca[34]. Estavam
autorizados também a conduzir as devassas os juízes de fora[35].

A despeito das rigorosas normas e sanções, a ascensão social e a possibilidade de ganhos paralelos
seduziram a judicatura colonial. No caso dos juízes ordinários, por exemplo, sua eleição dependia de uma
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extensa rede de influências sociais, o que tornou inevitável a imersão nos interesses locais. “Esse caráter
eletivo dos juízes ordinários e de vintena os faz logicamente caudatários dos potentados locais [...] Faz-se,
assim, a magistratura colonial, pela parcialidade e corrupção dos seus juízes locais, um dos agentes mais
poderosos da formação dos clãs rurais, uma das forças mais eficazes da intensificação da tendência gregária
das nossas classes inferiores”[36].

O compadrio, o apadrinhamento e nepotismo passaram a reger a distribuição de cargos judiciários –
que poderiam ser comprados ou cedidos como recompensa. Para as classes não nobres, alcançar a
magistratura era uma das poucas formas de se obter um título de fidalguia para três gerações[37]. Os juízes
de fora, por sua vez, passaram a vir para o Brasil sob a promessa de enriquecimento lícito fácil, prorrogando
o máximo sua estada no país, conforme se depreende de carta do Governador-geral do Brasil, Rodrigo de
Sousa Coutinho, dirigida à Coroa, em 1799[38]. Observa Zancanaro[39] que“tornar-se funcionário público
conferia certeza de que não faltariam oportunidades para a realização de interesses econômicos privados.
Não se criou a consciência da separação entre o público e o privado”. Temos, assim, na sociedade brasileira,
a transformação do patriarcalismo em patrimonialismo.

A origem do termo “patrimonialismo” é atribuída a Max Weber, quando se volta para a análise da
legitimidade das formas de poder político. Inserindo-se no seu conceito de “sistema de dominação”[40], o
patrimonialismo equivaleria a uma forma de “dominação tradicional”, cuja “legitimidade repousa
na santidade de ordens e poderes senhoriais tradicionais (‘existentes desde sempre’)”[41]. Em contraposição
à dominação racional-legal, em que a burocracia se pautaria por regras universais, visando à eficiência e
possuindo uma clara definição entre os funcionários e os “meios da administração”, no patrimonialismo,
governantes e funcionários confundem-se com os meios da administração, beneficiando-se privadamente de
seus cargos.

Em Sérgio Buarque de Holanda, todavia, a concepção de patrimonialismo é indissociável da noção
de “personalismo”[42]. Explica-nos Jessé Souza que a idéia de “personalismo” foi concebida por Gilberto
Freyre[43], vindo a cingir-se ao patrimonialismo na obra de Holanda, nessa forma mista, irá influenciar os
grandes “personalistas” e “patrimonialistas” do século XX, como Roberto DaMatta[44] e Raymundo Faoro,
respectivamente.

Em Os Donos do Poder, nota Faoro a resistência do patrimonialismo herdado de nossa metrópole ao
longo das transformações históricas. Em sua concepção, o patrimonialismo refere-se a uma forma
de capitalismo politicamente orientado (o capitalismo político ou pré-capitalismo), “em que a comunidade
política conduz, comanda, supervisiona os negócios, como negócios privados seus, na origem, e como
negócios públicos, depois, em linhas que se demarcam gradualmente.”[45] Nesse contexto, indivíduo e
sociedade “se compreendem no âmbito de um aparelhamento a explorar, a manipular, a tosquiar nos casos
extremos”[46]. Não se tem o império da burocracia, mas, sim, do estamento político.

Esse estamento político se constituiria de um estrato social, uma classe muitas vezes amorfa, que
atua sobre a sociedade e, conquanto se renove, perpetua suas práticas em prol dos interesses privados.
Importa ressaltar que ela não se confunde com a aristocracia. Enquanto esta se trata de uma classe definida
por títulos e que desfruta de privilégios institucionalizados, o estamento político não possui tais privilégios
e é composto por indivíduos recrutados de todos os cantos da população, se cambiando continuamente e
existirá por si só[47]. Mas “à medida que o estamento se desaristocratiza e se burocratiza, apura-se o
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sistema monocrático, com o retraimento dos colégios de poder.”[48] E assim, o poder autocrático se impõe
de cima para baixo. Apoiada na imagem do “bom príncipe”, o pai do povo, o estamento político generaliza a
aparência de poder sem, contudo, abrir meios para a participação. Na base da pirâmide de poder, resta a
população, que espera iludida pela política da salvação[49].

Embora Jessé Souza acredite que a noção de “patrimonialismo” apresentado por Faoro careça de
precisão histórica e conceitual[50] - visto que desenvolvido pelo autor como existente desde os tempos
primórdios da formação de Portugal, quando ainda não existiam as noções de público e privado – ,
acreditamos que seu conceito é aplicável ao desenvolvimento da sociedade brasileira, resguardadas suas
singularidades, visto que a nenhuma sociedade corresponde a um tipo ideal.

Um conceito pode ainda não ter sido criado, mas suas características podem já existir no mundo real
– quantas pessoas não teriam morrido de forma desconhecida ou sofrido de demência senil antes de se
estabelecerem os conceitos de câncer e mal de Alzheimer? Destarte, apesar da indiferenciação entre bem
público e privado e, portanto, da impossibilidade do Rei e seus prepostos “roubarem a si mesmos”, no caso
de um funcionário público auferir benefício do seu cargo para seu patrimônio ou interesses privados,
estaríamos, sim, diante de crime contra a Coroa[51].

No caso do Brasil, foi apenas em com a vinda precipitada da família real que os padrões da ordem
colonial começariam a ser modificados. A partir de então, vida na colônia passaria a se concentrar nas
cidades e os senhores de terras começariam a perder paulatinamente sua área de controle[52]. Os seus
descendentes, no entanto, já se encontravam nas vilas, como profissionais liberais. De qualquer forma, a
monarquia e, posteriormente, o Império não alterariam profundamente os quadros do governo – o
patrimonalismo continuaria a caracterizar a conduta dos funcionários públicos.

Mas se a imoralidade reinava nos cargos públicos durante o período Colonial, ela tomou outras
formas ao longo Império. Pressionadas pela ideologia liberal, os antigos Estados Absolutistas adotaram o
despotismo esclarecido, embora jamais tenham se despojado de seu poder moderador[53].  Resistindo à
pressão, o patronato permaneceu “sobre a nação, impenetrável ao poder majoritário, mesmo na transação
aristocrático-plebéia do elitismo moderno”.[54] Os ideais liberais, contudo, despertaram na consciência de
alguns súditos, ainda que parcialmente[55]. Assim, a própria noção de corrupção como algo condenável
surge, no país, no contexto do Império, embora ainda não se adotasse este termo[56].

Lília Schwarcz aponta como episódio determinante para esta conscientização elementar dos súditos
o episódio do “roubo das jóias” da Coroa. Nesse episódio, criados próximos à realeza foram apontados
como suspeitos, mas, logo após a rápida recuperação das jóias, Dom Pedro limitou-se a sepultar o caso,
reintegrando os servidores e condecorando os policiais. A população escandalizou-se com a conivência do
Imperador e a ausência de medidas punitivas, pois “um soberano que faz simples acordos com seus
funcionários é cada vez menos um soberano do Estado, pois está sujeito às mesmas tentações de seus
súditos.”[57]

A malversação dos recursos públicos, contudo, perdurou durante a República. A nova forma de
governo apenas juntou “peças anacrônicas e idéias de vanguarda”[58] – se não na forma do patrimonialismo
“tradicional”, evolui para um neopatrimonialismo, em que o Estado “seria explorado por governantes e
funcionários, mas teria também caráter altamente modernizador, legitimando-se pelo futuro, não pela
reiteração do passado.”[59]
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Esse neopatrimonialismo, que perdura até os dias atuais, possui três elementos essenciais, a saber:
conecta-se à atuação de agentes pertencentes à própria sociedade; se apóia sobre novos motes, como o
desenvolvimento econômico e social; e utiliza-se de uma lógica dual, composta por uma “lógica racional-
legal”, explícita, que se supõe baseada “na vontade do cidadão e nos quais impera a separação entre o
público e o privado”[60]; mas também por uma “lógica patrimonial, que segue operando oculta, possuindo
dificuldades “para se legitimar no plano macro, conquanto no plano micro (aquele das pequenas propinas e
apropriações que grande parte da população pratica) não haja maior questionamento de sua ilegitimidade
formal”[61].

O povo, ao mesmo tempo em que se indigna com atitudes corruptas, resta inerte, pois sabe que
também anseia por uma oportunidade para parasitar o Estado – um cargo público estável através do qual
poderá desviar para uma conta em um paraíso fiscal os milhões que bancarão sua portentosa aposentadoria,
pois, afinal, se todos pagam tributo, “o que é publico é meu também.” No plano psicológico, nota Faoro, “a
dualidade oscila entre a decepção e o engodo.”[62]

Destarte, no Estado industrial, dotado de uma elite tecnocrática, adota-se a dinâmica do mercado
aberto, mas se altera a forma como se conduz o mercado administrativo, com políticas seletivas[63].
Embora aparentemente o novo Estado brasileiro esteja em consonância com as melhores práticas de
administrativas, ainda é incapaz de eliminar suas ineficiências. Se em Weber, como apontou Jessé Souza, a
dominação tradicional de subtipo patrimonialista está dissociada do personalismo, na verdade foi
exatamente sua conjunção com o personalismo a razão longevidade.

 
3. A predominância do personalismo: a lei é feita para os outros

 
Com o advento do Estado liberal, “a sociedade capitalista aparece aos olhos deslumbrados do

homem moderno como a realização acabada da história.”[64] A prevalência da dominação racional-legal e
crescente burocratização da máquina estatal nos fazem perceber os resquícios patrimonialistas do Estado
como resíduos anacrônicos, obstáculos em uma transição para um “Estado melhor”.

Em países em desenvolvimento, acredita-se corriqueiramente que as relações pessoais “serão
automaticamente superadas ou substituídas por novos padrões de relações do tipo racional e impessoal – que
são associados à burocracia, ao mercado e à democracia (...).”[65] No entanto, em resposta às exigências
internacionais e demandas da própria sociedade, promulgamos leis que na verdade se demonstraram
inócuas, raramente resultando na redução de práticas corrompidas ou na punição de seus autores.

Essa crença em soluções mágicas conferidas por leis genéricas e formas fixas advém, segundo Sérgio
Buarque de Holanda, do nosso excessivo apego aos valores da personalidade, pois decorrem unicamente de
construções da inteligência. Acreditamos “que a letra morta pode influir por si só e de modo enérgico sobre
o destino de um povo. A rigidez, a impermeabilidade, a perfeita homogeneidade da legislação parecem-nos
constituir o único requisito obrigatório da boa ordem social. Não conhecemos outro recurso.”[66] Mesmo
quando nossos reformadores se propuseram a modernizar o Estado, não conseguiam sair de seus idéias,
identificando a realidade social, produziram nada além de soluções “superficiais e enganadoras”.

Sérgio Buarque de Holanda sugere que esse apego à lei formal trata-se uma forma de evasão da
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realidade que traduz nosso horror à realidade. Quando se intensificou a urbanização do país, as classes
fundadoras do patriarcalismo perderam poder diante do crescente êxodo rural. Relutantes em se conformar
com as novas circunstâncias, “nos livros, na imprensa, nos discursos, a realidade começava a ser,
infalivemente, a dura, a triste realidade.”[67]

Criado no círculo familiar, o brasileiro se desenvolve em um ambiente no qual a autoridade
hierárquica é indiscutível e cujas dimensões sociais claramente definidas, formando uma personalidade
coletiva[68]. Se, por um lado, é escravo[69] das relações familiares sob o comando ilimitado do patriarca,
por outro, encontra-se acolhido num ambiente que o protege e o considera “único e insubstituível”[70].
Apoiando-se na contraposição “casa” e “rua”, Roberto DaMatta elucida as conseqüências que a aversão ao
trabalho do perfil “aventureiro” formulado por Sérgio Buarque de Holanda, em conjunto com uma criação
patriarcalista, gerou no brasileiro.

Nesse espaço exclusivo que é a “casa” – aqui compreendida como espaço e tempo[71] –  somos
determinados pela “honra”, “a vergonha” e o “respeito”. Ali, a “harmonia deve reinar sobre a confusão, a
competição e a desordem”[72]. A “rua”, por outro lado, é o espaço e o tempo aonde devemos cumprir nossa
árdua tarefa do trabalho[73]. É nesse espaço perigoso, em que somos indiferenciados e desconhecidos, que
devemos realizar nossa tortura diária. A “rua”, como um espaço de “luta” pela vida, “contraria frontalmente
todas as nossas vontades”[74]. Somos apenas mais um indivíduo na massa, até que consigamos torná-la
mais aconchegante, formando laços pessoas de simpatia e amizade onde outrora eram apenas frios laços
econômicos:

 
O momento de sair de casa é, deste modo, altamente dramático. (...) Normalmente, a passagem é
de pessoa a indivíduo e depois a pessoa, quando emprego se torna familiar e laços de simpatia, amizade
e consideração são estabelecidos com os patrões. (...) recomeçar a transformação do emprego no lar,
pois esse é o ideal.[75]

 
E é a partir dessa dicotomia “casa x rua” que se formará a diferenciação “pessoa x indivíduo”. A

“pessoa” é aquele ser livre, reconhecido em sua individualidade no seio familiar, amado e respeitado. O
“indivíduo”, a seu turno, é aquele ser preso à totalidade social, cujas escolhas estão limitadas pelas leis
universais que regem o mundo hostil da “rua”. Relacionada com a “rua”, a expressão indivíduo ganhou
caráter depreciativo na cultura brasileira, servindo para designar “gente sem princípios, um elemento
desagregado do mundo humano e próximo da natureza, como os animais.”[76] Aquele que se individualiza
representa alguém não soube “dar-se socialmente”, um egoísta.

Em “casa”, se somos contrariados pela autoridade legítima e inconteste do patriarca, nos
conformamos por sua hierarquia. Na “rua”, contudo, somos incapazes de aceitar que a lei elaborada pela
autoridade do Estado, seja ela nos imposta, enquanto súditos, seja ela fruto de nossa participação, como
cidadãos em uma democracia representativa: “cada indivíduo, nesse caso, afirma-se ante os seus
semelhantes indiferente à lei geral, onde esta lei contrarie suas afinidades emotivas, e atento apenas ao que o
distingue dos demais, do resto do mundo.”[77]

Esta condição conduziu à nossa completa falta de identificação pessoal como destinatários da própria
lei. Esclarece-nos Roberto DaMatta que o “dilema do brasileiro reside numa trágica oscilação entre um
esqueleto nacional feito de leis universais, cujo sujeito era o indivíduo e situações onde cada qual se salvava
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e despachava como podia, utilizando para isso o seu sistema de relações pessoais.”[78]

A relutância em cumprir as normas revela, ainda, um total descompasso entre a realidade jurídica e
as práticas da vida diária. No afã em nos modernizarmos, após a instituição da República, “trouxemos de
terras estranhas um sistema complexo e acabado de preceitos, sem saber até que ponto se ajustam às
condições da vida brasileira e sem cogitar das mudanças que tais condições lhe imporiam”[79]. Sobre este
desencontro entre as normas e as necessidades e tradições de seus destinatários, relata-nos Faoro uma crítica
de um sarcástico historiador que, “para remediar o desacerto, [pedia] que se promulgasse uma lei para tornar
as outras obrigatórias.”[80]

E esse descompasso entre norma e realidade[81] se reflete nas percepções que o brasileiro regular
emite acerca de seu direito pátrio: não compreende como a malfada lei lhe oferece a oportunidade de ter
pessoas em cargo de confiança, mas lhe veda nomeação de familiares mais próximos – aquelas pessoas às
quais confia sua própria vida!; antes que pudesse compreender os horrores de uma sanção capital decretada
e executada por suas mãos, impuseram-lhe uma Constituição moderna que veda a pena de morte para os
“marginais salafrários” que ameaçam sua vida e de sua família todos os dias! Assim, a vida social brasileira,
observa Faoro, “será antecipada pelas reformas legislativas, esteticamente sedutoras, assim como a atividade
econômica será criada a partir do esquema, do papel para a realidade.”[82]

Diante deste impasse, enquanto espectador, o brasileiro torna-se indivíduo, cidadão, que acata a lei
com a qual ele anui. Perante situações concretas, no entanto, o brasileiro opta por agir comopessoa, seja
adotando a vertente do “jeitinho”, da “malandragem” e da solidariedade como eixo de ação[83], seja através
da vertente “autoritária” do “Você sabe com que está falando?”.

Optando pelo “jeitinho”, o brasileiro mobiliza toda a sua rede de relações pessoais, sejam elas de
parentesco, de amizade[84] de patronagem, ou outras formas de interconexões, às quais confere caráter
instrumental. Em faltando qualquer desses elos, busca, através da simpatia, encontrar um elo
comum[85] com aquela autoridade estatal que representa o seu obstáculo – uma fila, um procedimento
burocrático, uma prisão em flagrante, a obtenção de uma licitação ou verbas. E não, não há absolutamente
nada de errado nisso. As leis existem para serem transgredidas, o procedimento é burocrático demais, as
especificações técnicas são muito confusas, ou a infração só ocorreu daquela vez, por um motivo muito
especial.

É exatamente essa naturalização o maior empecilho em se aperceber que, se todos desrespeitarem a
lei, todos serão prejudicados:

 
 (...) a naturalização do uso corrente destas relações pessoais no Brasil impede-nos de
problematizá-las no que concerne, especialmente, à importância que possuem para a
estruturação das práticas concebidas como corruptas. Esta naturalização, inclusive,
aparentemente contribui para dar maior força aos negócios corruptos na medida em que não
conduz a sociedade a um questionamento quanto aos usos a que se prestam estas relações. Nesse
sentido, é interessante constatar como os acusados das distintas relações pessoais como
argumento de defesa.[86]

 
Manter relações com pessoas que ocupam cargos públicos é situação valorada em nosso código

cultural e “podem ser apresentadas como uma forma particular de capital social”[87]. No caso das relações
de parentesco há, inclusive, uma grande expectativa e até uma pressão da família sobre os benefícios a
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serem auferidos caso um parente ocupe um cargo público[88]. Em relações de amizade (simétricas) e
patronagem (assimétricas), que envolvem créditos e débitos morais entre os agentes, negativa do “favor”,
sempre “pedido” acompanhado de uma justificativa razoável[89], pode levar ao fim da relação.

Dentre as redes de clientelismo se assentam, ainda, as relações econômicas entre empresas privadas e
o Estado. Pouco regulamentados no direito pátrio, contratos de consultorias privadas prestadas a órgãos
públicos muitas vezes servem para mascarar relações pessoais:

 
Em outras palavras, o empresário esforça-se para pessoalizar a relação com o Estado e, desse modo,
passar a tê-lo como um parceiro nos negócios. Para tal, atende às suas demandas funcionais e mobiliza
seus contatos pessoais. (...) Ou seja, compromete pessoalmente a instituição sem que esta, entretanto,
perca suas propriedades de instituição.[90]

 
Quando as redes pessoais falham em mediar os bens, serviços, favores e informações almejados,

optamos por uma outra forma de diferenciação para burlar a norma: o “Você sabe com quem está falando?
”[91]. Essa expressão, além de revelar a confusão entre público e privado no imaginário brasileiro, remete-
nos a uma vertente indesejável de nossa cultura: a aversão ao conflito[92] e o conceito de adequação social.
Diante da hierarquização, opera-se o “rito de separação” que acaba se tornando uma forma de
individualização, postura que, como referimos acima, é execrada em nossa sociedade. Não queremos ser
“indivíduos”, pois individualizar-se significa desatar os laços com segmentos familiares, significa “abrir
mão dos direitos substantivamente dados pelo sangue, pela filiação, pelo casamento, pela amizade e pelo
compadrio.”[93] “Antipática e pernóstica”[94], o uso dessa expressão é desaprovado, embora
freqüentemente utilizado.[95]

Destarte, o apego às emoções, a valorização das relações interpessoais, em combinação à aversão
pelo trabalho e exaltação da fidalguia acabaram por gerar a cultura da “do jeitinho” e do “Você sabe com
quem está falando?”. A supervalorização da família, da “casa”, onde somos e podemos tudo, em
contraposição à “rua”, onde não somos ninguém e devemos enfrentar o trabalho, levou o brasileiro a
desenvolver duas atitudes sociais padrão diametralmente opostas, mas que possuem um único resultado: a
corrupção.

O culto ao personalismo, portanto, tornou a corrupção característica endêmica do nosso sistema,
permitindo a perpetuação do patrimonialismo, agora disfarçado de neopatrimonilismo, que possui como
traço característico das relações Estado-cidadão.

 
4. Uma revolução lenta: há possibilidade de mudanças?

 
Relacionar a corrupção a traços inerentes a uma sociedade pode soar como fatalismo hereditário.

Como afinal poderíamos coordenar lei e realidade? O brasileiro apenas irá cumprir a lei quando realmente
acreditar que ela lhe trará o melhor para si. Mas como convencer alguém de que não se pode ultrapassar em
faixa contínua, se diariamente vemos pessoas arriscando as próprias vidas para burlar normas que acreditam
interporem-se em seu caminho? Como convencer o “lobbyista” de que ele não merece uma “comissão” por
ter obtido êxito em negociar um contrato, sem ter que superar todas as infinitas etapas formais? Como
convencer um eleitor ou um congressista que é errado vender seu voto, se isso lhe trará um imediato
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benefício privado?
Alguns poderiam sugerir o discurso: “se não se pode vencê-los junte-se a eles”. Se as leis não são

adequadas à população, façamos as adaptações! Mas o que teríamos caso, por exemplo, retirássemos todas
as inconvenientes placas de “Pare” ou “Proibido Estacionar”? Como ficaria o provimento de serviços
públicos, caso todos os funcionários atuantes decidissem embolsar parte das verbas ou cobrar propina – ou
então, facilitar a conclusão de contratos com empresas “conhecidas”, mas inapetentes? Devemos aceitar a
teoria do “bom príncipe”, do “rouba, mas faz”?

O processo de mudança e conscientização é longo, mas foi possível, ao menos, convencer a
sociedade da necessidade de se respeitar a norma que determina o uso do cinto de segurança:

 
A incolumidade do contexto de poder, congelado estruturalmente, não significa que ele impeça a
mudança social, quer no acomodamento ao campo internacional, quer no desenvolvimento interno. A
permanência da estrutura exige o movimento, a incorporação contínua de contribuições de fora,
adquiridas intelectualmente ou no contato com as civilizações mais desenvolvidas.[96]

 
Como nota José Murilo de Carvalho, a corrupção, como todo fenômeno histórico, é um instituo

mutante[97]. À medida que o Estado foi se dissociando da pessoa do Rei, e o público se distanciando do
privado, a corrupção foi se tornando prática marginal, embora recorrente: “de 2005 para cá, as denúncias de
escândalos surgem com regularidade quase monótona.”[98] Desde o período colonial até os dias atuais,
ocorreram diversas mudanças neste processo. Podemos notar, claramente, por exemplo, uma mudança
semântica. Se as denúncias de corrupção ocorridas durante o Império e a Primeira República dirigiam-se
contra o sistema, a partir de 1945, a oposição de Getúlio Varga, a UDN, irá atribuir a corrupção à falta de
moralidade das pessoas.  Temos, ainda, uma mudança nas dimensões assumidas pelas práticas de corrupção,
que se avolumaram consideravelmente no decorrer do último século na mesma proporção em que se inflava
a máquina estatal[99].

As reações contra estas práticas, no entanto, foram variáveis: se, por uma lado, Getúlio, a ditadura e
Collor foram derrubados em meios a acusações de corrupção, desde 2002, apesar de sucessivos escândalos,
os políticos restam inarredáveis (ou arredáveis e readmissíveis) em seus postos. Fatos inéditos em nossa
história e progresso inconteste foram a recente prisão preventiva e cassação do mandato do governador do
Distrito Federal, José Roberto Arruda, envolvido em diversas denúncias de corrupção.

A este respeito, José Murilo de Carvalho observa: “Reagem contra a corrupção os que dela não se
beneficiam e que, ao mesmo tempo, dispõem de recursos para identificá-la e combatê-la. Vale dizer que a
reação à corrupção varia na razão direta do tamanho da classe média.[100]” Com o crescente benefício da
elite econômica engajada em negócios com o governo e das classes mais baixas com os planos econômicos
e assistências estatais, a classe média, hoje oprimida por uma carga tributária que não traz a devida
contrapartida nos serviços públicos, luta sozinha. E frise-se: luta apenas a classe média que não ocupa
cargos públicos ou tem acesso a eles, o que reduz ainda mais a parcela de combatentes. E a batalha está
sendo perdida, pois, como notou um deputado mensaleiro: “A opinião pública me condena, mas a opinião
popular me absolve.”[101]

Esse processo de combate à corrupção gera ainda, um certo mal-estar íntimo,  como ressaltou Faoro,
pois aqueles que buscam modernizar e moralizar o Estado acabam atuando “sob o pressuposto da incultura,
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senão da incapacidade do povo, e o povo sem convívio íntimo com aqueles, quebrados os vínculos de
solidariedade espiritual.”[102]

Assim como José Murilo de Carvalho, no entanto, acreditamos que podemos ter boas perspectivas,
pois com a expansão democrática, crescimento econômico e consequente elevação da renda e escolaridade,
em algum ponto, a corrupção passará a ser considerada intolerável.[103] Estamos, então, em apenas mais
uma das etapas da “lenta, mas segura e concertada” revolução sobre a qual Sérgio Buarque de Holanda
discorre, “a única que, rigorosamente, temos experimentado em toda a nossa vida nacional.”

 
Conclusão

 
Partindo do conceito contemporâneo de corrupção e das expectativas da sociedade internacional

perante o desempenho pífio do Brasil no combate a práticas escusas, buscamos encontrar os obstáculos que
se interpõem nesse trajeto.

 Adotando uma perspectiva jurídoco-antropológica, propusemo-nos a investigar como, afinal, o
patrimonialismo, associado ao personalismo, caminharam para formar o neopatrimonialismo e, assim,
perpetuar a imoralidade que impera no aparato estatal. Para tanto, procuramos identificar as “raízes” das
práticas de corrupção no Brasil, partindo da formação da família patriarcal até a transferência de sua
hierarquia e autoridade para a vida pública, que resultou em práticas patrimonialistas implementadas em um
corpo burocrático que não é capaz de dissociar seus interesses privados do interesse público.

Observando as práticas de corrupção desde o período colonial, passando pelo Império e, brevemente,
pela República, podemos concluir que a corrupção manteve-se estreitamente atada ao estamento político que
comanda o patrimonialismo. Agravante à imoralidade deste Estado patrimonialista, constatamos que os
fortes traços personalistas desta cultura–  que distingue a “casa” da “rua”, tem horror ao trabalho e quer ser
tratada como “pessoa” – não apenas levaram à elaboração de um corpo de leis que não se identifica com as
percepções da sociedade, mas também conduziram os cidadãos a transgredi-las como um hábito.

Apesar destas “raízes”, especulamos, sinteticamente, se seria possível uma mudança e, nos
distanciando no “fatalismo do DNA”, afirmarmos que, se, por um lado, nossa cultura personalista e
neopatrimonialista impede a moralização do Poder Público, por outro, já foram obtidos avanços
consideráveis, sobretudo se tivermos em mente que, da panacéia reinante desde primórdios de nossa
história, evoluímos para, se não a punição e alijamento, ao menos a condenação pela opinião pública dos
corruptos nos dias atuais.
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COMPORTAMENTOS SOCIALMENTE TÍPICOS E SISTEMA SOCIAL - COMPLEXIDADE,
CONTINGÊNCIA E CONFIANÇA

TYPICAL SOCIALLY BEHAVIORS AND SOCIAL SYSTEM - COMPLEXITY, CONTINGENCY AND
CONFIDENCE

André Pedrolli Serretti

RESUMO
O presente artigo discorre sobre os comportamentos socialmente típicos, comportamentos sociais uniformes
que geram obrigações, independentemente de sua previsão normativa expressa. Calcados na proteção da
confiança nas expectativas normativas comuns à maioria dos membros da sociedade, apresentamos as
teorizações do jurista alemão Günther Haupt, por nós fundamentadas a partir de formulações teóricas
posteriores, oriundas da Sociologia do Direito, referentes ao marco teórico: função do direito como
estabilizador de expectativas normativas, da teoria dos Sistemas Sociais de Niklas Luhmann. Ao prever
como vinculantes tais comportamentos, a proteção da confiança, fundamento do Estado Democrático de
Direito, é preservada pelo subsistema do Direito e pelo sistema social.
PALAVRAS-CHAVES: Comportamentos Socialmente Típicos – Teoria dos Sistemas Sociais – Proteção
da Confiança.

ABSTRACT
This article discusses the typical socially behaviors, uniform social behaviors that generate obligations,
regardless of express prevision in any statute. Based on the protection of confidence in normative
expectations, shared by most members of society, we present the theories of the German jurist Günther
Haupt, founded by us in subsequent theoretical formulations, derived from the Sociology of Law, referring
to the theoretical framework: the function of law as stabilizer of normative expectations, from the theory of
social systems of Niklas Luhmann. Regarding to obligation attribute of these conducts, the protection of the
trust, and the foundation of the democratic state of law are preserved by the subsystem of law and the social
system.
KEYWORDS: Typical Socially Behavior - Theory of Social Systems - Protection of Confidence.

1. INTRODUÇÃO
 
O contrato, como espécie de negócio jurídico, deve obedecer aos requisitos deste, que são: capacidade do
agente; licitude, possibilidade e determinabilidade do objeto; e forma prescrita ou não defesa em lei[1]. Para
que um contrato tenha validade, deve ele observar os requisitos anteriormente mencionados, em regra.
 
Pensemos agora na função do Direito em nossa sociedade, e visualizamos de pronto que esta é trazer
segurança às relações sociais, através da seleção racional de expectativas de conduta razoáveis e ponderadas
(LUHMANN, 1983, p. 45), segundo os padrões culturais de determinada sociedade, e institucionalização
destas, através da criação de normas (LUHMANN, 1983, p. 54). É isso que ocorreu quando o legislador, por
exemplo, previu os referidos requisitos de validade do negócio jurídico. A confiança na norma estabilizada,
que a institucionalização normativa gera, e a segurança de que poderemos seguir nos orientando pela
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expectativa ora selecionada, referente aos requisitos de validade do negócio jurídico, embasam a criação de
disposições normativas. No que tange à norma em questão, por razões óbvias, não se pode admitir, em um
estado que segue o modelo Democrático de Direito[2], que incapazes negociem, que objetos ilícitos ou
imorais sejam transacionados e, quando prevista forma segura de elaboração do negócio, seja ela
inobservada.
 
2. TEORIA DOS SISTEMAS SOCIAIS E DIFERENCIAÇÃO DE EXPECTATIVAS
 
Ao Sistema Social não é permitido estabelecer mandamentos calcados em verdades universais, contendo
regras morais de observância obrigatória, apoiadas tão somente no argumento da impossibilidade de
convivência, caso não sejam observadas. À medida que as ciências sociais avançam, nasce a necessidade de
justificação do direito e de sua conseqüente limitação da liberdade individual, necessários ao convívio em
sociedade. Nessa ordem de idéias, Niklas Luhmann observa que o que diferencia o direito das regras morais
é a mera obrigatoriedade subjetiva destas. O direito é definido como uma vivência do dever-ser com
determinadas características adicionais, algo que conclui ser insuficiente para justificar teoricamente o
porquê das normas jurídicas, em especial por não determinar o significado, a função, a extensão e a
experimentação sensorial de tal dever-ser. 
 
Para o referido autor, a relação do homem com o mundo é constituída de forma sensorial, remetendo-nos a
condições estruturais prévias ao direito e permanentes, por ele denominadas expectativas, que se
diferenciam entre expectativas cognitivas e normativas. As cognitivas diferenciam-se das normativas por
preverem a assimilação de suas frustrações, e estas, caracterizam-se por serem mantidas, apesar de sua não
satisfação. A relação sensorial do homem com o mundo apresenta a ele uma gama de possíveis experiências
e ações. Sempre haverá mais possibilidades do que se pode realizar, mas a ação humana deve se pautar por
uma delas (complexidade), e as possibilidades apontadas para as diversas experiências poderiam ser
diferentes das esperadas, gerando possibilidades de desapontamentos (contingência). Ou seja, complexidade
é a seleção forçada de expectativas e contingência é o perigo de desapontamento e a assunção de riscos
desta seleção (LUHMANN, 1983: 45).
 
Nesse universo complexo e contingente, a estabilização das ações humanas se dá na forma de criação de
estruturas de assimilação da realidade exterior, denominadas de expectativas. O homem pauta a sua conduta
através da expectativa que tem do resultado a ser atingido por esta. Com o convívio social, tem a
oportunidade de captar expectativas alheias e de determinar sua conduta, para a obtenção dos resultados
desejados, a partir das expectativas de conduta alheias, assim criando expectativas sobre expectativas.
Agindo dessa maneira, o homem potencializa o risco de ver suas expectativas frustradas. De tal forma, a
contingência simples se transforma em dupla contingência, como possibilidade de frustração de expectativas
sobre expectativas alheias (inconfiabilidade).
 
O trato social somente é viável através da dupla contingência, pois caso contrário, nossas ações careceriam
de parâmetros exteriores para satisfazer nossas expectativas de ação no convívio social. É justamente na
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área de integração entre satisfação e desapontamento daquilo que se espera do outro, e da avaliação do
significado do comportamento próprio em relação a expectativas alheias, que se localiza o direito. “Quem
pode ter expectativas sobre expectativas de outros pode ter um acesso mais rico em possibilidades ao seu
mundo circundante, e apesar disso, viver mais livre de desapontamentos” (LUHMANN, 1983, p.  48).
 
Algo que ocasiona grande número de frustrações é o fato de a seleção de expectativas ser feita por cada
indivíduo de maneira subjetiva, sem parâmetros determinados a priori, e, em regra, sem racionalidade.
Mesmo assim, a seleção de expectativas, inclusive de expectativas sobre expectativas, é necessária ao
convívio em sociedade, visto que reduz o nível de incerteza nas relações sociais. É importante que se
consiga uma simplificação dessas estruturas através de uma redução generalizante, de forma anônima e
impessoal, independente de seu destinatário, seja através da verbalização na forma de dever-ser ou de regras
de trato social. A segurança em relação às expectativas das expectativas, e secundariamente, a segurança
sobre o comportamento alheio, é base imprescindível de todas as interações sociais. As sínteses
comportamentais anonimizadas (regras) conduzem à segurança na seleção de expectativas, visto que “A
orientação a partir de regras dispensa a orientação a partir de expectativas.” (LUHMANN, 1983, p. 53).
Com a regra, há redução de riscos de erros na seleção de expectativas a serem observadas, porque, devido a
ela, pode ser definido que aquele que dela diverge age errôneamente, que a conduta desviante foi a conduta
alheia, e não pessoal, ao ter selecionado determinada expectativa consoante com a regra.
 

A vigência das normas fundamenta-se na impossibilidade fática de realizar isso (a
simplificação) em todos os momentos e para todas as expectativas de todas as pessoas.
Dessa forma, a vigência de normas reside em última análise na complexidade e na
contingência do campo da experimentação, onde as reduções exercem a sua função.
(LUHMANN, 1983, p. 53)

 
A seletividade operada pelo sistema transforma o indefinido em palpável. Ao passo que alivia o indivíduo
em grande parte do exame próprio das alternativas de como se conduzir, ela também restringe suas
possibilidades de opção, devido ao fato de tal indivíduo, geralmente inconscientemente, se limitar às
escolhas tomadas por outros. Na maioria das vezes, as estruturas (expectativas de expectativas) são
simplesmente aceitas, ou seja, não são apreendidas como decisões seletivas, e mesmo quando simplesmente
aceitas ou vivenciadas, não perdem sua carga de seletividade, pois fica evidenciado, quando ocorrem
desapontamentos, que existiam outras possibilidades. A sobrecarga permanente da complexidade se
transforma no problema da experimentação eventual do desapontamento, contra o qual pode ser feito algo
concreto.
 
Inerente à seleção de expectativas, se encontra a possibilidade de desapontamento. Portanto, a
racionalização da seleção de expectativas envolve a ponderação entre uma complexidade (seleção forçada)
sustentável e a carga suportável de desapontamentos, ou seja, aceitação de riscos.
 

Especialmente em um mundo com crescente complexidade e contingência, isso
(seletividade com assunção de risco), poderia conduzir a um nível insustentável de
tensões e problemas de orientação, caso o sistema social da sociedade como um todo não
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apresentasse duas possibilidades contrárias de desapontamentos de expectativas.
(LUHMANN, 1983, p. 55)

 
Tais possibilidades são as referentes às diferentes possibilidades de assimilação aos desapontamentos das
expectativas cognitivas e normativas. Assim, se as conseqüências dos desapontamentos de todas as
expectativas fossem unicamente a sua manutenção, o convívio social seria inviável devido à existência de
enorme número de desapontamentos “intoleráveis”.
 
As normas são expectativas normativas que, apesar de desobedecidas, continuam a ser de observância geral
obrigatória, por isso são contrafáticas. “As normas são expectativas de comportamento estabilizadas em
termos contrafáticos” (LUHMANN, 1983, p. 57).
 
A vigência da norma, como expectativa institucionalizada, não depende de sua observação ou de sua
frustração (contrafaticidade). “O símbolo do dever-ser expressa principalmente a expectativa dessa vigência
contrafática, sem colocar em discussão essa própria qualidade – aí estão o sentido e a função do dever-ser.”
(LUHMANN, 1983, p. 57). O desapontamento é primeiramente fático, podendo ou não ser normativo.
 
A relevância e as chances de realização da expectativa selecionada são fatores determinantes da opção de
sua manutenção ou não, quando desapontadas. Tal opção é incentivada pela sociedade, ao não censurar seus
membros quando se adaptam ao desapontamento e renunciam a tal expectativa (cognitiva), ou ao fomentar a
reação deles à conduta desviante e a manutenção de tal expectativa (normativa). A sociedade deslocará as
expectativas ao nível normativo quando forem vitais à segurança e à integração social de expectativas. O
alto grau de complexidade e contingência torna-se suportável, devido à redução de riscos de
desapontamentos através do estabelecimento prévio da conseqüência deste desapontamento (assimilação ou
não do desapontamento), ou seja, de diferenciação entre expectativas cognitivas e normativas. Precisamente,
é o fato de a diferenciação entre o cognitivo e o normativo somente ser possível de ser constatado quando
ocorre o desapontamento, e a existência de um amplo campo de expectativas raramente desapontadas, que a
definição prévia do caráter cognitivo ou normativo de certa expectativa se torna desnecessária. “O
desapontamento pode então levar à formação de normas através da normatização a posteriori.”
(LUHMANN, 1983, p. 59). Essa é a forma de pensar o surgimento do direito a partir de desapontamentos. O
sistema deve garantir mecanismos de real e rápida assimilação de expectativas cognitivas desapontadas, e de
demonstração da sustentação de expectativas normativas desapontadas.
 
3. A CONFIANÇA
 
É essencial, em uma sociedade complexa e contingente, que estruturas seletivas reduzam a complexidade e
a contingência, e é justamente por isso que a não satisfação de expectativas institucionalizadas se torna um
problema. Tal problema é a ameaça à vigência da norma como redutora de complexidade da expectativa
estabilizada, que faz reaparecer a complexidade das possibilidades e a contingência do poder de atuar
diferentemente do escolhido, e gera descrédito à história de comprobações acumuladas. “Desapontamentos
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levam ao incerto” (LUHMANN, 1983, p. 63), aí se torna inegável e evidente que expectativas são apenas
expectativas.
 
A orientação por expectativas muitas vezes gera a falsa sensação de segurança e quando frustradas, a
sensação de insegurança e de ausência de parâmetros pré-estabelecidos de condutas sociais. Em um simples
exemplo, ao dirigir um veículo automotor através de um cruzamento com semáforo que esteja acionado em
luz verde, nós somente por ele passamos porque acreditamos que os carros que estão na outra pista do
cruzamento pararão ao detectar que não estão autorizados a passar por ali. Luhmann (2000, p. 97) informa
que
 

You are confident that your expectations will not be disappointed: that politicians will try
to avoid war, that cars will not break down or suddenly leave the street and hit you in
your Sunday afternoon walk. You cannot live without forming expectations with respect
to contingent events and you have to neglect, more or less, the possibility of
disappointment. You neglect this because it is a very rare possibility, but also because
you do not know what else to do. The alternative is to live in state of permanent
uncertainty and to withdraw expectations without having anything with which to replace
them[3]

 
Nesse contexto, o papel do sistema social parcial jurídico é estabelecer a diferenciação entre expectativas
que se frustradas não geram resposta do sistema do direito (expectativas cognitivas), e expectativas que
devem obrigatoriamente ser observadas (expectativas normativas), para que seja possível o funcionamento
do sistema social.

 
A reação ao desapontamento de expectativas normativas não pode simplesmente ser deixada a cargo dos
mecanismos individuais psicológicos dos desapontados: o desapontado pode, tentando salvaguardar suas
expectativas, desapontar legítimas expectativas alheias, gerando mais perigo de ocorrência de
desapontamentos que o restabelecimento de sua expectativa desapontada. A falta de confiança na vigência
de determinada expectativa gera, como já informado, sentimento de ausência de parâmetros pré-
estabelecidos de condutas condizentes com as expectativas de determinado sistema e diminui a gama de
possibilidades e de desenvolvimento da personalidade no âmbito de tal sistema, da forma assim
demonstrada:
 

Confidence in the system and trust in partners are different attitudes with respect to
alternatives, but they may influence each other; and in particular, a decline in confidence
or an increasing difficulty in finding situations and partners which warrant trust may
unleash deteriorating effects and diminish the range of activities available to the
system.[4] (LUHMANN, 2000, p. 99)

 
O sistema social deve orientar e canalizar o processo de desapontamento de expectativas, não só impondo
expectativas a serem observadas, mas também estabelecendo a possibilidade de que a manutenção de
expectativas normativas estabilizadas se antecipe a possíveis desapontamentos. “A expectabilidade das
expectativas dos outros é, assim, uma sólida conquista do convívio humano.” (LUHMANN, 1983, p. 65).
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Além de definir normas sob ameaça de sanção, deve o sistema social antecipar-se a possíveis
comportamentos tendentes a gerar desapontamentos, e determinar se e quando será possível manter a
expectativa desapontada (institucionalização). Mesmo não atendida, a expectativa deve ser manifestada,
permanecendo, de tal forma, intacta. A antecipação da reação ao desapontamento deve disponibilizar
comportamentos alternativos, através dos quais se possa expressar a continuidade da vigência da expectativa
desatendida. O fato de o comportamento desapontador ser sentido como um desvio confirma a norma.
Trata-se de uma modalidade de “imputação da discrepância”, na qual conclui-se que não era a expectativa
que estava errada, mas sim o comportamento que contrariou a norma na qual a expectativa se encontrava
apoiada. “A norma permanece, e a causa do desapontamento reside no comportamento divergente.”
(LUHMANN, 1983, p. 69).
 
Assim, nasce a necessidade de distanciar-se a expectativa da conduta divergente, através do reconhecimento
da excepcionalidade do desapontamento, para não se colocar em xeque a continuidade da expectativa
institucionalizada. O desvio, que é um fato, somente pode ser neutralizado se tratado como fato desprovido
de significado valorativo. Porém, poderá haver a justificação do desapontamento, e dessa forma, sua
atribuição de sentido. Sua função é justamente possibilitar a manutenção da expectativa apesar do seu
desrespeito. Tal justificativa depende da análise de fontes sociais de sua plausibilidade e racionalidade.
 
Mesmo que queira, o desapontado não pode ignorar a realidade, mas pode não admiti-la. Ele pode
manifestar sua não aceitação do desapontamento através de sua conduta no sentido de reafirmar a
expectativa inobservada. Nos casos mais simples (expectativas cognitivas), a mera verbalização da
expectativa já é suficiente, de forma a seguimos não mais nos preocupando com o desapontamento. Nos
mais complexos (expectativas normativas), exige-se argumentação mais acurada para justificar o
desapontamento. A sanção se faz necessária quando o desapontamento não comportou justificação ou
quando a conduta desviante direcionou-se evidentemente contra a norma. Mas, mais importante que a
imposição de uma expectativa, é a sua manutenção como provida de obrigatoriedade. “(...) a personalidade
humana sempre depende da estabilização normativa de suas estruturas seletivas.” (LUHMANN, 1983, p.
75). Luhmann, (1983, p. 76) ainda observa:

 
A contribuição da expectativa para o desenvolvimento de sistemas complexos está
relacionada à sua tendência a dilatar as possibilidades de expectativas, juntamente com
sua interação contrafática. Essa contribuição fundamenta-se nas necessidades do convívio
social, em sua necessidade elevada de expectativas normativas, que leva a uma
superprodução.

 
O direito tem o papel de prever e estabilizar os possíveis tipos de comportamento, através da
institucionalização de normas de conduta oriundas da experimentação do desapontamento de expectativas, e
de criar mecanismos voltados à redução de desapontamentos. A esse respeito ensina professor espanhol
Muñoz Conde (2001, p. 40):

 
A existência humana pressupõe sempre a coexistência, ou a convivência. Ninguém vive
isolado. Mas esta convivência não é senão conflituosa. É o resultado de um processo
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dialético em que o indivíduo renuncia a seus impulsos egoístas, em troca de que a
convivência em comunidade seja possível, para um melhor desenvolvimento de sua
personalidade e para sua sobrevivência. Para regular a convivência entre as pessoas, se
estabelecem normas vinculantes que devem ser respeitadas por todos os membros da
comunidade. O acatamento dessas normas é uma condição indispensável para a
manutenção da vida em sociedade. Frente ao Princípio de Prazer, que impulsiona o
sujeito à satisfação de seus impulsos instintuais, existe o Princípio de Realidade,
representado pelas normas que os demais impõem, que obriga o indivíduo a sacrificar, ou
limitar esses instintos e considerar os demais. A regulação da convivência supõe,
consequentemente, um processo de comunicação entre os membros de uma comunidade,
que se dá através de uma relação estrutural que a sociologia moderna denomina de
expectativa. Qualquer pessoa pode esperar de mim que eu me comporte conforme a uma
norma, e o mesmo eu posso esperar dos demais. A convivência se regula, portanto,
através de um sistema de expectativas das quais deriva uma norma ou conjunto de
normas. Mas, estas expectativas correm, entretanto, o perigo de não se satisfazerem. Por
várias razões, muitas vezes se frustram, surgindo então o problema de como se podem
solucionar essas frustrações, ou à medida que estas frustrações sejam inevitáveis, de
como podem canalizar-se, para assegurar a convivência.

 
O sistema social deve estabelecer meios de contenção de frustração de expectativas normativas, ou seja,
deve ele criar mecanismos de redução de inconfiabilidade e assim, de controle do risco de desapontamentos
e assim aumentar confiança nas expectativas normativas. Segundo Giddens (1991, p. 36), “risco e confiança
se entrelaçam, a confiança normalmente servindo para reduzir ou minimizar os perigos aos quais estão
sujeitos tipos específicos de atividade”, inclusive a atividade desempenhada pelo sistema social. A
confiança é a base de qualquer comportamento ou relação social. Sem ela, no dizer de Luhmann (2005a, p.
5), sequer levantamos pela manhã, e os efeitos de sua falta são extremamente perniciosos ao
desenvolvimento individual e dos sistemas sociais, como informa Luhmann (2000, p. 103): Thus lack of
confidence and the need for trust may form a vicious circle. A system – economic, legal, or political –
requires trust as an input condition. Without trust it cannot stimulate supportive activities in situations of
uncertainty or risk.[5]
 
Acerca da importância constitutiva da confiança em relação ao sistema social, no mundo moderno, o
sociólogo britânico Antony Giddens (1991, p. 77) observa que:

 
Em condições de modernidade, o futuro está sempre aberto, não apenas em temos da
contingência comum das coisas, mas em termos da reflexividade do conhecimento em
relação ao qual as práticas sociais são organizadas. Este caráter contrafactual, orientado
para o futuro da modernidade é amplamente estruturado pela confiança conferida aos
sistemas abstratos.

 
Assim, deve o sistema social definir quais riscos são tolerados para cada tipo de ação, e estabelecer
mecanismos de redução desses riscos de desapontamentos, que podem ser chamados de mecanismos
redutores de complexidade, para aumentar a confiança na vigência e na dupla contingência das expectativas
normativas do sistema social das sociedades contemporâneas, marcado pelo alto grau de complexidade.
 
A contribuição da estrutura observada a partir de expectativas, para o desenvolvimento de sistemas
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complexos, está relacionada à sua tendência a dilatar as possibilidades de captação da realidade exterior e de
ação, juntamente com sua interação contrafática. Essa contribuição fundamenta-se nas necessidades do
convívio social, em sua necessidade elevada de expectativas normativas, que leva a uma superprodução.
(LUHMANN, 1983, p. 76).
 
O procedimento de institucionalização de expectativas funciona como um filtro, que tem por mister separar
o que se constitui em expectativa normativa o que é mera expectativa cognitiva, para fins de incidência da
norma cogente. A sociedade é concebida como um grande sistema autopoiético formado por outros vários
subsistemas também autopoiéticos, tais como o sistema da economia, do direito, da saúde et caetera, que
são responsáveis pela institucionalização de suas próprias expectativas.
 
Um sistema é autopoiético quando ele mesmo produz seus próprios componentes, tais como os processos de
produção de sentidos de seus elementos e de escolha de expectativas. A autopoiese não isola tais sistemas,
mas sim, promove a possibilidade de comunicação entre eles, para a troca de informações que visa ao
aprimoramento de suas funções. A comunicação influencia os processos internos próprios dos sistemas, mas
não os determina. Isso nos leva a concluir que os sistemas sociais são operativamente fechados, mas
cognitivamente abertos. Assim leciona Luhmann:
 

La noción de autopoiesis comprende no sólo las relaciones más o menos consolidadas
entre los elementos, sino también los elementos mismos, resultantes de la reproducción
correlativa del sistema. Un sistema autopoiético puede representarse entonces como
algo “autónomo”, sobre la base de uma “organización cerrada” de reproducción auto-
refencial. Clausura y auto-referencia se relacionan em un nivel formado por la síntesis
de elementos, y no niegan en modo alguno la dependencia respecto al entorno a otros
niveles. Queda claro, no obstante, que en el ámbito de los sistemas autopoiéticos, la
clausura circular interna es condición sine qua non para la continuidad de la auto-
reproduccíon del sistema y que el cese de la misma significaría la muerte. (LUHMANN,
2005b, p. 105).

 
O que faz com que estes sistemas funcionem bem é justamente a observância por todos os indivíduos que os
compõem às expectativas normativas que competem a cada um, ditadas pelo ordenamento jurídico. Assim,
é o subsistema do Direito quem tem a função de estabelecer as expectativas normativas gerais a serem
observadas por todos os indivíduos, de todos os sistemas a fim de que o sistema social funcione, respeitado
o âmbito de atuação específico de cada sistema.
 
4. COMPORTAMENTOS SOCIALMENTE TÍPICOS COMO JUSTIFICATIVAS RACIONAIS A
DESAPONTAMENTOS
 
O Sistema Social e o Subsistema do Direito devem estabelecer mecanismos de proteção da confiança na
dupla contingência, assim reduzindo o grau de incerteza na sociedade.
 
Tendo em vista a confiança nas relações sociais estabilizadas em expectativas normativas, mesmo que não
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institucionalizadas através de positivação, mas presentes no ordenamento jurídico como critério de
hermenêutica e integração deste, consubstanciado no objetivo de pacificação social do direito, estariam
presentes, no âmbito de subsunção da norma em questão, de maneira justa e coerente, todos os casos de
aferição dos requisitos de validade do negócio jurídico?
 
Forçoso é concluir que não, após a análise do seguinte exemplo. Caso um absolutamente incapaz por força
de sua idade[6], comprasse alimentos para se sustentar, não estaria obrigado a por eles pagar. De fato, se nos
atermos rigorosamente às disposições normativas atinentes ao caso, utilizando a simples subsunção, em
extremo fetichismo positivista, concluiríamos, absurdamente, que o incapaz não poderia ser obrigado a
pagar por seu alimento, visto que o contrato de compra e venda que celebrou seria nulo de pleno direito.
 
Foi observando situações como estas que, em 1941 o jurista alemão Günther Haupt teorizou o que
chamamos de vinculações, ou obrigações, através de comportamentos socialmente típicos (MENEZES
CORDEIRO, 1980, p. 29). Esta é uma das formas de relação social de fato. Tais relações são situações que,
embora a manifestação de vontade esteja em desacordo com as normas positivadas referentes aos requisitos
de validade do negócio jurídico, devem ser considerados como se contrato fossem, sob pena de se ferir
objetivos basilares do Direito, tais como a proteção da confiança e da boa-fé objetiva.
 
A justificativa para a atribuição de validade ao ato que viola a regra atinente ao requisito capacidade do
negócio jurídico se encontra justamente na conclusão de que tal valoração positiva é plausível e racional,
considerando que sua fonte social é a consideração de que o respeito a comportamentos sociais uniformes é
essencial ao funcionamento do sistema social.
 
O comportamento socialmente típico referente à atribuição de capacidade ao incapaz, nos extritos moldes já
definidos, se constitui em expectativa normativa social, porém não institucionalizada através da criação de
regra específica. A manutenção de sua validade, pelo subsistema do direito, contribui para o adequado
funcionamento do sistema social, ao passo que sua violação vai de encontro a tal operatividade.
 
Vale lembrar que a confiança é a base de qualquer comportamento ou relação social. Sem ela, no dizer de
Luhmann, sequer levantamos pela manhã (LUHMANN, 2005a, p. 5).
 
5. CONCLUSÃO
 
Caso seja aplicado o mero silogismo da norma civil, chegaríamos ao absurdo da violação da confiança em
expectativas normativas bem arraigadas em nossa sociedade, embora ainda não positivadas, e na esdrúxula
tutela de comportamentos antijurídicos, o que não é coerente com o modelo de Estado Democrático de
Direito adotado pela República, com o funcionamento do sistema social, nem com qualquer ordenamento
jurídico ocidental.
 
 A hermenêutica jurídica deve transcender a letra de lei para alcançar valores superiores, objetivos do Estado
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Democrático de Direito, tais como a proteção da confiança e a busca pela coerência da materialização do
Direito em relação à funcionalidade do sistema social no qual está inserido.
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[1] BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o código civil. Diário Oficial da República Federativa do Brasil,
Brasília, 2002, Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou
determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei.
[2] BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988, art. Art. 1º A República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e
tem como fundamentos:
[3] Você confia que suas expectativas não serão desatendidas: que os políticos tentarão evitar a guerra, que os carros não quebrarão
ou de repente deixarão a rua te baterão em sua caminhada de domingo à tarde. Você não pode viver sem formar expectativas com
relação a eventos contingentes e você tem que negligenciar, mais ou menos, a possibilidade de desapontamento. Você negligencia
isto porque é uma possibilidade muito rara, mas também porque você não sabe o que fazer. A alternativa é viver em estado de
permanente incerteza e retirar as expectativas sem ter nada com que substituí-las. (trad. livre)
[4] A confiança no sistema a crença nos parceiros são diferentes atitudes com relação às alternativas, mas elas podem influenciar
umas às outras e, em particular, um declínio na confiança ou uma dificuldade crescente em encontrar parceiros e situações que
merecem a confiança pode desencadear efeitos de deterioração, e diminuir a gama de atividades disponíveis para o sistema. (trad.
livre)
[5] Assim, a falta de confiança e a necessidade de crença podem formar um círculo vicioso. Um sistema - econômico, jurídico ou
político - requer confiança, como condição de entrada. Sem confiança, não se pode estimular atividades de apoio em situações de
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incerteza ou risco. (trad. livre)
[6] BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o código civil. Diário Oficial da República Federativa do Brasil,
Brasília, Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: I - os menores de dezesseis anos.
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TRABALHO COMO SÍMBOLO: ENSAIO SOBRE A DIMENSÃO SIMBÓLICA DO TRABALHO
NO COCO NO BICO DO PAPAGAIO

TRABAJO COMO SÍMBOLO: ENSAYO SOBRE LA DIMENSIÓN SIMBÓLICA DEL TRABALHO NO
COCO EN BICO DO PAPAGAIO

Nirson Medeiros da Silva Neto

RESUMO
As linhas que seguem problematizam a concepção de que o processo de trabalho atende unicamente a uma
racionalidade prático-instrumental, visando atender somente a anseios pela reprodução físico-biológica dos
trabalhadores e/ou a maximização do alcance de resultados produtivos. Entende-se que, mais do que isto, o
trabalho apresenta uma dimensão simbólica inexorável, o que e como trabalhar não sendo determinado
apenas por pulsões utilitárias senão, em igual medida, por razões simbólicas, isto é, por esquemas culturais,
pela imaginação coletiva de determinado grupo social. A fim de suscitar este problema, de toda relevância
sobretudo para a antropologia e a sociologia, mas também para o direito, a economia e outras ciências afins,
debatemos o assunto a partir de uma breve descrição do caso do trabalho no coco, categoria nativa, utilizada
pelas quebradeiras de coco babaçu do Bico do Papagaio, que designa o trabalho extrativista, especialmente
as práticas de coleta, quebra e beneficiamento do babaçu. Esta forma de trabalho consiste em diáfano
exemplo de como o trabalho é tratado por um determinado grupo social atendendo não apenas a fins
utilitários, mas igualmente a esquemas simbólicos que fazem com que certas etapas do processo produtivo
permaneçam inalteradas a despeito de uma racionalidade prático-instrumental exigir o exatamente o
contrário. No caso, veremos que é o fato de o trabalho no coco manifestar todo um sistema cultural, e
sustentar a identidade das quebradeiras, que justifica a resistência em sua modificação. Contudo, não
estamos a tratar de um fenômeno cultural estanque. Diferentemente, o simbolismo do trabalho em questão é
resultado de um exemplar processo de reinvenção de tradições laborais que, através de uma intensa
mobilização social, re-significou uma forma de trabalho antes percebida como degradante e que agora é
concebida como possuindo um valor em si mesmo.
PALAVRAS-CHAVES: TRABALHO; SIMBOLISMO; EXTRATIVISMO.

RESUMEN
Las líneas que siguen cuestionan la concepción de que el proceso de trabajo obedece sólo una racionalidad
práctico-instrumental, para satisfacer los anhelos de la reproducción física y biológica de los trabajadores
y/o maximizar el alcance de los resultados productivos. Se entiende que, más que esto, el trabajo presenta
una dimensión simbólica inexorable, qué y cómo trabajar está determinado no sólo por el instinto utilitario
pero, en igual medida, por una razón simbólica, es decir, por los marcos culturales, la imaginación colectiva
del grupo social en particular. Con el fin de plantear esta cuestión, de toda relevancia para la antropología y
la sociología, sino también para el derecho, economía y otras ciencias afines, se trató el tema desde una
breve descripción del caso del trabalho no coco, categoría nativa de las quebradeiras de coco babaçu del
Bico do Papagaio, que designa el trabajo de extracción, en especial las prácticas de romper y o tratamiento
del babasú. Esta forma de trabajo és un ejemplo transparente de cómo el trabajo no sólo satisface los fines
utilitarios, sino también los esquemas simbólicos, que hacen ciertos pasos del proceso de producción
permanecen sin cambios a pesar de una racionalidad práctico-instrumental requiere exactamente lo
contrario. En este caso, vemos que es el hecho del trabalho no coco expresar un sistema cultural, y mantener
la identidad de las quebradeiras, lo que justifica la resistencia en modificarlo. Sin embargo, no se trata de un
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fenómeno cultural estancos. Por el contrario, el simbolismo de lo trabajo en cuestión es el resultado de un
proceso ejemplar de la reinvención de las tradiciones de trabajo que, a través de la movilización social
intensiva, da un nuevo significado a la una forma de trabajo percibido antes como denigrante y ahora
concebida como un valor en sí mismo.
PALAVRAS-CLAVE: TRABAJO; SIMBOLISMO; EXTRACCIÓN.

INTRODUÇÃO

 

Entre julho e agosto de 2007, estive na mesorregião do Bico do Papagaio a pesquisar, pela vez
primeira, práticas de uso comum e acesso livre aos babaçuais formalizadas, após um intenso processo de
mobilização camponesa, nas famosas Leis do Babaçu Livre, legislações municipais que se converteram em
símbolo oficial do movimento social das quebradeiras de coco babaçu. Apesar desta preocupação com a
constituição popular de uma legalidade simbolizada como babaçu livre, quanto mais a investigação
avançava, outro símbolo se me apresentava de forma renitente: o trabalho no coco, categoria nativa que
designa a atividade de coleta, quebra e beneficiamento do babaçu. Este símbolo, mais intensamente do que a
juridicidade que eu estava a investigar, manifestava-se em todos os discursos, oficiais ou não, assim como
nas poesias e canções populares, nas atividades cotidianas e em um fato que causou, imediatamente,
estranhamento em um pesquisador que detinha habitus de uma formação social muito diversa daquela
sociedade camponesa: a resistência das quebradeiras à mecanização de uma etapa de seu processo de
trabalho, a quebra (rompimento manual do coco babaçu e extração das amêndoas), sob o argumento de que
tal incremento na produção constituiria uma descaracterização da forma de trabalho tradicional, a despeito
de minorar o esforço físico despendido e otimizar a produção. Ademais, as babaçueiras alegavam que não
haviam sido desenvolvidas máquinas suficientemente eficientes para a separação das amêndoas intactas,
qual exigido pela produção, apesar de variegadas tentativas a esmo. Afirmavam ainda que jamais recusariam
a um incremento industrial, desde que viável, que maximizasse os resultados do processo produtivo e
aliviasse a carga do trabalho no coco, tradicionalmente demasiado pesada; a mecanização, simplesmente,
até o momento não se apresentara fiável o bastante para substituir a prática tradicional de quebra do coco
babaçu com o uso de um macete e um machado. Naturalmente, para quem vinha de um mundo urbano
hiper-tecnológico, o argumento era de inspirar estranheza.

A resistência à mecanização da quebra do coco babaçu, e seu aparente paradoxo para um observador
distante, revelou-se ainda mais evidente em uma reunião de planejamento com representantes do Ministério
do Meio Ambiente (MMA), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), do Centro de
Educação e Cultura dos Trabalhadores Rurais (CENTRU) e do Movimento Interestadual das Quebradeiras
de Coco Babaçu (MIQCB), ocorrida no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Imperatriz (MA), da qual
participei como ouvinte – certamente uma entre incontáveis outras que já discutiram o tema da
mecanização. A reunião objetivava reconstruir a cadeia produtiva do babaçu e sensibilizar o empresariado
para sua efetiva realização, mas, ao que pareceu, interessava mais aos órgãos oficiais e ao setor empresarial
do que aos camponeses. Talvez por isto, na ocasião, um representante do SENAI insistia reiteradamente na
necessidade e viabilidade – dado o estado dos conhecimentos científicos, técnicos e industriais, isto é,
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daquilo que Karl Marx (2006 [1890]) denominara de forças produtivas – de desenvolvimento e utilização de
máquinas para o rompimento do coco babaçu, especialmente para a retirada das amêndoas, por ser este um
trabalho penoso e demorado. Todavia, a despeito da persistência do representante das indústrias locais e do
estranhamento dos presentes para com o argumento de que não havia conhecimentos suficientes para
projetar uma máquina viável para uso pelos camponeses, as quebradeiras participantes contra-
argumentavam, reiteradamente, que se a prática de quebra fosse substituída por maquinários o trabalho das
quebradeiras se reduziria à coleta e queima do babaçu, transformando-as, assim, em meras catadeiras e/ou
carvoeiras, o que descaracterizaria sua identidade cultural. A rejeitada máquina suprimiria, pois, a atividade
que inspirara todo um longo e árduo processo de identificação coletiva: a quebra do coco babaçu.

Na verdade, segundo observei, as babaçueiras tendiam a resistir a qualquer modificação no processo
de trabalho com o babaçu – e não somente à mecanização de uma etapa produtiva – que, por mais funcional
e rentável que fosse, implicasse na degradação de sua identidade de quebradeiras. Por isso lutavam, de
forma inveterada, contra a difusão do trabalho das espécies não tradicionais de extrativistas, isto é, os
catadores e carvoeiros de coco. Aliás, as quebradeiras estabeleceram como uma das principais ações de seu
movimento representativo justamente o combate às atividades destes trabalhadores – embora muitos fossem
quebradeiras como elas, vizinhos e até parentes –, que representavam como predatória por força de seu
caráter predominantemente masculino, da condição de dependência às indústrias de processamento de coco
babaçu inteiro e aos atravessadores que engendravam, da imobilidade social dos camponeses envolvidos
com tais atividades, da escassez de frutos para a quebra que ocasionavam, dos danos à saúde e ao meio
ambiente provocados pelas práticas de coleta e queima do babaçu em larga escala, dos diversos prejuízos
causados à atividade de quebra e do desestímulo gerado a esta etapa do processo de trabalho. E tudo isto
apesar de, de um ponto de vista utilitarista, a cata e queima do coco serem, ao menos aparentemente, mais
rentáveis, demandando um número reduzido de etapas produtivas e, portanto, menor tempo de trabalho,
assim como não exigindo os saberes práticos associados às atividades de quebra e  beneficiamento do
babaçu, que requerem um longo processo de inculcação e aprendizagem de habitus laborais quase
exclusivos das mulheres camponesas.

Sem negar as razões das quebradeiras, que não deixam de possuir razoabilidade se considerados seus
interesses e sua lógica cultural, a constatação desta reiterada resistência fez-me perceber o trabalho no coco
como manifestação de um fato social total (MAUSS, 2003 [1924]), pois é o centro gravitacional de outros
fenômenos (políticos, econômicos, jurídicos, estéticos, etc.), além de suscitar problemas teóricos dos mais
pertinentes às ciências sociais, especialmente à antropologia, sobre os quais meditei a posteriori e que
passaram a constituir minhas hipóteses de pesquisa. Resumirei as hipóteses através da formulação de quatro
perguntas. 1) Em primeiro lugar, pergunto-me se a resistência à mecanização de uma etapa do processo de
trabalho com babaçu e às atividades dos catadores e carvoeiros não põe em manifesto o fato de que o
trabalho no coco é um símbolo, isto é, algo associado à cultura das babaçueiras e não somente a uma razão
prática ou instrumental preocupada, mormente, com a reprodução físico-biológica (sobrevivência) das
famílias das quebradeiras e/ou com a maximização do alcance de resultados satisfatórios na produção do
babaçu. 2) E mais, questiono se tal resistência não epifaniza esforços no sentido da reprodução de estruturas
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culturais, isto é, de tradições laborais tomadas como imemoriais, em face dos eventos tendentes a
transformar os habitus de trabalho tradicionais, acontecimentos estes que são então assimilados e
transfigurados de sorte a garantir a repetição “eterna” das tradições. 3) Por outro lado, indago se a atual
estrutura simbólica do trabalho no coco não é o resultado parcial de ações estratégicas das quebradeiras de
coco babaçu, isto é, de um processo histórico de reinvenção de tradições laborais e, com efeito, de re-
significação de uma identidade cultural associada a um ofício, que converteu um trabalho cotidiano
socialmente desvalorizado em outro que, agora, possui um valor em si mesmo. 4) E, por fim, resta a
pergunta de se as tentativas de mecanização da quebra e a difusão dos catadores e carvoeiros, pautadas em
ansiedades utilitárias, não ocultam e revelam um processo de degradação dos símbolos associados ao
trabalho com o babaçu, ainda que consideremos estes símbolos como estrategicamente reinventados pelo
movimento social das babaçueiras.

Dentro dos limites de uma primeira aproximação, minhas hipóteses acenam para uma resposta
afirmativa às perguntas formuladas. Por isso, nas breves linhas que seguem, procurarei desenvolver, tão
densamente quanto possível para o momento, considerando os ainda limitados dados de campo que detenho
– todos oriundos de uma pesquisa anterior (SILVA NETO, 2008) –, as motivações empíricas e teóricas que
conduziram à formulação de tais hipóteses. Desde logo é imperioso revelar que parto da premissa de que o
processo de trabalho não é apenas, como pensara Marx (2006 [1890]), um meio para alcançar fins como a
sobrevivência e o lucro, senão, em igual medida, uma atividade governada por esquemas culturais, isto é,
simbólicos. A despeito disto, o simbolismo do trabalho de qualquer grupo social não é jamais estanque,
mesmo quando um dado ofício seja representado como sagrado, mas sim o resultado de concomitantes
ações estratégicas e eventos históricos. É claro que a dimensão simbólica do trabalho não pode manifestar-
se para além dos limites de viabilidade de algumas condições materiais (sejam elas físicas, biológicas,
ambientais ou geográficas) e históricas (estado das forças produtivas, das relações de produção e de
dominação, das práticas laborais vigentes). Ninguém pode viver somente de concepções, nem concebe
qualquer coisa do nada, independentemente da historicidade e de uma tradição. Em outras palavras, nem
tanto ao espírito, nem tanto à matéria. A cultura é sempre forjada dentro de certos limites naturais e a partir
da história de uma determinada formação social. Contudo, observadas as devidas condições de viabilidade
materiais e históricas, há uma grande margem para que os arbitrários culturais, através de processos de
significação, atuem na definição da realidade (SAHLINS, 2003 [1976]), reinventando a natureza e
reescrevendo uma história singular, de forma totalmente simbólica. É o que acredito acontecer no caso do
trabalho no coco.

 

1. TRABALHO NO COCO ENQUANTO SÍMBOLO

 

As quebradeiras de coco babaçu constituem um conjunto de mulheres identificadas por uma forma
de trabalho comum (coleta e quebra de coco babaçu e atividades correlatas de beneficiamento do fruto) e
cuja identidade cultural tem sido objetivada através de um intenso processo de mobilização. São integrantes
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de famílias de trabalhadores rurais nativos do Maranhão ou migrantes do semi-árido nordestino que
vivenciaram um processo histórico de ocupação da zona ecológica do babaçu e que, no dizer de Jair do
Amaral Filho (1990), desdobram-se em três categorias de pequenos produtores: 1) pequenos produtores com
propriedade de terra, ou pequenos produtores-proprietários; 2) pequenos produtores “autônomos”, ou
posseiros, ocupantes de terras devolutas; e 3) pequenos produtores inseridos em grandes propriedades, ou
pequenos arrendatários e foreiros. Dentro da terceira categoria deveriam ainda ser incluídos aqueles que têm
livre acesso aos babaçuais e, no entanto, não pagam nem renda nem foro, embora Amaral Filho não os
mencione. Por este motivo, as considerações de Alfredo Wagner Berno de Almeida (1995, p. 39) são mais
precisas na classificação das quebradeiras conforme os meios de produção que estas detêm:

Há “quebradeiras sem terra”, ou seja, sem acesso direto à terra para moradia, cultivo e extração,
residindo nas chamadas pontas de rua e na beira das rodovias com atividades acessórias de
assalariamento eventual (empregadas domésticas e de prestação de serviços de lavadeira, doceiras,
confeiteiras). Há também trabalhadoras extrativistas com acesso garantido. Localizam-se em terras
desapropriadas, adquiridas e decretadas (Reserva extrativista) por órgãos governamentais ou com
posses consolidadas. Há ainda quebradeiras em terras de herança tituladas ou não, com ou sem
[documentação] formal de partilha; bem como as que se localizam em terras de terceiros, pagando
aforamento ou ocupando-as centenariamente com ou sem consentimento de terceiros (Caso “terras dos
índios” de Viana).

 

O trabalho no coco, expressão que as babaçueiras costumam usar para designar seu processo de
trabalho, é realizado tradicionalmente mediante o uso de um jacá (cesto produzido com palha de palmeira
de babaçu, destinado à coleta dos frutos), um machado e um macete (pedaço de madeira especialmente
talhado para golpear os cocos sobre a lâmina do machado), sendo hodiernamente incrementado por prensas
mecânicas, as denominadas forrageiras, em algumas etapas da produção (fabricação do óleo, do azeite e da
farinha do mesocarpo), que substituem o uso tradicional extremamente desgastante do pilão. Consiste em
uma prática extrativista e de beneficiamento destinada tanto ao consumo na esfera familiar como à
comercialização, no mais das vezes em pequena escala, e que funciona localmente como uma forma de
complementação de outras práticas laborais desenvolvidas preferencialmente por homens, tais como: a
agricultura ou roça, segundo a categoria nativa; o trabalho com a capina e/ou preparo de pasto, chamado
pelos trabalhadores rurais de trabalho na juquira; as atividades como vaqueiro nas fazendas próximas aos
povoados, eminentemente masculina e por isso destinada geralmente aos maridos e filhos das quebradeiras;
e, em alguns casos, a pecuária em pequena escala, seja de gado bovino, seja de caprino ou mesmo suíno, no
âmbito doméstico. Além disso, o trabalho no coco é uma atividade laboral capaz de gerar alguma renda,
ainda que bastante reduzida, que propicia a aquisição de certos bens de consumo não disponibilizados pela
produção nativa e que, todavia, são imprescindíveis à economia familiar de subsistência.

A cooperação entre as quebradeiras de um mesmo povoado na coleta e quebra do babaçu é
freqüentemente lembrada como uma das principais características do trabalho no coco, ainda que seja
bastante comum perceber quebradeiras realizando suas atividades isoladamente, no mato ou nos quintais de
suas casas. Entretanto, é isto que relata Almeida (1995, p. 38), um dos intelectuais que mais pesquisaram
sobre as quebradeiras: tais mulheres costumam dirigir-se “em grupo para os babaçuais e, não obstante ser
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individual o ato da quebra, elas o fazem próximas umas das outras, conversando” e, freqüentemente,
cantando, suas “posições, entremeadas com os montes de coco respectivos”, descrevendo “a figura
aproximada de um círculo”. Em alguns povoados é possível se observar a prática de uma outra forma de
cooperação que não se dá no interior das fazendas, mas sim no âmbito doméstico ou na pequena
propriedade de uma quebradeira. Trata-se do que as babaçueiras chamam de quebra de meia, prática que
consiste na coleta individual dos cocos e na quebra destes em cooperação com outras quebradeiras, sendo
que parte da produção é então compartilhada com a camponesa que coletou os cocos. Habitualmente a
quebra de meia é realizada na residência ou na propriedade da quebradeira coletora do babaçu. Em alguns
casos, as trabalhadoras rurais realizam uma espécie de revezamento entre casas ou terrenos e, naturalmente,
pessoas coletoras. Entretanto, a concentração da atividade de coleta na pessoa de uma única quebradeira
também ocorre em alguns povoados, tal fato não raro suscitando entre as camponesas um certo desconforto
dada a proximidade desta relação com a de sujeição, embora ela poupe as trabalhadoras que quebram de
meia do duro trabalho de catar e transportar os cocos para suas casas – esta atividade, vale anotar, apresenta
algumas homologias com o que as quebradeiras chamam pagamento de meia, prática por elas abominada de
entregar parte da produção ao proprietário da terra.

Ademais, quando se discorre sobre o trabalho no coco, é imperioso dizer que a economia familiar da
zona ecológica do babaçu, conforme observa atentamente Peter May (1990), não é estritamente extrativista,
mas sim agroflorestal ou agroextrativista, exatamente por integrar, no tempo e no espaço, culturas agrícolas
anuais (como o cultivo de arroz, feijão, milho, entre outros) e a criação de animais (principalmente de gado
bovino, embora também caprino e suíno) com a extração de recursos florestais perenes (notadamente o
babaçu, contudo igualmente a castanha-do-Pará, o palmito, entre outros). Todavia, na zona ecológica dos
babaçuais, desde há muito, como parece já evidenciado, é a ligação do babaçu com as práticas agrícolas e a
pecuária em pequena escala que constitui o elemento primordial da economia de subsistência dos
trabalhadores rurais, estando intimamente relacionada com a divisão do trabalho familiar ao longo de todo o
calendário agrícola e extrativista. Vale a pena, para os fins modestos desta breve exposição, apresentar uma
sucinta descrição dos períodos deste calendário e da divisão do trabalho correspondente a cada período.
Geralmente entre os meses de agosto a novembro, a mão-de-obra masculina está ocupada no preparo da
terra, realizando limpeza, queima e capina. Este é exatamente o período em que os cocos de babaçu
alcançam o auge de sua maturação, sendo então abundantemente encontrados nos pés das palmeiras – as
quebradeiras costumam coletar tão-somente os frutos maduros caídos, ao invés de derrubar os cachos
verdes, prática esta (a derrubada dos cachos) que representam como predatória, visto que a única utilidade
que os cocos imaturos apresentam é a feitura de carvão.

O trabalho feminino e infantil na preparação da terra, durante tal período, faz-se prescindível, sendo,
no entanto, essencial na coleta e quebra dos cocos, de sorte a extrair as amêndoas oleaginosas e vendê-las in
natura ou beneficiá-las, obtendo assim um complemento de renda. As atividades de quebra, beneficiamento
e principalmente de coleta do coco, em alguns núcleos familiares, apresentam também a participação de
homens nesta época do ano, especialmente naqueles casos em que o babaçu é a única fonte de renda em tal
período. A feitura de carvão e a colheita da palha não raro são igualmente práticas partilhadas entre homens
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e mulheres. Já no período de final de dezembro a fevereiro, quando intensificam-se as chuvas na Amazônia,
um maior número de membros da família, incluindo mulheres e crianças, é comumente alocada para as
atividades de plantio e capina, transformando as atinentes ao babaçu em secundárias. Todavia, no período
entre a capina e a colheita, a extração do babaçu volta a se intensificar, só sendo novamente reduzida
quando é chegado o tempo de se colher o que foi plantado no início do ciclo agrícola (MAY, 1990). É o que,
aproximadamente, relatara-me uma quebradeiras de coco, em entrevista realizada em agosto de 2007:

Sempre a gente trabalhou na área de babaçu e na agricultura, consorciado os dois, porque quando é
tempo de entressafra a gente ia trabalhar na roça. A entressafra começa em janeiro, fevereiro, março,
abril, aí em maio já começa, aí é o tempo em que a gente já tem colhido o arroz, etc. Também quando é
época da colhida do feijão, a gente deixa de quebrar o coco para colher o feijão. Então, a gente trabalha
as duas coisas, não é só com a quebra do coco, mas também a gente trabalha na roça.

 

O trabalho no coco, entretanto, não é absolutamente cessado em nenhum período do ano,
especialmente porque, além de um complemento de renda, certa quantidade de produtos que possuem tanto
valor-de-uso (doméstico, principalmente) quanto valor-de-troca (e aqui leia-se efetivamente permuta e
venda) é manufaturada pelas quebradeiras. Entre tais produtos destacam-se: o azeite e o leite de coco,
produzidos a partir das amêndoas e que são utilizados no preparo de alimentos, substituindo o óleo de
cozinha convencional e funcionando como condimento; o sabão de coco, também produzido do óleo da
amêndoa, só que em um estágio mais bruto; a massa ou farinha de babaçu, confeccionada através do uso do
mesocarpo do fruto, que, entre outras utilidades, é usada para fazer mingaus e bolos, constituindo uma
alternativa ao amido de milho e ao trigo; o carvão, feito, depois de retiradas as amêndoas, das cascas ou dos
frutos apodrecidos, sendo a principal fonte de combustível de que as quebradeiras se valem para o
cozimento de alimentos, pois apresenta um custo consideravelmente menor em relação ao gás de cozinha; o
artesanato, como bolsas, cestos, abanadores, pingentes, etc., produzidos a partir da palha das palmeiras e do
endocarpo dos cocos; entre outros produtos menos usuais. Estes são apenas alguns exemplos de produtos
que integram, atualmente, o cotidiano das famílias das quebradeiras e a economia do babaçu. Dentre eles, os
produtos oriundos do mesocarpo e o artesanato, hoje amplamente difundidos entre as quebradeiras e que são
tomados por estas como tradicionais, já são resultado da ação do MIQCB que, com relativa freqüência,
promove cursos a fim de ampliar a capacidade produtiva dos camponeses e diversificar os produtos, gerando
assim maior renda para as unidades familiares. Os demais produtos, entretanto, constituem práticas
tradicionais transmitidas de geração para geração, e sempre com valor-de-uso e de troca.

Desde meados da década de 1980, após a fundação de cooperativas e associações representativas das
mulheres trabalhadoras rurais, as babaçueiras iniciaram um processo de busca por incrementar as forças
produtivas no beneficiamento do babaçu, montando as já referidas forrageiras e adotando técnicas mais
aprimoradas de processamento (ALMEIDA, 1995). A implantação das prensas mecânicas nos povoados,
apesar de estas apresentarem – se não utilizados equipamentos de proteção (que, de fato, não costumam ser
usados nos povoados da região tocantina) – prejuízos à saúde das quebradeiras em razão do volume de
barulho e poeira produzido pela máquina, tem contribuído sobremaneira para o melhoramento das
condições de trabalho, agilização do beneficiamento do babaçu (manufatura de produtos como o azeite, o
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sabão e a massa ou farinha de babaçu) e, conseqüentemente, inserção dos produtos no mercado e aumento
dos preços, não deixando o controle destes somente a cargo de comerciantes-atravessadores, o que têm
inclusive estimulado que um número maior de trabalhadoras rurais da região dedique-se à atividade
extrativista, tudo isto ocorrendo pelo fato de que o uso da forrageira substitui a etapa tradicional do
trabalho no coco de moer as amêndoas, após torradas, estritamente com o uso de pilão, uma atividade
demorada e extremamente desgastante, segundo repetidas vezes podemos ouvir as quebradeiras, de forma
queixosa, afirmarem.

O processo de trabalho com o babaçu, mais do que simplesmente a coleta, quebra e beneficiamento
do recurso natural, abrange a relação com a terra – por conseguinte, como veremos adiante, uma
determinada concepção de territorialidade – e o meio ambiente – com efeito, uma dada maneira de tratar e
representar a natureza. Bem lembra Marx (2006 [1890]) que a terra, do ponto de vista econômico, é o objeto
e o meio universal do trabalho humano, assim como, originalmente, todos os demais objetos e meios de
trabalho são coisas que o ser humano separa de sua conexão imediata com o meio ambiente, portanto, são
retiradas da natureza e, posteriormente, são transformadas pelo gênio e labor humanos. No tocante a isto, é
de notar-se que o trabalho no coco implica uma forma cultural, e com efeito simbólica, muito própria de
relação com a territorialidade e a natureza, que lhe são, por certo, indissociáveis. Trata-se da concepção de
que os babaçuais são de uso comum e de livre acesso por parte das famílias das babaçueiras, sendo os
palmeirais manejados cuidadosamente a fim de garantir a sustentabilidade das práticas extrativas
tradicionais. Esta concepção e referido manejo, todavia, embora apresentem especificidades, não são
localizados, constituindo uma estrutura cultural encontradiça em outros grupos sociais que também
representam a terra e os recursos naturais como sendo de uso comunal e os manejam de forma sustentável,
como, por exemplo, povos indígenas, seringueiros, remanescentes de quilombos, catadoras de mangaba,
pescadores artesanais, para citar apenas alguns que compartilham um histórico que apresenta diversas
homologias. Todas estas práticas e representações são abrangidas pelo conceito de uso comum que, como
lembra Almeida (2006a, pp. 23-4), designa:

[...] situações nas quais o controle dos recursos básicos não é exercido livre e individualmente por um
determinado grupo doméstico de pequenos produtores diretos ou por um de seus membros. Tal
controle se dá através de normas específicas, combinando uso comum de recursos e apropriação
privada de bens, que são acatadas, de maneira consensual, nos meandros das relações sociais
estabelecidas entre vários grupos familiares, que compõem uma unidade social. Tanto podem
expressar acesso estável à terra, como ocorre em áreas de colonização antiga, quanto evidenciam
formas relativamente transitórias características das regiões de ocupação recente. Tanto podem se
voltar prioritariamente para a agricultura, quanto para o extrativismo, a pesca ou para o pastoreio
realizados de maneira autônoma, sob forma de cooperação simples e com base no trabalho familiar. As
práticas de ajuda mútua, incidindo sobre os recursos naturais renováveis, revelam um conhecimento
aprofundado e peculiar dos ecossistemas de referência. A atualização destas normas ocorre, assim, em
territórios próprios, cujas delimitações são socialmente reconhecidas, inclusive pelos circundantes. A
territorialidade funciona como fator de identificação, defesa e força, mesmo em se tratando de
apropriações temporárias dos recursos naturais, por grupos sociais classificados muitas vezes como
“nômades” e “itinerantes”.     

 

Para qualquer dos grupos acima referenciados, incluindo as quebradeiras, o território e o meio
ambiente possui uma função prático-instrumental inexorável; é-lhes, pois, condição de existência, de
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sobrevivência físico-biológica. Contudo, mais do que isto, é concomitantemente fator simbólico
imprescindível, somado a outros (por exemplo, etnicidade, trabalho e/ou gênero), para a construção de suas
identidades culturais. A concepção de territorialidade e de relação com a natureza de cada um destes grupos,
porém, “só pode ser percebida no interior das relações que estruturam a organização dessas comunidades”
por não estar subordinada à lógica da propriedade privada que preside o direito civil brasileiro, visto que
eles mantêm, na concepção e na prática, terras e recursos naturais comunais que “institucionalizam um
sistema de regras que alimentam o seu modo de produção” (CASTRO & ACEVEDO, 1998, p. 158). A
especificidade das práticas e representações das quebradeiras sustenta-se na crença de que, no processo de
trabalho com o babaçu, pouca importância tem a localização dos cocais, se em propriedades privadas ou
áreas de domínio público; onde houver babaçuais, estas áreas são de uso comunal e acesso livre às famílias
das quebradeiras. Isto não significa, de acordo com Joaquim Shiraishi Neto (2006), que se esteja a suplantar
o domínio, nem que, por isso, a propriedade da terra deixe de ser uma necessidade das babaçueiras para a
garantia de suas condições de sobrevivência. Nenhuma assertiva neste sentido seria verdadeira. Significa
apenas, continua o autor, que, para referidas mulheres, as árvores não são “bens secundários”, meros
acessórios do solo, como ensina a dogmática do direito privado, mas sim “bens principais”. Na verdade,
acrescento eu, mais do que isto, os palmeirais são bens simbólicos, porque é todo um simbolismo, todo um
esquema cultural, que está em jogo quando se trata do babaçu e do processo de trabalho com este recurso
natural.

Ora, o olhar das quebradeiras de coco para os babaçuais e para o trabalho no coco não se funda em
uma percepção da natureza como algo exclusivamente natural, nem em uma concepção do trabalho
simplesmente prático-instrumental. Para além disso, é um olhar a partir da tradição, como dissera Franz
Boas (2007), um olhar simbólico, que vê os palmeirais e o processo de trabalho com o babaçu como
apresentando um “encanto”, um “mistério”, uma “majestade” (ELIADE, 1992 [1957]) que os torna dignos
de um tratamento distinto de todos os demais espaços e modos de produção. Babaçuais livres e trabalho no
coco são construtos simbólicos das quebradeiras dos mais importantes para a afirmação de sua identidade
cultural. Por isso o labor das babaçueiras se lhes apresenta como se fosse uma “ciência” para iniciadas,
desconhecida pelos demais, em particular os homens. E, inegavelmente, o ofício das quebradeiras exige
saberes práticos acerca do ecossistema e de como proceder na coleta e quebra do babaçu, como o
rompimento compassado e manual da casca e a separação do núcleo para extrair as amêndoas, intactas, sem
danos. Tais conhecimentos são acrescidos de práticas relativas ao saber-fazer produtos derivados do babaçu
e à arte de elaboração de objetos artesanais a partir das folhas, fibras e palhas das palmeiras. Além disso, a
atividade laboral das quebradeiras apresenta ainda uma consciência ambiental aguçada, nem sempre
existente entre os demais trabalhadores extrativistas, e sabedorias transmitidas de geração para geração, de
mãe para filha, quanto ao manejo dos palmeirais, muito nítidas no cuidado que as babaçueiras têm com os
olhos d’água, no desbaste que realizam a fim de controlar a densidade das palmeiras para não colocar em
risco a quantidade de cocos produzidos, na seleção de árvores com melhores frutos, no respeito às regras de
não cortar os cachos, no modo de beneficiar o fruto (ALMEIDA, SHIRAISHI NETO & MARTINS, 2005).
Tudo isto confere às práticas laborais das quebradeiras um caráter inquestionavelmente simbólico e, em
algumas circunstâncias, quase ritualístico.
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Esta talvez seja a razão porque observei em campo diversas quebradeiras de coco resistirem tanto à
mecanização de algumas etapas do processo de trabalho com o babaçu e à difusão do ofício dos catadores e
carvoeiros, quer dizer, a razão simbólica da justificativa de não abandonar o macete e o machado
mencionada anteriormente, para além das motivações prático-instrumentais, que certamente devem coexistir
e não são, de forma alguma, aqui negadas. Mas, para além de motivações pragmáticas, a insistência
renitente das práticas tradicionais de quebra do coco babaçu com macete e machado possui razões
espirituais, isto é, simbólicas ou culturais. Como os trabalhadores estudados por Eliade (1983 [1956]), as
quebradeiras de coco experimentam uma relação simbólica, quase mágico-religiosa, com os elementos
materiais de seu processo de trabalho, incluindo aqui não apenas o coco babaçu (na forma in natura,
beneficiada ou de carvão), a palmeira e a terra, mas, por extensão, os processos produtivos e as ferramentas
de trabalho, como o pilão, o macete, o machado, o jacá, o fogão à lenha, as panelas (em geral, cuidadosa e
demoradamente areadas, por isso sempre brilhantes), para citar somente alguns instrumentos usuais no
cotidiano das babaçueiras. Daí deriva, provavelmente, a representação, recorrente na fala das quebradeiras,
de que o trabalho no coco é um processo laboral singular, um trabalho que é, no dizer de Eliade (ibid.) –
certamente compartilhado por diversas babaçueiras –, seu monopólio, caracterizado por alguns segredos de
ofício que só são adquiridos por uma experiência algo iniciática (como selecionar os frutos, romper os
cocos, separar as amêndoas intactas, fazer o leite de coco, torrar as amêndoas, pilar, produzir o óleo e deste
o azeite e o sabão, preparar a farinha, cozinhar com esta, confeccionar objetos artesanais, arear as panelas e
assim por diante) que requer um prolongado processo de inculcação e aprendizagem, geralmente desde tenra
idade, de habitus (BOURDIEU, 2008 [1970]) laborais inacessíveis, em princípio, aos que não vivenciaram a
iniciação no ofício.

Pois bem, de tudo o que foi exposto até então, pode-se inferir que, apesar de o trabalho no coco
possuir uma dimensão inegavelmente prática ou instrumental, sendo, portanto, uma atividade laboral
indispensável à reprodução físico-biológica (sobrevivência) das famílias das babaçueiras e à geração de uma
certa renda que propicie a aquisição de bens de consumo não produzidos nos povoados dos babaçuais, o
processo de trabalho com o babaçu apresenta, em não menor grau, uma outra dimensão de sobeja
importância para as quebradeiras de coco, que é a dimensão simbólica ou cultural. Em outras palavras, mais
do que atender a uma razão prática ou instrumental, o processo de trabalho com o babaçu atende a uma
razão simbólica. É claro que, como afirma Sahlins (2003 [1976]), nenhuma sociedade pode viver apenas de
milagres e ilusões, ainda que os represente como a realidade por excelência, o real absoluto, quer dizer,
como algo sagrado, o que nem chega a ser o caso das quebradeiras. O ser humano, e isto parece óbvio,
precisa preocupar-se com suas necessidades de alimentação, reprodução sexual, vestuário, entre outras
tantas questões materiais, para garantir sua sobrevivência individual e da espécie. O processo de trabalho,
como acertadamente ensina Marx (2006 [1890]), é o meio que o homem descobriu como mais fiável, senão
único, para alcançar o fim de sua reprodução físico-biológica. Marx, todavia, não desenvolveu a idéia, que
aliás percebeu, de que o trabalho não obedece somente à razão prática ou instrumental, mas igualmente a
uma razão cultural que, ademais, comanda a ação e determina as necessidades a serem atendidas. Da mesma
forma que, como acredita Claude Lévi-Strauss (2006 [1962]), a humanidade não conhece os objetos porque
são úteis e sim os considera úteis porque são primeiro conhecidos, o ser humano não trabalha apenas para
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atender a suas necessidades, senão também governado por esquemas culturais, que lhe determinam o que e
como trabalhar (SAHLINS, 2003 [1976]). Portanto, mesmo quando o homem representa-se apenas como
homo faber e oeconomicus, não devemos esquecer que, apesar disso, o que faz a humanidade distinta das
demais espécies animais é justamente seu comportamento simbólico.

Evoluindo para um estágio mais explicativo da interpretação, devemos reconhecer que os construtos
simbólicos relativos ao trabalho no coco, para além dos discursos, não são motivados apenas pela repetição
de tradições imemoriais, mas sim, em igual medida, resultam de um processo estratégico de reinvenção de
tradições, no sentido de Eric Hobsbawn e Terence Ranger (2006), que tomam como fio condutor o processo
de trabalho, embora se voltem, nas representações oficiais, mais à questão da territorialidade, sob o lema do
babaçu livre. Este processo de reinvenção é sinônimo de “reações a situações novas que ou assumem a
forma de referência a situações anteriores, ou estabelecem seu próprio passado através da repetição quase
que obrigatória”, forçando assim a visualização de “contrastes entre as constantes mudanças e inovações do
mundo moderno e a tentativa de estruturar de maneira imutável e invariável ao menos alguns aspectos da
vida social” (HOBSBAWN, 2006, p. 10). A tradicionalidade do extrativismo de babaçu, portanto, não se
refere apenas à re-atualização cotidiana de práticas imemoriais, senão, igualmente, a ações contemporâneas
de um grupo social, o das babaçueiras, que se redescobriu, em face de relações de força com grupos ou
classes dominantes, através de mobilizações sociais que redundaram na re-elaboração de uma identidade
cultural, fiada na luta pela sustentabilidade de um modo de trabalho. Desta forma, a tradição do trabalho no
coco passou a ser social e politicamente reconstruída, como lembra Almeida (2006b), a partir de processos
reais de um conjunto de mulheres que transformou dialeticamente suas práticas, inclusive convertendo-as
em obrigatórias – as famosas Leis do Babaçu Livre –, ao redefinir suas relações sociais, com a terra e a
natureza, assim como, por extensão, seu processo de trabalho, o que nos leva a perceber um grupo social
dinâmico e uma cultura em constante reestruturação.

Em razão desta verdadeira reinvenção das representações coletivas associadas ao trabalho no coco,
as quebradeiras de coco babaçu, mais do buscarem a repetição de tradições laborais imemorialmente
realizadas, converteram-se em produtoras de uma história singular, embora uma história que, em certa
medida, assimila os eventos através das lentes de uma estrutura cultural (SAHLINS, 2008 [1981]), isto é, da
tradição do trabalho no coco. O significado contemporâneo do processo de trabalho com o babaçu decorre,
pois, em sua verdade objetiva, de um intenso processo de mobilização social, desde quando as babaçueiras
ingressaram no campo da política e começaram a empreender intervenções na economia do babaçu, visando,
através destas ações, garantir uma forma de desenvolvimento do ponto de vista das quebradeiras, o que
Sahlins (2007 [2000]) chamara de “develop-man” (no presente caso, um verdadeiro “develop-woman”),
reafirmando assim os projetos nativos de garantir a reprodução material e simbólica do trabalho no coco – o
que não se deu senão ao preço de uma notável re-significação desta forma de labor. As quebradeiras, ao
invés de simplesmente repetirem os modelos ou paradigmas de comportamento culturalmente estruturados,
passaram a adotar um conjunto de estratégias a fim de melhorar suas condições de vida e de trabalho, assim
como de retirar-lhes da posição de invisibilidade que só tendia a reproduzir as violências físicas e
simbólicas que historicamente sofriam e, desta forma, conferiram uma nova dignidade à sua atividade
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laboral. A realização do I Encontro Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, em 1992, foi o evento
histórico que marcara o início desta re-semantização do trabalho das babaçueiras, o acontecimento que,
provavelmente, originou o processo de empoderamento de sua própria história e a construção de um
percurso ímpar, totalmente distinto das tradições imemoriais.

O trabalho no coco, embora tradicional, até o princípio desta re-significação possuía um status social
de indignidade, como denota esse fragmento do Relatório do Grupo de Estudo do Babaçu (1959, p. 62):
“Eles formam uma população socialmente inferiorizada, indolente – sobretudo os homens –, que vegeta
numa vida miserável nas fazendas cultivando roças e criando porcos”. Conforme relatou-me a filha de uma
quebradeira de coco em julho de 2007, que nunca exerceu o ofício porque sua mãe o considerava
depreciativo, o processo de trabalho com o babaçu, da forma como era tradicionalmente realizado, não
oferecia grandes vantagens econômicas, além de estar socialmente relacionado a imagens que remetiam à
degradação do trabalho humano e, como lembra Almeida (1995), à imobilidade da natureza e ao exotismo
da floresta. De acordo com a entrevistada, as quebradeiras trabalhavam duradouramente e, ao final, não
auferiam renda suficiente para atender sequer algumas de suas necessidades mais básicas, afora as relações
de subjugação aos proprietários de terra a que precisavam se submeter a fim de dar continuidade ao seu
ofício. O mesmo afirmou uma quebradeira em agosto daquele ano: “essas mulheres tinham até vergonha de
dizer que eram quebradeiras, tinham vergonha de estar colocando sua identidade como quebradeira”. Assim,
dados os significados depreciativos que o trabalho no coco apresentava antes do processo de mobilização e
identificação coletiva, não há outra coisa a se concluir diante do exposto acima: o que promovera uma
ruptura tão profunda no conteúdo das representações coletivas tocantes ao trabalho no coco não foi senão
ações estratégicas de re-significação, desenvolvidas pelo movimento social, a fim de tirar o processo de
trabalho com o babaçu e as quebradeiras do estado de invisibilidade e desapreço pela sociedade.

Acredito, então, que muito do simbolismo que se pode hoje observar entre as quebradeiras de coco
no que diz respeito ao processo de trabalho com o babaçu é explicável pelas estratégias adotadas por parte
do movimento social das babaçueiras, em face das relações de força com grupos ou classes dominantes, de
dar um novo conteúdo simbólico a sua identidade cultural e ao trabalho no coco. Mas entendo estratégias
aqui no sentido de Bourdieu (2004a [2002]), enquanto ações impulsionadas por certas regularidades sociais,
e não como ações totalmente consciente e instrumentais, racionais com respeito a fins, que mensuram os
melhores meios para se alcançar determinados objetivos (WEBER, 1999 [1921]). Quero com isto dizer que
o conteúdo que hodiernamente percebemos no simbolismo do trabalho no coco, o tratamento sui generis
dado aos babaçuais, às ferramentas e às etapas do processo produtivo, assim como a característica algo
iniciática do ofício das quebradeiras de coco, atualmente encontrados de maneira difusa entre as babaçueiras
vinculadas ou não a movimentos sociais – mas que, ao menos, sofreram a ação destes –, são, em parte,
construções simbólicas do imaginário coletivo das quebradeiras, e construções historicamente definidas. A
“majestade” das tradições associadas ao trabalho no coco é, portanto, o resultado simbólico de um esforço
de mobilização social no sentido de romper com as estruturas de um modo de produção patriarcal que
atribuía ao trabalho das quebradeiras uma valoração extremamente negativa e dispunha estas trabalhadoras
no pólo dominado de relações sociais, principalmente com os proprietários de terra da zona ecológica do
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babaçu.

Este processo de reinvenção das tradições relativas ao trabalho no coco  não decorre, contudo,
absolutamente de uma razão instrumental. Ao contrário, obedece a certas regularidades sociais, a um senso
prático, ou seja, a um sentido do jogo social que toma em conta os caminhos cultivados por agentes sociais
que vivenciaram experiências homólogas de relação com a natureza e a territorialidade, de dominação,
desvalorização social e re-significação de si mesmos e de seu processo de trabalho, quer dizer, agentes com
os quais as quebradeiras, por diversas razões históricas e estruturais, identificam-se. Refiro-me aos
caminhos traçados por outros grupos, organizados em movimentos sociais, que se reinventaram como
“populações ou comunidades tradicionais”, tais como seringueiros, remanescentes de quilombo, povos
indígenas, castanheiros, pescadores artesanais, entre diversos outros. Todos estes grupos, desde pelo menos
a década de 1980, experimentaram processos históricos de mobilização social e identificação coletiva que
redundaram na reinvenção de suas tradições, tomando enquanto foi condutor questões como etnicidade,
meio ambiente, territorialidade, gênero, trabalho, etc. Em qualquer dos casos, encontramos grupos que,
antes da mobilização e da reconstrução de suas identidades culturais, fruíam de uma condição de
vulnerabilidade dado o estado das relações de força com os grupos ou classes dominantes e viram seus
esquemas simbólicos serem absorvidos pela cultura hegemônica. É por isto que o trabalho dos catadores e
carvoeiros apresenta-se como tão perigoso aos olhos das quebradeiras, pois, além de ser um modo de laborar
fundado em ansiedades utilitárias ao invés de em uma razão simbólica, remete a relações de dominação e
aos arbitrários da cultura dominante em oposição aos quais todo o esforço histórico de re-semantização do
trabalho no coco foi construído. Portanto, em relação à nova imagem historicamente construída do processo
de trabalho com o babaçu, a atividade dos catadores e carvoeiros constitui um verdadeiro iconoclasmo, no
sentido de Gilbert Duran (1988 [1964]), além de um retrocesso na caminhada de emancipação social das
quebradeiras.

Assim, para concluir esta sucinta interpretação, poderíamos dizer que os sentidos atribuídos ao
processo de trabalho com o babaçu apresentam, pelo menos, três níveis que se fazem observáveis. O
primeiro e mais evidente é o sentido material, prático-instrumental. O trabalho no coco é, sem qualquer
margem para dúvidas, uma atividade experimentada pelas quebradeiras como sendo destinada à subsistência
de suas famílias de pequenos produtores rurais, pois alcança resultados produtivos que possuem valor-de-
uso e que são capazes de gerar alguma renda, detendo, pois, também valor-de-troca, incluindo aqui o valor
de mercadoria. O segundo nível, mais simbólico, encontradiço na superfície das representações das
quebradeiras, quer dizer, nos discursos, revela o sentido de imemorialidade das práticas associadas ao
processo de trabalho com o babaçu e se epifaniza nos símbolos da palmeira como “uma mãe”, do trabalho
no coco como uma “ciência das quebradeiras”, no apreço quase mágico-religioso pelas ferramentas de
trabalho, no tratamento sui generis que recebem os babaçuais em relação a outros espaços, no direito de uso
comum destes e na liberdade das famílias camponesas de acessá-los, assim por diante. Por fim, o terceiro
nível, mais profundo, oculto, não manifesto nos discursos, é um nível explicativo. Faz perceber o sentido
anterior como, ao menos parcialmente, uma reinvenção contemporânea, resultado de eventos históricos, em
particular de um processo de mobilização social que instaurou novos significados no mundo tomando como
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referentes, além da tradição laboral das quebradeiras, regularidade sociais, notadamente as experiências ou
caminhos cultivados por outros movimentos sociais, que vivenciaram uma história de lutas semelhantes
pelo acesso à terra e aos recursos naturais e que se auto-reconheceram como “populações ou comunidades
tradicionais”.

 

2. PROCESSO DE TRABALHO: DO MATERIAL AO SIMBÓLICO

 

As inferências a que cheguei no tópico anterior requerem elaborações mais consistentes. Por isso, guardarei
as próximas páginas para dar-lhes a dignidade teórica que merecem. Fundamentar o argumento de que o
trabalho humano é diferenciado por sua dimensão simbólica ou cultural consiste em uma tarefa complexa,
especialmente pelo fato de que nos encontramos, como no caso das discussões sobre o problema da regra do
incesto (LÉVI-STRAUSS, 2008 [1967]), no limiar entre a natureza e a cultura. Desde há muito que se
discute nas ciências humanas e sociais que o comportamento humano se distingue do das demais espécies
por ser um agir simbólico ou embebido em uma ordem cultural. Aliás, de acordo com Hans-Georg Gadamer
(2000), a discussão data dos escritos de Aristóteles e de sua famosa definição do homem como animal
rationale, ser vivo racional que se distingue dos outros seres vivos por sua capacidade de pensar. Na
verdade, como acentua o filósofo alemão, Aristóteles afirmara que o ser humano era dotado de logos, o que
foi traduzido por razão, pensamento, mas a expressão implicava originalmente um sentido mais profundo,
pois significava também linguagem. Ora, então o homem seria o único ser vivo capaz de um agir
comunicativo. Mas não se trata de uma comunicação qualquer, a qual é praticada por outras espécies, e sim
de uma comunicação mediada por significados. Assim, o próprio da humanidade reside em um
comportamento significativo, um agir que não é determinado estritamente pela necessidade e pela
experiência sensível (dor, fome, desejo, sexo, etc.), senão, igualmente, por uma mediação cultural. A este
respeito, as palavras de Leslei White, citadas por Sahlins (2003 [1976], pp. 108-9), são elucidativas, além de
gozarem de beleza literária:

[...] o homem criou um novo mundo para nele viver. Certamente ele não deixou de palmilhar a terra,
de sentir o vento no rosto, de escutá-lo suspirar nos ramos dos pinheiros; ele bebeu a água dos rios,
dormiu sob as estrelas e levantou-se para saudar o sol. Mas já não era o mesmo sol! Nada mais era
como antes. Tudo estava “banhado por luz celestial” e havia sugestões de imortalidade em cada mão.
A água já não servia mais apenas para saciar a sede; poderia tornar a vida eterna. Entre o homem e a
natureza, interpunha-se o véu da cultura, e ele nada poderia enxergar a não ser através desse véu. Ele
ainda usava os sentidos. Lascava as pedras, caçava cervos, acasalava-se e procriava. Mas tudo era
permeado pela essência das palavras: os significados e valores que estavam além dos sentidos. E esses
significados e valores o orientavam, além de orientar seus sentidos, tendo muitas vezes precedência
sobre eles.

 

Em outros termos, falando com Gilbert Duran (1988 [1964]), a consciência humana é capaz de
representar as coisas do mundo seja de maneira direta, através da percepção ou da sensação, em que as
coisas parecem estar presentes ao olhar e sentir do homem; seja de forma indireta, pela imaginação, quando
os objetos representados não se apresentam à sensibilidade e aos olhos humanos. O comportamento
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simbólico corresponde justamente à segunda forma de representação, pois faz referência a um significado,
ao invés de a um objeto sensível. O símbolo, portanto, evoca algo de ausente, de invisível, impossível de ser
percebido, que não se saberia designar de modo claro ou, pura e simplesmente, presentificar materialmente.
É, como diz Duran (ibid., p. 15), “a epifania de um mistério”. Todavia, o símbolo sempre apresenta uma
metade sensível, material, o significante, e outra propriamente simbólica, o significado. Conforme ensina
Mircea Eliade (1992 [1957]), o simbólico se manifesta como uma realidade absolutamente diversa da
experiência cotidiana e das coisas naturais, mas que é ambígua por ocultar-se e revelar-se nos objetos da
natureza e comuns ao homem, daí representações como o fogo sagrado, a palmeira-mãe, a terra-prometida,
etc. Está sempre em jogo, portanto, como explica Paul Ricoeur (1976 [1969]), um duplo ou múltiplos
sentidos: o primário, literal, patente, convencional, manifesto nos significantes – a árvore, a pedra, a água, a
terra, e assim por diante; e os sentidos secundários, profundos, arbitrários, marcados por significações – a
árvore como sagrada, a pedra como filosofal, a terra como santa, a água como benta, por exemplo. Assim, os
construtos simbólicos não podem ser constatados objetivamente, mesmo quando os nativos os representam
como a realidade por excelência, isto é, como tratando de coisas sagradas.

O símbolo, então, como mais precisamente enuncia Clifford Geertz (1989 [1973], pp. 67-8),
corresponde a “qualquer objeto, ato, acontecimento, qualidade ou relação que serve como veículo a uma
concepção – a concepção é o ‘significado’ do símbolo”. Note-se bem a palavra utilizada pelo antropólogo
norte-americano: concepção, que remete a um processo imaginário, diferentemente de algo que deriva sua
realidade da estrita percepção ou sensação. Por seguimento, em um comportamento simbólico o olho que
vê, como um dia dissera Boas (2007), está agrilhoado a uma tradição. Pois é a mente, o espírito humano,
que organiza culturalmente a experiência e não o contrário (SAHLINS, 2003 [1976]). E a concepção que é
veiculada pelo símbolo e que constitui seu significado nada mais é do que a cultura de um determinado
grupo social, que precisa ser compreendida a fim de que possamos desvelar o significado dos símbolos que
lhe exteriorizam. Acontece que as significações culturais não estão dadas em lugar algum, não podem ser
tratadas como coisas, data, realidades objetivas, como pensara Émile Durkheim (1999). Diferentemente,
correspondem ao arbitrário por definição, pelo fato de que não podem ser deduzidas de nenhum princípio
universal, físico, biológico ou espiritual, nem de nada que faça remissão a uma suposta “natureza das
coisas” ou “natureza humana” (BOURDIEU, 2008 [1970]). Aliás, toda representação coletiva, já dizia
Marcel Mauss (2003 [1924], p. 328) é “uma representação escolhida arbitrariamente, ou mais ou menos
arbitrariamente, para significar outras e para comandar práticas”. Por isso a equivocidade de qualquer
explicação do simbólico como determinado por necessidades, impulsos, desejos, estado das forças
produtivas e outros fatores materiais ou orgânicos.

Ao contrário, a dimensão simbólica da consciência humana pode ser explicada, como vai dizer
adequadamente Eliade (1992 [1957]), pelo temor que os homens possuem em relação ao caos, ao nada, ao
sem sentido, à completa experiência de desorientação. Este medo, homólogo ao medo da morte referido por
Ricoeur (1976 [1969]), leva a humanidade a cosmizar o mundo caótico, atribuindo às coisas e à natureza
significados que não se apresentam na experiência sensível, nos objetos, atos, qualidades, eventos e relações
significantes. Logo, todo pensamento humano, dos mitos e rituais mais selvagens à ciência mais moderna,
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parte do anseio por introduzir no mundo um princípio de ordem, de uma exigência de ordenação do
universo que, em princípio, não passa de caos. E é exatamente este proceder, que se dá através da
simbolização, que separa a humanidade da natureza (LÉVI-STRAUSS, 2006 [1962]; 2008 [1967]). Só o
homem acredita na existência de espaços sagrados, em oposição aos profanos; em mitos cosmogônicos e de
origem, que devem ser periodicamente re-atualizados por intermédio de rituais, a fim de que os seres
humanos se façam contemporâneos dos deuses; crê na existência de um centro do mundo; em seres
encantados, deuses, demônios, espíritos e na possibilidade de ter com eles em experiências xamanísticas; na
constituição de remédios e curas milagrosos por meio de rituais extáticos; na salvação da alma após a morte
ou na ascese intra-mundana; na homologia entre a mulher e a terra ou a Natureza; na terra prometida, que
traz esperança aos homens; no pecado original, que maculara toda a humanidade; e até nas faculdades
românticas da primavera ou na melancolia do outono.

Todas estas crenças são culturais, arbitrárias por definição, pois atribuem uma ordem ao universo
que ele a priori não possui. Lévi-Strauss (2008 [1967]) já ensinava que os fenômenos culturais se
distinguem dos naturais na medida em que impõem regras, isto é, uma ordenação, uma lógica, onde antes
não havia senão um estado caótico, desordenado, sem sentido. E estas regras, diferentemente dos fatos
naturais, não gozam de universalidade, sendo características de um determinado grupo social. Aqui,
igualmente ao problema da regra do incesto, estudado pelo festejado etnólogo francês, como procurarei
demonstrar abaixo, encontra-se a questão do processo de trabalho. Em ambos os casos situamo-nos no
limiar entre a cultura e a natureza, pois tanto uma como outro apresentam a universalidade típica dos
fenômenos naturais – já que são conhecidos entre todos os grupos humanos – e, no entanto, a relatividade
dos fenômenos culturais – vez que variam de grupo para grupo e são simbolizados e praticados de formas
extremamente distintas. Todo grupo humano admite, como é difusamente sabido pelos cientistas sociais e
humanos, a interdição do casamento entre algumas categorias de pessoas de conformidade com a lógica
cultural do parentesco, mas esta lógica, embora manifeste homologias, diferencia-se de uma cultura para
outra, fazendo com que variem as categorias que sofrem o interdito. Da mesma forma, o processo de
trabalho é um fenômeno universal que, no entanto, a despeito das similitudes observáveis, varia ao infinito
de acordo com as particularidades culturais dos grupos humanos – por isso, dentro de uma mesma região,
como o Bico do Papagaio, podemos observar grupos como o das quebradeiras trabalhando de forma tão
distinta ao dos catadores e carvoeiros, a despeito de se encontrarem em idênticas condições materiais.

No caso do problema do incesto, como leciona Lévi-Strauss (2008 [1967]), estamos diante de um
fato que é a um só tempo cultural e pré-cultural, porque apresenta indubitavelmente o caráter de regra, de
um construto do espírito humano, e, concomitantemente, ao regular a vida sexual, exprime a natureza
animal do homem. Os fins manifestos na regra do incesto são, por um lado, explicitamente naturais, entre os
quais sobressai a satisfação das necessidades individuais, grupais e da espécie de reprodução através das
relações sexuais e, com efeito, a garantia de parceiros com o fito de levar a cabo esta reprodução; por outro,
são eminentemente culturais, visto que é já uma ordenação arbitrária de algo antes não sujeito a qualquer
regulação senão às regularidades da natureza, visando principalmente garantir a existência de um grupo
como grupo ao gerar, por meio da troca de mulheres, alianças entre indivíduos e grupos. Se, portanto, a
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natureza exige dos homens, universalmente, relações entre pessoas do sexo oposto a fim de que possam
reproduzir, deixa totalmente ao arbitrário da cultura estabelecer uma ordem na formatação destas relações.
O acaso da natureza é, pois, substituído pelo arbitrário da cultura. Por conseguinte, quando entra no âmbito
da cultura, a relação sexual acrescenta à sua função reprodutiva e erótica uma outra completamente
diferente, notadamente simbólica. Penso que, quanto à relação natureza/cultura, o trabalho é homólogo à
regra do incesto. Como lembra Marx (2006 [1890]), conhecemos o trabalho entre os animais, assim como
sabemos que se trata de um processo universalmente realizado pelos indivíduos e grupos humanos. Mas o
trabalho humano produz uma ruptura com o dos outros animais seja porque somos capazes de construir os
nossos próprios meios de produção, seja porque o resultado do trabalho do homem é arquitetado idealmente,
imaginariamente, antes de sua realização. Contudo, a despeito de ser um comportamento simbólico, não
deixa de ser um trabalho, tal qual o dos animais, que visa à satisfação de necessidades, especialmente à de
se alimentar para sobreviver.

Não parece ser por outra razão que o trabalho, ainda que humano, costuma ser explicado, como o faz
Marx (2006 [1890]), sem qualquer recurso ao tema do simbolismo. Sahlins (2003 [1976]) acentua bem este
posicionamento ao criticar a explicação materialista histórica, que concebe o processo de trabalho como o
“ponto de partida real” e o “fator predominante” no modo de produção como um todo. O homem, para
Marx, transforma o mundo impulsionado pela necessidade de nele produzir, o que, devido a um movimento
dialético, acaba por transformar a ele mesmo e a suas relações sociais. A dialética, contudo, origina-se na
produção, no processo de trabalho, que visa atender às necessidades humanas e, como efeito regressivo,
ainda gera novas necessidades. Assim, o homem permanentemente modifica as condições materiais de sua
atividade laboral, por meio da aquisição de novas forças produtivas – conhecimento de outras ferramentas,
máquinas, técnicas, ciências, processos produtivos, objetos e meios de produção e de consumo, etc. Estas
modificações, de acordo com o materialismo histórico, resultam em alterações nas concepções (isto é, na
cultura), na medida em que os construtos do espírito humano têm sua base no processo de trabalho, cujo
estado determina a forma como o homem representa a si mesmo. No dizer de Sahlins (ibid., p. 129), para
Marx, é “através do desenvolvimento de novas forças produtivas e de relações de produção
correspondentes” que “o homem desenvolve uma natureza histórica que determina, para ele, o caráter da
natureza viva e tanto o caráter espiritual quanto o caráter político da sociedade”. No marxismo, pois, os
símbolos nada mais são do que representações derivadas da experiência concreta, mediadas pelo processo
de trabalho e pela satisfação das necessidades do homem.

Tudo leva a crer então que, a despeito de toda sua crítica ao capitalismo, sob os véus do método
materialista de Marx oculta-se e revela-se uma estrutura cultural muito típica de nossa sociedade capitalista
moderna: o pensamento utilitarista. Recorda Sahlins (2003 [1976]) que o utilitarismo é a maneira pela qual
a economia ocidental se experimenta: todos os processos sociais parecem ter como princípio a maximização
material, a obtenção da maior satisfação possível. Assim, a economia seria uma arena de ação pragmática, o
trabalho visando sempre o atendimento de necessidades ou a maximização dos lucros. Os homens, por
conseguinte, não agiriam senão de forma racional com respeito a fins – para falar com Max Weber (1999
[1921]) – em busca da felicidade material. É como se todos os comportamentos humanos fossem orientados
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somente por uma racionalidade prática ou instrumental. E assim opera-se um verdadeiro desencantamento
do mundo (WEBER, 2004 [1920]) ou degradação da dimensão simbólica da vida (ELIADE, 1992 [1957]),
aliás, a dimensão humana por excelência. Aplicado ao processo de trabalho, o pensamento utilitarista
procede a uma negação do trabalho como símbolo, isto é, como um comportamento dotado de sentido,
cultural tanto quanto material. Acontece que os seres humanos não se diferenciam das demais espécies
apenas porque conseguem produzir suas próprias ferramentas de trabalho, como pensara Marx (2006
[1890]), senão porque são capazes de atribuir um valor simbólico ao seu trabalho. É o que o próprio Marx
(ibid., p. 211-2), paradoxalmente, afirma em um famoso excerto de O capital:

Pressupomos o trabalho sob forma exclusivamente humana. Uma aranha executa operações
semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colméia. Mas o que
distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de
transformá-la em realidade. No fim do processo de trabalho aparece um resultado que já existia antes
idealmente na imaginação do trabalhador.
 

Embora seja um intelectual pré-simbólico, vemos neste fragmento de texto um Marx que, mesmo
que não desenvolva, reconhece a importância da imaginação para o trabalho humano, sendo a capacidade
imaginativa, simbólica, um dos fatores distintivos do labor dos homens em relação ao dos animais. No
entanto, o autor não chegou a vislumbrar as conseqüências profundas deste reconhecimento que alguns
intelectuais ulteriormente desenvolveriam. Neste sentido, Sahlins (2003 [1976], p. 170) conclui que a
“produção é um momento funcional de uma estrutura cultural”. Isto significa dizer que o processo produtivo
ou, antes, o de trabalho atende acima de tudo a esquemas culturais que governam as atividades laborais e
definem o que e como produzir. Na sociedade Tale, por exemplo, onde são as relações de parentesco – que
desde há muito os antropólogos sabem se tratar de relações simbólicas, ao invés de naturais – que regem os
demais fatos sociais, os “agricultores tallensi não se relacionam como pai e filho pela maneira como entram
na produção”, mas sim “eles entram na produção porque se relacionam como pai e filho” (SAHLINS, ibid.,
p. 18). É claro que seriam completos desvarios processos de trabalho que, porque simbólicos, não
obedecessem aos limites de viabilidade de algumas condições materiais, sejam elas biológicas, ambientais
ou geográficas. Porém, dentro de certas condições, os arbitrários culturais possuem grande margem de
governabilidade. É o que ensina Cornelius Castoriadis (1982, p. 152):

A sociedade constitui seu simbolismo, mas não dentro de uma liberdade total. O simbolismo se crava
no natural e se crava no histórico (ao que já estava lá); participa, enfim, do racional. Tudo isto faz com
que surjam encadeamentos significantes, relações entre significantes e significados, conexões e
conseqüências, que não eram nem visadas nem previstas. Nem livremente escolhido, nem imposto à
sociedade considerada, nem simples instrumento neutro e medium transparente, nem opacidade
impenetrável e adversidade irredutível, nem senhor da sociedade, nem escravo flexível da
funcionalidade, nem meio de participação direta e completa em uma ordem racional, o simbolismo
determina aspectos da vida da sociedade (e não somente os que era suposto determinar) estando ao
mesmo tempo, cheio de interstícios e graus de liberdade.
 

Sem prejuízo do que foi dito anteriormente, a fala de Castoriadis de que o simbolismo “se crava no
histórico” nos remete a um outro nível de interpretação da dimensão simbólica do trabalho. O
comportamento do ser humano não obedece apenas a esquemas culturais preexistentes, mas, igualmente, é
resultado do senso de um “jogo” historicamente definido, característico de uma determinada formação
social, que costuma ser levado em conta pelo homem em suas ações, pois também age de forma estratégica
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(BOURDIEU, 2004a [2002]). Isto não significa dizer, segundo Bourdieu (ibid.), que o ser humano procede
necessariamente sempre pautado em cálculos conscientes, racionais. Ao contrário, sua ação é em parte
estratégica porque não impulsionada somente por estruturas, mas, em igual medida, por regularidades, quer
dizer, por comportamentos que se produzem, com certa freqüência estatisticamente mensurável, no contexto
de um grupo social. O agir humano não é, pois, sempre motivado pela repetição de um determinado
esquema cultural. Pode ter sua motivação em avaliações, mais ou menos conscientes, das regularidades de
um determinado “jogo” social. O comportamento simbólico, portanto, existe ao mesmo tempo na realidade
das regularidades, historicamente definidas, e dos códigos culturais, nas representações coletivas e em todas
as estratégias de regateio, negociação, blefe, golpe, etc., destinadas a modificar o conteúdo dos símbolos. Ou
seja, a ação dos homens é condicionada a um só tempo a estruturas estruturadas, no melhor sentido
estruturalista de realidades culturais objetivas, e a estruturas estruturantes, enquanto regularidades,
encontradiças no contexto histórico de um grupo, que admitem ações estratégicas dentro de certos limites
(BOURDIEU, 2005a [1989]).

O processo de trabalho possui uma dimensão simbólica que, ao que parece, é inexorável, porém os
significados que admite são sempre arbitrários justamente porque não podem ser deduzidos de nenhuma
necessidade natural ou experiência mística (BOURDIEU, 2008 [1970]). É claro que os homens podem
atribuir significações ao seu trabalho que o identifiquem com a natureza e com a sacralidade, por exemplo, e
estes significados devem ser considerados em alta conta na interpretação; contudo, mormente, em seu
momento compreensivo – devo ressaltar que, acompanhando Ricoeur (1989 [1986]), entendo que a
interpretação antropológica admite dois momentos, um de compreensão, outro de explicação. Em um nível
mais explicativo da interpretação da simbólica do trabalho, penso, com Bourdieu (2004a [2002]), que seja
nos caminhos cultivados pelos grupos sociais, historicamente definidos, e nos manejos estratégicos das
significações, conforme certas regularidades sociais, que devemos buscar uma interpretação do simbolismo
associado ao processo produtivo. Isto porque os símbolos tocantes ao processo de trabalho não devem ser
tomados como estáticos, senão como bens simbólicos (BOURDIEU, 2005b) negociáveis no contexto de
tradições que podem ser estrategicamente reinventadas, nos termos de Hobsbawn e Ranger (2006), que
ganham novas significações sem se perder o referente da tradição, que continua a ser repetida.
Aproximadamente, é isto que fala Sahlins (2008 [1981]) quando ensina que os eventos históricos são
significados de acordo com estruturas culturais dadas, embora, por não serem estanques, as estruturas
também sejam modificadas pelos acontecimentos da história, a despeito de tudo acontecer como se os
nativos estivessem a repetir ritual e eternamente os acontecimentos de um tempo mítico. Nas
transformações dos processos de trabalho tradicionais comumente dá-se o mesmo, o incremento de novos
objetos e meios de trabalho, de novas forças produtivas e relações de produção, segue, em não raros casos,
acompanhado de representações de que nada se faz além de uma simples repetição das tradições laborais,
apesar de todas as mutações no processo produtivo. É o que creio ocorrer no caso do trabalho das
quebradeiras.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Acredito que a trajetória percorrida no tópico anterior seja suficiente para expor os argumentos
teóricos que me levam a acreditar que o trabalho no coco possui um dimensão simbólica de sobeja
importância, embora, em não menor grau, seja o resultado de uma razão prático-instrumental voltada para a
garantia da sobrevivência das famílias camponesas da região tocantina e para a geração de alguma renda
com o extrativismo de babaçu. Assim, mais do que um medium para alcançar fins produtivos e de
subsistência, o trabalho no coco é, acima de tudo, um símbolo, mesmo que historicamente re-semantizado,
um produto da imaginação coletiva das quebradeiras de coco babaçu, que inspira criações musicais, imagens
iconográficas, poesias populares, danças, confecções de artesanatos e mercadorias que possuem algum
“fetiche” cultural, que faz com que gozem de um tratamento sui generis por serem associados a uma
tradição laboral que é a base de todo um sistema simbólico. Vale registrar, contudo, que as quebradeiras não
tratam seu processo de trabalho de forma estática por ser tradicional e possuir uma dimensão simbólica que
se manifesta em diversos outros fenômenos sociais. Ao contrário, incrementam-no freqüentemente com
novas forças produtivas, inventam novos produtos, inauguram outros processos produtivos e aperfeiçoam os
imemorialmente realizados. Todavia, as babaçueiras colocam uma etapa do trabalho no coco – a quebra do
babaçu mediante o uso do macete e do machado – como inegociável, como quase ritual, dada a relação que
a quebra apresenta com a tradição laboral das quebradeiras de coco. Esta etapa re-atualiza cotidianamente a
tradição das quebradeiras, dá nome à sua identidade cultural, é o fio condutor de sua cultura e, além disso,
requer saberes práticos não detidos pelos demais trabalhadores da região – só assimiláveis, de forma algo
iniciática, através de um longo processo de inculcação e aprendizagem de habitus laborais passados de
geração para geração, de mãe para filha. Se existe uma categoria nativa que melhor representa a identidade
cultural das quebradeiras, ainda que reconstruída historicamente, esta é certamente a quebra do coco
babaçu. A renitente manutenção desta etapa do processo de trabalho é, portanto, um agir simbólico –
embora estratégico –, que não obedece apenas a uma racionalidade prático-instrumental. Não está em
negociação, porque é um fenômeno que estrutura todo um esquema cultural, que inclui dimensões jurídicas,
econômicas, estéticas e até religiosas. É, ao fim e ao cabo, o símbolo primeiro e último das quebradeiras, o
qual encadeia diversos outros. Suprimi-la consistiria, pois, em um verdadeiro iconoclasmo, por isso é velada
com tamanho cuidado, quase religiosamente, pelas babaçueiras, que temem perder sua identidade caso a
prática seja esquecida.
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O POVO DO ZABELÊ E O PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CAPIVARA (PI): CONFLITO
SOCIOAMBIENTAL ENTRE POPULAÇÕES TRADICIONAIS E GESTÃO DE UC DE

PROTEÇÃO INTEGRAL

THE PEOPLE'S ZABELÊ AND THE NATIONAL PARK OF SERRA DA CAPIVARA (PI):
ENVIRONMENTAL CONFLICT BETWEEN TRADITIONAL POPULATIONS AND MANAGEMENT

OF UC FULL PROTECTION

Maria Sueli Rodrigues de Sousa

RESUMO
O Estado Constitucional, ao articular direito e política, aciona uma relação complexa em que a política
fornece efetividade ao direito e desse recebe legitimidade como reciprocidade entresistêmica. O presente
artigo centra-se nesse complexo na materialidade da aplicação do direito ambiental constitucional através de
políticas públicas ambientais no âmbito da execução como (des)cumprimento dos direitos fundamentais na
relação recíproca entre meio ambiente e identidades culturais como princípios constitutivos da proteção
ambiental, numa Unidade de Conservação de Proteção Integral, o Parque Nacional Serra da Capivara, no
Estado do Piauí. A complexidade constitucional reside no seu duplo papel simultâneo de proteger princípios
que, se tem aparência de oposto, é porque são complementares. A aparente oposição é a constituinte de uma
sociedade plural num Estado Constitucional.

PALAVRAS-CHAVES: socioambientalismo; direito constitucional; direitos fundamentais; identidades
culturais; direito ambiental.

ABSTRACT
The Constitutional State, when articulating law and politics, activates a complex relationship where politics
provides effectiveness to law and receives back legitimacy as inter-systemic reciprocity. The focus of this
thesis is the materiality of constitutional environmental law enforcement through environmental public
policies regarding enforcement as (non)fulfillment of fundamental rights in the reciprocal relationship
between environment and cultural identities as elemental principles of environment protection, in one
Integral Protection Unit, the Serra da Capivara National Park, in the State of Piauí. The constitutional
complexity consists of its simultaneous double-role protecting principles that at first seem to be the
opposite, when in fact that is because they are complementary. The seeming opposition is part of a plural
society in a Constitutional State.
KEYWORDS: socio-environmentalism; constitutional law; fundamental rights; cultural identities;
environmental law.

Introdução:
 

A questão ambiental é complexa e recente na realidade brasileira. E para muitas espacialidades ainda
nem é problema, ou seja, os problemas existem, mas ainda não são percebidos como tais, não entraram no
debate público instituidor de expectativas generalizadas. Se a questão ambiental ainda não se encontra
problematizada, a socioambiental se encontra menos ainda. Se há a necessidade de descentramento da
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perspectiva antropocêntrica para perceber que o suporte biofísico da natureza está escasseando, perceber a
questão socioambiental é também uma demanda urgente em complexidades constitucionais.

Esse contexto é também enunciado como crise de paradigma que demanda revisão, especialmente,
de direitos humanos para além da perspectiva evolutiva em gerações (BOBBIO, 1992), que possibilite
perceber complexidades nas várias vertentes de uma questão ampla produtora de tensões, desafios e riscos
que dizem respeito à existência de todas as espécies.

Faz parte do que se pode chamar de crise paradigmática a demanda por percepção reflexiva capaz de
perceber as alterações nos padrões de vida individual e coletiva, a interligação entre aspectos aparentemente
isolados, a necessidade de alterar institutos fundamentais e instituições de controle social.

A demanda acima apresentada contém indicativos de uma provável configuração do que  Beck
(1997) denominou de “sociedade mundial do risco”, que produz riscos colaterais globais, revela fragilidades
da vida humana no planeta,  a exemplo, os problemas como efeito estufa, camada de ozônio, poluição das
águas e do ar, produção de lixo tóxico, desmatamento, acidentes nucleares, dentre outros.

As peculiaridades do contexto atual fazem Beck (1997) classificar a modernidade em dois
momentos: a modernidade simples, a do período industrial, e a modernidade reflexiva, que consiste numa
espécie de revisão de paradigmas para perceber a complexidade do que produziram os processos de
desenvolvimento  articulados a partir da perspectiva desenvolvimentista do período industrial.

Isso resulta numa espécie de confrontação das bases paradigmáticas da modernidade com suas
conseqüências, que podem ser classificadas em dois tipos: os riscos da produção industrial e o
reconhecimento social desses riscos na composição da agenda político-ambiental global.

Reconhecer o risco significa antes de tudo pôr dúvidas onde antes havia apenas certezas. Uma
tendência é invalidar todas as certezas de outrora e outra é complexificar as certezas de outrora com o
ingrediente da precariedade das certezas. Trata-se respectivamente dos campos filosóficos de
desconstrucionismo e construcionismo. Seja numa, seja na outra tendência, as instituições de controle são
questionadas no universo das ciências sociais, em especial as judiciárias, demandando maior ou menor
intervenção estatal, mudanças ou não em instituições, nas leis ou na interpretação das mesmas como
mecanismos de controle preventivo contra tais riscos e/ou o encargo de normatizar a diversidade e a
complexidade dos fenômenos sociais. É o caso da demanda por normas que orientem a relação com a
natureza tomada como bem jurídico no conjunto com os demais bens jurídicos com a mesma relacionados.

Sincronizada com esse contexto, a Constituição Federal do Brasil de 1988 normatizou ambiente
natural e social em conjunto e tempo presente com tempo futuro: transformou gerações futuras em sujeitos
jurídicos; normatizou meio ambiente sadio e cultura como direito fundamental, o que exige uma perspectiva
de interpretação que não veja o direito como sistema de regras fechado, como texto limitado à sua lógica
semântico gramatical, que integre princípios constitucionais e não que eleja um principio em cada caso para
ser efetivado.

Diante das garantias constitucionais apontadas e de aplicação da Constituição e de legislação
infraconstitucional que elege um ou outro princípio constitucional para efetivá-lo através de políticas
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públicas que ou são ambientais, ou são sociais, ou são culturais, e, especialmente, por ter saltado diante de
mim o drama social de pessoas que são transformadas em “flageladas” ou “refugiadas da conservação” no
dizer de Mark Dowie (2006), na efetivação de políticas ambientais na gestão de parques nacionais, escolhi
como problema empírico para a presente pesquisa o conflito socioambiental no entorno de uma Unidade de
Conservação – UC – de proteção integral, no sudeste do Piauí, o Parque Nacional Serra da Capivara,
transformado em Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.

O referido conflito tem na sua raiz uma concepção de interpretação de leis que secciona a
Constituição como forma de reduzir complexidades.

Considero ainda que aplicação do direito não se resume a tarefa do judiciário, é também tarefa do
executivo, que interpreta as leis e aplica-as como políticas públicas. Com Habermas (2009, p. 03), concebo
que a produção e reprodução do direito é tarefa de várias mãos, “várias instituições, cada uma cumprindo, a
um só tempo, diversas funções, participam dessa produção e reprodução do Direito”, cabendo a função de
execução das leis à administração e apenas indiretamente aos tribunais. Com esse entendimento, o presente
trabalho focou a gestão das políticas ambientais na UC referida.

 

 

 

1.      O Conflito Socioambiental

 

Para visualizar o conflito socioambiental, tomei por base os componentes do conflito apontados por
Little (2006): atores sociais; recursos ambientais envolvidos no conflito; interação entre atores; interação
dos atores com seu meio biofísico e com seu meio social; reivindicações de cada grupo social; as cotas de
poder formal e informal de cada grupo; interações políticas de cada grupo; polarizações das posições;
alianças e coalizões; táticas e estratégias utilizadas pelos grupos sociais e tentativas de resolução dos
conflitos. Procurei estruturá-lo nos seguintes subitens: dos atores em conflito, suas interações,
reivindicações, alianças e coalizões, táticas e estratégias; as expressões dos conflitos e as oportunidades de
consenso.

Friso que a concepção de conflito aqui tomada não guarda simetria completa com a dos fundamentos
do materialismo histórico. Aqui conflito possui dois elementos: o aspecto conflitivo e o unificador, em
diálogo com Touraine (2002) que considera que um conflito social, como parte de uma dinâmica de vida da
sociedade e não de morte, tem possibilidade de resolução pelo seu aspecto unificador, que permitirá a
resolução do conflito e a recomposição dos tecidos sociais esgarçados no conflito, configurando, assim, um
movimento social. Não havendo o elemento unificador, a dinâmica social morre.

Considero o campo conflitivo em estudo como formado por dois polos: meio ambiente biofísico e
meio ambiente biofísico-cultural. O primeiro polariza na luta pela proteção do meio biofísico, e o segundo,
do meio cultural.
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O objeto em descrição é um conflito existente no sudeste do Piauí, que tem como atores populações
locais, poder público, ambientalistas e empresários e tem como centro a Unidade de Conservação de
proteção integral, o Parque Nacional Serra da Capivara, criado no final da década de 70, como intervenção
na natureza orientada por uma mentalidade  preservacionista que exclui as populações locais.

O Parque Nacional da Serra da Capivara foi criado através do Decreto nº. 83.548 de 5 de junho de
1979, com 129 mil hectares, com a finalidade de:

 
Art. 2° - O Parque Nacional da Serra da Capivara tem por finalidade precípua, proteger
flora e fauna e as belezas naturais, e os monumentos arqueológicos, no local existentes e
fica sujeito ao regime especial do Código Florestal, instituído pela Lei n° 4.771, de 15 de
setembro de 1965 (FUNDHAM, 1998, p. 58).
 

Esse Parque foi inscrito no Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, em 1993,
sendo elevado a Patrimônio Mundial pela UNESCO, em 13 de dezembro de 1991 (FUNDHAM, 1998).

A razão central para a criação da referida unidade de conservação foi a existência de vários sítios
arqueológicos, tomados como locais ricos em evidências de vida e cultura de populações antigas, propícios
para a realização de pesquisas e coletas. Segundo dados de 1998 da ONG que é responsável pela gestão da
UC, havia um total de 462 sítios, dispostos em área de quatro municípios piauienses: Coronel José Dias,
abrigando 218 sítios arqueológicos (47,19%); São Raimundo Nonato, 156 sítios (33,77%); João Costa, 47
(10,17%) e Brejo do Piauí, 41 (8,87%) (FUNDHAM, 1998).

            A importância da UC pode ser identificada pelo menos em quatro vieses: ambiental – a UC é a única
de proteção integral localizada integralmente em bioma caatinga, uma espécie vegetal existente apenas no
Brasil e que carece de estudos por ter sido durante anos tratada marginalmente. Uma outra vertente se
localiza no campo da ciência, a área mobiliza pesquisadores de todo o mundo em várias áreas do
conhecimento, especialmente, na Arqueologia, o que mobilizou a criação de campus universitário no
município de São Raimundo Nonato, da UNIVASF, curso de arqueologia na UFPI, programa de mestrado
na UFPI. Há a importância sócioeconômica por ter fundado o turismo científico no Estado, que recebe
visitantes de todo o mundo e para isso dispõe de excelente infraestrutura de visitação, considerada como
uma das  melhores da América Latina. O outro viés de importância se situa no campo da historiografia e/ou
pré-história, que joga forças no campo político.

            Segundo Dias (2006, p. 416):

 

A análise da formação da sociedade americana, passa atualmente pelo significado do
povoamento e despovoamento do território piauiense e, questiona o pensamento
dominante na historiografia que enfatiza a formação dos "primeiros núcleos de
povoamento" e "conquista do território", sem levar em conta a perspectiva dos povos
pré-históricos e das populações nativas que habitavam toda a região e foram extintas
pela guerra da colonização. Há o deslocamento do eixo de análise predominante,
pois é importante ter-se em vista três tipos de povoamento: o pré-histórico, o nativo
e o colonial, só assim tem-se a compreensão exata de como se deu a organização
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social americana. O povoamento colonial das Américas que representou também o
despovoamento da população nativa desenrolou-se sob a égide da destruição de um
povo com possíveis origens pré-históricas cujos vestígios arqueológicos estão na
Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, Piauí, Brasil. No lugar delas formou-
se uma outra: exógena, livre e escrava constituída pela mistura do nativo, do negro e
do branco colonizador. A organização nativa é substituída pela sociedade colonial
escravista.
 

Por se tratar de uma área de proteção integral, a criação do parque, segundo interpretação das
instituições responsáveis por sua implantação e gestão, havia a exigência da retirada das populações que ali
trabalhavam ou residiam e trabalhavam. Parte dessas populações foi deslocada da área, outra parte
permanece área ou no entorno do parque com acesso vedado à área protegida, convivendo, numa sempre
presente tensão, com a gestão do parque, ora mais intensa, ora menos.

Mais recentemente, há a proposição de criação de mais uma Unidade de Conservação nas
proximidades, o Parque Nacional Serra Vermelha e ampliação do Parque Nacional Serra das Confusões,
num cenário de conflito que mobiliza muitas forças políticas, da pesquisa acadêmica e dos movimentos
sociais e coloca a questão na pauta da mídia local, estadual, nacional e internacional sob argumentos da
ciência e da política.

A polêmica da ampliação e/ou criação de nova UC teve origem como forma de reação à implantação
de um projeto de manejo florestal autorizado pelo IBAMA-PI, que foi denunciado como desmatamento no
programa Globo Repórter da Rede Globo de Televisão em 26 de janeiro de 2007. A partir daí,
ambientalistas locais com ligação com a administração do Parna Serra da Capivara e outros em âmbito e
estadual, nacional e internacional passaram a se mobilizar através de campanha para a criação e/ou
ampliação de UC de proteção integral para proteger a área do referido projeto.

Em síntese, o conflito socioambiental se configura no contexto de aplicação do de normas do direito
ambiental através de políticas de proteção ambiental numa unidade de conservação de proteção integral, que
já conta com dois parques nacionais que somam juntos aproximadamente 600 mil hectares e a proposição de
ampliação de uma UC, o Parque Nacional Serra das Confusões e criação de outra UC, o Parque Nacional
Serra Vermelha.

Isso sintetiza o aspecto central do conflito, os demais aspectos giram em torno dessa centralidade.
Por um lado, há as populações locais atingidas em forma de desterritorialização/deslocamento forçado,
limitação das atividades profissionais e existenciais, indenizações que não repõem as condições de vida,
criminalização das práticas culturais; por outro lado, empresários e fazendeiros que adotam o discurso de
que a região está se tornando inviabilizada para empreendimentos que fariam o desenvolvimento da região e
por outro o poder público dos municípios e do Estado que também adotam o discurso de inviabilização do
desenvolvimento da região e não respeito ao pacto federativo por invasão da esfera de poder dos municípios
e do Estado pela esfera federal numa área que pode chegar ao tamanho de mais de dois milhões de hectares
em área contínua sob proteção integral e gestão do governo federal. No discurso político, isso inviabiliza a
criação de um novo Estado, o Estado do Gurguéia, projeto antigo de divisão do Estado do Piauí que tramita
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há bastante tempo.

 

2.      Mundo da vida e sistema na “nação” Zabelê – o tronco do véio Vitorino, o peão maniçobeiro, o
povo do Zabelê, o preservador/conservador ou criminoso ambiental
 

2.1. O tronco do véio Vitorino – ancestralidade acionada como estratégia de pertencimento

 

Considero que o contexto em conflito, no presente, contém uma pluralidade de mundos da vida.
Destaco aqui um deles que foi profunda e materialmente destruído e simbolicamente dessacralizado pela
tematização e substituição de verdades e conhecimentos orientadores da relação com a natureza, que passou
a ser orientada pela racionalidade da ciência e das leis. O mundo da vida aqui aprofundado é o das
populações desterritorializadas, o povo do Zabelê.

Esse universo de significados é presentificado através da memória como originado no semimito
Victorino Dias Paes Landim, o ancestral comum “no mais fundo da memória genealógica” (GODOI, 1999),
que “tomou  parte na conquista dos índios que habitavam essas caatingas” (Casa…, 1855, apud GODOI,
1999), como trata o documento reproduzido abaixo, ou Vitorino Dias Paes Landim conforme enunciam
recorrentemente os entrevistados.             Na verdade, o “tomar parte” é eufemismo, pois o ancestral é
memorizado como tendo tomado parte de fato do quase massacre que expulsou os nativos do lugar.

No caso apontado, a relação inicial do mundo da vida ainda não se dá com o Estado moderno e,
portanto, com o sistema do poder funcionalizado racionalmente, mas com um poder ainda
transcendentalizado do Estado Português, que substituiu as regras míticas que regiam a ocupação territorial
até então por regras da Coroa Portuguesa, eivadas de caráter transcendental e autoritário, que a partir do
tratado de Tordesilhas instituiu no Brasil a forma de ocupação das terras por capitanias hereditárias, as
doações feitas pelo rei aos donatários através de documentos (Carta de Doação e Carta Foral).

Após o insucesso das capitanias hereditárias e a implantação do regime de governador geral e
provincial, estes passaram a exercer o poder de doar sesmarias e mais tarde posses, durante o vazio jurídico,
entre 1822 e 1850, sob o fundamento do cultivo (VARELA, 2005). Não se tratando de propriedade, mas de
posse, que podia ser transmitida aos filhos, mas não vendida. Não atendido o fundamento jurídico do
cultivo, o título recebido caía em comisso e era a terra devolvida à Coroa.

Esse contexto deu início à tradição sucessória a que se referem os entrevistados no caso em estudo.
A área em que está localizada a UC aqui estudada pertence a uma tradição sucessória que teve início com a
obtenção de terras como recompensa por serviços prestados[1] na conquista dos índios, no contexto do
regime de posses, no período de vazio jurídico, entre o fim do sistema de sesmarias e a Lei de Terras de
1850, como atesta o documento abaixo.

No Piauí, do século XVI ao XIX, ocorreu a quase dizimação dos povos nativos e a transformação das
terras em lavouras e fazendas de gado, como a Fazenda Várzea Grande, originada daquilo que o documento
classifica como Sítio Serra Nova. Na verdade, essa grande extensão de terra (mais tarde, também, chamada
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de Fazenda Serra Nova) foi considerada sítio apenas como artifício para driblar a Resolução de nº 76 de
17/7/1822, que extinguiu o regime de sesmarias e definiu a ocupação da terra pelo critério do tipo de
trabalho empreendido: fazenda destinava-se à criação de bovinos, o sítio destinava-se à agricultura e à
criação de miunças e posses eram as terras destinadas aos camponeses, mas, de fato, esse critério acabou
servindo apenas para nomear de outra forma as antigas sesmarias. Assim, era possível encontrar grandes
extensões de terras classificadas como posses ou sítio (GODOI, 1999).

Restando no mundo da vida, na memória das pessoas do lugar, a dizibilidade de que o seu ancestral
comum, o véio Vitorino, ganhou as terras por ter matado os índios, sendo agraciado com três fazendas:
Serra Nova, Boqueirãozinho e Serra Talhada. A Fazenda Serra Nova, que passou a chamar-se Fazenda
Várzea Grande, é a que se refere o documento acima.

A posse acima referida ainda estava assentada no fundamento jurídico do cultivo, porém o ato do
registro citado sob a exigência da Lei de Terras vai afastando o fundamento jurídico do cultivo e
substituindo-o por fundamento mais típico do direito positivo, o registro. A materialidade do cultivo vai
sendo substituída pela abstração do direito e o direito começa a ser justificado pelo próprio direito,
configurando-se cada vez mais como sistêmico.

Cabe também destacar a pressão sistêmica produzida pela necessidade de conformar a relação com a
terra às exigências do mercado, adaptada à lei da oferta e da procura para possibilitar a circulação da
mercadoria, para isso era preciso transformar a terra em mercadoria nos moldes capitalistas.

No caso da data em epígrafe, a posse por serviço prestado à Coroa ocorreu já no vazio jurídico, como
já referido, ou seja, após o fim do regime de sesmarias, no âmbito do que pode ser considerado como
Direito Reinícola através das ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas[2]. Mas ainda sem os reclames
por registro, que só ocorreu, como já referido, com a Lei de Terras em 1850.

A posse aqui estudada tornou-se a Fazenda Várzea Grande, que originou o atual município de
Coronel José Dias, antes parte do município de São Raimundo Nonato, sendo que a sede da antiga fazenda
resultou num bairro, o São Pedro, antiga Rua velha. O fundo de pasto da fazenda deu origem às atuais
comunidades Barreiro Grande, Barreirinho e Sítio do Mocó, formando um território contíguo, numa das
atuais entradas do Parque Nacional da Serra da Capivara.

  Todo esse conjunto forma um território único, que tem origem no povoamento da região. “E aí se
estabeleceu, por aí. Ele ficou onde é hoje a sede, onde fica hoje o sítio do Mocó[3], ficou pra lá com a
esposa. E nesse tempo que ele chegou, os habitantes ainda eram os índios” (comunicação oral).[4]

 
[Vitorino] era o bisavô de minha mãe. Isso aqui era uma mata, só tinha caboco brabo, ele
morava na lagoinha ali embaixo. Aí depois que ele correu com os cabocos, tinha muito
aqui na Serra Nova, depois (...) o governo deu essa fazenda pra ele da Barragem até
o Sítio [grifo meu]. Era o que eu ouvi falar. Os mais velhos. Aqui era só uma matona, ele
queria situar, como assituou, esse baixão era um rio de água, tinha todo bicho aí. No
tempo dos cabocos, antoce era essa mata aqui, aí disse que mataram um filho dele e foi
brigando mais os cabocos, aí ele botou pra correr, que diz que aqui era uma aldeia
(comunicação oral)[5].
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A fala acima enuncia a forma como se deu a ocupação do lugar, o conflito no processo de
apropriação, “correu com os cabocos” (os índios), e a representação das populações locais (os índios) como
extensão da natureza.

O relato indica uma ação que resultou numa desintegração dos conhecimentos e do próprio mundo
da vida por outra forma de fusão similar entre faticidade e validade, que, segundo Habermas (2008) substitui
os conhecimentos do mundo da vida como pano de fundo por um complexo de convicções vinculadas a
fundamentos e a orientações de autoridades de poder transcendentalizado e autoritário, numa espécie de
consenso normativo original, que não se confunde com o mundo da vida, mas também não é o sistema.

A memória legitimadora traz à tona a posse adquirida com a desterritorialização dos índios,
justificada como prêmio por heroísmo e pela força do documento escrito, numa fusão de valores do sistema
e do mundo da vida: o ancestral venceu batalhas, por isso ganhou terra.

 
- esse Vitorino, por que ele foi um dos vencedores da batalha do jenipapo, ele foi
chamado e ele foi se representar lá com o batalhão dele e lá venceu e aí o governo falou
pra ele que escolhesse uma dessas três fazendas (comunicação oral) [6]
 
- foi no dia primeiro de abril de mil setecentos e cinqüenta e cinco, tá lá em casa escrito,
quando ele recebeu essas terras, tá tudo escrito (...) do tio Sancho, tá escrito a data que ele
recebeu essas terras e fala na batalha que ele venceu. Fala que ele expulsou os índios
(comunicação oral) [7]
 

Os depoimentos enunciam elementos que indicam discursos da ancestralidade heróica, violenta,
astuta, com fortes laços familiares, com o acréscimo de legitimação por defesa (“os índios mataram um filho
dele”), pelo Estado e pela religião.

De fato, como já apontado por Godoi (1999), há uma memória semimítica que une as pessoas do
lugar: a história da ocupação original, a do Vitorino Dias Paes Landim, que cada um conta à sua maneira,
mas sem deixar de registrar as marcas da violência em que se deu o processo e sem deixar de se incluir na
relação de parentesco com este ancestral:

 
- o Vitorino chegou aqui, ele foi que desabitou os índios daqui, foi, foi. Desabitou.
Quando ele chegou aqui, só tinha índio. Aí ele chamou a família dele toda, aí
começou. Tem muito parente dele aqui (comunicação oral) [8].

 
2.2. De camponês a preservador/conservador ou criminoso ambiental

 

Com a criação do parque, o mundo da vida teve conhecimentos e verdades tematizados e
substituídos pelo sistema do poder administrativo na aplicação de políticas públicas orientadas pelo Direito
Ambiental e da economia que esfacelou esse mundo da vida em vários outros, desterritorializou,
reterritorializou, introduziu outras crenças, outros valores que coabitam com a memória de um mundo
destruído e a reconstrução do novo mundo da vida com uma forte atuação do sistema, especialmente, o do
poder político administrativo através das instituições aplicadoras do direito ambiental em forma de políticas
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públicas.

No âmbito do paradigma referido, várias cisões tomam curso, especialmente, entre as concepções de
natureza e cultura: retiram o caráter de natureza do ser humano de tal modo que este deixa de ser visto como
natureza, não fazendo parte do grande ecossistema da vida. Essa ruptura provoca a impossibilidade de
buscar a integração entre natureza humana e não humana, com vistas a atingir a convivência entre as duas
partes do ecossistema. Isso fortalece a imagem das populações locais como degradadoras, destruidoras do
meio ambiente, representação que merece ser analisada mais detidamente e mais largamente, tomando-se,
inclusive, elementos de antes da criação do Parque, no âmbito do próprio discurso de representantes da
proposta preservacionista, quando aí se fala de um meio ambiente conservado:

 
A cidade de São Raimundo Nonato tinha dez lagoas, aquela barragem que tá lá, em
Coronel José Dias, que na época chamavam de Várzea Grande, aquela barragem enchia
que a água ficava por cima. E o parque era completamente conservado, tinha uma
vegetação de florestas [grifo meu], então foi isso que nos levou em setenta e oito a
apresentar ao governo federal a proposta de criar um parque. Primeiro por causa dos
sítios arqueológicos e segundo por conta dessa riqueza da vegetação. Então nós
chamamos atenção do governo federal da importância de preservar esta floresta dentro do
que era então o parque, em que tinha muitas nascentes de águas. A situação era bem
diferente do que é hoje. Havia pobreza, mas não como hoje, era sempre aquilo que
continua até hoje, umas famílias muitas ricas e depois a mão de obra que trabalhava para
estas famílias, na verdade, como é a organização social do nordeste até hoje. Então nós
fizemos este pedido e o parque foi criado em setenta e nove (comunicação oral) [9].
 

Como indica a fala acima, antes da criação do Parque, a relação entre natureza e cultura local não era
tão predatória, o que pode ser testemunhado pelo estado de conservação da área que não era habitada ou o
era em pequena escala. Como referido, ali era o espaço sagrado, a morada dos seres protetores da natureza.

Aquele espaço, enquanto fez parte da tradição do véio Vitorino, permaneceu sagrado, ou seja, até a
criação do Parque, vigoravam regras do mundo da vida numa espécie de contrato sócio-natural, que fundou
as regras de convivência do lugar, determinando a relação com aquele espaço sagrado que fazia parte do
patrimônio simbólico desses camponeses do sertão (GODOI, 1998). No território conquistado, a Fazenda
Várzea Grande, os humanos dominavam, enquanto que no “centre”, a área em que foi criado o parque, os
humanos eram subordinados aos seres míticos e semimíticos da natureza, mantendo uma espécie de contrato
de convivência. Então, se a exploração da maniçoba exigiu mais terras para ampliação do cultivo, o que
resultou na criação da comunidade Zabelê e de outras que foram desterritorializadas, dentro da área sob os
desígnios da natureza, esta foi uma iniciativa que não se ampliou. Assim, houve um avanço sobre o
regramento do contrato, mas este não teve continuidade, prevalecendo o acordo tácito anterior.

Se a extração da maniçoba abrira brechas no referido ‘contrato’, as interdições com a criação do
Parque parecem rompê-lo mais ampla e profundamente e, com a ruptura, vão-se as regras que garantiam à
área um bom estado de conservação, pois o “centre” fora definitivamente desencantado, dessacralizado,
agora, pelo sistema do poder e da economia, como atesta o grifo na citação:
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E aí o parque foi criado e foi passando um ano, dois anos, três anos e nenhum
funcionário era nomeado, não acontecia nada e a população, a reação deles foi a
seguinte “ah o parque é do governo, a gente pode matar, pode queimar” [grifo
meu]. Daí começou todo um processo de desmatamento muito grande no parque.
Em oitenta e seis, houve um incêndio muito grande, por que eles iam caçar e faziam
fogo para achar as caças, faziam fogueira e o vento espalhava o fogo. Houve um
incêndio que durou mais de três meses, só parou por que choveu. Então houve uma
degradação muito grande tanto na flora quanto na fauna, por que quando ocorre um
incêndio assim os seres bióticos tudo morre (comunicação oral) [10].

 
3.      O Sistema do Direito e a Operacionalização da Tensão entre Faticidade e Validade numa

Perspectiva Interna
 

A relação mundo da vida e sistema da economia e do poder, aqui analisada, embora antes já
existisse, mediatizada pelo sistema do direito, de modo intensivo, passou a existir a partir da criação do
Parque, o que complexificou as relações ali existentes. As vias do entendimento do mundo da vida que
funcionavam até então foram complexificadas.

 
O enraizamento da ação comunicativa em contextos (...) de Mundo da Vida e a
regulamentação de condutas por instituições originárias explicam como a integração
social em pequenos grupos relativamente indiferenciados é plenamente possível
prescindindo-se da base improvável dos processos de se alcançar o entendimento
(HABERMAS, 2008, cap. 1, p.18)
 

A complexidade instaurada com a criação do Parque através de uma intensificação da operação do
sistema do direito, do poder e do dinheiro no mundo da vida, como já referido, tornou insuficiente para o
entendimento as vias utilizadas até então, fossem as do mundo da vida, fossem as sistêmicas anteriores. O
risco do dissenso colocado por essa complexidade intensificou-se como parte da rotina, pluralizou e
complexificou em ritmo muito acelerado as formas de vida. Por exemplo, o agricultor de antes é também
agora guarda parque, artesão, ceramista, guia turístico ou criminoso ambiental e/ou com estes convivem
cotidianamente. O lugar e a roça viraram meio ambiente, foi patrimonializado, virou patrimônio da
humanidade[11], mundializou-se e passou a conviver cotidianamente com a demanda internacional da
questão ambiental pela racionalidade da ciência e das leis ambientais sem as necessárias conexões com os
sentidos da racionalidade local, do saber da vida.

Nesse contexto, as histórias de vida se tornaram mais individualizadas. Embora, em grande medida,
os vínculos de pertencimento a um tronco comum sejam com frequência acionados, aqui ganharam a
funcionalidade de um argumento de direito. Eis o desafio posto: como estabilizar, considerando a
precariedade e vulnerabilidade do que possa ser chamado de estabilização, uma ordem social dessacralizada
pela complexidade das demandas atuais?

 

Como a validade de uma ordem social pode ser estabilizada uma vez que as ações
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comunicativas autonomizam-se e claramente começam a se distinguir, aos olhos dos
próprios atores, das interações estratégicas, (...) em que as ordens normativas devem
se manter sem garantias metassociais.  (HABERMAS, 2008, cap. 1, p. 18).

 
4.      O desafio do entendimento pelas vias do sistema do direito

 

O desafio da integração social exige o entendimento via ação comunicativa. Como fazer isso em
contextos sociais que se complexificam cada vez mais com a ampliação de pluralidade de mundos da vida
desencantados?

Há várias formas de realizar a integração ou reintegração social. No mundo sistêmico o Direito é
uma delas.

Habermas (2008, cap. 1, p. 20) aponta que “o único modo de se sair dessa situação embaraçosa é o
de que os próprios atores cheguem a um entendimento acerca da regulamentação normativa das interações
estratégicas”, no paradoxo da separação entre faticidade e validade, em que ação estratégica e ação
comunicativa permanecerão como tal. E chegar a “um entendimento” nos contextos complexificados
significa buscar cada vez mais “normas adequadas enquanto constrangimentos socialmente integradores, e,
portanto, adequadas para a regulamentação das interações estratégicas de um modo vinculante para todos os
participantes” (HABERMAS, 2008, p.20), devendo cumprir duas condições contraditórias, que
aparentemente não podem ser cumpridas: as regras devem representar restrições às ações estratégicas de
forma “que o ator estratégico sinta-se compelido a adaptar o seu comportamento ao modo objetivamente
desejado” e “devem desenvolver uma força socialmente integradora pela imposição de obrigações aos
destinatários”, o que, segundo o autor, só é possível “sobre a base de pretensões de validade normativas
intersubjetivamente reconhecidas”.

Para Habermas (2008, p.20), a busca pela variedade de normas para atender as condições acima
promove “uma habilidade para a obediência por intermédio da simultaneidade entre a coerção factual e a
validade legitimada”. Para isso, essas normas devem ser vistas como dotadas de autoridade que forneça
força à validade, o que é possível com o sistema do direito que equipa as liberdades subjetivas com a força
coercitiva do Direito Positivo, em que faticidade e validade “não se fundem conjuntamente em um
amálgama indissolúvel como nas certezas do Mundo da Vida ou na autoridade de sobrepoder das
instituições originárias”, mas vinculam-se “à força de fundamentação da validade de um procedimento
legislativo que pretende ser racional porque assegura a liberdade”, em que os destinatários do provimento
final também são seus coautores, não sendo eliminada a tensão entre esses dois momentos distintos, pelo
contrário, sendo intensificada pela complexificação (p.21).

A simultaneidade referida relaciona-se com a razão prático-moral de Kant[12] (2004), que reconhece
a relação interna entre coerção e liberdade, sendo que o Direito serve-se da coerção monopolizada pelo
Estado toda vez que alguém, pelo abuso de sua liberdade, causar empecilhos à liberdade de outrem. A
referida relação interna entre coação e liberdade é que faz emergir a pretensão de validade do ordenamento
jurídico, resultando que o direito, pela coerção, garante a liberdade.

A validade do Direito Positivo caracteriza-se de uma forma tautológica, através da qual é direito
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“tudo o que tenha adquirido a força do Direito com base em procedimentos juridicamente válidos - e que
conserve por um tempo a força jurídica apesar da possibilidade de revogação”. O sentido da validade
jurídica pode ser explicado mediante “referência simultânea a ambos os aspectos - a validade social ou de
fato por um lado (...), e a legitimidade ou validade enquanto portadora de valor (...), por outro, sendo que 
legitimidade “advenha de um procedimento legislativo racional, ou que, pelo menos, tenha sido
contrafactualmente justificada dos pontos de vista pragmático, ético e moral”  (HABERMAS, 2008, cap. 1,
p. 20) e a validade social das normas jurídicas determinada pelo seu grau de implementação, ou seja, pelo
grau de aceitação do círculo de co-associados jurídicos, reconhecendo que, em

 
contraste com a validade da convenção e do costume, o Direito promulgado não se
baseia na faticidade desenvolvida nas formas de vida familiares e herdadas, mas na
faticidade artificialmente produzida fundada na ameaça de sanções legalmente
definidas e judicialmente passíveis de imposição (HABERMAS, cap. 1, p. 22,
2008).

           

            Habermas (2008, cap. 1, p. 22) considera ainda que goza de legitimidade de modo mais amplo o
sistema jurídico ao invés da norma jurídica isolada. Cita Dreier para se referir às condições necessárias de
validade para um sistema jurídico: em sua maior parte ser eficaz e eticamente justificado, haver uma
Constituição que satisfaça as condições anteriores e produção de normas em consonância com a
Constituição que revelem eficácia social ou pelo menos perspectiva para isso e justificação ética ou
disponha de potencial para tanto.

            Considerando ainda que

 
a referência dual da validade jurídica à faticidade da validade social, enquanto
medida pela aquiescência média, por um lado, e à legitimidade da pretensão ao
reconhecimento normativo, por outro, deixa livre aos co-associados a escolha de
assumir ou uma atitude objetivante, ou uma performativa em relação a uma mesma
norma e de adotar a interpretação correspondente (HABERMAS, 2008, cap. 1,
p.23).
 

Habermas considera que as normas como componentes de um ordenamento jurídico legitimado no
seu conjunto estão dotadas de pretensões de validade normativa as quais se condicionam ao reconhecimento
racionalmente motivado e à expectativa de que os destinatários tomem-nas motivados pelo dever moral,
sem depender do reforço da sanção estatal, o que significa uma aquiescência não condicionada ao temor da
lei.

Faço dialogar essa perspectiva com Malinowski (2003, p. 17 e 18) para quem

 
O fato é que nenhuma sociedade pode funcionar eficientemente se as leis não forem
obedecidas de modo “voluntário e espontâneo”. A ameaça de coerção e o medo da
punição não afetam o homem comum, seja ele selvagem ou civilizado, enquanto,
por outro lado, são indispensáveis em qualquer sociedade em relação a certos
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elementos turbulentos ou criminosos. Além disso, há um certo número de leis, tabus
e obrigações em toda cultura humana que muito pesa sobre todos os cidadãos,
exigindo grande auto-sacrifício, que é obedecido por razões morais, sentimentais ou
reais, embora sem qualquer “espontaneidade”.
 

Para Habermas (2008, cap. 1, p. 23 e 24), a discussão sobre porque as normas são obedecidas indica
que a ordem jurídica tem de possibilitar a aceitação de suas “normas para além do mero temor à lei”,
devendo não apenas que os direitos de cada pessoa sejam reconhecidos pelas demais, mas que isso ocorra de
modo recíproco e que esse reconhecimento seja “fundado em leis que são legítimas na medida em que
garantem liberdades iguais para todos, de modo que o livre arbítrio de cada um possa coexistir com a
liberdade de todos”. No Direito positivo, esse cumprimento cabe ao legislador, resultando que o
procedimento legislativo, para o sistema jurídico, é efetivamente o lugar da integração social, o que exige
que os legisladores

 
ultrapassem o papel de sujeitos privados e assumam, conjuntamente com o seu papel
de cidadão, a perspectiva de membros de uma comunidade jurídica livremente
associada - uma comunidade em que um acordo sobre os princípios normativos para
a regulamentação de seu viver conjunto ou já foi assegurado por tradição ou deve ser
efetivado alcançando-se um entendimento acerca das regras normativamente
reconhecidas   (HABERMAS, p. 24).
 

4.1.Autonomia Pública e Privada na operacionalização da tensão entre faticidade e validade
 

A discussão antes referida faz notar que o sistema do direito não elimina a tensão entre faticidade e
validade ao separá-las. Pelo contrário, intensifica-a, mas por outro lado operacionaliza-a, ao assegurar
autonomia privada e pública de maneira balanceada, de forma contextualizada em tecidos sociais
democráticos, sendo sua legitimidade condicionada “a força integradora da ‘vontade concorrente e unida de
todos’ os cidadãos livres e iguais”, devendo as leis coercitivas prover sua legitimidade por leis de liberdade
no e pelo tipo de procedimento de elaboração, em que a faticidade esteja vinculada à expectativa de que o
procedimento produza normas racionalmente aceitáveis, não arbitrárias, fundado em princípio democrático,
tendo como produto uma ordem jurídica na qual as liberdades subjetivas  são “suplementadas por um tipo
diferente de direito, por direitos de cidadania oriundos da autonomia, não do livre arbítrio, em que os
destinatários tomam-se a si próprios como grupo quanto os autores das normas”.  (HABERMAS, 2008, cap.
1, p.24).

Para Habermas, a tensão entre faticidade e validade, que no interior do sistema do direito ocorre
entre a autonomia privada e a pública e se estende no direito positivado na dimensão da validade jurídica –
com a tensão entre a positividade e a legitimidade do Direito - constitui a infraestrutura do direito, tomada
validade como um conceito ideal nas condições da prática de justificação ao nível de linguagem. Isso
demonstra a conexão interna existente entre a legitimidade de uma afirmação e a prova de sua validade
perante uma audiência idealmente ampliada, resultando que o que “é legítimo deve ser capaz de provar o
seu valor contra as objeções fatual ou efetivamente levantadas” (p. 26). Nesse contexto, a tensão expande-se
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e com esta o uso da linguagem coordenando ações para o entendimento, fazendo surgir “convicções
intersubjetivamente compartilhadas que constituem o aparato de integração social”, possibilitando, por meio
das razões, a operacionalização da tensão entre faticidade e validade. E é por meio dessas razões que a
tensão entre a faticidade e validade própria da linguagem e o uso dessa tensão penetram a sociedade, sendo
que a integração da sociedade, sustentada por convicções produzidas nessa relação, fica suscetível ao efeito
desestabilizador das razões indeterminadas. Esse é o risco do dissenso inerente à societalização
comunicativa, para o qual Habermas indica duas estratégias para contê-lo: circunscrever o mecanismo
comunicativo nas certezas do mundo da vida, que são estabilizadoras de comportamento ou tornar o
discurso permanente através do direito positivado.

O sistema de normas tem o potencial de tanto vincular conjuntamente quanto atribuir diferentes
tarefas às duas estratégias para lidar com o risco de dissenso inerente à ação comunicativa, sendo que o
Direito moderno permite a substituição das convicções por sanções, e assim, deixa em aberto as razões ou
motivos da obediência às normas ao mesmo tempo em que impõe a observância das mesmas.

Enfim, a tensão entre faticidade e validade no direito está na relação entre a força coercitiva do
Direito e a suposição de autonomia política dos cidadãos reunidos e perpassa o sistema do direito com um
todo e que exige organização do poder político nas formas do Direito legítimo para impor e aplicar o direito
e provê-lo de sua positividade através de normas e processos para a produção da integração social, atuando
não isoladamente, mas ao lado de outros sistemas que também têm a finalidade de integração social e se
fixam pelas instituições nas estruturas do mundo da vida integradas por ação comunicativa.

As considerações teóricas levantadas cumprem aqui o papel de apresentar o potencial do sistema do
direito no desempenho da integração social via entendimento em tecidos sociais que têm suas dinâmicas
alteradas por processos de complexificação do mundo da vida pelo sistema, como o caso em apreciação,
através de entendimento mútuo entre os sujeitos comunicativamente atuantes pela aceitação das pretensões
de validade com o deslocamento de expectativas frustradas para leis que assegurem a compatibilidade das
liberdades, sendo a legitimidade dessas leis proveniente de um procedimento legislativo fundado no
princípio da soberania popular, assegurado através de direitos subjetivos que assegurem aos cidadãos o
exercício de sua autonomia política.

No caso das populações desterritorializadas, o direito público justificado como prevalecente em
relação aos direitos individuais, ou seja, o direito ao meio ambiente tomado como direito público é também
direito individual de cada pessoa dali desterritorializada, portanto cabendo a elas participar dos processos
decisionais quanto ao seu direito. E o direito privado delas, o de propriedade e o de posse, é também direito
coletivo. O direito de cada um está relacionado com o direito do conjunto e é de interesse do conjunto. Isso
é o que justifica o nascimento de instituto como a função social da propriedade. O ataque a um direito
individual ataca o conjunto social inteiro.

Para que o direito cumpra a função de estabilizar expectativas de comportamento, produzindo
entendimento, há necessidade de preservar uma conexão interna com a força da ação comunicativa
socialmente integradora que contenha os direitos que os cidadãos precisam conceder um ao outro como
regulação legítima do viver em conjunto, por intermédio do Direito positivo, como sujeitos jurídicos no
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contexto de um Estado Constitucional.

 

Conclusão:

 

Retomo a empiria para recolocar a questão da integração/desintegração social em contextos de
mundo da vida que se desterritorializou, pluralizou-se e complexificou na tematização de relações com meio
ambiente, que eram orientadas por conhecimentos, convicções, mitos, semimitos fundados em aspectos
marcados pelo sagrado, ancestral, e vínculos de pertencimentos afetivos por uma racionalidade orientada
pela ciência e pelo Direito. Diante disso, o que fazer para compor uma situação de integração social?

Diante do quadro, em que uma parte do conflito hegemonizou a situação com o discurso do sistema
do direito e da ciência e do fato de para o universo pesquisado viver sob os regramentos não ser uma
questão de escolha de cada pessoa a cada vez, a escolha já está dada antecipadamente, embora careça de que
cada pessoa se sinta pertencente para continuar o percurso discursivo da legitimidade, chegar a um
entendimento mútuo cabe às populações a aceitação das pretensões de validade do Direito com o
deslocamento de expectativas frustradas para leis que assegurem a compatibilidade das liberdades, ou seja,
pleitear no sistema administrativo e judiciário a garantia de seus direitos como pertencentes e a correção do
que foi violado.

Nesse sentido, destaco que essas populações já agem dessa forma, quando reivindicam indenização,
inclusão no “negócio do parque”, tratamento adequado como desterritorializado pelo órgão responsável pelo
reassentamento, cabe à administração e ao judiciário interpretá-los nas postulações como parte da autonomia
pública que é protegida sob as regras do direito ambiental e corrigir as violações realizadas em nome da
prevalência do interesse público sobre o privado, tomando o privado como do interesse de todos,
reconhecendo os deslocados/desterritorializados e demais enquadrados na categoria de prejudicados em
nome do interesse público como sujeitos jurídicos.
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[1] Godoi (1999, p. 99-100) faz analogia entre o processo de obtenção de terras como recompensa por serviços prestados existente
nas Presúrias da Reconquista Portuguesa, que existiu na Península Ibérica entre os séculos IX ao XI (apud Rau, 1982). “trata-se de
um sistema próprio das épocas de violência  e de regiões de fronteira” (...). “A  presúria define-se, pois como um direito de conquista
sobre o infiel. (...) Direito este derivado da apropriação de terras e outorgado pelo rei sob a forma de concessão, principalmente, a
homens livres e pobres como recompensa por serviços prestados à Coroa. No sertão, as “conquistas” das terras dos índios eram
realizadas em grande parte por homens livres e pobres sem muitos recursos em escravos, gados e instrumentos agrícolas, e podiam
ser empreendidas por iniciativa própria, isto é, sem intervenção governamental, mesmo se o governo interviesse mais tarde para
reconhecê-la”. É o que se aplica ao caso aqui estudado. 
[2] Ordenações foi o nome dado às leis portuguesas durante os reinados. As ordenadas por D. João I, concluídas em 1446, foram as
afonsinas. As publicadas em 1514 foram ordenadas por D. Manuel, chamadas de manuelinas e em 1603 foram publicadas as
ordenadas por D. Felipe I, as filipinas que vigoraram no Brasil até o Código Civil de 1916, por determinação da lei de 20.10.1823.
[3] A comunidade Sítio do Mocó fica muito próxima da serra, no reverso da cuesta.
[4] Entrevista realizada na comunidade Barreiro Grande, em 31/05/2004, com Marciano de Sousa Lima.
[5] Entrevista realizada na comunidade Barreirinho, em 29/05/2004, com Manoel Lourenço Paes.
[6] Entrevista realizada na comunidade bairro São Pedro, em 28/05/2004, com Beloniza dos Santos Paes.
[7] Entrevista realizada na comunidade bairro São Pedro, em 28/05/2004, com Naíldes Dias Paes.
[8] Entrevista realizada na comunidade Bairro São Pedro, em 27/05/2004, com Geraldina Dias da Costa.
[9] Entrevista realizada na cidade de São Raimundo Nonato, em 01/07/2004, com Niède Guidon, arqueóloga que coordena as
pesquisas no Parque e que solicitou sua implantação.
[10] Entrevista realizada na cidade de São Raimundo Nonato, em 01/07/2004, com Niède Guidon, arqueóloga que coordena as
pesquisas no Parque e que solicitou sua implantação.
[11] Embora o lugar tivesse importante significado na produção dos sentidos da vida local, isso não era colocado em termos de
patrimônio, não era monetarizado.
[12] Para Kant, em sua doutrina moral, o dever não é uma obrigação a ser seguida em virtude de um ente superior, considerando
que as pessoas são dotadas de razão, entendimento e sensibilidade, cabendo à razão o papel de preservar os princípios que articulam
dever e intenção de acordo com a autonomia do sujeito, derivando daí a idéia de liberdade sem a qual não haverá nenhum ato moral,
só havendo liberdade fundada na obrigação de ser livre (KANT, 2004, p. 59-62).
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PLURALISMO JURÍDICO: UM DIÁLOGO ENTRE OS PENSAMENTOS EMANCIPATÓRIOS
DE BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS E ANTÔNIO CARLOS WOLKMER

PLURALLISMO JURIDICO: UN DIALOGO ENTRE LOS PENSAMIENTOS EMANCIPATÓRIOS DE
BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS E ANTôNIO CARLOS WOLKMER

Lia Cordeiro Felismino

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo uma análise do conceito de pluralismo jurídico a partir dos referencias
teóricos de Boaventura de Sousa Santos e Antônio Carlos Wolkmer.
Inicialmente, caracteriza-se a emergência e a crise de um projeto moderno de sociabilidade, identificado
com os interesses da buguesia enquanto classe social em ascenção, com o modo de produção capitalista e
com a propriedade privada dos meios de produção e que, no campo do direito, foi representado pela
doutrina do monismo jurídico. Após, passa-se a análise do pluralismo jurídico enquanto projeto que se
contrapõe à idéia de que o Estado é o único centro produtor de normatividade. Para tanto, caracteriza-se o
pluralismo jurídico e as suas formas de manifestação nas sociedades atuais, com destaque para o direito de
Pasárgada. Por fim, através de um diálogo entre os pensamentos dos autores em referência, procura-se
compreender as possibilidades do pluralismo jurídico dentro de um projeto maior de resgate da
emancipação social.

PALAVRAS-CHAVES: Monismo jurídico, Estado, pluralismo jurídico, Boaventura de Sousa Santos,
Antônio Carlos Wolkmer, emancipação social.

RESUMEN
El presente ensayo pretende analizar el concepto de pluralismo jurídico desde el marco teórico de
Boaventura de Sousa Santos y Antônio Carlos Wolkmer. Inicialmente se caracteriza el surgimento y la crisis
de un proyecto moderno de sociabilidad,identificado con los intereses de la burguesía en ascenso, con el
modo de producción capitalista y la propiedad privada de los medios de producción que, en el marco
jurídico , estuvo representada por la doctrina jurídica del monismo. Después se pasa al análisis del
pluralismo jurídico como un proyecto que se opone a la idea de que el Estado es el único centro de
producción de la normatividad. Para ello, se caracteriza el pluralismo jurídico y sus formas de manifestación
en las sociedades contemporáneas, especialmente el derecho de Pasárgada. Por último, a través de un
diálogo entre los pensamientos de los autores en referencia, buscamos entender las posibilidades del
pluralismo jurídico dentro de un proyecto más amplio para rescatar a la emancipación social.
PALAVRAS-CLAVE: Monismo jurídico, Estado, pluralismo jurídico, Boaventura de Sousa Santos,
Antônio Carlos Wolkmer, emancipación social.

INTRODUÇÃO
 

As modificações originadas pelo esfacelamento do feudalismo e pela instauração do capitalismo,
como modelo de desenvolvimento econômico e social, representaram uma nova forma de pensar e de agir
do homem, assentada nos valores, crenças e interesses particulares de uma classe social que estava se
consolidando no poder e que, para tanto, precisava difundir para toda a sociedade que a sua visão de mundo

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8480



e seus padrões de comportamento econômico-social eram modernos e que deveriam, por isso, se generalizar
e se eternizar para o bem de todos. Dessa forma, foi-se desenvolvendo o projeto ocidental burguês de
sociedade, caracterizado por ter, como base de sustentação, sobretudo, a criação de um Estado Nacional
Soberano, o modo de produção capitalista, a ideologia liberal-individualista e uma nova forma de
racionalidade, livre de crenças, mitos, preconceitos e fantasias, de índole técnico-formal.  
            No campo do direito, referido projeto burguês de sociabilidade foi representado pela doutrina do
monismo jurídico, segundo a qual em cada Estado há apenas um ordenamento jurídico: o ordenamento
positivo estatal.
            Contrapondo-se a essa compreensão, a sociologia e a antropologia jurídicas  identificam a existência
de uma pluralidade de ordenamentos jurídicos vigorando, ao mesmo tempo e em um mesma sociedade, já
que o fenêmono jurídico não se esgota nas leis, e sim é fruto das relações sociais.

O interesse pelo tema do pluralismo jurídico foi retomado pela sociologia jurídica a partir de fins do
século XIX e inicio do século XX,  como reação ao dogma do centralismo jurídico estatal.

Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo a análise acerca do conceito de pluralismo
jurídico a partir dos referênciais teóricos de Boaventura de Sousa Santos e Antônio Carlos Wolkmer, para
que, a partir da construção de um diálogo entre os pensamentos de referidos autores,  possamos
compreender as possibilidades do pluralismo jurídico dentro de um projeto maior de resgate da 
emancipação social.

 
 

 
 

I.  Emergência e crise do pensamento jurídico moderno: o monismo jurídico

 
 

A modernidade apresenta-se como um momento de ruptura, um verdadeiro divisor de águas entre
duas épocas distintas da história da humanidade ocidental: a primeira, que foi suplantada pelos tempos
modernos, era caracterizada por uma sociedade dividida em estamentos, fundada na posse da terra e na
produção agrária e se identificava com um tipo de sociabilidade fundada no domínio de relações de
dependência pessoal, que ligavam o indivíduo à comunidade, através de relações de servidão ou de
parentesco e a segunda, que estava surgindo a partir do desenvolvimento do mercado mundial, da expansão
do modo de produção capitalista e da emergência, cada vez mais significativa, de uma classe social –a
burguesia[1].

Assim, com o desenvolvimento do mercado mundial e com a crise da economia agrário-senhorial, as
relações feudais são, aos poucos, substituídas por outra forma de sociabilidade, centrada no indivíduo- que
não se identifica mais como simples membro de uma comunidade orgânica- e caracterizada por ter o capital
como instrumento fundamental de produção material.

Segundo Wolkmer[2],
O florescimento do capitalismo, como ápice de toda estrutura econômica da sociedade moderna-
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resultante da perda de autonomia por parte dos pequenos produtores e da separação de seus
instrumentos de produção e de subsistência, e da transformação da força de trabalho em mercadoria –
criará possibilidades para a concomitante formação de uma nova classe social proprietária que
monopolizará os meios de produção.
 

            As modificações originadas pelo esfacelamento do feudalismo e a instauração do Capitalismo como
modelo de desenvolvimento econômico e social representam uma nova forma de pensar e de agir do
homem, constituída pelos valores, crenças e interesses de uma classe social burguesa que precisava manter
sua hegemonia enquanto classe dominadora. Ao invés da descentralização econômica, social e política
existente à època do regime feudal, o que a ascendente burguesia necessitava era de um Estado forte,
centralizado, que protegesse a sua propriedade privada e favorecesse seu progresso material.
            Dessa forma, foi-se desenvolvendo o projeto de sociedade ocidental burguês, caracterizado por ter,
como base de sustentação, sobretudo, a criação de um Estado Nacional Soberano, o modo de produção
capitalista, a ideologia liberal-individualista e uma nova forma de racionalidade, livre de crenças, mitos,
preconceitos e fantasias, de índole técnico-formal.  
            No campo jurídico,  um dos pilares desse projeto foi o fenômeno do monismo, que floresceu a partir
do século XVII e XVII e que corresponde a um modelo de legalidade centrada no Estado, segundo o qual,
em cada sociedade há apenas um ordenamento jurídico: o ordenamento positivo estatal. Wolkmer[3],
discorrrendo sobre o projeto monista, afirma que (p. 46), “tal concepção atribuiu ao Estado Moderno o
monopólio exclusivo da produção das normas jurídicas, ou seja, o Estado é o único agente legitimado capaz
de criar legalidade para enquadrar as formas de relação social que vão se impondo”.  
            O monismo jurídico, ao repelir como não-jurídicas quaisquer outras formas de normatividade social,
conferiu ao Estado Nacional Soberano o monopólio de formular leis, gerais e abstratas, que tem por
fundamento de validade tão somente o fato de terem sido produzidas de acordo com as regras processuais
previamente estabelecidas, representado, pois, o primado da lei em sua manifestação mais ortodoxa, tal
como a entendia a Escola de Exegese[4].
            Esse modelo de direito, positivo e centrado no Estado, concebido como um corpo abstrato de leis
gerais e aplicado através de uma justiça baseada em critérios técnico-formais, serviu adequadamente aos
interesses da burguesia por mais de dois séculos, que, como dito anteriormente, necessitava de um poder
centralizado e burocrático que lhe garantisse segurança e estabilidade.
            Segundo o pensameto de Boaventura de Sousa Santos, a modernidade emergiu como um potencial e
ambisioso paradigma socio-cultural que tinha por base a tensão entre regulação e emancipação social.
Entretanto, a partir do momento em que o desenvolvimento e o progresso societal foram reduzidos ao
desenvolvimento do capitalismo, a emancipação foi reduzida e transformou-se no duplo da regulação.
Assim, positivismo apareceu como construção ideológica destinada a reduzir o progresso societal ao
desenvolviemento capitalista, bem como imunizar a racionalidade contra a contaminação de qualquer
irracionalidade não capitalista sendo, pois, a ciência moderna e o direito moderno as duas faces do
conhecimento-regulação[5].
            O direito moderno emergiu, portanto, como um instrumental técnico de regulação social, legitimado
por um sistema racional de leis, universais e abstratas, emanadas pelo Estado e que são aplicadas a toda a
sociedade através de uma administração profissional e burocratizada, baseada numa racionalidade lógico-
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formal[6]. Assim, o estatismo e o cientificismo são as principais características deste direito.
            Segundo Boaventura de Sousa Santos[7],

Enquanto domínio social funcionalmente diferenciado, o direito desenvolveu um autoconhecimento
especializado e profissionalizado, que se define como científico (ciência jurídica), dando assim origem
à ideologia disciplinar a que chamo cientificismo jurídico.[...], cientificismo jurídico e o estatismo
jurídico evoluíram pari passu. O positivismo jurídico é a co-evolução ideológica.[...]. O saber jurídico
tornou-se científico para maximizar a operacionalidade do direito enquanto instrumento não científico
de controlo social e de transformação social.
 

            Contudo, a crescente globalização econômica, aliada ao aumento das tensões sociais frutos não
realização prática dos valores da liberdade, igualdade e fraternidade – promessas da modernidade – e a
consequente intensificação das desigualdades econômica, cutural e social, aliadas ao surgimento de
demandas por novos direitos, além de outras determinações, fez com que o paradigma da modernidade, que
no campo jurídico é representado pela doutrina do monismo, entrasse em colapso.
            Arnado Vasconcelos entende que o monismo jurídico foi responsável pela crise  que culminou com
o descrédito do Positivismo, por uma razão de ordem político-ideológica: faltavam condições ao
Positivismo monista para legitimar a ordem jurídica, já que, para a doutrina monista, não havia espaço para
as questões de justiça e de legitimidade[8].
            Em contraposição à referida doutrina, re-surge[9] a teoria do pluralismo jurídico, segundo a qual 
vigoram, no mesmo espaço geo-político, vários ordenamentos jurídicos.
            Contudo, necessário esclarecer, com Boaventura de Sousa Santos[10], que, apesar da hegemonia do
direito estatal moderno, não se pode deixar de reconhecer a existência do pluralismo jurídico, manifestado
no plano supra-nacional através do direito internacional e, no plano interno através de diversas ordens
jurídicas locais, a reger determinadas categorias de relações sociais.
            A partir da constatação da crise do paradigma da modernidade, ocasionada pelo colapso da
emancipação na regulação, Boaventura de Sousa Santos sustenta que vive-se, atualmente, uma época de
transição paradigmática entre o paradigma da modernidade e o outro que está por vir e que ainda não se
conhece, sendo a ciência e o direito fundamentais para a busca desse novo paradigma, que, segundo o autor,
deverá ser o da emancipação social.
            Nesse sentido, restringindo a análise do pensador português ao campo jurídico, percebe-se como
fundamental a necessidade de se des-pensar o direito moderno. Restringindo-se ainda mais a análise para o
campo do pluralismo jurídico, dado as limitações de espaço neste trabalho, percebe-se que referido autor
entende como imperiosa a necessidade de se separar o Estado do direito e de se admitir a existência de uma
pluralidade de sistemas jurídicos vigorando ao mesmo tempo e no mesmo espaço geo-politico. Deve-se, na
realidade, re-inveitar o direito de forma a adequa-lo às reivindicações normativas dos grupos sociais
subalternos e dos movimentos e organizações que lutam por alternativas às impostas pelo neoliberalismo,
pois, somente assim, será possivel identificar uma paisagem jurídica mais rica e mais ampla, que foi
reduzida pela constução do cânone jurídico modernista- um cânone estreito e redutor, que arrogantemente
desacredita, silencia ou nega as experiências jurídicas de grandes grupos populacionais[11].
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O PLURALISMO JURÍDICO

 
 

A idéia de pluralismo jurídico, apesar de existir antes mesmo da formação do Estado Moderno,
somente foi retomada a partir de fins do século XIX e inicio do século XX,  como reação ao dogma do
centralismo jurídico estatal[12].

Segundo Boaventura de Sousa Santos[13]:
No século XIX e primeiras décadas do nosso século, o problema do pluralismo jurídico teve amplo
tratamento na filosofia e na teoria do direito. Foi sendo depois progressivamente suprimido pela acção
de um conjunto de factores em que se deve distinguir: as transformações na articulação dos modos de
produção no interior das formações capitalistas centrais, de que resultou o domínio cada vez maior do
modo de produção capitalista sobre o modo de produção pré-capitalista; a consolidação da dominação
política do estado burguês nomeadamente através da politização progressiva da sociedade civil; o
avanço concomitante das concepções jus-filosóficas positivistas.
 

Posteriormente, o tema do pluralismo jurídico foi retomado pela antropologia do direito.
Boaventura de Sousa Santos[14] identifica duas origens possíveis para o surgimento do pluralismo: uma
origem colonial e uma não colonial. No primeiro caso, o pluralismo desenvolveu-se em países que foram
dominados econômica e politicamente  e onde, por isso, vigorou o ordenamento jurídico do estado
colonizador paralelamento ao direito tradicional.  No segundo caso, o autor identifica três situações
diferenciadas: o caso dos países com cultura e tradição jurídicas próprias, mas que adotaram o direito
europeu como forma de modernização e de consolidação do poder do Estado (Turquia, Tailândia e Etiópia),
e que não eliminaram, no plano sociógico, o direito tradicional; o caso dos países que, após passarem por
uma revolução social, continuaram mantendo o direito tradicional, muito embora esse conflitisse com o
direito revolucionário (repúblicas da Asia Central, de tradição islâmica, incorporadas pela antiga URSS); e,
por último, os casos da populações indígenas ou nativas que foram dominadas por uma métropole, mas
tiverem permissão, implícita ou explícita para, em certos domínios, manterem seus direito tradicional
(populações indígenas da América do Norte, da Oceania etc).

O pluralismo jurídico questiona, portanto, os alicerces da teoria política e da jurisprudência
liberais, principalmente no que diz respeito à congruência entre o território, o Estado e o direito, ou seja, a
centralidade do direito elaborado pelo Estado e a exigência de exclusividade no ordenamento normativo da
vida social[15].

Boaventura de Sousa Santos[16], ao realizar um trabalho empírico em uma comunidade no Rio de
Janeiro, batizada por ele de Pasárgada, assim definiu a situação de pluralismo jurídico:

Existe uma situação de pluralismo jurídico espaço geopolítico vigoram (oficialmente ou não) mais de
uma ordem jurídica. Esta pluralidade normativa pode ter uma fundamentação econômica, rácica,
profissional ou outra; pode corresponder a um período de ruptura social como, por exemplo, um
período de transformação revolucionária; ou pode ainda resultar, como no caso de Pasárgada, da
conformação específica do conflito de classes numa área determinada da reprodução social- neste caso,
a habitação.
 

Na mesma esteita, Wolkmer[17] entende pluralismo jurídico como a “multiplicidade de
manifestações ou práticas normativas num mesmo espaço socio-político, interagidas por conflitos ou
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consensos, podendo ser ou não oficiais e tendo sua razão de ser nas necessidades existenciais materiais”.
Joaquim Falcão[18], ao realizar um estudo empírico sobre os conflitos urbanos por moradia na

cidade de Recife conclui que a causa direta do pluralismo jurídico é encontrada na crise de legalidade por
que passa o poder político.

Arnaldo Vasconcelos[19], ao discorrer sobre o pluralismo, ressalta a aptidão que esta doutrina
possui para equacionar satisfatoriamente o problema da justiça e da legimidade.

Apesar da sociologia evidenciar a existência de um pluralismo jurídico nas sociedades atuais, para
a Ciência Jurídica propriamente dita, a existência desse pluralismo pressupõe o entendimento do conceito de
direito. Assim, o positivismo jurídico nega a existência do pluralismo porque entende, entre outas coisas,
que a diferença entre as normas juridicas e as sociais reside no fato de aquelas serem impostas pelo Estado,
que detém, igualmente, o monopólio da sanção em caso de descumprimento.

Para as teorias críticas do direito, o fenômeno jurídico nao se esgota nas leis, e sim é produto das
relações humanas. O sociólogo do direito Eugen Ehrlich[20] compreende o direito como produto
espontâneo da sociedade, que não se prende a doutrinas, dogmas, norma de decisão ou prescrições estatais,
mas provém das relações entre as pessoas.

Boaventura de Sousa Santos[21] concebe o direito como:
O conjunto de processos regularizados e de princípios normativos, considerados justiciáveis num dado
grupo, que contribuem para a criação e prevenção de litígios e para a resolução destes através de um
discurso argumentativo, de amplitude variável, apoiado ou não pela força organizada.         
 

Assim, a partir dos conceitos de direito aqui apresentados, nao restam dúvidas acerca da existência
de uma pluralidade de ordenamentos jurídicos, que se relacionam entre si, dentro de um mesmo espaço
geopolítico,  independente do seu reconhecimento por parte do direito Estatal. O reconhecimento desse
direito insurgente é fundamental para as sociedades, principalmente para os grupos sociais que vivem à
margem do sistema Estatal, já que o pluralismo jurídico pode ter o condão de reduzir essa exclusão social.

Como dito anteriormente, o pluralismo jurídico é fundamental para o resgate da tensão entre
regulação e emancipação. Entretanto, é necessário distinguir práticas de pluralismo que realmente estão à
serviço desse projeto, daquelas que, apesar de não Estatais, reforçam o direito hegemônico, contribuindo
para a sua reprodução. Entre referidas práticas encontra-se a nova lex mercatoria, identificada com um
espaço jurídico internacional regulado por regras impostas pelas empresas multinacionais, pelos bancos
mundiais ou por associações internacionais dominadas por umas ou por outros e que reforça a globalização
neoliberal e aprofunda a exclusão social.  

Nesse sentido, há de se distinguir entre o pluralismo jurídico que, de fato, contribui para a redução
das desigualdades nas relações de poder e que reduz a desigualdade social, daquele que deixa ainda mais
rígida a desigualdade, e contribui com o agravamento da exclusão social.

Seguindo esse mesmo raciocínio, Wolkmer[22] diferencia o pluralismo como instrumental contra-
hegemônico de emancipação das estruturas sociais dependentes, de uma outra prática de pluralismo
vinculada a projetos neoliberais e neocoloniais, que está a apresentar-se como alternativa.

O pluralismo de corte conservador opõe-se radicalmente ao pluralismo progressista e democrático. A
diferença entre o primeiro e o segundo está, fundamentalmente, no fato de que o pluralismo consevador
inviabiliza a organização das massas e mascara a verdadeira participação, enquanto que o pluralismo
transformador como estratégia democrática de integração procura promover e estimular a participação

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8485



do segmentos populares e dos novos sujeitos coletivos de base.[23]
 

Conforme se pode observar, o fenômeno do pluralismo jurídico, apesar de ter sempre por base de
sustentação a assertiva de que o Estado não é o único centro produtor de normatividade jurídica, possui
diferentes vertentes, que, segundo Robert Nisbet[24] podem ter um caráter mais conservador, mais liberal
ou mais radical. Griffiths[25] reconhece a existência de dois tipos de pluralismo: aquele que é permitido
pelo próprio Estado e aquele, realmente autêntico, que consegue desgarrar-se do controle estatal.

Além disso, não se pode reduzir a uma categoria conceitual todas as formas de manifestação do
pluralismo jurídico, pois as sociedades, apesar de serem juridicamente plurais, o são de forma diferentes.
Essa diferenciação deriva da forma como os sistemas jurídicos existem e coexistem com o direito estatal, da
influência que recebem do ordenamento oficial, do reconhecimento, por parte deste, da existência de
normatividades paralelas etc.   

Interessa, pois, para o presente trabalho, as formas de pluralismo jurídico que têm em comum o
fato de serem práticas normativas autênticamente desgarradas do controle estatal e que, se não aptas a
propiciar a emancipação social propriamente dita, pelo menos tem o condão de resgatar a tensão regulação-
emancipação, perdida no momento em que o desenvolvimento da sociedade reduziu-se ao desenvolvimento
do capitalismo. A tal pluralismo, seguindo a linha de Boaventura de Sousa Santos, dá-se o nome de contra-
hegemônico.

Antes, porém, de se ingressar na temática do pluralismo jurído contra-hegemônico, destaca-se
análise realizada por Boaventura de Sousa Santos, da estrutura normativa, diferente da Estatal, existente em
uma comunidade do Rio de Janeiro, batizada por ele de Pasárgada.

 
 

O direito de Pasárgada

           
 

Boaventura de Sousa Santos, no livro O Discurso e o Poder, resultado de seus estudos empíricos,
realizados durante os anos 70, numa comunidade do Rio de Janeiro, afirma e analisa a existência de um
direito, diferente do estatal, que vigora naquela comunidade, fruto da organização social entre os moradores.

A Comunidade de Pasárgada originou-se a partir de ocupações em terrenos particulares, razão pela
qual é tida, pelo direito oficial estatal, como ilegal, dai o resultado de ser, praticamente, invisibilizada pelo
Estado, conforme se constata da ausência de políticas públicas e da prestação de serviços públicos, entre
eles, os mais básicos de ifra-estrutura, tais como o fornecimento de água e esgoto.

Diante disso, seus moradores, geralmente, não são reconhecidos pelo Estado enquanto sujeito de
direitos, mas tão somente como objetos de repressão criminal.

Assim, diante da ausência do Estado e aqui destaca-se, em especial, do direito estatal, os moradores
de Pasárgada acabam por se organizar, de forma a melhorar o desenvolvimento da comunidade e garantir a
segurança e a ordem nas relações sociais.

Segundo Boaventura de Sousa Santos[26]:
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Pasárgada é uma comunidade densamente povoada, no seio da qual se estabeleceu uma teia muito
complexa de relações sociais entre os habitantes e entre estes, individualmente, e a comunidade no seu
todo, algumas das quais têm origem em contratos (compra e venda, arrendamento etc) e outros negócios
jurídicos que envolvem a propriedade, a posse e os direitos reais vários sobre a terra e as habitações (ou
parte delas) individualmente apropriadas. Tais relações têm uma estrutura homológica das relações
jurídicas. No entanto, à luz do direito oficial brasileiro, as relações desse tipo estabelecidas no interior
das favelas são ilegais ou juridicamente nulas, uma vez que dizem respeito a transacções sobre terrenos
ilegamente ocupados e a construções duplamente clandestinas. Dentro da comunidade, contudo, tais
relações são legais e  como tal vividas pelos que nela participam; a intervenção dos moradores neste
dominío visa constituir como que um ersatz da proteção jurídica oficial de que carecem.
 

Assim, as práticas sociais, tais como a compra e venda de  imóveis, o arrendamento de terrenos etc
são considerados ilegais pelo direito estatal, já que não são originários de títulos “legais” de
posse/propriedade. Contudo, isso não inibe a que, no interior desta comunidade, admita-se uma forma de
dinâmica social e uma normatividade paralela a do Estado, na qual a associação de moradores ocupa uma
espécie de forum jurídico, onde desenvolvem-se práticas e discursos jurídicos.

O direiro de Pasárgada, por não ser oficial, tem a sua validade restita ao interior da comunidade. É
caracterizado por ter um discurso jurídico informal e uma linguagem comum, diferentemnete do formalismo
jurídico, de linguajar rebuscado, imposto pelo direito positivo estatal.

Analisando as diferenças entre o direito de Pasárgada e o direito estatal, Boaventura de Sousa
Santos indentifica, no primeiro, um espaço retórico maior. Nesta comunidade, as decisões, antes de se
constituírem na aplicação direta de fatos à normas, são produtos da aplicação, gradual, provisória e
reversível, de topoi, cuja carga normativa (extremamente vaga em abstrato) se vai especificando à medida
que se envolve, pela argumentação, com a situação concreta, no intuito de se obter uma decisão que seja
aceita pelas partes e pelo auditório relevante  (composto, normalmente, por acompanhantes das partes)[27].

Além disso, no direito de Pasárgada, as decisões assumem, via de regra, formas de mediação ou
negociação, diferentemente do que ocorre no domínio do direito estatal, em que há a polarização entre
vencedor e vencido.

Outra diferenciação trazida por Boaventura, entre ambas as manifestações normativas, reside em
que, no direito de Pasárgada, o discurso jurídico não é legalista, ao contrário, projeta um pensamento
essencialmente comum e quotidiano, através de uma linguagem também comum, diferentemente do direito
estatal, legalista e representado por uma linguagem técnica e rebuscada.

No direito de Pasárgada, as distinções entre forma e conteúdo são pouco rígidas, sendo que os
formalismos processuais, ao invés de se constituírem como o limite do discurso jurídico, como no caso do
direito positivo estatal, são utilizados como argumentos.

Diferentemente do direito estatal, o grau de institucionalização do direito de Pasárgada é muito
pequeno, o que acarreta um baixo grau de especialização profissional e favorece “uma circulação retórica
que tende a subverter qualquer divisão rígida do trabalho jurídico, o que, por esta via, potencia a
proximidade entre o agente privilegiado do discurso (o presidente) os demais participantes e o
auditório”[28].

Ainda no que refere à diferenciação entre o direito de Pasárgada e o direito Estatal (denominado,
pelos moradores, de direito do asfalto), percebe-se que, quanto aos instrumentos de coerção, o direito de
Pasárgada, ao contrário do estatal, que dispõe de um amplo e institucionalizado aparato de coerção, somente
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os possui de maneira escassa, sendo que os principais instrumentos de coerção acabam sendo a ameaça e o
discurso da violência.

Contudo, apesar da existência de um direito paralelo ao direito estatal, e das diferenças entre
ambos, percebe-se uma constante interação entre esses ordenamentos jurídicos. O direito de Pasárgada
recorre, frequentemente, ao direito oficial, ainda que somente a título argumentativo, seja para se legitimar,
seja para construir um ambiente de maior oficialidade ou seja, ainda, para impor as suas deciões, através da
ameaça da aplicação do direito estatal, caso haja o descumprimento das regras de conduta estabelecidas pela
comunidade.

A análise do estudo realizado por Boaventura de Sousa Santos demonstra que o direito de
Pasárgada é um autêntico sistema  normativo, fruto da organização social dos membros desta comunidade, e
existente em razão da exclusão jurídica estatal.

Apesar desta manifestação normativa ser caracterizada por pluralismo jurídico, este fenômeno vem
se re-configurando em uma nova forma de expressão jurídica, identificada com a mobilização de diversos
atores sociais em torno de resistências e de lutas contra as práticas desiguais e excludentes oriundas do
neoliberalismo e com a re-afirmação dos sistemas jurídicos não estatais.
 
 

PLURALISMO JURÍDICO CONTRA-HEGEMôNICO DE TEOR COMUNITÁRIO-

PARTICIPATIVO

 
 

A normatividade jurídica não estatal, que se identifica como pluralismo jurídico, pode ser
designada, segundo Boaventura de Sousa Santos[29] por hegemônica ou contra-hegemônica. Com o
primeiro caso, identificam-se as práticas jurídicas que, apesar de não hegemônicas, reafirmam a ideologia
neoliberal e as práticas de exclusão/desigualdade social. Já com a segunda, identificam-se as que procuram
diminuir, senão suprimir, as desigualdades na relação de poder e as desigualdades sociais delas
consequentes e, por isso, são comprometidas com um novo horizonte de legalidade, capaz de aproximar a
produção do direito com a sociedade civil e concretizar um ideal de sociedade mais justa e igualitária.

O pluralismo jurídico contra-hegemônico insere-se, assim, num contexto mais amplo que, a partir
da crise da modernidade, descontinou-se como possibilidade de resgate da emancipação social. Contudo,
para que isso seja possível, é necessário que se pense uma outra forma de política e de direito, identificados
por Boaventura de Sousa Santos como globalização contra-hegemônica, mais especificamente, por
cosmopolitismo subalterno[30].

No que se refere ao campo jurídico, insere-se a necessidade de se des-pensar o direito, de forma a
compreendê-lo não como um conjunto de leis, gerais e abstratas, emandadas exclusivamente pelo Estado e
baseado em critérios lógico-formais,  mas sim como produto da vida em sociedade e, por isso, identificado
com os mais diversos grupos sociais.

Assim, as práticas normativas tidas por subalternas, que sempre existiram à margem do sistema
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normativo estatal, devem ser reconhecidas e passarem a compor o próprio conceito de direito. Referidas
práticas são identificadas por Boaventura de Sousa Santos[31] em três tipos: práticas que, apesar de terem
sido desenvolvidos no ocidente, foram suprimidas ou marginalizadas pela concepção domintante; práticas
desenvolvidas fora da tradição ocidental, em especial nas colonias e, posteriormente, nos países pos-
coloniais e, por último, concepções e práticas propostas por pelos movimentos sociais que se identificam
com a globalização contra-hegemônica.  Ressalte-se, entretanto, que, para que essas práticas conduzam à
legalidade cosmopolita, é necessário que reduzam a relação desigual de poder e, consequentemente, a
exclusão social, tornando a obrigação política horizontal, caractetizada pela autoridade compartilhada.    

Na mesma linha de pensamento de Boaventura de Sousa Santos, Wolkmer[32] propõe, com o
exaurimento do atual paradigma dominante na Ciência Jurídica, um novo paradigma jurídico, de teor
comunitário-participativo, identificado com uma outra forma de legalidade, comprometida com a
emancipação social e oriunda dos valores e das práticas dos movimentos sociais que se contrapõem à
globalização hegemônica. Esse novo projeto deriva, pois, das práticas sociais insurgentes, motivadas para a
satisfação de necessidades essenciais.

Contudo, para a consolidação desse projeto de pluralismo jurídico é necessário se rediscutir
questões como as relacionadas as fontes, os fundamentos e o objeto do direito, buscando-se, dessa forma,
aduzir a um novo direito, produzido pela própria comunidade, e não mais unicamente pelo Estado.
Conforme referido autor[33]:

Torna-se imperativo que o pluralismo como novo referencial do político e do jurídico esteja
necessariamente comprometido com a atuação de novos sujeitos coletivos (legitimidade dos autores),
com a satisfação das necessidades humanos essenciais (“fundamentos materiais”) e com o processo
político democrático de descentralização, participação e controle comunitário (estratégia). Soma-se
ainda a inserção do pluralismo jurídico com certos “fundamentos formais” como a materialização de
uma “ética concreta da alteridade” e a construção de processos atinentes a uma “racionalidade
emancipatória”, ambas capazes de traduzir a diversidade e a diferença das formas de vida cotidianas, a
identidade, informalidade e autonomia dos agentes legitimadores.
 

Assim, os novos pressupostos do pluralismo jurídico são identificados com os sujeitos coletivos de
direito, o sistema de necessidades humanas, a descentraliação e participação política, a consolidação de uma
ética de alteridade e a construção de uma racionalidade emancipatória.

Novos sujeitos coletivos de direito são os que se articulam em torno das exigências de dignidade,
de participação, de satisfação mais justa e igualitária das necessidades humanas fundamentais de grande
parcela da população e que, por isso, são capazem de impulsinar mudanças no projeto histórico-social.

Por assim dizer, são situados como identidades coletivas conscientes, mais ou menos autônomos,
advindo de diversos estratos sociais, com capacidade de auto-organização e autodeterminação,
interligados por formas de vida com interesses e valores comuns, compartilhando conflitos e lutas
cotidianas que expressam privações e necessidades por direitos, legitimando-se como força
transformadora do poder e instituidora de uma sociedade democrática, descentralizadora participativa e
igualitária.[34]

 
 

O sistema de necessidades fundamentais foi justificado a partir do surgimento dos novos sujeitos
coletivos de direito, e existe em função da situação de privação e carência, de toda ordem, por que vivem os
segmentos socialmente excluídos.

Quanto aos demais pressupostos do pluralismo comunitário-participativo ressalta-se a exigência de

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8489



implementação de uma política democrática que direcione e ao mesmo tempo reproduza um espaço
comunitário descentralizado e participativo; a necessidade de formulação de uma ética da alteridade,
comprometida com a dignidade o outro, em contraposição à cultura individualista moderna; e a elaboração
de uma racionalidade de caráter emancipatório, de caráter dialético e gerado no próprio cotidiano da vida
social.  

Na formação dessa nova cultura, advinda da interação entre a prática e a teoria, deverão estar
presentes os valores caracterizadores dos novos sujeitos coletivos, tais como a identidade, a autonomia, a
participação, a satisfação das necessidades fundamentais, entre outros.

Como referida forma de pluralismo jurídico está comprometida com os ideias de uma sociedade
mais justa e igualitária, seus atores travam as suas lutas em torno da diminuição da desigualdade na relação
de poder e da emancipação dos grupos sociais. 

O pluralismo jurídico, como projeto emancipatório, legitima-se, portanto, nas práticas sociais, de
subjetividades insurgentes e participativas dos novos sujeitos coletivos de direito, que, ao direcionarem sua
luta cotidiana para a satisfação das necessidades humanas fundamentais e para a redução das relações
desiguais de poder, são verdadeiros sujeitos produtores de direito.
 
 

CONsiderações finais

 
 

Com a crise do paradigma da modernidade, descortina-se o espaço para a retomada da tensão entre
regulação e emancipação social. No campo jurídico, a crise desse paradigma representou o esgotamento de
seu principal pilar de sustentação: o monismo jurídico, segundo o qual o Estado é a única fonte produtora de
normatividade jurídica.

Como contraponto à referida doutrina, re-surge o pluralismo jurídico que, apesar de apresentar-se
de múltiplas formas, e, por isso, não poder ser categorizado em apenas uma instância de análise, tem como
ponto de convergência a tese segundo a qual existem diversos sistemas normativos operando ao mesmo
tempo e no mesmo espaço geo-político. Como o direito é fruto das relações sociais, a sua produção não é, e
nem poderia ser, monópolio do Estado.

A análise do sistema jurídico de Pasárgada deixa claro a sua manifestação enquanto pluralismo
jurídico. Entretanto, referido pluralismo reflete tão somente uma forma de organização das relações sociais
entre os moradores da comunidade, oriunda da falta da ausência do direito estatal, em que a associação de
moradores passa a ser o espaço jurídico preferencial.  

O pluralismo, enquanto fenômeno social, apresenta-se de diversas formas, desde a mais
conservadora, que reforça a prática jurídica neoliberal e hegemônica, e que, por isso, contribui para a
manutenção do status quo até a mais progressista, comprometida com a emancipação dos grupos sociais
excluídos.

Dessa forma, privilegiando-se o pluralismo contra-hegemônico, porque indultor de mudanças
entruturais no Estado e na sociabilidade, procurou-se, através de um diálogo entre os pensamentos de
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Boaventura de Sousa Santos e de Antônio Carlos Wolkmer, buscar-lhe os fundamentos e a legitimidade
enquanto projeto jurídico.

Percebeu-se que, para a construção desse novo paradigma, é necessário, primeiramente des-pensar
o direito moderno, concebido como um conjunto de leis, gerais e abstratas, emandas pelo Estado, de forma a
compreendê-lo como fruto das relações socias e, por isso, concebido a todo instante, pelos mais variados
grupos sociais.

Os fundamentos desse projeto jurídico não são encontrados em um sistema ordenado de leis
emandas do Estado, e a sua legitimidade não está adstrita ao fato de ter sido produzido a partir de um
conjunto de regras processuais racionalmente estabelecidas, mas sim nas práticas sociais dos novos sujeitos
coletivos de direito que articulam a sua luta em torno de um projeto que promova a satisfação das
necessidades humanas fundamentais dos segmentos sociais excluídos, dentro da perspectiva da construção
política e jurídica participativa e descentralizada.
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"NEOPATRIMONIALISMO" E "NEOCORONELISMO": ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO
PúBLICA NO BRASIL, NO CONTEXTO DA PÓS-MODERNIDADE

PATRIMONIALISM AND CORONELISM: ANALYSIS OF THE PUBLIC ADMINISTRATION IN
BRAZIL, IN POSTMODERN CONTEXT

Isabelle de Baptista

RESUMO
O presente artigo se propõe a analisar os principais modelos gerenciais da Administração Pública, com
enfoque na realidade brasileira, demonstrando o contexto social do surgimento desses modelos, com ênfase
ao atual Estado gerencial e sua interligação com o contexto da sociedade pós-moderna que se propõe a
realizar os intentos de grupos econômicos hegemônicos. Diante desse cenário, será evidenciado como os
instrumentos jurídicos são alterados para a inserção e manutenção no poder de um novo coronel no contexto
social e político brasileiro. Tomam-se práticas que reconhecidamente marcaram a história política brasileira,
mas que se mantêm através de práticas sutis de controle e dominação do espaço público, voltando-o não
para a defesa dos interesses públicos, mas tão-somente dos interesses privados.
PALAVRAS-CHAVES: Estado Liberal; Estado Social; Administração Pública Burocrática; Administração
Pública Gerencial; Coronelismo; Patrimonialismo.

ABSTRACT
The following article is going to examine the main models of Public Administration Management, focusing
on the Brazilian reality, showing the social context of the emergence of these models, with emphasis on the
current state and their interconnection with the context of postmodern society that proposes to achieve the
intent of hegemonic economic groups. Before this scenario, will be shown how the instruments are changed
for the integration and to keep a new powerful boss in the brazilian social and political context. Take up
known practices that marked the Brazilian political history, but they remain through little practices of
control and domination of public spaces, not for the protection of public interests, but only private ones.
KEYWORDS: Liberal State; Social State; Bureaucratic Public Administration; Management Public
Administration; Coronelism; Patrimonialism.

1 INTRODUÇÃO
 
A Administração Pública sofreu profundas transformações desde sua regulamentação no Estado
liberal, cujo principal intento foi vincular a atuação do administrador público às regras
estabelecidas no ordenamento jurídico, minimizando racionalmente o campo de
discricionariedade administrativa. Num primeiro momento, iniciou-se um processo de
burocratização da atividade administrativa que alcançou seu ápice no Estado social, com as
propostas de Max Weber (1864-1920).
 
Todavia, após a década de 1970 do século XX, o Estado novamente transmuta-se diante de
novas necessidades postas pelos diferentes segmentos sociais que passaram a reivindicar seus
direitos. Ao mesmo tempo, são tecidas as bases de um novo modelo capitalista, baseado no
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resgate de práticas liberais, fomentando a diminuição da atuação do Estado, num processo de
transferência para a iniciativa privada da execução de rentáveis e significativos serviços públicos.
Inicia-se, portanto, um processo paulatino de transformação de cidadãos em consumidores, de
súditos em usuários.
 
Tal processo é comumente denominado de neoliberalismo e se insere como produto da
globalização e fenômeno econômico típico da sociedade pós-moderna.
 
Em relação à Administração Pública, esta teve que se adaptar a este novo modelo, passando a
enfocar sua atuação para a produção de resultados, numa lógica que leva em consideração a
apreciação do custo e do benefício da atuação estatal. Trata-se da Administração Pública
gerencial, mitigadora de práticas burocráticas e que se insere num contexto de abertura dos
negócios públicos para a exploração pela iniciativa privada.
 
O que se pretende demonstrar neste trabalho é que, no Brasil, a lógica da Administração
gerencial tem efetivado sutilmente o resgate de importantes traços sociais que outrora
influenciaram a sociedade brasileira, como o patrimonialismo e o coronelismo. Hoje, é flagrante
que a iniciativa privada dita os rumos a serem cumpridos pelo administrador público, numa total
apoderação do espaço público em prol dos interesses meramente privados de um setor da
economia. Quer-se demonstrar que o atual contexto do Estado gerencial está intimamente
interligado com os intentos típicos de uma sociedade pós-moderna que se propõe a realizar os
interesses de grupos econômicos hegemônicos.
 
Diante desse cenário, será evidenciado a existência de verdadeiro “neopatrimonialismo” e
“neocoronelismo”, através da utilização de práticas sutis de controle e dominação do espaço
público, voltando-o não para a defesa dos interesses públicos, mas tão-somente de interesses
privados. É o privado apoderando-se do meio público, num processo reconhecidamente de
“neopatrimonialismo”.
 
Inicialmente será analisado o contexto social, político e histórico que propiciou a instituição do
Estado liberal e a efetivação da Administração Pública burocrática. Em seguida, será analisado o
cenário histórico que propiciou a mudança para o Estado social, responsável pela consolidação
da inserção da burocracia pelo ente estatal.
 
Após, serão analisados os principais elementos que propiciaram o fenômeno da crise do Estado
e o retorno do discurso de Estado mínimo, com vistas ao fomento da ampliação da atuação da
iniciativa privada, dentro da lógica dos novos contornos sociais da sociedade pós-moderna,
influenciada sobremaneira pelas novas práticas capitalistas, denominadas de neoliberalismo.
 
Em todas essas análises, será focado o caso brasileiro, para, ao final, demonstrar como há a
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repetição, mas com nova roupagem, de traços sociais que marcaram a sociedade brasileira até o
início do período republicano, como o coronelismo e o patrimonialismo.
 
 
 

2 O ESTADO LIBERAL E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BUROCRÁTICA
 
As revoluções burguesas ocorridas na Europa, dentre elas merece destaque a Revolução
Francesa (1789), propiciou o surgimento de um Estado, fundamentado no Direito, garantidor da
liberdade individual. Segundo descreve Paulo Bonavides, “a burguesia, classe dominada, a
princípio e, em seguida, classe dominante, formulou os princípios filosóficos de sua revolta
social”[1]. O Direito transforma-se de mero instrumento de opressão e legitimação de um Estado
Absoluto, sem limites ao poder do rei, para um arcabouço normativo que passa a tutelar os
direitos individuais, especialmente os concernentes à liberdade.
 
De um Estado Absoluto, que era “tudo”, o Estado, na modernidade, transforma-se em “mínimo”,
deixando a cargo da sociedade a condução dos negócios privados, com a mínima interferência
estatal, que existia para preservar a independência do corpo social. Restava a este Estado o
exercício do poder de polícia e a execução de atividades que a iniciativa privada considerava não
rentável.
 
Para superar o mercantilismo e o Estado organizado em torno da figura centralizada e absoluta
do rei, tornou-se imprescindível a limitação do poder estatal que garantisse a segurança jurídica,
a autonomia das relações privadas e os direitos fundamentais do homem que, naquele
momento, giravam em torno da defesa da liberdade, da igualdade e da propriedade privada.
 
Ana Isabel Buescu analisa em sua obra a questão do discurso normativo e a representação do
príncipe e demonstra como que o conjunto normativo existente tinha como preocupações
essenciais, primeiro, a descrição de um conjunto de atributos da realeza dentro de um ideal ético
individual que surge como indispensável ao governo dos outros homens; e também a concepção
da “pedagogia do príncipe”, capaz de refletir socialmente o sentido e o conteúdo cristão do poder
e dos deveres do soberano, bem como das finalidades das virtudes que lhe eram necessárias
como a salvação e a vida eterna[2].
 
Todavia, o poder no Estado liberal é racionalizado com a utilização de uma complexa estrutura
filosófica, capaz de simplificar as relações sociais e transformar, discursivamente, o aparato
estatal como algo que surge como fruto da vontade dos indivíduos que o compõe. “O Estado
manifesta-se, pois, como criação deliberada e consciente da vontade dos indivíduos que o
compõe, consoante as doutrinas do contratualismo social”[3], leciona Paulo Bonavides.
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Max Weber identifica o advento desse Estado como consequência do fenômeno da
racionalização do tecido social, capaz de “desencantar o mundo”, substituindo a visão e os
valores cristãos do exercente do poder, pelos meios técnicos e jurídicos.
 

O progresso científico é a fração, a mais importante, do processo de intelectualização que
estamos sofrendo há milhares de anos e que hoje em dia é habitualmente julgado de forma
extremamente negativa. [...] Significa principalmente, portanto, que não há forças misteriosas
incalculáveis, mas que podemos, em princípio, dominar todas as coisas pelo cálculo. Isto
significa que o mundo foi desencantado. Já não precisamos recorrer aos meios mágicos
para dominar ou implorar aos espíritos, como fazia o selvagem, para quem esses poderes
misteriosos existiam. Os meios técnicos e os cálculos realizam o serviço. Isto, acima de tudo,
é o que significa a intelectualização[4].

 
Nesse contexto de implementação do Estado liberal, houve a necessidade de se organizar a
estrutura administrativa, de forma impessoal e burocrática, não mais confundida na
personificação do poder em torno da figura do soberano. Eis, portanto, o momento histórico de
nascimento do Direito Administrativo como o ramo do Direito disciplinador das práticas e ações
estatais.
 
O jurista publicista italiano Massimo Severo Giannini ensina que, especialmente após a
Revolução Francesa, foi introduzida uma nova estrutura administrativa para um novo modelo de
Estado e identifica como principais características:
 
- o princípio constitucional da divisão dos poderes, de forma generalizada (separação necessária
e controle recíproco); sendo a organização administrativa como função do poder executivo;
 
- a ideia do não exercício arbitrário do poder, agora elaborado segundo o princípio do primado da
função administrativa, derivada do princípio da legalidade da ação administrativa;
 
- a substituição da estrutura estatal do absolutismo iluminista pela ideia de normatização
publicista da atividade regular da administração pública, transformando os poderes absolutos do
rei em poderes do Estado, agora regulado pela lei[5].
 
Assim, verifica-se a inserção dos princípios fundamentais do Estado de Direito que, até os dias
hodiernos, pautam a atuação administrativa como os princípios da legalidade, da igualdade, da
separação dos poderes e, atrelado a este, o princípio do controle dos atos administrativos.
Portanto, os contornos da burocracia estatal passam a ser delineados a partir desse contexto
social e histórico, de forma a efetivar os intentos dos novos detentores do poder: a burguesia.
Trata-se da substituição paulatina do modelo patrimonialista que vigorava no Estado absolutista
para o burocrático de Administração.
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A estrutura administrativa configura a racionalização do Estado liberal, submetendo as decisões
do novo soberano não mais aos seus intentos pessoais, geralmente arbitrários, mas às decisões
normativas do Parlamento. Max Weber identifica o perfil desse novo soberano que exerce sua
autoridade através do aparato jurídico e obtém a obediência da massa, através de legitimações
básicas, como
 

Primeira, a autoridade do “ontem eterno”, isto é, dos mores santificados pelo reconhecimento
inimaginavelmente antigo e da orientação habitual para o conformismo. É o domínio
“tradicional” exercido pelo patriarca e pelo príncipe patrimonial de outrora.
Há a autoridade do dom da graça (carisma) extraordinário e pessoal, a dedicação
absolutamente pessoal e a confiança pessoal na revelação, heroísmo ou outras qualidades
da liderança individual. É o domínio “carismático”, exercido pelo profeta ou – no campo da
política – pelo senhor da guerra eleito, pelo governante plebiscitário, o grande demagogo ou
o líder do partido político.
Finalmente, há o domínio em virtude da “legalidade”, em virtude da fé na validade do
estatuto legal e da “competência” funcional, baseada em regras racionalmente criadas.
Nesse caso, espera-se obediência no cumprimento das obrigações estatutárias. É o domínio
exercido pelo moderno “servidor do Estado” e por todos os portadores do poder que, sob
esse aspecto, a ele se assemelham[6].

 
Através do domínio tradicional, do carisma pessoal e da legalidade ocorre a consagração
racional do Estado liberal, inserindo em suas práticas requintada burocracia, efetivando, dessa
forma, os princípios norteadores desse novo contexto social, em especial a impessoalidade e a
legalidade.
 
O Direito se constituiu, portanto, como o meio legítimo para viabilizar a organização dessa nova
ordem política, pautada na garantia da igualdade, sem que houvesse invasão estatal na esfera
de soberania privada, ou seja, o Direito conferiu a segurança jurídica para a manutenção de
determinado status quo[7], da nova categoria social que emergia ao poder.
 
 

3 O ESTADO SOCIAL E A INSERÇÃO DA BUROCRACIA NO APARATO
ESTATAL
 
Fruto da crise do próprio capitalismo, o Estado social se insere na história dos países ocidentais
como resposta aos flagelos sociais provocados pela economia de mercado livre, que evidenciou,
de forma clara e dramática, que os intentos liberais não eram destinados para todo o corpo
social. A grande massa social ficou apartada do sistema de proteção, sendo utilizada apenas
como instrumento garantidor da produção da riqueza dos capitalistas, sem o devido retorno que
refletisse significativamente na melhoria da qualidade de vida.
 
Coagido pela pressão das massas populares, o Estado, antes “mínimo”, não interventor em
diversas práticas sociais, disponibiliza a essa massa de pessoas, direitos ligados à previdência,
proteção do trabalho, educação e saúde, passando a intervir em assuntos antes dotados de
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completa autonomia, como, a título exemplificativo, o valor do salário mínimo recebido por cada
trabalhador, quantidade mínima de horas a serem trabalhadas, regulação de preços, sistemas
habitacionais, regulamentação e controle do exercício profissional, instituição de sistema público
de previdência, enfim, o Estado, diante da necessidade provocada pela pressão social, passa a
intervir diretamente em domínios antes destinados à livre iniciativa.
 
Eric Hobsbawm leciona que o triunfo do capitalismo foi a temática mais importante das primeiras
décadas do século XIX, “[...] foi o triunfo de uma sociedade que acreditou que o crescimento
econômico repousava na competição da livre iniciativa privada, no sucesso de comprar tudo
mais barato (inclusive o trabalho) e vender mais caro”[8]. Todavia, por trás das glórias dos
capitalistas, estavam as massas, apontadas pelo historiador inglês, como “[...] prontas para
transformar revoluções moderadamente liberais em revoluções sociais. Por baixo e em volta dos
empresários capitalistas, os “trabalhadores pobres”, descontentes e sem lugar, agitavam-se e
insurgiam-se”[9].
 
A ideia do progresso mostrava que ele não era para todos. O padrão burguês de vida era um
sonho para poucos integrantes do tecido social. E os direitos fundamentais representavam uma
rede de proteção jurídica somente para os detentores de poder econômico. O fator que
dominava a vida dos trabalhadores do século XIX era a insegurança, pois, com assinala
Hobsbawm
 

[...] Eles não sabiam no princípio da semana quanto iriam levar para casa na sexta-feira. Não
sabiam quanto tempo iria durar o emprego atual ou, se viessem a perdê-lo, quando voltariam
a encontrar outro e em que condições. Não sabiam que acidentes ou doenças iriam afetá-
los, e embora não ignorassem que algum dia no meio da vida – talvez quarenta anos para
trabalhadores não-especializados, talvez cinquenta para os especializados – iriam tornar-se
incapazes para o trabalho físico pleno e adulto, não sabiam o que iria acontecer então entre
esse momento e a morte. Era diversa a insegurança dos camponeses à mercê de periódicas
– e, para sermos honesto, mais assassinas – catástrofes naturais tais como secas e fome,
mas capazes de prever com maior precisão como um homem ou uma mulher pobre passaria
a maioria dos dias da vida do nascimento até a morte. [...] Não havia certeza no trabalho
mesmo para os mais especializados: durante o colapso de 1857-58, o número de
trabalhadores na indústria de engenharia em Berlim caiu em quase uma terça parte. Não
existia nada que correspondesse à moderna segurança social, exceto caridade e auxílio a
indigentes, mas algumas vezes nem isso[10].

 
Nesse contexto histórico e social, o Estado teve que intervir como o instrumento garantidor da
dignidade humana, a fim de efetivar um dos lemas dos revolucionários franceses que ficara
esquecido e mitigado pelos interesses burgueses: a fraternidade. O  próprio  liberalismo
 provocou  o  desenrolar  de  sua  primeira  grande  crise  por  não promover  qualquer  solução 
às  contradições  sociais  e  veio  acompanhada   das “[...] utopias socialistas e, depois, o
marxismo: os socialistas sentenciando a intrínseca iniquidade do Estado, e os marxistas, em
nome da ciência, das leis históricas, da dialética e do determinismo social, o fim do aparelho de
coerção da sociedade”[11], segundo Paulo Bonavides. Assim, acrescido das pressões sociais e
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ideológicas promovidas pelo marxismo, o Estado liberal transforma-se em social.
 
No que tange à Administração Pública, o Estado social passa a fornecer para os cidadãos,
considerável gama de serviços públicos, sendo adotado, por definitivo, o modelo de
administração burocrático, pautado na racionalização institucional do poder público, em
contraposição ao modelo patrimonialista que vigorava no Estado absolutista.
 
A administração patrimonialista se baseou na satisfação dos interesses pessoais do soberano,
sendo a relação entre ele e os súditos submetida à autoridade e à dominação e não em relação
aos deveres e interesse públicos. Com a administração burocrática, promove-se a vinculação do
poder estatal às regras oficiais de funcionamento, constantes rigidamente no aparato normativo.
Essa burocracia possui como características, segundo Max Weber
 

I. Rege o princípio de áreas de jurisdição fixas e oficiais, ordenadas de acordo com
regulamentos, ou seja, por leis ou normas administrativas.
1. As atividades regulares necessárias aos objetivos da estrutura governada
burocraticamente são distribuídas de forma fixa como deveres oficiais;
2. A autoridade de dar as ordens necessárias à execução desses deveres oficiais se distribui
de forma estável [...].
3. Tomam-se medidas metódicas para a realização regular e contínua desses deveres e
para a execução dos direitos correspondentes. [...]
II. Os princípios da hierarquia de postos e dos níveis de autoridades significam um sistema
firmemente ordenado de mando e subordinação, no qual há uma supervisão dos postos
inferiores pelos superiores. Esse sistema oferece aos governados a possibilidade de recorrer
de uma decisão de uma autoridade inferior para a [...] superior, de uma forma regulada com
precisão. [...]
III. A administração de um cargo moderno se baseia em documentos escritos (“os arquivos”)
[...] O quadro de funcionários que ocupe ativamente um cargo “público”, juntamente com
seus arquivos de documentos e expedientes, constitui uma “repartição”. [...]
IV. A administração burocrática, pelo menos toda a administração especializada – que é
característica moderna – pressupõe habitualmente um treinamento especializado e
completo. [...]
V. Quando o cargo está plenamente desenvolvido, a atividade oficial exige a plena
capacidade de trabalho do funcionário. [...]
VI. O desempenho do cargo segue regras gerais, mais menos estáveis [...]. O conhecimento
dessas regras representa um aprendizado técnico especial, a que se submetem esses
funcionários[12].

 
Weber foi o grande teórico responsável por traçar os moldes desse modelo de Administração,
pautado, como visto na citação acima, na vinculação rígida à lei, no direito que uma autoridade
possui de controlar o trabalho do subordinado, no acesso à cargos públicos por meio de
certames que garantam a isonomia e a escolha efetuada por critérios de qualificação e mérito.
Ademais, tais cargos devem possuir determinada independência como forma de vincular os
funcionários às regras normativas e não às determinações políticas, a fim de que suas tarefas
sejam voltadas para os interesses sociais dos dominados e não dos dominadores. Prioriza-se,
portanto, um controle dos meios administrativos e não propriamente dos resultados alcançados
pela atuação estatal.
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3.1 O CONTEXTO BRASILEIRO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA BUROCRÁTICA
 
O modelo administrativo burocrático foi inserido no contexto social e político brasileiro a partir da
década de 1930, com o governo de Getúlio Vargas, bem depois da Proclamação da República
brasileira (1889) que derrubou o regime monárquico. A sociedade brasileira era
reconhecidamente marcada por traços específicos, frutos de sua história colonial, baseada na
exploração de riquezas naturais para a manutenção da Metrópole Portugal. Dessa forma, o perfil
social brasileiro foi traçado fortemente pelo comportamento do colonizador.
 
A mestiçagem entre brancos, indígenas e negros realizou-se num contexto de forte hierarquia
social, pois praticamente não era aceita a mobilidade entre os segmentos sociais, uma vez que
as distâncias sociais entre eles eram mantidas. Em relação ao trabalho, considerando a
existência do lucrativo comércio de escravos, a ociosidade era considerada sinônimo de
felicidade para a categoria social que podia manter a escravidão em suas propriedades, ou seja,
para brancos e proprietários de terra.
 
Ademais, a forte estrutura agrária, baseada em grandes latifúndios monocultores, voltada para a
manutenção da escravidão, inserida na lógica econômica mercantil européia, produzia um
verdadeiro abismo entre a elite e o povo. Dessa forma, as relações democráticas não foram
adequadamente trabalhadas desde nossa formação como nação. Segundo João Gualberto
 

O senhor de engenho organizava sua unidade produtiva e sua unidade familiar ao mesmo
tempo e da mesma forma, sem fronteiras bem demarcadas. Ele tinha um poder total. Ele não
reconhecia fronteira entre o público e o privado. Esta é, aliás, uma das marcas definitivas da
formação da sociedade brasileira. [...] Situado no epicentro da vida social da colônia, o
latifundiário se aristocratizou. Ele era capaz de reunir todos os elementos necessários a isso:
riqueza, autoridade, poder. E, a tudo isto, junte-se a tradição da família patriarcal e o papel
de seu chefe, aquele que escolhia amizades, profissões e casamentos[13].

 
Como visto, o meio rural influenciou massiçamente na formação da sociedade brasileira,
principalmente por ocasião da Independência do Brasil (1824), quando esses importantes
proprietários de terra passaram a integrar a Guarda Nacional, já que além de deterem grande
poder econômico, eram grandes chefes políticos, passando, paulatinamente, a incorporar o que
João Gualberto denominou de “pai simbólico do coronel republicano”[14]. A criação da Guarda
Nacional extinguiu as milícias locais existentes e foi de extrema importância para a criação do
imaginário de nação centralizada e integrada. Segundo Gualberto, “a formação da Guarda
acentuou um traço já existente no Brasil Colônia: a privatização da autoridade pública. Dito de
outra forma, aprofundou a ausência de fronteiras entre o público e o privado.[15]”
 
Tal cenário social se consolidou no Brasil na primeira fase do período republicano, entre 1889 a
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1930, período dominado pela alternância política entre latifundiários de São Paulo e Minas
Gerais (República do Café com Leite), que ascendiam ao poder através da utilização do forte
controle político que exerciam sobre a população, apoderando-se da utilização de meios que
sufocavam o exercício democrático, com a manipulação do processo eleitoral e a utilização do
voto de cabresto[16], dando continuidade ao status quo desenvolvido desde o período colonial,
mantendo, dessa forma, o poder e controle político, econômico e social.
 
Tais latifundiários, verdadeiros coronéis, marcou sobremaneira esse período histórico brasileiro
que passou a ser denominado de República dos Coronéis, fomentando a desvirtuação do
espaço público, através do sufocamento das práticas democráticas, responsáveis pela
implementação da confusão entre as esferas pública e privada, caracterizando, por definitivo, a
sociedade brasileira como coronelista e patrimonialista. Para Victor Nunes Leal
 

[...] o “coronelismo” é sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos entre o poder
público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais,
notadamente dos senhores de terras. Não é possível, pois, compreender o fenômeno sem
referência à nossa estrutura agrária, que fornece a base de sustentação das manifestações
de poder privado ainda tão visíveis no interior do Brasil. [...] desse compromisso fundamental
resultam as características secundárias do sistema “coronelista”, como sejam, entre outras,
o mandonismo, o filhotismo, o falseamento no voto, a desorganização dos serviços públicos
locais[17].

 
Assim, o coronelismo no Brasil foi uma manifestação tipicamente privada, mas,
simultaneamente, num ambiente político de base representativa, focado na manutenção do
status quo da elite brasileira, branca e detentora de propriedade. Veja-se que a alternância do
regime político não se deu através do rompimento das viciadas estruturas sociais, mas por um
ajustamento dos interesses da elite aos dos detentores do poder.
 
A partir de 1930, tal cenário sofre por transformações radicais, uma vez que o perfil político e
social passa por profunda revisão. O Brasil industrializa-se e, com isso, fomenta-se a
urbanização e o êxodo rural. Direitos sociais são oferecidos à massa populacional historicamente
desprovida de condições adequadas de vida. Assim, Getúlio Vargas torna-se o centro e a
principal referência política no Brasil, que governa de forma autoritária, centralizada e fortemente
intervencionista.
 
Vargas deu início a uma inédita reforma administrativa no Brasil, inserindo a administração
pública burocrática, como forma de mitigar a herança do passado patrimonialista, aumentando a
centralização do poder estatal e a integração política, outrora dilacerada pela força dos coronéis
em seus redutos e “currais” eleitorais. Nas esferas estadual e municipal, foram nomeados
interventores que passaram a atuar como representantes do poder central nas unidades
federativas, vinculados a uma rígida burocracia, já que foi instituído em cada Estado o
Departamento Administrativo ligado diretamente ao Ministério da Justiça, cujos membros eram

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8502



também nomeados pelo próprio Presidente Vargas. Segundo Gualberto
 

No nível de racionalidade administrativa, o DASP – Departamento Administrativo do Serviço
Público, criado em 1937 e implantado em 1938 – centralizou a reforma administrativa do
serviço público. Ele controlava todo o processo orçamentário, e tinha, igualmente, como
tarefa reformar as atividades do setor de educação, sanitário e agrícola. O DASP, organismo
burocrático e técnico da gestão do Estado, ampliou enormemente os limites de manipulação
do poder pelo presidente da República[18].

 
Apesar das ações burocráticas efetivas pelo então Presidente, por si só não foram capazes de
alternar o perfil social brasileiro marcado sobremaneira pela confusão entre as esferas pública e
privada, típicas do patrimonialismo e do coronelismo, que continuaram a ser uma das
características centrais da cultura política e social do Brasil.
 
 
 
 
 
 

4 A CRISE DO ESTADO, NEOLIBERALISMO E PÓS-MODERNIDADE:
CONJUNTURAS SOCIAIS, ECONÔMICAS E POLÍTICAS QUE FOMENTARAM
O ADVENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL
 
O Estado social, no cenário internacional, a partir da década de 70 do século XX, entra em uma
profunda crise. Simultaneamente, o progresso tecnológico tornou o processo de globalização
inevitável e irreversível. A inserção econômica em diversos países do mundo de um seleto grupo
de empresários se fez a custa de uma mitigação da atuação estatal, do fomento de uma crise
estrutural que deixou às claras a insuficiência estatal em dar soluções imediatas e concretas
para os inúmeros flagelos e humanos.
 
No atual contexto[19], somos, acima de tudo, consumidores. Zygmunt Bauman, em sua obra
Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias, o consumismo é um atributo
da sociedade atual, trata-se de “... um tipo de arranjo social resultante da reciclagem de
vontades, desejos e anseios humanos rotineiros, permanentes e, por assim dizer, “neutros
quanto ao regime”, transformando-os na principal força propulsora e operativa da sociedade”[20].
Assim, o consumismo transforma o modo, as escolhas particulares, o ritmo da vida, os desejos e
anseios em prol do fomento da “sociedade de consumidores”, desvirtuando o homem daquilo
que está em sua essência: o espaço público.
 
No cenário brasileiro, a sociedade vivencia uma transformação social sem precedentes,
influenciada pelo acentuado processo migratório para os centros urbanos, que alterna, por
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definitivo, a estrutura social outrora agrária para a urbana e industrial. Nesse passo, ocorre um
enfraquecimento dos mecanismos de controle social como a família e a religiosidade. A vida é
transformada em consumo. Em todos os aspectos da vida humana são estimulados o desejo
para consumir. Destaca-se a crescente proletarização, desemprego e pauperização da
população, principalmente daquela oriunda do fenômeno migratório, que passa, em sua maioria,
a ocupar e integrar os cinturões de pobreza nos contornos dos importantes centros urbanos e
industriais do país. Com isso, o aumento desordenado dos índices de criminalidade urbana.
 
Todo esse contexto promove uma excessiva demanda por prestações de natureza social por
parte do Estado, todavia é notória a impossibilidade política e econômica em supri-las. Ademais,
o poder centralizado na figura do chefe do Poder Executivo, que possui ao seu dispor
instrumentos jurídicos para a manutenção e reprodução de seus interesses, sem a devida
valorização do sistema de freios e contrapesos, como, por exemplo, o uso indiscriminado das
medidas provisórias, distancia, em muito, do perfil político definido na Constituição de 1988 para
a República Federativa do Brasil. Celso Fernandes Campilongo manifesta-se, com muita
propriedade, a respeito desse momento histórico
 

[...] somadas a crise social de desintegração e a crise do sistema cultural, chega-se a uma
crise de hegemonia, caracterizada pela ausência de projetos capazes de gerar o mínimo de
consenso e suporte quer entre as elites quer entre a população. A crise econômica
fragmenta a sociedade em incontáveis facções e setores, o que rompe tanto com a noção de
sociedade unificada quanto com a imagem do Estado unificado. A história do Brasil sempre
foi marcada por crises políticas, econômicas, sociais e culturais. Em outras épocas, os
“déficits” em algumas dessas esferas eram parcialmente compensados pelo relativo sucesso
nas demais. O inédito do momento atual é que todas as crises ocorrem de modo
concomitante. Mais ainda: o paliativo da recíproca calibração entre os sistemas perdeu suas
virtualidades. Disso resulta uma grande crise de matriz jurídico-organizacional do Estado.
Um vazio de poder equivalente à desmotivação, ao desencanto e à apatia da opinião pública
para com as instituições. Em outras palavras: um governo que não encontra suportes na
sociedade[21].

 
Diante desse contexto, ocorre uma reelaboração do próprio sistema capitalista e, como ela, uma
reformulação das próprias funções estatais, adequando-as às novas demandas, principalmente
no que se refere à intervenção estatal na gerência da coisa pública e na prestação de serviços
públicos.
 
Esse novo contexto de mitigação da atuação estatal, com o retorno ao discurso e à prática do
“Estado mínimo”, fomentando a diminuição do espaço público como o local, por excelência, da
defesa e discussão dos interesses de natureza coletiva, a iniciativa privada é reinserinda como
principal estrutura social e política da pós-modernidade. Estamos diante do chamado
neoliberalismo que influencia as práticas econômicas, mas promove uma transformação social
sem precedentes, em razão da necessária adaptação da sociedade ao novo estilo de vida, direta
e indiretamente imposto por tal modelo econômico, baseado essencialmente no consumo.
Ocorre, portanto, uma mutação de cidadãos para consumidores. E, nessa lógica, o Estado deve
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criar as condições, em especial políticas e jurídicas, para efetivar e implementar tal modelo
econômico.
 
Zygmunt Bauman, em sua obra Em busca da política, trabalha a noção questão do Unsicheheit,
a partir do que Freud identificou como Sicherheit, palavra alemã que compreende,
simultaneamente, as noções de segurança, certeza e garantia, como condições para o exercício
da autoconfiança e do agir e pensar de forma racional. A ausência ou carência de um desses
elementos gera a dissipação dessa autoconfiança, perda da confiança na própria capacidade e
nas dos outros, ansiedade, agressão, sentimentos de culpa, ou seja, a Unsicheheit.
 
Vive-se, atualmente, num momento de tamanha insegurança, incerteza e ausência de garantias,
a ponto dos mentores e condutores dessa flexibilidade não efetivarem a liberdade e
autoconfiança em todos os integrantes do tecido social, mas estimulam
 

[...] a leveza do ser para alguns, que redunda numa insuportável opressão do destino para
outros. Os postulados da transparência e da flexibilidade referem-se, em última análise, ao
controle exercido pelos poderosos e capazes sobre as condições em que os outros, menos
confiantes, são forçados a escolher entre o modesto conjunto de opções que lhes resta ou
submeter-se ao destino que lhes toca quando não mais qualquer opção[22].

 
Assim, fomenta-se a insegurança, a incerteza e ausência de garantia nas mais diversas
atuações humanas, cujas ações são justificadas pela incidência das forças livres do mercado, do
livre comércio, a ineficiência e o inchaço dos quadros estatais ao promover direitos sociais.
Nesse sentido, tudo é flexibilizado, tudo deve seguir seu curso “natural”, regido pelas leis
econômicas ditadas pelo mercado livre. Eis, portanto, o contexto desenvolvido após a década de
70 do século XX. O contexto promovido pelo chamado neoliberalismo e pela globalização.
 
O neoliberalismo vem sendo paulatinamente implantado por diversos países como, por exemplo,
na Inglaterra em 1979, nos Estados Unidos da América em 1980, na Alemanha em 1982, na
Dinamarca em 1983. No Brasil, tal modelo foi implantado a partir de 1995, no governo do então
Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, através de sucessivas alterações
legislativas e constitucionais, que assim justificou
 

Reformar o Estado não significa desmantelá-lo. Pelo contrário, a reforma jamais poderia
significar uma desorganização do sistema administrativo e do sistema político de decisões e,
muito menos, é claro, levar à diminuição da capacidade regulatória do Estado, ou ainda, à
diminuição do seu poder de liderar o processo de mudanças, definindo o seu rumo.
Mudar o Estado significa, antes de tudo, abandonar visões do passado de um Estado
assistencialista e paternalista, de um Estado que, por força de circunstâncias, concentra-se
em larga medida na ação direta para a produção de bens e de serviços. Hoje, todos
sabemos que a produção de bens e serviços pode e deve ser transferida à sociedade, à
iniciativa privada, com grande eficiência e com menor custo para o consumidor[23].

 
Assim, o Estado que deveria ocupar uma postura de defesa da sociedade contra a voraz
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ambição de alguns poucos capitalistas, ao contrário, modifica-se para permitir que tal lógica seja
disseminada, utilizando-se, para tanto, o aparato normativo. Bauman evidenciou que “o discurso
neoliberal fica ainda mais “forte” à medida que prossegue a desregulamentação, enfraquecendo
as instituições políticas que poderiam em princípio tomar posição contra a liberdade do capital e
da movimentação financeira”[24].
 
Prega-se, portanto, discursos e práticas voltadas para a redução do tamanho do Estado,
diminuição de suas prerrogativas, mitigação da burocracia em nome da agilidade e presteza
típicas da lógica empresarial, transferindo para a iniciativa privada a maioria das atividades
estatais, altamente rentáveis, ainda que, em alguns casos, o poder público continue fornecendo
recursos para sua implementação de suas atividades como no caso das organizações sociais.
 
No Brasil, a reforma do Estado que foi capaz de adaptar a burocracia estatal para o modelo
gerencial de gestão administrativa, tendo como metas o enfrentamento dos seguintes problemas:
(i) redução do tamanho do Estado, que envolve redução do número de funcionários públicos,
juntamente com a diminuição da quantidade de serviços públicos prestados à sociedade; (ii)
redefinição do papel regulador do Estado, já que por essa lógica de diminuição do aparato
estatal, delega-se a execução de serviços públicos para a iniciativa privada, ficando o poder
público apenas com o controle e regulação do setor; e (iii) a recuperação e posterior aumento da
governança.
 
No que tange às principais alterações legislativas que inseriram a lógica neoliberal, e com ela o
modelo de administração pública gerencial, destaca-se, inicialmente, a Emenda Constitucional nº
6 de 15 de agosto de 1995 que eliminou o conceito de empresa brasileira de capital nacional,
desprotegendo-a do tratamento diferenciado que recebia nas aquisições de bens e serviços
efetuáveis pelo Poder Público. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, tal investida
 

[...] fulminou a regra que só permitia fossem exploradas por brasileiros ou por empresas
brasileiras de capital nacional as riquezas minerais e os potenciais de energia hidráulica do
País, para permitir que pudessem sê-lo também por empresas de capital e controle
alienígena, bastando que fossem aqui constituídas sob as leis brasileiras[25].

 
Em seguida, as Emendas Constitucionais nº 7 e nº 8, a primeira desnacionalizou a exigência de
brasileiros como armadores, proprietários, comandantes e de tripulantes de embarcações
nacionais na navegação de cabotagem e interior; a segunda extinguiu a reserva da União da
exploração de serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão de dados e demais serviços
públicos de telecomunicações.
 
A Emenda nº 9 extinguiu o monopólio estatal do petróleo nos termos e limites previstos,
permitindo que a União contratasse com terceiros, sendo empresas nacionais ou internacionais,
para atividades de pesquisa e a lavras das jazidas de petróleo e gás natural e outros
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hidrocarbonetos fluidos, refinação de petróleo; importação e exportação dos produtos derivados
do petróleo; bem como o transporte marítimo do petróleo bruto, seus derivados e gás natural.
 
Mas foi a Emenda Constitucional nº 19/1998, a grande responsável pela reforma administrativa
brasileira e que introduziu as principais orientações da administração gerencial. Bresser Pereira,
então Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, identifica como características
básicas da administração pública gerencial
 

É orientada para o cidadão e para a obtenção de resultados; pressupõe que os políticos e os
funcionários públicos são merecedores de grau limitado de confiança; como estratégia,
serve-se da descentralização e do incentivo à criatividade e à inovação; e utiliza o contrato
de gestão como instrumento de controle dos gestores públicos[26].

 
Promove-se uma alteração no perfil das atividades desenvolvidas pelo ente estatal, que, a partir
deste momento histórico, devem pautar-se na obtenção de resultados, sem a preocupação
primordial com o rigor dos meios impostos pela burocracia. Para tanto, a Emenda Constitucional
nº 19/1998 introduziu no caput do artigo 37 da Constituição Federal o princípio da eficiência,
determinando a busca da satisfação dos interesses públicos de forma eficiente, menos onerosa
e, portanto, mais lucrativa.
 
Através da aludida Emenda Constitucional, também são inseridas novas figuras ao quadro
administrativo como as agências reguladoras, apresentadas como sinônimos da modernidade e
racionalidade em relação ao trato da coisa pública. A partir desse momento, o Estado insere por
definitivo a lógica da transferência de serviços públicos para a execução pela iniciativa privada,
ficando, apenas, com a responsabilidade pela regulamentação do setor.
 
Também foram criadas as organizações sociais, responsáveis pela qualificação de pessoas
jurídicas privadas que, ao celebrar com o poder público contratos de gestão, passam a ter a
incumbência de realizar de serviços públicos não exclusivos do Estado, notoriamente
assistencialistas, com a utilização de recursos públicos, bens, servidores públicos e, pior, sem a
existência de qualquer tipo de procedimento licitatório para a escolha desses particulares.
 
Tecidas tais considerações, resta evidente o quanto o Brasil efetivou a inserção da iniciativa
privada na gerência de negócios públicos altamente rentáveis, dentro da ótica neoliberal,
principalmente através do convencimento da sociedade com a utilização de ampla publicidade a
respeito da ineficiência da atuação estatal, permitindo a existência da situação que Zygmunt
Bauman denominou de “reinado absoluto da flexibilidade”, destacando como o impacto mais
profundo desse “reinado”, a capacidade que o discurso da flexibilidade possui de “[...] tornar
precária a posição daqueles que são afetados em mantê-la precária”[27].
 
De fato, tais transformações partem do elemento econômico, mas atinge todos os âmbitos da
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vida humana, especialmente o social. Não há qualquer compromisso com a melhora da
qualidade de vida da grande massa populacional, tampouco com a diminuição das profundas
diferenças sociais. Definitivamente, o projeto neoliberal objetiva a não intervenção estatal em
áreas altamente rentáveis para capitalista internacionais.
 
 

4.1 “NEOCORONELISMO” E “NEOPATRIMONIALISMO” COMO PRÁTICAS DO
ATUAL CENÁRIO POLÍTICO BRASILEIRO
 
Como acima analisado, mais uma vez a postura política adotada pelos exercentes do poder no
Brasil se mostra extremamente receptivo para a manutenção de uma situação pós-colonial,
prolongando no tempo o passado de exploração e de subserviência, com vistas a engrossar,
hoje, as divisas de empresas transnacionais que, nessa lógica, não mais possuem uma sede
física num país específico. O capital é volátil, circula de acordo com os interesses monetários de
especuladores internacionais.
 
Desrespeitam-se flagrantemente regras trabalhistas; impõe-se o pagamento de salários cada vez
menores, diante da grande oferta de mão-de-obra que integra o exército de reserva, conforme já
apontou Karl Marx; não há qualquer responsabilidade pelos impactos sociais e econômicos que
por ventura podem dar causa, em caso de mudança para outros países que ofereçam situações
economicamente mais vantajosas e, nesse contexto, o Estado não mais deve interferir na tutela
de direitos sociais, deve tornar-se “mínimo”, não interventor e deixar que as regras de mercado
conduzam os negócios públicos e privados da sociedade.
 
A implementação da Administração Pública gerencial está intimamente interligada ao contexto
da sociedade pós-moderna e todas as suas vicissitudes. No Brasil, de passado fortemente
marcado pelas estruturas sociais do patrimonialismo e do coronelismo, onde a confusão entre o
público e privado era uma constante, tais institutos estão sutilmente reconfigurados e
reproduzidos na sociedade atual.
 
Trata-se da existência de um verdadeiro “neocoronelismo” e de um “neopatrimonialismo”, uma
vez que a influência privada na esfera pública é uma constante. Hoje, os “neocoronéis” são
figuras empresariais transnacionais que pouco são vistas, mas que determinam diretamente a
condução dos negócios públicos.
 
O foco no resultado da atuação administrativa, sob o paradigma gerencial, importa na
relativização das regras estabelecidas positivamente par ao controle do exercício do poder. Se
não é mais o interesse público que dita as atuações administrativas, temos, de fato, a figura dos
“neocoronéis” fazendo que o Estado satisfaça interesses privados, em detrimento da defesa dos
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interesses da grande parcela da população. É o privado apoderando-se do meio público, num
processo reconhecidamente de “neopatrimonialismo”.
 
O voto de cabresto é uma sutil e ardilosa realidade, a partir do reconhecimento de como os
eleitores são seduzidos por campanhas milionárias em que se apresenta, como um produto a ser
comercializado, imagens perfeitas de políticos, literalmente construídas com uso de muito
dinheiro. Tal contexto fomenta que a sociedade vote em uma imagem e não propriamente em
planos e diretrizes de governo. Vota-se em pessoas e não em ideologias político-partidárias.
Uma vez no poder, esses políticos estão muito mais comprometidos com os interesses dos
capitalistas financiadores dessas onerosas campanhas, do que com os interesses dos seus
eleitores.
 
Como visto acima, a burocracia foi desenvolvida como forma do próprio poder controlar e limitar
o exercente do poder, assegurando à sociedade seu comprometimento com o desempenho de
funções públicas, previamente determinadas em instrumentos normativos. Ademais, um dos
alicerces do Estado liberal foi a defesa da igualdade e, para efetivá-la, a burocracia impõe
maneiras isonômicas de acesso aos quadros administrativos, sem a existência dos privilégios.
Ora, em prol dos interesses privados, apresenta-se o discurso de que a burocracia é cara,
demorada, ineficiente. E com esse discurso, passa-se por cima das regras constantes no
ordenamento jurídico. Pelo resultado, não importa a forma. Mas, indaga-se: resultado sob que
perspectiva? Dos interesses da sociedade ou de capitalistas que definitivamente invadiram o
meio público?
 
O Estado não se presta a promover a Sicherheit, palavra alemã que compreende,
simultaneamente, as noções de segurança, certeza e garantia. A incerteza, a insegurança e a
dúvida são elementos disseminados pela pós-modernidade de forma a fazer com que o exercício
de reserva sempre esteja de prontidão, sendo o medo o sentimento mais constante.
 
Estamos diante de um novo tipo de dominação política, estamos diante do novo coronel que
sutilmente impõe as práticas de controle para sua manutenção do poder, apoderando do espaço
público como um patrimônio seu.
 
É preciso analisar a atuação estatal através de uma visão crítica e desprovida dos discursos
aleatoriamente repetidos. É preciso que a busca por resultado não seja uma mera justificativa
para o administrador ultrapassar intencionalmente as amarras da legislação, criadas como forma
de controle do exercício do poder. A sociedade brasileira somente se desvinculará do
“neocoronelismo” e do “neopatrimonialismo” se a democracia for ordenada pela racionalidade e
para a defesa da dignidade humana e na satisfação dos interesses de todo o corpo social.
 
Na seara administrativa, de fato, o Direito coloca-se intencionalmente, e historicamente, como
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amplamente dogmático. Todavia, tal dogmatismo se deve à imprescindível vinculação do
administrador público às regras estabelecidas num contexto democrático, garantidor da
isonomia. Mesmo nesta seara tão vinculada à legislação, o Direito pode ser emancipador, como
sugere Boaventura de Souza Santos[28], se o resultado a ser alcançado estiver comprometido
com o bem comum.
 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Tecidas as considerações sobre a evolução da Administração Pública, da burocrática à
gerencial, observa-se que o Direito, desde o Estado liberal, é utilizado como justificativa e
legitimação da atuação dos exercentes do poder. Todavia, num Estado Democrático de Direito
onde diversas categorias sociais passam a exigir direitos, reconhecimento e, com isso, políticas
públicas, o Estado novamente se volta para prover os interesses privados e dar condições
institucionais para que práticas neoliberais façam parte de nosso cotidiano.
 
O que se pretende é trazer à tona o perfil da sociedade brasileira e demonstrar que o aparato
estatal continua sendo utilizado para a defesa dos interesses privados, numa total confusão
entre as esferas pública e privada. Eis, portanto, a existência de um “neocoronelismo” e do
“neopatrimonialismo”.
 
O discurso reiterado de ineficiência estatal está, muitas vezes, ligado aos interesses que não são
claramente identificados, ao contrário, a dominação é sutil. A condução dos negócios públicos
sob a influência imediata do poder econômico importa na manutenção de características que
estão o cerne da sociedade brasileira: o coronelismo e o patrimonialismo, mas, agora, encoberto
sob o discurso da legalidade e da satisfação de um pretenso interesse público.
 
Verifica-se, no contexto brasileiro, uma verdadeira corruptela da burocracia efetivada com a
finalidade de limitação do poder às regras oriundas de um sistema de separação e
balanceamento dos poderes estatais. Observa-se muito mais a presença de um “burocratismo”,
do que propriamente de incidência dos aspectos burocráticos na Administração Pública
brasileira. Sob o seu aspecto gerencial, camuflam-se os interesses privados num discurso e
prática de satisfação do interesse público. Daí a existência de um “neocoronelismo” e de um
“neopatrimonialismo” que impõe a condução da res publica para os intentos de setores
economicamente estratégicos da sociedade brasileira.
 
A melhoria da atuação administrativa importa no enfrentamento da manutenção do
“neocoronelismo” e do “neopatrimonialismo” nas práticas sociais brasileiras. Importa numa
condução dos assuntos públicos em prol da melhoria da qualidade de vida dos membros da
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heterogênea sociedade brasileira, distribuídos num território de dimensões continentais e que
isso, por si só, já importa na existência de diferentes hábitos e costumes, bem como na
destinação de atividades administrativas de forma extremamente desigual.
 
Tal enfrentamento parte também pelo tratamento da presente problemática nos cursos jurídicos
do Brasil, vez que uma parcela significativa dos estudantes e egressos desses cursos superiores
ocupam ou pretendem ocupar os quadros da burocracia estatal. Infelizmente, instituições de
ensino do Direito têm se preocupado muito mais na análise da legislação já positivada, do que
propriamente o perfil social brasileiro. O Direito é fruto da conduta humana e dos fatos sociais
produzidos, logo, se ele é transmitido de forma apática e desconectada dos assuntos sociais, há
toda uma contribuição para a reprodução do sistema, e mais, permitindo que os “donos do
poder”, numa alusão muito apropriada à obra de Raymundo Faoro[29], conduzam os negócios
públicos em prol, apenas, de seus interesses, deixando novamente a massa populacional à
margem de suas prioridades.
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CRIANÇAS INDÍGENAS, INFÂNCIA E DIREITOS HUMANOS: NOVOS USOS DA
DIVERSIDADE CULTURAL

LOS NIñOS INDÍGENAS, LA NIñEZ Y LOS DERECHOS HUMANOS: NUEVOS USOS DE LA
DIVERSIDAD CULTURAL

Assis da Costa Oliveira

RESUMO
A compreensão dos marcos epistemológicos e sociais que regem a constituição da infância na modernidade
ocidental serve de substrato motivador para o deslocamento discurso rumo a novos paradigmas da infância
voltados, sobretudo, para a valorização da capacidade ativa das crianças e diversificação dos modos de
conceber a infância. Neste plano, destaca-se a construção sociocosmológica e identitária dos povos
indígenas com relação às categorias pessoa e infância, onde a pesquisa etnográfica realizada junto ao povo
Gavião Kyikatêjê possibilita a relativização das normalidades conceituais ocidentais e a problematização de
como as crianças indígenas se inserem, ou podem ser inseridas, nos direitos humanos.
PALAVRAS-CHAVES: Paradigmas da infância; Crianças indígenas; Direitos humanos; Povo Gavião
Kyikatêjê

RESUMEN
Entender los marcos sociales y epistemológicos que gobiernan la formación de la niñez en la modernidad
occidental sirve igual sustrato de motivación para el cambio del discurso hacia nuevos paradigmas de la
infancia estructurados, principalmente, por la apreciación de la capacidad activa de los niños y la
diversificación de formas de constitucion de la niñez. En este plan, se destacan la construcción socio-
cosmológica y de identidad de los pueblos indígenas en relación a las categorías persona y niñez, donde la
investigación etnográfica con el pueblo Gavião Kyikatêjê permite obtener la relativización de las
normalidades de los conceptos occidentales y el cuestionamiento de cómo los niños indígenas se insertan, o
se pueden insertar, en los derechos humanos.
PALAVRAS-CLAVE: Paradigmas de la niñez; Niños indígenas; Derechos humanos; Pueblo Gavião
Kyikatêjê

Para início de conversa

            Uma antiga reflexão do filosofo grego Sófocles dizia o seguinte: “[c]rianças e loucos dizem a
verdade. Por isso se educam as primeiras e se encarceram os segundos.”

            Gostaria de brincar com a sugestiva frase e trocar as condições colocadas na segunda parte dela, ou
seja, de falar do encarceramento das crianças como condição de supressão de suas verdades ou, ao menos,
falas e realidades.

            Desde onde parte este encarceramento na modernidade ocidental? Quais as conseqüências
epistemológicas e sociais? É possível evitá-lo ou, ao menos, controlá-lo por outros meios? E como utilizar
estes outros meios para pensar e compreender as crianças indígenas? Qual o papel dos direitos humanos
nesta tarefa? E afinal, quais as verdades enunciam as crianças indígenas?       
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            Estas são algumas das problemáticas que o presente artigo objetiva analisar. Parti-se da análise
teórica dos chamados “paradigmas da infância”, para então se enveredar pela utilização deste referencial na
compreensão da construção social da infância no contexto dos povos indígenas, com recorte etnográfico à
aldeia Kyikatêjê Amantatí,[1]para, por fim, problematizar os limites e as possibilidades de tradução
intercultural dos direitos humanos no que concerne ao reconhecimento diferenciado da cidadania das
crianças indígenas.       

 

Infância: um “conceito gangorra”

“Não há fenômenos morais,

mas apenas uma interpretação moral

de fenômenos.”

(Friedrich Nietzsche)

            O epíteto acima é sugestivo e reflexivo. Acima de tudo, introdutório à questão da infância na
modernidade ocidental e suas conseqüências epistemológicas e sociais.

            Para Nietzsche, o valor não existe em si mesmo, somente vale enquanto idéia criada numa
determinada época e lugar que supõe certa avaliação sobre as coisas, de modo a, em última instancia,
construir-lhes a interpretação com base nas escalas de bem ou mal. Os valores, entendidos como estimativas
manifestadoras das condições de existência de indivíduos e povos, estabelecem, para o autor,
multiplicidades de horizontes humanos pela relação avaliação-valor, pois cada grupo avalia um bem lhe
atribuindo valor positivo ou negativo, segundo o contexto de sua condição de vida. E arremata: “[n]enhum
[indivíduo ou povo] poderia viver sem avaliar; mas, para se conservar, não deve avaliar como o seu
vizinho.” (2003: 58)

            Gostaria de sugerir que a idéia de infância[2] é também um valor, ou seja, uma estimativa
manifestadora de determinada condição de existência, que sofreu, ao longo do tempo, alterações de sentido
para sustentar finalidades epistemológicas e políticas.

Em termos etimológicos, a palavra infância vem do latim, infans, e significa o que não fala ou é
incapaz de falar. Logo, está historicamente associada a uma falta ou ausência inscrita no marco da
incapacidade. (Kohan, 2008)

Na cultura latina o termo infans era alcunhado aos que não podiam participar da republica, ou
melhor, da coisa (res) ou espaços públicos, especialmente do testemunho nos tribunais.  Abrangia, assim,
todos os segmentos da população – dentre os quais, deficientes, estrangeiros, loucos, ignorantes, além das
crianças – excluídos da ordem social por possuírem “... uma falta que não pode faltar, uma ausência julgada
inadmissível, a partir da qual uma linguagem, um direito e uma política dominante consagram uma
exclusão.” (Kohan, 2008: 41)
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Na modernidade ocidental, a alteração política pela qual passou o termo infância representou a
emergência de novas condições de inclusão e exclusão social, apreensíveis na medida em que se reconhece
o contexto de sua emergência.

Pode-se dizer que a modernidade ocidental se funda em duas bases. Uma epistemológica, de ruptura
com o conhecimento medieval – centrado na idéia da autoridade do conhecimento religioso ou divino como
justificativa última dos fenômenos do mundo – pela valorização da razão ou intelecto humano como único
instrumento legítimo de demonstração e comprovação da verdade (e autoridade) dos conhecimentos. As
críticas modernas florescem na perspectiva da polarização do mundo: inferno da ignorância, céu da razão.
De certa forma, todos os problemas modernos se instalavam, antes de tudo, no déficit de progresso – cuja
utopia era a racionalização plena.

Por outro lado, a condição epistemológica moderna somente se tornou hegemônica, é dizer, se
universalizou, devido (1) processo de unificação dos reinos feudais ou constituição dos estados nacionais e
(2) consolidação do regime capitalista pela ascensão da classe burguesa.

A “comunidade imaginada” da nação legitimou (e legitima) o poder estatal por meio da construção
de uma identidade nacional marcada pela invenção de narrativas que

... oferecem um conjunto de histórias, imagens, paisagens, cenários, eventos históricos, símbolos e
rituais nacionais que sustentam, ou representam, as experiências, as tristezas compartilhadas, e os
triunfos e desastres que dão sentido à nação. (Hall, 1998: 40)

Assim, a tarefa principal do Estado era (e é) criar uma nacionalidade – conjunto de valores
supostamente comuns entre os indivíduos-cidadãos e produtor da identidade do nacional – por sobre as
identidades étnicas pré-existentes a sua formação, de modo a referendar (1) a dominação política de
determinados grupos sociais, (2) as condições de materialização da soberania, cidadania e democracia
liberal e (3) a expressão e fixação da memória coletiva e da tradição, quer dizer, “... de produção da verdade
... sobre um destino que se deseja singular e irrepetível da nação, o que identifica e abraça os indivíduos que
o Estado decreta a ela pertencerem.” (Ribeiro, 2005: 4)

Além disso, o desenvolvimento do capitalismo promoveu, num primeiro momento, a intensificação e
precariedade do trabalho infantil e das condições de vida da maioria da população mundial. Num segundo
momento, e especificamente desde início do século XX, condicionou as crianças como novos consumidores
mundiais e a juventude (ocidentalizada) como padrão de estética a ser seguido e difundido nos meios de
comunicação de massa e inovações tecnológicas.   

É, portanto, no contexto epistemológico e social da modernidade ocidental que a construção social
da infância foi direcionada para um determinado grupo etário: as crianças.  O que Philippe Ariès (1981)
denominou de “sentimento da infância” representa a disposição social e histórica de pensar o “ser criança”
como categoria geracional específica da vida, de forma a reconhecer suas especificidades físicas, psíquicas e
sociais, ou seja, sua autonomia epistemológica, ao inscrevê-lo nos marcos da infância.

No entanto, para Manuel Sarmento (2007) o reconhecimento das especificidades ocorreu com
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conseqüente produção de princípios redutores da complexidade do “ser criança” e abstratizantes das
realidades e interpretações para fins de difusão da criança ideal, plasmada em imagens socialmente
difundidas, como: (1) a criança má, concebida como expressão de forças indomadas e com potencialidade
permanente para o mal, contemporaneamente encarnada nas crianças das classes populares e, via de regra,
nos denominados “delinqüentes infanto-juvenis”; (2) a criança inocente, mito romântico da infância como
idade da inocência, pureza ou bondade plena, cristalizada, na atualidade, na idéia da criança como “futuro
do mundo”, pois associada à concepção salvífica que se sustenta numa crença romântica da bondade
infantil; (3) a criança imanente, nomeadamente conhecida pela expressão “tabula rasa”, ou seja, cuja
possibilidade de aquisição da razão e experiência é algo sempre em potencial, um “ainda não”
permanentemente revitalizado na idéia de que cabe a sociedade promover o crescimento da criança com
vista a uma ordem social coesa; (4) a criança inconsciente, representação empreendida pela Psicanálise
freudiana e cujo eixo central imputa ao inconsciente o desenvolvimento do comportamento humano, com
incidência no conflito relacional da idade infantil e conseqüências “deterministas” na fase adulta; (5) a
criança naturalmente desenvolvida, centrada nas formulações teóricas da Psicologia do Desenvolvimento,
onde a natureza – e, portanto, inteligência – da infância sofre processo de maturação que se desenvolve por
estágios pré-definidos de conformações biopsicossociais possíveis de acontecer.

Todas as representações caracterizadas acima se pautam numa concepção negativista de infância. A
criança é considerada o não-adulto, o que ocasiona sua inscrição na lógica da incompletude de ser humano.

Assim, o “ainda não” é o referencial valorativo que consagrou, na modernidade ocidental, a infância
enquanto “conceito gangorra” centrado na proliferação de imagens universalizadas do “ser criança”,
internalizadas como de senso comum, e cuja circulação serve, pela metáfora utilizada do brinquedo
gangorra, para elevar à importância social de se escrever a infância e inscrever a criança sob o peso
epistemológico de considerações adultocêntricas, marcadas por “avaliações” da infância enquanto idade da
não-razão, concebendo-a como pessoa que age mais sob influencia e orientação dos outros, do que como
sujeito agindo com autodeterminação e capacidade plena, o que reforça a assunção da dependência,
incompetência e vulnerabilidade da criança, categorias que traduzem as “eternas dúvidas” acerca da
veracidade e de sua competência para dar e receber informações e ações factuais. (Ferreira, 2008)

Decorre disto a legitimação social para a impossibilidade da participação da criança nos espaços
públicos (república) e exercício dos direitos políticos. A concepção de cidadania liberal foi (e é) a
naturalização “democrática” da exclusão da voz e da vez das crianças do papel de agentes privilegiados de
representação de suas condições e ideais de vida. Mais do que isso, se em termos geracionais a cidadania
representa a universalização dos direitos com base nos princípios – ainda do iluminismo francês – da
liberdade, igualdade e racionalidade – para os quais as crianças estão afastadas da participação ativa, devido
serem vistas como “ainda não” racionais, portanto, “ainda não” livres e iguais aos outros (adultos), o que
resulta na condição de “ainda não” preparadas para exercer seus direitos –, a condição de transição ou
passagem da infância para a fase adulta não é somente a maturação biopsicossocial defendida pela
Psicologia do Desenvolvimento, e sim o estabelecimento de aparelhos sociais com função de disciplinar, ou
melhor, de socialização das crianças à racionalidade e “civilidade” dos costumes modernos e adultos, cuja
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escola e a família foram (e são) os principais condutores.         

  Por outro lado, a nacionalização da infância, atualmente também alçado ao grau de globalização de
determinada concepção localizada de “ser criança”, inscreveu-se, em termos sóciojuridícos, utilizando-se de
muitos recortes ideológicos, cujo um dos principais foi o recorte econômico.

Para a criança de berço foram oferecidos berçários, maternais, jardins-de-infância, educandários,
cuidado, alimentação, proteção, espaço lúdico, convívio com as artes, entretanto, para as crianças e
adolescentes pobres foram idealizados e impostos abrigos, orfanatos, trabalhos forçados, a
desnutrição, a sobrevivência no limite, o abandono. Diversidade que revelaria que a universalização
de um ideal de infância não estava como constituinte de origem na construção simbólica da infância.
Nem sequer teria nascido com pretensão de universalidade, mas de reprodução das desigualdades nas
formas de viver a infância e de civilizá-la. (Arroyo, 2007: 139 )  

No Brasil, e em outros territórios nacionalizados ao redor do mundo que sofreram (e ainda sofrem)
com as práticas e discursos coloniais, a construção simbólica da infância civilizada e sua difusão por
determinados aparelhos sociais pretendeu, também, aculturar crianças oriundas de povos étnico-
culturalmente diferenciados, como os povos indígenas, para (1) integrá-los a sociedade nacional por meio da
transformação de suas culturas e (2) medir e classificar as concepções diferenciadas de infância a partir de
parâmetro ideal único, ou idealizado com estatuto universal, cuja função era (e é) a de produzir condições de
invisibilidade, exclusão e/ou desigualdade na diversidade – em suma, de padrões etnocêntricos de
“normalidade” e “desvio”.[3]

Durante muito tempo, as crianças indígenas foram subjugadas nos estudos etnográficos, a maioria
das vezes aparecendo apenas para compor a análise da organização do grupo doméstico e/ou remissões as
fases do ciclo de vida do indivíduo. Para Ângela Nunes (2002), o ponto de partida destes estudos não era a
criança, mas qualquer outro tema que, às vezes, adentrava na temática da infância indígena apenas para
auxiliar à elucidação da questão central.

Qual era a perspectiva analítica destes estudos etnográficos sobre as crianças indígenas? Em
primeiro lugar, elas não eram ouvidas, ou seja, as perguntas não lhes eram feitas diretamente, nem o que
falavam detinha qualquer importância para compor o diário de campo dos pesquisadores. Em segundo lugar,
a forma de aprendizagem na interação com o mundo adulto era analisada pelo viés da imitação: cabia às
crianças indígenas, no entender dos etnógrafos, o papel de meras reprodutoras passivas das tradições
culturais. (Nunes, 2002) Em terceiro lugar, estabeleciam-se comparações culturais inadequadas, pois
assimetricamente mediadas pelo paradigma da infância universal, potencialmente restritivo da lente analítica
adequada para a elaboração de reflexões sobre a construção sóciocosmológica e identitária das crianças
indígenas que começasse por questionar as normalidades ocidentais impostas e os espaços políticos,
jurídicos e éticos propícios para o dialogo democrático e intercultural.

A introdução da educação escolar nos territórios indígenas também contribuiu para a aculturação das
crianças indígenas. A alfabetização, além de representar forma de consolidar a sedentarização dos povos
indígenas, também produzia processo pedagógico de aprendizagem dos cultos cívicos, de trabalhos manuais
e novos cuidados com o corpo (Pacheco de Oliveira e Rocha Freire, 2006) não totalmente capazes de
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reordenar as práticas culturais, pois a resistência dos povos indígenas não deixou de ocorrer no campo da
significação e educação das crianças indígenas.

 

Infância: de “conceito gangorra” para “conceito transvalorizado”

            Para prosseguir com as reflexões é necessário retorno a Nietzsche. Escreveu o filósofo: “[a] questão
dos valores... é mais fundamental que a questão da certeza; a seriedade desta depende da solução que
dermos àquela.” (apud Nunes, 2004: 78)

Visto que os valores foram criados em algum momento e lugar para determinadas finalidades, surge
a possibilidade, para Nietzsche, de criação de novos valores que se contraponham aos padrões valorativos
europeus de sua época. No entanto, esta superação implica numa aproximação ao valor  que fundamenta
todos os valores, somente possível de ser alcançado, de forma mais ampla, pela formação de uma nova
espécie de filósofo, “o filosofo do futuro”, empenhado em realizar a transvaloração de todos os valores, ou
seja, a criação de valores para além do bem e do mal – um novo modo de ser no âmbito das relações sociais.

Para tanto, o “filosofo do futuro”, ao invés de acordar com as condições de universalidade
homogenizadora do mundo moderno, “... seria obrigado a situar a grandeza do homem, o conceito de
‘grandeza’, exatamente na sua complexidade e diversidade, na sua múltipla totalidade.” (Nietzsche, 2004:
134)

Criação, complexidade e diversidade andam de mãos dadas na proposta nietzschiana de
transvaloração dos valores. O “filosofo do futuro” precisa assumir diferentes ângulos de visão sem
incompatibilizá-los; transpondo-os num arranjo em infinita abertura, para dispor de tal multiplicidade sem
ter de suprimir as diferenças. (Barros, s/d)              

Como não pensar na transvaloração do conceito-valor de infância senão enquanto condição ética e
teórico-metodológica de suspensão dos (inter)ditos sobre a infância pautados em imagens avaliativas (logo,
morais) que suprimem a possibilidade de reconhecimento das crianças como “cidadãs de seus contextos” e
da infância enquanto categoria geracional em relação de igualdade epistemológica e social com os adultos.

De imediato, a conseqüência desta tomada de posição está na contextualização das críticas ao(s)
paradigma(s) da infância na modernidade em relação à própria validade do estatuto da modernidade.

A primeira ruptura está em considerar as crianças como dotadas de uma outra racionalidade, e não
de ausência desta, cujas formas de significação e ação não necessariamente coincidem com a racionalidade
do sujeito (adulto) do conhecimento moderno, mas nem por isso deixam de possuir coerência,
sistematicidade e aplicabilidade social. Para tanto, a crítica ao conceito de socialização e a difusão do
conceito de reprodução interpretativa foram fundamentais.

O sentido tradicional de socialização centra-se na idéia de incompletude do ser humano criança para
legitimar a necessidade de seu envolvimento em mecanismos e aparelhos sociais conduzidos por adultos
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para introjeção passiva de valores e conhecimentos integradores da criança à sociedade, reprodução social
de ordem pré-estabelecida e menosprezo as peculiaridades (brincadeiras, grupo de pares, inteligibilidade,
etc.) da criança. Por outro lado, a nova dimensão da socialização desenvolve-se a partir da concepção
dinâmica da cultura,[4]

em que as crianças passam a ser consideradas seres plenos (e não adultos em potencial ou
miniaturas), atores sociais capazes de criar um universo sociocultural com uma especificidade
própria, produtor de uma reflexão crítica sobre o mundo dos adultos. (Silva e Nunes, 2002: 20)    

Por outro lado, o conceito de reprodução interpretativa (Corsaro, 1997) reforça a idéia de que as
crianças não recebem apenas uma cultura constituída que lhes atribui um lugar e papeis sociais, mas operam
transformações nessa cultura, de modo a apropriar-se dela e, criativa e coletivamente, ressignificá-la em
função de seus interesses, necessidades e desejos, ou simplesmente afirmar-se diferente dela e nela. Assim,
a reprodução interpretativa é a capacidade de interpretação e transformação que as crianças têm da herança
cultural transmitida pelos adultos. (Sarmento, 2008)

A segunda ruptura, dita social, reporta-se a dois movimentos complementares e, ao mesmo tempo,
contraditórios entre si: (1) expansão e especificação dos direitos humanos ao longo do século XX, que
proporcionou a elaboração de sucessivos instrumentos jurídicos internacionais, inseridos na doutrina da
proteção integral,[5] destinados a enunciar e garantir novos direitos às crianças que forçaram os Estados
nacionais a promulgarem ou reverem suas legislações sobre as crianças com intuito de garantir-lhe
igualdade e especificidade jurídica; (2) necessidade de se considerar a experiência das crianças em seus
próprios contextos, para chamar atenção à complexidade e diversidade da experiência infantil e das formas
como as crianças participam da vida social das comunidades/grupo sociais.

Desse modo, demarca-se a proposição de um novo paradigma epistemológico e social para se pensar
com as crianças e nas infâncias (no plural!), atrelado aos seguintes parâmetros: (1) a infância entendida
como construção social para contextualização dos primeiros anos da vida humana que aparece como
componente estrutural e cultural específica de muitas sociedades, culminando com a impossibilidade de
sustentação de modo único de representação da infância (James e Prout, 1990), libertando a criança do
determinismo biológico e inserindo-a em epistemologias próprias da infância no domínio do social (Silva e
Nunes, 2002); (2) concepção sincro-diacrônica (Sarmento, 2008) das condições de representação e
construção social da infância, pautada por um plano diacrônico onde a infância é categoria geracional em
permanente relação com outras categorias geracionais e por um plano sincrônico, onde a infância assume
materialização em função de diferentes marcadores, como classes sociais, gênero, etnia, contexto social de
vida (urbano ou rural), universo lingüístico ou religioso, etc.; (3) direcionamento do “olhar adulto” para
percepção positiva ou ativa do “ser criança” na construção e determinação de sua própria vida social, na dos
que as rodeiam e na da sociedade na qual vivem (James e Prout, 1990); (4) deslocamento da posição das
crianças de objetos do conhecimento para a de sujeitos do conhecimento, valorizando suas atribuições de
significados as coisas, fatos e artefatos, bem como ao compartilhamento coletivo – cultura de pares – dos
sentidos, onde os métodos etnográficos (James e Prout, 1990) são particularmente úteis para o estudo da
infância, pois valorizam a voz e a participação direta da criança como interlocutores ativos no processo de
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pesquisa; (5) presença de relações estratégicas, de poder e contrapoder, como intrínsecas a toda rede de
interdependência formada pelos grupos de pares de crianças, (Ferreira, 2008) e o papel que desempenham
na conversão de diferenças em desigualdades sociais reconhecidas no grupo de pares como legítimas, ou em
formas de resistência ou potenciação de mobilidade social; (6) consideração das crianças como grupos
minoritários, reconhecendo as condições desiguais e discriminatórias com as quais se inserem nas
sociedades modernas, e apelando para os direitos das crianças e pesquisas para e com as crianças, e não
sobre as crianças.

É com esta “mochila” de instrumentais teóricos, metodológicos e éticos que adentramos no campo
etnográfico das crianças indígenas, fundamentado nos trabalhos desenvolvidos junto ao povo Gavião
Kyikatêjê, para narrar e problematizar tanto as significações próprias das crianças em seus meios
socioculturais, quanto à construção diferenciada da infância. Cabe ressaltar que os dados foram obtidos em
pesquisa de campo realizada nos meses de abril e junho de 2009, utilizando-se de observação participante,
entrevistas individuais e coletivas.

 

Entre brincadeiras e rituais: educação, território e identidade

É noite. No centro da aldeia Kyikatêjê Amantatí está a telhoça,[6] onde alguns mepr?kres (velhos)
conversam sentados e observam as pessoas. Ao lado da telhoça, m?krares (crianças) brincam com krowas
(toras de madeira) que haviam sido utilizadas, pouco tempo atrás, para serem carregadas nas costas dos
corredores adultos da tradicional Corrida da Tora do povo Gavião Kyikatêjê.

            De idades variadas, seis crianças brincam de se balançar nos pedaços partidos das grossas e pesadas
toras. As crianças maiores se embalam com mais desenvoltura e velocidade, as pequenas às vezes são
ajudadas pelas outras para conseguirem se embalar ou o fazem autonomamente num ritmo cadenciado.

O chão de terra batida, plano e com boa sustentação, permite o deslocamento progressivo da madeira
sem muito atrito. A brincadeira produz constantes risos e trocas de “piloto” entre os participantes, de quem
fica dentro da tora. Há momentos em que duas crianças ocupam o mesmo pedaço de tora e se apertam um
pouco para poderem estabelecer movimentos em perfeita sintonia.

  Na aldeia Kyikatêjê Amantatí, as krowas são elaboradas por experientes cortadores da comunidade,
sempre nos dias anteriores à data da corrida. Mesmo havendo diferentes tipos de cortes e de madeiras,
aquelas com os quais as crianças brincam são feitas de forma a manter a casca grossa externa e interior
semi-oco, num formato cilíndrico, com altura de, mais ou menos, um metro e vinte centímetros.

Cada pedaço de krowa partido ao meio – em boa parte, devido ação da chuva, sol e vento, pois
depois da corrida ficam expostas no pátio da aldeia – contém uma parte da história cultural desta etnia, de
suas tradições, valores e concepções de mundo. Mas também, e naquele instante tão intensamente, contém
outra história que surge das ações empreendidas pelas crianças nas interações estabelecidas com tais objetos
que introduzem outro olhar sobre o mundo social local, o “olhar infantil”, cuja interpretação e apropriação
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criativa produzem novos sentidos àqueles pedaços de tora e definem um dos espaços de manifestação da
cultura e identidade infantil Kyikatêjê.

Aproximo-me do grupo de crianças, todas concentradas nos seus afazeres. Aguardo um pouco,
observo. Então pergunto: “o que estão fazendo?” Uma das crianças responde: “brincando!” E logo parte
para refazer a brincadeira com seus pares.

Não se trata apenas de perceber o ato em si (brincadeira), é preciso relacioná-lo e contextualizá-lo.
As crianças, ao brincarem de balançar no pedaço de tora, interagem com seus pares construindo espaço-
tempo de sociabilidade e aprendizagem por intermédio do qual se localizam e se posicionam no mundo
social local. O ato de brincar é, ao mesmo tempo, forma de interação das crianças com objetos (Krowas) que
representam práticas culturais locais, e maneira de mudar a função e significação dos mesmos objetos, a
partir de interesses e desejos do grupo de crianças.

Num outro dia, no final de um lindo entardecer de junho, há agitação no pátio. Está ocorrendo o
ritual de danças e cânticos que antecede a Corrida da Tora. Muitos pais estão com seus filhos no local. A
maioria deixa-os livres para andar por entre as pessoas que seguem o cantador e suas duas kwyi (rainhas),
dentro de uma lógica onde o cantador realiza curtos cânticos em diferentes pontos do pátio e se desloca de
maneira circular, sendo seguido por todos. Algumas crianças correm próximas do cantador, quase sempre
sorrindo e falando alto, o que, ao que parece, não atrapalha o evento e os adultos não as recriminam.

Anoitece e as luzes dos postes de iluminação não são ligadas. Na escuridão, começa a acontecer
outra atividade paralela ao ritual, porém com os agentes sendo exclusivamente crianças.

Devido não haver luz e estar bastante escuro, algumas crianças correm no mato alto existente no
pátio e brincam de “pegar vaga-lumes”. Dirijo-me ao local para observar melhor. Os vaga-lumes são
avistados às dezenas naquele campo e as crianças correm de um lado para o outro para pegá-los e, em
seguida, colocá-los em seus corpos (basicamente, nos braços, ombros e/ou pescoço) ou para aglutiná-los no
interior de garrafas de plástico para posteriormente as sacudirem – o que faz com que os vaga-lumes voltem
a emitir suas luzes características – e, assim, terem iluminação natural formada pela reunião de vários vaga-
lumes.               

              Novamente, a brincadeira de “pegar vaga-lume” sinaliza a capacidade criativa e autônoma das
crianças kyikatêjê de ação no seu ambiente de convivência, procurando incorporar elementos da natureza – a
tora, anteriormente, os vaga-lumes, agora – de modo a dá-los significação e utilidade própria, não
necessariamente vinculada ao universo simbólico adulto, mas complementar e dialogando, por vezes, com
ele.

            Por outro lado, faz pensar no lugar “pátio” enquanto território de representação da identidade infantil
Kyikatêjê “... na interação complexa da brincadeira com o espaço experimentado, aquele [território] que
uma vez vivido é enraizado como lugar de afetividade.” (Coelho, 2007: 174). Assim, ao localizar “onde” e
“como” as crianças da aldeia Kyikatêjê Amantatí organizam a si mesmas – em termos individuais e no grupo
de pares – e ao ambiente, torna-se possível entender como infância e território articulam-se, através do
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brincar, para constituição de identidades, sempre em diálogo permanente com o universo simbólico local.    

            Por fim, a liberdade e estímulo à participação no ritual de danças e de cânticos indicam que as
performances empreendidas nos eventos promovem conhecimento e aprendizagem para todos os
envolvidos, inclusive as crianças. Neste caso, os participantes assumem a função de vivência da antiga
cerimônia, atualizada pela memória e linguagem corporal/sonora que guiam os rumos coletivos no presente
e projetam possibilidades para o futuro.

 

De criança para guerreiro: relação corpo, pessoa e sociocosmologia

            A dimensão do “ser criança” entre povos indígenas não segue as mesmas diretrizes e concepções
valorativas e culturais das sociedades ocidentais, sobretudo quanto às questões relativas ao corpo e à pessoa.

            De acordo com Patrícia Carvalho Rosa (2008), que realizou estudo antropológico entre os Kaingang,
as práticas cotidianas relativas ao “fazer-se uma pessoa Kaingang” perpassam a lógica da relação dos
sujeitos com seus ambientes de vida. Assim, o corpo é entendido não somente como suporte identitário ou
de afirmação de papéis sociais, mas também como instrumento e atividade que articula significações sociais
e cosmológicas, local da justaposição entre pessoa, corpo e sujeito indígena. Segundo a autora,

... a individualidade do corpo depende do processo de socialização desde o qual o sujeito constitui
suas relações [ ] Como meio de incorporação dos valores e símbolos culturais, o corpo é socialmente
produzido pelo tratamento corporal que lhe apropria os códigos relativos às mensagens específicas
sobre modos, estados e estágios de desenvolvimento do ator social. (Rosa, 2008: 111)               

O corpo se torna lugar que insere e forma a pessoa na sociocosmologia em que se espelha, tendo em
vista uma concepção de pessoa não atrelada à noção de indivíduo, como nas culturas ocidentais, pois a
pessoa, nas sociedades indígenas, se define como uma pluralidade de níveis, estruturados internamente.
(Seeger et al., 1987)

Com isso, queremos dizer que o corpo, para os povos indígenas, está imbricado no entendimento de
pessoa, não enquanto singularidade e sim multiplicidade, porque se forma na relação com outros seres.
Logo, os tipos de pintura corporal, o modo como, quando e onde ocorrem os ornamentos, as vestimentas, as
restrições e prescrições alimentares/sexuais, e os ritos de passagem da fase de criança para a de adulto,
enfim, todas estas ações devem ser entendidas sob a ótica da intervenção e transformação de corpos. Ao se
construir o corpo, faz-se, ao mesmo tempo, a pessoa indígena, a partir de informações e significados
oriundos da sociabilidade experimentada nas relações de alteridade com humanos, animais, plantas, seres
espirituais, dentre outros, para aprendizagem e constituição de conhecimentos, habilidades, técnicas e
concepções de mundo apreendidas enquanto parte da constituição identitária.

Para compreender as crianças indígenas como “cidadãs de seus contextos” é preciso relacioná-las ao
horizonte sociocosmológico e identitário de suas etnias, buscando entender o ser e o estar no mundo tendo
em vista premissas nativas de formação do corpo e da pessoa.
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Na aldeia Kyikatêjê Amantatí, nada é mais expressivo desta condição do que o ritual de passagem do
Pemp (Guerreiro), existente também em outras etnias indígenas do tronco lingüístico Jê, como os Apinayé,
Kayapó e Timbira.

Os ritos de passagem ou de “iniciação” existem em quase todos os povos indígenas localizados no
Brasil, representam o momento em que a criança demonstra estar preparada para assumir suas
responsabilidades pessoais e como membro de uma coletividade. (Luciano, 2006)

Na aldeia Kyikatêjê Amantatí, e apesar de o rito não ter sido feito na atual formação da aldeia, o
Pemp representa o auge do processo cultural de formação do corpo e da pessoa kyikatêjê, momento de
transição do “ser criança” do sexo masculino para o “ser adulto”, marcado por regras e procedimentos.

A partir das conversas estabelecidas com adultos e velhos da aldeia, pudemos compreender que a
realização do Pemp objetiva promover o amadurecimento das crianças e aprimoramento de suas qualidades
– como caçar, correr a tora, cantar, etc. – que depois possibilitarão a integração social no grupo. Por outro
lado, o Pemp também é um status e todos aqueles que por ele conseguem passar são vistos pela coletividade
como “Grandes Guerreiros”.

No entanto, como advertiu Kykyiré Kutampre Jokahinti, cacique Kyikatêjê, o Pemp
... não é brincadeira, [é] uma coisa série, então tem de respeitar, tudo o que quer fazer tem que fazer
daquele jeito [dentro das regras e procedimentos], então é uma coisa muito séria, que nem quartel, é
um teste – se ele [o menino] vai passar ou não vai? (Entrevistado em 15/04/2009)

O termo “quartel” é a analogia utilizada pela maioria dos interlocutores para delimitar a dimensão
dos perigos e regras rigorosas inseridas no rito do Pemp, cuja transgressão ocasiona punição que pode
atingir tanto o indivíduo que a realizou quanto os demais participantes ou toda a comunidade.

... para a pessoa se amadurecer ela tem que ficar três horas na água ... não pode se mexer, não pode
brincar, não pode jogar água... porque senão, dizem os mais velhos, os peixes morrem... eles
[participantes que infringiram a regra] podem sofrer alguma coisa: acidente, nascer um furunco. 
(Rikparti Kokaproti, entrevistado em 12/06/2009)

Basicamente, o Pemp pode ser divido em três momentos gerais: um primeiro que vai do
recolhimento das crianças que irão participar – somente os meninos que os velhos determinarem, pela
altura, como aptos a realizá-lo, e que por livre-arbítrio se disponham a ingressar, atualmente sendo
delimitado pelos velhos entre os que possuem de 10 a 15 anos –, passa pela construção da casa (quartel)
afastada do centro da aldeia e próxima de algum igarapé, onde as crianças ficarão reclusas a maior parte do
tempo, só podendo comer comidas leves, como milho, arroz e batata, e tendo que ir várias vezes durante o
dia ao igarapé, para ficar por tempo prolongado (em média, três horas a cada ida) dentro da água, proibido
de se mexer, brincar, fazer barulho, olhar para animais ao redor, conversar, ou realizar qualquer outro ato
que tire sua concentração do foco da interação com a água e a natureza.     

            Um segundo momento representado pela feitura do Berarubu, principal alimento da cultura
Kyikatêjê, que demarca a primeira alimentação à base de carne e a superação da fase mais difícil do rito.
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            Um terceiro momento, onde os participantes continuam a ir ao igarapé e ficar recluso no quartel, mas
agora com menos restrições e proibições, e tendo possibilidade de alimentação também à base de carne e
outras comidas tidas por pesadas, como a mandioca. 

            Não há um período certo de duração do Pemp, isto depende da avaliação dos adultos e dos velhos
que administram o rito em relação ao grau de amadurecimento desenvolvido pelos participantes. Ainda
assim, os interlocutores com os quais conversamos delimitam sua duração entre dois meses e um ano, sendo
que a primeira e terceira fases teriam tempos iguais.

            Do exposto, cabe destacar a importância que o contato com a água tem na cultura Kyikatêjê para
formação do corpo e da pessoa, “... porque ali, dentro da água, ela é tipo um remédio ... Ela limpa tudo, né!
Porque a água é boa.” (Rõpré Kwyritykre Homprynti, entrevistado em 10/04/2009).

            A água tem um papel curativo para formação do corpo e da pessoa Kyikatêjê, por isso a necessidade
de longos e repetitivos períodos de contato com ela. Assim, a água é o que permite o crescimento biológico,
psicológico e social da pessoa, fazendo com que o corpo seja, ao mesmo tempo, espaço individual e
coletivo, social e natural.

A água é também a alteridade sociocosmológica com funções educacionais, um ser com o qual o
participante do Pemp estabelece relações de reciprocidade e aprendizagem, de conformação aos valores
éticos e culturais do povo Kyikatêjê através do respeito às regras e procedimentos do rito, “... com os quais
se aprende algo sobre si mesmo, sobre seu lugar no mundo e sobre os demais. É um processo de
aprendizagem e conhecimento expresso corporalmente.” (Silva, 2002: 51) 

Por fim, a água é também território de construção identitária. É o igarapé ou o rio, em suma, a
natureza, lugar de inscrição de uma memória corporal atualizada e revisitada ao longo de cada ida ao rio ou
igarapé durante o Pemp e para sempre nas lembranças dos participantes, que desde criança são socializados
ativamente com o rito e seu significado.

 

Conhecer realidades para reconhecer direitos    

Povos indígenas e crianças são tidos como grupos sociais minoritários ou vulnerabilizados, por isso,
o processo de expansão e especificação dos Direitos Humanos, ocorrido de forma mais intensa depois da II
Guerra Mundial, lhes possibilitou a conquista de instrumentos jurídicos internacionais que pressionaram e
influenciaram a mudança do tratamento de Estados e sociedades para com eles, por meio da promulgação ou
reforma das constituições nacionais e conseqüente reconhecimento da condição de cidadanias diferenciadas:
para povos indígenas, inclusão igualitária nas sociedades nacionais e valorização da organização
sociocultural de suas etnias; para as crianças, afirmação como sujeitos de direitos na especificidade de
pessoas em desenvolvimento.

As crianças indígenas se inserem neste duplo contexto sociojurídico de modo a problematizar a
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articulação entre diversidade cultural e grupo geracional infanto-juvenil no processo de reconhecimento
identitário e distribuição socioeconômica.

             Porém, se os direitos constitucionais e internacionais dos povos indígenas trazem, atualmente,
perspectiva de garantia da autonomia, livre-determinação, capacidade civil plena e participação social, os
quatro elementos essenciais da cidadania diferenciada, o recorte dos “novos direitos” das crianças preserva,
como fundamento da cidadania diferenciada, perspectiva homogenizadora da infância.

  Basta observar os primeiros artigos da Convenção sobre os Direitos das Crianças (CDC) e do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei n. 8.069/90),[7] que estipulam o período temporal do “ser
criança” (e adolescente),[8] compreendido até os 18 anos incompletos, para perceber que a definição de
desenvolvimento infantil é estruturada, hegemonicamente, pela lógica da Psicologia do
Desenvolvimento,[9] desconsiderando outras lógicas culturais de passagem para a vida adulta, como a dos
povos indígenas, e a singularidade ontológica de cada criança no percurso de sua historicidade de vida.
(Oliveira, 2008)

A hipervalorização da imaturidade biológica (Ferreira, 2008) permite aos adultos ocidentais afirmar
um conceito de (direitos da) criança como “o outro” (radicalmente diferente) e atribuir identidade social em
que a idade, abstraída da heterogeneidade bio-psico-social e cultural de existência, as universaliza pela
uniformização dos atributos, o que continua a ser usado como princípio classificatório dominante para
especificar, qualificar e definir seu estatuto social.

Por outro lado, textos normativos, como o artigo 24, inciso 3, da CDC – que estabelece, literalmente:
“[o]s Estados Partes tomam todas as medidas eficazes e adequadas com vista a abolir as práticas
tradicionais prejudiciais à saúde das crianças ...” (grifamos) –, possibilitam a legitimação de normas
jurídicas e políticas de governo marcadas pela criminalização e/ou (des)consideração etnocêntrica das
“práticas tradicionais” de povos culturalmente diferenciados, como os povos indígenas – com concepções
diferenciadas de vida e pessoa –, como ocorreu recentemente no Brasil com a advento do Projeto de Lei
(PL) n. 1057/2007, de autoria de parlamentares do Congresso Nacional, que pretende instituir – caso
aprovado e publicado – “combate a práticas tradicionais nocivas” que supostamente violariam os direitos
humanos de crianças indígenas, mas que no fundo revela o potencial revigorante do etnocentrismo pós-
moderno de travestir-se em retóricas politicamente corretas, como a defesa dos direitos humanos, para
vulgarizar a imagem dos povos indígenas em noções de “selvageria” e “barbárie” na pretensão (quem sabe?)
de continuar justificando a violência do Estado brasileiro contra as sociedades indígenas. (Beltrão et al.,
2009)

Na verdade, uma das questões mais problemáticas que subjaz por trás da retórica de globalização e/ou
nacionalização dos “novos direitos” das crianças é a tensão entre natureza jurídica e moral dos direitos
humanos.

Os “novos direitos” procuraram demandar dos Estados nacionais e agências sociais (sociedade civil e
família, entre outras) o cumprimento de obrigações juridicamente vinculantes assentadas numa política de
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atendimento caracterizada pela (a) limitação preventiva da atuação das agências apenas a itens básicos e pré-
fixados, a fim de não prejudicarem as crianças com determinações extremadas; e (b) montagem de um
amplo sistema de garantia de direitos, na qual as agências tiveram competências de execução e fiscalização
distribuídas, de acordo com suas funções na estrutura internacional, estatal e social.

Porém, a linguagem dos “novos direitos” também passou a ser empregada como discurso moral que
defende o caráter universal, aparentemente consensuado, de certos valores fundamentais, com base na
crença “... em um nível mínimo de dignidade humana capaz de ser endossado por diferentes tradições que,
se não concordassem nem ao menos neste ponto, viveriam em constante conflito ...”, (Costa, 2008) quando
não em “atraso” em relação a (não incorporação de) determinados modelos ideais de
interpretação/conformação da vida e pessoa humana.

Ter consciência de que os “novos direitos” das crianças sustentam-se sobre este núcleo científico,
moral e cultural forjado na modernidade ocidental e que traça igualdade jurídica que esconde novas
produções de desigualdades com base num padrão universal de infância/valores fundamentais que
hierarquiza e discrimina a diversidade, é o primeiro passo para empreendermos uma abertura interpretativa e
normativa que, num segundo momento, exige o conhecimento das realidades sociais locais de povos
culturalmente diferenciados, como os povos indígenas, para dimensionar como a constituição
sociocosmológica e identitária da pessoa indígena condiciona o significado de dignidade humana que se
possa ter.

Conhecer realidades para reconhecer direitos, este talvez seja o lema da proposta de uma legalidade
das infâncias (no plural!). Desse modo, a pluralidade das lógicas culturais de concepção do “ser criança”
implica na relativização dos conceitos – como brincadeira, educação, trabalho, ato infracional e tratamento
desumano, entre outros, recepcionado pela pergunta: como cada etnia indígena os significa? – e normas, no
sentido afirmado por Clarice Cohn (2005) de que só podemos entendê-los e aplicá-los se previamente
compreendermos os limites da concepção de infância (e adolescência) que o embasa e as possibilidades de
diálogo intercultural para recepção das identidades étnicas como parâmetros de legitimação e
(re)significação dos direitos.    

            Neste cenário, o protagonismo organizacional dos povos indígenas é fundamental para garantir
pressão política e participação social ativa nos processos de elaboração e vigência das normas jurídicas, e
conseqüência efetivação em políticas públicas e relações sociais. Da mesma forma, o (re)conhecimento do
ativismo sociocultural das crianças indígenas e das construções sociocosmológicas da infância convidam os
não-indígenas a procederem uma “viagem de volta” ao diálogo com o “outro”, onde a familiarização com as
diferenças seja o caminho para o estranhamento das nossas naturalidades ou certezas em relação às
crianças/infâncias.
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[1] Localizada na reserva indígena Mãe Maria, no atual município de Bom Jesus do Tocantins, região
sudeste do estado do Pará, no Brasil.
[2] Infância aqui apreendida como conceito diferente do de criança. Assim, enquanto infância seria a
concepção ou representação social de um determinado período inicial da vida, as crianças são os sujeitos
inseridos nesta condição.
[3] De modo paralelo, crianças e povos indígenas foram entrelaçados, com finalidades políticas, na segunda metade do século XIX,
época do triunfo do evolucionismo, onde prosperou a idéia de que as sociedades sem Estado (como os povos indígenas) “... se
tornariam, na teoria ocidental, sociedades “primitivas”, condenadas a uma eterna infância.” (Carneiro da Cunha, 1992: 11) A idéia
de infância, apreendida pelo discurso colonial para construir uma das imagens sociais sobre os povos indígenas, insere-se na lógica
da ingenuidade decorrente de suas poucas idades (biológica, para as crianças, e “evolutiva”, para os povos indígenas), tendo como
referencia padrões hierarquizantes e universalizados do “modelo ideal de ser humano”: adulto, europeu, heterossexual, branco,
masculino, trabalhador capitalista e católico.   
[4] Uma concepção dinâmica da cultura parte da idéia de que não é a cultura que conforma os grupos
étnicos, mas sim o contrário, o que nos obriga a concordar com Fredrik Barth (2000), para quem, em vez de
considerarmos os grupos étnicos como “unidades portadoras de cultura”, devemos analisá-los como tipo de
organização social que faz uso da identidade étnica, consumando-a por meio de categorias étnicas que visão
estabelecer a base das relações interétnicas entre os integrantes do grupo e os não integrantes. Dessa forma,
a cultura passa a ser considerada conseqüência da organização social do grupo étnico e não mais como o
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elemento básico e gerativo, sendo algumas características da cultura utilizada para estabelecer a
particularidade do grupo étnico perante os outros, com as condições de transformação e continuidade
identitária se circunscrevendo nas conjunturas políticas e processos históricos estabelecidos entre os e
dentro dos grupos étnicos. Sobre o assunto, também consultar: Boccara (2001).
[5] O principal agente difusor foi (e é) a Organização das Nações Unidas (ONU), que, desde a Declaração
dos Direitos da Criança de Genebra (1924) – ainda na vigência da Liga das Nações –, vem construindo os
substratos da doutrina da proteção integral, complementado pelos seguintes regramentos: Declaração
Universal dos Direitos do Homem (1948); Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959); Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966); Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais (1966); Regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça da infância e da
juventude (Regras de Beijing/1985); Diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da delinqüência juvenil
(Diretrizes de Riad/1990); Regras mínimas das Nações Unidas para a proteção de jovens privados de
liberdade (1990); e, Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (1989).
[6] Telhoça é como os Kyikatêjê chamam para uma construção em madeira semelhante à palhoça, só que com cobertura de telhas.
Ela fica ao centro da aldeia e é o lugar onde ocorrem as reuniões das lideranças políticas e tradicionais.
[7] O ECA e a lei infraconstitucional que regula os direitos das crianças e dos adolescentes no Estado
brasileiro.
[8] Utilizamos apenas as idéias de criança e infância porque entre povos indígenas não é comum haver
demarcação temporal e geracional da adolescência. (Luciano, 2006)
[9] Para Ângela Baggio (1985), a Psicologia do Desenvolvimento estuda as mudanças de comportamento
que ocorrem em função do tempo. Não do tempo em si, mas dos eventos existentes ao longo da vida que
podem causar e explicar transformações humanas. O tempo se torna uma escala conveniente dentro da qual
se ordenam comportamentos e mudanças, cuja ligação com a idade cronológica não poder ser tomada como
determinista, mas circunstancial. 
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DECISÕES, VALORES E RELAÇÕES SOCIAIS: O JUDICIÁRIO E SEUS LIMITES

DECISIONS, VALUES AND SOCIALS RELATIONS: JUDICIARY AND ITS LIMITS

Camila Oliveira do Valle

RESUMO
A pesquisa busca analisar como o juiz forma suas decisões, suas motivações e limites; a relação do
Judiciário com os poderes Executivo e Legislativo; e a relação da interpretação constitucional e da tomada
de decisões com a sedimentação de valores e as possibilidades que abrem para avanços ou retrocessos
sociais.

Buscando organização social, aos juízes, em especial, restou a função de interpretar as normas que, em
decorrência da própria formação social, muitas vezes se colidem. Por meio de decisões, realizam e
reproduzem valores. Legisladores e juízes não escapam às contradições sociais: normas e decisões
evidenciam os valores de uma época.

A interpretação constitucional e o ativismo representam uma possibilidade de progresso, no sentido de
efetivar direitos fundamentais e na busca da realização de valores que ainda não são um senso comum
dominante. Mas, ao mesmo tempo, eles contêm o seu inverso, pois também podem servir para um
“engessamento social” ou para o retrocesso. De modo que dependem de quem os maneja, do contexto em
que estão inseridos e dos valores que os embasam e que se busca concretizar por meio deles.

O Poder Judiciário como última palavra pode indicar “falência” dos outros dois poderes. Entretanto, mesmo
o Judiciário não seria imune a erros, defeitos e vícios. Ainda, é da lógica do Judiciário ser um espaço mais
restrito e ter um funcionamento próprio. Isso dificulta que esses valores por ele, muitas vezes, garantidos se
tornem realidade. Posto que não basta que um valor exista enquanto tal para se realizar, é preciso de uma
consciência e de uma organização social que permitam essa efetivação.

PALAVRAS-CHAVES: Decisões – Judiciário – Limites – Valores – Relações sociais

ABSTRACT
This research analyzes how the judges build their decisions, their motivations and limits; the relation
between Judiciary and Executive or Legislative; the relation of constitutional interpretation and the
decisions making process with the values` sedimentation and the possibilities that they open to the social
progresses or backlashes.
Aiming at social organization, especially to the judges, are left the norms interpretation function. The
norms, because of the social formation, many times crash. Through decisions, they perform and reproduce
values. Legislators and judges do not escape from social contradictions: norms and decisions make evident
the values of a time period.
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The constitutional interpretation and the activism represent a possibility of progress, toward accomplishing
fundamental rights and in persecution of performance of values that still are not a dominant common sense.
But, at the same time, they contain their contrary, as they can also serve to a “social immobility” or to the
backlash. Wherefore, they depend on who operate them, what is the context that they are insert and the
values that are their base and that aim concretizing through them.
Judiciary like last word may indicate “failure” of the other two powers. However, even Judiciary is not
immune of errors, defects and vicious. Also, it’s part of the logic of Judiciary to be a space more restrict and
have a proper functioning. This makes more difficult that these values many times guaranteed by him,
become reality. As it is not enough that a value exists as value to become reality, it is necessary a conscience
and a social organization that allow such an accomplishment.

KEYWORDS: Decisions – Judiciary – Limits – Values – Social relations

1. Introdução

 

Buscando organização social, no arranjo institucional do capitalismo, aos juízes, em especial, restou a
função de interpretar as normas que, em decorrência da própria formação social, muitas vezes se colidem.
Diante disso, os juízes precisam decidir, a fim de solucionar as questões que lhes são postas, aplicando as
normas ao caso concreto: por meio de decisões, saem do abstrato ao concreto, realizando e reproduzindo
valores.

Entretanto, a própria sociedade não é um todo formado por crenças homogêneas, apesar da totalidade que
integra o social. As contradições da realidade permitem emergir valores que se chocam, logo, dão subsídios
para as mais diferentes decisões, possibilitando aos juízes de, em alguma medida, buscar realizar seus
valores - que, por vezes, também são contraditórios. Como qualquer ser humano, legisladores e juízes não
escapam a essas contradições sociais: normas e decisões evidenciam os valores de uma época.

Influenciada por diferentes esquemas ontológicos, a Constituição Brasileira de 1988 e suas constantes
transformações trazem o conflito ético existente na sociedade contemporânea. Como conseqüência, as
normas constitucionais existentes na Carta Magna são objeto de grandes debates e permitem sustentar as
mais diferentes - e até contrárias - decisões.

Nesse sentido, a interpretação constitucional ocupa um espaço destacado na atualidade. A força normativa
da Constituição e seus princípios, impondo-se como normas e, no Brasil, a judicialização, o ativismo
judicial e o papel atuante do Supremo Tribunal Federal, como intérprete, fazem parte da realidade. Em sua
atividade de interpretação, os juízes, precisam ponderar princípios, escolhendo quais são os mais adequados
para o caso concreto.

Nesse sentido, a pesquisa analisa como o juiz forma suas decisões, o que os motiva e o que os limita; a
relação do Judiciário com os poderes Executivo e Legislativo; o papel da interpretação constitucional, sua
relação com a sedimentação de valores e as possibilidades que abre para avanços ou retrocessos políticos.

 

2. Valores, estrutura e agência: breves considerações teóricas

 

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8532



Para compreender as decisões judiciais e como elas se formam, é preciso compreender a postura humana
perante questões que lhes são postas. Com base em que decidem os juízes? Como chegam a suas
conclusões? Longe de possuir uma liberdade total de ação ou uma determinação estrutural, os seres
humanos interagem com a sociedade, influenciando-a e sendo por ela influenciados.

O que as pessoas fazem tem de ser entendido em termos de suas capacidades, poderes, inclinações e
tendências históricas e socialmente condicionadas[1]. Cada ato humano realiza ou nega conjuntos de valores
e, assim, os valores são modificados ou conservados. A ação humana deve ser explicada pela designação de
crenças e desejos ao agente, que lhe proporcionam um motivo para o ato em questão[2].

Consciência e meio relacionam-se: é o meio que determina a consciência, ou seja, ele se impõe como um
limite - o que não quer dizer que não seja transformado pelas ações humanas[3]. Mas essa interiorização não
ocorre de forma simples. Os estudos de psicanálise mostraram que uma sociedade, por meio do superego,
forma a visão subjetiva de mundo de um indivíduo[4]. O superego é a instância psíquica que se constitui na
interiorização de normas, regras e padrões de conduta. O ser humano é conflito: seus elementos formadores
(o superego, o id e o ego) são distintos entre si, almejam coisas contraditórias e exigem satisfações
diferentes. O conflito atravessa e constitui o indivíduo.

A significação aos dados biológicos surge dependente de seu contexto, ou seja, os dados só se revelam a luz
dos fins que os seres humanos se propõem, dos instrumentos de que dispõem e das leis que se impõem. Para
que algo possa ser concretamente definido, é preciso que haja referências existenciais econômicas e morais.
A espécie realiza-se como existência na sociedade, seus costumes não se deduzem da biologia, os
indivíduos não são abandonados a sua natureza, eles obedecem aos costumes nos quais se refletem os
desejos e os temores que traduzem sua atitude ontológica: é enquanto corpos submetidos a tabus que o
sujeito toma consciência de si mesmo e se realiza e é em nome de certos valores que ele se valoriza. Os
dados biológicos revestem o que o existente lhes confere. É à luz do contexto ontológico, econômico, social
e psicológico que se esclarece os dados biológicos[5].

Mas, se há uma interiorização, por parte dos seres humanos, das relações sociais, há um espaço para a
transformação. A prática do sujeito passa pela consciência e essa prática pode ser transformadora. Nós não
criamos a sociedade, todavia, isso não significa que ela exista independentemente do agir humano[6].

O ser social possui uma dualidade originária, a sociedade possui dois níveis, o agir intencional - que é
teleológico - e as estruturas causais, que condicionam os atos humanos[7]. A existência da estrutura social é
uma condição necessária para qualquer atividade humana, ou seja, a existência da sociedade é uma condição
transcendentalmente necessária para qualquer ato intencional. As estruturas sociais devem ser concebidas
como propriedades emergentes das interações sociais, elas emanam das ações e estados mentais dos seres
humanos individuais, mas não podem ser reduzidas a estas. Embora dependam da consciência dos agentes
que as reproduzem ou as transformam, não são redutíveis a tal consciência. O ato social relaciona-se com as
estruturas sociais, mas estas possuem antecedência existencial.

Mesmo que os seres humanos reproduzam as estruturas sociais, estas conferem poderes às pessoas,
habilitando os indivíduos, inclusive, a transformá-las. Os indivíduos pressupõem a sociedade - um conjunto
de práticas posicionadas e relacionamentos interconectados - em suas atividades práticas e, assim
procedendo, reproduzem e transformam. A relação entre as estruturas sociais e o agir humano é baseada em
uma concepção transformacional da atividade social[8].

 São possíveis caminhos alternativos aos agentes, que podem tanto realizar as tarefas rotineiras como
transformar as estruturas. Há três maneiras pelas quais as estruturas se conectam à ação transformadora: as
capacidades exercidas pelos agentes quando ocupados com essa ação são estruturalmente determinadas; as
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estruturas não apenas permitem ou constrangem, elas influenciam a ação através do papel tomado pelas
ideologias - um conjunto de crenças amplamente aceitas, cuja aceitação é causada socialmente e, neste
sentido, conectada às estruturas - de motivar os agentes; tensões dentro das estruturas podem desestabilizar
as relações sociais existentes e, diretamente, e/ou com resultado desta desestabilização, motivar os atores a
buscar mudanças.

Por parte do psiquismo, há que se afirmar que as relações futuras do ser social podem alterar ou entrar em
contradição com a sua visão de mundo e, em certas situações, até mesmo com sua estrutura básica e o
conjunto dos significantes mestres. O conflito entre as três instâncias que Freud desenvolveu abre a
possibilidade de mudanças, inclusive pelo incômodo que o sofrimento gera. O conflito permite pensar uma
radical perspectiva de futuro. Assim, o ser humano também acredita que pode "mudar o mundo". E age,
mesmo que com decisões sociais, nesse sentido. Daí as motivações do ativismo judicial.

Mas nem todas as ações humanas são racionais. A teoria do inconsciente chama a atenção para outros
aspectos da formação do ser humano e da relação entre consciência e agir. O inconsciente é irracional, tem
somente as pulsões e pode gerar vontades contraditórias. É algo que não silencia. Nesse sentido, o controle
total de suas próprias ações seria impossível.

Por parte das discussões ontológicas, Lukács sustenta que, através do trabalho, o ser humano intervém
intencionalmente na causalidade natural, modificando-a em direção a uma causalidade posta. O sujeito que
trabalha põe uma causalidade, ele rearranja as propriedades causais do mundo e, ao rearranjar, põe uma
nova causalidade. O trabalho é uma determinação constitutiva do ser social. Os seres humanos, por meio da
práxis, agem no terreno da história como devir; a práxis institui uma realidade em movimento que pode
tanto reproduzir o real do qual se partiu, ainda que não seja o mesmo, quanto alterá-lo, produzindo nova
objetivação.  Surgem, então, formas de objetivação totalmente novas, que não tem analogia na natureza.

O trabalho pode ser descrito como objetivação de uma finalidade previamente existente. O trabalho começa
com uma ideação, o primeiro ato é uma posição de valor, ou seja, o ser humano constrói na cabeça para
então ir à realidade. O ato de ideação dá início a qualquer atividade humana, a prática humana é intencional,
teleológica. O trabalho envolve, como momentos seus, o valor e o dever ser, a finalidade se põe como valor
que orienta a prática e como base de comportamento. E essa finalidade vem do próprio mundo criado pelo
trabalho. O sujeito que trabalha percebe o mundo, percebe as possibilidades concretas e traz novas
possibilidades, ou seja, ele reconhece nas condições materiais a possibilidade.

O complexo real do trabalho é constituído por dois atos, o reflexo mais exato possível da realidade
considerada para o fim em questão e o correlato pôr das cadeias causais necessárias à sua realização. Dois
atos que são heterogêneos, pois envolvem a apreensão do mundo como ele é e do ponto de vista da
finalidade. Na realidade, eles são relacionados. Os sujeitos tomam os objetos do mundo como possessão
espiritual, como reflexo do mundo: o sujeito do reflexo tem de reproduzir a realidade como sua possessão
espiritual, o que só pode fazer caso seja capaz de conceber a si mesmo como distinto da realidade que esta
sendo reproduzida. No reflexo, a consciência transforma (converte) a realidade reproduzida em sua própria
"realidade". O que está sendo produzido no pensamento é diferente do mundo real. A contínua relação entre
esses dois momentos heterogêneos é o pressuposto da "criação" da realidade de forma especificamente
humana. É o distanciamento entre a "realidade" na cabeça e a realidade que é produtivo, ou seja, que
permite pensar de maneira diferente do que está colocado na própria realidade. O reflexo é o meio através
do qual surgem novas objetividades no ser social. O mundo em si mesmo tem infinitas determinações, ainda
que reflexo do mundo seja correto, ele não pode ser completo[9].

O sujeito que reflete se encontra em condições de observar a realidade em si mesma mas também no âmbito
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de realização de uma finalidade. No mundo do reflexo figuram coisas que não estão na realidade em si
mesma, daí o caráter possibilístico da prática humana[10]. O reflexo pode vir a ser mundo, pode se objetivar
pela prática humana. O caráter possibilístico revela que o mundo em si mesmo contém alternativas. Pôr uma
finalidade significa que a consciência desencadeia um processo através do qual a finalidade devém real. A
dinâmica do ser social deriva precisamente da relação entre reflexo e realidade; e o reflexo, embora
determinado pela realidade, pode dar origem a novas formas de existência em virtude de sua autonomia
relativa. Assim, teleologia e causalidade constituem a base categorial da realidade do ser social e de seu
movimento.

A prática alternativa é intencional e consciente, o sujeito que trabalha escolhe entre alternativas, pautando
suas escolhas em pensamento. A prática humana afira um valor e nega outro. Mas um valor só pode ser
realizado se imprime no sujeito que trabalha o dever ser de sua relação como critério da prática. Os valores
são objetivos e retroagem sobre os sujeitos sob a forma de um dever ser moral, como padrão de
comportamento (como um dever ser que deve ser respeitado para que aquele valor se realize): essa ética,
esse conjunto de valores, corresponde a um padrão de comportamento.

A consciência inverte a direção da determinação do agir. O futuro pretendido (figurado) governa o presente
sob a forma de um "dever-ser", que simultaneamente impele e constrange a ação até a realização da
finalidade. O dever ser é o fator determinante da práxis subjetiva, ou seja, os valores são determinações
sociais que condicionam o agir humano e isso é feito porque aquilo que é pretendido é um valor para os
seres humanos. Mas o valor não pode ser realizado a menos que ele imprima no sujeito que trabalha o
'dever-ser' de sua realização como um critério da prática.

Se os seres humanos interiorizam os valores e as relações sociais de seu tempo, essa possibilidade de
transformação os permite criar novos valores e redefinir o seu "dever-ser". E o dever-ser é compreendido
como a objetividade social dos valores retroagindo sobre os sujeitos como o critério interno de adequação
das práticas. As razões para agir estão fundadas nas cristalizações que são conservadas, desenvolvidas ou
transformadas na e pela prática.

Valores contraditórios surgem de realidades contraditórias. Resolver as contradições da realidade pelo
pensamento permite pensar o novo e ter uma ação consciente de transformação. Os objetivos somente
brotam quando já existem ou estão em gestação as condições materiais para a sua realização. Nesse sentido,
a humanidade propõe-se apenas objetivos que pode alcançar[11].

Mas nem todos os valores existentes de uma época são realizáveis, determinadas condições sociais podem
fazer surgir valores que são irrealizáveis e que somente poderiam se realizar num estágio de
desenvolvimento social posterior. As finalidades emergem antes que as condições objetivas e subjetivas que
as possibilitam ocorram. Os interesses antagônicos têm esferas que são conjunto de valores antitéticos. Em
sociedades de classes, evidencia-se o caráter contraditório dos valores no interior dos complexos e entre
eles. De acordo com Marx, os produtos da consciência devem ser resolvidos pela transformação prática das
relações sociais reais de que derivam a consciência.

Nesse sentido, como seres humanos que fazem escolhas, legisladores e juízes acabam por decidir e agir
conforme os seus valores: e projetam um "dever-ser". Analisam a realidade e formam uma "realidade". A
interpretação das normas será feita conforme o sistema de crenças que seus intérpretes possuem e guiadas
com sua finalidade. A aplicação de uma norma, ou outra, dá-se em função dos motivos desses juízes - que
podem ser calcados no inconsciente.

Como seres humanos, os juízes são contraditórios. O conflito faz parte da sociedade e do ser humano,
causando tanto a possibilidade de atritos sociais, como conflitos psicológicos. Além disso, valores que

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8535



existem e que guiam ações e decisões judiciais podem esbarrar nos limites que a própria realidade impõe,
uma vez que nem todos são realizáveis.

Logo, o ser humano pode, em diversas situações, negar o que afirmou, ou o contrário. Pode, também,
entender uma questão de determinada forma e, posteriormente, pensar diferente. Mas, esses conflitos e
divergências não querem dizer que qualquer mudança de opinião pode ser assim entendida - evidente que
pode haver "má-fé" ou incoerência.

 

3. Decisões judiciais, valores e limites

 

O juiz pode, como qualquer ser humano, ser um mero reprodutor da realidade social. Abster-se da crítica e
seguir com sua atividade diária. Mas, ainda assim, terá que pensar frente a questões que lhe são postas - e
isso permite a reflexão, que pode, simplesmente, resultar num reforço de suas crenças.

Decidir x ou y não é, muitas vezes, somente uma questão de "vontade". Há, claro, a interferência da própria
concepção de mundo daquele que decide, há escolhas. Mas, também, há limites estruturais, há uma
sociedade para além do sujeito que impede que as coisas sejam da forma como ele quer. As limitações do
juiz são as limitações do próprio Direito. Ainda que as ações coletivas - sejam elas relacionadas a direitos
difusos, coletivos ou individuais homogêneos - possam dar uma certa amplitude a decisões jurídicas e
permitam uma interferência mais eficaz no sentido de uma transformação, elas também esbarram na
estrutura do sistema. É como afirmou Marx: "Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem
segundo a sua livre vontade; não a fazem sob circunstancias de sua escolha, mas sob aquelas circunstâncias
com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado" (Marx, 2004: 15).

Por ter que decidir e fundamentar suas decisões, o juiz realiza a atividade de interpretação. É através da
interpretação que ele consegue manejar a lei e a Constituição de modo a chegar às mais diferentes
conclusões. É um momento em que o juiz pode aplicar o "dever-ser" que ele desenvolveu em sua cabeça,
em sua "realidade", a um caso concreto, buscando que aquilo se concretize.

Qualquer decisão tem por base valores. Ainda que se queira que juízes não decidam conforme seus próprios
valores morais e políticos, isso não tira da decisão o fato de ser calcada em valores e que esteja
reproduzindo valores. A norma pode estar baseada tanto em valores dominantes como não dominantes, ou
ser interpretada conforme um ou outro valor. As crenças dominantes tendem a embasar a maioria das
normas, posto que são dominantes, bem como servem de base para a interpretação.

Se o juiz não pode - e não deve - reproduzir os seus valores, é porque teria que reproduzir os supostos
valores que estariam na norma - os valores dominantes. Nesse sentido, sustentar a não utilização de valores
próprios, em regra, reforçaria um papel conservador do Direito, compatível com as crenças dominantes. Se
o juiz é um mero reprodutor do que se fez norma, pode perder a crítica. E isso seria mais lesivo à
emancipação humana que reconhecer aos juízes a capacidade de serem críticos, de buscarem valores
progressistas, de extraírem da norma outras possibilidades. Cabe lembrar que a escravidão foi norma, que a
jornada de trabalho durava quase um dia inteiro e que as mulheres não votavam. Não há valoração
imparcial. Mesmo sem saber ou querer, há uma formação de consciência e crenças embasando a concepção
de mundo de cada um, a qual se apóia na totalidade que forma a sociedade.

De modo que ser ou não um caso difícil se relaciona, muitas vezes, com os valores que esse juiz possui.
Pois a mera subsunção do fato à norma, em determinados casos, pode causar mais incômodo e dificuldade,
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levando até mesmo à não aplicação de regras, do que questões que, em termos sociais, causaria grandes
debates. Uma feminista que defende descriminalização do aborto não teria dificuldades em não aplicar essa
"regra", argumentando pela dignidade da mulher, entre outras questões, ainda que o aborto seja crime. As
dificuldades dos casos se dão mais pela existência e necessidade de debates, que geram embates entre
concepções de mundo antagônicas.

Mas ao "agir" por meio de decisões judiciais, os juízes sofrem limitações com relação à realização dos
valores que acreditam. Posto que não basta mandar o Estado conceder remédios para que isso ocorra e,
mesmo que em algum caso concreto seja viável, o problema maior ainda não é solucionado: continuam a
existir pessoas sem remédios. Da mesma forma, não é a afirmação de que todos devem ter vida digna ou a
negação da penhora de um bem de família que vai garantir que a vida digna ou o patrimônio mínimo sejam
realizados.

A interpretação constitucional é um fenômeno recente. O poder dos juízes, tal qual conhecemos, também.
Antes se temia o poder dos reis, daí o combate ao absolutismo, depois, passou-se a temer o poder dos
parlamentos, uma vez que a supremacia burguesa teria servido para reforçar seu poder e, ele mesmo, teria
sido aberto "às massas" (que passaram a incomodar e aumentar o conflito "dentro" do Estado). Mas, na
atualidade, de acordo com muitos pesquisadores, o poder que daria a última palavra, em termos
institucionais, ao menos no Brasil, seria o Poder Judiciário. Essas transformações sociais evidenciam o
receio com relação à entrega de demasiado poder a determinada pessoa, órgão ou grupo. Fizeram-se
manejos para frear o excesso de poder - como tentou organizar Montesquieu ao combinar os poderes. Mas,
apesar de rearranjos institucionais, não se atacou "o poder".

Uma vez que o Judiciário dá a última palavra diante de questões controversas, muitos juristas temem que a
primazia se transforme em instância hegemônica. Todavia, ainda que, em termos decisórios, o Judiciário
diga o que é constitucional ou não, o que "pode" e o que "não pode", a sociedade - e o Estado - funcionam
independente de suas decisões. O grande poder estatal - o Executivo -, que "põe a máquina para rodar"
independente dos debates do Legislativo e do Judiciário, por meio de seus agentes públicos e de toda
burocracia, tem uma atuação constante. E o seu poder é tão evidente que a própria Constituição - e os juízes
-, deixaram tanto que muitos assuntos ficassem a cargo do Executivo - mesmo em termos decisórios - como
que, em determinadas situações, a fim de garantir um "bom andamento" da ordem social, o Executivo
criasse "leis" - como no caso das Medidas Provisórias. Mesmo alguns tributos podem sofrer alterações via
Executivo, que tem o poder de, rapidamente, interferir na economia. De modo que esse "mito" de que o
Judiciário é "o Poder" de nosso século precisa ser visto com bastante prudência.

Diferente dos demais poderes, o Judiciário não é eleito. Em função disso, muitos criticam a ampliação dos
poderes do juiz. Todavia, essa crítica democrática possui tanto aspectos conservadores - e mesmo
reacionários - como progressistas.

Ao deixar que as decisões políticas sejam tomadas por juízes, não somente se reduz o campo de debate
como se atribui a algumas pessoas o poder decisório. Mas por que essas pessoas sabem qual é a melhor
decisão? O que as diferencia das demais? Ainda, deixar para um campo que combina - mascarando - técnica
com valores prejudica o debate, posto que são usadas questões formais que envolvem conhecimento jurídico
como argumento - o que dificulta o entendimento de quem não é estudioso do Direito. Mascarando, posto
que é comum, em decisões e debates jurídicos, utilizar-se da suposta técnica para afirmar e reforçar valores.

Entretanto, frente a uma sociedade em que muitos valores subjugam e desprezam o ser humano e reforçam o
individualismo[12], o Judiciário torna-se outra "frente de batalha". Mais uma "trincheira"[13] na busca, para
alguns, de justiça. Ou seja, uma vez que o Judiciário existe, busca-se fazer com que ele profira decisões que
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afirmam valores, por vezes, contra dominantes. Ou que, mesmo que dominantes, sejam pro homine.
Garantir, via Judiciário, ainda que de forma individual, direitos que não foram efetivados por meio do
Executivo, por exemplo[14]. Permitir que o Judiciário atue na efetivação de direitos sociais. De modo que
retirar esse poder do Judiciário em nome da democracia é mais um retrocesso que um avanço. Até porque a
democracia indireta - o governo representativo - tem pouco de democracia[15]. A participação do povo é
restrita e o sistema é fomentado para inviabilizar a crítica. Critica-se a judicialização por ela impedir o
debate como se as democracias existentes muito o realizassem. Acusa-se o judiciário de "não legítimo"
como se os parlamentares - por serem eleitos num sistema, em boa parte, fraudulento - estivessem imersos
na legitimação e relação com os "eleitores". Por serem "representantes do povo", estão legitimados: a
existência do voto e do sufrágio universal justificaria deixar a tomada de decisões a eles. Mas se sufrágio e
voto representam um avanço em relação à ditadura ou aos tempos da monarquia absolutista, a representação
foi uma forma de deixar o poder concentrado em poucas pessoas, agora, legitimadas pelo "povo" ao invés de
"Deus". Historicamente, foi uma saída para as classes proprietárias impedirem um maior questionamento
com relação à propriedade (veja-se que a saída whig da guerra civil inglesa afastou-se dos que questionavam
a propriedade, como Winstanley, que sustentava que a propriedade privada da terra havia se estabelecido
pela violência). Sufrágio, representação e voto fazem parte de um sistema que, calcado nas relações sociais
de produção capitalista, dificultam a transformação. Logo, legitimam o status quo e garantem sua
continuação.

Veja-se, todavia, que uma mera mudança política - ampliando a participação popular- não conduziria,
necessariamente, a uma transformação progressista, ou a realização de valores críticos do capitalismo. A
democracia matou Sócrates e elegeu Hitler. Logo, a opressão e o domínio podem ser de muitos ou de
poucos. Não é isso que definiria o fim da opressão.

A Judicialização evidencia as falhas do sistema, posto que existe em função de ineficiências - ainda que
"propositais" - do Executivo e do Legislativo. Propositais porque muito do que fazem ou deixam de fazer
baseia-se tanto em opções políticas como na estrutura do sistema. Existe, também, em função de uma busca
por solução a suas demandas. Mas, em boa parte, por causa do imobilismo dos movimentos sociais
contestatórios, de uma escassez de solidariedade e de crítica. Aceitar que se entregue ao Judiciário o poder
de decidir em vez de exigir a prestação por meio de intervenções sociais e reforçar o poder do Estado em
vez de buscar o autogoverno é uma mudança de postura, a meu ver, não progressista.

Combinada com a judicialização[16], o ativismo judicial[17] reforça um caráter atuante dos juízes. Mas tal
como aquela, ele também pode servir a valores antagônicos. A origem do ativismo judicial é progressista;
cunhada nos Estados Unidos, foi empregada, sobretudo, como rótulo para qualificar a atuação da Suprema
Corte durante os anos em que Warren era presidente[18]. Mesmo no Brasil, a postura ativista do STF é
manifestada em decisões que, por exemplo, aplicam a Constituição a situações não expressamente
contempladas em seu texto e independentemente da manifestação do Judiciário, como no caso do
nepotismo. Mas, por representar uma atitude, a escolha de um modo específico de interpretar a Constituição,
o ativismo não é, necessariamente, progressista. Se o juiz for conservador, seu ativismo será conservador.
Tal qual na política, são os valores, os motivos do juiz que farão o ativismo rumar para um ou para o outro
sentido.

De modo que, longe de ser um lugar da técnica e da razão, o Direito é, também, um lugar de escolhas, de
crenças, de concepções de mundo. Juristas sustentam a separação entre Direito e Política, deixando para
aquela o espaço do debate e da vontade, da regra da maioria; e para este o lugar da imparcialidade, da razão
e da técnica. Entretanto, por que o Direito seria mesmo neutro ou imparcial? Se as leis são produtos de
disputa, de debates, porque afirmar que são neutras ou que seria possível uma aplicação neutra do que não é
fruto da neutralidade?

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8538



Direito e Política não seriam a mesma coisa, entretanto, o que os diferencia não é a questão razão versus
vontade, ou técnica versus escolhas. Há razão, vontade, técnica e escolhas no Direito e na Política. Aliás,
paixão e razão, como comumente se contrapõe, não seriam pólos opostos. Especialmente ao pensar em
atitudes humanas, que combinam motivos e vontades com racionalidade. A paixão, os sonhos e desejos
motivam os seres humanos, permitem e incentivam suas ações. A razão faz com que possam compreender e
analisar as situações. As ações humanas, suas decisões, são um "mistura" de ambas. De modo que o espaço
do Direito não é, nem poderia ser, somente razão, um lugar de argumentação jurídica e racionalidade. Ora,
argumentar e racionalizar o que? Em torno do que? Por quê? Comum é argumentar pelo que se acredita. E
isso também envolve paixão.

Claro que um ser humano pode argumentar e defender um ponto de vista que não o seu, ou seja, buscar na
lei argumentos para justificar uma ação com a qual não concorde - e isso não quer dizer, necessariamente,
falta de caráter - até porque é da prática da advocacia esta postura, já que todos devem ter direito de defesa.
Da mesma forma, poderia, de forma egoísta, defender alguma coisa que, mesmo achando ser incorreta, lhe
traga menos prejuízos - mas, ainda assim, há um espaço de vontade e de paixão, havendo, talvez, até mais
paixão, posto que a razão apontaria para a defesa da outra posição. Logo, o ser humano não é uma ou outra.

Direito e Política podem configurar espaços de atuação distintos, possuir métodos mais ou menos próprios,
formas diferentes de se manifestar. Ou seja, ao legislador e cidadãos ficou o espaço dos debates sobre as
diferentes questões postas pela sociedade, onde as crenças e vontades não teriam limites para se manifestar.
Ao juiz deu-se a função típica de julgar, de analisar o caso concreto ou, no caso do STF, adotar "teses",
precisando justificar suas escolhas, o que deveria ser feito de forma racional. Entretanto, a política também
possuiria uma racionalidade, e justificativas e reflexões fazem e deveriam fazer parte de seu cotidiano. E os
juízes não conseguiriam se despir de suas crenças, até porque são esses os motivos de sua decisão. Afirmar
que o juiz é limitado pela lei é uma premissa lógica do sistema, um parâmetro racional, argumentativo, mas
não ontológico, posto que se o juiz decidir uma determinada questão, a questão "está decidida". Caberia ser
cumprida, por mais absurda ou injusta que seja. Mesmo que caiba recurso, chega-se a um final, e esse final
também poderia ser absurdo ou injusto. É apenas um argumento racional o fato de o juiz "ter que seguir a
lei" - e um argumento baseado em precaução, uma vez que admitir a possibilidade de o juiz decidir de
qualquer forma pode causar graves danos. Não há impedimentos reais para que ele não siga a lei. O limite
do juiz é a realidade, o que a realidade, enquanto tal, permite, e os valores que interiorizou. De toda a forma,
não respeitar os limites que o Direito lhe impõe não significa, necessariamente, um progresso.

Uma decisão judicial afirma um direito e, ao afirmá-lo, afirma valores. Se a referência do juiz ao julgar é a
Constituição e a lei, ele teria, aparentemente, um limite. Por exemplo, a Constituição proíbe a pena de morte
ou mesmo penas cruéis e desumanas. Em tese, são uma limitação ao poder do juiz. Todavia, o juiz poderia
aplicar, em uma sentença, a pena de morte, por mais inconstitucional que seja, o "não poder" da pena de
morte baseia-se no fato da Constituição vedá-la - é um argumento de legitimidade e autoridade. Evidente
que caberá recurso e oposição, mas se em grau de recurso fosse mantida, ela seria a pena imposta. Se o juiz
da execução a cumprisse, seria pena aplicada. Ou seja, mesmo que algo esteja proibido por lei ou pela
Constituição, isso não quer dizer que não vá existir. Mais, ainda que contra a lei, penas cruéis e desumanas
permanecem em nossa realidade - não se pode negar o que ocorre nas penitenciárias brasileiras. Também é
corrente a afirmação de que "tem mesmo que matar", que "vagabundo deve morrer". Porém, o juiz não pode
determinar, por exemplo, que a lei do valor não impere. Não é porque se afirma via decreto que "não há
mais luta de classes na União Soviética"[19] que ela deixa de existir. Ainda, o juiz não pode "revogar" a lei
da gravidade.

Dentro de uma "lógica jurídica" é mesmo difícil aos juízes não seguir os limites que as normas jurídicas e a
estrutura judicial lhe impõem. Ou seja, aplicar a pena de morte num caso concreto não torna, também, a

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8539



pena de morte legal ou cotidiana. O juiz acaba tendo que se adaptar à organização judiciária, posto o peso
que a estrutura impõe à agência.

Costumou-se associar, no Brasil, a noção de que a corrupção caminha com as eleições e que o parlamento
não resolve os problemas. Atribui-se aos parlamentares maior possibilidade de se esquivar de determinadas
questões em função do desgaste eleitoral. De querer "agradar" o povo a fim de ser reeleitos. Entretanto, não
há porque crer que os juízes estão imunes a esses problemas. A preocupação dos juízes não é em garantir
sua reeleição, evidente, por não serem eleitos. Mas outras preocupações podem comprometer sua atuação
jurisdicional. Juízes também possuem alianças políticas e concepções de mundo, de modo a decidir com
base em suas crenças. A política transcende as eleições e o partidarismo. O fato de os juízes não
simpatizarem com a idéia de ter suas decisões reformadas e o receio de permanecerem por muito tempo em
instâncias inferiores ou lugares afastados, de não progredir na carreira, os intimida, por vezes, a solucionar
as questões de determinada forma, afastando-os de uma posição mais progressista (até para se adequar ao
que pensa o tribunal). O "desgaste eleitoral" que possuem os parlamentares pode se dar de forma
diferenciada com os juízes. A corrupção atrela-se à noção de poder, não à noção de legislativo. Funcionários
públicos e juízes podem, pelas mais diferentes razões, se corromper. Os que possuem poder tendem a querer
mantê-lo ou mesmo aumentá-lo, logo, contribuem para a manutenção da estrutura social. A questão é o
poder, onde quer que esteja e como se dê.

Na hora de decidir os conflitos, os juízes marcam posição. Existem casos, é claro, em que a força da lei se
faz mais imperativa, as chamadas normas regras, onde os juízes aplicam, sem maiores questionamentos, o
que a lei manda[20]. Entretanto, mesmo normas regras podem ser questionadas, o que depende da postura
do juiz. Caso um juiz perceba que a norma entra em choque com sua concepção de mundo, tentará não
aplicar a regra. Buscará algum princípio que justifique a não aplicação a regra em determinado caso
concreto - ainda que diga que "é só nesse caso".

A técnica da ponderação relaciona-se a essa atividade judicial de decidir um caso concreto frente a
interesses colidentes. Mas o que guia essa ponderação? Um juiz tomaria uma decisão tão contraria a sua
concepção de mundo? Sustentou-se que o juiz deve ser "neutro". Mas a "neutralidade" acaba por ter por
base a manutenção da ordem; a idéia de neutralidade da doutrina liberal-normativista toma por base o status
quo[21]. Para além dessa crítica, questionou-se a própria possibilidade de neutralidade - como não há seres
humanos sem valores, não há seres humanos neutros.

Por isso a afirmação de imparcialidade - ou seja, o juiz não pode ter interesse na causa. Poderia,
abstratamente, ser um bom critério. Todavia, apóia-se no individualismo e no fato dos seres humanos, nessa
sociedade, acobertarem parentes, conhecidos e amigos. Na falta de solidariedade, de autocrítica e de senso
de responsabilidade. E, especialmente, baseia-se em um sistema que oprime quem comete ilícitos, em que
"errar" é errado e assumir o erro, um problema. Acredita-se, também, que o juiz pode ser indiferente para
com uma situação fática e que essa indiferença é boa. Não que o juiz tenha que "tomar partido" e deixar de
ouvir as partes. Mas ao conhecer a causa, não tem como permanecer indiferente. Interessante lembrar que,
se imparcialidade significa não ser parte, participação significa "ser parte". Logo, o reforço de posturas
imparciais pode conduzir a sedimentação de valores que refutam a participação e que reforçam a noção de
que não se deve participar - ou se envolver - daquilo que se tem que decidir.

Num conflito, é freqüente que as duas partes tenham razão e bons argumentos. Por exemplo, para o
capitalista, é melhor reduzir gastos, para o trabalhador, aumentar o salário. Isso gera um conflito que não há
como ambos vencerem. Mas o capitalista tem razão em buscar reduzir os custos, bem como o trabalhador
está certo ao buscar o aumento salarial. Então, não é uma questão de "razão", mas de realidades que se
contrapõe, de concepções de mundo e de valores que se chocam.
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Apontam-se as conquistas da Constituição cidadã. Nelas estão presentes avanços sociais incontestáveis.
Porém, combinado com o avanço está o retrocesso, a manutenção. Não há império que se sustente sem
manter seus escravos. Não há contrato que se sustente se da sua dureza não puder ser cumprido. Ao afirmar-
se a função social da propriedade, em verdade, afirma-se a propriedade. Ao afirmar a proteção da família,
garantem-se valores conservadores históricos. Conquistas confundem-se com retrocessos. Por que
homossexuais querem se casar? Por que essa idealização do casamento? Que estranhamento é esse que faz
com que uma instituição homofóbica machista como a Igreja seja o sonho de tantas mulheres?

A constituição protege o trabalho - mas o que seria o trabalho, em seus termos, que não o direito de ser
explorado? De vender sua força de trabalho em troca de um salário... mínimo. E quão mínimo é o
patrimônio mínimo. Onde buscar um referencial? A generalidade do Direito e o receio de ferir a isonomia
acabam, muitas vezes, fomentando desigualdades. A impenhorabilidade dos bens de família - que também
não é um princípio absoluto - é uma suposta saída encontrada pelo Direito. Todavia, antes de garantir que
esse bem não seja penhorado ele precisa ser adquirido (posto a lógica da troca que domina o capitalismo) - o
que, em certo sentido, não resolve a questão dos que não conseguem sequer adquirir os bens. Por outro lado,
poderia surgir uma situação de impenhorabilidade que resguardasse o que muito tem em face do que não
tem e que busca ter sua pretensão atendida. A constitucionalização do direito civil tenta reparar injustiças,
entretanto, ela mesma sofre suas limitações.

Da mesma forma, qual é o parâmetro para o mínimo existencial[22]? Alguns sustentam a noção de
"condições necessárias", que se refere à possibilidade de realizar um projeto razoável de vida e de participar
do processo de formação da vontade coletiva; outros "mínimo existencial", que estabelece quais os direitos
sociais que representam as condições para o efetivo exercício da liberdade, bem como à dignidade humana e
às condições mínimas para que o sujeito busque sua própria dignidade[23]. Ambos os conceitos tem
fundamentos próximos e, para além de uma questão terminológica, é importante ressaltar por que existem.
Ora, primeiro, são tutelados e servem como parâmetros para a efetivação de direitos sociais pelo Judiciário
porque não são realidade para muitas pessoas. Ou seja, é porque muitos não possuem vida digna nem boas
condições de existência ou o mínimo existencial que precisamos reivindicá-los. Afirmar "condições
mínimas para que o sujeito busque sua própria dignidade" é sustentar não somente que o sujeito precisa
buscar sua dignidade - algo que o ser humano deveria ser (digno) e não "ter que buscar" - como que precisa
de condições "mínimas" - o que diminui a importância de sua realização (dando-lhe somente o mínimo)
além de ser muito difícil de aferir. Parte de uma premissa liberal que "cada um luta pelo seu" ou que "basta
dar as mesmas condições". Seria possível dar as mesmas condições? E todos são iguais e teriam, mesmo,
que ter as mesmas condições, a fim de se conseguir justiça? Por que uma igualdade de partida e uma
desigualdade de chegada, fundamentada e legitimada pelo mérito?

As noções de mínimo existencial e condições necessárias servem para legitimar desigualdades de uma
ordem individualista e meritocrática e manter o status quo. Evidente que muitos de seus defensores possuem
as melhores intenções, e que elas mesmas são um avanço frente a uma possível indiferença do Judiciário
para com as desigualdades sociais e a negação de direitos sociais. Aliás, seus limites, desde logo, são
percebidos pelos seus simpatizantes, que percebem a impossibilidade de dar tudo a todos e, em função
disso, combinam o mínimo existencial e as condições necessárias com a noção de universalidade. Ou seja,
se não é possível dar a todos, não se dá a ninguém. Mas aí surgem outros problemas. O que é possível dar a
todos? E por que pensar que só se dá a todos, ao invés de dar aos que precisam até, efetivamente, perceber a
impossibilidade? E por que não investir para que não seja necessário que tenha que se dar a todos?

A justificativa de muitos agentes públicos e Procuradores do Estado baseia-se na impossibilidade de o
Estado ampliar seus gastos. Todavia, o Estado, em regra, possuiria recursos para tanto, a questão é alocá-los.
Tirando casos extremos de tratamentos caríssimos, por exemplo, que podem trazer maiores problemas, de
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maneira geral as questões envolvem pontos que poderiam ser administrados pelo Estado, mas que não o são,
em parte, por opções políticas e, em parte, por limitações que o sistema impõe. A lei do valor não poderia
permitir gastos estatais de forma aleatória. Os limites estruturais que o capitalismo impõe podem frear
avanços sociais e, por exemplo, exigir que o Estado gaste bilhões com bancos e desgastes relacionados à
crise econômica. Mas decidir entre uma coisa e outra passa, também, pela concepção de mundo do que
decide para aonde vai o dinheiro.

A justificativa de universalidade pode, ao contrário de atender as pretensões dos que precisam, servir de
argumento para negá-las. Ainda, o que precisa ser universal, o que é mínimo para cada um? E noção de
mínimo para "todos" serve para legitimar o máximo para alguns, ou seja, afirma-se que todos tenham um
mínimo para que não perturbem o máximo. Universalizar os padrões de vida de uma sociedade tão desigual
seria destruir a própria sociedade. A lógica meritocrática, individualista e egoísta proporciona condições de
vida dignas para uns e rudimentares para outros.

Ainda, todos se submetem a uma lógica que os impede de ser livres para determinar - de qualquer forma -
sua vida. Essa inviabilidade de proporcionar uma "vida digna" a todos no capitalismo (com isso não quero
dizer que determinadas pessoas não sejam dignas ou que o que fazem não seja digno, mas que suas
condições de existência deveriam - porque poderiam - ser outras e melhores) transcende a questão material.
No capitalismo, todos se submetem à lógica do capital - quer queiram ou não. Mesmo o capitalista "mais
humano" deve seguir a lógica do valor, ou deixará de ser capitalista. Numa sociedade baseada no
estranhamento e na alienação, onde o produto domina o produtor, como mostrou Marx, o espaço de
liberdade - ainda que exista, como afirmou Sartre - dos seres humanos sofre muitas limitações.

Veja-se que algumas limitações sociais sempre existirão, bem como conflitos, mesmo em outras
organizações sociais. Todavia, ainda que o conflito vá ocorrer em qualquer forma de sociedade, ele não é e
não precisa ser necessariamente o mesmo. Não possuímos instrumentos para afirmar - e também negar - a
possibilidade de inexistência do superego como instância psíquica em certas sociedades, porém, pode-se
afirmar com margem de segurança que é pouco provável que o superego tenha forma invariável, pois
depende diretamente do grau de ambivalência entre as cargas pulsionais e restrições sociais impostas.
Sempre haverá uma certa restritividade social em confronto com a plena realização do desejo, entretanto, a
ambivalência amor-ódio, o antagonismo desejo-sobrevivência, a contradição indivíduo-sociedade, são
próprios de um tipo muito bem determinado de sociabilidade humana, "aquela que parece ter um sentido
evidente de um processo de individualização, de autocontrole de predominância do homo clausus"[24].
Logo, não são próprios do ser humano. O princípio do real põe limites ao princípio do prazer: um homem
não vai voar se desejar voar ou se crer ser pássaro. Nem vai comprar um carro porque a lei brasileira permite
e no Brasil inúmeros carros são vendidos caso não tenha dinheiro. A liberdade esbarra no princípio da
realidade[25]. 

Complicado, ainda, é deixar a juízes e, de maneira geral, a pessoas que, por vezes, não se dedicaram aos
estudos acerca das relações sociais a decisão sobre o que é essencial ou não à vida de alguém.  Inclusive, por
serem terceiras pessoas e por não saberem o que cada um precisa, seus sonhos e desejos. Como outra pessoa
pode dizer o que é mínimo para mim ou, mesmo, para cada ser humano?

Corrente no constitucionalismo, em especial nos estudiosos da constitucionalização do direito civil ou nos
administrativistas, afirmar que a dicotomia público x privado não ocorre mais, inclusive, em função da
incidência da Constituição na interpretação do direito civil e da publicização, traços sentidos, especialmente,
em áreas como o Direito do Consumidor. Entretanto, o Estado existe justamente por existir algo que não
seria o Estado - se há algo que é espaço de todos, é porque há algo que diz respeito somente a cada um.
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O Estado está baseado na contradição entre a vida pública e a vida privada, na contradição entre interesses
gerais e interesses particulares, não pode eliminar a contradição entre a finalidade e a boa vontade da
administração, de um lado, e os seus meios e capacidade, de outro, sem eliminar a si mesmo, já que se
baseia nessa contradição[26]. E o Direito não foge das limitações que o Estado possui e do choque entre o
público e o privado.

O Estado Moderno já não possui uma religião, mas não a abole na realidade. A religião é deslocada em
relação ao Estado e transferida à sociedade civil. A quebra de privilégios, a abolição, no próprio Estado, das
diferenças de nascimento, não extingue essas diferenças na própria sociedade burguesa. A anulação política
da propriedade privada - e isto quer dizer que o Estado já não exige que se tenha a propriedade para "fazer
parte" dele - não a destrói, mas a pressupõe. O Estado Moderno anula, a seu modo, as diferenças de
nascimento, status social, propriedade, etc, mas deixa que elas atuem, a seu modo - como propriedade
privada, como status, etc. Longe de acabar com as diferenças de fato, ele existe sobre tais premissas,
fazendo-se valer como generalidade em contraposição a estes elementos seus[27].

O Estado condensa uma co-relação de forças, de modo que nem tudo que por ele é produzido favorece,
diretamente, à classe dominante. Não é nem um instrumento, nem um sujeito. O papel regulador do Estado,
interventor quando necessário, garantidor da manutenção das relações sociais é, justamente, a essência do
Estado. Entretanto, sua existência justifica-se na existência de conflitos e classes sociais com interesses
antagônicos, sua função é dar alguma consistência diante de tantos choques, mantendo a ordem. É a "mão-
invisível" que, na atualidade, teria ficado mais visível. Público e privado se mesclam e se confundem.

Atribui-se ao governo e ao Estado o que seria público enquanto se deixaria ao indivíduo suas questões
privadas, as quais não devem sofrer a ingerência daquele. E essa lógica permanece sustentando o Direito,
mesmo que tenham aumentado traços de publicização. Ainda há o que é problema de todos e o que é
problema meu. Entretanto, o ser humano é um ser social - de modo que o que cada um é, faz ou pensa não
somente significa uma interiorização da totalidade social como trará conseqüências para a sociedade. 

A crença no Estado democrático ancora-se na crença de que é possível alguma forma de participação
popular, de que é possível transparência e prestação de contas. Entretanto, como pensar em participação
política e prestação de contas em uma sociedade organizada de forma tal que a jornada de trabalho suga
todas as energias e atenções, onde o trabalho é alienado e estranhado, impedindo uma percepção do ser
humano enquanto tal? Após jornadas longas de 8 ou mais horas de trabalho - desse trabalho -, somadas,
muitas vezes, a horas no trânsito, organização familiar - limpeza doméstica, filhos etc - entre outros
problemas, como imaginar e exigir que um trabalhador ainda tenha condições de analisar as contas dos
agentes públicos, assistir a programas inteligentes e participar da vida comunitária?

Numa sociedade onde até mesmo os debates públicos possuem regras específicas dificilmente
compreendidas, como no Judiciário e Legislativo, onde a burocracia ao invés de facilitar e agilizar acaba
criando empecilhos para a solução rápida dos problemas, é difícil uma organização em que os seres
humanos decidam os rumos sociais.

 

4. Conclusões

 

A Constituição de 1988 e a legislação brasileira sofrem influência de diferentes sistemas de crenças. Ainda
que estejam inseridas e sejam elaboradas para a administração da ordem vigente, as normas reproduzem as
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contradições da realidade e, também, as contradições teóricas. A organização Judiciária brasileira incentiva
a judicialização e possibilita o ativismo.

A interpretação constitucional e o ativismo representam uma possibilidade de progresso, no sentido de
efetivar direitos fundamentais e na busca da realização de valores que ainda não são um senso comum
dominante. Mas, ao mesmo tempo, eles contêm o seu inverso, pois também podem servir para um
"engessamento social" ou para o retrocesso. De modo que dependem de quem os maneja, do contexto em
que estão inseridos e dos valores que os embasam e que se busca concretizar por meio deles.

O Poder Judiciário como última palavra indica, por um lado, "falência" dos outros dois poderes, pois o
Judiciário só é chamado quando algo não se concretizou apenas com a atuação do Executivo e do
Legislativo, de modo que a injustiça permanece. Por outro lado, mesmo o Judiciário não seria imune a erros,
defeitos e vícios. Ainda, é da lógica do Judiciário ser um espaço mais restrito e ter um funcionamento
próprio, o que dificulta que os valores por ele, muitas vezes, garantidos se tornem realidade, ainda que
sejam uma garantia e respaldo para aqueles que se identificam com valores não dominantes. Posto que não
basta que um valor exista enquanto tal para se realizar, é preciso uma consciência e uma organização social
que permitam essa efetivação.

Para elevar o nível de consciência social, para se avançar, é preciso dialogar com o "povo", com as classes
subalternas, porque por mais que "o povo" esteja imóvel ou móvel num sentido conservador, isso se dá em
função de um senso comum dominante que reproduz o conservadorismo e, em certo sentido, se aproveita
dele. Especialmente, é preciso transformar as relações sociais, as estruturas, mudar a realidade para
sedimentar outros valores. Ou seja, decantar outro senso comum.

A superação da lógica dominante e da alienação, portanto, não se restringe a uma questão patrimonial. A
vida digna pressupõe uma organização coletiva e a superação da contradição existente entre apropriação
privada e produção pública, característica do capitalismo.

A função do Estado, do Direito e dos juízes seria harmonizar o conflito, equilibrá-lo. Mas Estado, Direito e
juízes existem por ele - o conflito - existir. E jamais conseguirão superá-lo, em sua atividade. Para por fim
ao conflito, terão que por fim a si mesmos.
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O PENSAMENTO SISTÊMICO DE NIKLAS LUHMANN E O DIREITO CIVIL
CONSTITUCIONAL: UMA ALIANÇA POSSÍVEL?

EL PENSAMIENTO SISTÉMICO DE NIKLAS LUHMANN Y EL DERECHO CIVIL
CONSTITUCIONAL : ÉS POSSIBLE UNA ALIANZA?

thaita campos trevizan

RESUMO
O artigo então desenvolvido busca sob uma análise funcional e não meramente estrutural, identificar as
aproximações e as diferenças entre a teoria sistêmica desenvolvida pelo sociólogo Niklas Luhmann e a
teoria hermenêutica de interpretação do direito civil a luz da constituição federal, mais conhecida como
direito civil constitucional. Nesse sentido, ambas as teorias serão expostas separadamente de maneira
sucinta, para que depois possamos partir para uma análise comparativa. No desenvolvimento deste trabalho,
analisamos duas vertentes de vanguarda das referidas matérias. Em relação ao direito civil, partimos da
perspectiva desenvolvida pela escola do direito civil constitucional, sempre preocupada com o caráter
unitário e coeso do ordenamento jurídico, sob a égide dos princípios constitucionais. De outra parte, o olhar
sociológico teve como norte a teoria sistêmica desenvolvida por Luhmann, já sob o paradigma da
autopoiese. Nesse sentido, identificamos como ponto convergente entre as duas temáticas, a perspectiva da
análise funcional, já preconizada por Bobbio, e a preocupação de desenvolvimento de um estudo sistemático
e não setorial, a partir das relações dos sub-sistemas.

PALAVRAS-CHAVES: TEORIA SISTÊMICA – DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL – ESTRUTURA
– FUNÇÃO

RESUMEN
El artículo a continuación, desarrolló una búsqueda en el análisis funcional y no meramente estructurales,
identificar las similitudes y diferencias entre la teoría de los sistemas desarrollados por el sociólogo Niklas
Luhmann y la teoría de la interpretación hermenéutica del derecho civil a la luz de la constitución federal,
conocida como derecho civil constitucional . En este sentido, ambas teorías se mostrarán por separado en
forma sucinta, de modo que podemos dejar para despues un análisis comparativo. En este trabajo se
analizan dos aspectos a la vanguardia de dichos materiales. En relación con el derecho civil, partimos de la
perspectiva desarrollada por la escuela de derecho civil constitucional, siempre que se trate con el carácter
de un sistema jurídico unitario y coherente, bajo la égida de los principios constitucionales. Por otra parte, el
norte tenía la teoría de los sistemas sociológicos desarrollados por Luhmann, ya bajo el paradigma de la
autopoiesis. Por lo tanto, que identificamos como punto de convergencia entre los dos temas, la perspectiva
del análisis funcional, según lo recomendado por Bobbio, y la preocupación de desarrollar un estudio
sistemático y estrecho, no de las relaciones de los subsistemas.
PALAVRAS-CLAVE: TEORÍA SISTÉMICA- DERECHO CIVIL CONSTITUCIONAL - ESTRUCTURA
- FUNCIÓN

1.         INTRODUÇÃO
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Longe da pretensão de esgotar temas tão complexos que circunscrevem o título da pesquisa, o

trabalho que ora se apresenta tem como escopo a promoção de uma análise crítica das duas problemáticas e
suas possíveis relações.

Ou seja, pretende-se desenvolver um estudo do pensamento sistêmico de Luhmann e do direito civil
constitucional não sob uma perspectiva analítica, mas sob um enfoque funcional buscar-se-á desvendar as
aproximações e os distanciamentos entre duas searas tão afetas ao estudo científico das ciências sociais.

Para tanto, dividiremos a pesquisa em cinco partes.
De início, a pesquisa elucidará um pouco sobre a vida de Niklas Luhmann e a importância que a sua

teoria tem para o direito. Isso porque, o enquadramento de uma teoria no contexto social de seu surgimento
mostra-se indispensável em uma pesquisa de cunho acadêmico.

Posteriormente e até por questões didáticas, daremos preferência ao esclarecimento de conceitos
primordiais ao entendimento da complexa teoria sistêmica, tais como: sistema, dupla contingência,
autopoiese e comunicação significativa.

Em um momento seguinte, pretende-se desenvolver a importância do direito na teoria luhmanniana.
Neste ínterim, buscar-se-á distinguir o direito dos demais subsistemas sociais a partir da identificação de sua
função.

Por derradeiro, nos imiscuiremos na tarefa de proceder a uma análise paralela da teoria sistêmica
luhmanniana e do direito civil constitucional, não nos furtando, nesse sentido, do dever de delinear os
principais contornos desta última escola acadêmica. Desta feita, tentar-se-á demarcar os principais pontos
convergentes e divergentes entre as duas temáticas. Senão vejamos.

 
2          UM POUCO DE NIKLAS LUHMANN    
 
Luhmann nasceu na Alemanha em uma cidade chamada Lünenburg. Formou-se em direito, mas

trabalhou na administração governamental boa parte do início de sua carreira. Cerca de três décadas depois
começou a se dedicar com mais intensidade à pesquisa, tendo finalizado seu doutorado em 1966, quando
também passou a exercer a função de professor em Münster, sob orientação de Helmut Schelsky. Sua
atividade docente perdurou até 1993, data de sua aposentadoria. Vale lembrar, outrossim, que na década de
1960 realizou um estágio de pesquisa em Harvard, época a que atribuímos a influência que recebera de
Talcott Parsons[1].

Os primeiros trabalhos de sua carreira obtiveram reconhecimento pela ciência da administração.
Data desta época a publicação de “Os direitos fundamentais como instituição”, obra na qual o autor faz uma
ilustre interpretação da lei fundamental alemã. Depois disso, o autor trabalhou com a idéia de funcionalismo
sociológico, tendo desenvolvido, por fim, a perspectiva autopoiética do direito. 

Apesar de ter sido um emérito professor de sociologia, é considerado um dos grandes juristas do
século XX, cuja obra é comparada, inclusive, com a de Hans Kelsen. Alcançou, ao longo de sua carreira,
invejável produção científica, tendo escrito 48 livros e 417 artigos.

A imensa produção acadêmica já nos fornece indícios da genialidade do autor, a qual pode ser
comprovada a partir de outro traço característico de sua obra: a interdisciplinariedade.
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Em seus trabalhos Luhmann tratou de temáticas diversas, escrevendo artigos que faziam referência à
religião, ao direito, à economia, à pedagogia, etc. Não que ele tivesse a intenção de dominar todas essas
esferas do conhecimento, mas o fato é que Luhmann era tomado por um objetivo muito maior que o
incumbia de perpassar por todos esses assuntos. Ele pretendia construir uma teoria geral da sociedade e é
por isso, talvez, que tenha construído uma teoria tão complexa e abstrata, tendo trabalhado em seu
aperfeiçoamento por toda a vida[2].
            Fugindo das concepções cientificas tradicionais e afetas ao que Luhmann designou de “o velho
pensamento europeu”, o autor construiu sua obra partindo de conceitos trazidos de outras ciências que não a
sociologia, tais como a biologia, a cibernética e a neurofisiologia.  Nesse sentido, trabalhou com a
necessidade de reconstrução do arcabouço teórico-científico diante dos novos caracteres da sociedade
contemporânea (complexidade[3], fluidez).
            Vale acrescentar que a obra luhmanniana pode ser dividida em dois momentos paradigmáticos, o que
não implica em descompassos de sua obra, mas sim no aperfeiçoamento da mesma, conforme mencionamos
alguns parágrafos acima. Primeiramente, sob influência de Parsons, o autor trabalha o funcional-
estruturalismo, fundamentando a teoria dos sistemas na diferenciação entre sistema e ambiente. Em um
segundo momento, a obra é marcada pela superação da dicotomia sistemas abertos e fechados, uma vez que
o autor vai fundamentá-la no paradigma da autopoiese[4].
            A mudança paradigmática na teoria luhmanianna é fruto de uma série de novas preocupações que
surgiram no seio social no desenrolar do século XX, oportunidade histórica em que entra em declínio a
racionalidade ordenada nascida nos albores do Iluminismo. Ou seja, o homem se depara com os limites da
razão, uma vez que a sociedade moderna, fractal e multifacetada não mais pode ser explicada segundo os
ícones da ordem, da simetria e da regularidade. Nesse sentido, bem ponderam Clarissa E. Baeta Neves e
Fabrício Monteiro Neves[5]:

Boaventura de Souza Santos refere-se a essa crise como originária nas primeiras formulações da Física
do início do século XX, em especial ressaltada na Teoria Geral da Relatividade de Einstein – “não
havendo simultaneidade universal, o tempo e o espaço absoluto de Newton deixam de existir”–; na
Teoria da Incerteza de Heisenberg – “A idéia de que não conhecemos do real senão o que nele
introduzimos (...)” - e na Teoria das Estruturas Dissipativas de Prigogine, “sistemas dinâmicos, longe
do equilíbrio, que trocam energia com o meio (Output) seguindo um caminho de imprevisibilidade em
direção ao caos entrópico, a menos que esta tendência seja compensada por uma fonte de energia
externa (Input)”.

 
            A ciência se deparou com a complexidade e Luhmann transportou essa realidade para sua teoria.
Tentaremos, pois, no trabalho que ora se apresenta, desvendar os principais mistérios dessa construção que
é, ao mesmo tempo, tão densa e realista. Para tanto, precisamos analisar seus principais conceitos.
 
 
3          CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO PENSAMENTO SISTÊMICO
 

Conforme supracitado, a teoria sistêmica busca explicar a sociedade como um sistema social. Essa
concepção mostra-se bastante complexa na medida em que, além de pressupor o conhecimento de algumas
idéias básicas – as quais veremos a seguir – exige a atuação de diferentes subsistemas, como a religião, a
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economia, o direito. Estes, por sua vez, se subdividem em outros subsistemas, ensejando dois problemas
que foram muito bem salientados por Luhmann: a complexidade[6] e a dupla contingência[7].

Em outras palavras: ao se deparar com a complexidade do mundo, Luhmann apresenta a teoria
sistêmica como método capaz de reduzi-la, explicando a partir dela como a ordem pode nascer do caos.
Cabe a nós, estudiosos do direito, tentar entender essa densa teoria e absorver o que de melhor ela tem a nos
oferecer, seja em termos de percepção crítica ou de uma simples observação.

 
3.1)            A relação entre os sistemas e o ambiente
 
Para formular a teoria sistêmica, o autor parte de algumas premissas metodológicas básicas, as quais

devemos entender para conseguirmos acompanhar seu raciocínio. É neste ínterim que reside a principal
dificuldade dos estudiosos da teoria sistêmica, e nossa tarefa no presente trabalho consiste em tentar reduzir
tal dificuldade, tal como Luhmann em relação à complexidade.

A primeira premissa que merece cotejo é o fato de que para Luhmann o sistema somente se constitui
a partir de sua diferenciação perante o seu entorno, isto é, seu ambiente. De acordo com essa linha de
raciocínio o autor identifica, de uma maneira geral, a existência de quatro tipos de sistema no mundo: os
não-vivos,  os vivos, os psíquicos e os sociais.

Destes quatro, somente os três últimos merecem destaque na teoria sistêmica finalmente aduzida
pelo autor, uma vez que são sistemas autopoiéticos, ou seja, capazes de se auto-produzir[8].

Os sistemas não vivos são incapazes de se auto-produzir e estão sempre precisando do ambiente para
tanto. Exemplo: um computador quando quebra não consegue consertar-se sozinho a partir de elementos
internos.

Os sistemas vivos referem-se às operações vitais. São as células, o corpo, os animais. Tais sistemas
não dependem de uma disposição do ambiente para se manterem, tal como os sistemas não-vivos. Eles tão
somente selecionam os elementos que consideram importante no entorno e através da autopoiese os
incorporam a sua estrutura.

Os sistemas psíquicos são constituídos pelos indivíduos, ou melhor, pela consciência desses
indivíduos. Também são autopoiéticos na medida em que os pensamentos geram os pensamentos a partir da
observação do que acontece no ambiente.

Os sistemas sociais, por fim, são formados somente por comunicações. A comunicação produz a
comunicação e tudo o que não for a ela incorporado será tão somente um elemento do entorno. Retoma-se,
então, a idéia inicial de diferenciação básica entre sistema e ambiente, bem explicada por Caroline Kunzler:

 
Tudo que não pertence ao sistema encontra-se na condição de seu ambiente. Assim, os sistemas
psíquicos e físicos são ambiente de um sistema social qualquer, bem como todos os outros sistemas
sociais, e vice-versa. Por exemplo: a consciência de um médico e um coração são ambiente do sistema
medicina. Também o direito, a teologia e a psicologia são seu entorno. O sistema medicina é um
sistema social e como tal é composto somente por comunicação. Todos os sistemas sociais formam a
sociedade ou o sistema social global[9].

 
Nesta toada, merece análise o processo de formação do sistema social a partir da interação entre os

sistemas psíquicos e para isso precisamos entender o processo de dupla contingência, bem como a
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complexidade na visão luhmanniana.  No entanto, antes disso, faz-se mister um entendimento prévio acerca
do funcionamento do processo de autopoiese dos sistemas no qual Luhmann fundamenta toda a teoria
sistêmica.

 
3.2)            Autopoiese
 
Os sistemas estudados pela teoria sistêmica (os sistemas vivos, psíquicos e sociais) são

caracterizados por Luhmann como autopoiéticos, auto-referentes e operacionalmente fechados. Para
Luhmann um sistema é autopoiético quando é capaz de produzir sua própria estrutura, bem como todos os
elementos que o compõem, incluindo o elemento não passível de decomposição que, no caso dos sistemas
sociais, é a comunicação e dos sistemas psíquicos é o pensamento[10].

Vale demarcar que originariamente o conceito de autpoiese foi desenvolvido pelos biólogos
chilenos, Humberto Maturana e Francisco Varela, que buscaram através desta idéia superar o entendimento
de acordo com o qual a conservação e a evolução da espécie teriam como pressuposto tão somente os
fatores ambientais. Assim, lançaram a idéia de que o próprio indivíduo a partir de sua capacidade de
reprodução autpoiética é que se torna responsável por sua conservação e diferenciação diante de um
determinado ambiente. Nas ciências sociais esta linha de pensar produziu eco na teoria desenvolvida por
Niklas Luhmann.

Contudo, a concepção luhmanniana de autopoiese afasta-se do modelo biológico de Maturana, na
medida em que nela se destinguem os sistemas constituintes de sentido (psíquicos e sociais) dos sistemas
orgânicos e neurofisiológicos[11].

Assim, podemos vislumbrar a diferença entre as duas concepções na medida em que a idéia dos
biólogos enseja uma concepção mais dura de sistema fechado, já que para a produção das relações entre
sistema e ambiente exige-se a figura de um observador externo, ou seja, exige-se um outro sistema. Para
Luhmann, no entanto, a auto-observação se torna um elemento necessário à reprodução autopoiética dos
sistemas de sentido. Eles mantêm o seu caráter autopoiético enquanto se referem simultaneamente a si
mesmos (para dentro) e ao seu ambiente (para fora), operando internamente com a diferença fundamental
entre sistema e ambiente [12].

Neste ínterim, esclarecedores são os ensinamentos de Armin Mathis[13]:
Enquanto Maturana Varela restringem o conceito da autopoiesis a sistemas vivos, Luhmann o amplia
para todos os sistemas em que se pode observar um modo de operação específico e exclusivo, que
são,na sua opinião, os sistemas sociais e os sistemas psíquicos. As operações básicas dos sistemas
sociais são comunicações e as operações básicas dos sistemas psíquicos são pensamentos. As
comunicações dos sistemas sociais se reproduzem através de comunicações, e pensamentos se
reproduzem através de pensamentos. Fora dos sistemas sociais, não há comunicação e fora dos
sistemas psíquicos não há pensamento. Ambos os sistemas operam fechados, no sentido que as
operações que produzem os novos elementos do sistema dependem das operações anteriores do mesmo
sistema e são, ao mesmo tempo, as condições para futuras operações. Esse fechamento é a base da
autonomia do sistema. Ou, em outras palavras, nenhum sistema pode atuar fora das suas fronteiras. É
válido ressaltar que o conceito da autopoiesis em nenhum momento vem negar a importância do meio
para o sistema, pois, lembrando, sem meio não há sistema. Autopoiesis refere-se à autonomia, o que
não significa autarquia. (grifo nosso)

 
Essa construção permite uma aliança entre o fechamento operacional e a abertura para com o
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ambiente de modo que a autopoiese pode ser influenciada pelo entorno, ou seja, pelos ruídos produzidos
pelo ambiente. Em relação ao sistema atuam as mais diversas determinações do ambiente, mas elas só são
inseridas no sistema quando esse, de acordo com seus próprios critérios e código-diferença, atribui-lhe sua
forma[14].

Para Luhmann, o fechamento operacional não resvala na ausência de ambiente, tal como preconizado
pela antiga teoria dos sistemas. Enfim, não enseja a oposição clássica entre sistemas abertos e fechados.
Trata-se de autonomia e não autarquia dos sistemas. Na verdade, esse fechamento tem como resultado direto
a possibilidade de abertura do sistema.

A influência de Maturana e Varela no pensamento de Luhmann pode ser notada na medida em que
este último confere uma importância vital ao processo de auto-referência a partir do qual o sistema produz
seus próprios elementos. Contudo, certo é que a concepção luhmanniana de autopoiese não se limita a esta
etapa de auto-referência elementar, que se assenta na diferença entre elemento e relação.

Outros dois momentos são importantes para entendermos a concepção de autopoiese em Luhmann: a
reflexividade e a reflexão. A primeira diz respeito a processos sistêmicos da mesma espécie, ou seja, ao que
determinado processo tem a dizer sobre si mesmo. Ex.: a decisão sobre a tomada de decisão, a normatização
da normatização, o ensino do ensino. Isso implica na utilização do mesmo código binário [15], nos mesmos
critérios e programas.

Já a reflexão pressupõe as duas primeiras etapas, ou seja, a auto-referência elementar e a
reflexividade. Nesse sentido, é o próprio sistema de maneira geral que faz uma auto-referência a si mesmo e
não apenas aos seus elementos ou processos sistêmicos.

Enquanto Luhmann dispõe as três referidas etapas, Teubner vai propor um conceito mais abrangente,
definindo-a como enlace hipercíclico de elemento, processo, estrutura e identidade[16].

Passemos, agora, ao estudo de outros conceitos luhmannianos, dentre os quais destacaremos a
complexidade, a dupla contingência e a comunicação.

 
3.3)            Complexidade , dupla contingência e comunicação 
 
 Diante do exposto, pode-se depreender que enquanto os pensamentos de cada indivíduo restam

encerrados em seu respectivo psiquismo, é certo que são desconhecidos pelos demais indivíduos. Portanto, a
dupla contingência consiste no processo de formação de um sistema social a partir da interação entre
indivíduos, o que não é simples de se entender.

 Por outro lado, sabemos que as possibilidades de comportamentos que são oferecidas pelo ambiente
são variadas e muito maiores do que aqueles comportamentos que de fato são vivenciados. Esta situação é
exatamente o que Luhmann denomina de complexidade, uma vez que designa o pressuposto da incerteza de
todo tipo de ação[17].

Na verdade, o sistema deve se adaptar a uma dupla complexidade: a do ambiente e a dele mesmo. Se
o sistema não se preocupasse em diminuir a complexidade do ambiente, selecionando elementos, e a sua
própria, autodiferenciando-se, seria diluído pelo caos, por não conseguir lidar com o excesso de
possibilidades. Se selecionasse tudo, não seria diferente do ambiente[18].

Nesse diapasão, para Luhmann, em uma sociedade complexa e contingente, as possibilidades de
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comportamento social exigem reduções que tendem a possibilitar a manutenção de expectativas
comportamentais recíprocas, as quais são orientadas a partir das expectativas sobre expectativas. Assim,
através deste controle, seriam reduzidos os riscos de frustrações de expectativas.

É nesse sentido que a idéia de sociedade como sistema social só se torna possível se tivermos em
mente a comunicação como idéia central. De acordo com a máxima luhmanniana enquanto os sistemas
psíquicos percebem e agem os sistemas sociais se comunicam[19]. 

Os sistemas sociais estão baseados em uma incerteza relacional, fruto da complexidade, conforme
afirmamos anteriormente. Em virtude disso, suas ações não são pré-determinadas, mas tão somente podem
ser estabilizadas com o advento da pressão oriunda da dupla contingência.

Em outras palavras: somente se permite um controle de expectativas na medida em que as interações
entre indivíduos passam a fazer parte do sistema social através da comunicação, transcendendo a esfera
subjetiva do psiquismo.  Ou seja, é através da comunicação que se permite transcender a esfera da psique
individual[20].

A comunicação consiste, pois, no processo básico de operação dos sistemas sociais, que são sistemas
autopoiéticos, tais como a sociedade, as organizações e as interações.

Esse processo básico de operação, a seu turno, faz supor a linguagem, as funções, a diferenciação e
as estruturas. A diferenciação provoca a evolução na medida em que é peça chave para a distinção entre os
sistemas e o entorno, ou seja, o ambiente.  Nesta esteira de raciocínio, somente o sistema é dotado de
sentido, sendo o ambiente apenas uma complexidade bruta.

Portanto, a noção comum de sentido é o critério que define os limites do sistema. Um entendimento
comum sobre um sentido divide o mundo em algo com sentido e algo sem sentido [21].

Assim sendo, a sociedade produz e ao mesmo tempo controla as indeterminações, fato precursor de
um paradoxo na comunicação. Daí outra máxima luhmaniana: “Um sistema diferenciado dever ser,
simultaneamente, operativamente fechado para manter a sua unidade e cognitivamente aberto para poder
observar a sua diferença constitutiva[22]”

Insta registrar, outrossim, que para Luhmann o processo de comunicação pode ser dividido em três
etapas, quais sejam: informação, mensagem (ato de comunicação) e compreensão.  Comunicação é, pois, o
fato que Ego compreende que Alter transmitiu uma informação, e que essa informação pode ser atribuída ao
Alter.

A comunicação não dependeria das pretensões de racionalidade consensual. Esta transcende o
aspecto subjetivo, pois os atos comunicativos dão origem a outros atos comunicativos, sempre a partir dos
elementos sistêmicos.

Dalmir Lopes Júnior assevera, nesta toada, que por último, mas não menos importante, é a
necessidade de o receptor distinguir entre informação e mensagem. Ou seja, a comunicação vai emergir
sempre que esta diferença for observada, esperada, compreendida, e usada como base para conectar futuros
comportamentos. Sempre que uma ação comunicativa seguir a outra, prova que a comunicação ulterior foi
compreendida[23].

Quando os participes do processo comunicativo sabem o que podem esperar dos demais participes,
tem-se o cumprimento do papel do sistema social, qual seja, a redução da complexidade. A reflexividade
(uma das etapas da autopoiese, referida anteriormente) demarca isso, pois reflete a relação em que alter
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saber que ego determina seu comportamento em função dele.
Em suma: o comportamento em uma sociedade complexa não pode ser previsto, mas aquele que atua

numa interação cria expectativa sobre o que é esperado, ou melhor, cria expectativas sobre expectativas. É a
formação desses laços de confiança que torna possível o surgimento dos sistemas sociais como orientadores
de ação[24].

Cumpre demarcar, todavia, existem certas expectativas que admitem o aprendizado – expectativas
cognitivas – e outras que não admitem as defraudações - expectativas normativas.  Nesse sentido, precisa é a
avaliação feita por Dalmir Lopes Junior[25]:

Uma sociedade cujas expectativas fossem todas sujeitas ao aprendizado, seria uma sociedade que não
possuiria qualquer orientação para o proceder humano, e onde tudo seria válido, embora
decepcionante. Para que alguma ordem possa ser estabelecida, é preciso que exista confiança.
Confiança é outro fator que está circunscrito na problemática da dupla contingência. 

 
A linha de raciocínio é a seguinte: toda escolha é uma contingência do possível e por isso representa

um risco. Os sistemas sociais precisam de estratégias que contornem a ansiedade do risco proveniente das
possíveis decepções. É este o papel assumido pelas normas jurídicas, já que representam a garantia mais
eficaz da confiança. Elas são a representação das expectativas normativas, isto é, aquelas que não são
passiveis de defraudações. 

Nesse passo, através da sanção/ameaça de sanção o direito recuperaria as expectativas frustradas e
exerceria sua função sistêmica tão bem designada por Luhmann: a manutenção das expectativas normativas.
É através da diferenciação entre o normativo e o cognitivo que o sistema jurídico poderia se diferenciar de
seu entorno.

Entretanto, como o sistema jurídico, sendo um sistema social autopoiético e via de conseqüência,
auto-referencial, estabelece esta confiança nas situações de dupla contingência? É o que veremos no tópico
seguinte.
 
4          O DIREITO COMO UM SUBSISTEMA SOCIAL

 
De acordo com a teoria luhmanniana o direito não evita os conflitos, mas tão somente pugna pela

estabilização das expectativas, prevendo-as. Para tanto, ele não considera o caso concreto, material, mas
utiliza um mecanismo abstrato que diferencia o que pode ser aturado como desvio e o que não pode. Esse
processo é realizado através de um código binário que dispõe o que é direito e o que não é.

Desta feita, o direito define seu campo de atuação através de um código que dispõe o que faz e o que
não faz parte de sua comunicação. Os atos jurídicos são comunicações especializadas que conferem unidade
ao sistema jurídico, permitindo que este sistema social se auto-organize. É desta maneira que o direito não
se torna uma réplica da realidade, mas tão somente uma realidade própria nascida a partir de suas operações.

Insta registrar, outrossim, que o direito não pode ficar adstrito ao seu código binário, pois precisa de
referências externas para dar resposta a certos problemas que a referida estrutura não se mostra apta a
solucionar.

Este paradoxo é representado por Luhmann através da alegoria do décimo segundo camelo, texto em
que o autor trata do caráter do direito, do papel das decisões judiciais e da relação do sistema jurídico com
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os demais subsistemas sociais e com o sistema psíquico. Vejamos o que diz a referida alegoria.
Um beduíno muito rico deixa em testamento a proporção que cada um de seus três filhos deveria

receber de sua herança, constituída em camelos. A proporção era a seguinte: metade dos camelos para o
filho mais velho, a quarta parte para o filho do meio e a sexta parte para o filho mais novo. Contudo, quando
o beduíno morreu, seus negócios não iam tão bem, tendo ele deixado somente 11 camelos. O impasse era
claro, uma vez que a divisão do número de camelos pelas proporções mencionadas no testamento não
implicavam em um valor exato. Assim, qualquer que fosse a conta matemática um dos irmãos sairia lesado.
O problema teria sido resolvido pelo juiz local, que se ofereceu para emprestar o décimo segundo camelo, o
qual solucionaria o impasse matemático. Com doze camelos a divisão proporcional se torna possível,
porém, no final das contas, um camelo continua sobrando. Na verdade, o décimo segundo camelo mostra-se
necessário somente para a solução matemática, sendo na prática passível de devolução[26].

Segundo o autor, o referido camelo mostra-se, simultaneamente, necessário e desnecessário,
representando o paradoxo de um sistema jurídico que opera em clausura operativa mas que ainda assim
necessita estar aberto para seu ambiente. Em relação ao ordenamento jurídico o próprio Luhmann[27]
assevera:

 
A positividade do direito é representada pelo décimo segundo camelo; mas, naturalmente, apenas
quando ele não é restituído. Restituição ou não restituição – aqui se localiza, em outras palavras, a
diferença entre o direito natural e o direito positivo.

 

Tal idéia nos ajuda a perceber a necessidade de desenvolvermos a fundamentação das decisões
jurídicas a partir de elementos do próprio sistema do direito. As decisões assumem, neste ínterim, um
importante papel social, pois são responsáveis pela produção de sentido através da diferenciação e não do
consenso, como se poderia pensar.  Isso porque, os sistemas são legitimados a partir de suas respectivas
diferenciações perante o ambiente.

Esse processo de diferenciação em cada tomada de decisão gera o tempo e quando produzido
mediante uma metaobservação do sistema, dá origem aos paradoxos, verdadeiras matrizes históricas. “As
organizações são estruturas burocráticas encarregadas de tomar decisões coletivas a partir da programação e
código de sistemas. (...) O Poder Judiciário pode ser visto como uma organização voltada à consecução das
decisões do sistema do Direito[28].”

Segundo o autor, o direito está calcado em valores como o seu funcionamento sem atritos e a sua
responsabilidade social. Para ele, a norma fundamental do Estado de Direito é vista como um valor, como
uma aquisição civilizacional. Sendo assim, o direito pode ser mudado apenas dentro de seus próprios
limites. O sistema jurídico apresenta-se digno de regras de procedimento cuja relação com a hierarquia
material deve continuar obscurecida[29].

De acordo com Luhmann, a diferenciação não pode significar um isolamento relativo, mas sim um
crescimento de independências e dependências. Assim, o sistema jurídico seria autônomo apesar de todas as
suas dependências causais relativas ao seu ambiente social, enquanto nele, e só nele, é decidido sobre o
direito e o não-direito.

Cabe mencionar ainda que para Luhmann, o direito, a despeito de ser apresentado como uma
estrutura, mostra-se dinâmico em razão da sua permanente necessidade de atualização, vez que, de acordo
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com a sua função, deve agir constantemente no sentido de reduzir a complexidade das possibilidades de ser
no mundo.

A teoria sistêmica do direito, ao comunicar a norma jurídica com o sistema social e a práxis
significativa, fornece um importante passo para a construção de uma nova teoria do Direito. Esta, por sua
vez, aborda simultaneamente os seus aspectos analíticos, hermenêuticos e pragmáticos, em relação ao
sistema social [30].

A capacidade de auto-observação, ao lado da diferenciação permanente junto ao meio que o envolve,
é um dos requisitos para a autopoiese sistêmica. Para Dalmir Lopes Junior a hetero-observação é aquela
feita pela sociologia e somente através dela é possível enxergamos as estruturas latentes de auto-observação
e os paradoxos do sistema jurídico[31].

Em suma: de acordo com a obra de Luhmann a natureza especifica do direito é buscada mediante a
determinação de sua função social, qual seja, a manutenção das expectativas normativas, tal como
explicitado acima. Mas isso somente é passível de ser depreendido mediante a análise sociológica, que
possibilitará a avaliação da sociedade como um sistema geral e o direito como um de seus subsistemas.

Nesse sentido, de acordo com os ensinamentos de Norberto Bobbio[32], resta clara a influência da
sociologia do que concerne a importância conferida à função social do direito:

“Quando, em 1971, escrevi o artigo intitulado Verso uma teoria funzionalística Del diritto  para
demonstrar o quanto prevalecera, até então, na teoria geral do direito, o ponto de vista estrutural em
relação ao ponto de vista funcional, e para indicar uma tendência contraria, à época já evidente, do
estruturalismo ao funcionalismo, não imaginava a rapidez e a intensidade com que essa tendência se
desenvolveria (...) Parece fora de dúvida que o interesse pelo problema da função do direito seja
relacionado à expansão da sociologia do direito (...) Não acredito que seja necessário insistir na
estreitíssima ligação entre teoria estrutural do direito e ponto de vista jurídico, de um lado, e teoria
funcional do direito e ponto de vista sociológico, de outro”. (grifo nosso)
 

            Nesta esteira de raciocínio, Bobbio atribui o escasso interesse pelo problema da função social na
teoria geral do direito ao papel de destaque desenvolvido pelos grandes teóricos do direito, desde Jhering até
Hans Kelsen. Segundo tais estudiosos, a especificidade do direito não deriva de sua função mas sim  do
modo pelos quais os fins são perseguidos e alcançados.

É consenso, outrossim, que Kelsen, em sua teoria pura do direito, considerava tão somente a
estrutura do ordenamento jurídico e não seus objetivos. Do mesmo modo pensava Jhering, que concentrava
toda sua atenção não no fim, mas no instrumento, isto é, na coação e na organização do direito.
            Neste aspecto também reside a divergência entre Luhmann e Parsons, na medida em que o primeiro
dava mais importância ao funcionalismo do que ao estruturalismo. 
            A análise funcional foi se concentrando, sobretudo, em torno de duas ordens de questão: se o direito
tem uma função somente repressiva, ou se também distributiva, promocional, etc., se o direito tem uma
função de conservação ou também de inovação.
            Luhmann superou tais questões a partir do pensamento sistêmico, ao atribuir uma função especifica
ao direito e ao considerar que os sistemas são autopoiéticos e auto-referenciais, incorporando o paradoxo do
sistema operacionalmente fechado, mas cognitivamente aberto.
            O direito civil constitucional, por sua vez, é uma nova linha hermenêutica que busca analisar os
institutos de direito civil não a partir de sua estrutura, mas a partir de sua função, tendo em conta os
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princípios que formam a nossa ordem constitucional. Promove assim, da mesma maneira, uma análise
funcional do direito.
            No tópico seguinte, o trabalho se propõe a identificar se essa aparente convergência entre o
pensamento sistêmico e o direito civil constitucional procede. É claro que não se tem a pretensão de esgotar
todas as nuances e cotejos que o tema requer, mas sim identificar aspectos colidentes e divergentes entre
dois tipos de teorias que são, reconhecidamente, de vanguarda.
           
5          O PENSAMENTO SISTÊMICO E O DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL

 
O direito civil constitucional além de pugnar por uma análise funcional[33], dos institutos do direito

civil defende uma aplicação sistemática do ordenamento jurídico, tendo em vista sua unidade e sua
coerência. Os princípios e as normas constitucionais assumem o papel de destaque nesta encenação, na
medida em que congregam os valores e os pilares do ordenamento.

As normas constitucionais merecem respeito e aplicação direta, não podendo ser contrariadas por
quaisquer outras normas jurídicas em razão do caráter primordial que assumem.

Com a superação da summa diviso e da dicotomia público-privado, as normas do texto magno
deixaram de representar tão somente os limites que o Estado deveria respeitar em suas relações com os
indivíduos. Passam a representar, outrossim, parâmetros de aferição de regularidade de agir também nas
relações interprivadas.

A transformação não é de pequena monta. Ao invés da lógica proprietária, produtivista, empresarial
(em uma palavra, patrimonial), são os valores existenciais que, porque privilegiados pela Constituição, se
tornam prioritários no âmbito do direito civil. Tais são os fundamentos daquilo que se começa a delinear
como a fundação de um "direito civil constitucionalizado", um direito civil efetivamente transformado pela
normativa constitucional[34].

De acordo com tais perspectivas é que podemos destacar como pontos convergentes entre o direito
civil constitucional e o pensamento sistêmico de Luhmann não só a perspectiva funcional, como também o
viés sistemático da análise teórica.

Mas não encontramos somente perspectivas convergentes entre as referidas teorias. A necessidade de
fundamentação das decisões é um aspecto que pode assumir vestes diferentes tendo em vista estas linhas de
pensamento.

De acordo com o pensamento sistêmico não seria exigível uma teoria da justiça como critério
superior do ordenamento jurídico uma vez que, para alcançarmos a positividade, devemos suprimir o direito
que seja o resultado imediato de interesses, vontades e critérios políticos. Nas palavras de Niklas
Luhmann[35]:

 
“Todos os valores que circulam no discurso geral da sociedade são, após a diferenciação de um sistema jurídico,
ou juridicamente relevantes, ou valor próprio do direito. Portanto, a justiça só pode ser considerada
consequentemente a partir do interior do sistema jurídico, seja como adequada complexidade (justiça externa) ou
como consistência das decisões (justiça interna)”

 
É neste diapasão que podemos vislumbrar as diferenças entre a teoria luhmanniana da positividade e
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as novas concepções axiológicas do direito. As diferenças se tornam mais agudas no tocante à importância
que cada uma confere ao discurso de fundamentação das decisões. Luhmann tende a dispensar a necessidade
tão radical de fundamentar, ao passo que as modernas teorias, sob o paradigma da teoria do discurso de
Habermas[36], asseveram praticamente o oposto.

Um parêntesis agora se faz necessário para explicarmos um pouco da metodologia civil
constitucional e o porquê de sua aproximação com as teorias axiológicas que pugnam pela consistência
discursiva e dialógica.

O direito civil constitucional propõe, nesta toada, uma nova técnica de interpretação do direito civil,
informada pelos princípios constitucionais. Nesse sentido, destaca a insuficiência hermenêutica do método
da subsunção, pelo qual o intérprete primeiro qualifica para depois enquadrar o suporte fático da norma.

É a opinião de Gustavo Tepedino[37]:
A norma jurídica é um posterius e não um prius, de tal modo que, do processo interpretativo, produz-se,
a um só tempo, a norma interpretada e o fato qualificado. O sistema jurídico assim concebido faz
convergir a atividade legislativa e interpretativa na aplicação do direito, que permanece aberto a todos
os matizes norteadores da vida em sociedade. Daí a imprescindibilidade da fundamentação das decisões
e da argumentação que as legitimam.

 
Nesse sentido, é imperioso reforçar a teoria da argumentação, bem como a interpretação sistemática

e unitária do ordenamento, como meios de evitar o decisionismo e o ativismo judicial, a fim de
consubstanciar e tornar legitima a decisão judicial.

O componente ideológico do nosso modelo estatal, segundo Habermas, se baseia no fato de que as
normas e as instituições não são discutidas, posto que apresentadas como legítimas em razão da apatia e da
assepcia política e cultural que a tecnologia nos impõe.
            O referido autor propõe, então, não uma transferência de poder político ao cidadão, como membro
de representação em instâncias representativas oficiais, mas a assunção desse poder político pela própria
cidadania. Nesse sentido expõe[38]:

 
Para tanto, mister é que se compreenda que toda e qualquer relação social se afigura como um
fenômeno político de natureza comunicacional, simbólica e real, cuja estrutura gramatical constitutiva
precisa ser apreendida e operada pelos sujeitos falantes, não se olvidando que, por representar uma
dimensão argumentativa da realidade, tal estrutura tem em foco determinados objetivos e
fundamentos...

 

            Considerando a teoria de habermasiana, o que torna possível a ação social coordenada é a
capacidade dos seres humanos de chegarem a um conhecimento mútuo sobre alguma coisa. A verdade, para
ele, não tem a ver com o conteúdo, mas com o procedimento: aqueles que permitem estabelecer um
consenso, a partir de argumentos problematizáveis e entendimento entre interlocutores.

Tendo em vista o fechamento normativo e a abertura cognitiva do direito, a teoria sistêmica
luhmanniana assevera que o problema da justiça passa a ser reorientado para a questão da complexidade
adequada do sistema jurídico e da consistência de suas decisões. Mas como isso é possível se a mesma
teoria não pugna pela necessidade de fundamentação das decisões?

É neste ínterim que vislumbramos um aspecto divergente entre o pensamento sistêmico e o direito
civil constitucional, conforme supracitado. 
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6                    CONCLUSÃO
 

A pesquisa ora desenvolvida foi efetiva no desiderato de despertar maior interesse no estudo de uma
obra tão intrigante como a de Niklas Luhmann. Conforme afirmado no início do trabalho, não tínhamos
como meta esgotar todos os debates que o tema sugere, mas sim, propor sugestões de possíveis relações
entre teorias que sob a perspectiva funcional buscam desvendar alguns mistérios das relações humanas,
tendo como limite o alcance racional.
            Enquanto o direito civil é o campo jurídico que cuida das relações humanas privadas, a sociologia é
a seara do conhecimento que busca analisar o conjunto destas relações sob uma perspectiva mais
abrangente, isto é, social, sistêmica, real.
            Contudo, no desenvolvimento deste trabalho, analisamos duas vertentes de vanguarda das referidas
matérias. Em relação ao direito civil, partimos da perspectiva desenvolvida pela escola do direito civil
constitucional, sempre preocupada com o caráter unitário e coeso do ordenamento jurídico, sob a égide dos
princípios constitucionais. De outra parte, o olhar sociológico teve como norte a teoria sistêmica
desenvolvida por Luhmann, já sob o paradigma da autopoiese.
            Nesse sentido, identificamos como ponto convergente entre as duas temáticas, a perspectiva da
análise funcional, já preconizada por Bobbio, e a preocupação de desenvolvimento de um estudo sistemático
e não setorial, a partir das relações dos sub-sistemas.
            Em uma analogia singela, pode-se afirmar que para a escola do direito civil constitucional o direito
civil está para a o ordenamento jurídico, assim como o direito está para a sociedade de acordo com
Luhmann. Podemos completar a alegoria, dizendo que enquanto a coesão no pensamento luhmanniano se dá
através dos atos comunicativos, no ordenamento jurídico se daria através dos princípios constitucionais.
            Contudo, também vislumbramos aspectos divergentes entre os referidos marcos teóricos,
principalmente no que concerne à necessidade de fundamentação das decisões judiciais.
            Entre aproximações e distanciamentos, o fato é que o aprofundamento de tais questões é palco de
futuros debates científicos.
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DIREITO E LINGUAGEM NA CASUÍSTICA DA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA A LEI DE BIOSSEGURANÇA

RIGHT AND LANGUAGE IN THE CASES OF ACTION FOR DECLARATION OF
UNCONSTITUTIONALITY AGAINST THE BIOSAFETY LAW

Larissa Maria Melo Souza
Luiz Eduardo de Lacerda Abreu

RESUMO
O estudo tem por objeto a interação entre direito e linguagem no processo de tomada de decisão da ADI n.º
3.510 (Lei de Biossegurança). Assim, de uma perspectiva interdisciplinar, buscamos mostrar os limites que
a linguagem impõe ao direito no momento da ponderação de valores consubstanciados nos direitos
fundamentais. Para tanto, promovemos uma breve análise do julgamento da ADI n.º 3.510, onde delineamos
os valores absolutos em jogo, tais como boa vida, vida, saúde e liberdade de pesquisa. Em segundo,
apresentamos uma breve compreensão dos limites da linguagem para expressar um valor absoluto, tomando
como base as noções passadas por Moore,Wittgenstein e Gadamer. Por fim, fizemos uma análise sobre os
votos proferidos na ADI de Biossegurança, com o objetivo de verificar os limites da linguagem encontrados
no uso do valor “vida” nesse julgamento.
PALAVRAS-CHAVES: Supremo Tribunal Federal, Lei de Biossegurança, linguagem, valor absoluto e
valor relativo, valor como fim e valor como meio.

ABSTRACT
The research focuses on the interaction between Right and Language in the process of decision making ADI
No. 3510 (Biosafety Law). Thus, from an interdisciplinary perspective, we seek to show that language
imposes limits to Right at the moment of weighing values embodied in fundamental rights. To this end, we
promoted a brief analysis about the judgment of ADI No. 3510, where we outlined the absolute values at
stake, such as “good life”, life, health and freedom of research. Second, we presented a brief understanding
of the limits of language to express an absolute value, based on the notions passed by Moore, Wittgenstein
and Gadamer. Finally, we made an analysis of the votes uttered at Biosafety ADI, in order to check the
limits of language found in the use of the value “life” at this judgment.
KEYWORDS: Supreme Court of Brazil, Biosafety Law, language, absolute value and relative value,
intrinsic value end value as a means.

INTRODUÇÃO

Em nosso primeiro trabalho juntos tratamos da questão do processo de tomada de decisão no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, tendo como material empírico a decisão da ADI n.º 3510, que
questionava a constitucionalidade da Lei de Biossegurança. Pois bem, nessa pesquisa, apresentamos que o
processo de tomada de decisão envolvia mais fatores para corroboração da decisão dos ministros, do que o
simples conteúdo exposto nos votos. Mas em meio ao estudo da casuística da Lei de Biossegurança, surgiu-
nos uma inquietação, que fora deixada em segundo plano, justamente pelas limitações metodológicas à que
aquela pesquisa se propunha. Tal inquietação foi quanto ao uso do vocábulo vida, que por diversas vezes era
utilizada ora para defender ora para atacar a constitucionalidade da Lei de Biossegurança, sem, no entanto,
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haver uma reflexão sobre o que significava essa palavra, ou ainda, quais os limites da linguagem para o uso
da mesma. Assim, retomamos agora a questão do uso da palavra vida no julgamento da ADI n.º 3510, para
discutir o direito fundamental à vida com uma visão interdisciplinar, tal como a edição desse encontro se
propõe.

Quando falamos em limites da linguagem, partimos da compreensão de que todo discurso encontra
um limite para expressar o que o sujeito pretende dizer. E o direito, ao trabalhar com a linguagem para fazer
seus discursos, sejam escritos ou orais, enfrenta tal limitação, o que se perfaz claro na atividade
jurisdicional, por envolver a ponderação de valores. O problema da relação entre valores é que de certo
ponto são indescritíveis, a linguagem não é capaz de abarcá-los. A compreensão dessa limitação ficará mais
clara quando verificamos a relação do bom e do o bom  de Moore (1999) e Wittgenstein (1965). Dentro
desse panorama, vamos ver que a incompreensão dessa limitação leva, muitas vezes, intérprete aplicador da
norma desconsiderar a problemática das pré-compreensões do intérprete, o que esperamos conseguir
demonstrar a importância com Gadamer (1993). Portanto, a problemática com a qual trabalhamos passa
muitas vezes despercebida, mas consiste nos limites que o direito encontra na linguagem para descrever os
valores e para fazer o juízo de valor, ou em palavras mais próprias do campo jurídico, dizer qual direito
fundamental deve prevalecer em caso de conflito entre eles.

Entretanto, como se trata de um estudo interdisciplinar nos propomos a fazer uma análise da
linguagem, tendo como material empírico a ADI n.º 3.510 para falarmos da relação entre direito e
linguagem no caso concreto.

Para tanto, vamos promover uma breve análise do julgamento da ADI n.º 3.510, sempre nos atendo
à apreciação do confronto dos valores postos em questão. Em segundo momento vamos apresentar uma
breve compreensão dos limites da linguagem para expressar um valor, para então fazermos uma análise
sobre os votos proferidos na ADI de Biossegurança, com o objetivo de verificar os limites da linguagem
encontrados no uso do valor vida.  Assim, vamos agora como foi a ADI n. º 3.510 e do que ela tratou de
forma mais detalhada, para então com esse material verificarmos a interação entre direito e linguagem.
1. O VALOR VIDA NO JULGAMENTO DA ADI N. 3510

1.1 A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE N. 3.510

O julgamento pelo Plenário do “Supremo”[i] da ADI de n. 3.510 ocorreu em três sessões, além de
uma audiência pública sobre células-tronco e a participação de amicus curiae na primeira sessão[ii].
Segundo consta no acompanhamento desta ação perante o “Supremo” há diversos atores que participaram
do julgamento. A Constituição de 1988 estabelece no art. 102, I, “a”, que “compete ao Supremo Tribunal
Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente a ação
direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual”. Essa ação, portanto, nada mais
é do que um meio de se levar diretamente ao STF uma questão constitucional a ser resolvida. Mas, como
nos explica Mendes (2007), não se trata de qualquer meio, pois é uma ação que só pode ser proposta por
determinadas pessoas definidas no art. 103, da CF/88[iii]. Pois bem, na casuística da ADI de n. 3.510, quem
propôs a ação foi o Procurador-Geral da República, legitimado em regra escrita no inciso VI do referido
artigo da Constituição.

A questão por detrás da ADI de n. 3.510 discute o direito à vida, no âmbito do antigo impasse
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doutrinário do direito privado, qual seja, em que instante a vida começa. A vida passa a ser protegida pelo
direito brasileiro após o “nascimento com vida” (art. 2º do CC/02)[iv], o que implica a criança nascer e
respirar, ao menos uma vez (FARIAS, 2005). Entre os próprios cientistas que participaram da audiência
pública sobre células-tronco, há divergência quanto ao momento do surgimento da vida. Como veremos na
análise da audiência pública sobre células-tronco, para alguns biólogos, negar a vida ao momento da
fecundação é extremamente ofensivo, pois há multiplicação de células, ou seja, aos olhos do biólogo há vida
desde o momento da primeira divisão celular, naquela primeira célula há todas as informações genéticas
necessárias para formar o ser humano, incluindo sua personalidade; ao passo que para o alguns geneticistas,
a vida humana se inicia com a formação de sistemas essências à sobrevivência de um ser humano, logo, a
vida se inicia quando o feto apresenta perspectivas de nascimento com vida, nos moldes definidos pelo
direito brasileiro. De qualquer forma, os especialistas da mesma área chegam a conclusões diferentes em
nuances a favor e contra o uso dos embriões para pesquisas. Veja, de todo modo assumir quaisquer dos
lados dos discursos implica em assumir um valor como absoluto, pois se diz que, apesar de não se poder
precisar, não importa se o embrião já é vida humana ou não, mas a saúde ou ainda a liberdade de pesquisa.

A discussão, portanto, residia no direito à vida destes embriões, pois, caso sejam considerados
como “vida humana”, são protegidos pelo art. 5º da CF/88; e, caso não, a lei resta constitucional. Por outro
lado, a utilização dessas células-tronco permite a formação de diversos tecidos humanos artificialmente para
tratamentos de saúde, o que também é direito fundamental preservado pelo art. 6º da CF/88. Foram
suscitados pelos atores a favor da procedência da ação a violação: à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III,
CF/88)[v], a garantia da inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, caput, CF/88)[vi]. E, foram reclamados
pelos atores a favor da improcedência da ação a transgressão: do direito à livre expressão da atividade
científica (art. 5º, IX, CF/88)[vii], o direito à saúde (art. 6º, CF/88)[viii], o dever do Estado de propiciar, de
maneira igualitária, ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (art. 196, CF/88)[ix] e
de promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica (art. 218,
caput, CF/88)[x].

Em suma, as violações do texto constitucional reclamadas não são meras regras constitucionais,
pois perpassam uma série de valores, além disso, há várias questões sociais envolvidas no questionamento
da constitucionalidade dessa lei, por envolver concepções culturais sobre o valor absoluto vida humana.
Nesse sentido que a sociedade se mobilizou e vários pedidos de participação nesse processo chegaram ao
Tribunal[xi]. Várias audiências foram marcadas com os ministros. As visitas de cientistas aos ministros
foram amplamente divulgadas por meio do acompanhamento processual, que indicava os dias dessas visitas,
mas nem todos os ministros quiseram receber os experts no assunto. A reação dessa movimentação foi a do
surgimento da primeira audiência pública do “Supremo”, o que gerou muita incitação nos corredores, já que,
apesar de existir a época do julgamento dessa ADI a possibilidade dela ocorrer pela previsão da Lei de n.
9.868/99 e RISTF, toda essa movimentação era nova e reclamava a criação de procedimentos internos, tais
como a forma de divulgação dessa audiência, como os trabalhos seriam conduzidos, entre outros.

Mas o que nos importa de todo essa movimentação que acontecerem no processo de tomada de
decisão da ADI n.º 3.510 é, justamente verificar quais são esses dados apresentados pela comunidade
científica sobre o que é vida e em que esses dados influíram no julgamento.
1.2 A AUDIÊNCIA PÚBLICA: OS EXPERTS FORAM AO “SUPREMO”
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A audiência pública sobre células-tronco ocorreu no dia 20.04.2007, e teve os trabalhos iniciados
após a então Presidente do STF, ministra Ellen Gracie, abrir os trabalhos e passar a direção dos mesmos ao
ministro relator da ADI de n. 3.510, ministro Carlos Ayres Britto. Primeiramente, a audiência pública foi
realizada no Plenário do STF. Os então especialistas convidados para falar sobre o tema para a Corte
teceram suas considerações diante da tribuna em que os advogados fazem suas sustentações orais. De certo,
não falaremos da exposição de cada convidado, mas trouxe aqui certas reflexões com base no que foi
trazido à Corte por alguns.

Nessa oportunidade, várias vezes os ministros que tomavam a palavra relembravam que essa
audiência se tratava de um meio do “Supremo” ouvir a sociedade e seus anseios, bem como de buscar
conhecimento sobre o tema enfrentado. Em especial destacamos as palavras da ministra Ellen Gracie e do
ministro Carlos Ayres Britto, respectivamente:

Não posso encerrar este pronunciamento sem louvar a iniciativa do meu Colega, o ministro Carlos
Britto, que adota pela primeira vez, esta faculdade que a lei nos concede de fazer ouvir experts na
matéria. Sua Excelência recebe de toda a Corte os elogios, e creio que recebe da população
brasileira, também, o reconhecimento por esta disponibilidade e este impulso de fazer com que o
Tribunal se abra efetivamente, para a comunidade científica.
 
Em verdade, estamos homenageando o pluralismo, um dos conteúdos mais importantes da
democracia; pluralismo que, no nosso caso, muito concorrerá para legitimar a decisão que o
Supremo Tribunal Federal proferirá.
 
Veja-se que as palavras do ministro Carlos Britto, relator da ADI de n. 3.510, reforçaram seu

entendimento sobre a intenção da audiência de colher informações da comunidade científica sobre em que
momento começa a vida, já que a constituição não define isso. E tal informação não é descartável. Ocorre
que, o jurista sempre tem de lhe dar, mesmo que inconscientemente, com a problemática de conceder
objetividade ao que faz. Desse modo, a intenção da audiência era trazer parâmetros mínimos de
compreensão, para que houvesse um mínimo de objetividade nos critérios adotados para o julgamento que
viria a ocorrer. De fato, há muitos que acreditam que o direito é uma ciência[xii] e pode se utilizar dos
mesmos meios de objetividade das hard sciences, entretanto, vimos e concordamos com Dworkin (1996)
que para a lógica do direito, toda verdade científica deriva justamente do consenso da comunidade científica
sobre a validade dos critérios adotados. Essa busca do consenso é perceptível na realização dessa audiência
pública, onde se buscou na comunidade científica um consenso sobre o que é vida e em que momento ela
começa.

As primeiras especialistas a falarem que trouxeram argumentos interessantes a serem considerados
foram a geneticista Mayana Zatz, que é presidente da Associação Brasileira de Distrofia Muscular e a
farmacêutica Patrícia Helena Lucas Pranke, que é presidente do Instituto de Pesquisa com Célula-Tronco.
Essas pesquisadoras esporam posicionamento a favor da constitucionalidade da lei de Biossegurança, o que
implica da improcedência da ADI de n. 3.510 e conseqüente liberdade para pesquisas na área. Mas vejamos
o que Patrícia Pranke disse em sua explanação para considerar como valor absoluto a liberdade em
detrimento do valor vida. Ela explicou que os embriões ou são implantados no útero ou são congelados,
sendo que esta última opção diminui as possibilidades de o embrião se desenvolver posteriormente.
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Ademais, os embriões seriam classificados em categorias com até quatro graus de qualidade, sendo que os
embriões considerados de má qualidade seriam inviáveis. A questão que Patrícia Pranke suscita é: porque
não realizar a pesquisa com esses embriões? Segundo a pesquisadora, boa parte das clínicas não chegam
nem mesmo a congelá-los.

O que as pesquisadoras queriam propor era não discutir em que momento começa a vida, mas o
que fazer com os embriões congelados que não vão ser fecundados em nenhum útero. Essa visão implica em
não enfrentar de modo exposto o julgamento de valor. Essa intenção restou clara desde a exposição de
Mayana Zatz, que ressaltou mais a questão dos tratamentos de doenças degenerativas por meio de células-
tronco embrionárias. De fato, suas palavras tiveram seu peso, já que teve forte atuação na aprovação da lei
de Biossegurança no Congresso Nacional (como ela mesma assumiu em sua sustentação). Mas o destaque
de seu argumento está em enfatizar que esses embriões só vão vir a constituir um feto se um ser humano
intervir, e que, portanto, não achava que seria mais ético manter esse embrião congelado, sabendo que ele
nunca virá a estar em um útero, ao invés de doá-lo para pesquisas que poderiam resultar em futuros
tratamentos a doenças graves, tais como doenças neurológicas, bem como na recuperação de pessoas
vítimas de acidentes cerebrais vasculares e derrames, entre outros. Com sutileza, a cientista colocou que,
realmente no embrião há vida, pois possui células e toda célula é vida, mas que não se trata de um ser
humano. Em suas palavras, a doação de células-tronco para pesquisa poderia ser equiparada a doação de
órgãos por quem sofre morte cerebral. Ou seja, ela pretere o valor absoluto vida frente ao valor saúde.

Veja, a concepção do valor vida para a pesquisadora não abarca o valor como fim, mas um valor
como meio. Moore (1999) nos traz um ponto interessante para compreender porque nesse caso as
pesquisadoras descrevem um valor como meio e não um valor como fim, o que corresponde ao valor
absoluto e relativo de Wittgenstein (1965). Ele fala que quando dizemos que o valor é bom temos duas
variantes importantes que decorrem dos limites da linguagem. Ocorre que, podemos dizer que algo é bom,
mas não podemos dizer o que é o bom, pois se trata de algo indescritível. Assim, quando a pesquisadoras
apresentam o procedimento de seleção dos embriões e diz ao que eles se prestam, não está dizendo o valor
como fim, mas descrevendo o valor como meio, pois se trata de um meio de se expressar esse valor.
Portanto, ao invés de enfrentar a questão do juízo de valor entre os valores absolutos (valor como fim) em
jogo, a pesquisadora recai na mera descrição do valor relativo. Ademais, podemos perceber do discurso feito
pelas pesquisadoras que há duas noções de valor absoluto vida em jogo. Por um lado, temos a noção do
valor vida pura e simplesmente, e por outro, a idéia de boa vida, que implica não somente em estar vivo,
mas viver a vida bem vivida, o que é descrito como vida com saúde. Nesse ponto, novamente, temos dois
valores absolutos em questão, de tal sorte que o juízo de valor a ser feito entre um e outro, importa na
adoção de um deles. Essa necessidade é bem descrita por Wittgenstein (1965), ao dizer a escolha um valor
absoluto é a eleição de uma “ética”, ou seja, ao escolhê-lo, adere-se a determinada “ética”. Isso implica em
certas conseqüências que veremos mais à frente. No caso, as cientistas se limitaram ao valor relativo, o que
atem a questão aos fatos, ou seja, aos dados que eles possuem sobre as conseqüências do embrião ser vida
humana ou não.

A primeira convidada a expor sobre a inconstitucionalidade da lei de Biossegurança foi a
professora-adjunta do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília (UnB) Lenise Martins,
que defendeu o início da vida humana na fecundação. Assim, a pesquisa com células-tronco embrionárias
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implicaria no sacrifício dessas vidas. Com base nesse mesmo pensamento da professora Lenise Martins,
vários especialistas sustentaram diversos argumentos, dos quais destacamos: (1) existe um chamado diálogo
entre o embrião humano e sua mãe, pois a biologia molecular revela que em cerca de duas a três horas
depois da fecundação o embrião já se comunica com a mãe por meio das moléculas. (Lílian Piñero Eça); (2)
não há fato objetivo e concreto que confirme a utilidade da pesquisa com essas células, ao contrário do que
se registraria com as células-tronco adultas (Marcelo Vacari Mazzenoti). Em outras palavras, esses
cientistas estabeleceram como valor absoluto a vida, em detrimento dos valores boa vida, saúde e liberdade.
Todavia, tal como o grupo que defendia a constitucionalidade da Lei de Biossegurança, esses cientistas não
enfrentam o conflito entre os valores absolutos em questão, mas tão somente descrevem o valor vida como
um valor relativo, pois não se trata do o bom, mas do bom. Por exemplo, quando se fala do diálogo entre o
embrião e a mãe, não se está falando da vida em si do embrião, mas se descreve conseqüências do fato dele
estar vivo.

Diversos convidados falaram ainda sobre a inconstitucionalidade da lei de Biossegurança e ainda
pela sua constitucionalidade, mas seus argumentos são por demais repetidos. O que nos interessa nessa
colheita de dados sobre a audiência pública a respeito de células-tronco são os dados fornecidos pela
comunidade científica limitaram-se a trazer o valor vida como meio e não como fim. Ademais, esses dados
nos são importantes para verificarmos se a explanação dos fatos acerca dos valores relativos descritos, a
respeito do valor vida foram considerados nos votos dos ministros. Assim, nosso próximo passo é verificar
o uso do valor vida no julgamento, pelos ministros do “Supremo” e se os dados aqui expostos foram
utilizados como critério para definir em que momento começa a vida humana.
2 O JULGAMENTO DA ADI DE BIOSSEGURANÇA: JUÍZO DE VALOR OU
DESCRIÇÃO DOS FATOS?[XIII]

O apropriado nesse momento seria destrincharmos o voto de cada ministro nessa ADI, todavia, não
dispomos de tantas linhas. Desse modo, exporemos os pontos centrais dos votos dos ministros, merecendo
aqui destaque os votos dos Ministros Ayres Britto, Menezes Direito e Eros Grau, por terem pontos
essenciais para idéia de relação entre direito e linguagem que queremos desenvolver.

Em primeiro momento, o relatório do ministro Carlos Ayres Britto chamou-nos bastante a atenção,
pois desde o início ele indicou a necessidade de uma audiência pública sobre o tema, bem como da abertura
para amicus curiae, no sentido de alcançar “decisão colegiada tão mais legítima quanto precedida da coleta
de opiniões dos mais respeitáveis membros da comunidade científica brasileira, no tema”. Todavia, quando
partimos para análise de seu voto, notamos que apesar de ponderar no relatório sobre as perspectivas
apresentadas por biólogos e geneticistas, o teor do voto se restringe a análises dos textos legais e
constitucionais, em um jogo de articulação da letra da “lei” e do que “ela” revela[xiv]. Dessa perspectiva, a
aplicação da lei desconsidera o seu contexto atual, ou seja, consiste em uma interpretação da norma jurídica
compreendendo que esta por si só é capaz de solucionar os fatos da realidade considerados relevantes para o
direito. E com base nessa articulação, o ministro afasta a possibilidade de se adotar uma teoria sobre o
momento do surgimento da vida para determinar a constitucionalidade da Lei de Biossegurança, já que a
constituição não define isso, ou seja, ele desconsidera os valores relativos abordados pelos cientistas na
audiência pública. Ademais, o ministro relator não expos o juízo de valor que fez entre os valores absolutos
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vida, vida boa, liberdade e saúde, apesar dessa escolha transparecer quando declara a constitucionalidade da
lei, pois preteriu o valor absoluto vida frente aos valores de vida boa, liberdade e saúde.

De fato, quase todos os ministros repetiram esse movimento do ministro relator, ou seja, ao se
aterem na verificação somente do texto legal afastaram a análise do valor vida em si em relação aos demais
valores em jogo. Mas dentro do que foi exposto no julgamento, como prometido, vale-nos ainda destacar
dois votos que nos trazem pontos importantes, quais sejam o do ministro Menezes Direito e Eros Grau.

A importância do voto-vista do ministro Menezes Direito reside no simples fato deste ter
enfrentado a questão do juízo de valor de modo explícito em seu voto. Assim, sua explanação foi
demasiadamente extensa e criteriosa na definição de conceitos, de ponderação entre os vários dados
científicos apresentados nos memorais, visitas dos cientistas, ligações a autores do tema e em especial dos
dados colhidos na audiência pública. A sua decisão foi pela declaração parcial de inconstitucionalidade de
determinados termos do art. 5º da lei de Biossegurança, de modo que a pesquisa com células-tronco
embrionárias seria constitucional, desde que realizada a partir da extração de única célula dos embriões
congelados a mais de 3 anos, ou ainda com os embriões inviáveis que comprovadamente insubsistentes por
si mesmos (param de apresentar desenvolvimento após 24 horas na placa de Petri). Ou seja, o ministro
Menezes Direito adotou como valor absoluto a vida e para alcançar esse entendimento, o ministro
apresentou larga reflexão sobre o que seria dignidade, a quem ela pertence e em que momento a vida surge,
com base em autores como Santo Tomás de Aquino, Umberto Eco, Immanuel Kant, Ludwig Wittgenstein,
Aristóteles, Arthur Schopenauer. Com base na reflexão sobre esses filósofos, e também de pesquisas
cientistas, o ministro defendeu a parcial inconstitucionalidade da lei por compreender que desde a
concepção temos uma vida humana em desenvolvimento, que é dotada de dignidade, independente de já
possuir uma personalidade ou não:

Não me parece razoável afirmar que a vida sem personalidade não é vida, como se a personalidade é que
atribuísse a condição de vida e não que fosse um atributo dela. A pessoa (do art. 2º do Código Civil) é
tão somente uma sombra na caverna das legislações. O ser que a projeta é que merece a atenção do
jurista. É de se perguntar se o mutismo e a surdez da sombra, se a sua forma distorcida, é que definirão o
tratamento a ser dado à sua realidade. Na verdade, o direito à vida tem extensão abrangente, que enlaça a
dignidade da pessoa humana, justificando-a.
 
Nesse sentido, o ministro conclui que o uso do princípio utilitarista, ao contrário do exposto pela

ministra Ellen Gracie, não coaduna com a vontade constitucional, pois não condiz com a dignidade da
pessoa humana, fundamento constitucional (art. 1º, III, CF/88). Por outro lado, o ministro – diversas vezes
em seu voto – retoma a questão religiosa, o que exige que façamos um parêntese. Conforme os dados que
colhemos em campo, o ministro era extremamente católico, entretanto, nesse voto teria que enfrentar as
questões da lei de Biossegurança como ministro, de tal sorte que teria de seguir as regras do campo e não
fazer ponderações religiosas sobre o tema. Talvez por isso, o seu argumento foi de destacar que respeitava o
princípio constitucional de liberdade religiosa, mas que sua decisão seria baseada tão-somente em dados
científicos e valores éticos. Desse modo, apesar de apontar o valor absoluto vida, como mais importante, o
ministro não se utilizou dos valores relativos apresentados da audiência pública, e apesar de enfrentar o que
entende por vida, o faz não como um valor absoluto, mas relativo ao recair na mera descrição dos fatos sem
apontar a essência do que seria o valor vida, pois retoma o movimento dos demais ministros de negar a
possibilidade de se contaminar por elementos estranhos ao texto da constituição.

O segundo voto que destacamos é do ministro Eros Grau, e não por ele proferir um voto preciso e
claro em termos da adoção do valor vida como absoluto ou não, mas por ele nos trazer como fundamento
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inicial considerações a respeito da interpretação da lei que se estava a analisar, com base em Gadamer
(1993). O ministro falou da questão do intérprete como um ser de historicidade dotado de pré-compreensões
defendido por Gadamer (1993), entretanto, o ministro desvirtua as palavras deste, pois conclui que se pode
afastar conscientemente de todas as pré-compreensões:

Protegido contra todas as arbitrariedades retóricas e as demais, de ordem múltipla e variada,
especialmente as criptoeconômicas, deixo-me determinar pela matéria objeto da presente ação
direta de inconstitucionalidade, o direito à vida e a dignidade da pessoa humana [arts. 1º, III, e 5º,
caput, da Constituição do Brasil] .
 
A interpretação do ministro do teórico Gadamer (1993) é um tanto indissiocrática, pois este nos

traz a perspectiva de que o intérprete é um sujeito de historicidade na medida em que todos possuem pré-
compreensões, sem esquecer que o intérprete deve sempre estar aberto ao outro, o que se traduz, em estar
disposto a conhecer o outro partindo da sua visão de mundo. Reconhecer essa condição significa possuir
uma consciência histórica, o que coloca o intérprete em posição de procurar uma interpretação que busque
defender o sentido mais racional do texto contra toda forma de imposição de concepções. Desse modo, o
intérprete não pode desconsiderar que “la posición entre extrañeza y familiaridad que ocupa para nossotros
la tradición es el punto medio entre la objetividad de la distancia histórica y la pertenencia a uma tradición”
(GADAMER, 1993. p. 365). Assim, contrariando Gadamer (1993), o ministro passa a expor sobre as
definições do início da vida humana, em recorte de comparação da legislação infraconstitucional de 1916 e
de 2002 (Código Civil). De fato o ministro define o que ao seu ver seria vida ao dizer que:

Como se vê logo, todas as referências científicas e filosóficas à noção genérica de processo,
compreendido como sucessão contínua de mudanças de acordo com diretriz unitária de
desenvolvimento autônomo, para caracterizar em teoria e identificar em concreto a vida, radicam-
se, em última instância, na idéia de movimento cujo princípio causal está no próprio movente, que
por conseqüência se define como vivo. Noutras palavras, não há vida no ser que não tenha ou ainda
não tenha capacidade de mover-se por si mesmo, isto é, sem necessidade de intervenção, a qualquer
título, de força, condição ou estímulo externo. É o que me permito denominar aqui capacidade de
movimento autógeno.
 
Mas, partindo dessa pequena abordagem, com base em um confronto de leis, o ministro faz uma

associação de conceitos, entre o advindo da lei e do conceito que ele deu à vida (movimento), para concluir
que, se o embrião congelado não está em desenvolvimento vital, o mesmo não constitui uma vida humana.
Nesse ponto, destacamos que ao tentar delinear a vida como “movimento”, o ministro acaba por tratar o
valor vida não como um valor absoluto, mas relativo, pois o que retrata são os fatos que o levam a entender
que o embrião congelado não está em desenvolvimento vital e que, portanto, não é vida. Em outras palavras,
apesar de assumir ser preciso fazer um juízo de valor sobre a questão, ele não o faz de modo expresso, e,
assim, afasta e repete o movimento feito pelos demais ministros de análise detida somente do texto da
constituição e da lei.

Confessamos que a análise da decisão se faz aqui de modo bastante simplório, pois o que nos
importa é que o embate entre o direito fundamental à vida e à saúde, ou ainda ao de liberdade de pesquisa,
tão enfatizamos na audiência pública não foram abordados pelos ministros. O que nos é relevante para
passarmos adiante é o dado empírico de que ao final das três sessões a Lei de Biossegurança foi declarada
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totalmente constitucional, pela maioria de seis ministros, sendo que somente um dos ministros de fato
abordou de forma clara o julgamento de valor sobre o vocábulo vida,apesar de recair no mesmo movimento
de estranhamento do direito dos demais campos.

2.1 A INTERAÇÃO ENTRE DIREITO E LINGUAGEM: O MOVIMENTO DE
ESTRANHAMENTO DO CAMPO JURÍDICO

O exame dos votos da ADI de n. 3.510 nos demonstra uma tentativa de omitir o juízo de valor que
se perfaz na decisão dessa ADI, qual seja, o da adoção do valor vida como absoluto ou não. Desse modo, o
julgamento foi motivado de forma vaga, pois os ministros tentavam justificar suas escolhas dogmaticamente
na lei, desconsiderando os demais campos que entrelaçam a questão, como a linguagem.

Primeiramente, quando os ministros se colocam em uma posição de afirmar que não cabe naquele
momento fazer reflexões sobre em que momento começa a vida estão expressando uma vontade de
autonomia do campo jurídico em relação aos demais campos e assim assumem um caminho de
estranhamento[xv] para sistemática e explicitamente[xvi] se descontaminar de tudo o que o envolve, do
próprio mundo social que se está inserido. Em outras palavras, a reflexão sobre a interação do direito com
outros campos incorre em uma perspectiva de negar a relatividade da autonomia do campo jurídico[xvii],
mais especificamente por infringir a concepção de segurança jurídica, um dos pilares da concepção clássica
de direito[xviii]. Nesse sentido, os votos dos ministros recaem em um processo de afastamento dos
elementos morais e valorativos que envolvem o entendimento do momento do surgimento da vida humana,
em nome da eqüidade da lei, neste caso na própria constituição que por si já emanaria a força descrita por
Hesse (1991), em um movimento de aplicação, como diria Bourdieu (2000), da “lei pela lei”.

Mais que isso, o afastamento sistemático dos elementos morais implica em omitir uma parte
importante do voto, qual seja o momento em que se faz o juízo de valor entre os valores absolutos em jogo.
Além disso, precisamos destacar que quando os ministros expõem sobre os ditos valores constitucionais em
conflito, não o fazem realmente, pois se restringem a descrevê-los, o que nos leva a questão de estarmos
lidando com valores relativos e não com valores absolutos, de modo que, o juízo de valor não é
concretamente abordado. Ou seja, os ministros não se atentaram para os limites que a linguagem impõe a
esse discurso. O que passaremos a ver adiante é que essas barreiras encontradas no campo da linguagem
restringem a capacidade do direito de fazer suas narrativas, de tal modo que a falácia naturalística[xix] se
faz quando colocamos características da coisa que descrevemos como se essas fossem sua essência, mas não
são.

Assim, o processo de tomada de decisão do “Supremo” que verificamos na casuística da ADI de n.
3.510 nega sua contaminação pelo mundo que lhe envolve em seus fatores econômicos, sociais e políticos,
em âmbito interno e externo quando afirma a possibilidade de aplicação da lei pura e simples ao caso.
Dentre outras questões presentes no “Supremo”, que não cabem serem abordadas nesse estudo, verificamos
diversas formas de negação dos demais campos, mas nos atemos aqui a questão da linguagem. Talvez, a
dificuldade de enfrentar o julgamento sobre o valor vida tenha decorrido justamente da ausência de
conhecimento dos limites que essa impõe ao juízo de valor. Justamente por isso, passaremos a nos deter de
análise esse problema da relação entre o direito e a linguagem.
3 OS LIMITES DA LINGUAGEM: FALANDO SOBRE DISCURSOS JURÍDICOS
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A RESPEITO DE VALORES

Vimos até o dado momento que a interação entre direito e linguagem nos impõe certos limites, o
que está intimamente relacionado ao que falamos inicialmente de impossibilidade de descrever um valor
absoluto. A problemática ressaltada nessa análise dos votos dos ministros na ADI de n.º 3.510 está
justamente em desconsiderar essa relação, de modo que, ao falarem de valores, acreditam estar realizando
um juízo de valor, ao passo que se restringem a usar os valores como meios, ou seja, valores absolutos
adstritos aos fatos. Mas é preciso desenvolver melhor a questão da limitação da linguagem para descrever os
valores absolutos, por isso vamos dedicar a última parte desse artigo para abordar esses alcances.

Essa confusão verificada no julgamento em análise entre valor como meio e  valor como fim,
decorre em certa parte ser compreendida a partir do que Hitlin e Piliavin (2004) falam a respeito da
confusão que é feita entre valores e conduta humana. Segundo estes, têm-se a impressão de que o
comportamento humano é totalmente definido e motivado pelos valores, mas esses não são o único
parâmetro definidor da conduta humana. Acontece que o comportamento é sempre momentâneo, e seu
titular está sujeito a outros fatores que corroboram para comportar-se de determinada forma ou reagir diante
dos acontecimentos, tais como os desejos e as necessidades. O direito trabalha com o dever ser, ou seja,
com o controle do comportamento humano, dentro de um contexto social, de modo que os valores são a
motivação da criação das normas jurídicas e da exigência dessas normas das pessoas que participam dessa
sociedade. A possibilidade de se fazer normas universais exigíveis a todos da sociedade decorre justamente
do parâmetro de racionalidade objetiva utilizado pelo direito, que abordamos acima ao falar de Dworkin
(1996). A verdade para o direito se infere no consenso da comunidade jurídica a respeito de certa questão.

Moore (1999) perfaz uma interessante distinção entre o valor como meio e o valor como fim, e
ressalta que a confusão entre a conduta e o valor pode gerar uma falácia naturalística. Em seus exemplos, ele
descreve que uma conduta pode gerar conseqüências boas ou más, mas isso não faz a conduta em si ser boa
ou má, pois o comportamento humano não é definido tão-somente pelos valores adotados pelo sujeito.
Assim, ao compreender que o valor pode ser bom ou mal, para Moore (1999), o valor como fim é sempre
bom, pois ele é o bom, mas a depender de como é aplicado enquanto um valor meio pode ser bom ou mal.
De fato, Moore (1999) se detém a falar do valor dentro do campo da linguagem, o que não abarca casos
concretos; e nesse ponto que se faz importante trazer aqui algumas questões de Wittgenstein (1965).

Para este a discussão sobre problemas filosóficos é sempre uma discussão sobre linguagem, e
quando se detém a falar dos valores descreve que não existe um valor absoluto que possa ser descrito,
portanto os valores sempre são relativos. O modo como descrevemos os fatos não expressa valores, porque
os valores são expressos de modo diferente. Assim, tal como descreve Moore (1999) sobre valor como meio
e como fim, Wittgenstein (1965) traz a limitação da linguagem para expressar o valor em si, pois para este o
valor relativo pode ser descrito, ao passo que o valor absoluto não. O limite da linguagem fica claro nesse
momento, pois podemos compreender que o valor como meio é descritível por expor sobre os fatos sendo
eles bons ou maus, mas não chega ao valor como fim por esse constitui o simples, que não pode mais ser
destrinchado. Seria como querer derramar um tonel de água em um bule de chá, por mais que se queira fazer
caber toda a água do tonel no bule, ele não conterá mais do que a medida que comporta. De mesmo modo a
linguagem não pode abarcar mais do que ela comporta. O acrescer que Wittgenstein (1965) nos traz é
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apresentar esse debate do mundo da linguagem no plano da realidade. Ao se centrar na questão da ética, ele
defende que não podemos ensinar a ética, mas tão-somente os fatos, pois ela precisa ser incorporada pelo
indivíduo, ou seja, ele precisa adotá-la. Assim, entende que a ética se atém a valores absolutos, que não
podem ser descritos, mas adotados por um sujeito ou não, ao passo que a os fatos nos trazem valores
relativos, de modo que podemos ter juízos de valor relativos ou absolutos. Por exemplo, um valor absoluto é
vida, mas quando falamos que um indivíduo prefere viver a ser livre estamos descrevendo um fato, que é
um valor relativo e não absoluto, e nesse ponto fica mais claro o limite da linguagem e de como ela não tem
meios de descrever o absoluto, mas somente o valor como meio, nos termos de Moore (1999). Assim, os
ministros adotaram uma posição de estranhamento da interação entre os campos da linguagem e do direito,
de modo que realizaram uma aplicação da “lei pela lei”, sem considerar os limites que a linguagem impõe à
abordagem do julgamento de valores absolutos. Ou seja, os ministros realizaram a análise de valores
relativos, ao invés de exporem julgamentos de valor como fim, ou seja, enfrentar a questão do conflito entre
o direito à vida, à boa vida, à saúde e à liberdade, mas o que promoveram foi uma descrição de valores
como meio. Em outras palavras, recaem em uma falácia naturalística ao acreditarem que tratam da essência
dos valores, ao passo que se detém a verificar esse valor dentro do mundo dos fatos.

De todo modo, para um indivíduo promover um julgamento de valor ele precisa adotar uma ética,
ou seja, tomar um valor absoluto como parâmetro. Rhees (1965), ao comentar Wittgenstein (1965)
demonstra que o objetivo deste é demonstrar que o julgamento de valor só pode ocorrer a partir do momento
que se “aceita uma ética”. A partir da ética incorporada que se faz os julgamentos de valores. Mas o adotar
de uma ética de valor já é um valor absoluto. Ou seja, não há critério para decidir isso, porque esse seria a
ética que é um valor absoluto que não pode ser descrito. Mas vamos puxar essas questões para o concreto, a
fim de que se tornem mais compreensíveis. Quando pensamos em uma mulher que uma mulher escolha sua
carreira ao invés de ter um filho. Alguém se porá a julgar e dirá: isso é mal. Mas isso é um juízo de valor
com base em valores opostos aos escolhidos por ela. Os valores dela não podem ser julgados errados, mas
posso dizer que não concordo com a escolha, a partir do parâmetro de valor absoluto por mim adotado. No
caso em tela, podemos dizer, ao realizar um juízo de valor, que se concorda com a decisão dos ministros,
pois o que se entende por valor absoluto não coincide com o elegido por eles, mas isso não implica em a
decisão estar errada, mas que a ética adotada é distinta. Um indivíduo ao julgar a decisão como boa ou ruim,
em seu juízo de valor, aponta seu posicionamento de acordo com o que elegeu por valores absolutos.

Essa ética adotada previamente ao juízo de valor pode ser entendida em Gadamer (1993) como as
pré-compreensões do sujeito intérprete. Vimos na análise do julgamento da constitucionalidade da Lei de
Biossegurança considerações do ministro Eros Grau, justamente sobre esse escritor, o que implicou em uma
desconsideração da condição de sujeito de historicidade do intérprete. Essa questão ficou evidente pela
exposição do ministro Eros Grau, e é um bom ponto para retornarmos ao Gadamer (1993), e apresentar um
que parece ser o sentido mais apropriado à sua proposta. Vamos começar por um trecho de Gadamer sobre
as pré-compreensões do intérprete enquanto sujeito de historicidade (1993. p. 371):

No se exige, por lo tanto, un desarrollo de la historia efectual como nueva disciplina auxiliar de las
ciencias del espíritu, sino que éstas aprendan a comprenderse mejor a sí mismas y reconozcan que
los efectos de la historia efectual operan en toda comprensión, sea o no consciente de ello. Cuando
se niega la historia efectual en la fe metodológica, la consecuencia puede ser incluso una auténtica
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deformación del conocimiento. Esto nos es conocido a través de la historia de las ciencias, en la
que aparecen demonstraciones irrefutables de cosas evidentemente falsas. Pero en su conjunto el
poder e la historia efectual no depende de su reconocimiento. Tal es precisamente el poder de la
historia sobre la conciencia humana limitada: que se impone incluso allí donde la fe en el método
quiere negar la propia historicidad.
 
Assim, Gadamer (1993) coloca o intérprete como um sujeito de historicidade, possuidor de pré-

compreensões que são inevitáveis quer se reconheça ou não a sua existência. A interpretação, destarte,
acontece no encontro de horizontes que consistem em pontos de vista sobre determinado objeto, o que
abarca as pré-compreensões desse sujeito de historicidade. Nessa perspectiva que os horizontes não são
cerrados, pois constituem um caminho entre o seu ponto de vista e o do outro, ou seja, entre as suas pré-
compreensões e as da outro. E nesse encontro percebe-se o outro a partir de suas pré-concepções.

Ou seja, o movimento dos ministros de negação do diálogo do campo jurídico com os demais
campos, por meio de argumentos de “vontade do legislador” ou “vontade do poder constituinte” decorre de
uma necessidade de desconsiderar que a interpretação de valores em conflito por exigir que se faça um juízo
de valor, na caso, entre valores absolutos, de modo que seria necessário pressupor a “adoção de uma ética”.
Nos termos de Gadamer (1993) essa interpretação exige um olhar a partir de sua visão de mundo (ou seja, a
partir dos valores absolutos adotados pelo interprete) e não da visão do legislador, pois o momento histórico
é distinto, há um lapso temporal inevitável. Em uma parte de sua obra, Gadamer (1993) se dedica a falar
justamente da tarefa hermenêutica do juiz, que ao seu ver não é de adequação de uma relação entre o
passado e o presente, mas de procurar resolver uma tarefa prática. E isso não é arbitrariedade, mas fazer uma
mediação da idéia jurídica da lei com o presente, tendo como base sua própria história e presente. A tarefa
do juiz é de interpretação e esta é a concretização da lei em cada caso concreto, mas isso não exige somente
o conhecimento de artigos da lei, pois nenhuma sentença surge da mera subsunção:

Entre la hermenéutica jurídica y la dogmática jurídica existe así una relación esencial en la que
hermenéutica detenta una posición predominante. Pues no es sostenible la ideia de una dogmática
jurídica total bajo la que pudiera fallarse cualquier sentencia por mera subsunción (GADAMER,
1993. p. 402).
 
Dessa perspectiva, a tarefa dos ministros não pode ser de mera aplicação da “lei pela lei”, pois a

subsunção à lei puramente não seria suficiente para solucionar a questão. Ou seja, os ministros
necessariamente fazem um juízo de valor, estando esse julgamento expresso ou não no teor dos votos
proferidos. Assim, verificamos que a interpretação é feita por meio da linguagem do campo, pois esta
determina o que vemos (o texto da lei), desse modo o direito não pode ser tido como estranho ao meio
social, mas, ao menos de um padrão de objetivismo mínimo que se determina pelos parâmetros sociais
(FOUREZ, 1995 e DWORKIN, 1996). Ou seja, o juiz precisa considerar o contexto social em que o direito
se insere naquele momento da aplicação ao caso concreto, mesmo porque os recursos para interpretá-lo, ou
seja, a “ética a ser adotada” encontra-se mergulhada no meio social.

Por conseguinte, a negativa da interação entre direito e linguagem não impede que ela ocorra, já
que a interpretação da lei depende dessa relação. De todo modo, quando puxamos essa discussão para o caso
concreto da ADI n.º 3.510, evidenciou-se que não se trata somente de um estranhamento, mas que isso traz

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8575



implicações, o que verificamos nesse julgamento na desconsideração dos limites que o direito encontra na
linguagem para descrever valores absolutos, o que faz o juízo de valor se tornar algo mais complexo do que
mera descrição de valores relativos.
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concluímos que os funcionários que percorrem o meio não se referem ao Tribunal como Supremo Tribunal Federal, ou ainda pela
sigla STF. O modo usual de se referir ao Tribunal nos corredores do STF é “Supremo”. Essa é um dentre os vários meios de
identificação de quem pertence ou não à estrutura do STF, pois se trata de um elemento de identificação e uma forma de dar vida
própria ao Tribunal.
[ii] Lei de n. 9.868, art. 7º, §2º: “O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá,
por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou
entidades”.
Lei de n. 9.868, art. 9º, §1º: “Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória
insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão
de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com
experiência e autoridade na matéria”.
[iii] Constituição Federal de 1988, art. 103-A: “O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão
de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma
estabelecida em lei. § 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das
quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança
jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. § 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a
aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de
inconstitucionalidade. § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a
aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a
decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso".
[iv] Código Civil de 2002: art. 2º: “A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a
concepção, os direitos do nascituro”.
[v] Constituição Federal de 1988, art. 1º, inciso III: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III – a dignidade da
pessoa humana”.
[vi] Constituição Federal de 1988, art. 5º, caput: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes”.
[vii] Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso IX: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença”.
[viii] Constituição de 1988, art. 6º: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.
[ix] Constituição de 1988, art. 196: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação”.
[x] Constituição de 1988, art. 218, caput: “O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a
capacitação tecnológicas”.
[xi] Da suma dos pedidos, os amici curiae admitidos foram a Conectas Direitos Humanos e o Centro de Direitos Humanos – CDH; o
Movimento em Prol da Vida – MOVITAE; o Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero – ANIS e a Confederação Nacional
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dos Bispos do Brasil – CNBB. Ainda houveram outros pedidos de cidadãos isolados que pediram a participação por amicus curiae,
entretanto os pedidos foram negados, pois é preciso estar vinculado a uma Instituição.
[xii] Os exemplos que podemos dar desse entendimento são os seguidores da Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen (1998). O
problema da teoria de Kelsen (1998) é que para conceder esse caráter de ciência ao direito, deixou de considerar como parte do
direito os momentos pré e pós-normativos.
[xiii] A decisão da ADI de n. 3.510 ainda não se encontra publicada. Os dados obtidos sobre os votos dos ministros foram obtidos
junto ao Observatório do Judiciário promovido pelo Instituto Brasiliense de Direito Público - IDP, ao “Notícias STF” e à TV Justiça.
Os votos dos ministros Cezar Peluso, Ellen Gracie, Carlos Ayres Britto (voto e relatório), Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski
foram disponibilizados no “Notícias STF” e Observatório do Judiciário, enquanto os votos dos ministros Marco Aurélio, Eros Grau
e Cármen Lúcia só encontram-se disponibilizados no “Notícias STF”. Quanto aos ministros Menezes Direito e Celso de Mello, não
disponibilizaram seus votos, logo a análise foi feita com base nos vídeos disponibilizados pela TV Justiça. Os endereços eletrônicos
do Observatório do Judiciário, Notícias STF e TV Justiça, respectivamente são:
http://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/index.php/observatorio; http://www.stf.jus.br/portal/cms/listarNoticiaUltima.asp; e
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=noticiaNoticiaTvJustica. Para uma análise mais detalhada do processo de
tomada de decisão da ADI n.º 3.510 e dos votos de cada ministro veja-se a monografia de Souza (2009).
[xiv] Sobre essa visão positivista do direito leia-se Kelsen (1998).
[xv] Sobre a palavra estranhamento é utilizada por Ricoeur (1977), entretanto, nos serve bem para expressar a idéia de Bourdieu
(2000).
[xvi] Quando me refiro a estranhamento “sistemática e explicitamente” me refiro à Teoria Pura de Hans Kelsen (1998),
especificamente ao plano normativo por esse autor desenvolvido.
[xvii] Mais adiante abordaremos com mais enfoque as questões propostas por Bourdieu (2000). Por hora, basta a compreensão de
que para Bourdieu (2000) o campo jurídico afirma sua autonomia por meio de detenção de capital simbólico, o que se promove de
várias formas, como a linguagem, as competências, etc.
[xviii] Sobre a segurança jurídica leia-se Kelsen (1998).
[xix] A falácia naturalística consiste em intitular as coisas como verdadeiras a partir de suas características (propriedades) e não pelo
o que é verdade.
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DIREITO AO DESENVOLVIMENTO INDÍGENA: ANÁLISE DA QUESTÃO DA INCLUSÃO DE
NOVAS TECNOLOGIAS PARA O COMBATE DA TUBERCULOSE NA TRIBO YANOMAMI

RIGHT TO INDIGENOUS DEVELOPMENT: ANALYSIS OF THE ISSUE OF THE INCLUSION OF
THE NEW TECHNOLOGIES TO COMBAT TUBERCULOSIS IN YANOMAMI TRIBE

Bruno Domingos Viana Batista
Hertha Urquiza Baracho

RESUMO
Objetiva-se a analisar, sob a ótica do direito ao desenvolvimento, a questão da implantação de tecnologias
médicas utilizadas pelo Estado brasileiro no combate da tuberculose nas tribos Yanomami. Constata-se que
o conceito tradicional para medir o desenvolvimento dos Estados quando inserida a variável cultural é
preconceituoso, propondo-se uma nova abordagem para o que seria desenvolvimento, sugerindo-se como
índice exclusivo para a análise do desenvolvimento de uma nação, em virtude deste conceito agregar fatores
culturais, os índices de saúde da sociedade analisada. Conclui-se que a inclusão de novas tecnologias
médicas para o combate da malária na nação Yanomami não afronta a auto-determinação da tribo e
representa legítimo exercício do direito ao desenvolvimento.
PALAVRAS-CHAVES: “Desenvolvimento”, “Saúde”, “Tuberculose, “Índio”, “Yanomami”

ABSTRACT
Aims to analyze, from the perspective of the right to development, the issue of deployment of medical
technology used by the Brazilian government to combat tuberculosis in the Yanomami tribe. Appears that
the traditional concept to measure the development of the State when the cultural variable is inserted is
prejudiced, proposing a new approach of what development concept would be, suggesting as unique index
for analyzing the development of a nation, because this concept aggregates cultural factors, the rates of
health of the analyzed society .We conclude that the inclusion of new medical technologies to combat
malaria in Yanomami nation doesn’t affront the self-determination of the tribe and are a legitimate exercise
of the right to development.
KEYWORDS: "Development", "Health," Tuberculosis, "Indian", "Yanomami"

INTRODUÇÃO
 

                     Desenvolver-se é um procedimento que tem por finalidade o alcance do pleno
desenvolvimento, o qual, por ser turno é um conceito objetivo e mensurável ainda quando variáveis
culturais são acrescentadas.

                     O presente artigo estabelece a relação entre desenvolvimento e saúde, com a ambiciosa
proposta de estabelecer um conceito universal de desenvolvimento que açambarque as diferentes
manifestações culturais. Analisa-se a questão de se a implantação de tecnologias médicas utilizadas pelo
Estado em tribos indígenas representa o desenvolvimento destas. Delimita-se a análise do problema à
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atuação do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami/Funasa (Dsei) a respeito do combate da
tuberculose entre os anos 2000 e 2003 nas aldeias Maturacá, Ariabu e Auxiliadora do povo Yanomami,
todas localizadas na região do Alto Rio Negro no Estado do Amazonas.

                     Apresenta-se quanto à natureza em uma pesquisa básica por envolver interesses universais no
que diz respeito à auferir o que é desenvolvimento quando a variável cultural é incorporada na análise e
predominantemente aplicada por objetivar a produção de um conhecimento prático relacionado à
possibilidade constitucional de introdução de tecnologias médicas tradicionais do Estado brasileiro em
etnias indígenas sem violar a auto-determinação dessas nações.

                     A abordagem utilizada é qualitativa por ter como foco o processo de introdução de novas
tecnologias no combate à tuberculose na cultura indígena e o seu respectivo significado jurídico, a ser, por
conseguinte, quanto aos objetivos, uma pesquisa exploratória, pois visa proporcionar maior familiaridade
com o problema do direito ao desenvolvimento no que concerne às culturas indígenas com vistas a torná-lo
explicito, valendo-se de levantamentos bibliográficos e exemplos para estimular a compreensão.

                     Os procedimentos técnicos utilizados são o estudo de caso sobre a atuação do Distrito Sanitário
Especial Yanomami/Funasa no combate à tuberculose nas tribos Maturacá, Ariabu e Auxiliadora, no
período entre o ano de 2000 e 2003, e a pesquisa bibliográfica para a fundamentação da análise do problema

                     Almeja-se com o presente artigo manter vivo o debate acerca da atuação do Estado na proteção
das nações indígenas existentes no território brasileiro, a permitir  um relance de compreensão acerca da
ampla problemática constituída por infinitos fatores que englobam a questão. A importância desta pesquisa
está no cunho regionalista a permitir o enriquecimento do acervo científico acerca da população residente na
região amazônica, a trazer um entendimento acerca do tema desenvolvimento quando relacionado à nação
indígena Yanomami.

1             DIREITO AO DESENVOLVIMENTO
 

                    A problemática do desenvolvimento paulatinamente se estende dos fóruns de discussão sócio-
econômicos para adentrar na ceara jurídica do debate acerca dos direitos fundamentais.                   

                      M’Baye[1] identifica o desenvolvimento como direito objetivo, cujo  reconhecimento
possibilita ao titular do direito cobrar de forma impositiva a contraprestação do titular do dever, o qual é em
regra a pessoa jurídica de direito público.

                      Bauer[2] analisa o direito ao desenvolvimento como direito com características de direito
coletivo quando, no âmbito da ordem econômica internacional, é conceituado como direito de associação e
de formação de grupos por uma comunidade nacional ou internacional, enfatizando que dos direitos de
terceira geração[3], o direito ao desenvolvimento foi o primeiro direito a ser reconhecido como direito
humano pela Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas em 1977.

                     Cediço que Bauer reconhece em um primeiro momento o direito ao desenvolvimento como
direito individual ao conceituá-lo como “direito da pessoa humana de se beneficiar das possibilidades que
oferece a comunidade para o desenvolvimento de sua personalidade e satisfação de suas necessidades
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fundamentais”[4], cujo status nesta perspectiva considera inquestionavelmente de direito fundamental, mas
é sob a perspectiva de direito coletivo que Bauer o analisa sob o prisma da igualdade de oportunidade para o
desenvolvimento dos Estados e respectivos povos.

                      A apresentar perspectiva diferente da de Bauer, Trindade[5], por entender que não há uma
sucessão geracional de direitos humanos, mas uma expansão e fortalecimento dos direitos humanos
reconhecidos, doutrina que o reconhecimento do direito ao desenvolvimento reforça os direitos pré-
reconhecidos, a ser a unidade e indivisibilidade dos direitos humanos fator que permite a mútua
complementaridade entre os direitos.

                     A despeito da positivação do direito ao desenvolvimento, reconhece-se a sua existência como
direito objetivo passível de exigibilidade pelo titular. Trindade identifica como sujeitos ativos deste direito
os seres humanos e os povos e como sujeitos passivos os tidos como responsáveis pela realização deste, sem
nomeá-los, mas a dar ênfase especial “nas obrigações atribuídas aos Estados individual e coletivamente”[6],
enquanto Mello, no que concerne ao direito internacional do desenvolvimento[7], dita que os credores são o
homem, os povos e os Estados, enquanto os devedores seria a comunidade internacional e, especificamente,
os países desenvolvidos[8].

                     O reconhecimento da existência a um direito ao desenvolvimento é um processo paulatino,
como leciona Espiel[9], cuja manifestação deve ser estudada tanto no plano interno como no plano
internacional, a derivar de múltiplas causas como a ampliação do número de membros na sociedade
internacional a ter como conseqüência a criação de uma consciência geral a respeito da necessidade de
cooperação para impulsionar o progresso socioeconômico e combater a pobreza e o subdesenvolvimento,
juntamente com o papel essencial da Organização das Nações Unidas e dos organismos regionais no
reconhecimento do referido direito:

 

                      “El surgimiento y progreso de La Idea de La existência de um Derecho Internacional del
Desarrolo fue uma consecuencia necesaria de La labor de las Naciones Unidas sobre El concepto del
desarrollo [...] y de la afirmación [...] de La existencia de un deber solidario de asistencia y cooperación
de los países desarrollados a los países em desarrollo”.[10]

 

                     O direito ao desenvolvimento constitui um verdadeiro complexo de deveres jurídicos, a serem
mais do que meras obrigações morais e políticas, a estabelecer o dever negativo de não atrapalhar o
processo de desenvolvimento dos países e o dever positivo dos países cooperarem para o mútuo
desenvolvimento.

2             DESENVOLVIMENTO
 

                    Bobbio[11] afirma que o problema não se trata de descobrir a natureza e fundamento dos
direitos do homem, mas antes de tudo de protegê-los, sucede que no caso do direito ao desenvolvimento a
descoberta e fundamentação do objeto que é protegido são essenciais para a efetiva proteção. O problema do
direito ao desenvolvimento não se situa tanto no reconhecimento de sua existência, mas principalmente em
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definir o que é desenvolvimento, vez que conforme doutrina Mello, há diferentes critérios para medir o que
seria o desenvolvimento[12].

                     Salcedo[13] conceitua “desenvolvimento” como o crescimento com mudanças e o classifica
como direito fundamental da humanidade. Salcedo[14] deixa vaga a conceituação do que seria exatamente o
crescimento que enseja o desenvolvimento, mas o aponta como decorrente de um processo de socialização e
democratização que permite a liberalização e a humanização, a ensejar a conclusão de que desenvolvimento
seria o respeito ao valor liberdade individual e aos direitos humanos[15].

                      Trindade[16] concebe o desenvolvimento como abarcador da sustentabilidade ambiental, da
justiça social e do fortalecimento das instituições democráticas e apresenta como inquestionável a relação
entre Direitos humanos e desenvolvimento, a ser o debate internacional da relação entre estes, fator
importante para conter e reverter o declínio e o agravamento das condições de vida das pessoas.

                     Trindade[17] apresenta como dados objetivos para a análise do desenvolvimento do Estado os
índices adotados nos relatórios emitidos pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), a trazer por exemplo o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que açambarca elementos
como a longevidade, a educação e a renda da população estudada e o Índice de Desenvolvimento de Gênero
que aborda as disparidades relacionadas ao gênero no que diz respeito ao acesso à direitos básicos.

                     Em que pese os conceitos apresentados, há de primeiro estabelecer-se uma diferença conceitual
entre desenvolvimento e crescimento econômico. Crescimento econômico é o crescimento contínuo da
renda per capita ao longo do tempo, enquanto desenvolvimento econômico é um conceito qualitativo
“incluindo as alterações da composição do produto e a alocação dos recursos pelos diferentes setores da
economia, de forma a melhorar os indicadores de bem-estar econômico e social”[18]. Neste ponto admite-se
que a adoção do IDH é satisfatória por agregar fatores relacionados à qualidade de vida da população sob
uma perspectiva ocidental.

                     Ocorre que o desenvolvimento é um estado complexo que pressupõe variáveis para a sua
existência. A análise do desenvolvimento é necessariamente comparativa, pois necessita da comparação de
que um Estado é mais desenvolvido do que o outro Estado. Ademais, a análise do desenvolvimento é
setorial, pois implica na afirmação de que em determinada esfera econômica, social, jurídica, política, entre
outras, um determinado Estado é mais desenvolvido que outro, deixando-se desde já claro que para que esta
comparação seja possível é necessário que os objetos comparados adotem o mesmo “sistema”, a poder
países capitalistas somente serem comparados com países capitalistas, ou países monárquicos somente
serem comparados com países monárquicos. Por fim, os conceitos de desenvolvimento apresentados são
somente satisfatórios para a comparação entre Entes personalizados (Estados, Estados-membros,
Municípios) e sua respectiva população ou respectivo povo, conforme o fator “vínculo jurídico” for ou não
agregado na análise, a não ser satisfatório quando a análise for a respeito de nações, tidas como unidades
culturais.

                     A análise do desenvolvimento, nos moldes até então apresentados, quando incluído o fator
nação, será no mínimo preconceituosa, pois sob uma perspectiva ocidental ou oriental, pressupõe que uma
determinada cultura é mais ou menos desenvolvida que a outra. Foi justamente a inclusão do fator nação à
análise do grau de desenvolvimento que permitiu a aculturação dos povos nativo-americanos a lecionar
Ribeiro acerca dos índios sul-americanos que:

 

                      Não tendo o governo de si mesmos no plano político e econômico, por força do estatuto
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colonial, estes povos também não possuíam autonomia no comando de sua criatividade cultural.
Frustrava-se, assim, qualquer possibilidade de digerir e integrar no contexto cultural próprio as inovações
que lhes eram impostas, quebrando-se, irremediavelmente, a integração entre a esfera da consciência e o
mundo da realidade. Nessas circunstâncias, ao alimentarem-se de idéias alheias indigeridas, não
correspondentes à sua própria experiência, mas aos esforços europeus de justificação da rapina e de
fundamentação moral do domínio colonial, mais aprofundavam sua dependência e sua alienação.[19]

 

                      A Resolução n.41/128 de 04 de dezembro de 1986 da Organização das Nações Unidas, cujo
artigo 9 dita que todos os direitos nela presentes são indivisíveis e interdependentes, e que cada um deles
deve ser considerado no contexto do todo, determina no artigo 1, que toda pessoa deve participar e usufruir
do desenvolvimento cultural, social e político, respeitando-se a auto-determinação dos povos, a qual
engloba o fator cultural.

                     A única forma satisfatória de assegurar o desenvolvimento resguardando a auto-determinação
dos povos, a qual, repita-se, agrega o fator cultural, é encontrarmos um conceito universal de
desenvolvimento que seja desvinculado dos fatores utilizados para analisar o desenvolvimento de um
Estado, relativos à necessidade de um outro objeto para a comparação, de delimitação do setor analisado e
que o objeto analisado seja um Ente personalizado.

                     Identifica-se que o conceito de desenvolvimento está intimamente relacionado ao conceito de
bem-estar. Quando o artigo 8 da Resolução n.41/128 da Organização das Nações Unidas dita  ser dever do
Estado garantir a igualdade de oportunidade para todos ao acesso à recursos básicos, educação, serviços de
saúde, alimentação, moradia, emprego e permitir a justa distribuição de renda, devendo reformas
econômicas e sociais serem realizadas objetivando erradicar todas as injustiças sociais, está a fazer
almejando o bem-estar sob uma ótica cultural do ocidente capitalista.

                     As sociedade indígenas diferenciam-se da sociedade padrão ocidental, com peculiaridades
próprias não consideradas no artigo 8 da Resolução n.41/128 da ONU, quando lido de forma isolada, pois
conforme conceitua Grupioni, o que faz uma sociedade ser considerada indígena:

 

[...] É o modo de viver, de organizar as relações entre as pessoas e destas com o meio em que vivem e
com o sobrenatural que faz com que uma sociedade seja indígena. Sociedades indígenas são sociedades
igualitárias, não estratificadas em classes sociais e sem distinções entre possuidores dos meios de
produção e possuidores de força de trabalho. São sociedades que se reproduzem a partir da posse coletiva
da terra e dos recursos nela existentes e da socialização do conhecimento básico indispensável à
sobrevivência física e ao equilíbrio sócio-cultural dos seus membros.[20]

 

                     Ainda que desprovidas de educação sistematizada, moradia individual ou trabalho remunerado,
por adotarem padrões culturais diferenciados dos padrões ocidentais, certas culturas não podem ser tidas
como menos desenvolvidas, em virtude de tais benefícios não lhes serem a princípio úteis, a englobar em
tais conceitos inclusive a desnecessidade de distribuição igualitária de renda em uma sociedade que não
possuem sequer o conceito de renda, ou a imposição do sistema democrático em uma sociedade
milenarmente estruturada sobre uma hierarquia sanguínea do “cacique” que, ressalte-se, apesar de ostentar o
posto de chefe da tribo, exerce as mesmas atribuições de trabalho que os demais homens.

                     A lógica do utilitarismo a incorporação de determinado conhecimento ou prática a determinada
cultura é facilmente identificado a nível lingüístico, cuja língua, um dos fatores culturais, incorpora novas
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palavras pela utilidade. Na Europa do século V ou nas culturas americanas pré-européiais não existia uma
palavra para “avião”. Galasso[21] identifica a incorporação de inúmeras palavras indígenas ao vocabulário
do povo europeu por não terem palavras uteis para identificar os elementos encontrados na América,
citamos como exemplo “açaí” e “ipê”.

                     Desenvolvida é a cultura que possui todas as ferramentas uteis para satisfazer as suas
necessidades culturais. Tribos Tuaregues na África não são menos desenvolvidas por não possuírem o
conhecimento para mandar um homem a lua porque isto, em princípio, não lhes é útil, mas tornam-se
desenvolvidas por possuírem o conhecimento necessário para a sobrevivência no deserto do Sahara.

                     Sob esta perspectiva, o grau de desenvolvimento relaciona-se à capacidade de satisfação das
necessidades culturais. Satisfação que advém do domínio do homem sobre os recursos naturais de que
precisa, da superação das adversidades impostas pela natureza e da saúde psicológica.

3             SAÚDE COMO ÍNDICE DE
DESENVOLVIMENTO
 

                      Desenvolvida é a sociedade saudável. Rivers[22], em estudo antropológico, constatou que o
conceito de doença nas comunidades ditas tradicionais abrange tanto o conceito biológico quanto outros
conceitos sociais advindos da religião, parentesco ou de concepções individuais acerca de uma vida digna.

                      Aith[23], acerca do tema, leciona que o conceito de saúde ganhou abrangência para
açambarcar aspectos físicos, sociais, espirituais e mentais, por conseguinte, urgiu que os sociólogos
começassem a analisar o que as pessoas pensam a respeito do que representa a saúde e a doença no âmbito
social, a buscar estes, o que chama de “representações de saúde”, as quais variam conforme cada realidade
social, fazendo com que a concepção individual de saúde venha acompanhada da concepção pública e
coletiva a respeito do tema.

                     Conceituamos saúde como um complexo de fatores intrínsecos (físicos, mentais) e extrínsecos
(sociais, religiosos) ao indivíduo, a servir os fatores extrínsecos como forma de imposição a um ideal de
saúde. Atender as expectativas dos fatores extrínsecos é determinante para a inclusão do indivíduo no seio
da comunidade, a ser a “doença” comumente associada com o ócio e ausência de interação social, conforme
leciona Aith ao dizer que “O corpo pode ser ao mesmo tempo um instrumento de inclusão (saúde) ou
exclusão (doença)”[24].

                     O atingir o pleno desenvolvimento importa na satisfação dos fatores imediatos intrínsecos e
extrínsecos que integra a saúde. O domínio dos recursos naturais importa na satisfação física de obtenção
dos recursos necessários à sobrevivência, como o alimento recém pescado para o índio dando-lhe energia
para mais um dia ou ao domínio do clima com a instalação de condicionadores de ar para o empresário
ocidental propiciando-se o conforto físico para mais um dia de trabalho, nada é supérfluo se sem pré-
conceitos considerarmos a peculiaridade de cada cultura, vez que somados a tais fatores intrínsecos, há o
desenvolvimento advindo da satisfação dos fatores extrínsecos de saúde que são determinados pela
sociedade.
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                     Dallari[25] doutrina que tanto o que é saúde quanto o que é Direito à saúde só pode ser
determinado pela comunidade que o vivencia, sendo estes somente assegurados em uma organização estatal
que privilegie o poder local, concluindo que é no âmbito municipal que se pode definir o que é saúde e o
conteúdo do Direito à saúde, estabelecendo ao Município a responsabilidade da tutela do Direito à saúde.
Sob tal perspectiva, é somente a cultura que vivencia o desenvolvimento que pode determinar o que é um
indivíduo “saudável” para ela.

                     Assim, propomos como índice exclusivo para a análise do desenvolvimento de uma nação, em
virtude deste conceito agregar fatores culturais, os índices de saúde da sociedade analisada, o qual deve
englobar o grau de saúde física e mental somados aos conceitos de saúde estabelecidos por fatores sociais e
religiosos, vez que representam de forma concreta o bem-estar do indivíduo e da coletividade.

                     Ousamos dizer que até mesmo índices que avaliam o grau de educação em níveis escolares
devem ser desconsiderados, vez que representam em síntese a satisfação do domínio de uma utilidade
(determinado conhecimento) para a sociedade ocidental, embora reconheça-se a importância da implantação
de instrumentos de informação e troca de conhecimentos (evita-se a palavra educação) nas comunidades
indígenas não-isoladas, pois conforme leciona Gallois:

 

                      A antropologia dos movimentos étnicos evidenciou que a forma mais eficiente de
fortalecer a autonomia de um grupo é permitir que se reconheça – demarcando-se dos outros – numa
identidade coletiva. Fortalecimento este que consiste num processo dinâmico, num trabalho de adaptação
constante, que não é nem contagioso nem hereditário. Razão pela qual constata-se em várias partes do
mundo que a identidade cultural não desaparece ao contato com modos de ser e pensar diferenciados. Ao
contrário. A identidade morre nos espaços fechados, que limitam a reflexão comparativa, que não
propiciam a práxis contrastiva, ou que refletem apenas um espelhamento com agentes transfigurados em
protetores de uma cultura dita tradicional, idealizada e imobilizada no tempo. A cultura – que não é feita
apenas de tradições – só se mantém enquanto movimento, devendo ser constantemente reconfirmada.[26]

 

4             DESENVOLVIMENTO COMO PLENO
BEM-ESTAR INDÍGENA
 

                     Reafirmamos que sociedade culturalmente desenvolvida é a sociedade saudável, onde os
indivíduos são física e psicologicamente sadios a atender os conceitos de saúde estabelecidos pela sociedade
em que vivem e religião que praticam.

                     Aith[27], comentado que para a Organização Mundial de Saúde (OMS) saúde significa o
completo bem-estar físico, mental e social, leciona que para a garantia do direito à saúde da nação indígena
é necessário garantir condições dignas de vida que lhe assegurem esse completo bem-estar tendo em conta
as especificidades culturais.

                      Souza Filho[28] apresenta importante paralelo entre o direito cultural assegurado aos povos
indígenas, estabelecido no art.231 da Constituição brasileira e o direito à saúde dos povos indígenas,
doutrinando que quando fala-se em direito à saúde dos índios, está-se a se falar ao mesmo tempo de dois
direitos  “os direitos dos povos indígenas a ter e manter seus próprios métodos, conhecimentos e
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instrumentos de cura e prevenção e, de outro lado, receber os métodos, conhecimentos e instrumentos de
cura e prevenção oferecidos a todos os cidadãos brasileiros”[29], a lecionar Souza Filho[30] que o direito
dos povos indígenas de manter os seus próprios métodos de cura está umbilicalmente ligado ao direito de
identidade cultural.

                      Souza Filho estabelece uma relação de dualidade entre cultura e saúde, quando na realidade a
própria realização do conceito amplo de saúde, o qual integra os anseios culturais, é uma relação una, cuja a
realização de uma implica na simultânea realização da outra. Explica-se que direito ao desenvolvimento da
nação indígena significa auferir-lhes a capacidade de superação dos obstáculos naturais, como as doenças no
que concerne ao fator intrínseco-físico da saúde, a fim de permitir a plena realização dos anseios culturais.

                     As doenças milenarmente existentes na aldeia são milenarmente combatidas com remédios
ancestrais, que quando atingem a utilidade de cura da doença, tornam desnecessária a inclusão de
instrumentos de superação do obstáculo diferente do já utilizado pela cultura. Por seu turno, quando em
contato com as novas doenças trazidas pelos europeus, fez-se necessário a busca por novos instrumentos
úteis para a plena superação do obstáculo natural, neste momento que as práticas realizadas pela medicina
tradicional indígena e a medicina tradicional do Estado se convergem e se somam, a fim de encontrar o
meio útil mais apto e eficiente à superação do problema.

                     Desenvolvida é a nação indígena capaz de superar os obstáculos naturais e sociais para a plena
realização de seu bem-estar, o qual é garantido pelo direito à saúde. Caso não seja capaz de superar tais
obstáculos, necessita desenvolver-se criando novos instrumentos e, se necessário, emprestando práticas
satisfatórias de outras culturas.                     

                     Souza Filho identifica que para os povos indígenas os tratamentos de saúde “modernos” não
concorrem com os métodos da medicina indígena, mas a suplementa quando necessário, lecionando que:

 

[...] Esta não concorrência se traduz como interação e, sobretudo, como complementação ou
suplementação. Alguns povos mais tradicionais dizem que as doenças das comunidades são e devem ser
tratadas pela medicina tradicional e as doenças dos "brancos" com a medicina moderna "branca". É claro
que esta é uma forma simplista de ver a coisa, mas reflete não apenas um sentimento profundo e
verdadeiro de que o contato interétnico trouxe doenças novas, como uma necessidade de manter antigos
conhecimentos necessariamente interados com a natureza envolvente.[31]

 

                     Na seara do direito ao desenvolvimento, correspondente ao direito ao bem-estar, o qual nada
mais é do que o direito à saúde na forma ampla, compreendido os fatores extrínsecos e intrínsecos, a
inclusão compulsória de tecnologias diferentes das desenvolvidas no seio cultural da nação indígena,
quando tais tecnologias não são úteis para os padrões culturais estabelecidos pela nação da época, e
principalmente quando já há instrumentos aptos a superar a adversidade, não se está a implementar o
desenvolvimento da nação, mas antes a afrontar os valores culturais pré-estabelecidos pelos índios, assim,
no que concerne à questão desenvolvimento, o requisito do valor utilidade não é uma interpretação
simplista, mas sim uma interpretação integral.

5             DESENVOLVIMENTO INDÍGENA
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YANOMAMI NO TRATAMENTO DA
TUBERCULOSE
 

                     Desenvolvimento é o processo de alcance da plena saúde em sentido amplo, assim a utilidade
da inserção compulsória de novas tecnologias nas culturas indígenas deve ser auferida em concreto. O
direito à saúde, como todo direito fundamental, é indisponível e universal, a seguir uma lógica de
convivência e não exclusão dos demais direitos fundamentais envolvidos, esta amplitude de atuação
possível do direito fundamental, somente pode ser analisada em concreto, por permitir a análise da colisão
com os demais direitos fundamentais também indisponíveis.

                     Amarante, Costa e Monteiro[32] realizaram nas aldeias Maturacá, Ariabu e Auxiliadora do
povo Yanomami, pertencentes ao Pólo Base Maturacá do Distrito Sanitário Especial Indígena
Yanomami/FUNASA na região do Alto Rio Negro, localizado no Estado do Amazonas, uma ação de saúde
que almejou o tratamento de casos de tuberculose eventualmente encontrados.

                     Leciona Amarante, Costa e Monteiro[33] que a tuberculose é um grave problema de saúde
pública para as comunidades indígenas das aldeias Maturacá, Ariabu e Auxiliadora, pois em 2001
constatou-se a incidência de 1.611,3 e 402,8 casos por 100.000 habitantes de todas as formas de tuberculose
e de formas bacilíferas, respectivamente.

                      A medicina tradicional das referidas aldeias é práticada pelo pajé, chamado Recura, que
usa paricá, droga psicoativa retirada de um cipó, cujo efeito faz com que o Recura visite o mundo dos
espírítos afungentando os causadores das enfermidades.

                    A ação de saúde utilizou exames sintomáticos respiratórios por intermédio de raios x, PPD e
baciloscopia, concluindo Amarante, Costa e Monteiro que a instalação do aparelho portátil de raios X na
aldeia foi de grande utilidade por ter permitido em poucos dias a realização de 75 exames, o que permitiu
que além de “2 casos pulmonares positivos já conhecidos pelo sistema local de saúde no ano de 2002, foram
descobertos, por este procedimento, mais 13 casos de tuberculose, sendo 2 pulmonares positivos, 9
pulmonares sem confirmação bacteriológica e 1 extra-pulmonar[34]”.

                     A questão está na reflexão acerca de se a atuação da Funasa na aplicação de tecnologia da
medicina tradicional ocidental representa desenvolvimento para a saúde indígena Yanomami no que
concerne o tratamento da tuberculose.

                     Amarante e Costa[35] lecionam que a tuberculose é a sétima causa de demanda aos serviços de
saúde por doenças infecciosas e parasitárias (DIP) pelos indígenas, constituindo na segunda causa de mortes
por DIP e na nona por todas as causas no ano de 2000, a constituir entre os índios no referido ano uma
média anual de casos confirmados bacteriologicamente de 139,6 por 100.000 habitantes, a qual é maior do
que a incidência nacional.

                     A tuberculose foi trazida pelos colonizadores e representa uma nova doença cuja cultura
indígena ainda não está adaptada. A atuação incisiva e rápida no extermínio da doença nas comunidades
indígenas é imprescindível com o intuito de assegurar a própria sobrevivência da tribo. No caso do combate
à tuberculose, trazida pelos “brancos”, a medicina dos “brancos” é importante para a restauração do estado
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de bem-estar (saúde física) vivenciado pela nação indígena.

                     Amarante, Costa e Monteiro lecionam que no caso do aparelho portátil de raios X instalado na
aldeia de Maturacá para a realização das radiografias de tórax, evitou-se ”dispendiosos e demorados
deslocamentos de suspeitos à rede pública de saúde do município de São Gabriel da Cachoeira, distante e de
difícil acesso por via fluvial”[36] afirmando que o aparelho foi localizado “em ambiente fechado, isolado,
distante das residências, com os raios orientados para a selva, e foi operado por um técnico em radiologia do
DSEI Yanomami, observados os devidos cuidados de Biossegurança”[37].

                     O sucesso na eliminação dos focos de doença por intermédio da aplicação de métodos da
medicina tradicional do Estado brasileiro representaram um provável impacto nas cadeias de transmissão da
doença entre os índios, concluindo Amarante, Costa e Monteiro que:

 

                      A eliminação das fontes de infecção efetivas e potenciais existentes na aldeia favoreceu
a maior eficácia da quimioprofilaxia ampliada nos contatos de bacilíferos, impedindo o aparecimento de
novos focos e possibilitando a quebra da cadeia de transmissão da doença. Após quase um ano de
intervenção nenhuma criança apresentou viragem tuberculínica, apontando para um impacto real no risco
anual de infecção.[38]

 

                     No plano do desenvolvimento e direito correlato a atuação da medicina tradicional do Estado
brasileiro juntamente com a medicina tradicional da nação indígena representou avanço, desenvolvimento,
no alcance do bem-estar, representado pela saúde em sentido amplo.

                     A inclusão da tuberculose nas comunidades indígenas pelos colonizadores de forma abrupta
não preparou a cultura indígena para o combate eficiente da doença, ainda que os ritos locais do pajé
busquem adaptar-se para espantar este “mal espírito” que assola a aldeia, uma atuação incisiva e rápida é
essencial para evitar a propagação da doença e a extinção das comunidades indígenas.

                     O direito ao desenvolvimento como direito ao valor do pleno bem-estar, este materializado
pela saúde em sentido amplo, constituída pelos fatores extrínsecos e intrínsecos, aufere às comunidades
indígenas, como no caso dos Yanomami, o direito subjetivo de cobrar a integração em sua cultura de
tecnologias aptas a combater a tuberculose e que simultaneamente respeitem a sua auto-determinação, por
seu turno, o direito ao desenvolvimento atribui o dever aos Entes, em especial à União brasileira, vez que a
atual competência para cuidar da saúde indígena é da FUNASA, nos termos da Lei federal brasileira
n.10.683/2003, para a realização de políticas e utilização de tecnologias no combate à tuberculose das
comunidades indígenas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

1.                         O direito ao desenvolvimento teve o seu reconhecimento advindo de um processo paulatino
ocasionado pelo aumento do número de membros na sociedade internacional e da atuação decisiva da
Organização das Nações Unidas e organismos regionais;
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2.                         O direito ao desenvolvimento é mais do que uma obrigação moral ou política, por representar um
complexo de deveres negativos e positivos, onde o primeiro consubstancia-se no dever de não atrapalhar o
desenvolvimento dos demais enquanto o segundo consiste no dever de mútua cooperação;

3.                         O problema está em delimitar o que seria desenvolvimento, e sem descartar os índices e conceitos
utilizados para medir o desenvolvimento entre os Estados, propõe-se a conceituação do desenvolvimento
como a busca pelo pleno bem-estar, a sugerir-se quando variáveis culturais forem incluídas que adote-se
com índice exclusivo para medir o desenvolvimento da nação índices de saúde em sentido amplo, integrada
por fatores intrínsecos e extrínsecos;

4.                         Plenamente desenvolvia é a cultura que possui toda a tecnologia útil para propiciar o pleno bem-
estar, que entendemos como sinônimo de saúde plena;

5.                         A tuberculose foi inserida na cultura Yanomami pelos colonizadores sem que esta possuísse os
instrumentos aptos para o combate à doença, enquanto esta cultura se adapta à nova adversidade, é
imperioso que utilize-se tecnologia da cultura não indígena com o intuito de emergencialmente exterminar a
doença e evitar a extinção da tribo;

6.                         A inclusão de tecnologia da medicina tradicional do Estado brasileiro em paralelo à medicina
tradicional da nação indígena, nas aldeias Maturacá, Ariabu e Auxiliadora, todas do povo Yanomami,
localizadas na região do Alto Rio Negro no Estado do Amazonas, não configura afronta à auto-
determinação da nação indígena, mas materialização do direito ao desenvolvimento das respectivas tribos.
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A IMPLEMENTAÇÃO DA TEORIA DIALÉTICA DO DIREITO A PARTIR DA ADVOCACIA
POPULAR

IMPLEMENTATION OF DIALECTICAL THEORY OF LAW FROM THE CAUSE LAWYERING

ENOQUE FEITOSA SOBREIRA FILHO
Marcos José de Oliveira Lima Filho

RESUMO
Este artigo trata das características comuns entre a teoria dialética do Direito e a advocacia popular e tem
por fim investigar a possibilidade de implementação da referida teoria, tendo, no trabalho da assessoria
jurídica popular, a atividade propícia para isso. Para cumprir tal intuito, começa-se com uma pesquisa
bibliográfica acerca da teoria de Roberto Lyra Filho, apresentando-se as suas principais categorias. Em
seguida, expõem-se as principais características da advocacia popular juntamente com as atividades básicas
exercidas pelos profissionais dessa área. Após isso, inicia-se o terceiro ponto no qual é feita uma
comparação entre o discurso de Roberto Lyra Filho, o de alguns advogados populares e o de estudiosos da
advocacia popular, ressaltando os aspectos semelhantes entre eles. Por fim, mostra-se o reconhecimento
comum dos movimentos sociais como sujeitos coletivos de Direitos e como o trabalho dos advogados
populares interfere na visão do fenômeno jurídico desses sujeitos, aproximando-a da teoria dialética do
Direito.
PALAVRAS-CHAVES: Teoria Dialética do Direito. Lyra Filho. Advocacia Popular. Implementação.
Movimentos Sociais.

ABSTRACT
This article is about the common characteristics between the dialectical theory of the Right and the cause
lawyering and to the effect to investigate the possibility of implementation of the referred theory, having, in
the work of the public interest advocacy, the favorable activity for that. To accomplish this, it begins with a
bibliographical research about the theory of Roberto Lyra Filho, exposing its main categories. Right away, it
shows primes characteristics of cause lawyering for afterwards, exhibits the principals activities done by the
professionals from this area. After that, it initiates the third point in which is done a comparison among the
discourse of Roberto Lyra Filho, some popular lawyers and the studious of the cause lawyering, standing out
the similar aspects among them. Finally, it shows the common recognition of social movements like
collective subjects of Right and as the work of popular lawyers interferes the view of the juridic
phenomenon of these subjects, approaching it to the dialectical theory of the Right.
KEYWORDS: Theory Dialectical of the Right. Lyra Filho. Cause Lawyering. Implementation. Social
Movements.

1 INTRODUÇÃO
 

A teoria dialética do direito é uma proposta da Nova Escola Jurídica Brasileira, da década de 1980,
de construção de um novo paradigma do Direito a partir da análise dialética da obra de Marx, da qual são
retiradas algumas concepções jurídicas que vão embasá-la para, mais tarde, serem organizadas por Roberto
Lyra Filho. Ela trata o Direito enquanto fenômeno social que surge a partir das lutas sociopolíticas da
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sociedade, separando-o da principal forma que o veicula, a lei. Com isso, ela retira o Direito exclusivamente
do âmbito do Estado e coloca-o na sociedade. Para ela, o que define o Direito não é sua forma, mas seu
conteúdo, através de critérios como a adequação social e a justiça que indicariam a sua legitimidade.

Já a advocacia popular é uma atividade profissional que reúne militantes da área jurídica em torno
de causas populares visando a dar suporte técnico e político a novos sujeitos de direitos desprezados pela
advocacia tradicional de grandes escritórios. Como uma atividade contra-hegemônica, ela está mais aberta a
novas experiências tanto na relação cliente advogado quanto na busca do reconhecimento dos direitos de
seus assistidos, o que favorece a utilização de diferentes estratégias e visões de encarar o fenômeno jurídico.

Tanto a referida teoria quanto a citada prática profissional apresentam semelhanças na medida em
que criticam o atual paradigma jurídico e propõe a sua superação através de junção entre teoria e prática
para um modelo que esteja vinculado à realidade social. Destarte, pretende-se avaliar as relações existentes
entre a advocacia popular e a teoria dialética do Direito, pensando-se naquela atividade como um meio para
concretização desta teoria do Direito.

O tema da pesquisa insere-se principalmente no campo da Sociologia do Direito, uma vez que
utilizará algumas de suas categorias tanto no campo das profissões, para investigação da Advocacia Popular,
quanto na verificação das possibilidades de efetivação da teoria dialética do Direito. Contudo, há de se
ressaltar que haverá também uma reflexão jus filosófica sobre a possibilidade de implementação de um
novo paradigma na ciência jurídica. Assim, a pesquisa também estaria inserida no campo da filosofia do
direito ainda que de modo menos acentuado.     

Diante do exposto, alguns questionamentos surgem. Para respondê-los, buscar-se-á quais são os
elementos semelhantes nos discursos tanto da teoria dialética do Direito quanto nos autores de textos sobre a
advocacia popular que possam indicar-lhes uma afinidade de objetivos. Averiguar-se-ão quais os elementos
sociais que caracterizam essa possibilidade de concretização da referida teoria. Em suma, pode-se resumir
este tópico com uma questão: Existem indícios sociais que nos apontem a possibilidade de concretização da
teoria dialética do Direito por parte dos advogados populares? Eis a pergunta guia deste trabalho, cuja
resposta deverá ser buscada no decorrer da pesquisa.

Na busca de uma solução para o problema acima suscitado, trabalha-se com a seguinte hipótese: já
há indícios materiais que apontam para a possibilidade de concretizar a teoria dialética do Direito tendo a
advocacia popular como atividade propícia para tal empreendimento.

Pretende-se com a pesquisa contribuir para a transformação do atual paradigma epistemológico do
Direito através da atuação dos profissionais da advocacia popular. Essa transformação serviria para ajudar
na resolução de conflitos sociais aos quais o Judiciário não tem conseguido dar respostas, para a
consolidação dos direitos humanos e para a instrumentalização dos advogados populares.

Além disso, deve-se ressaltar a importância do estudo de novas visões sobre o fenômeno jurídico
uma vez que vivenciamos uma crise no Poder Judiciário que não tem conseguido lidar com os problemas
sociais de uma forma satisfatória, passando por um processo de descredibilidade. Assim, necessita-se de
novas formas de pensar o Direito, notadamente no que concerne à concretização dos Direitos Humanos,
para que se resgate essa credibilidade perdida.

Por último, destaca-se a importância dos temas abordados neste trabalho na medida em que se trata
de questões relegadas pela dogmática tradicional. A teoria dialética do Direito foi relativamente abandonada
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sem ser devidamente discutida como ressaltam COSTA (2009, p. 60) e GALVÃO JR. (p. 13), este chega a
falar em um “exílio” do pensamento lyriano. No tocante à advocacia popular, também são poucos os
escritos sobre o tema, o que dificulta a compreensão de uma atividade que deveria ser central, visto que, em
tese, a advocacia deveria servir aos que têm seus direitos desrespeitados.

 
2 A TEORIA DIALÉTICA DO DIREITO
 

Fruto de quarenta anos de pesquisas sobre a obra marxiana, a teoria dialética do
Direito constitui uma tentativa de Roberto Lyra Filho de construir uma teoria crítica do
Direito com base naquelas idéias.

Para tanto, ele procurou estabelecer um diálogo aberto com os clássicos de Marx,
construindo com ele, e até mesmo contra ele, sua teoria jurídica. Utilizando uma
interpretação dialética em que afirmação, negação e negação da negação[1] perfazem o
itinerário do estudo, o autor buscou levantar os indícios desta teoria em Marx para, a partir
deles, continuar o trabalho. É desta forma que ele afirma:

Procurei estabelecer os parâmetros e padrões dialéticos, segundo os quais se podem
ler as idéias jurídicas marxianas, sem que se sacrifique uma parte delas, em
benefício de afirmações e negações constantes de todo movimento e do conjunto ou
subtotalidade da obra: daí saltarem os indícios duma negação das negações do
Direito, que não chegam a articular-se em verdadeira e própria teoria geral do
Direito inteiro. Por outras palavras, como se recomenda num estudo de autor e
doutrina, foi procurada sua dialética interna (LYRA FILHO, 1983, p. 90)

Partindo da afirmação de que não há em Marx uma teoria geral do Direito, mas idéias
desarticuladas que se negam vez por outra, Lyra Filho buscou, nessas contradições, extrair o
material necessário para a tarefa, a qual ele assume o compromisso, de realizar a teoria
dialética do Direito, bem como, o esboço do seu suporte. Assim, ele tentaria construir a
síntese dialética do processo iniciado por Marx, através da negação da negação do Direito, ou
seja, sua reafirmação, conservando aquilo que há de progressivo nas idéias defasadas.

Ele acreditava que se poderia chegar a uma essência dos fenômenos sociais, dentre elas, a do
Direito. Porém, essa essência, como se percebe pela citação, “se mantêm em um movimento de constante e
contínua transformação”. Então, para definir-se corretamente o Direito, LYRA FILHO (2006, p. 12) defende
que se deve buscar o seu ser naquilo que há de permanente em suas mudanças no tempo, ou seja, “nas
transformações incessantes do seu conteúdo e forma de manifestação concreta dentro do mundo histórico
social”. Para isso, o fenômeno jurídico deve ser observado dentro das relações sociais, na totalidade da qual
ele faz parte. Essa busca da essência do Direito dentro dessa totalidade em movimento é o que se chama:
ontologia dialética, a busca “daquilo que ele é, enquanto vai sendo”.

Ainda com relação ao Direito, LYRA FILHO (2006, p.10) critica sua redução ao ordenamento
jurídico. Pois, para ele, o fenômeno jurídico é bem mais amplo e está diretamente vinculado à Justiça
Social, indicando as diretrizes para uma vida mais livre e em que estariam atendidos os critérios de
legitimidade e adequação histórica. Já o ordenamento estatal seria apenas o conjunto de normas oriundas do
Estado que tanto poderiam indicar o Direito, como sua desvirtuação, o Antidireito, ou seja, a dominação de
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classes ou grupos vazada em forma de lei. Isso pode ser aferido na seguinte passagem:
O Direito autêntico e Global não pode ser isolado em campos de concentração legislativa, pois
indica os princípios e normas libertadores, considerando a lei um simples acidente no processo
jurídico, e que pode, ou não, transportar as melhores conquistas.

Portanto, ele não poderia jamais ser uma coisa parada, fixa, imutável preso a códigos que duram no
tempo sem acompanhar as transformações que ocorrem na sociedade.

Dessa maneira, Lyra Filho toca em dois pontos críticos para as teorias tradicionais do direito. No
primeiro, ele retira o monopólio da produção jurídica do Estado e, no segundo, ele separa Direito e lei.  

No tocante ao primeiro ponto, é importante citar a visão que o autor tem do Direito como
fenômeno social que surge nas lutas sócio-políticas da sociedade e está intimamente ligado à dialética da
Justiça. Dessa maneira, ele não só retira o monopólio da normogênese do Estado, como também estabelece
a Justiça Social como valor máximo para ser concretizado pelo Direito, ou seja, ele realiza a permuta da
segurança jurídica pela Justiça como valor principal a ser defendido pelo Direito. Segundo se aduz na
seguinte passagem:

Justiça é Justiça Social, antes de tudo: é atualização dos princípios condutores, emergindo nas lutas
sociais, para levar a criação duma sociedade em que cessem a exploração e opressão do homem pelo
homem; e o Direito não é mais, nem menos, do que a expressão daqueles princípios supremos,
enquanto modelo avançado de legítima organização social da liberdade. Mas até a injustiça como
também o Antidireito (isto é a constituição de normas ilegítimas e sua imposição em sociedades mal
organizadas) fazem parte do processo, pois nem a sociedade justa, nem a Justiça corretamente vista,
nem o Direito mesmo, o legítimo, nascem dum berço metafísico ou são presente (sic) generoso dos
deuses: eles brotam nas oposições, no conflito, no caminho penoso do progresso, com avanços e
recuos, momentos solares e terríveis eclipses. (LYRA FILHO, 2006, p. 86)

Nesse ponto, o referido autor toca em um assunto difícil para o positivismo jurídico: a questão da
Justiça. Esta tinha sido afastada do Direito devido a tentativas de purificação de uma pretensa Ciência
Jurídica. Contudo, as discussões sobre o tema têm sido retomadas em virtude da necessidade de respaldar
socialmente o Direito.  Essa posição, assumida por Lyra Filho, é muito importante, pois abre caminho para
que se questione esse afastamento entre Justiça Social e Direito promovido pelas teorias hegemônicas e
possam-se propor novos caminhos para aproximar o fenômeno jurídico da dura realidade das camadas
hipossuficientes da população brasileira, transformando-o de engodo das classes dominantes em
instrumento de luta por Justiça Social.

No segundo ponto ora tratado, LYRA FILHO (2006, p. 84) faz a distinção entre norma e Direito,
ele aduz que aquela seria a forma por onde este pode ser veiculado. Desse modo, a norma pode conter tanto
Direito, como sua degeneração, o Antidireito. Conforme o próprio autor: “A grande inversão que se produz
no pensamento jurídico tradicional é tomar as normas como Direito e, depois, definir o Direito pelas
normas, limitando estas às normas do Estado e da classe e grupos que o dominam.”. Essa matéria é bastante
confusa para o Juspositivismo que acaba misturando o conteúdo com a forma do Direito, definindo sua
essência pela forma que o veicula. Ao contrário disto, a teoria dialética propõe que a definição do jurídico
passe pelo seu conteúdo através de critérios como Justiça Social e adequação histórica.

Munido desses pressupostos, trata-se de perquirir, a partir de agora, sobre a advocacia popular e
como ela pode auxiliar na aplicação da teoria dialética do Direito.
 
3 A ADVOCACIA POPULAR
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Examinar o fenômeno da advocacia popular é uma tarefa complexa. O principal

motivo dessa dificuldade está relacionado ao pouco material de pesquisa existente sobre o
tema. Esta raridade de escritos está relacionada ao fato dela ser um fenômeno relativamente
recente. Assim, este trabalho almeja somar-se ao esforço de preencher essa lacuna.

Dos autores que pesquisaram sobre o tema, todos são unânimes ao relatar essa
escassez de estudos. Isso pode ser aferido na seguinte passagem do texto de CAMPILONGO
(2005, In: RENAP, p.60): “Isso se agrava diante do fato de que praticamente inexiste, no Brasil,
literatura sobre o tema, desde a perspectiva da Sociologia Jurídica.”

No caso do presente estudo, o que auxiliou muito no preenchimento das lacunas
existentes na literatura, foram as experiências práticas vividas pelo autor numa assessoria
jurídica popular, a Dignitatis[2], que, além das vivências, propiciou momentos de diálogo e
formação com outras entidades do mesmo ramo.

A despeito da dificuldade apresentada, descreveremos esses profissionais e o
desenvolvimento de suas atividades. Para tanto é mister que iniciemos apresentando um perfil
desse trabalhador da área jurídica, diferenciando-o do advogado tradicional.

O advogado tradicional está voltado para uma lógica de mercado. Sua finalidade
principal é receber dinheiro pela prestação de um serviço. Acontece que esses advogados não
encontram limites morais para sua atuação, cobrando preços exorbitantes por serviços que,
muitas vezes, utilizam-se de expedientes moralmente duvidosos como a influência de relações
pessoais, chegando, em casos extremos, a compra de jurados e sentenças, sem se importarem
com a causa que defendem, nem o instrumento utilizado para tanto.

Já o advogado popular é  um profissional que geralmente está imbuído de um
sentimento de Justiça Social. Sua finalidade não se constitui apenas, nem principalmente, na
remuneração pelos serviços prestados, mas na busca da emancipação social do público com
quem trabalha. Para isso, ele está sempre questionando o seu papel enquanto assessor e o do
Direito enquanto instrumento de conservação social.

Esses profissionais comumente apresentam uma boa formação e advém de escolas
bem conceituadas nas suas regiões. Isso pode ser observado tanto aqui, na Paraíba, em
entidades como a Dignitatis, que tem o seu corpo de associados formado, em sua maioria, por
egressos da Universidade Federal da Paraíba, boa parte dele, inclusive, já com mestrado,
quanto, em alguns países da América Latina, como pode ser percebido na seguinte citação de
HURTADO (1989, p. 45):

Ellos no son necesariamente los desempleados ni los graduados de las escuelas de derecho com
menos prestigio. Em realidad, una mayoría de ellos parecen haberse graduado em las elitistas
escuelas tradicionales. Lo que los destingue a ellos es su actitud crítica hacia las formas
tradicionales del ejercicio del derecho. Su perspectiva es fundamentalmente crítica de la profesión
legal. Es una crítica tanto moral como política de la profeseón que permanece ciega ante la
desigualdad y la injusticia. Desde um punto de vista, como el de Habermas, uno puede ver que ellos
comunican su rechazo a la profesión a través de minuciosos símbolos: vestido informal, la adopción
de las formas de hablar de las clases trabajadoras o maneras espotáneas como oposición a las
formales. Algunos de ellos inclusive escogen aislarse del resto de la profesión, constituyendo um
reducido círculo para la socialización y la estimulación mutua.[3]  
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O papel dos assessores jurídicos populares não se restringe à assistência processual, pelo contrário,
eles costumam atuar em diversas linhas. Procurar-se-á demonstrar algumas dessas atividades que estão
presentes no cotidiano desses profissionais.

Segundo informações coletadas na XXV Semana da Terra[4], promovida pela Associação de
Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia (AATR)[5], uma das atividades mais importantes
das assessorias tem sido o trabalho de educação jurídica popular. Trata-se de uma ação de formação,
geralmente, com lideranças de movimentos sociais e de comunidades com vistas tanto a informar os direitos
estabelecidos no ordenamento jurídico estatal, mas principalmente, a conscientizar esses grupos dos seus
papéis de atores sociais e construtores de direitos.

Presente em boa parte das entidades, a educação jurídica popular teve como inspiração o
movimento de educação de base e as ações oriundas das comunidades eclesiais de base. No campo jurídico,
uma das primeiras experiências foi o programa Juristas Leigos da AATR, existente até hoje.

Seus principais desafios são: fazer com que esse conhecimento não fique restrito às lideranças dos
movimentos e associações, explicar a importância de um conhecimento crítico, não limitado ao direito
positivo estatal e dar continuidade aos trabalhos após o fim dos cursos previstos.

A educação jurídica popular é importante na medida em que influencia na visão de sociedade, de
Direito e de Estado que essas lideranças constroem. Essas noções são fundamentais, quando da discussão
sobre as estratégias de embate político dos movimentos e das associações. Além disso, percebe-se sua
significância também devido a sua expansão para outros campos de atuação das assessorias, não se
restringido a uma ação isolada dentro de um único eixo dessas entidades.

Outro campo de atuação das assessorias populares é o da assessoria judicial. Ela consiste na
proposição de documentos legais como ações emblemáticas, relatórios, denúncias internacionais, pareceres.
Essa linha de atuação está em praticamente todas as entidades, com variáveis na forma de encarar essas
ações.

Geralmente ligadas às demandas coletivas, elas refletem casos de grande repercussão jurídico-
politíca. Essas ações constituem formas de disputa dentro do Judiciário pelo reconhecimento de um outro
Direito ou, ao menos, de uma forma de interpretação mais condizente com a Justiça Social e a realidade
histórica, servindo também como forma de denúncia e de politização do Judiciário como nos dizeres de
ANDRADE (2001, p. 23 e 24):

[...] a sociedade civil começou a organizar-se e a trazer ao Poder Judiciário reivindicações não
resolvidas pelos outro Poderes; todas, até então, consideradas políticas, econômicas ou sociais, não
jurídicas. São exemplos, as questões da terra (ocupações políticas), dos salários (grandes conflitos
coletivos e greve – sistema econômico) e, inclusive, pedidos de indenizações por mortes
ocasionadas pelo regime anterior (política). A população politizou o Judiciário, transformando as
lides jurídicas de demandas só interindividuais em conflitos coletivos e classistas.

No campo da articulação da sociedade civil, a advocacia popular atua também de maneira
importante. São seus membros os responsáveis não só por subsidiar a criação de espaços de participação
política como os Conselhos de Direitos ou de redes como o Movimento Nacional de Direitos Humanos, mas
também por participarem ativamente desses espaços, promovendo a articulação das diversas entidades
existentes na luta por Direitos.

Esses espaços são importantes principalmente por unificarem as diversas demandas fragmentadas,
formando uma pauta comum na luta pela concretização dos Direitos Humanos e pelo enfrentamento aos
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projetos políticos que não os respeitam.
Por fim, cumpre ressaltar a formação continuada como um dos eixos de ação das assessorias

jurídicas populares. Essa atuação dá-se através de encontros, palestras, debates ou mesmo através de
modalidades eletrônicas como o uso da rede mundial de computadores. Sua importância está na busca de
uma reflexão sobre a prática para que não se caia em um pragmatismo mecânico. Além disso, esses espaços
servem também para troca de experiências entre os militantes e para formação de novos membros. Essa
preocupação pode ser percebida na seguinte passagem:

[...] o AJUP tinha como meta não só prestar apoio jurídico direto à população, mas estava voltado
para a organização do próprio campo de serviços legais inovadores, fomentando o debate,
elaborando banco de dados e cadastro sobre jurisprudência inovadora, sendo também responsável
pela produções de eventos e formação de novos assessores.” (LUZ, 2008, p. 131)

Essas são algumas das principais atividades desenvolvidas pelos advogados populares. Não se
pretendeu aqui esgotar o tema, nem tampouco padronizar a atuação das diversas assessorias, cujas ações
irão variar de acordo com as possibilidades de cada uma, mas apenas exemplificar e demarcar os principais
trabalhos executados por esses profissionais.

Ao longo deste ponto, a advocacia popular foi descrita e  explicada. A breve
abordagem sobre a  temática justifica-se pelo objetivo desta obra que não é discutir a
assessoria jurídica popular em si mesma, mas sim, oferecer uma visão panorâmica e debater
como essa atividade pode ser propícia para a consolidação de novas estratégias de
enfrentamento no Direito. Esse é o assunto do nosso próximo tópico.

 
4 O Trabalho dos Advogados Populares como Possibilidade para
Concretização da Teoria Dialética do Direito
 

A teoria dialética do Direito e a advocacia popular apresentam várias características em comum: a
crítica ao atual paradigma[6] hegemônico do Direito, a proposição de sua superação para um modelo
crítico[7] que esteja vinculado a realidade social brasileira através da união entre teoria e prática, os aportes
marxistas, a opção de classe e o reconhecimento de novos sujeitos de direitos. Esses aspectos podem ser
percebidos tanto no discurso de Lyra Filho quanto no dos advogados populares. A partir dessas semelhanças
apresentadas nos discursos de ambos, é que se fundamentará a defesa da hipótese deste artigo.

Sobre a crítica ao positivismo jurídico enquanto paradigma hegemônico do Direito, LYRA FILHO
(1980, p. 24) critica a redução do Direito enquanto fenômeno social ao ordenamento legal: “o que o
ordenamento legal delineia é a estrutura mesma que o direito estatal mantém; e reduzir todo o direito a isto é
transformar o direito em mero instrumento de domínio classista, pouco importando que contradições ele
apresente, em todo caso subordinadas e contidas pelo sistema instituído.”.

Essa observação crítica em relação ao direito positivo também pode ser percebida na fala de
ALFONSIN (In: RENAP, 2005, 93): “Essa assessoria observa uma prioridade ética, consciente de que,
como acima já se sublinhou, o direito não se esgota na lei, existindo problemas que essa não só ignora
como, ainda quando os preveja, estão exigindo um novo paradigma hermenêutico.”. Com isso, o advogado
popular também expõe que a redução de todo o Direito ao direito positivo é insuficiente para lidar com os
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conflitos sociais existentes e que, portanto, é necessário um novo modelo de interpretação do fenômeno
jurídico para dar conta de tais situações.

No tocante à superação do paradigma atual, o direito positivo, LYRA FILHO (2006, p. 26) propõe-
na, contudo, rechaçando uma volta ao jus naturalismo fixista. Assim ele expõe:

Somente uma nova teoria realmente dialética do Direito evita a queda numa das pontas da antítese
(teses radicalmente opostas) entre direito positivo e direito natural. Isto, é claro, como em toda
superação dialética, importa em conservar os aspectos válidos de ambas as posições, rejeitando os
demais e reenquadrando os primeiros numa visão superior.

Desse modo, ao mesmo tempo em que ele propõe a defasagem dessas teorias, ele também defende
a conservação e a realocação de partes delas que se consolidaram como um importante avanço histórico no
mundo jurídico dentro do novo modelo de ciência jurídica, a teoria dialética do Direito. No caso do direito
natural, a contestação do uso arbitrário da força e a busca pela justiça e, no direito positivo, a cristalização
legislativa que reforça ou, ao menos, não breca as mudanças sociais correspondem a esses aspectos válidos.

Quanto às contribuições marxistas, é pertinente relembrar que a teoria dialética do Direito nasce da
releitura feita por Roberto Lyra Filho da obra marxiana. De maneira semelhante, a visão de sociedade de
uma considerável parte das instituições que trabalham com assessoria jurídica popular recebe forte
influência das leituras marxistas, principalmente aquelas menos ortodoxas que, como na referida teoria,
interpretam o legado marxiano de forma nova.

Essa influência da obra marxiana em LYRA FILHO (1983, p. 71) fica clara na seguinte passagem:
Disto resulta a proposta de estudar em Marx e em todas as fases, onde (já o demonstrei) elas se
apresentam, simultaneamente, a afirmação, a negação e a negação da negação do Direito. Aí estão os
fios de ouro para o tecido cujo material ele próprio nos ministra, com análises, sugestões e estímulos
geniais. Aí estão, repito as melhores pistas para a tecelagem da teoria dialética do Direito – nova,
com o senso da totalidade e movimento deste aspecto do processo histórico, tal como se apresenta
nos fenômenos onde o “ser do Direito” se desenrola, como “ser-em-devenir”

Já a presença do legado marxiano nas assessorias populares é trazida da seguinte forma por LUZ
(2008, p. 14):

As abordagens oriundas da teoria marxista constituem aportes fundamentais para a leitura do apoio
jurídico popular, pois suas distintas perspectivas se mostram como as principais formas de
compreensão, dentro dos marcos críticos apontados pela própria sociologia jurídica alternativa, dos
potenciais emancipatórios da instância jurídica e do papel dos operadores jurídicos que buscam a
mudança social

Dessa nova forma de ler Marx, presente tanto na teoria dialética quanto na concepção dos
advogados populares, advém duas conseqüências: na primeira, o Direito deixa de ser mera ideologia da
classe dominante determinado pela estrutura da sociedade capitalista. Na segunda, o Direito ganha status de
fenômeno social que, além de ser condicionado pela estrutura, também a condiciona, tendo autonomia
relativa em relação ao modo de produção instaurado, ou seja, não é só mudando o modo de produção de
uma sociedade que todas as mazelas do fenômeno jurídico sumirão.

Outra característica em comum da teoria dialética do Direito e da advocacia popular é a opção por
classes e grupos socialmente desfavorecidos. Isso se dá em virtude da semelhança no senso moral das duas,
utilizando aqui o conceito de CHAUÍ (2000, p. 305): “a maneira como avaliamos nossa situação e a situação
de nossos semelhantes segundo idéias como as de justiça e injustiça” e também a noção de certo e errado.

Nesse sentido, LYRA FILHO (1984) demonstra sua opção pelos espoliados e oprimidos, afirmando
sua posição de classe que, apesar de comum, é difícil de ser encontrada no conhecimento jurídico, na
seguinte assertiva:
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A Nova Escola Jurídica Brasileira pesquisa as leis, a jurisprudência, a doutrina, o Direito supralegal
e, auscultando a práxis jurídica, sob o ponto de vista dos espoliados e oprimidos, sua
conscientização, seus movimentos libertadores

Esse senso moral também é ressaltado por outros pesquisadores da advocacia popular. LUZ (2008,
p. 172), ao se referir ao caráter popular da assessoria, expõe a seguinte análise:  

O que atrai o qualificativo popular como denominação específica dos mencionados serviços será,
com efeito, o entendimento do grau de injustiça que os excluídos vivem, bem como o compromisso
ético político dos assessores com as demandas oriundas do imenso contingente de demandantes por
justiça, seja na dimensão individual como na percepção coletiva desses sujeitos

Os textos dos profissionais da área também expressam de forma contundente essa opção, dessa
maneira, ALFONSIN (In: RENAP, 2005, p. 84) nos traz:

O(a)s que buscam a assistência jurídica da Renap raríssimamente (sic) estão sozinho(as). [...] Sua
principal característica, como já se salientou, é a da pobreza, da carência ou, em alguns casos, da
miséria. Há um perfil classista na situação que o(a)s impele a buscar socorro jurídico

Dessa similaridade na escolha ético política pelos marginalizados decorre uma necessidade de
contato real com eles para a ciência de suas situações, problemas e necessidades visando a alcançar um
trabalho adequado às práticas daquelas comunidades. Da mesma forma, todo conhecimento daí advindo
deverá servir para assessorar esses sujeitos nas suas lutas por transformação social. Cumpre ressaltar ainda a
importância dessa escolha política na formação de novas condutas por partes dos operadores jurídicos que,
mais próximos a realidade dos excluídos, não conseguem ignorar seu sofrimento em virtude do processo de
exploração humana e são chamados a tomar um outro tipo de postura com maior responsabilidade mediante
a situação de miséria existente para boa parte da sociedade e que não faz parte do cotidiano da maioria dos
operadores jurídicos.

Por fim, a principal semelhança se traduz no reconhecimento de novos sujeitos de Direitos, os
movimentos sociais[8] como sujeito coletivo de Direitos. Sujeito que não é mero passivo titular de
vantagens legais, mas construtor de novos Direitos a partir de suas lutas populares.

No campo da teoria, José Geraldo de Sousa Júnior, o principal discípulo de Roberto Lyra Filho, é
que vem trabalhando para consolidar o reconhecimento de novos sujeitos coletivos a partir da determinação
dos novos espaços sociais onde esses sujeitos enunciam novos Direitos.

Esses movimentos sociais, segundo SOUSA JÚNIOR (In: SOUTO e FALCÃO (orgs.), 1999, p.
257) constituem-se como sujeitos coletivos a partir da elaboração do modo como vivem suas relações e
identificam seus interesses. Ainda para esse autor, o que dá o caráter de sujeito coletivo a esses grupos “é a
conjugação do processo de identidades coletivas, como forma do exercício de suas autonomias e a
consciência de um projeto coletivo de mudança social a partir das próprias experiências”.

Com isso, vê-se que a identidade coletiva, construída a partir da reflexão sobre as experiências dos
movimentos, é importante para a formação desses sujeitos coletivos. Pois, é com base nela, que são
definidos os elementos e objetivos que unem os indivíduos e os levam a se organizarem para defesa de seus
interesses.

Ainda de acordo com SOUSA JÚNIOR, a ação desses sujeitos coletivos na defesa de interesses
reflete o entendimento por parte deles de negação de um Direito, daí a luta para conquistá-lo. Dessa forma,
esses movimentos sociais rompem com uma determinada cultura clientelista[9] muito costumeira no Brasil
e passam a implementar uma nova cultura de cidadania em que Direitos deixam de serem favores para
serem conquistados no embate político.
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É justamente essa luta por Direitos, fundada nas necessidades desses grupos, que constitui os novos
espaços sociais de participação política nos quais se enunciam novos Direitos e que torna os movimentos
sociais como novos sujeitos de Direito, os sujeitos coletivos de Direito. 

Esses sujeitos coletivos de Direito que, através da peleja contra a espoliação, constroem um projeto
popular de transformação social é o que corresponde ao papel dos oprimidos da teoria Lyriana cujos
reclamos devem ser reconhecidos como jurídicos pelos operadores. Esta legitimidade para a criação de
Direitos pelos movimentos sociais é reconhecida por juristas de renome como João Batista Herkenhoff
(2004, p. 13) quando afirma que “os Movimentos Sociais, segundo defendemos, têm legitimidade para criar
e, efetivamente, criam o Direito.”.

O direito positivo e o Poder Judiciário não têm conseguido dar respostas satisfatórias para os
conflitos que envolvem interesses coletivos de grupos historicamente marginalizados, conforme as palavras
de CAMPILONGO e FARIA (1991, p. 21):

 O que as invasões de terra, as ocupações de edifícios públicos ou privados, os acampamentos de
protestos e os diferentes movimentos em favor dos direitos humanos passaram a revelar [...], é, neste
sentido uma infinidade de relações desprezadas pelas instituições políticas e jurídicas. Preparado
para resolver questões interindividuais, mas nunca as coletivas, o direito oficial não alcança os
setores mais desfavorecidos – e a marginalização jurídica a que foram condenados esses setores
nada mais é do que subproduto da marginalização social e econômica

Com isso, essas coletividades organizadas têm buscado novas estratégias para atingir seus objetivos
e satisfazer suas necessidades. Reconhecer esses meios como legítimos e defender essas necessidades
coletivas têm sido o papel fundamental dos advogados populares. Dessa maneira, esses profissionais
também trabalham no sentido desse reconhecimento dos movimentos sociais como novos sujeitos de
direitos. Essa atividade busca viabilizar a construção de uma nova concepção do Direito, mais condizente
com a realidade histórica e os anseios populares. Corroborando essa assertiva, LUZ (2008, p. 193) diz: “no
campo da crítica jurídica prática, é possível apontar as assessorias populares como os entes diretamente
ligados ao reconhecimento, ao exercício das juridicidades insurgentes e de práticas jurídicas informais, fora
da lógica estatal”.

Reforçando-se a hipótese aqui trabalhada, cumpre ressaltar ainda que uma dessas práticas jurídicas
alternativas realizadas pelos advogados populares é a educação jurídica popular que, como visto no ponto
dois, constitui uma prática educacional visando a conscientizar os agentes dos movimentos populares sobre
o caráter mistificador do discurso jurídico oficial e sobre a condição de atores sociais desses sujeitos. Eles
são alertados de que, individualmente, será difícil conseguir solucionar problemas comuns àquela
coletividade, mas que a partir da junção com outras pessoas e grupos insatisfeitos com as condições sociais,
passariam a ter mais força para construir outra realidade.

É, pois, também através do trabalho de educação jurídica popular, interferindo na construção das
identidades desses movimentos populares, que a advocacia popular se estabelece como a atividade mais
promissora para concretização da teoria dialética do Direito. Nesse sentido, LUZ (2008, p. 197) mostra-nos
que:

[...] fundado no trabalho não apenas de reconhecimento do direito comunitário como fonte jurígena
legítima, mas também no trabalho pedagógico de desmistificação do “direito oficial” no âmbito da
organização popular. Nesse sentido, não se poderia deixar de registrar a relevância dos projetos de
formação de “paralegais” ou “extensionistas jurídicos”, implementados exclusivamente pelos
serviços legais inovadores.
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O trabalho de educação jurídica popular tem contribuído muito para construção dessa visão de
Direito além das leis, encontrada na práxis dos movimentos sociais. Essa visão de um Direito além das leis
nos movimentos populares é trazida de forma contundente no trabalho de João Batista Moreira Pinto (1992)
intitulado “A ação instituinte dos movimentos sociais frente à lei”. Nele, são recortadas diversas falas de
militantes dos movimentos sobre a noção de Direito. Boa parte delas atribui uma relatividade ao legal em
face das demandas sociais: “Trabalhamos dentro do campo das necessidades das pessoas, a legalidade é
relativizada pela realidade social...” Entrev. Com Frigo – CPT-PR. Curitiba, mar. 1989.

Outro aspecto, trazido no texto citado, que aproxima a visão de Direito dos movimentos sociais da
teoria dialética é a aferição da legitimidade das leis. Duas facetas são analisadas nessa questão: a origem da
lei, isto é, donde ela proveu, e se ela atende as reivindicações da classe trabalhadora e dos grupos oprimidos
como as mulheres, os negros, e as minorias étnicas. Nesse sentido, a fala de um integrante do movimento
dos trabalhadores rurais sem-terra demonstra essa preocupação com a legitimidade: “A nossa atuação
extrapola o legal... nós agimos fora da lei e com isso legitimamos o direito que as pessoas vêem... é uma
atuação legítima, é ilegal mas é legítima...” Entrev. com C. – MTRST-SC. Chapecó, mai. 1989.

Dessa forma, podemos perceber que a visão do fenômeno jurídico desses movimentos sociais se
assemelha muito a da teoria dialética do Direito, demonstrada no tópico um. Isso não é à toa, faz parte de
todo um trabalho de difusão desse olhar crítico sobre o Direito por parte de advogados engajados.

Aquilo que Lyra Filho pregava sobre o Direito sendo construído a partir dos conflitos sociais, em
que os movimentos, buscando autonomia, discutiriam suas próprias leis, fica bem materializado no discurso
desses integrantes dos movimentos populares demonstrando que há possibilidade de efetivação da teoria
dialética e que a advocacia popular é a atividade apropriada para tal tarefa.
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
Chegando ao final dessa empreitada, com o objetivo cumprido de trabalhar dois temas importantes,

porém relegados no mundo jurídico e sabendo-se da necessidade de trabalhar mais os argumentos ora
apresentados em um trabalho de maior fôlego como uma dissertação ou uma tese, resta agora responder a
questão que impulsiona este trabalho: existem indícios que nos apontem a possibilidade de concretização da
teoria dialética do Direito por parte dos advogados populares?

Acredita-se, com base nas semelhanças apresentadas nos discursos dos advogados populares e de
Roberto Lyra Filho: a crítica ao atual paradigma hegemônico do Direito, a proposição de sua superação para
um modelo crítico que esteja vinculado a realidade social brasileira através da união entre teoria e prática, os
aportes marxistas, a opção de classe e o reconhecimento de novos sujeitos de direitos, além do
reconhecimento comum de que os movimentos sociais constituem novos sujeitos de Direito, que a teoria
dialética do Direito encaixa-se perfeitamente no trabalho de assessoria jurídica aos movimentos sociais
pelos advogados populares, reconhecendo naqueles os espoliados e oprimidos a que se referia Lyra Filho na
sua teoria e fazendo destes, os profissionais adequados para implementar a nova teoria jurídica.

Assim, concluí-se que é possível concretizar a teoria dialética do Direito como novo paradigma da
ciência jurídica tendo o trabalho dos advogados populares como atividade propícia para tal empreitada.
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POPULAÇÕES TRADICIONAIS, TERRITÓRIO E MEIO AMBIENTE: UM ESTUDO SOBRE A
CARCINICULTURA E A COMUNIDADE DE CURRAL VELHO – ACARAÚ/CEARÁ

TRADITIONAL POPULATION, TERRITORY AND ENVIRONMENT: A STUDY ON SHRIMP
FARMING AND THE COMMUNITY OF CURRAL VELHO – ACARAÚ/CEARÁ/BRAZIL

Luciana Nogueira Nóbrega
Martha Priscylla Monteiro Joca Martins

RESUMO
Nos últimos anos, diversos empreendimentos tem se instalado no litoral do Ceará, disputando áreas
ocupadas por comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. A comunidade de Curral Velho, Acaraú,
Ceará, é exemplo de uma comunidade que vem sendo impactada pelos criadouros de camarão em cativeiro
instalados em seu território. O presente trabalho tem o escopo de investigar os impactos sócio-ambientais da
implantação da carcinicultura na vida e nas atividades tradicionais da comunidade. Com base em pesquisas
bibliográficas, documentais e de campo, pudemos perceber que a comunidade de Curral Velho é uma
comunidade tradicional, cujo estilo de vida tem uma estreita dependência dos recursos biológicos do
manguezal. Nesse sentido, os membros da comunidade compreendem o seu lugar de morada e subsistência
como um território hibridizado com o meio ambiente e, portanto, distinto da propriedade reivindicada pelos
donos das empresas de camarão em cativeiro. Demonstrou-se necessário resguardar o território da
comunidade de Curral Velho, a partir de instrumentos reconhecidos na legislação brasileira como a reserva
extrativista, destinada a abrigar as populações tradicionais e proteger os meios de vida e a cultura dessas
populações.
PALAVRAS-CHAVES: TERRITÓRIO; ECOSSISTEMA MANGUEZAL; COMUNIDADE
TRADICIONAL

ABSTRACT
In recent years, several projects have been installed along the coast of Ceará, disputing areas occupied by
traditional communities, indigenous and quilombola. The community of Curral Velho, Acaraú, Ceará, is an
example of a community that has been impacted by shrimp farms installed on their territory. This work has
the scope to investigate the social and environmental impacts of the implementation of shrimp aquaculture
in the life and traditional activities of the community. Based on literary, documentary and field researches,
we realize that the community of Curral Velho is a traditional community, whose lifestyle has a close
dependence on biological resources of the mangrove. In this sense, the community members understand
their place of abode and subsistence as a territory hybridized with the environment and therefore distinct
from the property claimed by owners of businesses of shrimp farming. Shown to be necessary safeguard the
territory of the community of Curral Velho, from instruments recognized in the Brazilian law as the
extractive reserve, intended to house the populations and protect traditional livelihoods and culture of these
populations.
KEYWORDS: TERRITORY; MANGROVE ECOSYSTEM; TRADITIONAL COMMUNITY

 

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o litoral cearense tem sido um dos lugares mais procurados por grandes grupos
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empresariais e pelo Poder Público para a instalação de uma série de empreendimentos, como resorts, usinas
de energia eólica, fazendas de camarão em cativeiro, complexos industriais e portuários. Embora bastante
distintos entre si, esses empreendimentos apresentam características em comum, dentre elas: ocupação de
um território onde já estava localizada determinada população, na maioria das vezes, tradicional; e uma
utilização dos recursos naturais pautadas na exploração e degradação do meio ambiente.

Ocorre que, ao contrário do senso comum empresarial[i] pressupõe, a região litorânea do Ceará é o lugar em
que diversas comunidades indígenas, quilombolas, de pescadores artesanais, marisqueiras, ribeirinhos e
camponeses realizam suas existências diferenciadas, mantendo com os ecossistemas litorâneos relações de
pertencimento, de subsistência, de atividades tradicionais.

A comunidade de Curral Velho, localizada na Praia de Arpoeiras no município de Acaraú, a oeste da capital
cearense, é exemplo de uma dessas comunidades que subsiste principalmente da pesca artesanal e da
agricultura familiar, atividades que vêm sendo impactadas com o cultivo de camarão em cativeiro.

O presente artigo, sendo resultado de uma pesquisa sócio-jurídica[ii], se inseriu nesse contexto, objetivando
investigar os impactos socioambientais da implantação da carcinicultura[iii] na vida e nas atividades
tradicionais da comunidade.

Para tanto, combinamos a pesquisa bibliográfica e documental, a partir de autores de diversos ramos do
conhecimento, com a pesquisa de campo, procurando focar nossos estudos nas temáticas relativas ao
socioambientalismo[iv] e aos direitos territoriais e culturais.

Como ponto de partida, analisamos os seguintes documentos: a) Diagnóstico da carcinicultura no Estado do
Ceará, relatório final, de 2005, produzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Renováveis (IBAMA); b) Diagnóstico e impactos ambientais associados ao ecossistema manguezal do Rio
Acaraú/CE, nas proximidades da comunidade de Curral Velho de Cima, parecer técnico de 2003, elaborado
pelo Prof. Dr. Antonio Jeovah de Andrade Meireles e pelo Prof. Dr. Edson Vicente da Silva, ambos do
Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC); c) Abordagem preliminar dos
impactos da atividade de carcinicultura no modo de vida e na saúde da Comunidade de Curral Velho, em
Acaraú/CE, relatório de 2009, assinado pelo Prof. Dr. Antonio Jeovah de Andrade Meireles, pela Profa.
Dra. Ana Cláudia de Araújo e pela Profa. Dra. Raquel Maria Rigotto, professoras do Departamento de
Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da UFC.

Buscando coletar dados primários de modo a consubstanciar nossa compreensão sobre os sentidos do
território para a população de Curral Velho e a relação de usos e pertencimentos com o ecossistema
manguezal, realizamos algumas atividades de campo na comunidade, tais como: reconhecimento do
território, com identificação das áreas de cultivo de camarão, áreas de manguezal e áreas residenciais; visita
a famílias prejudicadas pela implantação dos viveiros; visita a residências que tiveram de ser abandonadas,
tendo em vista a salinização das casas e terrenos; grupo focal com lideranças da comunidade; incursões nas
gamboas[v], em um barco utilizado pelos pescadores de Curral Velho, para identificar viveiros de camarão
dentro da área densa do manguezal.

Concomitantemente às entrevistas e aos grupos focais realizados, que tinham como objetivo captar os
relatos da história oral[vi] sobre a comunidade, utilizamos a técnica da observação participante, buscando
vivenciar o que era narrado pelos moradores de Curral Velho, inserindo os elementos, para eles, cotidianos
no nosso campo de análise.

Como resultado da pesquisa realizada em Curral Velho, elaboramos o presente artigo, que está estruturado
em três partes. Na primeira, faremos um relato sobre a chegada da carcinicultura em Curral Velho e as

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8609



histórias de luta da comunidade em defesa do território. No segundo tópico, analisaremos a sustentabilidade
socioambiental da criação de camarão em cativeiro e a legislação aplicável à matéria. Por fim, discutiremos
de que modo o direito estatal pode promover uma proteção adequada à relação que a população de Curral
Velho tem com o ecossistema manguezal da Praia de Arpoeiras.

 

2  A CARCINICULTURA CHEGA EM CURRAL VELHO: HISTÓRIAS DE LUTA EM DEFESA
DA TERRA, DO TERRITÓRIO E DO ECOSSISTEMA MANGUEZAL

A comunidade de Curral Velho é uma comunidade situada na Praia de Arpoeiras, no município de Acaraú, a
240 km da capital cearense. Composta por marisqueiras(os), pescadores(as) e alguns agricultores, Curral
Velho não destoa muito de outras comunidades do litoral do Ceará, cujas crenças, tradições e modo de
produção e de vida têm uma íntima relação com o ecossistema manguezal. [vii]

Essa relação de pertencimento, de subsistência, de atividades tradicionais vem, no entanto, sendo impactada,
principalmente, por viveiros de criação de camarão que traduzem outras formas de relacionamento com o
território, pautadas na exploração dos recursos naturais.

Conhecer a história de Curral Velho foi o nosso primeiro passo no sentido de compreender o que significou
a instalação da atividade da carcinicultura na região. Nesse sentido, procuramos, durante as atividades de
campo, conhecer a história de Curral Velho, a partir das falas das lideranças entrevistadas, das conversas
com os membros mais antigos da comunidade, das canções e paródias compostas por eles ou por eles
cantadas, e dos poemas e cordéis produzidos por Maria do Livramento (Mentinha) e por José Edson, ambos
moradores(as) de Curral Velho.[viii]

Na história oral partilhada pelos membros da comunidade, não há referências expressas sobre quando teria
surgido a comunidade de Curral Velho. Muitas pessoas com as quais conversamos tinham um discurso
comum, ao dizer que seus avôs/avós contavam que os avôs/avós deles já tinham nascido ali. O que se sabe é
apenas que o grupo vive no local há muito tempo, sendo netos, bisnetos dos primeiros moradores.

Não obstante, durante as entrevistas realizadas, percebemos que o batismo com o nome de Curral Velho
constitui-se no fato identificado como inaugural para o grupo:

A nossa comunidade, ela surgiu com o nome que ela recebeu, Curral Velho, [...] Curral Velho teve esse
nome por causa dos currais de pesca, um tipo de material que se usa na área da pesca. [...] esses currais, tem
uma época, que eles ficam velhos, ele cai, o mar derruba, né, aí os pescadores tiram ele de dento d'água, põe
no seco e vão reformar novamente o material velho e vão utilizar outros novos. [...] então quando nós
viemos ao mundo, já viemos sabendo que já existia esse nome, que a nossa comunidade já era Curral Velho.

Interessante destacar que o nome da comunidade tem estreita relação com as atividades que são exercidas
pela grande maioria dos moradores de Curral Velho: a pesca artesanal e a mariscagem. Nesse sentido, o
marco criador da comunidade (momento em que ela recebeu um nome) é também um reforço a uma
identidade do grupo, ligada à atividade tradicional que desenvolvem.

A pesca, realizada em barcos ou jangadas fabricadas na própria comunidade ou em Acaraú, é feita nas áreas
de mangue ou em mar aberto, utilizando linha, anzol e os currais[ix]. O conhecimento necessário para a
construção dos currais é partilhado entre os membros da comunidade, sendo os mais novos ensinados, a
partir da tradição, a trançar a rede de naylon. O modo como as redes são trançadas depende do tipo de
pescado que se quer capturar, havendo um conhecimento tradicional associado a essa técnica.
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Paralela a essa atividade, a comunidade vive da catação de mariscos (caranguejos, siris, ostras, búzios) e da
agricultura de subsistência. A batata, o milho e o feijão são os principais produtos cultivados pelo grupo. As
atividades não são excludentes, sendo possível que um(a) pescador(a) também seja agricultor(a).

A vida antes da implantação das fazendas de camarão em cativeiro é narrada no cordel História de Curral
Velho, de autoria de José Edson:

A história de Curral Velho / É mais ou menos assim /De um povo respeitoso / Em que nada era ruim / E
ninguém se preocupava / Que alimento não faltava / Pro comer dos buchudim / Eu falo mesmo é assim /
Pela liberdade que tinha / Na cata do caranguejo / Gente ia e gente vinha / Quando alguém distanciava /
Sempre a colega gritava: / Cadê tu, ô amiguinha? / Havia muita sardinha / Lá na pesca de curral / O que
ainda é uma cultura / Muito tradicional / E a pesca de canoa: / Eita, pescaria boa! / Onde o gelo era o sal. /
Para alegria geral / Tinha a ostra e o aratum / A intã e o sururu / Pata larga e o guaiamum / Tudo tinha à
vontade: / Era tanta a quantidade / Que vinha até pro apicum!

E era pra cada um: / Ninguém tinha cara feia! / Ia pras casa um do outro / Sentava era na areia / E aquele
mais idoso / As histórias de trancoso / Contava na lua cheia. / O caneco de aseia / Era enfiando num pau / A
geladeira era um pote / O armário era um girau / Guarda-roupa nem se fala: / Era baú ou uma mala / Feita de
couro ou de pau / E tudo era normal / Era só satisfação / Nas gamboa, além do peixe / Tinha muito camarão
/ E o fazer artesanal / Da palha do carnaubal / Virava até profissão / Tinha os sambas, as tertúlias / Isso
também já existia / Começava noite cedo / Ia ao amanhecer do dia / A luz era a divina / Ou o claro da
lamparina / Porque não tinha energia.[x]

Os versos narram um tempo de fartura, em que não havia a preocupação com falta de alimentos. As relações
entre os membros do grupo eram de solidariedade e de amizade. Outros aspectos importantes que são as
festas e as tradições partilhadas pela comunidade e a liberdade que se tinha de ir e vir pelos caminhos do
manguezal.

Como contraponto a esses versos, os trechos a seguir reproduzidos do poema Rastros na Lama do
Manguezal, de autoria de Maria do Livramento Santos (Mentinha), retratam bem as conseqüências da
carcinicultura para a comunidade de Curral Velho:

Pescávamos seus produtos / Na maior satisfação / As áreas verdes dos mangues / Nos chamavam a atenção /
Hoje eles estão sofrendo / Com a grande devastação/ [...] / A praia sem o seu mangue / Não tem mais
animação / Não produz e não tem nada / Pode até ter furacão / Pois da costa é o mangue / A sua maior
proteção/ [...] / Por todo esse litoral / Onde os manguezais resistem / Pescadoras e crianças / Vivem à
vontade e assistem / A proteção que eles fazem / Onde essa cultura existe./ Os bosques de manguezais / São
feitos por natureza / Seus produtos, valiosos / Isso eu digo com firmeza / Deixei rastros pela lama /
Contemplando sua beleza./ Porém pela queimação / Que houve nos manguezais / Até gamboas soterram / E
elas já não enchem mais / Sumiram até os peixinhos / Que dava lá nos currais. /Rastros na lama eu deixo /
Quando vou no mangue entrar / Ligeiramente me lembro / Que espécie vou pescar: / Será ostra, sururu / Ou
o caranguejo-uçá?/ Essas espécies, contudo, / Muitas delas se acabaram / Sofreram grande ameaça / Do fogo
e do maquinário / Daí os bichinhos sumiram / Do abrigo que é o estuário./ O mangue é uma árvore / O
manguezal, a floresta / Mas se instalou dentro dele / Uma coisa que o detesta: / A tal carcinicultura / Que faz
dele o que não presta. / [...] / Muitos Estados contestam / A invasão do manguezal / Mas sem dúvida, o
Ceará / Tem sido fenomenal / Resistindo à atividade / Que destrói o litoral./ O Brasil muito a saber / Tem
sobre esse ecossistema / Pro governo ele não é nada / Pra nós sempre vale a pena / Espero que Semace e
Ibama / Não licencie mais, e aprenda [...].[xi]

A criação de camarão em cativeiro começou a se instalar em Curral Velho no final dos anos de 1990 e início
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dos anos 2000, quando se observou um crescimento mais intenso dessa atividade no Brasil.[xii] A
instalação das fazendas e viveiros de camarão em cativeiro seguiu os moldes do que havia ocorrido em
outros locais no Brasil: sem um ordenamento adequado, com base legal insuficiente para regular a
atividade[xiii], com incentivos governamentais[xiv] e gerando impactos ambientais e sociais graves.

Nas narrativas de Curral Velho, os impactos da carcinicultura ocupam páginas e páginas da memória
coletiva. Divisões internas da comunidade, mudanças na quantidade e qualidade do pescado, desmatamento
de áreas de mangue, poluição de mananciais de água potável, salinização do solo, atentados à vida de
lideranças comunitárias são apontados como impactos diretos da instalação e manutenção da criação de
camarão em cativeiro na região.[xv]

As histórias e canções revelam como a chegada da carcinicultura interferiu, de modo destrutivo, na vida da
comunidade, e de como ela provocou o desequilíbrio no ecossistema manguezal. Ao perguntarmos aos
moradores o que eles(as) mais sentiram após a chegada da carcinicultura, emerge como resposta consensual,
em momentos diversos da pesquisa: a sensação de serem vigiados(as), a restrição da mobilidade e do acesso
aos recursos naturais providos pelo mangue, bem como a dor pela destruição do ecossistema manguezal.

A gente não tinha assim um local certo pra entrar nesse mangue, a busca do nosso produto, dos produto
natural, né. Aonde chegava entrava a qualquer hora, em qualquer lugar, saia pra onde queria, não tinha nada
que impedisse a não ser a maré, né, que tivesse cheia, aí quando esse povo chegaram a agente já começou a
perceber que ia mudar porque eles ias tornar o nosso mangue, uma área livre, em propriedade privada, e
adepois de tá sendo privatizada, aí, ia aparecer dono, e esse dono ia impedir que a gente andasse dentro.

 

Muitos caminhos tradicionais que levavam a população de Curral Velho às áreas de pesca não puderam
mais ser utilizados, tendo em vista que, com a instalação das fazendas de camarão, parte considerável da
área de manguezal foi cercada. Há vigilantes armados durante todas as horas do dia, o que levou a uma
mudança na dinâmica da comunidade. Os pescadores passaram a andar em grupos, utilizar acessos mais
demorados ao mar e evitar pescarias à noite.

As lideranças e moradores entrevistados ainda denunciam que as atividades tradicionais que desenvolvem
em Curral Velho estão sendo ameaçadas. O artesanato diminuiu bastante com o desmatamento da matéria-
prima, os carnaubais. A pesca e a mariscagem também sofreram e sofrem com a diminuição no número de
pescados, aterramento das gamboas, poluição do mangue devido ao lançamento dos resíduos da
carcinicultura. A agricultura, por sua vez, tem sido impactada com a salinização dos mananciais
subterrâneos (cacimbas e poços artesanais).

A água que penetra na gamboa mata os peixes, onde antes existia muito, hoje nem siri tem mais, pois a água
envenenada penetra na gamboa e mata até as ostras.

A gente tem que ir pescar é lá pro mar lá dentro, pra mais de 30 braços, 40 braços, adonde pega algum peixe
de linha, de anzol, né. Porque aqui na beirada mesmo do mar não tem mais nada aí não.

As ilha de carnaubeira de onde as mulheres tiravam os espinhos, as palhas, os urus para fazer artesanato
foram derrubados para dar lugar aos viveiros.

Em algumas casas, o quintal fica bem próximo aos tanques de criação de camarões. Com a falta de
tratamento adequado, como a impermeabilização do solo, os resíduos tóxicos resultantes da carcinicultura
acabam atingindo os terrenos próximos, provocando um aumento na quantidade de sais. Isso levou à
improdutividade das terras utilizadas para plantio de feijão, milho, mandioca e outros, localizadas próximas
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aos criatórios de camarão.[xvi]

Os cercado que dava essas fartura, bananeira, melancia, tudo, acabou-se tudo, salgou-se tudo, aí todo mundo
perdeu os quintal, os vários coqueiro, né, e tudo por causa disso, porque a parede do viveiro, o canal que
corre a água por exemplo passa bem pertinho, né, e a água penetra no terreno e aí salga o terreno e aí vai
matando as planta.

Durante as atividades de campo que realizamos, pudemos constatar que, em Curral Velho, há fazendas de
cultivo de camarão em cativeiro tanto em área de vegetação densa de mangue, nas margens das gamboas,
como principalmente em área de apicum, local de vegetação rasteira, que exerce um importante papel nas
relações de troca de energia com as demais unidades da paisagem manguezal.

Para a comunidade de Curral Velho, a área do apicum é um local de grande relevância socioambiental.
Além de ser utilizado como via de acesso ao mar e a outros locais do ecossistema manguezal, os mariscos
que vivem no apicum são a base alimentar da comunidade.

Conforme narrado pelos(as) moradores(as) de Curral Velho, nas épocas de maré grande, a área do apicum se
enche de peixes e mariscos, facilmente capturados pelos moradores, renovando a flora e a fauna do local.
Esse é um dos momentos mais importantes para o grupo, quando crianças, idosos e adultos se reúnem em
torno do apicum.

Por tudo isso, há plena convicção de que o apicum é componente do ecossistema manguezal, sendo uma
área de domínio de marés, necessitando, portanto, de proteção e cuidados. O grupo partilha de uma forte
consciência ecológica do funcionamento do ecossistema do manguezal, expressando uma interligação entre
a preservação do mangue e a sobrevivência dos produtos dos quais dependem para viver.

Diante dessa compreensão partilhada, a comunidade de Curral Velho mobilizou-se desde a chegada da
carcinicultura, organizando ações que expressavam o sentimento de defesa de seu território e do ambiente
que lhes provê a vida:

Bem, a gente começou a se organizar a partir do é... a gente via o desmatamento, via e ninguém num sabia
como é... né, as pessoas iam cortando e queimando dentro do, manguezal, e aí a gente vinha na comunidade
e dizia: ó, tá acontecendo isso, desse jeito, é aí o que é que nós vamo fazê? Aí a gente saiu nos cochicho,
cochichando uns com os outros, né? Pra gente podê fazê alguma coisa. Era homem, era mulher, criança,
jovem. A gente falava: olhe o que é que nós vamos fazê, o que é que nós temos que usá? A gente se
mobilizava, todo mundo tinha uma hora pra gente saí, hora prá chegá, quais eram as nossas armas que a
gente tinha que levá. Aí todo mundo se empolgou e a gente enfrentou a luta mesmo assim, dura.
Ameaçavam nós, sempre tinha um momento que a gente foi ameaçado de morte, homem e mulhé, a gente
levava facão, foice, pau, não no intuito de matar ninguém, mas sim pra defender o que era nosso. Foi assim
talvez num período de uns quatro anos direto.

A primeira coisa que a gente fez foi chamar a pessoa que vinha se aproximando através do nosso mangue
né, atrás de invadir, melhor dizendo, a gente chamar ele pra uma conversa, pra uma negociação, aí ele veio,
conversou com a gente, prometeu de não fazer nada na nossa área de manguezal né, não invadindo, ia
utilizar só o salgado líquido, e aí nesse pouco que acomodou foi que ele se fez. Então quando a gente
acordou um pouco viu que o negócio tava mesmo demais aí a gente foi pra agressão mesmo, né? Derrubamo
cerca, a gente destruiu algumas máquina deles, né, essas coisas né, teve a coisa meia feia. Aí foi quando
entramos na justiça através das ONG, aí foi que parou mais um pouco, mas, parou assim entre aspas, mas
eles continuam sempre, atacando sempre o nosso mangue aqui, nas outra comunidade, as vezes aqui mesmo
aqui. A gente não pode dar assim uma luta por vencida. A gente continua em alerta por que a gente continua
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nesse período de que a ganância tá falando mais alto né, do que a solidariedade. E, essa tal carcinicultura ela
vem mesmo pra destruí a natureza.

Conforme identificado pela comunidade de Curral Velho, a carcinicultura é uma atividade
socioambientalmente insustentável, pois desestrutura e inviabiliza o modo de vida da população local,
desconstituindo a teia da vida do manguezal. Ao interferir no meio-ambiente, enquanto meio natural e meio
cultural[xvii], essa atividade desconsidera a complexidade das relações de interdependência que a
comunidade de Curral Velho mantém com o ecossistema manguezal.

 

3 A ATIVIDADE DE CARCINICULTURA EM ECOSSISTEMA DE MANGUEZAL

Durante muitos anos, o ecossistema manguezal foi considerado pela sociedade brasileira como uma área
insalubre, local de proliferação de mosquitos e foco de doenças. Devido a essa compreensão, os manguezais
deveriam ser erradicados para dar espaço a novos usos.

No entanto, a partir da década de 60, pesquisadores passaram a demonstrar importância desse ecossistema,
correlacionando a quantidade de produção pesqueira costeira com a extensão das áreas cobertas por
manguezais.[xviii]

Na publicação coletiva intitulada "Manguezais e Carcinicultura: lições aprendidas"[xix], buscou-se dar
relevo às diversas funções que os manguezais[xx] desempenham. Vejamos:

Contribuem para a estabilidade costeira, o controle da erosão e a redução da perda de terras. São uma
enorme proteção contra inundações;
Servem como espécie de "filtro" das impurezas que vêm nas águas, contribuindo assim para a
manutenção de sua qualidade. No caso dos rios, até desembocar no mar eles recebem toda espécie de
poluição - e os manguezais retêm esses elementos, prestando esse valioso serviço;
Os manguezais, (...) funcionam na captação da água das chuvas - mas não somente como uma cisterna:
eles devolvem essa água para o subsolo. Daí a gente dizer que eles realizam a recarga dos aqüíferos;
Os manguezais - como, aliás, toda a vegetação em geral - trabalham para a formação do solo. As raízes
do mangue, sobretudo no ambiente lodoso e pantanoso dos estuários, são de uma enorme importância
para mais esse serviço;
Contribuem, ainda, para diminuir os efeitos das mudanças climáticas. Enquanto o planeta aquece,
essas áreas permanecem com a temperatura regular e influenciam todo o seu entorno. E, como são
também uma proteção para a costa, ajudam na manutenção do nível médio das marés;
Absorvem o dióxido de carbono e produzem oxigênio;
Por fim, contribuem para a manutenção da diversidade biológica da região costeira. (...) cerca de
75% de todas as espécies das pescarias tropicais passam pelo menos uma etapa de seus ciclos de
vida nos manguezais. (...). Porque nesses ecossistemas elas encontram alimentação, abrigo e
berçário. (...). Os manguezais funcionam como berço das espécies marinhas. (grifos nossos)[xxi]

Paralela à importância do ecossistema manguezal, Jeovah Meireles e Luciana Queiroz, citando Valiela e
outros, enunciam que tal ecossistema "representa um dos ambientes tropicais mais ameaçados do mundo,
que perdeu, nas últimas duas décadas, pelo menos 35% da sua área, perdas superiores a de outros ambientes
ameaçados como as florestas tropicais e os recifes de corais".[xxii]

De acordo com diversos estudos[xxiii], pode-se conceituar o ecossistema manguezal como um ecossistema
complexo que compreende tanto a região arbórea (mangue propriamente dito), quanto o apicum e o salgado.
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Meireles, em resposta a pergunta: "apicum é área de manguezal?", explica que:

Em tupi-guarani o termo ''apicum'' significa mangue. Por definição o apicum é uma unidade do ecossistema
manguezal que interage com as demais e que regula os nutrientes do mangue (matéria orgânica), que são a
base da cadeia alimentar dos pequenos organismos marinhos.

Trata-se de uma área dinâmica do manguezal, que pode ter ou não vegetação e se modificar com o passar do
tempo.[xxiv]

Meireles e Queiroz, baseando-se em estudos de diversos autores, descrevem o apicum como:

Apicum representa uma fisionomia plana, associado às oscilações das marés de sizígia e inundado pela água
doce durante os eventos de cheias fluviais. Durante a estufa da maré (momento de retomada do fluxo
vazante), depositam-se sedimentos e são incorporados nutrientes para os sistemas estuarino e costeiro
marinho. Como reserva de períodos sem uma cobertura vegetal expressiva, comporta-se como área de baixa
turbidez, proporcionando uma camada de água fótica essencial para uma expressiva faixa de organismos da
cadeia alimentar. Em decorrência dos elevados índices de insolação, os sedimentos areno-argilosos, ricos
em restos vegetais de mangue, apresentam comumente altos índices de salinidade em superfície e
intersticial, minimizados durante os períodos de maior precipitação pluviométrica, aportação de água doce
do lençol freático e com os eventos de inundação fluvial (regulam as taxas de salinidade quando incorporada
à dinâmica fluviomarinha). Durante os intervalos em que é exposto à insolação e ao vento, na maré baixa,
sobre sua superfície repousa um tapete de microorganismos, resguardando a base da cadeia alimentar. A
fauna encontra no apicum locais de pouso, alimentação e de reprodução, As comunidades tradicionais
utilizam-no para a mariscagem, a pesca e como vias de acesso para os demais setores do manguezal
associados com o extrativismo. Ao ser revegetado pelo manguezal, assume outras funções e serviços
ambientais, associados à expansão do bosque de manguezal.[xxv]

O Conselho Estadual do Meio-Ambiente (COEMA) do Ceará, no dia 27 de março de 2002, editou a
Resolução n° 02 (DOE 10/04/02), a qual considera, no art.1°, XI, da Resolução, o apicum como ecossistema
de estágio sucessional tanto do manguezal como do salgado,onde predomina solo arenoso e relevo elevado
que impede a cobertura dos solos pelas marés, sendo colonizado por espécies vegetais de caatinga e/ou mata
de tabuleiro.

A referida resolução permite a instalação de equipamentos de captação, adução e drenagem dos
empreendimentos de carcinicultura nas margens dos rios e demais recursos hídricos, desde que não
provoquem desmatamento (art. 4° da Resolução), ainda que tenha determinado que na área de preservação
permanente (APP), colonizada por formações vegetais não será admitida a introdução de equipamentos de
captação, adução e drenagem (art. 4°, §1° da Resolução).

Ademais, normatiza que os empreendimentos de carcinicultura a serem implantados tanto em ecossistemas
de apicuns quanto de salgados, deverão preservar no mínimo 20% (vinte por cento) dessas áreas (art. 6°),
permitindo, portanto, a instalação de fazendas de carcinicultura em área de apicum, excluindo este do
ecossistema manguezal.

Logo, no âmbito da legislação estadual de proteção e preservação de áreas úmidas, o conceito de apicum
indica que este não compõe o ecossistema manguezal, o que, por conseqüência, acaba por permitir
licenciamentos ambientais de fazendas de camarão dentro de setores caracterizados como apicum.

Em Curral Velho, a maioria das empresas de carcinicultura se instalou em área de apicum, restando à
comunidade apenas uma pequena área em que não há viveiros. Durante as nossas atividades de campo,
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observamos atentamente esse local e as relações estabelecidas com ele pela comunidade. Assim, pudemos
constatar que:

a) a comunidade de Curral Velho identifica a influência das marés no apicum, compreendendo que se trata
de uma área integrada às demais unidades do ecossistema manguezal.

b) durante as nossas atividades de campo na região não era um período de maré alta. Desse modo, o apicum
estava seco, com raras regiões lamacentas, onde se acumulavam peixes pequenos, alguns crustáceos e aves
que vinham se alimentar dos primeiros. A vegetação era rasteira com alguns exemplares arbóreos, que em
nenhum momento se assemelhavam à caatinga ou mata de tabuleiro. O solo era resistente, e com altas
concentrações de sais, embora nas regiões que estavam úmidas nos dias das nossas visitas, o solo era
lamacento e escuro, tipicamente de mangue.

c) há poucas construções nessa área identificada como de apicum, de três a cinco casas. Todas as demais
casas se concentram em outras áreas que não sofrem mais influência de marés, caracterizando outros
ecossistemas.

d) há um profundo respeito da comunidade com os ciclos naturais. Busca-se preservar o apicum, o qual,
além de ser a via de acesso dos moradores à praia e às regiões de mangue com vegetação mais densa, é uma
unidade do ecossistema manguezal essencial para a produção de nutrientes para a manutenção da
biodiversidade.

Corroborando com essas constatações, em Parecer Técnico elaborado, em 2003 e entregue ao Ministério
Público Federal no Ceará, Antonio Jeovah de Andrade Meireles e Edson Vicente da Silva concluíram que:

A área remanescente de apicum diante da comunidade de Curral Velho representa o único setor ainda
preservado que fornece suporte para a base de uma complexa cadeia alimentar, produzindo um conjunto de
nutrientes (matéria orgânica, plâncton e fitoplancton) para a composição da biodiversidade do conjunto
ecossistêmico do manguezal.[xxvi]

A preservação dessa faixa de terra pertencente ao ecossistema manguezal, diante da vila de pescadores é
reivindicada por pescadores e marisqueiros, ao mesmo tempo em que, é alvo de especulações imobiliárias
para instalação de novos viveiros de camarão, gerando um conflito entre modos diferenciados de
apropriação, uso e significação do território.

No âmbito do ordenamento jurídico federal, em 10 de outubro de 2002, foi publicada a Resolução n° 312
(de 10 de outubro de 2002) do Conselho Nacional do Meio-Ambiente (CONAMA), que, em seu artigo 2°,
vedou a atividade de carcinicultura em manguezal.

Essa Resolução n° 312, no art. 1°, fala da possibilidade de procedimento de licenciamento ambiental dos
empreendimentos de carcinicultura na Zona Costeira, ainda que, contraditoriamente, considere:

(...) que a Zona Costeira, nos termos do § 4º, art. 225 da Constituição Federal, é patrimônio nacional e que
sua utilização deve se dar de modo sustentável (...); a fragilidade dos ambientes costeiros, em especial do
ecossistema manguezal, área de preservação permanente nos termos da Lei nº 4.771, de 15 de setembro
1965 (...); e a necessidade de um sistema ordenado de planejamento e controle para preservá-los; (...) a
necessidade de serem editadas normas específicas para o licenciamento ambiental de empreendimentos de
cultivo de camarões na zona costeira; (...) que a atividade de carcinicultura pode ocasionar impactos
ambientais nos ecossistemas costeiros; (...) a importância dos manguezais como ecossistemas exportadores
de matéria orgânica para águas costeiras o que faz com que tenham papel fundamental na manutenção da
produtividade biológica (...).
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A definição de manguezal no art. 2°, IX, da Resolução n° 303, de 20 de março de 2002 do CONAMA, não
deixa claro que o apicum faça parte do ecossistema manguezal, no entanto, em seu art. 3° diz que constitui
Área de Preservação Permanente (APP) a área situada em manguezal, em toda a sua extensão. Interpretamos
essa extensão como apicum e salgado.

A APP é definida na Lei N° 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Lei do Código Florestal), em seu art. 1°,
§2°, II, como área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com
a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade,
o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas. Ressalta-se
que o art. 2°, "f", considera como preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural
situadas nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues.

Mesmo havendo vedação expressa, na Resolução n. 312/02 do CONAMA, à atividade de carcinicultura em
área de manguezal e considerando que tal ecossistema é área de proteção ambiental, conforme definido na
Lei n. 4771/1965, entendemos que há necessidade de uma legislação que proíba explicitamente a
implementação de fazendas de criação de camarão em toda a extensão do ecossistema manguezal, o que
compreende a área de mangue propriamente dito, o apicum e o salgado.

A carcinicultura é atividade inviável nesse tipo de ecossistema. Não há sustentabilidade desse tipo de
atividade no ecossistema manguezal pelas razões que passaremos a discorrer.

No Parecer Técnico elaborado, em 2003, sobre a atividade da carcinicultura em Curral Velho, Antonio
Jeovah de Andrade Meireles e Edson Vicente da Silva comprovaram que:

As áreas utilizadas para implantação dos viveiros de camarão promoveram impactos negativos relacionados
diretamente com: i) Supressão de extensas áreas de apicuns; ii) Fragmentação, perda e mudanças de habitat
e de diversidade genética pela artificialização de setores de domínio das marés; iii) Impermeabilização,
compactação e transformações estruturais (porosidade e permeabilidade) e qualitativas do solo; iv) Perda de
nutrientes para a base de uma complexa cadeia alimentar, a partir da supressão de áreas de manguezal e
apicum do ecossistema manguezal; v) Alterações no regime hídrico, fluxo e disponibilidade da água, com a
construção de diques, canais e vias de acesso em área de domínio das marés e exutórios do aqüífero; vi)
Suprimento e demanda de água doce pela impermeabilização do solo; vii) Bloqueio da entrada das marés
em locais antes destinados a essa dinâmica, com a extinção de canais sobre o apicum e responsáveis pela
distribuição e drenagem dos fluxos diários de maré; viii) Desmatamento da vegetação de mangue e, ix)
Perda da biodiversidade através da ação conjunta dos impactos ambientais..[xxvii]

Importantes estudos apontam e fundamentam a inviabilidade da prática da atividade de carcinicultura em
ecossistema manguezal.

O Relatório síntese do Grupo de Trabalho sobre carcinicultura, da Câmara dos Deputados, concluiu que:

Os impactos ambientais definidos durante as atividades do GT apresentaram relações direta e indireta com
os fluxos definidos acima [referindo-se aos diversos fluxos presentes no ecossistema manguezal, como o
subterrâneo, o estuarino e o litorâneo, e as suas diversas interconexões].  Desta forma, interferiram nos
processos geodinâmicos e ecológicos que atuam no ecossistema manguezal e, em grande maioria,
promoveram danos de elevada magnitude nas Áreas de Preservação Permanente (APP).

As fazendas de camarão que utilizaram o apicum para a instalação de viveiros e demais equipamentos
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associados à atividade industrial (vias de acesso, berçários, tanques de larva e pós-larva, canais de
abastecimento e deságüe, bacias de sedimentação, laboratórios e depósitos de implementos), promoveram
impactos ambientais relacionados com: i) Descaracterização geoambiental e ecodinâmica do ecossistema
manguezal; ii) Promoveram o desmatamento da vegetação de mangue e de gramíneas; iii) Desmatamento do
carnaubal que associa-se lateralmente com as áreas de apicum.[xxviii]

No estudo realizado, em 2005, pelo IBAMA sobre os impactos ambientais da carcinicultura no Estado do
Ceará, constatou-se que do total de fazendas licenciadas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente
(Semace), 84,1% impactaram diretamente o ecossistema manguezal (fauna e flora do mangue, apicum e
salgado); 25,3% promoveram o desmatamento do carnaubal e 13,9% ocuparam áreas antes destinadas a
outros cultivos agrícolas de subsistência. Verificou-se também que 77% das fazendas de camarão não
contavam com bacias de sedimentação, lançando seus efluentes diretamente na água dos rios, lagoas e
estuários. [xxix]

Esse estudo do IBAMA, ainda, aponta que:

Os apicuns/salgados são parte integrante do ecossistema manguezal, como já abordado no início deste
diagnóstico e, portanto, áreas de preservação permanente. A utilização destas áreas por fazendas de camarão
pode levar à perda de grandes áreas do ecossistema manguezal.

Recomendação 5: Na reavaliação dos empreendimentos implantados, considerar duas hipóteses para aqueles
empreendimentos licenciados em áreas de apicum/salgado: a) paralisação das atividades com recuperação
das áreas e; b) conceder prazo aos empreendimentos devidamente licenciados para desocupação e
recuperação das áreas.[xxx]

A carcinicultura, portanto, pela sua prática de degradação não atende ao art. 1°, §2°, II da N° 4.771, de 15 de
setembro de 1965 (Lei do Código Florestal) que define a APP, pois: não preserva os recursos, o solo, a
biodiversidade, os fluxos; e desestrutura e inviabiliza o modo de vida e a sustentabilidade das populações
humanas, sendo inviável, assim, sua instalação em área de ecossistema manguezal considerada em toda a
sua extensão, agregando-se ao mangue o apicum e o salgado.

E eis que tanto o Relatório Síntese[xxxi] como o estudo do IBAMA[xxxii] reconhecem o impacto
socioambiental da atividade de carcinicultura no ecossistema manguezal, atingindo a população tradicional
que vive do/no ecossistema manguezal.

No entanto, tal conclusão não ilumina por inteiro a situação do povo de Curral Velho e de tantos outros que
vivem situações semelhantes. Outras atividades podem obstruir os caminhos, vetar a liberdade e inviabilizar
o acesso aos recursos naturais do mangue[xxxiii]. Nesse sentido, faz-se necessário discutirmos de que modo
o direito estatal pode promover uma proteção adequada à relação que a população de Curral Velho tem com
ecossistema manguezal da Praia de Arpoeiras.

 

4 A POPULAÇÃO DE CURRAL VELHO E O DIREITO ESTATAL BRASILEIRO

O manguezal para a comunidade de Curral Velho parece ser não apenas um ecossistema do qual eles retiram
sua sobrevivência, explorando os recursos naturais a ele associados. O manguezal está intimamente
relacionado com o modo de vida dessa população, abrigando tradições e outros elementos culturais. Assim,
a preservação da cultura, os modos de produção e subsistência e a luta em defesa do manguezal estão de tal
modo hibridizados que se torna impossível dissociá-los.
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Nesse sentido, o regime aplicável não se confunde com regime de propriedade privada, devendo se prestar a
uma destinação pública e um uso que não comprometa a integridade do ecossistema manguezal. Assim,
como esse ecossistema constitui-se em área de preservação permanente, seu uso só pode se dar de forma a
promover o desenvolvimento sustentável de seu meio ambiente, considerado em suas ambiências natural e
cultural, devendo, portanto, preservar os recursos naturais e as populações locais.

Em decisão publicada recentemente, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que:

[...] na forma do art. 225, caput, da Constituição de 1988, o manguezal é bem de uso comum do povo,
marcado pela imprescritibilidade e inalienabilidade. Logo, o resultado de aterramento, drenagem e
degradação ilegais de manguezal não se equipara ao instituto do acrescido a terreno de marinha, previsto no
art. 20, inciso VII, do texto constitucional. (STJ. REsp 650728/SC. 2. Turma. Rel. Min. Herman Benjamin.
Julgado em 23 de out. 2007. DJ de 02 de dez. 2009).

Sendo o ecossistema manguezal, portanto, compreendido como bem de uso comum do povo, mesmo a
população de Curral Velho não poderia ter sua posse regularizada em uma perspectiva de titularização
exclusiva e privatista da terra. Como, então, o Direito Estatal pode promover uma proteção à população de
Curral Velho e ao ecossistema manguezal da Praia de Arpoeiras?

Encontramos essa resposta na análise da Lei n° 9.985 (de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação - SNUC) combinada com o Decreto n° 6.040 (de 7 de fev. 2007, que
Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais). No
sentido de buscar compreender como a experiência de unidades de conservação de diversas localidades da
costa litorânea brasileira, e os dispositivos normativos instituídos por esses aparatos legais, podem lançar
luz sob a nossa pergunta matriz acerca da possível proteção jurídica estatal à comunidade de Curral Velho.

O art. 225 da CF/88, após afirmar em seu caput que todos(as) têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo, determina, no §1°, III, que, para assegurar a efetividade desse
direito, incumbe ao Poder Público definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos. Eis que o a Lei do SNUC surge a fim de regulamentar o art.
225, §1°, I, II, III da CF/88, dentre outras providências.

A Lei do SNUC, em seu art. 2°, I, define unidade de conservação como espaço territorial e seus recursos
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração,
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.

No art. 4°, IV, VII, IX e XIII são aferidos como objetivos do SNUC: promover o desenvolvimento
sustentável a partir dos recursos naturais (IV), fortalecendo o desenvolvimento local; proteger as
características relevantes de natureza cultural (VII), onde se percebe a preocupação da lei com a proteção
natural e social do meio-ambiente; recuperar ou restaurar[xxxiv] ecossistemas degradados (IX),
determinando o SNUC que mesmo nas áreas que haja destruição ambiental possa-se instaurar uma unidade
de conservação; proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais,
respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente
(XIII)[xxxv] (grifos nossos).

No Decreto n° 6.040/2007, art. 3°, encontram-se as seguintes definições:

Art. 3°. (...).

I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais,
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que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como
condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos,
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição;

II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, social e econômica dos povos e
comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária (...).

III - Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da
qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras.

Ponto central é saber se a comunidade de Curral Velho é uma comunidade tradicional, conforme as
definições legais, para assim, serem aplicadas as disposições constantes na Lei que institui o SNUC e no
Decreto regulamentador.

A Convenção Internacional sobre Diversidade Biológica, promulgada internamente pelo Decreto nº 2.519,
de 16 de março de 1998, reconhece, em seu preâmbulo, "a estreita e tradicional dependência de recursos
biológicos de muitas comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida tradicionais (...)". No
entanto, a Convenção não traz uma definição para comunidades locais ou populações indígenas com estilos
de vida tradicionais.

O conceito de população tradicional era estabelecido no art. 2°, XV, do Projeto de Lei do SNUC:

Grupos humanos culturalmente diferenciados, vivendo há, no mínimo, três gerações em um determinado
ecossistema, historicamente reproduzindo seu modo de vida, em estreita dependência do meio natural para
sua subsistência e utilizando os recursos naturais de forma sustentável.

 

O dispositivo, no entanto, foi vetado. Na Mensagem n. 967, de 18 de julho de 2000, enviada pelo Presidente
da República ao Congresso Nacional, restaram consignadas as razões do veto, no seguinte sentido: "o
conteúdo da disposição é tão abrangente que nela, com pouco esforço de imaginação, caberia toda a
população do Brasil".

Outros dispositivos da Lei n. 9985/2000, que não foram vetados, acabam estabelecendo, ainda que
indiretamente, o conceito de populações tradicionais. Vejamos:

Art. 18. A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja
subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na
criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura
dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.

[...]

Art. 20. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga populações tradicionais,
cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos
ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel
fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. (grifos nossos)

A Lei traz, portanto, dois conceitos de populações tradicionais, sendo um aplicável para as reservas
extrativistas e outro para as reservas de desenvolvimento sustentável que são duas categorias de unidades de
conservação de uso sustentável, destinadas a abrigar e proteger modos de vida e cultura dessas populações.
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Como vimos anteriormente, o Decreto n° 6.040/2007, consagra, no art. 3°, I, outra definição para
populações tradicionais, apresentando os seguintes elementos: grupos culturalmente diferenciados; com
formas próprias de organização social; ocupação do território e dos recursos naturais como condição para
sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica; utilização dos conhecimentos, inovações e
práticas gerados e transmitidos pela tradição.

Outros ramos do conhecimento, em especial as Ciências Sociais, reconhecem a importância da categoria
"populações tradicionais", já tendo cunhado conceitos relativamente bem aceitos, os quais reproduziremos a
seguir de modo a orientar a identificação da comunidade de Curral Velho como uma população tradicional.

Manuela Carneiro da Cunha e Mauro Almeida, tentando responder à pergunta quem são as populações
tradicionais, escrevem que:

O emprego do termo "populações tradicionais" é propositadamente abrangente. Contudo, essa abrangência
não pode ser confundida com confusão conceitual. Definir as populações tradicionais pela adesão à tradição
seria contraditório com os conhecimentos antropológicos atuais. Defini-las como populações que tem baixo
impacto sobre o ambiente, para depois afirmar que são ecologicamente sustentáveis, seria mera tautologia.
Se as definirmos como populações que estão fora da esfera do mercado, será difícil encontrá-las hoje em
dia.

[...]

Já podemos afirmar que as populações tradicionais são grupos que conquistaram ou estão lutando para
conquistar (através de meios práticos e simbólicos) uma identidade pública que inclui algumas, mas não
necessariamente todas as seguintes características: o uso de técnicas ambientais de baixo impacto, formas
equitativas de organização social, a presença de instituições com legitimidade para fazer cumprir suas leis,
liderança local e, por fim, traços culturais que são seletivamente reafirmados e reelaborados.[xxxvi]   

Buscando definir as populações tradicionais, Diegues e Arruda apresentam as seguintes características, que
seriam comuns aos diversos grupos humanos que se reproduzem historicamente com base na cooperação
social e nas relações próprias com a natureza:

dependência da relação de simbiose entre a natureza, os ciclos e os recursos naturais renováveis com
os quais constroem um mode de vida;
conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos, que se reflete na elaboração de estratégias de
uso e de manejo dos recursos naturais. Esse conhecimento é transferido por oralidade de geração a
geração;
noção de território ou espaço onde o grupo social se reproduz econômica e socialmente;
moradia e ocupação do território por várias gerações, ainda que alguns membros individuais possam
ter-se deslocado para os centros urbanod e voltado para a terra de seus antepassados;
importância das atividades de subsistência, ainda que a produção de mercadorias possa estar mais ou
menos desenvolvida, o que implicaria uma relação com o mercado;
reduzida acumulação de capital;
importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e às relações de parentesco ou compadrio
para o exercício das atividades econômicas, sociais e culturais;
importância das simbologias, mitos e rituais associados à caça, pesca e atividades extrativistas;
tecnologia utilizada, que é relativamente simples, de impacto limitado sobre o meio ambiente. Há uma
reduzida divisão técnica e social do trabalho, em que sobressai o artesanal, cujo processo o produtor e
sua família dominam desde o início até o produto final;
fraco poder político, que em geral reside nos grupos de poder dos centros urbanos;
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auto-identificação ou identificação por outros de pertencer a uma cultura distinta.[xxxvii]

Fundados na definição esboçada na legislação pátria e nas características apontadas por autores de outros
ramos do conhecimento, podemos, seguramente, afirmar que a comunidade de Curral Velho é exemplo de
comunidade tradicional.

Isso porque, no que diz respeito ao modo de vida da comunidade, há traços e signos distintivos específicos,
que a diferencia dos moradores do município de Acaraú, ao mesmo tempo em que constituem uma dinâmica
profundamente hibridizada com os ciclos naturais. Vejamos alguns desses traços:

as atividades produtivas desenvolvidas pela comunidades estão relacionadas ao ecossistema
manguezal - cata do caranguejo, mariscagem, na pesca artesanal nas gamboas e nos currais; à
agricultura tradicional e à produção de artesanato;
nos significados construídos sobre essas atividades produtivas, é marcante o sentimento de autonomia
partilhado pelo grupo. A hora de trabalhar e de descansar não é determinada por terceiros, e sim pela
dinâmica da natureza, como as marés, os períodos chuvosos, etc;
conhecimento profundo dos ciclos biológicos;
utilizam técnicas de catação de mariscos, que lhes foi repassada pelos antepassados por meio da
tradição. Esses conhecimentos são, do mesmo modo, repassados às gerações mais novas, que vão
ressignificando e adaptando tais conhecimentos;
tem uma relação de pertencimento ao ecossistema manguezal, utilizando-o de forma sustentável,
valorizando a sua biodiversidade (fauna e flora), o que tem garantido, ao longo dos anos, a sua
preservação;
nesse sentido, o ecossistema manguezal não é considerado uma fonte de recursos naturais, a serem
explorados, mas fonte de sobrevivência e de saúde, a casa e o território onde expressam seus traços
culturais;
as diversas expressões artísticas do lugar: a) artesanato - bolsas, cestos e outros feitos com palha de
carnaúba; bordados; pinturas e desenhos do manguezal; composição de cordéis, poemas e músicas por
moradores do lugar;
no lazer oferecido pelo complexo de ecossistemas naturais: praia de Arpoeiras, gamboas, campo de
dunas, manguezal, apicum, tanto na época de maré cheia, quanto na maré seca;
conhecimento do território e dos seus caminhos tradicionais de acesso ao mar;
utilização de materiais de pesca de baixo impacto ambiental;
dinâmica das relações sociais construídas com base na solidariedade, na partilha, na generosidade, na
confiança, nos laços de amizade, de trabalho, de companheirismo e de parentesco.

Logo, por todos esses elementos esboçados e combinando-se o art. 4°, do SNUC com o art. 3° do Decreto
n° 6.040/2007, percebe-se que a Comunidade de Curral Velho e o ecossistema manguezal no qual se
inserem pode ser considerado como uma unidade de conservação, haja vista tratar-se de uma população
tradicional, que usa a terra em uma perspectiva territorializada, com base em uma relação auto-sustentável e
ambientalmente equilibrada com o meio natural, tratando-se, portanto, de uma comunidade tradicional em
um território tradicional.

O art. 1º, VIII, do Decreto n° 6.040/2007 determina que as ações e atividades voltadas para o alcance dos
objetivos da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais
(PNPTC) deverão observar o reconhecimento e a consolidação dos direitos dos povos e comunidades
tradicionais, e o art. 3°, I e V, do Decreto, coloca como objetivos específicos da PNPCT garantir aos povos e
comunidades tradicionais seus territórios, e o acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam
para sua reprodução física, cultural e econômica (I); e garantir os direitos dos povos e das comunidades
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tradicionais afetados direta ou indiretamente por projetos, obras e empreendimentos (V).

Em estando a comunidade tradicional de Curral Velho seriamente afetada pelas fazendas locais de
carcinicultura, encontrando-se mesmo ameaçada no que tange a escassez e destruição paulatina dos recursos
naturais locais e a desagregação de seu modo de vida e produção tradicionais, compreende-se como uma via
de consolidação de seus direitos (à terra e ao território, ao meio-ambiente equilibrado, à cultura tradicional,
à autonomia e auto-sustentabilidade, ao desenvolvimento sustentável etc.) o reconhecimento do território
que ocupam como uma unidade de conservação.

O art. 7° do SNUC normatiza dois grupos possíveis de unidades de conservação, com características
específicas: as Unidades de Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável. Enquanto aquela tem como
objetivo básico preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto[xxxviii] dos seus recursos
naturais, não se compatibilizando com a realidade de Curral Velho, portanto; o objetivo básico das
Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela
dos seus recursos naturais.

Entre as modalidades de Unidades de Uso Sustentável, elencadas no art. 14 da Lei do SNUC, destacam-se
duas[xxxix] sob as quais passaremos a nos debruçar, por considerarmos que são as que permitem a
preservação do meio ambiente (a população de Curral Velho e o ecossistema manguezal da Praia de
Arpoeiras) sob o qual, por hora, lançamos o olhar: a Reserva Extrativista (Resex) e a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável.

A justificativa para focarmos nossos estudos nessas duas modalidades de conservação é a de que, ainda que
pela definição do gênero ao qual pertençam todas essas modalidades (Unidades de Uso Sustentável)
possam-se compatibilizar a preservação do meio natural com o uso sustentável; apenas essas duas
modalidades destacadas consideram a presença de populações tradicionais nas unidades e a interação dessas
populações com o meio natural em uma perspectiva de uso sustentável dos recursos naturais.

O art. 18, caput, e § 1° do SNUC define a Reserva Extrativista como uma área utilizada por populações
extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura
de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios
de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. Sendo
considerada de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais.

E o art. 20, caput, §§ 1° e 2°, diz que a Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área, de domínio
público, natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de
exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas
locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade
biológica. Sendo que esse tipo de unidade de conservação tem como objetivo básico preservar a natureza e,
ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos
e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar,
conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas
populações.

A Lei do SNUC determina que, em sendo necessário, sejam desapropriadas áreas particulares incluídas nos
limites de ambos os tipos de unidades (art. 18, §1°; art. 20, §2°). O art. 22. determina as unidades de
conservação sejam criadas por ato do Poder Público, e o § 2° desse artigo diz que a criação de uma unidade
de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a
localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade.
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Por fim, o art. 23 da Lei do SNUC institui que a posse e o uso das áreas ocupadas pelas populações
tradicionais nas Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável serão regulados por
contrato, sendo observado o seguinte:

Art. 23. (...).

§ 1° As populações de que trata este artigo obrigam-se a participar da preservação, recuperação, defesa e
manutenção da unidade de conservação.

§ 2° O uso dos recursos naturais pelas populações de que trata este artigo obedecerá às seguintes normas:

I - proibição do uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou de práticas que danifiquem os seus
habitats;

II - proibição de práticas ou atividades que impeçam a regeneração natural dos ecossistemas;

III - demais normas estabelecidas na legislação, no Plano de Manejo[xl] da unidade de conservação e no
contrato de concessão de direito real de uso.

Preliminarmente, observa-se que a comunidade de Curral Velho não só participa como se constitui no
principal sujeito de defesa do ecossistema manguezal, atentando-se para os ciclos de reprodução da fauna e
flora e estabelecendo uma relação sustentável de troca com o meio natural, pois usam os recursos naturais
do mangue e protegem-no.

Resta-nos, pois, refletirmos acerca de qual modalidade de Unidade de Conservação seria mais adequada à
realidade da comunidade tradicional de Curral Velho e ao ecossistema manguezal da Praia de Arpoeiras.

Sendo uma comunidade essencialmente formada por pescadores(as) e marisqueiras e alguns poucos
agricultores, onde esses(as) pescadores(as) e marisqueiras praticam (ou praticavam, a depender se a
localização da casa era próxima ou não de fazenda de carcinicultura, devido a salinização do solo)
agricultura de subsistência, e utilizando-se a comunidade desses recursos naturais para o consumo próprio e
para o mercado local, compreende-se que a Unidade de Conservação em tela trata-se de uma Reserva
Extrativista.

Ainda que, em nossas pesquisas de campo, não tenhamos percebido a presença de animais de pequeno
porte, compreendemos não ser isto condição necessária para a criação de uma Resex. Até porque a própria
Lei do SNUC, em seu art. 5°, I, diz que SNUC será regido por diretrizes que assegurem que no conjunto das
unidades de conservação estejam representadas amostras significativas e ecologicamente viáveis das
diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais,
salvaguardando o patrimônio biológico existente.

Assim, consideramos que as Resexs constituem-se hoje no mecanismo de proteção do Direito Estatal mais
próximo à realidade de Curral Velho, observando-se o respeito ao seu modo de vida e produção e sua
relação com o ecossistema manguezal de Curral Velho.

Essa idéia, longe de ser algo inviável, ou sequer original, já se concretizou em algumas outras comunidades
tradicionais de pescadores(as) e marisqueiras(as). Como é o caso da Resex de Canavieiras[xli], criada por
decreto presidencial em junho de 2006.

Citam-se, também, como exemplos de Resexs que protegem áreas de mangue: a Reserva Extrativista
Marinha do Pirajubaé (Santa Catarina)[xlii], a Reserva Extrativista Marinha de Soure (Pará)[xliii], a
Reserva Extrativista do Cassurubá[xliv]
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A instituição de tal unidade de conservação (Resex) na área que abrange Curral Velho atenderia,
igualmente, à vida natural, por possibilitar sua restauração e recuperação, por manter distantes
empreendimentos que desnaturam e desequilibram o ecossistema, e por fortalecer a comunidade de Curral
Velho que atua como defensor e protetor do manguezal.

 

5 BREVES CONCLUSÕES

Em nossas primeiras construções teóricas demonstramos a relação que a população de Curral Velho tem
com a terra, o território que ocupam, e o ecossistema manguezal, sendo esta uma inter-relação eivada de
mútua troca e sustentabilidade ambiental, ou, na fala de uma das marisqueiras: "o mangue dá e a gente
devolve". Destacamos o modo de vida da comunidade antes e depois da chegada da carcinicultura.

Evidenciamos o modo com a chegada da carcinicultura em Curral Velho tem degradado o meio ambiente,
em sua dimensão natural e cultural, inviabilizando o modo de vida e produção dessa Comunidade e
destruindo o ecossistema manguezal da Praia de Arpoeiras. Essa atividade, portanto, sustenta-se em um
modelo de desenvolvimento e produção degradador do meio ambiente, não podendo desenvolver-se em
ecossistema manguezal, por ser esse uma área de preservação permanente, podendo ser nele desenvolvidas
apenas atividades que protejam o meio ambiente (natural e cultural).

Constatamos que a maior parte dos empreendimentos de carcinicultura em Curral Velho estão localizados
em área de apicum, o que, de acordo com a regulamentação estadual sobre meio ambiente, a Resolução n.
02/2002 do COEMA, é plenamente possível, haja vista que o apicum não faz parte do ecossistema
manguezal.

A Resolução n. 312/2002 do CONAMA, por sua vez, vedou expressamente a realização da atividade de
carcinicultura em ecossistema manguezal, embora não tenha afirmado que o apicum integra esse
ecossistema.

Diante de todos os impactos sócio-ambientais que a carcinicultura provoca não só no meio ambiente natural
quanto na vida e na dinâmica das populações tradicionais, faz-se necessário uma revisão urgente na
Resolução n. 02/2002 do COEMA, levando em conta os setores de apicum como Áreas de Preservação
Permanente (APP). Tal reformulação representaria um importante ponto de partida para a elaboração de um
programa integrado de planejamento e gestão do ecossistema manguezal, em conformidade com e a
dependência socioambiental das comunidades tradicionais em relação ao ecossistema manguezal.

Compreendendo que o mangue é bem de uso comum do povo, mesmo a população de Curral Velho não
poderia ter sua posse regularizada em uma perspectiva de titularização exclusiva e privatista da terra. Como
se trata de uma população tradicional que faz um uso da terra e dos recursos naturais do manguezal em uma
perspectiva territorializada, deve o direito estatal promover uma proteção adequada a essa relação. Desse
modo, entendemos que a comunidade em conjunto com o ecossistema manguezal reúne os elementos
necessários a fim de que seja instituída uma Unidade de Conservação, qual seja, uma Reserva Extrativista.

Por fim, essa Resex pode possibilitar o direito de gerações futuras, dos Povos do Mangue ou dos Povos da
Terra, à preservação do ecossistema manguezal e da cultura dessas populações dos manguezais.
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precipitação de sais nas paredes e no piso". (MEIRELES, Antonio Jeovah de Andrade; TEIXEIRA, Ana
Cláudia de Araújo; RIGOTTO, Raquel Maria. op. cit., 2009, p. 29).

[xvii] Essa noção ampla de meio ambiente foi consignada pela Constituição de 1988. De acordo com a
Carta Magna, meio ambiente constitui não só os aspectos naturais, intocáveis pelo homem, como a serra, o
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estabelecendo que: "o meio ambiente, entendido em toda a sua plenitude e de um ponto de vista humanista,
compreende a natureza e as modificações que nela vem introduzindo o ser humano. Assim, o meio ambiente
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[xviii] Sobre o tema ler LANA, Paulo da Cunha. Novas formas de gestão dos manguezais brasileiros: a Baía
de Paranaguá como estudo de caso. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 10, p. 169-174,
jul./dez. 2004.

[xix] CASTRO, Gigi (Org.). Manguezais x Carcinicultura: lições aprendidas. Fortaleza: Fórum em
Defesa da Zona Costeira do Ceará, 2009. A referida obra, fruto do encontro entre a Universidade, Redes de
Movimentos Sociais e Populares e Organizações Não-Governamentais, nos fala, através dessas múltiplas
percepções, do mangue e da ação da carcinicultura no ecossistema manguezal.

[xx] A publicação informa que: "O Brasil possui (ou possuía...) a segunda maior área de manguezal do
mundo. São 6800 km ao longo do litoral brasileiro, que equivalem a 9% dos manguezais do planeta. Ao
todo são 1.514.871 hectares". E, "quanto a área de manguezal no Ceará, os dados são imprecisos. Num
levantamento da década de 1970 ela corresponderia a 13.200 hectares; já em pesquisa de 1993, seria de
22.940 hectares - e, pelo trabalho empreendido no Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) de 2004, esses
dados apontam para 17.420 hectares". CASTRO, Gigi (Org.). Manguezais x Carcinicultura: lições
aprendidas. Fortaleza: Fórum em Defesa da Zona Costeira do Ceará, 2009, p. 28.

[xxi] CASTRO, Gigi (Org.). Manguezais x Carcinicultura: lições aprendidas. Fortaleza: Fórum em
Defesa da Zona Costeira do Ceará, 2009, p. 25 e 26.

[xxii] MEIRELES, Antonio Jeovah de Andrade; QUEIROZ, Luciana de Souza. op. cit., 2009, p. 4.

[xxiii] A compreensão de que o apicum e o salgado integram o ecossistema manguezal encontra-se em
diversas passagens das seguintes obras: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS RENOVÁVEIS (IBAMA). Diagnóstico da carcinicultura no Estado do Ceará, relatório
final. Diretoria de Proteção Ambiental (Dipro), Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental (Diliq) e
Gerência Executiva do Ceará (Gerex-Ce). Vol. I, 2005; CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório Síntese
do GT-Carcinicultura. Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos
Deputados. Relator: Deputado Federal João Alfredo. Brasília, 2005.

[xxiv] A explicação é do Doutor em Sistemas Costeiros pela Universidade de Barcelona, o geógrafo Jeovah
Meireles, professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará; em notícia publicada
no Jornal Diário do Nordeste. Fortaleza, Ceará, 29 out 2002.

[xxv] MEIRELES, Antonio Jeovah de Andrade; QUEIROZ, Luciana de Souza. op. cit., 2009, p. 5.

[xxvi] MEIRELES, Antonio Jeovah de Andrade; VICENTE DA SILVA, Edson. Diagnóstico e impactos
ambientais associados ao ecossistema manguezal do rio Acaraú/CE, nas proximidades da comunidade
de Curral Velho de Cima. Laudo Técnico, Procuradoria da República no Estado do Ceará, Ministério
Público Federal, 2003, p. 13.

[xxvii] MEIRELES, Antonio Jeovah de Andrade; VICENTE DA SILVA, Edson. Diagnóstico e impactos
ambientais associados ao ecossistema manguezal do rio Acaraú/CE, nas proximidades da comunidade
de Curral Velho de Cima. Laudo Técnico, Procuradoria da República no Estado do Ceará, Ministério
Público Federal, 2003, p. 6.

[xxviii] CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório Síntese do GT-Carcinicultura. Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados. Relator: Deputado Federal João
Alfredo. Brasília, 2005, p. 28-38.
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[xxix] INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOVÁVEIS
(IBAMA). Diagnóstico da carcinicultura no Estado do Ceará, relatório final. Diretoria de Proteção
Ambiental (Dipro), Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental (Diliq) e Gerência Executiva do
Ceará (Gerex-Ce). Vol. I, 2005.

[xxx] INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOVÁVEIS (IBAMA).
op. cit., 2005, p. 163/171.

[xxxi] De acordo com o Relatório Síntese do GT sobre a atividade da carcinicultura: "O ecossistema
manguezal depende diretamente dos processos biológicos, sedimentares e hidrodinâmicos que se
desenvolvem nos setores de vegetação de mangue, apicum, canais de maré, bancos de areia e gamboas.
Todos interligados pelos fluxos de matéria e energia. Através da dinâmica das marés e produção e dispersão
de nutrientes, mantém, regulam e diversificam a biodiversidade local. Este suporte de biomassa e a
complexidade de habitates relacionam-se com as atividades de subsistência das comunidades tradicionais
(pescadores, marisqueiras, índios e agricultores) e que provem da interdependência entre os conjuntos de
habitates do ecossistema manguezal". (CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório Síntese do GT-
Carcinicultura. Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos
Deputados. Relator: Deputado Federal João Alfredo. Brasília, 2005, p 54).

[xxxii] No Diagnóstico produzido pelo IBAMA: "as práticas predatórias, principalmente as relacionadas
com uma elevada produtividade por hectare, utilização do ecossistema manguezal e conflitos com as
comunidades tradicionais, e adotadas em grande parte dos empreendimentos, podem ter resultados
desastrosos, decorrentes dos impactos ambientais e sociais gerados pela atividade, que já foram amplamente
estudados em outros países. Os danos ambientais também foram relacionados com a diminuição da
produtividade pesqueira (...)". (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
RENOVÁVEIS (IBAMA). op. cit., 2005, p. 12).

[xxxiii] Em diversas falas moradores(as) de Curral Velho apontaram a energia eólica e a pesca predatória
como ameaças igualmente graves ao seu modo de vida e (subsis)existência.

[xxxiv] A lei do SNUC, no art. 2°, XIII e XIV define recuperação como restituição de um ecossistema ou de
uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição
original; e restauração como restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais
próximo possível da sua condição original.

[xxxv] Analisando esses dispositivos, Juliana Santili conclui que "entre os objetivos do Snuc estão não
apenas a conservação da biodiversidade, como também a conservação da sociodiversidade, dentro do
contexto que privilegia a interação do homem com a natureza, e as interfaces entre diversidade biológica e
cultural". (SANTILLI, Juliana. op. cit., 2005, p. 124)

[xxxvi] CUNHA, Manuela Carneiro da; ALMEIDA, Mauro W. B. Populações tradicionais e conservação
ambiental. In: CAPOBIANCO, João Paulo Ribeiro et al. (orgs). Biodiversidade na Amazônia Brasileira:
avaliação e ações prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição de benefícios. São Paulo:
Estação Liberdade, Instituto Socioambiental, 2001, p. 184-193. Apud SANTILLI, Juliana.
Socioambientalismo e novos direitos. São Paulo: Peirópolis, 2005, p. 128.

[xxxvii] DIEGUES, Antônio Carlos; ARRUDA, Rinaldo S. V. (orgs.). Saberes tradicionais e
biodiversidade no Brasil. Brasília: Ministério do Meio Ambiente; São Paulo: Editora da USP, 2001, p. 26.

[xxxviii] O art. 2°, X, do SNUC, define uso indireto como aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou
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destruição dos recursos naturais.

[xxxix] O art. 14 da Lei do SNUC elenca as modalidades seguintes: Área de Proteção Ambiental; Área de
Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de
Desenvolvimento Sustentável; e Reserva Particular do Patrimônio Natural.

[xl] O art. 2°, XVII, da Lei do SNUC define o plano de manejo como um documento técnico mediante o
qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento
e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das
estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. O art. 18, § 2° da Lei do SNUC, diz que a Reserva
Extrativista será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua
administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das
populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da
unidade. O §5° do mesmo artigo estabelece que O Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu
Conselho Deliberativo, inserindo-se nesse conselho, como o exposto no § 2°, as populações tradicionais
residentes na área.

[xli] "Criada por decreto presidencial, em junho de 2006, a Resex de Canavieiras protege um dos principais
manguezais da Bahia, que origina grande parte da produção de caranguejos do estado. Com isso, a unidade
beneficia cerca de 2.300 famílias de pescadores, marisqueiros e extrativistas que vivem dos recursos
naturais e pleiteam um modelo de desenvolvimento sustentável para a região". Informação disponível em ,
página da Reserva Extrativista Marinha Canavieiras Bahia Brasil. Acesso em 24 mar. 2010.

[xlii] Maiores informações sobre essa Resex vem em: . Disponível em: 24 mar. 2010.

[xliii] Maiores informações sobre essa Resex ver em: . Disponível em: 24 mar. 2010.

[xliv] "Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
anunciou hoje (5) a criação da Reserva Extrativista (Resex) do Cassurubá, nos manguezais da região de
Abrolhos, Bahia. A nova unidade de conservação (UC) abrange uma área de 100.687 hectares de estuários,
restingas, mangues e ambientes marinhos entre as cidades de Caravelas e Nova Viçosa, beneficiando cerca
de mil famílias de pescadores e marisqueiros que dependem dos recursos naturais da região. Além disso, a
reserva deve contribuir para a proteção dos principais ambientes costeiros do Banco dos Abrolhos, onde
estão 95% dos manguezais da região, considerados berçários de várias espécies de peixes e crustáceos de
importância ecológica e econômica". Notícia editada em 5 jun. 2009, publicada em . Acesso em 24 mar.
2010.
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A DISCRIMINAÇÃO SOCIOJURÍDICA AO EMPREGO DOMÉSTICO 

NA SOCIEDADE BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: UMA PROJEÇÃO 

DO PASSADO COLONIAL 

 

THE SOCIOJURIDICAL DISCRIMINATION TO THE DOMESTIC 

EMPLOY IN CONTEMPORARY BRAZILIAN SOCIETY: A 

PROJECTION OF THE COLONIAL PAST 

 

Fernando Basto Ferraz 

Helano Márcio Vieira rangel 

 

RESUMO  

 

A pesquisa delineia um breve estudo sobre a origem e a evolução do trabalho doméstico no 

mundo e no Brasil, conectando a atual discriminação sociojurídica desse labor com o processo de 

evolução histórico e cultural, que identificou o labor doméstico com o trabalho escravo e 

feminino. O artigo traça uma evolução jurídica da proteção destinada ao emprego doméstico 

desde a Lei Áurea até os mais recentes diplomas normativos, destacando que padrões culturais 

seculares projetaram-se no âmbito legislativo de tal modo, que o doméstico foi banido do âmbito 

da CLT e recebeu tratamento arbitrariamente diferenciado na Constituição Federal, quando 

comparado com as outras categorias de empregos urbanos e rurais.  O ensaio analisa ainda as 

razões culturais, econômicas e institucionais que têm fomentam uma grave ineficácia dos direitos 

sociais trabalhistas dos empregados domésticos. Trata-se de uma pesquisa que utiliza o método 

sociológico a partir de análises empíricas mediada por dados historiográficos e estatísticos.  

Quanto aos fins, é uma pesquisa explicativa. Quanto à aplicação dos resultados é uma pesquisa 

do tipo aplicada e quanto à abordagem é uma pesquisa mista (qualitativa e quantitativa).   

 

PALAVRAS-CHAVE - DISCRIMINAÇÃO; EMPREGADO DOMÉSTICO; ESCRAVIDÃO; 

EVOLUÇÃO SOCIOHISTÓRICA.  

 

ABSTRACT 

 

The research outlines a brief study about the origins and evolution of the domestic labor in the 

world and in Brazil, linking the current sociojuridical discrimination earmarked to this labor with 

the historical and cultural evolution process, which identified domestic labor with the slave and 

women labor. The article draws the juridical evolvement of the protection destined to domestic 

employ since Lei Áurea until the most recent laws, highlighting that centenary cultural patterns 

have projected in the legislative field of such magnitude, that the domestic employ was banished 

from the CLT field and received an arbitrarily differentiated treatment in the Federal 

Constitution, when compared to another categories of rural and urban employs. The essay still 

analyzes the cultural, economic and institutional reasons that have fomented a severe inefficacy 

of the social labor rights of the domestic employees. It is a research that utilizes the sociological 

method from empiric analysis mediated by historiographic and statistical data. Considering the 
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aims, it‟s an explanatory research. Considering the application of the results it‟s an applied 

research and considering the approach, it‟s a mixed research (qualitative and quantitative)  

 

KEYWORDS - DISCRIMINATION; DOMESTIC; SLAVERY; SOCIOHISTORICAL 

EVOLVEMENT. 

  

INTRODUÇÃO 

 
Deixe essa vergonha de lado!  

Pois nada disso tem valor 

Por você ser uma simples empregada 

não vai modificar o meu amor. 

 

Na década de 1970 do século passado, o cantor e compositor Odair José capturou nos 

versos rimados da canção “Deixe essa vergonha de lado”, o anátema que persegue a empregada 

doméstica: a vergonha de si mesmo, o pejo de se reconhecer como uma profissional, o estigma de 

se considerar pertencente a uma categoria subalterna. 

A maior violência que alguém pode cometer contra si próprio é a de ocultar a sua 

própria profissão como se fosse um tumor, uma anomalia da natureza. Enredados num paradigma 

cultural que despreza o trabalho doméstico e o transforma numa semi-servidão, os empregados 

domésticos chegam ao ponto de criar obstáculos à assinatura da própria Carteira de Trabalho e 

Previdência Social. De fato, consideram o ofício indigno e capaz de “sujar” o registro laboral.  

Raros são os empregadores que se empenham em formalizar o vínculo de seus 

domésticos, porém talvez mais raros ainda sejam os domésticos que aceitam de bom grado a 

assinatura da CTPS.  Negando o próprio ofício, muitos enxergam no serviço do lar apenas um 

“bico”, uma fase inevitável de suas vidas que não merece ser registrada. Num ato de insensatez, 

preferem abrir mão de direitos que só um vínculo formal confere, tais como a proteção 

previdenciária, por exemplo.  

Sob o prisma jurídico, persiste o viés discriminatório. É bem verdade que a Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 constituiu uma total mudança de paradigma, elevando 

os princípios e direitos fundamentais em suas múltiplas dimensões à condição de cláusulas 

pétreas. Todavia, os direitos sociais trabalhistas da categoria doméstica não foram equiparados 
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aos dos trabalhadores urbanos e rurais. Em outras palavras, a Lei Maior seletivamente apontou a 

proteção destinada ao doméstico no parágrafo único do seu art. 7º, desconsiderando inúmeros 

direitos que poderiam ser aplicáveis à categoria. 

Desta feita, analisa-se a discriminação jurídica como um reflexo da segregação 

sociocultural que persegue o empregado doméstico, fato social notório profundamente enraizado 

na sociedade brasileira contemporânea. Sob esse enfoque, procurou-se traçar um breve estudo 

quanto à discriminação ao trabalho doméstico, numa abordagem histórica, discutindo-se a 

disparidade entre o princípio da isonomia e o tratamento dispensado ao doméstico. Analisam-se 

ainda as causas para a inefetividade dos direitos sociais trabalhistas do empregado doméstico, 

notadamente no tocante aos alarmantes índices de informalidade laboral. 

Em breves palavras, é o que se busca enfrentar no presente trabalho.   

1  EVOLUÇÃO HISTÓRICA E CULTURAL DO TRABALHO DOMÉSTICO 

Os tópicos seguintes se destinam a analisar a origem e evolução do trabalho doméstico 

no mundo e no Brasil. É imprescindível estudar a construção social, histórica e cultural da 

categoria doméstica para a compreensão do hodierno tratamento discriminatório a ela dispensado.  

1.1 No mundo  

A origem do trabalho doméstico está ligada à escravidão o que, inelutavelmente, 

contribuiu para a depreciação histórica dessa prestação de serviços. Desde a Idade Antiga, o 

trabalho doméstico sempre foi desvalorizado, sendo prestado principalmente por escravos, 

mulheres e crianças. A prática escravista dataria a tempos imemoriais, quando nos confrontos 

bélicos, o grupo vencedor escravizava os adversários, a fim de que os mesmos, subjugados, 

passassem a servi-los.  

A escravidão já foi justificada e aceita, a ponto do sábio filósofo Aristóteles afirmar que, 

para conseguir cultura, era necessário ser rico e ocioso à custa da escravidão dos incautos. No seu 

livro clássico “A Política”, ele vislumbrava, profeticamente, que a escravidão seria abolida com a 

automação do processo produtivo: 
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Se cada instrumento pudesse realizar seu trabalho obedecendo ou antecipando a vontade 

de outros, como as estátuas feitas por Dédalo, ou trípodes girados de Hefesto, os quais, 
diz o poeta, “sozinhos entravam na assembléia dos deuses”, se, da mesma maneira, a 

lançadeira do tear tecesse sozinha e a palheta tocasse a lira, os manufatureiros não 

precisariam de trabalhos, nem os senhores precisariam de escravos.1 

 

Na Antiga Roma havia “um esquema rígido para definir o status social de cada homem, 

bem como a liberdade, a cidadania e a situação familiar, ou seja, „status libertatis‟, status 

civitatis‟, „status familiae‟”.
2
  

Os escravos na sociedade romana originavam-se principalmente das capturas realizadas 

em guerras imperialistas. Deste modo, “os prisioneiros de guerra alimentavam as fontes de 

escravidão e não tinham a mesma concepção dos gregos instituída na fase socrática. Tampouco, a 

última concepção proveniente da América, baseada na diferença de raças, sob a condição de 

homens inferiores.”
3
 Tais escravos estavam fadados à prática do trabalho manual, incluindo-se 

neste conceito o próprio trabalho doméstico.  

Na Idade Média, o sistema escravocrata foi substituído pelo sistema servil de produção, 

em virtude de três fatores: “a) a ausência de interesse dos próprios escravos pelos resultados de 

seu trabalho; b) o consequente comprometimento das próprias forças produtivas básicas dessa 

sociedade; c) e a necessidade histórica de substituição das relações de produção [...].”
4
 

 O sistema feudal de produção, baseado na exploração servil, originou duas categorias: o 

servus rusticus e o servus famuli. O primeiro se encarregava de trabalhos na lavoura e pecuária, 

enquanto o segundo se encarregava de tarefas domésticas junto aos senhores feudais.
5
 Como 

assevera Pontes de Miranda, “na Antigüidade e na Idade Média não havia o contrato de trabalho 

doméstico. Havia o escravo ou o servo. O patrão só tinha de mantê-lo para que não morresse... 

Aos servos domésticos atribuía-se grau superior ao servo rústico.”
6
  

O historiador francês Jacques Heers, ao estudar as cidades mediterrâneas e cristãs 

medievais, pondera sobre o processo de constituição da escravidão doméstica naquele período: 

 

Quase todos os escravos chegam à cidade, na qualidade de estrangeiros, em Barcelona, 

em Marselha, em Veneza ou em Gênova e passam então do estado de liberdade ao de 

servidão. Alguns dentre eles foram capturados à força por ocasião das guerras de 

Reconquista na Espanha ou na Itália meridional ou quando das incursões dos piratas, 
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outros foram assaltados por beduínos na costa da África e revendidos a catalães ou a 

italianos, outros, no Oriente, são vendidos por pais, impelidos pela miséria; outros, 

enfim, fugiram da terra natal invadida ou devastada pelo inimigo, o turco sobretudo.7   

 

Além de o trabalho doméstico deitar suas raízes no trabalho escravo e servil, ainda foi 

historicamente caracterizado pelo trabalho feminino. Como leciona Heers, tal fato foi constatado 

nessas antigas cidades medievais do Mediterrâneo, em que a escravidão doméstica caracterizava-

se por uma predominância absoluta de mulheres sobre os homens. Esta configuração era desejada 

pelos senhores da época, uma vez que as mulheres servas conservavam-se na casa, ocupavam-se 

de todos os trabalhos do lar, nutriam os recém-nascidos e ainda faziam companhia às viúvas. A 

presença de mulheres jovens, sozinhas e de regiões remotas no ambiente doméstico
8
 já, àquela 

época, gerava toda a sorte de problemas domésticos, que iam da concubinagem à prostituição, das 

uniões ilegítimas ao adultério.9   

Interessante observar a penetração social que os domésticos tinham nessas cidades 

medievais. Incluídos na vida privada de seus senhores, os escravos domésticos inserem-se numa 

cultura de servidão, imiscuindo-se às variadas camadas sociais.
10

 

 

Os escravos domésticos, sobretudo nas cidades, [...] misturam-se às diversas camadas 

sociais das cidades: aos seus amos, aos vizinhos, aos pequenos negociantes e artesãos do 

bairro. As mulheres estão freqüentemente na rua: dentro de casa, vivem com as crianças. 

Algumas chegam mesmo a integrar-se na sociedade por meio do casamento ou da 

concubinagem, ou pela manumissão. Esta inserção se manifesta evidentemente de 

maneira mais rápida por meio de seus filhos. Tal adaptação varia conforme as origens 

étnicas e a idade dos escravos, e também segundo os períodos e os países. Além da 

própria natureza do serviço, um duplo fato favoreceu esta integração: de um lado, esses 
escravos, numa vasta proporção, são mulheres; por outro lado, estas são com freqüência 

escolhidas e empregadas por mulheres, esposas ou viúvas, em todo caso donas de casa.11  

 

Na Idade Moderna, a passagem de um sistema feudal para um sistema mercantilista de 

produção, provocou uma melhoria na condição do trabalhador doméstico, conforme lição de 

Pinto Martins: 

 

No século XVII, havia várias pessoas que faziam serviços domésticos, como aias, 

despenseiros, amas, amas-de-leite, amas-secas, cozinheiros, secretários, criados, damas 

de companhia. Aos poucos, houve um nivelamento entre os homens livres e os servos, 

surgindo o famulatus. A Igreja começou a se preocupar com a situação do famulatus, de 

modo que houve uma melhoria em sua condição, passando a ser considerado um 
prestador de trabalho, de maneira autônoma.12 
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A primeira legislação que disciplinou o trabalho doméstico foi o Código Civil português 

de 1867 que, por sua vez, inspirou o Código Civil alemão, o qual regulou a matéria na seção 

referente à locação de serviços. 

A regulamentação dos direitos e garantias conferidos ao doméstico, decisivamente, 

deveu-se ao amadurecimento da estrutura social e política de cada país, o que faz com que na 

Europa, atualmente, lhe sejam concedidos mais direitos, enquanto que, na América Latina, os 

direitos garantidos pela legislação ainda se mostrem diminutos. 

1.2 No Brasil 

O trabalho doméstico, no Brasil, também se confunde com a própria história da 

escravidão. No início, existiam apenas os nativos e os colonizadores, que subsistiam através da 

caça, pesca e plantio de algumas roças, que eram colhidas no trajeto de volta do interior para o 

litoral. Com o passar do tempo, os colonizadores foram formando suas famílias, habitando a 

colônia e aqui fixando suas residências.  

Num contexto de exploração comercial da colônia e acúmulo de capital na metrópole, 

colonos e colonizadores eram oprimidos por uma sensação intensa de instabilidade, precariedade 

e transitoriedade, que se expressava, principalmente, na intensa mobilidade demográfica. 

Naturalmente surgiu, assim, o ofício doméstico, ferreteado pelo estigma da escravidão. 

A segregação sociojurídica hodierna dirigida ao empregado doméstico é a continuidade de um 

sistema escravocrata cruel que, ao final do século XIX, ainda reduzia o ser humano a uma mera 

propriedade particular. Assim preconiza Felipe de Alencastro: 

 

O escravismo não se apresenta como uma herança colonial, como um vínculo com o 

passado que o presente oitocentista13se encarregaria de dissolver. Apresenta-se, isto 

sim, com um compromisso para o futuro: o Império retorna e reconstrói a escravidão no 

quadro do direito moderno, dentro de um país independente, projetando-o sobre a 

contemporaneidade.14  
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Os atuais estudos sobre a construção histórica e social do período colonial revelam que o 

dogmático modelo da opulenta casa-grande, da vasta miríade de escravos alojados em senzalas e 

da família patriarcal instituído por Gilberto Freyre deve ser revisto.  

Esse modelo se aplica apenas ao nordeste açucareiro dos séculos XVI e XVII, cuja 

formação social adquire certa estabilidade, com uma economia rural, latifundiária, patriarcal e 

voltada ao exterior. Ao contrário dela, a maior parte da colônia foi marcada por um contexto de 

extrema mobilidade, de configuração urbana e voltada ao interior do país, tais como as Bandeiras 

e as Minas Gerais do século XVIII.  

A historiadora Leila Algranti conduziu um estudo empírico sobre a família e o domicílio 

durante o período colonial baseado no relato de viajantes e na demografia histórica. Dessa forma, 

nos legou informações específicas e pontuais sobre diversos momentos e lugares na colônia: 

 

É o espaço do domicílio que reúne, assim, em certos casos, apenas pessoas de uma 

mesma família nuclear e um ou dois escravos; em outros, somavam-se a essa 

composição agregados e parentes próximos, como mães viúvas ou irmãs solteiras. Por 

vezes encontramos domicílios compostos de padres com suas escravas, concubinas e 

afilhadas, ou então comerciantes solteiros com seus caixeiros. Em alguns domicílios 
verificamos a presença de mulheres com seus filhos, porém sem maridos; também nos 

deparamos com uma situação em que um casal de cônjuges e a concubina do marido 

viviam sobre o mesmo teto. Isso sem falar nos filhos naturais e ilegítimos que muitas 

vezes eram criados como legítimos. Tantas foram as formas que a família colonial 

assumiu, que a historiografia recente tem explorado em detalhe suas origens e o caráter 

das uniões, enfatizando-lhes a multiplicidade e especificidades em função das 

características regionais da colonização e da estratificação social dos indivíduos.15  

 

A historiografia hodierna reconhece a ampla penetração dos escravos no interior dos 

domicílios. A popular imagem do negro açoitado, trabalhando nas lavouras e dormindo em 

senzalas representa apenas uma das facetas desta complexa relação. Os estudos da professora 

Leila Algranti redimensionaram a relação entre colonizadores e colonos, ao dissolver as barreiras 

da privacidade entre brancos e negros no interior do domicílio: 

 

[...] O registro de instrumentos de castigo nos inventários dos colonos, desde o século 

XVI, como “grilhões e seus cadeados”, “correntes”, “corrente com 4 braças e meia com 

14 colares”, roda, máscaras de flandres, palmatórias e bacalhaus(chicote composto por 

cinco tranças de couro) representam apenas um dos lados da moeda da relação senhor-

escravo, o lado mais vil e certamente mais cruel. Mas houve senhores que reconheceram 

os fortes laços que os uniam a seus escravos no momento de preparar seus testamentos, 

concedendo-lhes a alforria, recomendando aos herdeiros que tratassem bem um filho que 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8639



 

 

 

tiveram com uma escrava, ou até proibindo a separação de uma família cativa. Todas 

essas manifestações são sinais efetivos de que a relação entre senhores e escravos ia 

além da relação de produção. São inúmeros os registros sobre a presença de crianças 

escravas no espaço doméstico brincando com os filhos dos senhores e engatinhando pela 

casa, de escravos que serviam de pajens, de mucamas que dormiam no quarto de seus 

senhores, que levavam recados e faziam parte do séquito familiar quando este saía de 

casa. Isso sem contar os que serviam à mesa, introduziam as visitas, costuravam e teciam 

com suas senhoras.16 

 

Trabalho e lazer muitas se confundiam no ambiente doméstico, uma vez que as pessoas 

passavam horas a fio juntas, concentradas, cada uma em sua atividade. “Aqui era a escrava que 

socava o milho, ali a senhora que costura ou se divertia com as crianças, acolá o senhor 

consertando algum utensílio, afiando seus apetrechos de trabalho.”
17

    

 Assim, para Felipe de Alencastro, a vida privada no Brasil nasce marcada pelo 

escravismo moderno, ou seja, no dualismo público (Estado escravista) versus privado (família 

escravista).  A escravidão é uma instituição que permite uma permeabilidade entre as duas 

ordens. No decorrer da organização política e jurídica nacional, a vida privada escravista 

desdobra-se numa ordem privada repleta de incoerências com a ordem pública. Esse dualismo se 

prorroga por todo o Império, uma vez que o escravo é uma propriedade particular, cuja posse e 

administração demandam o consentimento da autoridade pública.
18

  

Essa permeabilidade entre as ordens pública e privada em função da escravidão, 

sobretudo da escravidão doméstica, oferece certas pistas das contradições que também estarão 

presentes no atual mundo do  emprego doméstico. Isto porque a contradição é quase a mesma. É 

o Estado (ordem pública) que regulamenta o trabalho doméstico, mas quem usufrui dele é a 

família (ordem privada).  

No final do século XIX, quando trabalho escravo e assalariado se mesclavam, a escritora 

alemã Ina Von Binzer, que viveu como governanta de algumas famílias brasileiras, observou 

quão escravizada era a atividade doméstica no Brasil: 

 

Todo o serviço doméstico é feito por pretos: é um cocheiro preto quem nos conduz, uma 

preta que nos serve, junto ao fogão, o cozinheiro é preto e a escrava amamenta a criança 

branca; gostaria de saber o que fará essa gente quando for decretada a completa 

emancipação dos escravos.19 
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 Observe-se a marca indelével que a escravidão deixa no mercado de trabalho, 

principalmente no trabalho doméstico, pois é  percebido como ultrajante, como "serviço de 

preto". Desta forma, não se concebe o seu exercício pelos aristocratas, razão pela qual os 

empregados domésticos (ex-escravos) são a resposta à pergunta de Von Binzer.  

Completamente desamparado e à margem do seio social, o alforriado não conseguiu 

tesourar o cordão umbilical que o ligava aos senhores. Como pássaros que se tornam incapazes 

de voar após anos de prisão em gaiolas, muitos “libertos” sequer deixaram suas atividades 

domésticas.  

Era preferível suportar a opressora exploração senhorial em troca de subsistência e 

condições mínimas de trabalho do que encarar uma sociedade malfazeja que enxergava no negro 

uma vil anomalia da natureza. Conforme ensina Martins, “com a abolição da escravatura, muitas 

pessoas que eram escravas continuaram nas fazendas, em troca de local para dormir e comida, 

porém na condição de empregados domésticos.”
20

 

Mesmo no Ceará, a Terra da Luz, que se regozija por “libertar” seus escravos anos antes 

da Lei Áurea, o processo abolicionista foi idêntico ao do restante do país. Ao negro alforriado, 

não lhe restava alternativa, a não ser agregar-se ao seu senhor. Para o historiador Funes, com a 

alforria dos negros, “no Ceará, em particular na cidade de Fortaleza, há um aumento considerável 

daqueles indivíduos sujeitos à condição de agregados e empregados domésticos”.
21

 

O escravismo não é um triste fato enterrado num distante passado imperial. O ferrete 

estigmatizador de sua face se projeta na atualidade.  Lúcidas são as ponderações de José Alberto 

Couto Maciel: 

 

O que fazia o escravo? Trabalhava para o seu senhor, mesmo que seu trabalho não 

resultasse em qualquer finalidade lucrativa, e recebia, em razão do trabalho, a 

alimentação e demais vantagens que lhe eram concedidas em razão dos sentimentos de 
seu proprietário. Como trabalha o empregado doméstico atual? Trabalha para o seu 

patrão, segundo a lei, em serviço cuja finalidade não é lucrativa, recebendo o salário por 

ele combinado, a alimentação e demais vantagens concedidas, dependendo da bondade 

de quem o emprega.22 

 

Ressalte-se que a atividade doméstica, em variados tempos e civilizações, sempre esteve 

ligada à figura feminina
23

, fato que contribuiu ainda mais para a desvalorização. Mesmo os 
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costumes indígenas no período pré-colonial apontam para essa assertiva. Por conseguinte, a 

construção sociohistórica do trabalho doméstico no Brasil também se deu em torno da mulher: 

 

Se a mulher desempenhou em todas as civilizações o papel de provedora de alimentos da 

família e de responsável pela organização doméstica, nos primeiros tempos da 

colonização, em virtude da falta de mulheres brancas, as índias assumiram seu lugar, 

ensinando a socar o milho, a preparar a mandioca, a trançar as fibras, a fazer redes e a 
moldar o barro. 

(...) 

Figuras indispensáveis no interior dos domicílios, nem os curas e párocos prescindiam 

das mulheres na administração das suas casas e, protegidos pelas milenares atribuições 

femininas, ocultaram suas amásias sob o título de afilhadas e escravas.24  

 

A verdade é que os empregados domésticos, no Brasil, além de herdarem o anátema da 

escravidão, em sua maioria, compunham-se de mulheres, o que inelutavelmente contribuiu para o 

seu oblívio.  No próximo tópico, analisar-se-ão os reflexos do modelo escravocrata na dinâmica 

do trabalho doméstico sob o prisma sociojurídico. 

 

3. A DISCRIMINAÇÃO SOCIOJURÍDICA HODIERNA AO EMPREGO DOMÉSTICO 

A construção sociojurídica da sociedade brasileira, ainda hoje, no século XXI, ressuma 

segregação e menoscabo ao emprego doméstico. Vítimas de um milenar padrão cultural, os 

domésticos simplesmente se envergonham de sua condição e buscam qualquer outro emprego 

mais “digno”.  

Em entrevista conduzida pela repórter Daniele Lessa da Rádio Câmara, o então 

presidente do Sindicato das Domésticas do Distrito Federal, Antônio Barros, aduz que é a própria 

sociedade que alimenta o preconceito, na medida em que os empregados domésticos sofrem 

assédio moral no ambiente de trabalho, utilizam elevador de serviço e dormem nos corredores.
25

  

Na mesma entrevista, a empregada doméstica Suely Araújo afirma: “Tem umas mesmo 

que mentem, né? Andam arrumadinhas e tal, mas quando as pessoas vão descobrir, elas 

trabalham de domésticas. Aí elas ficam com vergonha de falar que é doméstica.[...]”
26

  

As simples palavras da doméstica Suely Araújo são carregadas de profundo significado. 

Estabeleceu-se uma categorização social: de um lado estão os trabalhos dignos e do outro os 
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trabalhos indignos. Trata-se de uma mensuração perniciosa e perversa, engendrada no seio do 

sistema capitalista, que enaltece algumas profissões, mas desdenha de outras. Não é de causar 

estranheza que, diante deste matiz sociocultural, as domésticas tenham tamanha vergonha de sua 

profissão.     

De fato, com a consolidação do capitalismo, o trabalho, outrora encarado como uma 

indignidade destinada tão-somente aos escravos, passou a ser meio de ascensão social e 

instrumento de obtenção de recursos para o consumo. Dessa maneira criou-se uma hierarquia e 

valoração das diferentes espécies de trabalho. Todos os tipos de labor ligados à antiga escravidão, 

entre eles, o doméstico, passaram a ser mal remunerados e alvos das mais nefastas modalidades 

de assédio moral e sexual. “A brutalidade da escravidão, que reifica o homem, estende-se 

naturalmente na selvageria da exploração do trabalhador, que no capitalismo definitivamente não 

passa de uma coisa.”
27

  

A Lei Áurea de 1888 foi consequência de uma conjuntura econômica internacional 

capitaneada pela Inglaterra, a qual via no modelo escravocrata um empecilho ao desenvolvimento 

dos mercados e à escoação de sua pujante produção industrial. De fato, a abolição dos escravos 

não surgiu em virtude de um movimento de consciência libertária amplamente forjado no seio 

social, antes foi um imperativo de ordem econômica.  

Dessa maneira, o referido diploma libertou os escravos apenas formalmente, não 

destinando qualquer meio para a sua inserção social. A atitude absenteísta do Estado Brasileiro 

condenou os “libertos” a uma atávica marginalização social e jurídica. Segundo Hebe Castro, 

muitos senhores concederam alforrias em massa para evitar o pior e resgatar os laços familiares 

que os ligavam aos escravos. O documento mais contundente citado pela autora é uma carta do 

político e fazendeiro paulista Paula Souza incitando o fazendeiro e político baiano César Gama a 

conceder alforria incondicional como meio de obstar as revoltas escravistas e mantê-los na 

fazenda. Com um apelo intencionalmente emotivo, Paula Souza declarou: 

 

Desde 1.º de janeiro não possuo um só escravo! Libertei todos, e liguei-os à casa por um 

contrato igual ao que tinha com colonos estrangeiros e que terei com os que de novo 

ajustar. Bem vês que o meu escravismo é tolerante e suportável [...] Dei-lhes liberdade 
completa, incondicional, e no pequeno discurso que lhes fiz ao distribuir as cartas, falei-

lhes dos graves deveres que a liberdades lhes impunha, e disse-lhes algumas palavras 

inspiradas no coração... No ponto de vista literário fiz um fiasco completo porque chorei 

também. Concluí dando-lhes uma semana para procurarem o cômodo que melhor lhes 
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parecesse, e declarando-lhes ao mesmo tempo que minha casa continuaria sempre aberta 

para os que quisessem trabalhar e proceder bem. À exceção de três, que foram procurar 

seus irmãos em São Paulo, e dois, um dos quais -ingênuo- que foram ter com o pai, 

libertado por mim há dez anos, todos ficaram comigo, e são os que me rodeiam, e junto 

dos quais me sinto feliz e contente.28     

 

À mercê da própria sorte e vistos como pessoas inferiores por uma sociedade 

culturalmente inclinada à segregação, muitos ex-escravos permaneceram trabalhando para seus 

antigos senhores, notadamente aqueles que desenvolviam trabalho doméstico. Tornaram-se 

“criados”, alguns hipocritamente considerados como sendo “quase da família”, laborando dia e 

noite unicamente em troca de teto e sustento, sem direito à remuneração, férias ou herança.  

 A Consolidação das Leis do Trabalho adveio em 1943, portanto, pouco mais de meio 

século após a abolição da escravatura. Muitos dos domésticos daquela época haviam adquirido a 

liberdade ou eram filhos de ex-escravos. 

A nova legislação foi um considerável marco na regulamentação e proteção dos direitos 

sociais trabalhistas dos empregados urbanos, um feito do intervencionismo paternal varguista. 

Entretanto o art. 7º, “a” da CLT deliberadamente obliterou de seu âmbito de proteção os 

empregados domésticos, quais sejam, “os que prestam serviços de natureza não-econômica à 

pessoa ou à família, no âmbito residencial destas”.
29

  

Repare-se que as características essenciais do vínculo empregatício (onerosidade, 

subordinação, pessoalidade, pessoa física, e não-eventualidade) se mostram presentes no emprego 

doméstico.  De fato, o referido empregado preenche todos os requisitos do art. 3º da CLT: é 

pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste 

e mediante salário. 

Portanto, a segregação legislativa é patente. O emprego doméstico foi expressamente 

classificado como um trabalho de categoria inferior. A CLT se valeu de uma característica 

peculiar ao trabalho doméstico, qual seja, a da não-lucratividade dos serviços prestados, como um 

meio de justificar a sua exclusão jurídica. Demonstra-se claramente a projeção da escravidão 

nesse momento histórico, ratificando o argumento expendido acima, de que muitos ex-escravos 

tornaram-se “servos” domésticos.  
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A idéia de que o trabalho doméstico, por não visar lucro, não deva ser onerado, é uma 

das maiores expressões do atraso da formação social brasileira, pois parte do pressuposto 

de que quem assalaria empregados para seu exclusivo conforto pessoal deva receber 

tratamento favorecido face a quem o faz para exercer atividade produtiva e gerar 

riqueza. Esse conceito articula-se com a inserção das domésticas nas famílias burguesas 

na condição servil de agregadas, pela qual perdem até mesmo sua liberdade de ir e vir (já 

que não raro ficam presas às casas dos patrões, tendo que servir dia e noite) a troco de 

supostos favores que só aprofundam essa servidão.30 

 

A discriminação torna-se ainda mais humilhante ao se levar em conta que as 

“instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, 

que admitirem trabalhadores como empregados” são equiparados ao empregador celetista para 

todos os efeitos, conforme preleciona o art. 2º, § 2º da CLT. Em outras palavras, tanto o 

empregador doméstico como o condomínio, no ato de contratação de empregados, não possuem 

finalidade lucrativa.  Porém o tratamento jurídico ministrado aos dois é completamente diferente. 

Para dois pesos se aplicam duas medidas. 

Desta maneira, após a edição da CLT, o trabalho doméstico permaneceu num limbo 

jurídico, completamente vulnerável e sem qualquer regulamentação específica. Não por menos o 

jurista Carlos Chiarelli tece severas críticas ao artigo 7º, alínea “a” da CLT: 

 

O consolidador não se contentou em só omitir a doméstica das normas de proteção. 

Resolveu também excluí-la expressamente das normas tutelares. 

E essa discriminação, coberta de um limitado e sofrível disfarce com a expressão “salvo 

quando for, em cada caso, expressamente determinado em contrário” perdurou, 

praticamente de maneira absoluta, até o advento de uma lei especial- 5.859 de 11 de 

dezembro de 1972- com a qual se fixaram os primeiros e limitados direitos do 

empregado doméstico.31 

 

Passaram-se quase 30 (trinta) anos até o advento da Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 

1972, primeiro diploma legal após a CLT a regulamentar o trabalho doméstico. A referida lei, à 

época de sua edição, possuía proteção bastante limitada, quase inócua.
32

 O doméstico, de fato, só 

veio a ter algum reconhecimento com o advento da nova ordem constitucional, objeto do próximo 

tópico. 

 

3.1 O emprego doméstico e a Constituição Federal de 1988. 
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O fluxo inexorável da História fez ruir a ditadura militar, dotando a Assembléia 

Nacional Constituinte da nobre missão de constituir um novo Estado com sólida base ideológica 

democrática e social. Nascia em 05 de outubro de 1988 a nova Constituição Federal da República 

Federativa do Brasil.  

É cediço que a atual Lei Maior constituiu um marco histórico na vida política e social do 

país. Por meio dela, a bandeira dos direitos e garantias fundamentais, em suas múltiplas 

dimensões, foi fincada no solo do Estado Democrático de Direito. Os excelsos valores da 

dignidade da pessoa humana, da isonomia e da valorização social do trabalho, entre muitos 

outros, foram reverenciados como a espinha dorsal do Estado Brasileiro e “convertidos em 

pedestal normativo sobre o qual se assenta todo o edifício jurídico dos novos sistemas 

constitucionais”.
33

 

Todavia no que diz respeito ao trabalho doméstico, o anátema sociocultural que o 

estigmatiza se projetou na Constituição Federal. Apesar de o constituinte originário ter dado um 

passo à frente no tocante à proteção jurídica destinada ao empregado doméstico, a Constituição 

Federal de 1988 traçou patente desnível jurídico entre a proteção destinada à referida categoria e 

àquela destinada aos demais trabalhadores urbanos e rurais.
34

 

Em que pese a conjuntura aberta, social e democrática da Constituição Federal de 1988, 

ratificou-se a segregação ao empregado doméstico. Sacramentou-se, a olhos vistos, uma dura 

projeção do escravismo na ordem jurídica constitucional contemporânea. A Lei Maior foi inábil a 

quebrar os grilhões que subjugam este labor aos dissabores da segregação.  

Interessante observar que no início dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, 

os primeiros projetos apresentados equiparavam os direitos do doméstico aos dos demais 

empregados.
35

 Todavia no curso das discussões parlamentares nas diversas comissões, as 

propostas foram alteradas, com a exclusão de inúmeros direitos trabalhistas à categoria 

doméstica.     

O fato é que direitos fundamentais deferidos aos empregados urbanos, rurais e mesmo a 

trabalhadores avulsos foram deliberadamente sonegados ao empregado doméstico na CF/88, tais 

como horas extras, adicional noturno e limitação da jornada de trabalho e estabilidade gestante só 

para citar alguns exemplos. Em suma, a Constituição Federal de 1988 plasmou em seu texto o 

apartheid sociocultural que estigmatiza o trabalho doméstico.  Tal distinção dada aos domésticos 
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“tem razão de ser, especialmente, se considerarmos suas origens, vinculadas, ainda hoje, à 

escravidão.”
36

 

À moda dos escravos de outrora, deveria o doméstico permanecer à disposição de seu 

senhor pelo tempo que melhor lhe conviesse, sem direito a qualquer adicional pela exploração 

adicional do trabalho. Ao dormir o doméstico na casa onde trabalha, beneficia-se enormemente o 

empregador, na medida em que pode contar com os seus serviços vinte e quatro horas por dia 

sem precisar despender nada por isso, pois a ordem jurídica não determinou um limite de jornada 

semanal de trabalho.
37

 

Alguns dos direitos sonegados ao empregado doméstico na Constituição de 1988 

constituem a mais flagrante violência e desrespeito a esta classe. É o caso, por exemplo, da 

garantia de emprego à doméstica gestante e o direito à prestação previdenciária por acidente de 

trabalho. 

Sob a égide da CF/88, a continuidade do vínculo de emprego doméstico, uma vez 

confirmado o estado gravídico, ficava completamente à mercê do alvitre patronal. É 

profundamente contraditório que a mulher gestante, pelo único fato de ser empregada doméstica, 

tenha sido juridicamente exposta logo no momento em que mais precisava de proteção. Tal 

anomalia é de difícil aceitação numa Constituição Federal que prima pela proteção da dignidade 

da pessoa humana, isonomia e valorização social do trabalho.
38

 

O mesmo se diga com relação ao benefício previdenciário por acidente de trabalho. 

Tendo o infortúnio de sofrer um acidente de trabalho ou contrair uma doença profissional, não 

pode o empregado doméstico socorrer-se da Previdência Social. Conforme enfatiza Vólia 

Bomfim Cassar, “são benefícios previdenciários, para os domésticos, apenas o auxílio-doença, a 

aposentadoria e o salário-maternidade.”
39

 

O jurista Francisco Gérson Marques de Lima pontua que “o art.5º inicia-se com o 

enunciado do princípio da isonomia, à luz do qual devem ser compreendidos todos os direitos 

fundamentais em espécie, declarados em inciso do mesmo artigo, ou em outras disposições.”
40

   

É de todo oportuno traçar uma diferenciação entre a igualdade formal e a material, a fim 

de melhor enquadrar o tópico sob análise. “Igualdade formal constitui igualdade perante a lei. 

Igualdade material significa igualdade na lei. Entre ambas há uma enorme distância.”
41

 O 

professor José de Albuquerque Rocha teoriza que a isonomia material promove desigual 
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tratamento entre os desiguais a fim de igualá-los. É a maior bandeira do Estado Social, o qual 

busca intervir na sociedade, com o propósito de reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

 

Ao contrário do Estado liberal, o Estado social preocupa-se, preponderantemente, com a 

desigualdade real, que busca eliminar, tratando desigualmente os desiguais. Exemplo 

disto é o caráter protecionista do direito do trabalho. Assim, o princípio da igualdade 

substancial parte de uma premissa oposta à igualdade formal: enquanto esta considera 

as pessoas abstratamente iguais, já que todas dotadas de características abstratas 

comuns, como a razão, liberdade, vontade, etc., a igualdade substancial preocupa-se 

com a realidade de fato, onde as pessoas são desiguais, a reclamar um tratamento 
desigual para poderem desenvolver as oportunidades que lhes assegura, abstratamente a 

igualdade formal. Por este prisma, a igualdade substancial é um meio de correção das 

desigualdades reais.42 

 

Sustenta-se que o parágrafo único do art. 7º constitucional, ao seletivamente apontar os 

direitos do empregado doméstico, apenas chancelou uma injustiça jurídica histórica quanto a essa 

categoria. A referida norma tratou desigualmente os desiguais, mas longe de igualá-los, apenas 

manteve ou diminuiu superficialmente o fosso existente entre o empregado doméstico e os 

demais empregados regidos pela CLT. Nesse sentido, diz-se que não atentou para os valores 

sociais do trabalho e a isonomia, princípios cardeais da Constituição Federal de 1988.
43

 

Atribui-se ao trabalho doméstico um traço arbitrário de inferioridade, qual seja, “a não-

lucratividade de serviços realizados”, como um pretexto para o tratamento diferenciado. Nesse 

sentido, a própria isonomia formal é desatendida. Como já ressaltado, outras instituições, tais 

como condomínios e organizações não-governamentais, mesmo não almejando finalidade 

lucrativa, são equiparados ao empregador celetista para todos os efeitos.  

 

3.2 A proteção ao emprego doméstico pós-Constituição Federal  

Com a promulgação da Lei 10.208, de 23 de março de 2001, tornou-se possível a 

inclusão do empregado doméstico no regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

e seguro-desemprego, em caráter facultativo, a critério do empregador. Entretanto a alteração 

legal foi praticamente inócua. É que do pequeno universo dos empregos domésticos formais, 

raríssimos são os empregadores deliberadamente dispostos a onerar a sua folha de pagamento.  
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Em 2006, essa regra poderia ter sido corrigida, durante a promulgação da Lei 11.324, de 

19 de julho de 2006, originada a partir da Medida Provisória nº 284, de 6 de março de 2006 . De 

fato, o Congresso Nacional havia modificado a referida norma emanada do Poder Executivo, a 

fim de promover a inclusão obrigatória do empregado doméstico no regime de FGTS e seguro-

desemprego. 

Todavia, o Presidente da República vetou a inserção obrigatória do empregado 

doméstico no regime de FGTS e seguro-desemprego, por meio da Mensagem nº 577, de 19 de 

julho de 2006. Argumentou à época que a inclusão do doméstico no regime de FGTS “acaba por 

onerar de forma demasiada o vínculo de trabalho do doméstico, contribuindo para a 

informalidade e o desemprego” e que em virtude do elevado nível de fidúcia entre as partes, a 

extensão da multa fundiária por despedida injusta à essa categoria “acaba por não se coadunar 

com a natureza jurídica e sociológica do vínculo de trabalho doméstico.” 

Tal escusa não consegue sequer dissimular a discriminação ao empregado doméstico. 

No âmago da mensagem há toda uma conjuntura sociológica de profundo desprestígio a essa 

categoria, em que feridas abertas na época da escravidão ainda não cicatrizaram no curso do 

amadurecimento sociocultural brasileiro. 

Felizmente a referida Lei nº 11.324, com todos os revezes, deu passos à frente e corrigiu 

injustiças históricas chanceladas pela própria Constituição Federal de 1988, tais como o direito à 

garantia de emprego da doméstica gestante, férias anuais de 30 (trinta) dias corridos, repouso 

semanal remunerado e em feriados civis e religiosos, além da vedação de desconto salarial 

relativo a moradia, alimentação e produtos de higiene utilizados no local de trabalho.  

Repare-se que tais direitos foram conseguidos apenas no ano de 2006, após muita 

pressão de sindicatos e organizações contra a discriminação, os quais incluíram em sua pauta a 

proteção ao trabalho doméstico.  

A OIT, por meio de sua Convenção nº 182, aponta o emprego doméstico como uma das 

piores formas de trabalho infantil. O referido tratado foi ratificado em território nacional pelo 

Decreto Legislativo de nº 178/09 e promulgado pelo Decreto nº 3597, de 12 de setembro de 2000. 

Ainda mais recentemente, passou a viger o Decreto nº 6.491, de 12 de junho de 2008. Tal norma 

se presta a aprovar a lista das piores formas de trabalho infantil (TIP) e a de proibir que menores 

de 18 (dezoito) anos laborem nessas atividades, entre as quais, o trabalho doméstico. Trata-se da 
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regulamentação da Convenção de nº 182 da OIT, em vigor no território nacional desde o ano de 

2000. 

Lentamente os empregados domésticos vêm conseguindo a reparação de uma injustiça 

histórica ratificada pela Constituição Federal de 1988. Porém, ressalte-se que não basta apenas o 

reconhecimento jurídico, é preciso que haja a efetivação prática desses direitos sociais. A 

informalidade é o mais pungente reflexo da discriminação ao empregado doméstico, desonrando 

completamente o ofício e subjugando-o ao nível que se aproxima de uma servidão, como adiante 

se demonstrará. 

4 A INEFETIVIDADE DAS NORMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL AO EMPREGO 

DOMÉSTICO.  

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio (PNAD) de 2006, o 

trabalho doméstico representa 16,7% da força de trabalho feminina no país (ou cerca de 6,2 

milhões trabalhadoras), sendo que entre as mulheres negras ocupadas este percentual chega a 

21,7%, quase o dobro do contingente formado por brancas, amarelas e indígenas (13%). Outro 

dado interessante desta pesquisa, com relação ao tema da discriminação por gênero e raça, revela 

que entre as mulheres negras que são trabalhadoras domésticas, 75,6% não têm carteira assinada. 

Esse percentual é de 69,6% entre mulheres não-negras.
44

 

Não obstante a sua importância no mercado de trabalho, o trabalho doméstico é um 

péssimo exemplo de segregação laboral. De acordo com a notícia veiculada pela repórter Irene 

Lobo, do site Agência Brasil, o relatório sobre a discriminação no trabalho da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), apresentado na Bélgica em 2007, apontou que o trabalho 

doméstico segue como exemplo de discriminação no Brasil, atingindo mulheres, negras e 

pobres.
45

  

Imperioso observar ainda o problema da baixa efetividade dos direitos sociais 

trabalhistas do empregado doméstico, notadamente no tocante ao vertiginoso índice de 

informalidade laboral. Há basicamente quatro causas para este fenômeno: duas de matiz cultural, 

um de origem econômica e outro institucional.
46
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O primeiro elemento cultural é o fato de que os empregadores resistem a reconhecer que 

o doméstico seja um profissional como qualquer outro.  Partem da premissa de que a contratação 

é na verdade “um favor” que fazem a alguém que normalmente não teria qualificação para outro 

tipo de ocupação no mercado de trabalho.
47

 É assim que os domésticos são “apadrinhados” por 

seus senhores, tornando-se “quase da família”. 

O segundo elemento cultural, o mais determinante de todos, é que há em geral na 

sociedade brasileira o sentimento de que ter a sua disposição um trabalhador serviçal é um direito 

de quem atinge um nível de renda minimamente razoável. Trata-se de um nítido legado da 

escravidão.  Assim, não raro pessoas com renda familiar de três salários mínimos, já buscam um 

empregado doméstico. Tal ocorrência é insustentável do ponto de vista jurídico e econômico, 

pois estas famílias despenderiam mais de um terço de sua renda (considerados os encargos 

sociais) com este tipo de despesa. Em outras palavras, a informalidade não é causada pela 

proteção social do trabalho doméstico, antes é um fato social e cultural, pois sua contratação se 

dá por quem, em tese, não teria condições de fazê-lo.
48

  

Estes elementos culturais encontram campo fértil para prosperar em um ambiente 

econômico favorável à informalidade caracterizado pela oferta abundante de mão-de-obra 

feminina barata, seja pela desqualificação da maior parte das trabalhadoras brasileiras, seja pelo 

grande número de famílias chefiadas por mulheres domésticas.
49

  

Tais fatores efetivamente deprimem o nível de remuneração e formalidade dos 

domésticos. Se fossem poucas as mãos femininas disponíveis ao trabalho doméstico remunerado 

(como ocorre na Europa), o índice de salário médio e o de formalidade aumentariam.  Como se 

não bastasse toda essa conjuntura, ainda surge um fator institucional, que funciona como 

catalisador da informalidade do emprego doméstico. Trata-se da impossibilidade de o Estado 

fiscalizar o trabalho no interior dos domicílios e impor sanções, como também a dificuldade de o 

trabalhador doméstico produzir provas na Justiça do Trabalho.
50

 

De fato, o trabalho doméstico é regido por uma convenção de regras inerentes ao lar 

familiar; um universo avesso às normas externas e cerrado à fiscalização da autoridade pública. 

Assim, por mais que o serviço doméstico seja disciplinado pelas leis da República Federativa do 

Brasil, o seu exercício, no âmbito familiar, o torna mais suscetível às regras do lar do que àquelas 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8651



 

 

 

que imperam no mundo público da rua, da empresa. Essa sobreposição da ordem pública e da 

privada prejudica o pleno reconhecimento do emprego doméstico, assim como prejudicou os 

“libertos” de outrora. Assim se posiciona o jurista Mozart Victor Russomano: 

 

Hoje, sente-se contra isso uma reação51, que se deve, entretanto, exercer cautelosamente. 

E isso porque a legislação regulamentadora do trabalho só produz bons efeitos quando 

amparada, eficientemente, pela fiscalização administrativa, fiscalização essa que esbarra, 

no caso dos domésticos, no princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio. 

  

Em suma, vários são os fatores que, atuando simultaneamente, contribuem para a 

violação dos direitos sociais trabalhistas do empregado doméstico. A elevada taxa de 

informalidade verificada na classe doméstica é o mais nítido reflexo de um padrão escravista que 

se reproduz na contemporaneidade. Outrora os grilhões eram de ferro, hoje são mais sutis e 

carregados de um apadrinhamento hipócrita que mal disfarça a real intenção exploradora de 

muitos empregadores. 

Enquanto isso inúmeras doméstica seguem trabalhando dia e noite em troca de algumas 

mudas de roupas, teto, comida e um salário bem inferior ao mínimo.  

 

5 CONCLUSÕES 

A origem do trabalho doméstico no mundo está nitidamente ligada à prática da 

escravidão e da servidão. Desde tempos imemoriais, o trabalho doméstico foi explorado num 

contexto de subjugação e desprezo, fato que se projetou na desvalorização contemporânea do 

labor doméstico. 

Do mesmo modo, a discriminação que persegue o empregado doméstico brasileiro é 

fruto de uma dinâmica sociocultural que acabou relegando esse labor a uma importância 

subalterna, a qual tem as suas origens no trabalho escravo e feminino explorado no Brasil desde o 

período colonial. 

Esse processo mitigou o senso de importância do empregado doméstico, a ponto da 

categoria sentir-se pejada por ser reconhecida como tal. Nem mesmo a Constituição Federal de 

1988, amplamente baseada nos excelsos valores da dignidade da pessoa humana, isonomia e da 
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valorização social do trabalho, conseguiu superar completamente a intensa maré contrária da 

discriminação e desprezo que anatematizam a categoria doméstica. 

De fato, o constituinte originário, desassestado dos magnos valores da Constituição 

Federal, seletivamente apontou os direitos da categoria doméstica, chancelando um tratamento 

diferenciado que apenas perpetua a histórica dívida social para com esse trabalhador. No período 

posterior à promulgação da Constituição Federal, diplomas infraconstitucionais conferiram 

alguns breves direitos aos domésticos. O principal deles foi a garantia da estabilidade à doméstica 

gestante, conferido pela Lei nº 11.324/06.  

Entretanto os referidos diplomas apenas tangenciaram o problema, não atacando a sua 

raiz, isto é, o tratamento arbitrariamente diferenciado conferido ao doméstico quando em 

confronto com os demais empregados urbanos e rurais. 

De fato, meras alterações legislativas não são suficientes para enfrentar a questão. Um 

maior respeito à categoria doméstica e aos seus direitos somente se darão por meio de uma ampla 

conscientização social, uma total mudança no paradigma cultural brasileiro. O doméstico precisa 

aprender a respeitar a si próprio e a honrar a sua profissão, a qual é de nobreza ímpar e exige 

fidúcia em grau máximo.  

Por outro lado, a sociedade deve abandonar uma secular cultura paternalista, que na sua 

hipocrisia apenas desvaloriza o labor doméstico. Essa é uma longa atividade de educação e 

cidadania que levará anos para se realizar completamente.  Espera-se que este trabalho tenha 

dado um passo nesta jornada. 
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POLÍTICA DE RECONHECIMENTO E DIREITOS INDÍGENAS: MAPEANDO 
CONFLITOS NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO 

INDIGENOUS LAW AND RECOGNITION POLITICS: M APPING CONFLICTS 
IN BRAZILIAN JUDICIARY 

 
Erika Macedo Moreira 

 
RESUMO 
O texto representa a busca por construir horizontes epistemológicos que 
auxiliem na compreensão da atuação do Judiciário Brasileiro no sentido de 
garantir aos índios a efetividade de sua organização social e a afirmação de 
suas identidades culturais, previstos no art.231 da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. O pano de fundo da reflexão são as demandas 
indígenas, mapeadas em determinadas localidades da região nordeste, 
fundamentalmente vinculadas a necessidade de domínio de seu território, que 
num contexto de lutas por reconhecimento, obrigam o Poder Judiciário a se 
posicionar na definição de políticas públicas específicas para a garantia dos 
costumes indígenas e, portanto, da diversidade cultural. 
PALAVRAS -CHAVES: multiculturalismo, pluralismo jurídico e sistemas de 

justiça. 
ABS TRACT 

The text represents the search for construct epistemological horizons to assist 
in understanding the performance of the Brazilian judiciary in ensuring the 
effectiveness of the social indigenous organization and the affirmation of their 
cultural identities, provided for in art.231 of the Brazilian Constitution 
(Constituição da República Federativa do Brasil in 1988). The background of 
the debate are the indigenous demands, mapped in certain localities in the 
Northeast region, mainly linked to the need for mastery of theirs territory in a 
context of struggles for recognition that requires the judiciary decides on the 
definition of public policies to guarantee the indigenous customs and therefore 
of cultural diversity. 
KEYWORDS: multiculturalism, plural law system, system of justice. 
 
APRESENTAÇÃO: 
Uno de los efectos del estado monocultural sobre los pueblos indígenas fue la 
sistemática imposición de los principios y formas de organización de la vida social, 
del manejo de los recursos públicos así como del control y solución de conflictos, 
principios, estructura y enfoque se un derecho que necesariamente no coincidía – en 
parte o en su totalidad -, con los sistemas existentes en cada uno de ellos como 
pueblos. 
Esther Sánchez Botero 

 
O texto representa a busca por construir horizontes epistemológicos que 

auxiliem na compreensão da atuação do Judiciário Brasileiro no sentido de 
garantir aos índios a efetividade de sua organização social e a afirmação de 
suas identidades culturais, previstos no art.231 da Constituição da República 
Federativa do 
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Brasil de 1988
[1]

.

O pano de fundo da reflexão são as demandas indígenas, mapeadas em determinadas localidades da

região  nordeste
[2]

,  fundamentalmente  vinculadas  a  necessidade  de  domínio  de  seu  território,  que  num

contexto de lutas por reconhecimento, obrigam o Poder Judiciário a se posicionar na definição de políticas

públicas específicas para a garantia dos costumes indígenas e, portanto, da diversidade cultural.

As bases teóricas do ensaio caminham no sentido de identificar como a dimensão comunitarista dos

debates contemporâneos da filosofia política pode contribuir para a análise dos fundamentos e das formas de

ver o conflito ‘jurisdicionalizado’ e o outro, evidenciando as diferentes concepções de justiça e os critérios de

valoração na resolução dos conflitos.

Trabalhar na perspectiva de afirmação dos direitos culturais de grupos marginalizados impõe estar

conectada a matriz  de pensamento pós-colonial,  de inspiração literária e pós-estruturalista, que enfoca a

relação constitutiva entre o capitalismo e o colonialismo e desconstrói as  modalidades  de representação

estruturadas em termos de oposição binárias (IZAGUIRRE, 2004).

Esta corrente epistemológica surge das críticas à modernidade, trazidas especialmente pelos estudos

culturais.  E,  identifica no colonialismo, além das  dimensões  econômicas  e políticas,  uma forte dimensão

epistemológica ao desconsiderar a dimensão tempo-espaço da América Latina, conforme CASTRO-GOMES

(2005), SAID (2007), KYMLICKA (1996), HALL (2003), SANTOS (2004).

Nesse contexto,  a crise epistemológica iniciada no  século  XX  (SANTOS,  2005)  é resultado  da

incapacidade de identificar  e  controlar  todas  as  variáveis  do  complexo  mundo  social.  Assim,  cresce  a

importância da interdisciplinariedade e da complexidade.

            Na perspectiva de MARRAMAO (2008, 179 e ss), estamos diante de uma nova concepção do

tempo, não linear, como na idéia de progresso, e, nem cíclico, como da tradição. O tempo arqueológico é

pautado  pela  emergência  de novas  subjetividades  culturais,  não  ocidentais,  ao  mesmo  tempo  em que,

contraditoriamente, a política de combate ao horror (vigilância e controle), da doutrina da tolerância zero, se

expande. 

E é justamente diante da complexidade em compreender a cultura indígena e a construção de seus

sistemas  normativos,  que  o  diálogo  entre  antropólogos  e  juristas  se  faz  necessária,  uma  vez  que  a

antropologia, enquanto um poderoso instrumento de desmistificação, possibilita uma melhor compreensão

do nosso lugar e do ‘outro’, da condição do homem e sua relação entre si, com a natureza e o Estado.

Para OLIVEIRA (2006),  a antropologia representa um exercício de olhar,  ouvir  e escrever.  Atos

cognitivos muito familiares e disciplinados, que pautados pela observação participante e pela relativização,

no momento da produção do texto, ativam o diálogo entre o pensar, a memória e o escrever, vivificando a

experiência.

 
O ato de pensar e escrever são tão solidários entre si que, juntos, formam praticamente o mesmo ato
cognitivo.  Isso significa que,  nesse caso,  o texto não espera que seu autor tenha primeiro todas as
respostas  para,  só então,  poder ser iniciado.  Entendo que na elaboração de uma boa narrativa,  o
pesquisador de posse de suas observações devidamente organizadas, inicia o processo de textualização
– uma vez que essa não é apenas uma forma escrita de simples exposição,  pois há também a forma
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oral -, concomitante ao processo de produção do conhecimento. OLIVEIRA, 2006:32

 

Nesse sentido, a antropologia empresta ao direito uma contribuição fundamental no entendimento de

como se organizam os códigos fundamentais de uma cultura, suas normas sociais e jurídicas, bem como os

mecanismos  de controle social.  É a tentativa de compreender a sociedade e a cultura do ‘outro’ em sua

verdadeira interioridade.

No entanto, como ensina GUEERTZ (1998), no diálogo entre os dois campos do saber há que se

estar atento para a forma como se escolhe o tema e se desenvolve a análise, sendo certo que o sentido (ou

sensibilidade)  de justiça  é o  primeiro  fator  que merece atenção daqueles  que pretendem falar  de forma

comparada sobre as bases culturais do direito.

 
Não  um  esforço  para impregnar costumes  sociais  com  significados  jurídicos,  nem  para corrigir
raciocínios jurídicos através de descobertas antropológicas,  e sim um ir e vir hermenêutico entre os
dois campos,  olhando primeiramente em uma direção,  depois na outra,  a fim de formular questões
morais, políticas, intelectuais que são importantes para ambos. Gueertz, 1998: 253.

 

Vale destacar que o esforço do trabalho (a ser  aprofundado na tese)  é de compreender como se

desenvolvem os processos de resolução de conflito no âmbito do poder judiciário
[3]

. Portanto, a pretensão

não  é  comparar  o  sistema  jurídico  indígena  e  nacional,  conforme  sugere  Gluckmann  analisando  a

jurisprudência, e nem procurando descrever o sistema tribal, como se pudessem ser compreendidos neles

mesmos, como sugere Bohannan (apud CARDOSO DE OLIVEIRA, 1992:25).

 A  proposta  metodológica  é  ver  como  o  sistema  jurídico  nacional  recepciona  ou  considera  a

normatividade produzida pelos povos indígenas, analisando os sentidos da equidade das decisões. Conforme

sugere Cardoso,  em sua crítica ao trabalho de Gueertz,  é preciso  estar  atento  ao significado das  idéias

englobadoras que sustentam e dão legitimidade às decisões, garantindo equidade ao sistema (CARDOSO DE

OLIVEIRA, 1992: 25 e ss).

 
A  vantagem  de  mudar  o  foco  da  análise,  passando  das  normas  para  as  decisões,  através  da
radicalização de questões  de adequação,  é que,  assim procedendo,  pode-se flexibilizar associações
estritas entre situações típico-ideiais e casos específicos de conflito. Abrindo-se novas possibilidades
de superação de definições/interpretações normativas cristalizadas, sem que se assuma o compromisso
de tomar uma posição sobre a legitimidade das normas em si mesmas, e evitando-se as dificuldades
respectivas. (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1992: 40)

 

Desta forma, privilegia-se o contexto (social e do sistema jurídico) em que determinadas decisões são

produzidas, dando ênfase aos usos da lei e das forças em ação (MOORE, 1978:02).

Ao analisar o conjunto das decisões, busca-se o sentido da equidade das interpretações judiciais. Para

Cardoso  de Oliveira (1992:  42  e 43),  a  ocorrência de decisões  padronizadas  (tendências  estruturais  à

reificação - TEaR) , pode indicar a presença de poder ilegítimo. No entanto, o próprio autor alerta para o

fato  de  que a  identificação  das  TEaR  não  permite  uma avaliação  sobre  a  legitimidade de  um sistema

jurídico/político.  O  seu  significado  dependerá  da  amplitude  das  relações  afetadas  pelas  respectivas

tendências, bem como de seu significado correspondente no contexto do sistema social específico como um

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8660



todo – o que impõe uma pesquisa mais ampla.

Assim, importa analisar a atuação das diferenças forças sociais em atuação no âmbito do judiciário,

para compreender  quais  argumentos  e fatores  se tornam preponderantes  no momento da construção da

decisão judicial.

Por  isso,  no  presente ensaio,  a técnica de coleta de dados  esteve pautada na análise de fontes

primárias e secundárias, no sentido de trabalhar com uma ampla revisão bibliográfica e documentos oficiais

(processos  judiciais, administrativos, denúncias, relatórios  de violações  dos  Direitos  Humanos), inclusive

recorrendo  a  estudos  etnográficos.  Também  foi  feita  entrevista  semi-estruturada  com  atores  sociais

envolvidos nos conflitos identificados.

Na primeira  parte  do  trabalho,  os  direitos  indígenas  serão  analisados  sob  o  prisma do  Estado

Nacional,  considerando  que  o  pluralismo  social  (e  normativo)  sempre  esteve  presente  na  história  das

civilizações  (ROULAND,  2003).  Com  isso,  darei  seguimento  às  reflexões  sobre  as  estratégias  de

reconhecimento e tratamento constitucional diferenciado,  atribuídos  aos  diferentes  grupos  socioculturais,

enquanto questões  fundamentais  do Estado Democrático de Direito.  Ao final,  a guisa de conclusão (ou

iniciação para a pesquisa de campo da tese), apresento a cartografia dos conflitos
[4]

, identificados nessa

etapa de trabalho de campo, como indicativo da necessária compreensão da atuação do poder judiciário na

efetivação das políticas de reconhecimento dos direitos coletivos e culturais.

 

 

PLURALISMO JURÍDICO-SOCIAL E DIREITOS INDÍGENAS

           

            A existência de mais  de 200 povos  indígenas  no Brasil (ISA, 2008), com sociabilidades, hábitos,

culturas, línguas, sistemas jurídicos próprios e diferenciados entre si, evidencia a existência do pluralismo

jurídico em que a força do Direito não tem a norma ou a sanção estatal enquanto forma de expressão.

O espírito do corpo que dá efetividade a manutenção da ordem social das sociedades arcaicas é a

preocupação com a comunidade, a existência da solidariedade, da cumplicidade, da identidade e da vontade de

manter coeso o grupo. Portanto, o que opera como “sistema de coerção” é o apego aos costumes e à tradição

oral (MALINOWSKI, 2003).

Portanto, no Brasil, como em outras regiões inseridas no contexto do pós-colonialismo
[5]

, a vigência

do pluralismo jurídico é uma condição que se encontra nas sociedades, mais ou menos plurais. Por isso a

necessidade de compreendê-lo de forma dinâmica, de acordo com a pluralidade da organização social (que dá

origem  a  pluralidade  normativa)  e  as  influências  mútuas  que  se  estabelecem  entre  seus  sistemas

normativos
[6]

.

 
A extensão,  intensidade,  velocidade e impacto destes processos de transnacionalização jurídica não
são uniformes no seio do espaço nacional, de tal forma que podemos falar de gradientes desiguais de
globalização,  dependendo  da  área  de  regulação  envolvida  e  do  contexto  social  (RANDERIA,
2003:472).
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            Desta forma, especialmente diante da dinâmica da globalização (que busca enfatizar o caráter

universal dos  Direitos  Humanos  –  evidenciando muitas  vezes  o  conflito  entre os  direitos  individuais  e

direitos  coletivos); se estabelecem relações diferenciadas entre Movimentos Sociais, Estado e Instituições

Internacionais, em que o Estado pode ser visto, pelos movimentos sociais, enquanto parceiro necessário para

a garantia dos direitos (mesmo que através de decisão judicial), ou evitado, quando não constitui instância de

diálogo  e  formulação  de  consenso.  Nesse  sentido,  vale  destacar  que  a  articulação  internacional  dos

movimentos indígenas foi fundamental para ampliação e diversificação das  estratégias de enfrentamento e

afirmação, no campo legal, conforme Brysk Alison (apud LIMA, 2010).

Desde  a  conquista,  colonização  e  ‘independência,  os  diferentes  grupos  socioculturais  (índios,

quilombolas,  pescadores  artesanais,  quebradeiras  de  coco,  ciganos,  etc)  foram  sendo  incorporados  às

comunidades políticas, de diferentes formas. Seja através da assimilação ou da efetiva integração
[7]

, eles se

viram  inseridos  na  cultura  majoritária,  ao  mesmo  tempo  em  que  buscam  a  manutenção  de  suas

especificidades culturais – o que implica, autonomia e autogoverno.

La incorporación de diferentes naciones em un solo Estado pode ser involuntaria; ejemplos de ello
son la invasión y conquista de una comunidad cultural por otra o la cesión de la comunidad de una
potencia por otra, o el caso em que el suelo pátrio es invadido por gentes dispuestas a colonizar dicha
comunidad.  No  obstante,  la  formación  de  um  Estado  multinacional  también  puede  darse
voluntariamente, como sucede cuando culturas diferentes convienen em formar uma federación para su
beneficio mutuo (KYMLICKA: 1996,26)

 

Desta forma, diante da realidade brasileira, importa reconhecer na aceitação das diferentes formas de

assimilação dos povos indígenas uma estratégia de sobrevivência. A forma para fazer frente às diferentes

tentativas  de dominação  colonial
[8]

 passava pela guerra,  pela busca da constituição  dos  territórios,  das

fronteiras, dos limites da linguagem, da religiosidade, dos regimes políticos, da organização econômica, dos

códigos  de conduta ética  e moral,  enfim,  diferentes  formas  de construir  seus  sistemas  normativos,  em

constante inter-relação com a organização política hegemônica.

Trata-se de abordar as leis como um fenômeno histórico e cultural, cuja eficácia social e dinamismo
(surgimento e modificações) devem ser explicados através  do inter-relacionamento entre valores  e
interesses de determinados grupos sociais, com contextos sociais mutáveis (como formas de Estado e
políticas  de colonização) e com  outros  usos  sociais  e costumes  (preexistentes  ou  alternativos).
PACHECO DE OLIVEIRA, 1985:18

 

De fato, nas tentativas de garantir suas formas de vida (e seus direitos), os grupos socioculturais, em

especial, os povos indígenas, conseguiram garantir, através de muita luta e mobilização, na letra da lei, seus

direitos,  usos  e costumes. Nesse sentido, o direito consuetudinário foi concebido como um conjunto de

normas e práticas legais e estruturas de autoridade utilizadas por grupos indígenas em lugar do direito estatal

ou em conjunção com este.

Portanto, vê-se que o diálogo intercultural, fruto de um processo harmonioso ou bélico, está presente

em grande parte dos países do mundo. São Estados Multinacionais, que para garantirem a sua viabilidade
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política, reconhecem direitos aos grupos minoritários. E com isso, conseguem construir um sentimento de

lealdade comum, apesar das divisões lingüísticas e culturais; como único povo
[9]

.

Segundo SANCHEZ (2001), analisando a realidade da Colômbia, é possível identificar dois grandes

momentos da questão indígena: de 1500 à 1990, um período de grande invisibilidade constitucional e de 1990

aos dias de hoje, como um período de grande visibilidade das relações interétnicas a luz da Constituição.

No mesmo sentido, LACERDA (2007) analisa o desenvolvimento histórico das relações interétnicas

no Brasil Colonial, República e Constituinte, a partir da letra da lei, para demonstrar a transição do modelo

de eliminação do ‘Bárbaro’ ou salvação do ‘bom selvagem’ para o protagonismo do Estado Pluriétnico, com

a Constituição de 1988.

No entanto, é preciso estar atento para o fato de que as relações interétnicas ou interculturais nem

sempre resultaram de garantias legais, uma vez que os postulados da dominação (civilizar os ‘primitivos’) e a

tentativa de conquistar as riquezas naturais sempre estiveram presentes.

Com isso, generalizando o panorama da realidade latino-americana, no âmbito do reconhecimento e

das  garantias  constitucionais  às  minorias  étnicas  (em especial  no  que  se  refere  aos  povos  indígenas),

percebemos  que  o  mesmo  é  pautado  pelas  mesmas  estratégias:  negar  o  reconhecimento,  buscando  o

desaparecimento, inserção da diversidade numa totalidade, buscando a homogeneização, a incorporação por

meio da subjugação (idéia de inferioridade), e, por fim, o contexto mais  atual de valorização da diferença

enquanto mecanismo de fortalecimento do Estado (BARIÉ, 2003).

No contexto atual, seguindo uma tendência mundial (especialmente após a edição da Convenção 169

pela Organização Internacional do Trabalho e a ratificação da mesma em muitos  países
[10]

),  a garantia

constitucional  de  reconhecimento  da  existência  de  povos  indígenas  com  organização  social  própria

(autodeterminação) faz  com que a legitimidade do Estado, no âmbito nacional e internacional, passe pela

aceitação e criação de mecanismos de reconhecimento da importância dos costumes e os sistemas normativos

plurais, negando o monismo estatal.

Ao reconhecer  a multiculturalidade,  a Constituição  Federal impôs  ao  Estado-Nacional um triplo

desafio no âmbito do reconhecimento: dos direitos coletivos (em contraposição a matriz  individualista dos

direitos), do re-ordenamento territorial, e, dos sistemas jurídicos próprios (SANTOS, 2001).

O  reconhecimento legal das  especificidades  culturais,  no momento em que vai ser  implementado

enquanto política pública, evidencia o alcance, a eficácia e a legitimidade das normas que o Estado Nacional

produz  e busca efetivar.  De um lado, povos  indígenas  organizados  na luta pelo reconhecimento de suas

especificidades culturais, de outro, por proprietários privados, grupos socioculturais, e às vezes o próprio

Estado, obrigam o Poder Judiciário, a se posicionar e construir uma nova concepção de justiça, que passa

pelo exercício simultâneo de reconhecimento de identidades diferenciadas e redistribuição dos sentidos da

igualdade (CITTADINO, 2005).

 

GRUPOS CULTURAIS E A LUTA POR RECONHECIMENTO
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A  política  multicultural  se  assenta  no  reconhecimento  de  identidades  visando  à  promoção  de

igualdades  de oportunidades  enquanto  respeito  à diferença.  Nesse caso,  a discussão  sobre identidade e

cidadania se reveste em um campo de luta por  reconhecimento e vem colocar  em cheque as  formas  de

tratamento diferenciado de grupos  socioculturais,  reconhecendo-os  em suas  diferenças  e particularidades,

uma vez  que os  grupos  socioculturais  diferenciados,  ao  pressionarem por  políticas  afirmativas  de sua

especificidade, acabam por diluir os critérios de valoração do bom/ruim e do justo/injusto.

Portanto, tensionam por saber como chegar a um mínimo de universalidade, representada nos ideários

da cidadania, estrutura do Estado Democrático de Direito, a partir da pluralidade de valores (se é que isso é

possível?).  Nesse sentido, no âmbito da filosofia política contemporânea,  autores  da matriz  liberal e do

pensamento comunitário  divergem sobre como,  diante da diversidade,  os  sentidos  da justiça podem ser

alcançados. Os liberais  (John Rawls  e Ronald Dworkin, entre outros) partem seu olhar de uma possível

posição de neutralidade do Estado, admitindo a tolerância como valor supremo do exercício da diversidade (o

que necessariamente impõe um juízo de valor, uma vez que se tolera algo, a partir de um lugar). 

Para  os  comunitaristas,  ao  contrário,  o  reconhecimento  da  diferença,  impõe  ao  Estado,  o

desenvolvimento de ações específicas que possibilitem a inserção dos sujeitos no espaço público, a partir da

ampliação das condições  de acesso e permanência nos debates sobre as distribuições dos bens e serviços

públicos, dos sentidos de bem comum e daquilo que é justo. Com sujeitos qualificados atuando no espaço

público, os sentidos da cidadania seriam ampliados e o Estado Democrático de Direitos fortalecido.

Nesse  sentido,  a  partir  dos  autores  que  valorizam  a  dimensão  comunitária,  como  a  luta  por

reconhecimento  estimula  a  mudança  social,  uma  vez  que  a  democracia  das  sociedades  capitalistas,

especialmente  numa  sociedade  excludente,  hierarquizada  e  individualista,  necessita  de  cidadãos  ativos,

capazes de acessar as esferas de decisão, participar da elaboração e distribuição de recursos e defender seus

direitos de acordo com seus significados de bem comum.

Especialmente  diante  do  contexto  brasileiro,  marcado  pela  construção  de  uma  cidadania

regulada[11],  em que o exercício dos  direitos  sociais,  civis  e políticos,  encontram-se,  desde sua gênese,

relacionado ao preenchimento de determinações  legais. No mesmo sentido, o termo estadania[12]  chama

atenção para a inversão operada entre a construção dos direitos no Brasil, em oposição a proposta analítica

de T. H. Marshall (1967) sobre a evolução dos Direitos na Europa; uma vez  que as posturas de política

social eram concebidas  como privilégio  e não como direito  (ressaltando que uma série de trabalhadores

ficavam à margem dos  benefícios  concedidos  pelo sistema previdenciário da época). Isso para não fazer

menção a complexidade da causa indígena, em que os povos indígenas, antes escravizados e tutelados, hoje,

com a Constituição de 1988, passaram a condição de cidadãos (LACERDA, 2007).

A constituição é a responsável pela definição legal do cidadão (sujeito de direitos e deveres) inserido

no Estado Nacional. Ou seja, ela cria um campo de identidade, um lugar comum que delimita o exercício da

cidadania. Portanto, a dimensão política daquela é garantir estabilidade e tornar viável o projeto moderno de
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governamentabilidade.

Com isso, a cidadania de matriz  liberal, enquanto intitulação de direitos, estabelece que o cidadão é

designado pelo seu status  de pertencimento ao Estado como indivíduo portador de direitos, anteriores  à

própria esfera política de atuação. É o meio pelo qual o indivíduo faz valer bens jurídicos e a sua condição de

titular dos mesmos, sobretudo, frente ao Estado.

Apesar da prevalência da concepção liberal de cidadania - compreendida como intitulação de direitos

-,  o  republicanismo manteve-se fiel a certos  valores  da tradição como o autogoverno da comunidade,  o

civismo, a soberania popular e a participação ativa na comunidade política. Nesse contexto, ele compreende

a cidadania como atribuição de virtudes cívicas, em que as pretensões de legitimidade das intervenções dos

atores sociais estão relacionadas à capacidade de se colocar no espaço público e ter sua demanda reconhecida,

moralmente considerada, através da internalização de valores e formação de consenso.

Por esta razão, através da vida ativa, a cidadania passa a adquirir um valor normativo substancial,

condição indispensável para a afirmação dos direitos e liberdades e para o bem viver da comunidade, e não

pode ser  vista  como  instrumento  ou  meio  para  alcançar  determinados  fins,  mesmo  que politicamente

legítimos, como o reconhecimento dos direitos individuais.

Desta forma,  evidencia-se a importância de se refletir  sobre o  conflito  entre direitos  universais

individuais e as reivindicações particulares, buscando novas formas de pensar, ver o conflito e desenvolver

políticas. Na medida em que diluem os critérios de valoração na resolução dos conflitos sociais  e podem

colaborar com a integração social, as lutas por reconhecimento representam a dimensão moral, e, portanto,

cultural, em que os sujeitos da ação social estão inseridos.

A própria palavra cultura já traz  um universo diferenciado de símbolos, daquilo que identifica uma

comunidade, como do que não a representa. Assim, pressupõe identidade (ou seja, sentimento de pertença

que  se  manifesta  no  compartilhar  de  uma  estrutura  cognitiva  -  inter-subjetividade)  e  diferença

(estranhamento do outro). Nesse sentido, Charles Taylor (1994) nos ensina que a identidade se realiza em

uma troca contínua, se estruturando e se definindo através da comparação e da diferença.

O debate multicultural demonstra como a integração ou assimilação em uma cultura, pode – ou não -

promover uma ruptura com sua cultura ‘original’. A questão da desterritorialização, como a perda da relação

“natural” da cultura com os locais geográficos, seguida pela reterritorialização, gera parciais, velhas e novas

produções simbólicas. Portanto, o movimento da des-re-territorialização coloca o conflito numa visão mais

multifocal e tolerante voltada para a autonomia cultural.  Entretanto, diante da intensidade e da instabilidade

valorativa, podem gerar outros conflitos (CANCLINI, 1997:309-326).

Para  Taylor,  a  demanda  por  reconhecimento  não  é  nova.  No  plano  teórico,  a  questão  do

reconhecimento recebe seu tratamento mais influente em Hegel. Especialmente com a passagem do antigo

regime para  a  modernidade,  as  demandas  por  reconhecimento  ganham destaque,  uma vez  que,  com o

deslocamento da noção de honra para a dignidade, desloca-se também a condição de exclusividade para a

condição  de universalizável (Berger,  apud  OLIVEIRA,  2002:49).  Em decorrência dessa universalização,

houve uma expansão da idéia de igualdade de direitos, que num segundo momento, se viu questionada pelas

demandas de reconhecimento das minorias socioculturais (afirmação das diferenças).
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A idéia de que somos diferentes, a partir de um mínimo de igualdade, através da idéia de dignidade,

leva a necessidade de se analisar de onde e como se manifesta essa igualdade, considerando que, na sociedade

brasileira, marcada por desigualdades estruturais de oportunidades e de modos de vida, há um desatrelamento

entre distribuição econômica e as estruturas de prestígio e, então, uma lacuna entre status e classe.

 

O fato de o valor ou mérito aqui tematizado estar dissociado de avaliações de desempenho, nas quais
os atores competem em igualdade de condições, torna ainda mais difícil a fundamentação da demanda
por reconhecimento  à luz da ideologia moderna do  individualismo,  que nega a legitimação  de
qualidades intrínsecas ao grupo ou indivíduo no plano da cidadania. (OLIVEIRA, 2002:111)

 

Dessa forma,  uma política que consiga compatibilizar  estes  dois  objetivos,  redistribuição social-

econômica e reconhecimento da diferença cultural,  encontra vários  obstáculos, mesmo porque pressupõe

uma política contra a discriminação e, ao mesmo tempo, contra a base material que a gera e legitima.

A falta da dimensão simbólica ou moral gera a desconsideração e a desvalorização do outro, evitando

o diálogo e a efetividade das políticas de reconhecimento. Nesse sentido, a desconsideração seria o reverso

do reconhecimento, e, na medida em que reflete a conjunção entre direitos e valores, não pode ser plenamente

reparada  apenas  pelos  meios  legais  (OLIVEIRA,  2002:49  e  50).  Importa  esclarecer  que  os  atos  de

desconsideração ou insulto moral estão relacionados  à intenção ou atitude que motivam o ato. Ativando

assim, a dimensão moral dos sentimentos – socializada e/ou intersubjetivamente compartilhada.

 

Assim como o sentimento de ressentimento está associado a demandas que fazemos aos outros em
relação a nós mesmos,  e o sentimento de indignação moral é vinculado a demandas que fazemos a
terceiros  em  relação  aos  outros,  o  sentimento  de obrigação  moral  é vinculado  a demandas  que
fazemos a terceiros em relação aos outros, o sentimento de obrigação (moral) estaria articulado com as
demandas que fazemos a nós mesmos em nossas relações com os outros, e completaria o conjunto de
sentimentos acionados na fenomenologia do fato moral (OLIVEIRA, 2002:83).

 

Portanto, a substância moral daquilo que se considera desenvolvido, justo e digno, chama a atenção

para os limites da interação social e da efetivação das políticas de reconhecimento. Questão que se torna

ainda mais latente quando envolve conflitos indígenas no âmbito do judiciário, uma vez que o acesso à justiça

(e as concepções de justiça) se estabelece através de uma relação contraditória e ambígua, onde a relação com

o Estado e o seu sistema jurídico é pautada pela necessidade de, ora, reconhecer e valorizar os costumes

enquanto normatividade que orienta a resolução dos conflitos, e, ora, pela necessidade de recorrer à legalidade

dos brancos para garantir a paz social no grupo.

Quebrar  a tradicional compreensão que o  Estado  Democrático  de Direitos  se assenta apenas  na

universalidade  de  direitos  individuais,  em  contraposição  aos  direitos  coletivos,  é  o  desafio  do

constitucionalismo moderno, uma vez que a cidadania igualitária passa pela ação de reconhecimento.
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MAPEANDO CONFLITOS NO NORDESTE BRASILEIRO

 

Conforme já esclarecido, este ensaio decorre do trabalho de campo de projeto de pesquisa que trata

das ações afirmativas, voltada para a educação superior do camponês
[13]

. E foi a partir do mapeamento das

demandas jurídicas das comunidades dos estudantes – para privilegiar o estágio curricular dos acadêmicos, a

ser desenvolvido na unidade acadêmica e no tempo comunidade; que identifiquei os conflitos vivenciados

pelos povos indígenas e as relações que se estabelecem entre o movimento camponês, quilombola e indígena.

Mas antes de abordar algumas demandas por reconhecimento identificadas ao longo do trabalho de

campo,  devo  confessar  o  desafio  de vivenciar,  buscar  informações,  manter  o  diário  de campo  em dia,

sistematizar  e  apresentar,  simultaneamente,  minhas  primeiras  observações  sobre  os  conflitos

identificados
[14]

. Especialmente considerando o meu lugar (e as interferências daí decorrentes), professora

dos estudantes e militante da assessoria jurídica popular junto aos movimentos sociais.

Como nos ensina GEERTZ (1989:31), a descrição etnográfica é interpretativa e seletiva do discurso

social.

 

O etnógrafo “ inscreve” o discurso social: ele o anota. Ao fazê-lo, ele o transforma de acontecimento
passado, que existe apenas em seu próprio momento de ocorrência, em um relato, que existe em sua
inscrição e que pode ser consultado novamente.

 

Assim, estar em campo significa estar com a percepção e os 5 sentidos atentos, pois há uma série de

elementos  que  não  podem ser  desconsiderados  (GINZBURG,  1998)  –  como  as  ações  e  reações  dos

entrevistados, a disposição dos móveis, a ornamentação da casa, as relações intrafamiliares, etc.

 Estar junto das comunidades rurais, mesmo que por um período tão curto de tempo em cada uma

delas,  representa a vivência com a diversidade.  São camponeses,  índigenas  e quilombolas  que marcam o

nosso Brasil Rural. Por maiores que sejam as especificidades de cada um dos grupamentos sociais
[15]

, o fato

é que constituem outra forma de se relacionar entre si, com o Estado e com a natureza.

Por onde passamos, a maior virtude apontada pelas comunidades eram os laços de solidariedade, a

necessidade de manutenção do grupo coeso e a busca pela construção/ resgate da dignidade, a partir  do

desenvolvimento  de melhores  condições  de vida para a comunidade –  como acesso  à educação,  saúde,

saneamento básico, etc.

Foram 45 dias  de viagem, cerca de 15 mil quilômetros  rodados, com visita e permanência em 13

comunidades de 3 a 4 dias em cada uma delas. Antes do campo, o calendário e o conteúdo da pesquisa foi

socializado  com os  acadêmicos  da turma,  de forma que,  quando  chegávamos  nas  comunidades,  eles  já

estavam  nos  esperando  (em  alguns  casos  o  calendário  foi  antecipado,  outros  postergados,  mas  a

receptividade foi a mesma – alegria em ver pela primeira vez  a universidade preocupada com o lugar e o
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tempo comunidade do estudante).

Assim, a primeira etapa do trabalho era a ambientação. Chegávamos normalmente recepcionados com

a farta gastronomia da roça nordestina, muita conversa e uma rápida contextualização sobre a história da

comunidade. Depois, exaustos dormíamos ou iniciávamos a entrevista com o estudante – que no mínimo

demorava 3 hs (tendo casos de conversa que se estenderam por quase 7hs, o que implicava, necessariamente,

na realização de intervalos, lanchinhos, alongamentos, etc). Feita a conversa com o estudante em questão,

partíamos para o diálogo com a comunidade – familiares, lideranças locais e representantes das organizações

políticas. No total, foram 50 entrevistas realizadas.

Conforme podemos ver na tabela abaixo, em todos os Estados por onde passamos, sendo diretamente

na localidade do assentamento de origem do estudante, ou no âmbito da organização política, conflitos de

terra ou laços de solidariedade (em sua grande maioria), foram apontados entre os movimentos sociais do

campo. Mesmo no Piauí e no Rio Grande do Norte, regiões sem registro oficial da presença indígena
[16]

.

Estado Etnias/  População

total
[17]

Localização

da atividade

Resumo  da  situação  político-jurídico

encontrada

Bahia Arikosé,  Pankararú,

Atikum,  Pataxó,

Botocudo,  Pataxó  Hã

Hã  Hãe,  Kaimbé,

Tupinambá,

Kantaruré,  Tuxá,

Kariri,  Xucuru-Karirí,

Kiriri,  Kiriri-Barra,

Pankararé – 16.715

Porto

Seguro,

Pataxó

Chegamos  através  do  município  de

Itamaraju. Conflitos entre a FUNAI e o

INCRA  no  âmbito  da  execução  das

políticas  públicas,  gera  conflitos  de

acesso  a  terra  entre  movimento  sem

terra e indígenas.

Sergipe Xocó – 310 Lagarto

Estância

Relações  de  solidariedade.  Apoio

político às lutas. Os povos do Sergipe

em grande parte foram exterminados.

Pernambuco Atikum,  Fulni-ô,

Kambiwá, Kapinawá

Pankararú, Truká

Tuxá, Xucuru – 23.256

Santa  Maria

da Boa Vista

–

proximidade

com Cabrobó

e  Indios

Trukás

Problema  com plantio  da  maconha  e

perseguição  políticas  as  lideranças.

Área  impactada  pelo  PAC  e  a

Transposição  do  Rio  São  Francisco.

Área de grande complexidade
[18]

.

Laços de solidariedade. Apoio político

às lutas.
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Rio Grande do

Norte

Sem informações Fortaleza,

Índios Anacé

Estão  passando  por  processo  de

reconhecimento. Pedido de demarcação.

Inseridos  no  Complexo  Industrial  do

Pacén  (construção  do  porto  e

indústrias)

Ceará Jenipapo,  Kalabassa,

Kanindé,  Kariri,

Pitaguari,  Potiguara,

Tabajara, Tapeba,

Tremembé – 5.365

Ibaretama,

Crateús,

Tamboril

Laços de solidariedade. Apoio político.

No  município  de  Tamboril,  no

Assentamento Monte Alegre chamou a

atenção o intercâmbio que é feito entre

a escola indígena e a escola rural.

Piauí Sem informações Piripiri Estão  passando  por  processo  de

reconhecimento.  Laços  de

solidariedade. Apoio político.

Maranhão Awá, Guajá, Guajajara,

Kanela,  Krikati,

Timbira  (Gavião)  –

18.371

Região  Sul,

Índios

Guajajara

Macrozona

étnica  de

Alcântara  –

CRQs

Laços de solidariedade. Apoio político.

Durante  o  campo,  índios  guajajara

bloquearam  a  ferrovia  Carajás,  sob

administração  da  Companhia  Vale  do

Rio  Doce.  Reivindicavam  acesso  à

políticas de saúde.

Chamou muita atenção  a questão  dos

povos  tradicionais
[19]

, onde ser CRQ

não  inviabiliza  o  reconhecimento  de

alguns  enquanto  índio  (questão

específica  a  ser  trabalhada  em ensaio

específico).

 

Já na primeira entrevista do campo, o conflito se tornou latente. No Sul da Bahia, no município de

Porto  Seguro,  propriedades  privadas  foram  descobertas  no  interior  do  território  dos  índios  Pataxó,

paralisando em 1982, o processo demarcatório. Entre as  propriedades  identificadas, está o Assentamento

Terra Nova, consolidado há 12 anos.

Várias questões chamam atenção no episódio. As 31 famílias, cerca de 200 pessoas, que hoje residem

neste  assentamento  já  passaram  por  um  processo  de  conquista  e  perda  da  terra.  Elas  vieram  do

Assentamento 12 de Maio, que após 10 anos de consolidação foi desfeito por estar dentro da mesma terra

indígena (TI). Ou seja, são mais de 20 anos de fluxos de acesso e perda da terra, gerando inseguranças e
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prejuízos.  Tiveram suas  benfeitorias  indenizadas  a baixos  presos  e,  em função  do  não  pagamento  dos

créditos de acesso a produção, estão até hoje com os nomes no SPC (serviço de proteção ao Crédito).

Há cerca de dois anos, os índios pataxó ocuparam a entrada do Assentamento, quando os assentados

descobriram que a nova área também está inserida na TI. Em função de todo esse fluxo de acesso/perda a

terra, estão sem acesso a novas linhas de crédito, como reforma para habitação e produção e demandam o

reconhecimento de sua especificidade.

Os Índios Pataxó, bem como as outras etnias da região que mantiveram relações interétnicas intensas

durante o longo processo histórico de contato e perseguição (PACHECO, 2004), vivem uma história de

sobrevivência e luta pelo território, na região sul e litoral sul da Bahia, entre os municípios de Porto Seguro,

Cabrália, Prado, Itabuna, Itaju do Colônia e Pau Brasil.

Os índios do Sul da Bahia foram aldeados durante três períodos históricos: o período colonial – do

século XVI até 1822; o  períódo de etnogénese do Estado-Nação brasileiro – o século XIX; e parte do

período “moderno” – desde os anos 1920 até 1940. Em 1998 havia dezesseis aldeias indígenas no sul da

Bahia,  que resultaram de uma multiplicação  de três  ‘aldeamentos  fundadores’: Olivença,  Barra Velha e

Caramuru-Paraguaçu. Cada um destes ‘aldeamentos fundadores’ é identificado, respectivamente, pelos três

grupos  étnicos  mais  representativos  na região: os  Tupi para Olivença, os  Pataxó para Barra Velha e os

Pataxó Hã Hã Hãe para Caramuru-Paraguaçu
[20]

.

Até o fim do ciclo da mineração, esta região que era considerada “zona tampão” destinada a impedir o

livre acesso às regiões auríferas, garantindo um espaço de refúgio aos índios, tornou-se zona livre de contato,

especialmente com a introdução da cultura do cacau na região,  e o  fim da política de aldeamentos,  em

1877
[21]

.

Em 1926, o Estado da Bahia,  sob intermédio da atuação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI),

destinou 50 léguas de terras aos índios. No período imediatamente posterior, até à década de 1970, a situação

dos aldeamentos e condições de habitação dos índios do sul da Bahia reverteu-se: os Pataxó e Pataxó Hã Hã

Hãe que viviam nas áreas indígenas de Barra Velha e Caramuru-Paraguaçu foram perseguidos, expulsos e

exterminados.

Ataques  militares  provocaram a morte de muitos  índios  e a  fuga dos  demais,  à  frente deles  o

sertanista do SPI. Os  Pataxós  e demais  índios  se esparramaram pelo Brasil,  alguns  foram se instalar no

Paraná. Os fazendeiros rapidamente se apossaram daquelas terras, recebendo do Estado Títulos de doação

das terras, cerca de 54.000 hectares.

Até que, aos poucos grupos de diversas partes do país foram retornando. A retomada da primeira

aldeia, onde era exatamente o Posto Indígena Caramuru, foi feita por volta de 1978.

No caso do Pataxó Hã Hã Hãe, em 1982 a Funai entrou com uma ação requisitando a anulação dos

títulos  dos  fazendeiros  invasores,  por  obstruírem o processo  demarcatório  da terra indígena Caramuru-

Paraguaçu. A ação civil originária, nº 312, chegou ao STF no mesmo ano (30 de setembro de 1982) e desde
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então,  a cada estratégia jurídica de argumentação (pedido de complementação de perícia,  impugnação da

perícia,  suspensão  da prévia demarcação  administrativa e suspensão  do  julgamento  pelo  argumento  da

mutatio libellis) o processo estagna
[22]

. E a intensidade dos  conflitos  aumenta, perseguições, ameaças  e

assassinatos.

Hoje os índios Pataxó estão distribuídos em 9 aldeias pela região. Seus territórios estão sobrepostos,

além da propriedade privada e dos assentamentos, também pelas áreas de preservação ambiental, histórica e

patrimonial. Em Barra Velha, local do conflito identificado, estão inseridos num território que se sobrepõe

em  31%  do  Parque  Nacional  Histórico  e  Nacional  do  Monte  Pascoal,  47%  do  Museu  Aberto  do

Descobrimento, 3% da APA de Caraíva/ Trancoso (ISA, 2010).

De fato, este descompasso entre as ações do INCRA e da FUNAI, coloca camponeses e indígenas

disputando um território entre si. As subjetividades de cada um dos grupamentos constrói um discurso de

legitimidade sob a área e chama a atenção aos níveis de responsabilidade de cada um dos órgãos. Em especial

do INCRA, que promove assentamentos em áreas que estão sendo utilizadas para regularização das terras

indígenas.

Aliáis,  esse  procedimento  do  INCRA  tem  se  repetido  em  relação  agora  as  comunidades

remanescentes de quilombo. Segundo Paula Corvo, antropóloga da SR – do INCRA, é uma guerra interna no

órgão fazer o quadro funcional compreender que são grupos sociais diferenciados.

O fato é que segundo antropólogos, a região nordeste é marcada pela sobreposição de territórios de

Assentamentos da Reforma Agrária e Terras Indígenas
[23]

. Nesse sentido, a revisão histórica da constituição

do  território  do  sul  da  Bahia  ajudou  a  compreender  a  situação,  conforme brevemente  relatado  acima;

demonstrando  como  a  falta  de  ações  interinstitucionais  parece  favorecer  um outro  grupo  de  sujeitos

interessados nas terras (que, no início da cadeia dominial as receberam através de doação do estado), que

quando começam a ver suas  terras  serem ameaçadas  pela demarcação do território indígena, procuram o

INCRA para realizar a venda de sua área e deixar o problema para o órgão.

Nesse sentido, o poder judiciário tem sido provocado a refletir sobre especificidades culturais, onde a

garantia do território, torna-se o carro chefe para o acesso aos demais direitos. No entanto, resta saber se a

judicialização das políticas públicas, serve ou não ao ideário do republicanismo, uma vez que se propõe entre

as finalidades do poder judiciário a promoção da justiça e da paz social.

Importa compreender a atuação jurisdicional para indagar até que ponto o sistema jurídico nacional

reconheceu  e  oficializou  os  sistemas  jurídicos  diferentes,  obedecendo  a  determinação  do  art.231  da

Constituição Federal de 1988, que garante aos índios o direito a sua organização social, costumes, línguas,

crenças  e  tradições.  O  desafio  para  a  construção  do  Estado  Plurinacional  passa  necessariamente  pelo

reconhecimento  dos  territórios  dos  povos,  com a vigência  e  a  coexistência  de sistemas  jurídicos,  com

categorias,  normas  e critérios  de valoração (nas  formas  de resolução dos  conflitos  e nas  concepções  de

justiça) diferenciados e em interação, no mesmo espaço e tempo.

Portanto,  numa perspectiva de construir  efetividade à  garantia  constitucional  de reafirmação  da
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diferença enquanto mecanismo que amplia a igualdade (ROSENFELD, 2003),  se torna necessário que o

Estado dispa-se de uma posição de neutralidade e incentive políticas de valorização da diferença, inclusive

com a criação de medidas no campo da administração da justiça
[24]

. 
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[1]              Importa esclarecer que o presente ensaio funciona como roteiro para o desenvolvimento da tese,
considerando que o mapeamento das ações judiciais envolvendo direitos indígenas, no âmbito do STF, STJ,
TRF1 e TJ/MS, iniciará nesse 1º semestre de 2010. Tendo em vista que um dos objetivos da tese é classificar
os tipos de relação que se estabelecem entre o sistema jurídico nacional e os sistemas normativos indígenas,
identificando os  tipos  de demanda,  os  interesses,  as  autorias  e os  conflitos  entre direitos  fundamentais
individuais e o princípio da diversidade cultural.

[2]              Importa salientar  que a elaboração deste,  decorre da realização das  atividades  de campo,  no
âmbito da pesquisa Educação Jurídica, Questão Agrária e Ações Afirmativas: a experiência da turma especial
em direito para Beneficiários da Reforma Agrária e Agricultura Familiar, financiada pelo CNPq. E que nesta
etapa, desenvolvida nos  meses  de janeiro e fevereiro de 2010, cuidou dos  estudantes  da região nordeste,
localizados  nos  municípios  do  interior  dos  seguintes  Estados:  Bahia  (Itamaraju,  Paramirim e  Feira  de
Santana),  Sergipe (Estância e Lagarto),  Pernambuco (Santa Maria da Boa Vista),  Rio  Grande do Norte
(Bento  Fernandes),  Ceará (Ibaretama,Tamboril e Crateus),  Piauí (Curralinhos)  e Maranhão (Alcântara e
Açailândia). As  capitais  (Salvador, Aracaju, Recife, Natal,  Fortaleza, Teresina e São Luiz  do Maranhão)
também foram visitadas em função de concentrarem, os lugares para a prática do estágio curricular, durante o
tempo comunidade dos estudantes da turma, e a secretaria estadual dos movimentos sociais que compõem a
turma especial em direito (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, Comissão Pastoral da
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Terra - CPT, Confederação dos Trabalhadores Rurais  - CONTAG, Movimento dos Atingidos pela Base
Espacial - MABE).
 

[3]              Oliveira (1992:27) chama atenção para três dimensões: a) o contexto cultural abrangente, que traz
à tona o significado geral das coisas dentro de um universo específico simbolicamente pré-estruturado; b) o
contexto situacional, que tematiza o significado das ações no âmbito de situações e eventos típico-ideiais; e
c) o contexto do caso específico, que focaliza a adequação dos significados equacionados nas duas primeiras
dimensões contextuais para a interpretação/entendimento de uma disputa particular.

[4]              Método de trabalho que vem sendo desenvolvida na identificação e análise dos conflitos sociais,
entendendo que a disputa (judicial ou não) é apenas uma das dimensões do conflito. Através da construção
de mapas,  os  sujeitos  vão identificando suas  demandas  por território,  incorporando suas  histórias,  suas
experiências,  suas  formas  de trabalho,  de sociabilidades,  etc.  Sobre o método,  verificar  a experiência do
projeto  Nova Cartografia  Social  dos  Povos  e  Comunidades  Tradicionais  do  Brasil  (desenvolvido  pelo
PPGSCA/  UFAM  –  fundação  Ford/  MMA/  MDS),  disponível  em  http://www.novacartografiasocial.com,
visitado em 01/04/2010.

[5]              Nesse sentido, Daniel S. Simão (2005), chama atenção para a análise da atuação dos diferentes
atores  sociais,  na  busca  pela  interpretação  dos  sentidos  da  justiça,  diante  da  ‘invenção’  da  Violência
Doméstica no Timor Leste, onde a vigência do pluralismo jurídico existe de fato, mesmo que não reconhecido
oficialmente.

[6]              Para Santos (2005) as ordens jurídicas são definidas de acordo com os espaços sociais: espaço
doméstico, espaço da produção, espaço do mercado, espaço da comunidade, espaço da cidadania e espaço
mundial.
 

[7]              Através  das  políticas  assimilacionistas  esperava-se  que  ‘o  outro’  abandonasse  sua  cultura
distintiva e fosse gradualmente incorporando a cultura. Já a teoria do mosaico étnico, buscava a integração
das  minorias  culturais  sem justaposição.  A  teoria do  melting-pot  apregoava  que todos  tinham espaço,
mesmo não se integrando, cf. Kymlicka, 1996.

[8]              Para uma melhor compreensão sobre o tema, ver Oliveira, 2006.

[9]              Nesse sentido,  Kymlicka (1996:29)  chama atenção  para a diferença que se estabelece entre
patriotismo, enquanto sentimento de lealdade a um Estado, e identidade nacional,  enquanto elemento de
pertença a um grupo nacional. A lealdade se estabelece na medida em que o Estado reconhece e respeita a
existência do grupo enquanto diferente.

[10]            No  artigo  8º,  a  Convenção  169  determina que “ao  aplicar  a  legislação  nacional  aos  povos
interessados deverão ser levados na devida consideração seus costumes ou seu direito consuetudinário. Esses
povos deverão ter o direito de conservar seus costumes e instituições próprias, desde que eles não sejam
incompatíveis com os direitos fundamentais  definidos pelo sistema jurídico nacional nem com os direitos
humanos  internacionalmente  reconhecidos.  Sempre  que  for  necessário,  deverão  ser  estabelecidos
procedimentos para se solucionar os conflitos que possam surgir na aplicação deste princípio”.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8675



[11]
 Expressão  utilizada por  Wanderley  Guilherme dos  Santos  para fazer  menção  ao  status  de cidadão

atribuído  à todos  aqueles  que correspondessem as  ocupações  estabelecidas  na lei.  Assim,  a carteira de
trabalho, tornou-se o instrumento cívico para o cidadão regulado.

[12]
 Para Murilo de Carvalho,  os  direitos  sociais  de cidadania não foram resultados  da luta política dos

movimentos sociais organizados. Era antes o resultado da “benevolência” do Estado.

[13]             A única experiência de educação jurídica para Camponeses está em andamento na Universidade
Federal de Goiás/ Campus Cidade de Goiás. É objeto de ação civil pública, que está em trâmite no TRF1ª
região. Nesse primeiro semestre de 2010, iniciam o 6º período do curso. Importante esclarecer que para o
grupo de pesquisa, a legalidade e a legitimidade desta ação afirmativa é pressuposto do trabalho.  A vivência
de campo só confirmou que sem as ações do PRONERA o camponês não tem acesso a educação superior.

[14]             Em função disso, infelizmente, neste ensaio, não tive condições de trazer algumas transcrições,
como inicialmente havia planejado.

[15]
 A política de reforma agrária é destinada ao brasileiro genérico que busca o exercício dos direitos

individuais  ou coletivos  da cidadania (quando organizados  em movimentos  sociais  na luta pela terra),  e,

voltada  para  a  produção  familiar.  Os  índigenas  e  quilombolas  representam a  dimensão  étnica  de  uma

identidade  ‘minoritária’,  que  busca  a  manutenção  de  seu  território,  cultura  e  religiosidade,  pautados

especialmente pela ancestralidade e uma cosmovisão própria.

 

[16]            Cf. informações oficiais, disponíveis no sítio http://www.funai.gov.br/mapas/etnia/etn_ma.htm
[17]             idem

[18]             Sobre a  situação  dos  índios  Truká,  no  município  de Cabrobó  e  Atikum,  no  município  de
Salgueiro, ver MOREIRA, 2007.

[19]             A situação das CRQs de Alcântara merece um trabalho específico. Aqui, vale apenas registrar a
imoralidade da situação da base espacial, que segundo o Governo Brasileiro seria uma questão fundamental
de desenvolvimento e interesse público, mas que os contratos de cessão demonstram que o território está
sendo utilizado enquanto área de aluguel para outros países lançarem satélites e foguetes.

[20]             Cf. VIEGAS, 2010.

[21]             Cf. PERES e outros, 2010

[22]             Cf. informações extraídas do Memorial da Comunidade Indígena Pataxó Hã Hã Hãe, apresentado
pelos  advogados  do  CIMI  e  assistentes  da  FUNAI  na  ação  Civel  originária  –  ACO  312  e  do
acompanhamento processual no sítio do STF.

[23]             Cf. SCHETTINO (2005:172), a área etnográfica que abrange as etnias do nordeste é composta
pelos estados de Alagoas, Ceará. Paraíba, Pernambuco, Sergipe e parte da Bahia. No caso dos povos do Sul
da Bahia, como os Pataxó,  eles estão inseridos na área etnográfica que abarca Minas e Bahia.

[24]             Nesse sentido,  vale destacar  as  experiências  latino-americanas  que ampliaram os  sentidos  da
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equidade,  efetivando  Estados  Plurinacionais,  através  da  demarcação  dos  territórios  indígenas,  do
reconhecimento da autonomia dos  povos  indígenas  na sua reprodução cultural e suas  formas  internas  de
resolução de conflitos (jurisdição especial indígena). Não posso deixar de fazer menção a Bolívia que tem
conseguido avançar na reestruturação do seu sistema jurídico nacional, prevendo inclusive a eleição direta de
juízes da Corte Constitucional, sendo certa a representação indígena.
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BREVE CONTRIBUIÇÃO À ANTROPOLOGIA JURÍDICA: A CONSTITUIÇÃO DO HUMANO
NA ANTROPOLOGIA PLATôNICA

UNE CONTRIBUTION À L'ANTHROPOLOGIE JURIDIQUE: LA CONSTITUTION DE L'HUMAIN
DANS L'ANTHROPOLOGIE PLATONIQUE

Felipe Magalhães Bambirra
Nathália Lipovetsky e Silva

RESUMO
O tema central da filosofia de PLATÃO pode ser considerado como a relação do homem com o divino, para
o que o filósofo retoma a idéia socrática de alma, utilizando-se do mito para explicar a verdade parcialmente
contemplada pela alma no mundo das idéias e para demonstrar como o homem pode, através da
racionalidade, ser o responsável pelo seu próprio destino. Para PLATÃO, que divide a realidade entre
mundo sensível e mundo inteligível, a alma, sede da racionalidade, subsiste à morte e pré-existe ao
nascimento, e o corpo é um obstáculo ao conhecimento. A natureza da alma revela-se congênita com o
mundo das idéias, diante do que é essencial cuidar da alma, não apenas pelo tempo que dura a vida, mas por
toda a eternidade, e o único meio para fazê-lo é torná-la o melhor e o mais sábia possível, pois a única coisa
que a alma leva consigo é a educação recebida. O amor é o que renova o conhecimento por rememoração e
reflexão, apenas na alma há amor, pois apenas a alma aspira àquilo que não possui, sendo, assim, o amor,
um intermediário ativo entre o mundo humano e o mundo divino (um daimon). O amor nos liga à realidade
divina e participa da imortalidade na medida em que é um perpétuo superar-se. Em PLATÃO há elementos,
posteriormente retomados por AGOSTINHO, basilares no cristianismo e na cultura ocidental. A tricotomia
da alma pode ser considerada uma transposição ao plano da paideia, da polaridade entre logos e eros
unificada na perspectiva da contemplação das idéias do Belo e do Bem. A justiça seria, então, a
harmonização desses elementos, cada qual realizando sua função natural através de uma educação
formadora de cidadãos plenos (paideia). Para PLATÃO, Deus é a própria justiça e nada pode estar mais
próximo de Deus do que aquele que se torna o mais justo possível. Essa idéia, retomada no medievo
(homem como imago dei) na obra de AGOSTINHO, principalmente, será embrião do conceito de dignidade
humana, que florescerá na Modernidade. A partir da fundamentação feita por KANT sobre a liberdade e a
igualdade baseadas no mérito de cada um por ser pessoa, somados ao valor trabalho inserido por HEGEL
para o fazer-se racional do homem, tornou-se possível fazer da dignidade humana um dos núcleos do
Direito contemporâneo, o que nos permite afirmar que o estudo da antropologia filosófica de PLATÃO é
essencial para a compreensão dos fundamentos do Direito e da justiça.
PALAVRAS-CHAVES: Filosofia do Direito na Antiguidade Clássica; Antropologia Jurídica e Filosófica;
Justiça e Educação em Platão.

RESUME
L’idée centrale de la philosophie de PLATON peut être considérée comme la relation entre le divin et
l’humain, pour ce que le philosophe reprend l’idée socratique de l’âme et s’utilise du mythe pour expliquer
la vérité partiellement contemplée par l’âme dans le monde des Idées et pour démontrer comment l’homme
peut, en s’utilisant de la rationalité, être le responsable pour son propre destin. Pour PLATON, la réalité est
divisée entre le monde sensible et le monde intelligible et l’âme est la source de la rationalité. L’âme
subsiste à la mort et préexiste à la naissance, le corps n’étant qu’un obstacle à la connaissance. La nature de
l’âme se révèle innée au monde des Idées, raison par laquelle il est essentiel d’en prendre soin, pas juste
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pour le temps de la vie, mais pour toute l’éternité, et la seule façon de le faire c’est qu’elle devienne le
meilleur et le plus sage possible, car la seule chose que l’âme peut porter c’est l’éducation. C’est l’amour
qui renouvelle la connaissance par remémoration et réflexion, et seulement dans l’âme il peut exister, parce
que seule l’âme aspire à ce qu’elle ne possède pas, c’est-à-dire, l’amour est un intermédiaire entre le monde
humain et le monde divin (un daimon). L’amour nous relie à la réalité divine et participe de l’immortalité
parce qu’il est un perpétuel dépassement. PLATON établit des éléments, plus tard repris par AUGUSTIN,
qui sont à la base du christianisme et de la culture occidentale. La tricotomie de l’âme peut être considérée
comme une transposition à la paideia, de la polarité entre logos et eros unifiée dans la perspective de la
contemplation des idées de la Beauté et du Bien. La justice serait, donc, l’harmonisation de ces éléments,
chacun étant responsable pour la réalisation de sa fonction naturelle à travers l’éducation pour la plénitude
des citoyens (paideia). Pour PLATON, Dieu est la justice lui-même et rien ne peut être plus proche de Dieu
que celui qui devient le plus juste possible. Cette idée, reprise au Moyen Âge (l’homme comme imago dei)
chez AUGUSTIN, surtout, a été l’embryon du concept de la dignité humaine, qu’épanouira dans la
Modernité. À partir de la fondamentation faite par KANT sur la liberté et l’égalité fondeés dans le mérite de
chacun d’être personne, additioné de la valeur travail introduit par HEGEL, c’est possible pour la dignité
humaine d’être un des noyaux du Droit contemporain, ce que nous permet d’affirmer que l’étude de
l’anthropologie philosophique de PLATON est essentiel pour la compréhension des fondements du Droit et
de la justice.
MOT-CLES: Philosophie du Droit dans l’Antiquité ; Anthropologie Juridique et Philosophique ; Justice et
Education chez Platon.

 

Autor 1[1]

Autor 2[2]

 

Sumário: 1. Introdução; 2. O mito em Platão; 3. A alma e a imortalidade; 4. A dialética entre eros e logos; 5.
A República e o conhecimento iniciático; 6. Conclusão: os desdobramentos da antropologia platônica no
Direito contemporâneo; 8. Referências bibliográficas.

 

1. Introdução

1.1. Antropologia Jurídica e Filosófica

Na Modernidade, desde o final do século XVIII, assistiu-se ao rápido desenvolvimento das chamadas
Ciências Humanas[3] (Geisteswissenschaften) e das ciências da vida, que conhecem, cada vez mais
profundamente, o homem em sua dimensão cultural e biológica, respectivamente[4]. A resposta à pergunta
"O que é o homem?", objeto da Antropologia Filosófica[5], é comumente dada com preponderância do que
Lima Vaz denomina pólos epistemológicos, centros de explicação que se formaram a partir do
extraordinário horizonte de conhecimentos que o homem acumulou de si. Distinguem-se os seguintes pólos
epistemológicos: o das formas simbólicas, a partir das ciências da cultura; o do sujeito, pelas ciências do
indivíduo e de seu agir individual, social e histórico; e o da natureza, pelas ciências naturais do homem[6].

Ao Direito, forma de manifestação da cultura e objetivação do espírito humano no mundo, é essencial a
idéia que o homem constrói de si, de que maneira ele pode ser pensado e se compreende. A história do
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Direito é a história da liberdade, do homem que se conhece livre enquanto tal[7], e, sendo assim, não se
pode admitir uma noção abstrata ou fragmentária do homem, sob pena de se comprometer a justiça que o
Direito se propõe a realizar[8]. Por assim ser, até mesmo nas concepções jurídicas de caráter tecnicista,
como o positivismo, é ilógico que se perca o homem no horizonte do Direito. Dá-nos este testemunho
Tércio Sampaio Ferraz Jr., ao afirmar que

"o fenômeno da positivação não só explica o papel ambíguo que o homem assume perante o Direito -
fundamento de todas as positividades jurídicas, o homem é também o seu objeto central -, mas também o
nascimento da moderna ciência jurídica, com suas imanentes ambigüidades. Queremos dizer, com isso, que
a positivação forçou a tematização do ser humano como objeto da Ciência do Direito. Mesmo correntes
modernas que procuram fazer da ciência jurídica uma ciência da norma não podem deixar de enfrentar o
problema do comportamento humano e suas implicações na elaboração e aplicação do Direito. As recentes
críticas que se fazem, nestes termos, ao kelsenismo e sua Teoria Pura revelam que o objeto central da
Ciência do Direito não é nem a positivação nem o conjunto das normas positivas, mas esse ser (o homem)
que, do interior da positividade jurídica que o envolve, se representa, discursivamente, o sentido das normas
ou proposições prescritivas que ele próprio estabelece, obtendo, afinal, uma representação da própria
positivação"[9].

Vê-se que as idéias do humano e da pessoalidade estão no centro das reflexões jurídicas, com reflexos nas
diversas manifestações do direito. Mas o que é este homem ocidental para o Direito?

Para o presente trabalho, partimos da idéia de que o Direito constitui o logos discursivo sobre o homem, e,
ao mesmo tempo, é também constituído por este discurso, sobretudo na civilização ocidental[10]

contemporânea[11]. Há, portanto, uma forte interação entre as diversas instâncias científicas que buscam
explicar o homem - e que são suprassumidas nas categorias próprias da Antropologia Filosófica[12] - e a
Ciência e Filosofia do Direito, constituindo-se, portanto, elementos dialeticamente indissociáveis. "O que é
o homem?" é uma pergunta fundamental para o desenvolvimento do Direito em consonância com a idéia de
justiça no mundo contemporâneo, que, tal como proposta por Joaquim Carlos Salgado, almeja garantir a
fruição da liberdade em seu conceito ao homem.

Ressalta-se que, além disso, a disciplina Antropologia Jurídica foi recentemente incluída no currículo
básico dos cursos de Direito pelo Conselho Nacional de Educação, através da resolução CNE/CES n. 9, de
29 de setembro de 2004, como obrigatória[13].

Por essa razão, há um grande incentivo para que se retome e seja trazida à consciência as relações entre o
Direito e o Homem, e, considerando que a Antropologia Jurídica deve ser construída sobre os alicerces não
só do método científico (Antropologia Social e  Cultural)[14], mas igualmente a partir de fundamentos
filosóficos (Antropologia Filosófica), voltaremos os nossos olhares para a antropologia filosófica platônica,
uma vez que se trata de uma concepção fundante do Ocidente.

1.2. Platão ao longo da história

Platão foi, sem dúvida, o mais poderoso influxo filosófico da Antiguidade. Foram as idéias platônicas que
dominaram o horizonte de compreensão durante todo o helenismo, por meio do neoplatonismo, e,
posteriormente, informou os principais alicerces da Idade Média, por meio de Agostinho, quem assumiu o
Neoplatonismo de Plotino. Só a partir do século XIII, a partir da introdução do corpus aristotélico na Europa
por Averrois, que o pensamento platônico foi colocado frente a frente ao de Aristóteles.  Platão teve o
mérito de conjugar, de modo dinâmico e dialético, as concepções cosmológicas dos pré-socráticos com o
pensamento fortemente marcado pela posição central do homem e do humano presente no embate de
Sócrates com os Sofistas. Operou essa síntese por meio de um sistema filosófico - pensamento que aparece
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de modo inaugural na história. Uma vez assumida pelo cristianismo, como se verá mais a frente, a Filosofia
e a Antropologia platônica marcam de forma indelével a civilização ocidental contemporânea[15].

Apesar de ter sido a principal referência filosófica até o medievo, o platonismo ficou em segundo plano por
quase toda a Modernidade, só voltando novamente à tona a partir do Idealismo Alemão, e, segundo Jaeger,
com a obra de Schleiermacher[16], grande hermeneuta e filólogo. Até a crítica de Schleiermacher, a obra de
Platão vinha sendo considerada um sistema fechado, dogmático, privilegiando-se a leitura sob as luzes da
Metafísica e Ética platônicas. Foi exatamente a sua posição hermenêutica, de cunho divinatório, que
buscava reconstruir a personalidade e as vivências internas do autor para se compreender a sua obra[17],
que Schleiermacher, ainda influenciado pelo período romântico, pode perceber que o sistema de Platão não
era fechado ou dogmático, pelo contrário, havia ali uma viva filosofia, animada por uma dialeticidade
questionadora, construída teoricamente face aos seus adversários e sob a demanda de intervenção política no
soçobrar de um modo de vida que demonstrava fortes sinais de esgotamento[18].

Logo em seguida, como continuidade desses estudos, foi-se percebendo que havia uma evolução progressiva
na obra de Platão, e começou-se a ganhar relevância hermenêutica a definição da época de aparecimento de
cada um dos livros. Inicialmente, essa determinação foi feita a partir de raciocínios internos, aliados aos
conhecimentos de filologia e historia grega. Esse método foi insuficiente, na medida em que se chegou a
vários resultados contraditórios e dúvidas insanáveis[19]. Nada obstante, Campbell[20] teve o mérito de
demonstrar a semelhança de estilo entre os diálogos finais de Platão, relacionando-o com As Leis, obra
inacabada[21], e, em razão de seus estudos, chegou-se a certo consenso entre os especialistas.
Consequentemente, houve uma verdadeira inversão do Platão de Schleiermacher, uma vez que várias obras -
nas quais se destaca o problema do método platônico - consideradas da juventude passaram a ser
classificadas como de um período bem posterior, da velhice, nas quais Platão parece discutir sua teoria das
idéias e busca objetivar sua concretização no mundo[22].

Essa nova posição, aliada ao contexto filosófico do século XIX, no qual dominava o Neokantismo, retirou
do centro das discussões a Metafísica e a Ética platônicas, colocando na ordem do dia o problema
metodológico, com destaque à poderosa dialética platônica. Nada obstante, ainda se tratava de uma visão
unilateral - tal qual a anterior, que se preocupava, sobretudo, com a Metafísica - e que só foi superada com o
estudo não de filósofos, mas de historiadores, como Eduard Meyer[23] e Wilamowitz[24], que
demonstraram a autenticidade de algumas das Cartas, principalmente a sexta e sétima, que, por terem cunho
biográfico, foram de importância decisiva para o conhecimento do Platão histórico. Concluiu-se que a vida e
a obra em Platão são instâncias inseparáveis, "e toda a sua filosofia não é senão a expressão de sua
vida"[25]. Por fim, destaca-se a grande discussão empreendida por Giovanni Reale, acerca da doutrina não
escrita do platonismo (ágrapha dógmata)[26], sem a qual, segundo o autor, é impossível compreender
corretamente o filósofo. Feita essa breve dissensão histórica acerca dos problemas interpretativos e de como
Platão foi compreendido ao longo do tempo, focaremos nossas análises na questão da alma para Platão, pois
foi esse um dos maiores legados à cultura ocidental, e parâmetro segundo o qual o homem contemporâneo
continua a fazer referência para se autocompreender[27].

De todo modo, a sucinta retrospectiva nos permite perceber a dimensão do desafio de se voltar a Platão.
Impõe-se, portanto, fazer algumas escolhas, referentes aos recursos hermenêuticos e à abrangência dos
textos. Dar-se-á prioridade, majoritariamente, às imagens do homem traçadas no Fedro, no Banquete e n'A
República, por serem altamente significativas do pensamento e da herança platônica, tecendo breves
comentários sobre o desdobramento final dessa visão n'As Leis[28]. Ao final, buscou-se evidenciar a
importância do estudo do tema, nos marcos da Antropologia Jurídica e Filosófica, tendo em vista
principalmente a posição nuclear que o homem assume no Direito contemporâneo, sendo o fundamento e a
justificativa de legitimidade de qualquer ordem jurídica.
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2. O sentido dos mitos nos diálogos de Platão

Em sentido tradicional, o mito é considerado um relato fantástico, sem bases na realidade, próprio de
sociedades tradicionais. Eliade agrupou várias características que permitem uma aproximação desse
complexo modo de pensar e viver[29]:

"O mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo
fabuloso do 'princípio'. Em outros termos o mito narra como, graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais,
uma realidade passou a existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmento dela: uma ilha,
uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma instituição. É sempre, portanto, uma narrativa de
uma 'criação': ele relata de que modo algo foi produzido e começou a ser. O mito fala apenas do que
realmente ocorreu, do que se manifestou plenamente. Os personagens dos mitos são os Entes Sobrenaturais.
Eles são conhecidos sobretudo pelo que fizeram no tempo prestigioso dos 'primórdios'. Os mitos revelam,
portanto, sua atividade criadora e desvendam a sacralidade (ou simplesmente a 'sobrenaturalidade') de suas
obras. Em suma, os mitos descrevem as diversas, e algumas vezes dramáticas, irrupções do sagrado (ou do
'sobrenatural') no Mundo. É essa irrupção do sagrado que realmente fundamenta o Mundo e o converte no
que é hoje. E mais: é um razão das intervenções dos Entes Sobrenaturais que o homem é o que é hoje, um
ser mortal, sexuado e cultural"[30].

Atualmente, porém, não é possível compreender o mito apenas como um emaranhado a-lógico, segundo o
qual uma mente ainda primitiva vive. Sua estrutura possui raízes mais profundas, pois, como afirma
Cassirer, seu verdadeiro substrato "não é um substrato de pensamento, mas de sentimento"[31]:

"O mito e a religião primitiva não são, de maneira alguma, inteiramente incoerentes, não são vazios de
sentido ou razão. Sua coerência, porém, depende muito mais de unidade de pensamento que de regras
lógicas [...] Se o pensamento científico presente descrever e explicar a realidade, é forçado a usar seu
método geral, que é o da classificação e da sistematização [...] Mas a mente primitiva as ignora e rejeita. Sua
visão da vida é sintética, e não analítica"[32].

Platão, porém, sem dúvida tinha consciência da superação que significou a passagem do mythos ao logos,
ocorrida com os pré-socráticos. Como grande dramaturgo que era, recorre, nada obstante, e de modo
freqüente, aos mitos em seus diálogos, mas com um propósito bem específico, e sem qualquer ingenuidade.

Platão foi o responsável pela fixação definitiva do sentido de mythos, que, até ele, fora produto de uma
evolução histórica vinculada às transformações por que passaram os vocábulos "dizer" e "palavra" na Grécia
Antiga. As críticas que Platão faz ao tipo de discurso representado pelo mito, a partir de seu próprio
discurso de filósofo (portanto, superior), são a de ser um discurso não-verificável e não argumentativo, o
que, no entanto, não o impede de reconhecer sua utilidade e nem de se utilizar dele em grande parte de seu
próprio discurso[33].

Todo mito pode ser considerado um logos se este for compreendido em sentido lato, como "discurso", que
designa simplesmente o pensar (δι?νοιαν) manifestado pela voz (δι? φων?ς) através de verbos e substantivos
(μετ? ρημ?των τε χα? ?υομ?τωυ). Em Platão, notadamente em uma passagem do Livro II d'A
República[34], é esse o sentido dado ao mito: ele corresponde ao elemento "discurso" dentro do domínio da
música na educação tradicional grega (constituída pela música e pela ginástica), juntamente com os
elementos ritmo e harmonia. É possível realizar a assimilação entre logos e  mito no sentido geral de
"discurso" porque, em última instância, o logos guardou para si a herança de eros e mito[35]. É o que atesta
Luc Brisson:

"Em definitivo, quando Platão assimila mûthos a lógos, ele lhe reatualiza o antigo sentido, o de 'discurso'
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como 'pensamento que se exprime, opinião'. Este sentido que se manifesta notadamente em Homero será
retomado pelo lógos. Mas, ao opor mûthos a lógos como o discurso não-verificável ao discurso verificável e
como a narrativa ao discurso argumentativo, Platão reorganiza de modo original e decisivo o vocabulário da
palavra em grego antigo em função de seu objetivo principal: fazer do discurso do filósofo o padrão basilar
para a determinação da validade de todos os outros tipos de discursos, incluído aí sobretudo o do poeta."[36]

O mito, para Platão, apresenta os defeitos de ser um discurso não-verificável freqüentemente assimilável a
um discurso falso, cujos elementos se encadeiam de maneira contingente e não numa organização interna
caracterizada pela necessidade como no discurso argumentativo. No entanto, esses inconvenientes são
compensados pelas vantagens de ser o mito um meio de comunicação da sabedoria compartilhada por todos
os membros de uma coletividade, garantindo sua transmissão para as gerações seguintes, tornando-se um
instrumento privilegiado capaz de modificar o comportamento da parte inferior da alma humana. O mito
constitui, ainda, uma ferramenta de persuasão de grande eficácia, diante de uma audiência universal dentro
de uma dada comunidade, bem como é um modelo ao qual se pode recorrer para determinar as condutas a
serem adotadas num ou noutro caso específico[37]. Daí a afirmação de que "na ética e na política o mito
pode servir de intermediário ao discurso filosófico"[38].

De modo geral, então, o mito serve de paradigma e instrumento de persuasão:

"Mesmo sendo um discurso não-verificável que não apresenta uma característica argumentativa, o mito se
investe de uma eficácia tão grande que traz consigo um saber de base compartilhado por todos os membros
de uma coletividade dada, a partir de que pode fazer o papel de instrumento de persuasão de alcance
universal. Única alternativa à violência, permite, na alma humana, a preeminência da razão sobre a parte
mortal, e garante, na cidade, a submissão de um grande número às prescrições do fundador da cidade ou do
legislador, que são os filósofos. Em ambos os casos, o mito tem o papel de paradigma, o qual, através não
do ensinamento mas da persuasão, são levados a se referir, para dar conformidade ao seu comportamento,
todos aqueles que não são filósofos, ou seja, a maior parte dos humanos."[39]

Há, ainda, uma explicação interna à obra de Platão, filosófica, portanto, para a utilização do mito como
metáfora, que é a contemplação incompleta do mundo das idéias pelos homens, uma vez que estão
aprisionados aos seus corpos. Recorre-se ao mito, então, porque há uma limitação do próprio homem.
Veremos esse ponto no tópico seguinte.

3. A alma e a imortalidade

Nos diálogos compreendidos até a fase intermediária, a noção antropológica platônica é marcada pelo
dualismo alma-corpo, especialmente tratada no Fedro[40]. O corpo é visto como sendo uma prisão para a
alma[41], pois somente esta pode contemplar a verdade. Mas trata-se de um dualismo dinâmico, em que a
alma busca se elevar ao plano espiritual, enquanto o corpo a impede, exigindo-a uma vida mundana:

"O corpo é o obstáculo, o freio da aspiração. Em compensação, a alma eleva-se do mundo sensível para o
mundo espiritual. Tende para o alto. A relação entre o mundo das Idéias e a alma exprime-se neste para
cima e para baixo, neste desejo de habitar uma região superior [...] No entanto, a alma também participa
desta vida humana; porém sabe que tal não é a sua vida"[42].

A idéia de alma é retomada de Sócrates com todo o seu vigor, constituindo um dos temas centrais da
filosofia platônica[43]. Aliás, filosofar é conhecer a alma, libertando-se da realidade imediata representada
pelo corpo, e, por essa razão, o filósofo está mais perto do sublime, da verdade, e também da morte,
momento em que a alma poderá ser livre[44].
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O mito da biga alada, apresentado no Fedro, explica a relação entre o corpo e a alma e que vale a pena ser
melhor examinado, inclusive porque justifica, também, a utilização dos mitos no diálogos platônicos[45].

Inicialmente, Platão faz Sócrates demonstrar a imortalidade da alma. Afirma o seguinte, imediatamente
antes de adentrar ao mito em si:

"Partiremos do seguinte princípio: Tôda alma é imortal, porque aquilo que se move a si mesmo é imortal. O
que move uma cousa e é por outra movido, anula-se uma vez terminado o movimento. Sòmente [sic] o que
a si mesmo se move, nunca saindo de si, jamais acabará de mover-se, e é, para as demais cousas que se
movem, fonte e início de movimento"[46].

Já no mito, compara-se a alma a "uma força natural e ativa", que une um carro puxado por cavalos alados e
conduzida por um cocheiro[47]. Afirma que

"Os cavalos e os cocheiros das almas divinas são bons e de boa raça, mas os dos outros sêres são mestiços.
O cocheiro que nos governa rege uma parelha, na qual um dos cavalos é belo é bom, de boa raça, enquanto
que o outro é de má raça e de natureza contrária. Assim, conduzir nosso carro é ofício difícil e penoso"[48].

O ser mortal corresponde à biga que perdeu as suas asas e, caindo, pousa num corpo, e, por isso, esse passa
a ser capaz de se mover, sendo chamado de vivo ou mortal[49]. A imortalidade liga-se diretamente ao
princípio e ao automovimento[50]. Vê-se que, o que interessa no homem, é a alma, pois o corpo é por ela
movido. Já sobre o que é imortal, Platão põe na boca de Sócrates:

"Quanto à denominação de imortal, isto é algo que não podemos exprimir de uma maneira racional. Nós
conjeturamos, sem disso possuirmos a devida experiência nem a suficiente clareza, que um ser imortal é a
combinação de uma alma e um corpo que se unem para tôda a eternidade [...] As almas daqueles que
chamamos imortais, logo que atingem a abóboda celeste ai se mantêm; são impelidas por um movimento
circular e podem contemplar tudo o que, fora dessa abóboda, abarca o universo"[51].

Já nesse início do mito, há a primeira subdivisão: entre a alma dos deuses, ou daquilo que é perfeito e está
no plano das idéias, e da alma dos homens, conduzida por cavalos mestiços[52]. Acerca dessas últimas,
Platão faz Sócrates explicar:

"Elas tudo fazem para seguir os deuses, erguem a cabeça do guia para a região exterior e se deixam levar
com a rotação. Mas, perturbadas pelos corcéis do carro, apenas vislumbram as realidades. Ora levantam, ora
abaixam a cabeça e, pela resistência dos cavalos, vêem algumas cousas, mas não vêem outras. Outras há,
porém, que nostálgicas, seguem todas para cima, acompanhando a rotação, incapazes de se levantarem,
empurrando-se e derrubando-se umas às outras, quando alguma pretende passar adiante. Há confusão e
briga e abundante suor. Muitas se ferem, por culpa dos cocheiros. Muitas perdem as penas de suas asas.
Todas, após esforços inúteis, na impossibilidade de se elevarem até a contemplação do Ser Absoluto, caem e
a sua queda as condena à simples Opinião"[53].

Há um caráter tripartite na alma humana, segundo o mito da biga alada[54]. O cocheiro, responsável pela
boa condução da biga, representa o intelecto, o cavalo bom liga-se ao aspecto desiderativo e, o mau, o
caráter apetitivo[55]. Nessa jornada, seguindo os deuses, as almas sempre contemplam algumas verdades,
mas, sem conseguir seguir os deuses, "ela se enche de alimento impuro, de vício e de esquecimento, torna-se
pesada e precipita-se sem asas ao solo"[56]. Não é qualquer alma que se tornará humana, mas só aquelas
que contemplaram a verdade[57]. Estabelece-se, também, hierarquia entre os próprios homens, de acordo
com esse mesmo critério[58].

Ora, a partir do mito da biga alada, relatado aqui em suas principais partes, podemos tirar algumas
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conclusões. Primeiro, já se pode reconhecer o caminho dialético da unidade à multiplicidade, e da
multiplicidade à unidade, mas o homem só é capaz de fazê-lo de modo parcial, pois a alma, imortal,
encontra-se presa ao corpo, mortal. Segundo, que a alma é o que aproxima o homem da divindade, e nela e
através dela se pode encontrar a verdade, aproximar-se do absoluto. Mas, ainda assim o homem é mantido a
certa distância do divino:

"As idéias, enquanto unidades que explicam a universalidade de tudo o que existe, são objetos de
conhecimento da alma humana. Só a alma é que pode afirmar a universalidade de cada coisa. Mas tal
afirmação não acontece de modo completo, pois a alma não chega concretamente às idéias durante sua
condição terrena. O grande discurso sobre a alma é construído tendo muito presente essa condição do
homem segundo a concepção grega, que o considerava antes de tudo a partir de sua oposição com a
divindade"[59].

A preocupação de Platão no Fedro é explicar o humano, ser que possui acesso ao mais belo, à verdade e, ao
mesmo tempo, também age por impulsos, por sentimentos menores, de praticar aquilo que não está
conforme o bem:

"O homem não se constitui somente de racionalidade, mas é também impulso irracional. E a filosofia não
pode esquivar-se à tarefa de compreender o seu humano a partir dessa sua constituição que inclui também o
irracional. Daí que a filosofia que surge das páginas do Fedro seja uma filosofia que brota da terra do
diálogo concreto entre sujeitos. Diálogo que acontece especialmente no âmbito daquilo que cada sujeito tem
de mais definitivo: a própria alma."[60]

A alma, para Platão, se assemelha à Idéia: são ambas simples e puras, não se misturam com nada além de si
próprias e são imortais. A diferença é que a Idéia é imutável, enquanto a alma tem uma história, sem a qual
o homem não seria livre e o Bem não teria sentido algum, pois não haveria também o mal. Mas a alma pode
escolher entre o Bem e o mal, o que não pode a alma é escolher morrer[61].

Para Hersch, a prova da imortalidade da alma não está nos diálogos: "Essas não são provas, no sentido
estrito da palavra. A prova da imortalidade foi efetivamente morrendo que Sócrates nos deu, pois a maneira
como ele morre testemunha por algo que está além do tempo"[62].

4. A dialética entre eros e logos

A oposição entre o eros, enquanto pulsão amorosa - também criticado como oposição à filosofia no início
do Fedro[63] - e o logos aparece no Banquete. Recupera-se, "no movimento total da experiência humana, a
dimensão do corpo e da beleza corporal", que, unidos os dois pólos em equilíbrio, arrasta "o homem todo
para a contemplação, a um tempo intelectual e extática, do Belo absoluto"[64].

O debate do Banquete, sobre o eros, tem inicio com a festa cujo anfitrião fora Agatão, e dentre os
convidados se encontrava o ilustre Sócrates. Cada um dos presentes tratou do amor, através de discursos,
para louvá-lo[65]. Depois de terem todos falado, Sócrates traz à baila a necessidade de primeiro se definir o
amor, o que faz tendo por base os ensinamentos recebidos de Diotima[66], uma sacerdotisa. O objeto do
amor estaria sempre ausente, só se amaria aquilo que não se tem, daí ser o amor nem deus, nem mortal, mas
algo entre mortal e imortal capaz de interpretar e transmitir aos deuses o que vem dos homens e aos homens
o que vem dos deuses: as súplicas e as ordens, os sacrifícios e as recompensas[67]. O amor é, então, "desejo
de qualquer coisa que não se tenha e à qual se aspire. No fim, o amor é a filosofia ela mesma"[68]. Assim,

"Eros, o amor, segundo Platão, é o desejo, a nostalgia, é filho da riqueza e da pobreza. (...) Eros é, então,
mais uma vez, um intermediário. Ele é mesmo um intermediário entre o saber e o não saber. Ele deseja o
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conhecimento da verdade, e é porque ele não a possui; mas seu desejo desse conhecimento não será possível
sem um certo conhecimento antecipado dessa verdade que ele deseja.

Apenas um intermediário pode ser amor, e é enquanto intermediário que o amor é filosofia."[69]

No Banquete e no Fédro a filosofia aparece como desejo da alma, como sublimação do amor que a inspira,
cuja dialética é uma eclosão, de maneira que as perspectivas das duas obras se complementam: numa,
descreve-se como o amor se eleva até seu verdadeiro objeto; na outra, é explicado como essa vida amorosa
remonta à aventura da alma antes de ter-se juntado ao corpo. O amor não consiste em vantagem se não for
enquanto busca daquilo que é bom. O amor é uma força da alma, um intermediário entre dois mundos: o
humano e o divino[70]. Assim,

"ao fim do movimento ascensional que o faz passar do particular ao universal e do sensível ao espiritual,
elevando-se dos corpos às almas, depois às ações e às leis, e, enfim, às ciências, criará magníficos discursos
e ingressará na ciência do Belo absoluto e perfeito, produtora da verdadeira virtude. O amor se realiza,
então, na contemplação que divinisa."[71]

A dialética do Banquete, que orienta em direção ao Belo absoluto, sem, no entanto, nele se suprimir, serve
para confirmar o mito da biga alada contido no Fédro. Não é o banquete divino que explica o amor, mas,
pelo contrário, a incapacidade da alma humana de nele se estabelecer que a derruba:

"A dialética do amor, no Banquete, e o mito da queda das almas, no Fédro, são complementares. (...)
Sobretudo, a dialética se manifesta como marcha ascendente que progride por degraus na dupla via da
universalização e da idealização. O amor, do modo como é sentido, não conhece seu verdadeiro objeto. O
belo corpo ao qual ele se prende não é nada mais que o signo e o reflexo do Belo perfeito que é
obscuramente desejado. Toda beleza participa do Belo em si e incita a alma a procurá-lo através de sua
elevação e pela depuração do sensível. O amor nascente ignora a si mesmo, mas à medida que se desenvolve
e se conhece, ele se torna ciência."[72]

O amor tem, portanto, uma dupla característica: de um lado é possessão, de outro, devoção. Longe de se
oporem e formarem um "bom" e um "ruim", as duas características se suprassumem numa só realidade em
Platão[73], de forma que logos e eros não são opostos e sim dialéticos. De fato, para Lima Vaz a tricotomia
da alma desenvolvida n'A República, que examinaremos como o ponto de chegada da alma em relação à
existência em sociedade, e na qual o justo tem um importante papel, "pode ser considerada uma
transposição ao plano da paidéia, ou seja, da educação do indivíduo para a vida política justa, da polaridade
entre o logos e o eros unificada na perspectiva da contemplação das Idéias do Belo e do Bem"[74].

5. A República e o conhecimento iniciático

Outra imagem de homem é-nos dada n'A República[75]. Platão inicia a explanação sustentando que, se a
cidade justa é divida em três eixos fundamentais, o da temperança, o da coragem e da sabedoria, também o
indivíduo, que integra a cidade, deverá ser composto por esses mesmos valores, ou ter em sua alma essas
três partes, sob pena de a sua teoria sobre a cidade justa padecer de erro, devendo ser revista[76]. Na
verdade, o fundamento da divisão da cidade reside no interior humano, na alma do homem, e isso que Platão
esclarecerá[77].

Conforme Platão faz Sócrates falar, parece, num primeiro momento, que a alma seria dividida em duas
partes, a parte racional e a concupiscível:

"Não é, portanto, sem razão que consideramos que são dois elementos, distintos um do outro, chamando
àquele pelo qual ela raciocina, o elemento racional da alma, e aquele pelo qual ama, tem fome e sede e
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esvoaça em volta de outros desejos, o elemento irracional e da concupiscência, companheiro de certas
satisfações e desejos"[78].

Entretanto, logo distingue o terceiro elemento, o irascível, que tem outra natureza[79], vejamos:

"Porventura será diferente da razão, ou uma qualquer das suas formas, de maneira que haverá na alma, não
três, mas dois elementos, o racional e o concupiscível? Ou tal como, na cidade, esta se compunha de três
classes: a negociante, a auxiliar e a deliberativa; também na alma a terceira servia este elemento irascível,
auxiliar do racional por natureza, quando não foi corrompido por uma má educação? [...] Ora, pois
atravessamos a nado, com grande custo, este mar de dificuldades, e concordamos perfeitamente que há na
cidade e na alma de cada indivíduo as mesmas partes, e em número igual"[80].

Em seguida, Platão integrará em uma unidade essas três partes da alma, e o fio condutor será a sua
concepção de justiça, no sentido de cada uma dessas partes bem desempenhar o seu papel[81]. Passará,
então, ao tema da educação (paidéia) do indivíduo para a vida justa, levando-se em consideração a educação
da alma[82], em suas partes, mas com a finalidade última de reestabelecer a polis.

A educação é essencial para Platão, seja para o Estado, seja para o cidadão, de maneira que sejam formados
homens de espírito direito, que possam identificar o verdadeiro Bem e se guiar segundo o mundo das Idéias.
Vale dizer, cidadãos que se recusem a reduzir a ação política a um mero jogo de técnicas de sucesso, por
terem em seu espírito a presença viva das Idéias. Platão não reconhece o domínio do mais forte e, para ele, a
política deve se submeter à moral, daí a afirmação de que o Estado adoece quando a política cede à
corrupção, e a necessidade de se educar a alma para reconhecer o Bem[83].

A justiça é um Bem em si mesma, desejável por si mesma. Platão põe na boca de Sócrates a seguinte
definição de justiça: é "o dever que se impõe a cada um de não exercer mais que um emprego na sociedade,
aquele para o qual a natureza lhe deu mais aptidões"[84]. A justiça nasce do conhecimento, e, n'A
República, há uma mera iniciação ao duplo sentido do termo conhecimento: um, como formação
pedagógica que abre passagem ao saber; outro como o caminhar espiritual que se relaciona intimamente
com o princípio último das coisas[85].

A justiça é um tema que está no centro da obra de Platão, é a virtude que a todos convém. Ela garante a
especialização e impede a usurpação das funções. No cidadão, é feita da temperança dos desejos, da
coragem das paixões, da sabedoria da razão; na polis, é a temperança dos produtores e comerciantes, da
coragem dos soldados e da sabedoria dos governantes. A justiça visa à unidade no seio da multiplicidade, ao
absoluto no âmago do relativo[86]. Para Deschoux

"a determinação do Estado justo e de suas instituições notadamente educativas é em si uma educação, uma
constituição da justiça na alma (...) Se a justiça é fundamento da cidade verdadeira e saúde da alma, é
porque mais extremadamente ela é a lei do Cosmos, a verdadeira natureza das coisas"[87].

Por derradeiro, na parte final d'A República, no famoso Mito de Er[88], Platão defende a dimensão de
responsabilidade do homem perante as suas escolhas, que devem ser feitas com cuidado, pensadas
detidamente, revelando a vitória da liberdade do homem perante o seu destino[89].

Em As Leis, Platão se ocupará do legislador-filósofo, mas numa perspectiva não de um projeto para a polis
ideal, como n'A República, mas sim tendo em vista os desdobramentos de sua idéia no mundo, a serem
implementadas. Não se trata de um novo tipo de homem, mas de uma tentativa de adequação da sua teoria,
elaborada com perfeição n'A República, com o mundo fenomênico, operando-se a passagem da primeira à
segunda[90]. Isto posto, e esclarecendo que não há incompatibilidade entre A República e as Leis, podemos
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afirmar que o homem, entretanto, passa a ser considerado

"como um facto psico-físico, como uma dada unidade vital de que pode constatar os traços característicos.
Em seu entender, o homem é um dado geral. Ele analisa o humano. Certamente que a alma também
representa, para ele, o mais alto valor; mas, no fundo, não se trata, a bem dizer, senão de uma relação de
valores. O verdadeiro valor é este homem inteiro, esta vital unidade humana, sob a qual todo o dado humano
deve, agora, ser ordenado no escalão que pertence"[91].

Lima Vaz empreende uma poderosa síntese do pensamento antropo-filosófico platônico. Salienta como eixo
central da antropologia platônica, do Fédon às Leis, a relação do homem com o divino, que se sobrepõe a
todos os outros assuntos, como o do logos verdadeiro, o da imortalidade e do destino da alma, o da
educação para a justiça, o do desejo amoroso (eros) e do movimento imanente à alma, e, enfim, o tema do
homem na ordem do universo (no Timeu e nas Leis)[92].

Vimos, portanto, como Platão retoma a idéia socrática de alma, e faz dela o fundamento de seu filosofar -
integrando a multiplicidade presente na vida humana por meio da justiça e da educação. Recorre-se ao mito
para explicar a verdade já parcialmente contemplada pela alma, não o mito tal qual tratado por Homero e
Hesíodo, mas um mito já repleto de racionalidade, apresentado como verdadeira teoria.  O homem é o ser
que se aproxima da divindade, e todos os seus aspectos constitutivos, do eros ao logos, devem se subordinar
a esse último, à racionalidade, capaz de lhe conferir o poder de ser o próprio condutor e responsável pelo
seu destino, como destacado no Mito de Er. Por fim, a preocupação platônica do homem e da justiça busca
se integrar na realidade, de forma a conferir ao filósofo-legislador condições para exercer a função de
educador, para homens reais, sujeitos às vicissitudes do mundo e das afecções de sua alma humana - e não
puramente divina.

6. Conclusão: os desdobramentos da antropologia platônica no direito contemporâneo

Como anteriormente mencionado, a obra de Platão condensou o pensamento dominante nos horizontes da
Filosofia durante todo o período do Helenismo, prosseguindo pela Alta Idade Média, sobretudo em virtude
do trabalho de Agostinho, que se converteu ao cristianismo por influência da "preparação" feita por Platão e,
posteriormente, por Plotino[93].

O Helenismo fornece o pano de fundo político e cultural que possibilitou a aproximação entre o judaísmo e
a filosofia grega, elementos fundamentais ao florescimento do cristianismo como religião universal, síntese
que originou tradições das quais o Ocidente é hoje o herdeiro. Em virtude de seu cosmopolitismo e da
convivência pacífica de várias culturas diferentes, esse processo teve forte presença na cidade de
Alexandria, onde foi fundada a "Escola neoplatônica cristã de Alexandria" pelos primeiros filósofos
convertidos ao cristianismo[94]. De fato, chegou-se a afirmar que filósofos gregos como Sócrates e Platão
foram precursores do cristianismo por sua sabedoria e virtude, e só não foram cristãos por terem vivido
antes do nascimento de Cristo[95]. Por óbvio que a apropriação da Filosofia grega pelos pensadores cristãos
se deu de maneira parcial, apenas naquilo que condizia com os ensinamentos da religião:

"Em síntese podemos dizer que a leitura que os primeiros pensadores cristãos fazem da filosofia grega é
sempre altamente seletiva, tomando aquilo que consideram compatível com o cristianismo enquanto religião
revelada. Portanto, o critério de adoção de doutrinas e conceitos filosóficos é, via de regra, determinado por
sua relação com os ensinamentos da religião. Nesse sentido, privilegiam-se sobretudo a metafísica platônica,
com seu dualismo entre mundo espiritual e material, a lógica aristotélica, com seus recursos demonstrativos
e dialéticos, e a retórica dos estóicos e sua ética, com ênfase na resignação, na austeridade e no
autocontrole."[96]
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Agostinho, expoente do pensamento platônico na Idade Média, assimilou da obra de Platão "a concepção de
que a verdade, como conhecimento eterno, deveria ser buscada intelectualmente no 'mundo das idéias'" e
trilhou caminho no cristianismo no sentido do autoconhecimento e da interioridade na busca pela
verdade[97].

Assim, pode-se encontrar na doutrina agostiniana traços evidentes da influência platônica, como a bondade,
que remonta a Sócrates, ao afirmar que não se é mau voluntariamente, apenas por desconhecimento do
bem[98], e que em Agostinho se soma ao elemento da vontade boa em si, da vontade que vem de Deus.
Também a alma é ponto comum, que é imortal por pertencer à mesma realidade que a verdade, por terem
em alguma medida a mesma substância. A alma é imortal, assim como a verdade, que é, por sua vez, Deus,
ou seja, Deus está na alma[99].

Essa presença de Deus na alma é essencial para a legitimação racional do cristianismo, pois, "no momento
em que Deus se torna mais interior que o próprio eu do crente, o pretenso conflito de liberdades perde toda
sua significação: o que Deus quer, o que eu quero... Ao contrário: o que Deus quer é mais interior em mim
que o que, por um momento, eu pensei querer."[100]

O cristianismo é fundamental para a formação de uma nova visão do homem, que o valorize como ser
humano, compartilhando a irmandade em cristo, Deus que se fez também homem e deu-se a conhecer a toda
humanidade. A explicação bíblica de que o homem teria sido feito à imagem e semelhança de Deus se
presta a uma valorização incalculável do homem e de sua individualidade[101], na medida em que conserva,
acima de tudo, o livre-arbítrio de decidir a sua vida conforme entender, ainda que haja a previsão de sanções
transcendentais a essa conduta. Nada obstante, os valores cristãos de liberdade e de dignidade iniciam o
processo de reconhecimento do homem enquanto categoria universal, seja ele judeu, romano ou árabe.
Trata-se, portanto, das raízes pré-modernas do conceito de dignidade humana, ponto central que norteia todo
o sistema jurídico ocidental[102].

Assim, pode-se perceber que as concepções platônicas da relação entre o humano e o divino tiveram
passagem ao longo dos séculos e refletiram no processo histórico que culminará, na Modernidade, no
conceito de dignidade humana, informador do Ocidente daquele momento em diante e grande responsável
pelas conquistas alcançadas em sede de direitos humanos.

Kant, responsável pela cisão sujeito-objeto, afirmou que nosso conhecimento está condenado a um acesso
limitado, pois a realidade nos aparece segundo fatores que dependem do tempo, do espaço e da causalidade,
mas, do ponto de vista da moralidade, basta que a ação se cumpra unicamente por dever para ser moral. Para
ele, a alma transcende o tempo e atinge um tipo de imortalidade, de forma que, em algum lugar, dever e
inclinação coincidem em uma beatitude. Kant coloca o homem num processo infinito de combate contra sua
própria finitude, limitação contra a qual seus sucessores reagem e desaparece o interesse pela sobriedade das
distinções precisas da reflexão transcendental do a priori, terreno em que se encontra o Idealismo
Alemão[103].

Uma importante conceituação foi expressa por Kant, em seu conhecido imperativo categórico: "age com
respeito a todo o ser racional (a ti mesmo e aos demais) de tal modo que ele em tua máxima valha ao mesmo
tempo como fim em si"[104]. Para Kant, o homem é livre e não pode jamais ser considerado meio, mas
sempre um fim em si mesmo, idéia que contribui para a construção de uma nova concepção de justiça social
que parte da noção de dignidade humana e do mérito próprio que cada um tem como pessoa que é[105]. A
ética kantiana, como confirma Salgado, é fundamentada pela liberdade:

"O conceito de liberdade de Kant não encontra similar nos pensadores que o antecederam, ressalvada a
contribuição de Rousseau. Não se identifica com o conceito de liberdade natural (fazer o que se quer), nem
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com a liberdade jurídica (fazer o que não é proibido ou ordenado por lei), nem com o de livre arbítrio
(faculdade de escolher), que constituiu a concepção usual de liberdade até Kant."[106]

Ainda segundo Salgado, a liberdade é característica primordial do homem, que o distingue de tudo mais que
existe, pois, é

"pelo fato de ser livre o homem, que a sua vida passa a ser um direito oponível a todos os demais. É o
direito primeiro, pois que sem ela não há outros direitos; é, contudo, o mais global, pois que exige tão só
que não se atente contra ela: uma ação meramente negativa."[107]

Para Hegel, o homem, que é racional em-si, precisa também fazer-se racional, ou seja, alcançar a vontade
livre (a liberdade). Fazer-se livre é algo que se processa no mundo exterior, através do trabalho, e pela
formação interior, que em muito se aproxima da paideia grega (Bildung). Ao construir-se historicamente um
ser livre e sujeito de direito, o homem pode alcançar uma idéia de justiça. A justiça deve se realizar,
dialeticamente, enquanto liberdade individual e enquanto parte da ordem institucional em que se insere
universalmente[108], conceito que, do ponto de vista da dialeticidade e do apoiar-se numa determinada
formação, não difere muito daquele encontrado em Platão. A introdução da idéia de liberdade no conceito
de justiça operada por Kant em sua fundamentação teórica, de modo definitivo, é o ponto de partida para
que se construa uma idéia de justiça social concreta[109], e ao inserir o valor trabalho no binômio liberdade-
igualdade de Kant, Hegel promove a construção de uma idéia de justiça social compatível com o Estado
ético[110].

O Direito, para Reale, é uma experiência histórico-cultural que explica e modela a experiência jurídica, em
que reina uma concepção humanista do direito: a pessoa humana é o valor-fonte de todos os valores, pois só
"o homem possui a dignidade originária de ser enquanto deve ser , pondo-se essencialmente como razão
determinante do processo histórico"[111]. Da elaboração histórica que o homem tem de si mesmo surge a
necessidade de se estudá-lo, dialeticamente, em sua individualidade biopsíquica, em sua estrutura moral e
em suas produções, uma vez que há estreita ligação entre a Axiologia e a História, e o Direito, enquanto
experiência histórico-cultural, tutela os valores mais caros ao homem, dentre os quais a pessoa humana é o
mais alto[112].

Diante da constante atualização da noção de dignidade humana e da transdisciplinariedade e da
transversalidade existentes entre as ciências hodiernamente, a transcendentalidade da pessoa pode ser
sustentada:

"A pessoalidade é um processo, um vir-a-ser inacabado, mas que se sustenta, também, na positivação de
determinados direitos pertinentes à pessoa. Assim, hodiernamente, deve haver uma contundente busca pela
universalização de determinados direitos básicos, sem que se esqueça das inomináveis e riquíssimas
diferenças culturais."[113]

Tomando por base o exposto, explicitada fica a centralidade do homem no direito contemporâneo, sob
influência das concepções Modernas de dignidade humana e dos princípios informadores da Revolução
Francesa, hoje positivados na maior parte das Constituições[114] dos países ocidentais, fatos que podem ser
considerados a continuidade de um processo iniciado na Grécia e que teve, na Antiguidade, seu maior
expoente na obra de Platão. Como já ressaltado, a poderosa imagem do homem, do Estado e da justiça
construídas por Platão, influenciaram todo o Ocidente, na religião, no seu ethos, enfim, no horizonte
simbólico que medeia sua forma de vida no mundo.
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[1] É bolsista da CAPES, Mestre em Direito e Doutorando em Direito pela (gentileza incluir na publicação
o nome da instituição, não mencionado por questões de não identificação).

[2] É Mestranda em Direito pela (gentileza incluir na publicação o nome da instituição, não mencionado por
questões de não identificação).

[3] Coube à Wilhelm Dilthey a diferenciação estabelecida entre o esclarecer (ou explicar), próprio das
Ciências Naturais, e o compreender, próprio das Ciências do Espírito. Nota, entretanto, Coreth, que tal
distinção já encontra precedentes em Ranke e K. J. Droysen, Cf. CORETH, Emerich. Questões
Fundamentais de Hermenêutica. Trad. Carlos Lopes de Matos. São Paulo: Ed. da Universidade de São
Paulo, 1973, p. 19-21.

[4] Loc. cit.

[5] KANT, Immanuel. Logik, Einleitung (Werke, ed. Weischedel, III, p. 448), apud LIMA VAZ, Pe. Cláudio
Henrique de. Antropologia filosófica I. 8. ed. São Paulo: Loyola, 2006, p. 9.

[6] LIMA VAZ, Antropologia..., V. I, cit., p. 12.

[7] SALGADO, Joaquim Carlos. A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo: Fundamentação e aplicação
do Direito como Maximum Ético. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 1.

[8] Assim, o Direito garante a personalidade jurídica a qualquer homem, em qualquer lugar. Esta não é
certamente um dado da natureza, mas uma representação do espírito, "que postula a unidade de sua carne e
de seu espírito e que proíbe reduzi-lo a um ser biológico ou a um ser mental", cf. SUPIOT, Alain. Homo
juridicus: Ensaio sobre a função antropológica do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. XI.

[9] FERRAZ JR, Tércio Sampaio. A ciência do direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 42.

[10] O Direito e a Lei adquirem uma posição central no pensamento ocidental, o que não se observa de
modo necessário nas outras civilizações. O povo chinês, por exemplo, nunca lhes deu este mesmo valor,
pois "segundo a tradição confuciana, o homem 'civilizado' não necessita de lei porque incorporou em si
mesmo toda a arte do saber-viver junto (os 'ritos'); a lei é muito boa para os bárbaros incapazes de atingir
este saber-viver" [SUPIOT, Homo juridicus..., cit., p. 53]. Esta é uma explicação para o fato de inexistir, na
China, a nossa concepção de direito como garante dos direitos dos indivíduos [cf. SUPIOT, Homo
juridicus..., cit., p. 57]. Também David afirma que "o povo chinês vive normalmente sem a preocupação do
direito. Não se pergunta quais são as normas legais, nem comparece perante os juízes; regula as suas
relações com outrem de acordo com a sua noção daquilo que é conveniente, sem reivindicar direitos, mas
tendo em vista a conciliação e a harmonia", DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo.
Trad. Hermínio A. Carvalho. São Paulo: Martins Fontes, 1986, p. 473.

[11] Entende-se que a Filosofia Contemporânea desenvolve-se a partir do século XIX, vale dizer, após a
filosofia kantista. Hegel, pela profundidade e abrangência sistemática de sua obra, apresenta-se como síntese
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de toda filosofia até ali produzida, e, igualmente, como a aurora da Filosofia Contemporânea. Em sua
concepção integral de homem, Hegel articulará os momentos da natureza, do espírito individual ou
subjetivo, do espírito na história, ou espírito objetivo, e, como síntese, o absoluto. Cf. LIMA VAZ,
Antropologia Filosófica, v. I, cit., p. 111-8.

[12] As categorias da Antropologia Filosófica levam em conta "tanto a mediação empírica, que tem lugar no
nível da pré-compreensão, como a mediação abstrata, que é própria do nível da compreensão explicativa
(ou compreensão científica). Portanto, do ponto de vista do movimento dialético que conduz à elaboração da
categoria, esta constitui o nível do concreto conceptual (ou da mediação ontológica), suprassumindo o
concreto empírico da pré-compreensão e o momento abstrato da compreensão explicativa", cf. LIMA VAZ,
Antropologia Filosófica..., v. I, cit., p. 166.

[13] Determina a referida resolução, em seu artigo 5º, que "O curso de graduação em Direito deverá
contemplar, em seu Projeto Pedagógico e em sua Organização Curricular, conteúdos e atividades que
atendam aos seguintes eixos interligados de formação:

I - Eixo de Formação Fundamental, tem por objetivo integrar o estudante no campo, estabelecendo as
relações do Direito com outras áreas do saber, abrangendo dentre outros, estudos que envolvam conteúdos
essenciais sobre Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e
Sociologia".

[14] Cf. MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zélia Maria Neves. Antropologia; uma introdução.
São Paulo: Atlas, 1986, p. 22 et seq.

[15] Cf. JAEGER, Werner. Paidéia; A Formação do Homem Grego. Trad. Arthur M. Parreira. São Paulo:
Martins Fontes, 2003, p. 581 et seq; LIMA VAZ, Antropologia..., cit., p. 30.

[16] A retomada dos estudos aristotélicos por TOMÁS DE AQUINO, aliada à mentalidade cientificista
surgida na modernidade, e que assume uma posição de distanciamento perante preocupações de índole
teológicas e metafísicas, o platonismo se vê em descrédito por um grande período histórico. Se o método
cartesiano já coloca em dúvida todo saber pretérito, dando início à Filosofia do Sujeito, a crítica kantiana, e
a forte influencia que a leitura da Escola de Marburgo imprimiu ao kantismo através da Crítica da Razão
Pura, são fatores importantes para se entender a razão do ostracismo a que foi submetido PLATÃO na
Modernidade. V. JAEGER, Paidéia..., cit., p. 581-91; HEINEMANN, Fritz. A Filosofia no Século XX. Trad.
Alexandre F. Morujão. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993, p. 424 et seq.

[17] V. CORETH, Questões..., cit., p. 18-9; PALMER, Richard E. Hermenêutica. Trad. Maria Luísa Ribeiro
Ferreira. Lisboa: Edições 70, 1986, p. 91-103; PEREIRA, Rodolfo Viana. Hermenêutica Filosófica e
Constitucional . 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 33.

[18] Cf. JAEGER, Paidéia..., cit., p. 583-4.

[19] Cf. JAEGER, Paidéia..., cit., p. 584-5.

[20] JOWETT, B; CAMPBELL, Lewis. Plato's Republic. Oxford: At The Clarendon, 1894.

[21] Cf. JAEGER, Paidéia..., cit., p. 585.

[22] Assim, tem-se geralmente uma divisão tripartite das obras platônicas, sendo as primeiras os diálogos
menores, correspondendo à fase da juventude e ao ciclo de morte de SÓCRATES (Apologia,  Críton,
Laquês,  Hípias menor,  Eutífron e outros), seguido dos diálogos da fase intermediária (Górgias,  Fedro,
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Teeteto, O Sofista, O Político, Filebo, A República etc) e, por fim, os diálogos da maturidade (Timeu, As
Leis, Epinomis etc) [JAEGER, Paidéia..., cit., p. 585]. Há, ainda, aqueles que dividem em quatro grupos,
compreendendo uma fase interacalada entre a intermediária e a fase final, v. MARCONDES, Danilo.
Iniciação à História da Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 9. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
2005, p. 54-5.

[23] MEYER, Eduard. El historiador y la historia antigua  : estudios sobre la teoria de la historia y la
historia economica y politica de la antiguedad. Trad. Carlos Silva. Mexico: s/ ed. 1955.

[24] V. WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Ulrich von. Platon; sein Leben und seine Werke. Berlin:
Weidmannsche, 1948; e WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. von. Storia della filologia classica. Trad.
Fausto Codino. Torino: Giulio Einaudi, 1967.

[25] Cf. JAEGER, Paidéia..., cit., p. 588-9.

[26] REALE, Giovanni. Para uma nova interpretação de Platão; releitura da metafísica dos grandes
diálogos a luz das "Doutrinas não-escritas". Trad. Marcelo Perine. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2004.

[27] Vale anotar as palavras de GROETHUYSEN, denotando a posição aberta da filosofia platônica, o que
lhe permitiu ser interpretada de modos tão diferentes, e, mesmo assim, continuar uma interrogação aberta ao
futuro: "A filosofia de Platão é como um vasto país, o país da filosofia em geral; não um sistema filosófico,
não esta ou aquela visão do mundo, não uma doutrina. Aqui, a reflexão do filósofo dirige-se para a própria
meditação, para o caminho percorrido e que será necessário voltar a percorrer um número infinito de vezes.
O que nos acontece pelo caminho, as maravilhas que se encontram percorrendo-o, isso é a filosofia. Esta
viagem não conduz a um resultado definitivo, que se pudesse aceitar como tal; ela aparece como um
impulso sempre retomado para o mundo das idéias, e este, por seu turno, só adquire a sua verdadeira
significação em relação a tal impulso; ele não é um dado, mas um objecto da investigação", cf.
GROETHUYSEN, Bernard. Antropologia Filosófica. Trad. Lurdes Jacob e Jorge Ramalho. Lisboa:
Presença, 1953, p. 17.

[28] Não se ignora, contudo, as perspectivas antropológicas presentes em vários outros diálogos, porém, o
recorte feito retrata satisfatoriamente o legado platônico.

[29] Acerca da dialética entre mythos, logos e nomos, v. BAMBIRRA, Felipe Magalhães. Estado, Direito e
Justiça na Aurora do Homem Ocidental. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2010
[Dissertação de Mestrado em Direito].

[30] ELIADE, Mircea. Mito e Realidade. 6. ed. Trad. Pola Civelli. São Paulo: Perspectiva, 2002, p. 11.

[31] CASSIRER, Ernst. Ensaio sobre o Homem: introdução a uma filosofia da cultura humana. Trad.
Tomas Rosa Bueno. São Paulo: Martins Fontes, 1994, p. 135.

[32] CASSIRER, Ensaio sobre o Homem, cit., p. 135-6.

[33] BRISSON, Luc. Platon les mots et les mythes ; Comment et pourquoi Platon nomma Le mythe? Paris:
Éditions La Découverte, 1994, p. 12.

[34] "Sócrates. - Mas nós não vamos começar essa educação pela música ao invés de pela ginástica?

Adimante. - Como fazê-lo de outra forma?

Sócrates. - Ora, na música, digo eu, colocas o discurso (λ?γονς), ou não?
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Adimante. - Eu o coloco.

Sócrates. - Mas não há duas espécies de discurso, uma verdadeira e outra falsa?

Adimante. - Sim.

Sócrates. - Ora, a educação deveria ser o fato dessas espécies, mas, antes de tudo, de discursos falsos?

Adimante. - Eu não compreendo, diz ele, o que queres dizer.

Sócrates. - Tu não compreendes, replicarei eu, que primeiro contamos mitos (μ?θους) às crianças. Ora, é lá,
eu suponho, que se diz alguma coisa falsa, mesmo se há no fundo algo de verdadeiro. Mas nós, é dos mitos
que fazermos uso com as crianças, antes dos exercícios do ginásio.

Adimante. - É isso." Platão. A República 376 e 6 [377 a 8] apud BRISSON, Platon les mots..., cit.,. p. 111-
2, no original : "Socrate. - Mais n'allons-nous pás commencer cette éducation par la musique plutôt que par
la gymnastique ?

Adimante. - Comment faire autrement ?

Socrate. - Or, dans la musique, dis-je, places-tu les discours (λ?γονς), ou non ?

Adimante. - Je les y place.

Socrate. - Mais n'y a-t-il pas deux espèces de discours, l'une vraie, l'autre fausse ?

Adimante. - Oui.

Socrate. - Or, l'éducation devra-t-elle être le fait de ces espèces, mais, avant tout, des discours faux ?

Adimante. - Je ne comprends pas, dit-il, ce que tu veux dire.

Socrate. - Tu ne comprends pas, répliquai-je, que c'est d'abord des mythes (μ?θους) que nous racontons aux
petits enfants. Or, c'est là, je suppose, en somme dire quelque chose de faux, même si là-dedans il y a aussi
du vrai. Mais nous, c'est des mythes dont nous faisons usage envers les petits enfants, avant les exercices du
gymnase.

Adimante. - Cest cela."

[35] BRISSON, Platon les mots..., cit.,. p. 111.

[36] BRISSON, Platon les mots..., cit.,. p. 113, no original: "En définitive, lorsque Platon assimile mûthos à
logos, il en réactualise l'ancien sens, celui de « discours » comme « pensée qui s'exprime, avis ». ce sens qui
se manifeste notamment chez Homère sera repris par lógos. Mais, en opposant mûhtos à lógos, comme le
discours invérifiable au discours vérifiable et comme le récit au discrous argumentatif, Platon réorganise de
façon originale et décisive le vocabulaire de la parole en grec ancien en fonction de son objectif principal :
faire du discours du philosophe l'étalon permetant de déterminer la validité de tous les autres types de
discours, y compris et surtout du poète."

[37] BRISSON, Platon les mots..., cit.,. p. 144-5.

[38] BRISSON, Platon les mots..., cit.,. p. 145, no original: "(...) en étique et en politique le mythe peut
servir de relais au disours philosophique."
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[39] BRISSON, Platon les mots..., cit.,. p. 151, no original: "Même s'il est un discours invérifiable qui ne
présente pas un caractère argumentatif, le mythe est investi d'une efficacité d'autant plus grande qu'il
véhicule un savoir de base partagé par tous les membres d'une collectivité donné, où, de ce fait, il peut jouer
le rôle d'instrument de persuasion à portée universelle. Seule alternative à la violence, il permet, dans l'âme
humaine, la prééminence de la raison sur la partie mortelle, et il assure, dans la cité, la soumission du grand
nombre des philosophes. Dans les deux cas, me lythe joue le rôle de paradigme, auquel, pas le moyen non
de l'enseignement mais de la persuasion, sont amenés á se référer, pour y conformer leur comportement,
tous ceux qui ne sont pas philosophes, c'est á dire le grand nombres des humains."

[40] PLATÃO. Fedro, in: Diálogos; Mênon - Banquete - Fedro. Trad. Jorge Paleikat. [s/l]: Tecnoprint, [s/d].

[41] Em vários diálogos PLATÃO joga com as palavras sema (sepulcro) e soma (corpo), a exemplo do
Fedro, PLATÃO, Fedro, op. cit., p. 229 [250]: "Não tínhamos mácula nem tampouco contato com este
sepulcro que é o nosso corpo ao qual estamos ligados como a ostra à sua concha".

[42] GROETHUYSEN, Antropologia Filosófica, cit., p. 25-6.

[43] V. CARDOSO, Delmar. A alma como centro do filosofar de Platão: uma leitura concêntrica do Fedro à
luz da interpretação de Franco Trabattoni. São Paulo: Loyola, 2006, p. 113.

[44] Cf. REALE, Giovanni. Corpo, alma e saúde; o conceito de homem de Homero a Platão. Trad. Marcelo
Perine. São Paulo: Paulos, 2002, p. 176-7.

[45] Não é possível saber com segurança as razões de do homem não ter tido a oportunidade de contemplar
as Idéias, exatamente porque elas não foram contempladas em sua totalidade. Não é igualmente possível, ao
homem enquanto homem, interpretar a sua própria relação com o mundo das Idéias, de modo que "a
unidade entre a filosofia e a vida só se pode conceber através do recurso ao mito. O sentido, a significação
do pensamento filosófico como processo vital, só pelo mito se pode exprimir [...] A alma aspira a separar-se
da vida, para se perder na contemplação das Idéias. O mito explica esta nostalgia, este amor, a partir do
destino cósmico da alma", cf. GROETHUYSEN, Antropologia Filosófica, cit., p. 27.

[46] PLATÃO, Fedro, op. cit., p. 223-4 [245].

[47] PLATÃO, Fedro, op. cit., p. 224 [246].

[48] PLATÃO, Fedro, op. cit., p. 225 [246].

[49] PLATÃO, Fedro, op. cit., p. 225 [246].

[50] V. CARDOSO, A alma como centro..., cit., p. 133.

[51] PLATÃO, Fedro, op. cit., p. 225-6 [246-7].

[52] "Os carros dos deuses são mantidos em equilíbrio, graças à docilidade dos corcéis, sobem sem
dificuldade. Os outros grimpam com dificuldade porque o cavalo de má raça inclina e repuxa o carro para a
terra. Há então grande trabalho para a alma", cf. PLATÃO, Fedro, op. cit., p. 225 [246].

[53] PLATÃO, Fedro, op. cit., p. 226 [248].

[54] PLATÃO, Fedro, op. cit., p. 233-4 [253-4].

[55] CARDOSO, A alma como centro..., cit., p. 135.
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[56] PLATÃO, Fedro, op. cit., p. 227 [248].

[57] PLATÃO, Fedro, op. cit., p. 228 [249]: "A alma que nunca contemplou a verdade não pode tomar a
forma humana. A causa disso é a seguinte: É que a inteligência do homem deve se exercer segundo aquilo
que se chama Idéia; isto é, elevar-se da multiplicidade das sensações à unidade racional. Ora, esta faculdade
não é mais que a recordação das Verdades Eternas que a nossa alma contemplou quando acompanhou a
alma divina nas suas evoluções".

[58] PLATÃO, Fedro, op. cit., p. 226 [248]: "aquela [alma] que mais contemplou [verdades] gerará um
filósofo, um esteta ou um amante favorito das Musas; a alma de segundo grau irá formar um rei legislador,
guerreiro ou dominador; a do terceiro grau forma um político, um economista ou financista; a do quarto, um
atleta incansável ou um médico; a do quinto seguirá a vida de um profeta ou adepto dos mistérios; a do
sexto terá a existência de um poeta ou qualquer outro produtor de imitações; a do sétimo, a de um operário
ou camponês; a do oitavo, a de um sofista ou demagogo; a do nono, a de um tirano".

[59] CARDOSO, A alma como centro..., cit., p. 139.

[60] CARDOSO, A alma como centro..., cit., p. 132.

[61] HERSCH , Jeanne. L'étonnement philosophique; Une histoire de la philosophie. Paris: Gallimard,
2007, p. 45.

[62] HERSCH, L'étonnement...cit., p. 45, no original: "Ce ne sont pas là des preuves, au sens strict du mot.
La preuve de l'immortalité, c'est effectivement en mourant que Socrate la donne, car la manière dont il
meurt témoigne pour un au-delà du temps."

[63] "O maior prejuízo, porém, que o apaixonado acarreta ao objeto do seu amor é priva-lo daquilo que
daria pleno desenvolvimento à sua inteligência, isto é, a divina filosofia, da qual o amante necessariamente
afasta o amado", PLATÃO, Fedro, op. cit., p. 213 [239];

[64] LIMA VAZ, Antropologia Filosófica, V. I, cit., p. 31-2.

[65] PLATÃO. O Banquete, in: Diálogos; O Banquete - Fédon - Sofistas - Político. Trad. José Cavalcante
de Souza, Jorge Paleikat e João Cruz Costa. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983.

[66] "Sócrates fala por último, mas não em nome próprio: ele afirma reportar as palavras de uma mulher,
cujo nome não será jamais esquecido no curso da história do pensamento europeu, e que muito
particularmente inspirou Hölderlin: Diotima. É ela que dá ao amor sua natureza sublime." HERSCH,
L'étonnement...cit., p. 46, no original : "Socrate parle le dernier, mais pas en son nom propre : il affirme
rapporter les paroles d'une femme dont le nom ne sera plus jamais oublié au cours de l'histoire de la pensée
européenne, et qui a tout particulièrement inspiré Hölderlin : Diotima. C'est elle qui donne à l'amour sa
nature sublime."

[67] PLATÃO, O Banquete, op. cit., p. 32-5.

[68] HERSCH, L'étonnement...cit., p. 46, no original: "désir, de quelque chose que l'on a pas et à quoi l'on
aspire. Pour finir, l'amour c'est la philosophie elle-même."

[69] HERSCH, L'étonnement...cit., p. 46-7, no original: "Éros, l'amour, selon Platon, c'est le désir, la
nostalgie, il est fils de richesse et de pauverté. (...)Éros est donc, une fois encore, un entre-deux. Il est de
même un entre-deux entre savoir et non-savoir. Il désire la connaissance de la vérité, et c'est donc qu'il ne la
possède pas ; mais son désir de cette connaissance ne serait pas possible sans une certaine connaissance
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anticipée de cette vérité qu'il désire. Seul un 'entre-deux' peut être amour, et c'est en tant qu'entre-deux que
l'amour est philosophie."

[70] DESCHOUX, Marcel. Platon ou le jeu philosophique. Paris: Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines, 1980, p. 199-200.

[71] DESCHOUX, Platon..., cit., p. 200, no original: "au terme du mouvement ascensionnel qui le fait
passer du particulier à l'universel et du sensible au spirituel, s'élevant des corps aux âmes, puis aux actions et
aux lois, et enfin aux sciences, il enfantera de magnifiques discours et débouchera dans la science de la
Beauté absolue et parfaite, productrice de la vertu véritable. L'amour s'achève ainsi dans la contemplation
qui divinise."

[72] DESCHOUX, Platon..., cit., p. 201, no original: "La dialectique de l'amour, dans le Banquet, et le
mythe de la chute des âmes dans le Phèdre, sont complémentaires. (...) Surtout, la dialectique se manifeste
comme démarche ascendante qui progresse pas degrés dans la double voie de l'universalisation et de
l'idéalisation. L'amour, tel qu'il est ressenti, ne connaît pas son véritable objet. Le beau corps auquel il
s'attache n'est que le signe es le reflet de la Beauté parfaite qui est obscurément désirée. Toute beauté
participe de la Beauté en soi et incite l'âme à la rechercher, par dépassement et épuration du sensible.
L'amour naissant s'ignore lui-même, mais à mesure qu'il se développe et se connaît, il devient science."

[73] HERSCH, L'étonnement...cit., p. 47.

[74] LIMA VAZ, Antropologia..., cit., p. 32.

[75] PLATÃO. A República. Trad. Pietro Nasseti. São Paulo: Martin Claret, 2006, p. 131-8 [435-41]. A
obra já foi interpretada de maneiras diversas: uma, em que seria descrito o modelo de Estado ideal e os
paralelos estabelecidos entre homem individual e Estado não significam nada mais que uma ilustração desse
Estado ideal; outra, em que o Estado não seria mais que um engrandecimento do homem individual,
destinado a facilitar a compreensão do que o homem deveria ser. Para Hersch, no entanto, "talvez Platão não
tenha querido fazer essa divisão. Pode-se ler a obra das duas maneiras." Hersch, L'étonnement...cit., p. 47-8,
no original: "Peut-être Platon n'a-t-il pas voulu trancher. On peut lire l'oeuvre dês deux manières."

[76] PLATÃO, A República, cit., p. 130 [435].

[77] V. JAEGER, Paidéia..., cit., p. 809-10.

[78] PLATÃO, A República, cit., p. 135 [439].

[79] PLATÃO, A República, cit., p. 136 [440]: "E então quando uma pessoa julga que comete uma
injustiça? Quanto mais nobre for, tanto menos pode encolerizar-se, ainda que passe fome, frio e qualquer
outro sofrimento no gênero [sic], por parte daquele que, segundo ele julga, lhe inflige este tratamento com
justiça, e, como digo, não consente em despertar a sua cólera contra ele [...] E agora, se uma pessoa se
considerar vítima de uma injustiça? Acaso não ferve e se irrita e luta do lado que entende ser justo, quer
passe fome, quer frio e todos os sofrimentos dessa espécie, agüentando firme; e vence, sem desistir da sua
nobre indignação, antes de executar o seu propósito ou morrer, ou de ser chamado e acalmado pela razão
que nele existe, como um cão pelo seu pastor?"

[80] PLATÃO, A República, cit., p. 138 [441].

[81] "Devemos recordar-nos que também cada um de nós, no qual cada uma das suas partes desempenha a
sua tarefa, será justo e executará o que lhe cumpre", PLATÃO, A República, cit., p. 138 [441].
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[82] Como salienta JAEGER, "Uma vez educadas, e quando uma delas tiver aprendido bem o seu papel,
ambas deverão guiar conjuntamente os impulsos do Homem. Estes formam a parte mais vasta da alma de
cada homem e são por natureza insaciáveis. Nunca é pela satisfação dos seus desejos que se pode leva-los a
'fazer o que lhes compete'", JAEGER, Paidéia..., cit., p. 810.

[83] HERSCH, L'étonnement...cit., p. 49-50.

[84] NEMO, Philippe. Histoire des idées politiques dans l'Antiquité et au Moyen Âge. Paris : PUF, 2007, p.
128-9.

[85] DESCHOUX, Platon..., cit., p. 215.

[86] DESCHOUX, Platon..., cit., p. 250-1.

[87] DESCHOUX, Platon..., cit., p. 253, no original: "La détermination de l'État juste et de ses institutions
notamment éducatives est elle-même une éducation, une construction de la justice dans l'âme. (...) Si la
justice est fondement de la cité vraie et santé de l'âme, c'est que plus radicalement elle est la loi du Cosmos,
la vraie nature des choses."

[88] PLATÃO, A República, cit., p. 313-19 [615-21].

[89] LIMA VAZ, Antropologia Filosófica, V. I, cit., p. 32.

[90] A República, vista pela perspectiva das Leis, trata de um Estado perfeito, feito para deuses e filhos de
deuses. Se na República e no Político há certa desconfiança em relação à proeminência que os gregos
davam as suas leis, na última obra elas assumem uma função pedagógica essencial, como verdadeiro
educador dos cidadãos. Não se trata de saber como punir, ou porque punir, mas exatamente o contrário:
impedir que haja transgressões por meio da educação, elevando o homem a um patamar superior, que o
aproxima da virtude. V. JAEGER, Paidéia..., cit., p. 1295-9.

[91] Acrescenta, ainda, que "o homem não pode existir fora do mundo. E m virtude da sua existência, e da
sua natureza, ele é relativo a um todo mundial. Este tema foi desenvolvido e sistematicamente levado à sua
conclusão por Aristóteles. Quanto ao tema da alma, ele é retomado pelos neoplatónicos e, finalmente, por
Santo Agostinho. Os dois temas: o homem, criatura da natureza, e o da alma, determinarão, na Idade Média,
a esfera do pensamento cristão", GROETHUYSEN, Antropologia Filosófica, cit., p. 40-1.

[92] LIMA VAZ, Antropologia Filosófica, V. I, cit., p. 33.

[93] HERSCH, L'étonnement...cit., p. 89.

[94] Sobre o tema, V. RAMOS, Marcelo Maciel. Ética Grega e Cristianismo na Cultura Jurídica do
Ocidente. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, 2006
[Dissertação de Mestrado em Direito].

[95] MARCONDES, Iniciação..., cit., p. 107-110.

[96] MARCONDES, Iniciação..., cit., p. 111.

[97] COTRIM, Gilberto. Fundamentos da filosofia - História e grandes temas. 15. ed. São Paulo: Saraiva,
2001, p. 121.

[98] V. BROCHADO, Mariá. Prolegômenos à ética Ocidental. Revista do Tribunal de Contas do Estado de
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Minas Gerais, v. 1, p. 59-72, 2009.

[99] HERSCH, L'étonnement...cit., p. 101-2.

[100] HERSCH, L'étonnement...cit., p. 103, no original: "Au moment oú pour le croyant Dieu devient plus
intérieur que son propre moi, le prétendu conflit des libertés perd toute sa signification : ce que Dieu veut,
ce que je veux... Au contraire : ce que Dieu veut est plus intérieur em moi que ce que, à l'instant, je croyais
encore vouloir."

[101] SALGADO, Karine. A filosofia da dignidade humana; A contribuição do alto medievo. Belo
Horizonte: Mandamentos, 2009, p. 25-6.

[102] SALGADO, Karine. A filosofia..., cit., p. 9-10. "Entende-se a dignidade humana como uma expressão
tipicamente moderna que exprime o valor inquantificável do ser humano, a sua natureza de fim em si
mesmo, natureza que, por sua vez, exige um tratamento compatível com o seu valor, que será posterior e
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ANTROPOLOGIA JURÍDICA NO BRASIL: HISTÓRIA DO DIREITO, MOVIMENTOS SOCIAIS
E DIREITO.

LEGAL ANTHROPOLOGY IN BRAZIL: HISTORY OF LAW, SOCIAL MOVEMENTS AND LAW

Gustavo Silveira Siqueira

RESUMO
O objetivo desse trabalho foi demonstrar como e por que o direito brasileiro, durante séculos de existência,
beneficiou determinadas classes sociais em detrimento de movimentos sociais populares. Através de uma
pesquisa interdisciplinar, tentou-se uma compreensão da complexa sociedade brasileira e da sua relação com
o direito, em especial, como esse trata classes e movimentos que não participam da sua elaboração formal.
Utilizando de dados primários e secundários, buscou-se perceber como o sistema jurídico oficial é elaborado
por uma classe privilegiada que utiliza-o como instrumento para tutelar aqueles que não possuem condições
de participar da sua elaboração.
PALAVRAS-CHAVES: DIALÉTICA NORMATIVA – DIREITO NÃO OFICIAL – MOVIMENTOS
SOCIAIS.

ABSTRACT
The aim of this study was to demonstrate how and why the Brazilian law, for centuries, benefited certain
social classes to the detriment of popular social movements. Through interdisciplinary research, tried to
understand the complex Brazilian society and its relationship with the law, especially as this is classes and
movements that do not participate in its formal establishment. Using the primary and secondary data,
attempted to see how the official legal system is made by a privileged class that uses it as a tool to protect
those who can not afford to participate in its production.
KEYWORDS: DIALECTIC NORMATIVE – UNOFFICIAL LAW – SOCIAL MOVEMENTS.

 

1. INTRODUÇÃO

 

O objetivo desse trabalho foi demonstrar as primeiras impressões de como e por que o direito brasileiro,
durante séculos de existência, beneficiou determinadas classes sociais em detrimento de movimentos sociais
populares.

Para tanto fará uma releitura da ordem jurídica e da história do direito brasileiro. Discutindo com vários
autores das ciências sociais e humanas tentar-se-á demonstrar como o direito oficial distancia-se da
realidade do cotidiano e a necessidade de conceitos como experiência jurídica e dialética normativa para
entender a complexa sociedade brasileira.

Nesse sentido, o autor abordará a importância dos movimentos populares e das revoltas no Brasil como
instrumentos de conhecimento da experiência jurídica no Brasil, assim como a formalidade que diferencia o
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direito oficial do direito não oficial no Brasil. Isso, para compreender a dialética normativa que se impõe
entre as diversas facetas do direito positivo e da experiência jurídica.

 

 

2. UMA HISTÓRIA DO DIREITO NO BRASIL: pontos de partida

 

Não é possível se discutir antropologia jurídica no Brasil, sem se discutir os pontos de partida. O ponto de
partida de qualquer discussão jurídica é a história do direito.

A primeira premissa é enxergar a história como um processo, não linear e sujeito a tropeços. 1 Ou seja, a
história não é exata, não é um dado único, não é um fato único, ela é complexa, contraditória, sujeita a ida e
vindas, a tropeços e retrocessos. Aqui a história será observada como longa duração, criticando-se a visão
dos grandes feitos, dos grandes momentos e dos grandes homens: a história não se resume a datas
específicas, à supostas explosões de acontecimentos, ela é um turbilhão de vários acontecimentos
simultâneos ou não, é composta de vários homens e mulheres, soldados e cidadãos, e não apenas de reis ou
generais. A Independência brasileira, por exemplo, não aconteceu apenas no dia 07 de setembro de 1822, ela
é a luta do Marquês do Maranhão2, é a luta de morte de mais de dez mil baianos contra os portugueses3, são
as batalhas no norte, no nordeste, em todo o Brasil. Ela é um complexo de fatos que aconteceram antes
desse período e, em especial, é uma construção posterior desse período. A tentativa, desse trabalho, é trazer
a tona essas discussões para a antropologia jurídica no Brasil.

Outra premissa é o questionamento da história e dos discursos oficiais, para evitar uma narrativa contada da
exclusivamente “perspectiva do vencedor”:

 

Ou seja, da perspectiva das elites sociais, econômicas e políticas; perspectiva essa que não apenas despreza a
visão dos oprimidos, mas fecha os olhos para as lutas sociais por direitos e por reconhecimento da cidadania,
que não podem ser reduzidas a meras concessões paternalistas. 4

Nesse sentido, Eduardo Galeano é esclarecedor:

 

Não há História muda. Por mais que a queimem, por mais que a rasguem, por mais que a mintam, a História
humana se nega a calar a boca. O tempo que foi continua pulsando, vivo, dentro do tempo que é, ainda que o
tempo que é não o queira ou não o saiba. O direito de lembrar não figura entre os direitos consagrados pelas
Nações Unidas, mas hoje é mais do que nunca necessário reivindicá-lo e pô-lo em prática: não para repetir o
passado, mas para evitar que se repita (...) Quando está realmente viva, a memória não contempla a História,
mas convida a fazê-la. Mais do que nos museus, onde a pobre se entedia, a memória está no ar que respiramos;
e ela, no ar, nos respira. 5
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Os livros e os discursos oficias não podem calar as histórias. A reconstrução, a revalorização, o
questionamento dos pressupostos e das narrativas faz parte da história. Uma história só persiste se ela é
questionada, criticada, contraditada ou confirmada. Uma história só existe se ela é viva, se ela é alterada,
questionada constantemente. A história é viva pois seus reflexos estão no ar, seus desdobramentos estão no
dia-a-dia. Uma história maquiada, criada tende a dissolver-se no ar, pois os reflexos do passado são vividos
no futuro, no momento e na relação entre esses dois tempos. Daí José Carlos Reis afirmar:

 

“o conhecimento histórico possui uma legitimidade social, é útil porque põe em contato os homens do presente
com os do passado (...) ela (a história) restabelece o diálogo entre o presente e o passado, entre os homens
mortos, que recuperam a vida, e os homens vivos, que reconhecem a morte. Tal é a sua imensidade”6

3. DA HISTÓRIA PARA E COM A ANTROPOLOGIA JURÍDICA

 

O objetivo aqui é “explorar as tensões presentes” nas práticas jurídicas cotidianas e reconstruir os
“fragmentos de uma racionalidade normativa já presente e vigente nas próprias realidades sociais e
políticas.”7 Ou seja, conhecer o direito como experiência jurídica, como prática cotidiana, virando o texto
constitucional contra a exclusão8 e contra os males que assolam a sociedade brasileira.

Mas, para tanto, será necessário conhecer o que permeia junto a esse direito como experiência jurídica. É
preciso conhecer o direito oficial e de onde ele vem.

Historicamente, no Brasil o direito oficial vem do Estado. Mas não só dele: esse direito estatal é sujeito a
pressões, a influências, a questionamentos constantes.

Entretanto, usualmente, a população sempre foi excluída da participação oficial do Estado. Exclusão essa
que sempre ocorreu de diversas formas na história brasileira: com o voto censitário no Império, com o
requisito de alfabetização para votar em 1881, com as violências e a força dos coronéis, com o complexo
sindicalista estatal organizado por Vargas9, seguido das ditaduras militares e da força do dinheiro no Brasil
democrático. Ou seja, se poucas vezes o povo brasileiro pode votar livremente, imagine-se se o acesso aos
cargos eletivos era dado ao povo.

Os eleitos pertenceram a uma elite, que não necessariamente corresponde a população que o mesmo
representa. Resumindo: o representante do povo não se parece com o povo.

Logo, o direito positivo, sempre foi feito por uma elite (inicialmente agrária e depois urbana) que não fazia
parte da maior parte da população brasileira: pobre, analfabeta e carente de direitos sociais: daí a dificuldade
de discutir-se cidadania em um país de escravidão e latifúndios,10 onde alguns homens valem mais e outros
menos, onde alguns tem tudo e outros não tem nada.
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Mas se a grande parte da população brasileira não participava de sistema eleitoral (corrupto na Primeira
República, manipulado no Governo Vargas, fantoche na Ditadura Militar) como a grande parte da
população agia politicamente? Ou não agia? Se o voto (instrumento de participação política) era uma farsa,
como a população agia politicamente?

A hipótese que defende-se é que a população agia sim, mas não através dos canais oficiais, não através do
voto, mas por outros instrumentos, sendo um deles as revoltas: o povo participou da elaboração do direito
não pelos canais oficiais (voto, plebiscitos, referendos... – esses instrumentos foram facilmente manipulados
pelos donos do poder), mas participou ativamente por outros canais, como as greves da primeira república
que estão diretamente relacionadas com os direitos trabalhistas reconhecidos na década de trinta, assim
como as revoltas que aceleraram a derrubada dessa mesma república, como a bandeira dos pracinhas que foi
usada pelos generais para derrubar Vargas, como as greves, a luta armada e todos os meios que demonstram
que “os cidadãos não assistiram “bestializados”, como meros espectadores/expectadores, aos
acontecimentos, mas os constituíram, por meio de canais, instituições e organizações múltiplos, e não
redutíveis ao Estado.”11

3.1 Movimentos Sociais e Revoltas.

 

Na obra Os bestializados, José Murilo de Carvalho12, discute a proclamação da República no Brasil e a
famosa frase que Aristides Lobo, que dizia que o povo assistiu a proclamação da República “bestializado”.
Junto com essa discussão José Murilo apresenta as diversas alegações que afirma a inexistência de “povo”
no Brasil.

Ocorre que o autor desmascara a narrativa de que o Brasil não tinha povo quando da proclamação da
República. Sim, o Brasil tinha povo e o problema não estava no povo brasileiro, mas sim nos conceitos de
povo utilizados pelos brasileiros e pelos estrangeiros. O Brasil tinha – e acredita-se que ainda tenha – um
povo que agia politicamente, mas essa ação, não se deu pelos canais oficias do período. A ação política não
se deu pelas eleições na primeira República, a ação política se realizou por outros meios, em especial, nesse
período, com a Revolta da Vacina, onde a população, irritada e descontente, não apenas com a vacina
obrigatória, mas com toda uma política governamental, parou por alguns dias, não apenas a cidade do Rio
de Janeiro, mas todo o Brasil, que sentia a reverberação dos atos que aconteciam na capital federal.

O Brasil tinha povo e esse agia politicamente, daí a singular percepção de que os conceitos europeus de
povo – que talvez não sirvam nem para a Europa – são estranhos para analisar a realidade brasileira. O povo
brasileiro deve ser estudado na sua singularidade e não copiando-se modelos.

Nasce dessa obra a inspiração para analisar a história do Brasil não através dos grandes autores ou
pensadores, não através de documentos ou normas de direito oficial, mas sim analisar a história e o Brasil
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através dos movimentos populares, que podem ser fonte de novas narrativas.

Essa percepção tenta analisar novas práticas políticas, “em condições de abrir espaços sociais inéditos,
revelando novos atores capazes de se auto-organizarem e de se auto-determinarem, à margem ou até mesmo
em contraposição aos espaços constituídos para sua expressão tradicional.”13 Nesse sentido, a metodologia
de estudo da história por canais não oficias, por movimentos contrários ou contraditórios ao Estado leva a
novas formas e novas percepções sobre a sociedade brasileira.

É desse modo que acredita-se que essa discussão possa ser analisada com os olhos e com a sociedade de
hoje. Se o Estado negar ou falsear a participação nos canais oficiais de participação, a sociedade,
provavelmente, buscará outros meios de manifestar-se politicamente, se revoltando quando necessário,
agindo quando as feridas forem expostas.

Roberto DaMatta em Carnavais, Malandros e Heróis14 acredita que a sociedade brasileira é uma sociedade
conflituosa, ante a sua desigualdade e hierarquização e, apesar disso, a sociedade brasileira, é avessa ao
conflito. O conflito é visto como uma coisa ruim, como um fato que deve ser evitado, quando possível.
Parte-se aqui de uma relação dialética com a assertiva de Roberto DaMatta: acredita-se que a existência de
uma sociedade que queria evitar o conflito, não necessariamente implique em uma sociedade que sempre
evite. O desvio do conflito existe da mesma forma do que o conflito na complexa sociedade brasileira.
Ambos coexistem dialeticamente. O que não se pode desconsiderar é a história brasileira é construída com
diversas revoltas, rebeliões e inquietudes. Dizer que a sociedade brasileira evita o conflito não significa
dizer que a mesma não é uma sociedade ativa, que luta, que não participe politicamente (entende-se a
política como o lugar natural do conflito).

A história brasileira esta repleta de movimentos violentos ou não de contestação a ação do Estado ou a
invasões estrangeiras. A exclusão do conflito, das revoltas na história, pode ser um instrumento para
classificar a sociedade brasileira como pacífica, como passiva, coisa que ela não é:

 

A história real da conquista e da colonização das Américas é uma história da dignidade incessante. Não houve
nenhum dia sem rebelião em todos os anos daqueles séculos, mas a história oficial apagou quase todas essas
revoltas, com o desprezo que merecem os atos de má conduta da mão-de-obra.15

A história do Brasil, em especial, é uma história de revoltas e lutas. 16 Negar essa história, é negar as raízes
do povo brasileiro. Daí a importância de perceber que esse ar revoltoso é respirado pelos brasileiros ainda
hoje e que diversos são os movimentos que hoje, pelos canais não oficias, buscam a efetivação de direitos e
da Constituição Federal.

 

 

3.2. Direito oficial.
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Direito oficial é o direito positivado pelo Estado, seja por decisão judicial, executiva ou legislativa. No
sistema brasileiro, por exemplo, uma sentença judicial, uma lei ordinária ou uma portaria presidencial, todos
são normas do direito oficial do Estado. O direito oficial é aquele que vem do Estado. Em contraponto ao
direito oficial, existe o direito não-oficial, que são as regras vividas no dia a dia da comunidade. Regras não
reconhecidas pelo Estado, mas que convivem, contrariamente ou não, com as regras reconhecidas. Logo, o
cidadão brasileiro não pauta a sua conduta apenas pelas regras jurídicas oficias, ele também usa das regras
jurídicas do dia-a-dia, do cotidiano. As regras não-oficiais são as regras do “Brasil real” (claro que as regras
estatais, em inúmeros momentos também fazem parte desse “Brasil real”), são as regras do direito não como
norma jurídica positivada pelo Estado, mas do direito como experiência jurídica. Direito não é apenas
aquilo que o Estado diz que é, é também a realidade, que pode corresponder a regra jurídica estatal ou não.

Assim há de se reconhecer, na realidade brasileira, uma pluralidade de ordens normativas, que convivem
conflituosamente ou não.

Essa discussão, da

 

problematização e a relevância da temática pluralista conduz, necessariamente à discussão das possibilidades
de nova cultura jurídica, com legitimação assentada no reconhecimento da justa satisfação de necessidades
básicas e na ação participativa dos sujeitos insurgentes, singulares e coletivos.17

Se o direito oficial, mesmo com as pressões populares – quando existem –, não reconhecem todas as
demandas e relações sociais, é explicável que a sociedade busque outras formas de regular sua vida. O
pluralismo que engloba o direito não-oficial18, é a resposta da sociedade à ausência de normas do Estado ou
à normas não preparadas ou pouco adequadas a realidade. Mas, esse pluralismo, não é, necessariamente, a
negação de suas normas estatais, mas sim verificação que essas são apenas uma das múltiplas formas de
direito:

 

O “objetivo” do pluralismo jurídico pode consistir na globalidade do Direito de uma dada sociedade,
possibilidade não muito freqüente, ou tão-somente um num único ou em alguns ramos do Direito, hipótese
mais comum. Pode-se ainda consignar que sua intenção não está em negar ou minimizar o Direito estatal, mas
em reconhecer que este é apenas uma das muitas formas jurídicas que podem existir na sociedade. Desse
modo, o pluralismo legal cobre não só práticas independentes e semi-autônomas, com relação ao poder estatal,
como também práticas normativas oficias/formais e práticas não-oficias/informais. A pluralidade envolve a
coexistência de ordens jurídicas distintas que define ou não relações entre si. O pluralismo pode ter como meta
práticas normativas autônomas e autênticas geradas por diferentes forças sociais ou manifestações legais
plurais e complementares, reconhecidas, incorporadas e controladas pelo Estado.19

O pluralismo abarca não apenas o direito oficial como o direito não oficial. O objetivo é demonstrar como o
direito não oficial pode ser visto como um direito e como seu entendimento pode levar a uma melhor
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compreensão da sociedade brasileira.

 

 

3.3. Dialética normativa

 

Não existe apenas o Brasil real, nem apenas o Brasil formal. Essa dicotomia é pobre para dar conta da
complexa sociedade brasileira. O Brasil é uma mistura singular, muitas vezes injusta e contraditória de
diversos mundos e não apenas de dois.

Nesse sentido, a dialética normativa pode ser entendida como a existência de regras contraditórias existentes
em um mesmo espaço e tempo, mas também pode ser entendida como uma duplicidade contraditória de
uma dessas regras apenas. Ou seja, a contradição pode ser entre dois sistemas jurídicos: o oficial e o não-
oficial, mas também pode existir dentro de um próprio sistema. O próprio sistema oficial, como pretende-se
demonstrar, pode ser injusto e contraditório.

Essa contradição do direito estatal é reflexo de uma elaboração legislativa, que durante séculos excluiu parte
da população. Essa legislação formatou um sistema no qual algumas regras são rígidas e não podem ser
violadas, sob o risco de severas penas e regras jurídicas não tão rígidas com penas brandas. Nenhum
problema haveria se essas regras fossem universais, como teoricamente são. Os grandes problemas se
apresentam quando essas regras rígidas e não rígidas são dirigidas a classes sociais diferentes.

Usa-se, nesse artigo o exemplo do direito penal e do direito tributário brasileiro. Baseados em um formal e
imaginário principio da igualdade ambos os direitos são regras válidas para todos os brasileiros. Mas a
prática demonstra-se diferente.

A primeira grande contradição será explicada com base no sistema penal. O direito valoriza mais o objeto
que o homem e, contraditoriamente não julga os maiores violadores de tudo isso. Após vem a relação desse
com direito tributário.

O sistema penal preocupa-se, em especial, com os crimes contra o patrimônio, em detrimento, até mesmo
daqueles que violam a integridade física e moral dos indivíduos. Violar o patrimônio é o crime mais
preocupante, mas o patrimônio individual: não há diferença significativa no sistema penal brasileiro se o
agente furta um bem de particular ou um bem do Estado.

O Código Penal20 estabelece punição de um a quatro anos para o furto e de três meses a um ano para
a lesão corporal. Entre furtar e praticar uma lesão contra uma pessoa, furtar tem a pena maior. Ou seja, o
patrimônio é mais protegido do que o corpo, como se o primeiro pudesse existir sem o segundo. E é claro,
se a lesão corporal for grave (incapacidade para ocupações habituais por trinta dias, perigo de vida,
debilidade permanente de membro, sentido ou função ou aceleração do parto) a pena é de um a cinco anos,
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quase igual do furto. Os objetos parecem valer mais que as pessoas. Se a tutela do patrimônio material é
muito importante, então essa sociedade vai lutar, cada vez mais, para que os violadores do patrimônio sejam
sempre punidos. Certo? Mais ou menos:

 

Castiga-se embaixo o que se recompensa em cima. O roubo pequeno é delito contra a propriedade, o roubo
grande é direito dos proprietários.

(...)

Aviso as delinqüentes que se iniciam na profissão: não se recomenda assassinar com timidez. O crime
compensa, mas só compensa quando praticado em grande escala, como nos negócios. (...) Somos todos iguais
perante a lei. Perante que lei? Perante a lei divina? Perante a lei terrena, a igualdade se desiguala o tempo todo
e em todas as partes, porque o poder tem o costume de sentar-se num dos pratos da balança da justiça.21

As cadeias brasileiras estão lotadas de pessoas que cometeram crimes contra o patrimônio: furto,
roubo... mas são raras as notícias dos grandes violadores dos bens públicos. O crime só é crime quando
praticado em pequena escala. Os grandes governantes corruptos, que violam o patrimônio e matam
diretamente quando faltam remédios, escolas, estradas... não são atingidos pelo direito penal. A justiça penal
brasileira ainda é voltada para o pobre, para aquele que comete os pequenos delitos.22 O direito penal é para
o pobre. Veja-se as contradições: o sistema parece valorizar mais o bem material que o corpo da pessoa, mas
não atinge os grandes vilões. Qual será o motivo?

Entre os grandes violadores, que nada sofrem, e os pobres, existe a classe média. Para a classe média
existe o direito tributário. Direito não tão rígido como o direito penal, mas não tão benevolente como o
“direito” dos “grandes”. Os crimes praticados23 pela classe média, os crimes tributários, podem,
inicialmente ter penas rígidas24, quase iguais a pena do furto, aliás, são furtos: Uma pessoa sonega imposto,
sonega uma coisa que não é sua, ou seja, se apropria de uma coisa que não é sua, é do Estado. Mas o direito
trata diferente os clientes do direito penal e do direito tributário, pois nos crimes contra a ordem tributária
(Lei nº. 8.137/90), extingue-se a punibilidade do agente quando este paga integralmente o tributo antes do
recebimento da denúncia, por força do artigo 34 da Lei 9.249/95. Ou seja, aqueles que praticam um furto,
sonegando imposto, pagando a multa antes do recebimento da denúncia, por força de lei, tem a punibilidade
extinta. Há também tribunais que entendem que o pagamento, mesmo após a denuncia, também extingue a
punibilidade:

 

AÇÃO PENAL. Crime Tributário. Tributo. Pagamento após o recebimento da denúncia. Extinção da
punibilidade. Decretação. HC concedido de ofício para tal efeito. Aplicação retroativa do art. 9º da lei federal
n.º 10.684/03, cc. art. 5º, XL, da CF, e art. 61 do CPP. O pagamento do tributo, a qualquer tempo, ainda que
após o recebimento da denúncia, extingue a punibilidade do crime tributário”.25

 

Aliás, a Lei 10.684/2003, faculta o pagamento das dividas públicas em até oitenta vezes.
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Mas voltando ao caso: se ambos os casos são furto, um furto de coisa alheia móvel – artigo 155 do
código penal – e outro furto de dinheiro público – sonegação de imposto – artigo 1º da Lei 8137/1990, por
que esse pode ter a punibilidade extinta com o pagamento da multa e o outro não?

A lógica é simples e nefasta: porque o primeiro é praticado pelas classes pobres e o segundo pelas
classes médias.26 Essa é a mais terrível das dialéticas normativas. Um tipo de direito feito para uma classe e
outro tipo de direito feito para outra, sob uma suposta e formal capa do principio da igualdade. José Murilo
de Carvalho tem uma tese parecida:

 

Do ponto de vista da garantia dos direitos civis, os cidadãos brasileiros podem ser divididos em classes. Há os
de primeira classe, os privilegiados, os “doutores”, que estão acima da lei, que sempre conseguem defender
seus interesses pelo poder do dinheiro e do prestígio social. (...) São empresários, banqueiros, grandes
proprietários rurais, políticos profissionais liberais (...)

Ao lado dessa elite privilegiada, existe uma grande massa de “cidadãos simples”, de segunda classe, que estão
sujeitos aos rigores e benefícios da lei. São a classe média modesta, os trabalhadores assalariados com carteira
de trabalho assinada, os pequenos funcionários, os pequenos proprietários rurais e urbanos (...)

Finalmente, há “os elementos” do jargão policial, cidadãos de terceira classe. São a grande parte da população
marginal das grandes cidades, trabalhadores rurais e urbanos sem carteira assinada, posseiros, empregadas
domésticas, biscateiros, camelôs, menores abandonados, mendigos (...) Para eles valem o Código Penal.27

4. PALAVRAS FINAIS

 

A população é excluída da participação política pelos canais oficiais do Estado. Os governantes, em vários
momentos, não representam o povo que o “elegeu”. Pelo sistema jurídico brasileiro, oficialmente, o direito é
criado pelos canais oficias do Estado. Ocorre que, por mais que a população não participe da elaboração
oficialmente do direito – são raros e louváveis os casos de audiências públicas para discussão de leis e
julgamentos – essa população participa politicamente da elaboração do direito e da vida política não pelos
canais oficiais, mas sim pelos canais não-oficias. É pressionando o Estado com greves, revoltas,
barricadas... que a população se manifesta em um sistema de exclusão, ou melhor, em um sistema de não
apóia, usualmente, a sua participação. Paralelamente essa população se utiliza de regras jurídicas que não
aquelas oficiais, positivadas pelo Estado, para regular a sua vida social. São as regras de direito não oficial,
no qual, ante a ausência ou despreparo das regras estatais a população busca nos meios de regulação da vida.

Nesse contexto a importância de compreender o direito não apenas como direito positivado pelo Estado,
mas direito como experiência jurídica. Direito como experiência jurídica é o direito aplicado nas ruas, nas
praças, nos mercados, no dia-a-dia das pessoas. Ele abarca, claro, o direito oficial, positivado, mas não
apenas esse. Ele vai além do direito oficial, ele busca formas alternativas, busca adequá-lo a realidade
brasileira, com seus problemas e contradições.
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Da mesma forma importante é entender a dialética normativa que existe no direito brasileiro. Essa dialética
se apresente em dois momentos principais: primeiramente, quando o direito oficial coexiste no mesmo
espaço e no mesmo tempo que o direito não oficial, tratando de assuntos diversos ou dos mesmos assuntos.
A dialética nesse momento se impõe quando duas fontes de direito, a princípio contraditórias e muitas vezes
opostas coexistem, mas não necessariamente se excluem. Elas podem coexistir, uma pode ser mais forte em
um determinado momento, em determinada sociedade, mas ambas podem se alterar. A dialética consiste na
existência e na alteração entre as duas. O sim e o não coexistem, coexistem em tensão, negando, elevando,
sofrendo rupturas, continuidades, avanços, retrocessos, sem fórmula fixa, sem critério pré-determinado.

O segundo momento da dialética se impõe quando um direito teoricamente igualitário é construído para
diferenciar as pessoas. É criado um direito para os pobres e um direito para os ricos, mas que é vendido com
a bandeira de igualdade, com bônus da liberdade. Só há liberdade quando há escolha e, em vários
momentos, parece que não há. Por isso a critica a um direito que nega a realidade e que ainda é fundamento
para uma das grandes mazelas do Brasil: a corrupção. Os grandes “vilões” estão soltos e grande parte dos
oprimidos presos. O crime contra o patrimônio individual – o crime das “classes pobres”, já que o crime
contra o patrimônio coletivo, público, usualmente é o “crime das classes altas” – ainda é o que mais leva
cidadãos à cadeia no Brasil.

O objetivo desse trabalho foi fazer uma descrição do Brasil. A intenção não foi dizer a verdade, mas apenas
uma das várias verdades, ou melhor, das várias narrativas do Brasil. O método utilizado formam pesquisas
bibliografias, pesquisa com jornais e, em especial, uma pesquisa em andamento na Faculdade de Direito da
UFMG, onde junto com alunos da graduação em direito, o autor entrevista mais de duas mil pessoas
questionando elas sobre os seus direitos e seus deveres. Antes a inconclusão da pesquisa, o autor preferiu
apenas citar as primeiras percepções ainda de caráter provisório, mas que já apontam o rumo das discussões.
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MARXISMO & DIREITO: O DIREITO N’A MISÉRIA DA FILOSOFIA

MARXISM & LAW: THE LAW IN THE PHILOSOPHY OF MISERY

Alaerte José Barbosa Junior
Éder Ferreira

RESUMO
A presente pesquisa situa-se no campo dos fundamentos do direito, pois pretende localizar n’A Miséria da
Filosofia, de Karl Marx, uma teorização do fenômeno jurídico. Trata-se de pesquisa exploratória, quanto aos
objetivos, e de pesquisa bibliográfica, quanto às fontes e aos procedimentos de coleta de dados. Como fonte
de pesquisa será utilizada, pois, a obra A Miséria da Filosofia produzida pelo jovem Marx, em 1847. A
análise da fonte consistirá em revisão teórica centrada na categoria “direito”. Espera-se, com a realização da
pesquisa, a produção de conhecimento novo quanto à teoria sociológica do direito que servirá de
embasamento para futuras pesquisas, sobretudo na sub-área da Sociologia Jurídica.
PALAVRAS-CHAVES: Marxismo; Direito; Proudhon.

ABSTRACT
This research belongs to the foundations of law, because you want to find in The Philosophy of Misery, Karl
Marx, a theory of legal phenomenon. It is exploratory research, the aims, and literature search, the sources
and procedures for data collection. As a source of research will be used, because the work The Philosophy
of Misery produced by the young Marx in 1847. Analysis of the fountain is to review theoretical centered in
category "law." It is expected, with the research, production of new knowledge about the sociological theory
of law to serve as a foundation for future research, especially in the Sociology of Law.
KEYWORDS: Marxism; Law; Proudhon.

1. Introdução
 
Este trabalho integra a pesquisa “Marxismo & Direito: o fenômeno jurídico na obra do jovem

Marx”, que possui como escopo inicial a produção de referencial teórico necessário à análise da realidade
social brasileira, sob a perspectiva marxista. Situada no campo dos fundamentos do direito, esta pesquisa
intenta localizar nas obras da juventude de Karl Marx uma teorização sobre o direito.  O aspecto precípuo da
pesquisa é a concepção marxiana do fenômeno jurídico desenvolvida pelo jovem Marx.

Trata-se, pois, de pesquisa exploratória, quanto aos objetivos, e de pesquisa bibliográfica, quanto às
fontes e aos procedimentos de coleta de dados.

Como fontes de pesquisa serão utilizados os textos juvenis de Marx, produzidos entre 1841 e 1848.
A análise das fontes consistirá em revisão teórica centrada na categoria “direito”.

Espera-se, com a realização desta, a produção de conhecimento novo quanto à teoria sociológica do
direito que servirá de embasamento para futuras pesquisas, sobretudo na sub-área da Sociologia Jurídica.

Em um primeiro momento foram analisadas as seguintes obras do jovem Marx: A crítica da
filosofia do direito de Hegel, A questão judaica e Os manuscritos econômico-filosóficos. Agora, as atenções
voltam-se para o exame da Miséria da filosofia, obra publicada originalmente em 1847, como resposta ao
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Sistema das contradições econômicas – Filosofia  da Miséria de Proudhon. 
Posto isto, esta pesquisa se propõe a responder a seguinte pergunta: Qual a concepção de fenômeno

jurídico desenvolvida na Miséria da filosofia?
Para tanto, é necessário descrever o momento histórico da produção da obra em questão, bem como

analisá-la a partir da categoria “direito”. O que permite tanto elencar os impactos da obra para a sociedade,
quanto estabelecer a relação entre essa e a ciência do direito.  

A realização da pesquisa pode ser justificada quanto à sua relevância para o direito, para a
comunidade, para a ciência e para as profissões jurídicas.

A relevância para o direito diz respeito à possibilidade de apresentação de resultados positivos
decorrentes de uma práxis profissional alternativa à concepção positivista, o que pode auxiliar o processo de
reconstrução da educação e do ensino jurídico superior e, por conseguinte do trabalho profissional na seara
do direito.

Quanto à comunidade, a realização da pesquisa poderá explicitar a importância da concepção
marxista do direito para o enfrentamento das questões do cotidiano, assim como para a formação de uma
nova cultura jurídica, a partir da crítica da realidade social, uma vez que os direitos estão pré-figurados nas
demandas sociais (COUTINHO, 2005).

Quanto à ciência, será construído conhecimento novo, isto é, fidedigno e relevante teórica e
socialmente já que a Miséria da filosofia,objeto deste estudo, não constitui tema sobre o qual se concentram
os esforços da ciência jurídica.

Por fim, quanto às profissões jurídicas, os resultados da pesquisa podem servir de incentivo à
construção/desconstrução/reconstrução cotidiana dos processos de trabalho, visando à sedimentação de um
projeto coletivo de trabalho compromissado com a construção de uma cultura jurídica de práxis e,
conseqüentemente, de transformação social.

 

2. Marx e Proudhon

 

Desde o século XIX, a história do movimento operário:
[...] é um processo que se articula por uma unidade que, garantida pelo desenvolvimento da teoria social
moderna (fundada por Marx), resolve-se e se consolida nas fraturas parciais que os enfrentamentos
teóricos, políticos e ideológicos, à direita e à esquerda, lhe impõem. (NETTO,1980,p. 11)

No interior deste processo:
No clímax doutrinário de meados do século XIX houve uma grande batalha intelectual entre os
autoritários [revolucionários] e os anarquistas [reformistas], vencida finalmente pelos primeiros, disso
resultando que a história do socialismo [...] passou a ser a história das várias escolas de marxismo.
(JACKSON, 1963, p. 8-9)
 

A Miséria da filosofia significou o auge dessa disputa que “assinala tanto a diferenciação político-
ideológica, crucial e qualitativa, entre duas perspectivas socialistas – a reformista e a revolucionária –,
quanto simultaneamente, o embasamento da teoria social moderna” (NETTO,1980,p. 11), e  envolveu os

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8717



pensadores mais expressivos de cada corrente: Pierre-Joseph Proudhon e Karl Marx, respectivamente.
A análise da obra que serve como fonte desta pesquisa implica, necessariamente, no exame da

famosa polêmica entre os dois grandes socialista, do contexto histórico e social e das condições materiais e
espirituais de cada um. Além do mais, “o estudo das relações entre Proudhon e Marx é preparação,
simultaneamente histórica e filosófica, para a compreensão do desenvolvimento do pensamento socialista
livre de sectarismo.” (MENEZES, 1966, p. 17)

Posto isso, segue uma breve retrospectiva acerca dos fatos mais relevantes sobre os dois autores até
1847, ano de publicação da Miséria da filosofia.

2.1 A década de 1840
Marx e Proudhon se confrontaram na segunda metade da década de 1840. Na Europa Ocidental,

esta década marcou o ocaso do primeiro estágio da revolução industrial, que eclodiu no último quarto do
século XVIII, na Inglaterra.

Assim, os anos de 1840 significaram:
[...] o esgotar do essencial das possibilidades do industrialismo no seu primeiro estágio, os países-polos
europeus já apresentavam os traços básicos da fisionomia que os caracterizará como formações
econômico-sociais organizadas sobre a produção capitalista. Isto é, nesses anos, o ser social posto pelo
capitalismo evidencia já os seus vincos decisivos – o ordenamento da produção, a definição das
instâncias políticas, a estruturação de uma cultura e de um ethos próprios, etc., aparecem como
constelações históricas de um modo de vida novo. Trata-se de um momento em que o mundo burguês se
consolida, resultante de um processo multifacético – a intersecção da economia, da história e da
cultura.” (NETTO,1980, p. 12)

O avanço do modo de produção capitalista provocou o crescimento da taxa populacional, um
aumento exponencial da taxa de desenvolvimento industrial e uma grande redistribuição espacial decorrente
do êxodo rural movido pela industrialização. Este fenômeno ocorreu por toda a Europa ocidental com
maior, caso da Inglaterra, ou menor, como na Alemanha, intensidade.

Nesta conjetura, a rápida mecanização do processo de produção atingiu diretamente a força de
trabalho desencadeando um alto índice de desemprego e desvalorização do salário real e, conseqüentemente,
o avanço da miséria sobre as massas.

Porém, “a consolidação do mundo burguês é, ao mesmo tempo, a articulação de sua negação [...],
elas se acompanharam [as modificações provocadas pelo modo de produção capitalista] sempre e
inevitavelmente e em todos os lugares, do protesto operário.” (Ibidem, p. 14) Desde as revoluções cegas
centradas na quebra de máquinas do século XVIII, o protesto operário descreve uma curva ascendente até os
anos de 1840.

Mesmo na era Metternich[1], sob a égide do Congresso de Viena[2] (1815) que lançou sobre toda a
Europa uma atmosfera de repressão e censura, o movimento operário começou a se articular, ainda que
padecesse de uma maior organização. Mostras emblemáticas dessa incipiente consolidação foram a
legalização da organização sindical (1824) e o movimento cartista (1838) na Inglaterra, as revoltas lionesas
(1831 e 1834) e o aumento vertiginoso da bibliografia que, ulteriormente, chamou-se de socialismo utópico
na França e a eclosão dos levantes dos tecelões da Silésia, (1844) na Alemanha. 

Todavia, na década de 1840, o movimento operário sofreu uma profunda inflexão. Ao fim da
primeira etapa da revolução industrial, o protesto proletário, adquiriu outra dimensão e já não se opunha
pura e simplesmente à burguesia, mas articulava um projeto societário para superá-la. Neste momento, a
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classe operária constitui-se em classe para si, ou seja, agora, a sua luta envolve os interesses de todos os
trabalhadores e o objetivo é mudar a condição de classe na qual se encontra. Como aponta Netto “esgotado
o padrão industrialista da primeira fase da revolução industrial e definida a dominação da classe da
burguesia, o proletariado se insere na prática política como um agente autonômo.” (NETTO, 1980, p.16)

Foi neste momento decisivo da virada qualitativa do movimento proletário que Marx e Proudhon
travaram relações pela primeira vez. Os dois discutiam qual o papel histórico do proletariado em relação ao
capitalismo: como classe que direciona o processo social ou que simplesmente participa deste processo. E
não havia outro lugar para esse encontro senão Paris, única capital européia em que a abertura para
tematização política era possível.  Acerca da atmosfera da Cidade Luz, Jackson fez o seguinte comentário:

Mais do que em qualquer outro momento, talvez, Paris era a capital cultural do mundo. A maioria da
Europa continental vivia numa era Metternich, uma era de censura e repressão; mas Paris, como escreve
Isaiah Berlin em seu livro sobre Marx, atravessava “uma década de rico intercâmbio internacional de
ideais, teorias, sentimentos pessoais, mais do que em qualquer outro período. Estavam vivos na mesma
época e reunidos no mesmo lugar, atraindo-se e repelindo-se e transformando-se, homens de talentos
variados, mais notáveis e mais conscientes do que em qualquer outra fase, desde a Renascença. Todo
ano chegavam novos exilados dos territórios do Imperador e do Tzar. Italianos, poloneses, húngaros,
russos, alemães, palpitavam numa atmosfera de simpatia e admiração universal. Fundavam comitês
internacionais, escreviam folhetos, faziam conferências, participavam de conspirações, mas acima de
tudo conversavam e discutiam sem cessar, em casas particulares, nas ruas, nos cafés, nos banquetes
públicos. Os ânimos estavam entusiasmados e otimistas. (JACKSON, 1963, p. 41-42)

 

2.2 Proudhon

 
Pensador político e econômico, além de sólido polemista, o anarquista francês Pierre-Joseph

Proudhon nasceu em 15 de janeiro de 1809 em Bensaçon. Era o primogênito de uma família de origens
rurígenas pertencente à classe operária (seu pai era um toneleiro arruinado e sua mãe cozinheira). De acordo
com Djacir Menezes, é dessa origem humilde que deriva a preocupação do proeminente francês com as
questões sociais.

Operário por toda a vida, Proudhon foi pastor de vacas durante cinco anos. Desde sua infância
como boieiro carrega consigo intensos sentimentos bucólicos. Em seguida, foi tipógrafo e impressor,
experiência que lhe permitiu aperfeiçoar seu latim, aprender hebraico e estudar as obras da patrística e o
Velho Testamento (o que, de certa forma, explica seu estilo bíblico, messiânico até). Datam dessa época
suas primeiras paixões intelectuais – a gramática comparada e a teologia – e, também, as dívidas
acumuladas em decorrência da falência de uma frustrada oficina tipográfica.

 Além desses, entre 1842 e 1847, teve um emprego de barqueiro[3] na firma de transportes dos
irmãos Gauthier, em Lyon, cujas funções eram difusas, “funcionado como contador, caixeiro-viajante,
procurador para pendências comerciais e judiciais, além de supervisionar embarques e desembarques de
mercadorias e projetar roteiros.” (MOREL, 2002, p. 8) Esse ofício obrigou Proudhon a manter relações
tanto com representantes comerciais, juristas e burocratas, quanto com marinheiros, estivadores e toda sorte
de operários. Assim, ele viu-se de frente tanto com a riqueza gerada pelo “livre comércio”, quanto com a
miséria do proletariado.  

Não seria necessária a perspicácia de um Proudhon para ver como a riqueza das nações, obtida pelo
livre comércio e pela concorrência, estava degradando os trabalhadores da França, naquela fase da
revolução industrial. Nas minas recém-abertas [...] as condições eram monstruosas. Nas tecelagens,
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crianças de quatro e cinco anos trabalhavam o mesmo número de horas dos adultos. [...] Era fato sabido
que em toda parte os pequenos negociantes estavam perdendo seus negócios pela pressão dos grandes
empregadores. (JACKSON, 1963, p. 29) 

A percepção dessas contradições intrínsecas ao capitalismo lançou Proudhon no campo do debate
econômico. Neste contexto adquiriu, também, uma noção maniqueísta do capitalismo, fundada na dicotomia
entre riqueza e miséria, que marcou toda sua análise econômica. Destarte, era necessário conservar o lado
bom do capitalismo e suprimir seu lado mal.    

Até 1846, Proudhon pouco havia escrito de sistemático, tendo publicado apenas a Celebração do
domingo[4] (1839), suas memórias sobre a propriedade[5] (1840-1842) e a Criação da ordem na
humanidade[6], sendo que a maior parte de suas idéias ainda estava apenas esboçada nos Carnets[7]. Estas
obras, devido ao seu caráter revolucionário[8], elevaram o tipógrafo de Bensaçon à condição de grande
polemista e de maior expoente do sindicalismo francês.  Principalmente sua primeira memória sobre a
propriedade – O que é a propriedade? – que provocou diferentes reações no público da época: admiração
dos socialistas como Marx, que chega a elogiar o panfleto como “um grade progresso científico que
possibilitou, pela primeira vez, uma verdadeira ciência da economia política” (BOTTOMORE, 2001, p.
306), e uma amálgama de medo e desprezo dos setores conservadores da sociedade da época.

Porém, nesse ano ele publicou o Sistema das contradições econômicas – Filosofia da miséria que
“atesta a viragem decisiva de Proundhon no sentido do reformismo ou, mais exatamente, do utopismo
reformista.” (NETTO,1980, p. 18)Nesta obra, o anarquista atacou os economistas manchesterianos e os
socialistas saint-simonianos e fourieristas. “Antiliberal e anticomunista, ele [Proudhon] anuncia a derrocada
tanto do individualismo econômico, quanto do socialismo.” (MOREL, 2002, p. 10) Também estão contidas
nas Contradições econômicas as linhas mestras do pensamento econômico e político do anarquista, bem
como a consolidação de seu método: a dialética serial.

Na Filosofia da miséria, o francês revelou-se familiarizado com a Economia Política clássica de
Smith, Malthus, Say, Ricardo e de todos os epígonos franceses seus contemporâneos.   Demonstrou
profundo conhecimento do socialismo utópico de Blanqui, Blanc e Fourier. Além de um conhecimento
instrumental da filosofia alemã que, apesar de não falar o alemão e não ter tido acesso direto aos textos de
alguns dos filósofos dessa língua[9], adquiriu através de leituras das traduções francesas desses autores, das
obras de história da filosofia, e principalmente, de seus contatos, em Paris, com Grünn, Bakunin e Marx,
responsáveis por introduzir Proudhon no pensamento hegeliano. 

Destarte, Proudhon descobriu as três fontes do socialismo científico indicadas por Lênin – o
socialismo utópico francês, a economia política clássica inglesa e a filosofia alemã – de maneira
independente e anterior à Marx!

 Essencialmente, a obra é:
[...] uma série de capítulos semi-autônomos onde o autor toma cada um dos pilares  básicos da
Economia Política de seu tempo – o conceito de valor, a divisão do trabalho, as máquinas, o crédito, a
concorrência, o monopólio, a propriedade,etc. – e os submete à crítica, visando demonstrar que todos
esses conceitos fundamentais, por mais bem construídos que estejam aparentemente, demonstram-se na
verdade contraditórios, conduzindo a efeitos contrários aos que inicialmente se propõem. (MOREL,
2002, p. 10)  

Para Proudhon, a superação das antinomias era possível através “de uma síntese entre o capitalismo
e o socialismo, defendendo com os economistas burgueses, o princípio da propriedade privada contra os
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socialistas e criticando, com estes, as taras do capitalismo.” (CORNU apud NETTO,1980, p.18) Isto
consistiria, em última análise, em uma aplicação do método proudhoniano nas relações sociais de produção.

O anarquista afirma que seu método é o “da procura de equilíbrios na diversidade” (GURVITCH
apud NETTO, 1980, p. 34) e que “onde há contradição, há eminência de solução e harmonia.”
(PROUDHON apud Morel, 2002, p. 10) Para Proudhon, a síntese nunca ocorre, as contradições ao se
desenvolverem mostram apenas a parcialidade e precariedade dos conceitos. A solução da antinomia, dessa
forma, não está na síntese, mas na fusão dos conceitos conflitantes em um conceito superior, que englobe e
dissolva a antinomia observada. Este conceito de ordem superior, por sua vez, seria responsável por,
dialeticamente, gerar uma nova antinomia a ser superada, e assim sucessivamente. (MOREL. 2002, p.10)

Segundo Jean Bancal, a dialética serial se funda numa tripla legalidade: a lei motriz – o
antagonismo antinômico; a lei reguladora – a justiça-equilíbrio; a lei realizadora – o processo serial
(NETTO, 1980, p. 34) Assim, a dialética proudhoniana, apesar de falar em tese, antítese e síntese deve
muito pouco à dialética tríade hegeliana, talvez apenas o vocabulário.

Inspirada em Kant e Fourier, a dialética de Proudhon, é, ainda de acordo com Bancal, “um método
‘ideo-realista’ que opõe-se tanto ao idealismo quanto ao materialismo.” (MOREL, 2002, p. 22)

 

2.3 Marx[10]

 
Em março de 1843, por força da violenta repercussão de um artigo seu contra o absolutismo

russo[11], Marx foi impelido a demitir-se da Gazeta Renana[12]. Após sua demissão:
Marx dedica-se ao que chamou de “estudos de gabinete”, entre março e agosto de 1843. É durante este
lapso que ele retoma o projeto concebido um ano antes, de realizar a crítica da filosofia do direito e do
Estado de Hegel. Então, Marx debruça-se sobre a mais importante e representativa obra política
hegeliana: Filosofia do Direito. (BARBOSA JÚNIOR, 2009 s/p.)
 

Depois desses “estudos de gabinete”, os quais resultaram na Crítica da filosofia de Hegel (1843),
Marx foi forçado a mudar-se para Paris, capital cultural da Europa e refúgio dos mais diversos exilados
políticos do século XIX, e levou consigo duas importantes aquisições teóricas feitas a partir da crítica de
Hegel: a inversão do método hegeliano, através do materialismo de Feuerbach, e, também, a descoberta da
contradição imanente à filosofia do velho mestre de Berlim.

Estas aquisições foram o ponto de partida de um novo projeto de Marx que, em parceria com
Arnoldo Ruge, criou e editou uma publicação periódica voltada para o debate entre filósofos alemães e
socialistas franceses: Os Anais franco-alemães. Infelizmente, apesar do grande alcance, apenas um número
foi publicado (Paris, 1844). Neste exemplar estão contidos a correspondência com Ruge, Feuerbach e
Bakunin (março-setembro de 1843), os ensaios A questão judaica (outubro-dezembro de 1843) e Crítica da
filosofia do direito de Hegel – Introdução (início de 1844) e um opúsculo de Engels intitulado Esboço de
uma crítica da economia política  (1844), que exerceria grande influência sobre Marx e, principalmente,
impulsionaria a amizade entre os dois, ao dissipar a má impressão que este tivera sobre o autor na ocasião
de seu primeiro encontro, ainda nos tempos da Gazeta. 

Nestes escritos, Marx, continuou, naturalmente, a crítica das concepções hegelianas, porém de
maneira mais profunda e mais bem formulada do que nos escritos de 1843. Isso aconteceu porque ao
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abandonar a Alemanha, ele percebeu a incapacidade da burguesia alemã em realizar a revolução e atingiu
um ponto de inflexão qualitativamente novo: consciência da necessária participação das massas no processo
revolucionário.

O ensaio sobre A questão judaica trata-se da crítica a Bruno Bauer. Nele Marx continuou a
exposição da contradição interna da sociedade burguesa. Para isso, ele partiu da questão levantada por Bauer
acerca da possibilidade de uma emancipação dos judeus na sociedade burguesa. Para Baeur, a questão da
segregação judaica não seria superada por uma egoísta e particular luta pela liberdade religiosa, mas pela
superação da religião através da emancipação política do cidadão.

Nesta crítica, ainda sob a influência de Feurbach e seu humanismo real Marx:
[...] mostra a posição que a religião em geral ocupa na sociedade burguesa e demonstra que a religião,
seja judaica ou cristã, é o reflexo imaginário das relações sociais. Ao mesmo tempo ele aponta para a
distinção fundamental entre emancipação política e emancipação humana: a primeira é apenas um
progresso no interior “do atual ordenamento do mundo”, enquanto a segunda, a emancipação humana,
pressupõe ao contrário, a negação “da auto-alienação humana” e, portanto, um ordenamento
fundamentalmente novo da sociedade. (LUKÁCS, 2007, p. 165)

  Para Marx, a emancipação política não pode ultrapassar o restrito horizonte burguês porque,
enquanto perdurar o sistema capitalista, “cria apenas uma democracia formal, que não pode existir
realmente na sociedade burguesa.” (LUKÁCS, 2007, p.167) Assim, promove a divisão entre homem e
cidadão e aliena o homem de si mesmo. E pelo contrário, “a revolução [política] [...] lançou as bases da
moderna sociedade burguesa; ao fazê-lo, gerou ao mesmo tempo o caráter contraditório do desenvolvimento
social, a dilaceração do ser social, a cisão e auto-alienação do homem em seu grau máximo.” (Ibidem, p.
169)

Marx propõe para a solução da questão judaica uma verdadeira emancipação, uma emancipação
humana que atingiria a estrutura social e econômica da sociedade, livrando o ser humano do julgo do
dinheiro e da propriedade privada.

Marx, n’A questão judaica, anunciou seu rompimento definitivo com a esquerda hegeliana e
ofereceu um quadro rico e coeso da contradição interna da sociedade civil-burguesa enquanto perdurar o
capitalismo. Entretanto, em nenhum momento fez menção às forças capazes de realizar a emancipação
humana. Somente na Crítica da filosofia do direito de Hegel – Introdução, seu outro ensaio publicado nos
Anais, fez sua orientação decisiva no sentido da luta das massas oprimidas. Este escrito marcou a virada do
alemão na direção do socialismo.

Na Introdução, Marx partiu, novamente, da problemática religiosa e, através desta, demonstrou que
no desenvolvimento da sociedade (e, com ela, da filosofia) o início de qualquer crítica é a crítica da religião.
O pensamento alemão já havia realizado a essência dessa crítica com Feuerbach, que desmascarou a religião
“enquanto forma fenomênica de uma consciência insuperavelmente falsa, na qual se reflete o caráter
invertido de sua base social” (LUKÁCS, 2007, p. 173).  Mas faltava a esta concepção desenvolver o ponto
fundamental da questão: a superação prática da condição social que gera a religião.

Para superar a limitação do materialismo contemplativo de Feuerbach, Marx se valeu do decisivo
ponto de vista social e científico:

E a religião de fato a autoconsciência e o sentimento de si do homem que não se encontrou ainda ou
voltou a se perder. Mas o homem não é um ser abstrato, acocorado fora do mundo. O homem é o
mundo do homem, o Estado, a sociedade. Este Estado e esta sociedade produzem a religião, uma
consciência invertida do mundo, porque eles são um mundo invertido”(MARX apud Lukács, 2007,p.
172)
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 e, dessa forma, esboçou a superação definitiva de Feuerbach que, realizaria nas Teses sobre
Feuerbach. Esta superação é “uma das fontes decisivas das quais se alimenta o materialismo histórico.”
(LUKÁCS, 2007, p. 173)

A superação desse mundo invertido, possível após o desmascaramento da contradição interna da
sociedade burguesa, teve necessariamente de apelar para as massas oprimidas. Neste sentido, Marx fez uma
de suas mais belas exortações:

A abolição da religião enquanto felicidade ilusória dos homens é a exigência de sua felicidade real. O
apelo para que abandonem as ilusões a respeito da sua condição é o apelo para abandonarem uma
condição que precisa de ilusões. A crítica arrancou as flores imaginárias dos grilhões, não para que o
homem os suporte sem fantasias, mas para que lance fora os grilhões e colha a flor viva. A crítica da
religião liberta o homem da ilusão, de modo que pense, atue e configure a sua realidade como homem
que perdeu as ilusões e reconquistou a razão, a fim de que ele gire em torno de si mesmo e, assim em
volta do seu verdadeiro sol. [...] A opressão deve ainda tornar-se  mais opressiva pelo fato de se
despertar a consciência da opressão e a ignomínia tem ainda de tornar-se mais ignominiosa pelo fato de
ser trazida à luz pública [...] É preciso fazer com que dancem estas relações sociais petrificadas
fazendo-as ouvir sua própria melodia! O povo deve ter horror de si mesmo, a fim de que ganhe
coragem. [...] É certo que a arma da crítica não pode substituir a crítica das armas, que a força material
tem de ser derrubada pela força material, mas a teoria converte-se em força material quando penetra nas
massas. [...] A prova evidente do radicalismo da teoria alemã, e deste modo a sua energia prática, é o
fato de começar pela decidida superação positiva da religião. A crítica da religião culmina na doutrina
de que o homem é o ser supremo para o homem. Culmina, por conseguinte, no imperativo categórico de
derrubar todas as condições em que o homem aparece como um ser degradado, escravizado,
abandonado, desprezível. (MARX apud LUKÁCS, 2007, p. 173-174)

Quando Marx pensou no contexto específico da Alemanha concluiu que as relações sociais e
espirituais eram inversamente proporcionais. Se graças a Hegel e Feuerbach o pensamento alemão era o
espírito de toda uma época, as relações sociais reais eram a consumação do antigo regime. “Em política, os
alemães pensaram o que outras nações fizeram. A Alemanha foi a sua consciência teórica.” (MARX apud
LUKÁCS, 2007, p. 175)

A superação desta situação só seria possível através da realização e abolição da filosofia, em outras
palavras, através da emancipação humana. Assim, Marx anunciou a crítica demolidora que faria do
idealismo jovem-hegeliano e sua postura acrítica diante das condições reacionárias vigentes na Alemanha. E
desde sua saída da Gazeta o alemão já percebeu que era impossível uma revolução realizada pela burguesia
alemã, senão política. Então, essa emancipação depende da formação “de uma classe que tenha cadeias
radicais [...] de uma esfera que possua caráter universal porque seus sofrimentos são universais [...] o
proletariado.” (MARX apud LUKÁCS, 2007, p. 178) 

      Nesse sentido Marx afirmou que “Assim como a filosofia encontra as armas materiais no
proletariado, do mesmo modo o proletariado tem sua armas intelectuais na filosofia.” (MARX apud
LUKÁCS, 2007, p. 179). Lukács evidencia que “a dialética invertida de modo materialista e transformada
em ciência, bem como o humanismo real, levado além de seus limites antropológicos encontram no
proletariado a força que careciam enquanto armas capaz de sustentá-las e realizá-las efetivamente.” (Ibidem,
p. 179)  

Nos ensaios para os Anais, Marx proclamou abertamente a sua nova concepção do mundo. Como a
publicação se encerrou ainda no primeiro número, o alemão dedicou-se a aprofundar sua nova compreensão
no plano filosófico, histórico e econômico. Ainda nesta época, Marx teve seu primeiro contato imediato
com o movimento operário francês, inclusive recebeu convite para ingressar em diversas sociedades secretas
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comunistas de orientação carbonária, entrou para entra para a Liga dos Justos[13] em abril de 1844 e,
também, conheceu pessoalmente Proudhon.

Marx iniciou sua atividade científica com um estudo em profundidade da tradição revolucionária
francesa, em especial, a Revolução Francesa. A partir desse problema histórico e incitado pelo escrito de
Engels publicado nos Anais, Esboço de uma crítica da economia política, dedicou-se nos meses seguintes
ao exame dos clássicos da economia política inglesa.

Estes estudos resultaram em um trabalho parte crítica da economia política burguesa, parte crítica
da Fenomenologia do espírito de Hegel. Registrado em três cadernos ficou conhecido como Manuscritos
econômicos-filosóficos (1844). Assim, “a crítica da filosofia hegeliana foi abandonada na forma até então
atingida, mas o estudo e a crítica dos fundamentos da filosofia hegeliana prosseguiram paralelamente aos
estudo de economia política” (LUKÁCS, 2007, p. 179)

Os Manuscritos, como observou Althusser, “são o produto do primeiro encontro de Marx com a
economia política.” (apud NETTO, 2009, p. 23) Nestes cadernos, Marx focou o problema da alienação e
compreendeu que a economia política era incapaz de compreendê-lo porque partia do trabalho alienado, ou
melhor, da posse dos meios de produção como um fato dado. Para Marx, como a economia política não
ultrapassa as leis do trabalho alienado justamente por não questionar a propriedade privada. E assim, não
passa da expressão de uma realidade fundada na alienação. A economia política clássica é, portanto, “a
expressão ideológica da auto-alienação humana na sociedade capitalista”. (LUKÁCS, 2007, p. 183)

Marx também se voltou para a Fenomenologia para apontar que a mistificação da História
promovida por Hegel e sua solução insuficiente para o problema da alienação são o sustentáculo filosófico
da economia política.

Lukács assevera que “Embora a economia e a filosofia sejam tratadas separadamente nos
Manuscritos, as duas críticas se iluminam reciprocamente, [...] porque Marx [...] reconheceu nelas a
expressão burguesa ideologicamente mais elevada da sociedade capitalista com todas as suas contradições”
(LUKÁCS, 2007, p. 181)

Para Marx, a supressão positiva da propriedade, através do comunismo real, não do comunismo
enquanto subsunção do indivíduo pelo gênero, mas enquanto garantia de um humanismo real, era a resposta
para o problema da alienação – já que a propriedade é a fonte da alienação.

Nesses manuscritos estão, de maneira embrionária, todas as formulações que, em escritos ulteriores
como na Ideologia alemã e n’ A miséria da filosofia, constituirão o materialismo histórico.

Os ensaios publicados nos Anais e os Manuscritos explicitaram a evolução teórica e a maneira
como Marx se apropriou do socialismo utópico francês e da economia política clássica inglesa. Foram,
portanto, momentos fundamentais na formação da consciência marxiana.

Mesmo na França a repercussão dos escritos de Marx importunava o governo prussiano. Frederico
Guilherme IV – então governador da Prússia – pressionou o governo francês para expulsar o alemão, além
de Heine e Bakunin, principais colaboradores do jornal Vorwaerts. Assim, em fevereiro de 1845, Guizot –
ministro do Interior francês – determinou, debaixo do protesto da imprensa liberal, que Marx e sua família
saíssem da França. Então, Karl se estabeleceu em Bruxelas, onde permaneceria até 1848, e se comprometeu
com o governo belga, através de um documento assinado, a não publicar qualquer artigo sobre política. 

Já na Bélgica, Marx escreveu três ensaios antes de explicitar os fundamentos constitutivos da teoria
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do ser social engendrado pelo modo de produção capitalista, na Miséria da Filosofia em 1847. A sagrada
Família (1845), que marca o início da profícua parceria com Engels, uma continuação temática da polêmica
com Baeur iniciada n’A questão judaíca, no qual que defendeu o comunismo de massa como a única força
capaz de transformar radical e eficazmente o status quo.  As Teses sobre Feuerbach (1845) “primeiro
documento em que se contém o embrião da nova concepção de mundo (ENGELS apud NETTO, 1980,
p.24). Nestas teses que Marx lançou os fundamentos de uma antropologia original na qual o homem é
entendido como um ser estruturalmente histórico, isto é, prático e social. E por fim, A ideologia alemã
(1845-1846), novamente em parceria com Engels, é o texto que “comprova o trânsito de Marx ao
comunismo, concluindo sua definição básica como teórico e revolucionário.” (NETTO, 1980, p. 25) Trata-
se do acerto de contas com sua antiga consciência jovem-hegeliana e representou o esforço para
reposicionar seu novo plano teórico-científico de maneira diversa do jovem hegelianismo.

 

2.4 As relações entre Marx e Proudhon

 
Marx e Proudhon conheceram-se pessoalmente em Paris, e suas relações se estreitaram entre o

outono e o inverno de 1844-1845.
Os encontros entre os dois, basicamente, centraram-se em debates sobre o hegelianismo. Na época

destes encontros, Proudhon já era um pensador maduro e de solida reputação, enquanto Marx, apesar de ser
um pensador brilhante, não passava de um alemão, dentre os milhares exilados em Paris, que ainda não
atingira os 30 anos. Isto, em certa medida, explica a pouca importância dada por Proudhon a esses encontros
e porque nunca manteve registros escritos de seus debates com Marx.

O alemão, pelo contrário, tinha verdadeira admiração pelo anarquista. Desde os tempos da Gazeta,
Marx citava Proudhon constantemente e o considerava como o mais penetrante dos escritores socialistas. E,
em diversas ocasiões, mesmo discordando de suas posições fez a defesa de seu pensamento contra as
distorções promovidas pelos Livres de Berlim[14] e Grün[15].

N’A ideologia alemã, Marx deu mostras de sua atitude de extrema simpatia e receptividade em
relação ao anarquista:

Proudhon submete a base da economia política, a propriedade privada, ao primeiro exame sério (...) e
científico (...). O grande progresso científico que realizou (...) coloca, pela primeira vez, a possibilidade
de uma verdadeira ciência da economia política. A sua obra O que é a propriedade? tem, para a
economia política, a mesma importância que, para a política moderna, possui a ora de Sièyes, O que é o
terceiro Estado? (MARX apud NETTO, 2009, p. 27)

Porém, na medida em que Marx aprofundou seus estudos em economia política percebeu a
fragilidade teórica de Proudhon. Fragilidade que é ilustrou na seguinte afirmação d’A questão judaica
“[Proudhon] fez tudo o que a crítica da economia podia fazer do ponto de vista econômico” (Ibidem,p. 27)
Esta passagem explicitou a percepção que Marx tinha da incapacidade de Proudhon em ultrapassar os
horizontes pequeno-burgueses.

Mas mesmo assim manteve relações amistosas com o anarquista até 1846. Prova desta
consideração é que Marx convidou Proudhon para ser o correspondente francês do Comitê de
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Correspondência Socialista que, junto com Engels e Gigot, criou em Bruxelas. Convite declinado pelo
francês sob alegações de dogmatismo e de incitação do proletariado à violência, por parte dos socialistas
revolucionários, dentre os quais alinhava Marx. Na mesma carta em que recusa o convite de Marx,
Proudhon anuncia sua próxima obra, Miséria da Filosofia, e a oferece á férula da crítica do alemão. 

E como destaca Netto:

Não é a resposta de Proudhon que põe fim àquele apreço: é a publicação da miséria que obriga Marx a
uma clara tomada de posição, que encerra as suas relações pessoais e só arranca de Proudhon, nos seus
apontamentos, manifestações de azedume e irritação.” (NETTO, 1980, p. 28)

 

3. Miséria da filosofia

 
Marx recebeu seu exemplar de Sistema das contradições econômicas em dezembro de 1846. Leu a

obra vorazmente e rapidamente preparou sua palmatória, como Proudhon desafiara, durante o inverno de
1846-1847. Disto resultou a Miséria da filosofia, publicada em julho 1847.  Marx deu este título à sua
réplica em função do subtítulo da obra francesa: Filosofia da miséria.   

Marx preferiu escrever em seu francês “bárbaro” do que em alemão para atingir de maneira
imediata o mesmo público do livro de Proudhon. E desde o prólogo deixa bem claro seu tom em relação ao
francês:

O sr. Proudhon tem a infelicidade de ser singularmente desconhecido na Europa. Na França, tem o
direito de ser um mau economista, porque passa por ser um bom filósofo alemão. Na Alemanha, tem o
direito de ser um mau filósofo, porque passa por ser um dos mais vigorosos economistas franceses
(MARX, 2009, p. 41)      
                                                                                                                                         

Em síntese a Miséria, além de explicitar o abismo e a ruptura definitiva entre os dois autores:
marca uma nova etapa na sua evolução[de Marx] reconhecida por todos os analistas mais qualificados.
E nela se conjugam, numa integração plena, os elementos constitutivos da evolução marxiana: o
teórico-científico e o político-ideológico. De um lado, o texto mostra o desenvolvimento das pesquisas
de Marx no âmbito da economia política:a crítica marxiana ao conteúdo das formulações pretensamente
científicas de Proudhon é o eixo centra do livro e as avaliações nele explicitadas serão reafirmadas
inúmeras vezes na obra ulterior de Marx. De outro lado, revela o estágio político alcançado por Marx:
agora com seu projeto comunista revolucionário claramente formulado, ele é levado a combater
firmemente quaisquer contrafações ideológicas que possam desviar o proletariado das tarefas prático-
históricas que o processo social real confere a ele.(NETTO, 2009, p. 28)

Trata-se, como afirma Engels, da explicitação sistematizada e da aplicação dos princípios
fundamentais das novas concepções históricas e econômicas de Marx, portanto um balanço dos seus estudos
econômicos iniciados em 1843 até o ponto em que chegara no primeiro semestre de 1847. Extrapola os
objetivos desta pesquisa realizar um resumo sistemático da obra em questão[16]. Entretanto, vale destacar
alguns aspectos desenvolvidos na Miséria necessários para a compreensão do desenvolvimento do
pensamento marxiano.

Pois como enfatiza Netto:
[...] é na Miséria da filosofia que além da liquidação teórica do socialismo reformista (utópico-
reformista) de cariz pequeno burguês, estão sendo explicitados e oferecidos ao público, pela primeira
vez, os fundamentos e os elementos constitutivos da teoria do ser social engendrado pelo modo de
produção capitalista (Ibidem, p. 11)
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O valor sempre foi uma preocupação precípua nos estudos econômicos de Marx. Entretanto, antes
de 1847, ele repudiava a teoria do valor-trabalho de Ricardo, porque ela abstrai a concorrência. É a Miséria
que marca a mudança da perspectiva marxiana quanto ao valor, pois é nesta obra que ele assume a teoria do
valor-trabalho e sua dimensão revolucionária.

 Marx não se pôs como um ricardiano, por rejeitar a eternização das categorias econômicas feitas
pela economia política clássica e, contra esta, afirmou peremptoriamente a historicidade daquelas. Muito
menos como um socialista utópico que afirmavam, em virtude da teoria do valor-trabalho, pertencer ao
trabalhador a totalidade da produção.

Assim, a crítica a Proudhon permite a Marx apreender a historicidade da formação das relações
econômicas e os tipos sociais correspondentes a estas:

Os quatro últimos parágrafos do capítulo segundo consistem, exatamente, na apreensão da historicidade
concreta do modo de produção capitalista, na captação de sua dialética interna. A ruptura dos padrões
da indústria pré-capitalista, o surgimento da manufatura e da maquinofatura, o mecanismo das crises, a
emergência das classes sociais fundamentais, suas articulações e transformações, os liames que as
vinculam e opõem através das suas lutas e contradições etc. – aí esta o diagrama do movimento do
mundo capitalista. (Ibidem, p. 31)

Na verdade, Marx reformulou as concepções ricardianas:
de uma maneira toda particular: o trabalho (abstrato) é a essência do valor de troca porque, numa
sociedade fundada sobre a divisão do trabalho, ele constitui o único tecido conjuntivo que permite
comparar mutuamente e tornar comensuráveis os produtos do trabalho de indivíduos separados uns dos
outros. (MANDEL apud NETTO, 2009, p. 29)

Contudo, assumir a teoria do valor-trabalho não tornou, sob uma ótica estritamente econômica, a
Miséria um trabalho inatacável. Marx ainda encontrava limitações na compreensão da natureza do valor.
Isto se deve ao fato dele “não alcançar a precisa concretização do valor, através do complexo de mediações
socioeconômicas que a viabiliza.” (NETTO, 2009, p. 30) Assim, devido à falta desta determinação há
Miséria problemas insolúveis, e em virtude disto, nesta obra Marx não distingue, por exemplo, força de
trabalho de trabalho, trabalho socialmente necessário de trabalho necessário.

    Algumas das implicações dessa imediaticidade ainda não superada na consideração do processo
de produção capitalista:

[...] torna-se impossível avançar na distinção entre valor de troca, preço de produção e preço de
mercado – e o valor de troca, no fundo, continua identificado ao preço. Mais ainda: sem a distinção
força de trabalho/trabalho [...] está interditada a possibilidade da apreensão concreta da especificidade
da mercadoria força de trabalho face ao capital. Resultado decisivo: a teoria da mais-valia não pode
sequer ser vislumbrada. Outras conseqüências: uma equivocada teoria do salário, influenciada também
por Ricardo e uma precária compreensão da distribuição da tava de lucro (NETTO, 2009, p. 30)

O desenvolvimento ulterior do pensamento de Marx se encarregou de completar e retificar as
deficiências teóricas apresentadas nos escritos de 1847. Entretanto, estas deficiências não têm o condão de
retirar da Miséria o lugar de destaque desta no conjunto da obra do alemão. Pois, se as investigações
marxianas atingiram, a partir da segunda metade dos anos de 1850, um patamar qualitativamente novo, nas
descobertas que culminaram n’ O Capital, isto só foi possível por uma determinação que foi explicitada
pela primeira vez na Miséria da filosofia: “as instâncias constitutivas da sociedade se articulam numa
totalidade concreta e são postas geneticamente pelo primado ontológico das relações econômicas.”
(Ibidem, 2009, p. 32)
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Em face disto, é necessário ressalvar, como adverte Netto, que ao contrário do que postula o
marxismo vulgar, a teoria social marxiana não é uma teoria fatorialista com primado do econômico. Pelo
contrário:

[...] o primado ontológico da economia, que funda a teoria social moderna, descoberta por Marx, opera
no interior de uma estrutura teórica que produz um objeto (teórico) para reproduzir o objeto real  na
perspectiva da totalidade[17]. Eis, pois, que a teoria social moderna [...] não se instaura como
somatório enciclopédico dos saberes autônomos. [...] Contrariamente, é uma estrutura teórica
unitariamente articulada sobre a perspectiva da categoria fundamental da realidade social, a totalidade.
E a exigência da totalidade não é posta como um simples imperativo metodológico: resulta,
precisamente, das investigações histórico-concretas que Marx realizou, focando as formações
econômico-sociais capitalistas. (Ibidem, p. 32)

Na Miséria Marx também dá o golpe final no socialismo utópico-reformista de cariz pequeno
burguês. De fato, após 1847 Marx praticamente exerceu o monopólio sobre o pensamento socialista, sendo
que suas idéias passaram a ser as diretrizes da Liga dos Justos e dominaram a I Internacional
Comunista[18].

Nos escritos de 1847, Marx demonstra como os objetivos do socialismo difundido por Proudhon
eram próximos dos da doutrina ricardiana clássica, que “resume rigosamente, impiedosamente, o ponto de
vista de toda a burguesia inglesa, que é, em si mesma,a típica burguesia moderna”(MARX, 2009, p. 58), e
como era peremptório que o proletário assumisse seu papel histórico diante da sociedade capitalista:
enquanto classe que direciona o processo  social e modula a história.

Os economistas querem que os operários permaneçam na sociedade tal como ela está formada e tal
como eles a consignaram e sancionaram em seus manuais. Os socialistas querem que os operários
deixem de lado a sociedade antiga para que possam entrar melhor na sociedade nova que tão
previdentemente preparam para eles. (Ibidem, p. 188)

   E mais adiante esclarece que este papel só poderia ser assumido pela via revolucionária
Entretanto, o antagonismo entre o proletariado e a burguesia é uma luta de uma clase contra outra, luta
que, levada à sua expressão mais alta, é uma revolução total. Ademais, é de provocar espanto que uma
sociedade, fundada na oposição de classes, conduza à contradição brutal, a um choque corpo-a-corpo
como derradeira solução? (Ibidem, p. 191-192)

 

4. O fenômeno jurídico na Miséria da filosofia

 
A avassaladora crítica feita ao proudhonismo na Miséria da filosofia concentra-se, principalmente,

nos aspectos econômico, político e metodológico desenvolvidos na Filosofia da Miséria. Entretanto, Marx
não deixa de, em alguns momentos, referir-se diretamente ao Direito e sua sistemática.

Ao contrapor as considerações proudhonianas acerca do processo de constituição da moeda, Marx
afirma que “A legislação, tanto política quanto civil, apenas enuncia, verbaliza as exigências das relações
econômicas” (MARX, 2009, p. 98). Se para o francês é “da consagração soberana que nasce a moeda”
(PROUDON apud Marx, 2009, p. 98), e, por extensão, as demais relações econômicas, para o alemão são as
formas de produção de um determinado sistema que subordinam as relações jurídicas e políticas do mesmo.

Mais adiante, na discussão sobre a divisão do trabalho e as máquinas, Marx corrobora o argumento
desenvolvido anteriormente com a seguinte assertiva a respeito das regras que regeram a divisão do trabalho
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nas sociedades pré-capitalistas “Tais regras eram estabelecidas por um legislador? Não. Nascidas
primitivamente das condições de produção material, elas só foram redigidas em lei muito mais tarde.”
(MARX, 2009, p. 151)

Neste mesmo sentido, Marx afirma que “O sr. Proudhon pretende fazer passar um artigo do Código
Penal por um resultado necessário e geral das relações de produção burguesa” (MARX, 2009, p. 187) para
rebater a assertiva do francês sobre o caráter aberrante das coalizões operárias, seja para ordem jurídica,
econômica ou natural. Marx demonstra que na Inglaterra as “coalizões são autorizadas por uma ato do
Parlamento e foi o sistema econômico que forçou o Parlamento a dar a essa autorização uma sanção legal.”
(Ibidem, p.187) Para ele quanto “Mais a industria  moderna e a concorrência se desenvolvem, mais
elementos que provocam e favorecem as coalizões e tão logo elas se tornam um fato econômico, assumindo
dia a dia mais consistência, não podem tardar em se tornar um fato legal.” (Ibidem, p. 187) Assim, o alemão
conclui que o artigo do Código Penal que criminalizava as coalizões operárias, se muito, demonstra que a
indústria moderna e concorrência eram incipientes à época da confecção da legislação.  

Estas passagens remetem a um aspecto abordado por Marx de maneira profunda n’A ideologia
alemã: a relação íntima e necessária entre a infra-estrutura, ou seja, o modo de produção, e a superestrutura,
as construções abstratas, de uma sociedade. A premissa básica da teoria social marxiana é a subordinação da
superestrutura pela infra-estrutura. Desta forma, para o filósofo alemão:   

[...] na produção social da sua vida, os homens contraem determinadas relações necessárias e
independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a uma determinada fase de
desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção forma a
estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e política
e à qual correspondem determinadas forma de consciência social.(MARX apud Ferreira, 2008)

  Assim, Marx coloca o Direito, ao lado da economia política, da religião, etc., no conjunto
daquelas construções ideais correspondentes a uma determinada organização das condições materiais de
produção. Neste sentido, “[...] tanto as relações jurídicas como as formas de Estado não podem ser
compreendidas por si mesmas nem pela chamada evolução geral do espírito humano, mas se baseiam, pelo
contrário nas condições matérias de vida [...]” (Ibidem)

Proudhon concebe as categorias econômicas como naturais, eternas, imutáveis. Por ser incapaz de
perceber o caráter histórico e transitório destas, Marx o compara a Hegel “O que Hegel fez em relação à
Religião, ao Direito etc., o Sr. Proudhon procura fazer em relação à economia política.” (MARX, 2009, p.
123) Portanto, as afirmações marxianas sobre a historicidade e transitoriedade das categorias econômicas
podem ser transportadas para o direito.

Essa concepção histórica do fenômeno jurídico permite traçar um paralelo entre as considerações
feitas nesta obra os direitos humanos, em especial, o direito à igualdade. 

Segundo Eymar, da obra de Proudhon desprende um profundo ideal igualitário e incluí uma análise
dos meios concretos para levá-lo a cabo. (EYMAR, p.84) Estes meios consistiriam na aplicação igualitária
da teoria ricardiana do valor-trabalho, transformando todos os homens em trabalhadores imediatos, trocando
iguais quantidades de trabalho. Marx questiona a originalidade do francês, pois considera sua proposta
devedora das obras dos socialistas ingleses, especificamente de Francis Bray e seu Sofrimentos da classe
operária e sua solução, de 1839, no qual reside “a chave das obras passadas, presentes e futuras do sr. 
Proudhon.” (MARX, 2009, p. 84)

A diferença entre Marx e Bray/Proudhon consiste naquilo que cada um considera como a gênese do
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problema da desigualdade. Pois, enquanto socialistas, compartilham profunda aspiração por uma igualdade
real.   

Bray propõe uma sociedade de trabalhadores imediatos, centrada na troca de quantidades iguais de
horas de trabalho, já que para o socialista inglês as mazelas da sociedade originam-se na desigualdade nas
relações de troca.

Enquanto se mantiverem em vigor esse sistema de desigualdade nas trocas, os produtores [produtores
diretos, proletários] serão sempre tão pobres, tão ignorantes, tão sobrecarregados de trabalho como são
hoje [...] Somente uma transformação total de sistema, a introdução da igualdade no trabalho e nas
trocas, pode melhorar esse estado de coisa e assegurar aos homens a verdadeira igualdade de direitos.
(BRAY apud MARX, 2009, p. 87)

Segundo Marx, o problema reside nas relações de produção e nos antagonismos de classe. Assim, é
impossível superar a desigualdade de troca através da igualdade de troca. Bray é apenas aparentemente
revolucionário porque a aplicação do seu sistema é incapaz de alterar a sociedade, não passa de uma
distorção das relações capitalistas de produção.

[...] o que nos ofereceu a troca de quantidades iguais de trabalho? Superprodução, depreciação, excesso
de trabalho seguido de inatividade; enfim: as relações econômicas tais como as vemos constituídas na
sociedade atual, exceto a concorrência pelo trabalho. [...] O sr. Bray não compreende que essa relação
igualitária, esse ideal corretivo [...] é, em si mesmo, um reflexo do mundo atual e que,
conseqüentemente, é  impossível reconstruir a sociedade sobre uma base que não passa de uma sombra
embelezada de si mesma. À medida que a sombra torna-se corpo, percebe-se que este, longe de ser a
transfiguração sonhada, é o corpo da atual sociedade. (MARX, 2009, p. 91-93)

   As críticas de Marx a Bray são extensíveis ao anarquista, sendo, inclusive, introdução às críticas
feitas a este. Proudhon concebe o desenvolvimento histórico de forma sui generis, através de uma
providência anti-teísta que exclui a causalidade dos acontecimentos históricos e permite sua ciência social.
(EYMAR, p. 85)

Inicialmente, a sociedade (o gênio social) postula um primeiro fato, formula uma hipótese [...],
verdadeira antinomia, cujos resultados antagônicos se desenrolam na economia social da mesma forma
como as conseqüências poderiam ser deduzidas no espírito; de modo que o movimento industrial
seguindo em tudo a dedução das idéias, divide-se em dois fluxos: um, dos efeitos úteis, e outro, dos
efeitos subversivos. [...] Para constituir harmonicamente esse princípio dúplice e resolver essa
antinomia, a sociedade cria uma segunda antinomia, que logo será seguida de uma terceira, e esta será a
marcha do gênio social até que esgote todas as suas contradições [...], regressando, com um salto, a
todas as suas posições anteriores e resolvendo, numa só fórmula, todos os seus problemas.
(PROUDHON apud Marx, 2009, p. 134)

Assim, a História passa a ter um fim providencial: realizar uma determinada hipótese. Segundo
Marx, essa hipótese unificante e sintética que alude Proudhon seria a igualdade

Ele [Proudhon] imagina que a divisão do trabalho, o crédito, a fábrica, todas as relações econômicas
foram inventadas apenas em proveito da igualdade e, no entanto, sempre acabaram se voltando contra
ela. [...] Daqui em diante, o lado bom de uma relação econômica é o que afirma a igualdade; o mau é o
que a nega e afirma a desigualdade. Toda nova categoria é uma hipótese do gênio social para eliminar a
desigualdade engendrada pela hipótese precedente. Em resumo, a igualdade é a intenção primitiva, a
tendência mística, o objetivo providencial que o gênio social tem sempre em vista, girando no círculo
das contradições econômicas. (MARX, 2009, p. 135)

Para Marx, por trás dos pomposos nomes de gênio social, razão geral, razão humana, Providência
nada mais existe que a razão individual de Proudhon, que por meio de uma série de mediações faz coincidir
com um fim providencial da história, também concebido pelo francês.

 Estabelecer um fim providencial, uma finalidade para a História, para qual o passado é mero meio,
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ou pretender que um ideal sobreponha o movimento real é tratar os fatos de uma forma anti-histórica, é
negá-los enquanto forma de expressão de uma determinada época histórica. Nos dizeres de Marx:

Essas palavras [Providência, fim providencial] nada explicam: são, no máximo formas declamatórias,
maneiras, como quaisquer outras de parafrasear os fatos. [...] Dizer, todavia, que todos os séculos
anteriores – com necessidades, meios de produção etc., totalmente diferentes – operaram
providencialmente para a realização da igualdade, é, antes de tudo, substituir pelos meios e homens do
nosso século os meios e homens de séculos anteriores e desconhecer o movimento histórico através do
qual as gerações sucessivas transformam os resultados adquiridos pelas que as precederam. (Ibidem, p.
135-136)

Portanto, a questão da igualdade real, da igualdade efetiva, não de uma igualdade legal, nos moldes
da Revolução Francesa, é insolúvel dentro do modo de produção capitalista, seja por modificações pontuais
na ordem jurídica ou por um desenvolvimento providencial das relações de produção. Só se atinge a
igualdade material através de profundas modificações das condições reais, pela superação do modo
capitalista de produção e toda sua infra-estrutura.

 

5. Considerações Finais

 
Em função dos aspectos abordados nesta pesquisa é possível extrair, dentre outras, as seguintes

conclusões
A polêmica entre os dois socialista se deu em um momento singular da história européia. Em uma

época marcada pelo ocaso do primeiro estágio da revolução industrial e pela repressão e censura da era
Metternich, que permeava toda a Europa, tanto o ser social do capitalismo se consolidava, quanto o
proletariado deixava de ser uma massa amorfa e se constituía em classe para si. Neste ambiente o
pensamento socialista e revolucionário se desenvolveu, vicejou e expandiu como nunca antes havia
ocorrido.

Os dois pensadores tiveram um desenvolvimento semelhante, sendo que ambos se apropriaram das
fontes do socialismo científico – a filosofia alemã, o socialismo francês e economia política clássica inglesa
– de maneira independente. Apesar disso, mesmo com alguns pontos em comum, adotaram perspectivas
distintas dentro do pensamento socialista, conflitantes e, até mesmo, excludentes. Dessa forma, Marx se
filiou a corrente revolucionária, enquanto Proudhon se tornou um reformista.

Porém, ao contrário do que afirmam alguns autores, a polêmica da qual a Miséria foi o clímax não
pode ser entendida como uma simples e esquemática divergência de perspectivas teóricas, uma simplória
rixa entre revolucionários e reformistas. A evolução de Marx e Proudhon pode até ter percorrido a mesma
senda, entretanto, em direções opostas.

Se o alemão durante seu amadurecimento passou de uma posição idealista e conservadora para um
desenvolvimento cada vez mais crítico e radical das idéias de sua época, o francês fez o inverso deste
movimento de radicalização, passou das posições mais drásticas para um conformismo crescente. 

É preciso notar que desde 1843, com a Crítica da filosofia do direito de Hegel, Marx vinha
desmistificando as construções teóricas que permitiam a reiteração das relações materiais e que justificavam
a exploração das massas, ainda que sob uma perspectiva democrático-radical. Neste sentido, a Miséria se
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coloca como a conseqüência natural da evolução filosófica do alemão. Essa obra explicita uma nova etapa
da evolução de Marx, a tomada de uma posição que “conjuga, numa interação plena, os elementos
constitutivos da evolução marxiana: o teórico-científico e o político ideológico.” (NETTO, 2009, p. 28)   

Marx, portanto, não atacou o revolucionário que repulsava a propriedade por considerá-la um
roubo, mas o doutrinário que negava a revolução como um apelo inútil e desnecessário à força. Dessa
forma, a Miséria da Filosofia é uma continuação de obras como A crítica da filosofia do direito de Hegel, A
sagrada família e A ideologia alemã, só que desta vez a crítica arranca as flores imaginárias da economia
política e do seio do pensamento socialista.   

A Miséria da filosofia, além da liquidação do socialismo utópico de cariz pequeno burguês, possui
importância ímpar no conjunto dos estudos de Karl Marx por conter as premissas básicas e os fundamentos
constitutivos da teoria social marxiana. De fato, as limitações teóricas presentes nesta obra não permitem
que Marx disseque por completo a sociedade capitalista, como faria ulteriormente n’ O capital . Mas,
inegavelmente, estão presentes na Miséria os elementos essenciais do projeto teórico de analisar o conjunto
do modo de produção capitalista. Isto já faz de Marx “o pensador que operou a mais radical e decisiva
revolução teórico-social dos tempos modernos.”(Ibidem, p.33)   

E apesar de a Miséria não ser uma obra jurídica, Marx, em diversos momentos, através da crítica a
Proudhon, demonstra como o direito compõe a superestrutura teórica que necessariamente acompanha e é
determinada pela infra-estrutura econômica. Dessa forma, como uma expressão de um determinado estágio
do desenvolvimento econômico, o direito é uma categoria eminentemente histórica e, portanto, transitória.  

Esta concepção enseja uma profícua discussão sobre a igualdade. Marx evidencia como a igualdade
real, material é impossível dentro da lógica do capital, seja através das mudanças proposta pelos socialistas
do tipo reformista ou pelo evolver natural do modo capitalista de produção. Dessa forma, só se atinge a
igualdade efetiva através da superação da sociedade capitalista.  

Não se diga que o movimento social exclui o movimento político. Não há, jamais, movimento político
que não seja, ao mesmo tempo, social. Somente numa ordem de coisas em que não existam mais classes
e antagonismos entre classes as evoluções sociais deixarão de ser revoluções políticas. Até lá, às
vésperas de cada reorganização geral da sociedade, a última palavra da ciência social será sempre:   “O
combate o a morte: a luta sanguinária ou nada. É assim que a questão está irresistivelmente posta”
(George Sand) (MARX, 2009, p. 192)

Destarte, o aspecto precípuo da Miséria da Filosofia é, indubitavelmente, a conjunção do Marx
teórico com o Marx revolucionário.
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[1] Klemens Wenzel Lothar Nepomuk von Metternich, príncipe de Metternich-Winneburg-Beilstein, diplomata e
estadista do Império Austríaco,  ferrenho opositor do pensamento liberal, foi o principal responsável pelo
Congresso de Viena.
[2] Conferência entre estadistas das maiores potências européias, após a queda de Napoleão Bonaparte com o
intuito de rearranjar o mapa político da Europa e restaurar as monarquias absolutistas. 
[3] Segundo José Carlos Orsi Morel é assim que Proudhon se refere a este emprego em suas cartas.
[4] Dissertação sobre a significação dos ritmos de trabalho e repouso. Visa à crítica da espoliação do trabalho pelo
capital.
[5] Série de três escritos panfletários em que Proudhon refuta o postulado do trabalho como fundamento da
propriedade, e afirma que esta é um roubo. E conclama a reabilitação do proletariado mediante a igualdade de
condições. 
[6] Súmula das idéias de Proudohon em que a partir da crítica da categoria ordem ele “passa em revista uma longa
série de filósofos (Platão, Bossuet, Malebranche, de Maistre, Leibniz, Kant, Hegel), polemiza com
contemporâneos (Comte) e explícita a sua dialética serial.” (NETTO, 1980, p.17)
[7] Conjunto de anotações pessoais de Proudhon.
[8] Algumas exortações de Proudhon são emblemáticas quanto a este aspecto revolucionário pré-1846. Destacam-
se entre estas a famosa “A propriedade é um roubo” que abre a sua primeira memória sobre a propriedade,
“Concito à revolução por todos os meios ao meu alcance” de sua segunda memória e, de sua Sobre a celebração
de domingo, “Apelamos para a força. Proprietários, defendei-vos! Haverá combates e massacres”.   
[9] Principalmente Hegel, do qual ainda não havia traduções para o francês.
[10] Aqui se analisará como Marx tomou contato com o socialismo utópico francês e a economia política clássica
durante o período que vai de 1843 a 1847. Para uma análise do período de 1839 a 1843 e da apropriação marxiana
do pensamento alemão ver
[11] O Czar Nicolau I pressionou o governo prussiano, e este aumentou sensivelmente o cerco sobre Marx.
[12] Jornal cujo diretor era Marx. Através do qual o alemão tentava “deslocar para a Alemanha os numerosos
olhares fixados na França e fazer assim nascer um liberalismo alemão e não francês.” (MARX, apud Lukács,
2007. p. 133) A Gazeta buscava “realizar a unificação de todas as forças progressistas alemãs, numa ampla
oposição, profundamente enraizada na vida nacional, contra o regime reacionário de Frederico Guilherme IV, com
o objetivo de liquidar radicalmente o absolutismo alemão.” (LUKÁCS,2007, p. 133)
[13] Organização operária de caráter conspirativo-revolucionário, da qual participavam ferreiros, carpinteiros, sapateiros, alfaiates.
Em junho de 1847, após seu primeiro congresso, por influência da Marx e Engels, a Liga mudou de nome passando a chamar-se Liga
dos Comunistas e adotou o lema "Proletários de todos os países, uni-vos!" abandonando o antigo "Todos os homens são irmãos".
[14] N’A Sagrada família.
[15] N’A Ideologia alemã.
[16] Para tanto se recomenda o artigo de José Flávio Bertero Gênese da sociedade capitalista: uma leitura de a Miséria da filosofia
de Karl Marx.
[17] A categoria totalidade é fundamental para a teoria marxista, tanto que Lukács afirma ser esta categoria que, decisivamente,
distingue o marxismo da ciência burguesa, e não os motivos econômicos na explicação da história (LUKÁCS apud Netto, 2009)
[18] Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT), criada 1864, integrada por organizações operárias de diversos países
europeus. A repressão e as crescentes divergências internas enfraqueceram a organização, que acabou sendo extinta em 1876.
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SEGURANÇA TÉCNICA E CONFIABILIDADE DO CONSUMIDOR EM FACE DO COMERCIO
ELETRôNICO: POR UM PROPÓSITO JURIDICO.

TECHNICAL SAFETY AND RELIABILITY IN THE FACE OF CONSUMER ELECTRONIC
COMMERCE: LEGAL FOR A PURPOSE.

karla cristina da costa e silva matos

RESUMO
Informação é uma garantia fundamental disponibilizada a todos. Com o avanço tecnológico e a
acessibilidade dos usuários cada vez maior, proliferaram diversos usuários e diversos sistemas de navegação
que ocasionou por resultar na fragilidade de sistemas eletrônicos virtuais. O Comércio Eletrônico expandiu
significativamente o que ocasionou a vulnerabilidade do Consumidor que compra pela Internet,
proporcionando um aumento da economia de varejo. O aumento do consumo eletrônico e a instabilidade
dos sistemas de segurança muitas vezes invadidos por terceiros, aumentou insegurança pelos sistemas
virtuais. Como tentativa de trazer mais segurança ao tema virtual criou-se assinaturas e certificados virtuais,
e a tendência é a busca de instrumentos que proporcionam um canal livre de acesso e sem fragilidade
fragmentada.
PALAVRAS-CHAVES: segurança, consumidor, Vulnerabilidade.

ABSTRACT
Information security is a key available to all. With technological advancement and accessibility of users
increasing, proliferated different users and different navigation systems that result in weakness caused by
the virtual electronic systems. The Electronic Commerce expanded significantly which led to the
vulnerability of the consumer who buys the Internet, providing an increase in the retail economy. The
increase in consumption and the instability of electronic security systems often invaded by others, increased
insecurity for virtual systems. An attempt to bring more security to the virtual theme set up virtual
signatures and certificates, and the trend is the search for instruments that provide a channel of access free
and without weakness fragmented.
KEYWORDS: security, consumer, vulnerability

•1.      .Introdução a um novo contexto da sociedade: a Sociedade da Informação.

A evolução da sociedade menciona fatos como a passagem pela Revolução Industrial, a impactante
sociedade pós-industrial e a sociedade pós-moderna que foi ocasionada pela revolução informacional.

Embora didaticamente haja uma separação desses marcos, a história não pode ser considerada de forma
linear, ou seja, um fato novo não destrói o anterior mais se une a ele influenciando-o. "O fato novo pode
gerar uma transformação sobre aquilo que já existia, não necessariamente a sua supressão. Uma revolução,
portanto, nem sempre põe termo a um fato anterior. Muitas vezes o transforma." [1]

 

Um dos fatos modificadores da sociedade foi a Revolução Industrial. O benefício mais significativo dessa
revolução foi o surgimento da empresa, embora o marco histórico seja a introdução da máquina a vapor na
produção fabril. O surgimento da empresa transformou todas as formas de produção, num momento em que
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a sociedade era totalmente dependente do trabalho escravo e sentia necessidades de uma produção em
grande escala.

 

As fábricas eram a nova economia e proporcionou uma evolução na ciência, e nas relações
socioeconômicas, isso num momento em que a agricultura contava com seu auge de produção de matéria-
prima. Dentre as inovações gerenciais a divisão de trabalho, a concepção de uma linha de montagem e a
implementação do pensamento Taylorista[2]. Havia uma "facilitação ao acesso aos bens protegidos por
terceiros".[3]

 

No plano jurídico, passou pelo modelo de contratação em massa a um novo contrato de trabalho. Num
momento pós-industrial, as relações de trabalho se deparavam com a problemática em que havia uma faixa
grande de proletariados com poucas vagas de emprego, o que ocasionou uma ingerência do administrador
que aumentava as jornadas de trabalho e diminuía o salário devido. Momento que não poderia faltar para a
atual sociedade já que motivou o desenvolvimento de entidades sindicais organizadas, e normas de ordem
pública. Ainda nesse contexto, a velocidade de produção e a falta de busca pela qualidade, posteriormente
valorizada, criaram uma faixa de consumidores insatisfeitos que pagavam caros pelos seus produtos caros,
advento do Código de Defesa do Consumidor. Não mais se valorizava só a estruturação fabril pela venda de
produtos, mas também pelos serviços oferecidos por terceiros.

 

Num momento pós-moderno, houve uma supervalorização da informação, e com a evolução da tecnologia,
da microeletrônica e dos computadores, proporcionou o acesso a todos os tipos de informação e por todos os
meios de comunicação.

 

A indústria faz parte deste momento da sociedade, porém de forma mais controlada em seus processos tendo
a informação como forma de aprimoramento das relações interpessoais, garantindo a produtividade e o
controle a otimização dos processos industriais. "Enquanto a revolução industrial objetivava o
desenvolvimento da produção de bens tangíveis ou corpóreos, coube à revolução da informação a finalidade
de desenvolver as tecnologias de produção, por meio do acúmulo do conhecimento e da facilitação de seu
acesso a todas as pessoas." [4]

 

Aliado a este momento, foi desenvolvido com fins inicialmente militares, o ARPANET, um computador
interligado a dois ou mais computadores, para fins de comunicação de operações militares para uma
possível guerra. Um marco que demonstrou para o mundo a necessidade de comunicação, para se obter
informações de forma segura, sem a interferência do inimigo. Era a busca pela informação segura.
Posteriormente a tecnologia foi liberada para os usuários, sob a forma de rede, e sob o nome de Internet.

 

Surgiu um novo modelo de sociedade, a sociedade da informação, inserida no contexto social em que há
uma valorização da informação nos meios de produção, mas a inserção da informação em todas as formas
de manifestação da sociedade. Reflexo disso, o desenvolvimento do comércio eletrônico, a economia da
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informação, busca pelo armazenamento da informação, transferência da informação.[5] Uma sociedade
sustentada na informação.

 

No direito a busca pela regulamentação da liberdade de circulação de pessoas, serviços e mercadorias,
medidas de implementação de mecanismos de comunicação e o direito a desenvolvimento social, seja no
processo econômico, cultural e político, mas essencialmente o direito ao desenvolvimento através da
comunicação e da telemática, já que com a evolução tecnológica, as circulações de informações ocorrem em
tempo real e sua assimilação pode ser simultânea. A busca por um  desenvolvimento social seguro.

 

•2.      Era das incertezas: da revolução industrial à sociedade da informação

 

A sociedade se modificou. O que na essência buscava a produção em alta escala, sob a forma de empresa
para atender maior demanda da sociedade industrial, A informação assimilada por conhecimento passou a
ser essencial para o desenvolvimento das empresas, meio dominante de produção de formas de riqueza.

 

É a informação como poder dominante, de tal forma que o conhecimento pode proporcionar uma redução
nas participações de todos os meios de produção, refletindo consideravelmente na capacidade de vendas,
redução de custos e lucros. O valor da empresa é a capacidade de conhecimento e seu armazenamento.

 

A necessidade de se conhecer melhor o comportamento de um consumidor especifico, abandonando a
massificação dos produtos e traduzindo produtos mais personalizados, simpatizantes para cada consumidor.
O consumo passou a ter outra característica como a pluralidade de produtos diferenciados, a acessibilidade
maior as formas de entretenimento, bem como a diversificação da estrutura familiar.

 

"Abandonou-se, praticamente, a busca do conhecimento pela busca do poder: já não se adquirem
instrumentos científicos e técnicos para alcançar qualquer verdade científica, mas apenas para ampliar o
poder de dominação. ( E. Denninger Racionalidad tecnológica, cit., p. 373)" [6].

 

Os alvos militares deixaram de serem alvos aleatórios para alvos dotados de informação e tecnologias
contendo capacidades de especificação do alvo. A possibilidade de se utilizar instrumentos eletrônicos para
aprimorar o gerenciamento do espaço aéreo, multiplicando a capacidade de vôos disponíveis ao consumidor.

 

Nesse contexto de busca pelo conhecimento aliado a busca pelo poder de dominação, pluralizou a
quantidade de informações disponíveis de tal forma que a incapacidade de gerenciamento e assimilação de
todas as informações disponíveis, reverte à sociedade numa forma de ignorância e incertezas. "Logo, já não
haverá tempo hábil para transformar a enorme massa de dados que já se encontram à disposição em
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conhecimento e, portanto, em informações passíveis de dominação ou de certeza." [7]

 

De fato o detentor de poder hoje é o detentor da informação. A informação é muito mais ágil porque os
meios eletrônicos as tornaram mais ágeis, daí a necessidade de segurança da manipulação da informação.

"Rapidez, na terceira onda, é um componente crítico do sucesso. Por isso se criaram Just in Time
Manufacturing, Concurrent Engineering, etc. Se o dinheiro se movimenta na velocidade da luz, a
informação tem que andar mais depressa ainda. Tempo = dinheiro, dizia-se. Hoje é preciso dizer que cada
intervalo de tempo = mais dinheiro. O processo está em aceleração."[8]

 

O poder passa a ser o poder não focado nos ativos materiais apenas. A incerteza decorre de que a infinita
disponibilidade de informações acaba por tornar uma sociedade em risco pela incapacidade de transformar o
número exacerbado em conhecimento. O homem leigo não pode se defender da manipulação da informação.
Sem mencionar a necessidade de maiores investimentos em segurança. A segurança neste momento passa a
ser relativizada, já que, quanto mais sofisticado o meio mais relativizado a segurança se torna. Quanto mais
complexo o meio de segurança mais indefesa a sociedade fica no meio. O desconhecido gera medo e
inseguranças.

 

•3.                    Do comércio eletrônico.

 

Um bom gerenciamento das informações em tempo real, desde que sólidas e que tenham valor, aumenta a
credibilidade dos investidores e também dos consumidores. Mas não só. Para serem muito bem gerenciadas,
as informações devem ser  muito  bem protegidas, exigindo assim, um significativo aumento de
investimento em tecnologias de proteção das informações corporativas e dos dados pertencentes aos
consumidores. Uma vez que a empresa tenha ganhado a confiabilidade do consumidor, seu faturamento
pode aumentar significativamente perto de seus concorrentes, o que num ciclo vicioso, pode  aumentar a
captação de investidores.

Em sua essência os investimentos com segurança da informação têm como principal objetivo recuperar e
garantir a confiabilidade em uma determinada empresa, para os consumidores e investidores. A preocupação
ganhou significado com a implementação do comercio eletrônico, cujo fluxo de troca de informações e a
exigência de proteção das mesmas tem sido significativa.

O livro verde para a Sociedade da Informação já caracteriza os negócios eletrônicos realizados no ambiente
da Internet que "engloba os diversos tipos de transações comerciais, administrativas e contábeis, que
envolvem governo, empresas e consumidores. E o comércio eletrônico (e-commerce) é a principal atividade
dessa nova categoria de negócios" [9]

 

Ricardo Lorenzetti definiu comércio eletrônico como sendo "todas as atividades que tenham por fim o
intercâmbio, por meios eletrônicos, de bens físicos e de bens digitais ou imateriais, o resultado é que
teremos relações jurídicas daí oriundas"[10]

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8739



 

Evidente que o comércio eletrônico aprimorou as relações negociais, ocasionado pelo fácil acesso à
informações aliado ao baixo custo das transações e ainda, como resultado das tecnologias mais modernas, o
afunilamento das distancias físicas e a disponibilidade dos produtos para o mundo inteiro, alcançando
consumidores diferenciados. Claro que para o consumidor, poupa-se tempo, há maior opção de compra bem
como meios e ferramentas ágeis de pesquisa de preços e de mercado.

 

O alcance do comércio eletrônico é de escala universal, e não só do ponto de vista espacial, mas também
porque envolve negociações das mais diversas, ou seja, "o comércio eletrônico envolve não apenas produtos
(por ex., serviços de informação, equipamentos médicos especializados), mas também serviços ( por ex.,
serviços de informação, serviços financeiros e jurídicos), traduzindo-se no exercício de actividades
tradicionais (por ex., cuidados de saúde, educação) e de actividades novas (por ex., centros comerciais
virtuais)."[11]

 Zuffo expõe claramente que " O mercado eletrônico inclui transações comerciais e financeiras, utilizando
Internet, e-mail, faxes, intercâmbio eletrônico de dados,( Eletronic Data Interchange, EDI) e pagamentos
eletrônicos, quer essas operações sejam feitas entre varejistas e consumidor final ( Business to Commerce,
B2C), quer entre fornecedores e produtores ( Business to Business B2B), ou ainda realizadas com o
mercado financeiro ou então com o governo ( Business to Government B2G)."[12]

Das relações jurídicas da Internet há o serviços entre empresas que não envolvam as relações de consumo
(business to business), as relações que há entre o consumidor e fornecedor, dando a caracterização de
consumidor o destinatário final ( business to consumer) e ainda as relações que envolvem um ente de direito
público ou assemelhado por disposição legal. ( business to government.)

Nesse contexto ainda expõe que para o sucesso dessas transações eletrônicas, "(...) devem ser criadas
algumas ferramentas tecnológicas que corrijam as dificuldades e falhas hoje apresentadas pela internet."
[13]

Nesse contexto, surge um novo paradigma. Aliar a disponibilidade de maior número de informações em
rede ao paradoxo de proteger as informações mais sensíveis seja do ponto de vista empresarial, seja do
ponto de vista do consumidor.

 Zuffo esclarece que as empresas têm a "... consciência da necessidade de maior acessibilidade à rede e
enfrentam a dubiedade de proteção das informações sensíveis concomitantemente com a exigência de não
restrição de acesso à rede."[14]

Um aliado a esse esforço está no investimento efetivo em tecnologias de segurança da informação. "O
comércio eletrônico requer segurança, confiabilidade e velocidade na transmissão de informações pela rede,
bem como logística de entrega eficiente." [15]

O estudo relacionado ao comércio eletrônico num sentido fornecedor para o consumidor, enfrentando a
problemática de direcionar a esses negócios a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Newton de Lucca se posiciona no sentido de que a compra e venda que se faz em catálogo se assemelha
muito a aquisição por meio da tela do computador, e ainda, que poderá este bem adquirido não corresponder
as expectativas do consumidor , que poderá valer-se da segurança de que pode arrepender-se daquela
contratação.[16]
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•4.      Da vulnerabilidade do consumidor no comércio eletrônico e medidas.

 

Uma pesquisa realizada entre os consumidores que preferem não contratar pela internet, 56% dos
consumidores não contratam porque gostam de ver o produto. Apenas 28% se preocupam efetivamente com
segurança e privacidade de informações.  [17]

Dentre as razões da insegurança estão a impossibilidade de ver o produto, as manipulações no momento de
concluir ou de se arrepender do negócio, perda do valor pago, demora no fornecimento, risco de dados
sensíveis, perturbação da privacidade, uso de dados financeiros, erro de identificação do consumidor,
dificuldade probatória, dentre outros.[18]

De inicio a proposta feita ao consumidor vem de inúmeros ambientes de rede, desde sites, links, buscadores.
O consumidor quando ele entra em um site de compra pela Internet ele se depara com o grande avanço de
tecnologias dispostas no seu aval para induzi-lo a comprar de todas as formas. Os consumidores que
comprar pela internet não compram pela segurança do site, mas sim pelo jogo de imagens e presunção de
segurança ante as reiteradas compras feitas no mesmo.

A massificação deste contrato e a impessoalidade geram uma vulnerabilidade do consumidor deveras mais
acentuada que os demais contratos. Conforme dito anteriormente, o grande volume de informações gera
falta de conhecimento. A vulnerabilidade decorre do principio da isonomia das relações contratuais, e a
instituição de que conforme o inciso I do artigo quatro do Código de Defesa do Consumidor, ele será
vulnerável nas relações contratuais de mercado por ser a parte fraca da relação de consumo seja de ordem
técnica, ainda mais em rede, seja de ordem financeira.

Esse jogo seqüencial de clicks na compra pode ocasionar um erro na contratação por parte do consumidor,
um induzimento exacerbado a comprar, daí a necessidade de deveres por parte do fornecedor. Dos deveres
do ofertante fornecedor, o dever de informação, de confirmação e de segurança.

O dever de informação é necessário para o equilíbrio contratual entre as partes. Esse dever no meio
eletrônico engloba a necessidade de informar o meio tecnológico utilizado, ainda o alcance das tecnologias
de proteção do site, a identificação do ofertante, e maneiras de aceite da oferta que em sua maior parte é um
click .Sérgio Iglesias afirma que:

" o não cumprimento do dever de informar e a garantia de ser informado sobre o objeto das relações
contratuais eletrônicas caracterizam o inadimplemento contratual ou, quando não, poderá gerar a
desproporcionalidade através da lesão-vício, suscetível de anulação do negócio eletronico ou nos negócios
tradicionais."[19]

 

Informar o produto ou serviço da oferta. Nos sites de compra pela Internet, a maior parte dos produtos tem
como fator preponderante e de grande influência do consumidor, o jogo de imagens e sons. A ampliação de
quadros, as cores, o consumidor meramente analisa as dimensões do objeto.A falha na informação ou o
induzimento valendo-se da boa-fé objetiva do consumidor gera a possibilidade de aplicação do artigo 47 do
Còdigo de Defesa do Consumidor, ou a nulidade das cláusulas do contrato.

O valor do produto disposto na web deixou de ser a utilidade somente, mas se a imagem é adequada, se há
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uma facilidade para comprá-lo, se a forma de pagamento é segura, se a entrega é rápida e efetiva, mas
principalmente, a quantidade de usuários que o adquirem.

Existe um projeto de lei n. 1589 de 1999, de autoria do Deputado Luciano Pizzatto que estabelece em seu
artigo quarto a necessidade da oferta conter informações claras e inequívocas sobre o nome do ofertante,
número de inscrição do cadastro geral do Ministério da Fazenda, endereço físico do estabelecimento,
sistemas de segurança e de arquivamento de dados que foram empregados na operação.

A tentativa de identificação das partes é uma forma de tentar restringir a impessoalidade a o anonimato
típico dessas relações contratuais. Porém o fornecimento de produtos condicionado ao cadastramento nos
sites aumenta à vulnerabilidade do consumidor que fica mais exposto as ações de Hackers.[20] Nesse
sentido, Roberto Senise Lisboa:

" O preenchimento do questionário com dados pessoais sensíveis e não sensíveis não encontra qualquer
justificativa jurídica, tornando-se possível o fornecimento de um produto ou serviço tão-somente se forem
transmitidas as informações básicas para que o contrato eletronico possa ser celebrado, sem risco de
prejuízo ao fornecedor e ao consumidor." [21]

O dever de confirmação decorre de um controle que é inerente ao fornecedor no meio eletrônico. Daí a
necessidade de um aviso de recebimento, ou um aviso de confirmação que na maior parte das vezes é feito
de forma automática.

Dentre os deveres mais importantes do comércio eletrônico, o dever de segurança. Há uma necessidade de
um ambiente tecnicamente seguro, e devidamente certificado. No Brasil, o protocolo ICP é a autoridade
máxima certificadora. Além desta que é inerente a organismos de controle governamental, o site apresenta
chaves criptografadas de segurança. Um cadeado que aparece todas as vezes que um ambiente seguro em
rede é acessado. Uma vez clicando neste cadeado, uma imagem, aparecerão os dados da certificação.

A falta de segurança poderia levar a uma impossibilidade de prestação dos serviços, já que o ofertante não
pode oferecer um ambiente seguro e confiável para suas compras. Mesmo que para o consumidor o fato de
preponderância de compra de determinado site não é a segurança que este aborda, a prática reiterada é papel
fundamental e influenciador, sendo o cometimento de uma falta pode ocasionar perdas significativas em
vendas. Nesse sentido, Ricardo Lorenzetti afirma:

" Por isso, este dever, como todos os demais, deve ser interpretado como uma conduta de cooperação
exigida sobre a esfera de controle, ou seja, sobre as variáveis sobre as quais o ofertante possa agir, e não
sobre as que escapam a sua possibilidade de garantir. Ainda assim, seria possível exigir que informe aobre
os aspectos que poderá controlar e sobre os quais não se responsabiliza." [22]

A falta de implementação desses deveres pode acarretar a potencialização dos danos do consumidor e
aumento de sua vulnerabilidade.

 

•5.      Da segurança como forma de crescimento do comércio eletrônico

 

De que forma existe segurança para os usuários no ambiente virtual? Há como dar segurança aos usuários
da Internet?

Essas perguntas são fundamentais para o desenvolvimento efetivo do comércio eletrônico. Se existe uma
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forma de dar segurança efetiva aos usuários, a resposta dela está inserida no campo da confiabilidade.

O grau de segurança é avaliado pela sensação pessoal que o consumidor ou mesmo o fornecedor de que
aquela situação é efetivamente segura.

A confiança no comércio eletrônico, o seu aprimoramento só se efetivará quando se atingir um nível de
segurança, não só o técnico, mas que o técnico proporciona, uma sensação de segurança para o consumidor.
Mesmo que invista nas tecnologias mais modernas de proteção aos dados, mais relativa é a segurança, pois a
dada a velocidade com que as informações circundam, a probabilidade de alguma invasão é a mesma."(...)
as condutas na sociedade e no mercado de consumo, sejam atos, dados ou omissões, fazem nascer
expectativas (agora) legitimas naqueles em que despertamos a confiança, os receptores de nossas
informações ou dados." [23]

Despertar a confiança como forma de aprimoramento das relações de comércio eletrônico a implementação
de um ambiente que seja transparente, reflita seus valores éticos empresariais, a aparência perante a
sociedade.

No novo modelo de comercio, a proteção da confiança do consumidor "através de exigências de mais
informação e transparência, mais cooperação quanto a possibilidade de arrependimento e reflexão ,mais a
segurança nas formas de pagamento no meio eletrônico e mais cuidado com relação aos dados coletados
neste meio." [24]efetivará as novas relações do comercio eletrônico.

Se para as empresas o desafio é criar confiança, para os consumidores é ter a garantia jurídica de proteção da
confiança num meio despersonalizado, desmaterializado e veloz. A confiança deve ser protegida justamente
porque é ponto decisivo para a realização do negócio.

Quando um consumidor busca um site para efetuar sua compra ele não busca informações técnicas de
segurança, nem tem segurança quanto a utilidade e a qualidade do site, ou seja, a compra através de um  site
é um mero experimento. O incentivo vem da marca, do prestigio e a reputação que aliado a praticas
reiteradas do serviço da mesma acabam por gerar confiança. O que tem influenciado o consumidor é a
linguagem de imagens, sons e clics da pagina, aliada as reiteradas compras bem sucedidas com uma
informação adequada.

Os objetivos da proposta de Diretiva sobre Comércio Eletronico da União Européia estão na remoção de
obstáculos jurídicos existentes. Sendo eles: - o local do estabelecimento dos prestadores de serviços da
sociedade da informação, a comunicação comercial (publicidade, marketing direto, etc), requisitos e forma
da contratação via eletrônica, a responsabilidade dos prestadores de serviços na linha de armazenamento de
informações em banco de dados, elaboração de códigos de condutas diferenciados.

A garantia da segurança jurídica é um viés de aprimoramento da segurança e conseqüente confiança do
consumidor. Porém, a efetividade da segurança técnica tem sido fator preponderante, já que, somente ela
poderá garantir que as partes efetivamente transacionam sem a intervenção de terceiro.

Somente a segurança técnica pode aprimorar o comércio eletrônico já que somente ela garantirá formas de
pagamento seguro, proteção de informações cadastradas, comunicação efetiva e simples entre fornecedor e
consumidor, aplicação de mecanismos para resolução de conflitos como links direcionados, facilidade de
acesso aos dados e garantia de direito de arrependimento, mas essencialmente, a garantia de meios que
diminuam a vulnerabilidade do consumidor em face ao ambiente eletrônico.

CONCLUSÃO.
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1. O processo evolutivo da sociedade, desde Era Industrial a esse novo contexto que a Sociedade
enfrenta que é a Sociedade da Informação. As formas de aprimoramento da indústria e o conhecimento
como fato preponderante nas formas de produção a um custo reduzido em conjunto com uma produção
voltada para cada consumidor especifico.

 

2. A era de incertezas e o acesso a muitas informações por um período curto de tempo, levando a falta
de informação que gere conhecimento. A forma de detenção da informação como poder dominância. O
desenvolvimento gera incertezas, inseguranças, à medida que nem sempre o conhecimento do homem
médio segue a evolução tecnológica.

 

3. Evidente que o comércio eletrônico aprimorou as relações negociais, ocasionado pelo fácil acesso à
informações aliado ao baixo custo das transações e ainda, como resultado das tecnologias mais
modernas, o afunilamento das distancias físicas e a disponibilidade dos produtos para o mundo inteiro,
alcançando consumidores diferenciados. Claro que para o consumidor, poupa-se tempo, há maior
opção de compra bem como meios e ferramentas ágeis de pesquisa de preços e de mercado.

 

 

4. O comércio eletrônico, as novas formas de contratação pela Internet, aliado ao dever de informar, de
confirmar e de segurança como preponderantes para a transparência e confiabilidade do negócio. O
comportamento do consumidor frente ao jogo de entretenimento que os site tem induzindo a compra,
bem como a proteção efetiva a tal oferta, e ainda, as reiteradas práticas de compra como fator
preponderante na decisão do Consumidor.

 

5. Somente a segurança técnica pode aprimorar o comércio eletrônico já que somente ela garantirá
formas de pagamento seguro, proteção de informações cadastradas, comunicação efetiva e simples
entre fornecedor e consumidor, aplicação de mecanismos para resolução de conflitos como links
direcionados, facilidade de acesso aos dados e garantia de direito de arrependimento, mas
essencialmente, a garantia de meios que diminuam a vulnerabilidade do consumidor em face ao
ambiente eletrônico.
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QUILOMBOS PELOTENSES: ETNOCENTRISMO E GRAU DE (IN)EFICÁCIA DO PRINCÍPIO
DA DIGNIDADE HUMANA E DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

QUILOMBOS PELOTENSES: ETHNOCENTRISM AND DEGREE OF (IN)EFFICIENCY OF THE
PRINCIPLE OF HUMAN DIGNITY AND OF FUNDAMENTAL RIGHTS

Ana Clara Correa Henning

RESUMO
A Constituição Federal de 1988 (CF/88) garante a todos direitos fundamentais e afirma o princípio da
dignidade humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Reconhece, também, a diversidade
cultural em nossa sociedade e dispõe sobre a preservação da cultura afro-brasileira, concedendo aos
remanescentes de quilombos o direito de propriedade às terras ocupadas por seus ancestrais. Com o objetivo
de investigar a eficácia dessas garantias constitucionais, realizamos uma pesquisa de campo qualitativa em
comunidades quilombolas no interior da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Entrevistamos oito pessoas
utilizando um roteiro semi-estruturado e observamos as condições de vida nesses locais. Tendo como
referencial teórico diversas obras de historiadores, sociólogos, antropólogos e juristas e forte base no
paradigma emergente explicitado por Boaventura de Sousa Santos, constatamos um alto grau de ineficácia
das regras previstas na CF/88, em vista das precárias condições de sobrevivência nessas comunidades e de
práticas etnocêntricas historicamente enraizadas na sociedade brasileira.
PALAVRAS-CHAVES: Quilombos; Paradigma Emergente; Dignidade Humana; Direitos Fundamentais;
Diversidade Cultural.

ABSTRACT
The Federal Constitution of 1988 (CF/88) guarantees all fundamental rights and affirms the principle of
human dignity as the foundation of the Federative Republic of Brazil. It also recognizes the cultural
diversity in our society and provides for the preservation of african-Brazilian culture, giving the remaining
quilombos title to the lands occupied by their ancestors. Aiming to investigate the effectiveness of these
constitutional guarantees, we conducted a qualitative field research in maroon communities within the city
of Pelotas, Rio Grande do Sul. Eight people interviewed using a semi-structured and observed the living
conditions there. The theoretical framework several works of historians, sociologists, anthropologists and
lawyers and a strong base in the emerging paradigm explained by Boaventura de Sousa Santos, found a high
degree of inefficiency of the rules of CF/88, given the precarious living conditions in these communities and
ethnocentric practices historically rooted in Brazilian society.
KEYWORDS: Quilombo; Emerging Paradigm; Human Dignity; Fundamental Rights; Cultural Diversity

 
Introdução
 

O texto a seguir é fruto de um estudo interdisciplinar onde procuramos abranger diversas áreas do
conhecimento tais como antropologia, história, sociologia e direito. Da mesma forma, analisamos dados
coletados em pesquisa de campo em comunidades remanescentes de quilombos, na cidade de Pelotas, Rio
Grande do Sul. Para a realização desse estudo empírico, adotamos o método qualitativo, aplicando a oito
quilombolas um roteiro semi-estruturado composto por quatorze perguntas, em outubro de 2007. Na mesma
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ocasião, observamos as instalações, o tipo de alimentação, o acesso a bens materiais e culturais, o cotidiano
dessas pessoas e suas famílias.

Já no início da pesquisa imaginávamos que essas comunidades não possuíam infra-estrutura
básica, encontrando-se expostas a ambientes insalubres e a ofertas de empregos, quando existentes, mal
remunerados. O que nos propúnhamos a fazer era conferir o grau de (in)eficácia do princípio da dignidade
humana e dos direitos humanos constitucionalmente previstos. O que segue é o resultado dessas
investigações.
 
1. Evolucionismo Social, Etnocentrismo e Representação da Etnia Negra
 

A maneira como visualizamos outras pessoas e vivenciamos nossas relações pessoais é fortemente
marcada por paradigmas que organizam a sociedade e que variam no tempo e no espaço. Tais modelos
influenciam, ainda, diversos campos do conhecimento, entre tantos outros, o direito e a antropologia.

A ciência moderna, fruto do iluminismo e da racionalidade linear e matemática, tornou-se o que
Boaventura de Sousa Santos (2006) denomina de paradigma dominante, uma vez que seus postulados
encontram-se na grande maioria dos saberes denominados científicos. Suas características incluem a
relevância das ciências exatas, a segurança científica, a prevalência da cultura européia, o academicismo e a
compartimentalização do conhecimento. No campo do direito, esse modelo teve no positivismo jurídico
kelseniano uma representação que permanece ainda hoje em vigor, traduzindo-se na preponderância da
norma estatal escrita, no monopólio do aparato da justiça pelo Estado, na neutralidade na elaboração das
regras jurídicas e da sua aplicação pelo magistrado. A citação a seguir é de Fábio Ulhoa Coelho (1997, p.
16-17) ao analisar a teorização de Hans Kelsen:

 
Normas valem. Sua existência específica é sua validade. Para que uma norma valha, a vontade do autor
é apenas uma condição, mas não a razão essencial. Esta se localiza na competência normativa do autor,
competência esta conferida por outra norma e assim por diante [...] Cada norma vale não porque seja
justa, ou porque seja eficaz a vontade que a institui, mas porque está ligada a normas superiores por
laços de validade, numa série finita que culmina numa norma fundamental [...] Kelsen, neste sentido,
foi um ardoroso defensor da neutralidade científica aplicada à ciência jurídica. Sempre insistiu na
separação entre o ponto de vista jurídico e o moral e político (itálico no original e negrito nosso).

 
A antropologia, por sua vez, foi uma ciência moldada pelo paradigma dominante desde suas

primeiras teorizações, influenciadas pelas descobertas biológicas de Charles Darwin (século XIX) – onde a
evolução das espécies ocorre através da sobrevivência dos mais fortes e adaptáveis. Nessa esteira, diversos
autores realizaram a transposição da Teoria das Espécies para a organização social, entendendo a evolução e
o progresso das sociedades como fatos indiscutíveis.

O evolucionismo cultural classificava as sociedades de acordo com seu grau de evolução.
Utilizando a civilização européia como padrão, todas as outras civilizações com características diferentes
desse modelo eram consideradas inferiores. Dessa maneira, africanos, americanos e asiáticos eram
diferentes dos europeus, uma vez que esses últimos advinham de uma sociedade evoluída e, portanto,
civilizada (ROULAND, 2003).

O etnocentrismo é uma das características dessa forma de interpretar o mundo. Segundo Everardo

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8749



Rocha (2006, p. 07-09), o etnocentrismo é uma:
 

[...] visão de mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são
pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a
existência [...] a sociedade do “eu” é a melhor, a superior. É representada como espaço da cultura e da
civilização por excelência. É onde existe o saber, o trabalho, o progresso. A sociedade do “outro” é
atrasada. São os selvagens, os bárbaros. São qualquer coisa menos humanos, pois, estes, somos nós
(grifos nossos).
 

Integrante da escola evolucionista, Cesare Lombroso sustentava que seguramente era possível
identificar a personalidade criminosa através da aparência, utilizando, para isso, o padrão da fisionomia do
povo europeu (SILVA, 2005). Esse entendimento associou-se fortemente à etnia negra, pois, como salta aos
olhos, seu o físico é distinto do paradigma ocidental. Dessa forma, ela foi vista como raça inferior, o negro
um ser indigno, de cultura primitiva, destinado à escravidão e à submissão. Nesse sentido, Luiz Felipe de
Alencastro (2004, p. 80) faz a seguinte referência:

 
Constatado o número elevado de suicídios entre os escravos – comprovado pela estatística policial da
época – os cientistas passaram a reduzir o ato de desespero e de revolta a uma patologia cerebral
característica dos negros. [...] o dr. Imbert, ex-cirurgião da marinha imperial francesa, vai mais longe.
Segundo ele, o negro diferia do branco não só pela cor como também ‘por uma limitação em sua
organização cerebral, que não lhe permite levar ao mesmo grau a extensão das suas faculdades
intelectuais’. Caracterizados por essa deficiência cerebral, os escravos entregavam-se à libertinagem e
à preguiça, ‘vícios dos negros que produzem as enfermidades’.

 
Exemplo dessa visão etnocêntrica ocorreu durante o período escravagista no Rio Grande do Sul.

Entre os charqueadores mais conhecidos em Pelotas, uma figura proeminente criticou os indivíduos brancos
que mantinham relações amorosas com escravos, argumentando que:

 
[...] vêm de Portugal muitos homens e suposto que alguns deles escapem a praça e queiram casar, devem
não achar com quem celebrar núpcias, pois [...] não restam mulheres para os que vêm de fora e daqui se
seguem celibatários escandalosos pelas misturas com a gente de cor, e em prejuízo desta, resulta uma
população a mais desprezível e uma desmoralização universal (GUTIERREZ, 1993, p. 32).

 
Reflexos atuais desse processo discriminatório são os indicadores sociais que apontam os

afrodescendentes em pior posição onde “[...] o total de brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza
recuou 5 milhões de 1992 a 2001, entre negros, houve aumento de 500 mil” (INSTITUTO
OBSERVATÓRIO SOCIAL), em dados de 2006.

Ainda hoje, portanto, percebe-se a influência da escola evolucionista no cenário brasileiro,
contribuindo para marginalizar a população negra. Nas comunidades quilombolas visitadas percebe-se, sem
esforço, o grau de inferioridade socioeconômica em que vivem seus habitantes. Evidenciamos que todos os
moradores são dotados de relevante conhecimento empírico, mas por falta de oportunidade, muitos não
conseguiram ingressar em escolas ou completar o período de ensino oficial.

 
2. Escravidão no Brasil e no Rio Grande do Sul: Breves Comentários Históricos
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A identidade cultural brasileira está irremediavelmente ligada ao instituto da escravidão. A
colonização de nossa terra foi marcada pela prática de escravização de duas das três etnias fundamentais
para a nossa formação: os índios autóctones e os negros transportados de diversas comunidades africanas
para o Brasil. Para Gilberto Freyre (2004, p. 116):

 
Considerada de modo geral, a formação brasileira tem sido, na verdade [...] um processo de equilíbrio
de antagonismos. Antagonismos de economia e de cultura. A cultura européia e a indígena. A européia
e a africana. A africana e a indígena. A economia agrária e a pastoril. A agrária e a mineira. O católico
e o herege. O jesuíta e o fazendeiro. O bandeirante e o senhor de engenho. O paulista e o emboaba. O
pernambucano e o mascate. O grande proprietário e o pária. O bacharel e o analfabeto. Mas
predominando sobre todos os antagonismos, o mais geral e o mais profundo: o senhor e o escravo
(grifos nossos).

 
Com o passar do tempo, o tráfico de escravos negros tornou-se extremamente lucrativo aos países

europeus e às elites coloniais, de maneira que:
 

Ao longo dos séculos XVII e XVIII, paulatinamente, escravidão vira sinônimo de escravidão africana.
Fugas, revoltas, epidemias e dizimação de um lado, conflitos entre autoridades, colonos e setores da
Igreja de outro marcam os debates sobre a escravidão dos ‘negros da terra’ [...] Calcula-se em dez
milhões, ou mais, a quantidade de africanos transportados para as várias regiões das Américas entre os
séculos XVI e XIX, tendo o Brasil recebido 40% destes (GOMES, 2008, p. 447-448).

 
Os traficantes de escravos embarcavam nos navios negreiros pessoas de diversas comunidades, por

vezes pertencentes a tribos rivais, com línguas, costumes e crenças diferentes, a fim de coibir motins. Tal
organização vai refletir-se nas plantações de açúcar, café e algodão, nas minas e nas cidades brasileiras,
configurando-se, inicialmente, em um mosaico cultural, para ao fim submeter aquelas pessoas a uma
linguagem comum – a dos dominadores – moldando-lhes a identidade (FREITAS, 1991).

Essa escravidão aqui perpetrada foi um modo de produção estruturante da sociedade. Sua validade
jurídica era garantida pelo direito, instrumento de manutenção da forma de produção que sustentava a
economia. O escravo era, juridicamente, um ser sem alma, apenas uma mercadoria adquirida a um preço
estabelecido entre comprador e vendedor.

O valor desses homens e mulheres coisificados variava entre 30 e 40 libras esterlinas em
Pernambuco, Maranhão, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, chegando mesmo perto de 100 libras. Esses
valores eram calculados em razão de idade, sexo, procedência e destino (LEÓN, 1991).

Note-se que apenas em 1850 o Brasil abolirá o tráfico negreiro e em 1888, a escravidão. Ainda
assim, a aparente neutralidade do direito posto se mantinha:

 
É interessante notar como as constituições de 1824 e 1891 excluíram o negro da vida política sem, no
entanto, mencionar a questão racial. A Constituição de 1824 impossibilitou a participação política dos
negros libertos ou mesmo brancos pobres a partir do critério censitário e a Constituição de 1891
impossibilitou também a participação dos negros a partir do impedimento do voto do analfabeto. É
sintomático também que nenhum desses diplomas se refira ao negro enquanto tal, ou seja, a República
dá continuidade a uma estratégia legislativa anti-racista (SILVA, 2005, p. 63).

 
Nesse mesmo entendimento, segue a citação de Fábio Konder Comparato (2009, p. 08-09):
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Se lançarmos os olhos para o Brasil, haveremos de reconhecer, sem maior esforço de análise, que as
Constituições aqui promulgadas apresentam-se, invariavelmente, quando vistas pela alma exterior [...]
como indumentárias de gala, exibidas com orgulho aos estrangeiros em comprovação de nosso caráter
civilizado. São vestes litúrgicas, envergadas por doutores e magistrados nas cerimônias do culto
oficial. Para o dia a dia doméstico, contudo, preferimos, como é natural, usar trajes mais simples e
cômodos [...] Logo após a dissolução da Assembléia Constituinte em 1823, o imperador declarou-se
decidido a outorgar à nação uma Constituição “duplicadamente mais liberal” do que aquela que estava
sendo elaborada. A Carta Constitucional, assim dada ao povo brasileiro de cima para baixo, omitiu por
completo a referência, ainda que indireta, à escravidão. Cuidou-se, obviamente, de instituir um
liberalismo de casa grande, ao qual, por razões de elementar decência, não podia ter acesso o “vulgo
vil sem nome” de que falou Camões.

 
Mas não apenas a economia, a política e o direito foram moldados através dela - também a vida

familiar e o cotidiano social. Em fins do século XVIII o Rio de Janeiro – capital do país – tinha-se tornado o
maior porto negreiro da América. A citação a seguir refere-se ao ano de 1849:

 
[...] a corte agregava nessa última data, em números absolutos, a maior concentração urbana de
escravos existente no mundo desde o final do Império Romano: 110 mil escravos para 266 mil
habitantes. No entanto, ao contrário do que sucedia na Antiguidade, o escravismo moderno, e
particularmente o brasileiro, baseava-se na pilhagem de indivíduos de uma só região, de uma única
raça. Em outras palavras, no moderno escravismo do continente americano a oposição senhor/escravo
desdobra-se numa tensão social que impregna toda a sociedade (grifos nossos) (ALENCASTRO, 2004,
p. 24).

 
Essa tensão é, da mesma forma, étnica, em vista de o tráfico ter-se tornado preponderantemente

centrado no comércio de escravos negros, como já referido. Assim, o imaginário social foi moldado dentro
desses parâmetros. O censo de 1872, arbitrariamente, por certo, afirmava que não havia nenhum escravo
branco no país, sendo eles pretos (69%) ou pardos (31%) (ALENCASTRO, 2004).

Símbolos foram convencionados a fim de reforçar a imagem do escravo. Dentre eles, a obrigação
de andar descalço. Diversas fotografias da época demonstram tal dever, ainda que essas imagens apresentem
uma visão amenizada da situação do negro no Brasil, omitindo as marcas dos maus tratos inerentes a
escravidão. Nelas se pode observar homens negros, trajando calça, paletó e chapéu, mas de pés no chão
(CHRISTIANO JR., 1865).

Simbólicos também os rituais funerários, onde negros e brancos eram diferentemente tratados. Por
volta de 1800, apenas aos brancos era permitido o enterro em igrejas. Aos escravos eram destinados os
terrenos baldios ou as valas comuns (GOMES, 2007). Mais adiante, templos foram construídos para o
sepultamento de negros, tal como observa João José Reis (1997, p. 127):

 
Embora as igrejas fossem o local ideal de enterro, havia entre elas e dentro delas
uma geografia de morte que refletia hierarquias sociais e outras formas de
segmentação coletiva. O Convento da Piedade e a igreja da Misericórdia, na Bahia,
se tornaram o lugar de repouso de mortos afluentes. Poucos bancos tinham covas
em igrejas negras. Os que as tinham, quiseram dar provas de grande humildade com
vistas à salvação. Em 1824, por exemplo, um poderoso senhor de engenho baiano
tentou evitar o Inferno pedindo para ser enterrado numa cova da igreja da
Irmandade do Rosário dos Pretos, alegando ser grande devoto da santa dos negros.
Para tanto, deixou em testamento legado de um conto de réis, o preço de três bons
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escravos (grifos nossos).
 

No extremo sul do país os negros escravos começaram a ser utilizados no século XVIII, onde
foram empregados, em grande escala, na indústria do charque. Dados de 1814 explicitam o grande
contingente de escravos nessa região: “Na época, as cidades de Pelotas, Piratini e Porto Alegre
apresentavam uma população negra em maior número do que a população branca [...] Em Pelotas, de 2.419
habitantes, 1.302 eram escravos e 247 eram ‘libertos” (SURITA e BUCHWEITZ, 2007, p. 25).

Não são necessárias grandes abstrações para imaginar o trabalho do negro nas charqueadas, em um
solo coberto de sal e com os pés descalços. Uma vez tendo conhecimento de que a função do sal nas
charqueadas era a de secar a carne para dar origem ao charque torna-se fácil a conclusão do estado que
ficavam os membros inferiores dos escravos após certo tempo de trabalho. O sal que condiciona a carne é o
mesmo que, conseqüentemente, vai secar os pés dos negros, causando-lhes danos irreparáveis à saúde. “Não
era sem razão que se falava que, no norte, seriam feitas ameaças aos negros insubmissos de vendê-los para
as temidas charqueadas de Pelotas, verdadeiras penitenciárias” (LEÓN, 1991, p. 45-46). Dessa forma,
segundo a mesma fonte, na região dessa cidade o escravo não vivia mais do que oito anos na atividade
saladeiril.

O português José Pinto Martins foi o pioneiro no extremo sul a utilizar a técnica do charque,
fundando a charqueada Da Costa, que se situava na margem direita do Arroio Pelotas. Após Pinto Martins,
várias outras charqueadas instalaram-se na região sul. Segundo o historiador Mario Osório Magalhães
(1981) a cidade chegou a comportar cerca de trinta e oito charqueadas numa mesma época, instaladas nas
margens dos Arroios Pelotas, Fragata, Santa Bárbara e Canal São Gonçalo.

Quando não empregados na atividade do charque, de novembro a maio, os negros trabalhavam na
construção civil, nas olarias e em atividades técnicas (pedreiros, padeiros, alfaiates, carpinteiros, doceiras,
vendedores de frutas e legumes, etc.). Em Pelotas, no século XVIII, existiam aproximadamente cinco mil
escravos, utilizados tanto no meio rural como no urbano, inclusive em tarefas domésticas (MAGALHÃES,
1981).

Ligada de forma estreita a essa questão encontra-se a Revolução Farroupilha (1835-1845). Nas
terras do Rio Grande do Sul foi travada uma guerra civil onde os sulistas almejavam desvincular-se do
Império, chegando, mesmo, a ser declarada a República Riograndense. Nessa revolução os escravos tiveram
um importante papel, especialmente no episódio dos Lanceiros Negros. Davi Canabarro, um dos líderes da
Revolução Farroupilha, formou uma tropa composta apenas por homens negros, que combateram com o
objetivo de no pós-guerra conquistar a liberdade. Mesmo depois de várias derrotas impostas ao inimigo, a
Tropa de Lanceiros Negros foi dizimada pelo império, após ser traída e entregue a sorte pelo próprio
comandante, na região de Porongos, na atual cidade de Pinheiro Machado (LEÓN, 1991).

Esse episódio histórico exemplifica, na verdade, uma visão ocidental específica em relação à etnia
negra, marcadamente evolucionista: a de que o negro, por ser biológica e culturalmente inferior, não possui
os mesmos direitos que os representantes da etnia branca.

 
3. Quilombos: Resistência Negra
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Contrariando o pensamento evolucionista da submissão e da preguiça ditos inerentes à etnia negra,
estão os inúmeros exemplos locais de resistência à escravidão. Entre eles, a proliferação de quilombos em
terras brasileiras, geralmente em lugares de difícil acesso, instrumentos de luta contra o poder imperial e
contra os senhores de escravos. Aqueles “asilados naqueles matos e naquelas serras, deixavam de ser uma
coisa falante para recobrar a sua dignidade humana” (FREITAS, 1991, p. 36).

Diante do sofrimento acarretado pelo trabalho forçado, pelos castigos físicos, longe de suas casas,
muitos escravos não aceitaram a dominação que lhes foi imposta. Uma das formas de resistência era a fuga
das propriedades de seus donos, a fim de viver em comunidades afastadas dos centros urbanos, criando
nestes locais uma África reinventada (LEÓN, 1991). A citação a seguir pode muito bem ser
recontextualizada no que se refere às comunidades quilombolas:

 
Viver a vida de escravo na América foi, para os africanos, uma experiência dolorosa de ressocialização
em condições adversas. Tais condições permitiram, por vezes, a construção de uma identidade africana
impossível na própria África, unindo malês e iorubas [tribos rivais] na Bahia. Ou possibilitando
reconhecimento de uma identidade lingüística e cultural entre bantos no Rio de Janeiro (CASTRO,
2004, p. 353).

 
Dessa forma, sob a segurança dos quilombos, floresceram relações de parentesco ideológico, não

necessariamente consangüíneo (FREITAS, 1991). Essas sociedades comunitárias partilhavam visões de
mundo culturalmente construídas.

Em âmbito nacional o quilombo de maior destaque foi o Quilombo dos Palmares (devido à densa
floresta de palmeiras onde se localizava), situado onde é atualmente parte dos estados de Alagoas e
Pernambuco, em um território de 260 km de extensão por 132 km de largura (LEÓN, 1991). Líderes como
Ganga-Zumba e Zumbi foram imortalizados e, até hoje, são ícones da cultura de resistência negra. Por
diversas vezes atacado, o quilombo resistiu continuadamente ao inimigo - mais de cem anos foram
necessários para a sua destruição definitiva: “Palmares foi considerado destruído em 1695, depois de
investidas maciças de forças repressoras especialmente contratadas, com bandeirantes e a utilização de
canhões para derrubar as paliçadas que os quilombolas tinham construído” (GOMES, 2008, p. 451).

As conseqüências da fuga para os quilombos, dessa forma, eram nefastas. A colonização
portuguesa impunha a submissão através da força e intimidação, como consta na fala a seguir:

 
[...] em março de 1741, em resposta a um pedido dos mineiros da Província de Minas Gerais, a coroa
portuguesa tinha ordenado que todos os negros que fossem achados em quilombos, “estando neles
voluntariamente”, deveriam ser marcados com um F (de foragido) nas costas sobre o ombro. Os
reincidentes teriam, na segunda fuga, uma das orelhas cortadas e, na terceira, seriam condenados à
morte. Apesar disso, as deserções continuaram em grande número. Em 1755, a Câmara Municipal de
Mariana, em Minas Gerais, chegou a propor que os fugitivos que fossem capturados tivessem o tendão
de Aquiles cortado para que não pudessem mais correr, embora continuassem aptos a trabalhar
capengando. A corte achou a medida por demais desumana e anticristã e recusou o pedido (grifos
nossos) (GOMES, 2007, p. 252-253).

 
De todo modo, as penalidades impostas aos escravos sempre foram cruéis – mesmo quando

expressamente revogadas por lei. Como, por exemplo, o caso relatado a seguir:
 

Apesar da expressa proibição constitucional, os cativos foram, até as vésperas da abolição, mais
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precisamente até a Lei de 16 de outubro de 1886, marcados com ferro em brasa, e regularmente
sujeitos à pena de açoite. O mesmo Código Criminal, em seu art. 60, fixava para os escravos o máximo
de cinqüenta açoites por dia. Mas a disposição legal nunca foi respeitada. Era comum o pobre diabo
sofrer até duzentas chibatadas diárias. A lei supracitada só foi votada na Câmara dos Deputados
porque, pouco antes, dois de quatro escravos, condenados a trezentos açoites por um tribunal do júri de
Paraíba do Sul, vieram a falecer (COMPARATO, 2009, p. 11).

 
Em outra parte do território brasileiro, no extremo sul do país, no decorrer da Revolução

Farroupilha (1835-1845) houve um período em que a cidade de Pelotas esvaziou-se, tendo grande parte de
seus moradores migrado para outras localidades, o que incentivou fugas de vários escravos para a região da
Serra dos Tapes. Na tentativa de fugir do opressor, os escravos começaram a se esconder na zona rural,
fundando diversos quilombos. Segundo Rita Surita e Susanne Buchweitz (2007, p. 26):

 
As fugas individuais ou coletivas eram a forma mais comum e mais característica de resistência. O
cerne do núcleo charqueador pelotense, formado pelos matos da Serra dos Tapes, o Arroio Quilombo,
o Passo dos Negros, proporcionava a concentração de um grande número de escravos. A fuga de
cativos que aparecia diariamente nos jornais da época indica a probabilidade de terem existido na
região, em diferentes períodos, diversas concentrações quilombolas.

 
Nessa região, o quilombo mais famoso foi o de Manuel Padeiro, líder da resistência, considerado

pelos seus o enviado de Oxalá. Esse quilombo foi extinto no ano de 1848, pois o término da Revolução
Farroupilha em 1845 possibilitou ao presidente da província condições logísticas de encaminhar um efetivo
militar ao local, onde se estimava haver de 600 a 800 habitantes (LEÓN, 1991).

Designado para destruir o quilombo de Manoel Padeiro, o Segundo Regimento de Cavalaria de
São Leopoldo, composto de alemães voluntários, somou-se à guarda nacional com uma tropa de 200
homens e mais uma milícia local. Efetivada a organização das tropas, deu-se início a marcha para a Serra
dos Tapes, onde foi cometido um verdadeiro genocídio:
 

Crianças berraram. As mães taparam-lhe a boca com as mãos. Quem pôde pegou em armas. Os homens
saíram ao ataque. Vieram mais negros, passaram pelos policiais entre as ramagens e coquiaram-lhes a
cabeça com pauladas. Caiu um, caíram dois, três... Na parede de uma choupana escorregou um preto
baleado. Outro que corria na direção do poço, tombou no meio do caminho. Uma mulher ficou
atocaiada dentro da choupana. Dois soldados vieram um pela janela e outro pela porta e tacaram bala,
ao mesmo tempo, no corpo da negra que rolou no chão sem gritar. A correria era grande (LEÓN, 1991,
p. 75).

           
Esses fatos ocorreram na região em que percorremos para concretizar a pesquisa de campo aqui

enfocada. Em vista do que analisamos, entendemos apropriada a citação de Décio Freitas (1991, p. 55-56):
 

Vimos em conjunto e numa linha de continuidade histórica que cruza o longo período escravista, os
quilombos aparecerem como uma grandiosa epopéia. Não importa que não tenham tido êxito na
tentativa de transformar a sociedade, segundo seus interesses e suas aspirações. Possuem o predicado
específico da epopéia – a ação heróica através da qual o homem se afirma como tal,
independentemente do êxito ou do fracasso. Expressão do comovedor esforço da massa escrava para
resgatar sua humanidade seqüestrada pela escravidão, os quilombos estão incorporados à tradição
revolucionária do povo brasileiro.

 
4. Paradigma Emergente e Reconhecimento do Multiculturalismo pelo Direito
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Em combate ao pensamento evolucionista e à exploração de um grupo étnico-social por outro,

várias vozes se fizeram ouvir. Entre elas, Boaventura de Sousa Santos, sociólogo e jurista português, o qual
realiza fortes críticas à ciência moderna e ao paradigma dominante. As características dessa ciência são,
entre outras, a neutralidade científica, a valorização das ciências exatas, a centralização dos saberes
acadêmicos em determinados grupos sociais e a preponderância da cultura ocidental sobre as demais. O
antropólogo jurídico Norbert Rouland (2003, p. 233-234) faz a seguir uma crítica a essa forma de
imposição:

 
Se, no século XIX, a antropologia jurídica nascente cedeu à tentação evolucionista e cometeu tantos
erros (entre os mais brejeiros: a pretensa ignorância, pelos primitivos, do contrato, da família conjugal,
da propriedade individual, da punição penal etc.) foi porque o juízo de valores no qual se
fundamentava – a superioridade da cultura ocidental sobre todas as outras – era em muitos pontos
errôneo [...] Pois das duas uma. Ou há efetivamente uma evolução que ocorre num sentido de um
maior progresso, cujo resultado hoje é a modernidade ocidental: isto justificaria que posasse como
modelo perante outras culturas [...] Ou nenhuma cultura é profeticamente investida da missão de
realizar o progresso. Este só poderia nascer da comparação das experiências realizadas no tempo e no
espaço pelas diversas sociedades: cabe a cada uma delas contribuir para a grande obra, à sua maneira e
segundo seus critérios. Mas não se pode tolerar que uma única cultura – fosse ela a dos papuas, dos
ianomânis ou dos americanos – se veja reconhecer o exorbitante privilégio de decidir por todas as
outras, na medida em que, até agora, em nenhuma sociedade os homens vivem como deuses (grifos
nossos).

 
Santos (2006) entende que vivemos em um momento de transição nessa forma de construir

conhecimento. O paradigma emergente oportuniza uma nova forma de interpretar o mundo, em uma ciência
construída autonomamente, através dos valores próprios das comunidades locais, de forma transdisciplinar e
multicultural, onde os estudos humanísticos e o conhecimento do senso comum, cotidiano, formariam novas
características científicas.

Importante característica do paradigma emergente é a de que “todo o conhecimento científico visa
constituir-se em senso comum”, ou seja, os saberes devem ser construídos a partir das experiências
cotidianas, levando em consideração outros tipos de conhecimento, inclusive os do senso comum. Neste
contexto, a pesquisa de campo por nós realizada permitiu apreender experiências de vida de um grupo
étnico que vive em territórios remanescentes de quilombos e que, pela ciência moderna, tem sua
importância diminuída e descaracterizada.

Além disso, nesse paradigma “todo o conhecimento é total e local”. O conhecimento é construído
a partir de temas, compostos por inúmeras variantes - o objeto de estudo é apreendido sob os mais variados
ângulos: “a fragmentação pós-moderna não é disciplinar e sim temática. Os temas são galerias por onde os
conhecimentos progridem ao encontro uns dos outros” (SANTOS, 2006, p. 48). Ressaltamos, aqui, o
entendimento do constitucionalista português Jorge Miranda (2002, p. 14-15):

 
De resto, o Direito é uma realidade cultural, indesligável das demais experiências humanas, e existe
uma comunicação constante e dialéctica entre normas e factos [...] No que à nossa disciplina em
especial importa, haverá que contar com a directa relação entre a Constituição e aquilo que se tem
chamado realidade constitucional, ou realidade política, económica, social e cultural que lhe subjaz, a
que pretende aplicar-se e de que depende, em maior ou menor medida, o seu modo de vigorar (itálico
no original, negrito nosso).
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Mas, ao mesmo tempo em que defende a totalidade do conhecimento, Santos (2006) advoga a sua

localidade, evidenciando a importância de estudos sobre temas próximos ao pesquisador, a fim deste
compreender o mundo que o cerca, através de um aporte sócio-cultural. Daí nota-se a influência dessa
teorização na estruturação de nossa pesquisa, especialmente quando se percebe esta prática como forma de
proporcionar uma transição do modelo kelseniano, anteriormente referido, que privilegia a neutralidade
legal e o dogmatismo, para outro, conectado à realidade social e objetivando a sua transformação. Nesse
sentido, Henry Giroux (1995, p. 97):

 
A teoria precisa ser traduzida em uma prática que faça diferença, que assegure que as pessoas vivam
suas vidas com dignidade e esperança [...] Levar em consideração a prática da vida cotidiana não
significa privilegiar o pragmático em oposição à teoria, mas ver essa prática como inspirada por
considerações teóricas reflexivas e, ao mesmo tempo, como transformando a teoria (grifos nossos).

 
Essa transição paradigmática suscita o reconhecimento da pluralidade cultural e, até mesmo,

jurídica em nossas sociedades. Não compreendiam os evolucionistas que as tradições africanas, por
exemplo, eram adequadas à realidade social e ao direito que as garantia naquele território e não práticas
exóticas e desprovidas de sentido e racionalidade meramente transportadas para o Brasil.

O paradigma emergente entende o direito como instrumento a ser direcionado ao alcance do bem
comum visto como “uma estrutura social na qual sejam possíveis formas de participação e de comunicação
de todos os indivíduos e grupos” (REALE, 2007, p. 59). Nessa obra, Miguel Reale afirma que o sistema
jurídico deve ser estruturado sobre o Princípio da Proporcionalidade: os direitos que prevê devem objetivar,
proporcionalmente, os diferentes grupos sociais. Aí reside a essência da democracia: a participação e
convivência de diversos grupos e culturas na mesma sociedade. O Supremo Tribunal Federal, em voto do
Ministro Moreira Alves, assim se pronunciou:

 
No estado de direito democrático devem ser intransigentemente respeitados os princípios que garantem
a prevalência dos direitos humanos. Jamais podem se apagar da memória dos povos que se pretendam
justos os atos repulsivos do passado que permitiram e incentivaram o ódio entre iguais por motivos
raciais de torpeza inominável (grifos nossos).

 
No que concerne ao tema aqui analisado, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

(CF/88) traz o reconhecimento dessa pluralidade cultural. Os arts. 215 e 216 dispõem:
 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de
outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes
segmentos étnicos nacionais.
§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao
desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à:
I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;
II - produção, promoção e difusão de bens culturais;
III - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões;
IV - democratização do acesso aos bens de cultura;
V - valorização da diversidade étnica e regional.
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Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-
culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico.
§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio
cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de
outras formas de acautelamento e preservação.
§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as
providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.
§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais.
§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.
§ 5º - Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos
antigos quilombos.
[...] (grifos nossos)

 

Mais adiante nesse mesmo texto legal, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADTC), em seu art. 68, estabelece: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam
ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos
respectivos.”

Entretanto, de que forma conjugar juridicamente o princípio constitucional da igualdade – “todos
são iguais perante a lei” (art. 5º, caput, CF/88) – com o reconhecimento do multiculturalismo e com as
normatizações legais que concedem direitos diferenciados a determinados grupos sociais?
 
5. Princípios Constitucionais da Igualdade e da Dignidade Humana e o Multiculturalismo Social

 
Norbert Rouland (2003, p. 204) procura equacionar essa questão da seguinte forma:

 
Sejamos claros. Não há mais que duas maneiras de alcançar a unidade em sociedades em que se afirma
a pluriculturalidade. Quer se decrete a uniformidade (a laicidade seria então compreendida como a
proibição de qualquer manifestação de pertencer a uma religião). O que pode ser necessário nos casos
em que as diferenças são interpretadas mais em termos de antagonismos do que de
complementaridades. Quer se prefira a via mais difícil, porém infinitamente menos primitiva, da
unidade na diversidade. Pois eis os que os partidários da uniformidade querem ou fingem ignorar: a
diversidade não é necessariamente sinal de desunião... contanto que se queira, enquanto a
uniformidade pode conduzir a ela (itálico no original, negrito nosso).

 
Em uma rápida avaliação, o princípio da igualdade pretende o tratamento idêntico para todas as

pessoas que se encontrem em nosso território nacional. Entretanto, a interpretação do dispositivo
constitucional, segundo Alexandre de Moraes (2005, p. 31), deve levar em consideração que:

 
[...] o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento
desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio
conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o
princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade
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acolhida pelo direito, sem que se esqueça, porém, como ressalvado por Fábio Konder Comparato, que
as chamadas liberdades materiais têm por objetivo a igualdade de condições sociais, meta a ser
alcançada, não só por meio de leis, mas também pela aplicação de políticas ou programas de ação
estatal (grifos nossos).

 
Por sua vez, o princípio da dignidade humana está previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição,

elencado entre seus princípios fundamentais. Ele é assim descrito por Ingo Sarlet (2002, p. 62):
 

[É] um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais
mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.

 
Segundo o autor acima citado, os direitos fundamentais – no Brasil, previstos na CF/88 em

diversos dispositivos e, especialmente, no Título II – estão indissociavelmente conectados ao princípio da
dignidade humana, concretizando-o das mais variadas formas. Localiza-se nesse título o art. 5º, garantidor
do princípio da igualdade, que deverá, como referido acima, reconhecer a multiculturalidade, a diferença
entre grupos sociais, “na medida em que se desigualem”.

Antônio Carlos Wolkmer (2006, p. 118) afirma que: “em uma sociedade composta por
comunidades e culturas diversas, o pluralismo fundado numa democracia expressa o reconhecimento dos
valores coletivos materializados na dimensão cultural de cada grupo e de cada comunidade.” A diversidade
cultural brasileira advém, especialmente, da sua formação histórica, como já observamos anteriormente. O
outro, cuja demarcação é aguçada pelo etnocentrismo, não se encontra em territórios distantes e exóticos,
mas se configura nos mais variados grupos sociais. A contemporaneidade traduz múltiplas identidades:
mulheres, idosos, comunidades indígenas e quilombolas são apenas exemplos desse caleidoscópio social.

Hoje, segundo Stephen Stöer, Antônio Magalhães e David Rodrigues (2004), presencia-se a
oposição ao modelo ocidental de homogenização cultural, política e epistemológica. Grupos assumem e
fazem ouvir suas vozes, denunciando uma chamada normalidade. O que ocorre é uma reconfiguração da
cidadania, a qual não mais se sustenta nas semelhanças entre as pessoas, mas na convivência multicultural.
Os autores denominam o primeiro tipo de cidadania de cidadania atribuída, decorrente da igualdade formal
concedida pelo racionalismo da ciência moderna ocidental. A segunda, de cidadania reclamada, oriunda
dessas rebeliões, a qual está relacionada com o princípio da proporcionalidade, de Miguel Reale (2007), já
observado – o direito deverá levar em consideração os diferentes grupos sociais que visa regulamentar.
Exemplo disso é o reconhecimento de propriedade às comunidades quilombolas. Fora do direito estatal, os
direitos locais, construídos pelas comunidades, em sua auto-organização. A citação a seguir fala a esse
respeito:

 
[...] os modos de vida alternativos e o factor étnico parecem estar a emergir como importantes
estruturadores da cidadania: em nome do local e da pertença étnica ou a partir de dadas escolhas de
estilo de vida ou outras, os indivíduos reivindicam formas renovadas de cidadania, a qual, então, passa
a ser pensada a partir das diferenças, isto é, daquilo que distingue ou não através das características
comuns (STÖER, MAGALHÃES e RODRIGUES, 2004, p. 85).

 
A temática que envolve diferença, dignidade humana e direitos fundamentais possui grande

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8759



relevância para a questão quilombola, foco desta pesquisa. O exercício da cidadania por esses grupos sociais
passa pela garantia estatal desses direitos constitucionais. Nas palavras de Jorge Miranda (2002, p. 195):

 
Está em causa, antes de mais, o reconhecimento aos cidadãos pertencentes a uma minoria dos mesmos
direitos e das mesmas condições de exercício dos direitos dos demais cidadãos. Mas não basta evitar
ou superar a discriminação. É necessário assegurar o respeito da identidade do grupo e propiciar-lhe
meios de preservação e de livre desenvolvimento. Donde, a atribuição de direitos particulares – de
direitos fundamentais próprios desses grupos, de carácter individual ou institucional – e a prescrição
ao Estado de correspondentes incumbências (grifos nossos).

 
A eficácia do cumprimento da legislação concernente às comunidades remanescentes de

quilombos pelo Estado, sejam normas gerais relativas aos direitos humanos, sejam regras específicas criadas
para esses grupos, foi a questão de pesquisa que procuramos responder em nossa investigação empírica.

 
6. Direitos Fundamentais e Dignidade Humana nas Comunidades Remanescentes de Quilombos Pelotenses

 
Segundo orientação doutrinária (MORAES, 2005), os direitos fundamentais recebem uma

classificação de direitos de primeira, segunda e terceira geração. Os de primeira geração abrangem os
direitos e garantias individuais e políticos conectados com os limites de imposições estatais sobre os
cidadãos - liberdades negativas -, tais como a liberdade religiosa e a propriedade; os de segunda geração
estão relacionados com as liberdades positivas, com os direitos sociais, econômicos e culturais – direito à
saúde e à educação, por exemplo. Por fim, os direitos de terceira geração dizem respeito à solidariedade
entre os entes sociais, tais como o direito ao meio ambiente saudável, à qualidade de vida e preservação do
patrimônio cultural.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse sentido, tal como segue na fala do Ministro
Celso de Mello:

 
Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) - que compreendem as liberdades
clássicas, negativas ou formais - realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração
(direitos econômicos, sociais e culturais) - que se identifica com as liberdades positivas, reais ou
concretas - acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam
poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o
princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento,
expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais
indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade.

 
Contrapondo os resultados da pesquisa empírica com a teorização e os dispositivos legais relativos

ao tema ora analisado, iniciamos nossa análise sobre direitos de primeira geração. Pudemos constatar que os
entrevistados praticam livremente suas crenças, apesar de termos nos surpreendido com o fato de que seis
dos oito entrevistados freqüentavam a igreja evangélica, e os outros dois, a igreja católica. Não encontramos
sinais de religiões de origem africana, o que pode ser um indicador do distanciamento histórico-cultural
dessas comunidades.

Quanto ao direito de propriedade, sua previsão encontra-se no caput do art. 5º da CF/88. Esse
direito nem sempre foi garantido a todos. Antes do término da escravidão, a Lei da Terra (1850)
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impossibilitava o negro de possuir terras em seu nome, pois estabelecia que para ser proprietário deveria
comprá-las de particulares ou do governo. Entretanto, após trabalhar de maneira gratuita a maior parte de
sua vida, mesmo após sua alforria, dificilmente conseguiria comprar terras de alguém e tornar-se
proprietário.

Após a extinção legal da escravidão no Brasil, o direito de propriedade foi formalmente previsto de
uma maneira ampla para todos os cidadãos. Mais tarde, a função social da propriedade rural foi
especificada, em pormenores, no artigo 2º, §1º do Estatuto da Terra (1964), que estabelece:

 
É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função
social, na forma prevista nesta Lei.
§ 1° A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente:
a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas
famílias;
b) mantém níveis satisfatórios de produtividade;
c) assegura a conservação dos recursos naturais;
d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a
cultivem.

 
No caso específico dos quilombolas, a CF/88, no ADCT, em seu art. 68, prevê aos remanescentes

de quilombos o reconhecimento de que são proprietários das terras que ocupam, in verbis: “Aos
remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a
propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.” O Decreto n. 4.887, de 20 de
novembro de 2003, é direcionado para o cumprimento desse artigo, delegando ao INCRA (Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária) a responsabilidade de gerenciar todo o processo
administrativo de identificação, reconhecimento, delimitação e demarcação da propriedade ocupada pelos
remanescentes dos quilombos, que, diante dessa obrigação, formulou a Instrução Normativa n. 20 (que
aborda todas as etapas para o procedimento decorrente do art. 68 ADCT). Participa também, de forma direta
no processo administrativo, a Fundação Cultural dos Palmares.

Da mesma forma, no Estado do Rio Grande do Sul existe uma série de normatizações que regulam
a questão: Lei n. 11.731/02 (regulamentação fundiárias das terras ocupadas por quilombolas), Decreto n.
41.498/02 (procedimento administrativo de reconhecimento, demarcação e titulação das terras das
comunidades remanescentes de quilombos) e Decreto n. 42.952/04 (instituindo o comitê permanente de
coordenações das ações relativas às comunidades quilombolas no estado).

Os resultados da pesquisa empírica, entretanto, foram desanimadores. Apesar de todo esse aparato
legal e da teorização sobre direitos humanos vista anteriormente, o que se constatou foi uma realidade muito
aquém da preconizada constitucionalmente: remanescentes de quilombos sobrevivendo em terras que, por
direito estatal, seriam suas, como posseiros, sem lograr êxito no processo de escrituração dos imóveis. Dos
oito entrevistados, apenas um possuía a propriedade da terra. Nessa questão é nítida a ineficácia do direito
estatal.

Quanto aos os direitos políticos, cada núcleo quilombola se reúne para discutir e debater soluções
para questões locais. Muitas vezes a iniciativa do debate é da Emater (Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural, órgão governamental), a qual, segundo relatos das comunidades quilombolas, repassa
valores para a compra de materiais de construção, oriundos do governo federal.
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Ressaltamos a capacidade de auto-organização política e jurídica dessas localidades, pois, muitas
vezes, são seus habitantes mais velhos que solucionam problemas entre os moradores. Dessa forma,
pudemos observar a força que o pluralismo jurídico e a mediação possuem nesses locais (ROULAND, 2003
e SANTOS, 2006).

Por outro lado, os entrevistados afirmaram que os representantes políticos somente procuram
aquelas comunidades em época de campanha eleitoral, com o intuito, por certo, de angariar votos. Dessa
forma, cabe aqui o alerta de Mariza Peirano (2006, p. 134):

 
[...] a ampliação dos direitos, por exemplo, desejável sob o ponto de vista da justiça social, não cria,
automaticamente, indivíduos que se concebem como cidadãos, segundo o modelo clássico. Da mesma
forma, é indesejável, e mesmo condenável, forçar esse mesmo valor sem que os direitos
correspondentes sejam oferecidos [...] Devem, por outro lado, acautelar-se os administradores e
políticos para o logro que significa fazer com que a população se sinta participante quando seu poder
de ser efetivamente ouvida é mínimo ou inexistente (itálico no original, negrito nosso).

 
Os quilombolas em sua grande maioria vivem da agricultura de subsistência - o excedente é

vendido para a obtenção de renda extra às famílias. Assim, no que diz respeito aos direitos sociais e
econômicos – de segunda geração -, muitos trabalham sem, em sua grande maioria, possuir carteira
assinada, sendo pagos com alimentação ou recebendo salários irrisórios. A ausência de concretização desse
direito trabalhista é sintomática:

 
A carteira de trabalho não assume tal importância no vazio: a existência de valores sociais relativos ao
trabalho – tornando o indivíduo digno perante a sociedade – favoreceu a legitimidade que ela logo
alcançou para a população em geral. Nesse contexto, a carteira de trabalho é o passaporte para a
sociedade de direito, partilhando com o passaporte convencional o formato de livreto no qual se anota
a trajetória profissional do cidadão (PEIRANO, 2006, p. 139).

 
A autora, o referir as conseqüências da falta de documentação legal pelos cidadãos, comenta:

 
O documento legaliza e oficializa o cidadão e o torna visível, passível de controle, e legítimo para o
Estado. O documento faz o cidadão em termos performativos e compulsórios. Essa obrigatoriedade
legal tem o seu lado inverso: o de impedir o reconhecimento social do indivíduo que não tenha
documento (PEIRANO, 2006, p. 137).

 
Quando perguntados sobre a diferença entre trabalhador com carteira assinada e trabalhador

escravo, sete dentre os oito entrevistados não souberam indicar a diferença. Um único morador afirma que
ainda existe a escravidão pelo fato de alguns colonos brancos pagarem pela mão de obra dos remanescentes
de quilombos com pedaços de toicinho. Correlato a essa questão está o fato de que a grande maioria dos
entrevistados desconhece a própria história, uma vez que seus antepassados pouco falavam sobre a
escravidão.

Os direitos de segunda geração incluem, também, prestações efetivas do Estado aos cidadãos,
visando a garantia de um mínimo de suporte econômico para a sobrevivência. A pesquisa comprovou uma
grande ineficácia desses direitos. A rede de energia elétrica passa a cerca de 50 metros de uma das
comunidades - esse local, entretanto, não possui luz. Tal situação pôde ser verificada nas demais
comunidades que visitamos.
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Por sua vez, o direito à saúde é precário. Os postos de saúde se localizam longe e encontram-se
mal estruturados para prestar socorro. Não há nas propriedades visitadas água encanada e saneamento
básico. Além disso, tivemos oportunidade de observar o preparo da alimentação para uma família
constituída por treze pessoas: uma carcaça de um porco sendo cozinhada em local insalubre e em
quantidade evidentemente inferior ao número de comensais.

Da mesma forma, o direito a educação não faz parte da vida dos cidadãos mais velhos das
comunidades quilombolas. Dos oito entrevistados somente dois freqüentaram a escola, onde um estudou até
a segunda série e o outro até a quarta série, ambos no ensino fundamental. Percebemos que é disponibilizada
pela prefeitura uma viatura para conduzir as crianças até os estabelecimentos de ensino – situados em locais
distantes das comunidades. Mas a totalidade dos entrevistados afirma que, ao concluir a quarta série do
ensino fundamental, é chegado o momento de se dedicarem integralmente aos trabalhos rurais.

Diante dessas constatações, percebe-se que esses moradores vivem excluídos da estrutura social,
em condições de extrema miséria, aonde não chegam, em grande parte, os recursos necessários para uma
vida digna, em uma realidade muito diferente daquela garantida pela CF/88 e pela legislação
infraconstitucional. Nas palavras de Ingo Sarlet (2002, p. 127):

 
[...] ninguém será capaz de negar que entre nós – e lamentavelmente cada vez mais – a dignidade da
pessoa humana (de alguns humanos mais do que outros) é desconsiderada, desrespeitada, violada e
desprotegida, seja pelo incremento assustador da violência contra a pessoa, seja pela carência social,
econômica e cultural e grave comprometimento das condições existenciais mínimas para uma vida
com dignidade e, neste passo, de uma existência com sabor de dignidade.

 
A existência digna, por vezes, está relacionada com a realidade fática e inegável da morte. Os

rituais de passagem são representativos do cotidiano da vida social. Na região por nós pesquisada encontra-
se localizado o Cemitério do Algodão, espaço onde os negros escravos eram enterrados e onde, ainda hoje,
são sepultados seus descendentes. Indagada sobre o fato de haver cemitérios separados para brancos e
negros, uma quilombola afirmou: “Mas se vivemos a vida inteira separados, não vai ser a morte que vai nos
unir...”. Tal constatação remonta a geografia da morte, anteriormente observada, onde “os negros, é claro,
não se enterravam envolvidos em sedas e flores, nem dentro das igrejas. Enrolavam-se seus cadáveres em
esteiras; e perto da capela do engenho ficava o cemitério dos escravos, com cruzes de pau preto assinalando
as sepulturas” (FREYRE, 2004, p. 527).

Assim, em relação especifica a comunidade quilombola, pode-se afirmar que os direitos de
primeira e segunda geração não se encontram plenamente garantidos, como o que segue:
 

Não ocorreu uma reforma do Estado que atendesse ao que está definido pelas próprias leis e criou-se
uma ilusão de contemplação desses direitos étnicos. Há uma distância entre os direitos garantidos pela
lei e os direitos efetivados. A afirmação da identidade quilombola mostra-se, nesse sentido, uma via de
acesso a viabilização de políticas que reconheçam esses direitos, em especial o direito a uma
territorialidade específica (itálico no original) (MARTINS, 2009).

 
A constitucionalização do direito civil afeta, diretamente, a propriedade, que hoje se encontra

classificada por alguns autores em propriedade privada, pública e coletiva (DIAS, 2007). A preservação do
patrimônio cultural e o tombamento dos sítios remanescentes de quilombos – tal como o previsto nos art.
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215 e 216 da CF/88 acima transcritos – é garantia da identidade não apenas das comunidades quilombolas,
mas de toda a sociedade. É por isso que os direitos de terceira geração, conectados à solidariedade,
abrangem também a preservação do patrimônio histórico-cultural o qual, nesse caso, devido à construção de
nossa identidade nacional, interessa a todos:

 
Os remanescentes de quilombos são hoje comunidades negras que guardam um patrimônio cultural e
histórico específico de origem afro-brasileira [...] Há traços da cultura afro em todas as manifestações
culturais brasileiras e tal permanência está intimamente relacionada à reafirmação de sua identidade na
luta pela resistência. O negro não apenas povoou o Brasil e deu-lhe prosperidade econômica por meio
do seu trabalho. Trouxe também as suas culturas, que deram as características fundamentais da atual
cultura brasileira (BENNET, 2008, p. 24-27).

 
No que diz respeito aos direitos fundamentais, portanto, há que se compreender que o princípio da

dignidade humana estará, de uma forma ou de outra, inerente na sua aplicação:
 

Até mesmo o direito de propriedade – inclusive e especialmente tendo presente o seu conteúdo social
consagrado no constitucionalismo pátrio – se constitui em dimensão inerente à dignidade da pessoa,
considerando que a falta de uma moradia decente ou mesmo de um espaço físico adequado para o
exercício da atividade profissional evidentemente acaba, em muitos casos, comprometendo
gravemente – senão definitivamente – os pressupostos básicos para uma vida com dignidade [...] Os
direitos sociais de cunho prestacional (direitos a prestações fáticas e jurídicas) encontram-se, por sua
vez, a serviço da igualdade e da liberdade material, objetivando, em última análise, a proteção da
pessoa contra as necessidades de ordem material e à garantia de uma existência com dignidade
(SARLET, 2002, p. 93 e 95).

 
Conclusão
 

No texto ora apresentado procuramos realizar uma abordagem interdisciplinar sobre a eficácia dos
direitos fundamentais e do princípio da dignidade humana em relação às comunidades remanescentes de
quilombos investigadas no interior da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul.

A formação histórico-cultural e o desenvolvimento do Brasil ocorreram através da migração
forçada de escravos oriundos da África para trabalharem no cultivo da cana de açúcar, café e outras culturas.
Em nossa região, o trabalho escravo foi importantíssimo para o crescimento econômico da nossa cidade - as
atividades nas charqueadas trouxeram prestígio e riqueza para os aristocratas do charque. Trabalhar na
charqueada era considerado desumano, especialmente pela falta de perspectiva de sobrevivência ao trabalho
e aos castigos a que eram submetidos os escravos. Nestas circunstâncias não restavam alternativas aos
cativos - fugiam em direção a denominada Serra dos Tapes (zona rural de Pelotas) formando quilombos,
dentre eles o mais importante, o Quilombo de Manoel Padeiro. Após a abolição muitos permaneceram em
seus antigos quilombos sendo reconhecido a seus descendentes a propriedade dessas terras pela CF/88.

As vozes por nós ouvidas, no calor das entrevistas, relataram fatos que chamaram a atenção: o
desconhecimento da história dos seus antecedentes; a falta da titulação das terras, contrariando a previsão
legal do art. 68 do ADCT; o baixo grau de escolaridade dos moradores locais; o abandono estatal a essas
comunidades no que diz respeito à saúde, à rede de energia elétrica e ao saneamento básico; a grande
desigualdade existente entre essas comunidades e outras de origem branca. Por tudo isso a conclusão
principal desse estudo é a da expressiva ineficácia da normatização constitucional relativa aos direitos
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humanos e ao princípio da dignidade humana no que concerne aos remanescentes de quilombos.
A propriedade definitiva das terras e a concretização desses direitos constituiriam um passo

significativo para diminuir as desigualdades sociais, políticas e econômicas, evitando, assim, a migração dos
remanescentes para a zona urbana e o aumento da população carente nas áreas marginalizadas das cidades,
eliminando conflitos e injustiças historicamente impostas à etnia negra.
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A SOCIEDADE JURÍDICA NA ÓTICA DA TEORIA DOS SISTEMAS DE NIKLAS LUHMANN

THE SOCIETY IN THE LEGAL THEORY OF OPTICAL SYSTEMS BY NIKLAS LUHMANN

RICARDO MOTTA VAZ DE CARVALHO

RESUMO
A extrema compexidade e contingência apresentada pela sociedade Pós-Moderna requerem um novo
enfoque epistemológico com um caráter pragmático-sistêmico no sentido de suplantar as tradicionais
matrizes epistemológicas do Direito. Para tanto, a Teoria Sistêmica de cunho autopoiético, possibilita a
tomada de decisões por parte dos sistemas frente a ambientes amplamente complexos e contingentes.
Primeiramente, influenciado pela Teoria Estruturalista-Funcional de Talcott Parsons , de quem foi aluno,
Niklas Luhmann traça todo um instrumental que caracteriza, de forma bastante abrangente e complexa, a
estrutura, na qual o Sistema do Direito é constituído, com a função de reduzir a complexidade apresentada
pela sociedade, através da generalização de expectativas normativas com vistas a manter o sistema estável.
A partir dos anos oitenta, dois biólogos chilenos, Humberto Maturana e Francisco Varela , revolucionam as
Ciências Biológicas com sua Teoria Autopoiética . Estes autores buscavam a resposta para um problema
histórico da ciência e filosofia: o da vida. Através de pesquisas neurofisiológicas, os biólogos descobriram
que um sistema vivo apresenta no seu circuito interno uma interação fechada de seus elementos
constituintes, possibilitando sua auto-organização e a auto-produção dos mesmos elementos que constituem
este sistema. Tais circunstâncias acarretam em uma autonomia do sistema, sem que haja inter-relações
diretas com os demais sistemas. A partir de uma diferenciação (peculiar ao sistema), obtém-se a idéia
de identidade/não identidade que estabelece os limites entre sistema e seu ambiente (o que está fora do
sistema). Entretanto, o sistema interage com seu ambiente, mantendo um processo de acoplamento, através
de uma espécie de decodificação das irritações causadas pelo ambiente, efetuadas mediante a utilização de
suas próprias interações internas, circularmente organizadas em resposta ao ruídos externos e
operacionalmente fechado.
Niklas Luhmann foi quem trouxe e possibilitou a utilização desta teoria, proveniente das Ciências
Biológicas, para as Ciências Sociais. Para tanto foram necessárias algumas rupturas com a autopoiésis
biológica, com o escopo de adequar esta teoria a uma realidade dos fenômenos sociais. Em primeiro plano,
foi necessário conceber o Sistema Biológico autonomamente do Sistema Social (dentro do qual encontram-
se sistemas parciais, como o do Direito, da Política, da Economia). O Sistema Biológico tem como elemento
constitutivo e base reprodutiva a vida, enquanto que o Sistema Social não é um mero bio-sistema de
segundo grau, mas sim um sistema, no qual a base reprodutiva é a comunicação (Sistema Noético). A partir
daí, sistemas internos ao Sistema Social vão se autonomizando, em comunicações específicas, ante uma
codificação binária.
Tais aportes são extremamente profícuos quando utilizados como instrumentos possibilitadores de tomadas
de decisões, por parte do Sistema Parcial do Direito em uma Sociedade (ambiente) extremamente complexa
e contingente onde a racionalidade proveniente do Estado Moderno, pouco nos proporciona de efetividade
na redução da complexidade.
Estes fundamentos são de grande importância para estruturar a teoria autopoiética social, a qual apresenta
Luhmann como mentor, sendo trazida especificamente para o Sistema do Direito pelas mãos de Guinter
Teubner .
É isso que garante a Luhmann um lugar destacado na história do pensamento social contemporâneo, com
relevo particular para a sua proposta de um novo critério da razão: a racionalidade sistémica, que regista a
obsolência dos velhos critérios regulativos da "verdade" e da "justiça" (ou, pelo menos, a sua crise profunda)
e fica, para já, a constituir um derradeiro passo decisivo no processo de secularização (do poder) e de
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positivização (do Direito). Mantém, assim, também algum significado a inclusão desta teoria no quadro do
que se convencionou chamar "pós-modernidade" - a expressão, no entanto, não pertence ao vocabulário do
autor e é mesmo objeto da sua ironia corrosiva . A conotação surge em virtude do interesse prestado à
tendência deslegitimizante presente nas sociedades mais desenvolvidas, com a crise das "metanarrativas"
(do "Espírito" ou da "Humanidade"), que formavam o quadro teleológico de referência da política moderna,
e a emergência de um critério puramente performativo (auto-legitimante), de optimização da relação input-
output, que em política equivale ao esvaziamento do processo de decisão e sua arregimentação sobe
controlo formalizado. Esta parece ser, também, a intuição de alguns doutrinadores quando alinha a sua
teoria da pós-modernidade por Luhmann e contra Habermas.
O paradigma que Luhmann propõe ajuda a compreender diferentes aspectos da realidade social e política
contemporânea (que outros paradigmas não entendem ou, simplesmente, ignoram), mas dele não se deve
esperar mais do que pode dar. Do seu programa não constam as respostas aos problemas da dinâmica social,
das tendências inovadoras e da mudança estrutural.

PALAVRAS-CHAVES: DIREITO; SOCIEDADE; TEORIA DOS SISTEMAS; NIKLAS LUHMANN

ABSTRACT
The extreme contingency Compex is presented by the Post-Modern society requires a new epistemological
approach with a pragmatic-systemic in order to supplant the traditional epistemology of law. For this, the
Systems Theory of autopoietic nature, enables the decision-making by systems facing complex
environments widely and quotas.
First, influenced by structural-functional theory of Talcott Parsons, who was a student, Niklas Luhmann
draws an entire instrumental featuring, quite comprehensive and complex structure, in which the system of
law is constituted, the function of reducing the complexity presented by the society through the spread of
normative expectations in order to keep the system stable.
From the eighties, two Chilean biologists, Humberto Maturana and Francisco Varela, revolutionizing the
Life Sciences with his autopoietic theory. These authors sought to answer to a historical problem of science
and philosophy: that of life. Through neurophysiological research, biologists have discovered that a living
system presents in its closed circuit internal interaction of its constituents, enabling self-organization and
self-production of the same elements that make up this system. These circumstances lead to an autonomous
system, without direct interrelationships with other systems. From a differentiation (peculiar to the system),
you get the idea
identity / non-identity that establishes the boundaries between the system and its environment (which is
outside the system). However, the system interacts with its environment while maintaining a process of
engagement, through a kind of decoding the irritation caused by the environment, carried out by using their
own internal interactions, circularly arranged in response to external noise (noise from order) and
operationally closed.
Niklas Luhmann was brought and who allowed the use of this theory, stemming from the Life Sciences, for
the Social Sciences. Therefore, we needed some breaks to biological autopoiesis, with the scope to adapt
this theory to a reality of social phenomena. In the foreground, it was necessary to design the system
independently of Biological Social System (inside which are partial systems, such as Law, Politics,
Economy). The biological systems have as a constituent element and basic reproductive life, while the
Social System is not merely a bio-system of the second degree, but a system in which the communication is
based reproductive system (Noetical). Thereafter, internal systems to Social System will be empowering in
specific communications, compared to a binary encoding.
Such contributions are extremely profitable when used as instruments enablers of decision making by the
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Partial System of law in a society (environment) where extremely complex and contingent rationality from
the Modern State, gives us little effectiveness in reducing complexity.
These fundamentals are very important to structure the social autopoietic theory, which presents Luhmann
as a mentor, being brought in specifically for the system of law at the hands of Guinter Teubner.
That is what ensures Luhmann a prominent place in the history of contemporary social thought, with
particular regard to its proposal for a new test of reason: rationality systemic, noting the obsolescence of old
regulative criteria of "truth" and "justice "(or at least its deep crisis) and is, for now, become a final decisive
step in the process of secularization (power) and positiveness (of law). Thus holds some meaning also the
inclusion of this theory in the context of so-called "post-modernity" - the term, however, does not belong to
the vocabulary of the author and the same object of his corrosive irony. The connotation arises because of
the interest given to deslegitimizante this trend in more developed societies, with the crisis of
"metanarratives" (from "Spirit" or "Humanity"), which formed the ideological frame of reference of modern
politics, and the emergence of a purely performative criteria (self-legitimante), optimization of input-output
relationship, which is equivalent to emptying the policy-making and formalized its regimentation up control.
This seems to be also the intuition of some teachers when you align your theory of postmodernity by
Luhmann and against Habermas.
The paradigm that Luhmann proposes helps to understand different aspects of social reality and
contemporary politics (that other paradigms do not understand or simply ignore), but it should not expect
more than you can give. Do not set your program responses to problems of social dynamics, innovative
trends and structural change.

KEYWORDS: LAW, SOCIETY, THEORY OF SYSTEMS, NiKLAS LUHMANN

INTRODUÇÃO
A extrema compexidade e contingência apresentada pela sociedade Pós-Moderna requerem um novo

enfoque epistemológico com um caráter pragmático-sistêmico no sentido de suplantar as tradicionais
matrizes epistemológicas do Direito. Para tanto, a Teoria Sistêmica de cunho autopoiético, possibilita a
tomada de decisões por parte dos sistemas frente a ambientes amplamente complexos e contingentes.

Primeiramente, influenciado pela Teoria Estruturalista-Funcional de Talcott Parsons[1], de quem foi
aluno, Niklas Luhmann[2] traça todo um instrumental que caracteriza, de forma bastante abrangente e
complexa, a estrutura, na qual o Sistema do Direito é constituído, com a função de reduzir a complexidade
apresentada pela sociedade, através da generalização de expectativas normativas com vistas a manter o
sistema estável.

A partir dos anos oitenta, dois biólogos chilenos, Humberto Maturana e Francisco Varela[3],
revolucionam as Ciências Biológicas com sua Teoria Autopoiética[4]. Estes autores buscavam a resposta
para um problema histórico da ciência e filosofia: o da vida. Através de pesquisas neurofisiológicas, os
biólogos descobriram que um sistema vivo apresenta no seu circuito interno uma interação fechada de seus
elementos constituintes, possibilitando sua auto-organização e a auto-produção dos mesmos elementos que
constituem este sistema. Tais circunstâncias acarretam em uma autonomia do sistema, sem que haja inter-
relações diretas com os demais sistemas. A partir de uma diferenciação (peculiar ao sistema), obtém-se a
idéia
de identidade/não identidade que estabelece os limites entre sistema e seu ambiente (o que está fora do
sistema). Entretanto, o sistema interage com seu ambiente, mantendo um processo de acoplamento, através
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de uma espécie de decodificação das irritações causadas pelo ambiente, efetuadas mediante a utilização de
suas próprias interações internas, circularmente organizadas em resposta ao ruídos externos (order from
noise) e operacionalmente fechado.

Niklas Luhmann foi quem trouxe e possibilitou a utilização desta teoria, proveniente das Ciências
Biológicas, para as Ciências Sociais. Para tanto foram necessárias algumas rupturas com a autopoiésis
biológica, com o escopo de adequar esta teoria a uma realidade dos fenômenos sociais. Em primeiro plano,
foi necessário conceber o Sistema Biológico autonomamente do Sistema Social (dentro do qual encontram-
se sistemas parciais, como o do Direito, da Política, da Economia). O Sistema Biológico tem como elemento
constitutivo e base reprodutiva a vida, enquanto que o Sistema Social não é um mero bio-sistema de
segundo grau, mas sim um sistema, no qual a base reprodutiva é a comunicação (Sistema Noético). A partir
daí, sistemas internos ao Sistema Social vão se autonomizando, em comunicações específicas, ante uma
codificação binária.

Tais aportes são extremamente profícuos quando utilizados como instrumentos possibilitadores de
tomadas de decisões, por parte do Sistema Parcial do Direito em uma Sociedade (ambiente) extremamente
complexa e contingente onde a racionalidade proveniente do Estado Moderno, pouco nos proporciona de
efetividade na redução da complexidade.

Estes fundamentos são de grande importância para estruturar a teoria autopoiética social, a qual
apresenta Luhmann como mentor, sendo trazida especificamente para o Sistema do Direito pelas mãos de
Guinter Teubner[5].

É isso que garante a Luhmann um lugar destacado na história do pensamento social contemporâneo,
com relevo particular para a sua proposta de um novo critério da razão: a racionalidade sistémica, que
regista a obsolência dos velhos critérios regulativos da "verdade" e da "justiça" (ou, pelo menos, a sua crise
profunda) e fica, para já, a constituir um derradeiro passo decisivo no processo de secularização (do poder) e
de positivização (do Direito). Mantém, assim, também algum significado a inclusão desta teoria no quadro
do que se convencionou chamar "pós-modernidade" - a expressão, no entanto, não pertence ao vocabulário
do autor e é mesmo objeto da sua ironia corrosiva . A conotação surge em virtude do interesse prestado  à
tendência deslegitimizante presente nas sociedades mais desenvolvidas, com a crise das "metanarrativas"
(do "Espírito" ou da "Humanidade"), que formavam o quadro teleológico de referência da política moderna,
e a emergência de um critério puramente performativo  (auto-legitimante), de optimização da relação input-
output, que em política equivale ao esvaziamento do processo de decisão e sua arregimentação sobe
controlo formalizado. Esta parece ser, também, a intuição de alguns doutrinadores quando  alinha a sua
teoria da pós-modernidade por Luhmann e contra Habermas.

O paradigma que Luhmann propõe ajuda a compreender diferentes aspectos da realidade social e
política contemporânea (que outros paradigmas não entendem ou, simplesmente, ignoram), mas dele não se
deve esperar mais do que pode dar. Do seu programa não constam as  respostas aos problemas da dinâmica
social, das tendências inovadoras e da mudança estrutural.

 

I - Da epistemologia jurídica normativista ao construtivismo sistêmico.     
1.1.             Teoria do Direito e Forma de Sociedade.
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O Direito e o “político” estão relacionados com a forma de sociedade em que vivemos, com a sua

mise em sens e mise em scènce, com os princípios geradores que permitem a autocriação histórica de uma
sociedade. A “política”, por sua vez, está relacionada com a organização do Estado, com o governo, partidos
políticos, grupos de pressão, sindicatos. No tocante, ao “tempo”, pode-se dizer que este está ligado à
produção de novos imaginários sociais, formas diferentes de se encarar a realidade. Na ótica de Luhmann, o
Direito na sociedade moderna se configura com a diferenciação funcional, que seria a Forma da sociedade
construída na Europa Ocidental. Da mesma maneira, Luhmann afirma que o sistema jurídico é também um
sistema que pertence a sociedade e a realiza.
A forma da sociedade moderna, o político, institui-se de maneira mais específica a partir das grandes
revoluções políticas, econômicas e filosóficas que se consolidaram no final do século XVIII: a Revolução
Francesa, a Revolução Americana (independência doa EUA), a Revolução Industrial e a Revolução
Filosófica do Iluminismo. A grande conseqüência desta  nova forma de sociedade, que muitos denominam
de modernidade, foi a destruição do imaginário político medieval: organizado a partir de uma forma de
sociedade estratificada, onde os lugares do poder já estariam predeterminados a partir de um centro
transcendente.

Na sociedade medieval, o tempo seria atemporal, pois, não havia possibilidade de produção de novos
simbolismos sociais.

A forma característica da sociedade moderna é a diferenciação: separam-se indissoluvelmente as
esferas do poder, do saber, da lei, da religião, do prazer, implicando a necessidade da legitimação constante
de suas áreas de atuação.

Neste tipo de sociedade existe uma grande indeterminação, tudo está em aberto, a discutir. Daí surgir
o problema da legitimidade, do reconhecimento social, das decisões políticas (vinculares) tomadas. Também
surge o problema da ideologia, necessidade de negar a irreversibilidade das indeterminações geradas pela
pluralidade de imaginários sociais possíveis. A razão, a racionalidade, aparecem como a postura
metodológica  a ser empregada para a conjuração dos riscos da indeterminação.

 

1.2.        O Direito Positivo

Na sociedade moderna, diferenciada, não se pode mais pensar em critérios de verdade necessária ou
impossível, mas somente possível. A forma de sociedade moderna tem de enfrentar assim a complexidade
produzida pela possibilidade de se tomar decisões sempre diferentes. Nesta linha de idéias, na modernidade
não é mais possível se manter a concepção medieval dominante de Direito, o Direito natural: Direito eterno,
imutável, indiferente ás transformações sociais. O Direito moderno, ao contrário, para sobreviver na
sociedade indeterminada, será um Direito positivo. Um Direito diferenciado e construído por decisões.

Deste modo, a teoria jurídica normativista, que ainda é a base da racionalidade do Direito, deriva de
um contexto histórico bem preciso. É uma teoria que se origina e se fundamenta na forma de sociedade que
chamamos de modernidade. Assim, toda teoria jurídica da modernidade é uma teoria ligada à noção de
Estado, e essa racionalidade se desenvolveu, principalmente, numa dinâmica que se chama normativismo. O
principal autor que melhor representa toda essa concepção juridicista é Hans Kelsen[6].
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Desta maneira, quando se ingressa numa nova forma de sociedade globalizada, que também se
poderia denominar de transnacionalizada, ou pós-moderna, o problema é o fato que qualquer perspectiva
mais racionalista ligada ao normativo e ao Estado se torna extremamente limitada. Não se pode assim
continuar mantendo uma noção de racionalidade no Direito ao se insistir no ideal kelseniano.

Nesta linha de raciocínio, entende-se a necessidade de criticar-se a epistemologia do neopositivismo
analítico, da linguagem da denotação pura, introduzindo-se uma epistemologia construtiva que privilegie
para a globalização a temática da pluralidade social, da complexidade, dos paradoxos e riscos, e mostre
algumas das conseqüências que esta perspectiva está provocando na teoria do Direito.

Desta maneira, observa-se uma crise do Direito da modernidade. Saliente-se, porém, que a maioria
das observações sobre a existência de uma crise do Direito é extremamente conhecida. Sendo ela não
somente uma deficiência de sua estrutura tradicional, mas uma crise da integração de seus pressupostos
dogmáticos para funcionarem dentro da globalização.

Não basta apenas dizer-se que é preciso pensar-se o Direito juntamente com a política e a sociedade,
quanto a isso, há um certo consenso. O problema está em dar um sentido pragmático a essa assertiva.

A crítica jurídica pode ser dividida genericamente em duas partes: a primeira refere-se ao momento
da crítica do normativismo; já a segunda, mas elaborada, propõe uma nova hermenêutica para se pensar o
Direito. E o que é essa nova hermenêutica? Trata-se de uma hermenêutica que surge quando se percebe as
insuficiências da noção de norma jurídica, e se começa a entendê-la como algo que não é completo, um
conceito que é limitado, que deve ser complementado pela interpretação social.

 
1.3.                      Normativismo Analítico

 
A filosofia analítica (teoria geral do direito) possui  um vasto leque de aplicações. O projeto de

construção de uma linguagem rigorosa para a ciência foi adaptado para o direito, principalmente, por Hans
Kelsen[7] e por Norbeto Bobbio[8].

A teoria do direito de Kelsen possui porém influências do neokantismo[9], evidentes no seu ideal de
“ciência pura”. Nos capítulos iniciais de sua obra, mantém pressupostos kantianos, que se mesclam com os
neopositivistas, pouco a implicar separar o conhecimento jurídico, do direito natural, da metafísica, da
moral, da ideologia e da política. Por isso, Kelsen tem como uma de suas diretrizes epistemológicas
basilares, o dualismo kantiano, entre ser e deve ser, que reproduz a oposição entre juízos de realidade e
juízos de valor. Kelsen, fiel à tradição relativista do neokantismo de Marburgo, optou pela construção de um
sistema jurídico centrado unicamente no mundo do deve ser. Tal ênfase acarretou a superestimação dos
aspectos lógicos constitutivos da teoria pura, em detrimento dos suportes fáticos do conhecimento.

Kelsen, ao contrário do que pensam seus críticos apressados, por filiar-se à tradição da “teoria do
conhecimento”, assume como inevitável a complexidade do mundo em si. Para ele, o social (e o direito) são
devidos às suas heteróclitas manifestações constituídas por aspectos políticos, éticos, religiosos,
psicológicos e históricos. Ou seja, na teoria pura uma coisa é o direito, outra distinta é a ciência do direito.
O direito é a linguagem objeto, e a ciência do direito, a metalinguagem: dois planos lingüísticos diferentes.

O primeiro momento kelsiano da metalinguagem define a norma jurídica como um esquema de
interpretação do mundo – um fato só é jurídico se for o conteúdo de uma norma - isto é, como condição de
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significado normativa. O segundo momento da teoria pura é quando se transforma a metalinguagem,
descrita supra – a norma jurídica - em linguagem objeto da ciência do direito, a qual, por sua vez, passa a ser
uma metalinguagem.

Nesse estudo, ao contrário do procedimento anterior não existiria a intenção prescritiva – que
dinamiza o direito-, apenas se procura descrever de forma neutra a estrutura das normas jurídicas.

O critério de racionalidade do sistema normativo, já que as normas não podem ser consideradas
independentemente de suas interações, é dado pela hierarquia normativa (norma fundamental) na qual uma
norma é válida somente se uma norma superior determina a sua integração ao sistema. A teoria jurídica
dominante anterior a essa corrente neopositivista, o jusnaturalismo, via o campo normativo como somente
estático, dependente da adequação a ideais metafísicos. O normativismo kelseniano foi quem introduziu a
perspectiva dinâmica do direito, explicando os processos de produção e auto-reprodução das normas. Já a
ciência do direito, por sua parte, sendo uma metalinguagem das normas jurídicas, ao preocupar-se somente
com a descrição do sistema normativo, situando-se ao nível semântico-sintático da estrutura lingüística,
poderia ser verdadeira ou falsa em relação à objetividade da descrição efetuada por meio de seus
modalizadores deônticos. Neste último aspecto, Kelsen[10] é neopositivista. O neopositivismo seria assim a
metodologia a ser aplicada à teoria do direito.

A semiótica fornece instrumental teórico mais consistente para  a análise da interpretação jurídica,
permitindo um maior desenvolvimento das posturas que pregavam a necessidade da elaboração de uma
linguagem mais rigorosa para o direito. Do ponto de vista da Semiótica, em grandes linhas, o rigor
lingüístico (que tornaria famoso a jurista italiano Norberto Bobbio[11]) partia da necessidade da realização
de um processo de elucidação dos sentidos das palavras que culminaria com a construção de uma
jurisprudência fundamentada na denotação pura.

Para se fazer uma crítica política efetiva do direito não é suficiente analisar-se as lacunas e
ambigüidades dos signos do direito, pois o sentido pleno do direito independe de suas interpretações a
prori.O sentido do direito é complementado pelo contexto. A análise isolada das anemias significativas dos
signos é completamente desprovida de interesse. Isto seria, a contrario senso, admitir-se que o normativismo
kelseniano era ideologicamente procedente.

É correto dizer-se que é preciso compreender o Direito dentro da sociedade, que a norma jurídica é
um dever-ser formal. Isto se é que ainda se pode manter a idéia de norma jurídica, pois alguns preferem falar
em regras e princípios. A hermêutica é, portanto uma tentativa de se manter a estrutura normativa
ampliando-se as suas fontes de produção de sentido.

 
1.4.                      Hermenêutica Jurídica

 
Nesta ótica, as teses hermenêuticas da filosofia desde Wittgenstein foram um avanço ao romperem

com o apriorismo analítico do neopositivismo, acentuando o fato de que o sentido depende do contexto, da
situação, do uso e funções dos discursos. Para Wittgenstein[12], o sentido depende das formas de vida e dos
jogos de linguagem. Esta é uma postura que coloca a importância da instituição e da sociedade para a
determinação do sentido. Neste aspecto, valoriza-se a enunciação em relação ao enunciado.

A teoria de Austin, revista por Searle[13], enfatiza a enunciação através dos atos comunicativos (a
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ação comunicativa) para a delimitação do sentido. Para Austin, existem três tipos principais de atos de fala:
os atos locucionários, que contêm conteúdo das orações; os atos ilocucionários, onde o emissor realiza uma
ação dizendo algo; e os atos perlocucionários, típicos de verbos performativos, como por exemplo, te
prometo, te ordeno, te confesso, te condeno. Quem soube utilizar brilhantemente este arsenal teórico para a
compreensão do direito, já desde os anos sessenta, foi a teoria do direito anglo-saxônico principalmente,
através da obra de Herbert Hart[14].

A hermêutica é hoje, entretanto, uma derivação crítica da filosofia analítica, baseada nos trabalhos de
Wittgenstein em “Investigações Filosóficas” que redefiniu, em meados do século, a ênfase no rigor e na
pureza lingüística por abordagens que privilegiam os contextos e as funções das imprecisões dos discursos.
A hermenêutica, diferentemente, da pragmática, centrada nos procedimentos e práticas sociais, preocupa-se
com a interpretação dos textos.

A tese do direito como instituição social significa que o direito é um fenômeno cultural constituído
pela linguagem. Isto expressa um reconhecimento de quem formula a regra, seu desejo de ser guiado por ela,
e a exigência (social) de que outros também o sejam. A normatividade é sócia. A necessidade do
reconhecimento é que colocou a teoria de Hart no centro da hermenêutica. Nessa lógica, não é
surpreendente o fato que, para Hart, o direito possui uma zona de textura aberta que permite a livre
manifestação do poder discricionário do juiz para a solução dos conflitos, nos chamados hard cases.
 Esta última postura é criticada por Ronald Dworkin[15] que entende que o direito sempre proporciona uma
“boa resposta”, já que o juiz ao julgar escreve a continuidade de uma história. Neste sentido, apesar das
diferenças, Hart e Dworkin percebem que o direito tem necessariamente contatos com a moral e a justiça.
Daí o lado político do direito algo-saxão, sempre ligado ao liberalismo, embora na versão crítica destes
autores, Hart influenciado pelo unilitarismo de Bentham[16], e Dworkin pelo não contratualismo de
Rawls[17].

 Assim sendo, num primeiro momento, na modernidade, o normativismo surge como um sistema
jurídico fechado, em que as normas válidas se relacionam com outras normas, formando um sistema
dogmático hierarquizado; e, num segundo momento, na globalização, surgem hermenêuticas que dizem que
as normas jurídicas, no sentido kelseniano, no sentido tradicional, não são mais possíveis, que é preciso
haver uma noção mais alargada, mais ampla que inclua também regras, princípios, diretrizes políticas, com
uma participação maior da sociedade. A hermenêutica é um avanço da crítica jurídica porque aprofunda a
questão da interpretação normativa, dando uma função muito importante aos juízes, advogados, e aos
operadores do direito em geral. Isto quer dizer que a hermenêutica fornece ideologicamente muito mais
poder de ação. Entretanto, a hermenêutica jurídica abre um importante ponto de preferência para análise da
sociedade, para a compreensão do Direito. Mas ela não explica suficientemente o que seja sociedade.

 
1.5.                      Sociologia Sistêmica

 
Assim, pode–se propor uma terceira etapa, além das matrizes normativistas e hermenêuticas, na qual

se pretende refletir melhor sobre o que é sociedade. Para que se aprofunde a concepção de uma sociedade
relacionada com o Direito é preciso rever-se completamente as relações do Direito com o social. Para tanto,
o objetivo seria, basicamente, avançado além da hermenêutica, rediscutir-se a Sociologia do Direito. O
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problema é qual Sociologia do Direito?
Observar é produzir informação. A informação está ligada à comunicação. A problemática da

observação do direito deve ser relacionada com a interpretação jurídica. Para se observar diferentemente é
preciso se ter poder. A principal característica do poder é ser um meio de comunicação encarregado da
produção, controle e processamento das informações. Uma das formas possíveis para se obter observações
mais sofisticadas, de segundo grau, seria, portanto o desenvolvimento de uma nova teoria dos meios de
comunicação do direito.
Deste modo, esta observação poderia estabelecer critério para a constituição de uma teoria do direito, cuja
função seria elaborar uma observação reflexiva sobre a totalidade da comunicação do direito. E, como se
sabe, conforme a teoria adotada varia o ponto de vista da observação. A hipótese que se pretende esboçar
neste texto é que somente uma nova Matriz Jurídica, pode nos ajudar na reconstrução da teoria jurídica
contemporânea, até então impotente para a compreensão e transformação dos acontecimentos deste início de
milênio.
 

1.6.                      A Pragmática-Sistêmica
 
A interpretação na teoria dos sistemas parte do conceito da comunicação e está sempre ligada a uma teoria
da ação. A análise sistêmica parte do pressuposto de que a sociedade apresenta as características de um
sistema permitindo a compreensão dos fenômenos sociais através dos laços de interdenpendênca que os
unem e os constituem numa totalidade. O sistema, para Bertalanffy[18], é um conjunto de elementos que se
encontram em interação. Nesta teoria, entende-se que o sistema reage globalmente, como um todo, às
pressões exteriores e às reações dos seus elementos internos. A moderna teoria social dos sistemas foi
delineada classicamente por Parsons[19], possuindo características que privilegiam o aspecto estrutural de
sua conservação.

Do ponto de vista epistemológico, pode-se enfatizar a importância do chamado construtivismo para
esta informação. O construtivismo entende que conhecimento não se baseia na correspondência com a
realidade externa, mas somente sobre as construções de um observador.
A teoria de Niklas Luhmann[20] é uma concepção de mundo que poderia ser chamada, na falta de outro
nome, “pós-moderna”. Que acentua não a racionalidade, não o consenso, não a identidade, mas a produção
da diferença, da fragmentação, da singularidade. É claro que continua aproveitando um pouco das
contribuições de Weber[21] e Parsons, mas a sociedade, na perspectiva de Luhmann, é uma sociedade que
visa à produção da diferença.
Torna-se necessária a introdução dessa trajetória para salientar a importância da teoria da ação, da decisão;
Parsons, a problemática dos sistemas. E Luhmann vai rever tudo isso e aprofundar numa teoria da sociedade
contemporânea.
 

1.7.        As Três fases na Teoria de Niklas Luhmann
 

Para a consecução da tese, é importante num primeiro momento, tentar identificar melhor a
construção e alguns preconceitos que existem sobre a teoria da sociedade de Luhmann. Em primeiro lugar,
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podem-se identificar duas fases – e mais uma terceira bastante sutil – no pensamento de Luhmann[22], cujas
mudanças, contudo, implicaram pouquíssimas retratações e autocorreções. Na primeira fase – funcional-
estuturalista – Luhmann está preocupado em criar as bases teóricas de uma sociologia adequada à descrição
da sociedade moderna, que se caracteriza pela complexidade. Luhmann já supera, nessa fase, os problemas
da sociologia dos papéis e da ação teleológica. A questão, nesta primeira fase, é descrever como a sociedade
mantém a sua ordem (estrutura) em um ambiente sempre muito complexo e mutável, onde a função que
cada subsistema social desempenha para o sistema total da sociedade passa a ser o critério de orientação –
por isso funcional-estruturalista. As implicações resultantes desta análise para a sociologia foram enormes:
orientado à função, um sistema social pode modificar por si mesmo as suas estruturas.

Essa fase encerra-se com a incorporação do conceito de autopoiese, que se tornou explícito com a
publicação, em 1984, da obra intitulada Sistemas Sociais[23] – embora o conceito já se encontrasse em
textos anteriores. O conceito de autopoiese transfere a unidade de autoprodução, das estruturas, para os
elementos do sistema. Como a estrutura de um sistema autopoiético também é produto de si mesmo e,
portanto, contingente, a estrutura é constituída apenas por processos, apenas por operações. E a função passa
a ser, então, uma autofunção e por isso deve ser distinguida das prestações que um sistema realiza para os
demais sistemas que se encontram em seu ambiente. Neste momento, Luhmann teve que tomar uma decisão
teórica importante: a ação, como tradicional unidade analítica da sociologia, foi substituída por uma unidade
muito mais complexa: a comunicação – que passa a abranger a ação, a informação e a compreensão, sendo a
ação, por sua vez, a unidade da diferença entre ação e vivência. O conceito de sociedade como comunicação
exclui, portanto, o conceito de intersubjetividade, criado por ele em 1990 em sua obra “A Ciência da
Sociedade”[24].

Numa terceira fase, se é que se pode afirmar a sua existência concreta já no início da década de
noventa, onde a teoria da evolução foi substancialmente aperfeiçoada através da distinção “meio/forma”. A
forma “meio/forma” é um esquema conceitual que foi constantemente aperfeiçoado ao longo da produção
científica de Luhmann. Pode-se observar que até e inclusive na obra “Sistemas Sociais”[25], a noção de
“meio” desempenhava uma função descritiva mais tímida, freqüentemente ofuscada pela maior importância
conferida ao problema da absorção estrutural da complexidade e da dupla contingência nas expectativas. É
possível se observar nas últimas produções de Luhmann, no entanto, que a noção “meio/forma” ganhou
maior amplitude: passou a ser uma unidade hologramática na teoria dos sistemas sociais autopoiéticos.

Escapa da proposta desta exposição a pretensão de explicar, ainda que resumidamente, os conceitos
que formam a base teórica luhmanniana. O importante, para se entender as críticas de Luhmann a Habermas,
é entender a autopoiese como um conceito. Autopoiese é só um conceito. E é um conceito que não indica e
nem serve de critério para um tipo especial de racionalidade. Não é uma ferramenta neoliberal, disponível às
pessoas, para transformar um sistema seguro, controlável e previsível em um sistema dinâmico,
incontrolável, imprevisível e por isso arriscado. A teoria dos sistemas autopoiéticos não quer
“autopoietizar” a sociedade. Ela não tem um conteúdo normativo. Ela não diz que um sistema, para ser bom
e eficiente ou qualquer coisa, “deve” ser autopoiético. Nem descreve a sociedade como um conjunto de
sistemas isolados uns dos outros, como se fossem mônadas ou partes de um todo chamado Sociedade. Na
teoria dos sistemas de Luhmann, cada sistema é ambiente para todos os demais.

As acusações de pretensões neopositivistas, neoliberais e a equiparação de Luhmann a Parsons, por
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exemplo, são absolutamente equivocadas – até porque Luhmann foi o principal crítico do estrutural-
funcionalismo de Parsons. Só através de uma ótica neopositivista é que se  pode ver em Luhmann um
neopositivismo, como também só um neoliberal pode ver isso na sua teoria. Um observador pode ver na
teoria dos sistemas autopoiéticos, o paradoxo da sua própria auto-observação. Trata-se de uma teoria que
opera no nível da observação de segunda ordem (observação das observações de primeira ordem). Isso
significa que ela se coloca exatamente na finitude do paradoxo da auto-observação, no ponto cego da
observação de primeira ordem.

Em termos práticos, significa que, por exemplo, dado que o neoliberalismo não existe nas coisas
(como na metafísica clássica), nem no sujeito (como na filosofia da consciência), mas tão-somente nas
distinções lingüísticas que o observador faz, observando as observações (distinções) desse observador que
descreve algo como neoliberal, pode-se conhecer pouco sobre o neoliberalismo, mas muito sobre o
observador.

Autopoiese é um conceito, uma unidade topológica que se define por um tipo especial de relação
entre seus elementos. Só pode ser observado como autopoiético um sistema que, em algum momento da
história, resultou de uma semântica rígida o suficiente para manter-se estável diante da contingência na
comunicação e adquiriu a capacidade de operar e de se reproduzir de modo autônomo em relação ao seu
ambiente sociológico. E autonomia não significa independência: significa que o sistema mantém sua
identidade, seus limites, diante de um ambiente que lhe é sempre muito mais complexo. Os sociólogos que
lêem Luhmann com os olhos de Habermas podem ser levados pela aparência de que a teoria dos sistemas
autopoiéticos é uma teoria feita para justificar a exclusão e as desigualdades sociais. Porque ela descreve a
sociedade como sistemas que se autoproduzem sob um código binário que exclui outras possibilidades.
Naturalmente, o mundo não cabe em um código binário. E é exatamente por isso que um sistema só pode se
diferenciar da complexidade do mundo se assumir uma forma baseada na diferença entre identidade e
diferença, como Habermas[26] faz na sua pragmática formal universal, com os códigos binários
significado/validade, faticidade/validade, autonomia pública/privada, universalismo/contextualismo e etc.

A perspectiva sistêmica autopoiética permite afirmar que por trás de todas as dimensões da
semiótica, notadamente, as funções pragmáticas da linguagem nos processos de decisão jurídica, estão
presentes, redefinidos no interior do sistema, a problemática do risco e do paradoxo.

Num mundo altamente complexo e contingente o comportamento social, para Luhmann, requer,
portanto reduções que irão possibilitar expectativas comportamentais recíprocas e que são orientadas, a
partir das expectativas sobre elas mesmas. A consecução disso reside então em harmonizar as dimensões,
através de reduções que irão se dar em cada uma delas, por intermédio de mecanismos próprios. Isto
caracteriza o que Luhmann denomina “generalização congruente”, congruente significa coerência, ou seja,
congruência. Importante também em Luhmann[27] é a sua constatação de que:
 

“O direito não é primariamente um ordenado coativo, mais sim um alívio para as expectativas. O alívio
consiste na disponibilidade de caminhos congruentemente generalizados para as expectativas
significando uma eficiente indiferença inofensiva contra  outras possibilidades, que reduz
consideravelmente o risco da expectativa contrafática”.
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Nesta linha de idéias, é lúcida a visão de Miguel Reale[28], que há muito tempo tem reivindicado uma
postura tridimensional do direito, manifesta por uma dialética de implicação-polaridade em busca de um
normativismo jurídico concreto: o direito é uma experiência histórico-cultural.
A teoria dos sistemas de Luhmann tem assim proporcionado a configuração de um novo “estilo científico”
mais apto à compreensão das atuais sociedades complexas que vivemos, estando no centro das discussões
atuais sobre o sentido do direito e da sociedade. Também procura explicar a sociedade como sistema social.
É importante nesta matriz epistemológica demonstrar-se que certos elementos básicos tornam possíveis
distintas formas, entre infinitas possibilidades, de interação social. Isto implica uma grande complexidade,
que exige cada vez mais subsistemas como o direito, a economia, a religião, etc., que por sua vez se
diferenciam criando outros subsistemas e assim sucessivamente. Existem então dois problemas principais
que a sociedade se coloca: a complexidade e a dupla contingência.
Toda teoria dos sistemas se caracteriza por manter determinado tipo de relações com o meio ambiente. A
teoria da diferenciação afirma que somente os sistemas são dotados de sentido, sendo que o ambiente é
apenas uma complexidade bruta, que ao ser reduzido já faz parte da diferenciação que constrói o sentido.
Trata-se do princípio da diferenciação funcional dos sistemas sociais da sociedade moderna.
A teoria da sociedade autopoiética procura explicar a sociedade como sistema social. É importante nesta
matriz epistemológica demonstrar-se que certos elementos básicos tornam possíveis distintas formas, entre
infinitas possibilidades, de interação social. Isto implica uma grande complexidade, que exige cada vez mais
subsistemas como o direito, a economia, a religião, etc., que por sua vez se diferenciam criando outros
subsistemas e assim sucessivamente. O risco coloca a importância de uma nova racionalidade para tomada
das decisões nas sociedades complexas, redefinindo a filosofia analítica, a hermenêutica e a pragmática
jurídica, numa teoria da sociedade mais realista, pragmático-sistêmica.
 

1.8.                      Paradoxo e Autopoiese
 

A autopoiese pode ser resumidamente definida na noção que se pode ter de um sistema que é ligado
ao passado e ao futuro simultaneamente e que lida com a idéia de paradoxo. O sistema autopoiético é aquele
que é simultaneamente fechado e aberto, ou seja, é um sistema que tem repetição e diferença, tendo que
equacionar no seu interior esse paradoxo, que os operadores do Direito vão usar como critério para tomar
decisões.

A partir do momento em que se rompe com essa noção e se começa a pensar a produção da
diferença, a construção de nova realidade, a construção de futuro, se tem que discutir novamente que tipo de
conseqüência vai ocorrer com as nossas decisões. E é por isso que é possível se apontar o que comumente se
chama problema do risco. O risco é a contingência: uma decisão sempre implica a possibilidade de que as
suas conseqüências ocorram de maneira diferente.

Assim sendo, a sociologia luhmanniana apresenta uma série de propostas que nos permite observar o
Direito de maneira diferente, de uma maneira mais dialética, no sentido de que é preciso ver a sociedade
com tentativa de construção de futuro. É difícil observar-se o Direito atual usando-se somente critérios
dogmáticos normativistas. A partir desta ruptura epistemológica proposta pela matriz pragmático-sistêmica,
vislumbra-se uma epistemologia circular, e não mais linear como sempre foi tradicionalmente enfocada.
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Sendo assim o sistema jurídico, como um sistema autopoiético, apresenta-se ante uma interação
auto-referente, recursiva e circular de seus elementos internos (clausura operativa), os quais, por isso, não
apenas se auto-organizam, mas também, se autoproduzem, isto é, produzem os elementos necessários para
sua reprodução. Assim, suas condições originárias tornam-se independentes do meio envolvente e
possibilitam sua própria evolução. Depois, além de o sistema efetuar uma autoprodução de seus elementos e
estruturas, o próprio ciclo de autoprodução deve ser capaz de se (re)alimentar. Esta função de
automanutenção é obtida através da conexão do primeiro ciclo de autoprodução  com um segundo ciclo, que
possibilite a produção cíclica garantindo as condições de sua própria produção (chamado hiperciclo).

 
1.9.        Um novo Direito

 
O Direito atravessa outra fase, a teórica, que pode ser chamada de autopoiética. A teoria da

sociedade autopoiética de Luhmann[29] procura explicar a sociedade como sistema social. É importante
nesta matriz epistemológica demonstrar-se que certos elementos básicos tornam possível distintas formas,
entre infinitas possibilidades, de interação social. Isto implica uma grande complexidade, que exige cada
vez mais subsistemas como o direito, a economia, a religião, etc., que por sua vez se diferenciam criando
outros subsistemas e assim sucessivamente. Isto caracteriza a forma de sociedade do terceiro milênio como
um sistema social hipercomplexo dominado pela complexidade e a dupla contingência.

O Direito e o não-Direito, a segurança e a insegurança, a determinação e a indeterminação, entre
outras palavras, nunca a sociedade foi tão estável e nunca a sociedade foi tão instável. Pois a lógica binária
não tem mais sentido na paradoxalidade comunicativa.

Toda teoria do Direito está ligada a uma teoria do Estado: Estado de Direito. A matriz teórica-
analítico normativista somente é possível a partir de um conceito de validade fundamentado da força
obrigatória do poder do Estado. Por sua vez, a matriz hermenêutica é uma derivação dialético-crítica do
normativismo. Assim sendo, estas matrizes mantêm uma relação preponderante com a noção estatal de
Direito.

Em outras palavras, o sistema do direito é autopoiético, isto é, reproduz de forma condicional os seus
elementos diferenciando-se de suas conseqüências cognitivas. O sistema do Direito é constituído por uma
lógica que articula a repetição e a diferença. Deste modo, autopoiese não é sinônimo de sistema fechado. É
preciso se pensar na riqueza da alteridade. A rediscussão dos fenômenos vistos como paradoxos na
qualidade de condição para a observação da comunicação do Direito será uma das grandes características
desta nova forma de sociedade.
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O "DOMÉSTICO" DO DOMÉSTICO - PARTE 2: O CASO MANGUEIRA

THE DOMESTICS "DOMESTIC" - PART 2: THE MANGUEIRA CASE

LEONARDO RABELO DE MATOS SILVA
LEONORA ROIZEN ALBEK OLIVEN

RESUMO
A pesquisa vem sendo desenvolvida por um grupo de estudo formado por alunos de graduação da
Universidade Veiga de Almeida - campus Tijuca, coordenado pelo autor, e tendo as primeira co-autora
como co-líder e a segunda como membro. A proposta inicial do grupo era desenvolver um estudo de caso
com pesquisa de campo sobre as reais condições contratuais dos empregados domésticos no município do
Rio de Janeiro, mais especificamente no Morro da Mangueira, dada a proximidade do campus da
Universidade, e onde a mesma vem implementando várias ações sociais. Quais direitos constitucionais e
legais estavam sendo observados nas relações de trabalho, entre outras características locais sobre aquelas
relações de trabalho eram os objetivos de investigação iniciais. Não obstante, ao longo do desenvolvimento,
a pesquisa adquiriu um novo viés à medida que as entrevistas apontaram um novo ator no cenário trabalhista
da região: "o doméstico do doméstico". A já sacrificada categoria profissional dos domésticos sub-
empregam outras pessoas, em sua maioria menor, de até dez anos de idade, que, apesar de toda a tutela do
Estado sobre o menor, criam uma nova categoria responsável pela guarda dos filhos e da casa dos
empregados domésticos. A demonstração estatística da pesquisa é alarmante, à medida que coloca menores
incapazes como garantidores de outros igualmente incapazes, através de trabalho expressamente vedado
pela Constituição, salário inferior ao mínimo, duração do trabalho que chegam a 60 (sessenta) horas
semanais em 05 (cinco) dias consecutivos. A conclusão do trabalho envolve estatísticas que demonstram a
chaga aberta no trabalho da sociedade brasileira e a dura realidade que envolve a mais hipossuficiente de
todas as categorias profissionais, comprovando a infeliz realidade da primazia do capital sobre o trabalho.
PALAVRAS-CHAVES: TRABALHO DOMÉSTICO – SUB-EMPREGO – MORRO DA MANGUEIRA

ABSTRACT
The research proposition started to be developed by a study group of graduation studies of the Veiga de
Almeida University - campus Tijuca, co-oriented by the first author, and having the first and second co-
authors as members.
The initial proposal was to develop a case study on the real contractual conditions of the house servants in
the Morro da Mangueira - Rio de Janeiro. Which legal constitucional rights were being observed in the
working relations, among others local characteristics on these working relations were the initial objectives
of the research. However, during the research development, the paper has acquired a new direction as the
interviews had introduced a new actor in the working scene of the region: "the domestic servant of the
domestic servant".
The already usurped professional category of the domestic servants sub-contract other people, most of them
up to ten years of age, that, although all the guardianship of the State on the minor, creates a new
responsible category for the guard of the children and the house of the house servants.
The demonstration statistics of the research is outrageous, as places incapable minors as guarantee of
equally incapable others, through this kind of labor is expressly forbidden by the Constitution, inferior wage
to the minimum, duration it work that comes up to 60 (sixty) weekly hours in 05 (five) consecutive days.
The conclusion of the research involves statistics that demonstrate the illness in the Brazilian society
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working system, and the hard reality that involves the poorest of all more the professional categories,
proving the sad reality of the victory of capital over work.

KEYWORDS: DOMESTIC LABOR – UNDERWORK – MORRO OF MANGUEIRA

INTRODUÇÃO
 
Nas primeiras décadas do século XX, não tendo resistido à profunda crise, o Estado Liberal aos

poucos cedeu lugar ao Estado Social nos sistemas políticos dos países ocidentais. Comparando dois marcos
simbólicos desses sistemas, Paulo Bonavides se refere à Constituição francesa de 1795 como o “trunfo da
Sociedade sobre o Estado”, e à Constituição alemã de 1919 (Constituição de Weimar) como o “[trunfo] do
Estado sobre a Sociedade ou pelo menos a sua já esboçada superioridade e preponderância”
As transformações políticas vieram acompanhadas de mudanças jurídicas, sobretudo no âmbito
constitucional. Aos direitos individuais e políticos somaram-se os denominados direitos fundamentais de
segunda geração, caracterizados por atribuir ao Estado novos deveres — agora deveres de atuação positiva
— para com os cidadãos. Esses direitos significam tanto a imposição ao Estado-legislador de atuar visando
à criação de marco legal e institucional para o exercício dos direitos outorgados, quanto à conferência aos
cidadãos do direito de receber do Estado executor de políticas públicas prestações fáticas.

Enquanto os direitos fundamentais de primeira geração geralmente impõem ao Estado uma conduta
negativa (v.g., não interferir arbitrariamente na liberdade de associar-se), os direitos fundamentais de
segunda geração majoritariamente demandam do Poder Público condutas positivas, como, v.g., o
fornecimento de medicamentos a determinado grupo de pessoas, em determinadas circunstâncias. Nessa
perspectiva, a noção de direitos sociais compreende as “prestações positivas proporcionadas pelo Estado
direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de
vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais”

Desde logo, é de se destacar que o estudo dos direitos sociais requer especial cautela. João dos
Passos Martins Neto adverte quanto à temeridade em estabelecer generalidades em se tratando de direitos
sociais, devido à complexidade imanente a eles: “os direitos sociais, individualmente considerados, não são
necessariamente homogêneos, guardando entre si, muitas vezes, diferenças estruturais profundas, com
repercussão sobre os respectivos regimes jurídicos”. Explorando características ontológicas de diversos
exemplares de direitos sociais, demonstra-se a facilidade com que se estabelecem relações equivocadas
acerca dos seus respectivos atributos, especialmente no que se refere a sua aplicabilidade, a sua relação com
as normas programáticas e a sua aptidão para conferir direitos subjetivos contra o Poder Público.
Considerando essa precaução, pode-se verificar que, dentre os vários direitos sociais geralmente catalogados
pelos constituintes, fazem-se presentes os atinentes à educação, à saúde, à segurança e, conforme o estudo
específico seguinte, ao trabalho.

A promoção da igualdade de oportunidades e a eliminação de todas as formas de discriminação são,
entre outros, alguns dos elementos fundamentais da Declaração Universal dos Direitos do Homem e um dos
Princípios Fundamentais do Trabalho. Uma condição para que o crescimento econômico se traduza em
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menos pobreza e maior bem-estar e justiça social é a melhora da situação que tange o abismo social entre as
classes sociais de trabalhadores, como os domésticos, aumentando sua possibilidade de acesso a direitos
capazes de garantir uma vida digna.

Considerando esta realidade, em 2008, um grupo de estudo formado por alunos de graduação  passou
a desenvolver um estudo de caso com pesquisa de campo sobre as reais condições contratuais dos
empregados domésticos no Morro da Mangueira. Quais direitos constitucionais e legais estavam sendo
observados nas relações de trabalho, entre outras características locais sobre aquelas relações de trabalho
eram os objetivos de investigação iniciais. Com isso, pretendia-se ter conhecimento das reais condições e
até oportunidades (acesso ao emprego), principalmente de mulheres, de se inserirem no mercado de trabalho
da região, focando na qualidade de seus empregos e atividades produtivas, além de outras informações tais
como, qualificação social e profissional, incluindo grau de escolaridade e representação sindical.

O presente ensaio encontra-se dividido em quatro seções, aparentemente distintas, contudo
revestidas de uma sólida ponte cognitiva.

A primeira traça um perfil dos trabalhadores ocupados segundo sexo e cor/raça e as principais
características do emprego doméstico e sua forma de contratação – com ou sem carteira assinada.

A segunda parte está focada na apresentação das características das empregadas domésticas que se
tornam “empregadoras”.

O terceiro tópico dedica-se a apresentar o perfil das “empregadas domésticas das domésticas” e a
relação entre ambas.

Por fim, a parte final volta-se para os indicadores levantados pela pesquisa, segundo relatos e
depoimentos das empregadas domésticas e “das empregadas domésticas das domésticas”.

Este estudo representa mais um esforço de reunir informações relevantes sobre igualdade e
condições de trabalho no “mundo do trabalho no Brasil”. Tendo como foco um grupo importante de
mulheres trabalhadoras-negras em sua maioria- revela sua situação de acentuada desvantagem em alguns
dos principais indicadores do mercado de trabalho, tanto no que se refere aos direitos trabalhistas, aos níveis
de rendimento como também na luta pela sua sobrevivência e de seus filhos, futuro de nossa sociedade.

 
1. O conceito de Doméstico

 
A categoria empregado doméstico neste contexto deve ser entendida como “aquele que presta

serviços de natureza contínua e de finalidade não-lucrativa, a pessoa ou família, no âmbito residencial
desta”[1]. Este(a) trabalhador (a) se responsabiliza pelos chamados “afazeres domésticos”, ou a economia
de consumo de uma comunidade familiar[2], cujas atividades correspondem geralmente à guarda e aos
cuidados pessoais de crianças, limpeza dos domicílios, cuidados com roupas familiares, preparo de
alimentos, entre outras.

Na visão contratual, o empregado doméstico se caracteriza pela interação entre um comprador e
um vendedor de força de trabalho, para assim, haver realização de serviços, por meio de uma relação
mercantil, através de contratações formalizadas ou não formalizadas.

Dessas peculiaridades do empregado doméstico resultam processos de trabalho que apresentam
pouca conformidade quanto ao ritmo e a intensidade de trabalho, quanto à duração e à composição das
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jornadas, ao padrão das relações de trabalho mediado por relações interpessoais, tipos de atividades a serem
desempenhadas às formas de pagamento, entre outras. Além dessas características, existem outras
decorrentes de tipos de contratação, como diaristas e mensalistas.

No Brasil, devido ao processo migratório do campo para as cidades, e dessas para as grandes
metrópoles, principalmente nos anos 50, passou-se a ter uma grande oferta de força do trabalho, sendo que a
economia não gerava postos de trabalho de quantidades que atendesse tal oferta. Assim, na fase do
crescimento econômico, verificou-se uma relativa incorporação da força do trabalho, gerando ampliação do
segmento de renda média. Ao mesmo tempo, observou-se um grande e forte processo de concentração e
desigualdades de renda, o que possibilitou a ampliação do mercado de trabalho do empregado doméstico
nesse período.

O problema da estratificação social – sua história e seu presente[3] – está no primeiro plano de
qualquer análise científica especialmente quando se concentra em uma organização social caracterizada pela
competição crescente que assumiu a sociedade no século XX.

Na década de 90, especialmente, observou-se crescimento econômico inexpressivo, o que
resultou em intensificação de desemprego e o aprofundamento da desigualdade distributiva.

Frente a este quadro de desigualdade, uma parte da força de trabalho significativa, encontrou
alternativas de sobrevivência, entre os quais os domésticos, que desponta como alternativa às trabalhadoras
cujas famílias têm baixo poder aquisitivo. Para compor a renda familiar, elas se lançam ao mercado de
trabalho e em muitos casos, combinam uma dupla jornada: no seu próprio lar e no de outrem.

Ocorre que paralelamente a essas determinações macroeconômicas, uma mudança ocorrida na
própria composição do mercado de trabalho reforça a importância do empregado doméstico na nossa
sociedade. Nas décadas de 70 e 80, há entrada maciça de mulheres no mercado de trabalho brasileiro que ao
sair de seus lares para desempenhar funções profissionais, parte destas deixou de poder realizar tarefas e
afazeres domésticos, havendo assim, a necessidade da execução de contratação de profissionais para
execução desses serviços. 

Realizando a presente pesquisa no Morro da Mangueira, observou-se justamente, que as
empregadas domésticas também necessitam da execução de contratação de outras empregadas domésticas
para cuidar de seus próprios filhos e casa.

Por todo o tempo de pesquisa realizada, observou-se que a mudança de paradigma familiar, no
qual o pai era o provedor, e em vista da necessidade de sair para trabalhar e, assim, angariar o próprio
sustento e de sua prole, faz com que muitas empregadas domésticas necessitem colocar menores incapazes
como garantidores de outros igualmente incapazes, com salário inferior ao mínimo, duração do trabalho que
chegam a 60 (sessenta) horas semanais em 05 (cinco) dias consecutivos.

No Morro da Mangueira, isto é justificado por estas domésticas por não haver creche com a
qualidade que desjeam para deixar seus filhos menores ou por seus filhos maiores ter que tomar conta dos
menores, uma vez que também fizeram isso e sendo assim, é como se fosse a “ordem natural das coisas”.

Nesse contexto, surge um novo ator no “cenário do mundo do trabalho”, com piores condições
de trabalho do que a de seus “empregadores”, que por si, já fazem parte da mais hipossuficiente de todas as
categorias profissionais surgindo assim, uma nova relação laboral.

Observa-se que a relação com o empregador é totalmente interpessoal e familiar, o que
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descaracteriza profissionalmente a ocupação. Além disso, trata-se de um emprego com baixíssima taxa de
sindicalização (cerca de 1,8%) e de acesso limitado aos direitos trabalhistas plenos[4], mesmo para quem
tem carteira assinada, com recolhimento opcional do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ( FGTS)[5].

No Brasil, em 2005, 6,5 milhões de pessoas identificaram-se como trabalhadores domésticos.
Desses, 6 milhões eram mulheres, o que corresponde a 93,3% do total de ocupados, conforme os dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios ( PNAD)[6]. Apenas 25% dessas mulheres tinham carteira
assinada. As outras 75% declararam não possuir vínculo formal de trabalho.

Os dados da PNAD indicaram também que 18% do total de mulheres ocupadas no Brasil
desempenhavam o trabalho doméstico. Nos mercados metropolitanos, segundo a Pesquisa de Emprego e
Desemprego (PED), essa proporção se elevava para 20%, revelando a importância dessa ocupação tanto
para a dinâmica das regiões quanto para a inserção feminina no mercado de trabalho.
 
2. A Empregada Doméstica Empregadora

 
Os dados coletados foram comparados com os da Pesquisa de Emprego e Desemprego do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e adaptados em tabelas, de modo a possibilitar a
rápida comparação entre as principais cidades do Brasil e o Morro da Magueira, obviamente respeitadas as
diferenças econômicas e os indicadores sociais das cidades referenciadas.

Examinando a posição dos empregados ocupados, conforme tabela 1, a PED  trata o empregado
doméstico como uma ocupação específica, o que o distingue do assalariado típico, uma vez que este tem
vínculo empregatício caracterizado pela legislação trabalhista vigente, com ou sem carteira de trabalho
assinada e sua jornada de trabalho pré-fixada pelo empregador e remuneração normalmente fixa e aquele,
devido as suas especificidades é classificado como um caso particular de categoria de trabalho assalariado.

 
 
 
 
 
 
3. As

empregadas domésticas das domésticas
 
A pesquisa de campo analisou – tal qual a primeira versão da pesquisa, realizada no município de

Cabo Frio, um universo de 214 (duzentas e quatorze) empregadas domésticas, tendo os dados sido
compilados e analisados por um grupo de cinco discentes, igualmente responsáveis pela distribuição dos
questionários e entrevistas.[7]

Estas entrevistas moldaram o resultado inesperado, a partir de uma das primeiras, cuja entrevistada
foi Maria de Lourdes, 34 anos, que declarou como principal preocupação no trabalho a ausência de casa e
seus filhos, que ficavam a cargo de uma menor. Este dado chamou a atenção da entrevistadora, que
perguntou se poderia entrevistar igualmente esta outra empregada. Diante da resposta afirmativa, deparou-se

 Morro da
Mangueira

Belo
Horizonte

Brasília Porto
Alegre

Recife Salvador São
Paulo

Ocupados 100 100 100 100 100 100 100
Assalariados 52.4 63.0 67.0 65.3 57.9 60.3 62.3
Autônomos 28.1 20.6 14.7 18.2 25.3 23.3 21.6
Outros 13.5 7.1 7.4 9.6 8.1 6.5 7.4
DOMÉSTICOS 18.2 9.3 10.1 6.9 8.8 9.9 8.8
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com S., de 12 anos.
S., que cursa a 4a série do Ensino Fundamental a noite, por sua vez, teve com destaque em sua

entrevista seus planos para o futuro: ser empregada doméstica de “uma casa bonita, de gente rica”.
Muito embora S. tenha a vedação Constitucional do trabalho[8], a necessidade, a falta de

perspectivas e desinteresse pelo estudo levam esta menor a considerar como melhor possibilidade de futuro
a possibilidade de ser continuar sendo doméstica.

Ao realizar a presente pesquisa verificou-se que o emprego doméstico serve de porta de entrada a
muitas jovens para o mercado de trabalho. Em quase todo o Morro da Mangueira, há crianças e adolescentes
de 10 a 17 anos exercendo este ofício. A proporção de crianças e adolescentes que trabalham como
domésticas oscilou entre 13 e 18% nos municípios da região pesquisada. 

Especialmente no Morro da Mangueira, esse percentual chega a 17%.  Além disso, confirmou-se
que, em sua maioria, as empregadas domésticas têm baixa escolaridade. Cerca de 58% tinham o ensino
fundamental incompleto. A análise do nível de escolaridade das trabalhadoras domésticas revelou que essa
atividade era a principal fonte de emprego das mulheres que tinham opções limitadas de inserção no
mercado de trabalho (tabela 2).

 
Tabela 2. Nível de escolaridade[9]

 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. A pesquisa
de campo e as

entrevistas
 

Analisando a faixa etária, foram verificadas certas peculiaridades entre as domésticas, segundo a
forma de contratação e escolaridade. Entre as com carteira de trabalho assinada, houve menor centralização
na faixa etária de 25 a 39 anos. Em relação à contratação fora dos padrões legais, foi verificado um
contingente expressivo de meninas entre 10 e 17 anos nessa ocupação. Já nas domésticas com faixa etária
entre 40 e 70 anos, com carteira assinada, foi relativamente maior do que sem carteira assinada. A
apreciação da distribuição da atividade doméstica, segundo a idade, mostra que a formalização da atividade
doméstica está vinculada ao fato de as trabalhadoras mais jovens participarem menos dessa atividade, ou
seja, há influência das mulheres mais velhas. Assim, chega-se a conclusão de que as trabalhadoras mais
jovens têm maior tolerância ao trabalho informal pelo fato de estarem ingressando no mercado de trabalho e
as mulheres mais velhas, ao contrário, permanecem por mais tempo em seus empregos, uma vez que

 Mangueira Belo
Horizonte

Brasília Porto
Alegre

Recife Salvador São
Paulo

Analfabeto 12 4,8 4,5 3,1 14,2 9,5 7,9
Ensino
Fundamental
Incompleto

24 63,3 56,1 64,7 61,0 57,2 61,3

Ensino
Fundamental
Completo

16 12,8 15,2 16,7 9,9 11,5 14,1

Ensino Médio
Incompleto 14 6,2 8,8 5,4 5,3 9,0 5,4

Ensino Médio
Completo 18 12,7 15,2 9,6 9,1 13,7 10,9
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buscam maior segurança através da contratação formal. 
O salário mínimo tende a ser um indicador para a determinação da remuneração do trabalho

doméstico. Entre 1998 e 2004, sua trajetória diferenciou-se da apresentada pela renda média do conjunto
dos ocupados, pois o salário mínimo teve sucessivos aumentos reais. Nesse período, assistiu-se a uma
expressiva redução da média do trabalho dos ocupados. Porém, para os domésticos essa redução não foi
sentida com tanta intensidade. Ao contrário, chegou mesmo a haver ligeiro crescimento em alguns Estados. 

De acordo com as estatísticas, 94% do total de empregados domésticos são mulheres e sendo
assim, a análise apresentada neste trabalho refere-se unicamente às empregadas domésticas, ou seja, o
contingente masculino, pouco presente neste segmento do trabalho, foi excluído.

No conjunto do Morro da Mangueira, cerca de 23% das mulheres encontra no emprego
doméstico uma alternativa de trabalho e sobrevivência. No caso das trabalhadoras afro-descendentes essa
presença é substancialmente maior.  As taxas encontram-se em 42%[10]. O mercado de trabalho local
também absorve parcela expressiva do contingente feminino em postos de trabalho do setor público
municipal, o que faz com que exista maior demanda para o trabalho das domésticas

A maior alternativa de trabalho para as mulheres afro-descendentes tem sido o emprego
doméstico. Comparativamente, em todo o Morro da Mangueira, a proporção das mulheres negras ocupadas
nessa atividade superou, em média 19% das mulheres brancas. [11]

 
Gráfico 1
 

As impressões colhidas junto a estas mulheres impressionaram os entrevistadores e algumas delas
foram destacadas para que pudessem ilustrar ao observador externo a profundidade da problemática
investigada:

Ao serem perguntadas sobre o gozo de trinta dias anuais de férias, cerca de 40% das entrevistadas
informou que “vendiam” suas férias – estas direito indisponível – por necessitar do dinheiro e não do
descanso. Ou mais do dinheiro que do descanso.

Cláudia, 32 anos, negra, mãe solteira de cinco filhos, com o nível fundamental incompleto, afirmou
– como 32% das entrevistadas - ter como plano futuro ver seus filhos alfabetizados e bem empregados, e
citou como exemplo de emprego ideal motorista de ônibus e vendedor.

Maria, 31 anos, branca, casada e mãe de três filhos, afirmou, como 18% das entrevistadas sofrer
assédio moral por parte da empregadora, e humilhações cotidianas.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8789



V., 12 anos, negra, grávida de quatro meses, trabalha dez horas por dia e não freqüenta a escola, por
não ter tempo e por vergonha da gravidez, recebe mensalmente a quantia de R$230,00 (duzentos e trinta
reais).
            S., 15 anos, por sua vez, e bem como 72% das “domésticas das domésticas” recebe menos de
R$100,00 (cem reais) por mês e é responsável por duas crianças, respectivamente de dois, quatro e oito
anos.
 
 
Considerações Finais
 
 
            Pode-se depreender do ensaio, referente, como anteriormente mencionado, a um estudo que ainda se
encontra em fase de desenvolvimento, inúmeros fatores de cunho jurídico, sociológico, econômico e
antropológico.
            As condições de trabalho a que são submetidos os menores, ou no caso concreto, por maioria
esmagadora, as menores no Brasil, e em especial a Morro da Mangueira é degradante, ilegal e preocupante,
apenas para economizar na adjetivação.
            A Constituição é clara quando diz que é vedado qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos
(Art. 7o , XXIII). Sob a ótica meramente positivista, trata-se de uma afronta aos Direitos Humanos mais
basilares.
            Não obstante, o destino que se apresenta para estas meninas é o da mais absoluta falta de perspectiva
de ascensão na pirâmide social, ao se afastar dos bancos escolares para prover muitas vezes, o sustento de
sua família com o sub-emprego, sem qualquer registro formal, de domésticas de outras empregadas
domésticas.
            Todo e exposto demonstra que a mais-valia e a opressão não são privilégio da burguesia, e que este
círculo de relações de trabalho representa, hoje, uma das chagas abertas na sociedade brasileira, cabendo a
Academia o papel de revelá-las, objetivando, ao expor suas entranhas, discutir formas de minimizar os
efeitos da miséria, tão característicos do neoliberalismo.
            A principal conclusão a que este ensaio chega é que este assunto encontra-se muito longe se esgotar.
Certo ou errado, o desenrolar da pesquisa nos convenceu que palmilhávamos um caminho quase virgem e
não podia querer derrubar quem se dava por muito feliz em ter aberto uma pequena lareira. Quanto mais se
aprofunda a investigação, mais resta claro que ela é inesgotável.  

Discutir, propor, expor, todos estes verbos devem ser perscrutados como fundamentos para as
propostas de uma sociedade que busca um só objetivo: a busca incessante da paz social.
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O SALÁRIO MÍNIMO COMO INSTRUMENTO CONCRETIZADOR DA 

DIGNIDADE DA CLASSE TRABALHADORA 

 

THE MINIMUM SALARY AS AN INSTRUMENT PROTECTING THE DIGNITY 

OF THE WORKING CLASS 

 

Ailsi Costa de Oliveira 

Maria dos Remedios Fontes Silva 

 

RESUMO 

O objetivo deste artigo é analisar a conexão entre o salário mínimo e a concretização da 

dignidade do trabalhador. Neste contexto, o salário mínimo é inserido dentro de um 

conjunto de medidas estatais, cujo fito é proporcionar ao trabalhador, bem como a seus 

familiares, a efetivação de padrões mínimos existenciais. O salário mínimo posiciona-se 

dentro do núcleo essencial dos direitos sociais historicamente conquistados, sendo 

vedada qualquer alteração que resulte em prejuízo para o obreiro, apesar da crescente 

insistência de determinados grupos de pressão, cujos argumentos voltados à 

flexibilização de direitos sociais, também são utilizados no sentido de legitimar 

flexibilizações de natureza salarial. A adoção do salário mínimo nacional e único 

tornou-se um importante instrumento de combate a pobreza e as desigualdades 

regionais. No plano internacional, a OIT tem se preocupado com o tema, aprovando 

convenções que protegem o trabalhador contra remunerações excepcionalmente baixas, 

bem como induzem os governos signatários a adotar medidas legislativas visando à 

garantia de padrões remuneratórios mínimos, proporcionando uma renda digna ao 

obreiro em face da venda de sua força de trabalho. 

PALAVRAS-CHAVES: Salário mínimo. Dignidade. Classe trabalhadora 

 

ABSTRACT 

The objective of this article is to analyze the connection between the minimum salary 

and the concretization of the worker‟s dignity. In this context the minimum salary is 

inserted within a series of state measures whose aim is to provide the effectiveness of 

basic living standards for the worker and their family. The minimum salary lies in the 

essential core of the social rights historically conquered and it is forbidden any change 

in it that results in damage for the worker even though some determined groups try it 

hard to insist in changing it by arguing that the flexibilizations of social rights can also 

legitimize flexibilizations in the salary. The adoption of an only minimum salary for the 

whole country became an important tool to fight poverty and regional inequalities. 

Concerning the international level, the International Labor Organization has shown 

worry about this issue by approving conventions which protect the worker against very 

low salaries and by inducing the signatory governments to adopt legislative measures 

that guarantee the minimum remunerative standards, providing a dignified income for 

the worker in return for selling their workforce. 

KEYWORDS: Minimum salary. Dignity. Working class 

 

1.INTRODUÇÃO 

O único meio que o trabalhador dispõe para garantir a sua sobrevivência é através dos 

rendimentos auferidos com a venda de sua força de trabalho. Destarte, cabe ao Estado 

estabelecer todo o arcabouço normativo que evite a transformação desta subordinação 

econômica em opressão, dominação e crueldade. 
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            A instituição do salário mínimo por lei, bem como sua proteção constitucional é medida necessária e 

preventiva, cujo fito é evitar que o fantasma da exploração legitimada pelo Estado no século XIX, em face 

de uma liberdade contratual desarrazoada, retorne aos dias atuais através da agressividade e virulência das 

propostas flexibilizadoras. 

            O salário mínimo como integrante do rol de direitos sociais, constitui um instituto de natureza 

fundamental. Trata-se de um instrumento eficaz de combate à miséria e de consagração da dignidade do 

trabalhador. É incabível, portanto, sob o prisma principiológico da vedação do retrocesso, que o salário 

mínimo seja reduzido, ou que perca o poder de compra de tal maneira que coloque o trabalhador em uma 

condição que exclua sua capacidade de subsistência. 

            Impende ressaltar que o objetivo principal do salário mínimo é garantir os limites mínimos de 

sobrevivência do trabalhador e de sua família. Tal fato não pode ser deixado a cargo dos empregadores, pois 

a história ensinou que uma condição de miserabilidade salarial dos trabalhadores, pode ser considerada 

natural e perfeitamente aceitável por aqueles. 

            Os direitos sociais, mormente os direitos trabalhistas, são alvo constante dos grupos de pressão que 

dominam os meios de comunicação. Tais grupos tentam impor sua vontade, através da disseminação de 

idéias flexibilizadoras, objetivando reduzir direitos conquistados através de séculos de lutas. Por óbvio, o 

salário mínimo insere-se neste contexto. 

            No plano internacional, a OIT tem desempenhado um importante papel de proteção da relação 

laboral contra as diversas formas de precarização, servindo de referencial axiológico aos diversos 

ordenamentos jurídicos internos das nações signatárias. O salário mínimo foi objeto central de três 

convenções que serão analisadas detalhadamente nos tópicos finais do trabalho. 

  

1. A fundamentalidade do salário mínimo 

  

1.1 O salário mínimo como instituto integrante do mínimo existencial 

  

            O Estado deve ser capaz de prover ao cidadão padrões mínimos estruturais para uma sobrevivência 

digna. A proteção ao salário mínimo está inserida dentro deste contexto, pois não há dignidade quando o 

trabalhador vende sua força de trabalho por um valor miserável. Nesse sentido, “é obrigação de um Estado 

Social controlar os riscos resultantes do problema da pobreza, que não podem ser atribuídos aos próprios 
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indivíduos, e restituir um status mínimo de satisfação das necessidades pessoais”.[1]  

            A única forma que o trabalhador possui para sobreviver é através dos seus ganhos auferidos através 

da venda de sua força de trabalho. O trabalho é, portanto, a única forma do obreiro garantir o mínimo 

necessário a sua sobrevivência, bem como de seus familiares. A Constituição Federal albergou o tema em 

seu art. 7°, IV, estabelecendo como um direito dos trabalhadores urbanos e rurais. In verbis: 

  

Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 

necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 

preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. 

  

            Não há dúvidas de que se existir qualquer brecha para redução ou flexibilização deste direito 

constitucional, resultará numa intervenção imediata dos empregadores no campo legislativo, visando a 

retirada do mínimo necessário a manutenção de uma vida digna pelo cidadão que trabalha, pois a avidez 

pelo lucro não existia só no século XIX, existe hoje, porém arrefecida em face dos direitos historicamente 

adquiridos e positivados pelo Estado. 

            Houve um período na história do Brasil, muito bem representado na década de 1980, onde o salário 

mínimo era sistematicamente atacado em face dos elevados índices inflacionários. Após a estabilidade da 

economia, a política neoliberal manteve o salário mínimo em valores bastante baixos, porém, 

gradativamente, este importante instituto constitucional vem se recuperando, através de aumentos reais que 

cobrem os atuais índices  inflacionários, apesar de seu ainda pequeno ganho real. Sobre o tema, ensina 

Süssekind: 

  

O salário mínimo deve ser periodicamente reajustado, a fim de conservar o seu poder 
aquisitivo. Como já vimos, a lei deve fixar o seu valor com base no custo mensal dos 

precitados fatores. Esse é o valor real a ser preservado. Daí por que a mesma lei deve 

instituir o mecanismo de reajuste da sua expressão nominal e prescrever a periodicidade 

dessa correção automática. Mas a Carta Magna exige que índice não seja inferior ao da 
inflação de custos dos fatores que o compões, no correspondente período, eis que impõe 

„reajustes Periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo‟[2] 

  

1.2 O princípio do não retrocesso social e sua relação com o salário mínimo 

  

            Esse princípio é exposto com bastante objetividade e clareza por Canotilho em sua obra “Direito 

**Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
8795

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/Eventos/XIX%20Encontro%20Fortaleza/Anais/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/TRABALHO%20E%20DESENVOLVIMENTO/3106.html%23_ftn1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/Eventos/XIX%20Encontro%20Fortaleza/Anais/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/TRABALHO%20E%20DESENVOLVIMENTO/3106.html%23_ftn2


Constitucional e Teoria da Constituição”. Trata-se de uma extraordinária ferramenta doutrinária destinada a 

proteger os direitos sociais das tendências neoliberais que tem se perpetuado, sobretudo ao longo das duas 

últimas décadas. 

            Pode-se afirmar que os direitos sociais estão protegidos por duas blindagens: a primeira consagra os 

direitos sociais como cláusula pétrea; a segunda eleva aos direitos sociais a força principiológica da vedação 

do retrocesso. Destarte, Canotilho ensina que a proibição de retrocesso social pode ser conceituada como 

sendo: 

  

O núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efectivado através de medidas 

legislativas (“lei da segurança social”, “lei do subsídio de desemprego”, “lei do serviço de 

saúde”) deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais 

quaisquer medidas estaduais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou 
compensatórios, se traduzam, na prática, numa “anulação”, “revogação” ou “aniquilação” 

pura a simples desse núcleo essencial. Não se trata, pois, de proibir um retrocesso social 

captado em termos ideológicos ou formulado em termos gerais ou de garantir em abstracto 
um status quo social, mas de proteger direitos fundamentais sociais sobretudo no seu núcleo 

essencial.[3] 

  

            Inserido neste contexto, o salário mínimo consagra-se como direito fundamental, através do manto 

das normas internacionais, mormente as Convenções da OIT, como também através da legislação nacional. 

Desta forma, não existe espaço para que prospere no ordenamento jurídico pátrio mecanismos de redução 

ou eliminação dos padrões mínimos salariais já conquistados, pois estes padrões são o limite inferior 

necessário a manutenção da própria subsistência do trabalhador. 

  

1.3 Dignidade da pessoa humana e salário mínimo 

  

            O princípio da dignidade da pessoa humana é dotado de uma especial peculiaridade, pois se trata de 

princípio supremo, capaz de disseminar seu conteúdo axiológico sagrado em todo o texto constitucional e, 

conseqüentemente em todo o ordenamento jurídico pátrio. Sobre o tema, cabe ressaltar o pensamento de 

José Carlos Vieira de Andrada, exposto em seu livro “Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa 

de 1976”, citado por Cleber Alves: 

  

O princípio da dignidade da pessoa humana está na base de todos os direitos 

constitucionalmente consagrados, quer dos direitos e liberdades tradicionais, quer dos 

direitos de participação política, quer dos direitos dos trabalhadores e direitos a prestações 
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sociais. Pode ser diferente o grau de vinculação dos direitos aquele princípio. Assim, alguns 

direitos constituem explicitações de 1° grau da idéia de dignidade, que modela o conteúdo 

essencial deles: o direito à vida, a liberdade física ou de consciência, por exemplo, tal como 

a generalidade dos direitos pessoais, são atributos jurídicos essenciais da dignidade dos 
homens concretos. Outros direitos decorrem desse conjunto de direitos fundamentalíssimos 

ou então completam-nos como explicitações de 2° grau, mediadas pela particularidade das 

circunstâncias sociais e econômicas, políticas e ideológicas; o direito de manifestação, a 
liberdade de empresa, o direito a férias pagas, os direitos à habitação, à saúde, e à segurança 

social não decorrem necessariamente em toda a sua extensão do princípio da dignidade 

humana. Mas, ainda aí, é este princípio que está na base de sua previsão constitucional e de 
sua consideração como direitos fundamentais.[4] 

  

            O princípio da Dignidade da Pessoa Humana é dotado de tamanha nobreza que cobre com seu 

manto embebido de justiça a Constituição, mormente os direitos fundamentais por ela albergados. Dentro 

deste prisma, Flávia Piovesan leciona que: 

  

No universo da principiologia a pautar o direito constitucional de 1988, o direito 

constitucional contemporâneo, bem como o Direito Internacional dos Direitos Humanos, 
desponta a dignidade humana como valor maior, a referência ética de absoluta primazia a 

inspirar o Direito erigido a partir da segunda metade do século XX.[5]  

  

            O Estado deve respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana, estimulando condutas e 

promovendo ações que valorizem o ser humano em sua dignidade. “Como tarefa imposta ao Estado, a 

dignidade da pessoa humana reclama que este guie as suas ações tanto no sentido de preservar a dignidade 

existente ou até mesmo de criar condições que possibilitem o pleno exercício da dignidade”.[6] 

            No que tange a proteção ao salário mínimo, é facilmente perceptível a intima relação deste com 

dignidade da pessoa humana. A consolidação de padrões mínimos de existência, passa necessariamente pela 

preservação de padrões salariais que permitam satisfazer as necessidades básicas inerentes a qualquer ser 

humano. 

            O texto constitucional no art. 7°, IV, alberga que o salário mínimo deve atender as necessidades 

vitais básicas do trabalhador e de sua família, ou seja, trata-se de um valor cujo fim deve ser suficiente 

unicamente para sua subsistência digna. Deve, portanto, o salário mínimo atingir as necessidades básicas 

concernentes a moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário higiene, transporte e previdência 

social. Sobre este aspecto dizia Marx: 

  

A lista de salários que abastece o sustento do trabalhador durante o trabalho é a mais baixa e 

unicamente necessária, e um complemento apropriado para criar a família a fim de que a 

categoria dos trabalhadores não seja extinta. Pelo pensamento de Smith, o salário normal é o 
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mais baixo que for compatível com a simple humanité, ou seja, com uma vida banal.[7] 

  

1.4 Proteção legal do salário mínimo 

  

            As Convenções da OIT que versam sobre a proteção salarial albergam comumente a necessidade dos 

Membros que as ratificam, em impor força de lei ao salário mínimo. No caso brasileiro o salário mínimo 

está consagrado na Lei Maior, cabendo a lei infraconstitucional a fixação do seu valor, fato que deve 

ocorrer periodicamente. 

            Não há dúvidas de que a ausência de proteção legal ao salário mínimo poderia ocasionar situações 

de extremo desequilíbrio social, fato agravado pelos elevados índices de desemprego. Outrossim, a 

liberdade total de negociação salarial levaria a imposição de padrões salariais indignos e degradantes. A 

humanidade já viveu tal situação no século XIX, época em que o trabalhador sofreu todas as formas 

possíveis de crueldade e de violência por parte de empregador. Este aspecto também foi alvo dos 

manuscritos filosóficos de Marx, filósofo que conviveu com o problema do trabalhado do século XIX in 

loco. Dizia ele: 

  

A procura de homens regula necessariamente a produção de homens como de qualquer 

outra mercadoria. Se a oferta é muito maior que a procura, então parte dos trabalhadores 
cai na miséria ou na fome. Assim, a existência do trabalhador torna-se reduzida às mesmas 

condições que a existência de qualquer outra mercadoria.[8]                        

             

            Portanto, a proteção estatal ao salário mínimo é de fundamental importância para a manutenção de 

padrões mínimos de subsistência para o trabalhador e seus familiares, sem a qual haveria, em verdade, uma 

imposição opressora do empregador a níveis salariais degradantes, cujo resultado final seria a redução do 

trabalhador a uma condição análoga a de escravo, fato infelizmente ainda real em nossa contemporaneidade, 

sobretudo em localidades onde o Poder estatal inexiste, ou existe de forma precária.      

  

1.5 O salário mínimo e o combate as desigualdades regionais 

  

            Dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil estão: “construir uma sociedade 

livre, justa e solidária” e “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdade sociais e 

**Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
8798

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/Eventos/XIX%20Encontro%20Fortaleza/Anais/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/TRABALHO%20E%20DESENVOLVIMENTO/3106.html%23_ftn7
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/Eventos/XIX%20Encontro%20Fortaleza/Anais/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/TRABALHO%20E%20DESENVOLVIMENTO/3106.html%23_ftn8


regionais”. Assim dispõe a Constituição Federal no art. 3°, I e III. 

            Parafraseando os ensinamentos de K.W. Rothchild, presentes na obra “Teoria dos Salários”, editado 

em 1971, Rodrigo Fortunato Goulart adverte que:  

  

Considerando o abismo econômico entre regiões brasileiras (Nordeste e Sudeste, por 

exemplo), a existência de um salário mínimo nacional e único torna-se um importante 

instrumento de combate à desigualdade, proporcionando um impulso econômico nas regiões 

mais pobres do país.[9] 

  

            Ainda sobre o problema da discriminação, Wilson Steinmetz afirma que, “a finalidade da norma 

constitucional de proibição de discriminação é impedir a marginalização ou a „guetização‟ de pessoas e 

grupos; impedir a criação e a cristalização de „subclasses sociais‟ ou subcategorias sociais‟ com base em 

fatores (de discriminação) que o texto constitucional especifica e em outros deixa em aberto à identidade e a 

valoração do legislador e do juiz”.[10] 

            Nesse sentido, o salário mínimo exerce um papel de fundamental importância, coibindo a 

contratação de trabalhadores com salários inferiores ao mínimo legal nos cantos mais remotos do país. O 

desrespeito a esta garantia ensejará as medidas judiciais cabíveis no caso concreto.           

  

1.6 A utilização da linguagem pelos grupos de pressão e a ameaça ao salário mínimo 

  

            Inegavelmente, não apenas a classe trabalhadora, mas setores importantes da sociedade, como os 

estudantes que formarão o mercado de trabalho futuro, os aposentados que prestaram relevantes serviços ao 

longo de toda uma vida à nação, dentre outros, são permanente bombardeados por uma clara propaganda 

veiculada pelos meios de comunicação e por políticos da direita conservadora e retrógrada, destinada a 

disseminar a idéia da necessidade imperiosa na mudança da legislação trabalhista, no sentido de flexibilizá-

la. 

            Nesse sentido, o salário mínimo é também ameaçado na medida em que integra um conjunto de 

regras protetivas permanentemente questionadas pelos setores ligados a estes grupos econômicos, políticos 

e industriais. 

            Os mesmos argumentos que servem para buscar uma flexibilização dos direitos sociais, notadamente 

os direitos dos trabalhadores, servem de fundamento para também tentar uma flexibilização salarial. Porém, 

**Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
8799

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/Eventos/XIX%20Encontro%20Fortaleza/Anais/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/TRABALHO%20E%20DESENVOLVIMENTO/3106.html%23_ftn9
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/Eventos/XIX%20Encontro%20Fortaleza/Anais/Anais%20-%20XIX%20Encontro%20Nacional%20do%20CONPEDI%20-%20com%20pdf/TRABALHO%20E%20DESENVOLVIMENTO/3106.html%23_ftn10


a história demonstrou que tal liberdade, constitui um perigoso meio de dominação, cabendo nesse aspecto a 

proteção estatal através de um forte arcabouço legal protetivo. 

            Inegavelmente os meios de comunicação constituem veículos de idéias, informação e 

entretenimento, “entretanto, caso o controle sobre que matéria vai ser transmitida ou não esteja em 

pequenos grupos sociais, são estes que decidem o que grande parcela da população deve saber”.[11] Sobre o 

tema adverte Marcelo Santos Leite que: 

  

Um instrumento bastante eficaz para um grupo de pressão atingir seus objetivos é a 
“criação” de uma opinião pública favorável aos seus interesses. E o veículo mais “moderno” 

para alcançar esse desiderato são os meios de comunicação de massa, cujas notícias, 

editoriais, ênfase nos comentários, perspectiva dos problemas podem ocultar uma intenção 
premeditada de orientar a opinião pública para „concluir‟ de determinada forma, sobre um 

determinado assunto.[12] 

             

            É preciso que os estudiosos do direito, militantes da plena eficácia e aplicabilidade dos direitos 

sociais, aprofundem os estudos para a defesa destes direitos contribuindo para a continuidade de uma 

construção que começou em 1988 e foi interrompida, por anos de governo neoliberal que, se não conseguiu 

fulminar os direitos consagrados, não foi por falta de tentativas e vontade. 

            É papel do estudioso, tornar-se verdadeiro advogado, não de uma causa individual, mas de uma 

causa coletiva, cujo benefício será de todos, pois o homem comum muitas vezes não tem conhecimento, 

nem mesmo condições estruturais diversas para combater a perversidade dos representantes das elites e dos 

grupos de pressão. Nesse sentido: 

  

Relevante parcela das pessoas no Brasil não possui acesso a uma formação educacional 

adequada que possibilite o desenvolvimento de uma postura crítica diante dos fatos que 

toma conhecimento, nem condições materiais para colher as informações suficientes para se 
posicionar conscientemente desta ou daquela forma diante de um problema jurídico ou 

político.[13] 

             

            Percebe-se que as idéias falaciosas concernentes a flexibilização da legislação vigente se propagam 

rapidamente dentro das diversas esferas sociais supracitadas, sendo necessário uma discussão aprofundada e 

urgente sobre o tema, para que um paradigma existente não venha a ser substituído por outro, atendendo a 

interesses unicamente das classes dominantes, preterindo os interesses da classe laboral. 

            Nesse contexto, a tentativa de manter o salário mínimo em padrões inferiores ao disposto 

constitucionalmente, nada mais é do que uma tentativa sórdida de desconstruir um processo que levou 
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séculos para ser consagrado.  

             

2. Convenções da OIT sobre o salário mínimo  

  

2.1  Convenção n° 26 – Instituição de métodos de fixação de salários mínimos 

  

            Trata-se de Convenção aprovada em 16 de junho de 1928, pela reunião da 11ª Conferência 

Internacional do Trabalho em Genebra. A vigência Internacional deste tratado iniciou-se em 14 de junho de 

1930. Foi aprovada no âmbito interno, inicialmente pelo Decreto Legislativo n° 24, de 29 de maio de 1956 e 

promulgada pelo Decreto n° 41.721, de 25 de junho de 1957.[14] A vigência nacional desta Convenção 

iniciou-se em 25 de abril de 1958. 

            Esta Convenção, composta de 11 artigos, constitui um marco no que tange a preocupação 

internacional com a subsistência mínima do obreiro com a venda de sua força de trabalho. A despeito dos 

direitos sociais estarem albergados nas Constituições desde de 1934, o salário mínimo só veio a ser 

consagrado na Carta Política de 1988. 

            Observa-se claramente a relutância política na instituição de um direito social de incontestável 

fundamentalidade. Passaram-se quase 30 anos para que o Brasil ratificasse a Convenção. Outros 30 anos 

passaram-se para que o trabalhador brasileiro passasse a ter a proteção constitucional deste direito. 

            O art. 1°, 1, da referida Convenção estabelece que os Membros da Organização Internacional do 

Trabalho que ratifiquem a Convenção devem assumir o compromisso de instituir ou conservar métodos que 

fixem os salários mínimos dos trabalhadores empregados na indústria, em caso de inexistência de regime 

eficaz através da fixação por meio de contrato coletivo ou de outra modalidade quando os ganhos salariais 

sejam excepcionalmente baixos. 

            Dois aspectos precisam ser observados, a Convenção em análise não estabelece critérios monetários 

para estabelecer o que é um salário excepcionalmente baixo, cabendo ao legislativo, utilizar-se de critérios 

de razoabilidade para estabelecer uma política salarial que inclua o trabalhador em padrões mínimos 

necessários. O segundo aspecto é que, contrariamente a lacuna anterior, o termo “indústria” foi devidamente 

conceituado no art. 1°, 2, compreendendo para os fins da Convenção as indústrias de transformação e 

comércio. 

            O princípio do não retrocesso social consagrado por Canotilho aparece de forma clara na Convenção 
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em tela, uma vez que o termo “conservar” foi usado no sentido de garantir a fixação dos salários. No art. 3°, 

3, a garantia da vedação do retrocesso também aparece na forma de obrigação vinculada ao empregado e ao 

empregador em obedecer aos valores mínimos, sendo vedado inclusive à redução em face do acordo 

individual e coletivo. Apenas a autoridade competente esta investida do poder de reduzir este montante, 

através de autorização geral ou particular. Porém, infere-se que tal fato só ocorrerá em ocasiões 

especialíssimas, em face do caráter protetivo da Convenção. 

            A publicidade da medida está albergada no art. 4°, 1, da Convenção, através da informação a 

empregados e empregadores do mínimo valor fixado, bem como ficou estabelecido o dever do Membro na 

criação de modelos de controles e sanções em face do descumprimento. Também se percebe a preocupação 

da publicidade no art. 5°, pois a Repartição Internacional do Trabalho deve ser informada anualmente 

quanto aos números de trabalhadores e indústrias envolvidas. Porém, na realidade atual, o Salário Mínimo é 

o limite inicial a que a classe trabalhadora está submetida em face de uma jornada de trabalho regular.     O 

direito ao recurso pela via judicial, quando do descumprimento deste valores mínimos está assegurado no 

art. 4°, 2, dentro de um prazo mínimo estabelecido pela legislação nacional. 

            Os arts. 6°, 7°, 8°, 9° e 10°, tratam de questões relacionadas à operacionalização da Convenção 

pelos Membros, ou seja, a normatização de prazos para ratificação e possível denúncia e as diversas 

notificações. Por fim, o art. 11°, estabelece que os textos francês e inglês da Convenção farão fé. 

  

2.2  Convenção n° 99 – Métodos de fixação de salário mínimo na agricultura 

  

            Trata-se de Convenção aprovada pela reunião da 34ª Conferência Internacional do Trabalho, em 28 

de junho de 1951. A vigência internacional desta Convenção ocorreu em 23 de agosto de 1953. Teve sua 

aprovação registrada no plano nacional através do Decreto Legislativo n° 24, de 29 de maio de 1956. A 

exemplo da Convenção anteriormente estudada, esta Convenção também foi promulgada pelo Decreto n° 

41.721, de 25 de junho de 1957, passando a ter vigência nacional em 25 de abril de 1958.[15] 

            O art. 1° da Convenção preocupa-se em estabelecer o salário mínimo no que tange a atividade 

agrícola. Porém, cabe ressaltar que o salário mínimo alberga na realidade contemporânea nacional qualquer 

atividade profissional, seja ela urbana ou rural, ou seja, o salário mínimo é o limite inferior pecuniário 

recebido pelo trabalhador, em contrapartida ao desenvolvimento da jornada constitucional máxima 

permitida. 

            Inova a Convenção em seu art. 2°, 1, permitindo o pagamento parcial do salário mínimo “in natura”. 
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No entanto, o art. 2°, 2, adverte aos signatários que devem ser tomadas medidas apropriadas a fim de que: 

“a) as prestações “in natura” sirvam ao uso pessoal do trabalhador e de sua família e lhes tragam 

benefício.” e “b) o valor dessas prestações justo e razoável.” 

            Tais medidas têm o condão de evitar o uso do salário “in natura” como meio de posicionar o 

trabalhador numa condição que seja análoga a de escravo. Destarte, evita-se, por exemplo, que o 

empregador rural desconte o valor do abrigo do trabalhador rural do salário, ou mesmo cobre valores 

exorbitantes pela sua alimentação. Essas situações resultam em um acúmulo de dívidas impagáveis, 

fulminando o trabalhador em sua dignidade e configurando também prática criminosa. 

            O princípio da vedação do retrocesso aparece no art. 3°, 4, da referida Convenção quando dispõe 

que: “as taxas mínimas de salário que forem fixadas serão obrigatórias para os empregadores e 

trabalhadores interessados, e não poderão ser diminuídas.” Percebe-se, outrossim, que os patamares salariais 

conquistados fazem parte do patrimônio jurídico conquistado pelo obreiro. 

            Da mesma forma que na Convenção n° 26, a publicidade deve prevalecer para empregadores e 

trabalhadores, cabendo aos signatários a tomada de providências nesse sentido, conforme disposto no art. 

4°, 1. 

            O descumprimento poderá ensejar sanções judiciais, caso o empregado exija por esta via, a 

recuperação de valores pagos em quantias inferiores ao estabelecido legalmente. Tal matéria encontra-se 

albergada no art. 4°, 2. 

            Nos artigos 6° ao 14° da Convenção, estão albergados os mecanismos de ratificação, denúncia, 

registro, dentre outras providencias burocráticas e, por fim, no art. 15°, fica estabelecido que “as versões em 

francês e inglês do texto da presente convenção fazem igualmente fé. 

  

2.3 Convenção n° 131 – Fixação de salários mínimos, com referência especial aos países em 

desenvolvimento. 

  

            Trata-se de Convenção aprovada na 54ª reunião da Conferência Internacional do trabalho, em 22 de 

junho de 1970, passando a ter vigência internacional em 29 de abril de 1972. No âmbito nacional, teve sua 

aprovação através do Decreto Legislativo n° 110, de 30 de novembro de 1982. Foi ratificada em 4 de maio 

de 1983 e Promulgada pelo Decreto n° 89.686, de 22 de maio de 1984. Passou a ter vigência nacional em 4 

de maio de 1984.  
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            Esta Convenção foi editada objetivando preencher as lacunas deixadas nas Convenções anteriores 

concernentes à aplicação do salário mínimo, ou seja, qualquer grupo de assalariado que precise de proteção 

será alcançado pela norma protetiva criada, na medida em que o Membro da OIT ratificar esta Convenção. 

Assim dispõe o art. 2° da Convenção em tela. 

            A vedação do retrocesso é percebida quando o art. 2°, 1, trata os salários mínimos com força de lei. 

A Convenção veda a diminuição do salário mínimo, prevendo, em caso de descumprimento, sanções penais 

ou outras, contra os responsáveis. No art. 2°, 2, ficou estabelecido o respeito à liberdade de negociação 

coletiva, mas jamais tais negociações podem prejudicar o disposto no inciso anterior. 

            O art. 3° é, sem dúvida, aquele que abrange o verdadeiro escopo da Convenção, pois trata dos 

elementos tomados em consideração para determinar o nível do salário mínimo. Outrossim, deve o salário 

mínimo abranger, in verbis: 

  

a) as necessidades dos trabalhadores e de suas famílias, tendo em vista o nível geral dos 

salários no país, o custo da vida; as prestações de previdência social e os níveis de vida 

comparados de outros grupos sociais; 

b) os fatores de ordem econômica, inclusive as exigências de desenvolvimento econômico, 

a produtividade e o interesse que existir em atingir e manter um alto nível de emprego.   

              Os demais artigos da Convenção tratam de aspectos burocráticos concernentes a ratificação, 

registros e denúncia.  

  

CONCLUSÕES 

  

            Além das ações estatais concernentes a garantia do mínimo existencial, que devem passar pelo 

fornecimento de saúde, educação, segurança e outros aspectos doutrinariamente levantados, deve também o 

Estado garantir a proteção do trabalhador através dos mecanismos legais. 

            Estes mecanismos passam, necessariamente, pela garantia do salário mínimo digno, reajustado 

periodicamente e que atenda às necessidades básicas da classe laboral, incluindo sua família. 

            O salário mínimo é um direito que goza de status de constitucionalidade, sendo fator determinante 

para consagração da dignidade do trabalhador, pois a dignidade da pessoa humana é o princípio maior 

albergado no texto constitucional, cabendo a plena eficácia e eficiência dos demais direitos fundamentais 

para sua consagração. 
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            Na condição de direitos social, o salário mínimo não pode ser reduzido ou negociado a margem do 

regramento estatal. O salário mínimo torna-se então o limite inferior aceitável para retribuição do obreiro 

em face de uma jornada máxima constitucional. 

            No plano internacional a OIT tem se pautado em consagrar progressivamente os direitos dos 

trabalhadores. Nesse sentido, cabe ao legislador estabelecer esta sintonia com a comunidade internacional, 

através da preservação e da ampliação do escopo dos direitos sociais, notadamente os direitos trabalhistas 

constitucionalizados, caso do salário mínimo. 

            Não há dúvidas que os grupos de pressão representados pelas correntes neoliberais, estarão sempre 

investindo contra estes direitos, cabendo à classe trabalhadora, aos doutrinadores e aos diversos defensores 

da Constituição, estabelecer a blindagem necessária contra estes ataques, preservando os direitos e a 

dignidade dos cidadãos, objetivo maior de um Estado Constitucional de Direito. 
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A PROFISSÃO DE PROFESSOR NA SOCIEDADE DE RISCO E A URGÊNCIA POR DESCANSO,
DINHEIRO E RESPEITO NO MEIO AMBIENTE LABORAL

THE TEACHER'S PROFESSION IN THE RISK SOCIETY AND THE URGENCY FOR REST, MONEY
AND RESPECT TO THE ENVIRONMENT WORK OF THEM

Deise Vilma Webber
Vanessa Vergani

RESUMO
O magistério é uma classe diferenciada de trabalhadores, que vem perdendo prestígio, e vê seu meio
ambiente de trabalho mais poluído a cada dia, acumulando tarefas fora da aula sem a devida
contraprestação. Vem assumindo obrigações da família, e do próprio Estado. Tem a obrigação de
modernizar-se e conseguir material com o dinheiro do próprio bolso. Assim, o trabalho dos professores é
considerado penoso, repleto de riscos acidentais, ambientais e ergonômicos. Essas características depreciam
esse meio ambiente de trabalho, causando doenças. O constitucional princípio da prevenção surge como
meio de buscar a dignidade desse meio ambiente, e resgatar a saúde física e mental dos nossos professores.
Este estudo pretende denunciar a penosidade do magistério, os fatores de risco da profissão, e as espécies de
doenças ocupacionais dos docentes. Também pretende revelar as práticas que podemos adotar para reduzir
esses impactos.
PALAVRAS-CHAVES: magistério, penosidade, riscos, doenças do trabalho, princípio da prevenção.

ABSTRACT
The mastership is a differentiated class from workers, that comes losing prestige and sees your environment
work more polluted every day, accumulating tasks outside the class without owed their salaries. They’re
taking over family's obligations and of the Estado and have the obligation of modernizing itself and to get
material with the money of the pocket. This way, the teachers' work is considered painful, replete of
accidental, environmental and ergonomic risks. These characteristic depreciate that environment of working,
causing diseases. The prevention constitutional principle arises as middle of seeking the dignity of this
environment and to rescue the physical and mental health of our teachers. This study intends to denounce
abusities of the mastership, the career risk factors and the prelecters occupational diseases species. It also
intends to reveal the practices that can adopt to reduce these impacts.
KEYWORDS: mastership, painful, risks, work diseases, prevention principle.

Sumário: 1 Introdução; 2 A penosidade do magistério; 3 Riscos do magistério; 4 Doenças dos profissionais;
4.1. Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento. 4.2 O estresse; 4.3 Depressão; 4.4. Insônia; 4.5.
Ansiedade; 4.6. Pânico; 4.7. Lesão por esforço repetitivo (LER) e distúrbios osteomusculares relacionados
ao trabalho (DORT); 5 O Princípio da prevenção no meio ambiente de trabalho dos professores:
perspectivas para um novo meio ambiente de trabalho docente; Considerações Finais.    
 
 
1 Introdução

 
Os professores fazem parte de uma classe diferenciada de trabalhadores. Nesse sentido, a
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Consolidação das Leis Trabalhistas lhes dedica exclusivamente toda a seção XII, do seu capítulo I, título III.
No seu mister, eles usam, além do intelecto, todo o corpo para desempenharem o ofício. Expõem-se de
maneira incomum, ficam com a saúde vulnerável e, portanto, merecem sejam adotadas medidas de saúde
protetivas e preventivas.

Além dos fatores relacionados diretamente ao corpo, como a ergonomia inadequada e o uso da voz,
há os fatores externos e psicológicos, que vão desde os problemas que o aluno enfrenta em sua casa e leva
para a sala de aula, até a violência urbana. Isso, além de todas as exigências sobre a atividade docente
impostas pelas mudanças e atual organização do ensino no Brasil. Tudo isso se mistura e desemboca na sala
de aula, afetando o meio ambiente de trabalho.

É nesse meio ambiente caótico que o professor vive, se desloca e, apesar de tudo isso, deve manter
a serenidade para sua sublime tarefa de educar, transmitir valores, projetar a sociedade para o futuro. Formar
cidadãos sem o mesmo respeito que a sociedade lhe delegava antigamente.

Nesse contexto, vem tomando forma cada vez maior a proliferação de doenças ocupacionais e
acidentes de trabalho, onde o professor é a vítima. Partindo dessas considerações, objetivamos realizar uma
discussão sobre as conseqüências nefastas à saúde do professor, que seu meio ambiente de trabalho lhes
acarreta.

Pretendemos abordar a penosidade do magistério, os fatores de risco da profissão, as espécies de
doenças ocupacionais dos docentes, e o princípio da prevenção no meio ambiente de trabalho dos
professores, trazendo perspectivas para um novo meio ambiente de trabalho docente.

 
2 A penosidade do magistério

 
Não é de hoje que a profissão professor é tratada como diferenciada, ante a complexidade e o nível

de desgaste físico e emocional que encerra a rotina docente.
Wanderley Codo (2002, p. 121) nos explica as principais razões dessa diferença:

 
“[...] Flexibilidade do trabalho, possibilidade de controle sobre o processo, demanda de expressão
afetiva, necessidade de criatividade e inovação pedem um trabalhador que esteja presente de corpo e
alma no seu trabalho, que se disponha a se dedicar, enfim, que atribua importância ao que faz na vida
profissional. E por que um trabalhador vai querer um trabalho tão exigente e tão mal remunerado como
esse?[...]”.

 
O Magistério sempre foi tido pela legislação como uma atividade penosa, que causa desgaste no

organismo, de ordem física ou psicológica, em razão da repetição de movimentos, pressões e tensões
psicológicas que afetam emocionalmente o trabalhador. O Decreto 53.831/64 enquadrou a função de
professor como penosa.

Vejamos o artigo 2º: “para os efeitos da concessão da aposentadoria especial, serão considerados
serviços insalubres, perigosos ou penosos, os constantes do quadro abaixo, em que se estabelece também a
correspondência com os prazos referidos no artigo 31 da citada Lei”.

Quadro a que se refere o artigo 2º, do Decreto nº 53.831, de 25 de março de 1964: “Regulamento
Geral da Previdência Social [...]”
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2.1.4 Magistério Professores Penoso 25 anos

Jornada normal ou especial
fixada em Lei Estadual,
GB, 286; RJ, 1.870, de 25-
4. artigo 318, da
Consolidação das Leis do
Trabalho.

 
Apesar de tal decreto ter sido revogado, de a hipótese da aposentadoria especial não ser mais em

razão da atividade exercida, como era até 28 de abril de 1995, mas sim face aos agentes agressivos a que
esteja exposto o segurado, a aposentadoria especial dos professores continuou sendo embasada na
penosidade.

O professor Sergio Pardal Freudenthal (2000, p. 38), nos explica como caracterizador a
especialidade do benefício aos professores essa penosidade. Para ele, trabalho penoso é "aquele que causa
desgaste, tanto físico quanto psicológico, acima do que se entende por normal".

Mesmo com todas essas evidências latentes, sequer os docentes recebem o adicional de penosidade
previsto na Constituição Federal, pois até hoje esse adicional não foi regulamentado, não sendo auto-
aplicável. A Constituição Federal de 1988 foi promulgada, portanto, há vinte e um anos, e até hoje nossos
legisladores não tiveram a vontade, nem a coragem de corrigirem esta aresta.

Para Cleci Maria Dartora (2009, p. 73), “[...] sendo o trabalho do professor penoso, e não existindo
regulamentação legal, estar-se-á ferindo o princípio da dignidade humana, que tem proteção constitucional,
e é cláusula pétrea [...]”.

Esse é, dentre tantos outros, apenas um viés do desprestígio sofrido pela profissão de docente no
Brasil, o que culminou com a paulatina degradação de sua saúde, e a necessidade de se adotarem medidas
urgentes.

Não é difícil entendermos o processo histórico e dialético que acarretou tais extremos. A partir do
século XVIII, o trabalho docente ganhou novo formato, mantendo a ordem capitalista, pautando-se na mais-
valia e na competição, acarretando salários desvalorizados, extenuante jornada de trabalho e uma maior
exposição dos professores a fatores de risco.

Acerca dessa competitividade e valores, Pierre Joseph Proudhon (2007, p. 204), esclarece: “[...] na
sociedade regulada pelo trabalho, a dignidade, a riqueza, e a glória, são postas em concurso, são a
recompensa dos fortes [...]”.

O modelo globalizado e neoliberal definiu um novo perfil ao trabalho. As inovações tecnológicas e
os novos métodos gerenciais implicaram ritmo acelerado, maior responsabilidade e complexidade das
tarefas, e modificam, inclusive, os fatores determinantes da saúde desses trabalhadores, e a relação da
instituição, e, por conseguinte, dos professores com os alunos.

Para Mary Sandra Carlotto (2002, p. 188):
 

“[...] O conceito de educação, a partir dessa lógica, tem adotado a crença neoliberal de que tudo é
mercadoria, e que o mercado regula todas as relações. O estudante é o cliente e compra um serviço. A
educação hoje é vista e gerenciada como um negócio rentável. Competitividade, lucratividade e
produção em massa são norteadores [...]”.
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Os professores sofrem as conseqüências diretas do caos social gerado pela desordenada e não

planejada ocupação das cidades. Vivem em contato com o trânsito, a violência, os ruídos, os salários baixos
e todas as conseqüências que o descaso do Estado causa aos alunos: a fome, a doença, a desestruturação da
família gerada pela ausência de valores morais e éticos da sociedade de consumo.

Partindo dessas considerações entendemos que os confrontos entre diferentes classes sociais,
decorrentes da exploração do homem pelo homem, contribuíram para penosidade da profissão docente. Já
podemos entender os riscos do magistério.
 
3 Riscos do magistério
 

O incansável avanço tecnológico aumentou os riscos à saúde do professor. Os setores autopoiéticos
da sociedade não puderam acompanharam esse avanço. E, mais ainda, as imensas possibilidades geradas
pela globalização e internacionalização do capital reduziram as conquistas dos trabalhadores.
Paradoxalmente, aumentaram suas expectativas.

Nos dizeres de Karl Marx e Friedrich Engels (2002, p. 51), dizeres esses incrivelmente atuais: “[...]
na mesma proporção em que se desenvolve a burguesia, ou seja, o capital, desenvolve-se o proletariado, a
classe dos operários modernos, que vivem apenas na medida em que encontram trabalho e que só encontram
trabalho na medida em que o seu trabalho aumente o capital [...]”.

O fato é que vivemos numa sociedade de risco, fruto da indeterminação, da incerteza de suas
estruturas. Pela complexidade e contingência, somos obrigados a assumir certos riscos.

Para Niklas Luhmann (1983, p. 45-46), “[...] em termos práticos, complexidade significa seleção
forçada, e contingência significa perigo de desapontamento e necessidade de assumirem-se riscos [...]”.

Luhmann (1983, p. 45-46), vê a sociedade “[...] hodierna como de alta complexidade. Sua evolução
é imprevisível. Como eliminar ou abrandar esses riscos de acidente, ambientais e ergonômicos numa
sociedade de alto risco?[...]”.

Se quisermos reduzir riscos, somos obrigados a assumi-los, prevê-los e, ao mesmo tempo, contar
com o fator surpresa. Para Luhmann (1983, p. 45-46), “o Direito tem a função de dar conta da contingência
e da complexidade do sistema social, adestrando condutas, tornando-as previsíveis até certo ponto,
afastando o risco da tomada de decisões nessa sociedade do risco”.

Desde 1983, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), aponta os professores como sendo a
segunda categoria profissional, em nível mundial, a portar doenças de caráter ocupacional, incluindo desde
reações alérgicas a giz, distúrbios vocais, gastrite e até esquizofrenia. (Celso dos Santos Vasconcelos, 1997,
p. 20).

O estresse que acomete os professores é considerado pela OIT não somente como um fenômeno
isolado, mas um risco ocupacional significativo da profissão. O contato direto com o público é o agravante
para a deflagração de doenças psicossomáticas.

Toda atividade profissional tem riscos, mas algumas atividades são mais propensas a adoecer o
trabalhador.

Segundo Delaíde Alves Miranda Arantes (2008, p. 91):
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“[...] Alguns trabalhadores estão mais expostos a riscos de doenças em razão do trabalho. Assim ocorre
com os bancários, com os professores e empregados no setor da educação. São categorias consideradas,
hoje, dentre as que mais expõem ao risco de doença ocupacional, em razão do trabalho que executam
[...]”.

 
 

Para bem entendermos a problemática, podemos dividir os riscos profissionais em: é preciso que
nos sensibilizemos com a questão do magistério; e o adoecimento dessa classe. Caso contrário, estaremos
deixando o futuro da educação, e do próprio país, à deriva.

Riscos de acidentes são aqueles relativos às condições ambientais do processo operacional, como
por exemplo: máquinas desprotegidas, ferramentas inadequadas e matérias-primas.

Riscos ambientais são aqueles causados por agentes físicos, químicos ou biológicos que, presentes
nos ambientes de trabalho, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador em função de sua natureza,
concentração, intensidade ou tempo de exposição. Tais riscos poderão ocasionar doenças profissionais ou do
trabalho, até ocupacionais.

Alguns fatores que podem causar riscos ambientais são os agentes físicos, como: ruído, vibrações,
pressões anormais, iluminação, temperaturas extremas, radiações, etc; os agentes químicos, como: poeiras,
fumos, névoas, neblinas, gases, vapores que podem ser absorvidos por via respiratória ou através da pele,
etc; e, os agentes biológicos, como: bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros.

Riscos ergonômicos são aqueles relacionados com fatores fisiológicos e psicológicos inerentes à
execução das atividades profissionais. Estes fatores podem produzir alterações no organismo e estado
emocional dos trabalhadores, comprometendo a sua saúde, segurança e produtividade. Exemplos:
movimentos repetitivos, levantamento e transporte manual de pesos, movimentos viciosos, trabalho de pé,
esforço físico intenso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, desconforto acústico,
desconforto térmico, mobiliário inadequado, etc.

De acordo com o que foi exposto, podemos tranquilamente catalogar os riscos mais significativos a
que estão expostos os professores: ruído, iluminação, pó do giz, escadas, postura antiergonômica,
movimentos repetitivos, trabalho em pé, material de trabalho inadequado e antiergonômico, intenso uso da
voz, controle rígido de produtividade, estresse, assédio moral, acúmulo de tarefas diversificadas, violência,
competitividade.

Gérson Marques (2009, p. 140), ainda refere:
“[...] O aparelho fonoaudiológico, o sistema responsável pela reprodução da voz, ainda é o mais afetado
no professor. Seu desgaste tende a ser muito maior do que em qualquer outra profissão. Contudo, a
atividade na sala de aula não compromete apenas as cordas vocais. A postura do professor, o tempo que
passa em pé, a poeira que ingere em sala, os riscos de contágio de doenças dos alunos, os resfriados, os
nódulos, problemas com circulação sanguínea, doenças respiratórias, etc., são males que o atingem com
muita freqüência. Para tanto, as escolas têm responsabilidade na preservação da saúde dos seus
professores. Convém mesmo que se apure o grau de ruído a que as salas estão submetidas, sobretudo
quando elas forem abertas, com janelas próximas a saídas e entradas coletivas de alunos, perto de
parques recreativos ou de estacionamentos. Quanto maior for o ruído na sala de aula, maior
comprometimento se tem às cordas vocais do professor, sem falar na dificuldade que ele terá de
controlar a sala de aula e se fazer compreender perante os alunos. Que tipo de cadeira a escola
disponibiliza ao professor? Como será seu birô? E o móvel para apresentação de slides, PowerPoint,
etc., será que é adequado? Essas são indagações importantes para a saúde do professor [...]”.
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4 Doenças dos professores
 

As estatísticas oficiais de acidentes de trabalho e de doenças profissionais no Brasil, são passíveis
de críticas.

É também por isso que, no ano corrente, o Sindicato dos Professores do Ensino Privado -
Sinpro/RS apresentou pesquisa inédita sobre os professores do ensino privado gaúcho. A pesquisa intitulada
Condições de trabalho e saúde dos trabalhadores nas instituições de ensino privado do Rio Grande do Sul,
foi realizada pelo Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho
- DIESAT, por encomenda da Federação do Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino Privado do RS -
Fetee/Sul, em conjunto com o Sinpro/RS, Sinpro Caxias e Sinpro Noroeste (Ijuí), e apresentou, além de um
perfil detalhado do professor do ensino privado gaúcho, a realidade de trabalho no ambiente escolar e da
saúde docente.

De acordo com os últimos dados divulgados pelo Dieese, o Rio Grande do Sul conta com 36.161
professores que atuam em instituições privadas, sendo 15.541 no ensino superior, e 20.620 na educação
básica. A pesquisa vem sendo realizada há cerca de dez meses. Foram ouvidos 1680 professores, o que
corresponde a 7% do universo de mais de 22 mil docentes atingidos pela pesquisa (sócios e não sócios dos
sindicatos), de todos os níveis de ensino (do Infantil ao Superior), em vinte e três cidades gaúchas,
abrangendo todas as regiões do Estado. A pesquisa foi elaborada em duas etapas, a primeira realizada por
meio de entrevistas pessoais e a segunda por meio de questionário eletrônico.

Dita pesquisa apontou o assédio moral como o fator que causa maior sofrimento e desgaste no seu
trabalho. Quarenta e cinco por cento (45%) dos entrevistados referiu sofrer problemas de saúde física ou
mental em decorrência do meio ambiente de trabalho. Setenta e oito por cento (78%) apontou o cansaço e o
esgotamento, principalmente no início dos períodos letivos, finais de semestre e final do ano. Cinquenta e
nove por cento (59%) referiram dificuldade para dormir. E, vinte por cento (20%) dos professores usam
antidepressivo.

Trabalhar sentindo dor é considerado comum para oitenta e cinco por cento (85%) desses
professores, que citaram dor de cabeça, braços, pés, pernas, ombros, costas e cordas vocais. Os problemas
de saúde mais comum são: rouquidão e perda da voz (49%), tendinite e problemas nas articulações (44%),
enxaquecas (33%), gastrites (27%), obesidade (23%), hipertensão (19%) e câncer (2%).

Partindo desses estudos sobre a penosidade e os riscos da atividade docente, passamos a catalogar
as principais doenças que mais acometem os professores.
 
4.1 Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional
 

A síndrome de Burnout ou Síndrome de esgotamente profissional se trata de uma doença que vêm
afetando os docentes de forma alarmante, causando grande preocupação, verdadeira epidemia na educação,
pois se traduz na total desmotivação de continuar o magistério.

Os médicos também usam a expressão sensação de estar acabado. Seus reflexos são agressividade
e descontrole emocional. A Síndrome de Burnout é uma resposta do organismo ao estresse laboral crônico e
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prolongado.
Wanderley Codo (2002, p. 238), refere que:

 
“A síndrome é entendida como um conceito multidimensional que envolve três componentes: 1.
Exaustão emocional: situação em que os trabalhadores sentem que não podem dar mais de si mesmos a
nível afetivo. Percebem esgotada a energia e os recursos emocionais, devido ao contato diário com os
problemas; 2. Despersonalização: desenvolvimento de sentimentos e atitudes negativas e de cinismo às
pessoas destinatárias do trabalho (usuários/clientes) – endurecimento afetivo, coisificação da relação; 3.
Falta de envolvimento pessoal no trabalho – tendência de uma “evolução negativa” no trabalho,
afetando a habilidade para realização do trabalho e atendimento, ou contato com as pessoas usuárias do
trabalho, bem como com a organização”.

 
Mary Sandra Carloto (2002) esclarece a diferença entre a Síndrome de Burnout, e outras doenças,

pois “Bournout é mais grave que stress e está diretamente ligado ao trabalho”, apesar das artimanhas de
alguns empregadores, e do próprio Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, para não reconhecer essa
doença como profissional: “é importante delimitar conceitualmente burnout, estabelecendo limites claros a
fim de não poder confundi-lo outros construtos psicológicos, como o estresse e a instatisfação no trabalho.
O estresse tem um caráter geralmente agudo, transitório e não necessariamente negativo ou relacionado à
situação de trabalho.”
 
4.2 O estresse
 

É doença diferente da Síndrome de Burnout e, “é um esgotamento pessoal que interfere na vida do
indivíduo e não na sua relação com o trabalho”. (CLECI DARTORA, 2009, p. 46).

O organismo, cansado do tempo a que esteve exposto a estressores sucumbe, causando danos
especialmente as órgãos digestivos e sistema cardiocirculatório. Causa sensação de medo, tensão, derrota,
raiva, cansaço e falta de iniciativa, ansiedade; geralmente é fruto da pressão por resultados sem o suporte
necessário, da jornada estafante, das salas superlotadas.

Para Dartora (2009, p. 47), “a má remuneração resulta em desgaste e leva ao estresse”.
 
4.3 Depressão
 

O estresse pode evoluir para outras doenças de fundo emocional como a depressão, aonde o
professor perde o interesse pela sua pessoa, e até da higiene e cuidados pessoais, apresentando sentimentos
de culpa com idéias suicidas, dificuldade de concentração, alteração no sono e no apetite, além de perda do
interesse sexual.
 
4.4 Insônia
 

Para a Organização Mundial da Saúde, a insônia desenvolve-se em períodos de estresse da vida,
geralmente em mulheres, idosos, indivíduos perturbados e em desvantagem socioeconômica. Pode levar a
outras doenças como o alcoolismo (o insone bebe para dormir).
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4.5 Ansiedade          
 

É um sinal de alerta, que adverte sobre perigos iminentes e capacita o indivíduo a tomar medidas
para enfrentar ameaças. Não deixa de ser uma resposta aos estímulos ambientais específicos.

É um sentimento desagradável, vago, acompanhado de sensações físicas como vazio (ou frio) no
estômago (ou na espinha), opressão no peito, palpitações, transpiração, dor de cabeça, ou falta de ar, dentre
várias outras, e pode evoluir para transtornos de pânico.

A diferença com o medo é a seguinte: o medo é a resposta a uma ameaça conhecida, definida; a
ansiedade é uma resposta a uma ameaça desconhecida, vaga.
 
4.6 Pânico
 

Pânico é uma defesa malsucedida contra a ansiedade. Os ataques duram cerca de 10 minutos e o
professor apresenta: dispnéia, confuso mental, sufocamento ou sensação de asfixia, vertigem, sensação de
instabilidade, desmaio, vertigem, palpitações, tremores, sudoreses, náuseas, desconforto abdominal,
despersonalização, desrealização, parestesias, ondas de calor, frio, dor, desconforto no peito, medo de
morrer e enlouquecer.
 
4.7 Lesão por esforço repetitivo (LER) e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho
(DORT)
 

A Lesão por esforço repetitivo – LER, é tida como doença do século, definida por Osvaldo Michel
(2001, p. 262) como:

 
“Doença ocupacional comum e grave na classe trabalhadora, cujo sintomas apresentados são
inflamação do músculos, dos tendões, dos nervos e articulações dos membros superiores (dedos, mãos,
ombros, braços, ante-braços e pescoço) causada pelo esforço repetitivo exigido na atividade laboral que
requer do trabalhador o uso forçado de grupos musculares, como também, a manutenção de postura
inadequada”.
 

 
A exigência por aumento da produção é uma das razoes dessas doenças profissionais. Os DORTs e

as LERs são doença recorrente junto a Previdência Social. As mulheres são as mais atingidas.
O ambiente físico, os equipamentos, a forma do trabalho e o meio ambiente de trabalho, incluindo

fatores psíquicos e emocionais, estão associados ao surgimento dessas doenças.
O principal sintoma dessa doença é dor crônica, incapacidade para atividades sociais e

profissionais, depressão, angústia, hostilidade.
Segundo Dartora (2009, p. 59), “as síndromes são decorrentes desse labor constante e prejudicial”.

Nesse sentido, ressalta que o “indivíduo” é obrigado a despender um esforço além de sua capacidade, tendo
“como conseqüência, vários problemas de saúde relacionados à exploração da mão-de-obra”.
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  Dartora (2009, p. 59), elenca alguns dos principais problemas decorrentes de tal exploração:
 

“[...] a) Síndrome do impacto no ombro: [...] é uma doença decorrente da elevação do úmero e
compressão das estruturas de tecido mole subacromiais entre a cabeça do úmero, o arco do acrômio e o
ligamento coracoacromial. Apresenta-se em pacientes que usam os braços repetitivamente acima da
cabeça. A incidência é maior nas mulheres que executam trabalhos monótonos e repetitivos, em que
utilizam a extremidade superior. A dor é descrita como a de natureza aguda ou crônica [...]. Os
professores que utilizam quadro de giz, que escrevem com o braço erguido além da altura normal, em
longas jornadas e de forma habitual, poderão ser acometidos pela síndrome do impacto do ombro ou
síndrome do ombro doloroso. b) Síndrome do ombro doloroso: [...] é um processo inflamatório do
músculo do ombro responsável pelo movimento freqüente de levantar o ombro. Ocorre no alto de
realizar movimentos de abdução, rotação externa e elevação dos membros superiores com irradiação
para a região escapular ou para os braços. c) Síndrome de dor nas pernas: [...] quando o individuo
permanece muito tempo em pé, e já apresenta problemas de pé plano, pé cavo, obesidade, encurtamento
do tendão calcâneo ou tendão de Aquiles e calcâneo valeu, pode sentir irritação nas pernas ou
desenvolver fascite plantar, apresentando sintomas dolorosos e esporão de calcâneo. [...] Ainda pode
ocorrer outro problema decorrente do ato de ficar muito em pé [...], as veias varicosas ou varizes, que
são veias dilatadas, tortuosas, com alteração nas paredes, válvulas e funções denominadas de
microvarizes, são as pequenas varicosas que aparecem intradermicamente, podem estar isoladas ou
associadas com varizes maiores [...]. É nas varizes de membros inferiores que ocorrem com mais
freqüência afecções vasculares, podendo provocar o afastamento do trabalho. Elas tem como fatores
predisponentes: fatores hereditários: má formação congênita das veias, válvulas e / ou tecidos
mesodérmicos; fator etário: o envelhecimento provoca perda de tono da parede e válvulas da veia; fator
profissional: permanência muito tempo em pé, como ocorre com os professores, enfermeiros e demais
profissões em que o trabalho exige posição ereta; fator gestacional: compressão do sistema venoso
pélvico e atuação dos hormônios que relaxam a musculatura lisa da parede das veias; e, fator ponderal:
peso acima do normal, obesidade. Não é regra geral, mas as varizes podem desencadear dor do tipo
fadiga após muito tempo em pé e calor local. Nas mulheres em período em pré e transmenstrual e
gestacional, os sintomas podem piorar. Em alguns casos, as varizes podem evoluir para trombose
venosa profunda aguda [...]. d) Síndrome da coluna lombar: pode ser causada por estiramentos
musculoesqueléticos, estiramentos ligamentares, fraturas de compressão espinal e núcleo pulposos
herniados [...]. Os casos de estenose espinhal, espondilose, espondilolise, espondilolistese e patologia
da articulação sacroiliaca podem produzir sintomas na lombar [...]. Outros déficits biomecânicos no
quadril, joelho e pé, doença renal, dismenorréia, tumor, aneurisma e osteomielite também acarretam
dores lombares [...]. São muitas as causas de dores lombares, os trabalhadores apresentam dores
lombares em maior numero quando estão insatisfeitos com o trabalho, inclusive se houver uma
comunicação deficiente entre o empregado e o patrão ou se trabalharem em ambientes muito ruidosos.
[...] O individuo acometido pode sentir dificuldade em ficar de pé, sentar ou sustentar peso. e)
Dermatoses ocupacionais: outro problema que pode acometer o professor pelo uso giz são as
Dermatoses Ocupacionais. [...] aparecem na pele exposta aos agentes causadores: nas mãos, antebraços,
pés, pernas e abdome, podendo ser disseminar pelo corpo. Os jovens são mais facilmente acometidos, já
que não possuem seu sistema de defesa totalmente construído. A queixa maior é entre as mulheres
Podem ser manchas vermelhas, vinhosas, castanhas, com ou sem descamação ou fissuras e apresentam
pápulas, vesículas, bolhas ou crostas”.

 
Ainda, Dartora (2009, p. 62), trata dos seguintes efeitos das atividades que os profissionais

são expostos:
 

“[...] f) Tenossinovites, tendinites e fibrose: Várias são as formas comuns de LER-DORT encontradas
na prática clínica: 1. Tenossinovites e tendinites: são as queixas mais comuns nos trabalhadores que
exercem funções repetitivas e que exigem força. O sintoma mais característico é a dor [...]. 2. Fibrose e
tendinite: ocorrem em indivíduos entre 25 e 40 anos, causado por esforço repetitivo, que geram
inflamação de origem mecânica sobre as estruturas subacromiais, fazendo com que a bursa fibrótica se
torne espessada [...].3. A tenossinovite: constitui inflamação dos tecidos sinoviais que envolvem os
tendões em sua passagem por túneis osteofibrosos. Esse termo é empregado para qualquer etiologia que
ocorra nesse tecido, com ou sem degeneração tecidual. 4. Dedo em gatilho: constrição inflamatória da
bainha tendinosa, com formação de nódulo no tendão. A localização é na superfície palmar das
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articulações metacarpo-falangeanas. Restringe a extensão normal dos dedos, apesar de a flexão ser feita
de forma normal. Quando há esforço para ultrapassar o obstáculo, o dedo salta [...]. 5. Doença de De
Quervaim: é o espessamento do ligamento do anular do carpo no compartimento dos extensores, por
onde passasam os tendões, ao logo do abdutor e o extensor do polegar [...]. 6. Síndrome do túnel do
carpo: é a compressão do nervo mediano [...], decorrente do espessamento e enrijecimento pelo
processo inflamatório. Produz dor, parestesia e impotência funcional [...]. 7. Síndrome do Túnel
Ulnar: é a compressão do nervo ulnar [...]. Provoca dor, impotência funcional, atrofia e atinge a face
flexora extensora do 4º e 5º dedos [...]. 8. Epincondilite: é decorrente de rupturas e estriamentos dos
pontos de inserção dos músculos flexores ou extensores [...], atinge tendões, fáscias, músculos e tecidos
sinoviais. Causa, ainda, dor [...] e pode irradiar-se para ombro e mão [...]. 9. Bursite: localiza-se nos
ombros [...]. É a inflamação que acomete as bursas – pequenas bolsas de pardes finas, constituídas de
fibras de colágeno e revestidas de membranas sinoviais [...]. Provoca dores no ombro [...]. 10. Miosite e
polimiostie: inflamação do tecido próprio dos músculos [...]. Provoca dor, fraqueza e desconforto
muscular [...]. 11. Síndrome cervicobranquial: é a degeneração do disco cervical e compressão das
raízes nervosas. Causas hipoestesia, fraqueza muscular, dor e limitação ao movimento [...]”.

 
Dartora (2009, p. 62), observa com relevância os “distúrbios da voz”, eis que segundo ela, “a voz

do professor é vulnerável ao tempo e ao uso inadequado, sem cuidados especiais, devendo ser tratada como
voz profissional. As condições de sua rotina de vida e trabalho apresentam situações estressantes e fatores
de risco para a sua saúde vocal e geral”.

As disfonias são apontadas pelos especialistas como um dos principais problemas diagnosticados
em professores. São causadas por alterações na produção da voz (um dos seus principais instrumentos de
trabalho), responsáveis pelo afastamento e/ou aposentadoria precoce de 2% dos 25.000 professores
brasileiros. Existem relações entre a saúde vocal, os distúrbios da voz e as condições de trabalho.

Os principais tipos de lesões orgânicas resultantes das disfonias funcionais são: laringite, pólipo,
cistos, leocoplasia e câncer de laringe.

As alterações da mucosa da prega vocal (nódulos, pólipos e edemas das pregas vocais) têm como
característica comum, o fato de representarem uma resposta inflamatória da túnica mucosa a agentes
agressivos, quer sejam de natureza externa, quer sejam decorrentes do próprio comportamento vocal.

 
5 O Princípio da prevenção e meio ambiente de trabalho: perspectivas para um novo meio ambiente
de trabalho docente
             

A Constituição de 1988 trouxe normas de saúde e garantias de um meio ambiente seguro ao
trabalhador. Vejamos o artigo 7°: “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social: [...]; XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas
de saúde, higiene e segurança”.

Em seu artigo 196, a Constituição Federal ainda menciona: “a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.

O artigo 200 também dispõe sobre o assunto. Vejamos: “ao sistema único de saúde compete, além
de outras atribuições, nos termos da lei: [...]; II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica,
bem como as de saúde do trabalhador; [...]; VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho”.
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No artigo 225 do mesmo diploma, também estão incluídas outras possibilidades: “todos têm direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações”.

Pode-se dizer, com isso, que a Constituição Federal de 1988 acolheu o princípio da prevenção
nesse artigo 225, caput, ao impor ao Poder Público e à coletividade o dever de preservar o meio ambiente
para as presentes e futuras gerações.

Mas o princípio da prevenção foi positivado desde a Lei 6.938/81, que instituiu a Política Nacional
do Meio Ambiente. Em seu artigo 2º rezou: "A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País,
condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da
dignidade da vida humana".

A própria palavra preservação traduz tratar-se de prevenção.
A Carta Política fala em “redução dos riscos inerentes ao trabalho”. Essa preocupação é uma

constante na sociedade e direito modernos, onde as infinitas possibilidades tendem a aumentar os riscos.
          Sobre esses riscos, Dartora (2009, p. 41), nos ensina que:

 
[...] Para diminuir o sofrimento dos trabalhadores da educação, se faz necessário rever o processo como
um todo, identificando suas causas, diminuindo o absenteísmo, os acidentes e as doenças decorrentes
do trabalho, visando, inclusive, reduzir os custos com a assistência médica, diminuir os casos de
aposentadoria precoce e de afastamentos decorrentes de problemas ocasionados por lesões que oneram
significativamente o INSS [...]
 

A dogmática Kelseniana, em sua Teoria Pura do Direito, presa à noção de Estado e à norma, não
conseguiu acompanhar as atuais necessidades dessa sociedade moderna e globalizada. Para Leonel Severo
Rocha (1998, p.39), “[...] é preciso ver a sociedade como tentativa de construção do futuro. É difícil
observar-se o Direito atual usando-se somente critérios dogmáticos normativistas”.

É necessário ver-se o direito como algo dinâmico, que interage com os demais setores
autopoiéticos da sociedade, para que os chamados “novos direitos”, como o direito ambiental do trabalho,
sejam efetivamente implementados.

Segundo Leonel Rocha (1998, p. 15), existe a “necessidade de se relacionar o direito com a política
e a sociedade – e essa questão não é nada simples. Não basta apenas dizer-se que é preciso pensar-se o
direito juntamente com a política e a sociedade, quanto a isso, há certo consenso. O problema está em dar
um sentido pragmático a essa assertiva”.

Não é mais possível se pensar em saúde e meio ambiente vendo-se as coisas isoladamente. Existe
uma relação do indivíduo com os diversos setores autopoiéticos da sociedade, assim como existe uma
relação entre os elementos físicos do ambiente de trabalho e os fatores emocionais. Além disso, “local de
trabalho” não é mais, apenas, a “sede da empresa”.

Para Almir Pazzianoto Pinto (2004):
 

[...] A aparente preocupação do legislador quanto às condições inerentes às atividades dos empregados
não se fazia completar por medidas de semelhante natureza no que se refere à proteção ao seu ambiente
externo ou àquele em que passava o restante do tempo, em sua casa, ao lado da família.Em outras
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palavras, cuidava-se, no terreno teórico-legislativo, da situação no interior das empresas e
estabelecimentos, mas se relegava ao esquecimento, de maneira quase completa, tudo aquilo que se
passava do lado de fora [...]
 

Para Júlio César de Sá da Rocha (1997, p. 221): “[...] é cada vez mais importante a análise acerca
dos elementos psicológicos como pressão para desempenho da atividade, que desencadeia a depressão e
distúrbios emocionais [...]”.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera a saúde como bem-estar físico, psíquico e
social, e não apenas a ausência de doença. Também aqui se vê o reconhecimento da influência de diversos
setores da sociedade na saúde do trabalhador.

Diante de todas as modificações, para a concretização desse novo direito é curial entender-se o
sistema jurídico “[...] dentro da possibilidade do sistema legal ser também um sistema aberto
cognitivamente, obtém-se uma visão de pluralismo jurídico a contra senso do "velho" monismo que admite
apenas um sistema legal, o estatal [...]”.

Segundo Luhmann (1980, p.20), o sistema legal é ao mesmo tempo fechado e aberto, ele é “[...] um
sistema que pertence a sociedade e a realiza [...]”. Dentro dessa visão autopoiética constrói-se uma nova
hermenêutica, admitindo o Direito maior participação da sociedade nas decisões, reduzindo as
complexidades.

Para entendermos o meio ambiente de trabalho dos professores, e ajudá-los na prevenção das
doenças ocupacionais é necessário abrandarmos a noção Cartesiana pela qual, para se entender algo, temos
que dividir esse algo em partes, pois na verdade tudo que existe está interligado e não pode ser entendido se
visto isoladamente.

É necessária a implementação nas escolas, da pedagogia crítica, que tem inspiração no trabalho da
Escola de Frankfurt de teoria e crítica, iniciada antes da Segunda Guerra Mundial no Instituto de Pesquisa
Social da Alemanha. Durante a guerra, os membros dessa Escola partiram aos Estados Unidos, taxados de
esquerdistas e judeus. Depois da guerra, o grupo foi restabelecido como Instituto de Frankfurt, o qual tem
como expoente Jürgen Habermas, pela qual se entende que todos os setores autopoiéticos da sociedade
influenciam no processo de ensino-aprendizado, notadamente o setor da política. Para este instituto: “as
escolas sempre racionalizam a indústria do conhecimento em divisões de classes, que reproduzem
desigualdade, racismo e sexismo; e que fragmentam relações sociais democráticas através de uma ênfase na
competitividade e no etnocentrismo cultural”. (PETER MACLAREN, 1997, p. 193).

Nesse sentido, Gérson Marques (2009, p. 19) refere que:
 

“Após uma experiência de duas décadas no magistério superior, como professor de cursos
universitários em geral, de Universidades Públicas e Privadas, de cursinhos preparatórios para
concursos, e escolas de magistratura, desempenhando funções de coordenador e integrando colegiados
acadêmicos, tanto no mestrado e em especializações, quanto na graduação, cheguei a algumas
conclusões preocupantes sobre os professores, sobretudo nos estado do nordeste do Brasil, como: a) Os
professores, mesmo os do ensino superior (e, ainda por cima, muitos do ensino jurídico!), não
conhecem seus direitos trabalhistas; b) Eles não têm a esperada consciência política de se organizarem
em sindicatos batalhadores nem de exigirem das respectivas entidades representativas a real defasa da
categoria; c) Não tem consciência eficaz do seu papel global no ensino nem da sua função no
empreendimento educacional; d) Têm muito medo de retaliações e represálias. Tudo isto pode ser
sintetizado assim: os professores estão desorganizados e, no ensino superior, alijados das decisões
educacionais tomadas pela direção[...]”
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É necessária a ampla divulgação das doenças e dos direitos dos professores. A pesquisa realizada

pelo SINPRO, intitulada Condições de Trabalho e Saúde dos trabalhadores nas instituições de ensino
privado do Rio Grande do Sul, é um ótimo mecanismo. O próprio artigo ora escrito também tem essa
pretensão.

Como disse Delaíde Arantes (2008, p. 87):
 

“[...] A divulgação dos direitos, principalmente o da garantia de emprego para tratamento de saúde, nos
casos de acidente e doença ocupacional, pode ser de grande relevância, num país em que impera o
poder potestativo do empregador, para, a qualquer momento, sem explicação nenhuma, romper o
vínculo de emprego. Pesquisar, estudar as questões práticas e divulgar, com o objetivo de conscientizar,
também é uma forma de contribuir para tornar efetivo o constitucional direito de cidadania, conferido a
todos os brasileiros. Direito a saúde e a uma vida digna [...]”

                     
É crucial que a classe dos Docentes seja unida. A desunião, aliada ao individualismo que impera as

relações neoliberais, está destruindo a profissão de Professor. Como ensina Aristóteles (2006, p.13): “[...] se
cada indivíduo isolado não se basta a si mesmo, assim também se dará com as partes em relação ao todo.
Ora, aquele que não pode viver em sociedade, ou que de nada precisa por bastar-se a si próprio, não faz
parte do estado; é um bruto ou um deus. A natureza compele todos os homens a se associarem [...]”.

Maria Isabel da Cunha (1989, p. 125), foi muito clara a esse respeito, quando referiu que “[...] a
individualidade do professor é reforçada pela estrutura social e acadêmica e a falta de percepção do coletivo
torna difícil qualquer delineamento de um projeto pedagógico mais amplo. Parece que é preciso fracionar
para enfraquecer. Cada um se enquista na sua banquinha e nada sabe dos outros [...]”.

Para Juan Mosquera (1978, p. 97), a questão da desunião é “econômica”, pois diz que “[...] as
relações pessoais na escola parecem ser sumariamente difíceis devido a que o professor mal remunerado não
tem consciência profissional, ambicionando certos cargos como o de diretor, supervisor, orientador,
desencadeando uma luta feroz pelo poder [...]”.

Sindicato dos Professores – SINPRO é um canal democrático e está aberto para essas discussões.
Sua atuação poderia ser ainda mais brilhante se todos os professores se associassem e participassem das
assembléias e reuniões onde há a discussão dos seus interesses. Sem isso, a classe perde força, dificultando
a negociação de cláusulas nas convenções coletivas de trabalho que protejam e garantam melhores
condições de trabalho para os Professores.

Também devemos aplicar as normas internacionais em normas de segurança e de saúde do
trabalho, instrumentos fundamentais para adoção de práticas melhores e mais saudáveis no meio ambiente
do trabalho.

É necessário participação de pais e alunos no projeto pedagógico das escolas e universidades.
Sobre essa falta de participação dos alunos que degrada o meio ambiente de trabalho dos professores, Maria
das Graças Rua & Miriam Abramovay (2002, p. 178), ensinam que: “[...] a falta de comunicação dos alunos,
seja com os professores ou demais membros do corpo técnico-pedagógico, desencadeia nos estudantes
grande revolta, independente da idade ou série em que se encontrem. É bastante possível que esta atitude
afete a auto-estima dos estudantes, que não aceitam ser ignorados [...]”.

Enfim, muitos são os caminhos que ainda temos a trilhar. Os nortes estão bem claros. Basta a
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mobilização da classe e da sociedade, no intuito de preservar essa profissão fundamental para a existência
de um país digno, capaz de sobreviver num mundo globalizado e tão cheio de expectativas.
 
 
Considerações finais
 

O meio ambiente de trabalho dos professores é penoso e repleto de estressores. Nesse meio
ambiente, o professor está em contato direito com riscos ergonômicos, físicos e biológicos, além de fatores
como salários baixos, acúmulo de tarefas, a desestruturação da família e do Estado, a ausência de valores
éticos e morais da nossa sociedade de consumo.

A profissão de professor vem sofrendo crescente desprestígio e, pardoxalmente, cada vez maiores
cobranças: ritmo acelerado, maior tempo despendido, maior responsabilidade e complexidade das tarefas.

Esses problemas contribuem para a proliferação de doenças ocupacionais dos Professores, fato que
vem ocorrendo em escala alarmante no corpo docente brasileiro. E não só no Brasil, pois desde 1983, a
Organização Internacional do Trabalho (OIT) aponta os professores como sendo a segunda categoria
profissional, em nível mundial, a portar doenças de caráter ocupacional.

O entendimento de que o Corpo Humano e o Ensino são sistemas autopoiéticos, que interagem
com os demais setores autopoiéticos da sociedade, é uma importante premissa para que possamos evitar e
minimizar os efeitos da problemática apresentada.

O princípio da prevenção deve estar presente nesse entendimento, introduzindo ao direito laboral
do Professor novos prismas, reduzindo as complexidades e abrandando os riscos de nossa sociedade
globalizada. Não devemos olvidar, ainda, as normas internacionais e normas de segurança e de saúde do
trabalho, instrumentos fundamentais para adoção de práticas melhores e mais saudáveis no meio ambiente
do trabalho.

É necessária a implementação, nas escolas, da pedagogia crítica, e participação de pais e alunos no
projeto pedagógico das escolas e universidades. Além disso, os professores devem buscar conhecerem
melhor seus direitos.

Todos, entidades de classe, setores políticos, sindicatos, associações, devem promover a ampla
divulgação das doenças e dos direitos dos professores.

É fundamental que a classe dos docentes se una, o que não vem acontecendo a contento,
especialmente pelo individualismo imperante nas relações neoliberais. O Sindicato dos Professores –
SINPRO é um canal democrático e está aberto para essas discussões.

A atuação do SINPRO poderia ser ainda mais brilhante se todos os professores se associassem e
participassem das assembléias e reuniões onde há a discussão dos seus interesses. Sem isso, a classe perde
força, dificultando a negociação de cláusulas nas Convenções Coletivas de Trabalho que protejam e
garantam melhores condições de trabalho para os professores.

A sociedade teria muito a ganhar se os professores fossem bem tratados, recuperando o antigo
prestígio que a profissão lhes delegava. É preciso que sensibizemo-nos com a questão do magistério e o
adoecimento dessa classe. Caso contrário, estaremos deixando o futuro da educação e do próprio país à
deriva.
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O ADICIONAL DE PENOSIDADE: UM VAZIO JURÍDICO

REMUNERATION ADDITIONAL FOR PAINFULL ACTIVITIES: A JUDICIAL EMPTINESS

Alessandra Barichello Boskovic

RESUMO
A Constituição Federal promulgada em 1988 foi um marco no que se refere à garantia de direitos sociais.
Mais do que valorizar o trabalho humano, a Carta Maior tratou de elencar uma série de Direitos
Trabalhistas, estabelecidos nos incisos do artigo 7º. Dentre tais garantias, uma chama-nos especial atenção:
o direito ao pagamento de adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas
(inciso XXIII). No que se refere ao adicional de penosidade, especificamente, a eficácia deste direito
depende de regulamentação infraconstitucional, que nunca foi criada. Neste artigo analisa-se a origem desta
previsão constitucional, seus equivalentes no Direito estrangeiro, as tentativas de regulamentação já feitas
no Brasil e o seu atual significado.
PALAVRAS-CHAVES: Constituição Federal. Adicional de Remuneração. Penosidade. Regulamentação.

ABSTRACT
The Federal Constitution enacted in 1988 was a landmark with respect to ensuring social rights. More than
exploit the workforce, the Charter laid down a series of Labour Rights, instituted in the subparagraphs of
article 7. Among such guarantees, one specially catches our attention: the payment of remuneration
additional for painful unhealthy or dangerous activities (section XXIII). As regards the painful additional,
specifically, the effectiveness of this right depends on a statutory law, which has never been created. This
article discusses the origin of this constitutional rule, its equivalent in the foreign law, regulatory attempts
already made in Brazil and its current meaning.
KEYWORDS: Federal Constitution. Remuneration additional. Painful activities. Statutory Law.

1 INTRODUÇÃO
A promulgação da Constituição Federal de 1988 teve grande importância na valorização dos

direitos trabalhistas. Além daqueles já previstos na Constituição de 1967 (e Emendas Constitucional de
1969), novas garantias trabalhistas foram instituídas.

Dentre os novos direitos concedidos aos trabalhadores, um deles chama-nos especial atenção.
Trata-se do estabelecido no inciso XXIII do artigo 7º, que assim dispõe:

 
Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social: [...]
XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma
da lei;
 
Os adicionais de insalubridade e periculosidade já se encontravam inseridos na Consolidação das

Leis do Trabalho, mas o adicional de penosidade é uma inovação constitucional.
Christiani Marques conta que a Assembléia Constituinte de 1987 discutiu bastante o tema das

atividades penosas. “À época, o relator da comissão de sistematização, Deputado Bernardo Cabral, entendeu
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que a supressão do termo ‘penoso’ prejudicaria o trabalhador e deixaria de identificar e contemplar as
atividades desgastantes”.[1] Apesar disso, nas votações finais do texto constitucional o adicional de
remuneração para atividades penosas foi deixado à margem.

Inconformado com esta decisão, o Deputado Nelson Aguiar foi ao Plenário da Câmara dos
Deputados, em apelo especial, e pugnou pela manutenção da expressão “penoso” na redação do artigo 7º.
Na ocasião o Deputado explicou que o fazia a requerimento da Secretária Estadual do Menor em São Paulo,
Sra. Alda Marcoantonio, segundo a qual este dispositivo seria necessário para o combate ao trabalho
infantil, especialmente em circunstâncias perigosas e penosas.

 
“Em conclusão ao trâmite, o termo ‘penoso’ foi aprovado e promulgado no Texto Constitucional
no art. 7º, XXIII, que trata do adicional para atividade penosa. Mas não há nos Anais da
Assembléia Constituinte nenhum estudo jurídico, sobre o conceito e caracterização, para o termo
‘penoso’, como ocorre para os demais temas enfrentados na Constituição Federal de 1988. A
aprovação decorreu de uma situação fática, qual seja, requerimento da secretária estadual do
menor em São Paulo. Não há registro, também, de estudo jurídico na Comissão de
Sistematização”.[2]
 
Conforme se verifica, a origem do adicional de penosidade no Brasil decorre de uma situação

fática, e não de estudos realizados acerca de sua necessidade e pertinência.
Talvez seja esta a razão pela qual este adicional jamais vingou em nosso ordenamento. Conforme

se analisará adiante, o adicional de remuneração em virtude da realização de atividades penosas depende,
ainda hoje, de regulamentação infraconstitucional para produzir efeitos.

O presente estudo busca examinar o tratamento legal, doutrinário e jurisprudencial despendido
para este instituto.

 
 
2 A LEGISLAÇÃO
Conforme se verifica na redação do artigo 7º, XXIII, da Constituição Federal, a regulamentação

dos adicionais lá previstos dar-se-á na forma da lei. Trata-se, portanto, de norma de eficácia limitada.[3]
Nesta esteira, a CLT conceitua as atividades insalubres como “aquelas que, por sua natureza,

condições ou métodos de trabalho exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de
tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus
efeitos” (art. 189).

Do mesmo modo, segundo a CLT, são atividades perigosas aquelas que, “por sua natureza ou
métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de
risco acentuado”, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho (art. 193).

A Portaria nº 3.214/79 aprovou Normas Regulamentadoras (NR’s), relativas à Segurança e
Medicina do Trabalho, editadas pelo Ministério do Trabalho. É a NR nº 15 que estabelece, em seus
inúmeros anexos, quais atividades ou operações são consideradas insalubres, e a NR nº 16 dispõe sobre as
atividades consideradas perigosas.

Entretanto, diferentemente do que ocorre com a insalubridade e a periculosidade, não há na CLT
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ou em legislação esparsa qualquer disposição geral – que se aplique a todos os trabalhadores,
indistintamente – acerca da penosidade. Também não há, por óbvio, Norma Regulamentadora relativa a esta
matéria.

Segundo Christiani Marques, o primeiro registro acerca das atividades penosas está na Lei
Orgânica da Previdência Social (Lei nº 3.807/60), revogada pelo Decreto nº 62.755/65. Referida Lei
estabelecia aposentadoria especial para os trabalhadores que realizassem atividades penosas, em que pese
não trouxesse a conceituação de quais seriam estas atividades.

Outra Lei a mencionar o serviço penoso foi a nº 7.850/89 (revogada pela Lei nº 9.528/97), que
concedia aposentadoria especial às telefonistas por considerar o seu trabalho penoso.

Logo após a promulgação da Constituição Federal, alguns projetos de Lei foram propostos
visando regulamentar a penosidade em caráter genérico, para todos os trabalhadores. São eles: projeto de
Lei nº 1.015/88 e 1.808/89, que dispõem sobre “adicional de remuneração para as atividades penosas”, e o
projeto de Lei nº 2.168/89, que dispõe sobre o “pagamento do adicional de remuneração, na forma do artigo
7º, inciso XXIII, da Constituição”.[4] Estes dois últimos projetos foram arquivados já em 02/02/1991, e o
primeiro (1.015/1988) ainda encontra-se em andamento.

Mais recentemente, no ano de 2002, novos projetos de Lei relativos à penosidade foram
apresentados no Congresso Nacional: o PL nº 7.083/02, que concede este adicional para os motoristas e
cobradores de transportes coletivos urbanos, e o PL nº 7.097/02, que institui o Código Brasileiro de
Segurança e Saúde no Trabalho.

Se aprovado o projeto de Lei nº 7.097/02, passaremos a contar com uma conceituação acerca das
atividades penosas, bem como com a quantificação do adicional devido, que valerão de forma geral a todos
os trabalhadores. Vejamos:

 
PL nº 7.097/02:
Art. 29. Serão consideradas atividades penosas as operações que, por sua natureza, condições ou
métodos de trabalho produzam situações antiergonômicas acentuadas aos trabalhadores, a serem
definidas pelo CONSEST.
Art. 30. O exercício do trabalho em condições de penosidade assegura aos trabalhadores a
percepção do adicional de 5% (cinco por cento) sobre o salário base do trabalhador.
Art. 31. A caracterização e a classificação da insalubridade, da periculosidade e da penosidade,
segundo as normas do CONSEST, far-se-ão através de perícia, a cargo de Profissionais de
Segurança e Saúde no Trabalho.
 
Enquanto não for aprovada esta ou outra Lei neste sentido, nosso ordenamento jurídico

permanecerá carecendo regulamentação para esta matéria, fazendo do adicional de penosidade um instituto
natimorto, que nunca produziu efeitos.

Excepciona-se desta realidade a Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Esta categoria bastante
específica de trabalhadores faz jus ao adicional de penosidade em uma restrita circunstância fática: o
exercício das atividades profissionais em zonas de fronteira ou em condições de vida que o justifique.
Analisemos:
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Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes
retribuições, gratificações e adicionais:
IV - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas.
 
Art. 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as
situações estabelecidas em legislação específica.
 
Art. 71. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou em
localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento.
 
Outra exceção que se pode apontar é o trabalhador menor de 18 (dezoito) anos de idade. O

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) estabelece em seu artigo 67, II, a proibição de que
tais indivíduos exerçam atividades consideradas penosas, perigosas ou insalubres. Não se trata, portanto, de
hipótese em que será pago adicional de penosidade, mas de vedação à realização de atividades em tais
condições.

No âmbito estadual, importante se faz registrar a legislação dos estados de Santa Catarina e Minas
Gerais, nos quais existe regulamentação do adicional de penosidade na esfera da Administração Pública.

No estado de Santa Catarina, o Decreto nº 4.307/94 conceitua as atividades penosas e estabelece
um adicional de remuneração, lá denominado “gratificação”:

 
Art. 1º - O servidor público estadual fará jus à gratificação por prestação de serviços em locais
penosos, insalubres ou com risco de vida, de acordo com o disposto no art. 36, da Lei
Complementar nº 081, de 10 de março de 1993 e nos artigos 10 e 15, da Lei Complementar nº 93º
de 06 de agosto de 1993.
§ 1º - Para efeitos deste Decreto, entende-se:
I - por atividades consideradas penosas, o trabalho árduo, difícil, molesto, trabalhoso, incômodo,
doloroso, rude e que exige a atenção constante e vigilância acima do comum; [...]
 
Art. 2º - O valor da gratificação a que se refere o art. 1º será de até 60% (sessenta por cento),
tendo por base de cálculo o valor de vencimento equivalente ao coeficiente da referência "A" do
nível "9", do Grupo Operacional II - ONO II, constante da Tabela de Unidade de Vencimento,
observados os percentuais abaixo enumerados:
I - 40% (quarenta por cento) para grau máximo;
II - 30% (trinta por cento) para grau médio;
III - 20% (vinte por cento) para grau mínimo.
§ 1º - Para os servidores lotados e com efetivo exercício na Colônia Santana, da Secretaria de
Estado da Saúde, e no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, da Secretaria de Estado da
Segurança Pública, ficam assegurados os seguintes percentuais:
I - 60% (sessenta por cento) para grau máximo;
II - 45% (quarenta e cinco por cento) para grau médio;
III - 30% (trinta por cento) para grau mínimo.
§ 2º - É vedada a percepção cumulativa da gratificação instituída pelo "caput" do art. 1º, com a
vantagem decorrente da incorporação da gratificação pela prestação de serviços em locais
insalubres e com risco de vida, prevista no inciso VII, do art. 85, da Lei nº 6.745, de 28 de
dezembro de 1985, resguardado o direito de opção.
§ 3º - O termo de opção deverá ser solicitado à Gerência de Pessoal do Órgão ao qual o servidor
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está subordinado.
§ 4º - A gratificação de que trata o "caput" do art. 1º será incorporada aos vencimentos do servidor
para efeito de aposentadoria.
 
Art. 3º - O grau de Penosidade e Insalubridade do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico
da Secretaria de Estado da Segurança Pública é o constante no anexo I, e das Unidades
Hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde constam nos anexos II a VIII do presente Decreto.
 
Já no estado de Minas Gerais, o Decreto nº 39.032/1997 prevê o pagamento do adicional de

penosidade aos servidores públicos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do
Estado sem, contudo, conceituá-la. Os artigos 1º a 3º do referido decreto limitam-se a informar que este
adicional obedecerá às disposições regulamentadas pelo Ministério Público e a vedar a cumulação de
adicionais.

Como se verifica, são poucas as categorias profissionais com legislação própria regulamentando o
adicional de penosidade. Para todo o universo de trabalhadores restante, este direito constitucionalmente
garantido encontra-se ainda sem regulamentação e, portanto, sem qualquer eficácia.

 
 
3 A DOUTRINA
Quando da promulgação da Constituição de 1988 e nos primeiros anos subseqüentes, a doutrina

timidamente comentou o artigo 7º, inciso XXIII, sempre no sentido de que dever-se-ia aguardar
regulamentação a tal respeito.

Menciona-se, por exemplo, a opinião de Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins, na obra
Comentários à Constituição do Brasil, publicada em 1989:

 
“O vocábulo penoso tem, entre outros significados, o seguinte: que causa incômodo ou sacrifício.
Alguns autores entendem que a Consolidação das Leis do Trabalho, no capítulo relativo à
Proteção do Trabalho da Mulher, notadamente na alínea a do art. 387 e no art. 390, proíbe o
trabalho feminino, por se tratar de serviços penosos, aqueles executados nos subterrâneos, nas
minerações, no subsolo, nas pedreiras e obras de construção pública e particular, e ainda os que
demandam o emprego de intensa força muscular, excessiva força física.
[...]
Parece-nos que o adicional para atividades penosas poderá ser estabelecido para todos os
trabalhadores, isto é, homens e mulheres, claro que se assim entender o legislador ordinário, ao
regulamentar a matéria, consoante o disposto no inc. XXX do art. 7º do vigente Texto
Constitucional, que proíbe diferenciação de salários, de exercício de funções e de critérios de
admissão por motivos de sexo”. [5]
 
Cite-se também a obra “Direito do Trabalho na Constituição de 1988”, de autoria de Amauri

Mascaro Nascimento:
 
“A Constituição criou o adicional por trabalho em atividades consideradas penosas, o que exigirá
uma regulamentação da lei ordinária, com a elaboração de um quadro enumerando-as, a exemplo
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do que ocorre com o adicional de insalubridade, de modo que o preceito constitucional só pode
ser aplicável nos termos da lei que tipificar essas atividades e fixar o valor e as condições de
pagamento do adicional”.[6]
 
Registre-se, ainda, a obra “Inovações Constitucionais no Direito do Trabalho”, de Ronaldo

Maurílio Cheib:
 
“O exercício de trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas assegura a percepção do
adicional respectivo, na forma da lei.
Quanto às atividades penosas, resta saber a sua definição e também a respectiva remuneração, que
certamente virá por legislação ordinária.” [7]
 
Também não é diferente o posicionamento adotado por Arnaldo Süssekind na obra “Direito

Constitucional do Trabalho”, em que argumenta que caberá ao Congresso Nacional legislar sobre o trabalho
penoso, fixando, inclusive, o adicional de remuneração respectivo. [8]

O adicional de penosidade foi, desde o início, tão pouco prestigiado pela doutrina, que mesmo
importantes obras visando a análise detalhada da Constituição Federal deixaram de analisá-lo. Mencione-se,
neste sentido, “Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional”[9], de Alexandre de
Moraes, “Constituição Federal Comentada e legislação constitucional”[10], de Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery, e “Comentário Contextual à Constituição” [11], de José Afonso da Silva.

Os professores Octávio Bueno Magano e Estêvão Mallet, na obra “O direito do trabalho na
Constituição”, formulam aquele que nos parece o melhor conceito de penosidade apresentado pela doutrina:

 
“Atividades penosas, previstas na Constituição de 1988, são as geradoras de desconforto físico ou
psicológico, superior ao decorrente do trabalho normal. Em espanhol, fala-se em trabajos súcios,
para significar os executados em minas de carvão, transporte e entrega de carvão, limpeza de
chaminés, limpeza de caldeiras, limpeza e manutenção de tanques de petróleo, recipientes de
azeite, trabalhos com grafite e cola, trabalho em matadouros, preparação de farinha de peixe,
preparação de fertilizantes, etc.”[12]
 
Assim como Celso Bastos e Ives Gandra na obra aludida acima, Octavio Magano e Estêvão

Mallet sustentam que a proibição imposta à mulher no artigo 387, a, da CLT, para realização de serviços em
subterrâneos, nas minerações, em subsolo, nas pedreiras e obras de construção civil deve ser tida como uma
classificação de tais atividades como penosas.

Em artigo publicado em 1990 sob o título “Atividade penosa, uma figura sob a ótica da Justiça do
Trabalho”, Moacyr Motta da Silva foi um pouco além do até então analisado pelos juristas e buscou na
legislação previdenciária uma conceituação da atividade penosa.

 
“Pesquisando-se o direito positivo vigente, constata-se que a expressão ‘trabalho penoso’ ou
‘atividade penosa’ não é contemplada no Direito do Trabalho, como o são as categorias
‘insalubridade’ e ‘periculosidade’. Todavia, como este adicional passa a ser devido e calculado
sobre a remuneração do trabalhador, desloca-se para a Justiça do Trabalho a competência para
apreciar e julgar as hipóteses de ambientes de trabalho considerados penosos.
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A expressão ‘atividade penosa’ é prevista no Direito Previdenciário, e tem por objetivo,
exclusivamente, estabelecer uma modalidade de benefício, denominado ‘aposentadoria especial’.
Esta espécie de aposentadoria, de natureza especial, é concedida ao trabalhador que tenha
exercido atividades durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, em ambientes de trabalho
considerados insalubres, perigosos ou penosos. [...]
As duas primeiras categorias têm como fonte subsidiária as regras jurídicas estabelecidas na
Consolidação das Leis do Trabalho, sendo que a categoria ‘atividade penosa’ não representa
conceituação legal nem mesmo no Direito Previdenciário”.[13]
 
Moacyr Motta pondera que, no lugar de um conceito de penosidade, a legislação Previdenciária

traz um conjunto de exemplos teóricos, ou seja, situações fáticas através das quais é delineada a noção de
trabalho penoso.

A partir de tal constatação, o Autor busca formular um conceito do que seria considerada
atividade penosa, valendo-se especialmente da Semiologia, a fim de construir um anteprojeto de lei para a
regulamentação desta matéria.

Eis a redação do referido anteprojeto de lei, o qual foi submetido à apreciação do I Congresso
Nacional da Magistratura do Trabalho:

 
“É considerada atividade penosa, para os efeitos do disposto no artigo 7º - XXIII da Constituição
Federal, o trabalho realizado sob um ou mais dos seguintes agentes patogênicos: trabalho sob
ruído ou vibrações; temperaturas de trabalho anormais; trabalho sob ar comprimido; atividades
submersas; ambientes de trabalho sujeito a gases ou vapores. Trabalhos em condições de umidade
anormais; trabalhos que exijam esforço físico para levantamento de pesos; trabalhos que
demandam concentração mental, acuidade auditiva e acuidade visual perfeitas.
A caracterização de atividade penosa leva em consideração, inclusive, o tempo de exposição do
trabalho, a intensidade do agente nocivo à saúde e os efeitos resultantes da exposição.
Na hipótese de haver ambiente de trabalho insalubre ou perigoso e penoso, simultaneamente, o
trabalhador optará pelo que lhe for mais vantajoso.
O trabalho em condições penosas assegura ao empregado um adicional de %, calculado sobre a
sua remuneração.
A verificação administrativa ou judicial da atividade penosa, far-se-á segundo o disposto no artigo
195 da CLT e a legislação extravagante.
Revogam-se as disposições em contrário.
Florianópolis, 12 de março de 1990.”
 
Parece-nos que a maior parte das atividades apontadas por Moacyr Motta já estão elencadas na

Norma Regulamentadora nº 15, que trata das atividades insalubres, razão pela qual o pré-projeto em questão
não poderia ser utilizado para a solução desta questão.

Além disso, aqueles projetos de Lei já apresentados no Congresso Nacional, mencionados
anteriormente, parecem satisfazer melhor às necessidades de regulamentação para esta matéria,
conceituando a penosidade, quantificando o adicional devido e estabelecendo a forma para o pagamento.

À parte das tentativas – legislativas e doutrinárias – de regulamentar a matéria, alguns juristas se
arriscam a sugerir determinadas categorias candidatas à percepção do adicional de penosidade.

Christiani Marques[14] sustenta que não apenas motoristas e cobradores de transporte coletivo
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urbano (projeto de Lei nº 7.083/02), mas também os motoristas de taxi[15] deveriam fazer jus a este
adicional. Isso porque, segundo ela, estes trabalhadores se encontram sujeitos a perigos constantes de
assaltos e ao trânsito cada vez mais caótico das cidades, além de, no caso dos motoristas – de ônibus ou de
taxi – ser-lhes exigida extrema atenção ao volante, especialmente considerando que estão sendo
transportadas vidas.

Marques argumenta que também os trabalhadores bancários deveriam perceber o adicional de
penosidade, ante o aumento constante do volume de trabalho e o acúmulo de funções.

 
“No período entre 1997 e 1999 foi realizado, no estado do Rio de Janeiro, entre algumas agências
bancárias, um trabalho na área de saúde que considerou a atividade bancária de caixa como
penosa. A investigação realizada explicitou fatores determinantes de sofrimento e desgaste. Além
disso, a estrutura organizacional do banco, os investimentos em automação e a diversificação de
produtos assustam o trabalhador, pois se traduzem em ameaça de desemprego, tendo em vista as
grandes transformações tecnológicas que ora têm sido realizadas. Na atividade de caixa, esta
transformação é a que mais atinge o funcionário, pois sua atividade está sendo substituída por
caixas eletrônicos.” [16]
 
Além destas categorias profissionais supra elencadas, Christiani sugere, ainda, que sejam os

telefonistas, operadores de telemarketing e digitadores titulares do direito ao adicional de penosidade. Neste
sentido, ela comenta que a Lei nº 7.850/89 (revogada pela Lei nº 9.528/97) e o projeto de Lei nº 6.509/02
consideraram penosas, para fins de aposentadoria especial aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço, a atividade
de telefonista e de digitador, respectivamente.

Diversos outros trabalhadores, tais como os metroviários, os pilotos de avião de caça, aqueles que
trabalham em turnos ininterruptos de revezamento, aqueles que lidam com o mercado financeiro e aqueles
que desempenham atividades de magistério, segundo a mesma Autora, também deveriam ser tidos como
realizadores de serviços penosos, devendo receber o adicional respectivo.

Outro Autor a defender o pagamento de adicional de penosidade para trabalhadores ligados a
atividades específicas é José Antonio Ribeiro de Oliveira Silva. Segundo ele a categoria profissional que
mais gritantemente realizada serviços penosos são os cortadores de cana.

 
“Referidos trabalhadores precisam dar cerca de mil golpes de podão para cortar uma tonelada de
cana. [...] A isso se soma o fato de que o cortador de cana precisa executar de vinte e cinco a trinta
movimentos de levantar e abaixar o membro superior por minuto (cerca de 14.400 movimentos
numa jornada de oito horas diárias). Associada à intensa movimentação dos membros superiores
ainda há a transmissão mecânica do impacto da lâmina do podão no colmo da cana-de-açúcar ao
braço do trabalhador”. [17]
 
Evidentemente incontáveis outras atividades profissionais poderiam ser aqui mencionadas como

dignas da percepção do adicional de penosidade. O primeiro passo, entretanto, é regulamentar este direito de
forma genérica, a todos os trabalhadores indistintamente. Apenas então poder-se-ia pensar em estabelecer
quadro técnico das atividades e profissões consideradas penosas, a exemplo dos adicionais de insalubridade
e penosidade.
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4 O DIREITO COMPARADO
Considerando a forma peculiar como o adicional de penosidade foi introduzido no Brasil (ver

Introdução), entendemos pertinente investigar como se dá a proteção constitucional ao trabalhador no que se
refere à segurança e medicina do trabalho em outros países, a fim de averiguar se a figura deste adicional se
encontra presente em outras localidades.

Para tanto, entendemos válido o exame de algumas das Constituições Federais estrangeiras
vigentes quando da promulgação de nossa Carta Maior de 1988, inclusive como forma de buscar uma
possível inspiração do Constituinte brasileiro no que se refere a este tema.

Dentre os países vizinhos, a única Constituição Federal a mencionar o trabalho penoso é a da
República do Paraguay. O adicional de remuneração, contudo, é devido apenas para os trabalhos insalubres
e perigosos. Vejamos:

 
Artículo 91. DE LAS JORNADAS DE TRABAJO Y DE DESCANSO
La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de ocho horas diarias y
cuarenta y ocho horas semanales, diurnas, salvo las legalmente estabelecidas por motivos
especiales. La ley fijará jornadas más favorables para las tareas insalubres, peligrosas, penosas,
nocturnas o las que se desarrollen em turnos continuos rotativos.
 
Artículo 92. DE LA RETRIBUCIÓN DEL TRABAJO
El trabajador tienem derechos a disfrutar de una remuneración que Le asegure, a él y a su familia,
uma existencia libre y digna. La ley consagrará el salario vital mínimo y móvil, el aguinaldo
anual, la bonificación familiar, el reconocimiento de un salario superior al básico por horas de
trabajo insalubre o riesgoso, y las horas extraordinarias, nocturnas y en días feriados.Corresponde,
básicamente, igual salario por igual trabajo.
 
A Constituição Uruguaia determina a proteção ao ambiente de trabalho sem mencionar, contudo,

qualquer sanção ou pagamento de adicional em caso de descumprimento.[18]
As Constituições da Argentina, Bolívia, Chile e Peru, por fim, não fazem qualquer menção à

matéria ora analisada.
Ampliando-se o campo de análise, encontramos na Constituição Federal Mexicana de 1917 a

obrigatoriedade de observância, pelas empresas, dos preceitos de higiene e segurança no trabalho. Assim
como a Constituição Uruguaia, entretanto, esta Carta Maior deixou de impor o pagamento de adicionais de
remuneração por penosidade, periculosidade ou insalubridade.[19]

Na Alemanha, a Constituição da República Federal da Alemanha (1949)[20] não estabelece
qualquer proteção aos trabalhadores, limitando-se a instituir a liberdade na escolha da profissão, da mesma
forma que a Constituição da República Democrática Alemã (1974) [21], que trata do direito ao trabalho em
seu artigo 24, não faz qualquer referência às condições de higiene e segurança nos ambientes laborais.

Na Constituição Federal Portuguesa de 1976, a proteção ao trabalho encontra-se discriminada nos
artigos 59 e 60, havendo disposição expressa acerca dos adicionais de insalubridade e periculosidade, sem
qualquer menção à penosidade.
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Artigo 60 - (Direitos dos Trabalhadores)
1. Todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania, território de origem,
religião, convicções políticas ou ideológicas, têm direito: (...)
c) À prestação do trabalho em condições de higiene e segurança; (...)
2. Incumbe ao Estado assegurar as condições de trabalho, retribuição e repouso a que os
trabalhadores têm direito, nomeadamente: (...)
c) A especial proteção do trabalho das mulheres durante a gravidez e após o parto, bem como do
trabalho dos menores, dos diminuídos e dos que desempenham actividades particularmente
violentas ou em condições insalubres, tóxicas ou perigosas. (...)
 
Também a Constituição Federal da Confederação Suíça, de 1874[22], não faz qualquer alusão à

penosidade, citando apenas a insalubridade e a periculosidade.
Outros países, tais como França[23] e Itália[24], possuem poucos dispositivos constitucionais

tratando do trabalho e dos trabalhadores, deixando passar in albis a matéria relativa à higiene e segurança no
ambiente laboral.

É possível – e provável –, evidentemente, que os países cujas Constituições ora analisamos
possuam normas infraconstitucionais relativas a este assunto, eventualmente tratando, inclusive, da própria
penosidade.

O fato é que, dentre as Cartas Magnas investigadas, apenas a brasileira traz o adicional de
remuneração para as atividades penosas. Em outras palavras, o Brasil é o único – dentre os estudados – a
possuir o adicional de penosidade como direito constitucionalmente garantido.

Com base no exame das Constituições Federais fica claro, portanto, que a inserção do referido
adicional em nosso ordenamento não se deveu a uma cópia do direito alienígena – ao menos não das
principais Constituições vigentes à época – o que reforça a conclusão de que a introdução deste adicional
em nosso ordenamento deveu-se puramente a circunstâncias fáticas, sem qualquer estudo aprofundado.

  
 
5 A JURISPRUDÊNCIA
Conforme viemos demonstrando ao longo deste estudo, o adicional de penosidade, se considerado

sob o prisma da coletividade dos trabalhadores, é um instituto absolutamente inócuo.
Inexistindo legislação infraconstitucional regulando a matéria e considerando o esquecimento da

doutrina quanto a esta questão, não se poderia esperar que o assunto fosse objeto de muitas decisões
judiciais.

Por ser assunto imêmore, a jurisprudência nesta seara é bastante escassa. Vejamos alguns poucos
exemplos:

 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DEDUÇÃO DO ADICIONAL DE PENOSIDADE – O
trabalho executado em condições insalubres é penoso, pois excede os limites de tolerância fixados
pelo Ministério do Trabalho. Assim, tendo o reclamado pago ao obreiro adicional de penosidade,
ainda não regulamentado por lei, é plenamente possível, por aplicação analógica do artigo 193 da
CLT, a dedução dos valores pagos, do montante devido a título de adicional de insalubridade em
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grau máximo, apurado via perícia.
(TRT 3ª Região – RO 17557/96 – 2ª Turma – Rel. Michelângelo Liotti Raphael – DJMG
11/07/1997)
 
 
ADICIONAL DE PENOSIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO. Semelhantes o
adicional de insalubridade e o de penosidade, aplicam-se-lhes as disposições do Enunciado 139 e
da Orientação Jurisprudencial no. 102, ambos do TST, para negar-lhes possibilidade de integração
e afirmar a de reflexos, face o princípio hermenêutico de que onde há a mesma razão deve haver a
mesma disposição.
(TRT 3ª Região – RO 16582/99 – 3ª Turma – Rel. João Eunápio Borges Junior – DJMG
29/08/2000)
 
 
COMPENSAÇÃO DO ADICIONAL DE PENOSIDADE COM O ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE
CONDENAÇÃO NESTE SENTIDO – INOVAÇÃO VEDADA – Não é possível compensar os
valores pagos a título de adicional de penosidade com aqueles apurados em razão do adicional de
periculosidade, por inexistir amparo legal. Além disso, se inexiste qualquer condenação neste
sentido na sentença exeqüenda, essa compensação constituiria inovação, o que é vedado pelo
parágrafo 1o. do artigo 870 da CLT.
(TRT 3ª Região – 00515-1997-094-03-00-6 – 3ª Turma – Rel. Paulo Roberto Sifuentes Costa –
DJMG 13/11/2004)
 
Conforme se pode observar, a jurisprudência reflete o abandono jurídico deste adicional de

remuneração.
  
 
6 CONCLUSÃO
Por meio da presente análise pudemos verificar que, em que pese exista a previsão constitucional

de um direito dos trabalhadores em geral ao adicional de remuneração pelo exercício de atividades penosas,
apenas um pequenos universo deles faz jus, na prática, a este pagamento: os trabalhadores enquadrados na
Lei nº 8.112/90 e os servidores públicos estaduais dos estados de Santa Catarina e Minas Gerais.

Esta diferenciação se dá em virtude da necessidade de regulamentação infraconstitucional para a
matéria, que até hoje não foi feita. Inúmeros Projetos de Lei foram apresentados desde a promulgação da
Carta de 1988, mas foram logo arquivados ou se encontram há anos esquecidos sobre alguma mesa dentro
do Congresso Nacional.

Desde quando foi criado, o adicional de penosidade não despertou grande interesse sequer por
parte da doutrina. Nos anos que se seguiram à promulgação da Constituição Federal, diversas obras foram
publicadas analisando os seus artigos, muitas delas, inclusive, sob um viés puramente trabalhista. Poucas
analisaram o artigo 7º, inciso XXIII e, destas, a grande maioria limitou-se a afirmar que seria necessária
regulamentação legal.

Com o passar dos anos, esta matéria restou absolutamente ignorada, a ponto de se tornar um
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instituto sem qualquer valor jurídico efetivo. Trata-se de texto morto, que jamais produziu efeitos tal como
deveria. É bem verdade que existem exceções, categorias profissionais cuja legislação específica preveja
este adicional de remuneração, mas tal fato não é suficiente para dar vida ao direito previsto no inciso XXIII
do artigo 7º da Constituição.

Isso porque o caput do artigo 7º da Carta Magna estabelece que os direitos previstos em seus
incisos serão devidos a todos os trabalhadores, urbanos e rurais, e não apenas a uma ínfima minoria
regulamentada.
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ANEXOS

PROJETO DE LEI Nº 1.015, DE 1988 [25]
(Do Sr. Paulo Paim)
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Dispõe sobre adicional de remuneração para as atividades penosas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Serão consideradas atividades penosas aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de
trabalho exijam dos empregados esforço e condicionamento físicos, concentração excessiva, atenção
permanente, isolamento e imutabilidade da tarefa desempenhada em níveis acima dos limites de tolerância
fixados em razão da natureza e da intensidade do trabalho a que estão submetidos.
Art. 2º O Ministério do Trabalho aprovará o quadro de atividades penosas e adotará normas e critérios para
caracterizá-las, fixando os limites de tolerância do empregado, no exercício do seu trabalho.
Art. 3º O trabalho exercido em condições penosas, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo
Ministério do Trabalho, assegura ao empregado a percepção de um adicional de 30% (trinta por cento) sobre
o seu salário.
Art. 4º A percepção do adicional de atividade penosa pelo empregado, não isenta o empregador do
pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, uma vez verificadas aquelas situações em que
são devidos.
Art. 5º A caracterização e a classificação da atividade penosa, segundo as normas do Ministério do
Trabalho, far-se-ão através de perícia do médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrados no
Ministério do Trabalho.
§ 1º É facultada às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao
Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou setor deste com o objetivo de
caracterizar e classificar ou delimitar as atividades penosas.
§ 2º Arguida em juízo a atividade penosa, seja por empregado, seja por sindicato em favor de grupo de
associados, o juiz designará perito habilitado na forma deste artigo e, onde não houver, requisitará perícia do
órgão competente do Ministério do Trabalho.
§ 3º O disposto nos parágrafos anteriores não prejudica a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho, nem
a realização “ex officio” da perícia.
Art. 6º  O direito do empregado ao adicional de atividade penosa cessará com a eliminação do risco à saúde
ou integridade física e mental, nos termos desta lei e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.
Art. 7º Os trabalhadores que exercem atividades penosas terão direito a aposentadoria especial, que será
concedida pelo tempo de serviço fixado entre os quinze e os vinte e cinco anos, de acordo com os critérios
estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social.
Art. 8º A Justiça do Trabalho, considerando as circunstâncias e as características de determinada atividade,
poderá declará-la como penosa, obrigando aos trabalhadores por ela abrangidos, a percepção do respectivo
adicional.
Art. 9º O Ministério do Trabalho deverá, no prazo máximo de 120 dias, regulamentar esta lei.
Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
 
Justificação:
O adicional de atividade penosa insere-se dentro da nova ordem constitucional e reclama por
regulamentação. Com esse projeto que ora apresentamos, procuramos estabelecer os critérios em que será
devido.
O adicional de atividade penosa foi fixado em 30% enquanto persistirem as condições de trabalho que
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implicam risco ao trabalhador. Uma inovação é que a Justiça do Trabalho, considerando as características de
determinada atividade, poderá declará-la como penosa.
 
 
PROJETO DE LEI Nº 1.808, DE 1989 [26]
(Do Sr. Paes Landim)
Dispõe sobre adicional de remuneração para as atividades penosas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Atividade penosa é aquela que, em razão de sua natureza ou da intensidade com que é exercida,
exige do empregado esforço fatigante, capaz de diminuir-lhe significativamente a resistência física ou a
produção intelectual.
Art. 2º O Ministério do Trabalho aprovará Quadro de Atividades Penosas, fixando-lhes jornada reduzida,
quando conveniente.
Art. 3º O exercício de atividades penosas, de acordo com o estabelecido pelo Ministério do Trabalho,
assegura ao empregado a percepção de um adicional de 10% (dez por cento) sobre seu salário.
Art. 4º A percepção de adicional de penosidade não isenta o empregador do pagamento dos adicionais de
insalubridade e periculosidade, quando devidos.
Art. 5º A duração normal do trabalho, no caso de atividades penosas, somente poderá ser acrescida de horas
suplementares quando houve necessidade imperiosa devidamente comprovada, seja para fazer face a motivo
de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis.
Art. 6º O Ministério do Trabalho deverá, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, regulamentar a
presente lei.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
 
Justificação:
O art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, garante aos trabalhadores a percepção de adicional de
remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas.
A insalubridade e a periculosidade do trabalho já se encontram regulada na Consolidação das Leis do
Trabalho, além de contar com vasta legislação esparsa.
Há necessidade, portanto, de regulamentar o assunto atinente ao exercício de atividades penosas, que
exigem esforço fatigante dos empregados, justificando o recebimento de adicional.
A fim de que a matéria seja tratada criteriosa e uniformemente, fica o Ministério do Trabalho incumbido de
baixar quadro de atividades penosas, para as quais será atribuído adicional de 10% (dez por cento), sem
prejuízo dos adicionais de insalubridade e periculosidade, quando devidos.
A limitação da possibilidade de extensão da jornada de trabalho é também pela natureza da atividade
exercida.
Sala das Sessões, 1989.
 
 
PROJETO DE LEI Nº 2.168, DE 1989 [27]
(Do Sr. Daso Coimbra)
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Dispõe sobre o pagamento do adicional de remuneração, na forma do artigo 7º, inciso XXIII, da
Constituição.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os trabalhadores urbanos e rurais têm direito ao adicional de remuneração, por atividades penosas,
insalubres ou perigosas, pagos pelos patrões, junto com os salários.
Art. 2º Para os efeitos desta lei, as atividades consideram-se:
I – penosas, quando demandem esforço físico estafante ou superior ao normal, exijam uma atenção contínua
ou permanente, ou resultem em desgaste mental ou stress;
II – insalubres, quando o trabalho tenha como ambiente locais com temperaturas muito acima ou abaixo da
média, demasiada secura ou umidade, emanação da poeira capaz de provocas pneumoconioses, ou
prejudicar o melhor desempenho das funções orgânicas;
III – perigosas, quando impliquem em periclitação da saúde ou da vida pelo manuseio de:
a) substâncias tóxicas;
b) explosivos;
c) gases deletérios.
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias.
Art. 4º Esta lei entra em vigor no dia de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
 
Justificação:
As gratificações por penosidade, insalubridade ou periculosidade do trabalho são previstas pela legislação
ordinária em vigor a mais de quatro decênios, têm levado muitas empresas a melhorar as condições de
higiene dos seus estabelecimentos, enquanto outras providenciam o uso de protetores, como as máscaras
contra gases nas minas e nas atividades com gases agressivos, as viseiras, nos trabalhos com maçaricos,
luvas e roupas especiais não inflamáveis.
A regulamentação que propomos tem assento na legislação em vigor e na longa experiência da sua
aplicação.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1989.
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emprego, de harmonia com as necessidades sociais e a sua qualificação, e a uma remuneração calculada em função da qualidade e da
quantidade do trabalho. O homem e a mulher, o adulto e o jovem têm direito à mesma remuneração por trabalho igual.
2. O exercício de uma atividade útil à sociedade é um dever de honra para todo o cidadão com capacidade de trabalhar. O direito ao
trabalho é inseparável do dever de trabalhar.
3. O direito ao trabalho é garantido: pela propriedade socialista dos meios de produção; pela gestão e planificação socialistas do
processo de reprodução social; pelo crescimento permanente e planificado das forças produtivas socialistas e da produtividade do
trabalho; pela realização da revolução científica e técnica; pela educação e qualificação permanente dos cidadãos; e pelo direito
socialista unificado do trabalho.”
[22] “Art. 34. A Confederação tem o direito de estatuir de maneira uniforme relativamente ao trabalho infantil em fábricas, à
duração do trabalho que nestas possa ser imposto aos adultos, assim como à proteção a conceder aos operários no exercício de
indústrias insalubres e perigosas. (...)” (Constituição Federal da Confederação Suíça de 29 de Maio de 1874 incluindo as
modificações sofridas até 1 de abril de 1984)
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suficiente para lhe assegurar e à sua família  uma existência livre e digna. A lei estabelece a duração máxima do dia de trabalho.  O
trabalhador tem direito ao repouso semanal e a férias anuais retribuídas. Este direito é irrenunciável.
Artigo 37. A mulher tem os mesmos direitos e, em igualdade de trabalho, as mesmas retribuições do trabalhador do sexo masculino.
As condições de trabalho devem permitir-lhe a realização da sua essencial função familiar e assegurar à mãe e à criança uma
proteção especial adequada. A lei estabelece o limite mínimo de idade para o trabalho assalariado. A República protege o trabalho
dos menores com normas especiais, garantindo, em igualdade de trabalho, o direito a igual retribuição.” (Constituição Federal da
Itália de 1947)
[25] Para acompanhar o trâmite deste projeto de Lei, acesse:
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=16143
[26] Para acompanhar o trâmite deste projeto de Lei, acesse:
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=196429
[27] Para acompanhar o trâmite deste projeto de Lei, acesse:
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=200525
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O CONCEITO DE PESSOA COM DEFICIENCIA E SEU IMPACTO NAS AÇÕES
AFIRMATIVAS BRASILEIRAS NO MERCADO DE TRABALHO

THE CONCEPT OF PERSON WITH DISABILITY AND ITS IMPACTS ON BRAZILIAN
AFFIRMATIVE ACTIONS IN LABOR MARKET

Elizabeth Alice Barbosa Silva de Araujo
Fernando Basto Ferraz

RESUMO
O presente artigo tem por finalidade estudar o novo conceito de pessoa com deficiência encartado na
Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU aprovada em 13 de
dezembro de 2006 e seus reflexos nas ações afirmativas brasileiras para a inserção de trabalhadores com
deficiência no mercado de trabalho. Este conceito altera o enfoque da palavra deficiência, até então
entendida como limitação relativa à determinada classe de pessoas, asseverando que esta se refere às
barreiras impostas pela sociedade e que impedem o pleno desenvolvimento de todos os seus cidadãos.
Caberá, então, à própria sociedade criar mecanismos para que esta se adapte a todos, cada uma com suas
peculiaridades, de maneira a atingir a almejada igualdade em seu sentido material. Nesta vertente se
estudará a evolução do conceito de pessoa com deficiência na história da humanidade, os princípios
constitucionais e as ações afirmativas envolvidos na efetivação do direito fundamental ao trabalho destas
pessoas e, finalmente, o impacto do novo conceito nos procedimentos a serem adotados na execução das
referidas ações.
PALAVRAS-CHAVES: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, AÇÕES AFIRMATIVAS, DIREITO DO
TRABALHO.

ABSTRACT
This article aims to study the new concept of person with disability as stated in the International Convention
concerning the Rights of Persons with Disabilities of the United Nations approved on December 13, 2006
and its impacts on Brazilian affirmative actions for the inclusion of workers with disabilities in the labor
market. This concept changes the focus of the word disability, hitherto regarded as a limitation on certain
class of people, asserting that it relates to barriers imposed by society that prevent the full development of
all its citizens. It is then up to the very society to create mechanisms so that it fits all, each one with its
peculiarities, so as to achieve the desired equality in its material sense. Regarding that it will be studied the
evolution of the concept of person with disability in human history, the constitutional principles and
affirmative actions involved in the realization of the fundamental right of labor for these people and finally,
the impact of the new concept in the procedures to be adopted in implementing those actions.
KEYWORDS: PERSONS WITH DISABILITIES, AFFIRMATIVE ACTIONS, LABOR LAW.

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo estudar a necessária reestruturação do conceito de pessoa com
deficiência no Brasil, considerando o novo enfoque trazido pela Convenção Internacional de Direitos da
Pessoa com Deficiência aprovada em 13 de dezembro de 2006 pela Assembléia Geral da ONU –
Organização das Nações Unidas. 
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Este novo entendimento proporcionará impactos importantes nas ações afirmativas  que tratam do
acesso e manutenção no emprego do trabalhador com deficiência.  Haverá que ser feita uma adequação dos
mecanismos de contratação, do meio ambiente de trabalho e da própria cultura social para que o foco não
mais esteja na pessoa com deficiência e em suas supostas “limitações”, mas nas barreiras físicas e sociais
impostas a estas pessoas pela coletividade. 

Justifica-se a escolha do assunto pela necessidade de ações efetivas e racionais de combate à
discriminação no mercado de trabalho, de cuja existência não se ousa discordar, pois resta facilmente
comprovada em dados estatísticos e argumentos que serão demonstrados no decorrer do trabalho. A
importância de ações afirmativas baseadas no novo conceito de pessoa com deficiência merece destaque
como corolário da igualdade material, imprescindível em um Estado Democrático de Direito. A pesquisa
será do tipo bibliográfica, com a utilização de dados de pesquisas do Ministério do Trabalho e Emprego –
MTe - e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Para desenvolver o tema será necessário estudar as regras de proteção da pessoa com deficiência na
seara trabalhista na nova Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, na Constituição Federal
Brasileira de 1988 e na legislação infraconstitucional que trata da efetivação destes direitos assegurados,
fazendo um inter-relacionamento entre as mesmas. Será realizada uma retrospectiva histórica do tratamento
e definição de pessoa com deficiência na humanidade.   Analisar-se-á, também, as ações afirmativas levadas
a cabo pela legislação brasileira na seara trabalhista, investigando sua compatibilidade com a nova idéia
trazida pelas normas internacionais de proteção dos direitos humanos.

Por fim traremos os impactos de uma nova perspectiva da pessoa com deficiência nas ações
afirmativas para inclusão no mercado de trabalho realizadas no Brasil. Estas ações se desenvolvem dentro
do serviço público e na iniciativa privada com o percentual reservado para pessoas com deficiência.

1 O CONCEITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Para conhecer todo o impacto e amplitude do novo conceito de pessoa com deficiência trazido pela
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é preciso trazer à tona o histórico
do tratamento concedido pela sociedade a estas pessoas. Também é necessário que se faça o estudo acerca
da positivação deste conceito no ordenamento jurídico pátrio, para, em última análise, aplicá-lo
concretamente por meio das ações afirmativas.

1.1 Precedentes Históricos

O conceito de pessoa com deficiência teve diversos tratamentos ao longo da história da
humanidade. Aliás, não se trata a priori do conceito abstrato, mas de como a pessoa com deficiência é
encarada e incluída dentro da realidade social. A perspectiva com a qual era entendida a deficiência e as
causas de sua existência influenciam diretamente a aceitação e participação destas pessoas na sociedade. Da
miscelânea destes conceitos biológicos, físicos, morais e até metafísicos, brotou o conceito jurídico que ora
se procura desvelar.

Flávia Piovesan delimita quatro estágios na construção dos direitos humanos da pessoa com
deficiência[1]. Num primeiro estágio de total intolerância tais pessoas eram consideradas impuras,
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castigadas pelos deuses. Platão em “A República” e Aristóteles em “A Política” fazem referência à
eliminação de crianças nascidas com deformidades, seja por abandono seja atirando-as da cadeia
montanhosa de Tygetos na Grécia. Famosa foi a cidade grega de Esparta, onde no reinado de Leônidas, os
guerreiros deveriam ser perfeitos para defender suas fronteiras, sendo sumariamente executadas as crianças
nascidas com qualquer tipo de deficiência.[2]

O segundo estágio foi o da invisibilidade. As pessoas eram colocadas em guetos, separadas do resto
da humanidade. Como exemplo desta fase tem-se os relatos bíblicos dos leprosos, considerados impuros e
segregados por toda a sociedade.

Convém salientar a importância da doutrina cristã, principalmente do novo testamento. Com a
descrição dos milagres e curas a pessoa deficiente foi trazida para o centro das atenções. Os preceitos do
amor ao próximo, do acolhimento e da universalidade dos direitos humanos foram importantes passos para
dar novo enforque a pessoa com deficiência na sociedade.

O terceiro estágio, talvez o mais vivenciado no Brasil, foi o assistencialismo. Essencialmente
marcado pelos avanços da medicina e a tentativa de curar qualquer limitação. O indivíduo seria o portador
de uma enfermidade, e deveria receber a ajuda assistencial por parte da sociedade, enquanto não sobreviesse
a cura para a sua doença.

A fase que ora se apresenta tem foco nos direitos humanos e na inclusão da pessoa com deficiência
de maneira plena em todas as searas sociais. Quem deve ser tratada agora, em que pese a extrema
importância da continuidade das pesquisas cientificas que visam minorar limitações, é a sociedade. A
doença, na expressão pejorativa da palavra, não está mais centrada na pessoa, mas sim na sociedade que tem
profundas dificuldades de lidar com as diferenças, com qualquer pessoa que destoe dos padrões vigentes.

No liame desta realidade surgiu, mediante ampla discussão em que fizeram parte ativa as próprias
pessoas com deficiência[3], a Convenção sobre os direitos das Pessoas com Deficiência da ONU.

1.2 Conceito Contemporâneo segundo a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com
Deficiência

Os direitos humanos como um todo são a busca incessante de superar limitações. Existem,
entretanto, determinados grupos que estão mais sujeitos a fatores limitantes, sejam estes de ordem física ou
social. A proteção destes grupos levou a Organização das Nações Unidas a criarem as Convenções
Internacionais específicas para tratar de grupos menos favorecidos. Podemos mencionar de forma
exemplificativa a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial,
Convenção sobre todas as formas de discriminação contra a Mulher, Convenção sobre os direitos da criança,
Convenção Internacional sobre a proteção dos direitos de todos os trabalhadores migrantes e dos membros
de suas famílias e, finalmente, a Convenção sobre os direitos das Pessoas com Deficiência.

Definir-se um ser humano como deficiente é tarefa árdua. Também é extremamente importante. A
busca da igualdade material entre as pessoas e o entendimento de que a dignidade humana perpassa a
eliminação de todas as barreiras que impeçam seu desenvolvimento completo trouxe a necessidade da
criação de mecanismos de efetivação desta igualdade.
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A priori se faz uma ligação de deficiência com limitação. Este conceito, no entanto, abrangeria toda
a espécie humana. Em maior ou menor grau todos os seres humanos possuem algum tipo de limitação, seja
de ordem física, mental, psicológica, etc. Somos limitados por natureza e a aceitação de nossa limitação é o
primeiro passo para a efetivação de nossa dignidade. Não seria então a limitação que caracterizaria a
deficiência em si, mas as barreiras impostas pela sociedade que impedem o pleno desenvolvimento dos
seres humanos com os atributos a estes inerentes.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi adotada pela Organização das
Nações Unidas em 13 de dezembro de 2006, de acordo com a Resolução 61/106 da Assembléia Geral, mas
somente entrou em vigor em 03 de maio de 2008. No Brasil  foi aprovada com quorum qualificado tendo
sido publicado o Decreto 186/2008 em Diário Oficial da União em  10/07/2008.

Em seu preâmbulo reconhece que o conceito de deficiência está em constante evolução. O mais
interessante é que resta comprovada que a deficiência se relaciona intimamente com a ambiência. São as
barreiras para o pleno exercício da liberdade e da participação que caracterizam a deficiência em um ser
humano. Tal entendimento consta da alínea “e” do referido preâmbulo.

A importância jurídica desta nova acepção agrega aspectos a serem considerados na caracterização
de uma deficiência. Além de fatores meramente biológicos, também deverão ser consideradas a sociedade e
a cultura em que a pessoa está inserida. Tais impactos irão emergir no momento da criação de políticas
públicas garantidoras dos direitos humanos destes cidadãos.  Para Flávia Piovesan o conceito é inovador por
agregar o meio ambiente social e econômico como fator que agrava a deficiência.[4]

Traz ainda esta convenção em seu preâmbulo o reconhecimento da discriminação como violação à
dignidade do ser humano (alínea “h”) e a importância da autonomia da pessoa com deficiência para fazer
suas próprias escolhas (alínea “n”).

O conceito está estampado no artigo 1º da referida Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência:

 

Pessoas com deficiência são aquelas que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

 

 

Analisando detalhadamente a definição podemos definir como primeiro elemento constitutivo o
conceito de “longo prazo” do impedimento. Entende-se, então, que a deficiência não há que ser permanente.
Até porque seria difícil prever, mediante as novas descobertas científicas, até que ponto uma deficiência
pode durar por toda a vida da pessoa. Mecanismos novos podem ser criados de forma que uma limitação
considerada permanente seja total ou parcialmente superada, não causando mais prejuízos para a pessoa
afetada. Neste ponto fazemos o primeiro questionamento: Quanto tempo seria um “longo prazo”? Um ano?
Dez? Entende-se que um tempo razoável só poderá ser mensurado na medida em que a existência de uma
deficiência, mesmo que temporária, acarrete prejuízos permanentes na interação do indivíduo com a
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sociedade.

Tomemos como exemplo um jovem de 20 anos que acaba de ingressar no mercado de trabalho e
sofre acidente de trajeto que o deixa seriamente ferido. O acidente causou paralisia decorrente de lesão
medular não completa. A expectativa da equipe médica responsável é que num prazo de mais ou menos dez
anos de intensa reabilitação e fisioterapia aquele jovem volte a andar. Será este jovem deficiente?
Considerando o conceito da convenção ele o seria. Pois sua deficiência, embora transitória, causou
transtornos que o impediram de interagir com a sociedade de modo pleno durante período crucial de sua
entrada no mercado de trabalho. Findo o tratamento e recuperando todas as suas funções, o jovem poderá
sair desta condição.

A natureza “física, mental, intelectual ou sensorial” que anteriormente era exclusivamente atestada
por profissionais da medicina passou a ter acepção multidisciplinar quando se coloca vinculada às barreiras
que obstruem a participação plena e efetiva na sociedade. Não há como o profissional de saúde, por vezes
encarcerado em seu consultório, aferir definitivamente a existência de deficiência, ou, o que por vezes se
torna mais grave, a capacidade de discernir se a pessoa com deficiência está ou não apta a desenvolver uma
dada função.

1.3  Status jurídico do novo conceito e outras garantias constitucionais

Enquanto se discute apenas conceitos teóricos, não se pode perder o foco de concreção e mesmo de
sua obrigatoriedade. O conceito aqui apresentado ganhou status constitucional definitivo mediante a
Emenda Constitucional 45 que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição Federal. Segundo tal
parágrafo os tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos e que forem
aprovados mediante o quorum especial de três quintos em cada casa legislativa e por dois turnos, passaram a
equivaler a emendas constitucionais.

Estas convenções e tratados passarão a fazer parte da Constituição em seu sentido formal e
material. Embora não escritos pelo legislador constituinte, originário ou derivado,  fazem parte do chamado
“bloco de constitucionalidade” que é formado por princípios e normas que se agregam à constituição de um
país, embora não estejam em seu texto.

Até março de 2010, data da realização desta pesquisa, apenas uma convenção internacional
adentrou ao mundo jurídico brasileiro nesta nova regra. Trata-se exatamente da Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência que logrou concluir todas as etapas necessárias para adquirir o status
constitucional.

O processo se iniciou em maio de 2008 com a dupla votação na Câmara dos Deputados. Em julho
de 2008 ocorreram as votações no Senado Federal. Em todos os casos houve o quorum qualificado de três
quintos para a aprovação da Convenção e de seu protocolo facultativo, que haviam sido assinados pelos
países partícipes em março de 2007.  Ocorreu publicação do Decreto 186/2008 no diário oficial da União
em 10/07/2008. Ou seja, todos os trâmites foram percorridos e a Convenção sobre os Direitos da Pessoa
com Deficiência faz parte da Constituição Brasileira e, portanto, vincula toda a legislação
infraconstitucional.
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Não resta dúvida sobre as afirmações acima quanto à realidade constitucional da Convenção sobre
os Direitos da Pessoa com Deficiência. Embora existam autores que advoguem a necessidade de
promulgação e ratificação posterior pelo presidente da República para sua entrada em vigor[5], tal
entendimento é minoritário, e não corroborado por esta pesquisa.

Urge inquirir a maneira como o país irá se adaptar às exigências desta constitucionalidade. As
políticas públicas brasileiras devem ser analisadas à luz deste novo enfoque. A nova conceituação possui
severas implicações no trato destas ações afirmativas. As normas existem, e em quantidade razoável, o que
deve ser aferido é a higidez de sua efetivação. Esta opinião está posta em vários autores como Ary
Possidônio Beltran:

 

Como visto, há incessante produção normativa a respeito da questão da inclusão das pessoas portadoras
de deficiência em nosso país, carecendo, todavia, de maior conscientização para que as normas
teoricamente inseridas no ordenamento tenham real efetividade.[6]

 

 

Convém salientar que a participação das pessoas com deficiência na elaboração de normas que
visem sua integração na sociedade é fundamental, vez que estas pessoas, fazendo parte do Estado
Democrático de Direito, devem estar no epicentro das decisões, principalmente, daquelas que lhes digam
respeito direto. Esta participação ativa também se verificou no momento de elaboração dos projetos para a
Constituição Federal de 1988[7], como no caso do artigo 7º, inciso XXXI, da Constituição Federal que trata
da “proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador
de deficiência”,do artigo 23, inciso II que assegura competência comum da União,  Estados, Distrito Federal
e Municípios em  cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência e da competência legislativa do artigo 24, inciso XIV,  para legislar sobre proteção e integração
social das pessoas portadoras de deficiência. Todas estas normas evidenciam o caráter de caráter
fundamental destes direitos. 

Esta participação e empenho das pessoas com deficiência é estatisticamente comprovada. O IBGE
realizou pela primeira vez, no ano de 2006, pesquisa relativa ao número de entidades de assistência social
privadas sem fins lucrativos no Brasil. Foram totalizadas 16.098 entidades, das quais 4.896 são dedicadas à
pessoa com deficiência.[8]

2 A CONCRETIZAÇÃO DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO FRENTE À LIVRE INICIATIVA

O acesso ao trabalho é um direito fundamental do ser humano positivado na Constituição brasileira
de 1988 que tem como um de seus fundamentos o “valor social do trabalho” e tem um vasto elenco de
direitos sociais que garantem o acesso e desenvolvimento digno de uma atividade laboral. Segundo Ricardo
Tadeu Marque da Fonseca:

 

O direito ao trabalho constitui-se como direito social, devendo o Estado mobilizar-se para realizar
políticas de pleno emprego. Isto, é claro, porque a partir do trabalho o ser humano conquista sal
independência econômica e pessoal, reafirma sua capacidade produtiva, exercita sua auto-estima e se
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insere na vida adulta definitivamente.[9]

 

 

A classe empresarial brasileira assevera a existência de excesso de regulação estatal nas relações de
trabalho. É comum o argumento de que as contratações compulsórias de pessoas portadoras de deficiência
são grave ofensa ao princípio constitucional de livre iniciativa. Considera-se também que a interferência em
escolhas de contratação e desligamento desnaturam a autonomia de gerenciamento que é inerente ao direito
de propriedade.

Ocorre que as empresas possuem o poder do capital, que influencia até na escolha dos governantes
da nação, que dirá sua influência na relação contratual com o trabalhador. O poder econômico, advindo de
quem remunera e, portanto, garante o meio de sobrevivência para o empregado, torna esta relação de todo
modo desigual[10]. Desta forma avulta óbvia a hipossuficiência do trabalhador brasileiro, ainda mais do
trabalhador com deficiência, que possui o agravante da discriminação. Esta é a característica que propiciou a
existência de todo este arcabouço normativo que tenta atenuar a instabilidade e a dificuldade de acesso e
manutenção ao emprego.

O trabalho não constitui mera forma de sobrevivência. Sua importância transcende questões de
ordem prática e adentra a seara da dignidade humana. O direito pós-moderno tem como principal objetivo a
garantia desta dignidade que se traduz no desenvolvimento das potencialidades produtivas do indivíduo
dentro da sociedade.

Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos do Estado brasileiro e,
portanto, permeiam de forma absoluta todas as áreas da seara constitucional. Não se dá de forma diferente
ante uma análise dos princípios da ordem econômica, onde foram novamente positivados, construindo a
base da estrutura econômica nacional.

Tais princípios devem necessariamente ser analisados à luz de sua concepção funcional e de forma
coordenada, até porque sua interdependência é óbvia e resta impossível a concretização plena de um deles
na ausência do outro. Comprometem o exercício de toda a atividade econômica como programa de
promoção de existência digna, devendo estar empenhados na realização de suas políticas tanto o setor
público quanto o privado[11].

Iniciativas legislativas, como as que tratam da inserção de pessoas portadoras de deficiência no
mercado de trabalho de maneira compulsória pela iniciativa privada são exemplos nos quais o Estado
interfere no poder gerenciador do empresário manifestando que a autonomia contratual resta vinculada ao
seu valor social. A maneira que ora se apresenta mais eficiente para a efetivação destes direitos são as ações
afirmativas que buscam a justiça social. Para Ricardo Castilho:

 

[...] a justiça social trata dos importes relacionais entre indivíduos e a sociedade, da parte para com o
todo. De modo mais preciso, o liame relacional promovido pela justiça social determina o dever de cada
indivíduo para com a comunidade, tomada no conjunto de seus membros.[12]
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A classe empresarial por vezes teme a perda de competitividade dos produtos brasileiros no
mercado internacional ante a obrigatoriedade do cumprimento de cotas de contratação compulsória. Existe o
preconceito da baixa produtividade da pessoa com deficiência e a ideia de que somente no Brasil existem
cotas sociais. Daí a necessidade de se fazer referência às ações afirmativas para pessoas com deficiência em
outros países.

2.1  As ações afirmativas para inclusão das pessoas com deficiência no direito comparado

As políticas internacionais de incentivo ao trabalho das pessoas com deficiência envolvem
providências que vão desde a reserva obrigatória de vagas até incentivos fiscais e contribuições empresariais
em favor de fundos públicos destinados ao custeio de programas de formação profissional, no âmbito
público e privado. Traremos aqui o exemplo de outros países que também se utilizam do artifício das ações
afirmativas para romper as barreiras do preconceito contra a pessoa com deficiência.[13]

Dentre os países europeus temos Portugal com cota fixa de 2% para a iniciativa privada e 5% para
a administração pública. A França trata do assunto em seu Código do Trabalho que reserva postos de até 6%
dos trabalhadores em empresas com mais de 20 empregados. Na Espanha além da cota de 2% das vagas
reservadas para pessoas com deficiência na iniciativa privada ainda existem uma série de incentivos fiscais,
como redução nas cotas previdenciárias patronais. Na Itália a Lei nº 68/99, no seu art. 3º, estabelece a
proporção de 7% dos trabalhadores, no caso de empresas com mais de 50 empregados; 2 pessoas com
deficiência, em empresas com 36 a 50 trabalhadores; e uma pessoa com deficiência, se a empresa possuir
entre 15 e 35 trabalhadores. Na Alemanha, além da cota de 6% ainda existe um fundo especial para a
formação profissional das pessoas com deficiência. Também a Áustria estabelece este fundo e a reserva de
4% das vagas para as empresa com mais de 25 empregados.  Bélgica e Holanda trabalham com percentual
negociado por representantes sindicais laborais e patronais. Na Inglaterra o poder judiciário poderá
determinar a contratação compulsória de pessoas com deficiência caso não haja compatibilidade entre o
percentual de empregados com deficiência de uma empresa e a localidade onde esta se situa.

Nos países do MERCOSUL – Mercado comum do Sul, bloco econômico que engloba Brasil,
Argentina, Paraguai e Uruguai temos na Argentina um percentual mínimo de 4% para a contratação de
servidores públicos com deficiência, além disto há incentivos para contratação na iniciativa privada. No
Uruguai o sistema é similar com a mesma cota argentina para o setor público e uma previsão de bens ou
serviços públicos a particulares que contratem pessoas com deficiência.

Nos Estados Unidos da América as cotas não são legalmente fixadas, mas, se provada
estatisticamente a falta de correspondência entre as pessoas com deficiência de uma região e as contratadas
por uma dada empresa, a contratação poderá ser feita mediante decisão judicial. Existe também The
Americans with Disabilities Act (ADA), diploma normativo de 1990, que trata do trabalho de pessoas com
deficiência e da preparação das empresas para recebê-las.

Finalmente, trazemos a experiência da China e Japão. Neste o percentual é fixo de 1,8% para
empresas com mais de cinqüenta e seis empregados. As empresas que não cumprem tal cota mantêm um
fundo que auxilia o custeio daquelas que contratam. Na China o percentual é variável entre 1,5% a 2%.
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O conhecimento de que em outros países também se aplicam cotas no mercado de trabalho para
pessoas com deficiência corrobora o entendimento de que são ainda necessárias ações afirmativas para
driblar o preconceito e garantir o acesso ao mercado de trabalho destas pessoas.

2.2 As Ações Afirmativas Brasileiras para Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de
Trabalho

As ações afirmativas são uma expressão do princípio da igualdade em sua vertente material. Isto
porque a igualdade impõe paridade de oportunidades e bem se sabe que nem todas as pessoas estão sujeitas
a tratamentos igualitários. A simples expressão “Todos são iguais” não passa de mera retórica quando salta
aos olhos as diferenças entre seres humanos.

Aliás, toda lei, mesmo que não tenha caráter afirmativo, já contém em si, o tratamento desigual
pois discrimina situações. Pode-se mencionar como exemplo o pagamento de impostos, em que parte da
população é obrigada e outra não. É da natureza da lei tratar de situações diferentes que, por isto, devem ter
conseqüências díspares. Vejamos trecho de Celso Antônio Bandeira de Melo quando trata do princípio
jurídico da igualdade:

 

O princípio da igualdade interdita tratamento desuniforme às pessoas. Sem  embargo, consoante se
observou, o próprio da lei, sua função precípua, reside exata e precisamente em dispensar tratamentos
desiguais. Isto é, as normas legais nada mais fazem que discriminar situações, à moda que as pessoas
compreendidas em umas ou em outras vêm a ser colhidas por regimes diferentes. Donde, a algumas são
deferidos determinados direitos e obrigações que não assistem a outras, por abrigadas em diversa
categoria, regulada por diferente plexo de obrigações e direitos.[14] 

 

 

Isto ocorre porque a mera igualdade formal de limites negativos, ao abster-se de discriminar, não
produz efeitos concretos na sociedade. Foi necessário avançar para atingir a materialidade do princípio da
igualdade. A igualdade real exige normas com caráter transformador que visem a realização da dignidade
humana. Para Ingo Wofgang Sarlet a dignidade humana possui caráter positivo e negativo. Se pelo prisma
negativo existe a obrigação de não se violar a dignidade humana, em seu prisma positivo ou prestacional
incumbe ao Estado promover a efetivação de existência digna para todos[15]. 

O primeiro país a se utilizar do artifício das ações afirmativas para a efetivação da igualdade foram
os Estados Unidos da América. Estas foram criadas para fazer face a preconceitos raciais historicamente
enraizados[16].

A comunidade dos estudiosos do direito ainda se revolve frente à implementação destas ações. São
diversos os argumentos questionadores de sua constitucionalidade. Tais afirmações passam, inclusive, pela
afirmação de que tais ações iriam infligir ainda maior gama de discriminação às minorias.

Em que pese a eventual existência de discriminação, esta possui uma feição positiva. É o chamado
tratar desigualmente os desiguais para que possa haver uma igualdade real. Ademais, estas ações têm por
característica a sua temporariedade. Só existirão enquanto houver na sociedade a barreira de acesso para o
grupo de pessoas discriminado negativamente.
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O Ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa assim define ações afirmativas

Atualmente, as ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de políticas públicas e
privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à
discriminação racial, de gênero, por deficiência física e de origem nacional, bem como para corrigir ou
mitigar os efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a concretização
do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como a educação e o emprego.[17]   

 

Resta comprovado que as ações afirmativas são os instrumentos hábeis à concretização de várias
das imposições da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Até porque há dados
estatísticos incontroversos sobre a dificuldade de acesso e a existência de discriminação no momento da
contratação das pessoas com deficiência no Brasil.

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 7º, inciso XXXI veda “qualquer discriminação no
tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência”. Causa estranheza então o
fato de, segundo estatísticas oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – existirem
24,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, isto corresponde a 14,5% da população[18].

Dados da RAIS 2008 demonstraram a existência de 39,442 milhões de empregos formais na país,
destes apenas 323,32 mil foram declarados na RAIS como ocupados por pessoas com deficiência, o que
corresponde a cerca de 1% dos empregos formais[19].  Da análise superficial dos dados estatísticos
apresentados já se infere a existência real de discriminação negativa no momento da admissão do
trabalhador com deficiência na empresa, pois de uma população que corresponde a 14,5% da total, apenas
1% consegue chegar a um posto de trabalho.

3        O IMPACTO DO NOVO CONCEITO NAS AÇÕES AFIRMATIVAS BRASILEIRAS

Adentrando a seara da inclusão social da pessoa com deficiência no mercado de trabalho tem-se
duas ações afirmativas, que se consideram mais importantes, e que serão objeto de estudo nos itens
seguintes. Uma delas atua na esfera pública e é a reserva legal de vagas para pessoas com deficiência nos
concursos públicos. Tal obrigatoriedade já possuía esteio constitucional no artigo 37, inciso VII. A segunda
se destina a iniciativa privada e está inserida na lei geral da previdência social, embora tenha caráter
nitidamente trabalhista. Trata-se do artigo 93 da Lei 8.213/91.

3.1  Impactos na Inclusão na Iniciativa Privada

A ação afirmativa ora apresentada é a que manifesta maiores polêmicas na seara judicial e
doutrinária. Conforme acima mencionado, a Lei 8.213/91 de 24 de julho de 1991 – Plano de Benefícios da
Previdência Social - é de cunho previdenciário, entretanto, este artigo em particular pertence à seara
trabalhista.

 
Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por
cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de
deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:

I - até 200 empregados...........................................................................................2%;

II - de 201 a 500.....................................................................................................3%;
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III - de 501 a .000...................................................................................................4%;

IV - de 1.001 em diante. ........................................................................................5%.

 

§ 1º A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado ao final de contrato por prazo
determinado de mais de 90 (noventa) dias, e a imotivada, no contrato por prazo indeterminado, só
poderá ocorrer após a contratação de substituto de condição semelhante.

 

§ 2º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social deverá gerar estatísticas sobre o total de
empregados e as vagas preenchidas por reabilitados e deficientes habilitados, fornecendo-as, quando
solicitadas, aos sindicatos ou entidades representativas dos empregados.

 

 

Esta lei tem causado uma verdadeira revolução no mercado de trabalho para a pessoa com
deficiência. A fiscalização da lei de cotas para deficientes no Brasil é feita pelo Ministério do Trabalho e
Emprego mediante suas unidades descentralizadas, que são as Superintendências Regionais do Trabalho e
Emprego. Nestes órgãos estão lotados os Auditores Fiscais do Trabalho que notificam e fiscalizam as
empresas obrigadas à contratação de pessoas com deficiência no percentual exigido pela legislação.  A
exigência do preenchimento da cota sob pena de lavratura de auto de infração causou e continua sendo alvo
de inúmeros questionamentos judiciais.

Os argumentos contra a contratação compulsória perpassam a colisão entre princípios
constitucionais, notadamente a questão do valor social do trabalho e da livre iniciativa acima discutidos.
Várias dúvidas levantadas pela classe patronal são aclaradas frente ao novo conceito de pessoa com
deficiência ora estudado.

No dia a dia da fiscalização para inserção de pessoas portadoras de deficiência existem três
situações de conflito com as quais se depara o Auditor Fiscal: a) a crença por parte da empresa na falta de
habilidade da pessoa com deficiência para exercer determinadas atividades; b) o suposto risco de acidentes
ou doenças ocupacionais a que estaria exposto o trabalhador e c) a ausência de trabalhadores qualificados no
mercado.

3.1.1 Aferição da capacidade do trabalhador

Ao trabalhador com deficiência precisa ser dada a oportunidade de ser avaliada e aferida sua
capacidade, assim como ocorre com o trabalhador não deficiente. Não se trata aqui de uma obrigação de
contratar uma pessoa que não possua capacidade técnica para exercer determinada função. Mas de aferir esta
capacidade dentro dos critérios de acessibilidade elencados pela legislação nacional e internacional.

Em que pese a tradição capitalista de que a empresa sempre visará ao lucro, não se pode esquecer
da opção feita pela nação brasileira quando se auto-intitulou um Estado Democrático de Direito que tem
como um de seus princípios a função social da propriedade. No mesmo sentido se manifesta Ricardo Tadeu
Marques da Fonseca.

 

As pessoas com deficiência no Brasil tiveram sempre atendimento assistencial e, por isso a sociedade
desconhece o potencial produtivo que estas pessoas tem a oferecer, mais ainda ignoram dados a respeito
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os empresários, cuja preocupação precípua converge para a obtenção do lucro. Ressalte-se, entretanto,
que, apesar de se reconhecer a função econômica da empresa, deve-se ter em mira sempre sua função
social, tal como determina a Constituição nos artigos 1º e 170. Não se exige que a empresa abdique da
rentabilidade, mas todo empresário deve ter presente a repercussão social de sua atividade quanto ao
emprego, quanto ao meio ambiente e quanto à sustentabilidade social...[20]

 

O argumento da falta de habilidade muitas vezes está relacionado com os métodos utilizados pela
empresa e pela falta de vontade política para efetuar as adaptações necessárias para que a pessoa com
deficiência desenvolva seu trabalho de forma satisfatória. Os avanços tecnológicos permitem que pessoas
com praticamente todos os tipos de deficiência realizem atividades ligadas às mais diversas áreas com o
apoio de sistemas informatizados.

 

Atualmente talvez um dos maiores exemplos de eliminação de deficiências, através de um meio
ambiente do trabalho adequado, está na evolução da informática. Com esta nova aliada muitas
deficiências foram compensadas deixando, para determinada atividade laboral, de existir.[21]

 

 O teletrabalho, que se apresenta, na maioria das vezes, como produção, tratamento e distribuição
de sistemas de informação, dá ao trabalhador certa autonomia e a possibilidade de trabalhar em seus próprio
domicílio, o que gera maior oportunidade para o trabalhadores com deficiência[22]. Embora a acessibilidade
e os apoios tecnológicos possam minimizar de forma substancial as limitações, ainda será necessário um
grande avanço para quebrar a barreira do preconceito e do foco exclusivo no lucro.

3.1.2 Risco de Acidentes e Doenças Ocupacionais

A segurança e a saúde no trabalho são direitos de todos os trabalhadores, inclusive daqueles com
deficiência. O risco de acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais existe para os empregados em geral.
Daí porque o Ministério do Trabalho e Emprego implementou as Normas Regulamentadoras – NR´s – em
matérias de ordem técnica sobre segurança e saúde.

O meio ambiente laboral saudável deve ser uma preocupação constante do empregador,
independentemente de possuir ou não trabalhadores com deficiência. 

Algumas Normas Regulamentadoras são de especial relevo para a questão da saúde e segurança do
trabalhador deficiente. Mencionaremos aqui as de número 7 e 9, respectivamente relativas ao Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-
PPRA[23].

A NR-7 institui a obrigação por parte das empresas em implementar o Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO - que tem por objetivo a promoção e preservação da saúde do
conjunto de seus trabalhadores. O PCMSO deverá cuidar de questões tanto incidentes sobre a coletividade,
quanto sobre os trabalhadores de forma individual, sendo previsto que compete ao empregador “custear,
sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO” (item 7.3.1, alínea “ b” da
NR7 com redação dada pela Portaria 8 de 5 de maio de 1986).

A NR-9 também estabelece de forma obrigatória a elaboração e implementação por parte dos
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empregadores do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, que tem por objetivo a
“preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação
e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente
de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais”.(item 9.1.1 da
NR9,com redação dada pela Portaria SSST, n.25 de 29 de dezembro de 1994). A mesma Norma
Regulamentadora responsabiliza o empregador pelas ações a serem desenvolvidas em seus
estabelecimentos, com a participação dos trabalhadores.

Todas estas questões perpassam a lógica da responsabilidade social, daí porque o próprio
Ministério do Trabalho e Emprego ao editar cartilha com informações para empregadores e pessoas com
deficiência assim se expressou com relação a esta responsabilidade:

Para a empresa socialmente responsável, a contratação das pessoas com deficiência não é vista apenas
como uma obrigação legal. A inclusão, para essas empresas, passa a ser um compromisso e um dos
itens de sua política de responsabilidade social. Para tanto desenvolve um programa amplo, estruturado,
de capacitação, recrutamento, seleção, contratação e desenvolvimento das pessoas portadoras de
deficiência. Muitas empresas já entenderam que a inclusão da pessoa com deficiência é um grande
aprendizado para o desenvolvimento de políticas de promoção e respeito à diversidade no ambiente de
trabalho. Além disso, elas estão descobrindo, nesse processo, que há um grande segmento de mercado
composto de pessoas com deficiência. E que para atingi-lo adequadamente precisa ter uma linguagem e
uma estrutura a ele acessível.[24]

 

Um ambiente saudável já é obrigação dos empregadores, não sendo motivo para falta de
contratação de um trabalhador com deficiência. As adaptações necessárias deverão ser feitas à cargo da
empresa, a quem cumpre zelar pela segurança e saúde de todos os seus empregados. Daí resta corroborado a
importância de vê-la como uma função social. É o novo conceito aflorando em antigos temas, pois o
ambiente deverá eliminar barreiras e limitações de ordem física ou social.

3.1.3 Ausência de Trabalhadores Qualificados

Outro argumento frequentemente utilizado é a da falta de trabalhadores qualificados que sejam
portadores de deficiência, o que leva as empresas a não cumprirem a cota a que estão obrigadas. Neste ponto
a adequação do novo conceito passa pela necessidade de políticas públicas de melhoria da educação e do
total acesso da pessoa com deficiência às unidades escolares, sendo feitas as adaptações necessárias para o
exercício do curso e a obtenção dos respectivos certificados.

A própria falta de oportunidade de trabalho, motivada pelo preconceito, leva o trabalhador com
deficiência a não possuir experiência, o que reforça a fala das entidades patronais.

Um dos meios eficazes encontrados para suprir uma eventual falta de qualificação é a contratação
de pessoas com deficiência na condição de aprendizes, outra cota social a que estão obrigadas as empresas,
com exceção das micro e de pequeno porte. Este contrato é especialíssimo e por prazo determinado, por
período máximo de 2 anos. O trabalhador possui seu contrato de trabalho formal e, ao mesmo tempo,
frequenta curso de aprendizagem profissional em sua área de atuação na empresa. Será remunerado pelas
horas de curso e pelas horas laboradas, e se qualificará ao mesmo tempo em que trabalha.

Desta forma, após terminar seu curso, está apto a ingressar de forma definitiva em seu posto de
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trabalho. Convém lembrar que não existe limite de idade para a pessoa com deficiência se tornar aprendiz,
ao contrário dos demais trabalhadores, que somente poderão ser aprendizes dos 14 aos 24 anos. Todas estas
regras restam previstas na própria Consolidação das Leis do Trabalho, nos artigos 428 e seguintes. Ou seja,
a própria legislação fornece o instrumental para superação de mais este obstáculo na contratação da pessoa
com deficiência.

Superados os três grandes argumentos, seja pelo novo entendimento trazido pelo conceito da
Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, seja pela própria previsão anterior da legislação
pátria, se conclui pela total habilidade destas ações afirmativas em consubstanciar os direitos fundamentais
das pessoas com deficiência, e o acerto destas iniciativas. Os beneficiados não são somente as pessoas com
deficiência, mas toda a sociedade. Segundo Walter Claudius Rothenburg:

 

A menção aos beneficiários da igualdade – inclusive daquela que impõem tratamentos diferenciados –
não estaria completa se não abarcasse, além dos particulares beneficiados, todos nós, que temos direito
de conviver com nossos semelhantes/diferentes e partilhar das experiências da diversidade em espírito
democrático (participativo) e solidário.[25]

 

Viver em uma sociedade que entende as diferenças como atributos inerentes a cada ser humano e
limitações como barreiras a serem superadas por todos, acarreta trabalhadores e empregadores cônscios de
seu papel social e imbuídos do objetivo maior de promover a dignidade humana declarada pela Constituição
Federal.

 

3.2 Impactos na inclusão no Setor Público

A reserva de vagas para pessoas com deficiência nos concursos públicos está amparada por
previsão constitucional específica. Desta forma, considerando que se trata de duas normas de natureza
constitucional, a saber o artigo 37 inciso VII e a Convenção sobre os direitos da pessoas com deficiência, as
duas trabalham em regime complementar. De fato, observa-se que o desiderato do artigo 37 se coaduna
perfeitamente com o da Convenção. Também não há grandes questionamentos judiciais sobre a existência
desta reserva legal que consta do artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal “a lei reservará percentual
dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua
admissão”.

Os embates havidos se dão na seara infraconstitucional e relativos ao número de vagas ofertadas,
ao mecanismo de nomeação dos candidatos com deficiência e dos que não estejam nesta situação e sobre os
critérios para que se admita uma pessoa com deficiência nos certames.

A questão do percentual de vagas ofertadas vem especificada na legislação infra-constitucional
federal da seguinte forma:

Lei nº 8.112/90, Art. 5º:

§ 2º – Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público
para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras;
para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso.
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Decreto nº 3.298/99:

Art. 37 – Fica assegurado à pessoa portador de deficiência o direito de se inscrever em concurso
público, em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.

§ 1º – O candidato portador de deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, concorrerá a
todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de cinco por cento em face da classificação
obtida.

§ 2º – Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionado,
este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subseqüente

 

Não é de interesse do presente trabalho perquirir aos detalhes de critério de nomeação. O que se
trata aqui é da compatibilidade constitucional da legislação referente a esta reserva legal com a nova parte
da Constituição Federal de 1988 trazida pela introdução da Convenção sobre os direitos da pessoa com
deficiência em seu bojo. Neste ponto específico, não se demonstra a existência de choque. O único ponto
que causa preocupação é o do caput do artigo 37 do Decreto 3298/99. A frase “cargos cujas atribuições
sejam compatíveis com a deficiência de que é portador” abre margem para o arbítrio e deve trazer para
discussão a questão do conceito de pessoa com deficiência e seus critérios definidores.

Baseado no novo conceito não será mais possível deixar a cargo de um médico perito ou qualquer
profissional de forma isolada, aferir se determinado indivíduo é ou não pessoa com deficiência, ou, o que
ainda é mais importante, definir se tal pessoa tem condições de exercer dada atividade laboral.

Não desmerecendo a capacidade técnica dos profissionais de medicina, sabe-se que, na prática, o
exame de admissão para ingresso em cargo público é feito por um clínico geral ou outro especialista, que, na
grande maioria dos casos, não está familiarizado com a deficiência apresentada para o trabalho e com as
formas de superá-la.

Desta atitude generalista podem partir duas importantes distorções. A primeira é que se admita na
vaga reservada a pessoas com deficiência uma pessoa com determinado atributo que não lhe traga realmente
dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Ora, a ação afirmativa apresentada tem como principal função
afastar os preconceitos que impedem o acesso a posto de trabalho de determinadas pessoas que possuam
barreiras importantes para o ingresso de forma não reservada.

A segunda, de certa forma extremamente mais grave, seria o impedimento do exercício de
determinado cargo por considerar a pessoa com deficiência inapta para a função. Esta dificuldade já se
apresenta no momento da realização do concurso público.

É preciso eliminar barreiras arquitetônicas e de comunicação para que a pessoa com deficiência
possa concorrer com paridade de condições na realização de um concurso.

Medidas como cadernos de prova em braile, sistemas informatizados que permitam a leitura das
perguntas para as pessoas com deficiência visual, prédios com elevadores e rampas, e mesmo tempo de
prova diferenciado para as pessoas com deficiência mental devem ser disponibilizados, de modo que
qualquer cidadão que almeje um cargo público possa disputá-lo de maneira satisfatória.

Outro obstáculo criado são os exames médicos admissionais realizados por médicos sem formação
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específica para aferir a capacidade laboral nos mais variados tipos de deficiências. Acaba existindo uma
tendência a considerar a pessoa inapta, retirando-lhe a oportunidade que a Constituição Federal claramente
tencionou oferecer.

 

Parece que tal conduta “premonitória” dos médicos, em razão dos editais, é francamente “pré-
conceituosa”, já que os médicos atuam de forma a prever o imprevisível, mas, ao impedir que o
candidato deficiente aprovado demonstre sua capacidade de superar a limitação, adequando-se às
funções, nega-lhe o direito de exercer sua cidadania[26]   

 

 

A avaliação sobre a capacidade laboral do candidato deficiente deverá ocorrer da mesma maneira
com que se afere a capacidade dos demais candidatos, no momento da atuação profissional. Inclusive, a
legislação criou largo período de tempo para avaliação e comprovação por parte do ente público da
capacidade de seus servidores. Tal mecanismo é o estágio probatório[27]. Neste período, se realmente com
todos os esforços para eliminação de barreiras, o servidor não realizar suas tarefas a contento, poderá ser
desligado dos quadros do serviço público, vez que ainda não é estável.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiêcia trouxe à tona uma nova
maneira de encarar o trabalhador com deficiência. O foco agora se dá no meio-ambiente laboral, tanto em
seu aspecto físico quanto social. São as barreiras de uma sociedade doente que criam as limitações, e a esta
mesma sociedade cabe elimina-lás e realizar a igualdade material.

Devido à herança histórica de exclusão das pessoas com deficiência no Brasil e no mundo, é
necessária a realização de ações afirmativas, no sentido de discrinações positivas,  para que estas pessoas
tenham acesso ao mercado de trabalho e desenvolvam suas potencialidades profissionais. Estas ações são
alicerçadas no princípio constitucional do valor social do tralho e também na função social da empresa, o
que a compele a adotar medidas no sentido de adaptar seu meio ambiente e seus procedimentos para o
acolhimento do trabalhador com deficiência.

Desta forma, as ações afirmativas que visam a inserção de pessoas com deficiência  no mercado de
trabalho formal devem adaptar seus mecanismos e legislação a esta prática social, de sorte que o trabalho se
adapte às pessoas e não o revés. Razão pela qual os argumentos frequentemente utilizados pela classe
empresarial que justificam a não contratação perdem razão de ser frente ao conceito contemporâneo. A
avaliação da capacidade laboral, então, deverá ser realizada dentro da perspectiva da eliminação de
barreiras, sendo utilizados todos os artifícios de ordem tecnológica para que o trabalhador deficiente
desenvolva suas potencialidades de maneira plena. 

Por fim se assevera que a entrada da pessoa com deficiência na realidade de uma empresa, seja esta
pública ou privada, somente trará benefícios para a sociedade, que verá realizados princípios por esta
consagrados na Constituição Federal,como o valor social do trabalho e a igualdade material. Também a
própria empresa estará beneficiada por contratar pessoas familiarizadas com desafios diuturnos, com um
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ambiente de trabalho mais igual e humano e por estar cumprindo sua finalidade precípua dentro do Estado
democrático de direito, sua função social.
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A NOVA DIVISÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO E O RESGATE DA SOBERANIA
ESTATAL

THE NEW INTERNATIONAL DIVISION OF LABOR AND THE RESCUE OF SOVEREIGNTY

Ana carolina da Costa magalhães
newton de menezes albuquerque

RESUMO
O presente artigo tem como foco o processo de redefinição da noção de soberania, elemento central no
ordenamento político estatal, problematizado no contexto da globalização das relações econômicas. O poder
econômico mundial, detentor dos meios de produção, instaura no século XXI uma nova divisão
internacional do trabalho. As relações econômicas contemporâneas exigem das empresas a necessidade de
se adaptar às regras do mercado internacional e nisso inclui-se a alteração do modelo tradicional de
organização da produção e, consequentemente, das relações de trabalho a elas vinculadas. Busca-se, por
meio da reafirmação da soberania estatal, proteger os direitos trabalhistas conquistados ao longo da história
em face do poder econômico, que em razão da sua posição no sistema produtivo, pretende enfraquecer o
poder estatal.
PALAVRAS-CHAVES: Globalização. Trabalho. Integração. Democracia. Soberania

ABSTRACT
The present article has as focus the process of redefinition of the concept of sovereignty, central element in
the political state order, like a problem in the context of the globalization of the economic relationships. The
economic worldwide power, detainer of the means of production, starts in XXI century a new international
division of the work. The contemporaries economic relationships demands of the companies the necessity to
adapt for the rules of the international market. This includes in the alteration of the traditional production
model of organization and consequently the relations of labor tied to it. This way, intends to protect the
conquered labor laws throughout history in face of the economic power, because the position of this in the
productive system that intends to weaken the state power, by the reaffirmation of the state sovereignty.
KEYWORDS: Globalization. Labor. Integration. Democracy. Sovereignty

1.Introdução

A proposta deste artigo é analisar os efeitos decorrentes do processo de

globalização econômica sobre as relações de trabalho vinculadas ao novo sistema de

produção exigido pela ordem global. O sistema econômico mundial concorre

determinantemente para o crescimento e o progresso econômico dos países, contudo, por

outro lado, gera efeitos sobre os Estados nacionais, as empresas, as economias e os

trabalhadores.

O poder econômico mundial, detentor dos meios de produção, instaura no século XXI

uma nova divisão internacional do trabalho. As relações econômicas contemporâneas exigem

das empresas a necessidade de se adaptar às regras do mercado internacional e nisso

inclui-se a alteração do modelo tradicional de organização da produção e,

consequentemente, das relações de trabalho a elas vinculadas.

Em razão da ausência de uma atuação estatal regulamentadora e do excessivo acúmulo
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de poder e bens nas mãos de poucos empresários enseja a concentração de renda e as

desigualdades sociais e regionais. A conivência dos Estados com a prática de exploração

desumana de trabalho por parte das empresas transnacionais configura uma falsa idéia de

desenvolvimento econômico e acarreta o aumento da exclusão social.

A realidade exigida pela globalização da economia faz com que, sejam necessárias

mudanças nas relações políticas e sociais entre os Estados e assim, antigos paradigmas

devem ser restaurados. Uma das promessas da democracia é a de que os cidadãos terão

respeitados os seus direitos assim, pressupõem-se a presença normativa e institucional do

Estado.

Os dramas sociais causados pelo trauma econômico da globalização afetam os marcos

normativos, desafiando paradigmas de implementação da justiça. Nesse sentido, o Estado,

mesmo atingido pelas implicações advindas da globalização, subsiste como ponto de

referência e marco de resistência e por meio dele, se efetivará o processo de afirmação

do povo e de garantia dos direitos fundamentais da população.

 

2.Globalização ou globalismo? Democracia como espaço histórico de afirmação dos Direitos

Fundamentais .

 

        Os desafios postos pela atual reconfiguração econômica do mundo

capitalista sintetizado na idéia de globalização são muito grandes, especialmente pela

ambigüidade conceitual e teórica que a reveste. Na verdade, poucos pensadores definem com

precisão o significado e o alcance da palavra globalização, pois na maior parte das vezes

o que se observa é a recorrência com que se manipula ideologicamente o termo

globalização, visando atribuir-lhe um sentido de inevitabilidade  face a supremacia da

ordem capitalista e dos fundamentos abstratos da “lei do valor” sobre as demais

alternativas civilizatórias que se lhe são contrapostas.

 

          A tentativa de apresentar como insuperável a forma de organização dos

elementos econômicos sob o domínio da lógica individualista dos desejos peculiar ao

capitalismo e a teoria liberal, demonstra o perigo das armadilhas ideológicas quando

estas se ocultam como tal, presumindo-se como mera expressão descritiva do mundo e de

suas realidades. Ao invés de debater publicamente sobre as bases epistemológicas e

ontológicas sobre o qual se erigiu o discurso liberal, e a pretensão teórica da verdade

por ele emitida, opta-se pela ausência de fundamentação dos postulados, apresentados como

“indiscutíveis”, evidentes por si mesmos. Pelo contrário, o que se constata a partir do

final dos anos 80 e início dos anos 90 é o recrudescimento  da vertente economicista

explicitada pela doutrina neoliberal de Hayek, Moises Von Misses, Friedman, Karl Popper

fundada em 1944 quando da fundação da Sociedade Mont Pelérin, e que ficou acrisolada

algumas décadas até prorromper como dogma ideológico. Economicismo que se apóia na crença

quase religiosa do virtuosismo do mercado e na crítica a qualquer forma de restrição do

mesmo, inclusive nas situações em que isso for exigível visando tutelar a individualidade

do homem. Em caso de conflito entre um direito individual e a supremacia dos mercados,

deve sempre prevalecer o último, cabendo ao Estado incidir, apenas na estrita esfera onde

o mercado não se provar competente.

 

Fundamentos economicistas de um certo liberalismo que opera uma ruptura com a
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tradição liberal Iluminista identificada particularmente com Immanuel Kant e traduzida

brilhantemente em sua obra Metafísica dos Costumes. Neste livro Kant vai propor um

projeto de modernidade consentâneo com os pilares da racionalidade emancipatória, da

afirmação dos direitos do homem, do universalismo ético-político e da conseqüente difusão

por todos os povos das prerrogativas da cidadania e de sua inelutável condição de homem

dotado de uma inerente e irrefutável dignidade ontológica. Afinal como bem menciona Kant 

o homem deve referenciar-se no imperativo categórico da vida ética segundo uma obrigação

que assim determina “ age segundo uma máxima que possa valer simultaneamente como lei

universal!”[1].u seja, segundo Kant não se justifica política, jurídica e eticamente uma

ação individual movida apenas por um desejo particularista, ou na mera eficácia de

processos ou mecanismos econômicos, pautadas na soberania dos mercados e da propriedade

privada, sem contenções ou limites, como propõem os atuais neoliberais. Capricho dos

desejos que se estriba em uma fúria libidinal pelos objetos, refutando assim

peremptoriamente os fundamentos da autonomia moral do indivíduo racional.Afinal a idéia

de pessoa como destinatário dos direitos, dotado de autonomia, não significa a capacidade

ilimitada de dar vazão aos seus caprichos sem nenhuma referibilidade ao outro, mas sim de

adequar seus atos a noção de dever ético a que se encontra auto-vinculado ( e

eventualmente heteronomicamente vinculado pelo direito), auto-constrangido através de seu

livre-arbítrio, mesmo sob a doutrina liberal clássica, pois como preceitua Kant[2]:

 

“Pessoa é este sujeito, cujas ações são suscetíveis de imputação. A

personalidade moral não é, assim, outra coisa senão a liberdade de um

ser racional sob leis morais ( enquanto a personalidade psicológica é

a mera capacidade de se tornar consciente da sua própria identidade

nos diferentes estágios da sua existência), de onde se depreende que

uma pessoa não está submetida a outras leis senão às que si mesmo se

dá ( seja isoladamente ou , pelo menos em conjunto com os outros).”

 

Bases universalistas e éticas do projeto moderno que  se perpetuará também em

outro livro Paz Perpétua, onde propugna pela constituição de uma realidade global,

mundial integrativa dos povos, mas livre de qualquer perspectiva abstrata de

cosmopolitismo, pois a possibilidade da construção de uma ordem mundial justa pressupõe a

existência de Estados nacionais de natureza democrática, e não uma República mundial que

não leve em conta as assimetrias e a diversidade de processos que devem ser superados

para efetivação da plena igualdade entre os povos no mundo.

 

Entretanto, não obstante os sólidos aportes provenientes da tradição histórica

liberal e democrática, o que se vê na contemporaneidade é assunção de uma matriz teórica

assentada sob fundamentos pragmáticos, adversos a qualquer perspectiva ética e de

consecução e generalização dos direitos fundamentais. A política ideada pelos gregos e

romanos como espaço comum, coletivo fundada na lei e na razão, nos processos

argumentativos sofre contínuo desgaste, esboroamento, pois a intersubjetividade ética

passível de ser harmonizada pelo Estado democrático, vê-se engolfado pela soberania dos

apetites individuais e pela venalidade “universal” do mercado. O dinheiro enquanto

“equivalente universal de troca”, torna-se fetiche, fim em si mesmo, objetivo único e

derradeiro da atividade do homem, seja como ser privado, seja como “cidadão”. Claro, sem

esquecer que somente uma diminuta  oligarquia tem acesso aos frutos da riqueza.Tudo isso

como decorrência de um agigantamento inaudito das grandes empresas e corporações e de
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suas estratégias mundiais, pautadas na mobilidade de sua estruturação física e de

capital, e da conseqüente impossibilidade do Estado de cerceá-los ou controlá-los

minimamente, dado o hiato entre a natureza cosmopolita da economia capitalista, e o teor

nacional das instituições estatais. O fundamento republicano, ou seja, do poder em

público, cede as tentações tecnocráticas, e a conseqüente “captura” do poder pela res

privata, o que termina por estimular formas de corrupção e de exercício abusivo do mesmo.

 

Daí a pergunta feita por Octávio Ianni se viveríamos atualmente sob o signo da

globalização ou de uma forma de globalismo, pois segundo sua compreensão a globalização

classicamente pressupõe um caráter universalizador dos direitos fundamentais, e não

simplesmente a difusão dos fluxos financeiros entre países, ou a superioridade reificada

do mercado e de suas formas de “consciência” sobre o mundo.

 

Entretanto, o que se percebe é a restrição crescente dos direitos fundamentais sob

a alegação da impossibilidade fática do estabelecimento de mecanismos democráticos de

controle sobre o poder econômico e a ameaça de se retirarem, levando para outros países,

os recursos atinentes ao investimento industrial e na gestação de emprego e renda. A

universalidade, portanto, do projeto iluminista da democracia e da busca dialógica da

verdade entre individualidades livres é vedado, ou bastante relativizado em nome da

soberania invisível dos mercados e de suas “razões” imponderáveis.

 

A convicção dos laços unitários de vontade entre povo-nação como mediado

interpretativamente pela idéia de Constituição, genuflexa perante uma realidade oposta, a

dura facticidade dos “donos do poder”  reunidos na esfera privada formado pelo clube

seleto dos  proprietários das corporações mundiais. Em aparente, mas só aparente

contradição com tal quadro, observa-se uma tribalização dos processos identitários da

nação, decorrentes da pulverização promovida pelas agregações políticas e sociais

microscópicas, subjacentes as classes, e agravadas pela descentralização do Estado e de

suas estruturas atreladas as decisões e racio econômicas,l  emanadas das estratégias

empresariais. E que é replicada até mesmo por quem se compreende como crítico a ordem

capitalista, mas que termina por mimetizar suas tendências pulverizadoras,micro-

identitárias, ao esfacelar a possibilidade de uma compreensão crítico totalizante do

mundo e de suas contradições. As reinvidicações por direitos  extensivos a homossexuais,

negros, mulheres, etnias, ou de conteúdos difusos como a ecologia, paz, etc, se

reconfiguram cada vez mais como demandas localizadas, parcelares, perfeitamente

suscetíveis de serem integralizadas pela ordem alienada e reificada do Capital. A lógica

global, humanista, dialógica e universalista da democracia perde seu viço ético-político,

se metamorfoseando em uma pletora de demandas e sensibilidades idiossincráticas,

singulares, inadaptáveis a uma pretensa gramática disciplinar e asfixiante da “razão”.

 

Tendência centrífuga, neocorporativista das democracias capitalistas ocidentais,

esvaziadora do comum, do universal ético-político do discurso democrático, que foi

flagrada por Ingeborg Maus quando menciona que[3]:

 

“A distância da sociedade moderna do pensamento do Iluminismo e de sua

concepção constitucional é patentemente maior do que poderia ser

esclarecida com a indicação do fato de que muitos movimentos de base

são afeiçoados ao conservadorismo de valor derivado, diretamente, da
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necessidade de conservação da natureza e que, sem capacidade de

distinção, rejeita as concepções normativo-democráticas do Iluminismo

juntamente com a agressividade do desenvolvimento tecnológico. A

restauração do direito de resistência pré-moderno também parece estar

em relação com uma “refeudalização” da sociedade industrial moderna,

já diagnosticada por Marx e não “anulada” na interpretação da atual

mudança estrutural social como uma modernização reflexiva. A

particularização, hoje também regionalização de problemas sociais

reflete-se, ainda mais claramente, nas estruturas políticas de decisão

caracterizadas pela crescente descentralização e enredamento com

complexos sociais de organização, por exemplo, nos sistemas neo-

corporativistas de negociação.”

 

 

 Processo este, que também é captado por um pensador sistemático da democracia

hodierna como David Held[4] , corroborando as conclusões acima mencionadas, como pode-se

deduzir a seguir:

 

“ La globalización de los médios compreende um complicado conjunto de

processos cargados de implicaciones para el reordenamento de lãs

identidades políticas em muchos niveles. La ciudade de Los Ángeles es

uma interesante  ilustracion de este fenómeno, pues es la capital no

sólo de Holywood sino también de un complejo plexo de radio y

televisión étnicas. Al  igual que cualquier extensión lateral de las

organizaciones y las sociedades a través del espacio y el tiempo, los

cambios locales en materia de identidades son parte de “los nuevos

procesos culturales”. Estos procesos pueden debilitar la hegemonia

cultural de los Estados-nacion y reestimular los grupos étnicos y

culturales que los componen. Y como los Estados-nación están

debilitados, no es posible refrenar la creciente presión a favor de la

autonomia local y regional;  e de esta forma, viejas identidades

político-culturales afrontam  grandes desafíos, desde arrba y desde

abajo, en todo el mundo.”

 

Emergência do particularismo dos interesses e dos direitos, que se devidamente

trabalhados, podem se constituir em aspectos específicos de uma totalidade mais rica de

determinações, viabilizando assim uma delimitação concreta do universal. Para isso, faz-

se necessário o revigoramento do paradigma do “Mundo Trabalho” e de seus valores ético-

cooperativos em contraponto aos competitivos propostos pela sociabilidade burguesa E que

seja capaz de estatuir novos fundamentos civilizatórios ao mundo, re-significando a vida

e a democracia, e apresentando-se como pólo ativo de uma revolução que reestruture os

vínculos entre os homens com base nos valores cívicos da liberdade política e da

igualdade, e possibilite o asseguramento e até a ampliação dos direitos trabalhistas..

 

3. Nova divisão internacional do trabalho e a globalização econômica

Não obstante o fato de a globalização econômica ter alcançado seu ápice com a
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internacionalização dos mercados e com a ampliação dos espaços econômicos, verifica-se

que, resguardadas as proporções, a globalização econômica acompanha a história dos homens

há séculos, desde os antigos impérios até a eclosão de seu apogeu no fim do século XX

propagando-se pelo século XXI.

[...] a globalização está longe de ser um conceito original ou inédito

na historia, na sociologia politica, na teoria economica ou mesmo na

ciencia do direito. Embora com outra designaçao, ele pode ser

encontrado em análises paradigmaticas sobre os vínculos entre a

criaçao e a reproduçao ampliada do capitalismo histórico – enquanto

sistema mundial – com os processos de formaçao de Estados e mercados

[...] (FARIA, 2004, p. 60 -61)

As conquistas tecnológicas constituem-se em elementos expressivos sobre os

períodos cíclicos da economia provocando impacto no desenvolvimento histórico mundial. No

contexto dos avanços tecnológicos presentes nos séculos XX e XXI o processo de

globalização é analisado como resultado do pós Segunda Guerra Mundial, ou como resultado

da denominada Revolução Tecnológica (ou terceira onda da revoluçao industrial), na qual

há a presença de inventos capazes de vencer barreiras demográficas e comunicativas

responsáveis pela intensificação do comércio internacional.

O sistema econômico mundial, fundado nos ideais neoliberais da acumulação de

capital e da livre iniciativa, concorre determinantemente para o crescimento e o

progresso econômico gerando fontes de riqueza e desenvolvimento aos países, contudo, por

outro lado, gera efeitos sobre os Estados nacionais, as empresas, as economias e os

trabalhadores.

 As relações econômicas exigem das empresas, para se manterem ativas no mercado

global de livre concorrência, a necessidade de se adaptar às regras do mercado

internacional e nisso inclui-se a alteração do modelo tradicional organização da produção

frente a exigência de maior dinamismo e elasticidade no sistema produtivo o que faz com

que se altera o perfil da empresas e, consequentemente, das relações de trabalho a elas

vinculadas (POCHMANN, on line).

A economia capitalista, pela qual a produção consiste na conexão entre matéria

prima, capital e trabalho, concentra todos os seus esforços voltados à lucratividade. Com

base nessa doutrina, a força de trabalho é considerada como mercadoria que, para gerar

lucros, impõe constituir-se de baixos custos. Acompanhando a lógica do processo de

globalização, o capital internacional passa a ter interesse em investir num determinado

território desde que apresente um conjunto de fatores e condições propícios ao ideal

capitalista.

[...] há de se anotar que a concorrência internacional entre países,

para atrair indústrias e produtores, mostra-se extremamente selvagem.

Vale dizer, o capital produtivo move-se, no mundo, norteado

fundamentalmente pelas vantagens econômicas que determinado país é

capaz de oferecer, dentre as quais figuram, inexoravelmente, as

condições jurídicas estabelecidas quanto às relações de trabalho.

(TAVARES, 2000, p. 443)  

Em outras palavras, significa dizer que o capitalismo, propulsionado pela

ideologia neoliberal, busca implantar suas empresas em locais onde não haja a presença
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marcante do Estado e, por consequência, onde a regulamentação das relações de trabalho

seja pobre ou até mesmo inexistente, onde haja flexibilização da legislação social, ampla

liberdade de movimentação de capital, previsibilidade e minimização dos custos fiscais e

da estabilidade monetária e previsibilidade jurídica, que, por sua vez, exige redução dos

gastos públicos e equilíbrio fiscal (VIEIRA, 2002).

 Sob tal perspectiva, a repercussão no mercado de trabalho decorrente da

globalização moderna se torna evidente uma vez que o trabalho constitui-se como fator de

produção e sendo assim, está intimamente ligado ao contexto em que se inclui o exercício

de atividades econômicas.

Para Marcio Pochmann (on line, p.11) a nova divisão interncional do trabalho ou

terceira divisão internacional do trabalho como prefere o autor é ocasionada

essencialmente por duas premissas, quais sejam: a) o processo de reestruturação

empresarial que siginifica maior concentração e centralização do capital com a formação

de oligopólios mundiais e b) a maturação de uma renovação tecnológica vinculada à

expansão dos investimentos diretos no exterior.

Seguindo o contexto das relações de trabalho no mundo globalizado Arion Romita

(2007, p. 215-216) observa que após as transformações ocorridas no mundo capitalista que

afetaram a organização do trabalho surge a questão de saber se a acentuação do comercio

internacional é ou não conciliável com a proteção dos trabalhadores ou, em outros termos,

se a expansão progressiva do livre comércio ajuda ou prejudica a melhoria da condição

social dos trabalhadores.

Com o novo modelo de produção adotado pelas empresas transnacionais, distribuem-se

entre vários países as etapas de fabricação - seja para criação de um único produto, em

que cada empresa local cria uma parte; seja para criação de um mesmo produto em vários

países, em favor da redução de custos.

A priori, de acordo com a lógica ecônomica, esse processo se traduziria na

racionalização ou otimização da produção de bens e consequente crescimento dos lucros.

Todavia, há que se observar os metodos pelos quais se alcança a referida otimizaçao a fim

de evitar que os beneficios advndos do novo sistema de produçao nao sejam resultantes da

exploração do homem-trabalhador com a sua exponsiçao à trabalhos desumanos e análogos a

de escravo em flagrante desrespeito a dignidade humana.

Acresce-se ao retorno da exploração do trabalho desumano o fato da instabilidade

comercial que as empresas transnacionais propagam nos locais onde se instauram

acarretando por conseguinte uma insegurança jurídica haja vista que tais empresas se

instalam e desinstalam em detirminado local com facilidade em contraposição aos países

receptores que precisam adptar-se atrativamente às novas circunstancias. É o que explica

Pochmann (on line, p. 13):

Assim, os países periféricos e semi periféricos, no intuito de

oferecerem condições mais satisfatórias à atração das coorporações

transnacionais, aceitam, em grande parte das vezes, o programa de

agências multilaterias como o FMI e BIRD, que termina provocando o

rebaixamento ainda maior do custo do trabalho (usando recurso público

para qualificar mao de obra, criar contratos de trabalho especias,

ampliar jornada de trabalho, entre outros) e a desregulamentação dos

mercados de trabalho. Além de provocar a piora na distribuição de
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renda, não há garantias de que não possa existir um novo deslocamento

do processo produtivo para outra localidade.  

É, principalmente, em razão da ausência de uma atuação estatal regulamentadora e do

excessivo acúmulo de poder e bens nas mãos de poucos empresários que se imputa ao

capitalismo a designação de gerador de desigualdades. A conivência dos Estados com a

prática de exploração desumana de trabalho por parte das empresas transnacionais

configura uma falsa idéia de desenvolvimento econômico e acarreta o aumento da exclusão

social. Nas palavras de Luiz Henrique S. Barbugiani (2009, p. 62):

Percebe-se que a ordem econômica não será destruída pelo

intervencionismo estatal no âmbito trabalhista, assegurando-se um

mínimo de direitos ao indivíduo, enquanto cidadão do mundo, mas, pelo

contrário, tal segurança jurídica consagra uma reserva de mercado para

bens de consumo, propiciando o equilíbrio entre a lei da oferta e

procura, com a manutenção efetiva da economia mundial alicerçada no

poder aquisitivo da população.

O Estado Democrático de Direito deve implementar políticas sociais de acesso ao

trabalho com a finalidade de erradicar a pobreza. O esforço em associar o capitalismo às

necessidades do bem comum só será alcançado a partir da regulamentação da economia e do

mercado por meio do desempenho do Estado na garantia do desenvolvimento econômico,

observando a política do pleno emprego, e assim assegurando-se a inclusão social.

Vários são os exemplos de países onde preponderam a ausência de desenvolvimento de

capital humano e a exclusão social, mesmo diante da existência de empresas

transnacionais. Observa-se que a ausência de normas trabalhistas adequadas abre espaço

para a utilização de formas degradantes de trabalho e, entre outros fatores, contribui de

forma determinante para que persista o baixo índice de desenvolvimento humano. Ou seja,

“o que produz o trabalho escravo [análogo à condição de escravo] é a concentração de

renda, as desigualdades sociais e regionais” (GOSDAL, 2007, p. 146)

A China, a África do Sul e a Índia se transformaram em centros produtores de

inúmeras empresas e geradores de riqueza que não permanecem no solo de produção. Nesses

países, o desenvolvimento econômico e social chega a ser inexistente, uma vez que as

respectivas populações trabalham em prol de um mínimo para sua subsistência, enquanto os

lucros dirigem-se exclusivamente aos países centrais onde estão localizadas as sedes

administrativas das empresas.

Segundo Arion Romita (2007, p. 217) a exclusão social, o desemprego estrutural e os

inexpressíveis índices de desenvolvimento humano são fatores decorrentes da crescente

concentração de riquezas advindas da atividade capitalista global          

As facilidades proporcionadas pela mobilidade do capital e a ganância

das empresas multinacionais por lucros sempre crescentes estimulam a

instalação de centros de produção e exportação em países que mantêm

baixos níveis salariais, possuem sistema precário de seguridade social

e desconhecem um movimento sindical independente e vigoroso. Por seu

turno, o desenvolvimento do comércio mundial dá ensejo a fusões de

empresas, que são sempre seguidas de planos de ajuste com despedidas

em massa. Mesmo em países que logram certo nível econômico nominal,

registra-se a elevação das taxas de desemprego estrutural ou
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tecnológico.

Os resultados mais danosos são notados nos países periféricos, contudo a

incapacidade de gerar empregos, a crescente insegurança, a instabilidade econômica e a

precariedade das novas formas de ocupação mostram seus sinais, inclusive nos países

desenvolvidos, pátria das grandes indústrias capitalistas.

A alteração substancial dos processos de produção e de gestão causada pela acentuada

incidência da tecnologia tornou exíguos os postos de trabalho anteriormente existentes.

Ademais, ressalte-se que “[...] a formação dessas novas escalas de gestão não assegura em

nada uma maior democratização no acesso à informação, as novas tecnologias e ao capital,

podendo mesmo restringi-la ainda mais”. (FERREIRA JUNIOR, 2004, p. 176)

O processo introduzido pelas transnacionais esvazia o mercado de trabalho interno,

antes desenvolvido nos próprios países de origem, deslocando os postos de trabalho para

os países periféricos em busca de mão de obra de baixo custo, de modo que nesses países a

exploração do trabalho é exercida de forma absolutamente contrária a todos os preceitos

internacionais de proteção ao trabalhador que vão desde a Declaração Universal dos

Direito Humanos (1948) passando pelo Pacto Internacional dos Direitos econômicos, sociais

e culturais (1966) até a Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT)

relativa aos princípios e direitos fundamentais do trabalhador (1998). Para Thereza

Cristina Gosdal (2007, p.130)

A ‘Declaração da OIT relativa aos princípios e direitos fundamentais

no trabalho’ estabelece o objetivo de manter o vínculo entre o

progresso social e crescimento econômico, assegurando aos

trabalhadores a possibilidade de reivindicar, livremente e em

igualdade de oportunidades, uma participação justa nas riquezas para

as quais contribuíram, assim como a possibilidade de desenvolverem

plenamente o seu potencial humano. Esta seria a posição ocupada pelo

trabalhador na sociedade sob o capitalismo, e constitui o conteúdo de

sua dignidade.   

Não obstante a aspiração pelo desenvolvimento econômico necessário a todas as nações

ressalte-se a obrigatoriedade de respeito e cumprimento aos direitos trabalhistas pelos

empregadores bem como a efetivação e fiscalização por parte dos Estados.

O trabalho escravo ou degradante é a situação mais grave de violação

da dignidade do trabalhador que se tem verificado no cotidiano das

relações de trabalho, privando o trabalhador dos mais elementares

direitos fundamentais [...] Nega-se ao trabalhador a condição de

sujeito, passando a ser objeto, instrumento da produção. É um trabalho

que se afasta totalmente da idéia de trabalho decente, já que não é

justamente remunerado (muitas vezes nem mesmo é remunerado), não

envolve condições de seguridade, não é livremente prestado. (GOSDAL,

2007, p.14)   

Hodiernamente surge o desafio de reorganizar os Estados a fim de acompanharem o

desenvolvimento econômico e tecnológico, porém sem deixar de resguardar os direitos

fundamentais de seus cidadãos, especialmente por meio de políticas sociais de combate à

pobreza e da abertura do mercado de trabalho. Para tanto, devem utilizar-se de todos os

meios disponíveis, sobretudo, invocando sua soberania para instaurar uma ordem jurídica
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que regule o exercício da atividade econômica global e impeça os excessos prejudiciais à

sociedade.

4. A globalização econômica e a relativização da soberania

 

Como salientado anteriormente o sistema capitalista regulamentador do mercado mundial

concorre determinantemente para o crescimento e o progresso econômico gerando fontes de

riqueza e desenvolvimento aos países, mas por outro lado geram consequências opostas aos

interesses da população, portanto nem mesmo os Estados nacionais não passam imunes a tais

efeitos; os ideais neoliberais conduzem a concepção de um Estado mínimo prevalecendo a

liberação dos mercados. É o que expõe Oscar Vilhena Vieira (2002, p.452): 

[...] a expansão do mercado internacional, a hegemonia do pensamento

econômico liberal, o chamado pensamento único, e a proximidade

provocada pelos meios de comunicação, têm sido responsáveis pela

redução do papel do Estado e o realinhamento de suas instituições, em

conformidade com o figurino ditado pelas instituições financeiras

internacionais, pelos detentores do capital transnacional, assim como

pela política expansionista das economias centrais.

No mesmo sentido leciona Newton Albuquerque (2001, p.134):

Dá-se a predominância do mercado total, que não somente corroí as

bases de estruturação do Estado social, devido a sua forte presença

regulatória e taxativa do capital, mas também das próprias condições

de possibilidade de autonomia e de existência concreta do Estado

enquanto instância normalizadora da sociedade, à medida que a

internacionalização do processo produtivo e dos fluxos de riqueza

desarticulam os controles do Estado sobre aqueles.     

A realidade exigida pela globalização da economia faz com que, sejam necessárias

mudanças nas relações políticas e sociais entre os Estados e assim, antigos paradigmas

restauram-se para delinear os novos planos de representação na pós-modernidade. A

integração internacional decorrente da globalização amplia as possibilidades de

colaboração intergovernamental consolidada por um processo decisório coletivo.

Dessa forma, instauram-se os blocos econômicos como resultado do processo de

integração regional de Estados com a finalidade de unificar as fronteiras territoriais e

as políticas setoriais em face do mercado global. Observa-se, portanto, a fragmentação, a

multipolarização, a multiorganização e a descentralização da organização política

estatal, que por meio de um conjunto de sistemas autônomos e auto-organizados redefini-se

o sistema de organização mundial (SOARES, 2008, p.362).

A formação de blocos regionais propicia condições de maior participação no

intercâmbio de mercados e, portanto, os Estados procuram se integrar em comunidades

políticas supra-estatais ou em sistemas políticos internacionais. Todavia, a participação

de múltiplos países no processo decisório compromete os resultados desejados, ademais,

acarreta conseqüências políticas aos Estados. Estas, por sua vez, encontram-se

diretamente ligadas à questão do exercício do poder, ou seja, à democracia, bem como ao

enfraquecimento do Estado.

[...] os Estados-nação perderam parte da capacidade de monitorar e
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controlar os fluxos de informações, capitais e mercadorias; no

entanto, mesmo atuando num universo onde outros atores – organismos

supranacionais, instituições financeiras transnacionais, companhias

globais, entidades representativas, organizações não governamentais

etc. – têm uma presença cada vez mais decisiva, eles continuam

exercendo papeis significativos nessas relações. (FARIA, 2004, p.

292) 

A democracia reveste-se no conceito de legitimidade do poder dentro do Estado. Uma

de suas promessas é a de que os cidadãos terão respeitados os seus direitos pressupondo,

dessa forma, a presença normativa e institucional do Estado. Segundo a perspectiva

democrática o Estado é uma expressão formal da sociedade e de suas demandas, ou seja,

expressão formal da vontade democrática e soberana. Assinala Pedro de Vega Garcia (2006,

p.477) que:

[...] apesar do acelerado processo de criação de organizações e

instituições internacionais, não se vislumbra no horizonte nenhuma

realidade estatal cosmopolita que, na ordem política, corresponda a

essas outras realidades mais efetivas da globalização social e

econômica. Desta sorte, continua o Estado o ponto de referência e o

marco obrigatório onde se estabelecem os supostos reguladores da vida

social e onde se definem e se expressam democraticamente os princípios

valorativos ordenadores da convivência.   

A soberania torna o Estado imune a interferências externas tanto políticas quanto

jurídicas, em outras palavras, torna-o um ente politicamente independente. É ela, pois,

quem coloca um Estado em posição de igualdade, no plano internacional, com os demais

Estados; assim como, atribui superioridade decisória, no plano interior, com relação aos

demais poderes internos.

 Sendo assim, o Estado constitui-se em um ente abstrato constituído pelo seu povo,

território e governo. A figura do Estado toma feições diferentes a cada momento da

história, sendo moldado principalmente pelos interesses econômicos. Logo, para a

elaboração jurídica de um determinado conceito devem ser considerados fatores

estruturantes de determinado contexto histórico, social e político, nesse sentido, há que

se analisar os conceitos de Estado e de soberania, contemporaneamente, segundo a

perspectiva das novas configurações das relações entre o poder estatal e o poder não

estatal (RANIERI, 2008, p.480). 

Em face da internacionalização das relações socioeconômicas o velho paradigma do

Estado soberano tornou-se obsoleto, impondo a superação da forma de Estado nacional e a

reconstrução do direito internacional. Reformula-se o conceito clássico de soberania que

ora resulta compartida e delegada aos órgãos supranacionais. (SILVA, 2004, p. 311)

Nesse sentido, questiona-se se há no contexto da globalização um Estado

absolutamente soberano considerando o aspecto econômico como expressão dessa soberania. É

possível que não haja, em razão da internacionalização do mercado, todavia, na esfera

social é necessário que os Estados nacionais imponham seu poder soberano a fim de

proteger e resguardar os direitos fundamentais de seus cidadãos, elementos constituinte

do próprio Estado. Dessa forma, “a idéia de soberania na sociedade contemporânea deve

estar profundamente articulada com o estabelecimento de novas bases contratuais para o
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pensamento democrático, procurando articular em uma unidade superior a liberdade enquanto

sociabilidade [...]” (ALBUQUERQUE, 2001, p. 147).

O enfraquecimento do Estado não é sinal de desenvolvimento é esfera propicia a

afronta aos direitos humanos, instauração de conflitos sociais e exclusão da parcela

desfavorecida da população. Apresenta-se, assim, como uma ameaça à preservação do

significado democrático dos Estados Modernos. O individualismo propagado pelo pensamento

(neo)liberal não é compatível com a ética inerente à democracia. 

5. A função do Estado e o resgate da soberania para proteção dos direitos trabalhistas

A novidade introduzida pela globalização nas relações políticas entre os Estados

remete ao tema da democracia diante de uma nova conjuntura. Impõe-se que os conceitos de

política, de democracia e de Estado sejam revistos, em face do processo de integração

instaurado, ao passo que, sobretudo, necessária se faz “[...] construção de uma estrutura

de poder aberta, dialogal, também afirmativa da supremacia da vontade coletiva da

cidadania sobre os interesses particulares.” (ALBUQUERQUE, 2001, p. 138) 

Hodiernamente o poder econômico mundial tornou-se um poder “invisível” que

utilizando os meios de barganha e confronto se apodera dos centros decisórios

enfraquecendo o conceito de soberania estatal em face da necessidade dos Estados se

incluírem no mercado global, nesse sentido

Na contemporaneidade capitalista, há uma razoável coerência entre as

redes econômicas privadas cada vez mais globalizadas e o solapamento,

mais ou menos intenso, do poder soberano, uma vez que os Estados, que

em tese deveriam agir como forças institucionalizadoras e/ou

reguladoras da ação de seus nacionais (ainda que pessoas jurídicas),

parecem fragilizados e sem a exata noção do papel a desempenhar nesta

nova ordem mundial (ou se sabem, não possuem os meios para realizá-

lo) (FERREIRA JUNIOR, 2004, p.175)        

O paradigma de Estado nacional já não mais se acomoda no contexto global, a mudança

exigida pela internacionalização do capital deve ser enfrentada sob a perspectiva

concernente à reforma do Estado, que compreende em sua dimensão a reforma de todo o

aparelho estatal, incluindo aspectos técnicos, organizacionais e políticos.

Os dramas sociais causados pelo trauma econômico da globalização afetam os marcos

normativos, desafiando paradigmas de implementação da justiça. Nesse sentido, o Estado,

mesmo atingido pelas implicações advindas da globalização, subsiste como ponto de

referência e marco de resistência obrigatório no qual “se sedimentam os parâmetros

reguladores da vida social e se definem e se expressam democraticamente os princípios

norteadores de uma comunidade política [...]” (SOARES, 2008, p.361)

A Democracia é um processo de afirmação do povo e de garantia dos direitos

fundamentais que a população conquista no correr da história, assim sendo, somente por

meio da democracia (princípio democrático) pode se exigir o cumprimento dos direitos

fundamentais do trabalhador em face do poder econômico dominante que transformou o

sistema de produção e, por conseguinte, as relações de trabalho. Exige-se do Estado, por

meio do seu poder soberano a proteção contra o retrocesso à utilização de mecanismos

degradantes de exploração do trabalho humano.

Nessa esteira, ressalte-se a concepção de Newton Albuquerque (2001, p.135) no
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sentido da necessidade contemporânea de repolitizar o conceito de soberania a fim de unir

poder e liberdade os quais podem se configurar em instrumentos para “a afirmação da

vontade democraticamente organizada, objetivada em um Estado comprometido com os ideais

éticos universais que buscam resgatar a humanidade perdida do homem”. 

Logo, requer dos Estados o dever de garantir um patamar mínimo de condições à sua

população, sobretudo, à população ativa que busca alcançar no seu trabalho o sustento e a

dignificação de sua existência. Assim, faz-se essencial ao Estado restabelecer o poder

soberano e independente, a fim de conciliar os direitos humanos e os interesses

nacionais, sociais e econômicos priorizando o desenvolvimento coletivo.

 Somente por meio da adequação e reestruturação do conceito de soberania poderá o

Estado nacional concretizar os interesses do seu povo “[...] permanece atuante, portanto,

o postulado de que a unidade do poder estatal é instrumento hábil à função de proteção

que se espera do poder político.” (RANIERI, 2008, p.487)

No mesmo sentido, Albuquerque (2001, p.138) expõe que  

[...] os favoráveis a uma concepção democrática e participativa do

Estado enfatizam a relevância crucial do conceito de soberania no

fortalecimento do poder democrático da comunidade, pois sem este a

cidadania se torna tíbia perante os que detêm o poder econômico ou

material e que passam a também dispor de todas as esferas do mundo da

vida e da sociedade.

Sem um mínimo de igualdade substantiva ou material é impossível se falar em vigência

de um Estado Democrático. O estabelecimento de novas bases de transação para o pensamento

democrático significa a reestruturação da soberania contemporânea. A soberania está

vinculada à essência da política, instrumento por meio do qual os Estados se afirmam

interna e externamente.   

O resgate dos valores que emanam idéia de soberania, no intuito de reafirmar o

sentido político do processo de formação da vontade nacional e de sua força

incontrastável sobre os demais poderes que com ela colidam, demonstra ser o único acesso

à proteção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais.

6.Conclusão

A globalização fez surgir questões que afetam diretamente a noção clássica de Estado

e de seu principal elemento caracterizador, a soberania, impondo a necessidade de uma

nova concepção dos termos, pela qual seja possível a preservação da capacidade de

autodeterminação do Estado.

Ainda que o contexto mundial das relações econômicas, política e sociais exija dos

Estados atuações e tomada de decisões em conjunto, inclusive com blocos econômicos, não

se pode perder de vista a necessidade de se manter ativo o poder político dos Estados,

caracterizados por suas soberanias, como garantia de independência e proteção aos

direitos de seus nacionais. 

No caso estudado verifica-se que somente por meio da restauração do conceito de

soberania estatal, diminuído frente ao poder econômico global, será capaz de se evitar a

propagação da prática de trabalho desumano por parte das empresas transnacionais

efetivando desta forma os direitos dos trabalhadores.
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A globalização emana aspectos positivos relacionados ao crescimento e ao

desenvolvimento econômico e tecnológico, no entanto no aspecto social não se pode

constatar a mesma evolução ao revés desemboca rumo a um retrocesso social em flagrante

desrespeito à tutela dos direitos e prerrogativas individuais e ainda, aos direitos

humanos e trabalhistas conquistados até o presente momento.

Há a necessidade, portanto, de, paralelamente, se (re)formar Estados fortes capazes

de conter os efeitos negativos desse processo evolutivo resguardando suas soberanias e

protegendo seus cidadãos de todos os malefícios sem deixar de acompanhar o progresso

econômico, tecnológico e social exigidos pelo mundo global. Sobretudo, devem os Estados

efetivar os direitos fundamentais, em especial, os direitos sociais por meio do qual os

cidadãos poderão ter acesso a uma vida digna.   
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A TRANSDISCIPLINARIDADE E O MEIO AMBIENTE DO TRABALHO

TRANSDISCIPLINARIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

Ronald Silka de Almeida

RESUMO
O trabalho tem por objetivo um singelo estudo sobre os aspectos que norteiam a transdisciplinaridade frente
ao meio ambiente do trabalho. Tratando-se de tema de razoável complexidade perante o vasto universo
jurídico, mais precisamente o meio ambiente, não o natural, mas do trabalho. Porém para esta análise, de
forma a tornarmos o estudo didático e acessível foram elaboradas algumas etapas: a primeira abrange o
conceito educacional da transdisciplinaridade, passando inclusive pelo aspecto do contato cultural; em
segundo efetuamos a análise das questões ou melhor dos fatores socioeconômicos, culturais e do fenômeno
globalização, que influenciam e provocam a visão complexa e transdisciplinar; e em terceiro um pequeno
escorço histórico, verificando o surgimento da concepção meio ambiente do trabalho, quais os fatores que
levam o homem para a visão interdisciplinar ao meio ambiente do trabalho.
PALAVRAS-CHAVES: : transdisciplinaridade, meio ambiente, trabalho, fatores socioeconômicos.

RESUMEN
El objetivo del estudio es un estudio sencillo sobre los aspectos que guían el frente de trabajo
transdisciplinario del medio ambiente. Siendo el tema de la complejidad razonable para el mundo jurídico
amplio, es decir, el medio ambiente, no es natural, pero la mano de obra. Pero para este análisis con el fin de
convertirse en didáctica y accesible el estudio se prepararon unos pocos pasos: el primero abarca el concepto
de educación de la transdisciplinariedad, incluyendo la aprobación por el aspecto de contacto cultural, se
realizó un segundo análisis de los problemas o en el mejor de las condiciones socioeconómicas, culturales y
el fenómeno de la globalización, que influyen en la visión y provocar complejo y transdisciplinario, y el
tercero una reseña histórica corta, teniendo en cuenta el surgimiento de la concepción del entorno de trabajo,
¿qué factores llevan al hombre para el trabajo interdisciplinario del medio ambiente.
PALAVRAS-CLAVE: transdisciplinariedad, medio ambiente, trabajo, socioeconómicas.

 

Quanto mais ampla e profundamente compreendemos a matéria por

meio de métodos cada vez mais potentes, tanto mais nos confundimos

com a interdependência de suas partes. Cada elemento do cosmo está

inegavelmente ligado a todos os demais: abaixo de si pelo fenômeno

misterioso da "composição", que o faz existir pelo ápice de um todo

organizado; e a todos acima de si por meio da influência de unidades

 de ordem superior que o incorporam e que o dominam com vistas

 a seus próprios fins.
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Theilhard de Chardin[1].

 

 

1. INTRODUÇÃO

 

            O presente trabalho tem por objetivo efetuar uma breve análise dos aspectos que envolvem a
transdisciplinaridade, frente ao meio ambiente do trabalho.  Referido estudo, por se tratar de tema   de
razoável complexidade nos forçou direcionar a pesquisa para um dos ângulos do vasto universo jurídico,
mais precisamente o meio ambiente, não o natural, mas do trabalho. Porém para esta análise, de forma a
tornarmos o estudo didático e acessível elaboramos algumas etapas: a primeira abrange o conceito
educacional da transdisciplinaridade, passando inclusive pelo aspecto do contato cultural; em segundo
efetuamos a análise das questões, ou melhor dos fatores socioeconômicos, culturais e do fenômeno
globalização, que  influenciam e provocam a visão complexa e transdisciplinar; e em terceiro  um pequeno
escorço histórico, verificando o surgimento da concepção meio ambiente do trabalho, quais os fatores que
levam o homem para a visão interdisciplinar frente ao meio ambiente do trabalho.

            Assim, haja vista tratar-se de um tema amplo que envolve muitos elementos, optamos por traçar uma
linha de estudo analítico-descritivo, com o intuito de criarmos um objeto de reflexão um pouco mais
definido perante o pensamento jurídico e  evitarmos a quase que exclusiva análise no campo sociológico
histórico.

            Entretanto, o nosso enfoque também leva em conta os ordenamentos sociais, mormente pelo fato de
que o trabalho e as relações sociais efetivamente fazem parte da viabilidade do mercado global, haja vista o
fenômeno denominado globalização, que transformou o mundo em uma única aldeia comercial, um
verdadeiro mercado global competitivo. Não fosse este fato, temos ainda o referencial ambiente que em
razão da trajetória do mercantilismo mundial, o extrativismo exagerado está trazendo conseqüências
profundas, dramáticas e negativas sobre o nosso planeta, o nosso habitat natural, e causam, sem sombra de
dúvidas, alterações sobre a qualidade de vida, principalmente do trabalhador.

            Partindo desse último viés: alterações sobre a qualidade de vida do trabalhador e  alicerçando os
nossos pensamentos nos preceitos dos incisos III e IV do artigo 1º. da Constituição Federal, que tem como
fundamentos: "a dignidade da pessoa humana" e "os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa", bem
como o princípio da função social da propriedade (art. 170, inciso III), somos levados a refletir sobre o
conjunto interdisciplinar, a transferência de métodos e  esforços que são desenvolvidos para que a empresa
como meio de produção, atinja os seus fins principais que são: a maior produtividade possível com a
obtenção de lucros e como propriedade que é seja um meio de utilidade social, provocando efetivamente a
inserção do indivíduo, seja ele homem ou mulher, na sociedade sem com isto agredir o meio ambiente de
trabalho[2] e principalmente o meio ambiente natural.

 

2. CONCEITO EDUCACIONAL DA TRANSDISCIPLINARIDADE

 

            O termo transdisciplinaridade, de imediato nos leva ao raciocínio da existência de um conjunto de
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sistemas que se tocam, se inter-relacionam, provocando uma hiperespecialização na área do campo
científico, o que convenhamos é uma impossibilidade para o ser humano. Seria efetivamente este o
raciocínio e conclusão, levando-se em conta tão somente a etimologia da palavra composta de um prefixo
latino "trans" e o sufixo "disciplina", conforme descrito no dicionário eletrônico Michaellis[3]:

 

pref (lat trans) Exprime a idéia de além de, através, para trás, para além de: transalpino,
transatlântico, translúcido. sf (lat disciplina) 1 obsol Ensino, instrução e educação. 2
Relação de submissão de quem é ensinado, para com aquele que ensina; observância de
preceitos ou ordens escolares:  5 Conjunto de conhecimentos científicos, artísticos,
lingüísticos etc., que se professam em cada cadeira de um instituto escolar.

 

            Entretanto, referida interpretação torna-se efetivamente complexa, quando levamos em consideração
que o referido termo está diretamente relacionado a evolução de conhecimentos, mormente pelo fato de que
existem várias maneiras de pensar, vários simbolos, códigos que fazem parte da organização intelectual e
social quer em relação a uma determinada sociedade, quer em relação a determinado tipo de atividade
econômico, social, técnica, e que nada mais aquilo que a sociedade denomina de cultura[4]. E, cultura,
conforme Boaventura de Sousa Santos, assim pode ser definida:

A idéia de cultura, em um de seus usos mais comuns, está associada a um dos campos do saber
institucionalizados no Ocidente, as humanidades. Definida como repositório do que melhor foi pensado e
produzido pela humanidade, a cultura, neste sentido, é baseada em critérios de valor, estéticos, morais ou
cognitivos que, definindo-se a si próprios como universais, elidem a diferença cultural ou a especifidade
histórica dos objetos que classificam.

 

            A transdisciplinaridade, mostra-se assim é o contato de diversas culturas organizadas em 
disciplinas, entendo-se aqui disciplina como áreas do saber e assim definida por Edgar Morin[5]: "A
disciplina é uma categoria organizada dentro do conhecimento científico; ela institui a divisão e a
especialização do trabalho e responde à diversidade das áreas que as ciências abrangem" (grifo no original).
Portanto, estariam, referidas áreas do saber, neste contanto transdisciplinar, formando uma rede aberta  que
em decorrência dos diferentes tipos e graus de interatividade[6], constroem novas áreas do saber, e a nosso
ver seria a transdisciplinaridade, neste tocante, verdadeiro fator de criação de cultura.

 

            Para a psicofonia "transdisciplinaridade" significa a verificação do currículo transconstrutivista,
valorizando a pessoa e o seu trânsito existencial - consequentemente o seu conhecimento, sem nunca deixar
de alertar os transcapacitores que não se deve fixar na aparência, mas, pelo processo de enxergar em
profundida, alcançar as essências[7].         

            Com relação à pesquisa jurídica, esclarece Maria Francisca Carneiro[8], que:

 

A transdisciplinaridade e a complexidade, na pesquisa jurídica, mais que uma
consequência das transformações da sociedade e da ciência, significam alteração do
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método. O enfoque transdisciplinar e o pensamento complexo implicam em talhe
renovado das temáticas, então chamadas "transversais", em eixos reestruturados do
conhecimento. Para isso, é preciso antes chegar a um acordo sobre essa re-estruturação
dos temas, o que caberá a cada estudioso realizar em consonância com o entendimento do
professor-orientador da pesquisa. (grifos no original)

 

            Conforme se observa a transdisciplinaridade, não se trata de uma nova ciência, nem tampouco de
uma nova filosofia, mas de um inter-relacionamento cultural, que sem sombra de dúvida produzirá um
crescimento, um acréscimo de conhecimento, que somente pode ser observado através de uma visão
holística das disciplinas produzidas pela sociedade. Conforme explica Ubiratan D' Ambrosio[9]:

 

A transdisciplinaridade é transcultural na sua essência. Implica num reconhecimento de
que a atual proliferação das disciplinas e especialidades acadêmicas e não-acadêmicas
conduz a um crescimento incontestável de poder associado a detentores desses
conhecimentos fragmentados.     

 

 

           A transdiciplinaridade podemos, a grosso modo, afirmar: é uma forma de aglutinação de
conhecimentos, propiciando a formação de disciplinas híbridas[10] de novos conhecimentos que no futuro
se tornam autônomas.

 

3. FATORES SÓCIOECONOMICOS E A VISÃO TRANSDISCIPLINAR

 

            Assim passamos a efetuar a análise das questões ou melhor dos fatores sócioeconômicos, culturais e
do fenômeno globalização, que  influenciam e provocam a visão complexa e transdisciplinar do tema meio
ambiente do trabalho.

 

            O mundo, a sociedade, se encontra em constante mudança, em razão sem dúvida da incessante
produção humana, em todas as áreas do conhecimento, e principalmente na tecnológica, que transformou o
mundo em uma pequena aldeia global, forçando ao homem uma visão transdisciplinar, de conhecimento.

 

            A história da humanidade demonstra que o fenômeno globalização é antigo, e quase sempre está
associado à períodos de aceleração tecnológica, econômica e cultural, estando sempre relacionado ao ciclo
dos acontecimentos que se repetem. Conforme bem esclarece Juan Ramon Capella[11] ciclos são etapas que
se repetem em razão de um acontecimento seja ele social, econômico ou natural:
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O conhecimento (da Natureza, do futuro) proporciona poder: o dos magos, em
comunicação com o sagrado. Os sacerdotes do antigo Egito, capazes de prever com
precisão a inundação estacional do Nilo que inunda os campos, ou os eclipses, e os
sacerdotes maias, conhecedores exclusivos do calendário, culminam uma história
precedente por sua capacidade de incidência sobre uma atividade social essencialmente
agrícola. A inevitabilidade do ciclo está por cima dos acontecimentos. Assim aparece na
fonte débil de nossa cultura: a fonte grega. Para Heródoto, a história mostra uma norma
que se repete, que está regulada pela lei cósmica da compensação; a némesis restaura
periodicamente o equilíbrio entre forças históricas contrárias. E Tucídides, por sua parte,
está convencido de que os acontecimentos que ocorreram no passado se produzirão de
novo no futuro na mesma ou parecida forma.

 

         A primeira globalização de que se tem conhecimento foi a do Império Romanos, que findou com a
feudalização política e comerciais, neste período inexistia qualquer conceito às relações de trabalho, haja
vista que a economia era totalmente baseada na escravidão.

 

         A segunda coincide com as grandes descobertas dos séculos XIV e XV, estão vinculadas às notáveis
inovações tecnológicas nos instrumentos de navegação, que propiciaram grande avanço do comércio
internacional, nesta fase ainda as noções de relação de trabalho são tênues em razão de que as relações se
estabelecem pela identidade de ofícios, quando então surgem as Corporações de Ofício[12]. Neste período,
a interculturalidade se fez presente de uma forma efetivamente marcante,  conforme explica Ubiratan
D'Ambrosio[13]:

 

A interculturalidade vem se intensificando ao longo da história da humanidade.
Particularmente importante, pelas consequências que dela resultaram, foi a decorrente do
período chamado "grandes navegaçõies", na segunda metade do século XV, que resultou
numa globalização da visão e da ação  política. Novos códigos e símbolos foram
conhecidos, novas culturas foram identificadas. Alguns códigos e símbolos se
universalizaram, afetando profundamente as maneiras de explicar, conhecer, conviver e
manejar a realidade natural, social e cultural próprias a todas as sociedades que se
encontraram.

 

 

         A terceira aparece na segunda metade do século XIX, após as guerras napoleônicas e determina a
supremacia do liberalismo sobre o mercantilismo[14], está associada ao desenvolvimento da tecnologia dos
transportes: o motor a vapor, a ferrovia, os navios de casco de ferro, bem como aos avanços nas
comunicações e ao desenvolvimento da eletricidade, nesta fase frutos da Revolução Industrial surgem a
classe operária e com ela as primeiras noções de relação de trabalho.

 

         A quarta surge após as duas grandes guerras[15] e a grande depressão[16], que levaram ao
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desalojamento, pelos Estados Unidos, do Império Britânico como potência mundial dominante; da libra
esterlina pelo dólar como moeda hegemônica; dos mercados internacionais de investimentos financeiros e
comerciais, pelo sistema de instituições públicas internacionais, da primeira fase de revolução industrial
(carvão, motor a vapor, ferrovias), pela segunda (petróleo, eletricidade, indústrias petroquímicas e de
automóveis) estruturada pelo Fordismo[17], conseqüentemente as relações de trabalho se apresentam mais
complexas, nas palavras de Mozart Victor Russomano pois estão embebidas de "uma forte carga dos ideais
de solidariedade e respeito aos direitos do homem  e de alcance da Justiça Social"[18].

 

         Na esfera capitalista, ocorreu um avanço no papel do Estado, com a formação de economias mistas
que garantiram o crescimento econômico, o pleno emprego e as garantias sociais.

 

         As economias mistas assumiram diferentes formas, de acordo com o país: o "New Deal" nos Estados
Unidos, o "Welfare State" na Europa (após o período de fascismo e nazismo na Itália, Espanha e Alemanha)
e diferentes tipos de Estados: em desenvolvimento e subdesenvolvidos (estes a maioria dos países).

 

         Todo este conjunto de fatores caracteriza a quarta globalização marcada pela revolução tecnológica,
institucional, financeira e ideológica: o chamado neoliberalismo.

 

         Podendo o fenômeno globalização ser definido como um evento associativo, se a considerarmos como
conseqüência da Revolução Tecnológica, conforme explica Otávio Augusto Reis de Sousa[19]:

 

Um dos aspectos mais revolucionários dos últimos anos foi precisamente a facilidade de
inter-relacionamento entre os mais diversos locais, culturas, religiões, propiciada por uma
real reformulação das comunicações. Passa-se, de súbito, à possibilidade de comunicação
instantânea, o mundo em seus mais longínquos locais deixa de parecer inatingível ou
isolado, mas convive conosco ao toque de um botão. Vislumbramos os acontecimentos
de todos os quatro cantos do planeta no exato momento em que ocorrem, o que, em certa
medida, nos guinda a uma reflexão sobre estes, pois passamos agora, todos nós, à
condição de interessados.

 

         O aspecto crucial da globalização está nas questões que envolvem as relações entre a sociedade e os
Estados nacionais, a partir das reformas neoliberais, em razão do fato de que o mercado assume o papel de
indutor, normativo e regulador, em razão da facilidade de inter-relacionamento e a impossibilidade de
convivência isolada.

            A definição de globalização que se apresenta mais abrangente é a citada por Ronaldo Porto Macedo
Junior[20], enunciando-a como :
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[...] um processo de natureza econômica e política marcado pelas seguintes
características: a) ampliação do comércio internacional e formação de um mercado global
assentado numa estrutura de produção pós-fordista (ou  pós-industrial); b)
homogeneização de padrões culturais e de consumo; c) enfraquecimento da idéia de
Estado-nação em benefício dos agentes econômicos do novo mercado global; d)
formação de blocos comerciais.

 

         Assim, diante desta visão holística do fenômeno globalização e da estrutura econômica, social e
cultural, que se formou: a exigência dos mercados (o produto para ser competitivo deve obedecer a padrões
de qualidade já na sua fase de produção) e o empresário para se manter no mercado e fazer permanecer a
aceitação de seus produtos está sendo forçado a adequar-se às regras ditadas pelo mercado global que exige
atitudes responsáveis perante o meio ambiente e a sociedade em que está inserido, o mesmo ocorrendo em
relação ao trabalhador que a cada dia tem que buscar constante atualização nos mais diversos campos, além
de ter que se adequar às mais diversas culturas haja vista o constante contato causado pela dissolução de
fronteiras, torna-se assim um verdadeiro ser cosmológico.

 

         Nas palavras de Edmund O' Sullivan[21], o homem deve ter uma identificação cosmológica, haja vista
sofrermos de "experiências de comunhão e comunalidade que surgem da percepção profunda do fato de que
nós e todas as outras manifestações da existência (isto é, diferenciação) nascemos dos desdobramentos de
uma única realidade", ou seja somos levados a conviver com a multiplicidade de perspectivas particulares,
decorrentes do contato com novas culturas, isto tudo exigência da perspectiva global[22].

 

         O homem, diante da globalização passa a ter uma visão comunitária do meio em que vive, e quando se
fala em visão comunitária Eduardo Biacchi Gomes[23], esclarece de forma objetiva que: "o espaço
comunitário, por si só, é um espaço supranacional, tendo em vista que nele convivem inúmeras culturas,
povos e nações, com seus costumes, tradições e línguas diferentes".

 

         Por óbvio a evolução, de conhecimento e a transdisciplinaridade é uma constante na sociedade
globalizada, que se acentuou nas últimas décadas, exigindo do homem uma diversidade de conhecimentos e
especializações, causando assim verdadeiro desespero pela ânsia do conhecimento imediato, porém cheio de
retóricas, haja vista a dificuldade de absorção do turbilhão de descobertas e notícias que lhe são trazidas
diante da transição paradigmática de conhecimento. Esta transição faz com que o ser humano mude de
forma constante o seu foco de visão, para então entender os acontecimentos de uma forma global, porém
sem colocar em dúvida as novas descobertas, conforme esclarece Boaventura de Sousa Santos[24]: "o que
está em jogo não é uma decisão sobre a validade das novas descobertas, mas a exigência ou não de uma
nova percepção da realidade".

 

         Esta exigência de uma nova percepção da realidade, está fazendo com que o ser humano  Homo
sapiens sapiens observe, que o seu acumulo de conhecimento, obtido nos últimos 100.000 anos de
experiência[25] (tempo estimado de aparição no planeta Terra), pode lhe acarretar a sua autodestruição, em
razão da desenfreada exploração do meio ambiente.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8881



 

4. CONCEPÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO TRABALHO E A TRANSDISCIPLINARIDADE

 

            Conforme se pode observar nos tópicos anteriores, a transdiciplinaridade conduz a uma consciência
holística de conhecimentos, em que pese a exigência da especialização fragmentada em disciplinas,
entretanto o constante contato, o inter-relacionamento das diversas áreas de conhecimento, levam ao
surgimento de novas culturas científicas e tecnológicas.

 

            Verificamos, também que com o fenômeno globalização, em razão do interculturalismo, da
intercomunidade, do multiculturalismo (efeitos da aldeia global), a necessidade de uma visão holística, seja
da sociedade, da cultura, da tecnologia, da educação e inclusive do próprio homem, se faz muito mais
presente haja vista a sua necessidade crescente de especialização e adequação ao meio ambiente.

 

            As grandes transformações decorrentes da globalização, principalmente em razão do crescente
avanço tecnológico (informática e teleinformática), nos fazem ver com certa clareza os efeitos que são
provocados pelos meios de produção em relação à aquisição de conhecimento e principalmente nos dão um
panorama do mundo em relação aos bolsões de pobreza, às violações da dignidade humana e principalmente
a crescente destruição do patrimônio cultural e ambiental, este último colocando em risco a própria
sobrevivência da homem sobre o planeta.

 

            Aliás, neste sentido esclarece Ubiratan D' Ambrosio[26]:

 

O conhecimento científico nos permite uma visão crítica dos perigos da degradação da
humanidade e do meio ambiente. Através das possibilidades da informática, assim como
da teleinformática, podemos hoje acompanhar e prever as conseqüências dos conflitos
sociais, das guerras e das agressões ao ambiente.

 

            Portanto, para compreendermos os reflexos dos efeitos da tecnologia, da internacionalização das
atividades de produção e o porque da formação de uma consciência da espécie, devemos ter conhecimento
da diversidade, da transdiciplinaridade, conforme explica Juan Ramón Capella[27]: "a problemática de
espécie implícita nos problemas ecológicos, da paz, dos desequilíbrios entre as populações do planeta, que
afeta a presente e as gerações futuras, é internacional ou supranacional, e abordá-la exige uma aprendizagem
de cooperação na diversidade",se faz necessário efetivamente termos consciência do conceito de Meio
ambiente e suas interações transdisciplinares.

 

4.1 Conceito de Meio Ambiente
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            A concepção de meio ambiente, é relativamente recente, esta expressão que indica certa
redundância, pois os termos meio e ambiente, têm o mesmo significado. Meio - conjunto de elementos
materiais e circunstanciais que influenciam um organismo vivo[28]; e ambiente - meio que se vive que
rodeia ou envolve por todos os lados[29].

 

            A idéia do meio ambiente global chega até nós provenientes de dois pontos de referência distintos. O
primeiro ocorreu no final do século passado, quando vimos imagens da Terra enviadas do espaço sideral,
fato este que nos fez observar o nosso planeta como uma entidade total e despertou em muitos a consciência
planetária. A partir deste momento surgiu a impressão de que todos os membros deste lindo planeta azul
estavam inter-relacionados e no interior de uma intrincada teia de vida, que provavelmente não existe em
nenhum outro ponto do universo[30], o que nos traz um grau enorme de dependência para com o ambiente
em que vivemos.

 

            O segundo ocorreu quando as condições de vida e de trabalho começaram rapidamente a se
modificar, a tecnológica o alto grau de desenvolvimento de alguns países, as condições de vida e trabalho,
em todos os lugares fizeram eclodir o fenômeno da globalização.

 

            As nações perceberam a importância de proteção do meio ambiente natural, tanto é que o Direito
Internacional de forma constante sofre alteração, com o intuito de estabelecer regras que visem a proteção
ao meio ambiente e principalmente do indivíduo nele inserido, conforme explica Eduardo Biacchi
Gomes[31]:

 

Com base na transformação do direito internacional, na inserção do indivíduo, enquanto
sujeito de direito internacional, o princípio da solidariedade merece ser aperfeiçoado em
todos os âmbitos do Direito. O exemplo trazdio pelo autor refere-se ao Direito ambiental
e prega que, tendo em vista a relevância do meio ambiente, o compromisso de proteção
ao meio ambiente é de todos os Estados da sociedade internacional, que não podem ficar
paralisados frente à questão de grande relevância. Assim, de acordo com o princípio da
não-indiferença, todos os Estados da sociedade internacional devem adotar condutas pro
ativas para que haja, em alguns anos, condições ambientais favoráveis.

 

            Entretanto, a consciência quanto aos cuidados com o meio ambiente somente se fizeram presentes a
partir da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, realizado em Estocolmo, na Suécia,
quando então resultaram do encontro a Declaração sobre o Ambiente Humano, que nas palavras de Fábio
Fernandes[32], trata-se de "uma declaração de princípios de comportamento e responsabilidade que
deveriam governar as decisões relacionadas a questões ambientais, expressando a convicção de que 'tanto as
gerações presentes como as futuras, tenham reconhecidos como direitos fundamentais, a vida num ambiente
sadio e não degradado".
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            O assunto meio ambiente é hoje um dos que mais estão presentes na pauta da Organização Mundial
do Comércio[33],  sendo tema constante de debates, haja vista a controvérsia que se instala ante a relação
existente entre comércio e meio ambiente, em que pese referida organização não se constitua local para
debate específico de questões ambientais.

 

            Neste ponto constatamos uma situação antagônica por parte da Organização Mundial do Comércio,
haja vista que tem como princípio basilar o incremento das relações comerciais com a eliminação dos
obstáculos ao comércio, propiciando o crescimento econômico e fomentando a elevação dos níveis de vida
das pessoas, entretanto deve manter também como meta a otimização dos recursos mundiais, objetivando o
desenvolvimento sustentável com a proteção ao meio ambiente.  

 

            Por óbvio há uma crescente conscientização da problemática ambiental, a sociedade passou a exigir
condutas mais responsáveis após a ocorrência de algumas grandes catástrofes (acidentes de Bopahl na India,
Chernobyl na ex-URSS, e o de Three Miles Island nos EUA) e das evidências científicas dos efeitos
relativos às modificações provocadas pelo homem no frágil equilíbrio da vida no planeta, causando grandes
problemas ambientais, levando-se em consideração, conforme José Eli da Veiga[34], descreve:

 

O que reinou quase absoluto por mais de 10 mil anos foi chamado de "extensivo" por
historiadores, pois espalhava os acréscimos populacionais por novas áreas geográficas,
enquanto o produto aumentava no mesmo compasso. Em raras ocasiões e em poucos
lugares, algumas sociedades elevaram a renda per capita mediante o aumento da
produtividade total dos fatores (recursos naturais, força de trabalho e capital). (grifos no
original)

 

            As empresas, não se preocupam em avaliar os seus custos com base no custo efetivo de produção,
custo este que deve levar em consideração o que extraem do meio ambiente (energia através da água, ar, e
outros componentes naturais) de forma gratuita e os devolvem totalmente contaminados, segundo explica
Juan Ramon Capella[35]:

 

Ora: na contabilidade das empresas só se inclui como custo da produção aquilo que tem
voz para figurar como tal: todas as mercancias - incluída a força de trabalho - que a
empresa teve de comprar. E isso introduz uma distorção na concepção do que é um custo
da produção. Certos bens são adquiridos gratuitamente pelas empresas e gastos sem repô-
los: a indústria emprega ar, água, que devolve contaminados; freqüentemente esgotam as
fontes. Abandonas os resíduos, enfeia terras e paisagens sem custo algum que não seja,
meramente simbólico e político. Pode utilizar processos produtivos de intensíssimo
consumo energético sem preocupar-se com que as energias não renováveis não devem ser
esgotadas só por algumas gerações; destrói, para sempre, possibilidades de produção
alternativas sem que tal custo, como os anteriores, figure nas anotações contábeis.
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            Porém esta situação está aos poucos se modificando, é claro sempre decorrente da força econômica,
pois conforme já descrito o fenômeno globalização, que fez incrementar a necessidade de expansão e
liberalização do capital, também estabelece uma enorme competitividade não só entre os mercados, mas
principalmente entre as empresas, fixando o paradigma da denominada qualidade total, com a crescente
disseminação na utilização das normas de qualidade da ISO[36] "nas relações comerciais internacionais,
cuja série 9000, publicada em 1987, conta hoje com mais de 100.000 (cem mil) empresas certificadas em
todo o mundo"[37].

 

            Em 1999, surgiu o Global Compact, fruto da idéia do Secretário-geral da Organização das Nações
Unidas (ONU), Kofi Anan, e que tem por objetivo conciliar o mundo dos negócios com as necessidades
sociais e ambientais do planeta e mobilizar a comunidade internacional para a promoção dos valores
fundamentais, nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio-ambiente e corrupção[38].

 

            São dez os princípios norteadores do Global Compact[39]:

 

1 As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos Direitos Humanos
internacionalmente proclamados; 2 e certificarem-se de que não são cúmplices de abusos
em  direitos humanos; 3 As empresas devem defender a liberdade de associação e o
eficaz reconhecimento do direito do dissídio coletivo; 4 eliminar todas as formas de
trabalho forçado ou compulsório; 5 abolir eficazmente o trabalho infantil; 6 e eliminar a
discriminação no que diz respeito ao emprego e a ocupação; 7 as empresas devem apoiar
uma abordagem precaucionária dos desafios ambientais; 8 tomar iniciativas para
promover maior responsabilidade ambiental; 9 e encorajar o desenvolvimento e a difusão
de tecnologia amigáveis ao meio ambiente; 10 As empresas devem trabalhar contra todas
as formas de corrupção, incluindo a extorsão e o suborno. 

 

            Encontra-se atualmente em discussão a ISO 26000, certificação internacional que trata do tema da
Responsabilidade Social da empresa, com o objetivo de estabelecer padrão internacional de certificação,
levando-se em conta a qualidade, o meio ambiente e o impacto social.

 

            Portanto, se observa que as empresas, objetivando atender às exigências dos consumidores e para
que se tornem capazes de enfrentar a competição comercial impostas pelos concorrentes (pelo baixo custo,
pela eficiência etc.) se ajustam às normas de sistemas de gestão ambiental com a finalidade de obtenção dos
Certificados de Qualidade (ISO). 

 

            Assim, o que se observa é que o próprio mercado é quem se encarrega de forçar as empresas a
desenvolverem ações para a gestão do meio ambiente, em decorrência da competitividade, e também por
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parte do próprio empreendedor que vê nesta situação um meio de proteger o seu negócio, os seus
investimentos, pois a preocupação ambiental já não é mais vista como uma atividade separada da empresa,
mas uma nova forma de demonstrar para o público, a sociedade, o mercado a sua capacidade de gerir os
negócios e respeitar o meio ambiente.

 

4.2 Conceito de Meio Ambiente do Trabalho e a transdiciplinaridade.

 

            A princípio o meio ambiente do trabalho era tão somente considerado aquele delimitado pelos
espaços da execução da atividade laboral, a empresa, o escritório, a fábrica, dependendo e restrito à
atividade produtiva desenvolvida.

 

            Porém com as novas divisões transnacionais do trabalho e da produção, que transformaram o mundo
em uma fábrica global[40]. O conceito se expandiu e pode ser afirmado que o meio ambiente de trabalho é o
planeta, não há divisão de fronteiras, mas sim a produção transforma o mundo em uma fábrica global, em
que a busca pela mão de obra barata é incessante e pode-se dizer até desumana. Pois a busca pela
produtividade e pela oferta de mão de obra, nas palavras de Figueiredo[41], tanto provoca a busca de força
de trabalho barata em todos os cantos do mundo como promove as migrações em todas as direções.  E,
assim temos, o meio ambiente comercial globalizado que, vem sugando o meio ambiente natural.

 

            O meio ambiente hígido e saudável mantido em sua forma natural, traz de forma direta, benefício
sócio econômicos. O inverso o desequilíbrio do meio ambiente, faz acarretar a doença profissional e o
acidente de trabalho, que tantos males ocasionam à sociedade.

 

            Este conceito decorre do fato de que o meio ambiente do trabalho nada mais é, conforme as palavras
de José Afonso da Silva[42], como um complexo de bens imóveis e móveis de uma empresa e de uma
sociedade, objeto de direitos subjetivos variados, e de direitos invioláveis da saúde e da integridade física
dos trabalhadores, que o freqüentam.

 

            Conforme cita Figueiredo[43]:

 

Doença, acidente e morte no trabalho, assim como os acidentes ambientais, a poluição do
ar e da água e a degradação do solo constituem efeitos indesejados (externalidades) de
um sistema de produção criado pela classe dominante e imposto à classe trabalhadora,
sistema este que elegeu como valor maior a lucratividade (eventualmente identificada
como a produtividade) e o seu próprio crescimento em lugar do bem-estar social.
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            Diante destas ponderações podemos dizer que, com a proteção ao meio ambiente natural, o
extrativismo e produção adequados, devem propiciar também um meio ambiente de trabalho saudável, para
que o trabalhador produza com qualidade e quantidade sem riscos de lesões ou doenças ocupacionais,
apresenta-se neste ponto a transdiciplinaridade com a medicina e segurança do trabalho.

 

           O bem estar no meio ambiente de trabalho, traz diretamente dois  tipos de reflexos: o primeiro que é
sentido já no meio de produção, e o segundo que se reflete no meio social do trabalhador[44] , a
transdisciplinaridade ocorrem em relação à sociologia.

 

           Havendo medidas de prevenção e segurança no meio ambiente do trabalho a produção se reveste de
qualidade e quantidade, porém sendo negativo há o decréscimo na produtividade, com a queda nos salários
e, por conseguinte o prejuízo no meio social do trabalhador, causando dificuldades de convivência no
ambiente familiar[45].

 

            Conforme Karl Marx[46], o valor da força de trabalho possui um valor histórico e moral. Histórico,
pois decorre da força de trabalho e só existe em decorrência da disposição do indivíduo vivo e moral, pois é
a soma dos meios de subsistência deste, que deverá ser suficiente para mantê-lo na sociedade de uma forma
normal.

 

            Estando o meio ambiente de trabalho adequado às necessidades do trabalhador por óbvio trará
benefícios à área de produção. Verifique-se que o trabalhador, como força de trabalho, produz de forma
direta e proporcional às condições que lhe são fornecidas: se o ambiente propicia segurança e conforto a
produção será proporcionalmente maior, porém se ocorre o inverso, as conseqüentes seqüelas à saúde do
trabalhador são inevitáveis, e principalmente deve ser levados em consideração que a baixa produtividade,
com afastamentos à linha de produção trazem inevitáveis prejuízos ao empregador, que: 1º.) terá de arcar
com o afastamento do empregado; 2º.) baixa produtividade, pois terá, muitas vezes, que substituir o
empregado afastado ante uma possível doença ou acidente ocupacional; 3º.) as empresas sofrem um
acréscimo na cobrança da alíquota destinada ao financiamento do seguro (SAT[47]) e da aposentadoria
especial (§, 6º. do art. 57 da Lei nº. 8.213/1991); 4º.) Indenizações - as empresas estão sujeitas a pagamentos
de indenizações aos empregados e ainda por força da mesma legislação supra citada, à ação de regresso pelo
órgão Previdenciário em razão da negligência ante às normas de Segurança e Saúde do Trabalho indicadas
para a proteção dos trabalhadores.

 

            Verifica-se, assim, que a visão deve ser destinada ao gerenciamento adequado do ambiente de
trabalho, pois com a eliminação e controle dos agentes nocivos à saúde e à integridade física dos
trabalhadores, estarão sendo trazidos benefícios diretos aos mesmos bem como ao próprio empregador que
terá a sua produção mantida, controlando gastos, minimizando custos de produção e encargos sociais.

 

            O estudo do meio ambiente do trabalho, faz acarretar uma visão total de todas as ciências que se
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inter relacionam, e venham a influenciar no resultado obtido. Conforme explica Edgar Morin[48]:

 

Devemos "ecologizar" as disciplinas, isto é, levar em conta tudo que lhes é contextual,
inclusive as condições culturais e sociais, ou seja, ver em que meio elas nascem,
levantam problemas, ficam esclerosadas e transformam-se. É necessário também o
"meta-disciplinar"; o termo "meta" significando ultrapassar e conservar. Não se pode
demolir o que as disciplinas criaram; não se pode romper todo o fechamento: há o
problema da vida; é preciso que uma disciplina seja, ao mesmo tempo, aberta e fechada.

 

5. CONCLUSÃO

 

            Conforme podemos observar a transdisciplinaridade, efetivamente faz parte da disciplina que estuda
o Direito Ambiental, e como não poderia deixar de ser em relação ao Meio Ambiente do Trabalho, esta
multiplicidade de associação de disciplinas é uma constante, basta retornarmos ao item anterior e
verificarmos o contato imediato com: a) a segurança do trabalho - neste ponto há a inter-relação com a
engenharia  - ao analisar a ergonomia do  ambiente, as ferramentas que são utilizadas na execução das
tarefas; b) com a química e biologia - ao analisar os casos de insalubridade e periculosidade; c) também com
a medicina do trabalho - ao serem analisados os casos de doença profissional e ocupacional; d) legislativa -
no estudo e elaboração de normas, leis, portarias que importam proteção e execução de medidas que
envolvam o meio ambiente do trabalho e neste ponto se observe também a elaboração de normas de direito
internacional;  e) a sociologia e psicológicos - ao estudarmos os efeitos sociais de determinada medida
perante o empregado, a empresa e o meio em que estão inseridos, visando a preservação da dignidade do
trabalhador, a serem evitados acidentes do trabalho; f) preservação ambiental - ao serem estudados os
processos de produção e reciclagem laboral; g) responsabilidade social - quando são analisadas normas
(ISOs) e sistemas desenvolvidos pelas empresas e atividades a ela relacionadas, com o objetivo de proteção
e desenvolvimento de atividades em prol do meio ambiente natural e do trabalho; h) culturais - ao serem
estudadas a multidimensionalidade do conhecimento humano, e de que forma devem ser aplicadas as ações
de proteção e preservação do meio ambiente natural e do trabalho, sem com isto comprometer os costumes
de uma determinada sociedade.

 

         Sem dúvida são princípios básicos da educação em relação ao meio ambiente do trabalho: o enfoque
humanista, holístico e democrático, haja vista que: a) humanista - pois tem como elemento principal
disciplinar o homem e preservar a vida; b) holístico - deve ser analisada como um todo para que as ações de
preservação e proteção no ambiente natural e do trabalho sejam efetivamente implementados; c)
democrático - pois a todas a pessoas, as sociedades, os Estados, de forma geral podem exercer e propor
medidas de proteção e conservação do meio ambiente natural e do trabalho.

 

            A transdiciplinaridade, conforme explica Fábio de Assis F. Fernandes[49], surge como meio de se
evitar o estudo dividido em partes, "pela necessidade de dar uma resposta à fragmentação causada por uma
epistemologia de cunho positivista diante de suas visíveis insuficiências, fruto da análise do todo a partir de
suas partes sem uma visão integradora".
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         Ou seja o contato transdisciplinar em relação ao meio ambiente, dá lugar à análise do todo visando, a
proteção e conservação do meio ambiente do trabalho.
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O AMBIENTE DE TRABALHO E A INTEGRIDADE PSICOSSOMÁTICA DO EMPREGADO

WORK ENVIRONMENT AND PSYCHOSOMATIC EMPLOYEE INTEGRITY

jOSE APARECIDO CAMARGO
Leda Maria Messias da Silva

RESUMO
A realização do trabalhador como ser humano integral, sob o valor supremo da dignidade da pessoa
humana, pressupõe um ambiente laboral que consome parte considerável de sua existência e repercute muito
além do local de trabalho. O desenvolvimento do homem implica a satisfação de suas necessidades
enfeixadas em um catálogo de direitos entre os quais se sobressaem os de personalidade. São direitos que
permitem à pessoa estruturar-se em sentido físico, mental e espiritual mediante interações interpessoais
equilibradas, arraigadas num ambiente laboral hígido e correspondente ao que se espera de uma sociedade
justa, fraterna, solidária, igualitária, sem preconceitos de nenhuma espécie. O aumento de doenças laborais
não surpreende, entretanto, numa sociedade que se tem afastado de valores morais, naturais ao ser humano.
A tortura e o tratamento degradante e desumano no ambiente laboral, representados pelo assédio moral e
sexual, podem transformar o ato de trabalhar num pesadelo. Quais instrumentos enfrentam essa anomalia
social? Quais os contornos jurídicos que delimitam a integridade psicossomática do trabalhador? E como o
Judiciário tem enfrentado as agressões dos direitos da personalidade no ambiente laboral? São questões
cruciais discutidas neste artigo.
PALAVRAS-CHAVES: Dignidade da pessoa humana, direitos da personalidade, ambiente de trabalho,
direito à integridade psicossomática, assédios moral e sexual.

ABSTRACT
The completion of the worker as a whole human being, under supreme value of human dignity, depends on
healthy work environment, because consumes much of his existence and resonates far beyond the work
place. The man development requires the satisfaction of their needs bundled in a catalog of rights among
which stand out the personality. These rights allow people to organize itself in the physical, mental and
spiritual means interpersonal interactions balanced, rooted in a healthy environment and relevant to what is
expected of a “just society, fraternal, egalitarian, without prejudices of any kind”. The increase of work-
related diseases is not surprising, however, a society that has turned away from moral values, natural to man.
Torture and degrading and inhuman treatment in the work environment represented by the moral and sexual
harassment, can transform the act of working in a nightmare. What instruments are facing these social
anomalies? What are the legal boundaries demarcating the psychosomatic integrity of the worker? And as
the Judiciary has faced the attacks of personal rights in the labor environment? These are crucial issues
discussed in this paper.
KEYWORDS: Human dignity, personal rights, working environment, right to psychosomatic integrity,
bullying (mobbing) and sexual harassment.

 
 
1 INTRODUÇÃO

                                
A formação do ser humano pressupõe a satisfação de suas necessidades enfeixadas em catálogo de
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direitos fundamentais, entre os quais se situam os que se manifestam através dos direitos da personalidade.
E passa pela família, escola, comunidade e pelo ambiente de trabalho, o qual consome parte considerável de
sua vida e no qual vive uma complexidade de relações interpessoais que afetam sua personalidade mais do
que qualquer outro ambiente, e, em conseqüência, as relações que se desenvolvem fora desse espaço social
ímpar. Daí que é fundamental um ambiente hígido em todos os aspectos, garantindo ao trabalhador uma
existência digna conforme os ditames da justiça social, porque as relações e reações que nele e dele fluem,
afetam, ou podem afetar toda a sociedade, inclusive aqueles próximos ou integrantes do ambiente privado
do trabalhador, sua família e outros no âmbito de sua intimidade. Não raro os efeitos da violência ou do
assédio moral e sexual repercutem além do local de trabalho, qualificando-se, dada a sua amplitude moral, e
efeitos e sequelas como tratamento desumano e degradante. As vítimas padecem graves problemas de
saúde frutos do tratamento cruel: depressão, insônia, pânico, baixa auto-estima e até suicídios são algumas
das conseqüências da perseguição moral e sexual sistemática. Outros sofrem discriminação religiosa e
étnica, o que também afeta sua saúde emocional e espiritual; alguns sofrem colapsos nervosos; muitos
deixam o emprego por não suportarem os abusos verbais e/ou sexuais ou ficam deprimidos e estressados,
atormentados por chefias e colegas desajustados. Mais do que apenas provocações no local de trabalho –
sarcasmo, crítica, zombaria e trote – o assédio moral é uma campanha de terror psicológico qualificado
como tortura, tratamento desumano e degradante no ambiente de trabalho. Fazer da vítima uma pessoa
rejeitada, eliminar um obstáculo na empresa ou por inveja, dentre outras motivações não nobres, obter
favores sexuais, no caso da chefia ou supervisão, embora tanto o assédio sexual quanto o moral, também
ocorram entre empregados do mesmo nível hierárquico ou em nível hierárquico inferior, este menos
comum, são objetivos patologicamente perseguidos. E refletindo negativamente sobre a vida familiar e
conjugal e sobre o trabalho, a recuperação da saúde psicossomática depende de tratamento especializado,
em geral com custos pessoais, econômicos e sociais elevados e muitas vezes prolongados.

Na Alemanha, o assédio moral tornou-se tão comum que uma companhia de seguros de saúde
colocou à disposição das vítimas uma linha de telefone para consultas. Mais da metade das pessoas que
utilizaram o serviço não trabalharam por até seis semanas, cerca de um terço, por até três meses e mais de
10% por mais de três meses. Calcula-se que até 20% de todos os suicídios são conseqüência do assédio
moral no trabalho, o que não surpreende. Praticamente um terço ou mais da vida da pessoa se passa ali e a
supressão de valores morais, sufocados por um mundo essencialmente materialista que adora Mamom[1], o
deus das riquezas, transformam a vida de muitos trabalhadores assediados em um pesadelo, com
conseqüências trágicas também para seus familiares e todo o corpo social ao qual estão interligadas, direta
ou indiretamente. O fato é que a tortura ou tratamento degradante e desumano no ambiente laboral,
representados pelos assédios moral e sexual, podem transformar o ato prazeroso de trabalhar num pesadelo.

Então, pergunta-se: Quais os procedimentos adotados pelo empregador e pelo Estado para
minimizar os efeitos desses comportamentos abusivos que agridem a dignidade humana? Quais os
contornos jurídicos que delimitam a integridade psicossomática do trabalhador no ambiente laboral?  Como
o Judiciário enfrenta as questões relativas aos direitos de personalidade do trabalhador, especificamente no
que aos assédios moral e/ou sexual no ambiente laboral? Buscam-se as respostas no âmbito deste artigo.

 
2 ESTATUTOS JURÍDICOS DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO
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EMPREGADO, NO AMBIENTE DE TRABALHO
 

O direito ao trabalho protegido de abusos do Estado e do empregador, uma resposta aos danos à
saúde do empregado e ao desemprego, remonta a Revolução Francesa que na Constituição de 1793, art. 21,
instituiu uma “assistência pública (un établissement general de secours publics), com a finalidade de, afora
atender as crianças abandonadas, velhos e aos infirmes, fornecer trabalho aos pobres, aos inválidos, que não
teriam podido obtê-lo”.[2]

 
O Texto constitucional mexicano de 1917, séculos depois, numa clarividência axio-jurídico

incomum e numa iniciativa pioneira, atribuiu aos direitos trabalhistas a qualidade de direitos fundamentais
em conjunto com as liberdades individuais e os direitos políticos (arts. 5º e 123[3]). Aquela Constituição[4]
qualificou os direitos trabalhistas como direitos fundamentais ao nível das liberdades individuais e dos
direitos políticos. A relevância, nesse aspecto, é transcendente, pois na Europa a consciência de que os
direitos humanos têm uma dimensão social se consolidou somente após a Grande Guerra, 1914-1918, que
mitigou a ideologia liberal e pôs fim ao sonho de uma razão legiferante. De vanguarda, instituiu

o princípio da igualdade substancial de posição jurídica entre trabalhadores e empresários na relação
contratual de trabalho, criou a responsabilidade dos empregadores por acidentes de trabalho e lançou,
de modo geral, as bases para a construção do moderno Estado Social de Direito. Deslegitimou, com
isso, as práticas de exploração mercantil do trabalho, e, portanto da pessoa humana, cuja justificação se
procurava fazer, abusivamente, sob a invocação da liberdade de contratar.[5]
 

A Constituição de Weimar, em 1919, e a Organização Internacional do Trabalho, criada pela
Conferência de Paz após a Primeira Guerra Mundial, cuja Constituição converteu-se na Parte XIII do
Tratado de Versalhes, adotaram princípios que se espraiaram pelos Textos constitucionais em todo o
mundo.[6] Nesse sentido, pressionada pelos efeitos da grande depressão econômica e da Segunda Guerra
Mundial, a OIT adotou os fins, objetivos e princípios da Declaração da Filadélfia[7], antecipando e servindo
de modelo à Carta das Nações Unidas e à Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Dentre os princípios estabelecidos pela OIT, na Declaração de Filadélfia, destacam-se os ligados ao
desenvolvimento da personalidade do empregado e que se manifestam através de alguns preceitos,
enumerados de modo exemplificativo: o trabalho não é mercadoria; os representantes dos trabalhadores e
dos empregadores, colaborando em pé de igualdade com os Governos, participarão em discussões livres e
em decisões de caráter democrático tendo em vista promover o bem comum; todos os seres humanos,
qualquer que seja sua raça, crença ou sexo, têm o direito de efetuar o seu progresso material e o seu
desenvolvimento espiritual com liberdade e com dignidade, com segurança econômica e com oportunidades
iguais; trabalhadores e empregadores colaborarão para a elaboração e aplicação da política social e
econômica; e será protegida a vida e a saúde dos trabalhadores em todas as ocupações.

Trabalhadores e empregadores colaborando em pé de igualdade e colaborando para a elaboração e
aplicação da política social e econômica, são preceitos metajurídicos de índole moral e reportam ao
comportamento solidário[8], cooperativo e interativo que devem orientar a relação laboral empregador-
empregado-empregado. Ao empregador, no desempenho de uma função social, compete gerir o
empreendimento de tal modo que o exercício de suas prerrogativas hierárquicas não se ocupe apenas da
satisfação de seus interesses. O princípio da função social da propriedade, nesse sentido, inscrito entre os
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direitos e garantias fundamentais, tem significação tríplice quer pela restrição de determinadas faculdades de
domínio, quer pelo condicionamento de seu exercício, quer pela obrigatoriedade de exercer certos direitos
elementares[9] os quais não podem, sob nenhuma justificativa, submeter o empregado a condições
degradantes. O primado da relação cooperativa e solidária entre trabalhador e empregador se coaduna com o
princípio da reciprocidade participativa. Então, embora sob a um estrutura empresarial hierárquica, não se
justifica mais, dado o ambiente sócio-jurídico no qual se situa a relação interativa e simbiótica entre
empregado-empregador, a expressão poder diretivo para designar as funções e prerrogativas do
empresário.[10] Uma expressão que guarda estreita relação com a “influência das doutrinas fascistas[11] e
totalitárias, então em voga, principalmente da Carta Del Lavoro,[12] itens VII e XIX, de Mussolini, que
forneceu as diretrizes às relações entre o Estado, empregador e empregado, e inspirou a legislação
trabalhista pátria.[13] Esse modelo, que prevaleceu entre 1930 e 1945,[14] só sofreu modificações na
Constituição de 1988, “uma nova fase no Direito do Trabalho do País: uma fase de superação democrática
das linhas centrais do antigo modelo de décadas atrás”.[15] Uma fase na qual o contexto axiológico
monitora-se pelo princípio da dignidade da pessoa humana, assenta-se sobre uma sociedade solidária, justa e
fraterna e se qualifica por uma ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, cujo telos é assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. “Significa
que o direito [ao trabalho], tal como outros direitos sociais (à saúde, educação e habitação) impõe uma
política de solidariedade social” [16] sob a responsabilidade da “comunidade política (Estado, organizações
sociais, instituições particulares de solidariedade social)”.[17] E este é o fundo axiológico e constitucional
sob o qual se assentam as relações laborais.

  Poder, vocábulo que se origina do latim potere, traduz a idéia de agir, mandar, forçar, impor e
capacidade para agir e exigir obediência irrestrita e pressupõe uma relação de força que não se harmoniza
com o princípio da reciprocidade participativa, cooperativa e solidária que norteia as relações laborais.
Além do que, existem limitações principiológicas, constitucionais e infraconstitucionais ao exercício da
vontade do empregador. E essas podem ser, entre outras, inseridas no núcleo do magno valor da dignidade
da pessoa humana, do qual derivam os valores sociais do trabalho, inseridos nos inciso III e IV, artigo 1º,
respectivamente, da Lei Magna. Encontram-se também no artigo 3º, entre os objetivos fundamentais, nos
incisos I, II, III e IV: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional;
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de
todos, sem preconceitos de qualquer espécie. São objetivos atrelados aos direitos de personalidade no
sentido de proteger a integridade do trabalhador, seu desenvolvimento e concretude, que é o fim macro da
Lei Maior e dos princípios adotado pela OIT, inerentes à dignidade do ser humano.[18] Entre esses a
solidariedade, cuja força emana da igualdade e fraternidade  entre as partes, respeitadas as particularidades e
responsabilidades de cada uma delas, dirigidas à saúde integral do trabalhador como ser humano e em
harmonia com o objeto social do empreendimento. Nessa perspectiva encontra-se a essência meta-jurídica
da relação empregador-empregado porque “a solidariedade atua a serviço da pessoa humana [contribuindo]
para a autonomia, independência ou liberdade moral das pessoas, igual aos valores liberdade, segurança e
igualdade”.[19] A solidariedade tem ainda como pressuposto “uma correção ao contratualismo clássico
baseado em um individualismo egoísta e isolacionista, mas não é radicalmente incompatível com o
contratualismo como ideologia” [20] e orienta uma concepção de “sociedade criada com relações de
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integração e não de simples coordenação”.[21] E esse valor, um imperativo categórico, “há que ser
reconhecido, sem embargo, que [...] se ajusta melhor com aquelas concepções que o consideram como
derivado da mesma condição humana, e que não são incompatíveis com a tradição liberal”.[22] Arraigado
na dignidade do ser humano e sob esse prisma base de toda a sociedade organizada, qualifica o ambiente de
trabalho com todas as suas idiossincrasias e peculiaridades. Tanto que o ser humano não é tão-somente um
valor econômico, mas um ser criado e constituído com valores, preceitos éticos, morais e espirituais que o
situam acima de tudo que existe na natureza e cujo bem-estar e dignidade relacionam-se com os resultados
perseguidos pelo empreendimento econômico no qual labora o que já se mencionou.

  De modo que é apropriado designar as atribuições e responsabilidades do empregador pela expressão
função social empresarial ou função social empreendedora derivada do princípio da reciprocidade
participativa, cooperativa e solidária que orienta as relações laborais.  O empregador, na sua função, deve
reunir capacidade de liderança, gestão, formação de equipe e de catalisador dos interesses sociais reunidos
na planta. Uma liderança capaz de motivar a equipe – team – à consecução do objeto social da empresa: a
geração de riquezas e utilidades que se difundem por toda sociedade em favor do bem comum. E esse é o
panorama, traçado em rápidas pinceladas, no qual se insere a garantia constitucional da saúde do trabalhador
no ambiente laboral, um direito fundamental, personalíssimo e cujas raízes fundam-se no princípio da
dignidade do ser humano e  se abriga entre os direitos sociais, um pleonasmo

se [os] tomarmos no sentido geral, pois todo direito é, em si mesmo, produto da vida em sociedade –
ubi societas, ibi ius (onde está a sociedade, aí está o direito). (cf.: Le Fur, Droit individuel et droit
social, in Archives de philosophie du dorit et sociologie juridique, Paris, 1934, p. 34; Josserand,
Évolutions et actualités, Paris, 1937, p. 59; Gustav Radbruch, Introducción a La ciência del derecho,
Barcelona, 1932, p. 108).[23]
 

   Como um direito social, o trabalho, coligado com a saúde e a educação,
funciona como um meio para se alcançar um fim, isto é, serve de substrato para o exercício de
incontáveis direitos humanos fundamentais, e.g., aqueles arrolados nos arts. 5º e 7º dessa Constituição
(cf. Daniel E. Herrendorf, Los derechos humanos ante la justicia: garantía de la libertad inominada,
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1998).[24]

 
Nesta arquitetura inclui-se o artigo 200, II e VIII, CF/88,  e ao sistema único de saúde cabe ações

que preservem a saúde do trabalhador e  protejam o ambiente de trabalho, pois a dignidade se manifesta e se
realiza nos limites de tempo e espaço, ou sistema, no qual se encontra. E, “ao menos em tese, incumbe aos
Poderes Públicos agir para melhorar a vida humana, evitando tiranias, arbítrios, injustiças e abusos de
poder”.[25] Nessa esteira, o artigo 225, IV, “exige, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental”. E o inciso V, manda ao Poder Público, “controlar a produção, a comercialização e o emprego de
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”.
            De início, porém, destaca-se o inciso III do artigo 5º, ainda que, num primeiro momento, possa
parecer que sua natureza seja outra. No entanto, “a condenação explícita da tortura e de tratamento
desumano ou degradante é corolário necessário do reconhecimento de que a dignidade da pessoa humana
constitui um fundamento do Estado Democrático de Direito”. [26] E essa objeção mantém estreita relação
com o respeito à integridade física e moral do ser humano,[27] inerentes ao inciso X do mesmo artigo, de
cuja verbalização “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado
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o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”, infere--se que o assédios
moral e/ou sexual podem atingir níveis tais que se enquadrem como um ato torturante e degradante. A
tortura (Lei 9.455, 07/04/1997) delito de índole pública, se define como “constranger alguém com emprego
de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental” e “submeter alguém sob sua
guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou
mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo”. Não há óbice
constitucional a incluir a tortura praticada no contexto privado, no ambiente de trabalho. Isto porque a
tortura é “um conjunto de procedimentos destinados a forçar, com todos os tipos de coerção física e moral a
vontade de” [28] outrem à sua própria ou a exigências que contrariem a vontade do torturado; e inclui
intimidar uma pessoa ou várias, com objetivos escusos, beneficiando-se de uma fraqueza psíquica ou de
uma necessidade ou condição, o que pode se compatibilizar tanto com o assédio moral como o sexual. E
tortura ou “qualquer outro tratamento maligno” [29] ao ser humano, não somente praticado por regimes
totalitários ou agentes públicos. Os assédios sexual e/ou moral, cujo objetivo é abalar a integridade da
pessoa e obter dela benesses ou outros interesses se conjugam com a tortura que “não é só um crime [contra
a pessoa], contra o direito à vida. É uma crueldade que atinge a pessoa em todas as suas dimensões e a
[própria] humanidade”[30] e o tratamento desumano ou degradante é a mais grave das afrontas ao “direito à
inviolabilidade física e moral, à integridade da pessoa humana”.[31] A preocupação da Lex Mater foi então
“evitar a prática da crueldade e da selvageria, amparando o homem contra possíveis agressões físicas, e até
mesmo morais”,[32] aquela “aplicada com intenso sofrimento físico ou mental, sem que tenha um propósito
claro, sem haver uma motivação aparente”, [33] o que naturalmente não ocorre no ambiente laboral, onde há
sempre um propósito evidente do agressor ainda que patológico, como aquele que comete constantes
agressões, sem se dar conta de sua atitude malévola.. E do ponto de vista do “direito internacional,
tratamento degradante é o que humilha e [diminui] a pessoa diante dos olhos dos outros, e dos próprios
olhos”.[34] Uma consideração multidisciplinar psicológica, sociológica e jurídica, permite inferir que a
diferença entre a tortura e o tratamento desumano ou degradante situa-se, quiçá, no seu agente. Mas do
ponto de vista jurídico, seguramente, tanto uma como outra são convergentes, não havendo diferença
significativa na sua concreção, objetivo ou seqüela. Dessa perspectiva, a evidência normativa e a realidade
material apóiam a caracterização da tortura no ambiente de trabalho em “conluio” com o assédio moral e o
assédio sexual.

A análise de alguns dos incisos elencados, referentes ao artigo 7º da Constituição, exemplifica o
interesse pela saúde psicossomática do trabalhador. Os incisos IX, XV, XVII, XVIII, XIX e XXII, entre
outros, protegem a saúde integral do empregado.  É enorme o número deles que comprometem a saúde e o
seu bem-estar no exercício de uma função remunerada,[35] num horário inadequado à constituição fisio-
psíquica do ser humano. É notório o prejuízo “à vida familiar do indivíduo em decorrência dos efeitos
nocivos que esse tipo de atividade [noturna] enseja”.[36] Um estudo afirma que “ignorar questões familiares
pode limitar significativamente o valor das psicoterapias e, mesmo, contribuir para um agravamento do
problema”.[37] Não é incomum, nos dias atuais, quando praticamente todos os membros da família
precisam exercer uma atividade remunerada para seu sustento com um mínimo de dignidade, que marido e
mulher só se encontrem no descanso semanal e ou nas férias, quando coincidentes, o que coloca em risco até
mesmo a estabilidade da relação conjugal e familiar. E da licença à gestante e da licença-paternidade extrai-

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8900



se a essencial afeição entre pais e filhos, o que influência a saúde emocional de todos os membros da
família. “É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela causará
vergonha à sua mãe [e a seu pai]” [38], isto é, a saúde mental e emocional da criança depende de uma
relação marital estável e responsável e de regras disciplinares claras e razoáveis. Uma criança mimada ou
coberta de presentes para compensar a ausência dos pais, certamente “um dia vai querer ser dona de tudo”.
[39] O trabalho secular afeta a situação financeira da pessoa e toma muito do seu tempo. Por isso o cuidado
parental com a educação dos filhos não é fácil nem simples e exige um tempo de qualidade dos pais que
devem equilibrá-lo com as responsabilidades laborais o que, por si só, provoca uma permanente tensão entre
interesses aparentemente conflitantes, mas que se completam. Daí a relevância de direitos que garantam um
tempo de qualidade com a família, que é a base da sociedade e deve ter especial proteção do Estado,
principalmente no que tange à saúde, um direito de todos e dever do Estado. E a sanidade do trabalhador,
pai/mãe e homem/mulher, que repercute sobre todos os membros da família,  ainda encontra proteção nos
artigos 154 a 201 da Consolidação das Leis Trabalhistas de “atividades ou operações [que] exponham os
empregados a agentes nocivos à saúde”, atribuindo ao empregador essa responsabilidade (Port. MTb nº
3.214, 1978).

Os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais em harmonia com o Código Civil, artigos 11
a 21, que trata dos direitos da personalidade, cujo exercício não pode sofrer limitação voluntária e cuja
ameaça e lesão se submetem a perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em leis (arts. 11 e
12), estruturam o que se pode denominar como Estatuto Jurídico dos Direitos de Personalidade do
Trabalhador, porque “o fundamento constitucional dos direitos de personalidade é a dignidade da pessoa
humana (Jarass-Peiroth, Komm. GG, coment. 25 GG 2º, p. 63), que se constitui em fundamento da
República brasileira (CF 1º, III)”.[40] E o artigo 5º, XLI, da CF/88, acentua que a lei punirá qualquer
discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, o que coloca um perímetro ao poder
público – e ao empregador –, um limite que só pode ser mitigado em situações excepcionais, mediante
ponderação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.[41]

Nunca é demais lembrar que aos direitos de personalidade interessam
tudo aquilo que disser respeito à natureza do ser humano, como por exemplo, a vida, liberdade, (v.g., de
pensamento, social, filosófica, religiosa, política, sexual, de expressão, [do exercício de profissão]),
proteção de dados pessoais, integridade física e moral, honra, imagem, vida privada, privacidade,
intimidade, intangibilidade da família, auto-estima, igualdade, segurança).[42]

 
Assim, como “elemento individualizador da pessoa natural, ou seja, um conjunto de caracteres

próprios da pessoa objeto de direito [a personalidade é mais que] a capacidade de adquirir direitos e contrair
obrigações”.[43] Porque a pessoa constitui-se de valores, atributos, convicções, crenças, expectativas que a
configura como ímpar e necessária à integração, subsistência e consistência do meio social ao qual pertence
e demanda uma proteção jurídica à vida, à honra, à integridade física, moral, mental e espiritual, que
constituem o seu conteúdo natural, essencialmente no ambiente laboral. [44] É na pessoa humana que se
encontra o núcleo do qual a tutela jurídica é preordenada e regulamentada como tutela geral da
personalidade.[45]

Simplesmente o homem – e cada homem –, na sua natureza nas suas circunstâncias e no seu devir, é
ainda um desconhecido (repetindo Alexis Carrel), por mais prenhe de conseqüências que se venha
revelando a sábia máxima délfico-socrática do “conhece-te a ti mesmo”, só aparentemente
contraditória, dada a complexidade do fenômeno humano.[46]
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Nesse contexto jurídico se situam as violações decorrentes do assédio moral e/ou sexual, porque o

exercício dos direitos fundamentais no trabalho cria uma “situação de poder e, por este meio, em sentido
primário e naturalista, uma força que age de modo causal e exprime a submissão de uns homens sob outros,
obrigados a realizar uma determinada conduta”.[47] Outro pressuposto trata os direitos fundamentais na sua
dimensão subjetiva, dentre os quais se localizam os direitos da personalidade e que

determinam o estatuto jurídico dos cidadãos, o mesmo em suas relações com o Estado e em suas
relações entre si. Portanto, tutelam a liberdade, autonomia e segurança da pessoa não só frente ao poder,
mas também frente aos demais membros do corpo social  [nos quais se incluem todos os empregadores
e equiparados, de acordo com o artigo 2º, §§ 1º e 2º da CLT][48].
        

Como expressão do conjunto de valores básicos de uma sociedade consagrados em sua normativa
constitucional, os direitos fundamentais possuem amplitude e profundidade informativa e orientadora do
ordenamento jurídico infraconstitucional. Ou dito de outro modo “os direitos fundamentais respondem a um
sistema de valores e princípios de alcance universal que informam todo o ordenamento jurídico”,[49] sob a
égide da dignidade humana. Valor que ilumina o universo das relações que se formam no âmbito social,
inclusive as laborativas, mediante interações constituintes de um tecido sináptico altamente especializado,
resultado dos neurotransmissores “químicos e elétricos” produzidos nas ações integrativas e cooperativas
realizadas por empregados e empregadores e chefes e subordinados.

 
3 AMBIENTE LABORAL EQUILIBRADO E SAUDÁVEL

 
Ao SUS – sistema único de saúde, entre outras atribuições, “compete toda a produção material e

intelectual, direcionada à área de saúde na busca de preservar os direitos metaindividuais do homem,
notadamente os difusos”.[50] À saúde, compreendendo sua integralidade física e psíquica ou
psicossomática,

soma-se o trabalho, seja pelo que representa em termos de realização pessoal, seja como condição de
sobrevivência e tutela do meio ambiente. [...] Em conexão com a moradia, o saneamento básico
representa o controle dos efeitos deletérios sobre o bem-estar físico, [psíquico] e espiritual do
homem.[51]

 
O núcleo essencial do ambiente laboral é a inviolabilidade do direito à vida, uma vida digna, cujo

equilíbrio encontra-se na saúde física, mental, psíquica e espiritual do trabalhador. E sobre ele o exercício
laborativo exerce enorme pressão, para o bem ou para o mal, requerendo atenção inclusive das
representações classistas, pois o aumento dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais tem um
custo financeiro e emocional quase insuportável à sociedade como um todo.[52] A concretude dessa norma
constitucional é imprescindível para que se evitem graves sofrimentos e a perda da saúde, física e
mental[53], mutilações e até a própria vida.[54] O senso comum é que esses danos que ocorrem no trabalho,
referencial primário da relação do homem com a natureza, se propagam sobre a ordem social afetando as
condições da existência humana agredindo sua integridade e danificando o ecossistema[55], numa relação
perpetuum mobile.[56] “Nenhum organismo é uma ilha – cada um se relaciona com outros organismos,
direta ou indiretamente.” [57] Resulta então que o ambiente laboral interage numa relação simbiótica com
um sistema social mais amplo o qual integra, do qual recebe e sobre o qual exerce influências em um móbile
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contínuo e permanente. Sistema que é “a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais
que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas”.[58]

Assim, “qualquer pessoa com mediana consciência de sua cidadania é capaz de entender que a
saúde do trabalhador é questão de saúde pública e a proteção do meio ambiente de trabalho torna-se
imperativa, para a defesa da própria sociedade”.[59] Um ambiente de trabalho equilibrado, marcado por
relações interpessoais solidárias e cooperativas que reconheçam os direitos e as necessidades emocionais,
físicas e espirituais de cada um de seus membros primará pela dignidade, [60] o que é fundamento da
qualidade de vida (CF/88, art. 225). O direito ambiental, especificamente aquele relacionado ao campo
laboral, busca a proteção do "homem trabalhador, enquanto ser vivo, das formas de degradação e poluição
do meio [...]. Trata-se de um direito difuso” [61], uma vez que

não se funda num vínculo jurídico determinado, específico, mas em dados genéricos, contingente,
acidentais e modificáveis, do mesmo modo que acontece com pessoas que participam em
empreendimentos comuns a uma categoria de acordo com as circunstância sócio-econômicas.[62]
 

Considerado, no entanto, especificamente do ponto de vista dos trabalhadores de uma dada
empresa, pode-se classificar o ambiente laboral como “interesse ou direito coletivo, transindividual, de
natureza indivisível tendo como titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte
contrária por uma relação jurídica base”, seja mediante contrato, acordo coletivo ou convenção. Do ponto de
vista dos direitos da personalidade, cujos danos ocorrem também pelo assédio moral e/ou sexual, violam
interesses ou direitos individuais. Isto porque ferem a dignidade e a integridade do empregado num 
ambiente que envolve, além dos aspectos físicos, toda a infra-estrutura, as relações interpessoais entre
empregador e empregados, entre chefias e subordinados, numa relação hierárquica paritária entre
empregador e empregados. E são nessas relações que surgem, preponderantemente, as violações cujas
conseqüências podem adquirir contornos dramáticos. A Organização mundial de Saúde prevê que a
depressão, até o ano de 2020, estará abaixo somente das doenças cardíacas como a causa principal de
incapacidade laborativa em todo o mundo e a incidência de dificuldades no trabalho, relacionadas com a
saúde mental associa-se ao aumento de casos de assédio moral.[63]                   

Um estudo realizado na Finlândia e publicado no periódico Medicina Ocupacional e
Ambiental[64],

revela que indivíduos que julgam viver em melhores ambientes de trabalho apresentam menos
comportamentos de risco à saúde: tabagismo, obesidade, sedentarismo e abuso de álcool. Vale lembrar
que esses são os quatro fatores de risco mais associados a doenças e à mortalidade em países
industrializados.[65]
 

A pesquisa, realizada com mais de 30 mil servidores finlandeses, confirmou que fatores
psicossociais associados ao trabalho são capazes de contribuir para que as pessoas adquiram comportamento
de risco. Constatou-se, em pesquisas similares, que condições psicológicas adversas no trabalho, aumentam
o risco de obesidade e excesso de álcool, demonstrando, em análises específicas, que indivíduos que não
têm confiança na instituição em que trabalham têm maior dificuldade em abandonar o vício do cigarro.
Especialistas em saúde pública estão convencidos de que investir na saúde dos trabalhadores traz ganhos
além do econômico e que o clima organizacional pode ser um forte aliado para a promoção da saúde. Numa
demonstração evidente das condições adversas no trabalho, instituições norte-americanas se uniram para
anunciar uma ferramenta tecnicamente denominada Modelo de Impacto na Produtividade (Productivity
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Impact Model), cujo apelido é calculadora de depressão. Utilizaram-se algoritmos baseados em
reconhecidas pesquisas clínicas, porque a depressão afeta quase todos os tipos de empresa.[66] Através
desse instrumento a empresa poderá determinar a incidência de depressão entre seus empregados e o número
provável de dias por ano que os empregados faltarão ou apresentarão baixa produtividade e os recursos
estimados pelo tratamento dos empregados que sofrem de depressão. Outra pesquisa, realizada no Reino
Unido, apresenta resultados expressivos. No Relatório sobre problemas de saúde no trabalho relatados pela
clínica geral a um regime de vigilância em todo o Reino Unido,[67] período 2006-2007, 29,7% referente à
doença mental por atividade, constatou-se um percentual mais elevado de doenças mentais no setor
educacional com 64,2%, o setor de saúde e cuidados sociais, com 47,5% e, por fim, a administração pública
com 43%. O relatório conclui[68], em síntese, que os problemas de saúde mental e as lesões músculo-
esquelético, quando comparados com outras morbidades são responsáveis pela maior parte da ausência no
trabalho por doença, com mais de três quartos dos casos e metade do total de dias parados. As informações
coletadas no relatório darão um contributo importante para uma visão interativa entre o trabalho, a saúde, a
identificação de perigos no local de trabalho e as populações em risco nos setores mais críticos e para o
planejamento de intervenções preventivas da saúde pública para reduzir os riscos para os empregados e as
ausências no trabalho. A União Européia desenvolve um programa para proteger e promover a saúde
mental, o Pacto Europeu para a Saúde e o Bem-Estar Mental[69], com base em prioridades nas quais se
destacam: prevenir a depressão e o suicídio e a saúde mental no trabalho,  predominante no programa de
proteção à higidez do ser humano. O PROGRESS programme[70] reconhece que, além do sofrimento
causado aos indivíduos e suas famílias, más condições de trabalho representam um custo enorme para a
economia da UE. O fato é que cresce, o que é  preocupante, o impacto das questões de saúde mental no
ambiente de trabalho.

No Brasil, A Política Nacional de Saúde do Trabalhador, do Ministério da Saúde, destina-se à
redução dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, através de ações de promoção, reabilitação e
vigilância na área de saúde. A Portaria nº 1339, de 18/11/de 1999, instituiu a Lista de Doenças relacionadas
ao Trabalho, destacando as relacionadas aos transtornos mentais e de comportamento, devido ao
alcoolismo, estresse grave e outros transtornos neuróticos e desacordos com patrão e colegas de trabalho,
para exemplificarmos alguns.  A Lei nº 10.666, de 08/05/2003 criou o nexo técnico epidemiológico,
regulamentado pelo Decreto nº 6.042, de 12/02/2007, considerando “estabelecido o nexo entre o trabalho e
o agravo quando se verificar nexo técnico epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida
motivadora da incapacidade”. A incapacidade para o trabalho e  o nexo entre o trabalho e o agravo será
reconhecido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, cabendo ao empregador demonstrar a
inexistência de correspondente nexo causal entre o trabalho e o agravo, numa inversão do ônus da prova.
 A Portaria nº 1.125, de 06/07/2005, por sua vez, divisa uma atenção integral à saúde dos trabalhadores e o
Decreto nº 6.945, de 21/08/2009, determinou às “empresas prestadoras de serviço de informação de
tecnologia de informação e comunicação, que até 31/12/2009, implementem programas de prevenção de
riscos ambientais e de doenças ocupacionais. O programa estabelece metas de melhoria das condições e do
ambiente de trabalho que reduzam a ocorrência de benefícios por incapacidade decorrentes de acidentes do
trabalho ou doenças ocupacionais. De fato, um arsenal formidável à implementação de ações preventivas de
riscos ambientais e doenças ocupacionais do qual se infere que a preocupação com a dignidade do
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trabalhador é secundária, pois o fim é reduzir a concessão de benefícios, uma contradição entre o valor
dignidade e o valor econômico que é preponderante nas relações laborais. Resta, sempre, a tutela
jurisdicional para corrigir eventuais distorções no âmbito administrativo.

Há uma evidente preocupação em todo o mundo com as doenças oriundas no trabalho, cujo custo
social e econômico é estonteante. Transtornos mentais afetam a pessoa, resultando em uma carga enorme de
sofrimentos emocionais e diminuição na qualidade de vida provocando a alienação, a estigmatização e a
discriminação do trabalhador doente. Uma pandemia que agride a sociedade com consequências econômicas
e desajustes sociais que cobram um tratamento caro e prolongado. E este é uma das causas da ausência no
emprego, do desemprego e  da incapacitação que se tornam  um peso para  o bem-estar dos membros da
família, que se desgastam em cuidar dos seus com doenças mentais. Os países em todo o mundo, liderados
pela Organização Mundial de Saúde[71] e pela Organização Internacional do Trabalho agem no sentido de
implementar programas e investimentos para combater essa epidemia de doenças mentais que atingem o
conjunto da sociedade que, solidariamente, deve arcar com as sequelas resultantes. Transtornos mentais
representam quase 20% das doenças na Europa, afetando uma em cada quatro pessoas em algum momento
da vida e nove dos dez países com as maiores taxas de suicídio em todo o mundo se encontram naquela
região. As estratégias preventivas incluem a redução dos fatores de risco que contribuem para problemas
mentais e o reforço dos fatores de proteção à hígida saúde mental.[72]

Os problemas de saúde e segurança no trabalho se avolumaram à medida em que a expansão
econômica mundial se tornou a “vaca sagrada” do sistema político global, encarada como solução dos
graves problemas que afetam a humanidade. Sim, porque as doenças da mente e do coração se originam no
interior do ser humano e cobram um esforço incomum de instituições públicas e privadas e investimentos
consideráveis em pesquisas que pressionam a inteira sociedade, para recolocar a pessoa humana no caminho
da vida.  A solução parece encontrar-se no âmbito do próprio ser humano, reorientando-se por valores
transcedentais situados acima do materialismo,[73] filosofia que centraliza seus interesses no desejo dos
olhos, da carne, na ostentação dos meios de vida[74], e considera ser impossível “encontrar na matéria,
considerada como simples átomos, quaisquer atributos de uma causa”.[75]

Como observação final, algo que parece estar passando desapercebido das mentes reflexivas é que
o desenvolvimento econômico de poderosas nações asiáticas, “exaltado em verso e prosa”, ignora direitos
laborais elementares, o que é notório. As condições desumanas suportadas por muitos daqueles
trabalhadores resultam em bem-estar aos consumidores em todo o mundo, o que faz de cada um co-
responsável por essa desumanidade. O baixo custo dos bens de consumo de massa produzidos com relativa
qualidade, adquiridos com “sofreguidão” no mundo capitalista, tem-se dado à custa dos direitos
fundamentais daqueles trabalhadores e é uma situação a ser refletida e ponderada sob o âmbito moral
colimado com os princípios, reiterados,  da solidariedade, fraternidade e da justiça que estão arraigados na
dignidade humana e são universais.
 
4 DANOS À INTEGRIDADE PSICOSSOMÁTICA NO AMBIENTE DE TRABALHO
 
4.1 O assédio moral 

A incidência de dificuldades no trabalho, relacionadas com a saúde mental, associa-se ao aumento
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de casos de assédio moral.[76] Este transforma o trabalho numa guerra de nervos e caracteriza-se por
tratamento rude ou intimidação física, situações humilhantes e constrangedoras, persistentes e muitas vezes
sutis, envolvendo o ostracismo e a exclusão social. Embora cada incidente possa parecer irrelevante, ao
longo do tempo o mobbing ou bullyng[77] corrói a autoconfiança e a auto-estima do empregado assediado,
com trágicas e variadas conseqüências.  A OMS prevê que a depressão, até o ano de 2020, estará abaixo
somente das doenças cardíacas como a causa principal de incapacidade laborativa em todo o mundo. Para a
revista alemã Focus,[78] o assédio moral constitui uma perseguição freqüente e sistemática mediante
calúnia, omissão de informações e críticas despropositais.  Mais do que apenas provocações no local de
trabalho – sarcasmo, crítica, zombaria e trote – o assédio moral é uma campanha de terror psicológico para
fazer da vítima uma pessoa rejeitada. As estatísticas indicam que a mulher é o alvo preferido no trabalho
mais que o homem, embora esses dados talvez resultem de as mulheres estarem mais propensas a falar sobre
o problema e a procurar ajuda. Mary Ann Bayton, especialista em saúde mental,[79] destaca que além da
vítima do assédio moral, o trabalho paga um alto preço em perda de lealdade e desempenho, elevando o
custo humano e social na forma de custos previdenciários. Pesquisas demonstram que as vítimas de assédio
moral consomem 52% do seu tempo laborativo em proteger-se e defender-se, desmotivadas e estressadas.
Crises de saúde são freqüentes entre as vítimas do mobbing: tensão muscular, problemas digestivos,
insônias e outras doenças provocadas por um ou mais empregados que sucumbem à pressão de um membro
ou do grupo e é mais comum que outros comportamentos destrutivos como o assédio sexual e a
discriminação racial. Manifestam-se através de estratégias diversas com o objetivo de aterrorizar e por fim
derrotar o adversário, em “uma longa e estressante guerra de nervos” [80] resultando em dano
psicossomático e espiritual e, em conseqüência, na sua reparação. Tratamento de saúde e desemprego
resultantes reparar-se-ão se o assediado demorar em obter outro emprego ou em exercer normalmente suas
atividades laborativas, deve ser reparado na justa medida pelo tempo que durar sua incapacidade.

Alguns Acórdãos do Tribunal Superior do Trabalho permitem obter uma compreensão da tutela
jurisdicional do assédio moral. Acórdão da 8ª Turma afirma que

[...] a responsabilidade civil não se presta a reparar sensibilidades excessivas que afloram ao mais leve
soçobrar das asas de uma borboleta. [...] Quanto à abordagem abusiva e desrespeitosa do gerente, a
reclamante tem razão. [...] gente honesta e séria não comete fraude e [...] se sente ofendida. A relação de
emprego, cuja matriz filosófica está assentada no respeito e confiança mútua das partes contratantes,
impõe ao empregador o dever de zelar pela dignidade do trabalhador. A Consolidação das Leis
Trabalhistas, maior fonte estatal dos direitos e deveres do empregado e empregador, impõe a obrigação
de o empregador abster-se de praticar lesão à honra e boa fama do seu empregado.[81] Se age contrário
à norma, deve responder pelo ato antijurídico que praticou, nos termos do artigo 5º, inciso X, da
Constituição. ”[82]
           

Outro Acórdão[83] lapidar destaca que
 

no Direito Trabalhista é de grande relevância a análise das situações em que possa haver dano moral, na
medida em que é um dos seus fundamentos garantir a dignidade do trabalhador. Por definição, os danos
morais são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal.
Entende-se por patrimônio ideal, [...] o conjunto de tudo aquilo que não é suscetível de valor
econômico, e o ordenamento jurídico pátrio impõe responsabilidade civil quando configurada a
hipótese prevista no artigo 186 (CC). [...] No caso em tela há que considerar ainda a conivência da
empregadora com a prática de assédio moral dentro do seu estabelecimento, pois o responsável pela
prática reprovável era supervisor, o que a torna plenamente responsável pelos seus atos, não podendo
sequer alegar que desconhecia as suas práticas. [...], portanto, configurada a prática habitual de atos
capazes de serem entendidos como assédio moral, gerador de danos à dignidade da pessoa humana. 
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  “A prova oral [...] confirma que a reclamada submeteu o reclamante a situações de estresse e

humilhação, utilizando-se de condutas típicas”, profere outro Acórdão.[84] Sabe-se que, “a partir de estudos
publicados na área de sociologia e psicologia do trabalho, que o assédio moral é fato corriqueiro em relações
laborais.” Predica que “determinadas atitudes do empregador, diretamente ou através de prepostos, em
relação a empregados hierarquicamente a eles submetidos, podem comprometer a [sua] saúde mental”,
reduzindo sua condição humana caracterizada por “sentimento de baixa auto-estima, de desqualificação e
inutilidade”. Nesse caso, “o tratamento dado ao empregado [mediante] achincalhamento e agressões verbais,
são formas de assédio moral, [e] ocasionaram sofrimento psíquico ao reclamante, dando ensejo aos danos
morais”. Por fim, outro Acórdão,[85] numa decisão pedagógica, afirma que “a indenização [destina-se] a
compensar ou amenizar o prejuízo causado ao patrimônio imaterial do trabalhador lesado, em razão da
conduta ilícita praticada pelo empregador”.

Por certo o Judiciário valoriza os direitos fundamentais do trabalhador, especialmente aqueles
ligados aos da personalidade, expressão maior da dignidade humana, reprimindo práticas caracterizadas
como assédio moral, tais como tratamento humilhante, achincalhamento, agressões verbais, situações de
estresse e humilhação e determinadas atitudes do empregador ou prepostos em relação a empregados
hierarquicamente a eles submetidos. A atuação do TST se harmoniza com o ordenamento jurídico pátrio e
com as concepções laborais, reconhecendo que o “assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva – gestos,
palavras, escritos, comportamento, atitude, etc. – que, praticada de modo intencional e habitual, fira a
dignidade e a integridade física e psíquica de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima
de trabalho”.[86] Pode resultar em situações trágicas como o suicídio e a insanidade, ao que se acrescentam
as implicações de natureza criminal do artigo 122 do Código Penal, induzir ou instigar alguém a suicidar-
se:, correspondendo a participação moral, induzimento, a criar na cabeça da vítima a idéia ou instigação,
reforçar a idéia preexistente na vítima. De modo similar, o artigo 136[87] referente aos maus tratos, “expor
a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, [...] sujeitando-a a trabalho excessivo ou
inadequado, [...] abusando de meios de correção ou disciplina”, destina-se também a proteger a integridade
do empregado contra abusos morais, concebidas pelo Judiciário a partir das

condutas mais comuns, como instruções confusas e imprecisas ao trabalhador; dificultar-lhe o trabalho;
atribuir erros imaginários ao serviço realizado; exigência, sem justificativa, de trabalhos urgentes e/ou
em horários injustificados; sobrecarregá-lo com tarefas além de suas forças; ignorar sua presença de
modo deliberado para constrangê-lo e humilhá-lo perante outros; criticar ou ironizar o trabalhador em
público; retirar-lhe os equipamentos de trabalho sem explicação; agredi-lo física e verbalmente; revistar
o empregado de maneira vexatória e restringir-lhe o uso de sanitário; e ameaçá-lo, insultá-lo e isolá-
lo.[88]
 

São condutas que merecem a reprovação social e a tutela jurisdicional, qualificando-se como
ofensas praticadas contra a dignidade do ser humano. Resta saber do Judiciário quanto ao ressarcimento de
despesas com tratamento médico prolongado e das perdas futuras (lucros cessantes) relacionadas ao pedido
de dispensa e ao desemprego por não suportar a situação de assédio e por incapacitação duradoura para o
trabalho. Na mesma situação se encontram os crimes tipificados nos artigos 122 e 136 do Código Penal.
 
4.2       Assédio Sexual
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A humanidade vive sob o “governante da autoridade do ar”,[89] o espírito que permeia o mar
revolto da humanidade, mentes preocupadas e refletivas concordam: “Não importa o que orienta o modo de
pensar deste mundo e sua conduta, há evidencias que denunciam que se tornam  cada vez mais insalubres e
mortíferos.” O que se vê é uma sociedade humana moral e espiritualmente doente pois o mundo agoniza na
sua estrutura política, econômica e religiosa e natural. Um ambiente permissivo conduz à violência e as
pessoas teimam em se ver livres de todas e quaisquer amarras morais, princípios naturais milenares que têm
regido o comportamento humano. “Livres, egoístas, individualistas e materialistas”, adeptas da adoração
“euista”, reclamam o direito de fazer e quando, o que bem entendem sem submissão à autoridade de
qualquer natureza: restrições jurídicas, morais, autoridades seculares, pais, educadores, etc. e se indignam
quando se lhes exige uma prestação de contas por atos anti-sociais. Os professores, antigos aliados e
parceiros dos pais na educação, são tratados quase que sem nenhum respeito, inclusive, muitas vezes, pelos
próprios pais. Mesmo com décadas de aviso sobre a miopia da permissividade na educação dos filhos, sobre
os péssimos efeitos das diversões saturadas de sexo, drogas, violência e ocultismo, a humanidade se recusa a
enxergar os efeitos dessa cegueira mental sobre a dignidade humana. De fato, “homem tem dominado
homem para seu prejuízo”.

Essa índole permissiva afeta todos os relacionamentos sociais, inclusive as laborativas, por óbvio.
E é nas relações empregador-empregado que tem ocorrido um fenômeno social que se tornou comum nos
work environments (ambientes de trabalho) em todo o mundo e a mulher, em especial, tem sido a vítima
preferida. No Japão, a revista Asia Week mencionou há alguns anos atrás “que uma em cada quatro
japonesas sofre agressão sexual em público e 90% desses incidentes acontecem em trens. A maioria delas
ficou calada por medo da reação dos molestadores.” [90] Na Índia[91] a situação também é grave. “Toda
vez que uma mulher sai de casa ela fica com medo”, explica uma jornalista daquele país. “A cada passo é
alvo de piadas humilhantes e comentários indecentes.” O seguinte relatório, onde os moradores se orgulham
das ruas relativamente seguras, relata: “[...] 52% das mulheres disseram que, por causa do medo de assédio
sexual no local de trabalho, preferem aceitar empregos com salários mais baixos onde [lidam apenas] com
mulheres.” No entanto, qual a concepção de assédio sexual? [92] Assediar alguém sexualmente significa, no
ordenamento jurídico dos Estados Unidos, uma nação “politicamente correta”,

incomodar repetidamente alguém sexualmente. [...] comportamento sexual deliberado que não é
permitido.  Pode ser físico (como tocar em alguém de forma sexual), verbal (como comentários não
desejados sobre a aparência de alguém), ou não verbal (mooning). Geralmente o agressor é alguém com
autoridade, como um professor ou um chefe, mas [...] pode ser um par ou até mesmo um estranho.[93]
O assédio sexual é uma forma de discriminação sexual, também conhecido como viés de gênero. O
preconceito ocorre quando é negado à pessoa privilégios ou recompensas legais por causa de seu sexo.
Exemplos de preconceito de gênero[94] incluem não contratar uma pessoa para um emprego ou excluir
um aluno de certa classe com base no seu sexo. Infelizmente, [...] é muito comum em nossa
sociedade.[95]
 

O assédio sexual afeta trabalhadores em todo o mundo. A International Labor Office[96] informou
que uma pesquisa publicada em Hong Kong, em fevereiro de 2007, constatou que quase 25% dos
trabalhadores entrevistados sofreram assédio sexual. Entre os trabalhadores do sexo masculino apenas 6,6%
relataram assédio em comparação com 20% das mulheres. Na Itália, entre mulheres de 14-59 anos, 55,4%
relataram ser vítimas de assédio sexual. Um em cada três trabalhadores do sexo feminino está sujeito a
intimidações sexuais para progressão na carreira com 65% chantageados toda semana pelo mesmo
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assediador, um colega ou supervisor. Além disso, 55,6% das mulheres vítimas de intimidação sexual se
demitiram do cargo. Na União Européia, 40-50% das mulheres relataram assédio sexual no trabalho. Na
Austrália a Comissão de Igualdade na Oportunidade de Empregos, em 2004 constatou que 18% dos
entrevistados com idade entre 18 e 64 anos experimentaram assédio sexual no ambiente laboral. Dos
entrevistados, 62% foram assediados fisicamente e 38% não relataram o abuso. A pesquisa constatou que as
mulheres mais vulneráveis são jovens, economicamente dependentes, solteiras ou divorciadas e com
estatuto de migrantes.[97] Entre os homens, os mais assediados são jovens, gays e membros de minorias
étnicas ou raciais e entre pessoas do mesmo sexo é uma tendência em ascensão. 

No ordenamento jurídico pátrio, como violação de um direito de personalidade, ocorre entre
“desiguais, não pela questão de gênero masculino versus feminino, mas porque um dos elementos da relação
dispõe de formas de penalizar o outro” [98] e não se confunde com o galanteio, o elogio respeitoso e a
possibilidade de relacionamento entre homem e mulher próprios do ser humano. Sim, “o assédio sexual
provoca tristeza, revolta, indignação”,[99] transtornos mentais e emocionais, de fato um comportamento
repulsivo. O artigo 216-A do Código Penal, “constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência
inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”, pode, no entanto, ocorrer entre empregados dos
diversos níveis funcionais. Destarte sujeito também a reparação civil, apresenta-se sob a forma de
chantagem ou intimidação, cuja prática, pela própria natureza, normalmente ocorre em segredo e tanto o
assédio moral como o assédio sexual, ensejam a rescisão indireta, em benefício do ofendido.

Acórdãos do TST relativos ao assédio sexual reconhecem que
é notória a dificuldade dos empregados vítimas de assédio sexual reunir elementos probatórios a seu
favor, mormente porque a conduta do agressor, de regra, ocorre em local mais reservado. Todavia, não é
possível esquecer que a prova da falta grave incumbe a quem alega e deve estar robustamente
demonstrada nos autos, de modo a não deixar dúvidas no Julgador sobre o acerto de sua decisão.[100]
 

Aplicando à relação laborativa o princípio da hipossuficiência, é tempo de o Judiciário inverter o
ônus da prova nos casos de assédio moral e sexual, este especialmente, fundado no valor da dignidade
humana e nos direitos da personalidade, cabendo ao “patrão” demonstrar a lisura e a probidade de seu
comportamento questionado em juízo. Nesse sentido, no âmbito administrativo cabe ao empregador, não
mais ao empregado, demonstrar a ausência de nexo causal entre o trabalho e o agravo, entre a atividade da
empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade laboral. Outro Acórdão,[101] que demonstra a
necessidade de inversão do ônus da prova, menciona que

denúncias graves que atingem a honra da pessoa devem ser robustas e convincentemente provadas. O
dano moral adquiriu uma nova dimensão, pois a dignidade humana é a base de todos os valores morais
e os direitos personalíssimos estão englobados no direito à dignidade, protegidos pelos incisos V e X,
do artigo 5º e o magistrado deve seguir a lógica do razoável, usando da boa prudência, bom senso e
justa medida para reconhecer a ocorrência do dano que deve ser mensurado segundo critérios objetivos.
E o valor que deve ser definido visando a natureza compensatória, e não estritamente ressarcitória, da
verba, além do caráter inibitório ou desencorajador de procedimentos lesivos semelhantes.
 

Os objetivos do assédio sexual são, claramente, de obter vantagens de cunho sexual, enquanto o
assédio moral insta atingir o trabalhador em sua dignidade, independente de um objetivo específico, embora
possam ocorrer em concomitância. [102] Assim,

o assédio moral ou tortura moral longe está de confundir-se com o assédio sexual. Trata-se de uma
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velha, mas atualmente preferida, prática dos empregadores e gerentes modernos, consistente em
desencadear intensa pressão psicológica sobre o empregado do qual deseja se “livrar’, forçando-o a
pedir demissão (As mais novas implicações jurídicas da velha justa causa. Cuiabá: Oásis Jurídico,
2001, p. 85-86).
 

Por fim, em harmonia com a Lex Mater e a legislação infraconstitucional, o TST[103] compreende
que a proteção à liberdade sexual, conduta tipificada como crime de constrangimento em função de
condição inerente ao emprego, requer, para a caracterização do dano os seguintes elementos: existência do
ato ou omissão que violem o direito de outrem, o resultado danoso para a vítima e o nexo causal entre o ato
ou omissão e o resultado, o que revela a oportunidade da inversão do ônus da prova face a dificuldade de
comprovação do assédio sexual.

As decisões analisadas destacam seu aspecto pedagógico e se harmonizam com os contornos da
responsabilidade civil, mas não resolvem as dificuldades na caracterização do assédio sexual e/ou moral,
especialmente para sua caracterização e fixação do valor indenizável. Daí também a justificativa para a
inversão do ônus da prova, no dissídio individual, dada a dificuldade do agredido, reunir provas contra o
agressor, já que as ações degradantes, ocorrem, em sua maioria, de forma velada.

Outra questão, pertinente a se lembrar, é que, contra as ações degradantes ao meio ambiente de
trabalho, além da tutela provida pela ação civil pública (art. 129, III, CF/88), pode-se utilizar a ação
popular[104] (art. 5º, LXXIII, CF/88), “um instrumento colocado à disposição de qualquer nacional para
defender interesses individuais e difusos [ut universis]” [105]. Pode ser preventiva, antes dos atos lesivos
serem consumados e repressivos, para ressarcimento dos danos causados e salvaguarda do princípio da
moralidade administrativa e o meio ambiente em todas as suas formas, inclusive o laboral (art. 200, VIII,
CF/88),[106] opondo-se também a ato administrativo que autorize empreendimento “ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente”.
 
5 CONCLUSÃO

A relação laborativa, empregado-empregador, não se caracteriza mais por uma relação de poder
após o Texto de 1988. Trata-se de uma relação que se pontua pela solidariedade, cooperação e integração de
modo que não se justifica mais falar em poder diretivo do empregador, uma posição de força que não se
coaduna com o ambiente axiológico e constitucional contemporâneo. O artigo permite também perceber a
seriedade com que deve ser encarado o ambiente laboral, de cuja higidez depende a prevenção de doenças
incapacitantes e transtornos mentais que afetam a qualidade de vida do trabalhador, de sua família e a ordem
social na qual se insere. Em todo o mundo, instituições privadas e públicas desenvolvem um esforço
considerável na prevenção dos efeitos deletérios de um meio laboral desequilibrado, que se traduzem,
muitas vezes, por um tratamento desumano e degradante e que é causa de sérias patologias como a
depressão, insônia, pânico, colapsos nervosos, alcoolismo, abandono do emprego, baixa auto-estima e até de
suicídios. As vítimas são atormentadas por chefias desajustadas com objetivos que vão desde a simples
tortura moral à obtenção de favores sexuais em troca de uma pretensa proteção no ambiente laborativo ou a
pura e simples eliminação de um colega de trabalho.

A presença de um formidável arcabouço jurídico, desde a Constituição, inibe mas não eliminou os
comportamentos abusivos praticados pelo empregador ou preposto ou outro empregado, que se manifestam
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pelo assédio sexual/e ou moral condutas juridicamente reprováveis. Condutas que ensejam a reparação civil,
no mais das vezes pífias e frustrantes que sequer cobrem a perda física e material. A perda mental,
emocional, espiritual, familiar e social sequer é aventada. O Estado exige das empresas a implementação de
programas de prevenção de riscos ambientes e de doenças ocupacionais sob a égide da redução de
benefícios dos gastos por incapacidade laboral, infelizmente, e não, em especial, para proteger a dignidade
do trabalhador reconhecendo seus direitos de personalidade. Não se despercebe que a higidez do ambiente
laboral revela-se como programa de saúde pública e é imperativo para a defesa da integridade do empregado
e da sociedade como um todo indissociável porque pesquisas revelam que os trabalhadores que exercem
suas atividades em um ambiente sadio, são os que menos comportamento de risco – tabagismo, obesidade,
sedentarismo e alcoolismo – adotam.
            A tutela jurisdicional, por seu turno, muito embora combata as violações da integridade, ainda hesita
em inverter o ônus da prova principalmente quanto ao assédio sexual, situação comum nos meios
laborativos, mas de difícil comprovação. A criminalização do assédio moral, ao contrário do sexual (CP
216-A), não tem sido prática comum no âmbito jurisdicional, principalmente as tipificadas nos artigos 122 e
136 do Código Penal, aquele relacionado à indução ao suicídio e este ao comportamento abusivo do
empregador. A ação popular, instrumento colocado à disposição de qualquer cidadão para inibir a
degradação ambiental, inclusive, tem sido pouco utilizada para reprimir ações que possibilitem a instalação
de empresas potencialmente poluidoras, o que tem ficado a cargo do Ministério Público através da ação civil
pública. Rara é a ação popular junto ao Judiciário em reprimenda a ato lesivo ao meio ambiente laboral em
benefício do empregado e da comunidade. E estando o tratamento humano e degradante no mesmo nível da
tortura, ainda que no âmbito do ambiente laboral privado, o Judiciário deve rever a sua filosofia de
indenizações por danos morais e/ou sexuais, cujo núcleo é o não enriquecimento do ofendido, situando-a no
patamar das indenizações reparatórias pela tortura praticada pelo Poder Público cujos valores são
impactantes. Do ponto de vista da dor moral, a dor interior que assola o ofendido e pode levá-lo ao suicídio,
e é de difícil aferição, não há nenhuma diferença justificável quando comparada a dor do torturado político.
Assim, as sequelas indenizatórias guardam estreitam relação entre uma violência e outra, pelo que o valor da
reparação da dor moral deve ser urgentemente revisto, sob pena de estimular a continuidade da pratica
delituosa no ambiente de trabalho, um crime contra a dignidade do ser humano, tanto quanto ou mais que a
tortura política. Se à sociedade cabe suportar este não se justifica não suportar aquele.

Por fim, mas não menos importante, há que se refletir sobre os valores que movem as pessoas na
sociedade contemporânea, valores esses balizados não pela solidariedade, fraternidade e justiça, corolários
da dignidade humana. Balizados pelo “princípio econômico: o ser humano vale quanto produz e quanto
consome e o rico não tem passado”, o que demonstra a lassidão moral que afeta, por óbvio, todas as relações
interpessoais. O custo humano em vidas despedaçadas pelos assédios moral e sexual, ambos reprováveis na
sua essência, são sequelas de uma sociedade relativista nos seus valores morais, espirituais e sociais. O
direito que, na maior parte das vezes,   tem se mostrado incapaz de transformar pessoas, transmudar caráter
e personalidade, se revelando mais como instrumento de dominação do que de transformação social, tem ao
menos que proporcionar mecanismos que possam responder de forma mais contundente, quando se trata de
condutas tão degradantes ao ambiente de trabalho, como o é o assédio moral e o sexual.
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OS ENUNCIADOS PUBLICADOS NA 1ª JORNADA DE DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL
NA JUSTIÇA DO TRABALHO: INOVAÇÃO E POSICIONAMENTO ENTRE AS FONTES DO

DIREITO E DO DIREITO DO TRABALHO.

THE ENUNCIATIONS PUBLISHED ON THE "1ª JORNADA DE DIREITO MATERIAL E
PROCESSUAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO": INNOVATION AND POSITION BETWEEN THE

SOURCES OF THE LAW AND LABOUR LAW.

Emmanuel Teófilo Furtado
José Davi Cavalcante Moreira

RESUMO
A 1ª Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho trouxe à lume nova forma de
expressão jurídica ao divulgar Enunciados. Tal palavra já foi utilizada como expressão da jurisprudência
uniforme do Tribunal Superior do Trabalho – TST, entretanto foi substituída, logo, salta aos olhos a
semelhança entre o que foi publicado com os entendimentos do TST. Não se pode afirmar que os
Enunciados são manifestações da Corte, mas não há delimitação de onde eles se encontram entre as fontes
do Direito ou do Direito do Trabalho, logo, o presente estudo se mune dos Enunciados, publicamente
divulgados e de pesquisa na literatura jurídica para elucidar o problema de situa-los entre as fontes do
Direito e do Direito do Trabalho. A tentativa tem intenção de dar aos operadores do Direito um subsídio
claro e direto de onde situar uma forma tão nova de expressão entre as fontes usada para integração, estudo
e manifestação hábeis a solucionar os problemas enfrentados a todo momento pelo trabalhadores, que têm
seus direitos e garantias vilipendiados pelo empregadores e que, em muitos casos, têm o estado como o
único meio de buscar o que lhes é de direito.
PALAVRAS-CHAVES: Direito; Direito do Trabalho; Fontes; Enunciados; 1ª Jornada de Direito Material e
Processual na Justiça do Trabalho; Análise.

ABSTRACT
The event named 1ª Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho, brough a brand new
way of legal expression to the spotlight publicizing Enunciations (“Enunciados”). Such word
(“Enunciados”) was used as an expression of the uniform jurisprudence of the Tribunal Superior do
Trabalho – TST, however were substituted, so, is distinguished a similitude between what was published
and the court’s manifestations. We cannot affirm that the Enunciations are court’s manifestations, but there
is no limitation of them between the sources of the Law or Labour Law, so, this study takes the
Enunciations, publicly exposed, and legal literature to clear the problem of locating them between the Law
and Labour Law sources. This attempt has the purpose of giving the law practitioners a clear and direct
subvention about where to locate such new expression way between the sources used to integration, study
and manifestation capable to solve the problems constantly faced by the workers, who have their rights and
guarantees despised by the employers and, in many cases, only have the State as their only way to pursue
their rights.
KEYWORDS: Law; Labour Law; sources; Enunciations; "1ª Jornada de Direito Material e Processual na
Justiça do Trabalho"; Analisis.

1. Introdução.
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Inicialmente, o estudo que aqui pretendemos desenvolver visa analisar um fato ímpar na história do Direito
do Trabalho Brasileiro, a 1ª Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho, realizada entre
os dias 21 e 23 de novembro de 2008, em Brasília/DF, promovida pelo Tribunal Superior do Trabalho -
TST, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENAMAT, com apoio do
Conselho Nacional das Escolas de Magistratura do Trabalho - CONEMATRA, e Associação Nacional dos
Magistrados do Trabalho - ANAMATRA, ocorreu no próprio TST.

 

Não se trata de festejar a reunião de juízes ou os debates realizados, mas de situar dentro de sua importância
e de seu papel entre as fontes do Direito do Trabalho os Enunciados aprovados no evento, que tratam de
manifestação contundente dos mais modernos entendimentos da magistratura justrabalhista com relação aos
temas que se põem sob os holofotes nas ações em tramitação.

 

São abordados temas de importância indelével para os trabalhadores, resgatando o papel do magistrado não
somente como o inerte aplicador da legislação, mas também como o arguto observador da realidade que tem
como maior função a concretização da justiça, fazendo das suas decisões e entendimentos a manifestação
estatal no sentido de realizar ao máximo os preceitos da Constituição Federal, que, ainda que sobreviva num
ambiente convulso, nos conduz ao objetivo de alcançar "uma sociedade livre, justa e solidária"[i].

 

 

2. As fontes do direito e do direito do trabalho.

 

Estudar em completude as fontes do direito é tarefa para estudos a tal mister dedicados, a tarefa aqui é
diferente, trata-se de, diante da existência de um documento ímpar, situá-lo entre as fontes do Direito do
Trabalho, contudo, para tanto deve-se visualizar as fontes do Direito como um todo e então focar no Direito
do Trabalho.

 

Realiza-se aqui o trabalho que na argumentação chamamos "raciocínio", ou seja, o uso de juízos conhecidos
para chegar a um juízo desconhecido. Explicamos: é conhecida a existência do documento trazendo os
enunciados, mas ele não tem lugar na classificação das fontes que alimentam o saber jurídico em nenhuma
seara; conhecendo as fontes do Direito e do Direito do Trabalho é possível interpretar e chegar ao juízo
lógico de onde se situa o documento já mencionado entre as fontes do Direito do Trabalho.

 

A explicação do sentido da expressão "fonte" para o Direito, reproduzimos a lição de Hans Kelsen:

 

"(...)
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Legislação e costume são freqüentemente designados como as duas 'fontes' do Direito, entendendo-se aqui
por Direito apenas as formas gerais de Direito estadual. Mas as normas jurídicas individuais pertencem
tanto ao Direito, são tanto parte integrante da ordem jurídica, como as normas jurídicas gerais com base nas
quais são produzidas (...)

Fontes de Direito é uma expressão figurativa que tem mais do que uma significação. Esta designação cabe
(...) a todos os métodos de criação jurídica em geral, ou a toda norma superior em relação à norma inferior
cuja produção ela regula. Por isso, pode por fonte do Direito entender-se também o fundamento de validade
de uma ordem jurídica, especialmente o último fundamento de validade, a norma fundamental. No entanto,
efetivamente, só costuma designar-se como 'fonte' o fundamento de validade jurídico-positivo de uma
norma jurídica, quer dizer, a norma jurídica positiva do escalão superior que regula sua produção. Neste
sentido, a Constituição é a fonte das normas gerais produzidas por via legislativa ou consuetudinária; e uma
norma geral é a fonte da decisão judicial que a aplica e é representada por uma norma individual. Mas a
decisão judicial também pode ser considerada como fonte dos deveres ou direitos das partes litigantes por
ela estatuídos, ou da atribuição de competência ao órgão que tem de executar esta decisão (...)"[ii][iii]

 

Das lições do mestre alemão verificamos que mesmo a noção de fonte já tem vários significados, o que, a
princípio, parece ser uma falha na verdade é uma virtude, por tornar possível uma multiplicidade de fontes,
cada uma a seu modo, que se encontra para formar um componente maior, o ordenamento jurídico.

 

Tratamos o ordenamento jurídico como um componente porque ele não é um fim em si, mas representa a
necessidade de regulamentação da coexistência entre as pessoas de maneira a que um ente coletivo, o
Estado, regule as liberdades dos indivíduos na intenção de dar-lhes segurança, bem estar e paz.

 

 

2.1. As fontes do Direito.

 

Para as fontes do Direito, tomamos por base a classificação de, trazida por Paulo Bonavides[iv], que,
segundo o próprio, se aproxima da apresentada por Xifra Heras e Biscaretti di Ruffia, que as classifica como
formas de manifestação da norma jurídica, dividindo-as em escrita se não escritas:

 

São as fontes escritas do Direito:

 

- as leis constitucionais;

- as leis complementares ou regulamentares;

- as prescrições administrativas, contidas em regulamentos e decretos;

- os regimentos das Casas do Poder Legislativo, ou do órgão máximo do Poder Judiciário;
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- os tratados internacionais, as normas de direito canônico, a legislação estrangeira, as resoluções da
comunidade internacional pelos seus órgãos representativos, sempre que o Estado os aprovar ou reconhecer;

- a jurisprudência;

- a doutrina

 

As fontes não escritas, até pelo seu caráter mais fluido, estão em rol mais reduzido:

 

- os costumes;

- os usos constitucionais;

 

Aqui destacamos especialmente a jurisprudência e a doutrina, assim como os costumes, como fontes que
nos parecem ser as mais diretamente úteis adiante.

 

Consideramos de importância a multiplicidade de fontes no Direito pela necessidade do operador em tratar
com todos os aspectos do gênero humano, mutável e complexo, seguindo a lição de Norberto Bobbio[v],
que considera haver um sistema jurídico, e cita Perassi para reforçar seu argumento;

 

"As normas, que entram para constituir um ordenamento, não ficam isoladas, mas tornam-se parte de um
sistema, uma vez que certos princípios agem como ligações, pelas quais as normas são mantidas juntas de
maneira a constituir um bloco sistemático"[vi]

 

Assim, destacamos a necessidade de diálogo entre as diversas fontes do Direito no sentido de formarem um
sistema unido e coeso, que se fortalece no caminho de efetivação dos princípios que busca proteger.

 

 

2.2 As fontes do Direito do Trabalho.

 

No tocante às fontes do Direito do Trabalho, há uma diversidade com relação às acima citadas, o que se dá
pela especificidade do ramo, contemplando uma tutela mais específica.

 

O Direito do Trabalho tem particularidades que o afetam desde a origem, sendo ramo do direito que nasceu
do povo e conquistou seu espaço, contrariamente a outros que viram das elites ou da própria necessidade
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estatal.

 

Assim, cumpre ao ramo jurídico em tela considerar aspectos que os demais ignoram ou consideram de
somenos importância, ser um direito mais prático, mais humano, e, sobretudo, mais prático. A realidade do
trabalho diário, e as relações que dele decorrem, se fazem presentes desde as fontes do Direito do Trabalho,
assim como em seus princípios, estabelecendo caráter ímpar que se verifica em toda a seara justrabalhista.

 

As fontes do Direito do Trabalho se dividem em grandes grupos, conforme ensinam Délio Maranhão, em
parceria com Arnaldo Süssekind, Segadas Viana e Lima Teixeira[vii]:

 

É a fonte material do Direito do Trabalho:

 

- "A pressão exercida sobre o estado capitalista ela ação reivindicadora dos trabalhadores"[viii]

 

As fontes formais:

 

- A Constituição Federal;

- A lei;

- O regulamento;

- A sentença normativa da Justiça do Trabalho;

- A convenção coletiva de trabalho;

- O costume;

 

Breve apontamento merece a questão da jurisprudência, que não é mencionada per se como uma fonte do
Direito do Trabalho, mas sim na medida em que se amolda ao costume, na lição de Coviello[ix]. Dessa
forma, elencaremos as manifestações da jurisprudência na intenção de complementar o elenco de fontes do
direito laboral:

 

- Súmula de jurisprudência uniforme;

- Orientações jurisprudenciais;

- Precedentes normativos;
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- Eqüidade;

- Princípios gerais do direito

 

Expostas as fontes, a hermenêutica manda que a aplicação das fontes respeite certas regras, de maneira a
levar o aplicador do direito à melhor solução oferecida pelo ordenamento aos casos que se apresentem.
Especialmente deve ser observada a hierarquia das fontes, visto que não se concebe a aplicação das normas
jurídicas a esmo, devendo ser observada a prioridade ditada pela importâncias das normas dentro do
sistema, da mesma forme ocorrendo com as fontes de cada ramo jurídico.

 

 

3. A hierarquia entre as fontes justrabalhistas.

 

Na passagem em que citamos Hans Kelsen, verifica-se um aspecto importante do estudo do ordenamento
jurídico, a noção de hierarquia das normas.

 

Assim como na sociedade, não se vislumbra a sério uma estrutura absolutamente igualitária, visto que as
diferenças, sociais e normativas, são complementares, devendo ser buscada, em verdade, uma sociedade
plural e equilibrada no sentido de todos terem sua dignidade preservada, e um ordenamento jurídico, dentro
desse mesmo ideal.

 

As normas jurídicas tiram fundamento umas das outras, logo, as que cedem fundamento às demais são tidas
como superiores, já que sem elas a estrutura decorrente cairia no vazio, tentaria pormenorizar o que não foi
regulado nem em caráter geral, visível impossibilidade.

 

A mesma premissa, a hierarquia, se aplica às fontes do Direito, e no Direito do Trabalho não é diferente. É,
com efeito, necessária a hierarquia aos princípios, já que sem ela não haveria uniformidade em sua
aplicação, abalando a paz social alcançada com a devida aplicação do direito, logo, abalando o próprio
Estado em última análise.

 

Maurício Godinho Delgado explica nos seguintes termos a necessidade da hierarquia das fontes:

 

"... Todos os sistemas jurídicos - e inclusive seus segmentos especializados - organizam-se segundo uma
hierarquia lógica entre suas normas integrantes. A noção de hierarquia elege-se, assim, como o critério
fundamental a responder pela harmonização das múltiplas partes normativas componentes de qualquer
sistema do Direito..."
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No Direito, de forma geral a hierarquia se dá acompanhando a "pirâmide de Kelsen", prevalece a
Constituição, juntamente com as emendas constitucionais, abaixo vindo as leis (complementares, ordinárias,
delegadas, medidas provisórias), os decretos e outros dispositivos (portarias, instruções normativas, e
outros).

 

Contudo, o Direito do Trabalho tem especificidades, e aqui mais um se mostra, na lição de Maurício
Godinho Delgado:

 

"... a necessidade de se adequar o critério de hierarquia jurídica à composição normativa diversificada do
Direito do Trabalho e ao caráter essencialmente teleológico (finalístico) de que se reveste esse ramo jurídico
especializado, com a hegemonia inconteste em seu interior do princípio da norma mais favorável, tudo
conduz ao afastamento justrabalhista do estrito critério hierárquico rígido e formalista prevalecente no
Direito Comum. A adoção do enfoque nas normas jurídicas em lugar de enfoque em diplomas normativos, é
uma manifestação desse afastamento e o mecanismo básico que permite respeitar-se tanto a composição
normativa específica do Direito do Trabalho como o imperativo teleológico que rege sua estrutura
dinâmica..."

 

A base da hierarquia justrabalhista é o princípio da norma mais favorável ao trabalhador. Não há aqui uma
ruptura, mas uma diferença de critérios autorizada pela própria Constituição Federal, em seu artigo 7º,
caput:

 

"Art. 7.º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

(...)"

 

Depreende-se mesmo da mais superficial leitura que a Carta Política confere vários direitos aos
trabalhadores, mas sem prejuízo de outros que venham a acrescer o patrimônio jurídico dos trabalhadores,
atentando, pois, para a importância da norma jurídica no sentido material.

 

Não se trata de descuidar totalmente da forma, mas de dar atenção especial à materialidade do direito dos
trabalhadores. Dentro de um ramo jurídico decorrente de lutas sociais e repleto de institutos privados, como
o próprio contrato de trabalho, manter o estado como único responsável por dar vida ao Direito do Trabalho
seria atá-lo a toda a lentidão e peso da estrutura estatal, além de sujeitá-lo (o Direito do Trabalho) totalmente
à influência do capital, que permeia as instituições políticas.
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Transferir ao Direito do trabalho a mesma idéia do Direito em geral seria retroceder, eliminando direitos
conquistados ao logo do tempo e brecando seu avanço, na linha dos argumentos já expostos.

 

Não pode um texto da legislação restringir o que já era conferido aos trabalhadores, de maneira a que as
garantias conquistadas sejam preservadas, aqui se percebendo uma intersecção com o princípio da proibição
do retrocesso, que veda a modificação nos direitos já conferidos no sentido de diminuir sua amplitude.

 

O avanço social deve se dar, e quanto ao Direito do Trabalho por essência desse, no sentido do progresso,
com a efetivação dos direitos sociais e o reconhecimento de mais garantias, protegendo o cidadão e
conferindo-lhe o máximo de segurança.

 

A necessidade de segurança dos cidadãos, aqui entendidos como a humanidade, gerou o Estado; a
legislação, como decorrência da vontade estatal, a qual exerce o poder que "emana do povo e em seu nome
será exercido" [x], deve conjugar o crescimento econômico e social com a dignidade da pessoa humana,
buscada a todo momento e alcançada mediante oferta de segurança jurídica, no sentido mais amplo possível,
aos cidadãos.

 

Aqui cumpre reproduzir as palavras de Ingo Wolfgang Sarlet, que mesmo tratando de detidamente dos
direitos fundamentais, a lição também aqui se aplica, no esteio do entendimento que esses direitos se
irmanam e mesmo se confundem com os direitos sociais, que incluem os ligados ao trabalho:

 

"... fazem-se necessárias a observância e critérios rígidos e a máxima cautela para que seja preservada a
efetiva relevância e prestígio estas reivindicações e que efetivamente correspondam a valores fundamentais
consensualmente reconhecidos no âmbito de determinada sociedade ou mesmo no plano universal..."[xi]

 

Explica-se a referência como manifestação da necessidade de conferir aos direitos hoje assegurados aos
trabalhadores caráter relevante e elevar sua aplicabilidade acima de questões menores, alçando-os ao
panteão dos direitos fundamentais e inatacáveis de todos os cidadãos.

 

Voltando ao sistema de hierarquia das fontes adotado no Direito do Trabalho, recorremos a Arnaldo
Süssekind:

 

"... A ordem jurídica do Estado, como já acentuamos, abrange as ordens e âmbito menor. Todas elas se
resolvem, portanto, em uma unidade. E esta deve ser coerente. Existe, em conseqüência, uma hierarquia
entre as diversas fontes do Direito do Trabalho, tal como ocorre entre as fontes do direito em geral (...) Mas,
nesse particular, o que importa é deixar claro é que a regulamentação estatal das relações de trabalho
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exprime um mínimo de garantias reconhecidas ao trabalhador. Praticamente, todas as formas legais em
matéria de trabalho são cogentes, imperativas. Mas sua inderrogabilidade pela vontade das partes, ou por
outra fonte do dreito, há de ser entendida que elas - como ficou dito - traduzem um mínimo de garantias,
que não pode ser negado, mas que pode, sem dúvida, ser ultrapassado: a derrogação de tais normas é
admitida num sentido favorável aos trabalhadores..."

 

A lição traz vários dos elementos já abordado no presente estudo: o sistema jurídico, a hierarquia entre as
normas, as fontes do Direito e do Direito do Trabalho, a necessidade de assegurar os direitos já conferidos
aos trabalhadores, o mínimo garantido pelo Estado, a possibilidade de ampliação dos direitos e a prevalência
da norma mais favorável ao obreiro.

 

 

4. A 1ª Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho.

 

A 1ª Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho, é um divisor de águas na relação entre
o Tribunal Superior do Trabalho e os operadores do direito que atuam na Justiça do Trabalho, especialmente
os juízes.

 

Entre as discussões, uma ensejou o presente estudo, a edição durante o evento de enunciados, refletindo o
entendimento dos participantes sobre os rumos das discussões mais atuais em matéria justrabalhista.

 

O próprio TST esperava os enunciados como subsídios para a jurisprudência trabalhista[xii], representando
manifestação democrática do tribunal, trazendo legitimidade às suas decisões, que de outro modo,
necessitaria de longo tempo e de reiteradas decisões e divergências para que tomasse corpo uma corrente
majoritária na corte.

 

Não há que se falar em abreviação ou empobrecimento do debate, já que as diversas correntes acabaram
representadas, dada a diversidade de idéias trazidas, ademais, com a constância que se espera e deseja ao
evento, a representatividade será crescente e reforçará o caráter democrático das manifestações.

 

Interessante esclarecer que as Súmulas do TST, por muito tempo eram chamadas Enunciados, o que, mesmo
sem embasamento técnico, ficou como hábito e solidificou-se com o tempo. O termo apenas recentemente
foi abandonado em favor da palavra Súmula, já largamente utilizado nos pretórios nacionais.

 

                     Logo, chamar de Enunciados os indicativos aprovados na Jornada é aproximá-los das próprias
Súmulas do TST; não se está aqui considerando os enunciados como Súmulas, já que essas têm rito de
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edição e requisitos próprios, mas é evidente que são os caminhos indicados pelos operadores do direito, na
oportunidade em que puderam manifestar ao TST, quais os mais modernos entendimentos nas questões
tormentosas atualmente enfrentadas nas lides trabalhistas.

 

Destacamos que os Ministros do TST fizeram parte dos grupos que analisaram as propostas de Enunciados,
logo, também são responsáveis pela sua edição, assim como pelo conhecimento das idéias trazidas,
cabendo-lhes a decisão, entro do princípio do livre convencimento motivado, de levá-las aos julgados do
tribunal.

 

Os temas debatidos levaram ao tribunal estudiosos que sugeriram até mesmo mudanças nos entendimentos
hoje predominantes no TST, representando expressão democrática da cultura jurídica, a intenção, vistos os
resultados, tem o condão de, aplicados, elevar o Direito do Trabalho a novos patamares.

 

O princípio protetor foi ainda mais fortificado, buscando a proteção aos trabalhadores em níveis mais
abrangentes, por exemplo, reconhecendo os direitos dos obreiros mesmo contra o "dono da obra"[xiii], o
que contraria entendimento pacificado nas cortes.

 

Mesmo entre as fontes do Direito do Trabalho, acima mencionadas, há avanços propostos na Jornada,
reconhecendo as Convenções da Organização Internacional do Trabalho - OIT como fontes do Direito do
Trabalho, bem como até mesmo os relatórios de seus peritos[xiv], reconhecendo que os princípios se fazem
presentes mesmo nas mais diversas manifestações.

 

Foi levantada importante bandeira na defesa da manutenção da regulamentação trabalhista, contrariamente à
chamada "flexibilização" dos direitos trabalhistas, tema que afeta a interpretação das disposições
constitucionais atinentes ao trabalho[xv], novamente contemplando a maior proteção ao trabalhador.

 

O presente estudo, à luz de todas as posições defendidas na Jornada, da realização do próprio evento nos
umbrais do TST, visualiza os Enunciados como uma nova forma de produzir conteúdo jurídico na seara
trabalhista, carecendo, portanto, verificar onde se situa a produção da Jornada, os Enunciados, dentre as
fontes do Direito do Trabalho.

 

Logicamente não se ventila considerar os Enunciados sejam normas jurídicas, já que sequer tangenciaram o
processo legislativo em nenhuma de suas formas.

 

Como dito, os Enunciados não são Súmulas de jurisprudência, já que essas são previstas como
responsabilidade da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos do TST, consoante determina
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o regimento interno da corte:

 

"art. 54. À Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos cabe:

(...)

III - propor edição, revisão ou cancelamento de Súmulas, de Precedentes Normativos e de Orientações
Jurisprudenciais;

(...)"

 

O dispositivo afasta igualmente os precedentes normativos e orientações jurisprudenciais do campo de
possibilidades.

 

Da mesma forma não são, por descompasso com os conceitos, sentença normativa, convenção coletiva, nem
manifestações de eqüidade.

 

Entendemos ser mais pertinente esquadrinhar o terreno dos princípios gerais do direito e da doutrina para
situar os Enunciados dentro do elenco de fontes do Direito do Trabalho.

 

 

5. Os Enunciados como princípios gerais do Direito.

 

Os princípios gerais do direito são os conceitos e bens tidos como influentes sobre todo o ordenamento
jurídico, não são escritos, mas são tidos como hábeis a conduzir a legislação como um todo rumo à sua
concretização.

 

Representam os ideais de uma sociedade, seus valores mais caros e essenciais.

 

Quanto à delimitação dos princípios gerais do Direito, reconhecendo a sua natureza fluida, mas afirmando
vivamente sua existência , reverberamos o que ensina Norberto Bobbio:

 

"... Os princípios gerais são apenas, a meu ver, normas fundamentais ou generalíssimas do sistema, as
normas mais gerais. A palavra princípios leva a engano, tanto, tanto que é velha questão entre os juristas se
os princípios gerais são normas. Para mim não há dúvida: os princípios gerias são normas como todas as
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outras. (...) Para sustentar que princípios são normas , os argumentos são dois, e ambos válidos: antes de
mais nada, se são normas aquelas das quais os princípios gerais são extraídos, através de um procedimento
de generalização sucessiva, não se vê por que não devam ser normas também eles (...) Em segundo lugar, a
função para o qual são extraídos e empregados é a mesma função cumprida por todas as normas, isto é, a
função de regular um caso. E com que finalidade são extraídos em caso de lacuna? Para regular um
comportamento não-regulamentado: mas então servem ao esmo escopo a que servem as normas
expressas..."[xvi]

 

A presença dos princípios gerais do Direito na Constituição é defendida por Celso ribeiro Bastos, citado por
André Ramos Tavares:

 

"... os princípios gerais de Direito encontram-se na Constituição, bem como servem de fundamento às
demais áreas do ordenamento jurídico. Estão presentes, portanto, em todo o sistema como seu fundamento
último de legitimidade..."[xvii]

 

Arnaldo Süssekind explica o conceito de princípios gerais do Direito:

 

"... os princípios gerais do direito, integradores da norma jurídica, quando se trata de resolver um caso por
esta não regulado de modo expresso, são os próprios pressupostos lógicos das diferentes normas legais, das
quais, por abstração, devem ser induzidos. Têm valor, porque informam o sistema positivo de
direito..."[xviii]

 

No contexto do presente estudo, os princípios gerais do Direito contemplados serão um destino ao qual
aparentam querer chegar os Enunciados, sem garantias de sucesso ou vinculação obrigatória ao objetivo,
mas sim a aferição da possibilidade de àqueles conseguirem a esses seguir.

 

Os próprios princípios gerais do Direito não se encontram num rol simples e direto, dependendo, com efeito,
do entendimento de que valores são os mais necessários e intrínsecos no ordenamento jurídico. Destacamos
que a doutrina reconhece a existência de princípios expressos e não expressos, conforme estejam ou não
textualmente mencionados na Constituição.

 

É cabível entender o conteúdo material, os bens jurídicos contemplados e protegidos pelos Enunciados,
como manifestações do princípio da dignidade da pessoa humana; chegando o dito princípio a ser
expressamente citado num dos Enunciados.[xix]

 

Ao ter em mente que a proteção destinada aos trabalhadores tem sua razão de ser na necessidade de protegê-
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los contra a arbítrio dos empregadores, que tendem a usar ao máximo a capacidade de produzir riquezas
pouco se importando com quem as produz, simplesmente explorando a massa de trabalhadores com a
certeza do "exército de reserva"[xx] para suprir o expurgo de quem se oponha ao status quo.

 

É bastante visível a intenção dos redatores em todos os Enunciados a intenção de proteger o trabalhador
como ser humano, compreendendo suas diversas dimensões, física, moral, afetiva, mesmo a jurídica,
protegendo a percepção de verbas trabalhistas em forma mais abrangente que o entendimento predominante.

 

Conferir ainda mais abrangência à proteção dos trabalhadores é entender que a sua dignidade passa pelo
trabalho, é saber que a normalidade, continuidade e regulamentação do trabalho traz segurança ao homem,
traz-lhe paz de espírito e uma vida melhor.

 

A cidadania também surge como um princípio geral contemplado nos Enunciados, na medida em que busca
materializar direitos sociais, aqueles abordam invariavelmente a cidadania e inserção do trabalhador na
sociedade como conteúdo essencial que merece mais atenção dentro do ordenamento jurídico.

 

São reconhecidas frontalmente como negativas e passíveis de combate pelo Judiciário, práticas antes
condenadas por diversos entendimentos separados, que nos Enunciados encontraram a coordenação
necessária para ganhar mais corpo e se fazerem reverberar, é o caso do chamado "dumping social" e da
terceirização ilegal[xxi];

 

Cidadania implica não apenas em sua dimensão substantiva, na titularidade de direito, mas também eu sua
dimensão adjetiva, no exercício dos direitos.

 

Na esfera adjetiva, se destaca o acesso à Justiça como princípio atinente à cidadania, inafastável do cidadão,
sob pena de se estar-lhe negando a possibilidade de defender e fazer vigorarem, ainda que coercitivamente,
seus direitos. Negar ou dificultar o acesso à Justiça seria o Estado conferir Direitos e se furtar a efetivá-los,
inaceitável, pois.

 

O acesso à Justiça foi mencionado nos Enunciados, dentro da concepção de proteção ao trabalhador, por
princípio e essência vigente na Justiça do Trabalho, seria até previsível que houvesse manifestação
afirmativa de tal princípio, que é expressamente mencionado em norma constitucional.[xxii]

 

O entendimento manifestado nos Enunciados amplia o até então predominante, assegurando ao trabalhador
que não haverá vedação ao acesso à Justiça em razão de mudanças de domicílio ou prestação de serviços em
local diverso.
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Dada a presença nacional da Justiça do Trabalho e a existência de instrumentos para sua atuação de forma
integrada, por exemplo a Carta Precatória, realmente nos parece mais correto que o empregado possa
exercer seu direito de ação onde lhe for mais acessível, lembrando que muitos dos direitos ou verbas
pleiteados são de natureza alimentar, estando o trabalhador, mesmo antes de ajuizar qualquer reclamação,
em situação de redução da sua capacidade de custear mesmo as despesas mais básicas para sua
sobrevivência.

 

A Constituição Federal trata dos "valores sociais do trabalho e da livre iniciativa", entendemos que a
importância do trabalho não apenas para cada cidadão em si, mas para o próprio Estado o eleva aos níveis
mais altos de importância, dada sua influência relativa à pacificação social, crescimento econômico-social e
bem estar em geral.

 

Logo, proteger o trabalho tem a ver com os objetivos do Estado, não podendo esse se furtar a tal obrigação,
mas a ação estatal é lenta e imperfeita, carecendo, em grande parte, de iniciativas vindas da sociedade, do
Judiciário ou da doutrina para que o trabalho, e o trabalhador, sejam protegidos.

 

 

6. Os enunciados como manifestações da doutrina jurídica.

 

É sabido que a evolução estatal, sobretudo na seara legal, segue vários passos atrás da sociedade, no mesmo
sentido a doutrina jurídica representa manifestação dos estudiosos do Direito acerca de temas que são seus
objetos de estudo.

 

A Jornada, ainda que realizada no TST, tendo como grande parte dos seus participantes magistrados, não
pode ser considerada hábil a emitir decisões judiciais, como já abordamos ao comentar que os Enunciados
não são jurisprudência.

 

Entretanto, é inegável que os magistrados são estudiosos do Direito, estando em constante contato com as
discussões jurídicas e problemas que geram querelas levadas aos tribunais.

 

Aos magistrados cumpre observar o princípio da inércia do Judiciário, não se trata, evidentemente, de
vedação a qualquer manifestação fora dos autos dos processos, mas de limite para que os magistrados se
atenham a esses.
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É permitida, opinamos ser até saudável, que os magistrados e todos os demais operadores do Direito se
manifestem academicamente, que pesquisem e enriqueçam o meio jurídico pelo estudo. Assim, não
furtamos aos magistrados a possibilidade de tomar posições sobre temas importantes e possibilitamos sua
contribuição de forma ampla ao Direito.

 

Ademais, a doutrina como forma de solução de casos apresentados é reconhecida como fonte do Direito e,
claramente, está contida nas fontes do Direito do Trabalho, estando inserida no conceito de costume.

 

Entendemos que a opinião dos estudiosos do Direito tem o condão de aclarar institutos, moldando-os, o que
influencia naturalmente os operadores, de forma direta ou mesmo subsidiária, já que estes podem, por
óbvio, formular seus próprios entendimentos, complementá-los com a doutrina, ou ainda retira-los
integralmente dos escritos dos estudiosos.

 

Norberto Bobbio inclui a doutrina entre os métodos do que chama "heterointegração", considerando de
grande importância o uso do "poder criativo do juiz", logo, pondo em grande conta o papel do magistrado
como estudioso.

 

O jurista italiano lembra, ainda, ser tal instrumento muito manejado pelos países que adotam o sistema de
"commom law", nos quais o magistrado tem significativamente mais liberdade para julgar conforme seu
próprio entendimento que no nosso sistema de "civil law", ressaltando, que desde o Império Romano já era
positivada a doutrina como forma válida de integração jurídica:

 

"... O método mais importante de heterointegração, entendida como o recurso a outra fonte diferente da
legislativa, é o recurso, em caso de lacuna da Lei, ao poder criativo do juiz, quer dizer, ao assim chamado
Direito Judiciário. Como é sabido, os sistemas jurídicos anglo-saxões recorrem a essa forma e integração
mas amplamente que os sistemas jurídicos continentais (...) a rigor pode-se considerar como recurso a outra
fonte o recurso às opiniões de juristas, aos quais seria atribuída, em circunstâncias particulares, no caso do
silêncio da Lei e dos costumes, autoridade de fonte de Direito. Para designar essa fonte de Direito podemos
usar a expressão Direito científico, de Savigny. Nos ordenamentos italianos, assim como não é reconhecido
o direito de cidadania ao juiz como fonte normativa, também, e com maior razão, não é atribuído o direito
de cidadania ao jurista, o qual exprime opiniões que tanto o legislador quanto o juiz podem levar em
consideração, mas não emite nunca juízos obrigatórios nem para o legislador nem para o juiz (...)
Recordemos a Lei das citações (426 D. C.), de Teodósio II e Valentiniano III, que fixava o valor a se atribuir
em julgamento aos escritos dos juristas e reconhecia, em primeiro lugar, plena autoridade a todas as obras
de Papiniano, Paulo, Ulpiano, Modestino e Gaio..."

 

Os Enunciados se enquadram no conceito de doutrina jurídica, representam manifestação de estudiosos
sobre temas atuais de Direito do Trabalho, representando uma voz que se elevou já dentro do próprio TST,
se fazendo ouvir na mais alta Corte trabalhista.
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Não são os Enunciados produto de decisões judiciais, mas manifestação de estudiosos que se reuniram para
discutir o Direito do Trabalho, a particularidade do caso é que os estudiosos manifestaram opiniões que
levam a seus julgamentos.

 

Ainda que não exista vinculação alguma dos magistrados aos Enunciados, entendemos que esses
representam sinal do rumo que a doutrina jurídica toma, indicando que os juízos estão atentos e atuando de
forma contundente na defesa dos institutos justrabalhistas, usando os canais disponíveis para sua livre
manifestação em nível acadêmico.

 

Tanto é importante que os estudiosos, não importando o cargo ou função que ocupem, enriqueçam o debate
de forma independente e rica, que a pluralidade de temas abordados nos Enunciados, se efetivados nas
linhas ali defendidas, representarão avanço indelével na doutrina justrabalhista, com o efeito de conduzir à
revisão de entendimentos judiciais, atualização da doutrina em geral, novos parâmetros para as decisões,
incremento na proteção ao trabalhador, acréscimos nas fontes do Direito do Trabalho, proteção à ordem
constitucional como um todo, efetivação dos institutos contemplados na legislação trabalhista em geral,
entre outros ganhos para o Estado Democrático de Direito, sem dúvida um dos objetivos buscados pela
doutrina.

 

Trata-se do produto de discussões entre estudiosos, que ao editar e publicar os Enunciados, o fizeram como
o produto de suas discussões, ali estando despidos das togas, atuando fora da função judicante, se
consubstanciando, em verdade, de operadores do Direito reunidos em torno do desejo de estudar e se
aperfeiçoar, atuando no sentido do progresso do Direito do Trabalho.

 

Assim, à Jornada compareceram estudiosos, pesquisadores, que, findo o encontro, produziram documento
que sistematizou muito do progresso recente do Direito do Trabalho e indicou rumos para o futuro, o que é,
sem dúvida, papel de quem estuda Direito.

 

No texto de diversos Enunciados, podemos encontrar divagações acerca dos temas abordados, sendo
manifestações mais de estudos que eminentemente técnicas usadas em Súmulas, por exemplo,
caracterizadas pela redação direta.

 

Mesmo com alguma prolixidade, mas na intenção de manifestar um entendimento e divulgar os argumentos
que o informam, dando um panorama do que se intenta proteger e do porque da proteção, os Enunciados
representam um meio de dar à comunidade jurídica a ciência sobre o que se tem desejado buscar na tutela
justrabalhista.
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Estudar, pesquisar, raciocinar, implica em manusear conceitos, juízos e idéias conhecidas, para chegar a
novos patamares, assim se produz a doutrina jurídica, e assim foram produzidos os Enunciados, dando
corpo ás idéias que brotam e se alastram no Direito do Trabalho, na missão de efetivar ao máximo a
Constituição Federal.

 

 

7. Conclusão.

 

O acontecimento da 1ª Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho, já é, em si, um
marco histórico. Mais ainda,quando rendeu entre seus frutos, uma nova forma de expressão jurídica, os
Enunciados, editados pelos participantes, em maior parte magistrados da Justiça do Trabalho, inclusive
Desembargadores do Trabalho e Ministros do TST.

 

O presente texto buscou verificar onde se enquadra essa nova forma de expressão entre as fontes do Direito
e, especificando, do Direito do Trabalho, a fim de situá-la entre os meios aos quais recorrem os operadores
do Direito na sua tarefa e dar solução às convulsões sociais, pacificando os cidadãos, inclusive recorrendo
ao Estado-Juiz.

 

Verificamos não se enquadrarem os Enunciados em várias categorias de fontes por óbvia diferença
conceitual, descabendo divagações sobre tais pontos, como normas constitucionais ou legais, regulamentos,
e outras.

 

Entretanto, discorremos um pouco mais, ainda que limitados pela natureza do estudo, sobre a
impossibilidade de considerar os Enunciados como manifestações da jurisprudência.

 

Ainda que emanados de um evento que contou com a maior parcela de seus participante entre magistrados,
inclusive Ministros do TST, não podemos considerar os Enunciados como jurisprudência porque não se
trata e decisões de casos concretos, de julgados; ainda que representem manifestações das teses defendidas
pelos participantes, representando o que há e mais avançado nos entendimentos em matéria justrabalhista.

 

Da mesma forma, e avançando nos argumentos, não são Súmulas, vez que não são jurisprudência, como
dito acima, muito menos uniforme, do TST.

 

Ainda que tenham sido os Enunciados editados dentro dessa Corte, com participação de seus membros e
tornados de conhecimento do público, não representam uma manifestação oficial do TST, ainda que sejam
um grande farol aos rumos da jurisprudência, não a são formalmente materializada.
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Como se vê, os Enunciados são uma forma bastante peculiar de expressão jurídica, representando algo novo
e instigante, cabendo-nos aqui entender sua localização.

 

A resposta encontramos nos princípios gerais do Direito e na doutrina.

 

Os princípios gerais do Direito, porque permeiam os Enunciados em todos os momentos, sendo buscados
pelos textos dos desses, que desejam famintamente sua efetivação.

 

A doutrina jurídica porque é o meio em que se prolifera a manifestação dos participantes da Jornada, sendo
manifestação de estudiosos do Direito do Trabalho, logo, serve como expressão do conhecimento e do rumo
que esse ramo do Direito vai tomando.
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[i] "Art. 3.º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

[...]"
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SÜSSEKIND, Arnaldo. Op cit. P.158.

 

[x] Constituição Federal, artigo 1.º, parágrafo único:

"Art. 1.º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por seus representantes ou diretamente, nos
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[xi] SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 5. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre:
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[xii] "... O evento é pioneiro no Judiciário Trabalhista, e permitirá que a comunidade jurídica brasileira -
especialmente magistrados do trabalho de todos os graus de jurisdição - apresente propostas de enunciados
que servirão de subsídio para a jurisprudência na Justiça do Trabalho..." Fonte: TST. "Jornada pretende
coletar subsídios para jurisprudência trabalhista". In www.tst.jus.br

 

[xiii] ENUNCIADO Nº 13. DONO DA OBRA. RESPONSABILIDADE. Considerando que a
responsabilidade do dono da obra não decorre simplesmente da lei em sentido estrito (Código Civil, arts.
186 e 927) mas da própria ordem constitucional no sentido de se valorizar o trabalho (CF, art. 170), já que é
fundamento da Constituição a valorização do trabalho (CF, art. 1º, IV), não se lhe faculta beneficiar-se da
força humana despendida sem assumir responsabilidade nas relações jurídicas de que participa. Dessa
forma, o contrato de empreitada entre o dono da obra e o empreiteiro enseja responsabilidade subsidiária nas
obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo apenas a hipótese de utilização da prestação de
serviços como instrumento de produção de mero valor de uso, na construção ou reforma residenciais.

 

[xiv] ENUNCIADO Nº 3. FONTES DO DIREITO - NORMAS INTERNACIONAIS.

I - FONTES DO DIREITO DO TRABALHO. DIREITO COMPARADO. CONVENÇÕES DA OIT NÃO
RATIFICADAS PELO BRASIL. O Direito Comparado, segundo o art. 8º da Consolidação das Leis do
Trabalho, é fonte subsidiária do Direito do Trabalho. Assim, as Convenções da Organização Internacional
do Trabalho não ratificadas pelo Brasil podem ser aplicadas como fontes do direito do trabalho, caso não
haja norma de direito interno pátrio regulando a matéria.

II - FONTES DO DIREITO DO TRABALHO. DIREITO COMPARADO. CONVENÇÕES E
RECOMENDAÇÕES DA OIT. O uso das normas internacionais, emanadas da Organização Internacional
do Trabalho, constitui-se em importante ferramenta de efetivação do Direito Social e não se restringe à
aplicação direta das Convenções ratificadas pelo país. As demais normas da OIT, como as Convenções não
ratificadas e as Recomendações, assim como os relatórios dos seus peritos, devem servir como fonte de
interpretação da lei nacional e como referência a reforçar decisões judiciais baseadas na legislação
doméstica.

 

[xv] ENUNCIADO Nº 9. FLEXIBILIZAÇÃO.

I - FLEXIBILIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. Impossibilidade de desregulamentação dos direitos
sociais fundamentais, por se tratar de normas contidas na cláusula de intangibilidade prevista no art. 60, §
4º, inc. IV, da Constituição da República.

II - DIREITO DO TRABALHO. PRINCÍPIOS. EFICÁCIA. A negociação coletiva que reduz garantias dos
trabalhadores asseguradas em normas constitucionais e legais ofende princípios do Direito do Trabalho. A
quebra da hierarquia das fontes é válida na hipótese de o instrumento inferior ser mais vantajoso para o
trabalhador.
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[xviii] SÜSSEKIND, Arnaldo. [et. Al.]. op. Cit. p.165.

 

[xix] ENUCIADO Nº 15: REVISTA DO EMPREGADO.

I - REVISTA - ILICITUDE. Toda e qualquer revista , íntima ou não, promovida pelo empregador ou seus
prepostos em seus empregados e/ou seus pertences, é ilegal, por ofensa aos direitos fundamentais da
dignidade e intimidade do trabalhador.

II - REVISTA ÍNTIMA - VEDAÇAÕ A AMBOS OS SEXOS. A norma do art. 373-A, inc. VI, da CLT, que
veda revistas íntimas nas empregadas, também se aplica aos homens em face da igualdade entre os sexos
inscrita no art. 5º , inc. I, da Constituição da República.

 

[xx] "Exército de reserva": Conceito cunhado por Karl Marx segundo o qual há uma grande quantidade de
trabalhadores não aproveitada no sistema produtivo, que espera uma oportunidade; sabedores disso, os
detentores dos meios de produção submetem seus trabalhadores com a ameaça velada de que caso não
aceitam a situação como está há outros que podem substituí-lo desejando sua posição a qualquer momento.

[xxi] ENUNCIADO Nº 4: "DUMPING SOCIAL". DANO À SOCIEDADE INDENIZAÇÃO
SUPLEMENTAR. As agressões reincidentes e inescusáveis aos direitos trabalhistas geram dano à
sociedade, pois com tal prática desconsidera-se , propositalmente, a estrutura do Estado social e do próprio
modelo capitalista com a obtenção de vantagem indevida perante a concorrência. A prática, portanto, reflete
o conhecido "dumping social", motivando a necessária reação do Judiciário trabalhista para corrigi-la. O
dano à sociedade configura ato ilícito, por exercício abusivo de direito, já que extrapola limites econômicos
e sociais, nos exatos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. Encontra-se no ar. 404, parágrafo
único do Código Civil, o fundamento de ordem positiva para impingir ao agressor contumaz um
indenização suplementar, como aliás, já previam os artigos 652, "d", e 832, § 1º, da CLT.

 

ENUNCIADO Nº 9. FLEXIBILIZAÇÃO.

I - FLEXIBILIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. Impossibilidade de desregulamentação dos direitos
sociais fundamentais, por se tratar de normas contidas na cláusula de intangibilidade prevista no art. 60, §
4º, inc. IV, da Constituição da República.

II - DIREITO DO TRABALHO. PRINCÍPIOS. EFICÁCIA. A negociação coletiva que reduz garantias dos
trabalhadores asseguradas em normas constitucionais e legais ofende princípios do Direito do Trabalho. A
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quebra da hierarquia das fontes é válida na hipótese de o instrumento inferior ser mais vantajoso para o
trabalhador.

 

[xxii] ENUNCIADO Nº 7: ACESSO Á JSUTIÇA. CLT. ART. 651, §3º. INTERPRETAÇÃO CONFORME
A CONSTITUIÇÃO. ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

Em se tratando e empregador que arregimente empregado domiciliado em outro município ou outro Estado
da federação, poderá o trabalhador optar por ingressar com a reclamatória na Vara do Trabalho de seu
domicílio, na do local da contratação ou na do local da prestação dos serviços.
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A TERCEIRIZAÇÃO E A PRECARIZAÇÃO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR:
PERSPECTIVAS

THE OUTSOURCING AND THE PRECARIOUSNESS OF THE WORKERS DIGNITY: PROSPECTS.

Gina Vidal Marcilio Pompeu
Saulo Nunes de Carvalho Almeida

RESUMO
O artigo analisa a tentativa do Ministério do Trabalho e do Emprego de regulamentar os serviços
terceirizados na esfera privada, por meio de proposta legislativa que visa a promover segurança jurídica aos
contratantes, a coibir o uso do trabalho terceirizado como forma de baixar salários e a evitar o pagamento de
encargos sociais e responsabilidades trabalhistas. A minuta do Projeto de Lei inova ao garantir
responsabilização solidária pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do contrato entre a
empresa tomadora de serviços e a prestadora. A pesquisa aponta para a adequação do estudo sobre a
repercussão desse instrumento normativo no que concerne à possível redução da oferta de postos de
trabalho. Por um viés, reafirma a valorização do trabalho, da livre iniciativa, a dignidade do trabalhador;
outrossim, verifica que a exclusão do mercado e do emprego impossibilita o alcance de oportunidades e o
gozo dos direitos sociais, haja vista que nos países centrais eles não provêm do Estado, mas são
consequência do acesso ao trabalho e da aferição de renda. Constata a fragilidade da legislação em comento
e a ausência de previsão legal para o setor público que, por meio da terceirização, evita a realização de
concursos públicos.
PALAVRAS-CHAVES: Trabalho e desenvolvimento. Terceirização. Precarização das relações
trabalhistas. Responsabilidade social das empresas. Normatização.

ABSTRACT
The article analyzes the attempt by the Ministry of Labour and Employment to regulate the outsourcing in
the private sphere, through legislative proposal to promote legal certainty to contractors, curb the use of
outsourced work as a way to lower wages and avoid paying charges and job responsibilities. The draft Bill
innovative partnership to ensure accountability for labor and social security obligations under the contract
between the borrowing firm and provider of services. The research points to the appropriateness of the study
on the impact of this legislative instrument regarding the possible reduction in the supply of jobs. For a bias,
it reaffirms the value of labor, free enterprise, the dignity of the worker, instead, finds that the exclusion of
the market and prevents the scope of employment opportunities and the enjoyment of social rights, given
that they do in the core countries come from the state but are a consequence of access to work and the
measurement of income. Notes the weakness of the legislation under discussion and no legal provision for
the public sector through outsourcing
That prevents the realization of public tenders.

KEYWORDS: Work and development. Outsourcing. Precariousness of labor relations. Standardization.

INTRODUÇÃO
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Não há sedimentação doutrinária e legal sobre o tema da terceirização de serviços, de modo que,
embora mundialmente utilizado, ele ainda é visto com restrições no Direito Trabalhista brasileiro. Esse
assunto entrou na pauta dos debates no cenário jurídico e econômico, diante da minuta de projeto de lei
proposta pelo Ministério do Trabalho e do Emprego em janeiro de 2010 para análise da Casa Civil. A
proposta legislativa dispõe sobre a regulamentação dos serviços terceirizados e provocou acirradas
discussões entre as partes envolvidas. Apesar do pouco tempo em que foi apresentada, já tem sido alvo de
severas críticas por parte do empresariado nacional.

O artigo analisa a utilização da terceirização de serviços diante da necessidade de garantir
celeridade e especialização de funções na economia contemporânea, que tem por meta produzir pelo menor
custo, sem se distanciar dos princípios de sustentabilidade, tais quais: a responsabilidade social das
empresas, o respeito à dignidade do trabalhador e ao meio ambiente.

Hodiernamente, já se considera como comportamento racional a atitude de empresas que, no lugar
de expandir suas atividades rumo a áreas que não fazem parte do seu rol de especialidades, preferem confiar
tais áreas de atividades a outras empresas, que possuem experiência necessária para executar esses serviços,
mediante ajuste de pagamento. Assim, esse repasse ocorre na forma de contratos de prestação de serviços,
nos quais uma empresa delega a outra (esta especializada) a realização de atividades de certos setores da
empresa. O limite imposto à terceirização determina que ela não possa incidir sobre funções consideradas
como atividades-fim da empresa tomadora de serviços.

A pesquisa que ora se apresenta tem visão multifacetada, que atravessa conceitos inerentes ao
liberalismo econômico, e vislumbra a empresa, no direito brasileiro, como agente com o poder-dever de
atuar positivamente na coletividade (função social da empresa). Ela concentra, concomitantemente, os
objetivos de gerar riquezas para si e para o país, de produzir bens e mercadorias e de gerar emprego e renda
aos trabalhadores.  

Afinal, o entendimento contemplado no direito contemporâneo é o de que a empresa exerce um
papel relevante na sociedade, reconhecido pelo constituinte de 1988, ao prever que ela deve atuar visando
não apenas a alcançar os interesses particulares do empresariado, mas deve também produzir efeitos
positivos para o desenvolvimento da coletividade. Portanto, se a terceirização de serviços faz parte da
realidade nacional, não é possível negligenciar os direitos trabalhistas daqueles contratados mediante
terceirização, sob a escusa de lacuna normativa. Afinal, o princípio da função social da empresa está
enraizado constitucionalmente e, assim sendo, deve receber o seu devido reconhecimento, trata-se de um
dever do empresário e de um direito do restante da sociedade.

O artigo delimita a terceirização de serviços junto ao Direito do Trabalho e dos princípios da
dignidade do trabalhador, visto não como mercadoria, mas como agente e sujeito de direitos. Verifica o
processo de constitucionalização dos direitos sociais e seus espaços de contradição no sistema capitalista,
vinculado à concepção de Estado Democrático de Direito, onde ainda perseveram lacunas da lei diante de
práticas mundialmente empregadas, como a terceirização. Por fim analisa a minuta do Projeto de Lei
apresentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 2010, sem perder o juízo racional de que políticas
neossociais, por vezes clientelistas, que desprezam o debate jurídico e econômico, causam tão somente
crises econômicas, desemprego e retrocesso social.

1. O CONCEITO DE TERCERIZAÇÃO E O PRINCÍPIO DA NÃO-MERCANTILIZAÇÃO DO
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TRABALHO

Foi com a Declaração da Filadélfia, proclamada em 1944, que se deu o marco por meio do qual os
Estados-membros, que compõem a Organização Internacional do Trabalho, acordaram sobre o princípio de
proteção para o trabalho do homem, ao afirmarem que “o trabalho não é uma mercadoria”. Assim, surge o
princípio da não-mercantilização do trabalho. Esse princípio objetiva garantir a dignidade dos trabalhadores
em uma relação de trabalho, evitando que o tratamento dado ao trabalho seja análogo ao de uma mercadoria.
Portanto, toda norma que alcance e regule as relações de trabalho deve se encontrar sujeita a esse princípio
fundamental de proteção ao trabalhador, dele sendo vedado se desvincular. 

Sabe-se que foi após o término do período escravocrata que o trabalhador passou a exercer o labor
de forma a integrar uma unidade produtiva organizada, que em troca de sua força de trabalho recebia de seu
empregador retribuição pecuniária[1]. Esse método, de organização de produção em unidade, passa a se
implementar com base nos sistemas adotados por Henry Ford e Friedrich Taylor, que acreditavam na
concentração de todas as atividades essenciais ao desenvolvimento do produto final em uma grande unidade
fabril.

Assim, o trabalho era organizado em um modelo piramidal de hierarquia, no qual a empresa se
responsabilizava por todas as atividades que envolviam a realização de seu “produto final”, inclusive pela
organização de seus trabalhadores, gerenciando-os de forma direta, por intermédio de uma cadeia de
comando contida em sua estrutura hierarquizada[2].

Porém, com nos primórdios da década de 1970, essa mentalidade começou a ser revista. Em
virtude de crise no capitalismo mundial, países como Itália e Japão começaram a desenvolver formas
distintas de obter acúmulo de capital. Assim, surge um novo método de acumulação de capital distinto dos
que vinham sendo exercidos até aquele momento, em que a produção migrava de um método de
organização vertical para uma nova organização horizontal, por meio de diferentes empresas atuando como
prestadoras de serviços específicos. Essa utilização de outras empresas para a realização de serviços
secundários possibilitava aos empresários concentrar suas forças apenas em sua atividade principal,
direcionando suas atividades periféricas para empresas detentoras de maior experiência naquele setor
específico, com capacidade de melhor exercer tais funções. Essa técnica de distribuição de atividades passou
a ser conhecida, no Brasil, como Terceirização.

Portanto, Terceirização pode ser definida como o repasse de atividades periféricas da empresa,
para outras empresas especializadas em tais atividades que receberão todos os ônus e encargos da relação
trabalhista com o obreiro terceirizado. Não existe vínculo empregatício entre os trabalhadores contratados
pela empresa prestadora de serviços e a empresa tomadora dos serviços[3]. Dessa forma, a terceirização é
configurada como relação jurídica triangular, que até então excetua à regra de vínculo empregatício
diretamente com aquele que possui o poder de comando da empresa e que se beneficia com a força de
trabalho do obreiro. A dinâmica da produção econômica introduziu uma terceira pessoa na relação de
prestação de serviços. Agora, além do trabalhador que efetivamente executa a função e a empresa tomadora
beneficiada, surge a empresa prestadora.

Esse repasse de atividades busca gerar resultados positivos para a empresa contratante que, ao
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fazer uma redução nas atividades consideradas secundárias, pode exercer melhor controle de sua atividade
principal, obtendo a diminuição de gastos, além de melhor aproveitamento de tais setores, que serão
desenvolvidos por empresas que se dedicam especificamente a eles. Portanto, diversas são as áreas de
trabalho possíveis de se utilizar de forma eficaz a terceirização.

No Ordenamento Jurídico brasileiro, até o presente momento, não existem limitações legais quanto
à forma de se exercer a terceirização, seja na atividade-fim, seja na atividade-meio, o que leva certos autores
a defender a possibilidade de a terceirização ser executada de forma irrestrita. Porém, convém esclarecer que
a terceirização não pode ser confundida com a simples intermediação de mão de obra. Esse sistema, por
vezes utilizado na prática, é vedado pelo direito, haja vista que tem por objetivo isentar a empresa tomadora
de qualquer obrigação trabalhista derivada do vínculo existente entre empregado e empregador, fragilizando
as relações trabalhistas e os efeitos dela decorrentes e atentando contra a dignidade do trabalhador.

A realidade tem demonstrado que a estrutura do contrato de terceirização, em seu atual modelo,
diante da ausência de normas que a regulamentem, facilita o disfarce do que, muitas vezes, é uma verdadeira
relação de emprego. O contrato de terceirização, para ser considerado legitimamente ajustado, deve prever
apenas a execução de tarefas que não correspondam às atividades ligadas diretamente ao empreendimento
da empresa, ou seja, tarefas estranhas às atividades comuns da empresa contratante.

Desse modo, nos casos de intermediação de mão de obra sob a égide da terceirização,
independentemente do que esteja contratualmente firmado entre os particulares, poderá ser objeto de
questionamento na Justiça do Trabalho, encarregada de reconhecer o vínculo empregatício entre o
empregador e a empresa tomadora para a qual repassa sua força de labor. Devem ser garantidos todos os
direitos trabalhistas oriundos da relação de emprego. Veja que esse é o espírito que compõe o princípio
trabalhista da primazia da realidade, ao afirmar que o relevante na relação de trabalho não são as cláusulas
de um contrato, mas sobremaneira a realidade dos fatos.

Ao abordar o tema, João de Lima Teixeira Filho (2005, p. 279) defende ponto de vista similar,
criticando os casos de intermediação de mão de obra:

Fundamental, destarte, perquirir se o enlace contratual é consistente na forma e na essência ou se
apresenta distorções que, na execução do pactuado, desvendem autêntico contrato de trabalho sob a
capa de negócio jurídico admitido pelo Código Civil. Tal é a hipótese quando comprovado que o
trabalhador, prestando serviços pessoais e permanentes, não recebe ordens de seu empregador
(empreiteiro ou empresa de prestação de serviços) e, sim, do contratante do bem ou serviços, o qual, de
fato, o estipendia e assume os riscos da atividade econômica que explora. Contrato de empreitada, no
qual trabalhadores da empresa contratada ombreiam-se com empregados da empresa contratante, sob a
direção desta, na execução de um único e mesmo serviço, constitui intermediação de mão-de-obra ou
marchandage, expediente deturpado que encontra rechaço no art. 9º da CLT.

Portanto, o simples fornecimento de trabalhadores a outra empresa, sob a forma de terceirização,
fere o ordenamento jurídico vigente[4]. A Consolidação das Leis do Trabalho, no § 2º do art. 2º, enuncia
que sempre que uma ou mais empresas, embora possuindo, cada uma delas, personalidade jurídica própria,
mas que, porém, estejam sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial,
comercial, ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis: a empresa principal e cada uma das subordinadas. Apesar da omissão
legislativa sobre o tema específico da terceirização, posiciona-se o Tribunal Superior do Trabalho em
ativismo judicial, por meio da Súmula nº. 331, que disciplina a matéria no que é pertinente à
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regulamentação da terceirização. A Súmula citada funciona como jurisprudência e esteio aos demais
tribunais diante da apreciação a casos concretos, apontando que:

Contrato de prestação de serviços – Legalidade – Revisão do Enunciado n. 256.

I – A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente
com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei n. 6.019, de 3.1.74);

II – A contratação irregular de trabalhador, através de empresa interposta, não gera vínculo de emprego
com os órgãos da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional (art. 37, II, da Constituição da
República).

III – Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei n.
7.102, de 20.6.83), de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados a
atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta.

IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na
responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos
órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das
sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também
do título executivo judicial (art. 71, Lei nº. 8.666/93). (www.tst.gov.br)

Ao abordar o tema inerente aos indícios que possam levar ao reconhecimento da intermediação de
mão de obra em vez de terceirização, Rodrigo de Lacerda Carnelli (2004, p. 50) delineia uma série de
técnicas a serem empregadas para auxiliar essa identificação. Obviamente, não se trata de rol taxativo, bem
como não se vislumbram elementos determinantes para tal identificação; ele serve como componente
auxiliar para a verificação ou não de fraude do instituto, senão observe-se:

- organização do trabalho pela contratante (gestão do trabalho);
- falta de especialidade da empresa contratada (know how ou técnica específica);
- detenção de meios materiais para a realização dos serviços;
- realização de atividades permanentes da tomadora, dentro de estabelecimento da contratante;
- fiscalização da execução do contrato pela contratante;
- ordens e orientações procedimentais por parte da contratante;
- fiscalização da execução do contrato pela contratante;
- ordens e orientações procedimentais por parte da contratante;
- prevalência do elemento “trabalho humano” no contrato;
- remuneração do contrato baseada em número de trabalhadores;
- prestação de serviços para uma única tomadora;
- a realização subseqüente de um mesmo serviço por empresas distintas, permanecendo os mesmos
trabalhadores, etc.

Ainda sobre o tema de fraude na terceirização, José Augusto Rodrigues Pinto (1997, p. 144) a
classifica nos casos em que é utilizada na atividade-fim da empresa:

Do outro lado dessa área de plasticidade estaria a fraude, presumível sempre que a terceirização
objetive a atividade-fim da empresa tomadora, que se descaracteriza como empresa mesma, por
dissolução de seu elemento humano a que estaria ausente o pessoal subordinado.

No momento em que essa descaracterização se manifestasse, evidenciando a intenção de fraudar a lei
trabalhista, através de uma empresa interposta, nunca de uma terceirização de atividade, seriam
desenlaçados os mecanismos de tutela do economicamente fraco e, em certa medida, de
autopreservação do próprio Direito do Trabalho.

A caracterização de fraude à lei trabalhista nem sempre é algo fácil de se identificar,
principalmente nas relações que envolvem a terceirização. Isso ocorre, principalmente, pelo crescimento das
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empresas, não apenas em capital, mas, principalmente, em complexidade de seus empreendimentos,
tornando-se tarefa árdua a correta identificação do que é atividade-fim e o que se trata de atividade-meio de
certas empresas.

Porém, não é crível que se deva cometer o equívoco de considerar a terceirização como um
fenômeno a ser combatido com todas as forças. Se realizada de forma saudável, a terceirização certamente
deve ser aceita como parte necessária (e para o mundo atual, talvez, fundamental) das inter-relações
empresariais, inclusive, como instituto capaz de proporcionar o aumento do número de empregos para a
classe laboral e a manutenção do ganho de capital para a classe empresarial.

2.      A CRISE DO INSTITUTO DA TERCEIRIZAÇÃO

Ao se falar em terceirização, deve-se, também, analisar as consequências advindas desse

fenômeno, ou seja, como a utilização desse instituto (em seu modelo lícito e ilícito) afeta os trabalhadores,

as empresas e a relação existente entre ambos.

Pelo prisma do empregado, na prática, as consequências não têm sido positivas, visto que a classe

operária tem experimentado a redução de salários e benefícios, ao se comparar com os empregados efetivos

da empresa tomadora de serviços. Tais empresas aparentam objetivar a obtenção do máximo de força de

trabalho dos empregados, sem que tenha de compensá-los proporcionalmente, pois, afinal, tais empregados

não possuem vínculo de emprego com a empresa receptora, e sim, com a empresa prestadora de serviços.

Porém, seria incorreto afirmar que esse quadro de desvantagens para o trabalhador representa regra
absoluta. Na verdade, existem diversos casos em que o empregado se encontra perfeitamente satisfeito com
a prestação de serviços autônomos, conforme afirma Lauro Ribeiro Pinto Júnior (2006, p. 49) em
monografia sobre o tema:

Conforme entrevistas realizadas, os trabalhadores autônomos, em sua grande maioria, estão satisfeitos
com a sua condição, apesar da instabilidade salarial, pois, segundo eles os lucros são majorados. As
áreas onde se evidenciam essas vantagens encontram-se na construção civil, carpintaria, e
principalmente na advocacia.

Já para as empresas, a consequência desse tipo de trabalhador tende a ser vantajosa, pois permite
uma produção mais ágil, com a possibilidade de encarar o mercado com maior competitividade, redução de
custos e, principalmente, pelo avanço que obtém no que se refere à facilidade de gerenciamento. O
empresário passa a focar suas energias apenas na função principal, em número reduzido de empregados,
delegando as atividades secundárias às empresas especializadas em exercê-las.

A observação dos fatos demonstra que o principal motivo para a subcontratação tem sido a
redução de custos pela empresa, que necessita se ajustar ao mercado competitivo da atualidade, requisito
fundamental para a sua sobrevivência.

Ao analisar as vantagens a serem obtidas pela empresa que utiliza a terceirização como forma de
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desconcentração de funções secundárias, José Janguiê Bezerra Diniz (1996, p. 205) enuncia uma lista de
benefícios que, certamente, têm sido gozados por diversas corporações, tais quais: 1) permite que a empresa
volte toda a sua atenção para a sua atividade central; 2) reduz os encargos trabalhistas e sociais da empresa
com economia de custos de contratação, treinamento; 3) redução do quadro de empregados; 4) simplifica a
estrutura da empresa; 5) elimina parte de operações não essenciais da empresa, liberando o capital para
aplicação em melhorias do processo produtivo, aquisição de novas tecnologias e novos produtos; 6)
concentração de mais recursos na área produtiva, com o consequente melhoramento de qualidade e
competitividade do produto; 7) redução de controles, porquanto libera o pessoal de supervisão para outras
atividades produtivas; 8) permite a concentração de esforços na criação de novos produtos e especialização;
9) agilização nas tomadas de decisões e otimização do uso de espaços colocados em disponibilidade; 10)
diminui o nível hierárquico e gera melhoria na administração do tempo; 11) aumenta a lucratividade e
racionaliza as compras; 12) reduz perdas e fomenta a produtividade; 13) pulveriza a ação sindical e
desmobiliza os movimentos grevistas; 14) permite melhor distribuição de renda com a criação de mais
empregos em empresas novas.

No que é pertinente à utilização da terceirização de forma ilícita, parte desse problema se dá pela
omissão de disciplina legislativa no ordenamento jurídico nacional.  Resta às partes interessadas interpretar
apenas os precedentes jurisprudenciais e enunciados sumulares. A ausência de regulamentação e tipificação
legal abre espaço para a prática de situações controversas quanto à identificação da terceirização em seu
modelo lícito ou ilícito.

A citada omissão legislativa também tem implicado em dificuldades na identificação de fraudes do
instituto pelos fiscais do trabalho, que acabam por não autuar as empresas que estão ilegalmente
terceirizando atividades-fim, ou até mascarando o vínculo de emprego por meio de subcontratações.  Isso
ocorre porque a inexistência de previsões legais quanto ao tema serve como amarra na esfera da fiscalização
trabalhista, que, pela inexistência de leis, nada pode fazer. Portanto, o reconhecimento da fraude do instituto
tem ocorrido apenas em processos judiciais, no âmbito da Justiça do Trabalho, e nunca de forma
administrativa.

Por fim, ao se analisar a desvirtuação do instituto da terceirização, deve-se perquirir, também, a
responsabilidade da empresa tomadora de serviços nos casos de terceirizações ilícitas. O atual entendimento
aplicado nos tribunais tem sido o de adotar a tese de responsabilidade subsidiária de tais empresas, ou seja, a
prestadora responde pelos danos oriundos da relação trabalhista, porém, diante da impossibilidade de tal
empresa responder, poderá o trabalhador exigir da empresa tomadora de serviços seus direitos trabalhistas.
Essa atitude garante ao empregado terceirizado maior segurança no que se refere a exigir das duas empresas
distintas os direitos trabalhistas que lhe são devidos, porém, como se percebe, diante da decisão abaixo,
ainda não está consolidada.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. A
solidariedade resulta da lei ou da vontade das partes. Salvo na hipótese de prévio ajuste entre as parte
contratantes, a empresa tomadora de serviços não responde solidariamente pelos débitos da empresa de
trabalho temporário, embora a ela se atribua uma responsabilidade subsidiária, diante de eventual
impossibilidade de cumprimento das obrigações trabalhistas. [Ac. 2ª T. 9140/90. Proc. TRT/SC/RO-EV
4620/94. Unânime. Rel.: Juiz Umberto Grillo. Publ. 21.12.95].

Ao abordar o tema, Alice Monteiro de Barros (2009, p. 452) concorda com o citado entendimento
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jurisprudencial, afirmando:

Não acreditamos possa a terceirização constituir uma solução para todos os problemas empresariais. A
terceirização requer cautela do ponto de vista econômico, pois implica planejamento de produtividade,
qualidade e custos. Os cuidados devem ser redobrados do ponto de vista jurídico, porquanto a adoção
de mão-de-obra terceirizada poderá implicar reconhecimento direto de vínculo empregatício com a
tomadora dos serviços, na hipótese de fraude, ou responsabilidade subsidiária dessa última, quando
inadimplente a prestadora de serviços.

Todavia, importante apontar que a citada regra de responsabilidade subsidiária não tem se
manifestado nos Tribunais de forma absoluta. Existem diversos casos em que essa responsabilidade passa a
ser considerada solidária, ou seja, o trabalhador pode exigir o adimplemento de seus direitos de qualquer
uma das duas empresas. Os citados casos têm ocorrido quando se constata qualquer forma de fraude na
relação de terceirização, que, na verdade, possui o intuito de driblar as prestações devidas de uma relação de
trabalho pela empresa tomadora. Assim, tem-se o trabalhador terceirizado que, contratualmente, possui
vínculo com a empresa prestadora, mas, na realidade, trata-se de um empregado da empresa tomadora, que
apenas se utiliza dessa forma de contratação para evitar os encargos trabalhistas oriundos daquela relação.

Note-se que a citada previsão legal de responsabilidade solidária pela empresa tomadora de todas
as empresas prestadoras que integram sua cadeia produtiva busca assegurar maiores garantias aos
trabalhadores, seguindo o modelo previsto no Estatuto dos Trabalhadores da Espanha, que em seu art. 42
estabelece:

Art.42 – [...].

§1º - Os empregadores que contratem ou subcontratem com outros a realização de obras ou serviços
correspondentes à própria atividade daqueles deverão comprovar que os ditos contratantes estão quites
com o pagamento das cotas da seguridade social. Para esse efeito, receberão por escrito, com
identificação da empresa afetada, certidão negativa da entidade gestora, no prazo improrrogável de
trinta dias. Transcorrido esse prazo, ficará exonerado da responsabilidade o empregador solicitante

§2º - O empregador principal, salvo o transcurso do prazo antes assinalado a respeito da seguridade
social, e durante o ano seguinte ao término de seu encargo, responderá solidariamente pelas obrigações
de natureza salarial contraídas pelos subcontratantes com seus trabalhadores e pelas referentes à
seguridade social durante o período de vigência do contrato, limitando-se ao que correspondera se
tivesse contratado pessoal fixo na mesma categoria ou locais de trabalho.

Dessa forma, tanto a empresa tomadora quanto a empresa receptora devem responder pelos
empregados no que é pertinente aos direitos trabalhistas devidos, independentemente se a terceirização é
considerada lícita ou ilícita.

3. A TERCEIRIZAÇÃO PELO PRISMA DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA

Seria inconcebível apresentar um estudo inerente ao combate à desvirtuação da terceirização e à
necessidade de eficaz preservação da dignidade do trabalhador sem adentrar na esfera do reconhecimento da
função social da empresa.

Historicamente, as atividades de comércio ocorriam sempre de forma ligada à figura do próprio
comerciante, em que os interesses pessoais deste se confundiam com os do próprio agente econômico que
ele administrava. Entretanto, o pensamento dominante no decorrer do século XIX, de que a vida econômica
e aqueles que a exerciam eram detentores de direitos absolutos, não pode mais prosperar no direito

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8948



moderno.
Já no início do século XXI, o empresário não pode mais ser visto como titular absoluto do direito

de propriedade e dos bens de produção. Não possui completa autonomia para gerir seus negócios como bem
lhe interessar. Isso ocorre devido ao avanço do reconhecimento de que a empresa é um agente da sociedade,
também detentora da responsabilidade de cumprir sua função social perante o Estado. Nesse diapasão deve
atuar como agente de desenvolvimento do país, possuindo relevante escopo econômico e social na
comunidade.

Assim, em face da evolução contemporânea do direito, não se pode mais admitir a empresa apenas
como ente destinado à circulação de recursos, podendo exercer suas atividades sem qualquer tipo de
restrição, em busca, unicamente, do acréscimo de recursos e bens sociais, visando, exclusivamente, a
potencializar os lucros. Desse modo, rompe-se o esquema clássico dominante do século XIX e se reconhece
o indubitável papel que a empresa pode exercer na sociedade. Ao abordar o tema, Marcelo José Ladeira
Mauad (2007, p. 288) defende:

Com efeito, uma concepção moderna da propriedade leva a conclusão de que ela só se justifica se
atendida sua função social. Nos dias de hoje, é grande o peso atribuído ao referido princípio, uma vez
que influencia diretamente todo o ordenamento jurídico e obriga os intérpretes a estabelecerem um
olhar diferenciado sobre o conceito em destaque, não apenas numa visão individualista e particular, mas
principalmente como algo a atender aos interesses maiores da coletividade.

Afinal, no exercício de qualquer atividade empresarial, existem interesses externos e internos, dos
trabalhadores e dos empregadores, a serem respeitados. Isso acontece a partir do momento em que o
Constituinte reconhece que a propriedade possui uma função social a ser alcançada. Entendimento este
contemplado em diversos artigos da Lei Maior, como art. 5º, XXII, art. 182, §2º, e art. 186.

Portanto, não se pode mais admitir uma ideia contra-hegemônica de função social, utilizando-se o
espírito de que a propriedade se limita apenas à apropriação individual, tornando-se, assim, facultativo o
ético, o justo e o social, pois o papel a ser exercido pela empresa torna-se ainda mais evidente quando o
constituinte estabelece os valores sociais do trabalho como um dos fundamentos da República. Seguindo
esse entendimento, manifesta-se Tullo Cavallazzi Filho (2007, p. 85), ao afirmar que:

Para identificar-se, no entanto, a efetiva Função Social da Empresa, é preciso lembrá-la como uma
atividade que não está apenas e tão somente restrita aos interesses particulares e a serviço do lucro, mas
também como um ente cujo perfil funcional está cada dia mais representado pelo atendimento de
interesses comunitários.

O estudo sobre a Responsabilidade Social das Empresas remonta à década de 1950, quando os
Estados Unidos começaram a relacionar os direitos dos consumidores à degradação do meio ambiente. No
Brasil, os primeiros registros dessas ideias sobre a RSE se dão a partir dos anos 90, quando os setores
empresariais começam a ter relevante função para a solução dos problemas sociais, diante das
transformações ocorridas no contexto econômico do Séc. XX.

A Responsabilidade Social das Empresas (RSE) vem ganhando espaço na realidade jurídica,
firmando-se pela atuação dos stakeholders, designando todas as pessoas ou empresas que, de algum modo,
são influenciados pelas ações de uma organização.

Assim, a RSE encara uma mudança de postura do empresariado compromissado a agir de acordo
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com a vida em sociedade e ser responsável, também, pelos problemas coletivos, contribuindo para a
sustentabilidade do meio social. Deve “resultar de uma preocupação em se aliar o desenvolvimento
econômico ao desenvolvimento da qualidade de vida”. (GUIMARÃES, 1984, p. 215).

Entendem F. P. de Melo Neto e C. Froes (1999, p. 84), que a RSE é vista como um compromisso
com relação à sociedade e à humanidade em geral e uma forma de prestação de contas do seu desempenho,
baseada na apropriação e no uso de recursos que, originalmente, não lhe pertence. Assim, segundo
prelecionam, as empresas possuem uma espécie de “dívida social”.

Persiste a crença da empresa com o escopo de contribuir para uma sociedade mais justa. Isso
significa que não basta à empresa não infringir a lei, quando suas estruturas refletem os mesmos problemas
sociais do meio. Ela deve contribuir para o desenvolvimento social promovendo, de alguma forma, uma
nova cultura, dando uma chance à melhoria dos padrões sociais. (ZULZKE, 2000, p. 05-11). A definição
oficial de Responsabilidade Social das Empresas é a fornecida pelo INSTITUTO ETHOS (2008, on line)
[5]:

Responsabilidade social é a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa
com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais
compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e
culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades
sociais. A responsabilidade social é focada na cadeia de negócios da empresa e engloba preocupações
com um público maior (acionistas, funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, consumidores,
governo e meio ambiente), cuja demanda e necessidade da empresa deve buscar entender e incorporar
aos negócios. Assim, a responsabilidade social trata diretamente dos negócios da empresa e de como ela
os conduz.

A concepção social que vem se firmando não fica limitada à satisfação dos acionistas ou sócios
mediante a obtenção de lucros, pautados em uma gestão de política fechada. Essa mudança se traduz na
consideração de valores sociais, que ultrapassam o ganho material. Desta forma, uma empresa socialmente
responsável é aquela que, pela sua criatividade, atua ao lado de projetos sociais, de entidades da sociedade,
na busca de melhorias da qualidade de vida. Diante da competitividade da dinâmica econômica e das
pressões exercidas pela sociedade, as empresas se tornam cada vez mais parceiras e fomentadoras de
programas de responsabilidade social.

Linda Starke (1999, p. 09), guiada pelo modelo empresarial criado por Reidenbach e Robin[6],
identifica cinco estágios do desenvolvimento ético das corporações, a saber: (a) corporação amoral; (b)
corporação legalista; (c) corporação receptiva; (d) corporações éticas nascentes; e (e) corporação ética. O
estágio das corporações amorais (a) é o menos desenvolvido, porquanto busca o lucro a qualquer custo. Para
tanto viola normas, valores sociais e considera seus empregados como meras unidades econômicas de
produção. Representa, neste diapasão, um empresariado descompromissado com o meio social e com as
instituições jurídicas do Estado. 

O segundo estágio de desenvolvimento é o da corporação legalista (b). Apegada à lei, ela adota
códigos de conduta, que podem ser definidos, em apertada síntese, como uma declaração formal de valores
e práticas corporativas, bem como de princípios e valores, ainda que não-éticos, tem por finalidade definir a
conduta da corporação.  Em uma terceira etapa está a corporação receptiva (c), que se mostra responsável
socialmente por conveniência, porque compreende que as decisões éticas podem ser do interesse da
companhia, a longo prazo, ainda que envolvam perdas de lucros econômicos imediatos. Os códigos de
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conduta das corporações receptivas começam a tomar forma de “códigos de ética”. No quarto estágio, um
pouco mais desenvolvido, estão as corporações éticas nascentes (d). Elas reconhecem a existência de um
contrato social entre os negócios e a sociedade e, assim, procuram generalizar por todos os setores da
corporação um equilíbrio entre as preocupações éticas e a lucratividade.

O quinto estágio, da corporação ética (e), é o mais desenvolvido. Nenhuma empresa o atingiu
completamente até o presente momento. Ele representa o ideal para Reidenbach e Robin (apud STARKE,
1999) e está consubstanciado no perfeito equilíbrio entre lucro, envolvendo a ética, no que pertine à
recompensa aos empregados que se afastassem de ações comprometedoras, mentores para dar orientação
moral aos novos empregados.

Milton Friedman (1984) considera que o progresso econômico numa economia de mercado reduz
as desigualdades. José Antônio Puppin de Oliveira (2008, p. 67), ao analisar Friedman, conclui que “a única
responsabilidade social das empresas era gerar lucro para seus acionistas, dentro das regras da sociedade
(leis)”. Visão diversa é apresentada pelo teórico da democracia Robert Dahl (2001, p. 185-197), ao analisar
as razões que levam o capitalismo de mercado a favorecer a democracia, e também aquelas que a
prejudicam. Ele compara a democracia e o capitalismo de mercado a duas pessoas ligadas por meio de um
tempestuoso casamento. Assolado por conflitos, mas que resiste, porque nenhum dos parceiros deseja se
separar do outro. Vivendo em simbiose, para o autor, a democracia poliárquica resiste apenas nos países
com economia predominantemente de mercado.

A economia planificada prejudica as perspectivas democráticas, como se tem observando na
Argentina e na Venezuela, na primeira década do Século XXI. O capitalismo de mercado é favorável à
democracia por suas consequências sociais e políticas. Ele cria um estrato intermediário de proprietários que
buscam a educação, a autonomia, a liberdade pessoal, os direitos de propriedade, a regra da lei e a
participação no governo.

Dahl salienta que o capitalismo de mercado cria desigualdades que limitam o potencial
democrático ao gerar má distribuição de recursos e o sistema econômico não-democrático provoca, por fim,
desigualdade na distribuição dos recursos políticos. O autor dispõe que “em nenhum país democrático existe
uma economia capitalista de mercado (e provavelmente não existirá por muito tempo) sem ampla
regulamentação e intervenção do governo para alterar seus efeitos nocivos”. (DAHL, 2001, p. 195).

Sintetizando os argumentos para a negação da responsabilidade social das empresas, têm-se os
seguintes (SAVITZ, 2007, p. 100-107): a lucratividade, em vez da responsabilidade ambiental e social, é o
principal objetivo das empresas; os líderes e gestores de negócios têm a obrigação de priorizar os lucros; as
questões sociais, econômicas e ambientais devem ser atribuições dos governos; os ditames da RSE são
incompatíveis com o livre mercado, que não incorpora esses custos; a ideia de RSE pode prejudicar o
desenvolvimento econômico dos países subdesenvolvidos.  

Robert Reich (2008, p. 02) possui posicionamento semelhante aos “céticos”. Faz uma análise da
evolução do capitalismo democrático até o Supercapitalismo, considerando que a democracia só pode ser
alcançada com a participação dos cidadãos. Para ele, o capitalismo tem a função de aumentar o bolo da
economia e a democracia exige centros de poderes privados, livres de uma intervenção estatal.

Por meio do processo de tese e antítese, conclui-se que a RSE é dever das empresas e direito da
sociedade, assim, não se limita à boa vontade do empresariado, mas se submete às exigências do consumo
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responsável, às leis trabalhistas, à dignidade humana do trabalhador e à necessária formação de capital
social no ambiente de trabalho. A RSE se opõe diametralmente às terceirizações fraudulentas, à
precarização do trabalho e ao retrocesso da legislação trabalhista.

4. CRÍTICAS E SUGESTÕES AO ANTEPROJETO DE LEI DA TERCEIRIZAÇÃO

Adentra-se ao ponto de maior relevância contido neste estudo, referente à análise do Anteprojeto
de lei, elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com a participação de diversas centrais sindicais,
pertinentes à regulamentação da terceirização no país, na busca de alcançar maior segurança trabalhista e
previdenciária para os obreiros e para as empresas.

Entre os dias 13/11/2008 e 23/11/2008, o sítio do Ministério do Trabalho e Emprego recebeu
sugestões para a elaboração do Anteprojeto sobre a regulamentação de serviços terceirizados. Apesar de se
tratar de uma iniciativa democrática, a disponibilidade de apenas 10 dias para a recepção de sugestões com o
fito de elaborar o texto legal se mostra insuficiente.

O Anteprojeto, que pretende alcançar um marco na legislação pátria ao regulamentar a tão
discutida terceirização, já traz problemas desde a escolha do agrupamento de entidades responsáveis pela
sua elaboração, sendo formado apenas pelo Ministério Público do Trabalho e pelas centrais sindicais de
trabalhadores. Excluiu a representação do empresariado. Este, certamente, será um dos motivos que ensejará
em difícil aprovação do projeto no Congresso Nacional. E, mesmo na possibilidade de conseguir obter êxito
quanto à aprovação, certamente não ocorrerá em seus moldes originais, prevendo um aumento significativo
de responsabilidades da empresa tomadora de serviços.

Para que o Anteprojeto alcance o seu objetivo de proteção ao trabalhador, bem como o de
implementar aumento da segurança jurídica às empresas tomadoras de serviços, existem algumas questões
que merecem ser repensadas, senão observe-se a seguir: No artigo 2º persiste a conceituação genérica sobre
atividades fins e atividades meios, vedando as primeiras a possibilidade de terceirização das tarefas. 

Art. 2º - Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, é vedada a contratação de serviços terceirizados na
atividade fim da empresa tomadora de serviços.

Parágrafo único. Considera-se atividade fim da empresa tomadora de serviços as funções e tarefas
empresariais e laborais que compõe a sua essência, e que definem o seu posicionamento e classificação
no contexto empresarial e econômico.

Os empresários argumentam a impossibilidade de se distinguir, de forma segura, o que é atividade-
fim e o que é atividade-meio, citando, entre os diversos exemplos, a construção de um prédio, que se dá
através de várias etapas, como a fundação, a parte hidráulica, a parte elétrica, etc. Em tal caso, como seria
possível distinguir a atividade-fim da atividade-meio?

Observa-se que a iniciativa legal apenas está prestigiando um entendimento que tem sido unânime,
tanto na doutrina como na jurisprudência dos tribunais (inclusive, previsto na Súmula n.º 331 do TST), não
apresentando nada além do que já vinha sendo (ou pelo menos deveria ser) realizado pelos empregadores na
prática. Quanto à questão da necessidade de maiores esclarecimentos sobre o que seria atividade-meio e
atividade-fim, o mesmo pode ocorrer por meio de decretos ou normas regulamentares, sanando as possíveis
dúvidas que ainda permeiem a correta utilização da legislação.

Outro ponto polêmico refere-se à inovação aportada pelo Anteprojeto, que em seu art. 4º, inciso
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III, prevê um controle mensal, pela empresa tomadora de serviços, quanto aos pagamentos da remuneração
dos empregados da empresa prestadora de serviços, bem como do FGTS e de contribuições previdenciárias.
A crítica, nesse ponto, reside no fato de que a exigência legal quanto à fiscalização da empresa prestadora, a
ser exercida pela empresa tomadora, iria gerar um sério aumento nos custos administrativos para a empresa
tomadora, que teria de monitorar mensalmente se todos os empregados terceirizados estão sendo
devidamente remunerados pela empresa prestadora de serviços.

Essa previsão de fiscalização gera aumento de custos para a empresa tomadora de serviços, indo,
aparentemente, no sentido oposto do conceito de terceirização de serviços, que tem por escopo a redução de
custos e, principalmente, de distribuição de competências, por intermédio do repasse da administração de
certas funções, mediante pagamento. Note-se que, com essa previsão, o repasse de certos setores da empresa
fica limitado, devendo a empresa, ainda, exercer uma fiscalização sobre eles. Essa previsão ambivalente
pode vir a incentivar a quarteirização[7].

A fiscalização proposta compete ao Estado, que, de fato, atualmente, não tem realizado a contento,
sob o argumento da uma ausência de legislação sobre o tema, o que, com a aprovação do Anteprojeto,
deixará de existir. Destarte não pode o Estado transferir o seu poder de fiscalizar para o particular, sob pena
de configurar-se uma “terceirização” de seu papel de fiscalizador.

Entre as modificações e sugestões implementadas pelo Anteprojeto do MTE, a de maior relevância
está contida no art. 6º, in verbis:

Art. 6º. A empresa tomadora de serviços é solidariamente responsável, independentemente de culpa,
pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias e quaisquer outras decorrentes do contrato, inclusive no
caso de falência da empresa prestadora de serviços, referente ao período do contrato.

 Percebe-se que o citado artigo modifica o entendimento atual da doutrina e da jurisprudência, ao
determinar que a responsabilidade da empresa tomadora de subsidiária passa a ser solidária. Vai além da
inteligência do enunciado pela súmula nº. 331, do Tribunal Superior do Trabalho.

Obviamente, o citado artigo tem sido objeto de acirradas críticas por parte do empresariado. A
modificação de competências, certamente, surpreendeu as empresas tomadoras de serviços. Porém, para a
doutrina, essa novidade não causa alarde, pois, em sua maioria, apesar de concordar com o TST quanto à
tese de responsabilidade subsidiária, já defendia certas hipóteses de responsabilidade solidária entre empresa
tomadora e prestadora.

Portanto, a modificação de responsabilidade tem como fulcro uma tendência doutrinária evolutiva,
premiada com um Enunciado na 1º Jornada de Direito Material e Processual do trabalho[8], que já trazia a
responsabilidade solidária como regra da terceirização:

10. TERCEIRIZAÇÃO. LIMITES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A terceirização somente será
admitida na prestação de serviços especializados, de caráter transitório, desvinculados das necessidades
permanentes da empresa, mantendo-se, de todo modo, a responsabilidade solidária entre as empresas.

O atual entendimento do TST, de responsabilidade subsidiária, alcança melhor a justiça do que o
entendimento apresentado pelo Anteprojeto. Isso acontece porque, no caso de responsabilidade subsidiária,
constatando a impossibilidade de adimplir as dívidas do trabalhador, ou no caso de empresas prestadoras
que apenas atuam como “fachadas”, a empresa tomadora teria que arcar com todos os ônus inerentes àquele
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trabalhador, mas isso somente ocorreria pela inadimplência da empresa prestadora, que deveria ser a
primeira exigida em juízo.

Essa modificação de responsabilidade aparenta ser um incentivo para que as empresas prestadoras
de serviços possam agir de forma a vilipendiar os direitos dos seus empregados, pois tais atos de
irresponsabilidade serão sanados pela empresa tomadora. Essa consequência, indubitavelmente, leva a um
entrave do instituto, que mediante dúvida ocasiona a diminuição da utilização de empregados terceirizados
pela empresa tomadora. Por fim acarreta a diminuição da oferta de trabalho no país.

Remarca-se que a demarcação do lapso temporal de trabalho entre a empresa tomadora e a
empresa prestadora foi negligenciado no Anteprojeto de lei. Persiste a discussão sobre até onde alcança a
responsabilidade solidária da empresa tomadora de serviços pelos empregados terceirizados, considerando
que o obreiro poderia estar laborando para a empresa prestadora mesmo antes de iniciar a realização de
serviços para a empresa tomadora.

Diversos sãos os entendimentos possíveis por parte da doutrina e dos Tribunais. O primeiro
entendimento aponta para que cada uma das empresas tomadoras responda solidariamente com a empresa
prestadora apenas pelo período em que o obreiro efetivamente trabalhou para a empresa receptora. O
segundo defende que todas as empresas deverão responder solidariamente por todo o período trabalhado
pelo obreiro na empresa prestadora, ou seja, todas as empresas responderiam pelo período total de serviços
prestados. Por fim, alguns entendem ainda que apenas a última empresa tomadora responda solidariamente
com a empresa prestadora de serviços. Portanto, percebe-se a necessidade de unificar o entendimento, e
sanar a questão, proporcionando segurança jurídica para as empresas contratantes.

Apesar das críticas apresentadas até o presente momento, faz-se necessário enaltecer um ponto no
Anteprojeto, referente ao capítulo das sanções, que resultará em avanços no combate à terceirização
fraudulenta, ao prever o seguinte:

Art. 11 – O descumprimento das obrigações previstas no inciso I, do art. 8º implica em multa
administrativa, à empresa tomadora de serviços, na forma prevista no artigo 201 da Consolidação das
Leis do Trabalho.

§ 1º O descumprimento dos demais dispositivos desta lei implica em multa às partes contratantes, no
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por trabalhador em situação irregular.

 § 2º Em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação
com o objetivo de fraudar a lei, o valor da multa será dobrado.

§ 3º A cobrança dos valores previstos dos 1º e 2º iniciar-se-á sempre com o valor mínimo de R$
10.000,00 (dez mil reais).

A possibilidade de aplicação de sanções nos casos de ilicitude, certamente partirá as amarras que
impediam a fiscalização enérgica por parte dos fiscais do trabalho e do Ministério Público do Trabalho. A
partir da promulgação da nova lei poderão atuar mais livremente na proteção ao trabalhador e combater as
terceirizações ilegais, que apenas mascaram reais vínculos de emprego sob o artifício de subcontratações.

Afinal, conforme já exposto no presente estudo, a terceirização na atividade-fim ocasiona a
mitigação de diversas garantias historicamente conquistadas pelos trabalhadores, entre elas o princípio da
isonomia entre os obreiros, ao gerar a impossibilidade de o empregado desenvolver-se por meio de seu
trabalho, nos cargos de serviços da empresa tomadora. Portanto, a terceirização, como toda a atividade
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laboral, ao ter violados seus preceitos, terá respaldada a necessidade de reparação pela empresa. O
Anteprojeto de lei aparenta estar no caminho certo, ao estabelecer distintas multas possíveis de serem
aplicadas às empresas infratoras.

A pesquisa aponta por fim para a omissão legislativa referente aos casos de terceirização na
Administração Pública, o que constitui prática costumeira. Sabe-se que, após a Constituição de 1988, os
cargos e empregos públicos dependem de aprovação em concurso público (art. 37, II da CF). Contrário
senso, a administração pública, nas esferas do legislativo, executivo e judiciário, tende a burlar a
meritocracia impressa pelos concursos públicos por meio da prática clientelista da terceirização de serviços.
Agindo assim, fere os anseios daqueles que investem em suas carreiras por meio do estudo e cria situações
anômalas de desigualdade de direitos entre servidores que prestam os mesmos serviços, uns ditos de
carreira, outros provisórios e temporários. 

Dessa forma, o entendimento que vem sendo dado pelos tribunais aos casos concretos, em que se
identifica a terceirização no serviço público, nos quais a empresa prestadora não possui condições de
adimplir a dívida com o trabalhador, e o mesmo requer seus direitos subsidiariamente do Estado, trata-se de
uma combinação dos preceitos contidos nas Súmulas nº. 331, II, e 363, do TST.

A primeira Súmula citada exclui a possibilidade de relação de emprego entre o trabalhador e o
Estado, sem que ocorra a aprovação prévia em concurso público. Já o Enunciado nº. 363, do TST, prevê
como direitos ao trabalhador terceirizado, irregularmente contratado pelo Estado, apenas o pagamento do
número de horas trabalhadas e os valores referentes aos depósitos de FGTS, excluindo qualquer outro
direito trabalhista que o mesmo possa a vir pleitear. Adite-se o entendimento contemplado na 1ª Jornada de
Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho:

11. TERCEIRIZAÇÃO. SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A
terceirização de serviços típicos da dinâmica permanente da Administração Pública, não se
considerando como tal a prestação de serviço público a comunidade por meio de concessão, autorização
e permissão, fere a Constituição da República, que estabeleceu a regra de que os serviços públicos são
exercidos por servidores aprovados mediante concurso público. Quanto aos efeitos da terceirização
ilegal, preservam-se os direitos trabalhistas integralmente, com responsabilidade solidária do ente
público. (grifo nosso).

Portanto, conforme inteligência do Anteprojeto apresentado pelo MPT, tudo indica que, nos casos
de terceirização ilegal realizada pela Administração Pública, os direitos dos trabalhadores continuam a ser
mitigados, em completa dissonância com a tese defendida pelo direito contemporâneo de primazia da
realidade e preservação da dignidade do trabalhador.

CONCLUSÃO

Conforme apresentado no corpo deste estudo, uma das consequências da evolução do capitalismo
mundial foi o desenvolvimento de novas formas de trabalho, entre quais a terceirização, que surge
requerendo uma maior atenção do legislador que, até o momento, não possui qualquer regulamentação legal,
tendo como consequências a desvirtuação do instituto, em conjunto com a precarização da dignidade do
trabalhador. 

A minuta apresentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em traços gerais, traz avanços para
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essa classe de trabalhadores. Porém, possui alguns entraves que podem vir a dificultar a sua recepção pelo
empresariado e pelo Congresso Nacional. Pondera-se, ainda, que certas omissões afetam negativamente a
classe obreira. Entre os mencionados entraves, destacam-se alguns pontos que foram objeto de análises mais
profundas no decorrer desse artigo:

I – Necessidade de participação da classe empresarial na elaboração/decisão do conteúdo do
Projeto de Lei a ser enviado para o Congresso Nacional. Isso não ocorreu porque, para a elaboração do
Anteprojeto, o Ministério do Trabalho e Emprego contou com a participação efetiva de diversos sindicatos
dos trabalhadores, porém, o empresariado não foi devidamente representado. Essa omissão pode ocasionar
lobby quanto à não aprovação da Lei ou à modificação de diversas de suas previsões mais significativas;

II – Revisão quanto à exigência de fiscalização da empresa prestadora pela empresa tomadora de
serviços, haja vista que a fiscalização macula o espírito da terceirização, aumenta os gastos administrativos
da empresa tomadora, bem como suas responsabilidades, exige que a empresa fiscalize a prestadora, indo
contra a mentalidade da terceirização, que é de “repasse” na administração de certos setores da empresa, o
que poderia vir a levar a um aumento da quarteirização;

III – Modificação da responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviços para uma
responsabilidade solidária. O Anteprojeto tentou inovar neste ponto, indo de encontro à visão dos tribunais
(Súmula nº. 331) e da doutrina majoritária, que atribuem a responsabilidade subsidiária à empresa tomadora
de serviços. Parece que a alteração para uma responsabilidade solidária acarretará um “convite aberto” para
as empresas prestadoras se tornarem inadimplentes, haja vista o pensamento de que, em tais casos, seus
trabalhadores poderão judicialmente exigir o adimplemento de seus direitos trabalhistas da empresa
tomadora;

IV – Adensar a regulamentação no que se refere ao limite de responsabilidade da empresa
tomadora pelas dívidas trabalhistas não adimplidas. Deve a empresa arcar com os ônus trabalhistas daquele
empregado apenas no que refere ao tempo em que esteve prestando serviços para a sua empresa tomadora,
ou se sua responsabilidade abrange todo o período do contrato do empregado com a empresa prestadora.  

V – Revisão no que se refere à omissão do Anteprojeto em abordar os direitos trabalhistas nos
casos de terceirizações ilegais nos serviços públicos. A minuta deve englobar esse tema, responsabilizando a
Administração Pública de forma subsidiária diante das questões trabalhistas, e, por outro viés, dificultando a
terceirização no serviço público, prestigiando o princípio da meritocracia e do acesso ao serviço público por
meio de concursos de provas e títulos.

A terceirização deve ser encarada como uma consequência natural da evolução do capitalismo
mundial, que se manifesta devido às carências dos novos tempos, em que se tem um processo dinâmico de
produção e de busca pelo desenvolvimento de instituições que se adaptem às necessidades atuais das
empresas, ao tempo em que gerem trabalho e renda a uma população que almeja participar da
democratização econômica. Assim os tempos atuais prescindem de cuidados ao se conciliar liberdades e
progressos individuais com desenvolvimento social, inclusão social e acesso ao trabalho, ao crédito e à
renda. Essas ações perpassam pela proteção legal da dignidade do trabalhador, seja ele de caráter fixo,
temporário ou terceirizado.

A solidariedade social deve se concretizar em mais do que discursos éticos, seguindo a premissa
contemplada no artigo 170 da Lei Magna, ao assegurar que “A ordem econômica, fundada na valorização do
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trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames
da justiça social [...]”.
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1 Posteriormente, passando a ser chamada de salário.
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2 Modelo de organização “fordista”.
3 A natureza jurídica do contrato de terceirização é contrato comercial entre as empresas, ou seja, pertence à área do Direito
Comercial e do Direito Civil, e não do Direito do Trabalho.
4 A única forma de intermediação de mão de obra permitida no Brasil é a que ocorre no trabalho temporário, previsto pela Lei nº.
6.019/74, que apenas pode ocorrer nos casos que visem ao atendimento de excepcional e extraordinária necessidade da empresa, seja
pela substituição de pessoal regular e permanente, seja por um acréscimo extraordinário de serviços.

[5] O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, organização sem fins lucrativos fundada em 1998, tem como
associados algumas centenas de empresas em operação no Brasil, de diferentes portes e setores de atividade. A entidade tem como
missão mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerirem seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras
na construção de uma sociedade mais próspera e justa. O Instituto Ethos dissemina a prática da responsabilidade social por
intermédio de atividades de intercâmbio de experiências, publicações, programas e eventos voltados para seus associados e para a
comunidade de negócios em geral.

[6] REIDENBACH, R. E. and ROBIN, D. P. A Conceptual Model of Corporate Moral Development, Journal of Business Ethics, n.
10, p. 273-284, 1991. Economistas responsáveis pelo principal modelo de desenvolvimento moral das corporações.

7 Forma distinta de terceirização, em que a empresa tomadora terceiriza a administração de todos os seus setores terceirizados.

 8 Trata-se de um foro de debate realizado pela ANAMATRA, TST, ENAMAT e CONEMATRA para debater as grandes questões
referentes ao Direito do Trabalho, realizando uma análise do Direito Positivo Material e Processual à luz do que tange a dignidade
do trabalhador como ser humano.
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A VIOLAÇÃO DO PRIMADO DO TRABALHO PELA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

THE SOCIAL SECURITY SYSTEM AND THE VIOLATION OF THE PRIMACY OF LABOR

Christina de Almeida Pedreira
Zélia Luiza Pierdoná

RESUMO
Nos últimos tempos tem sido observado um aumento do número de concessões do benefício de auxílio-
doença e aposentadoria por invalidez em níveis superiores às demais prestações previdenciárias. Um dos
motivos do referido aumento é a própria legislação, já que o valor recebido a título dos referidos benefícios
é, muitas vezes, superior à remuneração recebida pelo trabalhador em atividade. Com isso, o atual
ordenamento jurídico tem sido um estimulador para que os trabalhadores brasileiros busquem ficar doentes
ou incapazes para o trabalho, efetiva ou fraudulentamente. Assim, além de contrariar o objetivo da
previdência social que é a substituição dos rendimentos do trabalho, a legislação previdenciária está
violando o valor social do trabalho.

PALAVRAS-CHAVES: PRIMADO DO TRABALHO; PREVIDÊNCIA SOCIAL; BENEFÍCIOS POR
INCAPACIDADE.

ABSTRACT
In recent times has been observed an increase in the number of concessions from entitlement to aid-sickness
and invalidity pensions at higher levels to other social security benefits. One of the reasons for this increase
is the legislation itself, since the value received the title of such benefits is often higher than the
remuneration received by the worker in activity. With this, the current legal system has been a stimulator for
Brazilian workers seek becomes sick or unable to work, effective or fraudulently. Thus, in addition to
counteract the goal of the social security system, the social security benefits replace the worker’s incomes,
which violates the Brazilian’s constitutional labor’s social value.
KEYWORDS: LABOR’SVALUE, SOCIAL SECURITY SYSTEM, SOCIAL SECURTY BENEFIC FOR
INCAPACITY

 

INTRODUÇÃO

 

A Constituição de 1988 consagrou, dentre os fundamentos do Estado brasileiro, o valor social do
trabalho e, como base da ordem social, o primado do trabalho. Isso demonstra a importância dada ao
trabalho pelo constituinte que elegeu uma das áreas componentes da seguridade social para proteger
especialmente os trabalhadores: a previdência social, a qual tem como objetivo a substituição dos
rendimentos do trabalho, quando diante de situações que impedem o trabalhador de exercer atividade
laboral.
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Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez são prestações previdenciárias
concedidas nas situações em que o trabalhador está impedido de exercer atividade remunerada em virtude
de incapacidade laboral. Assim, o valor recebido deve corresponder à remuneração do trabalho.

Entretanto, em razão da forma como o cálculo vem sendo feito e da ausência de limitador, os
valores recebidos têm sido, muitas vezes, superiores àqueles recebidos como remuneração do trabalho, o
que tem estimulado a busca dos referidos benefícios em detrimento da continuidade do exercício laboral.

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar que o mencionado fato viola o primado do
trabalho, o qual deve ser entendido como único elemento viabilizador do desenvolvimento econômico e
social do Estado brasileiro. Para tanto, num primeiro momento discorreremos sobre o valor social do
trabalho e, a partir disso, abordaremos o primado do trabalho. Na sequência, apresentaremos o contexto em
que a previdência social está inserida e, finalmente, analisaremos a questão dos valores pagos a título de
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e a repercussão em relação à base da ordem social.

 

 

DESENVOLVIMENTO

 

1 - O trabalho como valor social

 

A proposta deste texto é resgatar o princípio constitucional de valor social do trabalho como
princípio concretizador de elemento de cidadania; para tanto, afastamo-nos do conceito marxista sobre a
“teoria do valor do trabalho”1 no qual considera o trabalho como mercadoria que reflete determinado valor
na sociedade. Nossa proposta é resgatar a noção formadora da cidadania pelo trabalho, insculpida no texto
constitucional brasileiro.

Importa-nos firmar, desde já para esta pesquisa, que tomaremos a noção de cidadania posta por
Fábio Konder Comparato, segundo quem a idéia de cidadania “consiste em fazer com que o povo se torne
parte principal do processo de seu desenvolvimento e promoção social, que é a idéia de participação”; e esta
se deve instaurar em cinco níveis: na distribuição dos bens, materiais e imateriais, indispensáveis a uma
existência socialmente digna; na proteção dos interesses difusos ou transindividuais; no controle do poder
político; na administração da coisa pública e na proteção dos interesses transnacionais2.

Esta concepção nos chama a atenção, por considerar o fato de que o modelo de Estado Social em
que vivemos exige determinadas percepções. Afinal, num Estado do tipo Social, deixamos de considerar tão
somente as liberdades individuais, para ponderá-las no contexto da coletividade. Para os fins desta pesquisa,
a noção de trabalho deve ser examinada como elemento-parte da sociedade de massas em prol do
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desenvolvimento econômico e social. O trabalho deve ser reconhecido como elemento de formação de toda
a sociedade e não, tão somente, do ser humano individualmente considerado.

Mas isso não é tão simples como possa parecer.

Historicamente, a noção de trabalho, que para Jessé Souza, é conhecida como o caminho
especificadamente protestante de salvação é revolucionário em dois sentidos: primeiro, ele reverte o ideário,
que vingava deste a antiguidade, da preponderância da contemplação sobre a ação, ou do trabalho
contemplativo sobre o trabalho manual e prático; e, segundo, a noção é revolucionária no sentido em que a
dignidade individual ou, em termos políticos, o direito à cidadania passa a ser vinculado ao trabalho. São
dois os sentidos bem claros: um é a ascensão da burguesia que se deu quando a crítica à aristocracia, como
classe ociosa, que não trabalhava; e, outro, a ascensão do proletariado se deve ao prestígio do valor-trabalho.
Conclui a autora: “o trabalho é o pressuposto da idéia de cidadania moderna baseada na noção da igualdade
do valor de cada um, na medida em que todos trabalham e contribuem igualmente para o desenvolvimento
da coletividade” 3.

Contudo, de outra parte, inevitavelmente temos que entender o trabalho como ação exclusiva do ser
humano; e, este, como “agente, beneficiário e juiz do próprio progresso, como meios primários de toda a
produção”4. É preciso desenvolver o raciocínio a partir da “avaliação da mudança social em termos do
enriquecimento da vida humana dela resultante”, ou seja, a qualidade da vida humana deve ser considerada
como “um conjunto de atividade e de modos de ser que se denominam efetivações e relaciona o julgamento
sobre a qualidade da vida à avaliação da capacidade de funcionar ou de desempenhar funções” 5.

Ainda sobre a noção de trabalho como elemento exclusivo do ser humano, segundo Xico Lara,
devemos entender que “o trabalho humano se refere às ações pelas quais se realiza a reposição criativa desse
bem viver”. Contudo, ao longo da história da humanidade, o trabalho passou por fases: escravatura, servil
até ser capturado pelo capital, reconhecendo-o como assalariado. E foi somente neste último estágio quando
se considerou o valor social do trabalho, pois como diz o autor, “uma vez que o capital passou a ser visto
como um avanço da racionalidade e um estágio superior do progresso da humanidade, tendo assim
capturado, além do sentido do trabalho, o significado do próprio bem viver humano”. Assim, conclui ele,
“nada que fosse considerado ainda preso ao reino natural, biológico, no qual o capital não houvesse posto as
mãos, não chegava propriamente a ter valor” 6.

Agora, já considerando o trabalho como elemento inerente ao ser humano, mas estes inseridos na
sociedade, trazemos o entendimento de Leonel França, para quem o trabalho é “um gesto fraterno”; pois, o
grande preceito do amor, síntese da perfeição, é vivido numa vida de trabalho em toda a extensão de suas
exigências divinas e humanas. Segundo o autor, quando o primeiro homem começou a existir na história da
criação, surgiu o trabalho e, com ele, a cooperação livre da inteligência e da energia criada na realização do
plano criador. Em resumo, “trabalhar é continuar o ato criador, submeter as energias da natureza bruta à
cultura, isto é, ao desenvolvimento do espírito, contribuir para que as coisas sejam fiéis ao seu destino e
sirvam a Deus servindo ao homem” 7.
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Nosso objetivo nesta pesquisa é compreender a qualificação de social que foi atribuída ao termo
trabalho no texto constitucional; de modo que o valor social do trabalho é reconhecido não só como
princípio da ordem social brasileira, mas principalmente como um fundamento da própria República.

Para que isso seja possível, lembramos do fato de que o texto constitucional expressa os elementos
históricos, políticos e culturais vislumbrados pelo poder constituinte originário. Assim, devemos considerar
o trabalho como elemento vivo naquela sociedade responsável pela elaboração do Texto Constitucional.

Adverte, contudo Xico Lara8, que o conceito de trabalho encontra-se eivado por aquele de coação,
nos sentido de “coação social, quando não se tem outra escolha senão trabalhar, por não se dispor de
propriedades suficientes, o que distinguiria o tal do cidadão”; e, no de coação natural, “quando se tem que se
submeter à maldição do trabalho “comendo o pão com o suor do próprio rosto”.

As décadas de 1930 e 1940, quando, basicamente, o direito do trabalho brasileiro foi construído,
foram marcadas por aquilo que Ângela Maria de Castro Gomes chamou de “governamentabilidade”, por
meio do qual se voltou o Estado especificamente para a montagem do cidadão-trabalhador. A partir desse
período, entendeu-se que “só o trabalho podia constituir-se em medida de avaliação do valor social dos
indivíduos e, por conseguinte, em critério de justiça social”. Afinal, “somente o trabalho podia ser o
principio orientador das ações de um verdadeiro Estado democrático, de um Estado ‘administrador do bem
comum’”9.

Tais configurações estão insculpidas na legislação infraconstitucional trabalhista – a CLT.
Contudo, tal perfil não foi preceituado no texto constitucional de 1988, notadamente preocupado com a
ampliação dos direitos sociais.

Ressaltamos, aqui, a diferença conceitual nítida daquele período – em que os direitos ditos sociais
limitavam-se à declaração de direitos trabalhista mínimos aos trabalhadores – e o atual, após a Constituição
de 1988 – em que os direitos sociais são todos aqueles que pretendem redução das desigualdades de toda a
coletividade.

Em resumo, a legislação social brasileira que antecedeu a Constituição de 1988 “não era um meio
de acabar com a pobreza, era um expediente necessário que, associado a outras medidas, poderia dar ao
trabalhador uma situação mais humana e cristã, conforme aconselhava a doutrina social da Igreja desde a
Encíclica Rerum Novarum”10.

Analisando este contexto, Carmem Lucia Rocha11 destaca que

O trabalho e a condição do homem-trabalhador enfatizam a extinção da figura do escravo, tendo-se o
homem como o sujeito de sua produção e não objeto que com ela se confunde. Todavia, a sociedade
ocidental, de uma forma muito especial, assimilou, desde a Revolução Industrial, o trabalho ao
emprego. Passou-se a garantir o emprego como direito fundamental e não mais apenas o trabalho, o que
estabeleceu, então, a valorização do empregado e não do cidadão trabalhador. Ao emprego associou-se
a idéia de trabalho e de força de trabalho na sociedade e o empregado passou a ser dignificado em
detrimento do trabalhador não-empregado.
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Como dito acima, precisamos nos afastar da noção individualista de trabalho, mas inseri-lo como
elemento formador de sociedade.

E, para nos afastarmos destas concepções, conforme aponta Leonel França12,

não basta melhorar as condições materiais do operário. É preciso descer-lhe às raízes de sua vida
espiritual. É ai que nasce a alegria, o entusiasmo, o amor. Sem a consciência viva de que a ocupação de
quase toda a nossa existência não se limita a uma simples necessidade de prover à subsistência material,
mas se prende à grande missão da vida e aumenta em nós os bens espirituais, o trabalho perde o seu
significado supremo e cessa de contribuir à expansão da personalidade.

 

A idéia de trabalho deve estar ligada a de promoção de igualdade e estabilidade social. Pois como
já está pacificado pela doutrina de direitos humanos, não basta declará-los, mas devemos buscar meios para
garanti-los.

Para fins desta pesquisa, temos que entender o trabalho “como todas aquelas atividades que
realizam – não a valorização do capital, mas a reposição criativa das condições do bem viver”, afinal “o
trabalho humano é não só criador das culturas, mas, em ação continuada de geração em geração, o repositor
criativo dessa própria criação”13.

 

 

2 - O princípio constitucional do primado do trabalho

 

O trabalho está protegido no texto constitucional em inúmeros dispositivos. Está consagrado como
fundamento da república no art. 1º, IV; como princípio da república, no art. 3º, incisos II e III, afinal,
garantindo o desenvolvimento nacional e erradicando a pobreza e a marginalização, bem como reduzindo as
desigualdades sociais e regionais; como direito social, no art. 6º, como garantias mínimas ao trabalhador, no
art. 7º, como princípio da ordem econômica no art. 170 e, finalmente, como princípio da ordem social, no
art. 193.

Mas é importante desatarmos que em cada momento o constituinte pretendeu um tipo de tutela.
Não estamos falando do direito do trabalho constitucionalmente protegido, mas, sim, do trabalho
reconhecido na Constituição como direito.

Enquanto fundamento da república, o trabalho inserido no art. 1º, inciso IV vem consagrado como
elemento de cidadania, ou melhor, como elemento formador de cidadania. O Estado brasileiro deve
prevalecer, dentre qualquer outra medida, o trabalho como forma de construção de cidadania, considerando
sentimentos de solidariedade coletiva, bem busca de melhores condições de vida para todos.

No art. 6º, declarado como direito social, temos o direito ao trabalho; já no art. 170, caput e inciso
VII, temos a valorização do trabalho e a busca do pleno emprego como princípios da ordem econômica
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brasileira. Sobre estes aspectos Jacques Freyssinet14 adverte que são concepções diferentes, pois durante o
século XX, o direito ao trabalho foi uma reivindicação social e política emanada da classe operária em
crítica ao modelo de organização econômica. Mas que após a Segunda Grande Guerra, o direito ao trabalho
não foi considerado como uma obrigação de resultado, mas, sim, uma obrigação moral, que implica em
obrigações de meio, ou seja, de garantia de tal direito, in verbis:

Au XIXe siècle, le droit au travail est une revendication sociale et politique qui émane de la classe
ouvrière et qui alimente une critique, plus ou moins radicale, du mode d’organisation économique.
Reconnu, au lendemain de la seconde guerre mondiale par des textes constitutionnels ou des chartes
internationales, le droit au travail est analysé comme engendrant pour lês Etats non pas une obligation
de résultat mais un engagement moral impliquant une obligation de moyens.

 

Já sobre o pleno emprego, pondera o autor fundando-se na teoria keynesiana que aquele é atingido
quando o emprego global para de reagir elasticamente aos crescimentos da demanda efetiva dos produtos
que nele resultam15.

Ainda sobre o trabalho como direito social, pondera Ivam Gerage Amorim16 que

direito ao trabalho não estabelece uma obrigação do Estado em arrumar trabalho para todos os que
estejam desocupados, mas deve assumir um compromisso de empregar recursos para proporcionar
ocupação aos que dela careçam. De outra maneira, a declaração do trabalho como dever social não
implica num reconhecimento da obrigatoriedade do trabalho.

 

Entendemos que o trabalho seja elemento único e capaz de tornar efetivos os objetivos
fundamentais da república pelo desenvolvimento nacional, erradicando, assim, a pobreza e a
marginalização, bem como, reduzindo as desigualdades sociais e regionais. Afinal, vivemos num modelo de
Estado do tipo desenvolvimentista, como defende Giberto Bercovici, segundo o qual é próprio das
Constituições Econômicas, como a nossa, e exige que esse Estado seja mais do que o Estado Social
tradicional. Em matéria de trabalho, “a luta contra o desemprego exige a atuação do Estado, esta é muito
mais necessária para promover as modificações estruturais necessárias para a superação do
subdesenvolvimento”17.

Nossa proposta é mais do que analisar o Estado brasileiro diante de questões voltadas às situações
de ofensa aos direitos mínimos do trabalhador e de desemprego. O objeto central desta pesquisa é alertar
para fato de que a legislação previdenciária privilegia, pelo valor concedido aos benefícios de auxílio-
doença e aposentadoria por invalidez, a situação fática de não-trabalho. Ou seja, o trabalhador em gozo dos
referidos benefícios previdenciários tem maiores vantagens financeiras do que se mantivesse trabalhando.

O trabalho tutelado pela ordem social brasileira, no art. 193 deve ser considerado como elemento
de inclusão social, daqueles que por qualquer infortúnio foram levados – total ou parcialmente, provisória
ou permanentemente – à margem da sociedade.

Por óbvio, não pretendemos afastar a constitucionalidade do citado beneficio, mas sim ponderar
que o valor financeiro que lhe foi atribuído pela lei – privilegiando o afastamento do trabalho – fere os
ditames constitucionais de valorização do trabalho.
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De fato, enquanto o trabalhador estiver afastado de sua atividade profissional em razão de doença –
acometida ou não em razão do trabalho – o sistema de seguro social deve suprir a falta da remuneração, a
fim de mantê-lo em mesma condição de vida. Mas o sistema não pode permitir que esta situação seja
financeiramente mais vantajosa que o retorno imediato ao trabalho, tão logo esteja fisicamente habilitado
(ou reabilitado, conforme o caso) para o retorno profissional.

Diante deste quadro, o que se percebe é a falta de integração do sistema jurídico, cujo resultado
permite distorções e até, por que não dizer, estimula fraudes. Afinal, como adverte Gilberto Bercovici, “a
falta de integração social, econômica e política continua exigindo uma atuação do Estado. Sem a restauração
do Estado, não há como propor uma política de desenvolvimento”. Pois, continua o autor, “o
desenvolvimento só pode ocorrer com a transformação das estruturas sociais, o que faz com que o Estado
Desenvolvimentista precise ser um Estado mais capacitado e estruturado que o Estado Social tradicional”18.

Em resumo, defendemos o trabalho garantido ao longo do texto constitucional, como instrumento
real e possível para o desenvolvimento do estado brasileiro.

Por ser o objeto próprio da nossa pesquisa, seguiremos à análise do contexto em que os benefícios
de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez estão inseridos. Os referidos benefícios são prestações de
previdência social, a qual pertence a um conjunto maior de proteção social que a Constituição de 1988
denominou seguridade social.

 

 

3 – A previdência social no contexto da seguridade social

 

A seguridade social foi instituída pela Constituição de 1988 para a proteção de todos os cidadãos nas
situações geradoras de necessidades. Para concretizar o mencionado objetivo, o constituinte uniu três
direitos sociais, os quais, cada um dentro de sua área de atribuição, protege seus destinatários e, no
conjunto, todos serão protegidos. Para tanto, temos defendido19 que a seguridade social apresenta duas
faces: uma garante a saúde a todos e a outra tem por objetivo a garantia de recursos nas situações de
necessidade, quando eles não podem ser obtidos pelo esforço próprio. Nesta segunda face, encontra-se a
previdência e a assistência social.

Assim como as demais áreas da ordem social, a seguridade tem como base o primado do trabalho. Já
referimos, no item 1, que, em diversos dispositivos, a Constituição conferiu tratamento especial aos
trabalhadores.

No que tange à seguridade social, foi destinada uma de suas áreas para proteger o trabalhador nas situações
geradoras de necessidade: a previdência social, a qual tem como pressuposto o trabalho, sendo que a
ausência comprovada de capacidade laboral é condição para a concessão de dois de seus benefícios (auxílio-
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doença e aposentadoria por invalidez).

Temos defendido20 que o direito à previdência social é direito fundamental social assegurado a todos os
trabalhadores e seus dependentes, o qual visa à garantia de recursos nas situações em que não poderão ser
obtidos pelos próprios trabalhadores, em virtude de incapacidade laboral (efetiva ou presumida). A
vinculação dos trabalhadores à previdência é obrigatória, estando eles vinculados ao regime geral de
previdência social ou aos regimes próprios dos servidores públicos.

O regime geral é abrangente e residual e tem por finalidade proteger todos os trabalhadores, salvo os
abrangidos pelos regimes próprios (servidores públicos titulares de cargos efetivos). Assim, o Estado
brasileiro viabiliza a todos os trabalhadores o acesso à previdência, por meio dos dois regimes, garantindo,
dessa forma, a proteção, nas contingências geradoras de necessidades para todos aqueles que vivem com o
fruto do trabalho.

Deve ser ressaltado que a proteção previdenciária é dirigida a todos os trabalhadores, independentemente de
como o trabalho é realizado. Assim, sua proteção é mais ampla que o Direito do Trabalho, o qual se dirige a
um tipo específico de trabalhador: o subordinado. Dessa forma, por meio da previdência social, o Estado
garante aos trabalhadores que as situações de necessidades serão amenizadas pelos benefícios
previdenciários.

Entretanto, de maneira diversa do direito à saúde e à assistência social, o direito à previdência exige
contraprestação por parte do trabalhador (denominado segurado obrigatório pela legislação
infraconstitucional – Leis nº 8.212/91 e 8.213/91).

A Constituição, tanto no art. 201 (trata do regime geral), quanto no art. 40 (trata do regime dos servidores
públicos) estabelece a contributividade como característica da previdência social. Assim, os segurados
devem contribuir para que ele e/ou seus dependentes tenham acesso às prestações previdenciárias
(benefícios e serviços).

A Lei nº 8.213/91 (lei de benefícios) preceitua as prestações devidas pelo regime geral de previdência social.
O art. 18 estabelece que o segurado faz jus às aposentadorias por idade, por tempo, especial e por invalidez;
ao auxílio-doença e auxílio acidente; ao salário-maternidade e salário família. Seus dependentes têm direito
à pensão e ao auxílio-reclusão e, ambos fazem jus ao serviço social e à reabilitação profissional.

 

 

4 – Os benefícios previdenciários por incapacidade: auxílio-doença e aposentadoria por invalidez

 

Dos benefícios elencados no art. 18 da Lei de Benefícios, acima nominados, o auxílio-doença, a
aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente são concedidos em razão de incapacidade laboral.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8966



Nos dois primeiros, a incapacidade deve ser total, sendo que no auxílio-doença ela é temporária e, na
aposentadoria por invalidez, deve ser insuscetível de reabilitação. As referidas prestações substituem o
rendimento do trabalho, já que, em razão da incapacidade total, o trabalhador não pode exercer atividade
laboral.

No auxílio-acidente a incapacidade é parcial e permanente. Assim, por ser parcial, ele pode trabalhar, o que
dá o caráter de benefício complementar aos rendimentos do trabalho. Neste trabalho não abordaremos o
referido benefício, uma vez que ele não está relacionado ao objeto tratado, especialmente porque é pago
juntamente com a remuneração do trabalho. O trabalhador fica parcialmente incapacitado e retorna ao
trabalho, recebendo, portanto, o seu salário e o benefício de auxílio-acidente, o qual a legislação
previdenciária classifica como indenizatório (art. 86 da Lei nº 8.213/91).

O auxílio-doença é um benefício concedido ao segurado que for considerado, pela perícia médica, incapaz
temporariamente para o exercício de atividade laboral por mais de 15 dias consecutivos. Para fazer jus ao
citado benefício, o segurado tem que ter contribuído por, no mínimo, 12 meses (carência). A referida
carência é dispensada nos casos de acidente de qualquer natureza, de doença profissional ou do trabalho,
bem como nos casos de segurado acometido por alguma das doenças especificadas em lista elaborada pelos
Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social.

O art. 15 da Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) estabelece o que é denominado período de graça, o qual
garante que o segurado, mesmo sem contribuir, conserve todos os seus direitos perante a previdência social,
já que mantém a qualidade de segurado pelo período que varia de 3 a 36 meses.

O valor do benefício de auxílio-doença corresponde a 91% do salário-de-benefício (apurado na forma
prevista no art. 29, II da Lei nº 8.213/91 - média aritmética simples dos oitenta por cento maiores salários-
de-contribuição, corrigidos monetariamente, de todo o período contributivo, desde julho de 1994 ou a partir
de quando o trabalhador começou a contribuir). Durante o período em que recebe a prestação, o segurado
não paga contribuição, cujas alíquotas podem variar de 8, 9, 11 ou 20%, conforme a remuneração auferida
ou a espécie de segurado. O pagamento do benefício não é limitado, sendo pago enquanto perdurar a
incapacidade.

Se a incapacidade se tornar insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laboral, o
auxílio-doença é convertido em aposentadoria por invalidez, a qual corresponde a 100% do salário-de-
benefício.

A aposentadoria por invalidez exige a mesma carência do auxílio-doença a qual também é dispensada nas
mesmas hipóteses. Normalmente é concedida após o auxílio-doença, mas poderá ser concedida diretamente
se a perícia médica inicial constatar incapacidade total e insuscetível de reabilitação (art. 43, §1º da Lei nº
8.213/91). Conforme referimos no parágrafo anterior, o valor da aposentadoria por invalidez corresponde a
100% do salário de benefício, apurado na forma mencionada acima.

Embora o segurado receba a aposentadoria por invalidez, não significa que ele sempre receberá o citado
benefício, uma vez que, em perícia posterior, poderá ser detectada a capacidade laboral, oportunidade em
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que a prestação será cancelada.

Assim, enquanto durar a incapacidade laboral, o trabalhador/segurado faz jus aos benefícios de auxílio-
doença ou aposentadoria por invalidez, não existindo21 limite de tempo previsto na legislação para a
cessação dos mencionados benefícios.

Os valores dos referidos benefícios podem ser superiores aos valores recebidos pelo trabalhador a título de
remuneração pelo trabalho. Esse fato tem sido um grande estímulo para buscar os benefícios de auxílio-
doença e aposentadoria por invalidez ou a continuidade de seu recebimento. Ou seja, o trabalhador, muitas
vezes, recebe mais quando está doente/incapaz do que se estivesse trabalhando.

A causa disso é a forma de cálculo estabelecida pela legislação e a ausência de qualquer limitador, salvo o
teto do regime geral de previdência social.

O referido fato foi observado por Mônica Mora em uma nota técnica22 do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada - IPEA, a qual teve como objetivo “identificar os motivos que levaram ao crescimento do auxílio-
doença”. Na citada nota técnica, foi observado que um dos motivos para o crescimento de concessões do
auxílio-doença é o atual mecanismo de cálculo do benefício. Segundo a autora, “dada a regra atual de
cálculo do benefício, observaria um aumento de renda, caso solicitasse o auxílio-doença entre 2003 e 2004,
o que se configura como uma distorção e um incentivo à utilização imprópria ou mesmo fraudulenta do
benefício”. A autora mencionou dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que
demonstram queda na renda real dos trabalhadores em atividade.

Os comentários feitos na referida nota técnica, em relação ao cálculo do valor do benefício, aplicam-se à
aposentadoria por invalidez, já que são os mesmos. A única diferença é o percentual aplicado ao salário-de-
benefício que, no auxílio-doença, é 91% e na aposentadoria por invalidez, é de 100%.

Assim, os trabalhadores que estão em atividade recebem, muitas vezes, remuneração inferior aos valores
recebidos a título de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Isso porque os salários-de-contribuição
utilizados para apurar o salário-de-benefício, são corrigidos pelos índices legais, os quais não podem ser
inferiores à inflação, nos termos do art. 201, §3º, da Constituição: “todos os salários de contribuição
considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei”.

Em razão do citado preceito constitucional, é garantido o reajuste dos salários-de-contribuição que
participarão do cálculo do benefício, enquanto os trabalhadores em atividade não têm garantido,
constitucionalmente, o reajuste de seus salários pela inflação. Dessa forma, os benefícios previdenciários
podem ter valores superiores à última remuneração do trabalhador em atividade, o que estimula a busca
pelos mencionados benefícios. E, quando concedidos, o desestímulo ao retorno ao trabalho.

Isso porque, não há limite fixado, salvo o do teto23 da previdência. Assim, é possível que o trabalhador
ganhe mais quando recebe benefício previdenciário, o que contraria os objetivos da previdência social que é
o de substituir os rendimentos do trabalho quando eles não podem ser obtidos em razão da incapacidade
laboral ou de outras causas.
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Para evitar o fato mencionado no parágrafo anterior, o ordenamento jurídico veda, no que tange aos
benefícios concedidos pelos regimes próprios dos servidores públicos, que o valor seja superior à
remuneração concedida aos servidores em atividade. O §5º do art. 1º da Lei nº 10.887/04 determinou que, ao
calcular o benefício, o valor não poderá exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria, conforme se pode observar no texto legal abaixo transcrito:

Art. 1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, previsto no § 3 do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2 da Emenda Constitucional n 41,
de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações,
utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve
vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a
competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

§ 1º As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores
atualizados mês a mês de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos
salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios do regime geral de previdência social.

§ 5º Os proventos, calculados de acordo com o caput deste artigo, por ocasião de sua concessão, não
poderão ser inferiores ao valor do salário-mínimo nem exceder a remuneração do respectivo servidor no
cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. (grifamos)

 

Conforme podemos observar no caput do art. 1º, o cálculo para se apurar o valor do benefício no regime dos
servidores é o mesmo utilizado no regime geral (média das maiores remunerações - salário-de-contribuição,
correspondente a 80% de todo o período.

Pelas disposições do §1º, verificamos que, tanto no regime geral (art. 201, §3º, da Constituição), quanto no
dos servidores (art. 40, § 17 da Constituição) os valores de remuneração considerados para o cálculo do
benefício são devidamente atualizados.24

Assim, mesmo a Constituição determinando que os salários-de-contribuição devam ser corrigidos, a
legislação infraconstitucional, no caso dos servidores públicos, estabeleceu como teto a remuneração
auferida em atividade. Com isso, no regime dos servidores estão sendo atendidos os fins da previdência que
é a substituição dos rendimentos do trabalho e não um plus em relação a eles.

Como já referimos acima, no momento que o valor do benefício previdenciário é maior do que aquele
recebido como remuneração do trabalho, há um estímulo para que o trabalhador busque o benefício ou a
continuidade dele, na hipótese de já o ter recebido.

A mencionada atitude que vem sendo estimulada pela legislação previdenciária, no caso do regime geral de
previdência, viola a base da ordem social, comentada no item 2 – primado do trabalho.

Para evitar a citada violação, a legislação brasileira estabeleceu a hipótese de limitação no caso dos
servidores públicos, o que também poderá ocorrer em relação aos benefícios do regime geral, em especial,
aos benefícios por incapacidade, para, com isso, não estimular comportamentos que não encontrem
fundamento de validade no ordenamento jurídico.

Em 21/02/2008, o então Ministro da Previdência Social, Nelson Machado, declarou ao Jornal “O Estado de
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São Paulo”, ao comentar o aumento substancial do benefício de auxílio-doença, que o referido aumento está
relacionado, em parte, às fraudes, as quais, “foram estimuladas pelas regras de concessão do auxílio-
doença”.

Na mencionada reportagem, há a informação de que “mais da metade dos beneficiários recebeu, a título de
auxílio-doença, um valor 30% superior ao que teria recebido se estivesse trabalhando. Isto provocou a
formação de quadrilhas especializadas na obtenção do benefício, suspeitando-se da participação de
funcionários do INSS. Caracterizou-se, então, uma verdadeira 'indústria de perícias' funcionando nos
Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul - ou seja, nos Estados mais
populosos e nos quais a clientela tem maior poder econômico, mas também em Estados como a Bahia e
Pernambuco”.

Assim, se as regras de cálculo para apurar o valor do benefício de auxílio-doença garantem, a mais da
metade dos segurados que recebem o mencionado benefício, que o valor recebido seja 30% superior à
remuneração auferida pelo exercício da atividade, a legislação está estimulando a doença/incapacidade,
quando, conforme referimos acima, a base da Ordem Social brasileira é o primado do trabalho (art. 193 da
Constituição).

Deve ser afastado o argumento de que não é a legislação que precisa ser alterada, mas a fiscalização que
deve ser mais efetiva, já que a legislação não pode ser estímulo a comportamentos que não encontrem
fundamento de validade no ordenamento jurídico. Além disso, conforme já referimos, o objetivo da
previdência é manter o nível de vida do trabalhador, substituindo os rendimentos do trabalho.

A legislação, da forma como está, acaba criando um plus em relação aos rendimentos auferidos pelo
trabalho. Assim, o trabalhador tem uma situação financeira mais vantajosa estando doente/incapaz. Isso
estimula a doença, quando a Constituição elegeu como um dos fundamentos do Estado brasileiro o valor
social do trabalho (art. 1º, IV), além de violar os princípios específicos do direito previdenciário.

Dessa forma, a norma vigente permite algumas situações que contrariam a finalidade da previdência social,
pois, conforme demonstramos acima, é possível que o valor recebido a título de auxílio-doença seja superior
à remuneração do trabalhador pelo exercício de atividade laboral.

Assim, considerando que a legislação atual, além de violar a base da ordem social – primado do trabalho,
estimula a busca dos benefícios previdenciários por incapacidade, inclusive por meio de fraudes, ela deve25

ser alterada.

Buscando sua alteração, em 2005 o Presidente da República editou a Medida Provisória nº 242,
acrescentando o §10 ao art. 29 da Lei nº 8.213/91 (Lei de Benefícios), que assim preceituava “a renda
mensal do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, calculada de acordo com o inciso III, não poderá
exceder a remuneração do trabalhador, considerada em seu valor mensal, ou seu último salário-de-
contribuição no caso de remuneração variável”. A mencionada Medida Provisória foi rejeitada pelo plenário
do Senado Federal.
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Em vista do arquivamento, foi apresentado, no mesmo ano, o Projeto de Lei nº 261/05 que também
acrescenta o §10 ao art. 29 da Lei nº 8.213/9, estabelecendo que “a renda mensal do auxílio-doença não
poderá exceder a média aritmética simples dos 24 (vinte e quatro) últimos salários-de-contribuição ou o
último salário-de-contribuição considerado, o que for maior”. O citado projeto foi encaminhado, em 12-06-
2007 à Câmara dos Deputados e ainda está pendente de votação.

Assim, desde 2005 está em andamento no Congresso Nacional o projeto de lei que fixa limite ao auxílio-
doença e à aposentadoria por invalidez, de modo que o trabalhador não seja estimulado a “ficar
doente/incapaz”, mesmo que de forma fraudulenta.

Por fim, também não pode ser alegado que, em relação ao auxílio-doença e à aposentadoria por invalidez,
não deveria ser estabelecida a limitação referida, pois o trabalhador, por estar doente/incapaz, necessita de
maiores recursos para sua manutenção. A referida alegação não se sustenta por dois motivos.

Primeiro porque, conforme sustentamos, o objetivo da previdência social é a substituição dos rendimentos
do trabalho, quando eles não podem ser obtidos em razão da incapacidade laboral e não a obtenção de um
plus.

Segundo, o fato gerador do benefício de auxílio-doença é a incapacidade laboral temporária advindo da
doença, a qual também é abarcada por outro direito fundamental social, que inclusive faz parte da
seguridade social: a saúde. Assim, a doença que gera a incapacidade é tratada pela saúde.

No que tange ao direito à saúde, o art. 196 da Constituição preceitua que “a saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.

Dessa forma, verificamos que a promoção à saúde está incluída no direito fundamental em referência. Isso é
ressaltado no inciso II do art. 198, também da Constituição, o qual estabelece que:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais;

 

Observamos, pelo texto constitucional transcrito, que a Constituição estabelece prioridade às ações
preventivas de saúde.

Em sentido oposto à prioridade eleita pela Constituição está a legislação previdenciária que garante ao
trabalhador benefício previdenciário superior ao valor recebido pelo exercício de atividade laboral. O
referido fato é estimulador da doença e não medida preventiva de saúde. Portanto, a legislação
previdenciária em discussão viola, também, o dispositivo acima transcrito.
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Em suma, por estimular a doença/invalidez, a legislação previdenciária referente ao valor recebido a título
de benefício por incapacidade viola a prioridade eleita pela Constituição de ações preventivas em relação à
saúde; viola ainda, a base da ordem social (primado do trabalho), bem como os princípios previdenciários,
em especial o que garante a substituição dos rendimentos do trabalho.

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

A legislação previdenciária relacionada à apuração dos valores devidos a título de auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez precisa ser alterada, especialmente na fixação de um teto, impedindo que o
valor dos citados benefícios seja superior àquele recebido pelo trabalhador em razão do exercício de
atividade remunerada.

Da forma como está atualmente, a legislação estimula a doença/incapacidade e, com isso, não
encontra fundamento de validade no texto constitucional que elegeu o primado do trabalho como a base da
ordem social.

Embora tramitando no Congresso Nacional, por mais de 4 anos, o projeto de lei que introduz o
referido limite ainda não foi aprovado. Assim, os representantes do povo brasileiro estão em mora, devendo
a citada mora ser sanada para que a previdência social brasileira tenha condições de garantir, tanto aos
atuais, quanto aos futuros beneficiários, uma proteção social adequada e, assim, garantir a dignidade de
todos os trabalhadores e seus dependentes.
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DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA DO TRABALHADOR, PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS E A DEMISSÃO COLETIVA NO ORDENAMENTO JURÍDICO

BRASILEIRO: UM ESTUDO DO CASO EMBRAER.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR, LOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES Y LA RENUNCIA COLECTIVA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

BRASILEñO: UN ESTUDIO DE CASO DE EMBRAER.

Awdrey Frederico Kokol

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo analisar os direitos e garantias fundamentais da pessoa do trabalhador
diante da demissão coletiva não regulada pelo direito brasileiro, tendo em vista a recente dispensa de mais
de 4,2 mil funcionários da Empresa Brasileira de Aeronáutica-EMBRAER, realizada sob pretexto da crise
econômica vivenciada em 2009.

A questão foi tratada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região e posteriormente remetida ao
Tribunal Superior do Trabalho, cujas decisões suscitaram a aplicação de direitos e garantias fundamentais
em face da ausência de regulamentação do tema pelo ordenamento jurídico brasileiro.

O trabalho também tratará da Ratificação e Denúncia da Convenção 158 da Organização Internacional do
Trabalho cujo teor regulamenta a dispensa arbitrária individual e coletiva, acolhida em diversos sistemas
jurídicos de outros Estados, com exceção do Brasil.

Por fim, abordar-se-á a importância dos direitos e garantias fundamentais dos trabalhadores, bem como os
princípios constitucionais trabalhistas diante da ausência de regulamentação da demissão coletiva como
instrumentos de proteção contra o desemprego.

PALAVRAS-CHAVES: direitos fundamentais- princípios constitucionais trabalhistas- demissão coletiva-
tratados internacionais.

RESUMEN
En este artículo pretende analizar los derechos y garantías fundamentales de la pessoa frente a la dimisión
colectiva de los trabajadores no reguladas por la legislación brasileña, en vista de la reciente liberación de
más de 4,2 mil empleados de la Empresa Brasileña de Aeronáutica, Embraer, que en el pretexto de la crisis
económica experimentada en 2009.
El asunto fue manejado por el Tribunal Regional del Trabajo de la Región 15 y posteriormente se remite al
Tribunal Superior del Trabajo, cuyas resoluciones han planteado la aplicación de los derechos y garantías
fundamentales, debido a la ausencia de regulación de la materia por el instrumento jurídico brasileño.
Por último, se abordará la importancia de los derechos y garantías fundamentales de los trabajadores, así
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como los principios constitucionales del trabajo en la ausencia de regulación del despido colectivo como
instrumentos de protección contra el desempleo.

PALAVRAS-CLAVE: direitos fundamentais- princípios trabalhistas constitucionais- demissão coletiva-
tratados internacionais.

 

Introdução

O direito não é apenas lei e ordem, mas, um conjunto de processos sociais, regras, princípios e
outras fontes que disciplinam a convivência social[1]. Por tal motivo a ciência jurídica precisa acompanhar
as transformações sociais na tentativa de minimizar conflitos em um determinado momento histórico[2].

Assim, a questão que visa o presente artigo é justamente a demissão coletiva em face da crise
econômica decorrente da falta de regulação dos mercados financeiros americanos. A Empresa Brasileira de
Aeronáutico-EMBRAER-argumentou que teve sua demanda reduzida e a mantença dos funcionários
levariam a levariam a um colapso econômico. A crise, sem dúvida, gerou no mundo todo um efeito dominó
em diversos sistemas econômicos mundiais[3], o que por derradeira conseqüência levou a demissão de
muitos funcionários e adoção de medidas que se destinassem a “salvar” a mais uma vez o sistema
capitalista.

A Organização Internacional do Trabalho- OIT- regulou a demissão coletiva por meio da
Convenção 158. Tal norma foi ratificada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 68/92
e Decreto nº 1.855/96, porém, tais documentos foram retirados do ordenamento jurídico brasileiro por força
da Denúncia do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Desta forma, a dispensa por motivo econômico
não encontra previsão no ordenamento jurídico nacional, o que dificulta a defesa dos direitos dos
trabalhadores.

Porém, a empresa, invocando a crise financeira como motivo da demissão, dispensou 4,2 mil
funcionários no iniciou do ano de 2009, o que deu ensejo ao ajuizamento do dissídio coletivo de nº.
309/2009 pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos pleiteando que a demissão fosse
considerada abusiva, eis que não houve prévia negociação com a entidade sindical. O principal argumento
de defesa foi justamente a ausência de previsão legal que obrigue a negociação e comunicação prévia para
tal ato.

Os juízes relatores em primeira e segunda instância invocaram a força normativa dos princípios e
sua prevalência em detrimento de outras regras do sistema jurídico e ressaltaram que estes não devem ser
opostos apenas na lacuna da lei. E assim Maurício Godinho Delgado expressa:

[...] Neste espectro de princípios basilares explícitos na Constituição da República encontram-se os
fundamentos para sustentar que a demissão coletiva dos trabalhadores por empresas, quer sejam por
inovações tecnológicas, automações, crises econômicas etc., quer por supressão de estabelecimentos,
por seus impactos econômicos e sociais, não são imunes a uma rede de proteção dos trabalhadores
atingidos. Esta proteção deve ter outros parâmetros que não aqueles que o Direito do Trabalho
expressamente concede aos trabalhadores que sofrem demissões individuais[4].
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Destarte a demissão coletiva no Brasil não seja regulada, os magistrados aclamaram ordenamentos
jurídicos de outros países que exigem diversos procedimentos a serem tomados antes da medida adotada
pela empresa.

Por fim, vislumbrando o princípio da dignidade humana, livre iniciativa e a livre cidadania, bem
como o valor social do trabalho, o Ministro Mauricio Godinho Delgado em seu relatório reputou ofensiva o
ato demissional da empresa sem prévia negociação coletiva, no entanto, restou vencido. Por outro ângulo há
de se destacar que no dispositivo final a decisão os Ministros consideraram que para os casos futuros, a
entidade sindical competente deverá ser previamente comunicada e a negociação coletiva será ato
imprescindível para a validade da demissão.

 

Direitos fundamentais da pessoa do trabalhador

Os direitos fundamentais da pessoa nasceram dos princípios liberalistas aclamados na Revolução
de 1879. Tais ideais foram opostos ao Estado, tal como se encontra no primeiro artigo da Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão: “Os homens nascem e vivem livres e iguais perante as leis”. Instituía-se à
época, o direito à propriedade privada  considerada um direito natural, sagrado, inalienável e inviolável, a
defesa pelo Estado Democrático.

A Revolução Francesa é considerada polêmica e contraditória eis que se opunha a monarquia
oligárquica, mascarando os interesses de outra minoria, a burguesia. A teoria liberal dos direitos
fundamentais deixa bem clara a proteção a propriedade privada, segundo J.J. Gomes Canotilho, pode ser
definida como:

Direitos fundamentais são direitos do particular perante o Estado, são essencialmente direitos de
autonomia e direitos de defesa; os direitos fundamentais revestem, concomitantemente, o carácter de
normas de distribuição de competências entre o individuo e o Estado, distribuição favorável à
ampliação do domínio de liberdade individual e à restrição da acção estadual aos momentos de garantia
e ordem necessários ao livre desenvolvimento desses direitos; os direitos fundamentais apresentam-se
como pré-estaduais, definindo um domínio de liberdade individual e social, no qual é vedada qualquer
ingerência do estado; a substância e os conteúdo dos direitos bem como a utilização do estado e
efectivação, ficaram fora de competência, Regulamentar dos entes estaduais, dependendo unicamente
da iniciativa dos cidadãos; a finalidade e o objectivo  dos direitos fundamentais é a de natureza
puramente individual, sendo a liberdade garantida pelos direitos fundamentais um liberdade pura,
Freiheit in se e não Freihet um zu, isto é, liberdade em si e não liberdade para qualquer fim (exemplo:
liberdade para a defesa da ordem democrática, liberdade ao serviço do socialismo)[5].

O liberalismo clássico pregava a não intervenção estatal, principalmente nos assuntos econômicos.
Um dos principais pensadores liberais foi Francisco Von Hayek, que em sua obra “O caminho da servidão”
critica veementemente a intervenção estatal, e afirma que em uma economia dirigida as pessoas precisam se
adaptar aos ditames do Estado, propostos com o fim de tornar exeqüível a sua tarefa de controle, ou seja,
uma inevitável restrição às liberdades individuais, desprezando todas e quaisquer diferenciais pessoais, em
seus dizeres: “o indivíduo se tornaria mais do que nunca um simples meio, usado pela autoridade a serviço
de abstrações como ‘bem-estar social’ ou ‘bem da comunidade[6]”.
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Posteriormente, as crises do capitalismo levaram o governo americano a apostar na proposta de
John Maynard Keynes, cuja base era levar o Poder Público a gastar o dinheiro e não mantê-lo poupado, eis
que o volume de emprego depende não da procura de mão-de-obra, diferentemente do que propunham os
liberalistas (que acreditavam que o emprego é gerado pela simples oferta), assim, a criação de postos de
trabalho está atrelada aos investimentos do governo[7].

No entanto, a ingerência dessas idéias só fora efetivamente posta após a Segunda Guerra Mundial,
quando os países europeus e os Estados Unidos foram devastados por altos índices de desemprego e
desigualdade social, e ainda, sob a ameaça do fim do capitalismo. Tal fato ficou conhecido como a
efetivação e instituição do Welfare State, exemplo claro desse acatamento foi o New Deal nos Estados
Unidos que desencorajou a retenção do dinheiro e estimulou os governos a gastarem, o que se mostrou uma
política econômica positiva e fez nascer a convicção de que o sistema capitalista poderia ser salvo se os
governos soubessem fazer uso de seu poder de intervenção com a redução dos juros, cobrança de impostos,
gastos e investimentos[8].

Assim, o intervencionismo estatal na economia ganha forma após 1938, os Estados passaram a
adotar princípios essenciais da democracia liberal completando-os com a instituição de garantias mínimas.
A Constituição Mexicana de 1917 e Alemã de 1919 marcam o nascimento de um constitucionalismo
social[9].

Vale destacar o apoio da igreja a tais medidas, como ressalta Luiz Francisco F. de Souza a
preservação dos direitos fundamentais é a regra fundamental que deve reger a destinação universal dos bens,
ou seja, “a cada um de acordo com suas necessidades”:

Conforme a definição clássica de direitos subjetivos, de Von Ihering (aperfeiçoado por Jellinek), nossos
interesses devem ser juridicamente protegidos. O principal são os interesses fundamentais (ou seja, as
necessidades fundamentais), sendo a proteção jurídica formal (o ordenamento jurídico positivo), a
carapaça protetora (limitando, promovendo, regulamentando, proibindo, etc.), formas jurídicas que
somente têm validade ética se atenderem às necessidades fundamentais. Assim, usando o conceito mais
difundido de direitos subjetivos, fica claro que os direitos humanos fundamentais (vida, saúde,
educação, moradia, trabalho, processo judicial justo, liberdades de expressão, culto, política, etc.) são o
principal critério para aferir legitimidade do ordenamento jurídico[10].

Enfim, as Constituições adotaram a Teoria Social dos direitos fundamentais, esses garantem uma
prestação positiva do Estado que em relação a algumas espécies de direitos fornecerá instrumentos ao
cidadão para que este tenha garantido seu direito, em geral tratam dos direitos econômicos, sociais e
culturais, como afirma Canotilho “a socialidade passa a ser considerada como elemento constitutivo da
liberdade e não como limite meramente externo da mesma[11]”. Vale ressaltar o seguinte questionamento
do referido autor.

Não obstante o avanço positivo que a teoria social trouxe quanto à compreensão multidimensional dos
direitos fundamentais, permanecem obscuros alguns pontos: (1) Reconhece a teoria social que os
direitos sociais são verdadeiros direitos subjetivos, ou serão antes ‘cavalos de Tróia’ na sociedade,
ainda dominada pelo individualismo impenitente. (2) Haverá efectivamente direitos de quota-parte
(Theihaberechte) dos cidadãos na realização dos direitos fundamentais, ou tratar-se-á de simples
questões de organização e administração? (3) Quais as garantias efectivamente concedida aos cidadãos
quanto à realização dos novos direitos: haverá presta il;ões estaduais à medida dos direitos
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fundamentais ou simplesmente direitos dependentes à medida das prestações do Estado?[12]

A Teoria Social singelamente aparece na Constituição Brasileira de 1988 segundo a leitura do
preâmbulo da Carta que proclama a instituição de um “Estado Democrático Brasileiro destinado a assegurar
o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e justiça[13]”, no entanto, tal como afirma José Afonso da Silva[14], a Constituição brasileira não
é nem liberal-democrática por inteiro e nem é social-democrática. Na realidade, a Assembléia Nacional
Constituinte constituía membros de todas as ideologias, ma prevaleceram os grupos de centro-esquerda.

Enfim, analisando a Constituição Federal conforme define a doutrina constitucional brasileira os
direitos fundamentais estão divididos em direitos de primeira, segunda e terceira geração. Na primeira
denominação encontram-se os direitos e liberdades individuais, em geral aqueles em que o Estado deve
abster-se de intervir. Na segunda-geração, são os direitos que exigem alguma prestação do Estado e
reclamam a presença do Poder Público em diversas questões sociais. E os direitos de terceira geração estão
entre aqueles que são denominados de difusos e coletivos, em regra preocupam-se com regras tratantes do
meio ambiente, consumidor, etc. [15].

De imediato, lê-se no artigo 1º da Carta Magna que o valor social do trabalho constitui fundamento
do Estado Democrático de Direito, o mesmo ocorre com a dignidade da pessoa humana, e em relação a estes
a Constituição nos remete a outros dispositivos, instrumentos para a garantia do cumprimento desses
fundamentos[16].

Frisar-se-á a relevância da participação das entidades sindicais enquanto um direito fundamental
constitucionalmente reconhecido. A Constituição da República Federativa do Brasil em seu art.8º versa
sobre o direito de associação, e seu inciso III dispõe: “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”, desta forma, é
inadmissível que se ignore o papel dos Sindicatos em questão de extrema importância.

Desta forma, o princípio fundamental da dignidade humana e do valor social do trabalho, opostos
em face da demissão coletiva, são institutos legítimos à proteção dos trabalhadores, cuja existência e
relevância se pautam justamente pelo reconhecimento do Poder Constituinte em proteger tais direitos e
garantias fundamentais tendo em vista a transição dos sistemas econômicos, sobretudo após a queda do
muro de Berlim no fim dos anos 80 e emancipação da globalização.

Princípios constitucionais trabalhistas

A clássica definição do jurista Américo Plá Rodrigues consagra a doutrina majoritária acerca dos
princípios constitucionais aplicáveis ao Direito do Trabalho:

Linhas gerais que informam algumas normas e inspiram direta ou indiretamente uma série de soluções
pelo que podem servir para promover e embasar a aprovação de novas normais, orientar a interpretação
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das existentes e resolver casos não previstos[17].

Destaca o autor que além de sua função informadora, normativa e interpretadora, os princípios
desse ramo específico do direito devem estar em harmonia e que para serem incorporados ao ordenamento
jurídico positivo não precisam estar de acordo com os princípios dos demais ramos da ciência jurídica tendo
em vista a autonomia do direito trabalhista[18].

Na definição de Arnaldo Sussekind também: “princípios são enunciados genéricos, explicitados ou
deduzidos do ordenamento jurídico pertinente, destinados a iluminar tanto o legislador, ao elaborar as leis
dos respectivos sistemas, como o interprete, ao aplicar as normas ou sanar omissões[19]”.

Para Celso Antonio Bandeira de Mello transgredir uma norma do ordenamento jurídico é menos
grave do que violar um princípio, e assim vale destacar também seu conceito de princípio:

O mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia
sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a sua exata compreensão e
inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere
a tônica e lhe dá sentido harmônico.

Nesse diapasão, Miguel Reale destaca que os diversos ramos do direito possuem princípios
próprios, “sem os quais seria duvidoso afirmar-lhes a autonomia[20]”. Miguel Reale ressalta que os
princípios gerais de direito abarcam uma vasta gama de direitos, estando entre eles, os direitos
fundamentais, sobretudo, da dignidade da pessoa humana, autonomia da vontade, boa-fé como pressuposto
da conduta jurídica, a função social da propriedade e destaca: “princípios gerais de Direito não são preceitos
de ordem moral ou econômica, mas sim esquemas que se inserem na experiência jurídica, convertendo-se,
desse modo, os elementos componentes do direito[21]”. E acrescenta:

A inserção dos princípios gerais no ordenamento até o ponto de adquirirem força coercitiva pode
operar-se através das fontes de Direito, começar pelo processo legislativo, mas, mais freqüentemente,
através da atividade jurisdicional e a formação dos precedentes judiciais, bem como através dos usos e
costumes e da prática de atos negociais[22].

De outro ângulo, o artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, autoriza o Juiz no exercício de
sua atividade a aplicação dos princípios gerais do direito, bem como os costumes e analogia quando a lei for
omissa.  Outrossim, o artigo 8º da Consolidação das Leis Trabalhistas declara que autoridades
administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, estarão autorizadas a
aplicar a jurisprudência, analogia, equidade e princípios gerais do direito, sem nenhum interesse de classe ou
particular prevaleça sobre o interesse público.

A decisão que fomenta a presente pesquisa foi memorável ao destacar os princípios constitucionais
trabalhistas como fonte para aplicação do direito, direito este que se encontrava postergado pela ausência de
legislação acerca do tema e demonstra o verdadeiro exercício do judiciário que não se escusa de sua função
social.

DISPENSAS COLETIVAS - TRABALHISTAS. EFEITOS JURÍDICOS.  A ordem constitucional e
infraconstitucional democrática brasileira, desde a Constituição de 1988 e diplomas internacionais
ratificados (Convenções OIT n. 11, 87, 98, 135, 141 e 151, ilustrativamente), não permite o manejo
meramente unilateral e potestativista das dispensas trabalhistas coletivas, por de tratar de ato/fato
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coletivo, inerente ao Direito Coletivo do Trabalho, e não Direito Individual, exigindo, por
conseqüência, a participação do(s) respectivo(s) sindicato(s) profissional(is) obreiro(s). Regras e
princípios constitucionais que determinam o respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1 o , III, CF), a
valorização do trabalho e especialmente do emprego (arts. 1 o , IV, 6 o  e 170, VIII, CF), a subordinação
da propriedade à sua função socioambiental (arts. 5 o , XXIII e 170, III, CF) e a intervenção sindical nas
questões coletivas trabalhistas (art. 8 o , III e VI, CF), tudo impõe que se reconheça  distinção normativa
entre as dispensas meramente tópicas e individuais e as dispensas massivas, coletivas, as quais são
social, econômica, familiar e comunitariamente impactantes[23]

Desta forma, os princípios constitucionais trabalhistas, especialmente aqueles mencionados na
decisão proferida pela Corte Trabalhista no julgamento do dissídio coletivo contra a empresa EMBRAER,
merecem destaque.

 

Princípio da dignidade do ser humano e demais princípios relacionados, previsto na
Constituição de 1988 e Tratados Internacionais.

A Constituição Federal de 1988 traz os princípios constitucionais aplicáveis às relações
trabalhistas, conquanto sem fazer a eles referência expressa, nos dizeres de Celso Ribeiro Bastos, aplicá-los
ao caso concreto “é uma questão de coragem hermenêutica e de coerência com a aceitação dos
princípios[24]”.

A dignidade humana está fincada já no primeiro artigo constitucional do ordenamento jurídico
brasileiro, tornou-se ícone dos principais instrumentos normativos nacionais e internacionais que dizem
respeito dos direitos e garantias fundamentais, tutelado como princípio “inviolável”. Vale destacar a
reflexão de Francesco Santoni quanto a dignidade da pessoa humana:

A tutela da dignidade humana está ligada à garantia mais geral da personalidade humana e identificada,
ao mesmo tempo, com liberdades fundamentais que caracterizam o status civitalis, não só na
Constituição italiana, mas também em muitas Constituições de países latino-americanos, mesmos se
nestes últimos nem sempre se possa encontrar uma legislação ordinária que vise dar cumprimento à
exigência de proteção dos trabalhadores diante dos poderes da empresa[25].

Ademais, Silvio Beltramelli ressalta o pensamento de Kant quanto ao homem, que é um fim em si
mesmo e não “instrumento manejável pela vontade alheia”, assim o conceito de dignidade humana não se
limita ao direito, está consubstanciado em um verdadeiro “atributo aquele que é humano[26]”.

Assim, quando se fala-no nosso sentir equivocadamente-em direito à dignidade, se está em verdade, a
considerar o direito a reconhecimento, respeito, proteção e até mesmo promoção e desenvolvimento da
dignidade, podendo inclusive falar-se de um direito a uma existência digna sem prejuízo de outros
sentidos que se possa atribuir aos direitos fundamentais relativos à dignidade humana[27].

Nesse diapasão, vale questionar a dignidade humana inserida no ordenamento jurídico e sua força
normativa, já que, como bem destaca o autor, é possível ser encontrada mais de uma vez dentro da estrutura
jurídica:

Uma vez mais tomado o art. 1º, III, da Constituição Federal, que guindou a dignidade humana ao posto
de fundamento da República, é de se constatar que, no plano normativo, a dignidade humana recebe
tratamento de alto escalão, assumindo status de princípio orientador de todo ordenamento jurídico e,
bem por isso, também das regras, inclusive as constitucionais[28].
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Assim, coteja-se que o princípio da dignidade humana pode ser invocado como o princípio dos
princípios de um ordenamento jurídico, norteador de todo sistema jurídico de uma nação, acima de todas as
regras, portanto, mais válido e eficaz do que qualquer norma jurídica, ou ainda, ausência da mesma que se
diga então a dizer acerca da regulamentação em massa.

Quanto ao valor social do trabalho que juntamente a livre iniciativa encontra-se no artigo 1º da
Constituição Federal de 1988 como fundamentos da República, necessário afirmar também que o artigo 193
do mesmo diploma descreve: “A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o
bem-estar e a justiça sociais”.

E ainda, a valorização do trabalho descrita novamente no artigo 170 da Carta Constitucional de
1988, bem como a livre iniciativa são considerados meios para assegurar os princípios da ordem econômica,
merecendo ser destacado o princípio da propriedade privada, função social da propriedade e a busca do
pleno emprego.

Diversos documentos internacionais, sobretudo aqueles editados pela Organização Internacional do
Trabalho, visam assegurar a garantia dos direitos fundamentais e a promoção de políticas sociais e o
desenvolvimento de políticas econômicas que sustentem a busca pelo pleno emprego e sua proteção. Tais
previsões inclusive, fazem parte do preâmbulo da Declaração da OIT sobre princípios e direitos
fundamentais no trabalho e seu seguimento, a qual todos os países membros devem observar[29].

Na citada declaração, a Conferência Internacional do Trabalho realizada em junho de 1998 em
Genebra, ressalta que todos os membros, ao incorporarem-se livremente à Organização Internacional do
Trabalho aceitaram os direitos enunciados em sua Constituição e na Declaração de Filadélfia, portanto,
estarão comprometidos a esforçarem-se para atingir os objetivos gerais da OIT com os melhores de seus
recursos e de acordo com condições específicas. Segundo seus documentos, esses direitos e princípios se
expressam e desenvolvem na forma de direitos e obrigações específicas em Convenções reconhecidas como
fundamentais dentro e fora da Organização.

Assim tais colocações confirmam o dever de todos os Estados Membros, o qual o Brasil encontra-
se inserido, em se esforçar para assegurar o cumprimento dos objetivos a qual se comprometeram quando se
tornaram signatários da OIT.

Vale destacar a redação contida no preâmbulo da referida declaração que deixa bem claro o
objetivo da organização e os objetivos a serem observados e desenvolvidos pelos países signatários:

[...] Considerando que, com o objetivo de manter o vínculo entre progresso social e crescimento
econômico, a garantia dos princípios e direitos fundamentais no trabalho, reveste-se de especial
significado ao assegurar aos próprios interessados a possibilidade de reivindicar livremente e em
igualdade de oportunidades uma participação justa na riqueza para a qual têm contribuído para gerar,
assim como a de desenvolver plenamente seu potencial humano;

 

Considerando que a OIT é a organização internacional com mandato constitucional e o órgão
competente para estabelecer normas internacionais do trabalho e ocupar-se delas, e que conta com o
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apoio e reconhecimento universais na promoção dos direitos fundamentais no trabalho como expressão
de seus princípios constitucionais;

 

Considerando que, em uma situação de crescente interdependência econômica, é urgente reafirmar a
natureza imutável dos princípios e direitos fundamentais contidos na Constituição da Organização,
assim como promover sua aplicação universal[30].

Desta feita, conclui-se que os princípios fundamentais, principalmente aqueles que dizem respeito a
dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e a proteção ao pleno emprego, merecem melhor
acolhimento no momento da edição de normas infraconstitucionais, sobretudo, a efetiva aplicação e exegese
nos dissídios e relações trabalhistas. Ademais, nas palavras do Professor Henrique Macedo Hinz: “quando
houver choque entre os valores da livre iniciativa ou do processo econômico, de um lado, e o da dignidade
do trabalhador, de outro, prevalecerá sempre este [31]”.

 

O dissídio coletivo nº. 309/2009: O caso EMBRAER.

 

Nos últimos meses de 2008 e inicio do ano de 2009 muito se discutia a crise econômica gerada pela
falência do mercado imobiliário americano que ensejou mais um dos ciclos do capitalismo. O mundo inteiro
entrou em colapso, milhões de trabalhadores ficaram desempregados e muita gente foi reduzida a um estado
de miséria.

Em fevereiro de 2009 a EMBRAER demitiu cerca de 4,2 mil funcionários[32], motivo pelo qual o
Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, o Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu e a
Federação dos Metalúrgicos de São Paulo ajuizaram Dissídio Coletivo no Tribunal Regional de Trabalho da
15º Região, em trâmite sob o nº. 309/2009-000-15-00, cuja ementa da decisão da respectiva corte, merece
reprodução:

CRISE ECONÔMICA - DEMISSÃO EM MASSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NEGOCAÇÃO
COLETIVA – ABUSIVIDADE – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA – PERTINÊNCIA. As
demissões coletivas ou em massa relacionadas a uma causa objetiva da empresa, de ordem técnico-
estrutural ou econômico-conjuntural, como a atual crise econômica internacional, não podem prescindir
de um tratamento jurídico de proteção aos empregados, com maior amplitude do que se dá para as
demissões individuais e sem justa causa, por ser esta insuficiente, ante a gravidade e o impacto sócio-
econômico do fato. Assim, governos, empresas e sindicatos devem ser criativos na construção de
normas que criem mecanismos que, concreta e efetivamente, minimizem os efeitos da dispensa coletiva
de trabalhadores pelas empresas. À míngua de legislação específica que preveja procedimento
preventivo, o único caminho é a negociação coletiva prévia entre a empresa e os sindicatos
profissionais. Submetido o fato à apreciação do Poder Judiciário, sopesando os interesses em jogo:
liberdade de iniciativa e dignidade da pessoa humana do cidadão trabalhador cabe-lhe proferir decisão
que preserve o equilibro de tais valores [...][33]

A decisão proferida em primeira instância ainda destacou a legislação estrangeira de diversos
países, entre eles aqueles que aderiram a Convenção 158 da OIT, lamentavelmente o mesmo não ocorreu no
Brasil.
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Ainda na decisão proferida em primeira instância, o Desembargador José Antonio Pancotti
reconhece que nenhuma e qualquer decisão substitui a vontade das partes, tendo em vista que a negociação é
sempre a alternativa primária a ser tomada para a solução de um conflito e destacou que o Tribunal Regional
da 15º Região tem verificado a presença do espírito de negociação, inclusive, nos casos assemelhados ao
dissídio ajuizado, a adesão dos trabalhadores aos Programas de Demissão Voluntária, o que nem sequer foi
pautado no caso em tela.

Vale ainda destacar ainda que o sentenciante atribuiu aos dirigentes da empresa uma total falta de
sensibilidade com os trabalhadores, por não considerarem “que ao longo de muitos anos colaboraram
diuturnamente para que a EMBRAER tornasse-se a empresa de sucesso que é hoje”. Nas palavras do juiz:

Registro de antemão que esse Tribunal tem sempre reconhecido a importância de todos os
empreendedores e propulsores do desenvolvimento econômico e social do país, da microempresa às
gigantes industriais, agroindústriais, comerciais, agrocomerciais e empresas de prestação de serviços. A
suscitada empresa genuinamente brasileira, baseada em tecnologia aqui desenvolvida e incorporada,
contando com capital e material humano nacionais, tornou-se uma âncora internacional na produção de
aeronaves. Recordo-me que por ocasião do embate internacional com gigantes do chamado mundo
desenvolvido, perante a Organização Mundial do Comércio, o sentimento de todos os brasileiros foi de
que Embraer fosse vitoriosa, como aconteceu finalmente. A par desse sucesso em um mercado mundial
tão competitivo, em que os desafios são enormes, o que deve ser ressaltado ainda é o fato de oferecer
22.000 postos de trabalho numa época de duro desemprego[34]. 

Por fim a decisão do Magistrado em sede de primeira instância considerou abusivas as demissões
com fulcro no art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil que autoriza o Juiz a utilizar da analogia, os
costumes e os princípios gerais do direito, cominado com o art. 8º da Consolidação das Leis Trabalhistas
que reza que as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na ausência de disposições legais ou
contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, equidade e outros princípios ou normas gerais
de direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito
comparado, mas sempre de forma que nenhum interesse particular prevaleça sobre o interesse público.

Desta feita, com base nos ensinamentos de Robert Alexy e Ronald Dworkin, Paulo Bonavides e
outros acerca da força normativa dos princípios jurídicos, especialmente o princípio da boa-fé descrito no
art. 422 do Código Civil reputou abusivo o ato da dispensa coletiva por ausência de negociação e a
condenou a empresa a uma compensação financeira para cada funcionário demitido.

 No entanto, tal entendimento não prosperou no E. Tribunal Superior do Trabalho onde o relator, o
Ministro Maurício Godinho Delgado, renomado jurista da seara laboral proferiu o voto vencido publicado
no diário oficial em 09 de abril de 2009, cuja ementa que já fora citada, acolhe parcialmente o recurso
interposto pela EMBRAER, reformando a decisão da primeira instância no que tange a abusividade da
greve, mas ressalta a imprescindibilidade da negociação coletiva para os casos futuros de demissões
coletivas.

O Ministro Maurício Godinho Delgado ao proferir a decisão destacou a diferença entre a dispensa
individual e a dispensa coletiva, eis que produzem conseqüências diferentes no mundo jurídico, alertando a
sua importância do direito coletivo do trabalho. Sobretudo, o Direito Coletivo do Trabalho possui normas e
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princípios específicos, além de possuir funções justrabalhistas gerais e específicas, quais seja a geração de
criação de normas solucionadoras de conflitos de natureza coletiva, função sociopolítica e função
econômica. Nas palavras do Magistrado:

Nesse contexto, os diversos instrumentos do Direito Coletivo do Trabalho são meios de solução de
importantes conflitos sociais, que são aqueles que surgem em torno da relação de emprego (ou de
trabalho), ganhando projeção grupal, coletiva. Além disso, tal ramo do direito é um dos mais relevantes
instrumentos de democratização do poder, no âmbito social, existentes nas modernas sociedades
democráticas. O problema das dispensas coletivas, portanto, deve ser resolvido dentro desses
parâmetros[35].

Embora já se tenha destacado que restou vencido em seu voto, é forçoso observar também que ao
decidir a questão em tela, o Ministro Relator entendeu que a ordem constitucional e infraconstitucional
democrática, inclusive por meio de tratados internacionais ratificados pelo país não admitem poderes tão
amplos ao direito potestativo ao empregador a ponto de dispensar unilateralmente seus funcionários sem a
consulta prévia dos Sindicatos das respectivas categorias, e fundamenta-se com base nas Convenções da
OIT n.s 11, 87, 98,135,141 e 151, outrossim, nas regras e princípios constitucionais que imperam no direito,
tratantes dos princípios e garantias fundamentais, quais sejam, o respeito a dignidade da pessoa humana
previsto no artigo 1º, III da Constituição Federal, a valorização social do trabalho e emprego constante no
art. 1º, IV, 6º e 170, VIII também da Carta Magna, e ainda a intervenção sindical nas questões coletivas
preclusa  no art. 8º, III e VI do mesmo Diploma.

Conquanto tenha sido reformada a sentença proferida em primeira instancia entendendo pela
abusividade da demissão coletiva, a Suprema Corte Trabalhista decidiu que nos casos futuros a negociação
coletiva prévia com o Sindicato obreiro será indispensável, tal decisão representa um marco na história do
Direito Coletivo do Trabalho.

 

Extinção do contrato de trabalho no ordenamento jurídico brasileiro e a Convenção 158 da
OIT.

A extinção do contrato de trabalho no direito positivo brasileiro é tema polêmico tanto em seu
âmbito individual quanto coletivo, tanto pela ausência de edição da norma complementar prevista pelo art.
10, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que regula o art. 7º, I, da Constituição Federal,
quanto pelo fato de o Brasil ser um dos poucos países que não incorporaram o texto da Convenção 158 da
Organização Internacional do Trabalho.

O art. 7º, I, da Constituição Federal se destina a proteger a relação de emprego contra a dispensa
arbitrária ou sem justa causa. Tal dispositivo constitucional foi questão polêmica na Assembléia
Constituinte, que por sua vez não continha entre seus membros uma única linha ideológica. A esquerda
composta por sindicalistas que reivindicavam a estabilidade no emprego não obteve força suficiente para
lutar contra o acordo realizado entre o Partido do Movimento Democrático Brasileiro- PMDB- e o
“Centrão” do Plenário.
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Para acalmar os ânimos da classe patronal, o Plenário substituiu a estabilidade pelo direito a uma
indenização, de onde surgiu o compromisso de inserir nas Disposições Constitucionais Transitórias uma
regra fixando o valor dessa indenização até que uma lei complementar viesse disciplinar a matéria. Com a
Constituição de 1988 restou revogado o art. 492 da CLT que previa a estabilidade decenal[36].

O disposto no inciso I do art. 7º revela, claramente, a direção que prevaleceu na Assembléia
Constituinte: dificultar a despedida do empregado, tornando-a mais onerosa, ao invés de proibí-la, ainda
que arbitrária. Se o preceito adotado manda a lei complementar prever “indenização compensatória”-
indenização que só pode ser devida em caso de resilição contratual, e não nos de reintegração- é porque
parte do princípio de que o contrato de trabalho pode ser denuncia do unilateralmente pelo empregador,
mesmo quando arbitrário o seu ato. Pelo menos como regra, constituindo exceções os casos de
estabilidade provisória, condicionada a determinadas situações. Este foi, aliás, o objetivo confessado da
emenda resultante do acordo entre as correntes de centro-direita e do centro esquerda, aprovado pelo
Plenário da Assembléia, nos dois turnos de votação[37].

A Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em outubro de 1988 se limita a
outorgar, portanto, conforme a regra constante no art. 7º, aos empregados despedidos pelo empregador de
forma arbitrária, a indenização compensatória (inciso I), seguro desemprego (inciso II), levantamento dos
depósitos do Fundo de Garantia por tempo de serviço (inciso III) e o aviso prévio proporcional ao tempo de
serviço (inciso XXI), que aparentemente visam indenizar o empregado por sua nova condição de
desempregado, não obstante, não há compensação capaz de suprir a dignidade humana conferida pelo
trabalho.

A Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho se prestou a regular a demissão de
trabalhadores individual e coletiva, dispondo sobre a proteção do trabalhador no momento da despedida, A
possibilidade de defesa do empregado e intervenção dos órgãos fiscalizatórios, diz o artigo 4º da referida
norma:

Não se dará término à relação de trabalho de um trabalhador a menos que exista para isso uma causa
justificada relacionada com sua capacidade ou seu comportamento ou baseada nas necessidades de
funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço.

Quanto a dispensa coletiva, o artigo 13 da Convenção estabelece normas a fim de evitar ou limitar
as despedidas, e ainda as medidas para atenuar as conseqüências adversas das mesmas para os trabalhadores
afetados, encontrando, por exemplo, novos empregos[38].

Américo Plá Rodriguez ressalta que a autoridade administrativa poderá controlar e verificar a
existência real das dificuldades, a impossibilidade de serem adotadas medidas substitutivas ou a
insuficiência das mesmas para resolver a situação, critérios objetivos utilizados na seleção do pessoal
encaminhado ao seguro desemprego[39].

A OIT editou a Recomendação 166 que enumera uma série de providências com o objetivo de
limitar as despedidas decorrentes de causas econômicas, tecnológicas, estruturais ou análogas e atenuar-lhes
os efeitos, entre essas medidas está a intervenção das autoridades competentes para a busca de soluções
pertinentes (item 19.2), consulta do empregador aos representantes dos trabalhadores antes de introduzir
modificações importantes nos seus programas, organização, estrutura ou tecnologia, visando a examinar
suas possíveis repercussões e prevenir ou atenuar seus efeitos prejudiciais (item 20).
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Ressaltam-se as outras medidas também propostas pela Recomendação, quais sejam restrições à
contratação de pessoal, transferências internas de empregados, formação e readaptação profissional,
aposentadoria voluntária com adequada compensação de salários, diminuição das horas extraordinárias e
redução da duração da jornada normal (item 21)

Em se tratando de dificuldades econômicas passageiras, a obrigatoriedade da empresa em assegurar
aos trabalhadores uma compensação parcial pela perda dos salários correspondentes às horas normais não
trabalhadas (item 22) e ainda uma fixação prévia dos critérios de seleção para pessoal a ser atingido por tais
despedidas, de forma a conciliar os interesses empresariais com os dos trabalhadores (item 23), destacar-se-
á ainda que a autoridade competente em colaboração com o empregador e os representantes dos
trabalhadores interessados deverão adotar medidas adequadas as circunstâncias nacionais para promover a
colocação dos trabalhadores despedidos, propiciando-lhes, se for o caso, formação ou readaptação
profissional.

O Brasil ratificou a Convenção 158 da OIT por meio do Decreto n. 68 de 17 de setembro de 1992,
cuja promulgação no Diário Oficial da União se deu em 11 de abril de 1996, por meio do Decreto n.
1855[40], quando então o tratado foi incorporado à legislação brasileira. No entanto a referida norma teve
vida curta no ordenamento jurídico brasileiro, pois o então Presidente da República Fernando Henrique
Cardoso denunciou o tratado em 20 de novembro de 1996 por meio do Decreto n. 2.100[41] sob o
argumento de a Convenção contemplava exagerada proteção ao empregado nas demissões individuais e
coletivas para um país de economia frágil como a do Brasil, sobretudo se mostrava onerosa para a classe
empresarial eis que elevava o custo de produção, diminuindo a competitividade dos produtos nacionais
perante a economia mundial criando então barreiras ao desenvolvimento econômico[42].

Tal Denuncia foi inclusive objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade[43] ajuizada pela
Confederação Nacional do Transporte e Confederação Nacional da Indústria, questionando a
admissibilidade do ato presidencial sem qualquer ratificação do Congresso Nacional, uma vez que a norma
já havia sido incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro.

O STF julgou improcedente a ação declarando que independente da irregularidade a norma
questionada não se encontrava mais presente no ordenamento jurídico, e além do mais a Convenção 158
prevê que cada Estado- membro, em função de seu próprio ordenamento positivo interno, opte pela solução
normativa que se revelar mais consentânea e compatível com a legislação e a prática nacionais, adotando,
em conseqüência, sempre com estrita observância do estatuto fundamental de cada País.

Assim, como argumenta Arnaldo Sussekind, a Recomendação consagra o princípio de que o
trabalhador deve ter direito a permanecer no seu cargo, salvo se o empregador tiver uma razão válida para
dar por terminada a relação de trabalho[44].

Vale destacar que a Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão aprovada na
Assembléia Geral da ONU (NY 10-12-48) estatui em seu artigo XXIII:
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“Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do seu trabalho, as condições eqüitativas e
satisfatórias do trabalho e a proteção contra o desemprego”.

A Recomendação 119 aprovada pela Conferencia Internacional do Trabalho (Assembléia Geral da
OIT) em 1963, prescreveu como regra fundamental:

Não se deve proceder a terminação da relação de trabalho, a menos que exista uma causa justificada
relacionada com a capacidade ou a conduta do trabalhador ou se baseie nas necessidades do
funcionamento da empresa, do estabelecimento ou do serviço (item a, nº1.)

E tal foi a medida adotada por diversos países. Amauri Mascaro Nascimento em sua obra traz as
disposições do direito comparado acerca da demissão por motivos econômicos[45]:

A União Européia estipula que para todos os países membros da comunidade, independente de seu
direito interno, as diretivas de 75/129 da CEE[46] e 92/56 da CEE[47] serão aplicadas. Dispõe tais normas:
“a política trabalhista da União Européia tem por finalidade reforçar a proteção dos trabalhadores nos casos
de dispensas coletivas, tendo em vista a necessidade de um desenvolvimento equilibrado na comunidade”.

Tais Diretivas estipulam procedimentos alinhados aos princípios das Convenções da OIT, tanto na
obrigatoriedade da formulação de propostas construtivas antes de realizar as demissões, quanto na
intervenção da autoridade administrativa nacional, e também na obrigatoriedade da submissão ao controle
judicial, que tem por finalidade julgar eventual impugnação sobre a regularidade do processo, quando for o
caso decretará a nulidade da dispensa.

A Espanha, no art. 54 do Estatuto dos Trabalhadores, modificado pela Lei 11 de 19 de maio de
1994, permite a dispensa coletiva para superar situação econômica negativa da empresa, organizativa de
produção, que garanta viabilidade futura da empresa e do emprego por meio de uma organização mais
adequada dos recursos.

Na França, a dispensa por motivo econômico é permitida.  A lei francesa de 1989 definiu dispensa
econômica como aquela efetuada por um empregador ou muitos por motivos não inerentes à pessoa do
empregado resultante de uma supressão ou transformação do emprego ou de uma modificação substancial
do contrato de trabalho, conseqüente notadamente das dificuldades econômicas ou transformações
tecnológicas.  

Para tanto, o ordenamento francês prevê alternativas ou providencias paralelas as demissões, como
redução da jornada, trabalho em tempo parcial, conversão por acordo da dispensa pela suspensão do
contrato e por um período que vai de quatro a dez meses com pagamento de 65% do salário pelo Fundo
Nacional de Emprego. Inicialmente as dispensas coletivas dependiam de autorização do Ministério do
Trabalho (Conseil de Prud´Hommes), atualmente a atuação administrativa restringe-se a apontar
irregularidades no processo de dispensa.

Em Portugal, os artigos 419 à 422 do Código do Trabalho de 2003 disciplinam o procedimento
para a demissão coletiva de trabalhadores. A empresa que quiser demitir seus funcionários por motivo
econômico terá de fazer comunicações escritas a representação dos trabalhadores, com cópia para o
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Ministério do Trabalho, tentar a negociação, no qual a suspensão do contrato é uma alternativa para que a
demissão não ocorra, haverá também intervenção do Ministério responsável pela área, e ainda a obrigação
da comunicação a cada empregado com menção expressa do motivo e da data da cessação do contrato,
montante da compensação, lugar e forma do pagamento com cópia pro Ministério e para a representação dos
trabalhadores.

A legislação da Alemanha, a Constituição do México de 1927 e a atual Lei Federal do Trabalho, o
Direito Legislado da Inglaterra, as normas vigentes na Espanha, as leis n. 604 de 1966 e 300 de 1970 da
Itália, e as leis da França seguem diretrizes semelhantes, com bases nos critérios adotados pelas diretivas da
União Européia.

No entanto, lamentavelmente, a demissão coletiva no ordenamento jurídico brasileiro não está
regulada até o momento atual, situação não é diferente para a demissão individual, eis que a lei
complementar programada pela Constituição Federal que se destina a regulamentar a dispensa arbitrária ou
sem justa causa ainda não foi editada, deixando o trabalhador a mercê da “mão invisível do mercado” como
ocorreu recentemente com os trabalhadores da EMBRAER.

 

Considerações finais

Tal como considera o próprio Ministro Relator do Dissídio Coletivo em tela: “a sociedade
produzida pelo sistema capitalista é, essencialmente, uma sociedade de massas”, por tal motivo, continua:
“Parte significativa dos danos mais relevantes na presente sociedade e das correspondentes pretensões
jurídicas têm natureza massiva”.

De fato, Norberto Bobbio confirma tal alusão, as liberdades sociais provem do nascimento,
amadurecimento do movimento dos trabalhadores assalariados que exigiram dos Poderes Públicos não
apenas o reconhecimento de sua liberdade pessoal como também a proteção do trabalho contra o
desemprego[48]. Assim, não pode mais o Direito positivo trabalhista brasileiro ignorar o tema de forma tão
irresponsável, qual seja, a dispensa coletiva.

Assim, a crise econômica evoca ao direito do trabalho um novo olhar, sobretudo o direito coletivo
do trabalho por ocasião da demissão de 4,2 mil funcionários da empresa EMBRAER. Invocada pelos entes
de representação coletiva, a Justiça do Trabalho dirimiu o conflito por meio dos direitos e garantias
fundamentais proclamados nos mais diversos sistemas jurídicos, no entanto, não produziu o efeito suscitado
pelos trabalhadores, qual seja a decretação da abusividade da demissão. Mesmo assim, tal decisão ficará
marcada como precedente, eis que entendeu pela imprescindibilidade da negociação coletiva com os
Sindicatos nos casos futuros de dispensa coletiva.

Nessa conjuntura, se o direito acompanha as mudanças sociais, cabe a ressalva de André-Nöel
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Roth: “Crise que não é somente econômica, mas também crise dos modelos de regulação sociais
tradicionais, ou seja, crise do Estado e de seu instrumento de regulação privilegiado, o direito, inclusive nos
países industrializados ‘avançados’ europeus e norte-americanos[49]”.

É exatamente nesse contexto onde se encontra o ordenamento jurídico brasileiro. A história
mostrou que a proteção contra o desemprego no Brasil foi negociada para atender os interesses da classe
patronal, primeiramente na promulgação da Constituição, e em um segundo momento no ato da denúncia da
Convenção 158 da OIT.

Assim, necessário aclamar a valorização dos direitos e garantias fundamentais dos trabalhadores
como a escudo para as crises econômicas. Nesse sentido, é preciso repensar também o Direito Coletivo do
Trabalho como instrumento de efetivação de direitos e o papel dos entes de representação coletiva dos
trabalhadores.

 

Referencias Bibliográficas.

 

ALVES, Cleber Francisco. O Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: O enfoque da
Doutrina Social da Igreja Católica. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.

ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. São
Paulo: Saraiva, 1998.

BELTRAMELLI NETO, Silvio. Limites da flexibilização dos direitos trabalhistas pela autonomia
coletiva: uma questão de jurisprudência (Dissertação – Mestrado em Direito). Universidade Metodista de
Piracicaba, 2007.

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado,
1988.

             .Decreto nº. 1.855 de 10 de abril de 1996. Promulga a Convenção 158 sobre o Término da Relação
de Trabalho por Iniciativa do Empregador, de 22 de junho de 1982. Sítio da Presidência da República
Federativa do Brasil. Disponível em: Acesso em 30 mar. 2010.

             .Decreto nº. 2.100 de 20 de dezembro de 1996. Torna pública a denúncia, pelo Brasil, da
Convenção da OIT nº 158 relativa ao Término da Relação de Trabalho por Iniciativa do Empregador. Sítio
da Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d2100.htm> Acesso em 30 março 2010.

             .Tribunal Superior do Trabalho. Recurso Ordinário em Dissídio Coletivo nº. 30900-
12.2009.5.15.0000 da Seção Especializada em Dissídios Coletivos. Disponível no sítio do Tribunal Superior
do Trabalho: . Acesso em 23.03.2010.

             .Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região. Dissídio Coletivo nº. 00309-2009-000-15-00-4
da Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região, Campinas, 30 de março
de 2009. Disponível no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 15º

This version of Total HTML Converter is unregistered.

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UNIMEP – Universidade Metodista de Piracicaba
* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8991



Região:                                                                                        
                    <http://consulta.trt15.jus.br/consulta/owa/pDecisao.wAcordao?
pTipoConsulta=PROCESSO&n_idv=944968> Acesso em 03 de abril de 2010.

             .Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1.480/DF. Disponível no
sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal em:  Acesso 21 março 2010.

CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Livraria
Almedina, 1998.

FOLHA ONLINE. Embraer anuncia demissão de mais de 4.000 funcionários. Notícias. 19, fev, 2009.
Disponível em: Acesso em 27 mar. 2010.

HAYEK, Frederich Von. O caminho da servidão. Tradução e revisão de Anna Maria Capovilla, José Stelle
e Liane de Morais Ribeiro. 5 ed. Rio de Janeiro: Instituto Liberal,1990.

HINZ, Henrique Macedo. Cláusulas Normativas de Adaptação: Acordos e convenções coletivos como
formas de regulação do trabalho no âmbito das empresas. São Paulo: Saraiva, 2007.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 23 ed. São Paulo:Saraiva, 2009.

OIT. Declaração da OIT sobre princípios e direitos fundamentais no trabalho e seu seguimento. 86º
sessão, Genebra, junho de 2009. Disponível em: Acesso em 25 de março de 2010.

REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva. 2003.

RODRIGUEZ, Américo Plá: tradução Wagner D. Giglio. Princípios de direito do trabalho. São Paulo:
Ltr, 1978.

ROTH, André-Nöel. O Direito em crise: o fim do Estado Moderno?. In FARIA, José Eduardo. Direito e
Globalização: implicações e perspectivas. São Paulo:Malheiros, 1996.

SANDRONI, Paulo (org). Novíssimo Dicionário de Economia. São Paulo: Best Seller, 1999.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 8 ed. São Paulo: Editora
Malheiros,1992.

SOUZA, Luiz Francisco F. de Souza. Socialismo: Uma utopia cristã. São Paulo: Casa Amarela, 2003.

SUSSEKIND, Arnaldo. Direito Constitucional do Trabalho.2  ed.(ampl. e atual.). Rio de Janeiro:
Renovar, 2001, p. 121.

UNIÃO EUROPÉIA. Diretiva 75/129/ CEE de 17 de fevereiro de 1975. Disponível em:  . Acesso em 30
mar. 2010.

UNIÃO EUROPÉIA. Diretiva 92/56/CEE de 24 de junho de 1992. Disponível em: Acesso em 30 mar.
2010.

 

 

[1]REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva. 2003. p.02.

[2] MISAILIDIS, Mirta Lerena. Os direitos fundamentais da pessoa do trabalhador na ordem econômica

This version of Total HTML Converter is unregistered.

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UNIMEP – Universidade Metodista de Piracicaba
* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8992



global. Disponível em:
<http://www.unimep.br/pos/stricto/direito/documents/OsDireitosFundamentais_Global.pdf> Acesso em 28
out, 2008.

[3] Efeito dominó pode ser traduzido no efeito negativo do ponto de vista econômico quando um
acontecimento se desencadeia em outro, provocando efeito semelhante como num jogo de dominó.
SANDRONI, Paulo (org). Novíssimo Dicionário de Economia. São Paulo: Best Seller, 1999, p.195.

[4] BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso Ordinário em Dissídio Coletivo nº.
30900.12.2009.5.15.0000 da Seção Especializada em Dissídios Coletivos. Disponível no sítio do Tribunal
Superior do Trabalho: <http://ext02.tst.jus.br/pls/ap01/ap_red100.resumo?
num_int=610045&ano_int=2009&qtd_acesso=12556299>. Acesso em 23.03.2010.

[5]CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Livraria
Almedina, 1998, p. 1242.

[6]HAYEK, Frederich Von. O caminho da servidão. Tradução e revisão de Anna Maria Capovilla, José
Stelle e Liane de Morais Ribeiro. 5 ed. Rio de Janeiro: Instituto Liberal,1990, p.103.

[7] SANDRONI, Paulo (org). Novíssimo Dicionário de Economia. São Paulo: Best Seller, 1999, p.323.

[8] Id., ibidem, p. 324.

[9] NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 23 ed. São Paulo:Saraiva, 2009, p.
31-33.

[10] SOUZA, Luiz Francisco F. de Souza. Socialismo: Uma utopia cristã. São Paulo: Casa Amarela, 2003,
p.378

[11] CANOTILHO, op. Cit., p. 1245.

[12] CANOTILHO, op. Cit., p. 1245-1246.

[13] BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988.
[14] SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 8 ed. São Paulo: Editora
Malheiros,1992.

[15] ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional.
São Paulo: Saraiva, 1998, p. 64.

[16] BRASIL. Constituição (1988). Art. 6º ao 11º, art. 170. Constituição da República Federativa do
Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988.

[17] RODRIGUEZ, Américo Plá: tradução Wagner D. Giglio. Princípios de direito do trabalho. São
Paulo: Ltr, 1978, p.16.

[18] RODRIGUEZ, op. cit., p.52.

[19] SUSSEKIND, Arnaldo. Direito Constitucional do Trabalho. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p.
60.

[20] REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 311 apud
SUSSEKIND, op. Cit., p. 62.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UNIMEP – Universidade Metodista de Piracicaba
* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8993



[21] Id., Ibid., p.306.

[22] Id., Ibid., p 306.

[23] BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Op. cit., 

[24] BASTOS, Celso Ribeiro.Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1989, vol. II, p.
395 apud SUSSEKIND, op. Cit., p. 64.

[25] SANTONI, Francesco. Princípios para um Código-tipo de Direito do Trabalho para América
Latina. São Paulo: LTr, 1996, p. 181 apud SUSSEKIND, op. Cit., p. 64.

[26] BELTRAMELLI NETO, Silvio. Limites da flexibilização dos direitos trabalhistas pela autonomia
coletiva: uma questão de jurisprudência (Dissertação – Mestrado em Direito). Universidade Metodista de
Piracicaba, 2007, p. 65.

[27] SARLET, Ingo Wolfgfang. Direitos fundamentais sociais: estudos de direito constitucional,
internacional e comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 70 apud BELTRAMELLI NETO, op. Cit., p.
68.

[28] BELTRAMELLI, Neto. Op cit., p. 73.

[29] OIT. Declaração da OIT sobre princípios e direitos fundamentais no trabalho e seu seguimento.
86º sessão, Genebra, junho de 2009. Disponível em:
<http://www.oitbrasil.org.br/info/download/declaracao_da_oit_sobre_principio_direitos_fundamentais.pdf>
Acesso em 25 de março de 2010.

[30] OIT. Declaração da OIT sobre princípios e direitos fundamentais no trabalho e seu seguimento,
op. Cit., p. 01.

[31] HINZ, Henrique Macedo. Cláusulas Normativas de Adaptação: Acordos e convenções coletivos
como formas de regulação do trabalho no âmbito das empresas. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 136.

[32] FOLHA ONLINE. Embraer anuncia demissão de mais de 4.000 funcionários. Notícias. 19, fev,
2009. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u506698.shtml> Acesso em 27
março, 2010.

[33] BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região. Dissídio Coletivo nº. 00309-2009-000-15-
00-4 da Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região, Campinas, 30 de
março de 2009. Disponível no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região:
<http://consulta.trt15.jus.br/consulta/owa/pDecisao.wAcordao?
pTipoConsulta=PROCESSO&n_idv=944968> Acesso em 03 de abril de 2010, p. 01.

[34]Id. Ibid., p. 23.

[35] BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Op. Cit., p. 15.

[36] SUSSEKIND, Arnaldo. Direito Constitucional do Trabalho.2  ed.(ampl. e atual.). Rio de Janeiro:
Renovar, 2001, p. 121.

[37] Idem, ibidem, p. 122

[38] Idem, ibidem,, p. 137.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UNIMEP – Universidade Metodista de Piracicaba
* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8994



[39] PLÁ RODRIGUES, Américo. Los princípios de Derecho Del Trabajo. Montevideu, Ed. MBA, 1975,
p. 17 apud SUSSEKIND, op. Cit., p. 138

[40]BRASIL. Decreto nº. 1.855 de 10 de abril de 1996. Promulga a Convenção 158 sobre o Término da
Relação de Trabalho por Iniciativa do Empregador, de 22 de junho de 1982. Sítio da Presidência da
República Federativa do Brasil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1855.htm> Acesso em 30 mar. 2010.

[41]BRASIL. Decreto nº. 2.100 de 20 de dezembro de 1996. Torna pública a denúncia, pelo Brasil, da
Convenção da OIT nº 158 relativa ao Término da Relação de Trabalho por Iniciativa do Empregador. Sítio
da Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d2100.htm> Acesso em 30 março 2010.

[42]BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região, op. Cit., p. 27.

[43]BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1.480/DF. Disponível no
sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal em:
<http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=1480&processo=1480>
Acesso 21 março 2010. 

[44]SUSSEKIND, op. Cit., p 131.

[45]NASCIMENTO, op. Cit., p. 798 e seguintes.

[46] UNIÃO EUROPÉIA. Diretiva 75/129/ CEE de 17 de fevereiro de 1975. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975L0129:PT:HTML>. Acesso em 30 mar. 2010.

[47]UNIÃO EUROPÉIA. Diretiva 92/56/CEE de 24 de junho de 1992. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0056:PT:HTML> Acesso em 30 mar. 2010.

[48] BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992,
p.05.

[49] ROTH, André-Nöel. O Direito em crise: o fim do Estado Moderno? In FARIA, José Eduardo. Direito e
Globalização: implicações e perspectivas. São Paulo:Malheiros, 1996, p. 126.

 

This version of Total HTML Converter is unregistered.

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UNIMEP – Universidade Metodista de Piracicaba
* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8995



A CONTRATAÇÃO DO TRABALHADOR NA CAMPANHA ELEITORAL: 
REFLEXÕES ACERCA DA (IN)CONS TITUCIONALIDADE DO ART. 100 DA 

LEI Nº. 9.504/97 

LA CONTRATAÇÃO DEL TRABAJADOR EN LA CAMPAÑA ELECTORAL: 
REFLEXIONES ACERCA DE LA (IN)CONSTITUCIONALIDADE DEL ART. 100 

DE LA LEY Nº. 9.504/97 
 

CAROLINA PEREIRA LINS MESQUITA 
RESUMO 

O presente artigo consubstancia-se em um estudo interdisciplinar - enfoque do 
Direito do Trabalho, Constitucional e Eleitoral - acerca das divergências 
dogmáticas e jurisprudenciais que gravitam em torno da contratação do 
trabalhador na campanha eleitoral. Referida análise tem por fito demonstrar a 
inconstitucionalidade do art. 100, da Lei 9.504/97 e, consequentemente, a 
possibilidade de formação de vínculo empregatício entre o partido político e o 
candidato com o “cabo eleitoral”, de forma a promover a inclusão social deste e 
extirpar a discriminação legal perpetrada. Ainda, traz a lume reflexão outra, de 
maior relevo contemporâneo e social, sobre a possibilidade (ou não) de a 
norma infraconstitucional afastar a incidência das normas trabalhistas em 
relações de labor tipicamente empregatícias, a teor dos arts. 2º e 3º da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Por derradeiro, conclui-se pela 
responsabilidade solidária do partido político e do candidato pelos créditos 
oriundos dos pactos laborais, por considerá-los empregador único, com base 
nas normas de filiação partidária. 
PALAVRAS -CHAVES: Contração de trabalhador. Campanha eleitoral. 

Inconstitucionalidade. Princípio da não-discriminação. Partido político e 
candidato. Empregador único. Responsabilidade solidária. 
RESUMEN 
El presente artículo consubstancia-si en un estudio interdisciplinar - enfoque del 
Derecho del Trabajo, Constitucional y Electoral - acerca de las divergencias 
dogmáticas y jurisprudenciais que gravitam en torno a la contratação del 
trabajador en la campaña electoral. Referida análisis tiene por fito demostrar la 
inconstitucionalidad del art. 100, de la Ley 9.504/97 y, consecuentemente, la 
posibilidad de formación de vínculo empregatício entre el partido político y el 
candidato con el “cabo electoral”, de forma a promover La inclusão social de 
este y extirpar la discriminación legal perpetrada. Aún, trae a llama reflexión 
otra, de mayor relieve contemporáneo y social, sobre la posibilidad (o no) de la 
norma infraconstitucional alejar La incidência de las normas laborales en 
relaciones de labor típicamente empregatícias, la teor de los arts. 2º y 3º de la 
Consolidação de las Leyes del Trabajo. Por derradeiro, se concluye por la 
responsabilidad solidária Del partido político y del candidato por los créditos 
oriundos de los pactos laboráis, por considerarlos empregador único, con base 
en las normas de filiação partidaria. 
PALAVRAS -CLAVE: Contracción de trabajador. Campaña electoral. 
Inconstitucionalidad. Principio de La no-discriminación. Partido político y 
candidato. Empregador único. Responsabilidad solidária. 
 

I INTRODUÇÃO 
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Dispõe o art.  100 da Lei 9.504/97[1]: “ A contratação de pessoal para prestação de serviços nas campanhas eleitorais

não gera vínculo empregatício com o candidato ou partido contratantes”. Explicando: esse artigo afasta a incidência do Direito do

Trabalho em  uma determinada relação de labor formada durante e para as  campanhas  eleitorais  ao  excluir expressamente a

possibilidade de formação de vínculo empregatício.

Referido dispositivo coaduna-se com a Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB, especificamente, com

os princípios da isonomia e da não discriminação,  bem como com as normas e princípios atávicos ao Direito do Trabalho? 

Coaduna-se, ainda, com a noção de bloco de constitucionalidade?

Sob outro enfoque,  é crível  norma infraconstitucional,  tal  como o faz o  citado preceito,  inviabilizar legalmente a

possibilidade de formação de vínculo empregatício, e, consequentemente, a incidência das normas tutelares juslaborais?

Questionamento outro deve ser levantado: em caso de contratação de trabalhador na campanha eleitoral, quem é o real

empregador? Candidato e partido político são empregador único,  com base nas regras de filiação partidária e,  como tal,  devem

responder solidariamente pelas verbas trabalhistas?

Esses problemas reverberam o objeto do presente estudo, que se mostra relevante, sob o ponto de vista dogmático, na

medida em que promove enfrentamento e reflexão sobre a questão da zona limítrofe entre os campos dos saberes jurídicos,  in

casu,  entre o ramo Constitucional,  Eleitoral  e Trabalhista,  além,  é claro,  de perpassar pelos  pressupostos  configuradores  da

relação de emprego.

Sob outro enfoque, desta vez o prático e social, o relevo consiste no fato de milhares de trabalhadores desempregados,

os chamados “ cabos eleitorais”, com o advento das eleições, serem contratados para as campanhas e não perceberem os direitos

sociais trabalhistas,  em desrespeito ao teor do art.  7º e incisos da CRFB,  e as demais normas e princípios constitucionais e

trabalhistas.

Por oportuno,  releva apresentar esses trabalhadores,  que podem ser contratados para as mais diversas funções: desde

entregar  “ santinhos”,  empunhar  bandeiras,  dirigir  caminhões,  serviços  gerais  no  comitê até coordenar  campanhas,  realizar

atividades publicitárias e jornalísticas. Enfim, todos os trabalhadores contratados para dar suporte logístico, técnico, especializado

ou não, durante e para a campanha eleitoral, são atingidos (discriminados?) pelo citado dispositivo legal[2].

Salienta-se que, caso esses trabalhadores já tenham configurados vínculos empregatícios anteriormente às eleições, quer

com o partido quer diretamente com o candidato,  a relação permanece intacta,  não havendo, por óbvio,  rescisão contratual pela

simples circunstância do advento das eleições. 

De bom alvitre mencionar,  ainda,  que,  mesmo antes da promulgação da Lei 9504/97,  o reconhecimento do vínculo

empregatício entre os trabalhadores contratados durante a campanha eleitoral não se mostrava pacífico na jurisprudência pátria.

Em alguns casos,  eram afastados os vínculos sob o insubsistente argumento de que a relação estabelecida é cunho

político-partidário[3],  ideológico,  pois.  Em  outros,  pela ausência de exercício  de atividade econômica[4]  pelo  partido  (ou

candidato), ou seja, por não considerá-los empregadores, no molde estabelecido pela CLT. Mas, na maioria das hipóteses, eram

afastadas as configurações da relação de emprego sob os fundamentos de faltar alguns dos elementos elencados pelo art.  3º da

CLT[5],  seja  tratar-se  de  prestação  de  serviços  eventual,  por  não  haver  subordinação  jurídica,  seja  ainda  por  falta  de

onerosidade[6].

Há também a tese desenvolvida por JOÃO AUGUSTO DA PALMA,  segundo a qual não há relação empregatícia,

independentemente de restarem comprovados os pressupostos dessa relação, por se tratar de contrato de trabalho impossível, vez

que a lei impede expressamente o reconhecimento do vínculo[7]. Igualmente são encontrados na doutrina os freqüentes discursos

vazios e flexibilizadores do Direito do Trabalho, no sentido de que a desregulamentação dessa relação propicia o incremento na
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contratação de trabalhadores no período eleitoral reduzindo, consequentemente, o desemprego.

Citados argumentos para serem compreendidos, dependem de aclaramentos ulteriores, procedidos logo além.

 

 

II - SUCINTA ABORDAGEM ACERCA DO CAMPO PESSOAL DE APLICAÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO

 

 

Modernamente,  diante  das  mudanças  nos  processos  produtivos  e  nas  formas  de  inserção  econômico-social  do

trabalhador no mercado de trabalho, tem-se discutido a possibilidade de ampliação do campo pessoal de aplicação do Direito do

Trabalho,  para abranger outros  tipos  de trabalhador,  por exemplo,  os  autônomos  e eventuais,  em  prol  de uma visão mais

inclusiva e condizente com os valores sociais do trabalho e a dignidade humana.

Tal  diretriz,  fundamentalmente baseia-se na própria ordem constitucional,  designadamente no caput  do art.  7º que,

“ com fim deliberadamente expansionista de tutela[8]”, adotou a terminologia ‘trabalhador’ ao invés de ‘empregado’.

Seguindo essa vertente expansionista e renovadora do Direito do Trabalho, GABRIELA NEVES DELGADO propõe

que:

 

“ (...) O Direito do Trabalho – renove-se em seu paradigma,  no sentido de incluir e alargar seu
manto de proteção,  considerada a diversidade típica das relações sociais  de trabalho inseridas no
marco de um Estado plural, democrático e de Direito[9]”.

 

Infelizmente referida linha hermenêutica ainda mostra-se tímida contemporaneamente, sobremaneira diante de políticas

públicas diametralmente opostas, direcionadas a flexibilizar e desregulamentar o Direito do Trabalho.

Tradicionalmente, o entendimento tem sido no sentido de o Direito do Trabalho ser aplicado, regra geral[10], apenas

às relações tipicamente empregatícias.

Como sabido,  os designativos ‘relações de trabalho e relação de emprego carregam em si significados,  conteúdos,

distintos.  Hegemônico, quer na doutrina quer na jurisprudência,  tratar-se aquela de gênero,  e essa,  de sua espécie; ambas tendo

em comum a circunstância de o objeto principal do vínculo contratual consistir na prestação de labor humano[11].

Conforme colocação de MAURÍCIO GODINHO DELGADO, a relação de emprego, do ponto de vista técnico-jurídico,

é uma espécie (modalidade específica) de relação de trabalho e, do ponto de vista econômico-social, é a modalidade mais relevante

de  pactuação  de  prestação  de  trabalho  existente  nos  últimos  duzentos  anos,  desde  a  instauração  do  sistema econômico

contemporâneo, o capitalismo[12]. Daí a razão de utilizar-se frequentemente a terminologia da espécie denotando-se o gênero.  

O que se apresenta como traço distintivo entre a espécie face ao seu gênero é a presença simultânea, no caso da relação

de emprego,  dos chamados pressupostos[13] (ou elementos fático-jurídicos[14]),  quais sejam: trabalho prestado por pessoa

física, com onerosidade, subordinação, não eventualidade e com pessoalidade (art. 2º e 3º, da CLT).

A presença desses pressupostos,  verificável no plano concreto,  é o fator que vai determinar a incidência ou não das

normas trabalhistas à determinada relação de labor configurada,  tal  como pugnado pela doutrina tradicionalista.  Eis,  então,  a

importância desses elementos na fixação do âmbito pessoal de aplicação do Direito do Trabalho, para esse entendimento ainda (e

infelizmente) majoritário.

Segundo DÉLIO MARANHÃO,  o  Direito  do Trabalho se aplica “ (...) de regra,  a todas  as  formas  de atividade

econômica em que se verifique a prestação de trabalho subordinado[15]”.  A razão de o autor delimitar o campo pessoal  de

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 8998



incidência do ramo juslaboral  às prestações de trabalho subordinado se justifica na medida em que o elemento subordinação

mostra-se como o principal diferenciador da relação de emprego das demais relações de trabalho.

Já AMAURÍ MASCARO DO NASCIMENTO discorrendo  sobre o  campo  pessoal  de aplicação  do  Direito  do

Trabalho coloca:

 

 

“ A CLT  é aplicável a trabalhadores.  Não a todos os trabalhadores (art.  1º),  porém apenas àqueles
por ela mencionados e que são os empregados (art. 3º). Não há discriminação de empregados. Todos
os trabalhadores que se enquadrem como tal serão alcançados pela CLT[16]”.

 

Veja-se que,  mesmo para a doutrina tradicional,  restritiva do campo pessoal de aplicação do Direito do Trabalho,  é

inadmissível que haja discriminação entre empregados.  A diretriz a ser seguida é clara: verificados os pressupostos da relação

empregatícia  a  incidência  do  Direito  deverá  ser  automática[17],  com  a  corolária  concessão  dos  direitos  trabalhistas  e

previdenciários[18].

Contudo,  em  algumas  hipóteses  excepcionais,  inobstante a presença dos  elementos  caracterizadores  da relação de

emprego, é afastada pela lei a possibilidade da formação do vínculo empregatício.

Desta maneira,  ao se estudar relação de trabalho lato sensu (o gênero),  o objeto de exame consistirá na apreciação de

dois grupos de relações trabalhistas: aquelas em que falta um (ou mais) elemento fático-jurídico e, aquelas outras que, por força de

expressa  determinação  legal,  exclui  a  possibilidade  de  formação  de  vínculo  empregatício,  ainda  que  presentes  referidos

pressupostos.

De bom  alvitre  mencionar  sobre  a  existência  da  chama zonas  grises,  que,  segundo  ALICE  MONTEIRO  DE

BARROS,  consiste “ na zona cinzenta ou  fronteiriça habitada por  trabalhadores  que tanto  poderão  ser  enquadrados  como

empregados quanto autônomos, fora da órbita do Direito do trabalho[19]”.

Freqüentemente,  o enquadramento jurídico desses trabalhadores é feito pela jurisprudência através do diagnóstico do

caso em concreto, por intermédio da comprovação fática dos pressupostos, sobremaneira, a subordinação, em toda a sua extensão

conceitual.

No primeiro agrupamento de relações trabalhistas lato sensu -,  que faltam algum ou alguns dos pressupostos -,  são

reunidos os autônomos; os eventuais, os avulsos, os voluntários.

Em linhas gerais,  estabelecendo a comparação do primeiro grupo de trabalhadores com o empregado,  pode-se dizer

que: ao autônomo, falta-lhe a presença do elemento subordinação jurídica (podendo ou não faltar-lhe o elemento pessoalidade).

Quanto ao voluntário,  falta-lhe a onerosidade.  No que concerne ao eventual e ao avulso,  carece-lhes a não eventualidade,  tendo

como elemento distintivo de ambos a presença obrigatória, na relação de trabalho deste, de um intermediário de mão-de-obra, o

sindicato da categoria ou o órgão gestor de mão-de-obra.

Por  seu  turno,  no  segundo  grupo,  usualmente  são  ajuntados  pela  doutrina  os  servidores  administrativos;  os

estagiários; os cooperados; os trabalhadores contratados n as campanhas eleitorais etc, no qual, segundo MAURÍCIO GODINHO

DELGADO, incide uma presunção ou uma excludente legal que inviabiliza a configuração da relação de emprego[20].

Esse segundo grupo de trabalhadores e a apreciação da constitucionalidade de sua exclusão do âmbito de aplicação do

Direito do Trabalho serão consideradas em momento oportuno (especificamente no tópico III deste estudo).

Por hora,  merece apreciar a tese frequentemente apresentada pela jurisprudência[21] pátria que afasta a formação de

vínculo empregatício entre o candidato (ou partido político) e o cabo eleitoral, sob o fundamento de tratar-se de relação eventual,

com duração atrelada e limitada ao lapso da campanha eleitoral.
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Pertinente, para demonstrar que referido argumento mostra-se equivocado, analisar as teorias que objetivam estabelecer

o significado de eventualidade, quais sejam: teoria da descontinuidade, do evento, dos fins da empresa e a da fixação jurídica.

A primeira delas,  teoria da descontinuidade,  diz que eventual é aquele trabalhador cuja prestação de serviços não é

contínua no tempo,  ou seja,  as  atividades são prestadas de forma fragmentada,  dispersa,  ocasional,  esporádica,  com rupturas

temporais. A doutrina majoritária entende que tal teoria foi rejeitada pela CLT, ao passo que adotada pela lei do doméstico[22]

(Lei n. 5.859/72).

Assim sendo, os porteiros de clubes, que prestem serviços apenas aos finais de semana, serão empregados. Igualmente,

serão empregados os garçons de buffet que lá prestem serviços uma ou duas vezes por semana.

Ao contrário, para a maior parte da doutrina, não será empregado doméstico aquele que preste suas atividades, uma ou

duas vezes na semana, no âmbito residencial[23], para pessoa ou família, sem desenvolver trabalho aproveitável pelo empregador

com o fim de lucro[24]. Nessa hipótese, o intuito é o de atendimento das necessidades pessoais do empregador.

Já a teoria do evento diz que o eventual é aquele trabalhador admitido na empresa para prestar serviços em virtude um

determinado e específico evento, fato, obra. Ou seja, o que motiva a contratação do eventual é um acontecimento casual, fortuito,

ensejador de um certo serviço ou obra, de curta duração temporal.

Portanto, para essa teoria, eventual será, por exemplo, aquele trabalhador contratado por uma empresa para instalar um

programa de computador, pintar uma sala, efetuar um conserto hidráulico ou elétrico, durante certo, e curto, lapso temporal.

Ora, como se percebe, a campanha eleitoral não pode ser considerada como um evento fortuito, casual, na medida em

que ela é perfeitamente previsível  e atrelada aos  objetivos  maiores  seja do  candidato  seja do  partido  político,  qual  seja a

elegibilidade.

Por sua vez,  a teoria dos fins do estabelecimento,  a que se filia ALICE MONTEIRO DE BARROS[25] preconiza

que o eventual é aquele trabalhador contratado para prestar serviços não vinculados aos fins normais da empresa e que, por isso,

serão esporádicos, de curta duração temporal.

Ao contrário, se o serviço estiver conectado, for necessário, ao desenvolvimento da atividade normal do empregador, o

trabalhador será empregado. Pode-se dizer, então, para essa tese, que o os eletricistas contratados apenas por um final de semana

para  instalar  palco  de  empresa  promotora  de  eventos  serão  empregados  pelo  fato  de  seus  trabalhos  estarem  diretamente

relacionados aos fins do empregador.

Desta maneira, caso se adote esse posicionamento teórico, o trabalhador contratado durante e para a campanha eleitoral

se ajusta ao conceito de trabalhador não eventual, visto que as atividades desempenhadas coadunam-se diretamente as finalidades

do partido e de seus candidatos, qual seja, eleger-se. Ora, o que vem a ser a campanha eleitoral se não o momento de os partidos

e seus candidatos apresentam-se a população na busca de votos?

No  que  concerne  à  teoria  da  fixação  jurídica  na  empresa,  adotada  por  AMAURI  MASCADO  DO

NASCIMENTO[26],  eventual é aquele trabalhador que se fixa a diversos tomadores ao passo que o empregado se fixa a uma

única fonte de trabalho.

Assim, eventual será aquele trabalhador que presta suas atividades a distintos tomadores, por exemplo, o chapa que faz

carga e descarga para diversos tomadores e os motoristas que transportam as mercadorias de também distintos tomadores.

Data vênia,  essa teoria não é a que melhor compatibiliza-se com a CLT, vez que essa não exige a exclusividade de

tomadores  como  requisito  para a configuração  da relação  de emprego.  É  claro  que a unidade de tomador pode,  todavia,

apresentar-se como um requisito específico de uma dada relação contratual,  ensejando,  inclusive,  a rescisão contratual por justa

causa obreira, em caso de descumprimento dessa cláusula contratual.
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Releva-se ainda dizer, tal como proposto por MAURÍCIO GODINHO DELGADO, que o ideal é a conjugação de todas

as teorias citadas. Assim, para o autor, os indícios para caracterizar o trabalhador eventual seriam os seguintes: não permanência

em um organização com animo definitivo; pluralidade variável de tomadores; curta duração do trabalho prestado; natureza do

trabalho atrelado a evento certo, determinado e episódico no tocante à regular atividade do tomador; natureza do trabalho alheia

aos fins normais do empreendimento.

Ora,  a posição teórica de citado doutrinador mostra-se como a que melhor se atrela aos  princípios  do Direito do

Trabalho,  na medida em  que pugna por uma maior proteção  do  trabalhador ao  elastecer o  conceito  de não  eventualidade,

enquadrando, maior leque de situações laborais nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT.

Assim,  do ponto de vista estritamente teórico,  não é prudente afastar sumariamente,  via norma infraconstitucional,

como  o  faz o  art.  100  da Lei  9.504/97,  determinada relação  de labor  da possibilidade de enquadramento  como  relação

empregatícia,  sob  o  frágil  e genérico  argumento  de tratar-se de vínculo  eventual.  Ora,  como exposto,  a não-eventualidade,

juntamente aos demais pressupostos da relação empregatícia, deverão ser analisados em cada caso concreto.

Ademais,  se não para hipóteses de trabalhos como os realizados durante e para a campanha eleitoral,  qual utilidade

prática haveria na previsão celetista de contrato empregatício a prazo[27], previsto no art. 443, §§ 1º e 2º, da CLT[28]?

A modalidade de pactuação a prazo,  nos termos legais,  destina-se àqueles contratos cuja vigência dependa de termo

prefixado,  execução de serviços especificados ou realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada.  Eles são

utilizados para as hipóteses de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, atividades de caráter

transitório e contrato de experiência.

Assim,  a contratação do trabalhador durante e para a campanha eleitoral perfeitamente ajusta-se a noção de serviços

transitórios,  diante da necessidade de atendimento de acréscimo extraordinário e provisório do serviço, igualmente como ocorre

na época natalina.  Ainda,  pela contratação de trabalho certo,  de curta duração,  por exemplo,  empenhar bandeira e distribuir

‘santinhos’ durante um lapso temporal ou em uma específica região.

Quanto à vigência dos contratos empregatícios do trabalhador admitidos durante e para a campanha eleitoral, ela pode

ser determinada por termo prefixado (por exemplo, final da campanha ou data da eleição); execução de serviços especificados (por

exemplo,  elaboração das diretrizes publicitárias da campanha); ou ainda certo acontecimento suscetível de previsão aproximada

(por exemplo, vitória ou derrota do candidato, no primeiro ou no segundo turno das eleições).

Desta maneira,  na hipótese em  comento,  o  termo final  poderá ser fixado  certus  an,  certus  quando  (termo certo,

prefixado no tempo); certus an,  incertus quando  (execução de serviços especificados) ou ainda incertus an,  incertus quando

(acontecimento certo suscetível de previsão aproximada).

Para a celebração dessa modalidade excepcional de pactuação, basta que os respectivos instrumentos contratuais sejam

celebrados  com  manifestação  de vontade de forma expressa,  anotadas  obrigatoriamente as  carteiras  de trabalho  no  prazo  de

quarenta e oito horas[29], inclusive a modalidade de contratação a termo (condição especial de pactuação) [30].

E mais,  nem tão vultuosos seriam os encargos para os candidatos e partidos em caso de rescisão contratual  pelo

cumprimento do termo[31], na medida em que nessa modalidade de contratação a prazo, isentos os empregados da concessão de

aviso prévio de, no mínimo, 30 dias e 50% do valor dos depósitos fundiários (sendo que 40% destinados ao empregado e 10% a

título de contribuição social revertida a favor da União Federal).

Por outro lado,  seriam devidos aos empregados a liberação do FGTS,  o seguro desemprego,  as férias acrescidas do

terço constitucional e a gratificação natalidade, integrais e proporcionais,  in casu,  mais comum seriam apenas as proporcionais,

diante do curto  lapso temporal  da campanha.  Sem  esquecer-se de mencionar a tutela previdenciária em  caso de doença ou

acidentes de trabalho.
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III VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL A TRATAMENTOS DISCRIMINATÓRIOS
 
 

 

CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO,  discorrendo sobre o conteúdo jurídico do princípio da igualdade,

coloca:

 
 

“ Rezam as constituições - e a brasileira estabelece no art.5º,  caput - que todos são iguais perante a
lei.  Entende-se,  em concorde unanimidade,  que o alcance do princípio não se restringe a nivelar os
cidadãos diante da norma legal posta, mas que a própria lei não pode ser editada em desconformidade

com a isonomia[32]”.

 

Desta maneira, percebe-se que o preceito maior da igualdade se dirige para o aplicador da lei e também para o próprio

legislador,  “ deveras,  não só perante a norma posta se nivelam os indivíduos,  mas,  a própria edição dela sujeita-se ao dever de

dispensar tratamento equânime às pessoas[33]”.

Neste diapasão, FRANCISCO CAMPOS esclarece sobre quem é o principal destinatário da cláusula constitucional da

igualdade: “ é, precisamente, o legislador e, em conseqüência, a legislação; por mais discricionários que possam ser os critérios

da política legislativa, encontra no princípio da igualdade a primeira e mais fundamental das suas limitações[34]”.

Entretanto,  releva dizer que cada vez mais  comum a prática legislativa infraconstitucional  brasileira de editar leis

regulamentando relações de trabalho subordinado, mas excluindo os respectivos trabalhadores da proteção dada aos empregados.

Então, face ao sucessivo desrespeito da diretriz da igualdade, pelo legislador pátrio, MARCIO TÚLIO VIANA leciona

que:  “ Há  pelo  menos  dois  modos  de  discriminar.  Pode-se  discriminar  ferindo  regras,  mas  também  com  as  próprias

regras[35]”.

O artigo sob análise (art. 100, da Lei 9.504/1997) consubstancia-se em hipótese típica de discriminação perpetrada pela

lei,  mais especificamente pelo legislador que a aprovou e o chefe do executivo que a sancionou, em benefício próprio e de seus

partidos políticos.

Ora,  ao  excluir  da  incidência  do  Direito  do  Trabalho  relação  tipicamente  empregatícia,  sem  qualquer  justifica

juridicamente plausível para tal discrimén, candidatos e partidos se beneficiam da medida legislativa ao eximirem-se dos encargos

trabalhistas e previdenciários decorrentes da contratação do trabalhador na campanha eleitoral.

Contudo,  o Direito e lei  podem ser fontes de privilégios e perseguições?  Eles não se justificam para atender fins

condizentes com a dignidade humana?

Sobre a dignidade humana, leciona PAULO BONAVIDES:

 

“ Por ele [princípio  dignidade da pessoa humana] as  Constituições  da liberdade se guiam  e se
inspiram; e ele, em verdade, o espírito mesmo da Constituição, feita primacialmente para o homem e

não para quem governa[36]”.

 

 

Aqui, pertinente citar também SANTO AGOSTINHO: “ Sem a justiça, o que seriam de fato os reinos senão bando de

ladrões? E o que são os bandos de ladrões senão pequenos reinos?[37]”

Ora, quando o governante governa em benefício próprio, torna-se tirado! E, ato semelhante ao perpetrado pelo art. 100

da lei eleitoral ajudam no processo de corrosão do ramo representativo de poder,  “ prisioneiro das elites e,  não raros,  de seus
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egoísmos e interesses adversos ao País.[38]”

Assim,  insofismável a inconstitucionalidade do art.  100,  da Lei 9.504/97,  vez que ao legislador infra-constitucional

não é dado impor distinções às situações fáticas idênticas, de maneira a excluir direitos de uns, enquanto a outros, em situações

fáticas idênticas,  são tais direitos deferidos.  Clara,  então,  a violação infraconstitucional do conteúdo normativo do princípio da

isonomia e também da não discriminação, por ser defeso atribuir regulação jurídica distinta para situações similares.

Como  se  percebe,  a  citada  lei  erigiu-se  em  elemento  igual,  atribuindo  tratamento  discriminatório  e,  via  de

conseqüência, injusto. Inculcou tratamento dispare, sobremaneira, efeitos jurídicos desuniformes, para situação idêntica, qual seja

relação empregatícia.

Pertinente discorrer  aqui  sobre a opção  do  constituinte pelo  contrato  empregatício.  EDILTON MEIRELES[39]

esclarece que, apesar de o legislador constitucional não conceituar empregado, clara a sua opção pelo trabalho subordinado como

meio ou instrumento preferencial para promover a dignidade do trabalhador. Para o autor, a conceituação de empregado, antes de

ser opção legislativa, é fruto de uma realidade universal, sendo, pois, antes uma realidade social do que meramente jurídica.

            No mesmo sentido a explanação de ANTÔNIO BAYLOS:

 

“ embora  o  conceito  de  trabalhador  por  conta  alheia  não  apareça  expressamente  definido  na
Constituição e não se acha,  portanto,  constitucionalizado,  isto não significa que o legislador tenha
liberdade plena para declarar não trabalhista uma prestação de serviços determinada,  mas que esta
ação, que deve ser levada a cabo pelo legislador, está vinculada pelas notas caracterizadoras da relação
trabalhista e a comparação com as categorias ou hipóteses incluídas e excluídas da tutela que presta o
ordenamento  jurídico-trabalhista.  Desse modo,  evita-se que se possa levar a cabo  uma restrição
constitucionalmente ilegítima dos  trabalhadores  como  setor  social,  conceito,  portanto,  jurídico-

político do qual se deriva o gozo de importantes direitos fundamentais...[40]”
 
 
 

            Referidos  fundamentos  solidamente  edificam-se  sobre  o  princípio  da  igualdade  e  na  ideia  de  bloco  de

constitucionalidade[41],  determinando que o legislador somente está autorizado a excluir empregados da proteção juslaboral

quando houver razoável justificativa também de matiz constitucional[42]. Sendo vedada, assim, qualquer desquiparação fortuita e

discriminatória – como o faz o artigo sob análise.

Releva dizer que o Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região,  em recente julgamento sobre a matéria

(09.03.2009),  nos autos da ArgInc 00058.2009.000.23.00-4,  declarou inconstitucional o art.  100 da lei 9.504/1997,  veja-se a

ementa:

 

 
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  EM  CAMPANHA  ELEITORAL.  ART.  100  DA  LEI  Nº
9.504/1997.  INCONSTITUCIONALIDADE.  É  inconstitucional  o  dispositivo  legal  que,
independentemente da presença ou não dos requisitos da relação de emprego, previstos no art.  3º da
CLT,  afasta,  sem  qualquer  justificativa plausível,  a existência de vínculo  empregatício  entre o
trabalhador contratado para prestar serviços em campanha eleitoral e o candidato e ou partido político,
por ofensa ao princípio da igualdade, extraído do art. 5º, caput, como também por ofensa ao disposto

nos artigos 1º, IV; 170, caput e inciso VIII e 193, todos da Constituição Federal de 1988.[43]
 

 

            Quanto aos dispositivos constitucionais violados, o citado acórdão arrola os seguintes:

 

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela uniãoindissolúvel dos Estados e Municípios
e do Distrito Federal, constituem um Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
(...)
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
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(...)”
“ Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados
os seguintes princípios: (...) VIII - busca do pleno emprego;
(...)”
“ Art.  193.  A ordem social tem como base o primado do trabalho,  e como objetivo o bem-estar e

Justiça sociais[44].”

 

 

Desta  maneira,  é  possível  perceber  que  o  judiciário,  apesar  de  ainda  tímido  no  exercício  do  controle  de

constitucionalidade do  art.  100,  da Lei  9.504/1997,  está caminhando  nesse sentido,  em  prol  de uma maior  inclusão  do

trabalhador e na tentativa de extirpar a discriminação perpetrada pelo Executivo e Legislativo na edição de referido preceito legal.

Agora sim,  pertinente ponderar sobre o segundo grupo de trabalhadores,  conforme alhures  mencionado,  nos quais

incide norma legal que afasta a possibilidade de formação de vínculo empregatício,  bem como apreciar,  em linhas gerais,  a (in)

constitucionalidade dessas exclusões.

            Averigua o MAURÍCIO GODINHO DELGADO que, no caso dos servidores administrativos, atrelados ao Estado pelo

regime estatutário e por meio de concurso público,  apesar de contar,  do ponto de vista prático,  com os cinco pressupostos,  a

ordem jurídica estabelece uma excludente legal absoluta que inviabiliza a configuração do contrato de emprego (arts. 37 e 39 da

CRFB). A par da colocação do autor, fala-se ainda, nesse caso, da não existência do elemento subordinação, posto que presente,

em seu lugar, vínculo de outra natureza, qual seja, o institucional.

Inovadora perspectiva quanto a tal  temática,  desenvolvida através da análise dos corriqueiros fatos que saltam aos

olhos: contratação de servidores de forma irregular, sem concursos públicos, para funções temporárias ou definitivas, no âmbito da

União, Estados e Municípios, é apresentada por ANTÔNIO ÁLVARES DA SILVA:           

 

“ Está na hora de mudar este quadro,  reformando a Constituição e estabelecendo o regime celetista
para quem trabalha. A única diferença que ainda existe é a falta de garantia no emprego na iniciativa

privada. Para isto, basta que se ratifique a Convenção 158 da OIT[45]”.

 

 

O autor,  para quem “ falar hoje em regime estatutário é usar de uma enorme falácia doutrinária e jurídica”,  formula

citada  proposta  face  à  constatação  da  igualdade  essencial  entre  servidores  públicos  e  empregados  da  iniciativa  privada,

sobremaneira face aos avanços de direitos atribuídos pela CRFB a esses servidores, quais sejam, direito a sindicalização, a greve,

e, por via indireta, a negociação coletiva[46].

            Inobstante a progressiva visão  do  autor,  o  fato  é que a CRFB  prevê expressamente o  regime estatutário  para os

servidores  públicos.  Por  essa  razão,  melhor  dizendo,  por  expressa  determinação  constitucional,  não  se  formará  vínculo

empregatício entre a Administração Pública e os servidores estatutários.

            A razão da exclusão da aplicação do Direito do Trabalho aos servidores públicos se justifica por diretriz constitucional

(art. 37 e seg.) e ainda pelo fato de que a esses trabalhadores maior tutela estatal incide – sobremaneira a estabilidade no cargo ou

função.

            No que concerne aos  estagiários,  apesar de contarem comumente,  sob a ótica da prática trabalhista,  com os  cinco

elementos  caracterizadores  da relação  de emprego,  recebem  da ordem  jurídica um  tratamento  diferenciado  ao  deferido  aos

empregados.

            Os estagiários -,  inobstante a elevação de direitos conferidos a eles pela Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008 -, por
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força de lei  e em face da relevância da sua finalidade e objetivos  educacionais,  previstos  constitucionalmente,  não lhes  são

aplicadas as normas trabalhistas.  Claro:  desde que regularmente formado e praticado,  preenchendo todos os requisitos legais,

sejam os formais sejam os materiais.

            A justificativa hermenêutica para se afastar a incidência do Direito Laboral nessa específica relação situa-se nos próprios

objetivos do estágio,  quais sejam: aprendizado de competências próprias da atividade profissional;  contextualização curricular;

desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho (art. 1º, §2º).

            Ora, tais objetivos coadunam-se aos de matiz constitucional,  especialmente previstos no art.  6º e no Título VIII,  “ Da

ordem social”, Capítulo III, “ Da educação, da cultura e do desporto”, Seção I “ Da educação”, arts. 205 a 214.

Por oportuno, apenas com o intuito de instigação à reflexão, por qual a razão o ordenamento jurídico estabelece distinção

entre os estagiários e os aprendizes? Lembrando que aos aprendizes, por serem considerados empregados, recebem a aplicação do

Direito do Trabalho, apenas com algumas especificidades (art. 403 e 428 a 433 da CLT, com a redação da Lei 10.097/00).

            Situação aparentemente semelhante, contudo essencialmente muito distinta é a prevista no parágrafo único do art. 442 da

CLT que preceitua "qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e

seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela".

Ora,  desnecessária  essa  previsão  legal  com  a  finalidade  de  exclusão  da  possibilidade  de  formação  de  vínculo

empregatício,  porquanto,  na hipótese de verídica cooperativa,  com a constatação fática dos dois princípios que a caracterizam

(dupla qualidade[47] e retribuição pessoal diferenciada[48]), automaticamente afastado o vínculo empregatício por lhe faltar a

subordinação jurídica.

Ora, em verdade, o cooperado nada mais é do que o trabalhador autônomo que, reunindo aos seus pares, encontra nessa

associação, benefícios maiores dos que alcançaria caso laborasse individualmente.

Então,  trata-se a hipótese legal em comento de mera presunção favorável a não configuração do vínculo empregatício,

repita-se, desde que de verídica cooperativa de mão-de-obra, com a presença dos dois princípios que a caracterizam.

            Por outro lado, na hipótese de desvirtuado o atendimento dos objetivos da cooperativa, análise outra deve ser procedida:

há presença ou não dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego? Caso a constatação seja positiva, ou seja, presentes os

cinco  elementos-fáticos  jurídicos  entre  o  "suposto  cooperado"  e  a  tomadora  de  serviços,  o  vínculo  empregatício  restou

demonstrado e todos os direitos trabalhistas e previdenciários serão devidos ao trabalhador.

            Nesse passo, clara a desnecessidade da previsão do parágrafo único do art. 442 da CLT, porquanto ele não tem condão

efetivo de afastar a formação de vínculo empregatício,  em caso de comprovada e real relação empregatícia.  Esse,  inclusive,  é o

entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência pátria.

 

  

IV – EMPREGADOR: PARTIDO POLÍTICO E CANDIDATO

 

 

Freqüentemente a jurisprudência afasta a formação de vínculo empregatício do cabo eleitoral sob a fundamentação de

inexistir atividade econômica ou fins lucrativos por parte dos partidos e dos candidatos,  entendendo que esses não podem ser

considerados empregadores. Vejam-se as seguintes ementas:

 

VINCULO EMPREGATÍCIO – CABO ELEITORAL – INEXISTÊNCIA – A prestação de serviços
desenvolvidos pelos cabos eleitorais, no período eleitoral, não tem natureza de vinculo empregatício
e sim de locação de serviços, tendo em vista inexistir atividade econômica e por força do art. 100, da

Lei Eleitoral nº 9.504/97[49].
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RELAÇÃO DE EMPREGO. Não há relação de emprego entre o cabo eleitoral e candidato a cargos
eletivos,  em  face das  peculiaridades  das  atividades  desenvolvidas,  a revelar a transitoriedade da

prestação de serviço e a ausência de fim lucrativo do pretenso empregador[50].

 

Contudo, equivocado tal entendimento, vez que tanto o candidato quanto o partido político perfeitamente se amoldam

à noção de empregador, nos termos do art. 2º da CLT.

MAURÍCIO GODINHO DELGADO define empregador como “ a pessoa física, jurídica ou ente despersonificado que

contrata a uma pessoa física a prestação de seus serviços,  efetuados com pessoalidade,  onerosidade,  não eventualidade e sob

subordinação[51]”.

Como se percebe,  o autor atrela o conceito de empregador ao de empregado,  dizendo que a noção jurídica daquele é

essencialmente relacional a de empregado[52].  Isto porque não há uma qualidade especial estabelecida por lei para que a pessoa

(física, jurídica ou ente despersonificado) atue como empregador, ressalvada, apenas, a contratação de empregado, com a presença

dos cinco pressupostos.

Nesse sentido, PAULO EMÍLIO RIBEIRO DE VILHENA:

 

“ A abertura de um triângulo conceitual, em que se defrontem empregado, trabalhador e empregador,
demonstrará, por um lado, que a própria posição de empregador se explica pela presença (em relação)

de um empregado (...)[53]”.

           

 

Semelhante é a posição de DÉLIO MARANHÃO: “ Se um profissional liberal ou uma associação recreativa admitem

empregador, não se equiparam ao empregador; são empregadores[54]”.

Desta maneira, conclui-se que o empregador pode ser qualquer pessoa – a física, a jurídica, ou ente despersonificado -,

que contrata empregado,  sendo,  pois,  absolutamente irrelevante ser dotado ou não de personalidade jurídica e ter ou não fim

lucrativo.

Ademais, como sucede no caso da relação empregatícia doméstica, a ausência de personalidade jurídica ou aferição de

lucro pelo empregador não afasta a possibilidade de que ele figure-se como tal,  pelo contrário,  é condição própria do sujeito

empregador ser “ coletivo familiar” ou pessoa física, sem intuito de auferir lucro com o labor do doméstico.

Também não é diversa a situação do condomínio de apartamentos,  do espólio,  da massa falida que,  apesar de não

contarem com personalidade jurídica, comumente apresentam-se empregadores.

Entretanto,  caso  não  se  adote  essa  posição  doutrinária,  tanto  o  partido  político  quanto  o  candidato,  podem

perfeitamente se a moldar no conceito legal (tecnicamente falho, é verdade) de empregador por equiparação, nos termos do art. 2º,

§1º da CLT[55].

A CLT  arrola como empregadores  equiparados,  em  rol  exemplificativo,  para efeitos  exclusivos  para a relação de

emprego,  os  profissionais  liberais,  as  instituições  de beneficência,  as  associações  recreativas  e outras  instituições  sem  fins

lucrativos.

Desta maneira,  os partidos políticos,  considerados como pessoa jurídica de direito privado[56],  são equiparados a

empregador, por não terem finalidade lucrativa, sempre que contratarem, assalariarem e dirigirem a prestação pessoal de serviços.

E,  igualmente,  os  candidatos,  pessoas  físicas,  são  empregadores  quando  contratarem  empregados,  independentemente  de

objetivarem ou não fins lucrativos.
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Por vezes,  como  o  faz ALICE MONTEIRO DE BARROS,  a exclusão  do  cabo  eleitoral  da tutela juslaboral  é

justificada pelo argumento de que o vínculo que une o trabalhador e o candidato ou partido ser de cunho ideológico[57].  A

autora justifica sua posição:

 
“ A  exclusão  do  contrato  de  trabalho  com  o  cabo  eleitoral  ocorre  porque  ausente  a  relação
obrigacional,  uma  das  principais  funções  do  pacto  laboral.  Não  há  nessa  relação  de  trabalho
discrepância de interesses configuradores do contrato, pois aqui os interesses estão jungidos à crença
no mesmo ideal  preconizado pela filosofia política constante de determinado programa partidário
sustentada pelo  candidato  e  seguida pelo  cabo  eleitoral,  em  face do  sentimento  de estima ou

simpatia[58]”.
 
.
            Entretanto, caso presentes os pressupostos da relação de emprego, a vinculação ideológica não é elemento juridicamente

capaz de afastar a incidência da tutela trabalhista, nem tão pouco elemento a justificar a discriminação perpetrada pelo dispositivo

legal em comento.

            Caso assim fosse viável,  jornalista algum estabeleceria vinculação empregatícia com jornais ou emissoras de televisão,

porquanto, igualmente nessas profissões a coincidência ideológica com o empregador, por vezes, mostra-se como elemento fático

necessário.

Ademais, em contexto de desemprego, pouco provável que o trabalhador recuse oferta laboral por convicções político-

partidárias...

Oportuno aqui estabelecer um cenário comparativo entre o cabo eleitoral e o trabalhador voluntário, porquanto ambos

podem  apresentar a mesma ligação  ideológica com  o  tomador de serviço.  E,  também  é possível  verificar concretamente a

prestação de serviços voluntários durante e para a campanha eleitoral,  ressalte-se: sem, contudo,  que essa consubstancie a regra

geral de contratação no citado período e com a mencionada finalidade.

Como sabido,  a diferença essencial entre o trabalhador voluntário,  regulamentado pela Lei 9608/98,  e o empregado

celetista consiste na falta do elemento onerosidade.  Ao contrário,  o que se verifica naquele é a presença da graciosidade ou

benevolência na prestação,  analisada sob o prisma subjetivo do trabalhador.  Assim,  pode-se definir como trabalho voluntário

aquele prestado com animo e causa benevolentes, affectionis vel benevolentias causa.

Os  trabalhadores  voluntários  não  possuem  vínculo  empregatício  com  o  tomador de serviço  e,  portanto,  não  são

destinatários dos direitos trabalhistas nem tão pouco previdenciários.

No caso do trabalhador voluntário, muitas vezes, tal como pode ocorrer no trabalhador contratado durante a campanha

eleitoral, pode haver uma relação de cunho ideológico que o liga ao tomador de serviços.

Esta vinculação decorrente de cunho ideológico,  para afastar a configuração da relação de emprego,  deverá somar-se a

outro fator, qual seja, a ausência do intuito contraprestativo por parte do trabalhador (falta do elemento onerosidade).

As dimensões da benevolência do trabalho voluntário são duas: a subjetiva e a objetiva. A primeira deve ser analisada

sob o ânimo,  intenção da pessoa em prestar serviços de forma benevolente,  consistindo na graciosidade em ofertar a força de

trabalho. A segunda, objetiva, é centrada na causa do labor ofertado, que pode ser de natureza cívica, comunitária, filantrópica, de

assistência social,  cultural,  educacional,  científico,  recreativo,  tal  como  previsto  no  rol  exemplificativo  do  art.  1º  da Lei

9608/98[59].

A exemplificação do mencionado rol permiti inclusive a verificação fática de trabalho voluntário atrelado a finalidades e

militâncias político-partidárias, contudo, frisa-se: a hipótese é diversa da prevista no art. 100 da Lei 9.504/97, sob análise.

Na hipótese do art.  100 da lei  eleitoral  há um afastamento sumário e discriminatório da incidência do Direito do

Trabalho. Na hipótese do trabalho voluntário desempenhado durante e para a campanha eleitoral,  não há incidência das normas
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tutelares laborais por quanto ausente o intuito contraprestativo do trabalhador, ao revés, presente a graciosidade.

Desta maneira,  é fundamental  à configuração do serviço voluntário durante a campanha que a benevolência esteja

presente,  no tocante ao animo do prestador de serviços (prisma subjetivo) e também no concerne aos objetivos e natureza da

própria atividade político-partidária (prisma objetivo)[60].

Ressalte-se que a retribuição financeira de natureza indenizatória ao trabalhador voluntário,  mesmo aquele ligado a

objetivos político-partidários - reembolso de despesas,  ressarcimento de gastos com transporte,  por exemplo – não é hábil  a

configurar a onerosidade da relação, porquanto não se trata de verba salarial[61]. Igualmente, a concessão de auxílio financeiro ao

trabalhador voluntário,  via aportes  da União  Federal,  como previsto  no  Programa de Estímulo  ao  Primeiro  Emprego  (Lei

10.784/2003)[62],  não é hábil  a descaracterizar a graciosidade da prestação,  porquanto tem a mencionada verba natureza de

seguridade social.

Sob  outro  aspecto,  para se verificar no  caso  em  concreto  a figura do  empregador,  algumas  perguntas  devem  ser

respondidas:  há a presença dos  cinco pressupostos?  Em caso positivo,  quem é a pessoa que contrata,  remunera e dirige a

prestação de serviços?

Então, abstratamente, pode-se dizer com segurança que tanto o partido político quanto o candidato podem apresentar-se

como empregador, sendo-o aquele que contrata, remunera e dirige a prestação de serviços do empregado.

 

 

V – CANDIDATO E PARTIDO: EMPREGADOR ÚNICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS CRÉDITOS

TRABALHISTAS

 

 

Da figura do empregador decorrem efeitos jurídicos universais[63],  que não são elementos constitutivos,  mas sim

efeitos jurídicos decorrentes da existência do empregador. São eles: assunção dos riscos do empreendimento e despersonificação

do empregador para fins justrabalhistas.

Quanto à despersonalização do empregador,  significa dizer que a alteração subjetiva do contrato,  no que se refere ao

empregador,  não  interfere  no  curso  do  contrato  de  trabalho,  que  tende  a  ser  continuo,  em  relação  ao  novo  titular  do

empreendimento, o que prestigia, do ponto de vista prático, o princípio da continuidade da relação de emprego[64].

Segundo DELGADO,  a despersonalização do empregador também favorece a desconsideração do manto da pessoa

jurídica,  em  busca da responsabilização subsidiária dos  sócios  integrantes  da entidade societária,  em  contexto  de frustração

patrimonial pelo devedor principal na execução trabalhista.

Por outro lado, a CLT, no art. 2º, diz que o empregador é aquele que “ assume os riscos da atividade econômica”.

Contudo,  não  é  prudente  realizar  interpretação  literal  do  citado  dispositivo,  como  o  faz  OCTAVIO  BUENO

MAGANO, para quem a assunção dos riscos só é cabível para aqueles empregadores que desempenham atividades econômicas.

Melhor é realizar uma interpretação teleológica e sistema,  como o faz MAURÍCIO GODINHO DELGADO.  Para o

autor a assunção dos riscos engloba os do empreendimento (da própria atividade desenvolvida pelo empregador) e também os

riscos do trabalho (do contrato de trabalho e de sua execução), ainda que o empregador não tenha fins econômicos (por exemplo:

empregador doméstico, empregador público, entidades beneficentes, partido político ou candidato).

Assim, a ideia de assunção dos riscos da atividade traduz ideia mais ampla, de responsabilização do empregador tanto

pelo empreendimento quanto pelo próprio contrato de trabalho.
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A assunção dos riscos serve,  ainda,  como fundamentação para a responsabilidade civil  do empregador,  fundada na

teoria do risco, para casos de acidente de trabalho e de doenças ocupacionais a ele equiparadas, nos termos do parágrafo único do

art. 927, do Código Civil de 2002.

Desta maneira,  o empregador equiparado,  que não possui fins lucrativos - como o partido político e o candidato -,

responde pela execução do contrato empregatício, inclusive em caso de acidente de trabalho ou doença ocupacional, pela teoria da

assunção dos riscos.

Tecidas  essas  considerações  iniciais  resta analisar a responsabilidade trabalhista do  caso  da contratação  do  cabo

eleitoral.

A Resolução nº. 23.117, de 28.08.2009, do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a filiação partidária, aprova

nova sistemática destinada ao encaminhamento de dados pelos partidos à Justiça Eleitoral e dá outras providências, no seu art. 2º

estabelece:

 

Art.  2º Para concorrer a cargo eletivo,  o eleitor deverá estar filiado ao respectivo partido pelo prazo
mínimo definido em lei antes da data fixada para as eleições majoritárias ou proporcionais.

 

E,  a Resolução nº 22.610,  de 25.10.2007,  alterada pela Resolução nº 22.733,  de 11.03.2008,  ambas do Tribunal

Superior Eleitoral, que disciplina o processo de perda do cargo eletivo e justificação de desfiliação partidária, dispõe nos seus arts.

1º e 10, in verbis:

 
Art. 1º - O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral,  a decretação da perda
de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa.  § 1º - Considera-se justa
causa: I) incorporação ou fusão do partido; II) criação de novo partido; III) mudança substancial ou
desvio reiterado do programa partidário; IV) grave discriminação pessoal.
(omissis)
Art. 10 - Julgando procedente o pedido, o tribunal decretará a perda do cargo, comunicando a decisão
ao presidente do órgão legislativo competente para que emposse,  conforme o caso,  o suplente ou o
vice, no prazo de 10 (dez) dias.

Como se aufere dos transcritos dispositivos, a relação entre partido político e candidato é umbilicalmente tão estreita

que o cidadão para se candidatar necessariamente deverá estar filiado ao partido político no prazo legal (ou no previsto no estatuto

do partido). E mais, a desfiliação partidária do agente político, sem comprovação de justa causa, é elemento suficientemente hábil

a acarretar a perda do cargo eletivo.

 Desta maneira, transportando essa relação estreita entre candidato e partido político, para o âmbito do Direito do

Trabalho, perfeitamente viável dizer tratar-se de empregador único, na medida em que o trabalhador contratado durante a

campanha, seja pelo candidato seja diretamente para o partido, trabalha e presta serviço para ambos. Ambos beneficiam do

labor prestado.

Por outro lado,  como os beneficiários do contrato de trabalho do empregado são partido político e candidato,

correto  o  entendimento  de  que  ambos  devem  ser  responsabilizados  pelo  referido  pacto  e  verbas  trabalhistas  e

previdenciárias.

Assim,  conclui-se,  então,  tratar-se  o  candidato  e  o  partido  político,  empregadores  únicos  e,  como  tais,

responsáveis solidários pelo contrato de trabalho do empregado,  inclusive daquele admitido durante e para a campanha

eleitoral.
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VI  CONCLUSÃO
 

 

Nítida a opção do legislador constituinte brasileiro em valorizar o trabalho humano e colocá-lo no centro da estrutura do

Estado  democrático  de  Direito,  optando  pelo  labor  subordinado  como  forma  preferencial  para  promover  a  dignidade  do

trabalhador.

Com  base  no  conteúdo  jurídico  do  princípio  da  igualdade  e  da  isonomia,  bem  como  na  ideia  de  bloco  de

constitucionalidade, não está autorizado o legislador excluir empregados do manto tuitivo do Direito do Trabalho, sobremaneira

quando não houver razoável justificativa de matiz constitucional para tal.

Sob esses fundamentos, insofismável a inconstitucionalidade do art. 100, da Lei 9.504/97, que afasta a possibilidade de

formação de vínculo empregatício entre o candidato e o partido político com o cabo eleitoral.

Referido  dispositivo  erigiu-se em  elemento  igual,  atribuindo  tratamento  discriminatório  e,  via de conseqüência,

injusto.  Inculcou  tratamento  dispare,  sobremaneira,  efeitos  jurídicos  desuniformes,  para situação  idêntica,  qual  seja relação

empregatícia.

Além desses argumentos, o citado dispositivo é manifestação clara do exercício do poder político de forma tirana, em

benefício próprio governante, uma vez que tal medida legislativa possui o nítido condão de eximir partidos políticos e candidatos

dos encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da contratação do trabalhador na campanha eleitoral.

Desta maneira, acertada a decisão do Pleno do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, por unanimidade,

em recente julgamento sobre a matéria (09.03.2009), nos autos da ArgInc 00058.2009.000.23.00-4, que declarou inconstitucional

o art. 100 da lei 9.504/1997, por ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: artigos 5º, caput; 1º, IV; 170, caput e inciso

VIII e 193.

Ademais,  concluiu-se que os partidos políticos e os candidatos são empregadores,  independentemente de terem ou não

finalidade lucrativa,  sempre que contratarem, assalariarem e dirigirem a prestação pessoal de serviços,  nos termos do art.  2º da

CLT. Sendo que,  a contratação do trabalhador durante e para a campanha eleitoral poderá ser feita através da celebração de um

pacto a prazo (art.  443,  §§ 1º e 2º,  da CLT),  por ajustar-se a noção de serviços transitórios,  bastando que tal  condição seja

anotada na CTPS do empregado no prazo de quarenta e oito horas (art. 29, CLT).

Quanto à vigência, ela pode ser determinada por termo prefixado (por exemplo, final da campanha ou data da eleição);

execução  de  serviços  especificados  (por  exemplo,  elaboração  das  diretrizes  publicitárias  da  campanha);  ou  ainda  certo

acontecimento suscetível de previsão aproximada (por exemplo, vitória ou derrota do candidato, no primeiro ou no segundo turno

das eleições).

Baseando-se nas regras de filiação partidária e perda do cargo por desfiliação sem justa causa, Resoluções nº 23.117, de

28.08.2009,  e Resolução nº 22.610,  de 25.10.2007,  ambas do Tribunal Superior Eleitoral,  conclui-se que candidato e partido

beneficiam do labor do empregado contratado durante e para a campanha eleitoral.  Desta maneira,  candidato e partido político

são considerados empregador único e,  como tal,  devem ser responsabilizados solidariamente pelo contrato de trabalho do

empregado,  inclusive pelos  créditos  trabalhistas,  previdenciários  e decorrentes  de doença  ocupacional  ou  acidente de

trabalho.
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[1] Lei 9.504/97 destina-se a estabelecer normas para as eleições.
[2] Nesse sentido a seguinte ementa: "Vínculo de emprego - inexistência - serviços voltados para campanha eleitoral - artigo 100 da Lei nº 9.504/97 - não só
aqueles que se ativam nas ruas, entregando 'santinhos' de candidatos ou empunhando bandeiras, estão abrangidos pelo artigo 100 da Lei nº 9.504/97. (...) para
uma campanha eleitoral, necessário que o candidato ou partido tenha toda uma estrutura  de  pessoal, que vai do coordenador, passando pelo motorista  da
carreata, chegando-se ao faxineiro que limpa o comitê, ou seja, toda uma gama de pessoas, exercendo as mais diversas atividades, dando o suporte logístico
e técnico, todas voltadas para o fim comum, qual seja, a eleição do candidato, pouco importando se tal ou qual pessoa é ou não 'simpatizante', 'militante'  ou
'cabo eleitoral'. A lei não ressalva qualquer tipo de trabalho. Basta que a atividade se dê em prol e enquanto durar a campanha eleitoral, para que se ajuste à
exceção legal". BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 1ª Turma. RO Acórdão nº: 20010291568. Decisão: 28.05.2001. Silvio Aleixo e  José
Ribeiro da Silva. Relatora Maria Ines Moura Santos Alves da Cunha. DOE SP, PJ, TRT 2ª, data: 19.06.2001.
[3] EMENTA: DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. Não se  caracteriza  relação de  emprego o trabalho realizado em  campanhas eleitorais, na  condição de
cabo eleitoral, o qual configura-se  relação político-  partidária, geralmente  prestado por  pessoas filiadas a  partidos políticos, que  o realizam  por  questões
ideológicas ou, então, visando a  obtenção de  compensações futuras, condicionadas estas à  eleição do candidato. Recurso desprovido. BRASIL. Tribunal
Regional do Trabalho da  4ª Região. 5ª Turma. RO acórdão nº: 96.029197-0, 1996. Decisão: 26.03.1998. Orcelino Andrade  Soares, Jorge  Tadeu Schmidtt,
Renato Finger. Relator Juiz Antônio Johann. DJ, PJ, TRT 4ªR, data: 04.05.1998.
[4] EMENTA: CABO ELEITORAL. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. LEI 9.504/97. A Lei 9.504/97, que trata das despesas de campanha, funciona também
como marco regulatório das relações transitórias entre os candidatos e os chamados "cabos eleitorais", prescrevendo em  seu artigo 100 que a contratação
destes não gera vínculo de emprego. Assim, ao sustentar a existência de vínculo, é do reclamante o ônus de provar os fatos constitutivos da pretensão (art.
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818, CLT e 333, I, do CPC), ou seja, que a relação pactuada com  o candidato transcendeu os limites do artigo 100 da referida lei, configurando-se como
autêntica relação empregatícia (arts. 2º, 3º, 442 e segs. da CLT). Enquanto postulante a um cargo eletivo, o candidato não exerce atividade econômica, não
se equiparando a empregador, ao menos durante  o curto lapso temporal da campanha. Recurso ordinário das reclamantes não provido. BRASIL. Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região. 4ª Turma. RO 00952-2000-008-02-00. Decisão 13.08.2005. Marli Alves de Barros e Romeu Tuma. Relator Ricardo Artur
Costa e Trigueiros. DOE SP, PJ, TRT 2ª, data: 02/09/2005.
[5] Nesse sentido as seguintes ementas: VÍNCULO DE EMPREGO. CABO ELEITORAL. INEXISTÊNCIA. Caso em  que a  reclamante, cabo eleitoral no
pleito municipal de 1992, pretende a declaração de vínculo de emprego com os candidatos vitoriosos nas eleições para prefeito e vice. Pretensão indeferida
por ausentes a  continuidade na  prestação dos serviços, a  remuneração, a  subordinação e  a  pessoalidade, exigências previstas no art. 3º da  CLT. BRASIL,
TRT 4ª Região. 3ª Turma. RO acórdão nº: 95.028522-6, 1995. Decisão: 17.10.1996. Teresinha Zdruikoski Bohnert, Pedro Paulo Fischer, Mario Pires Machado.
Relator  Juiz Mario Chaves. DJ, PJ, TRT 4ªR, data: 18.11.1996. EMENTA: RELAÇÃO DE EMPREGO. O trabalho na  condição de  "cabo eleitoral" não
configura  relação  de  emprego  nos moldes do  art.  3º consolidado.  BRASIL.  Tribunal Regional do  Trabalho  da  4ª Região.  2ª Turma.  RO  acórdão  nº:
96.032903-0, 1996. Decisão: 28.04.1998. Jorge Tadeu Schmidt, Renato Finger e Joao Vargas do Amaral. Relatora Juíza Dulce Olenca Baumgarten Padilha.
DJ, PJ, TRT 4ªR, data: 01.06.1998.

[6]  Aqui,  como  salienta  LUIZ  OTÁCVIO  LINHARES RENAULT,  poder-se-ia  enfrentar  problema  outro,  igualmente  grave  e  corriqueiro:  o  da
imprevisibilidade  das  decisões  judiciais,  que,  “embora  a  lei  seja  a  mesma  para  todos,  as  decisões  judiciais  podem,  eventualmente,  ser  diferentes”.
RENAULT, Luiz Otávio. O novo codigo civil, a proteção ao emprego e o velho contrato de trabalho. Disponível em: http://www.fmd.pucminas.br/Virtuajus
/ano2_2/O%20NOVO%20CODIGO%20CIVIL%20E%20O%20VELHO%20CONTRATO%20DE%20TRABALHO.pdf, acesso em 20.11.09, p. 8.
[7] João Augusto da Palma. Contratos Impossíveis e Obrigações Temporárias ao Empregador e no Serviço Público, p. 23.
[8] VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Relação de emprego; estrutura legal e supostos. 3ª ed. São Paulo: LTr Editora, 2005, p. 137.
[9] DELGADO, Gabriela Neves. Direito fundamental ao trabalho digno. São Paulo: LTr Editora, 2006, p. 239.
[10] O Direito do Trabalho também se aplica aos trabalhadores avulsos por expressa determinação constitucional e, aos domésticos, as normas são dotadas
de algumas especificidades restritivas.
[11]  Cumpre  ressaltar  que  aqui se  aloca  a  principal diferenciação entre  prestação de  serviços e  prestação de  trabalho. Trabalho, sendo aquela  atividade
necessariamente executada por pessoa natural e, por seu turno, serviços, aquela, por jurídica ou natural. Claro que a contratação de prestação de serviços
por pessoa jurídica, com o intuito de desvirtuar ou fraudar a aplicação do Direito do Trabalho será nula de pleno direito, não obstando a formação do vínculo
empregatício, por força do princípio da primazia da realidade sob a forma (art. 9º, da CLT).
[12] DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Editora LTr, 2009, p. 266.
[13]  Segundo PAULO EMÍLIO RIBEIRO DE VILHENA, a  utilização do epíteto pressupostos justifica-se  na  medida  em  que  se  alojam  na  origem  do
fenômeno a ser demonstrado, antecedendo-o, pois, dele independendo-o, embora venha a ser indispensável à composição desse mesmo fenômeno.
[14] MAURÍCIO GODINHO DELGADO emprega a terminologia elementos fático-jurídicos, porquanto referidos elementos ocorrem  no mundo dos fatos,
tendo, pois, existência  independente  da  regulação jurídica. Contudo, tendo em  vista  a  sua  relevância  para  a  esfera  jurídica, são captados pelo Direito,
atribuindo-lhes  efeitos  compatíveis.  Assim  sendo,  trata-se,  não  de  criação  jurídica,  mas  sim  de  reconhecimento  jurídico  de  realidades  fáticas  tidas
relevantes. DELGADO, Maurício Godinho. Curso de..., op. cit, p. 270.
[15] SÜSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições de Direito do Trabalho. 12ª ed. v.1. São Paulo: LTr. Editora, 1992, p. 174.
[16] NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. 34ª Ed. São Paulo: LTr Editora, 2009, p. 129.
[17] Pesarosamente, em casos corriqueiros a legislação trabalhista não é cumprida espontaneamente, cabendo ao empregado, para valer-se de seus direitos,
ingressar na Justiça do Trabalho.
[18] Cumpre dizer que aos empregados domésticos, rurais e  aprendizes alguns direitos trabalhistas são concedidos pela legislação de forma especial, com
algumas particularidades. Entretanto, tal análise não consubstanciará no objeto da presente pesquisa.
[19] BARROS, Alice Monteiro. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr Editora, 2005, p. 290. Nas chamadas zonas grises, a autora cita como exemplos
os  seguintes  trabalhadores:  o  empregado  vendedor  viajante  (ou  pracista)  e  o  representante  comercial  autônomo;  os  trabalhadores  a  domicílio;  os
trabalhadores intelectuais; os cabeleireiros; os motoristas de taxi; os motoqueiros entregadores; os chapas; os corretores de seguro entre outros.
[20]  Releva  dizer  que  referido autor  colaciona  apenas três hipóteses de  relações laborais nesse  grupo: os servidores administrativos, os estagiários e  os
trabalhadores cooperados.
[21]  Nesse  sentido:  RELAÇÃO  DE  EMPREGO  -  CABO  ELEITORAL  -  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  FORMA  EVENTUAL  -  NÃO
CONFIGURAÇÃO. Não há que se falar em configuração da relação de emprego quando a prova testemunhal corrobora a tese do empregador no tocante à
eventualidade dos serviços prestados pelo obreiro como cabo eleitoral. BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. Tribunal Pleno. Processo nº
01.03-1938/99, RO acórdão nº: 1927/00. Decisão: 05.09.2000. Almir Alves de Souza e Ismael Silva Santos. Relatora Juíza Ismenia Quadros. DJ MT, PJ, data:
11.10.2000. E também: EMENTA: CABO ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. Está implícita  na atividade desenvolvida por
cabo eleitoral, a  sua natureza  eventual, face  a  periodicidade da  realização das eleições. Recurso conhecido e  não provido. BRASIL. Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região. 5ª Turma. RO acórdão nº: 033873/1998, 1997. Jacy  Da Silva Castro e João Carlos Rego Mendes. Relator Nildemar Da Silva Ramos.
DJ, PJ, TRT 15ª R, data:?.

[22] Quanto à questão de identidade de significados entre a expressão continuidade e não-eventualidade na prestação de serviços do doméstico, podem  ser
elencadas duas correntes interpretativas. A primeira, minoritária, capitaneada por Octávio Bueno Magano e Sérgio Pinto Martins, sugere que a utilização de
termo diferenciado seja  ignorada, para  considerar  que  o elemento necessário à  configuração da  relação de  emprego doméstica, tal qual à  relação de
emprego celetista, é  a  não eventualidade, tratando-se, portanto, de  termos sinônimos, que  não autorizam  ao intérprete  discriminar. A segunda  corrente,
representada  por  Maurício Godinho Delgado e  Rodolfo Pamplona  Filho, entende  que  a  Lei utilizou-se  de  expressão diversa  justamente  para  tornar  mais
rígido o requisito para a configuração da relação de emprego doméstica, “de forma a não correr o risco de configurar, como doméstico típico, a figura da
diarista.” Contudo, interessante e inovadora posição é apresentada por Renata Queiroz Dutra, para  quem  o que se considera conveniente é observar que a
diferenciação  feita  pelo  texto  da  lei não  é  determinante  na  forma  de  aplicação da  norma  às  relações de  trabalho,  cabendo,  em  verdade,  à  função
hermenêutica dos aplicadores optar por uma compreensão excludente ou includente deste elemento fático-jurídico. Para a autora: “pode-se sim entender a
expressão “continuidade” como sinônima da “não eventualidade” partindo-se de uma exegese comprometida com o princípio da igualdade, que importaria
em afirmar que o “legislador” usou expressão específica para diferenciar o tratamento do doméstico sim, contudo, estava desautorizado a fazê-lo, pois, sob a
égide  da  Constituição  de  1988,  tal  discrimén  se  mostra  desarrazoado”.  DUTRA,  Renata  Queiroz.  Monografia:  A  ilegitimidade  da  discriminação  da
trabalhadora doméstica na Constituição Federal Brasileira. UFB, Salvador: 2008, p. 105 e seg..
[23]  Tem-se  entendido que  não é  necessário que  a  residência  seja  a  “definitiva”  ou “permanente”  do empregador, englobando-se, pois, no conceito de
residência as chácaras, sítios, fazendas, casas de veraneio.
[24]  Segundo DÉLIO MARANHÃO, todo o trabalho aplicado na  consecução de  bens destinados à  satisfação das necessidades humanas tem  um  fundo
econômico. “O que o legislador quis dizer – embora não o tenha dito com  a propriedade de linguagem que seria a desejar – é que o empregado doméstico
não desenvolve  trabalho aproveitado pelo patrão com  o fim  de  lucro”. SÜSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições..., op. cit., p. 178.  Nesse  sentido, Renata
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Queiroz Dutra, ao desconstruir o mito da não lucratividade do trabalho doméstico, coloca que “percebeu-se que a idéia que sustenta o caráter não lucrativo
do trabalho doméstico, em verdade, quer se remeter à noção marxista de improdutividade, atributo do trabalho que não gera mais valia. Contudo, no dizer de
Mauro Iasi, a inexistência de sobrevalor em determinado trabalho não implica a não produção de algum valor pelo mesmo. Assim, há que se considerar que
apesar de  improdutivo, o trabalho doméstico não se  enquadra entre  aqueles que produzem  apenas valor de uso, mas sim  entre  os que produzem  valor de
troca,  uma  vez que  possuem  um  importante  papel de  conservação e  manutenção da  mercadoria  mais importante  do  sistema  capitalista: a  força  de
trabalho”.  DUTRA, Renata Queiroz. Op. cit. p. 132.
[25]  “Filiamo-nos à corrente segundo a qual o trabalho eventual é aquele que não se insere no âmbito das atividades normais da empresa, como é o caso de
um  técnico chamado momentaneamente  para  reparar  o elevador  de  um  estabelecimento comercial”.  BARROS, Alice  Monteiro.  Curso de  Direito do
Trabalho. São Paulo: LTr Editora, 2005, p. 201.
[26] “(...) a que nos parece melhor, a teoria da fixação jurídica na empresa, segundo a qual eventual é o trabalhador que não se fixa a uma fonte de trabalho,
enquanto  que  o  empregado  é  o  trabalhador  que  se  fixa  a  uma  fonte  de  trabalho.  Eventual  não  é  fixo.  Empregado  é  fixo.  A  fixação  é  jurídica”.
NASCIMENTO, Amauri Mascado do. Iniciação ao Direito do Trabalho. 34ª Ed. São Paulo: LTr Editora, 2009, p. 169.
[27]  Maurício Godinho Delgado conceitua  os contratos a  termo: “são aqueles cuja  duração temporal é  preestabelecida  desde  o nascimento do pacto,
estipulando como certa e previsível a data de extinção da avença”. DELGADO, op. cit., p. 489.
[28] Preceitua o art. 443 da CLT, in verbis: Art. 443 - O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita  ou expressamente, verbalmente ou por
escrito e por prazo determinado ou indeterminado. §1º - Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo
prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. §2º - O contrato por
prazo determinado só será válido em  se tratando: a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade  justifique a predeterminação do prazo; b) de atividades
empresariais de caráter transitório; c) de contrato de experiência.
[29]  Dispõe  o  art.  29  da  CLT: A  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  será  obrigatoriamente  apresentada,  contra  recibo,  pelo  trabalhador  ao
empregador que o admitir, o qual terá o prazo de quarenta e oito horas para nela anotar, especialmente, a data de admissão, a remuneração e as condições
especiais, se  houver, sendo facultada  a  adoção de  sistema  manual, mecânico ou eletrônico, conforme  instruções a  serem  expedidas pelo Ministério do
Trabalho.
[30]  O ônus de  provar  a  modalidade  de  contração a  prazo é  do empregador  (art. 818, CLT c/c  art. 333 CPC), tendo em  vista  a  presunção favorável de
pactuação por prazo indeterminado a favor do trabalhador, que decorre do princípio da continuidade da relação de emprego. Assim, ideal é que conste essa
informação na  carteira  de  trabalho do empregado e  no contrato de  trabalho escrito. Salienta-se, entretanto, que  as anotações na  carteira  geram  apenas
presunção relativa de veracidade, juris tantum, o que significa que, pelo princípio da primazia da realidade sobre a forma, art. 9º da CLT, admite-se prova
em contrário.

[31] Salienta-se  que, caso a  extinção contratual se  dê  na  forma de  dispensa  arbitrária  e  antecipada  por ato do empregador, além  da  liberação fundiária,
gratificação e férias acrescidas do terço constitucional (s. 328, TST), proporcionais e integrais, o empregador deverá indenizar o empregado no importe de
metade dos salários que seriam devidos pelo período restante do contrato (art. 479, CLT) além da multa de 40% do FGTS, face ao fator surpresa na extinção.
E, no caso de extinção contratual na forma de demissão antecipada do empregado, ele terá direito ao 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional
(S. 338 e 261, do TST), proporcionais e integrais. No entanto, terá que indenizar o empregador pelos prejuízos resultantes da ruptura, sendo que a indenização
não poderá suplantar aquela que teria direito o empregado em idêntica condição (art. 480 c/c 479, CLT) além de não poder sacar os depósitos fundiários, não
ter direito a multo de 40% e não perceber o seguro desemprego. Outras hipóteses de extinção contratual nos contratos a  termo são aquelas nas quais há a
previsão contratual e efetivo exercício da cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada, seja por dispensa (ato do empregador) seja por
demissão (ato do empregado). Nesses casos, a terminação do pacto seguirá as mesmas regras da terminação dos contratos  a prazo indeterminado.
[32] BANDEIRA DE MELLO. Celso Antônio. Conteúdo jurídico do princípio da Igualdade. 3ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 9.
[33] BANDEIRA DE MELLO. Celso Antônio. Conteúdo jurídico do princípio da Igualdade. 3ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 9.
[34] CAMPOS, Francisco. Direito Constitucional. Ed. Freitas Barros, 1956, v. II, p. 30. apud BANDEIRA DE MELLO. Celso Antônio. Conteúdo jurídico do
princípio da Igualdade. 3ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 9.
[35] VIANA, Márcio Túlio. Os dois modos de  discriminar e  o futuro do Direito do Trabalho. In VIANA, Marcio Túlio. RENAULT, Luiz Otavio Linhares
(coords). Discriminação. São Paulo: LTr, 2000.
[36]  BONAVIDES,  Paulo.  Teoria  Constitucional  da  Democracia  Participativa;  por  um  Direito  constitucional  de  luta  e  resistência,  por  uma  nova
hermenêutica, por uma repolitização da legitimidade. São Paulo: Malheiros Editores. 2001, p. 10.
[37] BOBBIO, Estado... , 1990, p. 87.
[38]  BONAVIDES,  Paulo.  Teoria  Constitucional  da  Democracia  Participativa;  por  um  Direito  constitucional  de  luta  e  resistência,  por  uma  nova
hermenêutica, por uma repolitização da legitimidade. São Paulo: Malheiros Editores. 2001, p. 22.

[39]  MEIRELES,  Edilton.  Trabalhadores  subordinados  sem  emprego.  Limites  constitucionais  a  desproteção  empregatícia.  Disponível  em:
http://www.esmat13.com.br/art_normal.php?id.noticia=896. Acesso em 01.04.2010
[40] Apud MEIRELES, Edilton. Op. cit.
[41] Mencionada  expressão foi cunhada  pela  primeira  vez no Conselho da  França, em  1971, no leading case  em  que  se  estendeu a  juridicidade  de  texto
constitucional aos valores materiais proclamados no preâmbulo da Carta de 1958. Em linhas gerais, bloco de constitucionalidade significa dizer a extensão da
axiologia constitucional a  dispositivos e a princípios externos ao texto formalmente constitucional, atribuindo-lhes força cogente, condicionante da atividade
legiferante, seja através de eficácia negativa seja da positiva.
[42] MEIRELES, Edilton. Op. cit..
[43] TRT 23ªR. Fonte: DJE/TRT 23ªR nº 0658 / 2009 de 06/03/2009. DOU 09/03/2009. Relator Desembargador Osmar Couto. Suscitante E. 2ª Turma do TRT
23ª Região. Suscitado : Artigo 100 da Lei nº 9.504/1997 nos autos do RO-00290.2008.086.23.00-8.
[44] Trecho do citado acórdão.
[45]  ÁLVARES  DA  SILVA,  Antônio.  Os  servidores  públicos  e  a  Justiça  do  Trabalho.  disponível  em:  http://www.trt3.jus.br/download/artigos
/pdf/142_servidores_publicos_j t.pdf, acesso em 22.08.2009, p. 3.
[46] “A Constituição de 88 deu um vigoroso passo em  relação à modernidade, reconhecendo aos servidores públicos os dois direitos básicos do trabalhador
privado: a  sindicalização e  a  greve  e, por  via  indireta, a  negociação coletiva. Com  este  avanço praticamente  se  igualaram  os trabalhadores públicos e
privados. O que os diferencia é a destinação do trabalho e não o trabalho em si mesmo. Ambos participam da condição de quem, não sendo dono dos meios
de produção, vende sua força criadora em troca de salário. São, portanto, essencialmente iguais”. ÁLVARES DA SILVA, Antônio. Os servidores públicos e
a Justiça do Trabalho. disponível em: http://www.trt3.jus.br/download/artigos/pdf/142_servidores_publicos_j t.pdf, acesso em 22.08.2009, p. 2.
[47] Pelo princípio da dupla qualidade do cooperado em relação à cooperativa entende-se a característica peculiar de o cooperado além de prestar serviços
para a cooperativa, beneficia-se dos serviços prestados por ela.  Segundo Maurício Godinho Delgado “O princípio da dupla qualidade  informa que a pessoa
filiada tem de ser, ao mesmo tempo, em sua cooperativa, cooperado e cliente, auferindo as vantagens dessa duplicidade de situações”. DELGADO, op. cit.,
p. 315.  
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[48] O princípio da retribuição pessoal diferenciada justifica a própria existência da cooperativa, na medida em que “ela potencia as atividades humanas”,
ou seja, “por intermédio das cooperativas, o trabalhador autônomo obtém uma retribuição pessoal superior (ainda que potencial) àquela que obteria caso não
fosse associado”. Maurício Godinho Delgado, op. cit. , p. 316.
[49] TRT 15ª R – Proc. 26220/03-RO – Ac. 14009/04 – 4ª T – Rel.ª Juíza Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza – DOESP 30-04-2004.
[50] TRT 3ª R – RO 14265/1999 – 2ª T – Rel. Juiz José Maria Caldeira – DJMG 19-04-2000.
[51] DELGADO, op. cit., p. 371
[52]  MAURÍCIO GODINHO DELGADO diz: “A noção jurídica de empregador, como se percebe, é essencialmente relacional à de empregado: existindo
esta última figura no vínculo laboral pactuado por um  tomador de serviços, este assumirá, automaticamente, o caráter de  empregador na relação jurídica
consubstanciada.”  DELGADO, op. cit.,  p. 371. E ainda: “Não há, portanto, uma  qualidade  especial deferida  por  lei a  pessoas físicas ou jurídicas para
emergirem  como empregadores. Basta  que, de  fato, se  utilizem  da  força  de  trabalho empregatícia  contratada. A presença  do empregador  identifica-se,
portanto, pela simples verificação da presença de empregado a seus serviços, e não pela qualidade do sujeito contratante de tais serviços”. DELGADO, op.
cit., p. 372.
[53] VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Relação de emprego; estrutura legal e supostos. 3ª ed. São Paulo: LTr Editora, 2005, p. 373. E completa o autor o
seu entendimento: “A circularidade  de  dados definidores da  relação concentra-se  no trabalhador,  pois é  nele  que  o juiz,  via  de  regra,  vai procurar  a
eventualidade ou não do serviço, a  existência ou não de subordinação e a  percepção ou não de salário”. VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Relação de
emprego; estrutura legal e supostos. 3ª ed. São Paulo: LTr Editora, 2005, p. 372.
[54] DÉLIO MARANHÃO, in SÜSSEKIND, Arnaldo et. Al. Op. cit., 278.
[55]  Dispõe  o art. 2º, §1º, CLT: “equipara-se  ao empregador, para  efeitos exclusivos da  relação de  emprego, os profissionais liberais, as instituições de
beneficência,  as  associações  recreativas  ou  outras  instituições  sem  fins  lucrativos,  que  admitirem  trabalhadores  como  empregados”.  MAURÍCIO
GODINHO DELGADO critica  a  técnica  do §1º do art. 2º da  CLT, dizendo ser  tautológico, vez que  “não existe, do ponto de  vista  rigorosamente  técnico,
empregador por equiparação.  Na  verdade, as entidades especificadas no referido parágrafo primeiro configuram-se  como empregadores típicos e  não
empregadores por equiparação ou extensão legal. São entes sem  fins lucrativos, é certo, mas esse aspecto não é relevante à configuração do tipo legal do
empregador, por não se constituir em seu elemento fático-jurídico específico”. DELGADO, op. cit., p. 372.

[56]  Preceitua o art.  17,  §2º,  da CRFB: Os partidos políticos,  após adquirirem personalidade jurídica,  na forma da lei  civil,
registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
[57] BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr Editora, 2005, p. 348.
[58] BARROS, Alice Monteiro de. op. cit., p. 349. 

[59] DELGADO, Maurício Godinho. Op. cit. p. 327.
[60] DELGADO, Maurício Godinho. Op. cit. p. 327.
[61] Dispõe o art. 3º, da Lei 9608/98: “O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho
das atividades voluntárias”.
[62]  A  Lei 10.784/2003,  que  trata  do programa  de  estímulo ao primeiro  emprego para  jovens,  acrescentou art.  3º-A  à  lei 9608/98,  estabelecendo a
possibilidade da União conceder auxilio financeiro ao prestador de serviços voluntários, desde que o prestador de serviços voluntários: tenha idade de 16 a 24
anos de idade, integrante  de família com  renda mensal per capita de até ½ salário mínimo, destinado preferencialmente: aos jovens egressos de unidades
prisionais ou que estejam cumprindo medidas sócio-educativas; a grupos específicos de jovens trabalhadores submetidos a maiores taxas de desemprego.
[63] Terminologia adotada por Delgado, 2009, p. 373.
[64]  “Com  isso, a  desconsideração societária, em  quadro de  frustração da  execução da  coisa  julgada  trabalhista, derivaria  das próprias características
impessoais assumidas pelo sujeito passivo no âmbito da relação de emprego”. DELGADO, op. cit., p. 374.
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A RETÓRICA METÓDICA JURÍDICA NAS CINCO TESES DE KARL MARX SOBRE O
TRABALHO

LA RETORICA METODICA GIURIDICA NELLE CINQUE TESI DI KARL MARX SUL LAVORO

Fernando Joaquim Ferreira Maia

RESUMO
Este artigo tem por fundamento os estudos de retórica desenvolvidos pelo autor no grupo de pesquisa “As
retóricas na história das idéias jurídicas no Brasil: originalidade e continuidade como questões de um
pensamento periférico”, dirigido pelo professor João Maurício Adeodato. Aqui, analisar-se-á a questão do
trabalho e de suas relações com a retórica e o direito nas teses de Karl Marx, a partir da análise do texto
deste pensador, intitulado Crítica ao Programa de Gotha. O fulcro deste trabalho objetiva auxiliar na
compreensão de como Karl Marx concebe a sua retórica, bem como quais as estratégias de persuasão ele vai
adotar para fazer prevalecer as suas teses.
PALAVRAS-CHAVES: RETÓRICA, MARX, TRABALHO

RIASSUNTO
Questo articolo ha per fondamenti gli studi di retorica del gruppo di ricerca “As retóricas na história das
idéias jurídicas no Brasil: originalidade e continuidade como questões de um pensamento periférico”,
comandato per il professore João Maurício Adeodato. Qui, sarà analizzato la questione del lavoro e di sue
rapporti con la retorica e il diritto nelle tesi di Karl Marx, sulla base dell’analise del testo di questo
pensatore, intitolato Crítica ao Programa de Gotha. L’oggetivo in queste linee è ausiliare nella comprensione
di come Karl Marx considera la sua retórica e quali le strategia di persuasione lui utiliza per fare prevalere le
sue tesi.
PAROLE CHIAVE: RETORICA, MARX, LAVORO

Sumário: 1. Um novo enfoque sobre as teses de Karl Marx sobre o trabalho: a desconstrução dos seus
argumentos a partir de uma abordagem jurídica e retórica. 2. A retórica metódica a partir das
formulações de João Maurício Adeodato. 2.1. A perspectiva retórica em Aristóteles como núcleo da
retórica metódica de Adeodato. 2.2. Os três níveis da retórica propostos por João Maurício Adeodato:
a retórica como método, como metodologia e como metódica. 3. O ambiente retórico em que Karl
Marx estava inserido: a retórica dos métodos na Europa do último quarto do século XIX e a
proliferação das correntes oportunistas no movimento operário alemão. 4. Da retórica dos métodos à
retórica metodológica nas teses de Karl Marx sobre o trabalho: os condicionantes históricos e
materiais do trabalho, a medida do trabalho, o salário e a função do sindicato na ruptura do modo de
produção capitalista. 5. A desconstrução dos mecanismos de persuasão presentes nas teses de Karl
Marx sobre o trabalho: a utilização da metáfora para a estruturação da realidade, objetivando unir
dois elementos diferentes, destacando uma semelhança. 6. Referências.
 
1. Um novo enfoque sobre as teses de Karl Marx sobre o trabalho: a desconstrução dos seus
argumentos a partir de uma abordagem jurídica e retórica
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Este trabalho tem por fundamento os estudos de retórica desenvolvidos pelo autor no  grupo de
pesquisa “As retóricas na história das idéias jurídicas no Brasil: originalidade e continuidade como questões
de um pensamento periférico”, da UFPE, tendo por base o texto de Karl Marx, intitulado Crítica ao
Programa de Gotha[1], e a obra de Vladimir Lênin, intitulada O Estado e a Revolução[2].

Neste trabalho, analisar-se-á a questão do trabalho e de suas relações com a retórica e o direito nas
teses de Karl Marx, a partir da análise do texto deste pensador, intitulado Crítica ao Programa de Gotha.

Karl Marx inova a base de todo o pensamento pautado na crítica à sociedade capitalista e na busca por
uma sociedade civil alternativa ao capitalismo, advogando a necessidade de superar o capitalismo via
modificação radical da base material sob a qual está assentado este modo de produção. Marx sustenta a
necessidade de superar a divisão do trabalho e da produção, extinguindo-se a histórica sociedade de classes
e com esta o Estado e o direito e todos os mecanismos de dominação social. Uma sociedade sem direito,
sem classes, sem Estado, onde cada um pudesse viver conforme suas necessidades, alcançando um grau de
consciência que permitisse decidir autonomamente seu próprio rumo e seu próprio destino; uma sociedade
marcada pelo triunfo da propriedade comunal sobre a propriedade privada dos meios de produção e pela
eliminação da circulação mercantil e das diferenças entre trabalho manual e intelectual. Esta sociedade
Marx denominava de comunismo.

Entretanto, para realizar o objetivo da emancipação do trabalho do capital e a superação do
capitalismo pelo comunismo, com a supressão do Estado e do direito, a tomada do poder político da
burguesia pelo proletariado é uma necessidade temporária[3]. Para Marx, ao proletariado cabe o papel de
força motriz do processo de tomada de poder da burguesia, arregimentando as outras classes dominadas na
luta pela libertação do trabalho do capital, visto que é a classe mais conseqüente, que produz efetivamente a
riqueza na sociedade, sofrendo a expropriação do seu trabalho pelo capital. Desta forma, considerando o
pensamento dominante e essencial do Manifesto do Partido Comunista, pelo qual a produção econômica e a
estrutura social constituem em cada época a base da história política e intelectual desse período e que toda a
história, desde o fim do primitivismo, é a história da luta entre classes dominantes e dominadas, a luta de
classes atinge um patamar em que o proletariado não pode mais libertar-se do capital sem libertar toda a
sociedade da exploração[4]. Contudo, em função da superestrutura ideológica da sociedade, que dissemina a
ideologia da classe dominante no seio das classes dominadas, despolitizando estas classes, o proletariado
não tem condições de conduzir este processo espontaneamente. Por isso há necessidade de um organismo,
formado pela união organizada de indivíduos em torno da ideologia proletária, à base do marxismo, que
galvanize as reais aspirações do proletariado, sendo projetado por este como vanguarda e força dirigente,
guiando-o à tomada de poder e à construção da nova sociedade[5]. Este organismo é o partido comunista.

Desta forma, se o proletariado aspira à condição de classe dominante, objetivando a superação de toda
a antiga forma de sociedade e de dominação em geral, deve conquistar primeiramente o poder político para
apresentar seu interesse como interesse geral[6]. O proletariado, ao tomar o poder, deve transformar os
meios de produção em propriedade do Estado e moldar este de acordo com os seus interesses, devendo
utilizar sua supremacia política para arrancar todo o capital à burguesia, centralizando os instrumentos de
produção nas mãos do Estado, aumentando o total das forças produtivas[7].

A extinção do Estado e a passagem ao comunismo seriam feitas progressivamente, elevando-se a
propriedade à condição de propriedade social de forma que, ao tornar-se representante de toda a sociedade,
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o Estado se torne supérfluo. A tomada da posse dos meios de produção, em nome da sociedade, marca o
Estado como representante da sociedade toda, sendo seu último ato como Estado. A intervenção de um
poder em relações sociais vai-se tornando supérflua de uma fase à outra, acabando por anular-se em si
mesma, à medida que se vai transferindo as funções dos órgãos do poder do Estado diretamente à sociedade.
Em lugar do governo sobre pessoas, aparece a administração de coisas e a direção do processo da
produção[8]. O Estado desaparecerá quando a sociedade não precisar mais de regras jurídicas e o trabalho
tiver se tornado tão produtivo que o homem trabalhará voluntariamente segundo a sua capacidade.

Para tanto, o Estado deve simplificar progressivamente as suas funções, transformando-as em funções
de fiscalização e registro simplificadas, ao alcance de toda a população, viabilizando sua extinção, de forma
que a população possa administrar diretamente a produção social e controlar e registrar os indivíduos que
ainda se apegam às velhas tradições.

O certo é que a evolução do capitalismo para o comunismo exige uma etapa de transição, o
socialismo, sob a égide do poder político proletário, que serviria para preparar as condições subjetivas e
objetivas ao comunismo[9].

O uso do Estado como aparelho de opressão de classe é necessário transitoriamente em função dos
resquícios subjetivos e objetivos herdados do capitalismo, seja para conter a progressão da burguesia rumo
ao poder político, seja para eliminar a ideologia burguesa remanescente, seja para viabilizar a construção da
nova sociedade, reproduzindo as relações sociais e auxiliando na transição rumo ao comunismo.

Na fase socialista subsistiriam diferenças de classe, diferenças entre o trabalho manual e o intelectual,
a circulação mercantil e certos vícios de repartição de riquezas e de desigualdade do direito burguês, que só
seriam resolvidos definitivamente com o comunismo, com o fim da repartição da riqueza de acordo com a
divisão do trabalho[10].

Neste sentido, a substância da filosofia marxista é a história dos modos de produção do homem,
negando-se um sentido transcendental à história e suprimindo-se o recurso à interioridade do homem.

A alienação humana é determinada pelo regime jurídico da propriedade privada, no qual o homem fica
à mercê de quem compra o seu trabalho. Só com o advento do comunismo, com a superação da propriedade
privada, da divisão do trabalho e da produção, é que o homem se emancipará totalmente. A emancipação do
homem só será possível com a emancipação do seu trabalho, visto que o ser humano só tem autoconsciência
quando passa a ser dono do seu trabalho e se emancipa; é só na transformação do mundo objetivo que o
homem começa a se manifestar como ser emancipado, ele passa a se converter, de homem individual a ser
genérico[11].

Assim sendo, nestas linhas, tentar-se-á oferecer ao leitor um outro prisma sobre a problemática do
trabalho no pensamento de Marx, sustentando que este ideólogo, na obra a ser examinada, quanto à retórica
e argumentação no direito, construiu estratégias persuasivas próprias, à base do emprego de metáforas,
diferenciando-se dos demais teóricos de sua época.  Isto significa analisar o pensamento de Karl Marx
metodicamente, situando-o dentro do contexto social, econômico, político e histórico em que o movimento
operário europeu estava inserido, dentro do quadro de correlação de forças, buscando detectar as técnicas de
persuasão aplicadas na sua argumentação. Assim, vai se dar valor aos aspectos quem/o quê/onde/quando/por
quê[12].  Primeiramente, analisar-se-á o sistema retórico que será empregado neste trabalho. Aqui, será
abordada a retórica a partir das formulações que o Professor Dr. João Maurício Adeodato desenvolve sobre
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as idéias de Otomar Ballweg, estas de base aristotélica. A seguir, abordar-se-á o ambiente retórico
vivenciado por Marx, enfocando a retórica material no último quarto do século XIX na Europa e no início
do imperialismo. Neste ponto, será dada particular atenção ao movimento operário europeu, em destaque ao
da Alemanha unificada por Bismarck. Em seguida, abordar-se-ão os meios retóricos utilizados no debate
acerca das teses postas no programa de unificação do Partido Operário Social-Democrata Alemão com a
Associação Geral dos Operários Alemães, denominado de Programa de Gotha. Serão analisadas as
premissas do pensamento de Marx quanto a este programa, estas baseando-se na compreensão do trabalho a
partir dos condicionantes históricos e materiais da sociedade capitalista, na medida do trabalho a partir dos
meios e forças existentes e do cálculo das probabilidades, no salário como a continuação daquele trabalho
que o operário desenvolve além do necessário à sua sobrevivência e na função do sindicato na ruptura do
modo de produção capitalista. Finalmente, virá a desconstrução dos mecanismos de persuasão presentes na
retórica metodológica aplicada por Marx. O objetivo, aqui, será analisar o emprego da figura da metáfora
utilizada pelo pensador marxista, amplificando os efeitos persuasivos do discurso, e dos argumentos de
autoridade, buscando legitimar as suas teses perante o auditório.

Desta forma, o fulcro deste trabalho objetiva auxiliar na compreensão de como Karl Marx concebe a
sua retórica, bem como quais as estratégias de persuasão ele vai adotar para fazer prevalecer as suas teses a
partir das exigências da afirmação das idéias proletárias na Internacional Socialista.
 
2. A retórica metódica a partir das formulações de João Maurício Adeodato
 
2.1. A perspectiva retórica em Aristóteles como núcleo da retórica metódica de Adeodato

Em Aristóteles, a retórica aparece como a articulação do discurso para a persuasão, mas não só para
isto; fundamentalmente é voltada para a descoberta da capacidade de persuasão de dado argumento ou
assunto[13]. Eis a definição de retórica para Aristóteles.

Desta forma, a retórica aristotélica objetivava a persuasão, tratando teses opostas para descobrir o
verossímel, dialeticamente. Entretanto, para Aristóteles, a retórica não se reduz, per si, ao poder da
persuasão, mas procura basicamente os meios de persuasão que cada caso comporta[14].

Daí que a retórica aristotélica vai se ocupar também do estudo dos argumentos contrários. O objetivo é
desconstruí-los e possibilitar a persuasão em relação aos argumentos do orador, permitindo um debate
amplo sobre a argumentação.

Aristóteles procurou construir uma teoria retórica que não só fosse universalmente aceita, mas que
partisse de opiniões prováveis. Neste sentido, Aristóteles considera que é mais fácil persuadir pela
verossimilhança, pois o homem tem uma inclinação natural para isto. Logo, argumentos calcados na
verossimilhança também podem ter apelo retórico[15].

Sobre isto, vale ressaltar que, para Adeodato, este citando Hans Blumenberg, a retórica concebe a
verdade como uma ilusão, sendo a linguagem o único acordo possível entre os homens. Esse acordo é a
racionalidade. De fato, o sistema retórico defendido por Adeodato, com base nas idéias de Ballweg,
Blumenberg e Aristóteles, parte da idéia de que o ser humano, por ser deficiente ou carente, é incapaz de
perceber quaisquer verdades, mesmo com a linguagem, única realidade possível com a qual o homem é
capaz de lidar[16]. Assim, não existe uma verdade absoluta com que se preocupar e sim verdades relativas,
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“meras opiniões”, no dizer de Adeodato.
Desta forma, a retórica não pode ser tratada como mero ornamento ou estratégia de persuasão, pois ela

vai além dessas funções, servindo também como instrumento de ação do homem na realidade em que
vive[17]. De certo, esta formulação, para Adeodato, não deixa de colocar a retórica dentro da sofística, visto
que esta era direcionada para a persuasão[18]. O fato é que nas sociedades marcadas pela divisão do
trabalho e da produção, estas gerando as classes sociais e contradições na produção de riquezas, opondo
objetivamente os interesses dessas classes entre si, o desenvolvimento da luta social vai exigir cada vez
mais o domínio da palavra e da escrita com objetivos persuasórios, o que só a retórica poderá proporcionar.
Aqui, o conteúdo do discurso não pode ser visto enquanto um fim em si mesmo, só interessando à retórica
porque é útil à persuasão do auditório, sendo suficiente que o retor tenha domínio do discurso[19]

Aristóteles vai tentar, também, legitimar a retórica apresentando-a como poder de defesa e não como
poder de dominação. Daí que, para se refutarem os argumentos contrários, será necessário compreender o
sistema argumentativo adversário. Aqui, Aristóteles vai sustentar que será preciso que o orador defenda tão
bem as posições contrárias quanto às favoráveis[20]. Observa-se a aproximação que Aristóteles faz entre a
retórica e a dialética.

Outrossim, Aristóteles, tal como Platão, admite a existência de uma ciência[21]. Entretanto, a
concepção aristotélica vai entender que a demonstração científica não engloba toda a retórica, pois existem
certos conhecimentos, como os jurídicos e os políticos, que não podem ser explicados ou ter suas hipóteses
selecionadas e resolvidos seus problemas por intermédio da ciência. Esses tipos de conhecimentos só podem
ser compreendidos através do verossímel. Daí a necessidade da utilização de noções comuns, topoi,
acessíveis a toda a população[22]. Para Aristóteles, o que vai distinguir a retórica da ciência, aquela como
parte da dialética, é o fato de a retórica raciocinar a partir do provável e não do que é demonstrável.

Aristóteles entende que a retórica se comporta como uma metodologia da persuasão, analisando e
determinando os procedimentos de convencimento, bem como as estruturas de persuasão pelo discurso[23].
Assim, a base do estudo da retórica vai residir na opinião geral, provável, dos homens e no local das
atividades destes: os tribunais, as assembléias e quaisquer outros locais em que os homens se relacionem.
Deste modo, deve-se partir de noções comuns, estar em acordo com o auditório ao qual se direciona o
discurso.

É por isto que Aristóteles vai defender que o discurso se articula com o logos, o pathos e o ethos,
possibilitando três formas de persuasão, a saber: o caráter do orador; a paixão (emoções e sentimentos)
passados ao auditório; o próprio discurso articulado racionalmente. Na primeira se impõe o ethos, a
reputação ética do orador frente ao ouvinte. Na segunda, revela-se o pathos, busca-se atingir o sentimento
do auditório, objetivando comovê-lo para os argumentos do orador. Já na terceira, aparece o logos, quando o
discurso é persuasivo, pois é direcionado para o verossímel. Nota-se, pelo último tipo de persuasão, que
Aristóteles coloca a retórica para a busca da melhor persuasão possível em cada caso[24].

Considerando que a principal articulação persuasiva do argumento está no logos, dá-se necessário,
para uma melhor compreensão da retórica aristotélica,  discorrer sobre esse tipo de argumentação. Assim, o
fato é que, na retórica, a persuasão logótica é deduzida de argumentos silogísticos. Por silogismo deve-se
entender aquele argumento que se expressa em três proposições fundamentais, sendo uma maior, uma
menor e a outra como conclusiva, esta última deduzida das anteriores[25].
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Entretanto, nas relações humanas, as exigências da persuasão, muitas vezes, são incompatíveis com a
rigidez da coerência lógica, o que força o desenvolvimento de variantes de silogismos dotadas de maior
carga persuasiva. É justamente neste contexto que Aristóteles desenvolve a idéia de entimema, colocando
este como a espécie de silogismo fundamental da retórica e núcleo da persuasão[26]. O entimema é o tipo
de silogismo retórico em que a conclusão não decorre necessariamente de sua premissa[27]. A principal
característica do entimema é que a estrutura silogística (premissa maior, premissa menor e conclusão) é
incompleta, pela qual uma das premissas ou a conclusão está implícita no argumento, omitida, sendo
verossímel[28]. A premissa no entimema é provável e ele é dedutivo, pois, embora a premissa entimemática
esteja sujeita a confirmação futura, o argumento não pode levar, de premissas verdadeiras, a conclusões
falsas.

Aristóteles vai dar uma contribuição qualitativa ao entimema, trazendo a tópica para fundamentar esse
tipo de silogismo retórico. De fato, de acordo com Adeodato, se o entimema trata daquilo que não decorre
necessariamente das premissas invocadas, então a tarefa da análise retórica é justamente encontrar e
construir entimemas[29]. Neste sentido, a tópica se basearia em argumentos de segunda ordem que podem
ser deslocados e aplicados a diferentes lugares, tais como oposições, comparações, diferenças de grau. Pode-
se citar exemplos desses tipos de argumento: cumprir promessas, defender as leis etc[30]. De certo, esta
concepção está em consonância com o pensamento fundamental de Aristóteles, pelo qual o método retórico
se interessa primordialmente pela descoberta de argumentos e provas com os quais se demonstra a questão
que se está debatendo[31].

Ressalte-se que, para Adeodato, a decisão judicial é entimemática, pois muitas normas empregadas na
decisão são utilizadas de forma oculta, implicitamente, sobretudo em países com elevado acirramento de
contradições sociais, de forma indeterminada[32]. Neste sentido, estudar o entimema pode ajudar a
compreender aqueles casos em que o juiz forma a decisão para só depois buscar premissas que  a
fundamentem.

Realizada essas observações sobre o entimema, entende-se que, segundo Aristóteles, a retórica é um
bem, mas um bem relativo, pois pode ser pervertido para o mau uso. Daí que a retórica não se presta como
técnica de dominação, mas, sobretudo, como técnica de defesa[33]. Sempre que não houver outro meio,
senão o contraditório, utilizar-se-á a retórica. Observa-se, assim, que Aristóteles empresta valor positivo à
retórica. Esse valor positivo deriva do fato de a retórica ser considerada por Aristóteles como um serviço,
possibilitando definir o útil e o nocivo, o injusto e o justo, o nobre e o desprezível etc. A retórica deve
possibilitar a compreensão da argumentação adversária para refutá-la. Assim, ela é um instrumento de
intervenção humana na sociedade, tendo por ambiente o da deliberação verossímel. É isto que dá caráter
racional à retórica aristotélica[34].

Outrossim, a retórica é capaz tanto de provar uma tese como seu contrário, possibilitando a
argumentação, inclusive de uma posição fragilizada. Também a retórica não é ciência, apenas técnica de
discurso, ensinada metodicamente, voltada para a persuasão[35]. Ademais, a retórica tem a propriedade de
identificar o ilusório, distinguindo o que é persuasivo e o que não é persuasivo.

Igualmente, Aristóteles, considerando o aspecto formal da retórica, diferencia os argumentos
persuasivos não-técnicos dos argumentos técnicos. Os primeiros são dados ao homem de imediato, não
precisando este ir buscá-los. Já os segundos, são específicos da retórica, sendo de três espécies: a) aqueles
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que se referem ao ethos do retor, dando-lhe credibilidade frente ao auditório, passando a impressão de
autenticidade sobre aquilo de que se fala; b) aqueles que se referem ao pathos, ao ânimo do auditório a
deixar-se convencer, movendo-o a emoções; c) aqueles que se referem ao logos, à validez e eficácia da
argumentação, revelando a verossimilhança da persuasão do argumento.

Deste modo, Aristóteles sustenta que, para que o retor tenha credibilidade, e com esta reforce o caráter
persuasivo dos seus argumentos, ele deve ter sabedoria, honestidade e benevolência. Será na ética que o
retor buscará estes valores. Em relação ao pathos, Aristóteles defende que o retor deve utilizar o
conhecimento da alma humana para persuadir o ouvinte. Já em relação ao logos, Aristóteles refere-se aos
argumentos lógicos, sendo estes os mais técnicos, conjugando a retórica com a dialética[36].

Por fim, pode-se afirmar que, sob o aspecto formal, a retórica aristotélica apresenta analogia com a
lógica e com a dialética. Já sob o aspecto do conteúdo (sua esfera de aplicação), tal retórica assemelha-se à
ética, à política e à psicologia, no sentido em que a atividade de persuasão é exercida em locais onde se
encontra o auditório. O próprio Aristóteles insere a retórica na dialética, imprimindo certo caráter formal
àquela, muito embora trate igualmente de seu conteúdo[37].

 
2.2. Os três níveis da retórica propostos por João Maurício Adeodato: a retórica como método, como
metodologia e como metódica

O interesse pela retórica é retomado pelos ventos pós-positivistas que atingem o direito ocidental
desde a segunda metade do século XX. Isto fica bastante evidenciado com o desenvolvimento da
perspectiva lingüística no direito, sobretudo pragmática.

De fato, no século XX, a retórica vai ser marcada pelo avanço teórico do paradigma da linguagem.
Aqui, o sentido da persuasão, para além dos objetivos estratégicos do sujeito-retor, participante ativo do
discurso, depende da interação entre orador e auditório, enquanto posições flexíveis e relacionadas. Isto
também vai ser crucial à idéia de razão[38]. Essa “onda retórica” vai adquirir pretensões descritivas,
indutivas e científicas, se irradiando na filosofia, lógica, hermenêutica, lingüística e ética[39].

É neste contexto que João Maurício Adeodato, jurista ligado ao movimento da Escola do Recife e o
principal representante da corrente retórica no direito no Brasil vai expor suas teses. Adeodato, a partir da
contribuição de Otomar Ballweg, esta concebendo a retórica em três acepções principais, a retórica material,
a retórica estratégica e a retórica analítica,  vai construir três níveis, respectivamente correlacionados com a
classificação anterior, para a retórica: a retórica dos métodos, a retórica da metodologia e a retórica
metódica[40].

A retórica material, denominada por Adeodato de retórica dos métodos, é a maneira pela qual os seres
humanos efetivamente se comunicam, suas artes e técnicas sobre como conduzir-se diante dos demais,
construindo o próprio ambiente em que acontece a comunicação. Desta forma, a retórica dos métodos
integra a antropologia humana, envolvendo diretamente as relações do homem em comunicação[41].

Assim, a retórica dos métodos envolve a própria linguagem, no sentido de que o homem, desde que
em comunicação, seja ela qual for e de que tipo for, está sempre ordenando, orientando, vinculando,
regulando, se posicionando, enfim, praticando variadas funções vitais da vida social, ao intervir no convívio
social em que está inserido. Assim, pode-se dizer que a retórica dos métodos cria a realidade que o homem
experimenta, permitindo que este vivencie não só o direito, mas os outros subsistemas sociais, como a moral
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e a religião, de forma concreta[42].
Neste sentido, Adeodato defende que qualquer comunicação intersubjetiva ou intrasubjetiva é

retórica[43]. Aqui, pode-se dizer que até mesmo uma postura contra-retórica não deixa de revelar nítido
verniz retórico, pois se ela se dá no ambiente da linguagem, se relaciona com a realidade[44].

De fato, pela circunstância de a realidade existir para o homem na comunicação, não só o
conhecimento é retórico, mas a própria existência humana também o é. Assim, segundo Adeodato, este
citando Nietzche, nada existe fora da linguagem; mesmo aquela linguagem consigo mesmo (que constitui o
pensamento) é retórica[45].

Assim, considerando que a argumentação entimemática, própria da retórica, ao se basear na
verossimilhança, associa a retórica com expectativas[46], pode-se dizer que a retórica dos métodos parte do
controle público da linguagem, conduzindo, justamente por conta das expectativas, que podem vir a se
realizar ou não, aos consensos temporários e condicionais[47].

De fato, a racionalidade estrutura-se pela retórica, ou seja, o raciocínio opera com discursos
persuasivos para si e para os interlocutores. Aristóteles, ao afirmar que  “o raciocínio é um argumento em
que, estabelecidas certas coisas, outras coisas se deduzem necessariamente das primeiras”[48], estabelece
uma identidade entre racionalidade, linguagem e retórica.

Outrossim, a retórica dos métodos é desenvolvida segundo a percepção individual do homem, mas em
sua interação com o outro, no discurso. Aqui, seguindo Adeodato, isto corresponde ao método, este
composto por discursos retoricamente articulados na intervenção do homem no contexto social, econômico,
político e histórico em que está inserido.

Em relação à retórica estratégica, esta denominada por Adeodato de retórica da metodologia ou
retórica metodológica, esta envolve aquele conjunto de regras construídas a partir da observação da retórica
dos métodos, tendo por objetivo alterar a realidade, possibilitando que o sujeito-retor atinja seus
objetivos[49].

Assim, a retórica metodológica se projeta sobre a retórica dos métodos, verificando fórmulas para a
persuasão. Essas fórmulas são compostas principalmente pela tópica, pela teoria da argumentação, pela
teoria das figuras e pela lingüística[50].

Segundo Adeodato, assim se comportando, a retórica metodológica, como o próprio  nome indica,
funciona como uma metodologia composta de observações, experiências e reflexões sobre o ambiente da
retórica dos métodos, direcionadas à persuasão sobre determinados objetivos escolhidos pelo sujeito-
retor[51].

É na retórica metodológica que irão se relacionar o ethos do orador com o logos do discurso e com o
pathos do auditório. De fato, a credibilidade do orador reforça a plausibilidade da argumentação e as
emoções incitadas no auditório[52]. É por isto que a retórica metodológica é voltada para a praxis.

Já no que diz respeito à retórica analítica, denominada por Adeodato de retórica metódica, esta estuda
a relação entre como se processa a linguagem humana e como o homem acumula experiências e desenvolve
estratégias de modo eficiente[53].

A retórica metódica não está submetida ao princípio da proibição do non liquet, ou seja, ela não impõe
ao sujeito-retor a obrigatoriedade de estabelecer normas, de decidir, de fundamentar e de interpretar. Na
verdade, está submetida a outras exigências, sendo  algumas formais, como a obediência aos enunciados
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formais; outras de ordem zetética, como a possibilidade de confirmação empírica desses enunciados;
também a complementação com outros princípios lógicos; a indução dos seus resultados[54].

Desta forma, segundo Adeodato, a retórica metódica tem caráter formal, descritivo e zetético, dando
igual atenção aos seguintes elementos no sistema lingüístico: signo, objeto e sujeito[55]. Aqui, ela
apareceria como metódica, analisando a relação entre a retórica dos métodos (retórica material) e as
retóricas metodológicas (retóricas estratégicas) para também exercer o controle sobre estas. Assim, a
retórica metódica acaba por servir como uma meta-teoria que se ocupa tanto da aplicação das estratégias de
persuasão sobre o ambiente comunicativo humano, como do próprio conhecimento obtido pelo homem[56].
É neste sentido, analítico, que se diz que a retórica se apresenta como uma metalinguagem, um discurso
sobre o discurso.

Outrossim, segundo a classificação posta por Ballweg, Adeodato vai trabalhar três espécies de retórica
metódica: a retórica holotática, a retórica semiótica e a retórica fronética.

Entenda-se a retórica holotática como aquela que desconstrói sistemas lingüísticos, considerando
como também retóricos os objetos e valores extralingüísticos, a natureza, o conceito e a síntese[57].
Seguindo esta linha, a retórica holotática busca agrupar em unidades organizadas de forma harmônica o
signo, o objeto e o sujeito-retor. Aqui, considerando cada elemento desse, a retórica metódica holotática
poderá ser axiotática (se se ocupa do signo), ontotática (se se ocupa do objeto) e teleotática (se se ocupa do
sujeito).

Por sua vez, a retórica metódica semiótica coloca a linguagem e seus signos como elemento
irredutível do conhecimento.

Em relação à retórica metódica fronética, esta enfatiza os próprios sujeitos-retores que se utilizam da
comunicação, constituindo a atitude retórica propriamemte dita[58].  Igualmente, a retórica metódica
fronética comporta três espécies: a agôntica, a ergôntica e a pitanêutica, todas tomando por base,
respectivamente, o sujeito, o objeto e o signo. Assim, a retórica metódica fronética agôntica constitui a
dimensão que observa como os sujeitos-retores se interrelacionam, constituindo padrões e maneiras de agir.
Ela se concentra na conduta do sujeito. Dessa forma, quanto ao direito, sua temática gira em torno, por
exemplo, da definição da figura do sujeito de direito, o que significa fiador, inadimplente. Já a retórica
metódica fronética ergôntica vai se ocupar da relação entre intérprete e significado, ou seja, entre sujeito e
objeto, considerando as definições que regulam a propriedade, a posse e demais relações do homem com os
bens e as coisas. Segundo Adeodato, a retórica metódica fronética ergôntica vai influir na retórica metódica
fronética agôntica, pois qualquer tipo de bem atrai o interesse ou pretensão do homem[59].

Em relação à retórica metódica pitanêutica, esta baseia-se na escolha que o sujeito-retor faz dos sinais
da linguagem. Ela procura explicar como surge a capacidade da definição, pela qual os sistemas lingüísticos
são constituídos e/ou destruídos.

Por fim, a retórica metódica vai além das retóricas metodológica e dos métodos, permitindo maior
controle da linguagem, legitimando, desse modo, as regras da convivência humana, testando o acordo frente
as regras do jogo e servindo de suporte à aceitação de decisões. Desta forma, a retórica metódica não se
limita ao consenso, pois ela admite a categoria sujeito/objeto e as contradições decorrentes disto nas
relações humanas, limitando-se apenas ao registro e análise dessas relações.
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3. O ambiente retórico em que Karl Marx estava inserido: a retórica dos métodos na Europa do
último quarto do século XIX e a proliferação das correntes oportunistas no movimento operário
alemão

Segundo o marxismo, a teoria da revolução está subordinada ao contexto social, econômico, político e
histórico em que dado modo de produção, no presente caso, o capitalismo, está inserido no contexto da luta
de classes. Seguindo a lógica do capitalismo industrial, para o movimento comunista, a revolução socialista
se daria nos grandes centros industrializados e seria quase que automaticamente transposta para os
territórios colonizados. Aqui, o campesinato tinha um papel secundário no processo insurrecional, sendo
visto como força de reserva da burguesia, e a classe operária era a única classe capaz de fazer a revolução
socilaista, esta adquirindo um caráter permanente dado a estrutura do capitalismo industrial. Nesta ótica, a I
Internacional Socialista, considerava a Alemanha o epicentro da revolução socialista mundial; daí porque
Marx e Engels davam tanta importância às lutas operárias na Alemanha e se importavam com a coerência
com a pureza ideológica dos princípios do socialismo científico no Partido Operário Social-Democrata
Alemão.

De certo, Marx, desde o tempo da Liga dos Comunistas, defendia a necessidade da constituição de um
partido operário de caráter internacional, se empenhando na tarefa de transformação do proletariado em
classe social e no fim da dominação burguesa via conquista do poder político pelo proletariado[60].

Sem dúvida nenhuma, vai ser a França o laboratório inicial dessa epopéia de Marx e Engels. Neste
sentido, a Revolução Francesa de 1848, integrantes das revoluções burguesas européias ocorridas no mesmo
ano, denominadas de “Primavera dos Povos”, foi o epicentro de um momento revolucionário europeu, que
viu o proletariado pela primeira vez se constituir em sujeito autônomo. A derrota desse movimento
revolucionário vai por fim à Liga dos Comunistas e jogar o movimento operário europeu num período de
confusão de idéias, apatia e inércia[61].

Nestas circunstâncias, a seqüência de guerras voltadas para o esforço de construção da unidade alemã
foi o terreno no qual o movimento operário se voltou para se erguer novamente, depois da derrota de 1849.
Assim, é na Alemanha que Marx e Engels vão buscar novamente constituir o proletariado enquanto classe
internacional, direcionando seus esforços na organização e na educação da classe que se forma no processo
de luta antagônica contra o capital.

Isto implicava em disseminar a ideologia socialista e neutralizar a ideologia burguesia no seio da
classe operária, o que exigia combate contra outras vertentes culturais e teóricas do movimento operário,
ditas oportunistas. O oportunismo na Alemanha se apresentava como um movimento de negação dos
interesses da classe operária, caracterizado por uma assunção de bandeiras objetivas do movimento operário
juntamente com posições conciliatórias, com bandeiras subjetivas de nítido caráter burguês.

Além do mais, mesmo possuindo uma burguesia em certa medida desenvolvida, os andamentos da
economia e da política nos territórios alemãs ainda sofriam amplos obstáculos devido aos resquícios feudais
presentes. A explicação para isso, reside na debilidade revolucionária da própria classe burguesa, esta
disposta, quando necessário, a somar forças com a nobreza, contra as massas populares. A burguesia
emergente aceitava um “compromisso” com a nobreza, mesmo à custa da supremacia das estruturas feudais,
abstendo-se de participar de ações radicais, objetivando a preservação de seus interesses. Isto explica, em
parte, a razão da industrialização tardia na Alemanha[62]. Esta situação favorecia o movimento operário
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alemão, sobretudo durante a primeira metade do século XIX, mas também a proliferação de correntes
oportunistas nesse movimento.

É neste contexto que aparecem as idéias de Ferdinand Lassale, alemão, fundador da Associação Geral
dos Trabalhadores Alemãs, em 1863. Lassalle argumentava a favor do socialismo restrito ao terreno
nacional. Para ele, o que realmente interessava para o proletariado da Alemanha, condizia com as leis
internas do Estado alemão. Portanto, toda sua organização deveria possuir como horizonte de luta, apenas os
marcos territoriais de seu país.

A unificação da Alemanha, para Ferdinand Lassale, configurava-se como um dos principais objetivos
do movimento socialista alemão. Para tanto, a Prússia, por ser a região mais desenvolvida economicamente,
apresentava-se como protagonista nessa tarefa. Para Lassale, o movimento nacional assumia tanta
importância quanto o próprio socialismo. Para alcançar êxito em tal empreitada, Lassale defendia uma
conciliação de classes, até mesmo com os setores mais conservadores e dominantes de seu país[63].

As concepções de Lassale denotavam um socialismo moral, carregado de misticismo. Para Lassale, o
homem para ser inteiramente livre, tinha que aderir ao socialismo, instaurando assim a dignidade humana.
Não se tratava de um socialismo científico, mas de um socialismo com fortes nuances utópicas.

A figura do Estado também era central nas idéias de Lassale. Aqui, o Estado apareceria como um ente
acima das classes sociais, determinando a qualidade e o preço dos produtos. O Estado surge como uma
entidade reguladora dos conflitos e das contradições, pela qual o cidadão participa da administração do
Estado. Assim, o sistema impulsionador da emancipação dos indivíduos deveria conter-se em âmbitos
nacionais[64].

Ferdinand Lassale, seguindo este raciocínio e preocupado em subordinar o destino do movimento
operário na Alemanha às aspirações de unificação deste país, sustenta que a implantação de uma
Constituição democrática uniforme para toda a Alemanha era o modo prioritário do Estado resolver e
pacificar os problemas sociais da realidade nacional, revelando assim suas conseqüências para a vida prática
dos homens[65].

Neste sentido, a Constituição se funda sobretudo em relações de poder ou em fatores reais de poder.
Como essas relações de poder possuem como matriz a existência e, ao mesmo tempo, o choque de
diferentes classes sociais, a Constituição aparece como um meio fundamental para a harmonia de uma
nação[66].

O ponto decisivo da constituição democrática na Alemanha, correspondia ao fato de que ela
provocava o poder centralizador, fundamental para a unificação dos seus Estados autônomos.

Desta forma, Lassale sustentava que o proletariado alemão deveria buscar o socialismo nos marcos
das instituições democráticas postas pelo Estado unificado alemão.

Marx e Engels defendiam a necessidade da unificação da Alemanha, mas não concebiam isto como a
chave para a construção do socialismo e muito menos consideravam que o sufrágio universal fosse o único
meio para a tomada do poder político da burguesia pelo proletariado. A luta pelo socialismo ser
impulsionada em toda a Europa e não por uma força centrípeta a partir da Prússia. Contrariamente, Lassalle
sustentava a unificação da Alemanha como requisito para o triunfo do socialismo alemão, tendo força
impulsionadora a Prússia[67].

Na passagem das décadas de 1860-70, mesmo depois da morte de Lassalle em 1864, o lasselleanismo
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continuou influenciando a vida política da Alemanha. Suas concepções de Estado, de luta política e das
dimensões espaciais do socialismo foram absorvidas pela maioria dos partidos e movimentos proletários na
Alemanha. Nesta ótica, o movimento socialista alemão passou a concentrar duas forças opostas: de um lado
as correntes oportunistas, fortemente influenciadas pelo lassalleanismo, este representado, depois de
Lassalle, principalmente por Schweitzer; de outro, os marxistas, representados por Liebknecht e August
Bebel, estes últimos, importantes dirigentes do Partido Social-Democrata Alemão, surgido em 1875[68].

Assim, o oportunismo lassalleano continuava a restringir a luta operária ao campo das nacionalidades,
deixando-a presa às perspectivas burguesas. De certo, considerando que o Partido Social-Democrata
Alemão passou a capitanear a II Internacional Socialista, esta também recepcionou as idéias lasselleanas, o
que a postura da II Internacional em apoiar o esforço dos países beligerantes da Primeira Guerra Mundial,
sob a oposição de Lênin, evidenciou. 

De fato, Lênin vai acusar a II Internacional, capitaneada pelo partido fruto da fusão de Gotha, o
Partido Social Democrata Alemão, de oportunista e nacionalista e de ser a uma espécie de sustentáculo da
burguesia no movimento operário. Aqui, Lênin observa que, nas condições do imperialismo, surge uma
aristocracia operária, composta por operários altamente remunerados, que têm interesse na perpetuação do
capitalismo e, portanto, adotam uma tendência de acomodação em relação aos interesses da burguesia[69].
A tendência de enfraquecer e fragmentar as massas trabalhadoras, de natureza oportunista, do Partido Social
Democrata Alemão e da sua II Internacional estariam melhor aí explicadas.

 
4. Da retórica dos métodos à retórica metodológica nas teses de Karl Marx sobre o trabalho: os
condicionantes históricos e materiais do trabalho,  a medida do trabalho, o salário e a função do
sindicato na ruptura do modo de produção capitalista

Como já dito na introdução deste artigo, Marx vai atacar a essência do Programa que tratava da fusão
do Partido Operário Social-Democrata Alemão com a Associação Geral dos Operários Alemães (de linha
lassaliana) durante o Congresso de Unificação realizado na cidade alemã de Gotha.

Em linhas gerais, Karl Marx vai se opor a referida fusão, levantando o fato de que esta última seguia
uma linha oportunista já combatida pelos sociais-democratas, o que o compromisso com uma carta de
princípios representava uma contradição e uma porta de entrada de concepções burguesas num partido de
aspiração proletária.

Em relação ao conteúdo do Programa de unificação, Marx se opõe à tese de que o trabalho seja a fonte
de toda a riqueza e cultura[70]. De certo, para Marx, o trabalho não é a fonte de toda a riqueza. A fonte de
toda a riqueza é constituída pelos recursos naturais. O trabalho é apenas fonte de valores de uso na medida
em que é aplicado aos recursos naturais[71]. Aqui, considera-se que o trabalho só é fonte de riqueza
enquanto trabalho social[72]. O que importa é saber as condições materiais na sociedade capitalista, estas
produzindo o surgimento e acirramento das contradições sociais[73]

Também, Marx se opõe à tese de que o trabalho útil só é possível dentro, e através, da sociedade[74].
Aqui, de fato, Marx sustenta que a tese do trabalho útil conduz a que o fruto do trabalho pertencerá à
sociedade, e o trabalhador individual só perceberá a parte que não seja necessária para manter a “condição”
do trabalho, que é a sociedade. Aqui, o conteúdo de unificação do Programa de Gotha acaba, levando-se até
as últimas conseqüências, à defesa da ordem burguesa[75].
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Outrossim, Marx se opõe à tese de que todos os membros da sociedade, inclusive da sociedade
socialista, têm iguais direitos em receber o “fruto íntegro do trabalho”. Assim sendo, conseqüentemente,
Marx se opõe à tese de que a dedução do “fruto íntegro do trabalho” possa ser calculada com base na idéia
de eqüidade[76]. Isto se dá, pois não existe igualdade na repartição do “fruto íntegro do trabalho”; o seu
cálculo deste deverá partir dos meios e forças existentes e do cálculo das probabilidades. Assim, da
totalidade do produto social é necessário deduzir as seguintes despesas: a) com os meios de produção
consumidos; b) com a ampliação da produção; c) com o fundo de reserva de acidentes; d) com despesas
gerais de administração não concernentes à produção; e) com necessidades coletivas; 6) com o fundo de
benefício social. Só a partir disto é que se deve passar à distribuição individual da produção. Então, o “fruto
íntegro do trabalho” é fruto parcial, conseqüência do fato de que a distribuição dos meios de consumo é
corolário da distribuição das próprias condições de produção. Ademais, numa sociedade marcada pela
propriedade coletiva dos meios de produção, o trabalho invertido nos produtos não se apresenta como valor.
Assim, o trabalho individual constitui parte diretamente do trabalho comum. Na sociedade socialista, o
produtor obtém da sociedade aquilo que deu a ela. Ele constitui a sua cota individual de trabalho[77]. Neste
aspecto, o salário é uma forma disfarçada do valor/preço da força[78]. O salário seria a continuação daquele
trabalho que o operário desenvolve além do necessário à sua sobrevivência.

Igualmente, Marx se opõe à tese de que os meios de trabalho (instrumentos de trabalho) sejam
monopólio apenas dos capitalistas industriais[79]. Para o pensador marxista, os meios de trabalho não
constituem monopólio dos capitalistas industriais, mas também pertencem aos capitalistas agrários. Aqui, a
propriedade do campo está incluída entre os meios de trabalho[80].

Ressalte-se que por meios de trabalho entendem-se, em sentido amplo, os prédios, a energia elétrica e
as vias de comunicação, e, em sentido estrito, os instrumentos e máquinas. Na teoria marxista, a formulação
sobre os meios de trabalho é importante, pois, nas próprias palavras de Karl Marx, “o fato  de ser a posse
dos meios de trabalho o que possibilita ao empregador capitalista produzir mais-valia, ou, o que é o mesmo,
apropriar-se de uma determinada quantidade de trabalho não remunerado, é precisamente o que permite ao
proprietário dos meios de trabalho, que os empresta total ou parcialmente ao empregador capitalista, numa
palavra, no capitalista que empresta o dinheiro, reivindicar para si mesmo outra parte desta mais-valia, sob o
nome de juro, de modo que ao capitalista empregador, como tal, só lhe sobra o chamado lucro industrial ou
comercial”[81].

Além disso, Marx se opõe à tese de que as relações econômicas são instituídas por conceitos
jurídicos[82], defendendo que isto não é possível, visto que, ao contrário, o direito se erige em
superestrutura ideológica da infraestrutura social, pois são os conceitos jurídicos que são criados, derivados,
das relações econômicas[83]..

Outrossim, Marx se opõe à tese de que existe igualdade jurídica na sociedade socialista, bem como de
que o direito seja superior à infraestrutura social e à superestrutura ideológica do Estado[84]. Aqui, Marx
sustenta que a tese de que a igualdade jurídica é ficção, pois a divisão do trabalho e da produção geram
contradições no processo de produção e classes sociais, gerando, por sua vez, interesses antagônicos entre
essas e, objetivamente, opondo-as. Assim, nesse sentido, o trabalho nunca é igual, não existindo direito
igual diante de trabalho desigual. O direito tem que ser desigual justamente para tentar evitar o
aprofundamento das desigualdades[85]. Isto é ainda presente na primeira fase da sociedade socialista. A
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igualdade plena só poderá ser alcançada na fase superior da sociedade socialista, o comunismo[86]. Por isto,
o direito não pode ser nunca superior à estrutura econômica nem ao desenvolvimento cultural da sociedade
por ela condicionado[87].

Insistindo na sua crítica à fusão com os lassalianos, Marx se opõe à tese de que todas as demais
classes sociais sejam reacionárias em relação ao proletariado[88]. De certo, nem todas as classes são
reacionárias em relação ao proletariado. Toda vez que houver o acirramento das contradições sociais, a
pequena-burguesia, o campesinato e, até mesmo, setores menos abastados da burguesia tenderão à
composição com o proletariado e assumirão caráter revolucionário[89]. Observe que nestas formulações
está o germe teórico da aliança operária-camponesa, posteriormente defendida com mais objetividade por
Lênin.

E ainda, Marx se opõe à tese de que o movimento operário alemão deve ser concebido apenas de um
ponto de vista nacional, negando-se o internacionalismo proletário[90]. O fato é que, para Marx, por sua
forma, a luta de classes na Alemanha é nacional. Porém, em função da inserção da Alemanha no processo
de acumulação de capital do capitalismo, a luta de classes é internacional. Aqui, o internacionalismo
proletário se impõe[91].

Um outro problema levantado pelo Programa de Gotha é a afirmação deste de que o Estado seja
livre[92]. Sobre isto, Marx sustenta que o caráter do Estado é de classe. Não existe a idéia de Estado livre.
Até mesmo na República Democrática o caráter do Estado não muda. Esse caráter de classe pode ser
burguês, feudal, proletário, mas sempre será de classe, pois sempre uma dada classe social da sociedade é
que exercerá o poder político estatal. Desta forma, não é possível avançar para uma nova sociedade nos
marcos das instituições democráticas da velha sociedade[93].

Ademais, os defensores da unificação em Gotha admitem a abolição do sistema de salário, com a “Lei
do Bronze”, de fundamentação malthusiana[94]. O pensamento marxista defende a abolição do sistema de
salário. Isto é fato e é uma das lições do próprio Marx:

A classe operária deve saber que o sistema atual, mesmo com tidas as misérias que lhe impõe,
engendra simultaneamente as condições materiais e as formas sociais necessárias para uma
reconstrução econômica da sociedade. Em vez do lema conservador de: ‘Um salário justo por uma
jornada de trabalho justa!", deverá inscrever na sua bandeira esta divisa revolucionária: "Abolição do
sistema de trabalho assalariado![95]’.

 
Neste sentido, Marx vai valorizar a luta dos trabalhadores pelo aumento de salários; mostrar as

limitações dessa luta; colocar a necessidade da luta política dos trabalhadores, de uma ação política geral.
Aqui, Marx sustenta que os sindicatos devem empregar suas forças organizadas como alavanca para a
emancipação final da classe operária. Isto significa lutar pela abolição definitiva do sistema de trabalho
assalariado[96]. O que Marx vai combater é a possibilidade de se abolir o sistema de salário com a “Lei de
Bronze” lassaliana, pois a abolição do sistema de salário implica a abolição de toda e qualquer lei que o
regule[97]. Ademais, a lei lassaliana é de fundamentação malthusiana, o que conduz à tese de que a “Lei de
Bronze” regula todo o sistema social e, portanto, não poderá ser abolida mesmo que se suprima o trabalho
assalariado[98].

Outra questão polêmica levantada pelo Programa de Gotha é a possibilidade da organização do
trabalho com a ajuda do Estado burguês, este organizando cooperativas[99]. De certo, o cooperativismo
demonstrava que a existência dos patrões era desnecessária e que a o trabalho assalariado poderia ser
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substituído pelo trabalho associado. Entretanto, o trabalho cooperativo, se mantido dentro do estreito círculo
dos esforços casuais de operários isolados, não conseguirá deter o desenvolvimento do monopólio, de
libertar as massas e retirá-las da miséria[100], mesmo porque, para ser efetivo, o trabalho cooperativo
deveria ser desenvolvido em dimensões nacionais e, conseqüentemente, incrementado por meios nacionais,
o que exigiria a participação do Estado burguêr.

Marx sustenta que a tese de que a organização socialista do trabalho é resultado de um processo
revolucionário e não surge do auxílio do Estado burguês. O fato de que os operários desejem estabelecer as
condições de produção coletiva em toda a sociedade significa, tão somente, a ruptura do modo de produção
capitalista. Isso exclui a idéia de fundação de cooperativas com a ajuda do Estado burguês[101].

Por fim, Marx se opõe à tese de que a educação popular possa ser igual a todas as classes sociais e a
cargo do Estado[102], sustentando a idéia de que a bandeira da educação popular a cargo do Estado, além de
ser mera reivindicação reformista, considerando as contradições do processo de produção e a luta de classes,
é uma panacéia e, portanto, inadmissível[103].

 
5. A desconstrução dos mecanismos de persuasão presentes nas teses de Karl Marx sobre o trabalho:
a utilização da metáfora para a estruturação da realidade, objetivando unir dois elementos diferentes,
destacando uma semelhança

Marx, no afã de combater as idéias que julgava oportunistas, contidas no Programa unificador de
Gotha, e buscando, ao mesmo tempo, sistematizar as principais posições que julgava corretas acerca do
movimento operário alemão, vai fazer variado emprego da metáfora, ora para afirmar suas teses, ora para
desqualificar as teses adversárias e os próprios adversários.

Neste sentido, Karl Marx vai argumentar metaforicamente oito vezes ao longo da sua obra em exame,
seja para realçar seus argumentos, seja para contrapô-los em relação às teorias de Lassale, Hasselmann,
Liebknecht, Geib, Auer, Bebel, julgadas antiproletárias e oportunistas, postas no Programa de Gotha, que,
como já dito, tinha por objetivo a fusão do Partido Operário Social-Democrata Alemão com a Associação
Geral dos Operários Alemães via a elaboração de princípios comuns. Aqui, ora Marx vai utilizar metáforas
explícitas, ora vai proceder com metáforas implícitas, estas ditas “adormecidas”.

Objetivando uma melhor compreensão da temática, vale, brevemente, discorrer aqui sobre a
significação da metáfora. A metáfora é uma analogia condensada que expressa certos elementos do que se
quer provar ou do que serve para provar algo[104]. Em outras palavras, na metáfora, vai-se transferir o
significado de um termo comum para outro termo, este estranho, diferente[105].

Neste sentido, Marx fornece um exemplo: “Como vemos, com estas frases ocas, podem-se dar as
voltas e as interpretações que se queira”[106]. A expressão “frases ocas” tem o objetivo de induzir o
auditório a acreditar que os argumentos levantados carecem de conteúdo mais aprofundado.    

Segundo Aristóteles, a metáfora é composta por palavras agradáveis, com determinado significado,
que permitem ao homem conhecer o seu sentido apropriado, proporcionando também conhecimento, pela
qual vai se deslocar o sentido de uma palavra comum para uma palavra estranha, de ornamentação, alterada
em sua forma[107]. Em Aristóteles, essa transferência de sentido se dá da espécie ao gênero, do gênero à
espécie, da espécie à espécie e por analogia[108]. É por isto que Perelman vai definir a metáfora como uma
analogia condensada, na qual ocorre uma união entre “o que se quer provar” e “o que serve para
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provar”[109]. As formulações acima, conduzem à conclusão de que a metáfora deriva da analogia, o que é
admitido pelo próprio Aristóteles[110].

Vale ressaltar que a analogia constrói a realidade que permite encontrar e provar uma verdade por
meio de uma semelhança de relações, ou seja, por meio de comparações[111]. Então, a analogia vai ligar um
termo anterior, já aceito, com um termo posterior, ainda não aceito, mas que se quer evidenciar. Para tanto,
utiliza-se de expressões do tipo “assim como”, “também”, “como”, antecedendo a descrição[112].

Neste sentido, Marx, ao longo do texto, emprega várias analogias. Aqui, como exemplo, cita-se o
seguinte trecho:

Consoante a primeira tese, o trabalho era a fonte de toda a riqueza e de toda a cultura, isto é, sem
trabalho, não era possível igualmente a existência de uma sociedade. Agora, inteiramo-nos,
opostamente, de que sem a sociedade não pode existir o trabalho “útil”. Do mesmo modo, teria sido
possível dizer-se que o trabalho inútil e inclusive prejudicial à comunidade, só pode converter-se em
ramo industrial dentro da sociedade, que só dentro da sociedade pode-se viver do ócio, etc., etc.; numa
palavra, copiar aqui Rousseau inteiramente[113].

 
Na citação acima, o referido marxista vai fazer duas analogias. Uma, reduzindo a tese lassaliana do

trabalho útil a uma tautologia. Outra, reduzindo novamente a mesma tese lassaliana ao direito liberal-
contratualista, tentando provar que essa tese é um retrocesso em relação as posições assumidas pelo Partido
Operário Social-Democrata Alemão. De certo,  o objetivo de Marx é anular tudo o que a relação exclui e
defender que a tese lassaliana do trabalho útil conduz a que o fruto do trabalho pertencerá à sociedade, e o
trabalhador individual só perceberá a parte que não seja necessária para manter a “condição” do trabalho,
que é a sociedade. Aqui, para Marx, o objetivo do Programa de Gotha é defender a ordem burguesa[114].

De fato, essas importantes considerações sobre a analogia, são fundamentais para a compreensão da
questão metafórica no texto de Marx em exame, pois, conforme já dito, a metáfora condensa a analogia,
misturando “o que se quer provar” e “o que serve para provar”, tornando perceptível termos muito
diferentes, que não se vinculam no dia-a-dia. Por isto mesmo, a metáfora é mais persuasiva que a analogia,
pois além de ser redutora, ela transforma comparação em identidade, anulando as próprias diferenças entre
os termos, dentro, é claro, do contexto do discurso. Seguindo este raciocínio, a metáfora vai utilizar outras
expressões antes de introduzir os termos, tais como “é” e “tem”, sempre com afirmações definitivas[115].
Assim, Marx argumenta com a seguinte passagem: “Como vemos, com estas frases ocas, podem-se dar as
voltas e as interpretações que se queira”[116].

Na citação acima, observa-se que o pensador marxista estabelece relações no texto, ligando os termos
heterogêneos “frases”, “ocas”, “voltas” e “interpretações” para potencializar os efeitos persuasivos do seu
discurso. As “frases ocas” a que Karl Marx se refere é o primeiro ponto do Programa de Gotha, que diz: “O
trabalho é a fonte de toda a riqueza e de toda a cultura, e como o trabalho útil só é possível dentro da
sociedade e através dela, todos os membros da sociedade têm igual direito a perceber o fruto íntegro do
trabalho”. Na verdade, o objetivo de Marx, para o auditório, é atacar a segunda parte deste enunciado, sob o
argumento de que isto é senso comum, pois toda a ordem social existente passa pela defesa de todos os atos
administrativos do Estado, órgão para gerir a ordem social, à base das diferentes classes de propriedade
privada, visto que estas são o sustentáculo da sociedade[117]. De certo, isto desacredita o enunciado perante
o auditório. Mas não é apenas isto. Como já sustentado, Marx acusa a falsidade da idéia da isonomia na
distribuição do fruto íntegro do trabalho. Saliente-se que, diante da iminente aprovação do Programa de
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Gotha, e de fato a proposta de unificação contida neste programa foi aprovada contra a vontade de Marx e
Engels, nos termos combatidos, Karl Marx busca fazer zombaria dos argumentos que ele questiona com o
intuito de manter o leitor atento aos argumentos de fundo que serão adiante levantados por Marx. A
argumentação metafórica utilizada por Marx busca reduzir todos os termos envolvidos, anteriormente
citados, a um elemento comum, mascarando as diferenças entre eles. Esse elemento comum é a vagueza do
primeiro enunciado do Programa de Gotha e a sua conseqüente desnecessidade. Agora, como Marx
aproxima termos diferentes, ele acaba por criar um movimento nas próprias metáforas, invocando, no final,
um outro termo, “ocas”, aqui revelando que a falta de conteúdo e sentido no enunciado, possibilitando
variadas interpretações. Veja que a fusão dos termos se deu, aqui, pelo adjetivo “ocas”, mas, como ressalta
Perelman, podia ser por verbos, identificações etc, pois o que importa é que a fusão operada pela metáfora
se dê a partir da analogia, esta envolvendo relações associativas entre expressões[118]. Vale ressaltar que
esta estratégia de disposição do discurso já era recomendada na obra polemicamente atribuída a Cícero
Retórica a Herênio[119].

Voltando a Aristóteles, nos termos já postos, a metáfora é um instrumento de conhecimento, de
natureza associativa, que nasce do raciocínio, mas que é empregado conforme as necessidades da retórica
dos métodos e da retórica metodológica. Nestes termos, quando Marx emprega a metáfora, ele não pode
seguir fielmente as regras da lógica, pois o filósofo alemão vai sempre produzir, com o manuseio das
metáforas, uma mudança de significado ou mesmo um sentido dito “figurado” na argumentação empregada,
opondo-se ao significado literal, oferecendo um sentido conotativo ao argumento. 

Isto fica evidente na seguinte passagem na Crítica ao Programa de Gotha:
Na sociedade atual os meios de trabalho são monopólio dos latifundiários (o monopólio da

propriedade do solo é. inclusive, a base do monopólio do capital) e dos capitalistas. Os estatutos da
Internacional não mencionam na passagem correspondente, nem uma nem outra classe de
monopolistas. Falam dos monopolizadores dos meios de trabalho, isto é, das fontes da vida[120].

 
Observa-se que Marx procura amplificar as suas posições, defendendo que a expressão “fonte da vida”

 indica claramente que o solo está compreendido entre os meios de trabalho. Neste sentido, o pensador
alemão, ao reempregar a palavra fonte da vida, se vale, mais uma vez, da utilização da metáfora,
objetivando unir dois elementos diferentes (meios de trabalho e monopolizadores dos meios de trabalho),
para destacar uma continência (a idéia de estar contido). “Fontes da vida”, nesse contexto, é empregada
como ilação à idéia de que os meios de trabalho constituem a base da constituição da sociedade, tal qual o
solo é a base da geração do alimento para o ser humano.  Desta forma, Karl Marx busca contrapor a tese do
Programa de Gotha ao texto da Internacional Socialista, que não fala de classe capitalista e classe dos
latifundiários e sim de classe dos monopolizadores dos meios de trabalho, o que incluía os
latifundiários[121].

Ao que parece, Marx se aproveita do fato de que a maioria dos auditórios constroem sua opinião tendo
por base imagens, muitas vezes nunca vistas, apenas imaginadas para empregar metáforas, com o intuito de
clarear as idéias e despertar emoções nos ouvintes[122]. Entretanto, não é qualquer metáfora que Marx vai
empregar. Ele vai utilizar metáforas que retratem imagens claras, proporcionais ao contexto do discurso,
ligando de forma arrojada termos estranhos, de forma a ampliar o efeito persuasivo do seu discurso.

De certo, o fato de o Estado burguês ter se consolidado ao longo do tempo, ter  desenvolvido uma
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superestrutura ideológica e da ideologia do capital ter se enraizado na sociedade, além da insuficiência no
desenvolvimento do movimento operário alemão, criava condições subjetivas para a proliferação das mais
diversas correntes oportunistas no movimento operário. Neste sentido, Marx e Engels buscaram desconstruir
as teses do Programa de Gotha, apontando os resultados obtidos e os erros que julgavam existir neste[123].

Desta forma, havia a preocupação, sobretudo por parte de Marx, com a luta contra as correntes
liquidacionistas, representadas principalmente pelos partidários de Bakunin e pela Associação Geral dos
Operários Alemães (de linha lassaliana), buscando defender a pureza ideológica dos princípios do
socialismo científico, universalizando a ideologia proletária, neutralizando e eliminando qualquer ideologia
burguesa no movimento operário[124]. Aqui, o uso das metáforas, alterando e distorcendo significados,
cumpria grande papel persuasivo no discurso, pois permitia conduzir melhor as massas operárias alemãs na
consecução dos objetivos postos pelo Partido Operário Social-Democrata Alemão na luta do proletariado
pela conquista, primeiramente, do poder político da burguesia e, posteriormente, na utilização desse poder
para garantir os objetivos do Estado na transição socialista rumo ao comunismo.  
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O DIREITO DO TRABALHO E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PELA NECESSIDADE
DE AFIRMAÇÃO DO TRABALHO DIGNO COMO DIREITO FUNDAMENTAL

LABOR LAW AND HUMAN DIGNITY - THE NECESSITY OF CONSOLIDATE DIGNIFY LABOR AS
A FUNDAMENTAL HUMAN RIGHT

Lívia Mendes Moreira Miraglia

RESUMO
O artigo trata da necessidade de se estabelecer um conceito de trabalho digno e da sua afirmação como um
direito fundamental inerente a todo ser humano. Propõe-se a definição do trabalho digno por meio do estudo
do princípio da dignidade da pessoa humana e dos conceitos elaborados pela OIT e pela doutrina acerca do
tema. Ademais, pretende-se estabelecer quatro eixos fundamentais para a determinação de trabalho digno
mediante a consolidação de direitos mínimos ao trabalhador. Nesse sentido, o trabalho digno só se realizaria
se observada as garantias de remuneração justa, de liberdade, de eqüidade e de segurança no contexto da
relação laboral.
PALAVRAS-CHAVES: Trabalho digno - princípio da dignidade da pessoa humana - trabalho decente -
Direito do Trabalho

ABSTRACT
This article brings up the subject of dignify labor and its consolidation as a fundamental human right. It
establishes a concept of dignify labor trough the study of the human dignity principle and the definitions of
the ILO and the doctrine about the theme. Therefore it intends to determine four fundamental rights that
have to be guarantee to the worker in order to define dignify labor. In this way dignify labor would only
exist if the minimum rights of sufficient salary, freedom, equality and safety were observed in the labor
environment.
KEYWORDS: Dignify labor - human dignity principle - decent work - Labor Law

Introdução
 
            Pode-se afirmar que a dignidade da pessoa humana é princípio cujo conteúdo é mais facilmente
definido pela enumeração das formas de sua violação. Em outras palavras, seria mais fácil distinguir as
situações que implicam ofensa à dignidade da pessoa humana do que atribuir-lhe conceito preciso.
            Não obstante, entendemos ser necessária a tentativa de construção do conceito de trabalho digno, a
fim de afirmá-lo como direito fundamental inerente a todos os seres humanos.
            O objetivo desse estudo é estabelecer parâmetros para a definição do mínimo existencial trabalhista
que a todos deve ser assegurado. Não se procura determinar um conceito fechado e excludente.
            O intuito é colaborar na efetivação e concretização do princípio da dignidade da pessoa humana no
capitalismo atual, garantindo a todas as pessoas acesso a uma vivência, e não mera sobrevivência, digna.
 
1. A dignidade da pessoa humana na Constituição brasileira de 1988
           
            Inicialmente, cumpre destacar que a dignidade da pessoa humana é “base da vida em sociedade e
dos Direitos Humanos”[1].
            Consta no art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, datada de 1948 e que estabelece:
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“Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e
consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”.
 

            Na Constituição brasileira de 1988, desde o preâmbulo, fica clara a centralidade do ordenamento
jurídico brasileiro na pessoa humana. Ela é valor essencial, consagrada nos seguintes termos:
 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte
para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de
Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil (grifos nossos).

 
            A dignidade da pessoa humana consolida-se no art. 1º, III, da Constituição, como um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito. O referido artigo
elenca, ainda, em seus incisos II e IV, a cidadania e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa,
respectivamente.
            A Constituição desempenha papel essencial na valorização do indivíduo ao elevar os direitos do
trabalhador e a dignidade da pessoa humana ao status de direitos fundamentais, constitucionalmente
garantidos.
            O art. 3º do texto constitucional preceitua como objetivos fundamentais da República Federativa
brasileira: a constituição de uma sociedade livre, justa e solidária; a garantia do desenvolvimento nacional; a
erradicação da pobreza e da marginalização; e a redução das desigualdades sociais e regionais.
            Além disso, estabelece ser dever do Estado a promoção do bem-estar de todas as pessoas, livre de
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação.

       A dignidade, como conceitua Sarlet, é
 

[...] a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade,
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem
a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham
a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar
e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da
vida em comunhão com os demais seres humanos[2].
 

            A dignidade da pessoa humana constitui princípio, fundamento e objetivo do Estado brasileiro. É o
valor supremo sobre o qual se edifica a sociedade brasileira. Forçoso asseverar, então, que o princípio da
dignidade humana informa todos os ramos do Direito, além de influir nas condutas humanas particulares.
Assim, a sua realização deve ser sempre perseguida pelo legislador e pelo intérprete da lei.
            Nas palavras de Gabriela Delgado,
 

“no desempenho das relações sociais, em que se destacam as trabalhistas, deve ser vedada
a violação da dignidade, o que significa que o ser humano jamais poderá ser utilizado
como objeto ou meio para a realização do querer alheio”. Completa a autora que o sistema
de valores a ser utilizado como diretriz do Estado Democrático deve concentrar-se no ser
humano enquanto pessoa[3].

 
            Nesse diapasão, assevera-se que o Estado Democrático brasileiro é “um Estado de abertura
constitucional radicado no princípio da dignidade do ser humano”. Dessa forma, é “o Estado que existe em
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função da pessoa humana, e não o contrário, já que o ser humano constitui a finalidade precípua, e não meio
da atividade estatal”[4].
            Além disso, atesta-se que a existência digna está intimamente ligada à valorização do trabalho.
Assim, não há que se falar em realização plena da dignidade da pessoa humana se o trabalho não for
adequadamente apreciado.
            Assevera-se que a ausência de trabalho (leia-se digno) afeta não apenas a pessoa que a ele não tem
acesso, mas todo o seu grupo familiar e social.
            Os direitos sociais – dentre eles, o ramo justrabalhista – integram o rol de direitos fundamentais.
Dessa maneira, a sua violação compromete a própria idéia de dignidade da pessoa humana, além de colocar
em xeque a democracia e a organização republicana brasileiras.
            Para Ledur:
 

[...] a realização do direito ao trabalho fará com que a dignidade humana assuma nítido conteúdo
social, na medida em que a criação de melhores condições de vida resultar benéfica não somente
para o indivíduo em seu âmbito particular, mas para o conjunto da sociedade[5].

 
            Continua o autor sobre a relação do princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia de acesso
ao trabalho digno:
 

[...] as normas que garantem os direitos econômicos devem assegurar, de sua parte, o direito a um
nível de vida decente, como expressão e realização desse princípio fundamental. [...] como
primeiro princípio dos direitos fundamentais, ele (o princípio da dignidade da pessoa humana) não
se harmoniza com a falta de trabalho justamente remunerado, sem o qual não é dado às pessoas
prover adequadamente a sua existência, isto é, viver com dignidade[6].

 
            Assim, deve-se garantir ao homem o direito de alcançar, mediante o seu trabalho, os recursos
indispensáveis para desfrutar de uma vida digna. E isso somente é possível por meio do trabalho digno.

 

2. O trabalho digno
 
            Inicialmente, cumpre salientar que a dignidade impede que o homem seja utilizado como mero
instrumento, como meio para a consecução de um fim. O ser humano é fim em si mesmo e não se admite
em nenhuma hipótese a sua “coisificação”.
            Nesse sentido o magistério de Kant, para quem os seres racionais estão submetidos a um imperativo
categórico que determina que “cada um deles jamais trate a si mesmo ou aos outros simplesmente como
meios, mas sempre simultaneamente como fins em si” [7].
            Continua o autor:
 

No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem preço,
pode-se pôr em vez dela qualquer outra coisa como equivalente; mas quando uma coisa
está acima de todo o preço, e, portanto, não permite equivalente então ela tem dignidade.
[...] O que se relaciona com as inclinações e necessidades gerais do homem tem um preço
venal; aquilo que, mesmo sem pressupor uma necessidade, é conforme a um certo gosto,
isto é a uma satisfação no jogo livre e sem finalidade das nossas faculdades, anímicas, tem
um preço de afeição ou de sentimento; aquilo, porém que constitui a condição só graças
à qual qualquer coisa pode ser um fim em si mesma, não tem somente um valor
relativo, isto é um preço, mas um valor íntimo, isto é, dignidade[8].
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            Assim, tendo em vista que o direito pátrio é fundado em princípios como o da valorização do
trabalho e o da dignidade da pessoa humana, afirma-se que a marchandage do trabalhador é proibida pelo
ordenamento jurídico brasileiro.
            Castro define a marchandage como: “[...] existência de mero intermediário que, sem assumir os
riscos da atividade econômica, interpõe-se entre o trabalhador e a empresa contratante”[9].
            Em outras palavras, a marchandage configura “comércio de trabalhadores”. Isso significa que o
intermediário coloca à disposição do tomador os serviços de terceiro, auferindo seu lucro, tão-somente, da
exploração da mão-de-obra deste, o que caracteriza fraude ao direito material do Trabalho incidindo a
aplicação do art. 9º da CLT.
            Pode-se inferir, então, que a mera interposição de mão-de-obra, em princípio, é vedada pelo
ordenamento jurídico pátrio, devendo ser combatida, pois é incompatível com o princípio da dignidade da
pessoa humana. Nesse sentido, essa circunstância, assim como todas as demais que reduzem o homem-
trabalhador a mero objeto, afora as restritas exceções legais que permitem a intermediação da mão de obra,
caracteriza o labor em condições indignas.
            Não obstante, procura-se evitar a mera enumeração de situações contrárias ao trabalho digno. Isso
porque, entende-se que a classificação científica não deve basear-se apenas em explicitações de exemplos,
sendo essencial a fixação de um conceito determinado do objeto em estudo, no caso, o trabalho digno.
            Desse modo, passa-se à análise de alguns conceitos formulados na doutrina acerca do tema.
            Na abalizada visão de Gabriela Delgado, “o trabalho, enquanto direito universal fundamental, deve
fundamentar-se no referencial axiológico da dignidade da pessoa humana”[10].
            Sendo assim, o “trabalho não violará o homem enquanto fim em si mesmo, desde que prestado em
condições dignas. O valor da dignidade deve ser o sustentáculo de qualquer trabalho humano”. E também
assevera que onde “o direito ao trabalho não for minimamente assegurado, não haverá dignidade humana
que sobreviva” e que a proteção conferida pela Constituição da República de 1988 refere-se ao trabalho
digno[11].
            Afirma a autora que “os direitos de indisponibilidade absoluta devem ser considerados patamar
mínimo para a preservação da dignidade do trabalhador”, pois constituem “o centro convergente dos
Direitos Humanos” ao se revelarem como “direitos fundamentais do homem”[12].
            No que cinge à indisponibilidade de direitos, cabe trazer à baila o magistério de Maurício Delgado:
 

Absoluta será a indisponibilidade, do ponto de vista do Direito Individual do Trabalho, quando o
direito enfocado merecer uma tutela de nível de interesse público, por traduzir um patamar
civilizatório mínimo firmado pela sociedade política em um dado momento histórico. É o que
ocorre, como já apontado, ilustrativamente, com o direito à assinatura de CTPS, ao salário mínimo,
à incidência das normas de proteção à saúde e segurança do trabalhador. Também será absoluta a
indisponibilidade, sob a ótica do Direito Individual do Trabalho, quando o direito enfocado estiver
protegido por norma de interesse abstrato da respectiva categoria. Este último critério indica que a
noção de indisponibilidade absoluta atinge, no contexto das relações bilaterais empregatícias
(Direito Individual, pois), parcelas que poderiam, no contexto do Direito Coletivo do Trabalho, ser
objeto de transação coletiva e, portanto, de modificação real. [...] Relativa será a indisponibilidade,
do ponto de vista do Direito Individual do Trabalho, quando o direito enfocado traduzir interesse
individual ou bilateral simples, que não caracterize um padrão civilizatório geral mínimo firmado
pela sociedade política em um dado momento histórico. É o que se passa, ilustrativamente, com a
modalidade de salário paga ao empregado ao longo da relação de emprego (salário fixo versus
salário variável, por exemplo): essa modalidade pode se alterar, licitamente, desde que a alteração
não produza prejuízo efetivo ao trabalhador[13]. (grifos nossos).

 
            Com base nessa distinção, assevera Gabriela Delgado que:
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[...] é necessário estabelecer, expressamente, quais são, no caso brasileiro, os direitos trabalhistas
de indisponibilidade absoluta capazes de assegurar ao trabalhador o patamar civilizatório mínimo
do direito fundamental ao trabalho digno[14]. (grifos da autora)

 
            Continua a autora:
 

Entende-se que os direitos trabalhistas de indisponibilidade absoluta estão previstos em três
grandes eixos jurídicos, positivados pelo Direito do Trabalho brasileiro. Vale dizer que os eixos de
proteção, a seguir analisados, são necessariamente complementares e interdependentes. [...] Há que
se enfatizar ainda que os eixos, a seguir apresentados, não se revelam apenas para a defesa do
cumprimento das necessidades vitais de sobrevivência do trabalhador. Na realidade revelam em
seu conteúdo um prisma ético, já que exaltam o homem em sua condição valorosa e superior de ser
humano, o que significa, em outra medida, o direito de viver em elevadas condições de
dignidade[15].

 
            O primeiro eixo diz respeito aos direitos fixados pelas normas de tratados e convenções
internacionais ratificadas pelo Brasil. O segundo eixo refere-se aos direitos fundamentais dos trabalhadores
previstos no art. 7º da Constituição da República de 1988[16].
            O terceiro eixo encontra-se positivado nas normas infraconstitucionais, por exemplo, na
Consolidação das Leis Trabalhistas, que preceitua direitos de indisponibilidade absoluta no que tange a
saúde e segurança no trabalho, identificação profissional e proteção contra acidentes do trabalho, entre
outros[17].
            Nessa esteira, propõe a autora
 

um novo modelo de Direito do Trabalho, que se realize pela passagem do modelo atual de Direito
do Trabalho, para um modelo universal de Direito do Trabalho, que seja capaz de tutelar todo
trabalho livre e digno, consagrando, portanto, o direito universal ao trabalho digno[18].

 
            Cumpre ressaltar que o presente trabalho não se deterá acerca da ampliação da competência material
da Justiça do Trabalho, por se tratar de tema complexo e que exigiria um estudo aprofundado. Não obstante,
cuida-se aqui de definir um patamar mínimo essencial para a caracterização da dignidade da pessoa humana
nas relações de trabalho.
            Para tanto, concentra-se a análise nos dois primeiros eixos dos direitos de indisponibilidade absoluta
explicitados. São eles: os direitos fundamentais do homem-trabalhador fixados em instrumentos
internacionais ratificados pelo Brasil, em especial aqueles decorrentes da Organização Internacional do
Trabalho; e os direitos de indisponibilidade absoluta constitucionalmente previstos, consubstanciados nos
princípios constitucionais do trabalho.
            Ademais, cumpre rememorar que a dignidade da pessoa humana é característica intrínseca ao ser
humano e não deve limitar-se ao empregado, de modo que o trabalho digno proposto alcança a todos os
indivíduos.
            A Organização Internacional do Trabalho define como trabalho decente aquele trabalho
adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, eqüidade e segurança, capaz de garantir
uma vida digna. A concepção de trabalho decente para a OIT apóia-se em quatro pilares estratégicos:
 

(a) o respeito às normas internacionais do trabalho, em especial aos princípios e direitos
fundamentais do trabalho (liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito de negociação
coletiva; eliminação de todas as formas de trabalho forçado; abolição efetiva do trabalho infantil;
eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação); b) promoção
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do emprego de qualidade; c) extensão da proteção social; d) diálogo social[19].
 
 

            O Brasil assumiu perante a OIT o compromisso de promover o trabalho decente como uma das
prioridades políticas do governo.
            Em junho de 2003, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o diretor-geral da
organização, Juan Somavia, assinaram o Memorando de Entendimento que prevê o estabelecimento de
Programa Especial de Cooperação Técnica para a promoção da Agenda Nacional de Trabalho Decente, em
consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores[20].
            A Agenda Nacional de Trabalho Decente fundamenta-se a partir de três prioridades: a) gerar mais e
melhores empregos, com igualdade de oportunidades e de tratamento; b) erradicar o trabalho escravo e
eliminar o trabalho infantil, em especial em suas piores formas; e c) fortalecer os atores tripartites e o
diálogo social como um instrumento de governabilidade e democracia[21].
            Segundo preceitua o plano da Agenda Estadual do Trabalho Decente formulado pelo governo
baiano,
 

a promoção do trabalho decente deve visar não apenas à identificação de meios para geração de
ocupação e renda, mas também ao estímulo a que as ocupações desenvolvam-se em condições tais
que representem meios efetivos para o alcance de condições dignas de vida[22].

 
            É de se ver que a acepção de trabalho decente está na contramão do discurso hegemônico neoliberal
de fim do primado do trabalho e do emprego ao eleger a valorização das condições dignas de labor e sua
generalização como seu principal fundamento[23].
            Nesse sentido, caminha em direção à consecução e consolidação do princípio basilar do Estado
Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana, pois concretiza a elevação do indivíduo a “centro
convergente de direitos” do ordenamento jurídico pátrio.
            Brito Filho estabelece seu conceito embasado nas normas internacionais de direito do Trabalho, em
especial, nas declarações e convenções da OIT e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem
como no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
            Desse modo, acredita que o conjunto mínimo de direitos dos trabalhadores é composto pelo direito
ao trabalho, pela liberdade de escolha do trabalho, pela existência de condições justas de remuneração e
limitação da jornada e pelo direito de associação dos trabalhadores[24].
            Assim, sugere uma pequena divisão no plano individual, elencando em primeiro lugar o direito ao
trabalho como sustentáculo sobre o qual se assentam os demais direitos e como “obrigação do Estado de
criar condições para que o trabalhador possa exercer uma ocupação que lhe permita e à sua família
subsistir”[25].
            Lança crítica à atual conjuntura, permissiva do descumprimento e desrespeito reiterado desse direito,
exaltadas pelas altas taxas de desocupação ou de ocupação informal e das políticas públicas adotadas pelos
Estados favorecedoras do trabalho precário.
            A seguir, enumera os direitos individuais de “liberdade de escolha do trabalho”, “igualdade de
oportunidades para e no exercício do trabalho”, “direito de exercer o trabalho em condições que preservem a
saúde do trabalhador”, “direito a uma justa remuneração”, “direito a justas condições de trabalho,
principalmente limitação da jornada de trabalho e existência de períodos de repouso” e “proibição do
trabalho infantil”[26].
            Citando o relatório Não ao trabalho forçado, elaborado pela OIT[27], esclarece Brito Filho que o
trabalho deve ser de livre escolha do trabalhador, pois “o controle abusivo de um ser humano sobre o outro
é a antítese do trabalho decente”. No que diz respeito à “igualdade de oportunidade para e no exercício do
trabalho”, reafirma a necessidade de oferta de labor a todos que possuam as habilidades necessárias a ele,
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sem qualquer tipo de discriminação[28].
            Em relação à saúde, lembra o autor que “de nada adianta ao trabalhador um emprego, mesmo que
com remuneração razoável, se sua saúde é comprometida”. Assim, a primeira meta deve ser a preservação
do ambiente em condições de salubridade e segurança, sob pena de caracterização do trabalho em condições
degradantes[29].
            Conceitua como justa remuneração aquela “compatível com os serviços prestados, suficiente para a
satisfação de suas necessidades e dos que lhe são dependentes”. Atenta ainda para o fato de que, deve-se
garantir uma remuneração mínima, proibindo-se seu rebaixamento por meio de artifícios[30].
            Em seguida, lembra que a história revela que, na ausência de uma mínima proteção no que cinge à
limitação da jornada e aos períodos de descanso, a tendência é a de exaustão dos trabalhadores, mediante
jornadas extenuantes e negação do direito ao repouso. Ademais, afirma ser premente o respeito aos limites
físicos do trabalhador, bem como o seu convívio social fora do ambiente de trabalho.
            No plano coletivo, elege como condição mínima ao trabalho decente a liberdade sindical, uma vez
que a existência dos direitos mínimos dos trabalhadores na seara individual deve-se à capacidade de união e
pressão das associações dos obreiros. Sendo assim, conclui que impedir a livre sindicalização e atuação dos
agentes coleitvos é negar os próprios direitos fundamentais dos trabalhadores.
            Por derradeiro, determina, no plano da seguridade, a garantia mínima de “proteção contra o
desemprego e outros riscos sociais”, entendidos como “aqueles que impedem ou diminuem sua capacidade
de subsistência”[31].
            É em face dessas garantias mínimas que Brito Filho caracteriza o trabalho decente, acentuando que
“menos que isso é sujeitar o trabalhador a condições de trabalho que estão abaixo do necessário para que
seja preservada sua dignidade”[32]. Assim conceitua:
 

Trabalho decente, então, é um conjunto mínimo de direitos do trabalhador que corresponde: à
existência de trabalho; à liberdade de trabalho; à igualdade no trabalho; ao trabalho com condições
justas, incluindo a remuneração, e que preservem sua saúde e segurança; à proibição do trabalho
infantil; à liberdade sindical; e à proteção contra os riscos sociais[33].

 

            Nessa esteira, conjugando os conceitos analisados, depreende-se que o trabalho digno é alcançado e
favorecido quando são assegurados ao homem-trabalhador os direitos mínimos de remuneração justa, de
liberdade, de eqüidade e de segurança no contexto da relação laboral.
            A liberdade diz respeito não apenas ao direito subjetivo de ir e vir, significando, no âmbito coletivo,
a liberdade de associação e exercício da atividade sindical obreira. Ademais, pode-se afirmar que também é
possível inferir dessa liberdade o direito de livre-arbítrio na escolha do serviço prestado e o direito de o
trabalhador encerrar a relação jurídica a qualquer tempo. Caracteriza ainda a liberdade na relação trabalhista
o direito singular das crianças (entendidas pela OIT como todos os indivíduos até 18 anos[34]) de não-
trabalhar e de gozar de uma infância digna e de uma educação de qualidade.
            No tocante à eqüidade, compreende-se a vedação de qualquer tipo de discriminação – seja de sexo,
raça, cor, religião e idade, dentre outras – nas relações trabalhistas, tanto no momento de ingresso quanto no
âmbito do contexto laboral e, até mesmo, ao tempo da dispensa. Nesse sentido é a redação dos incisos XXX,
XXXI, XXXII do art. 7º da Carta Magna de 1988.
            Em consonância com o conceito formulado aos princípios da igualdade e da não-discriminação,
pode-se decodificar a eqüidade proposta pela OIT como o direito à igualdade substancial. Em primeiro
lugar, afiança a garantia a todos do acesso ao mercado de trabalho digno, proporcionando igualdade de
oportunidades por meio da educação e de programas de inserção e qualificação do obreiro.
            Em um segundo momento, diz respeito ao mínimo necessário quanto ao respeito, condições e
direitos trabalhistas que possibilitem a vivência digna do indivíduo e de sua família. Assim, deve-se delegar
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ao trabalhador a mesma consideração que se possui em relação aos demais seres humanos, posto que todos
são iguais em dignidade, sendo vedada a sua sujeição a tratamentos humilhantes, vexatórios e degradantes,
bem como a imposição de penas no ambiente de trabalho.
            Além disso, é premente que se verifique o respeito às normas de saúde e segurança no trabalho, a
fim de assegurar ao indivíduo o desempenho de suas tarefas em um ambiente sadio e livre de elementos
nocivos à sua vida, conforme assevera o art. 225 da Constituição da República. O fornecimento de
equipamentos de proteção individual e a manutenção de moradia e de alimentação adequadas aos
trabalhadores também são direitos fundamentais consagrados na Carta Magna.
            No que cinge aos direitos trabalhistas mínimos, entende-se como necessário para a concretização do
trabalho digno as garantias de:

a)                           remuneração justa – compreendida como aquela que assegura o salário mínimo
constitucional aos trabalhadores[35], livre de descontos abusivos e ilegais e que
possibilite a existência digna do indivíduo e de sua família –;

b)                           limitação da duração do trabalho e do período de descanso compatíveis com a atividade
desenvolvida – repouso semanal remunerado e férias, bem como respeito aos intervalos
“inter” e “intra” jornada e direito ao pagamento das eventuais horas extraordinárias
prestadas, observado o limite de duas horas extras diárias, nos termos dos incisos XIII,
XIV, XV, XVI e XVII do art. 7º da Carta de 1988 – ;

c)                            acesso à seguridade social – de modo que o trabalhador tenha proteção contra o
desemprego e outros riscos sociais, tais como acidentes de trabalho ou doenças
profissionais, dentre outros, bem como o direito a uma aposentadoria justa e digna e a
proteção à família, consubstanciada no auxílio maternidade.

 
            Desse modo, forçoso concluir que o trabalho digno é aquele desempenhado com respeito aos
princípios constitucionais do trabalho – em especial, à dignidade da pessoa humana e à igualdade –, bem
como ao direito à liberdade, e desde que garantidas as condições mínimas (trabalhistas – individuais e
coletivas – e previdenciárias) necessárias para uma vivência, e não mera sobrevivência, digna do homem-
trabalhador e de sua família.
 
 Conclusão
 
            Nessa esteira, afirma-se é que apenas através do trabalho em situações dignas, onde se assegura o
respeito pleno ao ser humano, que a pessoa torna-se capaz de se afirmar e de se realizar plenamente
enquanto ser social no capitalismo.
            Além disso, aduz-se como obrigação primordial do Estado a concretização da dignidade da pessoa
humana, mediante a efetivação dos Direitos Sociais e, dentre eles em especial o Direito do Trabalho, sendo
inadmissível a invocação da reserva do possível para legitimar qualquer descumprimento.
            A intervenção estatal, por meio do Direito, e principalmente do ramo justrabalhista, constitui o óbice
mais efetivo à exploração desregrada do trabalho humano. O desenvolvimento econômico, político e social
devem caminhar juntos com o direito, sem se ovildar que o epicentro normativo do Estado Democrático de
Direito é a pessoa humana, considerada em sua dignidade plena.
            O princípio da dignidade da pessoa humana deve nortear toda a produção e aplicação normativa, a
fim de garantir a interpretação das leis conforme a Constituição, afastando-se a interpretação da Carta
Magna à luz das leis infraconstitucionais[36], o que deturpa todo o sentido do ordenamento jurídico.
            Assim, conclui-se que para a realização da dignidade da pessoa humana é indispensável a
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valorização do trabalho, por meio da efetivação e consolidação do trabalho digno como direito fundamental
a ser assegurado a todos.  

[1] BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho com redução do homem à condição análoga de escravo e dignidade da
pessoa humana. Disponível em: .
[2] SARLET, Ingo Wolfgang.  Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição federal de 1988. 5. ed.
Porto Alegre: Livraria do Advogado,2007, p. 62.
[3] DELGADO, Gabriela. Direito Fundamental ao Trabalho digno. São Paulo: LTr, 2006, p. 206.
[4] SARLET, 2007, p. 67-68.
[5] LEDUR, José Felipe. A realização do Direito ao Trabalho. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1998, p. 98.
[6] LEDUR, 1998, p. 103.
[7] KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução de Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 1995, p. 76-
77. Cabe salientar que o presente trabalho não cuida de elaborar um exame filosófico acerca dos conceitos da dignidade da pessoa
humana; por isso, não se preocupa em trazer à baila o pensamento de Hegel ou de outros importantes filósofos que trataram do tema.
A citação à Kant faz-se por entender que o conceito do filósofo alemão embasa e retrata bem as perspectivas contemporâneas da
dignidade da pessoa humana na ótica do assunto aqui tratado: o trabalho digno.
[8] KANT, 1995, p. 76-77. Cabe salientar que, embora Kant eleja a autonomia como proposição essencial do significado de
dignidade da pessoa humana, essa deve ser entendida como uma autonomia em estado potencial ou em sentido abstrato. Nesse
sentido, explica Sarlet que a capacidade de autodeterminação do ser humano não depende de efetiva realização, haja vista se tratar de
uma “capacidade potencial”.  Sendo assim, afirma que também o absolutamente incapaz possui a mesma dignidade que qualquer
outra pessoa humana. IN: SARLET, Ingo Wolgang, 2007, p. 46.
[9] CASTRO, Rubens Ferreira de. A terceirização do direito do trabalho. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 139.
[10] DELGADO, Gabriela, 2006, p 203.
[11] DELGADO, Gabriela, 2006, p 207-209.
[12] DELGADO, Gabriela, 2006, p. 209-210.
[13] Desse conceito é possível inferir, como será demonstrado mais à frente, a necessidade de assegurar-se a liberdade sindical como
condição mínima para a concretização do trabalho digno, bem como a importância da garantia de uma remuneração justa, limitação
de jornada e períodos de descanso e acesso à previdência social, que, como parcelas de indisponibilidade absoluta, integram o corpo
das condições essenciais para a caracterização do trabalho digno. DELGADO, Maurício. Curso de Direito do Trabalho. 6ª. ed.  São
Paulo: LTr, 2007, p. 217-218.
[14] DELGADO, Gabriela, 2006, p. 214.
[15] DELGADO, Gabriela, 2006, p. 214.
[16] Cabe ressaltar que, no tocante a tais direitos, a autora entende como sujeitos todos os trabalhadores brasileiros, e não apenas os
empregados urbanos e rurais, como a leitura restritiva majoritária da doutrina e jurisprudência pátria os concebe. E salienta ainda
que “é claro que a concessão dos direitos constitucionais trabalhistas será assegurada a cada trabalhador conforme a possibilidade da
própria estrutura de trabalho estabelecida, o que não significa a defesa de discriminações, mas pelo contrário, o respeito à diferenças
estruturais que se estabelecem no mundo do trabalho”. DELGADO, Gabriela, 2006, p. 215.
[17] DELGADO, Gabriela, 2006, p. 214-215.
[18] DELGADO, Gabriela, 2006, p. 220.
[19] AGENDA, 2006. Disponível em: .
[20] AGENDA, 2006. Disponível em: .
[21] AGENDA, 2006. Disponível em: .
[22] AGENDA, 2006. Disponível em: .
[23] Sobre esse tema conferir: DELGADO, Maurício Godinho. Capitalismo, trabalho e emprego – entre o paradigma da destruição
e os caminhos da reconstrução. São Paulo: LTR, 2006.
[24] BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho decente. Análise jurídica da exploração do trabalho – trabalho forçado e
outras formas de trabalho indigno. São Paulo: LTr, 2004, p. 51-54.
[25] BRITO FILHO, 2004, p. 55-56. Nessa esteira, cabe trazer à baila a MP 410 de 28.10.2007 que prevê a possibilidade de
contratação do trabalhador rural, por até dois meses, sem a necessidade da anotação da CTPS, exigindo-se apenas a assinatura de um
contrato de trabalho com o empregado temporário. Tal medida vem na contramão da Agenda do Trabalho Decente e se consolida
como forma de precarização do trabalho rural. Pior, incentiva a própria prática do trabalho escravo.
[26] BRITO FILHO, 2004, p. 56-60.
[27] AGENDA, 2006. Disponível em: .
[28] BRITO FILHO, 2004, p. 56.
[29] O autor cita ainda dados da OIT que indicam a ocorrência de cerca de duzentos e cinqüenta milhões de acidentes com
trabalhadores, com trezentas mil mortes por ano no mundo e que, em sua maioria ocorrem não porque inevitáveis, mas em razão da
não-observância de cuidados mínimos como instruir o trabalhador. BRITO FILHO, 2004, p. 57.
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[30] BRITO FILHO, 2004, p. 58-59.
[31] BRITO FILHO, 2004, p. 61.
[32] BRITO FILHO, 2004, p. 61.
[33] BRITO FILHO, 2004, p. 61.
[34] O Direito brasileiro permite o trabalho ao maior de 16 anos e na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, desde que realizados
nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República de 1988.
[35] Embora a própria constitucionalidade do salário mínimo possa ser, ao menos em tese, contestada, haja vista que, na maioria das
vezes, não é capaz de assegurar tudo aquilo previsto no art. 7º, IV, da CR/88, não se pretende levantar essa discussão aqui. E também
não se pretende afirmar que qualquer trabalho que seja remunerado abaixo do mínimo constitucional mensal seja um trabalho
indigno, pois há casos em que basta a garantia da remuneração de um salário mínimo-hora, como proposto por DELGADO,
Gabriela, 2006.
[36] A idéia é de Carmen Lúcia Antunes Rocha.
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A FLEXIBILIZAÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

THE FLEXIBILIZATION OF LABOR RIGHT AND THE FEDERAL CONSTITUTION OF 1988

Fernanda Heloisa Macedo Soares
Maiara Cristina Lima Massine

RESUMO
A presente pesquisa tem por objetivo o estudo da flexibilização do Direito do Trabalho brasileiro, sobretudo
sob o seu aspecto constitucional, vez que a Constituição Federal de 1988 considera o Direito do Trabalho
como um princípio básico disposto no título pertencente aos direitos fundamentais. O fato é que as inúmeras
instabilidades ao redor do mundo, como, por exemplo, as crises econômicas, o desenvolvimento
tecnológico, as razões de ordem social, aliada ao processo de globalização e ao grande dinamismo do
Direito do Trabalho propiciaram o surgimento e a disseminação da denominada teoria da flexibilização do
direito do trabalho. Referida teoria procura, sobretudo, poupar o bem maior que é o emprego através da
diminuição do rigor de algumas normas que regulam a relação de trabalho, além, é claro, de também
preservar as relações econômicas e sociais. Em suma, a pesquisa procura abordar a temática da
flexibilização trabalhista no que se refere à adaptação das leis trabalhistas já existentes às necessidades dos
empregados e das empresas, o que implica no afastamento de algumas rigidezes da lei, adaptando-as à
realidade e assim evitando o desemprego em massa, como ocorre com o trabalho temporário, o trabalho a
tempo parcial, a compensação e a supressão de horas trabalhadas, entre outras normas já flexibilizadas no
direito brasileiro.
PALAVRAS-CHAVES: FLEXIBILIZAÇÃO; DIREITO DO TRABALHO; CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988.

ABSTRACT
The purpose of the present research is the study of the flexibilization of Brazilian Labor Right, particularly
its constitutional aspect, since the Federal Constitution of 1988 considers the Labor Law a basic principle
shown in the title pertaining to fundamental rights. The fact is that, all the instabilities in the world, for
example, economic crises, technological developments, the social cause, united to the process of
globalization and to the great dynamism of labor right make way to the emergence and spread of what we
call theory of the flexibilization of Labor Right. This theory seeks, above all, to save the greater good that is
employment by reducing the stringency of certain rules that control the work relation, apart from, of course,
to preserving the economic and social relations as well. Altogether, the research seeks to address the
thematic of labor flexibilization as regards the adaptation of existing labor laws to the needs of employees
and businesses, which implies the removal of some rigidities of the law, adapting them to reality and thus
avoiding massive unemployment, the same way it occurs to temporary work, part-time job, the
compensation and removal of hours worked, among other benchmarks that are already flexible in the
Brazilian law.
KEYWORDS: FLEXIBILIZATION, LABOR RIGHT, FEDERAL CONSTITUTION OF 1988.

INTRODUÇÃO

 

Nesses tempos de globalização as questões referentes a trabalho e emprego merecem especial atenção, visto
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as mudanças ocorridas.

Cada nação enfrenta problemas conforme suas particularidades relacionadas à flexibilização e o advento da
globalização que apresenta dois pontos diversos, ao mesmo tempo em que traz benefícios em avanços
tecnológicos também encerram postos de trabalho e criam exigências específicas de capacitação.

 O Brasil passa por problemas específicos como a carência de postos de trabalho, falta de capacitação
profissional ou capacitação inadequada, um sistema jurídico brasileiro inchado e engessado, entre outros.

O grande dilema é até que ponto a garantia imediata de postos de trabalho justificaria a redução de algumas
garantias convencionais.

Claro que algumas dessas reduções só podem ocorrer mediante exigências negociáveis com sindicatos
profissionais que atentem aos direitos inerentes ao trabalhador.

Entretanto, o contrário também pode acontecer, pois até que ponto as garantias conquistadas até agora são
um empecilho para novas formas de contrato de trabalho que satisfaçam as exigências do mercado.

Pode-se afirmar veementemente que o trabalho independente de qual seja existe trabalhador assalariado e
empregador, caracterizando uma via de mão dupla.

 

 

1. DIREITO DO TRABALHO NO BRASIL

 

A origem do Direito do Trabalho no Brasil tem seu marco historio com a abolição da escravatura, não que
tenha tido um caráter de regulação das relações de trabalho, mas é a partir da existência do trabalho livre no
Brasil que são criadas condições necessárias para o nascimento e consolidação do ramo trabalhista.

 

Se a existência do trabalho livre (juridicamente livre) é o pressuposto histórico-material para o surgimento
do trabalho subordinado (e, consequentemente, da relação de emprego sem que o próprio pressuposto dessa
relação seja estruturalmente permitido na sociedade enfocada. Desse modo, apenas a contar da extinção da
escravatura (1888) é que se pode iniciar uma pesquisa consistente sobre a formação e consolidação histórica
do Direito do Trabalho no Brasil. (DELGADO, 2007, p. 108)

 

Os autores costumam dividir o Direito do Trabalho em três períodos de evolução no Brasil após a Lei
Áurea.

O primeiro período seria de 1888 a 1930 onde se destaca por leis esparsas que seria destinada a segmentos
específicos, tendo como característica uma massa operária inoperante para obter avanços significativos em
termos de direitos trabalhistas.

O segundo período é marcado pela institucionalização do Direito do Trabalho, compreendido de 1930 até o
final da era Vargas em 1945, onde foi criada lei sobre industriários e comerciantes sob a influência de
Getúlio Vargas, além da criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, diversos decretos por
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profissão, lei sobre o trabalho das mulheres, nova estrutura sindical, as convenções coletivas de trabalho, a
Justiça do Trabalho administrativa e não judicial e o salário mínimo.

Destaca-se, também, que a Constituição de 1934 foi a primeira a contemplar direitos sociais trabalhistas,
reunindo todas as leis existentes que estruturavam o modelo justrabalhista da época além de outros direitos
não contemplados pelas constituições anteriores.

Nesse período foi promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho em 1943 e três anos depois foi criada
oficialmente a Justiça do Trabalho.

O terceiro período da evolução do Direito do Trabalho no Brasil teve seu marco com a Constituição Federal
de 1988 que trata de direitos trabalhistas em seu art. 7º a 11 e diversas leis que visam direitos ao trabalhador.

A Constituição Federal de 1988 marca uma fase de transição do Direito do Trabalho, visto que ao mesmo
tempo em que mostra os avanços democráticos que a mesma trouxe ao modelo justrabalhista brasileiro
também preservou institutos incompatíveis com a nova ordem democrática.

 

[...] a nova Carta confirmará, em seu texto, o primeiro momento, na história brasileira após 1930, em que se
afasta, estruturalmente, a possibilidade jurídica de intervenção do Estado - através do Ministério do
Trabalho - sobre as entidades sindicais. Rompe-se, assim, na Constituição, com um dos pilares do velho
modelo: o controle político-administrativo do Estado sobre a estrutura sindical.

Ao lado disso, a nova Constituição, pela primeira vez em seis décadas, desde 1930, fixará reconhecimento e
incentivos jurídicos efetivos ao processo negocial coletivo autônomo, no seio da sociedade civil.

Entretanto, ao mesmo tempo, a referida Carta preservará e aprofundará institutos e mecanismos autoritário-
corporativos oriundos das bases do velho modelo justrabalhista, como ilustrativamente, a antiga estrutura
sindical corporativista. (DELGADO, 2007, p. 114)

 

 

Atualmente fala-se em duas categorias de disponibilização de força laborativa, seja através do emprego com
registro na Carteira de Trabalho, habitualidade, subordinação direta e todos os requisitos para configuração
legal da relação contratual empregatícia, ou, seja através do trabalho, este, livre destes requisitos, mas
reconhecido no Direito do Trabalho.

 

1.1. Breve Contexto Histórico da Flexibilização no Brasil

É notório que o direito do trabalho é um ramo da ciência jurídica extremamente ativo e dinâmico, altamente
ligado às instabilidades políticas, motivo pelo qual sempre se altera para melhor solucionar os problemas
relacionados ao capital e ao trabalho. E, nesses panoramas de instabilidades, é que surgiu a denominada
teoria da flexibilização do direito do trabalho ou flexibilização dos direitos trabalhistas. Esse dinamismo
inerente ao direito laboral ocorre justamente para adequá-lo, com maior facilidade, à realidade social em que
se encontra determinado país, auxiliando-o, por exemplo, na sua reestruturação e recuperação frete aos
adventos das crises.
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Nesse contexto, o Brasil, com a crise do petróleo ocorrida em 1973 na Europa precisou rever algumas leis
trabalhistas, o que resultou na diminuição do rigor das mesmas. O objetivo visado com referida medida foi à
preservação das relações econômicas e sociais.

Assim, com o intuito de poupar um bem maior que é o emprego, os sindicatos de trabalhadores, de maneira
ampla e geral, amparados na idéia de que as leis trabalhistas não devem dificultar o desenvolvimento
econômico de determinado país, entenderam por bem aceitar novas formas de prestação de trabalho, mesmo
que estas não sejam as mais vantajosas ou indicadas. Portanto, certas regras de flexibilização do direito do
trabalho podem ser instituídas tanto in mellius (para melhorar as condições de trabalho), como in peius (para
piorar as condições de trabalho, entendidas como tal o aumento da jornada de trabalho, bem como a redução
de salários, entre ouros).

Dessa forma, frente à terceira revolução industrial, chamada de revolução tecnológica, as relações
trabalhistas precisaram ser adaptadas à nova realidade social a fim de barrar o desemprego estrutural
crescente e, consequentemente, preservar a Política Social, entendida esta como um bem maior a ser
preservado, na medida em que se dirige ao bem estar de todos os cidadãos, ao bem estar coletivo. 

Portanto, podemos concluir que a automação, a robótica e a microeletrônica ocorridas na década de 80,
juntamente com as crises econômicas, a globalização e o crescente desemprego geraram o aumento, até os
dias atuais, de referidas revisões legislativas ocorridas no campo trabalhista.

 

 

2. CONCEITO, DOUTRINA E FLEXIBILIZAÇÃO

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 o termo flexibilização ganhou bastante notoriedade,
sobretudo no que se refere ao seu alcance, para tanto se faz necessário defini-la para melhor enquadrá-la nas
relações sociais laborais. Assim, para Rosita de Nazaré Sidrim Nassar, a palavra flexibilização é
polissêmica, o que implica dizer que diversos significados podem lhe ser conferidos. Devido a tal fato,
renomada autora afirma que a flexibilização (...) não é univocamente definida. (NASSAR, 1991, p. 17)

Entretanto, com o objetivo de definir o tema, Amauri Mascaro Nascimento (2005, p. 77) traz o conceito de
emprego flexível adotado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), como sendo toda a forma de
trabalho que não seja a tempo completo e não tenha duração indefinida, o que abarca o trabalho a tempo
parcial, o eventual, o temporário, o a prazo determinado, o trabalho para qualificação profissional, entre
outros.

Amauri Mascaro Nascimento (2001, p. 139) ainda atenta para o fato que o termo flexibilização deve ser
aplicado somente ao direito individual do trabalho, pois para o direito coletivo do trabalho usa-se o
vocábulo desregulamentação, entendida neste caso como a política legislativa de redução da interferência
da lei nas relações coletivas do trabalho, para que se desenvolvam segundo o princípio da liberdade
sindical e a ausência de leis do Estado que dificultem o exercício dessa liberdade.

Para este autor a flexibilização do direito do trabalho representa o afastamento da rigidez de algumas leis
para permitir, diante de situações que a exijam, maior dispositividade das partes para alterar ou reduzir as
condições de trabalho. (NASCIMENTO, 2005, p. 77)
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O objetivo da flexibilização das relações de trabalho é criar organismos para conjugar as transformações
econômicas, tecnológicas e sociais entre o capital e o trabalho. Dessa maneira, por meio de um novo perfil
juslaboral, procura-se assegurar ao trabalhador alguns direitos fundamentais, além de garantir ao
empregador a possibilidade de ajustar seu negócio em períodos de crise econômica, permitindo a
continuidade do emprego e a sobrevivência da empresa por meio de lucro razoável. Ou seja, o termo
flexibilização vincula-se à necessidade de conceder às regras obreiras maior plasticidade, maleabilidade,
destituindo-se da rigidez tradicional. (NASSAR, 1991, p. 15)

Arturo Hoyos citado por Rosita de Nazaré Sidrim Nassar (1991, p. 19), trata a flexibilização trabalhista
como sendo o uso de instrumentos jurídicos que permitam o ajustamento da produção, emprego e
condições de trabalho à celeridade e permanência das flutuações econômicas, as inovações tecnológicas e
outros elementos que requerem rápida adequação.

Em suma, a flexibilização das normas trabalhistas pode ser definida como sendo a adaptação da legislação
trabalhista já existente às necessidades dos trabalhadores e das empresas a fim de driblar crises econômicas
ou políticas, ou seja, a rigidez de algumas leis é afastada diante de situações econômicas, tecnológicas e
sociais específicas para alterar ou reduzir as condições de trabalho e assim preservar o emprego, afastando-
se o desemprego em massa.

 

 

3. CAUSAS DA FLEXIBILZAÇÃO

 

A flexibilização das normas trabalhistas ocorre, basicamente, devido a quatro razões, quais sejam: o
desenvolvimento tecnológico, o econômico, o social e os processos de globalização.

 

3.1 A Crise Econômica

De acordo com o materialismo marxista, como nos ensina SOARES JUNIOR (2008, p. 01), o direito, de
forma ampla, está relacionado com o desenvolvimento econômico, vez que as transformações e crises
econômicas se refletem de maneira bastante expressiva no direito como um todo.

       Em sendo assim, no campo jus laboral não poderia ser diverso, uma vez que as relações trabalhistas
guardam estreita relação com as relações econômicas, razão pela qual o mercado de trabalho sempre se vê
atingido pelas eventuais crises financeiras, de tal modo que o próprio Direito do Trabalho, ou melhor, os
efeitos jurídicos da relação de emprego sofrem com as conseqüências oriundas das dificuldades econômicas
comuns em épocas de crise.

A redução do trabalho resultado da crise econômica gera o desemprego, que por sua vez gera o trabalho
informal. Neste cenário os desempregados não conseguem ingressar novamente no mercado de trabalho em
razão dos entraves legais e dos padrões rígidos de emprego, surgindo com isso à necessidade, enfim, de
flexibilizar os rigores do Direito do Trabalho, (NASSAR, 1991, p. 160) através da concepção de novos
meios de contratação e de organização do período de trabalho.
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3.2. O Desenvolvimento Tecnológico

As inovações tecnológicas estão ligadas às relações econômicas, e, consequentemente, às relações de
trabalho.

Para parte da doutrina, como para Rosita de Nazaré Sidrim Nassar (1991, p. 161), o crescente
desenvolvimento na área tecnológica tende a diminuir a oferta de emprego, já que algumas máquinas podem
realizar trabalhos repetitivos, monótonos, perigosos, insalubres, enfim, prejudiciais ao homem, resultando
no seu afastamento da prática de determinadas atividades laborais.

Já para outros, como, por exemplo, para o professor Olivier Blanchard apud Soares Júnior (2008, p. 01), não
há qualquer relação entre o desemprego e a novas tecnologias, pois, segundo o mesmo, após análise dos
números de desemprego e de avanço tecnológico, nos últimos cem anos, conclui que não há uma relação
direta, muito menos causal, entre os dois fenômenos.

Contudo, é justamente no que se refere à diminuição dos postos de trabalho que o avanço tecnológico é
causa da flexibilização laboral. Assim, como nos ensina Rosita de Nazaré Sidrim Nassar (1991, p. 161-162)
 o processo tecnológico atua (...) como fator da flexibilização ao engendrar novas formas de contrato de
emprego destituídas das características tradicionais, às quais se revela inadequada a disciplina do modelo
clássico. Visto que, esse efeito negativo resultante das mudanças tecnológicas pode ser amenizado com a
adequação da lei trabalhista que se dá através da flexibilização das mesmas.

 

3.3. As Razões de Ordem Social

As razões de ordem social podem ser entendidas como a necessidade de melhoria no nível de vida dos
trabalhadores, o que significa, dentre outros fatores, melhor distribuição do tempo de trabalho.

É certo que o trabalho dignifica o homem, ocupa sua mente, exercita seu corpo. Contudo, também é verdade
que o trabalho excessivo e contrário às indicações etárias e físicas causa resultados contrários ao esperado
da atividade laborativa, constituindo verdadeiro mal social, como, por exemplo, o cansaço, a fadiga, o
estresse, o nervoso, a insatisfação, entre outros.

O corpo e a mente humana também precisam de momentos livres, por vezes ociosos, sendo inclusive tais
momentos classificados pela medicina como imprescindíveis ao perfeito desenvolvimento da personalidade,
da arte de viver e ao aprofundamento das relações sociais.  (NASSAR, 1991, p. 162)

Frente a estas mudanças, até mesmo de níveis salutares, a flexibilização ocupa papel importante, pois as
novas formas de contratação permitem que o trabalhador ajuste o tempo de trabalho com o tempo de lazer, a
vida profissional com a vida pessoal, melhorando dessa forma a sua qualidade de vida.

 

3.4. O Processo de Globalização

A globalização é um processo que tem a finalidade de unir as nações em blocos regionais ou não,
favorecendo a integração e o intercâmbio entre as pessoas, as empresas e indústrias e entre os países. Dessa
maneira, o processo da globalização busca aumentar e acelerar os métodos de trocas entre os países de todo
o mundo, através de aberturas comercias ocasionadas com o fim das barreiras existente e que impedem o
livre desenvolvimento e circulação.
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Diante desse panorama de dimensões mundiais que é a globalização, as relações trabalhistas precisaram ser
modernizadas, atualizadas, flexibilizadas a fim de atenderem as expectativas existentes, como, por exemplo,
o investimento de capital estrangeiro em determinada nação, pois, como finaliza Alcídio Soares Junior
(2008, p. 01) os investidores internacionais são mais atraídos, entre outros aspectos, por legislações mais
flexíveis e com menos encargos trabalhistas, isto parece ser uma realidade difícil de contestar.  

 

 

4. FLEXIBILIZAÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988.

 

O Direito do Trabalho é assegurado com prioridade pela Constituição Federal de 1988, sendo inclusive
considerado um dos princípios básicos disposto no título pertencente aos direitos fundamentais.

Em razão do tratamento recebido, o Direito do Trabalho guarda extrema relação com questões econômicas e
sociais, motivo pelo qual a própria Constituição autoriza alternativas à sua melhor adequação com a
realidade, o que implica permitir a flexibilização de suas normas.

A Carta Constitucional de 1988 traz ao longo de seu texto várias referencias à flexibilização das normas
trabalhistas, como quando determina no inciso XII de seu artigo 7º que a compensação ou a redução da
jornada de trabalho só poderá ser realizada por meio de acordo ou convenção coletiva, ou quando no inciso
VI da mesma norma estabelece que a redução dos salários só se dará se também acordado em convenção ou
acordo coletivo de trabalho, entre outros. A Constituição também traz casos de flexibilização que não
necessitam da participação do sindicato, como, por exemplo, no caso do inciso XX de seu artigo 7º que
garante incentivos específicos para a proteção do mercado de trabalho da mulher, entre outros.

Desta forma, através da adaptação de suas cláusulas, a Carta Constitucional procura atender às exigências
tecnológicas, econômicas, sociais e comerciais modernas, sempre buscando oferecer ao trabalhador
segurança jurídica quanto à flexibilização das normas trabalhistas e dessa forma cumprir com o objetivo
maior de conservar e zelar pela dignidade da pessoa humana, principal fundamento do Estado Democrático
de Direito.

A Assembléia Nacional Constituinte promulgou no dia 5 (cinco) de outubro de 1988 a Constituição da
República Federativa do Brasil que representou um grande avanço para o Direito do Trabalho, pois com a
Constituição Federal de 1988 houve uma democratização nas maneiras de solucionar conflitos de cunho
trabalhistas.

Ao afirmar que a Constituição Federal de 1988 democratizou os meios de solução dos conflitos trabalhistas
é afirmar a autonomia dada aos grupos sociais para utilização de mecanismos diferentes dos modelos
clássicos de produção de normas trabalhistas, mas com limites definidos para preservação de direitos.

De acordo com NASCIMENTO (2006, p. 155) essa defesa do trabalhador, na prática, é feita mediante "[...]
um conjunto de leis que estabeleceram o conteúdo mínimo obrigatório desse contrato, independentemente
de qualquer convenção entre as partes, daí o seu sentido protecionista que em alguns casos chegou a ser
visto como paternalista."

Existindo a possibilidade de produção de normas trabalhistas que não dependem exclusivamente do Estado,
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afirma-se a possibilidade da flexibilização das normas clássicas, através de convenção ou acordo coletivo.
Nota-se que ao flexibilizar as normas trabalhistas, a Constituição Federal, proporcionou a possibilidade de
participação do trabalhador na gestão e nos lucros da empresa.

Destaca-se que mesmo antes da Constituição Federal já havia algumas leis que tinham tendência de
flexibilizar de certa forma a legislação trabalhista, trazendo uma discussão doutrinária sobre posturas
favoráveis e desfavoráveis frente a essa flexibilização.

 

A Constituição de 1988 prestigiou em vários momentos a flexibilização das regras do Direito do Trabalho,
determinando: que os salários poderão ser reduzidos por convenção ou acordo coletivo de trabalho (art. 7º,
VI); a compensação ou redução da jornada de trabalho, só poderá ser feita mediante acordo ou convenção
coletiva (art. 7º, XIII); o aumento da jornada de trabalho nos turnos ininterruptos de revezamento para mais
de seis horas diárias por intermédio de negociação coletiva (art. 7º, XIV). O inciso XXVI do art. 7º do
Estatuto Supremo reconheceu não só as convenções coletivas, mas também os acordos coletivos de
trabalho. O inciso VI do art. 8º da mesma norma instituiu a obrigatoriedade da participação dos sindicatos
nas negociações coletivas de trabalho. Pode-se dizer, também, que até mesmo a participação nos lucros e na
gestão de empresa são formas de flexibilização laboral, de maneira que o empregado possa participar
democraticamente na gestão da empresa e em seus resultados positivos (art. 7º XI, da Lei Ápice), sendo que
a participação em relação aos grupos pode ser feita por convenção ou acordo coletivo (art. 621 da CLT).
(MARTINS, 2006, p. 507)

 

Convém analisar, a partir desse momento, as hipóteses e limites em que essa flexibilização é possível.

 

4.1. Princípio da Dignidade Humana

A República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana
expressamente prevista no seu art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988.  Por ser um dos
fundamentos da República o princípio da dignidade humana tem inúmeras implicações, mas que será
delimitada nesse trabalho no tema proposto.

 

[...] Se o texto constitucional diz que a dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa
do Brasil, importa concluir que o Estado existe em função de todas as pessoas e não estas em função do
Estado. Aliás, de maneira pioneira, o legislador constituinte, para reforçar a idéia anterior, colocou,
topograficamente, o capítulo dos direitos fundamentais antes da organização do Estado.

Assim, toda e qualquer ação do ente estatal deve ser avaliada, sob pena de inconstitucional e de violar a
dignidade da pessoa humana, considerando se cada pessoa é tomada como fim em si mesmo ou como
instrumento, como meio para outros objetivos. Ela é, assim, paradigma avaliativo de cada ação do Poder
Público e 'um dos elementos imprescindíveis de atuação do Estado brasileiro'. (SANTOS, 1998, p.01)

 

Segundo o princípio da dignidade da pessoa humana é vedado ao Estado à criação de leis e políticas
públicas que violem o referido princípio, ou seja, é proibida qualquer ação do poder público que fira os
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direitos trabalhistas por estes serem direitos que conferem condições necessárias ao trabalhador para
obterem uma vida digna.

 

4.2. Princípio da Adequação Setorial Negociada

Há que se destacar que não é somente através de acordos e convenções coletivas que os conflitos
trabalhistas podem ser resolvidos.

A doutrina destaca três formas de solução desses conflitos, quais sejam: a heterocomposição,
autocomposição e autodefesa.

Os limites apresentados pela flexibilização dos direitos trabalhistas também podem ser analisados pelo
princípio da adequação setorial negociada que consistem em afirmar que as normas decorrentes de
autocomposição vão prevalecer sobre as normas heterônomas quando assegurar direitos superiores aos
previstos em lei, ou versarem sobre normas de indisponibilidade relativa.

Quando as normas emanadas de acordo ou convenção coletiva traz um padrão de direitos superior ao da
legislação vigente, não há afronta ao princípio da dignidade humana ou a qualquer direito, pois as condições
oferecidas e os resultados obtidos por meio do trabalhado são melhores se comparado ao nível estabelecido
pela legislação pátria.

Trata-se do princípio da norma mais favorável ao trabalhador, existindo conflito entre convenção e acordo
coletivo é aplicado às regras daquela que for mais favorável ao trabalhador.

Em caso de normas provenientes de acordo ou convenção coletiva que violem ou flexibilizem direitos
trabalhistas em casos não permitidos pela legislação pátria não seria possível se utilizar o princípio da
adequação setorial negociada.

 

4.3. Flexibilização de Direitos Trabalhistas de Indisponibilidade Absoluta

O conceito de direitos trabalhistas de indisponibilidade absoluta é visualizado na hipótese de normas que
violem ou flexibilizem direitos trabalhistas, através de acordos ou convenções coletivas, em casos não
autorizados pela Constituição Federal e conseqüentemente não respeitam o princípio da dignidade da pessoa
humana e de valorização do trabalho.

Pode-se perceber que a maioria dos direitos constitucionais e infraconstitucionais não é passível de
flexibilizações.

Não se deve prevalecer a liberdade de negociação coletiva sobre o integral cumprimento das leis que prezam
sobre garantias do trabalhador.

Nota-se que a maioria dos direitos trabalhistas presentes na CF/88 e na CLT não são consideradas como
hipóteses de flexibilização. Logo, a flexibilização de direitos trabalhistas tem como instrumentos próprios o
acordo ou convenção coletiva de trabalho, mas desde que haja participação dos órgãos representativos.
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4.4. Flexibilização de Direitos Trabalhistas de Indisponibilidade Relativa

Os direitos que podem ser objeto de negociação coletiva estão em nossa Constituição Federal nos incisos VI
(redução de salário), XIII (duração do trabalho) e XIV (jornada de trabalho em turnos ininterruptos de
revezamento) do art. 7º.

Mesmo nos casos citados acima, poderá existir flexibilização, mas dentro de um limite básico garantido ao
trabalhador, ou seja, seria uma forma de flexibilização de direitos trabalhistas de forma limitada.

A seguir, conforme o enfoque deste trabalho que são as hipóteses constitucionais de flexibilização segue
uma breve análise.

 

 

5.  HIPÓTESES DE FLEXIBILIZAÇÃO

 

 A flexibilização da jornada de trabalho é considerada como um processo de adaptação de normas
trabalhistas à realidade, pois mesmo a sociedade não tendo assumido um modelo totalmente flexibilizado de
normas trabalhistas já existem algumas formas comuns e legais de flexibilização que buscam tanto adequar
às transformações sociais, econômicas, tecnológicas e políticas.

Há algumas modalidades possíveis de flexibilização dentro da própria legislação e passaremos a uma breve
análise a seguir, conforme sua vigência e previsão legal.

 

5.1. Supressão e Compensação de Dias/Horas

Existe a possibilidade de o trabalhador fazer compensação de horários ou suprimir horas trabalhadas
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Tal faculdade está devidamente prevista em nossa
Constituição Federal em seu art. 7º, XIII: "Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e
quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo
ou convenção coletiva de trabalho."

 Para Martins (2008, p. 496) a finalidade de se flexibilizar a jornada de trabalho pode tanto estar ligada a
manter o emprego em épocas de crise, com a redução de horas extras e seu custo, como também a
compensação para evitar a ociosidade do trabalhador ou para compensar dias no final do ano, entre outras
hipóteses.

Importante salientar que apesar das alterações e adaptações temporárias pelo qual o empregado passar, todos
os seus direitos serão preservados.

5.2. Banco de Horas

O art. 59, § 2º da CLT, instituiu o banco de horas, possibilitando a compensação de horas trabalhadas no
período de um ano.

O banco de horas consiste em um sistema pelo qual a empresa poderá flexibilizar a jornada de trabalho,
diminuindo ou aumentando a jornada durante um período de baixa ou alta produção, mediante a
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compensação dessas horas em outro período, sem redução do salário no período de redução, bem como não
será devido pagamento das horas aumentadas.

Esse sistema tende a evitar demissões nos períodos de baixa produção e evita o pagamento de horas extras
das horas excedidas em períodos de alta produção, mas essa compensação deve ocorrer no prazo estipulado
por acordo ou convenção coletiva, que pode ser dentro do prazo de um ano.

 

5.3. Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho

O art. 476-A da Consolidação das Leis Trabalhistas traz a possibilidade do contrato de trabalho ser
suspenso, temporariamente, por um período de dois a cinco meses para realização, pelo empregado, de
cursos para qualificação profissional.

Denota-se que para que haja suspensão contratual há, primeiramente, necessidade da realização de
convenção ou acordo coletivo, além da concordância por parte do empregado

Segundo Siqueira (2003, p. 56):

 

O objetivo é a conservação dos trabalhadores na mesma empresa, tornando oportuna, ademais, uma
reestruturação pelo período de 2 a 5 meses. Neste caso, o empregado, em hipótese alguma, poderá prestar
serviços e, portanto, perceber salários, além de ser desnecessário o recolhimento de contribuições
previdenciárias, fazendo, porém, jus, ao trabalhador, a uma bolsa de qualificação profissional, custeada pela
FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador).

 

Logo, pode-se perceber que se trata de uma iniciativa importante, pois tem como objetivo manter o
empregado dos quadros da empresa, mesmo estando em dificuldades financeiras, podendo se reestruturar
sem se onerar ainda mais. Além do empregado poder ter a possibilidade de dispor de um tempo para se
reciclar e se reajustar ao quadro funcional, tanto para melhorar o quadro da empresa que participa como para
o caso de ter que reingressar ao mercado de trabalho.

 

 

 

5.4. Contrato de Trabalho por Tempo/Prazo Determinado

O art. 443, § 1º e 2º da Consolidação das Leis Trabalhistas trata do contrato por prazo determinado, quando
haja necessidade ou serviço transitório da empresa e contrato de experiência.

O contrato de trabalho por prazo determinado é aquele cujo término é estabelecido no momento da
contratação, ou seja, cuja vigência depende de termo prefixado ou da execução de serviços específicos, ou,
ainda, da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada.

Para validade do contrato de trabalho por prazo determinado é necessário que as circunstâncias o
justifiquem, dentre as quais se destaca a transitoriedade do trabalho objeto de ajuste, a própria atividade
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empresarial em razão de ser um contrato sujeito à prova, ou seja, um contrato de experiência, e, que seja por
determinação legal específica.

Está previsto na Lei 9.601 de 21 de janeiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.490 de 04 de fevereiro
de 1998, o chamado incentivo a novos empregos ou contrato de trabalho por tempo ou prazo determinado
que é caracterizado pela forma de contratação, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, por meio
da qual, as partes firmam antecipadamente a data de início e término do pacto laboral.

 

5.5. Trabalho Temporário

A Lei nº 6019 de 3 de janeiro de 1974, disciplinou o trabalho temporário no Brasil, que é uma forma de
contratação que se apresenta como alternativa econômica, para as empresas que venham a necessitar de
mão-de-obra para complementar o trabalho de seus funcionários e em situações excepcionais de serviço, a
fim de atender uma necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular ou, ainda, no caso de
acréscimo extraordinário de serviço.

O contrato de trabalho temporário é firmado entre uma empresa de trabalho temporário e a empresa
tomadora de serviços. Logo, a empresa tomadora dos serviços não  mantêm vínculo empregatício.

 

5.6. Trabalho a Tempo Parcial

O art. 58-A da Consolidação das Leis Trabalhistas tratado trabalho em tempo parcial que é uma modalidade
de contrato que impõe horário máximo de 25 horas semanais e opção manifestada perante a empresa, na
forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva.

Para os contratos novos basta, somente, fazer a contratação com salário proporcional a sua jornada de
trabalho, baseado nos empregados que cumprem a mesma função em tempo integral.

Em relação aos contratos já existentes dos atuais empregados, essa opção será feita mediante manifestação
perante a empresa, de acordo com em acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Convém salientar, que o empregado contratado nesse regime não está sujeito ao sistema de compensação de
hora e, também, não poderão prestar horas extras.

 

5.7. Irredutibilidade Salarial

O princípio da inalterabilidade salarial, confirmado pela CF/88 em seu art. 7º, inciso VI, mas antes já
previsto pelo art. 468 da CLT, significa que não poderá haver alterações salariais no contrato de trabalho
sem a concordância do empregado e mesmo havendo tal concordância esta só terá validade se não for
prejudicial ao empregado.

A Constituição Federal ao incorporar esse princípio fez uma ressalva, existindo a possibilidade de serem
alterados os salários através de convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Além de convenção ou acordo coletivo de trabalho a redução salarial é autorizada, também, se respeitar os
limites da Lei nº 4.923 e seu art. 2º, ou seja, a comprovação da alegação de dificuldade financeira por parte
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da empresa, o limite de 25% de redução salarial tendo por base o valor contratual e o prazo máximo de três
meses, prorrogável por mais três.

Dessa forma desde que a negociação coletiva esteja presente é possível a redução salarial dentro dos limites
citados, caso não seja prevista em instrumento coletivo de trabalho, a redução salarial pode ocasionar a
rescisão contratual por culpa do empregador.

 

5.8. Jornada Ininterrupta

A jornada de trabalho ininterrupta está disposta no art. 7º, inciso  XIV da CF/88, que diz ser direito do
trabalhador, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a jornada de seis horas para o
trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo o disposto em negociação coletiva.

A flexibilização deste dispositivo ocorre quando o trabalho realizado em turnos ininterruptos de
revezamento ultrapassa 6 horas diárias, mas desde que seja feita mediante negociação coletiva, contudo, o
prolongamento deste tempo só poderá ser aumentado de no máximo 8 horas e sem pagamento de horas
extras, sendo considerado "uma flexibilização in pejus (prejudicial ao trabalhador)" (CARTONI,
LORENZETTI, 2008, p. 78)

 

 

6. PRÓS E CONTRAS DA FLEXIBILIZAÇÃO

 

O movimento de flexibilização não é novidade no meio trabalhista, mas há os que defendem a idéia
entusiasmadamente, outros nem tanto e até aqueles que repudiam essa idéia.

O problema da flexibilização e seus limites ficaram destinados a Justiça do Trabalho, visando que a
jurisprudência viesse a preencher as lacunas que a não realizou da reforma trabalhista deixou.

Soma-se a isso a argumentação dos opositores de que os sindicatos não têm poder para garantir os direitos
da classe de trabalhadores.

Já os favoráveis a flexibilização entendem que essas medidas flexibilizadoras são a evolução inevitável de
um processo democrático que gradativamente vai estendendo-se aos vários planos sociais e alcançando a
seara trabalhista.

Defende-se que o sucesso da implementação de medidas flexibilizantes dependeria, somente, de algumas
ações e esforços conjuntos em direção à eficiência, pois a fixação de condições de trabalho e remuneração
caberia a quem melhor conhece estas condições e ao Estado caberia observar os parâmetros construídos a
partir do que fosse convencionado.

Com essas medidas estaria se prestigiando a boa-fé tanto do empregado quanto do empregador ao optarem
por medidas flexibilizantes ao contratarem e as convenções coletivas teriam que ser reconhecidas como
fonte do Direito do Trabalho, conseqüentemente se fortaleceria os sindicatos e acabaria com o paternalismo.
O Estado ao confirmar o que fosse pactuado entre as partes traria segurança jurídica às partes.
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Atenta-se ao fato de que as medidas flexibilizantes não têm caráter permanente, pois grandes alterações
desse porte, apesar de necessárias, só poderá ser feito através de um trabalho sistemático. A flexibilização
de uma norma trabalhista tem caráter transitório  servindo para durar na vigência do acordo ou convenção
coletiva e tem a finalidade de gerar empregos ou melhoria nas relações de trabalho.

 

 

 

 

CONCLUSÃO

 

O movimento de flexibilização dos direitos trabalhistas possui sua devida importância e motivos para seu
surgimento ao tentar suprir lacunas.

A relação de trabalho é imprescindível para a sociedade capitalista contemporânea e esta foi se modificando
conforme o tempo, mudando regras e formas de agir nas relações de cunho trabalhistas.

Nota-se uma necessidade de um reforma trabalhista e uma necessidade de maior efetividade dos sindicatos
para representar os interesses dos trabalhadores, pois a flexibilização se tornou um meio paliativo de
dissolução de conflitos, onde em alguns casos se mostra eficiente e nos outros que não seja necessário pode
ser colocada de lado.

O grande embate talvez seja a estipulação de limites claros entre o que seja inerente do processo de
flexibilização para que as transformações desejadas sejam de riscos calculados e não se torne um processo
de precarização dos direitos trabalhistas.

A possível reforma trabalhista aliada à concepção de sindicatos livres fará do trabalhador um homem livre
para vender sua força de trabalho e irá tornar o Estado o guardião discreto e eficaz dessa relação.
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AS INTERFACES DA FLEXIBILIZAÇÃO TRABALHISTA À BRASILEIRA.

INTERFACES DE LA FLEXIBILIDAD LABORAL A LA BRASILEÑA.

Lilian Katiusca Melo Nogueira

RESUMO
Muito se discute acerca da flexibilização trabalhista como estratégia de adaptação juslaboral frente às
demandas do mercado. Diante das inconstâncias mercadológicas, o Direito do Trabalho, pautado em uma
base principiológica protetiva do trabalhador, se vê ameaçado pela sistemática da flexibilização, tornando-se
necessária a busca de medidas que consigam promover seu fundamento maior: proteção do trabalho
enquanto instrumento de construção de identidade social e primado do Estado Democrático de Direito.
Embora a flexibilização trabalhista se apresente como instrumento de desconstrução e precarização das
relações de trabalho, pode essa sistemática ser utilizada também em prol do trabalhador, beneficiando as
partes envolvidas na relação jurídica com a observância da essência histórica e constitucional que lhe foi
atribuída. Tem-se, assim, a flexibilização negativa, predominante durante o séc. XX, e a flexibilização
positiva, como tentativa (re)construção da concepção de trabalho enquanto direito social. Torna-se de
grande importância traçar um contraponto entre essas duas formas de flexibilização, demonstrando suas
interfaces no mercado de trabalho brasileiro contemporâneo.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: transformações; flexibilização trabalhista; precarização; avanços.

RESUMEN
Existe un debate sobre la flexibilidad laboral como estrategia para la adaptación juslaboral delante las
demandas del mercado. Frente mercado de trabajo, la legislación laboral, basada en principios protectores,
se ve amenazada por la sistemática de la flexibilidad, por lo que es necesario buscar medidas que puedan
mejorar su motivo más grande: la protección del trabajo como medio de construir identidad social y la
primacía del Estado de Derecho democrático. A pesar de la flexibilidad laboral se presenta como un
instrumento de la deconstrucción y la precariedad de las relaciones laborales, esto también puede ser
utilizado en favor del empleado, con la observancia de la esencia constitucional e histórico asignado. Hay,
por tanto, reduzcan el negativo, principalmente durante el siglo XX, y flexible positiva en un intento de (re)
construcción del concepto de trabajo como un derecho social. Es muy importante establecer una diferencia
entre estas dos formas de flexibilidad, lo que demuestra sus vínculos en el mercado de trabajo brasileño
contemporáneo.
PALAVRAS-CLAVE: Palabras-clave: transformaciones; la flexibilidad laboral; la precariedad; los
avances.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS; REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
 
 
1. FLEXIBILIZAÇÃO E DESREGULAMENTAÇÃO: PRECISANDO CONCEITOS
 

O Direito do Trabalho, em seu percurso histórico-evolutivo, passou por um processo marcado,
regra geral, pela busca incessante de uma gama de direitos mínimos a serem reconhecidos ao trabalhador.

Influenciado por discursos neoliberais, o conjunto normativo justrablhista se tornou objeto de
constantes mudanças (sob a perspectiva desconstrutora do sistema de garantias trabalhistas), como marcas
reflexas das transformações econômicas, políticas e sociais, que interferiram (e interferem) de forma direta e
negativa nas relações trabalhistas, mais especificamente nas relações de emprego.

Tais mudanças derivam de processos denominados de flexibilização trabalhista e, até mesmo, de
desregulamentação trabalhista.
               Embora sejam frutos de um mesmo cenário sócio-econômico, trata-se de figuras distintas.
Entende-se por desregulamentação o processo de supressão total das normas trabalhistas, afastando, das
relações inter pessoais, a atuação estatal, necessária para garantir a igualdade no plano jurídico[1].

Em contrapartida, a flexibilização é um mecanismo a partir do qual ter-se-ia a “atenuação do
suposto rigor e imperatividade das normas jurídicas”.[2] Atenuando-se o rigor da norma, atenuam-se as
próprias formas de prestação e de organização dos serviços, cedendo espaço a um trabalho mais flexível[3],
em contraponto às relações empregatícias clássicas.

Segundo MÁRCIO TÚLIO VIANA, são processos distintos, embora a desregulamentação possa advir
de um processo de flexibilização (“flexibilizar desregulamentando, quando a lei se vai, deixando um vazio
[...]”).[4]

A proposta, especificamente no caso brasileiro, é a de que a flexibilização, no sentido de adaptação
das regras trabalhistas em cada contexto (conforme necessidades de cada categoria, de cada segmento
específico), fosse promovida exatamente por meio da regulamentação autônoma.

Seria um processo marcado pela valorização do princípio da autonomia da vontade, reconhecendo
a capacidade de o próprio trabalhador negociar cláusulas de seu contrato de trabalho, via instrumento
coletivo. Nesse sentido, sustenta ANA VIRGÍNIA MOREIRA GOMES:
 

A flexibilização atua no sentido de se estabelecer normas que privilegiam a negociação dos próprios
atores sociais, mesmo ao adotarem condições de trabalho menos favoráveis que as estabelecidas pelas
normas protetoras, ou seja, ‘aumenta-se a possibilidade de suplantação da legislação laboral imperativa
mediante ajustes conveniados pelas partes contratuais trabalhistas, com a aplicação mais constante do
princípio da autonomia privada em detrimento do princípio protetor.[5]

 
Assim é que, em detrimento do princípio da autonomia da vontade, “até o princípio mais básico do

Direito do Trabalho – o da proteção – é tencionado pela onda flexibilizante”[6], ou seja, há produção de
“uma série de efeitos em absoluta dissonância com a clássica teoria protetiva trabalhista”.[7]

Percebe-se que o processo de flexibilização, desde suas origens, já demonstrava ser um movimento
voltado à abertura de espaços para fins de reconhecimento dos retrocessos derivados da desconstrução e
vulnerabilidade da base principiológica juslaboral, pautada em princípios essenciais à proteção do
trabalhador.

Na essência dos acontecimentos, a flexibilização foi tomada não como mecanismo conciliador de
vontades (o que a tornaria positiva ao se pensar na dicotomia direitos flexíveis versus direitos inflexíveis),
mas como estratégia fundadora de novas (e precárias) formas de exploração do trabalho.

Tornou-se nada mais que mero instrumento propulsor de redução de direitos. A inserção do
trabalhador no mercado de trabalho se deu de forma precária, com um autêntico desvirtuamento da proteção
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trabalhista como consequência do reconhecimento da legitimidade de novos contratos de trabalho.
A flexibilização, como prática arraigada às concepções neoliberais, se mostra responsável não pela

geração de empregos[8], mas pela precarização do trabalho, do trabalhador e dos direitos que permeiam
essas relações[9].

Os efeitos flexibilizantes, para o trabalhador, foram e são perversos. Isso porque há uma
vulnerabilidade do caráter protetivo do Direito do Trabalho e, ainda, uma sobrecarga de responsabilidades
sobre um mesmo sujeito, tornando-o um autêntico trabalhador multifuncional. Para contratos flexíveis e
trabalhos flexíveis, necessário que se explore um trabalhador também flexível, apto a desenvolver as mais
diversas atividades conforme exigências do empregador. 

Maurício Godinho Delgado, sobre o tema, afirma que nesse contexto de flexibilização trabalhista,
 

[...] passam a ser concentradas na mesma pessoa atividades que, anteriormente, seriam exercidas por
outros trabalhadores. Ainda que esta concentração não seja plena, melhor correspondendo a um
processo de agregação de atividades, tarefas, funções e poderes, em número menor de pessoas, o fato é
que, em seu conjunto, tem grande impacto na elevação da produtividade do trabalho e na diminuição do
montante de empregos na vida empresarial. Em síntese, com este novo estratagema de gestão, muitos
postos de trabalho são eliminados, ainda que a efetiva função continue a ser importante na divisão de
trabalho interna à empresa.[10]

 
Percebe-se que os efeitos da flexibilização são múltiplos, todos incidentes sobre o trabalhador, seja

quanto à redução do patamar de direitos, seja pela necessária multifuncionalidade que lhe é exigida,
justificada na possibilidade de lhe garantir a inserção no mercado de trabalho.

Afirma-se que a flexibilização, portanto, nada mais é senão uma medida desconstrutora das
garantias fundamentais, especialmente quando se torna responsável pelo surgimento de relações de trabalho
menos favoráveis ao trabalhador.

 
2. AS RELAÇÕES E REGULAMENTAÇÕES JUSTRABALHISTAS AO FINAL DO SÉCULO XX
NO BRASIL: REFLEXOS DE UMA FLEXIBILIZAÇÃO DESENFREADA
 

O século XX foi marcado por grandes conflitos e grandes feitos, sobretudo quanto à conquista
gradativa de direitos, refletida em cada modelo de Estado constitucional de Direito.

Na mesma medida, enquanto permeado por conquistas, traz marcas também de retrocessos
derivados de ideologias massificadas, internacionalizadas e internalizadas como mecanismo único de
inclusão dos próprios Estados em uma atmosfera globalizada, desigual e mecanizada.

A concorrência mundial das empresas e a intensa busca de poder e acúmulo de riquezas fizeram
com que os empregadores (re)pensassem as formas de organização do trabalho e do trabalhador, de forma a
diminuir custos e, automaticamente, aumentar a produtividade a preços competitivos com um mercado
jurídico, econômico e socialmente heterogêneo.

Foi assim que o século XX encerrou-se, deixando suas marcas eternizadas que se arrastam nos
primórdios do século XXI.

Marcas essas advindas de uma necessidade crescente de conquistar espaços, demarcar domínios,
diante de uma perspectiva global, de empresas transnacionais e um mundo virtual. Tornou-se fácil formatar
novos regulamentos e deletar vestígios do Estado Social de Direito.

Surgiram e destacaram-se estratégias de empregadores, ora aproveitando lacunas na lei, ora
uniformizando comportamentos a partir dos quais foram edificadas regulamentações que deram suporte à
flexibilização desenfreada, fundada em ideologia não condizente com a função protetiva cara ao Direito do
Trabalho; fundada, pois, no tripé globalização, capitalismo e neoliberalismo.
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O fenômeno da flexibilização começou a ganhar espaço, no Brasil, quando, em 23 de dezembro de
1965, foi publicada a Lei 4.923. O referido diploma jurídico instituiu a redução da jornada de trabalho e dos
salários mediante acordo prévio feito entre empregador e sindicato dos trabalhadores. Para que isso
ocorresse, o empregador deveria comprovar as dificuldades econômicas pelas quais a empresa passava

 

O objetivo inicial da Lei 4.923/65 era o de evitar o desemprego e fortalecer as negociações
coletivas, já que só através dos instrumentos coletivos poder-se-ia reduzir a jornada ou os salários. Dessa
forma, abriu-se espaço às exceções ao princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Como bem afirmou
MÁRCIO TÚLIO VIANA, “o argumento de que ‘o bem maior é o emprego’ serve, muitas vezes, para justificar
alterações prejudiciais ao empregado”.

 

Conforme ensina ANTÔNIO FABRÍCIO DE MATOS GONÇALVES, “mesmo havendo a exigência da
participação sindical, prioriza-se a empresa e não o empregado, marcando a alteração da mudança da lógica
do Direito do Trabalho pátrio, em função da conjuntura econômica”.

 

Também enquanto marca da busca incessante de adaptações do Direito do Trabalho à ideologia
neoliberal, destaca-se o sistema do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), criado pela Lei 5.107,
em 1966, como resposta às  inúmeras críticas do empresariado brasileiro frente ao sistema de estabilidade
decenal celetista. O FGTS foi, a princípio, um sistema alternativo ao modelo estabilitário. Considerados
sistemas concorrentes, a CR/88 recepcionou apenas o do FGTS, universalizando-o aos trabalhadores
urbanos e rurais, sendo facultativo para as empregadas domésticas (art. 3º-A, Lei 5859/72

 

Nas palavras de MAURÍCIO GODINHO DELGADO, “a sistemática do FGTS não apenas retirou limites
jurídicos às dispensas desmotivadas, como também reduziu, de modo significativo, o obstáculo econômico-
financeiro às rupturas de contratos inferiores a dez/nove anos”.

 

Para os velhos contratos (celebrados antes da vigência do regime do FGTS), a Lei 5. 107/66 abriu a
possibilidade de opção retroativa pelo sistema do Fundo, alargando ainda mais a abrangência desse sistema.

A escolha pelo empregado em receber o FGTS era muito mais favorável ao empregador, uma vez
que se tornou possível, a qualquer momento, a dispensa arbitrária ou imotivada. O empregador, ciente da
vulnerabilidade das relações empregatícias fortalecidas pelo sistema do FGTS,  acabava por induzir o
empregado a escolhê-lo.

Nesse sentido, afirma ANTÔNIO FABRÍCIO DE MATOS GONÇALVES que “os empregadores usaram da
sua condição de proprietários dos meios de produção e do seu poder para transformar a opção em regra”.

 

Por seus efeitos, pode-se afirmar que a implantação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) também é uma marca significativa da flexibilização trabalhista. Nas palavras de MÁRCIO TÚLIO

VIANA, tal sistema “implodiu a estabilidade e facilitou as dispensas. Com isso, o nível dos salários baixou. E
o poder diretivo cresceu, tirando eficácia da CLT.” E continua o autor, sobre o tema: “a flexibilização legal

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 9066



da despedida trouxe a flexibilização selvagem de tudo o mais”

 

Sem perspectiva de alcançar a estabilidade, “a empresa deixa de representar algo seguro, para
assumir aspecto tão oscilante quanto seus próprios produtos”.[18]Segundo Márcio Túlio Viana,

 

 

[...] isso faz com que a admissão dos empregado também adquira um sentido precário, mesmo quando o
contrato é celebrado sem prazo fixo. A própria palavra admissão vai soando falsa, artificial.  Perde o
sentido de inserção na empresa, para adquirir o de simples venda de energia, descartável a qualquer
momento. Do mesmo modo, a extinção do contrato é vista cada vez menos como algo anômalo e cada
vez mais como fato natural. Em outras palavras: o ideal de estabilidade, que tutelava o empregado, é
passo a passo substituído pelo ideal de instabilidade, que tutela a empresa. Tal como a máquina e a
matéria-prima, a máquina vale o que produz.[19]

 

 
Como marca desse processo de integração do homem à engrenagem da empresa, tem-se a

intensificação do exercício do poder diretivo [20][21]. Torna-se “mais lógico, justificando, por exemplo,
alterações funcionais e transferências constantes”.

 

Nesse contexto demarcado por urgências e precarizações, destacam-se os contratos a prazo
determinado, regidos pela CLT, e outros contratos, também a prazo determinado, regidos por leis especiais

 

A princípio, tais contratos só poderiam ser pactuados dentro das estritas hipóteses legais, por serem
menos benéficos ao trabalhador, sobretudo devido à instabilidade acirrada oriunda nessas modalidades de
contratações.

Porém, ampliaram-se as hipóteses de celebração desses contratos, com destaque, por exemplo, para
a Lei 9.601, de 1998

 

Os contratos temporários ganharam força com as exigências transitórias do mercado de grande
circulação de mercadorias descartáveis. Frente a produtos descartáveis, mão de obra também descartável.

A Lei 6.494, de 7 de dezembro de 1977 trata da figura jurídica do estagiário. Apesar da presença,
regra geral[24]

 

A Lei 6.494/77 foi revogada pela Lei 11.788, de 2008, hoje em vigor. Houve significativa alteração
dos contratos de estágio, como limitação da jornada semanal, reconhecimento do direito às férias e, ainda,
limitação do número de estagiários contratados de acordo com o número de empregados permanentes (art.
11 da Lei 11788/08)
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Certamente, é uma fase de aproximação de direitos do estagiário aos do empregado clássico, mas
ainda de forma bem sutil e superficial, insuficiente para limitar essas contratações altamente exploratórias
da mão de obra humana e responsáveis pela redução de postos de emprego.

Para o tomador de serviços, a contratação de estagiários mostrou-se altamente lucrativa. Isso
porque ele teria uma brusca redução de encargos trabalhistas

 

Essa modalidade contratual apresenta-se como uma prática recorrente no cenário brasileiro, mesmo
contrariando a base fundante de todo o Direito do Trabalho – o princípio da proteção. Como bem afirmou
ANTÔNIO FABRÍCIO DE MATOS GONÇALVES:
 

[...] o que se tem visto, infelizmente, é uma deturpação total da mens legis, com a consequente
mitigação do princípio da proteção. A Lei em si já  é prejudicial aos estagiários e ainda tem sido
utilizada com propósitos escusos, apenas para proporcionar mão de obra barata sem vínculo de emprego
[...].

 

 
Sinalizando a urgência de equiparar direitos – e não apenas aproximar – os contratos de estágio

apresentam-se como mais um dos tantos desafios que permeiam o Direito do Trabalho brasileiro.
Vale destacar, dentro desse mesmo contexto de flexibilização trabalhista, o surgimento das

cooperativas, organizadas sob a ótica da Lei 5.764, de 1970, enquanto modalidade de organização do
trabalho e do trabalhador orientadas por dois princípios especiais – dupla qualidade (condição de cooperado
e cliente) e retribuição pessoal diferenciada (patamar de vantagens superior àquele que o cooperado teria
caso trabalhasse isoladamente)

 

Para MATEUS BEGHINI FERNANDES e TERESA CRISTINA MEYER PIRES FALEIRO, “as cooperativas visam
ao combate das adversidades sociais e ao desemprego, tendo grande relevância tanto na esfera social como
na econômica”

 

Identificam-se, conforme posicionamento dos autores supracitados, pela “reunião de trabalhadores
autônomos, de qualquer categoria profissional, em empreendimento próprio, para melhorar ou implementar
as condições de exercício da profissão, preservando a natureza do trabalho autônomo”.

 

Devido à importância econômica e social dessa forma de organização dos trabalhadores, a própria
Organização Internacional do Trabalho, por meio da Recomendação 127, posteriormente substituída pela
Recomendação 193

 

Enquanto excludente relativa da relação empregatícia, a organização dos trabalhadores em
cooperativas de trabalho teve uma ascensão extraordinária pós 1994, ano em que foi acrescentada ao artigo
442, da Consolidação das Leis do Trabalho, a orientação segundo a qual não há vínculo empregatício entre
cooperado e cooperativa e entre cooperado e tomadora de serviços[32].
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Embora sejam mecanismos importantes para a inserção e valorização dos trabalhadores autônomos
no mercado de trabalho, as cooperativas se mostram, regra geral, como mais uma das estratégias atualmente
apresentadas aos tomadores de serviços, favorecendo a fuga das relações empregatícias regidas por ideais
protetivos.

Além desse conjunto de leis especiais criadas para dar suporte jurídico às novas modalidades
contratos de trabalho, destaca-se o papel da CR/88 que, embora permeada pela valorização do trabalho
enquanto direito social (art. 6º), foi responsável pela flexibilização de alguns direitos trabalhistas
considerados fundamentais.

Assim é que se tem a flexibilização constitucional ou, mais precisamente, a flexibilização de direitos
trabalhistas constitucionalizados[33]. Destaque-se, no rol de direitos constitucionalmente flexibilizados, a
redução salarial (desde que prevista em instrumento coletivo)[34], a compensação de jornada e a
possibilidade de aumentar a jornada de trabalho dos turnos ininterruptos de revezamento (art. 7º, incisos
XIII e XIV, respectivamente)[35]. 

Diante de sindicatos fracos e oprimidos pelo contexto neoliberal e esvaziados pela pulverização da
mão de obra humana, a redução salarial tem sido prática constante nas empresas – ou reduz os salários e
demais direitos, ou rescinde os contratos. Prepondera-se a perspectiva de manutenção dos empregos a
qualquer custo. Entre receber menos a ficar desempregado, opta-se pela primeira alternativa.

Ainda como manifestação de tendências flexibilizantes instituídas no âmbito interno das empresas, é
comum verificar o reconhecimento do desempenho do empregado por meio do pagamento de prêmios.
Trata-se de medida, regra geral, permeada por fraudes. Nesse sentido, afirma MÁRCIO TÚLIO VIANA:
 

[...] com o respaldo da jurisprudência, os empregadores começam a decompor o próprio salário fixo, de
tal modo que as parcelas que envolvem uma relação de troca menos visível, mais diluída, passam a ser
consideradas simples liberalidades – que não integram os cálculos e que são suprimíveis a qualquer
tempo.

 

 
Há, com essa prática, redução da base de cálculos de inúmeras parcelas trabalhistas e, ainda, uma

dedicação excessiva do trabalhador em busca das premiações. Conforme sustenta MÁRCIO TÚLIO VIANA,
“[...] quem não segue à risca as ordens, quaisquer que sejam elas, pode perder o prêmio para o colega”. [38]
Assim, o empregador intensifica o trabalho dentro da jornada estipulada.
[37]

 

Além da redução salarial, a CR/88 autorizou, ainda, a compensação de jornada

 

Quando a CR/88 trouxe a possibilidade de compensar as horas trabalhadas além da jornada normal,
com descansos posteriores proporcionais à prestação de serviços extraordinários, acabou por incentivar, e
não coibir, a intensificação da exploração da mão de obra humana. Não interessa ao empregador o estado
físico a que se encontra o empregado. Interessa, todavia, que tenha a execução das atividades em tempo
mínimo, a baixos custos.

O permissivo constitucional, quanto ao sistema de compensação, mostra uma desvalorização da
própria saúde e segurança no trabalho, devido ao não reconhecimento da importância dos intervalos e da
limitação diária e semanal de trabalho.

Para MÁRCIO TÚLIO VIANA:
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[...] as pausas vão perdendo a relação com a fadiga e adquirindo mais um caráter de mercadoria, de
crédito negociável. É assim, por exemplo, que surgem os bancos de horas e se acentua, à margem da lei,
a prática de acumular repousos semanais, trocados depois por dinheiro.

 

 
Surgiu, posteriormente, a figura do Banco de Horas, “autorizadora do sistema de compensação

anual de horas trabalhadas”

 

Trata-se de mais um instrumento flexibilizatório  da jornada de trabalho, a partir do qual ter-se-ia o
aumento dos postos de trabalho. Mas os efeitos desvirtuaram a finalidade do instituto. Conforme afirma
JOÃO ORESTES DALAZEN,
 

[...] a adoção do banco de horas é medida paliativa, não se mostrando legítima e nem capaz de atingir a
finalidade propagada de combate ao desemprego, representando um retrocesso histórico na área
trabalhista, prestando-se apenas para agravar o empobrecimento com a exclusão social e o incremento
do caldo da cultura da violência.

 

 
Ainda em relação à jornada de trabalho, destaca-se, também, o aumento da jornada especial

referente aos turnos ininterruptos de revezamento. Tal medida exige negociação coletiva para fins de
autorizar o aumento de seis horas para oito horas, sem que haja, para tanto, pagamento de horas
extraordinárias.

 

Sob a perspectiva jurisprudencial, merecem destaque algumas Súmulas do Tribunal Superior do
Trabalho que realçam a interferência do movimento de flexibilização trabalhista até mesmo no exercício
jurisdicional.

Merece destaque a Súmula 363 do TST

 

Em circunstâncias de contratação irregular de trabalhadores, marcada pela ausência de concurso
público, o vínculo se torna nulo e “ao trabalhador somente é devida uma indenização correspondente ao
valor dos salários stricto sensu do período trabalhado, sem direitos rescisórios, gratificações, férias, etc.”.

 

Tal medida trouxe como conseqüência o aumento expressivo dessas modalidades de contratação,
intensificadas pelo processo de terceirização no segmento público

 

A restrição de parcelas gera um incentivo a contratações realizadas sem observância do requisito
constitucional de realização de concurso público de provas ou de provas e títulos. Tais contratações são
extremamente vantajosas para os órgãos da Administração Pública e prejudiciais ao trabalhador que se
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insere nessa dinâmica. Sobre o tema, é pertinente a explicação de FRANCISCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, a seguir
destacada:
 

A jurisprudência sumulada investe contra o patrimônio do trabalhador, e impede que ganhos de
natureza alimentar lhe sejam pagos, ao mesmo tempo em que lhe impõe castigo por algo a que não deu
causa. Em país de desempregados, o trabalhador aceita tudo o que lhe é oferecido, inclusive emprego
público sem concurso. Perante o trabalhador de poucas letras ou analfabeto, induz-se a legalidade do
ato praticado por autoridade pública (princípio da aparência).

 

 
Merece destaque, ainda, entre outras, a Súmula 331 do TST, que enumera as hipóteses de

terceirização trabalhista, acrescentando, entre as hipóteses legais ali reunidas, aquela a partir da qual ter-se-á
a contratação de empresa interposta para exercício de “atividade meio” sem que se tenha delimitado
conceito específico e restrito para referida expressão.

Traçadas algumas das marcas do processo de flexibilização trabalhista derivadas da CR/88, de leis
especiais, e até mesmo de entendimentos jurisprudenciais consolidados, percebe-se que esse processo gera,
em regra, efeitos contrários à acepção protetiva do Direito do Trabalho.

Trata-se, pois, de flexibilização negativa do Direito do Trabalho, processo a partir do qual
intensificam-se formas diferenciadas e precarizantes de relações de trabalho, predominantes no século XX e
primórdios do século XXI.

Em contrapartida, por esforço doutrinário e jurisprudencial e seguindo uma tendência prospectiva
do Direito do Trabalho, são desenvolvidas estratégias de resistência frente às deturpações impostas pelo
mercado de trabalho. Tais estratégias referem-se, especialmente, à revisão de alguns conceitos peculiares a
essa área jurídica especializada, no sentido de ampliar/fortalecer a concepção de trabalho enquanto direito
social e fundamental para consolidação do Estado Democrático de Direito. Para tanto, deve ser protegido
em todas as suas formas, utilizando-se da flexibilização positiva como instrumento necessário para
harmonizar a dicotomia inerente ao conflito capital/trabalho.

 
3. FLEXIBILIZAÇÃO POSITIVA DO DIREITO DO TRABALHO: (RE)VISITANDO
CONCEITOS
 

Em algumas figuras as medidas flexibilizatórias se operam de forma positiva, satisfatória,
sobretudo quanto à revisão – e a conseqüente ampliação – de alguns conceitos pertinentes ao Direito do
Trabalho.

É o que ocorre, por exemplo, com os novos conceitos atribuídos à subordinação, enquanto
pressuposto fundamental das relações empregatícias, no sentido de retirar do centro conceitual a intensidade
de ordens do empregador em relação ao empregado e redirecioná-la à inserção do trabalhador nos objetivos
empresariais ou até mesmo em sua estrutura.

Ainda como flexibilização positiva que se opera em razão de conceitos trabalhistas, destaca-se a
ampliação da forma de configuração do grupo econômico do segmento urbano, medida a partir da qual ter-
se-á efeitos benéficos ao trabalhador que se insere à sua dinâmica.
 
3.1 A SUBORDINAÇÃO E SUAS NUANCES FRENTE ÀS RELAÇÕES DE TRABALHO DO
SÉCULO XXI
 

Uma das grandes marcas da relação empregatícia, desde suas origens, é o pressuposto da
subordinação, traduzido enquanto exercício do poder diretivo do empregador. Marca substitutiva da
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sujeição pessoal, predominante no contexto do regime escravocrata, a subordinação surgiu inaugurando uma
nova forma de submissão do trabalhador às ordens do empregador: jurídica[48], limitada por um conjunto
de princípios e regras básicos que conferiam ao Direito do Trabalho a autonomia necessária para
regulamentar as novas modalidades de exploração da mão de obra livre e assalariada.

O conceito de subordinação remonta ao primeiro modelo de relação empregatícia, que vigorava na
Inglaterra, ao tempo da Revolução Industrial Inglesa.

Como estudado no panorama histórico-evolutivo do Direito do Trabalho, afirma-se que o trabalho
e sua perspectiva socializante é essencial à sobrevivência humana e começa a adquirir os moldes modernos
na Europa, sobretudo no cenário da Revolução Industrial.

Com a Revolução industrial, demarcaram-se espaços e concentraram-se os trabalhadores em
centros e relações regidas, regra geral, por contratos coletivos (regulamentação posterior à intensificação das
manifestações sindicais)[49], favorecendo o aparecimento da subordinação clássica.

Assim pode ser definida, nos dizeres de MAURÍCIO GODINHO DELGADO, a subordinação clássica:
[...] situação jurídica, derivada do contrato de emprego, em decorrência da qual o trabalhador acata a
direção laborativa proveniente do empregador. É uma situação jurídica que se expressa por meio de
certa intensidade de ordens oriundas do poder diretivo empresarial, dirigidas ao empregado.[50]

 
A subordinação clássica[51] demarca o exercício do poder diretivo do empregador exercido de

forma expressa, direta e intensa no curso da prestação de serviços, diferindo, todavia, da forma de sujeição
predominante do regime escravocrata e servil. Nesse sentido, afirma MOZART VICTOR RUSSOMANO:
 

Essa subordinação não tem aquele caráter aviltante do trabalho escravo e da servidão ou, mesmo, dos
regimes medievais posteriores. Trata-se, apenas, de subordinação decorrente da natureza ou da
organização interna da empresa ocidental. Esta é constituída em planos diversos de hierarquia, que se
justapõem e que são acionados pelo empresário dentro de um critério necessariamente harmonioso, no
qual o comando pertence ao empregador, segundo regime capitalista[52].

 
Todavia, essa organização interna da empresa, a partir da qual se tem a relação direta estabelecida

entre empregado e empregador, sofreu alterações expressivas, sobretudo derivadas da implementação de
novas formas organizacionais, pulverizando a prestação de serviços e, na mesma medida, fragilizando o
rigorismo da subordinação clássica.

Foi nesse contexto de intensas mudanças nas formas de exploração do trabalho que surgiu a
necessidade premente de buscar novos conceitos ao pressuposto da subordinação[53], fugindo à sua
perspectiva clássica, para fins de ampliar o número de trabalhadores abrigados pelo viés protetivo
justrabalhista.

Surgiu, nesse cenário de profundas transformações, a chamada subordinação objetiva, assim
definida:
 

[...] ao invés de se manifestar pela intensidade de comandos empresariais sobre o trabalhador (conceito
clássico), despontaria da simples integração da atividade laborativa obreira nos fins da empresa. Com
isso reduzia-se a relevância da intensidade de ordens, substituindo o critério pela idéia de integração aos
objetivos empresariais.[54]

 
A proposta de um novo conceito de subordinação versa sobre a tentativa de “melhor adaptá-lo à

dinâmica do mercado de trabalho contemporâneo. Tal adaptação poderia permitir, a um só tempo, alargar o
campo de incidência juslaborativa, além de conferir resposta normativa eficaz a alguns de seus mais
recentes instrumentos desestabilizadores”[55].

Embora inovador, tal conceito apresentou problemas ao dificultar, na prática, a diferenciação entre
trabalho autônomo e subordinado, “principalmente quando a prestação de serviços realizava-se fora da
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planta empresarial, mesmo que relevante para a dinâmica da empresa”[56]
Diante da precoce insuficiência do conceito proposto, os esforços doutrinários percorreram

caminhos múltiplos, majoritariamente fundados em concepções protetivas e ampliativas do Direito do
Trabalho. Destaca-se MAURÍCIO GODINHO DELGADO, que propõe uma outra modalidade de subordinação: a
estrutural. Assim a define o autor:
 

Estrutural é, pois, a subordinação que se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica do
tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo,
estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento.[57]

 
Merece destaque, frente à profusão necessária de conceitos circundantes da subordinação, a

proposta de LORENA VASCONCELOS PORTO, desenvolvido por um intenso e valioso trabalho de Direito
Comparado. 

A autora afirma, inicialmente, que a acepção tradicional de subordinação ainda é útil, mas não
suficiente para acobertar as modernas formas de exploração da mão de obra no campo da proteção do
Direito do Trabalho[58].

Assim, propõe a autora o conceito de subordinação integrativa, que tem por ponto de partida a
subordinação objetiva, fazendo-se a conjugação com critérios excludentes da autonomia.

Segundo LORENA VASCONCELOS PORTO, são critérios a partir do quais se constata a autonomia:
 

[...] o trabalhador deve prestar a sua atividade para uma organização produtiva alheia; os frutos do seu
trabalho não lhe pertencem, originariamente, mas, sim, a essa última; não possui uma organização
empresarial própria; ele não assume riscos de ganhos ou perdas, os quais são assumidos por seu
empregador[59].

 
A seguir LORENA VASCONCELOS PORTO apresenta o conceito de subordinação integrativa:

 
A subordinação, em sua dimensão integrativa, faz-se presente quando a prestação de trabalho integra as
atividades exercidas pelo empregador e o trabalhador não possui uma organização empresarial própria,
não assume riscos de ganho ou de perdas e não é proprietário dos frutos do seu trabalho, que pertencem,
originariamente, à organização produtiva alheia para a qual presta a sua atividade.[60]

 
As propostas doutrinárias da autora são, pois, derivadas de um importante esforço pela busca do

fortalecimento do Direito do Trabalho, fazendo com que “esse ramo jurídico cumpra a sua elevada missão
de assegurar a maior distribuição de riqueza e de poder em nossa desigual sociedade, em busca da justiça
social”[61].

Frente à necessidade aflita de ampliação do caráter tutelar do Direito do Trabalho, propõe a autora
“uma nova dimensão, universalizante, do conceito de subordinação, denominada subordinação integrativa.
Esta não substitui a dimensão clássica, mas se soma a ela”[62].

Jurisprudencialmente, ressalta-se o conceito de subordinação reticular, derivada das novas formas
de organização empresarial, a partir da qual “cabe ao trabalhador ali habitualmente inserido apenas
‘colaborar’.”[63] A subordinação se faz presente em relação aos próprios colegas de trabalho, ligados pela
divisão e interdependência das atividades desenvolvidas por cada um.

Os tantos conceitos de subordinação se mostram como mecanismos eficazes para acobertar
relações atualmente localizadas nas vias marginais do Direito do Trabalho, ou marginalizadas, dentro
mesmo do próprio Direito do Trabalho, pelo sistema capitalista e neoliberal.

Dessa forma, a subordinação não deve mais ser enquadrada de uma forma conceitual rígida e
imutável; contrariamente, deve se adaptar de forma a acompanhar as constantes evoluções (ou seriam
involuções?) do mercado.
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Certamente, a adoção desses novos conceitos surtirá efeitos positivos na seara trabalhista,
favorecendo, sobremaneira, “o avanço dos direitos fundamentais do trabalho”[64]. Ampliando o conceito,
aumenta-se a possibilidade de enquadrar alguns trabalhadores fronteiriços na órbita do Direito do
Trabalho.[65]
 
3.2 GRUPO ECONÔMICO: A COORDENAÇÃO DE EMPRESAS EM PROL DOS
TRABALHADORES
 

Enquanto traço marcante da economia moderna, as empresas passaram a se organizar em sistemas
de cooperação mútua, fato esse que se explica pela exigência de uma maior especialização das empresas,
sob a orientação de se aumentar a produção em menos tempo. É, pois, uma estratégia utilizada para
enfrentamento da concorrência global. Assim afirma OCTÁVIO BUENO MAGANO:
 

Com efeito, um dos traços mais característicos da economia moderna é com certeza o da cooperação
entre as empresas, o que se explica pelas exigências da técnica e pela exarcebação da concorrência. Para
enfrentar a concorrência, cada vez mais aguçada, a empresa precisa aumentar a sua produtividade, o que
a leva a se especializar e a adquirir, no campo da sua especialização, dimensão que lhe permita o uso
intenso da técnica. As atividades componentes do processo produtivo, mas não inseridas no âmbito de
especialização selecionado, transferem-se a outras empresas, objetivo que se logra ou pela formação de
grupos de empresas ou através de contratos.[66]

 
No mesmo sentido, ensina MOZART VICTOR RUSSOMANO:

 
A economia moderna – na sua expansão progressiva – levou os grupos empenhados na produção a
constituírem verdadeiros consórcios de empresas, que, embora mantendo personalidade jurídica
distinta, estão, geralmente, sob controle ou administração da empresa-líder. Esse fenômeno se acentua
pela ação internacional das empresas no jogo da economia globalizada[67].

 
Frente à necessidade de reconhecimento da importância econômica dessa cooperação instituída

entre empresas foi que Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943, instituiu a figura denominada grupo
econômico enquanto organização de empresas que possuam, entre si, laços de interdependência (art. 2º, §2º,
da CLT)[68].

Além de criar a figura, o dispositivo legal definiu a responsabilidade das empresas integrantes do
grupo econômico como sendo solidária, embora exista, “formalmente, autonomia absoluta, decorrente da
personalidade distinta de cada integrante do grupo ou consórcio (industrial, comercial ou agrário)”.[69]

Reforçando a responsabilidade entre empresas que integram grupo econômico e inaugurando a
solidariedade dual, o Tribunal Superior do Trabalho institui a concepção a partir da qual o grupo econômico
tem força de empregador único, por força da Súmula 129[70].

Márcio Túlio Viana muito bem define a solidariedade dual: “[...] se, de um lado, cada uma das
empresas pode ser responsabilizada pelos créditos do empregado, todas elas, em contrapartida, poder exigir
os seus serviços, a menos que o contrato de trabalho – em disposição mais benéfica – o proíba”[71].

Para o empregado, as vantagens são expressas, especialmente quanto a um dos requisitos essenciais
à equiparação salarial (art. 461, CLT[72]): mesmo empregador.

Reforçando, ainda mais, a solidariedade entre empresas integrantes do grupo econômico, merece
destaque um aspecto processual. O Tribunal Superior do Trabalho cancelou, em 2003, a Súmula 205 desse
Tribunal, a partir da qual a solidariedade só se operava quanto às empresas integrantes do pólo passivo da
demanda.

Uma vez cancelada, prepondera-se a solidariedade de todas as empresas do grupo econômico,
estejam elas ou não incluídas no polo passivo da demanda (o que é óbvio).
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Para fins de reconhecimento do grupo econômico e, conseqüentemente, aplicando-se a
responsabilidade solidária entre as empresas, o texto consolidado estipulou alguns requisitos, sendo eles: as
empresas devem exercer atividade econômica (não necessariamente a mesma atividade); cada uma delas
deve ter personalidade jurídica própria; deve haver direção, controle ou administração de uma empresa em
relação às demais.

Ou seja: de acordo com os requisitos legalmente enumerados, torna-se necessária a visualização de
uma empresa central, centro de poder para o qual convergem as empresas parceiras.

Porém, tem-se fragilizado a interpretação a partir da qual se exige uma nítida hierarquia entre as
empresas e surgido novos critérios para configuração de grupo econômico. Nesse sentido, afirma MOZART

VICTOR RUSSOMANO:
 

Com certo êxito, temos obtido o reconhecimento de que o grupo empresarial existe, plenamente co-
responsável, mesmo que não se apure o exercício de liderança de uma empresa sobre outras, uma vez
que todas participem de um consórcio econômico, puramente fático, isto é, em que pese possuírem
personalidade jurídica distinta e finalidades diferentes[73].

 
Em consonância com a afirmação do autor e em atuação de destaque, alguns Tribunais Regionais

do Trabalho, através de uma perspectiva manifestamente prospectiva do Direito do Trabalho, estão
ampliando os requisitos necessários para a configuração do grupo econômico. Tal postura dos Tribunais se
faz presente quando, para que seja configurado grupo no segmento urbano, utilizam o requisito da
coordenação entre as empresas, a princípio específico de grupos econômicos do segmento rural, conforme
delineado pelo art. 3º, § 2º, da Lei 5889 de 1973[74]. Nesse sentido, válida a referência a seguir que ilustra
essa tendência:
 

EMENTA: RELAÇÃO DE COORDENAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS. INTERESSE SOCIAL
INTEGRADO. SOLIDARIEDADE. Segundo a doutrina moderna, em nítida evolução da interpretação
do princípio que resultou na edição do parágrafo 2º, do artigo 2º, da CLT, para a configuração de grupo
econômico basta a simples relação de coordenação entre as empresas, com interesse social integrado,
não se cogitando para tanto da existência de controle e administração de uma empresa sobre outras, em
grau de hierarquia ascendente. Desse modo, demonstrada a integração do aludido interesse social, com
intenso intercâmbio econômico, administrativo e de pessoal, entre as empresas, viável é o
reconhecimento da sua responsabilidade solidária, com a conseqüente exigibilidade da dívida comum,
nos termos do art. 275, caput, do CC/2002. (Processo nº 01386-2007-107-03-00-8 RO – Publicado em
27/09/2008 – 8ª turma – Relatora: Denise Alves Horta)[75]

 
Ainda, no mesmo sentido, o posicionamento avançado da Turma Recursal de Juiz de Fora:

 
EMENTA: GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. A literalidade do §2º, do art. 2º da CLT se
encontra superada pelas novas variantes surgidas no mercado econômico descentralizado, não sendo
mais indispensável à sua caracterização a existência de empresa controladora ou fiscalizadora. A
atuação coligada horizontal sugere relações de coordenação, delineando-se o chamado “grupo
econômico por coordenação”. Sendo essa a realidade que emerge dos autos, impõe-se o reconhecimento
da existência de fenômeno jurídico, resultando na responsabilidade solidária pela satisfação dos
créditos trabalhistas deferidos, nos moldes do dispositivo indicado.(Processo nº 01220-2007-132-03-
00-1 AP – Publicado em 29 de outubro de 2008 – Turma Recursal de Juiz de Fora – Relator Convocado
Fernando Antônio Viegas Peixoto)[76]

 
Trata-se, na verdade, de uma estratégia para caracterização de grupo econômico mais benéfica ao

trabalhador. É mais fácil configurar o grupo econômico pela simples coordenação entre as empresas,
ampliando a possibilidade de condenar as empresas, solidariamente, ao pagamento das parcelas trabalhistas
derivadas do exercício das atividades do trabalhador. O empregado passa a ter, ainda, direito à equiparação
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salarial, inserindo-se de forma plena no contexto do grupo[77].
Nesse caso, tem-se uma forma de flexibilização positiva do Direito do Trabalho, diante de uma

adaptação de conceitos no sentido de beneficiar o trabalhador.
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Talvez antes de se propor leis especiais para regulamentar esse ou aquele tipo de figura derivada da
constante mutação econômica e social, seja mais interessante ao trabalhador, sob a ótica do trabalho
enquanto direito social, ajustar a base conceitual e principiológica do Direito do Trabalho, como se tem feito
diante dos novos conceitos de subordinação e de grupo econômico.

A ampliação de conceitos de figuras basilares do Direito do Trabalho será, dessa forma, um dos
instrumentos eficazes na ampliação da proteção justrabalhista. Caso contrário, será apenas válvula
promovedora do desemprego e da precarização das relações trabalhistas ainda existentes, contribuindo, em
grande medida, para a exclusão social.

O desafio que se apresenta aos aplicadores do Direito se mostra em evidência diante das
vicissitudes mercadológicas contemporâneas. Para superá-las, deve-se agir de forma estratégica para
garantir o fortalecimento do Direito do Trabalho com medidas flexibilizatórias positivas que garantam,
gradualmente, a proteção ampla a incondicional do trabalhador, restituindo-lhe a carga valorativa que
permeia sua origem e construção. A simples revisão de conceitos – como acontece com a subordinação e o
grupo econômico – constitui alternativa benéfica ao trabalhador e ao fortalecimento do Direito do Trabalho.

Assim, será possível caminhar para a (re)construção de uma verdadeira base protetiva
justrabalhista, como meio de efetivação da concepção de trabalho como instrumento de promoção da
dignidade, em consonância com os ideais do Estado Democrático de Direito e toda sua ordem de direitos
fundamentais.
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[14] Art. 3o-A. É facultada a inclusão do empregado doméstico no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, de que
trata a Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, mediante requerimento do empregador, na forma do regulamento.(Artigo
incluído pela Lei nº 10.208, de 23.03.2001)
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[18] VIANA, A proteção..., Revista LTr, p. 893.

[19] VIANA, A proteção..., Revista LTr, p. 893.

[20] O poder diretivo é uma das nuances do poder empregatício, ao lado do poder regulamentar, fiscalizatório e disciplinar.

[21] VIANA, A proteção..., Revista LTr, p. 893.

[22] “Art. 443 - O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito e
por prazo determinado ou indeterminado.

§ 1º - Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da
execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. § 2º - O
contrato por prazo determinado só será válido em se tratando:       a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a
predeterminação do prazo;b) de atividades empresariais de caráter transitório; c) de contrato de experiência.”
[23] Segundo GIOVANNI ALVES, essa modalidade de contratação temporária é o marco da flexibilização trabalhista incidente
sobre os contratos empregatícios, “promulgada pelo governo Cardoso em 1998 e cujo principal objetivo é constituir novas
estratégias de racionalizações de custo da produção capitalista do país”. Sobre o tem, consultar: ALVES, Giovanni. O novo (e
precário) mundo do trabalho: reestruturação produtiva e crise do sindicalismo. São Paulo: Boitempo Editorial, 2005, p. 201.

[24] São admitidos estágios voluntários, sem obrigatoriedade de pagamento de bolsa-auxílio, conforme previsão legal (art.
12, Lei 11.788/08).

[25] Art. 17.  O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades concedentes de estágio deverá
atender às seguintes proporções: 

I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário; II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários; III – de
11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários; IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20%
(vinte por cento) de estagiários.
[26] A redução de encargos trabalhistas se justifica pelo fato de o contrato de estágio ser uma relação apenas de trabalho, e
não uma relação empregatícia (embora possa reunir, no prática, os pressupostos especiais, tais como pessoa física,
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pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação). Trata-se de uma excludente relativa, pois, caso não
observados os requisitos formais e materiais dessa modalidade de contrato, e presentes os pressupostos fático-jurídicos da
relação empregatícia, será uma clássica relação de emprego, assegurando ao trabalhador a completude dos direitos
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[27] GONÇALVES, Flexibilização..., p. 181.
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oportunidades novas e diferentes para as cooperativas e que se precisam de formas mais enérgicas de solidariedade humana
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de alcançarem maior status, maior rigidez. São direitos tais como o adicional de férias e o décimo terceiro salário”. (NASSIF, Elaine
Noronha. Fundamentos da flexibilização: uma análise de paradigmas e paradoxos do Direito e do Processo do Trabalho. São Paulo:
LTr, 2001p. 91)

[34] “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
[...]
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
[...].”
[35] Art. 7º. (...) III - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a
compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;
(vide Decreto-Lei nº 5.452, de 1943)
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo
negociação coletiva (...);
[36] VIANA, A proteção..., Revista LTr, p. 892.

[37] VIANA, A proteção..., Revista LTr, p. 892.

[38] VIANA, A proteção..., Revista LTr, p. 893.
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[40] VIANA, A proteção..., Revista LTr, p. 893.

[41] DELGADO, G. Terceirização..., p. 112.

[42] DALAZEN, João Orestes. CLT e o negociado: nefasta reforma. Revista LTr, Brasília, Síntese, ano 67, nº 04, out./dez.
2000, p.181.

[43] Entendimento consolidado pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme redação da Súmula 423: “TURNO
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ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. FIXAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO MEDIANTE NEGOCIAÇÃO
COLETIVA. Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular negociação coletiva, os
empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento das 7ª e 8ª horas como extras”.

[44] “CONTRATO NULO. EFEITOS. A contratação de servidor público, após a CF/88, sem prévia aprovação em concurso
público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e §2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação
pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitando o valor da hora do salário mínimo, e dos valores
referentes ao FGTS.” Diante desse texto, importante citar a perspectiva crítica de FRANCISCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA: “Num
país de desempregados, o trabalhador não tem qualquer poder de resistência ao ser contratado irregularmente”. Sobre o
tema, vide: OLIVEIRA, Comentários..., p. 362.

[45] AMORIM, Helder Santos. Terceirização no serviço público. Uma análise à luz da nova hermenêutica constitucional. São
Paulo: LTr, 2009, p. 230

[46] No dia 29 de setembro de 2007, o Jornal Estado de Minas divulgou interessante pesquisa sobre índices de trabalhadores
terceirizados na iniciativa privada, fazendo um contraponto com índices da mesma modalidade de contratação no setor
público. Na reportagem, de SANDRA KIEFER, fica evidente a ascensão, na primeira década do século XXI, da terceirização no
segmento público. Sobre o tema, consultar: KIEFER, Sandra. Terceirização perder status, mas não para o governo. Estado de
Minas. Caderno Economia, p. 06, Domingo, 23 set. 2007, p. 06.

[47] OLIVEIRA, Francisco Antônio de. Comentários às Súmulas do TST. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.
657.

[48] Ressalte-se que existem doutrinadores que defendem a manutenção da subordinação com enfoque subjetivo, não se restringindo
à sua forma jurídica.
[49] ARIES, Philippe; DUBY, Georges. História da vida privada. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. v. 5, p. 25.
[50] DELGADO, Maurício Godinho. Direitos Fundamentais na relação de trabalho. In: SILVA, Alessandro da et al. (Coord.).
Direitos Humanos: essência do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2007, p. 86.
[51] Para MOZART VICTOR RUSSOMANO, a subordinação clássica é “uma subordinação que atua sem caráter pessoal, nascida
da realidade indiscutível e ainda não superada, reconhecida por leis combinadas que, partindo dela e exatamente porque a admitem,
chegam a medidas de efetiva proteção do trabalhador, impedindo o uso abusivo, pelo empresário, de seu inegável poder de dirigir,
nas sociedades ocidentais, o ritmo e o rumo da produção industrial”. (RUSSOMANO, Mozart Victor. Curso de Direito do Trabalho.
Curitiba: Juruá, 2006, p. 73).

[52] RUSSOMANO, Curso de..., p. 70.
[53] Junto aos novos conceitos de subordinação, têm-se também novos conceitos de autonomia. No Direito Comparado, merece
destaque o autônomo “economicamente dependente” do direito trabalhista espanhol. “São assim considerados aqueles que realizam
uma atividade econômica ou profissonal lucrativa de forma habitual, pessoal, direta e predominantemente para uma pessoa física ou
jurídica, o cliente, do qual auferem ao menos 75% dos seus ganhos, critério objetivo estabelecido pela lei”. Sobre o tema, consultar:
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. O autônomo dependente econômico na nova lei da Espanha. Revista LTr, São Paulo, Editora LTr,
v. 72, nº 09, p. 1031-1035, set. 2008 p. 1031-1032.
[54] PORTO, Lorena Vasconcelos. A necessidade de uma releitura universalizante do conceito de subordinação. In: Revista
Magister de Direito Trabalhista e Previdenciário, nº 24, p. 05-30, maio/jun. 2008.
[55] DELGADO, M. Direitos Humanos..., p. 86.
[56] DELGADO, M. Direitos Humanos..., p. 86.
[57] DELGADO, M. Direitos Humanos..., p. 86
[58] PORTO, Revista Magister..., p. 26.
[59] PORTO, Revista Magister..., p. 25-26.
[60] PORTO, Revista Magister..., p. 26.
[61] PORTO, Lorena Vasconcelos. A subordinação no contrato de trabalho: uma releitura necessária. São Paulo: LTr, 2009, p.
268.
[62] PORTO, A subordinação..., p. 268.
[63] Acórdão proferido nos Autos 00199-2008-001-03-00-1 RO. Relator: José Eduardo de Resende Chaves Júnior. Revisor:
Antônio Álvares da Silva. Publicado em 25/10/2008.
[64] DELGADO, M. Direitos Humanos..., p. 86.
[65] VIANA, Curso de.... O autor cita, como exemplo de trabalhadores fronteiriços, os vendedores externos, os
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trabalhadores a domicílio e os sócios de empresas.
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REVIRAVOLTAS NO MUNDO DO TRABALHO

CHANGES IN THE WORLD OF WORK

sielen Barreto Caldas

RESUMO
A partir das lições de Paulo Freire (1996) sobre as reais condições que conduzem os trabalhadores ao
mercado informal, analisou-se a história do trabalho e do trabalhador e a forma pela qual este, desde as
últimas três décadas do século anterior, tem perdido o emprego nas grandes fábricas, nas lojas ou até mesmo
nos mercadinhos do interior. Com essas informações, compreendeu-se como o trabalhador empregado está
sendo obrigado a se transformar, nos dias de hoje, quase que num passe de mágica, em autônomo. A partir
dessa constatação, verificou-se a expressividade do setor informal no Brasil e a necessidade de atribuição de
direitos sócio-trabalhistas para os que estão nessa situação. Este artigo é resultado de uma pesquisa teórica e
de pesquisas de campo sobre a situação de trabalhadores informais desenvolvidas pelo “Pólos de
Cidadania”, programa de pesquisa e extensão, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas
Gerais.
PALAVRAS-CHAVES: Desemprego. Trabalhador Autônomo. Mercado Informal. Direito do Trabalho

ABSTRACT
From Paulo Freire´s (1996) understanding about the real conditions that drives workers to the informal
market, we analyze the history of labor and the reasons of the decreasing in the number of jobs in the
factories and industries through the last three decades. From this datas, we learned that the employee is been
forced to become an informal worker even thought that-s not what he wants. Through this study we verified
the importance of the informal work market in Brazil and therefore the need of regulation of social and labor
rights for those workers in that situation. This article is the result of a theoretical and empirical research
about the informal workers developed by "Pólos de Cidadania", a program of the Law School of the Federal
University of Minas Gerais.
KEYWORDS: Unemployment. Self-employed. Informal market. Labor Law.

1 INTRODUÇÃO

 

 

As aulas de Direito do Trabalho, normalmente, começam com a tentativa de definição da palavra
“trabalho”. Como um dos sentidos da palavra está relacionado a sofrimento e fadiga[1], alunos e
professores- impressionados com a negatividade do termo acabam deixando de refletir mais profundamente
sobre a figura do trabalhador, o que, certamente, é o mais importante para se compreender o próprio direito
em questão. Por outro lado, é claro que não haveria razão para se pensar no sujeito (o trabalhador), se não
existisse o objeto (o trabalho).

Para cada tipo de trabalhador, o trabalho tem um sentido e uma justificativa[2]. Para os que
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sobrevivem por conta própria, percebe-se que o trabalho pode estar associado à sobrevivência, ao desejo de
aumento da renda familiar e, ao mesmo tempo, a um momento de realização pessoal, de descontração ou de
(re)encontro com colegas que compartilham a mesma realidade. Esta última situação foi verificada em
associações de mulheres artesãs de cidades do Médio Vale do Jequitinhonha de Minas Gerais[3]. Em outras
condições, segundo relatam algumas profissionais do sexo de Belo Horizonte, o trabalho nas ruas e nos
hotéis da área central da capital mineira, exige que elas troquem até o próprio nome, o que revela o temor,
por parte dessas mulheres, de serem reconhecidas por amigos e familiares[4]. No caso dos catadores de
materiais recicláveis, especialmente em relação àqueles ligados à Associação dos Catadores de Materiais
Reaproveitáveis de Belo Horizonte – ASMARE -, nota-se certo orgulho e esperança de reconstrução de vida
a partir do trabalho, que surgem como efeito direto da organização desse segmento.

Mas, possivelmente, não é claro, para todos esses trabalhadores, a razão de estarem inseridos no
setor informal[5]. Muitas vezes, é dada a esses indivíduos apenas a explicação de que o desemprego que
sofrem é fruto da falta de competência, da baixa escolaridade, da origem e do lugar de moradia. Quando
apenas os trabalhadores são responsabilizados pelas mazelas que vivem, são esquecidas as mais relevantes
justificativas para a exclusão social: as históricas questões sócio-econômicas e políticas.

Nesse sentido, relembram-se as palavras de Paulo Freire:

 

É importante ter sempre claro que faz parte do poder ideológico dominante a inculcação nos dominados
da responsabilidade por sua situação. Daí a culpa que sentem eles, em determinado momento de suas
relações com o seu contexto e com as classes dominantes por se acharem nesta ou naquela situação
desvantajosa. É exemplar a resposta que recebi de mulher sofrida, em São Francisco, Califórnia, numa
instituição católica de assistência aos pobres. Falava com dificuldade do problema que a afligia e eu,
quase sem ter o que dizer, afirmei indagando: Você é norte-americana, não é? Não. Sou pobre,
respondeu como se estivesse pedindo desculpas à “norte-americanidade” por seu insucesso na vida. Me
lembro de seus olhos azuis marejados de lágrimas expressando seu sofrimento e a assunção da culpa
pelo seu “fracasso” no mundo. Pessoas assim fazem parte das legiões de ofendidos que não percebem a
razão de ser de sua dor na perversidade do sistema social, econômico, político em que vivem, mas na
sua incompetência. Enquanto sentirem assim, pensarem assim e agirem assim, reforçam o poder do
sistema. Se tornam coniventes da ordem desumanizante.” (FREIRE, 1996, p. 91-92).

 

               Ao se tomarem as lições de Paulo Freire (1996) sobre as reais condições que conduzem os
trabalhadores ao mercado informal como marco teórico deste trabalho se passará a analisar a história do
trabalho e do trabalhador e na forma pela qual este perde o emprego nas grandes fábricas, nas lojas ou até
mesmo nos mercadinhos do interior, para se compreender como este está sendo obrigado a se transformar,
nos dias de hoje, quase que num passe de mágica, em autônomo. Este artigo é resultado de uma pesquisa
teórica e de pesquisas de campo sobre a situação de trabalhadores informais desenvolvidas pelo “Pólos de
Cidadania”, programa de pesquisa e extensão na área de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Minas Gerais.

               Em relação à apresentação do conteúdo deste artigo, optou-se pela seguinte estrutura. Na seção 2,
“Breve história da riqueza e da pobreza do homem”, será analisado especialmente como ao longo do tempo
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o trabalhador tem assumido, por força de questões sociais, econômicas e jurídicas, vários papéis: um
pequeno produtor apenas para o consumo de sua família, um produtor voltado para a troca e depois para o
comércio, um trabalhador dentro da fábrica, um empregado, um cooperado, um estagiário e até um
autônomo ou trabalhador por conta própria. Já na seção 3, “O movimento da economia informal”, a partir
da constatação da crescente “transformação” do trabalhador empregado em autônomo, se verificará a
expressividade do setor informal no Brasil e a necessidade de atribuição de direitos sócio-trabalhistas para
os que estão nessa situação. Por fim, na seção 4, “Considerações Finais”, como tentativa de promoção e
proteção do trabalhador brasileiro que não é empregado, se proporá um alargamento do Direito do Trabalho
no sentido de criação de institutos sócio trabalhistas que dêem conta de alcançar todos os autônomos
hipossuficientes.

 

 

2 BREVE HISTÓRIA DA RIQUEZA E DA POBREZA DOS HOMENS

 

 

               Sob a inspiração da obra de Léo Huberman, “A História da Riqueza do Homem”, pode-se pensar
também na trajetória da pobreza do homem, porque se percebe que a história, principalmente a do
capitalismo, sempre demonstrou a riqueza de poucos e a pobreza de muitos, especialmente a dos
trabalhadores[6].

               O desenvolvimento da organização industrial, conforme Léo Huberman (1986, p. 104), pode ser
representado por quatro sistemas[7]: o familiar, o de corporações, o doméstico e o fabril. O autor sintetizou
as alterações no modo de se trabalhar, desde o início da Idade Média até os tempos modernos, da seguinte
forma:

 

Sistema familiar: os membros de uma família produzem artigos para seu consumo, e não para a venda.
O trabalho não se fazia com o objetivo de atender ao mercado. Princípio da Idade Média.

Sistema de corporações: produção realizada por mestres artesãos independentes, com dois ou três
empregados[8], para o mercado, pequeno e estável. Os trabalhadores eram donos tanto da matéria prima
que utilizavam como das ferramentas com que trabalhavam. Não vendiam o trabalho, mas o produto do
trabalho. Durante toda a Idade Média[9];

Sistema doméstico: produção era realizada em casa para um mercado em crescimento, pelo mestre
artesão com ajudantes, tal como no sistema de corporações. Com uma diferença importante: os mestres
já não eram independentes; tinham ainda a propriedade dos instrumentos de trabalho, mas dependiam,
para a matéria-prima, de um empreendedor que interpusera entre eles e o consumidor. Passaram a ser
simplesmente tarefeiros assalariados. Do século XVI ao XVIII[10].

Sistema fabril: produção para um mercado cada vez maior e oscilante, realizada fora de casa, nos
edifícios do empregador e sob rigorosa supervisão. Os trabalhadores perderam completamente sua
independência. Não possuíam a matéria-prima, como ocorria no sistema de corporações, nem os
instrumentos, tal como no sistema doméstico. A habilidade deixou de ser tão importante como antes,
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devido ao maior uso da máquina e o capital tornou-se mais necessário do que nunca. Do século XIX até
hoje.[11]. (HUBERMAN, 1986, p.104).

 

Conforme informa Huperman (1986), a partir do surgimento do sistema fabril, o mundo do
trabalho se reconfigurou. Deu-se inicio ao processo de liberalização do acesso ao trabalho, que era limitada
pelos obstáculos impostos pelas corporações de ofício, o que marca o fim do Antigo Regime. No século
XIX[12], parte dos trabalhadores deixou de cultivar os campos e de produzir nas suas casas, junto com suas
mulheres e seus filhos, e foram conduzidos às fábricas. Mas isso, infelizmente, pouco significou para a
melhoria da condição material do trabalhador. De acordo com Robert Castel (1998), mesmo com as
transformações ocorridas, a situação dos assalariados ainda era considerada uma das piores:

 

O operário deverá doravante, segundo a forte expressão de Turgot, “vender a outros sua pena”, muito ao
acaso da sorte. A contratualização da relação de trabalho não é capaz de remediar a indignidade da
condição de assalariado que continua sendo, se não a pior, pelo menos uma das piores condições.
Abaixo dela estão apenas as camadas mais desprezíveis da população, vivendo de expediente e de
delitos; mas a linha divisória é difícil de traçar: logo se falará de “classes perigosas” para designar uma
parte das classes laboriosas. O advento de um novo estado salarial a partir da contratualização das
relações de trabalho apresenta-se assim como o grau zero de uma condição salarial, se o que se entende
por isso é o reconhecimento de um estatuto ao qual estão vinculados garantias e direitos. Privada de
seus suportes tutelares, a condição salarial não é só vulnerável. Vai tornar-se impossível de ser vivida.
(CASTEL, 1998, p.277)

 

Nas fábricas, os assalariados não mais controlavam o seu tempo de trabalho e o modo de se
produzir, que passaram a ser ditados pelas máquinas. O ambiente era insalubre e degradante para a saúde.
Além disso, as jornadas de trabalho eram muito longas: em média, de 16 horas. O emprego de crianças e
mulheres no trabalho fabril também era abundante, o que garantia um modelo de exploração de mão-de-obra
mais barata e mais dócil, quando comparada com a dos homens. Por essas razões, pode-se compreender o
diálogo abaixo:

 

Pergunta: Tem filhos? Resposta: Não. Tinha dois, mas estão mortos, graças a Deus! Pergunta: Expressa
satisfação pela morte de seus filhos? Resposta: Sim. Agradeço a Deus por isso. Estou livre do peso de
sustentá-los, e eles, pobres criaturas, estão livres dos problemas desta vida mortal. (HUBERMAN,
1986, p. 163)

 

Todo esse novo sistema que se erigia era mantido por uma política social com um Estado mínimo:
o liberalismo[13] (CASTEL, 1998, p. 278). Este, por sua vez, era sustentado pelo paradigma[14] do Estado
de Direito[15].

 

Um Estado mínimo deve contentar-se com suprimir os obstáculos ao mercado e garantir que aqueles
que se entregam livremente ao seu trabalho não sejam expoliados de seus lucros. Como para Adam
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Smith, o lucro é para Turgot o verdadeiro regulador capaz de dinamizar a sociedade. O papel do Estado
é garantir que o jogo dos interesses possa expressar-se livremente: “Os homens são intensamente
interessados pelo bem que desejam proporcionar-lhes, deixem-nos fazer: eis o grande, o único
princípio. Se lhes parece que se entregam a ele com menos ardor do que desejariam, aumentem seu
lucro”. (CASTEL, 1998, p. 233).

 

               No século XIX, os homens eram livres para contratar porque todos eram considerados iguais. Com
a Revolução Francesa, rompeu-se com os privilégios advindos com o nascimento. Em nome de uma
igualdade meramente formal, já que era evidente a imensa desigualdade sócio-econômica entre o
trabalhador e o capitalista, o Estado, coerente com a concepção liberal que o embasava, não garantia
mecanismos jurídicos que fossem capazes de promover certo equilíbrio nas relações de trabalho. O contrato
podia expressar a vontade das partes, com pouquíssimos limites.

               Essa situação, legitimada pelo Direito, provocava angústia e revolta. Esses sentimentos,
provavelmente, impulsionaram importantes movimentos trabalhistas: o ludismo[16] e o cartismo[17].

Dentre os teóricos que se focavam na análise do modo de produção capitalista, sem dúvida, Karl
Marx foi o mais brilhante, ao estruturar o socialismo científico. A crítica de Marx ao capitalismo era radical:

 

A divisão do trabalho na sua forma capitalista – e nas bases históricas dadas, não poderia assumir
nenhuma outra forma – não é mais do que um método particular de produzir mais-valia relativa ou de, à
custa do trabalhador, aumentar o rendimento do capital, aquilo a que se chama riqueza social. À custa
do trabalhador, desenvolve a força coletiva do trabalho para o capitalista. Cria circunstâncias novas que
asseguram a dominação do capital sobre o trabalho. Apresenta-se, portanto, como progresso histórico,
uma fase necessária na formação econômica da sociedade, e como um meio civilizado e requintado de
exploração. (MARX, 1976, p. 27)

 

Em 1848, Karl Marx e Friedrich Engels publicaram o Manifesto Comunista e proclamaram que
seus objetivos só poderiam ser alcançados pela derrubada violenta da ordem social vigente: “Que as classes
dominantes tremam à idéia de uma revolução comunista! Os proletários nada têm a perder nela a não ser
suas cadeias. Têm um mundo a ganhar. Proletários de todos os países, uni-vos!” (MARX; ENGELS, 1999).

O efervescente século XIX também teve lugar para outros socialistas que, aliás, antecederam Marx
e Engels, tais como Saint-Simon (1760-1825), Charles Fourier[18] (1772-1837) e  Robert Owen[19] (1771-
1858). Esses primeiros socialistas, por não apresentarem um projeto revolucionário dos trabalhadores para a
superação do capitalismo[20], foram batizados como “utópicos”, pelos que se filiavam ao pensamento de
Marx e que se autodenominavam “científicos”.

Os socialistas utópicos conceberam a organização de uma sociedade sem conflitos ou
desigualdades, com base nos ideais do Iluminismo e da Revolução Francesa. Pregavam, também, a
propriedade coletiva dos meios de produção como forma de todos viverem em harmonia e achavam que, a
partir da formulação de projetos socialistas, poderiam convencer a sociedade, especialmente os capitalistas,
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dos benefícios de uma nova forma de organização social, conforme leciona Leo Huberman:

 

Os socialistas utópicos, “ao elaborarem suas utopias ... pouco se preocuparam em saber se as grandes
forças industriais em funcionamento na sociedade permitiriam a desejada modificação”. Acreditavam
que bastava formular um plano para a sociedade ideal, interessar os poderosos ou os ricos (ou ambos)
no plano, experimentá-lo em pequena escala e confiar no bom senso do mundo para torná-lo realidade.
(HUBERMAN, 1986, p. 2002).

 

A crítica aos socialistas utópicos foi realizada diretamente por Marx e Engels no Manifesto
Comunista de 1848, o que evidenciou as divergências teóricas entre os “utópicos” e os “científicos”:

 

Os sistemas socialistas e comunistas propriamente ditos, os de Saint-Simon, Fourier, Owen etc.,
aparecem no primeiro período da luta entre o proletariado e a burguesia período acima descrito (Ver o
cap. Burgueses e Proletários). Os fundadores desses sistemas compreendem bem o antagonismo das
classes, assim como a ação dos elementos dissolventes na própria sociedade e dominante. Mas não
percebem no proletariado nenhuma iniciativa histórica, nenhum movimento político que lhe seja
próprio. Como o desenvolvimento dos antagonismos de classes marcha ao lado do desenvolvimento da
indústria, não distinguem tampouco as condições materiais da emancipação do proletariado e põem-se à
procura de uma ciência social, de leis sociais, que permitam criar essas condições. À atividade social
substituem sua própria imaginação pessoal; às condições históricas da emancipação, condições
fantasistas; à organização gradual e espontânea do proletariado em classe, uma organização da
sociedade pré-fabricada por eles. (MARX; ENGELS, 1999).

 

Apesar das severas observações de Marx e Engels em relação ao socialismo utópico, não é
possível deixar de se reconhecer a importância de Robert Owen para o desenvolvimento do movimento dos
trabalhadores, especialmente em relação ao cooperativismo:

A história nos revela que existiram movimentos de cooperação em todo o mundo antes de Robert
Owen, tanto na Inglaterra como em Ampelakia e na República dos Guaranis, cuja base se assentava no
que poderíamos chamar de ajuda-mútua, mas é inquestionável que o princípio cooperativo, como
doutrina, nasceu de Robert Owen, por duas razões essenciais: a primeira, foi a concepção de uma nova
forma social de vida, baseada no trabalho e na sua distribuição, e a segunda, foi a tentativa de organizar
esse princípio como um sistema definido por uma palavra criada por Owen com o nome de CO-
OPERATION. Wattings assinala que “a idéia que tiveram os precursores de um novo sistema
econômico, divergente da prática geral dos negócios vigentes, provavelmente nunca passou pela cabeça
de seus membros. É precisamente essa idéia que R. Owen e seus seguidores estavam destinados a
desenvolver, baseados no espírito de senso comum e comunitarismo do povo inglês, frutos da vida de
R. Owen e de meio século de vivência com esses acontecimentos. (CARNEIRO, 1980, p. 70-71).

 

               A partir das idéias de Robert Owen, em 1844, 28 operários, na Inglaterra, formaram a Cooperativa
dos Probos Pioneiros de Rochdale, estabelecendo-se, desde então, os sete princípios básicos e ainda atuais
do cooperativismo: 1) gestão democrática; 2) livre acesso; 3) retorno econômico aos associados em razão do
trabalho; 4) educação e formação do associado; 5) autonomia e independência; 6) interesse pela comunidade
e 7) cooperação entre as cooperativas[21].
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               Sobre o contexto do século XIX, marcado por expressivos movimentos operários e influentes
proposições socialistas (utópicas e científicas), pode-se afirmar que, talvez, aquele momento tenha sido um
dos mais ricos da história moderna[22]. Como resultado dos embates físicos, em algumas ocasiões, e
ideológicos, travado entre os trabalhadores e os capitalistas, novos direitos foram conquistados e, aos
poucos, o paradigma liberal foi sendo desconstruído, o que permitiu o surgimento de legislações que
protegiam os trabalhadores. Assim, foram lançadas as bases para a construção do Direito do Trabalho[23].
Nesse sentido, conforme José César de Oliveira:

 

Fazia-se inadiável a criação de um direito novo. Um direito que, estourando as muralhas do
individualismo da sociedade burguesa, tentasse harmonizar as relações entre o capital e o trabalho,
esses gêmeos inimigos, segundo curiosa expressão de Martins Catharino. (OLIVEIRA, 1997, p. 67)

 

Sob as pressões sociais, o Estado, ao buscar também a manutenção do próprio sistema capitalista,
começou a legislar em favor dos empregados das fábricas. Isso inaugura a fase do dirigismo contratual.
Nesse momento, os contratos deixam de ser a expressão da autonomia dos contratantes, em seu sentido
liberal, para refletirem, pouco a pouco, um conjunto de normas mínimas de proteção ao trabalhador, que dão
início ao Direito do Trabalho.

O processo de evolução histórica do Direito do Trabalho, baseado em Granizo e Rothvoss, pode
ser dividido nos seguintes períodos: formação (de 1802 a 1848); intensificação (de 1848 a 1891);
consolidação (de 1891 a 1919) e autonomia (de 1919 em diante). (GRANIZO; ROTHVOSS apud
OLIVEIRA, 1997, p.70). Embora seja bastante aceito, esse modelo é criticado por Delgado, que lhe atribui o
“inconveniente de não permitir nenhuma compreensão mais sistemática sobre o padrão de organização do
mercado de trabalho e de sua normatização jurídica nos países desenvolvidos ocidentais”. (DELGADO,
2008, p. 94). Por essa razão, propõe a seguinte periodização:

 

A primeira fase é a das manifestações incipientes ou esparsas, que se estende do início do século XIX
(1802, com o Peel’s Act[24] inglês, até 1848. A segunda fase, da sistematização e consolidação do
Direito do Trabalho, estende-se de 1848 até 1919. A terceira fase, da institucionalização do Direito do
Trabalho, inicia-se em 1919, avançando ao longo do século XX. Sessenta anos depois, em torno de
1979/80, deflagra-se no Ocidente um processo de desestabilização e reforma dos padrões justrabalhistas
até então imperantes (que produzirá mais fortes reflexos no Brasil em torno da década de 1990). Trata-
se da fase de crise e transição do Direito do Trabalho. (DELGADO, 2008, p. 94)

 

               A fase de institucionalização do Direito do Trabalho, conforme a sistematização de Delgado,
compreende o seu momento de internacionalização, com a criação da Organização Internacional do
Trabalho - OIT[25] -, e ao seu período de constitucionalização, com a promulgação da constituição
mexicana (1917) e a de Weimar (1919). Essa fase de fortalecimento e autonomia do Direito do Trabalho
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marca-se, ainda, pela proliferação de leis trabalhistas. Trata-se do momento de maior produção legislativa
na área trabalhista, o que acompanha o desenvolvimento do paradigma constitucional do Estado Social,
conforme explica o Carvalho Netto:

 

Após a I Guerra Mundial, o que vamos encontrar nas Constituições é a configuração de um novo tipo
de constitucionalismo. É o constitucionalismo social, que redefine os direitos fundamentais “liberdade e
igualdade”, materializando-os, e ao fazê-lo, amplia a tábua de direitos. Assim é que, na verdade, não
temos uma mera edição de um segunda geração de Direitos, que seriam sociais, coletivos, mas temos
uma mudança de paradigma que redefine o conceito de liberdade e igualdade.
 
É óbvio que não se pode mais entender a liberdade como ausência de leis e igualdade como a igualdade
meramente formal. A idéia de liberdade agora se assenta numa igualdade tendencialmente material,
através do reconhecimento na lei das diferenças materiais entre as pessoas e sempre a proteção do lado
mais fraco das várias relações. É precisamente com essa mudança básica que os Direitos sociais
coletivos se importam; é com ela que vamos ter a idéia de liberdade como a exigência de leis que
reconheçam materialmente as diferenças, com a emancipação do campo do Direito civil, do Direito do
trabalho, da previdência social, etc. É claro que vamos ter também aí a noção da propriedade
condicionada a uma função social, não mais vista como um Direito absoluto, mas condicionado.
(CARVALHO NETTO, 2001 p. 16).

 

Esse novo constitucionalismo, portanto, registra o início da superação do paradigma do Estado de
Direito (Liberal) pelo Social. Mas é importante observar que essa transição paradigmática só se mostrou
mais evidente a partir da crise do capitalismo de 1929 que, por sua considerável dimensão, colocou em
questão o liberalismo, conforme esclarece Robert Helbroner:

 

A mudança inicial foi provocada pela Grande Depressão, que reduziu o Produto Nacional Bruto de
muitos países em mais de um terço – e, em alguns, em mais da metade; levou o desemprego a 25% da
força de trabalho nos Estados Unidos; e reduziu o volume de comércio internacional por 53 meses
consecutivos. Inquestionavelmente, o capitalismo esteve então mais próximo da derrubada ou do
colapso do que em qualquer momento da vida de Marx. Na verdade, na Alemanha, Itália e Espanha o
capitalismo deu lugar a uma espécie de sistema bastardo que mantinha um pouco de vontade de
acumular e um pouco de mecanismo de mercado, mas que em grande parte destruiu a divisão entre os
reinos. O sistema bastardo foi chamado de fascismo, e a mudança nas relações entre os reinos consistiu
na subordinação da economia ao Estado. (HEILBRONER, 1994, p. 61)

 

               Os prejuízos financeiros e o desemprego, resultados da crise de 29, culminaram na reestruturação
do capitalismo e numa nova relação do Estado com a economia. Esta, agora, encontrava-se subordinada ao
domínio estatal, conforme explicado no texto acima de Robert Heilbroner. Naquele momento, então, o
Estado saía de uma posição meramente política, própria do paradigma do Estado de Direito, para impedir o
colapso da economia e, principalmente, atuar em busca do pleno emprego.

 

O novo dever era lutar pelo que foi chamado de “pleno emprego”. Era algo muito diferente da
subordinação do setor privado às ambições do setor público, porque, embora o papel do Estado tenha
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sido ampliado, ficou, no entanto, muito longe de permiti-lo guiar, quanto mais dominar, as atividades
do setor privado. Pleno emprego significava apenas que o crescimento econômico deveria ser
levado a seus limites factíveis. John Maynard Keynes, cujo General Theory of Employment, Interest
and Money, publicado em 1936, foi a Carta Magna da mudança, na verdade previa uma “socialização
de alguma maneira abrangente” do investimento como algo necessário para resgatar o
capitalismo do perigo do desemprego crônico. (HEILBRONER, 1994, p. 62, grifos nossos)

 

               O principal responsável pela retomada do crescimento econômico foi John Maynard Keynes[26].
Em sua obra Teoria Geral, publicada em 1936, ele defendeu que a crise de 29 “era apenas a conseqüência
da falta de investimentos suficientes da parte do comércio”. Mas, como o comércio não podia realizar os
investimentos necessários, naquele momento, Keynes defendia que “o governo devia exercer tal papel”.
(HEILBRONER, 1981, p.251). Sob esse fundamento ele escreveu:

 

Se o Tesouro enchesse velhos baús com notas, enterrasse-os nas profundezas de velhas minas de carvão
fora de uso, e encarregasse a iniciativa privada, dentro dos já comprovados princípios do laissez-faire,
da tarefa de desenterrar de novo as notas não haveria o desemprego e devido à repercussão do fato a
renda real da comunidade provavelmente se tornaria bastante maior do que atualmente. Seria na
verdade mais sensato construir casas e coisas semelhantes, mas, se houver dificuldade prática para
realizar isso, a medida acima será melhor do que nada. (KEYNES apud HEILBRONER, 1981, p.252).

 

               Com a adoção das idéias de Keynes, o capitalismo, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos,
conheceu os seus anos dourados, de fartura e abundância. Mas essa prosperidade também foi viabilizada
pelas ações e teses de dois homens, que transformaram o modo de se produzir nas fábricas. O primeiro foi
Taylor e, logo depois, Ford.

               O engenheiro Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915) planejou um modo de produção industrial
eficiente, “de administração científica, que defendia a separação do trabalho mental do trabalho físico e a
retenção de todo o poder de decisão nas mãos da gerência”. (RIFKIN, 2004, p.97). Ao operário, então,
restou o chão de fábrica e, para maximizar o seu aproveitamento, aprofundou-se a divisão do trabalho, por
meio de técnicas que requeriam uma série de minuciosos cálculos e medições. Segundo Márcio Túlio Viana,
Taylor havia concluído que:

 

(...) dividindo ao extremo cada operação, encontraria o homem certo para cada pequena fração de
trabalho, e, ao mesmo tempo, controlaria os modos de resistência. Foi o que fez. Com a paciência e a
determinação que marcaram a sua personalidade, pôs-se a medir o tempo ótimo de cada microgesto do
operário. Em seguida, distribuiu homens e operações. (VIANA, 1998, p.20).

 

Henry Ford (1863 – 1947) aprimorou as idéias de Taylor, porque impulsionou a produção, ao
utilizar peças intercambiáveis e ao introduzir a linha de montagem, como observou nos abatedouros de
frangos de Chicago. (VIANA, 1998, p. 20). Para se ter a dimensão do que esse aperfeiçoamento significou,
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é conveniente se observar um trecho da história da fabricação de automóveis, que esclarece como era a
produção antes e depois do fordismo, como destaca Jeremy Rifkin:

 

(...) Eles contam a história do honorável Evelyn Henry Ellis, um abastado membro do parlamento
britânico, que, em 1884, estando em Paris, fez uma visita à empresa de máquinas operatrizes de
Panhard e Levasor, para “encomendar” um automóvel. Então, os proprietários da empresa, Panhard e
Levassor, durante uma reunião com Ellis, pediram-lhe que ele expusesse suas idéias sobre o tipo de
automóvel que desejava. Seus artesãos habilidosos dedicaram-se assim à tarefa de desenhar o
automóvel e encomendar os materiais a serem produzidos por outras fábricas de peças e equipamentos
de Paris. As peças e os componentes sob medidas foram enviados à Fábrica de Panhard e Levassor,
onde foram montados manualmente. O carro de Ellis, como as de outras poucas centenas de carros
fabricados a cada ano por Panhard e Levassor, era exclusivo e desenhado para atender aos exigentes e
precisos padrões de um único cliente. Ellis tornou-se o primeiro inglês a possuir um automóvel. Pouco
menos de 20 anos depois, Henry Ford produzia milhares de carros idênticos a cada dia, a uma fração do
preço que Ellis pagara pelo seu carro fabricado artesanalmente. (...) Nos anos 20, Ford estava
fabricando em massa mais de 2 milhões de automóveis por ano, cada um idêntico nos mínimos detalhes
ao anterior e a ao próximo da linha de montagem. (RIFKIN, 2004, p. 95).

 

Ford criou uma fábrica que produzia em massa. Com ironia, ele chegou a comentar que “seus
clientes podiam escolher qualquer cor que quisessem para seu modelo T, contanto que fosse preto”.
(RIFKIN, 2004, p. 95). O tipo de indústria que inaugurou era grande, pesada e absorvia mão de obra de
forma intensa. Em geral, as empresas fabricavam todas as peças e bens que eram necessários para elaborar
seus produtos finais. Por essas características, ficaram conhecidas por estarem verticalizadas, como explica
o Prof. Márcio Túlio Viana:

 

Foi para se segurar dos riscos do mercado que Ford verticalizou sua empresa, dominando, passo a
passo, todo o ciclo produtivo - desde o cultivo de borracha em suas plantações na Amazônia até o
último parafuso do famoso Modelo-T. (VIANA, 1999, p. 01)

 

Além da alta produtividade, o fordismo tinha outra finalidade: controlar a resistência operária. “É
que a correia transportadora ditava, ela própria, a cadência do trabalho, exigindo gestos precisos, rápidos e
incessantes. Ou seja: o controle era feito pela máquina”. (VIANA, 1998, p. 21).

Assim, ao lado de um Estado potente, estruturado pelo paradigma constitucional do Estado
Social[27], e de uma empresa grandiosa, outros atores também se fortaleciam: os sindicatos e o Direito do
Trabalho.

Aliás, tudo se articulava. Se os produtos eram previsíveis, pouco mutantes, também o trabalho era
contínuo, estável, e a própria lei era rígida,  abrangente. Fábrica e sindicato reuniam trabalhadores em
massa. Um correspondia ao outro.

E também em massa eram a produção, o consumo e a própria norma trabalhista. Integrando-se ao
sistema, como uma coisa dele, o Direito do Trabalho o legitimava, e quase se podia ver um através do
outro. Mas isso nunca o impediu de ser - paradoxalmente - produto (e arma) da luta. Afinal, ele "carrega
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em todas as épocas o aprendizado dos dominadores e, ao mesmo tempo, os germens da resistência dos
dominados". (VIANA, 1999, p. 02).

 

Desse modo, é possível perceber certa colaboração entre o Estado, o Direito, as empresas e os
sindicatos. Cada um desses setores tinha atribuições específicas. Robert Heilbroner (1994, p.63) ressalta
que, para Keynes, o Estado, após o colapso de 29, tinha duas funções fundamentais: no mínimo, impedir o
desemprego em massa e, no máximo, alcançar o pleno emprego. Em relação à primeira tarefa defendida por
Keynes, segundo Robert Heilbroner, é possível se observar o sucesso do Estado:

 

Nos Estados Unidos, o teste não aconteceu nos anos 30, quando o dispêndio governamental cresceu de
maneira modesta e, em conseqüência, até 1941 o desemprego permaneceu em torno de 15% da força de
trabalho. Foi a guerra que demonstrou de maneira irrefutável que o desemprego podia ser eliminado
através de uma política pública Keynesiana: em 1943 o desemprego tinha caído 3%. E embora a lógica
da guerra não pudesse se mantida depois de 1945, a aceitação política do estado do bem-estar forneceu
uma nova legitimação para um maior dispêndio público. Em todo o capitalismo ocidental os dispêndios
governamentais de todos os tipos – previdência social, seguros-desemprego, pensões familiares (exceto
nos Estados Unidos), bem como as compras mais tradicionais de bens e serviços públicos – passou de
cerca de um sétimo do PNB, antes da guerra, para um terço e até mesmo a metade. Como resultado, o
desemprego em massa, flagelo político e econômico dos anos 30, deixou de existir enquanto ameaça
central ao capitalismo. (HEILBRONER, 1994, p. 63).

 

Mas, em relação à garantia de pleno emprego, o êxito do Estado de Bem Estar Social não foi tão
evidente. Robert Heilbroner (1994, p. 63) afirma que o fortalecimento da classe trabalhadora teve como
conseqüência o aumento dos salários, o que, por sua vez, causou a elevação dos preços. Para o autor, essa
situação se traduz numa contradição, gerada pelo próprio modelo de subordinação da economia ao Estado.
Ele explica que:

 

O desafio é o efeito da prolongada prosperidade sobre o fortalecimento do poder de barganha do
trabalho. Com algumas diferenças de um país para outro, os trabalhadores deixaram de ser um grupo
passivo, em grande parte não sindicalizado, grato por qualquer oferta de trabalho e incapaz de
reivindicações militantes com respeito à sua taxa de remuneração, para serem participantes bem
organizados, geralmente agressivos nas negociações salariais. À medida que o mercado de trabalho se
enrijecia, todos os países avançados começaram a sentir a forte pressão do aumento de salários sobre o
nível de preços. (HEILBRONER, 1994, p. 63).

 

Além dessa carestia, ocasionada pelo aumento dos salários dos trabalhadores, a economia foi
atingida, nos anos 70, pela crise do petróleo, a principal fonte de energia mundial. A reunião desses fatores
foi capaz de trazer mais uma forte recessão para os países capitalistas.

 

Depois de 1973, quando o cartel do petróleo acrescentou o “choque do petróleo” à “elevação dos
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custos” do mercado de trabalho, metade dos capitalismos ocidentais passou a experimentar uma
inflação de dois dígitos. Enquanto isso, a vinculação de muitos pagamentos ao custo de vida, dos
salários à previdência social, removeu o freio à inflação constituído pelos pagamentos de rendas
contratualmente fixas. (HEILBRONER, 1994, p. 64).

 

               Ao longo desse período de baixo crescimento da atividade produtiva e do mercado, os
trabalhadores foram perdendo o poder de barganha que haviam conquistado nos anos dourados do
capitalismo. Dessa situação adveio, então, o início de um tempo de altas taxas de desemprego[28] e de
desaceleração da economia, o que fez ruirem as bases do Estado de Bem-Estar Social nos Estados Unidos e
em grande parte da Europa, como apontam as pesquisas de Hobsbawm:

 

Os problemas que tinham dominado a crítica ao capitalismo antes da guerra, e que a Era de Ouro em
grande parte eliminara durante uma geração – “pobreza, desemprego em massa, miséria, instabilidade -,
reapareceram depois de 1973. O crescimento foi, mais uma vez, interrompido por várias depressões
sérias, distintas das “recessões menores”, em 1974-5, 1980-2 e no fim da década de 1980. O
desemprego na Europa Ocidental subiu de uma média de 1,5% na década de 1960 para 4,2% na de
1970. No auge do boom em fins da década de 1980, estava uma média de 9,2% na Comunidade
Européia, em 1993, 11%. Metade dos desempregados se achavam sem trabalho há mais de um ano, um
terço há mais de dois (Human Development, 1991, p. 184). (HOBSBAWM, 1995, p. 396).

 

Como se retornasse ao passado, o mundo[29], na tentativa de encontrar soluções para a crise dos
anos 70, abandona o keynesianismo e reinventa o liberalismo. Mas, agora, ele passa a ser chamado de
“neoliberalismo”, como explica o Prof. Maurício Delgado:

 

Trata-se, na verdade, de readequação aos tempos recentes da antiga matriz liberal, hegemônica nos
primórdios do sistema capitalista, ainda no século XVIII e início do século XIX.  Este pensamento
liberal readequado tende a reconhecer, como a velha tradição teórica oitocentista, o império da
dinâmica econômica privada, a quem devem se submeter a normatividade pública e a atuação estatal.
(DELGADO, 2005, p. 19)

 

               O momento histórico em tela também foi acompanhado por uma importante reestruturação do
modo de produção das fábricas: o pós-fordismo.    Nesse movimento, a empresa verticalizada é substituída
pela horizontalizada, como esclarece o Prof. Márcio Túlio Viana:

 

Já agora, a fábrica se horizontaliza. O ideal não é mais dominar, diretamente, toda a cadeia de produção,
nem mesmo as últimas etapas. O modelo é a empresa enxuta, que elimina estoques e esperas, produz
exatamente aquilo que pode vender, reduz progressivamente os  custos, automatiza-se  e se organiza em
rede, jogando para as parceiras tudo o que lhe parece descartável.

Isso não significa que a empresa  tenda a ficar menor, em termos econômicos. Ao contrário: ainda uma
vez, quer crescer, dominar, envolver. A redução é só  física, e mesmo assim relativa, pois as empresas
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menores, que lhe prestam serviços, de certo modo lhe  pertencem, submetendo-se aos seus desígnios.
(VIANA, 1999, p. 04)

 

               Com o pós-fordismo, para tentar maximizar o lucro, a empresa elimina o que considera acessório.
Ela passa a ter, então, “uma estrutura enxuta e funcional. O que não constitui seu objeto principal ela
terceiriza e busca mão-de-obra para o trabalho paralelo, não necessariamente integrado em seu objetivo.”
(SILVA, 2002, p. 43).

               Para os trabalhadores, essa redução física das fábricas significa uma diminuição considerável do
número de carteiras de trabalho assinadas. Essa situação, normalmente, está relacionada com o seguinte
movimento:

a)      pequena parcela dos trabalhadores, geralmente com maior escolaridade e considerada
importante para o bom desempenho da empresa, é mantida no emprego;

b)      uma grande parte dos trabalhadores, especialmente a menos qualificada, é despedida.

Nesse sentido, completa o Prof. Antônio Álvares da Silva:
 
A tecnologia gera a especialização e conseqüentemente a separação entre o empregado escolarizado e o
sem instrução. O primeiro com acesso aos melhores empregos e salários; o segundo é remetido a um
mercado flutuante, instável, precário e sujeito a dispensas permanentes. Esta diferenciação é definitiva e
não pode mais ser corrigida pelo Direito do Trabalho, que não tem poderes para igualar o inigualável.
(SILVA, 2002, p. 37).

Uma parte daqueles que perdem o emprego é reabsorvida pelo mercado, por meio de empresas que
prestam serviços terceirizados. Outra porção adere à economia informal, seja como pequeno empregador
(quando conseguiu acumular capital), seja como autônomo (trabalhador por conta própria).

Mas, ao contrário do que pode parecer, esses trabalhadores não estão fora do sistema produtivo. É
como se o sistema tivesse produzido um trabalhador ioiô[30]. Conforme acontece com o brinquedo, o
empregador lança o empregado para fora da fábrica, fazendo-o retornar, muitas vezes, como um prestador
de serviços eventual, uma “PJ” (pessoa jurídica), um cooperado ou um estagiário. Quando o ioiô é lançado,
o trabalhador deixa de ser empregado; já quando volta, reaparece travestido, geralmente, de autônomo,
servindo mais uma vez aos interesses da empresa.

 

 

3 O MOVIMENTO DA ECONOMIA INFORMAL

 
 

Como no século XVIII, quando o trabalhador produzia em sua casa e com sua família, sob a
encomenda de um intermediador, o trabalhador do século XXI, ao perder o “status” de ser empregado, vê na
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produção doméstica, no domicílio do tomador de seus serviços, no seu micro-negócio ou nas ruas, a
alternativa possível contra o desemprego. A situação desses trabalhadores é mostrada pelo estudo
“Economia Informal Urbana” - Ecinf[31] -, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE -, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE -, em
2003. Trata-se de uma pesquisa por amostra de domicílios, situados em áreas urbanas, que identificou os
trabalhadores por conta própria e empregadores com até cinco empregados em, pelo menos, uma situação de
trabalho.

Segundo os resultados da Ecinf:
 

(...) em outubro de 2003, existiam 10 335 962 empresas informais que ocupavam 13 860 868
pessoas, incluindo trabalhadores por conta própria, pequenos empregadores, empregados com e
sem carteira de trabalho assinada, além dos trabalhadores não-remunerados. (IBGE, 2005, grifo
nosso)
 

Em relação à Ecinf realizada em 1997, “verificou-se uma variação de 9% no número de empresas
informais, enquanto o crescimento dos postos de trabalho nelas existentes cresceu 8% em relação à pesquisa
anterior”. (IBGE, 2005). O mesmo trabalho, em 2003, revela outros dados interessantes, como o que atesta
que a maioria das empresas do setor informal pertence aos trabalhadores por conta própria:
 

Grande parte das empresas do setor informal pertencia a trabalhadores por conta própria (88%) em
2003, sendo apenas 12% de pequenos empregadores. As atividades econômicas preponderantes neste
setor eram comércio e reparação (33%), construção civil (17%) e indústria de transformação e extrativa
(16%). Das empresas pesquisadas, 95% tinham um único proprietário e 80% apenas uma pessoa
ocupada. (IBGE, 2005)

 
                    Em relação ao local de desenvolvimento das atividades dos trabalhadores por conta própria e dos
pequenos empregadores, a Encif 2003 revelou que 27% realizam sua atividade, exclusivamente, no
domicílio do proprietário. Em acréscimo, o alto índice de atividades desenvolvidas extra-domiciliares (65%)
está atrelado à grande expressividade do setor de comércio e de serviços da economia informal.

 
A atividade produtiva era desenvolvida somente fora do domicílio em 65% dos casos, exclusivamente
no domicílio do proprietário em 27% e em 8% no domicílio do proprietário e fora dele, resultado
influenciado pelo peso de atividades como comércio e construção civil. (IBGE, 2005)
 

               É interessante perceber que 21% das empresas do setor informal trabalham por encomenda ou
subcontrato, o que reforça a tese do trabalhador ioiô:
 

Trabalhavam por encomenda ou subcontrato, em 2003, 21% das empresas do setor informal, sendo a
maior parte da indústria de transformação e extrativa (36%), seguida pelo comércio (24%) e pela
construção civil (18%). Destas, 69% optaram por trabalhar desta forma por ter garantia de vendas ou de
trabalho. (IBGE, 2005)

                        
                    Sobre as características dos proprietários de empresas desse setor, a Incef apurou que quase um
terço deles admite que abriu o próprio negócio porque não encontrou emprego:
 

Dos proprietários das empresas do setor informal, 66 % eram homens, sendo que 95% não tinham
sócios e grande parcela já era proprietário há mais de 10 anos (30%), diminuindo, inclusive, a
proporção de proprietários que estava há menos de um ano no negócio entre 1997 (18%) e 2003 (12%).
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Dos proprietários de empresas do setor informal há menos de cinco anos, que representam 26% do total
de proprietários, a maioria já havia trabalhado anteriormente, no entanto, o principal motivo informado
para a saída do último trabalho era distinto segundo o sexo. Para os homens foi o fato de terem sido
dispensados (33%) e, para as mulheres, foram motivos pessoais ou familiares (28%).
Aproximadamente 31% dos proprietários indicaram o fato de não ter encontrado emprego como
o motivo de ter iniciado o empreendimento, participação que era de apenas 25% em 1997.
Quando se observaram apenas os proprietários do sexo masculino, verificou-se a mesma
tendência. Já entre as mulheres, 32% indicaram a complementação da renda familiar como fator
mais importante. Esse mesmo padrão se verificou em relação aos proprietários que eram conta
própria, porém segundo a maioria dos empregadores, tanto para os homens quanto para as
mulheres, o principal motivo que os levou a iniciar o negócio foi o desejo de se tornar
independente. (IBGE, 2009, grifo nosso)
 

Em relação ao indicador idade, os dados evidenciam que a maioria dos proprietários tem entre 40 e
59 anos. Sobre a escolaridade, verifica-se que poucos possuem nível superior completo, o que ratifica a
afirmação de que o desemprego atinge, fundamentalmente, os trabalhadores com menos anos de estudo:
 

A distribuição dos proprietários, segundo os grupos de idade, mostrava que 37% tinham de 25 a 39 anos e
46% de 40 a 59 anos, tanto entre os homens quanto entre as mulheres. O nível de instrução preponderante
dos proprietários também era o mesmo para ambos os sexos, primeiro grau incompleto. Apenas 8% do
total de proprietários tinham nível superior completo, sendo que entre as mulheres este percentual
alcançava 10%. Importante ressaltar também que entre os empregadores, a maior parte, 28%, tinha
concluído o ensino médio, enquanto que entre os trabalhadores por conta própria, 40% tinham apenas o
ensino fundamental incompleto. Tanto entre os homens quanto entre as mulheres, observou-se que os
empregadores apresentavam maior escolaridade entre os empregadores que os trabalhadores por conta
própria. (IBGE, 2005)

 

Percebe-se, portanto, a partir dos dados da Encif que se tem, hoje, um expressivo setor informal no
Brasil (em 2003, existiam 10.335.962 empresas informais que ocupavam 13.860.868 pessoas). Os
trabalhadores por conta própria representam 88% do total e 32% da amostra admitiram que iniciaram o
negócio próprio porque não conseguiram emprego. Esses dados confirmam as assertivas que foram
realizadas ao longo desse artigo.

Além desses fatores, acredita-se que esses trabalhadores por conta própria não têm tido condições
de se estabelecer competitivamente no mercado. Faltam-lhes recursos para a compra de ferramentas,
pequenas máquinas e até equipamentos de segurança. Muitas vezes, os locais de realização do trabalho são
precários e comprometem a saúde e segurança. Assim, esses trabalhadores não encontram meios para
realizar um serviço ou obra mais qualificada. Muitas vezes, essa situação não permite que eles tenham
verdadeira autonomia e os deixam sem condições de negociar valores e até a forma de produção. Na
verdade, a falta de recursos lhes deixam dependentes economicamente de seus clientes, fazendo com que
fiquem ligados a um ou a poucos deles. E, isso, inclusive, pode até gerar uma situação de subordinação
jurídica. Se se tem poucos clientes e faltam condições para uma produção mais bem elaborada, acaba-se
cedendo às pressões dos que têm melhores condições financeiras, com a justificativa de que “é melhor
pingar do que faltar”. Assim, o trabalhador autônomo acaba perdendo a sua criatividade na produção e a sua
liberdade na condução do próprio negócio.
 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Vive-se numa sociedade que descarta o homem e faz dele escravo do consumo. São tantos os que
moram nas ruas, que trabalham em lixões e que habitam as favelas desse país, que não faltam razões para se
indignar diante dessa estranha e cruel realidade. Esse cenário tem a ver com a desvalorização do trabalho.
As pessoas que desenvolvem atividades mais simples, menos qualificadas, estão sendo esquecidas. Pouco a
pouco, vão sendo levadas para a periferia do sistema, porque as fábricas não as comportam mais. O que lhes
sobram são as tarefas nas oficinas caseiras, o trabalho anônimo nas ruas ou a prestação de serviços, sem
vínculo – real ou apenas formal - de emprego, inclusive para aquele que já foi o seu patrão. Para se perceber
isso não é sequer necessária uma pesquisa, basta olhar ao redor.

Não obstante, muitas vezes, os acadêmicos não encaram isso como um problema para o Direito.
Os juristas preferem deixar essas questões para os sociólogos. Assim, furtam-se da necessidade de pensar
soluções compromissadas com a cidadania e a inclusão social dos mais pobres. No campo específico do
Direito do Trabalho, as coisas não são muito diferentes. Apesar das transformações sociais e econômicas,
que mudaram o modo de se produzir e a relação do homem com o trabalho, grande parte dos que se dedicam
ao estudo dessa área do Direito continua resistente à necessidade de se realizarem alguns ajustes teóricos.
De certa forma, isso se explica pelo temor de que as mudanças gerem retrocessos em relação aos direitos
conquistados. Ou seja, não se mudam as regras do jogo, para não se correr o risco de perdê-lo
completamente. Apesar de se constatar esse intuito, essa posição pode não ser a mais conveniente para os
trabalhadores, porque o cenário atual não indica que o Direito do Trabalho tenha e nem vá contemplar
expressiva parcela da população ocupada no Brasil.

Na verdade, o Direito do Trabalho precisa mudar, para realizar um movimento de inclusão. Deve
abrir suas portas, deixando entrar os autônomos. Mas, não todos eles – apenas os hipossuficientes. Assim,
manterá o compromisso com o princípio da proteção, que é o seu norte. E ao mesmo tempo alargará o
campo dessa mesma proteção, de modo a transformar-se, verdadeiramente, num Direito Social, segundo a
expressão de Cesarino Junior. (CESARINO JUNIOR apud SUSSEKIND et al, 2005, p. 106)

Mas, isso não é o mais importante. O conteúdo desse moderno Direito é o que importa. E é sobre
esse conteúdo que ainda pairam as principais dúvidas. Quais direitos poderão ser transferidos para os
autônomos? Como eles serão pagos? São questões ainda sem respostas satisfatórias. Talvez se esteja ainda
preso demais aos padrões clássicos do Direito do Trabalho e, por isso, não se consiga, por exemplo,
formular outros direitos que tenham também o fim de proteger aos autônomos. O fato é que, como se
encontram, alguns autônomos, mesmo sendo tão hipossuficientes como os empregados, não têm acesso a
um sistema de proteção sócio-jurídico.
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[1] “Desde o mundo antigo e sua filosofia, o trabalho vem sendo compreendido como expressão de vida e degradação, criação e
infelicidade, atividade vital e escravidão, felicidade social e servidão. Érgon e pónos, trabalho e fadiga. Momento de catarse e
vivência de martírio. Ora cultuava-se o seu lado positivo, ora acentuava-se o traço de negatividade. Hesíodo, em Os trabalhos e os
dias, uma ode ao trabalho, não hesitou em afirmar que o ‘trabalho, desonra nenhuma, o ócio desonra é’. (...) Com o envolver
humano, o trabalho se converteu em tripaliare – originário de tripalium, instrumento de tortura -, momento de punição e sofrimento.
No contraponto, o ócio tornou-se parte do caminho para a realização humana. De um lado, o mito prometeico do trabalho; de outro,
o ócio como liberação. O pensamento cristão, em seu longo e complexo percurso, deu seqüência à controvérsia, concebendo o
trabalho como martírio e salvação, atalho certo para o mundo celestial, caminho para o paraíso. Ao final da Idade Média, com São
Tomás de Aquino, o trabalho foi considerado ato moral digno de honra e respeito. (...) Foi ainda pela escrita de outro alemão
chamado Marx, também conhecido como Mouro, que o trabalho conheceu sua síntese sublime: trabalhar era, ao mesmo tempo,
necessidade eterna para manter o metabolismo social entre humanidade e natureza. Mas, sob o império (e o fetiche) da mercadoria, a
atividade vital metamorfoseava-se em atividade imposta, extrínseca e exterior, forçada e compulsória. É conhecida sua referência ao
trabalho fabril: se pudessem, os trabalhadores fugiriam do trabalho como se fosse de uma peste. Essa dimensão dúplice e mesmo
contraditória presente no mundo do trabalho que cria, mas também subordina, humaniza e degrada, libera e escraviza, emancipa e
aliena, manteve o trabalho humano como questão nodal em nossa vida. E, neste conturbado limiar do século XXI, um desafio crucial
é dar sentido ao trabalho, tornando também a vida fora dele dotada de sentido. (ANTUNES, 2005, p. 11-12)
[2] Afirma-se isso a partir de pesquisas e atividades de extensão do Programa Pólos de Cidadania – PÓLOS - da Faculdade de
Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Parte dos projetos do PÓLOS são voltados para a geração de trabalho e renda de
trabalhadores excluídos socialmente, tais como: prostitutas e catadores de materiais recicláveis.
[3] O PÓLOS estimulou a formação e acompanha, desde 2006, nas cidades de Padre Paraíso e em Medina, ambas do Médio Vale do
Jequitinhonha de Minas Gerais, duas associações de artesãs costureiras: a Associação Medinense de Artesãos (AMAR) e a
Associação Bela Vista.
[4] O trabalho das profissionais do sexo de Belo Horizonte também já foi alvo de pesquisas do PÓLOS
[5] “O termo “setor informal” foi cunhado pelo pesquisador Keith Hart nos anos 70, relacionado a uma variada gama de atividades
econômicas, nas quais as camadas pobres estavam engajadas, geralmente sem reconhecimento legal.” (ROCHA; MELLO, 2004. p.
75)
[6] Nesse sentido, tem-se as contribuições de Robert Heilbroner sobre o vínculo entre acumulação e progresso material: “Desde o
início, a elevação do bem-estar material provocada pelo desenvolvimento vitorioso do capitalismo tem sido acompanhada por uma
nova forma de miséria social – não os antigos flagelos, as más colheitas, as invasões de saqueadores, ou a simples injustiça, mas um
efeito colateral “econômico” sem exemplo nas sociedades que o precederam. Trata-se da tendência do crescimento econômico a
gerar simultaneamente tanto a riqueza como a miséria, como parte do funcionamento do próprio processo de acumulação.”
(HEILBRONER, 1994, p.41).
[7] Em relação à descrição dos quatro sistemas que serão apresentados, Leo Huberman faz um comentário importante para se
compreender que as divisões realizadas na história não têm fronteira rígidas: “Seria um erro, por exemplo, acreditar – como o
sumário sugere – que todas as indústrias atravessaram essas quatro fases sucessivas. Isso ocorreu a algumas, mas não a todas. Novas
indústrias surgiram já na terceira fase. Outras pularam etapas. As épocas mencionadas são apenas aproximações. Quando uma fase
predominava, já mostrava indícios de decadência, e as sementes da nova fase começavam a brotar. Assim, no século XIII, quando as
corporações estavam no auge, surgiram exemplos do sistema doméstico no norte da Itália. Da mesma forma, exemplos do sistema
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fabril, quase tal o conhecemos hoje, já eram evidentes no período que o sumário atribui ao sistema doméstico.” (HUBERMAN,1986,
p. 105).
[8] Entende-se que o termo “empregados” deveria ser substituído por “aprendizes”.
[9] Em relação às corporações de ofício, Robert Castel leciona que: “uma comunidade de ofícios persegue um duplo objetivo:
assegurar para si o monopólio do trabalho nas cidades (abolição da concorrência externa) e também impedir que se desenvolva uma
concorrência interna entre seus membros. O primeiro objetivo é o mais evidente. Consiste em excluir os estrangeiros ou
“forasteiros”, em exigir longos períodos de aprendizagem – de 3 a 11 anos, amiúde sem proporção com as dificuldades do ofício -,
em multiplicara as provas e os controles. Mas as regulamentações proíbem com igual severidade o espírito da concorrência no seio
do ofício: limitação do número de aprendizes e de companheiros – em geral um ou dois -, interdição de acumular vários ofícios,
ainda que se trate de trabalhar a mesma matéria, como o couro, cujo trabalho se divide entre os curtidores, os correeiros, os seleiros,
os fabricantes de bolsas ou de botas, enfim, restrição e regulamentação da compra das matérias-primas que devem ser repartidas
equitativamente entre os mestres. Em Paris, por exemplo, no fim do século XIX, nos ofícios ligados ao couro, nenhum mestre pode
comprar couro bruto por sua própria iniciativa, nem vender sua parte da matéria-prima a um outro mestre.” (CASTEL, 1998, p. 152).
[10] Buscando mais elementos para se compreender o sistema doméstico, não há como não se citar as lições do Prof. Márcio Túlio
Viana: “Alguns capitalistas começaram a se envolver no processo produtivo. Ao invés de apenas comprar para revender, passavam a
encomendar os produtos, fornecendo matéria-prima, fixando prazos e às vezes até emprestando máquinas aos trabalhadores. Essa
nova forma de trabalho  começou nos campos, onde os lavradores e suas famílias introduziram em suas próprias casas uma
economia que não era mais de consumo. Já então, quando guardavam as suas enxadas, ao cair do sol, não mais deixavam o tempo
passar, contando estórias em volta do fogo. O tempo se tornara precioso, tinha se transformado em dinheiro. Era preciso usá-lo
produtivamente. Mais tarde, esse sistema chegou às cidades, fazendo concorrência aos pequenos artesãos. Mas o capitalista não
vinha sozinho. Trazia consigo a técnica da divisão de trabalho, começando – mesmo antes da fábrica – um lento e persistente
processo que acabaria por subtrair do trabalhador todo o conhecimento sobre o modo de produzir.” (VIANA, 2003, p.05).

[11] Comentando sobre o estabelecimento do sistema fabril, Karl Marx declarou que “na manufactura e nos ofícios, o operário
serve-se de sua ferramenta; na fábrica, ele serve a máquina. Ali, o movimento do instrumento de trabalho parte dele; aqui é ele que o
segue. Na manufactura, os operários formam outros tantos membros de um mecanismo vivo; na fábrica são incorporados a um
mecanismo morto, que existe independentemente deles.” (MARX, 1976, p. 28).
[12] Ainda segundo Eric J. Hobsbawn, em relação às subdivisões do século XIX, “a história do século, e com ela a da classe
trabalhadora, divide-se em três períodos razoavelmente bem definidos, cada um dos quais consiste de uma fase de prosperidade
comercial geral (da década de 1780 até o fim das Guerras Napoleônicas, da década de 1840 até o começo da de 1870, do fim da de
1890 até a Primeira Guerra Mundial) sucedida por uma fase de dificuldades comerciais gerais (1815 – década de 1840, a “Grande
Depressão” da década de 1870 – a de 90, a crise entre as guerras). O primeiro período (década de 1780 – a de 1840), a idade clássica
da “Revolução Industrial” presenciou o nascimento da moderna classe trabalhadora. O segundo (da década de 1840 – a de 90)
presenciou o capitalismo tal como erigido sobre os primeiros fundamentos, reinar supremo. Ele pode ser considerado como o
período clássico da aristocracia do trabalho do século dezenove. Com o terceiro (década de 1890 – 1939) entramos na era do
imperialismo e capitalismo de monopólio e, tecnicamente falando, do desenvolvimento da produção em massa, e a grande expansão
das indústrias secundárias e terciárias.” (HOBSBAWM, 2000, p. 319).
[13] Segundo Maurício Godinho Delgado, “alguns dos principais clássicos da teoria econômica estruturada nos primórdios do
capitalismo podem ser arrolados, em regra, como construtores da matriz econômica liberal, de grande fôlego intelectual e político
nos séculos seguintes. Neste rol, destacam-se Adam Smith (1723-1790), com sua mais notável obra, ‘Uma Investigação sobre a
Natureza e Causa da Riqueza das Nações’, de 1776; Thomas Robert Malthus (1766-1834) e seu livro mais conhecido, cujo título
(sintetizado) é ‘Ensaio sobre o Princípio da População’ (1798); David Ricardo (1772-1823), cuja obra mais célebre intitula-se
‘Princípios da Economia Política e Tributação’ (1817); Jeremy Bentham (1748 -1832), cujo trabalho mais influente sobre a teoria
econômica do século XIX, segundo E. K. Hunt, foi ‘Uma Introdução aos Princípios da Moral e Direito’ (1780); Jean Baptiste Say
(1767 -1832), com seu livro mais conhecido, ‘Um Tratado de Economia Política’ (1821); Nassau Senior (1790 -1864), como obras
como ‘Três Lições sobre o Preço dos Salários’ (1830) e ‘Um Esboço da Ciência da Economia Política’ (1836); Frederic Bastiat
(1801-1850), com seu mais influente livro, ‘Harmonias Econômicas’ (1850); John Stuart Mill, cuja obra mais relevante intitula-se
‘Princípios de Economia Política’ (1848).” (DELGADO, 2006, p. 75).
[14] Conforme assinala o Prof. Menelick de Carvalho Netto, “paradigma é uma noção que vem da filosofia da ciência através de
Thomas Kuhn e que, por sua vez, chega a Khun mediante a leitura de Gadamer em “Verdade e Método”, um autor vinculado à
hermenêutica filosófica, à reflexão do status do conhecimento no terreno das chamadas ciências do espírito, das ciências humanas,
das ciências que têm por objeto precisamente a interpretação de textos ou de equivalentes a textos. Na hipótese, Kuhn,  em sua
grande obra, “A Estrutura das Revoluções Científicas”, avança a tese de que o conhecimento não progride evolutivamente,
pacificamente, mas o progresso do conhecimento nas ciências, e é de se destacar que seu enfoque se centra nas ciências ditas exatas
ou da natureza, se daria por rupturas, por saltos, por alterações de paradigmas.” (CARVALHO NETTO, 2001, p.13).
[15] O Prof. Menelick de Carvalho Netto apresenta o sentido do paradigma constitucional do Estado de Direito: “Na verdade, seriam
três os grandes paradigmas constitucionais: o primeiro deles é o do Estado de Direito – e aqui, para denominar os paradigmas,
empregamos precisamente o nome dado pelas próprias Constituições ao tipo de organização política que elas prefiguram ou
prefiguravam. Esse primeiro paradigma é exatamente aquele que rompe com o paradigma antigo-medieval, ele vai afirmar o
maravilhamento de uma sociedade que descobre a possibilidade de se instituir sem a escravidão e sem a servidão, a possibilidade de
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se afirmar pela primeira vez na história que todos os homens são livres, iguais e proprietários. É um paradigma que entende a
liberdade como a possibilidade de fazer tudo aquilo que um mínimo de leis não proíbam, diz Locke, diz Montesquieu. (...) Essa idéia
de liberdade se assenta, obviamente, na propriedade, na idéia de igualdade de uma sociedade que afirma que todos os seus membros
são proprietários, no mínimo de si próprios, pois mais ninguém pode ser propriedade de outrem e, assim, todos são sujeitos de
Direito. Verifica-se o maravilhamento dessas pessoas pelo fato de que, pela primeira vez na história, é possível um ordenamento
jurídico único constituído de leis gerais e abstratas, válidas para a sociedade como um todo, precisamente porque todos devem ser
iguais diante da lei, todos são proprietários, todos são sujeitos de direito. (...) A lei não deve obrigar ninguém em razão da condição
de nascimento, deve exatamente terminar com os privilégios de nascimento. É essa a grande função da idéia de igualdade formal,
colocar fim às ordens escalonadas de privilégios das castas, às corporações de ofício, à rígida hierarquia e imobilidade sociais. Uma
igualdade que se assenta no fato de, como vimos, pela primeira vez na história, todos nessa sociedade serem proprietários, no
mínimo, de si próprios. Mesmo o sujeito mais pobre dessa sociedade é proprietário e, portanto, é capaz de realizar atos jurídicos, de
comprar, de vender, e, assim, pode comparecer diariamente ao mercado, vendendo aquela mercadoria que possui, que é, no mínimo,
a sua própria força de trabalho”. (CARVALHO NETTO, 2001, p. 14)
 
[16] Diante de uma sociedade desigual e marcada por injustiças sociais, os trabalhadores se indignaram e agiram, criando o
ludismo. . Eles criaram como líder um tal de Ned Ludd, figura imaginária que remonta à antigüidade. “Os manifestos de protestos
eram assinados pelo "General Ludd", da "Caverna de Robin Hood" ou do "escritório de Ned Ludd, na Floresta de Sherwood". A
associação de Ned Ludd com Robin Hood, portanto, não era casual, e falava de noções de justiça e injustiça presentes na cultura
popular. Utilizando o estratagema das cartas anônimas, eles ameaçavam os industriais com represálias se insistissem em utilizar
máquinas e a explorar os trabalhadores. Entre 1811 e 1812, os ludistas entraram em ação, destruindo maquinarias, prédios
industriais, propriedades, causando prejuízos astronômicos e ameaçando o deslanchar da Revolução Industrial inglesa. A tática era a
mesma em várias regiões: à noite, um grupo de homens armados com grandes martelos, machados e pistolas pintavam os rostos de
negro e se envolviam com cachecóis. Depois, invadiam uma fábrica e quebravam tudo. Em certo momento, passaram a atacar as
casas de pessoas ricas em busca de armas e dinheiro. Além de cartas anônimas e ataques noturnos, as características do movimento
eram operações quase militares, ousadia nas ações, sigilo, juramentos, solidariedade, obediência incondicional, senhas de
identificação e campanha sistemática para instigar medo e terror em seus inimigos - os industriais. Uma das vitórias dos ludistas, por
exemplo, foi a de obrigar empresários a aumentar os salários. Muitos deles, ameaçados por cartas do "General Ludd", preferiram
remunerar melhor os trabalhadores do que ver suas máquinas destruídas e a fábrica incendiada. O apoio popular que obtiveram foi
imenso. Apesar das reações governamentais, como ameaças, prisões, recompensas, penas de morte, interrogatórios e espiões
contratados, nada adiantava. Mesmo quando prendiam um ludista, ninguém se atrevia a testemunhar contra ele, com medo de
represálias. Os seguidores do "Rei Ludd", como também era chamado, permaneceram a salvo, em rígida clandestinidade, graças ao
prestígio que angariaram junto à população pobre - da qual faziam parte. A situação, portanto, era muito grave e tropas do exército
foram acionadas. Agora, tratava-se de uma guerra. A coligação entre Estado e empresariado, com feroz repressão, seguida de
enforcamentos, masmorras e deportações, inibiu o movimento sedicioso. Surgindo como um grito heterogêneo de protestos e
desafios contra a miséria, a humilhação e o desemprego, o ludismo causou enormes prejuízos: calcula-se que, em dois anos, 1,5
milhão de libras perderam-se e, somente em Nottinghamshire, 30% das máquinas foram destruídas.” (FERREIRA, 1999).
[17] “Para reivindicar melhores condições de vida, os operários se organizaram, no final da década de 1830, num movimento que
ficou conhecido como Cartismo. Considerado o primeiro movimento independente da classe trabalhadora britânica, exerceu forte
influência sobre o pensamento político durante os dez primeiros anos do governo da rainha Vitória, na Inglaterra. O nome do
movimento teve origem na Carta do Povo, principal documento de reivindicação dos operários que foi escrito como resposta ao
"Reform Act", lei eleitoral que proibiu os operários do direito do voto, no Projeto de Reforma em 1832. A Carta do Povo, enviada ao
parlamento em 1838, trazia as seguintes reivindicações: sufrágio universal masculino, pagamento aos deputados, votação secreta,
parlamentos anuais, igualdade dos distritos eleitorais e supressão do censo. A estratégia utilizada pelos cartistas girava em torno,
principalmente, da coleta de assinaturas, realizadas nas oficinas, nas fábricas e em reuniões públicas, através de uma série de
Petições Nacionais enviadas à Câmara dos Comuns.” (CUNHA; HOLANDA; CAIRO, 2009)

[18] De acordo com Paul Singer, a idéia central de Fourier “era que a sociedade se organizasse de uma forma que todas as paixões
humanas pudessem ter livre curso para produzir uma harmonia universal. O principal objetivo dessa organização social seria dispor
o trabalho de tal forma que se tornasse atraente para todos, do que deveria resultar enorme aumento de produtividade e de produção.
Daí surge a idéia do falanstério, uma comunidade suficientemente grande (com 1.800 pessoas trabalhando) para oferecer a cada um
ampla escolha entre trabalhos diversos. Fourier acreditava que cada pessoa poderia encontrar um ou mais trabalhos que estivessem
de acordo com suas paixões e aos quais ela poderia se entregar quase sem se importar com a remuneração. (...) O sistema de Fourier
é uma variedade de socialismo de mercado, centrado na liberdade individual, na livre escolha dos trabalhos, organizados em equipes
e na propriedade por ações dos meios de produção. O sistema é coerente: para que a liberdade humana culmine na paixão pelo
trabalho é necessário que ninguém dependa dele para viver, o que requer uma renda cidadã que garanta a todos uma sobrevivência
digna. A idéia de que todos deveriam viver em comunidades autogeridas torna o Estado dispensável, o que faz de Fourier um
predecessor dos anarquistas.” (SINGER, 2002, p. 36-37).
[19] Interessante anotar que, segundo Paul Singer, “o britânico Robert Owen, era proprietário de um imenso complexo têxtil em
New Lanark. Em vez de explorar plenamente os trabalhadores que empregava, Owen decidiu, ainda na primeira década do século
XIX, limitar a jornada e proibir o emprego de crianças, para as quais ergueu escolas. O tratamento generoso que Owen dava aos
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assalariados resultou em maior produtividade do trabalho, o que tornou sua empresa bastante lucrativa, apesar de gastar mais com a
sua folha de pagamento. Owen tornou-se objeto de grande admiração e respeito, adquirindo fama de filantropo. Visitantes do mundo
inteiro vinham a New Lanark tentar decifrar o mistério de como o dinheiro gasto com o bem-estar dos trabalhadores era recuperado
sob a forma de lucro, ao fim de cada exercício.” (SINGER, 2002, p. 24-25).
[20] Nesse sentido, esclarece Leo Huberman que: “Os adeptos de Saint-Simon, outro socialista francês, eram contrários às sugestões
de Fourier. Mas também eles julgaram ser a colaboração da burguesia necessária para provocar uma modificação social. Seu órgão, o
Globe, a 28 de novembro de 1831, publicava este tópico revelador: ‘As classes trabalhadoras não se podem elevar a menos que as
classes superiores lhe estendam a mão.” (HUBERMAN, 1986, p. 202).
[21] Os princípios apresentados são reafirmados freqüentemente pela Aliança Cooperativista Internacional e estão presentes na
legislação brasileira sobre o cooperativismo. (Constituição Federal de 1988 e Lei nº5.764/71).
[22] Segundo Eric J. Hobsbawn, “tanto na sociedade capitalista quanto na capitalista e no que é chamado de ‘Terceiro Mundo’, as
pessoas lutam pelas sociedades boas, justas e humanas que nunca se realizaram, mas também lutam pela manutenção, ou pelo
retorno dos direitos e liberdades que foram obtidos, pelo menos parcialmente, durante os 150 anos em que, em comparação, o
mundo progrediu, não importa se de forma instável, no sentido de um estado de maior civilidade bem como de prosperidade: a época
da esperança e da confiança no progresso. O que nos reserva o futuro, não sabemos. Mas podemos dizer que uma das principais
forças que impulsionaram o progresso da civilidade nos 150 anos entre a revolução norte-americana e Primeira Grande Guerra,
período em que ela sem dúvida progrediu, foi a que encontrou sua expressão organizada nos movimentos operários e socialistas do
mundo ocidental.” (HOBSBAWM, 2008, p. 438).
[23] Complementando as causas que também influenciaram no surgimento do Direito do Trabalho, tem-se, de acordo com José
César de Oliveira, as seguintes: “a) a auto-regulamentação tecida por grupos profissionais. É que, antecipando-se à ação estatal, que
tardou a chegar, algumas entidades corporativas, profissionais e econômicas, foram ajustando, para normatização de seus interesses,
verdadeiras normas coletivas de trabalho, “trazendo paz, pelo menos momentaneamete, para as classes produtoras”;  b) a encíclica
Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, publicada em 15.05.1891, que condenou a exploração do empregado, a especulação  com sua
miséria e os baixos salários, exonerando, por isto, a ação do Estado em defesa dos trabalhadores; c) Evaristo de Moraes Filho aponta
também a 1ª guerra mundial como um dos fatores relevantes na formação do Direito do Trabalho.” (OLIVEIRA, 1997, p. 69).
[24] Conforme Maurício Godinho Delgado, o Peel’s Act trata-se de “diploma legal inglês voltado a fixar certas restrições à utilização
do trabalho de menores”. (DELGADO, 2008, p. 94).
[25] Com o fim da 1ª Guerra Mundial, foi assinado o Tratado de Versailles, que instituiu a Organização Internacional do Trabalho –
OIT.  Segundo José César de Oliveira, a missão da OIT era de “auxiliar na busca da paz social, de fomentar o estabelecimento de
condições humanitárias de trabalho para todos e de lutar pela dignidade e elevação do homem que trabalha, sempre com vistas a uma
internacionalização das normas sociais de proteção e à adoção dessas normas pelo governo interno dos Estados-membros.”
(OLIVEIRA, 1997, p.73).
[26] Sobre a personalidade de Keynes, Robert Heilbroner, anota que: “pode parecer lógico que o homem que procuraria revolver o
paradoxo impossível de uma produção não-suficiente existindo lado a lado com homens que procuravam trabalho em vão fosse um
esquerdista, um economista com fortes simpatias pelo proletariado, um homem revoltado. Mas nada estaria mais distante da
realidade. O homem que atacou o problema era quase um diletante, e seu talento se voltava para todas as direções. Tinha, por
exemplo, escrito um livro dificílimo de probabilidade matemática, sobre o qual Bertrand Russel afirmara “nenhum elogio ser
demais”, ocupara-se de uma lógica intrincada e soubera ganhar dinheiro, tendo acumulado uma fortuna de 500.000 libras por um dos
processos mais difíceis: o jogo das moedas e comércio internacional. E mais impressionante ainda é o fato de que escrevera seu
tratado matemático nas horas vagas, enquanto trabalhava para o governo, e fizera fortuna dedicando-se aos negócios apenas meia
hora diariamente, quando ainda na cama.” (HEILBRONER, 1981, p. 228).
[27] Apesar dos avanços que o Estado de Bem-Estar Social traz para a sociedade, especialmente, para os trabalhadores, o Prof.
Menelick de Carvalho Netto traça alguns apontamentos interessantes sobre as mais intrínsecas contradições que esse paradigma
constitucional desenvolveu em relação à cidadania. Veja-se: “Esse é o paradigma do constitucionalismo social ou, como algumas
Constituições denominavam, paradigma do Estado Social ou de Bem-Estar Social. Enfim, também nessa visão, o público vai se
apresentar como estatal, até porque Schmitt, que, como demonstra José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior, também é um dos mais
significativos representantes desse paradigma, nos diz claramente que o povo aí só pode ser a massa daqueles deserdados,
explorados até o máximo pelo capitalismo selvagem. É claro que as Constituições prometem saúde e educação para todos, mas
precisamente o que não há nesse momento é o acesso de todos à saúde e à educação. É o Estado que assumirá agora o papel do
Leviatã capaz de produzir um programa de ações que possibilite a cidadania para essa massa de desvalidos, que os incorpore de fato
ao Direito Constitucional. Se antes a cidadania envolvia apenas o direito de voto, enquanto cidadania formal, agora requer-se a sua
materialização. Paradoxalmente, embora a nova concepção de liberdade e de igualdade ou, em termos práticos, de cidadania
constitucional, passe assim a exigir o direito de acesso à saúde, à educação, à cultura, ao trabalho, à previdência ou mesmo à
securidade social, aos direitos sociais e coletivos enfim, aporta, como conseqüência perversa, a suposição subjacente de que,
precisamente em razão da absoluta carência da população em geral de todos esses direitos materializantes da cidadania, a própria
cidadania só pode ser tratada como massa, como conjunto dos destinatários, dos objetos, dos programas sociais, jamais como os seus
sujeitos, ou seja,  são programas cuja autoria seria garantida como exclusivamente estatal. O público continua a ser, portanto,
reduzido ao estatal, e o privado, ao egoísmo, e apenas o voto, somente que agora universalizado, continuaria a unir essas duas
dimensões vistas como antitéticas. A massa alcança o direito de voto, mas, ao mesmo tempo, requer-se que os direitos que lhe são
atribuídos sejam materializados para que ela possa algum dia vir, de fato, a definir as políticas que lhe são destinadas, ou, em outros
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termos, para que o exercício do voto não seja inconsciente, manipulado, uma mera formalidade de legitimação da burocracia. Esse, o
desafio do Estado Social: construir uma cidadania que, desde o início, é, de fato, desqualificada por carência de materialidade de
seus direitos. (CARVALHO NETTO, 2001, p.17).
[28] Em relação aos fatores de impacto no trabalho e no emprego, segundo Maurício Godinho Delgado, o diagnóstico hegemônico
no Ocidente a respeito do atual desemprego, tido como estrutural, toma em consideração três principais fatores ocorridos (ou
acentuados) a contar dos anos de 1970, todos relacionados à estrutura do próprio capitalismo. São eles: terceira revolução
tecnológica; processo de reestruturação empresarial e acentuação da concorrência capitalista, inclusive no plano internacional.
(DELGADO, 2005, p. 34-35)
[29] Na verdade, três governos importantes, conforme Maurício Godinho Delgado (2005, p. 22)  se destacam nesse período, em
relação à implementação de políticas neo-liberais que influenciariam o mundo capitalista ocidental: Margharet Thatcher, na
Inglaterra (1979-1990); Ronald Reagan, nos Estados Unidos (1980-1988) e Helmut Kohl, na Alemanha (1982-1988).
[30] É interessante apontarmos algumas curiosidades sobre o ioiô, para se entender a comparação que se faz com o trabalhador:
“Ele brinca com algumas leis da física, juntando energia para vencer a gravidade de um jeito extremamente simples. Quando você
lança o ioiô, seu disco vai girando, cada vez mais rápido. E uma hora a corda freia o brinquedo, certo? "Mas ele continua rodando e
se enrola novamente no barbante", diz o físico Cláudio Furukawa, da USP. Quando isso ocorre, o ioiô só tem um caminho a seguir:
para cima, vencendo a gravidade e voltando mansinho para a mão do dono. Engenhoso, não? E essa idéia é bem antiga. Pinturas
gregas de 2 500 anos atrás mostram gente brincando com ioiôs primitivos. Esses objetos tinham tamanho e formato parecidos com
os de hoje, só que eram de barro. Aliás, é possível que o objeto seja mais velho ainda. O nome pelo qual conhecemos o brinquedo é
que é bem mais recente. Um filipino chamado Pedro Flores levou o objeto para os Estados Unidos na década de 1920. O brinquedo
já chegou na América com o nome "yo-yo", que, em uma língua nativa das Filipinas, quer dizer "vem, vem". Em 1929, Flores
vendeu a fábrica que montou para fazer ioiôs para um industrial chamado Donald Duncan, que começou a produzir o brinquedo em
massa, investindo pesado em propaganda. O ioiô, então, ganhou o mundo de vez.” (Como funciona o ioiô?, 2009).

[31] O IBGE, na Ecinf 2003, considerou que “pertencem ao setor informal todas as unidades econômicas de propriedade de
trabalhadores por conta própria e de empregadores com até cinco empregados, moradores de áreas urbanas, sejam elas a atividade
principal de seus proprietários ou atividades secundárias.” (IBGE, 2005)
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TRABALHE EM CASA: A ATOMIZAÇÃO DO TRABALHO LEVADA ÀS úLTIMAS
CONSEQUÊNCIAS

WORK AT HOME: THE JOB SOCIETY AND ITS CONSEQUENCES

Daniel Ganem Misse

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo estudar a visão de André Gorz, Zygmunt Bauman e Richard Sennet sobre a
organização do trabalho e do trabalhador na sociedade moderna e na atual. Em um primeiro momento,
faremos uma explanação teórica de cada um desses autores para, em seguida, através do breve estudo de
caso da empresa “Trabalhe em Casa”, relacionarmos suas teorias e a forma como se cristalizam no caso
concreto.
PALAVRAS-CHAVES: Andre Gorz; Zygmunt Bauman; Richard Sennet; Trabalhe em Casa.

ABSTRACT
This article covers the studies of Andre Gorz, Zygmunt Bauman and Richard Sennett concerning the
organization of work and workers in modern society. Firstly, we will make a theoretical explanation of each
authors. Then through the short case study of the company "Work at Home", relates theories and how they
are crystallized.
KEYWORDS: Andre Gorz; Zygmunt Bauman; Richard Sennet; Work at Home.

1. Introdução.
 

Este trabalho tem por objetivo estudar a visão de André Gorz, Zygmunt Bauman e Richard Sennet
sobre a organização do trabalho e do trabalhador na sociedade moderna e na atual. Em um primeiro
momento, faremos uma explanação teórica de cada um desses autores para, em seguida, através do breve
estudo de caso da empresa “Trabalhe em Casa”, relacionarmos suas teorias e a forma como se cristalizam no
caso concreto.
 
 
2. Proletariado: classe e não-classe.
 

Quando Friederich Engels em “A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra”[1] estudou a
história da formação do proletariado inglês através da passagem de uma sociedade artesanal para uma
mecanizada, observou as condições de vida dos trabalhadores nesse processo em que se cristalizara de um
lado o capital e de outro os trabalhadores.

O êxito desse processo para o capital era submeter o proletariado a sua lógica docilizando e
disciplinando o trabalhador a sua lógica. Já para o trabalhador também seria um processo benéfico, pois
estariam saindo do ostracismo de uma sociedade de subsistência e religiosa, passando a ser aglomerados em
fábricas o que ajudaria a formar e organizar a classe dos proletários.
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Usando o argumento histórico da oposição de classes, “opressores e oprimidos”, “O Manifesto do
Partido Comunista”, escrito por Marx e Engels e publicado em 1848, se caracteriza por fazer críticas
apresentando soluções e caminhos: o Estado capitalista é irracional, a solução é torná-lo racional.

Suas principais críticas à burguesia eram de que ela não eliminou os antagonismos entre as classes,
apenas estabeleceu novas classes, condições de opressão e formas de luta. Ela é antidemocrática, já que não
dá igual oportunidade para todos. Aquele que trabalha (e não é dono dos meios de produção), ganha o
suficiente para a sua subsistência. O aspecto positivo da burguesia é o fato de ser um agente revolucionário,
modificando a sociedade, proporcionando avanços e criando outros agentes revolucionários (sem os quais
não sobreviveria) como o proletariado.

A ligação entre proletários e comunistas dá-se no momento em que o comunismo visa a maioria e
o proletariado é a maioria. “As idéias dominantes de uma época sempre foram apenas as idéias da classe
dominante”.

O principal passo na revolução operária é a sua elevação à classe dominante, a conquista da
democracia através da ditadura da maioria. Trata-se de processo inerente ao proletariado, como classe,
reorganizar o trabalho social, tomando os meios de produção. Assim ela poderá utilizar suas idéias para
reformar totalmente a sociedade.

Como bem observa Zygmunt Bauman, em seu livro “Modernidade Líquida”, o Manifesto
Comunista propõe a profanação do sagrado, o repúdio ao passado e à tradição, que são as crenças que
permitem que essas concepções resistam à liquefação, como a seguir:

 
A famosa frase sobre “derreter os sólidos”, quando cunhada há um século e meio pelos
autores do Manifesto comunista, referia-se ao tratamento que o autoconfiante e
exuberante espírito moderno dava à sociedade, que considerava estagnada demais para
seu gosto e resistente demais para mudar e amoldar-se a suas ambições – porque
congelada em seus caminhos habituais. Se o “espírito” era “moderno”, ele o era na
medida em que estava determinado que a realidade deveria ser emancipada da “mão
morta” de sua própria história – e isso só poderia ser feito derretendo os sólidos (isto é,
por definição, dissolvendo o que quer que persistisse no tempo e fosse ifenso à sua
passagem ou imune a seu reflexo). Essa intenção clamava, por sua vez, pela “profanação
do sagrado”; pelo repúdio e destronamento do passado, e, antes e acima de tudo, da
“tradição” – isto é, o sedimento ou resíduo do passado no presente; clamava pelo
esmagamento da armadura protetora forjada de crenças e lealdades que permitiam que
permitiam que os sólidos resistissem à “liquefação”.[2]     

 
Entretanto, a idéia de Marx em se “derreter os sólidos” era para pôr novos e aperfeiçoadas sólidos

no lugar, para substituir o conjunto herdado de “sólidos”[3] deficientes e defeituosos por aperfeiçoado e
preferivelmente perfeito, e por isso não mais alterável.

Já para André Gorz em “Adeus ao Proletariado – para além do socialismo”,
 

A teoria marxista do proletariado não se funda em um estudo empírico dos antagonismos
de classe nem em uma experiência militante da radicalidade proletária. Nenhuma
observação empírica e nenhuma experiência militante podem conduzir à descoberta da
missão histórica do proletariado, missão que é, segundo Marx, constitutiva de seu ser de
classe. [...] Pouco importa, por conseguinte, o grau de consciência que os proletários têm
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de seu ser; e pouco importa o que acreditam fazer ou querer: importa apenas o que são.
[...] O ser do proletariado é transcendente aos proletários; constitui uma garantia
transcendental da adoção, pelos proletários, da linha justa de classe [ou seja, seu objetivo
e sua ação histórica estão traçados de maneira tangível e irrevogável em sua própria
situação de existência] . [...] O comunismo, advento do proletariado enquanto classe
universal [motor da história], é o sentido da história.[4]

 
Desta forma, para Gorz, não era a existência de um proletariado revolucionário que justificava a

teoria de Marx; era, ao contrário, sua teoria que permitia predizer o surgimento de um proletariado
revolucionário e estabelecia sua necessidade. “O proletariado é revolucionário por destino, o que quer dizer:
ele deve sê-lo, ele deve ‘tornar-se o que é’” (GORZ, 1982, p. 32).

Ainda, referindo-se a Marx,
 

O proletariado era a única e, historicamente, a primeira classe que tinha como único
interesse de classe suprimir seu ser-de-classe destruindo as determinações externas que o
constituíam. [...] O ‘socialismo científico’ pretendia apenas explicitar a maneira pela
qual essa negação podia voltar a ser positiva, em que condições se tornar efetivamente
operante.[5]

 
Entretanto, para Gorz, na sociedade atual, os locais de produção não são mais centros de decisão

nem sedes de um poder econômico, pois a fábrica não é mais uma unidade econômica, mas uma unidade de
produção integrada com outras unidades de produção, na maior parte das vezes a centenas de quilômetros de
distância e que depende, para suas matérias-primas, suas vendas, sua linha de produtos etc., de uma direção
central que coordena e gerencia dezenas de unidades de produção envolvendo vários ramos. O processo de
produção se tornou opaco, vez que o destino final dos produtos e muitas vezes até a sua natureza são
desconhecidos – ninguém sabe o que fabrica e nem liga pra isso.

 
O mesmo processo de especialização técnica e de concentração econômica que destruiu
a autonomia das unidades de produção, destruiu as profissões operárias, fonte da
autonomia operária. Em lugar de uma hierarquia e de uma ordem operárias de produção,
o taylorismo instaurou uma hierarquia e uma ordem patronais, concebidas e impostas
pela direção da fábrica. Os operários de profissão [...] foram substituídos por ‘suboficiais
da produção’ que [...] faziam parte da hierarquia patronal [investidos de poderes
disciplinares e de polícia]. O trabalho de produção era assegurado, apenas, por uma
massa atomizada de operários sem autonomia nem poder técnico [e não mais vendo
sentido na idéia de ‘tomar o poder’ da produção].[6]

 
Destarte, afirma que a divisão capitalista do trabalho destruiu o fundamento duplo do “socialismo

científico”: o trabalho operário não comporta mais poder; e o trabalho não é mais uma atividade própria do
trabalhador, sendo externo a ele, não criando identificação e submetendo-o de fora.

Com o desaparecimento da possibilidade de identificação com o trabalho desaparece o sentimento
de pertencer a uma classe, permanecendo não só o trabalho exterior ao indivíduo, mas também seu ser-de-
classe. Sendo assim, da mesma forma que “o trabalho é uma tarefa qualquer que se executa sem que nada de
pessoal nela seja investido e que se abandonará por um outro emprego qualquer igualmente contingente,
também o pertencimento à classe é vivido como um fato contingente, vazio de sentido”. (GORZ, 1982, p.
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86).
Por conseguinte,
 

Essa crise é bem mais a crise de um mito e de uma ideologia do que a de uma classe
operária realmente existente. [A idéia de Proletariado] hoje em dia, está tão ultrapassada
quanto o próprio Proletariado, porque, em lugar do trabalhador coletivo produtivo, nasce
uma não-classe de não-trabalhadores que prefiguram, no interior mesmo da sociedade
existente, uma não-sociedade na qual as classes seriam abolidas juntamente com o
próprio trabalho e com todas as formas de dominação. Essa não-classe [...] é produzida
pela crise do capitalismo e pela dissolução, sob o efeito de técnicas produtivas novas,
das relações sociais de produção capitalistas. Assim, a negatividade de que, segundo
Marx, a classe operária seria portadora de modo algum desapareceu; deslocou-se e
radicalizou-se em um novo lugar. [...] Essa não-classe engloba, na realidade, o conjunto
dos indivíduos que se encontram expulsos da produção pelo processo de abolição do
trabalho, ou subempregados em suas capacidades pela industrialização [automatização e
informatização] do trabalho intelectual.[7]

 
A classe operária tradicional se torna uma minoria privilegiada, pois a maioria da população

pertence a esse neoproletariado pós-industrial dos sem-estatuto e dos sem-classe que ocupam empregos
precários, que estão fadados a serem abolidos pela automatização, cuja qualificação muda continuamente e
não tem qualquer relação com os ofícios que podem ser aprendidos nas escolas ou faculdades.

O neoproletariado vê em todo emprego um caráter acidental e provisório, e todo trabalho de forma
contingente. O trabalho deixa de ser uma atividade ou ocupação principal para se tornar um tempo morto à
margem da vida, onde se está “ocupado” em ganhar algum dinheiro. Não há certezas nem identificação com
o “seu” emprego. A única certeza é o fato de não se sentirem pertencer à classe operária nem nenhuma
outra: “não se reconhecem na categoria ‘trabalhador’ nem naquela, sua simétrica, de ‘desempregado’”. O
neoproletário é antes de tudo um “não-trabalhador” provisoriamente empregado em uma tarefa indiferente.
“É o executante precário e qualquer de um trabalho precário e qualquer” (GORZ, 1982, p.90).

Desta forma, os trabalhadores não “produzem” mais a sociedade com a mediação das relações de
produção; é o aparelho de produção social em sua generosidade que produz “trabalho” e o impõe sob uma
forma contingente a indivíduos contingentes e intercambiáveis. “Em lugar se ser o modo de inserção do
trabalhador na cooperação universal, o trabalho é o modo de sujeição do trabalhador ao aparelho de
dominação universal” (Idem, p. 90).

O proletariado, visto por Marx como uma potência universal libertada de toda forma particular,
uma classe organizada, é na verdade uma individualidade particular (uma não-classe – subjetividade
liberada) em revolta contra a potência universal dos aparelhos. O neoproletariado não tem uma missão
histórica e não tem nada a esperar da sociedade existente nem de sua evolução (ou o desenvolvimento das
forças produtivas), que findou por tornar o trabalho virtualmente supérfluo. A história não tem sentido e não
há nada a esperar dela nem a lhe ser sacrificado. Não há motivo para nos dedicarmos a uma Causa
transcendente que nos reembolsaria com juros o preço de nossas renúncias. De agora em diante, trata-se, ao
contrário, de saber o que desejamos.

Gorz observa então que a inversão com relação à idéia marxista do proletariado está completa, pois
o novo proletariado pós-industrial não apenas não encontra mais no trabalho social a fonte de seu poder
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possível como vê nele a realidade do poder dos aparelhos e de seu próprio não-poder. Trata-se de uma
alienação completa e irreversível do trabalho social, pois a evolução tecnológica não caminha no sentido de
uma apropriação possível da produção social pelos produtores, mas para uma atomização do trabalho e, por
conseguinte, uma abolição dos produtores sociais e uma marginalização do trabalho socialmente necessário
sob o efeito da revolução informática.

Ademais, a manutenção de uma duração superior de trabalho social no contexto da sociedade atual
acelera a desvalorização (no sentido ético) de todo trabalho, em lugar de retardá-la. A duração de trabalho e
o nível de emprego são mantidos artificialmente elevados com a única função de “dar trabalho”, ou seja,
produzir para fazer trabalhar. E completa Gorz:

 
Ora, quando uma sociedade produz para trabalhar em lugar para trabalhar para produzir,
é o trabalho em geral que se encontra atingido de não-sentido. Daí em diante ele só tem
como finalidade principal “ocupar as pessoas” e perpetuar, desse modo, as relações
sociais de subordinação, de competição, de disciplina sobre as quais repousa o
funcionamento do sistema dominante. Todo trabalho torna-se suspeito de ser um castigo
inútil por meio do qual a sociedade tenta mascarar para os indivíduos o seu desemprego,
ou seja, a sua liberação possível do trabalho social, e o caráter caduco das relações
sociais que fazem do trabalho social a condição da renda e da circulação de riquezas.[8]

 
O que Gorz propõe é uma nova esquerda que abandone o materialismo histórico e ajude a não-

classe dos não-produtores a se libertar do trabalho improdutivo e sem sentido. Vê nessa não-classe o único
agente desse ato fundador, pois encarna a superação do produtivismo, a recusa da idéia da acumulação e a
dissolução de todas as classes, reivindicando-se como subjetividade absoluta e tomando a si mesma como
fim supremo de cada indivíduo. Entretanto, ao fazer tais proposições, poder-se-ia dizer incorre no mesmo
erro de Marx, pois propõe um novo sentido da história.

 
 

3. Tudo que é sólido se desmancha.
 

Em seu livro “Modernidade Líquida”, Zygmunt Bauman analisa o processo de transformação
ocorrido no capitalismo pós-industrial através da metáfora da liquidez. A idéia de que os sólidos têm
dimensões espaciais claras e ao neutralizarem o impacto resistem ao tempo, ilustra os anseios do homem
moderno em construir um mundo previsível de solidez duradoura sobre aquele anterior (pré-moderno) em
ruínas.

 Entretanto, a idéia de liquefação da modernidade seria inerente à própria sociedade moderna que,
ao liquefazer o sólido pré-moderno com o objetivo de descobrir ou inventar sólidos de solidez duradoura
que pudessem tornar o mundo previsível e administrável, separou tempo e espaço da prática da vida e entre
si, criando uma relação de dominação do espaço (sólido, impassível e inerte) pelo tempo (dinâmico).

A tarefa de construir uma ordem nova e melhor para substituir a velha ordem defeituosa não é
mais importante, “não está mais na agenda”, ou seja, o “derretimento dos sólidos”, traço permanente da
modernidade, adquiriu um novo sentido. Os poderes que liquefazem passaram do “sistema” para a
“sociedade”, da “política” para as “políticas da vida”, ou seja, desceram do nível macro para o micro do
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convívio social.
Ainda, segundo Bauman, o domínio do espaço pelo o tempo modificou as relações de poder na

sociedade, criando um desengajamento mútuo, uma sociedade pós-panóptica, como se depreende melhor a
seguir:

 
o que leva tantos a falar do “fim da história”, da pós-modernidade, da “segunda
modernidade” e da “sobremodernidade” é o fato de que o longo esforço para acelerar a
velocidade do movimento chegou a seu “limite natural”. O poder pode se mover com a
velocidade do sinal eletrônico – e assim o tempo requerido para o movimento de seus
ingredientes essenciais se reduziu à instantaneidade. Em termos práticos, o poder se
tornou verdadeiramente extraterritorial, não mais limitado, nem desacelerado, pela
resistência do espaço [...]. Não importa mais onde está quem dá a ordem – a diferença
entre “próximo” e “distante”, ou entre o espaço selvagem e o civilizado e ordenado, está
a ponto de desaparecer. Isso dá aos detentores do poder uma oportunidade
verdadeiramente sem precedentes: eles podem se livrar dos aspectos irritantes e
atrasados da técnica do poder Panóptico. [...] O que importava no Panóptico era que os
encarregados “estivessem lá”, próximos, na torre de controle. O que importa nas relações
de poder pós-panópticas é que as pessoas que operam as alavancas do poder de que
depende o destino dos parceiros menos voláteis na relação podem fugir do alcance a
qualquer momento – para a pura inacessibilidade. O fim do Panóptico é o arauto do fim
da era do engajamento mútuo: entre supervisores e supervisados, capital e trabalho,
líderes e seguidores, exércitos em guerra. As principais técnicas do poder são agora a
fuga, a astúcia, o desvio e a evitação, a efetiva rejeição de qualquer confinamento
territorial, com os complicados corolários de construção e manutenção da ordem.[9]

 
E completa:
 

Ao longo do estágio sólido da era moderna, os hábitos nômades foram mal vistos. A
cidadania andava de mãos dadas com o assentamento, e a falta de “endereço fixo” e de
“estado de origem” significava exclusão da comunidade obediente e protegida pelas leis,
frequentemente tornando os nômades vítimas de discriminação legal, quando não de
perseguição ativa. [...] No estágio fluido da modernidade, a maioria assentada é
dominada pela elite nômade extraterritorial.[...] fixar-se ao solo não é tão importante se o
solo pode ser alcançado e abandonado à vontade, imediatamente ou em pouquíssimo
tempo. Por outro lado, ficar-se muito fortemente, sobrecarregando os laços com
compromissos mutuamente vinculantes, pode ser positivamente prejudicial, dadas as
novas oportunidades que surgem em outros lugares. [...] Numa notável reversão da
tradição milenar, são os grandes e poderosos que evitam o durável e desejam o
transitótio, enquanto que os da base da pirâmide – contra todas as chances – lutam
desesperadamente para fazer suas frágeis, mesquinhas e transitórias posses durarem mais
tempo.[10]

 
A nova elite global é formada no padrão do velho estilo dos “senhores ausentes”, podendo dominar

sem se ocupar com a administração, gerenciamento, bem-estar, etc., e evitando se engajar ativamente na
vida das populações subordinadas.

 
 

4. Procrastinação e Rotina.
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As idéias de procrastinação em Bauman e rotina em Richard Sennett são a seguir relacionadas para

melhor se entender o espírito do tempo[11] que funda a sociedade moderna.
Para Bauman[12], a procrastinação como prática cultural surgiu na modernidade, tendo seu novo

sentido e significado ético derivado do tempo, “do tempo que tem história, do tempo que é história”.
 

Resumindo: a procrastinação deriva seu sentido moderno do tempo vivido como uma
peregrinação, como um movimento que se aproxima de um objetivo. Em tal tempo, cada
presente é avaliado por alguma coisa que vem depois. Qualquer valor que este presente
aqui e agora possa ter não passará de um sinal premonitório de um valor maior por vir. O
uso – a tarefa – do presente é levar-nos mais para perto desse valor mais alto. Em si
mesmo, o tempo presente carece de sentido e de valor. É, por isso, falho, deficiente e
incompleto. O sentido do presente está adiante; o que está à mão ganha sentido e é
avaliado pelo noch-nicht-geworden pelo que ainda não existe.[13]

 
 A metáfora da peregrinação utilizada por Bauman para melhor explicar a procrastinação e a

ambivalência na busca de sua realização[14], poderia também ser aplicada à teoria Marxista que, como
vimos através de Gorz, exigia do proletariado a renúncia (o adiamento da satisfação[15]) para que no futuro
fosse recompensado atingindo seu fim como classe. Essa também é a mesma lógica da modernidade sólida
na qual o adiamento da satisfação mantém o produtor a serviço do consumidor (a procrastinação põe o
trabalho acima do consumo) – mantendo o consumidor que vive no produtor plenamente acordado e de
olhos abertos.

O princípio do adiamento da satisfação foi o preceito comportamental e de atitude que fundou a
sociedade moderna e tornou possível e inescapável o modo moderno de estar no mundo. “É nessa
transformação que a procrastinação entra na cena moderna (ou, mais exatamente, torna moderna a cena).
Como explicou Max Weber, foi esse adiamento particular, e não a pressa e a impaciência, que resultou em
modernas inovações espetaculares e frutíferas – como, de um lado, a acumulação do capital e, de outro, a
propagação e o enraizamento da ética do trabalho”.

Entretanto, devido a sua ambivalência, a procrastinação pode servir à sociedade moderna tanto em
seu estágio “sólido” como no “líquido”. Quando no sólido, há a ética do trabalho que proclama a virtude do
trabalho pelo trabalho, o adiamento do gozo como valor em si mesmo. Já a tendência oposta leva à estética
do consumo, rebaixando o trabalho ao papel puramente subordinado e instrumental.

 
A passagem para a sociedade de consumidores do presente significou portanto uma
mudança de ênfase mais que uma mudança de valores. E, no entanto, levou o princípio
da procrastinação ao ponto de ruptura. Esse princípio está hoje vulnerável, e perdeu o
seu escudo protetor da proibição ética. O adiamento da satisfação não é mais um sinal de
virtude moral. [...] A procrastinação [passa a servir] à cultura do consumidor pela sua
auto-negação. A fonte do esforço criativo não é mais o desejo induzido de adiar a
satisfação do desejo, mas o desejo induzido em encurtar o adiamento ou aboli-lo de
todo, acompanhado do desejo induzido de encurtar a duração da satisfação quando ela
chega. A cultura em guerra com a procrastinação é uma novidade na história
moderna.[16]
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Desta forma, a procrastinação que num primeiro momento estaria relacionada ao processo de
submissão à rotina para a consecussão de um prêmio futuro, passa a ser negada na modernidade líquida, que
busca a sua diminuição ou extinção.

Essa revolta contra a procrastinação ocorre da mesma forma contra a rotina. Esta, fundada na
lógica do tempo métrico, permitia o planejamento minucioso do trabalho, podendo o trabalhador calcular
tudo, inclusive os benefícios do tempo de férias e ausência por doença. Isso permitia o planejamento e a
submissão à rotina, tornando-a suportável, e possibilitando a procrastinação para a acumulação.

Com uma atenção obsessiva aos horários rotineiros, o trabalhador cria uma narrativa de
procrastinação tida como positiva para sua vida. A rotina pode degradar, mas também proteger; pode
decompor o trabalho, mas também compor a vida.

Portanto, uma sociedade que não vê mais sentido em procrastinar, pois quer a satisfação presente,
percebe na rotina como insuportável e excessivamente degradante. Quando ocorre a negação da rotina,
perde-se o controle do tempo, que servia como forma de o trabalhador projetar (procrastinar) seus ganhos e
até mesmo protestar. O trabalhador perde o controle sobre suas vidas sentindo-se desamparado, à deriva.

Para Sennett[17], o longo prazo torna-se uma prática disfuncional, “o setor de força de trabalho
que mais rápido cresce [...] é o [...] temporário. O mercado acredita que o rápido retorno é mais bem gerado
pela ágil mudança institucional” (Sennett, 2008, p.22). A pós-modernidade consegue desestruturar o único
recurso que a plebe tinha de graça, ou seja, o tempo.

Fica evidente em Sennett, que a fuga da rotina trouxe conseqüências de reafirmação do
capitalismo, bem como, a degradação das massas trabalhadoras, que interessadas em redução de tempo de
trabalho se sobrecarregam de modo intenso levando a degeneração física precoce e doenças crônicas típicas
da pós-modernidade.

A repulsa a rotina burocrática e a busca de flexibilidade produziriam novas estruturas de poder e
controle, em vez de criarem as condições para libertarem, baseadas em três elementos chaves: reinvenção
descontínua de instituições; especialização flexível da produção; e a concentração de poder sem
centralização.

Desta forma, Sennet observa que o capitalismo flexível afeta o caráter pessoal, principalmente
porque não propõe condições para construção de uma história linear de vida, sustentada na experiência,
mostra também, ao utilizar o recurso metodológico de narrações de histórias de vidas, como o assalariado
apesar de desenvolver uma atividade rotineira, consegue construir uma vida planejada, onde conseguiu
acumular condições para tornar realidade seus objetivos baseada no uso disciplinado do tempo com
expectativas em longo prazo. Evidente que, no caso do Rico (personagem apresentado por Sennett, no
Capítulo I,  de seu livro “A Corrosão do Caráter”), um "discípulo" do capitalismo flexível, os laços sociais
não se processam em longo prazo, em decorrência de uma dinâmica de incertezas e de mudanças contínuas
de emprego e de lugares, comportamento que dificulta conhecer os vizinhos, estabelecer vínculos de
amizade (presencial), e manter laços com a própria família, impedindo um equilíbrio emocional no que
tange a este aspecto.

  
 

5. A Atomização do Trabalho: o caso “Trabalhe em casa”.
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A partir do estudo dos autores sobre as questões concernentes à organização do trabalho e do

trabalhador na sociedade moderna e na atual, passamos para o estudo de caso da empresa “Trabalhe em
Casa”.

“Trabalhe em Casa” é uma empresa constituída junto à Receita Federal tendo como atividades
econômicas descritas: Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não
especificados anteriormente; Seleção e agenciamento de mão-de-obra; Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial. Ou seja, é organizada como uma empresa de Recursos Humanos.

No entanto, na prática, sua atividade é treinamento e capacitação de trabalhadores para atuarem
com o envio de malas-diretas.

O trabalhador que quiser fazer parte da empresa, terá de ter a “sorte” de receber por mala-direta
uma proposta que contenha um “folder” explicativo e uma guia de pagamento no valor de R$ 35,00 para a
aquisição das apostilas de treinamento.

O trabalho de mala-direta é “remunerado por produção, não havendo horário para o trabalho que
pode ser efetuado nos tempos livres, não sendo necessário qualificação maior do que a leitura das apostilas”.

O “folder” estampa em sua capa dois “funcionários” que foram bem sucedidos “trabalhando em
casa” e ainda apresenta os prêmios que a empresa dá para aqueles que conseguem atingir a meta de
produção pré-estabelecida em determinado mês: “computador e impressora que ajudarão você a aumentar
ainda mais a sua produtividade”.

Esse caso é ilustrativo de tudo o que falamos até agora, pois corrobora a idéia de Gorz da
atomização do trabalho que deixa de se organizar em classes e passa a se organizar em não-classes de não-
proletários, exercendo funções precárias em empregos vazios de sentido que na verdade só fazem ocupar o
tempo e nada produzir.

Ratifica a idéia do Bauman de que o domínio do espaço pelo o tempo modificou as relações de
poder na sociedade, criando um desengajamento mútuo, uma sociedade pós-panóptica dos senhores
ausentes.

Nessa nova sociedade em que o trabalho não tem mais sentido, a rotina se torna pesada demais
para que compense o exercício de procrastinação, levando o trabalhador a procurar emprego (“job”) que só
lhe traga o mais rápido possível o máximo que se possa consumir no menor espaço de tempo.

Desta maneira, assim como afirma Sennett, a especialização flexível acaba por corroer o caráter
desse trabalhador que não tem mais controle do tempo e encontra-se à deriva quanto às suas relações com o
mundo e a família.

 
 

5. Considerações Finais.
 

O capitalismo flexível, devido a sua dimensão no tempo (curto prazo), elimina vínculos sociais, o
crescimento e a maturação interior, corrompe o caráter e as experiências, também as instituições familiares
são prejudicadas, porque faz incorporar nos indivíduos falsos estigmas, como conservadorismos culturais,
para amenizar a falta de coerência existente em suas próprias vidas. É um "ficar sem rumo" sem controle,
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confirmado pelas crises das instituições burguesas e das relações interpessoais.
No capitalismo flexível, baseado na fragmentação, no individualismo metodológico, no Estado

Mínimo que reduz o âmbito público e exacerba o privado, onde passamos a ser controlados e manipulados
pelo “Deus” Mercado, jamais se permite que se façam as coisas do mesmo jeito por longos períodos de
tempo: tudo é fluido.
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ENVELHECIMENTO ATIVO E PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREPARACIÓN PARA LA JUBILACIÓN

GERMANO CAMPOS SILVA

RESUMO
RESUMO: Neste trabalho analisamos as questões relacionadas com o tema do envelhecimento ativo e o
retiro progressivo à idade ordinária de aposentadoria. Destacamos o conceito de envelhecimento ativo e sua
importância para os trabalhadores idosos. Registramos que o termo ativo é amplo, pois não se refere apenas
à manutenção do trabalhador idoso no mercado de trabalho, mas implica também numa dinâmica em torno
da sua vida social, econômica, familiar e psicológica. A nível internacional, o tema sobre o envelhecimento
sempre foi e continua sendo uma preocupação para os países mais desenvolvidos e para as organizações
internacionais, ou seja, Nações Unidas, Comunidade Econômica Européia e a OIT. Esta última expediu a
Recomendação 162 dirigida ao tema do envelhecimento. É importante registrar que nos últimos anos os
países da Comunidade Econômica Européia, em vista do crescimento demográfico, estão preocupados com
o envelhecimento da mão de obra e por isso estão comprometidos em buscar soluções para incentivar a
manutenção dos trabalhadores em atividade, portanto, além da idade já adquirida para a aposentadoria.
Também nesta temática do envelhecimento ativo encontramos a figura da preparação para a aposentadoria.
Trata-se de uma prática que visa a preparar os trabalhadores próximos à idade de aposentadoria para o retiro
definitivo, com o objetivo de evitar os impactos nefastos da saída brusca da vida ativa à inatividade. Os
primeiros registros sobre os programas de preparação para a aposentadoria iniciaram na década de 1950, nos
Estados Unidos. Estes trabalhos tinham como objetivo principal informar aos trabalhadores idosos o sistema
de benefícios previdenciários Ao longo dos anos estas práticas foram ampliadas para cursos de preparação,
atividades de lazer, seminários e colóquios. No Brasil, até a edição da Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994,
não havia a figura jurídica da preparação para a aposentadoria. Existiam práticas, por exemplo, de cursos de
pré-aposentadoria, aproveitamento na mesma organização produtiva, espaço para a terceira idade, escola
para os idosos. A referida norma legal teve o mérito de acolher esta figura jurídica, prevendo em seu artigo
10º, a preparação para a aposentadoria com antecedência de 2 anos antes de se retirar da vida ativa à
inatividade. O Estatuto do Idoso também contemplou este instituto. Contudo, o tempo de preparação foi
reduzido para 1 ano. E, finalmente, destacamos que todas as práticas realizadas como forma de atender a
figura jurídica da preparação para a aposentadoria são válidas e contribuíram para a criação da
aposentadoria parcial ou progressiva; modalidade de benefício previdenciário que veio atender a esta
contingência e que ainda não existe no Brasil, mas há condições jurídicas para a sua implantação,
principalmente, levando em conta que estamos diante de um direito fundamental à cobertura previdenciária,
uma contingência, ou seja, um risco social. Ressaltamos que através da multidisciplinaridade é possível
encontrar caminhos para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores idosos.
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento Ativo; Preparação à Aposentadoria;
Risco Social e Direito Fundamental à Aposentadoria Parcial.

RESUMEN
RESUMEN: En este trabajo analizamos las cuestiones relacionadas com el tema del envejecimiento activo y
el retiro progresivo a la edad ordinaria de jubilación. Destacamos el concepto de envejecimiento activo y su
importancia para los trajadores mayores. Subrayamos que el término activo es amplio, pues no se refiere
solamente a mantener el trabajador mayor en el mercado de trabajo, mas también implica en una dinámica
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en torno de su vida social, económica, familiar y psicológico. A nivel internacional el tema del
envejecimiento siempre fue y sigue siendo una preocupación para los países más desarrollados y para las
organizaciones internacionales, es decir, Naciones Unidas, Comunidad Económica Europea y la OIT. Esta
última, ha dictado la Recomendación 162 direccionada al tema del envejecimiento. Subrayamos también
que, en los últimos años los países de la Comunidad Económica Europea, en vista del crescimiento
demográfico, están muy preocupados con el envejecimiento de la mano de obra y por iso están
comprometidos en buscar medidas o programas de incentivo a manter en activo los trabajadores más allá de
la edad ordinaria de jubilación. En el marco del envejecimiento activo también encontramos la figura de la
preparación a la jubilación. Se trata de una práctica que visa la prepararación de los trabajadores próximos a
la edad de jubilación para el retiro definitivo, con el objectivo de evitar los impactos nefastos de la salida
brusca de la vida activa a la inactividad. Los primeros registros sobre los programas de preparación a la
jubilación iniciarón en la década de 1950, en Estados Unidos. Estos trabajos tenían como objetivo principal
informar a los trabajadores sobre el sistema de prestaciones de jubilación. A lo largo de esos años estas
prácticas fuerón ampliadas para cursos de preparación, actividades de ócio, seminarios y colóquios. Hasta la
edicción de la Ley 8.842, de 4 de enero de 1994, no había, en Brasil, la figura jurídica de la preparación para
la jubilación. Existian prácticas, por ejemplo, de cursos de préjubilación, reinserción en la misma
organización productiva, espacio para la tercera edad, escuela para los mayores y el afastamiento progresivo.
La referida norma legal tuvo el mérito de acoger esta figura jurídica previendo en su artículo 10, la
preparación a la jubilación con la antelación de 2 años para retirarse de la vida activa a la inactividad. El
Estatuto del Anciano, cuya ley es del 2003, previó esta forma de preparación. Sin embargo, el tiempo de
preparación ha sido reduzido para 1 año. Y, al final del trabajo, destacamos que todas las prácticas hechas
como forma de atender a la preparación para la jubilación son válidas y resultarán en la creación de la
jubilación parcial o progresiva. Modalidad de retiro que viene a atender esta contingencia y que aún no
existe en Brasil, más que hay condicciones jurídicas para su implementación, principalmente se
considerarmos que estamos delante de un derecho fundamental a la cobertura de previsión social ante una
contingencia. Resaltamos que a través de una visión multidisciplinar es posible encontrar caminos para
mejorar la calidad de vida de los trabajadores mayores.
PALAVRAS-CLAVE: PALABRAS-CLAVES: Envejecimiento Activo; Preparación para la Jubilación;
Riesgo Social y Derecho Fundamental a la Jubilación Parcial.

I. Considerações sobre o Envelhecimento Ativo
 
Os inconvenientes, tanto sociológicos como médicos, de um trânsito brutal da vida ativa à

inatividade, vêm sendo enumerados freqüentemente. Em síntese são: a) redução brutal da renda que impõe
uma mudança considerável do modo de viver do segurado; b) sentimento de isolamento e inutilidade; c)
decrepitude física e mental acelerada.

Com muita propriedade, Pierre Vellas[1] destaca que na fase pré-industrial o homem ainda vivia
integrado ao seu meio ambiente, ou seja, em seu ciclo natural. Neste caso, não havia uma separação entre a
atividade laboral e o retiro, existia, na verdade, uma unidade de tempo, uma unidade de espécie e uma
integração ao meio ambiente. A sociedade industrial transformou esta estrutura porque impôs a necessidade
de produzir, vender e organizar a produção. Organizar as horas de trabalho, os turnos nas oficinas. Desta
forma, o homem se fez rapidamente escravo dessa organização de trabalho. O conhecimento adquirido pela
experiência e a tradição era rapidamente substituídas pelos contínuos inventos, em decorrência do progresso
científico e tecnológico. Primeiramente, houve a divisão do período de instrução, ou seja, do ensino, o
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período da vida ativa, no qual o homem utiliza o que aprendeu para produzir, e depois o período de retiro
em que o homem, não tendo a força de trabalho “necessária”, era condenado à ineficácia e repudiado por
uma sociedade que somente conta os resultados do lucro e a produção, e se já não é apto a produzir é
considerado um proscrito, é um aposentado, um retirado. 

É exatamente para evitar este sentimento de inutilidade que o idoso sente quando passa da vida ativa
à inatividade que se pensa na preparação para aposentadoria como uma forma de envelhecimento ativo, pois
o envelhecimento ativo aplica-se tanto a indivíduos quanto a grupos populacionais. Ele permite que as
pessoas percebam o seu potencial para o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida, e
permite que essas pessoas participem da sociedade de acordo com suas necessidades, desejos e capacidade,
protegendo-as e providenciando segurança e cuidados quando necessários.

A palavra ativo refere-se à participação contínua nas questões sociais, econômicas, culturais,
espirituais e civis, e não somente à capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de
trabalho. As pessoas mais velhas que se aposentam e aquelas que apresentam alguma doença ou vivem com
alguma necessidade especial podem continuar a contribuir ativamente para seus familiares, companheiros,
comunidades e nações. O objetivo do envelhecimento ativo é aumentar a expectativa de uma vida saudável
e a qualidade de vida para todas as pessoas que estão envelhecendo, inclusive as que são frágeis,
incapacitadas fisicamente e que requerem cuidados.

É importante assinalar que o envelhecimento ativo também implica em medidas que visam manter os
trabalhadores de idade avançada, ou seja, já com o tempo para aposentar, em plena atividade laborativa. Tal
política se faz em decorrência de fatores demográficos, onde se verifica, principalmente, nos países mais
desenvolvidos, um envelhecimento acentuado da mão de obra em decorrência da baixa natalidade[2]. Há,
atualmente, uma preocupação muito grande dos países que compõem a União Européia da necessidade de se
criar políticas públicas voltadas para enfrentar este problema. O Conselho Europeu na primavera de 2006,
celebrado em Bruxelas, chegou à seguinte conclusão:

Con el fin de hacer más atractivo para los  trabajadores  de mayor edad el hecho de seguir trabajando
más tiempo, el Consejo Europeo subraya que deberían seguir aplicándose estrategias de envejecimiento
activo. A este respecto, deberían estudiarse incentivos para la prolongación de la vida activa, la
jubilación gradual, el trabajo a tiempo parcial, la mejora de la calidad en el trabajo, e incentivos
selectivos para garantizar que la proporción de los trabajadores de más edad que participen en cursos de
formación aumente más rápidamente que la de la población activa en su conjunto [3].

 
 O termo saúde refere-se ao bem-estar físico, mental e social, como definido pela Organização

Mundial de Saúde. Por isto, em um projeto de envelhecimento ativo, políticas e programas que promovam
saúde mental e relações sociais são tão importantes quanto àqueles que melhorem as condições físicas de
saúde.                                  

 Manter a autonomia e a independência durante o processo de envelhecimento é um objetivo chave
para indivíduos e governantes Além disto, o envelhecimento ocorre dentro de um contexto que envolve
outras pessoas – amigos, colegas de trabalho, vizinhos e membros da família. Esta é a razão pela qual
interdependência e solidariedade entre gerações (uma via de mão-dupla, com indivíduos jovens e velhos,
onde se dá e se recebe) são princípios relevantes para o envelhecimento ativo. A criança de ontem é o adulto
de hoje e o avô ou avó de amanhã. A qualidade de vida que as pessoas terão quando avós depende não só
dos riscos e oportunidades que experimentam durante a vida, mas também da maneira como as gerações
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posteriores oferecerão ajuda e apoio.
 
 Heinz-Dieter Hardes e Judith Mall afirmam que a retirada abrupta da vida profissional, para entrar

em uma situação quase desconhecida, pode trazer ao trabalhador problemas graves, tais como: sentimento
de haver sido deixado descartado,  perda de contatos sociais e  mudanças no âmbito familiar([4]).

Ao se manifestarem contra essa segregação, os geriatras pensam que com a redução da idade de
aposentadoria não seriam resolvidos tais problemas. Na verdade, seria uma falsa solução. É preferível
facultar a cada indivíduo a redução progressiva do seu tempo de trabalho e, conseqüentemente, a incidência
maior do tempo disponível para permitir uma organização nova da sua vida cotidiana, ou seja, um trânsito
escalonado em direção às atividades da terceira idade. Inclusive, já se registra uma tendência das empresas e
da sociedade quanto ao alto potencial de contribuição dos trabalhadores de idade avançada, tendo em vista a
grande experiência profissional que este coletivo pode aportar ao setor produtivo. Neste sentido, afirma
Alan Walker que:

los sistemas públicos de pensiones deben facilitar esta flexibilidad mediante la creación de opciones de
retiro parcial y la autorización de abonar cotizaciones adicionales en procura de pensiones de monto
más elevado. También será preciso adaptar los sistemas impositivos a la necesidad de facilitar el
empleo. En resumen, tal como ha argumentado la Comisión Europea, los sistemas de protección social,
incluso en lo que concierne a las pensiones, deben evolucionar de manera más favorable a la
continuación en el empleo[5].

 
Este assunto já foi tema da X Conferência Internacional do Centro de Geriatria Social e também da

própria OIT, os quais recomendam aos países membros  renunciarem à manutenção ou criação de
aposentadorias compulsórias, e também  adotarem mecanismos de redução da idade para geração de
empregos. Observa-se, portanto, uma linha de atuação voltada para permitir que os trabalhadores de idade
próxima à aposentadoria reduzam paulatinamente a jornada laboral, compatibilizando com a percepção de
uma aposentadoria reduzida. Esse tipo de proposta tem como fundamento o princípio da decisão voluntária
do trabalhador de eleger o momento e a forma com que irá retirar-se da vida ativa à inatividade, levando em
conta fatores como a saúde, a capacidade e os interesses individuais, ou seja, considerando o aspecto
sociológico do segurado e a idade próxima à aposentadoria.                                                                    

Cabe assinalar que a Recomendação 162, de 23/06/80, da OIT, também foi editada com esse
objetivo, isto é, com a preocupação dirigida a esse coletivo, recomendando aos Estados membros que
adotem medidas tendentes a flexibilizar o acesso à aposentadoria, a fim de que o sistema protetivo de
previdência social garanta uma transição progressiva entre a vida profissional e um regime de atividade
livre.

Nesta mesma linha, podemos destacar as Recomendações 40 e 41 do Plano de Ação Internacional de
Viena sobre o envelhecimento, as quais não podem ser esquecidas neste contexto, pois também recomenda
que:                    

 los Gobiernos deberán tomar o fomentar medidas para que la transición de la vida activa a la jubilación
sea fácil y gradual,  y hacer más flexible la edad de derecho a jubilarse. Estas medidas deben incluir
cursos de preparación para la jubilación y la disminución del trabajo en los últimos anos de la vida
profesional fomentando una disminución progresiva del horario de trabajo[6].    

           
Sob o título La Dimensión Social de la União Europea: balance de la Presidencia alemana del

Consejo en los ámbitos del empleo y la política social, la juventud y las migraciones, destaca a aprovação
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da Resolução sobre Las Oportunidades y los retos del cambio demográfico en Europa, centrada en la
Contribuición sobre El Futuro Demográfico de Europa: Transformar un reto en una oportunidade.
Algumas diretrizes foram estabelecidas na referida resolução, onde se verifica a preocupação em destacar o
papel das pessoas idosas como participantes ativos da vida social, com recursos e potencialidades que
podem beneficiar a sociedade, principalmente na contribuição do reforço de coesão intergerecional,
aportando seu compromisso social, cultural e familiar com diversidade de capacidade e necesidades.
Destaca-se também a necessidade de incentivar a participação ativa dos idosos no mercado de trabalho,
tomando consciência do seu potencial econômico como consumidores de bens e de serviços[7]. É
importante assinalar  que

a continuidade do trabalho, tanto para pessoas que já se aposentaram quanto para aquelas que estão
prestes a fazê-lo, é discutida a tempos. Em termos globais, aconteceram em Viena-1982 e em Madrid-
2002 assembléias mundias sobre o envelhecimento da população, promovidas pela Organização das
Nações Unidas – ONU, em que se discutiram as mais diversas formas de os aposentados participarem
da vida comunitária das nações, trazendo com isso benefícios à sociedade como um todo [8].

 
 Dentre as medidas indicadas pela Assembléia de Madri no âmbito do envelhecimento ativo,

podemos destacar duas importantes recomendações:
 

-Os idosos devem ter a possibilidade de continuar realizando tarefas remuneradas enquanto desejam e
fazê-las produtivamente, a pesar do desemprego, subempego e da rigidez do mercado de trabalho, que
restrigem as oportunidades dos trabalhadores idosos e privam a sociedade de seu valor e
conchecimento.
 
-Os empresarios, as organizações, os sindicatos de trabalhadores e os responsáveis pelas áreas de
recursos humanos deveriam prestar mais atenção às novas práticas de trabalho, tanto nacionais quanto
internacionais, que venham a facilitar a retenção e a particição produtiva dos trabalhadores idosos na
força de trabalho[9].

                                              
Verifica-se, portanto, que o pensamento corrente é no sentido de se criar mecanismos de manutenção

do idoso em idade de aposentar-se no mercado de trabalho e deixar que ele decida o momento certo de se
retirar. É verdade que não se pode restringir o tema do envelhecimento ativo apenas na questão de
manutenção do idoso no mercado de trabalho, preocupação muito presente hoje no âmbito da Comunidade
Econômica Européia devido ao envelhecimento da mão de obra. Neste caso, se verifica uma política voltada
para a manutenção dos trabalhadores idosos no mercado de trabalho sob pena de comprometer o equilíbrio
financeiro da Previdência Social.

Compartilhamos com esta preocupação, até por que o Brasil será afetado pelo mesmo problema, pois
os índices de crescimento da população idosa vêm crescendo e segundo projeções demográficas, em 2030 o
Brasil terá a 6ª população idosa do mundo. Este dado vem acompanhado da diminuição da  taxa de
natalidade  e, consequentemente, do envelhecimento da  mão de obra. Mas não podemos deixar de registrar
que o tema do envelhecimento ativo vai mais além do que uma medida de equilíbrio financeiro e atuarial da
previdência social. Segundo a Organização Mundial da Saúde, entende-se por envelhecimento ativo “(...) o
processo de otimização das oportunidades de saúde (bem-estar físico, mental e social), participação e
segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas”[10].
Verifica-se que para a OMS o termo ativo refere-se à participação

contínua nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade de
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estar fisicamente apto ou de fazer parte da força de trabalho. E manter autonomia e independência
durante o processo de envelhecimento é uma meta fundamental para indivíduos, governos e
organizações[11].

 
II.                Preparação para a Aposentadoria                                   
                                  
 Tema de grande importância e que está inserido dentro das recomendações internacionais acima

destacadas. Para Juan Vidal Hernandez a preparação para a aposentadoria exige uma análise individualizada
da pessoa, não somente quanto ao seu estado de saúde, força física, situação econômica e ambiente familiar,
mas também as suas virtudes humanas e características espirituais[12]. Francisco Sobreira Netto registra que

a preparação adequada da força de trabalho das organizações para o seu afastamento do ambiente
profissional por ocasião da aposentadoria é uma função social que vem despertando interesse de muitas
instituições públicas e privadas no Brasil e no mundo. Os primeiros registros sobre os programas de
preparação para a aposentadoria – PPA datam da década de 1950, nos Estados Unidos. Estes trabalhos
tinham como foco principal a prestação de informações sobre o sistema de aposentadoria e pensões.
Posteriormente, com o desenvolvimento das relações trabalhistas e o crescimento das empresas, foram
agregados novos conteúdos aos PPA’s, de maneira a atender novas demandas e aspectos que envolvem
o desligamento do trabalho habitual[13].

 
Destacando a importância da Preparação para a Aposentadoria, afirma Renata Trasse de Oliveira

Barbosa que:
A preparação para a aposentadoria se justifica  por dois grandes cernes: um deles é a necessidade
informativa/formativa das perdas e ganhos que estarão presentes no rompimento com o trabalho em sua
forma imediata, e o segundo, o tempo elevado de vida dos idosos, que necessita ter preservadas
capacidades e habilidades físicas, sociais, cognitivas para maior independência, exercício de cidadania e
inclusão social [14].

                                                                                   
No Brasil, antes de 1994, não existia uma política social para a velhice. O que havia era um conjunto

de iniciativas privadas antigas que surgiram para atender idosos carentes. Na verdade, eram programas
voltados para a assistência social em favor dos idosos do que efetivamente uma política que lhes
proporcionasse serviços e ações preventivas e reabilitadoras. Somente com o advento da Constituição
Federal de 1988 é que estas ações foram transformadas em Direito, instrumentalizadas pela LOAS – Lei
Orgânica da Assistência Social, Lei 8.742/1993, e a Lei 8.842/94 que instituiu a Política Nacional do
Idoso.                                        

É importante registrar que, ao longo desses anos, várias práticas surgiram na tentativa de atender a
esta contingência, ou seja, a preparação do trabalhador para a saída da vida ativa à inatividade.  Como
exemplo dessas práticas, podemos citar: cursos de pré-aposentadoria, reaproveitamento na mesma
organização, espaço para a terceira idade, escola para idosos e o afastamento gradual. No presente tópico
queremos focar esta última prática, a qual pode materializar-se em forma de benefício previdenciário, ou
seja, numa aposentadoria progressiva ou  parcial. Sem, evidentemente, desconsiderar as outras formas
encontradas ao longo desses anos para amenizar estes efeitos danos causados ao trabalhador que se retira.

                                     
Diante desses estudos e recomendações, verifica-se a existência de uma contingência social, isto é,

uma modalidade de aposentadoria que venha permitir ao segurado esse trânsito ou passagem da vida ativa à
inatividade de forma mais tranquila, como uma preparação para a retirada definitiva. Significa uma
transição progressiva, planificada, da vida laboral à aposentadoria completa, conjugando um trabalho em

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 9122



tempo parcial a uma determinada idade, próxima, evidentemente, à idade de retiro definitivo. Neste caso, o
segurado deixa de trabalhar com jornada integral e inicia a jornada parcial até chegar a idade definitiva de
aposentadoria ou mesmo prosseguir trabalhando parcialmente além da idade exigida para se aposentar[15]. 

Outra vantagem desta modalidade de aposentadoria progressiva é  a permanência dos trabalhadores
de idade avançada na atividade laborativa ganhando uma parte do  salário sem depender exclusivamente do
benefício previdenciário.

É interessante observar que essa contingência nasce de maneira sutil, ou seja, através dos referidos
programas, voltados a amenizar a saída brusca do idoso da vida ativa à inatividade; nasce uma contingência
pela prática de alguns programas que perceberam a necessidade de preparação do idoso para esta mudança
brusca e que de certa maneira causa um impacto psicológico, social e econômico na vida do trabalhador que
se retira.            

Trata-se, portanto, de responder às graves dificuldades de adaptação na passagem brusca da vida
ativa à inatividade. Dificuldades que, nas sociedades industrializadas ou pós-industrializadas, se fazem mais
presentes, uma vez que  nelas se dá grande importância à produção e aos valores do trabalho. E a
conseqüência de tudo isso é a perda de categoria social que o aposentado sofre e a diminuição brusca da sua
renda. É neste momento que se utiliza a modalidade da aposentadoria parcial ou progressiva como
mecanismo para facilitar a referida transição[16].

Estas propostas têm o mérito de renovar profundamente a reflexão em matéria do seguro de velhice.
O sistema de aposentadoria Sueco, em 1977, foi o primeiro a adotar esta forma de retiro parcial. Para sua
implantação não se invocou nenhuma motivação de política de mercado de trabalho que implicasse medidas
criadas com a finalidade de gerar empregos. Portanto, esta modalidade de retiro foi instituída como mais
uma opção que o segurado, próximo à idade de aposentadoria, tem para lograr uma transição adaptada
individualmente do trabalho completo à aposentadoria([17]).  Também seguiram este modelo a Dinamarca e
Finlândia[18].

É verdade que as diretrizes traçadas pelas referidas recomendações acima destacadas foram muito
timidamente acolhidas, ou seja, poucos adotaram a modalidade de retiro progressivo como meio de facilitar
a transição paulatina da vida ativa à inatividade. No entanto, outros países (Espanha, Bélgica, França e
Inglaterra) a utilizaram para aliviar os efeitos da crise de desemprego. Segundo Ferreras Alonso, um
informativo da Comissão Européia de 1980 apontava que em vez de adotar o retiro progressivo tal como
preconiza a recomendação 162 da OIT, os países deram prioridade à contenção das altas taxas de
desemprego, deixando para um segundo plano a implantação de medidas que pudessem favorecer o
segurado de eleger a sua retirada de forma planejada e progressivamente[19].

Foi nesse contexto de crise econômica que os governos e, principalmente, os sindicatos se
encontraram ante um importante dilema: as restrições dos direitos trabalhistas e previdenciários dos
trabalhadores de idade próxima à aposentadoria. Empurrados por esta situação os sindicatos se viram
obrigados a modificar sua estratégia ofensiva em torno da melhoria das aposentadorias pela luta em favor da
manutenção dos empregos existentes. Esta conexão entre política de emprego e aposentadoria se produz
precisamente no âmbito das medidas de reparto (divisão partilhada) de trabalho. Portanto, essa crise deixou
estacionada em vários países da Comunidade Econômica Européia a idéia da flexibilidade da idade de
aposentadoria, refletida na Recomendação 162 da OIT. Tudo isto devido às altas taxas de desemprego
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registradas desde os anos 70. Pretendeu-se com essa linha de atuação reservar o trabalho disponível para
certas categorias da população, principalmente para aqueles que buscam o primeiro emprego.

No caso Espanhol, a aposentadoria parcial foi instituída pela Lei 32, de 2 de agosto de 1984, dentro
de uma medida de geração de emprego. Através desta modalidade de retiro, o trabalhador acima de 60
(sessenta) anos poderia retirar-se parcialmente até completar a idade de retiro definitivo (65 anos). Neste
caso, o trabalhador aposentado parcialmente deixava uma parte da sua jornada de trabalho disponível para
que outro trabalhador desempregado pudesse ocupá-la através de um contrato por tempo determinado. Vê-
se, portanto, que a intenção era conjugar o retiro progressivo com a política de geração de emprego. Medida
muito criticada por alguns doutrinadores espanhóis porque não permitia ao segurado  estender o seu retiro
progressivo depois de completar a idade  ordinária de aposentadoria, e também pelos escassos  resultados
produzidos como medida de geração de empregos. No entanto, com as alterações legislativas iniciadas em
2002, houve uma maior flexibilidade de acesso a esse beneficio previdenciário, permitindo aceder à
aposentadoria parcial mesmo após completar a idade 65 anos, mas ainda há um componente forte nesta
modalidade como medida de distribuição partilhada de trabalho[20].

Em decorrência do envelhecimento da mão de obra, verifica-se que a nível de União Européia houve
uma mudança de postura, no sentido de criar  incentivos para a manutenção do idoso no mercado de
trabalho, postergando a sua aposentadoria por um outro momento. Neste sentido, merece destacar o seguinte
comentário de Alan Walker:

o envelhecimento ativo está se deslocando para o topo da agenda política da UE e por que as políticas
públicas estão começando a levar a sério a questão do envelhecimento da força de trabalho. A
competitividade no setor privado e a eficiência no setor público, no futuro, basear-se-ão, cada vez mais,
na performance e produtividade de uma mão de obra envelhecida. Em outras palavras, um grande
negócio depende da manutenção da capacidade de trabalho entre trabalhadores mais velhos e sua
utilização eficiente por parte dos empregadores. Entretanto, existe o perigo de que, como em sindicatos
individuais, os governos optem por uma solução relativamente passiva, de custos baixos e curto prazo.
Recentemente, houve uma mudança radical nas posturas oficiais para com a saída precoce na maioria
dos países da UE. Muitos deles, com planos de aposentadoria precoce ou programas que a facilitavam,
tomaram medidas para limitar ou reduzir o acesso a eles – Áustria, Bélgica, Finlândia, França,
Alemanha, Itália, Holanda e Espanha [21].

 
III - O Retiro Progressivo e o Estatuto do Idoso
                                              
Antes de fazermos uma referência ao Estatuto do Idoso sobre o tema ora abordado, achamos

oportuno registrar que essa forma de retiro progressivo ou preparação para a aposentadoria já havia sido
prevista no artigo 10, inciso IV, alínea “c”, da Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispôs sobre a Política
Nacional do Idoso, verbis:

Art. 10 – Na implementação da política nacional do idoso, são competências dos órgãos e entidades
públicos:
IV-    Na área do trabalho e previdência social:
a)-    (...);
b)-    (...);
c)-   criar e estimular a manutenção dos programas de preparação para aposentadoria nos setores
público e privado com antecedência mínima de dois anos antes do afastamento. (grifo nosso)
 

 Sobre a referida contingência, assim manifestou Wladimir Novaes Martinez:
 

A preparação para a aposentadoria tem hoje escopo nitidamente delineado. Sua primeira idéia é adequar
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o trabalhador à futura condição de inativo para as mudanças supervenientes com a cessação ou
diversificação do trabalho e, em alguns casos, a principal causa do desajuste, administrar a perda do
convívio com os amigos[22].
 

  Citando Ricardo Moragas, conclui o referido autor:
 

A preparação para a aposentadoria constitui um processo de informa-formação para que as pessoas
aposentáveis assumam seu novo papel positivamente: benefícios aos interessados e à sociedade,
minimiza custos médicos e sociais e melhora a saúde física, psíquica e social da pessoa que
envelhece[23]. 

 
 Celso Barroso Leite também tratou deste tema em sua obra O Século da Aposentadoria. O referido

autor tece os seguintes comentários sobre a preparação para a aposentadoria:
Com o desenvolvimento e aperfeiçoamento das políticas de recursos humanos, hoje a cargo de
especialistas e até mesmo de organizações específicas, crescem as preocupações com essa inevitável
transição. Iniciado e intensificado nos países desenvolvidos, como é natural, o movimento nesse sentido
já se estende também ao Brasil e aos nossos companheiros do eufemismo mundo em desenvolvimento.
À semelhança de tudo mais medidas de preparação para ele voltam-se sobretudo para a terceira idade; e
então se confirma uma vez mais a correlação entre esta e a previdência complementar, cujas entidades
dedicam especial atenção aos programas respectivos, exercendo no setor intensa e variada atividade.
Em 1997 a mencionada Associação delas e o Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT)
realizaram na cidade do Rio de Janeiro que se refere a cuidados para com a aposentadoria, as um
‘Seminário da Terceira Idade – Integração do Aposentado’, cujos resultados foram reunidos numa
publicação com esse mesmo título[24].

 
  O referido autor comenta também que existem várias práticas que de certa forma vêm atender a

essa contingência, ou seja, a preparação para a saída da vida ativa à inatividade. Cita como exemplos: cursos
de pré-aposentadoria, reaproveitamento na mesma organização, espaço para a terceira idade, escola para
idosos e o afastamento gradual. Sobre esta última prática, faz referência a uma tendência à generalização de
empregos a tempo parcial e, principalmente, flexíveis, permitindo que o segurado possa compatibilizar o
trabalho com um tempo mais livre. Essa talvez seja a melhor maneira de tornar mais tranqüila a transição da
atividade para a inatividade, a melhor forma de preparação para a aposentadoria. Esse gradualismo do
processo de retirada cria condições para que o segurado se adapte mental e psicologicamente à nova
perspectiva, se desligando de rotinas arraigadas, formando novos hábitos e travando novas relações,
acostumando-se, assim, à idéia e à prática da aposentadoria. Às vezes o difícil para as pessoas que
caminham da maturidade à velhice, portanto, próximas de se aposentarem, não é o trabalho em si,
principalmente quando se tem prazer no que se faz; é sobretudo a rigidez dos horários, a necessidade de
comparecer diariamente, a obrigação de ir trabalhar quando o corpo pede descanso[25].

Se considerarmos que a população da terceira idade hoje ultrapassa a 15 (quinze) milhões de
brasileiros, e que as projeções demográficas indicam que o contingente de idosos irá mais que dobrar nos
próximos anos, atingindo cerca de 32 milhões de habitantes, o que corresponderá à sexta do mundo[26],
bem andou o legislador ao recepcionar  esta contingência no artigo 28, da Lei 10.741, 01/10/2003, que
instituiu o  Estatuto do Idoso,  verbis:

Art.28 – O Poder Público criará e estimulará programa de:
 
  I – (...);
II- preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com antecedência mínima de 1 (um) ano, por
meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, e de esclarecimento sobre os
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direitos sociais e de cidadania. 
 
 Cabe registrar que a redação inserida no Estatuto do Idoso não é idêntica à prevista no artigo 10,

inciso IV, alínea “c”, da Lei 8.842/94. Há diferenças a serem consideradas. A primeira diz respeito ao tempo
de preparação; pela referida norma, o prazo de preparação antes de efetivar-se a aposentadoria seria de 2
(dois) anos. Pelo Estatuto este prazo foi reduzido para 1 (um) ano. O texto anterior indicava a “preparação
para aposentadoria nos setores público e privado”. No atual, destacam-se “(...) estímulos a projetos sociais,
conforme seus interesses, e  esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania”. Na verdade, no texto
anterior havia a vantagem do prazo maior para a  preparação da saída da vida ativa à inatividade  e  também
faz-se referência à previdência do setor público. Na redação atual, o legislador preocupou-se em indicar
algumas linhas de atuação para que se efetive esse processo de preparação de retiro programado, podendo
materializar-se através de atividades sociais envolvendo o segurado, e de informações sobre os seus direitos
voltados para a sua futura condição de aposentado.

 Consideramos, também, que, no referido Estatuto, o legislador poderia ter tratado melhor o tema da
preparação para a aposentadoria no Capítulo VII, com o título “Da Previdência Social”, e não no capítulo
VI, que trata “Da Profissionalização e do Trabalho”, embora haja uma relação estreita entre as duas áreas.
Contudo, no nosso entendimento, a figura jurídica da preparação está mais próxima à matéria
previdenciária, pois, conforme já afirmamos, trata-se do risco idade avançada.

 Quanto à redução do tempo de preparação para a aposentadoria de 2 (dois) anos para  1 (um) ano,
achamos que foi um retrocesso, pois quanto maior o prazo de preparação, melhor para o segurado nessa
mudança, porque ele terá que passar da vida ativa para à inatividade. Quanto ao silêncio do legislador em
relação aos servidores públicos, não vemos dificuldade em estender o referido Instituto a esse coletivo,
principalmente com a tendência de aproximação  do regime próprio com o regime geral, em face das
reformas implementadas a partir da EC 20/98, e recentemente com a EC 41/03. Na verdade, o artigo 10,
inciso IV, da Lei 8.842/94, não foi ab-rogado pelo Estatuto do Idoso. Neste caso,  a parte prevista na norma
anterior, que não for incompatível com a norma atual, pode ser aplicada([27]).  

 Comentando sobre a vigência e eficácia da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), em seu artigo 118,
afirma Wladimir Novaes Martinez que o dispositivo final da referida norma não utiliza a

desnecessária fórmula revogam-se as disposições em contrário, mas são significativas as normas legais
que ficaram sem valor, principalmente partes das Leis 8.742/93 (LOAS), 8.842/84 (PNI), 8.213/91
(PBPS) e 10.666/03 (Aposentadoria por idade após a perda da qualidade de segurado)[28].

 
IV – A Aposentadoria Parcial ou Progressiva e o Direito Fundamental à Previdência Social
 
Sem a pretensão de desconsiderar as outras práticas que, de certa forma,  interagem e tentam buscar

uma forma de acomodar  à contingência da preparação para a retirada progressiva, entendemos que a prática
referente ao afastamento gradual  é a que mais se aproxima à idéia contida na Recomendação 162 da OIT,
podendo materializar-se na modalidade de Aposentadoria Parcial ou Progressiva. Por ela permite-se ao
segurado empregado retirar-se de forma gradual, reduzindo a sua jornada de trabalho, sendo que receberia
uma parte do seu salário e a outra seria coberta pelo Seguro Social até que ocorra a implementação da idade
e da carência. Também nada impede que o segurado venha retirar-se progressivamente após a
implementação dos requisitos acima referidos. O artigo 28, da Lei 10.741/03, fala em preparação com
antecedência de 1 (um) ano, sem exigir que esta se dê antes ou depois de completar a idade ordinária de
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aposentadoria.                    
Não queremos afirmar que as outras práticas de preparação para  aposentadoria devem ser rejeitadas.

Elas têm o grande mérito, conforme já afirmamos, de apontar a necessidade de políticas públicas voltadas
para esta situação vivenciada pelo idoso. Entendemos que haveria uma garantia mais consistente por parte
do idoso se este risco social fosse materializado num benefício previdenciário. Daria mais segurança
jurídica a esse coletivo.

Também não podemos negar que a temática do idoso não pode ser tratada de forma isolada. Por isso
é importante pensar novas alternativas diante do mundo, das relações e das organizações. São estas medidas
ou práticas que vão ajudar a melhorar a vida do idoso.

Não vemos muita dificuldade para a implantação dessa forma de retiro parcial no nosso
ordenamento. Na verdade, estamos diante de uma contingência ligada à questão da idade avançada
(aposentadoria por idade). É possível uma mesma contingência gerar mais de um benefício, ou seja, mais de
uma prestação pecuniária. Quanto à questão da jornada, temos no nosso ordenamento celetista a figura
jurídica da jornada a tempo parcial, introduzida pela MP 1.709/98, prevista no artigo 58-A do Texto
Consolidado. Segundo Sérgio Pinto Martins, a Convenção 175 da OIT, de 1994, considera como
trabalhador a tempo parcial aquele que tem atividade laboral inferior àqueles trabalhadores que laboram a
tempo completo, calculada semanalmente, desde que este tenha a mesma atividade, efetuando o mesmo
trabalho no mesmo estabelecimento. O referido autor registra com muita propriedade que essa forma de
jornada parcial traz uma série de vantagens a determinados coletivos de trabalhadores. Proporciona, por
exemplo, maior disponibilidade para a mãe se dedicar à educação, à formação da criança e a outros cuidados
de que necessitar e ao mesmo tempo exercer sua atividade laborativa. Permite ao estudante conciliar o 
trabalho a jornada parcial com os seus estudos, podendo custeá-los. E, ao Idoso, possibilita trabalhar meio
período([29]). É importante assinalar que o artigo 58-A, § 2º, da CLT, permite que o empregado, com
jornada completa, opte por esta forma de jornada parcial, desde que seja através de instrumento de
negociação coletiva, ou seja, convenção ou acordo coletivo.

Ainda quanto ao campo previdenciário, cabe assinalar que no período de gozo da aposentadoria
parcial, o segurado receberá parcialmente o seu benefício até completar a idade definitiva de retiro ou
mesmo, se assim lhe for conveniente, seguir trabalhando parcialmente e recebendo sua aposentadoria parcial
até decidir retirar-se definitivamente, quando, então, passará a receber o valor integral do benefício,
considerando o tempo de percepção do benefício parcial como salário de contribuição. Embora não tenha
havido contribuição no período de gozo da aposentadoria parcial, esse período poderá ser  considerado para
efeito de cálculo do benefício previdenciário, tal como prevê, atualmente, o artigo 55, inciso II, da Lei
8.213/91, para os casos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

Também é importante ressaltar que se está diante de um direito fundamental do segurado na medida
em que

podemos classificar o direito à previdência social como direito prestacional, por força de seu efeito
predominante, em virtude do o regime geral contemplar um conjunto de prestações previdenciárias,
divididas em benefícios e serviços, tais como: aposentadorias, pensão por morte, auxílio-doença,
salário-maternidade, reabilitação profissional, serviço social etc. Considerando a variada gama de
posições jurídico-fundamentais complexas, decorrentes da disciplina conferida a esse direito, podemos
afirmar: o direito à previdência social aturará como direito negativo, por exemplo, quando servidor para
impedir que práticas administrativas, ou mesmo alterações legislativas, desconsiderem aquilo que já se
incorporou ao patrimônio previdenciário dos segurados; por sua vez, será direito prestacional quando
estivermos em face de uma situação de necessidade social que produza o dever de atuação protetiva da
entidade de previdência[30].                                           
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Conclusão
 
Diante das reflexões acima apresentadas, esperamos  que o tema ora abordado possa despertar outros

estudos nesta área. Não se pode esquecer que o tema do envelhecimento é complexo, com implicações para
o ser humano que o vivencia e para sua família e sociedade. Como processo irreversível, o envelhecimento a
que todos os seres vivos estão sujeitos necessita ser mais bem compreendido, principalmente, no momento
em que o Brasil enfrenta um crescente número de pessoas idosas, modificando sua pirâmide populacional.

  O envelhecimento ativo deve ser analisado de forma ampla, envolvendo as questões sociais,
econômicas, culturais e civis dos idosos. Portanto, não é somente a capacidade de estar fisicamente ativo ou
de fazer parte da força de trabalho. A finalidade do envelhecimento ativo é aumentar a expectativa de vida
saudável e a qualidade de vida para as pessoas que estão envelhecendo.

Por isso, entendemos que a temática do idoso deve ser vista e analisada com base na
transdisciplinaridade, cujo objetivo, segundo Deusa de Fátima Pereira, é,  a partir de enunciados
prescritivos, “ elaborar as normas aplicáveis às relações sociais que delas necessitem para a execução
concreta das mesmas, distinguindo das várias possíveis interpretações (ou normas), aquela que seja
capaz de trazer resultados benéficos à sociedade, em que pese ter tido origem no caso concreto. Propõe
alternativa para repensar a ciência do direito em face da complexidade social, demonstrando que os
métodos de interpretação utilizados pela hermenêutica jurídica tradicional são, hoje, incompatíveis,
uma vez que não atendem à função social do direito. A interpretação do direito no contexto da
transdisciplinaridade requer um pensamento complexo. O cerne desse pensamento complexo está
justamente no discernimento do intérprete em distinguir os diferentes aspectos do pensamento, mas
jamais compartimentá-los de maneira a impedir a comunicação dos conhecimentos produzidos nas
demais áreas do saber humano. Deve-se, então, distinguir, mas não separar, pois todo conhecimento
parcelado padece de incompletude. Assim, a melhor interpretação é aquela que integra o direito na
realidade multidimensional e o caminho a ser trilhado é o da transdisciplinaridade[31].

Percebe-se, então, que há um enfoque transdisciplinar na questão do direito do idoso. Além da área
jurídica estão envolvidas outros ramos, a saber: saúde,  psicologia, sociologia, medicina, antropologia, etc.

 Podemos afirmar que a transdisciplinaridade está presente nas práticas que levaram à figura jurídica
da preparação para a aposentadoria, prevista no artigo 28, inciso II, da Lei 10.741, de 1º/10/2003, Estatuto
do Idoso, é uma forma ainda incipiente de aposentadoria parcial ou progressiva, mas tem o grande mérito de
permitir a ampliação dessa figura jurídica no sentido de materializá-la num benefício previdenciário. Não
vemos muita dificuldade em criá-la, pois temos a contingência, conforme ficou demonstrado na evolução
legislativa acima descrita. Considerando que uma contingência pode gerar mais de um benefício, a
aposentadoria parcial seria uma espécie do gênero aposentadoria por idade. Há que se considerar, também, a
questão da denominada regra da contrapartida. Trata-se do princípio constitucional previsto no artigo 195,
§ 5º, da Carta Magna de 1988, o qual não permite a instituição de fonte de custeio ou de prestação de
seguridade social sem a respectiva correlação atuarial entre estas, quando da elaboração dos respectivos
planos de custeio e de prestações (benefícios e serviços).     

Acreditamos que se houver vontade política e analisada a matéria no âmbito do direito fundamental à
Previdência Social e da transdisciplinaridade, será possível oferecer ao segurado empregado próximo à
idade de aposentadoria a possibilidade de retirar-se de forma progressiva, evitando, assim, os efeitos às
vezes nefastos ocorridos com a retirada brusca da vida ativa à inatividade. Neste sentido, a título de
conclusão das reflexões acima apresentadas, vale a pena transcrever o enunciado contido no artigo 2º do
Estatuto do Idoso, que, na verdade, se constitui numa carta de intenções, garantindo a esse coletivo um
conjunto de medidas voltadas para a sua melhor qualidade de vida, assegurando a efetivação dos direitos
previstos no próprio estatuto e outros que poderão ser criados em beneficio do Idoso, conferindo-lhe o
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exercício pleno de sua cidadania:
O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral de que trata esta Lei, assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual,
espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
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PELO ARGUMENTO DA GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: UN DIRITTO FONDAMENTALE NEGATA 
DALLA ARGOMENTO DELLA GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA 

 
Luana Michelle da S ilva Godoy 

Renato Lima Barbosa 
 
RESUMO 

A globalização é um fenômeno que suscita os mais diversos diagnósticos e 
prognósticos, provocando uma crise paradigmática nos mais diferentes campos 
do conhecimento. O direito do trabalho, conseqüentemente, sofre de forma 
intensa com a liberalização dos mercados e a crise do Estado-Nação, que não 
possui mais pleno poder decisório em relação ao bem-estar de seus cidadãos, 
uma vez que é obrigado a considerar as orientações de organismos e 
empresas internacionais para evitar o seu isolamento econômico. Em prol da 
capacidade competitiva e a necessidade de atrair investimentos, a flexibilização 
é defendida sob o argumento de que o direito do trabalho não se coaduna com 
a realidade atual, sendo que a atuação sindical deve substituir o excessivo 
intervencionismo estatal nas relações de trabalho. Ocorre que não obstante a 
negociação coletiva consista em um importante instrumento do direito 
trabalhista, não pode ser utilizado como mecanismo de precarização da 
dignidade do trabalhador. Dessa forma, o presente artigo pretende demonstrar 
que a utilização da negociação coletiva como mecanismo de flexibilização deve 
ser permeada de uma série de cuidados, para que não se transforme em meio 
de burlar os direitos sociais arduamente conquistados. 
PALAVRAS -CHAVES: PALAVRAS-CHAVE: Globalização. Flexibilização. 

Negociação Coletiva. 
 
RIASSUNTO 
ABSTRACT: La globalizzazione è un fenomeno che solleva tutti i tipi di diagnosi 
e prognosi, portando ad una crisi di paradigma in molti campi diversi del sapere. 
Il diritto al lavoro, dunque, soffre intensamente com la liberalizzazione dei 
mercati e la crisi di stato-nazione, che non ha più il pieno potere di prendere 
decisioni in materia di benessere dei suoi cittadini, dal momento che è tenuto 
ad esaminare le linee guida enti e società internazionali per evitare l'isolamento 
economico. Ai fini della competitività e della necessità di attrarre investimenti, il 
rilassamento è difeso sostenendo che il diritto del lavoro non si adatta con la 
realtà attuale, e l'azione sindacale è quello di sostituire l'intervento excessive 
stato in rapporti di lavoro. Succede che, nonostante la contrattazione collettiva 
costituita da un importante strumento di diritto del lavoro, non può essere 
utilizzato come meccanismo di instabilità della dignità del lavoratore. Quindi, 
questo articolo sostiene che l'uso della contrattazione collettiva come un 
meccanismo di flessibilità deve essere permeata da un sacco di cura, che non 
diventa un mezzo per ingannare il guadagnati duri diritti sociali. 
PAROLE CHIAVE: PAROLE CHIAVE: la globalizzazione. Flessibilità. 
Contrattazione collettiva. 
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SUMÁRIO: Introdução; 1 Globalização Econômica e o Direito do Trabalho; 2 A Flexibilização das Condições de Trabalho; 2.1
A expectativa em torno da ação sindical;  3 A Negociação Coletiva e o seu Papel Essencial;  3.1 A negociação coletiva como
direito fundamental;  3.1 A negociação coletiva como instrumento de precarização;  3.1.1 O princípio da dignidade da pessoa
humana: um norte necessário; Conclusão.

 

Introdução

 

A  globalização  é um  fenômeno  amplamente debatido  no  meio  acadêmico.  Ditada como  irreversível,

excludente,  responsável  pelo  aumento  das  desigualdades  entre Estados,  pelo  fim  do  trabalho,  entre outros  reflexos,  suscita

divergências  em  relação  a sua denominação,  aos  seus  marcos  cronológicos  essenciais  e a existência de alternativas  para o

enfrentamento das suas conseqüências. 

Entre as variadas dimensões da globalização,  a econômica merece destaque no que se refere ao direito do

trabalho.  No entanto,  isso  não significa que uma abordagem  isolada desse processo seja a mais  adequada,  uma vez que a

globalização possui aspectos sociais, culturais, comerciais, entre outros, que se inter-relacionam. Também deve ser considerada a

visão sociológica, política, filosófica e jurídica, entre outras que desafiam a idéia de conhecimento dividido em compartimentos

estanques.  Mas como a pretensão do artigo consiste em utilizar o direito do trabalho como forma de contribuição,  um corte

metodológico é recomendável para auferir algum resultado frente à tamanha complexidade que a discussão remonta.

Outro tema abordado com grande freqüência é a flexibilização das relações trabalhistas.  Não obstante a

ampla produção a respeito do assunto, as dúvidas não se cessam. Será que a flexibilização é uma alternativa a ser escolhida,  ou

uma conseqüência inevitável da internacionalização da economia?  Se a segunda afirmação é verdadeira,  deve-se encontrar uma

alternativa  para  estabelecer  o  equilíbrio  das  relações  trabalhistas,  que  se  apresentam  extremamente  vulneráveis  frente  às

reinvenções e as crises cíclicas características do capitalismo.

A idéia de sindicalismo forte é associada como indispensável á flexibilização, uma vez que os trabalhadores

devem possuir algum respaldo para lidar com a preponderância dos interesses capitalistas,  que muitas vezes entram em choque

com a dignidade da pessoa humana. Ressalta-se que ao invocar esse princípio não se pretende fugir a ambigüidade que norteia a

amplitude de seu significado,  mas sim remeter ao fato de que o ordenamento jurídico brasileiro adota o ser humano como seu

núcleo  primordial  tal  como  preconizou  a concepção  kantiana.  Isso  significa que os  interesses  pecuniários  não  podem  ser

priorizados frente aos valores inerentes á pessoa humana.

Desta forma,  a flexibilização é uma alternativa para lidar com a globalização econômica,  sendo que o

sindicato deve ser o agente responsável  na intermediação dos  interesses  entre o capital  e o  trabalho mediante a negociação

coletiva. 

Ocorre que a negociação coletiva deve ser vista como um direito fundamental.  Se não for esta a visão

adotada, a negociação coletiva pode ser utilizada como instrumento de precarização do trabalho humano, sendo o sindicato mais

um mecanismo a favor da decadência dos direitos sociais.

 

1 Globalização Econômica e o Direito do Trabalho

 

A globalização  é associada ao  rompimento  das  fronteiras  geográficas,  ao  desenvolvimento  tecnológico,  a intensificação  das
relações interestatais, a desterritorialização do capital, entre outros diversos fatores.

Consoante o entendimento de Boaventura Sousa dos Santos a globalização pode ser conceituada “ como
conjunto de relações sociais que se traduzem na intensificação das interacções transnacionais,  sejam elas práticas interestatais,
práticas capitalistas globais ou práticas sociais e cultura transnacionais” (2005 p. 84).
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Por isso existe divergência em relação ao marco inicial desse processo, visto que esse conjunto de relações sociais acompanha a
humanidade no decorrer da sua história.  As navegações,  o desenvolvimento das formas de comunicações e os acordos entre
Estados podem ser constatados nos períodos antecedentes.
 Ocorre que algumas novidades devem ser ressaltadas. Além do fato do desenvolvimento tecnológico se dar de forma muito mais
veloz nos tempos atuais e a circulação e acumulação do capital ocorrer de forma jamais verificada antes, o fato que merece especial
destaque é a crise do Estado-Nação. “ [...] A intensificação de interacções que atravessam as fronteiras e as práticas transnacionais
corroem a capacidade do Estado-Nação para conduzir ou controlar o fluxo de pessoas,  bens,  capitais ou idéias,  como fez no
passado” (SOUSA SANTOS, 2005, p. 36). 

Atualmente o Estado é obrigado levar em conta a perspectiva internacional  sob o risco de aniquilamento

econômico. Os Estados do Terceiro mundo encontram-se ainda mais fragilizados, pois se submetem aos ditames de organismos

como o FMI, sendo obrigados a diminuir as suas políticas de bem-estar, para sanarem as dívidas existentes.

 O conceito de soberania foi “ abalado na sua base” pela globalização econômica (IANNI, 2007, p. 59), pois a idéia de ente estatal
conectada ao poder decisório de definir as políticas internas e de defesa territorial perde forças, dada a existência de organismos e
corporações internacionais capazes de influenciar e orientar os destinos dos Estados-Nação.
A globalização no aspecto econômico possui as seguintes características:
 

A prevalência do princípio do mercado sobre o princípio do Estado; a financeirização da economia
mundial; a total subordinação dos interesses do trabalho aos interesses do capital,  o protagonismo
incondicional  das  empresas  multinacionais;  a  recomposição  territorial  das  economias  e  a
conseqüente  perda  dos  espaços  nacionais  e  das  instituições  que  antes  os  configuravam,
nomeadamente, os Estados nacionais; uma nova articulação entre a política e a economia em que os
compromissos nacionais (sobretudo os que estabelecem as formas e os níveis de solidariedade) são
eliminados  e  substituídos  por  compromissos  com  actores  globais  e  com  actores  nacionais
globalizados (SOUSA SANTOS, 2005, p.76).

 
A globalização econômica ganhou forças depois da crise do petróleo na década de 70,  pois para o enfrentamento desta foram
adotadas políticas de liberação da economia e diminuição do Estado,  que após a Segunda Guerra esteve extremamente presente
nos países beneficiados pelo Welfare State.  O governo de Margareth Thatcher na Inglaterra e do presidente Reagan nos Estados
Unidos que destacaram a liberalização do mercado; a queda da União Soviética com o declínio do socialismo e o Consenso de
Washington representam marcos históricos de extrema importância para a concretização da idéia de autorregulamentação dos
mercados.

O desenvolvimento veloz da informática e telemática foram propulsores da queda das barreiras geográficas e

da criação de empresas flexíveis,  capazes de responder ao mercado de acordo com as suas necessidades específicas,  alterando

drasticamente o modelo de produção antes vigente.

No modo de produção fordista, as tarefas eram divididas, sendo cada trabalhador responsável por uma fase

específica da produção; existia um centro decisório e as mercadorias eram produzidas em massa. Esse modelo possibilitava uma

ação sindical mais organizada:

 
A relação de emprego típica, que se afirmou como regra geral no modelo fordista  denota um  trabalhador submetido a
um  poder  hierárquico, em  regime  de  jornada  de  trabalho completa, contratado por  prazo indeterminado, na  linha  de
produção em massa e reunido em categorias homogêneas, integrantes de sindicatos com poder de reivindicação, dada a
representatividade ampla (CUNHA, 2004, p. 47).
 

 

A superação desse modelo  foi  impulsionada pelo  desenvolvimento  das  tecnologias  da informação,  pelo

barateamento dos meios de transportes e pelas políticas liberalizantes. Atualmente é possível que as empresas atuem em rede e de

forma  flexível[1],  produza  suas  mercadorias  ou  serviços  utilizando  um  percentual  mínimo  de  trabalhadores  para  atender

estritamente a demanda existente no mercado,  logo,  o trabalho por prazo determinado e a terceirização são priorizados nesse

sistema.

 
Estas estratégias têm contribuído significativamente para a constituição de cadeias globais de grupos
empresariais  de caráter  multinacional  com  um  enorme poder de intervenção  em  nível  mundial.
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Através de processos de exteriorização e de segmentação das actividades, do estabelecimento de redes
de cooperação,  ou da proliferação de fusões e aquisições,  esses grupos empresariais fortalecem a sua
capacidade competitiva e conseqüentemente o  seu  poder de intervenção  mundial,  reconfigurando
setorialmente e territorialmente todos os sectores da economia (SANTOS, 2001, p.21).

 

O mundo se transformou em uma grande fábrica global,  uma vez que o desenvolvimento tecnológico

possibilitou o fracionamento das fases de produção de uma empresa em vários locais diferentes. Se um determinado Estado possui

uma legislação muito rígida, simplesmente a empresa migra para um lugar que ofereça condições mais benéficas a acumulação de

capital.

Com  a globalização  o  capital  se desterritorializa e diminui  a possibilidade de reação  das  autoridades

monetárias dos Estados:

 
[...] Há uma luta desigual aqui,  é necessário que próximo ao fechamento da carteira de câmbio,  ou
próximo ao fechamento da bolsa de valores, às 5h da tarde, ou às 8h da noite, a autoridade não tenha
reagido com relação à informação que teve ao longo do dia, mas que tenha reagido também de forma
preventiva, com relação a aquilo que vai ocorrer durante a noite (BAUMANN, 1999, p.124).

 

O direito não fica a salvo dessas mudanças, pois está diretamente conectado com a noção de soberania, ou

seja, a capacidade plena do Estado determinar no âmbito do seu território quais as normas devem ser adotadas e executadas. Com

a abertura dos mercados,  as pressões em torno da flexibilização aumentam e dimensão, sendo o direito do trabalho diretamente

afetado por essa nova perspectiva.

O direito sindical brasileiro sofre de forma extrema com a propagação do pensamento neoliberal, pois não

possuiu uma trajetória histórica evolutiva tal como nos países industrializados, foi implantado pelo Estado Novo, sendo que já se

encontra fragilizado na sua raiz devido às heranças do corporativismo.

Extremamente vinculado ao Estado,  mesmo após as mudanças introduzidas na Constituição Federal  de

1988,  o sindicato  brasileiro não somente sofre com a crise da soberania,  mas arca com as conseqüências do agravamento do

enfraquecimento de suas estruturas pela globalização econômica. Assim, uma reforma parece ser uma medida de urgência, mas ao

mesmo tempo o Brasil  jamais  experimentou um sistema sindical  desvinculado da figura estatal,  o que fomenta o seguinte

questionamento: Os sindicatos brasileiros possuem capacidade de sobrevivência frente à liberdade sindical plena?

O que se constata é que a globalização aumentou as  desigualdades,  e com a alteração dos  modos  de

produção, propagou à terceirização e os contratos por prazo determinado. A incerteza se acentua com a mutação do papel estatal

para lidar com essas problemáticas.

A alternativa proposta para enfrentar essas questões consiste na flexibilização da legislação trabalhista,  o

que exige uma análise da atuação sindical e da negociação coletiva permeada de cuidados, para que o argumento referente às novas

necessidades do mercado globalizado não sirva como justificativa para a violação dos direitos dos trabalhadores.

 

2        A Flexibilização das Condições de Trabalho

 

O verbo “ flexibilizar” deriva do latino “ flecto, flectis, flectere, flexi, flectum” quer dizer curvar, jobrar,

fletir.  Também  pode significar outros  sentidos  tais  como  “ fazer voltar,  dirigir  o  rumo,  tornear,  mover,  comover,  mudar,

modificar” (SILVA, 2002, p. 52).

“ A palavra tem,  portanto,  dois  sentidos.  Um,  o  etimológico,  que é o  básico:  dobrar.  O outro,
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figurado,  mudar de curso,  de posição,  etc.  De fato,  toda vez que se flexibiliza,  inclusive no Direito,  muda-se de situação”

(SILVA, 2002, p. 52).

A flexibilização consiste em um mecanismo de adaptação ou modernização do direito trabalhista a

realidade econômica vigente.

De acordo com Sérgio Pinto Martins não se confunde precarização com flexibilização,  uma vez que

nesta última “ [...] deve haver a manutenção de um nível mínimo de legislação, com garantias básicas do trabalhador e o restante

seria estabelecido mediante negociação coletiva” (2009 p. 15).

Parte dos estudiosos trata desregulamentação e flexibilização como sinônimos,  mas existe uma outra

linha que diferencia essas duas terminologias.  A desregulamentação “ [...] é o absteísmo completo do Estado nas relações de

trabalho e assim, focalizado a premissa mais ajustada é do contraste com a flexibilização, que preserva um standard mínimo, sob

a tutela do Estado” (CUNHA, 2004, p. 121).

No Brasil  antes  mesmo da propagação  da hegemonia neoliberal,  os  direitos  trabalhistas  já foram

flexibilizados mediante a possibilidade de contratação interposta de mão de obra instituída pela Lei n. 6.  019/74, o trabalho de

vigilância bancária regulado pela lei n.  7.102/83,  bem como o contrato de estágio previsto pela Lei n.  6.494/77 .  Na ditadura

militar o direito do trabalho sofreu grave violação com a substituição do sistema de estabilidade do emprego pelo Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) instituído pela Lei  n.  5.107/66 e com a possibilidade de redução dos salários,  por

motivo de força maior (Lei n. 4.923/65). Essas modificações legislativas possuíam o escopo de priorizar os interesses capitalistas

(DIAS, 2009, p. 147-148).

Na década de noventa o Brasil adotou o receituário neoliberal do Consenso de Washingnton e investiu

em políticas de liberalização dos mercados e de redução drástica do papel estatal. Propagou-se o discurso favorável a flexibilização

da legislação trabalhista como forma e adaptação do direito do trabalho às novas perspectivas econômicas do cenário mundial.

Ocorre que a nossa Constituição foi criada com enfoque no Estado de Bem-Estar, sendo que o Brasil

não  auferiu  nenhum  dos  benefícios  da época de glória dos  direitos  sociais.  Antes  mesmo  do  fortalecimento  da busca da

concretização dos direitos constitucionais, o Brasil foi envolvido na ideologia neoliberal inicialmente implantada pelo presidente

Fernando Collor de Mello e amplamente instaurada pelo governo de Fernando Henrique Cardoso de Mello.

A flexibilização da legislação trabalhista passou a ser admitida na Constituição de 1988, que atribuiu

caráter normativo a negociação coletiva no artigo 7º, inciso XXVI, bem como passou a admitir no mesmo artigo: a possibilidade

de redução  salarial  mediante acordo  ou  convenção  coletiva;  a compensação  de jornada e a alteração  da jornada dos  turnos

ininterruptos de revezamento pelo instrumento da negociação coletiva.

Deve ser citada também  a Lei  n.  9.601/98 que criou o  contrato  por prazo determinado mediante

negociação coletiva; a modificação do §2º do artigo 59 da CLT com o escopo de admitir a instauração do denominado “ banco de

horas”.  Todas essas modificações legislativas possuíram o escopo de ampliar a atuação sindical no que concerne a negociação

coletiva (DIAS, 2009, p.148-151).

O Projeto de Lei n.5.483/2002 com a proposta de alteração do artigo 618 tentou fazer prevalecer o

negociado sobre o legislado. A nova redação seria a seguinte: “ As condições de trabalho ajustadas mediante convenção ou acordo

coletivo prevalecem sobre o disposto em lei, desde que não contrariem a Constituição Federal e as normas de segurança e saúde

no trabalho”. O respectivo projeto foi retirado da pauta das urgências constitucionais e arquivado.

Logo,  verifica-se que a flexibilização já está consolidada no Brasil,  no entanto,  as suas delimitações

não estão suficientemente delineadas,  o que fomenta uma extrema sensação de insegurança jurídica nos titulares dos direitos
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trabalhistas.  O  argumento  do  fortalecimento  da  negociação  não  deve  ser  utilizado  de  forma a  olvidar  a  supremacia  da

constituição.

 

2.1 A Expectativa em torno da ação sindical

 

O homem é um ser gregário por natureza,  e precisa agir em grupo por questões de sobrevivência física e

psicológica.  A solidariedade “ é o embrião dos direitos humanos,  considerando que a essência da justiça repousa na igualdade”

(RIBEIRO DOS SANTOS, 2004, p.12). Os sindicatos constituem uma constatação dessa realidade, pois a união de indivíduos

na luta de interesses coletivos é uma forma de assegurar a dignidade de cada sujeito.

O Direito  Coletivo  do  Trabalho  ganhou  forças  após  a Revolução  Industrial  do  século  XVIII com  a

autorização do direito de associação dos trabalhadores. O palco dessas transformações foi a Inglaterra no ano de 1720, onde foram

constituídas  associações  de trabalhadores  unidos  no  pleito  de melhores  condições  de trabalho.  A  figura do  sindicato  foi

responsável por grande parte das conquistas trabalhistas no século XX (SANTOS, 2008, p.80).

Mas  essas  conquistas  ocorreram  mediante muitos  sacrifícios  e foram  marcadas  por sucessivos  avanços  e

retrocessos, com forte intervenção estatal contrária à associação dos trabalhadores. Em 1789 a Declaração dos Direitos do Homem

e do Cidadão reconheceu o direito de associação, sendo que em seguida, a Lei de Chapelier de 1791 proibiu todas as formas de

organização dos trabalhadores e das corporações de ofício. O Código Penal Francês de 1810 proibiu qualquer forma de reunião de

pessoas com a finalidade de pleitear quaisquer direitos (RIBEIRO DOS SANTOS, 2004, p. 23).

A Revolução Francesa e as declarações dos Estados Unidos trouxeram a libertação dos indivíduos em relação

ao Estado e às outras instituições opressoras,  mas também acarretou o agravamento das diferenças sociais.  Os cidadãos eram

considerados como iguais, mas o que ocorria na prática era a total dominação e exploração dos trabalhadores pelo capital.

Em nome da autonomia da vontade, as partes contratantes nas relações trabalhistas eram consideradas como

iguais,  mas o que verdadeiramente ocorria era a formação de um exército de reserva submetido às condições de trabalho que se

distanciavam do mínimo necessário para a preservação da dignidade do proletariado.

Os baixos salários,  as intermináveis jornadas de trabalho,  a exploração de homens,  mulheres e crianças

fomentaram forte indignação e acarretaram violentas lutas sociais, materializadas desde a destruição de máquinas até a formação do

principal instrumento da busca de melhorias sociais: o sindicato.

 

Na  evolução  do  Direito  do  Trabalho  podemos  verificar  que  a  fonte  mais  dinâmica  de  seu
desenvolvimento decorre da negociação direta entre os sindicatos profissionais e os representantes
patronais,  em que o Estado cumpre o seu papel  limitado de controle de legalidade dos referidos
pactos. Apesar de suas instituições emergirem do sistema de produção capitalista,  o que determina
seus limites, trata-se de um ramo do direito que não é resultado das concessões de classes e setores
dominantes, mas de conquistas e reivindicações, mas das conquistas e reivindicações obtidas pelas
constantes lutas do operariado (RIBEIRO DOS SANTOS, 2004, p.24).

 
 
Os direitos humanos de proteção ao trabalho são instrumentos de defesa contra os efeitos nefastos do capitalismo e só puderam se
fortalecer no período histórico em que os detentores do capital foram obrigados a negociar com os trabalhadores (RIBEIRO DOS
SANTOS, 2004, p.26). Com as modificações dos modos de produção e a intensificação da acumulação e desterritorialização do
capital no século XX, os direitos fundamentais encontram-se ameaçados.

Com a criação da OIT em 1919 os direitos trabalhistas ganharam dimensão internacional.  Durante o lapso

temporal que se inicia na crise de 1929 até o período posterior a Segunda Guerra Mundial ocorreu um amplo reconhecimento dos

direitos trabalhistas.  Nesta época o sindicato se fortalece e as políticas favoráveis aos trabalhadores se ampliam (RIBEIRO DOS
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SANTOS, 2004, p.27).

Com a falência do Estado Social,  o direito do trabalho sofre com as conseqüências perversas da globalização econômica.  Os
sindicatos encontram-se enfraquecidos pela desterritorialização do capital, desregulamentação da economia e o enfraquecimento do
Estado-nação.
Além disso, com a propagação dos contratos temporários, da terceirização e do desemprego, os sindicatos ficam condicionados a
lidarem com os baixos índices de sindicalização, bem como as suas lutas são desafiadas pela necessidade de buscar manutenção
dos empregos dos seus trabalhadores. Este foco substitui em boa parte o anterior direcionado ao pleito de melhores condições de
trabalho.  “ [...] Aplica-se,  nesta situação,  a lei  da oferta e da procura.  Existindo muita oferta de trabalho,  os  sindicatos  se
valorizam, mas se há procura maior do que a oferta, a importância dos sindicatos diminui” (GUNTHER, 2007, p. 554).
Essa situação se agrava perante a análise dos entraves sofridos no sistema sindical  brasileiro que não respeita o princípio da
liberdade sindical preconizada pela convenção 87 da OIT.
Liberdade sindical pressupõe autonomia privada coletiva que consiste na capacidade do sindicato criar as suas normas, de possuir
liberdade na persecução de seus interesses,  sem sofrer imposições abusivas pelo Estado.   A negociação coletiva constitui uma
manifestação essencial da autonomia privada coletiva.
 

[...] a autonomia privada coletiva pressupõe que o Estado abdica de parte de sua jurisdição e do
monopólio de criar normas, em favor dos grupos sociais, dentre eles, os sindicatos, as associações,
os partidos políticos,  para que estes tenham a liberdade de auto-regulação e de auto-regramento de
seus próprios interesses (RIBEIRO DOS SANTOS, 2004, p.71).

 

A autonomia privada coletiva não se coadunava com o Estado corporativista presente no Brasil  durante o

Estado Novo. Tendo em vista aquele modelo inadequado, foram introduzidas algumas modificações pela Constituição de 1988,

tal como demonstra o artigo 8º, inciso I da Lei Maior:

 
Art. 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observada o seguinte:
I-a lei não poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente,
vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

 

A liberdade é um direito humano fundamental, isso significa que ao restringir a liberdade sindical, viola-se

um preceito da Declaração dos Direitos Humanos. Infelizmente o Brasil não ratificou a convenção 87 da OIT referente à liberdade

sindical, o que demonstra que o sistema Brasileiro possui resquícios do modelo corporativista anteriormente vigente.

Mas a reestruturação do modelo atual não é uma tarefa tão simples quanto aparenta,  pois não é possível

dimensionar com exatidão as conseqüências de uma modificação drástica. Além disso, cada região do país possui características e

necessidades diferenciadas.

As maiores  críticas  referentes  o sindicalismo atual,  diz respeito ao princípio da unicidade sindical  e a

existência de contribuição sindical,  que constituem as maiores evidências de que o sistema corporativista deixou uma pesada

herança para o  sindicalismo  atual.  No  entanto  a adoção  do  modelo  da pluralidade sindical  pode acarretar a desunião  e a

fragmentação dos sindicatos, deixando-os ainda mais expostos aos reclames da flexibilização.

A extinção do imposto sindical também pode resultar na deteriorização de muitas entidades, uma vez que

os cidadãos brasileiros não possuem experiência suficiente em relação ao associativismo (CUNHA, 2004, p. 328). Ressalte-se que

ao contrário do que ocorreu na Europa, a evolução do sindicalismo brasileiro nasceu de cima para baixo, ou seja, o Estado criou

normas rígidas para manter a organização sindical sob forte controle.

Evidentemente são necessárias  mudanças,  mas essa transição deve ocorrer de forma cuidadosa.  “ [...] É

preciso aparelhar e fortalecer os sindicatos, para que estes tenham capacidade de organização e representatividade, antes de instituir

a flexibilização ou medidas agressivas como o absteísmo,  sobre o disfarce do negociado sob o legislado” (CUNHA,  2004,  p.

329).

 A idéia de flexibilização é indissociável da necessidade do fortalecimento da ação sindical.  Isso deve ser
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ressaltado uma vez que tão somente a instauração da liberdade sindical plena não vai auferir os resultados positivos almejados,

pois  isso  pressupõe uma organização  de trabalhadores  representativa e atuante,  situação  que não  abrange grande parte dos

sindicatos brasileiros.

 

3 A Negociação Coletiva e o seu Papel Essencial

 

Ao contrário do que ocorreu nos países desenvolvidos,  o instituto da negociação coletiva no Brasil não foi

formado pela experiência, mas foi fruto de criação legislativa no intuito de efetivar a atuação sindical.

A negociação coletiva está prevista nas convenções n.  98 e 154 da Organização Internacional  d Trabalho

(OIT), e foram ratificadas pelo Brasil. A OIT estabelece que:

 [..] o direito de negociação coletiva é um prolongamento direto do direito sindical,  uma vez que
um  dos  objetivos  mais  importantes  das  organizações  de empregadores  e de trabalhadores  é a
definição de salários  e outras  condições  de emprego mediante contratos  coletivos  em lugar dos
contratos individuais de trabalho (RIBEIRO DOS SANTOS, 2004, p.81). 

 

Na negociação coletiva deve estar presente o princípio da igualdade,  por isso a importância do papel  dos

sindicatos, uma vez que o agir coletivo é mais forte que o individual e permite o restabelecimento do equilíbrio das relações entre

os trabalhadores e os empregadores.

Ressalta-se também o artigo 2º da Convenção 154 da OIT :

 

Para fins da presente convenção,  a expressão negociação coletiva se aplica a todas as negociações
entre um empregador, um grupo de empregadores ou uma organização de empregadores de um lado,
e uma ou várias organizações de trabalhadores de outra parte, com o fim de a) fixar as condições de
trabalho e de emprego e/ou b) regular  as relações entre empregadores  ou suas organizações  e uma
ou várias organizações de trabalhadores.
 
 

De acordo com Sergio Pinto Martins “ a negociação coletiva é a forma de ajuste de interesse entre as partes,

que acertam os diferentes entendimentos existentes, visando encontrar uma solução para compor as suas posições” (2006, p. 779).

O principal escopo da negociação coletiva é buscar melhores condições de trabalho e prezar pela manutenção

dos empregos.  Constitui  o melhor instrumento para alcançar um resultado satisfatório frente aos conflitos  característicos das

relações entre o capital e o trabalho. Por isso, a negociação coletiva possui função compositiva.

Além  da função  compositiva,  possui  função  normativa,  pois  cria normas  relacionadas  às  condições  de

trabalho; política, pois fomenta o diálogo e social,  visto que proporciona a participação dos trabalhadores no âmbito empresarial

(MORAES, 2007, p. 35).

A  negociação  coletiva é  fruto  do  reconhecimento  da autonomia privada  coletiva,  constitui  um  direito

fundamental  e  não  uma justificativa  para  a  desregulamentação  e  sujeição  dos  trabalhadores  aos  interesses  de  acumulação

capitalista.

 

3.1 A negociação coletiva como direito fundamental

 

Os direitos humanos pertencem a todos os indivíduos de forma indiscriminada e ilimitada. Constitui em um

direito universal que independe de raça, credo, sexo ou qualquer outra característica.
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Os direitos humanos atingiram seu ápice com a normatização mediante a Declaração Universal dos Direitos

Humanos de 1948, mas outros marcos históricos antecederam essa conquista, merecendo destaque a Declaração dos Direitos dos

Homens e dos cidadãos de 1789 que preconizou os princípios da liberdade,  da igualdade,  da liberdade de pensamento,  entre

outros.

Os períodos subsequentes foram marcados pela intensificação da constitucionalização dos direitos humanos

fundamentais  pelos  Estados,  sendo esse processo intensificado durante o século XX.  A Constituição Mexicana de 1917,  A

Constituição soviética de 1917, a Constituição de Weimar de 1919 e a Carta de Trabalho da Itália fascista de 1927 constituem

exemplos da priorização da preocupação social dos ordenamentos jurídicos.

Os  direitos  humanos  constituem  característica  intrínseca da pessoa humana,  e  consiste  no  dever  da

comunidade e do Estado respeitar e preservar esses direitos sendo que este último deve ao mesmo tempo promover mecanismos

que proporcionem a sua concretização.

Constata-se que em um  primeiro momento batalhou-se contra os  arbítrios  do Estado,  sendo que este

escopo evoluiu para uma atuação mais intensa no âmbito interno estatal  no sentido de criar instrumentos de efetividade dos

direitos sociais. Os traumas causados pela Segunda Guerra, o caos ambiental, os efeitos nefastos da globalização gerou os direitos

fundamentais da terceira geração denominados direitos fundamentais da fraternidade e da solidariedade, que se desenvolveram com

mais força no âmbito internacional (RIBEIRO DOS SANTOS, 2004, p.49).

Salienta-se que a Segunda Guerra Mundial  demonstrou  a necessidade da proteção  efetiva dos  direitos

humanos,  pois o a dignidade humana foi ofendida de forma extrema.  Restou estabelecido que os direitos humanos não podem

sofrer redução, ou seja, não pode existir retrocesso em relação às essas conquistas.

A negociação coletiva é um direito fundamental, uma vez que constitui uma manifestação da liberdade do

indivíduo.  No entanto esse princípio pressupõe a materialização do princípio da igualdade,  sob o risco de retorno a concepção

liberal prevalecente no Estado burguês em que a liberdade era presente no plano formal das relações jurídicas.

 

3.1 A negociação coletiva como instrumento de precarização

 

A negociação coletiva é um importante instrumento na solução dos embates trabalhistas,  “ [...] eis

que sobrelevam a racionalidade e o acordo mútuo, afastando a arbitrariedade e a anarquia” (GUNTHER, 2007, p. 260).

O argumento de que a flexibilização ou modernização dos  direitos  trabalhistas  é imprescindível

frente ao novo cenário econômico pode ser utilizado como fundamentação para a extinção dos direitos trabalhistas penosamente

conquistados.

A tentativa da aprovação do projeto de Lei  que introduziria o artigo 618 da CLT  consistiu no

escopo de utilizar o argumento da necessidade da valorização das negociações coletivas como mecanismo de precarização do

direito trabalhista.

Os direitos fundamentais dos trabalhadores não podem ser negociados em nenhuma hipótese. Dessa

forma não podem ser objetos de negociação “ [...] direitos como a honra, o respeito à intimidade, o direito aos repousos, o direito

ao salário mínimo, o direito de greve, etc. , embora o direito de exerce-lo possa e deva constituir objeto de regulamentação pela

via da negociação coletiva. São em resumo aqueles direitos que a doutrina denomina  os mínimos necessários” (ROMITA, 2005,

p. 404).

 

Desde a sua percepção conceitual,  considera-se que a negociação coletiva deve ser conduzida pela
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reciprocidade,  de  modo  que  sua  validade  é  sempre  condicionada  a  existência  de  concessões
recíprocas das partes envolvidas.  Afinal,  trata-se da fonte da qual derivam normas estipuladoras de
direitos  e obrigações,  de maneira que a mera formalização de um pacto negocial,  sem o caráter
sinalagmático, não o transforma em norma coletiva válida e capaz de produzir efeitos no direito. Ao
lado da natural  redução proporcional  da jornada de trabalho,  a validade de uma pactuação dessa
natureza só se aperfeiçoa se contemplar algum tipo de vantagem para a classe trabalhadora,  caso
contrário se transforma meramente em um mecanismo de ajuste ‘as  necessidades econômicas do
empregador (DIAS, 2009, p. 162).
 

 

3.1.1 O princípio da dignidade da pessoa humana: um norte necessário 

 

O princípio da dignidade humana é utilizado como argumento nos mais diversos raciocínios jurídicos,  o

que muitas vezes causa a sua hipertrofia e até mesmo esvaziamento do seu significado. O que não se pode olvidar é que ainda que

o seu conteúdo sofra variação interpretativa consoante os aspectos históricos e culturais que o envolvam,  prevalecem à máxima

de que o  ser humano deve ser o  fim,  o  centro  e o  protagonista dos  ordenamentos  nacionais  e internacionais.  Isso  restou

demonstrado depois  das  atrocidades cometidas  durante a Segunda Guerra,  que tingiu com sangue e vergonha as  páginas  da

história mundial.

O certo é que assim  como o restante dos  direitos  humanos,  a dignidade é um elemento intrínseco a

natureza humana,  independente de sexo,  raça ou origem social.  É uma característica humana que antecede ao próprio direito,

sendo este responsável pelo reconhecimento desta.

 
 
Assim sendo, tem-se por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida
em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da
comunidade,  implicando,  neste sentido,  um  complexo  de direitos  e deveres  fundamentais  que
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham
a lhe garantir  as  condições  existenciais  mínimas  para uma vida saudável  além  de propiciar  e
promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em
comunhão com os demais seres humanos (SARLET, 2007, p.23)

 

O ordenamento jurídico brasileiro prioriza a dignidade humana como fundamento da República Federativa

do Brasil no seu artigo 1º,  inciso III.  A Constituição,  tendo por base este princípio,  assegura uma série de direitos inerentes a

concretização da dignidade. Entre esses direitos devem ser ressaltados os direitos sociais que buscam estabelecer um rol mínimo à

manutenção de uma vida digna ao trabalhador.

 
[...] a dignidade da pessoa humana não é uma criação constitucional,  mas um dado preexistente a
toda  experiência  especulativa,  que  em  face  da  sua  relevância  e  conteúdo  filosófico,  foi
constitucionalizado como fundamento da República Federativa do Brasil,  a qual se constituiu em
Estado democrático de Direito (MARTINS, 2003, pg. 15).
 

A dignidade da pessoa humana também possui a função interpretativa,  isso significa que a hermenêutica

deve utilizar como norte e como limite o princípio aludido, pois é este que fornece unidade de sentido á Constituição.

 
[...] Em face da Constituição de 1988,  por força de sua proeminência axiológica sobre os demais
valores, temos que uma das principais funções do princípio da dignidade da pessoa humana repousa,
então,  na  circunstância  de  ser  elemento  que  confere  unidade  de  sentido  e  legitimidade  em
determinada ordem constitucional.  Em suma, o valor da dignidade da pessoa humana confere uma
unidade de axiológico-normativa de sentido à Constituição Brasileira (Martins, 2003, p. 62).
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Não obstante as críticas relativas à invocação da dignidade como argumento jurídico devido à amplitude do

seu significado,  basta visualizar que a adoção do princípio aludido pelo ordenamento jurídico brasileiro reafirma que nenhuma

espécie de negociação  pode resultar na preponderância de quaisquer outros  interesses  sobre os  valores  intrínsecos  a pessoa

humana. 

 

Conclusão

 

Não é possível limitar o estudo do direito aos acontecimentos restritos às fronteiras estatais.  Este fato fica ainda mais evidente
quando se trata de direito do trabalho, uma vez que a evolução deste está intimamente ligada à história do capitalismo, que vem
sofrendo transformações que estremecem conceitos jurídicos anteriormente consolidados.
A  razão  dessa  crise  paradigmática  é  atribuída  a  denominada  globalização  econômica.  Este  fenômeno  é  insuficientemente
conhecido,  mas suas conseqüências são extremamente sentidas no mundo do trabalho.  Por isso,  não obstante as divergências
relacionadas a este processo, é preciso verificar alguns dos seus reflexos no direito dos trabalhadores, uma vez que a necessidade
de adaptação  do  direito  do  trabalho  às  mudanças  econômicas  constitui  um  dos  principais  argumentos  dos  defensores  da
flexibilização dos direitos laborais.
Outro fator que deve ser ressaltado é a impossibilidade do estudo da autonomia privada coletiva sem estabelecer uma conexão
com  a desterritorialização  do  capital,  dado  que as  mudanças  no  cenário  econômico  produzem  fortes  impactos  no  poder da
negociação sindical.
Ao mesmo tempo em que se constata a fragilidade do sistema sindical brasileiro,  defende-se a ampliação da autonomia privada
coletiva e a prevalência do negociado sobre o legislado como mecanismo de enfrentamento das alterações no mundo do trabalho.
Ocorre que esse argumento  deve ser analisado  de forma precisa,  uma vez que um  sindicato  fraco  associado  a uma ampla
possibilidade de negociação submete os trabalhadores aos ditames do neoliberalismo.
A negociação coletiva constitui uma conquista dos trabalhadores,  é reflexo do direito fundamental à liberdade. No entanto, essa
liberdade pressupõe igualdade,  o que só é possível mediante um sindicalismo representativo.
Dada a realidade econômica atual e o frágil sindicalismo brasileiro, a negociação coletiva só pode ser realizada dentro dos limites
constitucionalmente estabelecidos, tendo como norte o princípio da dignidade da pessoa humana.
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